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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

در ایراِن امروز، کرامِت 
سالمندان نیز پایمال می شود

و  ی  د قتصا ا ب  مطلو نا ضعیت  و
شده  موجب  یران  ا در  اجتماعی 
نقاط  در  اعتراضی  تجمعات  همواره 
از  یکی  شود.  برگزار  ایران  مختلف 
اجتماعی که در سال های  گروه های 

دیده  اعتراضی   تجمعات  در  اخیر 
می شود سالمندان هستند که در کنار 
کارگران و آموزگاران و کشاورزان و 
سر  دادخواهی  فریاد  اصناف  دیگر 

می دهند.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

 در صفحه ۲

سرمقاهل

ایدز و اعتیاد در روستاایران، جامعه ی در حال گذار
عمق انحطاط در مدیریت اجتماعی

اهالی  اعتراضی  تجمع  از  ویدئوهایی  با  همراه  خبری  گذشته  هفته 
روستای چنارمحمودی در مقابل فرمانداری لردگان و ساختمان مرکز 
بهداشت این روستا در استان چهارمحال و بختیاری در ارتباط با ابتالی 

۲۰۰ روستایی به بیماری ایدز مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 
از آنجا که موضوع خبررسانی در ایران امروز خود یک معضل به شمار 
کانال های  از  واقعی  اطالعات  که  انتظار داشت  نمی توان  می رود، پس 
انتظار  نمی توانند  نیز  مسئول  مقامات  برسد.  جامعه  گوش  به  رسمی 
داشته باشند که به شایعات و خبرهای نادرست دامن زده نشود! در 
مورد این رویداد خاص اما هر علت و دلیلی درباره این ابتالی فله ای 
وجود داشته باشد، یک واقعیت را نمی توان انکار کرد: عمق انحطاط در 
امر خطیر مدیریت از باالی نظام در پایتخت چندین میلیونی گرفته تا 
روستایی چندصد نفره که مراقبت و تأمین آن به مراتب از واحدهای 

کالن آسان تر است! 
دادگستری  دارد.  جریان  مسئول  نهادهای  در  رویداد  این  بررسی 
استان پرونده قضایی تشکیل داده و یک بهیار نیز در رابطه با استفاده 
را  موضوع  این  بهداشت  وزارت  شده.  دستگیر  آلوده«  »سرنگ  از 
این وزارتخانه درباره شناسایی و درمان  تکذیب و اعالم کرده خود 
و  بهداشت  کمیسیون  رئیس  دیگر  سوی  از  می کند.  اقدام  بیماران 
درمان مجلس شورای اسالمی وجود »کانون خطر« و انجام آزمایش ها 
و ابتالی چندین نفر از اهالی این روستا به ویروس ایدز را تأیید کرده. 
دانشگاه علوم پزشکی استان نیز موضوع را تأیید و حتی اعالم کرده 
که از یک ماه پیش این موضوع تحت بررسی است! همه اینها بجای 
خود؛ اما به گفته ی یک نماینده مجلس »پشت پرده هم یک مسائلی 
است که نمی توان آن را بیان کرد!« به این ترتیب موضوعات »پشت 
خبررسانی  در  شفافیت  عدم  و  سانسور  به  می بایست  نیز  را  پرده« 
اجتماعی  و خطرناک  ناهنجار  به شدت  پدیده ی  یک  مورد  در  آنهم 
اضافه کرد.این نماینده که به دلیل همین عدم شفافیت معلوم نیست 
به چه دلیل مسئله »امنیتی« را در ابتالی روستاییان به »ایدز« مطرح 
می کند، گفته »ماجرا امنیتی نیست ولی ظاهرا در این روستا ۲3۶ نفر 

معتاد هستند!«
دلیل این ابتالی فله ای هر چه باشد، عمق فاجعه اینجاست: ۲3۶ معتاد 
در روستایی که بنا بر دلیل این ابتالی فله ای هر چه باشد، عمق فاجعه 
بر سرشماری سال 138۵  بنا  اینجاست: ۲3۶ معتاد در روستایی که 
فقط 13۲۹ نفر جمعیت داشته و حاال ۲۰۰ مبتال به ایدز نیز دارد! چنین 
رویداد غم انگیزی را چه می توان نامید جز انحطاط در مدیریت اجتماعی 
و گسترش ناهنجاری هایی که تا قلب روستاهای کشور پیش رفته و 

 پیشگیری آنها از وظایف حکومت  و دولت  است.

=هر آلترناتیو سیاسی، اگر می خواهد با موفقیت به سود مردم ایران عمل کند، باید یک سیاست آلترناتیو متکی بر زنان 
و جوانان برای ارائه به جامعه و جهان داشته باشد.

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کيهان منتشر کرد :

محمدجعفر منتظری:
 فیفا طبق چه قانونی ما را ملزم به راه 

دادن زنان به ورزشگاه ها می کند؟
****

شکست  و  پیکر«  و  بی در  »فدراسیون 
والیبال ایران از روسیه در اولین مسابقه 

جام جهانی ۲۰1۹
****

آزادی نوشیدن مشروب برای تماشاچیان 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

****
سفر هیأت عالیرتبه فیفا به تهران برای نظارت 
بر حضور بانوان در مسابقه ایران و کامبوج
در صفحه 1۰

مطالبه ی ده اقدام ضروری از دولت های دمکراتیک و جوامع باز:

 برنامه ی پیشنهادی روابط 
خارجی مخالفان

زنان در مسابقه والیبال ایران و قطر در تهران؛ ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹
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وضعیت نامطلوب اقتصادی و اجتماعی 
در ایران موجب شده همواره تجمعات 
اعتراضی در نقاط مختلف ایران برگزار 
شود. یکی از گروه های اجتماعی که در 
اعتراضی   اخیر در تجمعات  سال های 
دیده می شود سالمندان هستند که در 
کنار کارگران و آموزگاران و کشاورزان 
سر  دادخواهی  فریاد  اصناف  دیگر  و 

می دهند.
و  منسجم  برنامه  هیچ  که  آنجا  از 
حمایتی  شبکه  ایجاد  برای  کارآمدی 
در حوزه اجتماعی از سالمندان وجود 
نارضایتی  ایجاد  ندارد، همین موجب 
از  است.  شده  قشر  این  در  عمومی 
دو  یکی  طی  سالمندان  دیگر  سوی 
سال گذشته بحران معیشتی سختی 

را نیز تحمل می کنند.
مشکالت سالمندان ایران از آنجا اهمیت 
ویژه دارد که جمعیت آنان هم اکنون 
قابل توجه شده و با توجه به تغییرات 
جمعیتی در ایران در سال های آینده 
خواهد  روبرو  چشمگیری  افزایش  با 
شد. در همین رابطه سعید نمکی وزیر 
مناسبت  به  که  نشستی  در  بهداشت 
اکتبر، روز جهانی سالمندان، در  اول 
تهران برگزار شد گفت که  ۸.3 درصد 
جمعیت کشور سالمندان هستند که 
این آمار در سالیان آینده به باالی 1۶ 
درصد و سرانجام به بیش از 3۰ درصد 
خواهد رسید. وزیر بهداشت افزود که 
به  نسبت  سالخورده  زنان  جمعیت 
مردان سالخورده در حال افزایش است.

سازمان  رئیس  نا   دا قبادی  وحید 
بهزیستی کشور نیز با تأکید بر اینکه 
درصد جمعیت سالمندی در سال های 
آینده افزایش پیدا خواهد کرد، گفته 
است که اگر امروز جمعیت سالمندان 
1۰ درصد جامعه است در سال 1۴3۰ 
درصد   ۲۶ از  بیش  به  جمعیت  این 

خواهد رسید.
سالمندی  دوره  در  که  آنجا  ز  ا
بیماری های جسم و روان افزایش پیدا 
می کند، این قشر نیازمند حمایت های 
سازمان یافته برای سپری کردن آخرین 
مرحله از عمر خود در آرامش نسبی 

است.
محورهای  از  یکی  سالمندان  آرامش 
مهم برنامه ریزی خدمات اجتماعی از 
حال  در  کشورهای  دولت های  سوی 

توسعه و همچنین پیشرفته است.
 ، ل ستقال ا متحد  ملل  ن  ما ز سا
و  خودسازی  قبت،  مرا مشارکت، 

قطعنامه ای  در  را  سالمندان  کرامت 
به  عنوان  اصولی برای حمایت از آنها 

در نظر گرفته است.
جالب اینکه مقامات جمهوری اسالمی 
نداده اند  مثبت  رأی  قطعنامه  این  به 
که این بدان معناست که آنها از زیر 
از  حمایت  برای  بین المللی  تعهد  بار 
سالمندان شانه خالی کرده اند. این در 
حالیست که در قانون اساسی کنونی 
ایران نیز به حقوق سالمندان پرداخته  
شده و از یک دهه پیش منشور حقوق 
سالمندان هم تصویب شده است! در 
»در  است:  آمده  منشور  این   ۵ ماده 
مالی  توانایی  و  درآمد  که  صورتی 
سالمند کفایت رفع نیازهای او را نکند 
باید از حمایت رفاهی قانونی بهره مند 

شود.«
ماده 9 این منشور نیز افزوده است که 
»سالمند مثل هر گروه سنی دیگر باید 
دسترسی به مراقبت های خاص داشته 
تمامی  شامل  مراقبت  این  که  باشد 
الزم  توانبخشی  و  پزشکی  خدمات 
می باشد. تجهیز مؤسسات توانبخشی و 

بیمارستان ها با نیازهای خاص سالمند 
از وظایف دولت است.«

در ماده ۲ این منشور نیز می خوانیم: 
و  خصوصی  فضای  از  »برخورداری 
ویژه سالمند می بایست در  اجتماعی 
نظر  مد  توانبخشی  و  درمانی  مراکز 

قرار گیرد.«
دولتمردان  که  آنجا  از  اینهمه  با 
خاصی  استعداد  اسالمی  جمهوری 
در  بی عمل  طرح های  تصویب  در 
جدا  نتیجه  در  دارند،  حوزه ای  هر 
و  اساسی   قانون  در  موجود  مفاد  از 
منشور حقوق سالمندان که روی کاغذ 
ملی  سند  از  صحبت  حاال  مانده اند، 
اولیه  مراحل  در  که  است  سالمندان 

نگارش و تنظیم بسر می برد!
همه اینها در حالیست که هیچ سازمان 
مسئولیت  مشخص  بطور  نهادی  یا 

در  سالمندان  مشکالت  به  رسیدگی 
ایران را به عهده ندارد و همین موضوع 
و  تنها  ایران  سالمندان  شده  موجب 
نیازمند به حمایت های مالی و درمانی 

با وضعیتی اسفبار روبرو شوند.
محمدعلی همتی عضو هیئت مدیره 
است  گفته  اجتماعی  تأمین  سازمان 
هزینه های  و  پزشک  به  مراجعه  که 
سنین  برابر  سه  سالمندان  درمانی 
قبل از سالمندی است. همتی افزوده 
است که پس از ۶۵ سالگی، بیشترین 
سالمتی  حفظ  بر  سالمندان  دغدغه 

معطوف است.
سالمندان  درمانی  بیمه های  وضعیت 
سالمندان  ویژه ی  طرحی  ایران،  در 
نیست و درواقع آنها از همان شرایط 
بیمه استفاده می کنند که برای دیگر 
است؛  دسترس  در  سنی  گروه های 
بیمه هایی که برخی خدمات پزشکی 

را زیر پوشش قرار نمی دهد و بسیاری 
مراکز  در  نیز  پوشش  زیر  خدمات  از 
طرف قرارداد بیمه ها انجام نمی شود و 
در نتیجه سالمند باید هزینه درمان را 
خودش پرداخته و سپس با ارائه رسید 
آن پس از هفته ها بخشی از آن را از 

شرکت بیمه دریافت کند.
از سوی دیگر یکی از نکاتی که بیماران 
سالمند که به انواع ویتامین و مکمل 
غذایی نیاز دارند مطرح می کنند اینست 
که با تشدید بحران اقتصادی، بیشتر 
داروهای خاص و مکمل از شمول بیمه 
خارج شده و هزینه آنها برای کسانی که 
زیر پوشش بیمه هستند نیز به صورت 

آزاد پرداخت می شود.
ابعاد تأسف بار این شیوه حمایت درمانی 
در سال های گذشته با افزایش شدید 
سالمندانی  برای  زندگی،  هزینه های 
که هیچ درآمدی ندارند یا درآمد آنها 
بازنشستگی  ناچیز  حقوق  به  محدود 

است بیشتر نمایان شده است.
نژاد  نحوی  حسین  را  وضعیت  این 
تأیید  نیز  گیالن  بهزیستی  مدیرکل 

از  درصد   ۲۰ است  گفته  و  کرده 
قرار  فقر  خط  زیر  ایران  سالمندان 

گرفته اند.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان 
نیز خردادماه سال گذشته آمار بدتری 
تا  بود که 3۰  گفته  و  اعالم کرده  را 
۴۰ درصد از سالمندان زیر سایه فقر 
هیچ  تحت حمایت  می کنند،  زندگی 
نیاز ها و مشکالتشان  نبوده،  سازمانی 
مخفی است و حقوق و مستمری که به 
آنها داده می شود، برای رفع نیازهایشان 

کفایت نمی کند.
حقوقی  معموالً  بازنشسته  سالمندان 
حدود 1.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان در ماه 
دریافت می کنند. این در حالیست که 
هزینه معیشت زندگی یک خانوار ۴-3 
بر اساس محاسبات کارشناسان  نفره 

ماهیانه ۸ میلیون تومان است.

طبیعی است که اگر سالمندی مستأجر 
نباشد و حتی ماهیانه دو میلیون تومان 
از مبلغ ۸ میلیون تومان هزینه زندگی، 
باز هم ۶  او کسر شود  از هزینه های 
میلیون تومان هزینه زندگی دارد که 
معلوم نیست از کجا باید تأمین شود. 
همین امر اما موجب شده که بسیاری 
از سالمندان با وجود ناتوانی جسمی و 
بیماری های مختلف، دوباره به بازار کار 
و جمعیت جویای کشور روی آورده و 
تالش کنند با درآمدی در کنار حقوق 
تأمین  را  زندگی  هزینه  بازنشستگی 

کنند.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت 
هفته  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 
مشارکت  نرخ  که  کرد  اعالم  گذشته 
اقتصادی سالمندان 1۶.۶ درصد است 
که این نرخ برای مردان و زنان سالمند 
به ترتیب، ۲9.۴ درصد و  ۴درصد است.

از سوی دیگر نرخ بیکاری سالمندان 
برای  نرخ  این  که  است  درصد   ۲.3
مردان و زنان سالمند به ترتیب، ۲.3۶ 

درصد و ۰.۷ درصد است.
نشان می دهد حدود یک  آمارها  این 
ایران  در  سالمندان  از  نفر  میلیون 
کار می کنند که البته این آمار شامل 
سالمندانی است که قرارداد کار دارند 
استخراج  قابل  آنها  اشتغال  آمار  و 
به  سالمندان  از  بسیاری  وگرنه  بوده 
مشاغلی چون کشاورزی در روستاها و 
مسافرکشی در شهرها مشغول هستند 
که جزو آمار سالمندان شاغل محاسبه 
سال های  در  همچنین  نمی شوند. 
گذشته سالمندانی نیز زیر فشار سنگین 
کاذب  مشاغل  به  زندگی  هزینه های 
چون دستفروشی و بارکشی و پادویی 

روی آورده اند.
سالمندانی  وضعیت  میان  این  در 
بیمه  ی  حق  جوانی  سال های  در  که 
بازنشستگی پرداخت نکرده اند و حقوق 
بیمه ای  حمایت های  و  بازنشستگی 

ندارند به مراتب بدتر است.
صورت  به  اقتصادی  بد  شرایط  اما 
را  نیز زندگی سالمندان  غیرمستقیم 
تحت تأثیر قرار داده است. برای نمونه 
مدیرعامل  گذشته  سال  اسفندماه 
لتی  و د غیر کز  ا مر لی  عا نجمن  ا
عالم  ا کشور  معلوالن  نبخشی  توا
اقتصادی  دلیل مشکالت  به  کرد که 
در سال آینده تعداد قابل توجهی از 
مراکز نگهداری از معلوالن و سالمندان 

تعطیل می شوند.
که  سالمندان  شرایطی،  چنین  در 
جایگاه  همواره  ایرانی  فرهنگ  در 
محترمی در خانواده و جامعه داشته اند 
به »سربار« دولت و برخی  خانواده ها 
تبدیل شده و بدون حمایت های الزم 
و سازمان یافته، کرامت آنها نیز پایمال 

می شود.
روشنک آسترکی

از همان  سال های پس از جنگ ایران 
و عراق که همه انتظار داشتند پس از 
و جنگ هشت  انقالب ۵۷  از  فراغت 
ساله، دوران سازندگی آغاز شود، خیلی 
ناامیدی  به  سازندگی  امیدهای  زود 
پایان  به  تنها  نه  انقالب  شد.  تبدیل 
یافته  ادامه  امروز  به  تا  بلکه  نرسید 
صدور  ایدئولوژیک،  انقالبی-  نظام  و 
کشورهای  به  خود  اهداف  و  عقاید 
دیگر را همچنان در صدر فعالیت های 
خود دارد. جنگ نیز نه تنها سایه اش 
تا به امروز از سر ایران کم نشده، بلکه 
به صورت نیابتی در عراق و سوریه و 
بسا جمهوری  و چه  دارد  ادامه  یمن 
اسالمی جنگی دیگر را به مردم ایران 

تحمیل کند. 
در آرزوی تغییر

هدف نظام جمهوری اسالمی از »پروژه 
اصالحات« با ایجاد یک دوقطبی وابسته 
و کنترل شده، ادامه و بقای خود بود. 
این پروژه تا انتخابات ریاست جمهوری 
۸۸ به خوبی به سود نظام جواب داد. 
نیروهای  عنوان  به  امروز  آنچه  حتا 
و  منطقه  کشورهای  در  شبه نظامی 
تروریسم اسالمی در جهان می بینیم، 
»پروژه  که  است  فرصت هایی  مدیون 
آمریکا  و  اروپا  حمایت  با  اصالحات« 

برای نظام به وجود آورد. 
اصالحات اما با اعتراض طبقات متوسط 
حکومت  ادعایی  اصالحات  از  که 
احمدی نژاد  امثال  از  بیش  انتظاری 
داشتند، با شعارهایی مانند »رأی من 
کو« و نخستین زمزمه های »مرگ بر 
دیکتاتوری«، شکست خورد. چند سال 
بعد در تظاهرات سراسری 9۶، که مردم 
در  را  جامعه  پایین  طبقات  و  عادی 
اصالحات،  نحیف  پیکر  می گرفت،  بر 
گور  به  خونین ۸۸  کفن  در  پیچیده 

سپرده شد. 
همواره  اما  اصالحات  از  جامعه  تصور 
چیزی جز تغییر نبود! تصوری که به 
تدریج شفاف و شفاف تر شد. تا جایی 
استصوابی  انتخابات  نامزدهای  که 
ریاست  و  اسالمی  شورای  مجلس 
چنان  از  خود  تبلیغات  در  جمهوری 
استفاده می کنند  واژه ها و وعده هایی 
آنها  فکر می کند  نداند  اگر کسی  که 
نامزد  که  هستند  نظامی  مخالفان  از 

خدمت به آن شده اند!
فرار؟ فشار؟ یا فنا؟!

حاال، در شرایطی که تحریم های شدید 

شدت  به  را  نظام  مالی  منابع  آمریکا 
مذاکره  روزنه های  و  کرده  محدود 
از  بیش  جامعه  است،  بسته  همچنان 
پیش ملتهب می شود. این شرایط، درون 
نظام نیز به شدت بازتاب می یابد و هر 
یک از باندهای حکومت تالش می کنند 
ببندند؛  را  خود  غارت  یا چمدان های 
هدایت  تا  می کنند  آماده  را  خود  یا 
رویدادهای احتمالی )اعم از مذاکره یا 
جنگ( را بر عهده بگیرند؛ و یا بر اساس 
آخرالزمانی  و  ایدئولوژیک  آرمان های 
خود، در فکر نبرد نهایی و یک عملیات 
انتحاری هستند تا »عاشورای حسینی« 
در قرن بیست و یکم  را به نام خود ثبت 
کنند. داستان های حاج قاسم سلیمانی 
در گفتگوی ویدئویی که اخیرا پخش 
شد بیش از آنکه از زبان یک »ژنرال«  
و یا حتی یک »سردار« قابل درک باشد، 
بیشتر یادآور وصیتنامه محمدعطا عامل 
و چهره ی شاخص حمالت فجیع 11 
سپتامبر به برج های دوقلوی نیویورک 

است.
در چنین شرایطی، منتقدان و مخالفان 

جمهوری اسالمی نیز تالش می کنند 
انتظارات جامعه را در مسیری که  تا 
است  درست  می کنند  گمان  خود 

هدایت کنند. 
بحران و فرصت

در ماه های گذشته تالش های مختلفی 
در داخل و خارج ایران صورت گرفته 
از جمله در ایران بیانیه 1۴نفر منتشر 
شد که خیلی زود تحت فشار مخاطبان، 
مطالبات خود را چنان تکمیل کردند که 
معنایی جز گذار از جمهوری اسالمی 
مطالبه ی  این  اعالم  تاوان  به  و  ندارد 
و  دستگیر  آنان  از  شماری  عمومی، 
در  همچنین  شده اند.   زندان  راهی 
روزهای گذشته سه نشست در شهر 
لندن در رابطه با مسائل ایران برگزار 
شد. کنفرانس ساالنه حزب مشروطه 
ایران )لیبرال دمکرات(، نشست اعالم 
موجودیت »شورای مدیریت گذار« و 
یک نشست درباره نقش زنان در رهبری 
و هدایت جامعه که با همکاری کیهان 
لندن و »انستیتو زنان، صلح و امنیت« 
دانشگاه جرج تاون واشنگتن در آن از 

پنج زن ایرانی تقدیر به عمل آمد. 
با اینکه حزب مشروطه ایران )لیبرال 
توسط   13۷3 سال  در  دمکرات( 
داریوش همایون در خارج کشور بنیان 
گذاشته شد، اما از نظر فکری توانست 
به پایگاهی برای این جریان سیاسی- 
و  تاریخی  ریشه های  که  اجتماعی 
فرهنگی در ایران دارد تبدیل شود. در 
شهریور 139۷ انتخاب هایده توکلی به 
دبیرکلی این حزب، این اقدام تاریخی را 
به عنوان نخستین تشکل سیاسی ایران 
که یک زن را به رهبری خود برگزیده، 
بر اساس اسناد  این حزب  ثبت کرد. 
حفظ  در  را  خود  وظیفه ی  منتشره، 
بنیان های فکری مشروطه برای ایفای 
نقش در آینده ی ایران ارزیابی می کند.

صورت  به  گذار«  مدیریت  »شورای 
ائتالفی از افرادی که معّرف جریان های 
سیاسی- عقیدتی مختلف )جمهوری، 
مشروطه ، چپ، مذهبی، قومی( هستند 
شکل گرفته و پیشینه ی آن چنانکه 
و  تشکل ها  به  پیداست  اعضایش  از 
انقالب  ایران در دوران  احزاب سنتی 
در  همانها  تالش های  همچنین  و 
جمله  از  می گردد  باز  اخیر  دهه  سه 
»اتحاد جمهوریخواهان« و »اتحاد برای 
دمکراسی در ایران« و تشکل های قومی 
و... این شورا که حسن شریعتمداری را 

به دبیرکلی خود برگزیده، نقش خود 
را در »مدیریت« روند »گذار« تعریف 
عنوان  به  که  بند  ده  در  و  می کند 
بند  آخرین  اعالم کرده،  »استراتژی« 
و  داده  اختصاص  خود  انحالل  به  را 
جمهوری  نهادن  کنار  »با  می نویسد: 
دولت  تشکیل  و  قدرت  از  اسالمی 
برگزاری  شرایط  تامین  و  انتقالی 
وظایف  موسسان،  مجلس  انتخابات 
شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای 
مرتبط با آن پایان می یابد.« این »کنار 
نهادن« قرار است بر اساس آن 9 بند 
دیگر انجام شود و باید منتظر ماند و 

دید که در عمل چه می  کنند.
جنبش های اجتماعی و رشته ی پیوند

نشست سوم در لندن اما به نقش زنان 
اختصاص داشت که امروز مهم ترین و 
وسیع ترین جنبش اجتماعی در ایران 
به شمار می رود. زنان همزمان حامل 
منافع گروه های مختلف اعم از کارگر و 
کارمند و کشاورز و متخصص و کارآفرین 
و بیکار و بازنشسته و مالباخته و سالمند 
هستند و نیمی از جمعیت جوان کشور 

که  جوانانی  می کنند.  نمایندگی  را 
برای حقوق انسانی و شهروندی خود، 
از جمله پوشش اختیاری و حضور در 
حقوق  می کنند.  مبارزه  ورزشگاه ها 
زنان یکی از نقاط ضعف کلیدی نظام 
انقالبی- ایدئولوژیک جمهوری اسالمی 
است به ویژه آنکه جنبش زنان و  جوانان 
بیشترین ظرفیت های جامعه مدنی را 
در خود جای داده اند. ظرفیتی که هیچ 
تشکلی در داخل و خارج کشور بدون 
پیوند با آن نمی تواند ادعای نمایندگی، 
هدایت و یا هماهنگی آنها را داشته باشد.

در این میان، چهره  ی شاخصی مانند 
شاهزاده رضا پهلوی به دالیل تاریخی 
خود،  شفاف  مواضع  و  فرهنگی  و 
حلقه ی  چون  کرده  تالش  دیرباز  از 
را  ایرانیان  پیوند،  رشته ی  و  اتصال 
و  دمکراتیک  و  ملی  اشتراکات  حول 
حقوق بشری گرد آورد. او همواره به 
آنها توصیه کرده است که اختالفات را 
حق  اصال  که  بگذارند  شرایطی  برای 
ابراز  کشور  ساختار  در  باشند  داشته 

وجود کنند!
ایران  گذار  حال  در  جامعه ی  امروز 
فقط در برابر یک رژیم سرکوبگر قرار 
ندارد بلکه بار سنگین گذار از مناسبات 
قرن ۲1  به  قرون  وسطایی  تحمیلی 
بر دوش  را  به مشروطه  از مشروعه  و 
می کشد. گذار به دورانی که در آن همه 
چیز از بنیاد می بایست ترمیم و بازسازی 
شود. این گذار متکی بر منافع یک گروه 
و  عقیده  یک  بر  یا  طبقه ی خاص  یا 
ایدئولوژی نیست بلکه کامال اجتماعی و 
فراگیر است. نیروهای خردمند سیاسی 
در جنبش های اجتماعی همواره نقش 
هماهنگ کننده را بازی می کنند و نه 
»مدیر« یا هدایت کننده را! این نکته ی 
مهم را شاهزاده  ی ایرانی به خوبی درک 
کرده و از همین رو با اینکه خانواده ی 
وی و خودش را در ایران صدا می زنند، 
اما او بدون توهمات رایج و با فروتنی، 
جنبش های اجتماعی را فراتر از خود 
قرار داده و از هر جریانی که بر اساس 
ارضی  تمامیت  مانند  مشترک  منافع 
کشور، دمکراسی، سکوالریسم و حقوق 
بشر، مدعی »گذار« از این شرایط باشد 
»استقبال« می کند. حمایت و مشروعیت 
به  مردم  از  می بایست  جریانات  اما  را 

دست آورند. 
از  زخم خورده  و  خسته  مردم،  این 
انقالب اسالمی و نظام اش هستند. زنان 

و جوانان عاصی شده اند و می خواهند 
اختیار خود و سرنوشت کشورشان را 
به دست بگیرند. کارگران و کشاورزان و 
کارمندان می بینند که هر آنچه داشته اند 
همچنان بر باد می رود و هر روز سطح 
زندگیشان بیشتر سقوط می کند و چه 
بسا باید بار جنگی ناخواسته را نیز به 
خاطر ماجراجویی های آخرالزمانی این 

حکومت تحمل کنند.
در شرایطی که در این روزها عراقی ها نیز 
علیه جمهوری اسالمی شعار می دهند: 
»برو گمشو!«، برای ایرانیان مسئله بر سر 
ماراتن سرنوشت است؛ کدامیک زودتر 
به خط پایان خواهند رسید: جمهوری 
اسالمی با تحمیل جنگ؟ یا مردم با گذار 

از جمهوری اسالمی؟! 
جریانات  داد  خواهد  نشان  آینده 
سیاسی و جنبش های اجتماعی )زنان 
و جوانان( چه نقشی در مقابله با تحمیل 
جنگ و هماهنگ کردن گذار جامعه 
از جمهوری اسالمی به شرایط عادی 

بازی خواهند کرد.
االهه بقراط

در ایراِن امروز، کرامِت سالمندان نیز ایران، جامعه ی در حال گذار
پایمال می شود =هر آلترناتیو سیاسی، اگر می خواهد با موفقیت به سود مردم ایران عمل کند، باید 

یک سیاست آلترناتیو متکی بر زنان و جوانان برای ارائه به جامعه و جهان داشته باشد.
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معترضان اغلب شیعیان این کشور هستند و در تظاهرات نمادهای مذهبی شیعه 
از جمله پرچم های »یا حسین« یا پرچم هایی حاوی تصاویر منسوب به امام سوم 

شیعیان را به همراه دارند

تظاهرات خونین در عراق علیه بیکاری و فساد؛ خبرگزاری فارس: 

حوادث عراق تکرار دی ماه ۹۶ تهران است!
خبری  =پایگاه 
تعداد  داد  گزارش  الحدث 
و  نفر   3۱ به  کشته شدگان 
تعداد مجروحان به ۱۱۸۸ نفر 

رسیده است.
=وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی از زائران خواسته به 
خاطر ناآرامی های عراق سفر 
به کربال و نجف را به تاخیر 

اندازند.
=رسانه های رسمی داخل 
مرز  کرده اند  اعالم  ایران 
»چذابه« و »خسروی« بسته 
دشت  فرماندار  اما  است 
آزادگان از تداوم عبور زائران 
در آرامش و امنیت خبر داد.

عراقی  =معترضان 
آنها  تظاهرات  می گویند 
و  فساد  علیه  و  خودجوش 
اما رسانه های  بیکاری است 
پاسداران  سپاه  به  نزدیک 
انقالب اسالمی می نویسند که 
عربستان و آمریکا در پشت 
دارند! قرار  اعتراضات  این 

حالی که بر اساس گزارش  خبرگزاری ها 
در سومین شب اعتراضات در 11 استان 
از 1۸ استان این کشور تظاهرات به راه 
افتاده است، وضعیت سیاسی- اجتماعی 
می رسد. نظر  به  وخیم  عراق  در 

در برخی شهرها شدت زد و خورد بین 
معترضان و نیروهای امنیتی به حدی 
باال بوده که شمار کشته ها افزایش یافته 

و حکومت نظامی اعالم شده است.
پنجشنبه شب  عراق،  در  اعتراضات 
سوم اکتبر )11 مهرماه(، برای سومین 
رسانه های  یافت.  ادامه  متوالی  روز 
و  پیاپی  انفجار  چند  وقوع  از  عراقی 
حمله موشکی به منطقه سبز بغداد که 
مراکز حکومتی و سفارتخانه ها در آن 
واقع اند خبر دادند.در بغداد یک ایست 
بازرسی وابسته به نیروهای امنیتی به 
آتش کشیده شد. خبرها حاکیست در 

این درگیری ها 11 نفر کشته شدند.
شورای عالی مبارزه با فساد عراق از 
برکناری هزار کارمند این کشور به علت 
فساد و حیف و میل اموال عمومی خبر 
داد. مقامات عراقی در استان های نجف، 
بابل، میسان و ذی قار حکومت نظامی 
اعالم کرده اند.شبکه العربیه گزارش داد 
نخست وزیر عراق با نماینده معترضان 
دیدار کرده تا خواسته های آنان را بشنود.

تظاهرکنندگان که اغلب آنها شیعیان 
علیه  بغداد  خیابان  های  در  هستند 
حکومت اسالمی در ایران شعار می دهند: 
»بغداد آزاد می شود؛ ایران برو گمشو!«

و  معترضان  بین  شهرها  بعضی  در 
مسلحانه  درگیری  امنیتی  نیروهای 
الحدث  خبری  پایگاه  و  داده  روی 
گزارش داده است که تعداد کشته ها به 
۳1 نفر و تعداد مجروحان به 11۸۸ نفر 

افزایش یافته.
با  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
تاخیر از زائران اربعین خواست، به علت 
»بروز برخی ناآرامی ها« سفر خود را تا 
تاخیر  به  عراق  در  شرایط  شدن  آرام 
رسمی جمهوری  رسانه های  بیندازند. 
دو  کردند  اعالم  نیز  ایران  اسالمی 
گذرگاه مرزی ایران یعنی »خسروی« 
و »چذابه« در پی اعتراضات گسترده 
در عراق بسته شده اما فرماندار دشت 
آزادگان اعالم کرد عبور زائران اربعین از 

مرز چذابه در جریان است!
مذهبی  جریان های  و  حزب اللهی ها 
درون حکومت و رسانه های آنها بدون 
توجه به خطراتی که در عراق شهروندان 
ایرانی را تهدید می کند مدام به مردم 
آرام  و کربال  می گویند وضعیت نجف 
است و تشویق می کنند که زائران ایرانی 
وارد عراق شوند. روز پنجشنبه مرتب 
خبر از باز و بسته شدن مرزها منتشر 
می شد. این موضوع بیانگر این است که 
اختالف  تصمیم گیرنده  نیروهای  بین 
وجود دارد و گروه های نزدیک به سپاه 
بر  بسیج  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
بخشی از نیروهای امنیتی و مرزبانی که 
متوجه اوضاع وخیم عراق هستند برای 

بازکردن مرزها فشار می آورند.

معترضان عراقی می  گویند تظاهرات 
آنها خودجوش و بدون رهبری سیاسی 
و  جوانان سرخورده  عمدتا  آنها  است. 
خواستار شغل، معیشت و خدمات مانند 
آب و برق هستند و می خواهند که به 
فساد گسترده در عراق   پایان داده شود.

در این میان جمهوری اسالمی ایران 
می گوید تظاهرات را عربستان و آمریکا 

در عراق به راه انداخته اند.
رویترز نوشته این بزرگترین ناآرامی 
در عراق از زمان بر سر کار آمدن دولت 
است.خبرگزاری  المهدی  عبدل  عادل 
فارس، 11 مهرماه، با بیان اینکه حوادث 
عراق »تکرار دی ماه 9۶ تهران« است 
و  بغداد  تهران،  کردن  ناآرام  نوشت 
بیروت، طرح پیشنهادی عربستان است. 
پاسداران  سپاه  به  وابسته  خبرگزاری 
انقالب اسالمی به نقل از روزنامه االخبار 
لبنان می نویسد، اساس این طرح تحریک 
رسانه ای افکار عمومی برای رسیدن به 
تظاهرات و اعتراض های خیابانی و در 
است. مرکزی  دولت  تضعیف  نهایت 

اعتراض های  آمده  گزارش  ادامه  در 
کنونی بسیار به اعتراضی که قرار بود 
ایران  و  تهران  در   1۳9۶ دی ماه  در 
فراگیر شود، شبیه است. آن اعتراض ها 
هم رهبر مشخصی نداشت و تکیه بر 

هماهنگی در فضای مجازی داشت.
به نوشته فارس »همزمان شدن آغاز 
تظاهرات ها با راهپیمایی اربعین، اصاًل 
اتفاقی نیست. آغاز این آشوب یک تیر 
و چند نشان است؛ اول آنکه راهپیمایی 
اربعین تحت الشعاع قرار می گیرد و از 
سویی دیگر مقدمه برای ساقط شدن 
دولت عادل عبدالمهدی که هنوز یک 
ساله هم نشده، فراهم می شود؛ دولت 
فشار  تحت  بسیار  جهت  دو  از  عادل 
آمریکا قرار گرفته است؛ اول آنکه دولت 
او بر خالف دولت سابق )حیدر العبادی( 
عالوه بر نگاه به غرب، به شرق هم نگاه 
دارد و اخیرا از سفری رسمی از چین 
توافق های  آن  ماحصل  که  بازگشت 
نکته  بود.  اقتصادی  و  تجاری  متعدد 
مهمتر دیگر اینکه دولت او اخیرا آشکارا 
اعالم کرد که رژیم صهیونیستی عامل 
حمله به مواضع الحشد الشعبی است؛ 
موضعی که خودبه خود به معنای عزم 
بغداد برای مقابله با این حمالت است.«

صدور  با  پنجشنبه،  اروپا،  اتحادیه 
در  ناآرامی ها  به  واکنش  در  بیانیه ای 
و  مردم  عراق، خواستار خویشتنداری 

نیرو های نظامی این کشور شد.
استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل 
نماینده  دیدار  از  متحد  ملل  سازمان 
ویژه دبیرکل با معترضان عراقی خبر 
رعایت  با  باید  اعتراض ها  گفت  و  داد 
قانون انجام شود و دولت هم حداکثر 

خویشتنداری را به خرج دهد.

CBS بن سلمان در مصاحبه با

در  عربستان  =ولیعهد 
 CBS شبکه  با  مصاحبه  
تاسیسات  به  حمله  گفته 
جنگی  اقدام  آرامکو  نفتی 
توسط ایران بود اما راه حل 
سیاسی را به راه حل نظامی 

ترجیح می  دهیم.
=غالمعلی رشید فرمانده 
خاتم االنبیا  مرکزی  قرارگاه 
سراسری  مجمع  در 
گفته  سپاه  فرماندهان 
منطقه  آینده  سرنوشت 
رویارویی های  فرآیند  در 
تعیین  دشمن  و  ما  کنونی 

خواهد شد.
یمن  در  باقری:  =محمد 

حضور مستشاری داریم.
=عادل الجبیر تاکید کرد 
که ادعای رژیم ایران مبنی 
بر این که سعودی پیام هایی 
کرده  ارسال  تهران  به  را 

»غیر دقیق« است.
وزیر  نخست  عبدالمهدی  عادل 
 ۸( سپتامبر   ۳0 دوشنبه  عراق، 
مهرماه(، در دیدار با محمد بن سلمان 
حمله  به  اشاره  با  سعودی  ولیعهد 
آرامکو  نفتی  تاسیسات  به  موشکی 
به رهبران عربستان اطمینان داده از 
عراق هیچ حمله ای به خاک سعودی 

انجام نخواهد شد.
وزیر  الجبیر  عادل  این  از  پیش 
امور خارجی عربستان در  مشاور در 
باره اینکه برنامه عربستان در شورای 
تاسیسات  به  حمله  از  پس  امنیت 
االوسط  الشرق  روزنامه  به  آرامکو 
با  رایزنی  حال  در  »ما  بود  گفته 
اقدامات  درباره  خود  هم پیمانان 
بود  کرده  تاکید  و  هستیم«  بعدی 
همچنان  ایران  علیه  نظامی  گزینه 

مطرح است.
در  سه شنبه  سلمان  بن   محمد  اما 
مصاحبه  با شبکه CBS گفت، حمله 
به تاسیسات نفتی آرامکو اقدام جنگی 
اما راه حل سیاسی  بود  ایران  توسط 
را به راه حل نظامی ترجیح می  دهیم. 
مصاحبه  در  نیز  عراق  وزیر  نخست 
عربستان  گفته  الجزیره  شبکه  با 
می خواهد از جنگ با ایران جلوگیری 

کند.

در ایران آنچه بن  سلمان در مصاحبه 
با CBS گفت و احتماالً پیام هایی که 
جمهوری  رهبران  گوش  به  عراق  از 
اسالمی رسید به سیگنال های ریاض 
به  اکنون  و  شد  تعبیر  مذاکره  برای 
جمله  از  کانال  چند  از  می رسد  نظر 
اروپا روزنه هایی  پاکستان و روسیه و 
برای مذاکره بین مقام های جمهوری 
است.  شده  باز  سعودی ها  و  اسالمی 
به دولت  نزدیک  ایران رسانه های  در 
القا می کنند که این مذاکرات از یکسو 
مرتبط با جنگ یمن است و از سوی 
و  آزاد  کشتیرانی  به  مربوط  دیگر 
امنیت و ثبات در آب های خلیج فارس 

و تنگه هرمز.
مسائل  مورد  در  ظاهر  به  ایران  از 
شنیده  مختلف  صدای  دو  منطقه ای 
دیپلمات  ظاهر  به  گروهی  می شود. 
دولت  به  نزدیک  سیاسی  جریان  و 
و  می گویند  دیپلماسی  و  مذاکره  از 

نظامی ها طبل جنگ می کوبند.
رشید  غالمعلی  سرلشکر  سردار 
خاتم االنبیا  مرکزی  قرارگاه  فرمانده 
فرماندهان  سراسری  مجمع  در 
منطقه  آینده  سرنوشت  گفته  سپاه 
کنونی  رویارویی های  فرآیند  در 
و  شد  خواهد  تعیین  دشمن  و  ما 
دشمن  اشتباه  حاصل  نهایی،  نتیجه 
استفاده  چگونگی  و  محاسبه  در 
برابر  در  راهبردی  مزیت های  از  ما 
بود.  خواهد  رو  پیش  فرصت های 
حسن روحانی هم در سخنرانی های 
بگوید  می کند  تالش  گرچه  خود 
ناچار  اما  است  دیپلماسی  به  پایبند 
و  رژیم  خرابکاری های  روی  است 
شبه نظامیان  و  سپاه  ایذایی  حمالت 
مانور  منطقه ای«  »قدرت  عنوان  زیر 

بدهد.

نماینده  دوشنبه،  روز  همچنین 
عمومی  مجمع  در  ایران  حکومت 
سازمان ملل متحد رفتارها و اقدامات 
عربستان در منطقه را بی ثبات کننده و 
تحریک آمیز خواند و نسبت به عواقب 
آن هشدار داد و تاکید کرد، زمان آن 
فرا رسیده است که سعودی ها امضای 
و  کنند  متوقف  را  سفید  چک های 
خود  اشتباه  انتخاب های  پیامدهای 

طی سال های گذشته را بپذیرند.
این تناقض و سیاست دوگانه سبب 
به  منطقه  کشورهای  بی اعتمادی 
است  بعید  گرچه  است.  شده  ایران 
ائتالف  یا  عربستان  آتی  روزهای  در 
دریایی خلیج فارس به رهبری آمریکا 
مراکز  علیه  نظامی  واکنش  به  دست 
اما  بزند  رژیم  استراتژیک  و  حساس 
به اعتقاد شمار زیادی از تحلیلگران، 
به  سخت  پاسخ  عدم  یا  و  سکوت 
ماجراجویی   های خسارت بار جمهوری 
نظامی  مقامات  حتماً  ایران  اسالمی 
ایران را در ادامه ی سیاست نظامیگری 

تشویق خواهد کرد.
 10( اکتبر  دوم  چهارشنبه  روز 
مهرماه(، عادل الجبیر تاکید کرد که 
این که  بر  مبنی  ایران  رژیم  ادعای 
سعودی پیام هایی را به تهران ارسال 

کرده »غیر دقیق« است.
در  الجبیر  العربیه  گزارش  به 
سلسله توییت هایی نوشت که برخی 
با  تنش زدایی  برای  برادر  کشورهای 
ایران تالش کردند و سعودی به آنها 
همانا  ریاض  موضع  که  کرد  ابالغ 
تالش برای برقرای امنیت و ثبات در 

منطقه است.
که  داد  ادامه  همچنین  الجبیر 
سعودی برای کشورهای برادر توضیح 
داد که تنش زدایی باید از سوی طرفی 

عربستان می گوید به دنبال جنگ نیست؛ جمهوری اسالمی
 دست بردار نیست!

دونالد ترامپ و کیم جونگ اون؛ هانوی؛ ۲۷ فوریه ۲0۱۹

و  جنوبی  کره  آمریکا،  دولت های 
و  دیدار  آماده  کرده اند  اعالم  شمالی 
ازسرگرفتن مذاکره درباره فعالیت های 

هسته ای کره شمالی هستند.
این  مسئوالن  شنبه  سه  روز 
زیاد  احتمال  به  گفتند  کشور  سه 
گفتگوهای سران کره شمالی و آمریکا 
در  جنوبی  کره  مقامات  حضور  با 

روزهای آینده انجام می شود.
وزارت  سخنگوی  اورتگاس  مورگان 
خبرنگاران  به  متحده  ایاالت  خارجه 
آمریکا  و  شمالی  کره  مقامات  گفت: 
تصمیم دارند هفته آینده به صحبت 

بنشینند.
وزیر  اول  معاون  هویی  سان  چوی 
با  رابطه  در  هم  شمالی  کره  خارجه 
جونگ  کیم  و  ترامپ  دونالد  مالقات 
و  یانگ  پیونگ  داد:  توضیح  اون 
واشنگتن برای گفتگو در مورد مسائل 
هسته ای و موشکی کره شمالی عالقه 

نشان داده اند.
این  جمعه  روز  کشور  دو  رؤسای 
هفته در رابطه با موضوعات اصلی مورد 
بحث این دیدار تبادل نظر می کنند و 
در روزهای بعد همکاران آنها در امور 
جزئیات  درباره  مذاکره  به  اجرایی 
موضوعات مورد نظر خواهند پرداخت.

نمایندگان  داد:  ادامه  هویی  خانم 
نوعی  به  رسیدن  برای  دولت  دو 
توافق سازنده تالش خواهند کرد. در 
شمالی  کره  مقامات  اخیر  هفته های 
بارها تمایل خود را به ادامه گفتگو با 

آمریکا نشان داده اند.
نیویورک تایمز در ادامه این خبر از 

قول مقامات کره شمالی اضافه کرده، 
رئیس  سوی  از  بولتون  جان  عزل 
عاقالنه ای  تصمیم  آمریکا،  جمهوری 
با  مدت  این  در  که  بود  او  بود چون 
شروع مجدد مذاکرات بین دو کشور 

به شدت مخالفت می کرد.
رئیس جمهوری آمریکا گفته است: 
اون  با کیم جونگ  آینده  در نشست 
کار  به  مذاکرات  در  را  دیگری  روش 
دونالد  که  هنگامی  گرفت.  خواهد 
سال  در  بار  نخستین  برای  ترامپ 
خود  شمالی  کره  همتای  با   201۸
کره  رهبر  کرد،  دیدار  سنگاپور  در 
شمالی متعهد شد در عاری ساختن 
هسته ای،  سالح  از  کره  شبه جزیره 
و  بندد  کار  به  را  خود  سعی  نهایت 
دو  بین  رابطه  بهبود  و  گسترش  در 
کشور بکوشد. دومین مالقات ترامپ و 
کیم در فوریه 2019 در هانوی ویتنام 

هیچگونه دستاوردی نداشت.
روز سه شنبه این هفته کره جنوبی از 
استقبال واشنگتن و پیونگ یانگ برای 
ادامه مذاکرات اظهار خرسندی نمود.

ترامپ  هانوی  گفتگوهای   در 
بست  کار  به  را  بولتون  توصیه های 
مذاکرات  در  پیشرفتی  هیچگونه  اما 
شمالی  کره  رهبر  از  او  نشد.  حاصل 
سالح های  زودتر  هرچه  بود  خواسته 
کالهک های  جمله  از  خود  هسته ای 
آمریکا  تا  ببرد  بین  از  را  هسته ای 

تحریم ها را از روی آن کشور بردارد.
این  به  حاضر  اون  جونگ  کیم  اما 
کار نشد و به ترامپ پیغام داد، ابتدا 
آمریکا باید تحریم های اعمال شده بر 
کره شمالی از سال 201۶ تا کنون را 
ترامپ  به دنبال خودداری  و  برچیند 
آزمایش های  کار، کره شمالی  این  از 

موشکی خود را دوباره شروع کرد.

دیدار و گفتگوی ترامپ و کیم جونگ اون در 
روزهای آینده

و  کرده  تنش زایی  که  گیرد  صورت 
دست به هرج و مرج می زند.

وزیر مشاور در امور خارجه سعودی 
در ادامه بیان کرد: »سعودی در باره 
و  نکرده  گفتگو  ایران  رژیم  با  یمن 
نخواهد کرد و مسئله یمن به یمنی ها 

مربوط است«.
الجبیر همچنین این سئوال را مطرح 
کرد که اگر رژیم ایران خواهان صلح 
طول  در  هیچ گاه  چرا  است  یمن  در 
توسعه  برای  کمک هایی  خود  تاریخ 

این کشور ارائه نکرده است؟
عادل الجبیر مجدداً موضع پادشاهی 
عربی سعودی در مخالفت با حمایت 
از تروریسم و دخالت در امور داخلی 
کشورهای عربی را یادآور شد و تاکید 
صلح  برقراری  و  تنش زدایی  که  کرد 
در یمن آخرین چیزی است که رژیم 

سرکش ایران می خواهد.
ستادکل  رئیس  باقری  محمد 
با  مصاحبه  در  مسلح  نیروهای 
چین  فونیکس  تلویزیونی  شبکه 
فکری  و  مستشاری  گفته کمک های 
سپاه  کار  این  مسؤول  و  می کنیم 
اسالمی  جمهوری  است.  پاسداران 
سوریه  در  نظامی  حضور  مورد  در 
نیز همین ادعا را می کرد و مردم آن 

سرزمین را به خاک سیاه نشاند.
آخرین خبرها حاکیست فرماندهی 
ایاالت  دریایی  نیروهای  مرکزی 
متحده آمریکا )سنتکام( روز سه شنبه 
اول اکتبر برای تقویت اقدامات دفاعی 
دیدار  عربستان  نظامی  مقام های  با 

کرده است.
معتقدند  رژیم  مقام های  تهران  در 
عربستان در جنگ اقتصادی شریک 
آمریکاست. جمهوری اسالمی جنگ 
به  فشار  برای  جبهه ای  را  یمن 
آمریکا  حتی  و  امارات  و  عربستان 
به  تحریم ها  در  تهران  زور  می داند. 
حوثی ها  و  نمی رسد  متقابل  اقدام 
نیابتی  به صورت  که  هستند  ابزاری 
دردسر  سعودی ها  برای  جنوب  از 
درست می کنند و از جبهه شمال و 
همچنین در خلیج فارس و هرمز این 
ماموریت مستقیم توسط رژیم ایران 
تکمیل می شود. رهبران ایران یا باید 
سیاست های  که  تحریم  مقابل  در 
مالی  اقدامات  و  عربستان  نفتی 
تسلیم  است  آن  از  بخشی  امارات 
و  اقتصادی  بین جنگ  مرز  یا  شوند 
درگیری نظامی را بردارند و دست به 

ماجراجویی بزنند.
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= »رژیم به ویژه در شرایط 
و  ضعیف  بسیار  که  کنونی 
منزوی شده به دنبال جنگ 
است. آنها از هر بهانه ای برای 
برای حفظ  آغاز یک جنگ 
قدرت خود استفاده خواهند 

کرد«.
= »بدترین سناریو جنگ 
است و به همین خاطر رژیم 

به دنبال جنگ است«.
=»ما نباید به هیچ کشور 
دیگری تکیه کنیم. سیاست 
مبنای  بر  کشورها  دیگر 
تغییر  آنها  منافع  و  اهداف 

خواهد کرد«.

رضا پهلوی در مصاحبه با پایگاه خبری 
نشنال چاپ ابوظبی با بیان اینکه رهبری 
یک  ایجاد  پی  در  اسالمی  جمهوری 
درگیری است از نیروهای مسلّح خواسته 
برای جلوگیری از تبدیل شدن اعتراضات 
به درگیری در کنار مردم قرار بگیرند.

نشنال در این گفتگو که، دوم اکتبر 
می نویسد،  شد  منتشر  مهرماه(،   1۰(
تشدید تنش ها در منطقه به دنبال اعمال 
تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی، رژیم ایران را بر آن داشته تا 
مشکالت  قربانی  را  ایرانی  شهروندان 

اقتصادی کنند.
این چهره ی شاخص مدافع دموکراسی 
ایران، برخالف مقامات  اپوزیسیون  در 
جمهوری اسالمی که شعار گویای مردم 
مبنی بر »دشمن ما همینجاست، بیخود 
میگن آمریکاست« را نادیده می گیرند، 
معتقد است، ایرانیان از مواضع رژیم علیه 
آمریکا و کشورهای منطقه پشتیبانی 

نمی کنند.
او می گوید، »رژیم به ویژه در شرایط 
کنونی که بسیار ضعیف و منزوی شده 
به دنبال جنگ است. آنها از هر بهانه ای 
برای آغاز یک جنگ برای حفظ قدرت 
مردم  اگر  کرد.  خواهند  استفاده  خود 
آنها  با  از مشارکت  و  ایستادگی کنند 
این رژیم به اهداف خود  باز زنند  سر 

نخواهد رسید.«
تأکید می کند »هم میهنانم در  وی 
نیروهای مسلح باید بدانند که این رژیم 
از آنها برای حفاظت از میهن و از آنچه 
وظیفه ارتش شناخته می شود استفاده 
نمی کند بلکه از آنها برای دفاع از خود، 

ثروت و قدرتش استفاده خواهد کرد.«
عزم  »بنابراین  می کند:  توصیه  وی 
مردم باید بر این باشد که از رژیم برای 

ایجاد یک درگیری پشتیبانی نکنند.«
درآمد  درصدی  سقوط 9۰  از  پس 
حاصل از صادرات نفت، رژیم ایران با 
فشار مضاعف اقتصادی از جمله افزایش 
بیکاری و کاهش شدید استانداردهای 
یک زندگی کامال عادی مواجه شده است.

رضا پهلوی می گوید، »رژیم جنگ 
می خواهد اما مردم ما جنگ نمی خواهند. 
رژیم  این  می خواهند  ایران  مردم 
سرکوبگر را سرنگون کرده و کشور ما 
را از نو بنا کنند. یک کشور صلح طلب و 

سکوالردموکرات.«
رژیم  »این  می افزاید،  ادامه  در  وی 
فشارها از سوی هموطنانم برای برپایی 
منظور  به  آزادیخواهانه  جنبش  یک 
را  سکوالردموکرات  نظام  یک  ایجاد 
این  با  مقابله  برای  می کند.  احساس 
نیروهای آزادیخواه، رژیم می خواهد یک 
جنگ نیابتی را برای فرار از سرنگونی 
آغاز کند. ولی تاثیر وقوع یک درگیری 
برای ایران مضر خواهد بود و به دور از 
مسئله  این  رژیم  مواضع  از  پشتیبانی 
الهام بخش ایرانیان برای قیام علیه رژیم 

خواهد شد.«
رضا پهلوی توضیح می دهد، »بدترین 
سناریو جنگ است و به همین خاطر 
رژیم به دنبال جنگ است. رژیم اهمیتی 
نمی دهد چه کسانی زنده می مانند و چه  
اهمیت  حتی  آنها  می میرند؛  کسانی 
نمی دهند که مردم و کشور ما نابود شود. 
این همان دلیلی است که ما می خواهیم 

آن را براندازیم.«
جمهوری اسالمی تالش های امانوئل 

شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری اسالمی به دنبال جنگ افروزیست؛

 فقط ما ایرانیان هستیم که می توانیم کشورمان را پس 
بگیریم و دوباره بسازیم!

ماکرون رئیس جمهوری فرانسه را برای 
و  ترامپ  میان  تلفنی  تماس  برقراری 
روحانی در حاشیه نشست سازمان ملل 
در نیویورک را از بین برد. فرانسوی ها 
اقامت  با هتل محل  ترامپ  می گویند 
روحانی تماس گرفته اما حسن روحانی 
تماس را بی پاسخ گذاشته و به اتاق خواب 

خود رفته است.
که  است  نوشته  همچنین  نشنال 
ماکرون گزینه هایی را برای این تماس 
تلفنی تعیین کرده بود از جمله عدم 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  دستیابی 
سالح اتمی، الزام کامل به همه تعهدات 
برجامی، توقف ماجراجویی و احترام به 
بود  قرار  مقابل  در  منطقه.  کشورهای 
آمریکا همه تحریم های اعمال شده از 
سال ۲۰1۷ را لغو کند. علی خامنه ای 
اما اجازه گفتگوی روحانی با ترامپ را 
نداده و پس از آن مدعی شده است که 
آمریکا برای گفتگو التماس کرده است.

رابطه  این  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
می گوید، »در کشاکش چنین اختالفاتی، 
اشتیاق ایرانیان برای سرنگونی افراطیون 

در کشور افزایش می یابد.«
کرد:  عنوان  پایان  در  پهلوی  رضا 
»برای چهل سال به هم میهنانم بطور 
شفاف گفته ام، ما باید به خودمان متکی 
بازسازی  کشورمان،  در  تغییر  باشیم. 
جامعه و کشورمان، در دستان خودمان 
است. ما نباید به هیچ کشور دیگری تکیه 
کنیم. سیاست دیگر کشورها بر مبنای 
اهداف و منافع آنها تغییر خواهد کرد. 
اگر سیاست های آنها با منافع ما همراه 
باشد قابل قبول است اما فقط ما ایرانیان 
هستیم که می توانیم کشورمان را پس 

بگیریم و دوباره بسازیم.«

شاهزاده رضا پهلوی

=رییس پلیس بین الملل 
جمهوری  انتظامی  نیروی 
بر  عالوه  می گوید  اسالمی 
محمودرضا خاوری مدیرعامل 
سابق بانک ملی، نام مرجان 
متهمان  از  شیخ االسالمی 
پتروشیمی و محمد سعادتی 
و شهردار شهر صدرای شیراز 

نیز اعالن قرمز شده است.
=رییس پلیس بین الملل 
قرمز  اعالن  صدور  از  ناجا 
االسالمی  مرجان شیخ  برای 
متهم پرونده پتروشیمی خبر 

داده است.
ی فر  هد ا ز د  ها فر =
تجارت  شرکت  مدیرعامل 
الکترونیکی »ثامن« معروف 
علیرضا  و  ثامن«  »سکه  به 
مدیرعامل  حیدرآبادی پور 
سابق بانک سرمایه از جمله 
کمک  با  که  بودند  افرادی 
ایران  به  اینترپل  پلیس 

بازگردانده شدند.
فاسد  مسئوالن  و  مدیران  فرار 
به  آنها  بستگان  و  اسالمی  جمهوری 
نظام  و  شده  تشدید  کشور  از  خارج 
در سرپوش گذاشتن روی این واقعیت 

ناکام مانده است.
باختری، سمانه حضرتی  رحمت اهلل 
آشتیانی و مجید سعادتی از متهمین 
بزرگ  فساد  شبکه  یک  دانه درشت 
مهرماه،  دوم  که،  هستند  داخلی 
رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم و 
مفاسد اقتصادی اعالم کرد متواری اند 
آنها  گریخته اند.  کشور  از  خارج  به  و 
یک  که  هستند  متهم  پرونده ای  در 
سر آن خرید و فروش کشتی، داللی 
نفت خام و کسب مال نامشروع است 
و سر دیگرش کالهبرداری و »قاچاق 
سفرهای  در  ترکیه«  به  ارز  حرفه ای 
محرمانه و دریافت رشوه به اسم حق 

مشاوره!
دادستان  نماینده  دادگاه  جلسه  در 
صریحاً می گوید اینکه سعادتی چگونه 
ملت شده اند  بانک  مدیره  هیات  وارد 

جای سوال دارد!
از نکات قابل توجه دیگر که در این 
این  که  است  این  شد  مطرح  جلسه 

فرار مدیران و مسئوالن نظام شدت گرفته؛ 

استرداد  انتظامی می  گوید  نیروی  ارشد  مقام  یک 
متهمان فاسد به ایران بیشتر شده!

مفسدین مورد تایید نهادهای امنیتی 
و اطالعاتی جمهوری اسالمی بوده اند. 
به عنوان مثال مهدی فالحتیان یکی 
این  است.  پرونده  این  متهمین  از 
صاحب  سیکل،  مدرک  با  آهن فروش 
کارخانه تولید آهن، نخ، معدن و یک 
نیروگاه در زنجان شده. فالحتیان در 
دادگاه می گوید زمان ساخت نیروگاه 
و  امنیت  شورای  تأییدیه  باید  گفتند 
وزارت اطالعات داشته باشم که تایید 

صالحیت شدم!
روز یکشنبه ۷ مهرماه، سردار هادی 
شیرزاد رییس پلیس بین الملل نیروی 
یک  در  اسالمی  جمهوری  انتظامی 
استرداد  مسئله  به  خبری  نشست 
کشور  به  فراری  مفسدان  و  متهمان 
اول  نیمه  در  شد  مدعی  و  پرداخت 
سال 139۸ در مقایسه با مدت مشابه 
پارسال میزان استرداد مجرمان خارج 
از کشور ۲91 درصد افزایش داشته و 

شمار آن به ۵۰ نفر رسیده است.
به گفته این مقام نیروی انتظامی از 
جرائم  مرتکب  درصد   ۶۸ تعداد  این 
مرتکب  بقیه  و  هستند  اقتصادی 
جرائمی همچون قتل و آدم ربایی اند. بر 
اساس گفته ی او حدود ۲۷ یا ۲۸ نفر 
از مفسدان اقتصادی فراری که پرونده 
بازگردانده  ایران  به  داشته اند  مالی 
شده اند. وی همچنین اشاره کرده که 

برخی از آنها شاکی خصوص دارند.
وضعیت  مورد  در  شیرزاد  سردار 
محمود خاوری مدیرعامل سابق بانک 
ملی که به کانادا فرار کرده و مرجان 
شیخ االسالمی از متهمان نفتی و محمد 
سعادتی و شهردار شهر صدرای شیراز 
نیز گفته که »برای آنها نیز اعالن قرمز 

کردیم.«
اینکه وابستگان فاسد نظام از طریق 
مجاری حکومتی موفق به فرار می شوند 
مسئله ای جدیست که خود حکومت 
نیز از آن مطلع است. عبداهلل گنجی 
نزدیک  مدیرمسئول روزنامه »جوان« 
به محافل نظامی امنیتی، 1۵ شهریور 
و  فرار مدیران  به  امسال، در مقاله ای 
اشاره  کشور  از  نظام  فاسد  مسئوالن 
کرده و نوشته است، حکومت نمی  تواند 
شناسایی  را  فراری ساز«  »منفذ های 
کند و حکومت از سوی افکار عمومی 
به دلیل بی   عرضگی برای پیشگیری از 
فرار این ها به شدت زیر سؤال است و 
ظن همدستی و زمینه سازی فرار در 
باور مردم  به  از حاکمیت  بخش هایی 

تبدیل شده است.
شرکت  مدیرعامل  زاهدی فر  فرهاد 
تجارت الکترونیکی »ثامن« معروف به 
»سکه ثامن« از کالهبرداران دانه درشت 
نظام بانکی از جمله مدیرانی است که از 
کشور فرار کرده بود اما در مهرماه 9۷ 
اینترپل  پلیس  با کمک  کردند  اعالم 
وی بازداشت شده و به ایران بازگردانده 

شده است.
مدیرعامل  حیدرآبادی پور  علیرضا 
حین  در  نیز  سرمایه  بانک  سابق 
تحقیقات قضائی از کشور متواری شد 
اعالم  اسپانیا رفت که خردادماه  به  و 
کردند توسط اینترپل بازداشت شده و 
تشریفات قانونی برای بازگرداندن وی 

به ایران در حال انجام است.

دو  در  که  مدیرانی  و  مسئوالن 
سال اخیر از ایران فرار کرده اند

آقاخانی  ساالر   139۸ امرداد   -

بانک  در  فساد  پرونده  اصلی  متهم 
مرکزی متواری شد. او عامل بانک 
است  بوده  ارز  توزیع  در  مرکزی 
عراقچی  احمد  که  پرونده ای  در  و 
نیز  مرکزی،  بانک  پیشین  معاون 
ردیف  متهم  عنوان  به  است،  متهم 
محاکمه  غیابی  صورت  به  اول 

می شود.
مریدی  بهزاد   139۷ -زمستان 
ارشاد  و  فرهنگ  پیشین  مدیرکل 
از  یکی  و  تهران  استان  اسالمی 
دوتابعیتی ها از ایران گریخت و به کانادا 

رفت.
-اول مهرماه 139۷ یکی از مسئوالن 
پخش  و  پاالیش  شرکت  دوتابعیتی 
نفتی که مسئول فروش  فرآورده    های 
در  کشتی    ها  به  نفتی  فرآورده    های 
منطقه بوشهر )بانکرینگ( بود پس از 
به  تومانی  میلیارد  ده  چند  اختالس 

گرجستان فرار کرد.
دادستان   ،139۷ مهرماه  -هفتم 
زاهدی   فر  فرهاد  که  داد  خبر  تهران 
متهم پرونده ی موسسه »سکه ثامن« 
یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی 
متهم  این  است.  کرده  فرار  کشور  از 
از  را  آن همسرش  از  پیش  روز  چند 

کشور خارج کرده بود.
اتهامات  به  رسیدگی  جریان  -در 
»سلطان  به  معروف  درمنی  باقری 
از  نفر  پنج  شد  مشخص  قیر« 
همدستان او فراری هستند. مشخصات 
متهمان فراری افشا نشد اما به گفته 
مقام   های قضایی، ۴ کارشناس رسمی 
رسمی  اسناد  سردفتر  دادگستری، ۲ 
و ۲ کارمند بانک ملی با او همدست 

بوده   اند.
جبار   ،139۶ آبان  -هشتم 
آموزش  کمیسیون  عضو  کوچکی نژاد 
اسالمی  شورای  مجلس  تحقیقات  و 
خبر داد که متهم ۵۰۰ میلیارد تومانی 
پرونده »صندوق ذخیره فرهنگیان« از 
کشور گریخت. بیش از ۲۰ نفر در این 

ارتباط دستگیر شدند.
سخنگوی   ،139۶ دی ماه  -اول 
کرد  اعالم  مجلس  انرژی  کمیسیون 
یکی از مدیران مالی بخش اکتشافات 
میلیارد   1۰۰ به  متهم  نفت  وزارت 
از  پس  ساعت  سه  اختالس  تومان 
فرد  این  گریخت.  ایران  از  احضار 
بیش از 3۰ سال کارمند وزارت نفت 

بود.
پیشکسوتان  از  جزایری  -شهرام 
دزدی و اختالس اواسط سال 9۷ در 
مرز ایران و ترکیه در حالی که در یک 
کامیون پنهان شده بود و قصد خروج 

از کشور داشت دستگیر شد.
محسنی   اژه ای  نیز  شهریور  -چهارم 
وزیر  راست  دست  ر«  »م.  کرد  اعالم 
صنعت، معدن و تجارت در حالی که 
قصد خروج از کشور را داشت بازداشت 

شد.
-1۶ امرداد 9۷ خبرگزاری فارس از 
همراه  به  کرمان  استاندار  دستگیری 
چند تن دیگر هنگام خروج غیرقانونی 

از کشور خبر داد.
فهرست  از  بخشی  فقط  اینها 
که  است  ناموفق  و  موفق  فرارهای 
رسانه     ای شده و یا خبر آن به بیرون 
درز کرده وگرنه احتمال اینکه شمار 
نزدیک  وابستگان  جمله  از  فراری    ها 
اصاًل  اینها ست  از  بیش  بسیار  نظام 

دور از ذهن نیست.

متفاوت  فرار  برای  اسالمی  جمهوری  فاسد  و  دزد  مدیران  مقصد 
برای  فراری  راه  تا  می گریزند  همسایه  کشورهای  به  برخی  است؛ 
اروپا و آمریکا پیدا کنند و برخی با پروازهای مستقیم به کشورهای 

غربی فرار می کنند

فرماندهان  به  خامنه ای 
سپاه پاسداران: 
اروپا برای 

مذاکره ما با 
آمریکا التماس 

می کند؛
 روحانی: 
آمریکا 

کارشکنی کرد!
جمع  در  منه ای  =خا
سپاهیان پاسدار نظام: قاطعانه 
حداکثری  فشار  می  گویم 
آمریکا شکست خواهد خورد.
=حسن روحانی: در انجام 
پاریس  نه  مذاکره  نشدن 
آنکه  تهران.  نه  مقصر است 
کارشکنی کرد کاخ سفید بود!

ایران،  اسالمی  جمهوری  رهبر 
با  دیدار  در  مهرماه،   1۰ چهارشنبه 
انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهان 
فشار  »سیاست  شد  مدعی  اسالمی 
و  خورده  آمریکا شکست  حداکثری« 
تاکید کرد که نظام جمهوری اسالمی 
با جدیت و قاطعیت تا رسیدن به نتیجه 
مطلوب به »کاهش تعهدات هسته ای« 

ادامه خواهد داد.
علی خامنه ای تاکید کرد، »من صد 

درصد از سپاه راضی هستم اما به این 
و  نیستم  قانع  سپاه  پیشرفت  از  حد 
معتقدم این نهاد بر اساس توانایی ها و 
استعدادهای خود می تواند 1۰ و حتی 
1۰۰ برابر رشد و پیشرفت کند.« رهبر 
جمهوری اسالمی با اشاره به »ریزش  ها 
و رویش  ها« در همه مجموعه  ها افزود: 
»در سپاه نیز ریزش  هایی وجود داشته 
است اما قضاوت قاطع بنده این است 
که در سپاه، غلبه با رویش  ها بوده است 
و حرکت رویشی به سمت پیشرفت و 

تعالی ادامه داشته است.«
و  سیاسی  مسائل  به  ادامه  در  او 
تنش با آمریکا و اروپا پرداخت و گفت: 
»آمریکایی  ها خیال می کردند با تمرکز 
زمینه  در  به ویژه  حداکثری  فشار  بر 
اقتصادی، می  توانند ایران را به نرمش و 
زانو درآورند اما خودشان دچار زحمت 
و مشکل شده اند. آنها برای وادار کردن 
رئیس جمهور کشورمان به مالقات، به 

اعضای مجمع عالی فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
صبح روز چهارشنبه ۱۰ مهر ۹۸

التماس هم افتادند و رفقای اروپایی را 
هم به کمک خواستند، اما نتوانستند و 
تا این ساعت فشار حداکثری شکست 
که  می  گویم  قاطعانه  بنده  و  خورده 
حداکثری  فشار  این  در  هم  آخر  تا 
شکست خواهند خورد.«رهبر جمهوری 
»کاهش  گفت:  همچنین  اسالمی 
آن  مسئولیت  که  هسته ای  تعهدات 
است،  اتمی  انرژی  سازمان  عهده  بر 
باید همانگونه که دولت اعالم کرده با 
جدیت کامل و به صورت دقیق و جامع 
ادامه یابد تا به نتیجه مطلوب برسد و 

قطعاً هم به نتیجه خواهد رسید.«
حرف های  که  حالیست  در  اینهمه 
مورد  در  روحانی  حسن  و  خامنه ای 
مذاکره با آمریکا تناقض دارد! خامنه ای با 
توهمی متکبرانه می گوید اروپایی ها برای 
وادار کردن روحانی به مالقات به التماس 
در جلسه  روحانی  اما حسن  افتاده اند 
هیات دولت گفته است که مالقات و 

مذاکره به خاطر کارشکنی آمریکا انجام 
نشد! روحانی و درواقع خامنه ای مذاکره 
را منوط به لغو تحریم ها کرده بودند ولی 
آمریکا تا کنون نپذیرفته است. روحانی 
هم دست خالی از سفر نیویورک برای 
شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل 
خامنه ای  حاال  اما  بازگشت.  تهران  به 
در دیدار با سپاهیان پاسدار جمهوری 
اسالمی وانمود می کند که نظام در این 

جریان پیروز شده است!
امر  تحت  هم  این  از  پیش  روحانی 
خامنه ای گفته بود تا تحریم ها برداشته 
گرفت.  نخواهد  صورت  مذاکره  نشود 
ماکرون  امانوئل  نافرجام  تالش های 
تحت  نیز  فرانسه  جمهوری  رئیس 
این  با  رفت  پیش  چارچوب  همین 
ایران  رژیم  از  اروپایی ها  که  توضیح 
از  حمایت  و  موشک پرانی  خواسته اند 
شبه نظامیان را متوقف کند و دست از 
کاهش تعهدات اتمی بردارد وگرنه اروپا 

هم از برجام خارج خواهد شد.
در عین حال آنچه خامنه ای امروز در 
جمع فرماندهان ارشد سپاه گفته است، 
یک ُمهر تایید دیگر بر دخالت های او در 
امور است. به ویژه آنجا که تاکید کرده 
جدیت  با  هسته ای  تعهدات  کاهش 
کامل و به صورت دقیق و جامع ادامه 
یابد. حال آنکه وی هر بار پای شکست و 
عقب نشینی به میان می آید، تقصیرها را 
گردن دولت و دیگران می اندازد! روحانی 
روز دوشنبه پیش از سفر به ارمنستان 
برگزاری  برای  آمادگی هایی  کرد  ادعا 
نشست 1+۵ به وجود آمده، و در نیویورک 
حتا بستر توبه برای آمریکا آماده بود! او 
همزمان قول داد که بعد از بازگشت از 
این سفر در این مورد توضیح دهد اما 
در نشست هیات دولت هیچ اشاره ای به 
»توبه« آمریکا و »آمادگی« آن کشور نکرد.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آفتاب  به  نشاط:  =شیرین 
داد،  خواهم  دوباره  سالمی  
بازنگریست به درون زندگی 
و  سیر  و  راهیابی  هنری، 
فرهنگ های  در  من  سلوک 
ایرانی،  ویژه   به  گوناگون 
مراکشی، مکزیکی، مصری و 
آذربایجانی و در نهایت  کشف 
و شهود موضوع هایی که  بیش 
از هرچیز دغدغه های خود من 
و مسائل و معضالت غیرقابل 
حل جهان امروز بوده است.  
با  رابطه  در  پرسش هایی 
و  بی عدالتی  وطن،   هویت، 
ظلم و ستمگری های سیاسی، 
شور و هیجان های مذهبی، و 
همچنین احساسات شخصی و 
فردی دیگر، از جمله جابجایی، 

بیگانگی و بی خویشتنی.
فیروزه خطیبی- پاییز امسال برای 
آثار  مجموعه  بزرگترین  نخستین بار، 
نشاط،  شیرین  فیلمسازی  و  عکاسی 
هنرمند ایرانی ساکن نیویورک با عنوان 
»به آفتاب سالمی  دوباره خواهم داد« 
 The برود« معاصر  موزه هنرهای  در 
به  لس آنجلس  داون تاون  Broad«در 

نمایش گذاشته خواهد شد.
دوباره  سالمی  آفتاب  »به  نمایشگاه 
خواهم داد« بازنگری و سیر و سلوکی 
برجسته  هنرمند  این  آثار  در  است  
ایرانی، از آغاز فعالیت های هنری تا به 
امروز که   پس از اجرای مراسم رسمی 
ضیافت  و  اکتبر  روز 1۷  در  گشایش 
باشکوهی با حضور مقامات و چهره های 
سرشناس شهر لس آنجلس، از  تاریخ 
19 همین ماه تا 1۶ فوریه 2020 در 
خواهد  قرار  عموم  تماشای  معرض 

گرفت.
اثر   2000 از  بیش  با  »برود«  موزه 
هنری و مساحت 120 هزار مترمربع 
شامل دو گالری است و ساختمان آن 
با شکل نوآورانه »غار و نقاب« در کنار 
برای حفاظت  سبز  فضایی  با  پالزایی 
 1۴0 بودجه ی  با  زیست  محیط  از 
میلیون دالری یک زوج نیکوکار-  الی 
مقر  که  شده   ساخته  برود-  ادیت  و 
کتابخانه جهانی بنیاد هنری »برود« هم 

محسوب می شود.
که  نمایشگاهی  چنین  برپایی 
بزرگترین نمایشگاه فردی مجموعه ی 
آثار یک هنرمند در غرب ایاالت متحده 
آمریکا به شمار می رود تا کنون بی سابقه 
بوده است.  هرچند آثار شیرین نشاط 
»شیدایی«  هنری  ویدئوی  با  همراه 
در سال 1999 توسط  بنیاد فرهنگی 
موزه  این  گشایش  زمان  از  »برود«، 
معتبر و پرآوازه در سپتامبر 201۵ به 
عنوان نخستین چیدمان ویدئویی آن  
به شکل »مولتی میدیا« و چند پرده ای 
در یکی از تاالرهای ویژه نمایش فیلم 

در معرض تماشا قرار داشته است:
پروژه اخیر که طرح و برنامه ریزی آن  
از طریق موزه »برود« با همکاری »بنیاد 
مجموعه ای  گرفته،  انجام  فرهنگ« 
به  نزدیک  ویدئویی  و  عکاسی  آثار  از 
حرفه ای  و  هنری  زندگی  سال   ۳0
در  می گیرد.  بر  در  را  نشاط  شیرین 
درباره  پژوهش  ضمن  نمایشگاه  این 
عوامل برانگیزنده ای که موجب عالقه و 
اشتیاق این هنرمند به کند و کاو در 
تاریخ باستان و معاصر ایران بوده، تجربه 
انقالب های  اثرات  و  تبعید  در  زندگی 
سیاسی بر زندگی و شرایط انسان ها نیز 
از طریق برنامه های گوناگون از جمله 
سخنرانی و میزگردهای مختلف بررسی 

می شود.
عنوان نمایشگاه- »به آفتاب سالمی  
اشعار  از  یکی  از  داد«-  خواهم  دوباره 
فیلمساز  و  شاعر  فرخزاد،  فروغ 
چیدمان  و  شده  گرفته  ایران  فقید 
و  اولین  از  نمونه هایی  نمایش  با  آن 
نشاط  شیرین  آثار  شناخته شده ترین 
آغاز   )1999-199۳( اهلل«–  »زنان   –
می شود و در نهایت با نخستین نمایش 
این  هنری  پروژه  تازه ترین  عمومی  
هنرمند- »سرزمین رویاها«– »مولتی 

»به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد« 
مجموعه کاملی از آثارشیرین نشاط  در موزه »برود« لس آنجلس

مدیا« یا چندرسانه ای از صوت و تصویر 
که تابستان امسال در ایالت نیومکزیکو 
تکمیل شده و شامل دو ویدئو و یک 
مجموعه عکاسی است به پایان می رسد.

این مجموعه بر حسب تاریخ اجرای 
طرح تقسیم بندی شده و بیش از 2۳0 
قطعه عکس و ۸ چیدمان ویدئویی از 
و    )2001( »گذر«  ویدئوی  دو  جمله 
نمایش  به  آن  در   )199۸( »بیقرار« 

گذاشته می شود.
»به آفتاب سالمی  دوباره خواهم داد« 
آثار  سفر دور و درازی است به درون 
شیرین  هنری  ویدئوهای  و  عکاسی 
نشاط که در آن هم آثاری با موضوع 
از  و پس  پیش  از  معاصر  ایران  وقایع 
انقالب اسالمی  و هم آثار انتزاعی این 
هنرمند  به نمایش درخواهد آمد.  نشاط  
در طول خلق این آثار و به مرور زمان با 
استفاده از استعاره ها و بازگشت به تاریخ 
ایران باستان و فرهنگ و ادب پارسی، به 
بررسی معضالت و دشواری های جهانی 
در رابطه با جنسیت، مرزهای سیاسی و 

بی ریشگی ها پرداخته است.
اثر  نخستین  که  نشاط  شیرین 
بر  مردان«  بدون  »زنان  او  سینمایی 
اساس داستانی از شهرنوش پارسی پور 
جایزه شیر نقره ای جشنواره معتبر ونیز 
را در سال 2009  به دست آورد، در 1۷ 
سالگی به قصد ادامه تحصیل از ایران 
خارج شد و پس از اقامت کوتاه مدتی 
کالیفرنیا  دانشگاه  در  لس آنجلس،  در 
به  ایالت  این  شمال  در  برکلی  در 
تحصیل در رشته هنر پرداخت. بعدها 
با آغاز ناآرامی ها و وقایع پیش از انقالب 
اسالمی  و بعدها جنگ ایران و عراق، این 
اقامت در خارج از کشور ادامه پیدا کرد.

شیرین نشاط  نخستین بار با سری 
عکس های »زنان اهلل« و چیدمان های 
ویدئویی چشمگیر با ریشه های بومی  
از زندگی و جامعه  ایران و به وِیژه به 
نمایش گذاشتن شرایط و موقعیت زنان 
به معروفیت جهانی رسید. او در این آثار 
از نقوشی که زنان در برخی از جوامع 
ایران، تأثرات و تألمات روحی خود را 
به شکل  نمایش می گذارند  به  آنها  با 
شعرنوشته هایی بر سر و صورت و کف 
دست و پای موضوع های عکاسی خود 
استفاده کرد که تا آن زمان بی سابقه 
بود. این مجموعه و در کنار آن سری 
»تک گویی«ها که بین سال های 1999 
و 2000 خلق شده نیز در موزه »برود« 

به نمایش درخواهد آمد.
جوآن هیلر مدیر موزه »برود« با بیان 
چند  طول  در  نشاط  »شیرین  اینکه 
دهه گذشته همواره برای ما هنرمندی 
از  »امروز  می گوید،  بوده«  الهام بخش 
اینکه توانسته ایم بزرگترین و  کامل ترین 
نمایشگاه آثار این هنرمند ایرانی  را در 
موزه برود برپا کنیم بی نهایت خوشحال 

و هیجان زده هستیم.«
آفتاب  »به  می دهد،  ادامه  وی 
سالمی دوباره خواهم داد« مجموعه ای 
حال  عین  در  و  پرقدرت  آثار  از 
به  را  نشاط  شیرین  زیبای  بی نهایت 
نوعی  به  آثار  این  می گذارد.  نمایش 
بازتاب صدای همه کسانی است که در 
نتیجه درگیری های سیاسی مجبور به 
ترک وطن و ملک و مملکت خودشان 
پر  و  سخت  دوران  این  در  شده اند. 
زیادی  گفتگوهای  و  بحث  که  تالطم 
در اطراف مسئله مهاجران و ملی گرایی 

این  گذاشتن  نمایش  به  دارد،  جریان 
آثار فرصتی پیش می آورد تا ما بتوانیم 
تازه ای  ایده های  و  نظرها  نقطه  با 
رویارو بشویم و راه های دگرگونه ای را 
برای مقابله، تبادل نظر، بررسی دوباره 
ارزش ها و شرایط اجتماعی، فرهنگی و 

سیاسی خودمان پیدا کنیم.«
در  نشاط  است شیرین  مسلم  آنچه 
طول دوران زندگی هنری خود توانسته 
در  که  کند  خلق  شاعرانه ای  دنیای 
نمایانگر  می توانند  مردان  و  زنان  آن 
سیاسی  واقعیت های  روایتگر  و  درون 
بر  باشند.  خود  پیرامون  اجتماعی  و 
زمینه ی همین جهان استعاره ها و کند 
و کاو در ژرف ترین گوشه های آن است 
جزئیات،  بررسی  به  هنرمند  این  که  
سلوک و سیما و شکل بندی های فردی 
و فرهنگی موضوع هایش می پردازد و در 
نهایت صدای افرادی می شود که وقایع 
و جریان های تکان دهنده تاریخ معاصر 
از جمله »جنبش سبز« ایران و »بهار 

عربی« مصر را پشت سر گذاشته اند.
خوشحال  می گوید  نشاط  شیرین 
کمک  به  »برود«  موزه  که  است 
معتبر-  فرهنگی  نهاد  این  کیوریتور 
آقای اد شاد-  مجموعه متنوعی از آثار 
او را از آغاز تا امروز به نمایش می گذارد: 
»این نمایشگاه بیش از هر چیز بیانگر 
مسیر هنری من و  نمایشگر تحوالت 
و دگرگونی ها در ایده ها و اندیشه های 
است.  امروز  تا   199۳ سال  از  من 
اندرکاران  دست  با  نزدیک  همکاری 
موزه برای تهیه و تدارک این نمایشگاه  
و درنهایت  نمایش این آثار به صورتی 
منسجم و روایتگر، برای من تجربه ای 
به خصوص  است.  ارزشمند  بی اندازه 
از این لحاظ که در این نمایشگاه، هم 
یافته های من در زمینه عکاسی و هم در 
زمینه  چیدمان های ویدئویی در معرض 

تماشای عموم قرار خواهد گرفت.«
سالمی   آفتاب  »به  می گوید:  وی 
به  است  بازنگری  داد«  خواهم  دوباره 
راهیابی  مسیر  و  هنری  زندگی  درون 
فرهنگ های  در  من  سلوک  و  سیر  و 
مراکشی،  ایرانی،  ویژه   به  گوناگون 
در  و  آذربایجانی  و  مصری  مکزیکی، 
موضوع هایی  شهود  و  کشف  نهایت  
چیز  هر  از  بیش  می رسد  نظر  به  که 
دیگر دغدغه های خود من و مسائل و 
معضالت غیرقابل حل جهان امروز بوده 
است.  پرسش هایی در رابطه با هویت، 
وطن،  بی عدالتی و ظلم و ستمگری های 
سیاسی، شور و هیجان های مذهبی، و 
همچنین احساسات شخصی و فردی 
و  بیگانگی  جابجایی،  جمله  از  دیگر، 

بی خویشتنی.«
انتشارات  مدیر  و  کیوریتور  شاد  اد 
شیرین  است  معتقد  »برود«  موزه 
زندگی  شیوه های  خاطر  به  نشاط  
هنری که بخش عظیمی  از آن بین دو 
فرهنگ ایران و آمریکا سپری شده از 
توانایی هایی برخوردار است که می تواند 
مرزهای روحی و جسمانی جهانی که 
را  می کنیم  زندگی  آن  در  امروز  ما 
بهتر بشناسد: »شیرین نشاط  با شور 
به  کارهایش   در  سرشار  اشتیاقی  و 
آزمون و وارسی مرزهای بین ملت ها، 
ماهیت  و  تبعید  جنسیتی،  مرزهای 
وجود،  چه از طریق بررسی وقایع حال 
حاضر و انعکاس عمق تاریخی ایران و 
چه از طریق طبیعت پر رمز و راز رویاها 

هنرمندانی که سراغ شاهنامه 
می روند به شدت توبیخ می شوند!

از  را  بزرگی  ما  =»فرزندان 
بزرگانشان نمی بینند، شکوه 
و  مسئولین  از  را  شوکت  و 
نامدارانشان نمی بینند. چون 
کلمه شکوه، شوکت،  ایمان، 
ایثار،  از خود گذشتگی و دیگر 
واژه ها را نمی شنوند. شب ها 
پدِر شرمساری را می بینند که 
فقط مثل یک جسد برگشته 
تا بخوابد که روز دیگر باز سر 
کار برود. مادری را می بینند؛ 
خسته است و دیگر نایی برای 

گفتن قصه ندارد.«
که  بودیم  ملتی  ما  =»اگر 
داشتیم،  را  شاهنامه  قدر 
اکنون در تمام دنیا با نام های 
ب،  سهرا رستم،  یبای  ز
زال،  گرد آفرید،  تهمینه، 
رودابه، پشوتن، منوچهر شاه 
قصه های  دیگر  بسیاری  و 

امروز خودمان را داشتیم.«
تئاتر  کارگردان  نعیمی  حمیدرضا 
می شناسد  را  هنرمندانی  می گوید 
که به دلیل سوژه قرار دادن شاهنامه 
وزارت  توسط  ایران  تاریخ  و  فردوسی 
شدت  »به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
توبیخ« شده اند. او دلیل عدم دستمایه 
قرار دادن شاهنامه را همین توبیخ ها و 

سختگیری ها دانسته.
بازیگر  نویسنده،  نعیمی  حمیدرضا 
ایران  و کارگردان شناخته شده تئاتر 
نمایشنامه  گذشته  سال  می گوید 
»ضحاک نمی میرد« را پس از یکسال 
تحقیق به مرکز هنرهای نمایشی برای 
گفته اند  او  به  ولی  داده  ارائه  تصویب 
که »این اثر به هیچ وجه امکان اجرا 

نخواهد داشت.«
شاهنامه  که  باره  این  در  نعیمی 
دستمایه  ایران  تاریخ  و  فردوسی 
کارهای هنری در ایران قرار نمی گیرد، 
گفته است: »بسیاری از دوستانی که 
آثاری  سراغ  وقتی  می شناسم،  من 
از شاهنامه و تاریخ ایران می روند، به 

شدت توبیخ می شوند.«
نیز  را  مردام  تئاتر  کارگردان  این 
مقصر اصلی شرایط موجود دانسته و 
گفته است: »چندین سال پیش وقتی 
آن  به  همه  شد،  ساخته   ۳00 فیلم 
واکنش نشان دادند اما امروز بعضی از 
ما بدن های بی حس و ِسری شده ایم که 
وقتی این روزها می گویند فالنی چند 
از  راحتی  به  دزدید،  میلیارد  صدهزار 
کنار آن می گذریم. در این شرایط تنها 
گرفتار  که  ملتی  می تواند  که  چیزی 
بی تفاوتی شده را نجات دهد، قصه و 

قصه گویی است.«
این کارگردان تئاتر »نوشتن« در ایران 
را به مراتب از کشورهای دیگر سخت تر 
دانسته که »با آن سختگیرانه تر برخورد 

می شود.«
چون  جهان  ادبی  آثار  می گوید  او 
شکسپیر  اثر  سوم  ریچارد  نمایشنامه 
از  »تندتر«  است  ممکن  چه  اگر 
تاریخ  و  ایران  درباره  نمایشنامه هایی 
ارشاد  وزارت  مجوز  ولی  باشد  ایران 
اثر  یک  »به  ولی  می کند  دریافت  را 
شاهنامه ای به سختی مجوز می دهند.«

وضعیت  درباره  نعیمی  حمیدرضا 
تاریخ  و  ادب  شدید  سانسور  اسفبار 
االن  اگر  نوعی  »به  آورد:  مثال  ایران 
بنویسم،  نادرشاه  با  رابطه  در  بخواهم 
به  و  بروم  اول  که  می دهم  ترجیح 
مرکز هنرهای نمایشی بگویم که من 
می خواهم یک سال وقت خود را صرف 
شاه  نادر  درباره  نمایشنامه ای  نوشتن 
با  االن  از همین  آیا شما  کنم،  افشار 
چنین نمایشنامه ای یا شخصیت نادر 

شاه مشکل دارید؟«
با  تئاتر  کارگردان  و  نویسنده  این 
انتقاد شدید به کاهش سطح آگاهی 
لیاقت  ما  »شاید  می گوید:  مخاطب 
گذشتگان مان  زبان  فرهنگ،   تاریخ، 
برخی  در  که  همانطور  نداریم.  را 
امر  متولی  که  سازمان ها  و  نهادها 
باکفایتی  مدیران  هستند،  فرهنگ 
تصمیم گیری نمی کنند. اگر ما ملتی 
داشتیم،  را  شاهنامه  قدر  که  بودیم 
اکنون در تمام دنیا با نام های زیبای 
گرد آفرید،  تهمینه،  سهراب،  رستم، 
و  شاه  منوچهر  پشوتن،  رودابه،  زال، 
بسیاری دیگر قصه های امروز خودمان 

را داشتیم.«
اثر  »مکبث«،  نمایش  کارگردان 
شکاف  به  اشاره  با  شکسپیر،  معروف 
در  نسل ها  بین  پدیدآمده  فرهنگی 

کشور، گفت: »شب های ما با بازی های 
رایانه ای به صبح می رسد. کودکان ما 
نیستند.  ما  مشترک  خاطرات  حامل 
پدرانشان  به  نسبت  ما  کودکان 
بیگانه اند. شاید به همین دلیل است که 
۶ میلیون مهاجر در کشورهای دیگر 
خود  مادری  زبان  ما  فرزندان  داریم. 
را فراموش کرده اند حال آنکه حریص 
هستند که یک یا دو زبان بیگانه یاد 

بگیرند.«
وی اضافه کرد: »فرزندان ما بزرگی را 
از بزرگانشان نمی بینند، شکوه و شوکت 
را از مسئولین و نامدارانشان نمی بینند. 
ایمان،  شوکت،   شکوه،  کلمه  چون 
ایثار،  از خود گذشتگی و دیگر واژه ها 
شرمساری  پدرِ  نمی شنوند. شب ها  را 
را می بینند که فقط مثل یک جسد 
باز  دیگر  روز  که  بخوابد  تا  برگشته 
می بینند؛  را  مادری  برود.  کار  سر 
خسته است و دیگر نایی برای گفتن 
قصه ندارد. مادر بزرگ های بیماری را 
می بینند که فقط به فکر این هستند 
که داروهایشان را داشته باشند تا کمتر 
درد بکشند. این فرزندان؛ ناقالن خوبی 
برای گذشته و حال و آینده نیستند. 
همه در این سرزمین بیگانه هستیم و 
چه بد که انسان در خانه خودش بیگانه 

باشد.«

می پردازد. به ویژه زمانی که در این راه، 
به کشف و شهود و آن بینش درونی 

درخشانی دست می یابد.«
توصیفی  فهرست  یا  کاتالوگ  در 
به  ورود  هنگام  دیدارکنندگان  که 
نمایشگاه دریافت می کنند، مقاالت و 
گفتگوهای روشنگرانه اد شاد با فرزانه 
حقوق  فعال  و  ادبیات  استاد  میالنی 
زنان و زندگینامه نویس فروغ فرخزاد، 
گادفری چشایر منتقد سینمایی روزنامه 
و کارشناس سینمای  تایمز  نیویورک 
ایران،  لیال دیبا کیوریتور و پژوهشگر 
دوران قاجار و هنرهای مدرن و معاصر 
ایران و نیز گفت و شنود شیرین نشاط  
با گلن دی لوری پژوهشگر »هنرهای 
اسالمی « و مدیر موزه هنرهای مدرن 
رسیده  چاپ  به  )موما(  لس آنجلس 

است.
برگزاری  و  طرح  مراحل  همه  در 
سالمی   آفتاب  »به  تاریخی  نمایشگاه 
دوباره خواهم داد«، »بنیاد فرهنگ«– 
غیرمذهبی،  فرهنگی  نهاد  یک 
ایرانی– نیز  غیرسیاسی و غیرانتفاعی 
و  فرهنگ  ارائه  و  ترویج  هدف  با  که 
هنر ایران به کل جامعه در کالیفرنیای 
دارد   مستمری  فعالیت های  جنوبی 

مشارکت داشته است.
علیرضا اردکانی، مدیر اجرایی »بنیاد 
می گوید،  زمینه  این  در  فرهنگ« 
می کند  افتخار  بی نهایت  بنیاد  »این 
فرهنگی  یک حرکت  در  می تواند  که 
مهم ترین  از  یکی  کنار  در  مشترک 
جهان–  هنری  و  فرهنگی  نهادهای 
این  برگزاری  شاهد  »برود«-   موزه 
نمایشگاه تاریخی باشد: »شیرین نشاط 
و  است  ایرانی  فرهنگی  گنجینه  یک 
ما بی صبرانه منتظریم تا از طریق این 
را  او  آثار و زندگی حرفه ای  نمایشگاه 

جشن بگیریم.«
برنامه های جانبی نمایشگاه

نمایشگاه،  برگزاری  مدت  طول  در 
چون  اصلی  برنامه های  درکنار 
سخنرانی های مختلف و  میزگردهایی 
با حضور شیرین نشاط و همکاران او، 
و  شاعران  موسیقیدان ها،  از  جمعی 
نویسندگان هم برنامه هایی را در رابطه 
و  عرفانی  فمینیستی،  جنبه های  با 
سیاسی موجود در آثار هنری شیرین 
داد. همچنین دو  ارائه خواهند  نشاط 
فیلم بلند داستانی »زنان بدون مردان« 
)2009( و »ام کلثوم« )ساخته 201۸( 

در موزه به نمایش درخواهد آمد:
شیرین نشاط همچنین  در جلسه ای 
از سری گفت و شنود ها با اوا دو ورنی 
فیلمساز برنده جایزه آمریکایی و  گارت 
در  فیلم هایش  که  فیلمسازی  برادلی 
بینال  موزه »ویتنی« به نمایش درآمده 
شرکت خواهد داشت. در جلسه دیگری، 
شیرین نشاط به همراه همکاران قدیمی  
خود، شجاع آذری هنرمند بصری و قاسم 
ابراهیمیان سینماگر ساکن نیویورک با 
به  گرداننده   عنوان   به  اد شاد  حضور 
گفت و شنود خواهد پرداخت.  موضوع 
مهاجرت  و  »جنبش ها  گفتگوها  این 
فراسوی زمان و مکان« خواهد بود که از 
طریق آثار این سه هنرمند مورد بحث و 
بررسی قرار خواهد گرفت. در این برنامه، 
وکالیست  و  آهنگساز  دیهیم  سوسن 
ساکن لس آنجلس که در تهیه موسیقی 
همکاری  نشاط  شیرین  با  ویدئو  چند 

داشته قطعاتی را اجرا خواهد کرد.
آنجا که در طول هزاره ها، شعر و  از   
فرهنگ  از  جدایی ناپذیر  بخشی  ادبیات 
و هویت ایرانی  و نیز از پایه های اصلی 
بخش عظیمی  از آثار شیرین نشاط  بوده 
و  شعر  نقش  بررسی  منظور  به  است، 
ادبیات پارسی در آثار شیرین نشاط نیز 
کیوریتور  دو  با همکاری   »برود«  موزه 
مستقل، لوئیز استاینمن و مورین مور، 
محل  گالری  در  را  رایگانی  برنامه های 
نمایشگاه ترتیب داده است. به  این صورت 
که در طول مدت برگزاری نمایشگاه »به 
هر  داد«،  خواهم  دوباره  سالمی   آفتاب 
پنجشنبه شب، موزه  از شاعران، بازیگران، 
دعوت  اجرایی  هنرمندان  و  فیلمسازان 
روایتگری   از طریق خواندن،  تا  می کند 
و اجراهای هنری، برداشت های خود را 
از آثار ویدئویی، چیدمان های هنری  و 
نمایش  به  نشاط  شیرین  عکس های 

بگذارند.

حمیدرضا نعیمی و حامد بهداد در تمرین نمایش شرق دور
،شرق نزدیک

حمیدرضا نعیمی
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ادامه در صفحه ۱۷

آمریکا  خارجه  =وزیر 
می گوید اطمینان دارم ایتالیا 
پروازهای  توقف  مورد  در 
ماهان ایر »تصمیم درستی« 

خواهد گرفت.
=»...رژیم ایران حامی اول 
تروریسم است و به شرکت 
آرامکوی عربستان سعودی 

حمله کرده«.
وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه دوم 
اکتبر )1۰ مهر(، در دیدار با مقام های 
ارشد ایتالیا گفته »جمهوری اسالمی 
یک تهدید است و ما باید در برابر تجاوز 

ایران متحد شویم.«
دولت  همکاری  بر  پمپئو  مایک 
ایتالیا برای اجرای تحریم های آمریکا 
از  است  تاکید کرده  ایران  رژیم  علیه 
جمله مذاکره برای ابطال مجوز پرواز 
به  ایر«  »ماهان  شرکت  هواپیماهای 

فرودگاه  های ایتالیا.
هواپیمایی ماهان از تهران به دو شهر 

رم و میالن پرواز می کند.
وزیر خارجه ایاالت متحده با اشاره به 
فعالیت های »ماهان ایر« به نفع سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، ابراز امیدواری 
کرد دولت ایتالیا پرواز هواپیماهای این 
شرکت هواپیمایی ایرانی را در آسمان 

این کشور اروپایی ممنوع اعالم کند.
پمپئو در نشست خبری مشترک با 
همتای ایتالیایی خود در رم، خواستار 
»رفتار  برابر  در  همه کشور ها  وحدت 
تهاجمی ایران« شد و تاکید کرد: »باید 
ایران را از دسترسی به منابع مالی که 
صرف حمایت از فعالیت های تروریستی 

می  کند، محروم می  کنیم.«
او در این نشست خبری که پس از 
دیدار با لوئیجی دی مایو وزیر خارجه 
ایتالیا برگزار شد توضیح داد، »رویکرد 
حامی  عنوان  به  ایران،  قبال  در  ما 
تغییر  گذشته  سال  دو  در  تروریسم 
نکرده است. ایران به شرکت آرامکوی 

عربستان سعودی حمله کرده است.«
وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه در 
ایران،  اسالمی  جمهوری  تجاوز  برابر 
به وحدت  نیاز  تهدید،  عنوان یک  به 
است افزود، با همتای ایتالیایی خود لغو 
مجوز پروازهای ماهان ایر را نیز مورد 

بحث و بررسی قرار داده اند.

مذاکره پمپئو با ایتالیا برای فشار بیشتر به تهران 
و بررسی لغو مجوز پروازهای ماهان به ُرم و میالن

در  همچنین  آمریکا  خارجه  وزیر 
توییتی نوشت که با همتای ایتالیایی 
جدی  همکاری های  مورد  در  خود 
و  فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی، 
اهمیت وحدت در بخورد با تهدیدات 

فرامنطقه ای گفتگو کرده است.
نقض  ایتالیا  به  سفر  از  پیش  او 
تحریم های اروپا علیه رژیم بشار اسد 
مورد  را  اسالمی  جممهوری  توسط 
توجه قرار داده بود که طی آن بیش 
از ۲ میلیون بشکه نفت وسط نفتکش 
آدریان دریا به بندر طرطوس در سوریه 

منتقل و تخلیه شد.
از برنامه های دیگر پمپئو در این سفر 
مصاحبه با روزنامه »ال استامپا« بود. او 
در پاسخ به این پرسش که آیا ایتالیا با 
عدم اعالم ممنوعیت پرواز هواپیماهای 
ماهان در این کشور با خطر تحریم های 
گفت،  شد  خواهد  روبرو  آمریکا 
»امیدوارم دولت ایتالیا تصمیم به توقف 

این پروازها بگیرد.«
به گزارش صدای آمریکا وی ضمن 
تاکید بر جدی بودن واشنگتن در اعمال 
»آمریکا  افزود،  تهران  علیه  تحریم ها 
تصریح کرده است که خطوط هوایی 
از  در حمایت  فعالیت هایی  در  ماهان 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی دخالت 
دارد و ما امیدواریم که دولت ایتالیا این 

موضوع را در نظر بگیرد.«
پمپئو توضیح داده، آمریکا می تواند 
به  که  دهد  ایتالیایی   به  اطالعاتی 
آن  اعتبار  و  صحت  بتوانند  راحتی 

اتخاذ  را  درست  تصمیم  و  تایید  را 
نمی کنم  تاکید کرد،  »فکر  او  کنند. 
رهبری ایتالیا بخواهد از ترور و اینگونه 
خرابکاری هایی که ایران بر جهان وارد 

می کند پشتیبانی کند.«
او تاکید کرد، فعالیت های هواپیمایی 
خرابکارانه  اقدامات  از  بخشی  ماهان 
»اطمینان  گفت  و  اسالمی  جمهوری 
تصمیم  ایتالیا  دولت  که  دارم  زیادی 

خوبی در این ارتباط خواهد گرفت.«
ایر«  »ماهان  هواپیمایی  شرکت 
نقل  و  حمل  در  قدس  سپاه  شریک 
مهمات و نیرو به سوریه و عراق متعلق 
به موسسه خیریه »مولی الموحدین«، 
بنگاه مالی متعلق به حزب کارگزاران 
سازندگی است که از احزاب اصالح طلب 
بازوی  عماًل  مؤسسات  این  است. 
اقتصادی این جناح محسوب می شوند.

کشور ایتالیا برای مقام های جمهوری 
اسالمی اهمیت خاصی دارد. این کشور 
پاتوق آقازاده ها و ژن خوب  ها است و 
ده ها نفر از آنها برای تحصیل و تجارت 

در شهرهای مختلف ایتالیا ساکن  اند.
از  بیش  با   ۲۰1۷ سال  در  ایتالیا 
شریک  مهمترین  یورو،  میلیارد   ۵
اقتصادی جمهوری اسالمی در اروپا بود 
اما در ازای معافیت از تحریم های نفتی 
آمریکا، بنا بر آنچه رسانه های این کشور 
گزارش دادند، تعهداتی را پذیرفته بود 
که منجمد ساختن سرمایه گذاری های 
میلیاردی در جمهوری اسالمی، یکی 

از آنهاست.

مذاکره وزرای خارجه آمریکا و ایتالیا ظاهرا راضی کننده بود و دو 
APE :طرف به سالمتی آن آبجو نوشیدند؛ عکس

سخنگوی  ربیعی  =علی 
دولت می گوید حسن روحانی 
آمادگی داشت در نیویورک با 
برداشته شدن همه تحریم ها 
با سران ۱+۵ گفتگو کند، اما 
ترامپ تحریم ها را برنداشت!
در  نیویورکر  =نشریه 
باوجود  نوشته  گزارشی 
برای  ماکرون  تالش های 
تلفنی  س  تما ی  ر ا قر بر
در  ترامپ  و  روحانی  بین 
روحانی  حسن  نیویورک، 
ترامپ  تلفنی  تماس  جواب 
خوابش  اتاق  به  و  نداده  را 

رفته بود.
به  ظریف  =محمدجواد 
خبرنگار نیویورکر گفته »این 
فقط یک بازی بود که ما را 
در  تضمین هایی  ارائه  بدون 
باره اقدامات ترامپ، به یک 

دیدار بکشانند«.
آمادگی هایی  =روحانی: 
 ۵+۱ نشست  برگزاری  برای 
به وجود آمده، در نیویورک 
بستر توبه آمریکا آماده بود!

علی ربیعی )عباد( سخنگوی دولت، 
دوشنبه ۸ مهرماه، گفت مسئول عدم 
مذاکره در نیویورک آمریکاست! او ادعا 
کرد، »حسن روحانی آمادگی داشت 
که با برداشته شدن همه تحریم ها در 
همان نیویورک با سران 1+۵ گفتگو 
کند، اما ترامپ با نگه داشتن تحریم ها 

نشان داد عزمی در این زمینه ندارد.«
سفر  جریان  در  آنچه  مورد  در 
ظریف  محمدجواد  و  روحانی  حسن 
هفتاد  در  شرکت  برای  نیویورک  به 
عمومی  مجمع  نشست  چهارمین  و 
سازمان ملل گذشته همچنان گزارش ها 
می شود. رسانه ای  مختلف  اخبار  و 

نیویورکر در گزارشی  پایگاه خبری 
رئیس  تالش های  باوجود  می نویسد، 
برقراری  برای  فرانسه  جمهوری 
تماس تلفنی بین روحانی و ترامپ در 
نیویورک، حسن روحانی جواب تماس 

تلفنی ترامپ را نداده است.
روبین رایت گزارش داد که، سه    شنبه 
۲۴ سپتامبر )دوم مهر(، ماکرون قصد 
داشت در هتل »میلنیوم هیلتون« که 
روبروی خیابان مقر سازمان ملل در 
دیدار  روحانی  با  واقع شده  نیویورک 
مذاکره  یک  دنبال  به  ماکرون  کند. 
تلفنی سه جانبه بود و حتی یک تیم 
تا  شدند  هتل  وارد  فنی  متخصصان 
برای ساعت ۲1:3۰ دقیقه یک خط 
روحانی  مالقات  اتاق  در  امن  تماس 

برقرار کنند.
در ادامه این گزارش آمده، مأموریت 
از  که  بود  این  نیویورک  در  ماکرون 
ترامپ و روحانی در رابطه با یک طرح 
دارای ۴ بند که فرانسه پیشنهاد داده 
این  می گوید  ماکرون  کنند.  مذاکره 
طرح مانع وقوع جنگ در خاورمیانه 

می  شود.
ماکرون  می گوید  گزارش  نویسنده 
زمینه  تلفنی  تماس  این  بود  امیدوار 
را برای دیدار بین یک رئیس جمهور 
ایران  از  رئیس جمهور  یک  و  آمریکا 
انقالب  زمان  از  بار  نخستین  برای 

19۷9 فراهم کند.
نیویورکر در ادامه به طرح ۴ بندی 
آن  در  که  است  پرداخته  ماکرون 
به محدودیت های  متعهد  ایران  رژیم 
اتمی  برنامه های  با  رابطه  در  دائمی 
بخشی  آن  ازای  در  و  می شود  خود 
و  می کند  پیدا  کاهش  تحریم ها  از 
توانست  خواهد  اسالمی  جمهوری 

صادرات نفت را از سر بگیرد.

باز هم درباره تالش های ناکام ماکرون؛ تماس 
تلفنی در هتل »میلنیوم هیلتون« نیویورک

اختالف بر سر طرح پیشنهادی 
ماکرون

حرف های  از  که  دیگری  مسئله 
اختالف  است،  برداشت  قابل  ظریف 
بر سر طرح ۴ماده ای است که امانوئل 
ماکرون مطرح کرده است. ظریف در 
این باره می گوید طرح ماکرون »حاوی 
دیدگاه های ما نیست« و »مواضع ایران 
در طرح درست مطرح نشده است«. با 
اعالم محمدجواد  اساس  بر  این حال 
ادامه  فرانسوی     ها  با  مذاکرات  ظریف 

دارد.
و رسانه   های  روحانی  گرچه حسن 
توبه  القا می کنند »بستر  اصالح طلب 
آمریکا فراهم شده« و روزنه های مذاکره 
فالحت پیشه  اما حشمت اهلل  شده  باز 
ملی مجلس،  امنیت  عضو کمیسیون 
پنجشنبه 11 مهرماه، طی یادداشتی 
در روزنامه »آرمان ملی« صریحاً نوشته 
تا کنون هیچ تحول تازه ای در موضوع 

برجام شکل نگرفته است.
طرح بیشتر در مقابل بیشتر

حسن روحانی در جریان سخنرانی 
را  برجام  ملل  سازمان  در  خود 
خواسته های  حداقل  برآورده کننده ی 
ایران دانست و خظاب به آمریکایی ها 
باید  می خواهید،  بیشتر  »اگر  گفت: 

بیشتر هم بدهید!«
فالحت پیشه می گوید طرح »بیشتر 
در مقابل بیشتر« تالش حسن روحانی 
در  موجود  بن بست  بتواند  تا  بود 
دیپلماسی را بشکند و واقعیت آن است 
که آن چیزی که اروپایی ها به عنوان 
مواضع ایاالت متحده به ایران انتقال 

آمریکا  مواضع  با  چندان  می دادند، 
همخوان نیست و همین مسئله باعث 

شد مذاکرات به نتیجه نرسد.
می نویسد،  ادامه  در  فالحت  پیشه 
»اینکه امروز باید چه کنیم و چگونه 
فعلی  سخت  شرایط  از  را  خود  باید 
من  دارد.  اهمیت  بسیار  برهانیم، 
باید  ایران  معتقدم جمهوری اسالمی 
ناامنی های  که  بیندیشد  راهبردی 
منطقه  ای نظیر آنچه در آرامکو اتفاق 
افتاد، تأثیری بر سیاست های برجامی 
کشورمان نداشته باشد. باید در اتفاقی 
که برای تأسیسات نفتی عربستان افتاد 
ظریف  آقای  قول  به  و  داشت  تردید 
ببینیم که چه کسی بیشتر از هدف قرار 
گرفتن آرامکو سود می برد؟ باید توجه 
موضوع  در  بار  اولین  برای  که  کنیم 
اروپایی ها  توانست  کاخ سفید  آرامکو 
علیه  شدید  موضع گیری  به  وادار  را 

ایران کند.«
ادامه می پرسد »جای سوال  او در 
پاتریوت  موشک های  چرا  که  است 
که در اسرائیل در مقابل کوچکترین 

عدم موافقت آمریکا با طرح »بیشتر در مقابل بیشتر«؛

 ترامپ جمهوری اسالمی را سر کار گذاشته است؟!
=ظریف: سخنان ترامپ در 
مجمع عمومی سازمان ملل 
دقیقًا ۱۸۰ درجه مخالف آن 
از  اروپایی ها  که  بود  چیزی 
قول او مبنی بر آمادگی برای 

لغو تحریم ها گفته بودند!
نیویورک  در  =روحانی: 
آماده مذاکره بودیم و بستر 
اما  بود  آماده  آمریکا  توبه 

کارشکنی کردند!
=فالحت پیشه: آن چیزی 
عنوان  به  اروپایی ها  که 
به  متحده  ایاالت  مواضع 
دند،  می دا نتقال  ا یران  ا
آمریکا  مواضع  با  چندان 
همین  و  نیست  همخوان 
مذاکرات  باعث شد  مسئله 

به نتیجه نرسد.
فرانسه  خارجه  =وزیر 
آمریکا  و  ایران  می گوید 
برای  نوامبر  شش  تا  فقط 
برنامه های  مذاکره در مورد 
خاورمیانه  امنیت  و  اتمی 

فرصت دارند.
با وجود ادعاهای کذب علی خامنه ای 
مبنی بر »التماس اروپایی ها به ایران 
تاکیدهای  برخالف  و  مذاکره«  برای 
با  مذاکره  ممنوعیِت  برای  او  توخالی 
با چراغ سبز خودش، حسن  آمریکا، 
برای  ظریف  محمدجواد  و  روحانی 
گشودن راه جهت مذاکره ی آبرومندانه 

با آمریکا به آب و آتش می زنند.
اظهار  اساس  بر  معتقدند  برخی 
رسانه های  در  که  شواهدی  و  نظرها 
و  آمریکا  می شود،  منتشر  مختلف 
هم  عمل  در  ترامپ  دونالد  شخص 
مقامات  هم  و  اسالمی  جمهوری 
نقش  خود  برای  که  را  کشورهایی 
میانجی قائل هستند، سر کار گذاشته 
و سردمداران حکومت تهران را معلق 
میان زمین و آسمان نگه داشته اند تا 
یا حرف خود را به کرسی بنشانند و 
تهران را وادار به تمکین به خواسته های 
واشنگتن یعنی »شروط 1۲گانه« کنند 
و یا آنقدر بالتکلیف زیر فشار حداکثری 
مالی  اش  منابع  و  اقتصاد  که  بمانند 
فرو بپاشد و مجبور به پاسخگویی به 

مردم شوند.
روحانی، چهارشنبه 1۰ مهر، تشریح 
کرد که در نیویورک آمریکا کارشکنی 
کرد و مذاکرات پیش نرفت. او تاکید 
ملت  مقاومت  از  داریم  کرد »هر چه 
ایران زیر فشار مداوم اقتصادی است.«

پایان  در  نیز  ظریف  محمدجواد 
خبرنگاران  به  دولت  هیات  جلسه 
سوی  ز  ا یی  »تالش ها می گوید، 
رئیس جمهور  مخصوصاً  روپایی ها  ا
این  در  حتی  و  شد  انجام  فرانسه 
جلویی  به  رو  حرکت های  تالش ها 
در  ترامپ  همزمان  اما  داشتند  هم 
عمومی  مجمع  در  نی اش  ا سخنر
اعالم کرد  سازمان ملل متحد، رسماً 
تصمیمی برای کاستن تحریم ها ندارد 
و می خواهد تحریم ها را افزایش دهد.«

اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
در  ترامپ  »سخنان  که  داد  توضیح 
دقیقاً  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
1۸۰ درجه مخالف آن چیزی بود که 
اروپایی ها از قول او مبنی بر آمادگی 

برای لغو تحریم ها گفته بودند.«

ترامپ و ماکرون؛ نشست »گروه هفت«؛ اوت ۲۰۱۹

در  می دهند  نشان  واکنش  پرنده ای 
واکنشی  کمترین  نتوانستند  آرامکو 
تأسیسات  علیه  موشکی  حمالت  به 
موضوع  این  باشند؟  داشته  نفتی 
نشان می دهد که تالشی وجود دارد 
موضوع  به  منطقه ای  ناآرامی های  تا 

برجام مرتبط شود.«
بن بست مذاکره

در  و  صدا  و  بی سر  معلوم  قرار  از 
پشت پرده فشارهای زیادی از جانب 
برچیدن  برای  تهران  به  اروپایی ها 
می شود.  وارد  موشک پرانی  بساط 
با  جلسه ای  در  روحانی  مهرماه،   ۴
اروپا  و  آمریکا  »به  گفت،  خبرنگاران 
مذاکره  از  حرف  می کنم  نصیحت 
موشکی نزنند.« ماکرون موفق نشده 
علیه  تحریم ها  کاهش  به  را  ترامپ 
و  کند  راضی  اسالمی  جمهوری 
در  نشده  حاضر  هم  خامنه ای  علی 
که  ماکرون  پیشنهادی  بسته ی  ازای 
میلیارد   1۵ اعتباری  خط  اختصاص 
از  دست  است  آن  از  بخشی  دالری 
و  خرابکارانه  اقدامات  و  موشک پرانی 
آنچه  بردارد.  از شبه نظامیان  حمایت 
فالحت پیشه بطور واضح به آن اشاره 
کرده است و ظریف هم تلویحی آن را 

می گوید،  همین بن بست است.
است  قرار  اگر  دارد  تمایل  آمریکا 
ایران صورت گیرد  رژیم  با  گفتگویی 
و  باشد  علنی  و  رو  در  رو  مستقیم، 
به  مسئله  این  از  اسالمی  جمهوری 

شدت فراری است.
تاکید  مدام  ظاهر  در  خامنه ای 
با  سطحی  هیچ  در  نباید  می کند 
و  دولت  و  کرد  مذاکره  آمریکایی ها 
که  کرده  مکلّف  را  خارجه  وزارت 
 ۵+1 چارچوب  در  فقط  می توانند 
اما  کنند  مذاکره  آمریکایی  طرف  با 
در  »بیشتر  پیشنهاد  است  محال 
مقابل بیشتر« که روحانی در سازمان 
اراده  ملل مطرح کرده بدون اجازه و 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  خامنه ای 

اسالمی مطرح شده باشد.
دولت های اروپایی از یکسو می دانند 
قدم  از  قدم  آمریکا  رضایت  بدون 
دیگر  سوی  از  و  نمی شود  برداشته 
بر اساس منافع خود خواهان مذاکره 
تا  هستند  ایران  حکومت  با  گروهی 
دو طرف  از هر  را  امتیازاتی  و  منافع 
یعنی تهران و واشنگتن بگیرند. برای 
طرح  ماکرون  امانوئل  منظور  همین 

۴ماده ای را ارائه داده است.
تغییر لحن فرانسوی   ها

در این میان ژان ایو لودریان وزیر 
ایران  کرده  تاکید  فرانسه  خارجه 
برای  نوامبر  شش  تا  فقط  آمریکا  و 
و  اتمی  برنامه های  مورد  در  مذاکره 
از  و  دارند  فرصت  خاورمیانه  امنیت 
این پس بر عهده دو طرف است که از 
فرصت محدود باقی مانده برای انجام 
مذاکرات استفاده کنند. او تهدید کرده 
مرحله  آغاز  با  صورت  این  غیر  »در 
نسبت  ایران  تعهدات  کاهش  جدید 
آغاز  از تنش ها  تازه ای  برجام دور  به 

خواهد شد.«
اروپایی ها حتی تهدید کرده اند که 
اگر ایران همچنان به کاهش تعهدات 
اتمی خود ادامه دهد از برجام خارج 
خواهند شد. تغییر لحن وزیر خارجه 
فرانسه اکنون می تواند یک اولتیماتوم 
برای  را  خود  که  باشد  تهران  برای 
برداشتن »گام چهارم« کاهش تعهدات 
اتمی آماده می کند. روز چهارشنبه، 1۰ 
فرماندهان  جمع  در  خامنه ای  مهر، 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی تاکید 
کرد، »کاهش تعهدات ایران به برجام 
بطور کامل و جامع ادامه خواهد یافت.«

مالقات پیش بینی نشده روحانی، جانسون و ماکرون در
هتل میلنیوم هیلتون نزدیک مقر سازمان ملل مقر سازمان ملل سپتامبر ۲۰۱۹
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یک بانوى اقتصاددان اهل بلغارستان 
در  کشور  یک  از  بار  نخستین  براى 
حال توسعه ریاست یکى از مهم ترین 
سازمان هاى پولى و اقتصادى جهان را 

به عهده گرفته است.
جانشین  جورجیوا  کریستالینا 
فرانسوى  اقتصاددان  الگار  کریستین 
شده است که از سال 2011 تا هفته 
پیش این وظیفه سنگین را به عهده 
دوران  در  را  اروپا  اتحادیه  و  داشت 
شغل  کرد.  هدایت  بدهکارى  سخت 
مرکزى  بانک  ریاست  الگار  بعدى 

اروپاست.
کریستالینا جورجیوا پیش از عهده دار 
شدن ریاست صندوق بین المللى پول، 
پست هاى پر مسئولیتى در کمیسیون 
را  بودجه  کمیسر  جمله  از  اروپایى 
به عهده داشت. او داراى معلومات و 
اطالعات وسیعى درباره کشورهایى با 

بازارهاى تازه شکل گرفته است.
به گفته اسکات موریس از مسئوالن 
جهانى،  توسعه  مرکز  عالیرتبه 
جورجیوا از سال 201٧ موفق شد در 
بانک جهانى نقطه نظرهاى متنوعى را 
در رابطه با افزایش سرمایه تا حد 1٣ 

میلیارد دالر به تصویب برساند.
برخى  به  وام  اعطاى  برنامه  این  در 
کشورها از جمله چین کاهش خواهد 
اختیار  در  بیشترى  منابع  و  یافت 

ممالک نیازمند قرار خواهد گرفت.
است،  گفته  رویترز  به  موریس 
جورجیوا  توانسته گروه هاى مختلفى 
را گرد آورد. اما در حال حاضر چندان 
روزمره  امور  در  او  که  نیست  روشن 
صندوق بین المللى پول چگونه عمل 
خواهد کرد چون این صندوق در حال 
سر  پشت  را  بحرانى  روزهاى  حاضر 
مى گذارد و باید دید جانشین الگارد 
چگونه با این بحران دست و پنجه نرم 

کریستالینا جورجیوا، مدیر جدید صندوق 
بین المللی پول کیست؟

خواهد کرد.
اسکات موریس مى گوید، کریستین 
دلیل در کارش موفق  این  به  الگارد 
بود که خود را تنها نماینده و حافظ 
همین  به  و  نمى دانست  اروپا  منافع 
علت در جریان بحران بدهکارى دولت 
نشد.  روبرو  چندانى  مشکل  با  یونان 
همین  باید  نیز  جورجیوا  کریستالینا 
روش را دنبال کرده و بر روى منافع 
داشته  تأکید  کشورها  تمام  صندوق 

باشد.
و  سیاستمدار  یک  کریستالینا 
کودکى  دوران  که  است  اقتصاددان 
خود را در ایامى که کشور او از اقمار 
زمانى  و  گذرانده  بود  سابق  شوروى 
به  شد  مشغول  جهانى  بانک  در  که 
طرفدارى  از برابرى حقوقى زن و مرد 

پرداخت.
جدید  رئیس  که  مسائلى  از  یکى 
روبرو  آن  با  پول  بین المللى  صندوق 
متحده  ایاالت  خروج  بود،  خواهد 
دارنده بزرگترین سهم راى در هیات 
از  بسیارى  از  صندوق  این  مدیره 

توافق هاى چندجانبه است.
معتبرترین  از  کاپیتال  روزنامه 
نوشته  بلغارستان  اقتصادى  نشریات 
است: تا بیست سال پیش بلغارستان 
بین المللى  صندوق  نجات  برنامه  در 
حاضر  حال  در  اما  داشت  قرار  پول 
و  مى برد  بسر  بهترى  شرایط  در 
سمت جدید و بین المللى کریستالینا 
دیپلماتیک  پیروزى  یک  جورجیوا 

براى این کشور است.
سال  متولد  جورجیوا  کریستالینا 
19۵٣ در شهر صوفیه و داراى درجه 
سیاسى  اقتصاد  رشته   در  دکترا 
کارل  دانشگاه  از  جامعه شناسى  و 
اقتصاد  و  ملى  )دانشگاه  مارکس 
بلغارستان  جهانى فعلى( در پایتخت 

است.
انستیتو  دانشگاه هاى هاروارد،  در  او 
تکنولوژى ماساچوست، دانشگاه ملى 
استرالیا، دانشگاه Yale، مدرسه عالى 
پاسیفیک  دانشگاه  و  لندن  اقتصاد 
و  تحقیقاتى  فعالیت هاى  جنوبى 

آموزشى داشته است.

سومین جلسه دادگاه شبنم نعمت زاده؛ کشف انبار 
جدید دارو متعلق به دختر وزیر تدبیر و امید

در  نعمت زاده  =شبنم 
دادگاه  نخست  جلسات 
را  اتهاماتش  از  یک  هیچ 
نپذیرفت و مدعی شد دست 
بدون  و  بوده  پدرش  راست 
چشم داشت یا اینکه بخواهد 
فعالیت  کند  مال اندوزی 

کرده است.
پور:  لشگری  =متهم 
شرکت  در   ۹۷ سال  از  من 
نبودم در حالی که به عنوان 
مدیرعامل نام من قید شده 
به  فرجی  آقای  و  است 
نعمت زاده  آقای  پیشنهاد 

مدیرعامل ما شدند.
سومین جلسه رسیدگى به اتهامات 
محمدرضا  دختر  نعمت زاده  شبنم 
و  پور  لشگرى  احمدرضا  نعمت زاده، 
شرکت توسعه دارویى رسا روز شنبه 
۶ مهرماه 1٣9۸ در شعبه سوم دادگاه 
اقتصادى  مفاسد  به  رسیدگى  ویژه 
برگزار شد.در ابتداى این جلسه قاضى 
»متهمان  کرد  اعالم  مقام  مسعودى  
صداقت را رعایت نمى کنند و همچنان به 
موارد به دور از حقیقت اصرار مى ورزند. 
متهمه  از  کرج  در  اموالى  تازگى  به 
کشف و گزارش آن واصل شده است.«

به  همچنین  مقام  مسعودى  قاضى 
وجود متهمان دیگرى در این پرونده 
قرار  تعقیب  تحت  که  کرد  اشاره 
حال  در  که  کاالهایى  به  و  گرفته اند 
کرد:  اشاره  هستند  کشور  از  خروج 
»حواشى مطرح شده هیچ تاثیرى در 
مسئولیت کیفرى شما نخواهد داشت. 
از شما مى خواهم حقیقت را بگویید. ما 
واقعیت را کشف کردیم و بقیه متهمان 
نیز در حال تعقیب هستند، انبارها در 
از  کاالها  خروج  و  است  کشف  حال 

کشور رصد مى شود.«
شبنم  به  خطاب  همچنین  قاضى 
پور  لشگرى  احمدرضا  و  نعمت زاده 
از  دور  به  که  »دفاعیاتى  است:  گفته 
نیست،  پذیرش  قابل  باشد  واقعیت 
هر یک از شما تقصیرات را به گردن 
دیگرى مى اندازید که این مورد توجه 

دادگاه است.«
شبنم  اتهامات  که  است  گفتنى 
نعمت زاده مشارکت در اخالل عمده در 
نظام اقتصادى کشور از طریق اخالل 
امر توزیع مایحتاج عمومى )دارو(  در 
در  اخالل  و  انحصار  ایجاد  منظور  به 
نظام تولیدى کشور از طریق تخلف از 
تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان 
اقدام ها در  بودن  مؤثر  به  با علم  دارو 
ضربه به نظام جمهورى اسالمى ایران 
منجر به کسب منفعت، مشارکت در 

کشور،  دارویى  توزیع  نظام  در  اخالل 
دارویى  شبکه  در  غیرمجاز  فعالیت 
موسسه  ایجاد  طریق  از  البرز  استان 
مجوز  بدون  مزبور  استان  در  پزشکى 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
دارو  غیرمجاز  نگهدارى  و  پزشکى 
)قاچاق( بدون انجام تشریفات قانونى 
لشگرى پور  احمدرضا  است.اتهامات 
نظام  در  عمده  اخالل  در  مشارکت 
اقتصادى کشور از طریق اخالل در امر 
توزیع مایحتاج عمومى )دارو( به منظور 
ایجاد انحصار و اخالل در نظام تولیدى 
کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط 
در قبال تامین کنندگان دارو با علم به 
نظام  به  درضربه  اقدام ها  بودن  موثر 
جمهورى اسالمى ایران منجر به کسب 
منفعت و مشارکت در اخالل در نظام 
است.نخستین  کشور  دارویى  توزیع 
جلسه دادگاه رسیدگى به این پرونده 
2۵ شهریورماه و دومین جلسه آن ٣1 
شبنم  شد.  برگزار   1٣9۸ شهریورماه 
دادگاه  نعمت زاده در جلسات نخست 
و  نپذیرفت  را  اتهاماتش  از  یک  هیچ 
بوده  پدرش  راست  دست  مدعى شد 
بخواهد  اینکه  یا  بدون چشم داشت  و 

مال اندوزى کند فعالیت کرده است.
نماینده دادستان در نخستین جلسه 
با  پرونده  این  به  رسیدگى  دادگاه 
توزیعى  نظام  در  »اخالل  اینکه  بیان 
از  نامشروع  مال  تحصیل  مشارکت  و 
طریق توزیع کاال و مشارکت در اخالل 
اتهامات  جمله  از  دارو  توزیع  نظام 
متهمان است« گفته بود که »بر اساس 
گفته یکى از شاکیان شبنم نعمت زاده 
به  اقدام  نعمت زاده  زینب  با همکارى 
تغییر چک هاى خود کرده اند و اقدام 
آنها متقلبانه و با وعده هاى واهى بوده 
است؛ اظهارات کذب شبنم نعمت زاده 
او  پدر  خاص  موقعیت  به  توجه  با  و 

موجب اعتماد شاکیان شده است.«
این سخنان نماینده دادستان نشان 
دختر  نعمت زاده،  زینب  پاى  مى داد 
خواهر  و  نعمت زاده  محمدرضا  دیگر 

شبنم نعمت  زاده نیز در میان است.
شبنم نعمت زاده در دو جلسه نخست 

به  شده  وارد  اتهامات  همه  دادگاه 
خودش را رد کرده بود و همه تخلفات 
صورت گرفته در شرکت اش را گردن 

احمدرضا لشگرى پور انداخته است.
با این وجود امروز و در جلسه سوم 
دادگاه احمدرضا لشگرى  پور گفت از 
دارویى  انبارهاى  از  یک  هیچ  وجود 
است.  نداشته  خبر  نعمت زاده  شبنم 
او گفته است: »از رئیس دادگاه تقاضا 
دارم که اجاره نامه را مالحظه بفرمایند 
انبار ها را چه کسى بوجود آورده  این 
است خانم شنبم نعمت زاده چندین بار 
انبار شخصى  باید یک  اعالم کرد که 
ایجاد کنیم و تا زمانى که در شرکت 
حضور داشتم با این کار مخالفت کردم 
یک  انبار  این  ایجاد  که  مطمئنم  و 

قرارداد شخصى مى باشد.«
خود  دفاعیات  ادامه  در  لشگرى پور 
شرکت  در   9٧ سال  از  »من  گفت: 
نبودم در حالى که به عنوان مدیرعامل 
گزارش  در  و  است  قید شده  نام من 
به  ریال  یک  حتى  وجوه  حسابرسى 
شرکت رساپخش نیامده است در حالى 
که این ها پول را آنجا واریز مى کردند.«

او گفته است مدیرعامل این شرکت 
به توصیه محمدرضا انتخاب شد و از آن 
پس دیگر لشگرى پور تنها در شرکت 
تصمیم گیرى ها  در  و  داشته  حضور 
دخالتى نداشته است: »آقاى فرجى به 
پیشنهاد آقاى نعمت زاده مدیرعامل ما 
شدند تا اختالف شرکت ما با شرکت 
رسا فارمد را پیدا کنند، اما بعد از آن 
اختیارات اجرایى مدیرعامل هم به او 
دیگر  من  از 9۶.10.1  و  شد  تفویض 
در  فقط  بدهم  انجام  کارى  نبود  قرار 

شرکت بودم.«
او افزوده است: »در تاریخ 9۶.12.22 
نامه اى  من  طرف  از  نعمت زاده  خانم 
را امضا مى کند در حالى که من آنجا 
نبودم این اتفاقات در شرکت ما افتاد 
انبار هایى که شما گفتید کشف  از  و 
کرده اید اگر یک ریال من برده باشم 
مرا اعدام کنید. گزارش اسناد مالى هر 
روز به خانم نعمت زاده مى رسید او به 

هیچ عنوان چکى را امضا نمى کرد.«

سال  اول  نیمه  در  تنها   -
۱۳۹۸ بیشتر از ۶۰ معلم را 
بازجویی،  بازداشت،  احضار، 

محاکمه و زندانی کرده اند.
- زندانیان محروم از وسایل 
امکانات  الزم،  ارتباطی 
بهداشتی و درمانی ضروری 

هستند.
در  ایران  معلمان  صنفى  کانون 
مهرماه  ششم  شنبه  روز  تهران 
به  بیانیه اى  صدور  با   1٣9۸
احضارهاى غیرقانونى و نقض حقوق 

آموزگاران زندانى اعتراض کرد.
کانون صنفى معلمان ایران در این 
بیانیه با اشاره به فشارهاى نهادهاى 
امنیتى و قضایى به آموزگاران نوشته 
قضایى،  و  امنیتى  »مسئوالن  است 
تنها در نیمه اول سال 1٣9۸ بیشتر 
بازداشت،  احضار،  را  معلم   ۶0 از 
بازجویى، محاکمه و زندانى کرده اند 
فعالیت  دهه  دو  حدود  طول  در  و 
ایران  معلمان  صنفى  کانون هاى 
بازداشت، زندانى، اخراج،  نفر  صدها 
انفصال از خدمت، تبعید، بازنشسته 

اجبارى و… شده اند.«
اشاره  با  همچنین  بیانیه  این  در 
از  زندانى  معلمان  وضعیت  به 
است  آمده  حبیبى  محمد  جمله 
که »زندان و زندانیان داراى حقوق 
در  که  هستند  آئین نامه هایى  و 
و  نمى شود  اجرا  ایران  زندان هاى 
متولیان  که  دارد  وجود  نبایدهایى 
دادستانى  دادگسترى،  قضاییه،  قوه 
درباره  زندانها  سازمان  و  انقالب 
مدنى،  سیاسى،  صنفى،  زندانیان 
به  امنیتى  حقوق بشرى، عقیدتى و 

کار مى گیرند.«
تأکید  ایران  معلمان  کانون صنفى 
پاسخگو  صورت  در  که  است  کرده 
خواسته هاى  به  مسئوالن  نبودن 
نهاد صنفى »حق شکایت  این  آنها، 
از وضعیت معلمان زندانى و زندان ها 
و  منزلتى  معیشتى،  مشکالت  و 
امنیتى را به نهادهاى حقوق بشرى، 
سندیکاها،  جهانى،  سازمان هاى 
کار  فدراسیون جهانى  و  ها  اتحادیه 

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به 
فشارهای نهادهای امنیتی و قضایی به آموزگاران 

کریستین الگاردکریستالینا جورجیوا

در مراسمى که در شهر لندن توسط 
»انستیتو زنان، صلح و امنیت« دانشگاه 
از  شد،  برگزار  واشنگتن  جرج تاون 
مهناز افخمى وزیر مشاور در امور زنان 
در آخرین سال هاى قبل از انقالب ۵٧ 
برنده  و  حقوقدان  عبادى  شیرین  و 
جایزه نوبل صلح تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم میزگردى نیز در رابطه 
با وضعیت زنان در جمهورى اسالمى 
اجتماعى  تغییرات  در  زنان  نقش  و 
مدیر  انصارى  نازنین  مدیریت  با 
مسئول کیهان لندن و کیهان الیف، 

جایگاه زنان در هماهنگی جنبش های اجتماعی؛ 
تقدیر از مهناز افخمی و شیرین عبادی در لندن

و شرکت پونه قدوسى روزنامه نگار و 
شد  برگزار  حقوقدان  على کرمى  لیال 
که مهناز افخمى و شیرین عبادى نیز 
در آن حضور داشتند.»انستیتو زنان، 
جرج تاون  دانشگاه  امنیت«  و  صلح 
مالن  با  آن  مدیریت  که  واشنگتن 
آمریکایى  باسابقه  دیپلمات  ورویر 
است، در مراسمى با اهداى دو تندیس 
امور  افخمى وزیر مشاور در  از مهناز 
از انقالب ۵٧  زنان در سال هاى قبل 
برنده  و  حقوقدان  عبادى  شیرین  و 
جایزه نوبل صلح تقدیر به عمل آورد. 

مدیریت این نشست که در آن شهرزاد 
مدیره ى  هیات  اعضاى  از  سمسار 
امنیت«  و  صلح  زنان،  »انستیتو 
دانشگاه جرج تاون، پونه قدوسى، لیال 
شیرین  و  افخمى  مهناز  على کرمى، 
عبادى نیز در میزگردى رشته سخن 
انصارى  نازنین  با  گرفتند،  دست  به 

مدیر مسئول کیهان لندن بود.
این  از  گزارشى  در  رأفت  احمد 
شیرین  و  افخمى  مهناز  با  نشست 
انجام  عبادى نیز گفتگوهاى کوتاهى 

داده است.

ویدئو

را براى خود محفوظ مى داند.«
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
 ۱۳۹۸ ماه  مهر  دوم  سه شنبه  روز 
مدیره  هیئت  عضو  حبینی  محمد 
ایران)تهران(  معلمان  صنفی  کانون 
 ۴ بند   ۳ سالن  از  قبلی  اطالع  بدون 

زندان اوین به بند ۸ منتقل گردید.
حقوق  دارای  زندانیان  و  زندان 
در  که  هستند  آئین نامه هایی  و 
و  نمی شود  اجرا  ایران  زندان های 
نبایدهایی وجود دارد که متولیان قوه 
قضائیه، دادگستری، دادستانی انقالب 
زندانیان  درباره  زندان ها  سازمان  و 
صنفی، سیاسی، مدنی، حقوق بشری، 
می گیرند. کار  به  امنیتی  و  عقیدتی 
غیرقانونی  بازداشت های  جمله  از 
قاضی،  حکم  بدون  احضارهای  و 
استفاده از چشم بند، پابند، سلول های 
معلمان  غیرقانونی  انتقال  و  انفرادی 
سیاسی،  زندانیان  دیگر  و  صنفی 
بندهایی  به  حقوق بشری  و  عقیدتی 
اعضای  معتادان،  اوباش،  و  اراذل  که 
فروش  و  خرید  مافیایی،  باندهای 
باندهای سرقت،  مواد مخدر، رهبران 
فساد، قاچاق مواد مخدر و … در این 

بندها حضور دارند.
ارتباطی  از وسایل  زندانیان محروم 
درمانی  و  بهداشتی  امکانات  الزم، 
قانون  اجرای  عدم  هستند.  ضروری 
حمله  و  زندان ها  و  زندانیان  تفکیک 
ناگهانی  صورت  به  سرکوب  گاردهای 
و  اندرزگاه ها  سالن های  و  بندها  به 
معلمان  تلفنی  ارتباط  کردن  محدود 
و  اقوام   ، خانواده  اعضای  با  زندانی 
برای  ماه  یک  از  بیشتر  زمانی  فاصله 
نکردن  عمل  و  حضوری  مالقات های 
ندادن  و  مشروط  آزادی  قانون  به 
از  معلمان  برخی  به  قانونی  مرخصی 
جمله محمد حبیبی و دیگر زندانیان 
و  بشری  حقوق  عقیدتی،  سیاسی، 
خدمت  از  انفصال  و  اخراج  و  امنیتی 
آزار  و  زندان  اتمام  از  بعد  معلمان 
آنان  خانواده  آرامش  گرفتن  و  آنان 
ایران  قوانین  در  که  است  روش هایی 
سازمان ها،  و  بشر  حقوق  اعالمیه  و 
و  جهانی  اتحادیه های  و  سندیکاها 

بین المللی محکوم شده است.
تنها  قضایی،  و  امنیتی  مسئوالن 
در نیمه اول سال ۱۳۹۸ بیشتر از ۶۰ 
بازجویی،  بازداشت،  احضار،  را  معلم 
محاکمه و زندانی کرده اند و در طول 
کانون های  فعالیت  دهه  دو  حدود 

نفر  صدها  ایران  معلمان  صنفی 
از  انفصال  اخراج،  زندانی،  بازداشت، 
اجباری  بازنشسته  تبعید،  خدمت، 
و… شده اند و در حال حاضر،مهرماه 
اسماعیل   ، بهشتی  محمود   ،۱۳۹۸
عبدالرضا  حبیبی،  محمد  عبدی، 
زندانی  دیگر  معلم  ده ها  و  قنبری 
شغل  را  معلمی  که  هستند  نظامی 

انبیا می داند!؟
ایران)تهران(  معلمان  کانون صنفی 
شرایط  تحمیل  کردن  محکوم  ضمن 
زندان برای معلمانی که فعالیت صنفی 
آزادی های  کردن  محدود  می کنند، 
از  جلوگیری  و  قانونی  و  مشروع 
آنان؛  از  برخی  حضوری  مالقات های 
دلیل  ذکر  بدون  و  ناگهانی  انتقال 
را   ۸ بند  به   ۴ بند  از  حبیبی  محمد 
محدودیت  و  آزار  جهت  در  اقدامی 
فعال صنفی  و  معلم  این  برای  بیشتر 

دانسته و محکوم می نماید.
نمایندگان  قضائیه،  قوه  ریاست  از 
می  خواهد  دادگستری  وزیر  مجلس، 
که با توجه به اینکه هدف کانون  های 
عدالت  ایران  معلمان  صنفی 
تعالی  و  رشد  توسعه،  آموزشی، 
روحی  اعتالی  و  پرورش  و  آموزش 
کودکان  توانمندی  و  شادابی  روانی، 
آنان  حقوق  رعایت  و  نوجوانان  و 
است، به خواسته های قانونی معلمان 
امنیت  قبول،  قابل  زندگی  جمله  از 
شغلی و آزادی بیان و عمل، تشکیل 
دادگاه های عادالنه و قانونی با حضور 
هیئت منصفه، پذیرش آزادی مشروط 
زندانیان  تفکیک  قانون  اجرای  و 
عمل شود و از اعمال محدودیت های 

غیرقانونی پرهیز شود.
قابل یادآوری است در صورت عدم 
توجه به خواسته های قانونی و رعایت 
طبق  معلمان  و  ملت  حقوق  نکردن 
 ،۳۵  ،۳۲  ،۳۰  ،۲۹  ،۲۷  ،۲۶ اصول 
۳۷، ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی، توسط 
دادگستری،  وزارت  قضائیه،  قوه 
دادستانی انقالب و سازمان زندان ها، 
حق  ایران  معلمان  صنفی  کانون های 
زندانی  معلمان  وضعیت  از  شکایت 
معیشتی،  مشکالت  و  زندان  ها  و 
نهادهای  به  را  امنیتی  و  منزلتی 
 ، جهانی  سازمان های  بشری،  حقوق 
فدراسیون  و  اتحادیه ها  سندیکاها، 
محفوظ  خود  برای  را  کار  جهانی 

می داند.
کانون صنفی معلمان ایران

۱۳۹۸/۷/۶
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ارتباط بین 
بیماری دیابت و عملکرد تیروئید 

سالم جامعه  با جمعیت  مقایسه  در  دیابتی  بیماران 
بیشتر به اختالالت تیروئیدی مبتال می شوند، زیرا بیمارانی 

اتوایمیون یک ارگان خاص مبتال هستند، بیشتر  که به بیماری 
در معرض خطر ابتال به سایر اختالالت اتوایمیون قرار دارند.اختالالت 

تیروئید در میان جنس مونث بیشتر از مذکر دیده می شود به همین علت 
تعجب آور نیست که 30 درصد از زنان مبتال به دیابت نوع 1 به بیماری تیروئید 

مبتال هستند. میزان ابتال به التهاب تیروئید بعد از زایمان در میان بیماران دیابتی 
سه برابر زنان غیردیابتی است.دیابت و بیماری تیروئید هر دو مرتبط با غدد درون 
ریز و مشکالت هورمونی می باشند. هنگامی که افراد مبتال به دیابت به بیماری 
تیروئید مبتال می شوند، کنترل قندخون این افراد دچار اختالل می شود.در برخی 
از مطالعات مشخص شد که در بدن شخص مبتال به کم کاری تیروئید، متابولیسم 
انسولین کندتر است و همین موضوع سبب کاهش نیاز به انسولین در مدت زمان 
کوتاه می شود، اما پر کاری تیروئید یا هیپرتیروئیدی می تواند عدم تحمل گلوکز 

را وخیم تر کرده و کنترل دیابت را مشکل تر کند.
پرکاری تیروئید می تواند بر کنترل بیماری دیابت اثر گذاشته و کنترل قند 
خون را مشکل تر نماید همچنین در این حالت نیاز به انسولین افزایش 

کبدی  گلوکونئوژنز  افزایش  دلیل  به  موضوع  این  کند.  می  پیدا 
افزایش سرعت جذب گلوکز  )افزایش تولید گلوکز در کبد(، 

از دستگاه گوارش و احتماال افزایش مقاومت به انسولین 
است  ممکن  تیروئید  پرکاری  واقع  در  است. 

آشکار  دیابت  به  را  پنهان  دیابت 
تبدیل کند.

زنان  شاخص

باز هم قلبی به پایم اوفتاد
باز هم چشمی به رویم خیره شد

باز هم در گیرودار یک نبرد
عشق من بر قلب سردی چیره شد ...

... او شراب بوسه می خواهد ز من
من چه گویم قلب پر امید را
او بفکر لذت و غافل که من
طالبم آن لذت جاوید را ...

... آه از این دل، آه از این جام امید
عاقبت بشکست و کس رازش نخواند

چنگ شد در دست هر بیگانه ای
ای دریغا، کس بآوازش نخواند

هوایی  ترن های 
عنوان  به  اغلب  امروزه 
شناخته  مدرن  بسیار  سرگرمی  یک 
در  پیشرفت  دلیل  به  می شوند- 
فن آوری و تکنولوژی که به طور مداوم 
در حال بزرگتر ، سریعتر و ترسناک تر 
شدن هستند. اما تاریخچه ترن هوایی ها 
باز  هجدهم  قرن  اواسط  به  واقع   در 
نیروی  با  آهن  این خطوط  می گردد. 
جاذبه قوی برای انتقال زغال سنگ از 
کوهستان به شهر پنسیلوانیای آمریکا 
ساخته شدند ولی آخر هفته ها صرفا 
برای تفریح به مسافران نیز کرایه داده 

می شدند. 
بازی  پارک های  و  شهربازی ها  امروزه 
به یک تجارت بزرگ و پولساز تبدیل 

مراجعه کنندگان  اینکه  با  شده اند، 
به  گاه  که  طوالنی  در صف های  باید 
منتظر  می برد،  زمان  ساعت  مدت ۸ 
می ایستند تا فقط کمتر از دو دقیقه 
سوار ترن هوایی یا چرخ و فلک شوند. 
الزم به ذکر هم نیست که گزارش هایی 
از سکته مغزی، صدمات مغزی و حتی 
حوادث  از  ناشی  جدی  آسیب های 
پیش آمده در این شهربازی ها منتشر 

شده است.  
تمایل  هم  باز  چطور  ما  این همه  با 
داریم که سوار ترن هوایی شویم؟ چرا 
بعضی ها اینقدر دوست دارند که یکبار 
هم که شده سوار ترن هوایی شوند؟ 
آیا این تجربه ای است که ما باید حتما 

قبل از پیرشدن انجام دهیم؟
لذت بردن از ترن هوایی با لذت جویی 
احساسی مرتبط است، مانند گرایش به 
لذت بردن از تجربیات فیزیکی متنوع، 
صخره نوردی  مانند  شدید  و  جدید 
و پرش با چتر نجات. اما ترن هوایی 
سواری حاوی چه تجربه ای است که 
اینقدر جذاب است؟ در نگاه اول، شاید 
باال،  سرعت  تجربه  که  برسد  نظر  به 
دلیل جذابیت این بازی باشد اما شواهد 

پرش ها سطح هورمون کورتیزول را 
افراد سطح  در  که  داده اند   افزایش 
استرس را باال برده است. پس چگونه 
و  استرس  همزمان  طور  به  شخص 
این  پاسخ  می کند؟  تجربه  را  لذت 
است که همه استرس ها بد نیستند. 
سرخوشی  دنبال  به  مردم  واقع  در 
ناشی از یک استرس مثبت و خوب 

هستند.
روانشناس  دو  تحقیقات  مبنای  بر 
استرس  تاثیر  روی  بر  که  هلندی 
می کردند،  پژوهش  آسم  بیماری  بر 
عالئم  تا  می شود  باعث  استرس 
بیماری آسم تشدید شود. اما این دو 
محقق این سوال را نیز مطرح کردند 
به  منجر  نیز  مثبت  استرس  آیا  که 

تشدید عالئم این بیماری می شود؟
با تکیه بر علم، برخی از دانشجویان 
یک  به  آسم  بیماری  به  مبتال 
عملکرد  و  شدند  منتقل  شهربازی 
تنفسی آنها هنگام بازی با ترن هوایی 
زیر ذره بین قرار گرفت. یافته های این 
تحقیق قابل توجه بود. در حالی که 
عملکرد ریه  این افراد طبق انتظار به 
دلیل تبعات ناشی از جیغ کشیدن و 
برانگیختگی بدن، کاهش پیدا کرده 
بود ولی احساس تنگی نفس در آنها 
کوتاه مدت بود.  این نشان می دهد 
که مسافران ترن هیجان انگیز هوایی، 
درک  را  استرس  این  بودن  مثبت 

کرده بودند.
نقش دوپامین در هیجان

لذت  برای  عرصه ای  ترن هوایی  اما 
تفاوت های  نیست.  همه  بردن 
شیمیایی مغز می تواند توضیحی برای 
این ماجرا داشته باشد. یک مطالعه 
نشان داده که دوپامین ماده شیمایی 
سطح  میزان  در  مغز،  به  پیام رسان 
لذت بردن یا نبردن افراد از هیجانات 
ترشح  میزان  واقع  در  است.  موثر 
افراد  هیجان پذیری  سطح  دوپامین 
و تاب آوری را در آنها تعیین می کند.

ما می گوید  به  این تحقیق  واقع  در 
که لذت بردن از ترن هوایی یا پرش 
تفاوت های  به  توجه  با  ارتفاع  از 
ساختار شیمیایی مغز افراد، معناهای 
متفاوت هیجان، لذت یا ترس به خود 
می گیرند. افرادی که سطح باالتری از 
دوپامین دارند، ممکن است استعداد 
هیجانات  از  لذت بردن  و  تاب آوردن 
حتی  یا  ترن هوایی  چون  سنگینی 

مصرف مواد مخدر را داشته باشند.
همچنین این سوال نیز مطرح است 
افزایش سن در تمایل ما به  که آیا 
یا  دارد  تاثیر  هیجان انگیز  بازی های 
داد  نشان  اخیر  بررسی های  خیر؟ 
یا  ترن هوایی  به  عالقمند  افراد  که 
مختلف  سنین  در  صخره نوردی 
به سن جوانی  و محدود  دارند  قرار 
نمی شوند. همچنین این افراد عمدتا 
قرار  بزرگسالی  دهه های  ابتدای  در 
داشتند که نشان می دهد در اواسط 
دهه های میانسالی این میل کاهش 
می یابد و عموما افراد مسن تمایلی به 

تجربه این هیجانات ندارند. 

و قرائن نشان می دهد که در پی کسب 
باال  سرعت  در  داشتن  قرار  احساس 
این پرسش  برای  قانع کننده ای  پاسخ 
نیست. به عنوان مثال، وقتی صحبت از 
رانندگی با سرعت باالتر از حد قانونی 
را  کار  این  مردم  از  بسیاری  می شود، 
انجام می دهند، نه فقط افرادی که به 

دنبال تجربه سرعت باال هستند.
 شاید دلیل وجود کشش برای تجربه 
اندکی  تجربه  ترن هوایی،  شدن  سوار 
یک  تماشای  مثل  دقیقاً  است،  ترس 
ترسناک. عالئم جسمی حاصل  فیلم 
قلب،  شدید  ضربان  قبیل  از  ترس  از 
افزایش سرعت تنفس و افزایش انرژی 
به  مجموع  در  گلوکز  ترشح  از  ناشی 
عنوان »نبرد یا ترس از پرواز« شناخته 
می شود. ما به لطف تحقیقات صورت 
شدن  سوار  که  می دانیم  گرفته، 
واکنش  برانگیختن  برای  ترن هوایی 
است. این موضوع در سال 19۸0 در 
قلب مسافران  اندازه گیری ضربان  پی 
به  گالسکو  در  کوکاکوال  هوایی  ترن 

دست آمد. ضربان قلب مسافران این 
ترن هوایی در دقیقه بیش از دو برابر از 
میانگین؛ از ۷0 بار قبل از سوار شدن 
به 1۵3 بار به فاصله اندکی پس از سوار 
شدن رسید. این بازی برای مسافران 
مسنی که از نظر پزشکی تجربه این 
تلقی  نامناسب  آنها  سن   در  بازی 

می شود، آزاردهنده بود.
پرش از ارتفاع سرگرمی دیگری برای 
افزایش سطح آدرنالین بدن است که 
تنها  نه  آن،  انجام  از  پس  تازه کاران 
احساس خوب، سرخوشی و هوشیاری 
را تجربه می کنند، بلکه سطح اندورفین  
می رود  باال  چنان  آنها  در  نیز  خون 
لذت می کنند.  احساس  به شدت  که 
بیشتر  چه  هر  که  اینجاست  جالب 
اندروفین موجود در خون فرد  میزان 
میزان  وی  بوده،  بیشتر  پرش کننده 

لذت بیشتری را گزارش کرده است.
بنابراین، در اینجا شواهد روشنی وجود 
دارد که نشان می دهد مردم از تجربه 
احساساتی که همراه با نبرد یا ترس از 
پرواز در محیطی امن باشد، لذت می برند.

استرس خوب، استرس بد
این  متناقض،  طوری  به  حال،  این  با 

نسرین متحده
)تهران(

نسرین متحده، نویسنده و روزنامه نگار 
ایرانی است. او پس از گرفتن مدرک 
دانشگاه  از  روانشناسی  در  لیسانس 
تهران، برای ادامه تحصیل در رشته 
شد.  انگلستان  راهی  نگاری  روزنامه 
پس از بازگشت به میهن و آموزش 
در برنامه سازی تلویزیون، نویسندگی 
و  نشریات  در  ای  حرفه  گونه  به  را 
ملی  تلویزیون  های  برنامه  برای  نیز 
نوشتن،  با  همراه  کرد.  آغاز  ایران 
گروه  دو  برای  برنامه  ساختن  به  او 
خانواده و ادب پرداخت. آخرین برنامه 
تلویزیونی او برای گروه ادب، که ویژه 
نوروز بود، با عنوان “از بهار تا بهشت” 

برنده بهترین برنامه سال شد.
نسرین در سال 19۷۷ میالدی همراه 
کرد.  مهاجرت  آمریکا  به  همسر  با 
آمریکا  در  او  انتشاراتی  خدمات  از 
اشاره  “زن”  مجله  نشر  به  می توان 
کرد. این نشریه فارسی زبان، به عنوان 
نخستین مجله حرفه ای برای زنان 
در برون مرز، مورد استقبال شناخته 
و  مترجمان  نویسندگان،  شده ترین 
ایران  درون  از  چه  هنرمندان،  دیگر 

جامعه  نیز  و  آن  از  خارج  چه  و 
نویسندگانی  از  گرفت.  قرار  ایرانی 
که در آن زمان، از داخل ایران برای 
به  میتوان  مینوشتند  داستان  “زن” 
شهرنوش پارسی پور و منیرو روانی 
پور اشاره کرد.نخستین کتاب نسرین 
 Ice Dream’s انگلیسی  زبان  به 
Wish ویژه کودکان و والدین است 
چاپ  میالدی   ۲013 سال  در  که 
شد. بر جلد کتاب نوشته شده”کتابی 
برای کودکان و برای کودکان درون” 
از  جایزه   ۷ برنده  تاکنون  اثر  این 

فروغ فرخزادنهادهای آمریکایی شده است.

تغذیه  دارید؟  ویتامین  کمبود 
پیری  احساس  ندارید؟  مناسبی 
زیبایی  ویتامین های  می کنید؟ 

بخورید.
به  که  ندارد  وجود  کسی  تقریبا 
زیبایی، تناسب اندام و سالمتی خود 
اهمیت ندهد! در این میان، تغذیه و 
مصرف انواع ویتامین ها نقش بسیار 

پر رنگ و موثری دارند.
ویتامین های زیبایی را می شناسید؟

اگر به سالمت پوست و مو یا سایر 
حتی  خود  صورت  و  بدن  اجزای 
اهمیت  پای تان  و  دست  ناخن های 
مواد  و  ویتامین ها  این  می دهید؛ 

غذایی را از دست ندهید!

A ویتامین
سالمتی  حفظ  برای   A ویتامین 
نیز  و  ناخن  استخوان،  دندان ها، 
جذب کلسیم و فسفر در بدن الزم 
است. این ویتامین سالمتی چشم ها، 
پوست و دندان ها را افزایش می دهد. 

کمبود آن باعث پوسیدگی و خرابی 
دندان ها می شود.

همچنین، کمبود این ویتامین، باعث 
و  چین   پوست،  زبری  و  خشکی 
چروک، خشکی مو، شوره سر، کنده 
صورت  جوش  ناخن،  پوست  شدن 
و بدن و ظاهری خسته و نامناسب 

می شود.
عبارت اند   A ویتامین  غذایی  منابع 
شیر  ماهی،  کبد  روغن  جگر،  از: 
کره  تخم مرغ،  زرده  لبنیات،  و 
هندوانه،  هویج،  پاستوریزه، 
گوجه فرنگی و سبزیجات سبز برگ.

B ویتامین های گروه
این گروه از ویتامین ها برای شفافیت 
و درخشانی پوست و حفظ شادابی 
آن الزم است. همچنین اثر استرس 
استرس  می برند.  بین  از  بدن  در  را 
تأثیرات نامطلوبی بر ظاهر فرد دارد.

 B درواقع، کمبود ویتامین های گروه
سر،  شوره  موها،  باعث چرب شدن 
پوسته پوسته شدن  پوست،  خشکی 
پوست،  سوزش  و  قرمزی  لب ها، 
پوست،  زودرس  چروک  و  چین  

کاهش رشد موها، سفید شدن موها 
و ترک های ملتهب در گوشه بینی و 

دهان می شود.
 B گروه  ویتامین  غذایی  منابع 
مثل  سبوس دار  غالت  از:  عبارت اند 
سبوس دار،  بیسکوئیت  سنگک،  نان 
آرد سبوس دار، آجیل، سبزیجات سبز 
ماء  قرمز، جگر، مخمر  برگ ، گوشت 

الشعیر و مالس.

C ویتامین
پروتئین  با  ترکیب  در  ویتامین  این 
تولید کالژن الزم است. کالژن  برای 
پیوندی  بافت  پروتئین های  از  یکی 
در  مهمی  نقش  که  است  پوست 

زیبایی پوست دارد.
این ماده، عمل غدد چربی پوست را 
تنظیم و در نتیجه از خشکی پوست، 
موخوره  و  صورت  چروک  و  چین  
برای   c ویتامین  می کند.  جلوگیری 
دندان ها،  چشم،  مو،  سالمتی  حفظ 
درمان  عفونت،  برابر  در  مقاومت 

زخم ها و استحکام بافت های پوستی 
الزم است.

در حقیقت، ویتامین C در ترکیب با 
رنگ دانه ای  تجمع  از  بیوفالوونوئیدها 
به  آفتاب  تابش  اثر  در  که  پوستی 
می شوند،  تبدیل  قهوه ای  لکه های 

جلوگیری می کند.
مویرگ های  دیواره  ویتامین،  این 
نتیجه  در  می سازد؛  محکم  را  خونی 
از کبود شدن یا خونریزی جلوگیری 
چربی  غدد  از  چربی  ترشح  می کند. 
پوست را تنظیم می کند؛ بنابراین، از 
لثه ها  خونریزی  از  و  پوست  خشکی 

جلوگیری می کند.
منابع غذایی ویتامین C عبارت اند از: 
انواع سبزیجات سبز مثل کلم بروکلی، 
گوجه فرنگی،  و  سبز  فلفل  کلم پیچ، 
لیمو،  مثل  تازه  میوه های  انواع 
پرتقال، گریپ فروت، طالبی، کیوی و 
مویز سیاه،  توت فرنگی، سیب زمینی، 
شاتوت، تمشک، آلبالو، گیالس و انگور 

منابع غنی از فالوونوئیدها هستند.

D ویتامین
نور خورشید را به هیچ وجه از دست 

ندهید!
طور  به   D ویتامین 

تأثیر  تحت  بدن  توسط  طبیعی 
این  اما  می شود  تولید  آفتاب  نور 
ویتامین در برخی مواد غذایی به ویژه 
ماهی های چرب هم وجود دارد البته 
از  پزشک  تجویز  با  می توانید  شما 
مکمل های دارویی هم استفاده کنید.

منابع ویتامین D عبارت اند از: تابیدن 
بر  مستقیم  به  صورت  خورشید  نور 
جگر  غنی شده،  شیر  بدن،  پوست 
حیوانی،  کره  تن،  و  آزاد  ماهی  گاو، 
دانه های جوانه زده و روغن کبد ماهی.

E ویتامین
و  عضالت  حالت  ویتامین،  این 

چین   از  و  حفظ  را  بدن  بافت های 
پوست  زودرس  پیری  و  چروک  و 
از  همچنین  می کند.  جلوگیری 
لکه های  ایجاد  پوست،  خشکی 
سر  شوره  و  مو  ریزش  قهوه ای، 
جلوگیری می کند و در گردش بهتر 
خون موثر است و جای زخم را هم 

بهبود می بخشد.
 E ویتامین  باالی  مقادیر  دریافت 
برابر  دو  را  بدن  سلول های  تکثیر 
می کند؛ درنتیجه فرایند پیری را کند 
می سازد و از چین  و چروک زودرس 

پوست جلوگیری می کند.
عبارت اند   E ویتامین  غذایی  منابع 
سبوس دار،  غالت  سبوس دار،  نان  از: 
جوانه گندم، شیر، دانه جوانه زده، کلم 
بروکلی، کره حیوانی، زرده تخم مرغ، 
جگر، زیتون، دانه آفتابگردان، آجیل، 
روغن  مثل  گیاهی  مایع  روغن های 
جوانه گندم، سویا، بادام، گردو، فندق 

و ذرت.
اهمیت  به زیبایی خود  اگر  بنابراین، 
را فراموش  این ویتامین ها  می دهید، 
و  تغذیه  اصول  همه  از  اول  و  نکنید 

سبک زندگی تان را تغییر دهید.
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مردان  شاخص

آخر اي دوست نخواهي پرسيد
که دل از دوري رويت چه کشيد
سوخت در آتش و خاکستر شد

وعده هاي تو به دادش نرسيد
داغ ماتم شد و بر سينه نشست

اشک حسرت شد و بر خاک چکيد
آن همه عهد فراموشت شد

چشم من روشن روي تو سپيد
جان به لب آمده در ظلمت غم

کي به دادم رسي اي صبح اميد
آخر اين عشق مرا خواهد کشت

عاقبت داغ مرا خواهي ديد
دل پر درد فريدون مشکن

که خدا بر تو نخواهد بخشيد

میزبان  انسان  گوارش  دستگاه 
مقادیر  و  میکروب  میلیاردها 
که  است  باکتری  توجهی  قابل 
انواع  تامین   غذا،  هضم  در  ما  به 
ایمنی  سیستم  تقویت  ویتامین ها، 
برابر  در  بدن  از  محافظت  بدن، 
میکروب ها و تولید مولکول هایی که 
برای سالمت  بسیاری  از جنبه های 
ضروری ما هستند، کمک می کنند. 
روده  میکروبی  ترکیبات  مطالعه 
بسیار پیچیده است. برای شناسایی 
در  را  آنها  باید  روده   میکروب های 
درحالی که  داد،  کشت  آزمایشگاه 
بسیاری از این میکروب ها در محیط 
رشد  نمی توانند  حتی  آزمایشگاه 

پیدا کنند.
در  علمی  اخیر  پیشرفت های 
ان  ای  دی  ترکیبات  شناسایی 
تا  آمده  دانشمندان  کمک  به 
اکنون  کنند.  حل  را  مشکل  این 
می توانیم میکروب ها را از طریق دی 
ای ان آنها تشخیص دهیم، که این 

بر روی نمونه  با آزمایش  شناسایی 
مدفوع انجام می شود. 

که  کنیم  درک  می توانیم  امروزه 
روده ی  در  مستقر  میکروب های 
فعالیت هایی  و  عملکرد  چه  ما، 
اطراف  محیط  با  چگونه  دارند،  را 
بر  و چگونه  برقرار می کنند  ارتباط 
تأثیر  متابولیسم و سالمتی بدن ما 

می گذارند.
روی  در حالی که تحقیقات عمدتاً 
تک  و  انفرادی  گونه های  تأثیرات 
میکروبی بر سالمت انسان متمرکز 
در  مطالعات  آخرین  است،  داشته 
اتفاقا  که  می دهد  نشان  زمینه  این 
تاثیرات فعالیت گروهی میکروب ها، 
بسیار مهمتر از کاری است که یک 
تنهایی  به  خاص  میکروبی  گونه 

انجام می دهد.
مختلف  گروه های  در  میکروب ها 
برای انجام وظایف متنوعی در روده 
وظیفه شان  که  دارند  وجود  انسان 
وابسته به ترکیبات موجود در روده 
انسان  غذایی  رژیم  یعنی  است. 
وظیفه گروه های میکروبی در روده 
مولکول ها  این  می کند.  تعیین  را 

روغن هسته انگور
به  قدیم  زمان های  از  انگور  روغن هسته 

است. داشته  زیادی  اهمیت  دارویی  خاصیت  دلیل 
بررسی های جدید نیز نشان می دهد که روغن هسته انگور 

در تنظیم قند خون و جلوگیری از سرطان و بیماری های قلبی 
موثر است. این روغن که سرشار از فالوانوئید، بتاکاروتن، ویتامین ث و 

ای است خاصیت های زیادی دارد:=اسید لینولئیک موجود در آن، برای 
بازسازی پوست الزم است و تاثیر نرم کننده ای روی پوست و مو دارد.= این 

روغن می تواند به عنوان منقبض کننده و تقویت کننده پوست مورد استفاده قرار 
نیز مفید است.=روغن  برای رفع سیاهی دور چشم  این روغن  گیرد.=مصرف 
هسته انگور کلسترول مضر )ال دی ال( را کاهش و کلسترول مفید )اچ دی ال( را 
افزایش می دهد.= از بیماری های قلبی عروقی جلوگیری می کند.=خاصیت آنتی 
اکسیدانی آن با رادیکال های آزاد مضر موجود در بدن مقابله می کند.=بررسی های 
متعددی نشان داده که این روغن از گسترش سلول های سرطانی در ریه، روده، 
پروستات و معده جلوگیری می کند.=ترکیب موجود در آن از آسیب رسیدن به 
مویرگ ها جلوگیری می کند.=مصرف این روغن جریان خون و انعطاف پذیری 
مفصل ها را بهبود می بخشد.=با جلوگیری از ترشح هیستامین در سیستم 
ایمنی بدن هنگام واکنش آلرژی زا، عالئم مربوط به آلرژی و آسم را کاهش 

می دهد.=مصرف این روغن سیاهی دور چشم را کاهش می دهد.
=به عنوان مرطوب کننده به ویژه برای پوست های حساس 

مفید است و هیچ نوع واکنش حساسیت زایی ایجاد نمی 
در  که  است  اکسیدان  آنتی  از  کند.=سرشار 

کاهش  را  پوست  پیری  روند  نتیجه 
می دهد.

می شوند،  تولید  روده  محیط  در  که 
متابولیسم  با  مستقیمی  کامال  رابطه 
بدن ما دارند و همینطور بر آن تاثیر 

می گذارند.
انسان،  بدن  ای  ان  که دی  همانقدر 
فردی  به  منحصر  و  مستقل  هویت 
برای هر یک از ما می دهد، در واقع این 
میکروب ها  در  منحصربه فرد  ترکیب 
هم وجود دارد. ما می توانیم مانند اثر 
انگشت، میکروب هایروده هر انسان را 
از دیگری تفکیک و شناسایی کنیم. 
ترکیب خاص دی ای ان میکروب های 
روده ای هر انسان، این امکان را به ما 
از  می دهد که یک گونه میکروبی را 
دیگری تشخیص دهیم. ما همچنین 
می توانیم ژن های آنها را مورد مطالعه 
نیز  را  آنها  عملکردهایی  و  داده  قرار 

پیش بینی کنیم.

روی  بر  مهم  بسيار  مطالعه  يک 
دوقلوها 

گرفته  صورت  مطالعه  از  استفاده  با 

اکنون  بریتانیا،  در  دوقلو  هزاران  بر 
چگونه  که  رسیده ایم  نتیجه  این  به 
افراد در ترکیب و گونه های میکروبی 
و  هستند  هم  از  متفاوت  روده ای 
مختلف  گروه های  عملکرد  چگونه 
با  انسان  هر  روده های  در  میکروبی 

دیگری نیز متفاوت است.
از  درصد   ۴۳ فقط  که  حالی  در 
این  در  روده  میکروبی  گونه های 
گرفت  قرار  مطالعه  مورد  آزمایش 
عملکردهای  از  درصد   ۸2 ولی 
بود.  یکسان  دقیقاً  آنها  میکروبی 
می دهد  نشان  آزمایش  این  واقع  در 
می توانند  مختلف  میکروب های  که 

عملکردهای مشابهی داشته باشند.
صدها  همچنین،  آزمایش  این  در 
خون  جریان  در  و  روده  در  مولکول 
میکروبی  نمونه   عنوان  به  انسان- 
اندازه گیری   - انسانی  متابولیسم  و 
قدرت  افزایش  آیا  که  شد  بررسی  و 
به  روده،  در  موجود  میکروب های 
خاص  میکروبی  گونه های  وجود 
مربوط است یا فعالیت های میکروبی 
که به صورت گروهی انجام می شود. 

که  داد  نشان  تحقیق  این  نتیجه 

لیت  فعا
هی  و گر

این  برنده ی  میکروب ها 
گروهی  فعالیت های  و  است  مسابقه 
میکروبی  واحدهای  از  میکروبی 
برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  خاص، 
از  به ما جمعیت وسیعی  زیرا  است، 
ترکیب های مولکولی روده و خون را 

نشان دادند.
و  روده  که  شد  گرفته  نتیجه  این 
با  روده  در  میکروبی  فعالیت های 
آن  در  موجود  مولکول های  مقدار 
جالب تر  دارند.  مستقیمی  ارتباط 
نیمی  تقریبا  که  است  واقعیت  این 
در  شده  اندازه گیری  مولکول های  از 
با میکروب های موجود در  نیز  خون 
روده مرتبط هستند و میزان فعالیت 

این میکروب های روده ای ۸  گروهی 
برابر بیشتر از فعالیت گونه های تک 

میکروبی است.
در واقع ارتباط عمیقی هم بین روده 
و  دارد  وجود  انسان  خون  گردش  و 
این موضوع را شرح می دهد که چرا 
میکروب های روده به شدت با میزان 
ارتباطند.  در  انسان  بدن  سالمتی 
تخمین زده شده که 9۳ درصد میزان 
به عملکرد میکروب های  ارتباط  این 

موجود در روده برمی گردد.
جمعیت میکروبی روده نقش مهمی 
با  و  بازی می کند  انسان  در سالمت 
نظر  از   - بیماری ها  از  بسیاری  بروز 
است.  مرتبط   - عصبی  تا  متابولیک 
می توانند  انسان ها  خوشبختانه، 
از  را  خود  روده  میکروبی  ترکیبات 
زندگی،  شیوه  غذایی،  رژیم  طریق 
از طریق  پروبیوتیک و حتی  مصرف 

پیوند مدفوع بازسازی کنند.
که  می دهد  نشان  تحقیقات 
انسان  بیماری های  آینده  درمان های 
و  میکروبی  گروه های  بر  بیشتر  باید 
فعالیت های گروهی آنها متمرکز شود 

تا گونه های تک میکروبی.

نادر ابراهيمی  
)۱۳۱۵- ۱۳۸۷(

معاصر  داستان نویس  ابراهیمی،  نادر 
ایرانی بود. او عالوه بر نوشتن رمان و 
داستان کوتاه در زمینه های فیلم سازی، 
روزنامه نگاری  و  ترجمه،  ترانه سرایی، 
نیز فعالیت کرده است. ابراهیمی، همراِه 
از  گلستان،  ابراهیم  و  بیضایی  بهرام 
به شمار  ایرانی  سخنوران  اندک شمار 
در  هم  و  سینما  در  هم  که  می رود 
شده  شناخته  و  کرده  کار  ادبیات 
بوده اند.در سال 1۳۴2 نخستین کتاب 
خود را با عنوان »خانه ای برای شب« 
را در نشر روزبهان به چاپ رسانید که 
داستان »دشنام« در آن با استقبالی 

چشمگیر مواجه شد.ت
مقاله  صدها  بر  عالوه  سال 1۳۸0  ا 
کتاب  صد  از  بیش  نقد،  و  تحقیقی 
که  شده است  منتشر  و  چاپ  او  از 
)رمان(  بلند  داستان  دربرگیرنده 
نوجوان،  و  کودک  کتاب  کوتاه،  و 
در  پژوهش  و  فیلم نامه  نمایش نامه، 
زمینه های گوناگون است. ضمن آن که 
چند اثرش به زبان های مختلف دنیا 
برگردانده شده است.بیش از نود کتاب 
از ابراهیمی منتشر شده است. ابراهیمی 

جایزٔه  کودکان،  ادبیات  زمینٔه  در 
نخست براتیسالوا، جایزٔه نخست تعلیم 
و تربیت یونسکو، جایزٔه کتاب برگزیدٔه 
سال ایران و چندین جایزٔه دیگر را هم 
دریافت کرده است. او همچنین عنوان 
»نویسندٔه برگزیدٔه ادبیات داستانی 20 
سال بعد از انقالب« را به خاطر داستان 
بلند و هفت جلدی »آتش بدون دود« 
ابراهیمی  نادر  آورده است.  به دست 
تجربه  را  ورزشی  مختلف  رشته های 
گروه های  قدیم ترین  از  یکی  کرده، 
بنیان  را  »اَبَرمرد«  به نام  کوهنوردی 

نهاده  است.
فریدون مشیری

خون  فشار 
نیرویی است که از 
طرف خون به دیواره رگ 
ها وارد می شود. خونی که قلب آن را 
به داخل شریان ها پمپ می کند تا با 
کمک آن ها به همه نقاط بدن برسد. 
افزایش فشار خون که »هایپرتنشن« 
نیز نامیده می شود بیماری خطرناکی 
با  قلب  تا  شود  می  باعث  زیرا  است 
فشار و سختی بیشتری کار کرده و هم 
چنین عاملی برای سخت شدن جداره 
این  است.  »آترواسکلروز«  یا  ها  رگ 
آسیب ها در نهایت به نارسایی قلب 

منتهی می شود.
فشار خون نرمال چه اندازه است؟

میزان  و  مقدار  اساس  بر  خون  فشار 
خطری که برای سالمتی افراد دارد به 

چند دسته تقسیم می شود:
1- نرمال; کمتر از 120/۸0 میلیمتر 

جیوه
2- قبل از ابتال به فشار خون 1۳0-

120/۸9-۸0 میلیمتر جیوه
-159 خفیف  خون-  فشار   -۳

1۴0/99-90 میلیمتر جیوه
-179 متوسط   – خون  فشار   -۴

160/109-100 میلیمتر جیوه
 110 / شدید 1۸0  خون  فشار    -5

میلیمتر جیوه
علت فشار خون باال چيست؟

علت آن در اغلب موارد نامعلوم است 
سابقه   : مثل  خطر  عوامل  برخی  اما 
سیگار،  چاقی،  باال،  سن  فامیلی، 
ناسالم  غذایی  رژیم  و  پرنمک  غذای 
زیاد  را  آن  بروز  الکلی  نوشابه های  و 
می کنند. ابتال به برخی داروها، دیابت، 
بیماری های مزرمن کلیه، بیماری های 
غدد فوق کلیه، استعمال مواد مخدر 
و… نیز می توانند در ایجاد ایم بیماری 

موثر باشند.
عالمت فشار خون باال چيست؟

در بیشتر موارد بی عالمت است. گاهی 
اگر  و  دارند  سردرد  احساس  بیماران 

فشار خون خیلی باال باشد ممکن است 
شوند.  اختالل  دچار  خود  بینایی  در 
عوارض آن نیز بیماری های قلبی، خطر 
سکته مغزی، مشکات بینایی و بیماری 

کلیه است.
ارتباط بيماری کليه و فشار خون 

چيست؟
کلیه، هورمون های تنظیم فشار خون 
بیماری  علت  همین  به  می سازد.  را 
کلیه باعث افزایش فشار خون می شود. 
است  ممکن  نیز  مساله  این  برعکس 
اتفاق بیفتد. فضار خون باال به رگ های 
بدن آسیب می رساند وخون رسانی به 
فشار  براین،  عالوه  می شود.  کم  کلیه 
واحدهای  که  نفرون ها  به  باال  خون 
کوچک تصفیه خون در کلیه هستند 
نیز آسیب می رسانند. اگر کسی بیماری 
مزمن کلیه داشته باشد نیز فشار خون 
باال باعث بدتر شدن آن می شود. این 
اگر  است.  کنترل شدن  قابل  بیماری 
بیماری مزمن کلیه یا فشار خون داشته 
باشید فشار خون شما باید زیر 1۳0.۸ 

میلی متر جیوه بماند.
عوارض درمان نکردن فشار خون باال

می  نشود  درمان  اگر  باال  خون  فشار 
تواند باعث ایجاد آترواسکلروز، نارسایی 
خوابی،  بی  قلبی،  حمالت  و  قلبی 
نارسایی کلیه، سکته مغزی و رتینوپاتی 

هیپرتونیک در چشم و نابینایی شود.
راه های کنترل فشار خون چیست؟

تغییرات در رژیم غذایی می تواند فشار 
خون تان را کنترل کند

تغذیه ی سالم یکی از مؤثرترین راه ها 
برای کاهش فشار خون است. توصیه 
مقادیر  حاوی  که  غذاهایی  می شود 
کمتری نمک و سدیم هستند و پتاسیم 

بیشتری دارند مصرف شوند.
رژیم غذایی »روشی برای توقف فشار 
خون« که به اختصار DASH نامیده 
برای  غذایی   برنامه ی  یک  می شود، 
است  خون  فشار  داشتن  نگه  پایین 
که پزشکان تجویز کرده اند. تمرکز این 
رژیم غذایی بر غذاهایی مانند میوه ها، 
سبزیجات و غالت سبوس داری است 
کلسترول  و  سدیم  میزان  دارای  که 
پایینی هستند. غذاهای زیر برخی از 
سالمت  برای  مفید  غذایی  مواد  این 

قلب هستند:
سیب، موز و پرتقال
کلم بروکلی و هویج

حبوبات
و  اُمگا۳  از  سرشار  ماهی های 

روغن های مفید
و خوراکی هایی که باید از  آن ها دوری 
شود، شامل: غذاها و نوشیدنی هایی 
 ، قرمز  گوشت   ، دارند  باال  قند  که 

روغن نارگیل ...
از مصرف  همچنین توصیه می شود 

نوشیدنی های الکلی خودداری شود.
بر  چشمگيری  تاثير  ورزش   

کنترل فشار خون دارد
سبک  مهم  تغییرات  از  دیگر  یکی 
خون  فشار  مدیریت  برای  زندگی 
انجام  است.  ورزش  و  تحرک  باال، 
چند  )ایروبیک(  هوازی  ورزش های 
بار در هفته برای داشتن قلبی سالم، 
بسیار مفید است چون باعث بهبود 

جریان خون می شود.
منظم،  ورزش  و  سالم  تغذیه ی  با 
کمک  نیز  وزن  کاهش  به  می توان 
کاهش  باعث  وزن  مدیریت  کرد. 
و  می شود  خون  فشار  و  کلسترول 
در نتیجه خطراتی که ممکن است 
نیز  دهد  رخ  وزن  اضافه  صورت  در 

کاهش پیدا می کنند.
آوردن  پایین  راه های  از  دیگر  یکی 
فشار خون، جلوگیری و از بین بردن 
استرس است. استرس باعث افزایش 
کار  این  برای  می شود.  خون  فشار 
در  مختلفی  روش های  می  توانید 
ورزش،  مانند  استرس  آوردن  پایین 
و  )مدیتیشن(  ذهن  کردن  متمرکز 

موسیقی را امتحان کنید.
درمان دارويی

اگر تغییر در سبک زندگی بی فایده  
بود، داروهای مختلفی وجود دارند که 
می توان برای درمان فشار خون باال 
از آن ها استفاده کرد. در اکثر موارد 

بیش از دو دارو مورد نیاز است.
داروهای ُمدر، سدیم اضافی را از بدن 
معموال  داروها  این  می کنند.  خارج 
استفاده  دیگر  قرص های  همراه  به 

می شوند.
مسدود کننده  های گیرنده  آدرنریک 
می کنند  ُکند  را  قلب  ضربان  بتا، 
در  خون  جریان  کاهش  باعث  که 

شریان ها می شود.
مبدل  آنزیم  بازدارنده های 
آنژیوتانسین، از تنگ شدن شریان ها 

جلوگیری می کنند.
اجازه  آلفا،  مسدود کننده های 
نمی دهند عصب ها، شریان ها را تنگ 
می تواند  خون  نتیجه،  در  و  کنند 

آزادانه جریان داشته باشد.
عالوه ی  به  آلفا  کننده های  مسدود 
بتا، کارکرد مشابهی دارند به عالوه ی 
اینکه ضربان قلب را نیز ُکند می کنند.

بازدارنده های مرکزی آدرنالین، باعث 
کاهش فرستادن سیگنال های عصبی 
از  کار  )این  می شود.  مغز  توسط 
تنگ تر شدن شریان رگ ها جلوگیری 

می کند.(

Pexels

Pexels

در مورد فشار خون  چه می دانید؟چرا میکروب های روده اینقدر مهم هستند؟
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=تیم ایران در این مسابقه 
عملکرد خوبی نداشت و به 
دریافت ها  در  اشتباه  ویژه 

کار دست بازیکنان داد.
=پیش از اعزام تیم ایران به 
این مسابقات سعید معروف 
والیبال  ملی  تیم  کاپیتان 
رقابت های  ایران در جریان 
قهرمانی آسیا بهترین تفسیر 
حال حاضر  برای شرایط  را 
گفت:  و  داشت  فدراسیون 
»فدراسیون بی در و پیکر« 

است.
سه  شنبه  ایران،  والیبال  ملی  تیم 
9 مهرماه، در اولین مسابقه خود در 
به  که   ۲۰19 جام جهانی  رقابت های 
میزبانی ژاپن برگزار می شود به مصاف 
روسیه رفت و 3 بر یک شکست خورد.

در این مسابقه ایگور کوالکوویچ از 
ترکیب سعید معروف، علی شفیعی، 
میالد  غفور،  امیر  مجرد،  علی اصغر 
عبادی پور، فرهاد قائمی و محمد  رضا 
اما روس ها  کرد.  استفاده  حضرت پور 
به  نسبت  متفاوت  کاماًل  ترکیبی  با 
رقابت ها  این  در  المپیک  انتخاب 
حاضر شده اند و تیم آنها بسیار جوان 

است.
عملکرد  مسابقه  این  در  ایران  تیم 
اشتباه  ویژه  به  و  نداشت  خوبی 
بازیکنان  دست  کار  دریافت ها  در 
که  روزی  در  حریف  مقابل  در  داد. 
سرویس های فوق العاده ای داشت و در 
دفاع روی تور بهتر از تیم ایران عمل 

کرد برنده مسابقه شد.
تیم ملی والیبال ایران در این مسابقه 
۴۷ امتیاز از اسپک، ۵ امتیاز از دفاع 
روی تور، ۵ از سرویس مستقیم و 3۰ 
امتیاز از اشتباهات روسیه کسب کرد. 
در طرف مقابل شاگردان ساملوو هم 
۵۰ امتیاز از اسپک، 1۵ از دفاع روی 

از  و ۲9  از سرویس مستقیم  تور، ۶ 
اشتباهات تیم ایران کسب کردند.

این  به  ایران  تیم  اعزام  از  پیش 
مسابقات سعید معروف کاپیتان تیم 
ملی والیبال ایران در جریان رقابت های 
قهرمانی آسیا بهترین تفسیر را برای 
شرایط حال حاضر فدراسیون داشت 
و گفت: »فدراسیون بی در و پیکر« 
اشاره  با  فارس  خبرگزاری  است. 
شرایط  می  نویسد:  قول  نقل  این  به 
بیانگر همین امر است.  کنونی دقیقاً 
فدراسیون  سرپرست  داوری،  افشین 
از  خبر  روزی  است؛  بالتکلیفی  در 
قهر او می آید، روزی خبر می آید که 
دیگر  روزی  و  داده  تحویل  را  اتاقش 
طریق  از  همچنان  که  می آید  خبر 
به  می کند.  نامه نگاری  فدراسیون 
ملی  تیم  گفت  می توان  ترتیب  این 
است  قرار  داخلی  حواشی  سایه  زیر 
مسلح  دندان  تا  حریفان  مصاف  به 
امیدوارند  والیبال  اهالی  برود.  خود 
فدراسیون  تکلیف  زودتر  هرچه  که 
محبوب،  رشته  این  و  شود  مشخص 
موفق و پرهوادار روی آرامش را ببیند.

ادامه برنامه بازی های ایران در این 

دوره از مسابقات از این قرار است:
چهارشنبه 1۰ مهر 139۸: ایران – 

مصر، ساعت ۵:3۰
 – ایران   :139۸ مهر   1۲ جمعه 

کانادا، ساعت ۵:3۰
 – ایران   :139۸ مهر   13 شنبه 

استرالیا، ساعت 11:3۰
 – ایران  مهر 139۸:  یک شنبه 1۴ 

برزیل، ساعت ۸:3۰
چهارشنبه 1۷ مهر 139۸: ایران – 

آمریکا، ساعت 1۲:3۰
 – ایران  مهر 139۸:  پنج شنبه 1۸ 

تونس، ساعت ۸:3۰
 – ایران   :139۸ مهر   19 جمعه 

آرژانتین، ساعت ۵:3۰
 – ایران  مهر 139۸:  یک شنبه ۲1 

ژاپن، ساعت 13:3۰
 – ایران   :139۸ مهر   ۲۲ دوشنبه 

ایتالیا، ساعت 9:3۰
 – ایران   :139۸ مهر   ۲3 سه شنبه 

لهستان، ساعت ۷:۰۰
رقابت های  از  روز  نخستین  در 
ملی  تیم  ژاپن،   ۲۰19 جام جهانی 
آرژانتین با نتیجه سه بر دو آمریکا را 

شکست داد.

»فدراسیون بی در و پیکر« و شکست والیبال ایران 
از روسیه در اولین مسابقه جام جهانی ۲0۱۹

نتیجه چهار ست این مسابقه: )۲۵ – ۲۱( و )۲۵ – ۱۸( به سود روسیه، 
)۲۴ – ۲۶( به سود ایران و ست چهارم )۲۵ – ۲۲( به سود روس ها 

خاتمه پیدا کرد

محمدجعفر منتظری: فیفا طبق چه قانونی ما را ملزم 
به راه دادن زنان به ورزشگاه ها می کند؟

پوشیدن  لباس  =طرز 
و  حجاب  کشف  خانم ها، 
عشوه گری از دیگر برنامه های 

براندازی است!
روز  اسالمی  جمهوری  دادستان 
اصرار  به  بار  دومین  برای  یکشنبه 
مورد  در  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
ورزشگاه های  در  خانم ها  حضور 
فوتبال  تماشای مسابقات  برای  ایران 
به استناد  اعتراض کرد و گفت: فیفا 
تکلیف  کشور  یک  برای  قانونی  چه 
تعیین می کند که برنامه ورزشگاه های 

خود را چگونه تنظیم کند؟
گفته  نیز  پیش  ماه  چند  منتظری 
فوتبال  جهانی  فدراسیون  بود، 
تصمیم  دیگر  کشورهای  برای  چرا 
می گیرد؟! او اضافه کرده: بحث حضور 
حرکات  دیگر  از  ورزشگاه ها  در  زنان 

حساب شده دشمن است.
که  اسالمی  جمهوری  دادستان 
وظایف  و  مقررات  و  قوانین  از  یا 
سازمان های بین المللی بی اطالع است 
می زند  نفهمی  به  را  خود  آنکه  یا  و 
خانم ها،  پوشیدن  لباس  طرز  افزوده: 
دیگر  از  عشوه گری  و  حجاب  کشف 
برنامه های براندازی است که از پیش 
جمهوری  دشمنان  و  شده  ریخته 

آن  مجازی  فضای  طریق  از  اسالمی 
را دنبال می کنند. البته نمی گویم که 
مامور  مستقیما  بدحجابی  خانم  هر 
براندازان  روش  این  اما  است  دشمن 
برای مقابله با حکومت اسالمی است 
و دستگاه قضایی نیز به شدت مراقب 

این نوع حرکات دشمنان می باشد.
وی گفت: فیلم گرفتن از خانم های 
به  ارسال آن  و  بی حجاب در خیابان 

تحریکاتیبرنامه ریزی  مجازی  فضای 
آنقدر  کارها  این  البته  است.  شده 
مقابل  بتواند  که  نیست  گسترده 
دلبستگان انقالب خود را نشان دهد! 
ولی جلوه گری آن به خصوص در شهر 

قم پسندیده نیست.
از  حال  عین  در  منتظری 
ایران  مختلف  مناطق  دادستان های 
است  ممکن  که  آنجا  تا  خواست 
افراد  برای  بازداشت  قرار  صدور  از 
این  آنکه  ضمن  کنند.  خودداری 
آخر  تعطیل  از  قبل  روز  یک  قرارها 
هفته صادر می شود که آثار اجتماعی 

و خانوادگی به همراه دارد.

نام  با  اینترنت  کاربران  از  یکی 
سخنان  به  واکنش  در  »خان« 
است:  نوشته  یورونیوز  در  منتظری 
است  کثیفی  بازی  چه  حجاب  این 
که شما با آن زن ها را اینطور سرکوب 
می کنید؟ این نظام در این چهل سال 
گسترش  کشور  در  را  فحشا  و  فقر 
به  تبدیل  را  ایران  شهرهای  داده، 
مراکز توریست های سکس کرده اید؟ 

آزادی نوشیدن 
مشروب برای 

تماشاچیان جام 
جهانی ۲0۲۲ قطر

برای  مشروب  نوشیدن  قطر 
تیم های  هواداران  و  تماشاچیان 
شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 
اعالم  آزاد  را  کشور  آن  در   ۲۰۲۲

کرده است.
این  برگزارکننده  کمیته  رئیس 
در  گفت:  خبرنگاران  به  بازی ها 
تیم ها  طرفداران  رقابت ها،  این  طول 
مسافربری  کشتی های  از  می توانند 
)کروز( برای رفت و آمد و گردش در 
دریا استفاده کنند و در هر شرایطی 
الکلی  مشروبات  نوشیدن  امکان  نیز 

وجود دارد.
قدم  کرده،  تأکید  الخاطر  ناصر 
عربستان  بحرین،  تیم های  هواداران 
برای  نیز  مصر  و  امارات  سعودی، 
روی  جهانی  جام  مسابقات  دیدن 

چشم ماست.
مطمئن  خواهیم  می  ما  افزود:  او 
باشیم به اندازه کافی مشروبات الکلی 
تماشای  عالقمندان  دسترس  در 
دوستداران  و  جهانی  جام  بازی های 
داشته  قرار  کننده  شرکت  تیم های 
کشوری  قطر  شد،  یادآور  وی  باشد. 
محافظه کار و میانه رو است و اگرچه 
مشروبات الکلی در فرهنگ ما جایی 
میهمان نواز  ملتی  چون  اما  ندارد 
نوع  این  می کنیم  تالش  هستیم 
دسترس  در  فراوانی  به  مشروبات 
هواداران  و  قطر  از  دیدارکنندگان 
داشته  قرار  شرکت کننده  تیم های 

باشد.
خاورمیانه  کشور  نخستین  قطر 
است که جام جهانی فوتبال را برگزار 
از  جهانی  جام  رقابت های  می کند. 
۲1 نوامبر تا 1۸ دسامبر ۲۰۲۲ ادامه 

خواهد داشت.
هدف  با  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
اداره  برای  قطر  آمادگی  از  اطمینان 
جام  نهایی  مسابقات  جهانی،  جام 
باشگاه های جهان را نیز در سال های 
این  عهده  به   ۲۰۲۰ و   ۲۰19

امیرنشین گذاشته است.

جعفر کاشانی ستاره سابق پرسپولیس درگذشت
شاهین  ستاره  =کاشانی 
بود و پس از انحالل این تیم 
درخشید  پرسپولیس  در 
تاریخ  کاپیتان  چهارمین  و 
سرخ های پایتخت شد و ۳۸ 
خود  کارنامه  در  ملی  بازی 

داشت.

سابق  بازیکنان  از  کاشانی  جعفر 
پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران و 
رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس 
به علت بیماری، صبح چهارشنبه 1۰ 

مهرماه، در ۷۵ سالگی درگذشت.
شاهین،  باشگاه  انحالل  از  پس  او 
بنیانگذاران  از  یکی   13۴۶ سال  در 
از  بود.کاشانی  پرسپولیس  باشگاه 
تحصیالت  با  فوتبالیست  های  معدود 
این  بود.  ایران  فوتبال  در  دانشگاهی 

کارمند  جوانی  دوران  در  دیپلمات 
وزارت خارجه بود و کاردار و سرکنسول 
انگلستان،  کشورهای  در  ایران 

را  ایرانی  زن  هزاران  عراقی  سربازان 
در زمان جنگ مورد تجاوز قرار دادند. 
شما مردم را به فقر و فحشا کشانده اید 
و حاال حرف از حجاب می زنید؟ چشم 
کور و خرافاتی و مرده پرست خود را 
باز کنید ببینید برای چه دنیا دست به 
آسمان ها می زند؟ کشورهای  تسخیر 
دیگر حجاب را پشت سر گذاشته اند و 
در تالش برای کسب حقوق زنان برابر 
این کمال حماقت  با مردان هستند. 
از 3  بیشتر  است که خیال می کنید 
میلیارد زن در دنیا که حجاب ندارند 
فاحشه هستند. یا اینکه فکر می کنید 
در کشورهای آزاد، مردها در هر کوچه 

و برزن کمین کرده اند تا اگر خانمی 
بدون حجاب از خانه خارج شود اورا 

مورد تجاوز قرار دهند!
و در این میان نکته جالب  و درواقع 
تاسف آور این است که با وجود نظامی 
به اصطالح مذهبی در ایران ، فحشا 
چنان عادی شده که حتی مسئوالن 
فاحشگی  پشت  را  خود  هم  رژیم 

مذهبی »صیغه« پنهان می کنند.

سفر هیأت عالیرتبه فیفا به تهران 
برای نظارت بر حضور بانوان در مسابقه 

ایران و کامبوج

ورزش  وزارت  که  تعهدی  وجود  با 
جمهوری اسالمی و فدراسیون فوتبال 
ایران برای حضور خانم ها در ورزشگاه 
تماشای  برای  تهران  نفری  صدهزار 
سری  از  کامبوج  و  ایران  مسابقه 
دیدارهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ 
را  هیاتی  اینفانتینو  سپرده اند، جیانی 
برای نظارت در اجرای این قرار به ایران 
می فرستد.رییس فیفا اخیرا اعالم کرده 
بود که مقام های ایرانی متعهد شده اند 
در بازی های مقدماتی برای ورود زنان 

به ورزشگاه مانعی ایجاد نکنند.
قرار  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
است هیاتی از سوی فیفا به ایران سفر 
کند تا از ورود بانوان به استادیوم برای 
بازی میان تیم های ملی فوتبال ایران 
و کامبوج اطمینان حاصل کنند.بازی 
میان   ،۲۰۲۲ جهانی  جام  مقدماتی 
تیم های ملی فوتبال ایران و کامبوج، 
روز 1۰ اکتبر)1۸ مهر( در تهران برگزار 
هفته  اینفانتینو،  شد.جیانی  خواهد 
گذشته، اعالم کرد: مقام های ایرانی به 
ما اطمینان دادند که در بازی بعدی تیم 
ملی ایران ، زنان اجازه ورود به ورزشگاه 
ژورکائف،  داشت.یوری  خواهند  را 
در  فرانسه  ملی  تیم  پیشین  بازیکن 
اجرایی  رئیس  و   199۸ جهانی  جام 
بنیاد فیفا یکی از اعضای هیات اعزامی 
فدراسیون جهانی فوتبال به ایران است.

ژورکائف که ریاست این هیات را به 

عهده دارد به خبرگزاری فرانسه گفته 
زنان  حضور  اهمیت  دلیل  به  است: 
دهم  روز  شخصا  ورزشگاه،  در  ایرانی 
نفری  هزاری  صد  استادیوم  در  اکتبر 
حضور خواهم داشت. از وظایف اصلی 
ژورکائف کمک به زنان در خاورمیانه 

برای دسترسی به مقوله فوتبال است.
جهانی  فدراسیون  این  از  پیش 
فوتبال نسبت به لزوم حضور زنان در 
ایران به رژیم جمهوری  ورزشگاه های 
اسالمی هشدار داده بود.رژیم جمهوری 
فوتبال  محرومیت  از  نگران  اسالمی 
نفری  هزار  صد  استادیوم  در  ایران، 
بانوان  از  تن   1۶۰۰ به  فقط  تهران 
عالقمند به این ورزش اجازه تماشای 
هفته  است.چند  داده  را  مسابقه  این 
مسئوالن  از  دیگری  هیات  پیش 
خانم ها  از حضور  اطمینان  برای  فیفا 
ایران  به  کامبوج  و  ایران  مسابقه  در 
با مسئوالن ورزش  و در دیدار  رفتند 
جمهوری اسالمی و فدراسیون فوتبال 
ایران تأکید کردند؛ جلوگیری از ورود 
بانوان به ورزشگاه برای تماشای بازی 
فوتبال  برای  عواقبی  کامبوج  و  ایران 
با  گروه  این  داشت.سفر  خواهد  ایران 
خدایاری  خودسوزی سحر  پیامدهای 
معروف به دختر آبی در سراسر جهان 
تقریبا همزمان شده بود و بسیاری از 
تیم های فوتبال پیش از آغاز بازی یک 

دقیقه سکوت کردند.

شد. نیز  امارات  و  سوریه  آلمان، 
بود  پیشکسوتانی  جمله  از  کاشانی 
عمل  میدان  سال ها  این  در  اگر  که 
می توانست  شاید  می داشت  بیشتری 
برای فوتبال ایران مفید باشد. او بارها 
در مصاحبه های خود گفت باید برای 
اینکه علی دایی رئیس کنفدراسیون 
این  اما  کرد  البی  شود  آسیا  فوتبال 

حرف ها به جایی نرسید.
چند  در  همچنین  کاشانی  جعفر 
بود  گفته  رسانه ها  به  مصاحبه 
حرف های مهمی دارد که می خواهد 
آنها را در سینه نگه دارد! او در یکی 
به  دایی  علی  مورد  در  مصاحبه ها  از 
خبرآنالین گفت »ما در داخل هم از 
صحیح  استفاده  آدم  ها  این  وجاهت 
به  وقتی  دلیل  همین  به  نمی کنیم، 
قبول  پست،  فالن  می  گویند  طرف 
پرتگاه  لب  می  داند  چون  نمی  کند، 
سقوط  غفلت  لحظه  یک  با  و  است 
سقوط،  و  افتادن  پایین  با  و  می  کند 

گذشته  اش زیر سئوال می  رود.«

کاشانی متولد ۱۱ اسفندماه ۱۳۲۲ بود

ورزش زنان پیش از انقالب دختران ایرانی در ورزشگاه برزیل

کاشانی ستاره شاهین بود و پس از انحالل این تیم در پرسپولیس 
و ۳۸  پایتخت شد  تاریخ سرخ های  کاپیتان  و چهارمین  درخشید 

بازی ملی در کارنامه خود داشت
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ن  نو کا ئیس  ر یب  نا =
کشور  ساختمانی  کارگران 
گفته است که در حال حاضر 
کارگران  درصد   ۶۰ از  بیش 

ساختمانی کشور بیکارند.
ی  گر ر کا ل  فعا یک  =
ساخت  کار  چون  می گوید: 
کار  یک  نهایت  در  ساز  و 
کارگران  این  است  فصلی 
درآمد چندانی ندارند و برای 
به دست آوردن کار حاضرند 
به  مشغول  هم  بیمه  بدون 
کار شوند و اکثر آنها شرایط 
یوب  ا به  مشا استخدامی 
دارند. ایوب کارگر ساختمانی 
بر اثر برق گرفتگی آنی جان 

خود را از دست داد. 
موجب  ساختمان  بخش  در  رکود 
تن  هزار   ۸00 حدود  که  است  شده 
این  باشند.  بیکار  برای مدت طوالنی 
این  خانواده  معیشت  که  بیکاری 
موجب  داده،  قرار  هدف  را  کارگران 

ابراز نگرانی کارشناسان شده است.
کارگران  طوالنی مدت  بیکاری 
بازار  عمیق  رکود  پی  در  ساختمانی 
مسکن جدا از ایجاد بحران معیشتی 
که برای آنها ایجاد کرده موجب شده 
است این کارگران حاضر شوند برای 
داشتن درآمدی اندک به هر شرایطی 
تن در دهند و نه تنها در جستجوی 
کنند  مهاجرت  مناطق  دیگر  به  کار 
بلکه قرادادهای بدون داشتن بیمه و 
حقوق تصویب شده ی کارگران را امضا 

نگرانی جدی از بیکاری ادامه دار کارگران ساختمانی؛ 
۸۰۰ هزار خانواده بدون درآمد

کنند.
کانون  رئیس  نایب  ساداتی  هادی 
کارگران ساختمانی کشور درباره آمار 
بیکاری کارگران ساختمانی در ایران 
گفته است که در حال حاضر بیش از 
۶0 درصد کارگران ساختمانی کشور 

بیکارند.
بیکاری  به  هادی ساداتی در حالی 
اشاره  ساختمانی  کارگران  درصدی 
می کند که بر اساس آمارهای رسمی 
در ایران بیش از یک میلیون و ۳00 
ساختمان  بخش  در  کارگر  هزار 
این  با  که  هستند  کار  به  مشغول 
کارگران  بیکاری  عدد  اکنون  حساب 
است؛  هزار   ۷۸0 حدود  ساختمانی 
درواقع می توانیم ادعا کنیم که حدود 
بیکار  ساختمانی  کارگر  هزار   ۸00

هستند.
رکود در بخش ساختمان برای این 
نگران کننده  به شدت  نفر  ۸00 هزار 
برآوردها نشان می دهد که در  است؛ 

و  ساخت  تمام شده  هزینه   9۸ سال 
ساز برای هر متر مربع ساختمان به 
بیشتر از سه میلیون تومان رسیده و 
گرانی محصوالت ساختمانی خارجی 

به گرانی تعمیرات انجامیده است.
چند  در  که  حالیست  در  این 
کارگران  بیکاری  میزان  اخیر  سال 
ساختمانی بسیار باال بود و در سال 9۷ 
با افزایش قیمت مصالح ساختمانی و 
بیکاری  این  ساز،  و  در ساخت  رکود 
نیز  سال 9۸  ابتدای  در  شد.  تشدید 
کارگران ساختمانی  بیکاری گسترده 
ادامه یافت و حتی افراد دیگری از کار 

بیکار شدند.
سلطانی  احسان  رابطه  همین  در 
که  است  معتقد  اقتصادی  تحلیگر 
در  کشور  ساختمان  تولید  سرانه 
کمتر  به   1۳99 و   1۳9۸ سال های 
از دوران جنگ و پیش از دهه پنجاه 

سقوط خواهد کرد.

نمایندگان مجلس خواستار نظارت پارلمان بر واگذاری 
هپکو شدند

مجلس  ن  گا یند نما =
سازمان  اسالمی:  شورای 
وظایف  به  خصوصی سازی 
و  نکرده  عمل  خود  قانونی 
برای  خسارت  ایجاد  باعث 
نابودی  و  بیت المال  و  دولت 
ظرفیت های گسترده تولیدی 
هپکو  در شرکت  و صنعتی 

شده است.
وزیر  دژپسند  =فرهاد 
روز  دارایی  و  اقتصاد  امور 
چهارشنبه ۱۰ مهرماه مدعی 
شد که همه مشکالت کارخانه 

هپکو حل شده است.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 
هیئت  به  نامه ای  ارسال  با  اسالمی 
رئیسه پارلمان خواستار تهیه گزارش 
سهام  واگذاری  فرآیند  از  نظارتی 

شرکت هپکو شدند.
در این نامه که به امضای دست کم 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده   12
سازمان  که  است  آمده  رسیده، 
واگذاری  فرآیند  در  خصوصی سازی 
شرکت هپکو به  طور کامل به وظایف 
قانونی خود عمل نکرده و باعث ایجاد 
و  بیت المال  و  دولت  برای  خسارت 
تولیدی  نابودی ظرفیت های گسترده 

و صنعتی در شرکت هپکو شده است.
از  نامه  این  امضاکننده  نمایندگان 
هئیت رئیسه خواسته اند که با توجه به 
اجرای مفاد ماده 2۳۴ قانون آئین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی گزارشی 
نظارتی از فرایند واگذاری سهام شرکت 
هپکو و و عملکرد خریداران سهام مذکور 
این شرکت در  و مدیران منتخب در 
طی دوره بعد از خصوصی سازی تنظیم 
و در اختیار نمایندگان قرار داده شود.

امور  وزیر  دژپسند  فرهاد  همچنین 
 10 چهارشنبه  روز  دارایی  و  اقتصاد 
مهرماه مدعی شد که همه مشکالت 
کارخانه هپکو حل شده و گفته است: 
»همه کارها انجام شده و فقط کار ثبت 

آن مانده است و همچنین ایشان کار 
خودش را شروع کرده است. مشکالتی 
به هپکو وجود داشت همه  که راجع 
از  پیامکی  من  امروز  و  شده  حل 
استاندار داشتم که از اقدامات سازمان 
تشکر  زمینه  این  در  خصوصی سازی 
می کرد.«روز پنجشنبه 11 مهر 1۳9۸ 
نیز اعالم شد حقوق شش ماه کارگران 
پرداخت  بود  افتاده  عقب  که  هپکو 
شده است. با این وجود مشکل اصلی 
کارخانه هپکو اعتراض به روند واگذاری 

این کارخانه بوده است.
ماشین سازی  کارخانه  است  گفتنی 
ماشین آالت  تولید  به  که  اراک  هپکو 
بیل  لودر،  بولدوزر،  مانند  راه سازی 
و  فینیشر  غلتک،  گریدر،  مکانیکی، 
سال  چند  طی  می پرداخت  تراکتور 
گذشته به اسم خصوصی سازی چند بار 
به افراد ناکارآمد واگذار و دچار مشکالتی 
واحد  این  بدهی های  و  شد  بزرگ 
یافت. آن کاهش  در  تولید  و  افزایش 

از  گزارشی  گذشته  سال  اسفندماه 
قیمت گذاری  و  بورس  سازمان  سوی 
هیئت کارشناسان دادگستری منتشر 
با  کارخانه  این  می داد  نشان  که  شد 
قیمتی خیلی پایین تر از قیمت واقعی 
واگذار شده است. بر اساس این اسناد، 
کارخانه هپکو در سال 1۳9۶ با قیمت 

تنها 10 میلیون تومان واگذار شده در 
حالی که بر اساس اسناد، باید با مبلغ 
ضمانت نامه  و  تومان  میلیارد   ۳00
واگذار  تومانی  میلیارد   1۵0 بانکی 

می شده است.
سازمان  نیز   9۸ فروردین ماه 
این  بار  سومین  برای  خصوصی سازی 
کارخانه را به مزایده گذاشت. کارگران 
این کارخانه اما چندی پیش خبر دادند 
سال  از  نیمی  گذشت  وجود  با  که 
کارخانه  در  دستگاهی  هیچ   1۳9۸

هپکو اراک تولید نشده است.
گذشته  ماه  کارخانه  این  کارگران 
کارفرمای  شدند  متوجه  آنکه  از  پس 
کارخانه تصمیم دارد به عمد کارخانه 
را به تعطیلی بکشاند تا در زمین های 
آن مجتمع تفریحی بسازد، دست به 

اعتراضات گسترده ای زدند.
در پی اعتراض کارگران، پلیس یگان 
کارگران  به  امنیتی  مأموران  و  ویژه 
از  تن   ۳0 دست کم  و  شده  حمله ور 
از 1۵ تن  بیشتر  و  کارگران دستگیر 

مجروح شدند.
کارگران  همه  برای  قضاییه  قوه 
و  داد  تشکیل  پرونده  شده  بازداشت 
سپس آنها را با دریافت وثیقه به طور 
موقت و تا زمان برگزاری دادگاه آزاد 

کرد. 

=پراید ناایمن ترین اتومبیل 
ایران ارزیابی شده و یکی از 
تصادف  باالی  آمار  عوامل 
به شمار  کشور  در  جاده ای 

می رود.
تخصصی  انجمن  =دبیر 
که  زمانی  تا  صنایع همگن: 
خودرو جایگزین برای پراید از 
سوی گروه های خودروسازی 
معرفی نشود تولید این خودرو 

نیز متوقف نخواهد شد.
اتومبیل  تولید  توقف  به  توجه  با 
بی کیفیت و ناایمن پراید، اکنون دبیر 
انجمن تخصصی صنایع همگن گفته 
است که این اتومبیل جدید تلفیقی از 
اتومبیل های پراید و تیبا است و گروه 
اتومبیل سازی سایپا این خبر را تکذیب 

کرده است.
پس از آنکه به دلیل ناایمن بودن و 
بی کیفیت بودن اتومبیل پراید پلیس 
است  کرده  اعالم  رانندگی  راهنمایی 
را  اتومبیل  این  آینده  سال  از  که 
قرار است  شماره گذاری نخواهد کرد، 

اتومبیل جدیدی به بازار ارائه شود.
آرش محبی نژاد در این باره گفته است: 
»ما معتقدیم که توقف خودرو پراید تا 
سال آینده امکان پذیر نیست. یعنی تا 
زمانی که خودرو جایگزین برای پراید 
از سوی گروه های خودروسازی معرفی 
نشود این خودرو نیز متوقف نخواهد شد.«

افزوده  ادامه  در  محبی نژاد  آرش 
است: »اگر خودرو جدید از راه نرسد 

اظهارات 
متناقض درباره 
اتومبیلی که 

جایگزین 
پراید می شود

و خط تولید پراید متوقف شود قطعاً 
قیمت خودرو گران خواهد شد؛ این در 
حالی است که با معرفی محصول جدید 
یکی از گروه های خودروسازی قیمت 
این خودرو نه تنها گران نمی شود بلکه 
ارزان تر هم خواهد شد؛ همانند زمان 
اتفاق  این  که  پیکان  خودروی  تولید 
افتاد. پس از معرفی پراید و جایگزینی 
این خودرو به جای پیکان قیمت این 
خودرو نه تنها گران نشد، بلکه به مرور 
این خودرو قدیمی روند  زمان قیمت 

ارزانی را به خود گرفت.«
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن 
گفته که این اتومبیل جدید قرار است 
به زودی به مرحله تجاری سازی برسد 
این  قطعات  از  بخشی  که  افزوده  و 
خودرو جدید نیز همانند پراید و تیبا 

از کشورهای خارجی تأمین می شود.
محبی نژاد گفته است: »این اتومبیل 
جدید که تلفیقی از پراید و تیبا است با 
تیراژ پراید تولید نخواهد شد و باید در 
آینده منتظر ارائه برنامه خودروسازان 
برای  این خودرو جدید  از  رونمایی  و 

جایگزینی پراید باشیم.«
پس  ساعاتی  که  حالیست  در  این 
از این سخنان آرش محبی نژاد، گروه 
اخبار  برخی  سایپا  اتومبیل سازی 
اتومبیل جدید  درباره جایگزینی یک 
و  تکذیب  را  پراید  جای  به  تلفیقی 
اعالم کرد محصوالت جدید این گروه 
خودروسازی از چند پلت فرم متفاوت 
گروه  پلت فرم  که  شد  خواهد  تولید 

=نیمی از واحدها در اختیار 
و  می گیرد  قرار  انبوه ساز 
بخواهند  به هر شکلی  آنها 
قیمت ها را باالپایین می کنند.
آنکه  وجود  با  =سازنده 
زمین رایگان در اختیار دارد، 
ولی ساخت واحد را طوالنی 
شدن  گران  با  تا  می کند 
مسکن بتواند واحد را گرانتر 

بفروشد.
=وقتی با »تام  کاد« و »تام  
فاز« تا »تام  اج« و »تام  تز« 
برای  چهاردیواری  هیچ 
متقاضیان ساخته نشد، بعید 
است با »تامم« یعنی »تأمین 
آجری  مشارکتی«  مسکن 

روی آجر گذاشته شود! 
دولت روحانی از زمان روی کار آمدن 
مسکن  پروژه های  نتوانست  تنها  نه 
همچنان  و  برساند  پایان  به  را  مهر 
بسیاری  دهه  یک  به  نزدیک  از  بعد 
با  همچنان  مهر  مسکن  خریداران  از 
به  مدام  بلکه  هستند  روبرو  مشکل 
ابداع عناوینی برای طرح های مسکن 
بر  »اسم  حد  در  همگی  که  پرداخته 

روی کاغذ« باقی مانده اند.
حاال به تازگی دولت روحانی پس از 
»تأمین  طرح  از  بی عملش  طرح های 
که  می برد  نام  مشارکتی«  مسکن 
کارشناسان معتقدند این طرح نیز در 

عمل موفق نخواهد بود.
در ماه های گذشته که محمد اسالمی 
به دنبال استعفای عباس آخوندی به 
کار  به  شهرسازی  و  راه  وزیر  عنوان 
طرح های  کرد  تالش  شد،  مشغول 
قرار  خود  کار  اولویت  در  را  مسکن 
راه  وزیر  معاون  حسینی  مازیار  دهد. 

دولت روحانی 
رکورددار 

ساختن اسم 
برای طرح های 

بی سرانجام 
مسکن

نیز در  و شهرسازی در حوزه مسکن 
سوی  از  شده  ارائه  طرح  جدیدترین 
از  مشارکتی  مسکن  عنوان  به  دولت 
بخش های آن با اسامی »تام  کاد«، »تام  

فاز«، »تام  اج« و »تام  تز« نام برد.
»تام فاز« مخفف »تامین مسکن به 
»تام  زمین«،  اقساطی  فروش  شیوه 
کاد« مخفف »تامین مسکن کارکنان 
»تامین  مخفف  آج«  »تام  دولت«، 
و »تام  داری«  اجاره  به شیوه  مسکن 
شیوه  به  مسکن  »تامین  مخفف  تز« 

تهاتر با زمین« است!
البته مازیار حسینی که نقش اصلی 
طراحی این طرح ها را بر عهده داشته 
چندی پس از اعالم این طرح ها برکنار 
شد. جایگزین او محمود محمودزاده در 
سرپرست معاونت مسکن وزارت راه و 
از مطالعات جدی بر روی  شهرسازی 

طرح های اعالم شده خبر داده است.
نام های  این  همچنان  وجود  این  با 
را  انتقاداتی  محتوا  بدون  و  متنوع 
برانگیخته است و بسیاری از کارشناسان 
امیدی به خانه دار شدن مستأجران زیر 
نام های  فقط  که  طرح ها  این  سایه 

کنجکاوی برانگیز دارند، ندارند.
عضو  کوچی  رضایی  محمدرضا 
شورای  مجلس  عمران  کمسیون 
طرح های  معرفی  از  انتقاد  با  اسالمی 
بی شمار وزارت راه به منظور تولید انبوه  
مسکن گفته است: » وزارت راه نباید 
طرح ها  اسامی  معرفی  دنبال  به  تنها 
مسکن  بحران  حل  راهکارهای  باشد. 
مشخص و واضح است. در حقیقت اگر 
اقدامات مثبت با هر اسم و عنوانی باشد 
موثر خواهد بود. منتها ما یک اسمی 
را  زیربنای آن  ولی  درست می کنیم 

فراهم نمی کنیم.«
بیان  در  کوچی  رضایی  محمدرضا 
ایرادات طرح اقدام ملی که به واسطه ی 
ایجاد خواهد شد  انبوه سازان  مالکیت 
گفته است: »در صورتی که انبوه سازان 
مالک واحدهای مسکونی شوند، هیچ 
منعی برای فروش به قیمت مصوب را 
برای خود نخواهد دید و هر طور که 
تشخیص دهد، قیمت ها را باال پایین 
مسکن  ساخت  امر  همین  و  می کند 
به شیوه ی مشارکتی را نامناسب برای 

شرایط فعلی خواهد کرد.«
بر همین اساس سید احسن علوی، 
عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران 
به  اشاره  با  اسالمی،  شورای  مجلس 
شیوه ی  به  شده  وارد  ایرادات  دیگر 
همچون  مشارکتی«  »مسکن  ساخت 
مسکونی،  واحدهای  عرضه  نحوه 
دولت  سرمایه گذاری  زمین،  ارزش 
ابزارهای  و  طرفین  سود  انبوه ساز،  و 
نظارتی بر پروژه ها، گفته است: »اینکه 

۵0 درصد واحدها در اختیار انبوه ساز 
قرار می گیرد، محل اشکال است. چرا 
که  زمین  ساالنه  قیمت  افزایش  که 
دولت آن را می آورد، خیلی بیشتر از 
و  ساختمانی  مصالح  قیمت  افزایش 

سایر نهاده  های تولید است.«
نوروزی کارشناس مسکن  ابوالفضل 
نیز امردادماه امسال با حضور در برنامه 
تلویزیونی »پایش« گفته بود که عدم 
کاهش قیمت مسکن و امکان احتکار 
واحد های ساخته شده از سوی سازنده 
گریبانگیر  که  است  اصلی  مشکل 

طرح های جدید دولت می شود.
از  که  بود  گفته  نوروزی  ابوالفضل 
باید  ساالنه   1۴0۵ سال  تا   9۵ سال 
یک میلیون مسکن در کشور ساخته 
شود اما در بهترین حالت در طی این 
مسکونی  واحد  هزار  تنها ۳۵0  مدت 
است.  مردم ساخته شده  توسط  تنها 
درواقع ساالنه با کمبود 2 میلیون واحد 
مسکونی در کشور مواجه هستیم که 

باید با اقدامات الزم جبران شود.
است  افزوده  مسکن  کارشناس  این 
که »جلوگیری از عرضه زمین رایگان 
به مردم، مانع ساخت مسکن مهر شد. 
پس از این طرح مسکن مشارکتی و 
اجتماعی را مطرح کردند که این طرح 
هم به نتیجه نرسید. در ۵ سال گذشته 
حوزه مسکن کامال در رکود بوده و وزیر 
راه و شهرسازی سابق با ممانعت از تولید 
زیادی  بسیار  مشکالت  مهر  مسکن 
است.« کرده  ایجاد  بخش  این  در  را 

او یکی از مهمترین ایرادات طرح های 
را  گذشته  سال های  طی  مسکن 
از  انبوه سازان  به  رایگان  زمین  »ارائه 
واحد ها توسط  سوی دولت و ساخت 
انبوه سازان و فروش واحد ها به قیمت 
که  کرده  ارزیابی  مردم«  به  بازار  روز 
جدا از اینکه در خانه دار کردن قشرهای 
بازی  مؤثری  نقش  و ضعیف  متوسط 
قیمت  افزایش  موجب  بلکه  نکرده 

مسکن نیز شده است.
به عقیده ابوالفضل نوروزی اتفاقی که 
در روند طرح های دولت افتاده اینست 
که »سازنده با وجود آنکه زمین رایگان 
را  واحد  ساخت  ولی  دارد،  اختیار  در 
طوالنی می کند تا با گران شدن مسکن 

بتواند واحد را گرانتر بفروشد.«
با این تحلیل می توان انتظار داشت 
جدید  طرح های  برای  اتفاق  همین 
مردم  کردن  خانه دار  شعار  با  دولت، 
نیز بیافتد. وقتی با »تام  کاد« و »تام  
هیچ  تز«  »تام   و  اج«  »تام   تا  فاز« 
چهاردیواری برای مردم ساخته نشد، 
»تأمین  یعنی  »تامم«  با  است  بعید 
آجر  روی  آجری  مشارکتی«  مسکن 

گذاشته شود!

اعتراضات کارگران کارخانه هپکو اراک – دی ماه ۱۳۹۷

خانواده پراید در آن قرار ندارد.
گروه اتومبیل سازی سایپا گفته است 
که از نظر فنی و تخصصی نیز تولید 
با  از تلفیق دو محصول  اتومبیل  یک 
یا  و  امکان پذیر  متفاوت،  پلت فرم  دو 

دستِ کم منطقی نیست.
این گروه اتومبیل سازی مدعی شده 
است که این محصوالت کاماًل جدید بوده 
و ترکیب یا تلفیقی از ماشین های قبلی 
گروه خودروسازی سایپا نخواهند بود.

با این وجود اتومبیل پراید ناایمن ترین 
از  ارزیابی شده و یکی  ایران  اتومبیل 
عوامل آمار باالی تصادف جاده ای در 
گذشته  سال  می رود.  به شمار  کشور 
انتظامی استان فارس  نیروی  فرمانده 
اتومبیل های »پراید« را »اّرابه مرگ« 
نامید و گفت: »باید تردد این خودروی  
برون شهری  محورهای  در  غیرایمن 
هادیان فر  شود.«سردار  ممنوع 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
خصوص  در  هم  انتظامی  نیروی 
»در  است:  گفته  پراید  شماره گذاری 
سال  یازده  پراید  خودروی  خصوص 
شده  انجام  تصادفات  شناسی  آسیب 
و مشخص شده است که این خودرو 
خطرات زیادی برای سرنشینان دارد.«

تصادفات  در  »البته  بود  افزوده  وی 
92 درصد علت وقوع تصادفات علت 
صورت  به  راننده  اگر  و  دارد  انسانی 
و  ماند  می  سالم  کند  رانندگی  ایمن 
دیگر فرقی ندارد که خودرو پراید باشد 

یا ماشین دیگری.«

ادامه در صفحه ۱۷
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران )۱۳۹(

یزدی  فرخی  محمد  را  »طوفان« 
منتشر می کرد. فرخی شاعری انقالبی 
بود و شدیداً تحت تأثیر انقالب روسیه 
و شعارهای آن قرار داشت. در زادگاه 
تند در  اشعار  به سبب سرودن  خود، 
هجو حکومت به زندان افتاد و حاکم 
یزدـ  ضیغم الدولهـ  دهانش را دوخت. 
پس از آن به تهران مهاجرت کرد و 
در  یزدی،  موسوی زاده  همکاری  با 
با  مطابق  ذیحجه  دوم  جمعه  تاریخ 
دوم سنبله )شهریور( 1300 نخستین 

شماره »طوفان« را انتشار داد.
سرخ رنگ  سرکلیشه  با  »طوفان« 
شعار  با  و  بودن  انقالبی  به عالمت 
دهقانان  و  رنجبران  از  طرفداری 
می شد.  منتشر  و  چاپ  کارگران  و 
دریای  بتدا  ا »طوفان«  سرلوحۀ 
در  که  می داد  نشان  را  متالطمی 
غرق  درحال  کشتی  یک  آن  وسط 
شدن بود. شماره ۲۲ طوفان به دنبال 
انتشار اشعار و مقاالت تند آن توقیف 
شد و فرخی به جای طوفان، روزنامه 

»ستاره شرق« را انتشار داد.
در این شماره، غزلی از فرخی درج 

شده بود که در آن می گوید:
آزادی است و مجلس و هر روزنامه را
هرروز بی محاکمه توقیف می کنند

رباعی  این  با  نیز  روزنامه  سرمقاله 
آغاز می شد:

شد خرمن ما دستخوش برق، 
ببین

طوفان به خالف رسم شد غرق، 
ببین

خواهی اگر آن نکات طوفانی را
در آتیه، از ستارۀ شرق ببین

عباس خلیلی مدیر روزنامه »اقدام« 
در خاطرات سیاسی خود می نویسد: 
افراط  انتقاد  در  جراید  از  »بسیاری 
می کردند خصوصاً روزنامه طوفان که 
مدیر آن مرحوم فرخی بود و کار او به 
تحّصن در سفارت شوروی کشید. او و 

عده ای از رفقای هم عقیدۀ او و فلسفی 
)آسید میرزاآقا( مدیر حیات جاوید به 
سفارت شوروی رفتند و این تحصن در 
زمان حکومت مشیرالدوله بود. تحصن 
آن عده موجب یک نحو هیجان شده 
بود و هر دسته یک نحو عقیده داشت 
برای  هرچند  اجنبی،  به  توسل  ولی 
نداشت.  خوبی  صورت  باشد،  آزادی 
برای جبران آن، جمعی باز از دوستان 
فرخی پس از تظاهر و نطق و اعتراض 
برای تحصن به مجلس شورای ملی 
رفتند ولی در به روی آنها بسته شد. 
آنها از پشت در فریاد زدند اگر در را باز 
نکنید به سفارت شوروی پناه خواهیم 
و  شد  باز  آنها  روی  به  در  فوراً  برد. 
مؤتمن الملک دستور داد که خوب از 
آنها پذیرایی کنند و اتفاقاً تحصن آنها 
زیرا  بود  او  برادر  مشیرالدوله  به نفع 
تصرف  و  سپه  سردار  نفوذ  و  قدرت 
و  جراید  ارباب  ضرب  و  او  مستقیم 
توقیف مطبوعات در مذاق مشیرالدوله 

قانون پرست سخت ناگوار بود.
از حوادث  بار پس  نخستین  برای 
ناگوار، نویسنده به خانۀ سردار سپه 
آنجا  در  شد...  دعوت  جنگ  وزیر 
سخن از دولت به میان آمد که وزیر 
جنگ اظهار کرد: دولت یعنی شخص 
عامل  هیچ  و  بود  چنین  الحق  من. 
مؤثری با بودن مجلس، غیر از شخص 
ایشان نبود زیرا قوه در دست او بود 

نهایت قدرت و حسن تدبیر  با  او  و 
آن قوه را اعمال می کرد... در هرحال 
معلوم شد برای اصالح حال مطبوعات 

دعوت شده بودم و خواسته بودند که 
من فرخی را از ادامۀ تحصن منصرف 
کنم. نویسنده با تردید تلقی کرد ولی 
وعدۀ اقدام هم داد تا آن که روز بعد 
مشیرالدوله مرا خواست و در اندرون 
خلوت کرد... سخن از تحصن فرخی 
و جمعی از یاران او به میان آمد که 
صورت خوبی ندارد و اگر بتوانید آنها 
را خارج کنید. من هم شرح مالقات 
روز قبل سردار سپه را دادم و اکراه 

داشتم که اقدام کنم یا داخل سفارت 
گفتم  هم  ضمن  در  بشوم.  شوروی 
مردم لجوج هستند و  نوعاً  یزدی ها 
فرخی از همه سخت تر است. پرسید 
آیا فرخی یزدی است؟ شرح حال او 
را دادم و گفتم روزی به طور عتاب 
این  چرا  گفتم  فرخی  به  مالمت  و 
آیا  گفت  می کنی؟  را  کارها  قبیل 
بازار پاالن دوزهای طهران را دیده ای؟ 
گفتم آری. گفت من در یزد پاالن دوز 
و ساکن کوی پاالن دوزها بودم. بعد 
شاعر  و  کرده  پیدا  شاعری  ذوق 
شدم. شعری در مذمت و هجو حاکم 
بختیاری گفتم و او دستور داد دهانم 
لبهای خود  به  و سپس  دوختند  را 
دیدم.  را  دوختن  اثر  که  کرد  اشاره 
از یک پاالن دوز ساکن بدترین  آیا 
محالت یزد غیر از این توقع داری؟ 
گفت  و  خندید  مشیرالدوله  مرحوم 
که  است  این  دلیل  صراحت  همین 
را  اعتماد  و  دوستی  نهایت  شما  با 
تحصن  از  را  او  و  بروید  شما  دارد، 
به  همانجا  از  نویسنده  کنید.  خارج 
سفارت شوروی که در آن زمان خارج 
از طهران بود، رفتم. چون مذاکرات 
با مشیرالدوله طول کشیده بود ظهر 
طعام  تناول  هنگام  من  و  بود  شده 
رسیدم. اول نایب سفارت که فارسی 
را خوب می  دانست مرا استقبال کرد 
و قبل از مالقات فرخی مرا نزد سفیر 

برد. االن خوب به خاطر می آورم که 
او روتشتین بود. او را مردی خوشرو 
روح  در  تصرف  بر  قادر  و  مؤدب  و 

و  پرسید  آمدنم  از  دیدم.  مخاطب 
حقیقت را گفتم. او هم گفت آرزوی 
ایران  در  آزادی  که  است  این  ما 
مستقر شود و متحصنین خارج شوند. 
شما هم به آنها نصیحت کنید ولی 
آیا می توانید آزادی و اطمینان آنها 
را تضمین کنید؟ خواه و ناخواه مرا 
بر سر میز ناهار بردند. عده ای شاید از 
هفتاد نفر تجاوز می کرد در پیرامون 
ساده  هم  طعام  بودند.  نشسته  میز 
بالشویکی  ظاهراً  دیگر  به عبارت  یا 
بادیه های  در  گوشت  آب  که  بود 
بعد هم یک  و  بود  یکنواخت  مسی 
که  بود  ساده  دسر  و  ارزان  خوراک 
را  ساده  طعام  همان  فرخی  مرحوم 
از  یکی  این  که  کشید  من  رخ  به 
مظاهر حقیقی بالشویکی است. من 
همان وقت حقایق را گفتم و فرخی 
جواب داد که انتظار داشتم شما هم 
برای تحصیل آزادی در اینجا تحصن 
بکنید. من گفتم آزادی که با تحصن 
قید  عین  آید  به دست  اجنبی  نزد 
است. از من درخواست کرد که الاقل 
در جریده »اقدام« از آنها دفاع کنم. 
گفتم از آزادی دفاع خواهم کرد ولی 
از شما که متوسل به اجنبی شده اید 
قادر بر دفاع نخواهم بود و در عین 
حال نسبت به او و یاران او دلسوزی 
کردم و خارج شده به رئیس الوزراء و 

وزیر جنگ جواب یأس دادم.
تحصن فرخی و یاران او در سفارت 
شوروی به جایی رسید که سردار سپه 
مالقات  را  او  و  رفته  بدانجا  شخصاً 
کرده پس از مذاکرات بسیار قرار شد 
که شرایطی به عمل آید ولی به آنها 
عمل نشد و باز تحصن دوام داشت و 
بعضی وقایع شرم آور در داخل سفارت 
بین متحصنین رخ داد و همه به ستوه 
آمدند ولی سفیر شوروی پشتیبانی 
که  رسید  جایی  به  کار  تا  می کرد 
آنجا  به  دوباره  شخصاً  سپه  سردار 
رفته فرخی را در درشکه خود سوار 
کرده و همراه برد. متحصنین مجلس 
وقت،  رئیس الوزرای  طرف  از  هم 
مشیرالدوله و برادر او مؤتمن الملک 
به نام  آنها  زیرا  می شدند  حمایت 
آزادی، تحصن و قیام کرده بودند و 
بالطبع آزادی به نفع مشیرالدوله بود 
زیرا در آن زمان معارض او که قوه 
و  مقتدر  بسیار  داشت  دست  در  را 
فعال مایشاء بود. غیبت شاه و ضعف 
عالقه اش  عدم  و  احمد شاه  شخص 
موجب شده بود که نیروی نظام در 
همه جا مسلط شود و خود شاه نیز 
از اروپا مستقیماً تلگراف می کرد مثل 
این که رئیس الوزراء را کنار گذاشته 
بود و به شخص وزیر جنگ که قوه را 
در دست داشت توجه کامل می نمود 
بر  معنوی  قدرت  یک  توجه  آن  و 

نیروی مادی افزوده بود«.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳2۰ (

فرخی یزدی مدیر »طوفان«

=در طول تاریخ، یکی از 
رایج ترین پرسش هایی که 
همواره اهل تفکر را به خود 
مشغول داشته، این بوده که 
بنیاد جوامع انسانی استوار 
به جنگ است یا صلح؟ به 
و  جنگ  آیا  دیگر،  بیان 
نزاع، حالت طبیعی و موتور 
محرک جوامع بشری است 
یا صلح و آرامش، وضعیت 
عادی و پیشَبرنده ی اوضاع 

آنهاست؟
شروع  از  پیش  مصدقی-  یوسف 
سخن، یادآوری این نکته الزم است 
که مقاله ی حاضر، به نوعی دنباله ی 
به  و  است  گذشته  هفته ی  مطلب 
نیست که  فایده  از  این سبب خالی 
خواننده ی این سطور، قبل از خواندن 
پیش  هفته ی  جستار  به  مقاله،  این 

نگاهی بیاندازد.
حالت طبیعی: جنگ یا صلح؟

رایج ترین  از  یکی  تاریخ،  طول  در 
پرسش هایی که همواره اهل تفکر را به 
خود مشغول داشته، این بوده که بنیاد 
جوامع انسانی استوار به جنگ است یا 
صلح؟ به بیان دیگر، آیا جنگ و نزاع، 
حالت طبیعی و موتور محرک جوامع 
بشری است یا صلح و آرامش، وضعیت 
عادی و پیشَبرنده ی اوضاع آنهاست؟

میان  پرسش،  این  به  پاسخ  در 
کاسبان  سیاست،  اهل  فیلسوفان، 
طول  ایدئولوگ های  و  الهیات  دکان 
و  بوده  نظر  اختالف  همیشه  تاریخ، 
هست؛ از افالطون تا هگل، از اپیکور 
تا شوپنهاور، از هراکلیتوس تا نیچه، 
از زرتشت تا مسیح و مانی، هیچیک از 
اهل اندیشه یا صاحبان ایدئولوژی های 
رنگارنگ، نتوانسته اند به این پرسش، 
حال،  این  با  بدهند.  قاطع  پاسخی 
نمی شود منکر شد کسانی که جنگ را 
حالت طبیعی حاکم بر جوامع انسانی 
دانسته اند، دست باال را در پاسخ به این 
سؤال کذایی داشته اند. از دید بسیاری 
از این جماعت، صلح تنها استراحتی 
نزاع  و  آشوب  میان  موقت  و  کوتاه 
مستمر حاکم بر جهان است و سراب 
به  را  حقیقتی  تشنه ی  هیچ  صلح، 
چشمه ی زالل آرامش راهبر نمی شود.

پذیرفتن  بجای  اما  هوشیار  انسان 
هر پاسخی، نخست بهتر است که به 
فهم »چشم انداز« پاسخ دهنده همت 
کند. درواقع، پاسخ به پرسش هایی که 
جواب قطعی به آنها ممکن نیست و به 
امور کلی و جدلی الطرفین می پردازند، 
فرد  تجربیات  و  چشم انداز  به  کامال 
به  باید  آنچه  است.  وابسته  پاسخگو 
آن توجه داشت این است که بیشتر 
طبیعی  حالت  را  جنگ  که  کسانی 
دانسته اند،  انسانی  جوامع  بر  حاکم 
طبیعت  از  مشاهداتشان  بر  تکیه  با 
نزاع های  با  مشاهدات  آن  تطبیق  و 
مستمر میان گروه ها و ملل مختلف 
جنگ  اصالت  به  حکم  بقاء،  برای 

داده اند.
بی پایه  استنباطی  چنین  چند  هر 
شواهد  نخست،  نگاه  در  و  نیست 
می نمایند  پذیرفتنی  را  آن  فراوانی 
اما تعمیم آنچه تنازع بقاء در طبیعت 
خوانده می شود به »نبرد« و »جنگ« 
که فعالیتی حسابگرانه، عقالنی و به 
غایت پیچیده است و نیاز به بررسی و 
طراحی نقشه های متعدد و جایگزین 
جنگ  درواقع،  نیست.  درست  دارد، 
نه تنها غایت و هدف زیستن نیست 
بلکه حتی بنا به طبیعت نابودگرش، 
نمی تواند غایت هیچ موجودیتی باشد. 
ابزاری است برای  جنگ، در نهایت، 

نیل به مقصودی فراتر.
در تعریف »جنگ«

 Carl von( کارل فون کالوزویتس
Clausewitz( متفکر جنگ اندیش 
»در  اثرگذارش  رساله ی  در  آلمانی، 
»جنگ«  تعریف  در  جنگ«،  باب 
خشونت آمیز  رفتاری  »جنگ  آورده: 
حریف مان  واداشتن  قصد  به  است 
)کتاب  ما«  خواسته ی  برآوردن  به 
اول، شماره ۲(. از چنین چشم اندازی، 
خشونت و نزاع بی هدف، معنا ندارد 
و  هدف  باید  جنگی،  هر  از  پیش  و 
به  بنا  باشد.  روشن  خواست طرفین 
حکم عقل، هدف نهایی از هر جنگی، 

رسیدن به خواسته هایی است که جز 
نیستند.  دست یافتنی  نبرد،  ابزار  با 
انگیزه  دو  که  دارد  باور  کالوزویتس 
جنگیدن  به  را  آدمیان  محرک،  یا 
رهنمون می شود: 1.عداوت غریزی 
۲.خصومت با نیت و قصد. در تعریف 
او از جنگ، تنها گونه ی دوم است که 
مؤثر است )کتاب اول، شماره3(. چون 
نیک بنگریم، از نگاه اندیشمندی چون 
کالوزویتس، جنگ بی هدف و خشونت 

کور، تفاوتی با جنون ندارد.

»جنگ  یا  نبرد  بدون  پیروزی 
نرم«

چنانکه در جستار پیشین گفته شد، 
تاریخ،  بزرگ  جنگ اندیشان  نگاه  از 
ارزشمندترین شکل کامیابی و نیل به 
مقصود، کسب پیروزی بدون جنگیدن 
است. از چنین چشم اندازی، رهبران 
خردمند و سرداران هوشمند، بایستی 
تمام توان خود را چنان صرف آسیب 
زدن به نقاط ضعف، نابودی نقشه ها و 
استراتژی های دشمن کنند که بدون 
میدان  در  شدن  وارد  به  نیاز  اینکه 
نبرد سخت و خونریزی و دادن تلفات 
باشد، خصم را وادار به تسلیم کنند. 
چنین رهیافتی به نبرد که مبدع آن 
نظامی، سون تزو  اندیشه ی  تاریخ  در 
چینی  جنگ اندیش   )Sun Tzu(
ادبیات  در  که  سالیست  چند  بوده، 
حکومتی- نظامی جمهوری اسالمی 

به »جنگ نرم« مشهور شده است.
موفق ترین نمونه ی »جنگ نرم« در 
متحده  ایاالت  پیروزی  تاریخ،  طول 
جماهیر  اتحاد  با  تقابل  در  آمریکا 
یک  حتی  شلیک  بدون  شوروی- 
پاشاندن  فرو  شاهکار  بود.  گلوله- 
ابرقدرتی چون اتحاد شوروی، بر این 
مبنا استوار بود که هزینه ی استمرار 
این حکومت سرکوبگر کمونیستی، باید 
چنان باال برود که نه تنها ادامه ی روند 
بلکه جنگیدن  نباشد  موجود ممکن 
برای مردم و رهبران  تلفات  و دادن 
شوروی، غیرعقالنی و بی معنی شود. 
جنگ  و  کور  خشونت  که  آنجا  از 
بزرگی  بخش  برای  حتی  بی هدف 
»پولیت  بورو«  عضو  فسیل های  از 
)دفتر اجرایی کمیته ی مرکزی حزب 
شوروی(  جماهیر  اتحاد  کمونیست 
هم معنی نداشت، آنها بدون گرفتن 
زدن  دست  و  جنون آمیز  تصمیمات 
به خشونت بی هدف، تسلیم شدند و 
به فرو پاشیدن حکومت محبوب شان 

تن دادند.
با تکیه بر همین تجربه موفق است 
که دولت فعلی ایاالت متحده، راهبرد 
 maximum( حداکثری«  »فشار 
نظامی  حمله ی  بدون   )pressure
پیش  در  اسالمی  جمهوری  علیه  را 
تحریم های  سازماندهی  با  و  گرفته 
د  قتصا ا بودی  نا به   ، فلج کننده
جمهوری  نفت فروش  و  دالل محور 

اسالمی کوشیده است.
استفاده از نهایت قوا به هنگام جنگ

حال اگر رسیدن به پیروزی، بدون 
نبرد ممکن نشد، گام بعدی چیست؟ 
پاسخ ساده اما هولناک است: جنگ 
تنها راه حل ممکن است. شک نیست 
رفتارهای  از  مجموعه ای  جنگ،  که 
است  دهشتناک  و  پرهزینه  کثیف، 
که هیچ انسان عاقلی عالقه به آغاز 
آن ندارد. چنانکه در جستار پیشین 
از سون تزو نقل شد، ورود به جنگ، 

حیاتی ترین امر برای یک دولت است 
و بایستی همه ی ابعاد یک نبرد، پیش 
از درگیر شدن در آن، به مدد عقل 
سنجیده شود تا امکان اشتباه در آن 
به حداقل ممکن کاهش یابد. از دید 
ابعاد  همه ی  آنکه  از  پس  سون تزو، 
نبرد به درستی سنجیده شد، باید به 
سرعت جنگ را پیش برد و در نهایت 
قدرت و در کوتاه ترین زمان، دشمن را 
زمینگیر کرد و در هم کوبید. طوالنی 
شدن یک جنگ برای مهاجم، حکم 

فرسایشی ُکشنده را دارد که توان مالی 
و نظامی او را به مرور به قهقرا برده و 
شکست را به سرنوشتی محتوم برای 

او تبدیل خواهد کرد.
سون تزو  اما،  »دفاع«  مقام  در 
که  است  راهبردی  هواداران  از 
نامتقارن«  »نبردهای  به  امروزه 
)asymmetric warfare( مشهور 
شده است. پرهیز از درگیری مستقیم 
با دشمن قوی و فرسودن او، جایگاهی 
ویژه در چنین راهبردی دارد )از آغاز 
دهه ی هفتاد خورشیدی، با تدریس 
بخش هایی گزینشی و »بومی شده« از 
رساله های سون تزو و کالوزویتس در 
دانشکده های نظامی وابسته به سپاه 
استراتژی  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
نبرد  در  اسالمی  جمهوری  نهایی 
بر  نیز  متحده  ایاالت  با  احتمالی 
شده  تعریف  راهبرد  همین  مبنای 
است. تحلیل خطر چنین راهبردی، در 
مجال مطلب حاضر نیست و شایسته 
است که در جستاری مستقل به آن 

پرداخته شود(.
آمد،  قبلی  مقاله ی  در  چنانکه 
کالوزویتس جنگ را نه غایت، بلکه 
دیگر«  به طریقی  »ادامه ی سیاست 
می داند. او همچنین معتقد است که 
در صورت اجتناب ناپذیر شدن جنگ، 
از آنجا که جنگ عملی خشونت آمیز و 
متقابل است، بهترین چاره، »استفاده ی 
حداکثری از زور)نیرو(« در آن است 
)کتاب اول، شماره3(. چنین تدبیری، 
به اتمام سریع و کم هزینه ی جنگ 
منجر خواهد شد و از تلفات نظامی و 

غیرنظامی خواهد کاست.

تکمله
آمد،  پیشین  جستار  در  چنانکه 
به  پرداختن  مقاالت،  این  از  هدف 
پدیده ی »جنگ« است فارغ از شعار، 
پدیده ای  جنگ  اخالق.  و  عواطف 
تاریخ  در  اثرگذار  و  تکرارشونده 
تمدن انسان بوده و هست. کراهت 
ری  ناهشیا موجب  ید  نبا جنگ، 
این  فهم  به  نسبت  شعارزدگی  و 
پدیده ی شگرف شود. همواره باید به 
خود یادآور شویم که بدون تحلیل 
خردورزانه از علل و عناصر دخیل در 
یک فاجعه، امکان اجتناب از تکرار 
اثرات  میزان  دادن  کاهش  یا  آن 
آن  دوباره ی  وقوع  از  ناشی  مخرب 

فاجعه، محال است.
له های  نبا د رها  جستا ین  ا گر  ا
به  ه  یند آ ر  د  ، فتند یا یگری  د
تطبیق  عدم  یا  تطبیق  موضوع 
جنگ اندیشان  کالسیک  نظریه های 
آنها  طرف  یک  که  جنگ هایی  بر 
هیم  مفا به  مند  ر و با ی  ها و نیر
چون  ز-  فاجعه سا و  غیرعقالنی 
»شهادت طلبی« و »موعودگرایی«- 

هستند، پرداخته خواهد شد.

تأمالت بهنگام؛ جنگ بی هدف، تفاوتی با
 جنون ندارد

رفتاری  جنگ  آلمانی:  جنگ اندیش  متفکر  کالوزویتس  فون  کارل 
خشونت آمیز است به قصد واداشتن حریف مان به برآوردن خواسته ی ما

» ادامه دارد«           
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1ـ از پیشگامان هنر اُپرا در 
ایران

از  ـ  اروپا  2ـ رودخانه ای در 
خوانندگان قدیمی ایران

3ـ قهری ـ خوشحال 
۴ـ ناکافی و ناقص ـ اطراف

5ـ  ضمیری استـ  امکان پذیر 
ـ انتباه 

از  ـ  کشند  چشم  به  ـ   6
خطوط ارتباطی

7ـ  مساویـ  از جنگ افزارهای 
سنتی 

توریستی  شهرهای  از  ـ   8

آمریکای التین
ـ  بهم ریخته  »حروف«  9ـ 

وسیلۀ تکلم
10ـ جا کاغذیـ  از شهرهای 

ایران
11ـ به دل افکندن ـ خوک

معروف  نویسندۀ  1ـ 
چک و خالق »مسخ«

ـ  ه  هند د ر ا ز آ 2ـ 
چشم پزشک

و  مقابله  ـ  بیابان  3ـ 
تالش

۴ـ گیتارنواز و خوانندۀ 
برجسته و فقید ایران

5 ـ سه گانۀ آن درمصر 
است ـ وی ـ جهد

6ـ  مجعدـ  از شهرهای 
عراق 

ـ  خطاب  حرف  ـ   7
در  کویری  شهری 

ایرانـ  داخل سر است
8ـ  میوه ای استـ  باوقار 

و سنگین 
9ـ ذخیره ـ گشوده 

هنرپیشگان  ز  ا 10ـ 
قدیمی سینمای ایران

حرف  یک  تکرار  11ـ 
ـ آب  آشوب  و  بلوا  ـ 

جاری جمهوری  رؤسای  از  1ـ 
پیشین فرانسه

2ـ پرهیزگاریـ  شهری در 
ایران ـ از اعضای داخلی 

بدن انسان
ـ  ـ جواهر  3ـ خیلی گرم 

کالبد ـ نوعی خاک
۴ـ از خوانندگان مشهور و 

قدیمی ایران
از  ـ  سلطان  ـ  ورقه  ـ   5
سلسله های حکومتی در 

ایران ـ پایه
6 ـ از ادویه جات ـ شکلی 
ظرفی  ـ  هندسی  است 

است
جمهوری  رؤسای  از  ـ   7

پیشین آمریکا
و  مقام  ـ  خیانتکار  ـ   8
منصبـ  قریهـ  از اعمال 

گوارشی
روش  ـ  است  ورزشی  9ـ 

و مسیر

ادوات  از  ـ  جمال  10ـ 
استفهام

11ـ بنای به یادگار مانده از 
امیرکبیرـ  پیروان

ـ  حرف  یک  تکرار  12ـ 
وحشی ـ ستاره ای است

13ـ از پادشاهان ایران قبل 
از یورش تازیان 

1۴ـ وسیلۀ معالجهـ  وسط 
ـ سردار معروف سزار 

در  کوچک  شهری  15ـ 
ـ  احتیاج  ـ  ایران  غرب 

رنگی است

1ـ مترجم، متفکر و منتقد اجتماعی 
معروف ایران در دوران قاجار

ـ  پرندگان  از  ـ  چشم همچشمی  2ـ 
بخشی از استان مازندران

3ـ نبرد ـ طالیی ـ از سبزیجات
فعالیت های  از  ـ  خانه  ـ  رطوبت  ۴ـ 

کشاورزی
ـ  هواپیما  از  قسمتی  ـ  نگرانی  ـ   5

مبارکی
ـ  جدا کننده  و  فاصل  ـ  واژگون  ـ   6

جبلی و غریزی
ـ  تالش  ـ  زمین  کرۀ  سه چهارم  ـ   7

زیرین ـ درحمام ها پیدا می شود
برجسته  نویسندۀ  و  پژوهشگر  ـ   8
معاصر ایران و مؤلف تاریخ مشروطیت

9ـ دست ـ ابتدایی ـ طردکردن
خاندان های  از  ـ  درخشش  10ـ 

حکومتی در ایران ـ از نواختنی ها
11ـ از ابزار آشپزخانه ـ تنها ـ نورانی

12ـ اجداد ـ از خوانندگان مشهور و 
فقید ایران

13ـ رأس ـ از صیفی جات ـ ترشح
پیشین  نام  ـ  پوشش  ـ  برشته  1۴ـ 

کامبوج
از  ـ  است  ـ حیوانی  از حبوبات  15ـ 

نخست وزیران پیشین ایران

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

گالدیاتورها ...كاشف D.N.A و برنده جایزه نوبل

به  بدبختی  لندن در خانوادۀ  جک 
دنیا آمد. وقتی دو سالش بود و با خواهر 
ناتنی اش و بقیۀ اهالی سانفرانسیسکو، 
دیفتری گرفته بودند، مادرش از دکتر 
می پرسید: »آقای دکتر برای این که 
خرج ما کمتر بشود، می توانیم هر دو 

را در یک تابوت خاک کنیم؟« 
عجیب است که جک کوچولو، بعداً 
نویسنده  می رود  می شود  بزرگ  که 
آدمکش  یا  دزد  مثاًل  و  می شود، 
حساب  که  جور  هر  اصوالً  نمی شود. 
به  آدم  این  که  است  عجیب  کنیم، 

سرش زده که نویسنده شود! 
آدم  که  ین  ا ز  ا بیشتر  جک، 
که  باشد  درگیری  خود  درونگرای 
دلش بخواهد ساعت ها پشت یک میز 
بنشیند و از آدم ها و خصوصیات ریز و 
بزن  مرد  بسازد،  داستان  درشت شان، 
پایش  اگر  بود که  بهادر خوش تیپی  

می افتاد، ممکن بود آدم هم بکشد!
یاد گرفت، چون   سواد را خودش 
خرج  که  نداشتند  پول  خانواده اش 
مدرسه رفتن او کنند. 11 سالش بود 
که به خاطر دزدی افتاد زندان و در 17 
سالگی با یک گروه ملوان الت و ولگرد، 
راه افتاد دور اقیانوس که خوک دریایی 

گرگ دریـا!

جیمز واتسن تنها 2۴ ساله بود که به 
یکی از مهمترین و بزرگترین کاشفان 
تاریخ بشر تبدیل شد. او به اتفاق دو 
 D.N.A دانشمند دیگر موفق به کشف
شدند که برخی با قاطعیت آن را یکی 
بیستم  قرن  کشف های  مهمترین  از 

تلقی می کنند. 
جیمز واتسن و دو همکارش به خاطر 
این کشف عظیم پنجاه سال قبل جایزه 
این تنها شروع کار  اما  نوبل گرفتند، 
علم  در  انقالبی   D.N.A کشف  بود. 
ژن و ژن شناسی ایجاد کرد که به نوبه 

خود تمام علم پزشکی، داروسازی، و 
همچنین انسان شناسی را تحت تأثیر 

قرار داد.
 پس از این کشف پر اهمیت، جیمز 
به  را  کتاب  چند  آنکه  ضمن  واتسن 
رشته تحریر درآورد، آزمایشگاهی در 
مجهزترین  به  که  کرد  بنا  نیویورک 
در  ژن  تحقیقات  مرکز  بزرگترین  و 
جهان تبدیل شد. آنگاه جیمز واتسن به 
عنوان مدیر پروژه ژن انسانی مشغول به 
خدمت شد. اکنون از این کشف بزرگ 

بیش از پنجاه سال می گذرد.

تازه آخر کار، وقتی که 2 مبارز حسابی 
همدیگر را سالخی کرده بودند، هیجان 
به اوج می رسید. آن یکی که هنوز سرپا 
ببیند  تا  نگاه می کرد  بود به جمعیت 

تماشاچیان سرانگشت شستشان را به 
کدام طرف می گیرند. انگشت رو به پایین 
معنایش »بکش« بود و انگشت رو به باال 
یعنی که مبارز سرنگون شده، مشمول 
لطف و رحمت اهالی روم شده؛ می تواند 
برای  تا  کند  استراحت  و  برود  برود؛ 
نبردی دیگر آماده شود؛ نبردی دیگر و 
هیجانی دیگر برای مردم روم؛ هیجانی 
که از کشته شدن دیگران برای رومی ها 
حاصل می شد.تفریح عجیب مردم رم از 
26۴ قبل از میالد شروع شد؛ وقتی که 
یک ژنرال ارتش روم، در عوض کشته 
را  آنها  برده ها،  به دست  شدن پدرش 
واداشت تا همدیگر را بکشند. اولش اسم 
این ماجرا بود »مهمانی کثیف برده ها«. 
اهالی روم باستان از این مهمانی کثیف 
چندان چندش شان که نشد هیچ، خیلی 
با اوج گیری  از آن خوششان آمد.  هم 
پسر  آگوست  امپراتور  روم،  امپراتوری 
از  آگوست  ماه  نام  که  سزار  ژولیوس 
این  داد  دستور  است،  شده  گرفته  او 
مهمانی های کثیف، منظم و طبق قاعده 
برگذار شود. او خودش به این بردگان 
محکوم به مرگ لقب  »گالدیاتور« داد، 
لغت گالدیاتور معنی »خنجردار« می داد. 
دیگر،  آیین  هر  مثل  بازی  گالدیاتور 

برای خودش کلی رسم و رسوم داشت؛ 
که  خاصی  آکادمی های  و  مدارس  از 
گالدیاتورها در آن برای کشتن و کشته 
شدن تربیت می شدند گرفته تا کولیزیوم 
فوتبال  استادیوم های  معادل  )چیزی 
نبردهای  تماشای  محل  که  امروزی( 
گالدیاتوری بود. در این نبردها معموالً 
یکی از جنگ های ارتش روم بازسازی 

می شد و برده ها هم مجبور بودند که 
در ابتدای نبرد به سزار سالم کنند؛ در 
بین امپراتورهای روم، کالیگوال، نرون، 
دیگر  سزارهای  و  کومولوس  تیتوس، 
عاشق بازی ها و کشتارهای گالدیاتوری 
کالیگوال  مثل  بعضی هایشان  بوده اند. 
مسابقه  قاتی  هم  خودشان  تیتوس  و 
می شدند و در نقش یک گالدیاتور پیروز 
مبارزه می کردند. در عوض، معدود آدم 
حسابی های موجود بین سزارهای روم 
و  اورلیوس  مارکوس،  هادریان،  مثل 
کنستانتین کبیر، این بازی ها را در زمان 

خودشان ممنوع می کردند. 
کنستانتین که شهر استانبول امروزی 
قدیم(  کنستانینوپل  یا  )قسطنطنیه 
این  که  بود  سزاری  اوست،  یادگار 
را احمقانه خواند و مردم روم  بازی ها 
را به خاطر این اخالقشان تقبیح کرد 
و حتی پایتخت روم باستان را از آنجا 
به قسطنطنیه آورد. از بین گالدیاتورها، 
اسپارتاکوس در تاریخ معروف است که 
قیامی را علیه روم سازمان دهی و رهبری 
کرد و یکی هم ماکسیموس که در فیلم 
»گالدیاتور« راسل کرو در نقش  او بازی 
کرد، در ۴0۴ میالدی این بازی وحشیانه 

ور افتاد.
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یا ماهی شکار کند.
امضا  »گرگ«  بنام  را  نامه هایش   
می کرد. توی اسامی نصف کتاب هایش 
ولی  آورده  را  هم، یک جوری، گرگ 
کی تا به حال دیده شده که یک گرگ 

اهلی شود؟ 
بقیۀ  مثل  هم  را  نوشتن  جک، 
کارها، زود شروع کرد. از پانزده شانزده 
سالگی. اولین کتابش که مجموعه ای 
از داستان های کوتاهش  بود، در 2۴ 
»پسر  اسمش  شد.  چاپ  سالگی اش 
رفت.  فروش  خوب  و  بود  گرگ« 
طوری که ناشر از او خواست رمانی را 

شروع کند. 
مصاحبه ای  در  عمرش  آخرهای 
گفته بود چیزی نمی نویسد مگر این 
که چند جریب به زمین هایش اضافه 
کند.کتاب های جک لندن مثل »آوای 
وحش«، »سپید دندان« همان وقتی 
کرد  زیادی  فروش  هم  بود  زنده  که 
خارق العاده  فروش  ضمن  بعدها  ولی 
شدند.  پرفروشی  سینمایی  فیلم های 
جاها  داستان  داشتند  دوست  مردم 
خودشان  که  بخوانند  را  کارهایی  و 
سراغش  نداشتند  جرأت  هیچ وقت 

بروند.  

=راستی و صداقت تنها سکه ای است كه همه جا قیمت دارد.
=همیشه دزدی وجود دارد كه دزد دیگر را غارت كند.

=هیچ وقت بیش از زمانی كه سر و كارمان با احمق است، نیاز به 
هوش زیاد نداریم.

=مردی كه كوه را از میان برداشت، كسی بود كه شروع به برداشتن 
سنگریزه ها كرد.

=وقتی كه خشم حرف می زند، عقل چهره خود را می پوشاند.
دوست  برایش  جا  همه  دارد،  دوستانی  جا  هر  در  كه  =آن كسی 

داشتنی است.

ضرب المثل های چینی
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خبرنگار  و  گروگان  شاه 
گستاخ!

= در واقع شاه در این زمان، 
گروگان آمریکایی ها بود.

ـ بله! کامال! در واقع اعلیحضرت را 
به آنجا تبعید کردند، چون در جزیره ای 
و  آب  »کونتادورا«  به نام  »پاناما«  در 
باعث تشدید  هوای خیلی گرم و بد 

بیماری اعلیحضرت شد.
 » ست ا فر ید  یو د « نجا  آ ر  د
روزنامه نویس انگلیسی که قبال چندین 
»خوان  از  و  بود  آمده  ایران  به  بار 
نعمت دربار« هم بهره ها برده بود، با 
با سؤال  و  اعلیحضرت مصاحبه کرد 
بی اخالقی  و  پستی  نهایت  بیجایی، 
و  بیمار  شخصیت  یک  به  نسبت  را 
درحال مرگ ابراز کرد. »فراست« از 
به  اعلیحضرت؛  پرسید:  اعلیحضرت 
از  دیگر  وقت  چند  که  نگفتند  شما 

عمرتان باقی است؟
من  با  این  گفتند:  اعلیحضرت 
نیست، با خداست. ممکن است امروز 
با  و  باشد  فردا  است  ممکن  باشد، 
پیشرفت هایی که در طب شده ممکن 
است که انسان بیشتر از آن که فکر 

می کند، عمر بکند.
کمال  با  فراست«  »دیوید  بعد 
بی ادبی پرسید: مگر شما خدا را هم 

می شناسید؟
شاه گفت: البته که من به خداوند 
باور دارم، من همیشه با خدا راز و نیاز 

می کنم!
شخص  فراست«  »دیوید  خالصه 
لندن،  در  بعداً  من  که  بود  ُمهملی 
جلوی پسر عمویم، امیرخسرو افشار، 
به او گفتم: حاال خوشحال هستید که 
با کارهایتان مملکت و شاهی را از بین 

بردید؟ ملتی را به بدبختی کشاندید؟... 
هیچ نگفت. باالخره اینها از این راه نان 
می خورند. این آقای »دیوید فراست« 
 300 ـ   ۲00 را  مصاحبه اش  همین 
هزار دالر به تلویزیون آمریکا فروخت.

به  شاه  استرداد  تقاضای 
ایران

که  بود  زمان  همین  =در 
استرداد شاه به ایران مطرح شد؟

ـ بله! در این موقع جمهوری اسالمی 
تا  بود  را کرده  استرداد شاه  تقاضای 
شاه به ایران تحویل داده بشود. حتی 
در این مورد چند وکیل فرانسوی هم 
گرفتند و همه از اروپا به پاناما رفتند 
دستگیر  را  شاه  آمریکا  کمک  با  تا 
کنند. آمریکا هم باالخره به اینها روی 
خوش نشان داد، به دلیل اینکه حدود 
ایران  در  آمریکایی  گروگان  5۲نفر 
بودند و می خواست که به هر نحوی 
که شده، حتی به قیمت تحویل دادن 
یا کشتن شاه، گروگان ها آزاد شوند تا 
دورۀ  انتخابات  در  بتواند  کارتر  آقای 

دوم پیروز شود.

از  پس  شاه  روز  و  =حال 
شنیدن خبر استرداد چگونه بود؟

کاری  انجام  برای  موقع  آن  من  ـ 
شدیداً  مادرم  چون  بودم  نیس  در 
بود.  شده  مبتال  سرطان  بیماری  به 
طبیعی بود که موضوع استرداد شاه 
علیاحضرت  بود.  شده  وحشت  باعث 
در کتابشان نوشته اند: »ما اطالع پیدا 
کردیم که اقداماتی در جریان است که 
شاه را تحویل بدهند«، اما علیاحضرت 
که  بنویسند  را  این  کردند  فراموش 
خبرنگار رویتر که با من خیلی دوست 
بود )به خاطر نسبتی که با خواهر خانم 
من داشت( به من تلفن کرد و با تأکید 

بر پنهان ماندن نامش، گفت: اصالن! 
می خواهند شاه را تحویل بدهند. این 
خبر، بسیار جّدی است. به اعلیحضرت 
بگو که از پاناما بروند چون آنجا برای 

او محل خطرناکی است.
و  کردم  تلفن  علیاحضرت  به  من 
به ایشان گفتم: علیاحضرت! استدعا 
می کنم که هرچه زودتر پاناما را ترک 
کنید. برای اعلیحضرت خطرناک است 
پاناما بمانند. این خبر، بسیار  که در 
جّدی و موثّق است، استدعا می کنم 

آنجا را ترک کنید!
ر  و با من   : گفتند علیاحضرت 
اعلیحضرت  که  این  برای  نمی کنم، 
امروز بعد از ظهر با رئیس جمهوری 
پاناما  یک ساعت، یک ساعت و نیم 

توی باغ صحبت می کردند.
ن  هما  ، ت حضر علیا  : گفتم
رئیس جمهور می تواند با گرفتن پول 
یا نفوذ آمریکا کار استرداد اعلیحضرت 

را انجام دهد.
و  ناباوری  با  علیاحضرت  سرانجام 
تردید بسیار، از مجراهای دیگر مطلع 
و  جدی  حقیقتاً  موضوع  که  شدند 
اقدامی  بایستی  و  است  خطرناک 
بکنند. وقتی علیاحضرت خطر استرداد 
و  رساندند  اعلیحضرت  به عرض  را 
خصوصاً تأکید کردند که اصالن افشار 
هم تلفن کرده و جّدی بودن موضوع 
را تأیید کرده، اعلیحضرت راه دیگری 
علیاحضرت  از  اینکه  جز  نداشتند 
با  تلفنی  مورد  این  در  که  خواستند 
خانم »جهان سادات« صحبت کنند که 
بعد، خانم »جهان سادات« و خود آقای  
سادات از اعلیحضرت دعوت کردند تا 

به مصر بروند.

مصر  در  اول  از  اصال  =چرا 
نماندید؟

نبود که  قرار  اول  از  اینکه  برای  ـ 
»پناهنده«  کشوری  به  اعلیحضرت 
ن  خدمت تا که  نطور  هما ند!  شو
و  ناآرامی ها  شروع  با  کردم،  عرض 
قول  )به  بی بی سی«  »بیداد  خصوصاً 
اعلیحضرت(، قرار شد که اعلیحضرت 
آمریکا  دولتمردان  با  مذاکره  برای 
آنها  به  تا  کنند  سفر  کشور  آن  به 
بفهمانند که با چه آتشی  دارند بازی 
کارتر  آقای  میان  این  در  می کنند.  
در  که  کردند  توصیه  اعلیحضرت  به 
مسیر سفر به آمریکا، قبال سفری به 

مصر داشته باشند و با سادات دربارۀ  
روند صلح مذاکره کنند و با گزارشی 
از مذاکرات مصر، به آمریکا بیایند. این، 
عین واقعیت است و بر همین اساس، 
هم اعلیحضرت و هم ما، فقط وسایل 
مصر  در  وقتی  برداشتیم.  مختصری 
سفر  از  آمریکا  دولتمردان  امتناع  با 
به آمریکا روبرو شدیم، آقای سادات 
در  که  کرد  خواهش  اعلیحضرت  از 
اسوان بمانند و از مصر نروند. گفتند 
اینجا مملکت خودتان است، شما داماد 

ما مصری ها هستید )اشاره به ازدواج 
شرایط  آن  در  فوزیه(.  واالحضرت 

سؤال  با  کردم،  عرض  که  خطرناک 
علیاحضرت، آقای سادات گفتند: االن 
هم مملکت، مملکت خودتان است... 
ازقرار معلوم، در این موقع آقای کارتر 
به آقای سادات تلفن کرده بود که بهتر 
اما  نروند،  مصر  به  اعلیحضرت  است 
آقای سادات به کارتر گفت: »جیمی! 
من به عنوان برادری اسالمی، وظیفه 

دارم که برادرم را دعوت کنم که به  
کشور خودش )مصر( بیاید.«.

قبل از اینکه اعلیحضرت دوباره به 
مصر تشریف ببرند، آقای »هامیلتون 
جمهور  رئیس  ویژۀ  مشاور  ُجردن« 
به  دیگر  نفر  یک  به اتفاق  آمریکا 
ایشان  با  و  آمدند  اعلیحضرت  دیدن 
قیمتی  هر  به  کارتر  کردند.  مذاکره 
از  اعلیحضرت  که  نمی خواست  بود 
در  »جردن«  شوند!  خارج  »پاناما« 
»شاه  اینکه  از  می نویسد:  خاطراتش 

شاهان« و»وارث تخت و تاج کوروش« 
را در یک اتاق کوچک و محّقر، در یک 

پایگاه نظامی دیده، حیرت کرده بود، 
در حالی که دو سال پیش ـ در سفر 
شاه به آمریکا به سال 1977ـ  باوجود 
تبلیغات و تنفرهای اولیه از دیکتاتوری 
شاه، وی را سخنرانی آگاه و صاحب نظر 
در مسائل بین المللی دیده بود که »در 
نوع خود، شاهکار بود«. او در خاطراتش 
»کشتن  در  قطب زاده،  پیشنهاد  از 

شاه توسط سازمان سیا با یک آمپول 
سّمی« یاد می کند! »هامیلتون جردن« 
برای انجام نقشۀ شیطانی خودش، به 
شاه گفته بود: »برای چه می خواهید 
چنین مسافرت طوالنی به مصر بکنید! 
هم  اگر  و  نیستید  ناراحت  که  اینجا 
عمل جراحی الزم داشته باشید در این 
منطقه )در منطقۀ ویژه ای که آمریکا 
بهترین  با  می توانید  دارد(  پاناما  در 
دکترها عمل جراحی را انجام دهید. 
مطمئن باشید که خیلی بدون دردسر  

می توانید در پاناما بمانید.« 
می گویند:  جواب  در  اعلیحضرت 
آقای جردن! من آدمی هستم که در 
حال مرگ است و می خواهم با افتخار 
بمیرم، نمی خواهم در بستر بیماری در 

پاناما بمیرم!
4ساعت  اینکه  باوجود  باالخره 
علیاحضرت  و  اعلیحضرت  هواپیمای 
را در فرودگاه »پاناما« متوقف کردند، 
نتیجه  به  کارتر  برنامۀ  خوشبختانه 
علیاحضرت  و  اعلیحضرت  و  نرسید 
عازم مصر شدند. من هم در آن زمان 

در مصر بودم.
اعلیحضرت  فوت،  از  قبل  روز  دو 
از  و  بود  ناگهان حالشان خوب شده 
تخت پایین آمده بودند و روی کاناپه 
نشسته بودند. اعلیحضرت خیلی درد 
شنیده  اینکه  از  خیلی.  کردند،  دل 
بودند که مردم بد می گویند و گناه ها 
را به گردن او می گذارند یا کسی دیگر 
یک  می کردند،  گله  نمی آید  او  نزد 
نمونه: اعلیحضرت از من پرسید شما 
حسین صادق )پسر مستشارالدوله( را 
می بینید؟ عرض کردم: خیر!... و اضافه 
از  نباید  خیالتان  اعلیحضرت!  کردم: 
انشاءاهلل  باشد.  ناراحت  مسائل  این 
به  و  می شود  خوب  حالتان  به زودی 
با وضع  فرمودند:  برمی گردید.  کشور 
مزاجی که دارم و با کاری که مردم و 
دولت های غربی با من کرده اند چگونه 
برمی گردم؟!  به هرحال من آنچه در 
قدرت و توانایی داشتم به ملتم خدمت 
سرنوشت  انتظار  در  نیز  حال  کردم، 
و  بوده  خدا  با  همیشه  من  هستم. 
هستم، همیشه با خدای خودم حرف 
می زنم ولی چه کنم که این صحبت ها 

یکطرفه است و جوابی نمی شنوم... 
اعلیحضرت در آخرین روزهای عمر 
بسیار ضعیف و ناتوان شده بودند. بیش 
خودشان  بیماری  فکر  به  که  آن  از 

ایران  ملت  و  کشور  به فکر  باشند، 
بودند و با ناراحتی زیادی می گفتند: 
ما می خواستیم ایران را به سوی تمدن 
بزرگ ببریم تا از دوران عقب ماندگی 
ولی  یابد  نجات  وسطائی  قرون  و 
رژیم فعلی مطمئناً کشور ایران را به 
انهدام و نابودی خواهد کشید. من از 
شود. تجزیه  ایران  که  می ترسم  این 

آقای حسین  این  =ببخشید! 
صادق چکاره بود که شاه در آن 

لحظات حساس از او نام می برد؟
فدراسیون  رئیس  ایران  در  او   -
کشتی بود یا یک همچین چیزی. از 
خانوادۀ خوبی بود که در ُرم زندگی 
زمان  در  اعلیحضرت  وقتی  می کرد. 
مصدق به ُرم رفتند، این آقا با آقای 
ایتالیا تاجر فرش بود،  زنوزی که در 
با هم رفته رفته بودند فرودگاه برای 
که  می رسند  موقعی  کاال.  ترخیص 
می آید  هم  اعلیحضرت  هواپیمای 
آمده  بی خبر  اعلیحضرت  چون  و 
بودند، نه اتوموبیلی بود نه مأموری از 
سفارت... چون این ها اتوموبیل داشتند، 
اعلیحضرت را با اتومبیل خودشان به 
این  می برند.  ُرم  »اکسلسیور«  هتل 
شد  بعد  برد.  باال  را  مقامش  عمل، 
)سازمان    FAO در  ایران  نمایندۀ 
خواربار و کشاورزی( با حقوق بسیار 
حسابی  دیپلمات  یک  شد  خوب، 
پیشنهاد  اعلیحضرت  به  هم  بعد  و 
»اِویان«  بهتر است در  بود که  کرده 
)فرانسه( اعلیحضرت یک خانه تهیه 
بکنند و مثل اینکه خانه ای هم برای 
اعلیحضرت خریده بود... خالصه از اسم 
و شهرتش خیلی استفاده می کرد. تا 
اینکه انقالب شد و رفت به »اِویان« و 
مقیم آنجا شد. شاه از من پرسید که 

یا نه؟  آیا حسین صادق را می بینید 
گفتم خبر ندارم، ولی می دانم که در 
حضورتان  به  پرسیدم:  است.  فرانسه 

آمده؟ گفتند: نه!
ملکی  غالم  دکتر  آقای  با  روزی 
آقای  منزل  ناهار  »اویان«،  به  رفتیم 
همایونفر بودیم، آقای حسین صادقی 
آخر  روزهای  از  پرسید:  که  بود  هم 
هم  من  کنید...  تعریف  اعلیحضرت 
وای!  وای!  گفت:  که  کردم  تعریف 
گفتم:  می سوزد!  دلش  آدم  نگویید! 
شما حتی یکبار به دیدن اعلیحضرت 
کردید؟  تلفن  او  به  بار  یک  آمدید؟ 
این گذرنامه ها... گفتم  با  آخر  گفت: 
شما خبر می دادید، از تشریفات مصر 
می آمدند شما را از فرودگاه می آوردند 
و دوباره بر می گرداندند، ولی این کار 

را نکردید. حاال وای وای می کنید؟!
داشت  گله  اعلیحضرت  می دانید؟! 
از »رفیقان نیمه راه« که رهایش کرده 
بودند، مثاًل از آقای جعفر بهبهانیان...

در  »ویلیام شوکراس«  =ولی 
این  در  که  است  مدعی  کتابش 
در  شاه  با  بهبهانیان  آقای  زمان 

مراکش بودند...
- کتاب آقای »شوکراس« پر از اشتباه 
و غرض ورزی های سیاسی است، آقای 
بهبهانیان در این زمان، شاید یکبار به 
مراکش آمدند ولی یادم می آید موقعی 
که اعلیحضرت در بستر بیماری بودند، 
دو روز قبل از فوت، از ایشان پرسیدم آیا 
آقای بهبهانیان به دیدن شماه آمده اند؟ 
دست شان را باال بردند و گفتند: »این مرد 

خیلی با ما بدی کرد!«
که  هست  هم  دیگری  چیزهای 
خوب نیست بگویم و شاید از گفتن 
ولی خب،  بشوند  دلخور  آن، کسانی 
حقیقت این بود که بنده عرض کردم. 

دکتر امیراصالن افشار، در خاطرات خود از 
چند رویداد مهم که تأثیر زیاد در سرعت گرفتن 
ماشین انقالب و انتقال سلطنت از شاه به آخوند 
داشت، سخن می گوید: واقعۀ هفدهم شهریور در 
میدان ژاله تهران به دنبال اعالم حکومت نظامی 
رکس  سینما  حادثۀ  امامی،  شریف  دولت  در 
آبادان که به استعفای دکتر جمشید آموزگار از 
نخست وزیری منجر شد، بیماری شاه و اختالف 

نظر اطرافیان جیمی کارتر دربارۀ ایران. خاطرات 
دکتر افشار، کتابی است در ۷20 صفحه، شامل 
یک دورۀ 44ساله از ظهور فاشیسم هیتلری در 
آلمان تا ظهور آیت اهلل خمینی در ایران و حاصل 
آخرین  با  میرفطروس  علی  طوالنی  مصاحبۀ 
رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی در سال های 

قبل از انقالب.
دکتر اصالن افشار، دیپلمات باسابقه که در 

دوران زندگی سیاسی و دیپلماتیک خود، دارای 
مشاغل مهم و حساس، ازجمله سفارت ایران 
در آمریکا و هلند و اتریش، رابط سفارت ایران 
با دیوان داوری بین المللی الهه در دوران ملی 
شدن صنعت نفت، رئیس شورای حّکام سازمان 
بین المللی انرژی اتمی بوده است، تا آخرین روز 
زندگی محمدرضاشاه در کنار وی بود و از این 

دوران خاطرات به یادماندنی دارد.

ادامه دارد

دکتر امیراصالن افشار در گفتگو با علی میرفطروس: )۱۱(

کارتر می خواست به بهای
 تحویل دادن یا کشتن شاه، 

گروگان ها را آزاد و زمینه پیروزی 
خود در انتخابات را فراهم کند

انورالسادات و جیمی کارتر

گروگان های  آمریکاییاشغال سفارت آمریکا در تهران توسط افراط گران
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اوضاع خدمات عمومی و ایجاد شغل 
هستند. بسیاری از معترضان علیه دولت 
شعار داده و عکس سرلشکر عبدالوهاب 
از  گذشته  روزهای  در  که  الساعدی 
ریاست سازمان مبارزه با تروریسم کنار 

گذاشته شد را در دست داشتند.
داده  گزارش  نیز  آسوشیتدپرس 
فارغ التحصیالن  معترضان  از  بسیاری 
با  که  هستند  مختلف  دانشگاه های 
وجود داشتن تحصیالت و تخصص های 
کشور  در  نتوانسته اند  هنوز  مختلف، 
سرشار از منابع اما مملو از فساد عراق 
نوشته  کنند.بغدادپست  پیدا  شغلی 
به  تظاهرات  شدن  کشیده  دنبال  به 
سلیمانی  قاسم  شیعه نشین،  مناطق 
فرمانده سپاه قدس، بازوی خارجی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، به عراق رفته 
است.برهم صالح رئیس جمهوری عراق 
در یک توییت به این اعتراضات واکنش 
نشان داده و خواهان خویشتنداری و 
احترام به قانون شده است. وی نوشته 
یک  مسالمت آمیز  »تظاهرات  است: 
حق تعیین شده در قانون اساسی برای 

شهروندان کشور است.«
او افزوده، »نیروهای امنیتی مسئول 
حمایت از امنیت و حقوق شهروندی 
هستند. جوانان عراقی خواهان تحقق 
شغلی  فرصت های  ایجاد  و  اصالحات 
این  به  پاسخگویی  ما  وظیفه  و  بوده 

درخواست  های مشروع است.«
این  نوشت  ایرنا  دولتی  خبرگزاری 
تظاهرات »متولیان ناشناخته «ای دارد 
که با عناوینی مانند »تظاهرات اکتبر« 
فراخوانده  میلیونی«  »تظاهرات  یا 
معروف  گروه  های  و  بودند  شده 
حزب  یا  صدر  جریان  مانند  سیاسی 
مقاومت  گروه  های  یا  و  کمونیست 
اسالمی که معموالً به عنوان گروه های 
اعتراضی  تظاهرات  های  برگزارکننده 
آن  به  پیوستن  از  می  شوند  شناخته 

خودداری کرده  اند.
ایرنا در گزارش خود نوشته معترضان 
»شعارهای مشکوک« سر دادند! یکی 

بر روی  این »شعارهای مشکوک«  از 
ستم  و  ظلم  »تا  بود:  این  پالکاردها 
برداشته نشود، پیاده روی به سمت کربال 

)در اربعین( جایز نیست.«
گروه  رهبر  الخزعلی  قیس  شیخ 
تروریستی »عصائب اهل الحق« نیز در 
اظهاراتی پیش از این تظاهرات گفته 
بود که تظاهرات اکتبر در عراق که در 
فراخوان  آن  برای  اجتماعی  صفحات 
»معامله  راستای  در  می  شود،  داده 
آن  در  خارجی  ایادی  و  است  قرن« 

دست دارند.
به  اعتراضات  حاکیست  گزارش ها 
استان ذی قار و شهر کربال در جنوب 
عراق هم کشیده شده است. در ذی قار 
یک نفر کشته و 2۵ مامور امنیتی نیز 

زخمی شدند.

۱۱کشته و ۳۰۰ زخمی در 
اعتراضات عراق؛ قاسم سلیمانی 

در بغداد است؟!

اعتراضات،  اصلی  =عامل 
بیکاری و مشکالت معیشتی 
از  زیادی  شمار  و  است 
فارغ التحصیالن  معترضان 

بیکار هستند.
به  نوشته  بغدادپست   =
دنبال کشیده شدن تظاهرات 
به مناطق شیعه نشین قاسم 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس 

به عراق رفته است.
ایرنا  دولتی  =خبرگزاری 
نوشته معترضان »شعارهای 
و  ند  د ا می د  » ک مشکو
سیاسی  معروف  گروه  های 
یا حزب  مانند جریان صدر 
گروه  های  یا  و  کمونیست 
مقاومت اسالمی از پیوستن 
ری  خوددا تظاهرات  به 

کرده  اند.
تروریستی  گروه  =رهبر 
مورد  الحق«  اهل  »عصائب 
حمایت رژیم ایران می  گوید، 
راستای  در  تظاهرات  این 
»معامله قرن« است و ایادی 
خارجی در آن دست دارند.

روز  بغداد،  در  مردم  از  نفر  هزاران 
اکتبر )10 مهرماه(، در  اول  سه شنبه 
فساد  معیشتی،  وضعیت  به  اعتراض 
حکومتی و بیکاری و وضعیت نامناسب 
خدمات عمومی به ویژه کمبود برق و 

آب دست به اعتراض زدند.
مسالمت آمیزی  شکل  به  تظاهرات 
مردم  و  التحریر شروع شد  میدان  در 
شعارهای ضدحکومتی می دادند اما با 
اعتراض  این  امنیتی  نیروهای  دخالت 
نیروهای  شد.  کشیده  درگیری  به 
گفته  که  لباس شخصی ها  و  امنیتی 
بودند  نیروهای حشدالشعبی  می شود 

معترضان  به  باتوم  و  اشک  آور  گاز  با 
حمله کردند و تظاهرات را به خشونت 
کشاندند. ماشین های ضدشورش به مردم 
آب پاشیدند تا متفرق شوند و در چند 
خیابان به معترضان تیراندازی مستقیم 
شد.منابع رسمی می گویند 10 نفر کشته 
و بیش از 2۸۵ نفر زخمی شده اند اما 
به نظر می رسد آمار تلفات بیش از این 
باشد. گروهی از معترضان نیز دستگیر 
نیست. آنها مشخص  تعداد  شدند که 

پلیس ضد شورش برای جلوگیری از 
ورود معترضان به منطقه سبز بغداد که 
سفارتخانه ها و مراکز حساس حکومتی 
آنجا قرار دارد از ادوات نیمه سنگین 

استفاده کرده است.
العربیه نوشته مردم معترض خواستار 
تغییر دولت به دلیل ناکامی در بهبود 

ساعاتی پس از شروع تظاهرات از خیابان ها صدای مسلسل به گوش 
می رسید؛ معترضان اغلب جوان هستند و بعضی از آنها صورتشان را 

با چفیه پوشانده  و پرچم عراق را دست داشتند

تحلیلگر  اشتری  =علی 
شبکه  عضو  و  سی  سیا
فرشگرد در مصاحبه با کیهان 
لندن می گوید ترامپ به دنبال 
درگیری نظامی با ایران نیست 
تمام  اسالمی  جمهوری  اما 
تالش خود را خواهد کرد تا 
با آمریکا وارد درگیری شود 
فرو  باشد  قرار  اگر  حتی  و 
دردسر  و  جنگ  با  بپاشد، 

برود!
=اگر جمهوری اسالمی مثل 
شوروی سابق دچار فروپاشی 
اقتصادی شود احتمال وقوع 

جنگ بسیار کم می شود.
می شود  گفته  ینکه  =ا
روسیه و چین در برجام نقش 
پررنگی داشتند خیلی موافق 
نیستم. برجام در درجه اول 
پروژه دولت اوباما بود و این 
پررنگ نشان دادن نقش بقیه 
از جمله اروپا و روسیه و چین 

یک نمایش است.
 ۷ اسالمی،  جمهوری  خارجه  وزیر 
مهرماه، در مسیر بازگشت از نیویورک 
در  و  داشت  توقف  فرانکفورت  در 
جمع گروهی از دیپلمات های نظام و 
جمهوری  حامیان  و  آنها  خانواده های 

اسالمی در آلمان سخنرانی کرد.
»نزدیک  و  تایید »همصدایی«  با  او 
گفت  آمریکا  و  اروپایی ها  شدن« 
اتحادیه اروپا نتوانسته در برابر آمریکا 
بایستد و برای حفظ باقی مانده آبروی 

خودشان با آمریکا همصدا شده اند.
محمدجواد ظریف در بخشی از این 
سخنرانی می گوید: »اروپا ۵ ماه هست 
که تالش می  کند معادل فروش نفت 
در  ایران  تا  بدهد  اعتبار  ما  به  ایران 
برجام بماند ولی نتوانسته حتی این کار 
کوچک را انجام دهد چرا که از طرف 
ارباب خود حتی اجازه ندارد برای امنیت 
کند.« خرج  خودش  پول  از  خودش 

می کند  تهدید  حال  عین  در  وی 
امنیت  با  مساوی  نفت  فروش  که 
نفتکش  گروگانگیری  اروپاست. 
 ۶0 برای  ایمپرو«  »استینا  بریتانیایی 
روز، خرابکاری و حمالت ایذایی علیه 
کشتی ها در خلیج فارس و تنگه هرمز 
و دریای عمان و یا حمله به تاسیسات 
نفتی کشورهای جنوب خلیج فارس، 
بخشی از تهدیدات جمهوری اسالمی 
عمل  به  اخاذی  هدف  با  که  است 

درآمده است.
مقامات  که  کشورهایی  بین  در 
جمهوری اسالمی آنها را تهدید می کنند 
تا کنون فقط اسرائیل و آمریکا هستند 
می دهند.  نشان  شدید  واکنش  که 
اسرائیل با عملیات نظامی و آمریکا با 
رهبران  اقتصادی.  تحریم های  تشدید 
تاکید کرده اند که  بارها  هر دو کشور 
رژیم ایران فقط زبان زور را می فهمد. 
حمالت  به  اسرائیل  اساس  همین  بر 
پاسداران  سپاه  علیه  خود  منطقه ای 
انقالب اسالمی و شبه نظامیان وابسته 
و  افزوده  سوریه  و  عراق  در  را  آن  به 
آمریکا نیز بر شدت تحریم ها می افزاید.

با علی اشتری عضو فرشگرد، دارای 
دکترای مهندسی برق و داده ها، در مورد 
رویکرد اروپایی ها نسبت به جمهوری 
سپتامبر  نشست  از  بعد  اسالمی 
تنش های  همچنین  و  ملل  سازمان 
کرده ایم. گفتگو  خاورمیانه   کنونی 
موشک پرانی،  کردن  =متوقف   
گروه های  از  حمایت  توقف 
شبه نظامی شیعه در منطقه و پایان 
دادن به تهدیدات اسرائیل سه شرط 
اصلی اروپا برای مذاکره با جمهوری 
تصویب  همچنین  و  اسالمی 
و   CFT و  پالرمو  کنوانسیون های 
آنها  شرط  نیز   FATF به  پیوستن 
میلیارد   ۱5 اعتبار  تخصیص  برای 
اینستکس  کار  به  آغاز  و  دالری 
تحقق  هیچکدام  حاال  تا  که  است 
روی  اروپا  اخیر  ماه  های  در  نیافته. 
پافشاری  پیش  از  بیش  این شروط 

می کند؛ چرا؟
-اروپای کهنه یا آنچه دونالد رامسفلد 
در  می خواند  قدیمی«  »اروپای 

علی اشتری عضو فرشگرد در گفتگو با کیهان لندن:

 جمهوری اسالمی برای بقای خود تا آخرین نفس 
می جنگد که بدون دردسر فرو نپاشد!

دهه های اخیر و به ویژه در سال  های 
گذشته به مرور از لحاظ ایدئولوژیک از 
آمریکا به عنوان یک هم پیمان فاصله 
اسرائیل  قبال  در  اروپا  موضع   گرفت. 
شامل همین تغییر تدریجی می  شود. 
انگلیس  آلمان،  فرانسه،  کشورهای 
اروپا  اقتصادی  اصلی  قدرت های  که 
هستند به مرور به سمت سیاست  های 
چپ    و  شده اند  متمایل  چپگرایانه تر 
جهانی امروزه اسرائیل را به عنوان یک 
دشمن قلمداد می  کند. البته در خود 
اسرائیل هم احزاب چپگرا فعال اند اما 

خیلی ضعیف شده اند.
همواره موضع اروپا در قبال اسرائیل با 
موضع آمریکا فاصله داشته اما در دوران 
باراک اوباما که چپگراتر بود، همگرایی 
اروپا و آمریکا بیشتر شد طوری که حتی 
نزدیک  خیلی  اسالمی  جمهوری  به 
شدند و از نتانیاهو فاصله گرفتند. در 
مجموع فکر نمی  کنم مسئله اسرائیل 

به  اروپایی  دولت  های  برای  هیچوقت 
جدیت آمریکا بوده باشد.

 =عملیات اسرائیل علیه مواضع 
سپاه قدس و شبه نظامیان در سوریه 
ادامه دارد و دامنه آن به عراق هم 
کشیده شده. در عین حال اروپایی ها 
به ویژه فرانسه برای نشاندن مقامات 
مذاکره  میز  پای  آمریکا  و  ایران 
از  بعد  که  آنجا  از  می کنند.  تالش 
علیه  ایران  رژیم  تهدیدات  برجام 
اسرائیل بیشتر شد، احتمال می رود 
معنای  به  دوباره  جدید  مذاکرات 
افزایش تهدید علیه اسرائیل باشد. 
علیه  اسرائیل  حمالت  افزایش  آیا 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
شبه نظامیان وابسته می تواند پیامی 

به اروپا باشد؟
–دشوار بتوان گفت که همزمانی این 
رویدادها یعنی تالش اروپا برای هموار 
کردن مسیر مذاکره و افزایش حمالت 
اسرائیل با هم رابطه مستقیم دارند اما 
شکی نیست که اسرائیل سعی می کند 
و  آمریکا  دولت  بین  دیگری  معامله 
در  نگیرد.  شکل  اسالمی  جمهوری 
مجموع مواضع دفاعی اسرائیل اصولی 
اساس  بر  و  است  تاکتیکی  کمتر  و 
حفظ امنیت شهروندان اسرائیل صورت 
مواقع  بعضی  است  ممکن  می گیرد. 
به  سیگنال  هایی  حمالت  این  پی  در 
یا  اسالمی  یا جمهوری  آمریکا  دولت 
اروپا فرستاده شود اما تصمیم بیشتر 
دفاعی است و اولویت آنها حفظ امنیت 
شهروندان و حفاظت از خاک شان است.

خارج  اسرائیل  که  حمالتی  این 
از  تا  می  دهد  انجام  خود  خاک  از 
ایجاد ظرفیت برای حمله به اسراییل 
هم  اوباما  دولت  در  کند  جلوگیری 
می خواست انجام دهد اما دولت اوباما 
مخالفت می کرد و دست و پای اسرائیل 
را بسته بود. این محدودیت را ترامپ 
بجای  آمریکا  دولت  درواقع  برداشت. 
اینکه مستقیم دخالت کند دست دولت 
اسرائیل را برای حمالت علیه مواضع 

سپاه پاسداران باز گذاشته است.
مامور  نتانیاهو اخیراً  =بنیامین   
شد.  جدید  ائتالفی  دولت  تشکیل 
در ایران خیلی امیدوار بودند او در 
اگر  آیا  بخورد.  شکست  انتخابات 
پیروز می  شد  بنی  گانتس  او  رقیب 
اسرائیل  سیاست  های  در  تغییری 
ایجاد  اسالمی  جمهوری  قبال  در 
می  شد؟ آیا حاال این احتمال هست 
به  محکمتری  پاسخ  اسرائیل  که 

تهدیدات رژیم ایران بدهد؟
–نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتالفی 
جدید حدود ۴0 روز فرصت دارد و در 
در  را  این مدت سیاست های خودش 
خواهد  ادامه  اسالمی  جمهوری  قبال 

داد و حتی شاید سخت تر گذشته. این 
احتمال که دامنه حمالت نظامی بیشتر 
داخلی  نظر  از  چون  دارد  وجود  شود 
هم  دیگری  مسائل  اما  اوست  نفع  به 
تاثیرگذار  در میان است و گزینه های 
هم  بلندمدت  در  هست.  هم  دیگری 
حتی اگر رقیب نتانیاهو مامور تشکیل 
دولت باشد تفاوت چندانی در سیاست 
دفاعی اسرائیل ایجاد نخواهد شد چون 
او هم خیلی به نتانیاهو شبیه است. بنی   
گانتس قبالً در ارتش اسرائیل سمت های 
باالیی داشته و بسیار قاطع بوده و به 
نظر نمی رسد در سیاست  های راهبردی 
شود. ایجاد  خاصی  تغییر  اسرائیل 
که  می دهد  نشان  =شواهد   
بن بست  در  اسالمی  جمهوری 
رژیم های  تجربه  بر  بنا  گرفته.  قرار 
سیاسی مشابه در خاورمیانه وقتی به 
بن بست می  رسند یاغی  تر می  شوند. 
رهبران  زبان  از  روزها  این  آنچه 

سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی 
صدام  حرف  های  شبیه  می شنویم 
حسین و سعید الصحاف سخنگوی 
دولت وقت عراق و معمر قذافی رهبر 
پیشین لیبی است. آیا شرایط امروز 
ایران و آنها مشابه است؟ آیا احتمال 

برخورد نظامی وجود دارد؟
این باره سخت است  -پیش بینی در 
تحلیلم  اما  نمی شوم.  آن  وارد  من  و 
ترامپ  دولت  ترجیح  که  است  این 
با  نظامی  وارد درگیری  این است که 
جمهوری اسالمی و در نهایت جنگ با 
ایران نشود ولی جمهوری اسالمی تمام 
تالش خودش را خواهد کرد حتی اگر 
قرار است فرو بپاشد با جنگ و دردسر 

برود و تا آخرین نفس بجنگند…
رژیم  معتقدید  یعنی   …=  
نفس  آخرین  تا  ماندن  برای  ایران 

می جنگد؟
»محور  مورد  در  که  حرفی  -بله، 
مقاومت« می زنند به نظرم واقعی است. 
خامنه  ای و هسته  ی ایدئولوژیک قدرت 
در جمهوری اسالمی این قابلیت را در 
خود دارند. از این نظر آنها را با داعش 
مقایسه می  کنم. اگر یادتان باشد هنگام 
آخرین نبردها در سوریه بین آمریکا و 
داعش، پرزیدنت ترامپ از مقاومت آنها 
تعجب می کرد و برایش سوال بود چطور 
آنها تا آخرین نفس می جنگند و هفته ها 
مقاومت کردند با وجود اینکه کامالً در 
محاصره بودند. به این دلیل که برای 
ایدئولوژی  های آخراالزمانی و رژیم  هایی 
دنیا  این  از  برایشان  دیگر  دنیای  که 
ایدئولوژی  ماندن  زنده  است،  مهمتر 

مهم  تر از زنده ماندن خودشان است.
آنها با چنگ و دندان حکومت را نگه 
با اسرائیل کنار نخواهند  اما  می  دارند 
آمد، حتی اگر به قیمت فروپاشی نظام 
اینکه فروپاشی به  اما  آنها تمام شود. 
چه صورت انجام شود مشخص نیست. 
آیا به صورت جنگ نظامی یا فروپاشی 
در  سابق؟!  شوروی  مثل  اقتصادی 
نمی گیرد.  صورت  جنگ  دوم  حالت 
اینهم احتمال دارد دو دستگی درون 
دنیاگرا  گروه  بین  اسالمی  جمهوری 
اقتصادی  فروپاشی  به  آخرتگرا  و 
مبارزات  اینکه  ضمن  کند.  کمک 
خشونت پرهیز و نافرمانی مدنی مردم 
به  کار  تا  باشد  اثرگذار  می تواند  هم 

درگیری نظامی نکشد.
درگیری  اینکه  مورد  در  قضاوت 
نظامی زودتر اتفاق می افتد یا فروپاشی 
اقتصادی، بسیار سخت است اما احتماالً 
جمهوری اسالمی تنش نظامی را بیشتر 
خواهد کرد تا آمریکا وارد درگیری شود 
چون فروپاشی اقتصادی نظام نزدیک 
به نظر می رسد. در مقابل، ترامپ تالش 
نشود.  نظامی  درگیری  وارد  می کند 

شاید به همین خاطر دست اسرائیل را 
باز گذاشته و شاید دست عربستان را 
هم باز بگذارد و با کمک  و پشتیبانی از 
ریاض آنها را مختار به درگیری نظامی 
کند که البته این نیز برای ایران و مردم 

بسیار ناراحت کننده خواهد بود.
 =می گویند در جریان مذاکرات 
اتمی که به توافق اتمی ژوئیه ۲۰۱5 
نقش  چین  و  روسیه  شد،  منجر 
پررنگی داشتند، اما این نقش را االن 
نمی بینیم! حتی در مواردی عکس 
آن دیده می شود. مثالً روسیه برای 
پر کردن خالء نفت ایران تولید خود 
نمی  شود  حاضر  یا  داد،  افزایش  را 
از  حتی  یا  و  بزند  دور  تحریم ها 
سوریه گزارش شد که سیستم های 
تا  می کند  خاموش  را  پدافندی 
اسرائیل با خیال راحت مواضع سپاه 
پاسداران را بمباران کند. آیا این به 

معنای چرخش روسیه است؟
-به نظرم روسیه حتی موقع امضای 
قبال  در  که  استراتژی  هم  برجام 
به  داشت  ایران  اسالمی  جمهوری 
عنوان یک هم پیمان نبود و االن هم 
می  کند  تالش  بیشتر  پوتین  نیست. 
از شکاف  های منطقه یا هر جای دنیا 
استفاده کند و استخوان الی زخم باشد 
و از هر فرصتی برای منافع خودش و 
روسیه استفاده کند. این موضع گیری ها 
در ظاهر است چه آنهایی که در حمایت 
از جمهوری اسالمی است و چه آنها که 
در مخالفت یا علیه جمهوری اسالمی 
است. هیچکدام را نمی شود گفت واقعاً 

در عمل این کار می کند یا نه!
با اینهم که روسیه و چین در برجام 
موافق  خیلی  داشتند  پررنگی  نقش 
پروژه  اول  درجه  در  برجام  نیستم. 
نشان  پررنگ  این  و  بود  اوباما  دولت 
دادن نقش بقیه از جمله اروپا و روسیه 
برای  اوباما  بود.  نمایش  یک  چین  و 
مصرف داخلی می  خواست نشان دهد 
جهانی  همگرایی  یک  است  قادر  که 
حتی با روسیه و چین ایجاد کند. او 
می خواست بگوید با اروپا کار می کند 
و توانسته یک همگرایی بین  المللی در 
قبال تحریم  ها علیه ایران را پیش ببرد 
و در نهایت همه را در یک توافق ذیل 
برجام جمع کند. او می گفت اگر این 
کشورها همراه نباشند تحریم ها پیش 
اتمی جمهوری  برنامه های  و  نمی  رود 
را  اینها  نمی  کند.  محدود  را  اسالمی 
آمریکا  به جمهوریخواهان  فشار  برای 
استفاده می کرد و می گفت باید هر چه 
زودتر برجام را به نتیجه برسانیم چون 
اگر به نتیجه نرسیم روسیه و چین از 
نظام تحریم ها خارج می شوند و تمام 
اهرم های فشار را از دست خواهیم داد. 
درواقع نقش چین و روسیه در برجام را 
تبلیغات دولت اوباما می  دانم و نه اینکه 
واقعا در مذاکرات نقش جدی داشتند.

محتوای  به  توجه  با   =
در  روحانی  و  ترامپ  سخنرانی های 
مجمع اخیر سازمان ملل و در حالی که 
تالش های ماکرون برای دیدار روحانی 
مواضع جهانی  ماند،  ناکام  ترامپ  و 
علیه جمهوری اسالمی چه پیامدهای 
باشد؟ داشته  می تواند  کوتاه مدتی 

دیپلماسی وجود  پرده  -بازی پشت 
دارد: بین عربستان، امارات و آمریکا و 
در عین حال بین اعراب و کشورهای 
شکل  اتحاد  آنها  بین  اینکه  اروپایی. 
بگیرد قابل پیش  بینی است اما بستگی 
به این دارد که نقش آنها چیست و نقش 
آمریکا چیست، آیا آمریکا تصمیم گیرنده 
نهایی است و بقیه نقش کمکی دارند؟ 
درواقع بحث اکنون بر سر آزادی عمل 
و نقش کشورهای منطقه و قدرت های 
جهانی در ائتالف و میزان قدرت  آنها 
در تصمیم گیری است. اکنون مذاکرات 
است.اما  جریان  در  مسائل  این  حول 
که  است  پیش بینی  قابل  نهایت  در 
جمهوری  به  پاسخ  نحوه ی  مورد  در 
اسالمی به یک توافق برسند. واکنش 
در  پاسخ  این  به  اسالمی  جمهوری 
آینده کوتاه مدت یا میان مدت می تواند 
درواقع  باشد.  نظامی  اقدامات  افزایش 
که  می کند  تست  اسالمی  جمهوری 
تا کجا می تواند جلو برود و اگر پاسخ 
جلو  دیگر  مرحله  یک  نگیرد  محکم 
ماجراجویی های  به  و  رفت  خواهد 

نظامی خود ادامه خواهد داد.

محمدجواد ظریف فرانکفورت؛ هفتم مهرماه ۱۳۹۸

دکتر علی اشتری 

 قاسم سلیمانی در عراق
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روایت  نخست   – جوادی  فرشته 
قضیه ای  درباره  بشنویم  را  هرودوت 
کتاب  در  نیز  ایران  دانش آموزان  که 
تاریخ با آن آشنا می شده اند: داستان 
قوم  از   )Magus( مجوس  برادران 
]گئومات   دروغین«  »بردیای  و  ماد 
بجای  که   ]Gaumata magus

پادشاه پارسیان به آنها قالب شد.
»جنگ های  کتاب  در  هرودوت 

پارسیان« می نویسد:
پسر  کمبوجیه  که  »هنگامی 
کوروش، مدتی  طوالنی در مصر ماند 
دو برادر مجوس )Magus( علیه او 
خود   توسط  آنها  از  یکی  شوریدند. 
کمبوجیه برای سرپرستی خانواده اش 
را  شورش  که   بود  شده  انتخاب 
بردیا  که  می دانست  او  کرد.  آغاز 
به  و  رسیده  قتل  به   )Smerdis(
غیر از چند  پارسی کسی از موضوع  
خبر ندارد.  برادرش را که همدست 
شبیه  بسیار  و  بود  شورش  در  او 
بردیا، پسر کوروش، که کمبوجیه او 
را به قتل رسانده بود را به سلطنت 
 )Patiziethes( پاتیزیتس  رساند. 
می کرد  تشویق  را  دروغین  بردیای 
برآید  کار  این  عهده  از  می تواند  که 
وبعد از به تخت نشاندن او نمایندگان 
خود را به تمام سر زمین ها  و مصر 
از  باید  همه  که  پیام  این  با  فرستاد 
و  نمایند  اطاعت  پسر کوروش  بردیا 

نه از کمبوجیه.
نماینده ای که به مصر فرستاده شده 
سوریه  در  اگباتانا  به  که  زمانی  بود 
رسید کمبوجیه و ارتش او را در آنجا 
  )Magus( دید و دستورات مجوس
را به اطالع همگان رساند. کمبوجیه 
بعد از شنیدن  داستان و تصور اینکه 
را  او   )Prexaspes( پرکساسپس 
فریب داده و بردیا را به قتل نرسانده 
از او پرسید که آیا دستور مرا اینگونه 
اجرا کردی؟ که او در جواب گفت که 
مرد  این  اظهارات  در  حقیقتی  هیچ 
را  بردیا  با دستان خودم  نیست من 
کردم  دفن  را  او  و  رسانده  قتل  به 
از  باشید که هرگز  بنابراین مطمئن 
طرف او آسیبی به شما نخواهد رسید 
و ما باید این شخص را پیدا کرده و از 
او بپرسیم که چه کسی از او خواسته 

که این پیام را بیاورد.
نماینده  کمبوجیه  موافقت  از  بعد 
را تعقیب و به حضور پادشاه آوردند 
بردیا  هیچوقت  که  داشت  اظهار  .او 
که  مجوس  را  پیام  این  و  ندیده  را 
سپرده  او  به  را  خاندانش  کمبوجیه 

بود فرستاده.
توضیحات  از  بعد  کمبوجیه 
یاد  به   )Prexaspes( پرکساسپس 
بردیا شورش  یک  که  افتاد  کابوسی 
سلطنت  تخت  به  او  بجای  و  کرده 

نشسته.
وفهمید که  اشتباهش شد  متوجه 
رسانده  قتل  به  را  برادرش  بیهوده 
است. گریه و زاری کرد و به بخت بد 
خود لعنت فرستاد و با عجله بر روی 
اسبش پرید تا ارتش اش را به شوش 

علیه مجوس ها هدایت کند.
اسب،  روی  به  پریدن  موقع  در 
او  ران  و خنجر  افتاد  نیام خنجرش 
را  محلی  درست  و  کرد  زخمی  را 
زخمی کرد که او ران »اپیس« خدای 
)البته  بود  کرده  زخمی  را  مصریان 
کشیشان  زبان  از  موضوع  این  چون 
مصری گفته شده قابل تردید است(.

در این موقع کمبوجیه متوجه شد 
که زخم پایان عمرش را دریافت کرده 
و پرسید که در چه مکانی هستند. 
در  اگباتانا  در  که  گفته شد  او  به  و 
سوریه و چون پیشگویی شده بود که 
او در مکانی به این نام فوت می کند 
پیری  سن  در  که  داشت  باور  ولی 
خزانه اش  تمام  که  ماد  اگباتانای  در 
مرد.  بود خواهد  آنجا گذاشته  در  را 
که  شد  باعث  مضاعف  شوک  پس 
متوجه شود که پیشگویی مربوط به 
این مکان بوده و گفت »اینجاست که 
کمبوجیه پسر کوروش خواهد مرد«.

ارتش  سران  او  بعد  روز  بیست 
گفت:  آنها  به  و  طلبید  به حضور  را 
»پارسیان، باید موضوعی را که سعی 
داشتم  آن  نگهداشتن  مخفی  در 
که  زمانی  بگذارم.  میان  در  شما  با 
که  دیدم  کابوسی  بودم  مصر  در 
نماینده ای آمد و گفت که بردیا بجای 
من به تخت نشسته و سرش کائنات 
)بهشت( را لمس می کند. و من کاری 
از روی شتاب تا عقل انجام دادم .از 
آنجا که نمی توان از تقدیر فرار کرد 
فرستادم  شوش  به  را  پرکساسپس 
هرگز  و  برساند  قتل  به  را  برادرم  تا 
تصور نمی کردم که تاج و تخت خود 

بردیای  این  از دست بدهم. چون  را 
که  بود  بردیا  برادرم  نه  و  مجوس  
خداوند در کابوسم هشدار داده بود. 
در این شرایط هولناک باید به شما 
آخرین  از  بعد  که  را  آنچه  پارسیان 
بگویم.  دارم  درخواست  نفس هایم 
اجازه  که  می خواهم  شما  همه  از 
ندهید امپراتوری ما دوباره به دست 
که  به هر طریق  را  آن  بیفتد  مادها 
ممکن است باز پس بگیرید  با زور 
و یا تقلب به هر راهی که آنها موفق 
شده اند این مهم را انجام دهید. دعا 
وفور  به  شما  زمین های  که  می کنم 
فرزند  شما  همسران  و  دهند  میوه 
و  یابند  فزونی  دام هایتان  و  بیاورند 
آزادی سهم همیشگی شما شود .ولی 
گرفتن  پس  باز  برای  شجاعانه  اگر 
امپراتوری تقال نکنید، نفرین من بر 
برایتان  که  تمام  آرزوهایی  و  شما؛ 
کردم برعکس شود و نه تنها این بلکه 

همه شما مانند من به فنا روید«.
آنگاه  برای تمام بدبختی هایش از 
و  پرداخت  زاری   به  پایان  تا  شروع 
و  گریه  به  و  دریدند  جامه  پارسیان 
چون  سپس  شدند.  مشغول  زاری 

استخوان ران عفونی شد و به قانقاریا 
انجامید کمبوجیه پسر کوروش فوت 
ماه  پنج  و  سال  هفت  برای  او  کرد. 
وارث  هیچ  و  بود  کرده  فرمانروایی 
پارسیان  نداشت.  دختری  یا  پسر 
تصور  و  نکردند  باور  را  او  حرف های 
کردند که به دلیل انزجارش از بردیا 
این اظهارات را  کرده و خواسته که 
آنها بر ضد برادرش شورش نمایند و 
او  جانشین  که  داشتند کسی  یقین 

شده بردیای حقیقی است.
فوت  اینگونه  کمبوجیه  این  بنابر 
شد و مجوس ها در امنیت کامل برای 

هفت ماه فرمانروایی کردند و به غیر 
به  سایرین  و  مجوس ها  پارسیان،  از 
چون  یافتند  دست  فراوانی  مزایای 
را  خود  حاکمیت  تحت  ملل  تمام 
برای سه سال از مالیات و شرکت در 
ماه هشتم  در  .اما  معاف کرد  جنگ 

پارناسپس  پسر   )Otanes( اوتانس 
)Pharnaseps( که درجه و ثروتش 
مطابق باالترین طبقه پارسیان بود به 
دلیل آنکه بردیا هرگز از شهر خارج 
به  را  پارسیان  هیچوقت  و  نمی شد 
حضور نمی پذیرفت به او مظنون شد 
و بعد از فرستادن نماینده ای به نزد 
دیگر  همسران  تمام  با  که  دخترش 
شده  گرفته  همسری  به  کمبوجیه 
بود از او خواست که موقعی که بردیا 

و خوابش سنگین  می رود  او  نزد  به 
بریده  آیا گوش هایش  ببیند که  شد 
که  می دانست  چون  نه  یا  شده اند 

برای  را  ]دروغین[  بردیا  گوش های 
فادیما  بودند.   بریده  سنگینی  جرم 
اینکه  محض  به   )Phaedima(
بردیا  گوش های  که  بفهمد  توانست 
به  را  شخصی  است  شده  بریده 
را  وموضوع  فرستاد  پدرش  حضور 

اوتانس  .پس  گذاشت  میان  در  او  با 
رؤسای  از  نفر  دو  به   )Otanes(
پارسیان  موضوع را در میان گذاشت 
را  نفر  یک  کدام  هر  که  شد  قرار  و 
که مورد اعتمادشان است برگزینند. 
در این زمان داریوش پسر گشتاسب 
نفر  و شش  آمد  به شوش  پارس  از 
گذاشتند  میان  در  او  با  را  موضوع 
شده  جمع  مکانی  در  نفری  .هفت 
به  صحبت  نوبت  شدند.  هم قسم  و 

داریوش که رسید اظهار داشت تصور 
می کردم که تنها کسی هستم که از 
این اتفاق خبر دارم و حاال که شما 
درنگ  لحظه ای  نباید  می دانید  هم 
کنیم. اوتانس )Otanes( به داریوش 
گفت که در این مورد باید با صبر و 
بدون عجله رفتار کرده و به تعدادمان 
و  کرد  مخالفت  .داریوش  بیفزاییم 
موضوع  وارد  را  دیگران  اگر  گفت 
نماییم حتما یک نفر ما را لو خواهد 
رفت  خواهیم  بین  از  ما  همه  و  داد 
داریوش، گوبریاس گفت که  از  .بعد 
ما پارسیان اکنون توسط یک مجوس 
مادی که گوش هایش هم بریده شده 
نباید  و  می شویم  فرمانروایی  است 
همگی  پس  کنیم  درنگ  لحظه ای 
به اتفاق تصمیم به اجرای نقشه شان 

گرفتند.
در این میان مجوس ها سعی کردند 
که دوستی پرکساسپس را به دست 
پارسیان  به  خواستند  او  از  و  آورند 
جمع  قصر  دیوارهای  پایین  در  که 
پسر  بردیا  که  بگوید  کرد  خواهند 
جز  کسی  و  است  کوروش  راستین 
تمام  پرکساسپس  ولی  نیست.  او 

حقیقت را به پارسیان ابراز داشت و 
آنها را نفرین کرد که اگر اقدامی برای 
باز پس گرفتن امپراتوریشان نکنند و 
به زیر  برج قصر  باالی  از  را  خودش 

انداخت.
گروه هفت نفری بدون آنکه بدانند 
به  تصمیم  کرده  چه  پرکساسپس 
آنان  به  راه  نیمه  حمله گرفتند ولی 
خبر رسید؛ پس شش نفر گفتند که 
باید نقشه شان را به تعویق بیندازند 

این  در  کرد  مخالفت  داریوش  ولی 
که  عقاب  هفت  و  کرکس  دو  حال 
در  ناگهان  به  بودند  آنان  دنبال  به 
با  عقاب ها  و  شدند  ظاهر  آسمان 
پنجه و نوک هایشان کرکس ها را پاره 
پاره کردند. پس از دیدن این صحنه 
روان  قصر  سوی  به  شتاب  با  همه 
شدند. گاردهای جلوی دروازه بدون 
سوءظنی  آنها را راه دادند. در داخل 
که  مواجه شدند   با خواجه ای  قصر 
را نگه داشت و پرسید کارشان  آنها 
چیست و به دروازه بانان اعتراض کرد 
که چرا آنها را راه داده اند. پس گروه 
با سر و صدای زیاد خنجرهایشان را 
مبارزه  به  که  را  افرادی  و  کشیدند 
درآورده  پای  از  بودند  آمده  آنان  با 
و به سوی اقامتگاه مردانه رفتند در 
اتفاق  درباره  مجوس  دو  که  حالی 
می کردند  مشورت  پرکساسپس 
به سمت  و  و صدا شده  متوجه سر 
سالح های خود که یکی تیر و کمان 
برادری  نیزه بود شتافتند.  و دیگری 
را  نفر  دو  توانست  داشت  نیزه  که 
زخمی کند، ولی تیر و کمان به دلیل 
به  پس  نداشت،  اثری  کم  فاصله ی 
داخل اقامتگاه فرار کردند و خواستند 

در را ببندند.
داریوش و گوبریاس هم وارد شدند. 
درگیر  برادر ها  از  یکی  با  گوبریاس 
دلیل  به  داریوش  که  حالی  در  شد، 
تاریکی باالی سر آنها ایستاده بود و 
نمی دانست چه کند. گوبریاس پرسید 
است.  بیکار  دست هایت  چرا  که 
به  می ترسم  که  داد  جواب  داریوش 
تو آسیب برسانم .دوستش گفت که 
نترس بزن حتی اگر مرا هم بکشی؛ 
داریوش با خنجر حمله کرد و از روی 
بخت مجوس را به قتل رساند. پس 
با بریدن سر دو برادر و باقی گذاردن 
اینکه مواظب  برای  دو مجروح خود 
حالی  در  فریاد  و  داد  با  باشند  قصر 
که سرهای بریده را به همه پارسیان 
شرح  را  داستان  می دادند  نشان 
متوجه  تازه  که  پارسیان  می دادند. 
حقیقت شده بودند شروع به کشتن 
مجوس ها کردند واگر شب فرا نرسیده 
بود هیچ مجوسی زنده نمی ماند و این 
روز به نام کشتار مجوس ها تبدیل به 
جشن با شکوهی شد که در آن روز 
منزل  از  نمی بایست  مجوسی  هیچ 

خارج شود.«
*****

و اکنون، تقریبا سه هزار سال پس از 
آن رویدادهایی که روایت های راست 
است،  مانده  بر جای  آنها  از  و دروغ 
فرازهایی از کتاب »پاسخ به تاریخ« 
و  دعا  بدون  پهلوی  شاه  محمدرضا 
تجربه ی  و  حقیقت  جز  که  نفرین 

عینی ما  نیست:
»آرزوی من این بود که آینده ملت 
پر  و  سعادتمند  افتخارآمیز،  ایران 
تاریخ  فراخور  آینده ای  باشد؛  رونق 

چند هزار ساله کشورم.
آرزو داشتم که در هزاره سوم، ایران 
کامال نو سازی شده و اقتصادش پر 
رونق، جامعه اش متحول و پیشرو باشد.

آینده  نسل های  که  داشتم  آرزو 
ملتم با سربلندی و غرور مقام واالیی 
را که شایسته آنان است در خانواده 

بزرگ انسانی به دست آورند.
قرون  سیاهی های  بودم  امیدوار 
وسطایی را که پنجاه سال پیش ایران 
از آن نجات یافته بود. برای همیشه از 
میهنم دور کنم و حکومت روشنایی 
و روشن بینی را که چکیده تمدن و 
فرهنگ ایرانی است برای همیشه پا 

بر جا سازم.«
که  می دانیم  نیک  همه  راستی  به 
اکنون در قیمومیت دکانداران دینی 
هستیم که هنوز بر سر رفتن به خال 
با پای چپ ویا راست گیر کرده ایم. 
ولی اکنون نسل های سوخته  مصمم 
و  دیرین  عظمت  به  بازگشت  به 

برآوردن  آرزوهای پادشاه پهلوی اند.
باید اطمینان داشت  با همه یقین 
ساله  چهل  تلخ  بسیار  تجربه  که 
به  را  قاطعانه ا ی  امید  امروز  ایران 
فردای وطن همراه با میراث فرهنگی 
و  و خیام  مولوی  و  و حافظ  سعدی 
اقتصادی  و  سیاسی  دستاوردهای 
دل   در  شاه  محمدرضا  و  رضاشاه 
ایرانیان ایجاد کرده و دیری نخواهد 
بار  ایرانی  میلیون ها  که  گذشت 
با  شهر ها  بزرگ  میدان های  در  دگر 
هم  روی  به  هیجان  و  شوق  و  شور 
لبخند خواهند زد و آزادی ایران را به 

یکدیگر تهنیت خواهند گفت.
بردیای  درباره  هرودوت  *روایت 
»جنگ های  کتاب  از  دروغین 

پارسیان« نقل شده است.

سنگ نبشته ی بیستون

 از روایت هرودوت تا 
» پاسخ به تاریخ « محمد  رضا شاه پهلوی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

این کارشناس اقتصادی گفته است 
که وقتی ساخت و ساز راکد می شود، 
عالوه بر کارگران ساختمانی، کارگران 
صنفی بسیاری نیز بیکار می شوند زیرا 
با  ارتباط مستقیم  از ۵0 شغل  بیش 
بخش مسکن دارند و از رکود و کاهش 

ساخت و ساز تاثیر می پذیرند.
با این وجود به نظر می رسد با توجه 
به تورم و افزایش هزینه های زندگی، 
همه  از  بیش  مسکن  بخش  رکود 
زندگی و معیشت کارگران ساختمانی و 
خانواده های آنها را تحت تأثیر قرار داده 
و این کارگران حاضرند به هر شرایطی 
برای داشتن درآمدی ناچیز تن بدهند.

چندی پیش خبر جان باختن یک 
کارگر ساختمانی به نام ایوب امینی در 
برخی رسانه ها منعکس شد. ایوب به 
دلیل بیکاری طوالنی مدت و نداشتن 
هیچ درآمدی برای کار به جزیره کیش 
رفته و در یک پروژه مشغول به کار شده 
بود اما بر اثر برق گرفتگِی آنی جان خود 
را از دست می دهد و چند روز بعد از 
درمانی،  مرکز  یک  در  او  درگذشت 
خانواده این کارگر که در یک روستای 
دورافتاده سنندج زندگی می کنند، در 
جریان این اتفاق دردناک قرار می گیرند.

خانواده این کارگر برای بردن پیکر 
ایوب مجبور می شوند هزینه بستری و 
درمان چند روزه ایوب را به درمانگاه 
ایوب به  انتقال پیکر  بپردازند و برای 

روستا نیز مبلغی بپردازند.
اکنون یک فعال کارگری در سنندج 
به خبرگزاری ایلنا گفته است که »این 
کارگر نه بیمه داشته و نه انجمن صنفی 

نگرانی جدی از بیکاری....                                از صفحه ۱۱
و یا حتی تامین اجتماعی و اداره کار 
اطالعی از وضعیت اش دارند؛ از آنجا که 
بیمه نبوده، مستمری به بازماندگانش 

تعلق نمی گیرد.«
انجمن  رئیس  صدیقی  میکائیل 
استان  ساختمانی  کارگران  صنفی 
کردستان همچنین افزوده است: »چون 
اجتماعی  تامین  نظر  از  ندارد  بیمه 
چیزی به او تعلق نمی گیرد؛ تنها راهی 
از  که  است  این  دارد  خانواده اش  که 
کارفرما به مراجع قضایی شکایت کند 
که  خانواده ای  برای  هم  کار  این  که 
مالی  وضع  و  کرده  فوت  سرپرستش 
است؛  سخت  بسیار  ندارد،  مناسبی 
ساکن  خودش  که  خانواده ای  چطور 
از  می تواند  است،  سنندج  روستای 
به  کارفرمایی که ساکن کیش است، 
این  کند؟  شکایت  کیش  دادگاه های 
خانواده نه آنقدر پول دارد که به وکیل 
بدهد تا پیگیر کارش باشد نه خودش 
که در شهرستان دیگری است می تواند 
پیگیر شکایت شود؛ بسیار بعید نیست 
همینجا  امینی«  »ایوب  پرونده  که 

بسته شود.«
میکائیل صدیقی گفته است به دلیل 
خوابیدن پروژه های ساخت و ساز در 
استان کردستان و استان های همجوار 
مدتهاست  ساختمانی  کارگران  اکثر 
آنها مجبور  از  بیکار هستند. بسیاری 
هستند برای تأمین مخارج زندگی به 
عراق، تهران یا کیش بروند تا شاید آنجا 

کاری پیدا کنند.
با این وجود به گفته میکائیل صدیقی 
چون کار ساخت و ساز در نهایت یک 

=فرهاد دژپسند وزیر امور 
چندی  دارایی  و  اقتصادی 
پیش به ضرورت رتبه بندی 
بود  گفته  و  تأکید  بانک ها 
رتبه بندی  امسال  پایان  تا 

بانک ها اعالم خواهد شد.
=یک کارشناس اقتصادی: 
هیچ نمونه شرکتی که بتواند 
کار رتبه بندی بانک ها را در 
کشور انجام دهد وجود ندارد 
و اراده قوی در این زمینه هم 

دیده نمی شود.
بانک  رئیس  همتی  عبدالناصر 
اطالعات  که  داده  دستور  مرکزی 
که  بانک ها  طبقه بندی  به  مربوط 
موجب تشخیص بانک های خوب و بد 

می شود اطالع رسانی نشود.
در  و  توسعه یافته  کشورهای  در 
بانک ها  رتبه بندی  توسعه،  حال 
برای  شاخص ها  مهمترین  از  یکی 
به  سپرده گذاران  و  سرمایه گذاران 
هنوز  ایران  در  اما  می رود  شمار 
واقعی  معنای  به  بانک ها  رتبه بندی 
در  کشور  مقامات  و  نیافتاده  اتفاق 

این باره مقاومت می کنند.
مهر   ۶ شنبه  روز  مهر  خبرگزاری 
1۳9۸به نقل از یک مقام مسئول بانک 
»طبقه بندی  که  داده  خبر  مرکزی 
بانک ها در حال انجام است اما بانک 
مرکزی بنا به دستور رئیس کل بانک 
در  اطالع رسانی  اجازه  فعال  مرکزی 

مورد آن را ندارد.«
مرکزی  بانک  مسئول  مقام  این 
گفته که »بنا بر نقشه راهی که برای 
رتبه بندی بانک ها در نظر گرفته شده 
بانک ها و حل  برای  است، تدبیر عام 
مشکالت مرتبط با آنها از سوی بانک 
مرکزی وجود ندارد و برای هر بانک، با 
توجه به مسائل، مشکالت و تنگناهای 
موجود و پیش روی آن، روش خاصی 

در نظر گرفته شده است.«
بانکی  نظام  در  مسئول  مقام  این 
اصلی  »هدف  که  است  کرده  تأکید 
بانک مرکزی این است که از اعطای 

سودهای موهومی جلوگیری شود.«
از  حالی  در  همتی  عبدالناصر 
یا  بانک ها  به  مربوط  اطالعات  انتشار 
طبقه بندی آنها جلوگیری می کند که 
اقتصادی  امور  وزیر  دژپسند  فرهاد 

عبدالناصر همتی ارائه اطالعات رتبه بندی بانک ها 
را ممنوع کرد

ضرورت  به  پیش  چندی  دارایی  و 
رتبه بندی بانک ها تأکید و گفته بود تا 
پایان امسال رتبه بندی بانک ها اعالم 

خواهد شد.
بر  سیف  ولی اهلل  ریاست  زمان  در 
برای  تالش هایی  نیز  مرکزی  بانک 
بود  شده  انجام  بانک ها  رتبه بندی 
عنوان  با  اطالعاتی  بار  دو  یکی  و 
اما در  بانک ها منتشر شد  رتبه بندی 
آن زمان هم اطالعات ارائه شده ناقص 
سهامداران،  برای  نمی توانست  و  بود 
سرمایه گذاران  و  اقتصادی  فعاالن 
ریسک فعالیت با هر یک از بانک های 

فعال در ایران را روشن کند.
از  این مقاومت ها و سانسورها  همه 
سوی مقامات بانک مرکزی و دولت در 
حالی صورت می گیرد که نه تنها اکثر 
کشورها اطالعات مربوط به بانک های 
فعال را ارائه می دهند بلکه سازمان ها 
و نهادهای معتبری در سراسر جهان 
ساالنه بانک ها را با توجه به معیارهای 
جهانی رتبه بندی می کنند. این مفهوم 
شده  پذیرفته  بانکداری  دنیای  در 
تأکیدها  وجود  با  ایران  در  اما  است 
این باره،  در  مقامات  شعارهای  و 
رخ  بانک ها  اطالعات  شفاف سازی 

نداده است!
دولتی  اقتصاد  که  اینست  واقعیت 
بانک ها  استقالل  مانع  همواره  ایران 
شده و آنها را به منبعی برای اجرای 
از  است.  کرده  تبدیل  دولت  تعهدات 
سوی دیگر اقتصاد ایران در چهار دهه 
گذشته یک اقتصاد بسته و ایزوله بوده  
که نه تمایلی برای برقراری ارتباط با 
جهان داشته  و نه ضرورت این موضوع 
اسالمی  جمهوری  مقامات  سوی  از 

حس شده است.
حسینی  بهاءالدین  دیگر  سوی  از 
هاشمی کارشناس مسائل بانکی هفته 
گذشته در گفتگو با خبرگزاری میزان 
گفته است که اساساً چون هیچ وقت 
اراده و انگیزه برای رتبه بندی بانک ها 
ابزار این کار که بتوان  وجود نداشته 
آن را به سرعت و طی چند ماه انجام 

داد وجود ندارد.
اقتصادی  مسائل  کارشناس  این 
بانک ها  »رتبه بندی  است:  گفته 
استخرج  و  بانک ها  آنالیز  مستلزم 
باید  و  است  بانک ها  واقعی  اطالعات 
کیفیت  بدهی ها،  دارایی ها،  نظر  از 
بازار،  سهم  زیان،  و  سود  ها،  دارایی 
نیروی انسانی، شهرت و عوامل دیگر 

سنجیده شوند. در حال حاضر هیچ 
نمونه شرکتی که بتواند کار رتبه بندی 
بانک ها را در کشور انجام دهد وجود 
رتبه بندی  کار  موضوع  این  و  ندارد 
مزایای  وجود  با  می کند.  را سخت تر 
نظر می رسد  به  اما  این طرح،  بسیار 
شود  بر  زمان  طرح  اجرایی  پروسه 
دیده  زمینه  این  در  قوی  اراده  و 

نمی شود.«
اقتصاد  مدرس  جمشیدی  سعید 
بانک  مدیرعامل  مشاور  و  بانکداری 
تجارت نیز معتقد است که »اگر چه 
شکل  هنوز  ما  کشور  در  رتبه بندی 
و  اروپایی  کشورهای  در  اما  نگرفته 
از عمر  بر 100 سال  بالغ   آمریکایی 
پایه   رتبه بندی  می گذرد.  رتبه بندی 
و مبنای شفافیت است. با رتبه بندی 
می توانیم به حاکمیت واقعی شرکتی 
حاکمیت شرکتی  کنیم.  پیدا  دست 
مدیران  عملکرد  شفافیت  معنای  به 
ارشد بانک ها است؛ اینکه رتبه بندی 
اعتماد  به  شفافیت  ارائه  با  بانک ها 
زمانی  یعنی  شود.  منجر  عمومی 
را  بانک  یک  سهام  می خواهیم  که 
رتبه ای  بانک چه  این  بدانیم  بخریم 
دارد، وضعیت مالی آن چگونه است 
خرید  برای  سرمایه گذاری  ریسک  و 
االن  است.  میزان  چه  به  آن  سهام 
غیربانکی  اعتباری  مالی  موسسات 
دارند.  ما  کشور  در  خاصی  شرایط 
موسسات  این  از  دقیقی  تصویر  ما 
وضعیت  و  سودآوری  میزان  نداریم. 
کفایت سرمایه آنها و میزان بازدهی 
روشن  کامال  آنها  واقعی  سرمایه 
همواره  بازار  در  نتیجه  در  و  نیست 
مواجه  متعادلی  غیر  نواسانات  با 

می شویم.«
با این توضیحات نه تنها رتبه بندی 
بانک ها می تواند ریسک سرمایه گذاری 
را کاهش دهد بلکه رقابتی سالم در 
میان بانک ها ایجاد تا بتوانند وضعیت 
خود را بهبود ببخشید. مهمتر آنکه، 
شفافیت  موجب  بانک ها  رتبه بندی 
در نظام بانکی کشور شده و از فساد 
بانکی  نظام  در  مالی  و  اقتصادی 
این در حالیست که  جلوگیری کند. 
در پرونده های مختلف فساد اقتصادی 
که متهمان آنها طی ماه های گذشته 
و مؤسسات  بانک ها  دادگاهی شدند، 
مالی یکی از شاهرگ های شکل گیری 
در  اقتصادی  فساد  و  اخالس  رانت، 

جمهوری اسالمی هستند.

=پزشکان و ۱۵ صنف دیگر 
نیز باید از دستگاه کارتخوان 
استفاده کنند تا درآمد آنها 
برای اخذ مالیات شفاف شود.
محاسبه  که  مالیات هایی   -
شود  پرداخت  باید  و  شده 
اما نمی شود ساالنه ۴۰ هزار 
میلیارد تومان است که بیشتر 
مالیاتی  معافیت  توسط  آن 

صورت می گیرد.
فرار مالیاتی یکی از پیامدهای اقتصاد 
در  اکنون  که  است  ایران  غیرشفاف 
آن  منفی  پیامدهای  تحریم  شرایط 
در کاهش درآمد دولت بیش از پیش 
آشکار شده و کابینه و مجلس شورای 
زنده  برای  راهی  فکر  به  را  اسالمی 
کردن درآمدهای مالیاتی انداخته است.

خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه ۷ مهر 
با استناد به آمارها پیش بینی   1۳9۸
نصب  از  ناشی  مالِی  درآمد  که  کرده 
پزشکان  مطب  در  کارتخوان  دستگاه 
تومان  میلیارد  از ۷000  بیش  رقمی 

خواهد بود.
دولت پزشکان را موظف کرده است 
که در مطب هایشان دستگاه کارتخوان 
آنها  درآمد  نتیجه  در  تا  کنند  نصب 
شفاف شود و با این کار از فرار مالیاتی 
آنها جلوگیری گردد. اکنون در حالی 
پیش بینی شده ۷000 میلیارد تومان 
درآمد از منبع مالیات پزشکان نصیب 
دولت شود که تا کنون مالیات آنها رقمی 
حدود 1۵0 میلیارد تومان بوده است.

نیز  جاری  سال  شهریورماه  اواخر 
اعالم شد که 1۵ صنف دیگر نیز مانند 
کارتخوان  دستگاه  از  باید  پزشکان 
استفاده کنند تا درآمد آنها برای اخذ 

مالیات شفاف شود.
امور  سازمان  رئیس  پارسا  امیدعلی 
بود  گفته  خبر  این  اعالم  با  مالیاتی 
خانواده،  و  حقوقی  مشاوران  وکال، 
امالک،  اسناد رسمی، مشاورین  دفتر 
رستوران ها  پذیرایی،  تاالرهای 
و  اغذیه فروشی ها  کبابی ها،  و 
از  اعم  اقامتی  مراکز  فست فودها، 
مسافرخانه ها،  هتل آپارتمان ها،  هتل، 
وسایل  فروشگاه های  و  نمایشگاه ها 
مردانه،  و  زنانه  آرایشگاه های  نقلیه، 
و  میوه  قنادی،  خشکبار،  و  آجیل 
تره بار، مجموعه های فرهنگی ورزشی، 
لوازم التحریر، بازی های رایانه ای، دفاتر 
خدمات ارتباطی و دیگر اماکن در کل 

کمک دولت به برخی نهادها و شرکت ها برای فرار 
مالیاتی با معافیت مالیاتی

کشور باید تحت نظارت امور مالیاتی 
قرار بگیرد.با این همه یکی از عواملی 
که باعث امکان فرارهای مالیاتی کالن 
می شود، معافیت هایی است که دولت 
به بخش های مختلف  قانون  قالب  در 
اقتصادی ارائه می دهد و همین باعث 
عمدتا  مؤدیان  از  بسیاری  می شود 
کالن به نحوی خود را به شمولیت این 

قوانین و تبصره ها برسانند.
به  گزارشی  در  ایسنا  خبرگزاری 
معافیت های مالیاتی پرداخته و نوشته 
است که می توان سال 1۳9۸ را یکی 
ایران  اقتصادی  سخت  سال  چهار  از 
در طول چند دهه گذشته به حساب 
آورد؛ یکی از عوامل اصلی این مسئله 
هم محدودیت های سنگین ایجاد شده 
است  کشور  نفت  صادرات  مسیر  در 
از  زیادی  حجم  از  تا  شده  باعث  که 
در  شویم.  محروم  ارزی  درآمدهای 
چنین فضایی دولت مجبور است برای 
درآمدهای  به  خود  بودجه ی  بستن 
که  آنجا  از  اما  بیاورد  روی  مالیاتی 
است  حساس  بسیار  مالیاتی  مباحث 
افزایش  درباره  راحتی  به  نمی توان 
پایه های  ایجاد  مخصوصا  و  مالیات ها 
جدید مالیاتی تصمیم گرفت، آن هم 
در شرایط فعلی که اقتصاد کشور وارد 
دوره ای از شرایط رکودی جدی شده 
و نمی توان به واحدهای اقتصادی فشار 

مالیاتی بیشتری آورد.
»در  می افزاید  ادامه  در  گزارش  این 
چنین شرایطی یکی از بهترین گزینه ها 
برای کسب درآمدهای بیشتر از حوزه 
مالیاتی پیگیری مالیات هایی است که 
باید اخذ می شده اما در عمل پرداخت 
عمدتا  که  مالیات  این  است.  نشده 
شناخته  مالیاتی  فرارهای  عنوان  با 
رئیس  اظهارنظر  اساس  بر  می شود 
هزار  حدود ۴0  مالیاتی  امور  سازمان 

میلیارد تومان است.«
مالیاتی  فرارهای  این  از  بخشی 
با  که  است  خردی  فرارهای  احتماال 
برخی تخلفات اداری یا احتماال مقاومت 
برخی اصناف در پرداخت مالیات ایجاد 
می شود، اما بخش عمده آنها گریز ۴0 
هزار میلیارد تومانی است که در سایه 
قوانین مالیاتی رخ می دهد. زمانی که 
دولت معافیت های بی حساب  و کتاب 
مختلف  بخش های  برای  را  کالنی  و 
اقتصادی در نظر می گیرد، بسیاری از 
پرداخت کنندگان بزرگ مالیاتی سعی 
به  را  خود  مختلف  طرق  از  می کنند 
این »خوان نعمت« برسانند و با توجیه 
قوانین  از  تبصره  یک  مشمول  اینکه 
معافیت مالیاتی هستند از زیر پرداخت 

مالیات در بروند.
جدا از بحث ضرورت یا عدم ضرورت 
واقعیت  مالیاتی،  معافیت های  اعطای 
این است که هر چقدر قوانین مبهم تر 
و بیشتر قابل تفسیر باشند امکان سوء 

استفاده از آنها هم بیشتر می شود.
کالن  معافیت های  همین  درباره 
رئیس  پارسا  امیدعلی  اخیرا  مالیاتی، 
که  گفته  مالیاتی  امور  سازمان  کل 
»۳۵ درصد از اقتصاد کشور همچون 
صادرات،  فرهنگ،  کشاورزی،  بخش 
مالیات  از  غیره  و  ویژه  و  آزاد  مناطق 
معاف است، آنهم یک معافیت کلی که 

مشخص نیست چگونه است.«
مالیاتی  امور  سازمان  کل  رئیس 
»ساماندهی  اینکه  بیان  با  همچنین 
کار  دستور  در  مالیاتی  معافیت های 
است«، تأکید کرده که »گسترده بودن 
میزان فرار و اجتناب های مالیاتی نیز 
افراد  مشکل دیگر ما است که گاهی 
برخالف قانون عمل می کنند و گاهی 
قانون موجود استفاده  از مفرهای  نیز 

می کنند.«

این طرح نقاط تنش زای منطقه ای 
را هم شامل می شود: ایران برای پایان 
یمن  در  ساله  پنج  جنگ  به  دادن 
امنیت و  کمک خواهد کرد و درباره 
خلیج  سراسر  در  دریانوردی  آزادی 

فارس تعهد می دهد.
نیویورکر می  نویسد ترامپ دائم برای 
اسالمی  جمهوری  رهبران  با  مذاکره 
در  او  چنانکه  می فرستد.  سیگنال 
عمومی  مجمع  نشست های  جریان 
سال 201۷ و 201۸ از طریق فرانسه 
و  کرد  ارسال  محرمانه  پیام هایی 

خواستار مالقات با روحانی شده بود.
روبین رایت در ادامه می گوید، طرف 
ایرانی اما به ترامپ اعتماد ندارد. چهار 
مجمع  امسال  نشست  از  قبل  روز 
دور  آمریکا  نیز  ملل  عمومی سازمان 
ایران  رژیم  علیه  تحریم ها  از  تازه ای 

اعمال کرد.
آمده،  گزارش  از  دیگری  بخش  در 
»در پایان روز سه شنبه )دوم مهرماه( 

روحانی در موقعیتی نبود که باور کند، 
داشت  برخواهد  را  گام  اولین  ترامپ 
قولی  تحریم ها  برداشتن  درباره  و 
شد،  هتل  وارد  ماکرون  وقتی  بدهد. 
خوابش  اتاق  به  آن  از  پیش  روحانی 
به من ]روبین  بعدا  بود. ظریف  رفته 
بازی  یک  فقط  این  که  گفت  رایت[ 
بود که ما را بدون ارائه تضمین هایی 
در باره اقدامات ترامپ، به یک دیدار 

بکشانند.«
ادامه  در  آمریکایی  روزنامه نگار  این 
نوشته »به گفته منابع مطلع، تماس 
 21:۳0 ساعت  ترامپ  خط  طرف  از 
را  گوشی  ماکرون  شد.  انجام  دقیقه 
اتاقش  از  هرگز  روحانی  اما  برداشت 

بیرون نیامد.«
به  هم  فرانسوی  دیپلمات  یک 
ماه  چند  در  »ما  می گوید:  نیویورکر 
در  و  بوده ایم  کار  حال  در  گذشته 
ایران  که  کردیم  تالش  نیویورک 
تحریم  ها  کاهش  ازای  در  آمریکا  و 

تعهدات جدیدی بپذیرند. ما اقداماتی باز هم درباره تالش های ....                                    از صفحه ۶
انجام  تلفنی  تماس  یک  برای  فنی 

دادیم اما چنین تماسی انجام نشد«.
آمده  نیویورکر  گزارش  پایان  در 
نمیرد.  »البته شاید دیپلماسی هرگز 
]روبین  من  به  فرانسوی  مقام های 
تالش  به  ماکرون  که  گفتند  رایت[ 
خواهد  ادامه  طرحش  اجرای  برای 

داد.«
مهر،   ۸ دوشنبه  روحانی،  حسن 
برای  ارمنستان  به  سفر  از  پیش 
اتحادیه  سران  اجالس  در  شرکت 
اقتصادی اوراسیا در فرودگاه مهرآباد 
یک  نیویورک  »در  که  شد  مدعی 
بتوانیم  ما  برداشته شد که  گام مهم 
مسئله هسته ای را در روال قانونی و 
بین  المللی خود قرار دهیم و دیگران را 
به توبه تشویق کنیم و این زمینه  اش 
در  را  این  می شود  حاال  بود  آماده 
در  این  کرد.«  آماده  بهتری  شرایط 
گزارشگر  نوشته  به  که  حالیست 
تالش  است  گفته  ظریف  نیویورکر، 
برای مذاکره روحانی و ترامپ بازی بود!

درآمد  کارگران  این  است  فصلی  کار 
آوردن  بدست  برای  و  ندارند  چندانی 
کار حاضرند بدون بیمه هم مشغول به 
کار شوند و اکثر آنها شرایط استخدامی 

مشابه ایوب دارند.
این فعال کارگری توضیح داده است: 
»حتی اگر بیمه داشته باشند، در صورت 
فوت، تامین اجتماعی تنها مستمری به 
متوفی  ساختمانی  کارگر  خانواده ی 
تعلق  خانواده  این  به  دیه  و  می دهد 
نمی گیرد؛ اما اگر حادثه منجر به فوت 
استراحت پزشکی و غرامت  یا  نشود، 
از کار  یا  به کارگر تعلق می گیرد  آن 
افتادگی. برای استراحت پزشکی حتماً 
باید ساختمانی که کارگر در آن کار 
کار  پایان  و  شهرداری  مجوز  کرده 
و  استان ها  از  خیلی  در  باشد؛  داشته 
حاشیه  در  خصوص  به  شهرستان ها 
شهرها ساختمان ها اصال مجوز ساخت 
به  عموماً  کارفرماها  ندارند؛  ساز  و 
آنها  به  و  مراجعه می کنند  شهرداری 
بعد  بده  ادامه  را  کار  می شود  گفته 
ماده 100 بیا جریمه بده؛ در مریوان 
و  اینگونه  ساختمان ها  درصد   ۶0
بدون مجوز هستند و به همین دلیل 
غالباً سر کارگران حادثه دیده بی کاله 
می ماند؛ ماده ۵ تامین اجتماعی شرط 
گذاشته که تنها در صورتی استراحت 
تعلق  دیده  حادثه  کارگر  به  پزشکی 
می گیرد که ساختمان مجوز شهرداری 
و  درصد  گرفتن  برای  باشد.  داشته 
کارگر  نیز  ازکارافتادگی  مستمری 
باید مرارت های بسیار بکشد؛ »از کار 
افتادگی« هفت خوان رستم است که 
کمیسیون های آن در تامین اجتماعی 

هفته ها طول می کشد.«

متهمان پرونده در دادگاه، عباس ایروانی نفر اول از سمت چپ
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ی  ر جمهو ن  لفا مخا =
برنامه ی  یک  به  اسالمی 
عملی روشن، بدون تعارف 
و اجماعی در مقابله با رژیم 

در خارج کشور نیاز دارند.
=برای حماقت و نادانی و 
خود را به حماقت و نادانی 
انتهایی  نقطه ی  باید  زدن 

وجود داشته باشد.
با  م  نظا بی  ال =
و  روحانی  سرمایه گذاری 
اخیر  سال  ده  در  ظریف 
گسترش قابل توجهی یافته 
و  اروپا  در  نفر  هزاران  و 
آن  در  روز  شبانه  آمریکا 

چارچوب کار می کنند.
=مراکز دینی شیعه که از 
ایران تغذیه ی مالی، و تامین 
نیروی انسانی و ایدئولوژیک 
نیرو  جذب  محل  می شوند 
ی  ل ها سلو تشکیل  و 
تروریستی در سرتاسر دنیا 

هستند.
=در ایران مرکز تحقیقاتی 
به  آلوده  که  دانشگاهی  و 
ش  گستر ی  مه ها نا بر
طلبانه ی جمهوری اسالمی 

نشده باشد وجود ندارد.
=در ایران هنر و رسانه و 
فرهنگ به تبلیغات سیاسی 

آلوده است.
=جوایز خارجی فیلم های 
با  ایران  در  شده  ساخته 
اسالمی  جمهوری  مجوز 
بوده  نظام  نفع  به  بیشتر 
تا  آن(  چهره ی  تعدیل  )با 
میلیارد  مردمی که هزاران 
آب  جوی  به  آنها  تومان 

ریخته شده است؟
که  همانطور   - محمدی  مجید 
دستورالعمل البی جمهوری اسالمی 
دادن  نشان  عادی  ظریف  دوران  در 
رفتار جمهوری اسالمی و غیرعادی 
و جنگ طلبانه بودن رفتار مخالفان 
بوده مخالفان جمهوری اسالمی  آن 
و  منتقدان  البی  عنوان  به  باید  نیز 
معترضان داخلی به نظام فالکت در 
پی غیرعادی )سرکوبگر، تروریستی، 
آتش افروزانه(  و  طلبانه  گسترش 
البی  باشند.  رژیم  این  دادن  نشان 
نظام با سرمایه گذاری حسن روحانی 
و محمدجواد ظریف در ده سال اخیر 
گسترش قابل توجهی یافته و هزاران 
نفر در اروپا و آمریکا شبانه روز در آن 
چارچوب کار می کنند، در شبکه های 
تلویزیونی حضور می یابند، با مقامات 
کشورهای غربی در تماس هستند و 
غربی  روزنامه های  و  نشریات  برای 
در  با  البی  این  می فرستند.  مطلب 
کشورهای  در  شرایط  گرفتن  نظر 
غربی دیگر مشکلی ندارد که بانوانی 
آستین  پیراهن  با  و  حجاب  بدون 
حلقه  و سینه ی باز از آن دفاع کنند 
در  را  شراب شان  جام  مجامع  در  و 
»َهم«  ساندویچ  و  بگیرند  دست 
آنها  به  و  بخورند  خوک(  )گوشت 
حقوق  مطالعاتی  فرصت  قالب  در 
این  در  نیز  مخالفان  کند.  پرداخت 
و  روشن  تقاضاهای  با  باید  شرایط 
روایت های صریح خواسته های خود 
را در نوشته ها، مصاحبه ها و دیدارها 

بیان کنند.
پیگیری توافق بر سر یک برنامه ی 
عملی در خارج کشور بسیار مهم تر 
نفر در  از دور هم جمع شدن چند 
دوران  مدیریت  برای  کشور  خارج 
اگر  است.  کشور  داخل  در  گذار 
را  گذار  دوران  می خواهند  گروهی 
مدیریت کنند بهتر است برنامه های 
و  رژیم  بیشتر  انزوای  برای  عملی 

دنبال  را  آن  حیاتی  لوله های  قطع 
برسیم.  گذار  دوران  آن  به  تا  کنند 
به  است  معطوف  بیشتر  موثر  توافق 
و  ایدئولوژی ها  به  کمتر  و  برنامه ها 

بندهای قوانین اساسی پیشنهادی.

در زیر ده خواسته ی روشن را که 
رژیم  مخالفان  کار  سرلوحه ی  باید 
جمهوری  تمامیت خواه  و  اقتدارگرا 
گیرد  قرار  کشور  خارج  در  اسالمی 

مطرح می کنم:
با  رژیم  دارایی  هرگونه  ۱.ضبط 
تصویب قوانین ضدتروریستی، کاری 
کنون  تا  کانادا  و  متحده  ایاالت  که 
تاسیسات  هرگونه  داده اند؛  انجام 
باید  اسالمی  جمهوری  اموال  و 
تربیت  مقر  یعنی  هستند  که  چنان 
اقدامات  و  تروریستی  سلول های 
نیز  و  غربی  جوامع  علیه  خصمانه 
شوند؛  معرفی  جوامع  این  تهدید 
جمهوری  رفتار  این  آغازکننده ی 
اسالمی با در اختیار گرفتن سفارت 
ایاالت  و  کانادا  و  است  بوده  آمریکا 
متحده بعد از چهل سال به یاد این 
جمهوری  که  حالی  در  افتادند  کار 
اسالمی از روز اول رژیمی تروریستی 

بود.
مقامات  برای  ویزا  صدور  ۲.عدم 
همه ی  در  آنها  خانواده ی  اعضای  و 
اعضای  و  دولت  رئیس  از  سطوح 
فرماندهان  و  مدیران کل  تا  مجلس 
اعضای  و  شهرداران  و  نظامی 
حدود  )جمعیتی  شهر  شوراهای 
۲۵۰ هزار نفر که با اعضای خانواده 
جمعیتی یک میلیون نفری هستند(؛ 
اینها در هر شرایطی به دلیل تغذیه 
ایران  کتاب  و  بی حساب  منابع  از 
لشکر تبلیغاتی نظام هستند؛ زمانی 
که مقامات غربی و شهروندان ایرانی 
مقیم خارج توانستند آزادانه به ایران 
رسانه های  با  ایران  در  و  کنند  سفر 
مستقل مصاحبه کنند آنگاه می توان 
با  برداشت؛  را  محدودیت  این 
اعضای  حتی  واهی  امیدهای  وجود 
شوراهای شهر نیز در خدمت »نظام« 
هستند؛ دولت ترامپ اولین گام را در 
تنها  اما  است  برداشته  زمینه  این 
مقامات عالی رتبه را در بر می گیرد.

و  نفتی  و  بانکی  کامل  ۳.تحریم 
هیچ  که  گونه ای  به  رژیم  اقتصادی 
محصول صنعتی به این کشور صادر 
در  غربی  کشورهای  ارز  و  نشود 
اختیار این رژیم قرار نگیرد. صادرات 
کشورها به ایران باید به غذا و دارو 
است  مدعی  که  رژیم  شود.  محدود 
از همه نظر خودکفاست )موشک تا 

محصوالت  این  به  نیازی  ماهواره( 
تنها  کنون  تا  باشد؛  داشته  نباید 
تحریم هایی  چنین  ترامپ  آمریکای 

را بر رژیم اعمال کرده است.
۴.بستن تمام مراکز دینی شیعه که 
از ایران تغذیه ی مالی و تامین نیروی 
این  می شوند.  ایدئولوژیک  و  انسانی 
تشکیل  و  نیرو  جذب  محل  مراکز 
سرتاسر  در  تروریستی  سلول های 
دستگاه های  اگر  و  هستند  دنیا 
امنیتی کشوری تا کنون متوجه این 
موضع نشده کور بوده است. متاسفانه 
همه ی کشورهای غربی در این زمینه 
نابینا هستند وگرنه مثل ابلهان دولت 
در  اسالمی  مراکز  هزینه ی  آلمان 
آلمان را که تحت مدیریت جمهوری 
اسالمی اداره می شوند پرداخت نمی 
دین  یک  اسالمگرا  شیعه ی  کردند؛ 
صورت  به  آن  با  که  نیست  عادی 
تحلیلگران  شود؛  برخورد  عادی 
امنیتی غربی ظاهرا مواضع شیعیان 
اگر  یا  نمی خوانند  را  اسالمگرا 
نمی گیرند  جدی  را  آنها  می خوانند 

یا اگر جدی نمی گیرند با آنها موافق 
موسسه ی  هیچ  ضمن  در  هستند؛ 
غربی نمی تواند در ایران فعالیت کند. 
آزادی یک طرفه، آزادی نیست؛ سوء 

استفاده است.
همکاری های  همه ی  ۵.قطع 
چنین  با  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز 
مرکز  ایران  در  ایران.  در  مراکزی 

آلوده  که  دانشگاهی  و  تحقیقاتی 
گسترش طلبانه ی  برنامه های  به 
جمهوری اسالمی نشده باشد وجود 
و  علم  بر  اسالمی  جمهوری  ندارد؛ 
تقویت  به  که  آوری ای  فن  و  دانش 
نظام نپردازد سرمایه گذاری نمی کند. 
نهادها  این  موثر  اعضای  و  مدیران 
همه منصوبان سران رژیم و شورای 
عالی انقالب فرهنگی )نهاد سرکوب 
علمی( هستند؛ پژوهشگران مستقل 
در ایران نیز باید روزی حساب خود 

را از نهادهای حکومتی جدا کنند.
همکاری های  همه ی  ۶.قطع 
تحت  ایران  با  هنری  و  فرهنگی 
ایران  در  چون  اسالمی  جمهوری 
دولتی  یا  فرهنگ  و  رسانه  و  هنر 
آلوده.  سیاسی  تبلیغات  به  یا  است 
این  که  آمریکایی هایی  و  اروپایی ها 
دلیل  به  دارند  اختیار  در  را  روابط 
تاریکی بسر می  چپگرایی کامال در 
ایران هنر  برند و تصور می کنند در 
و فرهنگ مستقل وجود دارد. هنر و 
ایران زیرزمینی  فرهنگ مستقل در 

فرهنگ  اهل  و  هنرمندان  و  است 
غربی  نابغه های  زندان.  در  مستقل 
متوجه  هنور  که  است  سال  چهل 
سال  چهل  نشده اند؛  موضوع  این 
بودجه ی  با  فیلمسازان داخلی  است 
عنوان  به  و  ساخته  فیلم  بیت المال 
به  اصالح طلب  و  مستقل  فیلمساز 
جشنواره های خارجی راه یافته اند و 
جایزه گرفته اند. این جوایز بیشتر به 
نفع نظام بوده )با تعدیل چهره ی آن( 
تا مردمی که هزاران میلیارد تومان 
آنها به جوی آب ریخته شده است؟ 
اصغر فرهادی بیشتر در ارکستر نظام 

می نوازد یا ارکستر مردم؟
۷.ممنوعیت سفر همه ی شهروندان 
جوامع دمکراتیک و باز به ایران چون 
توسط رژیم گروگان گرفته می شوند. 
به  رسما  باید  دمکراتیک  دولت های 
اگر  که  کنند  اعالم  خود  شهروندان 
به ایران سفر کرده و گروگان گرفته 
شدند از پیگیری آزادی آنها ناتوانند 
همانطور که تا کنون بوده اند؛ آمریکا 
برای سال ها این سیاست را در برابر 
کوبا داشت و اوباما برای کاهش فشار 
را  آنها  سوسیالیست اش  دوستان  بر 

برداشت.
فدراسیون های  همه ی  ۸.اخراج 
فدراسیون های  از  اسالمی  جمهوری 
تا  جهانی  جام  و  المپیک  ورزشی، 
ورزش  عرضه ی  در  زنان  که  زمانی 
نیستند،  مساوی  حقوق  دارای 
جمهوری اسالمی در پی نابودی یکی 
دیگر از عرصه های فعالیت اجتماعی 
حرفه ای  ورزش  و  است  کشور  در 
است؛  دولت  کنترل  تحت  ایران  در 
ورزشی  فدراسیون های  رؤسای  چرا 
می شوند؟  تعیین  دولت  توسط 
ابزاری  اسالمی  در جمهوری  ورزش 
اجتماعی  و  سیاسی  کنترل  برای 
سخنی  است؛  سیاسی  تبلیغات  و 
نمایندگان  گفته ی  این  از  ابلهانه تر 
فیفا در ایران شنیده اید که گفته اند 
احترام  کشورها  داخلی  قوانین  »به 
می گذاریم«؟ همه ی تیم های ورزشی 
در جوامع دمکراتیک باید مسابقه با 
تیم های تحت کنترل دولت را تحریم 
کنند تا حدی که ورزشکاران ایرانی 
تنها به صورت فردی و در تیم های 

تبعیدی حضور پیدا کنند.
و  سمپات ها  کار  و  حضور  ۹.به 
اسالمی  جمهوری  نظام  به  وفاداران 
دشوار  اصوال  آنها  تشخیص  که 
مالیات  با  که  رسانه هایی  در  نیست 
باید  اداره می شوند  شهروندان غربی 
نباید  غربی  شهروندان  داد.  پایان 
رژیم  نفع  به  سیاسی  تبلیغات  برای 
هزینه پرداخت کنند. وفاداران رژیم 
نفع  به  تبلیغ  بجز  کشور  خارج  در 
نظام کار دیگری نمی کنند. انعکاس 
دیدگاه های مقامات رژیم که کار هر 
ایجاد  برای  این رسانه هاست  روزه  ی 
دیدگاه  انعکاس  است.  کافی  توازن 
مخالفان این توازن را ایجاد می کند؛ 
تریبون کافی  طرفداران رژیم دارای 
برای تبلیغات سیاسی خود هستند. 
امروز اکثر رسانه های غربی به دلیل 
در  یک طرفه  بطور  ترامپ  از  تنفر 
اختیار البی جمهوری اسالمی است.

با  همکاری  هرگونه  قطع   .۱۰
ایران.  در  مدنی  )قالبی(  نهادهای 
مقابله ی  دهه  دو  از  پس  امروز 
نهاد  مستقل  نهادهای  با  حکومت 
مستقلی در ایران باقی نمانده یا اگر 
مانده باشد اعضایشان یا در زندانند 
یا تحت تعقیب و محاکمه. اگر نهاد 
مستقلی مانده باشد ارتباط و کمک 
به آن مایه به خطر افتادن آن است 
و اگر قالبی باشد کمک به آن هرز 

دادن منابع.
از  هم  که  کسانی  همه ی  می دانم 
توبره ی رژیم می خورند و هم از آخور 
جوامع باز )به ویژه سلبریتی هایی که 
اعضای وزارت اطالعات  با  در داخل 
خارج  در  و  می نوشند  اسپرسو 
با  می شوند(  فردی  حقوق  طرفدار 
خواهند  مخالفت  فوق  سیاست های 
و  رژیم  کامل  انزوای  بدون  اما  کرد 
منزلت  و  ثروت  منابع  همه ی  قطع 
پا  از  را  رژیم  این  نمی توان  نفوذ  و 
را  آن  خسارات  حداقل  یا  درآورد 
کاهش داد. انزوای جمهوری اسالمی 
ایران  شهروندان  برای  را  مشکالتی 
دیگر  دولت های  اما  می زند  رقم 
کشور  خارج  ایرانیان  و  کشورها 
امنیت  بر  که  خساراتی  نمی توانند 
اسالمگرایان  از سوی  آنها   آزادی  و 
وارد آمده و می آید را رها کنند. مردم 
باید  خسارات  این  رفع  برای  ایران 

دولت خویش را بازخواست کنند.
و  مقامات  و  اسالمی  جمهوری 
ابزاری  استفاده ی  در  آن  هواداران 
اجتماعی  و  سیاسی  آزادی های  از 
و دمکراسی در کشورهای غربی ید 
استفاده ی  سوء  به  دارند.  طوالئی 
رسانه ها،  آزادی  از  رژیم  مقامات 
در  تحقیق  و  خواندن  درس  آزادی 
دانشگاه های غربی، آزادی مذهبی و 
و دمکراسی  تجمعات  و  بیان  آزادی 
برساختن  برای  غربی  در کشورهای 
تبلیغات  و  امنیتی  تهدیدهای 
سیاسی باید پایان داد. برای حماقت 
و  حماقت  به  را  خود  و  نادانی  و 
انتهایی  نقطه ی  باید  زدن  نادانی 
باید  مخالفان  باشد.  داشته  وجود 
رسانه ای  و  تریبون  و  مجمع  هر  در 
چپ ها  که  کنند  اعالم  صراحت  به 
آمریکایی  و  اروپایی  هویت گرایان  و 
سیاست های  ماله کشی  به  که  را 
جمهوری اسالمی بر اساس دشمنی 
با رقبای سیاسی خود یا هر انگیزه ی 
و  آزادی  دشمن  می پردازند  دیگری 

حقوق بشر می دانند.
به  اصوال  اقدامات  این  بدون 
جمهوری  با  دولت ها  این  مخالفت 
حقوق  نقض  و  تروریسم  و  اسالمی 
آن  بی ثبات کننده ی  اقدامات  و  بشر 
نمی توان باور داشت. دولت هایی را که 
به اقدامات باال دست نمی زنند مدام 
خجلت زده  عمومی  مجامع  در  باید 
کرد. چهل سال برای درک این که 
این رژیم قابل تغییر نیست کافیست. 
برای  کارزار  مورد  صدها  حال  به  تا 
و  است  شده  برگزار  آگاهی رسانی 
این آگاهی رسانی باید در یک نقطه 

بیدارکننده بوده باشد.

مطالبه ی ده اقدام ضروری از دولت های دمکراتیک و جوامع باز:

 برنامه ی پیشنهادی روابط خارجی 
مخالفان
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