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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

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

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

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

کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

چاه ویل نظام

قطار  پشت سر هم  که  اتومبیل هایی 
شده و یکی دو کیلومتر صف تشکیل 
داده اند تا بتوانند باک بنزین اتومبیل 
خود را پر کنند! این تصویریست که 
هفته گذشته بسیاری از شهرهای ایران 
شاهد آن بودند. مردمی که با شنیدن 
پمپ  به  بنزین«  »سهمیه بندی  خبر 
بنزین ها هجوم بردند تا چند ده لیتر 
بنزین که مصرف تنها چند روز است را 

بدون سهمیه و احتماالً ارزانتر از قیمتی 
که در پیش است خریداری کنند.

شاید همین صحنه که هزاران نفر با 
صد  چند  و  میلیاردی  اتومبیل های 
خرید  برای  ساعت ها  تومانی  میلیون 
6۰ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی در صف 
می ایستند گویای وضعیت ناگوار و نادر 

اقتصاد کشور باشد.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com
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سرمقاهل روحانی نقاب از چهره برداشت:
مواد مخدر، تروریسم و مهاجر

 به اروپا صادر خواهیم کرد

نظارت استصوابی حتی در شادی!
طبیعی  و  بدیهی  واکنش های  همگی  و...  گریه  خنده،  اندوه،  شادی، 
بر  وی  در  را  احساسات  این  که  است  موقعیت هایی  به  زنده  موجود 
می انگیزد! آنچه بدیهی و طبیعی نیست این است که افرادی یا افکاری، 
ممنوعیت و کنترل یا  تشویق این احساسات را به بخشی از موجودیت 

عقیدتی و ایدئولوژیک خود تبدیل کنند!
مذاهب و فرقه هایی که به بندگانی ترسو و مرعوب نیاز دارند، آنها را از جمله 
با روضه خوانی به گریه تشویق می کنند و هر آنچه را سبب شادی شود از 
جمله موسیقی و رقص و آواز را مکروه، حرام و جرم می شمارند. این موضوع 
برای ایرانیان بسیار آشناست و در شخصیت روباه یا »مال«ی »شهرقصه« 
از بیژن مفید نیز به ثبت رسیده است: »گریه کنید مسلمونا گریه  ثوابه!« 
ایدئولوژی هایی هم که می خواهند خود را موفق و موجب خوشبختی 
جامعه نشان دهند، به تبلیغ شادی های تصنعی و لبخندهای مصنوعی 
می پردازند. فیلم های تبلیغاتی چین در دوران مائو از این دست هستند 
و  نمی کنند  فراموش  را  لبخند  نیز  لحظات  بدترین  در  بازیگرانش  که 

قهرمانانش با چهره های »شاد« می میرند!
واقعیت اما این است که احساسات انسان را ممکن است بتوان با زور 
و سرکوب برای مدتی به بند کشید، اما طبیعت را نمی توان با سیاست و 
عقیده تغییر داد! در هفته های گذشته رقص و شادی دانش آموزان یک 
دبستان که از قرار معلوم به مناسبت روز معلم )روز کشته شدن مرتضی 
مطهری(  به پایکوبی پرداخته بودند، به یک معضل فرهنگی و اداری و 
قضائی برای مقامات جمهوری اسالمی تبدیل شد. حاال این مقامات که در 
انجام وظایف اصلی خود ناکارآمد هستند به دنبال »مجرمان« این رقص و 

شادی و پخش کلیپ های آن در شبکه های اجتماعی می گردند!
اینکه نظام جمهوری اسالمی ضد هنر و به ویژه ضد موسیقی و رقص و 
آواز است، بر کسی پوشیده نیست. آیا می شود باور کرد که چهل سال 
است خوانندگان زن حق اجرای کنسرت عمومی در ایران ندارند؟! همین 
یک مورد به اندازه کافی گویای مناسبات تحمیل شده بر جامعه است. اما 
اینکه نظام مدعی اقتدار، رقص و آواز کودکان مدارس را خطرناک ارزیابی 
کند، چیزی جز تأیید شکست محتوم سیاست های فرهنگی و تبلیغاتی 

حکومت نیست.
از سوی دیگر برخی به نوع موسیقی مربوطه در کلیپ این دانش آموزان 
پرداخته اند )جنتلمن از ساسی مانکن(. باید گفت آزادی بیان و آزادی هنر 
به همه ی شهروندان این اجازه را می دهد که در عرصه های مورد عالقه ی 
خود ابراز وجود کنند. این ابراز وجود ممکن است با کیفیت، کم کیفیت 
و بی کیفیت باشد. مخاطبان هم این حق را دارند که آنها را بپسندند 
یا نپسندند! مهم این است که »حق انتخاب« وجود داشته باشد! تمام 
مسئله در جمهوری اسالمی بر سر همین »حق انتخاب« است! اگر قرار 
باشد در شادی و رقص و موسیقی نیز »نظارت استصوابی« وجود داشته 
باشد، آنگاه قطعا با سانسور و حذف روبرو هستیم؛ همانگونه که اکنون نیز

   هستیم!

=جمهوری اسالمی در این روزها در موقعیتی خطرناکتر از سال های قبل از برجام قرار دارد. 
=اگر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این خیال وجود داشت که بر سر کار آمدن دولتی »معتدل« 
می تواند تنش ها را کاهش دهد، امروز دیگر از نمایش اعتدال نیز صحنه ای باقی نمانده که اجرا نشده باشد و نقاب ها 

از چهره های »معتدل« نیز کنار رفته است. 

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

قیمت : ٣٥ پوند + هزینه بسته بندی و  پست
کتاب سقوط بهشت را از تاریخ ٢٣ فوریه تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :

حذف پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان آسیا؛
 همه واقعیت فوتبال ایران ...

****
حمله تماشاگران عراقی به بازیکنان ذوب آهن 

در استادیوم کربال:
در ورزشگاهی که با پول مردم ایران 

ساخته شده امنیت نداشتیم!
****

ویلموتس در صدر لیست نامزدهای 
سرمربیگری تیم ملی

****
مهدی تاج: مشکل ارزی دلیل تاخیر در 

استخدام مربی خارجی است
در صفحه 1۰

روحانیت شیعه، منفورترین قشر 
اجتماعی در ایران امروز
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از صفحه ۱
از سوی دیگر به نظر می رسد مسئوالن نیز چندان به 
عمق فاجعه پی نبرده اند؛ داستان از این قرارست که روز 
فارس و  اردیبهشت ماه خبرگزاری های  چهارشنبه دهم 
تسنیم به نقل از یک منبع وزارت نفت خبر سهمیه بندی 
بنزین از نیمه شب روز پنجشنبه را منتشر کردند. این 
خبر موجب ازدحام مردم در پمپ بنزین ها شد؛ ازدحامی 
که با واکنش و شگفتی بسیاری از ایرانیان در شبکه های 

اجتماعی و همچنین خود مسئوالن روبرو شد.
به شکلی  دولت  تا  شاید همین موضوع موجب گشت 
عجوالنه این خبر را تکذیب کرده و در اقدامی نسنجیده از 
خبرگزاری های فارس و تسنیم شکایت کند. این شکایت 
اما در نهایت خود دولت را رسوا کرد؛ این دو خبرگزاری 
تبرئه شده و سخنگوی وزارت نفت و مقام دیگری در این 
وزارتخانه که نامش فاش نشد متهم به پخش این خبر 
شدند و بدین ترتیب مشخص شد دولت همانطور که 
پیشتر هم اعالم کرده بود واقعا قصد سهمیه بندی و گران 
کردن قیمت بنزین غیرسهمیه ای را داشته اما هجوم مردم 
به پمپ بنزین ها موجب شد دولت فعال از این تصمیم کوتاه 
آمده و کارمندان ارشد خود را قربانی این عقب نشینی کند.

آن روی سکه 
این اتفاق اما نمایانگر بحران به شدت عمیق اقتصادی در 
کشور است. وضعیتی که شاید بتوان با اطمینان گفت 
مقامات جمهوری اسالمی نیز سرانجام یکی پس از دیگری 
به آن پی برده و از برآیند  آن به شدت احساس خطر می کنند.

حقوق ناکافِی کارمندان، نداشتن امنیت شغلی، گرانی و 
تورم افسارگسیخته، رکود در بازار و تولید و صنعت، غیرقابل 
پیش بینی بودن شرایط اقتصادی، گسترش بیکاری و فقر، 
فساد گسترده و سیستماتیک در ارکان مختلف نظام و از 
همه مهمتر تنش های سیاسی جمهوری اسالمی در سطح 
بین المللی و نارضایتی عمومی از نظام، مردم را در وضعیتی 
قرار داده که مانند انبار باروت فقط منتظر یک جرقه هستند 

تا واکنش انفجاری نشان دهند.
تا آن زمان، یک روز تشکیل کیلومترها صف به خاطر خبر 
سهمیه بندی بنزین، روزی دیگر تجمع  اعتراضی کارگران 
و آموزگاران و بازنشستگان و یک روز هم اعتراض مردم به 
بازداشت دختران در خیابان توسط پلیس امر به معروف 
و نهی از منکر، نسبت به واکنش انفجاری که در راه است 

هشدار می دهند. 
فاصله عمیق میان نظام و مردم هنگامی برجسته تر می شود 
که همه می بینند زمامداران نه تنها هیچ تالش و اراده ای 
وضعیت  به  دادن  سامان  و  کشور  شرایط  بهبود  برای 
اقتصادی جامعه ندارند بلکه در کمال بی لیاقتی و ناتوانی 
ناکارآمد و ماجراجویانه ی خود مردم را  با سیاست های 
هر روز بیش از پیش در شرایطی دشوارتر قرار می دهند.

بحرانی شدن شرایط در حالیست که بخشی از مردم در 
چندین دوره با حضور در انتخابات استصوابی به مدعیان 
اصالح طلبی فرصت دادند تا شعارها و وعده های خود را 
عملی سازند. امروز اما دیگر نه تنها حنای اصالح طلبان 
رنگی ندارد بلکه آنها خود به عنوان یکی از عوامل بستر 
ایجاد مشکالت شناخته شده و در طول بیش از دو دهه، 

از فرصت های به دست آمده نه به سود مردم، بلکه برای 
بهره مندی خود و فک و فامیلشان از رانت بیشتر استفاده 
کرده اند! اصرار آنها بر استمرار وضعیت موجود نیز ریشه 
در حفظ موقعیت اقتصادی و امتیازاتی دارد که در سایه ی 

این نظام به دست آورده اند.
برجام، پرده آخر نمایش

در این میان کشور که پس از سال ها تحریم در دوران 
احمدی نژاد و ویرانی های اقتصادی ناشی از عملکرد 30 
ساله جمهوری اسالمی یک بار دیگر به سر دوراهی رسیده 
بود، این بار در برابر بیراهه ی دیگری قرار گرفت که به برجام 
انجامید. دولت روحانی روی کار آورده شد تا با »تدبیر و 
امید« مجری »نرمش قهرمانانه«ی علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی شود تا شاید با کاهش تحریم ها در ازای 
عقب نشینی اتمی، منابع اقتصادی رژیم ایران ترمیم شود. 
هر آنچه اما در دولت روحانی و با بذل و بخشش دولت 
اوباما به دست آمد بجای اینکه به زخم های ملت زده شود، 
صرف جنگ افروزی در مناطق و تأمین شبه نظامیان مزدور 

و برنامه های موشکی شد. 
روزنامه نگاران  و  سیاسی  فعاالن  از  موجی  همزمان 
اصالح طلب که پس از »جنبش سبز« راهی اروپا و آمریکا 
شدند، برای حفظ موقعیت جناح مورد حمایت خود در 
داخل کشور، ناخواسته واقعیت سرکوبگر و انحصارطلب 
جمهوری اسالمی را علنی تر و عریان تر از سال های گذشته 

به نمایش گذاشتند. این نسل استمرارطلب اما فقط تا 
جایی حاضر است پیش برود که نظامی که به آن معتقد 
هستند در خطر قرار نگیرد. از همین رو نیز با در حاشیه 
قرار گرفتن »سران جنبش سبز« و موضوع حصر آنها، این 
گروه به سود دولت روحانی، از جمله در گزینش دور دوم 

ریاست جمهوری وی به فعالیت پرداختند. 
برجام به جمهوری اسالمی که مجبور بود با راهکاری فشار 
تحریم ها و انزوای بین المللی را خنثی کند نفسی تازه دمید 
و دولت روحانی و مدافعان اصالح طلب اش را دچار  توهم 
»قهرمانی« در »دیپلماسی« کرد! گره ی کار برجام اما نه 
در کشورهای پنج بعالوه یک یا دولت ترامپ بلکه در نظام 
جمهوری اسالمی است. در همان زمانی هم که بخشی از 
مردم در پایتخت به خیابان آمدند تا برای امضای برجام 
شادی کنند، کم نبودند ناظرانی که عاقبتی در این توافق 
پادرهوا نمی دیدند چرا که کوتاه آمدن از برنامه هسته ای 
و لغو تحریم ها تنها زمانی می توانست به سود مردم و 
و  سیاسی  الزم  بسترهای  که  شود  تمام  کشور  اقتصاد 
اقتصادی فراهم باشد! در همان دو سال برجام تا روی کار 
آمدن دولت ترامپ هم جمهوری اسالمی نشان داد که به 
پیشبرد برنامه های موشکی و تجهیز شبه نظامیان وابسته 
و گروه های مزدور برای سلطه جویی در منطقه و دامن 
زدن به درگیری های فرقه ای و هزینه کردن برای تبلیغات 
مذهبی بیشتر عالقه دارد تا رسیدگی به اقتصاد و مشکالت 
خود ایران. شواهد برای اثبات این ادعا بسیار است.حاال با 
اقدامات قاطع و بی تعارف دولت ترامپ آن چهره ی خنداِن 
معتقد به »دیپلماسی« بار دیگر چهره ی واقعی خود را نشان 
می دهد. جمهوری اسالمی با ناکارآمدی های خود تورم را 
به باالی 50 درصد و رکود را به منفی 6 درصد رسانده 
است. در چنین شرایطی گسترش نارضایتی های عمومی 
هیچ پدیده ی عجیب و غریبی نیست. آش سیاست در 
جمهوری اسالمی که دستپخت مشترک همه جناحین اش 
از اصالح طلب و اصولگرا و میانه رو و تندرو است، امروز در 
این »برهه حساس کنونی« آنقدر شور شده که صدای 

»خودی«های نظام را نیز درآورده است.
هراس فروپاشی، از نهضت آزادی تا ایمن آبادی!

در این میان اعتراضات سراسری دی ماه 1396 چنان ضرب 
شستی به نظام نشان داد که همه وابستگان و دلبستگانش 
در  دی 96  اما  شدند.  میدان  وارد  آن  تخطئه ی  برای 
اعتراضات صنفی و مدنی ریشه دواند و آنها را تقویت کرد.

از  پس  آزادی  نهضت  مذهبی  ملی-  به اصطالح  گروه 
اعتراضات 96 و در فروردین ماه 1397 در بیانیه ای با امضای 
محمد توسلی دبیرکل این حزب با تأکید بر اینکه »فروپاشی 
ایران نزدیک است« نسبت به »برآمدن توفان های ترسناک« 
هشدار داد. طی سال گذشته نه تنها افراِد »خودی« نظام 
بلکه مسئوالن و مقامات نیز درباره سرنوشت نظام خود 
مرتب هشدار داده  و از عاقبت خود کشتی مشترکی که 
همگی سوار بر آن هستند ابراز نگرانی کرده اند.برخی مانند 
احمد توکلی، نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی و عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام تالش می کنند با زدودن 
سیاهی فساد اقتصادی از چهره نظام، مشروعیت آن را باز 
گردانند و برخی دیگر چون غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی 

نایب رئیس »فراکسیون مستقلین« مجلس شورای اسالمی 
عمق بحران را به صراحت بیان کرده و می گوید »نارضایتی 

شدید در جامعه را از همه ارکان نظام حس می کنیم.«
ایمن آبادی هفته جاری با بیان مشکالت اقتصادی مردم 
گفته است که »دولتی ها بگویند مجلس و مجلس بگوید 
دولت و به این طریق توپ را در زمین یکدیگر بیندازند. 
مردم کل مجموعه ها را با هم مقصر می دانند به  نحوی که 

اکنون جامعه در یک بهت فرو رفته است.«
به اعتقاد این نماینده مجلس وضعیت در حدی بحرانیست 
که بسیاری از وزرای دولت نیز بریده اند و باور دارند کاری 
از دستشان بر نمی آید. او گفته بسیاری از وزرا تمایل دارند 
استعفا بدهند و دست کم 3-4 وزیر قلم به دست آماده ی 
استعفا هستند!چنین اظهار نظرهایی از سوی نمایندگان 
مجلس و مقامات کشوری و لشکری بیانگر عمق بحرانی 

است که دیگر قابل انکار و پنهان کردن نیست.
در این میان، انتخابات استصوابی مجلس در اسفندماه 
139۸ سبب تشدید صف بندی در میان برخی فعاالن 
سیاسی حکومتی شده است. از همین رو به نظر می رسد 
در ماه های آینده  شاهد افشاگری های بیشتری از سوی 
جناحین حکومت علیه یکدیگر باشیم. این در حالیست که 
فعال هیچ بیراهه ای برای فرار جمهوری اسالمی از سرنوشت 

محتوم خود در چشم انداز نیست. 
روشنک آسترکی

دیگر  مانند  اکنون،  نیز  روحانی  حسن 
تمامی  در  اسالمی  جمهوری  سران 
را  دروغین  لبخند  گذشته،  سال  چهل 
کنار گذاشت، نقاب از چهره برداشت و 
همراه با اعالم ضرب االجل، زبان تهدید 
را انتخاب کرد. رئیس جمهوری اسالمی 
هشدار  دیگر  بار  اروپایی  کشورهای  به 
داد به »مصالح آینده« خود بیاندیشند 
و از سیاست های آمریکا و تحریم هایش 
نکنند،  پیروی  اسالمی  جمهوری  علیه 
اسالمی  جمهوری  صورت  این  غیر  در 
با کمک تروریست ها و قاچاقچیان مواد 
مخدر و انسان به جنگ آنها خواهد رفت 
و امنیت شان را به خطر خواهد انداخت.

روحانی ادعا کرد که تا کنون جمهوری 
اسالمی با پذیرش مهاجرین و پناهجویان 
افغان مانع از حرکت »سیل پناهجویان« 
که  کرد  اضافه  او  است.  شده  اروپا  به 
سنگر  »بزرگترین  اسالمی  جمهوری 
مبارزه با مواد مخدر« است که تا کنون 
اروپایی  بازارهای  به  رسیدنش  مانع 
و  »تدبیر  دولت  رئیس  است.  شده 
جمهوری  کلیدی«  »نقش  به  امید« 
اسالمی در مبارزه با تروریسم نیز اشاره 
حسن  گفته  به  که  تروریسمی  کرد. 
اسالمی  نبود  جمهوری  اگر  روحانی 
اروپایی جوالن  پایتخت های  در  »امروز 
که  نیست  بار  اولین  این  می داد.« البته 
حسن روحانی اروپا را تهدید می کند. سال 
گذشته نیز در جریان کنفرانس رؤسای 
مجالس 6 کشور که در تهران برگزار شد 
گفته بود »تحریم ها توانایی ایران برای 
با قاچاق مواد مخدر و تروریسم  مقابله 
را خدشه  دار می کند« و در ادامه افزوده 
بود که اروپا نخواهد توانست »از زیر آوار 
موادمخدر، بمب ها و تروریسم و مهاجرت 

به سالمت خارج شود.«
ضرب االجل حسن روحانی

در 60 روزی که حسن روحانی به اروپا 
»فرصت« داده است، جمهوری اسالمی 
نیز  را  هسته ای  توافق  مفاد  از  برخی 

اجرا نخواهد کرد، غنی سازی اورانیوم و 
داد،  ادامه خواهد  را  تولید آب سنگین 
ولی مازاد آنچه را بر مبنای برجام می 
تواند نگهداری کند به خارج برای فروش 
معاون  عراقچی  عباس  فرستاد.  نخواهد 
یازده  از  صحبت  خارجه،  وزیر  سیاسی 
خواست جمهوری اسالمی از کشورهای 
اروپایی امضاکننده برجام می کند، البته 
بدون اینکه از این خواست ها نامی ببرد. 
عباس عراقچی مدعی است که جمهوری 
از  خروج  قصد  حاضر  حال  در  اسالمی 
برجام را ندارد، ولی اروپا باید در »یازده 

حوزه راهکارهای عملیاتی اتخاذ کند.«
گفته  به  که  حالی  در  عراقچی  عباس 
خبرگزاری »بلومبرگ« صادرات رسمی 
صورت  به  رسیده  و  صفر  به  نفتی ا ش 
از  کمتر  فروش  قابلیت  نیز  غیرقانونی 
500 هزار بشکه در روز را دارد، خواهان 
بازگشت به دوران قبل از خروج آمریکا 
از برجام شده است. او می گوید »پیش 
از خروج آمریکا از برجام ، فروش نفت ما 
2.۸ میلیون بشکه در روز بود و باید به 
همان حالت بازگردد و در همان سطح 

تضمین شود و درآمدهای نفتی نیز در 
دسترس قرار گیرند.« البته معاون سیاسی 
وزارت خارچه تهران ارجاع پرونده ایران به 
شورای امنیت را خط قرمزی می داند که 
در صورت وقوع با »پاسخ قاطع و محکم 

حمهوری اسالمی مواجه خواهد شد.«
واکنش اروپا به تهدیدهای جمهوری 

اسالمی
مشترک  بیانیه  در  بالفاصله  اما  اروپا 
هسته ای  توافق  امضاکننده  کشورهای 
)آلمان، فرانسه و بریتانیا( و اتحادیه اروپا 
ضرب االجل 60 روزه ی روحانی را رد کرد 
و به جمهوری اسالمی توصیه کرد »از 
دست زدن به هرگونه اقدامی که باعث 
تشدید مشکالت شود خودداری ورزد.« 
در همین بیانیه که در بروکسل پس از 
تهران منتشر  از  اعزامی  با هیات  دیدار 
شد، اروپایی  ها می گویند »ما پایبندی 
ایران به پیمان منع گسترش تسلیحات 
هسته ای )NPT( را بر اساس عمل آن 
کشور به تعهداتش در چارچوب برجام و 
یک  کرد.«  خواهیم  ارزیابی  پیمان  این 
رویترز  خبرگزاری  به  اروپایی  دیپلمات 
می گوید »ایران به خوبی می داند که اگر 
مفادی از توافق هسته ای را اجرا نکند، 

چه سرنوشتی خواهد داشت.«
اروپایی  کشور  سه  خارجه  وزرای  اگر 
امضاکننده برجام و فدریکا موگرینی مقام 
ارشد سیاست خارجی و امنیت اروپا، با 
ادبیاتی دیپلماتیک به ضرب االجل حسن 
روحانی پاسخ دادند، رسانه ها اما مواضع 
اروپا را به زبان روشن تری بیان کرده اند. 
در  که  آلگماینه«  »فرانکفورتر  روزنامه 
آلمان منتشر می شود تصمیم جمهوری 
اسالمی به افزایش غنی سازی اورانیوم را 
»بازی با آتش« خواند و در ادامه نوشت 
چنین  به  دست  ایران  که  صورتی  در 
اقدامی بزند »از برجام کاغذپاره ای بیش 
اتریشی  روزنامه  ماند«.  نخواهد  باقی 
»استاندارد« در اشاره به وضعیت کنونی 
یادآوری می کند که »اروپا حاضر نیست 

خودش را برای ایران قربانی کند« و در 
بایستد.  مقابل متحد دیرینه اش آمریکا 
اشاره این رسانه اتریشی به تحریم های 
روابط  ادامه  صورت  در  که  آمریکاست 
و  کشورها  گریبان  می توانند  اقتصادی 

نهادهای اروپایی را بگیرند.
نگاهی  هنور  اگرچه  اروپایی  کشورهای 
انتقادی به خروج آمریکا از برجام دارند، 
تهدید ها  مقابل  در  نیستند  حاضر  ولی 
و مهلت  های جمهوری اسالمی سر خم 
کنند. ابتدا فرانسه و پس از آن بریتانیا 
نیز هشدار دادند که اگر جمهوری اسالمی 
با  دهد،  افزایش  را  اورانیوم  غنی سازی 

واکنش سخت آنها مواجه خواهد شد. 
دلیل  تنها  روحانی  حسن  تهدید های 
نزدیک شدن مواضع کشورهای اروپایی 
نگرانی های  فهرست  نیست.  آمریکا  به 
بستن  به  تهدید  است:  طوالنی تر  اروپا 
و  شبه نظامیان  از  حمایت  هرمز،  تنگه 
گروه های تروریستی منطقه، عدم تصویب 
پالرمو، دست داشتن در عملیات  لوایح 
در  مداخله  اروپا،  خاک  در  تروریستی 
بحران های منطقه، و تسهیل قاچاق مواد 

مخدر از طریق ترکیه و بلغارستان به دیگر 
کشورهای اروپایی.
جنگ های نیابتی

جمهوری  حمایت های  از  نمونه  آخرین 
اسالمی که نگرانی های اروپا را به شدت 
افزایش داده است، موشک باران مناطقی 
در اسرائیل توسط حماس و جهاد اسالمی 
است. این اولین بار است که این دو گروه، 
که هر دو از حمایت مالی و تسلیحاتی 
جمهوری اسالمی برخوردارند ولی رقیب 
یکدیگر نیز به حساب می  آیند، همزمان 
بیش از 600 موشک از نوار غزه به خاک 
دفاع  سامانه  کرده اند.  شلیک  اسرائیل 
موشکی اسرائیل موسوم به »گنبد آهنین« 
نتوانست تمامی این موشک ها را در آسمان 
غیرفعال کند و بیش از 400 موشک در 
خاک اسرائیل فرود آمد اگرچه تنها 45 
موشک به مناطق مسکونی اصابت کرد. در 
پاسخ به این موشک پراکنی، جنگنده های 
اسرائیلی نیز به 240 خانه تیمی و پایگاه 
حماس و جهاد اسالمی حمله بردند. در 
یکی از این حمالت، احمد خضری، صرافی 
جمهوری  از  پول  انتقال  مسئولیت  که 
اسالمی به گروه های فلسطینی در غزه را 

داشت کشته شد.
با  رابطه  در  نیز  نگران کننده ای  اخبار 
امکان درگیری غیرمستقیم بین آمریکا و 
جمهوری اسالمی به گوش می رسد. سفر 
ناگهانی مایک پمپئو به بغداد، و مالقات با 
رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور، 
بنا بر گمانه زنی های رسانه های بین المللی 
گویا دریافت اطالعات محرمانه ای مبنی 
حشدالشعبی  نیروهای  حمله  امکان  بر 
خاک  در  آمریکا  پایگاه های  از  یکی  به 
از نتیجه  البته خبری  عراق بوده است. 
مالقات های وزیرخارجه آمریکا با مقامات 
بغداد منتشر نشده است. خبرهای تائید 
تلویزیونی  شبکه  که  دیگری  نشده 
از  سی ان ان پخش کرده است، حکایت 
نیروی  تندرو  قایق های  ساختن  مجهز 
دریایی سپاه به موشک های کوتاه برد دارد. 

شلیک یکی از این موشک ها به یکی از 
کشتی های آمریکایی می تواند فاجعه ی 

جنگ را رقم بزند.
در  روزها  این  در  اسالمی  جمهوری 
قبل  های  سال  از  خطرناکتر  موقعیتی 
از برجام قرار دارد. اگر در دوران ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد این خیال 
وجود داشت که بر سر کار آمدن دولتی 
»معتدل« می تواند تنش ها را کاهش دهد، 
امروز دیگر از نمایش اعتدال نیز صحنه ای 
باقی نمانده که اجرا نشده باشد و نقاب ها 
رفته  نیز کنار  »معتدل«  چهره های  از 
است. اکنون بیش از پیش بر غرب روشن 
می شود که در جمهوری اسالمی برخالف 
می کردند  تصور  عده ای  کنون  تا  آنچه 
چهره معتدلی که اهل مذاکره و توافق 
بر سر مشکالت اصلی، یعنی برنامه های 
اتمی و موشکی و حمایت از تروریسم و 
مداخالت منطقه ای و گروگانگیری اتباع 
اروپا و آمریکا باشد وجود ندارد.همه از 
یک قماشند، اگرچه با نقاب های متفاوت 

روی صحنه ظاهر می شوند.
احمد رأفت

روحانی نقاب از چهره برداشت:
مواد مخدر، تروریسم و مهاجر به اروپا صادر خواهیم کرد

چاه ویل نظام

=جمهوری اسالمی در این روزها در موقعیتی خطرناکتر از سال های قبل از برجام قرار دارد. 
=اگر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این خیال وجود داشت که بر سر کار 
آمدن دولتی »معتدل« می تواند تنش ها را کاهش دهد، امروز دیگر از نمایش اعتدال نیز 
صحنه ای باقی نمانده که اجرا نشده باشد و نقاب ها از چهره های »معتدل« نیز کنار رفته است. 
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کنفرانس خبری پمپئو و هانت

مواضع آمریکا و بریتانیا در مورد جمهوری اسالمی 
ایران نزدیکتر می شود

کامل  بطور  =پمپئو: 
هست  تهران  به  حواسمان 
هیچ  شویم  مطمئن  که 
اتمی شدن  به سمت  راهی 

ندارد.
رژیم  اگر  =هانت: 
کنند  نقض  را  برجام  ایران 
زمینه  در  پیامدهایی 
اروپایی  واکنش قدرت های 

در پی خواهد داشت.
چهارشنبه  آمریکا،  خارجه  وزیر 
هشتم ماه مه )1۸ اردیبهشت(، بجای 
سفر به برلین به  بغداد و سپس از آنجا 
به لندن رفت و با وزیر خارجه و نخست 
کرد. گفتگو  و  دیدار  بریتانیا  وزیر 

خبری  کنفرانس  در  پمپئو  مایک 
مشترک با جرمی هانت گفت، »آمریکا 
و انگلستان هر دو یک برداشت نسبت 
به تهدید رژیم ایران دارند و در حال 
تا  هستیم  یکدیگر  با  نزدیک  کار 
راه های جدیدی برای همکاری  جهت 

مبارزه با  این تهدید پیدا کنیم.«
او در بخشی از این کنفرانس گفت: 
»هر دو ]آمریکا و بریتانیا[ در سمت 
کشوری  ایجاد  دموکراسی،  آزادی، 
هر  ما  ایستاده ایم.  مردم  همه  برای 
دو طرفدار این هستیم که کسی در 
اروپا ترور نشود. ما هر دو طرفدار این 
هستیم که از حزب اهلل حمایت نشود تا 
بخواهد امنیت اسرائیل را بر هم بزند.«

جرمی هانت وزیر خارجه انگلستان 
]ترزا  وزیر  نخست  و  نیز گفت، »من 
می[ گفتگوهای عالی با وزیر خارجه 
انگلستان و آمریکا  ]آمریکا[ داشتیم. 
با  نزدیک  از  باور  غیرقابل  نحو  به 
اقدامات  با  تا  می کنند  کار  یکدیگر 
در  ایران  رژیم  کننده  بی ثبات 
دو  هر  ما  کنند.  برخورد  خاورمیانه 
نباید  هرگز  ایران  رژیم  که  موافقیم 
این  کند.  پیدا  دست  اتمی  به سالح 
دو  ما  که  نیست  پوشیده ای  موضوع 

راه مختلف برای رسیدن به این هدف 
داریم.«

رژیم  اخیر  اقدامات  همچنین  وی 
ایران مبنی بر کاهش تعهدات برجامی 
خود را »ناخوشایند« توصیف کرد و 
گفت، »رژیم ایران را تشویق می کنم 

که به تعهداتش پایبند بماند.«
هانت همچنین گفت، »تحریم ها در 
پاسخ به محدویت های اعمال شده بر 
برنامه اتمی رژیم ایران برداشته شدند 
و چنانچه رژیم ایران تعهدات خودش 
را متوقف کند بطور حتم پیامدهایی 

خواهد داشت.«
بخشی از کنفرانس خبری دو وزیر 
خارجه پرسش و پاسخ با خبرنگاران 
پرسش  به  پاسخ  در  پمپئو  بود. 
به  روحانی  نامه  مورد  در  خبرنگاران 
گفت،  برجام  عضو  کشور  پنج  سران 
نظرم  به  و  دیده ام  را  نامه  این  »من 
صبر  شده،  نوشته  مبهم  عمد  بطور 
می کنیم تا بینیم واقعاً رژیم ایران چه 
همچنین  وی  کرد.«  خواهد  اقدامی 
عنوان کرد، »ما بطور کامل حواسمان 
به ایران هست که مطمئن شویم هیچ 

راهی به سمت اتمی شدن ندارد.«
بخشی از صحبت های پمپئو نیز در 
که  بود  اینستکس  مالی  کانال  مورد 
آلمان و  با  توضیح داد »در مورد آن 

فرانسه گفتگو شده و طبق تحریم ها 
و  بشردوستانه  خدمات  مورد  در 
است  استفاده  قابل  ضروری  نیازهای 
اما اگر ارتباط از آن باالتر برود، ممکن 
است با تحریم مواجه شود، ما به دقت 
نقض  ببینیم  اگر  و  کرده ایم  بررسی 
آن  به  می گیرد،  صورت  تحریم ها 

واکنش نشان می دهیم.«
ادامه  جرمی هانت نیز در پاسخ به 
برجام گفت: »توافق اتمی یک معامله 
برداشته  مقابل  در  ایران  رژیم  بود. 
شدن تحریم ها تعهداتی داد. اگر آنها 
این معامله را نقض کنند پیامدهایی 
اروپایی  در زمینه واکنش قدرت های 
ما  بنابراین  داشت.  خواهد  پی  در 
تشویق  را  ایران  رژیم  زمامداران 
به  توافق  نقض  از  قبل  که  می کنیم 
تشویق  را  آنها  و  کنند  فکر  درستی 
نامه  آنچه در  می کنیم که دوباره در 

گفته اند بازبینی کنند.«
وزیر خارجه انگلستان با این تاکید 
بر دوران حساسی که رژیم ایران در 
آن قرار گرفته گفت: »اقتصاد آنها به 
شدت آشفته است. در این شرایط این 
بدترین چیز برای مردم ایران است که 
اتمی سرمایه گذاری  روی پروژه های 
شود. این کار امنیت آنها را نیز کاهش 

خواهد داد.«

ایران  می گوید  -ترامپ 
زیر سایه برجام می توانست 
شبکه های  از  آزادانه 
کند،  حمایت  تروریستی 
را  خود  موشکی  نیروی 
منطقه  در  دهد،  توسعه 
و  کند  ایجاد  درگیری 
را  آمریکایی  شهروندان 

ناعادالنه بازداشت کند.
آمریکا  جمهوری  -رئیس 
کرده  تاکید  خود  بیانیه  در 
از  درصد   ۱0 فلزات  تحریم 
اسالمی  جمهوری  صادرات 

را هدف می گیرد.
امیدواری  ابراز  ترامپ   -
کرده رژیم ایران چنان تغییر 
رفتار بدهد که بتوان با رهبران 
کرد! گفتگو  و  دیدار  آن 

صنایع  ترامپ  دونالد  دستور  به 
ایران  مس  و  آلومینیوم  فوالد،  آهن، 
به لیست تحریم های بلندباالی آمریکا 
شد. افزوده  اسالمی  جمهوری  علیه 

جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 

آمریکا صنایع فوالد و صادرات فلزات ایران را 
تحریم کرد

صادرات ایران در بخش آهن، چدن و فوالد در سال ۹۷ حدود 3.۹ میلیارد دالر و صادرات مس و فرآورده های مسی 
حدود ۷00 میلیون دالر بود

 1۸( مه  ماه  هشتم  آمریکا، 
اعالم خروج  اردیبهشت(، در سالگرد 
این کشور از توافق اتمی )برجام( در 
آن  سفید  کاخ  وبسایت  که  بیانیه ای 
تحریم های  اعالم  با  کرده  منتشر  را 
به  اسالمی  جمهوری  علیه  جدید 
تالش های خود در یک سال گذشته 
برای افزایش امنیت ملی در آمریکا با 
تحریم های  اعمال  و  برجام  از  خروج 

اقتصادی علیه رژیم ایران اشاره کرد.
ترامپ در این بیانیه می گوید، »یک 
سال قبل من با پایان دادن به مشارکت 
و  وحشتناک  توافقنامه  در  آمریکا 
ملی  امنیت  ایران،  اتمی  یکجانبه 
چشمگیری  میزان  به  را  کشورمان 
اتمی،  توافقنامه  تحت  کردم.  تقویت 
ایران می توانست آزادانه از شبکه های 
نیروی  کند،  حمایت  تروریستی 
در  دهد،  توسعه  را  خود  موشکی 
منطقه درگیری ایجاد کند، شهروندان 
کند  بازداشت  ناعادالنه  را  آمریکایی 
قوی  زیرساخت های  حال  عین  در  و 
اتمی خود که همانطور که ما می دانیم 
ساخت  برای  گسترده ای  آرشیو 
حفظ  را  هستند  اتمی  سالح های 
کند. اما با توجه به تصمیمات مهمی 
گرفته ایم، خیلی چیزها  اخیراً  ما  که 

می تواند تغییر کند. ما موفق شده ایم 
فشار حداکثری و قدرتمندانه ای را که 
رژیم  ]بر  نشده  مشاهده  هرگز  قباًل 
ایران[ وارد کنیم و اقدام امروز نیز در 
راستای افزایش این فشار خواهد بود.«

ماه  »در  آمده،  بیانیه  این  ادامه  در 
اقدامات  متحده  ایاالت  گذشته، 
کارزار  کارایی  افزایش  برای  متعددی 
ما  است،  داده  انجام  حداکثری  فشار 
را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
تروریستی  سازمان  یک  عنوان  به 
معافیت  و  کردیم  تعیین  خارجی 
لغو کردیم و  ایران را  خریداران نفت 
تحریم های امروز درآمد ایران از محل 
صادرات فلزات صنعتی- 10 درصد از 
به  و  می گیرد  را هدف  آن-  صادرات 
سایر کشورها هشدار می دهد که دادن 
مجوز برای ورود فوالد و سایر فلزات 
دیگر  بنادرشان  به  ایران  صادراتی 

تحمل نمی شود.«
ترامپ در انتهای این بیانیه با اشاره به 
12 شرط آمریکا به عنوان پیش شرط 
لزوم  به  اسالمی  با جمهوری  مذاکره 
تغییرات اساسی در رفتار رژیم ایران 
تاکید کرده و گفته است که مشتاقانه 
دیدار  ایران  رهبران  با  است  منتظر 

کرده و به یک توافق برسد!

کیم جونگ اون و ترامپ؛ هانوی؛ ۲۷ فوریه ۲0۱۹

به دنبال پرتاب چند موشک با برد 
کوتاه از سوی کره شمالی از سواحل 
شرقی آن کشور در روز شنبه، دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت: 
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از 
احساس من به خودش به خوبی آگاه 
است و می داند که من به او عالقه دارم 
و قرارمدارهای میان ما با موشک پرانی 

سست نخواهد شد.
او افزود: کیم به من اعتماد دارد و 
می داند به وعده ای که به وی داده ام 
عمل خواهم کرد. به او گفته ام اقتصاد 
کره شمالی مستعد پیشرفت و تحول 
است و قول داده ام در شکوفا ساختن 

آن به وی کمک کنم.
در همین حال یک مقام ارشد کره 
موشک  های  گفت:  شنبه  روز  جنوبی 
برد  و  نبوده  بالستیک  شده  پرتاب 

چندانی ندارند.
از  پس  ساعاتی  شنبه  روز  ترامپ 
انجام  برای  یانگ  پیونگ  تصمیم 
موشک  چند  پرتاب  نمایشی  برنامه 
از  شدن  امید  نا  از  بعد  کوتاه  برد  با 
آمریکا  جمهوری  رئیس  همکاری 
گفت: توافق هایی که بین من و کیم 
جونگ اون در ویتنام صورت گرفت، 

حتما اجرا خواهد شد.
در همین حال دفتر رئیس جمهوری 
کره جنوبی هم اعالم کرد: واشنگتن 
دقت  با  را  شمالی  کره  موشک پرانی 
دلیل  افزود:  وی  است.  کرده  دنبال 
شکست  نیز  موشک  ها  این  پرتاب 
شدن  غیرهسته ای  طرح  مذاکرات 
کیم  و  ترامپ  بین  کره  جزیره  شبه 

در هانوی است.
رئیس  سخنگوی  یونگ  مین  کوه 
گفت:  نیز  جنوبی  کره  جمهوری 
امیدواریم کره شمالی با نگاهی مثبت 
برای ادامه گفتگوها بین پیونگ یانگ 

و واشنگتن قدم بردارد.
به گفته کارشناسان سیاسی منطقه 
اون  جونگ  کیم  ناخرسندی  دلیل 
رئیس  مانع تراشی  ترامپ،  دونالد  از 
به  رسیدن  برای  آمریکا  جمهوری 

توافق با او و هیأت همراهش در هانوی 
به خصوص در مورد مسائل اقتصادی 
و وارد کردن مواد خوراکی برای سیر 
نمودن شکم میلیون ها مردم گرسنه 
نفسگیر  تحریم های  در  گرفتار  و 

آمریکاست.
از  بعد  ترامپ  بود  امیدوار  کیم 
نرسیدن به توافق برای لغو تحریم ها 
و  برچیدن سالح هسته ای  مقابل  در 
مذاکرات   از  بعد  موشک پرانی  توقف 
پیشنهاد  را  دیگری  حل  راه  هانوی 
کند. در آن دیدار ترامپ اصرار داشت 
برنامه های  باید  شمالی  کره  ابتدا 
تعطیل  را  خود  موشکی  و  هسته ای 
کند تا آمریکا تحریم ها را از روی شانه 

پیونگ یانگ بردارد.
و  سو  یک  از  کیم  مشاوران  اما 
را  او  دیگر  سوی  از  روسیه  و  چین 
قانع کردند که باید کامال هوشیارانه 
عمل کند و مراقب باشد روی دست 
نخورد. اما شاید پکن و مسکو تصور 
کره  تحریم ها  دلیل  به  نمی کردند 
این سرعت دچار قحطی  به  شمالی 
و مردم آن گرفتار گرسنگی و سوء 
این هفته  تا جایی که  تغذیه شوند. 
به  کرد  اعالم  یانگ  پیونگ  دولت 
اولیه  مواد  یافتن ذخایر  پایان  دلیل 
در انبارها ، جیره هر فرد ساکن آن 

کاهش  گرم   ٣00 به  روزانه  کشور 
می یابد.

چهل  کرد:  اعالم  نیز  ملل  سازمان 
به  از  شمالی  کره  جمعیت  از  درصد 
مشکل  با  مناسب  تغذیه  عدم  علت 

جدی روبرو هستند.
کیم  دالیل  از  یکی  می شود  گفته 
موشک،  پرتاب  برای  اون  جونگ 
مذاکره  میز  سر  ترامپ  بازگرداندن 
برداشتن  برای  او  شرایط  تعدیل  و 
کره  روی  از  سنگین  تحریم های 

شمالی است.
رئیس  این  جائه  مون  دفتر 
اعالم  نیز  جنوبی  کره  جمهوری 
کرده موشک هایی که کیم برای زهر 
کرده  پرتاب  ترامپ  از  گرفتن  چشم 
برد  کیلومتر   12۴ تا   ۴2 بین  فقط 
کیم دست  اینکه  احتمال  و  داشتند 
دوربرد  موشک  های  آزمایش  به     
آن  در  چون  است  کم  بسیار  بزند 
میان  جنگی  درگیری  امکان  صورت 
پیدا  افزایش  شمالی  کره  و  آمریکا 

خواهد کرد.
از  بازگشت  از  اون بعد  کیم جونگ 
ویتنام گفته بود،  تا آخر سال به رئیس 
جمهوری آمریکا مهلت می دهیم که 
روی  از  تحریم ها  رفع  برای  راه حلی 

مردم کشور ما پیدا کند.

ترامپ: 
رابطه کیم و من با موشک پرانی سست نخواهد شد

موشک های کیم و قول کمک های
 بشردوستانه ترامپ

اگرچه دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  و  آمریکا 
کره  او مدعی شدند موشک هایی که 
شمالی در اعتراض به ادامه تحریم های 
واشنگتن بر پیونگ یانگ در چند روز 
گذشته پرتاب کرده بی خطر و به اسباب 
بازی شبیه بوده است ، اما رفتار کره 
شمالی رئیس جمهوری کره جنوبی را 
واقعا نگران کرده است و اینکه تصمیم 
ترامپ برای فرستادن غذا به کره شمالی 
به اصرار مون جائه این یا عالقه به ادامه 
دوستی با کیم جونگ اون بوده روشن 

نیست.
 ۴0 به  نزدیک  شنبه  سه  روز  ترامپ 
دقیقه با رئیس جمهوری کره جنوبی 
و  اون  جونگ  کیم  نمودن  آرام  برای 
بازگرداندن او به میز مذاکره ، گفتگو 
کرد. اصرار ترامپ و پافشاری او بر اینکه 
باید  که  است  شمالی  کره  این  ابتدا 
راکتورهای هسته ای و سکوهای پرتاب 
مداخله  کند  تعطیل  را  خود  موشک 
چین و روسیه را به دنبال داشت. آنها 
به کیم قول دادند ترامپ را تشویق به 

برداشتن تحریم ها خواهند کرد.
اما در حالی که رئیس جمهوری آمریکا 
اصرار داشت مرغ یک پا دارد، کیم در 
شرایطی که نیمی از مردم کشورش در 
گرسنگی بسر می برند و جیره روزی 
فقط ٣00 گرم خوراکی برای آنها تعیین 
شده قید دوستی و ژست های صمیمانه 

را زد و شروع به موشک پرانی کرد.
ترامپ برای آنکه نگرانی از خشم کیم 
جونگ اون و مداخله پکن و مسکو را 
در روابط بین واشنگتن و پیونگ یانگ 
فرستادن  درباره  گفت:  دهد  کاهش 
کمک های بشردوستانه به کره شمالی 
از هفته پیش با رئیس جمهوری کره 

جنوبی صحبت کرده بودیم.
به گفته کارشناسان سازمان ملل متحد، 
امسال گرمای شدید، خشکسالی و سیل 
بدترین سال از نظر محصوالت زراعی 

درکره شمالی بوده است.
ترامپ و کیم جونگ اون سال گذشته 
دو بار با یکدیگر در سنگاپور و ویتنام 

مالقات  نخستین  در  کردند.  دیدار 
و  مثبت  و  مفید  گفتگوها  طرفین، 
امیدوارکننده بود. اما در دومین نشست 
و  جدید  دوست  به  ترامپ  در هانوی، 
رنجش  به  که  گرفت  سخت  عزیزش 

و دلخوری کیم منجر شد و مخالفان 
نزدیک شدن رهبر جوان کره شمالی 
اردوگاه  به  و درواقع  ترامپ  به دونالد 
غرب با استفاده از این فرصت به کیم 
قول دادند تحریم های آمریکا را جبران 

رهبران دو کره و همسرانشان به سالمتی استحکام دوستی دو کشور 
می نوشند؛ ۱۸ سپتامبر ۲0۱۸
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وظیفه ای  توکلی:  احمد   =
انجام  و  بماند  زمین  بر  که 
این  است.  جرم  نیز  نشود 
برای  را  تازه ای  باب  راهبرد 
تعقیب مسئوالن بی صالحیت 
این  از  مجرمان  مجازات  و 

دسته گشوده است.
ر  د ن  ا بحر ید  تشد =
عمیق تر  خارجی،  سیاست 
و  اقتصادی  بحران  شدن 
عمومی  نارضایتی  گسترش 
درگیری  است  موجب شده 
جناح ها  میان  صف بندی  و 
مختلف  ی  شخصیت ها و 
از  بیش  اسالمی  جمهوری 
پیش تشدید و علنی شود. 

احمد توکلی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در نامه ای سرگشاده به 
قوه  برخورد  خواستار  رئیسی  ابراهیم 
شده  مجرم«  »دولتمردان  با  قضاییه 

است.
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره 
سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و 
عدالت در نامه ای سرگشاده به ابراهیم 
خواستار  قضاییه  قوه  رئیس  رئیسی 
برخورد این قوه با دولتمردان مجرم شد.

پنجشنبه 19  روز  نامه که  این  در 
وبسایت های  برخی  در  اردیبهشت ماه 
ایران منتشر شده است، احمد  درون 
توکلی از ابراهیم رئیسی خواسته تا به 
بررسی پرونده های مقامات و مسئوالن 
کشوری که در طول این سال ها توسط 
مؤسسه »دیده بان شفافیت و عدالت« 
و  بخشیده  سرعت  شده،  جرم  اعالم 

نتایج آن را به اطالع عموم برساند.
»تنها  اینکه  بیان  با  توکلی  احمد 
مسئوالن  دست  به  قانون  شکستن 
بلکه  شود،  تعقیب  باید  که  نیست 
انجام  و  بماند  زمین  بر  که  وظیفه ای 
است  نوشته  است«  جرم  نیز  نشود 
برای  را  تازه ای  باب  راهبرد  »این  که 
تعقیب مسئوالن بی صالحیت و مجازات 

مجرمان از این دسته گشوده است.«
که  است  آمده  نامه  این  ادامه  در 
»سازمان مردم نهاد »دیده بان شفافیت 
و عدالت« در طول دو سه سال گذشته 
چندین اعالم جرم علیه برخی مقامات و 
مسئوالن از جمله آقایان سیف، بهمنی، 
تهرانفر، حیدری، درویشی، خالدی و 
برخی دیگر از مسئوالن بلندپایه دولت 
و  آخوندی  نعمت زاده،  آقایان  مانند 

پوری حسینی انجام داده است.«

توکلی افزوده که »اتهام آنان دقیقاً 
همانهاست که شما آن اتهامات را قابل 
تعقیب شناخته اید، گرچه تعقیب برخی 
پوری  آقایان سیف،  مانند  متهمان  از 
است،  شده  آغاز  خالدی  و  حسینی 
ظاهراً با بقیه برخورد نکرده اند و یا اگر 
از  خبری  هیچ  باشد،  شده  انجام  هم 
یا  قانون شکنی  از  ناشی  خسارت های 
ترک وظایف به مردم داده نشده است.«

این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
سخنان  یادآوری  با  ادامه  در  نظام 
مثاًل  »کسی  بود  گفته  که  خامنه ای 
ارز دریافتی را از کشور خارج ساخته 
با تعقیب روبرو می شود در حالی که 
به دهندگان ارز و سکه کاری ندارید، 
او مقصرتر از گیرنده ارز و سکه است« 
نوشته است »ولی با تأسف باید گفت 
تا اینجای کار آنان که در دریافت ارز 
تقصیر کرده اند بر سِر دار رفته اند و آنان 
که تقصیر بزرگتر را مرتکب گشته اند، 

بر سِر کار مانده اند!«
همین  »در  است:  افزوده  توکلی 
رسیدگی به پرونده مؤسسات غیرقانونی 
مورد تائید بانک مرکزی به گفته خود 
از  تومان  میلیارد  هزار  ده  بانک چند 
منابع بانک مرکزی خرج شده است، 
ولی همین رقم را به درستی و رسمی 

اعالم نمی کنند.«
او تأکید کرده است: »بانک مرکزی در 
نهایت پنهانکاری تقریباً هیچ اطالعاتی 
به سپرده گذارانی  به موقع  و  مقدار  به 
را  مرکزی  بانک  به  اعتماد  چوب  که 
خورده اند نمی داد و نمی دهد. جرائمی 
که مقامات و مسئوالن بانک مرکزی 
در ریاست کلی دو رئیس سابق مرتکب 
گشته اند، بین و بسیار خسارت بار بوده 

است.«
در پایان این نامه نیز ۸ مورد از موارد 
»جرم« مقامات دولتی مطرح شده که 

به شرح زیر است:
عبداهلل پوری حسینی رئیس سازمان 

تشدید درگیری های درونی نظام: نامه توکلی به رئیسی 
برای بررسی پرونده دولتمردان مجرم!

خصوصی سازی به شماره نامه 3/۷۴6/
الف مورخ 139۴/06/20

شماره  به  توتال  بابت  نفت  وزارت 
نامه 3/۷99/ الف مورخ 139۵/09/22

سازمان غذا و دارو بابت تخلفات این 
حوزه به شماره نامه 3/۸۵6/الف مورخ 

1396/0۴/2۵
محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک 
مرکزی و مدیران نظارتی وقت وی و 
مسئوالن وقت وزارت تعاون بابت عدم 
ثامن  موسسه  مورد  در  وظیفه  انجام 
الحجج به شماره نامه 3/۸۸۴/الف مورخ 

1396/0۵/30
افراد فوق الذکر در ارتباط با موسسه 
س   -10۷3 نامه  شماره  به  کاسپین 

مورخ 139۷/03/2۸
وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی 
بابت کوتاهی و استنکاف از اجرای قانون 
مالیات خانه های خالی به شماره نامه 

10۵2-س مورخ 139۷/02/1۸
وزیر نفت در رشوه خواری مقام نفتی 
11۸۷-د  نامه  شماره  به  توتال  بابت 

مورخ 139۷/9/03
توسعه  طرح  بابت  تهران؛  دانشگاه 
مورخ  1201-س  نامه  شماره  به 

139۷/10/03
در  بحران  تشدید  است  گفتنی 
سیاست خارجی، عمیق تر شدن بحران 
اقتصادی و گسترش نارضایتی عمومی 
موجب شده است درگیری و مشکالت 
میان جناح ها و شخصیت های مختلف 
جمهوری اسالمی بیش از پیش تشدید 

و علنی شود.
شاخ و شانه کشیدن برای یکدیگر، 
دادن  مقصر  برای  تالش  و  افشاگری 
پیاپی  مشکالت  بروز  در  دیگران 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در این 
شرایط افزایش پیدا کرده و برخی افراد  
جمهوری اسالمی از روی آب ریختن 
پته ی دیگر »خودی« های نظام ابایی 

ندارند.

اطالعیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی آموزگاران درباره 
حمله به تجمع روز معلم

زندان  به  بداقی  =رسول 
تهران بزرگ معروف به زندان 
فشافویه منتقل شده و برای او 
حکم وثیقه 400 میلیونی صادر 

شده است.
نهاد  و  نگهداری  محل  =از 
محمدتقی  زداشت کننده  با
فالحی و دو آموزگار زن خبری 

در دست نیست.
 شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
انتشار اطالعیه ای  با  ایران  آموزگاران 
حمله به تجمع آموزگاران در روز معلم 

را محکوم کرد.
صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
از  بیانیه  این  در  ایران  آموزگاران 
تجمع  در  نفر   9 دست کم  بازداشت 
پنجشنبه  که  تهران  در  معلم  روز 
خبر  شد  برگزار  اردیبهشت ماه   12

داده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
آموزگاران ایران پیشتر در فراخوانی 
ایران خواسته  از آموزگاران سراسر 
اردیهشت   12 پنجشنبه  روز  بود 
ایران  در  معلم  روز  مناسبت  به  و 
پرورش  و  آموزش  سازمان  مقابل 
خواستار  و  کرده  تجمع  خود  شهر 
ت  لبا مطا به  لت  و د یی  سخگو پا

شوند. آموزگاران 
روز  ایران  شهر  ده ها  در  آموزگاران 

تجمع  با  اردیبهشت   12 پنجشنبه 
به  پرورش  و  آموزش  سازمان  مقابل 
مشکالت معیشتی و حقوق ناعادالنه 
خود اعتراض کردند و خواستار آزادی 

همکاران زندانی شان شدند.
مقابل  آموزگار  صدها  نیز  تهران  در 
پرورش  و  آموزش  وزارت  ساختمان 
با  تجمع  ین  ا ما  ا ند  کرد تجمع 
امنیتی و پلیس ضد  حمله مأموران 
شورش و نیروی انتظامی روبرو شد 
بازداشت  آموزگاران  از  تعدادی  و 

شدند.
هنگی  هما ی  ا ر شو طالعیه  ا ر  د
ایران  فرهنگیان  صنفی  تشکل های 
تهران  شهر  »در  که  است  آمده 
نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها با 
حمله به تجمع کنندگان حداقل نه نفر 
بازنشسته  افراد  نموده اند  بازداشت  را 
متأسفانه بصورت غیرانسانی و همراه 
با خشونت دستگیر و روانه بازداشتگاه 

گیشا شدند.«
هماهنگی  شورای  اطالعیه  اساس  بر 
ایران  فرهنگیان  صنفی  تشکل های 
رسول بداقی و محمدتقی فالحی و دو 
آموزگار زن همچنان در زندان به سر 
از محل نگهداری و نهاد  می برند که 
بازداشت کننده محمدتقی فالحی و دو 
آموزگار زن اطالعی در دست نیست. 
رسول بداقی نیز به زندان بزرگ تهران 
معروف به زندان فشافویه منتقل شده 

است.

متن کامل اطالعیه شورای هماهنگی 
تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به 

شرح زیر است:

»فرهنگیان عزیز!
در  شما  همراهی  از  سپاس  ضمن 
به اطالع می رساند  تجمع روز معلم، 
اردیبهشت   12 پنجشنبه  روز  تجمع 
در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی 
در ده ها شهر برگزار شد، این فراخوان 
در  موجود  وضعیت  به  اعتراض  در 
آموزش و پرورش و همچنین مشکالت 

معیشتی بود.
از تجمع حراست ها  در روزهای قبل 
و نهادهای امنیتی کوشیدند با احضار 
با  اما  شوند  تجمع  مانع  تهدید،  و 
صورت  به  مراسم  این  شما  حضور 
قرائت  با  آرامش  در  و  مسالمت آمیز 
قطعنامه پایان یافت اما در شهر تهران 
نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها با 
حمله به تجمع کنندگان حداقل 9 نفر 

را بازداشت نموده اند.
شکلی  به  متأسفانه  بازنشسته  افراد 
غیرانسانی و همراه با خشونت دستگیر 
و روانه بازداشتگاه گیشا شدند. در این 
محمدتقی  آقای  غیرانسانی،  حمله 
فرهنگیان  کانون  کل  دبیر  فالحی 
بازرس  بداقی  رسول  آقای  تهران، 
خانم ها  و  تهران  فرهنگیان  کانون 
صالحی  پروین  اسفندیاری،  پروین 
،شهپر بامداد، نزهت نیستانی و آقای 

ن  کسیو ا فر « ئیس  ر =
شورای  مجلس  مستقلین« 
اسالمی: حداقل 3 یا 4 چهار 
وزیر دست به قلم نشسته اند 
نمی شود  رویشان  فقط  و 
دو  حداقل  دهند.  استعفا 
کاری  و  تعطیل اند  دستگاه 

انجام نمی دهند!
ایمن آبادی:  =جعفرزاده 
مردم کل مجموعه ها را با هم 
مقصر می دانند به  نحوی که 
بهت  یک  در  جامعه  اکنون 

فرو رفته است.
یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
می گوید »نارضایتی شدید در جامعه 
را از همه ارکان نظام حس می کنیم« 
و معتقد است »خیلی از وزرای دولت 

بریده اند.«
به  ماه  ده   از  بیش  هنوز  اینکه  با 
دوره  یازدهمین  استصوابی  انتخابات 
مجلس شورای اسالمی که قرار است 
مانده،  شود  برگزار   9۸ اسفندماه 
مواضع  با  نظام  سیاسی  جریان های 
»مردم پسندانه« و به امید کسب رأی 
خود را آماده می کنند و در این راه از 
بیان مشکالت و افشای ناکارآمدی های 
پروایی  هیچ  همچنین  و  یکدیگر 
جعفرزاده  غالمعلی  جمله  از  ندارند. 
فراکسیون  رئیس  نایب  ایمن آبادی 
مستقلین و نماینده رشت در مجلس 
شورای اسالمی در گفتگویی با روزنامه 
شرایط  از  »آنچه  است  گفته  آرمان 
نوعی  اینکه  می شود  استنباط  جامعه 
نارضایتی شدید را از همه ارکان نظام 
نوعی  به  و  در جامعه لمس می کنیم 
به  کسی  که  می کنند  احساس  مردم 
فکر آنها نیست و فراموش شده اند. حال 
این احساس درست است یا غلط باید 
تدبیری برای آن صورت گیرد، اما مردم 
فکر می کنند که اساسا رها شده اند و 
هرچه قول، فعل و وعده داده می شود 

مردم نتیجه عکس آن را می بینند.«
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
معتقد است برخی از مشکالت موجود 
مانند توزیع اقالم اساسی مثل گوشت، 
سقوط ارزش پول ملی، افزایش قیمت 
اصال  اتومبیل  قیمت  افزایش  و  دالر 
جاری توجیه ندارد و موجب شده مردم 
ناراحت باشند و همه را مقصر بدانند.

جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه افزوده 
است که شرایط در جامعه طوریست 
بگویند  نمی شود »دولتی ها  دیگر  که 
به  و  دولت  بگوید  مجلس  و  مجلس 
یکدیگر  زمین  در  را  توپ  این طریق 

اعتراف نمایندگان مجلس به نارضایتی شدید جامعه از 
»کل مجموعه ها«ی نظام؛ خیلی از وزرای دولت بریده اند!

با  را  مجموعه ها  کل  مردم  بیندازند. 
هم مقصر می دانند به  نحوی که اکنون 

جامعه در یک بهت فرو رفته است.«
سیاست های  ناکارآمدی  درباره  او 
مجلس  احتمالی  واکنش  و  دولت 
شورای اسالمی به این موضوع گفته 
خراب  خانه ای  که  »زمانی  است 
می شود، چفت  و بست می زنند و مانع 
نگهداری  تا  می شوند  آن  تخریب  از 
سال   2 باید  را  دولت  حال  شود. 
کمک کنیم که بماند؛ اگر ما دعوا راه 
کنیم  تشدید  را  داستان  و  بیندازیم 
که  دولت  خود  می افتد؟  اتفاقی  چه 
می رسد،  به نظر  ریخته  بهم   مقداری 
به فک چپ و راست و  ما  تا هم  دو 
باقی  از دولت  شکمش بزنیم، چیزی 
نمی ماند. من هم قبول دارم که دولت 
مواردی  و در  وارفته  موارد  برخی  در 
وزرای  از  خیلی  است.  ریخته  بهم  
اگر  می کنم  فکر  و  بریده اند  دولت 
می خواهد  هرکس  که  بدهند  اجازه 
استعفا بدهد قول می دهم حداقل 3 
یا ۴ چهار نفر دست به قلم نشسته اند 
و فقط رویشان نمی شود استعفا دهند. 
چون برخی از وزرا فکر می کردند که با 
گل و بلبل می خواهند ریاست کنند و 
نمی دانستند که موضوع چقدر جدی، 
مهم و حساس است و باید مدیریتشان 
را چنین روز هایی نشان دهند. حداقل 
2 دستگاهی که مطلعم تعطیل اند و 

کاری انجام نمی دهند.«
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
و حذف  نگهبان  درباره صافی شورای 
استصوابی پیش بینی کرده که »رویکرد 
شورای نگهبان مالیم تر خواهد بود« و 
در نتیجه افراد بیشتری می توانند برای 
یازدهمین دور انتخابات مجلس شورای 
اسالمی نامزد شوند! ولی توضیح نداده 
که »افراد بیشتر« ممکن است چه کاری 
بتوانند در این چارچوب انجام دهند که 

افراد کنونی و قبلی نتوانسته اند!
جعفرزاده  که  موضوعی  البته 
مالیم تر«  »رویکرد  درباره  ایمن آبادی 
چندان  کرده  مطرح  نگهبان  شورای 
دور از ذهن نیست و اساساً جمهوری 
هم  استصوابی  انتخابات  از  اسالمی 
برای  هم  و  جمهوری  ریاست  برای 
عنوان  به  اسالمی  شورای  مجلس 
و  شور  تزریق  جهت  وسیله ای 
می کند  استفاده  جامعه  به  هیجان 

همیشگی  نمایش  طریق  این  از  تا 
بگذارد! اجرا  به  را  «مشروعیت« خود 

نیز  اصالح طلبان  حال  این  با 
دولت  به  نسبت  دوپهلو  رویکردی 
آب  از  نیز  آنها  تا  گرفته اند  روحانی 
مجلس  استصوابی  انتخابات  گل آلود 
ماهی های خود را بگیرند. در شرایطی 
از  اصالح طلب  نمایندگان  برخی  که 
جمله تاجگردون مواضعی علیه دولت 
اصالح طلبان  از  دیگر  برخی  می گیرد 
انتقاد  نمد  با  رقیب  جناح  معتقدند 
انتخاباتی  کاله  خود  برای  دولت  از 
می بافد! این جمله ای است که داریوش 
قنبری نماینده پیشین مجلس شورای 
اسالمی و از فعاالن اصالح طلب مطرح 
کرده است.داریوش قنبری گفته است 
وضع  مسئول  را  دولت  رقیب  »جناح 
می خواهد  اما  می داند  کشور  امروز 
خود را تبرئه و ناجی مردم نشان دهد؛ 
در واقع قصد دارد از نمد انتقاد کاله 

انتخاباتی برای خود ببافد.«
»مطرح  که  است  افزوده  قنبری 
شدن این مسئله که دولت تا کنون 
قابل  باید و شاید عملکرد  آنطور که 
امر  همین  و  است  نداشته  قبولی 
که  اصالح طلب  می شود جناح  باعث 
حامی آن است در انتخابات پیش  رو 
با مشکل مواجه شود، تبلیغاتی است 
می کنند.  مطرح  دولت  مخالفان  که 
متاسفانه گاهی دوستان اصالح طلب 
حریف  تبلیغات  این  دام  در  هم  ما 

می افتند.«
امثال  به  قنبری  اشاره  احتماال 
غالمرضا تاجگردون است که خواسته 
از وضعیت  واقعیت هایی  ناخواسته  یا 
به  و  عنوان  را  کشور  نامطلوب 
می کند.  اشاره  دولت  ناکارآمدی های 
و  برنامه  کمیسیون  رئیس  که  او 
یکی  در  است  دهم  مجلس  بودجه 
با بیان  تازه ترین واکنش های خود  از 
اینکه نمایندگان مجلس وقتی وزرای 
دولت را درباره مشکالت موجود مورد 
پاسخ مناسبی  قرار می دهند  پرسش 
که  است  گفته  نمی کنند،  دریافت 
تورم،  به  حساسیت  عدم  »متأسفانه 
به عادت در بین دستگاه های اجرایی 
است  آسان  آنها  برای  و  تبدیل شده 
که نرخ تورم افزایش پیدا کند این در 
باال  نرخ  این  چه  هر  که  است  حالی 

برود جامعه شکننده تر می شود.«

وقتی زمزمه های خروج آمریکا از توافق 
اتمی معروف به برجام آغاز شد و پس از 
آن، از رهبر جمهوری اسالمی تا مقامات 
کشوری و لشکری بسیار تهدید کردند 
مقابل خارج شدن  در  اینکه  از جمله 
آمریکا از این توافق، آنها یک گام پیشتر 

خروج آمریکا از برجام یک ساله 
شد و هنوز برجام را آتش نزده اند!

رفته و آن را آتش خواهند زد! حاال یک 
سال از هشتم ماه مه، روز اعالم خروج 
ترامپ،  توسط  توافق  این  از  آمریکا 
گذشته و نظام جمهوری اسالمی تمام 
تالش خود را به کار می گیرد تا برجامی 

که می خواست آتش بزند، حفظ شود!

اعتراضات گسترده کارگران هفت تپه - آبان ۱3۹۷

بازنشستگان  از  خداشناس  فرامرز 
دو  شریف، دستگیر شدند. همچنین 
نفر معلم زن نیز دستگیر شده اند که 
از وضعیت آنها خبری در دست نیست.

از  پس  ساعاتی  است  ذکر  به  الزم 
از  پس  بازنشستگان  کلیه  بازداشت، 
بداقی  آقای  آزاد شدند.  عکس نگاری 
ابتدا به بازداشتگاه وزرا و روز جمعه 
بعد از تعیین قرار کفالت به مبلغ پنجاه 
میلیون به زندان مخوف تهران بزرگ 
منتقل شدند اما در پیگیری خانواده ها 
در روز شنبه 1۴ اردیبهشت تا پایان 
وقت اداری از نهاد بازداشت کننده و 
محل بازداشت آقای فالحی خبری به 
دست نیامد و به همکارانی که برای 
کفالت رفته بودند اعالم نمودند وثیقه 
آقای بداقی ۴00 میلیون تومان است. 
الزم به ذکر است وضعیت دو معلم زن 

بازداشتی نیز نامعلوم است.
صنفی  تشکل های  هماهنگی  شورای 
فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن 
و  نه[  ]وحشیا نه  سبعا رفتار  ین  ا
خشونت آمیز، نسبت به ادامه بازداشت 
و خط برخورد با فعاالن صنفی هشدار 
قید  بدون  آزادی  خواهان  و  می دهد 
دربند  صنفی  فعاالن  تمام  شرط  و 
روز  بازداشت شده  معلمان  بخصوص 

معلم در تهران است.
شورا در این خصوص مواضع و اقدامات 
جدی خود را در آینده ای نزدیک اعالم 

خواهد نمود.«
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

پخش سریال معروف و محبوب و 
پربیننده ی »بازی تاج  و تخت« در 
کافی شاپ های تهران ممنوع شد!

سریال  شهری  =تبلیغات 
»بازی تاج و تخت« در تهران 
با انتقادهایی مواجه شد و در 
جمع  شهر  سطح  از  نهایت 

شد.
در پی پخش آخرین سری سریال 
در  تخت«  و  تاج  »بازی  پرطرفدار 
برخی کافه ها در تهران، رئیس اتحادیه 
را  اقدام  این  تهران  کافی شاپ های 

غیرقانونی خوانده است.
با  همزمان  می گویند  داخلی  منابع 
آغاز پخش سری آخر سریال »بازی 
تاج و تخت« در شبکه اچ بی او آمریکا، 
برخی از کافی شاپ ها در تهران برای 
را پخش  این سریال  مشتری هایشان 
در  معروف  سریال  این  می کنند. 
ایران نیز طرفداران بسیاری دارد که 

مشتاقانه آن را دنبال می کنند.
طی  که  نوشته  تسنیم  خبرگزاری 
کافه های  از  برخی  اخیر،  هفته  دو 
پخش  تبلیغ  بر  عالوه  پایتخت، 
هر  سریال،  این  جدید  قسمت های 
شب قسمت های قبلی این سریال را 
هم به نمایش می گذارند و در تبلیغات 
به  اقدام  مشتریان،  جذب  برای  خود 

پخش این سریال می کنند.
رئیس  سراغ  به  خبرگزاری  این 
کافی شاپ  و  بستی  آبمیوه،  اتحادیه 
تهران رفته و درباره غیرقانونی بودن 

پخش این سریال جویا شده.
صنف  رئیس  آزموده  اسکندر 
پاسخ  در  تهران  کافی شاپ های 
فعالیت  قانون  اساس  »بر  که  گفته 
در  فیلم  پخش  کافی شاپ ها،  صنفی 
کافی شاپ ها غیرقانونی است و فعالیت 
کافی شاپ ها شباهتی با فعالیت سینما 

ندارد.«
به گفته وی، »پخش این سریال در 
با فعالیت صنفی  کافی شاپ ها قطعاً 
این واحدها مغایرت دارد و همکاران 

در  و سریال  فیلم  به پخش  ما مجاز 
فضای کافی شاپ نیستند.«

طرفداری  پر  برنامه های  پخش 
فوتبال،  و  ورزشی  مسابقات  چون 
در  کافی شاپ ها  و  رستوران ها  در 
و  ممنوعیت ها  با  همواره  ایران 
است.   بوده  مواجه  محدودیت هایی 
در جریان جام جهانی فوتبال 201۸ 
فرمانده  رحیمی  حسین  نیز  روسیه 
نیروی انتظامی تهران پخش مسابقات 
فوتبال در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها را 
غیرقانونی خوانده و گفته بود که این 
فوتبال  بازی های  نمایش  اجازه  مراکز 
نهایت، مجوز پخش  در  اما  ندارند.  را 
مسابقات جام جهانی فوتبال به برخی 

از کافی شاپ ها در تهران داده شد.
می رسد  نظر  به  دیگر،  سوی  از 
سریال »بازی تاج و تخت« در میان 
جناح ها و وابستگان جمهوری اسالمی 
چنانکه  دارد.  را  خود  مخالفان  نیز 
سال گذشته، نصب بیلبورد تبلیغاتی 
توسط  تخت«  و  تاج  »بازی  سریال 
وبسایت  نظر  زیر  »فیلمو«  کمپانی 
»آپارات« در بزرگراه ها و خیابان های 
تهران، با واکنش های منفی رسانه های 
حزب اللهی مواجه شد و در نهایت از 

سطح شهر جمع آوری گشت.
جمله  از  نیوز  مشرق  وبسایت 
بیلبورد  این  به  منتقد  رسانه های 
تبلیغات  در  کمپانی  این  که  نوشت 
کیت  تصویر  از  استفاده  با  خود 
هرینگتون بازیگر نقش محبوب جان 
در  را  حرامزاده«  »یک  تصویر  اسنو، 

سطح شهر تهران پخش کرده است!
گویا  خود  که  مقاله  این  نویسنده 
را دیده،  تاج و تخت«  سریال »بازی 
زیرمجموعه  »کمپانی  که  بود  نوشته 
آپارات در ارائه تبلیغات و بیلبوردهای 
استفاده  سریالی  تصاویر  از  شهری 
می کند که بنیان داستانی اش با زنای 

برادر و خواهر شکل می گیرد.«

عشق، اگر خسته نیست
راِه دلم بسته نیست.

زخمه به جانم بزن!
ُمطرِب مهتابی ام،

باز بیا ُو ببین
تا به کجا عاشِق

)رضا مقصدی(عاطفه ی آبی ام ...

عشق اگر خسته نیست،
 راِه دلم بسته نیست

کپی کاری 
تهمینه میالنی 

تایید شد
دلیل  به  »آریانا«  =گالری 
عدم توجه به اصالت آثار به 
نمایش گذاشته شده در این 

گالری، تذکر گرفت.
=میالنی برای دو بار پیاپی 
در نمایشگاه نقاشی اش دست 

به کپی برداری زده.
=شکایت از میالنی به عهده 
صاحبان آثار کپی شده واگذار 

شده است.
فعالیت  ارزیابی  و  نظارت  شورای 
نگارخانه ها بطور تلویحی کپی برداری 
در  سینما  کارگردان  میالنی  تهمینه 
نمایشگاه اخیرش را تایید و به گالری 
»آریانا« برگزارکننده این نمایشگاه به 
دلیل عدم »تشخیص اصالت و کیفیت 
از  شکایت  شورا  این  داد.  تذکر  آثار« 
میالنی را در اختیار تصمیم صاحب اثر 

دانسته است.
در حالی  که پیشتر تهمینه میالنی 
ادعای  از  هدف  سینما،  کارگردان 
»ترور  را  تابلوهایش  کپی کاری 
شورای  بود،  دانسته  شخصیت« اش 
نظارت و ارزیابی نگارخانه ها، تابلوهای 
نمایشگاه »آن دیگری« در گالری آریانا 
را نیز بطور تلویحی »کپی«  اعالم کرد.

گزارش  مهر  خبرگزاری  که  آنگونه 
کرده، شورای نظارت و ارزیابی نگارخانه ها 

برگزارکننده  آریانا  گالری  عملکرد 
نمایشگاه تهمینه میالنی را مورد ارزیابی 
قرار داده که در جلسه روز گذشته خود، 
این گالری را به استناد ماده 10 فصل 
متخلف  نگارخانه ها  آیین نامه  سوم 
ارزیابی  و  نظارت  است.شورای  خوانده 
نمایشگاه  که  کرد  اعالم  نگارخانه ها 
تهمینه  کارهای  از  دیگری«  »آن 
تجسمی  هنرهای  منظر  »از  میالنی 
قابل تأمل نیست و صرفاً جستارهای 
است.« حیطه  این  در  شخصی 

این شورا همچنین درباره شکایت از 
در  را  تصمیم گیری  کپی برداری،  این 
اختیار صاحبان آثار کپی شده و منوط به 
شکایت شاکی خصوصی دانسته است.

فعالیت  نحوه  مورد  در  همچنین 
گالری آریانا شورای نظارت اعالم کرده 
که »مدیر گالری آریانا، قواعد حرفه ای 
را در تشخیص اصالت و کیفیت آثار به 
درستی انجام نداده و رعایت نکرده است 
و به دلیل عدم دقت و سهل انگاری در 
انتخاب آثار در وهله نخست با توجه به 
سابقه پیشین گالری، با رعایت تخفیف، 

عدم همکاری یک بیمارستان خصوصی برای 
درمان داریوش مهرجویی

می گویند  داخلی  =منابع 
این موضوع با دخالت برخی 
فیصله پیدا می کند ولی در 
مجبور  مهرجویی  نهایت 
در  را  درمانش  تا  می شود 
بیمارستان دیگری پیگیری 

کند!
دلیل  به  ارشاد  =وزارت 
پرداخت  از  بودجه  کمبود 
شرکت های  به  خود  سهم 
در  و  کرده  خودداری  بیمه 
به  بیمه  شرکت های  نتیجه 
ن  ت شا ما خد ن  ا مند هنر
ارائه  محدودیت هایی  با  را 

می کنند.
داریوش مهرجویی فیلمساز موج نو 
سینمای ایران در جریان روند درمانش 
به دلیل بی اعتبار بودن بیمه درمانی، 
مجبور به ادامه درمان در بیمارستان 

دیگری می شود! 
وی که قصد استفاده از بیمه تکمیلی 
را در یکی از بیمارستان های خصوصی 
از  بیمارستان  اطالع  از  پس  داشته، 
عدم اعتبار این بیمه، مجبور به ادامه 
دیگری  بیمارستان  در  درمان  روند 

می شود!
داریوش مهرجویی فیلمساز موج نو 
سینمای ایران و صاحب مدال شوالیه 
فرهنگ و هنر کشور فرانسه، در سن 
از سال های طوالنی  ۷9 سالگی پس 
کار و فعالیت در عرصه سینما، فاقد 

بیمه درمانی معتبر و مناسب است.
مهرجویی  نوشته اند،  داخلی  منابع 
از  یکی  به  مراجعه اش  جریان  در 
غرب  خصوصی  بیمارستان های 
تهران، متوجه می شود که اعتبار بیمه  
درمانی وی کفاف هزینه های درمان را 
نمی دهد و باید خودش آن را بپردازد.

نوشتند،  داخلی  منابع  که  آنگونه 
فیصله  برخی  دخالت  با  موضوع  این 
روند  نهایت  در  ولی  می کند  پیدا 
درمانی این کارگردان سینمای ایران، 
مجبور  وی  و  مانده  باقی  نیمه تمام 
بیمارستان  در  را  درمانش  می شود 

دیگری پیگیری کند!
هنرمندان  از  بسیاری  وضعیت  این 
خصوصا در دوران بازنشستگی است، 
چرا که عمدتا فاقد بیمه درمانی معتبر 

و همه جانبه هستند و سال هاست که 
و  توخالی  وعده های  ارشاد  وزرات 
پوچی برای تحت پوشش درمانی قرار 
دادن آنها می دهد.داریوش مهرجویی 
کارگردان فیلم های »گاو«، »هامون« 
و »پری« یکی سینماگران منتقد به 
وزارت بهداشت در جریان مرگ عباس 
یادبود  مراسم  در  و  بود  کیارستمی 
پزشکان  ایران،  جهانی  سینماگر  این 
معالج این فیلمساز را به سهل انگاری 
این  متهم کرد.  در درمان  و کوتاهی 
پرونده  قضائی با وجود ابهامات فراوان 
بیمه   شد.وضعیت  اعالم  مختومه 
درمانی هنرمندان و نواقص آن همواره 
هنری  مختلف  اعتراض صنوف  مورد 
وزارت  به  اعتراض  نامه های  ارسال  و 
ولی  بوده  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
روند  این  در  تغییری  هیچ  کنون  تا 

صورت نگرفته است.
این در حالیست که حسین سیدزاده 
به  هنر  اعتباری  صندوق  مدیرعامل 
عنوان مرجع رسیدگی به بیمه درمانی 
هنرمندان کشور، 1۴ اسفندماه 9۷، بر 
عملکرد مثبت این نهاد تاکید داشته و 
ادعا کرده که در سال 9۷، ۵ هزار نفر 
پوشش  تحت  هنرمندان  مجموع  به 
بیمه این صندوق در آمدند که 2 هزار 
نفر از آنها در اسفندماه سال جاری به 
سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند.

به گفته وی، ۴2 هزار نفر هنرمند 
با بودجه این صندوق، در حال حاضر 
تحت پوشش بیمه هستند. آنگونه که 
از  نفر  هزار  داده، 22  سیدزاده شرح 
هنرمندان تحت پوشش بیمه تکمیلی 
سرمد هستند که »یارانه ۵0 درصدی 

برای این مسئله به آنها اختصاص داده 
شده است.«

صندوق اعتباری هنر از فروردین ماه 
بیمه  خدمات  ارائه  برای   ۸۳ سال 
و  تکمیلی  بیمه  اجتماعی،  تامین 
تسهیالت مالی به هنرمندان راه اندازی 
شد ولی با وجود باال رفتن مبلغ سهم 
هنرمندان، وزارت ارشاد سهم خود از 
بیمه را پرداخت نمی کند و در نتیجه 
ارائه  از  نیز  بیمه گذار  شرکت های 
خدمات بیمه به هنرمندان خودداری 
می کنند یا آن را به تعویض می اندازند.

 ۶0 بدهی  بر  مبنی  شایعاتی  حتی 
بیمه  به  این صندوق  تومانی  میلیارد 
بیمه  حق  افزایش  با  که  دارد  وجود 
هنرمندان در حال پرداخت شدن است 
ولی سیدزاده مدیرکل صندوق اعتباری 
می کند. تکذیب  را  آن  هنرمندان 

آبادی مدیرعامل خانه  شهرام گیل 
تئاتر پیشتر در این باره گفته بود که 
»بحث ما سهم بیمه ای است که باید 
وزارت ارشاد برای هنرمندان پرداخت 
اعتباری  صندوق  راستا  این  در  کند. 
هنر به گونه ای نماینده وزارت ارشاد 
اما  می شود.  محسوب  پرداخت  برای 
و  است  بودجه  کمبود  گرفتار  ارشاد 
ظاهرا سهم خود را پرداخت نمی کند.«

روزنامه رسالت گفته  به  گیل آبادی 
بود: »بیمه هنرمندان به صورت کامل 
از  امکاناتش  حتی  و  خویش فرماست 
خویش فرمای انفرادی هم بسیار کمتر 
است. به نظرم با توجه به وضعیت فعلی 
اگر هنرمندان برای بیمه خویش فرما 
اقدام کنند، به صرفه تر است تا اینکه 

از بیمه هنرمندان استفاده کنند!«

پرونده  در  و  داده  او  به  کتبی  تذکر 
گالری مذکور درج خواهد شد.«

فعالیت  ارزیابی  و  نظارت  شورای 
گالری ها  مدیران  از  نگارخانه ها 
»تشخیص  در  تا  کرد  درخواست 
اصالت و کیفیت آثار«، »قواعد حرفه ای 
عمل  دقت  و  رعایت  را  هنری«  و 
تأثیر  ببرند »زیرا که  کار  به  بیشتری 
بازخوردهایی  اشتباه،  و  بی دقتی  یک 
از جمله بی اعتمادی جامعه هنری  را 
حاشیه سازی  و  خاص  گالری  یک  به 
در عرصه هنرهای تجسمی را در پی 

خواهد داشت.«
تهمینه میالنی کارگردان سینما در دو 
نمایشگاه نقاشی پیاپی خود، متهم به 
کپی برداری از آثار هنرمندان سرشناس 
با  نمایشگاه هایش  و  شده  ناشناس  و 
میالنی  بوده.  روبرو  متعددی  حواشی  
در واکنش به تداوم این کپی ها اعالم 
کرده که »از همه چیز و همه کس الهام 
می گیرم!«این کارگردان سینما تا زمان 
انتشار این گزارش به رأی شورای نظارت 
بر نگارخانه ها واکنشی نشان نداده است.

مدافع  وکیل  گفته  =به 
نیابت  »به  افشار،  مهناز 
قضایی، پرونده به دادسرای 
فرهنگ و رسانه ارسال شده 

است.«
=گفته می شود این بازیگر 
سینما به دلیل تابعیت آلمانی 
این  در  اکنون  همسرش، 

کشور بسر می برد.
می گوید  افشار  مهناز  مدافع  وکیل 
موکلش خارج از کشور است و وقتی 
برگردد در مرجع قضایی حاضر خواهد 
می گویند  داخلی  منابع  برخی  شد. 

افشار در کشور آلمان بسر می برد.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع 
مهناز افشار بازیگر سینما امروز جمعه 
ایسنا گفت که  به  اردیبهشت ماه   1۳
موکلش در حال حاضر خارج از ایران 
ایران  به  بازگشت  محض  به  و  است 
حاضر  مربوطه«  قضایی  مرجع  »در 

خواهد شد.
سینما  بازیگر  این  می شود  گفته 
همسرش،  آلمانی  تابعیت  دلیل  به 

اکنون در این کشور بسر می برد.
 11 چهارشنبه  روز  افشار  مهناز 
یک  شکایت  دلیل  به  اردیبهشت ماه 
موارد  با  وی  علیه  مازندرانی  طلبه 
عمومی«  اذهان  »تشویش  اتهامی 
سامانه  وسیله  به  اکاذیب  »انتشار  و 
به شعبه  مجازی«  فضای  و  رایانه ای 

سوم دادسرای بابل احضار شد.
نیابت  »به  خرمشاهی،  گفته  به 
دادسرای  به  پرونده  این  قضائی، 

فرهنگ و رسانه ارسال شده است.«
عبدالصمد خرمشاهی وکیل مدافع 
که  گفته  توضیحاتی  بازیگر  این 
که  نمی کرده  فکر  »اصال  موکلش 
اتهامی متوجه او باشد و مشکلی ایجاد 
کند و به محض اینکه به ایران برگردد 
قضایی  مرجع  در  فرصت  اولین  در 

مربوطه حاضر خواهد شد.«
و  احضار  حکم  صدور  درباره  وی 
مقررات  »تابع  گفت:  موکلش  جلب 
آیین دادرسی کیفری هستیم و باید 
باید  ابتدا  شود.  اجرا  مقررات  این 
اکنون هم که موکلم  باشد و  احضار 
حتما  برگردد  و  نیست  ایران  در 

توضیح خواهد داد.«
به  مازندرانی  طلبه  دریابای  غفار 
)با  »جعلی«  توئیت  بازنشر  واسطه 
از عکس وی(، توسط مهناز  استفاده 
و  کرده  بازیگر شکایت  این  از  افشار، 
مدعی شده که وی درباره صیغه زنان 
ننوشته  و حشدالشعبی  هرگز چیزی 

است.
نیروهای  و  حزب اللهی ها  برخی 
افشار را به  انقالبی در توئیتر، مهناز 
کشته  در  توئیت  این  بازنشر  واسطه 
شدن طلبه همدانی مقصر می خوانند.

وکیل مدافع 
مهناز افشار: 
موکلم خارج 
کشور است!

شخصیت محوری »جان اسنو« در بیلبورد تبلیغاتی »بازی تاج و 
تخت« که از سطح شهر جمع آوری شد
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بر  ظریف  =محمدجواد 
ناچیز خود در ساختار  وزن 
رژیم اسالمی تهران به خوبی 
آگاه است و می داند که هیچ 
تاثیری در تصمیم ها و ترسیم 
استراتژیک  سیاست های 
یک  تنها  او  ندارد.  تهران 
بارها  کارمند ساده است که 
به حاشیه رانده شده تا جایی 
که حتی از نشست  اخیر رهبر 
جمهوری اسالمی ایران با بشار 
اسد و سلیمانی خبر نداشت و 

به آن دعوت نشد!
عرب  تحلیلگر  الراشد  عبدالرحمن 
در مطالبی در شرق االوسط به بررسی 
و  اسالمی  جمهوری  سیاست های 
سخنان محمدجواد ظریف از جمله در 

سفر اخیرش به آمریکا پرداخته است.
می نویسد،  عرب  تحلیلگر  این 
خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
طی  اخیرا  ایران،  اسالمی  جمهوری 
سفری به آمریکا که به بهانه شرکت در 
نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد در نیویورک صورت گرفت، 
از ویزای دیپلماتیک خود استفاده کرد 
تا شاید بتواند از طریق مصاحبه با چند 
رسانه خبری و برخی مراکز پژوهشی 
از  شماری  حمایت  متحده،  ایاالت  در 
تهران  رژیم  از  را  این کشور   نخبگان 

فراهم کند.
ظریف در این سفر بیش از هر چیز 
به ترمیم چهره شکسته خود در داخل 
از  حمایت  جلب  تا  داشت  نیاز  ایران 
سوی آمریکایی ها برای خودش به مثابه 
تالش  خیلی  او  موفق«!  »معامله گری 
که  همانگونه  را  خود  بضاعت  تا  کرد 
به اتحادیه اروپا و دولت اوباما فروخت 
این بار نیز به آمریکایی ها بفروشد غافل 
از اینکه این دفعه شخصیت های بسیار 
قوی حزب جمهوریخواه به هیچ عنوان 
حاضر به شنیدن حرف های وی بدون 
عقب نشینی کامل نظام ایران و تقدیم 
امتیازاتی حقیقی از سوی تهران به غرب 
از جمله متوقف کردن دخالت ها در امور 
کشورهای منطقه و توقف فعالیت های 

موشکی و اتمی نیستند.
محمدجواد  متعدد  مصاحبه های  از 
ظریف یکی هم مصاحبه  وی با »آسیا 
سوسایتی« در نیویورک است که آن را 
انتخاب کرده ام تا برخی مسائلی را که 
البته  کنیم.  بررسی  کرده  مطرح  وی 
تبلیغاتی  هجوم  انگیزه های  شناخت 
این  در  آمریکا  در  ظریف  محمدجواد 
که  چرا  است  ساده  بسیار  شرایط 
اثر  بر  افراطی جمهوری اسالمی  رژیم 
تحریم های اقتصادی آمریکا و افزایش 
نارضایتی و اعتراضات داخلی علیه فقر و 
بدبختی و جنگ های بیهوده برون مرزی، 
در مرحله بسیار دشواری از زندگی خود 

بسر می برد.
مصاحبه  این  در  ظریف  محمدجواد 
رابطه  در  طوالنی  و  مفصل  سخنانی 
با سیاست تبلیغاتی تهران در منطقه 
تالش  اینجا  در  و  کرده  ایراد  غرب  و 
مورد  بخش  چند  در  را  آن  می شود 

بررسی و بحث قرار دهم.
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران 
بطور علنی ادعا کرد که ایران در برابر 
یک توطئه از سوی رهبران گروه »ب« 
)بولتون، بن سلمان، بن زاید و بنیامین 
نتانیاهو( قرار دارد و به قول او آنها تالش 
انتخابات  رسیدن  از  قبل  تا  می کنند 
ریاست جمهوری آمریکا جنگی علیه 

ایران به راه اندازند تا ترامپ پیروز شود.
ظریف بر این باور است که با اشاعه سوء 
ظن و شک و تردیک در طرز فکر اغلب 
آمریکایی ها نسبت به رفتار رژیم ایران 
می تواند تفرقه ای میان طرفداران ترامپ 
در آمریکا ایجاد کند یا برخی را علیه 
تردید سیاست  بدون  برانگیزد.  ترامپ 
ترامپ به نفع  سه کشور سعودی، امارات 
و اسرائیل است و البته به نفع آمریکا و 
کشورهای دیگر منطقه نیز هست به این 
دلیل که سیاست علنی و اعالم شده 
واشنگتن مورد قبول اغلب کشورهای 
جهان و خاورمیانه است چرا که ایاالت 
دخالت های  توقف  خواستار  متحده 
رژیم ایران در امور کشورهای منطقه و 
از جنگ افروزی و  عدم حمایت تهران 
تروریسم جهانی و تبدیل این حکومت 

به دولتی صلح آمیز است.
وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران با 

دیپلماسی محمدجواد ظریف: نادیده گرفتن اصل اختالفات؛
 او می داند وزنی در سیاست خارجی نظام ندارد!

مطرح کردن مسئله توطئه گروه »ب« 
تالش می کند که از بحث درباره اصل 
اختالفات و اساس مشکل فرار کند به 
همین دلیل درباره مهمترین خواسته 
دولت ترامپ از ایران یعنی متوقف کردن 
سخنی  اورانیوم  ذخیره سازی  کامل 
نگفت و مهمترین مسئله اختالف بر سر 

توافق هسته ای را نادیده گرفت.
دومین خواسته آمریکا از تهران متوقف 
کردن فعالیت خصمانه رژیم جمهوری 
در  وابسته اش  شبه نظامیان  و  اسالمی 
ظریف  محمدجواد  که  است  منطقه 
در این مورد نیز که یکی از مهمترین 
اختالفات میان واشنگتن و تهران است 
هیچ سخنی به میان نیاورد. محمدجواد 
ظریف مانند یک بندباز ناوارد می خواهد 
توجه مردم آمریکا را از اصل قضیه به 

مسائل حاشیه ای منحرف کند.
بر  تسلط  ایران  رژیم  اصلی  هدف 
لبنان، کشورهای  عراق، سوریه،  شرق 
فرمانده  است.  یمن  و  خلیج  عربی 
از  شبه نظامی  هزار  ده ها  قدس  سپاه 
کشورهای مختلف را به سوریه گسیل 
تمام کشورهای منطقه و  کرده است. 
رویکرد  این  از  مشترک  بطور  جهان 
توسعه طلبانه رژیم افراطی ایران نگرانند. 
با  ایران  با  اوباما  اتمی  توافق  متاسفانه 
رفع تحریم های تجاری و مالی و اعطای 
تهران  به  دالر  میلیارد   100 از  بیش 
راه توسعه طلبی بیشتر رژیم جمهوری 

اسالمی را هموار کرد.
مصاحبه  این  در  ظریف  محمدجواد 
علیه  توطئه ای  وجود  از  همچنین 
با استناد به  او  کشورش سخن گفت؛ 
سئوال  به  پاسخ  در  که  پمپئو  جواب 
آیا  بود،  پرسیده  او  از  که  خبرنگاری 
دارد… تهران  علیه  توطئه ای  آمریکا 

گفته بود: »اگر توطئه برای تهران داشتم 
شما را از آن مطلع نمی کردم«، گفت 
که آمریکا توطئه ای علیه ایران دارد و 
ارائه  ادعا  این  برای  دلیلی  آنکه  بدون 
دهد گفت، گروه »ب« به دنبال طرح 
توطئه ای برای تشویق آمریکا به جنگ 
علیه ایران هستند. محمدجواد ظریف 
اما هیچ  بر وجود توطئه اصرار داشت 
اشاره ای به دالیل اصلی رسیدن اوضاع 
منطقه به این وضعیت خطرناک نکرد. 
چه »توطئه « یا تحریم  علیه تهران در 
کار باشد یا نباشد، محمدجواد ظریف 
می داند که اگر رژیم متبوعش تنها 2 
شرط یعنی متوقف کردن برنامه اتمی و 
رفتار خصمانه و توسعه طلبانه در منطقه 
را قبول می کرد، ما اکنون چنین بحرانی 
محمدجواد  نمی داشتیم.  منطقه  در 
ناچیز خود در ساختار  ظریف بر وزن 
رژیم اسالمی تهران به خوبی آگاه است 
و می داند که هیچ تاثیری در تصمیم ها 
و ترسیم سیاست های استراتژیک تهران 
ندارد. او تنها یک کارمند ساده است که 
بارها به حاشیه رانده شده تا جایی که 
اخیر رهبر جمهوری  از نشست   حتی 
اسالمی ایران با بشار اسد و سلیمانی 
خبر نداشت و به آن دعوت نشد! وی 
استعفای چند  یک  اهانت  این  از  بعد 
ساعته داد و سپس آن را پس گرفت. 
طریق توییتر که در ایران ممنوع است و 
تنها برای رهبران رژیم آزاد است، استعفا 

داد و سپس استعفایش را پس گرفت.
تمدن و توافق اتمی

عبدالرحمن الراشد در بخش دیگری 
می نویسد، ظریف گفت: » طی ۴0 سال 
خدمتم به جمهوری اسالمی برای اولین 
بار است می بینم یک عضو شورای امنیت 
 »JCPOA« آمریکا[ دیگران را به نقض[
]برجام[ فرا می خواند و تهدید می کند که 
در صورت عدم پایبندی دیگر اعضای 
شورای امنیت آنها را مجازات می کند.«

به  تهدید  آمریکا  که  است  درست 
مجازات تجاری کسانی کرده که با ایران 
مانند  متحده  ایاالت  اما  کنند  معامله 
رژیم آقای محمدجواد ظریف مخالفانش 
را بطور وحشیانه ای به قتل نمی رساند 
و ترور نمی کند و مناطق زندگی آنها را 
ویران نمی کند. کشتار  مخالفان سوری، 
عملکرد  بارز  نمونه  یمنی  و  لبنانی 

جمهوری اسالمی ایران است.
گفت:  همچنین  ظریف  محمدجواد 
»نمی خواهم شما را به گذشته و تاریخ 
برگردانم؛ ما امپراتوری بزرگی داشتیم 
که برای مدت زمان طوالنی بیشتر از 
تاریخ آمریکا بر جهان حکمرانی کرد و 
در نهایت از بین رفت بنابراین باید به راه 
حلی برسیم تا ضمن عملکرد جدیدی 
داشته  بیشتری  عمر  شما  امپراتوری 

باشد.«
مقامات رژیم ایران همیشه به تاریخ 

امپراتوری قدیم پارس افتخار می کنند.
مقامات  فخرفروشی  این  اینکه  اول 
تهران بسیار خنده آور و شبیه طنز است 
چون رژیم جمهوری اسالمی هیچگونه 
ارتباطی نه از حیث ویژگی های فرهنگی 
با  تمدنی  ویژگی های  حیث  از  نه  و 

امپراتوری قدیم ایران ندارد.
اینکه تمدن های باستانی مانند  دوم 
تمدن اسالمی- عربی، فرعونی، یونانی، 
رومی، بابلی، چینی، مایا، پارس و غیره 
نمی تواند توجیهی برای دخالت در امور 
داخلی کشورها یا حمله به مرزها و نقض 
حاکمیت دیگر کشورها باشد؛ همانگونه 
و  می خواهند  تهران  آیت اهلل های  که 
رفتار می کنند.محمدجواد ظریف افزود: 
زیادی  بحث  هسته ای  توافق  »درباره 
کردیم من فکر نمی کنم آمریکا یا ایران، 
توافق بهتر از این توافق به دست بیاورند؛ 
البته این توافق نه مورد رضایت من بود 
و نه جان کری آن را دوست داشت اما 
این بهترین توافق بود که ما با پنج نفر 
نماینده قدرت های بزرگ در ژنو امضا 
کردیم. این توافق شامل منافع مبتنی 
بلکه  ایران  و  آمریکا  تنها  نه  رقابت  بر 
بین آمریکا و متحدان اروپایی آن و بین 

آمریکا، روسیه و چین است.«
توافق  در  که  است  این  اما  واقعیت 
امتیازات  و  اموال هنگفت  اوباما،  اتمی 
فراوانی به رژیم ایران داده شد از جمله 
اجازه اقامت فرزندان رهبران جمهوری 
اسالمی ایران در ایاالت متحده آمریکا؛ 
اما در مقابل هدیه جمهوری اسالمی به 
غرب چیزی جز شبه نظامیان حزب اهلل 
لبنان، عصائب اهل حق عراق، حوثی های 
یمن، فاطمیون شیعه افغان نیست! همه 
اینها گروه هایی از مافیای مرگ، ویرانی و 
جنگ در منطقه و تهدیدکننده صلح و 
ثبات و آرامش منطقه و جهان هستند. 
بعالوه، رژیم ایران پس از توافق اتمی 
نسبت به مرحله قبل از این توافق بسیار 

گستاخ تر و ویرانگرتر عمل کرده است.
محمدجواد ظریف گفت: »تحریم ها بر 
اقتصاد ما تأثیری منفی گذاشت و دولت 
ایاالت متحده مردم ایران را هدف قرار 
از امضای  داده همان مردمی که پس 
برجام برای حمایت از ما به خیابان ها 

آمدند و شادی کردند!«
درست است که بخشی از مردم ایران با 
خوشحالی از توافق هسته ای به خیابان ها 
ریختند و شادی کردند اما همان مردم 
وقتی متوجه شدند که رژیم  جمهوری 
برای  را  آنها  ثروت  و  اموال  اسالمی 
شبه نظامیان  کردن  مسلح  و  حمایت 
در بیرون از مرزهای ایران هدر می دهد 
علیه  و  ریختند  خیابان ها  به  هم  باز 
سیاست های رژیم تهران اعتراض کردند.

گفت:  همچنین  ظریف  محمدجواد 
وارد  ما  بر  زیادی  زیان های  »تحریم ها 
خواهد کرد اما باعث تغییر سیاست ما 

نخواهد شد.«
اینکه  وجود  با  گفت  باید  اتفاقا 
اولین  ایاالت متحده هنوز  تحریم های 
شاهد  ما  اما  می کند  طی  را  مراحل 
کاهش فعالیت های رژیم ایران در سوریه، 
عراق و لبنان هستیم تا جایی که حسن 
نصراهلل از طریق یک پیام تلویزیونی از 
اعضای حزبش خواست هزینه های خود 
داریم طی  انتظار  ما  دهند!  کاهش  را 
یک و نیم سال آینده تحریم ها تاثیرات 
بیشتری بر رژیم ایران و فعالیت هایش 
بگذارد. این تاثیرات منفی شاید باعث 
افراط گرایی  به  تهران  رژیم  که  شود 
مذهبی، جنگ و هرج و مرج ۴0 ساله 

در منطقه و جهان پایان دهد.
*منبع: شرق االوسط

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

محمدجواد ظریف

تهران  در  آگاه  =منابع 
آماده ی  حکومت  می گویند 
برابر  در  متقابل  اقدامات 
خروج آمریکا از برجام است 
را  برجام  از  اما قصد خروج 

ندارد.
چاپ  کیهان  =روزنامه 
دولت  به  خطاب  تهران 
ی  بجا شته  نو نی  حا و ر
عمل  به  دست  اولتیماتوم 

متقابل بزنید!
اجرای  شرط  به  =پمپئو: 
۱۲ اصل از مذاکره استقبال 

می کنیم.
رئیس  ذوالنور  =مجتبی 
مجلس:  هسته ای  کمیته 
متروکه  ویرانه  خانه  برجام 
تار عنکبوت گرفته ای است 
که آقای روحانی مثل خانم 
»هاویشام« در آن باقی مانده 
باقی  برجام  از  چیزی  واال 

نمانده!

از  نقل  به  ایران  داخل  رسانه های 
»منابع مطلع« اعالم کردند برنامه های 
برای  اسالمی  جمهوری  مرحله ای 
اقدامات متقابل در برابر خروج آمریکا 
مه  ماه  هشتم  چهارشنبه  برجام،  از 
سالگرد  اولین  در  اردیبهشت(،   1۸(
خواهد  اعالم  برجام  از  آمریکا  خروج 

شد.
احتماالً  نوشته،  ایسنا  خبرگزاری 
حسن روحانی قرار است این اقدامات 
پیداست  روشنی  به  کند.  اعالم  را 
جمهوری اسالمی ضعیف تر از آن است 
که بخواهد دست به یک اقدام متقابل 
فشارهای  اندازه  ی  و  حد  در  خاص 
حداکثری آمریکا بزند. با این حال این 
قبیل الف زنی ها و مانورهای تبلیغاتی 
روزنامه ها  تیتر  خوراک  رسانه ها  در 
به  موقت  لعابی  و  رنگ  تا  می شود 

استیصال جمهوری اسالمی ببخشد.
به  ایسنا  خبرگزاری  گزارش  طبق 
متقابل  اقدامات  منابع مطلع،  از  نقل 
توافق  چارچوب  در  شده  پیش بینی 
از  خروج  موضوع  فعاًل  و  است  اتمی 
شده  تاکید  و  نیست  مطرح  برجام 
»کاهش جزئی و کلی برخی تعهدات 
فعالیت های  از  بخشی  آغاز  و  ایران 
چارچوب  در  آن  انجام  که  هسته ای 
گام  اولین  بود،  شده  متوقف  برجام 
از  آمریکا  به خروج  واکنش  در  ایران 
برجام و همچنین بدعهدی کشورهای 
اروپایی در اجرای تعهدات شان است.«

همچنین این مقام آگاه که نخواسته 
»راه  کرده،  تاکید  شود  فاش  نامش 
اقدامات  و  است  باز  دیپلماسی  برای 
مرحله ای ایران فرصت مجددی است 
مقابل که  دیپلماسی و طرف های  به 
مسیر اشتباه یکجانبه گرایی را تصحیح 
به  عمل  و  گذشته  نقطه  به  و  کنند 

تمام مفاد برجام برگردند.«
عنوان  به  اسالمی  جمهوری  آنچه 
دارد  تاکید  آن  روی  متقابل  اقدام 
برجام   36 و   26 بندهای  به  مربوط 

است.
»اتحادیه  آمده:  برجام   26 بند  در 
فصل  و  حل  فرآیند  از  فارغ  اروپایی 
برجام،  در  پیش بینی شده  اختالفات 
مجدد  تحمیل  یا  بازگرداندن  از 
وفق  را  آنها  اجرای  که  تحریم هایی 
خودداری  است،  کرده  لغو  سند  این 
جدید  تحریم  هیچگونه  می کند. 

»تعزیه سر قبر خالی«؛ اصرار »خانم هاویشام« به 
حفظ برجام!

هیچگونه  و  امنیت  شورای  هسته ای 
اتحادیه  هسته ای  جدید  تحریم 
محدودیت ساز  اقدامات  یا  اروپایی 

وجود نخواهد داشت.«
جمهوری اسالمی می گوید، مقامات 
اتحادیه اروپا در یک سال گذشته تنها 
اکتفا  نشده  اجرا  وعده های  ارائه  به 
پایبند  خود  تعهدات  به  و  کرده اند 
بازگشته  تحریم ها  اینکه  و  نبوده اند 
اساسی«  پایبندی  »عدم  مصداق 

آنهاست.
پایبندی  سر  بر  اختالف  موارد  در 
و اجرای تعهدات، طرفین باید آن را 
مشترک« حل  از طریق »کمیسیون 
از  شرایطی  چنین  در  کنند.  فصل  و 
راهکاری  اسالمی  جمهوری  یکسو 
سوی  از  و  ندارد  متقابل  اقدام  برای 
و  شده  خارج  برجام  از  آمریکا  دیگر 
جایی  به  راه  کمیسیون  این  تشکیل 
اروپایی ها  نخواهد برد چون در عمل 
و چین و روسیه ظرفیت اجرای برجام 
بدون آمریکا را ندارند درست همانگونه 
که رسیدن به برجام و »توافق اتمی« 

هم بدون آمریکا ممکن نشد!
تعزیه سر قبر خالی

 16 تهران،  چاپ  کیهان  روزنامه 
اردیبهشت، در تیتر اول خود با عنوان 
»فردا بجای اولتیماتوم دست به عمل 
است  »الزم  نوشته،  بزنید«  متقابل 
دولت برای حفظ اعتبار خود با اقدام 
اولتیماتوم  و  بیانیه  نه صرفا  و  عملی 
معلوم نماید که حداقل خطوط قرمز 
ما، تحریم هاست و نه حفظ یکطرفه 
توافق به هر قیمت، در حالی که حتی 
اروپا نیز در عمل، کمترین اعتراضی به 
عهدشکنی سیستماتیک آمریکا نشان 

نمی دهد.«
این روزنامه در ادامه نوشته اقدامات 
یکی  برجام  اجرای  برای  اروپایی  ها 
به  موسوم  مکانیسمی  کردن  فعال 
 Blocking( مسدودسازی«  »قانون 
Statute( بود و دیگری »ابزار حمایت 
از مبادالت تجاری« )INSTEX( یا 
تبادالت«  ویژه  جبرانی  کار  و  »ساز 
Special Purpose Vehicle-(

معامالت  تسهیل  هدف  با   )SPV
راهکارها  این  دو  هر  که  تجاری 
ناکارآمد از آب در آمده اند که به گفته 
سر  بر  تعزیه  ماه   11« تهران  کیهان 

قبر خالی بسته های اروپایی« بود.
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
حفظ  برای   ،139۷ خرداد  اسالمی، 
برجام شروطی برای اروپایی ها تعیین 
و  اعتنا  نه  آنها  از  هیچکدام  که  کرد 
نه متحقق شده. مشخص نیست وقتی 
تهدیدها  و  هیاهوها  آن  از  سال  یک 
رهبر  شروط  از  هیچیک  و  گذشته 
نظام نیز توسط اروپایی ها اجرا نشده، 
چه توقعی وجود دارد که حاال اقدامات 
دولت روحانی بر  آنها تأثیر گذاشته و 
در حمایت از جمهوری اسالمی آنهم 
بیایند!  میدان  به  آمریکا  مقابل  در 
روحانی،  که حسن  می شود  یادآوری 
بهمن 139۴، گفته بود »برجام را خدا 

آورد«!
برخی کارشناسان می گویند احتمال 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  دارد 
سانتریفیوژهای  تعداد  آینده  روزهای 
خود را بیشتر کند. ولی هرگونه اقدام 
در این زمینه، همچنین  برای افزایش 
درجه  افزایش  یا  اورانیوم  ذخایر 
حکومت  برای  اورانیوم  غنی سازی 
نخواهد  دنبال  به  دردسر  جز  ایران 

داشت.
از  گروهی  فعلی  شرایط  در 
خروج  دلواپسان  و  حزب اللهی ها 
و  می کنند  مطرح  را  برجام  از  فوری 

برخی دیگر  خروج مرحله ای از برجام 
برجام«  اجرای  در  نظر  »تجدید  یا  و 
هیچکدام  اما  می کنند.  توصیه  را 
اقدامات  این  که  نمی دهند  توضیح 
چه تأثیری بر سیاست اروپا و آمریکا 
خواهد  اسالمی  جمهوری  سود  به 
داشت؟! بلکه بر عکس؛ هر کدام از این 
اقدامات سیاست های اروپا و آمریکا را 
بیشتر بهم نزدیک کرده و علیه خود 

جمهوری اسالمی عمل خواهد کرد.
آمریکا: به شرط اجرای ۱۲ اصل 

از مذاکره استقبال می کنیم
به  واکنش  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
جمهوری  شدن  خارج  احتمال  خبر 
در  برجام  از  بخش هایی  از  اسالمی 
یادآوری  با خونسردی  آینده  روزهای 
گذشته  سال  دو  در  »آنها  که  کرده 

خیلی تهدیدها کرده اند.«
پمپئو  مایک  تقاطع،  گزارش  به 
است:  گفته  خبرنگاران  به  فنالند  در 
مانند  ایران  که  است  این  ما  »تالش 
 12 ما  کند.  رفتار  نرمال  کشور  یک 
اصل روی میز گذاشته ایم که هر کدام 
از آن 12 اصل مطابق با آنچیزی است 
که ما از هر کشور دیگری در جهان 
اینها  پس  دهد.  انجام  تا  می خواهیم 
چیزهایی  نیستند؛  ایران  مخصوص 
مثل اینکه کارزارهای ترور در سراسر 
سازمان های  از  نکنند؛  پا  بر  جهان 
همین  که  نکنند  حمایت  تروریستی 
اسراییل  به  بار   600 از  بیش  االن 
حمالت موشکی کرده اند؛ سیستم های 

موشکی در یمن نسازند…«
چیزهایی  »اینها  کررده،  تاکید  او 
است که ما از هر کشوری می خواهیم 
این  ماست.  هدف  این  دهد.  انجام 
این  ما  هدف  بوده.  آغاز  از  ما  هدف 
ایران  اسالمی  جمهوری  که  است 
کند.  رفتار  نرمال  کشور  یک  مانند 
وقتی آنها اینگونه شدند، ما بازگشت 
اگر  گفت.  خواهیم  خوش آمد  را  آنها 
بگیرد،  صورت  مذاکره ای  باشد  الزم 
همانطور که رییس جمهور گفته، ما از 
شرکت در آن نیز خوشحال خواهیم 

شد.«
خانم هاویشمام نه روحانی بلکه 

خامنه ای است
کمیته  رئیس  ذوالنور  مجتبی 
هسته ای مجلس در خصوص تصمیم 
اجرای  کاهش سطح  بر  مبنی  دولت 
»برجامی  گفته  برجام،  تعهدات 
اجرای  سطح  که  است  نمانده  باقی 
به  نماینده  این  یابد.«  کاهش  آن 
خانه  برجام  گفته  مهر  خبرگزاری 
گرفته ای  عنکبوت  تار  متروکه  ویرانه 
»خانم  مثل  روحانی  آقای  که  است 
و  است  مانده  باقی  آن  در  هاویشام« 
اال چیزی از برجام باقی نمانده است.«

این در حالیست که حتی نزدیکترین 
نیز  نظام  عالی  مقامات  بانفوذترین  و 
توافق  این  مسئول  که  معترف اند 
علی اکبر  خامنه ای.  جز  نیست  کسی 
والیتی مشاور عالی خامنه ای در امور 
ارتباط  بین الملل سال 9۵ در همین 
در یک برنامه تلویزیونی گفت، مذاکره 
تصمیم نظام بود نه فرد و اگر مذاکره 
نمی شد، گزینه دیگر جنگ بود. به این 
ترتیب »دوشیزه هاویشام« نه روحانی 
مانند  که  است  خامنه ای  علی  بلکه 
»آرزوهای  معروف  رمان  شخصیت 
نویسنده  دیکنز  چارلز  از  بزرگ« 
انگلیسی، پس از شکست و ناکامی در 
»بیت« ویرانه ی خود زندگی می کند 
و به امید به زانو درآمدن »دشمن«، 
فقط سرشار از نفرت علیه آمریکاست 
و در سکون از درک زمان و ضروریات 

آن بازمانده است.

یکی از دیدارهای جان کری و محمدجواد ظریف در جریان مذاکرات اتمی



صفحه ۷ـ Page 7 ـ شماره ۱۶۷۶
 جمعه 10 تا پنجشنبه 1۶ مه 2019

آمریکا  در  عمان  =سفیر 
آماده  کشورش  می گوید 
و  تهران  میان  میانجیگیری 

واشنگتن است.
مجلس  نماینده  =یک 
امید«  »فراکسیون  عضو 
علی  »اجازه«  با  خواسته 
خامنه  ای مذاکره با آمریکا از 
طریق »دیپلماسی پارلمانی« 

آغاز شود.
بانک  رئیس  =همتی 
مرکزی: ممکن است توافقاتی 
صورت گیرد، مذاکراتی انجام 
آنها  از  هیچکدام  که  شود 

قابل پیش بینی نیست!
از  البیاتی  =محمدمهدی 
عراق:  الفتح  ائتالف  اعضای 
بغداد  به  پمپئو  مایک  سفر 
برای درخواست میانجیگری 

از دولت عراق انجام شد!
متحده  ایاالت  فشارهای  افزایش  با 
پافشاری  و  اسالمی  جمهوری  علیه 
دولت آمریکا بر 12 شرط کاخ سفید 
مذاکرات  آغاز  پیش شرط  عنوان  به 
اتمی و موشکی، بار دیگر عمان برای 

میانجیگری اعالم آمادگی کرده است.
مخالفان  از  المانیتور  خبری  پایگاه 
ترامپ،  دونالد  سرسخت سیاست های 
واشنگتن  در  عمان  سفیر  از  نقل  به 
نوشت، اگر ایران و آمریکا بر موثر بودن 
باشند،  داشته  باور  عمان  میانجیگری 
مسقط برای حل تنش بین دو طرف 
آمادگی دارد.حنینه المغیری با اشاره به 
روابط دوستانه عمان با دولت های ایران 
و آمریکا گفت، ما می توانیم مجدداً در 
حل تنش به وجود آمده میان دو کشور 
در  عمان  باشیم.سفیر  داشته  نقش 
آمریکا به ویژگی های سیاست خارجه 
از  و می گوید، »یکی  پرداخته  مسقط 
عمان  خارجه  سیاست  اصلی  اصول 
عدم دخالت در امور داخلی کشورهای 
همسایه همچنین نقش میانجیگری در 

حل بحران های منطقه است.«
تهران  مسقط–  روابط  درباره ی  وی 
همسایگان  از  یکی  »ایران  گفت،  نیز 
روابط  دارای  ما  و  است  عمان  خوب 
خوبی با این کشور هستیم و عمان با 
همین سیاست توانست در سال 2009 
کوهنوردان آمریکایی بازداشت شده در 

ایران را آزاد کند.«
مذاکره با آمریکا از طریق پارلمان ها؛ 
اجازه مقام معظم رهبری! با  البته 

اما در تهران نیز زمزمه هایی از سوی 
جریان موسوم به اصالح طلب برای لزوم 
مذاکره با آمریکا با هدف استمرار بقای 
نظام شنیده می شود. استمرارطلبان برای 
حفظ نظام و به نام »منافع مردم ایران« 
دل در گرو مذاکره با آمریکایی ها بسته اند.

عضو  مازنی  احمد  حجت االسالم 
»فراکسیون امید« و رئیس کمیسیون 
با  مصاحبه  در  مجلس،  فرهنگی 
خبرگزاری »خانه ملت« گفته، »ایران 
ضمن اتخاذ تصمیم کنونی می تواند با 
عناصر معقول و منطقی که در کنگره 
هستند،  آمریکا  نمایندگان  مجلس  و 
روابط پارلمانی برقرار کند، البته با اجازه 
عمیق  بررسی  و  رهبری  معظم  مقام 
این ایده در شورای عالی امنیت ملی 
می توانیم منافع مردم ایران را در قالب 

دیپلماسی پارلمانی تامین کنیم.«
جمهوری  می گوید،  نماینده  این 
حافظ  کشورهای  کمک  به  اسالمی 
و  ماند سوئیس  آمریکا  و  ایران  منافع 
الجزایر می تواند به دنبال برقراری روابط 
از  باشد، همچنین  آمریکا  با  پارلمانی 
ظرفیت کشورهایی مانند عراق، چین، 
هند و روسیه که رابطه خوب با ما و 

آمریکا دارند، می توانیم بهره ببریم.«
مازنی تاکید کرده، »در شرایط کنونی 
که خط تماس بین دولت ها بسته است 
کرد؛   باز  را  مجالس  بین  راه  می توان 
این مسائل منافاتی با آمادگی و تقویت 
حوزه دفاعی جمهوری اسالمی ندارد، ما 
باید تالش کنیم تا ضمن آمادگی برای 
جهاد، مناسباتمان را با گفتگو و از طریق 
دیپلماسی فرهنگی و عمومی حل کنیم، 
راه دیپلماسی پارلمانی نیز باز است.«

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو دیگر 
»فراکسیون امید« نیز مدعی شده، »اگر 
چه آمریکا به دنبال تنش نظامی با ایران 

زمزمه های مذاکره برای تکرار »نرمش قهرمانانه« یا 
»جام زهر« نهایی؟!

با  باید  است، اما در نهایت می داند که 
ایرانیان مذاکره کند اما آنها فکر می کنند 
اکنون باید از موضع قدرت مذاکره کنند 

که این موضوع محقق نمی شود.«
ممکن است توافقاتی صورت گیرد

را  آمریکا  با  مذاکره  به  امیدواری 
مقام های  دیگر  اظهارات  از  می توان 
جمهوری اسالمی نیز شنید. عبدالناصر 
همتی رئیس بانک مرکزی، چهارشنبه 
و  ارز  قیمت  افزایش  اردیبهشت،   1۸
سکه همزمان با افزایش تنش ها میان 
جمهوری اسالمی و آمریکا را ناشی از 
»آثار روانی  سیاسی« دانست و خواست 
که کسی ارز نخرد و گفت، »مردم با 
این  احتساب متغیر های سیاسی وارد 
بازار نشوند. بانک مرکزی پیش بینی ها 
را انجام داده و پیشگیری های الزم را 
این مقطع هم خواهد  خواهد داشت؛ 

گذشت و خوش بین هستیم.«
همتی در بخش دیگری از حرف های 
خود گفته »بانک مرکزی در متغیرات 
سیاسی نقش ندارد و تحوالت را ایجاد 
نمی کند. ممکن است توافقاتی صورت 
گیرد، مذاکراتی انجام شود که هیچکدام 
در  نیست…  پیش بینی  قابل  آنها  از 
بانک  شرایط  می گویم  حاضر  حال 
با  از لحاظ توانمندی ها فرقی  مرکزی 

گذشته نکرده است.«
وزارت  ویژه  نماینده  هوک  برایان 
ایران، چهارشنبه  امور  در  آمریکا  امور 
1۸ اردیبهشت، گفته »آمریکا در پی 
رسیدن به یک توافق جدید با جمهوری 
دستیابی  صورت  در  و  است  اسالمی 
به چنین توافقی، نتیجه آن مانند یک 
شد.«  خواهد  ارائه  کنگره  به  معاهده 
با  مذاکره  هرگونه  آمریکا  دولتمردان 
اجرای  به  منوط  را  اسالمی  جمهوری 
رفتار  در  اساسی  تغییر  و  شرط   12

جمهوری اسالمی کرده اند.
میانجیگری عراق

در همین رابطه، دو روز پیش  ایسنا 
از  یکی  که  شد  مدعی  گزارشی  در 
اعضای ائتالف الفتح عراق گفته، سفر 

وزیر خارجه آمریکا به عراق به منظور 
بود.  بغداد  از  میانجیگری  درخواست 
الیوم«  »بغداد  البیاتی  محمدمهدی 
ایران  و  آمریکا  میان  »بحران  گفته 
نزدیک  بلکه  نیست  جدیدی  مسئله 
این  دارد.  ادامه  که  است  به ۳۵ سال 
دشمنی و تنش بجز از طریق گفتگو و 

تفاهم به پایان نخواهد رسید.«
این فرد سپس ادعا کرده بود که، »سفر 
شب سه شنبه مایک پمپئو به بغداد به 
منظور درخواست میانجیگری از بغداد 
انجام شد.« عضو ائتالف فتح همچنین 
مدعی شده، »آمریکایی ها آمادگی جنگ 
نظامی با ایران را ندارند و ایرانی ها نیز 
به دنبال جنگ نیستند.« بعید به نظر 
می رسد که مایک پمپئو سفر خود به 
آلمان را ناگهانی لغو کرده و بجای برلین 
به بغداد برود تا از دولت عراق بخواهد که 

میانجی بین آمریکا و رژیم ایران شود!
وضعیتی که جمهوری اسالمی اکنون 
به  بی شباهت  است،  قرارگرفته  آن  در 
هفته های پیش از آغاز مذاکرات اتمی با 
1+۵ و »نرمش قهرمانانه« علی خامنه ای 
نیست اما از بسیاری جهات نیز تفاوت های 
سیاست   تفاوت  بر  عالوه  دارد.  عمده 
خارجی دو دولت اوباما و ترامپ، مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه ای 
به مناسبت خروج این کشور از برجام 
بار دیگر تاکید کرده تا زمانی که »رفتار 
نکند،  تغییر  ایران  مقام های  مخرب« 
می یابد. ادامه  آمریکا  حداکثری  فشار 

روزهای  معتقدند  سیاسی  ناظران 
رژیم  آیا  است.  تحوالت  آبستن  آینده 
تهران تن به شروط 12گانه آمریکا که 
موجودیت آن را زیر سوال می برد خواهد 
داد؟ آیا بر سر بخشی از این شروط که 
جمهوری اسالمی پیشاپیش در عمل 
مجبور شده به آنها تن بدهد، مذاکراتی 
شروع می شود؟ آیا محاسبه جمهوری 
اسالمی برای خریدن زمان واقعیست و 
به آن کمک می کند؟ یا اینکه فشارهای 
آمریکا تا فروپاشی اقتصادی ایران ادامه 

پیدا خواهد کرد؟!

ایران و آمریکا؛ بهای گزاف یک درگیری احتمالی
آمریکا  و  ایران  میان  تنش  تشدید 
با تهدید تهران به خروج از برجام از 
دید بسیاری از تحلیلگران غربی خطر 
رودررویی میان دو کشور را بسیار باال 
برده است. به ویژه اعزام ناوگان عظیم 
متعدد  واحدهای  و  لینکلن  ابراهام 
جنگی از سوی آمریکا به خلیج فارس 
و موشک پرانی های  شبه نظامیان مورد 
سوی   به  اسالمی  جمهوری  حمایت 
جابجایی های  و  تحرکات  و  اسرائیل 
هرچند  ایران  رژیم  سوی  از  نظامی 
صرفا نقش تحریک یا بازدارنده داشته 
باشد، نگرانی یک درگیری نظامی را 
افزایش داده است. روزنامه دیتسایت 
احتمال  تحلیلی،  در  نیز  آلمان 
بسیار  را  کشور  دو  نظامی  رودررویی 
قوی ارزیابی می کند زیرا به نوشته ی 
فشارهای  تشدید  روزنامه،  این 
اقتصادی نمی تواند سبب به پا خاستن 
اسالمی  جمهوری  رژیم  علیه  مردم 
مقایسه  دیتسایت  نویسنده ی  شود. 
فشارهای  نیز  لیبی  در  که  می کند 
خارجی بدون مداخله نظامی داخلی 
سبب خیزش مردم علیه معمر قذافی 

نشد.
تاکید  حال  عین  در  دیتسایت 
می کند که تهدید روحانی به خروج از 
برجام در صورت عدم اجرای تعهدات 
شرکای اروپایی، موقعیت اروپایی ها را 
تضعیف کرده  برجام  نجات  برای  نیز 
است. البته این ادعا در حالیست که 
به  بیانیه ای  در  اروپایی  کشورهای 
حکومت ایران هشدار داده اند که فکر 
مهلت تعیین کردن در رابطه با برجام 

را بهتر است از سر خود بیرون کند.
بر  تکیه  با  که  را  دیتسایت  تحلیل 
اسالمی  جمهوری  روزه   ۶0 مهلت 

تنظیم شده در ادامه می خوانید.
ایرن  با  برای نجات توافق هسته ای 
رهبری  است:  مانده  باقی  روز   ۶0
جمهوری اسالمی ایران در برابر فشار 
شدید خارجی، و بیش از همه ایاالت 
متحده آمریکا، چنین مهلتی را تعیین 
کشورهایی  مخاطب،  است.  کرده 
در  آمریکا  از خروج  پس  که  هستند 
یک سال گذشته بر سر پیمان خود 
با ایران باقی مانده اند. حسن روحانی 
است  گفته  اسالمی  رئیس جمهوری 
که هدف ایران بهم زدن معامله نیست 
بلکه می خواهد مذاکره کند، در حالی 
با  اورانیوم  غنی سازی  به  تهدید  که 
یک  نشانه  هم اکنون  از  باالتر  ضریب 

شکست است.
بریتانیا،  فرانسه،  آلمان،  از  ایران 
به  که  می خواهد  چین  و  روسیه 
تعهدات خود در چارچوب برجام عمل 
وگاز.  نفت  بخش  در  ویژه  به  کنند، 
و  دهند   کاهش  را  تحریم ها  یعنی  
حالت  به  را  اقتصادی خود  مناسبات 
معناست  بدان  این  برگردانند.  عادی 
آمریکا  برابر  در  می بایست  اروپا   که 

این درخواست جمهوری  اما  بایستد! 
شانسی  هیچ  اروپاییان  از  اسالمی 
بی امان  نبرد  و  ندارد. تنش هسته ای 
به  تبدیل شدن  برای  ایران  حکومت 
گونه ای  به  خاورمیانه  در  برتر  قدرت 
اجتناب ناپذیر به سوی یک رودرویی 
خطرناک پیش می رود و احتماال این 
آمریکایی ها  که  است  چیزی  همان 

می خواهند.
آمریکایی ها از زمان خروج از برجام 
همه تالش خود را صرف آن کرده اند 
که خط سازش ناپذیر سیاست تحریم 
به  دامنه دارتر  ممکن  حد  تا  را  خود 
مرحله اجرا برسانند. آنها نه تنها ایران، 
بلکه کشورهایی را هم که می خواهند 
به توافق هسته ای متعهد بمانند، زیر 
فشار گذاشته اند. نتیجه این شد که به 
نشدند  موفق  اروپایی ها  نمونه  عنوان 
را  ایران  با  خود  اقتصادی  مناسبات 

آنطور که متعهد شده اند پیش ببرند.
خطر ازبین رفتن نفوذ بر ایران

دلیل  را  همین  دقیقا  تهران  رژیم 
پایان  در  که  می داند  خود  اقدام 
از  کشور  این  خروج  به  می تواند 
برجام منتهی شود: ناتوانی کشورهای 
در  هسته ای  توافق  در  بازمانده 
قبال  در  خود  تعهدات  اجرای  زمینه 
اتحادیه  عضو  کشورهای  ایران. 
تحریم های  وجود  با  کوشیدند  اروپا 
و  ساز  ایجاد  با  آمریکا  گسترده ی 
کار مالی به نام اینستکس مشکل را 
بانک های  و  اما شرکت ها  کنند،  حل 
اروپایی از مجازات های ایاالت متحده 
آمریکا  آنها  برای  می ترسند.  آمریکا 
با  معامله  و  است  بازار  مهمترین 
جمهوری اسالمی قابل مقایسه با آن 
نیست. به همین دلیل حاضر نیستند 
خطر کنند. غلبه بر انزوای جمهوری 
خواست های  برآوردن  بدون  اسالمی، 
ایاالت متحده آمریکا به سختی ممکن 

است.
برابر  در  کنون  تا  ایران  حکومت 
خروج ایاالت متحده آمریکا از توافق 
واکنش  محتاطانه  عمل  در  هسته ای 
جمهوری  مقامات  است.  داده   نشان 
تهدید کردند  بالفاصله  البته  اسالمی 
سر  از  را  خود  هسته ای  برنامه  که 

تعهدات  به  همچنان  اما  می گیرند، 
خود در برجام پایبند ماندند، بطوری 
انرژی  بین المللی  آژانس  تنها  نه  که 
اتمی  این را همواره تایید کرده، بلکه 
آمریکایی ها هم اطالعاتی خالف آن به 
دست نیاورده اند. پس به نظر می رسد 
به  جدی  عالقه  تهران  فعلی  رهبری 
برجام  یا  توافق  موجود  مدل  حفظ 
در  هسته ای  برنامه  محدودیت  دارد: 
تحریم ها.  قدم  به  قدم  کاهش  برابر 
به  ایران  رژیم  که  نیست  تردیدی 
دنبال دست یافتن به بمب اتمی  بود. 
به فنآوری مربوط به آن هم می تواند 
دسترسی داشته باشد. اما تهران فعال 
کرده.  نظر  صرف  الزم  مواد  تهیه  از 
توافق اتمی  کنترل برنامه اتمی  رژیم 
ایران را ممکن کرد. این کنترل اکنون 

تهدید به نابودی می شود.
بیرون  برای  آمریکایی ها  استناد 
توافق  که  است  این  برجام  از  رفتن 
اتمی  به اندازه کافی مانع سیاست های 
سوریه  از  منطقه،  در  ایران  تهاجمی  
از  رژیم  و  نمی شود  یمن،  و  لبنان  تا 
طریق کاهش تحریم ها بیشتر تقویت 
سوداهای  از  آنکه  بدون  می شود، 
برنامه هسته ای،  از جمله  نظامی اش، 
به صورت پایدار  منع شده باشد. در 
مقابل باید با فشار حداکثری همراه با 
تهدیدهای نظامی جدی این رژیم را 

به زانو در آورد.
به  حمله  از  پیش  باید  ایران 

منافع آمریکا، دو بار فکر کند
روشن نیست که آمریکا عالوه بر این 
چه هدفی را دنبال می کند. بخشی از 
این است که مردم  آمریکا  استراتژی 
ایران در نتیجه دشواری های اقتصادی 
علیه رژیم به پا خیزند و از این طریق 
نیست  معلوم  اما  شود.  ایجاد  تحولی 
جدی  صورت  به  محاسبه  این  که 
این  هم  لیبی  در  برسد.  نتیجه  به 
استراتژی بدون مداخله نظامی عمل 
پای  به  را  ایران  فشارها  اینکه  نکرد. 
تازه ای بکشاند که در  میز مذاکرات 
به  بپذیرد،  را  سنگینی  تعهدات  آن 
آمریکا  تسلیم  که  است  این  معنای 
اندازه  همین  به  نیز  این  ولی  شود؛ 
نامحتمل است. آمریکایی ها با سیاست 
سختگیرانه ی خود بیشتر تندروها را 
علیه رئیس جمهور روحانی در تهران 
تقویت می کنند که دست کم می شود 
با او حرف زد. از جانشین او نمی توان 
مذاکرات سازنده ای را انتظار داشت. 
سیاست  یک  خطر  ترتیب  این  به 

تهاجمی  جدید افزایش یافته است.
این  به  آمریکا  ایاالت متحده  پاسخ 
پرسش تنها یکی است: ایجاد هراس 
مایک  بازدارندگی.  ابزار  عنوان  به 
بغداد  در  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو 
گفت که او امیدوار است مقامات ایران 
می خواهند  آیا  که  کنند  فکر  بار  دو 
قرار  حمله  مورد  را  آمریکا  منافع 
دهند؟ پیشتر اعالم شده بود که اعزام 
ناوگان ابراهام لینکلن و بمب افکن های 
»تهدید  دلیل  به  منطقه  به  آمریکا 
صورت  ایران«  رژیم  نیروهای  جدی 
بود  داده  هشدار  پنتاگون  می گیرد. 
که »تهدیدهای جدی« از سوی ایران 

می تواند به زودی عملی شود.
انفجار  یک  زمانی  اگر  اینهمه  با 
بتواند ایاالت متحده آمریکا را مجبور 
کند،  ایران  با  مستقیم  مقابله ی  به 
خودش  نیز در این امر سهم بزرگی 
جان  اظهارات  این  است.  کرده  ایفا 
بولتون مشاور امنیتی دونالد ترامپ را 
که می گوید »آمریکا کامال آماده است 
به هر حمله ای پاسخ بدهد، اما جنگ 
سادگی  به  نمی خواهد«  را  ایران  با 
نمی توان باور کرد. دست کم یک نکته 
مسلّم است: در واشنگتن همه اینطور 

فکر نمی کنند.
*منبع: روزنامه آلمانی دیتسایت

*نویسنده: کارستن لوتر
*ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
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شعار »مرگ بر آمریکا« بر دیوار سفارت سابق ایاالت متحده در تهران؛ 
عکس: فردا

محمدرضا حسینی - به نظر من، 
حکومت اسالمی و آمریکا ممکن است 
تا آستانه جنگ پیش بروند اما جنگی 
در نخواهد گرفت. از سه زاویه می توان 

به این قضیه نگاه کرد.
1- حکومت اسالمی که شدیدا نیازمند 
تمایل  وجود  با  است،  شرایط  تغییر 
بسیار برای جنگ، توانایی آن را ندارد.

میل به آتش افروزی همواره به عنوان 
حکومت  خارجی  سیاست  اصل  یک 
به  توجه  با  که  است  بوده  اسالمی 
»گل آلود کردن آب و ماهی گرفتن« 
هر جای منطقه را که توانسته است به 

آتش کشیده تا نیرو جذب کند.
گروگانگیری، جنگ افروزی و جذب 
از  منطقه  در  سرخورده  نیروهای 
اسالمی   حکومت  اصلی  روش های 
برای تغییر شرایط به سود خود بوده 
روش ها  این  کردن  اجرا  برای  است. 
فراوان  پول  کردن  هزینه  به  احتیاج 
است که مرتب در طول حکومت چهل 
از جیب  یعنی  ملی،  از سرمایه  ساله 
مردم ایران خرج شده است. راهی که 
با بسته شدن رگ های اقتصادی بر اثر 
تحریم های مرحله ای آمریکا اینک به 

بن بست برخورد کرده است.
حال حکومت اسالمی، مانده است و 
اقتصاد به شدت ورشکسته، نارضایتی 
پرهزینه ضد  شعارهای  مردم،  شدید 
دردسر  پر  بازوهای  امپریالیستی، 
گرسنه اش  جوجه های  و  اختاپوسی 
در منطقه. آنهم در شرایطی که روز 
به روز پیچیده تر شده و امکان تنفس 

را برایش مشکل و مشکل تر می کند.
با نگاهی به شروط دوازده گانه آمریکا 

جنگی در نخواهد گرفت
می توان به خوبی دریافت که پذیرش 
اسالمی   حکومت  ضرر  به  تنها  آنها 
واقع،  در  است.  ایران  مردم  نفع  به  و 
تقابل آمریکا با حکومت اسالمی  است 
رو حکومت  این  از  ایران.  مردم  نه  و 
اسالمی  نیاز شدیدی به تغییر شرایط 

دارد، اما توانایی اش را ندارد.
شروع کردن یک جنگ شاید آسان 
باشد اما ادامه دادنش بسیار سخت و 
پرهزینه خواهد بود و حکومت اسالمی 
از جنگ هشت ساله  با تجربه ای که 
دارد این را به خوبی می داند. ممکن 
است، همانطور که در نوشته پیشین 
محدود  آتش افروزی  به  اقدام  گفتم، 
کند اما توانایی جنگ کالسیک را به 
هیچ وجه ندارد. نه ابزار الزم را دارد، 

نه پول و نه نیروی کافی.
2- آمریکا توانایی جنگ را دارد ولی 
آن  به  نیازی  ندارد.  آن  برای  تمایلی 
ندارد و می داند که با ادامه تحریم ها، با 
پرداخت کمترین هزینه می تواند ایران 
را به پای میز مذاکره و قبول شروط 
خود بکشاند. در شرایطی که تحریم های 
داده،  جواب  خوبی  به  مرحله ای 
گزینه های چانه زنی  حکومت اسالمی 
ارزش  از  و  کرده  محدود  به شدت  را 
اروپا  برای  آن  سودآوری  و  معامله ای 
کاسته است دیگر چه نیازی به درگیر 
کردن خود در یک جنگ پر هزینه؟!

برخی ترامپ را نامتعادل و غیرقابل 
پیش بینی می دانند و به همین دلیل 

ناوهای  تجمع  که  می کنند  برآورد 
به  فارس  خلیج  در  آمریکا  جنگی 
است.  حمله  برای  آماده سازی  منظور 
از  عمدتا  که  عده  این  اصلی  هدف 
حکومتی  روشنفکران  و  اصالح طلبان 
هستند بازی با ناسیونالیسم و کشاندن 
اسالمی  از حکومت  به حمایت  مردم 
راستی  به  که  دیگر  عده ای  است. 
نگران جنگ هستند فکر می کنند که 
حکومت اسالمی امکان دارد بر اساس 
تحلیل خود و یا راهنمایی دوستانش، با 
زدن یک موشک کوچک به یک کشتی 
حامل نفت بخواهد باعث بر هم خوردن 
ثبات قیمت نفت در جهان شده و در 
دست  به  را  الزم  بهانه  بتواند  نتیجه 
مخالفان ترامپ بدهد. در این صورت 
هدف تجمع ناوهای آمریکا در خلیج 
فارس از هشدار و بازدارندگی به مقابله 
با حکومت اسالمی تغییر خواهد یافت. 
آیا حکومت اسالمی به این مرحله از 
اینچنین  که  رسیده  جنون  و  یأس 
دست به خودکشی بزند؟ فکر نمی کنم.

پیش بینی  غیرقابل  دیوانه،  ترامپ، 
و یا هر لقب دیگری که به او بدهند 
خود  مشخص  برنامه های  اساس  بر 
طبق  که  برنامه ای  می کند.  حرکت 
آن باید مسئله ایران و ونزوئال در دور 
اول ریاست جمهوری اش حل شوند و 
مسئله چین و کره شمالی در دور دوم.

وجود  با  چین،  و  روسیه  اروپا،   -۳
درباره  که  متفاوتی  دیدگاه های 

چیز  یک  در  دارند  اسالمی  حکومت 
مشترک هستند و آن احتیاط کردن 
سرنوشت  با  منافع شان  نزدن  گره  در 
حکومتی متزلزل است. آنها به خوبی 
مخاطره آمیز  وضعیت  که  دریافته اند 
مشکالت  می تواند  اسالمی  حکومت 
جدی  برایشان ایجاد کند. آنها به سود 
و زیان خود می اندیشند که در حمایت 
از حکومت اسالمی چه می دهند و چه 
می گیرند و آمریکا اینگونه محاسبات 
حکومت  دارد.    نظر  در  کامال  را  آنها 
اسالمی دوران خود را سپری کرده و 
از سود دهی  آن کاسته شده. معامله بر 
به خطر  سر چنین کاالی سوخته ای 
دوران  آنهاست.پایان  منافع  انداختن 
آرمانگرا  و   ایدئولوژیک  حکومت های 
با  و  آغاز  برلین  دیوار  ریختن  فرو  از 
فروپاشی شوروی ادامه یافت. در یک 
چنین دورانی، که تعاریف کهنه و سنتی 
جایی برای رشد ندارند، حکومت های 
تدریج  به  ایدئولوژیک،  و  مذهبی 
پوسیده و خشک شده و از بین می روند.

بر  امروز  بین الملل  پیچیده  روابط 
محور دیپلماسی مدرن می چرخد. در 
ساده انگارانه  اندیشه  دیپلماسی،  این 
جایی  دشمن  دوست-  غرب،  شرق- 
ندارد و فاقد واقع بینی و کارآیی الزم 
بر اساس  این دیپلماسی صرفا  است. 
منافع مشترک حرکت می کند؛ منافع 
مشترکی که در زمان و مکان مشخِص 
بستر  بر  نه  و  می شود  تعریف  عینی 

ذهنیات ایده آلیستی.
اما اینکه آینده ایران پس از مذاکرات 
احتمالی حکومت اسالمی با آمریکا به کجا 
کشیده خواهد شد خود بحث دیگریست.
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رژیم غذایی سرخپوشان 
رژیم سرخپوشان،که گاهی اوقات  رژیم غذایی 

غارنشین  نیز نامیده میشود  بر این باورند که  شما باید 
فقط از مواد غذایی استفاده کنید که می تواند شکار کرده و 

بخورید، . مواد غذایی مانند گوشت، ماهی و ماهی صدف، سبزیجات، 
میوه ها، انواع توت ها، تخم مرغ و آجیل.

غذایی  رژیم  این  میشد،   خورده  غارنشین  انسان  توسط  ظاهرا  ها  این   
طرفداران زیادی دارد.  استفاده از سبزیجات و میوه نیز جزو این رژیم است هر 

چیزی  که کشت و یا پردازش شده، مانند حبوبات، شکر، حبوبات، لبنیات، سیب 
زمینی، روغن های پردازش شده، . نمک اجتناب است، هر گونه نوشیدنی به جز 
آب، آب نارگیل و چای سبز گاهی اوقات خوب است. عسل مجاز است  برخی از 

روغن های پردازش شده مثل زیتون یا میوه.
رژیم غذایی  برساند.  لذت جنسی   به  را  انسان  تواند   و ورزش می  رژیم غذایی 
سرخپوشان یک راه سالم برای غذا خوردن است که تقلید از اجداد ما بوده است. 
ترکیبی از  غذا خوردن با ورزش می تواند انرژی جنسی را افزایش دهد. این 
ترکیب قدرتمند رژیم غذایی و ورزش هم برای مردان و هم برای  زنان کارساز 
است.رژیم غذایی سرخپوشان  به طور متوسط یک رژیم غذایی متفاوت 

است . رژیم غذایی با پروتئین باال است  که 19 تا 35 درصد از رژیم 
غذایی  باید از منابع پروتئینی آماده شده باشد . کربوهیدرات کم 

و  نشاسته مجاز است ، این رژیم باید شامل  فیبر، پتاسیم ، 
ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها و مصرف 

جای  به  اشباع  غیر  و  اشباع  چربی های 
چربی های اشباع است .

زنان  شاخص

نه نام کس به زبانم نه در دلم هوسی
به زنده بودنم این بس که می کشم نفسی

جهان و شادی او کام دوستان را باد
پر شکسته ی ما باد و گوشه ی قفسی

از آن به خنجر حسرت نمی درم دل خویش
که یادگار بر او مانده نقش عشق کسی

بهار عمر مرا گو خزان رسد که در او
نُرست الله ی عشقی ، شکوفه ی هوسی

سکوت جان من از دشت شد فزون که به دشت
درای قافله ای بود و ناله ی جرسی

شکیب خویش نگه دار و دم مزن سیمین!
که رفت عمر و ز اندوه او نمانده بسی

می توانید  شما 
در  و  باشید  خانه دار 
برابری خواه  فمینیست  حال  عین 
بودن  فمینیست  زیرا  بمانید،  باقی 
بودن  خانه دار  مادر  یک  با  منافاتی 

ندارد.
در جوامع بشری عمدتا افکار عمومی 
فمینیست  زنان  که   باورند  این  بر 
مادر  یک  ساختار  در  برابری طلب  و 
نمی گیرند.  جای  خانه دار  و  سنتی 
زنان  فمینیستی  تفکر  درحالی که 
قالب های  از  تا  می کند  تشویق  را 
بیرون  زنانه،  کلیشه ای  و  تکراری 
آنها  چون  بشکنند،  را  آنها  و  بیایند 
زنان  برای  بودند که  تنها نقش هایی 

تعریف شده بودند.

شما  که  نیست  معنا  بدان  این  اما 
مادری  و  زن  یک  تا  هستید  مجبور 
خانه دار نباشید. بلکه شما می توانید 
اگر  و  باشید  فمینیست  زن  یک 
بخواهید یک مادر خانه دار هم باشید.

فمینیسم  از  تعریف  بنیادی ترین 
مختلف  انواع  گرفتن  درنظر  )بدون 
متمادی(  زمان های  طول  در  آن 
اساس  بر  زنان  حقوق  از  حمایت 
برابری جنسیتی است. بخش بزرگی 
از آن، آزادی زنان است. بدین ترتیب 
فراهم  را  شرایط  این  فمینیسم  که 
به  محدود  بدانند  زنان  تا  می کند 
نیستند  خانه داری  مسئولیت های 
می توانند  نیز  خانه  از  خارج  و 
حرفه های مختلف کاری و مدیریتی 
فمینیسم  کنند.  انتخاب  را  غیره  و 
در  فرصت ها  تمام  می خواهد  فقط 
اختیار زنان و در دسترس شان باشد، 
بدان معنا نیست که مجبور  این  اما 
نمی خواهید  که  هستید  کاری  به 

انجامش دهید.
می کنند  احساس  کسانی که  از  باید 
که فمینیسم به احساسات آنها برای 
حمایت  می کند،  حمله  خانه داری 

را  زندگی تان  می توانید  شما 
هدایت  می خواهید،  که  همانطور 
کنید. البته نباید فراموش کنید که 
شما مادر تمام وقت یا زن خانه دار 
باشید.  نمی توانید  وقت  تمام 
همانطور که نمی توانید یک کارمند 
با  باشید.  وقت  تمام  رئیس  یک  یا 
ماندن در خانه و مراقبت از بچه ها، 
و  مادری  نقش  برای  دائمی  شغل 
زن بودن را انتخاب نکنید، چرا که 
همه مشاغل  نیاز به مرخصی دارند. 
مدیریت این تصمیم هم باشماست، 
در  دیگری  برنامه های  چه  اینکه 
تمام  مادر  بگنجانید که  زندگی تان 

وقت نباشید.
یا  نمی توانند  همه  حال،  این  با 
و  باشند  مادر خانه دار  نمی خواهند 
برای همین هم هنوز به فمینیسم 
تمام  در  تنها  مادران  است.   نیاز 
فرزندان  از  تا  دنیا، تالش می کنند 
نیاز  زنان  این  کنند.  حمایت  خود 
و  بهتر  مراقبت  برای  حمایت  به 

آنها  دارند.  خود  کودکان  از  بیشتر 
در  زنان  دارند.  نیاز  فمینیسم  به 
مانند  جهان  کشورهای  از  بعضی 
کار  می خواهند  اینکه  با  ایران، 
این  ندارند.  کار  اجازه  حتی  کنند، 

زنان به حمایت نیاز دارند.
باید  که  دارد  وجود  زیادی  دالیل 
حمایت  جهان  سراسر  در  زنان  از 
هم  انتخاب  یک  این  اما  شود، 
هست که شما می خواهید جزویی 
ما  خیر.   یا  باشید  حمایت  این  از 
یک  فقط  از  که  می گوییم  فقط 
مادر بودن یا یک زن خانه دار بودن 
نباید شرمسار باشید. در عوض هم 
برابری خواهی  برای  مبارزه  نباید 
مبارزات  این  زیرا  کرد،  متوقف  را 
و  زنان  برابر  حقوق  به  نهایت  در 
بدان  این  می شوند.  منجر  مردان 
برای  قوانین  این  که  نیست  معنا 
همه هستند و بدان معنا نیست که 
انجام  همه  باید  که  هستند  کاری 
زن  یک  به  می توانید  شما  دهند. 
برابری خواه بدل شوید اما مادر یا 
زن خانه دار باشید. انتخاب خود را 

داشته باشید.

دلیل  به  را  خانه دار  زنان  نباید  کرد. 
انتخاب  و  شغل  یک  نکردن  انتخاب 
خانه داری تحقیر کرد و مورد قضاوت 

منفی قرار داد. 
اگر خانواده تان به اندازه کافی درآمد 
داشته باشد تا بتوانید با یک حقوق و 
دستمزد، به خوبی اداره شود، چرا که 
نه. اگر می خواهید یک مادر خانه دار 
و  شوید  متمرکز  آن  روی  باشید، 
نشان  کار  این  در  را  خود  قدرت 
می دانند  امروز  جامعه  زنان  دهید. 
که چقدر دشوار است که همزمان با 
کار، از بچه هایتان هم مراقبت کنید. 
بسیاری از کودکان هم دوست دارند، 
داشته  خود  اطراف  در  را  مادرشان 
وی  همیشگی  حمایت  از  و  باشند 

برخوردار باشند. 
زن  یا  هستید  خانه دار  زن  اگر  پس 
دارید،  خود  اطراف  در  را  خانه داری 
به  تمایل  شخصا  که  صورتی  در 
خانه داری دارید و دارد، حامی خود 
ندارد  دلیلی  هیچ  باشید.  دیگران  و 

که خانه داری، نقطه تفارق و تقسیم 
زنان به دو دسته زنان خانه دار و زنان 

شاغل باشد.
برای  شخصا  دارید  حق   

زندگی تان تصمیم بگیرید
با  همه  باشید،  داشته  یاد  به  فقط 
جای  و  نمی روند  راه  شما  کفش 
احساس  افراد  برخی  نیستند.  شما 
به  نیازی  دیگر  ما  که  می کنند 
فمینیسم نداریم زیرا ما همین االن 
اگر  برخورداریم. حتی  برابری  از  هم 
این موضوع واقعیت داشته باشد که 
پیشرفته  کشورهای  در  حتی  ندارد، 
دنیا، همچنان اختالف دستمزد بین 
در  هنوز  و  دارد  وجود  مردم  و  زن 
از  زنان  دنیا،  کشورهای  از  بسیاری 
بهره مند  خود  انسانی  حقوق  اولین 
اعتراض  نباید  همه،  این  با  نیستند. 
البته  که  کرد،  متوقف  را  مبارزه  و 
تمام  زنانی  ضرر  به  آن  از  بخشی 
می شود که قصد ماندن در خانه را به 
باید  برای همین،  دارند.  مادر  عنوان 
خانه دار  زن  دارید  تصمیم  که  شما 
داشتن  برای  خود  حقوق  بر  باشید، 

انتخاب آگاه باشید. 

بهناز شفیعی 
)کرج - ۱۳۶۸(

و  موتورسوار  شفیعی  بهناز   
است.  موتورکراس  مسابقه دهنده 
بهناز نخستین و شناخته شده ترین 
سابقه  با  ایرانی  موتورسوار  زن 
بهناز  میک  است.مجله  حرفه ای 
شفیعی را به عنوان یکی از »هشت 
سال  در  جهان«  قدرتمند  زن 
شفیعی  کرده است.  معرفی   2015
در فستیوال جهانی ایتالیا به عنوان 
یکی از »پنج بایکر نمونه زن جهان« 

شناخته شد.
رشته  در  را  خود  تحصیالت  وی 
برای  گذرانده است.وی   حسابداری 
سالگی   15 سن  در  بار  اولین 
اولین  او  کرد.  آغاز  را  موتورسواری 
موتورش آپاچی 1۸0 سی سی را در 
سن 22 سالگی خرید و در خیابان ها 
مشغول به تمرین شد. او مدیر مالی 
یک شرکت بازرگانی بود و در بهمن 
1393 شغل خود را به کل رها کرد و 
به موتورسواری حرفه ای پرداخت. در 
سال 9۴ توانست معروف ترین دختر 

مونور سوار دنیا در 2015 شود. 
شفیعی در سال 2015 به دعوت از 

فستیوال  در  سرا  دال  کریر  روزنامه 
ایتالیا  موتورسوار  بانوان  جهانی 
)women riders night( شرکت 
کرد و به عنوان بایکر نمونه معرفی 

شد. 
شرکت  اسپانسرینگ  با  وی 
و  رادان  بهرام  همراه  به  سامسونگ 
المپیک  مشعل  ایرانی  دیگر  نفر   9
کره  چانک  پیونک   201۸ زمستانه 
جنوبی را در روز 2۷ آذر که با شعار 
»من ایران را دوست دارم و برابری 
زنان ومردان و صلح در دنیا«( حمل 

سیمین بهبهانیکردند.

اضطراب  و  روحی  فشار  یا  استرس 
صنعتی  و  مدرن  جهان  بیماری 
در  زندگی  شتاب  و  رقابت  است. 
چنگ  در  را  انسان  مدرن،  جهان 
هولناک  و  استرس زا  موقعیت های 
مهار  و  تحمل  اما  است.  اسیر کرده 
کسب  به  نیاز  روحی  فشارهای 
صرفا  و  دارد  آنها  شناخت  و  دانش 
با مصرف دارو و مسکن قابل درمان 
رفتن  برون  عملی  راه های  نیست. 
است.  بسیار  استرس زا  شرایط  از 
می توانید برخی از این راهکارها را با 

توصیه های زیر امتحان کنید.
نشخوار را متوقف کنید

مضطرب کننده  عوامل  با  ما  همه 
طبیعی  این  هستیم.  روبرو  همواره 
عوامل  این  درباره  ما  که  است 
بهتر  درک  با  بتوانیم  تا  کنیم  فکر 
پیدا  تغییر  برای  فکری  وضعیت، 
روش  این  اوقات  گاهی  اما  کنیم. 

بی فایده است و بیش از حد ما را به 
وادی فکرهای منفی و وسواس های 
فکری می اندازد. این نوع تفکر را به 
عنوان »نشخوار« فکری می شناسند 
و هنگامی که ما طعمه نشخوار افکار 
افکار  بر  ما  تمرکز  می شویم،  خود 
استرس  و  می شود  بیشتر  منفی 
افزایش می یابد. در چنین شرایطی 
تمرکز ما بیشتر روی اشتباهات است 

تا راهکار.
استراحت کنید

سطح  رفتن  باال  به  چیزها  خیلی 
استرس و اضطراب ما کمک می کند، 
اما کمبود خواب یکی از عوامل مهم 
ما  که  وقتی  است.  استرس  افزایش 
بیشتر  تنها  نه  نداریم،  کافی  خواب 
نشان  واکنش  استرس  به  نسبت 
می دهیم، بلکه شناخت خود را هم 
از دست می دهیم و بیشتر مضطرب 
خواب  کنید  سعی  پس  می شویم. 
روال  طبق  و  کنید  تنظیم  را  خود 
همیشگی حداقل ۸ ساعت استراحت 

کنید.
تنقالت نخورید

آنچه می خوریم، تاثیر مستقیم روی 

رژیم  دارد.  ما  احساسات  و  اعصاب 
کم خوابی  اندازه  به  اشتباه  غذایی 
استرس تولید می کند. اگر کافئین و 
شکر زیاد مصرف کنید حتما بر حجم 
استرس خود اضافه می کنید. استرس 
منجر به تغییر درخواست های غذایی 
غذا  احساسی  انتخاب  به  و  می گردد 
منجر می شود. نسبت به گذشته این 
و  بیشتر  انسان ها  غذای  بر  تاثیرات 

بیشتر می شود.
دوستی و دشمنی را جدی نگیرید

برای  مهمی  منابع  می تواند  روابط 
گرفتاری و یا رهایی از استرس باشد. 
هنگام استرس اگر از حمایت عاطفی، 
برخوردار  دوستان  پایدار  و  مفید 
باشیم، سپر محکمی در برابر مشکالت 

خواهیم داشت.
)به  مردم  از  بسیاری  این،  بر  عالوه 
نزدیک  روابط  دنبال  به  زنان(  ویژه 
هستند  استرس  میزان  کاهش  برای 

که کامال بستگی به پاسخی دارد که 
از طرف مقابل دریافت می کنند. این 
پاسخ مانند جنگ یا گرفتن جانی تازه 
و دشمنی دوران  است. پس دوستی 
و  اطمینان  قابل  استرس چندان هم 

اتکا نیست.
مسئولیت بیش از حد توان خود 

قبول نکنید
حد  از  بیش  سرمان  که  هنگامی 
برنامه های  از  اگر  حتی  است،  شلوغ 
پر  هیجان انگیز و دوست داشتنی هم 
شده باشد، باز هم حس می کنیم تحت 
داریم.  وقت  کمبود  و  هستیم  فشار 
ریخته ای  بهم  و  نامنظم  برنامه  اگر 
یا  و  استرس زا  فعالیت های  با  دارید 
غیرضروری، شرایط را سخت تر نکنید. 
نه بگویید و خواسته های  یاد بگیرید 
تا  کنید  برنامه ریزی  طوری  را  خود 
باعث کاهش استرس شود و استراتژی 
را  درونی  آرامش  همان  شما  بزرگ 

پدید آورد.
منفی نگر نباشید

همیشگی  می تواند  فکری  الگوهای 
که  داشت  خاطر  به  باید  اما  باشد. 
ذهنیت انسان نسبت به جهان می تواند 

تسکین  به 
استرس و کاهش سطح 

یک  می تواند  این  کند.  کمک  آن 
خبر خوب باشد، اگر الگوهای فکری 
خود را به الگوهای خوش بینانه تغییر 
می تواند   حال  عین  در  ولی  دهید. 
الگوهای  اگر  باشد  هم  مخرب  کامال 
تفکر خود را به سمت منفی متمایل 
به  منجر  منفی  نگرش  باشید.  کرده 
استرس می شود و حس تهدیدآمیزی 
در  مثبت  تغییر  انسان می بخشد.  به 
نگرش و دیدگاه، در نهایت منجر به 

کاهش تنش می شود.
ورزش کنید

ورزش می تواند به شما کمک کند تا 
در کوتاه مدت انعطاف پذیری بیشتری 

باشید.  داشته  استرس  به  نسبت 
بسیاری از مردم این را می دانند، اما 
از انجام ورزش منظم و زیر نظر مربی 
سر باز می زنند چرا که استرس کاری 
دارند یا بیش از حد گرفتار هستند. 
ورزش کردن  با  را  بهره  بیشترین  ما 
می بریم، در حالی که به دنبال مسّکن 
یا درمان دارویی دیگری برای کاهش 

استرس خود هستیم.
فرصت را از دست ندهید

احساس  ما  اغلب  استرس  هنگام  در 
شکست و ناکامی می کنیم یا خسته 
از تالش همیشگی هستیم و فرصت ها 
را با قرار گرفتن در یک وضعیت بد از 
احساس  یا  ناامیدی  دست می دهیم. 
شکست منجر به ایستایی و غفلت از 
قدم های بعدی می شود و یک شکست 
و  عظیم  مشکل  یک  به  را  موقت 
ماندگار بدل می کند. نگاه خوش بینانه 
و مثبت می تواند نه تنها به شما کمک 
کند تا احساس شادی و سپاسگزاری 
را  شما  می تواند  بلکه  باشید  داشته 
برای دیدن فرصت های تازه و تمرکز 
بیشتر بر نکات مثبت زندگی، از موارد 

استرس زا و اضطراب آفرین دور کند.

استرس را نشخوار نکنید! رهایی از اضطراب 
راهکارهایی جز دارو هم دارد

می توانید یک فمینیست خانه دار باشید



بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۶۷۶
 جمعه 10 تا پنجشنبه 1۶ مه 2019

مردان  شاخص

سزای چون تو گلی گر چه نیست خانه ما
بیا چو بوی گل امشب به آشیانه ما

تو ای ستاره خندان کجا خبر داری؟
ز ناله سحر و گریه شبانه ما

چو بانگ رعد خروشان که پیچد اندر کوه
جهان پر است ز گلبانگ عاشقانه ما

نوای گرم نی از فیض آتشین نفسی است
ز سوز سینه بود گرمی ترانه ما

چنان ز خاطر اهل جهان فراموشیم
که سیل نیز نگیرد سراغ خانه ما

بخنده رویی دشمن مخور فریب رهی
که برق خنده زنان سوخت آشیانه ما

به  خودکشی  درباره  کردن  فکر 
قصد  کسی  که  نیست  این  معنای 
و  سیاه  خودکشی  دارد.  خودکشی 
سفید نیست و نباید فرض را بر این 
گذاشت که فکر کردن به خودکشی، 

با انجامش یکی است.
شرایطی  چنین  در  معموال  مردم 
نظر  و سفید در  را سیاه  خودکشی 
می گیرند و افکار خودکشی را برابر 
می کنند.  تفسیر  مرگ  به  تمایل  با 
خودکشی  به  کسانی که  آنکه،  حال 
بمیرند  نمی خواهند  می کنند،  فکر 
و می خواهند زندگی کنند. آنچه که 
که  است  این  نمی دانند  مردم  اکثر 
بین سیاه و سفیدی مرگ و زندگی 

نقاط خاکستری هم وجود دارد.
که  وبالگ نویس  مکلفینگ  میا 
دوره های متمادی بیماری افسردگی 
را پشت سر گذاشته، می گوید: »در 
فکر  خودکشی  به  کودکی  دوران 
می کردم. خاطرم هست یک روز بعد 
از مدرسه به خانه برگشتم. حسابی 

درگیر بودم و به دردسر افتاده بودم، 
ناهارخوری  میز  پشت  درحالی که 
نشسته بودم، با خودم فکر می کردم 
اگر  افتاد  خواهد  اتفاقی  چه  که 
چاقوی آشپزخانه را بردارم و داخل 

شکمم فرو کنم!«
نمی خواستم  »من  می گوید:  او 
آسیب  خودم  به  حتی  یا  بمیرم، 
تا  زمان  آن  از  افکار  این  اما  بزنم. 
این  به  است.  نشده  متوقف  کنون 
فکر می کردم که به حمام بروم و هر 
قرصی که می توانستم را پیدا کنم و 
بخورم و بعد به خواب بروم و هرگز 
از خواب بیدار نشوم. حتی چند روز 
فکر  این  به  کارم،  محل  در  پیش 
کردم که با ماشین به سرعت به یک 

درخت بکوبم!«
اما چرا مکلفینگ دست به این کار 
نزده است؟ مکلفینگ می گوید: »هر 
کار  این  انجام  برای  اراده ام  چند 
نمی خواستم  ولی  بود  قوی  خیلی 
بمیرم. من هنوز نمی خواهم بمیرم، 
نمی خواهم به زندگی ام خاتمه دهم.«

خود  افکار  درباره  معموال  مردم 
راجع به خودکشی با کسی صحبت 

برنامه تحقیقاتی 
مبارزه با فقر در دانشگاه میشیگان

از مهمترین اقدامات و برنامه های دولت های 
کشورهای مختلف جهان برنامه مبارزه با فقر است که با 

فرهنگ سازی های مختلف و آموزش های مدیریت هزینه زندگی 
و هم چنین بسته های حمایت اقتصادی همواره در دستور کار مدیران 

قرار می گیرد در یکی از دانشگاه های آمریکا نیز طرح مطالعاتی راهکارهای 
مبارزه با فقر در حال انجام است.دانشگاه میشیگان آمریکا مجموعه ای از 
پروژه های تحقیقاتی را در راستای مبارزه با فقر و کاهش آن آغاز می کند.

به گزارش ایسنا به نقل از Inverse Education، طرح دانشگاه میشیگان که با 
عنوان “راه حلی برای فقر” آغاز شده است به بررسی رهیافت هایی می پردازد که 

می تواند سبب کاهش فقر شود. بخش اول این پروژه با بودجه 200هزار دالری کار 
خود را آغاز کرده است.لوک شیفر استادیار دانشگاه میشیگان و مسئول این طرح 
گفت: هدف این برنامه این است که به صورت علمی و آکادمیک موارد منجر به 
فقر را شناسایی کرده و راهکارهای مناسب برای هر مورد را ارائه دهد.چندین 
سازمان اجتماعی در زمینه های بهداشت فردی و روانی در دیترویت با این 
پزوژه همکاری فعال و همه جانبه دارند و به افرادی که با این پروژه همکاری 

می کنند کمک می کنند تا روش های کاهش هزینه زندگی و مالیات را 
بیاموزند و در زندگی خود به کار ببندند.مسئوالن دانشگاه میشیگان 

اعالم کرده اند که این طرح بر روی رفتارهای اقتصادی افراد در 
شرایط مختلف تمرکز می کند تا بتواند مدل های ذهنی 

مشترک را بین افرادی که در زمینه اقتصادی 
شکست می خورند، شناسایی 

کند.

بیان  با  نمی خواهند  چون  نمی کنند. 
و  نگران  را  دیگران  احساسات شان 
درگیر کنند. زیرا اولین چیزی که بعد از 
شنیدن چنین سخنانی به ذهن هرکس 
می رسد، این است که شما می خواهید 
به خودتان صدمه بزنید یا خودتان را 
بکشید. وقتی دیگران متوجه می شوند 
که شما به خودکشی فکر کردید، انگار 
دهید  انجام  را  این  داشتید  قصد  که 
می اندازد. وحشت  به  را  آنها  این  و 

این یک احساس گیج کننده و ترسناک 
حد  از  بیش  افسردگی  وقتی  است. 
طول می کشد، احساس می کنید که 
از کنترل خارج شده اید، مثل اینکه در 
حال غرق شدن هستید. هر خاطره ی 
بد و هر چیزی به شما آسیب رسانده، 
باز  داده اید،  انجام  که  بدی  کار  هر 
می گردد و مچ شما را می گیرد و شما 
را به زیر آب می کشاند. این احساس 
به  قادر  برابر آن  خفگی است که در 

انجام هیچ کاری نیستید.
سخت ترین قسمت این است که شما 

وقت  چه  افکار  این  نمی دانید  هرگز 
شما  روز  چند  می آیند.  سراغ تان  به 
خیلی خوشحال هستید و نمی توانید 
خوب  چقدر  زندگی  که  کنید  باور 
با  را  خودتان  بعد،  روز  ولی  است 
اتاق  یک  در  اشک  از  پر  چشم هایی 
تنها پیدا می کنید که دارید با خودتان 
بمیرم. شما  بهتر است  فکر می کنید 
احساس  می کنید.  تنهایی  احساس 
اینکه از دیگران دور افتاده اید و جهان 

بدون شما جای بهتری است. 
این احساسات مواج هستند

این احساس شبیه این می ماند که در 
آفتاب درخشان  حال شنا کردن زیر 
دریا  موج  یک  بعد  اندکی  و  هستید 
آب  تاریکی  قعر  به  خود  با  را  شما 
سعی  چقدر  که  نیست  می برد.مهم 
بیایید،  آب  روی  به  دوباره  می کنید 
و  دوباره  و  و  می آید  جدیدی  موج 

دوباره باز می گردد.
و پس از آن متوقف می شود

چه  که  نمی دانید  هرگز  شما  اما 
موقع موج بعدی می آید و شما هرگز 
نمی دانید که چه موقع دوباره به روی 

آب بازخواهید گشت.

تنها  شما 
آدم نیستید
میا مکلفینگ

همیشه  »من  می گوید:  وبالگ نویس 
هستم  من  این  فقط  می کردم،  فکر 
که این افکار را دارد. به این موضوع 
نمی کردم که چرا همیشه  فکر  اصال 
به خودکشی فکر می کنم ولی هرگز 
مورد  این  در  من  نمی دهم.  انجامش 
سیاه و سفید فکر کردم. فکر می کردم 
اجازه ندارم که به این موضوع فکر کنم، 
نکردم.«  عملی  را  آن  که  زمانی  اگر 
اما میا تنها کسی نیست که در دنیا 
به خودکشی فکر می کند. فکر کردن 
به خودکشی سیاه و سفید نیست و 
کسی که به خودکشی فکر می کند، 
کند.  اجرایش  نیست،  هم  قرار  الزاما 

ارزشمند  انسانی،  احساس  نوع  هر 
است و نباید نادیده گرفته شود.

را  افکار  این  کسانی که  از  بسیاری 
در  را  آن  طوالنی  زمان  مدت  دارند، 
بیانش  و  می دارند  نگه  خود  ذهن 
نمی کنند. اما باید این احساس را بیان 
کرد، با فرد مهم زندگی تان، عضوی از 
خانواده، یک دوست و یک درمانگر در 

این باره صحبت کنید.  
بزرگترین اشتباه این است که سالها 
این افکار را نزد خود نگه دارید و از 
این هراس داشته باشید تا با افکارتان 
که  نترسید  کنید.  خسته  را  دیگران 
فکر کنند می خواهید واقعا خودکشی 
کنید یا اینکه نکند بخواهند شما را 
کنند  سعی  و  ببرند  بیمارستان  به 
مقاله  این  در  دهند.  نجات تان  تا 
کردن  صحبت  بگوییم،  می خواهیم 
بسیار  احساس  خودکشی  افکار  از 
شما  به  که  دارد  تسکین دهنده ای 
کمک خواهد کرد. این شاید ترسناک 
چطور  بگویید  دیگران  به  که  باشد 
احساس می کنید ولی این تنها شما 
نیستید که به خودکشی فکر می کنید، 
پس مجبور نیستید تا ابد تنها بمانید.

جواد فالیزوانیان 
)۱348 - ۱384(

موتورسوار  فالیزوانیان  محمدجواد 
حرفه ای و قهرمان پرش با موتور آسیا 
بود که در هنگام اجرای پرش از روی 
موتورسواری  پیست  در  اتوبوس   22
ورزشگاه آزادی جان خود را از دست 
داد. فالیزوانیان موتورسواری را از 1۴ 
سالگی شروع کرد و پیش از مرگ ده 
اجرای  و  موتور  با  پرش  سابقه  سال 
ماشین،  روی  از  پرش  برنامه   1۵۷
واگن و حلقه آتش را در کارنامه خود 
با  اردیبهشت 1۳۸۴  در  وی  داشت. 
خود   2۵0 سوزوکی  موتورسیکلت 
شهرستان  در  کر  رودخانه  عرض 
مرودشت را با پرشی ۵۳ متری طی 
تاریخ  در  جدید  رکوردی  که  کرد 
بود.فالیزوانیان  آسیا  موتورسواری 
در روز ۴ شهریور 1۳۸۴ در پیست 
قصد  آزادی  ورزشگاه  موتورسواری 
به  اتوبوس   22 از  عبور  با  تا  داشت 
مسافت ۶۶ متر رکورد جدیدی برای 
برای  وی  کند.  ثبت  موتور  با  پرش 
اجرای این برنامه ۳0 میلیون تومان 
تلویزیون  از  او  برنامه  گرفته بود.  وام 
ایران بطور مستقیم پخش می شد اما 

با وقوع سانحه پخش تلویزیونی قطع 
شد. فالیزوانیان با چرخ عقب بر روی 
اتوبوس سیزدهم فرود آمد و از روی 
خالی  فضای  در  چهاردهم  اتوبوس 
پانزدهم  و  چهاردهم  اتوبوس  میان 
به سمت زمین حرکت کرد. او قبل 
از پرش چند بار جلوی سکوی پرش 
را  مسیرش  ناگهان  اما  آمده  پیش 
عوض کرد و از گوشه پیست به راه 
خود ادامه داده بود. چند دقیقه قبل از 
پرش هم وقتی می خواست خودش 
را گرم کند، دو بار با موتور به زمین 

خورد. رهی معیری

این  در 
حضور  سال ها 
و  مجازی  فضای  در 
شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک 
بخشی  به  توییتر  و  اینستاگرام  و 
جدایی ناپذیر از زندگی روزانه تبدیل 
شده. این حضور اما می تواند با تأثیر 
انسان ها  واقعی  مناسبات  بر  منفی 
سبب دوری آنان از یکدیگر شده و به 
ویژه در زندگی مشترک، زوج ها را از 
اوقات و سرگرمی های مشترک غافل 

کند و حتی رابطه آنها را بهم بزند.
زوج های  عادات  برخی  با  اینجا  در 
رابطه  که  می شوید  آشنا  خوشبخت 
خود را بیش از شبکه های اجتماعی 
دوست دارند و از آن مراقبت می کنند.

آنها با هم به تختخواب می روند

وارد  تازه  که  زمانی  دارید  یاد  به  آیا 
شده  خود  زندگی  شریک  با  رابطه 
بودید، در اتاق نشیمن مانده باشید و 
تلویزیون تماشا کنید، آنهم وقتی که 
باشد؟  رفته  تختخواب  به  همسرتان 
تختخواب  به  هم  با  همزمان  اینکه 
است.  موثر  رابطه  دوام  در  بروید 
این کار ثابت می کند که شما با هم 
قصد  اگر  حتی  هستید.  هماهنگ 
ندارید،  با هم  برقراری رابطه جنسی 
وارد شدن همزمان به تخت نشان می 
دهد که شما همواره در تالش هستید 

تا با هم یک روز را به پایان برسانید.
به دنبال سرگرمی های مشترکند

پیدا کردن سرگرمی های مشترک در 
اهمیت است.  رابطه بسیار حائز  یک 
همه  نیست  الزم  که  است  واضح 
سرگرمی های خود را با همسرتان به 
نکنید  فراموش  اما  بگذارید.  اشتراک 
باشید  سرگرمی هایی  دنبال  به  باید 
که مناسب یک زوج باشد. به دنبال 
رستوران های جدید و تازه باشید. هر 
آخر هفته بیرون شهر دوچرخه سواری 
کنید یا برای یک خوشگذرانی ساده با 
هم سریال تماشا کنید. یک سرگرمی 

مدام دونفره پیدا کنید.
حس المسه را فراموش نکرده اند

کوچکی  کارهای  موفق  های  زوج 
چون دست در دست یا بازو به بازوی 
را فراموش نکرده اند. حس  بودن  هم 
گذشت  با  حتی  زوج ها  این  المسه 
سال ها قوی مانده است. این حس ها 
افزایش  را  صمیمیت  و  نزدیکی 
یک  صمیمت  سادگی  به  و  می دهد 
رابطه را به دست فراموشی نمی سپارد. 
قدم  خیابان  در  هم  با  که  هنگامی 
با  را بگیرید،  می زنید دست همدیگر 
این کار نه تنها خودتان بلکه دیگران 
را هم خوشحال می کنید زیرا احساس 
صمیمیت و دوستی به دیگران منتقل 

می شود.
بی دلیل نق نمی زنند

مثبت  نقاط  خوشبخت  زوج های 
شریک زندگی خود را می بینند ولی 
آگاهی  هم  او  ضعف  نقاط  به  نسبت 

دارند. این به معنای نق زدن مدام و 
سخنان آزاردهنده و انتقادات کوبنده 
شریک  رفتار  در  چیزی  اگر  نیست. 
می کند،  آزرده  را  آنها  زندگی شان 
بیان  منطقی  مکالمه  یک  در  را  آن 

می کنند.
سالم کردن و بوسیدن یکدیگر را 
»کلیشه«ای  چون  می کنند  اجرا 

ضروریست
قبل از اینکه خانه را به مقصد محل 
کار ترک کنند، شریک زندگی خود را 
با بوسه خداحافظی ترک می کنند و به 
او می گویند که دوستش دارند. وقت 
بازگشت به خانه نیز چنین می کنند. 
و شام  رایج صبح  کلیشه های  اجرای 
برای حفظ یک رابطه ضروری است، 
چرا که احساسات خود را با بوسیدن 
مردم  می کنید.  بیشتر  عالقه  ابراز  و 
به  را  موقعیت هایی  چنین  همیشه 
بی اهمیت  شدن  تکراری  واسطه 
قلمداد می کنند اما شما می توانید این 
کلیشه ها را رفتاری موثر بدانید و در 
آن خالقیت داشته باشید، مثال برای 

همسرتان یادداشت بگذارید.
یکدیگر را فراموش نمی کنند

دیوانه وار  و  پرمشغله  دنیای  در 
با  که  نیست  آسان  چندان  کنونی 
وجود گرفتاری ها یکدیگر را فراموش 
روز  اولین  بیاورید  یاد  به  نکنیم. 
هیجانزده  اندازه  چه  تا  دیدارتان 
بودید. کاری کنید تا دوباره یکدیگر 
فراموش  بیاورید.  هیجان  به  را 
و  دارید  دوست  را  که کسی  نکنید 
شریک  دارد.  دوست  را  شما  هم  او 
زندگی تان را نگاه کنید و شکرگزار 
باشید که یکدیگر را دارید و با هم 

هستید.
آنها با هم بیرون می روند

داشتن یک قرار شبانه ضروری است. 
اول  بارهای  برای  که  زمانی  شبیه 
همدیگر را می دید، برای تمام طول 
برنامه  این  کنید.  برنامه ریزی  شب 
قرار  به عادت دونفره بدل کنید.  را 
رابطه  بهتر کردن  به  را  شبانه شما 
تشویق می کند. شاید لباس پوشیدن 
و بیرون رفتن این چنینی مضحک 
تنها مضحک  نه  ولی  برسد  نظر  به 
قوت  را  شما  عشق  بلکه  نیست 
نورانی  جرقه  این  وقتی  می بخشد. 
خوشحال  می دارید،  نگه  روشن  را 

خواهید بود.
آنها از مشارکت با هم لذت می برند

یک دوست واقعی بودن یکی دیگر 
از کارهای مهم شماست. وقتی شما 
با هم هستید، لذتی ابدی می برید. 
برای  دلیل  آسانترین  می تواند  این 
این  در  شما  باشد.  هم  با  شراکت 
و  عالقمندی ها  لذت ها،  از  شراکت 
صحبت  هم  با  چیزها  اساسی ترین 

می کنید.
آنها روال عادی امور را می شکنند

و  عادی  شکلی  نباید  شما  رابطه 
طول  در  آیا  باشد.  داشته  تکراری 
روز زندگی تکراری دارید؟ هر شب 
اگر  می کنید؟  مشابهی  کارهای 
و  دهید  تغییر  را  آن  است،  چنین 
زوج  یک  عنوان  به  را  خود  زندگی 
به اتفاقی غیرقابل پیش بینی تبدیل 
کاری  به  را  خود  احساسات  کنید. 
برنامه ریزی شده بدل نکنید. بگذارید 
خود به خود در آغوش هم باشید و 
از دیدن یکدیگر شاد شوید و هر بار 

سرگرمی تازه داشته باشید.
کنار  را  گوشی  و  موبایل 

می گذارند
و  موبایل  و  گوشی  موفق  زوج های 
رابطه  بر  و  را کنار می گذارند  تلفن 
می شوند.  متمرکز  خود  دونفره ی 
در  است  ممکن  که  هم  اتفاقی  هر 
نیست.  مهم  بیافتد،  مجازی  فضای 
اشکالی دارد در فضای مجازی  چه 
نباشید و فیس بوک و اینستاگرام و 
توییتر را منتظر بگذارید؟! اطمینان 

داشته باشید هیچ اتفاقی نمی افتد!

است  موفق  رابطه  یک  کلید  اینها 
که با هم بودن را ارزشمند و زندگی 

مشترک را بامعنا و شاد می کند.

چطور رابطه تان را بیشتر از شبکه های فکر کردن به خودکشی، خودکشی نیست
اجتماعی دوست داشته باشید 
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رئیس  تاج  مهدی  که  حالی  در 
چهارشنبه  روز  فوتبال  فدراسیون 
داد  اطمینان  ورزشی  خبرنگاران  به 
در سه روز آینده نام سرمربی جدید 
تیم ملی فوتبال اعالم خواهد شد اما 
نابسامان سیاسی  به شرایط  آشنایان 
و اقتصادی جمهوری اسالمی در حال 
را  فدراسیون  رئیس  قول های  حاضر 
جانشین  زودتر  هرچه  معرفی  برای 
جدی  چندان  کیروش  کارلوس 

نمی گیرند.
جدیدی  نامزد  نام  چهارشنبه  روز 
برای مربیگری تیم ملی فوتبال ایران 
مارک  شخص  این  افتاد.  زبان ها  سر 
نسبتا  و  پیشین  سرمربی  ویلموتس 

جوان تیم ملی بلژیک است.
پس  کیروش  کارلوس  که  روزی  از 
از ۸ سال هدایت تیم ایران با تلخی 
و بدون بدرقه دوستانه و عدم دریافت 
معوقه اش  حقوق  از  عمده ای  بخش 
نام های  امروز  تا  کرد  ترک  را  ایران 
مختلفی به عنوان جانشین او مطرح 
بوده است که زین الدین زیدان، خوزه 
کلینزمن،  یورگن  فوساتی،  مورینیو، 
آن  از  ادوکات  رنارد  و  بالن  مونتال، 

جمله اند.
هفته  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی 
قبل چند روزی را در خارج از کشور 
گذراند و با یکی دو تن از مربیان نسبتا 
سرشناس خارجی دیدار و گفتگو کرد. 
او چند بار تا کنون صحبت از معرفی 

تیم ملی در روزهای  سرمربی جدید 
آینده کرده است اما این روزها هنوز 

فرا نرسیده است.
روز چهارشنبه گفته شد به احتمال 
انتخاب  نزدیکترین  ویلموتس  زیاد 
است. هفته گذشته  این سمت  برای 
تاج گفت: مشکل اصلی در استخدام 
ملی،  تیم  برای  خارجی  سرمربی 
ارز  به  او  حقوق  پرداخت  مسئله 
که  موضوعی  همان  است.  خارجی 
صبر کیروش را برای دریافت دستمزد 
معوقه اش لبریز کرد و مجبور شد به 

فیفا شکایت ببرد.
چه  گذشته  روزه  سه  دو  اینکه 
مشکل  این  چگونه  و  افتاده  اتفاقی 
حل شده بر کسی روشن نیست. اما 
نیز  ورزش  وزیر  فر  سلطانی  مسعود 
دیگری  فدراسیون  هر  از  بیش  که 
دارد  توجه  فوتبال  فدراسیون  به 
یکی  با  فدراسیون  گفت:  هفته  این 
به  خارجی  خوب  خیلی  مربی  دو 
زیاد  احتمال  است.به  رسیده  تفاهم 
اشاره سلطانی فر به مارک ویلموتس 
پیشین  سرمربی  لوپتکی  خولن  و 
دو  هر  که  است  اسپانیا  فوتبال  تیم 
گفته  بیکارند.به  در حال حاضر  آنها 
محمود اسالمیان عضو هیات رئیسه 
نتیجه  روی  فوتبال،  فدراسیون 
 ۵0 که  ویلموتس  با  تاج  مذاکرات 
حساب  می توان  بیشتر  دارد  سال 

کرد.

ویلموتس در صدر لیست 
نامزدهاى سرمربىگرى تیم ملى

مارک ویلموتس

حذف پرسپولیس و استقالل از لیگ قهرمانان 
آسیا؛ همه واقعیت فوتبال ایران ...

از  بسیارى  اعتقاد  =به 
و  پرسپولیس  کارشناسان 
استقالل بازى هاى خوبى در 
اما »زور«  دادند  انجام  آسیا 
حریفان آنها خیلى بیشتر بود.
=روزگارى غیرت و تعصب و 
به قول فوتبالى ها »سفت بازى 
کردن« وقتى با حمایت هاى 
مى شد  همراه  تماشاگران 
اکنون  اما  بود  نتیجه بخش 
روش ها  این  مصرف  تاریخ 
کاماًل  حریفان  و  گذشته 

حرفه اى هستند.
استقالل  و  پرسپولیس  تیم های 
)تاج(، دوشنبه شب 16 اردیبهشت، از 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حذف 

شدند.
سه  ایران  آسیایی  رقابت های  در 
فقط  آنها  میان  از  که  داشت  نماینده 
ذوب آهن اصفهان به دور دوم رقابت ها 
با هدایت علی  این تیم  صعود کرد و 
منصوریان نتایج فوق العاده  گرفته است.

حذف دو تیم بزرگ پایتخت از این 
به  که  خورد  رقم  حالی  در  مسابقات 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازی های 
اما »زور« حریفان  انجام دادند  خوبی 
و  پرسپولیس  بود.  بیشتر  خیلی  آنها 
استقالل )تاج( گرانترین تیم های ایران 
هستند اما در آسیا حریفانی دارند که 
از مجموع  آنها  بازیکن  قیمت دو سه 
کل هزینه های هر یک از این تیم ها در 

کل سال بیشتر است.
این  در  آسیا  باشگاه های   مسابقات 
عربی  تیم های  رقابت  عرصه  سال ها 
العین،  الهالل،  الدحیل،  است؛  شده 
السد، االهلی و سایر تیم ها که بعضی از 
آنها به اندازه مجموع بازیکنان خارجی 

دو تیم استقالل و پرسپولیس بازیکن 
خارجی دارند.

پیش  دهه  دو  یکی  همین  تا  شاید 
به لطف حمایت ها و فشار تماشاگران 
پرشمار دو تیم پایتخت در بازی های 
اما  می شد  ممکن   صعود  راه  خانگی 
بازیکنان و حریفان تیم های ایرانی حاال 
آنقدر حرفه ای هستند که جّو استادیوم 
»آزادی« که روزی نقطه قوت تیم های 
بی اثر  آنها  روان  و  روح  در  بود  ایرانی 

است.
و  استقالل  تیم  مسابقه  پایان  در 
بر  یک  تساوی  با  که  قطر  الدحیل 
استقالل  تمام شانس های  تقریباً  یک 
تماشاگران  برد  بین  از  را  برای صعود 
علیه سلطانی فر وزیر ورزش و فتحی 
دادند،  شعار  استقالل  مدیرعامل 
واکنشی که بارها در حاشیه رقابت های 

امسال تکرار شده است.
دو  این  مالی  تا وضعیت  است  بعید 
باشگاه روشن شود از آنها انتظار داشت 
که  خود  حرفه ای  حریفان  مقابل  در 
برای  حرفی  شده اند  بهتر  روز  به  روز 

گفتن داشته باشند. روزگاری غیرت و 
تعصب و به قول فوتبالی ها »سفت بازی 
کردن« وقتی با حمایت های تماشاگران 
همراه می شد نتیجه بخش بود اما اکنون 
و  گذشته  روش ها  این  مصرف  تاریخ 
نتایج مسابقه های فوتبال در رقابت های 
گروهی و مرحله ای را شایستگی فنی 
تیم ها و دانش و امکانات و ترکیب موثر 
تعیین  حرفه ای  بازیکنان  و  کادرفنی 

می کنند.
در  داوری ها   کرد  فراموش  نباید 
آسیا در دوره های اخیر بیشتر به ضرر 
تیم های ایرانی است و در مورد آن حرف 
و حدیث بسیار است. برانکو ایوانکوویچ 
در  تیم اش  شکست  از  پس  سرمربی 
به  خطاب  ازبکستان  پاختاکور  مقابل 
از  »گله ای  گفت:  تیم،  این  بازیکنان 
راحتی  به  داوران  ندارم، چرا که  شما 
ظاهرا  گرفتند!«  ما  از  را  امتیاز  شش 
همین اتفاق در مرحله رفت رقابت ها 
برای استقالل افتاد و سوت های اشتباه 
تاثیر  گرفت  استقالل  که  نتایجی  در 

منفی گذاشت.

مهدى تاج: مشکل ارزى دلیل تاخیر در استخدام 
مربى خارجى است

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
سرانجام روز دوشنبه این هفته سکوت 
طوالنی خود را در مورد علت تاخیر در 
استخدام سرمربی تیم ملی شکست و 
برای  اصلی  گرفتاری  کرد؛  اعتراف 
سرشناس  مربی  یک  گرفتن  کار  به 
خارجی در درجه اول پرداخت حقوق 
او به ارز خارجی و مشکل دوم مبادله 
در  باید  که  است  اطالعاتی  و  اسناد 

اختیار وی قرار داده شود.
باید  رهبر  توصیه  به  تاج:  مهدی 
به  توجه  با  کشور  در  موجود  فضای 
تحریم ها تنظیم شود. بنابراین فوتبال 

ایران هم نیاز به چنین آرایشی دارد!
او افزود: مسائل دیگری نیز در این 
رابطه وجود دارد که نمی توانیم درباره 
از  داد:  ادامه  تاج  کنیم.  آنها صحبت 
ابتدا هم به دنبال مربی خارجی بودیم 
»فیفا  یک  مدت  این  در  متاسفانه  و 
دادیم  دست  از  را  فیفا  روز  یا  دی« 

که هیچ ، مسابقه رسمی یا دوستانه 
هم نداشتیم. اما حاال باید خود را برای 
کره  و  سوریه  ملی  تیم های  با  دیدار 

جنوبی آماده کنیم.
توصیه  دنبال  »به  کرد:  اضافه  وی 
کشور  در  موجود  فضای  باید  رهبر 
شود.  تنظیم  تحریم ها  به  توجه  با 
بنابراین فوتبال ایران هم نیاز به چنین 

آرایشی دارد!«
تاج گفت: در جلسه ای که با مدیران 
آنها  به   ، داشتیم  برتر  لیگ  تیم   16
را  محدودیت هایی  ناچاریم  گفتیم 
قائل شویم. مثال اگر بازیکن خارجی 
از  بهتری  کیفیت  باید  آوریم  می 

فوتبالیست های داخلی داشته باشد.
شکایت  دلیل  که  است  گفتنی 
کارلوس کیروش، سرمربی پیشین تیم 
ملی فوتبال که در حال حاضر همین 
را در تیم ملی فوتبال کلمبیا  سمت 
فوتبال  جهانی  فدراسیون  به  دارد، 

هزار   ٧00 به  نزدیک  که  است  این 
امکانات  نبود  علت  به  او  دالر حقوق 
پرداخت دستمزد وی به ارز خارجی 

معوق ماند.

افسوس روزبه چشمى مدافع استقالل )تاج( پس از دریافت گل 
تساوى این تیم از الدحیل

فدراسیون فوتبال 
منتظر پاسخ 

آدوکات؟

روز  است  قرار  ایران  فوتبال  تیم 
جام  ورزشگاه  در  آینده  خرداد   21
با  دوستانه  بازی  یک  سئول  جهانی 
تیم کره جنوبی برگزار کند.از آنجا که 
آن،  مالی  حامی  و  فوتبال  فدراسیون 
وزارت ورزش،  بعد از پیوستن کارلوس 
کیروش سرمربی پرتغالی تیم ایران به 
تیم ملی کلمبیا گفتند عجله ای برای 
بعید  ندارند،  جدید  مربی  استخدام 
نیست تیم ایران را یک سرمربی موقت 
در سفر به سئول همراهی کند.بعد از 
جدایی کیروش از تیم ملی، مسئوالن 
دنبال  به  گفتند  فوتبال  فدراسیون 
یک مربی سرشناس هستند و در این 
مدت نام چند مربی نسبتا معروف برای 
هدایت تیم فوتبال ایران مطرح بوده که 
ظاهرا مهدی تاج رئیس فدراسیون با 
آنها تماس داشته که آخرین آنها نیز 
دیک آدوکات، سرمربی هلندی پیشین 
تیم های ملی هلند، کره جنوبی، بلژیک، 
باشگاه  و  صربستان  روسیه،  امارات، 
است.گفته  اسکاتلند  رنجر  گالسکو 
اسکاتلند  فوتبال  فدراسیون  می شود 
عالقه به استخدام آدوکات دارد. نشریه 
نوشت:  اسکاتلند  چاپ  پست  ساندی 
ایران نیز در فکر به کار گرفتن دیک 
آن  ملی  تیم  رهبری  برای  آدوکات 
کشور است.آدوکات که ٧1 سال دارد 
در ماه ژوئیه قراردادش با تیم اوترخت 
به پایان می رسد و دستش برای انتخاب 
متقاضیان  دیگر  یا  اسکاتلند  ایران، 
استخدام او کامال باز خواهد بود.وی این 
هفته گفت: هنوز مسئوالن فدراسیون 
فوتبال اسکاتلند با او تماس نگرفته اند 
اما اگر مرا بخواهند قطعا پاسخم به آنها 

مثبت خواهد بود.

حمله تماشاگران عراقى به بازیکنان ذوب آهن در استادیوم کربال:
در ورزشگاهى که با پول مردم ایران ساخته شده 

امنیت نداشتیم!
دفاع  فخرالدین  =میالد 
شرایط  بازى  آهن:  ذوب 
متاسفانه  داشت،  سختى 
حریف  تیم  که  زمانى  از 
افتاد، هر وقت ما کنار  جلو 
کن ها  جمع  توپ  از  زمین 
توهین  مى خواستیم  توپ 

مى کردند.
=رشید مظاهرى دروازه بان 
ذوب آهن: توى ورزشگاهى 
که با پول مردم ایران ساخته 
شده امنیت جانى نداشتیم!

=ریشه اعتراضات و خشم 
هواداران تیم الزوراء سیاسى 
بازیکنان  واقع  در  و  است 
فداى  اصفهان  ذوب آهن 
سیاست هاى مداخله جویانه 
عراق  در  اسالمى  جمهورى 

شده اند.
در  عراق  الزوراء  تیم  تماشاگران 
ذوب آهن  تیم  مقابل  بازی  جریان 
اصفهان که در استادیوم کربال برگزار 
زمین  داخل  به  هجوم  از  پس  شد 
چمن به بازیکنان ایرانی حمله کردند.

گروهی  مرحله  در  مسابقه  این 
شب،  سه شنبه  آسیا  قهرمانان  لیگ 
شد  برگزار  عراق  در  اردیبهشت،   1٧
که با نتیجه تساوی دو بر دو خاتمه 
یافت و تیم ذوب آهن به مرحله دوم 
آهن  ذوب  تیم  کرد.  صعود  رقابت ها 
در  شد  موفق  جنجالی  بازی  این  در 
دقایق پایانی گل تساوی را وارد دروازه 
الزوراء کند که به حذف نماینده عراق 

از رقابت ها منجر شد.
بود که تماشاگران  این گل  از  پس 
استادیوم  و  شدند  عصبی  عراقی 
متشنج شد. تعدادی از هواداران تیم 
سبزپوش  بازیکنان  جان  به  عراقی 
ذوب آهن افتادند و آنها را مجبور به 

دفاع از خود کردند.
سپاه  به  نزدیک  خبرگزاری های 
جمله  از  اسالمی  انقالب  پاسداران 
به  مربوط  خبرهای  تسنیم  و  فارس 
اما  کردند  سانسور  را  درگیری ها  این 
یکی  نوشته،  سه«  »ورزش  وبسایت 
از هواداران به سمت قاسم حدادی فر 
حمله کرد و با دست ضربه ای به سر او 
زد. همچنین میالد فخرالدینی، حمید 
بازیکنان  از  دیگر  برخی  و  بوحمدان 
حمله  به  واکنش  در  نیز  ذوب آهن 
چند هوادار عراقی از خود دفاع کردند.

به  اشاره  بدون  تسنیم  خبرگزاری 
داخل  به  عراقی  تماشاگران  هجوم 
رجب زاده  مهدی  از  نقل  به  زمین، 
نوشت،  ذوب آهن  سابق  کاپیتان 
سمت  به  فخر الدینی  میالد  »اینکه 
تماشاگران عراقی سنگ پرتاپ کرد، 
تجربه ای  با  بازیکن  نبود.  خوبی  کار 
مانند میالد باید در آن شرایط جّو را 
اگر فرد جوانی احساسی  آرام کند و 
عمل کرد، بازیکنان باتجربه تر اوضاع 

را جمع و جور کنند.«
بازیکنان  به  الزوراء  هواداران  برخی 
ذوب آهن دشنام دادند و به سوی آنها 
سنگ و قوطی های آب پرتاب کردند. 
با  فخرالدینی  میالد  حین  همین  در 
عصبانیت یکی از سنگ ها را به سمت 
هواداران پرتاب کرد که باعث اخراج 
وی از زمین شد.این اتفاقات در حالی 
در استادیوم کربال رخ داد که باشگاه 
ذوب آهن چند روز قبل بطور رسمی 
میزبان  عنوان  به  را  استادیوم  این 
دیدارهای خانگی خود مقابل تیم های 

عربستانی معرفی کرد.
میالد فخرالدینی که از اتفاقات بازی 
پایان مسابقه  بود، در  بسیار عصبانی 
شرایط  بازی  »این  گفت:  الزوراء  با 
زمانی  از  متاسفانه  داشت.  سختی 
افتاد، هروقت ما  که تیم حریف جلو 
توپ  جمع کن ها  توپ  از  زمین  کنار 
 ۴۵ می کردند.  توهین  می خواستیم 
دقیقه نیمه دوم که خودم کنار خط 
به  را  ها  فحاشی  شدیدترین  بودم، 
خودم و خانواده ام انجام دادند. جالب 
می دادند.  فحش  هم  ایران  به  اینکه 
فکر می کنم خدا این صحنه ها را دید 
و باعث شد در دقایق پایانی گل بزنیم 

و صعود کنیم.«
مردم هرچى مى گفتند درسته

همچنین رشید مظاهری دروازه بان 
از  انتقاد  به  اینستاگرام  در  ذوب آهن 
و  پرداخت  کربال   ورزشگاه  میزبانی 
قابل  ورزشگاه  جّو  »…اصال  نوشت: 
توی  این ناراحتیم،  از  نبود.  توصیف 
ایران  مردم  پول  با  که  ورزشگاهی 
نداشتیم،  جانی  امنیت  شده  ساخته 
تو  عراقی ها  شما  بگه  نیست  یکی 
چه  نمی دونستین  و  بودین  جنگ 
رو  ورزشگاه  این  که  دنیا  تو  خبره 
و  ساختن  ایران  مردم  پول  با  براتون 
از همه مهم تر، مردم عزیز ما آرزوی 
بدتر  دارن،  رو  اینجوری  ورزشگاه  یه 
از همه اینکه همه ی امکانات ورزشگاه 
شبیه به امکاناتی بود که تو ایران دیدم، 
از شیر دستشویی بگیر تا موزاییک و 
رختکنی  چه  امکاناتش،  جزئی ترین 
داشتن… واقعا چه رختکنی… من 
برادری ندیدم و فقط  که هیچ حس 
این  کنم  فکر  بود…  در حد حرف  

حس برادری رو فقط مسئولین حس 
میکنن )نوش جونشون(…«!

ادامه نوشته »هر چی  مظاهری در 
و  درسته  میگن  و  میگفتن  مردم 
میکردم  فکر  خودم  من  واقعیتش 
ولی  ندارن  کافی  اطالعات  ما  مردم 
کاماًل  فهمیدم  دیدم  خودم  که  االن 
درست میگفتن و دلم میسوزه که این 
خدایی…  مظلومن  چقدر  ما  مردم 
بازیکنی نیستم که به حواشی فوتبالی 
بر  غیرتم  به  واقعا  ولی  بکنم  توجهی 

خورد که این متن رو نوشتم.«
اسفند 1396، مجله اکونومیست در 
گزارشی به رقابت میان رژیم ایران و 
عربستان در مناطق شیعه نشین عراق 
پرداخت که همان زمان ترجمه آن در 

کیهان لندن منتشر شد.
به  گزارش  این  از  بخشی  در 
افزایش قدرت نرم عربستان با کمک 
عراق  در  کالن  سرمایه گذاری های 
مسابقه  برگزاری  که  بود  شده  اشاره 
دوستانه فوتبال بین تیم های فوتبال 
بصره  شهر  در  عراق  و  عربستان 
مسابقه  این  بود.  آن  نشانه های  از 
از  بعد  که  بود  دیداری  نخستین 
نزدیک به چهل سال انجام شد و به 
اعتقاد تحلیلگران فرصت خوبی برای 
این  در  شد.  کشور  دو  روابط  بهبود 
دیدار بازیکنان عربستان با نشان هایی 
از پرچم عراق وارد زمین شدند و روی 
سکوها تماشاگران عراقی با پرچم های 

عربستان نشسته بودند.
چند ماه بعد مردم در شهرهای نجف، 
کربال و بصره در اعتراض به وضعیت 
معیشتی و مشکالت اقتصادی و قطع 
مکرر برق و آب و افزایش بیکاری به 
و  کشته  ده ها  که  ریختند  خیابان ها 
بازداشتی بر جای گذاشت.  زخمی و 
معترضان علیه سیاست های جمهوری 
قاسم  و  خمینی  روح اهلل  و  اسالمی 
سلیمانی شعار می دادند و بنرهای آنها 

را به آتش می کشیدند.
ریشه اعتراضات و خشم هواداران تیم 
الزوراء سیاسی است و در واقع بازیکنان 
ذوب آهن اصفهان فدای سیاست های 
اسالمی  جمهوری  جویانه  مداخله 
از  این کشور  در عراق و نفرت مردم 
شدند. ایران  در  اسالمی  حکومت 

میالد فخرالدین در مقابل تماشاگرى که به او هجوم آورده دفاع کند
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مدیرکل  عزیزی  =فرهاد 
ملی  ثبت  پایگاه های  امور 
این  علت  ایران  جهانی  و 
آتش سوزی را »اتصالی مجدد 

سیم های برق« دانسته.
=۱۰ سال پیش بخش عمده 
بازار تاریخی تبریز نیز دچار 

آتش سوزی شده بود.
=در این آتش سوزی ۲۹ نفر 
مصدوم شدند که ۱۹ نفرشان 

آتش نشان بودند.
=آتش زا بودن مواد آرایشی 
و بهداشتی نگهداری شده در 
این بخش بازار تبریز، عامل 

آتش سوزی بوده است.
تاریخی  بازار  بزرگترین  تبریز؛  بازار 
سال   10 از  پس  جهان  سرپوشیده 
این  در  سوخت.  آتش  در  دوباره 
آتش سوزی بخش گسترده ای از سرای 
»ایکی  قاپیالر« و دو داالن این اثر ثبت 
شده در فهرست آثار جهانی یونسکو 

سوختند.
 1۸ چهارشنبه  دیروز  شامگاه 
»ایکی قاپیالر«  سرای  اردیبهشت ماه 
)سرای دو در( و دو داالن در بازار ثبت 
در  گذشته  شب  تبریز  شده  جهانی 
آتش سوختند. آتش  ساعت سه بامداد 

امروز مهار شد.
وسیع ترین بازار تاریخی سرپوشیده 
جهان در تبریز بار دیگر و پس از 10 
سال طعمه حریق شد و سرای »ایکی 
قاپیلی« )سرای دو در( و دو داالن در 
از شب  تبریز  ثبت جهانی شده  بازار 

گذشته در آتش سوخت.
عرضه  محل  »ایکی قاپیالر«  سرای 
که  است  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم 
یک دهه قبل نیز همین سرا به دلیل 
اتصال کابل های برق و مستعد بودن 
دچار  آن  در  شده  عرضه  کاالهای 

آتش سوزی گسترده شد.
اورژانس  رئیس  اعالم  طبق 

بازار تاریخی تبریز؛ میراث جهانی یونسکو در 
آتش سوخت

این  در  تبریز،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آتش سوزی 29 نفر مصدوم شدند که 

19 نفرشان آتش نشان بودند.
نوشتند،  داخلی  منابع  که  آنگونه 
ورود  امکان  عدم  و  جمعیت  ازدحام 
بازار،  داخل  به  آتش نشانی  تجهیزات 
موجب گستردگی آتش و کندی روند 

مهار حریق شده است.
امور  مدیرکل  عزیزی  فرهاد 
ایران  جهانی  و  ملی  ثبت  پایگاه های 
گفته  آتش سوزی  این  علت  درباره 
است: »بررسی های اولیه بیانگر اتصالی 
آتش سوزی  و  برق  سیم های  مجدد 

بازار تبریز است.«
مدیر پایگاه های میراث ملی و جهانی 
و  آرایشی  »کاالهای  که  کرد  اضافه 
بهداشتی مستعد آتش سوزی هستند 
که متاسفانه این بار نیز همین بخش 
طعمه آتش شد و خسارت زیادی به 

بازار تاریخی تبریز وارد کرد.«
میراث  مدیرکل  آبدار  مرتضی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
ارزیابی  که  گفت  شرقی  آذربایجان 
نهایی برآورد خسارت ادامه دارد ولی 
این  مغازه   100 اولیه  ارزیابی  طبق 

بازار آسیب دیده.
آبدار با این حال تأکید کرده که به 
گرفته  صورت  مقاوم سازی های  دلیل 
پیش  سال   10 آتش سوزی  از  پس 

باعث شد که »امروز کمترین خسارت 
را در بافت بازار و معماری آن شاهد 

باشیم.«
بازار تبریز از جمله آثار تاریخی ثبت 
ایران در فهرست یونسکو است  شده 
دچار  بارها  گذشته  سال های  در  که 
فعاالن  اینکه  با  شده.  آتش سوزی 
به  نسبت  همواره  فرهنگی  میراث 
بی توجهی  و  برق کشی  ایمنی  عدم 
هشدار  تاریخی،  بافت  به  مغازه داران 
بازار در  این  بار هم  این  ولی  داده اند 

آتش سوخت.
آتش سوزی  نیز  پیش  سال   10
در  تبریز  بازار  »ایکی قاپیالر«  سرای 
بازار رخ داد  آستانه ثبت جهانی این 
و 120 دهنه مغازه در آتش سوختند. 
عنوان  به   ۸9 سال  در  تبریز  بازار 
فهرست  در  بشری  مشترک  میراث 

میراث جهانی یونسکو ثبت شد.
تبریز قدمتی هزارساله دارد و  بازار 
یکی از بزرگترین بازارهای سرپوشیده 
و یکپارچه در جهان به شمار می رود. 
این بازار پس از زلزله در سال 119۳ 
قاجار  دوران  در  قمری،  هجری 
و  بازسازی  میرزا  عباس  دستور  به 
راسته،   20 تبریز  بازار  شد.  مرمت 
2۵ تیمچه، 11 داالن، 2۴ کاروانسرا، 
۵۵00 حجره، ۴0 صنف گوناگون، 19 

مسجد و 9 مدرسه دینی دارد.

تشکیل »کمیته ویژه« برای واگذاری استقالل و 
پرسپولیس

در  می گوید  ورزش  =وزیر 
مورد مسائل مالیاتی واگذاری 
لیس  سپو پر و  ل  ستقال ا
انجام  کامل  شفاف سازی 

دادیم.
دو  این  واگذاری  =عدم 
مجموعه  پرهوادار  باشگاه 
دالیلی دارد که یک سر آن 
مسائل اقتصادی است و سر 
و  مسائل سیاسی  آن  دیگر 

اجتماعی است.
جمهوری  جوانان  و  ورزش  وزیر 
از  دولت  این که  بیان  با  اسالمی 
خصوصی سازی زودتر استقالل )تاج( و 
پرسپولیس استقبال می کند، از تشکیل 
این  واگذاری  برای  ویژه  کمیته  یک 
پایگاه  گزارش  داد.به  خبر  باشگاه  دو 
خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود 
سلطانی فر گفت: »رسماً اعالم می کنم 
که نظر دولت و وزارت ورزش این است 
که هرچه سریع تر دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار 
شود. هر یک روزی که زودتر این اتفاق 
رخ بدهد بیشتر مورد استقبال ما است.«

الزامات  نظر  از  »هم  افزود،  وی 
بین المللی به این موضوع اصرار داریم 

که  باشگاه هایی  می کنیم  فکر  هم 
خصوصی باشند فرایند رشد و توسعه 

خود را بهتر طی می کنند.«
او تاکید کرده، استقالل و پرسپولیس 
خمیرمایه اصلی فوتبال کشور هستند 
می توانند  حتماً  شدن  خصوصی  با  و 
در آموزش پایه تیم های خود کارهای 

اساسی تری انجام دهند.
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه به 
نسبت دو سال و نیم قبل، امروز این 
دو باشگاه وضعیت بسیار بهتری دارند 
مالی  منابع  تأمین  بحث  داد،  توضیح 
استقالل و پرسپولیس از اسپانسرینگ 
و تبلیغات آنها بدون وابستگی به بودجه 
دولتی ساماندهی شده است. همچنین 
در زمینه مالیات، نشست های مختلفی 
با سازمان مالیاتی داشتیم و شفاف سازی 
کامل انجام دادیم تا با این شفاف سازی 
بخش مهمی از مشکالت آنها حل شود.

شده  مقرر  کرد،  ادعا  سلطانی فر 
از  تعدادی  از  ویژه « متشکل  »کمیته 
ورزشی  معاون  مجلس،  نمایندگان 
وزارت ورزش و جوانان، مدیران باشگاه 
نمایندگان  پرسپولیس،  و  استقالل 
محاسبات  دیوان  فرابورس،  سازمان 
تشکیل  مجلس  پژوهش های  مرکز  و 
مستمر  جلسات  برگزاری  با  تا  شود 
هفتگی موضوع واگذاری این دو باشگاه 
را پیگیری کنند و به امید خدا کل این 

و  بگیرد  صورت   9۸ سال  در  فرایند 
استقالل و پرسپولیس خصوصی شوند.

بحث واگذاری دو تیم استقالل )تاج( 
از  خصوصی  بخش  به  پرسپولیس  و 
امروز  تا  احمدی نژاد  محمود  دولت 
مطرح بوده و همچنان هم ادامه دارد و 
اتفاقاً یکی از شعارهای انتخاباتی حسن 

روحانی هم بوده است.
عدم واگذاری این دو باشگاه پرهوادار 
مجموعه دالیلی دارد که یک سر آن 
مسائل اقتصادی است و سر دیگر آن 
موضوع  اجتماعی.  و  سیاسی  مسائل 
اصلی اما بر سر این است که در ایران 
تعریف  در  خصوصی«  »بخش   امروز 
متعارف و اقتصاد بازار وجود ندارد و هر 
فعالیت اقتصادی به دولت و گروه های 

مافیایی رژیم وصل و وابسته است.
مرداد سال 9۶ اعالم شد، پرسپولیس 
211 میلیارد و استقالل 11۸ میلیارد 
تومان بدهی دارند. این رقم بدهی در 
اقتصاد آلوده جمهوری اسالمی ناچیز 
هیات  در  حضور  که  رانتی  اما  است 
مدیره این دو باشگاه ایجاد می کند و 
مزایای پیدا و پنهان غیرخصوصی بودن 
این دو باشگاه برای دولتی ها بیش از 

این حرف هاست.
سال 1۳9۳ در دولت روحانی، مزایده 
واگذاری استقالل )تاج( و پرسپولیس 

دو بار آگهی شد و هر بار هم لغو شد!

واکنش بازار ارز و طال به کاهش 
تعهدات جمهوری اسالمی به برجام 

افزایش  چهارشنبه  =روز 
قیمت خیلی زودتر از روزهای 
به  که  شرایطی  در  و  دیگر 
قول صرافان ساعت معمول 
فرا  روز«  قیمت  »درآمدن 

نرسیده بود، آغاز شد.
=صرافان معتقدند »وضعیت 
چندان قابل پیش بینی نیست 
چرا که موقعیت سیاسی ایران 

با گذشته تفاوت دارد.«

بازار ارز که از روز گذشته در التهاب 
از  ایران بسر می برد  وضعیت سیاسی 
اردیبهشت  بامداد روز چهارشنبه 1۸ 

نیز شاهد افزایش قیمت ها بود.
روند  در  نکات  مهمترین  از  یکی 
قیمت ارز در روز چهارشنبه این است 
که این افزایش قیمت خیلی زودتر از 
روزهای دیگر و در شرایطی که به قول 
صرافان ساعت معمول »درآمدن قیمت 

روز« فرا نرسیده بود، آغاز شد.
همه ارزهای رایج در بازار ارز بامداد 
روندی  با  اردیبهشت   1۸ چهارشنبه 
دقایق  نخستین  در  و  آغاز  افزایشی 
آغاز به کار صرافان دالر 1۵۳۶0، یورو 
1۷2۵0، درهم ۴190، پوند 200۵0 

و لیر ترکیه 2۵۵0 قیمت گذاری شد.

صبح چهارشنبه همچنین هر مثقال 
چشمگیر  قیمت  افزایش  با  نیز  طال 
میلیون  دو  به  گذشته  روز  به  نسبت 
قیمت  معامله شد.  تومان  و ۵0 هزار 
هر سکه بهار آزادی نیز به ۵ میلیون 
است. رسیده  تومان  هزار   1۸0 و 

ماه  در  معموال  که  حالیست  در  این 
رمضان قیمت ها در بازار ارز و طال روند 
به  اما  را طی می کرده است.  کاهشی 
بحران سیاسی  عقیده صرافان، سنبه 
در ایران چنان پرزور است که بر ماه 
رمضان هم غالب شده.بر اساس توافقی 
نانوشته قیمت ارز معموالً ساعت یازده 
صبح اعالم می شود و اتفاقا بسیاری از 
کارشناسان با این موضوع مشکل دارند 
تهران  در  ارز  بازار  ساعت  معتقدند  و 

نباید به وقت دوبی تنظیم شود.
چندان  »وضعیت  معتقدند  صرافان 
قابل پیش بینی نیست چرا که موقعیت 

سیاسی ایران با گذشته تفاوت دارد.«
جدا از وضعیت سیاسی پیچیده ای که 
درست  ایران  برای  اسالمی  جمهوری 
با  نیز  اقتصادی کشور  کرده، وضعیت 
فزاینده  تورم  و  شدید  رکود  به  توجه 
چنین  در  و  ندارد  مساعدی  شرایط 
شرایطی تضعیف پول ملی که افزایش 
قیمت ارزها را در پی دارد، معضلی است 
که به شدت گریبان اقتصاد ایران را گرفته 
و آن را بیش از پیش تضعیف می کند.

آلمان  در  امسال  حیدرنژاد-  حنیف 
روز یکشنبه 12 ماه مه روز مادر است. 
بسیاری از مردم، از جمله پدر یا مادرانی 
بزرگ  را  فرزندان خود  تنهایی  به  که 
شنبه  روز  تا  دارند  نظر  در  می کنند 
مادر در  روز  از  زودتر  روز  11مه، یک 
شهرهای مختلف به خیابان ها آمده و 
با تجمع و تظاهرات، اعتراض خود به 
ابراز  را  گسترش فقر در بین کودکان 
کنند. در آلمان در سال 201۷ حدود 
و  میلیون  تقریبا 2  و  پدر   ۴1۶٫000
تنهایی سرپرستی  به  مادر  20۳ هزار 
عهده  به  را  خود  کودکان  یا  کودک 

داشته اند.
در آلمان یک نفر از هر پنج کودک، 
تک سرپرست  نفر  میلیون  یعنی 2٫۴ 
یک  درآمد   201۶ سال  در  هستند. 
خانوار تک سرپرست، شامل یک نفر بالغ 
و یک نفر کودک 9۷۶ یورو و درآمد یک 
خانوار با دو نفر بالغ و یک کودک 11۷۵ 
یورو بوده است. این یعنی سرانه خانواده 
بوده.  کمتر  یک پنجم  تک سرپرست 
تک سرپرست  کودکان  ترتیب  بدین 

بیشتر در معرض فقر قرار می گیرند.
در 20 سال گذشته شمار خانواده های 
تک سرپرست در آلمان افزایش و آمار 
خانواده های سنتی کاهش یافته است. 
تعداد  پیش  سال   20 با  مقایسه  در 
کودکانی که در خانوده تک سرپرست 
بزرگ می شوند ۳00٫000 نفر افزایش 
داشته است. اغلب این کودکان در نزد 
در  این  می کنند.  زندگی  مادرانشان 
حالیست که از سال 199۷ تا  201۶ 
تنها  را  فرزندان  که  پدرانی  تعداد 
 1۳ تا   10 بین  می کنند  سرپرستی 
درصد ثابت مانده است. تنها 1۴ درصد 
به  با کودکانی که هنوز  این پدران  از 
سن کودکستان نرسیده اند با هم زندگی 

می کنند.
بچه های  که  سرپرست  تک  مادران 

چرخه ی
 معیوب کودکان 
فقیر در آلمان

خردسال که هنوز به سن کودکستان 
امکان  می کنند  بزرگ  را  نرسیده اند 
با  کاری  بتوانند  که  دارند  کمتری 
درآمد مناسب پیدا کنند. این وضعیت 
پیامدهای مالی به همراه داشته و آنها 
را بیشتر در معرض فقر قرار می دهد. 
در مقایسه با پدرانی که تک سرپرست 
مادران  از  درصد   ۴2 هستند، 
تک سرپرست ناچارند به کار نیمه وقت 
تن دهند، چرا که نمی توانند به خاطر 
سرپرستی از کودکان خردسال کارِ تمام 
از جمله پیامد های  انجام دهند.  وقت 
بین  در  پایین  درآمد  یا  بیکاری 
خانواده های تک سرپرست این است که 
1۴ درصد از خانواده های تک سرپرست 
امکان خرید مواد غذایی بطور منظم و 
در حد الزم را ندارند، این درصد برای 
اساس  است.بر  درصد   ۷ جامعه  کل 
برآوردهای اتحادیه حمایت از کودکان 
آلمان ۴٫۴ میلیون کودک در فقر زندگی 
پدر  یا  مادر  یک  آلمان  در  می کنند. 
تک سرپرست که با فرزندی زیر 1۴سال 
زندگی می کند با درآمد 9۶9 یورو در 
می شود. ارزیابی  فقر  معرض  در  ماه، 
و  اجتماعی  کمک های  کاهش 

پیامدهای آن
فصل  و  حل  بچه ها،  کردن  بزرگ 
کارهای روزمره، خانه داری، خرید، انجام 
کارهای اداری، بردن بچه ها به دکتر و 
مدرسه و پخت و پز و نظافت خانه و… 
که  طوری  است،  وقت گیر  اینها  همه 
بسیاری از پدر و مادراِن تک سرپرست 
ناگزیر  یا  و  ندارند  کردن  کار  وقت  یا 

هستند  وابسته  دولتی  کمک های  به 
یا اینکه ناچار می شوند به کارهایی با 
دستمزد پایین تن دهند. در هر حال 
وضعیت مالی این دسته از افراد، ضعیف 
اقتصادی  وضعیت  است.  شکننده  و 
ضعیف، فقر و درآمد پایین و استمرار 
کیفیت  روی  بر  زمان  مرورِ  به  آن، 
آموزش، تربیت و بزرگ کردن بچه ها 
تاثیر منفی گذاشته و آنها را از بسیاری 
آن  از  کودکان  دیگر  که  امکاناتی  از 
نداشتن  می سازد.  محروم  برخوردارند 
برای  تخت  نداشتن  جداگانه،  اتاق 
نداشتن  مطالعه،  میز  نداشتن  خواب، 
لباس و تغذیه مناسب، شرکت نکردن 
در فعالیت های فوق برنامه و برنامه های 
یا  مدرسه  مسافرت های  و  تفریحی 
مسافرت های خانوادگی به خاطر کمبود 
پول و … همه اینها بر روی راندمان 
شخصیت  رشد  و  بچه ها  تحصیلی 
آنها تاثیر گذاشته و باعث می شود که 
دوره  نتوانند  کودکان  این  از  بسیاری 
متوسطه را به پایان رسانده و بخشی 
از آنها ناچار به ترک مدرسه می شوند. 
بخشی از این کودکان، در نوجوانی به 
کارهای »خالف« هم کشیده می شوند. 
نهایتا آنکه بسیاری از این کودکان که 
بزرگ شده اند، در  فقیر  در خانواده ای 
فقر می مانند و بعدها، خود یک خانواده 
فقیر جدید درست می کنند، با فرزندانی 
که از همان آغاز در فقر چشم به جهان 
می گشایند. این دایره ی فقر و نابرابری 
در دو دهه ی گذشته در آلمان به  شدت 
افزایش یافته است. وجود ۴٫۴ میلیون 

نمایی از بازار تبریز با قدمت هزار سالسلطانی فر ابراز امیدواری کرده تا پایان سال ۹۸ استقالل و پرسپولیس خصوصی شوند

کودک فقیر در آلمان هشداری است 
بر این واقعیت که این چرخه معیوب 

همچنان ادامه دارد و باید پایان یابد.
اجتماعی،  تامین  خدمات  کاهش 
بی توجهی یا کم توجهی احزاب بزرگ و 
در قدرت در آلمان به مسائِل اجتماعی، 
به ویژه در دو دهه گذشته باعث شده 
تا بخش بزرگی از مردم از این احزاب 
رویگردان شوند. بخشی به حزب دست 
راستی »آلترناتیو برای آلمان« گرایش 
پیدا کرده و بخشی نیز از شرکت در 
از  فشار  می کنند.  خودداری  انتخابات 
بدنه اجتماع، از همه قشرها، به دولت 
برای بازنگری در این سیاست افزایش 
یافته، اما اصالحاِت تا کنونی نتوانسته 
یکی  را جلب کند.  معترضان  رضایت 
از همین گروه های اجتماعی معترض، 
مادران و پدران تک سرپرست هستند. از 
همین روست که روز شنبه 11 ماه مه 
با شعار »دیگر کافیست/ بس مان است!« 
به خیابان ها می آیند تا سیاستمداران را 

به اقدامات موثر فرا بخوانند.
سیاستمداران در آلمان باید در این 
موثرتر  موازنه ای  به  ثروتمند  کشور 
ثروت و عدالت  بین  تا کنون  آنچه  از 
بیاندیشند.  کرده اند  ایجاد  اجتماعی 
ثروت  توزیع  نابرابرِی  و  فقر  گسترش 
پیش  چالش های  از  یکی  جامعه  در 
اگر  است.  آلمان  بزرگ  احزاب  روی 
این احزاب نتوانند به این موضوع پاسخ 
مناسب بدهند اعتراض های اجتماعی 
مشابه »جلیقه زردها«ی فرانسه تشدید 
شده و به ویژه بی اعتمادی رای دهندگان 
به آنها بیش از آنچه االن هست افزایش 
خواهد یافت به نحوی که ممکن است 
ایالتی و سراسری آینده،  انتخابات  در 
آرایش سیاسی به گونه ای تغییر کند 
که حذف یا کم رنگ شدن برخی از این 
احزاب را به دنبال بیاورد. وضعیتی که 
پیامد آن می تواند قدرت گرفتن احزاب 
راست بوده یا آنکه به دلیل پایین آمدن 
میزان آرای احزاب بزرگ، ائتالف احزاب 
و تشکیل دولت آینده بسیار دشوار شود 
و همه اینها ثبات سیاسی و اقتصادی را 
در دنیای گلوبال و پُر رقابت، شکننده تر 
خواهد کرد. موقعیتی که اقتصاد آلمان، 
است،  متکی  صادرات  بر  اساسا  که 
مدت  برای  را  آن  می تواند  به سختی 

طوالنی تحمل کند.
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» ادامه دارد«           

=دو ماجرا، یکی مصاحبه 
سرافراز  محمد  افشاگرانه 
و دیگری، کنفرانس خبری 
افشاگرانه علی دایی پس از 
برکناری اش از سرمربیگری 
باشگاه سایپا، نشانگر جنگ 
مختلف  سطوح  در  قدرت 
البته  صد  و  حاکم  مافیای 
د  فسا شگفت آور  عمق 
جمهوری  در  تبهکاری  و 

اسالمی است.
=بدون تعارف، افرادی که 
پس از معزولی و اخراج یاد 
شفاف سازی  و  افشاگری 
می افتند، خود بیش و کم به 
انواع مفاسد آلوده هستند. 

اشخاص  اظهارات  آنچه   -
اهمیت  واجد  را  نامبرده 
استفاده  امکان  می کند، 
برای  آنها  گفته های  ز  ا
واقعیت  این  مستندسازی 
برای قدرت های جهان است 
که: یک مشت گانگستر بر 

ایران حکومت می کنند. 
اول  نیمه    - مصدقی  یوسف 
اردیبهشت ماه 139۸، پر بود از وقایع 
خود،  بجای  کدام  هر  که  اتفاقاتی  و 
می توانند محل تأمل و توجه باشند. از 
دستگیری کارگران ناراضی و معلمان 
معترض گرفته تا اجرایی شدن پایان 
نفت  واردکننده  کشورهای  معافیت  
ایران از تحریم های ایاالت متحده، از 
صعود قیمت دالر، اتومبیل و ماکارونی 
گرفته تا ماجرای صف کشیدن بخش 
ایران جلوی  از ملت »فهیم«  بزرگی 
پمپ بنزین ها برای پر کردِن حتی یک 
باک بنزین بیشتر با نرخ 1000 تومان، 
از قیام دوباره مردم ونزوئال علیه دولت 
فاسد نیکالس مادورو گرفته تا اعزام 
ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به خلیج 
فارس، از درگذشت بیژن صفاری گرفته 

تا مرگ بهمن کشاورز، همه  بجای 
خود موضوعاتی هستند که جای تأمل 
دارند. از نظر نگارنده اما، چشمگیرترین 
اتفاق این بازه زمانی، هیچکدام از موارد 

یادشده نیست.
طی این مدت کوتاه، دو ماجرای به 
ظاهر نامرتبط اما در اصل مربوط به 
یکدیگر، بیش از هر موضوع دیگری، 
بحران بی درمان و بنیان َکِن فساِد عارض 
بر جمهوری اسالمی را نمایش دادند. 
این دو ماجرا، یکی مصاحبه افشاگرانه 
محمد سرافراز )رئیس سابق و معزول 
»صدا و سیما«( با عبدالرضا داوری )از 
دیگری،  و  بود  احمدی نژاد(  نزدیکان 
کنفرانس خبری افشاگرانه علی دایی 
سرمربیگری  از  برکناری اش  از  پس 
باشگاه سایپا. همزمانی این دو حادثه 
اما  است،  اتفاقی  چند  هر  رسانه ای، 
هماهنگی محتوای آنها، نشانگر جنگ 
قدرت در سطوح مختلف مافیای حاکم 
و صد البته، عمق شگفت آور فساد و 

تبهکاری در جمهوری اسالمی است.
مصاحبه داوری با سرافراز ، همراهی 
)بازرس  میرقلی خان  شهرزاد  تلفنی 
فرارِی »صدا و سیما« و نماینده جدید 
خود  با  هم  را  خاورمیانه!(  در  اهلل 
داشت. دونوازی شهرزاد و محمد بعالوه 
از  بیشتر  عبدالرضا،  تک مضراب های 
سوگوارانه  یا  حماسی  آهنگی  اینکه 
را به شنونده القا کند، نغمه ای پوچ و 
جفنگ از شرایط ناهنجار کشور را به 
گوش مخاطب رساند. برای درک میزان 
پوچی این مصاحبه، اگر اعصاب قوی و 

حوصله کافی داشته باشید، می توانید 
ویدئوهای اخیر شهرزاد میرقلی خان در 
یوتیوب را ببینید که خطاب به خامنه ای 
)یا به قول خودش علی بابا!(، مطالبی 
کدهای  با  همراه  بی ربط  و  پراکنده 
امنیتی اظهار و ضمن آنها با تهدید رهبر 
جمهوری اسالمی، تقاضاهایی را مطرح 
می کند. چاشنی این ویدئوهای کذایی، 
مقادیری حرف های آبکی »ِعرفونی« و 
آیات قرآنی است که در بعضی جاها 
با موسیقی و صدای خش دار شهرام 
شکوهی همراه شده اند. به این معجون، 
غمزه ها، غمیش ها و عشوه های شتری 
شهرزاد میرقلی خان را هم اضافه کنید 
تا به میزان فرح افزایی این محصوالت 

افشاگرانه پی ببرید.
تا اینجای کار، آنچه از رفتار سرافراز و 
میرقلی خان دستگیر می شود این است 
که آنها برای تسویه حساب با کسانی که 
موجب عزل و زوالشان در مراتب قدرت 
به قدر  باال زده اند و  شده اند، آستین 
وسع و اطالعات شان دنبال باج گیری 
دسته  و  دار  و  خامنه ای  مجتبی  از 
آدمکش او به ویژه حسین طائب )رئیس 
سازمان اطالعات سپاه( هستند. اوباش 
احمدی نژاد  محمود  اطراف  و دزدان 
هم در جریان این باجگیری، همراه 
سرافراز شده اند تا تالفی بالهایی را که 
اطالعات سپاه طی این چند سال اخیر 
سِر دانه درشت هایشان )مشایی، بقایی، 
جوانفکر و…( آورده، در آورند. نهایت 
ساده لوحی است اگر خیال کنیم از این 
درگیری ها و تسویه حساب های داخل 
»شرکت سهامی جمهوری اسالمی«، 

قرار است نفعی به مردم برسد.
افشاگری علی دایی علیه  ماجرای 
سایپا  باشگاه  آدمکش  مدیرعامل 
از  هم  دولق(  درجزی  غفور  )سردار 
جنس رفتار محمد سرافراز و شهرزاد 
میرقلی خان است با این تفاوت که دو 
طرف این ماجرا به الیه های پایین تر 
مافیای حاکم بر ایران مرتبط هستند. 
در اینکه علی دایی مشهورترین بازیکن 
تاریخ فوتبال ایران است و افتخارات 
زیادی برای خودش و تیم ملی فوتبال 
ایران کسب کرده شکی نیست اما در 

این موضوع هم نباید تردید کرد که 
کار  در  موقعیت اش  حفظ  برای  او 
مربیگری و همچنین مراقبت از منافع 
مالی و تجاری حاصل از انواع کسب 
قدرت  کنار  در  کارهایش، همواره  و 

حاکم بوده نه در برابر آن.
علی  همراهی  نمونه  مشهورترین 
سال  اسفند  در  قدرت  با  دایی 
از  مستقیم  او  که  زمانی   ،13۸6
احمدی نژاد  معاون  علی آبادی  سوی 
فوتبال  ملی  تیم  عنوان سرمربی  به 
ایران منصوب شد، اتفاق افتاد. او که 
پیش از انتصابش به این ِسَمت، گفته 
بود که:»هر کس که البی اش قوی تر 
باشد، سرمربی تیم ملی خواهد شد«، 
پس از کسب شغل سرمربیگری تیم 
ملی، در برنامه نود گفت که: »من با 
خدا البی کردم«. از آنجا که، البیگران 
در تمام دنیا از دغلکارترین موجودات 
آدم  هیچ  که  است  بعید  روزگارند، 
هوشیاری، بتواند به گوینده دو جمله 
باال– حاال هر که باشد- اعتماد کند. 
از اینها گذشته، به نظر شما، مدعِی 
را چه  با خدا، مخاطبش  البی کردن 

فرض کرده است؟!
ین  ا تمام  بنگریم،  نیک  چون 
افشاگری ها و مچ گیری ها زمانی اتفاق 
افتاده که فرد افشاگر از بازی قدرت و 
کسب منفعت دور مانده است. معموال 
سابقه چنین افراد هم چندان چنگی 
به دل نمی زند. محمد سرافراز، خود 
تعقیب  تحت  و  بین المللی  مجرمی 
به  هم،  میرقلی خان  شهرزاد  است. 

خرید  در  مشارکت  و  داللی  جرم 
تجهیزات نظامی ممنوعه، سال هایی 
را در زندان دولت فدرال  از عمرش 
ایاالت متحده گذرانده و تازه چند سال 
پیش، پس از زد و بنِد دولت اوباما با 
حکومت جمهوری اسالمی، با وساطت 
سلطان قابوِس عمان از حبس به در 
شده. علی دایی هم- که مثل شهرزاد 
میرقلی خان، همواره دم از اهلل می زند- 
شریک دزد و رفیق قافله است و در 
عین حال با حفظ باقی ِسَمت هایش، 
ارشِد  البیگِر  خودش،  گفته ی  به 
دستگاه باریتعالی است! بدون تعارف، 
اخراج  و  معزولی  از  افرادی که پس 
یاد افشاگری و شفاف سازی می افتند، 
خود بیش و کم به انواع مفاسد آلوده 
هستند. به قول شیخ نجم الدین کبری:

حاکمان در زمان معزولی
همه ِشبلی و بایزید شوند
باز چون بر سر عمل آیند

همه چون شمر و چون یزید شوند

آنچه اما اظهارات اشخاص نامبرده را 
واجد اهمیت می کند، امکان استفاده 
برای مستندسازی  آنها  از گفته های 
جهان  قدرت های  برای  واقعیت  این 
بر  گانگستر  مشت  یک  که:  است 
ایران حکومت می کنند. ممکن است 
برخی از خوانندگان این سطور، بنا بر 
عادت همیشگی شان، به طعنه سری 
تکان دهند و با پوزخند اظهار لحیه 
انگار خیلی  کنند که: »ای آقا! شما 
از مرحله پرتی. از همون چهل سال 
پیش هم معلوم بود که اینا همشون 
گانگسترند. همه قدرت های دنیا هم 
اینو می دونن و دستشون هم با اینا 
نباشید  ساده  آقا  کاسه اس.  یک  تو 
این قدر و…«. نگارنده هرگاه از بد 
هوشمنداِن  چنین  پست  به  حادثه 
بازی خواِن سیاست شناسی می خورد، 
از اولین گریزگاه ممکن استفاده کرده 
و ایشان را غرق در انگبیِن دانش شان 

تنها می گذارد.
اینجا اما فقط برای تمام کردِن رشته 
از  تا پیش  سخن عرض می شود که 

ایاالت  در  ترامپ  جمهوری  ریاست 
 متحده، بیشینه دولتمردان این کشور 
هر چند جمهوری اسالمی را حکومتی 
اما  ایدئولوژیک می دانستند،  و  تندرو 
چنانکه باید و شاید از ماهیت مافیایی 
و تبهکارانه این حکومت مطلع نبودند 
یا به آن اهمیت نمی دادند. تنها پس 
تدریجی  بازگشت  و  ترامپ  ظهور  از 
بازها به سیاست آمریکا، با تالش های 
روشنگرانه بخشی از اپوزیسیوِن نزدیک 
به نومحافظه کاراِن حزب جمهوریخواه 
برای  تبهکار«  ماهیت »فرقه  بود که 
هیأت حاکمه ایاالت  متحده روشن شد. 
پس از این ماجرا، بازوهای مختلف این 
فرقه در سراسر عالم، تروریستی اعالم 
شدند و زیر ساطور تحریم قرار گرفتند.

که  مچگیری  و  افشاگری  گونه  هر 
آلودگاِن بریده یا مطرود فرقه تبهکار 
علیه این مافیای پلید انجام دهند، خواه 
ناخواه حکم میخ های ذخیره ای را دارند 
که به وقت مقتضی به تابوت جمهوری 
اسالمی کوبیده خواهند شد. تا آن زمان، 
روشن است که رفتار جامعه جهانی با 
گانگسترهای این شرکت سهامی، به 
یک  با  مراوده  مثل  نباید  روی  هیچ 
حکومت طبیعی و محترم در دنیای 
متمدن باشد. روشنگری در باب سرشت 
جمهوری  اصالح ناپذیر  و  جنایتکار 
اسالمی و مماشات زدایی از رفتارهای 
جامعه جهانی نسبت به این حکومت، 
در همه عرصه ها و به هر زبانی، وظیفه 
همگی براندازان از هر سلیقه و مسلک 

سیاسی است.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۱۱8(

و  خبرگیری  وسایل  زمان  آن 
از  اهالی  و  بود  محدود  خبررسانی 
آنچه در کشورشان می گذشت سریعاً 
آگاه نمی شدند. روز سوم اسفند 1299 
تهران  در  قزاق  قوای  که  حالی  در 
و  حال  پایتخت  و  بود  شده  مستقر 
کمتر  ایران  در  نداشت  عادی  هوای 
صورت  کودتایی  می دانست  کسی 
گرفته و دولت سپهدار سقوط کرده و 
رئیس دولت از ترس جان به سفارت 

انگلیس پناه برده است.
آن  در  خود  که  مستوفی،  عبداهلل 
عالی رتبه  صاحب منصبان  از  زمان 
بود،  دیپلماتیک  سوابق  دارای  و 
می نویسد: »نمی دانم چه ساعت شب 
به  شبیه  عظیمی  صدای  از  که  بود 
صدای رعد از خواب بیدار شدم. این 
صدای شلیک مهاجمین به کالنتری 
تا  که  عودالجان  ناحیۀ  )کمیسری( 
کوچۀ ما فاصلۀ زیادی نداشت، بود. 
بودم  خالی الذهن  من  چون  ولی 
اسفند،  ماه  در  هم  رعد  صدای  و 
بارندگی  که  سال  آن  در  بخصوص 
تازگی  بود،  معمول  از  زیادتر  خیلی 
کاری که کردم عوض  فقط  نداشت 
به  دنده  این  از  که  بود  دنده  کردن 
رفتم.  به خواب  غلتیده  دیگر  دندۀ 
بیرون  به  حاجتی  خانه  هم  صبحی 
و  برود  خارج  به  کسی  که  نداشت 
خبر بیاورد. این بود که بعد از صرف 
صبحانه در ساعت ۸ از اندرون بیرون 
رفتم.  بیرونی  اطاق  به سمت  آمده 
دیدم  را  خانه  نوکر  پیش اطاقی،  در 
خالی  فنجان  محتوی  سینی  با  که 
و نیم خوردۀ صبحانه از اطاق بیرون 
می آید. روز دوم حوت )اسفند( آقای 
فتح اهلل مستوفی چایمان و تب کرده 
پای کرسی اطاق بیرونی راحت نموده 
در  که  مالیات  تشخیص  ادارۀ  به  و 
مالیات  به ریاست  همچنان  اداره  آن 
مستقیم برقرار بود، نرفته بود. به تصور 
این که شاید حال برادرم بد شده و 
پیدا شده  به حکیم و دکتر  احتیاج 
باشد با اضطراب پرسیدم مگر برادرم 
بلی،  گفت  حبیب  آقا  است؟  بیرون 
آقای مؤیداالسالم هم تشریف دارند... 
مؤیداالسالم )مرحوم مؤید احمدی( 
در این اوقات در کوچۀ بیخ بست وصل 
به خانه های ما خانه ای در اجاره و در 
ما خیلی همدیگر  داشت.  منزل  آن 
را می دیدیم ولی عصرها و شب ها، و 
هیچ سابقه نداشت که صبح ها از هم 
سالم  از  بعد  باری،  کنیم...  مالقاتی 
مؤیداالسالم  آقای  احوالپرسی،  و 
صحبتی  سیاق  از  من  که  نگذاشت 
سبب  داشت  میان  در  برادرم  با  که 
این مالقات را درک کنم. گفت: از بد 

حادثه اینجا به پناه آمده ایم!
خنده  با  و  حادثه ای؟  چه  گفتم: 
و  به طور شوخی اضافه کردم: شاید 
در  مؤمنین  که  اراجیفی  به مناسبت 
به  روز گذشته راجع به حملۀ قزاق 
شهر انتشار داده اند، نظمیه )شهربانی( 
باشد. گفت:  متعّرض شما هم شده 
به! اراجیف کدام است؟ دیشب وارد 
شده و بگیر، بگیر هم راه انداخته اند، 
این ساعت عده ای را هم  تا  و شاید 
یک  کدام  هر  باری،  باشند...  گرفته 
پایۀ کرسی را گرفته مشغول صحبت 
شدیم. تلفن ها کار نمی کرد، اگر هم 
کار می کرد مصلحت نبود با این وسیله 
خبر تحصیل کنیم. تا ظهر دندان روی 
جگر گذاشته و با بی خبری ساختیم. 
بعد از ظهر نوکرها را برای تحصیل 
که  اخباری  فرستادیم.  بیرون  خبر 
از  عده ای  توقیف  می آوردند  نوکرها 
رجال و سران آزادیخواه بود، و چون 
عده ای کلّه گنده میان آنها بود، باور 
کردن این اخبار زور می برد... در حدود 
چهار بعدازظهر، میرزا مهدی مباشر 
ما از راه رسید. یک مشت اخباری که 
راجع به توقیف اشخاص و از این سر 
و آن سر جمع آوری کرده بود تحویل 
داد ولی مستند این اخبار هم همان 

شنیده های بازاری بود...«
به عنوان  تن  دو  نام  تهران،  در 
بود:  زبانها  سر  بر  کودتا  سرکردگان 

سید ضیاءالدین و رضاخان میرپنج.
نامی  مردم  برای  ضیاء الدین  سید 
کسی  را  رضاخان  نام  اما  بود  آشنا 
تا آن روز نشنیده بود و هنگامی که 
اهل شهر، اعالمیه ای را که به امضای 
بود  شده  چسبانده  دیوارها  بر  او 
می خواندند به حالت استفهام یکدیگر 

را نگاه می کردند و می پرسیدند این 
دیگر کیست؟

اعالمیه چنین بود:

حکم می کنم
مادۀ اول ـ تمام اهالی شهر تهران 
نظامی  احکام  مطیع  و  ساکت  باید 

باشند.
مادۀ دومـ  حکومت نظامی در شهر 
برقرار و از ساعت ۸ بعدازظهر غیر از 
افراد نظامی و پلیس مأمور انتظامات 
شهر کسی نباید در معابر عبور نماید.

از طرف  که  کسانی  ـ  مادۀ سوم 
قوای نظامی و پلیس مظنون به مخّل 
انتظامات واقع شوند فوراً  آسایش و 

جلب و مجازات سخت خواهند شد.
روزنامجات،  تمام  ـ  چهارم  مادۀ 
اوراق مطبوعه، تا موقع تشکیل دولت 
بکلی موقوف و برحسب حکم و اجازه 
که بعد داده خواهد شد، باید منتشر 

شوند.
مادۀ پنجمـ  اجتماعات در منازل و 
نقاط مختلفه بکلی موقوف، در معابر 
هم اگر بیش از سه نفر گرد هم باشند 

با قوۀ قهریه متفرق خواهند شد.
مغازه های  تمام  دِر  ـ  مادۀ ششم 
شراب فروشی و عرق فروشی، تئاتر و 
قمار  کلوپ های  و  سینماتوگراف ها 
باید بسته شود و هر مست دیده شود 

به محکمۀ نظامی جلب خواهد شد.
مادۀ هفتمـ  تا زمان تشکیل دولت، 
ادارۀ  از  غیر  دولتی،  دوائر  و  ادارات 

ارزاق، تعطیل خواهد بود.
مادۀ هشتمـ  کسانی که در اطاعت 
به  نمایند  خودداری  فوق  مواد  از 
محکمۀ انتظامی جلب و به سخت ترین 

مجازاتها خواهند رسید.
به سمت  ـ کاظم خان  مادۀ نهم 
کماندانی شهر انتخاب و معین می شود 
و مأمور اجرای مواد فوق خواهد بود.
۱4 جمادی الثانی ۱339
رئیس دیویزیون قزاق 
اعلیحضرت شهریاری و فرمانده 
کل قوا ـ رضا

به تدریج  بازداشت شدگان  اسامی 
محمدولی  می چرخید:  زبانها  سر  بر 
خان سپهساالر، شاهزاده عین الدوله، 
شیخ حسین یزدی، میرزا جوادخان 
ا  ز لحسین میر ا عبد  ، له و لد ا سعد
فرمانفرما و دو پسرش نصرت الدوله و 
ساالرلشکر، سهام الدوله، حشمت الدوله، 
ممتازالدوله،  مجدالدوله،  قوام الدوله، 
 ، لسلطنه ا نصر  ، لسلطنه محتشم ا
 ، لسلطنه ق ا ثو و  ، لسلطنه ا ر و مشا
لسان الملک، ممتازالملک، مدیرالملک، 
سردار  معتضد،  سردار  یمین الملک، 
میرنظام  ا معظم،  ر  سردا رشید، 
سید  مدرس،  سیدحسن  همدانی، 
محمدحسین  شیخ  تدین،  محمد 
استرآبادی، سید محمد استامبولچی، 
میرزایانس  بنکدار،  محمدتقی  حاج 
وکیل ارامنه، محمدقلی سهراب زاده 

و جمعی دیگر.
مستوفی می نویسد: »این حبس ها 
به امر کیست، عجالتاً کسی از آن اطالع 

ندارد. همینقدر مردم می بینند عده ای 
قزاق با یکی دو نفر آژان می روند و 
آنها را می آورند و در قزاقخانه حبس 
می کنند. بین سید مدرس مرد آزاد و 
یمین الملک کهنه پرست، سعدالدولۀ 
عوام،  مجدالدوله  حاجی  و  مستبد 
شیخ  بازاری،  بنکدار  و  اسالمبولچی 
منّور  وارسته  مالی  یزدی  حسین 
مالک،  و  سرمایه دار  سهام الدولۀ  و 
سپهدار و عین الدوله و فرمانفرما سه 
با اختالف مرام و  نخست وزیر سابق 
مسلک و طرز فکر و راه معاش چه 
تناسبی در کار است و کدام جامعه 
این اشخاص را محکوم به حبس کرده 

است، ابداً معلوم نیست... (
آن  به محض  رئیس الوزرا،  سپهدار، 
که اطالع پیدا کرد قزاقها وارد شهر 
شده اند، در سپیده دم سوم اسفند به 
سفارت انگلیس پناهنده شد. نورمن 
در گزارش خود به لندن می نویسد »از 
آنجا که تحصن گزیدن این شخص 
در سفارتخانۀ ما ممکن بود روابطمان 
از  پس  سازد  تیره  کودتاچیان  با  را 
عاقبت  زیاد  مباحثات  و  مذاکرات 
توانستیم ایشان را متقاعد کنیم که به 
منزل خود بازگردد. نخست وزیر سابق 
هنگامی به خروج از سفارت رضایت 
داد که من رسماً تعهد سپردم به او 

آسیبی وارد نشود«.
ا  ر بازداشت شوندگان  فهرست 
اختیار  در  ضیاءالدین  سید  بی شک 
بود.  گذارده  کودتا  نظامی  فرمانده 

آنها  از  تن  دو  یکی  با  جز  رضاخان 
و  سوابق  دربارۀ  و  نداشت  آشنایی 
احوال بقیه چیز زیادی نمی دانست. 
از  »بعد  می گوید  ضیاءالدین  سید 
رضاخان  با  اسفند  سوم  شب  نصف 
در قزاقخانه نشسته بودیم که ناگهان 
گفت  ایشان  به  و  وارد شد  سربازی 
شما  می خواهند  فرمانفرما  شاهزاده 
پرسید:  رضاخان  کنند.  مالقات  را 
جا  از  فوراً  و  فرمانفرما؟  شاهزاده 
این  که  احترامی  با  دیدم  برخاست. 
بگذارد  فرمانفرما  به  می خواهد  مرد 
شود.  خراب  کار  است  نزدیک  باز 
قزاق  به  و  نشاندم  جایش  سر  را  او 
تشریف  آنجا  دقیقه  بگو چند  گفتم 
تردید  با  رضاخان  باشند.  داشته 
شد  معلوم  تحقیق  از  پس  نشست. 
به  قزاقها  ورود  از  بعد  فرمانفرما  که 
شهر به قصد پناهنده شدن به سفارت 
انگلیس از خانه اش حرکت کرد. ولی 
توقیفش  و  را گرفته  قزاقها جلویش 
که  پرسیده  مأمورین  از  او  کرده اند. 
صاحب منصب این عده کیست و آنها 
که  دیدم  میرپنج.  رضاخان  گفته اند 
با این شخص از قدیم آشنایی دارد 
و به قصد مالقاتش به قزاقخانه آمده. 
آن شب اگر می گذاشتم مالقاتی میان 
این دو آشنا صورت گیرد کار به طور 
می دیدم  زیرا  می شد  خراب  قطع 
رضاخان بیش از حد برای فرمانفرما 
اهمیت قائل است و اتصاال از جایش 
بلند می شود که او را احضار کند...«  

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱299 (

تأمالت بهنگام؛ اندر فواید معزوالن افشاگر

حاکمان در زمان معزولی/ همه ِشبلی و بایزید شوند/ باز چون بر سر عمل آیند/ همه چون شمر و چون یزید شوند رضا خان رئیس دیویزیون قزاق
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نامدار  آهنگسازان  از  1ـ 
آلمانی در قرن نوزدهم

2ـ حیوانی است ـ از وسایل 
نقلیۀ قدیمی

ـ  هواپیما  از  قسمتی  3ـ 
پیشکش 

و  فقید  روزنامه نگاران  از  4ـ 
مؤسس  و  ایران  معروف 
یکی از بزرگترین مؤسسات 

مطبوعاتی و انتشاراتی 
5 ـ رنگی است ـ مایۀ حیات 

ـ صفت برخی از سگ ها
۶ ـ دست ـ اندازه

7ـ  مزار شاه نعمت اهلل ولی در 
آنجاست ـ وی ـ زاده

8ـ  تکرار یک حرفـ   زشت 
ایرانی  خانۀ  در  معموال  ـ 

پیدا می شود
9ـ نام دسته ای از میوه هائی 
بازار  به  تابستان  در  که 

می آید ـ شجاعت
موی  رنگ  ـ  مرارت  10ـ 

گیاهی 
11ـ برتریـ  هم موبد موبدان 

است و هم آموزگار

نخست وزیران  از  1ـ 
پیشین ایران 

2ـ عمران
3ـ زرنگ ـ شادی

4ـ تکخال ـ خواننده ای 
معروف و خوش صدا 

از کشور ما 
5ـ  عصارهـ  به شیرینی 
ـ  ست  ا ل  مثا

موجودی خیالی
۶ ـ بی رونق

ز  ا ی  ثر ا ـ   7
ارنست همینگوی

ـ  است  نی  با ز ـ   8

کشوری است
9ـ باز ـ گرد خاک 

10ـ سر ـ متذکر
11ـ گرو ـ بانگ

1ـ  کاشف هر راز 
یتخت  پا ـ  ئص  نقا 2ـ 

کشوری است ـ چهره
3ـ بافتن ـ از بنادر ژاپن 

ـ  است  فصلی  ـ  برین  4ـ 
هدایت 

5ـ  از ابزار خودروـ  شهری 
در ایران ـ سر

تاریخی  شهرهای  از  ـ   ۶
هی  چا ـ  ما  ر  کشو
روزنامه های  از  ـ  است 
حرارت  ـ  ایران  قدیمی 

غیرطبیعی بدن
7ـ  میوه ای استـ  قسمتی 

از بلندی های البرز
8 ـ  درویشان می کشند ـ 

ساده لوح ـ لطیف
9ـ چشمۀ همیشه روان ـ 

شهرها ـ  لخت
کهن  تمدن های  از  10ـ 
ـ  شش  پو ـ  ن  جها

پوشاکی است

11ـ بخشی از کشور اتریش 
ـ کلبۀ محقر

12ـ خورشتـ  سهمیه بندی 
ـ از اثاثیه منزل و دفتر

صحرایی  ـ  بایگانی  13ـ 
است

ـ  عدالت  ـ  جدید  14ـ 
مأیوس

15ـ خبرچینـ  زبانی است

1ـ از شاهان ایران قبل از یورش تازیان
2ـ شعفـ  حیوانی استـ  درختی است

3ـ ترقی و بلندپایه شدن ـ تهور 
ایتالیایی  معروف  هنرپیشگان  از  4ـ 

هالیوود
از  ـ  حرف  یک  تکرار  ـ  خداوند  ـ   5

سبزیجات
۶ ـ مربی شایسته و فقید کشتی که 
بار  اولین  برای  را  ایران  تیم ملی 
ـ  رسانید  جهان  قهرمانی  به مقام 

ورزشی است
7ـ  خیال و تصورـ  گلی استـ  مزه ای 

است
8 ـ قلعه ای تاریخی در استان لرستان 

ـ دست نخورده
پوشیده  ـ  بندها  ـ  شدن  پدیدار  9ـ 

سخن گفتن
10ـ سلطان ـ سینه ـ مرّدد

ـ  است  ضمیری  ـ  چپ  طرف  11ـ 
فولکلور

12ـ شهری در ایران ـ گله ـ ترس
13ـ اجداد ـ کشوری است ـ پناهگاه

غذا  صرف  محل  ـ  است  فلزی  14ـ 
ـ چاپار

15ـ خوراکی است سنتی ـ از بالیای 
طبیعی ـ آلودگی و زشتی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

بودند  از آن خاندان هایی  برمکی ها 
که نسل اندر نسل، همه دستی در کار 

حکومت و وزارت داشتند. 
پدر خانواده یحیی برمکی در دستگاه 
عباسیان وزیر بود، پسر او جعفر هم که 
همراه و دستیار هارون الرشید بود و بعد 
از به حکومت رسیدن هارون، وزیر و 

همه کاره حکومت او شد. 
از روزهای  از هر کس دیگر،  بیش 
حکومت یحیی برمکی، قصه و افسانه 
باقی مانده است که درست یا غلط بودن 

بیشتر آنها معلوم نیست. 
دوران حکومت جعفر برمکی، عصر 
طالیی قصه های »هزار و یک شب« 
در بغداد است و خود جعفر هم همراه 
با هارون ـ حاکم شبگرد قصه ها ـ در 
نقش یک وزیر عادل و خوب به این 
بر همه  کرده. عالوه  پیدا  راه  قصه ها 
ایرانی سیاستمدار  وزیر  این  از  اینها، 
هم  بزرگ  گیاه شناس  یک  عنوان  به 

نام برده اند.
در مورد پایان دوران خوش وزارت 
برامکه، قصه های بسیاری گفته اند که 
گاهی با هم متناقض هستند. در بعضی 
قصه ها گفته اند که وقتی ازدواج صوری 
عباسه  با  وزیر(  )پسر  برمکی  جعفر 
خواهر هارون علیرغم میل هارون، به 
و خبر  تبدیل شد  واقعی  ازدواج  یک 
بچه های آنها به هارون رسید، هارون 

دستور داد جعفر را از وسط نصف کنند. 
بعد هم آتش عصبانیتش فوران کرد و 

دامن باقی خانواده را گرفت.
یحیی  که  است  این  دیگر  حکایت 
برمکی و خانواده اش آن قدر پولدار و 
هارون الرشید،  که  بود  شده  قدرتمند 
هم  و  بود  ترسیده  قدرتشان  از  هم 
طمع به مال بی حدشان داشت؛ همین 
شد که با زیرکی نقشه چید و آنها را 
کنار گذاشت و اموالشان را باال کشید، 
طوری که می گویند: یحیی برمکی در 
حالی که در خانه خودش زندانی بود، 

از گرسنگی مرد!
این  شاید  روایت  محکم ترین  اما 
پیش،  سال   1210 حدود  که  است 
را در خانه  امام موسی کاظم  هارون 
وزیر(  )برادر  برمکی  یحیی  فضل بن 
زندانی کرده بود. فضل هم که در دل 
به امام ارادت داشت، پنهانی به ایشان 
پناه داد و امام در خانه او با آسایش 

زندگی می کرد.
 خبر این موضوع که به هارون الرشید 
رسید، عصبانی شد. و هم دستور به 
هم  و  داد  را  امام  رساندن  شهادت 
فضل بن یحیی را زندانی کرد. هارون 
و  برمکی  یحیی  سراغ  بعد،  کمی 
به  را  کدام  هر  و  رفت  پسرش   3
فجیع ترین شکل ممکن که می توانست 

کشت.

مردمک چشم، خار چشم شد
راسل متولد 18 مه 1872 میالدی، 
است:  جالب  رکورد  یک  صاحب 
منتشر  سال   75 طی  را  کتاب هایش 
اصلی  کتاب  عنوان   70 حدود  کرد، 
نوشت، مجموعه آثار کوتاه ترش به 1۶ 
جمع آوری  دارد  هنوز  و  رسیده  جلد 
می شود، و فقط فهرست نوشته هایش 
3 جلد می شود. از نوجوانی تقریباً روزی 
وقت  هیچ  و  می نوشت  کلمه   3000
نوشته های فی البداهه اش را، حتی دربارۀ 
پیچیده ترین مسائل، تصحیح نمی کرد. 
برای همین هم به چشم خود، غلط بودن 

بسیاری از تئوری هایش را دید.
پدربزرگ راسل، دو دوره نخست وزیر 
دوک  پدربزرگش  پدر  بود.  انگلستان 
بدفورد، مادرش کنتس کارالیل، پدرش 
ویسکنت امبرلی و پدرخوانده اش جان 
اِرسل  بود. خودش هم  میل  استوارت 
راسل سوم شد، نامی که می گفت فقط 
به درد رزرو هتل می خورد. در سه سالگی 
مادر و خواهر، در چهار سالگی پدر و در 
دست  از  را  پدربزرگش  سالگی  شش 
کنتس  یک  که  مادربزرگش  با  و  داد 
و  عمه  کرد.  زندگی  بود،  اسکاتلندی 
دایی راسل جنون داشتند. پدرش هم 
صرع داشت و افسرده بود. بعدها معلوم 
شد یک پسر و دو نوه اش هم بیماری 
اسکیزوفرنی شدید دارند. در حقیقت، 
ظهور راسل در چنین خانوادۀ متفکری، 
حاصل یک اشتباه بود. راسل در نوجوانی 
بسیار تنها و مهم ترین عالقه اش جنس 
مخالف بود! تا این که برادرش دستش را 
گذاشت توی دست اقلیدس و »ریاضیات 

از خودکشی نجاتش داد.«
برابری  زنان،  حقوق  طرفدار  راسل 
حال  درعین  و  سوسیالیسم،  و  نژادی 
دشمن کمونیسم، جنگ و سالح های 
میالدی  در سال 1950  او  بود.  اتمی 
»به پاس نوشته های مهم و گوناگونش 
در دفاع از ایده آل های انسانی و آزادی 

اندیشه« جایزه نوبل ادبیات گرفت.
دعا  را  راسل  مادر  و  پدر  بعضی ها 
می کنند و او را به عنوان »پیامبر زندگی 
چون  می پرستند،  منطقی«  و  خالق 
اتمیسم  فلسفه کرد،  قاطی  را  تحلیل 

قضیۀ  و  راسل  پارادوکس  و  منطقی 
قوری را توی فلسفه جای داد و ثابت 
گزاره های  مشتی  ریاضی  حقایق  کرد 
بی اهمیت اند. بعضی ها هم نمی خواهند 
سر به تن راسل باشد، چون می گویند 
فلسفه را با علم تجربی و منطق به گند 
اخالق  و  متافیزیک  اهمیت  کشید، 
قرائتی  فلسفه،  از  و  کرد  کمرنگ  را 

ژورنالیستی ارائه داد.
راسل »راز شاد زیستن را درک این 
بسیار  جهان  که  می دانست  حقیقت 
زشت، بسیار زشت و بسیار زشت است«. 
کل مشکل دنیا را در این می دید که 
»ابلهان همیشه به خودشان مطمئن اند، 
سر  به  شک  در  همیشه  دانایان  ولی 
مشخص  »جنگ  می گفت:  می برند«. 
نمی کند حق با کیست، فقط مشخص 
می کند چه کسی زنده می ماند.« تقریباً 
به قول  و  داد  هر 20 سال زن طالق 
آتش  با  را  بعدی  سیگاری ها، »سیگار 
در 98  می کرد«.  روشن  قبلی  سیگار 
زندگی خیلی  از  نوشت: »من  سالگی 
لذت برده ام و آرزو می کنم بتوانم باز هم 
زندگی کنم.« اما ظاهراً زن آخرش که 
کرسی ادبیات انگلیسی داشت و حساب 
کار دستش بود و زنگ خطر 18 سال 
زندگی مشترک را خوب درک می کرد، 
با  را  راسل  خاکستر  سن  همین  در 

دست های خودش به باد داد.

كه زمین چركین است!

برتراند راسل
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داستان را به احتمال زیاد شنیده اید؛ 
جوانی  در  که  ـ  سوئدی  نوبل  آلفرد 
از  بعد  ـ  بود  متبحری  شیمی دان 
و  نیتروگلیسیرین  روی  کار  مدت ها 
انفجاری آن، در سال 18۶7  خواص 
را  آن  و  کشف  را  دینامیت  میالدی 
اختراع  این  کرد.  ثبت  خود  نام  به 
ثروت  یک  کوتاهی،  زمان  مدت  در 
افسانه ای برای او جمع کرد اما کشف 
نیت  و  هدف  خالف  بر  نوبل،  بزرگ 
ویرانی  و  جنگ  در  او،  صلح طلبانه 
هم به کار گرفته شد و همین باعث 
برای همین  نوبل شد.  عذاب وجدان 
یک سال پیش از مرگش ـ در سال 
تمام  کرد  وصیت  ـ  میالدی   1895
ثروتش و عواید ناشی از سرمایه گذاری 
آن وقف اهدای جایزه به افرادی شود 
بشریت  به  را  فایده  بیشترین  که 
به  جایزه  او،  نظر  طبق  می رسانند. 
طور برابر در 5 رشتۀ فیزیک، شیمی، 
پزشکی و فیزیولوژی، ادبیات و صلح 
اقتصاد هم اضافه  اهدا می شود )بعداً 

شد(.
 5 نوبل،  جوایز  اهدای  دوره  اولین 

اندكی نوبل شناسی

سال بعد از مرگ او و در سال 1901 
میالدی انجام شد و از آن زمان، مراسم 
اهدای جوایز به طور منظم در ساعت 
هر  دسامبر   10 ظهر  از  بعد   4:30
کنسرت«  »خانه  ساختمان  در  سال 
استکهلم و درحضور خانواده سلطنتی 
سوئد برگذار شده است. البته مراسم 
اهدای جایزه صلح استثنائاً به صورت 
هم زمان در دانشگاه اسلو، پایتخت نروژ 

اجرا می شود.
را  شیمی  و  فیزیک  جوایز  برنده 
سوئد،  علوم  سلطنتی  فرهنگستان 
برنده پزشکی یا فیزیولوژی را انستیتو 
کارولینسکای استکهلم، برنده ادبیات 
جایزه  برنده  و  سوئد  فرهنگستان  را 
صلح را گروهی از نمایندگان مجلس 
نروژ انتخاب می کنند. انتخاب برندگان 
و  سخت  طوالنی،  مسیر  یزه،  جا
پیچیده ای دارد و همین یکی از دالیل 

اعتبار آن است.
حال  در  رشته  هر  در  جایزه  مبلغ 
حاضر حدود 10 میلیون کرون سوئد، 
کمی بیشتر از یک میلیون یورو )حدود 

1/5 میلیون دالر( است.
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»ترانه«، خواهر کوچکترم، با ناراحتی 
روزنامه هایتان...  از  »حیف  می گوید: 
حیف از زحمت هایتان... حیف از همه 
روزنامه نگاران که بیکار شدند... حیف از 
گنجی و زیدآبادی که به زندان افتادند... 
اصال چرا؟ چرا باید خودشان را به خطر 

می انداختند؟«
می گویم: »این همه حیف گفتن برای 

چیست ترانه؟«
می گوید: »مردم شما را از یاد برده اند. 
روزنامه هایتان را هم... اصال چه فایده 
داشت به خاطر مردمی که اینقدر زود 
همه چیز را فراموش می کنند خودتان را 
به زحمت بیاندازید و اینقدر رنج بکشید، 

چه فایده داشت... هان ژیال؟«
ترانه که تازه 20 سالش تمام شده، 
دانشجوی سال دوم پژوهشگری علوم 
اجتماعی است و این روزها به عنوان 
افکار  مرکز سنجش  با یک  پرسشگر 
را  پرسشنامه هایی  می کند.  همکاری 
که در دست دارد با عصبانیت روی میز 

پرتاب می کند و می گوید:
ـ مردم حتی نامه روزنامه هایتان را 

هم فراموش کرده اند... می فهمی؟
ـ از چه حرف می زنی ترانه؟

ـ این بار طرح نظرسنجی مرکز درباره 
مطبوعات بود.

ـ چه جالب! خب، چطور بود؟
بی حوصله نگاهم می کند و می گوید:

درباره  سئوال ها  از  تا  چند  ـ 
امروز  بود...  شده  توقیف  روزنامه های 
وقتی از پرسش شنوندگانی که به طور 
اتفاقی انتخاب شده بودند می پرسیدم 
را می خواندید،  روزنامه هایی  قبال چه 
بعضی هایشان می گفتند ما هیچ وقت 

روزنامه نمی خوانیم...
حرفش را قطع می کنم و می گویم:

ـ خب معلوم است که همه مردم 
که  این  نمی خوانند...  روزنامه  ایران 

عصبانیت ندارد.
ـ خودم می دانم! من از چیز دیگری 
عصبانی شدم... اغلب آنهایی که روزنامه 
می خواندند، می گفتند نام روزنامه هایی 
را که قبال می خواندیم از یاد برده ایم، 
فقط می دانیم تعطیل شده اند... وقتی 
از آنها خواستم بیشتر فکر کنند و به 
مغزشان فشار آوردند اکثرشان چیزی 

به یاد نیاوردند.
ـ سخت نگیر عزیزم...

پوزخندی می زند و می گوید:
تعطیلی  ز  ا سال  یک  هنوز  ـ 
مردم  وقت  آن  نگذشته،  مطبوعات 
نام روزنامه هایتان را فراموش کرده اند. 
خودتان را که البد همان هفته اول از 
یاد برده اند... بیچاره گنجی و زیدآبادی... 
دلم می خواهد به من بگویی آیا واقعا 
ارزشش را داشت که به زندان بیفتند. 
مردم نام روزنامه هایی را که گنجی و 
زیدآبادی در آن مطلب می نوشتند، از 
یاد برده اند، چه برسد به یادداشت ها و 
را  ارزشش  واقعا  ژیال!  مقاله  هایشان... 
بشوید.  بیکار  همکارانت  و  تو  داشت 
معطل  و  شده اید  بیکار  بعضی هایتان 
سر  هم  بعضی هایتان  بیکاری...  بیمه 
ماه نمی دانید چطور به صاحبخانه تان 
بگویید ببخشید! نمی توانیم این ماه هم 
اجاره مان را بدهیم، ماه بعد همه را یکجا 
می پردازیم... ژیال واقعا ارزشش را دارد... 

چرا چیزی نمی گویی؟ هان؟
***

برابر  در  روز  آن  من  عزیز!  ترانه 
پرسش هایت فقط سکوت کردم... هنوز 
نمی دانم  چون  می کنم.  سکوت  هم 
چگونه برای تو که با عشق زیاد به آینده 
امید بسته ای، بعضی از مسائل را توضیح 
بدهم. برای تو که هنوز خیلی از مسائل 

این دنیای پیچیده را نمی شناسی.
کوچکتر که بودی، هر بار که مطلبی 
از احمد زیدآبادی را می خواندی، به من  
می گفتی: »خیلی قشنگ می نویسد... 

خیلی...«
گفتم  زیدآبادی  به  بار  یک  من  و 
از خواندن مطالب  خواهر 14 ساله ام 
تو خیلی لذت می برد. برای من خیلی 
عجیب است که دختری در این سن و 
سال بتواند مطالب سیاسی تو را درک 
زیدآبادی  و  ببرد  لذت  آن  از  و  کند 
گفت: »اصال هم عجیب نیست. تا به 
حال خیلی از نوجوانان همسن و سال 
خواهرت توانسته اند با مطالب من ارتباط 

خوب برقرار کنند.«
این که تو را به  ... ترانه! من برای 
تالش بیشتر وادار کنم، می گفتم ببین! 
این جوان که از شهر کوچک و محروم 
سیرجان برخاسته، چه خوب پیشرفت 
او  کرده... تو هم اگر می خواهی مثل 
با عالقه زیاد  او  باید همچون  بشوی، 
هی  کنی...  مطالعه  و  بخوانی  درس 
بخوانی و بخوانی. چند روز پیش که 
خودت را برای امتحانات دانشگاه آماده 

می کردی، یک لحظه کتابت را به کناری 
گذاشتی و پرسیدی:

ـ چرا باید خوب درس بخوانم. وقتی 
که زیدآبادی و گنجی با آن همه کتابی 

که خوانده اند، اکنون در زندانند.
بهتر  آینده ای  تا  می روی  دانشگاه 
در انتظارت باشد، چه پاسخی بدهم... 
ترانه! من خیلی به پرسشهای تو فکر 
کرده ام. می دانی بعد از این همه فکر 
کردن تصمیم گرفته ام به تو چه پاسخی 
بدهم. می خواهم به تو بگویم: »منتظر 
و  گنجی  و  زیدآبادی  وقت  هر  بمان! 
بقیه روزنامه نگاران از زندان آزاد شدند، 
را  ارزشش  که  بپرس  آنها  از  خودت 
داشت که رنج زندان را تحمل کنید... 
ارزشش را داشت که این همه مرارت 

را به جان بخرید؟ و...
عاشقان روزنامه و روزنامه نگاری

از طرفی همه شان یکجورند. از طرفی 
احساسات  دارند.  فرق  هم  با  کامال 
متفاوت، ایده های گوناگون، سلیقه های 
مختلف و... اما هرچه هست، همه آنها 

روزنامه نگارند.
این روزها، جسمشان خسته به نظر 
می رسد و چشم هایشان مملو از غم... 
رنجش  دچار  زود  خیلی  روزها  این 
وقت ها حتی دچار  بعضی  می شوند... 
چه  روزنامه  در  مگر  می شوند...  تنفر 
خبر است؟ من این سئوال را از اغلب 
آنها پرسیده ام... اما انگار سئوال کردن 
بی فایده است. چون نمی توانند حالت 
واقعی خود را برای تو تشریح کنند... 
خبر  و خودشان  شده اند  عاشق  انگار 
ندارند... عاشق روزنامه... و از ترس این 
که نکند دوباره نتوانند در روزنامه کار 
کنند، غصه می خورند... غصه می خورند 
و پیر می شوند... مگر در روزنامه چه 

خبر است؟
***

»هنگامه شهیدی، زنی جوان، شاداب 
و پرانرژی است که کمتر می تواند یک جا 
بند شود، مدام در حرکت است. از این 
سوی تحریریه به آن سوی تحریریه، از 
این طبقه به آن طبقه، از این روزنامه به آن 
روزنامه، از این سر شهر به آن سر شهر...

هنگامه که با وجود چادر مشکی اش 
خیلی آراسته لباس می پوشد، جلوه ای 
از یک زن مسلمان شیک پوش را به 
که  جذاب  زن  می گذارد.این  نمایش 
همواره  مطبوعات  تعطیلی  از  پیش 
لبخند گرمی بر لب داشت و در نگاه اول 
احساس شادی را به تو منتقل می کرد، 

این روزها غمگین به نظر می رسد. 
ـ چرا هنگامه؟ چرا این روزها اینقدر 

افسرده ای؟
ـ این روزها همه اش منتظرم اتفاق 
ناگواری بیفتد و حوادث بدی بر من 

نازل شود.
ـ چرا؟

ـ نمی دانم. خودم هم نمی دانم چرا... 
این حس  مطبوعات  تعطیلی  از  بعد 
این  نکرده...  ترک  مرا  هم  لحظه ای 
روزها احساس سرگردانی می کنم. انگار 
یک جوری بین آسمان و زمین معلق 
می کنم.  بالتکلیفی  احساس  هستم... 
من عاشق کارم بودم. روزنامه نگاری را 
می گویم. خودت می دانی که از صبح تا 

شب در روزنامه بودم...
ـ یادم هست... اتفاقا همیشه از خودم 
می پرسیدم چطور می تواند با داشتن شوهر 
و بچه اینقدر برای روزنامه وقت بگذارد.

ـ روزنامه نگاری آنقدر به من روحیه 
می بخشد که وقتی به خانه می رسیدم، 
با نشاط بیشتری به همسر و فرزندم 
در  من  وقت  تمام  کار  می پرداختم... 
روزنامه هیچ وقت باعث نارضایتی آنها 
نشد... البته شاید خیلی از سختی ها را به 
خاطر من تحمل می کردند اما هیچ وقت 
ناراضی نبودند. همسرم وقتی عشق مرا به 
روزنامه می دید نشاط پیدا می کرد... او نه 
فقط هیچ وقت مانع فعالیتم نشد، بلکه با 
تمام وجودش مرا تشویق می کرد. شاید 
اگر تشویق ها و کمکهای او نبود، من 
هیچ وقت نمی توانستم روزنامه نگار بشوم.

سوژه های  پیگیری  در  هنگامه 
خبری اش روز و شب نمی شناخت.

زن  روزنامه  خبرنگار  که  »زمانی 
بودم، با زحمت فراوان توانستم از دکتر 
خرازی، وزیر امور خارجه، برای انجام 
یک مصاحبه اختصاصی وقت بگیرم. 
وقتی مصاحبه تمام شد و به روزنامه 
بازگشتم، ساعت از یازده شب گذشته 
بود. همان موقع خبر رسید که فروهر 

ها به قتل رسیده اند. خیلی سریع به 
همراه عکاس روزنامه، عباس کوثری، 
سوار اتومبیل شدیم و به طرف خیابان 
هدایت رفتیم... وقتی به حوالی منزل 
انتظامی  نیروهای  رسیدیم،  فروهرها 
و امنیتی خیابان را بسته بودند و به 
اتومبیل ها اجازه عبور نمی دادند. چاره ای 
نبود. از اتومبیل پیاده شدیم و پیاده به 

راهمان ادامه دادیم.«
خانه  جلوی  به  هنگامه  وقتی   ...
فروهرها رسید که جنازه آنها را پیچیده 
در داخل پتو از خانه بیرون می آوردند.

که  پتوهایی  بود...  خونین  »پتوها 
پیکر بی جان فروهرها را در خود جای 
داده بود... یک لحظه قلبم فروریخت و 
چشمانم سیاهی رفت... احساس کردم 
نمی توانم چیزی بگویم، چیزی بپرسم 
و چیزی بنویسم. اما خیلی زود به خود 
آمدم. من خبرنگار بودم و باید این خبر 
را صبح به روزنامه می رساندم... من برای 
غصه خوردن به آنجا نرفته بودم. خیلی 
اما هرجور بود بر خودم  بود...  سخت 
بستگان  و  با دوستان  و  مسلط شدم 
فروهرها که به شدت گریه می کردند، 
مصاحبه کردم... وقتی مصاحبه ها تمام 

شد، ساعت سه بامداد بود.«
***

هنگامه سال 1354 در مشهد تولد 
یافت و در همان شهر هم بزرگ شد. 
پدر و مادرش هر دو معلم هستند. چهار 
خواهر و دو برادر دارد... از دانشگاه آزاد 
لیسانس  فوق  تهران  واحد  اسالمی 
»همه  است.  گرفته  ارتباطات  علوم 
پیشرفت های تحصیلی ام را در دانشگاه 
مدیون مجتبی، همسرم هستم. و همین 

طور پیشرفتهای کاری ام را... او مرا و 
کارم را خیلی خوب می فهمد.«

گرفتی  تصمیم  شد  چطور  ـ 
روزنامه نگار بشوی؟

ـ اولش به خاطر تندنویسی بود. من 
تندنویسی را خیلی دوست داشتم... در 
دوران راهنمایی و دبیرستان با عالقه 
تندنویسی  را  معلمها  درسهای  زیاد 
از تندنویسی  می کردم... لذت خاصی 
می بردم. تندنویسی برای من عادت شده 
بود... آنقدر کامل و درست می نوشتم که 
در پایان هر کالس، همشاگردی هایم 
برای  و  می گرفتند  من  از  را  جزوه ها 
وقتی  می کردند...  تکثیر  خودشان 
خبرنگارها را می دیدم که تند و تند 
می نویسند، نخستین جرقه در ذهنم 
که  من  می گفتم  خودم  شد...با  زده 
تندنویسی ام این قدر خوب است، حتما 
می توانم خبرنگار خوبی بشوم... اما سالها 
بعد فهمیدم برای این که آدم خبرنگار 
خوبی باشد، باید توانمندی های زیادی 
در  تندنویسی  شاید  که  باشد  داشته 

برابر آنها چندان مهم نباشد... اما به هر 
حال به خاطر تندنویسی تصمیم گرفتم 

روزنامه نگار بشوم.
دوران  در  را  روزنامه نگاری  هنگامه 
دانشجویی اش با هفته نامه »فرهنگ 
آفرینش« شروع کرد. بعد از آن )سال 
1375( به روزنامه »اخبار اقتصادی« 
رفت و بعد هم »ابرار« اقتصادی. خیلی 
به  اصلی اش  عالقه  که  فهمید  زود 
مسایل سیاسی است نه اقتصادی. به 
همین خاطر بود که وقتی فائزه هاشمی 
روزنامه »زن« را راه اندازی کرد، به آنها 
ملحق شد. با تعطیلی »زن« به روزنامه 
ایران رفت و بعد هم روزنامه های »پیام 

آزادی« و »آفتاب امروز«.
ـ هنگامه! تو تا کنون تعطیلی دو 
روزنامه را تجربه کرده ای... هربار چه 

احساسی داشتی؟
ـ وقتی حکم تعطیلی روزنامه زن 
می خندیدیم.  همه  کردند،  ابالغ  را 
خنده هایی که از سر شادمانی نبود. از 
شدت ناراحتی بود... نمی دانم چرا به 
جای این که گریه کنیم، می خندیدیم. 

خنده های مان عصبی بود اما...
سر به زیر انداخت و سکوت کرد... 
تمام  انگار  که  می زد  حرف  جوری 
میان  از  لحظه  یک  در  آرزوهایش 

دستانش گریخته است... پرسیدم:
ـ اما چی؟

سرش را که بلند کرد، قطره ای اشک 
گریه ای  با  ُسر خورد...  روی صورتش 

فروخورده گفت:
ـ اما شب که به خانه رفتم، تا صبح 
که  هم  را  امروز  آفتاب  کردم.  گریه 
تعطیل کردند، بچه ها همه می خندیدند، 

خنده هایی که بیشتر به گریه شبیه بود.
ـ این روزها چگونه ای؟

ـ خیلی بد... بدبین و ناامید... از نظر 
روحی در وضع خیلی نامناسبی هستم. 
آنقدر بد که در برخوردم با مجتبی و 
گذاشته  اثر  هم  »پارمیس«،  دخترم 
با سایر  است، همین طور در روابطم 

اطرافیانم.
ـ روزهایت را چطور می گذرانی؟

ـ بیشتر غصه می خورم. در روز چند 
ساعتی هم با نشریه »گلستان قرآن« 

همکاری می کنم.
ـ چه تصمیمی برای آینده داری؟

ـ اگر نتوانم دوباره در یک روزنامه 
از کشور  با خانواده ام  کار کنم. حتما 

خواهم رفت.
ـ تا آنجا که می دانم بعد از تعطیلی 
با  مدتی  مطبوعات،  جمعی  دسته 
یزد  آفتاب  و  نو  حیات  روزنامه های 
همکاری کردی... با این همه عالقه ای 
که به روزنامه داری، پس چرا رهایشان 

کردی؟
ـ کار در این روزنامه ها اصال برایم اقناع 
کننده نبود. فضای کاری آفتاب یزد و 
حیات نو شباهت چندانی به روزنامه 
نداشت. نه فقط مسئوالنش مطالب مان 
بلکه  کردند،  می   سانسور  شدیدا  را 
خودمان هم دچار خودسانسوری شده 
بودیم... در چنین شرایطی روزنامه نگاری 
چه فایده ای داشت... این بود که از خیر 

همکاری با این روزنامه ها گذشتم.
ـ آرزو می کنم در همین جا روزنامه هایی 
منتشر شوند که کار در آنها تو را اقناع 
کند و هرگز به فکر رفتن از ایران نیفتی.
ـ من هم تنها آرزویم همین است.

***
»زهرا مشتاق« یک خبرنگار شلوغ 
است که هر وقت وارد تحریریه می شد، 
فضا را پر از سر و صدا می کرد. با بلند 
بلند حرف زدنش، با خنده هایش که 
بدو  بدو  با  و  ندارد  تمامی  وقت  هیچ 
راه  تحریریه  در  وقت  هیچ  کردنش... 
تق  تق  می دوید.  همیشه  نمی رفت. 
پاشنه های بلند کفشهایش سروصدایش 
را دوچندان می کرد.تو وقتی خنده های 
بلندش را می شنوی و چهره خندانش 
را می بینی، با خودت می گویی خوشا به 
حال این دختر که هیچ غمی در این دنیا 
ندارد، اما واقعیت چیز دیگری است، او 

درونی پر از غم دارد.
بین،  خوش  ساده،  دختری  او 
بیشتر  که  باصفاست  و  احساساتی 
وقتها می خندد، حتی وقتی می خواهد 
گریه کند، اول می خندد و بعد اشک 
می ریزد... پر از احساس و هیجان است. 
همان  می شود،  زود خوشحال  خیلی 

طور که خیلی زود ناراحت می شود.
به نظر من مهمترین ویژگی زهرا 
مهربانی اش است. او با همه مهربان است 
و شاید به همین خاطر هم دوستان 
زیادی دارد. نزدیکترین دوستش با او 
هم نام است: زهرا حاج محمدی... یک 
زبانش  از  زری  صدتا  می گوید،  زری 
می ریزد. او زهرا حاج محمدی را زری 
صدا می زند. هم چنان که زهرا مشتاق 
می نامند.  زری  دوستانش  بیشتر  را 
مشتاق این روزها خیلی برای خودش 

نگران است.
ـ اصال نمی دانم آینده ام چه می شود؟ 
انگار در حالت اغماء هستم. حالتی که 
به  سال  چند  است  ممکن  نمی دانی 

طول بیانجامد و تازه اصال معلوم نیست 
که آخرش هم بتوانی از این اغما سالم 
بیرون بیایی. دچار یک تنهایی بزرگ 
شده ام... یک نوع تنهایی که مثل یک 
چاه عمیق مرا در خود گرفته. چاهی که 
هر لحظه عمیق تر می شود و مرا بیشتر 
در خود فرو می برد... وقتی »آفتاب یزد« 
منتشر شد و من در آن نبودم، شوکه 
شدم... با خودم گفتم یعنی بعد از این 
همه سال کار کردن دیگر کسی به فکر 
تو و به قلم تو احتیاج ندارد؟... ناراحتی ام 
یکی و دوتا نیست، از کدام یک بگویم... 
در  دوستانم  به  نکنی  فکر  وقت  یک 
آفتاب یزد، حیات نو و یا همبستگی 
حسادت می کنم، نه! به آنها حسادت 
نمی کنم، اما از خودم می پرسم چرا از 
آنها برای کار در این روزنامه ها دعوت 
کرده اند اما از من نه... شاید حرفهایم به 
نظر خیلی ها احمقانه باشد... شاید برای 
بعضی ها اصال قابل درک نباشد که کار 
کردن در روزنامه هر لحظه اش مثل یک 
زایش است. چه شبها که تا صبح پشت 
میزم می نشستم و گزارش می نوشتم... 
گزارشی که باید صبح فردا تحویل دبیر 
گروه فرهنگی، ایرج اسالمی می دادم... 
پاره می کردم...  و هی  هی می نوشتم 
وقتی زیر میزم را نگاه می کردم یک 
عالم کاغذ مچاله شده می دیدم، دیدن 
آن همه کاغذ مچاله شده و بعدش هم 
روی شان  دقت  با  که  کاغذ  همه  آن 
حس  بخش ترین  لذت  بودم،  نوشته 
میلیونها  لحظه  آن  در  اگر  بود.  دنیا 
تومان جواهر به پایم می ریختند، آنقدر 
که  گزارشی  نمی کرد.  خوشحال  مرا 
می نوشتم حاصل یک عالمه فکر، ایده، 
انرژی، زحمت و دوندگی بود... این روزها 
هیچکس به فکر ما نیست... هیچکس 
به  هیچکس  نمی کند...  ما  از  یادی 
از  یکی  او  پور...  رمضان  آقای  جز 
مطبوعات  دنیای  گمنام  استثناهای 
مطبوعات،  بی رحم  دنیای  در  است... 
تنها او به فکر ما بود... تنها او بود که در 
این روزهای پر از اندوه از ما یاد کرد.

ـ گفتی دنیای بی رحم مطبوعات... 
چرا بی رحم؟

که  این  از  قوی تر  دلیلی  چه  ـ 
خیلی زود به فراموش شدگان تاریخ 
فراموش  سرعت  به  ما  پیوسته ایم... 
قلب  در  نفهمیدیم... چون  اما  شدیم 
اما  نفهمیدیم...  بودیم،  فراموشی  این 
در  را  خودمان  وقتی  بعد  سال  چند 
یک گوشه، تنها و منزوی ببینیم، تازه 
می بریم...  پی  فراموشی  این  عمق  به 
نتوانم  وقت  هیچ  دیگر  که  می ترسم 
به محیط روزنامه برگردم... هیچ وقت.

ـ زری جان! برای بازگشت به روزنامه 
هنوز خیلی فرصت داری... چرا این همه 

ناامیدی... هان؟
ـ هیچ معلوم نیست... شاید آن روز 
که مطبوعات از محدودیتهای امروز رها 
روز  آن  مطبوعات  آدمهای  ما  شدند، 
نباشیم... شاید آن روز اصال یارای کار 
کردن نداشته باشیم. همه اش می ترسم 

مثل محمدعلی فردین شوم.
ـ چرا فردین؟

در حسرت  پایان عمر  تا  فردین  ـ 
بازگشت به سینما سوخت و آخرش هم 
این حسرت را با خودش به گور برد... 
می ترسم من هم حسرت بازگشت به 

روزنامه را با خودم به گور ببرم.
از  رنگ  کردم...  نگاهش  مبهوت 
چهره اش پریده بود... از گوشه چشمش 
باریکه های اشک سرازیر شد با صدای 
یک حسرت  »این  گفت:  غصه دارش 
عمیق است... حسرتی که شاید تا آخر 

عمر مرا رها نکند.«
***

زری متولد 1350 در تهران است. 
مادرش عراقی و پدرش تهرانی است. 
دانشجوی تئاتر در دانشگاه آزاد واحد 
فارغ التحصیل دوره دو ساله  و  تهران 
و  آموزش  مرکز  از  روزنامه نگاری 
مطالعات رسانه هاست. به قول خودش 
در هر روزنامه ای که فکرش را بکنید 
کیهان،  راست:  تا  از چپ  کرده...  کار 
و  امروز  آفتاب  آزاد،  زن،  ابرار،  اخبار، 

چند نشریه سینمایی.
»ای کاش یک روز صبح از خواب 
این  در  آنچه  هر  ببینم  و  شوم  بیدار 
مدت برما رفته، خواب بوده... یک خواب 
طوالنی و پریشان... آن وقت با عجله 
لباسم را بپوشم و به روزنامه بروم. ای 
کاش یک بار دیگر اتفاق بیفتد که قدم 
به تحریریه آفتاب امروز بگذارم و آقای 
رمضان پور با همان اخم همیشگی اش 
نگاهم کند، یعنی این که باز هم که 
دیر کردی!... و آقای اسالمی با همان 
بزند  طعنه  همیشگی اش  خونسردی 
که این چه خبری است که در صفحه 

گذاشته ای؟«

اشک ها و شادیها در جهان روزنامه نگاری
به خواهر 20 ساله ام که می گوید برای این مردم فراموشکار چرا باید فداکاری کرد، چه 

پاسخی بدهم؟

اشاره
ـ  او  زیرا عشق  می خورد  و غصه  می ریزد  اشک  مشتاق  زهرا 
روزنامه نگاریـ  را از دستش گرفته اند. او دیگر آن خبرنگار شلوغ 

و پرتحرک نیست. غمگین و افسرده است...
هنگامه شهیدی لبخند گرمی را که همیشه بر لب داشت گم کرده 
است. خود را بین زمین و آسمان معلق حس می کند. نگران است. 
می گوید من عاشق کارم بودم. کار روزنامه نگاری. همسرم وقتی 

عشق مرا به روزنامه می دید نشاط پیدا می کرد. 
با تعطیل روزنامه ها و برقراری سانسور، در دوره حکومت »اصالح 
طلبان«، خاکستر سرد بر آتش عشق روزنامه نگاران نشست.ژیال 
این  دوم خردادی  مطبوعات  در  همکارانش  زبان  از  یعقوب  بنی 

داستان تلخ را باز می گوید...
و  می خورند  »روزنامه نگاران  غصه  کتاب  که  می شویم  یادآور 
پیر می شوند« از طرف نشریه »روزنگار« در تهران چاپ و منتشر 

شده است

»دنباله دارد«           

۲۰

ژیال
بنی یعقوب

هنگامه شهیدی محمد علی فردین



صفحه ۱5 ـ Page 15 ـ شماره ۱۶۷۶
 جمعه 10 تا پنجشنبه 1۶ مه 2019

را در مدارس ممنوع کرده. بر مبنای 
»دی جی«  فعالیت  دستورالعمل  این 
یا گروه های موسیقی خارج از مدرسه، 
ورود آقایان به مدارس دخترانه، استفاده 
از ترانه هایی خارج از کتاب های درسی 
مدارس و تک خوانی دختربچه ها ممنوع 

شده است!
از سوی دیگر، برخی منابع خبری 
پرورش  و  آموزش  وزارت  می گویند 
با  مدارس  در  طرحی  اجرای  پی  در 
عنوان »سه دقیقه با نشاط در کالس« 
است که برخی حرکات بدنی همانند 
تمرین های ورزشی را به دانش آموزان 

یاد می دهد.
فرهنگی،  مدیرکل  رمضانی  علی 
پرورشی  فضاهای  و  اردوها  هنری، 
آموزش و پرورش از ارائه دستورالعمل 
برای سرود  مدارس  به  وزارتخانه  این 
و  داده  در سال گذشته خبر  مدارس 
گفته که در این دستورالعمل »نکاتی که 
دغدغه به حساب می آید« آمده است.

برمبنای این دستورالعمل، در گروه 
تک خوانی  »اجرای  دختران  سرود 
ممنوع است« و باید »در تولید و ساخت 
سرود مدارس به منظور نیل به اهداف 
آموزشی و تربیتی و درک بهتر مفاهیم 
و محتوا، اشعار کتب درسی مالک کار 

قرار گیرد.«
آنگونه که این مقام آموزش و پرورش 
اعالم کرده، باید »مسئولیت تهیه سرود 
معلمان  با  کتاب های درسی  اشعار  از 
باشد.« وی همچنین افزوده »ما تأکید 
کرده ایم همکاری آقایان به عنوان مربی 
فنی، رهبر گروه، مشاور و... در مدارس 
دخترانه اکیداً ممنوع است و اعالم شد 
اگر با چنین موردی مواجه شویم شدیداً 

با آن برخورد خواهیم کرد.«
بر اساس این قوانین، حضور مردان 
در مدارس دخترانه با هر عنوانی ممنوع 

ممنوعیت تک خوانی دختران دانش آموز و حضور 
گروه های موسیقی در مدارس

=همکاری آقایان به عنوان 
مربی فنی، رهبر گروه، مشاور 
و ... در مدارس دخترانه اکیداً 

ممنوع است.
که  است  این  ما  =»شعار 
مدارس  در  شادابی  محیط 
غنی  هنگ  فر با  بق  مطا

اسالمی ایجاد شود.«
=یکی از ساحت های سند 
تحول بنیادین علی خامنه ای 

ساحت زیباشناختی است!
ویدئوهای  گسترده  انتشار  پی  در 
رقص و شادی دانش آموزان در مدارس 
از  »جنتلمن«  مجوز  بدون  آهنگ  با 
ساسی مانکن، وزارت آموزش و پرورش 
پخش ترانه های به گفته این وزارتخانه 
»نامناسب« در مدارس را ممنوع کرد.

این وزارتخانه با تدوین دستورالعمل 
سرودخوانی، اجرای تک خوانی دختران 
دانش آموزان و ورود گروه های موسیقی 

به مدارس را نیز ممنوع کرده است.
مقامات،  شدید  نتقاد  ا باوجود 
حکومت،  انصار  و  اعوان  و  دستگاه ها 
همچنان ویدئوهای جدیدی از رقص و 
شادی دانش آموزان با ترانه »جنتلمن« از 
ساسی مانکن خواننده موسیقی پاپ ساکن 
آمریکا در فضای مجازی منتشر می شود.

سانسور  مجازی  فضای  کاربران 
و  مدارس  در  کودکان  جمعی  شادی 
برای  گسترده  قرمز  خطوط  تعیین 
داده   قرار  انتقاد  را هدف  نسل جدید 
و به تالش حکومت در تربیت نسلی 

افسرده، بی آینده و ناامید می تازند.
و  آموزش  وزرات  این حال،  با  ولی 
پرورش در اقدام تازه ای پخش ترانه های 
»نامناسب«  وزارتخانه  این  گفته  به 

در  آزاد  نیروی  »به کارگیری  و  است 
بخش سرود حتماً باید با مجوز و تأیید 

حراست آموزش و پرورش باشد.«
به گفته مدیرکل فرهنگی، هنری، 
و  آموزش  پرورشی  و فضاهای  اردوها 
پرورش، در دستورالعمل این وزارتخانه 
آمده که »باید در اشعار و سروده ها به 
مسائل فرهنگی، تاریخی، حماسی، آداب، 
سنن، مشاهیر و مفاخر پرداخته شود.«

علی رمضانی گفته که این وزارتخانه 
مدارس  در  شاداب  محیطی  پی  در 
»مطابق با فرهنگ غنی اسالمی« است!

این مقام وزارت آموزش و پرورش 
به برگزاری مسابقات سرود و تئاتر با 
از ۳ میلیون دانش آموز  شرکت بیش 
به عنوان دستاورد وزارتخانه متبوع اش 
اشاره کرده و تاکید کرده که سند تحول 
خامنه ای  علی  دستور  با  که  بنیادین 
از »ساحت  اجرا می شود،  مدارس  در 
زیباشناختی« برخوردار است و سرود 

در آن جای داده شده است.
وی در پاسخ به اینکه فضای مدارس 
وزیر  سخنان  تکرار  با  نیست،  شاد 
کلیپ های  پخش  پرورش  و  آموزش 
»بدخواهان  به  را  کودکان  رقص 
دارند،  زاویه  نظام  با  که  سیاسی« 

نسبت داد.
علی رمضانی گفته که »اگرچه هنوز 
به این نتیجه نرسیده ایم که کلیپ های 
پخش  شده در مدارس ما ساخته شده 
 ۳ پرورش  و  آموزش  وزیر  ولی  است 
موضوع  تا  است  کرده  مأمور  را  نفر 
خدای ناکرده  اگر  تا  کنند  پیگیری  را 
کرده  قصوری  مورد  این  در  فرهنگی 
باشد، با وی برخورد شود؛ ما هیچگاه 
متعالی  اهداف  به  نمی دهیم  اجازه 
تعلیم و تربیت و تعهدی که ما نسبت 
به شهدا داریم خدای ناکرده خدشه ای 

وارد شود.«

زندانیان  مورد  =در 
با قوه قضائیه  باید  سیاسی 

مذاکره شود.
جمهوری  قضائیه  قوه  سخنگوی 
هموطنان  به  است،  گفته  اسالمی 
توصیه  دو  رمضان  ماه  آغاز  در  عزیز 
مهم دارم. اول اینکه کسانی که به هر 
دلیل از روزه گرفتن معذور هستند از 
کنند.  اجتناب  روزه خواری  به  تظاهر 
به خصوص فروشنده های مواد خوراکی 
در فاصله اذان صبح تا اذان مغرب به 
در  نفروشند.  چیزی  خود  مشتریان 
با  انتظامی  نیروهای  این صورت  غیر 
هر دو خریداران و فروشنده ها برخورد 

خواهند کرد!
به  اخیرا  غالمحسین اسماعیلی که 
این سمت منصوب شده گفت: توصیه 
دوم به بانوان این است که حجاب را 
بیش از پیش رعایت کنند و مهمتر از 
آن اینکه آقایان در طول ماه رمضان 
به خانم ها نگاه نکنند! البته بی توجهی 
جرم  قانون  طبق  توصیه ها  این  به 
شناخته می شود وتنبیهاتی به دنبال 
مورد  در  داشت.اسماعیلی  خواهد 
صدور حکم جلب مهناز افشار بازیگر 
سینما که برخی می گویند طلبه حوزه 
علمیه همدان تحت تاثیر اظهارات او 
به قتل رسیده، توضیح داد که موضوع 

این  بازداشت  و  بودن  ممنوع الخروج 
خانم صحت ندارد چون این ادعا ثابت 
نشده است. خانم افشار قرار بود احضار 
است،  ایران  از  خارج  چون  اما  شود 
ندارد. وجود  او  احضار  برای  دلیلی 

اعدام   درباره  قضائیه  قوه  سخنگوی 
اخیر دو نوجوان 1٧ ساله در شیراز که 
زندانیان  حقوق  از  دفاع  سازمان های 
خالف  را  آن  بین الملل  عفو  ویژه  به 
دانسته  متحد  ملل  سازمان  قوانین 
گفت: آنها سرقت مسلحانه و تجاوز به 
عنف انجام داده بودند و برخالف ادعا، 

سن این دو نفر بیشتر از 1٧ سال بود.
وی در مورد نازنین زاغری، شهروند 
سه  که  انگلستان  مقیم  دوتابعیتی 
برای  ایران  به  سفر  در  پیش  سال 
بود  شده  بازداشت  خانواده اش  دیدار 
و دولت های مختلف و عفو بین الملل 
حساب های  تسویه  را  او  بازداشت 
گفت:  می دانند  اقتصادی  و  سیاسی 
مسئول  و  است  مستقل  قضائیه  قوه 
زندانیان نیز هست و هرگونه مذاکره 
قضائیه  قوه  با  باید  آنها  آزادی  برای 

انجام گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه: نگاه کردن آقایان به خانم ها 
در ماه رمضان جرم است!

= این پیشنهاد در حالیست 
که جمهوری اسالمی ۴۰سال 
گسترده  امکانات  با  است 
دینی«  »الگوهای  درباره 
تبلیغ می کند و از درون آن 
ساسی مانکن بیرون آمده است!
= 5۱ دفتر بسیج دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی کشور 
وزیر  به  نامه ای  ارسال  با 
پرورش خواستار  و  آموزش 
مدارس  مدیران  با  برخورد 

شدند.
علی  نکن  ما سی  سا =
لش  چا به  ا  ر ی  مطهر
کرد:  دعوت  »جنتلمن« 
آهنگ  این  با  خودت  اگر 

نرقصیدی، برنده ای!
شورای  رئیس  =نوشادی 
کشور،  مذهبی  هیأت های 
هر گونه تخطی از قوانین در 
تربیتی،  مختلف  حوزه های 
آموزش  و  علمی  فرهنگی، 
»مستلزم  را  مدارس  در 
برخوردهای قانونی« دانست.

مذهبی  هیأت های  شورای  رئیس 
رقص  ویدئوی  به  واکنش  در  کشور 
»غیرمجاز«  موسیقی  با  دانش آموزان 

و  آموزش  وزیر  استیضاح  خواستار 
پرورش و تشکیل هیأت های مذهبی 
بسیج  دفتر   ۵1 شد.  مدارس  در 
دانشگاه ها در نامه ای به وزیر آموزش و 
پرورش خواستار »برخورد« با مدیران 

این مدارس متخلف شدند.
واکنش ها به ویدئوهای رقص و شادی 
دانش آموزان مدارس در »روز معلم« 
با آهنگ »جنتلمن« از ساسی مانکن 
دارد.  ادامه  همچنان  پاپ  خواننده 
پخش  نوشته اند،  رسانه ها  که  آنگونه 
پیرو  کشور  مدارس  در  آهنگ  این 
چالشی صورت گرفته که این خواننده 
برای طرفدارانش  آمریکا،  پاپ ساکن 

طراحی کرده بود!

رئیس  نایب  مطهری  علی  انتقاد 
شادی  به  اسالمی  شورای  مجلس 
انتشار  آنچه  و  دانش آموزان  رقص  و 
خوانده،  رقاصی«  »کلیپ  های 
واکنش های گسترده ای در پی داشته 
و از او انتقاد شده که بجای رسیدگی 
اقتصادی  و  معیشتی  مشکالت  به 
مردم، در پی پاسخگویی وزیر آموزش 
کودکان  رقص  مورد  در  پرورش  و 

مدارس است!
ساسی  به  معروف  حیدری  ساسان 
مانکن در صفحه اینستاگرامش نسبت 
مجلس  رئیس  نایب  شدید  اننقاد  به 
شورای اسالمی به پخش ترانه اش در 
مدارس کشور، وی را دعوت به شرکت 

واکنش به رقص و آواز و شادی دانش آموزان:

 هیأت های مذهبی در مدارس تشکیل شود!

در چالش »جنتلمن« کرده!
دوران  در  که  پاپ  خواننده  این 
جمهوری  ریاست  انتخابات  تبلیغات 
سال ۸۸ با مهدی کروبی دیدار کرد، 
در  بحران   عامل  یک  به  ظاهرا  حاال 
 ۴0 نظام  که  شده  تبدیل  فرهنگی 
سال است با امکانات گسترده و صرف 
همه  در  را  آن  میلیاردی  هزینه های 
جا و از مهد کودک تا دانشگاه تبلیغ 

می کند!
نوشته:  زمینه  این  در  ساسی مانکن 
»آقای مطهری، من شما رو به چالش 
رو  جنتلمن  آهنگ  میکنم.  دعوت 
گوش بدید با صدای بلند، اگه خودتون 
نرقصیدید، بُردید. اونموقع هست که 
که  میدید  دایرکت  من  به  خودتون 

دادا(.  برقصون  همرو  پاشو  )ساسی 
گرونی،  گوشت،  دالر،  جدی،  جدی 
مورد  در  امروز  کردی،  ول  رو  و  و  و 

»جنتلمن« تصمیم گرفتی؟«
قانونی  پیگرد  موضوع  همچنین 
سوی  از  ویدئو  این  پخش کنندگان 
فتا  پلیس  و  کشور  دادستانی 
پیگیری می شود و قرار است سه نفر 
»کارشناس« از سوی وزارت آموزش و 

پرورش مسئله را پیگیری کنند!
شورای  رئیس  نوشادی  نوشاد 
هیئت های مذهبی کشور حتا خواستار 
در  پرورش  و  آموزش  وزیر  استیضاح 

مجلس شورای اسالمی شده است.
بسیج  دفتر   ۵1 دیگر،  سوی  از 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
و  آموزش  وزیر  به  نامه ای  ارسال  با 
مدیران  با  برخورد  خواستار  پرورش 

مدارس شده اند.
وزیر  به  خطاب  بسیجیان  این 
نوشته اند »سریعاً نسبت به شناسایی و 
برخورد با مدیران متخلف این مدارس 
اقدام کرده و سیاست های وزارتخانه را 
در جهت اصالح موارد بیان شده قرار 

دهید.«
هیئت های  شورای  رئیس  نوشادی 
از  تخطی  گونه  هر  کشور،  مذهبی 
قوانین در حوزه های مختلف تربیتی، 
فرهنگی، علمی و آموزش در مدارس را 
»مستلزم برخوردهای قانونی« دانست.

وی اظهار داشت که »نباید این نوع 
شادی را با نهادینه کردن آهنگ های 
کرد«  ایجاد  مدارس  در  مبتذل 
مراکز  این  که  نیست  »شایسته  و 
دی جی های  ورود  برای  محلی  به 
زیرزمینی و رقص و آواز تبدیل شود.«

دسیسه هایی  اینکه  اعالم  با  وی 
از  بندهایی  کردن  اجرایی  حال  در 
سند 20۳0 یونسکو در کشور است، 
گفت: »از نمایندگان مردم در مجلس 
اسالمی انتظار داریم که استیضاح وزیر 
آموزش و پرورش را در دستور کار قرار 
دهند تا شاهد نظام مند شدن این نوع 

حرکت ها در مدارس نباشیم.«
نوشادی با تأکید بر ترویج آموزه های 
که  کرد  پیشنهاد  مدارس،  در  دینی 

»هیأت های مذهبی در مدارس شکل 
الگوهای  ترویج  زمینه ساز  تا  گیرد 
دینی در مدارس شود.« این پیشنهاد 
اسالمی  جمهوری  که  حالیست  در 
گسترده  امکانات  با  است  ۴0سال 
درباره »الگوهای دینی« تبلیغ می کند 
بیرون  ساسی مانکن  آن  درون  از  و 

آمده است!
وزارت  اینکه  به  اشاره  با  نوشادی 
رخداد  این  درباره  پرورش  و  آموزش 
نامیمون فرهنگی در برخی از مدارس 
نداده،  نشان  مؤثری  واکنش  کشور 
بدانند  دارند  »مردم حق  شد:  یادآور 
که دلیل عادی شدن رقص و اجرای 
ارزشی  ضد  و  نامتعارف  سرودهای 
وجود  با  چرا  و  چیست  مدارس  در 
توصیه های مقام معظم رهبری مبنی 
بر عدم اجرای سند 20۳0، در عمل 
این سند در مدارس اجرایی و عملیاتی 

شده است.«
مذهبی  هیأت های  شورای  رئیس 
مسببین  با  »برخورد  خواستار  کشور 
ترویج آهنگ های مبتذل در مدارس 
کشور« شده و مانند رهبر جمهوری 
تکرار  مقامات کشور  و دیگر  اسالمی 
فرهنگی  خزنده  جریان  »که  کرده 
با  مقابله  و  هنجارشکنی  راستای  در 
فضای ایمان و معنویت و تغییر هویت 
اسالمی ایرانی دانش آموزان در حال 
گرفته  آن  جلوی  باید  که  اجراست 

شود.«

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه
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=یک روز من داشتم ضبط 
می کردم آقای مشیر آمدند 
یک تکه اش را عوض کردند؛ 
گفتم »چرا هر دفعه این کار 
را می کنید؟« خیلی ناراحت 
شدم و گریه کردم، آن موقع 
۲۴- ۲۵ سالم بود. از استودیو 
که بیرون آمدم خانم دلکش 
به من گفتند »تو ۲ ساله که 
داری می خونی، اگر مهمونی و 
عروسی و کنسرت نمی خوای 
بری، خب برای چی می خونی؟ 

رادیو واسه تبلیغه!«
=ترانه معروف »مرا ببوس« 
را که آهنگش از مجید وفادار 
عمومی من است، برای اولین 
بار خانم پروانه در فیلم »اتهام« 
اجرا کرد و بعد گل نراقی آن را 

خواند.
فقط  ندارم  دوست  =من 
برای خانم ها بخوانم و تعجب 
که  خانم هایی  از  می کنم 
این مسئله تن  به  ایران  در 

می دهند.

روز  چند   - رمضان زاده  فیروزه 
پیش قرار شد که به  تلفن خانه اش 
در تهران زنگ بزنم؛ با آن لحن شفاف 
تاکید  تلفن  پشت  از  دلنشین اش  و 
هنری  خانواده  یک  »در  که  می کند 
آمده  دنیا  به  کلمه  واقعی  معنای  به 
است.« به راستی چنین است. او فرزند 
پرخیده خواننده و دوبلور معروف و از 
زنان پیشگام  تئاتر و سینمای ایران و 
حمید وفادار نوازنده ی تار و همچنین 
برادرزاده ی مجید وفادار آهنگساز بنام 
نام  با  وفادار  است.پوراندخت  ایرانی 
هنری »فیروزه« به دالیلی  تنها به دو 
سال آواز خواندن اکتفا کرد ولی با آنکه 
در حال حاضر ۸۴ سالگی را رد کرده 
قصد دارد آواز خواندن، سودای ناتمام 

سال های جوانی خود را ادامه دهد.
تا  داد  دست  فرصتی  پیش  چندی 
کیهان لندن با این هنرمند که پیشتر 
در هیچ رسانه ای ظاهر نشده به گفتگو 

بنشیند.
شما  خانواده  در  وفادار،  =خانم 
مادر، پدر و عمویتان همگی هنرمندان 
مشهوری بودند، قاعدتاً عالقه به هنر 
در شما هم وجود داشته اما چه شد 
هنرپیشگی،  و  موسیقی  بین  که 
کردید؟ انتخاب  را  خواندن  آواز 

به  هنری  خانواده  یک  در  -من 
معنای واقعی کلمه به دنیا آمدم؛ مادرم 
نورالهدی مظفری با نام هنری پرخیده، 
پدرم حمید وفادار نوازنده تار و عمویم 
مجید وفادار آهنگساز و نوازنده ویولون 
وقت  هیچ  من  دایی های  البته  بود؛ 
ویولون  هم  آنها  ولی  نبودند  معروف 
منظورم  می خواندند،  هم  و  می زدند 
وقتی می گویم خانواده  که  است  این 
هنرمند، همه شان هنرمند بودند. مادرم 
در سال 1310 روی سن بود آن زمان 
که خانم ها اصالً جرات نداشتند از خانه 
بیرون بیایند، او هم هنرپیشه بود هم 
خواننده و هم دوبلور. در آن زمان که 
البته سینما نبود مادرم حدود شصت 
هفتاد تا شاید هم بیشتر تئاتر بازی کرد 
دارد، منتها  فیلم  و همین مقدار هم 
زمانی که سینما به ایران آمد سن  او 
یک مقداری باالتر رفته بود و بیشتر رل  
مادرها را در سینما بازی می کرد ولی 
قبل از آن همیشه رل های اصلی را در 
نمایش داشت و خیلی هم مورد توجه 

بود در آن زمان.
پدرم  و عمویم هم از کودکی به خاطر 
اینکه پدرشان )میرزامحمدخان وفادار( 
آمریکایی ها  مدرسه  ناظم  تهران  در 
و  می کردند  کار  جردن  دکتر  با  بود 
تنظیم  بچه ها  برای  سرودهایی  آنها 
چون  عمویم  پیانو.  ساز  با  می کردند 
دکتر  خانم  خود  بود  کوچک  خیلی 
جردن پیشنهاد می کند که برایش یک 
ویولون از خارج بیاورند چون آن موقع 
در ایران نبوده، عمویم از آن زمان شروع 
پیش  بعدتر  پدرم هم کمی   می کند. 
درویش خان موسیقی را شروع می کند.

بیشتر  ولی  مادرم  پیش  را  آواز  من 
خودم یاد گرفتم. شب هایی که دلکش 
می خواندم  را  آواز  او  با  من  می خواند 
و فردای آن روز از مادرم می پرسیدم 
»این در چه دستگاهیه؟«  و اگر ایرادی 
منتها  می کرد.  یادآوری  مادرم  داشت 
وقتی با عمویم رفتم در آن دو سال کار 
و آواز را تکمیل کردم عمویم نکته های 

زیادی به من یاد داد.

را  خواندن  آواز  زمانی  چه  =از 
بطور جدی شروع کردید؟

-واقعا یادم نیست که از کی می خواندم 
بودم؛ بیشتر  چون خیلی خیلی بچه 
تمرین ها در خانه ما بود و آهنگ هایی 
یاد  خواننده ها  که  می زدند  آنها  که 
می گرفتم. 10  یاد  زودتر  من  بگیرند 
سالم که شد مادرم آنموقع ساعت ۴ 
بعد از ظهر می رفتند برای تمرین تئاتر 
و تا ساعت 12 شب هم نمی آمد در 
یاد می گرفتم  را  نتیجه من آهنگ ها 
و برای او می خواندم. اینجوری بود که 
به خواندن خیلی عالقمند شدم، منتها 
بعد از اینکه دیپلم در سال 33 گرفتم 
ازدواج کردم و نتوانستم تحصیالتم را 
ادامه بدهم ولی یکی دو سال بعد خیلی 
شروع کردم به اینکه آواز را پیش مادرم 
ادامه بدهم و بعد هم در سال 3۷ بود 
که به عمویم گفتم »میشه من با شما به 
رادیو بیام؟« او هم گفت »چرا نمیشه«  
و توسط عمویم به رادیو رفتم؛ البته از 
نمره خیلی  با  و  امتحان گرفتند  من 
باال قبول شدم. دو سال با عمویم کار 
کردم. در رادیو با اسم هنری »فیروزه« 
می خواندم؛ این اسم را عمویم انتخاب 
کرد و گفت چون خانم شاپوری با اسم 
پوران می خواند دو تا پوران نمی شود و 
من با اسم »فیروزه« شروع به خواندن 
کردم. منتها نمی دانم چه جوری بگویم 
برای  رادیو  در  شدم  اذیت  خیلی  که 
اینکه مرتب به من می گفتند »چرا با 
عمویت کار می کنی؟ چرا با ما نمیایی 
کار کنی؟« زمانی که می خواستم ضبط 
کنم خیلی اذیت می کردند. به هر حال 
بیرون  رادیو  از  از دو سال خودم  بعد 

آمدم.
البته این را بگویم که خانم دلکش 
باعث شدند که استعفا بدهم، چون یک 
روز داشتم ضبط می کردم؛ آقای مشیر 
آمدند یک تکه اش را عوض کردند، من 
گفتم »چرا هر دفعه برای من این کار 
و  شدم  ناراحت  خیلی  می کنید؟«  را 
سالم   2۵  -2۴ آنموقع  کردم،  گریه 
بود. از استودیو که بیرون آمدم خانم 
به من گفت »تو 2 ساله که  دلکش 
داری می خونی، اگر مهمونی و عروسی 
و کنسرت نمی خوای بری خب برای 
تبلیغه«  واسه  رادیو  می خونی؟  چی 
گفتم »من اهل این حرفا نیستم و فقط 
دوست دارم بخونم« از آن روز به بعد 
دیگر نرفتم. آنموقع سال 1329 بود که 
در وزارت اقتصاد استخدام شدم. چند 
سال بعد چون شوهرم رفت به جنوب 
در سازمان آب و برق مشغول به کار شد 
ناچار شدم از تهران به جنوب بروم و 30 
سال در جنوب بودم البته در جمع های 
خانوادگی و دوستان می خواندم.اما در 
همان دوره دو ساله آنقدر مورد توجه 
قرار گرفته بودم که بیشتر مجله های 
روی  من  عکس  زمان  آن  مطرح 
جلدشان بود مثل تهران مصور، امید 

ایران، اطالعات هفتگی.
=چرا آن زمان دنبال هنرپیشگی 

نرفتنید؟

اسم  به  بود  کارگردانی  یک  -اتفاقاً 
همان  بود،  هندی  که  ساگر  سردار 
موقع که می خواندم با من تماس گرفت 
گفت »من فیلمی  می خوام بسازم اصاًل 
این سناریو را برای تو نوشتم به اسم 
فردا روشن است«. همان فیلمی  است 
بازی  ویدا قهرمانی و فردین  بعداً  که 
کردند. سردار ساگر این فیلم را به من 
پیشنهاد کرد، با من قرارداد هم بست 
و پول خوبی که شاید آنموقع ها فقط 
می گرفت  پولی  چنین  دلکش  خانم 
پیشنهاد کرد و پیش پرداخت هم داد 
و مدتی گذشت یک مرتبه دیدم در 
روزنامه نوشته که »فردا روشن است« 
با شرکت ویدا قهرمانی و فردین جلوی 
دوربین رفت. به مادرم گفتم »او که با 
من قرارداد داشت« مادرم گفت »ولش 
کن عیب نداره« گفتم »ولی به من پول 
داده« گفت »من خودم پولش رو پس 
میدم« روز افتتاحیه فیلم رفتیم آنجا؛ 
خیلی ناراحت بودم؛ رفتم پیش سردار 
ساگر گفتم »چرا دنبالم نفرستادند من 
که تست هم داده بودم« گفت »من از 
خدام بودم؛ سناریو رو برای تو نوشته 
بود. ولی مامانت نگذاشت مامانت هم 
روی  نداره  جرأت  کسی  بگه  چیزی 

حرفش حرف بزنه!«
خودش  که  مادرتان  =چطور 
بازیگر بود با فعالیت سینمایی شما 

مخالفت کرد؟
مادرم  هم  و  پدرم  هم  مقدار  -یک 
هر دو مخالف خواندن یا بازیگری من 
بودند. مادرم می گفت که خودش خیلی 
نامالیمات دیده. حاال آن دو سالی که با 
عمویم خواندم چون عمویم بود پدرم 
چیزی نمی گفت؛ مادرم خیلی مسائل 
می کرد  بازی  که  مدت  آن  در  ناجور 
دید، اذیتش می کردند. می گفت »در 
زمان  آن  بدچیزیست«  شهرت  ایران 

واقعا هم همینطور بود.
و  هنر  با  چطور  مردم  =مگر 

هنرمندان برخورد می کردند؟
نوع  خاطر  به  زمان  آن  کنید  -باور 
مسئله  روی  متاسفانه  و  مردم  تفکر 
مذهب خیلی توجه می شد، آنموقع ها 
بیشتر سختگیری می کردند تا بعدها. 
مادرم می گفت »تو اگر االن فرض کن 
خیابون  کنار  می تونی  بشه  تشنه ات 
آبمیوه ای، نوشابه ای بگیری بخوری، من 
دو دقیقه نمی تونم در خیابون بایستم« 
واقعا هم همینطور بود، من گاهی با 
سرش  چادر  می رفتیم؛  بیرون  مادرم 
می کرد که مردم او را نشناسند، چون 
می ریختند دورش. گفته ای از عمویم 
گفته  مصاحبه ای  در  که  دارم  یاد  به 
بود »برای کوک کردن سازم یک روز 
باید پیش استادم می رفتم آن روز سه 
ویولون  اینکه  برای  خوردم  کتک  بار 
دستش بود! آنموقع مردم هنوز به آن 
اصال  که  بودند  نرسیده  فکری  رشد 
ًبدانند هنر چیست، موسیقی چیست، 

تئاتر چیست!
کنار  را  خواندن  آواز  =وقتی 
هنرمندان،  از  هیچیک  گذاشتید 

شما را به خواندن تشویق نکرد؟
-من که اهواز بودم. پوران یک سفر 
به جنوب آمده بود و ما در یک مهمانی 
پوران  و  داشتیم  دعوت  بزرگ  خیلی 
آنجا یکی دو تا آهنگ خواند بعد به من 
گفت »بیا یکی از آهنگ های عمویت 
چون  نه،  گفتم  هم  من  بخوان«  را 
آنموقع شوهرم مخالفت شدید می کرد؛ 
ولی پوران اصرار کرد. من هم خواندم. 
پوران رو به شوهرم گفت »ببین، ماها 
همه دست به دست هم دادیم کاری 
فکر  چون  نخونه  فیروزه  که  کردیم 
بهم می زنه  رو  ما  اوضاع  میاد  کردیم 
ولی االن من خودم پشتش می ایستم، 
اگر بذاری بیاد تهرون یکی از بهترین 
خواننده ها میشه« ولی من گفتم »نه 
دیگه!« شد  تمام  جان،  پوران  دیگه 
=در بین آوازهایی که اجرا کردید 

کدام یک را بیشتر دوست دارید؟
-می دانید من کالً آهنگ های عمویم 
را خیلی دوست داشتم، عموی من االن 
نزدیک ۴۴- ۴۵ سال است که از دنیا 
رفته و زمانی هم که بود مریض شد، در 
نتیجه آهنگ ها مربوط به 60 سال پیش 
هستند ولی االن خیلی از جوان های 
ایرانی که می خوانند دنبال این آهنگ ها 
هستند و هفته ای نیست که مجوز به 
آنها ندهم تا این آهنگ ها را بر روی سن 
اجرا کنند. همه آهنگ های عمویم را 
دوست داشتم؛ ولی یک آهنگ هست 
»به یاد عشق« که بیژن ترقی شعرش 
را گفته. به خاطر داستانی که بیژن برای 
ما تعریف کرد از این آهنگ بیشتر از 

بقیه خوشم می آید.
کارهایی  به چه  انقالب  از  =بعد 

مشغول بودید؟
-سال ۷3 برگشتم تهران که بازنشسته 
شدم. اینجا دوباره با هنرمندان ارتباط 
برقرار کردم؛ سعی کردم کتابی در مورد 
عمویم چاپ کنم چون مجید وفادار 
۴00 آهنگ دارد و بیشتر خواننده هایی 
که معروف شدند آن زمان همه توسط 
ترانه های  رسیدند،  شهرت  به  عمویم 
»گلنار«،  ببوس«،  مرا  مثل»  معروفی 
از  دیگر  خیلی های  و  من«  »عاشقم 
کارهای معروف و از آثار عمویم هستند. 
من دیدم حیف است که مجید وفادار 
کتابی در موردش برای آیندگان نباشد 
که بدانند که یک هنرمند نابغه ای در این 
مملکت بوده. در این مدت سعی کردم 
کتاب عمویم را چاپ کنم البته با کمک 
آقای  به خصوص  هنرمندان  از  بعضی 
دکتر علیرضا امینی خیلی به من کمک 
کرد و شرکت شیناتک قبول کرد برای 
چاپ کتاب عمویم. خودم برای کتاب 
اسم »خنیاگر آسمانی« را انتخاب کردم 
و چاپ شد. بعد پیشنهاد کردم یک 
کنسرت برای آهنگ های عمویم برگزار 
کنند به اسم »جاودانه های وفادار« که 
خواهش کردم اگر بشود آقای محمد 
معتمدی را بگویند بیاید و قبول کرد 
و بعد آقای امینی گفتند »خودت باید 
بخونی«  را  عمویت  آهنگ های  حتما 
من گفتم »60 ساله که کار نکردم!« 

مجید  آقای  داشتم  همخوان  البته 
من  صدای  بیشتر  ولی  حسینخانی، 
پخش شد که همه فکر کردند صدای 
خانم ها آزاد شده! این کنسرت دو سال 
گرفت. قرار  توجه  مورد  خیلی  پیش 
=»مرا ببوس« یکی از ترانه های 

ماندگار در موسیقی ایرانی است...
معروفترین  از  آهنگ  این  -بله، 
آهنگ های عمویم بود ولی تا مدت ها 
اسمی  از عموی من در کنار این ترانه 
نبود، انقدر مصاحبه کردم و تاکید کردم 
تا باالخره این موضوع جا افتاد، شعرش 
را حیدر رقابی  سرود که از »جبهه ملی 
اولین  برای  را  این آهنگ  بود،  ایران« 
بار خانم پروانه در فیلم »اتهام« اجرا 
کرد و چون خانم پروانه می رفت خانه 
عموی من که این آهنگ را یاد بگیرد، 
پسرعمویم هم این آهنگ را یاد گرفته 
بود و من از پسرعمویم این آهنگ را یاد 
گرفته بودم و می خواندم؛ خیلی قبل از 
اینکه آقای گل نراقی این ترانه را بخواند.

انوشیروان  خانواده  با  ما  خانواده 
روحانی دوره داشت؛ انوش چهار سال 
از من کوچکتر است، آنموقع آکاردئون 
می زد و با ساز او ترانه »مرا ببوس« را در 
مهمانی ها می خواندم. یک شب در یکی 
از همین مهمانی ها یکی از مهمانداران 
این  متن  »میشه  گفت  من  به  خانم 
آهنگ رو به من بدین؟« من هم نوشتم 
و به او دادم و فکر نمی کردم او شعر 
را به کسی بدهد و نمی دانستم آقای 
یاحقی هم دوست  پرویز  با  گل نراقی 
است، منتها آنموقع پرویز یاحقی در 
کنسرت عموی من ساز می زد. اگر من 
نمی دادم گل نراقی هرگز  را  این شعر 
نمی توانست آن را بخواند! به هر حال 
خواند و مورد توجه هم قرار گرفت و 
بعدها در یک مصاحبه ای گفته بود این 
ترانه را از برادرزاده مجید وفادار گرفته 
است. ولی من از این ناراحت می شدم 
که چرا اسم خود مجید وفادار با این 
ترانه نیست! در یکی از مصاحبه هایم 
افتخار  چرا  نمی فهمم  من  گفتم 
نمی کنید که یکی از آهنگسازان این 
مملکت چنین آهنگی ساخته که حتی 
در کنسرواتوار مسکو آن را اجرا کردند؟ 
بعد می گویند این آهنگ یونانی است! 
آخر برای چه باید یونانی باشد؟ مگر 
ایران  به  خارجی  آهنگ های  آنموقع 
آهنگ  این ۴00  تمام  شما  می آمد؟! 
مجید وفادار را گوش کنید یک آهنگ 
هم نیست که تقلید کرده باشد یا حتی 

الهام گرفته باشد!
=بعد از کنسرت دو سال پیش، 
آیا قرار است اجرای دیگری داشته 

باشید؟
-بله، هفته پیش آهنگ »شب های 
تهران« را ضبط کردم با ارکستر آقای 
احمد مقدسی زاده که آن را بسیار زیبا 
تنظیم کرده. فعال این آهنگ را با این 
کنسرت ضبط کردم چون باید بتوانم 
آهنگ های خودم یا آهنگ های دیگر 

عمویم را دوباره بازخوانی کنم.
=در این کنسرت هم به عنوان 

همخوان همکاری کردید؟
خواندم؛  تنها  کنسرت  این  در  -نه 
سی دی آماده است و منتظریم که یک 
کلیپ برای آن درست کنند و در فضای 

مجازی پخش شود.
هفته آینده فکر می کنم بزرگداشتی 
وفادار  برادران  عمویم  و  پدرم  برای 
قرار است برگزار شود، به من گفتند 
»خودت بیا و یک آهنگ بخوان« ولی 
فکر نمی کنم بشود چون االن دوباره 
آواز خواندن خانم ها  برای  دارد  دولت 

خیلی سختگیری می کند.
=آیا فرزندان شما مثل خودتان 

به آواز و موسیقی عالقمند نشدند؟
ولی  نبود  بد  پسرم صدایش  -اتفاقا 
گفتم  که؛ 30 سال در خوزستان بودم 
آنها آنجا تقریبا بزرگ شدند؛ کالسی 
نبود که آنها بتوانند بروند چیزی یاد 
بگیرند. نه، هیچکدام دنبال آواز نرفتند، 
حاال بچه های من که هیچی، بچه های 
عموی من هم دنبال آواز نرفتند، چون 
کنید  باور  نمی داد!  اجازه  من  عموی 
نسل بعد از خانواده هنرمند وفادار که 
ماها باشیم فقط من بودم که باز خواندم 
ولی هیچکدام از بچه های آنها به دنبال 
این هنر نرفتند. االن من دو تا نوه بیشتر 
ندارم یک دختر و یک پسر، متاسفانه 
دختر بزرگم را چند سال پیش از دست 
که  دارد  دختر  یک  پسرم  االن  دادم، 
بی نهایت به موسیقی عالقه دارد و از 
همین امسال قرار است پیانو یاد بگیرد 
چون شش سالش شده؛ و نتیجه ام که 
یک سال و نیمه است دیوانه موسیقی 
است. فکر می کنم نسل بعد از ماها در 

موسیقی کارهایی انجام بدهند.
نگاه  االن  آیا  شما  نظر  =به 
خانواده های ایرانی نسبت به هنر و 

موسیقی و آواز تغییر پیدا کرده؟
االن  شده،  راحت تر  خیلی  -االن 
به  را  بچه های خود  خانواده ها  بیشتر 
تشویق  ساز  گرفتن  یاد  یا  خواندن 
اجازه  که  است  درست  می کنند. 
نمی دهند خانم ها بخوانند ولی بیایید 
چه  با  دخترانی  چه  ایران  در  ببینید 
صداهایی آواز می خوانند، واقعا آدم لذت 
می برد، به هر حال اینها دارند تالش 
می کنند و می خوانند و کنسرت های 
بدون آقایان می گذارند، به یکی دو تا از 
این کنسرت ها رفته ام و واقعا محشرند، 
خانم هایی که ساز می زنند بی نظیرند، 
ولی آنموقع ها اینطور نبود. شما تاریخ 
گذشته را نگاه کنید، ما نداریم خانمی  
تا که ساز  بجز یکی دو  زمان  در آن 
می زدند که مشهور هم نبودند. بعداً که 
تلویزیون به ایران آمد خانم ها رفتند به 
دنبال اینکه ساز هم یاد بگیرند. آن زمان 
اگر کسی دنبال هنر بود، می رفت دنبال 
آواز خواندن. ولی من دوست ندارم فقط 
برای خانم ها بخوانم و تعجب می کنم 
از خانم هایی که در ایران به این مساله 
قناعت می کنند که فقط برای خانم ها 

کنسرت بگذارند!
=هیچوقت پشیمان نشدید که آواز 
خواندن را خیلی زود کنار گذاشتید؟

پشیمانم  کنید  باور  االن  -چرا! 
به خصوص که بچه های خودم هم به 
کنار؟«  گذاشتی  من می گویند »چرا 
وقتی دو سال پیش، کنسرت گذاشتم 
باور  هیچکس  اصاًل  و  بود  سالم   ۸2
نمی کرد که بتوانم به این راحتی بخوانم، 
قبلش هم رفتم پیش دکتر تا حنجره ام 
را ببیند گفتند »خوشبختانه حنجره ات 
اصالً پیر نشده« و این یک قوت قلبی 
بود برایم که در کنسرت هم آنقدر بدون 
استرس و تشویق رفتم روی سن که 
خودم هم باورم نمی شد. ولی پشیمانم 

از اینکه ادامه ندادم…
=بجز خوانندگی دوست داشتید 

چکاره می شدید؟
در  بودم،  خواندن  آواز  عاشق  -من 
یک دوره ای مادرم در تئاتر کار می کرد؛ 
آقای واال که مدیر تهران مصور بود یک 
از  تا  به منزل ما آمد گفت »16  روز 
خواننده های جوان را داریم می فرستیم 
ایتالیا بروند کنسرواتوار آموزش ببینند. 
بذار پوران بره« مادرم گفت »دست من 
نیست و پدرش باید اجازه بده« همانجا 
اپرا  نمی خواد  دلم  »نه،  گفتم  خودم 
بخونم من دوست دارم ایرانی بخونم« 
هیچوقت یادم نمی رود آقای واال نگاهی 
به من کرد و گفت »نمی دونی چی رو 
داری از دست میدی!« گفتم »هر چی 
باشه دوست ندارم اپرا بخونم و نمی خوام 
از مادرم جدا بشم دوست دارم هر چی 
هست اینجا یاد بگیرم« اگر بعدها آنقدر 
آن  دلکش  خانم  و   نمی شدم  اذیت 
می دادم؛  ادامه  شاید  نمی زد  را  حرف 
شاید در فیلم ها هم بعدا مادرم راضی 
می شد و می رفتم بازی می کردم ولی 

بیشتر دوست داشتم بخوانم، همیشه.

۶۰سالسکوتسخنمیگوید: از کهپس وفادارهنرمندی پوران 

بودم... آوازخواندن منعاشق
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

سال  در  مسکن  =قیمت 
درصد   80 از  بیش   ۱39۷
افزایش داشت، اما این افزایش 
که  افتاد  اتفاق  در شرایطی 
خرید و فروشی در کار نبود.
=نایب رئیس کانون کارگران 
ساختمانی : این شرایط منجر 
به بیکاری گسترده کارگران 
در  است.  شده  ساختمانی 
حال حاضر ۶0 درصد کارگران 

ساختمانی کشور بیکارند.
قیمت  برابری  دو  از  بیش  افزایش 
ساخت مسکن طی سال گذشته و عدم 
رونق در بازار مسکن موجب شده بخش 
بیکار  ساختمانی  کارگران  از  زیادی 
بازار مسکن  شوند.آشفتگی قیمت در 
مسکن  معامالت  در  عمیق  رکود  و 
با کاهش  و ساز  موجب شده ساخت 
شرایط  این  شود.  روبرو  چشمگیری 
بیش از همه کارگران ساختمانی را با 
آمارها  مشکل روبرو کرده بطوری که 
کارگران  از  درصد   ۶0 بیکاری  از 
وجود  می دهند.با  خبر  ساختمانی 
اینکه قیمت مسکن در دو دهه گذشته 
همواره روندی صعودی را طی کرده و 
قیمت ملک در تهران از سال 1۳۷2 تا 
کنون با افزایش 200 برابری روبرو شده 
قیمت  افزایش  اما سال گذشته  است 
مسکن با شیبی بسیار تند اتفاق افتاد.

قیمت مسکن در سال 1۳9۷ بیش از 
۸0 درصد رشد کرد، اما این افزایش در 
شرایطی اتفاق افتاد که خرید و فروشی 
در کار نبود.این در حالیست که خرید 
و فروش مسکن در ایران نیز با کاهش 
۶9 درصدی روبرو شده. این روند که در 
بازار مسکن نادر به شمار می رود موجب 
شده قشرهای متوسط و ضعیف کامال از 
دایره متقاضیان خرید ملک خارج شوند 

و در نتیجه رکود در بازار تشدید شد.
از سوی دیگر همواره کاهش معامالت 
مسکن به معنای کاهش ساخت و ساز 
است. در چنین شرایطی کسی به فکر 

کارگران نخستین قربانیان رکود تورمی مسکن؛ 
بیکاری ۶0 درصد از کارگران ساختمانی

و  نمی افتد  جدید  آپارتمان  ساختن 
حتی تکمیل آپارتمان های نیمه کاره نیز 
متوقف می شود. این به معنای رکود در 
بازار مشاغل مربوط به مسکن است.بر 
اساس گزارش ها قیمت ساخت مسکن 
نیز روندی افزایشی را طی کرد بطوری 
که بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران 
قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی 
زمستان 1۳9۷  فصل  در  تهران  شهر 
نسبت به فصل پاییز ۷٫۷ درصد و نسبت 
به شاخص فصل زمستان سال 1۳9۶ 
نیز ۵9٫۷ درصد افزایش داشته است.

با این وجود خبرگزاری ایلنا بر پایه 
برخی برآوردها تأکید کرده که افزایش 
قیمت مصالح ساختمانی بسیار بیشتر 
از آن چیزی است که مرکز آمار اعالم 
می کند است و این افزایش قیمت در 
کنار افزایش دستمزد، هزینه ساخت 
و ساز را به شدت افزایش داده است.

ایلنا  خبرگزاری  گزارش  اساس  بر 
تمام  هزینه  می دهد  نشان  برآورد ها 
شده ساخت و ساز برای هر متر مربع 
به بیشتر از سه میلیون تومان رسیده 
ساختمانی  محصوالت  است.گرانی 
پکیج ها،  از  بسیاری  نظیر  خارجی 
اولیه  مواد  حتی  یا  آسانسور  قطعات 
به  چسب  و  رنگ  مانند  مصالحی 
است.  انجامیده  نیز  تعمیرات  گرانی 
هزینه هایی که هر روز افزایش می یابد 
سازندگان  بازار،  بودن  راکد  کنار  در 

می کند  منصرف  ساز  و  ساخت  از  را 
تعمیرات  برای  را  صاحب خانه ها  و 
تردید  به  منازل شان  نوسازی  و 
می اندازد.در چنین شرایطی کارگران 
ساختمانی که جزء ضعیف ترین قشر 
قرار  مضیقه  در  هستند،  کارگران 
می گیرند. آنها در شرایط رکود، کاری 
به هر  اگر  و  ندارند  انجام دادن  برای 
ترتیبی بتوانند درآمدی کسب کنند تا 
مثال حق بیمه خود را بپردازند، نگران 
بازرسی هایی هستند که ثابت می کند 
مشمول  و  نیستند  کار  مشغول  آنها 

بیمه کارگران ساختمانی نمی شوند.
کانون  رئیس  نایب  ساداتی  هادی 
درباره  نیز  کارگران ساختمانی کشور 
رکود تورمی در بازار مسکن و بیکاری 
کارگران ساختمانی گفته است که از 
طرفی قیمت مصالح ساختمانی افزایش 
یافته و از طرف دیگر بانک ها سود وام ها 
را افزایش داده اند و »در چنین شرایطی 
مردم به دنبال خرید و ساخت مسکن 
نمی روند. االن این ذهنیت در جامعه 
ایجاد شده که هرچه را داریم باید حفظ 
کنیم. در چنین شرایطی مشخص است 
که ساخت و ساز و مسکن دچار رکود 
می شود.«هادی ساداتی گفته است که 
»این شرایط منجر به بیکاری گسترده 
کارگران ساختمانی شده است. در حال 
حاضر ۶0 درصد کارگران ساختمانی 

کشور بیکارند.«

=این کارخانه پس از نیم قرن 
بی کفایتی  دلیل  به  فعالیت 
مقامات جمهوری اسالمی در 
روند خصوصی سازی، واگذار 
و سپس مانند بسیاری دیگر 
از کارخانه های نام آشنا تعطیل 

شد.
=کارگران کارخانه دو سال 
انتقال کارخانه  است منتظر 
به خارج از تهران و بازگشایی 

آن هستند.
روغن  کارخانه  تعطیلی  از  سال  دو 
مدت  این  طی  و  می گذرد  قو  نباتی 
همواره خبرهای ضد و نقیضی درباره 
بازگشایی این کارخانه منتشر شده است.

اکنون با وجود آنکه مدیر عامل این 
جدید  مکان  »ما  می گوید  کارخانه 
کارخانه را تعیین کرده ایم و دیوارکشی 
از  یکی  اما  است«  شده  انجام  هم 
را  سخنان  این  کارخانه  این  کارگران 

»وعده های توخالی« خوانده است.
از ۵0  نباتی قو پس  کارخانه روغن  
سال فعالیت در خردادماه سال 1۳9۶ 
در  و  شدید  بودجه  کسری  وجود  با 
پی صدور مجوز تغییر کاربری زمین 
که  کارخانه  شد.این  تعطیل  کارخانه 
در ذهن  آن  نام  قرن گذشته  نیم  در 
بسیاری از ایرانیان مانده بود به دلیل 
بی کفایت مقامات جمهوری اسالمی و 
در روند خصوصی سازی، واگذار و سپس 
کارخانه های  از  دیگر  بسیاری  مانند 
نام آشنا تعطیل شد.این کارخانه توسط 
احمد غضنفر و محمد علی غضنفر در 
ثبت رسید  به  تهران  در  سال 1۳۳۴ 
و در سال 1۳۳۶ شروع به تولید کرد. 
سال  در  جهان  نباتی  روغن  کارخانه 
اول تأسیس روزانه ۵ تن روغن نباتی 
تولید می کرد و در سال 1۳۵۶ روزی 
200 تن تولید روغن نباتی داشت. این 
توسط  اواخر سال 1۳۶۴  در  کارخانه 

بنیاد مستضعفان مصادره شد.
در سناریوِی توزیع رانتی که با عنوان 

ادامه بالتکلیفی کارخانه روغن نباتی قو دو سال 
پس از تعطیلی

»خصوصی سازی« انجام شد سال 91 
به شرکت »نهان گل« به عنوان بخش 
این  از  پیش  شد.  واگذار  خصوصی 
سازمان  آن،  عمده  سهام دار  واگذاری 
»بنیاد  به  وابسته  »کوثر«  اقتصادی 

شهید« و »امور ایثارگران« بود.
تهدید  با   ۷۳ سال  از  کارخانه  این 
تعطیلی به دلیل آالیندگی مواجه بود 
و بار ها احکامی برای تعطیلی و انتقال 
کار  به  تا سال 9۶  اما  آن صادر شد، 
خود ادامه داده بود. دو سال پیش بود 
که کارخانه قو و در شرایط رکود تورمی 
عمیق، با این وعده به کارگران که به 
خارج شهر منتقل و کار خود را از سر 

می گیرد، تعطیل شد.
گذشته  سال  دو  طی  وجود  این  با 
وعده  همواره  کارخانه  این  مدیران 
روز  می دهند.  آن  دوباره  بازگشایی 
پنجشنبه 19 اردیبهشت گلرخ آذرمی 
دقیق  زمان  که  سوال  این  جواب  در 
راه اندازی کارخانه چه زمانی است به 
خبرگزاری ایلنا گفته است: »نمی توانم 
مشخص  کار  این  برای  دقیقی  زمان 
کنم. ما مکان جدید کارخانه را تعیین 
انجام شده  دیوارکشی هم  و  کرده ایم 
است، اما برای راه اندازی مجدد کارخانه 
به دستگاه های جدیدی احتیاج داریم 
که تهیه آن در شرایط تحریمی فعلی 

مشکل است.«
»پیش  است  افزوده  آذرمی  گلرخ 

از هر چیز باید وزارت صنعت تکلیف 
این  اگر  تازه  کند.  مشخص  را  ما  ارز 
موضوع مشخص شود ما به دلیل وجود 
تحریم ها ممکن است برای وارد کردن 
دستگاه ها دچار مشکل شویم. اگر این 
مشکالت رفع شود، ما توانایی راه اندازی 
مجدد کارخانه و کارآفرینی برای 200 

نفر را داریم.«
ساله  دو  تعطیلی  دیگر  سوی  از 
کارخانه موجب شده است که سنوات 
معلق  و  بازنشسته  کارگران  مزایای  و 
که بیش از 200 نفر هستند پرداخت 
گفته  این باره  در  آذرمی  نشود.گلرخ 
است، »واقعیت این است که ما تولید و 
درآمدی نداریم و در تدارک راه اندازی 
شرایط  این  هستیم.  کارخانه  دوباره 
دچار  مالی  منابع  نظر  از  شده  باعث 
اقدام  ما  این  بر  عالوه  باشیم.  مشکل 
به بازنشسته کردن برخی از افراد که 
سابقه 2۵ سال دارند، می کنیم و برای 
اینکه این افراد بتوانند ۳0 روز حقوق 
اجتماعی  تامین  به  پولی  باید  بگیرند 

پرداخت کنیم.«
با وجود این توضیحات طوالنی شدن 
تعطیلی و مشخص نبودن زمان دقیق 
بازگشایی کارخانه روغن نباتی قو، این 
نگرانی را ایجاد کرده که این کارخانه 
نیز به کارخانه هایی بپیوندد که دیگر 
هرگز قرار نیست کاالیی تولید و کسانی 

را مشغول به کار کند.

بحران عظیم اقتصادی؛ قیمت هایی که چندصد برابر و 
سفره هایی که کوچکتر شده اند! 

در  مردم  زندگی  هزینه   =
به  نسبت  امسال  فروردین 
فروردین سال گذشته 5۱.4 
کرده  پیدا  افزایش  درصد 
خوراک  و  خورد  هزینه  و 
 84.4 زمانی  بازه  همین  در 

درصد افزایش یافته است.
این  در  توفیقی:  =فرامرز 
اگر  حتی  اقتصاد،  شرایط 
درصد   ۷0 یا   ۶0 دستمزد 
هم  باز  می شد،  زیاد  هم 
خرید  قدرت  نمی توانست 

کارگران را حفظ کند.
بخش های  چنان  عظیم  بحران 
مختلف اقتصاد ایران را فرا گرفته که 
و در  غافلگیر شده اند  نوعی  به  مردم 
روز  به  روز  آنها  سفره های  میان  این 

کوچک و کوچکتر می شود.
تورم نقطه به نقطه فروردین ماه از 
رقم  این  گذشت.  درصد   ۵1٫۴ مرز 
مربوط به تورم کل است اما نرخ تورم 
نقطه  به  نقطه خوراکی ها در فروردین 
امسال به ۸۴٫۴ درصد رسیده و نرخ 
سبزیجات، میوه و گوشت قرمز نسبت 
به سال گذشته در همین ماه به باالی 

110 درصد رسیده است.
به بیان ساده این ارقام نشان دهنده 
زندگی  هزینه  متوسط  که  است  این 
به  نسبت  امسال  فروردین  در  مردم 
درصد   ۵1٫۴ گذشته  سال  فروردین 
و  خورد  هزینه  و  کرده  پیدا  افزایش 
 ۸۴٫۴ زمانی  بازه  همین  در  خوراک 
درصد افزایش یافته است. حاال برای 
مردمی که درآمد ثابت داشته اند این 
خرید  قدرت  کاهش  معنای  به  رقم 

چند ده درصدی آنها است.
نشان  آمار  مرکز  ارقام  نمونه  برای 

با  کارگری  خانوار  یک  می دهند 
جدید  سال  در  که  دستمزد  حداقل 
فروردین  در  شده،  زیاد   ۳۶٫۵ تنها 
 9۷ ماه  فروردین  نسبت  به   9۸ ماه 
تهیه  برای  بیشتر  درصد   110 باید 
اولین الزامات یک تغذیه سالم– یعنی 
هزینه  گوشت-  و  میوه  سبزیجات، 
مزد  که  حالی  در  نمونه،  برای  کند. 
کارگراِن ساده فقط ۳۶٫۵ درصد زیاد 
شده، هزینه اقالم اساسی خوراکی از 
دو برابر هم بیشتر افزایش یافته است.

احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر 
اقتصادی در این باره گفته است که در 
فصل بهار همه افزایش دستمزدهای 
با  متوسط  طبقه  برای   1۳9۸ سال 
شد  خواهد  جبران  قیمت ها  افزایش 
و در فصل تابستان و همچنین نیمه 
دوم سال جاری، سطح معیشت طبقه 
متوسط همچنان کاهش خواهد یافت. 
میلیونی  افزایش چند  امر  این  پیامد 

افراد زیر طبقه متوسط خواهد بود.
کمیته  رئیس  توفیقی  فرامرز 

شوراهای  عالی  کانون  دستمزد 
اسالمی کار نیز گفته است: »در این 
دستمزد  اگر  حتی  اقتصاد،  شرایط 
۶0 یا ۷0 درصد زیاد می شد، باز هم 
نمی توانست قدرت خرید کارگران را 
حفظ کند. افزایش دستمزد به شرطی 
وظایف  دولت  که  بود  خواهد  کارا 
انجام دهد و یکی  را  حاکمیتی خود 
از مهم ترین وظایف حاکمیتی دولت، 
تأمین سبد خوراکی ها و آشامیدنی ها 

با نرخ مصوب یا نرخ دولتی است.«
او مثالی در مورد ناکارآمدی دولت 
گفته  و  زده  قیمت ها  مدیریت  در 
 10۵ کیلویی  وارداتی  گوشت  است 
هزار تومان است در حالی که قیمت 
هزار   110 کیلویی  آزاد  بازار  در  آن 
تومان است! یعنی دولت فقط توانسته 
گوشت وارداتی را کیلویی ۵ یا ۷ هزار 
تومان ارزان تر به مردم عرضه کند! آیا 
به راستی مشکل مردم با این ۷ هزار 
تومان حل می شود؟ همین سیل اخیر 
را در نظر بگیرید؛ بعد از سیل، برنج 
تومان رسید در  به کیلویی 2۵ هزار 
حالی که بسیاری از مناطق سیل زده 
زیر کشت برنج نبودند! شما می توانید 
مصادیق بسیاری از عدم پایبندی به 
انجام وظایف اجرایی را بیابید. در واقع 
دولت به وظیفه خود مبنی بر کنترل 

بازار درست عمل نکرده است.«
فرامرز توفیقی در ادامه گفته است 
شورای  ]مجلس  مقننه  »قوه  که 
مجریه[  ]قوه  دولت  از  باید  اسالمی[ 
زدیم؛  رکورد  »تورم«  در  چرا  بپرسد 
با  با جدیت  بایستی  هم  قضاییه  قوه 
واسطه گران  و  دالالن  سودجویان، 
مبارزه کند. فقط همین قوای سه گانه 
را  هستند که می توانند معاش مردم 
از  نه  کاری  هیچ  وگرنه  دهند  نجات 
دست مِن نماینده ی کارگر بر می آید 

و نه از دسِت نماینده ی کارفرما!«

اختصاص ۱00 میلیون دالر برای مقابله با ریزگردها به 
دستور خامنه ای

=پس از سیل گسترده در 
استان سیستان و بلوچستان، 
خبرها حاکی از پرآب شدن 
بازگشت  و  هامون  تاالب 

زندگی به این منطقه است.
د  و ر و  : ی نتر کال =
وجود  با  فصلی  سیالب های 
میلیمتری  هزار   4 تبخیر 
و  سیستان  شمال  در  آب 
نمی تواند خیلی  بلوچستان 
در حوزه محیط زیست تاالب 

هامون مؤثر باشد.
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
علی  دستور  به  می گوید  زیست 
برای  دالر  میلیون   100 خامنه ای، 
کشور  در  غبار  و  ریزگردها  با  مقابله 
اختصاص یافته است. این در حالیست 
محیط زیست  کارشناسان  برخی  که 
سیل  آب های  مدیریت  با  می گویند 
اخیر می توان مشکل ریزگردها را حل 
سال ها  از  پس  هامون  تاالب  و  کرد 

خشکسالی پر آب شده است.
سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 
حفاظت محیط زیست که برای بازدید 
شمال  در  غبار  و  گرد  کانون های  از 
استان  این  به  بلوچستان  و  سیستان 
دستور  به  که  گفته  بود،  کرده  سفر 
علی خامنه ای 100 میلیون دالر برای 
مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور 

اختصاص یافته است.
داشت  اظهار  همچنین  کالنتری، 
که »ورود سیالب های فصلی با وجود 
در  آب  متری  میلی  هزار   ۴ تبخیر 
شمال سیستان و بلوچستان نمی تواند 
خیلی در حوزه محیط زیست تاالب 

هامون مؤثر باشد.«
مبارزه  و  هامون  تاالب  احیای  وی 

نیازمند  را  سیستان  ریزگردهای  با 
دانسته  جامع  مدیریتی  برنامه  یک 
که اقدامات دستگاه های اجرایی باید 

مکمل آن باشند.
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
زیست گفته که »برای مردم منطقه 
تاالب  نعمت  از  است  دیرزمانی  که 
بی بهره مانده اند باید به فکر معیشت 

جایگزین بود.«
استان  در  گسترده  سیل  از  پس 
بلوچستان، خبرها حاکی  سیستان و 
از پرآب شدن تاالب هامون و بازگشت 

زندگی به این منطقه است.
سازمان فضایی ایران 1۴ اردیبهشت 
ماه اعالم کرد که بر اساس اطالعات 
به  سنجش،  ماهواره ای  از  دریافتی 
در  اخیر  هفته های  بارش های  دنبال 
سطح  مساحت  ایران،  شرق  جنوب 
آب به 20۳۷ کیلومتر مربع رسیده و 
مناطق خشک سال گذشته نیز پرآب 

شده است.
حفاظت  رئیس  پورمردان  وحید 

بلوچستان  و  محیط زیست سیستان 
بود،  گفته  اخیر  سیل  جریان  در 
ناشی  آب  مدیریت  برای  برنامه ریزی 
از ورود سیالب به منطقه سیستان و 
کاهش آثار زیانبار پدیده گرد و غبار 

برنامه ریزی الزم انجام شده.
بسیاری  اخیر،  سیل  جریان  در 
آب های  مدیریت  بر  کارشناسان  از 
بروز دوباره  از  برای جلوگیری  جاری 

ریزگردها تاکید دارند.
متمادی  خشکسالی های  پی  در 
همه  بیابانی،  سطوح  افزایش  و 
استان  سه  بجز  ایران  استان های 
از استان  مازندران، گیالن و بخشی 
درگیر  ریزگردها  مشکل  با  گلستان 
بارندگی های  از  پس  اما  بوده اند. 
معادالت  امسال،  بهار  شدید 
برخی  و  کرده  تغییر  ریزگردها 
عمر  پایان  نوید  کارشناسان 
مدیریت  صورت  در  را  ریزگردها 
می دهند.  سیل  از  حاصل  آب های 
اما کارشناسان دیگری بر این باورند 
کاهش  به  تنها  نه  اخیر،  سیل  که 
بلکه  نمی کند،  کمک  ریزگردها  این 
گل  و الی مناطق مختلف سیل زده، 
ریزگردهای  عامل  می تواند  خود 

تازه ای باشد.
عواملی  گذشته،  سال های  طی  در 
و  جنگل خواری  زمین خواری،  چون 
گیاهی،  پوشش  نابودی  روند  تسریع 
به  کویری  عرصه های  از  را  ریزگردها 

مناطق شهری سوق داده است.
خارجی  ریزگردهای  این،  بر  عالوه 
افغانستان،  چون  کشورهایی  از 
را  مرزی  مناطق  نیز  عراق  و  ترکیه 
ریزگردها  مشکل  با  که  سال هاست 
دیپلماسی  فقدان  ولی  کرده  درگیر 
اسالمی،  جمهوری  محیطی  زیست 
آن را به معضلی حل نشده بدل کرده 

است.
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به  شیعه  نیت  حا و ر =
کیمیاگر وارونه معروف شده 
است: کیمیاگری که زر را به 

زباله تبدیل می کند.
=»امروز در کوچه و خیابان 
و  روحانیت فحش  به  مدام 

ناسزا می  دهند.«
برای  روحانیت،  از  =غیر 
هیچ قشر اجتماعی در ایران 
لطیفه های انتقادی و منکوب 
ساخته  حد  این  تا  کننده 

نشده است.
در  که  فیلم هایی  =حجم 
و  از سخنان  دنیای مجازی 
شیعه  روحانیون  رفتارهای 
منتشر می شود و آنها نادانی 
و عقب ماندگی خود را اثبات 
می کنند با هیچ قشری قابل 

مقایسه نیست.
روحانی  یک  حتی  =آیا 
اعالم کرده است که بیمه ی 
یا حقوق  روحانیون  مجانی 
نماز  اقامه ی  برای  ماهانه 
)حداقل  دولتی  مراکز  در 
کرده  رد  را  آنها(  امتیازات 

است؟
سال  یک  در   - محمدی  مجید 
تحقیقات  مرکز  در  که  اندی  و 
کار  به  مشغول  ایران  در  استراتژیک 
بودم )تنها شغل دولتی من در ایران 
که به اخراجم انجامید( یک پروژه ی 
کالن در مورد رفتارشناسی قشرهای 
اجتماعی در ایران تحت نظر من بود 
دانشجویان  رفتارشناسی  پروژه ی  و 
این  در  می دادم.  انجام  خودم  نیز  را 
پروژه قرار بود رفتارشناسی کارگران، 
نظامیان،  بازاریان،  دانشگاهیان، 
دیوانساالران،  روحانیت،  کشاورزان، 
معلمان و … مورد تحقیق واقع شود  
)انجام چنین پروژه ای بدون رهیافت 
امنیت محور و با روش های علمی هنوز 
یکی از فعالیت های تحقیقاتی بر زمین 
به  پروژه  این  است(.  ایران  در  مانده 
متوقف شد.  مرکز  در  تحوالت  دلیل 
آنچه در اوایل دهه ی هفتاد خورشیدی 
بر  محققان  مقدماتی  گزارش های  از 
شیعه  روحانیت  که  بود  این  می آمد 
و  اعتماد  دادن  دست  از  حال  در 
قشرهایی  و  است  اجتماعی  اعتبار 
حال  در  کارگران  و  معلمان  مثل 
کسب اعتماد و اعتبار بیشتر هستند.

چندین  هفتاد  دهه ی  اواخر  در 
تازه تاسیس  نظرسنجی در مؤسسات 
در دوران خاتمی انجام شد. در یکی 
از این نظرسنجی ها علی خامنه ای با 
سه درصد محبوبیت در پایین فهرست 
)شجریان(  خوانندگان  و  محبوب ها 
قرار  فهرست  باالی  در  ورزشکاران  و 
نشان  نظرسنجی ها  این  داشتند. 
از  اعتمادزدایی  روند  که  می داد 

روحانیت همچنان ادامه دارد.
در دهه های هشتاد و نود خورشیدی 
با افزایش فساد کاست حکومتی )به 
قضات  تا  مراجع  از  روحانیون  ویژه 
جمعه(  ائمه  تا  مجلس  اعضای  از  و 
به  اعتمادزدایی  سرکوب ها  تداوم  و 
تدریج به تنفر تبدیل شد. دیگر تنها 
مردم از روحانیت فاصله نمی گرفتند 
بلکه آنها را مسبب بدبختی و فالکت 
روتین  زندگی  مزاحم  مشتی  خود، 
و  ویژه  امتیازات  از  برخوردار  مردم، 
تلقی  خارجی  روابط  در  تنش  عامل 
می کردند. این روند ادامه پیدا کرد تا 
در اواخر دهه ی نود شاهد قتل، کتک 
زدن و برخوردهای هرروزه با روحانیون 
در ایران هستیم. روحانیت شیعه در 
عرض چهار دهه نگاه مثبت قشرهایی 
از جامعه و بخشی از روشنفکران را با 
قدرت و ثروت افسانه ای معاوضه کرد.
فاصله  گرفتن، عدم عالقه یا نفرت؟

نود  دهه ی  سال های  در  گرچه 
قشرهای  محبویت  در  تحقیقی 

)ممکن  نشده  ایران عرضه  اجتماعی 
چنین  »بیت«  و  سپاه  توسط  است 
تحقیقاتی انجام شده باشد اما نتایج 
آنها منتشر نمی شود( اما با قاطعیت 
حاضر  حال  در  که  گفت  می توان 
قشر  منفورترین  شیعه  روحانیت 
این  برای  است.  ایران  در   اجتماعی 

ادعا به چند واقعیت اشاره می کنم:
جامعه  رئیس  شجونی  1.جعفر 
در  »امروز  می گوید:  تهران  وعاظ 
روحانیت  به  مدام  خیابان  و  کوچه 
دی  می  دهند«)۲۴  ناسزا  و  فحش 
۱۳۹۰(. شجونی آخوندی رک گو بود 
اما آنها که تا این حد رک گو نیستند 
همین مطلب را به شکلی دیگر بیان 
کرده اند. محسن قرائتی رئیس ستاد 
اقامه نماز کشور می گوید: »بسیاری از 
افراد نسل جدید دیگر آنگونه که باید 
عالقه ای به ما ندارند«)انتخاب ۲۵ آذر 

۱۳۹۷(. مصباح یزدی بارها از فقدان 
میان  در  روحانیون  اجتماعی  پایگاه 
علی  است.  گفته  دانشگاهیان سخن 
اکبر محتشمی پور وزیر کشور دولت 
»اینجا  می گوید:  موسوی  میرحسین 
]ایران[ من در خیابان ها راه می روم، 
بعضی مواقع کسانی هستند که صرف 
آخوند بودن من، می آیند و بی احترامی 
اینکه  نه  می زنند.  حرفی  و  می کنند 
مرا بشناسند، آخوند را که می بینند 
بی احترامی می کنند«)خبر آنالین ۱ 
مرداد ۱۳۹۱(. با آنکه افراد یادشده از 
جناح های مختلف جمهوری اسالمی 
تقریبا  موضوع  این  در  ولی  هستند 

هم صدا هستند.
دنیای  در  که  فیلم هایی  2.حجم 
رفتارهای  و  سخنان  از  مجازی 
روحانیون شیعه منتشر می شود و آنها 
نادانی و عقب ماندگی خود را در آنها 
قابل  قشری  هیچ  با  می کنند  اثبات 

مقایسه نیست. مردم در جوامع مختلف 
کارکنان  یا  وکال  مثل  قشرهایی  با 
بخش عمومی یا دولتی مشکل دارند 
و این مشکالت را در لطیفه هایی که 
در  کرد.  مشاهده  می توان  می سازند 
است که همه ی  روحانیت  این  ایران 
گروه های اجتماعی را از حیث بدنامی 
پشت سر گذاسته است. در یک دوره 
مهران مدیری می خواست پزشکان را 
در قالب طنز به عنوان منفورترین قشر 
اجتماعی بجای روحانیت جا بیندازد 

اما موفق نشد.
3.در لطیفه هایی که در میان مردم 
روحانیون  نیز  شود  می  بدل  و  رد 
حال  عین  در  و  منفی ترین  شیعه 
آن  از  را  نقش ها  ابله ترین  و  کودن 
لطیفه  سازی ها  این  ساخته اند.  خود 
از همان آغاز جمهوری اسالمی آغاز 
منتظری  به  مربوط  )لطیفه های  شد 

قبل از عزل از قائم مقامی رهبری و 
همچنین درباره محمدی گیالنی( اما 
در آن دوره مخاطبان آنها تا حد امروز 
احمد  مثل  افرادی  نبودند.  گسترده 
جنتی دبیر شورای نگهبان و حسنی 
امام جمعه ی سابق اورمیه به تنهایی 
دارای صدها لطیفه هستند که ده ها 
میلیون مخاطب داشته اند. برای هیچ 
لطیفه های  ایران  در  اجتماعی  قشر 
انتقادی و منکوب کننده تا این حد 

ساخته نشده است.
مذهبی  وبسایت های  4.حتی 
گرفتن  فاصله  مورد  در  گزارش هایی 
دالیلی  به  شیعه  روحانیون  از  مردم 
عدم  جامعه،  در  حضور  فقدان  مثل 
اقتصادی  وضعیت  شفاف سازی 
روحانیون و همچنین عدم شفافیت در 
کارکردهای روحانیت منتشر کرده اند 
آنها   .)۱۳۹۷ مرداد   ۲۲ نیوز  )شیعه 
در چارچوب محدودیت های موجود تا 

این حد پیش می روند که از »فاصله 
گرفتن« مردم از این روحانیون سخن 
بگویند اما در تفصیل موضوع به سراغ 
خشونت های خیابانی و فحاشی علیه 
روحانیون شیعه می روند که ریشه در 
تنفر دارد.تنفر بخشی از جامعه ی ایران 
از روحانیت یک واقعیت تلخ است که 
است  اعمالی  و  سیاست ها  نتیجه ی 
تنفر  گرفتند.  پیش  در  قشر  این  که 
چاره ی هیچ دردی در جامعه نیست 
اما ناظران یک جامعه نیز نمی توانند 
آن را به روی خود نیاورده و درباره آن 

گزارش ندهند.
دلیل اصلی تنفر

تقیه(،  توجیه  )با  دروغ  فساد، 
زن ستیزی،  خرافات،  رواج  تقلب، 
حیات  انسان هراسی،  تمدن هراسی، 
انگلی، و ذهن شویی به عنوان دالیل 
تنفر نسبت به روحانیت شیعه آورده 

می شود اما مهمترین دلیل تنفر نسبت 
روحانیت  که  کاریست  قشر  این  به 
دهه ی  چهار  طی  در  ایران  با  شیعه 
شیعه  روحانیت  است.  کرده  اخیر 
در سطح  عزت  با  و  محترم  کشوری 
بین المللی، در حال توسعه، در حال 
تمدن  با  همراه  و  نوین  دانش  بسط 
در  منزوی  ویرانه ای  به  را  دنیا  امروز 
تروریسم  به  بدنام  جهانی،  جامعه ی 
و گسترش سالح های کشتار جمعی، 
و  ناکارآمدی  نهادینه،  فساد  به  آلوده 
اتالف، آتش افروزی در منطقه، حامی 
یک از قصاب ترین سران کشورها )بشار 
اسد( و به ارمغان آوردن گرسنگی و 
فقر برای مردمانش تبدیل کرده است. 
از همین جهت است که در لطیفه ای 
عمومی روحانیت شیعه به »کیمیاگر 
وارونه« معروف شده است: کیمیاگری 

که زر را به زباله تبدیل می کند!
تک  تک  تاریخی  دستاورد  این  در 

داشته اند.  این قشر مشارکت  اعضای 
یا  حکومت  با  که  روحانیونی  حتی 
مخالف  خامنه ای  و  خمینی  شخص 
در  رژیم  سیاست های  با  نیز  بوده اند 
و  غرب ستیزی  و  شریعت  اجرای 
برخورداری از امتیازات ویژه و دشمنی 
با علم و تکنولوژی مخالفتی نداشته اند. 
»ایده«ی  با  از روحانیون که  آندسته 
بوده اند  مخالف  اسالمی  جمهوری 
همیشه در اقلیت بوده اند و تعدادی از 
ابراز کرده باشند  آنها که این نظر را 
این  همه  ی  همچنین  است.  نادر 
اعضا بطور مستقیم یا غیرمستقیم از 
منافع و امتیازات حکومت دینی برای 

خودشان برخوردار شده اند.
قشرهای مختلف اجتماعی در ایران 
)مثل بازاریان و پزشکان و دیوانساالران 
و نظامیان( برای ادامه حیات یا کسب 
که  شیعه  روحانیت  با  بیشتر  منافع 

اختیار  در  را  کشور  حیاتی  رگ های 
دارد کار می کنند و با آن داد و ستد 
گروه های  این  از  هیچیک  اما  دارند 
شیعه  روحانیت  حد  تا  اجتماعی 
منفور نیستند چون سرچشمه ی سم 
و نکبت اصلی )شریعت، اسالمگرایی، 
حقنه کردن مذهب، و تمامیت خواهی 
و اقتدارگرایی دینی( از روحانیت شیعه 

به بخش های دیگر سرازیر می شود.
اگر سپاه پاسداران امروز در همه ی 
سیاست های  و  و سرکوب  ها  جنایات 
امتیازجویی  و  فساد  و  پنهانکاری 
این  به  است  سهیم  شیعه  روحانیت 
ایدئولوژیک  حیث  از  که  است  دلیل 
شاگرد روحانیون اسالمگرا بوده است. 
و  فقیه  والیت  نظریه ی  با  خمینی 
است«  واجبات  اوجب  نظام  »حفظ 
خط قرمزی برای قوای قهریه در ایران 
پس زمینه ی  به  اگر  نگذاشت.  باقی 
پاسداران نگاه کنیم اکثر آنها کار خود 

آغاز  شیعه  روحانیون  حفاظت  از  را 
کردند و هر چه از دین می دانند از آنها 
آموخته اند. آموزش عقیدتی- سیاسی 
آموزه های  بر  است  مبتنی  سپاهیان 
روحانیونی مثل خمینی و مطهری و 
مصباح یزدی که دین را اسب قدرت 

قرار می دهند.
آینده روحانیت

روحانیت شیعه امروز تنها به دلیل 
جامعه  کمیاب  منابع  به  دسترسی 
در چارچوب حکمرانی، قشری مورد 
مراجعه ی عمومی است. پس از سقوط 
رژیم تنها کسانی که حاضرند برای رفع 
نیازهای روزمّره ی معنوی خود هزینه 
خواهند  رجوع  قشر  این  به  بپردازند 
و  نباشد  دولتی  اگر  روحانیت  کرد. 
نهادهای آن از منابع عمومی )زمین 
و آب و برق مجانی( برخوردار نباشد 
مثل همه ی قشرهای دیگر جامعه در 
یک بازار آزاد خدماتش را به مردم ارائه 
خواهد کرد و عرضه و تقاضا جایگاه 
آن را برخواهد ساخت. روحانیت شیعه 
در کرسی قدرت روال هایی در کشور 
کسب  یا  گزینش  )مثل  کرده  ایجاد 
نیروهای  دست  از  رهایی  یا  مجوز 
دارند  نیاز  مدام  مردم  که  سرکوب( 
بدان رجوع کنند. حیات روحانیت به 
شیرهای نفت و گاز و صنایع مربوطه 
و سازمان سرکوب و تبلیغات تأمین 
شده از آن وابسته است. روزی که این 
شیرها قطع شود روحانیت شیعه )در 
قد و قامت حدود چهارصدهزار نفری( 
فوج فوج با تغییر لباس، نام های خود 
را نیز تغییر داده و در کسوتی دیگر 
و  تقلب  و  فریب  به  می کنند  تالش 
خالی کردن جیب مردم دست زنند 
)از استخاره تا دعانویسی و از وعده ی 
بزرگداشت  تا  دوزخ  وعید  و  بهشت 
امروز  قبرستان(.  مدیریت  و  مردگان 
نفر  ۱۰۰هزار  به  روحانیون  نرخ 
جمعیت کشور از نرخ پزشک و وکیل 
و  عمومی  منابع  چون  است  بیشتر 
سرازیر  قشر  این  جیب  به  دولتی 
می شود. فربه شدن روحانیت شیعه در 

یک بازار آزاد انجام نشده است.
سه  دین  آزاد  جامعه ی  یک  در 

کارکرد دارد:
التیام بخشی

انگیختن معنویت و ارتباط با امر قدسی
ایجاد حس تعلق

روحانیت شیعه به عنوان یک نهاد 
در چهار دهه ی اخیر این کارکردها را 
واگذاشته است. وصل شدن روحانیون 
و  و جنگل ها  معادن  و  نفت  شیر  به 
تنها  آنها  که  باعث شد  کشور  مراتع 
خدمت خود به ایرانیان را در صنعت 
روضه خوانی(  با  )التیام بخشی  گریه 
مراسم  به  مربوط  مشاغل  وابگذارند. 
امروز  نیز همه دولتی شده اند.  دینی 
اگر روحانیت شیعه به کلی از جامعه ی 
ایران حذف شود هیچ خللی به زندگی 
الزم  اجتماعی  کارکردهای  و  مردم 
وارد نمی آید. مساجد تقریبا خالیست 
و با بودجه های دولتی سرپاست. بعد 
از حکومت دینی و قطع بودجه های 
دولتی و عمومی برای مراکز مذهبی، 
آنها یک به یک تغییر کاربری خواهند 
از  بخشی  امروز  روحانیت شیعه  داد. 
»نظام« است و با سقوط نظام تنها وجه 
خطی(  کتاب های  )مثل  آن  موزه ای 
باقی خواهد ماند مگر آنکه روحانیون 
خود  از  انتظار  مورد  کارکردهای  به 
بازگردند و دست از سر سبک زندگی 
بردارند. سیاست  و  جامعه  اداره ی  و 

ادعای استقالل و مخالفت برخی از 
روحانیون شیعه با جمهوری اسالمی را 
کمتر کسی باور خواهد کرد اگر آنها 
همچنان در پی کسب و حفظ قدرت 
اعالم  روحانی  یک  حتی  آیا  باشند. 
کرده است که بیمه ی مجانی روحانیون 
یا حقوق ماهانه برای اقامه ی نماز در 
مراکز دولتی )حداقل امتیازات آنها( را 
اگر  شیعه  روحانیون  است؟  کرده  رد 
می خواهند باقی بمانند حداقل در یک 
دهه بعد از جمهوری اسالمی باید تالش 
کنند تصویری را که در چهار دهه ی 
دهند. تغییر  از خود ساخته اند  اخیر 

روحانیت شیعه، منفورترین قشر اجتماعی 
در ایران امروز

روحانیت شیعه در ایران از اوایل دهه هفتاد خورشیدی در حال از 
دست دادن اعتماد و اعتبار اجتماعی بود

روحانیت در ایران همه ی گروه های اجتماعی را از حیث بدنامی پشت 
سر گذاسته است
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