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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
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کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

برخورد با اقلیت های دینی
 »اُمت  واحده« بجای ملِت متنوع

در  خبری  گذشت  که  هفته ای  در 
مورد بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت 
ی  قلیت ها ا ل  شتغا ا و  م  ستخدا ا
مذهبی در مهدکودک ها منتشر شد؛ 
امور  دفتر  سرپرست  که  بخشنامه ای 
کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی 

صادر کرده و در بند ۱9 آن آمده است، 
اقلیت های  از  پرسنل  گرفتن  کار  به 
دینی »تحت هر عنوان« در مهدهای 
کودک، به غیر از مهدهای مخصوص 

اقلیت های دینی ممنوع است.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

 در صفحه ۲

سرمقاهل بازار گرم میانجیگری بین جمهوری 
اسالمی و ایاالت متحده آمریکا

بازیچه های رقابت سیاسی- اقتصادی 
دو حزب آمریکا

در آمریکا چه خبر است؟ از بدو روی کار آمدن دولت ترامپ، دموکرات ها 
نقد  و  به پرسش  را  تا رئیس جمهور حزب رقیب و دولت اش  بسیج شدند 
بکشند و توشه برای انتخابات بعدی بیاندوزند. اگر بجای جمهوریخواهان، 
دمکرات ها پیروز می شدند نیز همین می بود. در رقابت دو حزب بر سر منابع 

سیاسی جهت حفظ منابع اقتصادی، همیشه چنین بوده است.
در جمهوری اسالمی چه خبر است؟ توافق اتمی )برجام( که در ژوئیه ۲۰1۵ 
در وین به دست آمد، در همان دو سالی هم که اوباما هنوز در قدرت بود، 
دستاوردی جز سفرهای سیاسی و تفاهم های اقتصادی )و نه قرارداد( که آن 
هم عمدتا به بازار مصرف هشتاد میلیونی ایران نظر داشت و نه سرمایه گذاری 
در زیرساخت های کشور، به مرحله اجرا نرسید. آیا برجام در صورت روی 
کار آمدن دموکرات ها در آمریکا به فرجام می رسید؟ قطعا جمهوری اسالمی 
افزوده  برجام  بر مشکالت طرفین دیگر  اما  نمی داشت  را  کنونی  مشکالت 
مهمترین  از  یکی  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاری  عدم  یکسو  از  می شد! 
دالیل وضعیت نابسامانی اقتصاد کشور است و برجام یک توافق »اتمی« و 
برای کاهش تحریم ها بوده و نه یک توافق »اقتصادی« جهت گشودن راه های 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی که بنا به سرشت سرمایه، به امنیت و تضمین 
سودآوری نیاز دارد! از سوی دیگر هر آنچه از کاهش تحریم ها نصیب کشور 
و  شبه نظامی  گروه های  گسترش  و  تخریبی  سیاست  های  در  قطعا  می شد، 

جنگ های نیابتی هزینه می شد!
بیرون رفتن آمریکا از برجام در هشتم ماه مه ۲۰18 و تشدید تحریم های 
کمرشکن، ، به همراه حمالت اسرائیل به پایگاه های سپاه پاسداران و گروه های 
شبه نظامی در سوریه، در طول کمتر از یک سال، جیب های رژیم ایران را خالی 
و منطقه را نسبتا آرام کرد بدون آنکه موشک پرانی های گروه های وابسته به 

حکومت ایران خلل مهمی در آن به وجود بیاورد. 
امروز در خود نظام هم کسی باور ندارد که اگر دونالد ترامپ در انتخابات بعدی 
پیروز نشود، دمکرات هایی که سر کار خواهند آمد، سیاست دیگری در پیش 
بگیرند! آنها  برای پیروزی در برابر ترامپ که اعراب و اسرائیل را متحد، اروپا را 
ساکت، و روسیه و چین را بی اعتنا کرده، )گذشته از بهبود اقتصاد در خود آمریکا( 
می بایست وعده ی بیشتری به رأی دهندگان داخلی و متحدان خارجی بدهند!
اینک، جمهوری اسالمی زیر شعار توخالی »استقالل« چشم به سیاست های 

»شیطان بزرگ« دوخته و سرنوشتش در رقابت احزاب آن رقم زده می شود.
طرفداران و البیگرانش در بازی مرگ و زندگی بر سر بودجه های میلیونی 
به ایفای نقش مشغول اند و بجای تالش برای تغییرات بنیادین، به ایرانیان 

تبعیدی و مخالفان دمکراِت حکومت دینی حمله می کنند.
از  امیدوارند  البیگرانش،  و  اسالمی  جمهوری  مانند  نیز  مخالفان  برخی 
بهره برداری  جمهوریخواهان  و  دمکرات ها  تسلیحاتی  و  نفتی  رقابت های 

شخصی و گروهی کنند.
اما سرنوشت مردم ایران به دست خودشان است. آنها هستند که سیاست 
کشورهای قدرتمند در رابطه با جمهوری اسالمی را تعیین می کنند. همانگونه که 
ریشه های مماشات غرب با رژیم ارتجاعی ایران را باید در انتخابات استصوابی 
و اصرار نظام در »مشارکت پرشور و فعال« مردم جستجو کرد، اینک نیز باید 
تالش کرد تا صدا و رأی مردم ایران در اعتصابات و اعتراضات و تظاهرات، 

   و ابراز وجود تمام قد علیه وضعیت موجود،  سیاست  ها را رقم بزند. 

=شش کشور ژاپن، آلمان، عراق، عمان، پاکستان و سوئیس در صف میانجیگری ایستاده اند.
=ولی آیا این نظام قابلیت تغییر رفتاری را که مورد نظر آمریکا و جامعه جهانی است دارد؟ آیا می تواند دوازده خواستی 

را که آمریکا روی میز مذاکره قرار خواهد داد بپذیرد و به آنها عمل کند و همچنان به حیات خود ادامه دهد؟!

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 :

والیبالیست های ایران بعد از ایتالیا و 
چین تیم آلمان را شکست دادند

****
تنیس گراند اسلم روالن گاروس؛ 

فدرر، نادال، جاکوویچ و تیم ، قهرمانی روالن 
به کدامیک خواهد رسید؟ گاروس ۲۰19 

****
ناتوانی مدیران و امنیتی  های پُر ادعا در 

برقراری نظم و امنیت استادیوم ها
****

اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی 
در صفحات 1۰ و11فوتبال باقی ماند

حلقه ی امنیتی علی الریجانی دارد 
اسب ریاست جمهوری را برای وی 

زین می کند
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از صفحه ۱
این خبر در حالی با واکنش هایی از سوی اقلیت های 
مذهبی و کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شد که 
مسعود آسیما مدیرکل روابط عمومی سازمان بهزیستی 
با  گفتگو  در  خردادماه   13 دوشنبه  روز  نیز  ایران 

خبرگزاری ایسنا آن را تأیید کرد.
مسعود آسیما گفته بود محتواهای آموزشی مهدهای 
کودک بطور عام و محتوای آموزشی دینی بطور خاص 
با بهره گیری از »مبانی دین مبین اسالم« تهیه و تدوین 
شده است. مدیر کل روابط عمومی سازمان بهزیستی 
ایران گفت که ضروریست این مباحث در مهدهای 
کودک توسط »مربیان آموزش دیده« پیش برده شود.

با ایجاد موجی که از اعتراضات به ویژه در فضای مجازی 
ظرف ۲4  دولتی  مقامات  گرفت،  شکل  رسانه ها  و 
ساعت تغییر موضع دادند. روز سه شنبه 14 خردادماه 
سازمان  اجتماعی  معاون  فرید  مسعودی  حبیب اهلل 
بهزیستی اعالم کرد که »با دستور محمد شریعتمداری، 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ممنوعیت به کارگیری 
اقلیت های دینی در مهد کودک ها اصالح شده است.«

اکنون ادعا شده که بند 19 بخشنامه به این شکل 
کودکان  که  کودکی  مهدهای  »در  که  اصالح شده 
مسلمان حضور دارند برای آموزش مفاهیم دینی از 

مربیان مسلمان استفاده می شود.«
برای »مسلمان سازی« در مهدکودک ها  تالش 

سابقه دارد
در  اسالم  دین  اصول  و  مبانی  آموزش  بر  تمرکز 
و  پیشین  دولت های  از سوی  همواره  مهدکودک ها 
ماه  می شده. شش  دنبال  روحانی  دولت  همچنین 
پیش و در آذرماه سال گذشته نیز »سطح دینداری« به 
عنوان یکی از فاکتورهای مورد بررسی توسط مدیرکل 
امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی عنوان شد. 
محمد نفریه مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی گفته بود که دانشگاه »امام صادق« »شاخص 
سطح دینداری« را برای سنجش مربیان مهدکودک 

استخراج کرده است!
همه اینها در حالیست که تمامی مهدکودک ها در ایران 
زیر نظر سازمان بهزیستی به فعالیت می پردازند و نه 
تنها مجوز تأسیس مهدکودک از سوی این سازمان 
صادر می شود بلکه نظارت بر کار و فعالیت مهدکودک ها 

نیز از سوی این سازمان صورت می گیرد.
در مدارس نیز چهار دهه است که مقامات جمهوری 
اسالمی تالش دارند تا کودکان را از سنین پایین برای 
پیروی و نقش آفرینی در نظام اسالمی- انقالبی حاکم 
بر ایران آموزش دهند. ولی تمام این تالش ها تا به 
دانش آموز  هزاران  استقبال  است.  مانده  ناکام  امروز 
مقاطع مختلف به ویژه دبستانی ها به چالش ساسی 
مانکن، خواننده ی پرورش یافته در جمهوری اسالمی 
و ساکن لس آنجلس، برای خواندن و رقصیدن با ترانه 
»جنتلمن« یکی از نشانه های بارز ورشکستگی حکومت 

ایران در »انقالب فرهنگی« است.
اصوال آموز دروس اجباری دینی به کودکان آنهم از 
سنین 3-4 سالگی در مهدکودک ها همواره از سوی 
کارشناسان مورد انتقاد است. در اعالمیه جهانی حقوق 

بشر آمده است  کودک  باید از بدو تولد صاحب  »نام« 
و »ملیت«  گردد اما هیچ اشاره ای به مشخص شدن 
»دین« افراد در سنین کودکی نشده و تفاوت نهادن 
به دلیل دین و مذهب از جمله موارد »تبعیض آمیز« 

اعالم شده است.
مانع تراشی غیرقانونی برای اشتغال اقلیت های 

دینی و مذهبی
جلوگیری از کار و اشتغال اقلیت های دینی به رسمیت 
شناخته شده در ایران نیز مطابق قوانین خود جمهوری 
اسالمی اقدامی غیرقانونی است. اصل  ۲۸ قانون اساسی 
می گوید: »هر کس  حق  دارد شغلی  را که  بدان  مایل  
است  و مخالف  اسالم  و مصالح  عمومی  و حقوق  دیگران  
نیست  برگزیند. دولت  موظف  است  با رعایت  نیاز جامعه  
به  مشاغل  گوناگون ، برای  همه  افراد امکان  اشتغال  به  
کار و شرایط مساوی  را برای  احراز مشاغل  ایجاد نماید.«

اکنون مقامات دولت و به ویژه بهزیستی هیچ توضیحی 
نداده اند که چرا باید در اقدامی غیرقانونی اقلیت های 
هر  آن هم »تحت  مهدکودک ها  در  کار  از  مذهبی 
عنوان«، یعنی از مدیریت تا مربی و حتی نظافت چی 

محروم شوند؟!
این در حالیست که شاخص تحصیالت تکمیلی در 
برخی از اقلیت های مذهبی در ایران، از جمله زرتشتیان 
کوروش  گفته  به  و  است  برخوردار  باالیی  از سطح 

نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای  نیکنام 
اسالمی، 9۸ درصد از ایرانیان زرتشتی از تحصیالت 

عالی برخوردارند.
اقلیت های دینِی زرتشتی، کلیمی، آشوری و مسیحی 
و همچنین مذاهب اسالمِی حنفی، شافعی، مالکی، 
حنبلی و همچنین شیعه زیدی که از سوی جمهوری 
اسالمی به رسمیت شناخته شده اند، همچنان دچار 
بسیاری از تبعیضات در حوزه حقوق شهروندی و فشار 
برای برگزاری مراسم  و آیین های خود حتی به صورت 
غیرعمومی هستند. جنجال های پیرامون  مخالفت با 
فعالیت سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد در 
این نهاد به دلیل زرتشتی بودن، از جمله نمونه های آشکار 
نظام اسالمی در مواجهه با شهرونداِن غیرشیعه است.

یک نمونه ی دیگر، جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر 
در نمازخانه اهل سنت در تهران  در هفته گذشته 
بود. اهل سنت هیچگاه اجازه نیافتند مسجد خود را 
در تهران داشته باشند و امسال حتی برگزاری عید 
فطر در نمازخانه اهل سنت در یافتآباد تهران نیز با 
وجود اینکه مقامات پیشتر موافقت خود را اعالم کرده 

بودند، لغو شد.
در این میان، اقلیت های دینی که از سوی جمهوری 
مشکالت  نمی شوند  شناخته  رسمیت  به  اسالمی 
بیشتری دارند و مانند بهایی ها به شدت تحت فشار 

قرار می گیرند.
ُدم خروس خاتمی هم بیرون زد

با اینکه برخی امیدوارند پس از گذشت چهل سال، 
رویکرد مقامات نظام نسبت به مسائل شهروندی از 
جمله آزادی ادیان تلطیف شود اما به نظر می رسد 
تاکتیک های سختگیرانه تری در دستور کار مقامات 
جمهوری اسالمی قرار گرفته و حتی افراد مورد تأیید 
با  برخورد  درباره  انتقاد  یا  اظهارنظر  هم حق  نظام 

اقلیت های دینی و مذهبی را ندارند.
پرونده مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز که 
بارز است. مهدی  نمونه ی  خود مسلمان است یک 
حاجتی فعال اصالح طلب از مهرماه 139۷ در اعتراض 
به بازداشت دو شهروند بهایی در این شهر توئیتی 
انتقادی منتشر کرد: »ده روز گذشته را به هر دری 
زده ام تا دو دوست بهایی بازداشت شده آزاد گردند و به 
نتیجه نرسیده ام. نسل ما موظف است مادامی که مقابل 
دشمنان خارجی ایستاده است، در تالش برای اصالح 
رویه های قضایی و سایر اموری که عدالت اجتماعی را 

به خطر انداخته کم نگذارد.«
مهدی حاجتی دو روز پس از انتشار این توئیت بازداشت 
و در نهایت به تحمل یک سال زندان محکوم شد. اخیرا 
زهره رستگاری همسر مهدی حاجتی در توئیتی اعالم 
کرد که این عضو شورای شهر را برای اجرای حکم، 
بازداشت و راهی زندان کرده اند: »ساعتی پیش ماموران 
با حضور در منزل ما، همسرم مهدی حاجتی را برای 
اجرای حکم یک سال حبس به زندان منتقل کردند. 
دیروز پیامکی مبنی بر صدور حکم به دست ما رسید 

و امروز اجرا شد.«
ساسان آقایی روزنامه نگار پس از انتشار خبر بازداشت و 
اعزام مهدی حاجتی  به زندان از محمد خاتمی نقل قول 

کرد که وی درباره اتهام مهدی حاجتی گفته »همین یک 
قلم را در پرونده  اصالحات نداشتیم که به لطف این آقا 
دفاع از بهائیت هم به کارنامه  اصالح طلبان افزوده شد!«

بسیاری از این جمله خاتمی متعجب شده و نسبت به 
آن انتقاد کردند. شاید این تعداد انتظار نداشتند رئیس 
دولِت اصالحات و کسی که شعارهای رنگارنگ درباره 
حقوق شهروندی و گفتگوی تمدن ها و آزادی ادیان 
داشته چنین موضعی درباره دفاع از حقوق شهروندان 
مقامات  همه  که  اینست  واقعیت  اما  باشد.  داشته 
جمهوری اسالمی در نهایت نگاهی متکی بر ایدئولوژی 
نظام دارند. نگاهی که قانون اساسی و مناسبات حقوقی 
و دستگاه قضایی و اجرایی نظام بر آن بنا شده است.

حکومت دینی ایران از یکسو از پیاده کردن ایدئولوژی 
انقالبِی شیعی ناتوان است و از همین رو به برخوردهای 
پلیسی و خشن روی می آورد و از سوی دیگر حاضر 
نیست دست از »اُمت سازی« ملتی که متنوع  است 
دست بردارد. خط کشی و جدا کردن مردم بر اساس 
دین و مذهب و تبار و قوم و... در حالی که حقوق همه ی 
آنها زیر پا نهاده می شود  تنها به گسست های اجتماعی 
می انجامد که بزرگترین طعمه ی آن خود نظام خواهد 
بود. در چنین مناسباتی آرزوی ساختن »اُمت واحده« 

از ملت متنوع را فقط می توان به گور برد. 
روشنک آسترکی

در هفته پیش رو شینزو آبه نخست وزیر 
ژاپن راهی تهران خواهد شد. آخرین سفر 
یک نخست وزیر این غول اقتصادی آسیایی 
به سال های قبل از انقالب ۵۷ باز می گردد. 
شینزو آبه در تهران با علی خامنه ای مالقات 
خواهد داشت. این سفر پس از دیدار نخست 
وزیر ژاپن با دونالد ترامپ، در جریان سفر 
صورت  توکیو  به  آمریکا  جمهور  رئیس 
می گیرد. یک هفته قبل از سفر دونالد ترامپ 
به ژاپن، محمدجواد ظریف نیز با شینزو آبه 
در توکیو مالقات داشت. دونالد ترامپ در 
توکیو، پس از مالقات با شینزو آبه،  اعالم 
کرد که آماده ی گفتگوی بدون پیش شرط با 
جمهوری اسالمی است. به گفته ی سخنگوی 
دولت ژاپن، نخست وزیر این کشور که 4۸ 
ساعت در تهران خواهد ماند، »تالش خواهد 
کرد در هماهنگی با آمریکا جهت کاهش 
را  اقدامات الزم  ایران  با  موجود  تنش های 

انجام دهد.«
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز دوشنبه 
راهی تهران خواهد شد. او هم پس از مالقات 
به  که  کرد  اعالم  آمریکایی اش  همتای  با 
جمهوری اسالمی سفر خواهد کرد. البته چند 
روزی قبل از سفر مایک پمپئو به آلمان، پنس 
پلوتن از مشاوران ارشد وزیر خارجه آلمان 
نیز سفری به تهران داشت. آلمان یکی از 
اسالمی  جمهوری  مهم  اقتصادی  شرکای 
در اتحادیه اروپا تا زمان بازگشت تحریم ها 
بوده است. البته فهرست میانجیگران تنها به 
این دو کشور خالصه نمی شود. حداقل چهار 
کشور دیگر به صورت علنی سرگرم گشودن 
کانال های ارتباطی غیر مستقیم بین تهران 

و واشنگتن هستند.
کانال های میانجیگری

گفتگوهایی که به امضای معاهده هسته ای 
موسوم به برجام منتهی شدند، ماه ها قبل از 
مذاکرات رسمی، در پایتخت سلطان نشین 
عمان  نیز  اینبار  بودند.  شده  آغاز  عمان 
کند. سفیر  ایفا  را  مشابهی  نقش  می تواند 
این سلطان نشین در واشنگتن، چند روزی 
خارجه  وزیر  بن علوی  یوسف  سفر  از  قبل 
رفت،  تهران  به  اردیبهشت  که 3۰  عمان 
از آمادگی کشورش برای میانجیگری بین 
جمهوری اسالمی و آمریکا صحبت کرده بود. 
هیچکدام از دو کشور، جمهوری اسالمی و 
ایاالت متحده آمریکا، با میانجیگری مجدد 
عمان مخالفتی ابراز نکرده اند. البته محمود 
منکر  روحانی،  دفتر حسن  رئیس  واعظی 
هرگونه ارتباطی بین سفر وزیر خارجه عمان 
به تهران و مذاکره با آمریکا شده است. اما 
یوسف بن علوی در بازگشت از تهران گفت 
اگر این بحران کنترل نشود »همه دنیا ضرر 

خواهد کرد.«
را  خود  که  است  دیگری  کشور  هم  عراق 
نامزد میانجیگری میان جمهوری اسالمی 
و آمریکا کرده است. دلیل ورود عراق البته 
موقعیت خاص این کشور است که واهمه 
دارد در میان دو آتش قرار گیرد. عراق با هر 
دو طرف مناقشه، جمهوری اسالمی و آمریکا، 
دارای روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی است. 
افزایش تنش  بین تهران و واشنگتن می تواند 
این کشور را به میدان درگیری نیابتی تبدیل 
کرده و ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی ای را 
که پس از شکست داعش و همه پرسی در 
بهم  است،  آمده  وجود  به  کردستان  اقلیم 
بریزد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق 
می گوید به زودی نمایندگانی را به تهران و 
واشنگتن با هدف کاهش تنش بین جمهوری 

اسالمی و آمریکا اعزام خواهد کرد.
پیش شرط های ایران و آمریکا

این  پاکستان هم، دست کم در  و  سوئیس 
مرحله، نقش ایفا می کنند. سوئیس پس از 
اشغال سفارت آمریکا در تهران، حافظ منافع 
این کشور در جمهوری اسالمی است، در 
حالی که حفاظت از منافع جمهوری اسالمی 
در آمریکا بر عهده پاکستان است. سه سفر 
محمدجواد ظریف به اسالم آباد، از زمانی که 
عمران خان در 9 شهریور سال گذشته ریاست 
دولت آن کشور همسایه را به دست گرفت، 
حاکی از نقش پاکستان در این مرحله پرتنش 
در روابط تهران و واشنگتن است. هرگونه 
تماس رسمی بین جمهوری اسالمی با آمریکا 
باید از طریق پاکستان و سوئیس انجام گیرد.

سفر اخیر مایک پمپئو به سوئیس را نیز باید 
در همین رابطه دید. در کنفرانس رسانه ای 
مشترک با همتای سوئیسی اش بود که مایک 
پمپئو برای اولین بار گفت »ما آماده مذاکره 

ایران هستیم.«  با  بدون هیچ پیش شرطی 
وزیر  رسانه ای  کنفرانس  همین  در  البته 
خارجه آمریکا تاکید کرد که آغاز مذاکرات 
برای  آمریکا  فشارهای  »کاهش  معنای  به 
متوقف ساختن فعالیت های شرورانه جمهوری 
اسالمی نیست.« منابع سوئیسی می گویند 
جمهوری  با  مذاکرات  آغاز  برای  آمریکا 
اسالمی خواهان آزادی پنج شهروند آمریکایی 
و دوتابعیتی بود که در ایران در زندان بسر 
پس  پمپئو  مایک  می شود  گفته  می برند. 
این  از  سوئیسی اش  همتای  با  مالقات  از 
پیش شرط گذشت. البته جمهوری اسالمی 
نیز دو پیش شرط برای نشستن پشت میز 

مداکره قرار داده است.
اولی کاهش فشار تحریم ها  در حدی که 
بتواند با فروش بیش از یک میلیون بشکه در 
روز حداقل ارز الزم برای ادامه حیات را تامین 
کند، و دیگری »تضمین امنیتی« برای بقای 
نظام! آمریکا ضمن رد کردن شرط اول، دومی 
را به نوعی پذیرفته است. تقاضای »تضمین 
امنیتی« از آمریکا در حالیست که از دونالد 
ترامپ تا مایک پمپئو و حتا جان بولتون نیز 
در روزهای گذشته بارها تاکید کرده اند که 
آمریکا قصد تغییر نظام را ندارد و تنها خواست 
آنها تغییر رفتار جمهوری اسالمی و تبدیل 

آن از یک حکومت انقالبی به عادی است. 
در این رابطه البته باید دو مسئله را در نظر 
داشت. اول اینکه آیا اصوال این نظام قابلیت 
تغییر رفتاری را که مورد نظر آمریکا و جامعه 
جهانی است دارد؟ دیگر اینکه آیا جمهوری 
اسالمی می تواند دوازده خواستی را که آمریکا 
روی میز مذاکره قرار خواهد داد بپذیرد و 
به آنها عمل کند و همچنان به حیات خود 
ادامه دهد؟! در این رابطه نگاهی به دوازده 
خواست مطرح شده توسط مایک پمپئو شاید 

ضروری باشد.
خواست های دوازده گانه آمریکا

1- ایران باید کلیه جزییات ابعاد نظامی برنامه 
پیشین هسته ای خود را به آژانس بین المللی 

انرژی اتمی اعالم کند.
۲- ایران باید غنی سازی اورانیوم را متوقف 
کند و هرگز به دنبال فرآوری تولید پلوتونیم 
نرود؛ این شامل بستن رآکتور آب سنگین 

اراک نیز می شود.
3- ایران باید به بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اجازه بازرسی بدون محدودیت از 

همه مراکز و تاسیسات را در سراسر کشور بدهد.
4- توسعه برنامه موشکی بالستیک ایران باید 
پرتاب سامانه های موشکی  و  متوقف شود 
جدید با قابلیت حمل سالح هسته ای، دیگر 

انجام نشود.
همچنین  و  آمریکا  شهروندان  همه   -۵
شهروندان دیگر کشورهای دوست و متحد 
ایران  در  ساختگی  اتهامات  به  که  آمریکا 

زندانی هستند، باید آزاد شوند.
۶- ایران باید از حمایت از گروه های تروریستی 
در منطقه خاورمیانه از جمله حزب اهلل لبنان، 
اسالمی  جهاد  فلسطینی  گروه  و  حماس 

دست بردارد.
به  را  عراق  دولت  باید حاکمیت  ایران   -۷
رسمیت شناخته و اجازه دهد شبه نظامیان 
شیعه آن کشور خلع سالح و منحل شوند و 

دوباره آنها را بسیج نکند.
۸- ایران باید از حمایت نظامی از شبه نظامیان 
شیعه حوثی دست بردارد و به سمت دست 
یافتن به یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز 

در یمن گام بردارد.
9- کلیه نیروهای نظامی تحت امر ایران در 
سراسر سوریه باید از آن کشور خارج شوند.

1۰- ایران باید به حمایت از طالبان و دیگر 
گروه های تروریستی در افغانستان و منطقه و 
پناه دادن به رهبران ارشد القاعده پایان دهد.

11- حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران 
متحدان  و  تروریسم  از  اسالمی  انقالب 
شبه نظامی اش در سراسر جهان باید متوقف 

شود.
1۲- ایران همچنین باید به رفتار تهدیدآمیز 
در برابر همسایگانش– که بسیاری از آنها 
متحدان آمریکا هستند– پایان دهد، از جمله 
تهدید اسرائیل به نابودی و پرتاب موشک به 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی. این 
شامل تهدید کشتیرانی بین المللی و عملیات 

خرابکارانه سایبری نیز می شود.
همراهی اروپا با خواست های آمریکا

البته تنها آمریکا نیست که این خواست ها 
را مطرح می کند. کشورهای اروپایی نیز از 
این خواست ها پشتیبانی می کنند، اگرچه در 
تاکتیک ها می توانند با آمریکا اختالف نظر 
داشته باشند. امانوئل ماکرون پس از دیداری 
با دونالد ترامپ در حاشیه ۷۵امین سالگرد 
عملیات برای آزادی فرانسه از اشغال ارتش 
هیتلری که در سواحل نرماندی برگزار شد، 
صحبت از 4 هدف مشترک کرد که خالصه 
امانوئل  پیشنهادات دوازده گانه آمریکاست. 
سال  از  می خواهیم  »»ما  گفت  ماکرون 
۲۰۲۵ به بعد هم مطمئن شویم که ایران 
نخواهد  پیدا  دسترسی  به سالح هسته ای 
کرد. دوم، می خواهیم برنامه موشکی ایران را 
کاهش دهیم و سوم، می خواهیم فعالیت های 
منطقه ای ایران را محدود کنیم. و ما یک 
هدف چهارم هم داریم: صلح در خاورمیانه. 
ما می خواهیم با هم به این هدف ها دست پیدا 
کنیم. این نکات اصلی است. باقی بحث های 

فنی است.«
در نشست رسانه ای مشترک دونالد ترامپ با 
ترزا می در لندن نیز نخست وزیر مستعفی 
بریتانیا موضع مشابهی را اتخاذ کرد. ترزا می 
گفت »آمریکا و بریتانیا در پی رسیدن به 
اهداف مشترکی درباره ایران هستند.« وی 
راه های  سر  بر  آمریکا  و  که بریتانیا  افزود 
»محدود کردن تهدیدات ایران با هم اختالف 
دارند و نه اینکه اصوالً چنین تهدیداتی وجود 
وزارت  سخنگوی  موسوی  عباس  ندارد«. 
خارجه جمهوری اسالمی ایران در انتقاد از 
اظهارات امانوئل ماکرون و ترزا می می گوید: 

»طرح موضوعات فرابرجامی نه تنها کمکی به 
حفظ برجام نمی کند، بلکه زمینه بی اعتمادی 
بین طرف های که در برجام باقی مانده اند را 
فراهم می کند«. این در حالیست که قبال آنگال 
مرکل هم صحبت از نگرانی مشترک آلمان و 
آمریکا در رابطه با جمهوری اسالمی کرده بود.

باید  اینها  همه  بر  اما  را  مهم  نکته ی  یک 
افزود:  تغییر نظام و براندازی حکومت کنونی 
گردن  بر  ایران  مردم  که  است  وظیفه  ای 
دارند. کشورهای خارجی نباید نقشی بیش از 
حمایت از حرکت های اعتراضی و تالش های 
داشته  خود  سرنوشت  تعیین  برای  مردم 
با مماشات  باشند. در عین حال نمی توان 
چشم خود را بر نظام های اقتدارگرا بست و 
با آنها به داد و ستد پرداخت و هنگامی که 
تهدیدات این نظام ها متوجه ی مماشاتگران 
شد، به هزینه ی مردم به تحریم و تهدید 
و  متمدنانه تر  راهی  هیچ  پرداخت!  نظامی 
کم هزینه تر از پشتیبانی اعتراضات مردمی 
شرایط  بهبود  و  تغییر  خواهان  که  نیست 
به دست گرفتن سرنوشت  و  زندگی خود 

خویش هستند. 
احمد رأفت

بازار گرم میانجیگری بین جمهوری اسالمی و
 ایاالت متحده آمریکا

برخورد با اقلیت های دینی
 »اُمت  واحده« بجای ملِت متنوع

=شش کشور ژاپن، آلمان، عراق، عمان، پاکستان و سوئیس در صف میانجیگری ایستاده اند.
=ولی آیا این نظام قابلیت تغییر رفتاری را که مورد نظر آمریکا و جامعه جهانی است دارد؟ آیا 
می تواند دوازده خواستی را که آمریکا روی میز مذاکره قرار خواهد داد بپذیرد و به آنها عمل کند 

و همچنان به حیات خود ادامه دهد؟!
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دیدار ترامپ و ماکرون؛ ژوئن ۲۰۱۹

مهار موشکی و منطقه ای رژیم ایران خواست 
مشترک اروپا و آمریکا

تحریم ها  =ترامپ: 
هستند.  قوی  فوق العاده 
آنها  که  می کنم  درک 

می خواهند گفتگو کنند.
می خواهیم  ماکرون:   -
ایران  کنیم  پیدا  اطمینان 
پیدا  دست  اتمی  سالح  به 
تا  کار  این  برای  نمی کند، 
سال ۲۰۲5 داشتیم، اکنون 
و  برویم  فراتر  می خواهیم 
اطمینان  درازمدت  برای 

کامل کسب کنیم.
وزارت  =سخنگوی 
اسالمی:  جمهوری  خارجه 
طرح  با  اروپایی ها 
فرابرجامی  موضوعات 
آمریکا را به هدف خود در 
برجام  از  خروج غیرقانونی 
که چیزی جز فروپاشی آن 

نبود، نزدیک تر می کنند.

ماکرون  امانوئل  و  ترامپ  دونالد 
فرانسه،  و  آمریکا  جمهوری  رؤسای 
پنجشنبه 1۶خرداد، در حاشیه هفتاد 
و پنجمین سالگرد نبرد »نرماندی« با 

هم دیدار و گفتگو کردند.
در  ترامپ  دونالد  دیدار  این  در 
پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد 
پرونده اتمی جمهوری اسالمی گفت، 
رژیم  نمی خواهد  ما  از  »هیچکدام 
ایران به سالح اتمی دست پیدا کند، 
دوست ندارم ببینم رژیم ایران سالح 
ماکرون  امانوئل  و  باشد  داشته  اتمی 
و  ندارد  دوست  را  چیزی  چنین  هم 
آنها به سالح اتمی دسترسی نخواهند 

یافت.«
»باورش  گفت،  ادامه  در  ترامپ 
سخت است اما دو سال و نیم پیش 
رسیدم  جمهوری  ریاست  به  وقتی 
دولت  یک  واقعی  بطور  ایران  رژیم 
تروریست بود. آنها هنوز هم هستند. 
اما در آن موقع بدون شک قهرمانان 
تروریسم بودند و این بد بود.  آنها در 
در  یمن،  در  می جنگیدند،  نقطه   1۴
در  و  دیگر  نقاط  بسیار  در  و  سوریه 
و  نبرد  صحنه های  از  دیگر  بسیاری 
بود.  آنها  تمام  پشت  در  ایران  رژیم 
اکنون آنها دیگر این کار را نمی کنند.«

افزود،  آمریکا  جمهوری  رئیس 
هستند.  قوی  فوق العاده  »تحریم ها 

می خواهند  آنها  که  می کنم  درک 
گفتگو  می خواهند  اگر  کنند.  گفتگو 
می کنیم.  گفتگو  ندارد  مانعی  کنند 
دست  اتمی  سالح  به  نباید  آنها  اما 
پیدا کنند. من معتقدم رئیس جمهور 
فرانسه با این مسئله قویاً موافق است. 
او موافق است که رژیم ایران نباید به 

سالح اتمی دست پیدا کند.«
جمهور  رئیس  ماکرون  امانوئل 
فرانسه نیز گفت:  »در رابطه با ایران ما 
اهداف مشترکی داریم… می خواهیم 
سالح  به  که  کنیم  پیدا  اطمینان 
اتمی دست پیدا نمی کنند. برای این 
]برجام[،  داشتیم  تا سال 202۵  کار 
و  برویم  فراتر  می خواهیم  اکنون 
برای درازمدت اطمینان کامل کسب 
فعالیت های  می خواهیم  ما  کنیم… 
کاهش  را  ایران  رژیم  بالستیک 
ایران  را  رژیم   می خواهیم  دهیم… 
در منطقه مهار کنیم… می خواهیم 
صلح را در منطقه برقرار کنیم. ما این 
چهار هدف را داریم و با یکدیگر برای 
تحقق آنها کار می کنیم. مسئله اصلی 
اینها هستند و سایر مسائل موضوعات 

تکنیکی اند.«
دیدار ترامپ و ماکرون؛ ژوئن 2019

واکنش  با  ماکرون  اظهارات 
روز  و  شد  روبرو  اسالمی  جمهوری 
سخنگوی   1۳9۸ خرداد   1۷ جمعه 
»طرف های  گفت،  خارجه  وزارت 
اروپایی تا کنون به رغم برخی سخنان 
به  عمل  در  سیاسی،  بیانیه های  و 
تعهدات  و  برجام  ذیل  خود  تعهدات 
از  آمریکا  غیرقانونی  خروج  از  بعد 
برجام ناتوان بوده و نتوانسته اند زمینه 
این  طبق  را  کشورمان  کامل  انتفاع 

توافق چندجانبه فراهم کنند.«
به گزارش ایرنا سیدعباس موسوی 
موضوعات  »طرح  کرده،  تاکید 

به  کمکی  تنها  نه  فرابرجامی، 
زمینه  بلکه  نمی کند،  برجام  حفظ 
بی اعتمادی بیشتر بین طرف های باقی 
مانده برجام را فراهم می سازد و آمریکا 
را به هدف خود در خروج غیرقانونی 
از برجام که چیزی جز فروپاشی آن 

نبود، نزدیک تر می کنند.«
وی اظهارات ترامپ را تکراری، بدون 
پشتوانه و متناقض خواند و گفت فاقد 

ارزش و شایسته واکنش تازه نیست.
فرانسه  اروپایی  در میان کشورهای 
موشکی  مهار  بر  را  تمرکز  بیشترین 
جمهوری اسالمی قرار داده است. این 
از کنفرانس ورشو و در  موضوع پس 
کنفرانس امنیتی مونیخ 2019 مطرح 
شد و به تدریج دیگر اعضای اتحادیه 
اروپا از جمله آلمان نیز توجه بیشتری 

به آن نشان می دهند.
بهمن(،   2۷( فوریه 2019  روز 1۶ 
در  آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگال 
مایک  که  مونیخ  کنفرانس  جریان 
پنس معاون ترامپ نیز در آن حضور 
سخنان  مشابه  سخنانی  در  داشت، 
اخیر امانوئل ماکرون، گفته بود »هدف 
نقش  مهار  آمریکا،  و  ما  مشترک 
مخرب جمهوری اسالمی و اختالفات 

ما با ایاالت متحده تاکتیکی است.«
از اظهارات ماکرون در دیدار با ترامپ 
مورد  در  فرانسه  مواضع  که  پیداست 
خرابکارانه ی  فعالیت های  با  مقابله 
جمهوری اسالمی در منطقه همسوتر 
مورد  در  دست کم  ترامپ  و  شده 
فعالیت های  و  بالستیک   موشک های 
کشورهای  با  توانسته  رژیم  اتمی 
قدرتمند اتحادیه اروپا که در تیررس 
عملیات تروریستی و حمالت احتمالی و 
همچنین تهدیداتی چون اعزام پناهجو 
و ارسال مواد مخدر از سوی حکومت 
برسد. نظر  اتفاق  به  دارد،  قرار  ایران 

در  ایرانی  دانشجویان  از  بسیاری 
آمریکا با بورس دولتی در دانشگاه های 

این کشور تحصیل می گنند ار  برآمده  =پارلمان 
گذشته  آوریل   ۹ انتخابات 
سیاسی  بحران  نتوانست 
سر  پشت  اسرائیل  در  را 
نتانیاهو  بنیامین  بگذارد. 
الزم  حمایت های  نتوانست 
دولت  یک  تشکیل  برای 

جدید را به دست آورد.
انحالل  با  =اسرائیلی ها 
در  دیگر  بار  باید  مجلس 
پای  آینده  سپتامبر  ماه 
صندوق رأی بروند، تا شاید 
این بار شرایط برای تشکیل 
دولت ائتالفی متفاوت مهیا 

شود.
در  سیاسی  =بحران 
رونمایی  می تواند  اسرائیل 
طرحی  قرن«،  »معامله  از 
مشاور  کوشنر،  جرد  که  را 

اسرائیل برای تشکیل دولت باید بار دیگر به پای 
صندوق های رأی برود

و داماد دونالد ترامپ، برای 
پایان دادن به بیش از هفت 
و  اسرائیل  مناقشه  دهه 
به  کرده  تهیه  فلسطین 

تعویق بیاندازد.

انتخابات  از  اگرچه  نتانیاهو  بنیامین 
رأی  صندوق های  از  پیروز  آوریل   9
به  ولی در ۶ هفته ای که  آمد  بیرون 
فرصت  جدید  دولت  تشکیل  برای  او 
حمایت های  نتوانست  بود،  شده  داده 
الزم برای داشتن اکثریت در کنست یا 
پارلمان این کشور را به دست آورد. با 
انحالل مجلسی که چند هفته بیشتر از 
عمر آن نمی گذرد، اسرائیلی ها باید بار 
دیگر، احتماال در ماه سپتامبر 2019، 
به پای صندوق های رأی بروند تا شاید 
متفاوتی  نتیجه  رأی گیری جدید،  در 
به دست آید و اسرائیل بتواند از یحران 

کنونی گذر کند.
بحران سیاسی در اسرائیل مانعی است 

بر سر راه طرحی که جرد کوشنر، مشاور 
و داماد دونالد ترامپ، برای حل مناقشه 
قدیمی اسرائیل و فلسطین تهیه کرده 
و به »معامله قرن« معروف شده است. 
است  قرار  طرح  این  اقتصادی  بخش 
در روزهای آینده در کنفرانسی که در 
منامه، پایتخت بحرین، برگزار می شود 
به اطالع شرکت کنندگان برسد. در این 
کنفرانس قرار است اسرائیل، کشورهای 
عربی، غربی و همچنین فلسطینی ها 
شرکت کنند. البته حکومت خودگردان 
فلسطین اعالم کرد که در این کنفرانس 
حضور پیدا نخواهد کرد. فلسطینی ها 
بر  هنوز  عربی  کشورهای  از  برخی  و 
با اورشلیم یا  طرح دو کشور مستقل 
»بیت المقدس« به عنوان پایتخت هر 

دو اصرار می ورزند.
تحلیلگر  امیر  مناشه  با  رأفت  احمد 
در  اورشلیم  ساکن  ایرانی تبار  باسابقه 
اسرائیل،  در  سیاسی  بحران  با  رابطه 
گفتگویی  آن،  چشم انداز  و  ریشه ها 

انجام داده است.

آمریکا:  خارجه  =وزیر 
درخواست   چندین  آمریکا 
رژیم  رهبران  از  اساسی 
آنها  که  زمان  هر  و  داشته 
آماده باشند، ما هم آماده ایم 

که با آنها صحبت کنیم.
رئیس  رئیسی  =ابراهیم 
جمهوری  قضائیه  قوه 
آمریکا  می گوید،  اسالمی 

محتاج مذاکره است!
وزیر خارجه ایاالت متحده می گوید 
هر  ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات 
زمان که آماده مذاکره باشند، می دانند 
چطور با مقامات آمریکا تماس بگیرند.

سوئیس  تلویزیون  و  رادیو  شبکه 
 1۳( ژوئیه   ۴ دوشنبه   ،)RTS(
پمپئو  مایک  با  مصاحبه ای  خرداد(، 
گفته  آن  در  وی  که  کرد  پخش 
با  هنوز  اسالمی  جمهوری  مقامات 

آمریکا تماس نگرفته اند.
ایاالت  فشار  دلیل  به  اشاره  با  وی 
ایران،  اسالمی  جمهوری  بر  متحده 
گفت که »آمریکا چندین درخواست  
هر  و  داشته  رژیم  رهبران  از  اساسی 
هم  ما  باشند،  آماده  آنها  که  زمان 

آماده ایم که با آنها صحبت کنیم.«
مایک پمپئو در پاسخ به این پرسش 
به  حاضر  ترامپ  پرزیدنت  »آیا  که 
مالقات با حسن روحانی و یا آیت اهلل 
گفت:   نه«،  یا  می شود  خامنه ای 
که  است  ماه ها  ترامپ  »پرزیدنت 
می گوید حاضر به مذاکره است. یادتان 
باشد، ما چندین درخواست پایه ای از 
ایران داریم. ما می خواهیم آنها برنامه 
اتمی را متوقف کرده و بطور دائم به 
آن پایان دهند. ما می خواهیم برنامه 
مستقیم  تهدید  که  موشک،  ساخت 
برای مکان هایی مانند سوئیس است، 
را متوقف کنند. ما می خواهیم کمپین 
که  را  جهان  سرتاسر  در  خود  ترور 
باعث  و  کرده  آواره  را  نفر  میلیون ها 
کشته شدن  صدها و هزاران نفر شده، 

پایان دهند.«

»این  می فزاید،  پمپئو  مایک 
ایران می خواهیم  از  ما  چیزیست که 
و وقتی که ایران آماده باشد که گفتگو 
دنبال  به  جدی  که  گفتگویی  کند، 
فعالیت  آنها به عنوان کشوری با رفتار 
گفتگو  آماده ی  هم  ما  باشد،  عادی 
هر  در  گفتگو  این  زمان  آن  هستیم. 

سطحی روی خواهد داد.«

آمریکا محتاج مذاکره است
مورد  در  آمریکایی  مقام های  آنچه 
مذاکره با جمهوری اسالمی می گویند 
از سوی مقام های رژیم با واکنش های 
مختلف روبرو می شود. ابراهیم رئیسی 
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسالمی 
مقامات  اخیر  مواضع  به  اشاره  با 
پمپئو  اظهارات  جمله  از  آمریکا 
مذاکره  برای  آمادگی  اعالم  بر  مبنی 
»امروز  گفته،  »پیش شرط«  بدون 
می بینیم که آمریکا چگونه ملتمسانه 
این  دارد.  اصرار  ایران  با  مذاکره  به 
موضع گیری، بار دیگر حقانیت و نگاه 
مقام  مواضع  در  کارشناسانه  و  قوی 
که  می کند  اثبات  را  رهبری  معظم 
بار ها فرمودند: امروز تنها راه پیروزی 
زیاده خواهی های  برابر  در  ایران  ملت 

دشمن، ایستادگی و مقاومت است.«
وی با بیان اینکه امروز آمریکا محتاج 
بر  »اگر  کرده،  عنوان  است،  مذاکره 
کنیم،  پافشاری  خود  اصولی  مواضع 
چنانکه  می کند.  عقب نشینی  دشمن 

مواضع اخیر مسئوالن رسمی آمریکا 
نشان دهنده همین حقیقت است.«

بود »بدون هیچ  گفته  اخیراً  پمپئو 
پیش شرط« آماده مذاکره با جمهوری 
اسالمی است اما این شرط را گذاشت 
که رژیم ایران نیز باید مانند کشوری 

عادی رفتار کند.
وزیرخارجه  ظریف  محمدجواد 
دیگر  بار  نیز  اسالمی  جمهوری 
»تروریسم  را  آمریکا  تحریم های 
»این  می گوید،  و  خوانده  اقتصادی« 
هدف  را  ایران  عادی  مردم  تحریم ها 
گرفته است چرا که با وجود معافیت 
تامین غذا و دارو، نقل و انتقال مالی 

مربوط به آنها معاف نیست.«
وزیر خارجه سوئیس پس از دیدار با 
پمپئو اعالم کرد که از آمریکا خواسته 
انساندوستانه  کمک های  ارائه  است 
اساس  بر  کند.  تسهیل  را  ایران  به 
بیانیه وزارت خارجه سوئیس ایگنازیو 
 12 یکشنبه  دیدار  از  پس  کیسیس 
سوئیس  که  گفت  پمپئو  با  خرداد 
اجازه  ایران  به  آمریکا  است  امیدوار 
مبادالت مالی برای خرید غذا و دارو 

را بدهد.
سوئیس  خارجه  وزیر  خواسته  این 
ایاالت  مقام های  که  حالیست  در 
متحده بارها اعالم کرده اند کمک های 
دارو  و  غذا  و همچنین  انساندوستانه 
علیه  آمریکا  تحریم های  مشمول 

جمهوری اسالمی ایران نمی شود.

مایک پمپئو: رژیم ایران برنامه اتمی، ساخت موشک 
و کمپین ترور را متوقف کند تا مذاکره کنیم

هشدار آمریکا نسبت به سرقت اطالعات نظامی 
توسط دانشجویان اعزامی چین، روسیه و ایران

در  دولتی  مقام  =یک 
روسیه،  می گوید،  آمریکا 
چین و ایران در تالش برای 
اطالعات   آوردن  دست  به 
محرمانه نظامی هستند که 
در اغلب موارد با شیوه های 
وارد  مخّرب  یا  غیرقانونی 

عمل می شوند.
و  مهاجرت  اعمال  اداره  سرپرست 
روسیه،  داد  هشدار  آمریکا  گمرک 
به  دانشجو  اعزام  با  ایران  و  چین 
آمریکا در پی سرقت اسرار نظامی و 
تکنولوژی های پیشرفته در دانشگاه ها 

و مراکز تحقیقاتی هستند.
پنج  اگزمینر،  واشنگتن  گزارش  به 
ژوئن )1۵ خرداد(، لوئیس رودی گفته 
تهدید از سوی دولت های متخاصم که 
فرصت های  از  دارند  سعی  مخفیانه 
سرقت  تحصیلی،  و  تحقیقاتی 
اطالعاتی کنند، موضوعی واقعی است.

این  اغلب  بودجه  وی  گفته  به 
سوی  از  تحقیقاتی  فرصت های 
تأمین  آمریکایی  مالیات دهندگان 

می شود.
گفته  همچنین  رودی  لوئیس 
دانشجوی   ۳2۳ و  11هزار  »اکنون 
ایرانی در آمریکا هستند  که 9 هزار و 
۵۷ دانشجو در حال تحصیل در حوزه 
ریاضیات  و  مهندسی  فناوری،  علوم، 

هستند.«
ایاالت  دولتی  مقام  این  گفته  به 

متحده، روسیه، چین و ایران در تالش 
برای به دست آوردن اطالعات اند و در 
اغلب موارد با شیوه های غیرقانونی یا 
مخّرب وارد عمل می شوند. هدف آنها 
اهداف  یا  نظامی  توانایی های  ارتقاء 
نقض  به  بارها  که  است  اقتصادی 
امنیت ملی ایاالت متحده منجر شده 

است.
با افزایش تحریم های اقتصادی علیه 
سایبری  حمالت  اسالمی  جمهوری 
نیز از سوی رژیم ایران علیه غربی ها 

افزایش پیدا کرده است.

مایک پمپئو  وزیر خارجه ایاالت متحده

ویدئو
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اسالمی  جمهوری  =رهبر 
را »گاو  بار دیگر سعودی ها 
اشاره  با  و  خواند  شیرده« 
و  اسرائیل  صلح  طرح  به 
به »معامله  فلسطین موسم 
و  عربستان  رهبران  قرن« 

بحرین را خائن نامید.
ر  ستا ا خو ی  منه ا خا =
نبه   همه جا مبارزه   مه  دا ا
فلسطینی ها در ابعاد نظامی 
و سیاسی علیه اسرائیل شد.
بیش  ی  منه ا خا =علی 
سخنرانی  در  مرتبه   ۶۰ از 
از  خمینی  مقبره  در  خود 
استفاده  »مقاومت«  کلمه 
معنای  مقاومت،  اصل  کرد: 
مقاومت، گروه های مقاومت، 
خط مقاومت، فکر مقاومت، 
مسیر   ، مت و مقا ن  ا مید

مقاومت و...
خاورمیانه  منطقه  که  شرایطی  در 
علی  روبروست  شدید  بحران های  با 
خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر 
تهران  در  خرداد   1۵ چهارشنبه  که 
برگزار شد بار دیگر به آمریکا، عربستان 

و بحرین حمله کرد.
اشاره  با  اسالمی  جمهوری  رهبر 
ی  سیاست ها فلسطین  مسئله  به 
آمریکا و دونالد ترامپ و اسرائیلی ها 
به  موسوم  فلسطین  صلح  طرح  در 
»معامله قرن« را زیر سؤال برد و آن 
و  دانست  آمریکا  »نقشه خائنانه«  را 
کشورهای  برخی  خیانت  کرد  تاکید 
عربستان  و  بحرین  همچون  اسالمی 
زمینه ساز چنین نقشه خباثت آمیزی 

شده است.
بحرین  میزبانی  به  اشاره  با  وی 
این  گفته  اقتصادی  اجالس  برای 
آمریکایی هاست  به  متعلق  اجالس 
ناتوانی  و  ضعف  با  بحرین  حکام  اما 
ضداسالمی  و  ضدمردمی  روحیه  و 
خود میزبان و زمینه ساز این اجالس 
شده اند و حکام بحرین و سعودی باید 
نهاده اند. گام  باتالقی  چه  در  بدانند 

به  اسالمی  جمهوری  رهبر  اشاره 
اجالسی است که در روزهای ۲۵ و 
۲۶ ژوئن در بحرین برگزار می شود و 
آمریکا اعالم کرده که در جریان این 
نشست در منامه از بخش نخست و 
اقتصادی توافق موسوم به معامله قرن 

رونمایی خواهد کرد.
ز  ا دیگری  بخش  در  خامنه ای 
حکام  کرد،  عنوان  خود  خطبه های 
بحرین بدانند دارند زیر پای خودشان 
را خالی می کنند؛ وی توصیه کرد که 
نخورند  را  گول سعودی ها  بحرینی ها 
سعودی ها  »خود  گفت،  همچنین  و 
برخالف  اما  می کنند  خرج  پول  هم 
خودشان  علیه  بر  و  خواسته هایشان 

تمام می شود. متأسفانه نمی فهمند.«
کشورهای  رهبران  به  خطاب  او 
راه  »برگردند!  گفت،  فارس  خلیج 
توبه کنند. اصالح  است.  باز  برگشتن 
کنند فسادهایی را که ایجاد کردند« و 
همچنین اصرار کرد که »معامله قرن« 
هیچگاه به سرانجام نخواهد رسید. وی 
از کشورهای عربی و همچنین گروه های 
فلسطینی که مخالفت خود را با این 

طرح اعالم کرده اند، تشکر کرد.
دیدار  در  همچنین  خامنه ای  علی 
با جمعی از مسئوالن نظام و سفرای 
آن  از  را  پیروزی  اسالمی،  کشورهای 
نمود  تاکید  و  دانست  فلسطین  ملت 
که »مبارزه  همه جانبه  ملت فلسطین 
در ابعاد نظامی، سیاسی و فرهنگی تا 
زمانی که غاصبان، تسلیم رأی این ملت 

شوند، باید ادامه پیدا کند.«
نیز  روحانی  حسن  وی  از  قبل 
لزوم  بر  هم  او  که  داشت  سخنرانی 
مقاومت تاکید کرد و »ماه رمضان را ماه 
صبر و خودسازی و شکوفایی مقاومت 
مقابل  در  ملت  بین المللی  و  سیاسی 

دشمنان« دانست!
عربستان »گاو شیرده«

یک روز پیش از این نیز خامنه ای 
به مناسبت سی امین سالمرگ خمینی 
جمهوری  بنیانگذار  و  انقالب  رهبر 
محور  که  کرد  سخنرانی  اسالمی 
بود.  مقاومت«  »منطق  حرف هایش 
وی تاکید کرد، مقاومت و ایستادگی 
هزینه دارد، اما هزینه تسلیم شدن به  
مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است. 
تسلیم  باالی  هزینه  از  نمونه  یک  او 
بودن در برابر زورگویان را رژیم پهلوی 
دانست که با وجود همه کوتاه آمدن ها 
و امتیازاتی که به آمریکا می داد، تحقیر 
هم می شد. خامنه ای تاکید کرد، دولت 
سعودی یک نمونه دیگر است که هم 
دالر می دهد و هم بر اساس خواسته 
آمریکا موضع گیری می کند، اما توهین 
هم دریافت می کند و به او لقب »گاو 

شیرده« می دهند.
مرتبه   ۶۰ از  بیش  خامنه ای  علی 
مقبره خمینی  در  در سخنرانی خود 
از کلمه »مقاومت« استفاده کرد: اصل 
گروه های  مقاومت،  معنای  مقاومت، 
مقاومت، خط مقاومت، فکر مقاومت، 

علی خامنه ای خطبه  »مقاومت« خواند!

میدان مقاومت، مسیر مقاومت و…
بخش  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
دیگری از خطبه های خود به مقاومت 
پرداخت  غربی ها  مقابل  در  خمینی 
فریب  و  تطمیع  و  »تهدید  گفت،  و 
در امام اثر نگذاشت؛ نه اینکه تهدید 
نکردند یا تطمیع نکردند یا به فریب 
امام  در  ]اّما[  چرا،  نشدند؛  مّتصل 
او  ایستادگی  نمی گذاشت،  اثر  مطلقاً 
است  این  مهم  نمی کرد.  را مخدوش 
دشمن  تهدید  و  دشمن  تالش  که 
نمی توانست دستگاه محاسباتی امام را 
بهم بریزد؛ چون یکی از کارهای مهّم 
دشمنان همین است: با شما که مواجه 
می داند،  که  را  شما  نّیت  می شود، 
تصمیم شما را که می داند، در صدد 
برمی آید کاری کند تا محاسبات شما 
عوض بشود، دستگاه محاسباتی شما 
را دچار اختالل کند؛ یکی از کارهای 
مهّم دشمنی در عرصه های گوناگون 
این است. دشمن نمی توانست دستگاه 
محاسباتی امام بزرگوار را که به بّینات 
دچار  بود،  مّتکی  اسالم  مبین  دین 

اختالل بکند.«
»تغییر  بدون  قرن«  »معامله 

قرن« ممکن نیست
بسیاری تحلیلگران معتقدند تحقق 
بدون  فلسطین  و  اسرائیل  بین  صلح 
روشن شدن تکلیف جمهوری اسالمی 
این  اساس  بر  بود.  نخواهد  ممکن 
تحلیل گرچه ممکن است نزدیکی و 
به  اسرائیل  و  عربی  کشورهای  اتحاد 
ماجراجویانه ی  سیاست های  برکت 
جمهوری اسالمی ممکن شود اما حتا 
اگر این معامله سر بگیرد، هرگز پایدار 
در  قرن«  »تغییر  اگر  و  بود  نخواهد 
ایران روی ندهد و زائده ی خرابکاری 
به نام جمهوری اسالمی جای خود را 
در این کشور استراتژیک به حکومتی 
نتیجه ای  قرن  معامله  ندهد،  عادی 

نخواهد داشت.
پی  در  پی   سخنرانی  سه  محتوای 
او به حامیانش  علی خامنه  ای و پیام 
در داخل ایران و گروه های فلسطینی 
بطور  مسلحانه  مبارزه  ادامه  بر  مبنی 
»معامله  که  می کند  مشخص  واضح 
قرن«  »تغییر  بدون  راستی  به  قرن« 

ممکن نیست.

سخنرانی علی خامنه  ای در سالمرگ خمینی

راهبردی  صبر  =روحانی: 
که  شد  باعث  ملت  و  نظام 
در  آمریکا  شوم  نقشه های 
خروج از برجام از بین رفت 
از  تخلف  بار  ناچار شدند  و 
مقررات را خود بر عهده بگیرند!
مردم:  به  روحانی  =عیدی 
عیدی امسال ما اینست که 
مردم ما توانستند با مقاومت 
خودشان تصمیمات آمریکا را 
به سمت دیگری هدایت بکنند!
= بسیاری از مقامات نظام 
ناکارآمدی  و  عقب نشینی 
برابر  در  اسالمی  جمهوری 
ا  ر یکا  مر آ ی  ست ها سیا
»صبر  و  راهبردی«  »صبر 
و  می نامند!  استراتژیک« 
البته »مردم« را هم همیشه 
چاشنی سخنان خود می کنند 
تا بی اعتمادی و فاصله  عمیقی 
را که در عمل بین آنها و مردم 
وجود دارد الپوشانی کنند. در 
حالی که واقعیت در جامعه ی 
ملتهب و منتظر ایران حکایت 
از اوضاع دیگری دارد: انتظار 
و امید برای تغییرات بنیادین!

حسن روحانی می گوید پس از خروج 
آمریکا از برجام و در یک سال گذشته 
و  کرده  اتخاذ  راهبردی«  »صبر  نظام 
نتیجه گرفته »اگر از تعهدات خود در 
برجام بکاهیم هیچ کس نمی تواند ما را 

مالمت کند.«
حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم 
این سخنان را روز چهارشنبه 1۵ خرداد 
139۸ در دیدار مسئوالن و کارگزاران 
با  اسالمی  کشورهای  سفرای  و  نظام 
فطر  عید  مناسبت  به  خامنه ای  علی 
را  مردم  همیشه  مانند  البته  و  گفته 
به مقاومت و صبر دعوت کرده است.

در  سخنانی  در  روحانی  حسن 
در  »دشمن  است:  گفته  مراسم  این 
برنامه ریزی های خود علیه ملت ایران 
اول  نگرفته است؛  را در نظر  دو صبر 
صبر نظام و مسئولین و دوم صبر ملت 
ایران و به همین دلیل است که دائماً 

دچار اشتباه محاسباتی می شوند!«
حسن روحانی سپس در یک ارزیابی 
عجیب مدعی شده خروج دونالد ترامپ 
از برجام برای این بوده که صبر جمهوری 
افزوده که  بعد  و  پایان پذیرد  اسالمی 
نظام  و مردم در یک سال گذشته »صبر 
راهبردی« داشتند و نقشه های آمریکا را 
از بین برده اند: »آنها از توافق بین المللی 
خارج شدند تا صبر ما پایان پذیرد و از 
این توافق خارج شویم و بتوانند تحریم 
بین المللی را بدون اینکه آمریکا هزینه ای 
پرداخت کند به راحتی علیه مان اعمال 
نظام و ملت  راهبردی  اما صبر  کنند؛ 

»صبر راهبردی« و عیدی عجیب روحانی به مردم!

آمریکا  شوم  نقشه های  که  شد  باعث 
در خروج از برجام از بین رفت و ناچار 
شدند بار تخلف از مقررات را خود بر 
عهده بگیرند و ایران در افکار سیاسی 
برسد.«  پیروزی  به  اجتماعی جهان  و 
بسیاری از مقامات نظام عقب نشینی و 
برابر  در  اسالمی  ناکارآمدی جمهوری 
سیاست های آمریکا را »صبر راهبردی« 
و »صبر استراتژیک« می نامند! و البته 
»مردم« را هم همیشه چاشنی سخنان 
تا بی اعتمادی و فاصله   خود می کنند 
عمیقی را که در عمل بین آنها و مردم 
وجود دارد الپوشانی کنند. در حالی که 
واقعیت در جامعه ی ملتهب و منتظر 
دارد. دیگری  اوضاع  از  حکایت  ایران 

توضیح  روحانی  عین حال، حسن  در 
نداده که آمریکا چرا تنها با هدف پایان 
دادن به صبر نظام از برجام خارج شده 
است. او همچنین نگفته بر چه مبنایی 
مدعی است که صبر راهبردی نظام و 
مردم موجب از بین رفتن »نقشه های 
شوم« آمریکا شده و مردمی که ارزش 
پول ملی شان در سال گذشته به شدت 
معیشتی  مشکالت  با  و  یافته  کاهش 
دست و پنجه نرم می کنند چطور در 
به  جهان  اجتماعی  و  سیاسی  افکار 

پیروزی رسیده اند؟!
این  دادن  سر  از  پس  روحانی 
گفته  توخالی  و  انقالبی  شعارهای 
است که »امروز پس از یک  سال صبر 
راهبردی اگر از تعهدات خود در برجام 
بکاهیم هیچکس نمی تواند ما را مالمت 
کند، اما باید از امکانات این توافقنامه 
و  کنیم  استفاده  متخلفین  برابر  در 
و  نظام  تالش  و  همکاری  با  مطمئناً 
ملت همه صحنه ها به صورت دیگری 

ترسیم می شود.«
حسن روحانی همچنین در ادعایی 
و  برنامه  آمریکا  که  است  گفته  دیگر 
داده  تغییر  را  ایران  درباره  لحن خود 
خود  برنامه  هم  امروز  »دشمن  است: 
را در منطقه تغییر می دهد و هم لحن 
و  داده  تغییر  ایران  به  نسبت  را  خود 
این  چه  اگر  است،  شده  آن  به  ناچار 
سخنان در راه و اراده ما تأثیر و تغییری 

نخواهد داشت.«
خود  سخن پراکنی  ادامه  در  او 
شروطی هم برای آمریکا مطرح کرده و 

گفته »اگر آنها مسئولیت های خود را بر 
عهده گرفته و در برابر قانون سر تسلیم 
وارد  که  خسارت هایی  و  آورده  فرود 
شاید  آنوقت  کنند  جبران  را  کرده اند 
شرایط دیگری را برای حل مشکالت 
پیش رو ببینند و گر نه با تغییر لحن 

و سخن کاری از پیش نخواهند برد.«
را  دیگری  دروغ  ادعای  اما  روحانی 
شدن  برداشته  از  و  کرده  بیان  هم 
قدم هایی خوب برای کاهش مشکالت 
مردم سخن گفته است: »خوشبختانه 
در ماه های اخیر قدم های خوبی برای 
برداشته شده  مردم  کاهش مشکالت 
ادامه خواهد داشت. همه  این روند  و 
که  می دهد  نشان  گزارش ها  و  آمارها 

مسیر درستی را در پیش گرفته ایم!«
روحانی در حالی به آمارها و گزارش ها 
استناد کرده که همه آمارها و گزارش ها 
اقتصادی  شرایط  شدن  بحرانی تر  از 
کشور خبر می دهند و این گزارش ها در 
رسانه های داخل ایران منتشر می شوند! 
نرخ تورم با بیش از ۴۰ درصد افزایش 
 ۵۰ باالی  به  گذشته  سال  به  نسبت 
اقتصادی  رشد  است.  رسیده  درصد 
ایران به بیش از منفی 3 درصد رسیده 
و بیکاری و فقر در کشور گسترده شده 
روز  همچنین  روحانی  است.حسن 
چهارشنبه 1۵ خرداد 139۸ در پاسخ 
»عیدی  بود  گفته  که  خبرنگاری  به 
شما به مردم چیست؟« گفت: »عیدی 
امسال ما اینست که مردم ما توانستند 
با مقاومت خودشان تصمیمات آمریکا 

را به سمت دیگری هدایت بکنند!«
به نظر می رسد پایداری مردم برای 
ادامه ی حیات خود زیر بار بحران ها و 
مصادره  را  آن  روحانی  که  آنها،  صبر 
بیشتر  کرده،  نظام  برای  مطلوب  به 
نه  و  بوده  روحانی  به  مردم  »عیدی« 
عیدی او به مردم! حال آنکه پایداری 
و صبر مردم مربوط به انتظاریست که 
جامعه را به امید تغییرات بنیادین در 

التهاب نگه داشته است.
روحانی البته سال گذشته نیز دوباره 
چنین عیدی ای به مردم داده بود. او در 
پاسخ به پرسش خبرنگار که پرسیده بود 
»عیدی امسالتون چیه برای مردم؟« با 
ما  مردم  »انشاءاهلل  بود:  گفته  خنده 
تالش بکنند تا ما به اهدافمان برسیم!«

=برخی منابع آگاه می گویند 
و  دموکرات  ها  از  گروهی 
مقام های پیشین دولت اوباما 
دیگر  و  ظریف  با  همچنان 
مقام های تهران در تماس اند.
=گروهی از جمهوریخواهان 
درست  اوباما  تیم  معتقدند 
زمانی که دولت ترامپ تالش 
رژیم  با  خود  روابط  می کرد 
با  کند  بازسازی  را  ایران 
تفرقه افکنی به دنبال منزوی 

کردن دولت ترامپ هستند.
دولت  پیشین  مقام  =یک 
چنین   ، ید می گو ما  با و ا
مذاکراتی غیرمعمول نیست، 
نخواهد  هم  ویژه ای  نتیجه 
در  کردن  اغراق  و  داشت 
مورد اهمیت آن به کسانی که 
دیگران را برای شکست های 
خود سرزنش می کنند اعتبار 

کاذب می دهد.
تیم باراک اوباما به رهبران جمهوری 
اسالمی هشدار داده، بنزین روی آتشی 
که دونالد ترامپ افروخته نپاشید و در 

دام او نیفتید!
در   »daily beast« خبری  پایگاه 
آمریکا  تصمیم  به  اشاره  با  گزارشی 
مبنی بر تقویت نیروهای نظامی خود 

پیام تیم اوباما به جمهوری اسالمی ایران: 

در دام ترامپ نیفتید؛ بنزین روی آتش نپاشید و وضع را بدتر نکنید!
مطلع  منابع  از  نقل  به  خاورمیانه  در 
نوشته گروه کوچکی از مقامات پیشین 
دولت اوباما با رژیم ایران در تماس اند 
از جمله با محمدجواد ظریف وزیر امور 

خارجه.
پیام این مقامات پیشین برای رژیم 
ایران این بوده که آرامش خود را حفظ 
نشوند.  ترامپ  دام های  اسیر  و  کنند 
مقام های  و  افراد  این  میان  گفتگوها 
تهران از نوامبر ۲۰1۶ در جریان است.

در  حضور  برای  سال  هر  ظریف 
به  ملل  سازمان  عمومی  نشست 
در  رو  معموالً  و  می رود  نیویورک 
و  قانونگذاران  سیاست گذاران،  با  رو 
روزنامه نگاران و اتاق های فکر و مقامات 
پیشین دولت آمریکا صحبت می کند 
اما اخیراً این گفتگوها به صورت تلفنی 
انجام شده که نشان می دهد خطوط 
ارتباطی میان ایران و آمریکا که توسط 
حاضر  حال  در  بود  برقرار  واسطه ها 

غیرفعال شده است.
هدف  که  آمریکا  خارجی  سیاست 
بسیار  اقتصادی  وارد کردن ضربه  آن 
است  اسالمی  جمهوری  به  شدید 
است.  گرفته  خود  به  جدیدی  شکل 
دولت ترامپ از طریق نهادهای امنیتی 
متوجه شد که رژیم ایران فعالیت های 

باعث  این  و  کرده  آغاز  را  جدیدی 
آمریکا  ملی  امنیت  مقام های  نگرانی 
شد. پس آنها برای نشان دادن قدرت 
ایاالت متحده تصمیم به تقویت نظامی 
اقدام  این  گرفتند.  منطقه  در  آمریکا 
احتمال  درباره  نگرانی  افزایش  سبب 
ایران  و  آمریکا  میان  نظامی  درگیری 

شده است.
دموکرات ها همچنان با تهران در 

تماس اند
تنش های نظامی در منطقه پس از 

محمدجواد ظریف، کاترین اشتون و جان کری در جریان مذاکرات 
اتمی؛ وین نوامبر ۲۰۱4

حسن روحانی

قرارگرفتن سپاه پاسداران در فهرست 
سازمان های تروریستی و عدم تمدید 
ایران  مشتریان  نفتی  معافیت های 
امنیتی  مقامات  و  کرد  پیدا  افزایش 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  آمریکا 
واکنش های  با  مقابله  برای  اقداماتی 

احتمالی رژیم ایران ضروری است.
اوباما  دولت  در  پیشین  مقام  سه 
که از نزدیک در جریان پرونده اتمی 
ایران بودند و یکی از آنها همچنان با 
دولت ایران در تماس است به کنگره 

در  آمریکا  دولت  مقر  هیل  )کاپیتول 
واشنگتن( رفته تا وضعیت کنونی ایران 
کنگره  دموکرات   نمایندگان  برای  را 

تشریح کند.
کرده اند  اعالم  آنها  از  دیگر  نفر  دو 
از مقام های ایران اطالعاتی به اعضای 
تمرکز  عوض  در  و  نمی دهند  کنگره 
کنگره  اعضای  کردن  آگاه  بر  را  خود 
در مورد تجربیات کار با رهبران ایران 
به  تهران  احتمالی  واکنش های  و 
فشارهای اقتصادی و تاثیر این فشارها 
اسالمی  جمهوری  مقام های  رفتار  بر 

خواهند گذاشت.
گفتگو  در  مقام ها  این  از  تعدادی 
که  کرده اند  تاکید   daily beast با 
کاماًل  ایرانی  طرفین  با  آنها  مباحث 
معمولی بوده اما اگر از زاویه ای دیگر 
نوعی  به  شود  بررسی  اظهارات  این 

هشدارآمیز خواهد بود.
یک عضو جمهوریخواه کنگره گفته 
با  هنوز  که  ]افرادی  آنها  »استراتژی 
رژیم ایران در تماس اند[ این است که 
با تفرقه افکنی، دولت ترامپ را منزوی 
دولت  که  زمانی  درست  آنهم  کنند، 
ترامپ تالش می کند روابط خود با رژیم 
این فضای  بازسازی کند. در  را  ایران 
سیاسی که سراسر بزن و دررویی است 

تنها راه امن، داشتن وحدت ملّی است 
اما آنها تالش می کنند هم در داخل و 
هم در خارج از کشور این وحدت ملی 

را از بین ببرند.«
می نویسد،   daily beast ادامه  در 
ادامه دار  است  ممکن  گفتگوها  این 
این  در  که  می رود  احتمال  و  باشد 
منجر  لوگان  قانون  نقض  به  مسیر 
شود. طبق قانون لوگان، هر شهروند یا 
مقام غیرمسئول آمریکایی بدون اجازه 
مقامات وقت این کشور با کشورهایی که 
متخاصم به شمار می روند، رابطه برقرار 
کرده و در پی تأثیرگذاری بر سیاست 
شناخته  مجرم  باشد،  آمریکا  خارجی 
با رأی دادگاه ممکن است به  شده و 
شود. محکوم  زندان  و  نقدی  جریمه 

یک مقام پیشین دولت اوباما که در 
جریان این گفتگوهاست به رژیم ایران 
توصیه کرده، »باید آرامش خودشان را 

حفظ کنند و در برجام بمانند.«
برخی کارشناسان معتقدند مذاکرات 
میان مقام های ایرانی و مقام های پیشین 
آمریکایی  در دولت اوباما پشت درهای 
بسته در جریان است اما اصالً مشخص 
نیست تا چه سطحی پیشرفت داشته و 
همچنین معلوم نیست افرادی که در 
این گفتگوها شرکت می کنند در چه 
و تصمیم گیری  از مسئولیت  سطحی 
برخی  نظر  به  اینهمه،  با  دارند.  قرار 
ارتباطی  باز ماندن کانال  کارشناسان، 

ضروری است.
ادامه در صفحه ۱7
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

تئاتری  »بهشت«   - پروانه  فرد 
ِسنسابال  ماریا  لورا  نویسندگی  با 
وایوال  از  مشترک  تهیه کنندگی  و 
جایزه ی  برنده ی  هنرپیشه  دیویس 
هفته ای  چهار  دوره ی  دومین  اسکار 
اجرای خود را در تئاتر ماتریکس در 
لس آنجلس به پایان رساند. این تئاتر 
چهارهفته ای  دوره  نخستین  پیشتر 
در  اُدیسه  تئاتر  در  را  خود  اجرای 

لس آنجلس روی صحنه برده بود.
میالنی  مارال  نمایش،  این  در 
)یاسمین الَحَمدی( و جف َملو )دکتر 
را  اصلی  نقش های  رویستون(  گای 
بازی می کنند: یک دختر دبیرستانی 
با استعداد یمنی- آمریکایی و معلم 
یک  در  او  بی هدف  زیست شناسی 
برانکس  در  پایین  سطح  مدرسه ی 

جنوبی.
نه  علمِی  همکاری  یک  دو،  این 
تأمین  امید  به  را  جذابی  چندان 
آغاز  دختر  این  تحصیل  هزینه های 
کشمکش ها  وقتی  اما  می کنند. 
و  فرهنگی  تمایزات  در  ومناقشات 
دینی وحریم و حد و حدود مربیگری 
برای  آنها  ظرفیت  برمی آورد  سر 
تغییر سیر و مسیر زندگی هر کدام 
از طرفین رابطه بیشتر از آن چیزی 

می شود که تصور کرده بودند.
کیهان لندن چندی پیش گفتگویی 
با مارال میالنی انجام داده است که 

در ادامه می خوانید.

ایرانی-  یک  عنوان  به   =
در  بازی  برای  چگونه  آمریکایی 
و  مشتاق  جوان،  زن  یک  نقش 
پیدا  آمادگی  یمنی  متخصص 
فرهنگ  و  سنت  با  آیا  کردید؟ 

یمنی آشنایی داشتید؟
-صادقانه بگویم، نه! به همین دلیل 
برای من  این تجربه بسیار  است که 
دیدن  جهت،  هر  از  بود.  آموزنده 
فرهنگ  تفاوت های  و  شباهت ها 
ایرانی و یمنی برایم بسیار جالب بود.

بازیگری  تست  اتاق  در  ابتدا  من 
من  خانواده  شدم.  نقش  این  عاشق 
مذهبی نبود و برای همین دیوانه وار 
زن  ویژگی های  مورد  در  آمریکا  در 
یمنی  فرهنگ  ویژه  به  و  مسلمان 
مطالعه و پژوهش کردم. خوشبختانه 
خواهر کوچک تر من در حال حاضر 
متخصص رشته بیولوژی در دانشگاه 
از  زیادی  پرسش های  بنابراین  است 
و شوق  ریشه شور  اینکه  و  او کردم 
نشأت  از کجا  او  در  علم  به  و عالقه 

می گیرد.
و  تالطمات  با  همچنین  نقش  این 
درگیری های درونی  یک نوجوان نیز 
سر و کار دارد، بنابراین موارد مربوط 

مارال میالنی هنرپیشه ایرانی- آمریکایی در نقش 
یک زیست شناس مشتاق یمنی

به زبان بدن و همینطور اولین تجربه 
از  را  سال  و  سن  آن  در  عاشقانه 
تحقیق  نظر  مورد  نقش  همساالن 

کردم.

= چه خصوصیاتی  را در مورد 
چه  به  و  دارید  دوست  نقش  این 
کار  این  در  مشارکت  به  دلیل 

عالقمند شدید؟
دارم  دوست  همه  از  بیش  -آنچه 
و  معصومیت  پشت  که  است  قدرتی 
پاکی او وجود دارد. او به اینکه کیست  
و از کجا آمده افتخار می کند که این 
دیده  کمتر  روزها  این  خصوصیت 
ایاالت  به  مهاجران  بیشتر  می شود. 
سرعت  به  که  دارند  عالقه  متحده، 
شوند. حل  آمریکایی  جامعه  در 

زندگی  داستان  مانند  داستان هایی 
در  ویژه  به  تاریخ  طول  در  یاسمین 
و  سانسور  کتمان،  همیشه  آمریکا 
به  می کردم  فکر  است؛  شده  پنهان 
وظیفه  خاورمیانه ای  زن  یک  عنوان 
یاسمین  زندگی  داستان  به  دارم که 
دهم  نشان  می خواستم  بپردازم. 
و  پدر  یا  کجایی،  از  نیست  مهم  که 
و  مذهبت  و  آمده اند  کجا  از  مادرت 
کدام  به  یا  چیست   شما  جنسیت 
می توانند  همه  داری.  تعلق  طبقه 
داستان یاسمین را بشنوند و همدلی 
کنند؛ می خواستم یاسمین را فارغ از 
این تفاوت ها و از دریچه انسان بودن 

نشان دهم.

= آیا بین شخصیت واقعی شما 
و نقشی که بازی کرده اید شباهتی 

وجود دارد؟
شباهت  بگویم  که  است  -جالب 
خیلی اندکی وجود دارد. من به یک 
تعلق  خاورمیانه ای  سنتی  خانواده 
خواهرم  و  من  مادرم  و  پدر  ندارم. 
زن  که  ما  به  فکر  این  تعلیم  با  را 
تربیت مان  برابرند،  هم  با  مرد  و 
کرده اند. همیشه به ما گفته شده که 

مورد  در  و  بشناسیم  را  خود  ارزش 
صحبت  و  باشیم  آگاه  حقوق مان 
به  مادرم  و  پدر  اینکه  از  من  کنیم. 
دادند  آزادی  اینقدر  من  و  خواهرم 
از  و  نکنیم  سانسور  را  خودمان  که 
اشتباهات مان یاد بگیریم خوشحالم. 
من مثل یاسمین بر پایه یک فرهنگ 
من  والدین  خانه،  در  شده ام.  بزرگ 
تنها به فارسی با ما صحبت می کنند 
بزرگداشت  و  تجلیل  با  و من همراه 

پشتوانه فرهنگی ام رشد کرده ام.

چه  هنر  این  در  شما  مشوق   =
حمایت  چگونه  خانواده تان  و  بود 

کرد؟
که  نمی خواستم  -هیچوقت 
ریشه  و  بشوم  بزرگی  هنرپیشه 
ندارم.  هم  هنری  خانواده  یک  در 
در  بودم  بچه  وقتی  مرا  خانواده 
کرده  ثبت نام  فوتبال   مدرسه 
بودند و تنها رویای من این بود که 
سال  در  شوم.  بزرگی  فوتبالیست 
کنجکاوی  روی  از  دبیرستان  سوم 
کالس  در  همکالسی هایم  همراه  به 

تئاتر ثبت نام کردیم.
کار  این  در   که  خوشحالم  خیلی 
شناختم بهتر شد و پیشرفت در هنر 
من  به  داستان  معلم  کردم.  آغاز  را 
بازیگری  تست  در  که  داد  پیشنهاد 
اکنون  کنم.  شرکت  یوسی ال ای 
فکر  لحظات  این  و  زندگی ام  به  که 
می شوم. هیجان زده  خیلی  می کنم 

به  بار  اولین  برای  که   زمانی 
خانواده ام گفتم  می خواهم هنرپیشه 
شوم، سکوت مرگباری سر میز شام 
به سرعت  و موضع بحث  حاکم شد 
و  پدر  اینکه  از  بعد  شد.  عوض 
نامه  و  زنده من  اجرای  اولین  مادرم 
با  دیدند،  را  یوسی ال ای  به  پذیرشم 
کردند.  حمایت  من  از  وجود  تمام 
از  بسیاری  خوشبختم.  بی اندازه  من 
خانواده های  خانواده ها،  به خصوص 
من  خانواده  اندازه  به  خاورمیانه ای، 
از این موضوعات استقبال نمی کنند. 
اگر چه این موضوع برای خانواده من 
سابقه  پیشتر  و  است  جدید  بسیار 
طرفدار  بزرگترین  اکنون  اما  نداشته 

و حامیان من هستند.

= آیا نخستین بار بود که در یک 
کار دو نفره حضور داشتید؟دوست 
دارید بیشتر در صحنه تئاتر باشید 

یا سینما و فیلم؟
-به عنوان یک زن، به ویژه یک زن 
در  بازی  پیشنهاد  آمریکایی  ایرانی- 
نقش های ویژه و خاصی را می پذیرم. 
صنعت به سرعت در حال تغییر است 
لذتبخش  دگرگونی ها  این  دیدن  و 
است. وقت آن است که ما نقش های 
هنر  صحنه  به  را  قدرتمندی  زنانه 
به  ما  باشد؛  تأثیرگذار  که  بیاوریم 
یک  از  بیش  چیزی  هنرمند  عنوان 

چهره زیبا هستیم!
امکاناتی  دلیل  به  حاضر  حال  در 
ثبت  امکان  و  فیلم  صنعت  در  که 
توسط  بازی  ظرافت  و  صمیمیت 
فیلم  و  سینما  دارد،  وجود  دوربین 
را ترجیح می دهم. از دیدگاه من در 
شانس  و  امکانات  فیلم  و  تلویزیون 
تا  دارد  وجود  زنان  برای  بیشتری 
تئاتر. امیدوارم با داستان هایی مانند 
تغییراتی  شاهد  زودی  »بهشت«  به 

باشیم.
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

اختر قاسمی - پیش از پرداختن به 
ششمین دور فستیوال فیلم ایرانی در 
کلن، بد نیست به عنوان گزارش اشاره 
کنم که برگرفته از کتابخوانی پیش از 
آغاز فستیوال است که در چهارچوب 
برگزار شد. معرفی کتاب قصیده  آن 
عباسی  »علی  عنوان:  با  گلمکانی 
تقدیم می کند: روایت یک کابوس سی 
ساله«  زندگی علی عباسی تهیه کننده 
بزرگ و مطرح موج نو سینمای ایران 

پیش از انقالب است.
عنوان کتاب عالقمندان به سینمای 
ایران پیش از انقالب را مجذوب می 
کند به خصوص که یادآور پوسترهای 
بیلبردهای   یا  و  سینماها  تبلیغاتی 
خاص سینمای علی عباسی است و هم 
اکنون کتاب زندگی هنرمندی معرفی 
سی  کابوس  یک  روایت  که  می شود 
ساله است. گردآوری  دست نوشته های 
علی عباسی، تالش قصیده گلمکانی 
است  هنرمندی  زندگی  روایت  برای 
که روزی غول سینمای موج نو ایران 
کننده ای  تهیه  کابوس  روایت  بود؛ 
به  خدماتش  و  موفقیت  اوج  در  که 
انقالب  هنری،   و  فرهنگی  جامعه ی 
اسالمی او را کنار می زند و وی نه تنها 
کارش را از دست می دهد بلکه خبر 
درواقع  فیلم هایش،  نگاتیو  سوزاندن 
زندگی  زحمات  سال  سوزندان  سی 
و روح و روان او بود. روایتی دردناک 
از یکی از چهره های ماندگار فرهنگی- 
بی اغراق  که  انقالب  از  پیش  هنری 
روایت اغلب هنرمندان سینما و تئاتر 
و موسیقی پیش از انقالب در دوران 

پس از انقالب است.
با  که  گلمکانی  قصیده  کتابخوانی 
اهالی  با  نمایش ویدیوی گفتگوهایی 
بود  همراه  انقالب  از  پیش  سینمای 
شرکت کنندگان  توجه  مورد  بسیار 
قرار گرفت و از او به دلیل تالش اش 
که خود بعد از انقالب به دنیا آمده و با 
سینمای ایران پیش از انقالب آشنایی 

نداشته، قدردانی شد.
فستیوال فیلم ایرانی در کلن  با نام 
پنجشنبه  روز  از  ایران«  »چشم انداز 
۳0 مه  با مستند »شانزده زن« از بهار 

ابراهیمی آغاز به کار کرد.
در  ایرانی  فیلم های  جشنواره های 
کلن به فیلم هایی اختصاص دارد که 
در ایران ساخته می شوند. البته شامل 
زندگی  خارج  در  که  کارگردانانی 
فیلم می سازند  ایران  اما در  می کنند 
چشم انداز  جشنواره ی  می شود.  هم 
به  خصوص  به  ویژه ای  توجه  ایران 

ششمین فستیوال فیلم ایرانی در کلن؛ علی 
عباسی تقدیم می کند…

گزارشی از ششمین جشنواره مستقل تئاتر ایرانی در لندن
در جشنواره امسال در مجموع دوازده 
کار از هنرمندان ایرانی ساکن بریتانیا 
و برخی دیگر کشورهای اروپایی روی 
صحنه رفت. برای اولین بار دو کار به 
زبان انگلیسی نیز در برنامه جشنواره 

جای داده شده بود.
نمایش  پایان هر  تماشاگران که در 
رای می دادند، به ترتیب »شب تاریک، 
ره باریک و ول مست«،  »ما گل های 
گریانیم« و »نیلوفران آبی« را به عنوان 
منتقدین  جایزه  برگزیدند.  بهترین ها 
باریک و ول  هم به »شب تاریک، ره 

مست« تعلق گرفت.
موسیقی  با  که  جشنواره  این  در 
یافت،  پایان  بهروان فر  عبدی  »بلوز« 
در  برای عمری  نیز  فرخ نیا  از سودابه 

خدمت تئاتر تقدیر به عمل آمد.
برای ششمین سال متوالی، سودابه 
امکانات  وجود  با  توانست  فرخ نیا 
فراوان،  مشکالت  و  محدود  بسیار 
در  را  ایرانی  تئاتر  مستقل  جشنواره 
شهر لندن، با حمایت مردمی و چند 
پشتیبان مالی خصوصی، برگزار کند. 
اگرچه  تماشاگران امسال شاید بیش 
از سال های گذشته بودند، ولی دیدن 
جشنواره  این  در  خالی  صندلی های 
تا حدی نگرانی  باعث تاسف و  واقعا 
است. بدون شک تئاتر، نه تنها برای 
به  عام تر،  صورت  به  بلکه  ایرانیان، 
سینما  و  موسیقی  کنسرت  اندازه 
صورت  هر  در  ولی  ندارد،  جذابیت 

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

ویدئو

انتظار می رود که مردم با حضور در 
سالن های تئاتر نه تنها از این هنر، به 
زبانی اش،  مرزهای  از  خارج  در  ویژه 
با  کنند  تالش  بلکه  کنند  حمایت 
صحنه  روی  زنده  هنرنمایی  و  تئاتر 

تماس برقرار نمایند.
در این جشنواره تنوع کارهایی که 
بود.  توجه  قابل  رفتند  صحنه  روی 
از  گرفته  الهام  کاری  با  جشنواره 
را  کارش  شکسپیر  ویلیام  »هاملت« 
کمدین  دو  هنرنمایی  با  و  کرد  آغار 
سخن  انگلیسی  زبان  به  که  دلقک 
می گفتند ولی ایرانی می رقصیدند، و 
از  قدردانی  و  بلوز  کنسرت موسیقی 
سودابه فرخ نیا به کار خود پایان داد.

بودن در جهانی  متفاوت  مشکالت 
مشکل  تفاوت ها  پذیرفتن  در  که 
ایزدی  کرد  دختران  تراژدی  دارد، 
که  کودکانی  زندگی  داعش،  اسیر 
احساس  تا  شده  ربوده  کودکی شان 
یک  در  را  عزیزانش  که  کسی  گناه 
حادثه طبیعی از دست داده، در کنار 
پرسش هایی که هر انسانی برای خود 
مطرح می سازد و واهمه های ناشی از 
موضوعاتی  جمله  از  پرسش ها،  این 
نمایش های  در  هنرمندان  که  بودند 

خود به روی صحنه بردند.
روز  چهار  از  گزارشی  رأفت  احمد 
از  با برخی  این جشنواره، در گفتگو 

هنرمندان، تهیه کرده است.

که  دارد  هنری  و  مستند  فیلم های 
توسط کارگردانان جوان و یا ناشناخته 
مشخصات  جمله  از  می شود.  ساخته 
زنان  رنگ   پر  حضور  جشنواره  این 
زن   1۶ است.  جشنواره  برگزاری  در 
به همراه دو مرد برگزاری جشنواره را 
در کلن به عهده دارند. امین فرزانه فر 
همراه  به  آلمانیست  مادری  از  که 
همسر ترک اش الله از بنیانگذاران این 

جشنواره هستند.
گرچه جشنواره با مستند »1۶ زن« 
جشنواره  رسمی  بخش  اما  شد  آغاز 
با  مه   ۳1 جمعه  روز   19 ساعت  از 
آرش  جوان  کارگردان  داستانی  فیلم 
نارنجی«  »روزهای  نام  به  الهوتی 
نمایش  از  پیش  یافت.  گشایش 
گیتاریست  عسگریان  روزبه  فیلم 
برای  را  قطعاتی  کلن  ساکن  جوان 
تماشاگران نواخت که مورد تشویق و 

توجه قرار گرفت.
سال  در  نارنجی«  »روزهای  فیلم 
آرش  و  تهرانی  هدیه  بازی  با   1۳9۶
و  حضور  ضمن  و  شد  ساخته  مصفا 
جشنواره  چندین  در  جوایز  نامزدی 
بین المللی موفق به دریافت سه جایزه  
»آبان«  زندگی  درباره ی  فیلم  شد. 
سالگی   ۴0 اواسط  در  که  است  زنی 
بسر می برد )هدیه تهرانی( و مسئول 
باغ  در  زن  کارگران  فصلی  استخدام 
فیلم  موضوع  گرچه  است.  پرتقال 
زنی  حضور  با  و  است  جذاب  بسیار 
قوی  در جامعه ی مردان و مشکالت 
آن مواجه هستیم، زنی که می خواهد 
دست زنان دیگر را بگیرد و حداقل در 
کار فصلی آنها را حمایت کند، اما فیلم 
پس از چندی با تکرار خود تماشاگر 
اینکه هدیه  را خسته می کند. ضمن 
تهرانی با بازی بسیار جدی و خشک 
خود در این فیلم اجازه نمی دهد که 

نزدیک  فیلم  شخصیت  به  تماشاگر 
شود. برخی از تماشاگران  کندی روند 
فیلم را دلیلی برای خسته کننده بودن 

آن عنوان کردند.
فیلم مستند »1۶ زن« از زندگی 1۶ 
زن در ایران می گوید.  کارگردان فیلم 
بهار ابراهیم که خود در آلمان زندگی 
می کند، زندگی زنان در ایران را برای 
از 1۶ زن  او  تصویر می کشد.   به  ما 
دختران  نسل  متفاوت،  های  نسل  از 
جوان امروز و دغدغه ی زندگی مدرن 
این نسل، نسل مادران که بدون عشق 
ازدواج  به  مجبور  پدر  خواست  به  و 
می شدند و نسل مادربزرگ ها که خود 
فراموش  آرزوهایشان  با  کودکی  در 

شدند و از رویاهایشان می گویند.
اولین  در  شده  موفق  ابراهیم  بهار 
از  نسبی  بلند خود شناختی  مستند 
نسل های مختلف جامعه زنان ایران در 
تهران به تماشاگر بدهد. بهار پس از 
دیپلم متوسطه برای تحصیل در رشته 
دلیل  به  اما  آمد  آلمان  به  پزشکی 
عالقه اش به سینما به فراگیری فیلم 
عنوان  به  که  سالیانیست  و  پرداخت 
کار  به  مشغول  کارگردان  و  دستیار 

است.
کاری  نیمه شب«  »رهگذر  مستند 
از حسن فاضلی کارگردان افغان فیلم 
این  بود.  فستیوال  اول  روز  تاثیرگذار 
مستند که با سه دوربین موبایل توسط 
فیلمبرداری  خانواده اش  و  کارگردان 
کارگردان  فرار  واقعی  داستان  شده، 
به همراه همسر و دو دختر 11 و ۶ 
ساله اش به آلمان است. حسن فاضلی 
پس از تهدید طالبان تصمیم می گیرد 
با خانواده اش فرار کند. او ابتدا به ایران 
و ترکیه و سپس از طریق کشورهای 

بالکان به اروپا و آلمان می آید. 

گروه برگزارکننده جشنوارهمارال میالنی در نقش یاسمین الَحَمدی و جف َملو در نقش دکتر گای رویستون
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یر  ز و د  می شو =گفته 
آموزش و پرورش به »دالیل 
ت  مشکال « یا   » شخصی

فرهنگیان« استعفا داده.
=بطحایی عالوه بر پیشبرد 
سختگیرانه ی  سیاست های 
نظام در مدارس، آموزگارانی 
را که فقط حق و حقوق خود 
فشار  تحت  می خواهند  را 

قرار داده است.

امروز  صبح  داخلی  خبری  منابع 
استعفای  از  خردادماه   1۶ پنجشنبه 
محمد بطحایی وزیر گوش به فرمان 
آموزش و پرورش خبر دادند که هنوز 
است.  نشده  تایید  رسمی  صورت  به 
گفته می شود وزیر آموزش و پرورش 
در متن استعفای خود علت استعفایش 
را حضور در انتخابات مجلس شورای 

اسالمی عنوان کرده است.
صبح  داخلی  خبری  منابع  برخی 
از  خردادماه   1۶ پنجشنبه  امروز 
محمد  استعفای  تقدیم  استعفای 
به  پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی 
حسن روحانی در جلسه هیات دولت 
خبر دادند که هنوز به صورت رسمی 

تایید نشده است.
آگاه  منبع  یک  از  نقل  به  تسنیم 
علت این استعفا را »دالیل شخصی«و 
باشگاه خبرنگاران جوان نیز به نقل از 
یک منبع آگاه »مشکالت فرهنگیان 
از قبیل رتبه بندی فرهنگیان و اینکه 
مورد  مالی  بار  دلیل  به  آنها  معوقات 
این  دالیل  عنوان  به  را  نبود«  توجه 

اقدام اعالم کرده است.
این درحالیست که وبسایت انتخاب 
اعالم کرده که وزیر آموزش و پرورش 
به  خطاب  خود  استعفای  متن  در 
در  حضور  را  استعفا  علت  روحانی، 
اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 

عنوان کرده است.
با این وجود، برخی ناتوانی بطحایی 
و  آموزگاران  حقوق  از  دفاع  در 

وزیر گوش به فرمان آموزش و پرورش استعفا داد!

سیاست های  اعمال  و  فرهنگیان 
دلیلی  را  وزارتخانه اش  در  نادرست 
نمایشی  استعفای  آنچه  انجام  برای 

می خوانند عنوان می کنند.
واسطه  به  همواره  بطحایی 
از  حمایت  عدم  و  کم کاری ها 
حقوق  که  فرهنگیانی  و  آموزگاران 
نکرده اند،  دریافت  ماه هاست  را  خود 

مورد انتقادات وسیع بوده است.
ریاست  مدت  طول  در  بطحایی 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  بر  خود 
خطوط  و  محدودیت ها  شدیدترین 
قرمز را برای آموزگاران و دانش آموزان 
بطحایی  است.  کرده  اجرا  و  وضع 
دستورهایی چون منع حضور معلمان 
مرد در مدارس دخترانه و عدم ورود 
گروه های موسیقی به مدارس را صادر 
استانداردسازی  به  نسبت  و  کرده  
مناطق  مدارس  خصوص  به  مدارس 
بی توجهی کرده  زلزله زده  و  سیل  زده 
است. ضمن اینکه، در رابطه با اجرای 
دستور  به  دانش آموزی  توسعه  سند 
به  گوش  همواره  نیز  خامنه ای  علی 

فرمان بوده است.
وزیر آموزش و پرورش دولت »تدبیر 
بحران  کوران  در  همچنین  امید«  و 
نه  فرهنگیان  و  آموزگاران  اقتصادی 
بلکه  نکرده،  پشتیبانی  آنان  از  تنها 
آنها را متهم به نادیده گرفتن اهمیت 

کالس های  کردن  ترک  و  آموزش 
درس در جریان اعتصابات کرده است! 
که  را  آموزگارانی  همچنین  بطحایی 
می خواستند  را  خود  حقوق  و  حق 
کرده  اخراج  مضاعف،  فشار  تحت  را 
از  هرگز  وی  اینها،  بر  عالوه  است. 
برخورد نیروهای امنیتی با آموزگاران، 
احکام حبس های طوالنی و قرارهای 
قضایی علیه آنان انتقاد و تالش برای 

پیشگیری نکرده است.
گذشته،  سال های  طول  در 
آموزگاران و فرهنگیان بسیاری نسبت 
به عدم پرداخت معوقات و حقوق شان 
پرورش،  و  آموزش  وزارت  سوی  از 
اعتراض کرده اند و دست به اعتصاب 
اعتراضات  این  جریان  در  زده اند. 
محمد  چون  آموزگاران  از  تعدادی 

حبیبی زندانی و اخراج شده اند.
آموزگاران معترض در گردهمایی ها 
»آزادی  خواهان  خود،  اعتراضات  و 
قانونی  موانع  زندانی«، »رفع  معلمان 
تشکل های  رسمی  فعالیت  برای 
صنفی فرهنگیان«، »اختصاص بودجه 
پرورش«،  و  آموزش  برای  عادالنه 
معلمان  حقوق  »همسان سازی 
بازنشسته با شاغالن«، »داشتن بیمه 
و »توقف سیاست   فراگیر«  و  کارآمد 
پولی سازی مدارس و اجرای اصل 3۰ 

قانون اساسی« می شوند.

 محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش

پرویز دستمالچی -  اصالح طلبانی 
چه  می خواهند،  دینی  حکومت  که 
»چیز« را در ساختار حقوقی حکومت 
کنند  »اصالح«  می خواهند  اسالمی 
تا ملت بتواند به حق حاکمیت خود 
مبنای  بشر  حقوق  و  یابد  دست 
از گذشت  آیا پس  قانونگذاری شود؟ 
اصوال مشخص شده  حدود ۲۵ سال 
و  تغییرات  برای  آنان  طرح  که  است 
اصوال  آیا  بعالوه،  چیست؟  اصالحات 
ساختار این حکومت دینی قابل اصالح 

است؟
۱- مقدمه قانون اساسی

مقدمه ق.ا. عالوه بر تحریف انقالب 
و تاریخ ایران )که در اینجا مورد بحث 
اسالمی  در بخش حکومت  نیست(،  
بر  اسالمی  حکومت  »طرح  می گوید 
خفقان  اوج  در  که  فقیه  والیت  پایه 
و اختناق رژیم استبدای از سوی امام 
و  مشخص  انگیزه  شد  ارائه  خمینی 
منسجم نوینی را در مردم مسلمان و 
متعهد ایجاد نمود… و در چنین خطی 
انقالب  یعنی  یافت.«  ادامه  نهضت 
و  اسالمی  حکومت  برای  ایران  مردم 
بر اساس ایده والیت فقیه بوده است. 
و در همانجا، در بخش شیوه حکومت 
در اسالم آمده است که در ج.ا.: »… 
بنیادهای سیاسی  و  نهادها  ایجاد  در 
که خود پایه تشکیل جامعه است بر 
اساس تلقی مکتبی، صالحان ]فقها و 
اداره  و  حکومت  عهده دار  مجتهدان[ 
مملکت می گردند و قانونگذاری… بر 
مدار قرآن و سنت جریان می یابد… 
بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه 
اسالم شناسان… )فقهای عادل( امری 

محتوم و ضروری است…«
باز هم در مقدمه، در بخش والیت 
»بر  است:  آمده  چنین  عادل،  فقیه 
مستمر،  امامت  و  امر  والیت  اساس 
رهبری  تحقق  زمینه  اساسی  قانون 
از  که  را  الشرایطی  جامع  فقیه 
شناخته  رهبر  عنوان  به  مردم  طرف 
ضامن  تا  می کند  آماده  می شود… 
از  مختلف  سازمان های  انحراف  عدم 

وظایف اصیل اسالمی خود باشند.«
غیرمستقیم  موارد  سایر  از  اگر 
بگذریم، تا اینجا، تنها در مقدمه سه بار 
بر اصل والیت فقیه و اداره امور کشور 
به دست فقها و مجتهدان و بر اساس 
قرآن و سنت، بدون هیچ سوء تفاهمی، 

تاکید می شود.
۲- فصل اول اصول کلی

اصل دوم از این فصل می گوید ج.ا. 
به خدای  ایمان  پایه  بر  است  نظامی 
اصول  اینجا  )تا  معاد  وحی،  یکتا، 
اضافه  به  مسلمانان(، عدل خدا  تمام 
امامت )یعنی مذهب شیعه( و رهبری 
تداوم  در  آن  اساسی  نقش  و  مستمر 
از ۶(  الف  )بند  بعالوه  اسالم،  انقالب 
اجتهاد مستمر فقهای جامعه الشرایط 
بر اساس کتاب )قرآن، پ.د.( و سنت 

معصومین…
اصل چهارم از همین فصل می گوید: 
»کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، 
فرهنگی،  اداری،  اقتصادی،  مالی، 
بر  باید  اینها  غیر  و  سیاسی،  نظامی، 
این  باشد.  اسالمی  موازین  اساس 
اصول  همه  عموم  یا  اطالق  بر  اصل 
قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر 
حاکم است و تشخیص این امر برعهده 

فقهای شورای نگهبان است.«
مقرر  فصل  همین  از  پنجم  اصل  و 
می دارد که: »در زمان غیبت حضرت 
اسالمی  جمهوری  در  عصر…  ولی 
ایران والیت امر و امامت امت بر عهده 
به زمان،  با تقوی، آگاه  فقیه عادل و 
شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 
یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.«

بنابر این، به آن سه مورد مقدمه، این 
سه مورد کامال روشن و آشکار فصل 
اول را نیز باید اضافه کرد که می شوند 
)تا اینجا( شش مورد مربوط به والیت 
مطلق فقها و مجتهدان و قانونگذاری 
به  توجه  با  سنت.  و  قرآن  اساس  بر 
اینکه اصل چهارم اصوال از ملت سلب 
به  را  آن  و  می کند  قانونگذاری  حق 
که  نگهبان  فقیه شورای  عهده شش 
همگی منتصبان مستقیم رهبر )ولی 

فقیه(هستند، می گذارد.
۳- فصل سوم، حقوق ملت

در این فصل هر جا سخن از حقوق 
»با  پسوند  یک  فورا  می شود،  ملت 
مخل  »مگر  اسالم«،  موازین  رعایت 
به مبانی اسالمی نباشند«، »به شرط 
نباشند«،  اسالمی  مبانی  مخل  آنکه 
و…  نباشد،  اسالم«  خالف  »مگر 
و  بیست  اصل  مانند  می شود،  اضافه 

ساختار اصالح ناپذیر )سلب کامل حق حاکمیت از ملت(

یکم: »دولت موظف است حقوق زن 
موازین  رعایت  با  جهات  تمام  در  را 
اصل  یا  کند…«  تضمین  اسالمی 
اجتماعات  و هشتم: »تشکیل  بیست 
آنکه  شرط  به  راهپیمایی ها…  و 
مخل مبانی اسالم نباشد آزاد است« 
تعیین کنندگان  که  است  روشن  و 
اصل  همچنانکه  اسالمی«،  »موازین 
چهارم می گوید، فقهای شورای نگهبان 
منتخبان  یا  منتصبان  که  هستند 
مستقیم رهبر مذهبی نظام می باشند. 
در نتیجه، به آن شش مورد مقدمه و 
فصل اول تمام این موارد مربوط به فصل 
سوم را نیز اضافه باید کرد که بر اساس 
است. کشور  همه کاره  فقیه  ولی  آنها 
حاکمیت  حق  پنجم،  فصل   -۴

ملت و قوای ناشی از آن
ملت،  حاکمیت  حق  با  رابطه  در 
قانون اساسی در دو مورد صریح اظهار 
نظر می کند، اصول ۶ و ۵۶، و این دو 
موردی است که از سوی اصالح طلبانی 
اسالمی  حکومت  همین  خواهان  که 
هستند همواره به آن استناد می شود. 
در اصل ششم چنین آمده است: »در 
کشور  امور  ایران  اسالمی  جمهوری 
باید با اتکاء آراء عمومی اداره شود، از 
جمهور،  رئیس  انتخاب  انتخابات،  راه 
ملی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه 
اصول  در  که  مواردی  در  همه پرسی 

دیگر این قانون معیین می گردد.«
و در اصل پنجاه و شش آمده است 
که: »حاکمیت مطلق بر جهان و انسان 
از آن خدا است و هم او، انسان را بر 
حاکم  خویش  اجتماعی  سرنوشت 
ساخته است. هیچکس نمی تواند این 
حق الهی را از انسان سلب کند یا در 
خاص  گروهی  یا  فرد  منافع  خدمت 
قرار دهد و ملت این حق خداداد را از  
طرقی که در اصول بعد می آید اعمال 

می کند.«
مردم  آراء  به  اتکاء  اصل،  دو  هر  در 
سرنوشت  بر  انسان  حاکمیت  یا حق 
»اصول  اساس  بر  خویش  اجتماعی 
دیگر این قانون« یا »از طرقی که در 
می شود.  تعریف  می آید«  بعد  اصول 
»حق  اصل  مشخص  بیان  یعنی 
حاکمیت ملت«، طبق اصول دیگری 
است که در قانون اساسی آمده است 
و در بررسی زیر نشان خواهم داد که 
بنا بر آن اصول »دیگر« حق حاکمیت 
اساسا و قانونا از ملت سلب شده است 
برای  تزئینی  جنبه  اصل  دو  این  و 

خاکسپاری حقوق یک ملت را دارند.
اصل  در  پنجم،  فصل  درهمان  اما، 
پنجاه هفتم، یعنی یک خط پایین تر 
بر  انسان  حاکمیت  »حق  پذیرش  از 
)اصل  خویش«  اجتماعی  سرنوشت 
پنجاه ششم(، آب پاکی  به روی این 
حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت 
ملت ریخته و تمام حقوق منتقل به 
در  امر می شود: »قوای حکومت  ولی 
از:  عبارتند  ایران  اسالمی  جمهوری 
قوه قضائیه  و  قوه مجریه  قوه مقننه، 
که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت 
قانون  این  آینده  اصول  بر طبق  امت 
از  مستقل  قوا  این  می گردند.  عمال 

یکدیگرند.«
اصلی  همان  این  زیاد،  احتمال  به 
است که گفته می شود در آن »والیت 
مطلقه« را با آن افزوده اند و اگر حذف 
شود، تمام مشکالت مربوط به سلب 
تبعیض ها،  ملت،  از  حاکمیت  حق 
و  فقها  توسط  قوه  سه  کامل  انحصار 
بنیادی  و  اساسی  نقض  مجتهدان، 
حقوق بشر و… از میان خواهند رفت. 
»والیت  واژه  کنید  فرض  شما  حال 
از این اصل یا حتا کل اصل  مطلق« 
آن  در  شوند،  حذف  هفت  و  پنجاه 
صورت باید دید آیا تغییری اساسی در 
ساختار تام گرای حکومت و بی حقوقی 

ملت به وجود خواهد آمد؟
۵- فصل ششم

اصل  هفت  و  دارای سی  فصل  این 
اصل  تا  دوم  و  شصت  اصل  از  است، 
نود و نهم. این فصل در اساس و بنیاد 
خود به گونه ای تنظیم شده است که 
حق قانونگذاری را از ملت سلب و به 
فقیه یا نمایندگان منتخب یا منتصب 

او منتقل می کند، زیرا:
– مجلس شورای اسالمی )نمایندگان 
فرضا منتخب آزاد ملت( بدون شورای 
نگهبان )نمایندگان منتخب مستقیم، 
و منتصب غیرمستقیم رهبر، ولی امر( 

اعتبار قانونی ندارد )اصل 93(.
–  از نظر انطباق بر موازین اسالم، 
کلیه مصوبات مجلس باید به شورای 
 ،)9۴ )اصل  شود  فرستاده  نگهبان 
مصوبات  مغایرت  عدم  تشخیص  و 
مجلس شورای اسالمی با احکام اسالم 
نگهبان  شورای  فقهای  اکثریت  با 
خواهد بود )اصل 9۶(. شورای نگهبان 
و  عادل  فقیه  دارای شش  جمله(  )از 
آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز 
با مقام رهبری  انتخاب آنها  است که 
اینجا،  تا  پس،   .)91 )اصل  است 
قانونگذاری نه حق مردم یا نمایندگان 
امر  تنها حق ولی  بلکه  آنها،  منتخب 
است که به نمایندگان خود در شورای 

نگهبان تفویض کرده است.
– برای مواردی که مصوبه مجلس را 
شورای نگهبان خالف موازین شرع و یا 
قانون اساسی )که بنا بر اصل ۴ تماما 
باید بر اساس احکام و موازین اسالمی 
شورای  نظر  مجلس  و  بداند  باشند( 
دستور  به  نکند،  تامین  را  نگهبان 
مصلحت  تشخیص  »مجمع  رهبری 
اعضای  که  می شود  تشکیل  نظام« 
رهبری  مقام  را  آن  متغییر  و  ثابت 

تعیین می کند )اصل 11۲(.
– بعالوه، از آنجا که بنا بر اصل پنجاه 
و هفتم، رهبر بر هر سه قوه والیت تام 
دارد، پس در صورت لزوم، باز خودش 

تعیین تکلیف خواهد کرد.
پس، بنا بر فصل ششم )قوه مقننه(، 
قانونگذاری چنین است: تمام قوانین 
باید بر اساس موازین اسالمی باشند و 
فقها شورای نگهبان در این مورد داور 
باید  مجلس  )اصل۴(.  هستند  نهایی 
مصوباتش را به شورای نگهبان بفرستد 
تا اکثریت فقهای آن )نمایندگاه رهبر( 
حاصل  توافق  اگر  کنند،  نظر  اظهار 
نشد، نمایندگان دیگری از سوی رهبر 
نظام(  مصلحت  تشخیص  )مجمع 
دخالت خواهند کرد، باز اگر نشد، خود 
رهبر شخصا حرف آخر را خواهد زد. 
بسیار خوب )یعنی بسیار بد(، پس حق 
حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش در 

قوه مقننه، در قانونگذاری چه شد؟
۶- فصل هشتم و نهم

فصل هشتم مربوط به مقام رهبری، 
یعنی والیت امر و امامت امت است و 
کبیر  رهبر  از  پس  که  می دارد  مقرر 
انقالب جهانی اسالمی آیت اهلل خمینی، 
شورای خبرگان رهبری )۸۸ مجتهد( 
او  که  می کند  انتخاب  را  نظام  رهبر 
والیت امر و همه مسئولیت های ناشی 
از آن را بر عهده خواهد داشت )اصل 
1۰۷(. و بعد در اصل یکصد و نهم هر 
او  به  هست  کشور  در  اختیارات  چه 
کلی  سیاست های  تعیین  از  می دهد، 
آن سیاست ها،  اجرای  تا حسن  نظام 
از فرماندهی کل قوا تا اعالن جنگ و 
فقهای شورای  از نصب و عزل  صلح، 
نیروهای  عالی  فرماندهی  تا  نگهبان 
حکم  امضای  از  انتظامی،  و  نظامی 
ریاست جمهوری تا عزل او، و… دیگر 
چه می ماند!؟ هیچ. اما این هنوز تمام 

والیت نیست.
اصل یکصد و سیزدهم، در فصل نهم، 
جمهور:  رئیس  می گوید  مجریه،  قوه 
مقام  عالیترین  مقام رهبری  از  »پس 
رسمی کشور است و مسئولیت اجرای 
قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را 
جز در اموری که مستقیما به رهبری 
مربوط می شود، بر عهده دارد.« یعنی 
یکم، اگر حتا تمام ملت ایران به رئیس 
برابر  در  او  دهند،  رای  جمهور کشور 
رهبری که توسط ۸۸ مجتهد منتصب 
شده است، همچنان نفر دوم می ماند. و 
دوم، چنانکه دیده شد، تمام امور مهم 
جامعه، مستقیم و غیرمستقیم، به رهبر 
چه  مثال،  عنوان  به  می شود.  مربوط 
از »تعیین سیاست های  امری مهمتر 
یا  و  بیرون،  یا  درون  در  نظام«  کلی 
برای  اصل 11۰  در  تمام حقوقی که 
است. شده  گرفته  نظر  در  امر  ولی 

پرویز دستمالچی

امیری  الریجانی  =پیمان 
زیر نام شرکت هوایی کرال 
)Kral Havacilik( در ترکیه 
ایران  به  هواپیما  قطعات 
ارسال می کرده از جمله برای 
شرکت هواپیمایی ماهان که 
در جنگ  های  شریک سپاه 

نیابتی است.
مهدی  رجبی،  =جواد 
زارعی  قدرت اهلل  و  بهرامی 
همکاران  از  دیگر  نفر  سه 
امیری  الریجانی هستند که 
پرونده  این  در  نیز  آنها  نام 

آمده است.
=دستیار وزیر دادگستری 
تحریم ها  زدن  دور  آمریکا: 
قدرت تحریم ها را برای تغییر 
تضعیف  ایران  رژیم  رفتار 
را  ما  همه   امنیت  و  کرده 

کاهش می دهد.
یک دالل ایرانی به نام پیمان امیری  
اتهام  به  با دو کیفرخواست  الریجانی 
دور زدن تحریم ها علیه رژیم ایران و 
نقض قوانین صادرات ایاالت متحده در 
متهم شده  آمریکا  دادگستری  وزارت 

است.
آمریکا،  دادگستری  وزارت  وبسایت 
این  در  که  داد  گزارش  ژوئن،  چهار 
در  اتهام  مورد   3۴ به  کیفرخواست 
۲۲ آوریل ۲۰1۵ رجوع داده شد که 
امیری  الریجانی و یک شرکت مستقر 
هوانوردی  شرکت  نام  به  ترکیه  در 
برای   )Kral Havacilik( کرال 
و  هواپیما  اصلی  قطعات  به  دستیابی 
کاالهای آمریکایی برای تأمین نهادها 
جمله  از  ایران  در  مصرف کنندگان  و 
تخلف  ماهان  هواپیمایی  شرکت 

کرده اند.
امیری  الریجانی در  این شرکت که 
متهم  داشته،  اجرایی  مسئولیت  آن 

کاالها  اصلی  مقصد  کردن  مخفی  به 
آمریکاست  دولت  و  شرکت ها  از 
که  نداشتند  اطالع  فروشندگان  و 
مصرف کنندگان کاالهای فروخته شده 
بوده اند.  ایران  هوانوردی  شرکت های 
داللی  این  قبال  در  امیری  الریجانی 
کارمزد  متخلفان  و  متهمان  دیگر  به 

پرداخت می  کرده است.
اتهام دیگر این فرد دور زدن مقرارت 
و ممنوعیت ها و الزامات دادن جواز در 
اختیارات  بین المللی  قانون  چارچوب 
و   )IEEPA( اقتصادی  اضطراری 
تحریم های  و  مالی  تبادالت  مقرارت 
صادرات  مقررات  و   )ITSR( ایران 

دولتی است.
دادگاه پیمان امیری  الریجانی که 33 
ساله است در  کلمبیای آمریکا برگزار 
در  استانبول  ساکن  قباًل  او  می شود. 

ترکیه بوده است.
و  بهرامی  مهدی  رجبی،  جواد 
از  دیگر  نفر  سه  زارعی  قدرت اهلل 
همکاران امیری الریجانی هستند که 

نام آنها نیز در این پرونده آمده است.
کیفرخواست  از  بخشی  در 
همکارانش  و  او  آمده  امیری الریجانی 
به  را  معامله  این  به  مربوط  هزینه 
در  داده اند.  انتقال  آمریکا  بانک های 
الریجانی  امیری   محکومیت  صورت 

حبس  سال   ۲۰ با  وی  است  ممکن 
روبرو شود.

وزیر  دستیار  دمرز  سی  جان 
»این  می گوید،  آمریکا  دادگستری 
وزارتخانه به اجرای دقیق تحریم های 
وضع  شده علیه ایران به دلیل رفتارهای 
کشور  این  بی ثبات کننده  و  ظالمانه 
متعهد است. این کیفرخواست متهم را 
به توطئه تجهیز یک شرکت هواپیمایی 
خاطر  به   که  می کند  متهم  ایرانی 
لیستی  در  پاسداران  سپاه  از  حمایت 
فعالیت های  اصلی  ابزار  که  دارد  قرار 
جنگ طلبانه رژیم ایران است. دور زدن 
تحریم ها قدرت تحریم ها را برای تغییر 
رفتار رژیم ایران تضعیف کرده و امنیت 

همه  ما را کاهش می دهد.«
در کیفرخواست، این شهروند ایرانی 
کاالهای  صادرات  برای  تالش  به 
به  ارائه خدمات  و  ایران  به  آمریکایی 
متهم شده  ماهان  هواپیمایی  شرکت 

است.
سال  از  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
را  ماهان  هواپیمایی  شرکت   ۲۰11
با  شرکت  این  است.  کرده  تحریم 
هواپیماهای مسافربری در همکاری با 
اقدام  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
انتقال نیرو و تسلیحات نظامی به  به 

سوریه و عراق کرده است.

محاکمه یک دالل ایرانی در آمریکا به اتهام 
قاچاق قطعات هواپیما به ایران

تعمیرات یک فروند هواپیمای ماهان
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بین  نظر  =اختالف 
امنیتی ها و نظامی ها بر سر 
از  بیش  آمریکا  با  مذاکره 

پیش علنی می شود.
=حشمت اهلل فالحت پیشه 
امنیت  کمیسیون  رئیس 
از  بازگشت  به مرحله  ملی: 

تحریم ها نزدیک می شویم.
=ولی اهلل نانواکناری عضو 
ملی:  امنیت  کمیسیون 
و  برگردد  برجام  به  ترامپ 
ایران  شده  بلوکه  پول های 
را برگرداند تا مذاکره کنیم.

رئیس  وحیدی  =احمد 
و عضو  ملی  دفاع  دانشگاه 
مصلحت  تشخیص  مجمع 
آمریکا  با  مذاکره  نظام: 

بی عقلی است.
نظام  جریانات  =برخی 
خواستار کم شدن تهدیدات 
از  شدن  کاسته  و  آمریکا 
کاهش  قبال  در  تحریم ها 
گرفتن  و  موشک ها  بُرد 

»تضمین امنیتی« هستند.
برای  جناحین  =بین 
مذاکره  میز  پشت  نشستن 
وجود  رقابتی  آمریکا  با 
خاتمی  دوران  در  که  دارد 
وجود  نیز  نژاد  احمدی  و 
دولت  آن  حاصل  و  داشت 
حسن  امنیتی  شدت  به 
روحانی شد. حاال اگر رهبر 
نخواهد  اسالمی  جمهوری 
دولت  با  را  مذاکرات  این 
محمدجواد  تیم  و  روحانی 
چه  ببرد،  پیش  ظریف 
از  که  دارد  هنوز  را  کسانی 

آستین بیرون آورد؟!
با  مذاکره  داخلی  موافقان  صدای 
آمریکا بلند تر شده، همزمان اختالف 
نظامی  و  امنیتی  مقام های  میان 
با  گفتگو  سر  بر  اسالمی  جمهوری 
آمریکا نیز جدی تر از گذشته شده است.

مقامات  از  عده ای  حالی  که  در 
گشودن  دنبال  به  اسالمی  جمهوری 
راهی برای گفتگو هستند و به شرایط 
از  دیگر  عده ای  می کنند  فکر  آن 
اساس با هرگونه مذاکره مخالف اند و 
این اختالف در رسانه ها بیشتر علنی 

می شود.
رئیس  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
 1۵ مجلس،  ملی  امنیت  کمیسیون 
»به  شد  مدعی  توییتی  در  خرداد، 
نزدیک  تحریم ها  از  بازگشت  مرحله 
می شویم«! وی نوشت »ایران و ایاالت 
مدیریت  را  تنش  گونه ای  به  متحده 
ثالث در حاشیه  افراطیون  کردند که 
قرار گرفتند. دلیلی برای تداوم حضور 

ناوهای آمریکایی وجود ندارد.«
با  فالحت پیشه  توییت  این 
واکنش های مختلفی از سوی کاربران 
مواجه شده است. گروهی که از مواضع 
جمهوری  از  حزب اللهی   و  ارزشی  
باد  به  را  اسالمی دفاع می کنند، وی 
صحت  نیز  عده ای  و  گرفته  انتقاد 
سؤال  زیر  را  فالحت پیشه  ادعای 
برده اند و مخالفان جمهوری اسالمی 
نیز اصال وی را جدی نگرفته اند. ظاهرا 
روز  وی  واکنش ها،  همین  دلیل  به 
چهارشنبه 1۵ خرداد در توییتی دیگر 
اعالم کرد »در ایامی که برای کشاندن 
وطنم به جنگ طراحی شده بود، تمام 
تالشم پرهیز از این دام بود، از 9 تا 

صدای موافقان داخلی مذاکره با آمریکا بلند تر شده

1۷ سالگی زیر بمب و موشک باران و 
با خون عزیزانم جنگ را تجربه کرده و 
از مرگ و ترور نترسیدم اما دیگر بیش 
از این تحمل ترور شخصیت را ندارم. و 
با عذرخواهی از همه، حضور توییتری 
همین  که  می کنم!«  معلق  را  خودم 
توییت نیز با واکنش های مشابه به ویژه 
از سوی اکانت هایی که مواضع مخالف 
شد. روبرو  دارند  اسالمی  جمهوری 

این نماینده مجلس شورای اسالمی 
هر دو توییت را از حساب کاربری خود 

حذف کرده است!
و  کم هزینه ترین  را  مذاکره 

پرفایده ترین راه می دانیم
دیگر  عضو  نانواکناری  ولی اهلل 
 1۶ مجلس،  ملی  امنیت  کمیسیون 
اخیر  اظهارات  به  واکنش  در  خرداد، 
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
ایاالت متحده برای  درباره ی آمادگی 
مذاکره بدون پیش شرط با جمهوری 
اسالمی گفته »آمریکایی ها باید قبل 
دلیل  به  ایران  مردم  از  هر چیزی  از 
تا  کنند  عذرخواهی  بدعهدی هایشان 

بتوانند اعتمادها را جلب کنند.«
را  برجام  ترامپ  »آقای  افزوده:  وی 
لغو کرد و به آن وفادار نماند و تعهدات 
باید در وهله اول به  او  را اجرا نکرد. 
را عملیاتی  تعهدات  و  برگردد  برجام 
دلیل  به  ایران  مردم  از  سپس  کند، 
کند.  عذرخواهی  شده  وارد  خسارات 
برگرداندن پول های بلوکه شده ایران و 
عذرخواهی مجدد به خاطر سرنگونی 
ایرباس و همه اقدامات تروریستی در 
آمریکا  دولت  اقدامات  دیگر  از  ایران 
این  دادن  رخ  صورت  در  ما  است. 
مذاکره  ما  می کنیم.  مذاکره  اتفاقات 
را منع نمی کنیم بلکه می گوئیم این ها 
قابل اعتماد نیستند و به تعهداتشان 

هم عمل نمی کنند.«
تاکید  نانواکناری  ولی اهلل  اینهمه  با 
کرده، »ما در عصر دیپلماتیک مذاکره 
راه  پرفایده ترین  و  کم هزینه ترین  را 
می دانیم لذا آمریکا برای مذاکره باید 
اقدامات  از  و  کرده  اعتمادسازی  اول 
در  کند.  پشیمانی  اظهار  گذشته اش 

این شرایط می توان مذاکره کرد.«
اصالً نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم

عضو  دو  این  اظهارات  برخالف  اما 
مجلس،  ملی  امنیت  کمیسیون 
معاون  سیاری  حبیب اهلل  دریادار 
»هیچ  گفت،  ارتش  هماهنگ کننده 
نشده   نزدیک  ما  مرزهای  به  ناوی 
است و ما هم چنین اجازه ای به آنها 
نمی دهیم و اصاًل نیازی به مذاکره با 
او در حاشیه مراسم   نداریم.«  آمریکا 
خرداد   1۵ روز  خامنه ای  سخنرانی 
عنوان کرد، »…ما از آنهایی نیستیم 
را  آمریکایی ها  فریب  سادگی  به  که 
ترفندی  هر  از  استفاده  با  و  بخوریم 
بخواهند ما را به مذاکره بکشانند و این 
طور القاء کنند که به فکر ما هستند.«

چنین اختالف هایی تا حدودی بین 
دیده  نیز  سپاه  بلندپایه  فرماندهان 

می شود.
مذاکره با آمریکا بی عقلی است

احمد وحیدی رئیس دانشگاه دفاع 
ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، 1۳ خرداد، تاکید کرده »اصوالً 
کاری  همیشه  آمریکایی ها  با  مذاکره 
انقالب  تاریخ  طول  در  و  بوده  غلط 
مواردی  ثابت شده است که  اسالمی 
داده  آمریکا  با  مذاکره  اجازه  که  هم 
کشور  این  و  نداشته  نتیجه ای  شد، 
است؛  زده  خود  تعهدات  زیر  بار  هر 
ویژه  به  آمریکا  با  مذاکره  بنابراین 
کشور،  این  کنونی  حاکمه  هیئت  با 

اقدامی غیرعقالیی و ناشدنی است.«
آمریکایی ها مؤدب تر از گذشته

شریف  رمضان  که  حالی  در 
انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 

اسالمی نیز در اظهاراتی تازه در مورد 
شرایط خلیج فارس بیان داشته و با 
اشاره به چگونگی عبور آمریکایی ها از 
تنگه هرمز توضیح داده، »آمریکایی ها 
سواالت  به  گذشته  از  مؤدب تر 
پاسخ  سپاه  دریایی  نیروی  پاسداران 
می دهند و هنوز شاهد تغییر لحن یا 

رفتار متفاوتی از سوی آنها نبودیم.«
مقام  چندین  دیگر  سوی  از 
به  خرداد،   1۵ چهارشنبه  آمریکایی، 
که  می رسد  نظر  به  گفته اند،   CNN
حدی  تا  ایران  با  نظامی  تنش های 

کاهش یافته  است.
این اظهار نظرها که آشکار می کند 
نظام از درون بر سر مذاکره با آمریکا 
بین سیاسیون  دچار بحران است در 
کدام  هر  الیته  است.  علنی شده  هم 
و  باند  به  وابسته  نظام  مقامات  از 
صدای  و  هستند  مشخصی  جریان 
با  می دهند.  بازتاب  را  خود  محافل 
اینهمه آنچه از سوی مقامات کشوری 
و لشکری نظام ابراز می شود فراتر از 
اختالفات شخصی است و در سطوح 
باالی نظام در مورد مذاکره با آمریکا 

نظر واحد وجود ندارد.
که  حاکیست  گزارش ها  آخرین 
احتماال  ژاپن  نخست وزیر  آبه  شینزو 
وارد  خردادماه(   22( ژوئن   12 روز 
کرده  اعالم  ژاپن  شد.  خواهد  تهران 
تهران  میان  میانجیگری  به  حاضر 
است  قرار  آبه  و  است  واشنگتن  و 
حسن  و  خامنه ای  علی  با  تهران  در 
روحانی دیدار کند. آنهم در حالی که 
رهبر جمهوری اسالمی در  سخنرانی 
اخیر خود دوباره بر »مقاومت« تاکید 
کرده و وانمود می کند که اشتیاقی به 

مذاکره با آمریکایی ها ندارد.
جریان های صاحب نفوذ نظام در 

پی »تضمین امنیتی«
که  حاکیست  نیز  شنیده ها  برخی 
درون  پرنفوذ  جریان های  بعضی 
والیتی  علی اکبر  امثال  که  نظام 
و  اموربین الملل  در  خامنه ای  مشاور 
را  آنها  مجلس  رئیس  الریجانی  علی 
با  مذاکره  برای  می کنند  نمایندگی 
و  نظام  حفظ  هدف  با  ترامپ  دولت 
کاستن فشارها تمایل نشان می  دهند. 
تهدیدات  شدن  کم  خواستار  آنها 
آمریکا و کاسته شدن از تحریم ها در 
قبال  در  موشک ها  بُرد  کاهش  قبال 
هستند  امنیتی«  »تضمین  گرفتن 
آمریکا  شوند  مطمئن  می خواهند  و 

قصدی برای تغییر رژیم ندارد.
نظام  درون  که  اختالفاتی  دیگر  از 
می  رسد،  گوش  به  آن  زمزمه های 
حکومت  جناح  دو  سیاسی  رقابت 
نیروهای  آمریکاست.  با  مذاکره  برای 
خامنه ای  اگر  امیدوارند  رژیم  درون 
برای هرگونه مذاکره چراغ سبز نشان 
داد، باند آنها پای میز مذاکره بنشیند 
و نه جناح رقیب! از همین رو جناحین 
نظام، تالش های داخلی و بین  المللی 
توسط  آنها  از  بخشی  که  را  یکدیگر 
گروه های البی و واسطه ها و دالل های 
و  پیش می  رود خنثی می کنند  آنان 
بهم می زنند و چوب الی چرخ یکدیگر 
برای  را  خامنه ای   نظر  تا  می گذارند 
انجام مذاکره با آمریکا به سوی جلب 
کنند. این رقابت بر سر پیشی گرفتن 
برای نشستن با آمریکایی ها پشت یک 
میز، در دوران خاتمی و احمدی نژاد 
هم وجود داشت که حاصل آن دولت 
روحانی شد  امنیتی حسن  به شدت 
حاال  برسد.  »برجام«  به  توانست  که 
متمرکز  موضوع  این  روی  توجهات 
شده که اگر رهبری جمهوری اسالمی 
دولت  با  را  مذاکرات  این  نخواهد 
ظریف  محمدجواد  تیم  و  روحانی 
را هنوز دارد  ببرد، چه کسانی  پیش 

که از آستین بیرون آورد؟!

شرط »پیروزی« در جنگی که اتفاق نیفتاده 
چیست؟! مذاکرات مخفی؟!

=به نظر می رسد خامنه ای 
باشد،  لنین  آنکه  از  بیش 

تروتسکی است!
علیه  تحریم ها  =تشدید 
و  مالی  لحاظ  از  که  تهران 
اقتصادی در بدترین شرایط 
قرار گرفته، تهدیدی جدی  
با  تهران  می رود.  شمار  به 
اما هنوز  تهدیدها  این  همه 
دارد  دست  در  چه  هر  هم 
موشک های  تولید  صرف  را 
میان  و  کرده  بالستیک 
توزیع  عوامل اش در منطقه 

می کند.
جمهوری  رؤسای  =تمام 
تا  ریگان  رونالد  از  آمریکا 
تأکید  همه  ترامپ  دونالد 
کرده اند که آنچه واشنگتن 
می خواهد،  ایران  رژیم  از 
»تغییر رفتار رژیم است و نه 
تغییر خود رژیم«! اما تغییر 
مقامات  نظر  از  رژیم  رفتار 
تهران تغییر ماهیت و تغییر 

خود رژیم است.
ایران  انقالبی  =حکومت 
می خواهد به عرب ها بگوید 
آمریکا  علیه  ما  با  بیایید 
کشورهای  واکنش  باشید؟! 
مضحک  پیشنهاد  به  عربی 
درباره  ظریف  محمدجواد 
تجاوز«،  عدم  »توافقنامه 
محکومیت  و  مکه  نشست 
مداخالت ایران در کشورهای 

عربی بود.
رفیق خوری )ایندیپندنت عربی(-

خود  خاطرات  در  پرز،  شیمون 
تل آویو–  مسیر  در  »روزی  می نویسد: 
بن  بودیم؛  گوریون  بن  با  اورشلیم 
گوریون پس از سکوتی تقریبا طوالنی 
طی مسیر ناگهان سکوتش را شکست 
دولتمدار  مرد  »تروتسکی  گفت:  و 
نیست اما لنین یک دولتمدار به تمام 
معناست، چون تروتسکی به معادله نه 
جنگ و نه صلح معتقد است در صورتی 
که یک دولتمدار یا صلح یا جنگ با 

همه هزینه هایش را انتخاب می کند.«
آیا معادله  »نه جنگ و نه مذاکره« 
مورد نظر آیت اهلل علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی در مقابله با آمریکا 

در همین قالب جای می گیرد؟
خط قرمزهای طرفین

نسخه  نه جنگ و نه مذاکره که رهبر 
بحران  حل  برای  اسالمی  جمهوری 
این  به  پیچیده  آمریکا  و  تهران  میان 
را  بحران  درهای  او  که  است  مفهوم 
گذاشته  باز  جنگ  و  مذاکره  روی  به 
سپاه  فرماندهان  و  خود  همزمان  و 
و سخنرانی های  لفظی  تهدیدهای  به 
سرد  محاسباتی  سایه ی  در  آتشین 
تهدیدهای  حداقل  می دهند.  ادامه 
لفاظی های  ایران درچارچوب  مقامات 
در  »جهنمی«  کردن  باز  آتشین، 
خاورمیانه به روی آمریکایی هاست، اگر 
به گفته ی آنها واشنگتن به ایران حمله 
نظامی کند. اما در حقیقت ساده ترین 
نکته در محاسبات سرد ایران که هم 
تهران به آن واقف است و هم واشنگتن، 
عدم عبور از خطوط  قرمز از سوی دو 

طرف ایرانی  وآمریکایی  است.
اما با وجود تعهد طرفین به عدم عبور 
از خطوط قرمز، مرزهای مبالغه و اغراق 
زبانی  تهدیدهای  و  طرفین  تبلیغاتی 
حد و حصری ندارد. هنری کیسینجر 
جنگ  درباره  آمریکایی  نظریه پرداز 
و  حسین  صدام  عراق  میان  طوالنی 
جمهوری اسالمی خمینی گفته است: 
»من می خواستم که جنگ میان آن دو 
آنقدر طول بکشد تا هر دو آنها فرسوده 
بیرون  جنگ  از  خورده«  »شکست  و 
بیایند!« حاال در رابطه با جنگ سرد 
کنونی میان ایران و آمریکا، هر دو طرف 
بدون اینکه جنگی در کار باشد، ادعای 
دارند! را  دیگری  بر  شدن  »پیروز« 

و  داخلی  قدرت  می گوید  تهران 
باعث  دارد  اختیار  در  که  منطقه ای 
نظامی،  محافل  میان  ترس  ایجاد 
امنیتی و سیاسی ایاالت متحده آمریکا 
نظامی  اقدام  مانع  و  ترامپ  دولت  و 

جمهوری  علیه  واشنگتن  گسترده 
اسالمی شده است!

از سوی دیگر واشنگتن معتقد است 
نیروهای دریایی، زمینی و هوایی این 
کشور که اخیرا به منطقه اعزام شدند 
حمالت  از  »جلوگیری«  به  منجر 
سربازان  و  منافع  به  ایران  مزدوران 

آمریکا و متحدان منطقه ای  آن شده.
این نوعی بزرگ جلوه دادن اهداف از 
سوی طرفین، توجیهی برای جلوگیری 
از درگیری کوچک در مرحله کنونی 
بزرگ  از جنگی  اجتناب  نهایت  در  و 
آینده  در  کشور  دو  بین  مستقیم  و 
برای  برنامه ای  البته  است.  نزدیک 
چنین جنگی نه از سوی ترامپ و نه از 
سوی مالیان تهران که تمام سرمایه  ی 
خود را برای تاسیس شبه نظامیان در 
لبنان، سوریه، عراق و یمن و حمایت 
در  تروریستی   شبکه های   دیگر  از 
نقاط جهان  و سایر  کشورهای خلیج 

هزینه کرده اند، در کار نیست.
الف و گزاف

ایران  رژیم  آیا  نیست،  روشن  هنوز 
ابرقدرتی  با  رویارویی  آمادگی  واقعا 
چون آمریکا را دارد یا نه؟! ترویج برای 
نظریه وقوع جنگ میان ایران و آمریکا، 
مانند نظریه »مبارزه گاوهای نر« است! 
از  تنها  که  سیاستی  و  نظریه   چنین 
سرچشمه  اشخاص  خودبزرگ بینی 
جمال  سوی  از  نیز  زمانی  می گیرد، 
عبدالناصر در مصر اتخاذ شد. اما آنچه 
تخیل  و  »بزرگ بینی«  است  روشن 
درباره »تیزهوشی« خود، بدون پشتوانه 
اقتصادی یک »توهم« درعالم اعداد و 
جنگ  در  که  است  آمارهایی  و  ارقام 
اقتصادی می بایست در نظر گرفته  شود.

خروج  از  ترامپ  دولت  اصلی  هدف 
توافق هسته ای تشدید تحریم های  از 
اقتصادی علیه تهران است؛ تحریم هایی 
که  باراک اوباما پس از توافق هسته ای 
بود.  کرده  رفع  را  آنها   201۵ ژوئیه 
تشدید تحریم ها علیه تهران که از لحاظ 
مالی و اقتصادی در بدترین شرایط قرار 
گرفته، تهدیدی جدی  به شمار می رود. 
تهران با همه این تهدیدها اما هنوز هم 
هر چه در دست دارد را صرف تولید 
میان  و  کرده  بالستیک  موشک های 

عوامل اش در منطقه توزیع می کند.
تهران سخت تالش می کند که نشان 
بحران«  »مدیریت  سیاست  در  دهد 
در  و  است  ُخبره  و  زرنگ  زبردست، 
برنده خود  برگ  تنها  را  این  حقیقت 
می داند. جای تعجب نیست که سردار 
حسین سالمی فرمانده سپاه پاسداران 
و  الف زنی  در  که  اسالمی  انقالب 
مبالغه گویی مشهور است، می گوید که 
موضع ترامپ در برابر تهران باعث شد که 
ایران به» قدرت مطلق منطقه و قدرت 
نسبی جهان« مطرح شود! اگر چنین 
است چرا خامنه ای به فکر حرام اعالم 
کردن »دستیابی به سالح هسته ای و 
شیمیایی « افتاد؟! مگر نه اینکه همین 
دالر  میلیارد  ده ها  اسالمی  جمهوری 
هزینه برنامه هسته ای کرد و فشارهای 
به  مربوط  تحریم های  و  المللی  بین 
آن را با میلیاردها دالر زیان به ایران 
هزینه های  اینهمه  آیا  شد؟  متحمل 
کالن فقط برای »تولید برق« یا برای 
کسب »دانش هسته ای« بوده است؟!
حکومت عادی بجای حکومت انقالبی

مطرح  اینجا  که  مهمی  پرسش 
می شود این است که دو طرف »پیروز« 
در جنگی که رخ نداده است روی چه 
چیزی شرط بندی می کنند؟ آیا ایاالت 
متحده و ایران هنوز از توافقی که پیشتر 
صورت گرفت اما در عمل تحقق نیافت 
دو طرف  آیا  نگرفته اند؟  عبرت  درس 
فکر می کنند در رویارویی احتمالی تنها 
آنها طرفین این رویارویی خواهند بود؟

که  می کند  اعالم  ژاپن  در  ترامپ 

خواهان تغییر رژیم در ایران نیست و 
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا 
تکرار  را  جمله  همین  نیز  ابوظبی  از 
کرده است. نیویورک تایمز به نقل از 
»ترامپ  نوشته:  آمریکایی  مقام  یک 
گفته است اگر موضوع ایران را به عهده 
جان بولتون رها می کردیم اکنون در 

میدان جنگ با ایران بودیم.«
از  آمریکا  جمهوری  رؤسای  تمام 
همه  ترامپ  دونالد  تا  ریگان  رونالد 
از  واشنگتن  آنچه  که  کرده اند  تأکید 
رفتار  »تغییر  می خواهد،  ایران  رژیم 

رژیم است و نه تغییر خود رژیم«!
رژیم  رفتار  تغییر  امکان  درباره  اما 
ایران، طبق اظهارات وزیر دفاع آمریکا 
پاتریک شاناهان با وجود همه فشارها 
هنوز نشانه ای از آن مشاهده نمی شود. 
مقامات  نظر  از  رژیم  رفتار  تغییر 
خود  تغییر  و  ماهیت  تغییر  تهران 
رژیم است. به گفته خامنه ای، اساس 
اساس  بر  اسالمی«  »انقالب  بنیان  و 
دخالت  و  نفوذ  و  و  آمریکا  با  ضدیت 
رژیم ایران در امور کشورهای منطقه 
حداقل  خواسته  اگر  است.  نهادینه 
آمریکا »کاهش توانایی های موشکی و 
مقابله با نفوذ رو به رشد شبه نظامیان 
در  باشد،  منطقه«  در  تهران  طرفدار 
دولتی  اسالمی  این صورت جمهوری 
مانند پاکستان اما صرفا شیعه خواهد 
بود. حکومت ایران همواره انتخاب  از 
انقالب«  میان دو گزینه »حکومت یا 
را به شدت رد می کند. مقامات رژیم 
تهران بر وجود »حکومت و انقالب« با 
هم اصرار می ورزند. حال آنکه اگر این 
دو از هم جدا نشوند کشور ایران قادر 
نخواهد بود در منطقه و جهان جایی 

برای خود باز کند.
محمدجواد  مضحک  پیشنهاد 

ظریف: »توافقنامه عدم تجاوز«!
از  ایران  خواسته ی جدایی حکومت 
انقالب اسالمی، به یک استراتژی محکم 
و ثابت برای آمریکا به عنوان ابرقدرت 
است.  شده  تبدیل  جهان  در  مسئول 
بدون در نظر گرفتن اینکه چه کسی 
است،  ابرقدرت  این  جمهوری  رییس 
از هر گونه نیروی خصمانه ای  آمریکا 
که بخواهد بر اروپا، آسیا، خاورمیانه یا 
آمریکای التین مسلط شود جلوگیری 
انقالبی  حکومت  مشکل  کرد.  خواهد 
خاورمیانه  در  مخرب  سیاست  ایران 
بطور  عرب  جهان  در  و  عموم  بطور 
مشابه  مشکلی  آمریکا  است.  خاص 
مشکل حکومت ایران با روسیه یا چین 
ندارد. با افزایش فشارهای اخیر آمریکا، 
وزیر خارجه خندان جمهوری اسالمی، 
محمدجواد ظریف پیشنهاد عجیب و 
غریب امضای »توافقنامه عدم تجاوز« 
به خاک یکدیگر را با کشورهای عربی 
به ویژه کشورهای حوزه خلیج ]فارس[ 
مطرح کرد. قبل از پرداختن به موضوع 
چنین طرحی باید از رژیم ایران پرسید 
اکنون بطور مستقیم یا از طریق عوامل 
و  سوریه  عراق،  یمن،  در  وابسته اش 
لبنان چه می کند؟! باید پرسید عملیات 
تروریستی در داخل کشورهای عربی 
خلیج ]فارس[ که آخرین آنها استفاده 
تخریب  و  دریایی  شناور  مین های  از 
الفجیره  بندر  در  نفتی  کشتی های 
امارات و حمله مزدوران حوثی  اش به 
با  که  بوده  سعودی  نفتی  تاسیسات 
تهران  بدون سرنشینی که  هواپیمای 
به آنها داده بود انجام شد، چه معنایی 
دارد؟ حکومت انقالبی ایران می خواهد 
به عرب ها بگوید بیایید با ما علیه آمریکا 
باشید؟! واکنش کشورهای عربی به این 
پیشنهاد مضحک محمدجواد ظریف، 
مداخالت  محکومیت  و  مکه  نشست 

ایران در کشورهای عربی بود.

سیدعلی خامنه ای، دونالد ترامپ به آتش کشیدن پرچم آمریکا و »ستاره داود« نشان پرچم اسرائیل توسط حزب اللهی ها



بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۶۸۰ 
جمعه 1۷ تا پنجشنبه ۲3 خرداد ماه 139۸خورشیدی

 مطالعاتی درباره عمل 
پیوند رحم

از  امسال  فوریه  آمریکا  در  رحم  پیوند  نخستین   
دهنده مرده انجام شد اما به دلیل نوعی عفونت قارچی شایع  

ناموفق بود. به نقل از  sciencealert، جراحان آمریکا بعد از یک 
دوره عمل پیوند ناموفق رحم از دهنده مرده، این بار از ۴ دهنده زنده، 

رحم را به بیماران پیوند زده اند. آنها اعالم کرده اند که بعد از پیوند ۴ رحم، 
3 رحم پیوندی را به دلیل کاهش جریان خون به این عضوها از بدن گیرنده 

برداشتند اما شواهد حاکی از آن است که تاکنون رحم چهارمی عملکرد مناسبی 
دارد.پژوهشگران و جراحان بسیار امیدوارند که پیوند چهارمی موفقیت آمیز تمام 
شود. همه ۴ زنی که تحت عمل پیوند رحم قرار گرفتند به طور مادرزادی فاقد رحم 
بودند و پزشکان تالش کردند با پیوند رحم از دهنده زنده، مشکل آنها را برطرف 
کنند.پزشکان معتقدند در زنانی که به طور مادرزادی فاقد رحم هستند، رحم آنها 
آسیب دیده یا دچار مشکل شده و به دلیلی رحم خود را تخلیه کرده اند، پیوند رحم 
می تواند شانس دوباره ای برای باردار شدن در اختیار آنها قرار دهد. هنوز مطالعات 
درباره پیوند رحم در حد آزمایش و آزمون و خطاست و شانس شکست آن 
نیز بسیار زیاد است. بنابراین، این آزمایش ها به تحقیقات گسترده تری نیاز 
دارد تا دقت و بی خطر بودن آن مشخص شود. با موفقیت آمیز بودن 

عمل پیوند رحم نیز، هزینه های این عمل بسیار باال خواهد بود و هر 
خانواده ای قادر به پرداخت آن نیست.پزشکان انگلیسی نیز در 

نظر دارند برای پیوند رحم از دهنده مرده اقدام کنند اما 
تاکنون سوئد تنها کشوری بوده است که پیوند 

شده  انجام  موفقیت  با  آن  در  رحم 
است.

زنان  شاخص

ای شده سوخته آتش نفسانی
سالها کرده تباهی و هوسرانی

دزد ایام گرفتست گریبانت
بس کن ای بیخودی و سربگریبانی ...

... داستانت کند این چرخ کهن، هر چند
نامجوینده تر از رستم دستانی

روز بر مسند پاکیزه انصافی
شام در خلوت آلوده دیوانی

دست مسکین نگرفتی و توانائی
میوه ای گرد نکردی و به بستانی

ظاهرست این که بد افتی چو شوی بدخواه
روشنست این که برنجی چو برنجانی

دیو بسیار بود در ره دل، پروین
کوش تا سر ز ره راست نپیچانی

جزو  استرس 
زندگی  اجتناب ناپذیر 
مدرن است. بسیاری از مردم در مورد 
استرس زایشان  زندگی  سبک  تاثیر 
نگران  مدت  دراز  در  بر سالمت خود 
هستند، اما چه تعدادی از مردم از تاثیر 
سبک زندگی و سطح استرس خود بر 
سالمت حیوانات خانگی خود با خبرند؟ 
تحقیقات جدیدی در مجله گزارش های 
علمی نشان می دهد که انسان ها باید 
این موضوع داشته  به  بیشتری  توجه 
باشند زیرا تنش و استرس بلند مدت 
طوالنی  سابقه  با  سگ،  صاحبان  در 
مدت استرس در سگ هایشان ارتباط 

دارد.
از  گروهی  مطالعه،  این  نویسندگان 

دانشمندان در سوئد بودند که سطح 
هورمون استرس کورتیزول را با بررسی 
نمونه های مو از سگ ها و صاحبانشان 

مورد مطالعه قرار دادند.
کورتیزول در تارهای مو ذخیره می شود 
و با اندازه گیری آن می تواند به سطح 
از  قبل  ماه  چند  طول  در  استرس 

نمونه گیری دست پیدا کرد.
تمامی ۵۸ سگ مورد آزمایش در این 
مطالعه دارای صاحبان زن بودند و از 
دو نژاد شتلند و بردر کولی بودند. این 
سگ های  همچنین  مطالعاتی  گروه 
مورد بررسی را به دو گروه سگ های 
خانگی و سگ هایی که برای مسابقات 
در رشته های مختلف چون چابکی و 
نمایش شرکت داده می شدند، تقسیم 

کردند.
و  هر سگ  مو  نمونه های  که  آنجا  از 
صاحبش، شش ماه قبل برداشته شده 
بود، اثر فصول نیز بر آنان مورد توجه 
قرار گرفت. عالوه بر این، سطح فعالیت 
فردی سگ ها با استفاده از یک ردیاب 
در طول یک هفته مطالعه مورد تجزیه 

و تحلیل قرار گرفت.
پر  مطالعه  این  در  که  دیگری  جنبه 

زندگی، تغییر روال زندگی از طریق 
تغییر شغل یا سایر جنبه های زندگی  
آنها که استرس زا بوده، تحقیق کرده 
است  غیرممکن  تقریبا  ولی  باشند. 
آنها  از  بر هر یک  اثرات حوادث  که 
اندازه گیری شود، زیرا آنها به تعبیری 

کامال نزدیک بهم هستند.
شکست های انسانی نیز ممکن است 
نظر  به  بگذارد.  تاثیر  سگ  روی  بر 
مانند  شخصیتی  صفات  می رسد 
وجدان با استرس بیشتر در سگ ها، 
به ویژه با سگ های نر، مرتبط است، 
در حالی که صاحب دارای شخصیت 
عصبی باشد، سطح استرس پایین تری 
این  ولی  می شود  دیده  نر  سگ  در 

نسبت در سگ های ماده باالتر است.
دلیل اینکه بیماری اعصاب صاحبان بر 
سگ نر و ماده یکسان نیست، ممکن 
سگ های  که  باشد  این  برای  است 
ماده همانند بسیاری از گونه های ماده 
احساسات  به  بیشتر  پستانداران  در 
دیگران واکنش نشان می دهند. این 

ماده  سگ های  که  می شود  باعث 
سطح  تاثیر  تحت  مستقیم  طور  به 
از  بگیرند.  قرار  صاحبان  اضطراب 
سوی دیگر، افراد مبتال به بیماری های 
دارند  تمایل  مضطرب  و  عصبی 
ارتباطات قویتری با حیوانات خانگی 
برای  آنها  اغلب  و  ایجاد کنند،  خود 
حمایت عاطفی از حیوانات نگهداری 
که  می شود  باعث  این  می کنند. 
سگ های نر احساس امنیت بیشتری 
داشته باشند و بنابراین کمتر تحت 

تأثیر قرار بگیرند.
می کنند،  نگهداری  سگ  کسانی که 
مطالعه  این  به  خاصی  توجه  باید 
زندگی  تاثیر سبک  و  باشند  داشته 
خود و ارتباط با سگ شان را بر سالمت 

ذهنی هر دوشان در نظر بگیرند. 
اگر چه هنوز مسائل بسیاری وجود 
بین  رابطه  مورد  در  باید  که  دارد 
سطوح استرس سگ ها و صاحبانشان 
است  واضح  ولی  شود،  داده  پاسخ 
که آنها مستقل از یکدیگر نیستند و 
انسان ها باید تالش کنند که استرس 
خود  وفادار  به سگ های  را  کمتری 

منتقل کنند.

جزئیات در نظر گرفته شد، شخصیت 
سگ و صاحب و همچنین نحوه تاثیرات 
استرس   سطح  روی  بر  آنها  متقابل 
استفاده  با  اطالعات  این  بود.  یکدیگر 
از نظرسنجی شخصیت صاحب سگ 

بدست آمد.
پیچیده  و  جذاب  مطالعه  این  نتایج 
می رسد  نظر  به  مثال،  عنوان  به  بود. 
که شخصیت مالک می تواند بر سطح 
استرس سگ تأثیر بگذارد، اما استرس 

سگ بر روی صاحبش تاثیری ندارد.
میزان  که  شد  مشخص  همچنین 
فصل  در  نژاد سگ  دو  هر  کورتیزول 
سرما و در زمستان باال می رود و این 
به معنای افزایش تنش و استرس در 
تمرینات  سطح  است.  بوده  سگ ها 
سطح  در  تاثیری  سگ ها  فعالیت  و 
ولی سگ های  نداشت  آنها  کورتیزول 
از سطح  مسابقه ای در فصل زمستان 
کورتیزول پایین تری نسبت به سگ های 

خانگی برخوردار بودند.
است  این  نتایج  جالب ترین  از  یکی 

باالتر،  با سطوح استرس  که صاحبان 
سگ هایی با سطوح استرس بیشتری در 
زمستان و تابستان داشتند. نویسندگان 
حدس می زنند که این واکنشی است 
که سگ ها به استرس صاحبانشان نشان 

می دهند.
انسان ها سال ها تالش کردند انکار کنند 
که حیوانات احساس ندارند، و به این 
است  احساسات  این  که  دارند  اعتقاد 
که انسان را از حیوانات متمایز می کند. 
تحقیقات تازه ولی این نظرات را به طور 
حیوانات  می شمارد.  نادرست  کامل 
بزها، اسب ها و سگ ها  مانند  مختلف 
نمی توانند احساسات خود را بروز دهند 
اما توانایی درک احساس و همچنین 

مسئولیت پذیری را دارند.
واقعیت، ممکن است  این  به  توجه  با 
را  خود  صاحب  استرس  سگ ها  که 
احساس  آن  به  نسبت  و  کنند  درک 
پژوهشگران  باشند.  داشته  مسئولیت 
این مطالعه به این نتیجه رسیده اند ولی 
به نظر نمی رسد که در مورد رویدادهای 
مشترک زندگی  سگ ها و صاحبانشان 
از دست دادن کسی یا چیزی،  مانند 
پایان دادن به یک رابطه، تغییر محل 

پروین اردالن
)۱۳۴۵ - تهران(

پروین اردالن روزنامه نگار، پژوهشگر 
ایران  در  زنان  جنبش  فعاالن  از  و 
است. او یکی از بنیان گذاران سازمان 
از  و  زنان  فرهنگی  مرکز  مردم نهاد 
اعضای اولیه کمپین یک میلیون امضا 
برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. 
سایت  سردبیران  از  هم چنین  وی 
در  اردالن  است.  برابری  برای  تغییر 
ارتباطات  کارشناسی   13۷۲ سال 
عالمه  دانشگاه  از  را  خود  اجتماعی 
طباطبایی گرفت و بعدها کارشناسی 
ارشد خود را در رشته مطالعات زنان 
تا  او  داد.  ادامه  دانشگاه  همین  در 
سال 13۷۵ با مجله آدینه در زمینه 
گزارش ها و مقاله های ادبی، اجتماعی، 
زیست محیطی و مسایل زنان همکاری 
 ۷۵-13۷3 سال های  در  و  می کرد 
معاونت نشریه ادبی چاووش و شهر 
سالم را بر عهده داشت. از سال 13۷3 
به همکاری با ماهنامه زنان پرداخت 
زنان  درباره  مهمی  گزارش های  و 
زنان کتک خورده،  زنان گدا،  فالگیر، 
و  زنان،  دانشجویی  سازمان های 
انتشار  حال  در  که  زنان  نشریات 

در  همچنین  او  کرد.  تهیه  هستند 
فصلنامه جنس دوم و برخی نشریات 
بر  اردالن عالوه  سوئدی مقاله دارد. 
همکاری با نشریات کاغذی، سردبیر 
فمینیستی  تریبون  اینترنتی  نشریه 
ایران، عضو تحریریه مجله اینترنتی 
زنستان، وبگاه های تعطیل شده مرکز 
 ،13۸۶ سال  بود.در  زنان  فرهنگی 
پروین اردالن به علت ممنوع الخروج 
اوالف  جایزه  شخصاً  نتوانست  بودن 
پالمه خود را دریافت کند. وی پس 
از ترک ایران  در خرداد 13۸۸ ، در 

پروین اعتصامیشهر مالموی سوئد اقامت دارد.

مشکلی  معمول  طور  به  پا  خارش 
نگران  دلیلی  که  است  آزاردهنده 
اما  ندارد.  قرار  آن  پس  در  کننده 
پاها  پوست  موارد خارش  برخی  در 
با مشکالت سالمت جدی  می تواند 
پیوند خورده باشد. در کنار خارش، 
یا  قرمزی  شما ممکن است متوجه 
راش پوستی، تاول، خشکی یا پوسته 
جوش های  پوست،  شدن  پوسته 

خارش دار و حتی تورم شوید.
پا  خارش  دالیل  برخی  با  ادامه  در 
آشنا  بیشتر  آن  توقف  چگونگی  و 

می شویم.
بیماری پای ورزشکار

عفونت  یک  ورزشکار  پای  بیماری 
برای  کالسیک  دلیلی  و  قارچی 
خارش پا محسوب می شود. قارچ ها 
و  تاریک  مکان های  در  می توانند 
مرطوب رشد و گسترش یابند و بر 
همین اساس پای انسان مکانی ایده 
آل برای رشد آن ها محسوب می شود. 
این شرایط خود را اغلب با یک راش 
به  نشان می دهد،  مانند  فلس  قرمز 
آغاز  پا  انگشتان  بین  معمول  طور 
درآوردن  از  پس  خارش  و  می شود 

جوراب تشدید می شود.
اگزما

اگزما یک اصالح کلی برای گروهی 
از شرایط پزشکی است که می توانند 
موجب خارش و التهاب پوست شوند 
زندگی  اولیه  سال های  در  اغلب  و 
انسان رخ می دهد. درماتیت آتوپیک، 
شایع ترین نوع اگزما، به طور معمول 
در قالب راش خارش دار و قرمز روی 
گونه ها، دست ها، و پاها ظاهر می شود.

خاراندن محل تحت تأثیر قرار گرفته 
مولکول های  انتشار  به  می تواند 
التهابی منجر شود که توسعه بیشتر 
اگزما و خشکی پوست بیشتر را به 

همراه دارد.
پسوریازیس

موجب  خودایمنی  بیماری  این 
پوست  سلول های  سریع  فوق  رشد 
پوست  سطح  روی  آن ها  تجمع  و 
سلول های  شکل  به  آن ها  می شود. 
و  نمی شوند  ظاهر  معمولی  پوست 
وصله های  شکل گیری  آن ها  تجمع 
یا سفیدرنگ  نقره ای  پوسته  پوسته 
فلس  بخش های  دارد.این  پی  در  را 
موجب  می توانند  خشک  و  مانند 
خارش پوست از جمله در پاها شوند. 
این ضایعات فلس مانند اغلب روی 
مفاصل در انگشتان پا ظاهر می شوند 
و می توانند با تورم و درد مفصل نیز 

همراه باشند.
نیش حشرات

با توجه به فصل، نیش حشرات مانند 
پشه می تواند موجب خارش پا شود. 
واکنش  یک  موجب  حشرات  نیش 
که  می شود  انسان  بدن  در  التهابی 
را  ماده شیمیایی هیستامین  ترشح 
به همراه دارد. از این رو، محل نیش 

خوردگی دچار خارش می شود.
می تواند  حشرات  نیش  همچنین، 
تحریک  و  قرمزی،  تورم،  موجب 

پوست شود.
پوست خشک

دوش  و  حد  از  بیش  رفتن  حمام 
استفاده  بدون  داغ  آب  با  گرفتن 
مناسب از مرطوب کننده های پوست 
می تواند موجب خشکی پوست شود. 
را  پاها  پوست  خشکی  همچنین، 
ارث  به  خود  والدین  از  است  ممکن 
برده باشید، یا به واسطه برخی شرایط 
شکل  می تواند  نیز  داروها  و  پزشکی 

بگیرد.
گال

گال یا جرب یک بیماری پوستی است 
انگل هایی ریز به  که به واسطه ورود 
می گیرد.  شکل  پوست  باالیی  بخش 
خارش  موجب  گال  معمول،  طور  به 
روی دست ها و همچنین بخش هایی 
جواهرات  با  تماس  در  که  پوست  از 

هستند می شود.
درماتیت تماسی آلرژیک

شما  پای  روی  خارش دار  راش  یک 
آلرژیک  تماسی  درماتیت  می تواند 

کننده  تحریک  مواد  با  تماس  باشد. 
مانند مواد شیمیایی یا حتی آلرژن ها 
در صابون ها، مواد آرایشی، و گیاهان 
تماسی  درماتیت  موجب  می تواند 
در  موجود  رنگ  شود.  آلرژیک 
نمونه هایی  از  یکی  تیره  جوراب های 
است که پاها را تحت تأثیر قرار می دهد.

بیماری کلیه
برخی شرایط پزشکی، مانند بیماری 
خارش  به  می توانند  کلیه،  یا  کبد 
دست ها و پاها منجر شوند. زمانی که 
ارائه  را  خود  درست  عملکرد  کلیه ها 
نمی کنند، مایع و مواد زائد در خون 
زائد  مواد  تجمع  این  جمع می شوند. 
و افزایش مایع می تواند موجب خارش 
شدید در اندام های انتهایی شود که به 
طور معمول در پاها محسوس تر است.

مشکالت تیروئید
کم کاری تیروئید می تواند به احساس 
پاها  جمله  از  بدن  تمام  در  خارش 
منجر شود. کم کاری تیروئید کاهش 
و  خشکی  و  سلولی،  تبدیل  و  تغییر 

خارش پوست را به همراه دارد. 
خارش بارداری

از  نمی توانید  و  هستید  باردار  اگر 

پاهای  خاراندن 
بردارید،  دست  خود 

ممکن است به خارش بارداری مبتال 
واسطه  به  شرایط  این  باشید.  شده 
ایجاد مانع در مسیر صفرا از کبد رخ 

می دهد.
خارش بارداری بیشتر شکم، دست ها، 
به  و  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  پاها  و 
ایجاد خارش در کف دست ها و پاها 

منجر می شود.
برای درمان این شرایط باید به پزشک 
مراجعه کنید و روند درمان می تواند 
شامل تجویز داروهای خوراکی باشد. 
پمادها یا کرم های آنتی هیستامین نیز 
می توانند به تسکین خارش کمک کنند.

دیابت

قند خون باال در افراد مبتال به دیابت 
خارش  و  خشکی  موجب  می تواند 

پوست، از جمله در پاها شود.
این شرایط می تواند به بروز مشکالت 
گردش خون نیز منجر شود که افراد 
خطر  معرض  در  را  دیابت  به  مبتال 
زخم های  شکل گیری  برای  بیشتری 
باز و عفونت ها، از جمله نمونه ای که 
موجب خارش پاها می شود، قرار دهد. 

سرطان
در شرایطی که نادر است، اما خارش 
به  ابتال  از  نشانه ای  می تواند  پاها 
یا  کبد  سرطان های  باشد.  سرطان 
کبد  به  که  سرطانی  یا  لوزالمعده 
گسترش یافته است می تواند موجب 
تجمع  با  که  شود  پوست  زردی 
بدن  در  بیلی روبین  نام  به  ترکیبی 
مرتبط است. بیلی روبین می تواند با 
موجب  و  داده  نشان  واکنش  پوست 
خارش به ویژه در دست ها و پاها شود.

برای درمان این تغییرات پوستی، باید 
به پزشک مراجعه کنید تا ابتدا دلیل 

زمینه ای درمان شود.
نیز  لنفوم و سرطان پوست  لوسمی، 

ممکن است موجب خارش شوند. 

سطح استرس شما روی سگ تان تاثیر می گذارد12 دلیل خارش پا
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مردان  شاخص

پر پرواز ندارم اما
دلی دارم و حسرت درناها

و به هنگامی که مرغان مهاجر
در دریاچه ی ماهتاب،  پارو می کشند

خوشا رها کردن و رفتن
خوابی دیگر، به مردابی دیگر

خوشا ماندابی دیگر
به ساحلی دیگر، به دریایی دیگر

خوشا پر کشیدن، خوشا رهایی
خوشا اگر نه رها زیستن

مردن به رهایی!
آه ،این پرنده

در این قفس تنگ
نمی خواند.

راننده می توانند  بدون  اتومبیل های 
تا  کنند.  متحول  را  انسان  زندگی 
پایان یک دهه آینده، و شاید حتی 
زودتر، آنها می توانند به طور اساسی 
سیستم حمل و نقل شهری را تغییر 
دهند و ما را از مشکالت بسیاری که 
مالکیت اتومبیل های شخصی دارند، 
خالص کنند. ربات ها نیز بسیار بهتر 

از انسان رفتار خواهند کرد.
محدودیت  قوانین  راننده  ربات های 
از چراغ  نمی کنند،  را نقض  سرعت 
قرمز عبور نمی کنند و یا جایی پارک 
نمی کنند که ممنوع است. آنها تحت 
داروها  یا  الکلی  نوشیدنی های  تاثیر 
خسته  هرگز  یا  و  نمی گیرند  قرار 
نخواهند شد یا خواب آلوده نیستند. 
یا  موسیقی  تغییر  هنگام  همینطور 
حواسشان  تلفنی  پیام  یک  ارسال 
پرت نمی شود و هرگز سعی ندارند 
تاثیر مهارت  تا همسرشان را تحت 

رانندگی شان قرار دهند.
همچنین  خودکار  اتومبیل های 
قابلیت تغییر چهره فضاهای عمومی 
است  کاری  این  دارند.  را  شهری  و 
که اتومبیل های شخصی بسیار گران 
انجام  کامال  نمی توانند  هم  قیمت 
دهند. اتومبیل های شخصی فقط از 
لحاظ اقتصادی قابل قبول هستند، 
تاکسی  یک  اجاره  هزینه های  زیرا 
درون شهری  سفرهای  تمام  برای 
که  هنگامی  شد.  خواهد  بیشتر 
راننده جایگزین  بدون  اتومبیل های 
راه  باید  شد،  راننده  با  تاکسی های 
هزینه ها  تعادل  ایجاد  برای  دیگری 

نشان داده شود.
تصور کنید که شهر یا منطقه محل 
سکونت شما اتومبیل های بدون راننده 
شخصی  اتومبیل های  جایگزین  را 
مورد  فضای  بیشتر  است.  کرده 
استفاده برای پارکینگ اتومبیل های 
شخصی، به فضایی برای ساخت وساز 
رستوران ها،  کافه ها،  دفاتر،  خانه ها، 
استخرهای شنا  و  سینماها، هتل ها 
تعلق خواهد یافت. و این به معنای 
پایان پارک اتومبیل های در هر معبر و 
خیابان شهرها و سفر آسوده و سریع 
اتوبوس ها و گسترده شدن پیاده روها 

خواهد بود.
امن تر،  با فضای بیشتر و جاده های 
فعال  بیشتر  شهری  نقل  و  حمل 
خواهد بود. مردم بیشتری می توانند 
اسکیت  بورد،  اسکیت  دوچرخه،  با 
داخلی  سفرهای  اسکوتر  و  رول 
به  راننده  بدون  تاکسی های  کنند. 
انبار  به  و  شارژ  می توانند  راحتی 

بازگردانده شوند.
برای  راننده  بدون  اتومبیل های 
سالمت عمومی هم مفید هستند و 
شهرها را به مکان های شگفت انگیز 
برای زندگی و تنفس بدل می کنند. 
نقل  و  حمل  سهم  اتومبیل ها  این 
طور  به  هوا  و  آب  تغییر  در  را 
اما  می دهند.  کاهش  چشمگیری 
تضمین تمام این مزایا، یک چالش 

اخالقی مهم در پی دارد.

شیوه ای جدید 
برای کنار گذاشتن سیگار

بر روی اشخاص سیگاری نشان داده  تازه   تحقیقات 
است که می توان کاری انجام داد  که این اشخاص بعد  از 

84 روز، دیگر تمایلی به کشیدن سیگار نداشته باشند.
بر  مطالعات  می گوید:  سیگار  ترک  در  متخصص  استرلنیک«  »هال   

با  شده  انجام  مطالعات  اما  نیست  جدیدی  مطالعات  سیگار  ترک  روی 
مطالعات قبل تفاوت هایی را نشان می دهند که از نظر طول مدت نظارت و 

همچنین تعداد بیماران نقش مهم و متفاوتی دارند.
در خصوص مطالعات جدید دکتر »کوئنراد کوئگلنبرگ« از دانشگاه استلنبوش 
و تیم وی بر روی 446 نفر داوطلب از هفت مرکز بهداشت و درمان در سراسر 
نیمی  به  ترک  زمان  از  قبل  هفته  دادند.یک  انجام  آزمایشاتی  جنوبی  آفریقای 
باید  ماه  سه  حدود  که  دادند  »وارنیسلین«   varenicline کنندگان   شرکت  از 
استفاده می کردند؛ سیگاری هایی که از این دارو استفاده کردند نسبت به افرادی 
که بدون استفاده از این دارو تالش بر ترک سیگار داشتند، سه برابر در ترک 
به سیگار کشیدن کاهش  را  تمایل فرد سیگاری  زیرا  بودند،  سیگار موفق تر 
داد.محققان با اندازه گیری میزان مونواکسید کربن موجود در نفس شرکت 
کنندگان دریافتند که 55 درصد کسانی که از قرص و تکه های واقعی 

نیکوتین استفاده کردند در مقایسه با 41 درصد دیگر پس از 12 
هفته، دیگر سیگار نکشیدند.نتایج نشان دادند عوارض جانبی 

در  پوست  واکنش  اما  هستند  یکسان  گروه  دو  هر  در 
میان افرادی که از تکه نیکوتین واقعی استفاده 

کرده بودند، دو برابر
 معمول بود.

چالش اخالقی
وسایل  مورد  در  اخالقی  نگرانی های 
روی  بر  عمدتا  راننده  بدون  نقلیه 
موارد اضطراری تمرکز کرده است. آیا 
باید  راننده  بدون  تاکسی  مسافر یک 
خسارت کشته یا زخمی شدن دیگران 
را بپردازد؟ آیا اتومبیل باید از برخورد 
با فردی در خیابان اجتناب کند، اگر 
حتی این به معنای برخورد با کسی 

باشد که در پیاده رو قرار دارد؟
زندگی  باید  مردم  از  بسیاری  چگونه 
خود را برای امتحان این شیوه حمل 
و نقل فدا کنند؟ آیا کودکان مهمتر از 
بزرگساالن هستند و سواالتی دیگر از 

این دست. 
معروف ترین  به  شبیه  مسئله  این 
تئوری اخالقی فیلیپ فوت فیلسوف 
تصور  تراموا!  تئوری  است:  بریتانیایی 
کنید که در حال رانندگی یک تراموا 
از  هستید، ترمز آن می برد و کنترل 
دست شما خارج می شود. در این بین، 
جان پنج نفر در خطر قرار دارد و در 

صورت برخورد تراموا با آنها، مطمئنا 
می توانید  شما  شد.  خواهند  کشته 
تراموا را به مسیر دیگری سوق دهید 
ولی یک نفر در آن مسیر قرار دارد و 

جان وی هم به خطر خواهد افتاد.
فیلسوفان پرسش های متعددی از این 
موقعیت طرح کرده اند. اگر شما جای 
را نجات  نفر  پنج  بودید، جان  راننده 
جان  که  می دیدید  بهتر  یا  می دادید 
شود؟  دیگر  نفر  پنج  فدای  نفر  یک 
یا اگر جان خودتان در خطر بود چه، 
فدای  را  دیگران  جان  بودید  حاضر 
زنده ماندن خودتان کنید. و سواالت 

دیگری از این نوع.
در  را  ما  هم  خودکار  اتومبیل های 
قرار  پرسش هایی  چنین  مقابل 
اتومبیل ها  این  به  باید  ما  می دهند. 
از  نوعی  چه  به  نسبت  که  بیاموزیم 
شرایط اضطراری واکنش نشان دهند 
و چه واکنشی در قبال مسئله ای چون 

مسئله تراموا داشته باشند.
چالش واقعی اخالقی

اتومبیل های  بر روی  مهندسان فعال 
که  گویند  می  ما  به  راننده  بدون 
امن ترین پاسخ در هر شرایط اضطراری، 

قف  تو
اتومبیل است. این 

حتی ایمن تر خواهد بود 
اگر اتومبیل های مجاور هم رانندگان 
ربات  رانندگان  باشند.  داشته  ربات 
و  کرد،  خواهند  رفتار  انسان  از  بهتر 
موارد اضطراری در جاده ها را کاهش 

خواهند داد.
با در نظر گرفتن تمام مزایای بالقوه 
برای  راننده،  بدون  اتومبیل های 
زندگی،  کیفیت  و  عمومی  سالمت 
شاید بهتر این باشد که رباتها رانندگی 
را به عهده بگیرند و مقامات نسبت به 

شرایط اضطراری تصمیم بگیرند.
این چیزی است که در قبال رانندگی 
انسان ها هم وجود دارد. با این تفاوت 
راننده  ربات های  تعداد  افزایش  که 

می کند  کمک  آنها  بیشتر  امنیت  به 
و  جاده ها  در  آنها  تعداد  هرچقدر  و 
خیابان ها بیشتر شود، بیشتر می توان 

از ایمنی شان مطمئن بود. 
وجود  مقاومت  بین  این  در  مطمئنا 
از  مردم  از  بسیاری  داشت.  خواهد 
بسیاری  اما  می برند  لذت  رانندگی 
لذت  کشیدن  سیگار  از  نیز  مردم  از 
در  هم  دلیل  همین  به  می برند. 
از  محافظت  برای  عمومی  مکان های 
کشیدن  سیگار  سیگاری،  غیر  افراد 
برای  امن  فضاهای  است.  ممنوع 
رانندگان وجود دارد که بتوانند بدون 
و  بپردازند  خود  سرگرمی  به  خطر 

تحسین دیگران را بربیانگیزند.
نکته دیگر اینکه همه باید بتوانند از 
باشند  وسایل حمل و نقل برخوردار 
شخصی  اتومبیل  مردم  اگر  ولی 
تاکسی های  هزینه  می توانند  ندارند، 

مستقل را پرداخت کنند.
این  چگونه  که  این  از  صرفنظر  اما 
مسائل را حل کنیم، به نظر می رسد 
که مزایای بسیار زیادی در استفاده از 
تاکسی های ایمن و بدون راننده وجود 

دارد.

قاسم شعله سعدی 
)۱۳۳۳ - شیراز(

دعاوی،  وکیل  شعله سعدی  قاسم 
نماینده شیراز در مجالس دوره سوم 
و چهارم، زندانی سیاسی، فعال حقوق 
بشر، استاد حقوق بین الملل دانشکده 
برای  وی  بود.  تهران  دانشگاه  حقوق 
اولین بار در سال 1۳81، به غیرقانونی 
به  خامنه ای  سیدعلی  انتخاب  بودن 
ایران  اسالمی  رهبر جمهوری  عنوان 
اشاره کرد و انتقادات تند دیگری نیز 
سبب  که  ساخت  مطرح  وی  علیه 
بازداشت او گردید.او پس از اعتراضات 
مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست 
در  و  بازداشت   )1۳88( جمهوری 
محکوم  زندان  سال  سه  به  مجموع 
انتخابات  در  شرکت  برای  شد.وی 
ریاست جمهوری دهم )در سال 1۳88( 
و همچنین انتخابات دوازدهم )در سال 
1۳96( ثبت نام کرد که توسط شورای 
نگهبان رد صالحیت شد. وی در سال 
1۳52 در رشته حقوق دانشگاه ملی 
)دانشگاه شهید بهشتی( ایران پذیرفته 
پیشنهاد  رد  با  سعدی  شعله  شد. 
دادستانی انقالب شیراز، با عزیمت به 
اخذ  به  موفق  فرانسهدر سال 1۳62 

و متعاقب آن  دکترای علوم سیاسی 
دکترای حقوق از دانشگاه پاریس شد 
و  از سال 1۳62 در دانشکده حقوق 
دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران و تربیت 
بین الملل  حقوق  تدریس  به  مدرس 
 2۷ در  شعله سعدی  قاسم  پرداخت. 
کیخسروی،  همراه  به   1۳9۷ مرداد 
مجلس  مقابل  جوادیه  و  نوری زاد 
شورای اسالمی در اعتراض به نظارت 
استصوابی تجمع کرده و در پی آن وی 
و آرش کیخسروی به »اجتماع و تبانی 
علیه امنیت ملی« متهم و در زندان 

فشافویه بازدشت شده اند. احمد شاملو

بدن  بوی 
نشانه ای  می تواند 
فراتر از فراموشی یک فرد 
تعریق  از محصول ضد  استفاده  برای 
خود باشد. پژوهشگران از مدت ها قبل 
بیماری ها  برخی  که  شده اند  متوجه 
از جمله سرطان، مولتیپل اسکلروز و 
بیماری پارکینسون دارای روایح خاصی 
هستند. در شرایطی که آزمایش های 
بیماری  تشخیص  برای  بو  بر  مبتنی 
اما  نیستند،  استفاده  آماده  کاماًل 
دارند. ادامه  زمینه  این  در  پژوهش ها 

در چگونگی  تغییر  موجب  بیماری ها 
کارکرد بدن می شوند. زمانی که بیماری 
افزایش فرآیندهای بیوشیمیایی جدید 
دارد،  همراه  به  را  بدن  در  متفاوت  و 
تولید  به  است  ممکن  فرآیندها  این 

مولکول های فرار کوچک منجر شوند. 
این مولکول ها می توانند از طریق خون 
به ریه ها منتقل شده و از طریق بازدم 
منتشر شوند. همچنین، امکان منتشر 
شدن آن ها از طریق ادرار و عرق نیز 

وجود دارد.
در ادامه با برخی از بیماری ها که در 
حال حاضر یا در آینده نزدیک از طریق 
استشمام برای پزشکان قابل تشخیص 

هستند، بیشتر آشنا می شویم:
پره اکالمپسی

یا  بارداری  با  مرتبط  باال  فشارخون 
نشانه های  از  یکی  اکالمپسی  پره 
هشداردهنده اولیه اکالمپسی مرگبار 
تشخیص  اساس  همین  بر  و  است 
دارد.  اهمیت  شرایط  این  زودهنگام 
در  که   2016 سال  در  مطالعه ای 
 Advanced Materials نشریه 
نشان  شد،  منتشر   Science
پره  می توانند  پژوهشگران  که  داد 
اکالمپسی را بر اساس اثر نفس مادر 
با دقت 84 درصدی تشخیص دهند. 
همانند اثرانگشت، نفس انسان حاوی 
نشانگرهای منحصر به فردی است که 
درباره  را  بسیاری  اطالعات  می تواند 

شرایط سالمت فرد ارائه کند.
سرطان ریه

یک  که   NaNose نام  به  اختراعی 
کننده  تحلیل  و  تجزیه  دستگاه  نوع 
را  ریه  سرطان  می تواند  است  تنفس 
دهد.  تشخیص  درصدی  دقت 90  با 
منتشر شده  بوی خاص  دستگاه  این 
شناسایی  را  سرطانی  سلول های  از 
می کند. بنابر مطالعه ای که در نشریه 
پزشکان  شد،  منتشر   ACS Nano
برای  مشابه  فناوری  از  می توانند 
انواع  پارکینسون،  بیماری  تشخیص 
دیگر سرطان، نارسایی کلیه، مولتیپل 
اسکلروز، و بیماری کرون با میزان دقت 

86 درصد استفاده کنند.
عملکرد  ارائه  توانایی  کبد  که  زمانی 
درست خود و پردازش سموم را ندارد، 
آالینده ها در ادرار، عرق و حتی نفس 
انسان تجمع خواهند کرد و بویی شبیه 
به بوی ماهی خام شکل خواهد گرفت

نارسایی کلیه
آمونیاک در نفس نشانه ای از نارسایی 

دانشگاه  پژوهشگران  است.  کلیه 
را  مصرفی  بار  یک  دستگاه  ایلینوی 
نفس  اثر  می تواند  که  داده اند  توسعه 
به  و  دهد  تشخیص  را  کلیه  نارسایی 
پزشک  به  سریع تر  افراد  بالقوه  طور 

مراجعه کنند.
نارسایی کبد

عملکرد  ارائه  توانایی  کبد  که  زمانی 
درست خود و پردازش سموم را ندارد، 
آالینده ها در ادرار، عرق و حتی نفس 
انسان تجمع خواهند کرد و بویی شبیه 
به بوی ماهی خام شکل خواهد گرفت.

مولتیپل اسکلروز
مولتیپل اسکلروز یا ام اس یک بیماری 
به  بدن  آن  در  که  است  ایمنی  خود 
سیستم عصبی مرکزی حمله می کند. 
شرایط  این  از  ناشی  عصبی  آسیب 
احساس  بی حسی،  موجب  می تواند 
سوزن سوزن شدن، و مشکالت بینایی 
و راه رفتن شود. در یک مطالعه هوای 
فرد   146 از  شده  جمع آوری  بازدم 
مبتال به بیماری ام اس و 58 فردی که 
به این بیماری مبتال نبودند، جمع آوری 
شد و پژوهشگران موفق به شناسایی 

الگویی آشکار شدند.

بیماری عفونی
تشخیص  به  می تواند  استشمام 
کند.  نیز کمک  عفونی  بیماری های 
در  که  کوچک  مطالعه  یک  در 
 Proceedings of the نشریه 
 National Academy of
شرکت  شد،  منتشر   Sciences
کنندگان قادر به تشخیص افراد بیمار 
از سالم از طریق بو کردن رایحه بدن 
چهره  عکس های  مشاهده  و  آن ها 
دیداری  نشانه های  تشخیص  برای 

مانند رنگ پریدگی پوست بودند.
بیماری لثه

اگر عفونتی در لثه های خود داشته 
زائد  محصوالت  باکتری ها  باشید، 
تولید  هیدروژن  سولفید  مانند 
می کنند که بویی شبیه به تخم مرغ 

فاسد دارد. 
دیابت

می توانند  دیابت  به  مبتال  افراد 
خود  نفس  در  را  میوه ای  بوی  یک 
احساس کنند. این می تواند نشانه ای 
که  زمانی  باشد.  دیابتی  کتوز  از 
کافی  میزان  به  انسولین  هورمون 
از  درستی  به  بدن  یا  ندارد  وجود 
سوزاندن  ما  نمی کند،  استفاده  آن 
آغاز  را  سوخت  عنوان  به  چربی 
تشخیص  عدم  در صورت  می کنیم. 
به  می تواند  این  موقع،  به  درمان  و 
کتواسیدوز بالقوه مرگبار منجر شود.

مونونوکلئوز
مونونوکلئوز عفونی یا مونو شرایطی 
برخی  برای  است.  جهان  در  شایع 
افراد، یکی از نخستین نشانه های این 
شرایط احساس ترشی در نفس است.

تریمتیالمینوریا
سندرم  نام  به  که  تریمتیالمینوریا 
بوی ماهی نیز شناخته می شود یک 
به  که  است  نادر  متابولیک  اختالل 
برخی  گوارش  در  ناتوانی  واسطه 
مواد غذایی از جمله تخم مرغ، جگر، 
سبزی ها  برخی  و  ماهی،  حبوبات، 
شکل می گیرد. با ورود غذای گوارش 
تریمتیالمینوریا  روده،  به  نشده 
مایعات  از طریق  و  انباشته می شود 
بدن مانند عرق و بزاق دفع می شود. 
بوی آن شبیه به ماهی فاسد، ادرار، 
مرغ  تخم  یا  مانده،  روز  چند  زباله 

فاسد توصیف شده است.
بیماری روانی

نفس بدبو اغلب با شیزوفرنی و دیگر 
انواع بیماری روانی جدی همراه است. 
افراد مبتال به این بیماری ها از دیگران 
که  روش هایی  از  یکی  و  می ترسند 
نگه  دور  را  دیگر  افراد  است  ممکن 
عدم  است.  استحمام  عدم  دارد، 
مراقبت از خود می تواند نشانه ای از 

عود بیماری نیز باشد.
اختالل شربت افرا

ژنتیکی  اختالل  این  با  که  نوزادانی 
متولد می شوند نمی توانند بخش هایی 
و  بشکنند  را  پروتئین ها  از  خاص 
و دیگر  ادرار، جرم گوش  نتیجه  در 
مایعات بدن آن ها ممکن است بویی 
شبیه به بوی شربت افرا داشته باشد.

تشخیص۱۲ بیماری  از طریق استشماماتومبیل های بدون راننده: اخالقی یا غیراخالقی؟
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= شكست سیمونا هالپ از 
تنیس باز ۱٧ ساله آمریكایى

=صعود جاکوویچ و فونینى، 
دور  به  کونتا  و  بارتى  اشلى 

باالتر
صرب،  جاکوویچ  تنیس باز  نواک 
اول  نفر  و  اسلم  گراند   1۶ قهرمان 
با  جهان  مردان  تنیس  رده بندی 
پیروزی ۶ بر یک، ۶ بر یک و ۶ بر 3 
بر یان لنارد استراف  تنیس باز آلمانى 
به مرحله یک چهارم نهایى بازی های 

گراند اسلم روالن گاروس راه یافت.
ساله   ۲۵ تیم  تنیس باز  دومینیک 
جیل  شب  دوشنبه  هم  اتریشى 
مونفیس  تنیس باز با تجربه فرانسوی را 
۶ بر ۲، ۶ بر ۴ و ۶ بر ۴ حذف کرد و به 

دور باالتر رفت.
اما الکساندر زِوِرِو  تنیس باز آلمانى از 
فابیو فونینى  تنیس باز ایتالیایى 3 بر ۶، 
۶ بر ۲، ۶ بر ۲ و ۷ بر ۶ شکست خورد.

دوشنبه  روز  غیرمنتظره  نتایج  از 

گراند  قهرمان  پوترو  باخت خوان دل 
اسلم آمریکا به کارن خاچانف ۲3 ساله 
،  تنیس باز اهل روسیه با حساب ۷ بر ۵، 

۶ بر 3، 3 بر ۶ و ۶ بر 3 بود.
اول  نفر  کونتا  جوانا  سه شنبه  روز 
تنیس دختران بریتانیا، اسلون استفن 
 تنیس باز آمریکایى و برنده گراند اسلم 
نیویورک را ۶ بر یک و ۶ بر ۴ حذف 
کرد. این نخستین بار است که کونتا 
به مرحله یک چهارم نهایى یک گراند 

اسلم رسیده است.
کونتا متولد استرالیا از یک پدر و مادر 
اهل اروپای شرقى است. او پنج سال 
دو  در  وی  کرد.  کوچ  لندن  به  پیش 
سال گذشته در تورنمنت های متعدد 
در دور اول یا دوم حذف مى شد اما 
از وقتى زاولوف مربى او شده ، تحول 
چشمگیری در تنیس او به وجود آمده 

است.
بسیار ضعیف  بازی،  این  در  استفن 
به همین دلیل  و  ناتوان عمل کرد  و 
رقابت ها  گردونه  از  و  خورد  شکست 

بیرون رفت.
روز  دختران  خوب  بازی های  از 

بارتى  تنیس باز  اشلى  دیدار  دوشنبه 
کنن  تنیس باز  مقابل  استرالیایى 
آمریکایى بود که ۶ بر 3 ، 3 بر ۶ و 
یافت.  پایان  به سود اشلى  بر صفر   ۶
اشلى بارتى پیش از آنکه به  تنیس بازان 
بصورت  سال  دو  بپیوندد،  حرفه ای 

حرفه ای کریکت بازی مى کرد.
جالب  بسیار  بازی  دو  سه شنبه  روز 
استن  و  فدرر  راجر  بین  تماشایى  و 
واورینکا  تنیس باز هموطن او و رافائل 
به  که  بود  کوری  نیشى  کى  و  نادال 
دلیل تاریک شدن هوا نیمه کاره ماند. 
بازی فدرر و واورینکا تا قبل از آنکه به 
روز چهارشنبه موکول شود، سه ساعت 

طول کشید.
این مسابقه نمایشى بود از سروهای 
دقیق، جاخالى های ماهرانه و ضربه های 
متنوع و استادانه. اگرچه فدرر نفر سوم 
و واورینکا در مکان ۲۴ رده بندی تنیس 
مردان قرار دارند، اما واورینکا امسال بعد 
از بهبود بیماری به دوران طالیى خود 
بازگشته و برای استاد خود دردسرهای 
فراوانى به وجود آورد. ولى تا هنگامى 

که بازی به تصمیم مسئوالن مسابقات 
متوقف نشده بود، ۷ بر ۶، ۴ بر ۶ و ۷ 
بر ۶ به سود فدرر بود. دنباله این مبارزه 

روز چهارشنبه ادامه پیدا مى کند.
کوری  تنیس باز  نیشى  کى  دیدار 
ژاپنى و رافائل نادال نیز روز سه شنبه 
روز  و  شد  دچار  سرنوشت  همین  به 
نیشى  یافت.  ادامه خواهد  چهارشنبه 
کوری روز دوشنبه پى یری  تنیس باز 
معروف فرانسوی را ۶ بر یک، ۶ بر ۷، ۶ 
بر ۲، ۶ بر ۷ و ۸ بر ۶ مغلوب کرده بود.

بعد از آنکه روز سه شنبه دو دیدار 
مهم و سرنوشت ساز میان راجر فدرر و 
واورینکا هموطن او، رافائل نادال و کى 
نیشى کوری تنیس باز ژاپنى به دلیل 
تاریکى هوا به روز بعد موکول شد، روز 
ست  در  پیروزی  با  فدرر  چهارشنبه 
باقیمانده ۷ بر ۶ ، ۴ بر ۶ ، ۷ بر ۶ و ۶ 
بر ۴ واورینکا را شکست داد و به مرحله 

نیمه نهایى راه یافت.
رافائل نادال نیز همین سرنوشت را 
برای کى نیشى کوری رقم زد و دنباله 

مبارزه را روز چهارشنبه به سود خود 
پایان داد و به این ترتیب فدرر و نادال 

در مرحله نیمه نهایى این رقابت ها با 
یکدیگر روبرو خواهند شد. رافا 11 بار 
تاکنون نفر اول این تورنمنت شده و 
تخصص او بازی روی زمین خاکى است.

راجر فدرر در چهار سال گذشته در 
تورنمنت روالن گاروس حضور نداشت 
این  نهایى  نیمه  مرحله  به  رسیدن  و 
مسابقات در روزهای پایانى 3۷ سالگى 
یک موفقیت چشمگیر برای نفر سوم 

رده بندی تنیس مردان جهان است.
تر  جوان  فدرر  از  سال   3 که  نادال 
است، تاکنون ۲3 بار از راجر فدرر در 
این سال ها برده که 13 بار آن روی 
زمین خاکى بوده است. این دوازدهمین 
بار است که قرار است نادال در مرحله 
نیمه نهایى روالن گاروس حاضر شود.

رافائل نادال نیز روز چهارشنبه در ادامه 
بازی مقابل نیشى کوری که روز سه 
شنبه به دلیل تاریکى نیمه کاره مانده 
بود، ۶ بر یک، ۶ بر یک و ۶ بر 3 پیروز 
شد و اکنون برای نبرد برای رسیدن به 
فینال روالن گاروس با رقیب قدیمى 

خود باید طرحى نو دراندازد.

دو مسابقه که سرنوشت ۲ تنیس باز 
نیمه  مرحله  در  برای حضور  را  دیگر 
نهایى تعیین مى کند روز چهارشنبه 
قرار  و  نشد  انجام  بارندگى  دلیل  به 
است روز پنجشنبه ششم ژوئن برگزار 
دومینیک  میان  های  رقابت  گردد، 
کارن  مقابل  اتریشى  تنیس باز   ، تیم 
خاچانوف اهل روسیه و نواک جاکوویچ 
از صربستان با الکساندر زورو تنیس باز 

آلمانى خواهد بود.
ساله   ۲۷ تنیس باز  هالپ  سیمونا 
نفر   ، رومانى  اهل  اندام  کوچک  و 
کنونى  رده بندی  سوم  و  پیشین  اول 
دختران تنیس باز جهان روز پنجشنبه 
ایلى  و  طرفدارانش  حیرت  میان  در 
ناستاز قهرمان پیشین جهان و مربى 
تیم دختران رومانى ۶ بر ۴ و ۶ بر ۲ 
به  آماندا انیسیموا تنیس باز 1۷ ساله 

آمریکایى باخت.
جوانترین  انیسیموا  بعدی  رقیب 
تنیس باز در بین صد نفر اول رده بندی 
بارتى  اشلى  دنیا،  دختران  تنیس 

هشتم  نفر  و  استرالیایى  تنیس باز 
رده بندی دختران جهان است.

تنیس گراند اسلم روالن گاروس؛

 فدرر و رافا در نیمه نهایى

رافائل نادال

والیبالیست های ایران بعد از ایتالیا و چین تیم 
آلمان را شكست دادند

تیم  =کوالکوویچ سرمربى 
ایران مى گوید، خیلى بهتر از 

سطح انتظارمان کار کردیم.
تیم ملى والیبال ایران در سومین 
ملت های  لیگ  در  خود  مسابقه 
والیبال ۲۰19 با نتیجه سه بر صفر 

از سد آلمان نیز گذشت.
سرمربى  کوالکوویچ  ایگور  نظر  با 
سیدمحمد  معروف،  سعید  تیم 
موسوی، امیر غفور، على اصغر مجرد، 
و  فیاضى  پوریا  عبادی پور،  میالد 
بازیکنان  حضرت پور  محمدرضا 
بودند. مسابقه  این  در  ایران  اصلى 

سیدمحمد موسوی و پوریا فیاضى 
خوبى  بسیار  عملکرد  بازی  این  در 
 13 با کسب  هرکدام  و  کردند  ارائه 
امتیاز، نقش پررنگى در پیروزی تیم 

ایران بازی کردند.
موسوی ۷ امتیاز با حمله، 3 امتیاز 
دفاع روی  با  امتیاز   3 و  با سرویس 
امتیاز   11 هم  فیاضى  و  گرفت  تور 

به  سرویس  با  امتیاز   ۲ و  حمله  با 
دست آورد.

مسابقه،  این  در  پیروزی  با  ایران 
خود  کامل  امتیاز   9 و  برد  سه  هر 
لیگ  نخست  هفته  بازی  سه  از  را 
هفته  یک  و  کرد  تصاحب  ملت ها 
قبل  مسابقه  دو  در  داشت.  رویایى 
قدرتمند  تیم  بود  توانسته  ایران 

ایتالیا و چین را از پیش رو بردارد.
نتایج ایران در سه بازی گذشته:

ایران 3 – ایتالیا 1
ایران 3 – چین ۰
ایران 3 – آلمان ۰

 1۶ رقابت ها  از  دوره  این  در 
از  پس  ایران  و  دارند  حضور  تیم 
برزیل،  تیم های  با  مسابقه  این 
لهستان،  کانادا،  ژاپن،  آرژانتین، 
فرانسه،  استرالیا،  پرتغال،  روسیه، 
بلغارستان، صربستان و آمریکا دیدار 

خواهد کرد.
مقابل  دیدار  از  پس  کوالکوویچ 
خوب  عملکرد  به  اشاره  با  آلمان 
»پیروزی  گفت:  ایران  ملى پوشان 

اینفانتینو رئیس 
فدراسیون 

جهانى فوتبال 
باقى ماند

فدراسیون  رئیس  اینفانتینو  جیانى 
برای  چهارشنبه  روز  فوتبال  جهانى 
فیفا  ریاست  به  دیگر  سال  چهار 
برگزیده شد و به این ترتیب جیانى ۴9 
ساله برای پنجمین سال به مدیریت 

فوتبال جهان ادامه خواهد داد.
به گزارش روابط عمومى فدراسیون 
جهانى فوتبال و وبسایت فیفا، تصمیم 
به ادامه کار اینفانتینو که تبعه سوئیس 
و ایتالیاست تا سال ۲۰۲3، این هفته 
در کنگره فیفا در پاریس گرفته شد. 
او تنها نامزد ریاست فیفا بود و نهمین 
رئیس فدراسیون جهانى فوتبال است 
که در سال ۲۰1۶ با رای ۲11 عضو 
این فدراسیون به ریاست آن انتخاب 

گردید.
در این کنگره اختصاص ۸1۰ میلیون 
دالر برای سرمایه گذاری در توسعه و 
گسترش فوتبال جهان تصویب گردید. 
هفتادمین کنگره فیفا در ماه مه ۲۰۲۰ 
برپا  اتیوپى  پایتخت  آبابا  آدیس  در 

خواهد شد.
اینفانتینو که یک حقوقدان و وکیل 
این  به  از رسیدن  دعاوی است پیش 

مقام، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا بود.
که  فیفا  پیشین  رئیس  بالتر  سپ 
سال ها این مسئولیت را به عهده داشت 
در سال ۲۰1۶ به دلیل فساد گسترده 
در فیفا در دادگاه محکوم به ۶ سال 
محرومیت از هرگونه فعالیت  در رابطه 

با ورزش فوتبال شد.

در سه بازی متوالى تنها با واگذاری 
برای  خوبى  بسیار  نتیجه  ست  یک 
حقیقتاً  بود.  مسابقات  شروع  در  ما 
تیمم  از  را  خوب  بازی های  انتظار 
به  ولى  داشتم  مسابقات  از  قبل 
نظرم خیلى بهتر از سطح انتظارمان 

کار کردیم.«
دیدار  افزود،  وی  مهر،  گزارش  به 
با آلمان بازی سختى برای ما بود و 
خیلى  دریافت  در  آنها  مى کنم  فکر 
سرویس های  با  ما  و  بودند  خوب 
قدری  البته  شدیم.  پیروز  خوب 
فکر  اما  داشتیم  اشتباه  حمله  در 

مى کنم به تدریج بهتر مى شویم.
ایران  والیبال  ملى  تیم  سرمربى 
از  مردم  »امیدوارم  افزود،  ادامه  در 
ایران  در  خوب  بازی  یک  تماشای 
ما  برای  این  زیرا  باشند  برده  لذت 
برای  ما  است.  چیز  هر  از  مهمتر 
انرژی  امروز  مى جنگیم.  مسابقه  هر 
سومین  در  تا  گذاشتیم  زیادی 
این  از  و  شویم  پیروز  هم  مسابقه 

بابت خوشحالم.«

فدرر، نادال، جاکوویچ و تیم؛ 
قهرمانى روالن گاروس ٢۰۱٩ به 

کدامیک خواهد رسید؟

ساله   31 تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
روز  اسلم  گراند   1۶ برنده  و  صرب 
پنجشنبه با پیروزی بر الکساندر ِزِورِو 
نفر چهارم رده بندی مردان جهان برای 
نهمین بار به مرحله نیمه نهایى گراند 

اسلم تنیس روالن گاروس رسید.
نفر اول رده بندی دنیا، ِزِورِو آلمانى 
را ۷ بر ۵، ۶ بر ۲ و ۶ بر ۲ به شدت 
مغلوب کرد. جاکوویچ در مسابقه نیمه 
نهایى به دیدار دومینیک تیم مى رود 
و در صورت غلبه بر تنیس باز اتریشى 

راهى فینال خواهد شد.
هر چه  گفت:  بازی  پایان  در  نواک 
زیادتری  تمایل  مى کنم  بازی  بیشتر 
برای کسب پیروزی، رکوردهای تازه تر 
دوران  در  ارزشمندتر  افتخارات  و 
ورزشى ام احساس مى کنم و این شاید 
طوالنى تر  برای  من  انگیزه  قویترین 
شدن ماندگاریم در تنیس و حضور در 

مکان نخست رده بندی جهان است.
برنده مبارزه فدرر و نادال و تنیس باز 
نبرد جاکوویچ و تیم دیدار  پیروز در 
روالن  اسلم  گراند  امسال  فینال 

گاروس را برگزار خواهند کرد.
بعد از پیروزی جوانا کونتا تنیس باز 
انگلیسى بر استفن تنیس باز آمریکایى، 

اشلى بارتى تنیس باز استرالیایى نیز از 
مدیسون کى تنیس باز دیگر آمریکایى 
۶ بر 3 و ۷ بر ۵ برد. جوانا کونتا ۲۸ 
ساله که از پدر و مادر اهل مجارستان 
با  استرالیا متولد شده روز جمعه  در 
چک  جمهوری  از  وندروسوا  مارکتا 
با  این دیدار  برنده  بازی خواهد کرد. 
و  شد  خواهد  روبرو  انیسیموا  آماندا 
بانوان  تنیس  فینال  امسال  احتماال 
بجای روز شنبه به روز یکشنبه موکول 
خواهد شد و مرحله نهایى مردان در 
روز دوشنبه هفته آینده انجام خواهد 

گرفت.
تنیس  مشهور  مفسر  بارکر  سو 
بى بى سى و قهرمان روالن گاروس در 
سال 19۷۶ مى گوید: کونتا این روزها 
بهتر از همیشه تنیس بازی مى کند. 
 ۲۰1۷ سال  از  مهیج تر  خیلى  حتى 
که به مرحله نیمه نهایى گراند اسلم 

ویمبلدون رسید.
بیلى جین کینگ تنیس باز آمریکایى 
اسلم معتقد است  برنده 1۲ گراند  و 
هر چهار دختر تنیس باز که به مرحله 
بردن  توانایى  رسیده اند  نهایى  نیمه 
اسلم  گراند  امسال  قهرمانى  جام 

پاریس را دارند.

راجر فدرر

اشلى بارتى تنیس باز استرالیایى سیمونا هالپ تنیس باز رومانیایى

نواک جاکوویچ دل پوترو

نتایج ایران در سه ست مقابل آلمان: )ایران ۳۰ – آلمان ٢۸(، ست دوم )ایران ٢٩ – آلمان ٢٧( و ست 
سوم )ایران ٢۵ – آلمان ٢۰( بود
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ل  قبا ا که  لی   حا ر  =د
قطارهای  به  نسبت  عمومی 
افزایش  به  رو  گردشگری 
است، شرکت راه آهن فعالیت 
زنان به عنوان راهنمای تورها 

را ممنوع کرده است.
آموزش  راه آهن  =شرکت 
تورهای قطار را صرفا مختص 

مردان اعالم کرده.
و  مجوز  هرگونه  =صدور 
تورهای  به  مربوط  تصمیم 
گردشگری با سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری است.

اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت 
با صدور اطالعیه ای جذب و آموزش 
راهنمای تور قطار گردشگری را فقط 
برای »آقایان« مجاز اعالم کرد! معاون 
گردشگری سازمان میراث فرهنگی و 
تصمیم گیرنده  عنوان  به  گردشگری 
فعالیت راهنماهای تورهای گردشگری 

این اقدام را غیرقانونی خوانده است.
جمهوری  مقامات  که  حالی   در 
اسالمی ادعای افزایش میزان مشارکت 
می کنند،  مطرح  را  جامعه  در  زنان 
با  اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت 
به  فعالیت  امکان  اطالعیه ای  انتشار 
تور قطار گردشگری  عنوان راهنمای 
و آموزش در این زمینه را فقط برای 

»آقایان« مجاز دانسته است.
شرکت راه آهن یادآور شده که برای 

شرکت راه آهن: فعالیت به عنوان راهنمای تور 
قطار گردشگری فقط برای »آقایان«!

آموزش راهنمای تور قطار گردشگری 
و  دارند  حضور  مجوز  مردان  فقط 

خانم ها نمی توانند راهنما شوند!
راهنمایان  که  حالیست  در  این 
تورهای گردشگری باید مجوز رسمی 
میراث  سازمان  از  را  خود  فعالیت 
کنند  دریافت  گردشگری  و  فرهنگی 
اجازه  قانونی  به لحاظ  نهادها  باقی  و 
اعمال  یا  و  مجوزی  چنین  صدور 

محدودیت در این زمینه را ندارند.
گردشگری  معاون  تیموری  ولی 
است:  گفته  مورد  این  در  کشور  کل 
»این اقدام مستند به قانون نیست و 
با قوانین مغایرت دارد. از این اتفاق به 
تازگی باخبر شدیم و نامه ای به معاون 

ریلی درباره آن نوشته شده است.«
او ادامه می دهد: »ریل و قطار ابزار 

شرکت  اختیار  در  که  هستند  سفر 
اجرا،  برنامه ریزی،  اما  است  آهن  راه 
گردشگری  راهنمای  از  استفاده 
موضوعی مربوط به حوزه گردشگری 
و ارائه مجوزهای آن و نظارت بر آنها 
میراث  سازمان  اختیار  در  انحصارا 

فرهنگی است.«
پیشتر  گردشگری،  معاون  گفته  به 
اقدام  نیز  جوانان  و  ورزش  وزارت 
مشابهی در صدور مجوز راهنمای تور 
انجام داده بود که با نامه نگاری برطرف 

شده.
قطار  تورهای  ایران،  در  تازگی  به 
قرار  عمومی  اقبال  مورد  گردشگری 
گرفته که بخشی از آن ناشی از فقدان 
و  حمل  وسایل  و  جاده ها  در  امنیت 

نقل عمومی است.

ناتوانی مدیران و امنیتی  های پُر ادعا در برقراری 
نظم و امنیت استادیوم ها

جامعه  تابش:  =محمدرضا 
عصیانگر  قدری  ما  امروز 
و  ست  ا طر  ه خا د ر ز آ و 
را  خود  عصبانیت  همین 
سیاست،  عرصه  های  در 
ورزش  در  امروز  و  فرهنگ 

نشان می دهد.
ه  شگا با مل  عا یر مد =
ن  یا قا آ قتی  و  : ش ما ا د
حضور  امکان  نند  نمی توا
۲۰۰ - ۳۰۰ نفر را فراهم کنند 
امنیت  می توانستند  چطور 

جانی ما را فراهم کنند؟
ق  خال ا کمیته  ئیس  =ر
نیروی  فوتبال:  فدراسیون 
تامین  شورای  نتظامی،  ا
جع  ا مر یگر  د و  ن  ستا ا
نهادها  دیگر  و  ذیصالح 
منیت  ا مین  تا ظیفه  و
ورزشگاه ها را بر عهده دارند 

که کوتاهی کردند.
نفر  ر  هزا  ۱۰ =چگونه 
چشم  از  دور  توانسته اند 
د  و ر و ل  کنتر ن  ال مسئو

تماشاگران وارد شوند؟!
جنجال های پیش از مسابقه فینال 
جام حذفی بین تیم های پرسپولیس 
یکشنبه  که  گیالن  داماش  و  تهران 
استادیوم  در  خرداد،   12 شب، 
»شهدای فوالد« در اهواز اتفاق افتاد 
کشیده  اسالمی  شورای  مجلس  به 

شده است.
فراکسیون  رئیس  تابش  محمدرضا 
»خانه  خبرگزاری  به  مجلس  ورزش 
ملت« گفته، »جامعه امروز ما قدری 
عصیانگر و آزرده خاطر است و همین 
عرصه  های  در  را  خود  عصبانیت 
ورزش  در  امروز  و  فرهنگ  سیاست، 
همین  دلیل  به  می  دهد.  نشان 
کشور  ورزش  مسئوالن  عصبانیت 
فاکتور  این  داشتن  نظر  در  با  باید 
را  خود  ورزشی  برنامه ریزی های 

تنظیم و اقدام کنند.«
اینگونه  سوابق  به  اشاره  با  وی 
فوتبال  برتر  لیگ  در  حوادث 
برای  می  رفت  انتظار  کرد،  عنوان 
از  که  حذفی  جام  فینال  مسابقه 
برخوردار  ویژه ای  حساسیت های 
گرفته  نظر  در  ویژه ای  تدابیر  است، 

شود.
رعایت سهمیه بندی  به عدم  تابش 
کرده  اشاره  سکوها  روی  تماشاگران 
باید  فدراسیون  »مسئوالن  گفته  و 
برای  شده  گرفته  نظر  در  سهمیه 
رعایت  را  تیم  دو  هر  هواداران 
زمینه  این  در  ولی  می کردند 
فدراسیون فوتبال و مسئوالن برگزار 
کننده مسابقات کوتاهی کردند و این 
تأخیر  با ساعت ها  نهایت  در  مسابقه 

شروع شد.«
اهواز  نماینده  یوسفی   همایون 
برگزار  حذفی  فینال  »اگر  بود  گفته 
نمی شد، عواقب خشونت باری در پی 
به  ادعا  این  تکرار  با  تابش  داشت.« 
دفاع از مسعود سلطانی فر پرداخت و 
از پافشاری وزیر ورزش برای برگزاری 
تقدیر کرد و گفت که قطعاً  مسابقه 

قانون  خالف  که  متخلفانی  با  »باید 
عمل کرده اند، برخورد جدی شود تا 
شاهد روی دادن اینگونه حوادث در 

عرصه ورزش نباشیم.«
کمیسیون  عضو  سیاوشی  طیبه 
اظهاراتی  در  نیز  مجلس  فرهنگی 
حذفی  جام  فینال  »حوادث  گفته 

مدیریت  سوء  و  بی لیاقتی  دلیل  به 
که  است  فوتبال  اندرکاران  دست 
فدراسیون چسبیده اند  به  دستی  دو 
فدراسیون  مدیره  هیأت  و  رئیس  و 
این  از  قانونی  با هیچ  نیستند  حاضر 
زدن  دور  برای  و  شوند  جدا  فوتبال 
تمام قوانین طرح و برنامه دارند که 

جای تأسف دارد.«
»اگر  کرده،  عنوان  همچنین  او 
شود،  باز  بانوان  روی  به  ورزشگاه  ها 

حواشی فوتبال کمتر خواهد شد.«
اینکه  علت  به  گذشته  شب 
به  را  گیالن  داماش  تیم  تماشاگران 
این  مدیرعامل  ندادند  راه  استادیوم 

زمین  وارد  بازیکنان  نداد  اجازه  تیم 
مشکل  تا  گفت  رسانه ها  به  و  شوند 
برطرف نشود داماش مسابقه نخواهد 
داد. درست در لحظاتی که استادیوم 
تماشاگران  و  بود  تخلیه  حال  در 
زیادی از استادیوم خارج شده بودند، 
کرد  اعالم  ورزش  وزارت  سخنگوی 
شود.  برگزار  باید  حتماً  مسابقه  این 
وزارت  سخنگوی  ناظمی  مازیار 
آقایان  »با  گفت،  جوانان  و  ورزش 
و  مسابقات  کمیته  رئیس  فتاحی 
تماس  لیگ  سازمان  رئیس  بهاروند 
جام  فینال  بایستی  و  شده  گرفته 
داماش  و  پرسپولیس  بین  حذفی 
امشب حتماً برگزار شود. با مدیرعامل 
محترم داماش هم تماس گرفته شده 
حاضر  میدان  در  بازیکنان  و  تیم  تا 

شوند.«

مدیرعامل  الطافی  محمدمهدی 
باشگاه داماش می گوید، اتفاقات بازی 
باشگاهی مان  مجموعه  برای  دیشب 
بازی  از  قبل  شب  بود.  تأسف آور 
به  را  بازی  تا میزبان  قرعه کشی شد 
نوعی مشخص کنند. در قرعه کشی، 
هم  اعالم  و  شد  میزبان  داماش  تیم 

کردند که نیمی از ظرفیت ورزشگاه 
در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

اعالم  »خودمان  کرد،  عنوان  وی 
مسافت  بعد  به  توجه  با  کردیم 
گیالن تا اهواز 10 درصد ظرفیت را 
پرسپولیس  هواداران  تا  می خواهیم 
راحت تر بتوانند وارد ورزشگاه شوند. 
من همان 10 درصد را هم نخواستم. 
برای  اتوبوس  دستگاه  پنج  چون 
انتقال هوادارانمان گذاشته بودیم که 

مجموع آنها 200 نفر بود.«
الطافی در ادامه توضیح داد، وقتی 
وارد چمن شدیم دیدیم اوضاع بسیار 
ظرفیت  از  بیش  است.  خطرناک 

پرسپولیسی  تماشاگران  هواداران، 
آمده بودند. هواداران ما را هم که وارد 
استادیوم شده بودند خارج کردند و 
خطرناک  برایتان  بمانید  اگر  گفتند 
امکان  آقایان نمی توانند  است. وقتی 
فراهم  را  نفر   ۳00  –  200 حضور 
امنیت  می توانستند  چطور  کنند 
را  خدا  کنند؟  فراهم  را  ما  جانی 
شکر که ما به پرسپولیس گل نزدیم 
نبود چه بالیی سرمان  وگرنه معلوم 

می آوردند!
کمیته  رئیس  تورک  مرتضی 
می گوید،  فوتبال  فدراسیون  اخالق 
امنیت  برقراری  »مسئولیت 
نیست  لیگ  سازمان  با  ورزشگاه ها 
نیروی  نظیر  دیگری  نهادهای  و 
و  استان  تامین  شورای  انتظامی، 
تامین  وظیفه  ذیصالح  مراجع  دیگر 

بر عهده دارند.  را  امنیت ورزشگاه ها 
برگزاری  با  ارتباط  تامین در  شورای 
مسابقه تشکیل شده بود اما در بحث 
مورد  باید  که  است  مسائلی  اجرا 
بررسی قرار گیرد. در این ارتباط به 
نهادها  برخی  سوی  از  می رسد  نظر 

کوتاهی رخ داده است.«

ادعای لغو ممنوعیت به کار 
گرفتن پیروان اقلیت های دینی 

در مهدکودک ها
شهروند  دو  از  =حمایت 
بهایی برای یک عضو شورای 
شهر شیراز، یکسال زندان و 
دو سال تبعید در پی داشته.

ادعا  بهزیستی  =سازمان 
کرده که بخشنامه ممنوعیت 
ن  ا و پیر فتن  گر ر  کا به 
اصالح  مذهبی  اقلیت های 

شده.
=به گفته معاون اجتماعی 
بهزیستی دستور این اصالح 
کار صادر شده  وزیر  توسط 

است.
بهزیستی  سازمان  اجتماعی  معاون 
ادعا کرد ممنوعیتی برای به کار  گرفتن 
مهدهای  در  دینی  اقلیت های  پیروان 
است.  بالمانع  و  ندارد  وجود  کودک  
پیشتر در بخشنامه ای کار و استخدام 
ایرانیان غیرشیعه در آموزش عمومی و 

دینی مهدکودک ها منع شده بود.
انتشار نسخه ای  از روزهای گذشته، 
از بخشنامه ی سازمان بهزیستی)ششم 
خردادماه 9۸( حاکی از ممنوعیت به 
کار گرفتن پیروان اقلیت های دینی در 
مهدکودک های سراسر کشور خبرساز 
و  غیرانسانی  اقدام  این  است.  شده 
سازمان  سوی  از  آنهم  تبعیض آمیز 
بهزیستی کشور، واکنش های منفی از 
مجلس  در  زرتشتیان  نماینده  جمله 

شورای اسالمی را در پی داشت.
در پی تایید این بخشنامه از سوی 
مسعود آسیما از روابط عمومی سازمان 
بهزیستی، دیروز سه شنبه 1۴ خردادماه 
حبیب اهلل  از  نقل  به  ایلنا  خبرگزاری 
اجتماعی  معاون  فرید  مسعودی 
»استفاده  نوشت،  بهزیستی  سازمان 
همه  در  دینی  اقلیت های  پرسنل  از 
مهدهای  در  برنامه  فوق  آموزش های 

کودک بالمانع است.«
اظهار  بهزستی  سازمان  مقام  این 
که  کودکی  مهدهای  »در  داشت: 
برای  دارند  حضور  مسلمان  کودکان 
مربیان  از  دینی  مفاهیم  آموزش 

مسلمان استفاده می شود.«
بنا به گفته مسعودی فرید »با دستور 
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی ممنوعیت به کارگیری 
کودک ها  مهد  در  دینی  اقلیت های 

اصالح شد.«

دیدار پرسپولیس و داماش قرار بود ساعت ۲۱ آغاز شود اما به خاطر 
حواشی جنجالی آن که رنگ و بوی سیاسی داشت بازی ساعت ۲۳:۲۰ 

دقیقه شروع شد!

خبرگزاری مهر نوشته حتی یگان ویژه هم که مسئول برقراری نظم 
در ورزشگاه بوده باید به این موضوع پاسخ دهد که چگونه ۱۰ هزار نفر 
توانسته اند دور از چشم مسئوالن کنترل ورود تماشاگران وارد شوند!

رسانه ها نوشته اند بیش از ۱۰ هزار نفر از در و دیوار 
وارد استادیوم شدند!

رئیس کمیته اخالق: ظرفیت ورزشگاه ۲۸ هزار نفر 
بود اما برای ۲۰ هزار نفر بلیت فروشی صورت گرفت

در  بهزیستی  سازمان  مقام  این 
شامل  را  بخشنامه  این  اصالح  حالی 
استفاده از مربیان اقلیت های دینی در 
آموزش های فوق برنامه دانسته که این 
امر در بخشنامه قبلی نیز وجود داشته 

و تغییری در ان رخ نداده.
این باره  در  پیشتر  آسیما  مسعود 
گفته بود که مشکلی در به کار گرفتن 
پیروان اقلیت های دینی »کماکان در 
هنرهای  همچون  دیگر  بخش های 
تجسمی، ورزش و موسیقی« نیست و 
»محدودیتی برای فعالیت این عزیزان 

وجود ندارد.«
سازمان  آنچه  طبق  این،  بر  عالوه 
بهزیستی در سال گذشته اعالم کرد، 
مربیان مهدکودک ها از نظر »سالمت 
جسمی، روانی، میزان دانش و سطح 
دینداری« بررسی می شوند. قرار بر این 
بوده که سطح دینداری مربیان توسط 

»دانشگاه امام صادق« بررسی شود!
تازه، بخشنامه ی تبعیض آمیز سازمان 
اقلیت های دینی  بهزیستی درباره آن 
جمهوری  قوانین  طبق  که  است 
به رسمیت شناخته شده اند!  اسالمی 
حقی  چنین  از  بهائی  ایرانیان  وگرنه 
با  همزمان  و  نیستند  برخوردار  اصال 
سازمان  بخشنامه ی  شدن  رسانه ای 
بهزیستی، مهدی حاجتی عضو شورای 
شهر شیراز به اتهام حمایت از بهاییان 
زندان  به  زندان  یکسال  اجرای  برای 
عادل آباد شیراز منتقل شد. این حکم 
در پی حمایت حاجتی از دو شهروند 
بهایی در صفحه توئیتر خود در مهرماه 
بازداشت  که  شد  صادر  گذشته  سال 
و منع حضور وی در جلسات شورای 

شهر شیراز را نیز به دنبال داشت.
حقوق  از  دفاع  دلیل  به  حاجتی 
اتهام  به  خود،  هموطنان  و  همنوعان 
عالوه  نظام«   علیه  تبلیغی  »فعالیت 
بر یکسال زندان، به دو سال تبعید نیز 

محکوم شده است!

موسیقی  عمدا  =خانم ها 
بلند  ا  ر د  خو مبیل  تو ا

می کنند!
امام جمعه رشت گفته است: با 2۸ 
بی حجاب  دختر  و  زن   2۳۸ و  هزار 
برخورد  شدت  به  گیالن  استان  در 

کرده ایم.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت اهلل 
شاهد  امروز  گفته:  فالحتی  رسول 
هستیم که خانم ها به عنوان هتاک، 
مانکن و ابزار دشمن در جامعه ایران 
باید بدانند  افراد  این  عمل می کنند. 
و  هنجارشکنی  برای  میدانی  دیگر 

هتاکی نخواهند داشت.
متاسفانه  داده:  ادامه  فالحتی 
سطح  در  حجاب  و  عفاف  وضعیت 
برخی  است.  نامطلوب  خیلی  جامعه 
حتی پا را فراتر می گذارند و بی حجابی 
را در کشور ترویج می کنند و خالصه 
شاهد نوعی لجام گسیختگی فرهنگی 

در جامعه هستیم.
والیت  از  پیروی  به  آیت اهلل  این 
با  همکارانش  دیگر  و  فقیه  مطلقه 
توسل به قوه قهریه، همکاری نیروی 
که  مزدورانی  و  بسیج  انتظامی، 
از  ناهیان  و  معروف  به  آمران  عنوان 
و  دختران  شده  نهاده  آنها  بر  منکر 
در  را  روشنفکر  و  تحصیلکرده  زنان 
قرن بیست و یکم به جرم نپوشاندن 
و  بازداشت  روز  هر  خود  موهای 

زندانی می کنند.
نیروی  فرمانده  اسحاقی  سردار 
از نزدیک  انتظامی گیالن هم گفته: 
به ۳ هزار خانم تعهد گرفته شده که 
حجاب را رعایت کنند و برای عده ای 
تشکیل  نیز  قضایی  پرونده  آنها  از 
نیز  اتومبیل   ۶00 ضمنا  است.  شده 
که صدای موسیقی آنها بلند بوده و 
راننده حجاب نداشته توقیف گردیده 

است!

مخالفت ۲۸ هزار 
دختر شجاع در 
گیالن با حجاب 

اسالمی
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» ادامه دارد«           

محمدعلی  عاقبت  =اینکه 
اهمیت  شد،  خواهد  چه  نجفی 
چندانی ندارد. او تبهکاری است 
فرقه ی  اعضای  باقی  جنس  از 
تبهکار اشغالگر ایران که اینک، 
قتل  زیور  به  سیاهش  سابقه ی 
عمد همسر دومش هم آراسته 
شده است. از این به بعد، او حکم 
که  دارد  را  طاعون زده ای  بیمار 
حتی نزدیک ترین رفقایش هم از 
ترس سرایت بیماری، نزدیکش 

نخواهند شد.
متعفن  ی  ر کا یا ر =
اصالح طلبان، هر چند پدیده ای 
تازه نیست اما ابعاد هولناک آن 
استاد  میترا  قتل  ماجرای  در 

بیش از پیش روشن شد.
قربانی  یک  استاد  =میترا 
است. او می تواند قربانی توأمان 
خشونت  و  امنیتی  توطئه ای 
بسیاری  مثل  او  باشد.  خانگی 
در  قدرت  روابط  قربانِی  دیگر، 

مافیای حاکم بر ایران است.
=حتی اگر بنا را بر قضاوت های 
و  بگذاریم  اخالقی  باسمه ای 
آمد  استاد  میترا  سر  بر  آنچه 
اشتباه  تصمیمات  از  ناشی  را 
سطحی اش  جاه طلبی های  یا 
یک  مقتول  او  هم  باز  بدانیم، 
طرف  که  است  قتل  پرونده 
دیگرش انسانی بارها قدرتمندتر 
از اوست. حتی در سطحی ترین 
قضاوت های اخالقی هم، قربانی 
محکومیتی  هیچگاه  خشونت 
صاحب  خشونتگر  با  هم سطح 

قدرت ندارد.
قتل  از  روزی  چند  مصدقی-  یوسف 
میترا استاد گذشته است و انگار این ماجرای 
خونبار، به تدریج جذابیتش را برای ولگردان 

فصلِی  نوحه خوان های  و  مجازی  فضای 
دست  از  شنیداری  و  دیداری  رسانه های 
داده است. احتماال خوِن َدلَمه شده بر کف و 
دیوارهای حمام آپارتمان محل قتل شسته 
ِملک اش  آینده ی  برای  صاحبخانه  و  شده 
میترا  جسد  است.  تصمیم گیری  مشغول 
استاد مراحل اولیه تجزیه را زیر خاک بهشت 
سکینه کرج می گذراند و محمدعلی نجفی 
قاتل او، با سه مورد اتهام در کیفرخواست، 
در جایی امن منتظر شروع محاکمه  است. 
و  بازپرس  که  پیداست  قرائن  و  شواهد  از 
دادستان پرونده، بنا به دستور مافوق، به این 
جمع بندی رسیده اند که این ماجرا باید در 
حد یک قتل خانوادگی رفع و رجوع شود. 
خانواده مقتول هم جسته و گریخته همین 
نظر را منتشر کرده اند و همزمان از قول اولیای 
دم نقل شده که خواهان قصاص قاتل هستند.

اینکه عاقبت محمدعلی نجفی چه خواهد 
شد، اهمیت چندانی ندارد. او تبهکاری است 
از جنس باقی اعضای فرقه ی تبهکار اشغالگر 
ایران که اینک، سابقه ی سیاهش به زیور قتل 
عمد همسر دومش هم آراسته شده است. 
از این به بعد، او حکم بیمار طاعون زده ای را 
از  نزدیک ترین رفقایش هم  دارد که حتی 
ترس سرایت بیماری، نزدیکش نخواهند شد. 
دلسوزی و ترحم در حق چنین جنایتکاری، 
نه تنها بی وجه است بلکه توهین به قربانیان 
اسالمی  تاریخ جمهوری  بی شمار  و  متنوع 
بشود  قصاص  چه  نجفی  محمدعلی  است. 
و چه از اعدام شدن بگریزد، از نظر سیاسی 
مرده است و بود و نبودش فرقی در آینده ی 

جمهوری اسالمی ایجاد نخواهد کرد.
زرد  و حواشی  استاد  میترا  قتل  ماجرای 
اما حداقل سه نکته را برای  مربوط به آن 

بیننده ی هوشیار روشن کرد:
یکم( دستگاه عریض و طویل پلیس و به 
ویژه اداره ی آگاهی، به شکل خطرناکی بی 
بحث،  مورد  ماجرای  در  است.  پیکر  و  در 
تحقیقات اولیه به قدری افتضاح انجام شد 
اداره ی  به  خودش  پای  با  متهم  وقتی  که 
آگاهی در خیابان شاپور وارد شد، ریاست 
قاتِل  از  آگاهی چنان گیج و غافل بود که 
پذیرایی  مملکتی  مثل شخصیتی  معترف، 
کرد و در میانه ماه رمضان و پیش از افطار 
از آبدارخانه برایش سفارش چای داد. حضور 
دوربین »صدا و سیما« و مضحکه ی شمردن 

فشنگ های آلت قتاله توسط خبرنگار این 
رسانه ی بدنام هم گندکاری ریاست آگاهی 
تحقیقات  اول  روز  وقایع  کرد.  تکمیل  را 
نشان دادکه پلیس نه تنها از انجام وظایف 
ذاتی اش عاجز است بلکه حتی امکان مدیریت 
تحقیقات یک پرونده قتل را هم ندارد. اینکه 
در موضوعی تخصصی چون تحقیقات جنایی 
و پلیس علمی، ارگان اصلی مسئول، اینقدر 
باری به هر جهت و افتضاح عمل کرده، فارغ 
است.  اداری  فاجعه ای  سیاسی،  حواشی  از 
می توان  چگونه  کلی  بطور  اوصاف،  این  با 
و  ولنگار  افراد  چنین  تحقیقات  نتایج  به 

بی مسئولیتی، ذّره ای اطمینان کرد؟
دوم( قتل میترا استاد باعث شد که بسیاری 
از مقامات سابق و الحق فرقه ی تبهکار، به 
طعمه های  و  خبرچین  پرستوهای  وجود 
جنسی وابسته به دستگاه های امنیتی کشور، 

اذعان کنند. بیشتر این مقاماِت ُشل تنبان که 
انواع مفاسد بوده و هستند،  خود آلوده به 
بهانه ی  به  و  شمرده  غنیمت  را  فرصت 
شایعات پیرامون رابطه ی قاتل و مقتول، از 
هیچ کوششی در بی حیثیت کردن قربانی و 
توجیه عمل شنیع قاتل مضایقه نکردند. در 
این میان، استمرارطلبان/ اصالح طلبان سنگ 
مراثی  و  توجیهات  انواع  و  گذاشتند  تمام 
ممکن را برای تبرئه ی محمدعلی نجفی به 
هم بافتند. بیشتر زنان به ظاهر فمینیست 
و برابری خواه این جماعت هم، طی مدتی 
که از قتل گذشته، خفقان گرفته اند و هیچ 
اسبق  شهردار  زن ُکشی  مذمت  در  سخنی 
متعفن  ریاکاری  نیاورده اند.  زبان  به  تهران 
اصالح طلبان، هر چند پدیده ای تازه نیست 
اما ابعاد هولناک آن در ماجرای قتل میترا 

استاد بیش از پیش روشن شد.
روشنفکران  اصطالح  به  از  بسیاری  سوم( 
سرشت  فجیع،  قتل  این  ماجرای  در  هم 
مردساالر خود را از پرده بیرون انداختند و به 
بهانه ی رسوا کردِن دستگاه امنیتی- اطالعاتی 
جمهوری اسالمی، مقتول را طعمه جنسی 
فرض کرده و انواع توهین های جنسیتی را 
هم  قلم  اصحاب  از  برخی  کردند.  او  حواله 
با ذکر اینکه نجفی را انسانی آرام و معقول 
می شناخته اند و بعید است که ریاضی خوانده ی 
همسر  بی دلیل  ام آی تی،  در  تحصیل کرده 
دومش را کشته باشد، یاوه و مهمل فراوان در 
همدلی با قاتل نوشتند. برخی از این جماعت 
تا آنجا پیش رفتند که قلم را بر حال نجفی 
مقتول  به  تصریح  به  یا  تلویحا  و  گریاندند 
تاختند. این قلم به مزدان، چنین حکم دادند 
که عامل همه ی این رنج ها و عقل باختگی ها، 
عشق پیرانه سِر وزیر اسبق آموزش و پرورش 

)بخوانید گول خوردن قاتل مقابل مکر زنانه ی 
قربانی( بوده و در نتیجه، با این توجیه جای 
قربانی و جالدش را عوض کردند. این جماعت 
و  نجفی  از  حمایت  با  ندانسته،  یا  دانسته 
تخطئه ی میترا استاد، آب به آسیاب حکومت 

زن ستیز جمهوری اسالمی ریختند.
از این سه نکته که بگذریم، باقی حرف های 
خاله زنکی و دایی مردکی که پیرامون قاتل و 
گفته  مجازی  فضای  و  رسانه ها  در  مقتول 
شدند، هیچ کارکردی جز تالش برای جذب 
مخاطب و ازدیاد کلیک یا منفعت جویی های 
شخصی و تسویه حساب های جناحی نداشتند.

شخصیت میترا استاد هر چه که بود- چه 
پرستوی امنیتی، چه خوبرویی منفعت طلب، 
چه آدمی سودایی و نامتعادل و چه انسانی 
بی گناه و فریب خورده– تغییری در وضعیت 
قربانی  استاد یک  میترا  نمی دهد.  او  فعلی 
توطئه ای  توأمان  قربانی  می تواند  او  است. 
مثل  او  باشد.  خانگی  خشونت  و  امنیتی 
در  قدرت  روابط  قربانِی  دیگر،  بسیاری 
نیک  چون  است.  ایران  بر  حاکم  مافیای 
جا  همه  قدرت  روابط  این  در  او  بنگریم، 
بقایش  برای  تنها  و  داشته  را  پایین  دست 
بر  را  بنا  اگر  حتی  است.  می کرده  مبارزه 
قضاوت های باسمه ای اخالقی بگذاریم و آنچه 
بر سر میترا استاد آمد را ناشی از تصمیمات 
اشتباه یا جاه طلبی های سطحی اش بدانیم، باز 
هم او مقتول یک پرونده قتل است که طرف 
از اوست.  بارها قدرتمندتر  انسانی  دیگرش 
حتی در سطحی ترین قضاوت های اخالقی 
محکومیتی  هیچگاه  خشونت  قربانی  هم، 

هم سطح با خشونتگر صاحب قدرت ندارد.
از  ولی  است  تلخ  واقعیتی  این  چند  هر 
بیانش گزیری نیست که در این چهار دهه ی 
هزاران  اسالمی،  حکومت  نکبت  سراسر 
انسان بی گناه عاقبتی هولناک و جگرسوز 
اما بی حاصل داشتند و از رنج آنها تغییری 
سهل  نشد.  پدیدار  ایران  جامعه  در  مثبت 
خود  مملکت،  نفوس  بیشینه ی  که  است 
نگه  بی اطالع  تراژدی،  آنهمه  از  عامدانه  را 
داشته اند تا دچار وجدان درد عمومی نشوند 
و آسوده خاطر به زندگی رمه وار خود ادامه 
قول  به  قربانیان،  آن  همگی  اکنون  دهند. 
سر«  به  سر  سالگان  هزار  هفت   »با  خیام: 
شده اند. بسیاری از جانیان و قاتالن این چهار 
دهه هم طی سال های اخیر، »با دلی آرام و 
قلبی مطمئن« پس از بهره مندی از مواهب و 
لذات این دنیایی، روانه ی خاک شده اند بدون 
آنکه عدالت درباره ی آنها اجرا شود. این بار 

باید از قول ایرج میرزا نقل کرد که:
از این همه ُکشتگان نگردید

یک مو ز زِهار چرخ َکنده!
هفتاد  دهه  وایل  ا در  پیش،  سال ها 
خورشیدی، ابوالفضل زرویی نصرآباد متخلص 
»گل آقا«  هفته نامه  در  مالنصرالدین،  به 
سیاق  به   )parody(نقیضه هایی مجموعه 
اولیای  و  می نوشت  عطار  تذکره االولیای 
به  بنا  را،  دوران  آن  اهالی سیاست  و  امور 
منش صاحب امتیاز مجله )کیومرث صابری 
فومنی( چاپلوسانه می نواخت. او ذکر مربوط 
به محمدعلی نجفی را چنین شروع کرده 
بود: »آن شیفته ی علم، آن خزانه ی ِحلم، 
آن کمال بزرگی، آن نهایت سترگی، آن اهل 
اصطالح، آن َجسته از مهابت استیضاح، آن 
سرگشته ی وادی بیطرفی، محمدعلی نجفی، 
دکترای از آمریکا ]داشت[ و از نوابیغ علم 

»ارثماطیق« ]علم حساب[ بود.«
»نوابیغ«  از  نجفی  محمدعلی  اینکه  در 
فرقه ی تبهکار است شکی نیست ولی او با به 
گلوله بستِن همسر دومش نشان داد که هر 
چه بوده، هیچگاه خزانه ی ِحلم* نبوده است.

*حلم واژه ای عربی است که برابرهای فارسی آن 
عبارتند از: بردباری، شکیبایی، نرمش و آهستگی. 
زیرمجموعه ی  حلم  اخالق،  علم  اصطالحات  در 
»شجاعت« طبقه بندی می شود چنانکه شمس الدین 
آملی در کتاب »نفائس  الفنون فی عرایس العیون« 
آورده: » نوع پنجم از انواع تحت جنس شجاعت، حلم 
است و آن عبارت است از آنکه نفس را طمأنینتی 
حاصل شود که غضب به آسانی تحریک او نتواند 
کرد و اگر مکروهی بدو رسید در شغب نیاید.«

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۱22(

مدیر روزنامۀ گل زرد )یحیی سمیعیان متخلص 
به ریحان( ماجرای خود را با سید ضیاء الدین 

چنین حکایت می کند:
»آقا سید ضیاءالدین طباطبائی مدیر روزنامۀ 
رعد، وقتی بعد از کودتای سوم اسفند 1۲99 
رئیس الوزرا شد یکی از کارهایش توقیف همۀ 
روزنامه ها و مجله های کشور بود. روزنامۀ »گل 
زرد« من هم توقیف شد. اما چون با سید ضیاء 
دوستی داشتم تقاضای امتیاز روزنامه ای به نام 
»نوروز« کردم. به دستور سید ضیاء بالفاصله 
شاعر  من  شد.  صادر  من  نام  به  نوروز  امتیاز 
بار  این  اما  بود.  فکاهی  و  ادبی  زرد  بودم. گل 
قصد داشتم »نوروز« را به صورت یک روزنامۀ 
سیاسی اقتصادی منتشر کنم. کاری که در آن 

تجربه نداشتم.
با استاد دهخدا صحبت کردم. او وعدۀ همکاری 
داد، ولی همکاری نکرد. با یک نویسندۀ ارمنی به 
نام تیگران خان آشنا بودم. مقاله نویس زبردستی 
بود ولی در نوشتن به زبان فارسی تجربه نداشت. 
قرار گذاشتیم او مقاله را به زبان فرانسوی بنویسد 
و من به فارسی ترجمه کنم. در آن زمان اغلب 
روزنامه نویس های تهران در یکی دو صفحه از 
روزنامۀ خود خبرها و مقاالتی را به زبان فرانسوی 
چاپ می کردند. این کار نفوذ روزنامه را در میان 
خارجی های مقیم ایران زیاد می کرد. تیگران خان 
نویسندۀ مقاله های فرانسوی اغلب روزنامه ها بود.

»نوروز« اولین روزنامه ای بود که بعد از کودتا 
منتشر شد. به این علت همه تصور می کردند 
این روزنامه طرفدار دولت و حتی ارگان سید 
بدون  اول  شمارۀ  است.  طباطبائی  ضیاءالدین 
هیچ مسأله ای منتشر شد. اما مقاله ای که تیگران 
خان برای شماره دوم نوشت کار را خراب کرد. 
آن  در  بود.  مفتخر«  »غارتگران  مقاله  عنوان 
مقاله به زمامدارانی که با ریختن خون مردم و 
غارت ایرانیان بر کشور حکومت می کردند سخت 

حمله شده بود.
در شرایطی که هیچ روزنامه ای جز »نوروز« در 
کشور منتشر نمی شد، مقالۀ »غارتگران مفتخر« 
انعکاس عجیبی پیدا کرد. به طوری که سید ضیاء 
از خواندن آن به شدت عصبانی شد. او انتظار 
نداشت دوستش در روزنامه ای که امتیاز آن به 
دستور خودش صادر شده بود به او و دولتش به 

آن شدت حمله کند.

»نوروز«  دوم  شمارۀ  انتظار  از  پس  روز  یک 
بود که دو مأمور تأمینات )اداره آگاهی( به دفتر 
روزنامه آمدند و مرا با خود به نظمیه )شهربانی( 
بردند. در آنجا بدون هیچ سؤال و جوابی مرا به 
محبس شماره ۲ یعنی زندان سیاسی انفرادی 
انداختند. من پنج روز در این زندان ماندم. پنج 
روز فراموش نشدنی. روز ششم دو نفر نظامی مرا 
از نظمیه تحویل گرفتند و به حکومت نظامی 
کلنل  زمان  آن  در  تهران  نظامی  بردند.حاکم 
کاظم خان سیاح بود. او تحصیالت نظامی خود 
را در اروپا به پایان رسانده و در ایران وارد خدمت 
ژاندارمری شده بود.کلنل کاظم خان که مردی 
تحصیلکرده و باادب بود تا مرا دید با عتاب گفت: 

این چه کاری بود کردی؟
گفتم من کاری نکردم. گفت من می دانم تو 
نکردی، ولی بگو چه کسی این مقاله را نوشته. 
ولی  می گردد  آزاد  خودش  برای  دارد  اآلن  او 
نویسنده  به  چون  گفتم  هستید.  گرفتار  شما 
هم  شما  به  نکنم  فاش  را  نامش  داده ام  قول 
نمی گویم. شما به خاطر یک مقاله پنچ روز مرا 
به زندان انفرادی انداختید. دیگر چه کاری با من 

می توانید بکنید؟
کلنل کاظم خان با تمسخر گفت: خیال کردی 
کارت تمام شده، اما این طور نیست. رئیس الوزرا 
درباره شما دستوراتی صادر کرده که ناچارم آنها 
را اجرا کنم. شما حاال با مأموران بروید، من هم 

می روم شاید راه نجاتی پیدا کنم.
راه نجات؟! معلوم می شد هنوز با من کار دارند.

یک  سوار  گرفتند،  مرا  مأمور  دو  و  رفت  او 
درشکه کردند و به کمیسری )کالنتری( شهرنو 
بردند و در آنجا مرا با یک یادداشت تحویل رئیس 
کمیسری دارند. رئیس کمیسری یادداشت را 
خواند، نگاهی به سرتاپای من انداخت و گفت: 
باشید! مگر چه  بر نمی آید دیوانه  از ظاهرتان 

دستور  که  زده  سر  شما  از  دیوانگی  کارهای 
داده اند فوراً شما را به دارالمجانین تحویل بدهیم؟

تصور  اول  شدم.  حیرت  دچار  سخنانش  از 
بود.  قیافه اش جدی  اما  کردم شوخی می کند 
حتی به نظرم   رسید احتیاط می کند که به من 

نزدیک شود.
جواب دادم: چه دیوانگی باالتر از این که در این 
کشور بی حساب و کتاب روزنامه نویسی می کنم!

و یک لحظه به سرم زد ادای دیوانه ها را درآورم، 
اتاق را به هم بریزم و داد و فریاد راه بیندازم ولی 
ترسیدم کار خرابتر شود. پس آرام ماندم و منتظر 
سرنوشت شدم. رئیس کمیسری دو نفر آژان صدا 
کرد. گفت: یک درشکه بگیرید و این آقای محترم 
را به دارالمجانین ببرید ولی کامالً مراقبش باشید 

که وسط راه فرار نکند!
نمی شد  باورم  لحظه  این  تا  فروریخت.  قلبم 
موضوع آنقدرها جدی باشد که مرا به دارالمجانین 
بفرستند. بی اختیار فریاد کشیدم: چه گفتید؟ 
دارالمجانین  به  مرا  می خواهید  دارالمجانین؟! 
ببرید؟ من به آنجا نمی روم، مرا به همان محبس 

نمرۀ ۲ برگردانید.
رئیس کمیسری پوزخندی زد و گفت: آقاجان! 
اینجا با کسی شوخی نمی کنند. این دستور صریح 
جناب رئیس الوزراست که شما را بی درنگ به 
با میل و  اگر شما  دارالمجانین تحویل دهیم. 
رضا تشریف نمی برید مختارید ولی ما هم برای 
چنین مواردی قواعدی داریم و می دانیم چطور 

شما را به آنجا ببریم!
باز خواستم مقاومت کنم، فریاد بکشم، مردم را 
به کمک بخواهم، خودم را معرفی کنم ولی فکر 
کردم مقاومت کار را خرابتر می کند و اتهام جنون 
دانستم که  آن  بهتر  را مسّجل می سازد. پس 
تسلیم قضا و قدر شوم. و تسلیم قضا و قدر شدم.

به  و  کردند  درشکه  سوار  باز  مرا  آنجا  از 
محلۀ  در  هم  دارالمجانین  بردند.  دارالمجانین 
شهرنو بود و یک صاحب منصب قشون ریاست 

آنجا را برعهده داشت.
مشاهدۀ محیط ترسناک دارالمجانین باعث شد 
که یکباره قدرت اراده ام را از دست بدهم. ناچار 
شروع به خواهش و تمنا کردم: جناب رئیس! به 
خدا قسم مرا بی جهت اینجا آورده اند. من عاقل 
هستم. اتهام من سیاسی است. من باسواد هستم. 
من شاعر هستم. من روزنامه نویس هستم. مرا 

اشتباهی به اینجا آورده اند. رئیس الوزرا از دوستان 
نزدیک من است. کلنل کاظم خان دنبال کار من 
است. من به زودی آزاد می شوم اما حاال که قرار 
است مدتی در خدمت شما باشم خواهش می کنم 
یک اتاق تمیز با وسایل راحت برای زندگی در 

اختیار من بگذارید.
عزیزم!  می دانم  گفت:  و  کرد  خنده ای  افسر 
می دانم. همۀ آدمهایی که اینجا هستند عاقلند! 
خیالتان تخت باشد. دستور می دهم یک اتاق رو 
به آفتاب، تر و تمیز، با فرش و مبل و تختخواب 

فنری در اختیارتان بگذارند!
مرا در  او  برخالف گفتۀ  اما  خوشحال شدم. 
اتاقک تنگ و تاریک کثیفی مخصوص دیوانه های 
مراقب  هم  مأمور  یک  و  انداختند  زنجیری 

گماشتند تا فرار نکنم.
آن شب اولین و آخرین شب زندگی من بود 
که تا صبح خواب به چشمم نرفت. صدای داد 
و فریاد دیوانه ها آسایش را بکلی از من سلب 
می کرد. بدتر از همه این که کم کم امر بر خود 
من هم مشتبه شد که نکند واقعاً دیوانه شده ام 

و خودم نمی دانم...
است  بهتر  گذشت  چگونه  من  بر  شب  آن 
بعد  روز  صبح  خوشبختانه  نزنم.  را  حرفش 
اقدامات کلنل کاظم خان سیاح به نتیجه رسید 
و دستور آزادی من صادر شد اما تمام سعی من 
برای آن که جریان دارالمجانین رفتنم مخفی 
بماند بی فایده بود. روز بعد، همۀ مردم تهران 
فهمیدند که مرا به دارالمجانین برده اند. خبر را 
روزنامۀ »وطن« ابوطالب خان شیروانی چاپ کرد 
ولی موضوع عجیب آن بود که حتی عده ای از 
دوستان من بعد از مطلع شدن از ماجرا رفتارشان 
با من تغییر کرده بود. آنها باور کرده بودند که 
مرا به خاطر جنون به تیمارستان بردند نه به 

علل سیاسی!«

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۰۳ (

تأمالت بهنگام؛ تکنوکرات ِ آدمکش، آن خزانه ی ِحلم!

میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی که به دست وی کشته شدکلنل کاظم خان سیاح یحیی ریحان
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1ـ سردار بزرگ و دلیر ایران 
در دوران ساسانی

2ـ میوه ای است ـ کوه نوح
ـ  ملی  جشن های  از  ۳ـ 

میهماندار
4ـ سکون و خاموشیـ  قله ای 

افسانه ای
5 ـ از انواع ترشی ها ـ رنگی 

است ـ ضمیری است
6 ـ قدرت ـ شناسا ـ رایحه

از وسایل سنتی جنگ  ـ   ۷
از این سوی تا  و ستیز ـ 

آن سوی

8 ـ خوبی و خیر ـ جدایی و 
رها کردن

9ـ باال و واال ـ سائل ـ سفلی 
و پایین

و  فوق  ـ  است  عددی  10ـ 
عالی ـ بهشت

11ـ تذکر ـ دو رویی و مکر

1ـ علمی است 
از  ـ  است  کشوری  2ـ 

ممالک آفریقایی
۳ـ مجرای گذر آبـ  به 
شیرینی مثال است

اندازه گیری  واحد  4ـ 
ـ  آزادی  ـ   سطح 

حرف همراهی
5 ـ من و تو ـ بدی ـ 

رهن
ـ  سرماخوردگی  ـ   6

اداره کننده
۷ـ  ژیمناستیک سنتی
8ـ  مدخلـ  راه بی پایان

9ـ نوار تزئینیـ  آبستن
و  ین  فتر و معر 10ـ 
قدیمی ترین خوانندۀ 
شهرتی  با  یونانی 

جهانی
آن  اول  به  11ـ حرفی 
ی  معنا یید  ا بیفز
ـ  می دهد  حیرت 
ـ  شگرد  و  حرفه 

هادی جمهوری  رؤسای  از  1ـ 
پیشین فرانسه

2ـ شهری معروف در اروپا با 
آب معدنی فراوان ـ فتح 

دیگر سرزمین ها
۳ـ نردهـ  ادویه ای استـ  به 

سبکی مثال است
ـ  مخفی  ـ  ر  آشکا 4ـ 

ذیقیمت
5 ـ بنیه ـ از وسایل سنتی 
موسیقیـ  هم بهانه است 

و هم سرمه
6ـ  روزنامه نگار و رمان نویس 

برجستۀ معاصر ایران
ـ  نزدیک  بستگان  از  ـ   ۷
مجراـ  احسان و نیکویی 

ـ از چهارپایان
و  محکم  ـ  سر  فرق  ـ   8

استوار ـ گل باز نشده
9ـ تکرار یک حرفـ  حرف 
ـ  پناهگاه  ـ  همراهی 

عالمت جمع

10ـ خداوند ـ روشنایی ـ 
غیرممکنـ  مایۀ حیات

ین  فتر و معر ز  ا 1ـ  1
ن  ا دور ن  سیاستمردا

پهلوی
ـ  لطافت  و  نازکی  12ـ 

پایه ها
ـ  ـ خرس  ندا  1۳ـ حرف 
است  ـ درختی  رطوبت 

ـ مکان
و  معروف  هنرپیشۀ  14ـ 

اهل سیاست هولیوود
15ـ فسادـ  غزلسرای نامور 
و برجستۀ معاصر و فقید 

ایران

ـ از هنرپیشگان معروف سینمای کشور ما 1
2ـ روش و مسیرـ  سرور بزرگوارـ  کوچکی

۳ـ از شهرهای ایران ـ اراده و عزم ـ از 
آنطرف معنای قعر می دهد

4ـ معموال همه ما داریم ـ حرف ندا ـ 
مسجدی تاریخی در ایرانـ  وسیلۀ 

بهبودی
انسانی ـ  5 ـ سال ها ـ مرکز عواطف 

»ماما«ی سنتی 
6 ـ همصدا ـ ضیافت ـ گذشته

۷ ـ قسمت ها ـ فرشته ـ عکس العمل
8 ـ از هنرپیشگان معروف و قدیمی 

تآتر ایران ـ فرستاده
9ـ دوست و مددکارـ  شکوهـ  پوشاکی 

است ـ از کشیدنی ها
10ـ منزوی و تک ـ رایحه ـ برزن و 

کوی ـ ناشنوایی
11ـ جوی خون ـ او هم حرفه ای دارد 

علمی ـ نیرویی است
12ـ او هم حرفه ای داردـ  پاره کردنـ  
تکرار یک حرفـ  بیتابی و ناشکیبایی 
1۳ـ از مرکباتـ  حرف تعجبـ  از علوم 

ـ وسیله ای برای نواختن
نوعی  ـ  ایران  در  بزرگ  سدی  14ـ 
اعضای  از  ـ  جنگ  برای  پوشاک 

داخلی بدن انسان
15ـ ناقص و تمام نشده ـ صّحیه

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

مشفق همدانی:

خاطراتی از سردبیری »كیهان« و یادی از نویسندگان روزنامه در آن زمان
شادروان مشفق همدانی سردبیر 
نخستین سالهای انتشار »كیهان« در 
اوایل دهۀ 2۰ و دوران اشغال ایران 

به وسیلۀ قوای نظامی متفقین بود.
خود  خاطرات  كتاب  در  وی، 
»پنجاه سال روزنامه نگاری« شرحی 
نوشته است كه  این دوره  به  راجع 

می خوانید.

سردبیری  من  که  این  محض  به 
گرفتم  عهده  به  را  کیهان  روزنامه 
فرامرزی تنها نوشتن سرمقاله ها را به 
عهده گرفت و به من آزادی کامل داد 
و گفت در تعیین خط مشی روزنامه 
دخالتی نخواهد کرد. دکتر مصباح زاده 
بهترین  که  کرد  نشان  خاطر  نیز 
نویسندگان و خبرنگاران را تحت اختیار 
من خواهد گذاشت و انتخاب مطالب و 
تالش در رونق بخشیدن به روزنامه را 
تحت اختیار من قرار خواهد داد. من 
برای اطفاء آتش شوق روزنامه نویسی 
و  می کشید  زبانه  دلم  در  همواره  که 
تاخت  برای  پهناوری  میدان  اینک 
وجود  با  بودم،  آورده  دست  به  تاز  و 
به  برای  کار  آغاز  در  وسایل  نقصان 
و  نوظهور  روزنامه  یک  آوردن  وجود 
از جرایدی که تا  اندازه ای متفاوت  تا 
سرمشق  و  می یافت  انتشار  زمان  آن 
گرفتن از مطبوعات معروف جهان که 
با برخی از آنها آشنایی کامل داشتم 
برای اثبات حسن نظر و اعتمادی که 
دوست  چه  و  مصباح زاده  دکتر  چه 
عزیزم عبدالرحمن فرامرزی نسبت به 
و هیجان  بودند شور  داشته  ابراز  من 
فراوانی ابراز داشتم. نخست این که با 
نویسندگان و مترجمان و خبرنگاران و 
شاعرانی که دکتر مصباح زاده با ذوق و 
حسن انتخاب کم نظیر از میان دوستان 
دانشمند و استادان دانشگاه و تحصیل 
برمی گزید  آمریکا  و  اروپا  کرده های 
عموماً چنان روابط دوستانه ای برقرار 
با  خاطر  طیب  با  همگی  که  ساختم 
نظریات  به  و  من همکاری می کردند 
توجه  مقاالت  و  مطالب  دربارۀ  من 
جرأت  با  و  می داشتند  مبذول  خاص 
می توانم گفت کیهان تبدیل به کانون 
با  مبتکر  نویسندۀ  فعالیت یک جمع 
قلم های متنوع و پر برکت گردید که 
در اندک مدتی روزنامه را به اوج شهرت 
و افتخار رسانیدند. نویسندگانی مانند 

نورائی، دکتر صبا، دکتر  دکتر شهید 
امین  فر، دکتر مدنی و احمد فرامرزی 
مصور  و  فرامرزی  عبدالرحمن  برادر 
رحمانی و عدۀ کثیری دیگر که بعداً 
کردند  کسب  سزایی  به  معروفیت 
کیهان  در  را  روزنامه نگاری  عموماً 
آغاز کردند و اینک که این سطور را 
می نویسم از یادآوری خاطرات ساعات 
دلنشین بحث های ادبی با مرحوم شهید 
نورائی که به محض پایان تحصیالت 
حقوق در فرانسه و بازگشت به میهن 
همکاری  دانشگاه،  استادی  بر  عالوه 
پر دامنه ای را در کیهان آغاز کرد در 
ذهن تجدید می کنم و از این که دست 
اجل این دریای علم و دانش و ذوق را 
بحبوحۀ  در  دهشتناکی  بیدادگری  با 
جوانی از میان ما ربود و در زیر خروارها 
متأثرم.  سخت  ساخت  مدفون  خاک 
شهید نورائی یک نویسنده تمام عیار 
و از دوستان صمیمی و یار غار صادق 
روابط  او  با  باز  از دیر  بود که  هدایت 
برادرانه داشت و از لحاظ ارتباط ادبی 
دربارۀ  نظر  تبادل  و  کتاب  و گزینش 
مکاتب فلسفی از نزدیک ترین دوستان 
آن نویسنده ناکام به شمار می رفت و 
مبادله  بی شماری  نامه های  آنان  بین 
گردیده است. او در ادبیات فرانسه تبحر 
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کم نظیری داشت و هر بار که برای دادن 
مقاالتش به کیهان می آمد ساعت ها با 
او درباره نویسندگان بزرگ فرانسوی 
و سبک نویسندگی فلوبر و بالزاک و 
پیش کسوتان اگزیستانسیالیسم بحث 
و گفت و گو می کردم و مرا از چاپ و 
انتشار کتاب های تازه در فرانسه آگاه 
می ساخت. سایر نویسندگانی نیز که در 
باال به نامشان اشاره کردم و همچنین 
احمد  مانند  کیهان  دائمی  همکاران 
فرامرزی و ارسالن خلعت بری و مصور 
رحمانی دیگران نیز غالباً به دفتر من 
می آمدند و دربارۀ مطالب روزنامه با آنها 

به تبادل نظر می پرداختم.
به  را  کیهان  سردبیری  من  زمانی 
عهده گرفتم که قوای متفقین تازه ایران 
را اشغال کرده و محمدرضا شاه بر تخت 
تکیه زده و شعله های  ایران  سلطنت 
آتش جنگ بیش از پیش به کشور ما 
نزدیک می شد. قوای هیتلر برق آسا به 
طرف مسکو و لنین گراد پیش آمده و 
خود را به حوالی بادکوبه و پشت گوش 
خبرهای  بازار  بودند.  رسانیده  ایران 
مردم  و  بود  داغ  حد  از  بیش  جنگی 
آگاهی  و  جنگ  اخبار  شنیدن  برای 
از آینده جهان و به ویژه کشور خود 
عطش شدیدی نشان می دادند. قسمت 

اعظم ایرانیان که تحت تأثیر فتوحات 
عظیم اولیه هیتلر قرار گرفته و شکست 
فرانسه و بلژیک را در ظرف چند روز 
مشاهده کرده از پیشرفت حیرت انگیر 
و  روسیه  دشت های  در  آلمان  قوای 
به محاصره لنین گراد و مسکو آگاهی 
داشتند، چنین تصور می کردند که کار 
جنگ تمام است و قوای متفقین دیر یا 
زود از پای در خواهند آمد، غافل از این 
که استالین با استفاده کامل از ماجرای 
شکست ناپلئون بناپارت جوانان آلمان 
استپ های  به طرف  پیش  از  بیش  را 
تا به دست  منجمد روسیه می کشید 
برف ها  انبوه  زیر  در  را  گورشان  خود 
بکنند و مقدمات شکست خونخوارترین 
دیکتاتور جهان را فراهم سازند. من که 
معروف  مطبوعات  مطالعه  به  همواره 
جهان معتاد بودم و به عالوه به مناسبت 
خبرگزاری  در  خدمت  سال  چندین 
پارس از اخبار دست اول و گزارش های 
مبسوط خبرنگاران زبردست دنیا دربارۀ 
اوضاع جنگ آگاهی کامل داشتم، این 
فکر در ذهنم خطور کرد که هر روز در 
کیهان تفسیر مختصر و مفیدی درباره 
اوضاع جنگ منتشر کنم و نقشه جنگ 
و اوضاع جبهه ها را با اتکاء به آخرین 
اخبار تشریح و تفسیر کنم بنابراین در 

حدود یک ربع از صفحۀ اول روزنامه را 
به مبحث سیاسی تحت عنوان »حوادث 
روز« اختصاص دادم و اتفاقاً دکتر شهید 
نورائی یکی از بستگان و یا دوستان خود 
به نام پژوه افسر را به دکتر مصباح زاده 
معرفی کرد که انصافاً در نقشه کشیدن 
ید طوالئی داشت و به محض این که 
الگوی نقشه را به او می دادم با فراست 
حیرت انگیزی منظورم را درک می کرد 
و نقشه ای می ساخت که صد در صد با 
مقاله مطابقت داشت و اوضاع جبهه را 
به نیکوترین وجهی روشن می ساخت 
و  اخبار  دقیق  مطالعه  از  پس  من  و 
چگونگی  و  جبهه ها  اوضاع  در  دقت 
وضع  می کوشیدم  همواره  نبردها 
نتیجه  در  و  کنم  پیش بینی  را  آینده 
این نوع تفسیر که برای نخستین بار 
ایرانی منتشر می شد  در یک روزنامه 
اخبار  درج  به  فقط  اطالعات  )چون 
در  حیرت انگیزی  اثر  می کرد(  اکتفا 
به  فراوانی  رونق  و  داشت  خوانندگان 

روزنامه بخشید.
تحول  که  آنجا  از  این،  از  گذشته 
اوضاع جنگ چنان سرعتی داشت که 
هر خبر داغی پس از یک یا دو ساعت 
کهنه می شد و در ظرف چند دقیقه 
حوادث تکان دهنده ای در جهان روی 

روزنامه های  از  تبعیت  با  باز  می داد 
سطر  شش  حدود  در  جهان  معروف 
از ستون های صفحه اول روزنامه را تا 
آخرین لحظه ای که زیر چاپ می رفت 
از  بعد  نگاه می داشتم و در ساعت 2 
از  که  خبرهایی  از  استفاده  با  ظهر 
رادیوی  و  لندن  بی بی سی  ایستگاه 
خبرهای  آخرین  می گرفتم  فرانسه 
تکان دهنده روز را می گرفتم و از خانۀ 
نامزدم که با اداره روزنامه مسافت کمی 
داشت به عدنانی صفحه بند کیهان که 
بود  آزموده  و  باهوش  بسیار  جوانی 
دیکته می کردم و او به سرعت حروف 
آن را می چید و تحت عنوان »آخرین 
خبر« منتشر می ساخت. این دو ابتکار 
که »اطالعات« را غافلگیر کرد و به هیچ 
آن  موجب  نبود  هم  تقلید پذیر  روی 
گردید که در اندک مدتی »کیهان« از 
لحاظ مطلب بر اطالعات پیشی گیرد و 
قطعاً عده ای از خوانندگان این خاطرات 
)کیهان  مقارن عصر  که  دارند  یاد  به 
اطالعات  از  بعد  ساعت  چند  همواره 
انتشار می یافت( مغازه داران خیابان های 
بزرگ تهران مانند الله زار و فردوسی و 
اسالمبول و غیره با چه ناشکیبایی جلو 
در مغازه های خود می ایستادند تا کیهان 
انتشار از روزنامه فروشان  را به محض 
رویدادهای جنگ  آخرین  از  و  بخرند 

آگاهی یابند. 
ایستگاه  تنها  که  دارم  یاد  به  نیک 
ولی  کوچک  رادیو  یک  من  گیرنده 
دارای صدایی بسیار روشن بود که از 
شجاع الدین شفا به قیمت سیصد تومان 
آن روز خریداری کردم و انصافاً به من 
در گرفتن اخبار کمک فراوان کرد. در 
آن زمان من ریاست خبرگزاری پارس 
اداره  این  در  شفا  و  بودم  عهده دار  را 
سمت مترجمی داشت و به مناسبت 
سابقۀ نویسندگی به من محبت فراوان 
می کرد و به میل خود حاضر به واگذار 
کردن بازیچۀ زیبای خود به من گردید.

روز«  »حوادث  ستون  موفقیت 
و  تبلیغات  اداره  که  بود  چنان  آن 
من  خدمت  ترک  از  پس  انتشارات 
مأمور  مرا  پارس  خبرگزاری  اداره  در 
بدون  و  کرد  سیاسی  حوادث  تفسیر 
شبهه فراوانند افرادی که »تفسیرهای 
سیاسی« با ذکر نام »مشفق همدانی« 

را در آن زمان شنیده اند.

مصطفیمصباحزادهربیع مشفق همدانی
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خود  مقاله  که  خواسته اند  من  از 
اگر  بنویسم.  موضوع  این  روی  را 
ز  ا »چگونه  بنویسم  می خواستند 
سیاست خارج شدم؟« بهتر بود زیرا 
خارج  سیاست  از  امروز  حقیقت  به 
نزدیک تر  آن  زمان  چون  و  هستم 
است، علل آن را بهتر به خاطر دارم.

شدم،  سیاست  وارد  چگونه  اما 
بودم.  بچه  من  نیست.  یادم  درست 
می کرد.  مداخله  سیاست  در  پدرم 
من  از  معتنابهی  مقدار  که  برادرم 
بزرگتر است، نیز به همان درد مبتال 
بود. همیشه توی خانه ما صحبت از 
می خواندند.  روزنامه  بود.  سیاست 
می کردند،  صحبت  وزیر  و  شاه  از 
روی  و  داشتند  مکاتبه  دیگران  با 
آن مکاتبات صحبت می کردند. من 
می شنیدم و آن را جزو زندگی روز 

می دانستم.
میرزا  محمدعلی  روزها  آن  در 
مشروطه طلبان  و  بود  کرده  فرار 
فرار  تاریخ  من  بودند.  شده  غالب 
ولی  نیست،  یادم  میرزا  محمدعلی 
ا  میرز محمدعلی  که  نستم  می دا
زور  به  را  احمدشاه  پسرش  و  رفته 
جای او گذاشته اند و احمدشاه یک 
روز به بهانه اسب سواری و گردش 
را گرفته اند  او  و  فرار کند،  خواسته 
و برگردانده اند. او گریه می کرده که 
بگذارید  و  نمی خواهم  سلطنت  من 
رجال  و  بروم.  مادرم  و  پدر  پیش 
دلداری  را  او  درباریان  و  حکومت 
می داده اند و استمالت می کرده اند تا 

آرام شده است.
توی  صحبت های  اهم  جزو  اینها 
فارس  چون  بعد  و  بود  ما  خانه 
با  من  پدر  شد،  شلوغ  زه  ندا بی ا
مهاجرت  بحرین  به  خود  خانواده 
مدرسه  به  را  ما  بحرین  در  کرد. 
فرستاد. من در فارس تحصیل کمی 
صغر  با  که  طوری  به  بودم،  کرده 
و  می خواندم  خوب  را  فارسی  سن، 
بحرین  در  مدتی  می نوشتم.  نامه 
تحصیل کردم، بعد پدرم دید فارسی 
را فراموش کرده ام و بر اثر اشتباهی 
که یک شب در خواندن یک عبارت 
فارسی کردم مرا به مدرسه ایرانی ها 
خانه  مکتب  مدرسه،  این  فرستاد. 
گرفت  تصمیم  پدرم  و  بود  مجللی 
که برای تحصیل مرا با یک برادر و 
سه پسرعمویم به »لجاء« بفرستد و 

همان کار را هم کرد.
در این بین، جنگ بین الملل اول 
رخ داد و همه کس مشغول سیاست 
شد. ما نیز در مدرسه، در خانه، در 
بازار، در محافل و مجالس  کوچه و 
صحبت از سیاست می کردیم، چون 
بود  آلمان  صف  در  عثمانی  دولت 
در  بی اندازه  اسالمی  اتحاد  فکر  و 
طرفدار  همه  داشت،  قوت  مردم 
و  ن  لما آ جبهه  یعنی  متحدین 
عثمانی بودند ولی به رغم انف تمام 
شرق،  ملل  تمام  بلکه  مسلمین، 
خوردند  شکست  عثمانی  و  آلمان 
و  شد  تجزیه  عثمانی  امپراطوری  و 
طرفداری  به  عرب  رؤسای  اینکه  با 
کرده  قیام  عثمانی  علیه  و  انگلیس 
بودند، توده ملت عرب به طور کلی 
طرفدار عثمانی بودند و رجال خود 
را که علیه عثمانی برخاسته بودند، 
می دانستند  خائن  قلب  صمیم  از 
و  عربی  ممالک  اخیر  حوادث  و 
در  اواخر  این  در  که  انقالب هائی 
آنجاها رخ داد، با آن نفرت عمومی 
و کینه ای که از آن رجال و زادگان 
آنها در دل داشتند، بی ارتباط نبود.

بعد از آنکه من از مدرسه برگشتم، 
بعد  و  ایرانی ها  مدرسه  در  نخست 
معلم  بحرین  حکومتی  مدرسه  در 
آمد و  و  شدم. صحبت های سیاسی 
رفت با کسانی که سرشان برای این 
نشد.  قطع  می کند،  درد  صحبتها 
خشونت  بحرین  در  نیز  انگلیسی ها 
را  همه  که  گرفتند  پیش  شدتی  و 
متنفر ساختند. تز ما یعنی من و پدر 
و برادرم این بود که بحرین مال ایران 
این سخن  از  آنجا  ایرانی های  است. 
مبلّغ  که  را  ما  و  می آمد  خوششان 
داشتند  دوست  بودیم،  مسأله  این 
و همه جا احترام می کردند. عرب ها 
چشم  با  زیرا  نمی آمد،  بدشان  نیز 
انگلیس  مال  بحرین  که  می دیدند 
مال  بحرین  که  صورتی  در  و  است 
انگلیس یا ایران باشد، ایشان ایران را 
که یک دولت مسلمان است، ترجیح 
می دادند و همگی ما را در رویه خود 
تشویق می کردند و این تشویق سبب 
می شد که ما در رویه خود جدی تر 

شویم و پیشتر برویم.
در این بین در بحرین دو حادثه 

یک  به  مربوط  دو  هر  که  داد  رخ 
این  اول  بود.  بی باکی  خشن  مأمور 
از  خارج  زیادی  مداخالت  مأمور 
داشتند،  شیخ  با  که  قراردادی  حد 
از  بیش  را  شیخ  و  کرد  بحرین  در 
ساخت.  محدود  بود،  محدود  آنچه 
که  آقا  این  زن  انگشتر  اینکه  دوم 
شد  گم  داشت،  نام  دیلی«  »میجر 
و گمان کردند که پیشخدمت خانم 
که  همانطوری  را  او  است.  دزدیده 
زمین  مشرق   در  انگلیسی ها  عادت 
بود، شکنجه کردند که انگشتری را 
چه کردی؟ او برای اینکه از شکنجه 
خالص شود، گفت به یک زرگر هندو 

فروخته ام. زرگر هندو را خواستند و 
از وی پرسیدند. گفت: دروغ می گوید 
و به من نفروخته است. او را مثل بچه 
آدم روانه خانه ساختند و دوباره به 
شکنجه پیشخدمت پرداختند. البته 
این  او  بود.  ایرانی  نیز  پیشخدمت 
شکراهلل«  »محمد  به  گفت  دفعه 

قهوه چی ایرانی فروخته ام.
محمد شکراهلل را خواستند. گفت: 
نفروخته  من  به  و  می گوید  دروغ 
فروش  و  خرید  ینکه  ا با  است. 
تناسب  بیشتر  زرگر  با  نگشتری  ا
دارد تا با قهوه چی، ولی آن را چون 
هندی بود مرخص ساختند و این را 
چون ایرانی بود، زیر شالق انداختند. 
در عرض دو یا سه شبانه روز او را زیر 
از  که  دفعه  هر  او  شالق خواباندند. 
شدت ضرب به جان می آمد، چیزی 
می گفت و وعده ای می داد که از زیر 
می گفت  باز  و  کنند  بلندش  شالق 
که کسی انگشتری به من نفروخته 
است. باز او را می خواباندند و شالق 
می زدند و این قدر او را زدند که زیر 
انگشتر  بعد  روز  دو سه  مرد.  شالق 
خانم میجر در دوات جوهری او پیدا 
شد و معلوم گشت که در حینی که 
از  انگشتری  بوده،  نوشتن  مشغول 
بعد  و  افتاده  دوات  توی  دستش 
که  کرده  خیال  نیست،  دید  که 
تهمت  و  دزدیده اند  را  انگشتریش 
پیشخدمت  و  زده  پیشخدمت  به  را 

از ترس جان خود گفته به قهوه چی 
ایرانی فروخته ام.

به  و  برانگیخت  را  ما  حادثه  این 
اعتراض پرداختیم که چرا با ایرانی ها 
اینطور رفتار می کنید. هندو را وقتی 
آزاد  خودش  تکذیب  با  شد  متهم 
شالق  زیر  را  ایرانی  ولی  می سازند 

می اندازند تا جان بدهد؟ 
مصری  نفر  یک  ما  مدرسه  مدیر 
بود به نام »حافظ وهبه« که بعدها 
سفیر عربستان سعودی در لندن شد 
و متجاوز از 35 سال در لندن ماند 
تا به سن بازنشستگی رسید. او هم 
می کرد  درد  سیاست  برای  سرش 

به  که  شیخ  پسرهای  از  یکی  با  و 
دخالت های نامشروع »میجر دیلی« 
معترض بود ولی از ترس جرأت دم 
زدن نداشتند، کنکاشی داشتند و به 
و  من  احساسات  از  که  افتادند  فکر 

برادرم استفاده کنند.
شما  اگر  که  گفت  حافظ  شیخ 
این  شدن  کشته  به  راجع  بخواهید 
حاضریم  ما  بکنید،  اعتراضی  ایرانی 
باشید،  داشته  الزم  مساعدتی  هر 
مساعدتی؟  چه  گفتیم:  ما  بکنیم. 
که  کنید  پیدا  را  و  ا ورثه  گفت 
ما  برود،  بوشهر  به  شکایت  برای 
برادری  دهیم.  می  را  مخارجش 
به  و  کردیم  پیدا  را  او  ما  داشت، 
پیش  از  کاری  فرستادیم.  بوشهر 
نبرد و برگشت. ما مقاالتی برای درج 
را  مقاالت  آن  فرستادیم.  جراید  به 
بعضی ها خود آن جراید برای ماژور 
کشتی  توی  را  بعضی  و  برگرداندند 
در  عجیبی  سانسور  یک  و  گرفتند 
پست و کشتی ها و حرکت مسافرین 
نبود.  پیدا  حدش  که  کردند  برقرار 
می شد  آتشی  کشتی  با  نه  دیگر 
سفر کرد و نه با کشتی بادی و یک 
خفقانی عموم جزیره را گرفته بود که 
هیچ کس جرأت نداشت یک کلمه 
راجع به سیاست و این وقایع بگوید.

»شیخ حافظ« از میان جیم شد و 
خود را به عربستان سعودی رساند. 
امیر آن وقت و پادشاه بعد عربستان، 

او  مقدم  سعود  بن  عبدالعزیز  یعنی 
سفارت  به  را  او  و  داشت  گرامی  را 
لندن فرستاد، ولی ما مثل سایر اهل 

بحرین در قفس ماندیم.
که  بود  این  نگلیسی ها  ا قاعده 
اشخاصی را که مخّل کار می دانستند، 
هر  از  پس  و  می گرفتند  نظر  تحت 
چندی یک کشتی جنگی می آمد و 
آنها را می گرفت و به هند یا ملیبار 
بود  معلوم  اول  از  و  می کرد  تبعید 
که این دفعه نوبت چه کسانی است. 
و  من  تبعید  نوبت  هفته  این  در 
فرامرزی  احمدخان  میرزا  برادرم 
بود و ما طوری تحت فشار و کنترل 

نستیم  ا نمی تو حرکت  که  بودیم 
بکنیم.

شبه  بحرین  شرقی  جنوب  در 
به  آنجا  از  است.  واقع  قطر  جزیره 
بعضی  می کنند.  حمل  گچ  بحرین 
از دوستان ما یک کشتی گچ کشی 
به  معینی  ساعت  در  که  ساختند 
ما  بردارند.  را  ما  و  بیایند  محلی 
شبانه جای خود را تغییر دادیم و از 
شهر به یک ده رفتیم و آنجا منزل 
فردا صبح  ماندیم.  دوستان  از  یکی 
کشتی آمد و مرا برداشت و به شبه 
در شبه  ما چندی  برد.  قطر  جزیره 
جزیره قطر با لباس مبدل ماندیم و 
به  را  بادی خود  یک کشتی  با  بعد 
سواحل ایران رساندیم. سواحل ایران 
تحت  بحرین  از  بیش  روزها  آن  در 
نفوذ انگلیسی ها بود، زیرا شیخ نشین 
نفوذ  تحت  شیوخ  این  تمام  و  بود 
انگلیسی ها بودند. اما در میان ایشان 
آدمهای مردی هم پیدا می شدند که 
و  نمی کردند  تسلیم  را  مهمان خود 
اگر هیچ نمی کردند، الاقل او را فرار 
شبه  که  همانطوری  ما  می دادند. 
جزیره قطر به امید مردانگی خلیفه 
بن قاسم برادر شیخ رفتیم، در ایران 
به  »حرمی«  بنادر  به  را  خود  نیز 
امید مردانگی شیخ آنجا »محمدبن 
هر  و  رساندیم  خلفان«  احمدبن 
ما  از  مردانگی  کمال  با  اینها  دوی 
از یک سال  تا پس  کردند  پذیرائی 

بوشهر  به  ا  ر خود  بان گردی،  بیا
رساندیم و از بوشهر به شیراز آمدیم.

تا در بوشهر بودیم، آزاد و بی باک 
ما  جا  همه  بوشهری ها  می گشتیم. 
می پذیرفتند.  محبت  و  احترام  با  را 
تازه جنگ تمام شده بود. مردم نفرت 
عجیبی نسبت به انگلیسی ها داشتند 
و کسی که انگلیسی ها او را تعقیب 
بود  عموم  محبت  مورد  می کردند 
ولی وقتی به شیراز آمدیم، ناچار بار 
علت  ناشناس کردیم.  را  دیگر خود 
این بود که در بوشهر متنفذ محلی 
نبود. مردم آزاد بودند ولی در شیراز 
متنفذ  هرجا  و  بود  محلی  متنفذ 

انگلیسی ها  قبضه  در  داشت،  محلی 
ماندیم،  که  چندی  از  بعد  اما  بود. 
معلوم شد که نفوذ متنفذین ضعیف 
مردم  احساسات  نسبت  همان  به  و 
و شور ملی قوی شده است و دیگر 
محسوسی  نفوذ  هم  نگلیسی ها  ا
ندارند. پس از لباس مبدل درآمدیم 
و یک چندی در شیراز گشتیم و بعد 

آهنگ تهران کردیم.
ورود به تهران

سیاست  تنور  هنوز  تهران  در 
گرم بود و ما نیز در حواشی محافل 
ر  سردا زه  تا می گشتیم.  سیاسی 
داده  تشکیل  را  جدید  قشون  سپه 
غالبا  تهران  سیاست چین های  بود. 
دسته  از  غیر  بودند.  مخالف  او  با 
یا  و  بود  آورده  با خود  که  جدیدی 
سیاست چین های  منافع  در  چون 
دیگر شرکتی نداشتند، دور او جمع 
شده بودند. اما در والیات به قدری 
او  بعضی ها  که  بودند  امیدوار  او  به 
او  طرف  از  نایبی  یا  زمان  امام  را 
ایاالت  از  که  نیز  ما  و  می پنداشتند 
او  به  اندازه  همان  به  بودیم،  آمده 

معتقد و امیدوار بودیم.
من زود معلم شدم و سیاست را 
ول کردم و طولی نکشید که سردار 
سیاست چین ها  همه  بساط  سپه 
خود  کار  به  هرکسی  و  پیچید  را 
صنعتی  مدرسه  تازه  شد.  مشغول 
عربی  معلم  من  بود.  شده  تأسیس 

آنجا شده و  چون یگانه معلم عربی 
بودم که به تعلیم و تربیت جدید و 
تا حدی به فنون تازه آشنائی داشت، 
به زودی در جرگۀ معلمین گل کردم 
ولی چون آن وقت هم مثل حاال راه 
در  نبودم،  بلد  بست  و  بند  رسم  و 

تشکیالت همیشه عقب بودم.
به  من  ورود  دوره  ولین  ا این 
سیاست بود و اما دوره دوم که هنوز 
دامنم از چنگ خارش رها نشده این 

طور شروع شد:
خود  کار  از  و  بودم  معلم  من 
موقع   در  البته  نبودم.  ناراضی  نیز 
تبعیض های  ترفیعات  و  تشکیالت 
مرا  حدی  تا  که  می داد  رخ  زیادی 
دو  بین  این  در  می ساخت.  ناراحت 
قانون گذراندند. یکی قانون دبیران، 
دیگری قانون دانشگاه و استادان. و 
مرا از هر دو محروم ساختند و چون 
معتقد بودم که وزیر وقت متعمدا این 
کار را کرده، به فکر بیرون رفتن از 
شغل معلمی افتادم. در آن وقت اداره 
فعلی  تبلیغات  جای  به  نامه نگاری، 
دشتی  علی  آقای  و  شده  تأسیس 
رئیس آن بود، مرا برای کمک خود 
موافقت  فرهنگ  وزارت  خواست، 
نکرد. او به مقامات عالیه متوسل شد 
و وزارت فرهنگ ناچار موافقت کرد. 
بعد آقای دشتی رفت و من به جای 
بعد،  شدم.  نامه نگاری  متصدی  او 
از  پس  و  شد  درست  افکار  پرورش 
آن اداره کل تبلیغات تأسیس یافت 
و نامه نگاری ضمیمه تبلیغات گشت 
به  متفقین  که  نگذشت  چندی  و 
ایران حمله کردند و رضاشاه را بردند.

و  تغییر  ین  ا در  ینکه  ا با  من 
تحول ها اهانتهای زیادی دیده بودم، 
از این قضیه بی اندازه متأثر شدم ولی 
او  زمان  در  که  آنهائی  که  می دیدم 
مقام داشتند و هزاران نوع استفاده 
و  شادی  اظهار  اکنون  می کردند، 

خوشحالی می کنند.
را  هیتلر  اجانب،  که  می دیدم 
متجاوز به کشورهای ضعیف منسوب 
لعنت  و  نفرین  را  او  و  می دارند 
ما  مملکت  در  خودشان  و  می کنند 
به سر  تازه  و  را کرده اند  کار  همان 
شما  برای  که  می گذارند  منت  ما 

دموکراسی آورده ایم.
ند.  کرده ا اشغال  را  ما  مملکت 
حکومت دست نشانده خود را روی 
ما  مرافق حیات  تمام  آورده اند.  کار 
را  ما  ارزاق  گرفته اند.  دست  در  را 
می برند و هر روز صدها برادر ما را از 
گرسنگی به سینه خاک می فرستند. 
منت می گذارند که حکومت ظالم و 
ستمگر و خونخوار شما را از سرتان 
برداشتیم و برای شما نعمت آزادی 
از  بعضی  ایران،  رجال  و  آوردیم 
با  نیز  سیاسی  احزاب  مطبوعات، 

ایشان هماهنگی می کنند.
زیر  را  ما  مملکت  که  می دیدم 
کرده اند.  نرم  خود  نظامی  چکمه 
اقتصاد ما را محو ساخته اند. استقالل 
ما را از بین برده اند و هر کدام یک 
جمعیت سیاسی درست کرده اند که 
برای پوشیدن اعمال زشت ایشان از 
نعمت  از  و  بدگوئی  سابق  حکومت 
دموکراسی و آزادی که ایشان برای 

ما آورده اند ستایش کنند.
خشم  از  می دیدم،  را  اینها  من 
کنم،  فریاد  می خواستم  می لرزیدم، 
نعره بزنم، ولی فضائی نمی دیدم که 

در آن نعره سر کنم.
به  دستم  می خواست  دلم  چقدر 
تا   می رسید  روزنامه ای  و  مجله ای 

دق دل خود را در آن در کنم.
جماعت  افراد  و  دوستان  از  یکی 
می دانست،  مرا  حالت  این  که  من 
برای نقشه ای که داشت، خواست از 
من استفاده کند و به من پیشنهاد 
کرد که با هم روزنامه بنویسیم. من 
تجربه  و  سابقه  روزنامه نویسی  در 
نداشتم. به این جهت امیدوار نبودم 
ولی  شویم.  موفق  کار  این  در  که 
کرد.  قبول  به  وادار  مرا  او  اصرار 
مخصوصا که دیدم همان فضائی که 
برای سردادن ناله و نعره الزم دارم، 
هم  همراه  به  سپس  است.  همین 
که  نوشتیم  را  ایران  آیندۀ  روزنامه 

پس از دو ماه توقیف شد.
 چندی بعد از آن روزنامه کیهان 
را راه انداختیم و اینک همان کیهان 
بلکه  هزاران  عصر  روز  هر  که  است 
ده ها هزار نسخه در 16 صفحه بزرگ 
منتشر می شود و شما بقیه کار ما را 
از بدو انتشار کیهان تا کنون می دانید 
و نیز می دانید که آن دوست من که 
ساخت،  سیاست  وارد  دیگر  بار  مرا 

آقای دکتر مصباح زاده است.

  چگونه وارد سیاست شدم؟
اشاره

می رسد،  انتها  به  که  سالی  آذرماه  در 
»کیهان« پدر خود را از دست داد. نام دکتر 
مصباح زاده از بدو تولد »کیهان« همراه بود 
با نام فرامرزی. دو مردی که کیهان را بنیان 
رساندند.  رشد  و  بلوغ  مرحله  به  و  نهادند 
مطبوعات،  دنیای  به  کیهان  ورود  با  همراه 
مصباح زاده و فرامرزی هم از عالم تعلیم و 
تعلم به عالم سیاست راه یافتند و پست و 

بلند جهان سیاست را آزمودند. 
نخستین  این  در  که  دانستیم  مناسب 
سر  بر  را  پدر  سایه  »کیهان«  که  عیدی 
عبدالرحمن  استاد  شادروان  یاد  به  ندارد 
که  را  او  مقاالت  آخرین  از  یکی  فرامرزی، 
از چگونگی ورودش به سیاست با پایمردی 
دکتر مصباح زاده حکایت دارد برای ویژه نامه 

نوروزی برگزینیم.

عبدالرحمن فرامرزی

مصطفی مصباح زاده عبدالرحمن فرامرزی
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واقعی  نام  دادن  از  می کنند  زندگی 
مجدد  پیروزی  دارند(  واهمه  خود 
استرالیا  انتخابات  در  لیبرال  حزب 
را »حکم مرگ با اعمال شاقه« برای 
می خواند  پناهجویان  دیگر  و  خود 
اردوگاه  دو  در  که  »ما  می افزاید:  و 
هستیم،  نی  زندا ئورو  نا و  مانوس 
لیایی ها  استرا آنچه  برخالف  چون 
نشدیم  داده  اسکان  اینجا  می گویند 
روزنه ای  هیچ  هستم،  محبوس  بلکه 
در  محکومین  نند  ما و  نمی بینیم 
اجرای  نتظار  ا در  مرگ  بازوهای 
ما  به  اینکه  شانس  هستیم.  حکم 
خارج  اینجا  از  زنده  و  بخورد  عفو 
می شود«.   کمتر  روز  به  روز  شویم 
بحران  »ندیدن  می گوید  همایون 
سوی  از  اردوگاه ها  این  در  انسانی 
سال هایی  یاد  به  مرا  جهانی  جامعه 
را  نازی ها  اردوگاه های  که  می اندازد 
نادیده گرفتند و اجازه داد فاجعه ای 
شرمنده ی  همه  امروز  که  دهد  رخ 

آن هستیم.«
اشاره همایون به اقدام به خودکشی 
ایرانی  آنها  از  نفر   9 که  پناهجو   2۶
مجدد  پیروزی  پیامد  در  هستند، 
حزب لیبرال است. اسکات موریسون 
کارزار  جریان  در  حزب  این  رهبر 
قوانین  که  بود  داده  وعده  انتخاباتی 
و  کند  سخت تر  را  مهاجرت  ضد 
وعده  این  به  جدید  دولت  احتماال 
یون  هما  . کرد هد  ا خو هم  عمل 
حکم  استرالیا  تنها  »نه  می افزاید: 
صادر  خود  رفتار  این  با  را  ما  مرگ 
کرده بلکه آمریکا نیز که وعده داده 
این دو  پناهجویان  از  بود گروه هایی 
اردوگاه را به عنوان پناهنده بپذیرد 
به  و  زده  خود  قول  زیر  عمل  در  و 

پیروزی مجدد راستگرایان در انتخابات استرالیا، امید پناهجویان در 
اردوگاه های »پاپوا گینه نو« را به یأس تبدیل کرد

حزب  مجدد  =پیروزی 
ت  با نتخا ا ر  د ل  ا لیبر
پناهجویان  امید  استرالیا، 
»مانوس«  اردوگا های  در 
گینه  پاپوا  در  »نائورو«  و 
کرده  یأس  به  تبدیل  را  نو 
است. ۲۶ نفر در پیامد این 
انتخابات اقدام به خودکشی 

کردند.
در  پناهجویان  از  =یکی 
اردوگاه »مانوس« به کیهان 
لندن می گوید ما در مقابل 
دو گزینه خودکشی و زندگی 
قرار  در شرایط غیر انسانی 

داریم.
پناهجویان  از  تن  =چند 
چون بهروز بوچانی و فرهاد 
بندش، که هر دو از کردهای 
ایرانی هستند، تالش دارند 
موسیقی  و  کتاب  فیلم،  با 
که  باشند  کسانی  صدای 
در این اردوگا ها در شرایط 
غیر انسانی زندگی می کنند.

جسمی  وضعیت  رأفت-  احمد 
ایرانی  پناهجویان  روانی  ویژه  به  و 
گینه  »پاپوا  جزایر  اردوگاه های  در 
یکی  می شود.  بدتر  روز  به  روز  نو« 
پیش  سال   ۶ که  پناهجویان  این  از 
قصد مهاجرت غیرقانونی به استرالیا 
را داشت و از همان زمان در جزیره 
است،  شده  داده  اسکان  »مانوس« 
از  لندن  کیهان  با  تلفنی  تماسی  در 
شرایط بد جسمی و روحی ساکنین 
پناهجویان  ویژه  به  و  اردوگاه  این 

ایرانی می گوید.
چشم  پناهجویان  این  از  بسیاری 
استرالیا  در  اخیر  انتخابات  به  امید 
حزب  که  بودند  امیدوار  داشتند. 
و  شود  پیروز  انتخابات  در  کارگر 
تا  شوند  تسهیل  مهاجرت  نین  قوا
شاید سرنوشت دیگری برای آنها رقم 
بخورد. با وجود اینکه در بسیاری از 
حزب  از  کارگر  حزب  نظرسنجی ها 
از  ولی  بود،  گرفته  پیشی  لیبرال  
بیرون  دیگری  نتیجه  رای  صندوق 
آمد و لیبرال ها در قدرت باقی ماندند.

دوزخ روی زمین
زیرا  است  مستعار  )نام  همایون 
ردوگاه  ا ین  ا در  که  پناهجویانی 

منفی  پاسخ  متقاضیان  از  بسیاری 
ندکی  ا ر  بسیا شمار  تنها  و  ده  دا
شریک  بروند،  آمریکا  به  توانستند 
ما  به روی  را  درها  است. همه  جرم 
بسته اند، نه راه پیش داریم و نه راه 
شرایط  در  زندگی  بین  باید  پس، 
غیرانسانی در اردوگاه ها و خودکشی، 

یکی را انتخاب کنیم.«
خودکشی های مشکوک

یک  خودکشی  پیش  سال  دو 
پناهجوی ایرانی به نام حامد شمشیری 
خبرساز شد. پیکر بی جان این جوان 
2۸ ساله که از درختی حلق آویز شده 
مائوس  جزیر  اردوگاه  بیرون  در  بود 
پیدا شد. او سه سال در این ادوگاه در 
انتظار دریافت پناهندگی از استرالیا 
یا کشور دیگری بسر می برد. همایون 
می گوید »بسیاری از ما معتقدند که 
حامد را کشتند و با حلق آویز کردن او 
تالش کردند این جنایت را خودکشی 
معرفی کنند. اگر حامد خودکشی هم 
مسئول  کسانی  هم  باز  باشد،  کرده 
مرگ او هستند که زندگی را چنان 
انتخاب  که  کردند  سخت  حامد  بر 
دیگری در مقابل نداشت. بسیاری هر 
روز در فکر خودکشی هستند چون 
در این اردوگاه ها زنده وارد می شوی 
ولی تنها پس از مرگ می توانی خارج 

شوی.«
و  خودکشی  و  عتراض  ا خیرا  ا
و  »نائورو«  اردوگاه  دو  در  خودزنی 
کرده  پیدا  افزایش  چنان  »مانوس« 
که دولت استرالیا اقدام به راه اندازی 
زندان  یک  و  جدید  بیمارستان  یک 
است.  کرده  مورسبی«  »بندر  در 
در  اخیرا  که  ایرانی  پناهجوی  یک 
اردوگاه مانوس اتاق خود را آتش زده 

دیدار وزرای خارجه آمریکا و سوئیس در قلعه کاستل گراند در 
بلینزونا؛ دوم ژوئن ۲۰۱۹

مایک پمپئو:

 اگر ایران مانند کشوری معمولی 
رفتار کند بدون هیچ پیش شرطی 

مذاکره می کنیم

آمریکا  خارجه  =وزیر 
می گوید، آماده ایم با رهبران 

ایران پشت میز بنشینیم.
=علی خامنه ای گفته بود، 
این  با  شعوری  با  آدم  هیچ 

شرایط مذاکره نمی کند.
=با مواضع وزارت خارجه 
اسالمی  جمهوری  آمریکا، 
روشن  را  خود  تکلیف  باید 
و  می کند  مذاکره  که  کند 
نکات  یا  شروط  پذیرش  با 
۱۲گانه »تغییر رفتار« می دهد 
و یا همچنان مقاومت خواهد 

کرد!
ت  ر ا ز و ی  سخنگو =
اسالمی:  جمهوری  خارجه 
برای جمهوری اسالمی ایران 
بازی با کلمات و بیان اهداف 
پنهانی در قالب کلمات جدید 

مالک عمل نیست.
 12 یکشنبه  آمریکا،  خارجه  وزیر 
خود  اروپایی  تور  جریان  در  خرداد، 
راهی  آلمان  مقامات  با  دیدار  از  پس 
کاسیک  ایگناسیو  با  و  شد  سوئیس 
وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو 

کرد.
مایک پمپئو در اظهاراتی که بازتاب 
آمریکا  کرد  اعالم  یافت  بسیاری 
»بدون هیچ پیش شرط« آماده مذاکره 
تاکید  اما  است  اسالمی  جمهوری  با 
کشوری  مانند  باید  نیز  ایران  کرد 

عادی رفتار کند.
وزیر  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
با اشاره  خارجه آمریکا در این دیدار 
به اینکه کشورش »آماده است بدون 
تاکید  شود«  گفتگو  وارد  پیش شرط 
کرد »آماده ایم با رهبران ایران پشت 

میز بنشینیم.«
او همچنین عنوان کرد، »تالش های 
اساسی  کردن  معکوس  برای  آمریکا 
جمهوری  شرورانه  فعالیت های  روند 
اسالمی به عنوان یک نیروی انقالبی 

ادامه خواهد یافت.«
پمپئو افزود، »جمهوری اسالمی باید 
فعالیت های  جهان  که  باشد  متوجه 
مربوط به آب سنگین و سانتریفیوژ در 

ایران را زیر نظر دارد.«
شرط   12 پیش  سال  یک  پمپئو 
آمریکا را در نخستین سخنرانی خود 
به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا به 
رسیدن  برای  الزم  زمینه ی  عنوان 
تعیین  تهران  با  توافق جدید  به یک 
کرده بود. پایان دادن به برنامه اتمی 
و آزمایش های موشکی، توقف حمایت 
شهروندان  آزادی  و  شبه نظامی ها  از 
سایبری  عملیات  توقف  و  آمریکایی 
و پایان دادن به حمایت از طالبان از 

جمله این شروط بود.
اظهارات پمپئو در سوئیس بار دیگر 
ذوق زدگی همان هایی را در پی داشت 
با  مذاکره  مخالف  اتفاقا  در ظاهر  که 

آمریکا هستند!
کانال اینستاگرام »افسران« وابسته 
سایبری  و  امنیتی  نهادهای  به 
به  واکنش  در  اسالمی  جمهوری 
نوشته:  پیروزمندانه  پمپئو  اظهارات 

»مقاومت جواب می دهد!«
این در حالیست که در آستانه سفر 
پمپئو به آلمان، وزارت خارجه آمریکا 
اعالم کرده بود هرگونه مذاکره با رژیم 

آن 12 شرط  اجرای  به  منوط  ایران 
است.

چندی پیش، دونالد ترامپ نیز در 
خبری  کنفرانس  در  ژاپن،  به  سفر 
وزیر  نخست  آبه  شینزو  با  مشترک 
براندازی  دنبال  به  گفت  کشور  این 
رژیم ایران نیست و مایل به مذاکره 
است. او تاکید کرد با همین رهبران 
می شود  نیز  ایران  حکومت  فعلی 
وضعیت اقتصادی این کشور را بهبود 

بخشید.
واکنش های  نیز  اظهارات  این 
آن  و   داشت  پی  در  مختلفی 
و  داخل  در  سیاسی  جریان های 
علیه  این  از  پیش  که  کشور  خارج 
را »ترامپیست«  بقیه  و  بودند  ترامپ 
می خواندند، چنان ذوق زده شدند که 
بزرگ کردن بخشی از سخنان ترامپ 
توسط آنها، بار دیگر اعترافی ناخواسته 
درباره ی وابستگی وضعیت جمهوری 

اسالمی به تصمیمات آمریکا شد!
در میانه ی این خوشی اما یک روز 
دیگر  بار  آمریکا  خارجه  وزارت  بعد 
رژیم  با  مذاکره  هرگونه  کرد  تکرار 
ایران منوط به اجرای شروط 12گانه 
است که از سوی مایک پمپئو اعالم 

شده!
و  آمریکا  که  شرایطی  چنین  در 
سیاستمدارانش  و  دولتی  نهادهای 
سبب  گوناگون  جمالت  با  مرتب 
و  اسالمی  جمهوری  گرمی  سردی- 
مدافعانش و همچنین برخی مخالفان 
خامنه ای،  علی  می شوند،  ایران  رژیم 
2۴ اردیبهشت، در دیدار مسئوالن و 
کارگزاران نظام تاکید کره بود، »جنگ 
نمی شود، مذاکره با آمریکا سّم است 
این شرایط  با  با شعوری  آدم  و هیچ 
مذاکره نمی کند و گزینه قطعی ملت 

مقاومت است.«
واکنش های  پمپئو  اخیر  اظهارات 
اجتماعی  شبکه های  در  را  مختلفی 
آنهم در حالی  به دنبال داشته است 
یا »پیش شرط«  که درباره  »شرط« 
برای »مذاکره« یا »توافق جدید« بین 
موافقان و مخالفان جمهوری اسالمی 

تفاوت نظر وجود دارد.
از  که  برداشتی  هر  صورت،  هر  در 
»شرط« و »پیش شرط« و »مذاکره« 
و »توافق جدید« وجود داشته باشد، 
روشن است که وزارت خارجه آمریکا 
بار دیگر  با این موضع گیری نیز یک 
انداخته  ایران  توپ را در زمین رژیم 
است و در آستانه سفر شینزو آبه به 
میانجیگری  برای  احتماالً  که  تهران 
بین تهران و واشنگتن است، جمهوری 
روشن  را  خود  تکلیف  باید  اسالمی 
کند که مذاکره می کند و با پذیرش 
شروط یا نکات 12گانه آمریکا »تغییر 
رفتار« می دهد و یا همچنان مقاومت 

خواهد کرد.
وزیر  سخنگوی  موسوی  عباس 
خارجه جمهوری اسالمی در واکنش 
به اظهارات اخیر پمپئو گفت، »برای 
با  بازی  ایران  اسالمی  جمهوری 
کلمات و بیان اهداف پنهانی در قالب 
نیست،  عمل  مالک  جدید  کلمات 
عملی  رفتار  و  کلی  رویکرد  تغییر 
ملت  قبال  در  آمریکا  متحده  ایاالت 

ایران مالک است.«
آقای  »اظهارات  کرد،  تاکید  وی 
فشار  کارزار  تداوم  بر  مبنی  پمپئو 
حداکثری بر ایران نشان دهنده تداوم 
قبلی است که الزم  نادرست  رویکرد 

است اصالح شود.«

=یک منبع آگاه در شرکت 
نفت به کیهان لندن می گوید 
زیر  به  نفت روزانه  صادرات 
روز  در  بشکه  هزار   ۳۰۰

رسیده.
ن  بستا عر  : گ مبر بلو =
بطور  را  خود  نفت  تولید 
تا  افزایش داده  بی سابقه ای 
سیاسی  رقیب  نفتی  خالء 
که  را  خاورمیانه  در  خود 
تحریم  در  آمریکا  توسط 

قرارگرفته است پر کند.
دستیار  =امیرعبداللهیان 
مجلس شورای  رئیس  ویژه 
بین الملل،  امور  در  اسالمی 
حاکمان عربستان را به دلیل 
برای  نوکری«  و  »همراهی 
اقتصادی  جنگ  در  آمریکا 
می  سال ا ی  ر جمهو علیه 
به »تصمیم جدید و  تهدید 

شوک آور تهران« کرده!
سه شنبه  روز  نفتی  آگاه  منبع  یک 
گفت  لندن  کیهان  به  خرداد   1۴
اول  نیمه  در  ایران  نفت  که صادرات 
خردادماه به زیر ۳00 هزار بشکه در 

روز رسیده است.
به »صفر«  برای  آمریکا  تحریم های 
رساندن فروش نفت ایران و ترس از 
تا  شده  سبب  سنگین  جریمه های 
تقریباً تمام مشتریان ایران قید معامله 
با جمهوری اسالمی را بزنند و حتی 

صادرات نفت ایران به پایین ترین حد در ۳۰ سال گذشته رسید

محموله های نفت ایران در بازار سیاه 
دست  از  را  خود  مشتریان  اغلب  نیز 

داده است.
با  امارات  و  عربستان  دیگر  از سوی 
نفت  خالء  توانسته اند  تولید  افزایش 
ایران در بازار را جبران کند که این ظاهرا 
برخالف پیش بینی مقام های جمهوری 
نفت  وزیر  زنگنه  بیژن  بود.  اسالمی 
جمهوری اسالمی معتقد بود سعودی ها 
ظرفیت های  درباره ی  اماراتی ها  و 
نفتی  خالء  جبران  برای  خود  نفتی 
می کنند. بزرگنمایی  بازار  در  ایران 

کاهش شدید فروش نفت و ظرفیت 
فعالیت  نفتکش ها  و  انبارها  محدود 
تاثیر  تحت  را  پاالیشگاه ها  معمول 
بروز  باعث  مسئله  این  که  داده  قرار 
مشکالت ثانویه نیز برای صنعت نفت 

ایران شده است.

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه 
رئیس مجلس شورای اسالمی در امور 
بین الملل با انتشار کارتونی از نخست 
در  عربستان  پادشاه  و  اسرائیل  وزیر 
حالی که شمشیر به دست دارند، در 
توییتی نوشته، »حاکمان عربستان اگر 
آمریکا  برای  خود  نوکری  و  همراهی 
جمهوری  علیه  اقتصادی  جنگ  در 
باید  نکنند،  متوقف  را  ایران  اسالمی 
شوک آور  و  جدید  تصمیم  منتظر 
تداوم  برای  زمان  باشند.  تهران 
اماراتی  سعودی،  کثیف  سیاست های 
و اسرائیلی بسرعت رو به پایان است.«

می نویسد  ژوئن،  سوم  بلومبرگ، 
عربستان سعودی در ماه گذشته تولید 
نفت خود را بطور بی سابقه ای افزایش 
داده تا خالء نفتی رقیب سیاسی خود 
در خاورمیانه را که توسط آمریکا در 

نفتکش های ایران به دلیل تحریم در ترمینال های نفتی متوقف شدند

بود، اولین میهمان این زندان است. 
همایون می گوید »البته تفاوت زیادی 
بین این زندان و اردوگاه نیست، در 
خارج  جهان  با  ارتباطی  ما  دو  هر 
نداریم، شاید تفاوت در این باشد که 
در زندان دسترسی به تلفن نداریم.« 
تلفنی  گفتگوی  خاتمه  در  همایون 
»برخی  می گوید  لندن  کیهان  با 
از  نجات  برای  وسیله ای  را  خودزنی 
این دوزخی که در آن گرفتار شدیم 
می دانند. بیمارستان »بندر مورسبی« 
شدت  اگر  و  ندارد  بسیاری  امکانات 
پناهجو  باشد،  از حد  بیش  جراحات 

را به استرالیا منتقل می کنند.«
صداهایی از »مانوس«

این  در  پناهجویان  از  برخی  البته 
می کنند  تالش  نیز  سخت  شرایط 
ن  یا هجو پنا ی  صدا خود  هنر  با 
روزنامه نگار  بوجانی،  بهروز  باشند. 
 » »چوکا مستند  با  ز  مستندسا و 
ری  ا فیلمبرد ه  ا همر تلفن  با  که 
ز  ا بسیاری  توجه  نست  توا  ، شده
جهان  مهم  سینمایی  جشنواره های 
در  پناهچویان  مساله  و  خود  به  را 
»نائورو«  و  »مائوس«  اردوگاه های 
دست  به  نیز  جوایزی  و  کند  جلب 
با  که  کتابی  با  بوچانی  بهروز  آورد. 
کوه ها«  جز  دوستی  »هیچ  عنوان 
نوشته و  در استرالیا به زبان انگلیسی 
منتشر شد، توانست مهم ترین جایزه 
ادبی این کشور را به دست آورد. او 
عنوان  با  نیز  را  دیگری  کتاب  قبال 
زبان  به  مانوس«  جزیره  از  »نامه ای 
مقاالت  بود.  کرده  منتشر  انگلیسی 
بهروز بوچانی که در رابطه با آنچه در 
این اردوگاه ها می گذرد و در روزنامه 
بریتانیایی »گاردین«منتشر می شوند، 

مخاطبان بسیاری پیدا کرده است.
نیز  موسیقیدان  بندش،  فرهاد 
»میهمان«  پیش  سال  چندین  از 
کارهای  است.  »مائوس«  اردوگاه 
چهره  به  اخیرا  که  نیز  پناهجو  این 
موسیقی  جهان  در  شده ای  شناخته 
تبدیل شده، مخاطبان بسیاری پیدا 
کرده است. اخیرا از فرهاد بندش دو 
اردوگاه تهیه  نماهنگ که در همین 
شده اند در شبکه های احتماعی قرار 
فرهاد  از ساخته های  یکی  گرفته اند. 
بندش با عنوان Big Exhale توسط 
کشورها  دیگر  هنرمندان  از  بسیاری 
نماهنگ  دیگر  است.  شده  اجرا  نیز 
»فرار  عنوان  با  ترانه ای  مبنای  بر  او 
فیلمبردای  »مانوس«  در  جنگ«  از 

شده است.

تحریم قرار گرفته است پر کند.
پایین ترین  به  ایران  نفت  صادرات 
تا  میالدی   1990 سال  از  خود  حد 
نوشته  بلومبرگ  است.  رسیده  کنون 
نفت  تولید  لیبی  و  عراق  و  عربستان 
خود را برای جبران کمبود نفت ایران 

افزایش داده اند.
با  بودند  امیدوار  تهران  رهبران 
تحریم ها، قیمت نفت در بازار افزایش 
پیش بینی های  برخالف  اما  کند  پیدا 
و  گرفت  نزولی  روند  نفت  بهای  آنها 

عرضه ی نفت نیز دچار بحران نشد.
پایگاه خبری »میدل ایست آی« در 
گزارشی افشا کرده قبل از انفجارهای 
بندر الفجیره امارات یک میدان نفتی 
در امارات هدف حمله قرار گرفته بود 
اما مقامات اماراتی درباره ی آن سکوت 
این  درباره  اماراتی  مقام  یک  کردند. 
انفجار گفت: آسیب اندکی وارد شده 
و مانند دیگر مین ها، این مین هم به 
تا  بود  شده  گذاشته  کار  منظور  این 

]صرفاً[ پیامی بدهد.
از  دیگری  شمار  گفته اند  یمنی ها 
حتی  اما  گرفته  صورت  هم  حمالت 

یکی از آنها هم اعالم نشده است.
»کان«،  شبکه  دیگر  سوی  از 
تلویزیون دولتی اسرائیل اعالم کرد که 
موساد، مستندات دخالت رژیم ایران 
در انفجار نفتکش ها در بندر الفجیره 
لنگر را به آمریکا ارائه داده است. این 
با  خرداد  دوشنبه 1۳  شامگاه  شبکه 
بلندپایه   مقامات  اظهارات  به  استناد 
نظر  در  آمریکا  می افزاید  اسرائیلی 
دارد به زودی این شواهد را به شورای 

امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند.
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آینده  آرزومند  = »اگر 
در  باید  هستیم،  خوبی 
اجتماع  طبقات  بیداری 
آنها  بیداری  بکوشیم چون 
تنها کلیدی است که درهای 
دنیای بهتری را به رویمان باز 

می کند.«
قلم  بخواهد  =»اگر کسی 
بگذارد  کاغذ  روی  را  خود 
و انتقاد بکند باید وابستگی 
دسته ای  و  حزب  هیچ  به 
نداشته باشد چون اگر غیر 
می خواهد  تا  باشد،  این  از 
چون  بگوید  باید  بزند  قلم 
این گروه هستم پس  عضو 
نمی توانم از آن انتقاد کنم.«

خاطرات  در   - خطیبی  فیروزه 
قول  از  خطیبی  پرویز  نشده  منتشر 
موسس  و  مدیر  نصر  خان   سیدعلی 
ایران  در  هنرپیشگی  مدرسه  اولین 
آمده است که  »اوایل که ما عضو دولت 
و کارمند پست و تلگراف بودیم، اگر 
شب تئاتر داشتیم باید دو سه هفته ای 
نرویم چون  اداره  و  بگیریم  مرخصی 
کارمندها به ما غر می زدند که:  »آقا 
حاال تو شدی مطرب و روی صحنه 
این غرولند ها  به هر حال  می روی؟” 
می شنیدیم ولی حالیمان نبود و به کار 

خود ادامه می دادیم…«
جرأت  نوازنده  یک  که  بود  زمانی 
بیرون  خانه  از  را  سازش  نداشت 
بیاورد و آن را در چادری می پیچید 
بقچه حمام در می آورد  به صورت  و 
و می رفت سر کار خود و یا جایی که 
دست  هم  تئاتر  می رفت.  می بایست 
کمی  از آن نداشت. تئاتر هم به همان 

اندازه بدنام بود!
هنرستان  که   131۸ سال  در 
تعدادی  و  شد  تاسیس  هنرپیشگی 
جوان به آن راه یافتند، سیدعلی خان 
نصر هم به معاونت همان اداره پست و 
تلگراف رسیده بود و ریاست هنرستان 
را بر عهده داشت و به همین جهت 

شأن و مقام این کار کمی  باال آمد.
خطیبی که در آن زمان جزو هیات 
و  بود  »توفیق«  روزنامه  تحریریه 
چندی بعد در 1۷ سالگی به سردبیری 
همان روزنامه هم رسید در خاطراتش 
دارم  یاد  به  خوب  می نویسد:  »من 
کالس  از  هم  با  که  محسنی  مجید 
دوم تا ششم ابتدایی همکالس بودیم 
نمایش هایی  و گاهی هم در مدرسه 
که  موقعی  می آوردیم،  صحنه  روی 
هنرستان هنرپیشگی تاسیس شد با 
من درد دل می کرد. مجید که در یک 
خانواده مذهبی بزرگ شده بود و سید 
هم بود می گفت:  »من کار بازیگری را 
دوست دارم ولی می ترسم اگر بروم و 
در هنرستان هنرپیشگی اسم بنویسم 
خانواده مرا طرد کند.« من به او گفتم 
بگویی  تو  که  لزومی دارد  چه  حاال 
هنرپیشگی؟  هنرستان  می روم  دارم 
که  کرده ام  پیدا  کاری  شب ها  بگو 
الکتریکی است در خیابان سپه،  کار 
می روم آنجا کار کنم. بعد هم ساعت 
11 یا 1۲ که خانه می روی بگو سر 
کار بوده ام. او گفت فکر خوبی است و 

همین کار را کرد.«
دیپلم  مجید  و  گذشت  سالی   »دو 
خود را از هنرستان هنرپیشگی گرفت. 
و  بود  شده  تاسیس  »دهقان«  تئاتر  
می بایستی از بچه های فارغ التحصیل 
مدرسه در صحنه استفاده کند. اولین 
تئاتر  در  محسنی  مجید  نام  که  بار 
که  او  خویش های  و  قوم  شد،  اعالم 
این  نمی دانستند  نبودند  تئاتر  اهل 
همان مجید است و او کم کم شروع 
کرد به پیش پرده خواندن. زمان جنگ 
اولین  مجید  نظامی.  حکومت  و  بود 
نام  »دیشب  به  من  فکاهی  تصنیف 
تو الله زار« را که روی موزیک فرنگی 
 »فوکستروت« گذاشته شده بود برای 
اولین بار روی صحنه خواند و با همین 

شعر معروف شد.«
 »کار به جایی کشید که واقعا زمانی 
بیشتر  مردم  را  پرده  پیش  که  بود 
خود  تا  بودند  قائل  ارزش  برایش 
نمایشنامه را. اگر جایی تئاتری بود ولی 
پیش پرده نبود مردم خیلی نمی آمدند 
یعنی کم می آمدند. به یاد دارم بعد از 
سقوط  پیشه وری معروف من دو شعر 
در مورد او و غالم یحیی نوشتم که 
رل پیشه وری را عزت اهلل انتظامی  بازی 
می کرد و با گریم خودش را به شکل 
او درآورده بود و مرتضی احمدی هم 
شده بود یحیی غالم دانشیان.  در آن 

پیش پرده  دو  این  دیدن  برای  زمان 
رشت  و  اصفهان  و  شیراز  از  مردم 
می آمدند. یعنی ماه ها و ماه ها بعد از 
سقوط پیشه وری این پیش پرده اجرا 

می شد.«
پیش پرده خوانی در مدت کوتاهی 
از  بسیاری  معروفیت  برای  وسیله ای 
هنرمندان آن زمان از جمله جمشید 
شیبانی، حمید قنبری، نصرت کریمی  
و مرتضی احمدی شد. بعدها در دوران 
برنامه های صبح جمعه به نام  »شما و 
رادیو« هم هنرپیشه هایی چون اکبر 
مشکین، علی تابش و عزت اهلل مقبلی 
در رادیو، اشعار کمدی پرویز خطیبی 
پیش پرده های  روال  همان  به  را 

محبوب اجرا می کردند.

آغاز کارپیش پرده خوانی
می نویسد  »کار  خطیبی  پرویز 

پیش پرده خوانی را من باب کردم.«
من  به  روز  یک  دهقان   »احمد 
نمایشنامه های  فاصله  در  ما  گفت: 
دقیقه  پانزده  ده–  تا  دو  پرده ای  سه 
عوض  باید  دکور  و  داریم  آنتراکت 

مردم خسته  و  می گیرد  وقت  کنیم. 
می شوند. ارکستر هم که بنوازد زیاد 
باب طبع مردم نیست. می شود یک 
سرگرمی  برای مردم درست کنیم که 
کسی بیاید و چیزهایی را عنوان کند 

تا مردم سرگرم بشوند؟«
به  پیش پرده خوانی  کار  اینهمه  با 
صورت دیگری از سال ها قبل سابقه 
»در  می نویسد:    خطیبی  داشت. 
سال های قبل از دهه 131۰ که من 
را  عباد«  تئاتر  »مشدی  و  بودم  بچه 
می دیدم، نظم و ترتیبی در کار تئاتر 
نبود. گاه در فاصله پرده اول و دوم، 
بیشتر  یا حتی  ربع، یک ساعت  سه 
طول می کشید تا دکور عوض کنند. 
ما به خانه می رفتیم، شام می خوردیم 
و برمی گشتیم و هنوز پرده دوم شروع 
صحنه  پشت  از  هنوز  و  بود  نشده 

صدای تهیه و تدارک دکور می آمد.«
 »در آن زمان مردی به نام  نبی زاده 
از اولین کسانی بود که صدا، بخصوص 
و  می کرد  تقلید  را  پرندگان  صدای 
را در  االغ و حیوانات  صدای اسب و 
طیوری«  »آقای  اسم  به  و  می آورد 
معروف شده بود. در سال های قبل از 
تولد من )13۰۲( او درمحافل درباری 
و مجالس رجال آن زمان برنامه اجرا 

کنسرت های  در  هم  گاهی  می کرد. 
گراندهتل و مثال وقتی که قمرالملوک 
کنسرت  وسط  او  می خواند  وزیری 
شوخی می کرد و برنامه اجرا می کرد. 
درخت  یک  کردن  اّره  صدای  گاه 
تنومند را تقلید می کرد که از شروع 
کار اره تا لحظه ای که درخت می افتد 
انجام  را  تقلید  این  به قدری ماهرانه 

می داد که غیرقابل باوربود.«
 »بعد به یاد دارم در یکی از تئاترهای 
معزالدیوان فکری، نبی زاده که نواختن 
فاصله  در  می دانست  هم  را  ویولن 
برنامه، آهنگی را که خودش ساخته 
و  کرد  اجرا  پیش پرده  عنوان  به  بود 
موضوع آن هم در مورد همسرش بود. 
این مسئله از همان زمان در ذهن من 
باقی ماند. وقتی احمد دهقان به من 
پیشنهاد تهیه پیش پرده را داد به او 
گفتم بهتر است از برنامه های موزیکال 
استفاده کنیم و دهقان هم پیشنهاد 
پرسید:  »چگونه؟«  و  پذیرفت  مرا 
را  مردم  اجتماعی  گفتم:  »مسائل 

مطرح می کنیم.«
رادیو  اداره  معاون  رجاء  محمود 

پرویز  درباره   13۲۵ خرداد  در 
در  خطیی  »پرویز  نوشت:  خطیبی 
خائنین  به  خود  تصنیف های  اغلب 
مملکت  و  ملت  بدبختی  مسببین  و 

حمله کرده و بر ضد ظلم و جور طبقه 
ارتجاع  و  تحمیلی  وکالی  و  حاکم 
تصنیف های  اهمیت  می کند.  مبارزه 
او  این است که نشان می دهد  او در 

است  روانشناس  یک  خود  سهم  به 
که در روحیه افراد اجتماع را مطالعه 
کرده و از نقاط ضعف جامعه با وضع 
این  به  و  می کند  انتقاد  دلچسبی 
گذشته  او  اشعار  و  تصنیف ها  جهت 
از جنبه های فکاهی دارای جنبه های 
سیاسی و حاوی نکات مهم اجتماعی 

نیز می باشد…«
پیش پرده یا طرح مسائل مردم 

در فرم تئاتری و موزیکال
پرده  »دیشب  پیش  موفقیت 
در  محسنی   مجید  و  الله زار«  تو 
تنها  نه  دوم،  جهانی  جنگ  زمان 
چون  دیگری  پیش پرده خوان های 
احمدی  مرتضی  انتظامی،  عزت اهلل 
و  قنبری  حمید  کریمی،  نصرت  و 
آورد  کار  توی  را  شیبانی  جمشید 
بر  تمرکز  برای  بود  سرآغازی  بلکه  
روی ساختن پیش پرده های انتقادی– 
قماش،  نبودن  درباره  تند  اجتماعی 
به  راجع  و حتی  و شکر  قند  نبودن 
هجوم متفقین به ایران که مشکالت 

زیادی برای مردم ایجاد کرده بود:
درسال  خاطردارم.  به   »خوب 

نفت  شرکت  کارگرهای    13۲۵
درخوزستان دست به اعتصاب بزرگی 
را  جماعتی  توده  حزب  بودند.  زده 
اعتصاب  آن  تا  بود  فرستاده  آنجا  به 

بعدها روزنامه  اداره کنند. من که  را 
بابا« را به  فکاهی– سیاسی  »حاجی 
ملی  نهضت  و  مصدق  از  طرفداری 
البته  می کردم  منتشر  نفت  شدن 

در  توده  حزب  عضویت  به  هیچگاه 
جمله  از  زیادی  دوستان  اما  نیامدم 
هنرمندان تئاتر و نویسنده های مطرح 
آن زمان و غیره در میان اعضای این 
حزب داشتم. در همان روزها حسین 
خیرخواه از بازیگران تئاتر و از همکاران 
گفت:  من  به  نوشین  ]عبدالحسین[ 
 »شما هم بیایید با ما برویم آبادان.« 
نصرت کریمی  هم با ما بود. وقتی به 
کارگرها  تمام  دیدیم  رسیدیم  آنجا 
در  و  نشسته  زمین  روی  چهارزانو 
حال اعتصاب، سطح زمین را پوشانده 
بودند. خیرخواه پشت میکروفن رفت 
و شروع کرد به نطق کردن و حمله 
شدیدی به شرکت نفت کرد و گفت: 
 »ای مردم این خوراکی را که به شما 
می دهند خوراک یک سگ انگلیسی 
هم نیست!« که ناگهان اعتصاب شدت 
این  بابا  گفت:  »ای  گرفت. خیرخواه 
تازه اول کار است. ما می خواهیم فردا 
پیش پرده  یک  بگذاریم.  تئاتر  شب 
به  کارگرها  استعمار  مورد همین  در 

وسیله دولت انگلیس باید بسازیم.«
پیش پرده  یک  شب  همان   »من 

ساختم که فرداشب نصرت کریمی  آن 
را خواند. موضوع پیش پرده هم این بود 
که این آب های کارون را که می بینید 
کوسه دارد ولی یک کوسه گنده تری 
آنطرف تر خوابیده که همین شرکت 
نفت انگلیسه و به کوسه ها می گویند 
 »صاحب« )چون در جنوب ایران هم 
به انگلیس ها می گفتند  »صاحب« که 
برگردان این شعر این بود که :  »اگر 
صاحب تویی، صاحب تویی، میخوام 

نباشی…«
این  با  نفت  شرکت   »کارگرهای 
ترانه دم گرفتند. سالن داشت منفجر 
زمان  آن  در  دارم  یاد  به  می شد. 
شرکت  همه کاره  که  فاتح  مصطفی 
نفت بود آمد و دست به دامان من شد 
و گفت:  »آقا اگر یکبار دیگر این شعر 
را بخوانید اینجا )باشگاه شرکت نفت( 
خیرخواه  و  می کشند«  آتش  به  را 
گفت:  »خیر. ما خرابکاری نمی کنیم 
باید  انگلیس ها  ولی آنچه که بر ضد 

بگوییم را می گوییم.«
در  پیش پرده  این  بگویم   »باید 
به  که  کرد  بازی  نقشی  چنان  آنجا 
دوتا  می گفت:  »اگر  خیرخواه  قول 
روزها  همان  می ساختیم  هم  دیگر 
انگلیس ها را بیرون کرده بودیم!«… 

این کارمان واقعا روی کارگرها  با  ما 
آنها  دل  درد  و  بودیم  گذاشته  تاثیر 
نوع  این  حسن  اصوال  می گفتیم.  را 
شعرهای فکاهی– سیاسی– اجتماعی 
این بود که برای اولین بار از زبان و 
دیدگاه مردم، درد دلشان را منعکس 
جنبه های  سادگی  به  یا  می کردیم. 
عقب ماندگی ها را در باورهای خرافی 

مردم به نمایش می گذاشتیم.«
با  شعرها  این  ساختن  برای   »من 
داشتم.  تماس  بازار  و  کوچه  مردم 
توی قهوه خانه ها می رفتم. توی کافه 
پایین  سطح  خیلی  رستوران های 
با  اتوبوس،  شوفرهای  با  می رفتم. 
فکر  آدمی که  تیپ  هر  و  درشکه چی 
کنید تماس داشتم و همیشه از تمام 
طبقات مختلف شعر می ساختم. شوفر 

تاکسی، بنا، عطار، کارگر، نجار…«
مورد  در  دارم  شعری  من   »مثال 
آهنگرها که در برنامه کارگران رادیو 
پخش شد. وزارت کار کسی را مسئول 
عبداهلل  نام  به  بود  کرده  برنامه  این 
عاطفی. من و هنرمندان تئاتر گاهی 
و  می کردیم  اجرا  نمایشنامه  آنجا 
دل  باب  فکاهی  گاهی هم شعرهای 
کارگران! با اینکه برنامه تحت کنترل 
دولت و زیر نفوذ وزارت کار بود، گاهی 
می گفتند  که  می زدیم  حرف هایی 
چیزهایی  و  دارند  منظورهایی  اینها 
می گویند. جواب من این بود که مگر 
شما نمی گویید وزارت کار و طرفدار 
او هستید؟ حرف ما  کارگر و حقوق 
هم حرف یک آهنگر است. و خالصه 
بار  چند  حتی  داشتیم.  دردسرهایی 
عزت اهلل  جمله  از  پیش پرده خوان ها 
اجرای  حین  صحنه  روی  انتظامی  
یا  خوردند  چک  پاسبان ها  از  برنامه 
زندانی  مدتی  برای  و  دستگیر  حتی 

شدند.«
کتاب  مقدمه  در  خطیبی  پرویز 
فکاهی«  تصنیف های   »مجموعه 
چاپ 13۲۵ می نویسد:  »تنها تشویق 
مرا  تصنیف ها  شنوندگان  ترغیب  و 
در  روز  به  روز  که  است  کرده  وادار 
این خدمت اجتماعی بیشتر مجاهدت 
اینگونه خدمات  کنم و در حالی که 
بجز طعنه و کنایه از جانب کوته نظران 
و آنهایی که فقط و فقط پایبند حرص 
و طمع و جهل و خودخواهی هستند 
در  با حربه شوخی  نمی شود  نصیبم 
و  خرافات  و  ارتجاع  پلید  دیو  مقابل 
بشر هستند  نوع  که دشمن  عواملی 
عرض اندام نمایم. در حقیقت توهین 
و تحقیر و کارشکنی های پی در پی 
بعضی افراد، تنها مشوق من در این 
وجود  با  است.  بوده  نامساعد  محیط 
این تنها یک هدف دارم و آن اینکه 
صنعت  و  هنر  خلل ناپذیر  اراده ای  با 

خویش را دنبال نمایم.«
خطیبی همچنین می نویسد:  »من 
نه  شدم.  بازار  و  کوچه  مردم  صدای 
توده ای بوده ام و نه کمونیست. عده ای 
نویسنده  کار  که  بفهمند  نمی توانند 
اصال انتقاد کردن است. یعنی برخالف 
جهت آب شنا می کند. این طبعا نوعی 
چپ روی است و در چپ روی هم آدم 
داشته  وابستگی  نبایست  که  حتما 
باشد به جایی. کما اینکه من هیچوقت 
نداشتم. من با اینکه بهترین دوستانم 
از جمله صادق هدایت و اکبر مشکین 
در حزب توده بودند هرگز عضو این 
نشدم.  دیگری  حزب  هیچ  یا  حزب 
را  در زمانی که شاه حزب رستاخیز 
درست کرد به من گفتند اگر اسمت را 
در این حزب ننویسی حقوق این برج 
حمید  آقای  همین  نمی دهند.  را  تو 
خاطرنشان  را  مسئله  این  قنبری 
ببینیم  نمی نویسیم  »ما  گفتم:  کرد. 
چطوری نمی دهند.« چند روز بعد به 
آمریکا به دیدن خانواده ام آمدم و بعد 
از ۲۰ روز به ایران برگشتم و حقوقم 
را هم گرفتم و هیچ اتفاقی هم نیافتاد!

کارمندان  از  یکی  زمان  همان  در 
عالیرتبه رادیو تلویزیون به من گفت: 
»مثل اینکه شما در حزب رستاخیر 
اسم ننوشته اید. گفتم من مدت هاست 
اگر  من  نیستم!  دیگر  سیاسی  آدم 
اعتقاد  حزب بازی  به  که  آدمی بودم 
حزب  عضو  که  بدانید  یقین  داشت، 
توده می شدم. چون از نظر تشکیالتی 
حزب خوبی بود و به این مسئله هم 
کار ندارم که خائن بودند یا هر چیز 
کسی  اگر  معتقدم  که  چرا  دیگر. 
بخواهد قلم خود را روی کاغذ بگذارد 
باید وابستگی به هیچ  انتقاد بکند  و 
حزب و دسته ای نداشته باشد. چون 
اگر غیر از این باشد تا می خواهد قلم 
بزند باید بگوید چون عضو این گروه 
انتقاد  آن  از  نمی توانم  پس  هستم 

کنم.«

 نقش »پیش پرده« در تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران

چپ: عزت اهلل انتظامی؛ نفر وسط: پرویز خطیبیاز چپ به راست: جمشید شیبانی، پرویز خطیبی و حمید قنبری

پیش پرده دعانویس که توسط پرویز خطیبی و مرتضی احمدی در دهه 
۴۰ خورشیدی با ارکستر رادیو ایران بازسازی و از رادیو پخش شد:

ویدئو
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

یستی  بهز ن  ما ز سا =
اعالم کرده که طرح جدید 
با  کار  کودکان  جمع آوری 
همکاری ۱۱ سازمان  مربوطه 

انجام می شود.
=یک گروه حامی کودکان 
طرح  این  ابهامات  دلیل  به 
خواستار شفافیت آن شده 
و با اجرای این طرح مخالفت 

کرده.
هزار   ۹ فقط  تهران  =در 
کودک کار در خیابان وجود 
از  عمده ای  بخش  که  دارد 
بدون  و  خارجی  اتباع  آنها 

شناسنامه هستند.
جدید  طرح  اجرای  اعالم  پی  در 
خیابان  و  کار  کودکان  جمع آوری 
فعاالن  بهزیستی،  سازمان  سوی  از 
مدنی و حامیان حقوق کودکان ضمن 
با  طرح،  این  ابهامات  از  نگرانی  ابراز 
آنگونه  کردند.  مخالفت  آن  اجرای 
اجتماعی  آسیب های  مدیرکل  که 
است  قرار  داشت،  اظهار  بهزیستی 
صرفا  کار  کودکان  به  کمک رسانی 
اعتماد  مورد  »سازمان های  ناحیه  از 

بهزیستی« انجام شود!
از  کار  کودکان  جمع آوری  طرح 
به  بیشتر  بزرگ، که  سطح شهرهای 
در  همواره  دارد،  شباهت  دستگیری 
افزایش  با  خصوص  به  گرما  فصل 
می شود.  تشدید  اقتصادی  مشکالت 
عنوان  به  کودکان  با  برخورد  این 
مجرم همیشه مخالفت  شدید فعاالن 
حقوق  حامی  انجمن های  و  مدنی 

کودکان را در پی داشته است.
بر مبنای این طرح، کودکان کار از 
سطح خیابان ها جمع آوری شده و به 

طرح جدید جمع آوری کودکان کار با چاشنی 
محدودیت برای حامیان حقوق کودکان!

اردوگاه های حاشیه ای شهرها برده و 
قرار  بهزیستی  سازمان  اختیار  در  یا 
می گیرند.آنگونه که سازمان بهزیستی 
به صورت رسمی اعالم کرده ۳ هزار 
تهران  کودک کار و خیابان فقط در 
آمارهای  که  حالی   در  دارند،  وجود 
نفر  هزار   9 را  رقم  این  غیررسمی 
رسمی  آمار  طبق  می زنند.  تخمین 
 ۸0 تهران  استانداری  و  فرمانداری 
و  بیگانه  اتباع  از  بچه ها  این  درصد 
بخش قابل توجهی فاقد اسناد هویت 

و شناسایی هستند.
چندی پیش رضا جعفری مدیرکل 
اجتماعی  آسیب دیدگان  دفتر 
 ۷ همشهری،  روزنامه  در  بهزیستی 
جمع آوری  »طرح  اجرای  از  خرداد، 
کودکان« در تهران و استان البرز در 
آینده ای نزدیک خبر داده و گفته بود 
با  رویکردی جدید  با  »این طرح  که 
و  نهاد  مردم  سازمان های  همکاری 
سازمان های دولتی در هفته های آتی 

اجرایی شود.«
جدید  طرح  در  که  بود  گفته  وی 
یعنی  آن  با  مرتبط  سازمان های 
استانداری  بهزیستی،  »سازمان 
شهرداری  کشور،  وزارت  تهران، 
کمیته  خارجه،  اتباع  اداره  تهران، 
امداد امام خمینی« مشارکت خواهند 
داشت و »تعدادی سازمان مردم نهاد 
موضوع  تا  انتخاب شده اند  تهران  در 
این کودکان  از  ساماندهی و حمایت 
نیز  بهزیستی  که  بگیرند  بر عهده  را 
و  حمایت  مردم نهاد  سازمان های  از 

پشتیبانی می کند.«
مدیرکل  جعفری  رضا  که  آنگونه 
اجتماعی  آسیب دیدگان  دفتر 
رساندن  است  قرار  گفته،  بهزیستی 
کار  کودکان  به  مردمی  کمک های 
و  اجرایی شود  این سازمان  کانال  از 
اعتماد  مورد  مردم نهاد  سازمان های 

تماس  احتمال  بر  هنوز  ترامپ 
رئیس  روحانی  حسن  تلفنی 
تلفن  شماره  به  اسالمی  جمهوری 
سوئیس  سفارت  به  که  شخصی اش 
برای مذاکره،  تهران  وتقاضای  داده، 
خامنه ای،  اما  می کند.  شرط بندی 
را  متحده  ایاالت  با  مذاکره  که 
و  »زیان آور  کنونی  شرایط  در 
که  است  معتقد  بی نتیجه« می داند، 
کند،  مذاکره  خواهد  می  واشنگتن 
بالستیک«  »موشک های  تولید  تا 
ایران را متوقف کند. حکومت ایران 
میانجیگران  یافتن  برای  همزمان 
سوئیس  و  عمان  عراق،  ژاپن،  در 

شرط »پیروزی« در جنگی....                               از صفحه 7
البته  می کند.  فعالیت  شدت  به 
تمایل  نیز  میانجیگران  این  همه 
مسئولیتی  چنین  قبول  به  زیادی 
برای رفع اختالف میان واشنگتن و 
تهران از خود نشان داده اند. ولی به 
واقعی  آنچه در صحنه   نظر می رسد 
می افتد،  اتفاق  آمریکا  و  ایران  میان 
مصداق این عبارت داهیانه ی سنتی 
فقط در  قارچ  مانند  است: مذاکرات 

تاریکی رشد می کند!

*منبع: ایندیپندنت عربی
*نویسنده:رفیق خوری

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

در   daily beast خبری  پایگاه 
بخش دیگری از این گزارش می نویسد، 
از  افرادی  اخیر  در همین چند هفته 
تیم اوباما با برخی از مقام های ایرانی 
صحبت کرده اند و این پیام را به رژیم 
می خواهد  ترامپ  که  رسانده اند  ایران 
شعله درگیری را باال بکشد و ایرانی ها 
نباید  آنها  بیفتند؛  تله  این  در  نباید 

پیام تیم اوباما به جمهوری اسالمی ...                 از صفحه 4
بنزین روی آتش بپاشند و شرایط را 
بدتر کنند، مثاًل بطور کامل از توافق 

اتمی خارج نشوند.
یک مقام سابق دولت اوباما که مدعی 
است اصالً از این گفتگوها خبر نداشته، 
مذاکراتی  »چنین  می کند:  عنوان 
ویژه ای  نتیجه  نیست،  غیرمعمول 
اغراق کردن در  و  هم نخواهد داشت 
مورد اهمیت آن به کسانی که دیگران 
سرزنش  خود  شکست های  برای  را 

می کنند اعتبار کاذب می دهد.«
ارتباط  حاکیست  گزارش ها  برخی 
طریق  از  ایران  دولت  با  اوباما  تیم 
کانال هایی در اروپایی ها و طرف هایی 
که به برجام پایبند هستند همچنان 
برقرار است. مایک پمپئو وزیر خارجه 
ایاالت متحده از 11 خرداد به همراه 
دونالد  مشاور  و  داماد  کوشنر  جرد 
ترامپ در نشست چهار روزه نشست 
گروه »بیلدربرگ« پشت درهای بسته 
در شهر مونرو سوئیس شرکت کرد که 
محور آن مسائل تجاری و امنیتی میان 

اروپا و  آمریکا بوده است.
گرچه ظریف و تیم او و درواقع کلیت 
البیگران  و  اسالمی  جمهوری  نظام 
روی  اروپا  و  کانادا  آمریکا،  در  نظام 
دموکرات ها حساب باز کرده اند اما در 
به  تازه ای  شکل  قضیه  اخیر  روزهای 
استمرارطلبان  بین  در  و  گرفته  خود 
نیز در مورد سیاست های دموکرات ها 

تردید ایجاد شده است!
زمین  در  کردن  بازی  خطر 

دموکرات ها
 ۳1 سه شنبه  شرق،  روزنامه 
اردیبهشت، در یادداشتی با عنوان »ما 
و بازی دموکرات های آمریکا« نوشت، 
به  ]دموکرات ها[  آنها  می شود  گفته 
موازات موضع گیری های علنی، در نهان 
هم به طرف ایرانی پیام می دادند که 
تا پایان دوره ریاست  جمهوری ترامپ 
و روی کار آمدن مجدد دموکرات ها و 
کند…  پیشه  صبوری  برجام  احیای 
آمریکا  اصلی  با دو حزب  ایران  اینکه 
در تماس و ارتباط باشد، نه تنها  اشکالی 
ندارد بلکه در جای خود ممکن است 
ضرورت هم داشته باشد. آنچه  اشکال 
این است که احزاب مزبور ما را  دارد 

شوند!  معرفی  مردم  به  بهزیستی 
اعمال  معنای  به  می تواند  امر  این 
برخی  ممنوعیت  و  محدودیت 
با  غیرهمسو  و  مردم نهاد  گروه های 

این سازمان باشد.
»یکی  است:  گفته  این باره  در  وی 
از اقدامات اصلی که قرار است انجام 
دهیم این است که مؤسسات حامی 
کودکان را به جامعه معرفی کنیم تا 
بچه ها  این  به  مستقیم  کمک  بجای 
سوء  افزایش  و  تشویق  باعث  که 
به  می شود،  کودکان  از  استفاده 
بهزیستی  اعتماد  مورد  سازمان های 
کمک کرده تا از این کمک ها در امور 
سبب  که  مواردی  سایر  و  تحصیلی 
می شود،  کودکان  اعتالی  و  رشد 

استفاده شود.«
با  کار«  کودکان  »شبکه  حاال، 
اجرای  به  نسبت  اطالعیه  انتشار 
این طرح ابراز نگرانی کرده و آورده 
جدید  طرح  که  جلسه ای  در  که 
خیابان  در  کار  کودکان  جمع آوری 
شد،  مطرح  اردیبهشت ماه(  )سی ام 
از  نه  و  طرح  مجریان  نظر  از  »نه 
توضیحات  بهزیستی  سازمان  طرف 
اجرای  نحوه  و  مورد طرح  در  کافی 

آن ارائه نشد.«
اینکه  به  اشاره  با  انجمن  این 
از  کار  کودکان  جمع آوری  طرح های 
نگاه علمی و اجرایی، تکرار بی حاصل 
وضعیت  در  تغییر  ایجاد  بدون  و 
کودکان کار در خیابان بوده، با اجرای 

آن مخالفت کرده  است.
ضمن  کار«  کودکان  یاری  »شبکه 
»خواستار  طرح،  این  با  مخالفت 
مدیرکل  طرف  از  کافی  توضیحات 
اجتماعی  آسیب دیدگان  دفتر 
بهزیستی در ارتباط با محتوای طرح 
و همکاری سازمان های غیردولتی در 

اجرای آن« شده است.

7- فصل یازدهم، قوه قضایی
 22 یعنی   ،1۷۴ تا   1۵2 اصل  از 
اصل  به قوه قضایی اختصاص دارد. بنا 
بر مقدمه ق.ا. ونیزاصول 2، ۴، 1۵۸، 
ج.ا.  در  قضاوت   1۷2 و   1۶۸  ،1۶۷
تنها در چهارچوب و بر اساس احکام 
و موازین شرع خواهد بود که مفسران 
اکثریت   )۴ اصل  قانون،  بر  )بنا  آن 
فقهای شورای نگهبان )چهار فقیه یا 
مجتهد( هستند که همگی منتخبان 
)یا منتصبان( ولی امر می باشند. یعنی 
تعیین قانون قضاء بر فراز نمایندگان 
ملت و در  انحصار فقها یا مجتهدانی 
است که همگی منتصبان یا منتخبان 

»والیت امر« می باشند.
بعالوه، رئیس قوه قضایی یک مجتهد 
و   )1۵۷ )اصل  است  رهبر  منتخب 
رئیس دیوانعالی کشور و نیز دادستان 
کل نیز باید مجتهد باشند که رئیس 
قوه قضایی )مجتهد منتصب ولی امر( 
دیوانعالی  قضات  مشورت  با  را  آنها 

کشور منصوب می نماید )اصل 1۶2(.
بر اصل 1۶۶، قضات موظفند  بنا  و 
مدونه  قوانین  در  را  دعوا  هر  حکم 
)اسالمی( بیابند و اگر نیابند با استناد 
به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر 
و  یکصد  اصل  و  کنند.  صادر  حکم 
هفتادم حتا قضات دادگاه ها را مکلف 
و  تصویبنامه  اجرای  »از  که  می کند 
با  مخالف  که  دولتی  آئین نامه های 
قوانین و مقررات اسالمی…« هستند 
کل  دیگر،  به سخن  کنند.  خودداری 
دستگاه قضایی نیز از مجرای ولی امر 

می گذرد، مستقیم یا غیرمستقیم.
بعالوه:

 )1۷۵ )اصل  دوازدهم  فصل  بر  بنا 

و  صدا  سازمان  رئیس  عزل  و  »نصب 
سیمای جمهوری اسالمی ایران با مقام 
رهبری است…«، یعنی با ولی امر. و 
فصل سیزدهم ) اصل 1۷۶( می گوید 
»شورایعالی امنیت ملی« برای تامین 
منافع ملی و پاسداری از انقالب اسالمی 
است و بند اول آن در رابطه با وظایف 
این شورا چنین مقرر می دارد: »تعیین 
سیاست های دفاعی– امنیتی کشور در 
محدوده سیاست های کلی تعیین شده 
از طرف مقام رهبری« است. بعالوه، کلیه 
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس 
از تایید مقام رهبری قابل جرا خواهد 
بود. و بنا بر فصل چهاردهم )اصل 1۷۷(  
که آخرین فصل و مربوط به بازنگری 
قانون است: یکم، »مقام رهبری پس از 
با مجمع تشخیص مصلحت  مشورت 
نظام )که تمام اعضای ثابت و متغییر آن 
را خود ولی امر تعیین می کند، پ.د.( 
طی حکمی خطاب به رئیس جمهور 
موارد اصالح یا تتمیم قانون اساسی را 
به شورای بازنگری قانون اساسی…« 
پیشنهاد می کند.  ترکیب و چینش این 
شورا به گونه ای است که تقریبا دو سوم 
اعضای آن فقها و مجتهدان یا نمایندگان 
رهبر  غیرمستقیم  و  مستقیم  مکالی 
هستند.  فقیه،  والیت  نظام،  مذهبی 
به  مربوط  »اصول  اصل  همین  بر  بنا 
والیت امر و امامت امت و ابتنای کلیه 
موازین  اساس  بر  مقررات  و  قوانین 
تغییرناپذیرند.«اصالح طلبانی  اسالمی 
می خواهند  دینی  حکومت  که 
را  الزم  سیاسی  دانش  یا 
می کنند. عوام فریبی  یا  ندارند 

تماس با نویسنده: 
dastmalchip@gmail.com 
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صحنه های  از  کامال  که  مستند 
نفره  چهار  خانواده  این  فرار  واقعی 
در بین راه های پر خطر گرفته شده، 
تماشاگر را با ترس و دلهره های آنها 
تنها  نه  که  بطوری  می کند  همراه 
و  ایرانی  تماشاگران   برخی  اشک 
افغان که خود این راه را پیموده اند 
تماشاگران  حتی  بلکه  کرد  جاری 

آلمانی را نیز متاثر نمود.
و  کارگردان  فیلم،  پایان  از  پس 
یافتند  حضور  صحنه  بر  خانواده اش 
جا  از  آنها  احترام  به  تماشاگران  و 
هنگام  فاضلی  حسن  برخاستند. 
با  همچنان  صحنه  روی  به  ورود 
گرفتن  فیلم  مشغول  خود  موبایل 
فیلم  که  می بینید  می گفت  و  بود 
زندگی و فرار ما همچنان ادامه دارد 
قبول  هنوز  پناهندگی شان  چون 

نشده.

کارگردان  بزرگ  دختر  نرگس 
با  پاسخ  و  پرسش  بخش  در 
خیلی  ما  گفت:  شرکت کنندگان 
آمدیم  آلمان  به  که  خوشحالیم 
اینجا  و  می روم  مدرسه  به  من  و 
آلمان  اما  دارم،  دوست  خیلی  را 
ما  به  مدام  و  ندارد  دوست  را  ما 
برگردید. باید  شما  می گویند 

فیلم  چند  نخست  روز  پایان  در 
این  شد.  داده  نمایش  نیز  کوتاه 
و  هنر  موسسه  همکاری  با  بخش 
که  گرفت  صورت  ایران  در  تجربه 
»سیندرال«  فیلم های  اول  بخش  در 
از  »خوابگردها«  آقاجانی،  مهدی  از 
پویا نبی، »مانیکور« از آرمان فیاض 
قاسمی  علیرضا  از  ناهار  وقت  و 

نمایش شد.
تا  ایرانی  های  فیلم  جشنواره 

یکشنبه دوم ژوئن ادامه دارد.

ششمین فستیوال فیلم ایرانی ....                          از صفحه 5

مرتضی کالنتریان مترجم برجسته خودکشی کرد
ترجمه های  میان  =از 
به  می توان  کالنتریان 
در  زنی  »سیمای  رمان های 
از هانریش بل،  میان جمع« 
»وجدان زنو« از ایتالو اسووو، 
از  جوجه تیغی«  »ظرافت 
»نقطه  و  باربری  موریل 
آنتونیس از  ضعف« 

ساماراکیس اشاره کرد.
مرتضی کالنتریان مترجم و حقوقدان 
 ۸۷ سن  در  پیش  ساعاتی  برجسته، 
سالگی دست به خودکشی زد. منابع 
طبقه  از  را  خود  وی  نوشتند  داخلی 
دوازدهم ساختمان محل سکونتش در 
خیابان بهجت آباد تهران به پایین پرتاب 

کرده است.
مرتضی کالنتریان مترجم و حقوقدان 
 ۸۷ سن  در  پیش  ساعاتی  برجسته، 
به خودکشی  تهران دست  سالگی در 
داخلی  خبری  منابع  که  آنگونه  زد. 
نوشته اند، وی صبح امروز یکشنبه 12 
دوازدهم  طبقه  از  را  خود  خردادماه 
در  خود  زندگی  محل  ساختمان 

بهجت آباد به پایین پرتاب کرد.
دالیل اقدام به خودکشی و جزئیات 

رسانه های  در  هنوز  آن  به  مربوط 
اینکه  اما  است.  نشده  منتشر  داخلی 
رو  به شدت  ایران  در  خودکشی  آمار 
به افزایش و حتی در بین نوجوانان و 
جوانان نیز عمومیت یافته است، موضوع 

جدیدی نیست.
کالنتریان آثار برجسته ای در زمینه  ی 
فلسفه  و  حقوق  سیاسی،  رمان های 
سیاسی و حاکمیت و روابط بین الملل 

را به فارسی برگردانده است.
از میان ترجمه های کالنتریان می توان 
میان  در  زنی  »سیمای  رمان های  به 
زنو«  »وجدان  بُل،  هانریش  از  جمع« 

از ایتالو اسووو، »ظرافت جوجه  تیغی« 
از  ضعف«  »نقطه  و  باربری  موریل  از 

آنتونیس ساماراکیس اشاره کرد.
چون  کالنتریان  کتاب های  اغلب 
»سیمای زنی در میان جمع« با مشکل 
و  بود  مواجه  سانسور  و  چاپ  تجدید 
این مترجم برای انتشار ترجمه هایش 

می بایست سال ها در انتظار بماند.
کالنتریان با ترجمه آثار نویسندگانی 
چون ایتالو اسوو نویسنده رمان »وجدان 
زنو«، کلود تییه نویسنده رمان »دایی 
ساماراکیس  آنتونیس  بنژامن«،  من 
مانوئل  و  ضعف«  »نقطه  رمان  خالق 
واسکز مونتالبان نویسنده »منم فرانکو«، 
آنها را در ایران به عالقمندان ادبیات و 

کتاب معرفی کرد.
کالنتریان که دانش آموخته  حقوق از 
فرانسه بود و سال ها به قضاوت و سپس 
به وکالت اشتغال داشت، آثاری چون 
ژان ژاک  از  اجتماعی«  »قراردادهای 
از  قتل«  پرونده  یک  »بررسی  روسو، 
روابط  در  زور  »نقش  فوکو،  میشل 
بین الملل« از آنتونیو کاسسه ، »بشریت 
و حاکمیت ها« از ونیک شمیلیه ژانرو و 
»ادبیات و حقوق« از فیلیپ مالووی را 
برای خوانندگان حوزه حقوق به فارسی 

برگردانده است.

مرتضی کالنتریان مترجم و 
حقوقدان

به بازی در زمین خود بکشانند. ادعای 
بازداشتن  برای  دموکرات ها  تالش 
تهران از گفتگو با دولت ترامپ تا پایان 
صحت  اگر  او،  ریاست جمهوری  دوره 
در  کردن  بازی  مصداق  باشد،  داشته 

زمین دموکرات ها است.«
آمده،  یادداشت  این  از  بخشی  در 
»این بازی وقتی شکلی خطرناک پیدا 
مفروضاتی  به  می بینیم  که  می کند 
متکی است که معلوم نیست به وقوع 

بپیوندند.
ترامپ  نیست  معلوم  آنکه  نخست 
پست ریاست جمهوری را در دور دوم 
آنکه  دوم  کند.  واگذار  دموکرات ها  به 
نامزدی  کنون  تا  که  دموکرات هایی 
خود را اعالم کرده اند، مواضع متفاوتی 
که  به گونه ای  دارند؛  برجام  قبال  در 
جو  جمله  از  بقیه،  ساندرز  از  غیر 
مشروط  بازگشت  خواهان  بایدن، 
موجب  همین  که  هستند  برجام  به 
پیچیده تر شدن موضوع می شود. سوم 
آنکه معلوم نیست اگر حزب دموکرات 
هم برنده انتخابات 2020 شود، موضع 
حفظ  برجام  برابر  در  را  خود  کنونی 

کند!«
و  تحلیلگران  سوی  از  احتمال  این 
ناظران غربی نیز مطرح شده به ویژه 
آنکه تا دو سال دیگر، وضعیت جامعه 
و  نیست  پیش بینی  قابل  نیز  ایران 
از  اعم  جهانی  جامعه  نیست  معلوم 
اروپا و روسیه و چین و آمریکا، شامل 
هر دو حزب، برای حل مشکالت در 
تحمل  به  حاضر  همچنان  خاورمیانه 
ایران  در  اسالمی  جمهوری  نظام 

باشند!
 19( مه  ماه  نهم  ترامپ،  دونالد 
گفته  نظر  اظهار  یک  در  اردیبهشت( 
بود، »می دانید دوست دارم درباره ایران 
چه اتفاقی بیفتد؟ دوست دارم به من 
زنگ بزنند. می دانید که جان کری با 
زیاد صحبت می کند. جان کری  آنها 
نزنند!«  زنگ  ما  به  می گوید  آنها  به 
زنگ نزدن زمامداران ایران به ترامپ، 
همانطور که شرق نوشته، یعنی بازی 
زمین  در  اسالمی  جمهوری  کردن 
به  توجه  با  آنکه  بدون  دموکرات ها 
ترامپ  دولت  اقتصادی  موفقیت های 
در آمریکا، آنها اصال شانس بازگشت به 
قدرت را در سال 2020 داشته باشند!

=این دو کودک در اتومبیل 
بودند  خانوادگی  سارقان 
قرار  گلوله  اصابت  مورد  که 

می گیرند.
=پنج نفر دیگر در جریان 
این سرقت بازداشت شدند.

=پلیس می گوید از قربانی 
شدن این دو کودک متاسف 

است.
 1۵ چهارشنبه  دیروز  شامگاه 
در شهرستان  روستایی  در  خردادماه 
فراهان، دو کودک از فرزندان سارقان 
گریز  و  تعقیب  جریان  در  برق  سیم 
پلیس  گلوله  هدف  انتظامی،  نیروی 
نیروی  شدند.  کشته  و  گرفتند  قرار 

هوا  می گوید  اراک  استان  انتظامی 
حامل  اتومبیل  داخل  و  بوده  تاریک 

این کودکان دیده نمی شده است.
مرکز  از  ایلنا  آنگونه که خبرگزاری 
اطالع رسانی فرماندهی انتظامی استان 
دیروز  شامگاه  کرده،  گزارش  مرکزی 
چهارشنبه 1۵ خردادماه ساعت 2۳، 
با  پلیس  گریز  و  تعقیب  جریان  در 
سارقان سیم برق در یکی از روستاهای 
هدف  کودک  دو  فراهان،  شهرستان 

گلوله قرار گرفته و کشته شدند.
اجتماعی  معاون  خلجی  محمود 
مرکزی  استان  انتظامی  فرماندهی 
به  توجه  با  »متأسفانه  است:  گفته 
داخل  نبودن  و مشخص  هوا  تاریکی 
خودرو، دو نفر از فرزندان اعضای این 
اصابت  مورد  خانوادگی  سرقت  باند 
از  را  و جان خود  قرار گرفتند  گلوله 

دست دادند.«
اطالعات دیگری درباره این کودکان 
از  اتومبیل  راننده  و  آنها  خانواده  و 
نشده  منتشر  انتظامی  نیروی  سوی 

است.
بر اساس گزارش فرماندهی انتظامی 
استان مرکزی، این دو کودک داخل 

و  تعقیب  در  کودک  دو 
گریز پلیس کشته شدند؛

 فرزنداِن سارقان 
سیم برق!

بودند که به صورت  اتومبیل سارقان 
خانوادگی دست به سرقت زده بودند. 
و  با وجود هشدارها  که  گفته  پلیس 
عالئم بازدارنده سارقان توقف نکرده اند 
تیر  شلیک  اینکه  از  پس  ماموران  و 
هوایی هم مانع گریز گروه سارق نشده 
بود، به سمت اتومبیل شلیک کرده اند.

در این عملیات، پنج سرنشین دیگر 
بازداشت شده اند و یک  اتومبیل  این 
قبضه کلت کمری، یک دستگاه شوکر 
و چندین  ابزارآالت سرقت  همراه  به 
از  شده  سرقت  برق  سیم های  کالف 

آنان کشف شد.
بر اساس این گزارش، پرونده قضایی 
مراحل  و  شده  تشکیل  سرقت  این 

قانونی آن در حال انجام است.
استان  پلیس  اطالع رسانی  مرکز 
این کودکان  قربانی شدن  از  مرکزی 
تاسف  ابراز  پلیس  عملیات  این  در 

کرده است.
سرقت کابل و برق  در مناطق محروم 
این  و  دارد  رواج  کشور  تنگدست  و 
پیامدهایی  زندان،  بر  سرقت ها عالوه 
چون قطع دست و حتی مرگ در پی 

دارد.
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=»حلقه  الریجانی« متشکل 
در  وی  که  افرادی  از  است 
فلسفه   گروه  چهار حوزه ی 
و  سپاه  تهران،  دانشگاه 
شورای امنیت ملی، مدیریت 
جمهوری  سیمای  و  صدا 
شورای  مجلس  و  اسالمی، 
اسالمی با آنها بطور مستمر 

کار کرده است.
=مدیران جمهوری اسالمی 
کمیته  و  سپاه  از  اکثرا  که 
اولین  می آمدند  و حراست 
اسالمی  برای  اقدامشان 
از مراکز  کردن، حذف زنان 

دولتی و آموزشی بود.
=این حلقه برخالف »حلقه  
فکری  حلقه ی  یک  کیان« 
یا ایدئولوژیک نیست بلکه 
یک حلقه ی امنیتی- نظامی 
است  بوده  کار«  »فرهنگی 
مستحکمی  با  پیوند  که 
فاشیست  ایدئولوگ های 
دانشگاه  فلسفه ی  در گروه 

تهران داشت.
دوره ی خاتمی  در  =حتی 
به  دستی  اصالح طلبان 
الریجانی ها  که  مقاماتی 

داشتند نزدند.
مجید محمدی - با گذر اصالح طلبان 
از حسن روحانی به علت ناکارآمدی و 
فساد بی سابقه، آنها به دنبال پیدا کردن 
یک امنیتی دیگر برای هم پیمانی در 
ساختار قدرت برای انتخابات ریاست 
جمهوری آینده هستند. آنها می دانند 
در  دهه ها  برای  الریجانی  صادق  که 
مجمع تشخیص مصلحت جا خوش 
خواهد کرد و برادران دیگر الریجانی 
مقامات  در  حکومتی  کاست  در  نیز 
در  حتی  ماند.  خواهند  باال  اجرایی 
دوره ی خاتمی  اصالح طلبان دستی به 
مقاماتی که الریجانی ها داشتند نزدند 
چون می دانستند بدون داشتن رابطه 
)مثل  نزدیکانشان  و  خانواده  این  با 
مصطفی محقق داماد، احمد توکلی و 
علی مطهری( دشوار می توان سهمی  
همین  به  کرد.  حفظ  را  قدرت  از 
در  عطریانفر  محمد  که  است  دلیل 
مصاحبه ای در مورد نامزدی وی برای 
می گوید:   ۱۴۰۰ جمهوری  ریاست 
این  به  اصالح طلب  دوستان  »اگر 
اجماع برسند همگی وظیفه داریم تا 
اما  کنیم،  حمایت  الریجانی  آقای  از 
بهتر بود سؤال را به این شکل طرح 
کنید که آیا اصالح طلبان درباره وی به 

اجماع می رسند؟ بله محتمل است.«
اعضای  از  همیشه  که  الریجانی 
تمامیت خواه  و  اقتدارگرا  جناح  موثر 
حکومت، جانشین ستاد سپاه و دبیر 
بوده چند سالی  ملی  امنیت  شورای 
است که با بسته بندی جدید میانه رو 
و اعتدالگرا به جامعه ی ایران فروخته 
نوع  این  با  اصالح طلبان  و  می شود 
از  برخی  نداشته اند.  مشکلی  معرفی 
اصالح طلبان و »میانه روها« در مجلس 
دهم بجای عارف برای هر چهار سال 
به علی الریجانی برای ریاست مجلس 
رأی دادند. رأی الریجانی به محدود 
به  مجلس  عضویت  دوره های  شدن 
سه دوره در حالی که وی سه دوره اش 
در سال جدید پایان می یابد نشانه ای 
است از اینکه الریجانی در پی مقامی  
دیگر در این نظام است چون مقامات 
فکر  به  معموال  اسالمی  جمهوری 

بازنشستگی سیاسی نیستند.
حلقه ها و محافل قدرت

حلقه های  گذشته  دهه ی  دو  در 
مثل  ایران  در  سیاسی  مختلف 
محوریت  )با  نیویورک  حلقه ی 
محمدجواد ظریف(، حلقه ی اصفهان 
)با محوریت غالمحسین کرباسچی(، 
محوریت هاشمی   )با  کرمان  حلقه ی 

نیاوران  حلقه ی  جهانگیری(،  بعد  و 
)با محوریت حسن روحانی(، حلقه ی 
کیان )با محوریت سعید حجاریان( و 
مانند اینها به جامعه ی ایران معرفی 
عضو  افراد  سیاسی  ارتباطات  و  شده 
تبیین  تا حدی  محافل سیاسی  این 
شده اما از حلقه ی امنیتی- تبلیغاتی 
به  ظرفیت  بالقوه  که  الریجانی  علی 
دست گرفتن قوه ی مجریه را در ایران 

دارد کمتر سخن گفته شده است.
با قرار گرفتن هر یک از چهره های 
رئیس  مقام  در  اسالمی  جمهوری 
دولت باید منتظر برآمدن نزدیکانشان 
به مقامات مختلف بود. برای آشنایی 
با مقامات دولتی زیر رئیس دولت در 
دولت محتمل علی الریجانی باید دید 
سال  چهل  در  وی  نزدیکان  حلقه ی 
گذشته چه کسانی بوده اند. این همان 
حلقه ای است که کامال مورد اعتماد 
جریان  برای حذف  و  بوده  خامنه ای 
اصالح طلب )قبل از رام شدن کامل به 
دست قوای قهریه( برنامه هایی چون 
»عصر  فیلم  و  »چراغ«  و  »هویت« 

عاشورا« را در پرونده ی خود دارد.
است  متشکل  الریجانی  حلقه ی 
حوزه ی  چهار  در  وی  که  افرادی  از 
سپاه  تهران،  دانشگاه  فلسفه ی  گروه 
و شورای امنیت ملی، مدیریت صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی، و مجلس 
مستمر  بطور  آنها  با  اسالمی  شورای 
حلقه  این  اعضای  است.  کرده  کار 
تنها مدیران زیردست در دیوانساالری 
چون  نیستند  اسالمی  جمهوری 
و  عقالنی  روابط  اساس  بر  نظام  این 
کار  دیوانساالرانه  و  شایسته ساالری 
نمی کند. ده ها و بلکه صدها حلقه این 
مدیران را به هم وصل می کند و روابط 
تجاری و خانوادگی پیوندهای سیاسی 
افراد  این  است.  ساخته  مستحکم  را 
غیر از روابط نزدیک با علی الریجانی 
پیوستگی هایی  یکدیگر  با  نیز  خود 

داشته اند.
عبدالرضا رحمانی فضلی

ریاست  دوران  از  فضلی  رحمانی 
سیمای  و  صدا  سازمان  بر  الریجانی 
جمهوری اسالمی به حلقه ی نزدیکان 
دوره  این  در  او  پیوست.  الریجانی 
معاونت های  و  قائم مقامی   پُست  در 
متعدد این سازمان قرار گرفت )معاون 
برنامه ریزی، امور مجلس و سیاسی( و 
با الریجانی به شورای امنیت ملی رفت 
و در آنجا نیز قائم مقام و معاون امور 

فرهنگی و رسانه ای بود.
به  می توان  را  او  روحانی  دولت  در 
عنوان وزیر کشور حلقه ی واسط میان 
به  دانست  الریجانی  علی  و  روحانی 

هیچ  در  الریجانی  علی  که  گونه ای 
نگرفته  قرار  دولت  برابر  در  موردی 

است.
روح اهلل عالمی

او از دوستان نزدیک حداد عادل و 
و  گرمابه  رفقای  از  و  الریجانی  علی 
عالمی   بود.  اهلل وردی  محمود  سونای 
مدرک  به  الریجانی  علی  همانند 
تهران  دانشگاه  از  فلسفه  دکترای 
مزین شد تا اساتید فاشیست مسلک 
این بخش مثل رضا داوری )در سنت 
احمد فردید( خدمت خود را به قوای 

قهریه ی نظام انجام داده باشند.
روح اهلل عالمی

عالمی  با سرقت علمی  و سرهم بندی 
کتابی در باب منطق، رساله ی دکترای 
خود را تنظیم کرد تا بعدا به عنوان 
فلسفه  گروه  در  علمی   هیئت  عضو 
دانشگاه تهران در کنار استادی اسمی  
شود.  گرفته  کار  به  الریجانی  علی 

محمدجواد الریجانی نیز در این بخش 
»ظاهرا« درس می داد )البته با غیبت 
هیچگونه  بدون  و  جلسات  در  مدام 
علمی   سرقت  جایزه ی  آمادگی(. 
نوشتن  که  بود  آن  کمیته  این عضو 
توسط  دبیرستان  سوم  منطق  کتاب 
حداد عادل در زمانی که معاون وزیر 
درسی  کتاب های  تدوین  در حوزه ی 
بود به وی سپرده شد. او در دوره ای 
تحت  درسی  کتاب های  سازمان  در 
عالمی   می کرد.  کار  عادل  نظر حداد 
تهران  دانشگاه  فلسفه ی  گروه  در 

مثل  اسالمی  فاشیست های  )مجمع 
محمدرضا ریخته گران( ارتقا یافت اما 
بعدا با روابطی که از گذشته با آموزش 
و پرروش داشت به صندوق ذخیره ی 

فرهنگیان پیوست.
روح اهلل عالمی  از اعضا و رئیس هیئت 
مدیره ی صندوق ذخیره ی فرهنگیان 
بود  و آنقدر با مقامات باالتر رابطه ی 
تنگاتنگی داشت که بعد از تغییر شش 
عضو هیئت مدیره در جریان استیضاح 
وزیر آموزش و پرورش )فانی( در مقام 
باقیمانده ی  منابع  ماند.  باقی  خود 
صندوق می تواند در خدمت تبلیغات 

علی الریجانی قرار گیرد.
محمود اهلل وردی

اهلل وردی از دوران کار در کمیته های 
انقالب با نیروهای سپاهی آشنا شد و 
این آشنایی ها به دوران دانشجویی و 
یافت.  بسط  دولتی  نهادهای  در  کار 
الریجانی  علی  دوستان  از  اهلل وردی 

در  فلسفه  لیسانس  فوق  دوره ی  در 
دانشگاه تهران بود. بعد از اینکه علی 
بجای  خامنه ای  توسط  الریجانی 
خاتمی به وزارت ارشاد رسید اهلل وردی 
به مدیریت کلی مرکز آموزش رسانه ها 
در وزارت ارشاد منصوب شد در حالی 
که حتی یک روز در یک رسانه کار 
تبلیغات  تفاوت  شاید  و  بود  نکرده 
و  خبر  دروازه بانی  یا  آگاهی رسانی  و 
از  او بعد  سانسور را متوجه نمی شد. 
رفتن الریجانی از ارشاد با روابطی که 
با سرداران سپاه داشت به تربیت بدنی 

رفت. زمانی که دوستان وی به صندوق 
نیز  او  رسیدند  فرهنگیان  ذخیره ی 
بدون هیچگونه سابقه ی کار بانکی بر 
سر سفره ی معلمان نشست و از خوان 
گسترده ی این نهاد بی حساب و کتاب 
در  که وی  دورانی  در  برخوردار شد. 
این صندوق کار می کرد اختالسی در 
اندازه ی ۱۵ هزار میلیارد تومانی صورت 
گرفت. حدود ۷۸۸میلیون تومان تحت 
عنوان پاداش و حق الجلسه، بدون هیچ 
مجوز یا دستوری از سوی هیات امنای 
صندوق به مدیران پرداخت شد. هنوز 
و  امنیتی  نیروهای  تک  تک  نقش 
سپاهی سابق که بر سر این صندوق 
دولت  و  نشده  روشن  گرفتند  قرار 
روحانی موضوع این صندوق را به زیر 

قالی فرستاد.
زن ستیز  مدیران  همه ی  مثل 
جمهوری اسالمی از اقدامات اهلل وردی 
از  زنان  حذف  برای  ابتدایی  تالش 
شرکت در دوره های روابط عمومی  در 
مرکز آموزش رسانه ها بود و وقتی در 
این کار موفق نشد، زنان فارغ التحصیل 
در  استخدام  از  را  مرکز  این  از  شده 
دولتی  سازمان های  عمومی   روابط 
محروم کرد. مدیران جمهوری اسالمی 
که اکثرا از سپاه و کمیته و حراست 
برای  اقدامشان  اولین  می آمدند 
مراکز  از  زنان  حذف  کردن،  اسالمی 

دولتی و آموزشی بود.
حسین انتظامی

از سازمان صدا و سیمای  انتظامی 
جمهوری اسالمی به حلقه ی نزدیکان 
روزنامه ی  و  پیوست  الریجانی  علی 
به  وی  مدیریت  تحت  را  جم  جام 
راه انداخت. گزارش کمیسیون تحقیق 
و تفحص مجلس در باره فساد مالی 
۵۳۰ میلیارد تومانی در سازمان صدا 
و سیما در صحن مجلس ششم قرائت 

شد.
با رفتن الریجانی به شورای امنیت 
ملی با او به این نهاد رفت و سخنگوی 
مدیریت  هم  دوره  یک  در  بود.  آن 
عهده ی  بر  را  همشری  نشریات 
از  اهلل وردی  محمود  گذاشتند.  وی 
آموزش  مرکز  در  انتظامی  حسین 
به عنوان کارشناس و معلم  رسانه ها 
استفاده می کرد. او در دوران روحانی 
ارشاد  وزارت  مطبوعاتی  معاونت  به 
رسید. انتظامی مدیر مسئول وبسایت 
»خبرآنالین« هم بوده که به وبسایت 
در  او  است.  مشهور  الریجانی  علی 
کمیته ی  مسئول  سال ۸۴  انتخابات 

رسانه ا ی علی الریجانی بود.
کاظم جاللی

او از فارغ التحصیالن دانشگاه »امام 

صادق« است که با ورود الریجانی به 
جمهوری  سیمای  و  صدا  و  سازمان 
به مدیران  آنها  از  اسالمی صدها تن 
و برنامه سازان رادیو و تلویزیون تبدیل 
به  تمامه  به  را  این سازمان  تا  شدند 
بوق تبلیغاتی خامنه ای و دستگاه های 

امنیتی تبدیل کنند.
تلویزیون  چهار  کانال  در  جاللی 
برنامه »اندیشه ها« را اجرا می کرد. او از 
بنیانگذاران بسیج دانشجویی و سال ها 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  عضو 
بوده. جاللی از سال ۱۳۷۶ تا ۷۹ عضو 
دفتر بازرسی خامنه ای هم بوده است. 
در دوره ی نهم مجلس او از طرف علی 
الریجانی به ریاست مرکز پژوهش های 

مجلس منصوب شد.
بهروز نعمتی

به  مجلس  نهم  دوره ی  از  نعمتی 
الریجانی  علی  به  نزدیک  حلقه های 
پیوست. او آنقدر به الریجانی نزدیک 
حزب  به  مشهور  حزب  که  است 
را  ایران(  ملت  رفاه  )حزب  الریجانی 

کلید زده است.
بهروز نعمتی در پیوند دادن الریجانی 
با اصالح طلبان نقش جدی داشته و 
»بیعت  برای  وی  نامزدی  در صورت 
وی  نزدیک  همکاران  از  نیز   »۱۴۰۰
بود. سابقه ی فرمانداری شهر  خواهد 
بیجار نشان می دهد که او تا چه حد 
به مقامات امنیتی نزدیک بوده است 
چون در استان کردستان مقامی  بدون 
نیروهای  و  با سپاه  کسب هماهنگی 

امنیتی تعیین نمی شود.
نزدیک  حلقه ی  از  نیز  افرادی 
مثل  شده اند  خارج  رده  از  الریجانی 
وزارت  در  وی  )همکار  ُکردان  علی 
ارشاد و تلویزیون و قهرمان تقلب در 

مدرک سازی(.
نقش و کارکرد این حلقه

چنانکه می بینید این حلقه یکی از 
جناح  دهنده ی  تشکیل  حلقه های 
راست یا اصولگرایان است که در سه 
جمهوری  در  کلیدی  نقش  موضوع 

اسالمی بازی کرده است:
و  مستقل  مطبوعات  سرکوب   )۱
نیمه مستقل که ظرفیت باالیی برای 
تغییر فضای سیاسی در ایران داشت 
متوالی  محاکمات  با  این ظرفیت  اما 
بسته شدن صدها  و  زندان  احکام  و 

نشریه از کف رفت.
۲( شکل دادن به ماشین تبلیغاتی 
مورد نظر خامنه ای و هدایت همه ی 
جمله  از  جهت  این  در  دستگاه ها 
مطبوعات،  دولتی،  تلویزیون  و  رادیو 
سازمان کتاب های درسی، و مؤسسات 
شکل گیری  از  پیش  الریجانی  نشر. 
مؤسسه ی اوج، رادیو تلویزیون دولتی 
را به غالم حلقه به گوش دستگاه های 
در  کرد.  تبدیل  نظامی  و  امنیتی 
تلویزیونی  اعترافات  مدام  وی  دوران 
و برنامه هایی برای پرونده سازی علیه 

منتقدان از این جعبه پخش می شد.
که  خامنه ای  رهبری  تحکیم   )۳
در آغاز بسیار متزلزل بود با مدیریت 

بخش تبلیغاتی نظام.
این حلقه برخالف »حلقه ی کیان« 
ایدئولوژیک  یا  فکری  حلقه ی  یک 
امنیتی-  حلقه ی  یک  بلکه  نیست 
که  بوده  کار«  »فرهنگی  نظامی 
ایدئولوگ های  با  مستحکمی   پیوند 
فاشیست )شاگردان فردید( در گروه 
و  داشته  تهران  دانشگاه  فلسفه ی 
منویات امنیتی- نظامی ها را در بخش 
فرهنگ به پیش می برده است. همینها 
بودند که ته مانده های بخش فرهنگ 
کشور را به زائده ی بخش تبلیغات و 
و  سازمان سرکوب  در خدمت  کامال 
نظام  به  و  دادند  قرار  خامنه ای  علی 
کرده اند.  شایانی  »خدمت«  سرکوب 
این حلقه به خاطر وفاداری تام و تمام 
به علی خامنه ای و حضور چهل ساله 
در نهادهای تبلیغاتی و امنیتی مورد 
اعتماد »نظام« است و ظرفیت باالیی 
قوه ی  زمام  گرفتن  دست  به  برای 
مجریه در کشور در سال ۱۴۰۰ دارد 
)البته در صورت تدوام رژیم تحقیر و 

فالکت عمومی  تا آن سال(.

حلقه ی امنیتی 
علی الریجانی 

دارد اسب ریاست 
جمهوری را برای 

وی زین می کند

بهروز نعمتی و علی الریجانی

روح اهلل عالمی

علی جنتی، علی الریجانی و حسین انتظامی

عبدالرضا رحمانی فضلی و علی الریجانی

والدیمیر پوتین و علی الریجانی

کاظم جاللی و علی الریجانی
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