
)18 صفحه(

بنیانگذار:
 دکتر مصطفی 
ه د ا ح ز مصبا

سال سی و پنجمـ  شماره 166۹ )شمارۀ 20۳ از دورۀ جدید(
Page 1 جمعه  2۴  ا سفندماه 13۹7 تا پنجشنبه 8  فروردین ماه 13۹8خورشیدی

www.kayhanlife.com

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

»اسکوبار«های حکومتی با 
یقه ی سفید!

جلوی  سرمه ای  شلوار  و  بلوز  با   
تا  می گیرند  پُز  رسانه ها  دوربین 
خبرگزاری ها  و  روزنامه ها  جلد  روی 
و  مالی  فساد  از  داغ  تیترهایی  با 
اختالس هایشان مغموم به نظر برسند. 
پیشتر   اقتصادی  سلبریتی های  این 
عکس های  در  ریش،  و  سفید  یقه   با 

لبخند  متی ها  حکو ستجمعی  د
و سریال  فیلم  برای فالن  و  می زدند 
عده ای شان  می کردند.  خاصه خرجی 
محمدرضا  مثال  ندارند  رسم  و  اسم 
حکمی یا قاسم ممتاز نام هایی آنقدر 
ناشناس که فرداروزی در خیابان هم 

 در صفحه 2آنها را نخواهید  شناخت! 

انهم نوروز 139۸ انهم نوروز 139۸وژیه  وژیه 

از »بگو مرگ بر شاه«
تا »بگو برگرد شاه«

هر تعریفی که از »انقالب« به دست داده می شود، هر تالشی که از سوی 
جامعه و افرادش برای تغییر و تحول صورت می گیرد، و ما هر برداشتی که از 
همه اینها داشته باشیم، اصال پذیرفتنی نیست که  جوامعی به دنبال تغییرات 

بروند و مردمی »انقالب« کنند تا وضع شان بدتر از قبل شود! 
اما این را می توان پذیرفت که برخی با انقالب و تحوالت اجتماعی همراهی 
می کنند و حتی ممکن است در رأس آن نیز قرار بگیرند، با این هدف که 
با فشار و تحمیل بر دیگران، افکار خودشان را پیش ببرند؛ وگرنه هیچ فرد 
عاقلی از هیچ انقالب و تغییری دفاع نمی کند برای اینکه وضع اش بدتر شود!

به همین دلیل نیز وقتی ایران در چهل سال پیش دچار آشوب شد، آن 
رهبری که برای »انقالب« تراشیده شد، از زیر درخت سیب در حومه پاریس 
مرتب وعده های خوب می داد ولی وقتی پایش به ایران رسید، اعدام ها را از بام 

محل اقامت خود شروع کرد تا رسید به بلعیدن فرزندان انقالبش!
کرده  تغییر  نظر  همه  از  جهان  شرایط  اینکه  بر  عالوه  مدت  این  در  اما 
)فروپاشی بلوک شرق، تکنولوژی ارتباطات، جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، 
برآمدن قطب های اقتصادی جدید و...( شرایط ایران نیز با وجود فشارهای 
از  نمانده. راه جامعه و حکومت که  اراده گرایانه ی زمامداران، ایستا و ثابت 
آغاز نیز جدا بود، پس از پایان جنگ هشت ساله بیش از پیش از هم فاصله 
گرفت. ناتوانی و فساد فراگیر همه جناحین حکومت همراه با انزوای جهانی 
و منطقه ای، شرایط را بر جامعه چنان سخت کرده که از دی ماه ۹6 مردم و 

حکومت را آشکارتر از همیشه در برابر هم قرار داده است.
مردم امیدواری که برآوردن یک استبداد دینی از »انقالب« را در هیچ جای 
ذهن خود نمی داشتند و ساده لوحانه شعار می دادند »به کوری چشم شاه، 
زمستونم بهاره!« حاال از زیر فشار بهمنی که بر سر آنها آوار شد تا یک چله ی 
تاریخی از ۵7 تا ۹7 را برایشان رقم بزند، بجای »بگو مرگ بر شاه« شعار 

می دهند: »بگو برگرد شاه!«   
روشن است که منظور از این شعار مخالفت با نظام حاکم و یادآوری همه ی 
آن حقوق و موقعیت هایی است که پس از انقالب از دست رفت. »شاه« که 
گفته بود اینها بجای »تمدن بزرگ« به شما »وحشت بزرگ« را وعده می دهند، 
در خاک آرمیده است. گذشته به تاریخ پیوسته و جمهوری اسالمی که آمد تا 
راه ایران را به سوی آینده مسدود کند، خود به انسداد دچار شده و به گذشته 
می پیوندد. اما کسانی که پهلوی ها را ندا می دهند، برای عبور از این نظام باید 
که پای خود را برای پرش بر سکویی از تاریخ معاصر ایران محکم کنند. این 
سّکوی پرش همان دوران پهلوی هاست که جامعه جوان ایران با ایستادن بر 
آن و پرواز به سوی آینده، حکومت کنونی را زیر پای خود پشت سر می گذارد.
آیا نهاد پادشاهی به ایران باز می گردد؟ کسی نمی داند. اما آیا سکوی پرش دوران 
پادشاهی پهلوی می تواند یک بار دیگر به مردم ایران برای عبور از نکبت و فالکت

  قجری کمک کند؟ بی تردید چنین است. 

سرمقاهل
تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

 سال ۹۸ خورشیدی برای مردم و 
نظام با دو چشم انداز کامال متفاوت 

از راه می رسد: 
بیِم نظام و امیِد مردم!

نوروز و سال ۱۳۹۸ 
خورشیدی

بر شما شاد باد!
کارکنان کیهان لندن

 صفحات 16 و 17به یاد ماندگان

بهاریه 
 در صفحه 1۹ویژه نوروز 

مرد           روززن روز
زمان تحویل سال 139۸ به وقت ایران: صفحات 8 و ۹

روز پنجشنبه
 1 فروردین ماه 13۹۸

۰1:۲۸:۲۷ 
:GMT زمان تحویل سال 1397 به وقت

روز چهارشنبه
 ۲۰ ماه مارس ۲۰1۹

۲1:۵۸:۲۷  

سال نو مبارک

 صفحه 2۴

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

قیمت : 3۵ پوند + هزینه بسته بندی و  پست

کتاب سقوط بهشت را از تاریخ ۲3 فوریه تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :

www.kayhan.london     Email: info@kayhan.london    Tel:+44 20 3633 3684

چهل سال پس از انقالب اسالمی؛

موانع، چالش ها، دستاوردها و
 چشم انداز آینده مبارزات زنان ایران
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 با بلوز و شلوار سرمه ای جلوی دوربین 
جلد  روی  تا  می گیرند  پُز  رسانه ها 
روزنامه ها و خبرگزاری ها با تیترهایی داغ 
از فساد مالی و اختالس هایشان مغموم به 
نظر برسند. این سلبریتی های اقتصادی 
پیشتر  با یقه  سفید و ریش، در عکس های 
دستجمعی حکومتی ها لبخند می زدند و 
برای فالن فیلم و سریال خاصه خرجی 
می کردند. عده ای شان اسم و رسم ندارند 
مثال محمدرضا حکمی یا قاسم ممتاز 
فرداروزی  که  ناشناس  آنقدر  نام هایی 
در خیابان هم آنها را نخواهید  شناخت! 
یا در عوض آنقدر آشنا هستند که مثل 
شهرام جزایری در بین بار حبوبات در 
مرز بازرگان هم قابل شناسایی هستند!

عرصه ی اقتصاد در جمهوری اسالمی 
قارچ گونه  زایش  برای  باروری  زمین 
»اختالسگران  اقتصادی«،  »مفسدان 
و  آرد  شکر،  »سالطین«  و  نجومی« 
در  را  ایران  که  است  برنج  و  گوشت 
شفافیت اقتصادی از رتبه 13۰ در سال 
ارتقا  سال 2۰1۸  در  به 13۸   2۰17
داده است! اکنون ایران جزو پنج کشور 
فاسد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا در کنار یمن، لیبی، عراق و لبنان 

نشسته است. 
حاشیه  ی امن برای خواص

اینگونه نشان داده می شود که مجرمان 
اقتصادی و اختالس کنندگان دستگیر 
می شوند.  کشانده  محاکمه  میز  به  و 
دادستان تهران می گوید فقط در شش 
ماه اخیر، 17۰۰ نفر احضار شده اند، ۴2۰ 
نفر بازداشت شدند و ۶۵ کیفرخواست 
صادر شده و 1۶۰ نفر را زندانی کرده اند. 
البته در سال های گذشته احکام اعدام 
نیز برای مفسدانی که پارتی کلفتی در 

نظام نداشتند، صادر و اجرا شده.
قوه قضاییه از همان اوج بروز اختالس ها 
تا حاال  احمدی نژاد  در دوران محمود 
ماده ای   ۸ فرمان  دستور  اجرا  مدعی 
آیت اهلل علی خامنه ای است تا با مفسدان 
وزارت  البته  کند  برخورد  اقتصادی 
و  قلع  برای  دستور  اما  هم!  اطالعات 
قمع و بگیر و ببند »همه«، حتی آنها 
که » با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر 
مسئوالن کشور، خود را از حساب کشی 

معاف بشمارد«، یکسان نبوده است.
اما هیچکس پاسخگوی چرایی زاد و ولد 
اختالسگران و چرخش ارقام نجومی در 
رگ های فاسد سیستم حکومت نیست. 
اینطور به نظر می رسد که گویی چنین 
فسادی خارج از کنترل و اراده حکومت 
و بدون نفوِذ برخی شاهرگ ها صورت 
حال  در  حالی  که  در  است.  گرفته 
سابق،  جمهور  رئیس   معاونین  حاضر 
برادر رئیس  جمهورکنونی، برادر معاون 
رئیس  جمهورکنونی و فرزند علی اکبر 
جمهور  رئیس  هاشمی   رفسنجانی 
اسبق و رئیس متوفی مجمع  تشخیص 
مصلحت نظام، از مفسدان مالی برآمده 
از شاهرگ ها هستند. سابقه فساد در 
که  می دهد  نشان  اسالمی  جمهوری 
سیستم شبکه ای فساد از سلسله مراتب 
عین خود نظام برخوردار است و آنها که 
به رأس هرم نزدیک ترند، پایشان به تیتر 
روزنامه و محکمه کشیده نمی شود. ولی 
در عوض درز خواسته و ناخواسته ی اخبار 
فساد می تواند به راحتی از پایین دست 
مفسدی را به دادگاه بفرستد تا برای 
مدتی تیتر روزنامه  شده و مدتی بعد 
شود. سپرده  فراموشی  دست  به  هم 

قاچاقچیان حکومتی
از  ناشی  حکومت  مافیایی  اقتصاد 
انحصارطلبی قدرت و عدم پاسخگویی 
و مداخله دولت است که از همان ابتدای 
دولتی،  ادارات  کاخ ها،  غارت  با  انقالب 
عنوان  با  ویرانی  و  تخریب  و  موزه ها 
»بیت المال« و »حق حقه« تمرین شد. 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی از جمله 
مجتمع های عظیم فوالد، اتومبیل سازی، 
سیمان، باشگاه های ورزشی و... توسط 
باندهای حکومتی و مدیران ارشد دولتی 
برده و خورده می شوند! اگر پابلو اسکوبار 
ثروتمندترین قاچاقچی جهان، پس از 
تجارت با مواد مخدر، به عضویت در یک 
حزب در آمد و تصمیم به ورود به پارلمان 
کلمبیا و سیاست گرفت )که البته به خاطر 
در  برعکس  ماند(،  ناکام  سابقه  همان 
جمهوری اسالمی، ورود به نظام و ساختار 
قدرت مطمئن ترین روش ثروت اندوزی 
و قاچاق است! هرچند اسکوبار در اینکه 
بخشی از سود حاصل از تجارت غیرقانونی 
خود را به پروژه های عمرانی خیرخواهانه 
اختصاص می داد نیز با فاسدان اقتصادی 

جمهوری اسالمی تفاوت دارد!
از این روست که سرانجام بررسی 1۶ 
میلیون پرونده فساد اقتصادی توسط 

قوه قضاییه در دوران ریاست صادق آملی 
اعتماد  قابل  و  شفاف  اصال  الریجانی، 
نیست و همزمان با فساد خود دستگاه 
قضایی و نبود آزادی بیان رسانه ها، حتی 
نمی توان به اتهامات وارده به متهمان و 

جلسات دادگاه  نیز اطمینان کرد.
پرونده های اختالس یکی پس از دیگری 
احکام  و  می شوند  بسته  و  گشوده 
زندان، شالق، تبعید، انفصال از سمت  
و حتی اعدام برای مفسدان اقتصادی و 
اختالسگران صادر می شود. اما همواره 
تردید درباره اجرای این احکام به ویژه 
دارد؛  وجود  اموال  استرداد  زمینه  در 
مثال در پرونده اختالس 3 هزار میلیارد 
تومانی مه آفرید خسروی و محمودرضا 
و ۸۵۰  هزار  که 2  اعالم شد  خاوری 
تومان  میلیارد  و ۴3۴  بدهی  میلیارد 
جزای نقدی گرفته شده و به »بیت المال 
برگشته است«. اما هیچ سند و مدرکی 
از این استردادها منتشر نشده و محل 
واریز آنها نیز مشخص نیست. عالوه بر 
این، شبکه ای بودن فساد باعث شده تا 
بخش عمده ای از متهمان مشمول عفو 
نبوی، غالمحسین  بهزاد  مانند  شوند؛ 
کرباسچی و سعید مرتضوی؛ و یا فرار 
کارمند حسابداری بخش  کنند چون 
اکتشافات وزارت نفت با اختالس  1۰۰ 
خاوری  محمودرضا  و  تومانی  میلیارد 
 3 اختالس  پرونده  دوم  ردیف  متهم 
هزار میلیارد تومانی 7 بانک ایران. حتی 
برخی از این چهره ها بعد از مدتی دوباره 
به بازی برمی گردند: حاج عباس تقی زاده 
اختالسگر شماره یک )سال 13۸۶( در 
پرونده فساد مالی گمرگ فرودگاه پیام 
و مهرآباد که بازار واردات کامپیوتر از 
امارات را به دست گرفته بود، حاال در 
سال 97 به دلیل واردات غیرقانونی کاال 

متهم شده است!
1۰۸ دانه درشت با 1۳6 هزار میلیارد 

تومان معوقه بانکی
حسن هدایتی،  حسین فریدون، موسسه 
هاوایی، حمیدرضا باقری درمنی، حمید 
بابک  عمارت ساز،  علی اکبر  بقایی، 
مفقود  پتروشیمی،  شرکت  زنجانی، 
پدیده  اختالس  نفتی،  دکل  شدن 
در  زمینخواری  مورد   177 شاندیز، 
دوره احمدی نژاد، فروش فرودگاه قشم 
و سالطین قیر و شکر با مبالغ نجومی 
اختالس، تنها بخشی از کوه یخ اختالس 
و فساد هستند که دیده می شود. چه بسا 
اینها مهره های سوخته  و یا کارت هایی 
بوده اند که باید به  وقع رو می شدند و یا 
قربانی مافیاهای داخل نظام اند. اسامی 
محرمانه و اصلی در پشت پرده نمایش 

»مبارزه با فساد« قرار دارند.
و  شرکت ها  اسامی  و  بانکی  معوقات 
اشخاص بدهکار، فهرستی محرمانه و 
غیرشفاف هستند. کمیسیون اصل 9۰ 
اعالم کرد که آمار معوقات بانکی در سال 
97، 13۶ هزار میلیارد تومان است، حال 
آنکه کارشناسان اقتصادی این رقم را 
باالتر از این می دانند. اما بدهکاران بانکی 
تعداد معدودی هستند که یک بار ۵7۵ و 
بار دیگر 217 نفر عنوان می شوند. احمد 
توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام گفته که تعداد بدهکاران بانکی، 
بین،  این  در  است.  دانه درشت   1۰۸
بازرگانی می گوید فقط ۵ درصد  اتاق 
بدهکاران بانکی تولیدکننده هستند و 
9۵ درصد دیگر دالل اقتصادی هستند! 
احمدی نژاد  محمود  حال،  این  با 
رئیس  دولت نهم و دهم در تازه ترین 
مصاحبه اش انتساب فساد اقتصادی به 
را دادن آدرس غلط خوانده  نفر  چند 
دارای  اقتصادی  متهمان  که  گفته  و 
گفته   او  در سیستم هستند.  پشتبانه 
اقتصاد  درصد  که ۸۵  »در سیستمی 
دست  اختیارات  و  تصمیم گیری ها  و 
نهادهای حکومتی اعم از دولت، مجلس، 
قوه قضائیه و سایر بخش های حکومتی 
با  ارتباط  بدون  آدم  نفر  یک  است، 
سیستم چکار می تواند بکند؟ او حداکثر 

کارگزار بخشی از سیستم است.«
شبکه ای از راه فرار

وزارت نفت و بانک ها به عنوان منابع 
پولی اقتصاد سنتی ایران، مرموزترین 
می دهند.  پرورش  را  فساد  باندهای 
سیستم فاسد در کنار بانکداری بومی 
را  فرار  و  نفوذ  راه  وابسته،  و  و سنتی 
به سهولت در اختیار خودی های نظام 
سیستم  مرکزی  بانک  می دهد.  قرار 
درج اطالعات وام گیرندگان را با وجود 
شعار دولت به صورت الکترونیک انجام 
نمی دهد و بر فرآیند اعطای تسهیالت 
اسناد  اعتبارات  ندارد.  نظارتی  بانکی 
قانونی و مکانیزم  فاقد وجاهت  بانکی 
معتبر بانک های جهانی است. سازمان 

و  ضعیف  چنان  کشور  حسابرسی 
ناکارآمد است که از سال 13۶2 تا کنون 
قضاییه  قوه  به  را  اختالس  مورد  یک 
ارجاع نداده است. سازمان بازرسی کل 
کشور هم پس از اعطای وام، تازه شروع 
به بررسی صالحیت گیرنده می کند و 
بانک مرکزی نیز از ابزارهای خود، که 
منحصر به تعقیب کیفری نیست، بهره 
نمی برد. از طرفی، بانکداری سنتی ایران، 
فاقد یکپارچگی است و نظارت دقیق، 
به موقع و هماهنگ با بانک های دیگر 
ندارد. در اینجا بطور مختصر به مواردی 
از پرونده های فساد مالی که در رسانه ها 

مطرح شده، اشاره می کنیم: 
بنیاد نبوت: نخستین پرونده علنی 

فساد
بنیاد  اعضای  از  قمی  موسوی  علی 
مستضعفان در سال ۶۶ به عنوان متهم 
فساد مالی با رقم ۸ میلیارد و 3۰ میلیون 
سردخانه،  فروش  شد.  دادگاهی  ریال 
ساخت بیمارستان، رستوران تا مرغداری 
و هتلداری از فعالیت های بنیاد نبوت بود. 
او، متل قو را به مدت ۵۰ سال، به قیمت 
2 میلیون تومان اجاره کرد و فعالیت های 
اقتصادی اش به »شرخری« توصیف شد 
و جرم تهدید و دزدی و آدم ربایی هم در 
پرونده داشت. گفته می شد که وی در 
دفتر ریاست جمهوری )علی خامنه ای( 
حامی دارد و به طرز مشکوکی حکم 
اعدام وی در سال ۶۸ به دو سال حبس 
این هم هرگز  تعزیری تغییر کرد که 

اجرا نشد!
شرکت سحر و الیکا: اعدام به دلیل 

سوددهی!
با  عراق،  و  ایران  پایان جنگ  از  پس 
رونق شرکت های مضاربه ای یک شرکت 
واردکننده پارچه با نام »سحر و الیکا« 
متهم به استفاده از ضعف بانک ها و جذب 
شرکت  این  شد.  مردمی  سرمایه های 
پرداخت  برای  مالی  فساد  و  تقلب  به 
سودهای کالن به پس اندازهای مردم بود 
که در دین اسالم حرام به شمار می رود! 
این اقدام حکم اعدام برای صاحبان این 

شرکت را به دنبال داشت.
نخستین اختالس بزرگ: 12۳ میلیارد

در سال 1371، فاضل خداداد و با رانت 
محسن  )برادر  رفیق دوست  مرتضی 
اتومبیل  حامل  راننده  رفیق دوست 
آیت اهلل خمینی در زمان ورود به تهران 
و مدیر تدارکات سپاه( و رئیس کمیته 
بزرگترین  سعدآباد،  اسالمی  انقالب 
اختالس را رقم زدند؛ مبلغ: 123 میلیارد 
تومان. این دو نفر با وام های کالن بدون 
ضمانت  نامه سال ها از بانک صادرات وام 
دریافت کردند. خداداد به اعدام )سال 
ابد  حبس  به  رفیق دوست  و   )137۴
محکوم شد که در سال ۸2 به واسطه 

اتصال به قدرت مشمول عفو شد! 
شهرداری  در  فساد  کرباسچی: 

تهران
وقت  شهردار  کرباسچی  غالمحسین 
تهران در سال 137۶ با اتهامات مالی 
شد.  دستگیر   77 سال  در  و  مواجه 
و  میلیارد  یک  اختالس  در  مشارکت 
۴۰۰ میلیون تومانی، کسب 9۰۰ هزار 
دالر و ۶۶۰ سکه کامل و ۸۰ سکه نیم 
بهار آزادی، تبانی در معامالت دولتی، 
تصرف و تضییع اموال مردم از اتهامات 
وی بود. در جریان این محاکمه تعدادی 
از شهرداران مناطق تهران نیز دستگیر 
شدند. او متهم به تزریق 2۶۰ میلیون  
دخالت  کارگزاران،  ستاد  به  تومان 
به  تزریق پول  با  انتخابات مجلس  در 
نمایندگان و پرداخت 9۰ هزار دالر به 
نماینده جمهوری اسالمی در نیویورک 
زندان  سال   ۴ به  کرباسچی  بود.  نیز 
و پرداخت جریمه و انفصال از قدرت 
محکوم شد ولی در نهایت مشمول عفو 

»رهبری« گشت.
شهرام جزایری: دهه ی پراختالِس ۸۰

شهرام جزایری در سن 29 سالگی در 
جریان اختالس و فساد مالی کالن در 
سال ۸1 بازداشت شد. متهم به پرداخت 
رشوه با مبالغ کالن به کارکنان دولت، 
مسئول بانک ها، تسهیل و دریافت ارز و 
برداشت 3۸ میلیارد و 1۰ میلیون ریال به 
دفعات از بانک ها و عدم استفاده از ارز در 
صادرات و واردات و ایجاد رکود اقتصادی 
شد. 11 سال حبس تعزیری، برگرداندن 
۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر به بانک ملی 
و صندوق ضمانت صادرات و پرداخت 
جریمه 97 میلیون دالری به صندوق 

ضمانت صادرات حکم قضایی وی بود.
او پس از 13 سال زندان در ۴3 سالگی 
از زندان آزاد شد و دومین اقدام وی برای 

فرار در امرداد ماه 97 نیز ناموفق ماند.

روز  چند  تا  حالی  در   1397 سال 
وضعیت  که  می رسد  پایان  به  دیگر 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در 
مرحله ای به شدت دشوار برای مردم 
و بسیار حساس برای نظام قرار دارد. 
با اینهمه پیک های نوروزی و رقص و 
پایکوبی در دهان کجی به زمامداران 
نظام، چشمگیرتر از سال های گذشته 
است. گویی فرا رسیدن نوروِز پیروز، 
جان و امید تازه ای به جامعه بخشیده 

است.
هیچ  اما  کشور  زمامداران  اوضاع 
نه  برجام  امضای  با  ندارد.  تعریفی 
چرخ سانتریفوژها به حرکت در آمد 
و نه چرخ اقتصاد. جناح اصالح طلب 
و طرفداران روحانی که به تبعیت از 
رأی  خاتمی،  محمد  حجت االسالم 
دادن را »تکرار« کرده و با شعار »تا 
1۴۰۰« تا همین چندی پیش فریاد 
نمی گردیم«،  بر  عقب  »به  می زدند 
و  »تدبیر  دولت  که  می بینند  حاال 
تدبیری در چنته داشت و  نه  امید« 
نه امیدی که در طرفدارانش پرورده 

بود، زنده است.
حاصل ناگزیِر برجام

علی  قهرمانه«  »نرمش  با  که  برجام 
دولت  آوردن  کار  روی  و  خامنه ای 
روحانی و وزیر خارجه اش، محمدجواد 
جمهوری  نجات  هدف  با  ظریف، 
اسالمی از تنگناهای اقتصادی شکل 
به  بود  ممکن  زمانی  تنها  گرفت، 
اقتصاد کشور کمک کند که شرایط 
باز فعالیت های اقتصادی نیز در ایران 
از  ترامپ  اگر  وجود می داشت. حتی 
برجام خارج نمی شد نیز باز جمهوری 
سرمایه های  جذب  به  قادر  اسالمی 
عظیم داخلی و خارجی نمی بود چرا 
انسداد  بر  نظام  این  کج  خشت  که 
سیاسی و اقتصادی نهاده شده. خروج 
آمریکا از برجام در 9 ماه  مه 2۰1۸ 
اما روند ناکامی برجام را تشدید کرد 
تا از همان ابتدای سال 1397 و هشت 
ماه پیش از بازگشت تحریم ها،  پایه ی 
سست ادعای »بهبود شرایط اقتصادی 
و سیاسی« فرو ریزد. با از سر گرفته 
شدن تحریم ها نه تنها ایران بار دیگر 
در مسیر انزوای بین المللی قرار گرفت 
بلکه اژدهای هفت سر بحران از باتالق 
اقتصاد  انسداد  و  فساد  و  ناکارآمدی 

کشور سر برآورد.
موج تورم و گرانی ۴۰ تا 3۰۰ درصدی 
سال  یک  طی  خدمات،  و  کاالها 
را  ایرانی  خانواده  میلیون ها  گذشته 
که پیشتر در طبقات »متوسط« جای 
فقر کشانده  زیر خط  به  می گرفتند، 
برخی  شدن  نایاب  و  کمبود  است. 
کاالهای اساسی مانند شکر و گوشت 
بار دیگر صف های طوالنی مردم برای 
دریافت مقدار ناچیزی مواد غذایی را 
شده.  موجب  روستاها  و  شهرها  در 
این بحران اقتصادی آنقدر بارز است 
که نظام نمی تواند همچنان نسبت به 
آن بی تفاوت باشد. پس مقدمه چینی 
کردن  کوپنی  و  جیره بندی  برای 
برخی کاالها را آغاز کرد. کارخانه ها 
و کارگاه های تولیدی به دلیل »نبود 
نقدینگی« و »عدم توانایی در تأمین 
دیگری  از  پس  یکی  اولیه«  مواد 
چرخ تولید را متوقف کرده و هزاران 
کارگر تعلیق، اخراج و بیکار شده اند. 
میان  در  جمله  از  گسترده  بیکاری 
به  عالی  دارندگان تحصیالت  و  زنان 

جای خود.
به  آینده،  از  و هراس  بی پولی  و  فقر 
صدها تجمع و اعتصاب کوچک و بزرگ 
در شهرهای مختلف انجامیده. در این 
پاسخگوی  مسئوالن  تنها  نه  میان 
میلیون ها کارگر، بازنشسته، کارمند و 
مالباخته ی معترض نیستند بلکه بارها 
و بارها این تجمعات با یورش نیروهای 
در  معترضان  علیه  نظامی  و  امنیتی 
هم شکست. از ابتدای سال 1397 تا 
کنون بیش از 1۰۰ کارگر، آموزگار، 
و  زیست  محیط  فعال  بازنشسته، 
دانشجو بازداشت شده اند یا با تشکیل 
قرار  تعقیب  تحت  قضایی  پرونده 
عفو  سازمان  که  بطوری  گرفته اند 
به  را  بین الملل سال 2۰1۸ میالدی 
دلیل حجم باالی سرکوب به عنوان 
جمهوری  برای  شرم آور«  »سال 

اسالمی ثبت کرد.
و  اقتصادی  بحران   دیگر  سوی  از 
پدیده های  افزایش  به  فقر،  گسترش 

جامعه   در  نایاب  حتی  و  ناهنجار 
فروش  آگهی  انواع  است؛  زده  دامن 
اجاره  اسپرم،  تخمک،  بدن،  اعضای 
زهدان و حتی فروش نوزاد و کودک 

از آن جمله اند.
امروز و آینده

جمهوری  بنیانگذاران  انقالبی  تفکر 
ملغمه ای  که  زمامدارانش  و  اسالمی 
چپ  و  سیاسی  اسالم  ز  ا است 
ضدامپریالیسم، با ادعای جاه طلبانه ی 
امروز  نیازهای بشری،  پاسخ به همه 
خود  حتی  که  باخته  رنگ  چنان 
از  و  افتاده  هراس  به  نیز  زمامداران 
تظاهرات  که  اینسو  به   9۶ دی ماه 
اعتراضی در ایران با شعارهای قاطعانه 
برگزار می شود، خود نیز از فروپاشی 
و براندازی و سرنگونی و »فتنه 9۸« 

سخن می گویند! 
پیام دیوارنویسی ها، ویدئوهای منتشر 
شده در شبکه های اجتماعی، واکنش 
کاربران این شبکه ها به مواضع نظام 
معترضان  شعارهای  و  حکومتی ها  و 
»ما  مانند  ایران  کنار  و  گوشه  در 
انقالب کردیم، چه اشتباهی کردیم«، 
»رضاشاه روحت شاد«، »اصالح طلب 
اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا«، »سوریه 
ما کن«،  به حال  فکری  رها کن،  را 
»دشمن ما همینجاست، بیخود میگن 
آمریکاست« و »رو به میهن، پشت به 
است  آن  از  روشن تر  بسیار  دشمن« 

که حکومت متوجه آن نشود.
که  لمللی  بین ا نزوای  ا شرایط  در 
چند  اسالمی  جمهوری  »دوستان« 
کشور کوچک )آنهم با تطمیع مالی( 
و شبه نظامی  تروریستی  گروه های  و 
جیب  وقتی  نیز  آنها  )که  هستند 
روی  آن  از  خالیست  ایران  حکومت 
بحران  شرایط  در  می گردانند(،  بر 
بیداد  تورم  و  گرانی  که  اقتصادی 
بخش  همچنان  حکومت  و  می کند 
اعظم بودجه 9۸ را به نهادهای سرکوب 
و تبلیغات سیاسی- عقیدتی اختصاص 
داده است، در شرایط گسترش بیکاری 
در  اجتماعی  ناهنجاری های  و  فقر  و 
کنار نابودی محیط زیست ایران که در 
آن حتی گیاه و جانوران نیز در امان 
و  خشکی  از  کشور  خاک  و  نیستند 
بی آبی توان زایش و باروری را از دست 
اکثریت  که  شرایطی  در  می دهد، 
وابستگان  برخی  گفته ی  به  جامعه، 
از  7۰درصد،  از  بیش  تا  حکومت، 
این شرایط ناراضی و خسته هستند، 

بخش  که  شرایطی  در  همچنین  و 
مهمی از این ناراضیان به دنبال راهی 
و همزمان  آینده می گردند  به سوی 
نیروهای مدافع دموکراسی و بازسازی 
و  ایجاد همبستگی ملی  برای  کشور 
تالش  نابسامان  شرایط  این  از  گذار 
شرایطی،  چنین  در  باری،  می کنند، 
شرایط  این  نتواند  که  حکومتی  هر 
را به سود مردم تغییر دهد، تنها یک 
دشمن واقعی و داخلی در برابر خود 

دارد: مردم! 
دست  به  دست  و  ُمهره ها  جابجایی 
جناحینی  و  افراد  بین  قدرت  کردن 
انحصاری  عنان  است  که چهل سال 
را  دارند و کشور  را در دست  قدرت 
و  کشانده اند،  نابودی  آستانه ی  به 
رئیسی  ابراهیم  ده ها  قراردادن حتی 
در رأس قوه قضاییه که قویترین نهاد 
خامنه ای  فرمان  به  گوش  انتصابی 
بی  نتخا ا ظاهرا  نهاد  دو  و  است 
آن  برابر  در  دولت(  و  )مجلس  دیگر 
مشکالت  می تواند  نه  هیچکاره اند، 
است  قادر  نه  و  کند  حل  را  موجود 

برای  را  اجتماعی  تحوالت  روند 
سازد.  متوقف  شرایط  این  از   گذار 
مشکالت  ده ها  ز  ا یکی  سرکوب، 
جمهوری اسالمی است و نه راه حل!

اصالحات«  »پروژه  و  وعید  و  وعده 
فروختن،  مردم  به  دیگر  فریبی  با  را 
سیاست خارجی خصمانه با کشورهای 
قدرتمند منطقه )عربستان و اسرائیل( 
در  آمریکا،مداخله  چون  قدرتی  و 
»صدور  برای  منطقه  کشورهای 
انقالب اسالمی« و تالش برای تبلیغ 
هم  بر  و  شیعه  مذهب  گسترش  و 
این  جمعیتی  ترکیب  تصنعی  زدن 
کشورها، و همچنین پرورش گروه های 
تروریستی و شبه نظامی از جیب مردم 
ایران برای اینکه در روز مبادا آنها را به 
جان همین مردم انداخت، همه اینها 
از مشکالت جمهوری اسالمی هستند 

و نه راه حل! 
به  نظام  این  خود  دلیل،  همین  به 
شده  تبدیل  جوانی  جامعه ی  مشکل 
که می خواهد آزادانه و بدون »امر به 
معروف و نهی از منکر« زندگی کند، 
بازسازی  برای  را  کشور  سرمایه های 
سرزمین خود به کار بگیرد، به عضوی 
جامعه  در  شریک  و  سازنده  و  فعال 
جهانی تبدیل شود و نقشی مثبت و 
همدل و همراه در رابطه با کشورهای 
همسایه و مردمان منطقه بازی کند. 
چنین کشور و جامعه ای به گروه های 
تروریستی و شبه نظامی،به دشمنی با 
از جمله عربستان  دولت های منطقه 
پنهانکاری  و  حیله   به  اسرائیل،  و 
به  اتمی و موشکی،  برنامه های  برای 
دادن  باج  با  همراه  شرق«  به  »نگاه 
گروگانگیری   به  چین،  و  روسیه  به 
ایرانیان دوتابعیتی و اتباع کشورهای 
دیگر برای معامله و باج، به اینکه چه 
دو  شاید  و  می گذرد  سفید  کاخ  در 
سال دیگر ترامپ برود و کسی مانند 
اوباما بیاید، به جناحین دروغین برای 
انحصاری، به »خودی«  حفظ قدرت 
و »ناخودی«، به انتخابات استصوابی، 
آنچه  هر  به  سرکوب،  و  سانسور  به 
خود  موجودیت  اسالمی  جمهوری 
را بر آن بنا نهاده، هیچ نیازی ندارد! 
بر  ایران  در  اسالمی  جمهوری  نظام 
خشت کج ارتجاِع و مشروعه  و انسداد 
سیاسی و اقتصادی بنا شد. دیوار کج 
این نظام حتی اگر تا »ثریا« هم کج 
فرو  خودش  سر  بر  سرانجام  برود، 
می ریزد. منتها تاوان بنای این دیوار 

مردم  را  آوارش  جمع آوری  و  کج 
می پردازند. 

حال  در  اسالمی  جمهوری  رهبری 
حاضر خود را نه برای حل  مشکالت 
و  مهره ها  جابجایی  با  بلکه  مردم 
سازماندهی گروه های مزدور در خارج 
از مرزهای ایران، برای مقابله با آنها 

آماده می کند.
که  می کند  فکر  همچنین  م  نظا
می  تواند »مدافعان حرم« و آن گروه 
از سپاهیان و بسیجی ها  را، که هنوز 
دل در گرو آن دارند، همزمان با پایان 
جنگ سوریه در مقابله با معترضان و 
ناراضیان داخل کشور در دفاع از خود 
به کار بگیرد. در حالی که پایان جنگ 
معادالتی  از  خارج  نمی تواند  سوریه 
ایران یکی  باشد که وضعیت ملتهب 
اما  تجربه  است!  آن  مجهوالت  از 
نشان داده چنین مجهولی همواره نه 
جمهوری  مانند  نظام هایی  دست  به 
بلکه به دست دشمن اصلی  اسالمی 

آنها حل می شود: مردم! 
روشنک آسترکی، االهه بقراط

»اسکوبار«های حکومتی با یقه ی سفید!نوروز پیروِز مردم در راه است
=سال ۹۸ خورشیدی برای مردم و نظام با دو چشم انداز کامال متفاوت از راه می رسد: 

بیِم نظام و امیِد مردم!

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

ادامه در صفحه 2۳
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یکی از دیدارهای مقام های نظامی ارتش جمهوری اسالمی و کره شمالی که تصاویر آن رسانه  ای شد

سازمان ملل در مورد مراوادت تسلیحاتی و موشکی 
کره شمالی و رژیم ایران تحقیق می کند

=رژیم ایران با مسئوالن 
کره  تسلیحاتی  شرکت  دو 
شمالی که هر دو در لیست 
قرار  ملل  سازمان  سیاه 

دارند در ارتباط است.
حاکیست  =گزارش ها 
رؤسای دو شرکت »کومید« 
در  که  پاین«  »گرین  و 
و  موشک  ساخت  زمینه 
تهران  به  فعال اند  اسلحه 

رفت و آمد دارند.
سازمان  =هیأت 
خواسته  ایران  از  ملل 
تمام  پاسپورت  کپی  تا 
شمالی  کره  دیپلمات های 
کند،  ارائه  را  تهران  در 
این  به  کنون  تا  تهران  اما 
نداده  پاسخ  درخواست 

است.
ملل  سازمان  کارشناسی  هیأت 
در  سازمان  این  داده  گزارش  متحد 
و  موشکی  شرکت  دو  بررسی  حال 
تسلیحاتی کره شمالی به فعالیت در 
بین المللی  تحریم های  نقض  و  ایران 

است.
به گزارش NBC بر اساس مدارک 
مسافران هوایی که در گزارش هیأت 
کارشناسی سازمان ملل آمده، رؤسای 
کره شمالی  اسلحه سازی  شرکت  دو 
مورد  تجهیزات  که  »کومید«  نام  به 

دیگر  و  بالستیک  موشک های  نیاز 
را صادر می کند و شرکت  تسلیحات 
که  سبز(  )کاج  پاین«  »گرین 
تسلیحات نظامی معامله می کند اخیراً 

به ایران سفر کرده اند.
کننده  هماهنگ  گریفیث  هاف 
هیأت ارزیاب تحریم های کره شمالی 
عضو  یک  می گوید  ملل  سازمان  در 
این سازمان به این هیأت اطالع داده 
که دو شرکت تسلیحاتی کره شمالی 
که هر دو در لیست سیاه سازمان ملل 
شدت  به  حاضر  حال  در  دارند،  قرار 
در ایران فعال اند.او به شبکه تلویزیونی  
بطور  تحقیقات  می گوید،   NBC
مشخص نشان داده که چه کسانی در 
سفارت کره شمالی در تهران حضور 

دارند و آنجا چه می کنند.
این هیأت پیش از این نحوه فعالیت 
با  که  را  ایران  در  »کومید«  شرکت 
تا  شمالی  کره  دیپلمات های  کمک 
سال 201۶ انجام می شد مستند کرده 
است و در نهایت با ارائه این گزارش 
رژیم ایران دیپلمات های کره شمالی را 
اخراج کرد. طبق گزارش های قبلی دو 
کیم  نام های  به  شمالی  کره  نماینده 
سون،  جونگ  جانگ  و  چول  یونگ 
بین سال های 201۴ تا 201۶ بیش از 
2۶2 بار در مسیر تهران به دوبی رفت 
افراد مظنون  این  بودند.  و آمد کرده 
از  اجتناب  برای  نقد  پول  انتقال  به 

تحریم های کره شمالی هستند.
که  می کند  بررسی  ملل  سازمان 
برای  که  شمالی  کره  شهروندان  آیا 
در  نام برده  تسلیحاتی  شرکت های 

لیست سیاه سازمان ملل کار می کنند، 
انتقال  در  و  بازگشته اند  تهران  به 
مشکوک  فعالیت های  برای  نقد  پول 

غیرقانونی دخالت دارند یا نه.
هیأت سازمان ملل از ایران خواسته 
دیپلمات های  تمام  پاسپورت  تا کپی 
کره شمالی در تهران را ارائه کند، اما 
تهران تا کنون به این درخواست پاسخ 

نداده است.
اطالعات  همچنین  هیأت  این 
کره  دیلپمات  چندین  پاسپورت 
عنوان  به  این  از  پیش  که  را  شمالی 
و  »کومید«  شرکت های  نمایندگان 
قرار  فهرست سیاه  در  پاین«  »گرین 
به  و  آورده  دست  به  بودند  گرفته 

مقامات ایرانی ارائه کرده است.
طبق آخرین گزارش ها، کره شمالی 
روش های  از  استفاده  با  توانسته 
سازمان  این  تحریم های  پیچیده ای 
را دور بزند و نفت بیشتری وارد کند، 
خود  سنگ  ذغال  صادرات  همچنین 
را گسترش بدهد و سالح بفروشد و 

بانک های خارجی را هک کند.
گریفیث می گوید کره شمالی راه های 
تازه ای برای فرار از تحریم های سازمان 
بانک ها،  دادن  فریب  جمله  از  ملل، 
یافته است. بیمه ها و تاجران جهانی 

اسالمی  جمهوری  و  کره شمالی 
داد  یکدیگر  با  متهم اند  سال هاست 
بسیاری  دارند.  تسلیحاتی  ستد  و 
از  پاسداران  سپاه  موشک  های  از 
همان  ردیف  در  تکنولوژی  نظر 
کره شمالی  در  که  است  موشک هایی 

ساخته شده است.

موشکی  =فعالیت های 
بشر  حقوق  نقض  ایران، 
حمایت  و  کشور  این  در 
محکوم  را  تروریسم  از  آن 
جمهوری  اما  می کنیم 
اسالمی به تعهدات برجامی 

خود پایبند بوده!
= به ادعای این نمایندگان، 
توانایی  تحریم ها  رفع 
آمریکا در مذاکره با ایران را 
به میزان چشمگیری بهبود 

خواهد بخشید.
=بسیاری از امضاکنندگان 
و  دموکرات   حزب  به  نامه 
نزدیک  آمریکا  چپ های 

هستند.
=پیشتر روزنامه آمریکایی 
البی  از  گلوب  بوستون 
سنگین و مخفی جان کری 
وزیر خارجه پیشین آمریکا 
برای  اوباما  باراک  دولت  در 
حفظ برجام گزارش داده بود 
می توان  نیز  را  نامه  این  که 
ارزیابی  چارچوب  همان  در 
البیگری  این  انجام  کرد. 
هزینه های  صرف  بدون 
احتماال  که  سرسام آور 
خود  توسط  آن  از  بخشی 
تأمین  اسالمی  جمهوری 
نیست. امکانپذیر  می شود 

نامه 50 ژنرال و دیپلمات بازنشسته آمریکا به ترامپ برای بازگشت به برجام

به آتش کشیدن نمادین برجام توسط حزب اللهی ها در ایران

نشنال  خبری  پایگاه  گزارش  به 
ژنرال   ۵0 از  بیش  اینترست، 
پیشین  دیپلمات  و  بازنشسته 
آمریکایی در نامه ای به دونالد ترامپ 
اتمی  توافق  مزایای  به  اشاره  با 
خواستار  او  از  آمریکا  برای  )برجام( 
به  بازگشت  برای  را  الزم  اقدامات 
برجام و لغو تحریم ها علیه جمهوری 

اسالمی شدند.
 11 که،  نامه  این  امضاکنندگان 
منتشر  اسفند(   20(  2019 مارس 
بازگشت  لزوم  برای  دلیل  پنج  شد، 
عنوان  برجام  به  متحده  ایاالت 

کرده اند:
آمریکا  خروج  وجود  با  ایران   -
تحریم های  بازگشت  و  برجام  از 
خود  تعهدات  به  همچنان  اقتصادی 
آژانس  و  بوده  پایبند  برجام  در 
بین المللی انرژی اتمی نیز در گزارش 
اخیر خود این مسئله را تأیید کرده 
از  برجام  مفاد  رعایت  تداوم  است. 
ایران  که  می دهد  نشان   ایران  سوی 
کماکان به تعهدات اولیه خود پایبند 

است.
در  تصریح شده  مقررات  تحت   -
فعالیت های  نمی تواند  ایران  برجام، 
الزم برای ساخت سالح های اتمی را 
دنبال کند و این کشور تحت نظارت 

بی سابقه بین المللی قرار دارد.
به  با جدیت  ما  اروپایی  - متحدان 
اروپا  اتحادیه  هستند.  متعهد  برجام 
قاطعانه  تعهد  اخیرش  بیانیه  در 
از  حمایت  تداوم  و  برجام  به  خود 
برجام  و  داشته  ابراز  را  توافق  این 
کار  و  ساز  در  کلیدی  مؤلفه  یک  را 
و  منع گسترش سالح های هسته ای 

نیز یک دستاورد چندجانبه در حوزه 
دیپلماسی خوانده است.

هسته ای  توافق  به  بازگشت   -
راهبرد  آمریکا  تا  کرد  خواهد  کمک 
خود  برای  را  گسترده تری  ملی 
ما  کند.  پی ریزی  خاورمیانه  در 
نقض  ایران،  موشکی  فعالیت های 
و حمایت  این کشور  در  بشر  حقوق 
می کنیم  محکوم  را  تروریسم  از  آن 
و  آمریکا  برای  تهدیدی  آنها  زیرا 
منطقه هستند. ما همچنین بار دیگر 
می گوییم که رهبری ]آمریکا[ در این 
منطقه توانایی آمریکا برای شکل دهی 
برای  چندجانبه  تالشی  هدایت  و 
کنترل ایران را بهبود خواهد بخشید.

باشیم  داشته  خاطر  به  باید   -
تالش  یک  واقع  در  اولیه  توافق  که 
راهبردی، بلندمدت و متمرکز بر یک 
ایران  برنامه  از  بود: جلوگیری  هدف 
بازگشت  اتمی.  سالح  ساخت  برای 

رزمایش »پیامبر اعظم ۷«

آمریکا  موقت  =سفیر 
نامه ای  در  ملل  سازمان  در 
سازمان  این  دبیرکل  به 
پرتاب  سه  با  ایران  گفته 
موشک همچنان به اقدامات 
در  خود  تحریک آمیز 

خاورمیانه ادامه می دهد.
=جاناتان کوهن خواستار 
محدودیت های  بازگرداندن 
جمهوری  علیه  شدیدتر 
برنامه  مهار  جهت  اسالمی 

موشکی رژیم شده است.
=مصباحی مقدم: ما فریب 
در  که  نمی خوریم  را  آنان 
ازای ایجاد این کانال، لوایح 
کنیم  تصویب  را   FATF
را  چرا که ما مصلحت نظام 
در نظر می گیریم نه هوی و 

هوس ها را.
سازمان  امنیت  شورای  از  آمریکا 
بین المللی  تحریم های  خواسته  ملل 
نقض  دلیل  به  را  ایران  رژیم  علیه 
از جمله  امنیت  قطعنامه های شورای 
فعالیت های  ادامه  و   22۳1 قطعنامه 

موشکی بار دیگر اعمال کند.
فعلی  سرپرست  کوهن  جاناتان 
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، 
و  سازمان  این  دبیرکل  به  نامه ای  در 
رژیم  نوشته  امنیت  شورای  اعضای 
بالستیک  میانُبرد  موشک  یک  ایران 
آذر 9۷(  اول دسامبر 201۸ )10  در 
آزمایش کرد و در 1۵ ژانویه )2۵ دی ( 
و پنجم فوریه 2019 )1۶ بهمن( نیز 
تالش کرد دو ماهواره را در مدار زمین 
انجام  با  قرار دهد.کوهن گفته »ایران 
این سه آزمایش موشکی عماًل قطعنامه 
شورای امنیت را نقض کرده و چنین 
تداوم  موجب  تحریک آمیزی  اقدام 
بی ثباتی در کل خاورمیانه شده است.« 
شدید  »محدودیت های  خواستار  وی 
بین المللی« علیه جمهوری اسالمی شد.

سفیر آمریکا در سازمان ملل در این 
منتشر  اسفند،   1۷ جمعه  که،  نامه 
تبعات  تحمیل  »برای  نوشته  شد، 
بابت سرپیچی آشکار  ایران  به  واقعی 
از مطالبات شورای امنیت و بازگرداندن 
محدودیت های شدیدتر علیه این کشور 
ما  به  آن  موشکی  برنامه  مهار  جهت 

ملحق شوید.«
شورای   22۳1 قطعنامه  اساس  بر 

از آزمایش موشک  ایران  امنیت رژیم 
بالستیک با قابلیت حمل کالهک اتمی 
منع شده است. پرتاب هر دو ماهواره ای 
که ایران در ماه های اخیر تالش کرد 
آنها را با موشک های ماهواره بر متعلق 
دهد  قرار  زمین  مدار  در  سپاه  به 

شکست خورد.
اسالمی  جمهوری  می گوید  آمریکا 
با برنامه موشکی و همچنین حمایت 
اصلی  عامل  شیعه  شبه نظامیان  از 

بی ثباتی در خاورمیانه است.
ویژه   به  دولت ها  یکسو  از  واشنگتن 
موسسات  و  شرکت ها  و  ا روپایی ها 
فشار  زیر  را  بین المللی  خصوصی 
گذاشته تا حلقه تحریم های جمهوری 
اسالمی را تنگ تر کنند و از سوی دیگر 
تالش می کند شورای امنیت سازمان 
ملل را نیز در مورد فعالیت های مخّرب 

رژیم ایران به تحرک وادارد.
این در حالیست که کارگزاران نظام 
با  شرایطی  هیچ  تحت  می کنند  ادعا 
آمریکا مذاکره نخواهند کرد اما عالئم 
آشکار وجود دارد که محافلی از درون 
با  مذاکره  کانال  بازکردن  برای  رژیم 

دولت دونالد ترامپ در تکاپو هستند.
جمهوری  تنگناهای  که   مسئله ای 
اسالمی را بیشتر کرده فشار اروپایی ها 
اقدام مالی  ایران به گروه  الحاق  برای 
FATF است و حتی آغاز به کار کانال 
شرایط  صرفاً  که  را  اینستکس  مالی 
را  کاال  مبادله ی  یا  تهاتری  تجارت 
تسهیل می کند نیز منوط به آن کرده اند 
افزون بر این، شرط گذاشته اند که سپاه 
موشک  پرانی  ها و حمایت از گروه های 

نظامی در منطقه را تمام کند.
 FATF به  ایران  پیوستن  طرفی  از 
و  پالرمو  کنوانسیون  تصویب  مستلزم 
CFT است که بستر قرار گرفتن سپاه 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
کردن  شفاف   با  و  می کند  آماده  را 
از  استفاده  امکان  ایران  پولی  نظام 
سیستم های بانکی برای حمایت مالی 
از گروه های تروریستی و شبه نظامیان 
نیز  دلیل  همین  به  و  می رود  بین  از 
آن  با  اسالمی  جمهوری  رهبری 

مخالفت نشان می دهد.
غالمرضا مصباحی مقدم عضو مجمع 
اسفند،  نظام، 1۷  مصلحت  تشخیص 
تهران  جمعه   نماز  خطبه های  در 
از دور زدن  اعالم کرد »FATF مانع 
تحریم ها و فروش نفت ایران می شود.« 
صالح  تحریم  شرایط  »در  گفته  او 
نیست که اطالعات اقتصادی کشور را 
در اختیار آمریکا، اسرائیل و عربستان 

قرار دهیم.«
را  آنان  فریب  »ما  کرد،  تاکید  او 
نمی خوریم که در ازای ایجاد این کانال، 
لوایح FATF را تصویب کنیم چرا که 
ما مصلحت نظام را در نظر می گیریم نه 

هوی و هوس ها را.«
از  موشکی  سالح  خلع  افزود  باید 
که  بود  ورشو  کنفرانس  محورهای 
در ماه فوریه در لهستان برگزار شد. 
در  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
گفته  کنفرانس  این  برگزاری  جریان 
موشکی  برنامه  مهار  برای  باید  بود، 
رژیم ایران، محدودیت های سخت تری 

اعمال کنیم.

موشکی«  برنامه  »مهار  دنبال  به  اروپا  و  آمریکا 
جمهوری اسالمی

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

آمریکا به این توافق و رفع تحریم ها 
ایران[  ]با  مذاکره  در  آمریکا  توانایی 
را به میزان چشمگیری بهبود خواهد 
داد  خواهد  امکان  ما  به  و  بخشید 
توافق  در  نگرانی هایمان  به  بهتر  که 

کنونی بپردازیم.«
ترامپ در روز 9 ماه مه سال 201۸ 
برجام  از   )1۳9۷ )اردیبهشت ماه 
تحریم ها  دوم  مرحله  و  شد  خارج 
گشت.  آغاز  اسالمی  جمهوری  علیه 
تازه  توافق  به  رسیدن  آمریکا  دولت 
با تهران را منوط به اجرای 12 شرط 

کرد.
مایکل  ژنرال  چنی،  استفان  ژنرال 
و  زابکی  دیوید  سرلشکر  فرانکن، 
ادوارد والکر، ادوارد مارکس و پاتریک 
کندی، هارولد رابینسون و کریستوفر 
کول، جیمز دوتی و همچنین سوزان 
برک، توماس گراهام، ویلیام هاروپ، 
ریچارد هولویل و لورا کندی سفرای 

این  امضاکنندگان  از  آمریکا  سابق 
می شود  گفته  که  هستند  نامه 
بسیاری از آنها به حزب دموکرات  و 

چپ های آمریکا نزدیک اند.
اردیبهشت(   1۵( مه 201۸  پنجم 
از  گلوب  بوستون  آمریکایی  روزنامه 
کری  جان  مخفی  و  سنگین  البی 
در  آمریکا  پیشین  خارجه  وزیر 
دولت باراک اوباما برای حفظ برجام 
نامه را نیز  گزارش داده بود که این 
ارزیابی  چارچوب  همان  در  می توان 
کرد. انجام این البیگری بدون صرف 
احتماال  که  سرسام آور  هزینه های 
جمهوری  خود  توسط  آن  از  بخشی 
امکانپذیر  می شود  تأمین  اسالمی 

نیست.
جان  بود  آمده  گزارش  این  در 
فدریکا  با  برجام  حفظ  برای  کری 
اشتاین مایر،  والتر  فرانک  موگرینی، 
امانوئل ماکرون، پل رایان و تعدادی 
از ماموران امنیتی و نظامی اسراییل 
آمریکایی  سناتور  و  نماینده  ده ها  و 
دیدار یا گفتگوی تلفنی داشته است. 
اطالعات  اساس  بر  گلوب  بوستون 
گروه  که  نوشته  خود  موثق  منابع 
هماهنگ  بطور  کری  جان  مشورتی 
 ۳۴ مقاله،   100 برجام  از  دفاع  در 
 ۳۷ و  رادیویی  و  تلویزیونی  برنامه 
کرده   منتشر  و  تهیه  تحلیلی  متن 

است.
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=شبکه فرشگرد کارزاری 
ضمن  تا  انداخته  راه  به 
افزایش مشارکت ایرانی ها در 
حمایت از صدای مردم داخل 
سناتورها  طریق  از  کشور، 
آمریکا  کنگره  نمایندگان  و 
فشار بر جمهوری اسالمی را 

بیشتر کنند.
کیهان  به  جشنی  =میترا 
لندن می  گوید در بخشی از 
نامه پیشنهادی فرشگرد از 
دولت آمریکا خواسته شده 
روزنامه نگاران واجد شرایط 
حمایت  آزاد  ایران  از  که 
می کنند در شبکه هایی مثل 
فردا  رادیو  و  آمریکا  صدای 
نه  و  شوند  گرفته  کار  به 
طرفدار  که  روزنامه نگارانی 

رژیم هستند.
افرادی  به  نامه  این  =در 
و  سیاسی  زمینه  در  که 
برای  البیگری  به  اقتصادی 
ه  ر شا ا ند  ل ا مشغو م  نظا
شده و از مقام های سیاسی 
این  شده  خواسته  آمریکا 
افراد شناسایی شوند و روابط 
آنها  خانوادگی  و  دوستانه 
جمهوری  عالی  مقامات  با 

اسالمی بررسی شود.
=روزنامه جوان به وابسته 
به سپاه گفته »فتنه دشمن 
برای زمینگیر کردن انقالب« 
و  کرده  پیدا  شکل  تغییر 
در  ربوت ها  کردن  فعال  به 
ساز  و  اجتماعی  شبکه های 
و کار سیاسی دلقک گونه ی 

فرشگرد رسیده است.
کارزار پیشنهادی شبکه فرشگرد با 
)نامه   »LetterForIran#« عنوان 
برای ایران( که از جمعه، دهم اسفند، 
به راه افتاده با استقبال زیادی از سوی 
از کشور همراه  ایرانیان خارج  جامعه 

شده است.
آنطور که شبکه فرشگرد اعالم کرده 
است، این کارزار با هدف همراه کردن 
سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا با 
مبارزه مدنی و حق طلبانه ی مردم ایران 
با هدف براندازی جمهوری اسالمی و 
رسیدن به آزادی و دموکراسی شروع 
شده و طی آن ایرانیان ساکن آمریکا 
به سناتورها و نمایندگان ایالت محل 
به  و  می نویسند  نامه  خود  سکونت 
نمایندگی از هموطنان شان در داخل 
کشور مطالبات آزادیخواهانه و اعتراض 
سیاسی  مقامات  گوش  به  را  مردم 

می رسانند.
برای افزایش مشارکت در این کارزار، 
فرشگرد از طریق وبسایت خود یک متن 
پیشنهادی نیز در همین رابطه منتشر 

کرده است.
شبکه  اعضای  ز  ا جشنی  میترا 
کیهان  به  زمینه  این  در  فرشگرد 
برای  نامه  »کارزار  می گوید:  لندن 
ایران، الگویی است که فرشگرد آماده 
مقیم  ایرانی های  اختیار  در  و  کرده 
آمریکا گذاشته تا ایرانی های آمریکا با 
نماینده های کنگره و سناتورها تماس 
عنوان  به  را  پیام خود  و  برقرار کنند 
حامی مبارزات مردم در داخل کشور 
به گوش مقام های آمریکایی برسانند.«

او می گوید، »استقبال خوبی از این 
توجهی  قابل  پیشرفت  و  شده  کارزار 
داشته و از واکنش مردم و پیام هایی که 
می رسد پیداست بسیاری از آنان نامه 
از وبسایت دانلود کرده  پیشنهادی را 
و به نماینده های خود در ایالت محل 
سکونت شان ارسال کرده اند و حتی در 
کنار آن جالب است که تعداد زیادی 
از کاربران که مقیم آمریکا نیستند نیز 
به نوعی در این کمپین مشارکت کرده 
و پیام خود را به شیو ه های مختلف به 
آن  در  که  کشورهایی  سیاستمداران 

زندگی می کنند فرستاده اند.«
می گوید،  ادامه  در  جشنی  میترا 
دی ماه  اعتراضات  سرکوب  وجود  »با 
اعتراض ها  رژیم، همچنان  توسط   9۶
به  دارد.  ادامه  پراکنده  صورت  به 
گرفت  تصمیم  فرشگرد  دلیل  همین 
ایرانیان  مشارکت  برای  موثرتری  گام 
مردم  با  همراهی  در  آمریکا  ساکن 
بردارد تا آنها نیز بتوانند بازتاب صدای 
معترضان داخل ایران باشند و آن را به 
گوش مقامات سیاسی ایاالت متحده 

برسانند.«
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه 
»کمپین اخیر گام موثری است برای 
مردمی که ممکن است سیاسی نباشند 
و  باشند  داشته  را  ایران  دغدغه  اما 

می توانند از این طریق به نوعی همیاری 
و همدلی خود را با مردمی که در داخل 
ایران تحت ستم هستند یاری کنند« به 
توضیح در مورد متن نامه پیشنهادی 
فرشگرد پرداخت و گفت که »این متن 

شش بند دارد:
در بند اول از سناتورها و نمایندگان 
که  کنند  توجه  شده  خواسته  کنگره 
رژیم ایران به خصوص سپاه پاسداران، 
منابع مالی و ثروت داخل ایران را از بین 
می برد و با تکیه بر سرمایه های ملی از 
از  و  می کند  سرکوب  را  مردم  یکسو 
سوی دیگر به جنگ های نیابتی دامن 

می زند و از تروریسم حمایت می کند.
در بند دوم از مقامات سیاسی آمریکا 
خواسته شده ارگان ها و نهادهایی که 
در  که  افرادی  و  پاسداران  سپاه  با 
و  همکاری  دارند،  قرار  سیاه  فهرست 
روابط مالی دارند شناسایی شوند. آنها 
شامل افرادی هستند که ثروت مردم 
را به یغما می برند و برخی از آنها نیز از 

کشور فرار می کنند.
در بند سوم از نماینده ها یا سناتورها 
خواسته شده افزایش اعدام ها و نقض 
را  حقوق بشر توسط کارگزاران رژیم 
محمدجواد  دهند.  قرار  توجه  مورد 
ظریف وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
مدعی است در ایران هیچکس به خاطر 

عقیده اش زندانی نمی شود.
آمریکا  دولت  از  چهارم  بند  در 
واجد  روزنامه نگاران  شده  خواسته 
شرایط که از ایران آزاد حمایت می کنند 
آمریکا  مثل صدای  شبکه هایی  در  را 
و  شوند  گرفته  کار  به  فردا  رادیو  و 

»#LetterForIran«؛ کارزار واقعی »ربوت ها« و »دلقک ها« 
علیه سپاه و کارچاق کن های »نظام مقدس« در آمریکا

رژیم  طرفدار  که  روزنامه نگارانی  نه 
هستند. با توجه به اینکه این رسانه ها 
 USAGM نهاد دولتی  زیرمجموعه 
هستند و بودجه شان را دولت آمریکا 
تامین می کند آنها باید مراقب باشند 
چه کسانی در این مجموعه ها برخالف 
سیاست دولت آمریکا برای جمهوری 

اسالمی تبلیغ می کنند.
در  که  افرادی  به  پنجم  بند  در 
زمینه سیاسی و اقتصادی به البیگری 
و  شده  اشاره  مشغول اند  نظام  برای 
خواسته  آمریکا  سیاسی  مقام های  از 
شده این افراد شناسایی شوند و روابط 
مقامات  با  آنها  خانوادگی  و  دوستانه 
عالی رژیم بررسی شود و مشخص شود 
چطور به آمریکا رفت و آمد دارند یا در 
چه شرایطی ساکن آمریکا هستند و با 

آنها مقابله شود.
نویسنده  اختیار  در  نیز  ششم  بند 
نامه است تا مسائلی فراتر از مواردی 

که فرشگرد پیشنهاد کرده بنویسد.«
عمدتاً  که  فرشگرد  تازه ی  کارزار 
بشر،  حقوق  ناقضین  سپاه،  منافع 
نظام  کارچاق کن های  و  البیست ها 
از  می دهد  قرار  هدف  را  آمریکا  در 
سوی پروپاگاندای وابسته به جمهوری 
اسالمی با واکنش هایی نیز همراه شده 

است.

سپاه،  به  نزدیک  جوان  روزنامه 
1۸ بهمن، در سرمقاله  خود با عنوان 
می مانیم«  انقالبی  می ماند،  »انقالب 
به تشریح دستاوردهای چهل ساله ی 
ماندگاری  جمهوری اسالمی و دالیل 

نظام پرداخته است.
این  با  نوشتار  این  از  بخشی  در 
باید  را  اسالمی  »انقالب  که  ادعا 
افکنده«  سر  نه  دید  افراشته  سر  با 
برای زمینگیر  اگر فتنه دشمن  آمده 
بزرگ  جنگ های  از  انقالب،  کردن 
نظامی  و  اقتصادی  محاصره های  و 
به  هواپیمابر  ناو های  لشکرکشی  و 
و  داده  شکل  تغییر  فارس  خلیج 
ترور  قرمز،  گوشت  کردن  گران  به 
ربوت ها  کردن  فعال  دانشمندان، 
کار  و  ساز  اجتماعی،  شبکه های  در 
و…  »فرشگرد«  دلقک گونه  سیاسی 
تا  عقبگرد  یک  این  است  رسیده 
بی نهایت برای دشمنان انقالب اسالمی 
و یک »پیشرفت« برای ایران است.«

و  نظام  حامیان  آنچه  از  گذشته 
از  خارج  و  داخل  در  آنان  رسانه های 
فرشگرد  جمله  از  براندازان  به  کشور 
برای  »نامه  کارزار  می دهند  نسبت 
ایران« با استقبال زیادی مواجه شده 
است. نظراتی که کاربران حتی خارج 
اشتراک  به  هشتگ  این  با  آمریکا  از 
اقدامات  مورد  در  ویژه  به  گذاشتند 
انقالب  پاسداران  سپاه  تروریستی 
اسالمی، آقازاده ها و رسانه های خارج از 
کشور که تریبون استمرارطلبان شده اند 
عمدتاً در متن پیشنهادی فرشگرد نیز 

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

متن و رویداد ها را به نمایش می گذارد. این بار:تَکرارچی های نظام: به عقب برنمی گردیم، به عقب تر برگشته ایم

پی  نوشت؛ تَکرارچی های نظام: به عقب برنمی گردیم، به عقب تر برگشته ایم

ویدئو

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

»میدان میلیونی« از کمپین های فرشگرد که در ایران با استقبال زیادی روبرو شده

می خواهیم ایران در تولید علم جهان شریک باشد
مدیریت  اشرف زاده  آرماند  دکتر 
گروه پژوهشی »اطالعات و فنآوری « 
و »گردشگری« را در »پروژه ققنوس 

ایران« بر عهده دارد. 
دانشگاهی  دانش آموختگان  از  وی 
ادامه  برای  که  است  پهلوی  دوران 
ولی  رفت  آمریکا  کشور  به  تحصیل 
به  بازگشت  امکان  انقالب  از  پس 

سرزمین خود را پیدا نکرد. 
اینجا  ما  می گوید:  اشرف زاده  دکتر 
صحبت  سومی«  »جهان  هدف  با 
پیشرفت  و  از جهش  بلکه  نمی کنیم 

حرف می زنیم. 
کشورهای  هدف  نمی خواهیم  ما 
سرمایه  دارندگان  یا  و  قدرتمند 
باشیم. ما می خواهیم مشارکت داشته 
به  نتواند  دیگر  کشورهای  تا  باشیم 
فقط  نمی خواهیم  ما  کند.  دیکته  ما 
مصرف کننده باشیم که بعد مرتب گله 
زور  ما  به  دیگر  کشورهای  که  کنیم 

می گویند!
- ما می خواهیم از ظرفیت هایی که 
استفاده   دارند  ایران  هوش  با  مردم 
اشرف زاده  آرماند  بشود.دکتر  کامل 
»اطالعات  پژوهشی  گروه  مدیریت 

در  را  »گردشگری«  و   » فنآوری  و 
»پروژه ققنوس ایران« بر عهده دارد. 

دانشگاهی  دانش آموختگان  از  وی 
ادامه  برای  که  است  پهلوی  دوران 
ولی  رفت  آمریکا  کشور  به  تحصیل 
به  بازگشت  امکان  انقالب  از  پس 

سرزمین خود را پیدا نکرد.
اشرف زاده دارای دکترای مهندسی 
فوق  و  کامپیوتر  علوم  و  الکترونیک 

استاد  و  پزشکی  مهندسی  دکترای 
و   است  فکری  سیستم های  ارشد 
سال هاست که در این رابطه در کشور 
آمریکا به کار و فعالیت مشغول است.

آزاده کریمی با دکتر اشرف زاده درباره 
برنامه هایی که در  فعالیت های وی و 
در  را  آنها  سرپرستی  که  گروهی  دو 
پروژه ققنوس برعهده دارد به گفتگو 

پرداخته است.

در  فقیه  ولی  =نماینده 
پیامی  در  قدس«  »سپاه 
دریافت  سلیمانی  قاسم  به 
او  به  را  »ذوالفقار«  نشان 

تبریک گفته است.
= وقتی در آینده رویدادهای 
خانمانسوز  جنگ  میدانی 
سوریه و نقش سپاه در آن 
آشکار شود و پرده از فجایع 
این  دریافت  برداشته شود، 
دیگر  سلیمانی  برای  نشان 
مسئولیت  بلکه  افتخار  نه 
قضائی سنگینی خواهد بود. 
فرمانده  عنوان  به  خامنه ای  علی 
فرمانده  سلیمانی  قاسم  به  کل قوا 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 

اسالمی نشان »ذوالفقار« داد.
مدال  عالی ترین  »ذوالفقار«  نشان 
سال  از  و  بود  ایران  نظامیان  جنگی 
گرفت  قرار  تصویب  مورد  که   13۰1
به نظامیانی اعطا می شد که در میدان 
جنگ از خود رشادت و فداکاری های 
فوق العاده نشان می دادند. سال ها بعد، 
نشان »سپه« جایگزین آن شد و نشان 
»ذوالفقار« به موارد مربوط به جنگ با 

»دشمنان خارجی« اختصاص یافت.
در  بار  نخستین  برای  نشان  این 
امیرلشکر  چند  به  رضاشاه  دوران 
در  فداکاری  خاطر  به  سرتیپ  و 
پیش  شد.  اعطا  »شکریازی«  جنگ 
ارتش  نظامی  فرمانده   1۰ انقالب  از 
میرزا  امان اهلل  جمله  از  شاهنشاهی 
از  )پس  زاهدی  فضل اهلل  و  جهانبانی 
»ذوالفقار«  نشان  امرداد(   2۸ وقایع 
 ۵7 انقالب  از  پس  کردند.  دریافت 
نشان »ذوالفقار« همچنان در فهرست 

هدیه ی خامنه ای به سلیمانی؛ اعطای نشان »ذوالفقار« 
به فرمانده »سپاه قدس«

جمهوری  مسلح  قوای  نشان های 
تمام  میان  در  اما  ماند  باقی  اسالمی 
جمهوری  پرچم  زیر  که  نظامی هایی 
هشت  جنگ  در  جمله  از  اسالمی، 
کردند،  خدمت  عراق،  و  ایران  ساله 
حاال به قاسم سلیمانی فرمانده »سپاه 
پاسداران  سپاه  بازوی  که  قدس« 
انقالب اسالمی در کشورهای منطقه 
است، اعطا شد. سلیمانی پیش از این 
3 نشان »فتح« دریافت کرده بود.خبر 
اعطای نشان »ذوالفقار« به سلیمانی 
پس از پیام تبریک حجت االسالم علی 
شیرازی نماینده ولی فقیه در نیروی 

»قدس« سپاه به او رسانه ای شد.
»دریافت  آمده:  پیام  این  متن  در 
افتخار  باالترین مدال  نشان ذوالفقار، 
دست  از  ایران  اسالمی  جمهوری 
فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام 
ملت  جنابعالی،  به  را  عزیز  خامنه ای 
پرسنل  و  فرماندهان  ایران،  شریف 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
اسالمی و جبهه مقاومت و به تمامی 
تهنیت  و  تبریک  سردار  دوستداران 
عرض می کنم و به علت رضایت موال 
و مقتدایمان از جناب عالی و خدمات 
صادقانه و خالصانه تان بر خود می بالم 
و از خداوند عزیز و مهربان عزت بیش 
از پیش شما را خواهانم. موفق و پیروز 

و سربلند باشید.«
اسفند   2۰ متولد  سلیمانی  قاسم 
133۵ است و اعطای این نشان آنهم 
می تواند  تولدش  سالگرد  شب  در 
از  که  باشد  هدیه ای  ارزشمندترین 
عالی ترین مقام نظام مورد حمایت اش 
موضوع  این  است.  کرده  دریافت 
نیز  سلیمانی  هواداران  توجه  مورد 
شبکه های  در  آنها  است.  گرفته  قرار 
اینستاگرام  در  به خصوص  اجتماعی 
و توییتر در عباراتی پرطمطراق تولد 

و دریافت نشان »ذوالفقار« را به وی 
و  ارزشی ها  برخی  گفته اند.  تبریک 
نوشته اند:  او  وصف  در  حزبی اللهی ها 
یا  و  مبارک«  شدن  علی  »ذوالفقاِر 
»ذوالفقار در دستان علی می درخشد«. 
خود  احساس  و  نظرات  نیز  کاربرانی 
نسبت به فرمانده »سپاه قدس« را با 
»#ذوالفقار_ و  »#ذوالفقار«  هشتگ 

علی« به اشتراک گذاشته اند.
نوشته  دانیال  اسم  به  کاربری 
از  بعد  رو  نهاییت  نشان  »انشاءاهلل 
نابودی اسرائیل بگیری!« او آرزو کرده 

قاسم سلیمانی شهید شود!
حمیدالرضا  اسم  به  دیگری  کاربر 
عبدالمنافی نیز نوشته »راستی سردار 
معناش  رهبری  طرف  از  نشان  این 

اینکه باید آماده فتح مکه شوید.«
خبر  این  به  نیز  منفی  واکنش های 
او  نوشته اند  برخی  است.  نبوده  کم 
یک تروریست حرفه ای است و الیق 
دریافت چنین نشانی نیست و برخی 
دیگر اعطای این نشان را برای او زیاد 

دانسته اند.
به  نشان  این  اعطای  روی،  هر  به 
قرار  با  او  نیست.  بی  منظور  سلیمانی 
فعال  قدس«  »سپاه  رأس  در  گرفتن 
نورچشمی خامنه ای است. این جایگاه 
عرض  فرصت  سلیمانی  به  که  است 
وی  رقبای  از  که  فرصتی  داده.  اندام 
در سپاه و همچنین ارتش دریغ شده 
و چه بسا به سود آنها عمل کند؛ چرا 
که وقتی در آینده رویدادهای میدانی 
جنگ خانمانسوز سوریه و نقش سپاه 
در آن آشکار شود و پرده از فجایعی 
مانند »خانطومان« و یا ماجرای امثال 
این  دریافت  شود،  برداشته  حججی 
افتخار  نه  برای سلیمانی دیگر  نشان 
سنگینی  قضائی  مسئولیت  بلکه 

خواهد بود.

ویدئو

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

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

میترا جشنی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

بهجت امید - نزدیک به ۴0 سال 
استقرار جمهوری   نام  به  فاجعه ای  از 
این  به  می گذرد.  ایران  در  اسالمی 
مناسبت رسانه ها و نهادهای فرهنگی 
ویژه ای  برنامه های  آلمان  مستقل 
اجرا  مرحله ی  به  و  کرده  تنظیم 

گذاشته اند.
این طرح های  از پیاده کردن  هدف 
بزرگداشت  نه  هنری،  ادبی ـ  اغلب 
انقالب و نه افشاگری درباره ی ماهیت 
ضدحقوق  بشر حکومت آخوندها، بلکه 
روشنگری درباره ی رویدادهای تاریخی 
و پیامدهای آن برای انسان هایی است 
که بطور تصادفی در کوران آنها قرار 
گرفته اند. نمایشنامه ای که با الهام از 
رمان »سی و سه پل و یک چایخانه« 
به قلم مهرنوش زائری اصفهانی تنظیم 
»کارگاه  در  فوریه  روز 21  از  و  شده 
نمایش« شهر بُن به روی صحنه رفته 

است،  یکی از این برنامه هاست.
در این نمایشنامه که هنرمند آلمانی 
کارینا اِبِِرله، کارگردانی آن را به عهده 
داشته، ثریا ابطحی هنرپیشه ی جوان 
را  مهرنوش  نقش  ایران تبار،  آلمانی 

بازی کرده است.
مهاجرت در مسیر رودها

به  که  اصفهانی  زائری  مهرنوش 
ساکن  دوم  نسل  ایرانی  نویسندگان 
 1۴۶ رمان  در  دارد،  تعلق  آلمان 
مهاجرت  داستان  خود  صفحه ای 
تا  اصفهان  از  خانواده   اش  اجباری 
و  بخش   ۳ در  را  آلمان  هایدلبرگ 
و  رودخانه ها  جریان  مسیر  با  موازی 
می کند:  بازگو  راه  سِر  آبِی  راه هاِی 
»دریای  اصفهان،  در  »زاینده رود« 
مرمره« در استانبول، »رود اشپری« در 
مرز میان بخش شرقی و غربی برلین، 
سر  و  غربی  برلین  در  هاول«  »رود 
آخر »رود نکر« در هایدلبرگ، مسیر 
رقم  را  خانواده  این  ناخواسته ی  کوچ 
می زنند. این بخش ها که همگی از نگاه 
می شوند،  بازگو  خردسال  دختر  یک 
گنجانده  مستقل  فصل   2 قاب  در 
شده اند که با رود و شهر »پریپیات« 
می خورند. پیوند  اوکراین  در 

این دو فصل از زاویه ی دید  مهرنوش 
است  دهه  سه  از  بیش  که  نویسنده 
تصویر  می کند،   زندگی  آلمان  در 
پاسخ  در  اصفهانی  زائری  می شوند. 
»ساختاری  چرا  که  پرسش  این  به 
خود  رمان  برای  جاری«  و  غیرثابت 
کیهان  با  مصاحبه ای  در  برگزیده،  
من  برای  »رودخانه  می گوید:   لندن 
داستانم  پایان  در  است.  آزادی  نماد 
به این موضوع اشاره می کنم که من و 
خانواده ام در جستجوی صلح و آزادی 
مثل زائر از اصفهان راه افتادیم. از آن 
گذشته رودخانه برای من نماد حرکت 

هم هست.«
درون مایه ی رمان

در »سی و سه پل و یک چایخانه«، 
پدر پزشک مهرنوش )حسین( و مادر 
 19۸۵ سال   در  )مهری(  پرستارش 
تصمیم می گیرند همراه او و برادرش 

)مهرداد(، ایراِن در حال جنگ با عراق 
را ترک کنند. دلیل اصلی این مهاجرت 
پسر 1۴  فرستادن  احتمال  تحمیلی، 
ساله ی خانواده به جبهه ی جنگ است. 
از آن گذشته زندگی آرام و بی دغدغه ی 
قانون های  اجرای  و  وضع  با  هم  آنها 
ممنوعیت های  و  محدود کننده 
با  درگیری  به  گهگاه  که  بی شمار 
می شود.  آشفته  می انجامد،  پاسداران 
خانواده ی  سرانجام  دالیل  این  به 
مهرنوش زادگاه خود را ترک می کند 

و راه دیار غرب را در پیش می گیرد.
ساختار و اجرای نمایشنامه 

ماه   1۴ نمایش  برای  اِبِِرله  کارینا 
ساختاری  انسان ها،  این  آوارگی 
برگزیده  رمان  چارچوب  از  مستقل 
به  ابتدا  خود  اجرای  در  او  است. 
رابطه ی عاشقانه حسین و مهری که 
به تشکیل خانواده  و تولد فرزندانشان 
وقوع  سپس  و  می پردازد  می انجامد، 
انقالب، ترک زادگاه، زندگی در ترکیه 
در  نمایش  به  را  آلمان  به  رسیدن  و 
می آورد. اِبِِرله در بازنمایی این روند که 
با رعایت تواتر زمانی بازگو می شود، بر 
رویدادهای تعیین کننده ی پیش و پس 
از انقالب به عنوان دالیل اصلی کوچ 
اجباری خانواده، تاکید می کند و آنها را 
به گونه ای چشمگیر برجسته می سازد.

مختصری  وسایل  چارچوب  این  در 
که بخشی از دکور صحنه را می سازند، 
کاربُردی چندگانه می یابند: به عنوان 
مثال چهار پشتی با نقش و نگارهای 
علیه  سنگر  عنوان  به  گاه  سنتی، 

اجرای  سومین   - خطیبی  فیروزه 
سوسکه«،  »خاله  نمایش  موفق 
برداشت آزادی از نمایش »شهرقصه«- 
پرآوازه ترین اثر زنده یاد بیژن مفید که 
برای نخستین بار در سال 1۳۴۷ در 
»جشن هنر شیراز« به اجرا درآمد- روز 
یکشنبه ۳ مارس در تئاتر »گیندی« با 
حضور جمعی از هنرمندان و چهره های 
سرشناس ساکن لس آنجلس از جمله 
اردوان مفید برادر و شیما مفید  دختر 

بیژن مفید برروی صحنه آمد.
»خاله  موزیکال  و  ریتمیک  نمایش 
شخصیت  دو  محور  بر  که  سوسکه« 
بُشری  بازی  )با  راوی  زن،  اصلی 
بازی  )با  سوسکه  خاله  و  دستورنژاد( 
بازیگر،  را  می گردد  جاجرمی(  نرگس 
و  صحنه  طراح  نمایشنامه نویس، 
مشکین قلم  شاهرخ  تئاتر،  کارگردان 

بازآفرینی کرده است.
به  پسامدرن  دیدگاهی  از  اثر  این 
مدرن  نمونه ای  خود  »شهرقصه« که 
معاصر  تئاتر  اجرایی  شیوه های  در 
نو  نگاهی  می کند.  نگاه  است  ایران 
انتقادی  و  نفی کننده  سنت های  که 
پدیده  این  خود  مورد  در  را  مدرنیته 
به کار می گیرد و یک بار دیگر، بازهم 
حوادث  که  هستند  شخصیت ها  این 
بازیگران  می رانند.اجراهای  جلو  به  را 
کالسیک  ازنمایش  تازه  برداشت  این 
»شهرقصه« توسط شاهرخ مشکین قلم، 
که خود بازیگر و رقصنده ای تواناست، 
بیش از هر چیز از ابعاد »پرفورمانس« 
ضمن  اثر  این  است.  برخوردار 
تاثیرپذیری از شیوه های نمایشی آثار 
بداهه پردازی،  ازجمله   مفید،  بیژن 
روایتگری، فرهنگ تئاترهای روحوضی 
و استفاده از صورتک ها و لعبت بازی، از 
طنزی مدرن و به روز نیزبرخوردار است.

سوسکه«   »خاله  نمایش  در 
نمایش  همچون  مشکین قلم  شاهرخ 
اساس  مفید،  بیژن  »شهرقصه«ی 
با  کار  گوناگون  برتجربه های  کار 
بازیگر گذاشته شده، با این تفاوت که 
در  همیشه  از  بیش  نمایش  بار  این 
که  است  »راوی«  تسخیرشخصیت 
دستورنژاد،  بُشری  استعداد شگرف  با 
دیگر  اصلی  شخصیت های  حتی 
نمایش چون »مال«، »خر« و »شتر« 
را هم تحت تاثیر قرار می دهد. برخالف 
بک(  )پلی  با  که  نمایش »شهرقصه«  
اجرا می شود، اینجا شاهد اجرای زنده 
و چندصدایی بُشری دستورنژاد هستیم 
که با مهارتی خارق العاده و به همراهی 
چندنقش  گرگانی،  نسیم  دف نوازی 
مختلف را برای لب زنی بازیگران دیگر، 
خاله  مشکین قلم(،  )شاهرخ  لعبت باز 
سوسکه )نرگس جاجرمی( و آقا موشه 

)شایان خوش مقام( اجرا می کند.
بُشری دستورنژاد، بازیگر و مدل ایرانی 
بازیگری  به  کودکی  از  می گوید  که 
در  هم  این  از  پیش  بوده   عالقمند 
اولین نقش سینمایی خود، »رویاهای 
جاللی  بابک  ساخته  رادیویی« 
کارگردان ایرانی ساکن سانفرانسیسکو، 
در کنار محسن نامجو ایفای نقش کرده 
است: »از وقتی که یادم می آید عاشق و 

مجذوب هنرها بوده ام.«
را  او  مادربزرگش  پدرو  که   بُشری 
به ادبیات کالسیک  فارسی و ادبیات 
قصه گویی  ویژه  به  سینه،  به  سینه 
به  نوجوانی  از  کرده اند  عالقمند 
»در  داشته:  گرایش  هم  شعرنویسی 
ایران چون در خانواده ای  از اقلیت های 
اجازه  بودم  شده  بزرگ  مذهبی 
تحصیل نداشتم  و دردانشگاه بهاییان 
کردم  تحصیل  کودک  تئاتر  دررشته 
کودکان  برای  هم  نمایشنامه هایی  و 
می کردم.« هم  قصه گویی  و  نوشتم  

تئاتری  درکارگاه های  مدتی  او 
در  ایران  در  که  بهایی  بچه های  با 
شرکت  بیضایی  بهرام  کالس های 
چندی  و  داشت  همکاری  می کردند 
هم  به عنوان مدل زیرزمینی و مدل 
نقاشی کار می کرد. پس از ترک ایران 
در کشور ترکیه به عنوان مدل عکاسی 
مشغول به کار شد و بعد ها در آمریکا 
شاهرخ مشکین قلم ازاو دعوت کرد تا 
در پروژه تئاتری »زهره و منوچهر« با او 
همکاری کند: »در این نمایش من در 

نقش منوچهر بازی کردم.«

نمایش »خاله سوسکه« از شاهرخ مشکین قلم؛ 
یادی از بیژن مفید و »شهرقصه«

برای  می گوید  مشکین قلم   شاهرخ 
کلیپ  یک  طریق  از  بار  نخستین 
استعدادهای  با  یوتیوب  در  ویدیوئی 
قرمزو  موهای  »با  شده:  آشنا  بُشری 
یک قیافه خاص، داشت یکی از اشعار 
درباره  شعرش  می خواند.  را  خودش 
زمان  آن  در  مسواک،  یک  خریدن 
2000 تومانی، خیلی چسان فسان به 
اسم »اورال بی« بود که بعدها مادرش 
دعوایش می کند که »مادرجون، مگه 
نمی بینی ما آه نداریم که با ناله سودا 
کنیم؟ چرا رفتی این همه پول مسواک 
دادی؟« و بُشری که دختر 19 ساله ای 
این  خالصه  و  می شود  ناراحت  بوده 
شعر را می گوید که مادرش ببخشدش 
که اینهمه پول خرج مسواک کرده. اما 
یک باره  که  زمانی  گذشته  شوخی  از 
همه دیالوگ های نمایش »شهرقصه« 
با صداسازی در نقش های مختلف  را 
آن از حافظه برایم خواند تصمیم گرفتم 
روی نمایش »خاله سوسکه« کارکنم و 

نقش راوی را به او محول کنم.«
یادی از بیژن مفید

»خاله  نمایش  اجرای  از  پیش 
نقش  بازیگر  مفید  اردوان  سوسکه«، 
اولیه  اجراهای  از  یکی  در  »شتر« 
علی  همراه  به  ایران  در  »شهرقصه«  
پورتاش بازیگر ساکن لس آنجلس )که 
نوجوان  یک  عنوان  به  بار  نخستین 
پرورش  کانون  ازطریق  ساله   1۴
به  او  با  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
ریتمیک  قطعات  رفت(  صحنه  روی 
»شاپرک  نمایش های  از  ترانه هایی  و 
را  بیژن مفید  از  خانم« و »جان نثار«  
برای تماشاگران اجرا کردند.  »شاپرک 
خانم« در سال 1۳۵0 نوشته شد و در 
آن زمان دان الفون کارگردان آمریکایی 
که با کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان همکاری داشت همزمان این 
نمایشنامه را به زبان انگلیسی ترجمه و 

بعد ها در آمریکا منتشر ساخت.
سال   ۵0 از  بیش  که  مفید  اردوان 
پیش نقش »شتر« و بعدها »میمون« 
اجرا  اصلی  »شهرقصه«  نمایش  در  را 
کرده بود، سال هاست این نمایش را به 
اشکال مختلف در صحنه های گوناگون 
می خواند، اجرا می کند و یا درباره آن 
صحبت می کند چون اعتقاد دارد این 
اثرهنوز زنده است و مردم هنوزهم آن را 
تماشا می کنند. اردوان مفید بعد از اجرای 
خبرنگار  به  سوسکه«  »خاله  نمایش 
کیهان لندن می گوید تماشاگران امشب 
شاهد دو جنس کار اجرایی روی صحنه 
بوده اند: »جنس اجرایی که من و علی 
پورتاش ارائه دادیم که در آن نوع صدا، 
نوع ساز و نوع ارتباط من با تماشاگر یک 
ارتباط نزدیک و آشناست و از نوعی که 
شاهدش  انقالب  حادثه  وقوع  از  قبل 
در  خدشه ای  هیچگونه  شما  بوده ایم. 
این ارتباط نمی بینید. درآن زمان ها یک 
گروهی ازنویسندگان از جمله بیژن مفید 
یا پدر شما پرویزخطیبی بودند که  و 
وقتی یک نمایشنامه می نوشتند و ترانه 
می نوشتند در آن فضایی که ما بزرگ 
شدیم اینها با زبان مردم، با حرکت و 
نشست و برخاست مردم و نفس مردم 
زندگی می کردند. این نوع کارمتفاوت 
بود ازجنس دومی  که شما امشب شاهد 

بازنمایی انقالب ایران بر صحنه ی تئاتر آلمان

آن بودید. در نمایش »خاله سوسکه« 
زیبایی قضیه در این است که اینها با 
یک برداشت کامال خاص با یک فاصله 
زمانی ۵0 ساله یعنی نیم قرن به کاری 
است  تلنگری  درواقع  که  پرداخته اند 
اصل  ماندن  زنده  و  حیات  ادامه  برای 
کار بیژن مفید. مثل این می ماند که ما 
بعد از ۸00 سال با یک ویژگی خاص 
و موسیقی امروز، ترانه موالنا را بخوانیم. 
امروز از آن چیزی که موالنا در آن زمان 
گفته با استفاده از دف و سه تار تعبیر 
موالناست  این  نهایتا  می شود.  تازه ای 
که زنده می ماند. چگونه اثری از نسلی 
به نسلی دیگر منتقل می شود در حالی 
که نه حکومتی هست نه فشاری هست 
نه فرمان و چک و لگدی! چگونه حافظ 
پیدا  ادامه  همینطوردارد  فردوسی  یا 
می کند؟ چطوری خیام زنده مانده؟ اینها 
آدم های جدید حرف  و  نگاه جدید  با 
می زنند.  قدیمی ها  حرف ها  با  را  روز 
به  »شهرقصه«اش  با  بخصوص  بیژن 
حافظ  درواقع  که  رسیده  مرحله  این 
، فردوسی و یا موالنا رسیده اند. حرف 
روی  بخصوص  ماست.  زمان  اوحرف 
صحنه، »شهرقصه«  یک تصویر کلی 
از آثار دیوانی، آثار بزمی، آثار رزمی  و 
آثار قصه ای ایران است. من همیشه این 
ریشه را از صادق هدایت می گیرم تا به 
زنده یاد صبحی می رسم و بعد به بیژن 
مفید. می بینم ما با این قصه ها زندگی 
کرده ایم؛ اما بیژن آن ویژگی را دارد که 
حافظ داشته، که موالنا داشته. یعنی نسل 
بعدی خودش دارد از این آثار برداشت 
می کند. اینها امشب از من خواستند که 
بیایم و کار خودم را با شیوه های نسل 
کار  نه  کنم،  اجرا  صحنه  روی  قبلی 
اینها را. درواقع، اینها به من می گویند 
تئاتری  گروه  یک  باز  دیگر  سال  صد 
»شهرقصه«  نمایش  و  می آید  دیگری 
را به شکل تازه ای روی صحنه می آورد 
است.« درهمین  هم  قضیه  زیبایی  و 

بیژن  دخترزند ه یاد  مفید  شیما 
مفید هم برای دومین بار به تماشای 
است.  آمده  سوسکه«  »خاله  نمایش 
او به کیهان لندن می گوید: »شاهرخ 
مشکین قلم کار زیبایی خلق کرده که 
نه تنها طنزآمیز و سرگرم کننده است 
بلکه به نظر من داستان »شهرقصه« 
برای  بخصوص  کرده.  امروزی  را 
اینجا؛ نسلی که  تماشاگران جوانتردر 
در ایران بزرگ نشده اند و با قصه های 
آشنایی  ایرانی  فولکلوریک  قدیمی  و 
راوی هم  بازیگر نقش  بُشری،  ندارند. 
به فردی  به نظرمن استعداد منحصر 
است که واقعا تماشاگر را تحت تاثیر 
هنرش قرار می دهد. فکر می کنم اگر 
پدرم اینجا می بود از این کار خوب و 
تالش هایی که برای ساختن آن انجام 
شده خیلی استقبال می کرد. بخصوص 
و  بُشری  ماهرانه  اجرای  می کنم  فکر 
استعدادهای چندگانه او حتما خیلی 
شاید  می گرفت.  قرار  او  توجه   مورد 
در  که  می خواست  هنرمند  این  از 
و  »ماه  مثل  دیگرش  نمایشنامه های 
پلنگ« و یا »شاپرک خانم« هم بازی 
کند. به نظر من بُشری می تواند بازیگر 
برگزیده ای برای نقش اول زن بسیاری 

از نمایش های پدرم باشد.«

نظامیان شاه و گاه به مثابه کانون گرم 
خانواده ی اصفهانی مورد استفاده قرار 
پرده های  امر در مورد  این  می گیرند. 
سیاه و سفیِد روِی صحنه هم صادق 
)خانواده ی  خیر  میان  نبرد  که  است 
)پاسداران  ّشر  و  اصفهانی(  بی گناه 
جمهوری اسالمی( را تداعی می کنند. 
فاقد  نقشه ِی کشورها که  ُکره  ی  یک 
در  ماه  درخشان  قرص  شکل  به  گاه 
می آید و گاه به مثابه جهانی سرد و 
بی نور عینیت می یابد، مکمِل مجموعه  

وسایِل چندکاربُردِی نمایش است.
روح انقالب روی صحنه

اجرا،  در  انقالب  گوناگون  مراحل 
فیلم های  پخش  طریق  از  اغلب 
به  )پویانمایی(  انیمیشن  و  مستند 
داده  نشان  پروژکتور  یک  وسیله ی 
می شود. در این روایت های تصویری، 
پیش  گسترده ی  اعتراضات  نمایش 
خونین  درگیری های  و   انقالب  از 
شاه،  ارتش  و  تظاهرکنندگان  میان 
جایگاه ویژه ای می یابد. ورود خمینی 
پخش  با  صحنه ،  به  رهبر  عنوان  به 
دیدن  و  می شود  آغاز  او  اعالمیه های 
یک  ارتقاء  ماه،  در  او  تمام ُرخ  عکس 
مرجعی  به  را  روحانی  این  شبه ی 
می کند. القا  روشنی  به  آسمانی 

مؤثر،  عوامل  این  همه ی  کنار  در 
استفاده از نور و صدا نیز  به جّو پر تنش 
و تشویش انقالب جان می بخشد. این 
فضا از طریق پخش شعارها، نشان دادن 
و  درگیری ها  عکس  های  و  فیلم 
و  گیرا  بازی  با  همراه   کشمکش ها، 
روی  هنرپیشه  ها    جوش  و  پرجنب 
صحنه، بازسازی می شود. کارینا اِبِِرله 
جابجایی  تکنیک  از  منظور  این  به 
کانون های نور سفید و سرخ به عنوان 
نُمادهای شور و تضاد بهره می گیرد که 
بیرونی شدن مضامین واقعی و تمثیلی 

نمایش را هم تشدید می کند.
ایستگاه های دیگر

و  کشش  پر  صحنه های  برابر  در 
از  نیمی  به  نزدیک  انقالب که  تشنج 
زمان اجرا را به خود اختصاص داده،  
بخش های دیگر مانند بازنمایی زندگی 
و اقامت خانواده در ترکیه که مهرنوش 
در طی آن زبان ترکی را هم می آموزد، 
است.  برخوردار  کمتری  گیرایی  از 
فضاسازی  آلمان،  به  ورود  بخش  در 
ایجاد »موقعیت های  به  را  جای خود 

مضحک« می دهد.
در این بخش مهرنوش نظم روزمره  
و مقررات کالس های درس و مدرسه 
او  می گیرد.  ریشخند  به  را  آلمان  در 
نگاه  زیر  است  ناگزیر  مرحله  این  در 
خود  همکالسی های  تمسخرآمیز 
بدون آشنایی به زبان آلمانی خواندن، 
نوشتن و حساب کردن بیاموزد. در این 
راه دختر همکالسی ترُکی که بعدها 
مهرنوش  خوب  دوستان  از  یکی  به 
مقوالت  ترجمه ی  با  می شود،  تبدیل 
کمک  او  به  تُرکی  زبان  به  درسی 
دلسوز  و  مهربان  آموزگاری  می کند. 
پشتیبانی  بی دریغ  مهرنوش  از  نیز 
می کند تا جایی که او همواره به عنوان 
دانش آموزی کوشا و کنجکاو، مراحل 
موفقیت پشت  با  را  مختلف تحصیل 
علوم  دانشکده ی  به  و  می گذارد  سر 

اجتماعی فرایبورگ راه می یابد…
چایخانه«  یک  و  پل  سه  و  »سی 
نمایشی سرشار از خلوص و روشنگری 
که  است  آموزشی«  »تئاتر  سنت  در 
داستان گیرای آن، سستی اندک اجرا 
را در برخی صحنه ها به حاشیه می راند 
و توجه و همدلی تماشاگر را تا پایان 
این  اجرای  می سازد.  همراه  خود  با 
نمایشنامه تا ماه آوریل در کارگاه تئاتر 

شهر بُن ادامه دارد.
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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.

مهرنوش زائری اصفهانی
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اکنون  بغداد  =بلومبرگ: 
در میانه مواجهه میان ایران 
و آمریکا قرار گرفته است و 
این  میان  گویا مجبور است 
دو کشور یکی را انتخاب کند.
=شرق االوسط نوشته سفر 
سه روزه روحانی به به عراق 

برای فرار از انزوا بود.

حسن روحانی به همراه محمدجواد 
دوشنبه  از،  واعظی  محمود  و  ظریف 
2۰ اسفند، به عراق رفته اند و گروهی 
از تاجران و فعالین اقتصادی را نیز با 
خود بُرده اند تا شاید بتوانند در سایه 
سیاست »تقویت روابط با همسایگان« 
تحریم ها  فشار  از  کاستن  برای  راهی 
پیدا کنند. در حال حاضر عراق برای 
دور زدن تحریم ها توسط حکومت ایران 

نقش بسیار حساسی بازی می کند.
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
نیمه  از  آن  دوم  مرحله  که  اسالمی، 
در  سرعت  به  شد،  آغاز   97 آبان ماه 
حال  هر  در  اقتصاد  ویران کردن  حال 
بیمار ایران است که از درون آلوده به 
سوء مدیریت، ناکارآمدی، فساد، رانت، 

اختالس و پولشویی است.
از  سخت تر  نظام  شرایط  روزها  این 
ماه های  پیش شده و رژیم برای مقاومت 
در برابر فشارهای شدید اقتصادی روی 
عراق حساب باز کرده است. کارگزاران 
رژیم براین باورند که باید در این مقطع 
از همسایگی با عراق استفاده کرد تا از 
یکسو دریچه های هرچند محدود برای 
نفس کشیدن اقتصاِد تحریمی را باز نگه 
از سوی دیگر نشان داد که  و  داشت 
جمهوری اسالمی در منطقه به خصوص 
در جغرافیای سرزمینِی آنچه خودش 
انزوا  در  می خواند،  مقاومت«  »محور 

قرار ندارد.
تبلیغات زیادی روی سفر روحانی و 
همراهان او به عراق شده است. حتی 
رسانه های وابسته به جناح اصولگرا و 
حزب اللهی های منتقد روحانی نیز انتقاد 
از دولت را تا حدود زیادی کم کرده اند 
تا تصویری مثبت و موفق از ماموریت 
روحانی به خورد افکار عمومی بدهند.

در  که  تهران  چاپ  کیهان  روزنامه 
 FATF برجام،  سر  بر  اخیر  ماه های 
دولت  روزگار  از  دمار  اینستکس  و 
چهارشنبه  روزهای  درآورده،  روحانی 
و پنجشنبه تیتر اول خود را به سفر 
روحانی به عراق اختصاص داد آنهم با 
بیانی متفاوت و مضمون مانند همیشه 
میلیارد   2۰ »توافق  ضدآمریکایی: 
دالری تودهنی مشترک ایران و عراق 
به آمریکا« و »خشم آمریکا و نفوذی ها 

از سفر پربار رئیس جمهور به عراق«!
بخشی از تبلیغات جمهوری اسالمی 
با  همراهانش  و  روحانی  دیدار  درباره 
علی سیستانی مرجع شیعه ساکن نجف 
متمرکز شد. آیت اهلل سیستانی از سال 
2۰1۵ با هیچ مقام سیاسی بطور رسمی 
مالقاتی نداشت و در عین حال  نخستین 
بار بود که در خانه ی خود میزبان یکی 
از رؤسای جمهوری ایران می شد. علی 
اکبر هاشمی رفسنجانی، در اردیبهشت 
جمهوری  مقام  آخرین   92 سال 
اسالمی بود که با سیستانی دیدار کرد.

دولت،  رسمی  ارگان  ایران  روزنامه 
روز پنجشنبه 23 اسفند در گزارشی با 
عنوان »آغوش باز نجف برای روحانی« 
»رهاوردهای  نوشت،  زمینه  این  در 
سفر روحانی به عراق با حضور حسن 

ماموریت روحانی و همراهان در عراق؛ »التماس 
دعا« برای دور زدن تحریم ها

روحانی در بیت سیستانی در نجف و 
عالیقدر  این مرجع  با  و گفتگو  دیدار 

تکمیل شد.«
تبلیغاتی دیگری که در مورد  مانور 
دامنه ی  و  عراق شد  به  روحانی  سفر 
آن عالوه بر صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی و مطبوعات و خبرگزاری ها به 
شبکه های اجتماعی هم کشیده شد، 
تشریفات و بدرقه رسمی مقامات عراقی 
از روحانی است. از نمایندگان مجلس و 
دولتی ها گرفته تا رسانه ها مانور داده اند 
دالر  میلیاردها  با  ترامپ  دونالد  که 
شبانه  شد  مجبور  کرد  که  هزینه ای 
مخفیانه به عراق سفر کند، اما حسن 
روحانی و همراهان او رسمی، در روز 
روشن و در امنیت کامل به عراق رفتند 
و استقبال رسمی از آنها صورت گرفته 
است. این در حالیست که سفر ترامپ 
یک سفر غیردیپلماتیک برای دیدار با 
آمریکایی مستقر در  نظامی  نیروهای 
عراق بوده است. جمهوری اسالمی اما 
تالش کرد با کمک صدا و سیمای خود 

و دیگر رسانه ها برای نشان دادن عمق 
نفوذ رژیم ایران در عراق سفر ترامپ و 

روحانی را با هم مقایسه کند!
از دیگر رویدادهایی که مورد تبلیغات 
ایرانی  هیات  اسکورت  گرفت،  قرار 
توسط نیروهای نظامی عراق از جمله 
خبرنگار  تعدادی  بود.  حشدالشعبی 
را همراهی  ایرانی  این سفر هیات  در 
تنور  داغ کردن  کارشان  که  می کردند 
معلوم  که  بود  این چنینی  تبلیغات 
ایران  مردم  برای  سودی  چه  نیست 
دارد! یکی از این خبرنگاران که وابسته 
اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  به 
از حاشیه  با دوربین موبایل خود  بود 
این سفر فیلم  می گرفت و بالفاصله در 

اینستاگرام خود قرار می داد.
انتشار  با  بلومبرگ  میان،  این  در 
گزارشی درباره سفر روحانی به عراق، 
می نویسد: »در مقوله وفاداری، جغرافیا 
در  اکنون  بغداد  است.  مهمی  موضوع 
میانه مواجهه میان ایران و آمریکا قرار 
گرفته است و گویا مجبور است میان 
این دو کشور یکی را انتخاب کند.« این 
پایگاه خبری نیز با مقایسه سفر رسمی 
روحانی او با سفر غیردیپلماتیک ترامپ 
به عراق نوشته در این زمینه روحانی 
موفق تر بوده است.در مقابل اما روزنامه 
شرق االوسط سفر سه روزه روحانی به به 
عراق را تالش برای فرار از انزوا توصیف 
روزنامه  این  نوشته  به  است.  کرده 
برخی از ناظران سیاسی و کارشناسان 
می گویند »به نظر می رسد که بغداد وارد 
نزاع تهران و واشنگتن نمی شود و تهران 
نمی تواند عراق را به دنبال خود بکشاند.« 
نمایندگان  از  یکی  الخریبط  عبداهلل 
پارلمان عراق توضیح می دهد: »سیاست 
عادل عبدالمهدی ]نخست وزیر عراق[ 

اولویت دادن به مصلحت عراق در برابر 
دیگر مسائل است.«

جمهوری  دولت  دو  سفر  این  طی 
بیانیه  انتشار  با  ایران و عراق  اسالمی 
به  کشور  دو  پایبندی  بر  مشترکی 
توافقنامه الجزایر و تعهد و حسن نیت 
خود در اجرای دقیق آن تاکید کردند. 
قرارداد الجزایر، 13 ژوئن 197۵، میان 
حکومت محمدرضا شاه پهلوی و صدام 
رئیس جمهوری  وقت  معاون  حسین 
عراق در پایتخت الجزایر امضا شده بود. 
حاال پایبندی به آن قرارداد، به عنوان 
به  سفرش  در  روحانی  مهم  دستاورد 

عراق عنوان می شود!
خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
جمهوری اسالمی، سه شنبه در کانال 
توئیتر خود از »میهمانی شام بی نظیر« 
نخست وزیر عراق یاد کرد و با اشاره 
میان  تاریخی«  مشترک  »بیانیه  به 
دو کشور، نوشت: »تعهد برای اجرای 
قرارداد 197۵ و الیروبی فوری رودهای 
مرزی یکی دیگر از اثرات جنگ صدام 

را« از میان برمی دارد.
و اما ناگفته نباید گذاشت که یکی از 
شکست های روحانی در این سفر عدم 
موافقت عراقی ها با برداشته شدن ویزا 
میان تهران و بغداد بود. به نظر می رسد 
مقامات عراقی، از جمله به دلیل هراس 
از تحرکات مالی غیرقانونی رژیم ایران، 
این پیشهاد روحانی را نپذیرفته اند اما 
طرفین توافق کردند صدور ویزا از 12 
فروردین سال 139۸ برای شهروندان 
برخی  باشد.  رایگان  عراقی  و  ایرانی 
شدن  برداشته  معتقدند  کارشناسان 
فرصت  نظام  به  ایران  عراق-  ویزای 
خواهد داد در مواقع اضطراری از جمله 
سرکوب تظاهرات اجتماعی، مزدوران 
و اراذل حشد الشعبی، النجباء و دیگر 
روز  برای  که  را  گروه های شبه نظامی 
مبادا پرورش داده است، به سرعت به 

داخل ایران بکشاند.
فالح  با  این سفر  در  روحانی  حسن 
حشد  شبه نظامیان  رئیس  الفیاض 
عراق،  ملی  امنیت  مشاور  و  الشعبی 
اعالی  مجلس  رئیس  حکیم  عمار 
مراجع  از  تعدادی  و  عراق  اسالمی 
شیعه، حیدر العبادی و نوری المالکی، 
علی  و  عراق  پیشین  وزیران  نخست 
خمینی )نوه خمینی( که مدتی است 
به نجف رفته، و همچنین سران برخی 

از قبایل عراق دیدار کرد.
در رابطه با اهمیت نقش عراق برای 
با  مقابله  جهت  اسالمی  جمهوری 
افزود مجلس خبرگان،  باید  تحریم ها 
چهارشنبه شب 22 اسفند، در بیانیه 
کشور  »باید  کرد  تاکید  خود  پایانی 
را در برابر تحریم ها مقاوم تر نمود« و 
اسالمی  جمهوری  استراتژیک  روابط 

ایران با »عراق« را تحکیم کرد.

سیستانی در تمام سال هایی که عراق جوالنگاه قاسم سلیمانی است با او دیدار نکرده. این مرجع تقلید 
با نقوذ درخواست مالقات برخی از مسئوالن بلندپاینه نظام را نیز در سال های اخیر نپذیرفت و بر همین 

اساس رسانه های حامی روحانی برای پراهمیت جلوه دادن این دیدار انگیزه مضاعف دارند

»تبلیغ علیه نظام« به سه سال زندان 
محکوم شده در حکم تکمیلی دادگاه 
از  رونویسی  و  اجباری  مطالعه  به 
نوشته  کتاب های »حکایت زمستان« 
سیستان«  »داستان  عاکف،  سعید 
)1۰ روز با ره بَر( نوشته رضا امیرخانی 
مجموعه  ز  )ا »دشمن شناسی«  و 
است.  شده  خامنه ای(  سخنرانی های 
درواقع خواندن این آثار برای قدیانی 
گرفته  نظر  در  »مجازات«  عنوان  به 

شده است!
بر همین اساس، محکومیت ابوالفضل 
قدیانی به مطالعه اجباری و رونویسی از 
مجموعه کتاب هایی که در مدح و ثنای 
علی خامنه ای نوشته شده ، واکنش یکی 
از نویسندگان آنها و همچنین دفتر نشر 
آثار علی خامنه ای را به دنبال داشت.

دفتر نشر آثار خامنه ای حکم تکمیلی 
با  مغایر  و  »بدسلیقگی  را  دادگاه 
اثربخشی و روح فرهنگی کار« خوانده 

است.
به  نزدیک  نویسنده  امیرخانی  رضا 
که  رهبری«  »کاتبان  از  و  حکومت 
سفر  درباره  را  سیستان«  »داستان 
بلوچستان  و  سیستان  به  خامنه ای 
نوشته، نسبت به خواندن و رونویسی 
یک  و  مجازات  عنوان  به  کتابش 

محکومیت قضایی انتقاد کرده است.
رضا امیرخانی از میرزابنویسان بیت 
اغلب  که  اوست  نزدیکان  و  خامنه ای 
در مالقات های فرهنگی و سفرهایش 
حضور دارد و به عنوان یکی از »کاتبان 

رهبری« از وی نام برده می شود.
به  نسبت  تلگرامی اش  کانال  در  او 
ابراز  سیستان«  »داستان  رونویسی 
نارضایتی کرده و نوشته که اگر در حکم 
کتاب  »معرفی  پرونده،  این  تکمیلی 
برای مطالعه بود«، اعتراضی نمی داشت.

اعتراض میرزابنویس خامنه ای به مطالعه اجباری 
کتابش به عنوان مجازات برای ابوالفضل قدیانی!

دادگاه  تکمیلی  =حکم 
ل  فعا نی  یا قد لفضل  ا بو ا
به  م  محکو ا  ر سی  سیا
مطالعه اجباری و رونویسی 
یت  حکا « ی  ب ها کتا ز  ا
سعید  شته  نو  » ن مستا ز
عاکف، »داستان سیستان« 
نی  خا میر ا ضا  ر شته  نو
ز  ا (  » سی شمن شنا د « و 
ی  نی ها ا سخنر عه  مجمو

خامنه ای( کرده است! 
=امیرخانی در اعتراض به 
عنوان  به  کتابش  خواندن 
اعالم  »مجازات«  و  »کیفر« 
کرده: بهتر است پیش از آن، 
حقوق  قانوِن  در  تغییراتی 
انجام  مصنفان  و  مؤلفان 
پیش بینی  آن  در  و  پذیرد 
این  برای  از مؤلفان  تا  شود 

کار اجازه بگیرند.
نزدیک  نویسنده  امیرخانی  رضا 
و  میرزابنویسان  از  و  حکومت  به 
»کاتبان رهبری« به صدور حکم مطالعه 
اجباری و رونویسی از کتابش »داستان 
توسط  ره بَر(  با  روز   1۰( سیستان« 
ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی منتقد 
امیرخانی  کرد.  انتقاد  خامنه ای  علی 
»داستان سیستان« را بر مبنای وقایع 
به   ۸1 سال  در  خامنه ای  علی  سفر 
سیستان و بلوچستان که وی یکی از 

همراهان او بود نوشته است.
ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی منتقد 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
و  رهبری«  به  »توهین  اتهام  به  که 

وی نوشته که »اگر قرار است کتاب 
به فهرست مجازات های تکمیلی افزوده 
شود، بهتر است از مؤلفان برای این کار 

اجازه بگیرند.«
امیرخانی با بیان اینکه »کتاب را به 
حکم قاضی نمی خوانند؛ کتابی درست 
خوانده می شود که مخاطب، خود، آن را 
انتخاب کند« نوشته است: »بهتر است 
پیش از آن، تغییراتی در قانوِن حقوق 
مؤلفان و مصنفان انجام پذیرد و در آن 
پیش بینی شود تا از مؤلفان برای این 

کار اجازه بگیرند…«
»فقط  که  است  کرده  اضافه  وی 
فراموش نکنیم که با انتشار این سیاهه  
مثل  داشت  خواهیم  مشکلی  کتب، 
مشکل سیاهه  شهرهای محل تبعید!«

در  خود  مواضع  بر  امیرخانی  رضا 
تأکید  خامنه ای  علی  از  جانبداری 

کرده است.

از  خبرگان  بیانیه  =در 
خواسته  کشور  مسئوالن 
مؤثر  بسیار  نقش  به  شده 
سبک  و  اخالق  و  معنویت 
زندگی اسالمی در پیشرفت 
همه جانبه جامعه توجه کنند.
=اعضای مجلس خبرگان 
مجمع  و  سه گانه  قوای  به 
م  نظا مصلحت  تشخیص 
نسبت به خطر نفوذ بیگانگان 
در حوزه استراتژیک مالی و 
اسالمی  جمهوری  غیرمالی 
که  گفته اند  و  داده  هشدار 
ی  طئه ها تو قب  ا مر ید  با
»نظام  و  انقالب  دشمنان 

مقدس« بود.
برابر  در  را  =»باید کشور 

تحریم ها مقاوم تر نمود.«
شریف  قدس  =»مسئله 
اول جهان  مسئله  همچنان 

اسالم است.«
خبرگان  مجلس  =بیانیه 
تبلیغات  تمام  ثابت می کند 
و  روحانی  حسن  دولت 
»لیست  روی  اصالح طلبان 
بوده  پوچ  خبرگان«  امید 

است.
شب  چهارشنبه  خبرگان،  مجلس 
22 اسفند، در بیانیه پایانی ششمین 
)آخرین  خود  پنجم  دوره  اجالس 
از  دفاع  با   )1397 سال  اجالس 
کارنامه چهل ساله ی نظام جمهوری 
مؤثر«  »بسیار  نقش  به  اسالمی، 
اسالمی  زندگی  سبک  و  معنویت 
برای مقابله با فساد و تنّزل فرهنگ 

دینی تاکید کرد.
اعضای خبرگان با رد لزوم »برونگرایی« 
برای بهبود وضعیت اقتصادی پیوستن 
 CFT و  پالرمو  به  اسالمی  جمهوری 
دانستند. استراتژیک  خطای  را 

این  به گزارش خبرگزاری مهر، در 
اینکه  به  اشاره  با  هفت بندی  بیانیه 
»کارنامه نظام جمهوری اسالمی ایران 
علی رغم توطئه های گسترده دشمنان، 

»یاران اعتدال« در خبرگان ُگل کاشتند: پیوستن 
ایران به پالرمو خطای استراتژیک است!

بسیار درخشان، با برکت، امید بخش 
و موفق می باشد«، تاکید شده »الزم 
آحاد  و  امر  مسئوالن  تمام  است 
معنویت  مؤثر  بسیار  نقش  به  مردم 
و اخالق و سبک زندگی اسالمی در 
پیشرفت همه جانبه جامعه توجه کنند 
و برای مقابله با تالش دشمن جهت 
ترویج فساد و تنّزل فرهنگ دینی و 
جّدی  اهتمام  اجتماعی  آسیب های 

مبذول نمایند.«
نمایندگان مجلس خبرگان همچنین 
بدون اشاره به مشکالت معیشتی مردم 
و بدون اشاره به گرانی های سرسام آور، 
اقتصاد  بر  روزافزون  تورم  و  بیکاری 
برونگرایی  از  بی نیازی  و  مقاومتی 
آمده  آنها  بیانیه   در  کرده اند.  تاکید 
»هم اکنون در اقتصاد ایران مشکالتی 
وجود دارد که با تقویت نگاه به درون، 
مدیریت جهادی و خودباوری، همسو 
با سیاست های اقتصاد مقاومتی بدون 
می توانیم  برونگرایی،  رویکرد  داشتن 
آنها را حل کنیم و با مدیریت صحیِح 
از  حمایت  و  نظارت  و  توزیع  نظام 
بنگاه های  و  دانش بنیان  شرکت های 
ُخرد،  و  متوسط  تولیدی  و  اقتصادی 
از  مهمتر  و  تعاون  بخش  تقویت 
اقتصادی  همه فعال سازی دیپلماسی 
همسایگان،  به  نسبت  علی الخصوص 
باید کشور را در برابر تحریم ها مقاوم تر 
جمهوری  منطقه ای  جایگاه  و  نموده 

اسالمی را ارتقاء بخشیم.«
دشمنان  توطئه های  مراقب 

انقالب و نظام باشید

هشدار  نیز  بیانیه  این  ششم  بند 
به  ایران  احتمالی  پیوستن  به  نسبت 
است.   FATF مالی  اقدام  ویژه  گروه 
کرده اند،  اعالم  خبرگان  اعضای 
به  اسالمی  جمهوری  پیوستن 
مانند  بین المللی  کنوانسیون های 
قصد  به  اگر  غیره  و   CFT پالرمو، 
باشد، خطای  از دشمن  بهانه  گرفتن 
استراتژیک محسوب می شود، مجلس 
لزوم  بر  تأکید  با  رهبری،  خبرگان 
عزت،  اصول  رعایت  و  انفعال  »عدم 
در  تهدیدزدایی  و  مصلحت  حکمت، 
قوای  از  بین المللی«،  تعامل  عرصه 
مصلحت  تشخیص  مجمع  و  سه گانه 
»نفی  به  نسبت  می خواهد  نظام 
سلطه و خطر نفوذ بیگانگان در حوزه 
تعامالت استراتژیک مالی و غیرمالی« 
با هم پیمانان خود  جمهوری اسالمی 
»دقت الزم را مبذول دارند و مراقب 
نظام  و  انقالب  دشمنان  توطئه های 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس 

باشند.«
»قدس« مسئله اول جهان اسالم

در آخرین بند این بیانیه نیز تاکید 
شده، »مسئله قدس شریف همچنان 
و  است  اسالم  جهان  اول  مسئله 
آمریکای  جنگ آفرینی  و  توطئه ها 
جنایتکار در کشورهای مسلمان عراق، 
و  بحرین  یمن،  افغانستان،  سوریه، 
لبنان را محکوم کرده بر تحکیم روابط 
استراتژیک جمهوری اسالمی ایران و 
کشور عراق و سایر همسایگان تاکید 

می کنیم.«

جلسه مجلس خبرگان، روزهای ۲1 و ۲۲ اسفند به ریاست احمد 
جنتی رئیس ۹۲ ساله ی خبرگان برگزار شد، جنتی از رئیس قوه 

قضائیه با غارتگران برخورد قاطع کند

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

نشست مشترک حسن روحانی و برهم صالح رئیس جمهوری عراق

رضا امیرخانی
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شیخ االسالمی  =مرجان 
متهم   1۴ از  یکی  آل آقا، 
پرونده 6.6 میلیارد یورویی 
پتروشیمی است که در سال 

۹6 به کانادا فرار کرد.
=در رسانه ها و شبکه های 
نظام  به  وابستگان  مجازی، 
تالش کرده اند بیش از آنکه 
اصل ماجرا یعنی اختالس و 
فساد فراگیر و سیستماتیک 
در افکار عمومی مورد توجه 
قرار بگیرد، ارتباط شخصی 
خلجی  و  شیخ االسالمی 

برجسته شود!
=پرونده های اقتصادی نیز 
سیاسی  پرونده های  مانند 
باید توسط دادگاه های صالح 
و  بگیرند  مورد بررسی قرار 
نه اینکه جناحین نظام برای 
نجات خود به قربانی کردن 
یکدیگر بپردازند و چرخه ی 

فساد همچنان بگردد.
نام  به  کوتاه  =یادداشتی 
روح اهلل خلجی برادِر مهدی 
خلجی در یک کانال تلگرامی 
و  وکالت  »مدرسه  اسم  به 
منتشر  وی  علیه  تجارت« 

شده است.
=مهدی خلجی در یادداشتی 
در حالی که مخالفان خود را 
و  غریب  »انعکاس  مسبب 
غیرعادی« این خبر می داند، 
پرونده  با  بی ارتباط  را  خود 
و  کرده  معرفی  همسرش 
را  دادگاه  قانونی«  »وجاهت 
نیز »زیر سئوال« برده است. 
میان همه جریاناتی  در  وی 
که آنها را مخالف خود معرفی 
می کند به »جواناِن جویای نام 
فرشگرد«  پهلوی پرسِت  و 

حمله کرده است.
=واقعیت این است که بیش 
از مهدی خلجی، همسر وی، 
آل  شیخ االسالمی  مرجان 
دیگری  فرد  هر  از  بهتر  آقا 
می تواند درباره نقش خود در 
پرونده »اختالس« پتروشیمی 
یا »اخالل در نظام اقتصادی« 

توضیح بدهد.
شیخ االسالمی  =مرجان 
از  دور  و  ایران  از  خارج  در 
قضائی  نیروهای  دسترس 
زندگی  اسالمی  جمهوری 
می کند و می تواند آزادانه هم 
اطالعات خود را درباره پرونده  
پتروشیمی برمال کرده و هم 
جریاناتی  از دست  را  بهانه  
که می خواهند همسر وی را 

تخریب کنند بگیرد!
 - بقراط  االهه  محمدی،  حامد 
فساد  متهم   1۴ پرونده  به  رسیدگی 
 1۵ از،  ایران  پتروشیمی  صنعت  در 
سوم  شعبه  در   ،1۳9۷ ماه  اسفند 
دادگاه انقالب ویژه رسیدگی به جرائم 
آغاز  اقتصادی  مفسدان  و  اخاللگران 

شده است.
به  رسیدگی  دادگاه  جلسه  اولین 
اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی 

پتروشیمی و 1۳ متهم دیگر
مجبور  گرچه  اسالمی  جمهوری 
فساد  از  اقیانوسی  با  مقابله  به 
سیستماتیک و اختالس های چندهزار 
میلیارد دالری شده اما در برابر پیامدها 
و بازتاب منفی ناشی از دادگاهی کردن 
دزدان گردن کلفت در افکار عمومی و 
ضربه ای که علنی شدن این فسادها به 
مشروعیت نظام می  زند آسیب پذیری 
نشان داده و بر همین اساس باندهای 
مختلف رژیم با روش ها مختلف تالش 
می کنند دامان خود را از این آلودگی ها 

پاک نشان دهند.
در پرونده فساد در پتروشیمی طبق 
و  نظام  دانه درشت های  پای  معمول 
سپاه  جمله  از  ارگان  و  سازمان  چند 
پاسداران در میان است و باندهای رژیم 
هر کدام به دنبال آن هستند که طوق 
لعنت فساد و چپاول را از گردن خود 
باز و به گردن دیگران بیاندازند و برای 
و دغلکاری  از هیچ دروغ  منظور  این 

فروگذار نمی کنند.

منحرف  برای  تالش ها  تازه ترین  در 
از ماجرای فساد  افکار عمومی  کردن 
پتروشیمی،  صنایع  در  اختالس  و 
نقش  الپوشانی  برای  نظام  تبلیغات 
دولت و سپاه و مهره های خود دست 

به کار شده است.
مرجان شیخ االسالمی آل آقا، یکی از 
1۴ متهم پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی 
پتروشیمی است. او متهم به مشارکت 
اقتصادی کشور و  در اخالل در نظام 
نامشروع، یکی  دو فقره تحصیل مال 
یورو  هزار  حدود هفت  میلیون  و ۶۶ 
و دیگری حدود هشت میلیون  و ۷11 
چند  مدیرعامل  وی  است.  دالر شده 
دنیز  آرام،  جمله  از  بازرگانی  شرکت 
و هترا تجارت است که بعضی از این 

شرکت ها در ترکیه ثبت شده اند.
سابقه سیاسی این فرد نشان می دهد 
که او برآمده از جناح اصالح طلب است 
ایران  مشارکت  »جبهه  در  زمانی  و 
اسالمی« مورد حمایت حجت االسالم 
محمد خاتمی رئیس دولت اصالحات، 
عضویت داشت و در جریان انتخابات 
از  یکی  عنوان  به  ششم  مجلس 
کاندیداهای این حزب وارد رقابت های 
شیخ االسالمی  مرجان  شد.  انتخاباتی 
فعالیت های  مسیر  آغاز  در  گرچه 
مشارکتی ها  سوی  از  سیاسی اش 
سال  شش  طی  اما  می شد  حمایت 
در چرخشی 1۸0 درجه ای به ائتالف 
اصولگرایان پیوست و در مجلس هشتم 
با قدرت گرفتن جریان احمدی نژاد به 

تیم او نزدیک شد.
قرار  از  آل آقا  مرجان شیخ االسالمی 
امنیتی های  باند  معلوم چند سال در 
و  می کرد  فعالیت  نظام  اصالح طلب 
چند سال هم دست در دست نظامی ها 

و پاسداران داشت.
تا  از تحریریه روزنامه حجاریان 

قراردادهای نفتی سپاه
شیخ االسالمی روزگاری عضو تحریریه 
روزنامه »صبح« به مدیرمسئولی سعید 
خبرنگار  دوره ای  در  و  بود  حجاریان 
روزنامه  سیاسی  دبیر  و  پارلمانی 
»همبستگی« شد. گرچه او آرزوهای 
خود را زیر چتر اصالح طلبان جستجو 
این  سقف  معلوم  قرار  از  اما  می کرد 
آرزوها خیلی باالتر از آن بود که بتوان 
با ایستادن در کنار اصالح طلبان که به 
تناوب به حاشیه رانده می شدند به آنها 

رسید.
او پس از پیوستن به تیم احمدی نژاد 
مسئول وبسایتی به نام میراث فرهنگی 
بقایی  حمید  حمایت های  با  و  شد 
سفره  سر  بهار«ی ها  »دولت  کنار  در 
انقالب نشست و  به تدریج خود را به 
مدیران اقتصادی سپاه نیز نزدیک کرد.

پتروشیمی  فساد  پرونده  سر  یک 
مدیران  می رسد.  پاسداران  سپاه  به 
وابسته  »سپانیر«  گاز  و  نفت  شرکت 
به قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه با مرجان 
و  می بندد  قرارداد  شیخ االسالمی 
فرار  ایران  از  و  می گیرد  را  پول ها  او 
می کند و به کانادا می رود. در رابطه با 
این پرونده فردی که به اسم »خ. ع« در 
رسانه های ایران معرفی شده، نماینده 
شیخ االسالمی  با   قرارداد  برای  سپاه 
بازداشت  در  حاضر  حال  در  که  بوده 

بسر می برد.
شده  منتشر  گزارش های  اساس  بر 
نظر  به  اینطور  داخلی،  رسانه های  در 
می رسد که دستگاه اطالعات و امنیت 
و جناحین نظام تالش می کنند بین 

شیخ االسالمی   مرجان  و  خودشان 
خط کشی کرده و به اشکال گوناگون 

او را به اپوزیسیون وصل کنند!
موجود چندزیستان

در همین رابطه روزنامه جوان وابسته 
به سپاه، 1۸ اسفند، در مورد مرجان 
به  »نگاهی  می  نویسد:  شیخ االسالمی 
و  دگردیسی  زن،  این  سیاسی  سابقه 
نشان  را  این زن  بودن«  »چندزیست 
می دهد، به همین نسبت هم تصاویر 
فضای  در  او  از  متضادی  و  متفاوت 
مجازی موجود است، با مقنعه و چادر 
و محجبه، با مانتو و بعد بدون حجاب 

در خارج از کشور.«
او و  ارتباط  به  این روزنامه اشاره ای 
دیگر متهمان پرونده با سپاه نمی کند 
حزب  با  او  همکاری  سابقه  روی  اما 
ایران  مشارکت  »جبهه  اصالح طلب 
در  جوان  می گذارد.  دست  اسالمی« 
ادامه نوشته »او اکنون همسر مهدی 
مطالعاتی  مؤسسه  کارمند  خلجی 
انستیتو واشنگتن و از حامیان تحریم 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است« 
توجه  جالب  »نکته  می کند،  تاکید  و 
گروه های  درون  نیست  روشن  آنکه 
چه  و  است  خبر  چه  اپوزیسیون 
اختالفاتی بروز کرده که این اطالعات 
»جوان«  است«!  کرده  درز  بیرون  به 
توضیح نمی دهد که این نکات و این دو 
نفر چه ربطی به اپوزیسیون و مخالفان 

جمهوری اسالمی دارند!
همچنین این روزنامه در »افشاگری« 
خود به این نکته مهم اشاره نمی کند 
که مرجان شیخ االسالمی از رانتی که 
در دولت احمدی نژاد در اختیار او قرار 
از طریق شرکت هایی  توانست  گرفت 
که به نام وی بود با سپاه قراردادهای 
نان و آبدار ببندد. او از این روابط چنان 
پولدار شد که گفته می شود در ترکیه 

کانال تلویزیونی خرید.
تالش مذبوحانه برای پیوند زدن 
با  کالهبرداران  و  اختالسگران 

اپوزیسیون
آن  مدیرمسئول  که  اعتماد  روزنامه 
الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای 
امید«،  »فراکسیون  عضو  و  اسالمی 
و  سفید«  »ماهی  رستوران  صاحب 
قائم مقام »حزب  اعتماد ملی« است، 
روز شنبه 1۸ اسفند، در مواضعی شبیه 
روزنامه »جوان« تالش کرد که برچسب 
شیخ االسالمی  مرجان  به  اپوزیسیون 
الیاس حضرتی  روزنامه  بزند! چرا که 
نمی تواند  است  سپاه  سردار  خود  که 
این  در  قاچاقچی«  »برادران  نقش  به 
خود  دیگر،  سوی  از  بپردازد؛  پرونده 
مسائل  درگیر  »اعتماد«  مدیرمسئول 
مالی و زد و بندهای اقتصادی است؛ 
نیز  رانت ها  و  مفتخواری ها  روی  پس 

نمی تواند مانور بدهد.
بر همین اساس، »اعتماد« در گزارش 
خود تالش کرده مرجان شیخ االسالمی 
را که سابقه اش کامال مشخص است، 
کند!  قلمداد  اصالح طلبان  با  بی ربط 
»اعتماد«  روزنامه  مذبوحانه ی  تیتر 
بیش از آن بیانگر این تالش است که 
نوشت: »پیوند  تفسیری  آن  بر  بتوان 
اختالسگران با بعضی افراد اپوزیسیون 
فرار  و  بردار  را  پول  کشور؛  از  خارج 

کن«!
این روزنامه مانند برخی رسانه های 
حکومت  جناحین  به  وابسته  دیگر 
بدون اشاره به سابقه همکاری و رفاقت 
مرجان  با  سپاهی ها  و  مشارکتی ها 

شیخ االسالمی به »پیوند اختالسگران 
از  خارج  اپوزیسیون  افراد  بعضی  با 
در  »اعتماد«  است!  پرداخته  کشور« 
هشتگ  از  خود،  امنیتی  گزارش  این 
»#خلجی_گیت« نیز استفاده کرده و 
کاربران توییتر با این هشتگ به ابراز 
اقتصادی-  این ماجرای  نظر در مورد 

امنیتی می پردازند.
بیان حقیقت؛ بهترین روش علیه 

دروغ و فریب
حوزه  در  سابقا  که  خلجی  مهدی 
علمیه قم طلبه بوده، پس از آنکه به 
خارج کشور آمد با تحلیل های سیاسی 
زمره  در  رسانه ای  فعالیت های  و 
منتقدان جمهوری اسالمی قرار گرفت. 
وی طی سال های گذشته در شبکه ها 
و رسانه های فارسی زبان و غیرفارسی 
کارشناس  عنوان  به  کشور  از  خارج 
سیاسی و همچنین پژوهشگر دینی و 

اجتماعی ابراز نظر می کرده است.
طوالنی  مقاله ای  در  اخیراً  خلجی 
انقالب  ایران  در  »چرا  عنوان  تحت 
نمی شود« برای وبسایت »رادیو فردا« 
اعتراضات  که  کند  ثابت  کرد  تالش 
اجتماعی موجود در ایران به تغییر نظام 
اسالمی  جمهوری  و  نمی شود  منجر 
نه تنها در مدیریت بحران ها »کارآمد« 
»بحران ها«  این  از  برخی  بلکه  است 
توسط خود وی ایجاد می شود.  وی در 
این مقاله چنین توضیح داده است که 
»قرائن گواهی می کنند که از یکسو، 
براندازی  مردم  از  تأثیرگذاری  بخش 
جمهوری اسالمی را تنها گزینه ناگزیر 
پیش روی خود نمی بینند، و از سوی 
دیگر،  ساز و کار پیچیده اعمال قدرت 
در جمهوری اسالمی در مهار جامعه 
کارآمد  نارضایتی ها  سّیال  مدیریِت  و 
است.« وی تأکید کرده »فراموش نباید 
کرد که- مثل مورد خاص جمهوری 
همیشه  پیاپی  بحران های  اسالمی- 
سیاسی  نظام  ثباِت  برای  تهدیدی 
به  رژیم  بقای  گفت  می توان  نیست. 
آنهاست.  نوکردن  و  بحران ها  بقای 
ایران،  در  اخیر  ساله   ۴0 بحران های 
نبوده،  ناخواسته  و  تصادفی  همواره، 
بلکه در بسیاری از موارد، عامدانه و با 

برنامه تولید شده اند.«
است  مواضع  همین  دلیل  به  شاید 
امنیتی ها  و  داخلی  رسانه های  که 
»اپوزیسیون«  جزو  را  او  »می توانند« 
مخالفان  برخی  اما  کنند  معرفی 
چنین  دارندگان  اسالمی  جمهوری 
مواضعی را جزو »اپوزیسیون صادراتی« 

به شمار می آورند.
خلجی در جریان سخنرانی شاهزاده 
رضا پهلوی در »انستیتو واشنگتن« که 
جمعه، 1۴ دسامبر 201۸ )2۳ آذر(، 
ایرانی  کارمند  عنوان  به  شد،  برگزار 
برنامه ی پرسش  اجرای  این مؤسسه، 
همین  و  داشت  عهده  بر  را  پاسخ  و 
ظاهرا کافیست تا پیاده نظام تبلیغاتی 
شبکه های  در  حکومت  جناح  دو 
کنند  تالش  توان  تمام  با  اجتماعی 
به رضا پهلوی متصل کنند. در  را  او 
حالی که با مواضع مهدی خلجی، از 
جمله در مقاله »چرا در ایران انقالب 
نمی شود«، چسباندن چنین وصله ای 

به رضا پهلوی ممکن نیست.
یادآوری می شود که در امرداد سال 
ایران  از  شیخ االسالمی  مرجان   9۶
به ترکیه فرار کرد. او به لحاظ مالی، 
قدرت رساندن خود به کانادا، بهشت 
و  اقتصادی  فاسدان  و  اختالسگران 

همچنین آقازاده های جمهوری اسالمی 
را، داشت. وی در آنجا با مهدی خلجی 

ازدواج کرد.
مجازی،  شبکه های  و  رسانه ها  در 
وابستگان به نظام تالش کرده اند بیش 
و  اختالس  یعنی  ماجرا  اصل  آنکه  از 
فساد فراگیر و سیستماتیک نظام در 
افکار عمومی مورد توجه قرار بگیرد، 
و  شیخ االسالمی  شخصی  ارتباط 

خلجی برجسته شود!
در این میان، یادداشتی کوتاه به نام 
روح اهلل خلجی برادرِ مهدی خلجی که 
حقوقدان و ساکن ایران است در روز 
شنبه 1۸ اسفند در یک کانال تلگرامی 
به اسم »مدرسه وکالت و تجارت« به 
این شرح منتشر شد: »این روزها که باز 
هم مهدی و همسر چهارمش، مرجان 
شیخ االسالمی شلوغ کاری کرده اند یاد 
این حرف پدرم افتادم. پدرم می گفت 
مهدی هشت سال داشت که او را نزد 
بر  دستی  ایشان  بردم  خمینی  امام 
برای  حرفی  هیچ  کشید.  مهدی  سر 
ایران  مردم  از  فقط  ندارم…  گفتن 
اسم  اینکه  بابت  می کنم  عذرخواهی 
من و اسم مهدی در شناسنامه پدر و 
مادرم درج شده است. بیشتر شبیه یک 

تراژدی است.«
این در حالیست که مهدی خلجی 
در همان روز در یادداشتی در وبسایت 
روزهای  »در  نوشت:  خود  شخصی 
انعکاس  اخیر، خبری منتشر شد که 
بود،  غیرعادی  غریبی  شکل  به  آن 
چون بهترین بهانه را به دست می داد 
برای حمله به شخصی که مّدت ها از 
قرار  تیراندازان  تیررِس  در  جهت  هر 
ویژه  »دادگاه  بود:  این  خبر  داشت. 
رسیدگی به مفاسد اقتصادی، پرونده 
پتروشیمی را با چهارده مّتهم بررسی 
می کند.« اما خبِر مهم تر چیزی خارج 
است: »مّتهم ردیف ششم،  پرونده  از 
مرجان شیخ االسالمی آل آقا، همسر 

مهدی خلجی است.««
در  خود  از  دفاع  به  سپس  وی 
وی  علیه  که  پرداخته  حمالتی  برابر 
همچنین  و  داخلی  رسانه های  در 
افتاده  راه  به  اجتماعی  شبکه های 
و  موافق  است. خلجی همه جریانات 
مخالف جمهوری اسالمی را علیه خود 
قلمداد کرده و دلیل آن را چنین عنوان 
دل خواِه  قالب  در  »چون  است:  کرده 
هیچ کدام از این  گروه ها قرار نگرفته ام. 
و  صادق  خودم  با  کوشیده ام  همواره 
در  را  نظرم  و  باشم  دیگران صریح  با 
زمینه دین و سیاست، بدون مالحظات 
فرقه ای و گروهی، بی پروا بیان کنم. به 
و  عاطفی  تعلّق  طیفی  و  جناح  هیچ 

فکری و سازمانی نداشته ام.«
مهدی خلجی در این یادداشت خود 
را بی ارتباط با پرونده همسرش معرفی 
را  دادگاه  قانونی«  »وجاهت  و  کرده 
نیز »زیر سئوال« می برد و می نویسد:  
»حال یک طرف من هستم که هیچ 
ندارم،  پتروشیمی  پرونده  با  ارتباطی 
و مّتهم ردیف ششم آن که به لطف 
مّتهمان  همه  از  وی  نام  رسانه ها 
برجسته تر شده و بر آنان سایه انداخته 
است. طرف دیگر هم دادگاهی است 
که نه تنها به سرانجام نرسیده که اصِل 

وجاهت قانونی آن زیر سئوال است.«
که  همه جریاناتی  میان  در  خلجی 
آنها را مخالف خود معرفی می کند به 
پهلوی پرسِت  و  نام  جویای  »جواناِن 

فرشگرد« حمله می کند.

این  ادامه ی  در  خلجی  مهدی 
یادداشت، دوباره بر شخصیت مستقل 
خود تأکید کرده و اهمیت این حمالت 
می کند:  تکرار  چنین  را  خود  علیه 
پانزده سال گذشته من  در  ویژه  »به 
آماج حمالِت سیاسِی همه گروه های 
سیاسی بوده ام. اصولگرا و اصالح طلب 
به یکسان از گفته ها و نوشته های من 
سلطنت طلب ها،  آمده اند.  خشم  به 
فّعاالن  از  بسیاری  و  خلق  مجاهدین 
چپ همواره مرا در صف دشمنان خود 
تعریف کرده اند و بی دریغ به تخریب 
شخصّیت و تبلیغاِت مسموم علیه من 
اندازه  برخاسته اند. بی دینان به همان 
دین داران.  که  آزرده اند  من  آثار  از 
پرشوِر  جواناِن  هم،  اخیر  ماجرای  در 
ایران  در  »چرا  مقاله  از  که  فرشگرد 
با  برآشفته اند،  نمی شود؟«  انقالب 
چپ های مدافِع پابرهنگان و رسانه های 
دولتی و غیردولتی جناح های مختلف 
هم  دست  در  دست  همه  ایران،  در 
من  علیه  رسانه ای  توفانی  و  دادند 
این  در  گروهی  هر  انداختند.  راه  به 
اثباِت  از  انقالبی،  محاکمه صحرائی و 
»فساِد مالی« من، نتیجه دلخواهِ خود 

را می گیرد.
اجماِع عجیب و نادر گروه های متضاد 
بهای  را  من  شخصّیت  ترور  برای 
استقاللی می دانم که در نظر و عمل 
داشته ام و کار فکری خود را به طلب و 
طمِع این و آن نیالوده ام. اگر با گروهی 
دادوستدی داشتم، چنین جّدیتی در 
جمهوری  طرفداران  همگانِی  توافِق 
هدف  برای  آن ها  مخالفان  و  اسالمی 

گرفتِن من پدید نمی آمد.«
به هرحال، واقعیت این است که بیش 
از مهدی خلجی، همسر وی، مرجان 
شیخ االسالمی آل آقا بهتر از هر فرد 
خود  نقش  درباره  می تواند  دیگری 
یا  پتروشیمی  »اختالس«  پرونده  در 
توضیح  اقتصادی«  نظام  در  »اخالل 
بدهد و پرده از روابط خود با جناحین 
جمهوری  اصولگرای  و  اصالح طلب 
اسالمی، که به گفته ی مهدی خلجی، 
همگی از مخالفان شوهرش و در پی 
تخریب شخصیت وی از طریق زنش 
هستند بپردازد! مرجان شیخ االسالمی 
در خارج از ایران و در یک کشور امن 
قضائی  نیروهای  دسترس  از  دور  و 
و  می کند  زندگی  اسالمی  جمهوری 
را  خود  اطالعات  هم  آزادانه  می تواند 
کرده  برمال  پتروشیمی  پرونده   درباره 
که  جریاناتی  از دست  را  بهانه   هم  و 
تخریب  را  وی  همسر  می خواهند 
به  خلجی  مهدی  بگیرد.  کنند 
واسطه همسرش در مرکز توجه قرار 
گرفته؛ پس چه کسی بهتر از مرجان 
افشای  و  توضیح  برای  شیخ االسالمی 
حقایق؟! بیان حقیقت همواره بهترین 
راه و روش برای عبور از فضای تیره و 
تار فریب و دروغ است حتی اگر طول 
بکشد تا خود را به عنوان حقیقت به 
مخالفت  مورد  وگرنه  بنشاند.  کرسی 
ادعا  این  اگر  قرار داشتن، حتی  همه 
درست هم داشته باشد، دلیل حقانیت 
هیچکس، از جمله این دو تن نیست 
و هیچ موضوعی را توضیح نمی دهد، 
جز آنکه، کسی که ممکن است همه 
باشند، خود یک جریان  او مخالف  با 
است! و مخالفت همه با او، خود به خود 
به معنای مخالفت وی با دیگران نیز 
هست! ولی خب که چه؟! چه ربطی به 

پرونده پتروشیمی دارد؟!
و  همه جانبه  فساد  ماجرای  باری، 
اقتصادی در  و  از اخالقی  اعم  فراگیر 
نظام جمهوری اسالمی عمیق تر از آن 
است که بتوان افکار عمومی را با حواشی 
آن مشغول کرد. در این میان، تالش 
برای به میان کشیدن پای اپوزیسیون 
به  وابسته  افراد  اقتصادی  فساد  به 
رژیم، یک بار دیگر ضعف نظام را نیز 
فساد  پرونده ی  می گذارد.  نمایش  به 
در پتروشیمی و تالش باندهای درون 
مخاطبان  کردن  منحرف  برای  نظام 
از موضوع اصلی و تالش دستگاه های 
برای  حکومت  امنیتی  و  تبلیغاتی 
فساد،  این  حواشی  کردن  برجسته 
ترفندی است که نباید با آن همراهی 
شبکه های  کاربران  واکنش  کرد. 
موارد  از  بسیاری  در  نیز  اجتماعی 
نشان از این هشیاری دارد. پرونده های 
و  اختالسگران  و  فاسدان  اقتصادی 
سارقان اموال مردم نیز درست مانند 
پرونده های سیاسی می بایست توسط 
نه  و  شود  برگزار  صالح  دادگاه های 
اینکه جناحین نظام برای نجات خود 
و اموالشان همدیگر را قربانی کنند و 
قوه  رأس  در  اصلی همچنان  فاسدان 
به  تصمیم گیرنده  نهادهای  و  قضاییه 
حیات زیانبار و ویرانگر خود ادامه دهند 

و چرخه ی فساد همچنان بگردد.

مرجان شیخ االسالمی آل آقا

نظام جمهوری اسالمی؛ لجنزار 
»چندزیستان«ها ....
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الغری 
پایدار درافراد چاق

محققان دانشگاه کپنهاک مکانیزم های جدیدی را در  
مورد عملکرد دو هورمون اینکرتین یافتند که می تواند 

روش موثری برای کاهش وزن طوالنی مدت باشد. در این مطالعه 
GLP- ی جدید گروهی ازمحققان کپنهاگ به بررسی نقش هورمون

1و پپتید YY)دو هورمون اینکرتین( درتنظیم هموستازی گلوکز و ترشح  
انسولین در افراد مبتال به دیابت نوع 2 پرداختند. دراین مطالعه  20 فرد چاق 

به مدت ۸ هفته  تحت رژیم کم کالری پودری  قرار گرفتند، نتیجه آن 13 درصد 
کاهش وزن این افراد بطور متوسط بود.برنامه ی کاهش وزن اولیه سپس توسط یک 
پروتکل نگهدارنده به مدت 52 هفته  با رژیم غذایی محدودیت خفیف کالری جایگزین 
شد.دکتر Torekov از دپارتمان علوم بیوشیمیایی وهمکارانش سه نمونه ی خونی 
ازافراد شرکت کننده قبل از کاهش وزن ، بالفاصله  پس از کاهش وزن و درانتهای هفته 
ی 52ام تهیه کرده و مقدار دوهورمون مهار کننده ی اشتها” GLP-1و PYY” را در 
حالت ناشتا و سپس  از غذا بررسی کردند. پس از گذشت یکسال از کاهش وزن پایدار، 
نتایج این مطالعه  نشان داد  که یک تغییر متناسب معکوس درسطح  GLP-1 )که 
غالباً درافراد چاق بسیار پایین است( و هورمون گرسنگی گرلین اتفاق افتاده است 
Iepsen نویسنده ی  اول این مقاله و دانشجوی دکتر اعالم کرد که مقدار 

GLP-1  از قبل از کاهش  وزن در مقابل گرلین افزایش می یابد، گرلین 
بالفاصله پس از کاهش وزن افزایش می یابد و پس از یکسال به مقدار 

طبیعی خود باز می گردد)عالمت کاهش احساس گرسنگی(.
تغییر در این دو هورمون نشان می دهد بدن قادراست 

پس از یکسال خود را با مصرف انرژی کمتر 
تطبیق دهد.

زنان  شاخص

ماه باید یک شبی مهمونی کنه
پيشتون مهتابو قربونی کنه

آخه چشمای قشنگت می تونه
که بگيره شبو زندونی کنه

بذارین خورشيد صورت شما
ابری خونه مو آفتابی کنه

چشمای روشنتون دوباره باز
شب تاریکمو مهتابی کنه

روز باید تو آینه ی صورتتون
چشماشو به روی دنيا وا کنه

وقتی که خورشيد خانوم مياد بيرون
خودشو تو چشمتون پيدا کنه

نازنينم نازنينم  وای اگه خورشيد عشق
توی چشمای شما غروب کنه

داشتن سینه های بزرگ برای برخی 
اساسی  زنان همواره یک مشکل  از 
محسوب می شود. این دست از زنان 
لباس  برای پیدا کردن  حتی گاهی 
دارند.  نیز مشکل  مناسب خودشان 
به همین دلیل ممکن است به فکر 
های  روش  به  سینه  کردن  کوچک 
تهاجمی مانند جراحی باشند. قبل از 
این که این روش ها را امتحان کنید 
به شما پیشنهاد می کنیم ادامه این 
مطلب مجله پیام سالمت را مطالعه 
کنید تا از روش های طبیعی و موثر 
خبر  با  سینه  کردن  کوچک  برای 
شوید. درست است که این روش ها 
در دراز مدت موثر است اما حداقل 

عوارضی برای بدن شما ندارند.
بودن  بزرگ  که  بدانید  است  جالب 
مانع  تواند  می  زنان  در  سینه 
فعالیت  دادن  انجام  برای  بزرگی 
در  که  گزارشی  در  شود.  هایشان 
 Physical Activity & مجله 
Health به چاپ رسیده است آمده 
است که بزرگ بودن سینه در طی 
ورزش می تواند موجب درد، شرم و 
اکثر  باشد. در واقع  ایجاد یک مانع 
کمتر  سینه  بزرگی  دلیل  به  زنان 

تمایل دارند که ورزش کنند.
دلیل دیگری که علت تمایل زنان را 
برای کوچک کردن سینه نشان می 
دهد، افزایش سایز سینه بعد از سن 
یائسگی است. مطالعه منتشر شده در 
دهد  می  نشان   Maturitas مجله 
از  درصد   20 متوسط،  طور  به  که 
زنان پس از یائسگی به طور ناگهانی 
تجربه افزایش اندازه پستان را دارند.

پژوهش فوق همچنین نشان داد که 
افزایش وزن نیز با بزرگ شدن سینه 
در ارتباط است. بنابراین، کاهش وزن 
بدن، رژیم غذایی مناسب و ورزش 
کند. کم  را  پستان  وزن  تواند  می 

در  سینه  بودن  بزرگ  گاهی  البته 
نظر  از  مناسب  فرم  داشتن  کنار 
جنسی جذابیت ایجاد می کند. اما 
سینه های بزرگی که افتادگی دارند، 
ندارند،  خاصی  فرم  و  هستند  شل 

میتواند مشکل ساز باشند.

روش های کوچک کردن سينه ها
راه های طبیعی  به  این که  از  قبل 
اشاره  برای کوچک کردن سینه ها 
کنیم مهم است که بدانید، شکل و 
اندازه پستان تا حدود زیادی توسط 
ژن ها بدن تعیین می شوند. مطالعه 
 BMC مجله  در  شده  منتشر 
داد  نشان   Medical Genetics
اندازه  با  که حدود 7 عامل ژنتیکی 

پستان در ارتباط است.
به همین دلیل شاید برخی از روش 
های ذکر شده در ادامه این مطلب 

برای همه افراد مناسب نباشد.

ورزش برای کاهش اندازه پستان
شکل و اندازه سینه تا حدود زیادی 
بستگی  پستان  در  چربی  اندازه  به 
بتواند  که  راهی  هر  بنابراین  دارد. 

کم  را  شما  بدن  چربی  توده  میزان 
کند، قطعا اندازه سینه را نیز کاهش 
ها،  روش  این  از  یکی  داد.  خواهد 

ورزش منظم است. 
ورزش های هوازی

همان طور که گفتیم، ورزش یکی از راه 
های کوچک کردن سینه ها است. اما 
میان تمام ورزش ها، بهترین ورزش، 
ورزش هایی است که موجب افزایش 
بنابراین،  شوند.  می  بدن  متابولیسم 
ورزش هایی مانند پیاده روی سریع، 
دویدن و دوچرخه سواری به افزایش 
برای  و  کرده  کمک  قلبی  ده  برون 
رسیدن به کاهش وزن مفید هستند.

ورزش های قدرتی
تنها آب کردن چربی سینه نمی تواند 
به  دهی  فرم  و  گیری  شکل  موجب 
آن شود. بلکه باید در کنار آب کردن 
چربی ها کاری کنیم که سینه ها فرم 
های  ورزش  باشند.  داشته  مناسبی 
قدرتی همان چیزی است که به دنبال 

آن می گردید. انجام تمرینات قدرتی 
عضالت  که  کند  می  کمک  شما  به 
سینه را فرم دهید و اگر افتادگی در 
سینه وجود داشته باشد، آن را برطرف 

کنید. 

تغذیه مناسب
بهره گیری از یک رژیم غذایی سالم 
به شما کمک خواهد کرد که وزنتان 
را کم کرده و سینه هایتان را کوچکتر 
از قبل کنید. در واقع، ورزش و بهره 
گیری از یک رژیم غذایی حاوی مقدار 
راه  یک  سبزیجات  و  میوه  زیادی 
عالی برای حفظ وزن و جلوگیری از 
افزایش آن است. نوع رژیم غذایی هم 
توانید  این که می  است. ضمن  مهم 
از تکنیک های زیر نیز استفاده کنید:

بیشتر آب بنوشید.
برای صبحانه از پروتئین استفاده کنید.

کندتر غذا بخورید.

پوشيدن سوتين ها تخت و گن
پوشیدن سوتین ها پارچه ای اما سفت 
که موجب پخش شدن سینه در کل 
قفسه سینه می شود می تواند از نظر 

ظاهری پستان ها 
نشان دهد.  را کوچکتر 

این سوتین ها هم سایز سینه شما را 
کم نمی کنند. اما در عوض موجب می 
لباس  از روی  شوند که طرح پستان 
خیلی برجسته به نظر نرسد. این نوع از 
سوتین ها میزان پایداری پستان را نیز 
افزایش می دهد. زیرا از نظر فیزیکی 
دیگر پستان به خودش متکی نیست. 
بلکه کل قفسه سینه از آن حمایت می 

کند.

تغيير قرص های ضد بارداری
های  قرص  مصرف  بین  ای  رابطه 
پیشگیری از بارداری و اندازه پستان 
عملکرد  به  توجه  با  دارد.  وجود 

بارداری،  ضد  های  قرص  هورمونی 
بافت  شامل  که  بدن،  های  بافت 
پستان نیز می شود، می توانند طیف 
گسترده ای از عوارض جانبی را تجربه 
کنند. از جمله رایج ترین این عوارض، 
حساسیت به لمس پستان و یا بزرگ 

شدن آن است.
مطالعه که توسط مجله اپیدمیولوژی 
 American Journal of( آمریکا 
Epidemiology( انجام شده است 
نشان می دهد که سطوح استروژن در 
قرص های جلوگیری از بارداری می 
تواند باعث شود سینه ها بیشتر رشد 
از  یکی  البته،  شوند.  بزرگتر  و  کرده 
عوامل بزرگ شدن دوره ای سینه ها، 
چرخه قاعدگی است. یعنی در طول 
دوره چرخه قاعدگی اندازه سینه نیز 

متفاوت است.
بنابراین توصیه می کنیم اگر به تازگی 
بارداری  از  جلوگیری  های  قرص  از 
استفاده می کنید و متوجه تغییر سایز 
خود  پزشک  از  اید  شده  خود  سینه 
درخواست کنید تا یا دوز و نوع قرص 
شما را عوض کند یا روش جلوگیری 

دیگری را به شما معرفی کند.

برخی  چرا 
بر  عالوه  خردساالن 
شبانه  های  مراقبت  و  ها  نگهداری 
اضافه  وزن  هم  باز  والدین  روزی 
بررسی  به  خواهیم  می  نمیکنند؟ 
دالیل عدم افزایش وزن در خردساالن 
زیر دوسال بپردازیم. از جمله عوامل 
به  توانیم  می  زمینه  این  در  مهم 
بدن،  ساز  و  سوخت  در  مشکل 
نادرست،  تغذیه  کودک،  بیمارشدن 
آرامش  عدم  و  بهداشت  رعایت  عدم 
روانی کودک اشاره کنیم.هنگامی که 
موضوع رشد مبتنی بر تغذیه مطرح 
وجود  مشخص  اقداماتی  شود،  می 
حصول  برای  توانید  می  که  دارند 
اطمینان از رشد سالم کودک خود مد 

نظر قرار دهید.اگرچه عدم برخورداری 
از وزن مناسب وضعیتی غیر طبیعی 
در نظر گرفته نمی شود، اما بسیاری 
از پدر و مادرها زمانی که فرزندشان 
به آن اندازه که باید وزن اضافه نمی 

کند، این مساله را جدی می گیرند.
عدم  ادوایزر”،  هلث  گزارش”نیو  به 
افزایش وزن برای کودکان دو ساله به 
طور معمول وضعیتی خطرناک در نظر 
گرفته نمی شود، زیرا ممکن است قادر 
به دریافت یا حفظ کالری های مصرفی 
خود نباشند، که به رشد جسمانی آنها 
عدم  وجود،  این  با  کند.  می  کمک 
دهنده  نشان  تواند  می  وزن  افزایش 
باشد. نیز  سالمت  مشکالت  برخی 
چرا عدم افزایش وزن رخ می دهد؟

که  باشید  داشته  توجه  نکته  این  به 
یک  خود  نوبه  به  وزن  افزایش  عدم 
بیماری نیست. در عوض، این شرایط 
به دالیل زمینه ای خاص اشاره دارد، 
که ممکن است به عدم افزایش وزن 
کودک منجر شوند. از جمله این دالیل 
کرد: اشاره  زیر  موارد  به  توان  می 

-یک اختالل سوخت و ساز
دستگاه  عفونت  )مانند  ها  -عفونت 

اند،  کشیده  دراز  اگر  و  گرفته  قرار 
سر کودک باید اندکی باالتر از بدن 
باشد. فرزند خود را تشویق کنید تا 

خودش غذا بخورد.
تميزکاری

تا زمانی که فرزند شما وعده غذایی 
صبر  بخورد،  کامل  طور  به  را  خود 
و  کردن  جمع  آن  از  پس  و  کنید 
تمیز کردن را آغاز کنید. اجازه دهید 
کودک ریخت و پاش کند، زیرا آنها 
می  شما  هستند.  سال  و  سن  کم 
پس  را  ها  کاری  کثیف  این  توانید 
از تمام شدن وعده غذایی وی تمیز 

کنید. عجله ای نداشته باشید.
محيط غذا خوردن

گاهی اوقات این که کودک خود را با 
چه چیزی تغذیه می کنید یا چگونه 
عامل  دهید،  می  انجام  را  کار  این 
تاثیر گذار محسوب نمی شود، بلکه 
مکان غذا خوردن عامل مهم است. 
را  خود  کودک  خوردن  غذا  مکان 
تغییر دهید و نتایج را بررسی کنید.

آرامش
هنگامی که با یک کودک دو ساله 
سر و کار داریم که وزن اضافه نمی 
یاد  به  را  مهم  قانون  باید یک  کند 
داشته باشید. هنگامی که در اطراف 
و  آرام  باید  خورید  می  غذا  کودک 
راحت باشید. بحث و جدل ها را از 
وی دور نگه دارید. غذا خوردن را به 
تبدیل  آنها  برای  مثبت  تجربه  یک 
غذا  عادات  این،  بر  افزون  کنید. 
خوردن خوب به رشد کودک کمک 

می کنند.
بدون حواس پرتی

تلویزیون، رادیو، بازی ها، تلفن های 
یا  بلند  صدای  با  موسیقی  همراه، 
هر عامل حواس پرتی را هنگام غذا 
خوردن از کودک دور نگه دارید. این 
اقدام بزرگ و دشواری نیست، به ویژه 
زمانی که در نظر داشته باشید سالمت 
دارد. قرار  خطر  معرض  در  کودک 

صبر؛ عاملی کليدی
کودکان به طور معمول از غذاهای 
این  آید.  نمی  خوششان  جدید 
نباید موجب دلسردی شما  شرایط 
شود. در طول یک دوره زمانی تالش 
کنید کودک را با آن غذاها بارها و 
اگر کودک شما  کنید.  تغذیه  بارها 
به اوتیسم مبتال است، ممکن است 
مجبور باشید یک غذا را بیش از 20 
تا 30 بار به وی بدهید تا سرانجام 

آن را بپذیرد.
بهداشت

گاهی اوقات، عفونت ها و بیماری ها 
از رشد کودک جلوگیری می کنند. 
بهداشتی  به دالیل  این شرایط  اگر 
شکل گرفته باید دست به کار شوید. 
پیش از پختن مواد غذایی آنها را به 
خوبی بشویید. اگر به هجوم حشرات 
و میکروب ها مشکوک هستید پیش 
را  خود  های  دست  پز  و  پخت  از 
از سرو  کنید.  عفونی  و ضد  شسته 
مصرف  تاریخ  و  قدیمی  غذاهای 

گذشته نیز پرهیز کنید.

ادراری، انگل ها( که بدن را مجبور به 
مصرف مواد مغذی بیشتر در مقایسه 
طی  شده  مصرف  مغذی  مواد  با 

روزهای عادی می کنند
-عدم مصرف نسبتی درست از چربی، 

کربوهیدارت و پروتئین
-عدم مصرف کالری به میزان کافی

-عدم تحمل برخی غذاهای خاص )با 
آلرژی غذایی تفاوت دارد(

-بیماری یا عفونت
موضوعی  وزن  افزایش  عدم  آیا 

جدی است؟
به طور خالصه، بله. اگر کودک شما 
در  بماند،  باقی  تغذیه  سوء  گرفتار 
نهایت شرایط زیر را تجربه خواهد کرد:

- بی حال می شود.

- ایرادگیر می شود.
- به اندازه پتانسیل کامل خود رشد 

نمی کند.
- از نظر جسمانی ضعیف می شود.

- برای همیشه از رشد قدی باز می 
ماند.

با  شود  می  بزرگ  که  هنگامی   -
مانند  تغذیه  بر  مبتنی  های  بیماری 

دیابت و چاقی مواجه می شود.
فکری  و  عاطفی  توسعه  و  رشد  از   -

باز می ماند.
شرایطی  از  بسیاری  از  برخی  اینها 
عدم  صورت  در  که  هستند  جدی 
افزایش وزن کودک دو ساله شما رخ 
رشد  موضوع  که  دهند.هنگامی  می 
شود،  می  مطرح  تغذیه  بر  مبتنی 
اقداماتی مشخص وجود دارند که می 
توانید برای حصول اطمینان از رشد 

سالم کودک خود مد نظر قرار دهید.
حفظ یک روتين

زمانی  های  دوره  در  را  کودک  اگر 
نامنظم تغذیه کنید، بدن وی قادر به 
تنظیم و سازگار کردن خود نخواهد بود. 
با حفظ یک برنامه مناسب بر اساس 
می  خودتان  نیاز  نه  و  فرزندتان  نیاز 
توانید به رشد سالم وی کمک کنید.

تغذیه درست
را  خود  فرزند  بطری  طریق  از  اگر 
حاصل  اطمینان  کنید،  می  تغذیه 
کنید که بدن وی در وضعیت درست 
قرار دارد. آنها باید در وضعیتی راحت 

 فرناز عبدلی
)شيراز-1۳66(

فرناز عبدلی، طراح لباس و ُمد، طراح 
گرافیک، منتقد هنری و بازیگر تئاتر، 
ارشد  گرافیک،  طراحی  کارشناسی 
و  تهران  بهشتی  دانشگاه  از   MBA
دارای مدرک از مدرسه مد و فشن 
برند  ایجاد  به خاطر  بارسلونا،   IED
معروف »پوش/POOSH« که بعدتر 
به »پوِش ما/POOSHeMA«تغییر 
غیرمتعارف  طراحی های  و  داد  نام 
پوشِش  مدرِن  سبِک  آغازگر  و 
می شود. شناخته  ایران  در  جوانان 

فرناز در سال 2013میالدی بعد از 
چند سال فعالیت در زمینه طراحی 
لباس با ارائه مجموعه بهار و تابستاِن 
در  مدل ها  از  عکاسی  و  پوش  برند 
مکان های  و  شیراز  خیابان های 
شده  طراحی  لباس های  با  عمومی 
عجیب برای عرف جامعه اسالمی و 
انتشار آن ها در شبکه های اجتماعی 
و شیوع سریع و بازنشر آن ها توسط 
معتبرترین رسانه ها و خبرگزاری های 
و  معروف ترین  از  سرعت  به  دنیا 
در  ایرانی  طراحاِن  محبوب ترین 
سراسِر دنیا شناخته شد.پس از آن 

فرناز و گروهش با مشکالتی از سوی 
حکومت اسالمی ایران مواجه شدند.

همچنین در مقاله های مختلف از این 
جنبش به عنواِن انقالِب ساکِت ایرانو 
با  مدنی  آزادی های  برای  تالش  یا 
روش های هنری-فرهنگی به عنواِن 
ایران  در  ساختارشکنانه  بیانیه ای 
در  عبدلی  است.فرناز  شده  اشاره 
فهرست 70 طراح برتر نام دار ایرانی 
در سراسِر دنیا به گزارش سایت ُمد 
و پوشاِک به پوشی و همچنین جزو 
10 زِن رؤیایی جهان در سال 2013 

به گزارش CNN دیده می شود.

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

هما مير افشار

تغییر وزن نامحسوس در کودکان راه های موثر و طبیعی برای کوچک کردن سینه ها 
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مردان  شاخص

از  یکی 
دردهایی  بدترین 
که تا به حال بشر آن را 
است.  درد  دندان  است،  کرده  تجربه 
به خصوص اگر شب ها رخ دهد. درد 
را  تواند خوابیدن  دندان در شب می 
باعث خواب  و  برای شما دشوار کند 
آلودگی در روز بعد شود. درمان درد 
دندان در خانه معموال شامل کنترل 
درد است. در ادامه به چند راه ساده 

برای کاهش این درد اشاره می کنیم.
کنید.  استفاده  درد  ضد  داروهای  از 
ایبوپروفن  از داروهایی مانند  استفاده 
استامینوفن   ،)Advil، Motrin(
درد  تواند  می  آسپرین  و  )تیلنول( 
جزئی دندان ها را کاهش دهد. استفاده 
از خمیر دندان های پالستیکی یا ژله 

ای که اغلب حاوی بنزوکائین هستند 
برای  کند.  ساکت  را  درد  تواند  می 
درمان دندان درد در نوزادان یا کودکان 
زیر 2 سال، هرگز از محصوالت حاوی 

بنزوکائین استفاده نکنید.
نگه  باال  دارید.  نگه  باال  را  خود  سر 
که خون  شود  می  باعث  سر  داشتن 
درد  و  برسد  ها  دندان  به  کمتری 
دندانی که سبب بیدار شدنتان از خواب 
غذاهای  می شود کم شود.از مصرف 
اسیدی، سرد و یا سفت درست قبل 
از خوابیدن اجتناب کنید. این غذاها 
وارد  فشار  ها  دندان  به  است  ممکن 
کرده و پوسیدگی ها را تحریک کند. 
سعی کنید از مواد غذایی که موجب 
درد می شوند اجتناب کنید.دندان ها 
را با دهانشویه بشویید. از دهانشویه ای 
که حاوی الکل است برای ضد عفونی 
کردن دندان هایتان استفاده کنید.قبل 
از کمپرس یخ روی صورت  از خواب 
استفاده کنید. کمپرس یخ باعث می 
شود که رگ های خونی اطراف دندان 
تنگ شده و خونرسانی کاهش پیدا کند.
درمان های طبیعی درد دندان در 
شب : روش های درمانی دیگری نیز 

در آ که کران را برچیدم  خاک زمان رفتم آب 
نگر پاشیدم در سفالینه چشم  

صدبرگ نگه بنشاندم   بنشستم
آیینه شکستم  تا سرشار تو من باشم و من 

جامه نهادم رشته گسستم
زیبایان خندیدند خواب چرا دادمشان خوابیدند

غوکی می جست  اندوهش دادم  و نشست
از هر  لگد کردم  در کشت گمان  هر سبزه 

بیشه   شوری به سبد کردم
بوی تو می آمد   به صدا نیرو   به روان پر دادم

آواز در آ سر دادم پژواک تو می پیچید
چکه شدم  از بام صدا لغزیدم   و شنیدم

یک هیچ ترا دیدم   و دویدم
آب تجلی تو نوشیدم  و دمیدم

چندین پیشرفت شگفت انگیز درباره 
مغز در چندین سال گذشته نشان 
قدرت  واقعا  ها  انسان  که  دهد  می 
افزایش اندازه مغز خود را دارند. این 
به  را  زندگی شما  تواند  مسئله می 
طرق مختلف تغییر دهد ، از افزایش 
قدرت  از  استفاده  تا  گرفته  حافظه 
مغز برای ساخت نورون های جدید !

روش های افزایش حجم مغز
در حالت های مختلف قرار گرفتن ؛ 
یوگا ترکیبی از تنفس ، نگه داشتن 
حالت ها و مراقبه است ، ورزشی که 
شما  مغز  یکپارچگی  باعث  تنها  نه 
می شود بلکه باعث ضخیم تر شدن 
پوسته مغز شما نیز می شود. اسکن 
مغزی نشان می دهد که ورزش یوگا 
، فعالیتهای مغزی را به شیوه های 
مثبت تغییر می دهد ؛ این مسئله 
کمک می کند تا سطوح قوی تری از 
ماده خاکستری را در مغز ایجاد کند.

باعث  تنها  نه  یوگا  نورونی  حفاظت 
از دست دادن ماده خاکستری مغز 
رسد  می  نظر  به  بلکه  شود  نمی 
برخی  در  را  ماده خاکستری  حجم 
این  دهد.  افزایش  نیز  مغز  مناطق 
مسئله مهم است زیرا از دست دادن 
سلول های خاکستری باعث آسیب 
 ، احساسی  مشکالت  حافظه،  به 
آستانه درد کمتر و کاهش عملکرد 

روان شناختی می شود.
دانشگاه  محققان   201۵ سال  در 
مک گیل و مؤسسات ملی سالمت 
در عملکرد  ثبات  که  متوجه شدند 
تمرین  ها  سال  است.  مهم  شما 
افزایش  در  مثبت  تغییرات  با  یوگا 
سلولهای خاکستری در نیمکره چپ 
مغز همراه است. موارد زیر در مغز 

درگیر این ماجرا هستند :
خود   ، محرک  کنترل   ، ادراک 
 ، شناختی  روان  آگاهی،عملکرد 
تجربه ارتباط بین فردی ، جلوگیری 
از بروز احساسات ، کنترل انگیزه ، 
رفتار اجتماعی ، پردازش حافظه ، 
هیجانات و پاداش تصمیم گیری

اگر سال ها تمرین نداشته اید نگران 
نباشید، مغز شما هنوز هم در حال 
تغییر است. همان محققان دریافتند 
که تعداد ساعت های تمرین هفتگی 

کفی های حاوی نقره
 مانع قطع پای دیابتی ها

روشی  مکزیک   تکنیک  پلی  دانشگاه  دانشمندان 
مخصوص  کفی  با  دیابتی  پای  سندرم  درمان  برای  را 

مقابله  به  تکنیک  این  کردند.  ابداع  نقره  ذرات  نانو  حاوی 
و  تسهیل  آنرا  بهبود   و  کرده   کمک  دیابتی  پای  های  زخم  با 

گردد. می  عضو  قطع  خطر  کاهش  و  آن  شدن  ضدعفونی   موجب 
این تحقیق نشان داد خواص ضد باکتریایی نقره ، موجب تسهیل بهبود زخم 

و جلوگیری از ابتال این افراد به سندرم پای دیابتی می شود. محققان کفی های 
 خاصی را برای افراد دیابتی ابداع کرده اند که آزمایشات  بالینی خود را گذرانده  است.

 پرفسور Pestryakov  می گوید: در بیمارانی که از این کفی های  آغشته به نانو ذرات نقره 
 را استفاده کردند زخم پا ترمیم  شده و خطر قطع عضو به طور قابل توجهی کاهش یافت
دلیل وجود  به  است.  دیابت  عارضه ی  ترین  و جدی  آخرین  دیابتی  پای  سندرم 
و  پوست  خونی،  عروق  محیطی،  اعصاب  در  تغییراتی  در خون  قند  زیاد  مقادیر 
بافت های نرم و بافت استخوان و مفاصل در بیماران  ایجاد می شود. عفونت 

است. دیابتی  پای  سندرم   مشخصات  چرک  از  تراوش  و  خروج  و   زخم 
پاها  بروز زخم در  دیابت در معرض خطر  به  مبتال  افراد  از  تا 1۵ درصد 

 هستند که در فرم  پیشرفته ی آن می تواند به قطع عضو منجر شود.
ابداع  نقره  نانو ذرات  اساس  بر  را  دارویی  دانشمندان،  از   گروهی 

و  باکتریها   ، ها  ویروس  بر  جامع   تأثیر  دارای  که  کردند 
قارچ ها است. دانشمندان به مدت بیش از ده سال 

دارو  این   بروی  با همکاران مکزیکی خود 
تحقیق کردند.

یوگا وابسته به حجم ماده خاکستری 
در بخش های مختلف مغز از جمله 
ابتدایی  بصری  قشر   ، هیپوکامپوس 
و  سوماتوسنسوری  ابتدایی  قشر   ،

چندین بخش دیگر مغز است. 
نشان می  متعدد  مطالعات  ؛  مراقبه 
به طور  ( و  دهد مراقبه ) مدیتیشن 
ساختار  ذهن  بر  تسلط  فنون  کلی 
مغز شما را بهبود می بخشد. در سال 
و  هاروارد  دانشگاه  محققان   2011
ماساچوست تحقیقاتی را انجام دادند 
مدیتیشن  که  دهد  می  نشان  که 
پایه  بر  آگاهی  ذهن  و  شده  هدایت 
تغییرات  به  منجر  استرس  کاهش 
محسوس در مناطق مربوط به حافظه 

، محبت و استرس می شود.
به  اگاه  ذهن  مراقبه  تمرین  واقع  در 
مدت فقط هشت هفته ، مغز شما را 
به گونه ای تغییر می دهد که اسکنر 
به  قادر   )  MRI  ( آی  آر  ام  های 
 MRI تصاویر  تشخیص آن هستند. 
در  را  بیشتری  مغزی  مواد  تراکم 

بخش های ترحم و محبت ، یادگیری 
و حافظه را نسبت به تصاویر قبل از 
توجه  جالب  داد.  نشان   ، مدیتیشن 
است که ماده خاکستری در آمیگداال 
کاهش  اضطراب  و  استرس  مرکز   –
یافته بود . همه این ها با میانگین 27 
فقط هشت  مدیتیشن  تمرین  دقیقه 

هفته طول کشید.

بگیرید  یاد 
با یک ابزار بازی 

در  مخصوصاً   ( کنید 
سنین جوانی ( ؛ یادگیری موسیقی 
مغز  حجم  کلمه  واقعی  معنای  به 
بیشترین   . دهد  می  افزایش  را  شما 
تا سن  که  کودکان  روی  بر  را  تاثیر 
فرا می گیرند  را  7 سالگی موسیقی 
قصد  دانشمندان  واقع  در   . دارد   ،
دارند با استفاده از موسیقی ، ناتوانی 
در یادگیری را درمان کنند. جزئیات 
شگفت انگیز است ! آموزش موسیقی 
نوازندگان  به  بلند مدت  باال و  سطح 
کمک می کند تا اطالعات احساسی 
بینایی بهتر  از شنوایی ، المسه و  را 
درک کنند.طبق یک مطالعه منتشر 
یادگیری   ، اعصاب  علوم  ژورنال  در 

ایجاد  باعث   ، از سن 7 سالگی  قبل 
ارتباط بهتر در ” جسم پینه ای ” می 
شود که وظیقه پیوند نیمکره راست و 

پچ مغز را بر عهده دارد .
افزایش  برای  دیگر  طبیعی  های  راه 

اندازه مغز خود را نیز امتحان کنید :
امگا 3 با کیفیت باال ؛ تحقیقاتی در 
سال 2014 منتشر شد که نشان داد 
، داشتن اسیدهای چرب امگا 3 سالم 
در بدن با داشتن مغز بزرگتر ارتباط 

دارد.
رابطه جنسی ؛ داشتن رابطه جنسی 
ایحاد  باعث  تواند  به طور منظم می 
نورون های بیشتر به عنوان یک روش 
نشان  دیگر  تحقیقات  باشد.  طبیعی 
می دهد که رابطه جنسی می تواند به 
حفظ حافظه بلند مدت کمک کند  و 
از آن در زمانهایی که استرس زیادی 

دارید ، محافظت می کند.
تمرین هوازی منظم ؛ یک تحقیق 
داد  نشان   2006 سال  در  برجسته 
تواند  می  منظم  هوازی  تمرین  که 
هر دو ماده خاکستری و سفید مغز را 
افزایش دهد . این نتایج در گروه های 

کشش و بدنسازی به دست نیامد !

از  دندان  و  دهان  های  بیماری  برای 
جمله درد دندان وجود دارد. بر اساس 
یک مطالعه که در سال 201۵ انجام 
شد، برخی از راه های طبیعی که برای 
کاهی درد دندان در شب مورد استفاده 
قرار می گیرند عبارتند از:میخک ، برگ 
گواوا ، پوست انبه ، دانه و پوست درخت 
گالبی ، برگ سیب زمینی شیرین ، برگ 
آفتابگردان ، برگ توتون و تنباکو ، سیر

قبل از استفاده از روش های طبیعی، 
با پزشک و دندانپزشک مشورت کنید. 
زیرا ممکن است بدنتان به این درمان 

ها واکنش نشان دهد.
افراد،  از  بسیاری  برای   : نمک  آب 
شستشوی دهان با آب گرم نمکی یک 
باشد. آب نمک یک  درمان موثر می 
ماده ضدعفونی کننده طبیعی است و 
می تواند به کاهش ذرات مواد غذایی 
و آلودگی هایی که ممکن است بین 
دندان های شما گیر کرده باشند کمک 
کند. درمان دندان درد با آب نمک می 
التهاب و بهبود زخم  تواند به کاهش 

های دهانی نیز کمک کند.
برای استفاده از این روش، 2/1 قاشق 
چای خوری نمک را به یک لیوان آب 
عنوان  به  را  آن  و  کنید  اضافه  گرم 

دهانشویه استفاده کنید.
با  دهان  شستشو   : اکسیژنه  آب 
است  ممکن  نیز  هیدروژن  پراکسید 
برای از بین بردن درد و التهاب مفید 
باشد. این ماده عالوه بر کشتن باکتری 
و  داده  کاهش  را  پالک  تواند  می  ها 
خونریزی لثه را بهبود بخشد. یادتان 
نرود که باید پراکسید هیدروژن را به 
این  انجام  برای  کنید.  رقیق  درستی 
را  درصد   3 هیدروژن  پراکسید  کار، 
با آب مقطر مخلوط کرده و از آن به 
عنوان دهانشویه استفاده کنید. هرگز 

این محلول را نبلعید.
صورت  روی  : وقتی  سرد  کمپرس 
کمپرس سرد می گذارید، دمای پایین 
باعث می شود که رگ های خونی در 
این منطقه تنگ شوند. این روند باعث 
تواند  می  و  شده  درد  شدت  کاهش 
برای  ببرد.  بین  از  را  التهاب  و  تورم 
دورن  را  حوله  روش،  این  از  استفاده 
فریزر گذاشته و بعد از 20 دقیقه آن 

را روی گونه بگذارید.
چای نعناع کیسه ای : کیسه چای 
نعناع می تواند برای خنثی کردن درد 
و حساسیت استفاده شوند. برای انجام 
این کار، یک کیسه چای نعناعی را در 
آب گرم به مدت چند دقیقه خیس 
کنید. سپس آن را در فریزر بگذارید تا 
خنک شود. بعد کیسه را روی دندانی 

که درد می کند بگذارید.
بشر  که  است  سال  هزاران   : سیر 
و  شناخته  را  سیر  دارویی  خواص 
از آن استفاده می کند. این گیاه نه 
تنها می تواند باکتری های مضر را 
که باعث ایجاد پالک در دندان می 
شوند از بین ببرد، بلکه می تواند به 
عنوان یک ماده ضد درد مؤثر در بدن 
عمل کند. یک حبه سیر را له کنید 
تا خمیر شود. برای این کا بهتر است 
کمی نمک نیز به آن اضافه کنید. هر 
را  خمیر  این  منظم  صورت  به  روز 

بخورید یا آن را روی دندان بگذارید.
وانیل حاوی  عصاره   : عصاره وانیل 
الکل است و می تواند درد را از بین 
اثبات  اکسیدانی  آنتی  خواص  ببرد. 
شده آن نیز یک شفا دهنده موثر می 
باشد. مقدار کمی عصاره وانیلی را روی 
انگشت یا تکه ای پنبه قرار دهید. این 
ماده را چند بار در روز به طور مستقیم 

روی منطقه آسیب دیده بمالید.
میخک : گل میخک برای درمان درد 
دندان بسیار مفید است، زیرا روغنی 
در آن وجود دارد که می تواند درد را 
کاهش و التهاب را کم کند. این ماده 
شامل Eugenol است که یک ماده 

ضد عفونی کننده طبیعی است.
مقدار  روش،  این  از  استفاده  برای 
کمی روغن گل میخک را روی یک 
تکه پنبه بریزید و آن را روی منطقه 
آسیب دیده بمالید. می توانید کمی 
قطره  چند  با  را  میخک  گل  روغن 
روغن حامل مانند روغن زیتون یا آب 
رقیق کنید و از آن برای شستشوی 

دهان استفاده کنید.
دارای  گندم  چمن   : گندم  چمن 
خواص درمانی بی شماری است و می 
تواند بدن را از داخل درمان کند. این 
ماده می تواند التهاب در دهان را از 
بین ببرد و از ایجاد عفونت جلوگیری 
کند. میزان کلروفیل زیاد آن نیز می 
برای  کند.  مبارزه  باکتری  با  تواند 
استفاده از این روش، کافی است که 
از آب چمن گندم به عنوان دهانشویه 

استفاده کنید.
آویشن : آویشن دارای خواص ضد 
باکتری و آنتی اکسیدانی قوی است 
دندان  درد  درمان  به  تواند  می  و 
کمک کند. برای استفاده از این ماده، 
چند قطره اسانس روغنی آویشن و 
چند قطره آب را روی یک تکه پنبه 
اسانس  کردن  رقیق  از  پس  بریزید. 
آسیب  منطقه  روی  را  پنبه  آب،  با 
است  این  دیگر  بگذارید.روش  دیده 
را  آویشن  اسانس  قطره  چند  که 
درون یک لیوان آب ریخته و از آن 
کنید. استفاده  دهانشویه  عنوان  به 

ری آقایان
)تهران-1۹۲۸(

»گورگن ری آقایان« در یک خانواده 
مرفه ارمنی به دنیا آمد. او پدر خود 
داد.  دست  از  کودکی  سنین  در  را 
در نوجوانی به خاطر عشق و عالقه 
ستارگان  و  ها  فیلم  به  که  خاصی 
هالیوود داشت از مادرش »یاسمین« 
خواست که برای تحصیل در رشته 
طراحی بجای پاریس او را به کالیفرنیا 
بفرستد. مادر با این کار موافقت کرد 
هفتاد  دهه  اوائل  در  نیز  او  خود  و 
و  شد  آنجلس  لس  راهی  میالدی 
عالوه  آقایان«  پیوست.»ری  او  به 
خوانندگان  و  ستارگان  برلباس 
معروف هالیوود در سال 19۸4 لباس 
تابستانی  المپیک  ورزشکاران  های 
لس آنجلس در مراسم رژه گشایش 
های  لباس  اغلب  و  کرد  طراحی  را 
اهدا کنندگان جوایز اسکار از اواخر 
دهه شصت میالدی تا سال 2001 از 

آثار طراحی او بوده است.
که  بود  ساله  سیزده  آقایان«  »ری 
یکی  برای  را  خود  لباس  نخستین 
پهلوی  سلطنتی  خاندان  اعضای  از 
مادر  زمان  آن  در  کرد.  طراحی 

سرخانه  خیاط  عنوان  به  »ری« 
به  پهلوی  محمدرضاشاه  قصر  در 
دوخت و دوز البسه و اجناس مورد 
»آقایان  داشت.  اشتغال  دربار  نیاز 
ای  حرفه  پربار  زندگی  طول  «در 
خود برای ستارگانی چون »جودی 
استرایسند«،  »باربارا  گارلند«، 
اندروز«  »جولی  و  راس«  »دایانا 
و چشمگیرترین  زیباترین  از  برخی 
لباس هایی را که این هنرمندان در 
فیلم ها و یا هنگام اجرای برنامه بر 
برای  را  به تن داشتند  روی صحنه 

آن ها طراحی کرد.

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

سهراب سپهری

درد دندان در شب ؛ علل و روش های درمان  6 روش برای افزایش حجم مغز!
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اعتراض شدید رئیس سازمان بسیج به مسئوالن 
فدراسیون ژیمناستیک

ورزشکاران،  بسیج  سازمان  رئیس 
ایران  ژیمناستیک  فدراسیون  رئیس 
داده که  قرار  انتقاد  مورد  به شدت  را 
چرا دبیر این فدراسیون را به یک دوره 
آموزشى که نماینده اسرائیل نیز حضور 
داود  است.سردار  کرده  اعزام  داشته 
آذرنوش گفته، شرکت دبیر فدراسیون 
آموزشى  دوره  یک  در  ژیمناستیک 
که نماینده اسرائیل هم حضور داشته 
خطای نابخشودنى است. بخصوص آنکه 
حاضران در این کالس عکس یادگاری 
هم گرفته اند.زهرا اینچه درگاهى رئیس 
فدراسیون ژیمناستیک در تماس تلفنى 
آذرنوش  سردار  به  درستى«  »توضیح 
نداد!او گفت: این کار دبیر فدراسیون 
از  و  نیست  چشم پوشى  قابل  مطلقا 

وی  است.  محکوم  اتفاق  این  ما  نظر 
تاکید کرد، اصوال دبیر فدراسیون نباید 
در این جمع حضور مى یافت و اینکه 
مسئوالن فدراسیون ژیمناستیک افراد 
رصد  دقت  با  را  دوره  این  در  حاضر 
نکرده اند بخشودنى نیست و نشاندهنده 
مسئوالن  مدیریت  و سوء  تدبیر  سوء 
است.سردار  ژیمناستیک  فدراسیون 
تاکید کرد: هیچ فردی در هیچ قد و 
قواره ای نمى تواند در این موضوع اظهار 
نظر کند زیرا که چارچوب اصلى نظام 
بر این مبنا قرار دارد و همه ملزم به 
رعایت آن هستند. مدیران فدراسیون 
تذکر  مورد  این  در  باید  ژیمناستیک 
وقتى  داد:  ادامه  بگیرند.وی  جدی 
کسى قرار مى شود در دوره ای شرکت 

کند، ابتدا باید بررسى شود که نماینده 
نداشته  برنامه حضور  آن  در  اسرائیل 
که  فدراسیونى  رئیس  اصوال  و  باشد 
نتواند اینگونه امور را مدیریت کند چه 

کاری مى تواند انجام دهد؟
درگاهى،  اینچه  زهرا  کرد:  اضافه  او 
در  ژیمناستیک  فدراسیون  رئیس 
تماس تلفنى که با هم داشتیم توضیح 
به  و فقط گفت:  نداد  به من  درستى 
مورد  این  در  جوانان  و  ورزش  وزارت 
داورزنى  است.محمدرضا  داده  توضیح 
معاون وزارت ورزش هم گفته، حضور 
نمایندگان ایران در دوره های آموزشى 
اشکالى  اسرائیل  فرستادگان  کنار  در 
ندارد. در حالى که اینگونه اظهار نظر 

در چنین مواردی قابل قبول نیست.

= باخت قهرمانان، پیروزى 
ستاره ها

در دنباله رقابت های تنیس استادان 
ایندیانا ولز در کالیفرنیای آمریکا، رافائل 
نادال نفر دوم رده بندی مردان جهان و 
دارنده عنوان قهرمانى 17 گراند اسلم 
تنیس، روز دوشنبه تنیس باز آمریکایى 
یک  بر   ۶ و  یک  بر   ۶ را  دونالدسون 
مغلوب نمود. مسابقه بعدی نادال مقابل 

شوارتزمن خواهد بود.
رده بندی  اول  نفر  جاکوویچ  نواک 
تلگو  فراتا  از  جهان  مردان  تنیس 
تنیس باز آمریکایى 7 بر ۶ و ۶ بر 2 برد.

اسلم  گراند  قهرمان 2٠  فدرر  راجر 
و نفر هفتم رده بندی کنونى مردان از 
سوئیس، گوجو وزیک را ۶ بر یک و 7 

بر ۵ از دور مسابقه ها حذف کرد.
در قسمت دختران، گاربینه موگاروزا 
در  اسپانیایى  قامت  درشت  تنیس باز 
گراند  برنده 23  ویلیامز  سرینا  مقابل 
اسلم، ست نخست را ۶ بر 3 پیروز شد 
و در دومین ست هنگامى که ماگاروزا 
یک ست برنده بود، سرینا به بازی ادامه 

نداد و بازنده اعالم گردید.
 ، آلمانى  تنیس باز  کربر  آنجلیک 
ویخلیان تسوا را 3 بر ۶ ، ۶ بر یک و ۶ 

بر 3 از دور بازی ها خارج کرد.
تنیس  مسابقات  غیرمنتظره  نتایج 
نواک  حذف  ولز،  ایندیانا  استادان 
جاکوویچ، نوامى اوزاکا و سیمونا هالپ 
نفرات برتر رده بندی پسران و دختران 
فدرر  راجر  پیروزی  و  جهان  تنیس 
این  آندرسکو،  بیانکا  و  نادال  رافائل  و 

رسیده  چهارم  دور  به  که  را  رقابت ها 
کرده  تماشایى تر  و  حساس تر  است 

است.
اول  نفر  جاکوویچ  نواک  باخت 
و  جهان  مردان  تنیس  رده بندی 
صربستان  از  اسلم  گراند   1۶ برنده 

کهل شرایبر  فلیپ  به  چهارشنبه  روز 
تنیس باز 3۵ ساله آلمانى با حساب ۶ بر 

۴ و ۶ بر ۴ کامال غیرمنتظره بود.
جاکوویچ که این روزها در 31 سالگى 
مطلقا  بازگشته،  ایده آل  شرایط  به 
انتظار نداشت به این زودی از دور این 

تورنمنت پر امتیاز حذف شود.
در همین حال راجر فدرر ستاره 37 

ساله سوئیسى تنیس جهان با غلبه بر 
تیم  در  خود  همبازی  واورینکا  استن 
دیویس کاپ سوئیس ۶ بر 3 و ۶ بر 
باز  تنیس  ادموند  کارل  و شکست   ۴
انگلیسى ۶ بر یک و ۶ بر 2 وارد دور 

چهارم این رقابت ها شد.
ساله   32 تنیس باز  نادال  رافائل 
اسلم  گراند   17 قهرمان  و  اسپانیایى 
که روز سه شنبه از دیه گو شوارتزمن 
تنیس باز اهل آرژانتین ۶ بر 3 و ۶ بر 
یک برده بود روز چهارشنبه نیز فیلیپ 
بر 3 و ۶  کرانوویچ تنیس باز صرب ۶ 
بر ۴ شکست داد و مسابقه بعدی او با 

ایسنر یا خاچونوف خواهد بود.
در بخش دختران در بازی های ایندیانا 
ولز، گاربینه موگاروزا تنیس باز 23 ساله 
اسپانیایى، بارتنز تنیس باز اهل هلند را 
۵ بر 7 ، ۶ بر یک و ۶ بر 3 مغلوب کرد 
اما به بیانکا آندرسکو تنیس باز 1۸ ساله 

اهل کانادا ۶ بر صفر و ۶ بر یک باخت.
سیمونا هالپ تنیس باز اهل رومانى و 
نفر اول پیشین رده بندی تنیس زنان 
بازی های  در  چهارشنبه  روز  جهان 
ایندیانا ولز ۶ بر 2 ، 3 بر ۶ و ۶ بر 2 
چک  باز  تنیس  وندروسوا  مارکتا  از 

شکست خورد.
باخت نوامى اوزاکا تنیس باز 19 ساله 
ژاپنى و قهرمان گراند اسلم نیویورک 
۶ بر 3 و ۶ بر یک به هم به بنچیچ 

تنیس باز سوئیسى خالف انتظار بود.
بنچیچ در دور بعد به مصاف کارولینا 
پلیسکوا از جمهوری چک خواهد رفت. 
پلیسکوا در دور قبل 7 بر ۶ ، ۶ بر ۴ و 
۶ بر 2 بر آنت کونتاویت پیروز شده بود.

تنیس استادان ایندیانا ولز؛ صعود فدرر، نادال و 
موگاروزا به دور باالتر

در دومین دیدار لیگ قهرمانان آسیا، استقالل و 
پرسپولیس از آخر اول شدند

آفساید  گل  =پرسپولیس 
استقالل  سالم  گل  و  خورد 

آفساید اعالم شد.
و  )تاج(  استقالل  تیم  های  ناکامى 
پرسپولیس در دومین بازی از مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان آسیا همچنان 

ادامه پیدا کرد.
در  که  )تاج(  استقالل  فوتبال  تیم 
گل  سه  با  قطر  در  خود  اول  بازی 
مغلوب الدحیل شده بود بسیار امیدوار 
بود که سه شنبه 21 اسفند در تهران 
بازی  با حمایت تماشاگران در یک  و 
خانگى  تیم العین امارات نایب قهرمان 

جام باشگاه جهان را شکست دهد.
پژمان  رحمتى،  مهدی  با  استقالل 
وریا  چشمى،  روزبه  منتظری، 
میالد  دانشگر(،  محمد  غفوری)79- 
باقری،  زکى پور، على کریمى، فرشید 
آیاندا پاتوسى، فرشید اسماعیلى )۸2- 
محسن کریمى(، اسماعیل گونسالوس 
و گادوین منشا)73- همام طارق( در 

این دیدار به میدان رفت.
شاگردان  که  خوبى  بازی  وجود  با 
وینفرید شفر ارائه دادند و با وجود اینکه 
گل اول را استقالل )تاج( به ثمر رساند 
گل های  برای  زیادی  موقعیت های  و 
دقایق  واپسین  در  اما  داشت  بیشتر 

مسابقه گل تساوی را دریافت کردند.

بازیکنان استقالل )تاج( فرصت های 
واکنش های  روی  را  گل زنى  زیاد 
دست  از  العین  دروازه  بان  فوق العاده 
گل  نیز  اضافه  وقت  در  آنها  دادند. 
زدند اما کمک داور به اشتباه گل سالم 

استقالل )تاج( را آفساید اعالم کرد.
امید  به  تماشگران  هزار   7٠ حدود 
بودند  آمده  استادیوم  به  تیم شان  بُرد 
اما در روزی که استقالل )تاج( شایسته 
پیروزی بود تنها یک امتیاز گرفت. آنها 
باید  صعود  شدن  سخت تر  از  نگران 
و  اما  و  آینده  بازی های  چشم انتظار 
اگرها باشند. در گروه )C( این رقابت ها 
الهالل عربستان با شش امتیاز در صدر، 
الدحیل قطر با سه امتیاز سوم و العین 

رده های  در  ایران  استقالل  و  امارات 
سوم و چهارم قرار دارند.

آفساید  گل  هم  باز  پرسپولیس 
خورد

علیرضا  با  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
شجاع   حسینى،  سیدجالل  بیرانوند، 
محمد  شیری،  مهدی  خلیل زاده، 
احمد  کامیابى نیا،  کمال  نادری، 
رسن)9٠-سروش  بشار  نوراللهى، 
ترابى)93-محمد  مهدی  رفیعى(، 
حسینى(، ماریو بودیمیر)۸۸-سیامک 
نعمتى( و على علیپور  به مصاف السد 

قطر رفت.
این دیدار در جاسم بن حمد دوحه 
و در حضور حدود 12 هزار تماشاگر 

برگزار شد.
به گزارش »ورزش سه«، السد قطر 
که بعد از شکست در هفته اول امیدوار 
به دستیابى به امتیازات خانگى مقابل 
دادن  با وجود شکل  بود،  پرسپولیس 
دفاعى  سد  در  مناسب  فرصت های 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ گرفتار آمد. 
هجومى  خط  در  اما  پرسپولیسى ها 
شرایط مناسبى برای رسیدن به دروازه 
تیم  این  بازیکنان  که  یافتند  حریف 
موقعیت را از دست داده و مانع از رقم 

خوردن نتیجه به سود خود شدند.
آفساید  گل  با  آنها  نیز  نهایت  در 
بغداد بونجاح به بدترین شکل ممکن 
مجازات شدند تا با تنها یک امتیاز در 

انتهای جدول جا گیرند و کار سختى 
برای تکرار موفقیت های خود در فصل 
گذشته پیش رو داشته باشند. دریافت 
گل در ثانیه های پایانى و بهت سنگین 
نیمکت نشینان این تیم و خصوصاً کریم 
باقری از تصاویر ویژه این بازی کاماًل 

حساس بود.
در گروه )D( رقابت ها تیم پاختاکور 
االهلى  درصد،  امتیاز   ۴ با  ازبکستان 
در  امتیاز   3 قطر  السد  و  عربستان 
جایگاه دوم و سوم و تیم پرسپولیس 
با یک امتیاز در رده آخر قرار گرفته اند.

ذوب  فقط  ایرانى  تیم های  بین  در 
آهن اصفهان است که در گروه خود با 

چهار امتیاز در رده دوم قرار دارد.

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

آنجلیک کربر؛ 11 مارس ۲01۹ راجر فدرر؛ 10 مارس ۲01۹

گاربینه موگاروزا؛ 11 مارس ۲01۹ رافائل نادال؛ 11 مارس ۲01۹

نواک جاکوویچ

محمود احمدى نژاد براى تماشاى این بازى به استادیوم 
رفت ولی برخی از تماشاگران او را هو کردند

گروهی از زنان براى تماشاى این مسابقه به استادیوم 
آمدند اما نیروى انتظامی از ورود آنها جلوگیرى کرد

فرشید باقرى دقیقه ۵۳ گل استقالل را با ضربه سر 
روى سانتر زیباى پاتوسی ایه به ثمر رساند

پرواز علیپور براى زدن توپ در میان بازیکنان 
بلندقامت السد

ازدواج کاپیتان هاى دختر و پسر سپاهان

و  مردان  فوتبال  تیم های  کاپیتان 
این  جمعه  روز  سپاهان  باشگاه  زنان 
هفته در شهر اصفهان پای سفره عقد 

نشسته و پیوند زناشویى بستند.
داماد، حسین پاپى از باسابقه ترین 
بازیکنان تیم سپاهان است که نزدیک 
به 1۸ سال برای این تیم بازی کرده و 
در سال های آخر نیز کاپیتان این تیم 

بود. او در بهترین سال های سپاهان در 
این باشگاه عضویت داشت.

که  است  فرهمند  الهام  نام عروس، 
سه سال سابقه عضویت در تیم ملى 
الهام  دارد.  را  ایران  بانوان  فوتبال 
همراه تیم آینده سازان قهرمان لیگ 
باشگاه های دختران ایران شده است و 

کاپیتان این تیم نیزبوده است.

حسین پاپى

تشکیل  برای   139۶ سال  از  الهام 
تالش  سپاهان  باشگاه  دختران  تیم 
فراوان داشت و در حال حاضر کاپیتان 

این تیم است.
ستاره  دو  این  عقدکنان  مراسم  در 
فوتبالیست های  از  شماری  فوتبال، 
سرشناس دختر و پسر تیم های ملى و 

باشگاهى ایران حضور داشتند.

الهام فرهمند
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وزارت اطالعات فردی را به جرم نشر کتاب های ممنوعه بازداشت کرد
=اواخر دی ماه امسال وزیر 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
گفته بود در طول دو ماه بیش 
از یک میلیون کتاب ممنوعه 

کشف و ضبط شده است. 
پلیس  ئیس  ر پیشتر  =
نیروی  امنیت  و  اطالعات 
به  اقدام  دالیل  انتظامی 
کتاب ها  ین  ا جمع آوری 
امت  اعتراضات  »پیرو  را 
حزب اهلل، ناشران، مؤلفان و 
نویسندگان« نسبت به عرضه 
غیرمجاز  ضاله،  »کتاب های 
و  شرعی  موازین  خالف  و 
قانونی در کتاب فروشی های 
محدوده انقالب« اعالم کرده 

بود.
حقوق  از  صیانت  کارگروه  رئیس 
متهم  خ.«  »ع.  دستگیری  از  ناشران 
»قاچاق«  کتاب  توزیع  و  نشر  اصلی 
اطالعات  وزارت  توسط  غیرقانونی  و 
رئیس  آموزگار  داد.محمود  خبر 
ناشران  حقوق  از  صیانت  کارگروه 
 9۷ اسفندماه   22 چهارشنبه  امروز 
اختصاری  نام  با  فردی  دستگیری  از 
خبر  اطالعات  وزارت  توسط  »ع.خ.« 
داد که به گفته او جریان نشر و توزیع 
کتاب به صورت غیرقانونی را در ایران 

مدیریت می کرده است.
به گفته آموزگار، این فرد شش ماه 
بوده  اطالعات  وزارت  تعقیب  تحت 
مهرآباد جنوبی در  روز گذشته در  و 
زندان  به  و  دستگیر  خواهرش  منزل 

اوین منتقل شده است.
آموزگار گفته که »سرنخ های خوبی 
درباره  وی  از  بازجویی  جریان  در 
قاچاق  کتاب های  نگهداری  انبارهای 

به دست آمده است!«
حقوق  از  صیانت  کارگروه  رئیس 
»انتشار  را  فرد  این  اتهامات  ناشران 
وزارت  مجوز  فاقد  کتاب هایی 
فرهنگ و ارشاد«، »چاپ بدون مجوز 
کتاب های پرفروش ناشران« و »انتشار 
کتاب هایی که خارج از کشور منتشر 

می شدند« دانسته است.
آنگونه که محمود آموزگار گفته، »در 
بسیاری از انبارهای کتاب های قاچاق 
کشف شده اخیر نیز آثار تخلفات وی 

مشهود بود.«
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، 
چند  پسرانش  همراه  به  فرد  این 

خطر صدور حکم اعدام و زندان طوالنی مدت برای فعاالن محیط  زیست 
در بی خبری رسانه ها

ب  نتصا ا ز  ا پس  =
سیدابراهیم رئیسی در مقام 
برخی  قوه قضاییه،  ریاست 
فعاالن  خانواده  اعضای  از 
کاربران  و  زیست  محیط  
فضای مجازی خواستار تغییر 
سیاست قوه  قضاییه در قبال 
فعاالن شده اند  این  پرونده 
سیدامامی  رامین  چنانکه 
خواستار رسیدگی به پرونده 
در  پدرش  مشکوک  مرگ 

زندان شد.
 : ف ر عا ضا  ر محمد =
فعاالن  دادگاه  امیدواریم 

محیط زیست را تبرئه کند.

از  قضاییه  قوه  که  حالی   در 
برگزاری جلسات  درباره  اطالع  رسانی 
دادگاه فعاالن محیط  زیست خودداری 
با  بین الملل  عفو  سازمان  می کند، 
انتشار بیانیه ای نسبت به خطر صدور 
مدت  طوالنی  زندان  و  اعدام  حکم 

برای آنان هشدار داده است.
کاووس  همسر  همزمان، 
سیدامامی به دلیل ممنوعیت خروج 
دادسرای  سرپرست  از  غیرقانونی اش 
انتظامی  دادسرای  به  اوین  زندان 

قضات شکایت کرده است.
محیط   فعاالن  پرونده  به  رسیدگی 
زیست پس از افشاگری نیلوفر بیانی 
حین  در  تهدید  و  شکنجه  اعالم  و 
و  صحنه سازی  همچنین  و  بازجویی 
زندان،  بیرون  در  وی  از  فیلمبرداری 
هیچگونه  بدون  و  خبری  سکوت  در 

اطالع رسانی صورت می گیرد.
حجت االسالم  که  درحالیست  این 
دادستان  منتظری  محمدجعفر 
به  اقدام  اسفندماه   1۶ کشور  کل 
قطعی  را  فعاالن  این  »جاسوسی« 
دانست و گفت که :در مقام دادستانی 
با توجه به دالیل و شواهد جاسوسی 
آنها قطعی است و منتظر بررسی های 

دادگاه و رأی آنان هستیم.«
این  از  پیش  تا  که  قضاییه  قوه 
صرفا خبر برگزاری جلسات دادرسی 
می داد،  قرار  رسانه ها  اختیار  در  را 
سر  هم  خبر  همین  ارائه  از  حاال 
جلسات  نیست،  مشخص  و  زده  باز 
محیط   پرونده  متهمان  دادگاه 
در  و  نه  یا  می شود  تشکیل  زیست 

چه وضعیتی است.
در این بین، سازمان عفو بین الملل 
بیانیه ای  اسفندماه   20 دوشنبه  روز 
حکم  صدور  بودن  محتمل  بر  مبنی 
اعدام و زندان طوالنی مدت صادر کرد 

و نسبت به آن هشدار داد.
که  آمده  بین الملل  عفو  بیانیه  در 
فعاالن  این  به  شده  وارد  اتهامات 
به  مربوط  صرفا  زیست  محیط  
است  عرصه  این  در  آنها  فعالیت های 
حیات  زمینه  در  تحقیق  شامل  که 
وحش رو به انقراض در ایران می شود.

نمایندگان مجلس شورای  اینکه  با 
روحانی  حسن  با  مذاکره  با  اسالمی 
به  رسیدگی   وعده  الریجانی  علی  و 
پرونده فعاالن محیط  زیست را داده اند 
ولی تا کنون حمایتی از سوی این دو 

نهاد صورت نگرفته است.
محمدرضا عارف رئیس »فراکسیون 
امید« مجلس شورای اسالمی شامگاه 
در  اسفندماه   21 سه شنبه  دیروز 
فعاالن  با  مطبوعاتی  نشست  جریان 
به  پاسخ  در  دانشجویی  نشریات 
درباره  دانشجویان  از  یکی  پرسش 
وضعیت بازداشتی های پرونده محیط  
شورای  دبیرخانه  که  گفت  زیست 
به  را  خود  گزارش  ملی  امنیت  عالی 
ارائه کرده و امیدوار است که  دادگاه 
در دادگاه مشکل آنها حل شود و حکم 
آزادی فعاالن محیط زیست را صادر 

کند!
محمدرضا عارف گفته که دو جلسه 
یک  و  بازداشت شدگان  خانواده  با 
جلسه با نهادهای امنیتی در این رابطه 
داشته است. وی ادامه داد »امیدواریم 

و  شود  حل  آنها  مشکل  دادگاه  در 
محیط  فعاالن  آزادی  حکم  دادگاه 

زیستی را صادر کند.«
ممنوعیت  موضوع  دیگر،  سوی  از 
کاووس  همسر  ممبینی  مریم  خروج 
وکیل  و  نشده  حل  نیز  سیدامامی 
از  از شکایت قضایی   مدافع وی خبر 

سوی وی داده است.
خانواده  وکیل  درفشان  پیام 
 21 سه شنبه  دیروز  سیدامامی 
اسفندماه گفت که »موکلم بر اساس 
سرپرست  سوی  از  صادره  دستور 
ابتدای  همان  از  امنیت،  دادسرای 
محیط زیست،  پرونده  شدن  مطرح 
صدور  با  و  شده  ممنوع الخروج 
وضعیت  این  بعدی  دستورهای 
حاضر  حال  در  است.  یافته  استمرار 
نه تنها ابقای این قرار وجاهت قانونی 
سال  یک  مدت  طول  در  بلکه  ندارد 
مقررات  طبق  اینکه  بدون  گذشته 
قرار  به  اعتراض  برای  مجالی  قانونی 
صادره وجود داشته باشد، تمدید شده 

است.«
سرپرست  اقدام  این  درفشان 
 ۵۷0 ماده  مغایر  را  امنیت  دادسرای 
قانون مجازات اسالمی دانست. هفته 
ممبینی  مریم  مدافع  وکیل  گذشته 
موکلش  خروج  ممنوعیت  تمدید  از 
از کشور با دستور سرپرست دادسرای 

اوین خبر داده بود.
پس از انتصاب سیدابراهیم رئیسی 
در مقام ریاست قوه قضاییه، برخی از 
اعضای خانواده فعاالن محیط  زیست و 
کاربران فضای مجازی خواستار تغییر 
پرونده  قبال  در  قوه قضاییه  سیاست 
از  پس  چنانکه  شده اند  فعاالن  این 

= رضا خندان: حکم نسرین 
در  پرونده اش،  آخرین  در 
 38 شد.  ابالغ  او  به  زندان 
ضربه   148 با  زندان  سال 
شالق حاصل 2 پرونده ی باز 
بابت  زندان  سال   5 اوست. 
سال   33 و  اول  پرونده ی 
با 148 ضربه شالق،  زندان 

بابت پرونده ی دوم.
ستوده  نسرین  همسر  خندان  رضا 
اسفندماه در صفحه  روز دوشنبه 20 
فیس بوک خود از صدور احکام تازه ای 
برای همسرش خبر داده که بر اساس 
آن نسرین ستوده به ۳۸ سال زندان و 

1۴۸ ضربه شالق محکوم شده است.
رضا خندان همسر نسرین ستوده در 
صفحه فیس بوک خود نوشته است: 
پرونده اش،  آخرین  در  نسرین  »حکم 
سال   ۳۸ شد.  ابالغ  او  به  زندان  در 
با 1۴۸ ضربه شالق حاصل 2  زندان 
پرونده ی باز اوست. ۵ سال زندان بابت 
پرونده ی اول و ۳۳ سال زندان با 1۴۸ 

ضربه شالق، بابت پرونده ی دوم.«
»قاضی  به  معروف  مقیسه  محمد 
دادگاه   2۸ شعبه  رئیس  مقیسه« 
 20 دوشنبه  روز  نیز  تهران  انقالب 
تودیع  مراسم  حاشیه  در  و  اسفندماه 
و معارفه رئیس تازه قوه قضائیه گفته 
اتهام اجتماع  به  بود: »نسرین ستوده 
علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس و به 
اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس 

محکوم شده است.«
»وی  که  بود  افزوده  مقیسه  قاضی 
برخالف داشتن وکیل حاضر به تسلیم 
به رای صادره نشده و پرونده به دادگاه 

تجدید نظر رفته است.«
با این وجود رضا خندان همسر ستوده 
پیشتر به کمپین حقوق بشر در ایران  
دادگاه  تنها یک جلسه  بود که  گفته 
در نهم دی ماه سال جاری، آن هم به 
صورت غیابی و بدون حضور متهم و 
وکیلش برای بررسی هفت اتهام نسرین 
ستوده در شعبه 2۸ دادگاه انقالب به 
ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

با  گفتگو  در  همچنین  خندان  رضا 
این  در  اساساً  است  گفته  فردا  رادیو 
پرونده نسرین ستوده اتهام »توهین به 
رهبری« که قاضی محمد مقیسه به آن 
اشاره کرده مطرح نبوده است که بخواهد 
زندان  سال  دو  به  اتهام،  آن  بابت  از 
محکوم شود. او از احتمال وجود پرونده 
سومی برای نسرین ستوده خبر داده که 
او و همسرش از آن بی اطالع هستند.

نسرین ستوده در یکی از دادگاه هایی 
که پیشتر برگزار شده به ۵ سال زندان 
سازمان  گزارش  به  بود.  محکوم شده 
حقوق بشر ایران سابقه این پرونده به 
سه سال پیش بازمی گردد که دادسرای 
دادگاه انقالب برای این مدافع حقوق 

رضا خندان:
 نسرین ستوده در مجموع به 38 سال 
زندان و 148 ضربه شالق محکوم شده است

کرد.  صادر  غیابی  کیفرخواستی  بشر 
کیفرخواست  این  اتهامی  عناوین 
»تبلیغ علیه نظام و تشکیل دسته جات 
بود  ملی«  امنیت  علیه  اقدام  برای 
»اختفای  اتهام  اساس  بر  حکم  ولی 

جاسوسی« صادر شده است.
وکالت  زمان  آن  که  درفشان  پیام 
داشت  عهده  به  را  ستوده  نسرین 
گفتگویی  در  این حکم  اعالم  از  پس 
گفته  ایران  بشر  حقوق  سازمان  با 
آیین  قانون  بود: »قاضی دادگاه طبق 
اساس  بر  باید  فقط  کیفری  دادرسی 
اگر  کند.  رسیدگی  کیفرخواست 
کیفرخواست را دارای ایرادی می داند، 
باید ایراد را بنویسد و دوباره بفرستد 
دادسرا که به آن ایراد رسیدگی کنند. 
خواست  کیفر  از  خارج  نمی تواند  او 
رسیدگی کند. جناب مقیسه آن دو تا 
عنوان مجرمانه را برای خودش نادیده 
به  می کند  استناد  می آید  و  می گیرد 
ماده ۵10 قانون مجازات اسالمی که 
داخل این ماده بحث اختفای جاسوسی 
است و از عناوین مجرمانه زیرمجموعه 

جاسوسی محسوب می شود.«
وکالی  از  یکی  بهزادی راد  محمود 
 19 یکشنبه  روز  نیز  ستوده  نسرین 
نسرین  برای  که  بود  گفته  اسفندماه 
ستوده دو پرونده مطرح در دادسرای 
مربوط  پرونده  یک  که  داشته  امنیت 
کاشان  دادسرای  بازپرس  شکایت  به 
از اوست و پرونده دیگر نیز زیر عنوان 
اتهامی عضویت در کمپین لگام، لغو گام 
به گام مجازات اعدام، تشکیل شده است.

گفتنی است روز پنجشنبه 1۶ اسفند 
1۳9۷ برابر با ۷ مارس 2019، وکیل 
سفارت فرانسه در تهران، نامه دعوت 
امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه 
را مبنی بر عضویت نسرین ستوده در 
کمیته مشورتی برابری جنسیتی گروه 
به  زنان  وضعیت  بهبود  برای  جی ۷، 
مدافع  وکیل  این  همسر  خندان  رضا 

حقوق بشر تحویل داده است.
نسرین ستوده از 2۳ خردادماه 1۳9۷ 
بازداشت شده و همچنان در زندان به سر 
می برد. اکنون با توجه به صدور احکام 
این  می شود  پیش بینی  وی  پرونده 
وکیل زندانی برای گذراندن ۳۸ سال 
حبس خود در زندان نگه داشته شود.

یک شهروند آمریکایی زندانی در 
مشهد و دو زندانی خارجی دیگر دست 

به اعتصاب غذا زدند
حاکیست سه  =گزارش ها 
و  کویت  از  خارجی  زندانی 
زندان  در  آمریکا  و  بحرین 
اعتصاب  به  دست  مشهد 

غذای خشک زده اند.
سه زندانی تبعه کشورهای دیگر که 
در بند ۶ زندان وکیل آباد مشهد زندانی 
هستند به  خاطر بالتکلیفی پرونده شان 
زده اند.کمپین  غذا  اعتصاب  به  دست 
دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ایران، 
شنبه 9 مارس 2019، با اعالم این خبر 
نوشت فهد عبید سلوم عبدالشمری از 
کویت، ابراهیم منصور جمعه از بحرین 
و مایکل آر. وایت از آمریکا زندانیانی 
هستند که دست به اعتصاب غذا زده اند.

اعتصاب  اسفندماه   1۵ روز  از  آنها 
مجامع  از  و  آغاز  را  کامل  غذای 
حقوق  نهاد های  تمامی  و  بین المللی 
کمک  درخواست  مردمی  و  بشری 
ابراهیم  پرونده  جزییات  کرده اند.از 
سلوم  عبید  فهید  و  جمعه  منصور 
عبدالشمری اطالعی در دست نیست 
اما مایکل آر. وایت یک سرباز پیشین 

با  دیدار  برای  که  آمریکاست  ارتش 
دوست دختر خود به ایران سفر کرد 

که تابستان گذشته بازداشت شد.
سناتور تام کاتن از اعضای ارشد سنای 
اعالم  خبر  این  به  واکنش  در  آمریکا 
با همکارم  که  انتظارم  »در  بود  کرده 
قانون گروگان ها  ارائه و تصویب  برای 
در ایران کار کنم تا برای دشمنان مان 
روشن سازیم که اگر شما یک شهروند 
آمریکایی را به گروگان بگیرید برایتان 

عواقب بدی خواهد داشت«.

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

محتوای  با  رئیسی  ابراهیم  توئیت 
انجام شدن بازداشت های غیرمستدل، 
رسیدگی  خواستار  سیدامامی  رامین 
در  پدرش  مشکوک  مرگ  پرونده  به 

زندان شد.
نوشته  توئیتر  در  رئیسی  ابراهیم 
بود که »در قضیه بازداشت ها باید از 
اینگونه  و  برخورد شود  دقت  با  ابتدا 
و  شوند  بازداشت  افرادی  که  نباشد 
بازداشت  نباید  شود،  مشخص  بعد 
برای  دور  زمان  تعیین  می شدند. 
قابل  مردم  پرونده های  به  رسیدگی 
قبول نیست و این مسئله باید اصالح 

شود.«
این توئیت رئیسی با واکنش کاربران 
فضای مجازی مواجه شده و نماینده 
محمود  رئیسی،  حامی  اصالح طلب 
صادقی خواستار دخالت وی در پرونده 
کاووس  همسر  خروج  ممنوعیت 
در  »لطفا  نوشت:  و  شده  سیدامامی 
قضیه بازداشت فعاالن محیط زیستی 
در  آنها  از  یکی  بفرمایید؛  ورود  هم 
از  را  جانش  موقت  بازداشت  جریان 
خودکشی  اینکه  فرض  با  داد.  دست 
ذیربط  مسئوالن  آیا  باشد  کرده  هم 

مسئولیت ندارند؟«
فضای  کاربران  برخی  که  آنگونه 
موضوع  به  را  رئیسی  توئیت  مجازی 
نیز  زیست  محیط   فعاالن  بازداشت 
مرتبط دانسته اند، ولی به نظر می رسد 
هیچ  نداشتن  وجود  با  قضاییه  قوه 
تاییدکننده  قانونی که  ادله  و  مدرک 
محیط   فعال   ۸ به  وارده  اتهامات 
اتهامات  با  را  پرونده  باشد،  زیست 
واهی همچنان پیگیری کرده و قصد 

عقب نشینی ندارد.

کتاب های کشف شده محتوای ضد رهبران و تفکرات جمهوری اسالمی 
و دین و مذهب دارند

مایکل آر. وایت

سال است که قاچاق کتاب می کنند 
موجود  قاچاق  نسخه های  از  نیمی  و 
این خانواده  توسط  در سراسر کشور 

منتشر و توزیع می شده است.
فرهنگ  دادگاه  توسط  پیشتر  وی 
و رسانه بازداشت و به قید وثیقه ۸0 
میلیون تومانی آزاد شده و سپس فرار 

کرده بود.
کتاب های  فروش  و  انتشار 
»مسئله دار« که رو به رشد گذاشته، 
چون  حکومتی  نهادهای  سوی  از 
نیروی انتظامی، قوه قضاییه و وزارت 
ارشاد با واکنش شدید مواجه شده و 
تحت  کتاب ها،  این  انتشاردهندگان 
عناوینی چون انتشار کتاب های حاوی 
»تطهیر خاندان پهلوی«، »کتاب های 
و  حکومت«  ضد  خاص  سیاسی 
پیگرد  مورد  »زیرزمینی«  کتاب های 

قانونی و بازداشت قرار می گیرند.
تعدادی  که  بود  امسال  خردادماه 
خیابان  کتابفروشی های  از 
و  چاپخانه ها  و  )شاهرضا(  انقالب 
منتشرکنندگان این کتاب ها بازداشت 
شدند و کتاب های آنان نیز ضبط شد.

و  اطالعات  پلیس  رئیس  پیشتر 
اقدام  دالیل  انتظامی  نیروی  امنیت 
»پیرو  را  کتاب ها  این  جمع آوری  به 
ناشران،  حزب اهلل،  امت  اعتراضات 
به  نسبت  نویسندگان«  و  مؤلفان 
غیرمجاز  ضاله،  »کتاب های  عرضه 
در  قانونی  و  موازین شرعی  و خالف 
انقالب«  محدوده  فروشی های  کتاب 

اعالم کرده بود.
»مسئله دار«  کتاب های  جمع آوری 
در حالی در پایتخت صورت می گیرد 
که قبال همزمان با برگزاری نمایشگاه 
آیت اهلل  تهران،  کتاب  بین المللی 
جمعه  نماز  در  کرمانی  موحدی 
کتاب های  »حفظ  بود:  گفته  تهران 

گمراه کننده حرام است!«
و  فرهنگ  وزیر   9۷ دی ماه  اواخر 
ارشاد اسالمی گفته بود در طول دو 
ماه بیش از یک میلیون کتاب ممنوعه 

کشف و ضبط شده است.
با  تهران  استان  ناشران  اتحادیه 
از  قضایی  امنیت  پلیس  همکاری 
به  شروع  گذشته  سال  اسفندماه 
پیگیری و بررسی کتاب های ممنوعه 
و قاچاق کرده اند که اخباری از کشف 
سوله های کتاب نیز پیرو آن منتشر شد.

این  در  تهران،  پلیس  اعالم  طبق 
سوله که حدودا یک هزار و ۳۵0 متر 
مربع وسعت داشت، حدود ۷00 هزار 
مالی   ارزش  که  شد  پیدا  کتاب  جلد 

آنها 1۵ تا 20 میلیارد تومان بود.
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چهارم  دفتر  در  =مولوی 
حکایت  معنوی«،  »مثنوی 
که  می کند  دباغی  مرد  از 
گذارش به بازار عطرفروشان 
می افتد و از بوی خوش آن 
مکان از هوش می رود. علت 
بیهوشی دباغ، اُنس و عادت 
عفونت  و  گند  بوی  به  او 
و  دوری  و  دباغی  کارگاه 
نفرتش از عطر و بوی خوش 

است!
یوسف مصدقی- این روزها، پس از 
انتشار بیانات اخیر عبدالکریم سروش 
)حسین حاج فرج اهلل دباغ(- که از منبر 
به اصطالح »مدرسه  موالنا« صادر و در 
فضای مجازی منتشر شد- اهل نظر، 
مقاالت و جوابیه های بسیار نوشته اند و 
هر یک از چشم انداز خود، این کاسِب 

دکان معنویت را نواخته اند.
بیشتر این مقاالت و جوابیه ها، نقد 
»دکتر  ذهن  تراوشات  از  بخش  آن 
سروش« است که درباره وسعت سواد 
صاحب نظراِن  شده اند.  ایراد  خمینی 
مثال  با  مبهوت،  و  اغلب خشمگین 
آوردن از مسائل پایین تنه ای و مفرِح 
توضیح المسائِل خمینی و شاهد مثال 
آوردن از سخنرانی های َعلمی و عمیق 
شیخ  ُدرفشانی های  به  راحل،  امام 
دندان شکن  پاسخ های  عبدالکریم 
داده اند تا این حقیقِت روشن تر از روز 
را به او ثابت کنند که خمینی نه تنها 
از فرط بی سوادی فرق میان گاو میش 
و کمانچه را نمی دانسته، بلکه ذهنی 
منحرف و بیمار هم داشته است. این 
مقاالت و جوابیه ها، هر چند در نفس 
خود ارزشمند و روشنگر هستند اما به 
گمان نگارنده »حّق مطلب« را در باب 
یاوه گویی های اخیر سروش ادا نمی کنند.

نویسنده ی این سطور، هر چند همواره 
سروش را انسانی تباه می انگاشت اما تا 
پیش از این ُدرفشانی متأخر، او را تا این 
حد بیگانه با خرد تصور نمی کرد. نشان به 
آن نشان که نگارنده حدود دو سال پیش، 
در باب فیلم مستند منحط و تبلیغاتی 
عبدالکریم  درباره  فارسی  بی بی سی 
سروش، مقاله ای جدی و نقادانه نوشت 
که در کیهان لندن منتشر شد.   از آن 
زمان تا کنون، سرعت سقوط سروش و 
حجم مهمل بافی های او، به مدد فضای 
مجازی و منبرهای خانگی چنان سیر 
صعودی گرفته که دیگر نمی شود او 
گرفت  جدی  را  هوادارش  فرقه ی  و 
به ِجد مطلبی نوشت.  و در نقدشان 
»حّق  باید  اوصاف،  این  با  و  بنابراین 
مطلب« را به گونه ای دیگر درباره ی او 
ادا کرد. برای اینکه روشن شود غرض 
چیست،  مطلب«  »حّق  از  نگارنده 
کنم. نقل  خاطره ای  اختصار  به  باید 

در باب »حّق مطلب«
قریب به پانزده سال پیش، صاحب 
تهران  اَبَرشهر  در  صفحه کلید  این 
در  بود.  دادگستری  وکالت  کارآموز 
به  صباحی  چند  که  بود  ایام  همان 
عنوان مشاور حقوقی گذارش به یک 
عمده  که  افتاد  خصوصی  شرکت 
مواجب بگیرانش را طایفه ی بنی ِهنِدل 
و اصحاب کالچ و دنده تشکیل می دادند. 
بر ارباب تجربه پوشیده نیست که این 
نمایندگی  را  خرده فرهنگی  جماعت 
عموم  از  متفاوت  بیانی  که  می کنند 
از  بسیاری  کالم  زینت  دارد.  جامعه 
داخلی شان  مراودات  در  طایفه  این 
چارواداری  و  آب نکشیده  فحش های 
است و میان خودشان، از باب تحبیب 
هم که شده، همدیگر را با صفات و 

القابی رکیک خطاب می کنند.
حضور پاره وقت نگارنده در جمع این 
و  اتفاقات مضحک  از  طایفه، سرشار 
گاهی عجیب بود که ذکر آنها در مجال 
این چند سطر نیست. آنچه اما باعث 

شد که یادی از این جماعت در این 
مطلب بیاید، ضرورت نقل قول از یکی 
از آنهاست که گفته اش در عین عامیانه 
بودن، زیبنده ی احوال برخی خواص از 

جمله عبدالکریم سروش است.
روزی در همان ایام که ذکر آن رفت، 
نگارنده بنا به مقتضای ِسَمتی که در 
شرکت کذایی داشت، در مرافعه ای میان 
دو نفر از کارگزاران شرکت، مجبور به 
داوری شد. این هر دو که از سابقوِن 
طایفه ی بنی هندل بودند، ضمن شرح 
ماجرای اختالفشان، یکدیگر را از نعمت 
دریافت فحش بی نصیب نمی گذاشتند 
و در این راه هیچ امساک هم به خرج 
از حد گذشت،  کار  وقتی  نمی دادند. 
دو  هر  به  صفحه کلید  این  صاحب 
طرف دعوا تذکر داد که دشنام و ناسزا 
را موقوف کنند وگرنه از دفتر، اخراج 
قدری  که  دو  این  از  یکی  می شوند. 
آداب دان تر بود، پاسخ داد که:»قربان، 
شرمنده ولی بدون فحش حّق مطلب 
این  که  بود  معلوم  نمیشه!«  ُدُرس 
بزرگوار، عبارت »حّق مطلب« را جایی 
شنیده و آن را در قاموس زبانِی خودش 
جا داده تا به وقتش در گفتگو با یک 

»آدِم باَسوات« از آن استفاده کند.
ِسرگین، عالج مدهوشی دباغان

ماه ها پیش از منبر مضحک اخیر، 
سروش در بخشی از مستند تبلیغاتی 
با  فارسی  بی بی سی  در  شده  تولید 
عنوان »معرفت و مدارا«، تأکید کرد 
که: »… این انقالب نمی گم توفان بلکه 
یک باران برکت و رحمتی بود که بر 
سر کل کشور وزید… افتخاری بود اون 
موقع نزدیک به آیت اهلل خمینی بودن. 
افتخاری بود منصوِب او بودن و من 
اینها رو هیچ کدوم طرد نمی کنم…« 

)دقایق 19 تا 21 فیلم(.
تصور کنید که سی سال پس از مرگ 
خمینی و افتادِن تشت رسوایی جنایات 
او از بام جهان، سروش هنوز انقالب 
اسالمی را باران رحمت می داند و حکم 
نصبش در جایگاه ها و مقامات مختلف 
را از سوی خمینی، طرد نمی کند. آیا 
جای تعجب دارد که آدمیزادی با چنین 
فکریه ای، خمینی را باسوادترین زمامدار 
تاریخ ایران بداند و با استناد به بیتی از 
»گلشن راز« شیخ محمود شبستری، 
در مقام قیاِس محمدرضا شاه فقید با 
روح اهلل خمینی– این فقیه آدمخوار- 
هرزه درایانه بگوید: »چه نسبت خاک 

را با عالم پاک«؟!
جالل الدین محمد مولوی در دفتر 
از  چهارم »مثنوی معنوی«، حکایت 
مرد دباغی می کند که گذارش به بازار 
عطرفروشان می افتد و از بوی خوش آن 
مکان از هوش می رود. علت بیهوشی 
دباغ، اُنس و عادت او به بوی گند و 
عفونت کارگاه دباغی و دوری و نفرتش 
از عطر و بوی خوش است. چاره ی این 
بیهوشی به قول موالنا، آوردن بوی گند 
در مشام مرد دباغ است. پس، برادر دباغ 
پیش می آید و قدری سرگیِن سگ که 
در آستین پنهان کرده را زیر بینی دباغ 
مدهوش گرفته و او را به هوش می آورَد:
هم از آن سرگیِن سگ داروی اوست
او را همی معتاد و خوست که بدان 

امثال حسین حاج  فرج اهلل دباغ همچون 
دباِغ قصه ی موالنا، نه تنها در باطن خود 
به بوی گند و عفونت انقالب اسالمی 
وابسته  معاش شان  بلکه  دلبسته  اند، 
به گنداب و منبِع این عفونت است.

ور  ایران  اشغالگر  تبهکار  فرقه   اگر 
بیفتد، دیگر نه هیچ بنیاد و دانشگاهی 
در غرب پول مفت و فرصت مطالعاتی 
فربه تقدیم سروش و امثال او می کند 
تا هذیان هایی از قماش »وجه رحمانی 
اسالم« و »روشنفکری دینی« را برای 
نه  و  کنند  نشخوار  الیَشُعر  مشتی 
عقالی داخل کشور اجازه خواهند داد 
که این َرّمال معنویت دوباره بساط اش 
را در دانشگا ه های ایران پهن کند. هم 

با وجود  او همواره  این روست که  از 
دلخوری های ظاهری، دل در گرو بقای 
جمهوری اسالمی دارد تا از منافع جنبی 

استمرار فرقه تبهکار منتفع شود.
باز از قول موالنا- که سروِش همواره 
»دباغ« سال هاست به نام او دکان دو 
نبش زده و تخته پوست پهن کرده- 

می توان نقل کرد که:
تهی نوری  از  که  مانی  بدان  تو 
می نهی پلیدی  بر  بینی  آنکه  ز 

تکمله
چون نیک بنگریم، در تاریخ ادبیات 
فرهنگ  بزرگان  از  بسیاری  فارسی، 
ایرانی نیز در مواردی برای ادای حّق 
مطلب، دست به دامن سرودن هجویه 
و نوشتن هزلیات شده اند تا خشم و 
رنجی را که در بیاِن متداول و معمول 
امکان بروز ندارد، به مدد هجو و هزل 
بیان کنند. از شیخ اجل سعدی تا موالنا 
عبید زاکانی، از سوزنی سمرقندی تا 
ایرج میرزا و ذبیح بهروز، بسیاری از 
اهل ادب و دانش ایرانزمین، هرگاه از 
بیان حقیقت به زبان ِجد خسته شدند، 
زبان به هجو و هزل کسانی گشودند که 
تیره روانی خود را با زهِد ریایی و نعل 
بََزک می کردند. سخنان  زدن،  وارونه 
اخیر سروش، حجت را بر اهل خرد تمام 
کرد که او نیز از جمله همان تیره رواناِن 
ریاکار است و حّق مطلب درباره ی او، 

تنها با هجو او ادا خواهد شد.
ابیات زیر را حدود صد سال پیش، 
زنده یاد ذبیح بهروز در هجو شخصی به 
مراتب بهتر از عبدالکریم سروش سروده 
است. برای حسن ختام، نقل بخشی از 

این هجویه خالی از لطف نیست:
گر از وی بپرسی که آلو، چه رنگ است؟
ِور که گردی پشیمان َزنَد  به قدری 
کجایی؟ اهل  تو  پرسی  اینکه  یا  و 
قرآن تفسیر  چو  بخواند  کتابی 
که اصلم چنین بود و فضلم چنان است
عرب اینچنین گفته و ُفرس آنسان
بی جوا لی  سؤا هر  پی  خالصه 
بهتان ز  ببافد  و  کذب  ز  تراشد 
مسائل آن  کرده ام  گفت حل  همی 
آن بود  نفهمیده  بهایی  شیخ  که 
بن سینا ا گفته ی  ز  ا گیرد  غلط 
یونان اتباع  ز  بوده  که  رو  آن  از 
ببافد هم   بر  گفته  بسی  مهمل  ز 
عرفان علِم  و  حکمت  آن  نام  نهد 
او »اِثم«  تعبیِر  به  و  روح  تفسیِر  به 
پریشان گفته های  صد  دو  بالید 
نداند انسان  که  گوید  اسم  دو صد 
چستان و  معما  سازد  شعر  صد  دو 
تو را »جیجکی« هجو کردن نخواهد
که هجو خودی خود تو ای شیخ نادان*

و  از مطایبات  از بخشی  *نقل شده 
هزلیات ذبیح بهروز با عنوان »مرآت السرائر 
نسخه برداری شده  مفتاح الضمایر«،  و 
به  غفاری  اصالن  آقای  از دستنویس 
 .1۰-۹ صص   .1۳۵۳ ماه  دی  تاریخ 
گویا، »جیجکی« تخلص شعری ذبیح 
بهروز در اشعار طنزآمیز او بوده است.
ذبیح بهروز از بزرگان دانش و فرهنگ 
ایراِن انتهای دوره قاجار و عصر پهلوی 
است. او منجم و ریاضیدانی برجسته و 
ایرانشناسی وطن دوست بود. دانشمندی 
اینکه  با  بود جامع االطراف و مستقل. 
دستیار  کمبریج  دانشگاه  در  مدتی 
ادوارد براون )ایرانشناس نامی و مؤلف 
او  از  ولی  بود،  ایران«(  ادبیات  »تاریخ 
برید و به منتقد سفت و سخت روش 
شرق شناسان فرنگی مبدل شد. بهروز 
نظامی نبود اما مدت ها استاد ریاضیات 
در دانشکده هواپیمایی و رئیس کتابخانه 
یونیفرم  بود. طراحی  افسران  باشگاه 
گارد جاویدان و بسیاری از نشان های 
دوران پهلوی، با مشورت و نظر او و با 
الهام از تاریخ ایران باستان انجام گرفت. 
بسیاری از واژگان رایج در علوم نظامی 
و حتی واژ ه هایی که در فارسی روزمره 
به کار می رود، به کوشش ذبیح بهروز 
ساخته شده یا دوباره در زبان فارسی 

رواج یافته اند.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )111(

سرتیپ  کودتا  نظامی  فرمانده 
رضاخان بود و کارگردان سیاسی آنـ  
که دولت جدید را پس از ورود قزاق ها 
به تهران تشکیل دادـ  سید ضیاءالدین 

طباطبائی.
دربارۀ کودتا و مقدمات و موجبات 
آن بسیاری مطالب، و اغلب ناقض و 
نقیض یکدیگر، گفته و نوشته اند. سید 
ضیاءالدین شخصاً در گفت و گو با سید 
محمدعلی جمال زاده روایتی به دست 
داده که حاوی نکات و اطالعات قابل 
توجهی است و می توان به عنوان یک 

سند معتبر از آن یاد کرد.
جمال زاده، که همکار نزدیک تقی زاده 
در تدوین و انتشار »کاوه« بود دیگر به 
ایران بازنگشت و با همسر آلمانی خود 
در سویس اقامت گزید. او دربارۀ این 
خاطرات می نویسد: »در همان اوقاتی 
که آقا سید ضیاءالدین طباطبائی هنوز 
در سویس بودند و هنوز به فلسطین 
)در زمان سلطنت رضاشاه( و از آنجا به 
ایران )در سالهای بعد از شهریور 20 
و اوایل سلطنت محمدرضاشاه( نرفته 
بودند شبی از تریته )شهر کوچکی در 
کنار دریاچۀ لمان( به ژنو آمدند و به 
منزل ما تشریف فرما شدند و اوراقی 
به من نشان دادند و گفتند تصمیم 
گرفته ام خاطرات خود را دربارۀ کودتا 
داد  رخ  کودتا  از  پس  که  وقایعی  و 
بنویسم و چون هموطنانم دولت مرا 
»دولت سیاه« خوانده اند خیال دارم به 

این کتاب عنوان کتاب سیاه بدهم«.
دولت کوتاه مدت سید ضیاءالدین را 
اشاره می کند  همان طور که خودش 
مخالفان او »کابینۀ سیاه« لقب داده 
بودند و سقوط آن را جشن گرفتند در 
حالی که این کابینه در بین اهل شعر 
و اهل قلم موافقانی هم داشت، از آن 
جمله عارف قزوینی که تصنیف او در 
تأسف از رفتن سید و آرزوی بازآمدنش 

شهرت یافت و بر سر زبانها افتاد:

ای لطف حق پشت و پناهت، بـازآ     
چشـم آرزومنـد نگاهت، بازآ

بـازآ         سپـاهت،  ملت  تـودۀ  وی 
قربـان کابینـۀ سیـاهت بازآ...

و  بازگردیم  جمال زاده  سخن  به 
خاطرات سید ضیاءالدین:

»گفتند مقداری از آن را هم تا کنون 
نوشته ام و آورده ام به تو نشان بدهم. با 
اظهار مسرت و امتنان استدعا کردم 
اوراق را به من بسپارند تا  سر فرصت 
مطالعه کنم و اگر نظری داشته باشم 
بعداً به عرض برسانم ولی مانند همیشه 
صبر و حوصله نداشت و می خواست 
هرچه زودتر کار انجام یابد و قرار شد 
که خود ایشان در همان مجلس آنچه را 
نوشته و به روی کاغذ آورده اند بخوانند 
و در حقیقت تقریر و »دیکته« کنند و 
من تند و تیز به صورت یادداشت برای 
خودم بنویسم. دفتر یادداشتم حاضر 
بود و دست به کار شدیم. چندی پس 
از آن سید از سویس به دعوت مفتی 
از  و  کرد  مسافرت  بدانجا  فلسطین 
فلسطین هم به ایران رفت و تا جایی 
که بر من معلوم است »کتاب سیاه« 
به چاپ نرسید و هیچ نمی دانم آیا نسخۀ 

آن در جایی مانده است یا نه...«
یادداشت های جمال زاده و تقریرات 
آغاز  گونه  بدین  ضیاءالدین  سید 

می شود:
ه  ما بیستم  دوشنبه  »دیشب، 
سید  آقا  آقای  میالدی،   1935 مه 
ضیاءالدین در ژنو به منزل ما آمدند و 
صحبت از کودتا به میان آمد و آنچه 

در ذیل می آید بنا به تقریر ایشان در 
دفتر یادداشتهایم تحریر شده است.

در سال 1920 که از طرف وثوق الدوله 
مأمور بستن عهدنامه با دولت جدید 
آذربایجان )شوروی( شدم  و همین 
باقر(  سید  )مهّذب الدوله،  کاظمی 
منشی مخصوص من بود و شاهزاده 
جالل میرزا هم بود، کاظم خان )کلنل 
کاظم سیاح( هم آتاشه میلیترم بود. این 
کاظم خان را مدتی بود که می شناختم 
چون چند سال قبل با برادرش دکتر 
استوار و پروفسور حسن خان هندی در 
تهران خیلی خیلی نزدیک بودیم و قرار 

گذاشته بودیم که برحسب پیشنهاد 
میرزا حسن خان هر سه نفر با هم به 
ژاپن برویم و در آنجا کمیتۀ انقالب 
آسیایی تأسیس کنیم. دکتر به عنوان 
به عنوان  میرزا حسن خان  و  طبیب 
و  نویسنده  به عنوان  و من هم  معلم 
کارچاق کن آنها. ولی سفارت انگلیس 
از دولت ایران در همان اوقات تسلیم 
ما  و  خواست  را  خان  حسن  میرزا 
مجبور شدیم او را فرار بدهیم و خود 
من هم چندی بعد به پاریس رفتم و 
درس می خواندم. یک روز صبح دیدم 

کسی با لگد به در می زند و معلوم شد 
دکتر است. آمد و گفت یپرم از من 
خواسته است که در نظمیه با او کار 
کنم و بنابراین به ایران برمی گردم و 
برای بعضی کارها به پاریس آمده ام و 
می دانم که در مراجعت به ایران کشته 
خواهم شد. از شما استدعا دارم دو برادر 
کوچک مرا که در استانبول در مدرسۀ 
نظامی هستند نگهداری کنید. بعدها، 
وقتی به ایران مراجعت می کردم این 
دو برادر را در استانبول دیدم. کوچک 
بودند. در برگشت به ایران و پیش آمدن 
جنگ )جهانی اول( کاظم و علی هر دو 
وارد قشون عثمانی شده بودند و در 
فرونت بغداد جنگ می کردند. کاظم 
خیلی شجاعت کرده بود و دو بار از 
خط روسها در همدان و آن طرف ها 
گذشته و برای بعضی مأموریت ها به 
تهران رسیده بود و به خواهرش عیال 
دکتر منوچهرخان گفته بود که این 
و  روسهاست  خادم  ضیاءالدین  سید 
اگر دستم می رسید او را می کشتم. در 
مراجعت به بغداد، در موقع جنگ و زد 
و خوردی که انگلیسی ها غالب شده و 
ترکها تسلیم شده بودند به او خبر رسید 
که برادرش علی گلوله خورده و کشته 
جلو  افرادش  با  بنابراین  است.  شده 
رفته و اسیر شده بود. عاقبت او را به 
هندوستان برده بودند. من در تهران با 
وثوق الدوله صحبت کردم و کاظم را به 
تهران آوردند ولی مشکل بود که برای 
او کاری پیدا کرد. عاقبت من کاری در 
ژاندارمری برای او پیدا کردم و همین 

به میان  قفقاز  که صحبت مأموریت 
آمد او را به عنوان آتاشه میلیتر با خود 
بردم. قفقازی ها به ما اهمیت نمی دادند 
و می گفتند شما در واقع دست نشانده 
و کلنی انگلیسی ها هستید و در این 
با  می خواهید  معاهده ای  صورت چه 
ما ببندید. می دانید که در آن تاریخ 
و  بودند  گرفته  را  قفقاز  انگلیسی ها 
فرمانده کل )گویا به عنوان کمیسار( در 
تفلیس بود. از این رو ما بنای ولخرجی 
را گذاشتیم و برای جلب توجه مردم 
میهمانی های مجلل می دادیم. حقوق 
من ماهی هزار تومان و حقوق کاظم 
خان و مسعودخان ماهی صد تومان بود 
ولی »اندامنیته« و غیره هم می گرفتند 
هم  مخفی(  )اعتبار  »فون سکره«  و 
داشتیم و کم کم اغلب بزرگان و اعیان 
می شدند.  حاضر  ما  سفرۀ  سر  شهر 
وثوق الدوله  به  نوروز  عید  موقع  مثال 
تلگراف کردم و صد صندوق مرکبات 
و صد جعبه گز خواستم و رسید... یک 
روز هیأتی از صاحب منصبان انگلیسی 
از باطوم وارد شدند. مأمور بودند برای 

تنظیم قشون و به ایران می رفتند.
سپس  که  بود  اسمارت  ازجمله   
ایران شد.  قزاقهای  دیویزیون  مأمور 
از  یکی  به  چشمش  کاظم  دیدم 
این  افتاد گفت  صاحب منصب ها که 
بغداد  در  مرا  که  است  همان کسی 
اسیر کرد و معلوم شد که همین طور 
هم هست. هرگاه کاظم خیلی عصبانی 
شکایت  ایران  اوضاع  از  و  می شد 
می کرد من می گفتم تو به من پانصد 
این  تا من همۀ  بده  آدم مسلح  نفر 
بعد  خالصه،  کنم.  عوض  را  اوضاع 
از مراجعت به ایران کاظم و مسعود 
)ماژور مسعودخان کیهان( و زمان خان 
مأمور قزوین شدند و با اسمارت برای 
آنجا  که  نفر  چهارهزار  امور  تنظیم 
بی تکلیف مانده بودند )ازجمله سران 
که  بود  رضاخان  قزاق ها همین  این 

آن وقت ها میرپنج بود و در جنگهای 
برادر زنش  بالشویک ها دو  با  گیالن 
شش  خودش  و  بودند  شده  کشته 
اجازه  قزاق ها  با سایر  قزوین  ماه در 
نداشتند به تهران بیایند و کسانشان 
سخت  آنها  به  خیلی  و  ببینند  را 
گذشته بود( و از صدهزار تومانی که 
بانک شاهنشاهی(  انگلیسی ها )گویا 
به سپهدار رشتی )سردار منصور( که 
رئیس الوزرا بود می دادند برای قزاقها 
اسمارت  و  نمی شد  فرستاده  چیزی 
مجبور شده بود به هزار حقه بازی از 
اُرسی های کهنۀ قشون جنوب برای 
قزاق ها کفش تهیه کند. زمان خان، هم 
صندوقدار و هم محاسب بود. اسمارت 
در تهران با من صحبت کرد و من با 
سپهدار، که مثل همه مرا خایۀ چپ 
نورمان سفیر انگلیس، که آدم بسیار 
نجیب و خوبی بود، می دانست صحبت 
به  تومان  سی هزار  شد  بنا  و  کردم 
مترجم  که  اسمارت  بدهند...  قزاقها 
اول سفارت انگلیس بود، فردی بسیار 
ایران دوست و با من در تهران رفیق 
بود. یک شب کاظم که با مسعود اغلب 
شبها از قزوین به تهران می آمدند، و 
با هم بودیم و باز برمی گشتند، به من 
با  گفت یادتان هست که می گفتید 
می زنید؟  به هم  را  اوضاع  نفر  پانصد 
حاال چهارهزار قزاق در قزوین است. 
من پرسیدم می توان از آنها استفاده 
آنها  نفر  از دو هزار  بله،  کرد؟ گفت 
می توان خوب استفاده کرد. بنا شد 

دست به کار شویم...«

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 12۹2 (

کابینه سید ضیاءالدین طباطبائی

تأمالت بهنگام؛ راه حل موالنا برای عالِج 
مدهوشِی دبّاغان

محمدعلی جمال زاده

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز
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1ـ ذکی ـ فلزی است
2ـ ورزشی است ـ بهره 

شهرهای  از  ـ  دلی  دو  3ـ 
ایران 

از  ـ  حرف  یک  تکرار  4ـ 
روزنامه های قدیمی ایران

۵ ـ سیاحت ـ قریه
6 ـ زاویه ـ ناقال

تکرار یک  ـ  پایندگی  ـ   7
حرف ـ پارچه ای گرانبها

فاصله ـ جزائی  ۸ ـ حرف 
ـ بدی

9ـ سبکی در شعر فارسیـ  

پیامبری است
10ـ آغاز ـ کشوری است

سلسله های  از  ـ  کاال  11ـ 
حکومتی در ایران

برجسته  شعرای  از  1ـ 
وتوانای معاصر ایران

2ـ عکس العمل ـ همه 
در برابر آن یکسانند

وسایل  از  ـ  لنگ  3ـ 
سنتی کشاورزی
4ـ وسط ـ دشمنی 

۵ ـ از مربّیان برجسته، 
واالمقام و فقید تیم 

ملی کشتی ایران
ی  ه ا نند ا خو ـ   6
و  فراموش ناشدنی 

فقید از کشور ما
7ـ  حّسی استـ  ژنرال 

دوم  جنگ  آلمانی 
به  معروف  جهانی 

»روباه صحرا«
وسیله ای  ـ  نفوذ  ـ   ۸

انرژی زا
مذهبی  ـ  احصائیه  9ـ 

است
10ـ ارزش ـ گوشه

بزرگ  طبیعی دان  11ـ 
انگلیس ی  لیست ها تبا فو ز  ا 1ـ 

معروف و قدیمی ایران
و  برجسته  فیلمسازی  2ـ 

صاحب نام از کشور ما
3ـ بلدرچینـ  دانه ای است 

ـ اظهارات
4ـ قسمتی از سر ـ سرور 

ـ ستیزه
ـ  است  پارچه ای  ـ   ۵
خداوند  ـ  پیش پرداخت 

ـ قومی ایرانی
6ـ  آب جاریـ  موی گردن 
تارک  ـ  قعر  ـ  حیوانات 

دنیا
از  اپرایی  ـ  ندا  ـ حرف   7
»وردی« ـ گلی است ـ 
جنگ افزاری است سنتی
۸ـ  ارتباطـ  فاقد مصونیت

9ـ عروسک ـ صبح صادق 
ـ از ییالقات دامنۀ البرز

بزرگ  رباعی سرای  10ـ 
کشور ما ـ حرف خطاب

ـ  ـ چهره  بی سر  مار  11ـ 
نیکوکار

ـ  ست  ا کشوری  12ـ 
پوشاکی است

این  تا  سوی  آن  از  13ـ 
سوی ـ فرستاده

ـ  مناسب  و  شایسته  14ـ 
پیشگام شعر نو در ایران

ز  ا ـ  عار  ـ  تعلّم  1۵ـ 
شهرهای ایران

1ـ استاد ممتاز و فقید دانشگاه تهران 
پرورش  و  آموزش  پیشین  وزیر  و 

کشور ما
2ـ اسب رستمـ  از غزلسرایان معاصر و 

فقید ایران ـ حرف تعجب
3ـ عنوان یکی از پادشاهان آل زیار ـ 

اجداد ـ بی رونق
4ـ حرف خطاب ـ تداوم
۵ ـ ازدواج ـ درخشان 

6ـ  نخوتـ  محاکمهـ  از مجموعه اشعار 
فروغ فرخ زاد

7 ـ کشوری است ـ استظهار 
۸ ـ از وسایل اسب دوانی ـ پیشینیان

9ـ عالمت جمع ـ حیرت ـ معرفت و 
اتیکت ـ طرف راست

10ـ خانۀ خدا ـ سر و صدا ـ از وسایل 
آشپزخانه

11ـ دستاوردـ  ظرفی استـ  پایتخت 
کشوری است ـ مادۀ خوشبو

12ـ غیر حرفه ای ـ از اعضای داخلی 
بدن انسان ـ بر سر است

13ـ خوراکی است ـ طمع ـ اجنبی
14ـ از شعرای نوپرداز و مشهور ایران

1۵ـ آزمایش ـ قوی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

سفرهای ماركوپولو
شدۀ  شناخته  چهره های  میان  در 
تاریخ، شاید »مارکوپولو« بیش از همه 
که  آنجا  تا  است  معروف  سفرکردگان 
طنز،  به  را  سفر  اهل  آدمیان  امروز 

»مارکوپولو« می نامند.
و  داستانها  مارکوپولو  سفرهای  از 
فیلمهای سینمایی فراوانی پدید آورده اند، 
اما هر یک از نوشته ها و فیلمها بخشی 
از سفرهای مارکوپولو را نمایان کرده اند. 
در این نوشتۀ کوتاه سفرهای مارکوپولو 
را به نقاط دور و نزدیک جهان آورده ایم 
که می خوانید:مارکوپولو در سال 1271 
میالدی با پدر و عمویش از شهر ونیز در 
ایتالیا عازم پکن شد. البته این نخستین 
انسان غربی نبود که از کشور چین دیدن 
می کرد. اما نخستین مسافری بود که از 
راه خشکی به سوی چین رفت. مسیر 
و  ایران  ارمنستان،  از طریق  آنها  سفر 
دشت ُگبی بود. این سه مسافر در سال 
به  و  به پکن رسیدند  127۵ میالدی 
گوبیالی  رفتند.  خان  گوبیالی  دربار 
خود  خدمت  به  را  مارکوپولو  خان 
درآورد و او را به سمت سرپرست عالی 
در زمینۀ مأموریتهای امپراتوری درآورد. 
به این ترتیب بود که مارکو در »هانگزو« 
اقامت گزید که پایتخت سابق سونگها در 

جنوب چین بود و به سبب مجاورت با 
هندوستان و تبت، به این دو کشور نیز 
سفر کرد. در سال 1292 از او خواسته 
شد همراه یک دختر مغولی که قرار بود 
در ایران ازدواج کند به ایران بیاید. این 
بار مارکوپولو از طریق دریا سفر کرد و از 
پهنۀ هندوچین و هندوستان گذشت و 
در بندر هرمز پیاده شد و راه زمینی را در 
پیش گرفت. او در سال 129۵ بار دیگر 
به ونیز رسید. مارکوپولو در سفرنامۀ خود 
از ماداگاسکار و زنگبار و حبشه صحبت 
می کند، اما گویا هرگز به آن دیار نرفته 

و شنیده هایش را بازنوشته است.

كوكاكوال

پمبرتون،  میالدی  سال1۸۸6  
ایالت  اهل  آتالنتایی  شیمی دان  یک 
جورجیا، در سه تا از کتری های فلزی 
حیاط پشتی خانه اش ترکیبی سرهم 
کرد که بعدها نوشیدنی بی جانشینی 
فرانک  پیشنهاد  به  پمبرتون  شد. 
داد  گوش  حسابدارش،  رابینسون، 
کوکاکوال  نام  خیرخواهی،  سر  از  که 
هم  یی  »لوگو«  و  داد  پیشنهاد  را 
برای این معجون تراشید که امروز از 
تلقی  کاپیتالیسم  نشانه های مشخص 
می شود و خود آمریکایی ها را یاد وطن 
می اندازد. کوکاکوال تا پیش از این که 
گرفتار رژیم، قند باال، شکم های برآمده 
بشود،  آمریکایی ها  علیه  اعتراض  و 
البته در سال  نوشیدنی محبوبی بود. 
1۸77، سال اول فروشش، یک شکست 
جنوبی،  شیمی دان  و  خورد  حسابی 
امتیازش را به یک آتالنتایی دیگر به 
قیمت فقط دو هزار و سیصد دالر داد. 
حاال این امتیاز به تنهایی، 6۸ میلیارد 
و 9 میلیون دالر می ارزد و این فقط 
60 درصد از ارزش کمپانی کوکاکوال 
است. برخی آمریکایی ها هنوز پپسی را 
نمایندۀ نسل جوان آمریکا و کوکاکوال 
و  ناسیونالیسم  سنت گرایی،  مظهر  را 

عرق ملی می دانند. کوکاکوال از اولین 
کمپانی هایی بود که وقتی ویتنامی ها 
کشور  اقتصاد  درهای  سال ها  از  بعد 
را بازکردند، به آنجا سرازیر شد. شاید 
دردهان آن همه ویتنامی که خاطرۀ 
جنگ و سربازان آمریکایی را نمی توانند 
دوره نکنند، کوکا طعم متفاوتی دارد، 
هندی ها که حساسیت زیادی روی همه 
چیز به خرج می دهند تا از بومی بودنش 
مطمئن باشند، اعتصاب های گسترده ای 
علیه کمپانی کوکاکوال در هند ترتیب 
در  ساعت ها  می گویند  آن ها  داده اند. 
مسافت های طوالنی، ظرف های سنگین 
خود  سرهای  روی  را  آشامیدنی  آب 
حمل می کنند، در حالی که در همان 
از  گازدار  نوشابه های  کامیون  زمان، 
تا  می شود  خارج  کوکاکوال  کارخانۀ 
برای تهیۀ یک لیتر کوکا 9 لیتر آب 
کنند.  مصرف  را  هندی ها  آشامیدنی 
ازبکستان میدانی  در مشهد بخارا در 
یک  میدان  وسط  در  که  دارد  وجود 
دارد!  قرار  کوکاکوال  بزرگ  مجسمه 
البته کوکاکوال دیگر تک تازی نمی کند. 
فروش  لحاظ  از  ولی  دارد  رقیب هایی 
یک سر و گردن از رقبایش باالتر قرار 

گرفته است.

مجسمه جان پمبرتون-موزه كوكاكوال در ایالت جورجیا آمریکا

و  مشروطه طلبان  پیروزی  از  بعد 
قاسم خان  میرزا  اول،  تشکیل مجلس 
تبریزی معروف به صوراسرافیل، به فکر 
همراه  و  افتاده  روزنامه  یک  تأسیس 
جهانگیر خان  آزادی خواه،  جوان  دو 
شیرازی و علی اکبر قزوینی)که بعدها 
گر  کرد.  شروع  را  کار  دهخدا(  شد 
چه روزنامه هواداران زیادی پیدا کرد 
و به تیراژ 24 هزار نسخه هم رسید، 
می شد،  توقیف  گرفتار  دائم  چون  اما 
تا زمان به توپ بستن مجلس، تازه به 
شماره 32 رسیده بود. کارهای راه اندازی 
میرزا  جهانگیر خان  عهدۀ  به  روزنامه 
می  نوشت،  را  سرمقاله ها  دهخدا  بود، 
و میرزا قاسم خان هم به کارها نظارت 
می کرد. جهانگیرخان به معنای واقعی 
در راه مشروطه از جان گذشته بود. یک 
وقتی به این فکر افتاده بود که شبانه 
به خانۀ امیربهادر- که مردم می گفتند 
دشمن درجۀ یک آزادی است – برود 
و خودش را بکشد تا ملت امیربهادر را 
قاتل او بدانند و محمدعلی شاه مجبور 
از  بردارد.بعد  از کار  را  امیربهادر  شود 
شاه،  محمدعلی   جان  به  قصد  سوء 
دیگر همه می دانستند چه سرنوشتی 
در انتظار مشروطه است و خودشان را 
برای اتفاقات بعدی آماده کرده بودند. 
از  چیز،  هر  از  قبل  شاه،  محمدعلی  
سران  از  نفر  هشت  خواست  مجلس 
مشروطه را تسلیم کنند. یکی از این 

از سردی دی فسرده، یادآر

بود.  جهانگیرخان  میرزا  نفر،  هشت 
کمیسیون اصالح مجلس موافقت نکرد، 
اما میرزا جهانگیر خان و ملک المتکلمین 
شوند  تسلیم  که  می دانستند  صالح 
با  وزرا  که  این  تا  درنگیرد.  جنگ  تا 
مجلس  به  شاه  طرف  از  دستخطی 
تسلیم هشت  تقاضای  از  که  می آیند 
روزهای  آخرین  شدیم.  منصرف  نفر 
میرزا  مجلس،  بستن  توپ  به  از  قبل 
جهانگیر خان وهفت نفر دیگر، شب و 
روز در مجلس بودند. تا در امان باشند. 
آنها »مقصران درجۀ  اول« به شمار می 
رفتند و محمدعلی شاه حکم تیرشان را 
صادر کرده بود. روز حمله به مجلس، 
دیگر  نفر  چند  و  جهانگیرخان  میرزا 
به باغ امین الدوله پناه می برند. بعدها 
یکی از مستخدمین امین الدوله تعریف 
کرد»من نزدیک تلفن بودم و به گوش 
خود شنیدم که امین الدوله به محمدعلی 
و  ملک المتکلمین  که  کرد  تلفن  شاه 
چند نفر دیگر از مشروطه خواهان را در 
محل مناسبی نگاه داشته ام و منتظر 
امر مبارک هستم.« همه شان همان روز 
دستگیر می شوند و در تاریخ 3تیرماه 
شب  یک  می شوند.بعد  اعدام   12۸7
میرزا جهانگیرخان به خواب دوستش 
دهخدا آمد و به او گفت: »چرا نگفتی 
همان  دهخدا  و  افتاد؟«  جوان  او  که 
شبانه شعر معروفش را ساخت: »یادآر 

ز شمع مرده، یادآر...«

میرزا جهانگیر صوراسرافیل

چگونگی تأثیر ماه بر انسان
است: شب های  نوشته  وبالگر  یک 
مهتابی خاصیتی دارند که روی بعضی از 
مردم به صورت عجیب تأثیر می گذارند.

انستیتوی آمریکایی اقلیم شناسی طبی 
رفتار  بر  کامل  بدر  اثرات  از  گزارشی 
انسان را منتشر کرده است که در آن 
نوشته شده وقوع جنایاتی با محرک قوی 
روانی مانند آرسون )جنون خرابکاری(، 
رانندگی  دزدی(،  )جنون  کلپتومانیا 
وحشیانه و الکلیسم منجر به آدمکشی ، 
همگی در شبهایی که ماه کامل است به 
بیشترین حد خود می رسند و ابری بودن 
هوا تأثیری در وقوعشان ندارد. در این 
نوشته که برگرفته از فوق طبیعت لیال 
واتسون است می خوانید: همچنین ادعا 
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شده که مرگ های ناشی از سل ریوی در 
طول هفت روز پیش از بدر اتفاق می افتد 
و این امر ممکن است بستگی به دورۀ 
قمری موجود در مقدار PH خون داشته 
باشد. یک پزشک آلمانی همبستگی هایی 
میان دوره های قمری با ذات الریه، مقدار 
اسید اوریک خون و حتی زمان مرگ را 
گزارش داده است. در پایان آمده است: 
بدیهی است که ماه بر انسان از بسیاری 
راهها تأثیر می گذارد. عمل جاذبه ماه یک 
تأثیر مستقیم است اما از بابت نور، ماه 
فقط واسطه ایست که خورشید را جلوه گر 
می سازد. لذا تعجب آور نیست که بدانیم 
انسان از خورشید حتی بیشتر از آنچه 

مشهود است تأثیر می پذیرد.
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عجیب آدمهای اطرافم تغییر کرده 
در  همه  از  بیشتر  تغییر  این  بودند. 
کسانی مشهود بود که قدرت تثبیت و 
یا برکناری اعضای تحریریه را داشتند. 
دو نفر از افرادی را که این اختیار را 
داشتند در اینجا »آقای میم« و »آقای 
آهنگ  حتی  آنها  نامیده ام.  سین« 
لحنشان  بود.  کرده  تغییر  صدایشان 

خشک و نامهربان شده بود.
آن روزها روزنامه نگاران زیادی بیکار 
بودند و همه شان هم در انتظار کار. 
بعضی وقتها »میم« و »سین« جوری 
می کردند  نگاه  تحریریه  بچه های  به 
که انگار به خود می گفتند »هر لحظه 
که  را  هرکدام  می توانیم  کنیم  اراده 
را  کسانی  و  کنیم  اخراج  بخواهیم 
که دوست داریم جایگزین کنیم. چه 
فراوان است خبرنگار... خبرنگارانی که 
چه بسا حاضرند با حقوق کمتری برای 

ما کار کنند.«
زیاد  اصرار  با  دیروز  تا  که  کسانی 
همکاری  به  دعوت  دوستانشان  از 
را  آنها  بودند  مراقب  و  می کردند 
نرنجانند. حاال با کوچکترین بهانه ای 
می گفتند:  دیروزشان  همراهان  به 
به  نیازی  دیگر  روزنامه  »خداحافظ، 

شما ندارد«.
دچار  که  این  خاطر  به  بعضی ها 
این سرنوشت نشوند، وقت و بی وقت 
دست بر سینه می گذاشتند و چاپلوسی 
را  سین«  »آقای  و  میم«  »آقای 

می کردند.
ـ آقای... شما چرا به صفحه بندی 

می روید؟ تیترها را بدهید من ببرم.
ـ آقای... اجازه بدهید چای برایتان 

بیاورم.
ـ چهره تان چقدر خسته است، شما 
بروید استراحت کنید، من کارتان را 

انجام می دهم.
ـ میزم را به میز شما چسبانده ام 
تا هر لحظه که کاری داشتید آماده 

خدمتگزاری باشم.
بعضی های دیگر هم به بدگویی از 
کسانی می پرداختند که »آقای میم« 
آنها  از  خوشی  دل  سین«  »آقای  و 

نداشتند.
… آه! بچه ها! ما فقط براي این به 
دنیا نیامده ایم که حتما و به هر قیمت 
در یک روزنامه کار کنیم. بچه ها! ما 
این زندگي نمي کنیم که  براي  فقط 
هر جور شده ناممان در یک روزنامه 
چاپ شود. تا دوستان و آشنایان آن 
را بخوانند و از ما تعریف کنند، تا ما 
احساس کنیم هر لحظه داریم بزرگ 

و بزرگتر مي شویم.
و کساني هم غمگین از آنچه در بهار 
مي گذشت هر روز بیشتر از پیش در 
خود فرو مي رفتند و بدون هیچ شور 
و شوقي کار مي کردند. اثري از زنده 
دلي و نشاط در تحریریه دیده نمي شد.

***
یک روز یکي از خبرنگاران سرویس 
با  »بهار«  به  ورودش  موقع  سیاسي 
مواجه  ورودي  در  نگهبان  ممانعت 
وارد  نمي دهد  اجازه  که  مي شود 

روزنامه شود.
وارد  ندارید  حق  شما  ببخشید!  ـ 

روزنامه شوید.
ـ فکر کنم شما تازه به اینجا آمده اید 
خبرنگار  من  نمي شناسید.  مرا  که 

سرویس سیاسي هستم.
خیلي  مي شناسم.  را  شما  من  ـ 
راهتان  نمي توانم  که  مي بخشید  هم 
شما  که  گفته اند  من  به  اما  بدهم. 
واقعا  ندهم.  راه  روزنامه  داخل  به  را 
معذرت مي خواهم. مرا ببخشید. من 

چاره اي ندارم.
راه  مرا  به شما گفته  ـ چه کسي 

ندهید؟
به  صبح  امروز  همین  آقاي…  ـ 

من گفت.
خبرنگار ناگهان عرق کرد. پاهایش 
سست شد و چشم هایش سیاهي رفت. 
دستش را به  دیوار گرفت تا تعادلش به 

هم نخورد و نقش زمین نشود.
خبرنگار  »چرا  پرسیدم:  میم  از 
داخل  به  امروز  را  سیاسي  سرویس 

روزنامه راه نداده اید؟«
ـ دیروز به جاي این که براي تهیه 
براي  برود،  خبري اش  حوزه  به  خبر 
شرکت در کالس درس به دانشکده اش 

رفته بود.
ـ این کار او یک نوع بي نظمي تلقي 
مي شود و باید هم تنبیه مي شد. اما آیا 
فکر نمي کنید مجازات درنظر گرفته 
شده متناسب با جرمش نبود… هر 
کردند  توقیف  را  روزنامه اي  که  بار 
فریادزدیم: بستن یک روزنامه به منزلة 
اعدام یک روزنامه است. آیا اخراج یک 
روزنامه نگار شدیدترین مجازات براي 

او نیست؟ تصمیم شما چه تفاوتي با 
تصمیم کساني دارد که یک شبه تعداد 
زیادي روزنامه را توقیف کردند. هر دو 

ریشه در یک نوع طرز تفکر دارد.
ـ حقش بود. خبرنگار حق ندارد از 

این کارها بکند.
دیگري  جور  مي توانستید  شما  ـ 
مي توانستید  مثال  کنید.  تنبیه  را  او 
اگر  ندهید.  را  روزش  پانزده  حقوق 
این مجازات  خیلي عصباني بودید و 
مي توانستید  مي دانستید،  ناکافي  را 
حقوق یک ماهش را ندهید. آخر چرا 
اخراجش کردید؟ از همة این ها گذشته 
آیا شیوة بهتري براي اخراجش وجود 
اتاق  به  را  او  نمي شد  مثال  نداشت؟ 
سردبیري صدا کنید و بگویید به دلیل 
تخلفي که کرده، از ادامة همکاري با 

او معذورید؟
چند روز بعد، آقاي سین، سراغ یکي 
از خبرنگاران گروه اجتماعي را گرفت. 

دختر جواني که به دلیل بیماري دو 
روز بود به روزنامه نیامده بود. یکي از 
همکاران به سین یادآور شد که او بیمار 
است. سین گفت: »به او از طرف من 
نیامده، الزم  بگویید حاال که دو روز 

نیست بعد از این هم بیاید.«
آن  براي  را  پیام  که  خبرنگاري 
خبرنگار برده بود، فردا پیامي از طرف 

او براي آقاي سین آورد.
او  بگویم  بهتان  … گفت  ـ خانم 
به دعوت شما نیامده بود که به حرف 

شما برود.
میم،  قاي  ا بعد،  دقیقه  چند 
را  آقاي سین  پیام  که  را  خبرنگاري 
به همکارش رسانده بود به گوشه اي 

فراخواند و گفت:
ـ شنیده ام که باعث ناراحتي آقاي 
را  کیفت  حاال  همین  شده اي.   …

تو  بیرون…  برو  روزنامه  از  و  بردار 
اخراجي.

ـ من فقط پیام کسي را آورده بودم 
که سین او را اخراج کرده بود. من چه 

تقصیري دارم؟
اخراجي!  تو  گفتم!  که  همین  ـ 

اخراج!

وداع با بهار
با کار کردن در بهار فقط خودم را 
عذاب مي دادم. یادداشتي براي سعید 

پورعزیزي نوشتم و رفتم.
خودتان  شما  پورعزیزي!  آقاي 
پرعطوفت و مهربان هستید! اما مدیران 
کرامت  و  حرمت  براي   زیردستتان 
نیستند.  قائل  ارزش  ذره اي  انسان ها 
عذر مرا بپذیرید. امیدوارم در »بهاري« 

دیگر همکارتان باشم.
وقتي از تحریریه بهار بیرون زدم، با 
خودم گفتم آیا ما یا روزنامه هاي مان 

مي توانیم به مردم کمک کنیم، حتي 
کمک  خودمان  به  نمي توانیم  وقتي 

کنیم؟
برشت«  »برتولت  از  یادشعري  به 

افتادم:
»افسوس، ما که مي خواستیم زمین 
را آمادة مهرباني کنیم، خود نتوانستیم 

مهربان باشیم«.
از پله ها که پایین مي آمدم، تصمیم 
گرفتم به ابراهیم حاتمي کیا، کارگردان 
سینما، که آن روزها مشغول ساختن 
فیلم آخرش »موج  مرده« بود، سري 
بزنم. حاتمي کیا آن روزها در طبقة دوم 
ساختمان بهار، در دفتر یک شرکت 
امور  فتق  و  رتق  مشغول  سینمایي 

فیلمش بود.
وقتي وارد شرکت سینمایي شدم، 
حاتمي کیا مشغول خواندن بهار بود. 

با صد دریغ و افسوس از روزنامه هاي 
تعطیل شده حرف زد و بعد هم به بهار 

رسید و گفت:
ـ اگر من مستندساز بودم حتما از 
تالش این بچه ها که در شرایطي به 
این دشواري روزنامه منتشر مي کنند، 
به  پیش  روز  چند  مي ساختم.  فیلم 
یکي ـ دو نفر از دوستان مستندسازم 
تلفن کردم و گفتم بیایید از این بچه ها 
که در یک مکان تنگ و تاریک، در 
یک زیرزمین، روزنامه شان را منتشر 

مي کنند فیلم بگیرید.
بخش  به  کیا  تمي  حا ه  ر شا ا
روزنامة  صفحه بندي  و  حروفچیني 
بهار بود که در یک زیرزمین کوچک 
با  و تاریک واقع بود و بچه هاي بهار 

مشقت زیاد در آن کار مي کردند.
***

امروز آنچه از بهار در ذهنم مانده، 
و  غیرانساني  روابط  خاطرة  فقط 

نیست. من هرگز  ناصحیح  مناسبات 
که  را  کساني  بي دریغ  زحمت هاي 
دل  و  جان  از  شرایط سخت  آن  در 
مطبوعات  چراغ  تا  گذاشتند  مایه 
برد.  نخواهم  یاد  از  نشود،  خاموش 
رضوي فقیه،  سعید  همچون  افرادي 
کسرا  درودي،  سعید  محمدي،  داود 

نوري و…
بودند.  قهرمان  خود  نوبة  به  آنها 
»رومن روالن« مي گفت: »قهرمان آن 
کسي است که همان چیزي را که از 
دستش بر مي آید انجام دهد. دیگران 

همین را انجام نمي دهند«.

از بد حادثه!
مهران کرمي از در وارد شد و روي 
یک صندلي نشست. با آن چهره نجیب 

و خندة خجالتي اش.

هنوز  را  شهرستاني اش  کمرویي 
با  کردن  مصاحبه  است.  کرده  حفظ 
او خیلي سخت بود. با آن سادگي و 
سکوتش جانم را به لب رساند تا به 
سئواالتم پاسخ داد. هرچه بیشتر سعي 
کردم خودم را با او صمیمي نشان بدهم 
تا راحت حرف بزند، کمتر فایده داشت. 
شاید ضبط صوتم او را ناراحت مي کرد.

وقتي از اوضاع و احوالش پرسیدم، 
فقط گفت: »خیلي ممنون«.

سر  مي خواستم  سئوال  این  با 
صحبت را باز کنم. اما این سئوال به 
و  گفت  کلمه  یک  نیامد.  من  کمک 
سکوت کرد. من هم سکوت کردم. انگار 
کمرویي او روي من هم اثر گذاشته 

بود. ِمن و ِمن کردم و گفتم:
ـ آقاي کرمي! خیلي خوشحالم که 

با شما مصاحبه مي کنم.
ـ من هم خوشحالم اما فکر نمي کنم 
حرف به دردبخوري براي شما داشته 

باشم.
به  هم  خیلي  شما  حرفهاي  نه،  ـ 

درد مي خورد.
ـ نه! نه!

داشت  مصاحبه ام  گرفت.  خنده ام 
تبدیل به تعارفات روزمره مي شد. تا 
باید  بود،  نشده  زدن سخت تر  حرف 

سئواالتم را مي پرسیدم.
ـ اول از همه بگویید ا صال چطور 

شد که روزنامه نگار شدید؟
مبهوت به من نگاه کرد. بعد روي 
صندلي جابجا شد و پس از یک سکوت 

طوالني گفت:
ـ از بد حادثه.

ـ منظورتان چیست؟
ـ من در صدا و سیما کار مي کردم. 
در بخش تحقیق و تفسیر خبر. اما هیچ 
وقت نمي توانستم دیدگاه هاي خودم 

را آزادانه مطرح کنم. با انتشار روزنامة 
جامعه، فضایي در عرصه مطبوعات به 
وجود آمد که حرفهایي را که نمي شد 
از رادیو و تلویزیون بزنیم، مي توانستیم 
اولین  کنیم.  مطرح   روزنامه ها  در 
نوشته ام در روزنامه جامعه منتشر شد. 
مقاله اي درباره حقوق بشر بود. وقتي 
آقاي عبداهلل نوري روزنامه اش، خرداد 
را منتشر کرد مطالبم را به آنجا دادم. 
یادداشت ها و مقاله هایي که گاهي در 
صفحه سیاسي منتشر مي شد و گاه در 
صفحه بین الملل. ابتدا به صورت پاره 
وقت با آنها همکاري مي کردم. بعدها 
این همکاري تبدیل به تمام وقت شد. 
در خرداد مي گذراندم.  را  وقتم  تمام 
از صبح تا شب آنجا بودم. خرداد که 
روزنامه نگاري ام  فعالیت  شد،  تعطیل 
هم  مدتي  دادم.  ادامه  »فتح«  در  را 
دبیر گروه سیاسي آفتاب امروز بودم 

و بعد…
انداخت و سکوت  پایین  را  سرش 
کرد. من هم سکوت کردم. فکر کردم 
دارد فکر مي کند تا جمله اش را کامل 

کند. سکوت که طوالني شد، گفت:
ـ همین دیگر… بعدش را هم که 

خودتان مي دانید. دیگر چه بگویم؟
ـ بعد از »فتح« چه کردید؟

تعطیل  را  روزنامه ها  هم  بعدش  ـ 
کردند و من بیکار شدم.

ـ آقاي کرمي! گفتید از بد حادثه 
را  این حرف  روزنامه نگار شدید. چرا 
زدید؟ از این که وارد این عرصه شدید 

پشیمانید؟
ـ نه! نه!… اصال پشیمان نیستم. 
من  زندگي  از  بخشي  روزنامه نگاري 
است. اتفاقا بخش مهمي از زندگي ام 
باشم؟  پشیمان  باید  چرا  هم هست. 
با  هم  که  است  عرصه اي  روزنامه 
با  هم  و  است  ارتباط  در  سیاست 
فرهنگ. کمتر جایي را پیدا مي کنید 
که این هر دو ویژگي  را با هم داشته 

باشد.
گفتید  حرف هایتان  درابتداي  ـ 
و  صدا  طریق  از  نمي توانستید  چون 
سراغ  به  بزنید  را  سیما حرف هایتان 
روزنامه نگاري رفتید. آیا معنایش این 
به دنبال یک تریبون  است که فقط 
از  بهتري  تریبون  اگر  و  مي گشتید 
مطبوعات پیدا مي کردید، ممکن بود 

اصال روزنامه نگار نشوید؟
با همان خندة خجالتي اش گفت:

نبود  قرار  یعقوب!  بني  خانم  ـ 
سئوال هاي سخت بپرسید و ما را اذیت 
کنید. من که کرباسچي نیستم که با 

سئوال هاي سخت مرا بپیچاني.
من  عزیز!  دوست  باشید  راحت  ـ 
اصال قصد اذیت کردن شما را ندارم. 
من فقط سئوالي را که در ذهنم نقش 

بست بر زبان آوردم.
ـ مطبوعات رسانه هستند و رسانه 
یعني یک ارتباط دو سویه. در واقع 
ارکان  از  یکي  عنوان  به  مطبوعات 
دارد  را  وظیفه  این  مدني  جامعه 
را  خود  مخاطبان  مطالبات  هم  که 
هم  و  کند  منتقل  قدرت  به سطوح 
اطالعاتي را از سطوح قدرت به مردم 
عنوان  به  مطبوعات  کند.  منتقل 
دارد.  وظیفه اي  چنین  چهارم  رکن 
رساندن  و  رسالت  این  انجام  مهم 
پیام است. حاال ممکن است بهترین 
وسیلة آن گاه مطبوعات باشد و گاه 
رسانه اي دیگر. من در صدا و سیما به 
عنوان کارشناس سیاست و حکومت 
آمریکا مشغول به کار بودم. احساس 
زمینة  در  که  بود  این  همیشه  من 
شناخت سیاست هاي آمریکا و تنظیم 
کشور  این  به  نسبت  دیپلماسي مان 
هستیم.  زیادي  کاستي هاي  دچار 
از سیاست هاي  که  دارند  مردم حق 
مطلع  خودشان  به  نسبت  آمریکا 
را  کشورشان  دیپلماسي  و  باشند 
هم  که  من  بشناسند.  آن  برابر  در 
این  در  که  داشتم  را  این  دغدغة 
بدهم  کافي  اطالعات  مردم  به  باره 
و هم دغدغة منافع ملي مان را، قلم 
براي  مردم  نیازهاي  به  تا  برداشتم 
روزنامه  البته  بدهم.  پاسخ  دانستن 
خودش آنقدر جاذبه دارد که سواي 
از همة اینها دوست داشتني باشد. من 
روزنامه نگاري را دوست دارم. خیلي 

هم دوست دارم.

تأسف من هرگز کافي نخواهد بود 
که نمي توانم حس عمیقي را که در 
به  بود  کرمي جاري  مهران  واژه هاي 
شما منتقل کنم. شما باید صداي آرام 
او را مي شنیدید تا مي فهمیدید با همة 
سکوت و کم حرفي اش چقدر احساس 
و هیجان در جمله هایش وجود دارد.

ما كه مي خواستيم زمين را مهربان كنيم، خود 
نتوانستيم مهربان باشيم

با »بهار« وداع كرديم زيرا در آنجا  كرامت ا نساني ارزشي نداشت!

اشاره
اين روزها كه يورش بزرگ براي پايان دادن به حيات 
مطبوعات نيمه مستقل )آخرين بازماندگان روزنامه هاي 
دوم خردادي( جريان دارد، رنجنامة »روزنامه نگاران« به 
قلم ژيال بني يعقوب همچون آئينه ايست بازتاب دهنده 
سينة زخمين و دلهاي خونين قلم به دستان در ايران به 

اصطالح اسالمي.
از دولت احمدي نژاد البته جز اين انتظاري نيست. دريغ 
كه در دولت »اصالح طلبان« نيز مطبوعات و مطبوعاتيان 
و  كه در عزا  بودند: مرغي  معروف  مشمول ضرب المثل 

عروسي سرش را مي برند!
 كتاب »روزنامه نگاران« چاپ تهران، نشر »روزنگار« 

است.

»دنباله دارد«           

۱۳

ژيال
بنی يعقوب

ابراهيم حاتمی كياآخرين شماره روزنامه بهار در دست يک روزنامه فروش
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سخنان  پی  در   – صدیقی  نادر 
آقای عبدالکریم سروش )حسین حاج 
 فرج اهلل دباغ( یکی از مبلغان موسوم به 
»نواندیشان دینی« و از مریدان آقای 
روح اهلل خمینی در وصف میزان سواد 
حکومت  نخستین  بنیانگذار  دانش  و 
ازاعتراض  موجی  ایران،  در  اسالمی 
رسانه ها  در  ایشان  علیه  حمله  و 
برخاست،  اجتماعی  شبکه های  و 
اخیر  سال  چهل  در  که  حمله هایی 

همتا نداشته است.
حتا اعتراض و مخالفت با  اشخاص 
معروفی مانند آیت اهلل صادق خلخالی 
سیدابراهیم  حجت االسالم  و  گیوی 
رئیسی  به  معروف  رئیس الساداتی 
نایب  و  قضاییه  قوه  جدید  )رییس  
رئیس خبرگان رهبری( و دیگرانی که 
با اتهام سنگین کشتارهای جمعی، از 
بدنام ترین مقام های جمهوری اسالمی 
میزان  این  به  تا  می شوند،  محسوب 
دالیل  ازجمله  شاید  است!  نبوده 
فرهنگی«  واکنش ها »جایگاه  اینگونه 
آقای  سروش )دباغ( باشد که صادق 
خلخالی ها از آن بهره ای نداشته اند. با 
این حال ایشان در ستایش اغراق آمیز و 
ناباورانه از روح اهلل خمینی تنها   نبوده 
که  اشخاصی  او  از  پیش  نیست.  و 
و  دارند  و  داشته  هم  جهانی  شهرت 
از مقام علمی معتبرتری نیز برخوردار 
بوده اند در تمجید از بنیانگذار  یکی از 
مخوف ترین رژیم ها و مکاتب مذهبی، 

راه مبالغه پیموده اند.
از به ثمر رسیدن  در ماه های پیش 
و  ایرانی  نامداران  اسالمی،  انقالب 
نظریه پردازان  فیلسوفان مشهورغربی، 
وسیاستمداران و روزنامه نگاران چندی 
به  باورنکردنی  نحوی  به  که  بودند 
ستایش و تجلیل مقام علمی و   درجه 
هوشمندی روح اهلل خمینی برخاستند 
روحانی  این  درباره  ُگنده گویی  و 
ساده اندیش را  تا  بدانجا پیش بردند  
نجاتبخش   مسیح  یک  از  گویی  که 

تازه ای سخن می گویند!
رهبران  و  مبشران  آنکه  جالب تر 
فکری جنبش چپ در اروپا و آمریکا 
بیش از پیروان خمینی در این زمینه 
کاذب  شخصیتی  او  به  رفتند،  پیش 
بخشیدند و او را قدیسی قلمداد کردند 
که در دهه های پایانی قرن پرهیاهوی 
گویی  تا  کرده  ظهور  میالدی  بیستم 

بشریت را از زوال رهایی بخشد!
درواقع  افرادی مانند  ژان پل سارتر 
جنجالی  مکتب  بنیانگذاران  از  یکی 
و  نیز همفکر  و  »اگزیستانسیالیسم«، 
همچنین  و  فوکو  میشل  او  هموطن 
سیمون دوبووار نویسنده و فعال حقوق 
فرانسه،  در  و چهره های دیگری  زنان 
 Andrew( ریچارد کاتم و آندرو یانگ
آمریکا   در    )Jackson Young
که  بودند  روز  چپگرای  روشنفکران 
خمینی را به مرتبه ی »امام« و معبود 
ارتقا  »زحمتکشان«  و  »مستضعفان« 
دادند بی آنکه اندکی در افکار پریشان و 

واپسگرای او مطالعه کرده باشند.
اندرو یانگ نماینده برگزیده جیمی 
در  دمکرات  جمهوری  رییس  کارتر 
سازمان ملل متحد در تعریف و تمجید 
هم  را  چاپلوسی  مرزهای  از خمینی، 
درنوردید و طی سخنرانی در سازمان 
و  نجات دهنده«  »قدیس  را  او  ملل، 
و  نامید  دمکرات«  »سوسیال  حتی 
مدعی شد که نهضت اسالمی خمینی 
الهام  بشر  حقوق  جهانی  منشور  از 

گرفته است!
هوشنگ نهاوندی از دولتمردان دوران 
گسترده ای  پژوهش  که  دوم  پهلوی 
غرب  جهان  روشنفکران  نقش  درباره 
از جمله فرانسه در تبلیغ  بی نظیر به 
انجام  انقالب اسالمی  سود خمینی و 
داده و کتاب ها و مقاله های فراوانی  در 
این زمینه منتشر کرده، در کتاب خود 
به نام »خمینی در فرانسه« می نویسد: 
از  پشتیبانی  کمیته  چند  »درفرانسه 
آنها  ریاست  که  شد  تشکیل  آیت اهلل 
و  دوبووار  سارتر، سیمون   پل  ژان  با 

میشل فوکو بود.«
این تصور اگر ناممکن نباشد، بسیار 
ناباورانه و دشوار می نماید که هیچیک 
از این روشنفکران نامدار، پروفسورها و 
روزنامه نگاران مدعی آزادی و آزادگی 
دیدگاه  و  پیشینه  در  اندکی  حتا 
قشری ترین  از  یکی  رهبر  واپسگرای 
و  مطالعه  مدرن  تاریخ  انقالب های 

پژوهشی نکرده بودند.
در کتاب »خمینی در پاریس« آمده 
کاکرافت  جیمز  پروفسور  که  است 
از   )James D. Cockcraft(
در  راتگرز  دانشگاه  پیشین   استادان 
مقاله ای  در  آمریکا  نیوجرسی  ایالت 
نوشت،  تایمز  نیویورک  روزنامه  در 
به  آیت اهلل  اقتصادی  برنامه های 

معضلی به نام خمینی

جامعه  فقیر  و  تنگدست  طبقه  سود 
)مستضعف( و با نظارت کامل  دولت، 
جهت جلوگیری از اجحاف  و با هدف  
این  بود.  خواهد  ثروت  عادالنه  توزیع 
پروفسور مدعی بود که چنین جزییاتی  
را از زبان شخص خمینی و درجریان 
پاریس  در  اقامتگاهش  در  او  با  دیدار 
شنیده و شگفتا که این ادعا را از جانب 
عبارت  بعدها  که  کرد  عنوان  کسی 
اقتصاد   « نشدنی  فراموش  و  معروف 

مال خَره« را بر زبان جاری کرد!
او  از  که  دیگری  روشنفکر چپگرای 
ایرانیان  برخی  برای  نامش  و  یاد شد 
کاتم  ریچارد  پروفسور  آشناست، 
دانشگاه  در  مدتی  کاتم  آقای  است. 
و  می کرد  تدریس  پیتزبورگ  معروف 
در بلبشوی انقالب اسالمی در ایران از 
جمله مشاوران سایروس ونس رئیس 
دیپلماسی دولت جیمی کارتر بود ودر 
این  بر  مشاوره های خود گویا همواره 
نکته تاکید می کرده که آیت اهلل هیچ 
تمایلی به دخالت در امور سیاسی ندارد 
ایران  و بر آن نیست که در حکومت 

نقشی ایفا کند.
مشکل بتوان قبول داشت که ریچارد 
کاتم نیز مانند بسیاری دیگر از مقام های 
دولت وقت آمریکا از تز »والیت فقیه« 

خمینی آگاهی نداشته است.
در روند بزرگنمایی آیت اهلل خمینی 
و  باختری  اروپای  مکتوب  رسانه های 
آمریکایی به همراه رادیو و تلویزیون ها 
نیز سهم بسیار قابل توجهی ایفا کردند. 
روزنامه های معروفی که هر یک زمانی 
آزادی  از  پاسداری  افتخارآمیز  نماد 
دهنده  ترویج  و  انسان ها  برابری  و 
دمکراسی و احترام به قانون و مدنیت 
بودند، یکباره به آن چیزی تبدیل شدند 
عبارتی  به  و  نیوز«  »فیک  امروزه  که 
نامیده می شوند. اخبار جعلی  ناشران 

در فرانسه روزنامه معروف »لوموند« و 
همتای  کمونیست آن »لیبراسیون« و  
»نوول اوبسرواتور« پیشگام این حرکت 

شوم بودند.
در لندن عالوه بر »بی بی سی فارسی« 
که به بلندگوی اختصاصی خمینی و 
هواداران سرخ و سیاه اش تبدیل شده 
بود و روز و شب اخبار انحصاری انقالب  
جعلی  گزارش های  مقاطعی   در  و 
پخش  ایران   آشفته   مردمان  برای  
می کرد، روزنامه هایی مانند »گاردین« 
پادشاهی  دولت  از  هم  »آبزرور«  و 
ایران یک دیو خون آشام و از خمینی 
و انقالب اسالمی اش به عنوان فرشته ی 

رحمت نام  می بردند.
ابزارهای  اگرچه  نیز  شرق  ابرقدرت 
و  رفقا  با  مقایسه  در  تبلیغانی اش 
بود  حقیرانه  اروپایی اش  هم مسلکان 
ولی برنامه های فارسی رادیو »مسکو«، 
»برلین«، »پیک ایران«، »پکن« و… هر 
یک در ساعت های متفاوت اخبار جعلی 
و گفتارهای انقالبی پخش می کردند.

در همان زمانی که این روشنفکران 
آتالنتیک،  سوی  دو  در  انقالبی  چپ 
شخصیت  یک  درباره  قلمفرسایی  به 

روح اهلل خمینی  قالب  در  ولی  خیالی 
پرداخته بودند، شخصیت های دیگری 
نیز تصویری واقعی از خطر ظهور یک 
دیکتاتورمذهبی و حکومتی خون آشام 
که  صداهایی  می کردند،  ترسیم 
درهیاهوی گوشخراش انقالبیون سرخ 

و سیاه گم می شد.
افغان تبار  دولتمرد  خلیلزاد  زلمای 
در    آمریکا  اسبق  نماینده  آمریکایی،  
پیشین  سفیر  و  متحد  ملل  سازمان 
این کشور درعراق و افغانستان که هم 
اینک نماینده رییس جمهوری آمریکا 
افغانستان  در گفتگوهای جاری صلح 
است هنگام شروع انقالب اسالمی در 
ایران، استادیارعلوم سیاسی در دانشگاه 

کلمبیا در نیویورک بود.
در آوریل 201۶ میالدی )اردیبهشت 
در  خلیلزاد  آقای  خورشیدی(   1۳9۵
گفتگویی اختصاصی که با وی داشتم 
خاطرات  خواندنی   کتاب  در  نیز  و 
خود با نام »نماینده، از کابل  تا کاخ 
سفید، سفر در جهان آشفته«، به تنها 
دیدارش  با آیت اهلل خمینی اشاره کرده 

که بسیار تأمل برانگیز است.
مشاور  برژینسکی  زبگنیف  با  که  او 
کارتر  جیمی  دولت  ملی  امنیت  امور 
مجاهدین  حامی  سیاست گذار  و 
اشغالگران  با  پیکار  در  افغانستان 
این  شرح  می کرد،  همکاری  روسی 
بیان کرده است:»من  را چنین  دیدار 
تصمیم   19۷۸ در  شرل،  همسرم،  و 
گرفتیم که  شب آخر سال  را در شهر 
زیبای پاریس بگذرانیم. برنامه سفر به 
پاریس را تدارک دیدیم. در آنموقع من 
بیشتر به آشفتگی ها و نابسامانی های 
رو به گسترش سیاسی در خاورمیانه 
می اندیشیدم. در افغانستان کودتا شده 
گسترده،  تظاهرات  ایران،  در  و  بود 
رهبری شاه را به چالش کشیده بود. 
با رهبر  ازاین رو فکر کردم که دیدار 
اصلی مخالفان دولت ایران در شهرک 
پاریس  حومه  در  واقع  لوشاتو  نوفل 

جالب و آموزنده خواهد بود.«
وی ادامه می دهد:  »یکی از همکارانم 
دستیاران  از  یکی  یزدی  ابراهیم  نام 
خمینی را به من  داد. آدرس دقیقی 
نداشتم ولی مهم نبود. در نوفل لوشاتو 
به محض پیاده شدن از قطار تنها کاری 
که باید می کردیم دنبال کردن صفی از 
ایرانیان بود که  به یکسو روان  بودند. 
یکی از آنان که تصور می کرد من ایرانی 
و از طرفداران خمینی هستم، با من به 
گفتگو پرداخت و هنگامی که به یک 
مرا  رسیدیم،   کوچک  معمولی  خانه 
مستقیم به نزد یزدی راهنمایی کرد. 
معرفی  دانشگاهی  یک  را  خود  من 
کردم و از یزدی پرسیدم که برای چه 
او که یک تکنوکرات میانه رو است برای 
فردی مذهبی فعالیت می کند؟ ابراهیم 
یزدی اطمینان داد  که خمینی تنها 
از  بعد  و  است  تشریفاتی  رهبر  یک 
دوره  یک  دستخوش   ایران  انقالب، 
عادی سازی خواهد شد و روحانیان به 

حوزه های خود برخواهند گشت.«

تهران؛ عکس مربوط به سال ۲۰۰۰

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز
تقدیم به حاج عبدالکریم سروش دباغ

محمدرضا عالی پیام )هالو(

من شنیدم باز هم مستر سروش
لیک سوراخ دعا گم کرده است

از برای دسته ی دباغ ها
حرف هایش آبکی بودند و سست
ای سروش ای مرد موالنا شناس

یا ندانی هیچ چیز از مثنوی
»دانش انوار است در جان رجال

خوب بود ای ناف تحلیل و سخن
قبل از آن که ایده پردازی کنی

دگمه ی زیر گلو را باز کن
راه خون بر مغز خود را بسته ای

این مدیریت اگر مطلوب بود
پس چرا از آن گرفتی فاصله

خیز و برگرد و بیا در کشورت
کن تنفس در هوای این بهشت
ای سروش نان به نرخ روز خور

کشورت برگرد تا با چشم خویش
تا ببینی در صف مرغ و شکر

مزد یک هفته حقوق کارگر
تا ببینی کودکان کار را
آن زباله  گردهای بی نوا

این طرف فقر و فغان بی قیاس
این طرف سرمایه از کف داده ها
هیچ دیدی یا شنیدی ای برار

بعد از آن یک سر به زندان ها بزن
این همه اندیشمند بیست را

جرمشان: آزادخواهی، انتقاد 
آن سوادی را که کردی ادعا

مردک دباغ، آقای سروش
دور ایران عزیزم را بگرد

تا ببینی پشت ملت دشنه را
یک نظر دریای هامون را ببین

آن سواد فقهی ناز ملس
سوی دریای ارومیه بکوش

هیچ آیا از خودت کردی سوال
بعد از این ایرادهای وارده

شد اگر گوشی تو روزی خراب
یا اگر اسهال یابد بچه ات

یا اگر ماشین تو شد آش و الش
شیر حمامت اگر چک چک کند

طایرت را از برای پنچری
از برای زایمان خانمت

یا کلید خانه گم کردی اگر
قند خون تو اگر باشد زیاد

یا فشارت رفت اگر باال کمی
زیپ شلوارت اگر روزی شکافت

گوش شیطان کر، اگر گشتی کچل
تا که طرح این جهان انداختند

هی، کجا رفتی سروش خوشگلم
بگذریم از کوروش و از داریوش

لیک از تاریخ صد سال اخیر
آن رضا شاهی که خواندی بیسواد

بین صدها مشکل ریز و درشت
تا توی بی مایه تعطیلش کنی

بگذریم از کارهای دیگرش
این یکی کافیست تا روز ابد

با تو هستم حاج شیخ عبدل کریم
بعد از این، هرگاه گویی حرف نو

تا مبادا بار دیگر سو شوی 

یافت سوراخی، دعا را کرده توش
چون نمک بر زخم مردم کرده است
نیست مشکل این چنین شلتاق ها

ُمردم اندر حسرت فهم درست
در تعجب مانده ام از این قیاس
یا نخواندی بیت زیر از مولوی:

نی ز راه دفتر و نی قیل و قال«
ای کریم ناز عبدل دار من

خود کاله خویش را قاضی کنی
بعد از آن این ُطّرهات آغاز کن
با دو پا جای بزرگان جسته ای

مملکت داری شیخان خوب بود
رفته ای از این مدینه فاضله

تا بگیری این همه ُگل در برت
تا بنوشی انگبین و شیرخشت

با هواپیما و یا اسب و شتر
بنگری احوال این خلق پریش

مردم بی خانمان دربدر
با دو کیلو گوشت باشد سر به سر

روسپی زن های شوهردار را
در بدر دنبال یک لقمه غذا

آن طرف دزدی و رانت و اختالس
آن طرف آقا و آقازاده ها

از فروش کیش و قشم و چابهار
بی گناهان را ببین از مرد و زن

متهم های محیط زیست را
دانش و آگاهی و فهم و سواد

توی این مخروبه جرم است و خطا
بعد از آن یک کفش از آهن بپوش

تا ببینی فقه و عرفانت چه کرد
آن طرف زاینده رود تشنه را
آب شور رود کارون را ببین

شاهکارش سد گتوند است و بس
تا ببینی حال زارش را سروش

علت مرگ درختان شمال
مرد و مردانه جوابم را بده

می بری پیش فقیهی مستطاب؟
با فقیهی می نمایی مشورت؟

یک فقیه از حوزه می آری براش؟
از فقیه عارفی جویی مدد؟

پیش دانای فقیهی می بری؟
یک فقیه عارف آری از قمت؟

یک فقیه عادلی سازی خبر
چاره جویی از فقیهی باسواد
چاره جویی از فقیه اعلمی؟

عارفی از قم برایش چاره یافت؟
چاره نزد عالم اهل محل؟

هر کسی را بهر کاری ساختند
مانده یک حرف دگر روی دلم

چون زیادی هست از فهم سروش
با تو گویم ماجرایی دلپذیر

بود فردی بی سواد اما خبیر
ساخت دانشگاه در آن هیر و ویر

گاه بی مایه. بود نان فطیر
تو فقط این شاهکارش را بگیر

نام او ماند: رضا شاه کبیر
ای که پاهایت فراتر از گلیم

قبل گفتن در دهان خود بجو
سوژه ی شعر من هالو شوی

خلیلزاد در ادامه تعریف کرد: »یزدی 
مرا به اتاقی برد که با فرش های با شکوه 
مذهبی  چهره های  تصاویر  و  ایرانی 
دیوار ساعتی  روی  و  بود  تزئین شده 
فاخته دار اروپایی قرار داشت که ظاهرا 
از ساکنان پیشین بجا مانده بود. با من 
ظاهرا  تا  گرفت  صورت  مصاحبه ای 
پیشینه مرا به گونه غیررسمی بررسی 
کنند. فردای آن روز در ویالی مجاور با 

خمینی مالقات کردم.
چهارزانو  روحانی  کامل  لباس  با  او 
لبخندی  هیچ  بدون  ولی  مودبانه 
نشسته بود. بی خبر از اینکه من فارسی 
خمینی  دستیاران  از  یکی  می دانم، 
این استاد آمریکایی  او  گفت »به  به 
و  دمکراسی  دنبال  به  ما  که  بگویید 
حقوق زنان هستیم؛ این چیزی است 

که آمریکاییان دوست دارند بشنوند.«
دیپلمات آمریکایی افغان تبار در ادامه 
گفت: »من از خمینی در مورد دیدگاه 
چه  اینکه  و  ایران  برای  سیاسی اش 
طرحی برای اداره کشور دارد پرسیدم.  
خمینی نگاهی کوتاه به من می انداخت 
خود  ریش  به  دستی  نیز  گاهی  و 
می کشید، با این حال خود را عالقمند 
به گفتگو نشان می داد،  با ژستی که 

نشان از جذبه و کاریزما داشته باشد.
شروع کرد که، رژیم شاه یک رژیم 
دولت  اینکه  برای  است  نامشروع 
که  نیست  اسالمی  احکام  اساس  بر 
ملت چقدر مرفه باشد. شاه به خاطر 
دنیاگرایی و سرکوب داخلی ارتباط اش 
را با مردم ازدست داده است. در ادامه 
افالطون  به کتاب »جمهور«  اشاره  با 
در  که   کرد  اضافه  نمونه،  عنوان  به 
به دست  جمهوری اسالمی،  قدرت  
را می دانند،  اسالم  قوانین  کسانی که 

یعنی روحانیون عمل خواهد شد.
مصاحبه  ادامه  در  خلیلزاد  آقای 
خمینی  »از  می گوید:  اختصاصی 
ایده  می تواند  چگونه  که  پرسیدم 
جنبه های  با  را  روحانیت  رهبری 
او  بدهد؟  وفق  حکومتداری  عملی 
دستو رالعمل های  روحانیون  گفت 
کرد  تدوین خواهند  را  دولت  اخالقی 
و تکنوکرات ها مهارت های اجرایی الزم 
بنیادگرایان  برنامه های  برای اجرای  را 
گفتگو،  پایان  در  کرد.  فراهم خواهند 
که  داد  به دستیارش دستور  خمینی 
مجموعه بزرگی از کتاب ها و مقاله ها و 
نیز نوارهای کاست از سخنرانی های خود 
را به من بدهد. قرار شد هنگامی که همه 
را مطالعه کردم، دوباره مالقات کنیم.«

خاطره  این  درپایان  خلیلزاد  زلمای 
برگشتم،  »آشفته  می گوید:  تاریخی 
مجموعه  خمینی  که  شدم  متوجه 
روشنی از تفکرات تمامیت خواه است 
و نقشه در هم تافته ای نیز برای پیاده 
شامل  هم  نوشته ها  دارد.  آنها  کردن 
و  ساختگی  گاه  و  شریرانه  تبلیغات 
به  کتابی  و  بود  شاه  مورد  در  جعلی 
»عامل  شاه  اینکه  بر  شاهدی  عنوان 
صهیونیسم« است! عکسی از مالقات 
رهبر  پرز  شیمون  با  شاه  صمیمانه 
اسراییلی چاپ کرده بود ولی در عکس 
نکته عجیبی نظرم را جلب کرد، وقتی 
بیشتر دقیق شدم دیدم که آن شخص 
شیمون پرز اسراییلی نبود  بلکه »پرز« 
رییس جمهوری ونزوئال بود در نشست 
آیت اهلل   عقیده  اما  حیرت آور  اوپک!  
مدعی  خمینی  بود؛  حکومت  درباره 
بود که تا ظهور امام دوازدهم و اعالم 
آخر زمان، قدرت سیاسی مشروع تنها 
می تواند متعلق به رهبر دینی و پیروان 
کلمبیا  دانشگاه   به  وقتی  باشد.  او 
او و برداشت های  برگشتم، حرف های 
خود را با همکاران و شاگردان ایرانی ام 
در میان گذاشتم ولی آنها  برافروخته 
برداشت  مقابل   در  اغلب  نام شاه،  از 
انقالب، به سخن و  از  مشعشانه خود 

برداشت های من اعتنایی نداشتند.«*
با بررسی گفته های مقام های دولتی  
و  مهم  رسانه های  و  دانشگاهیان  و 
چپگرای آمریکا علیه پادشاه  و دولت 
ایران، برداشت دانشجویان آقای زلمای 
خلیلزاد نمی تواند موجبی برای سرزنش 

آنان باشد.
دانشگاهیان  از  آبراهامیان  یرواند 
ازجمله  و  آمریکا  مقیم  چپگرای  
پادشاهان  شده  شناخته  مخالفان 
»ایران  باعنوان  هم  کتابی  که  پهلوی 
همان  در  نوشته،  دوانقالب«  بین 
دوران آشفتگی های ناشی از شورش ها، 
بی پروای  قتل های  و   آتش سوزی ها 
سرخ  انقالبیون  وسیله  به  بی گناهان 
عبدالکریم  از  پیش  سال ها  و  سیاه  و 
سروش به تمجید و تحسین خمینی 
پرداخت و در هر فرصتی از او چنان یاد 
کرد و می کند که گویی از مراد و مرشد 

بزرگ خود سخن می گوید.
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به یادماندگان
کشوری  پیشین  شخصیت های  از  شماری  نیز  سال13۹7  در 
ایرانی  استادان  تجارت،  و  صنعت  بخش  فعاالن  لشکری،  و 
دانشگاه های داخل و خارج کشور، چهره های سرشناس عرصۀ 
هنر، ادبیات، سینما و تآتر در ایران و دیگر نقاط جهان، روی در 
نقاب خاک کشیدند.اگر چه ذکر نام همه آنان مقدور نیست ولیکن 
کیهـان لندن به همان میزان که مقدور است به رسم دیرین، یاد این 
انسان های سختکوش، فرهیخته، وطن پرست را گرامی می دارد و 
با استفاده از فرصت، به بستگان و دوستان آنان تسلیت می گوید.

مهرداد پهلبد متولد 2۵ اسفند 129۵ نخستین وزیر فرهنگ و هنر ایران در 
سن 1۰2 سالگی در آمریکا درگذشت.

وی که در اصل »عزت اهلل مین باشیان« نام داشت پس از ازدواج با  شاهدخت 
شمس پهلوی خواهر شاه فقید در سال 132۵ تغییر نام داد. مهرداد پهلبد و 
شاهدخت شمس در اواخر دهه ی بیست خورشیدی پس از ازدواج و هنگامی 

که در آمریکا بسر می بردند از اسالم به مسیحیت گرویدند.
پهلبد پس از پایان دوران متوسطه در دبیرستان فیروز بهرام برای تحصیالت 
دانشگاهی در رشته ی معماری و ساختمان نخست به آمریکا و سپس به سوییس رفت.

پهلبد در سال  133۰ معاونت »وزارت فرهنگ« و ریاست اداره کل هنرهای 
زیبا را برعهده گرفت. در دوران نخست وزیری حسنعلی منصور بود که وی در 
سال 13۴3 به عنوان نخستین وزیر »فرهنگ و هنر« خدمات پرثمر خود را 

آغاز کرد و تا شهریور سال 13۵7 در دولت جمشید آموزگار ادامه داد.
پهلبد به گفته ی همگان یکی از مهمترین حامیان فرهنگ و هنر در ایران 
بود که از هیچ پشتیبانی برای گسترش رشته های هنری در ایران دریغ نکرد. 
وی از دولتمردان هنرمند و هنرشناس ایران و همچنین محبوب اطرافیان بود. 
خانواده ی پهلبد اهل فرهنگ و هنر و پدرش نصراهلل مین باشیان از موسیقیدانان 
عصر خود در دوره ی قاجار بود. مهرداد پهلبد نیز از کودکی با موسیقی و 
نوازندگی آشنا شد و این عالقه را پس از پایان تحصیالت در خارج کشور و 
بازگشت به ایران و قرار گرفتن در مسئولیت های فرهنگی به خدمت هنر گرفت.

فعالیت  به  مختلف  ارکسترهای  که  بود  پهلبد  مهرداد  وزارت  دوران  در 
نام »وزارت  و  تأسیس شده  ایران  و هنر در  پرداختند و خانه های فرهنگ 
فرهنگ و هنر« به راستی یادآور فعالیت های فرهنگی و هنری گشت که از 
جشن های مختلف در سراسر ایران تا برنامه های متعدد در رادیو و تلویزیون 
ملی را در بر می گرفت. پهلبد یکی از مؤثرترین دولتمردان تاریخ معاصر ایران 

در عرصه ی فرهنگ و هنر بود.
از  مهرداد پهلبد همسر خود شاهدخت شمس پهلوی را در سال 137۴ 

دست داد و خود نیز در کالیفرنیا درگذشت.

نوازنده  آهنگساز،  چشم آذر  ناصر 
خاطره انگیز  آثار  تنظیم کننده ی  و 
اثر سکته  بر  ایران  پاپ  در موسیقی 
قلبی در سن ۶7 سالگی در یکی از 

بیمارستان های تهران درگذشت.
بیماری  از  که  بود  مدتی  چشم آذر 
رنج می برد و شهریورماه سال گذشته 
دچار  کنسرت  اجرای  حین  در  نیز 
بیمارستان  به  را  او  و  شد  عارضه 
منتقل کردند. چشم آذر قصد داشت 
در  را  کنسرت هایش  تور  زودی  به 

خارج از ایران برگزار کند.
ناصر چشم آذر پیش از انقالب ۵7 
ترانه ها  زیباترین  سازندگان  از  یکی 
شده ای  شناخته  خوانندگان  برای 
و  رامش  ابی،  هایده، گوگوش،  چون 
با همکاری طوفان  بود. وی  مهستی 
داشت  پاپ  موسیقی  گروه  یک 
پنجاه  دهه ی  جوانان  میان  در  که 

خورشیدی بسیار محبوب بود.
»مداد  چون  معروفی  ترانه های 
»شب  آسمون ها«،  »خدای  رنگی«، 
خلوت«،  یک  تنهایی  »یک  عشق«، 
پرنده«، »سوغاتی«، »هجرت«،  »دو 
»عید  »شانه هایت«،  تار«،  »بزن 
چشم«،  »عسل  مبارک«،  شما 
»انار  نکن«،  »گریه  »رودخونه ها«، 

مهرداد پهلبد 

فرخزاد  فروغ  فرزند  شاپور  کامیار 
پرویز شاپور در سن ۶۶سالگی در  و 

تهران درگذشت.
کامیار شاپور فرزند فروغ فرخزاد و 
سال  در  29 خردادماه  شاپور  پرویز 
و  بود  نقاش  او  آمد.  دنیا  به   1331
اجرا  خیابانی  موسیقی  هم  مدتی 
فلزی  مجسمه  یک  »عشق  می کرد. 
از  معطر طالیی«  »نورهای  و  است« 
شاپور  کامیار  اشعار  مجموعه   جمله 
مروارید  انتشارات  توسط  که  هستند 

در سال 1392 منتشر شدند.

دوبالژ  هنر  پیشکسوت  زند  بهرام 
دلیل  به  فروردین ماه،  هجدهم  روز، 
درگذشت.  سرطان  بیماری  به  ابتال 
در   132۸ سال  در  که  هنرمند  این 
 13۴۴ سال  از  شد،  متولد  تهران 
به  سال ها  و  کرد  آغار  را  دوبالژ  هنر 
می کرد. فعالیت  دوبالژ  مدیر  عنوان 

سریال های  دوبالژ  سرپرستی  او 
»جنگجویان  چون  شده ای  شناخته 
و  هلمز«  »شرلوک  کوهستان«، 
با  و  داشت  عهده  به  را  »ناوارو« 
هنرپیشگان  جای  به  مهارت  و  هنر 
رنو،  ژان  دنیرو،  رابرت  معروفی چون 
مل  کانری،  شون  هاپکینز،  آنتونی 
کرو،  راسل  کلونی،  جورج  گیبسون، 
بروس ویلیس، جان تراولتا، جیسون 
استاتهام، دانیل دی لوییس و نیکالس 
کیج در فیلم هایشان صحبت می کرد.

»جان  »گالدیاتور«،  در  او  صدای 
خشمگین«،  و  »سریع  سخت«، 
دسته های  و  »دار  »شجاع دل«، 

بهرام زند

مرکز  بنیانگذار  یارشاطر  احسان 
دانشنامه  و  ایران شناسی  مطالعات 
دانشگاه  بازنشسته  استاد  و  ایرانیکا 
کلمبیا روز شنبه دهم شهریورماه در 

سن 97 سالگی درگذشت.
مطالعات  تمام وقت  استاد  اولین  او 
ایران شناسی در دانشگاه آمریکا پس 
بیش  که  بود  دوم  جهانی  جنگ  از 
این  علمی  هیئت  در  سال   ۴۰ از 

دانشگاه عضویت داشت.
دبیر  عنوان  به  یارشاطر  احسان 
تاریخ طبری  ترجمه ۴۰ ساله  ارشِد 
َسرویراستار  و  بنیانگذار  همچنین  و 

دانشنامه ایرانیکا فعالیت کرد.
مجموعه ی  یک  ایرانیکا  دانشنامه 
جامع  و  پیشگام  تحقیقاتی-علمی 
تهیه  محقق  صدها  توسط  که  است 
بطور  دانشنامه  این  است.  شده 
گسترده و جامع به مطالعه و بررسی 
خاورمیانه،  در  ایران  تمدن  و  تاریخ 
قفقاز، آسیای مرکزی و شبه قاره هند 

و تاریخ ادبیات ایران اختصاص دارد و 
ارائه می دهد. تاریخچه دقیق آنها را 

در سال  یارشاطر  احسان  پروفسور 
 192۰ با  برابر  خورشیدی   1299
متولد شد.  میالدی در شهر همدان 
را  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکترای  او 
 19۴7 سال  در  تهران  دانشگاه  از 
مطالعات  مدرسه  در  و  کرد  دریافت 
دانشگاه  آفریقای  و  زمین  مشرق 
خود  ارشد  کارشناسی  مدرک  لندن 
ایران  باستانی  زبان های  رشته  در  را 

در سال 19۴۰ میالدی اخذ نمود.
دانشگاه  به   19۵۸ سال  در  وی 
ایران  مطالعات  مرکز  و  رفت  کلمبیا 

را در سال 19۶۸ تأسیس کرد.
کتاب های  یارشاطر  پروفسور 
در  فارسی  شعر  جمله  از  متعددی 
نهم  قرن  اول  نیمه  شاهرخ  عهد 
گویش های  زبان  دستور  و   )19۵3(
نگارش  به  را   )197۰( جنوبی  تاتی 

درآورد.

سوگل  بانو  ناگهانی  درگذشت 
مبارز  و  بشر  حقوق  فعال  آیرم 
جمهوری  رژیم  علیه  خستگی ناپذیر 
و  هم میهنان  از  بسیاری  اسالمی 

مبارزین را در بهت فرو برد.
سوگل آیرم از نسل سوخته فاجعه 
سال ۵7، در نوجوانی مجبور به ترک 
پرقدرت  و  تالش  با  او  شد.  وطن 
بهترین  با  را  خود  عالیه  تحصیالت 
که  دلی  با  و  رساند  پایان  به  نتیجه 
از عشق وطن شعله ور بود با فعالیت 
برای  مبارزه  و  بشر  حقوق  امور  در 
ایران آزاد و سکوالر لحظه ای از پای 
ننشست. بانویی مبارز که  به سیستم 

پادشاهی پارلمانی باور داشت و برای 
و  دسته ها  بین  همگرایی  و  اتحاد 
جمهوری  رژیم  مخالف  گروه های 
سوگل بانو  می کرد.  تالش  اسالمی  
به  کمک  در  خود  مال  و  جان  از 
اجتماعی  دالیل  به  که  هم میهنان 
وطن  ترک  به  مجبور  سیاسی  و 
عمر  لحظات  آخرین  تا  می شدند 
نداشت. حتی پس  کوتاه خود دریغ 
از پایان زندگی خود با اهدای اعضای 
بدن خویش نهایت بشردوستی خود 
انساندوستی  از  رساند.  اثبات  به  را 
می توان  راحتی  به  او  توانایی های  و 

ساعت ها سخن گفت.

و  قدیمی  همکار  محمدی  ناصر 
دنبال  به  لندن  کیهان  صمیمی 
به  جان  طوالنی  بیماری  دوره  یک 

جان آفرین تسلیم کرد.
و  خوانندگان  برای  محمدی 
رسانه های  بینندگان  و  شنوندگان 
آشنایی  کامال  چهره  ایران  از  خارج 
و  انتقاد  برای  را  فرصتی  هیچ  او  بود. 
از  مالیان  رژیم  گردانندگان  استهزای 

دست نمی داد.
تهران  جنوب  در  محمدی  زنده یاد 
زاده شد و دوران دبستان و دبیرستان 
وارد  سپس  کرد.  طی  همانجا  در  را 
مدرسه عالی بازرگانی در شمال شهر 
شد و حین تحصیل در چند دبیرستان 

تدریس نیز می نمود.
در  لیسانس  دریافت  از  پس  وی 
در  آن  مرکز  که  استانداردها  موسسه 
اوایل  تا  و  شد  کار  سرگرم  بود  کرج 
موسسه  دفتر  مدیر  در سمت  انقالب 
نوری  همراه  داد. سپس  ادامه  کار  به 
همسر مهربانش که همکار اداری او بود 

و فرزندانش به لندن کوچ کرد.
را  خود  همکاری  چندی  از  پس 

سوگل آیرم )وین(

عزت اهلل انتظامی متولد 31 خردادماه 
سال 13۰3 در محله سنگلج بود. از 
سال 132۶ وارد عرصه بازیگری تئاتر 
شد و پس از فارغ التحصیلی از دانشکده 
هنرهای زیبای تهران در سال 1331، 
برای ادامه تحصیل به مدرسه شبانه  
تئاتر و سینما در هانوفر آلمان رفت 
بازگشت. ایران  به  سال 1337  در  و 

بازیگران برجسته ی  انتظامی از نسل 
تئاتر قبل از انقالب در ایران بود ولی 
دیگر  تئاتر  عرصه  در  انقالب  از  پس 
فعالیتی نداشت. او در دوران پررونق 
تئاتر ایران در اداره هنرهای دراماتیک 
که به وسیله دکتر فروغ تأسیس شد 
با جعفر والی، جمشید مشایخی، علی 
داوود  خسروی،  رکن الدین  نصیریان، 
همکاری  جوانمرد  عباس  و  رشیدی 
کرد.حضور حرفه ای انتظامی در سینما 
با بازی در نقش »مش حسن« در فیلم 
»گاو« ساخته داریوش مهرجویی در 
اساس  بر  فیلم  این  بود.  سال 13۴۸ 
نمایشنامه ی »عزاداران بََیل« نوشته ی 

غالمحسین ساعدی تهیه شد.
سینماگران  اغلب  آثار  در  انتظامی 
مسعود  حاتمی،  علی  چون  برجسته  
ناصر  کیمیایی، رخشان بنی اعتماد و 

عزت اهلل انتظامی 

نیویورکی «، »خون به پا خواهد شد« 
و »پدرخوانده« فراموش ناشدنی است.

صحبت در سریال »2۴«، »از سرزمین 
شمالی« و سریال کارتونی »بچه های 
مدرسه والت« )دوبله: 13۶۴( از دیگر 

کارهای بهرام زند است.

مترجم  و  روزنامه نگار  ُمهری  حسین 
قدیمی و پیشکسوت ایرانی در سن ۸2 

سالگی در لس آنجلس درگذشت.
حسین ُمهری از روزنامه نگاران قدیمی 
و تاثیرگذار ایرانی بود که سال ها طوالنی 
به حرفه ی روزنامه نگاری اشتغال داشت 
و عمر خود را در راه این حرفه گذاشت. 
ادبیات  و  زبان  رشته  دانش آموخته  او 
انگیلسی از دانشگاه تهران بود و به عنوان 
نویسنده، مترجم و گزارشگر با رسانه های 
مختلف ایرانی همکاری می کرد.حسین 
از  مانند بسیاری  انقالب  از  ُمهری پس 
را  کشور  دیگر  حرفه ای  روزنامه نگاران 
رسانه های  با  پاریس  در  و  گفت  ترک 
و  ایران«  »قیام  و  »نهضت«  ملی گرای 
ملی  مقاومت  »نهضت  گفتاری  رسانه 
ایران« به مدت 11 سال همکاری مستمر 
از  در لس آنجلس  ُمهری  داشت.حسین 
سال 1991 همکاری خود را با رادیو 2۴ 
برنامه  و  شروع  ایران«  »صدای  ساعته 
 2۰ از  بیش  را  گفته ها«  و  »چهره ها 
سال تولید کرد و به گفتگو با چهره های 

سیاسی و فرهنگی پرداخت.
این روزنامه نگار و نویسنده بعد از توقف 
برنامه های »صدای ایران« در سال 2۰12 

با تلویزیون »اندیشه« همکاری خود را 
آغاز کرد.مصاحبه با صادق خلخالی حاکم 
شرع و معروف به »جالد« که مسئول 
قتل و اعدام های پایوران حکومت پهلوی 
جمهوری  مخالفان  دیگر  همچنین  و 
تا  رسیدن  قدرت  به  آغاز  از  اسالمی 
سال ها بعد از تثبیت این نظام بود، یکی 
است  ُمهری  جنجالی  مصاحبه های  از 
ریاست جمهوری  دور  نخستین  در  که 
حجت االسالم محمد خاتمی انجام شد 
اصطالح  به   صف  به  به  نیز  خلخالی  و 

»اصالح طلبان« پیوسته بود.

حسین ُمهری 

ناصر چشم آذر

ناصر محمدی 

و  مدیریت  به  »نیمروز«  روزنامه  با 
اصفهانی  پرویز  شادروان  سردبیری 
آغاز نمود و بعد از مدتی معاون او شد. 
محمدی سپس از »نیمروز« جدا شد و 
در سال 199۸ به کیهان لندن پیوست 
و همزمان با رادیو تلویزیون های صدای 
آمریکا، ایران فردا و کانال یک شهرام 

همایون همکاری داشت.
وی همچنین بطور دائم در جلسات 
»شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد« 

حضور می یافت.

احسان یارشاطر 

و  متنوع ترین  و  کرد  بازی  تقوایی 
متفاوت ترین نقش ها را ارائه داد.

این  سینمایی  فیلم های  دیگر  از 
به  می توان  ایران  سینمای  بازیگر 
»گاو«،  »پستچی«،  هالو«،  »آقای 
ُکرده«،  »صادق  »ستارخان«، 
»حاجی واشنگتن«، »گراند سینما«، 
آکتور  شاه  »ناصرالدین  »هامون«، 
»خانه ای  واقعه«،  »روز  سینما«، 
پرید«،  قفس  از  »دیوانه   آب«،  روی 
»گاوخونی«، »مینای شهر خاموش«، 
و  ابریشم«  آبی  »راه  سبز«،  »آتش 

»چهل سالگی« اشاره کرد.

انار«، »مگیرش از من«، »دلم تنگه«، 
»گل واژه«، »فردا تو می آیی«، »زائر« 
آهنگ های  مشهورترین  از  و… 
هستند. چشم آذر  ناصر  ساخته 

عشق«،  »باران  بی کالم  آلبوم های 
از  عشق«  »طلوع  شادی«،  »باران 
کارهای معروف اوست. ناصر چشم آذر، 
چشم آذر  منوچهر  کوچک  برادر 
است. ایران  مشهور  آهنگساز  دیگر 

کامیار شاپور 

پیشکسوت  حاجی نوری  حسن 
و  باستان  ایران  تاریخ  مجسمه ساز 
خالق سرستون تخت جمشید در شهر 
بوئنوس آیرس آرژانتین، در سن 92 

سالگی در تهران از دنیا رفت.
حسن حاجی نوری متولد 13۰۵ در 
جواهردشت بود. وی اولین آموزه های 
رحیم زاده  استاد  نزد  را  خود  هنری 
 1323 سال  در  و  فراگرفت  ارژنگ 
دایر  را  خود  شخصی  کارگاه  کارگاه 
کرد. بعدها به عنوان استاد نقاشی و 
هنرهای  کل  اداره  در  مجسمه سازی 

زیبا مشغول به خدمت شد.
با  سال133۶  در  هنرمند  این 
ساختن ماکت مجسمه اردشیر بابکان 
به کسب مقام اول مسابقه پیکره سازی 
نائل آمد و با کسب تجربه های بیشتر 
در ادامه به ساختن ماکت هایی از آثار 
ایران  ایران به سفارش موزه  باستانی 
باستان پرداخت. مجسمه های او بعدها 

حسن حاجی نوری 

امکان نصب در شهر را یافتند.
مجسمه های  آثار  مجموعه 
تاریخ  از  کارهایی  شامل  حاجی نوری 
که  هستند  شخصی  و  باستان  ایران 
مجسمه  مانند  درخشانی  آثار  شامل 
»آی  معروف  شعر  و  بابکان  اردشیر 

آدم ها«ی نیما یوشیج می شود.

مهرداد پهلبد و شاهدخت شمس پهلوی
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سال های  بازیکن  فرد  دانایی  ایرج 
دور تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان 
تیم تاج، صبح چهارشنبه 21 آذر، در 

بیمارستان نمازی شیراز درگذشت.
او  متولد 20 اسفند 1۳29 در یکی 
بود. سابقه  تهران  قدیمی  از محالت 
عضویت در تیم های عقاب و پاس را 
هم داشت. ایرج زننده نخستین گل 
جهانی  جام  در  ایران  فوتبال  تاریخ 
در  ایران  بود.  نیز  آرژانتین(   19۷۸(
این دیدار مقابل اسکاتلند قرار گرفت 
تمام  یک  بر  یک  تساوی  با  بازی  و 
زندگی  سال های  واپسین  در  شد.او 
و  شد  کبدی  عارضه  به  مبتال  خود 

تحت درمان قرار داشت.از دیگر افتخاراتی که این چهره دوست داشتنی برای 
بازی  برای  جهان  منتخب  تیم  به  شدن  دعوت  رساند  ثبت  به  ایران  فوتبال 
خداحافظی اسطوره سرشناس فوتبال برزیل یعنی پله بود که باعث شد تا او 

تجربه حضور در کنار پله، کرایوف و… دیگر را نیز به دست بیاورد.

علیرضا رضایی نویسنده و طنزپرداز، 
سری  سازنده  و  وبالگ نویس 
اثر  بر  »شفاف سازی«  کمدی های 

بیماری قلبی درگذشت.
خاطر  به  کمدین،  و  طنزپرداز  این 
اجرای طنزهای سیاسی بارها بازداشت 
شد و در نهایت از ایران مهاجرت کرد.

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

رشته مهندسی عمران تحصیل کرد ولی بعدها به عنوان کارگردان و طنزپرداز 
به فعالیت پرداخت. پس از خروجش از ایران، با برنامه »پارازیت« همکاری کرد 
که یکی از پربیننده ترین برنامه های طنز دوران خود بود. بازی علیرضا رضایی در 
نقش شهرام امیری در این برنامه غوغایی به پا کرد و به شدت مورد توجه مردم 
قرار گرفت.علیرضا رضایی در برنامه »شفاف سازی« که بطور مستقل اجرا و تهیه 
و در کانال یوتیوب خود منتشر می کرد، با تابوهایی چون مذهب و روحانیون 
می پرداخت. مردم او را در دوره های مختلف با عناوین بالگر، شهرام امیری و 
شفاف سازی به یاد دارند.علیرضا رضایی روز ششم آذر 9۷ بر اثر بیماری قلبی 

در شهر لیل فرانسه درگذشت.

تصویرگر  و  نقاش  صندوقی  صادق 
در  نوجوانان  و  کودکان  کتاب های 
تا هفتاد خورشیدی،  دهه های پنجاه 
که با اجرای طرح جلد کتاب های ژول  
کارت های  و  فرانسوی  نویسنده  ورن 
شهرت  به  »صدآفرین«  تشویقی 
رسید، پس از یک هفته کما، شامگاه 

چهارشنبه ۳1 امردادماه درگذشت.
صادق صندوقی متولد سال 1۳2۵ 
شغل  با  که  بود  همدان  شهر  در 
در  را  کارش  روستاها  در  آموزگاری 
در  و  کرد  شروع  پرورش  و  آموزش 
نقاشی و طراحی کتاب های  به  ادامه 
مشهورترین  پرداخت.از  درسی 

تصویرگری های وی داستان »اصحاب فیل« و »حضرت یونس« و کتاب های 
»جزیره  و  ماه«  به  »سفر  دریا«،  زیر  فرسنگ  هزار  »بیست  چون  ورن  ژول  

یخبندان« است.
در  دنیا  »دور  زیردریایی«،  »تونل  چون  کتاب هایی  تصویرگری  صندوقی 
و  مهیب«  »سفینه  زغال سنگ«،  معدن  »اسرار  شهاب«،  »شکار  روز«،   ۸0
تصویرگری  است.  داده  انجام  هم  را  ورن  ژول  نوشته  اقیانوس«  »گمشدگان 
کتاب های »شاهزاده و گدا«، »هزار و یک شب« و »جین ایر« نیز از آثار وی است.

پیشکسوت  قلیچ خانی  علیرضا 
کشتی  مدال آور  اولین  و  کشتی 
 2۳ دوشنبه  روز  ایران  برای  فرنگی 
سال  متولد  او  درگذشت.  مهرماه 
تحصیالت  از  پس  که  بود   1۳1۶
مقدماتی به باشگاه تاج رفت و فنون 
عالوه  قلیچ خانی  آموخت.  را  کشتی 
هم  فوتبال  و  والیبال  در  کشتی،  بر 

فعالیت می کرد.
افتخارات  قلیچ خانی  علیرضا 
فرنگی  کشتی  زمینه  در  بسیاری 
برنز  مدال  کسب  که  کرد  کسب 
 19۶1 مسابقات  در  فرنگی  کشتی 
یوکوهاما ژاپن یکی از آنهاست. مدال 

مدال  نخستین  کرد،  کسب  مسابقات  این  در  قلیچ خانی  علیرضا  که  برنزی 
کشتی فرنگی ایران بود.

بهرام شفیع مجری و تهیه کننده با 
سابقه برنامه »ورزش و مردم« عصر 
روز سه شنبه 1۷ مهرماه در سن ۶2 
سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.

برنامه  قدیمی ترین  مجری  شفیع 
و  »ورزش  برنامه  تلویزیون؛  ورزشی 
مردم« بود که حدود ۳0 سال اجرای 
از  پیش  او  داشت.  عهده  بر  را  آن 
دهه  اواسط  در  »نود«  برنامه  شروع 
فردوسی پور  عادل  اجرای  با   ،۷0
برنامه های  مجریان  پراقبال ترین  از 
سال  از  شفیع  بود.بهمن  ورزشی 

1۳۸۴ رئیس فدراسیون هاکی شد.

ناصر ملک مطیعی بازیگر پیشکسوت و خاطره ساز سینمای قبل از انقالب شب 
چهارم خرداد ماه در سن ۸۸ سالگی درگذشت. 

ناصر ملک مطیعی پیش از انقالب در بیش از 100 فیلم و سریال بازی کرد و 
در کنار فردین و بهروز وثوقی از محبوب ترین بازیگران دوران طالیی سینمای 
از  مانند بسیاری  ایران  انقالب اسالمی در  از  اما پس  بود. ملک مطیعی  ایران 
هنرمندان سینما و رادیو و تلویزیون اجازه کار و بازی در فیلم نیافت به جز 
یک نقش کوتاه در »نقش نگار«. با این وجود، مردم کوچه و خیابان، و دست 
در کاران سینما همچنان او را به عنوان یکی از بازیگران مردمی و محبوب در 

حافظه تاریخی حفظ کرده اند.
محافل  در  سینماگران  دعوت  به  عمرش،  آخر  سال های  در  ملک مطیعی 
پیدا می کرد  فیلم های سینمایی، حضور  اکران  افتتاح  و  غیردولتی  سینمایی 
ولی هرگز به صورت رسمی در سینمای پس از انقالب پذیرفته نشد. »ناصر« 
سینمای ایران از سال ها محرومیت از بازیگری و برخوردهای زننده مسئولین 

وزارت ارشاد و صدا و سیمای رژیم به شدت آزرده بود.
ممنوعیت از کار و ممنوع التصویر بودن این بازیگر محبوب، تا جایی پیش رفت 
که سال گذشته از پخش مصاحبه های ضبط شده اش در برنامه های »دورهمی« 
و »من و شما« در صدا و سیمای جمهوری اسالمی جلوگیری شد و مدیران 

باالدستی تلویزیون دولتی مانع حضورش در این رسانه ی انحصاری شدند.
ملک مطیعی همواره از دور بودن از مردم و سینما رنجیده خاطر بود. کاربران 
فضای مجازی و اهالی هنر و سینما، پس از انتشار خبر درگذشت این بازیگر 
قدیمی سینما، یاد و خاطره وی را گرامی داشتند و نسبت به سال ها ممنوعیت  

فعالیت و جلوگیری از پخش مصاحبه اش از صدا و سیما انتقاد کردند.
انقالب  از  پیش  فیلم های  از  بسیاری  در  و  بود  متولد 1۳09  ملک مطیعی 
بازی کرد. وی یکی از بازیگران عصر طالیی سینمای ایران بود که با فیلم هایی 
چون »قیصر«، »طوقی«، »کوچه مردها«، »بابا شمل« و »سه قاپ« در اذهان 
مردم ماندگار شد. او هم ستاره سینمای فارسی بود و هم با فیلمسازان موج نو 

سینمای ایران همکاری کرد.

سنت شکن  بازیگر  قهرمانی  ویدا 
همبازی  و  انقالب  از  قبل  سینمای 
فیلم  در  ملک مطیعی  ناصر  دیرین 
 ۸1 در  حوادث«  »چهارراه  جنجالی 
این  درگذشت.  آمریکا  در  سالگی 
بازیگر، عالوه بر ثبت اولین بوسه در 
تاریخ سینمای ایران، مؤسسس کافه 

ساخته  حوادث«  راه  »چهار  در 
و  قهرمانی  ویدا  خاچیکیان،  ساموئل 
بوسه  نخستین  ملک مطیعی،  ناصر 
ثبت  به  را  ایران  سینمای  تاریخ  در 
رساندند که تا پیش از آن، در سینمای 

ایران تابو به شمار می رفت.
ویدا قهرمانی درباره بازتاب های این 
او  اینکه پدرش  با  بود  سکانس گفته 

را »سدشکن« خوانده ولی از مدرسه اخراج شده است.قهرمانی در کنار ایرن 
و تهمینه از بازیگران زن مشهور دهه چهل و تضمین فروش فیلم های روی 
پرده بود. فیلم های »توفان در شهر ما«، »دشمن زن«، »یکی بود یکی نبود«، 
ننه«، »آتش  »بچه  »بچه های محل«،  است«،  روشن  »فردا  »افسانه شمال«، 
و خاکستر«، »گرگ صحرا«، »فریاد نیمه شب«، »صد کیلو داماد«، »دختران 
حوا«، »پستچی«، »خداداد«، »عشق و انتقام«، »صیادان نمکزار«، »کارآگاه 2« 
و مجموعه عروسکی »سرزمین خوشبختی« از جمله آثاریست که با بازیگری 
وی تهیه شده اند.ویدا قهرمانی در خارج از ایران نیز در فیلم های »تعطیالت 
سیاه«، »میهمانان هتل آستوریا«، »پیش از توفان«، »هزاران سال دعای خوب«، 
»سنگسار ثریا میم«، »شاه باب« و »جیمی وست  وود:قهرمان آمریکایی« ایفای 

نقش کرده است.

حسین عرفانی دوبلور قدیمی سینما 
و تلویزیون در سن ۷۶ سالگی بر اثر 
صداپیشگی  درگذشت.  ریه  سرطان 
در  آلمانی  بازیگر  هالروردن  دیتر 
جهانگیر  و  شو«  »دی دی  سریال 
فروهر در سریال »دایی جان ناپلئون« 
مفتش  تیمورخان  »نایب  نقش  در 

تأمینات« از مشهورترین آنهاست.
این دوبلور بیش از پنج دهه در هنر 
دوبالژ فعالیت می کرد و صدایش برای 
بوگارت در فیلم هایی  دوبالژ همفری 
و  »داشتن  شب«،  »سراسر  چون 
»دست  تاریک«،  »گذرگاه  نداشتن«، 
چپ خدا«، »کی الرگو«، »گنج های 

سیرا مادره« برای همیشه ماندگار شد.حسین عرفانی در فیلم ها و سریال های 
ایرانی بجای جهانگیر فروهر )دایی جان ناپلئون(، فرامرز قریبیان )گوزن ها(، 
کامران باختر )افعی(، بهمن مفید )داش آکل و خاطرخواه(، جمشید هاشم پور 
)دشمن( و اکبر عبدی )سفر جادویی( صداپیشگی کرد.عرفانی قبل از انقالب 
در فیلم سینمایی »حرمت رفیق« )1۳۵۶( و سریال »تلخ و شیرین« )1۳۵۳( 
استودیو  در  کسمایی  علی  شاگرد  نوزده سالگی  سن  در  کرد.او  نقش  ایفای 
مولن روژ بود و سال ها با احمد رسول زاده همکاری کرد. اولین نقشی که وی در 

آن صداپیشگی کرد، نقش اورسن ولز در فیلم »بیگانه« بود.
دیتر  و  هالیوود  آلمانی  بازیگر  شوارتزنگر  آرنولد  نقش های  ثابت  گوینده  او 
هالروردن بازیگر و کمدین آلمانی در سریال »دی دی شو« بود که از سریال های 
بجای  فیلم های خارجی  در  قدیمی  این صداپیشه ی  است.  ایران  در  محبوب 
مورگان فریمن، گری کوپر، ساموئل ال جکسون، آنتونی کوئین، چارلتون هستون، 
است. زده  دیگر حرف  بسیاری  و  پک  گریگوری  شاو،  رابرت  فورد،  هریسون 

حسین عرفانی همسر شهال ناظریان دوبلور بود.

و  نامدار  عکاس  عطار،  عباس 
تاثیرگذار ایرانی و ثبت کننده بکرترین 
لحظات تاریخ ایران در دوران انقالب 
پاریس  در  سالگی   ۷۴ سن  در 
درگذشت.عباس عطار که با نام هنری 
»عباس« شناخته شده بود، در سال 
1۳2۳ در خاش متولد شد و در رشته 
مطبوعات و ارتباطات تحصیل کرد. او 
در سال 19۸1  به آژانس بین المللی 
آژانس های  معتبرترین  از  مگنوم 
سال 19۸۵  و  پیوست  جهان  عکس 
عضو تمام وقت مگنوم شد و از سال 
این  دوره ای  رئیس   2001 تا   199۸
آژانس بود.او از 1۴ سالگی عکاسی را 

شروع کرد و از 2۶ سالگی برای رسانه های معتبر جهان عکاسی کرد. در ژانرهای 
متنوعی چون مستند، جنگ و پرتره تصاویر ماندگاری از وقایع مهم جهان را به 

ثبت رساند و از جنگ ها و انقالب های بسیاری در جهان عکاسی کرد.
ایرانیان او را با عکس هایش از روند انقالب سال 1۳۵۷ می شناسند که بکرترین 
و حساس ترین لحظات تاریخ ایران را ثبت کرده بود. حاصل عکاسی او از ابتدای 

انقالب تا سال 1۳۵9 کتاب »روز شمار ایران 19۷1تا2002« بود.
لیلیت تریان بانوی مجسمه ساز که به وی لقب مادر مجسمه سازی ایران را 

داده اند، در سن ۸۸ سالگی در سکوت 
پیشکسوتان  از  او  درگذشت.  خبری 
اولین  از  و  مجسمه سازی  رشته 

آموزگاران این هنر در ایران بود.
مجسمه سازان  از  تریان  لیلیت 
اولین  از  و  ارمنی تبار  ایرانی  قدیمی 
ایران  این رشته هنری در  آموزگاران 
بود که طی مراسمی در سال ۸۵، لقب 

مادر مجسمه سازی ایران گرفت.
لیلیت تریان از پدر و مادری ارمنی 
در سال 1۳09 در خیابان نادری تهران 
متولد شد. در سال 1۳۳1 به آکادمی 
Beaux Art پاریس وارد شد و پس 

از دریافت دیپلم آکادمی همزمان با تأسیس دانشکده هنرهای تزئینی در سال 
1۳۳9 فعالیت تدریس خود را آغاز می کند.از جمله آثار وی می توان به مجسمه 
»یادبود یپرم خان« در کلیسای مریم مقدس تهران )1۳۴۷(، مجسمه یادبود 
»مسرپ ماشتوج« درکلیسای ترمانکچاج تهران و مجسمه »ِمسروب ماشتوتس؛ 

مبدع الفبای ارمنی« در محوطه ی کلیسای تارکمانچاتس تهران اشاره کرد.

قدیمی  دوبلور  آرین نژاد  مهدی 
 2۳ جمعه  روز  تلویزیون  و  سینما 
قلبی  ایست  اثر  بر  شهریورماه 
با  او  درگذشت.  خود  منزل  در 
)مورچه  مورچه خوار  نقش  دوبله 
دودو  گروهبان  مورچه خوار(،  و 
)رابین هوود(  پدرتاک  و  )بازرس( 
شد. شناخته  انقالب  از  پس 

»دایی جان  سریال  در  آرین نژاد 
ناپلئون« در نقش شمس علی میرزا 

صداپیشگی کرد. 
با  انقالب  از  پس  آرین نژاد  مهدی 
خوش  لوک  چون  هم  کارتون هایی 
و  مورچه  برادرها(،  از  )یکی  شانس 

بازرس )گروهبان دودو(، رابین هود )پدر تاک( و  مورچه خوار )مورچه خوار(، 
»سالم  و  مورچه!«  »سالم  کالم های  رسید.تکیه  شهرت  به  )برونکا(  چوبین 

سوسیس!« او در ذهن بینندگان به یادگار مانده  است.
او در سال 1۳9۴ دچار شکستگی لگن شد و بیش از یک سال از دوبالژ دور 

بود اما در شهریور 1۳9۵ مجدداً به فعالیت هنری خود بازگشت.

حسین فرجی خواننده و ترانه سرای 
مشهوری  قطعات  خالق  و  فولکلور 
و  جنگه«  وقت  »دایه دایه  چون 
سالگی   ۶۸ سن  در  »باروبارو« 
محلی  ماندگار  قطعات  درگذشت.او 
و  جنگه«  وقت  دایه  »دایه  چون 
بارها  که  کرد  خلق  را  بارو«  »بارو 
بازخوانی  مختلف  خوانندگان  توسط 
شدند.ترانه های محلی فرجی در نزد 
مردم بسیار محبوب بود که از جمله 
شیپورچی،  ترانه های  به  می توان 
مادر،  کینه،  سال،  شِو  دایه دایه، 
مسافر کویت، مرغ اسیر، تویی بهارم، 

ُسزه ُسزه، پاپی سلیمانی، کرمی و کوش طال اشاره کرد.برخی از ترانه های وی 
مانند ستاره، سنگ خارا، هی نار و گل شادی آلبوم شد.

و  سینما  بازیگر  کنگرانی  سعید 
تئاتر صبح روز جمعه 2۳ شهریور در 
قلبی  ایست  اثر  بر  سالگی   ۶۴ سن 
درگذشت. او با بازی در فیلم های »در 
امتداد شب«، »دایره مینا« و سریال 
شهرت  به  ناپلئون«  جان  »دایی 
روی  جوانی  در  بازیگر  رسید.این 
اولین نقش های  و  تئاتر رفت  صحنه 
سینمایی اش را در »سرایدار« ساخته 
موتوری«  »رضا  و  هریتاش  خسرو 

ساخت مسعود کیمیایی بازی کرد.
حضور لنکرانی در فیلم »دایره مینا« 
به  را  او  مهرجویی  داریوش  ساخته 

سینمای ایران شناساند. او بعدها در سریال پربیننده »دایی جان ناپلئون« جلوی 
دوربین ناصر تقوایی رفت و در نقش سعید، شخصیت اصلی و راوی داستان 
حاضر شد.او همچنین در نمایش »شهرقصه« نیز حضور داشت و با بازی در 
فیلم سینمایی »در امتداد شب« با گوگوش همبازی شد و به اوج شهرت رسید.

عباس عطار ایرج دانایی فرد  ناصر ملک مطیعی 

علیرضا رضایی 

صادق صندوقی 

لیلیت تریان 

ویدا قهرمانی 

حسین عرفانی 

علیرضا قلیچ خانی 

مهدی آرین نژاد 

حسین فرجی

بهرام شفیع 

سعید کنگرانی 
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»جاسوسی« به ده سال زندان محکوم 
شده اند. بابک نمازی در کنگره آمریکا 
صحبت از فاجعه ای قریب الوقوع کرد: 
»پدرم که بارها به دلیل بیماری قلبی به 
بیمارستان منتقل شده و هم اکنون نیز 
در مرخصی استعالجی است، به بیماری 
صرع نیز مبتال شده و جان او سخت 
در خطر است«. بابک نمازی همچنین 
گفت »ما خواهان آزادی و انتقال پدرم 
به خارج از ایران برای معالجه هستیم، 
نگیرد،  انجام  فوری  اقدامی  اگر  ولی 
احتماال جسد او را در آینده ای بسیار 

نزدیک به ما تحویل خواهند داد.«
بابک نمازی در صحبت هایش باراک 
را  آمریکا  سابق  جمهور  رئیس  اوباما 
با  معامله  جریان  در  که  کرد  متهم 
جمهوری اسالمی برای آزادی برخی از 
گروگان های دوتابعیتی، برادرش را در 
زندان به حال خود رها کرد و اقدامی 
باقر  فرزند  نداد.  انجام  او  آزادی  برای 
نمازی، استاندار خوزستان در روزهای 
انقالب ۵7 که در سال های گذشته یکی 
از مدیران یونیسف، صندوق حمایت از 
کودکان سازمان ملل متحد، بوده است، 
از دونالد ترامپ خواست به وعده خود 
در جریان کارزار انتخاباتی که گفته بود 
اجازه نخواهیم داد حتا یک آمریکایی 
شود،  گرفته  گروگان  به  کشوری  در 
عمل کرده و پدر و برادر او را به آغوش 
خانواده بازگرداند. رئیس جمهور آمریکا 

اخیرا رابرت اوبرایان را به عنوان نماینده 
آمریکایی  گروگان های  امور  در  ویژه 

منصوب کرده است.
بابک نمازی فعالیت های این نماینده 
ویژه را ستود و ابراز امیدواری کرد که 
بتواند در مذاکره با مقامات جمهوری 
اسالمی آزادی پدر و برادرش را به دست 
آورد. جارد گنسر وکیل خانواده نمازی 
به  داشت،  نشست حضور  این  در  که 
کیهان لندن گفت: »واشنگتن باید برای 
آزادی گروگان های آمریکایی مستقیما 
با تهران وارد مذاکره شود زیرا گفتگو 
با واسطه و از راه دور تا کنون نتیجه ای 
ادامه  در  گنسر  جان  است«.  نداشته 
جمهوری  باید  آمریکا  »دولت  افزود: 
اسالمی را برای آزادی این گروگان ها 
تحت فشار قرار دهد و به صورت جدی 
هشدار دهد که ادامه این وضعیت برای 
و  شد  خواهد  تمام  گران  بسیار  آنها 

عواقب سختی خواهد داشت.«
عمر ذکا، کوچکترین پسر نزار ذکا 
در  دائمی  اقامت  با  لبنانی  شهروند 
این  در  که  بود  نفری  آخرین  آمریکا، 
نشست صحبت کرد. خانواده های ژی 
یو وانگ، پژوهشگر چینی تبار دانشگاه 
پرینستون، و مایکل وایت، افسر پیشین 
تابستان گذشته در  آمریکا که  ارتش 
نشست  این  در  شد،  بازداشت  مشهد 
حضور نداشتند. مایکل وایت که برای 
دیدار با دوست دخترش به ایران سفر 
کرده بود، از تابستان گذشته در ایران 
زندانی است. جوآن وایت، مادر مایکل 
بود  قرار  پسرش  می گوید  ساله،   ۴۶

کنگره آمریکا؛ شهادت خانواده  ی شهروندان 
گروگان گرفته شده ی آمریکایی در ایران

نمازی،  ده های  نوا =خا
از  لوینسون در یکی  و  ذکا 
مجلس  فرعی  کمیته های 
نمایندگان آمریکا در مورد 
قر  با و  سیامک  وضعیت 
روبرت  و  ذکا  نزار  نمازی، 

لوینسون شهادت دادند.
=هشت شهروند آمریکایی 
یا ایرانی- آمریکایی در در 
زندان های ایران توسط سپاه 
پاسداران به گروگان گرفته 

شده اند.
ترامپ  لد  دونا =دولت 
ی  ا بر ی  ه ا یژ و ه  یند نما
ر  د که  یی  یی ها یکا مر آ
جمهوری اسالمی به گروگان 
گرفته شده اند تعیین کرده 

است.
احمد رأفت- بعد از ظهر 7 مارس 
نه  خاورمیا فرعی  کمیته   ،2۰19
مجلس  خارجی  روابط  کمیسیون 
نمایندگان آمریکا، جلسه ای با حضور 
شهروندان  از  برخی  خانواده های 
اسالمی  جمهوری  در  که  آمریکایی 
برگزار  شده اند  ناپدید  یا  بازداشت 
آن  ریاست  که  نشست  این  در  کرد. 
دمکرات  حزب  نماینده  دویچ،  تد  با 
بود، کریستین لوینسون همسر رابرت 
و  باقر  فرزند  نمازی  بابک  لوینسون، 
برادر سیامک نمازی، و عمر ذکا فرزند 
پرسش  به  و  داشتند  ذکا حضور  نزار 
نمایندگان عضو این کمیته در رابطه 
با وضعیت کنونی عزیزان زندانی شان 

پاسخ گفتند.
همسرش  که  لوینسون  کریستین 
میالدی   2۰۰7 مارس   9 از  رابرت 
است،  شده  ناپدید  کیش  جزیره  در 
دقیقی  اطالعات  زمان  آن  از  گفت 
او  با  نتوانسته  و  ندارد  او  وضعیت  از 
تماسی داشته باشد. کریستین لوینسون 
افزود که در این 12 سال که از ناپدید 
شدن همسرش می گذرد تنها توانسته 
ویدیوئی از بازداشت او هنگام خروج از 
هتلی در جزیره کیش ببیند و عکسی 
را نیز که رابرت لباس زندان به تن دارد 
از کانالی غیررسمی دریافت کرده است. 
کریستین می گوید »ما نه تنها از دولت 
جمهوری اسالمی، بلکه از سه دولتی 
که در این 12 سال در آمریکا بر سر 
کار بودند نیز شاکی هستیم، زیرا هیچ 
اقدام موثری برای بازرگرداندن همسرم 

به آغوش خانواده انجام نداده اند.«
لوینسون  رابرت  که  آی  بی  اف 
میلیون  پنج  است،  آن  سابق  کارمند 
بتوانند  که  کسانی  برای  جایزه  دالر 
اطالعاتی در مورد او در اختیار این نهاد 
بگذارند تعیین کرده است، ولی به گفته 
کریستین تا کنون هیچ اطالعات دقیقی 
دریافت نشده است. مقامات جمهوری 
محل  از  اطالعی  می گویند  اسالمی 
اکنون  که  لوینسون  رابرت  نگهداری 
71 سال دارد، ندارند، و اگرچه منکر 
بازداشت او در جزیره کیش نمی شوند، 
سابق  کارمند  این  حضور  رسما  ولی 

اف بی آی را نیز تائید نمی کنند.
این  دیگر  میهمان  نمازی،  بابک 
نشست در کنگره آمریکا بود. او گفت 
ساله من  برادر ۴2  و  ساله  »پدر ۸2 
محکوم  زندان  سال  ده  به  بی گناه 
شده اند.« سیامک نمازی در اکتبر سال 
2۰1۵ در سفری به ایران بازداشت شد. 
پدرش باقر که برای پیگیری پرونده او 
کرده  سفر  تهران  به   2۰1۶ سال  در 
بسر  زندان  در  زمان  آن  از  نیز  بود 
می برد. پدر و پسر هر کدام  به جرم 

به  امارات  پرواز  با  امرداد   7 جمعه 
و  برنگشت  هرگز  اما  بازگردد،  آمریکا 
چند ماه بعد خبر بازداشت او را دریافت 
کرد. علت بازداشت این نظامی سابق 

مشخص نیست.
ژی یو وانگ که برای تحقیق درباره 
تز دکترای خود با اجازه دولتی به ایران 
رفت، تابستان سال 139۵ هنگام مرور 
و مطالعه اسنادی مربوط به اواخر دوران 
قاجار در آرشیو ملی ایران دستگیر و به 
زندان اوین منتقل شد. او در دادگاهی 
 1۰ به  جاسوسی  اتهام  به  غیرعلنی 
سخنگوی  شد.  محکوم  زندان  سال 
قوه قضائیه ایران ادعا می کند ژی یو 
وانگ »با نفوذ خاصی وارد ایران شده 
از اینکه »محرز شد وی  بود« و پس 
در جهت جمع آوری اطالعات فعالیت 
می کند« بازداشت و به اتهام جاسوسی 
البته  به 1۰ سال زندان محکوم شد. 
مشخص نیست چگونه تحقیقات روی 
مدارکی مربوط به دوران قاجار می تواند 

جاسوسی به حساب آید!
عمر ذکا در نشست کنگره یادآوری 
کرد که پدرش نزار، کارشناس اینترنت، 
در سپتامبر 2۰1۵ به دعوت شهیندخت 
مالوردی معاون وقت ریاست جمهوری، 
برای شرکت در کنفرانسی با موضوع 
کرده  سفر  تهران  به  زنان«  »توسعه 
 1۸ لبنانی تبار،   کارشناس  این  بود. 
سپتامبر هنگامی که با تاکسی راهی 

فرودگاه برای بازگشت به واشنگتن بود، 
توسط سپاه ربوده و چندی بعد به اتهام 
جاسوسی، بر مبنای اعترافات اجباری 
زندان محکوم  به ده سال  تلویزیونی، 
شد. عمر ذکا گفت پدرش در این روزها 
خود  پرونده  به  اعتراض  در  دیگر  بار 
اعتصاب غذا بسر  و شرایط زندان در 
می برد. عمر ذکا گفت شرایطی که امروز 
پدرش در آن بسر می برد »وحشتناک 
است و نشان از این واقعیت دارد که 
جمهوری اسالمی هیچ احترامی برای 

حقوق بشر قائل نیست.«
تد دویچ که ریاست این نشست را 
بر عهده داشت گفت »بسیار ناخوشایند 
است که ما امروز در این جلسه باشیم 
و در مورد سلب آزادی و به گروگان 
صحبت  بی گناه  افراد  شدن  گرفته 
کنیم.«  این نماینده ی حزب دمکرات 
با شهروندان  اسالمی  رفتار جمهوری 
و  »شرم آور  را  دوتابعیتی  و  خارجی 
منزجرکننده« خواند و افزود »متاسفانه 
این تنها آمریکا نیست که در چنین 
بریتانیا،  کانادا،  دارد،  قرار  موقعیتی 
چند  شاید  و  سوئد  بلژیک،  فرانسه، 
شرایطی  چنین  در  هم  دیگر  کشور 
نماینده  ویلسون،  جو  دارند.«  قرار 
حزب جمهوری خواه آمریکا نیز دولت 
جمهوری اسالمی را متهم »به گروگان 
هدف  با  خارجی  شهروندان  گرفتن 
گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی« 
کرد و گفت »رفتار جمهوری اسالمی 
تعهدات  و  موازین  تمامی  با  مغایر 

بین المللی است.«

نشست کنگره آمریکا با خانواده شهروندان گروگان گرفته شده در ایران؛ ۷ مارس ۲۰1۹

تد دویچ ازحزب دمکرات؛ نماینده کنگره آمریکا

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

را  حکومت  که  =کسانی 
»انقالب  یک  از  برخاسته 
فراموش  می دانند  مردمی« 
می کنند که دو قشر روحانی 
محالت  اوباش  و  اراذل  و 
به  را  قدرت  )سپاه( چگونه 
دست آوردند و چگونه قدرت 

خویش را تحکیم کردند.
مالیات  اکثرا  =بازاریان 
و  ند  ز ا د نمی پر نی  ا چند
ل  و چپا ی  ا بر ن  ستشا د
هیچگونه  بدون  خریداران 
و  ر  ا ید خر ی  ا بر حقی 
مصرف کننده باز بوده است. 

=دانشگاهیان از دوره ای که 
دوره ی  در  آنان  حقوق های 
خاتمی افزایش یافت به جمع 
خاموشان و توجیه کنندگان 

وضعیت موجود پیوستند. 
با  نشگاهیان  دا کثر  =ا
با  و  تام  و  تام  بی سوادی 
سی  تا  بیست  ت  ا و جز
صفحه ای که از دیگران کپی 
استادی  بر صندلی  کرده اند 
تکیه زده و دانشجویان را با 
نگاه  راضی  کیلویی  نمرات 

می داشته اند. 
مالیات  پزشکان  =اکثر 
چندانی نمی پردازند، بسیاری 
زیرمیزی دریافت می کنند و 
عموما در برابر خطاهایشان 

پاسخگو نیستند.
آمده  خبرها  در   - محمدی  مجید 
از  ایرانی  پزشکان  از  نیمی   که  بود 
نمی کنند  استفاده  کارتخوان  دستگاه 
خود  خدمات  برای  نقد  پول  صرفا  و 
روز  از  نکته  این  می کنند.  درخواست 
روشن تر است که این پزشکان برای 
فرار از مالیات چنین می کنند. از حدود 
حدود  تهران  در  پزشک  هزار  بیست 
یازده هزار نفر در سال 9۶ اظهارنامه ی 
مالیاتی پر کرده اند. دولت نیز با آنها که 
چنین نکرده اند کاری ندارد. کارمندانی 
تومان  میلیون  سه  تا  دو  ماهانه  که 
حقوق  خصوصی  یا  دولتی  بخش  در 
می گیرند )حدود نصف میزانی که خط 
فقر حساب می شود( مالیات می پردازند 
اما اکثریت پزشکانی که ماهانه بطور 
متوسط ده )پزشکان عمومی(،  بیست 
)پزشکان  چهل  و  )دندانپزشکان( 
متخصص( میلیون تومان در می آورند 
اندک  بسیار  یا  نمی پردازند  مالیاتی 
می پردازند. مجموع مالیاتی که پزشکان 
 1۵۰ کرده اند  پرداخت   9۶ سال  در 
میلیارد تومان بوده در حالی  که مقدار 
سازمان  توسط  آنها  تخمینی  مالیات 
تومان  میلیارد   7۰۰ مالیاتی  امور 
است )درآمد هر پزشک بطور متوسط 
می بایست 2٫۶ میلیون تومان در ماه 
پزشک  هزار   11۰ اساس  بر  تا  باشد 
و مالیات بیست درصدی به این رقم 
برسیم(. بر اساس ارقام واقعی پزشکان 
باید ۶7۰۰ میلیارد تومان بپردازند که 
یک چهل و پنجم آن را می پردازند.  بر 
حکومتی  به  مالیات  نپرداختن  اصل 
اما  نیست  خرده ای  تاراجگر  و  فاسد 
مشکل آنجاست که حکومت با برخی 
صرفه جویانه  و  سختگیرانه  قشرها 
و  مالیمت جویانه  دیگر  برخی  با  و 
سخاوتمندانه برخورد می کند. این البته 
با  قشرها  آن  برخورد  به  می گردد  بر 

رفتار حکومت.
غیر از این بسیاری از پزشکان بخش 
و  می کنند  دریافت  زیرمیزی  دولتی 
نگرفته  انجام  آن  توقف  برای  اقدامی  
است. مشکل سوم پزشکان در کارشان 
است  نادرستی  اعمال  و  تشخیص ها 
که به مرگ بیماران منجر می شود و 
هیچ پزشکی برای این رفتارها هزینه 
بیمار  آنکه خانواده ی  نمی پردازد مگر 
خشونت  با  آنها  با  و  شده  عصبانی 
مجازات  و  تنبیه  این  که  کند  رفتار 
آنها نیست بلکه آنها را قربانی و مظلوم 
قرار می دهد. بسیاری از اینها پزشکانی 
هستند که با رانت سهمیه وارد دانشگاه 

و دوره های بورد تخصصی شده اند.
تنها  ایرانی  پزشکان  دیگر  سوی  از 
از  بسیاری  که  بودند  حرفه ای  گروه 
اعضای آن از اول شکل گیری جمهوری 

قشرهای ۳+۲:

 امتیازجویانه بهره می برند و تداوم می بخشند

خشونت آمیز  تصرف  از  )بعد  اسالمی 
گروه  به  مشروعیتی  که  حکومت 
حاکم نمی دهد( کراوات می بسته اند و 
فرهنگ  نماد  را  کراوات  که  حاکمانی 
غربی می دانستند و به کراوات توهین 
می کردند کاری با این قشر نداشته اند. 
و  دولت  یکجانبه ی  بسیار  رفتار  این 

حکومت با پزشکان چه دلیلی دارد؟
پزشکی  دانشجوی  دوستان  همه ی 
من که در دوره ی دانشجویی از لحاظ 
سیاسی فعال بودند و دغدغه ی برابری 
عمومی   حوزه ی  در  داشتند  آزادی  و 
بلکه  آنها  تنها  نه  است.  زده  غیبشان 
چهل  در  پزشکی  دانشجوی  هزاران 
نگریخته  کشور  از  اگر  گذشته  سال 
والیتی  مثل  یا  باشند  نشده  اعدام  یا 
به دستبوسان خامنه ای تبدیل نشده 
باشند اثری در عالم سیاست و آزادی و 
عدالت ندارند. چرا اینگونه شده است؟ 
هر روز وکیل، کارگر، دانشجو یا معلمی  
بازداشت و محاکمه می شود چون در 
حیطه های صنفی و سیاسی حکومت را 
به چالش می کشند. کشاورزان )غیر از 
کشاروزان ورزنه ی اصفهان( اصوال در 
این معادله غایب هستند نه به دلیل 
و جناح  آن گروه  یا  این  از  طرفداری 
بلکه به دلیل عدم امکان تشکل یابی و 

رساندن صدای خود به دیگران.
نیز  دیگر  قشر  دو  پزشکان  از  غیر 
و  بوده  برخوردار  ویژه  امتیازات  از 
کاری با حکومت نداشته اند: بازاریان و 
دانشگاهیان. بازاریان اکثرا مالیات چندانی 
چپاول  برای  دستشان  و  نمی پردازند 
برای  حقی  هیچگونه  بدون  خریداران 
خریدار و مصرف کننده باز بوده است. 
دانشگاهیان نیز از دوره ای که حقوق های 
آنان در دوره ی خاتمی  افزایش یافت به 
جمع ساکتان و توجیه کنندگان وضعیت 

موجود پیوستند.
دو قشر عامل

جمهوری اسالمی به دو قشر روحانیت 
وزرا،  جمعه،  ائمه  عنوان  )به  شیعه 
اعضای مجلس، اعضای شوراهای عالی 
امنای  هیئت  اعضای  تصمیم گیری، 
اداره کنندگان  شرکت ها،  و  موسسات 
مؤسسات تبلیغاتی و مذهبی، قضات( 
و الت ها و اراذل و اوباش و قمه کش  ها 
)که بعدا به نیروهای امنیتی و نظامی  
دادستان ها  و  قضات  انتظامی و  و 
تبدیل شدند( اتکای تام و تمام داشته 
باالیی  رده های  به  روحانیون  است. 
سیاستمداران تبدیل شدند و الت ها و 
تروریست ها نخست قوای قهریه و بعد 
مشاغل دولتی و صندلی های مجلس را 
پر کردند. عناوینی مثل سردار و ژنرال 
و نماینده و وزیر، ماهیت الت و اوباش 
بودن آنها را تغییر نداده و نخواهد داد.

و  مردم  فریب  به  مشغول  روحانیت 
رفع  رجوع مشکالت با اتکا به آخرت 
و ریاضت و زندگی مقدسان شیعه در 
مراسم و شعائر مذهبی است و سپاهیان 
پاسدار )در دستگاه های امنیتی و نظامی  
و انتظامی  و شبه نظامی( مشغول به پر 
میان  از  و  امنیتی  حفره های  کردن 
اعتراضی.  هسته ی  گونه  هر  بردن 
جمهوری اسالمی بر این دو قشر اتکای 
بوسیده شدن سر سلیمانی  دارد.  تام 
بسیار  جهت  این  از  خامنه ای  توسط 
را  که حکومت  کسانی  است.  معنادار 
مردمی«  »انقالب  یک  از  برخاسته 
می دانند فراموش می کنند که این دو 
قشر چگونه قدرت را به دست آوردند و 
چگونه قدرت خویش را تحکیم کردند: 
آتش زدن و سوزاندن انسان ها و اموال 
دولتی و بعد اعدام و شکنجه و فحاشی.

 سه قشر مباشر
جمهوری  گیری  شکل  آغاز  از  اما 
در  عمدتا  تنها  نه  قشر  سه  اسالمی 
برابر سرکوب های حکومت و جنایات 
عده ای  البد  )که  کرده اند  سکوت  آن 
معتقدند افراد را برای سکوت نمی توان 

مالمت کرد( بلکه بر جنایات و فساد 
حاکمان ماله کشیده و آنها را مخفی 
نگاه داشته اند. این سه قشر عبارتند از 
پزشکان، بازاریان، و دانشگاهیان. اینها 
)با استثنائاتی بسیار معدود( یا به جناح 
اصولگرا که صد درصد به نظام وفادار 
بوده اند رای داده اند یا در مقابل آنها به 
اصالح طلبان که آنها نیز به نظام وفادار 
بوده اند و تنها به مالیمت بیشتری در 
قشرها  این  داشته اند.  اعتقاد  سرکوب 
در حوزه های سیاست های اقتصادی و 
روابط خارجی اصوال سکوت می کرده اند.

که  است  این  هم  امر  این  علت 
و  بودند  حکومت  با  آغاز  از  بازاریان 
باز  دستشان  نیز  شکل گیری  از  پس 
با  و  کنند  سرکیسه  را  مردم  که  بود 
دالالن قدرتمند در کسب و کار خرید 
سهیم  واردات  و  صادرات  و  فروش  و 
در  دانشگاهیان  و  پزشکان  اما  شوند. 
سال های نخست نظام با آن همراهی 
کامل نداشتند. به تدریج 1( مهاجرت 
نظام  نمی توانستند  که  بخش هایی 
سرکوب را تغییر دهند یا تحمل کنند، 
را  ناهمرنگ ها  که  گزینش  نظام   )2
 )3 می انداخت،  بیرون  و  نمی داد  راه 
نظام بورسیه و استخدام و تقلب، ۴( 
و  وفاداران،  برای  سهمیه بندی  نظام 
)آخوندی-  دوزیست  دانشگاه های   )۵
عرفی( که بسیجی ها و خودی ها را به 
مقام پزشکی و استادی بر می کشید دو 
قشر پزشکان و دانشگاهیان را کامال رام 

و وفادار حکومت ساخت.
بر  مبتنی  رابطه ای  قشر  سه  این 
و  فساد  داشته اند:  حاکمان  با  منافع 
پنهان  را  آن  ناکارآمدی  و  جنایات 
دست  مقابل  در  و  می داشته اند  نگاه 
پوشش  و  مشتریان  چپاول  برای  باز 
ناشایستگی خود در عین برخورداری 
از عناوین منزلت آور )استاد دانشگاه، 
پزشکان  و  بازاریان  داشته اند.  دکتر( 
چون  می پردازند  را  مالیات  کمترین 
بازار دارند  فسادهایی که حاکمان در 
هیچگاه توسط بازاریان افشا نمی شود 
نیروهای  توسط  که  و همه ی کسانی 
و  انتظامی مجروح  و  امنیتی  نظامی و 
کشته می شوند پرونده هایشان توسط 
تعداد  می ماند.  مخفی  پزشکان  اکثر 
پزشکانی مثل رامین اندرجانی که بعد 
از سخن گفتن در مورد کهریزک توسط 
مرتضوی به قتل رسید در طول چهل 

سال گذشته به شدت نادر بوده اند.
همه ی  )امروز  دانشگاهیان  اکثر 
مقامات امنیتی و قضایی و تبلیغاتی و 
اجرایی استاد دانشگاه هم هستند( با 
بی سوادی تام و تام و با جزوات بیست 
دیگران کپی  از  که  تا سی صفحه ای 
کرده اند بر صندلی استادی تکیه زده 
و دانشجویان را با نمرات کیلویی راضی 
نگاه می داشته اند. دولت هیچ نظارتی بر 
کار این »اساتید« بی صالحیت اعمال 
نمی کرده و مدام بر حقوق آنها می افزوده 
است. در واقع حکومت با فاسد کردن و 
جایزه دادن به عدم شایستگی وفاداری 

این گروه را می خریده است.
دانشگاهیان  و  بازاریان  و  پزشکان 
جنایات  در  اجتماعی  قشر  عنوان  به 
حکومت عامل مستقیم نبوده اند )غیر از 
آنها که مستقیما در مناصب حکومتی 
قرار داشته اند مثل رؤسای سازمان نظام 
پزشکی، مقامات سازمان ها و نهادهای 
اصناف و رؤسای دانشگاه ها و اعضای 
تا  اما  فرهنگی(  انقالب  عالی  شورای 
آنجا که جنایات و فساد و ناکارامدی و 
برنامه ای تسلیحاتی و گسترش طلبانه ی 
سکوت  و  دیده  مستقیما  را  مقامات 
یا  داشته  مشارکت  آنها  در  کرده اند، 
برای  تصمیماتی  و  دستورالعمل ها 
همکار  گرفته اند  حذف  و  سرکوب 
انتظامی و  نظامی و  و  امنیتی  نیروهای 
قضایی بوده اند. در برابر هم پاداش خود 

را دریافت کرده اند.

غیر از پزشکان دو قشر دیگر نیز از امتیازات ویژه برخوردار بوده و کاری 
با حکومت نداشته اند: بازاریان و دانشگاهیان
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امروز نوبهار  به  ایمان  کن  تازه  و  بیا 
امروز آشکار  موعود  قیامت  شد  که 
ریخت اختر  همچو  شاخ  افق  از  شکوفه 
امروز آشکار  شد  قیامت  صبح  نشان 
است آمده  تالطم  در  حق  رحمت  محیط 
کف از شکوفه فکنده است بر کنار امروز
بهار نسیم  پی  در  پی  تازیانه  ز 
امروز بیقرار  افالک  است چو  زمین شده 
گذرد می  رکاب  کز  گل  و  الله  جوش  ز 
امروز سوار  نظر  در  کند  جلوه  پیاده 
را نهالی  هر  که  شد  صفا  به  چنان  چمن 
امروز نگار  چون  آغوش  به  کشید  توان 
دیوار سر  بر  خار  گل  و  الله  جوش  ز 
امروز آبدار  لعل  رگ  همچو  است  شده 
ایام مالیمت  بساط  است  گشوده 
امروز خار  است  شده  گل  رگ  ز  لطیفتر 
ز جوش قطره شبنم شده است روی زمین
امروز شرمسار  رخسار  چو  خیز  ستاره 
است گردان  پیاله  گل  شکن،  خمار  هوا 
امروز خمار  از  میندیش  و  نوش  پیاله 
رابرابردار روز  و  شب  عیش،  شغل  به 
امروز روزگار  ترازوی  گشت  عدل  که 
به دام و دانه چه حاجت، که موج سبزه و گل
امروز شکار  گردن  سلسله  است  شده 
است نوبهاران  سیل  برآینه  همین 
امروز غبار  از  ظاهر  اثری  بود  اگر 
کهسار زند  می  باده  خم  جوش  الله  ز 
امروز سار  چشمه  ز  برآید  لعل  شراب 
دل در  را  دود  کرده  گره  الله  چراغ 
امروز نوبهار  بزم  نشود  صفا  بی  که 
ابر از  است  مهیانکرده  که  بادبان  چه 
امروز بهار  موسم  می  کشتی  برای 
صائب اگر  کنی  می  طلب  نقد  بهشت 
امروز برآر  خود  گریبان  ز  سر  غنچه  چو 

شیرازی حافظ 
شد خواهد  فشان  مشک  صبا  باد  نفس 
شد خواهد  جوان  دگرباره  پیر  عالم 
داد خواهد  سمن  به  عقیقی  جام  ارغوان 
نگران خواهد شد به شقایق  نرگس  چشم 
بلبل هجران  غم  از  کشید  که  تطاول  این 
شد خواهد  زنان  نعره  گل  سراپرده  تا 
مگیر خرده  شدم  خرابات  به  مسجد  ز  گر 
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد
فکنی فردا  به  امروز  عشرت  ار  دل  ای 
شد خواهد  ضمان  که  را  بقا  نقد  مایه 
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
شد خواهد  رمضان  عید  شب  تا  نظر  از 
گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد
مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد
وجود اقلیم  سوی  آمد  تو  بهر  از  حافظ 
شد خواهد  روان  که  وداعش  به  نه  قدمی 

فصل چار  صلح  به  روحانی  نقاشان  باز 
شدند آرایی  خانه  در  پنجدر  سرای  از 
خزان در  نرگس  همچو  بودگان  بینا  باز 
بینایی شدند بوی گل جویای  از  بهار  در 

تبرزیی صائب 

زغنوی سنایی 
ساهي( )ه.ا  ابتهاج  هوشنگ 

نیـاورد نسـرین  و  گل  آمـد  بهـار 
نیـاورد فروردیـن  بـوی  نسـیمی 
پرسـتو آمـد و از گل خبـر نیسـت
چرا گل با پرسـتو هم سـفر نیسـت
چـه افتاد این گلسـتان را چه افتاد؟!
یـاد از  رفتـش  بهـاران  آییـن  کـه 
چـرا پروانـگان را پر شکسته اسـت 
چرا هر گوشـه گرد غم نشسته اسـت 
چـرا خورشـید فروردین فـرو خفت
نشـکفت نـوروز  گل  آمـد  بهـار 
رسـیده  نـو  بهـار  دارد  مگـر 
دل و جانـی چـو ما در خون کشـیده
سـبکرو ابـر  زان  و  خیـز  بهـارا 
نـو سـبزه ی  روی  بـه  آبـی  بـزن 
گهـی چـون جویبـارم نغمـه آمـوز 
گهـی چـون آذرخشـم رخ برافـروز
هنوز این جا جوانی دلنشـین اسـت
هنـوز این جا نفس ها آتشـین اسـت
مبین کاین شاخه ی بشکسته خشک است
چو فردا بنگری پر بیدمشـک اسـت
مگو کاین سـرزمینی شـوره زار است 
چو فردا دررسـد رشـک بهار اسـت
بـر آرد سـرخ گل خواهـی نخواهـی
وگـر خـود صـد خـزان آرد تباهـی 
اگـر خـود عمـر باشـد سـر برآریم 
دل و جـان در هـوای هـم گماریـم
دگـر بـارت چـو بینـم شـاد بینـم
بینـم آبـاد  دلـت  و  سـبز  سـرت 
دیـدار هنـگام  دگـر  نـوروز  بـه 
پدیـدار آیـي  دگـر  آییـن  بـه 

نهار و  لیل  نکند  تفاوت  که  بامدادان 
بهار تماشاي  و  صحرا  دامن  بود  خوش 
است  دل  خداوند  تنبیه  همه  آفرینش 
اقرار خداوند  به  ندارد  که  ندارد  دل 
وجود  دیوار  در  بر  نقش عجب  همه  این 
دیوار بر  بود  نقش  نکند  فکرت  که  هر 
او قدرت  اثر  نبیند  امروز  هرکه 
دیدار نبیند  فرداش  که  است  آن  غالب 
عجب  چه  آید  طرب  در  اگر  زاده  آدمي 
چنار و  بید  و  آمد  رقص  به  باغ  در  سرو 
مي  برون  غنچه  از  گل  که  دگاني  مژ 
بهار بریزند درختان  اقچه  هزار  آید صد 
کند  شانه  چمن  درختان  گیسوي  باد 
اقطار در  بدمد  قرنفل  و  نسرین  بوي 
سحر نزدیک  آمده  فرود  الله  بر  ژاله 
راست چون عارض گلبوي عرق کرده یار
و  نرگس  و  گل  و  آورد  سمن  بوي  باد 
بید در دکان به چه رونق بگشاید عطار
خضراء  دکه  بر  ریخته  ارغوان 
دینار دیبا  تخته  بر  همچنان  چمن 
ببین نارنج  خلقت  و  کن  باز  نظر  گو 
نار باور نکني في الشجر االخضر  اي که 

شیرازی سعدی 
فرودین  همه   بیاید  تا  بمان  
هوردین  جهان   اندر  بفروزد  که  
پوشدا در  چادرسبز  زمین  
بخروشدا سخت   گالن   بر  هوا 
نماي  گیتي   جام   آن   من   بخواهم  
پاي  به   بباشم   یزدان   پیش   شوم  
اندرا بدو  کشور  هفت   کجا 
کشورا هر  بوم   و  بر  ببینم  
است  بیژن   کجا  هر  را  تو  بگویم  
به  جام  اندرون  این  مرا روشن  است 
خوشگوار مي   باید  خورد  کنون  
که  مي  بوي  مشک  آید از کوهسار
هوا پر خروش  و زمین  پر زجوش 
بنوش  دارد  شاد  دل   آنکه   خنک  
است  گل   برگ   ریز  بوستان   همه  
است  سنبل   و  الله   پر  کوه   همه  
همي بنالد  بلبل   پالیز  به  
همي  ببالد  او  ناله   از  گل  
همي  نخسبد  بلبل   تیره ،  شب  
همي  بجنبد  باران   و  باد  از  گل  
زمان  هر  و  بلبل   همي   بخندد 
زبان  گشاید  نشیند،  گل   بر  چو 
ابر گر  آمد  گل   عاشق   که   ندانم  
هژبر خروش   بینم   ابر  از  که  
پیراهنش پیش   همي   بدرد 
تنش  اندر  آتش   شود  درخسان  

در روزهاي آخر اسفند
کوچ بنفشه هاي مهاجر

زیباست
در نیم روز روشن اسفند

وقتي بنفشه ها را از سایه هاي سرد
در اطلس شمیم بهاران

با خاک و ریشه
میهن سیارشان

در جعبه هاي کوچک چوبي
در گوشه ی خیابان مي آورند

جوي هزار زمزمه در من
مي جوشد

اي کاش اي کاش آدمي وطنش را
مثل بنفشه ها

در جعبه هاي خاک
یک روز مي توانست

همراه خویش ببرد هر کجا که خواست
در روشناي باران

در آفتاب پاک

فردوسی

کدکنی شفیعی  محمدرضا 



صفحه Page 20 - 20 - شماره 166۹ 
جمعه 2۴ اسفند ماه 1397 تا پنجشنبه ۸ فروردین ماه 139۸خورشیدی

در همین حال برادر لجین الهذلول 
در آستانه ی برگزاری این محاکمه به 
خبرنگاران گفت: »دادگاه خانواده های 
این فعاالن را مطلع کرد که محاکمه 
آنها به دادگاه کیفری منتقل شده؛ در 
این دادگاه اغلب پرونده های سیاسی 
مورد بررسی قرار می گیرد و دلیل این 
تصمیم گیری از سوی مقامات قضایی 

هنوز برای ما مشخص نشده است.«
جمله  از  جهان  کشور  از 3۰  بیش 
اروپا،  اتحادیه  عضو  کشور   2۸ تمام 
سعودی  عربستان  از  گذشته  هفته 
خواستند تا فعاالن حقوق بشر به ویژه 

این 1۰ زن را آزاد کند.
مایک پمپئو و جرمی هانت وزیران 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  خارجه  امور 
خود  اخیر  نیز طی سفرهای  بریتانیا 
موضوع  درباره  سعودی  عربستان  به 
زنان فعاالن حقوق بشر در  بازداشت 
این کشور با مقامات سعودی گفتگو 

کردند.
طبق گزارش رویترز، فعاالن حقوق 
که  می دهند  گزارش  سعودی  بشر 
از  زن  شدگان  بازداشت  از  برخی 
سلول  در  الهذلول  لجین  جمله 
انفرادی محبوس است و به شدت با 

او بدرفتاری شده است.
همچنین  بشر  حقوق  فعاالن 
شکنجه  تحت  افراد  این  می گویند 
و  الکتریکی  شوک  شالق،  جمله  از 
تهدید به تجاوز جنسی قرار گرفته اند 
اما مسئوالن سعودی این ادعاها را به 

شدت رد می کنند.
همچنین  بشر  حقوق  فعاالن 
الهذول،  لَُجین  بر  عالوه  می گویند 
عزیزه الیوسف، ایمان النفجان و هتون 
الفاسی برخی چهره های دیگر فعاالن 
حقوق بشر مانند نوف عبدالعزیز، میاء 
الزهرانی، سمر بدوی، نسیمه الساده، 
و شدان العنزی نیز در بازداشت بسر 

می برند.
قانون  لغو  برای  ابتدا  الهذول  لَُجین 
ممنوعیت رانندگی برای زنان مبارزه 
می کرد و سپس خواستار  پایان دادن 
پادشاهی  در  مردساالر  قوانین  به 
در   2۰1۴ سال  در  او  شد،  سعودی 
یک نافرمانی مدنی و اعتراض به قانون 
سعودی،  زنان  برای  رانندگی  منع 
عربی  متحده  امارات  از  اتومبیلی  با 
سعودی  عربستان  خاک  داخل  تا 
فقط  زمان  آن  در  که  کرد  رانندگی 
در  روز  به مدت 73  دلیل  به همین 

بازداشت بسر برد.
الیوسف  عزیزه  و  النفجان  ایمان 
برای  فراخوانی   2۰13 سال  در  نیز 
زنان  رانندگی  ممنوعیت  به  اعتراض 
برای  که  تجمعی  در  سپس  و  دادند 
این منظور برپا شده بود، شرکت کرده 
و در همانجا بازداشت شدند. این گروه 
با  مبارزه  برای  نیز   2۰1۶ سال  در 
هدف پایان دادن به قوانین مردساالر 
اجتماعی  شبکه های  در  سعودی  در 

فراخوان داده بودند.
مدنی،  کنشگر  الیوسف،  عزیزه 
و  سعودی  در   زنان  حقوق  فعال 
ماه  در  نیز  وی  است.  دانشگاه  استاد 
مه 2۰1۸ بازداشت شده و هم اکنون 

محاکمه زنان مدافع حقوق بشر در عربستان؛ کنترل 
»اصالحات« یا اقناع محافظه کاران؟!

=برخی فعاالن حقوق بشر 
می گویند،  دیپلمات ها  و 
در  آنهم  دستگیری ها  این 
زمانی که شاهزاده محمد بن 
»اصالحات«  پروسه  سلمان 
نشان  است  کرده  آغاز  را 
می دهد که دستگاه قضایی 
سعودی  مقامات  برخی  و 
طریق  از  که  دارند  تالش 
سکوالر  نیروهای  بازداشت 
روشنفکر،  زنان  و  مترقی  و 
برخی گروه های محافظه کار 
که  را  مذهبی  تندروهای  و 
به  رهبرانشان  بازداشت  از 
نگه  راضی  آمده اند  ستوه 
وانمود  آنها  به  تا  دارند 
محمد  اصالحات  که  کنند 
را  تندروها  تنها  بن سلمان 
هدف قرار نداده بلکه برخی 
نیز  را  تکرو  سکوالرهای 

نشانه گرفته است.

بشر  حقوق  فعال  زنان  از  گروهی 
روز چهارشنبه  عربستان سعودی  در 
جهت  بار  نخستین  برای  مارس   13
کیفری  دادگاه  در  رسمی  محاکمه 
ریاض ظاهر شدند. این گروه از زنان 
سال  بشر  حقوق  مدافع  روشنفکر 
برجسته  اما  شدند  دستگیر  گذشته 
شدن پرونده آنها پس از حادثه کشته 
روزنامه نگار  خاشقجی  جمال  شدن 
در  کشور  این  سفارت  در  سعودی 
میان  در  گسترده  شکل  به  ترکیه، 
بشری  حقوق  فعاالن  رسانه  های 
اجتماعی  شبکه های  در  و  سعودی 

مانند توییتر، فیس بوک مطرح شد.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
ابراهیم السیاری رئیس دادگاه کیفری 
ریاض با تایید این خبر گفت، 1۰ زن 
از جمله لَُجین الهذول، عزیزه الیوسف، 
روز  الفاسی،  هتون  و  النفجان  ایمان 

چهارشنبه در دادگاه حاضر شدند.
این  ریاض  کیفری  دادگاه  رئیس 
جمعی  با  مصاحبه  در  را  اظهارات 
از  تعدادی  و  نگاران  روزنامه  از 
برای  که  خارجی   دیپلمات های 
درباره  بیشتری  جزئیات  شنیدن 
محاکمه این فعاالن زن جلوی دادگاه 

تجمع کرده بودند، بیان کرد.
البته ماموران دادگاه کیفری ریاض 
همچنین  و  خبرنگاران  حضور  مانع 
دیپلمات های خارجی در سالن دادگاه 

شدند.
طبق این گزارش این 1۰ زن فعال 
نفره   12 گروهی  از  که  بشر  حقوق 
حقوق  فعال  سکوالر  زنان  شامل  
بشر و مدافع حقوق زنان در عربستان 
سعودی هستند در ماه  مه سال 2۰1۸ 
یعنی چند هفته قبل از لغو ممنوعیت 
رانندگی زنان در این کشور بازداشت 

شدند.
دادستان سعودی در زمان دستگیری 
این زنان اظهار داشت که پنج مرد و 
به  رساندن  زیان  دلیل  به  زن  چند 
»عناصر  از  حمایت  و  ملی«  »منافع 
رسانه های  شده اند.  بازداشت  بیگانه« 
از  را  افراد  این  نیز  سعودی  رسمی 
سفارت های  »مزدوران«  و  »خائنان« 
خارجی توصیف و اقدامات آنها را به 

شدت محکوم کردند.
سعودی  رسمی  رسانه  های  ادعای 
در متهم کردن فعاالن حقوق بشر به 
ارتباط با دیپلمات های خارجی باعث 
خشم برخی از سفارت های کشورهای 
سفارت  جمله  از  عربستان  در  غربی 

کانادا شد.

به همراه لجین الهذلول و ۵ کنشگر 
ذهبان  مرکزی  زندان  در  دیگر، 

محبوس است.
برخی فعاالن حقوق بشر و دیپلمات ها 
در  آنهم  این دستگیری ها  می گویند، 
زمانی که شاهزاده محمد بن سلمان 
پروسه »اصالحات« را آغاز کرده است 
و  قضایی  دستگاه  که  می دهد  نشان 
دارند  تالش  سعودی  مقامات  برخی 
که از طریق بازداشت نیروهای سکوالر 
برخی  روشنفکر،  زنان  و  مترقی  و 
تندروهای  و  محافظه کار  گروه های 
مذهبی را که از بازداشت رهبرانشان 
به ستوه آمده اند راضی نگه دارند تا به 
آنها وانمود کنند که اصالحات محمد 
بن سلمان تنها تندروها را هدف قرار 
نداده بلکه برخی سکوالرهای تکرو را 
نیز نشانه گرفته است. از سوی دیگر 
پیام  یک  می تواند  دستگیری ها  این 
به  سعودی  مقامات  سوی  از  مهم 
این  حقیقی  اصالح طلبان  و  فعاالن 
کشور باشد تا به آنها گوشزد کند که 
بدون هماهنگی با مشاوران پادشاه یا 
ولیعهد جوان سعودی و بدون گرفتن 
به  دست  نباید  دولت  از  دستورات 

اقدامات سیاسی بزنند.
یکی از انتقادات جمال خاشقجی از 
با  مصاحبه اش  در  سلمان  بن  محمد 
شبکه انگلیسی بی بی سی همین بود. 
او  درباره اقدامات محمد بن سلمان 
گفته بود: »بن سلمان کار درست را 
با روشی غلط  انجام می دهد و برای 

تغییرات حقیقی در جامعه باید فضای 
مشارکت برای اندیشه ها و افکار مختلف 
یا  فردی  سلیقه  با  تنها  شود؛  ایجاد 
شخصی یک مقام نمی توان اصالحات 
حقیقی را انجام داد چرا که اصالحات 
جامعه  در  عمومی  روند  یک  به  باید 
سعودی  گردد.  موفق  تا  شود  تبدیل 
محتاج پروسه ای برای نهادینه کردن 
پیشبرد  در  همه  تا  است  دمکراسی 
باشند.« سهیم  حقیقی  اصالحات 

شاهزاده محمد بن سلمان با انجام 
اجتماعی در سعودی  اقدامات  برخی 
تالش کرد تا حمایت کشورهای غربی 
اما  کند  جلب  اصالحات  مسیر  از  را 
خاشقجی  جمال  قتل  حادثه  از  پس 
اکتبر  ماه  در  سعودی  روزنامه نگار 
سال 2۰1۸ در کنسولگری عربستان 
شاهزاده  چهره  تنها  نه  استانبول  در 
محمد بن سلمان بلکه حیثیت همه 
خانواده آل سعود در میان کشورهای 
بشری  حقوق  سازمان های  و  غربی 

خدشه دار شد.
از دو سال پیش یعنی از زمان قدرت 
گرفتن شاهزاده محمد بن سلمان به 
عنوان ولیعهد سعودی تا کنون ده ها 
تن از فعاالن حقوق بشر، روشنفکران 
بازداشت  کشور  این  روحانیون  و 
مخالفان  شده اند.  زندان ها  روانه  یا 
بازداشت های  این  می گویند  سعودی 
بی رویه بخشی از تالش های محمد بن 
سلمان برای خفه کردن همه صداهای 
در  تهدید  گونه  هر  رفع  و  مخالفان 

آینده از سوی مخالفانش است.
*منبع : رویترز عربی

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

=»در نظامی که ما در نظر 
آل  خانواده سلطنتی  داریم 
سعود، تنها به عنوان رهبرانی 
نمادین باقی می مانند، همانند 
ملکه بریتانیا، اما قدرت واقعی 
باشد.« باید در دست مردم 

یکی از شاهزادگان تبعیدی عربستان 
تشکیل  برای  کرد،  اعالم  سعودی 
جنبشی از مخالفان سیاسی برای تغییر 
رژیم ریاض و برپایی یک نظام مشروطه 
پادشاهی پارلمانی در سعودی دست به 

کار شده است.
اروپا  در  که  سعودی  شاهزاده  این 
همه  از  که  داده  قول  است  ساکن 
کرد  خواهد  حمایت  ریاض  مخالفان 
به ویژه کسانی که پس از قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار سعودی احساس 

خطر و ناامنی می کنند.
شاهزاده خالد بن فرحان آل سعود، 
دلیل  به  پیش  دهه  یک  از  بیش  که 
با رژیم سعودی خاک این  مخالفتش 
مصاحبه ای  در  کرد  ترک  را  کشور 
او  گفت،  »ایندیپندنت«  روزنامه  با 
یا  پادشاهی  نظام  یک  می خواهد 
تاسیس  پارلمانی  سلطنتی  مشروطه 
و  پارلمان  اعضای  و  دولت  که  کند 
نخست وزیر و کابینه بر اساس انتخابات 
آزاد تعیین شوند و به نقض حقوق بشر 

و بی عدالتی در سعودی پایان دهد.
آلمان  در  که  سعودی  شاهزاده  این 
مستقر است ابراز امیدواری کرده این 
جنبش که در حال شکل گیری است 
»جنبش آزادیبخش مردم شبه جزیره 
عربستان« نام بگیرد.او گفت: »به کسانی 
که از رژیم عربستان سعودی فرار کرده اند 
از طریق وکالی متخصص، مترجمین و 
تا  آنها کمک خواهد کرد  به  رسانه ها 
شود.« فراهم  اروپا  در  پناهندگی شان 

»ایندیپندنت«  روزنامه  گزارش  به 
برنامه تاسیس این جنبش پس از آن 
امنیتی  مقامات  که  می گیرد  صورت 
سعودی در ماه اکتبر گذشته در استانبول 
یک روزنامه نگار منتقد این کشور را به 
به قتل رساندند. برخی  طرزی فجیع 
از مقامات اطالعاتی ترکیه و آمریکا و 

شاهزاده سعودی خواستار تغییر رژیم و برپایی 
پادشاهی پارلمانی در عربستان است

خالد بن فرحان آل سعود

همچنین شماری از قانونگذاران آمریکا 
به دستور  تنها  این قتل  معتقدند که 
می تواند  سلمان  بن  محمد  شاهزاده 
سعودی  مقامات  البته  بگیرد.  صورت 
را  پرونده  درباره  تحقیق  ماموریت  که 
به عهده گرفتند، بارها دخالت شاهزاده 
خاشقجی  قتل  در  سلمان  بن  محمد 
شده اند  مدعی  آنها  کرده اند.  رد  را 
خودسر  امنیتی  افراد  از  تعدادی  که 
رسانده اند. قتل  به  را  روزنامه نگار  این 

شاهزاده خالد بن فرحان آل سعود، 
»ایندیپندنت«  به  مصاحبه   این  در 
در  جدید  سیستم  یک  به  »ما  گفت: 
عربستان سعودی نیاز داریم، مانند سایر 
کشورهای دارای دموکراسی، که مردم 
ما حق انتخاب دولت را داشته باشند 
کنند.« ایجاد  نوین  عربستان  یک  و 

این  در  ما  »چشم انداز  افزود:  وی 
بر  سیستمی  ایجاد  جدید  جنبش 
مبنای عدالت و پاسخگویی به مسائل 
حقوق بشر است. در حال حاضر بیشتر 
تمرکز ما  بر گسترش فعالیت در اروپا 
برای جلب حمایت از این جنبش در 

عربستان است.«
که  نظامی  »در  گفت:  همچنین  او 
ما در نظر داریم خانواده سلطنتی آل 
سعود، تنها به عنوان رهبرانی نمادین 
باقی می مانند، همانند ملکه بریتانیا، اما 
قدرت واقعی باید در دست مردم باشد.«

آل سعود  فرحان  بن  خالد  شاهزاده 
که از سال 2۰۰7 در تبعید در آلمان 
زندگی می کند، گفت که این جنبش 
حمایت  سعودی  شهروندان  از  جدید 

قانونی خواهد کرد به همین دلیل آنها 
دیگر مجبور نخواهند بود که تنها به 

رسانه های اجتماعی متکی باشند.
وی به »ایندیپندنت« گفت: »من در 
سال 2۰۰7 پس از اینکه به من هشدار 
دادند که به خاطر انتقاد از دولت مرا 
دستگیر خواهند کرد مجبور به ترک 

خاک عربستان شدم.«
را  رنج  این  خودم  »من  افزود:  وی 
احساس کرده ام بنابراین می خواهم به 
دیگران کمک کنم که با مشکالت مشابه 
من مواجه نشوند. هنگامی که شما در 
هستید،  کمک  خواستار  دولت  برابر 
بشتابد.« شما  کمک  به  کسی  باید 

»مخالفت  افزود:  فرحان  بن  خالد 
از  بخشی  سلطنتی  خاندان  از  برخی 
با  کشور  داخل  در  جنبش  رویارویی 
محمد بن سلمان است، پدرم  و خواهرم 
در عربستان در حصر خانگی هستند.«

شاهزاده خالد بن فرحان گفت: »من 
تا به حال تنها عضو خانواده سلطنتی 
گام  حرکت  این  برای   که  هستم 
برداشته، اما امیدوارم که دیگران نیز به 

این جنبش بپیوندند.«
وی در باره نحوه قتل جمال خاشقجی 
خاشقجی  »جمال  کرد:  یادآوری  نیز 
یکی از هزاران شهروند سعودی است 
که بطور غیرقانونی کشته شده اند. ما 
می خواهیم در برابر اینگونه بی عدالتی 
مقاومت کنیم تا کشورمان را از فروپاشی 

نجات دهیم.«
*منبع: ایندیپندنت

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

لجین الهذاول
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بر مبنای این گزارش که ایسنا منتشر 
کرده، ایران در رتبه 11۸ این فهرست 
قرار گرفته که آن را به عنوان سومین 
زنان  اشتغال  علیه  تبعیض گر  کشور 
رده بندی کرده است.ایران در رده بندی 
و  یمن  و  پاکستان  از  باالتر  امسال، 
پایین تر از اردن و گینه در رده 11۸ 

جهان قرار گرفته است.
در این بین، سوئیس در صدر فهرست 
اشتغال زنان با امتیاز ۸.1 قرار گرفته و 
کشورهای پاکستان و یمن در آخر این 
فهرست جای دارند. یمن با ۶۴ امتیاز، 
برای  کاری  محیط  تبعیض آمیزترین 
زنان را دارد.سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی اعالم کرده است که محروم 
شدن زنان از فرصت های شغلِی برابر، 
تریلیون دالر  اقتصاد جهانی شش  به 
خسارت زده که معادل 7.۵ درصد از 
داخلی کشورهای  ناخالص  تولید  کل 
جهان است.پس از سوئیس، کشورهای 
دانمارک، سوئد، فرانسه و پرتغال دارای 
کمترین میزان تبعیض علیه زنان در 
کشورهای  در  هستند.  شغلی  محیط 
توسعه یافته، اختالف دستمزد دریافتی 
معادل  متوسط  بطور  مردان  و  زنان 
13.۶ درصد بوده است.مرکز آمار ایران 
حوزه  در  خود  مطالعات  تازه ترین  در 
امسال  مهرماه  ایران،  در  کار  نیروی 

ایران در رتبه سوم اعمال تبعیض شغلی علیه زنان
=آمار بیکاری زنان در یزد 
از ۵0 درصد  باالتر  و کرمان 

است.
=ریاست جمهوری، قاضی 
دادگاه، مشاوره امالک، حفر 
چاه نفت، کارمند بخش هایی 
از شهرداری، کار در کشتی 
پیک  ارتش،  در  کار  دریا،  و 
آتش نشانی  مامور  موتوری، 
و کار در کافی شاپ شغل های 
ممنوعه برای زنان در ایران 

هستند.
در  ایران  آمار  =مرکز 
در  مطالعات خود  تازه ترین 
ایران  در  کار  نیروی  حوزه 
مهرماه امسال اعالم کرد که 
هزار  و ۵۸۸  میلیون  از 26 
در  فعال  نیروی  نفر   ۸1۹ و 
سال ۹6، 1۹.۷ درصد سهم 
زنان است. بدین معنا که از 
نیروی کار کنونی ایران فقط 
۵ میلیون و ۵1 هزار و ۸۷۵ 

زن مشارکت شغلی دارند.
شغلی  تبعیض  سوم  رتبه  در  ایران 
علیه زنان در بین 12۰ کشور جهان 
قرار گرفته است. در رتبه بندی اشتغال 
در  ایران  اقتصاد  در  زنان  مشارکت  و 
و  پاکستان  از  قبل  جهان   11۸ رده 
یمن قرار دارد. سهم مشارکت زنان در 
اقتصاد ایران، 19.7 درصد است، آن هم 
در شرایطی که حکومت ایران مدعی 
افزایش فعالیت اجتماعی زنان پس از 

انقالب است.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی 
)OECD( به مناسب روز جهانی زن، 
رتبه بندی  در روز سوم مارس 2۰19 
12۰ کشور جهان را بر اساس اعمال 

تبعیض شغلی علیه زنان اعالم کرد.

و ۵۸۸  میلیون  از 2۶  که  کرد  اعالم 
هزار و ۸19 نفر نیروی فعال در سال 
9۶،  فقط 19.7 درصد سهم زنان است. 
بدین معنا که از نیروی کار کنونی ایران 
فقط ۵ میلیون و ۵1 هزار و ۸7۵ زن 
مشارکت شغلی دارند.نرخ بیکاری زنان 
و  دکترا  لیسانس،  فوق  مدرک  دارای 
در  بیکاری  کلی  نرخ  از  بیشتر  باالتر 
آمارهای  اساس  بر  است.  زنان  میان 
سال  13۸7 تا 139۵ نرخ بیکاری زنان 
دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر 
به 2۶  از 12 درصد  با سرعت زیادی 
درصد طی 9 سال افزایش داشته است.

آمار بیکاری در زنان در استان های یزد، 
خراسان جنوبی، کرمان، اصفهان، ایالم، 
خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، 
فارس، گلستان، مازندران و کهگیلویه و 
بویراحمد بیش از متوسط استانی یعنی 
32 درصد است و حتی در یزد و کرمان 

به ۵۰.2 درصد می رسد!
زنان در ایران بنا بر مصواب قانونی و 
همچنین مبانی عرفی اجازه فعالیت در 
برخی مشاغل را چون ریاست جمهوری، 
قاضی دادگاه، مشاوره امالک، حفر چاه 
نفت، کارمند بخش هایی از شهرداری، 
کار در کشتی و دریایی، کار در ارتش، 
پیک موتوری، مامور آتش نشانی و کار 

در کافی شاپ را ندارند.

عزیزه الیوسف
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=ظهور قاسم سلیمانی در 
کنار بشار اسد و روحانی ما 
را به یاد این عبارت می اندازد 
همیشه  شمشیر  »خبر  که: 
اخبار  از  صادق تر  و  رساتر 
حضور  نامه هاست!«  درون 
عنوان  به  سلیمانی  قاسم 
سپاه  خارجه  امور  وزیر 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
کنار  در  ظریف  جواد  بجای 
اسد  بشار  و  روحانی  حسن 
و  سوریه  جمهوری  رئیس 
متعاقب آن استعفای ظریف 
استعفایش  گرفتن  پس  و 
مصداق مثال »رنگ رخساره 
درون«  سّر  از  می دهد  خبر 
ضعف  از  واضح  نشانه ای  و 
موقعیت ظریف و کل دستگاه 
ساختار  در  خارجه  وزارت 

رژیم ایران است.
=چنین به نظر می رسد که 
با  برخورد  برای  ایران  رژیم 
دنبال  به  بین المللی  جامعه 
جدیدی  خارجی  سیاست 
است که ظریف نمی تواند به 
شاید  و  باید  که  آن شکلی 
بپوشاند؛  عمل  جامه  را  آن 
را مجبور  او  به همین دلیل 
با  و سپس  کرده  استعفا  به 
از  ناشی  پیامدهای  درک 
آن تصمیم به برگرداندن او 

گرفتند.
مقدمه  بدون  و  عجوالنه  استعفای 
خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
جمهوری اسالمی ایران و تغییر تصمیم 
استعفایش،  بالفاصله  گرفتن  پس   و 
می کند  مطرح  را  پرسش جدی  یک 
و آن اینکه وزیر خارجه واقعی ایران 
دیپلماسی  با  موازی  دیپلماسی  که 
اسالمی  جمهوری  دولت  رسمی 
دولتی  ونهادهای  کرده   هدایت  را 
ترسیم  مرز  تا  و  رانده  حاشیه  به  را 
سیاست خارجی پیش رفته، کیست؟

غالمعلی جعفرزاده نماینده مجلس 
شورای اسالمی ضمن اشاره به نقش 
نهادهای موازی در ایران گفته است: 
مذاکرات  و  دیدارها  از  مورد  »ده ها 
دولت  دیپلماسی  دستگاه  با  موازی 

منجر به استعفای آقای ظریف شد.«
در  گذشته  چهارشنبه  جعفرزاده 
مصاحبه ای با وبسایت »اعتماد« گفت: 

وزیر خارجه واقعی جمهوری اسالمی ایران کیست؟!

»مسئله عدم اطالع ظریف نسبت به 
نقش  قطعا  تهران  به  اسد  بشار  سفر 
مهمی در استعفای وی داشته است، 
اما این تنها دلیل استعفای او نیست. 
موارد  جمله  از  موازی  حرکت های 
که  مذاکرات  و  بازدیدها  از  زیادی 
گرفته  صورت  او  با  هماهنگی  بدون 

دلیل اصلی استعفای او بوده.«
آشکار  بیانی  بحران،  این  تصویر 
در  تردید  و  شک  و  بی اطمینانی  از 
غیررسمی  و  رسمی   نهادهای  میان 
دولت جمهوری اسالمی است. ظهور 
و  اسد  بشار  کنار  در  سلیمانی  قاسم 
ابوالطیب  شعر  یاد  به  را  ما  روحانی 
المتنبی در باره فتح عموریه می اندازد 
همیشه  شمشیر  »خبر  می گوید:  که 
درون  اخبار  از  صادق تر  و  رساتر 
سلیمانی  قاسم  حضور  نامه هاست!« 
سپاه  خارجه  امور  وزیر  عنوان  به 
پاسداران انقالب اسالمی بجای جواد 
ظریف در کنار حسن روحانی و بشار 
اسد رئیس جمهوری سوریه و متعاقب 
گرفتن  پس  و  ظریف  استعفای  آن 
»رنگ  مثال  مصداق  استعفایش 
درون«  سّر  از  می دهد  خبر  رخساره 
موقعیت  ضعف  از  واضح  نشانه ای  و 
ظریف و کل دستگاه وزارت خارجه در 

ساختار رژیم ایران است.
ضعف  روایت  ظریف  استعفای 
نهادهای رسمی رژیمی نیز هست که 
دیدار بشار اسد را نتیجه یک خطای 
پروتکلی و شرایط امنیتی اعالم کرده 
تا آن را توجیه کند. استعفای ظریف 
سال ها  که  است  واقعیتی  از  حاکی 
تالش می شد تا از مردم ایران مخفی 
شده  برمال  حاال   واقعیت  این  بماند. 
جمهوری  نهادهای  همه  اینکه  آن  و 
اسالمی »صوری« هستند. این استعفا 
بار دیگر تصمیم گیران حقیقی رژیم را 
از ظاهر صحنه چنین  یادآوری کرد. 
برای  ایران  رژیم  که  نظر می رسد  به 
برخورد با جامعه بین المللی به دنبال 
که  است  جدیدی  خارجی  سیاست 

ظریف نمی تواند به آن شکلی که باید 
بپوشاند؛  عمل  جامه  را   آن  شاید  و 
به همین دلیل او را مجبور به استعفا 
کرده و سپس با درک پیامدهای ناشی 
از آن تصمیم به برگرداندن او گرفتند.

ترسیم صحنه های سیاسی در ایران 
توسط یک جریان صورت می گیرد و 
تنها آن جریان است که زمان انقضای 
و  ظریف  چون  افرادی  صالحیت 
اگر  کند؛  می  مشخص  را  روحانی 
از طریق  را بطور رسمی  اسد  ظریف 
کانال دستگاه قضایی دعوت می کرد 
شاید از سوی خیلی ها مورد هجوم قرار 
می گرفت به ویژه از سوی شهروندان 
منتقد ایرانی که با مشکالت اقتصادی 
و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند 
و بطور مرتب در اعتراض ها علیه هدر 
دادن ثروت ملی در پروژه های خارجی 
شعار  سوریه  در  دخالت  مانند  رژیم 
می دهند. در حقیقت سپاه پاسداران 
نمی خواهد ظریف را برکنار کند بلکه 
پایان  با  تا  کند  تضعیف  کم کم  را  او 
دوره ریاست جمهوری روحانی، بطور 

قانونی نقش او نیز به پایان برسد.
پایان کار ظریف و روحانی همزمان 
خواهد بود؛ این دو نه تنها از صحنه 
صحنه  از  کامل  بطور  بلکه  قدرت 
سیاسی محو خواهند شد مانند همه 
کسانی که قبل از دولت روحانی نقش 
ایفا کرده بودند. ظریف و روحانی باید 
مجریه،  قوه  قانونی  دوره ی  آخر  تا 
موازی  دولت  دیکته های  و  دستورات 
»سپاه«را بطور کامل اجرا کنند ]همان 
با  »دولت  را  آن  روحانی  که  دولتی 
دولت  اکنون  بود[.  خوانده  تفنگ« 
موازی در نظر دارد تا در آینده همه 
شکست های سیاسی و اقتصادی را به 
گردن دولت روحانی و دار و دسته اش 
بیندازد. دولت موازی نمی خواهد که 
روحانی یا ظریف یا هر کس دیگری 
پس از انقضای دوره اش قادر به ایجاد 
از  و  باشد  مستقل سیاسی  نهاد  یک 
طریق نیروهای سیاسی و مردمی که 

ظریف و سلیمانی…

این عوعو سگان شما نیز بگذرد
سیف فرغانی

جدی  رقابت  هستند  تغییر  خواهان 
برای دولت موازی ایجاد کند.

رژیم ایران اکنون برای بازتولید یک 
طبقه سیاسی جدید با بحران واقعی 
اجازه  دلیل  همین  به  است  مواجه 
نمی دهد که مخالفان داخلی خودش، 
شخصیت هایی را بازسازی کنند که به 
آینده  در  قدرت  برای  مبارزه  رقبای 
تبدیل شوند. حکومت ایران در حال 
گذار از سنین فرسودگی انقالب است 
و مرحله پس از خامنه ای و روحانی و 
سرنوشت این رژیم مرحله ای پیچیده 
و مبهم خواهد بود به ویژه که عالئم 
از  بنیان برافکن  انقالب  یک  وقوع 
اکنون  ایران  جامعه  در  گرسنگان 
کلیت  که  انقالبی  است  شده  نمایان 

نظام حاکم را سرنگون خواهد کرد.
بین استعفا و بازگشت ظریف، قاسم 
سلیمانی تنها طراح حقیقی سیاست 
ایران،  اسالمی  جمهوری  خارجی 
هزینه داخلی کنار زدن ظریف را درک 
کرد پس با عجله برای مهار کردن آن 
این صحنه سازی و  با  و  برداشت  گام 
دعوت از اسد در خارج از پروتکل های 
رسمی خواست تا پیام های مهم رژیم 
را هم برای جریانات داخلی و هم برای 

خارج ارسال کند.
قدرت  مراکز  اما  میان  این  در 
تندروها در داخل ساختار رژیم تالش 
کردند که دلیل استعفای ظریف را به 
گونه ای دیگر توجیه کنند. این جریان 
که میانه خوبی با روحانی و تیم وی 
ندارد، دلیل استعفای ظریف را نتیجه 
اختالف درونی رئیس جمهوری و وزیر 
حشمت اهلل  کرد.  قلمداد  خارجه اش 
فالحت پیشه رئیس کمیته امنیت ملی 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و 
استعفای  گفت،  این باره  در  اسالمی 
درونی  اختالفات  دلیل  به  ظریف 

کابینه دولت روحانی اتفاق افتاد.
و  بقا  به  که  ظریف  میان  این  در 
ادامه ی وظیفه  مجبور شد، تا کنون دو 
بار است که از ظهور در نقش قهرمان 
محروم می شود: یک بار برای به ثمر 
وجود  با  که  توافق هسته ای  رساندن 
تشبیه او به دکتر محمد مصدق، ناکام 
از  بار که تصمیم گرفت  این  و  ماند؛ 
و  کند  خالی  شانه  محوله  وظایف 
نقش معترض قهرمان به خود بگیرد! 
اما این بار نیز او بین رفتن و ماندن 
معلق ماند. همانطور که منابع داخلی 
ایران آن را با عباراتی مانند »استعفا 
و »فریاد ظریف«  ارتعاش ظریف«  با 

و… توصیف کردند.
*منبع: شرق االوسط

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

سیدابراهیم  حجت االسالم  انتصاب 
رسانه های  توجه  مورد  رئیسی 
گرفت.  قرار  نیز  دیگر  کشورهای 
خواننده ترین  پر  که  »بیلد«  روزنامه 
آلمان محسوب می شود روز  روزنامه 
فرمان  به  اشاره  با  مارس   9 شنبه 
علی خامنه ای مبنی بر معرفی سید 
رییس  عنوان  به  رئیسی   ابراهیم 
جدید قوه قضاییه نوشته است، یک 
»طرفدار شکنجه« و یک »قتل عام 
قضاییه ی  قوه  جدید  رئیس  کننده« 
شد.  ایران  در  اسالمی  جمهوری 
»بیلد« این عکس را همراه با گزارش 

خود منتشر کرده است.
رئیسی  ابراهیم  می نویسد،  »بیلد« 
۵۸ ساله که به عنوان رییس جدید 
موظف  شده  منصوب  قضاییه  قوه 
خامنه ای،  علی  فرمان  طبق  است 
بر  را  خود  تالش  تمام  فقیه،  ولی 
و  پیشرفت  »نیازمندی ها،  اساس 
سیستم  تحول  جهت  نظام  مصالح« 
در  اسالمی  جمهوری  قضایی 
مبذول  آن  انقالب  سالگرد  چهلمین 
دارد. »بیلد« یادآوری کرده که علی 
به علت »تجربه  را  خامنه ای رئیسی 
طوالنی در بخش ها و سطوح مختلف 
قضایی« به این سمت منصوب کرده 

است.
به  پرداختن  ضمن  روزنامه  این 
رویدادهای دهه شصت خورشیدی و  
رئیسی  ابراهیم  نقش  و   1۳۶۷ سال 
در «کمیته مرگ« و تشریح چگونگی 
دقیقه ای  چند  دادگاه های  برگزاری 

روزنامه آلمانی »بیلد«: 

رییس جدید قوه قضاییه در ایران؛ عامل قتل عام، طرفدار شکنجه و بی رحم

که در آنها زندانیان سیاسی صرفا به 
علت پایبندی به عقاید خود محکوم 
که  است  افزوده  می شدند  مرگ  به 
زندانی  هزاران  سال  آن  تابستان  در 
به  او  فرمان  به  زندان ها  در  سیاسی 

چوبه های دار آویخته شدند.
خاطرات  همچنین  روزنامه  این 
بازنشر  را  بازماندگان  از  برخی 
یاد آوری  از  هم  هنوز  که  کرده 
از  که  روزها  آن  وحشتناک  وقایع 
ادامه  شب  از  پاسی  تا  سحرگاهان 
می افتد.  تن شان  بر  رعشه  می یافت، 
این روزنامه می افزاید که حتی بعضی 
از نگهبانان زندان نیز تاب تحمل این 
صحنه های وحشتناک ضد انسانی را 

نداشته اند.

خود  گزارش  در  »بیلد«  روزنامه 
رئیسی  ابراهیم  نقش  به  اشاره  با 
سال  در  مردم  اعتراضات  جریان  در 
صدور  از  وی  طرفداری  به   1۳۸۸
به  پا  و  دست  قطع  کیفری  احکام 
عنوان «مجازات الهی« نیز می پردازد 
اینگونه  که  می کند  یادآوری  و 
مجازات های شرعی برای وی »منشاء 

افتخار« محسوب می شوند.
این انتصاب شرم آور است 

فعاالن حقوق  »بیلد«،  نوشته ی  به 
آمریکا  متحده  ایاالت  دولت  و  بشر 
محکوم  شدیدا  را  انتصاب  این 
بشر  حقوق  جهانی  ناظران  کرده اند. 
آینه ی  عنوان  به  را  رئیسی  انتصاب 
وضعیت  شدن  بدتر  تمام نمای 

کرده   محکوم  ایران  در  بشر  حقوق 
بایستی  رئیسی  یادآور شده اند که  و 
مرتکب  که  جنایت هایی  جهت 
و  شده  کشانده  دادگاه  به  شده 
معاون  قرارگیرد.  پاسخگویی  مورد 
سخنگوی وزرات امور خارجه آمریکا 
»شرم آور«  را  رئیسی  انتصاب  نیز 

خوانده است.
رئیسی  که  می افزاید  روزنامه  این 
ساله   ۷۸ رهبر  »فرزندخوانده «ی  
می شود  محسوب  اسالمی  جمهوری 
نیز  او  و به عنوان جانشین احتمالی 

مطرح است.
نقش  به  همچنین  روزنامه  این 
»فاسد  نهاد  در  رئیسی  ابراهیم 
ثروت  که  رضوی«  قدس  آستان 
هنگفتی را در سراسر ایران مدیریت 
می کند اشاره کرده و در پایان مقام 
و منصب های متفاوت او را به عنوان 
دادستان کل کشور و معاون کل قوه 
قضاییه در دوران محمود شاهرودی 
بود،  معروف  مرگ«  »قاضی  به  که 

می شمارد.
از  قبل  که  می نویسد  »بیلد« 
بیش  آملی الریجانی  رئیسی، صادق 
قضاییه  قوه  رییس  سال  نیم  و   9 از 
بوده. وی به علت اعمال ضد حقوق 
بشری خود از جمله شکنجه و اعدام 
کودکان در لیست تحریم های آمریکا 
قرار دارد. صادق الریجانی اکنون به 
تشخیص  قدرت  پر  مجمع  ریاست 

مصلحت نظام برگزیده شده است.
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

سیدابراهیم رئیسی

هـم مرگ بـر جهان شـما نیـز بگذرد

ویـن بوم محنت از پی آن تا کند خراب

ناگهـان ایـام  نکبـت  خـزان  بـاد 

آب اجل که هسـت گلوگیر خاص و عام

ای تیغتـان چـو نیـزه برای سـتم دراز

چون داد عـادالن به جهان در بقا نکرد

در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت

آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست

بادی که در زمانه بسـی شمعها بکشت

زین کاروانسـرای بسی کاروان گذشت

ای مفتخر به طالع مسـعود خویشـتن

این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید

بیـش از دو روز بـود از آن دگر کسـان

بـر تیـر جورتـان ز تحمل سـپر کنیم

مدتـی بـود  دگـران  دولـت  بـاغ  در 

آبی سـت ایستاده درین خانه مال و جاه

ای تو رمه سـپرده به چوپان گرگ طبع

پیل فنا که شـاه بقا مات حکم اوسـت

ای دوستان به نیکی خواهم دعای سیف

هـم رونـق زمـان شـما نیـز بگـذرد

بـر دولـت آشـیان شـما نیـز بگـذرد

بـر بـاغ و بوسـتان شـما نیـز بگـذرد

بـر حلق و بـر دهان شـما نیـز بگذرد

ایـن تیـزی سـنان شـما نیـز بگـذرد

بگـذرد نیـز  شـما  ظالمـان  بیـداد 

ایـن عوعـو سـگان شـما نیـز بگذرد

گـرد سـم خـران شـما نیـز بگـذرد

هـم بـر چراغـدان شـما نیـز بگـذرد

بگـذرد نیـز  شـما  کاروان  ناچـار 

بگـذرد نیـز  شـما  اختـران  تأثیـر 

نیـز بگـذرد ناکسـان شـما  ز  نوبـت 

بعـد از دو روز از آن شـما نیـز بگـذرد

تـا سـختی کمـان شـما نیـز بگـذرد

ایـن گل، ز گلسـتان شـما نیـز بگذرد

بگـذرد نیـز  نـاروان شـما  آب  ایـن 

ایـن گرگـی شـبان شـما نیـز بگذرد

هـم بـر پیـادگان شـما نیـز بگـذرد

یـک روز بـر زبـان شـما نیـز بگـذرد

ابراهیم  =حجت االسالم 
از  پس  روز  یک  رئیسی 
مراسم معارفه اش به عنوان 
صبح  قضاییه،  قوه  رئیس 
سه شنبه 21 اسفندماه برای 
کسب مقام نایب رئیس اول 
به  رهبری  خبرگان  مجلس 
صادق  اهلل  آیت  با  رقابت 
اهلل  آیت  و  الریجانی  آملی 
فاضل گلپایگانی پرداخت و 

پیروز شد.
=خبرگزاری فارس از عنوان 
ابراهیم  برای  اهلل«  »آیت 
رئیسی استفاده کرده است! 
یک شبه  شدن  =آیت اهلل 
حجت االسالم ها در جمهوری 
افرادی  مورد  در  اسالمی 
خامنه ای  علی  خود  چون 
شمی  ها کبر  ا علی  و 
اما  دارد  سابقه  رفسنجانی 
»آیت اهلل« خطاب  همزمانی 
با  رئیسی  ابراهیم  کردن 
رئیس  عنوان  به  او  انتصاب 
قوه قضاییه و نایب رئیس اول 
شدن او در مجلس خبرگان 
است  راهی  بیانگر  رهبری 
جمهوری  زمامداران  که 
اسالمی در حال گشودن آن 
به روی سیدابراهیم رئیسی 
معروف به »آیت اهلل قتل عام« 

هستند.
رئیسی  ابراهیم  حجت االسالم 
در  اسفندماه  روز سه شنبه 21  صبح 
خبرگان  مجلس  اجالسیه  ششمین 
اول  رئیس  نایب  عنوان  به  رهبری 

مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.
یک  رئیسی  ابراهیم  حجت االسالم 
روز پس از مراسم معارفه اش به عنوان 
رئیس قوه قضاییه، صبح سه شنبه 21 
اسفندماه در مجلس خبرگان رهبری 

صادق آملی الریجانی ناکام ماند؛

 ابراهیم رئیسی نایب رئیس مجلس
 خبرگان رهبری شد

اول  رئیس  نایب  مقام  کسب  برای 
رقابت  به  رهبری  خبرگان  مجلس 
و  الریجانی  آملی  صادق  آیت اهلل  با 

آیت اهلل فاضل گلپایگانی پرداخت.
ششمین اجالسیه مجلس خبرگان 
روز  صبح  پنجم  دوره  در  رهبری 
قدیمی  ساختمان  در  اسفندماه   21
مجلس شورای اسالمی و به ریاست 
حضور  با  و  جنتی  احمد  آیت اهلل 
برگزار  مجلس  این  اعضای  اکثریت 

شد.
دلیل  به  بود  قرار  جلسه  این  در 
شاهرودی  هاشمی  آیت اهلل  مرگ 
نایب رئیس پیشین مجلس خبرگان 
این  رئیسه  هیئت  انتخابات  رهبری، 
مجلس برای انتخاب نایب رئیس اول 
ابراهیم  شود.حجت االسالم  برگزار 
رأی  با ۴2  انتخابات  این  در  رئیسی 
به عنوان نایب رئیس نخست مجلس 
خبرگان رهبری انتخاب شد. آیت اهلل 
و  رای   29 با  الریجانی  آملی  صادق 
با ۵ رأی،  آیت اهلل فاضل گلپایگانی 
رئیسی  نایب  کاندیداهای  دیگر 
رهبری  خبرگان  مجلس  نخست 

بودند.
نکته قابل توجه در این میان خبری 
وابسته  فارس  خبرگزاری  که  است 
انتخاب  درباره  پاسداران  سپاه  به 
ابراهیم رئیسی به عنوان نایب رئیس 
مجلس خبرگان رهبری منتشر کرده 
ابراهیم  برای  خبر  این  در  است. 
استفاده  »آیت  اهلل«  عنوان  از  رئیسی 
شدن  آیت اهلل  چند  هر  است.  شده 
یک شبه حجت االسالم ها در جمهوری 
خود  چون  افرادی  مورد  در  اسالمی 
هاشمی  اکبر  علی  و  خامنه ای  علی 
همزمانی  اما  دارد  سابقه  رفسنجانی 
ابراهیم  کردن  خطاب  »آیت اهلل« 
رئیسی با انتصاب او به عنوان رئیس 
قوه قضاییه از سوی علی خامنه ای و 
او در مجلس  اول شدن  رئیس  نایب 
است  راهی  بیانگر  رهبری  خبرگان 
در  اسالمی  جمهوری  زمامداران  که 
حال گشودن آن به روی سیدابراهیم 
رئیسی معروف به »آیت اهلل قتل عام« 

هستند.
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گفته است که سیستم مالی اینستکس 
تحریم های  زدن  دور  برای  راهی  نه 
آمریکاست و نه اجرای آن بدون تأیید 
نهایی FATF توسط ایران ممکن است. 
حاال در رسانه های ایران می نویسند، ایران 
امیدوار است با بهره گرفتن از امکان این 
ساز و کار مالی بتواند به مشکالت پیش 
آمده به دنبال اعمال تحریم های آمریکایی 

»سر و سامان دهد«.
از سوی دیگر پیوستن به کارگروه مالی 
FATF مستلزم تصویب لوایح پالرمو و 
CFT و کنار گذاشتن موشک  پرانی ها 
سوی  از  برون مرزی  خرابکاری های  و 
سپاه است، به اضافه اینکه شرایط قرار 
سازمان های  فهرست  در  سپاه  گرفتن 
امکان  می کند،  فراهم  را  تروریستی 
پولشویی و حمایت مالی از شبه نظامیان 
شیعه در منطقه توسط رژیم ایران به 
شدت محدودتر می شود و راه دور زدن 
جمهوری  برای  را  آمریکا  تحریم های 

اسالمی سخت  تر می کند.
نفت در برابر غذا

مجید قدیری رئیس  انجمن خوراک 
دام، طیور و آبزیان و یکی از بازرگانان 
در  آلمان  سفارت  نشست  در  حاضر 
تهران گفته »آقای عراقچی معاون وزیر 
خارجه و چهار الی پنج نفر از بازرگانان 
بخش خصوصی هم در این ضیافت شام 
حاضر بودند. در این جلسه درباره شروع 
کار اینستکس صحبت شد. سفیر آلمان 
این جلسه  فیشر هم در  و  و عراقچی 

صحبت کردند.«
به  زمانی  مالی  »کانال  افزود:  وی 
راه اندازی  کاربردی  و  واقعی  معنای 
می شود که پول به آن وارد شود و عماًل 
این اتفاق نمی افتد، در واقع ما باید نفت 
به اتحادیه اروپا بفروشیم و بجای پول از 

جمهوری اسالمی نگران »وقت ُکشی« اروپایی ها 
برای راه اندازی »اینستکس«

= رئیس  انجمن خوراک دام، 
اینستکس  آبزیان:  و  طیور 
فعاًل  که  ست  ا کتی  شر
آن  همتای  نیست  مشخص 
در ایران کیست. ضمن اینکه 
بررسی های ما نشان می دهد 
بانک های  و  شرکت ها  که 
برای  تمایلی  اروپایی  مطرح 
مالی  کانال  این  با  همکاری 

ندارند.
برخی  تهران:  =کیهان 
دیپلمات های اروپایی مستقر 
در بروکسل از تصمیم گیری 
تحریم ها  تمدید  در  جدید 
علیه برخی مسئوالن ایرانی 
به دالیل واهی حقوق بشری 

خبر دادند.
ن  ا جو مه  نا ز و ر =
خبر های  سپاه:   به  وابسته 
امیدوارکننده ای از این کانال 

مالی به گوش نمی رسد.
مالی  کار  و  ساز  مدیر  فیشر  پر 
اینستکس، کانال مبادالت تجاری میان 
ایران و اروپا به ایران رفته است. خبر سفر 
این بانکدار باسابقه آلمانی، 11 مارس 
)2۰ اسفند(، در توییتر سفارت فرانسه 

در تهران رسانه ای شد.
ریاست  که  ساله   ۶9 بانکدار  این 
کومرتس بانک آلمان )بانک تجارت آلمان( 
را در کارنامه خود دارد با تجربیات فراوان 
در حوزه اقتصادی و مالی به تهران رفته 
تا با مقام های جمهوری اسالمی در مورد 
شرایط اجرای اینستکس مذاکره کند.

آنطور که برخی فعاالن اقتصادی گفتند پر 
فیشر در سفارت آلمان با جمعی از فعاالن 
است. کرده  دیدار  نیز  ایران  اقتصادی 

اینستکس قرار است در مرحله اول 
تجارت کاالهای اساسی از جمله مواد 
غذایی و دارو را ممکن کند. همان چیزی 
که به »نفت در برابر غذا« معروف است. 
اینستکس  می کنند  ادعا  اما  دولتی ها 
دامنه  و  نیست  دارو  و  غذا  به  محدود 
مبادالت در این سیستم به تدریج گسترش 
خواهد یافت.دولت امیدوار بود ساز و کار 
زدن  دور  برای  راهی  اروپایی ها  مالی 
تحریم های آمریکا پیش پای جمهوری 
اسالمی بگشاید اما میشاییل کلور برشتولد 
سفیر آلمان در ایران نیز روز چهارشنبه 
تسنیم  خبرگزاری  به  اسفند 97  اول 

دامی  نهاده های  اساسی،  کاالهای  آنها 
مواد غذایی  و  دارو  دام،  تولید خوراک 
که شامل تحریم های آمریکا نمی شود 
دریافت کنیم که همین محدودیت باعث 
می شود که اروپایی ها به سمت کاالهای 
سرمایه ای و تجهیزات نفتی و امثال آن 

حرکت نکنند.«
رئیس  انجمن  فارس،  گزارش  به 
خوراک دام، طیور و آبزیان اعالم کرد: 
فعاًل  که  است  شرکتی  »اینستکس 
ایران  در  آن  همتای  نیست  مشخص 
کیست. ضمن اینکه بررسی های ما نشان 
می دهد که شرکت ها و بانک های مطرح 
اروپایی تمایلی برای همکاری با این کانال 

مالی ندارند.«
وی اظهار داشت: »زمان اجرای این 
است، مثال  کانال خیلی طوالنی شده 
پس از 1۰ ماه از طرح این مسئله، آقای 
فیشر مدیرعامل اینستکس تازه به ایران 
آمده است. عراقچی هم به خاطر کند 
بودن اجرای اینستکس رضایتی نداشت.«

وقت کشی اروپا
روزنامه کیهان چاپ تهران، چهارشنبه 
21 اسفند، در گزارشی بار دیگر به دولت 
روحانی و اروپایی ها انتقاد کرده و نوشته 
پس از گذشت 1۰ ماه از خروج آمریکا 
از برجام مدیر اینستکس به تهران آمده و 
اروپایی ها همچنان وقت کشی می کنند و 
به تعهدات برجامی خود عمل نمی کنند.

این روزنامه با »تحقیرآمیز« خواندن 
اینستکس در ادامه نوشته، کشورهای 
اروپایی نه تنها تا کنون هیچ اقدامی در 
راستای تعهدات شان انجام ندادند بلکه 
»برخی دیپلمات های اروپایی مستقر در 
بروکسل از تصمیم گیری جدید در تمدید 
تحریم ها علیه برخی مسئوالن ایرانی به 

دالیل واهی حقوق بشری خبر دادند.«
تصمیم حاکمیتی

روزنامه جوان وابسته به سپاه نیز در 
گزارشی نوشته در دیدار رئیس اینستکس  
هیچ خبرنگاری حضور نداشته و دور از 
چشم برگزار شده و پرسیده »آیا از ابتدا 
در  محرمانه  دیدار های  برای  مقدمات 
بخش  با  آنهم  و  خارجی  سفارت های 
غیردولتی ایران تدارک دیده شده بود؟! 
تصمیم ایجاد کانال مالی میان ایران و 
سه کشور اروپایی یک تصمیم حاکمیتی 
با  است، قرار است در پشت پرده ها و 
از سوی بخش خصوصی چنین  فشار 

اتفاقی بیفتد؟!«
این روزنامه افزوده »یک ضیافت شام 
هم سفیر آلمان در تهران به مناسبت 
حضور فیشر، رئیس تازه منصوب شده 
اینستکس در منزل شخصی خود در 
تهران گرفته که از چند و چون آن خبر 
چندانی در دست نیست« و همچنین 
تاکید کرده »خبر های امیدوارکننده ای 

از این کانال مالی به گوش نمی رسد.«
اسالمی  کارگزاران جمهوری  گرچه 
از علی خامنه ای و اطرافیان او گرفته تا 
برخی از نمایندگان مجلس و رسانه ها به 
ظاهر ادعا می کنند که باید به اروپایی  ها 
کافی  را  اینستکس  و  بود  بی اعتماد 
نمی دانند اما در عمل به رهبران اروپا 
فشار می آورند که هر چه زودتر این جوی 
آب باریک »کانال مالی« را اجرا کنند! 
از مواضع مقامات جمهوری اسالمی و 
گزارش های رسانه های داخلی نیز کاماًل 
پیداست که انتقاد به اروپایی ها بیشتر بر 
سر »تاخیر در بازگشایی« این کانال است 
با وجود اینکه به گفته خودشان چیزی 
فراتر از فراهم شدن فروش نفت در برابر 

دریافت غذا و دارو نیست.
نگرانی دلواپسان و حزب اللهی ها نیز 
که اینستکس را با دست پس زده و با پا 
پیش می کشند این است که این کانال 
مالی وقتی بتواند آغاز به کار کند که کار 

از کار گذشته باشد.

استقبال دیپلمات های آلمان، فرانسه و انگلیس از رئیس اینستکس 
در محل سفارت آلمان در تهران

کرده  پیدا  بیش تری  ارزش  ملک  این 
بوده است اما فروش آن با ضرر، تنها 
با در نظر گرفتن این که خریدار آن چه 

کسی است، قابل فهم می شود.
 1  Georgetown شرکت 
خانم  خانه  که   Properties LLC
شرکتی  خریده،  را  شیخ االسالمی 
مکان  و  آدرس  یعنی  است؛  کاغذی 
واقعی ندارد و موسس، مالک و مدیر 
است.  شیخ االسالمی  خانم  خود  آن، 
نکته قابل توجه این که به نظر می رسد 
او نام این شرکت را احتماال برای رد گم 
کردن، بسیار شبیه یک شرکت واقعی 
 Georgetown Properties« به نام
است. کرده  انتخاب   »LLC

میراث  خبرگزاری  پیشین  مدیر 
تاریخ 2۰  را در  این شرکت  فرهنگی 
و  ثبت کرده  و  تاسیس  مرداد 139۶ 
تاسیس شرکت،  از  بعد  روز  تنها ۴7 
خانه اش را به شرکت خودش فروخته 
را  خانه  همسرش  و  او  طبیعتا  است. 
باید  همان جا  مانده اند.  و  نکرده  ترک 
و  قانونی  هزینه های  که  کرد  اضافه 
اداری این معامله صوری و تنظیم اسناد 
آن احتماال بیش تر از ۶۰ هزار دالر بوده 
که شرکت صوری خانم شیخ االسالمی 

به عنوان خریدار پرداخت کرده است.
کارگزار  این که  دیگر  جالب  نکته 
کارگزاران  از  نه  خانه،  این  خرید 
که  امریکا،  در  امالک  خرید  رسمی 
یک شرکت کارگزاری بوده است که به 
شرکت های دیگر )عموما شرکت های 
کاغذی فاقد دفتر و مکان و پرسنل( 
خدمات اداری و اجرایی ارایه می دهد. 
این شرکت کارگزاری، پیش از آن هم 
کارگزار دو شرکت کاغذی دیگر مرجان 
شیخ االسالمی بوده است که در ادامه به 

آن باز خواهیم گشت.
خانم شیخ االسالمی با گذشتن 9 ماه 
را  خانه  همین  دوباره  معامله،  این  از 

مرجان  فعالیت های  و  امالک  درباره  وایر:  ایران 
شیخ االسالمی آل آقا در امریکا و کانادا چه می دانیم؟

وبسایت ایران وایر در گزارشی به قلم 
به   ShahedAlavi@ علوی  شاهد 
فعالیت های تجاری و  جستجو درباره 
امالک مرجان شیخ االسالمی پرداخته 

است.
متن کامل این گزارش را به نقل از 
وبسایت ایران وایر در ادامه می خوانید.

پرونده  به  رسیدگی  جریان  در 
از  پتروشیمی«،  »فساد  به  موسوم 
میلیون ها دالری صحبت شده که به 
گفته دادستان، به شیوه »غیرمشروع« 
تحصیل شده اند. یکی از متهمان این 
پرونده، »مرجان شیخ االسالمی آل آقا« 
است. با توجه به این که او سال ها است 
در کانادا و امریکا زندگی می کند و در 
تجاری  شرکت  و  ملک  کشورها  این 
با  این پرسش پیش می آید که  دارد، 
شده  اعمال  محدودیت های  به  توجه 
از  که  پول هایی  بر  کشورها  این  در 
در  روشن  قوانین  فاقد  کشورهای 
نگرانی  و  می آیند  پول شویی  مورد 
مرجان  پول شویی،  عملیات  از  آن ها 
را  سرمایه اش  چه گونه  شیخ االسالمی 

جابه جا کرده است؟
به  توجه  با  کوتاه  گزارش  این  در 
فعالیت های  و  سرمایه   از  که  سوابقی 
مرجان شیخ االسالمی در امریکا و کانادا 
در دسترس است، تالش می شود پاسخ 
روشنی به پرسش های ممکن در این 

باره داده شود.
اول  ردیف  متهم  حمزه لو«،  »رضا 
پرونده پتروشیمی گفته است با طرح 
اسامی  افراد دخیل در دور زدن تحریم ها 
در دادگاه، این افراد هم به مهره سوخته 
مرجان  تعبیر،  این  با  می شوند.  بدل 
مهره های  این  از  یکی  شیخ االسالمی 
که  سابقی  روزنامه نگار  است؛  سوخته 
نامش در این پرونده در ارتباط با دو 
شرکت »دنیز« و »هترا تجارت« طرح 
با حمزه لو،  و متهم شده است همراه 
تا سه درصد(،  از پورسانت )یک  جدا 
هزار  و ۶۵3  میلیون   1۶ مجموع  در 
دالر مال نامشروع کسب کرده  است.

شده  گفته  هم چنین  دادگاه  در   
انتقال  است که این دو در یک مبلغ 
پول، در مجموع 12۸ میلیون یورو به 
مالک اصلی فرآورده ها زیان رسانده اند 
و درصد نامشخصی از آن را هم سود 
نیوز«  »بولتن  هم  پیش تر  برده اند. 
کرده  متهم  را  شیخ االسالمی  مرجان 
و  نفت  شرکت  با  قراردادی  که  بود 
قرارگاه  به  وابسته  »سپانیر«،  گاز 
»خاتم االنبیا« سپاه داشته و مبالغی هم 
دریافت کرده اما بدون عمل به قرارداد، 

از ایران گریخته است.
اقامت  وضعیت  بررسی  در 
نام چند  به  امریکا،  شیخ  االسالمی در 
شرکت برخوردیم که به نام وی ثبت 
و  آدرس  که  شرکت هایی  شده اند؛ 
عنوان  با  و  ندارند  مشخصی  مکان 
شناخته  کاغذی«  »شرکت های 
روی  تنها  که  شرکت هایی  می شوند؛ 

کاغذ وجود دارند.
یکی از کارکردهای اصلی شرکت های 
کاغذی، انجام معامالت صوری جهت 
شرکت ها  این  از  است.  پول شویی 
عملیاتی  برای  می توان  هم چنین 
تحریم ها  زدن  دور  عنوان  با  که 
شناخته می شود نیز استفاده کرد. اما 
آن ها  از  منظور  به چه  شیخ االسالمی 

استفاده کرده است؟
 2۶ آل آقا  شیخ االسالمی  مرجان 
 )2۰1۶ ژانویه   1۶(139۴ دی ماه 
خانه ای به مبلغ دو میلیون و 3۵۰ هزار 
دالر در واشنگتن دی سی می خرد و به 
همراه همسر دومش، »مهدی خلجی«، 
در آن اقامت می کند. می توان حدس 
با توجه به سابقه خانوادگی و  زد که 
خرید  شیخ االسالمی،  خانم  کاری 
خانه ای به این مبلغ بدون استفاده از 
وام بانکی، )زیرا به نظر می رسد در آن 
نداشته  را  وام  دریافت  شرایط  تاریخ 
حاصل  درآمدهای  با  احتماال  است( 
زدن  دور  عملیات  در  او  فعالیت  از 
»پی سی سی«  پرونده  در  تحریم ها 

ممکن شده است.
او  است  که  این  جالب  نکته  اما 
همین خانه را 21 ماه بعد، در تاریخ 
هفتم مهرماه 139۶، با 29۶ هزار دالر 
ضرر، به قیمت دو میلیون و ۵۴ هزار 
 Georgetown« شرکت  به  دالر، 
می فروشد.   »Properties LLC  1
سقف  تعویض  به  توجه  با  البته 
ساختمان و سیستم تهویه خانه پس از 
خرید آن از سوی خانم شیخ االسالمی، 

برای فروش روی وب سایت های معامله 
باتوجه  می گذارد.  امریکا  در  مسکن 
وب سایت  در  ملک  ارزش  برآورد  به 
»ردفین«، به نظر می رسد قیمت اولیه 
اعالم شده برای فروش عمدا باال در نظر 
گرفته می شود و خانم شیخ االسالمی 
زمانی شش  بازه  یک  در  و  تدریج  به 
برآورد  به  را  پیشنهادی  قیمت  ماهه، 
ارزش ملک نزدیک می کند و آن را از 
دو میلیون و ۴۰۰ هزار دالر، به یک 
میلیون و ۶۰۰ هزار دالر پایین می آورد 
و خانه به فاصله کمی پیشنهاد خرید 
می گیرد و به مرحله قرارداد می رسد. تا 
لحظه تنظیم این گزارش )19اسفند( و 
با گذشتن ۴۵ روز از زیر قرارداد رفتن 
خانه، هنوز فروش آن نهایی نشده است 
و مشخص نیست این بار نیز یکی از 
شرکت های خانم شیخ االسالمی یا خود 
او خانه را می خرد یا این که آن به یک 

مشتری واقعی فروخته خواهد شد.
خانه  این  فروش  و  خرید  عملیات 
عملیات  به  که  شباهتی  به  توجه  با 
پیش  را  سوال  این  دارد،  پول شویی 
می آورد که آیا مرجان شیخ االسالمی 
در حال پول شویی دالر هایی است که 
بر اساس دادخواست دادستان دادگاه 
زدن  دور  جریان  در  تهران،  انقالب 
تحریم ها و یا معامله ناتمام با شرکت 
نفت و گاز سپانیر، وابسته به قرارگاه 
دست  به  پاسداران  سپاه  خاتم االنبیا 

آورده یا موضوع چیز دیگری است؟
اطالعات  بر  بنا  که  کرد  اضافه  باید 
locatefamily.« مندرج در وبسایت

com«، دو خانه در تورنتو کانادا، محل 
معرفی  آل آقا  مرجان  خانم  سکونت 
شده است؛ خانه نخست در »ریچموند 
هیل« به ارزش دو میلیون دالر و خانه 
دوم در تورنتو به قیمت سه میلیون و 

۴۸7 هزار دالر. 

ی  محمد ر یا علیم  =
ن  ا عمر ن  کمیسیو عضو 
یکا  مر آ ید  می گو مجلس 
برای  ا  ر ی  ویژه ا روش 
اجرایی  ایران  تحریم های 
تحریمی  سیستم  و  کرده 
ین  چکتر کو ر  کشو ین  ا
می کند. رصد  را  مسائل 
معاون  مندلکر  =سیگال 
اطالعات  و  تروریسم  امور 
خزانه داری  وزارت  مالی 
واحد  تشکیل  از  آمریکا 
تازه ای به نام »واحد ترکیبی 
خبر  ایران«  مالی  مسائل 
اهداف  از  یکی  که  داده 
تازه ای  راه های  یافتن  آن 
با مسائل مالی  برای مقابله 
غیرقانونی رژیم ایران است.
دیدار  در  پمپئو  =مایک 
ی  کت ها شر ن  ا یر مد با 
بزرگ نفتی: ایاالت متحده 
همچنان متعهد به قطع کامل 
است. ایران  نفت  صادرات 

عمران  کمیسیون  عضو  یک 
اعمال  در  آمریکا  می گوید،  مجلس 
روش  ایران  علیه  جدید  تحریم های 
سیستم  و  کرده  اجرایی  را  ویژه ای 
کوچک ترین  کشور،  این  تحریمی 
مسائل را مورد رصد قرار داده و در 

یک واحد تازه در وزارت خارجه آمریکا برای رصد کردن 
فعالیت های مالی جمهوری اسالمی

عامالن  تحریم ها،  با  مغایرت  صورت 
آن را تحت فشار قرار می دهد.

زاهدان،  نماینده  یارمحمدی  علیم 
مصاحبه  در  اسفند،   22 چهارشنبه 
از  یکی  گفته  مجلس  خبرگزاری  با 
برای دور زدن تحریم های  راهکارها 
کشتیرانی، اجاره و استفاده از پرچم 
پاناما  کشور  مانند  کشورها  برخی 
آمریکا  کنونی  شرایط  در  اما  بود، 
تحت  و  شناسایی   را  بخش ها  این 

فشار قرار داده است.
او تاکید کرده »قابل کتمان نیست 
برای  را  کار  آمریکا  تحریم های  که 
سخت  ایرانی  کشتی های  فعالیت 
تنگ  حوزه  این  در  عرصه  و  کرده 
شده و نیازمند تمهیدات ویژه است.«

بیش  داده  توضیح  یارمحمدی 
کاالی  نقل  و  حمل  درصد   ۵۰ از 
دریایی  نقل  و  حمل  توسط  ایران 
شرایط  در  که  می گیرد  صورت 
با  کاال  انتقال  از  بخشی  تحریم 
این  است.  شده  مواجه  مشکل 
مدعی  حال  این  با  مجلس  نماینده 
شده »بطور حتم جمهوری اسالمی 
راهکارها و شگردهای جدیدی برای 
قطعاً  و  دارد  تحریم ها  زدن  دور 
متحده  ایاالت  تحریمی  فشارهای 
صنعت  از  فعالیت  از  مانع  نمی تواند 

کشتیرانی شود.«

ترکیبی  واحد  کار  به  آغاز 
مسائل مالی ایران

به  همچنان  نیز  آمریکا  ولی 

جمهوری  بر  فشارها  افزایش  دنبال 
وزارت  وبسایت  است.  اسالمی 
به  گزارشی  در  آمریکا  خزانه داری 
امور  معاون  مندلکر  سیگال  از  نقل 
وزارت  مالی  اطالعات  و  تروریسم 
خزانه داری ایاالت متحده از تشکیل 
ترکیبی  »واحد  به نام  تازه ای  واحد 
ایران« خبر داده است  مالی  مسائل 
را  ایران  رژیم  مورد  در  اطالعات  تا 
افزایش دهند و راه های تازه ای برای 

مقابله با رژیم پیدا کنند.
اسفند   21 امنیتی،  مقام  این 
از  یکی  با  که  نشستی  در  ماه، 
کمیته های فرعی مجلس نمایندگان 
واحد  گفته  شده  برگزار  آمریکا 
نهادی  ایران  مالی  مسائل  ترکیبی 
و  تروریسم  امور  معاونت  داخل 
بهبود  برای  اطالعات مالی است که 
فعالیت های مربوط به ایران تشکیل 

شده است.
نهاد  این  اولویت های  اصلی ترین 
جدید مسائل مربوط به کره شمالی، 
مجازی،  ارز  ایران،  داعش،  روسیه، 

حقوق بشر و فساد است.
داده  توضیح  آمریکایی  مقام  این 
تروریسم  حامی  اصلی ترین  »ایران 
در جهان است و ما همچنان به فشار 
رژیم  این  به  اقتصادی  حداکثری 
سالح  های  گسترش  با  مقابله  برای 
فعالیت های  و    تروریسم  هسته ای، 
ادامه  ی  منطقه ا کننده  ثبات  بی 

می دهیم.«
وی همچنین توضیح داده »بخشی 

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز

از این اقدامات تحریم 7۰ نهاد مالی 
رژیم ایران است که در مجموع 927 
هواپیماهای  و  فرد، کشتی   سازمان، 
شده  تحریم  اسالمی  جمهوری 

است.«

تنبیه بازیگران بد
وزیر  پمپئو  مایک  دیگر  سوی  از 
مدیران  جمع  در  آمریکا  خارجه 
و  جهان  نفتی  بزرگ  شرکت های 
کشورهای  نفتی  وزاری  از  تعدادی 
همچنان  متحده  ایاالت  گفته  دیگر 
نفت  صادرات  کامل  قطع  به  متعهد 
است.  صفر  به  آن  رساندن  و  ایران 
و کشورهای  نفتی  از شرکت های  او 
جهان خواسته از سیاست های دولت 
برای  اروپا  و  آسیا  در  به ویژه  ترامپ 
»تنبیه بازیگران بد« حمایت کنند.

جمهوری  عالی رتبه ی  مقام های 
آمریکا  فشارهای  معتقدند  اسالمی 
برای کشاندن مردم به خیابان علیه 
خامنه ای  علی  جمله  از  است  نظام 
»فتنه  مراقب  باید  داده  هشدار  که 
9۸« بود. با این حال علی شمخانی 
ادعا  ملی  امنیت  شورای عالی  دبیر 
در  را  دشمن  انقالبی  »تفکر  کرده 
این  می کند.«  مایوس   9۸ سال 
سال  را  آینده  »سال  امنیتی  مقام 
برای  داخل  در  جدید  پیروزی های 
منطقه  در  و  مردم  مشکالت  حل 
برای تقویت و توسعه پیروزی محور 
مقاومت و آغازی مقتدرانه برای گام 

دوم انقالب اسالمی« دانست.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

دو  این  فروش  آخرین  سابقه  اما 
می دهد  نشان   201۸ سال  در  خانه 
از این خانه ها  که فروشنده هیچ کدام 
به  است.  نبوده  شیخ االسالمی  خانم 
دسترس،  در  اطالعات  با  ترتیب،  این 
نمی توان تعلق این خانه ها به مرجان 
تنها  کرد،  تایید  را  شیخ االسالمی 
مقطعی  در  احتماال  او  گفت  می توان 
بوده  خانه  دو  این  مالک  یا  مستاجر 
است. یا این که از آن ها برای گرفتن 

نامه هایشان استفاده می کرده است.
مورد  کارگزاری  شرکت  درباره  اما 
این  شیخ االسالمی،  مرجان  استفاده 
شرکت، کارگزار فعالیت های یکی دیگر 
به  از شرکت های خانم شیخ االسالمی 
 Idea Center for Arts and«  نام
که  است  بوده   »Culture, LLC
نشریه »قلمرو« را منتشر می کرد. نکته 
بسیار قابل توجه این که در شناسنامه 
نشریه اینترنتی قلمرو، نام شرکت ناشر 
ایده هنر« ذکر  و  فرهنگ  آن، »مرکز 
شده است؛ یعنی همین شرکتی که نام 
و لینک آن باالتر به انگلیسی گذاشته  
شد. بر اساس سند ثبت شرکت، همان 
مرجان  و  خلجی  مهدی  باال،  لینک 
آن  مدیریت  مشترکا  شیخ االسالمی 
که  ناشر  شرکت  دارند.این  برعهده  را 
طبیعتا تامین کننده مالی نشریه هم 
هست، 1۷ تیرماه 1۳9۳ در واشنگتن 
شعبه ای  خود  و  شده  ثبت  دی سی 
است که 1۵  نام  با همین  از شرکتی 
فروردین 1۳9۳ در ایالت »ِدلِور« به ثبت 
رسیده است. آخرین مطلب قلمرو با نام 
»زیمل و فلسفه پول«، 1۷ بهمن 1۳9۷ 
انتشار یافته است؛ آن هم در حالی که 
ناشر آن، یعنی مرکز فرهنگ  شرکت 
و ایده هنر از تاریخ 19 شهریور 1۳9۶ 
منحل شده است. این یعنی از آن تاریخ، 
این شرکت  حتی روی کاغذ هم وجود 

ایران وایر: درباره امالک و....                               از صفحه ۲۲
ندارد و نمی تواند ناشر نشریه ای باشد.

آن  مادر  شرکت  که  است  گفتنی 
از سوی چه  نیست  که مشخص  هم 
کسی در دلِور تاسیس شده بود، دیگر 
در  دلِور  ایالت  شرکت های  سایت  در 
منحل  معنی  به  که  نیست  دسترس 

شدن آن است.
نکته قابل تامل دیگر این که شرکت 
 Idea Center( ایده هنر  و  فرهنگ 
 )for Arts and Culture, LLC
مرجان شیخ االسالمی 29 روز پس از آن 
منحل شد که او شرکت تازه خود، یعنی 
 Properties  1  Georgetown
آیا  کرد.  ثبت  و  تاسیس  را   LLC
این تاسیس و انحالل ها احیانا بخشی 
نیست؟ پول شویی  عملیات  یک  از 

عالوه بر این،  شاید بتوان پرسید چرا 
در حالی که شرکت مرکز فرهنگ و 
ایده هنر از اواخر تابستان سال 1۳9۶ 
اصالح  قلمرو  منحل شده، شناسنامه 
این  صفحه  چه گونه  است؟  نشده 
شرکت در فیس بوک هنوز فعال است 
و 1۶ ماه پس از انحالل آن، یک برنامه  

تلویزیونی را تبلیغ می کند؟
بر  عالوه  االسالمی  شیخ  مرجان 
دیگر  شده  ثبت  شرکت  چند  این ها، 
دارد.  امریکا  و  کانادا  ترکیه،  در  نیز 
مرجان  نام  با  لینکدین  صفحه  در 
شیخ االسالمی که به نظر می رسد یکی 
از حساب های کاربری غیرفعال متعلق 
به وی در این شبکه اجتماعی باشد، او 
 Hatratrade« خود را مالک شرکت
International co« معرفی می کند.

در یکی دیگر از حساب های لینکدین 
با نام مرجان آل آقا، او خود را مالک و 
 Canadian Health« رییس شرکت
and Beauty Academy« معرفی 
آدرس  اینترنتی  دامنه  است.  کرده 
مرجان شیخ االسالمی  به  این شرکت 

بیمه ایران
در  اختالس  موضوع   ،۸0 دهه  اواخر 
افتاد  دولت احمدی نژاد بر سر زبان ها 
و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس 
این  به عنوان جعبه سیاه  دولت دهم 
اختالس،  فساد،  شد.  معرفی  پرونده 
رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی از 
اتهامات رحیمی بود که ۵ سال زندان 
و رد مال 2 میلیارد و ۸00 میلیونی را 
برایش به دنبال داشت. رحیمی که خود 
رئیس »ستاد مبارزه با فساد اقتصادی« 
بود، به عنوان رئیس »حلقه فاطمی« که 
دستوردهنده فساد صورت گرفته در بیمه 

ایران بود، شناخته شد.
۳ هزار میلیارد تومان اختالس در 

۷ بانک کشور
مه آفرید خسروی مدیرعامل »شرکت 
توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا« 
داماش  باشگاه  مدیره  هیات  رئیس  و 
ایرانیان، متهم ردیف اول اختالس ۳ هزار 
میلیارد تومانی اعدام شد و محمودرضا 
خاوری رئیس وقت بانک ملی به کانادا 
گریخت. 1۵ تن از متهمان این پرونده 
به اعدام، حبس ابد و یک تا 20 سال 
این  جریان  در  شدند.  محکوم  زندان 
کارمندان  به  کالن  رشوه های  پرونده، 
دولت و دستگاه های اجرایی داده شد و 
بانک ملی و صادرات به عنوان مهمترین 
بانک های  جرگه  به  کشور،  بانک های 

فاسد افزوده شدند.
سعید مرتضوی 

سعید مرتضوی قاضی و دادستان سابق 

»اسکوبار«های حکومتی....                               از صفحه ۲
سازمان  کوتاه مدت  رئیس  و  تهران 
تامین اجتماعی، به فساد مالی متهم 
بجز  شد.  لغو  قضایی اش  مصونیت  و 
موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط 
وی در دستگاه قضایی و فروش سواالت 
کنکور، از موارد اتهامی وی همدستی 
با بابک زنجانی است که در ازای ۵.۳ 
میلیارد یورو، قرار شد سازمان تامین 
اجتماعی 1۳۷ شرکت زیرمجموعه خود 
را با نرخ تعیین شده بر اساس بورس 
از  مرتضوی  بفروشد.  زنجانی  به  کاال 
جمله کسانی است که حکم شالقش 
مشمول عفو آیت اهلل خامنه ای شده و 
اجرای دو سال زندانش روشن نیست 
کربال  در  زندان  بجای  گاهی  از  هر  و 

دیده می شود!
بابک زنجانی

او سردمدار دور زدن تحریم ها و خدمت 
میلیارد   2 بدهی  ولی  است  نظام  به 
)با  نفت  وزارت  به  فقط  دالری اش 
میلیارد   ۴ حدود  خسارت  احتساب 
دالر( زنجانی را به محکوم به اعدامی 
چوبه  پای  مدت هاست  که  کرد  بدل 
دار ایستاده است! از او به عنوان یکی 
یاد  به قدرت  نزدیک  یقه سفیدهای  از 
می کنند که کالهبرداری از شرکت نفت، 
بانک مسکن، تامین اجتماعی و پولشویی 
و جعل سند را در پرونده ی فساد خود 
برادران  تله  را  او  احمدی نژاد  دارد. 
خواند.  خودش  دولت  برای  الریجانی 
زنجانی در سال 9۴ به اعدام محکوم شد 
ولی قوه قضاییه تا پس گرفتن پول هایی 

مردم  میلیونی  =حضور 
یر،  لجزا ا خیابان های  در 
، حزب  بوتفلیقه  عبدالعزیز 
به  مجبور  را  ارتش  و  حاکم 

عقب نشینی کرد.
از  بوتفلیقه  =عبدالعزیز 
کاندیدا شدن برای پنجمین 
ریاست  انتخابات  در  بار 

جمهوری انصراف داد.
=لوئیزه حنون، رهبر حزب 
کارگران الجزیره، در گفتگو 
با کیهان لندن از شباهت های 
نظام  حاکم بر ایران با الجزایر 

می گوید.
بوتفلیقه،  عبدالعزیز  احمد رأفت - 
رئیس جمهور بیمار و ۸2 ساله الجزایر 
میدان های  میلیونی  صدای  باالخره 
کاندیدا شدن  از  و  را شنید  کشورش 
برای پنجمین بار  در انتخابات ریاست 
عبدالعزیز  داد.  انصراف  جمهوری 
یعنی  نوبت  چهار  کنون  تا  بوتفلیقه 
20 سال ریاست جمهوری این کشور 
آفریقایی را بر عهده داشته و در آخرین 
انتخابات هم بدون هیچ رقیبی توانست 
حضور خود در کاخ ریاست جمهوری 

را تمدید کند.
این رئیس جمهور تقریبا مادام العمر، 
کاندیداتوری خود  از  انصراف  پیام  در 
جمهوری  تاسیس  لزوم  از  صحبت 
جدیدی در کشور و سپردن زمام امور 
به نسل های جوان صحبت کرده است. 
تاریخ  انصراف،  این  با  همزمان  البته 

انتخابات ریاست جمهوری را که قرار 
تا  برگزار شود،  آوریل 2019  بود 1۸ 
اطالع ثانوی به تعویق انداخت، یعنی 
مدت ریاست جمهوری خود را به نوعی 

تمدید کرد.
شکاف سنی

دارد  جمعیت  میلیون   ۴2 الجزایر 
که یک چهارم آن زیر 1۵ سال سن 
دارند و یک چهارم دیگر نیز زیر 2۵ 
سال و بر مبنای آخرین آمار سازمان 
کشور  این  در  سنی  میانگین  ملل 
2۷ سال است؛ در حالی که میانگین 
حضور  قدرت  در  که  کسانی  سنی 
دارند باالی ۵0 سال است. نقش های 
کلیدی دولت و ارتش همه در دست 
کسانی  است که در دهه ۶0 میالدی 
از  الجزایر  استقالل  برای  مبارزه  در 
فرانسه حضور داشتند. اداره کشور پس 
از زمینگیر شدن عبدالعزیز بوتفلیقه در 
سال 201۳، بر عهده سعید، برادر ۸1 
ساله اش، و ژنرال احمد صالح قائد، رئیس 
ستاد نیروهای مسلح ۷۶ ساله است.

نرخ  جوان  جمعیت  با  الجزایر   در 
رسمی بیکاری ۳0 درصد اعالم شده، 
ولی با کاهش بهای نفت و گاز که 9۵ 
درصد از صادرات این کشور را تشکیل 
بحرانی  اقتصادی  وضعیت  می دهد، 
 ۴0 بیکاری  از  صحبت  و  است  شده 
درصدی می رود. هزینه این بحران را 
که  می کنند  پرداخت  جوانان  عمدتا 
نمی توانند به آسانی دوران پدران خود 
مهاجرت  کشورها  دیگر  و  فرانسه  به 
کنند. تظاهرات هفته های گذشته در 
ولی  شد  آغاز  دانشگاه ها  در  الجزایر 
و  شد  کشیده  خیابان ها  به  بالفاصله 
اکثریت  را که  ناراضی  دیگر قشرهای 
این  را تشکیل می دهند، درگیر کرد. 

حضور میلیونی در میدان های الجزایر، عبدالعزیز 
بوتفلیقه را مجبور به عقب نشینی کرد

به  هفته  دو  عرض  در  که  تظاهرات 
سراسر الجزایر گسترش یافت و از چند 
تبدیل  میلیونی  چند  به  نفری  هزار 
شد، به عنوان مثال هزار قاضی را نیز 
به خیابان کشاند که در بیانیه ای اعالم 
کردند در صورت برگزاری انتخابات با 
کاندیدا  عنوان  به  بوتفلیقه  عبدالعزیز 
بر آن نظارت نخواهند کرد. در الجزایر 
بدون نظارت قضات، انتخابات رسمیت 

ندارد.
ریزش در پایه های قدرت حاکم

بار  اولین  برای  بوتفلیقه  عبدالعزیز 
دهه ای  پایان  در   ،1999 سال  در 
عنوان »دهه  با  آن  از  الجزایری ها  که 
سیاه« نام می برند قدم به کاخ ریاست 
جمهوری گذاشت. در »دهه سیاه« که 
الجزایر شاهد رشد اسالمگرایی افراطی 
و گروه های تروریستی بود، حدود 200 

هزار نفر کشته و یا ناپدید شدند. پایان 
این دوران ولی به تحولی بسیار مثبت 
در این کشور انجامید. الجزایر پس از 
سیستمی  توسط  فرانسه  از  استقالل 
تک حزبی اداره می شد. تا پایان »دهه 
سیاه« تنها حزب قانونی، که البته هنوز 
هم با وجود تکثر احزاب، قدرت را در 
دست دارد، »جبهه آزادیبخش ملی« 
بود، که مبارزه برای استقالل از فرانسه 
را رهبری کرده بود.  البته در جریان 
این  از  اخیر بخشی  اعتراضی  جنبش 
حزب نیز به مردم پیوست تا در آینده 
حفظ  را  قدرت  از  سهمی  بتواند  نیز 
کند. نیروهای مسلح نیز که تا دیروز 
در کنار عبدالعزیز بوتفلیقه  و »جبهه 
آزادیبخش ملی« قرار داشتند، در دو 

بیانیه اعالم بی طرفی کردند.
جوانانی که امروز در الجزایر خواهان 
تغییرات اساسی و کنار گذاشته شدن 
کادرهای قدیمی هستند، نه تنها هیچ 
استعمار  علیه  جنگ  از  ای  خاطره 
فرانسه در دهه های ۵0 و ۶0 میالدی 
ندارند بلکه در »دهه سیاه« نیز یا قدم 
به این دنیا نگذاشته بودند و یا کودکان 
جوان،  نسل  نبودند.  بیش  خردسالی 
که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل 
گذشته  در  نیست  حاضر  می دهند، 
قبل  نسل های  آنچه  و  کند  زندگی 
نسل جوان  بپذیرد.  را  کردند  انتخاب 
در الجزایر خواهان حضور در حکومتی 
تنها  گذشته  برخالف  که   است 
بازماندگان مبارزه ضد استعماری را در 
بر نگیرد، اگرچه خواهان کنار گذارده 
ضداستعماری  مبارزان  گروهی  شدن 
نیز نیست. عدم تکیه بر شکاف سنی، 
شاید یکی از رمزهای موفقیت جنبشی 
است که عبدالعزیز بوتفلیقه و یارانش  را 

مجبور به عقب نشینی کرد.
مبارزات خشونت پرهیز

خشونت  هرگونه  از  استفاده  عدم 
حتا  گذشته،  های  هفته  مبارزات  در 
در هفته های اول که سرکوب پلیسی 
بسیار گسترده بود، یکی دیگر از عوامل 
لوئیزه  است.  جنبش  این  موفقیت 
الجزایر،  کارگران  حزب  رهبر  حنون، 
لندن  کیهان  با  تلفنی  گفتگویی  در 
رفتار  نتیجه  پیروزی  »این  می گوید 
متین و مدنی مردم ماست و حکایت 
از بلوغ سیاسی نسل جوان را دارد که 
با قاطعیت ولی بدون فرصت دادن به 
هر گونه خشونتی، حتا لفظی، موفق 
شدند وجدان ها را بیدار،  و حکومتی 
سه  از  بیش  مختلف   اشکال  در  که 
قرار  کشور  رأس  در  گذشته  دهه 
داشت را مجبور به کناره گیری کند«. 

در  بار  دو  کنون  تا  که  لوئیزه حنون، 
رقابت های انتخاباتی کاندیدای ریاست 
جمهوری بوده است، در ادامه گفتگو با 
کیهان لندن می افزاید »کاندیدا شدن 
بار  عبدالعزیز بوتفلیقه برای پنجمین 
اهانتی به شعور مردم الجزایر بود که 
به همین دلیل به صورت گسترده به 

خیابان آمدند.«
وضعیت  الجزایر  کارگر  حزب  رهبر 
کنونی کشورش را با جمهوری اسالمی 
نیز مقایسه می کند: » دوران رژیمی که 
در الجزایر بر سر کار است، مانند نظامی 
که شما در ایران دارید، به پایان رسیده 
قادر  رژیم  دو  این  از  هیچکدام  است. 
به پاسخگویی به حداقل خواست های 
اگر  و  نیستند  نسل جوان کشورشان 
نفت و گازی در کار نبود تا امروز نیز 
دوام نیاورده بودند. باید با حرکت های 
گسترده مردمی به عبدالعزیز بوتفلیقه 
و علی خامنه ای فهماند که دوران آنها 
بپا  اینکه خون  از  بسر رسیده و قبل 

شود باید کناره گیری کنند.«
با  گفتگو  پایان  در  حنون  لوئیزه 
کیهان لندن می افزاید »در الجزایر گویا 
عبدالعزیز بوتفلیقه این پیام را دریافت 
ایرانی  نوبت جوانان  است، حاال  کرده 
با  هوشمندی،  و  درایت  با  که  است 
بسیج طبقات مختلف جامعه و بدون 
استفاده از خشونت که سرکوب شدید 
و از هم پاشیدگی حرکت های مردمی 
را به دنبال خواهد داشت، خیابان ها 
را به اشغال خود درآورند. هیچ نظامی 
در  مردم  میلیونی  حضور  مقابل  در 
خیابان ها قادر به مقابله نخواهد بود زیرا 
هزینه  سرکوبی در این ابعاد را رهبران 
خواهند  پرداخت  خود  جان  با  نظام 

کرد.«

بوتفلیقه ۲۰ سال رئیس جمهور الجزایر بوده و حاال هم با وجود اینکه در 
انتخابات جدید نامزد نمی شود ولی برگزاری آن را به تعویق انداخته است!

 این عبارت برگرفته از کتاب  اوست 
که گفته است: »آیت اهلل خمینی را غالباً 
یک روحانی سنتی توصیف  کرده  اند  
اما ایشان درواقع نوآور بزرگی در ایران 

بودند.«
دانشگاه های   در  که   آبراهامیان 
پرینستون و نیویورک استاد تاریخ بوده 
کتاب های دیگری مانند »خمینیسم« 

و »مجاهدین ایرانی« نیز نوشته است.
ویلیام سولیوان آخرین سفیر ایاالت 
متحده در ایران هم در کتاب خاطرات 
از  ایران«  در  »ماموریت  نام  به  خود 
او  و  آیت اهلل خمینی ستایش می کند 
سیاست های  که  می خواند  رهبری  را 
پیش بینی ناپذیرش، آمریکا را با   یکی از 
دشوارترین چالش ها دست به گریبان کرد.

اندرو یانگ  رییس هیات  نمایندگی 
آمریکا  در سازمان ملل حتا نام کامل 

رهبر انقالب اسالمی را نمی دانست و به 
زبان انگلیسی »روح اهلل« را  »روحو باه« 
 )Ayatollah RuhoBah Khomeini (
تلفظ می کرد. گمان نمی رود که منظور 

اندرو یانگ »روباه« بوده باشد!
در  شد،  گفته  چنانکه  روی،  هر  به 
روح اهلل  از  دروغین  شخصیت  ارائه 
و  چپ  روشنفکران  اغلب  خمینی 
شیفتگان کمونیسم هر یک سهم خود 
را ادا کردند تا این اعجوبه کم نظیر را 
از ژرفای  تاریکخانه های  اندیشه،  به 
عوام ساده انگار تحمیل کنند. یکی  با 
توسل به فلسفه های ُگنگ، دیگری  با 
سایرین  و  وزبانی  بیانی  سفسطه های 
دوران  به  آنچه  ُسکرآورمانند  اشعار  با 
زخم خورده  ایراِن  در  انقالب  هیاهوی 
تاریخ  دردهای  و  یورش ها  از  وخسته 
از سوی شاعران و ترانه سرایان چپگرا 

سروده و منتشر می شد.
اکنون پس از سپری شدن بیش از 
چهل سال گرانبار، تازه  مفهوم رسای 
برای  سیاه«  و  سرخ  نامقدس  »اتحاد 
افکار عمومی ایرانیان روشن شده است.

بر سر چرایی ابراز عقیده عبدالکریم 
سروش، نظرات چندی بیان شده ولی 
احتمال  این  مانده  دور  نظر  از  آنچه 
با  مطلبی  چنین  انتشار  که  هست 
هدف انحراف افکار عمومی ایرانیان از 
نابسامانی ها و اختالف های فزاینده در 
افتضاح  و  اسالمی  رژیم  رهبری  کادر 
دزدی ها وچپاول های کالنی  است که 
ازمرزهای ملی فراتر رفته و به یک سوژه 
شرم آور در عرصه جهانی بدل گشته؛  
افتضاحی که  بخش کوچکی  از میراث  

نامیمون روح اهلل خمینی است.
زلمای  خاطرات  از  بزرگی  *بخش 
خلیلزاد از کتاب وی با ترجمه مهران 

شقاقی نقل شده است.

معضلی به نام خمینی                                     از صفحه 1۵

وژیه انهم نوروزوژیه انهم نوروز
که ظاهرا فقط زنجانی به آنها دسترسی 
دارد، از اعدام وی خودداری کرده است.

پتروشیمی 
پرونده فساد مالی شرکت سرمایه گذاری 
که شش  دارد  متهم   1۴ پتروشیمی 
میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اختالس 
کرده اند یا به ادعای قوه قضاییه »اخالل 
اقتصادی« پدید آورده اند! رضا حمزه لو 
مدیرعامل سابق این شرکت به همراه 
مدیر  دوبی،  شانگهای،  شعبه  مدیران 
مالی و مدیر خارجی سابق این شرکت 
اقتصادی  نظام  در  اخالل  به  متهم 
کشور، تحصیل مال نامشروع از طریق 
به  آن  واریز  و  صادرات  از  حاصل  ارز 
هستند.  خود  شخصی  حساب های 
تشکیل  به  متهم  همچنین  حمزه لو 
شرکت های دنیز و پلیکان با مشارکت 
مرجان شیخ االسالمی آل آقا بدون رعایت 
ضوابط قانونی و تحصیل مال از طریق 
نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۵۶ هزار 
یورو است. متهمان این پرونده متهم به 
از محصوالت  ارزهای حاصل  تصاحب 
شرکت های پتروشیمی و تسویه آن به 

ریال هستند! 
می بینید که ادعای باروری زمین بویناک 
و مناسبات مافیایی جمهوری اسالمی 
برای زایش مداوِم »مفسدان اقتصادی«، 
و »سالطین«  نجومی«  »اختالسگران 

قاچاق کامال مستند به واقعیت است.
آزاده کریمی

سران  از  گاویریا  اسکوبار  امیلیو  *پابلو 
او  که  کلمبیا  در  مخدر  مواد  قاچاق 
بشر  تاریخ  قاچاقچی  ثروتمندترین  را 

می دانند.

تعلق دارد. اگرچه ممکن است او پس 
این دامنه، آن را به کسی  از خریدن 
واگذار کرده و این شرکت به او تعلق 

نداشته باشد.
یکی  که  »ونتیو«  بازرگانی  شرکت 
دیگر از شرکت های ثبت شده از سوی 
شاید  را  است  شیخ االسالمی  مرجان 
بتوان تنها شرکت متعلق به وی دانست 
که وب سایت فعالی دارد و نام و تصویر 
مدیرعامل  عنوان  به  هم  را  خودش 

شرکت می توان در آن دید.
البته عالوه بر این شرکت، دامنه های 
مرجان  توسط  شده  ثبت  اینترنتی 
شامل  را  مورد   11 شیخ االسالمی 
این  ثبت  جالب  نکته  می شود. 
ثبت یک  با  او  که  است  این  دامنه ها 
قادری«،  »بابک  اسم  به  یاهو  ایمیل 
را  دامنه ها  این  افغانستان،  ساکن 
رفتارهای  است.  کرده  خریداری 
اقتصادی نه چندان قابل تحلیل خانم 
شیخ االسالمی و اتهام وارده به او دال 
بر سابقه همکاریش با سپاه و حکومت 
ایران برای دور زدن تحریم ها، در نهایت 
که  می کند  برجسته  را  پرسش  این 
مرجان شیخ االسالمی آل آقا در امریکا 

و کانادا دقیقا چه کار می کند؟
برای گرفتن پاسخ و توضیح مرجان 
پرسش های  درباره  شیخ االسالمی 
تالش  گزارش،  این  در  شده  مطرح 
به  اما  بگیریم  تماس  او  با  کردیم 
تماس های تلفنی و پیام های ما پاسخی 
به  حاضر  نیز  خلجی  مهدی  نداد. 

گفت وگو نشد.
در  یادداشتی  در  خلجی  البته 
طرح  بحث های  به  خودش،  وبالگ 
شده چند روزه اخیر در مورد مرجان 
شیخ االسالمی و خودش پرداخته و با 
غیرمنصفانه و نادرست خواندن اتهامات 
طرح شده علیه همسرش و زیر سوال 
بردن صالحیت دادگاه، واکنش نشان 

داده است.

 الجزایر؛ ۱۳ مارس ۲۰۱۹
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= پارلمان بریتانیا میزبان 
چهلمین  ر  د نسی  ا کنفر
با  اسالمی،  انقالب  سالگر 
چالش ها،  موانع،  موضوع 
چشم انداز  و  دستاوردها 
ایران  زنان  مبارزات  آینده 
دست  به  و  برابری  برای 
آورن حقوق از دست رفته 

بود.
که  کنفرانس  این  =در 
جنی  لیدی  با  آن  ریاست 
انصاری،  نارنین  بود،  تانگ 
تینا   ، شفیعی حی  و ر
دانش  طاهره  قاضی مراد، 
سخنرانی  کاشفی  رویا  و 

کردند.
=این کنفرانس به میزبانی 
 Kayhan ( الیف  کیهان 
بین المللی  ائتالف  و   )Life
ایران  در  خشونت  علیه 
برگزار   )ICAVI )ایکاوی 

شد.

روز  که  کنفرانسی   - رأفت  احمد 
عنوان  این  با  مارس  چهارشنبه ۱۳ 
برگزار شد با نمایش ویدیوئی کوتاه 
و  قبل  زنان  موقعیت  با  رابطه  در 
در سال ۵۷  اسالمی  انقالب  از  بعد 
خورشیدی و همچنین مبارزات زنان 
ایران در چهل سال گذشته برای به 
دست آوردن حقوق از دست رفته و 
آغاز  اجباری  همچنین علیه حجاب 
گشت. لیدی جنی تانگ که مدیریت 
بود، پس  عهده دار  را  کنفرانس  این 
در  را  میکروفون  خوشامدگویی  از 
اختیار روحی شفیعی از »بنیانگذاران 
ائتالف بین المللی علیه خشونت در 

ایران« )ایکاوی( گذاشت.
را  خود  سخنان  شفیعی  روحی 
برای  زندان  به حکم جدید  اشاره  با 
دادگستری  وکیل  ستوده  نسرین 
که  کرد  آغاز  بشر  حقوق  مدافع  و 
در  وکیل  این  همسر  خندان  رضا 
به  که  کرد  اعالم  گذشته  روزهای 
۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شالق 
محکوم شده است. بنیانگذار »ائتالف 
بین المللی علیه خشونت در ایران« در 
ادامه افزود که نسرین ستوده تنها زن 
زندانی در جمهوری اسالمی نیست. 
وی از نرگس محمدی و آتنا دائمی 
سال   ۱۴ و   ۱۶ به  که  برد  نام  نیز 
زندان برای مخالفت با مجازات اعدام 
به  شفیعی  روحی  شده اند.  محکوم 
قلیان روزنامه نگاری  وضعیت سپیده 
یکی  بخشی،  اسماعیل  با  همراه  که 

نیشکر  اعتراضی  جنبش  رهبران  از 
هفت تپه برای بار دوم بازداشت شده 
فشارهای  سخت ترین  تحت  و  است 
جسمی و روحی قرار دارد نیز اشاره 

کرد.

 ۴0 برابری  برای  زنان  مبارزات 
سال پیش آغاز شد

کنفرانس  این  در  شفیعی  روحی 
زنان  مبارزات  به  نیز  کوتاهی  اشاره 
انقالب  پیروزی  از  پس  بالفاصله 
اسالمی اشاره کرد و گفت که جایگاه 

اجتماعی زنان در روزها و هفته های 
اول روی کار آمدن جمهوری اسالمی 
به  می توان  را  پیش  سال   ۴0 در 
که  زنانی  کرد:  تقسیم  گروه  سه 
تعلق  جامعه  سنتی  بخش های  به 

آخر  سال های  که  زنانی  داشتند، 
نظام پهلوی در گروه ها و سازمان های 
زنان  و  بودند  فعال  مسلح  سیاسی 
تحصیلکرده ای که در نظام قبلی به 
روحی  گفته  به  بودند.  کار  مشغول 
اول  گروه  اسالمی  انقالب  شفیعی، 
را به خیابان کشاند و حتا با فتوایی 
آنها  خمینی  روح اهلل  امضای  به 
برای  همسر  اجازه ی  داشتن  از  را 
شرکت در تظاهرات معاف کرد و از 
قوانین  از  حمایت  در  جبهه ای  آنها 

زن ستیز ساخت.

را  دوم  گروه  شفیعی  روحی 
سازمان  به  وابسته  زنان  از  متشکل 
چپ  گروه های  و  خلق  مجاهدین 
مجاهدین  سازمان  هواداران  دانست. 
با  که گروهی مذهبی است، نه تنها 

حجاب اجباری مشکلی نداشتند بلکه 
حجاب  از  شفیعی  روحی  گفته  به 
استفاده  سازمانی  لباس  عنوان  به 
می کردند و هنوز هم می کنند. زنان 
در  نیز  چپ  گروه های  به  وابسته 
پیروی  در  اسالمی  انقالب  ابتدای 
سکوت  راه  سازمانی  سیاست های  از 
حجاب  شدن  اجباری  مقابل  در 
شفیعی  روحی  کردند.  انتخاب  را 
تنها  دوران  آن  در  که  کرد  یادآوری 
زنان شاغل و تحصیلکرده بودند که با 

برگزاری تظاهراتی، چون تظاهرات ۸ 
مارس سال ۱۹۷۹ )۱۷ اسفند ۵۷( و 
یا تحصن در وزارت دادگستری علیه 
اجباری شدن حجاب بپا خواستند و 
آغار  با  مقاومت کردند. مقاومتی که 

ده  مدت  برای  عراق  و  ایران  جنگ 
سال متوقف شد.

فرزندان یاغی انقالب
قاضی مراد  تینا  بعدی  سخنران 
روزنامه نگار جوانی از شبکه تلویزیونی 
»منوتو« بود. وی از نسلی گفت که 
متولد  انقالب  از  پس  سال های  در 
شده است. تینا قاضی مراد به دوران 
کودکی و دبستانی اشاره کرد که در 
بود  مادر  تنها  زن  درسی  کتاب های 

و هیچ نقش دیگری نداشت. مادری 
که از مادر او در خانه کامال متفاوت 
از  دخترش  برای  که  مادری  بود. 
گذشته می گفت و زمانی که حجاب 
اجباری نبود و زنان حق هر فعالیتی 

جوان  روزنامه نگار  این  داشتند.  را 
گفت که او و بسیاری از هم نسل های 
است  گذشته  همان  خاطر  به  وی 
مبارزه  خود  آینده  برای  امروز  که 
مقابل  در  نیستند  و حاضر  می کنند 
حجاب اجباری یا قوانین زن ستیز سر 
آنچه  هر  واکنش  بدون  و  کنند  خم 
نظام به زنان دیکته می کند بپذیرند.

آموزشی  »بنیاد  از  دانش  طاهره 
داخل  در  زنان  خالقیت  از  پرشیا«، 
اگرچه  گفت  کشور  از  خارج  و 
در  ایرانی  خانواده های  بر  تاکیدش 

مدیر  انصاری،  نازنین  بود.  بریتانیا 
مسئول کیهان لندن و کیهان الیف 
در  ایران  زنان  مبارزات  تنوع  از  نیز 
سال های اخیر سخن گفت. او گفت 
ما شاهد درگیری بیشتر زنان ایران 
استفاده  با  آنها  ارتباط گسترده تر  و 
بسط  برای  اجتماعی  شبکه های  از 
هستیم.  مبارزاتی  حیطه های 
ویژگی این مبارزات، به گفته نازنین 
انصاری، پرهیز از هر خشونتی است. 
اشاره  لندن  کیهان  مسئول  مدیر 
زنانی  اگر در سال های گذشته  کرد 
چون شیرین عبادی یا مهرانگیز کار 
برای تغییر قوانین جمهوری اسالمی 
شاهد  ما  امروز  می کردند،  فعالیت 
حقوق  برای  ایرانی  زنان  مبارزات 

خود در چهار گوشه جهان هستیم.

گسترش نافرمانی مدنی
زنان  افزود،  انصاری  نازنین 
این سال ها  را در  زیادی  کارزارهای 
برای  کارزار  از  کرده اند؛  راه اندازی 
علیه  کارزار  تا  ورزشگا ها  به  ورود 
»دوربین  مانند  اجباری  حجاب 
»چهارشنبه های  یا  ما«  اسلحه  ما 
نمادین »دختران  و حرکت  سفید« 
دسامبر  در  که  انقالب«  خیابان 
به  که  کارزارهایی  شد.  آغاز   20۱۷
گفته این روزنامه نگار، فصل جدیدی 
نافرمانی  و  مدنی  مبارزات  در  را 
در  انصاری  نازنین  مدنی گشوده اند. 
ویژگی های  از  دیگر  یکی  به  اشاره 
چند  یا  یک  نبود  از  زنان  مبارزات 
کرد  صحبت  مبارزات  این  در  رهبر 
و گفت هر زن خود یک رهبر است.

کنفرانس،  این  سخنران  آخرین 
بشر  حقوق  مسئول  کاشفی  رویا 
بود  ایران«  پژوهشگران  »انجمن 
با  رابطه  در  امروز  ما  اگر  گفت  که 
می کنیم،  صحبت  زنان  مبارزات 
مدیون کسانی چون روحی شفیعی 
این  پیش  سال   ۴0 که  هستیم 
کاشفی  رویا  کردند.  آغاز  را  مبارزه 
جهان  از  نقطه  هر  در  زنان  گفت، 
ولی  می کنند،  مبارزه  برابری  برای 
تفاوت ایران با دیگر کشورها در این 
است که در کشور ما رژیم به هیچ 
وجه قصد تغییر در قوانین زن ستیز 
این  در  تغییری  هرگونه  و  ندارد  را 
جهت را تهدیدی برای نظام می داند 
و به همین دلیل زنانی که به حجاب 
متهم  را  می کنند  اعتراض  اجباری 
می کند.  ملی  امنیت  علیه  اقدام  به 
اگر  افزود  ادامه  در  کاشفی  رویا 
چون  اسالمی  کشورهای  دیگر  در 
ما  سعودی  پادشاهی  یا  افغانستان 
شاهد تالش هایی برای تغییر قوانین 
هیچ  اسالمی  در جمهوری  هستیم، 
هر  چون  نیست  امکانپذیر  تغییری 

تغییری را چالشی برای کلیت نظام 
می دانند.

دو  که  کنفرانش  این  خاتمه  در 
از  برخی  انجامید،  طول  به  ساعت 
حاضرین پرسش هایی مطرح کردند 
از جمله در رابطه با نقش شبکه های 
گسترش  و  رشد  در  اجتماعی 
عواملی  چه  یا  و  زنان  مبارزان 
در  قوانین  در  بهبودی  می توانند 
جمهوری اسالمی به وجود آورند که 
سخنرانان به توضیح و گفتگو درباره 

آنها پرداختند.

چهل سال پس از انقالب اسالمی؛

 موانع، چالش ها، دستاوردها و 
چشم انداز آینده مبارزات زنان ایران

از راست: رویا کاشفی، روحی شفیعی، لیدی جنی تانگ، نازنین 
انصاری، تینا قاضی مراد
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لیدی جنی تانگ، نازنین انصاری، تینا قاضی مرادسخنرانی رویا کاشفی
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