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سرویس سیاسی کیهان:

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

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ 
بخوانید

نقش تازه اصالح طلبان:
»براندازی از درون نظام!«

اعتراضات سراسری آبان  ۹۸ در ایران 
پیام روشن »نخواستن نظام جمهوری 
ایرانی  میلیون ها  سوی  از  اسالمی« 
که  بطوری  رساند  نظام  گوش  به  را 
مانند  شده  نخ نما  دستاویزهای  دیگر 

»توطئه بیگانه« و »اقدامات دشمنان« 
این  انکار  برای  بدخواهان«  »نقشه  و 
موج گسترده ی برخاسته از اراده ملی 

کارساز نیست.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

 در صفحه ۲

سرمقاهل
آنفوالنزا، ایدز و جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی و نگرانی های اروپا

وقتی مشکالت چنان روی هم تلنبار می شود که حتا مسائلی که با 
راهکارهای ساده می توان خسارات جانی و مالی آنها را جلوگیری کرد و 
یا کاهش داد، به یک بحران تبدیل می شود، آنوقت باید به بازنگری در 
مناسبات حاکم بر این جامعه پرداخت. باید دید چرا نه تنها بر مشکالت 
افزوده می شود بلکه آنهایی هم که قبال حل شده بودند برمی گردند 
مثال بیماری هایی مانند کچلی و سالک و یا جرائمی مانند زورگیری؛ و 
یا مشکالت نوظهور پیدا می شوند مانند جرائم مربوط به مهریه و آنچه 
قوانین و مقررات شرعی جمهوری اسالمی آنها را جرم تعریف می کند 

مانند نداشتن حجاب و نوشیدن الکل.
یک مقایسه تطبیقی می تواند به درک اهمیت نقش ساختار سیاسی 
و  مستقیم  بطور  که  ساختارهایی  کند.  کمک  جوامع  بر  اقتصادی  و 
نامستقیم به تولید فرهنگ نیز می پردازند و سرنوشت زندگی فردی 
و اجتماعی شهروندان خود را رقم می زنند. در یک نمونه که به تاریخ 
پیوسته می توان به آلمان شرقی و غربی توجه کرد. ملتی با تاریخ و 
فرهنگ مشترک که در پیامد یک جنگ بزرگ به دو »کشور« و »دولت« 
تبدیل شد! یکی با نظام سیاسی دمکراتیک و اقتصاد لیبرالی که آلمان 
غربی را به سرآمد اروپا و یکی از قدرت های اقتصادی جهان تبدیل 
برنامه« و بسته  ایدئولوژیک و »اقتصاد  با نظام سیاسی  کرد. دیگری 
که سِر میلیون ها تن را در دنباله روی از سیاست های اتحاد شوروی و 
»جنگ سرد«  به دیوار برلین کوبید! سال هاست با اینکه آلمان دوباره 
یکی شده  اما هنوز از پیامدهای ساختار ناکارآمد آلمان شرقی رنجور 

است.
نمونه دیگر که هنوز در برابر چشم است، زندگی یک ملت با تاریخ و 
فرهنگ مشترک در کره جنوبی و شمالی است! این دو جز گذشته شان 
با هیچ معیاری به یکدیگر شباهت ندارند! تردیدی نیست که آنها نیز 
زمانی یکی خواهند شد اما زخمی که ساکنان کره شمالی بر پیکر خود 

دارند، شاید فقط در طول دهه ها ترمیم شود.
با  ملت  کرد: یک  مقایسه  نیز  را  ایران  دیروز خود  و  امروز  می توان 
تاریخ و فرهنگ مشترک که آن را قرن ها در مقابل حمالت خارجی 
و توطئه های داخلی حفظ کرده اما چهل سال است با ساختار سیاسی 
ایدئولوژیک و مذهبی و اقتصاد مافیایی و »خصولتی«، از زندگی ساقط 

شده است.
در چنین شرایطی یک بیماری نسبتا ساده مانند آنفوالنزا و یا ایدز که 
دیگر می توان آن را مهار و درمان کرد، تازه در جمهوری اسالمی شایع 
و سبب مرگ و میر می شود! مشکل فقط در نظام بهداشت و درمان 
نیست چرا که وقتی مردم برای تغییر به خیابان ها می آیند، تازه خود 
نظام به عنوان مشکل اصلی آنها را به خاک و خون می کشد! مشکل، 
بحران، تنش، تشنج، بن بست، مانع، دیوار، خود نظام جمهوری اسالمی

  است! 

=آیا اروپا عالوه بر نگرانی از خرابکاری های جمهوری اسالمی در منطقه و خلیج فارس، نگران وضعیت حقوق بشر در 
ایران نیز هست؟

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 :

جدایی سرمربی بلژیکی از تیم ملی 
قطعی شد

****
آمریکا دعوت ایران از تیم های 

کشتی آن کشور را رد کرد
****

فروش »ساعتی« صندلی های 
اتوبوس های تهران با مبلغ بیشتر! 
صندلی اتوبوس هم نصیب آنهایی 

می شود که پول بیشتری دارند!
در صفحه 1۰
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کشورهای اروپایی حاضر در توافق 
هسته ای همزمان نقش پلیس خوب 
و بد را در ارتباط با جمهوری اسالمی 
دوگانه ای  نقش  می کنند.  بازی 

با  روابط  پیچیدگی  از  حکایت  که 
و  دارد،  آمریکا  و  اسالمی  جمهوری 
فرزند دغدغه ها و نگرانی های متفاوت 
آن  عضو  کشور   ۲۹ و  اروپا  اتحادیه 
است. نگرانی اروپا از خروج جمهوری 

اسالمی از توافق هسته ای و بازگشت 
سریع این کشور به فعالیت های اتمی 
یکی  شک  بدون  نظامی،  اهداف  با 
کشورهای  دغدغه های  مهم ترین  از 
به  تنها  دغدغه  این  است.  اروپایی 

سیاست خالصه نمی شود، جغرافیا نیز 
در آن نقش مهمی را ایفا می کند.

قرار نيست »چيزی« باقی بماند
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اعتراضات سراسری آبان  9۸ در ایران 
پیام روشن »نخواستن نظام جمهوری 
ایرانی  میلیون ها  سوی  از  اسالمی« 
که  بطوری  رساند  نظام  گوش  به  را 
مانند  نخ نما شده  دیگر دستاویزهای 
»توطئه بیگانه« و »اقدامات دشمنان« 
این  انکار  برای  بدخواهان«  و »نقشه 
موج گسترده ی برخاسته از اراده ملی 

کارساز نیست.
نظام  علیه  نیان  یرا ا ملی  جنبش 
گلوله ها  وجود  با  حالی  در  سرکوبگر 
احضارها،  و  دستبند ها  و  باتوم ها  و 
ادامه  خود  راه  به  امیدوار  و  محکم 
می دهد که این بار مقامات جمهوری 
اسالمی به خوبی بوی الرحمان نظام 

را استشمام می کنند.
در این میان، اصالح طلبان که بیش از 
۲0 سال با  قمپز »گفتگوی تمدن ها« 
و عبارات بی پایه مانند »مردمساالری 
دینی« به بزک کردن نظام پرداختند، 
تا  اعتراضات سراسری دی ماه 96  از 
آبان ماه 9۸ این پیام مردم را شنیدند 
که »اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه 

ماجرا!«
عی  جتما ا ه  یگا پا ید  شد یزش  ر
مردم  که  حالی  در  اصالح طلبان 
کلیت نظام را نمی خواهند، و همچنین 
پیش  رو بودن انتخابات مجلس شورای 
شده  موجب  اسفند9۸  در  اسالمی 
است که این طیف نظام در پی تغییر 
به  مردم  توجه  جلب  برای  تاکتیک 

سوی خود باشند.

تٌف  روحانی،  دولت  از  نتقاد  ا
سرباالی اصالح طلبان!

اصالح طلب  چهره های  از  بسیاری 
نتقادی  ا مرحله ی   96 دی ماه  از 
در  را  روحانی  دولت  به  مواجهه  در 
اقتصاددانان  دستور کار قرار داده اند. 
اصالح طلبی که حضور دولت روحانی 
را راهگشا و آمدن رقبای او از جمله 
سیدابراهیم رئیسی را برابر با بدبختی 
و تحمیل فشار معیشتی به جامعه القا 
گروه هایی  نخستین  جزو  می کردند، 
درباره  نتقادی  ا زبان  که  هستند 
سیاست های نداشته ی دولت روحانی 

در حوزه اقتصاد به کار گرفته اند.
نمایندگان اصالح طلب مجلس شورای 
اسالمی نیز که با موج »تَکرار« وارد 
دولت  حامی  تا  بودند  شده  مجلس 
حسن روحانی باشند، در یک تقسیم 
دسته  دو  به  شده  سازماندهی   کار 

کارچاق کنی  برخی  شده اند:  تقسیم 
برعهده  را  مجلس  در  دولت  لوایح 
گرفتن  با  دیگر  عده ای  و  داشته اند 
ژست منتقد دولت، تالش می کردند 

پایگاه اجتماعی خود را حفظ کنند.
گذشته  ماه های  در  این  وجومد  با 
عملکرد دولت روحانی در حوزه های 
مختلف آنقدر منفی است که هر عقل 
توجیه  نمی تواند  بدون شک  سلیمی 
دولت  کارنامه  برای  عامه پسندی 

ارائه دهد.
حمایت تمام قد اصالح طلبان از حسن 
روحانی در دو دوره انتخابات ریاست 
جمهوری و پافشاری بر درست بودن 
این تصمیم، طی شش سال گذشته 
حتی موجب ریزش در میان نیروهای 

فعال اصالح طلب شده است.
اصالح طلبان  که  حالیست  در  این 
طی همه سال های گذشته در میان 
که  شعارهایی  و  ادعاها  و  انتقادها 
برای جلب توجه افکار عمومی انجام 
می دادند همواره مدافع نظام بودند و 
هیچوقت و در هیچ شرایطی یک گام 

جمهوری  نظام  چهارچوب  از  خارج 
اسالمی برنداشتند و تصور تنفس در 
را  اسالمی  نظام  بجز  دیگری  هوای 

حتی به خیال خود نیز راه نداده اند!
و   9۸ آبان  سراسری  اعتراضات  اما 
سرکوب شدید مردم به نقطه ی عطفی 
شد.  تبدیل  اصالح طلبان  برای  نیز 
شکل گیری  دقایق  نخستین  از  آنها 
کار  تقسیم  دوباره  آبان،  اعتراضات 
نزدیکتر  دولت  به  که  برخی  کردند؛ 
با  بود  چاق تر  دریافتی شان  رانت  و 
چون  کدواژه هایی  از  مکرر  استفاده 
و  غتشاشگر«  »ا نی طلب«،  ا یر »و
معترضان  درباره  »خشونت طلب« 
عمومی جامعه  کردند عصیان  تالش 
به  است  نظام  عملکرد  حاصل  که  را 
عنوان یک شورش سازماندهی شده 
توسط »دشمنان« نشان دهند و میان 
معترضان و خاموشان جامعه مرزبندی 
کنند تا بین مردم شکاف ایجاد شود. 
پیشتر  که  اصالح طلبانی  از  آندسته 
زبان  گرفتن  کار  به  کارکردشان  هم 
با برجسته  بود،  انتقادی درباره نظام 
کردن عبارت »مطالبات مردم« بدون 
اینکه نقدی بر اصل نظام وارد کنند 
را  نظام  از  بخش هایی  کردند  تالش 
قرار  نکوهش  مورد  و  کرده  سرزنش 

دهند!
در این میان اما اثرات و پیام جنبش 
آبان 9۸ آنقدر گسترده و روشن است 
که اتاق فکر اصالح طلبان پس از دو 
بازی  این  بساط  شد  مجبور  هفته 
لورفته را جمع کند و تاکتیک دیگری 
بیندیشد تا خیزش بزرگ مردمی را 

در جهت اهداف خود به کار بگیرد.
این تاکتیک وقتی جدی تر در دستور 
کار قرار گرفت که در اقدامی همزمان، 
کروبی  مهدی  و  موسوی  میرحسین 
سوپاپ های  به  که  خاتمی،  محمد  و 
اطمینان نظام معروفند، در پیام هایی 
جداگانه ژست دفاع از مردم به خود 
گرفتند و سرکوب معترضان را مورد 

انتقاد قرار دادند.
تن،  سه  این  پیام های  در  هرچند 
سرکوبگر  نظام  ارکان  به  وفاداری 
همین  اما  است  مستتر  معترضان 
دست  به  را  نظر  مورد  ابزار  پیام ها، 
کردند  تالش  آنها  داد.  اصالح طلبان 
روی  گسترده ای  تبلیغاتی  نور  ما
پیام های موسوی و کروبی و خاتمی 
بدهند. موسوی و کروبی در حالی از 
سوی آنها افراد »دلیر«، »شجاع« و »با 

درایت« و دلسوز مردم خطاب شدند 
که بسیاری از اصالح طلبان تا چند روز 
»ویرانی طلب«  را  مردم  همین  پیش 
»خشونت طلب«  و  »اغتشاشگر«  و 

می خواندند!

پروژه سازی به سبک اصالح طلبان
از شوک و رخوت  اصالح طلبان حاال 
پروژه  می کنند  تالش  و  آمده   بیرون 
ندازی  »برا ترفند  با  را  اصالحات 
از  اصالحات  عین  نظام«،  درون  از 
در  فعال  و  پرشور  »مشارکت  طریق 

انتخابات«، به جامعه قالب کنند!
تالش  کنون  تا   96 دی ماه  از  آنها 
کرده اند هر موضع و اقدامی از سوی 
مردم  حتی  و  اپوزیسیون  نیروهای 
معترض را »خشونت زا« اعالم کرده و 
»خشونت« را به عنوان ویژگی اصلی 
برجسته  آبان  سراسری  اعتراضات 
کنند آنهم در حالی که ابزار خشونت 
انحصاری در دست  بطور  و سرکوب 
آرام  همچنین  آنها  است!  حکومت 
آرام عبارت »اعتراضات کنترل شده« 

کرده اند.  برجسته  خود  بیان  در  را 
در  آنها  بازوی  نیز  رابطه  همین  در 
به  دوباره  اسالمی  شورای  مجلس 
جهت  نی  مکا تعیین  ی  برا تبلیغ 
برگزاری تجمعات و اعتراضات مردم 

پرداخته است.
با اینهمه، پیامدهای سنگین اعتراضات 
سراسری آبان برای جمهوری اسالمی 
آنقدر قابل توجه است که به سرعت 
سوی  از  محکم  ضربه ی  کرد  تالش 
مردم به مشروعیت پوسیده ی نظام را 
با اقداماتی سریع خنثی کند. نظامی 
از  حاال  نپذیرفته  را  خود  اصالح  که 
هم  فروپاشی،  هراس  و  استیصال 
پذیرفت موسوی و کروبی و خاتمی سر 
از الک بیرون آورده و شعارهای را در 
چهارچوب نظام تکرار کنند و هم به 
اصالح طلبان برای دستبرد به مفهوم 

»براندازی« میدان می دهد!

تالش برای به دست گرفتن سکان 
کشتی نظام

ضع  ا مو خی  بر  ، ل حا عین  ر  د
نها  آ می دهد  نشان  اصالح طلبان 
آگاهانه می خواهند اعتراضات  مردم 
»جمهوری  می زنند  فریاد  که  را 
به  نمیخوایم!«  نمیخوایم  اسالمی 
برخی مشکالت اقتصادی و معیشتی 
کاهش دهند و با هراس افکنی درباره 
از درون نظام  براندازی  هرج  و مرج، 
را به عنوان یک پتانسیل به معترضان 

قالب کنند!
تنها راهکاری که آنها برای این اقدام 
حل  راه  که  اینست  دارند  چنته  در 
مشکالت اقتصادی کشور را برقراری 
ارتباط با آمریکا اعالم می کنند تا به 
این ترتیب فشار اعتراضات اجتماعی 
را به سمت شخص علی خامنه ای که 
است،  مخالفت  رابطه  این  با  ظاهرا 
هدایت کرده و شاید با برجامی دیگر، 
تنفس  برای  تازه ای  فضای  بتوانند 

اقتصادی در نظام ایجاد کنند.
آنها در این اقدام بازی برد- بردی نیز 
با رقبای سیاسی خود به ویژه نیروهای 
تندرو راه خواهند انداخت چرا که در 
آنها برای حفظ نظام و  ازای خدمت 
براندازی،  جدی  خطر  کردن  خنثی 
شورای  مجلس  کرسی های  خواستار 
رانت  مسیر  تا  شد  خواهند  اسالمی 
نگه  باز  خود  برای  نیز  را  اقتصادی 

دارند.
شرایطی  در  می دانند  اصالح طلبان 

و  خشمگین  نظام  کل  از  مردم  که 
نظام  کشتی  از  خارج  آنها  متنفرند، 
تالش  پس  شد  خواهند  غرق  زودتر 
اعتراضات  از  استفاده  سوء  با  دارند 
دست  به  را  کشتی  سکان  مردم، 
و  کشتی  هدایت  برای  آنها  بگیرند! 
صخره ی  به  آن  اصابت  از  جلوگیری 
فروپاشی، ظاهرا روی کشاندن مردم 
پای صندوق رأی و خنثی کردن موج 
اعتراضات با »براندازی از درون نظام« 

حساب کرده اند.
اشتباه محاسباتی اصالح طلبان اما این 
است که هنوز برای خود و رهبرانشان 
اندکی محبوبیت قائل هستند و ظاهرا 
نمی دانند که چهار دهه سهیم بودن 
در رانت و و فساد و جنایت و خیانت 
علیه مردم، موقعیت آنها را که دودوزه 
بازی می کنند، در نزد مردم به اندازه ی 
اصولگرایان وخیم کرده است! اکنون 
»زمان انتخاب« فرا رسیده و آنها دیر 
یا زود باید بپذیرند که »دیگه تمومه 

ماجرا«!
روشنک آسترکی

با  اروپایی  از کشورهای  برخی  فاصله 
ایران در حدی است که اگر ادعاهای 
واقعیت  با  ایران  زمامداران  موشکی 
پیدا  تحقق  روزی  یا  باشند  منطبق 
کنند، می توانند جنوب اروپا را هدف 
قرار دهند. این تهدید اگر این موشک ها 
باشند و  اتمی  قادر به حمل کالهک 
ایران قادر به تولید بمب  هسته ای، حتا 
یک بمب هسته ای باشد، به کابوسی 
آن  تصور  که حتا  تبدیل خواهد شد 
نیز برای بسیاری از دولتمردان اروپایی 
خارج از تحمل به نظر می رسد. کابوسی 
که خواب بسیاری از کشورهای منطقه 
را نیز به کابوس تبدیل ساخته است. 
اروپایی ها معتقدند در موقعیت کنونی 
این  از  جلوگیری  برای  روش  بهترین 
آن،  انداختن  تعویق  به  یا  و  واقعیت 

وقت کشی است.

سیاست وقت کشی اروپا
یکی از ابزرار این وقت کشی، وعده ی 
یا  مالی  کار  و  ساز  کردن  اجرایی 
»اینستکس« است. بیانیه شش کشور 

اروپایی )بلژیک، دانمارک، فنالند، نروژ، 
سوئد و هلند( مبنی بر آمادگی پیوستن 
به »اینستکس« را باید در همین رابطه 
در نظر گرفت. این ساز و کار مالی که 
قرار بود دقیقا 1۲ ماه پیش، در دسامبر 
۲01۸، اجرایی شود، هنوز کوچکترین 
گامی برای اجرایش برداشته نشده است 
و بسیار بعید به نظر می رسد که بتواند 
از حد طرح عبور کند. اگر هم قدم به 
بگذارد، هرگز نخواهد  اجرایی  مرحله 
توانست حداقل خواست های جمهوری 
اسالمی را که فروش نفت و فرآورده های 

پتروشیمی است، پاسخگو باشد.
هیچ شرکت نفتی اروپایی حاضر نیست 
در شرایط کنونی از ایران حتا یک قطره 
قرار  حاشیه  در  ریسک  و  بخرد  نفت 
گرفتن در بازار    آمریکا را بپذیرد. ایتالیا 
و یونان که در مرحله اول تحریم های 
نفتی آمریکا از معافیت برخوردار بودند، 
در آن دوران نیر حتا یک قطره نفت 
البته  نخریدند.  اسالمی  جمهوری  از 
برای  اروپایی  کشور   6 این  آمادگی 
پیوستن به »اینستکس« هم مشروط 
از  اسالمی  جمهوری  عقب نشینی  به 
گام هایی است که در ماه های گذشته 
در جهت تعلیق تعهدات برجامی خود 
جهانگیری  اسحاق  است.  برداشته 
معاون اول حسن روحانی نیز به این 
واقعیت در روزهای گذشته اذعان کرد 
و در نشست »بیست و سومین سالروز 
ملی صادرات« خیلی روشن اعالم کرد 
که فشارهای تحریمی آمریکا در حدی 
تاثیرگذار بوده است که حتا کشورهای 
دوست و همسایه هم جرأت خرید نفت 

از جمهوری اسالمی را ندارند.

به  اسالمی  جمهوری  از  شکایت 
شورای امنیت

دسامبر   6 جمعه،  روز  که  اروپایی ها 
با چین،  ۲019، در وین در نشستی 
بالین  روسیه و جمهوری اسالمی، به 
توافق بی جان برجام شتافتند، چند روز 
قبل از آن در نامه ای خطاب به آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، 
پاسداران  سپاه  موشکی  برنامه های 
انقالب اسالمی را نقض قطعنامه ۲۲31 
خواندند و خواهان به بحث گذاشتن این 
مسئله در نشست ۲0 دسامبر شورای 
امنیت شدند. در یکی از بندهای این 
قطعنامه از جمهوری اسالمی خواسته 

با  مرتبط  فعالیت  هرگونه  است  شده 
توسعه سیستم های موشکی بالستیک 
را  هسته ای  کالهک  حمل  قابلیت  با 
متوقف سازد. به احتمال زیاد در نشست 
۲0 دسامبر شورای امنیت سازمان ملل، 
دو مورد دیگر از نقض قطعنامه های این 
نهاد توسط جمهوری اسالمی نیز در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.
اسالمی  جمهوری  امنیت  شورای 
و  جنگ افزار  حمل  و  فروش  از  را 
تسلیحات در خارج از مرزهایش منع 
گذشته  هفته  در  تنها  است.  کرده 
موشک های  ارسال  بر  مبنی  اخباری 
هدایت شونده برای حوثی های یمنی و 
انبار کردن موشک هایی با برد محدود 
در خاک عراق، در انباری که رسما به 
حشدالشعبی تعلق دارد، منتشر شد. 
نقض  حوثی ها  برای  موشک  ارسال 
سازمان  هست.  نیز  دیگری  قطعنامه 
ملل فروش و ارسال سالح و تسلیحات 
برای شورشیان یمنی را نیز غیرقانونی 
اگر اخباری که در  اعالم کرده است. 
تائید  شده اند  منتشر  مورد  دو  این 
نشست  در  اسالمی  جمهوری  شوند، 

آینده شورای امنیت در جایگاه متهم 
قرار خواهد گرفت.

موشکی  برنامه های  با  ارتباط  در 
جمهوری اسالمی، کشورهای اروپایی 
نیز  را  ماشه«  »مکانیسم  می توانند 
هسته ای  توافق  در  آنچه  اساس  بر 
آمده است، فعال کنند. بر اساس این 
امضاکنندگان  از  هرکدام  مکانیسم، 
برجام می توانند در صورت نقض آن و 

همچنین نقض قطعنامه ۲۲31 که به 
این توافق رسمیت بین المللی بخشیده 
است، خواهان ارسال مجدد پرونده به 
شورای امنیت بشوند. قرار گرفتن مجدد 
این پرونده در دستور کار شورای امنیت 
به معنای بازگشت خودکار قطعنامه های 
قبلی و تحریم های بین المللی است. به 
همین خاطر نیز جمهوری اسالمی پس 
از خروج آمریکا از توافق هسته ای به این 

مکانیسم متوسل نشد.

نی  با قر ن  ا یر ا م  د مر ش  خیز
اختالفات در غرب

اروپا  نقیض  و  ضد  رفتار  بررسی  در 
با جمهوری اسالمی، نمی توان برخی 
اختالف نظر ها بین دو سوی آتالنتیک، 
نداشت.  نظر  مد  را  آمریکا  و  اروپا  یا 
خروج  برای  آمریکا  یکجانبه  تصمیم 
کشورهای  با  رایزنی  بدون  برجام،  از 
کاخ  اقتصادی  سیاست های  اروپایی، 
سفید که محدودیت هایی برای واردات 
از اروپا را در بر می گیرد و همچنین 
اختالف نظر در ارتباط با سیاست های 

محیط زیست، بر روابط بین دو سوی 
آتالنتیک سایه انداخته اند. برای اروپا 
و  سفید  کاخ  تصمیمات  از  پیروی 
مستأجر آن بدون اینکه در مورد آنها 
رایزنی صورت گرفته باشد پذیرفتنی 
نیست. اروپا برای اثبات استقالل خود 
از متحد دیرینه اش، آمریکا، در بسیاری 
متفاوتی  سیاست  دارد  تالش  موارد 
اتخاذ کند. مورد ایران یکی از آنهاست. 
اگر در زمان ریاست جمهوری باراک 
ایران  در  معترضین  صدای  که  اوباما 
در سال ۸۸ را نخواست بشنود، اروپا 
از جنبش سبز حمایت کرد. امروز که 
کاخ سفید هر روز صحبت از حمایت از 
خیزش مردمی در ایران می کند، اروپا 
برای نشان دادن استقالل خود از این 

حرکت فاصله گرفته است!
حمایت  در  نیز  دیگری  عوامل  البته 
مردمی  خیزش  از  اروپا  محتاطانه 
دخیل  نیز  عراق  حتا  و  ایران  در 
جوزپه  همراهان  از  هستند. یکی 
ایتالیا در اجالس  کونته نخست وزیر 
بریتانیا  آتالنتیک که در  پیمان  اخیر 
برگزار شد، به کیهان لندن می گوید: 
»نگرانی ها از رفتار جمهوری اسالمی 
افزایش است. آنچه  روز به روز رو به 
در داخل ایران می گذرد، دخالت های 
ایران در سوریه، عراق، لبنان و یمن، 
حمایت های نظامی تهران از حماس و 
گروه های  از  و  غزه  در  اسالمی  جهاد 
پادشاهی  و  کویت  بحرین،  در  مشابه 
سعودی، از جمله مسائلی هستند که 
بدون استثنا در کلیه دیدارهای جانبی 
این نشست در دستور کار قرار داشتند.«

»صفر«های سرنوشت ساز
همین منبع در توجیه عدم محکومیت 
سرکوب شدید معترضین در جمهوری 
اسالمی از سوی کشورهای اروپایی به 
موقعیت  »در  می گوید:  لندن  کیهان 
به  وضعیتی  نمی خواهیم  ما  کنونی 
اسالمی  جمهوری  که  آید  وجود 
به  را  نه اش  بکارا خرا فعالیت های 
کشورهای عضو پیمان آتالنتیک )ناتو( 
امکان  از  ما  نگرانی  دهد.  گسترش 
گسترش فعالیت های خرابکارانه ایران 
در خاک کشورهایمان است و بر اساس 
امنیتی  سرویس های  که  اطالعاتی 
کشورهای اروپایی و آمریکا به دست 
آورده اند، جمهوری اسالمی ایران خود 
را آماده چنین عملیاتی می کند. وظیفه 

ما قبل از حمایت از خواست های بحق 
مردم ایران، حفاظت از امنیت و جان 

مردم کشورهایمان است.«
البته باید این مسئله را نیز در نظر داشت 
که تحریم اقتصاد ایران از جانب آمریکا 
که ۴0 سال است روابط تجاری قابل 
توجهی با جمهوری اسالمی ندارد، قابل 
مقایسه با روابط اقتصادی اروپا با این 
کشور نیست. یکی دیگر از نگرانی های 
اروپا همین است که در صورت تغییر 
شرایط در ایران، موقعیت اقتصادی را 
که مدیون غیبت آمریکاست، از دست 
بدهد. وزن این نگرانی چه بسا بیشتر 
از نگرانی های کشورهای اروپایی درباره 
نقض  و  معترضین  وحشیانه  سرکوب 
سیستماتیک حقوق اولیه شهروندان در 
جمهوری اسالمی باشد. چندی پیش 
یکی از فعالین حقوق بشر ایتالیایی با 
اندازه گیری  »واحد  تلخی  گفت:  طنز 
انسان ها  سرنوشت  بشر  حقوق  نقض 
نیست، بلکه صفرهای ارقام صادرات به 

کشور ناقض این حقوق است.«
احمد رأفت

نقش تازه اصالح طلبان:جمهوری اسالمی و نگرانی های اروپا
»براندازی از درون نظام!« =آیا اروپا عالوه بر نگرانی از خرابکاری های جمهوری اسالمی در منطقه و خلیج فارس، 

نگران وضعیت حقوق بشر در ایران نیز هست؟

از صفحه ۱
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حوثی های یمن مورد حمایت جمهوری اسالمی

توقیف یک کشتی حامل قطعات موشک های ایرانی 
برای حوثی های یمن

=منابع آگاه می گویند که 
می دهد  نشان  رویداد  این 
روند قاچاق اسلحه و ارسال 
غیرقانونی تجهیزات نظامی 
اسالمی  جمهوری  سوی  از 
به شورشیان حوثی در یمن 

همچنان ادامه دارد.
»یو  ناوشکن  =افسران 
شرمن«  فارست  اس  اس 
می گویند در حال گشت زنی 
بودند که متوجه حرکت یک 
که  می شوند  کوچک  لنج 
مشخصاتی  و  پرچم  هیچ 

نداشت.
آمریکا  دریایی  نیروی  ناو  یک 
محموله ای از قطعات موشک را که از ایران 
برای یمن ارسال شده بود ضبط کرد.

 ۳ چهارشنبه  آمریکایی،  مقام های 
یک  کردند  اعالم  آذر(،   1۳( دسامبر 
زیادی  مقادیر  حامل  کوچک  کشتی 
موشک های  به  مربوط  قطعات  از 
برای  که  ایرانی  هدایت شونده 
را  بود  شده  ارسال  یمن  شورشیان 

کشف و ضبط کرده اند.
نقل  به  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
آمریکایی نوشت کشتی  از یک مقام 
یادشده چهارشنبه گذشته در آب های 
نیروی  توسط  عرب  دریای  شمال 
دریایی آمریکا و یک تیم گارد ساحلی 

همراه آنها توقیف شد.
منابع آگاه می گویند که این رویداد 
و  اسلحه  قاچاق  روند  می دهد  نشان 
ارسال غیرقانونی تجهیزات نظامی به 
شورشیان حوثی در یمن همچنان از 

سوی جمهوری اسالمی ادامه دارد.
ناوشکن  افسران   ABC گزارش  به 
شرمن«  فارست  اس  اس  »یو 
بودند  گشت زنی  حال  در  می گویند 
کوچک  لنج  یک  حرکت  متوجه  که 
می شوند که هیچ پرچم و مشخصاتی 
و  می شود  متوقف  لنج  این  نداشت. 
که  شده  مشخص  ساحل  در  سپس 

قطعات  و  اسلحه  سنگینی  مقادیر 
موشک حمل می کرده است.

آب های  محدوده  عرب  دریای 
تا  عمان  کشور  شرقی  سواحل 
جمهوری  است.  سرخ  دریای  دهانه 
اسالمی ایران با وجود تحریم ها بارها 
را  متحد  ملل  سازمان  قطعنامه های 
زیر پا گذاشته و اقدام به انتقال سالح 

برای شبه نظامیان منطقه کرده است.
علی   1۳9۶ سال  دی ماه   19
حوثی ها  برای  سخنانی  در  خامنه ای 
و  مبارزین  گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز 
آنها  به  محاصره اند،  یمنی  مجاهدین 
می شد  اگر  رساند!  نمی شود  چیزی 
صد  موشک  یک  بجای  ما  رساند، 

موشک به آنها می دادیم!

اروپایی  کشور  =سه 
جمهوری  از  برجام  عضو 
دلیل  به  ایران  اسالمی 
قابلیت  با  موشک   ساخت 
حمل کالهک اتمی اعتراض 

کرده اند.
در  تایمز  =نیویورک 
منابع  از  نقل  به  گزارشی 
که  داده  گزارش  آمریکایی 
سوء  با  اسالمی  جمهوری 
ناآرامی  های  از  استفاده 
کشور  این  خاک  در  عراق 
انبار  بالستیک  موشک های 

کرده است.
ژورنال:  استریت  =وال 
حال  در  ترامپ  دولت 
بررسی طرح اعزام نیروهای 
بیشتر به خاورمیانه از جمله 
۱۴هزار نیروی نظامی به این 

منطقه است.
سخنگوی  فرح  =آلیسا 
رشته  یک  در  پنتاگون 
وال استریت  ادعای  توییت 

ژورنال را رد کرد.
سه کشور اروپایی هنوز عضو برجام 
ملل  سازمان  دبیرکل  به  نامه ای  در 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  از  متحد 
بالستیک  موشک های  توسعه  دلیل 
هسته ای  کالهک  حمل  توانایی  با 

اعتراض کرده اند.
در  سه  شهاب  موشک  آزمایش 
بیایان های مرکزی ایران توسط سپاه 

پاسداران انقالب اسالمی
نمایندگان  بلومبرگ  گزارش  به 
نامه ای  در  بریتانیا  و  آلمان  فرانسه، 
دبیرکل  گوترش  آنتونیو  به  مشترک 
ایران  اقدامات  گفته اند  ملل  سازمان 
بالستیک  موشک های  ساخت  برای 
مغایر  اتمی  توانایی حمل کالهک  با 

قطعنامه 22۳1 شورای امنیت است.
این قطعنامه که پس از توافق اتمی 
در سال 201۵ صادر شد و بر اساس 
آن ایران مشمول برخی محدودیت ها 
فعالیت  های  و  تسلیحاتی  زمینه  در 
تحریم های  مقابل  در  و  شد  اتمی 

بین المللی علیه ایران لغو شد.
از  اروپایی  کشور  سه  نمایندگان 
دبیرکل سازمان ملل خواسته اند تا در 
گزارش بعدی خود به شورای امنیت 
قطعنامه  اجرای  پیشرفت  مورد  در 
این سه کشور  نامه  22۳1، محتوای 

را نیز گزارش کند.
یک  به  اروپایی  کشورهای  نامه  در 
ویدئو اشاره شده که 22 آوریل سال 
2019 در رسانه های اجتماعی منتشر 

اعتراض سه کشور اروپایی به توسعه موشک  های بالستیک توسط جمهوری اسالمی؛

 سپاه پاسداران در عراق زرادخانه موشکی مخفی 
ایجاد کرده

آزمایش موشک شهاب سه در بیایان های مرکزی ایران توسط سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی

جدیدی  نوع  آزمایش  فیلم  این  شد. 
از موشک میان برد شهاب-۳ را نشان 
 MARV تجهیزات  دارای  که  می داد 
حمل  به  قادر  موشک ها  این  بود. 

کالهک هسته ای  هستند.
ملل،  سازمان  امنیت  شورای 
آذرماه(،   2۸( دسامبر   19 پنجشنبه 
اجرای قطعنامه  نحوه ی  در جلسه ای 
جلسه  در  کند.  بررسی  را   22۳1
از  آمریکا  خارجه  وزیر  گذشته،  سال 
اعضای شورا خواست که برنامه ایران 
حمل  به  قادر  موشک های  زمینه  در 

کالهک اتمی را تحریم کنند.
سازمان  دبیرکل  به  اروپایی  ها  نامه 
ملل از پیامدهای نقض تعهدات برجام 
با  است  اسالمی  جمهوری  توسط 
معتقدند  تحلیلگران  برخی  حال  این 
شرایط داخلی ایران به ویژه سرکوب 
گسترده اعتراضات و نقض حقوق بشر 
توسط رژیم ایران در کاهش مماشات 

اتحادیه اروپا با تهران بی  تاثیر نیست.
در دو ماه گذشته دست کم در سه 
ویژه  به  اروپایی  کشورهای  بیانیه 
فرانسه به حکومت ایران هشدار دادند 
که نقض برجام ممکن است به فعال 
شود  منجر  ماشه«  »مکانیسم  شدن 
تحریم  های  بازگشت  معنی  به  که 
قطعنامه  طبق  است.  ملل  سازمان 
ارجاع شکایت در مورد نقض   22۳1
به  می تواند  امنیت  شورای  به  برجام 
علیه  بین المللی  تحریم های  بازگشت 

جمهوری اسالمی ایران منجر شود.
در  موشکی  مخفی  زرادخانه 

خاک عراق
همزمان مقامات اطالعاتی و نظامی 
اساس گزارش های میدانی  بر  آمریکا 
گفته اند رژیم ایران با سوء استفاده از 
کشور  این  خاک  در  عراق  اعتراضات 
برای  زرادخانه مخفی  ایجاد  به  اقدام 
خود  کوتاه بُرد  بالستیک  موشک های 

کرده است.«
از  نقل  به  تایمز  نیویورک  روزنامه 
آمریکا  اطالعاتی  و  نظامی  مقامات 

می نویسد این کار بخشی از تالش های 
و  نفوذ  اعمال  برای  ایران  حکومت 
خاورمیانه  در  وحشت  و  رعب  ایجاد 

است.
دموکرات  نماینده  سولتکین  الیسا 
این  به  میشیگان  از  آمریکا  مجلس 
روزنامه گفته »کسی به اینکه در سال 
بالستیک  موشک های  ایران  گذشته 
خود را به عراق برده تا بتواند خشونت 
را در منطقه بگستراند به اندازه کافی 

توجه نمی کند.«
ایران  رژیم  نماینده،  این  گفته  به 
موقعیت  بهترین  را  عراق  در  آشوب 
برای سوء استفاده های خود دیده است.

این  به  آمریکا  امنیتی  مقام های 
روزنامه گفته اند این زرادخانه تهدیدی 
و  سعودی  عربستان  و  اسرائیل  برای 
دیگر متحدان آمریکا در منطقه است.

بارها  گذشته  سال های  یک  در 
سایت  های موشکی و انبار تسلیحاتی 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
هوایی  نیروی  توسط  عراق  و  سوریه 
جمله  از  شد.  بمباران  اسرائیل 
چندین  که  آذر  چهارشنبه شب 1۳ 
مقر سپاه در ابوکمال سوریه هدف این 

حمالت قرار گرفت.
اخبار ضد و نقیض در مورد تقویت 
منطقه در  آمریکا  نظامی  نیروی 

ژورنال  استریت  وال  روزنامه 
آذرماه(   1۴( دسامبر   ۵ پنجشنبه 
گزارش داد که دولت آمریکا در حال 
نظامی خود  بررسی گسترش حضور 

در خاورمیانه است.
بیش  افزایش  نوشت  روزنامه  این 
سخت  سایر  و  کشتی  فروند   10 از 
هزار   1۴ کنار  در  نظامی  افزارهای 
نیروی نظامی تازه در قالب این طرح 
گفته  به  که  است  بررسی  حال  در 
مقام  های آمریکایی برای مقابله با نفوذ 

ایران در خاورمیانه خواهد بود.
سخنگوی  فرح  آلیسا  اینهمه  با 
پنتاگون در یک رشته توییت ادعای 

وال استریت ژورنال را رد کرد.

برایان هوک

ایران  امور  در  آمریکا  ویژه  نماینده 
گفت:  هفته  این  شب  پنجشنبه 
که  داریم  دست  در  گزارش هایی 
و  امنیتی  نیروهای  می کند  ثابت 
جریان  در  اسالمی،  جمهوری  پلیس 
اعتراضات اخیر مردم علیه رژیم تهران 
بیش از هزار نفر از تظاهرکنندگان را 

کشته است.
برایان هوک که در یک جلسه خبری 
صحبت  کشور  آن  خارجه  وزارت  در 
می کرد به خبرنگاران گفت: اطالعاتی 
وابسته  نیروهای  که  داریم  اختیار  در 
به حکومت بیش از هزار نفر را به قتل 
رسانده و نزدیک به ٧ هزار تن را نیز 
دستگیر و زندانی کرده اند. وی تعداد 
مجروحان حمله نیروهای سپاه، بسیج و 
پلیس به مردم را نیز بسیار زیاد دانست.

بر  حاکم  رژیم  شد:  یادآور  هوک 
ایران پایگاهی در بین مردم آن کشور 
ندارد و تنها به لطف بازوی امنیتی و 

سرکوب، قدرت را حفظ کرده است.
پیامی  در  هم  پیشتر  هوک  برایان 
اخیر  اعتراضات  از  ایران  مردم  به 
که  بود  گفته  و  کرده   آنها  حمایت 
علیه  بیشتری  تحریم های  آمریکا 
اجرا  به  ایران  در  بشر  ناقضان حقوق 

خواهد گذاشت. وی ادامه داد: رهبران 
قانون  مواد  طبق  تهران  حکومت 
بیان  آزادی  از  حمایت  وعده  اساسی 
و مطبوعات را به مردم داده اند. قانون 
اساسی ایران هم بر آزادی گردهمایی 
صحه  عمومی  راهپیمایی های  و 
گذاشته و این امور از مواد حقوق بشر 

نیز قلمداد می شوند.
جمهوری  رژیم  کرد:  اضافه  او 
به  گذشته  سال  چهل  در  اسالمی 

تخلفات  مرتکب  وحشیانه ای  صورت 
بسیاری علیه مردم خود شده و آنان 
را از دسترسی به اینترنت باز داشته و 
غیرنظامیان بی گناه را به قتل رسانده 
است. ایاالت متحده اینگونه رفتارهای 
به شدت محکوم کرده  را  غیرانسانی 
و از تظاهرکنندگان حمایت می نماید.

کرده  تأکید  همچنین  هوک 
جمهوری  علیه  بیشتری  تحریم های 

اسالمی در راه است.

برایان هوک: رژیم ایران بیش از هزار نفر را در 
حوادث اخیر کشته است

دونالد ترامپ: آمریکا از مردم شجاع ایران که برای 
می کند؛  حمایت  می کنند  تظاهرات  خود  آزادی 

حسن روحانی: ترامپ تحریم ها را بردارد من ساعت بعد مالقات می کنم!

=رئیس جمهوری آمریکا 
ناتو:  نشست  حاشیه  در 
آنها اینترنت را قطع کردند 
اتفاقی  چه  آنجا  ندانیم  تا 
در  نفر  هزاران  می افتد. 
در حال حاضر کشته  ایران 

می شوند.
به  باید  =»جهان 
خشونت ها در ایران و کشتار 

معترضان توجه کند«.
=ترامپ در توییتی نوشت، 
ما در دستگاه دولت ترامپ از 
مردم ایران حمایت کرده ایم 
و همیشه هم خواهیم کرد!
یک  روحانی  =حسن 
ترامپ  اظهارات  از  بعد  روز 
بار دیگر بحث مذاکره را در 
همه  شدن  برداشته  صورت 

تحریم ها پیش کشید.
سه شنبه  آمریکا،  رئیس جمهوری 
حاشیه  در  آذرماه(،   1۳( دسامبر   ۳
شدت  درباره  لندن  در  ناتو  نشست 
سرکوب معترضان در ایران توسط رژیم 
در  »درست  گفت،  اسالمی  جمهوری 
همین لحظه که ما صحبت می کنیم، 
ایران در حال کشتن شاید هزاران نفر 

از مردم است.«
دونالد ترامپ با اشاره به قطع اینترنت 
در ایران گفت: »آنها اینترنت را قطع 
کردند تا ندانیم آنجا چه اتفاقی می افتد. 
حاضر  حال  در  ایران  در  نفر  هزاران 
شما  نمی دانم  واقعا  می شوند.  کشته 
خبرنگاران چطور وارد آنجا می شوید، 
است،  شما چطور  کار  نحوه  نمی دانم 
اما رسانه ها باید به آنجا ]ایران[ بروند 
این  موضوع  می گذرد.  چه  ببینند  و 

است که هزاران نفری که در ایران دارند 
کشته می شوند فقط معترض اند. اوضاع 
بدیست. شمار ]کشته شدگان[ باالست، 

که این واقعا بد است.«
به  پاسخ  در  ادامه،  در  ترامپ 
خبرنگاری که پرسید آیا آمریکا می تواند 
کار بیشتری انجام دهد گفت: »ترجیح 
بسیار  نگویم.  چیزی  فعال  می دهم 
می کنم  فکر  من  و  است  وحشتناک 
داشته  نظر  زیر  را  اوضاع  باید  جهان 
در  ایران  مردم  از  زیادی  تعداد  باشد. 
حال حاضر برای اعتراض کردن در حال 
کشته شدن هستند، فقط به این دلیل 

که اعتراض می کنند.«
پرسش این خبرنگار از ترامپ با یک 
حاشیه جنجالی در رسانه ها روبرو شد. 
او سوال را با مکث پاسخ داد و گفت 
»نه…«!»نه« خوراک رسانه هایی شد 
در  را  آن  شنیدن  آرزوی  احتماال  که 
آمریکا  بشنوند  که  می پروراندند  ذهن 
نمی خواهد در رابطه با اعتراضات مردم 
ایران حمایتی انجام دهد. اما ساعاتی 
توییتی  در  مشخص  و  دقیق  او  بعد 
نوشت: »ایاالت متحدە آمریکا از مردم 
خود  آزادی  برای  کە  ایران  شجاع 

می کند.  حمایت  می کنند  تظاهرات 
]از مردم  ترامپ  ما در دستگاه دولت 
همیشە  و  کردە ایم  حمایت  ایران[ 
از  بعد  روز  کرد!«یک  خواهیم  هم 
آمریکا،  رئیس جمهوری  موضع گیری 
حسن روحانی روز چهارشنبه 1۳ آذر 
در سخنانی به شرح آنچه حدود سه ماه 
پیش در حاشیه نشست سازمان ملل 
در نیویورک اتفاق افتاد پرداخت و گفت 
»ترامپ تحریم ها را بردارد من ساعت 

بعد مالقات می کنم!«
سخنانش  از  دیگری  بخش  در  او 
موضوع مالقات را جور دیگر بیان کرد و 
گفت »بالفاصله بعد از لغو تحریم ها سران 
با هم مالقات کنند.« 1+۵ می توانند 

از  جزئیاتی  به  همچنین  روحانی 
گفت  و  کرد  اشاره  آبان ماه  اعتراضات 
هیأتی سه نفره از وزیر کشور و وزیر 
رئیس  حقوقی  معاون  و  دادگستری 
در  آنچه  به  رسیدگی  برای  جمهور 
اعتراضات گذشت تشکیل داده است. 
از دو سال پیش  ادعا کرد گروهی  او 
برای اغتشاش برنامه ریزی کرده بودند 
و قرار بود در دی ماه و نزدیک انتخابات 
مجلس در اسفندماه دست به آشوب 
قیمت  شدن  گران  از  بعد  اما  بزنند 
بنزین اربابانشان دستور دادند به خیابان 

بریزند!
تعداد  به  اشاره ای  هیچ  روحانی 
کرد  ادعا  و  نکرد  کشته شدگان 
اغتشاشگران به مردم تیراندازی کردند!

در  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان 
بیانیه ای اعالم کرده است که مقامات 
را  معترضان  گسترده  سرکوب  ایران 
مخفی نگه داشته و از اعالم آمار دقیق 
می کنند.  خودداری  کشته  شدگان 
آخرین  در  بین الملل  عفو  سازمان 
اعتراضات  سرکوب  از  خود  گزارش 
مردم در آبان اعالم کرد حداقل 20۸ 

نفر کشته شده اند.
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بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتراضات 
سراسری آبان ۹۸

تمامی  و  ن  رگرا =کا
اقشار  کل  و  مزدبگیران 
تحت ستم جامعه به درست 
و  یافته اند  را  طریق خویش 
در پس این سرکوب ها و در 
ممکن  فرصت  نزدیک ترین 
و  خواست  پیگیری  به  باز 
شکلی  به  خویش  مطالبات 
قدرتمندتر دست خواهند زد.

بیانیه ای  در  کارگران  آزاد  اتحادیه 
را   9۸ آبان  سراسری  اعتراضات 
»اعتراضات قدرتمند مردمی« خوانده 
شکل  »خودجوش«  صورت  به  که 
است:  نوشته  اتحادیه  این  گرفت. 
تحت  سال ها  طی  در  که  »جمعیتی 
فشار های گسترده معیشتی و فقر و 
فالکت و بیکاری جانشان به لب رسیده 

بود به مقاومت جانانه ای دست زدند.«
در ادامه این بیانیه آمده است: »خشم 
جامعه نه تنها فرو نخوابیده بلکه هنوز از 
ترس شروع دوباره اعتراضات، اینترنت 
توسط  کشور  نقاط  از  بسیاری  در 
اپراتورهای اصلی متصل نگشته است.«
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

افزایش  اعالم  از  پس  ساعت  چند 
روز جمعه  در  بنزین  نرخ  برابری  سه 
۲۴ آبان، مردم در تعدادی از شهرهای 
کشور به خیابان ها آمدند و دست به 

اعتراض زدند.
روز شنبه ۲۵ آبان در ده ها شهر و در 
اقدامی خودجوش اما هماهنگ جمعیت 
گسترده ای با توقف خودروها در خیابان 
اقدام به راهبندان و سپس راهپیمایی 
و تظاهرات اعتراضی نمودند. از همان 
اعتراضات،  شروع  ابتدایی  لحظات 
نیروهای امنیتی و انتظامی که از روز 
حکومت  حالت  به  را  شهرها  گذشته 
نظامی درآورده بودند با یورش وحشیانه 
به مردم معترض دست به سرکوب و 
ضرب و شتم و کشتار مردم زدند و در 
مقابل، جمعیتی که در طی سال ها تحت 
و  فقر  و  معیشتی  گسترده  فشارهای 
فالکت و بیکاری جانشان به لب رسیده 

بود به مقاومت جانانه ای دست زدند.
شامل  که  مردمی  بزرگ  خیزش 
و  درآمد  اقشار کم  تمامی  و  کارگران 
رنجدیده جامعه می شد تمامی کشور 
را درنوردید و بیشتر از صد شهر را به 

صحنه اعتراض تبدیل نمود.
جنبش عظیم اعتراضی مردم ایران به 
خوبی دریافته بود که گران شدن بنزین 
از تحمیل گرانی و  آغاز دور جدیدی 

فقر و فالکت به اکثریت جامعه است.

نهادهای امنیتی از ترس گسترش و 
اقدام  از روز یکشنبه  اعتراضات  تداوم 
در  اینترنت  شبکه  سراسری  قطع  به 
کل کشور نموند تا از این طریق، هم 
ادامه  برای  مردم  شدن  هماهنگ  در 
حضور در خیابان ها خلل وارد کنند و 
هم کشتار و جنایات سُبعانه خویش را 

از چشم جهانیان پنهان دارند.
از چهار دهه قبل که روند مناسبات 
طبقاتی در ایران وارد دوره نوینی شد 
حاکمیت سرمایه داران با تعرض هر چه 
شدیدتر به طبقه کارگر و کل جامعه 
و سرکوب و اختناق تمام عیار، هر چه 
بیشتر به زیست و معیشت آحاد جامعه 
فالکتی  به  را  جامعه  و  کرده  تعدی 

عمومی کشانده است.
ما بارها گفته بودیم که طبقه کارگر 
و کل جنبش مطالباتی مردم ایران با 
مطالبات  و  خواست  از  انبوهی  حجم 
انباشت شده و عدم کوچکترین تحرکی 
از سوی حاکمیت برای برآورده شدن 
راهی  هیچ  مطالبات،  و  خواست  این 
ایجاد تغییراتی  جز دست بردن برای 
بنیادین و تغییر کل مناسبات موجود 
مقابل خود نمی بیند و با قدرتی عظیم 

به این امر مبادرت خواهد ورزید.
در چند ماه گذشته نیز اعالم کرده 
بودیم که تمامی دم و دستگاه سرکوب 
امنیتی  نهادهای  و  و سیستم قضایی 
فعالین  به  گسترده  تعرض  به  دست 
جنبش  و  اعتراضی  جنبش های 
کارگری زده اند تا از طریق دستگیری 
و پرونده سازی و به زندان افکندن آنها، 
پیشاروی  اجتماعی  تالطم  و  بحران 
خویش را راحت تر از سر بگذرانند. اما 
دیدیم که با تمامی سرکوب گسترده ی 
ماه های اخیر، مردم ایران قدرتمندترین 
اعتراضات دوره های گذشته را رقم زدند.

نهادهای  تالش  تمامی  به  توجه  با 
سرکوبگر دولتی، از کشتار معترضین 

=تمام گلوگاه های اقتصادی 
ایران را بسته اند.

با  را  خود  =مردم صورت 
سیلی سرخ نگه  می دارند.

رئیس  روحانی  حسن  اول  معاون 
آمریکا  اسال می  می گوید:  جمهوری 
به صفر  را  ما  نفت  نتوانسته صادرات 
دوست  کشورهای  حتی  ولی  برساند 
هم جرأت خرید نفت ایران را ندارند  و 
ما برای فروش نفت به روش های دیگر 

متوسل شده ایم.
اسحاق جهانگیری گفته: دو سال از 
ایران  علیه  آمریکا  دولت  فشار جدید 
 می گذرد. بعد از آنکه ما توافق برجام 
توسعه  برای  را  فضا  و  دادیم  انجام  را 
به  آمریکایی ها  نمودیم،  آماده  کشور 
بهانه تغییر رئیس جمهوری آن کشور 
به تمام توافق ها و برجام پشت پا زدند و 
با خروج از این پیمان، فشار بی سابقه ای 

بر ما وارد نمودند.
تصور  می کردند  آنها  داد:  ادامه  او 
اقتصاد ایران فرو  می پاشد و اعتراضات 
فروپاشی  به  تحریم ها  از  ناشی 
ایران  ارزی  تمامیت  حتی  و  اقتصاد 
روز  هر  پس  آن  از  و  منجر  می شود 
جمهوری  بر  آمریکایی ها  فشارهای 

اسال می شدیدتر شده است.
جهانگیری اضافه کرده: آمریکایی ها 
از  ما  صادراتی  محصوالت  مهمترین 
را شناسایی کردند  پتروشیمی   جمله 

معاون روحانی: حتی کشورهای دوست هم جرأت 
ندارند از ایران نفت بخرند

قرار  تحریم ها  لیست  در  را  آنها  و 
کشور  فوالد  محموله  حتی  و  داده اند 
خارج  از  آن  نیازهای  برخی  که  را 
تحریم  کرده اند.  تحریم  داده  می شود 
دریایی  نقل  و  کل شرکت های حمل 
که با ایران کار  می کنند، شرکت های 
بیمه که کشتی ها را بیمه  می کنند و 
همینطور کل نظام بانکی کشور را در 
فهرست تحریم قرار داده و در واقع تمام 
گلوگاه های فعالیت های اقتصادی ایران 
را در طول یکی دوسال اخیر بسته اند. 
اما به رغم تما می  این تحریم ها، ما روی 

پای خودمان ایستاده ایم!
آمریکا،  شد:  مدعی  همچنین  او 
عربستان  می خواهند  و  اسرائیل 
بزنند.  زمین  را  اسال می   جمهوری 

نفت  صادرات  که  بگویم  باید  ضمنا 
ارزی  درآمدهای  و  شده  کم  ایران 
پیدا  کاهش  نفت  فروش  از  حاصل 
از  بیش  امسال  ماه   ۸ در  ولی  کرده 
۸۸ میلیون تن کاال صادر شده است. 
درآمد  شده اند  باعث  صادرکنندگان 
باشیم. بطوری که در ۸  ارزی داشته 
ماه گذشته از نظر وزنی 1۶ درصد رشد 
صادراتی داشته ایم ولی از نظر ارزش ، 
صادراتمان کاهش داشته و دلیل آنهم 

تحریم هاست.
معاون رئیس جمهوری اسالمی رژیم 
صورت  مردم  روزها  این  شد:  یادآور 
خود را با سیلی سرخ نگه داشته اند و 
ما باید در برابر راهبرد آمریکا ، راهبرد 
تهیه  می کردیم زیرا آنچه که  می تواند 
دهد،  عبور  گردنه سخت  از  را  کشور 
و  است!  ملی  انسجام  و  اجماع  یک 
نباید دنبال فرصت طلبی و  هیچکس 
تسویه حساب باشد زیرا امروز ایران در 

خطر است!
جزو  که  روحانی  حسن  اول  معاون 
یاران قاسم سلیمان و »حلقه کرمان« 
او و رئیس  برادر  به شمار می رود که 
مالی  فسادهای  دلیل  به  جمهورش 
دارای پرونده های قضائی هستند، این 
حقیقت را نگفت که مسبب تحریم ها 
این  و  است  اسالمی  جمهوری  نظام 
و  آمریکا  سوی  از  نه  که  است  نظام 
ایران در  از سوی مردم  بلکه  اسرائیل 

خطر قرار گرفته است.

و شلیک مستقیم به مردم و به قتل 
رساندن تعداد زیادی از آنها تا گسیل 
نیروهای گارد ویژه به خیابان ها و قطع 
برقراری  راه  اصلی ترین  که  اینترنت 
ارتباط بین مردم برای اعتراضات  شان 
فرو  تنها  نه  جامعه  خشم  اما  بود، 
شروع  ترس  از  هنوز  بلکه  نخوابیده 
دوباره اعتراضات، اینترنت در بسیاری 
از نقاط کشور توسط اپراتورهای اصلی 

متصل نگشته است.
جامعه  که  غارتگرانی  و  چپاولگران 
ایران را به فالکت کشانده اند خواهند 
به  وادار  را  نمی توانند جامعه  که  دید 
عظیم  جنبش  و  نمایند  خودکشی 
علیه فقر و فالکت در امتداد اعتراضات 
بنیادین  تغییرات  ایجاد  قاطعانه  خود 
اجتماعی و اقتصادی را محقق خواهد 
ساخت و در دوره آتی جنبش کارگری 
جنبش  اصلی  ثقل  نقطه  عنوان  به 
به  ورود  با  ایران  در  مردمی  عظیم 
تسخیر  کنار  در  گسترده  اعتصابات 
را  کنونی  اجتماعی  توازن  خیابان ها 

دگرگون خواهد ساخت.
ضمن  ایران  کارگران  آزاد  اتحادیه 
ابراز همدردی با خانواده کشته شدگان 
آبان ماه، به مردم معترض درود می فرستد 
و اعالم می دارد که تنها راه برون رفت 
طبقه کارگر و کل جامعه از وضعیت 
مناسباتی  تغییر  کنونی،  فالکت بار 
جانبه  همه  بن بست  در  که  است 
خود این وضعیت را تداوم می بخشد.

کارگران و تمامی مزدبگیران و کل 
درست  به  جامعه  ستم  تحت  اقشار 
پس  در  و  یافته اند  را  خویش  طریق 
نزدیک ترین  در  و  سرکوب ها  این 
فرصت ممکن باز به پیگیری خواست و 
مطالبات خویش به شکلی قدرتمندتر 

دست خواهند زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران

آذرماه ۹۸

=در سوگ جواناِن وطن 
بودن، بخشی از ِمهر و از آداب 
ماست. ولی هدف ما باید این 
ایران  الله زارهای  که  باشد 
جواناِن  خون  از  نه  آینده، 
و  مادران  اشک  از  نه  وطن، 
بازماندگان، که از شادی و از 
برویند. هدف  آنها  استعداد 
ما دستیابی به چنین ایرانی 
چنین  به  دستیابی  و  است 
هدف واالیی به آمادگی مّلی 

و به آماده سازی نیاز دارد.
راه  در  بزرگ  =رویدادی 
است. نگاه ایران به شماست. 
نگاه معلم، نگاه کارگر، نگاه 
و  زن  جوان،  و  پیر  دهقان، 
مرد. دی رفت و آبان آمد. دی 
دیگری و آبانی دیگر می آید، 
خروشان تر،  گسترده تر، 
میهنی تر از گذشته. فروپاشی 
حکومت اسالمی قطعی است.
ابزارهای  =فراهم آوردِن 
رهبری  برای  مّلی  آمادگی 
 ، ر ا گذ ِن  ا ر و د سی  سیا
مسئولیِت همگی ماست. به 
لحظه ای  عنوان یک سرباز، 
سهم  دوش گرفتِن  به  برای 
خود در این کارستان ملی از 
پا نخواهم  نشست... هرچند 
به  باید  را  ابزارهای سیاسی 
دسِت تواناِی سیاستمدارانی 

دانا سپرد.
هم میهناِن مهربان و دالوِر من،

خیزِش دالورانه، میهنی و حق طلبانه ی 
زمستاِن  قعِر  در  دی ماه 9۶،  در  شما 
چهل ساله ی جهالت و فالکِت تحمیلی 
آن، سرفصل نوینی بود در تاریِخ معاصر 
ایران. نویدی که پایاِن شب سیه نزدیک 
است و سرزمین ما آبستن بهاری نو در 
عمِر پُر فراز و نشیبش. با خیزشی که به 
نمادین ترین شکلی از گوهرشاِد مشهد 
تحلیلی  چارچوب های  تمام  شد،  آغاز 
استخوان  پوکیده در هم  شکسته  شدند 
و چارچوبی نوین جایگزیِن تحلیل های 
در  تا  می رفت  دی ماه 9۶  شد.  عقیم 
تندبادی از خواسِت برحِقّ شما، طومار 
نظریه پردازاِن شکست و وکالی اهریمن 

را در هم  بپیچد.
کمتر از دو سال پس از آن خیزش 
را  همه چیزشان  که  تهیدستانی  ملی، 
ربوده اند، گام  به  گام با زنان و جوانان، 
بپا  شهرستان  و  شهر  و  کالن شهر  از 
بیافرینند.  نو  حماسه ای  تا  خاستند 
تهرانی به یاری شهرستانی رفت، ُکرد 
َمَدد  به  خوزستانی  آذری،  کمِک  به 
در  دیگر  بار  و  گیالنی…  و  شیرازی 
تاریِخ میهن، در سرزمین سیاه جامگان 
و خّرمدینان، بهزادان و بابکان، ایران در 
خیزشی سراسری، در ایستادگی اش در 
ملّی  قیام خود دوباره  با  برابر دشمن، 
تا  از کردستان  تا کران،  از کران  شد، 
خراسان، از شمال تا جنوب. ترسان و 
لرزان تر از همیشه، ضّحاک زمانه مرگ 
خود را در افق می بیند. بیِت فساد در 
میرغضب هایش  است.  فروپاشی  حال 
وحشت زده اند، دزدانش سراسیمه. گرفتار 
جهان،  در  منزوی  روان،  شن هاِی  در 
بیمناک تر  تبهکاران،  ایران،  در  منفور 
از همیشه اند. هیبِت کاذب نظامی که 
همه  چیزش را از دروغ ساخته  بود ، در 

کمتر از دو سال، لُخت و نمایان شد، 
طالِحی فاسق و ُعریان. دروغی که به 
نام مستضعفان از ایمان مردم پیراهِن 
عثمان دوخت و کشوری را غصب  کرد 
تا برای بقای خود، مستضعفان را به رگبار 
ببندد. آبان 9۸ ناقوس مرگ تبهکاران 
را چنان به صدا در آورده که طنیِن آن 
کماکان در چهارگوشه ی جهان به گوش  
می رسد. طنینی که بیش  از  پیش در 
پرسش  این  با  سیاستمداران  اذهان 
برای  می توان  چگونه  که  شده  همراه 
سقوط اجتناب ناپذیر جمهورِی اسالمی 

آماده  شد؟
هم میهناِن عزیزم،

چنین  در  پیش  ساِل  دو  از  کمتر 
در  دی ماه،  خیزش  از  پس  روزهایی، 
مدنی  جامعه ی  به  خطاب  سخنانی 
و  نزدیک بودن  بر  تأکید  ایران، ضمن 
اجتناب ناپذیربودِن روند سقوِط جمهوری 
اسالمی، یادآور شده  بودم که چشم انداز 
آن، ضرورت  از  و پس  نظام  فروپاشی 
نوین  اتوریته ی  یک  به  دادن  سازمان 
را بیش از هر زمان دیگری در برابر ما 
ایرانیان گذاشته  است: فروپاشی یک نظاِم 

سیاسی به آماده سازی نیاز دارد.
اتوریته ی  چنین  سیاسی  رهبری 
بازسازی شده ای است که می تواند گذار 
به یک نظام کارآمد را کم هزینه تر کند. 
تحت رهبری سیاسی همین اتوریته ی 
نوین است که می توان در دوران گذار به 
مطالبات جامعه ی مدنی رسیدگی کرد. 
»اِکوسیستم سیاسی مدرن و پایداری« 
که نزدیک به دو سال پیش به آن اشاره  
کرده  بودم، از دِل همین فرآیند و همین 
جامعه ی مدنی بر خواهد خاست. همانجا 
چنین  نبود  در  که  بودم  شده   یادآور 
سقوط  با  که  را  قدرتی  خالء  بدیلی، 
آمد،  خواهد  پدید  اسالمی  جمهوری 
نیروی دیگری پُر خواهد کرد؛ نیرویی 
گفته   بود.  نخواهد  مدنّیت  نگران  که 
بودم که »فرصت گران است و خطر در 
کمین« و بازسازی یک اتوریته ی ملی 
و ملی اندیش، »در هرج  و مرج ممکن  
نخواهد بود«. امروز، دو سالی پس از آن 
خیزش، تندباِد میهنی و مردمی آبان، 
ضرورت بازاندیشی و آماده سازی مردم 
و کشور برای فروپاشی نظام را دو چندان 
کرده چرا که فروپاشی حتمی است و باید 

برای آن آماده  شد.
برابر  »در  دیروز،  از  بیش  امروز 
داریم:  قرار  سهمگین«  دوگانه ای 
دوگانه ی بقا یا انقراض. مسئولیت ملی 
و تاریخی هر یک از ما در این بزنگاه 
تشخیص  با  که  است  این  دوران ساز 
درست شاخص های انسانی و گفتمانی 
نیرویی که بتواند به چنین اتوریته ای 
شکل  بدهد، راه را برای بازسازی کشور 
در چارچوب مدنّیتی نوین هموار کنیم.

هم میهنانم،
در سوگ جواناِن وطن بودن، بخشی از 
ِمهر و از آداب ماست. ولی هدف ما باید 
این باشد که الله زارهای ایران آینده، نه 
از خون جواناِن وطن، نه از اشک مادران 
و بازماندگان، که از شادی و از استعداد 
آنها برویند. هدف ما دستیابی به چنین 
ایرانی است و دستیابی به چنین هدف 
واالیی به آمادگی ملّی و به آماده سازی 

نیاز دارد.
هم میهنانم،

بازسازی اتوریته ی سیاسی نوین برای 
از هم اکنون  باید  فرآینِد گذار  رهبری 
سیاسی  رهبری  همین  شود.  آغاز 
است که سرانجام کشور را برای گذار 
مبتنی  اقتصادی،  و  سیاسی  حقوقی، 
اسالمی  حکومت  از  رأی،  صندوق  بر 
ایرانی، آماده  خواهد کرد.  به حکومت 

بیانیه شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت خیزش آبان ماه ۹۸:

 فروپاشی حتمی است و باید برای آن آماده شد

کارستانی از این دست به یاری بهترین 
فرزندان و استعدادهای ایرانی نیاز دارد؛ 
تا  گرفته  سیاسی  و  مدنی  فعاالِن  از 
سطوح لشکری و کشوری. لشکری، چرا 
که گذار کم هزینه به مدنّیت نوینی که 
خواست ماست، در ارتباط ارگانیک با 
یگان های نیروهای مسلح ایران و زیر نظر 
و نظارت رهبری سیاسی عملی  خواهد 
شد. کشوری، چرا که همکاری بدنه ی 
اداری کشور چنین روندی را تسریع و 
تسهیل خواهد کرد. هرچه کم هزینه تر 
به  اسالمی  حکومت  از  گذار  کردِن 
حکومت ایرانی، ابزارهای خودش را نیاز 
دارد. مسئولیت من، تالش برای فراهم  
آوردن چنین ابزارهایی است… هرچند 
ابزارهای سیاسی را باید به دست توانای 

سیاستمدارانی دانا سپرد.
شکل دادن به چنین ارتباطاتی است 
که از سوِی دیگر، تکلیف مردم و بدنه ی 
لشکری و کشوری را از یکسو، با سران 
سپاهی  کرد.  خواهد  مشخص   نظام 
باشد،  ایران  پاسدار  که  است  مردمی 
نه پاسدار انقالبی که از شصت  میلیون 
سپاهی  ساخته!  مستضعف  ایرانی، 
باشد،  مردم  پاسدار  که  است  مردمی 
فساد حق  فاسد.  و  محض  اقلیتی  نه 
نیست؛ کریه ترین صورِت باطل است. 
پاسدار حق  که  است  مردمی  سپاهی 

باشد، نه باطل.
با  ارگانیک  ارتباطات  سازماندهِی 
که،  است  کشوری  و  لشکری  بدنه ی 
تکرار می کنم، تکلیف مردم را با سران 
و مدیران و فرماندهان مشخص  خواهد 
کرد: آنها که با ما نیستند، بر ما خواهند 

بود!
میان فرقه و مردم، یک ایران فاصله 
است. فاصله ای که با ِمهر و با دالوری 
ایرانی، از خاکریزهای جنوب گرفته تا 
کِف خیابان های تهران و مشهد، گلگون 
شده. باید از هم اکنون تکلیف فرقه ی 
حاکم و بیِت آن را از ساختارهای متعارف 
کشورداری و دولت متمایز کرد. که فردا 
پذیرفته   عذری  هیچ  دولت  سراِن  از 
دولت،  مدیراِن  و  سران  شد:  نخواهد 
بیِت  منویّاِت  مجرِی  و  تدارکاتچی  یا 

فسادند، یا مدافع حّق مردم.
هم میهنانم،

سیاستمداران، فرهنگیان، هنرمندان، 
اساتید و وکالی محترم،

سربازان، خلبانان، تکاوران و فرماندهان 
نیروهای مسلِح ایران،

رویدادی بزرگ در راه است. نگاه ایران 
به شماست. نگاه معلم، نگاه کارگر، نگاه 
دی  مرد.  و  زن  جوان،  و  پیر  دهقان، 
آبانی  و  آبان آمد. دی دیگری  و  رفت 
خروشان تر،  گسترده تر،  می آید،  دیگر 
میهنی تر از گذشته. فروپاشی حکومت 
اسالمی قطعی است. آمادگی برای آن، 
یک ضرورت حیاتی ست. بیایید تا دست  
ایران اندیش  سیاستمداراِن  دست  در 
و نخبگاِن مدنی و فرهنگی و صنفی، 
آمادگِی ملی الزم را فراهم  آوریم و از دل 
فروپاشی ظلم، ایرانی با مدنّیتی نوین بر 

پایه ی نظِم شهروندی بنا کنیم.
هم میهنانم،

ملّی  آمادگی  ابزارهای  فراهم آوردِن 
گذار،  دوراِن  سیاسی  رهبری  برای 
مسئولیِت همگی ماست. به عنوان یک 
دوش گرفتِن  به  برای  لحظه ای  سرباز، 
سهم خود در این کارستان ملی از پا 
ابزارهای  هرچند  نشست…  نخواهم  
ناِی  توا دسِت  به  باید  را  سیاسی 

سیاستمدارانی دانا سپرد.
جاوید ایران!

رضا پهلوی
آذر ۱۳۹۸
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

از  که  طائرپور  =فرشته 
سینماگران نزدیک به دولت 
اعضای  از  و  روحانی  حسن 
کمیته های سانسور آثار هنری 
نیز بوده، گفت که »کل کسانی 
که از فعالیت های فرهنگی 
اعم از سینما و تئاتر و دیگر 
قابل  درآمدهای  ها  حوزه 
توجه دارند تعدادشان به ۲۰ 
نفر هم نمی رسد ولی از طرف 
دیگر 5هزار نفری داریم که 
هر 5 سال یک بار فرصت کار 
در  آنها  از  بسیاری  و  دارند 
درآمدشان  سال  یک  طول 
تنها ۳ میلیون تومان است!«

هنرمندان  مالیاتی  معافیت  تمدید 
رئیس  دستور  با   99 سال  بودجه  در 
سازمان برنامه و بودجه، با واکنش های 
منفی حتی از سوی برخی سینماگران 
مواجه شده است. برخی این معافیت را 
باج و حق  سکوت دولت به سینماگران 
و  می دانند  رو  پیش   انتخابات  برای 
برخی بر این باورند که عده ی اندکی 
از اهالی سینما درآمد هنگفت دارند و 

باقی حتی حساب بانکی هم ندارند!
هنرمندان  مالیاتی  معافیت  تمدید 
رئیس  دستور  با   99 سال  بودجه  در 
منتقدان  بودجه  و  برنامه  سازمان 
بسیاری از جمله در میان سینماگران 
داشته که تنور تعداد انگشت شماری از 
سینماگران را داغ توصیف می کنند و 
سینماگران  از  دیگر  برخی  می گویند 

حتی فاقد یک کارت بانکی هستند!
هنرمندان  مالیات  موضوع  طرح 
نداشت  هرچه   ،99 سال  بودجه  در 
کنونی  شرایط  طرح  با  دست کم  ولی 
بطور  را  موضوع  این  سینماگران، 
ایران  سینمای  که  داد  نشان  رسمی 
تحت انحصار بودجه ی نفت و رانت، نه 
در باالی پرتگاه که در میانه ی مسیر 

سقوط است.
از ۲5۰ دفتر تولید فیلم، فقط ۱۰ 

دفتر فعالیت دارند
سینما  تهیه کننده  شایسته  مرتضی 
می گوید »از 2۵0 دفتر تولید در حال 
حاضر تنها 10 دفتر فعالیت دارد و از ۳۵ 
دفتر پخش نیز تنها ۵ دفتر پخش فعال 
داریم، در این شرایط قرار است از چه 
چیز این سینما مالیات گرفته شود؟«

با  سرمایه گذاران  اساسا  که  گفته  او 
انگیزه معافیت مالیاتی به سینما می آیند 
و اگر نباشد کال سرمایه گذاری نمی کنند.

سینماهای  فعالیت  تهیه کننده  این 
کشور را انگشت شمار دانسته و گفته 
که »در میان سالن های سینمایی و 
پردیس ها تنها چهار پردیس سینمایی 
مانند  بقیه سینماها  و  سود می دهند 
فلسطین،  قدس،  آفریقا،  عصرجدید، 
مرکزی،  بهمن،  مرکزی،  پارس، 
می دهند!« ضرر  تماما  و…  شکوفه 
اولتیماتوم  که  کسانی  ۹۲درصد 
مالیاتی گرفتند، اصال کارت بانکی 

ندارند!
»مدیر  می گوید:  شایسته  مرتضی 
اعالم  صراحتا  مالیاتی  امور  سازمان 
کردند که 92درصد آنهایی که بهشان 
اولتیمام داده بودیم که برای پرداخت 
کارت  اصال  کنند  مراجعه  مالیات 
خانواده  با  را  این  حاال  ندارند!  بانکی 

دولت سوپراستارها و تعزیه خوان ها را در یک رده  
مالیاتی قرار می دهد!

سینما مقایسه کنید که همه چیزشان 
ساخت  هزینه  تا  فیلم ها  فروش  از 

فیلم شان مشخص است.«
عمر  یک  دارای  را  هنرمندان  وی 
مفید خواند و گفت: »عمر مفید اهالی 
سینما از بازیگر و کارگردان گرفته تا 
تهیه کننده و دیگر عوامل بسیار کوتاه 
است و سوپراستارهای امروز هم بعد از 
چند سال مانند ستاره های دهه شصت 
بیکار می شوند و دیگر کسی به آنها کار 
نمی دهد به همین خاطر به نظرم نه 
تنها باید معافیت های مالیاتی به قوت 
ارزش  بر  مالیات  که  بماند  باقی  خود 

افزوده هم باید برداشته شود!«
منیژه حکمت تهیه کننده و کارگردان 
مالیاتی  لغو  تمدید  به  نیز  سینما 
هنرمندان توسط دولت انتقاد کرده و 
آن را اگر »باج انتخاباتی« نباشد، یک 

»بدسلیقگی« خوانده است.
درباره  یادداشتی  در  حکمت  منیژه 
هنرمندان  مالیاتی  معافیت  تمدید 
هنرمندان  مالیات  »بخشودن  نوشت: 
اگر باج انتخاباتی به یکی از گروه های 
نشانه  مسلما  نباشد،  جامعه  مرجع 
سردرگمی و عدم شناخت از هدف و 
کارکرد مالیات است و اعالم آن در این 
زمان و در این شرایط وخیم اقتصادی، 

نهایت بدسلیقگی است.«
که  گفت  سینما  تهیه کننده  این 
در  همفکرانش  باقی  مثل  نوبخت 
کردن  فکر  حوصله  و  »وقت  دولت 
و  خلق الساعه  راه حل های  عواقب  به 
نبوغ آمیزشان را ندارند« و »ساده ترین 

راه را برگزیده اند.«
معافیت  تمدید  هنگفت  سود 
مالیاتی هنرمندان به جیب صاحبان 

دستمزدهای میلیاردی می رود
وی تمدید معافیت مالیاتی هنرمندان 
به  درآمدهای  کاسه کردن  »یک  را 
برای  واحد  حکم  و  ناهمگون  شدت 
چنین  »این  نتیجه  و  خواند  آنان« 
شکاف  »افزایش  را  بخشش«  و  بذل 
طبقاتی و فقیرتر شدن اقشار کم درآمد 
عرصه هنر« و رفتن »سود هنگفت اش 
صاحبان  همان  جیب  به  مستقیماً 
دستمزدهای میلیاردی و سرمایه های 

ناسالم« دانست.
هنرمندان  مالیات  تداوم  منتقدان 
بن  تا  که  سینمایی  باورند  این  بر 
قرار  رانت خواران  نفوذ  تحت  دندان 
دارد و ابزاری برای پولشویی نهادها و 
شرکت های بانفوذ است، با این قانون 
آنها را پروارتر می کند و بیش از پیش به 

قدرت آنان در سینما می انجامد.
حق سکوت دولت به هنرمندان 

در آستانه انتخابات
حتی برخی در شبکه های اجتماعی 
می گویند این لغو معافیت مالیاتی حق  
هنرمندان  به  روحانی  دولت  سکوت 
است تا برای شرکت مردم در انتخابات 
پیش  روی مجلس شورای اسالمی اگر 
هم برایش تبلیغ نمی کنند، دست کم 
موضع منفی نگیرند یا سکوت کنند. 
هرچند این نکته را مد نظر قرار نداده اند 
که اعتبار کنونی همین هنرمندان در 
ترغیب و هدایت سیاسی و اجتماعی 
مردم، اکنون نیز زیر یک عالمت سوال 
بزرگ قرار دارد و از درجه اعتبار ساقط 

شده است!
از دیگرسو اما موافقان تداوم معافیت 
که  می گویند  هنرمندان  مالیاتی 
ادامه در صفحه ۱۷رانت خواران و برخورداران از دستمزدهای 

میلیاردی و نجومی، تعداد اندک و اتفاقا 
شناخته شده در بستر سینما و هنرهای 
افرادی  تجسمی هستند. هنرمندان و 
از جامعه هنری که درآمد هنگفتی از 
مشکوک  پروژه های  در  مشارکت شان 
به  خانگی  نمایش  شبکه   و  سینمایی 
خود  هنری  آثار  یا  و  می آورند  دست 
با  خارجی  و  داخلی  حراج های  در  را 
می رسانند،  فروش  به  باال  بسیار  ارقام 
می گیرند. جای  فهرست  یک  در 
تحریم صدا و سیما، نه به دلیل 
دلیل  به  بلکه   ۹۸ آبان  کشتار 

»توهین« به واژه »سلبریتی«!
در این بین، صداوسیمای جمهوری 
اسالمی شمشیر را برای سلبریتی ها و 
از رو بسته و بطور رسمی  هنرمندان 
لغو مالیات هنرمندان را باج دولت به 

هنرمندان دانسته است.
قرار دادن  انتقادات و خطاب  شدت 
چون  عناوینی  با  هنرمندان  این 
موجب  »دولبریتی«،  و  »سه لبریتی« 
شیال  چون  آنان  از  تعدادی  خشم 
بازیگر شد  اشکان خطیبی  و  خداداد 
تا آنجا که خداداد اعالم کرد که دیگر 
در هیچ پروژه ی تلویزیونی ایفای نقش 

نمی کند.
کشتار  از  پس  که  اینجاست  جالب 
گسترده ی مردم در آبان ماه و خبرهای 
در  کشتار  این  از  هنوز  که  فجیعی 
می رسد،  گوش  به  مختلف  شهرهای 
اعالم  هنرمندان،  این  از  هیچیک 
نکردند که با سیستم و تلویزیون دیگر 
اینکه  از  اما  نمی کنند! حاال  همکاری 
»دولبریتی«  و  »سه لبریتی«  آنها  به 

بگویند، خشمگین شده اند!
برخی  سوی  از  ادعا  اینهمه 
در  »هنرمندان«  و  »سلبریتی«ها 
حالیست که هنرمندان در ایران، تنها 
به یک قشر خاص و برخوردار از مواهب 
نمایش محدود نمی شوند بلکه یک زن 
روستایی در سیستان و بلوچستان که 
با تولید صنایع دستی مخارج زندگی 
تأمین  را  خانواده اش  اعضای  و  خود 
و درمانی و  بیمه شغلی  از  و  می کند 
خدمات دیگر نیز برخوردار نیست و تا 
زمانی که سالمت جسمی دارد، مجبور 
به تولید است، درآمد چندانی هم ندارد 
تا بتواند 20درصد مالیات آن را هم به 

دولت پرداخت کند.
هنرمندان  مالیاتی  بسترهای 

نامشخص است
نامشخص  از سوی دیگر، بسترهای 
مالیاتی هنرمندان نیز مزید برعلت شده 
و درآمد یک هنرمند از درآمد حاصل 
از فروش مثال یک اثر هنری تفکیک 
کاری  و  ساز  همچنین،  نمی شود. 
برای ثبت دخل و خرج تولید یک اثر 
هنری وجود ندارد. ضمن اینکه میزان 
درآمد حاصل از فروش یک اثر هنری 
پروژه های  که  کمک هزینه هایی  و 
هنری از دولت یا دیگر نهادها دریافت 

می کنند، نیز هرگز شفاف نبوده است.
با اینکه هنر در ایران به واسطه نفوذ 
اساسا  مویرگ هایش،  در  حکومت 
بدون سوبسید و حمایت امکان حیات 
ندارد ولی اگر کمی از سطح به عمق 
ایران  هنر  و  سینما  مناسبات  درون 
نگاهی بیندازیم، هنرمندان جزو قشر 
کم درآمد جامعه به شمار می آیند و به 
معنای کلی واژه تجارت، محصوالتشان 

در بازار خریداری ندارد.

سریال  در  کریمی  =بازی 
ناپلئون«  معروف »دائی جان 
در  تقوایی  ناصر  ساخته 
از  یکی  جان«  »آقا  نقش 
بازی های  خاطره انگیزترین 

اوست.
=نصرت کریمی در بسیاری از 
ساخته هایش خرافات نخ نمای 
دینی و سنتی جامعه را با زبان 
طنز مورد انتقاد قرار می داد به 
همین دلیل از طرف مذهبیون 
مورد حمله قرار می گرفت و پس 

از انقالب بایکوت شد.
بازیگر،  کارگردان،  کریمی  نصرت 
عروسک گردان،  عروسک،  طراح  
گریمور و انیماتور پیشکسوت در 9۵ 

سالگی بر اثر کهولت درگذشت.
او متولد اول دی 1۳0۳ در تهران بود 
و از دوران دبستان با تئاتر »روحوضی« 

آشنا شد.
سال   1۷ که  زمانی  سال 1۳20  از 
داشت در تئاتر های تهران، هنر، فرهنگ، 
فردوسی و سعدی به عنوان گریمور، 
و  می کرد  فعالیت  کارگردان  و  بازیگر 
داد. ادامه  کار  این  به  سال 1۳۳1  تا 

تحصیالت  برای  سال  همین  در 
ایتالیا  در  سال  یک  و  شد  اروپا  عازم 
و  پرداخت  سینما  و  تئاتر  مطالعه  به 
فعالیت سینمایی را نیز در ایتالیا و با 
کارآموزی در فیلم »ایستگاه مرکزی« 
کرد.  شروع  ویتوریودسیکا  ساخته 
سپس عازم چکسلواکی شد و دوره پنج 
ساله ی دانشکده ی سینمای پراگ را در 

نصرت کریمی فیلمساز منتقد خرافات دینی درگذشت
رشته ی کارگردانی سینما و تلویزیون 
دوره ی  یک  سپس  برد.  پایان  به 
تخصصی فیلم های عروسکی را گذراند 
بازگشت،  ایران  به   1۳۴۳ سال  در  و 
و  استخدام  هنر  و  فرهنگ  وزارت  در 
نقاشی متحرک شد،  متصدی کارگاه 
در آن دوران حدود ده فیلم کارتونی- 

عروسکی کوتاه ساخت.
در  وی  خطیبی،  فیروزه  گفته  به 
شانزده سالگی با خواندن پیش پرده های 
پیش پرده  جمله  از  خطیبی  پرویز 
در  زنانه  لباس  با  وری«  پیشه  »قیام 
صحنه ی  به  پا  ربابه«  »حاجی  نقش 
تئاتر می گذارد. او بعدها با گروه تئاتر 
کارگران  اعتراضات  در  »خیرخواه« 
نفت آبادان علیه استعمار شرکت نفت 
انگلیس شرکت می کند و روی صحنه 
پیش پرده »اگر صاحب تویی میخوام 
نباشی« از ساخته های پرویز خطیبی 
را از زبان کارگران و خطاب به رؤسای 

انگلیسی می خواند.
در  هم  تألیفاتی  کریمی  نصرت 
جمله:  از  دارد  مختلف  حوزه  های 
 1۶« کتاب  و  برون«  و  »درون  کتاب 

نمایشنامه ی تلویزیونی«.
او همچنین طی سال های ۴۴ -۵9 به 
تدریس کارگردانی فیلم های انیمیشن، 
بیان، بازیگری، گریم و تئاتر عروسکی 
دراماتیک  هنرهای  دانشکده ی  در 
تدریس  به   ۵2 - سال های ۴۸  در  و 
مبانی گریم در دانشکده هنرهای زیبا 
و در سال ۵2 تدریس درام نویسی در 
دانشکده روزنامه نگاران مؤسسه کیهان 
این  فعالیت های  جمله  پرداخت.از 
هنرمند طی سال ۴۴ تا ۸0 ، طراحی 
و ساخت آگهی های تلویزیونی با شیوه 

فلج  هوا،  آلودگی  جمله  از  عروسکی 
اطفال و صرفه جویی آب بوده است.

فعالیت در سینمای  نصرت کریمی 
با   1۳۴۴ سال  از  را  ایران  حرفه ای 
مشاور  عنوان  به  روشن«  »افق  فیلم 

کارگردان و نویسنده آغاز کرد.
نصرت کریمی  که  فیلم هایی  برخی 
نویسنده،  عنوان  به  عموما  آن ها  در 
کارگردان و بازیگر حضور داشته است 
 ،1۳۵0 »درشکه چی«  از:  عبارتند 
»محلل« 1۳۵0، »تختخواب سه نفره« 

1۳۵1 و »خانه خراب« 1۳۵۴.
از  بسیاری  در  کریمی  نصرت 
ساخته هایش خرافات نخ نمای دینی و 
سنتی جامعه را با زبان طنز مورد انتقاد 
طرف  از  دلیل  همین  به  می داد  قرار 
مذهبیون مورد حمله قرار می گرفت، تا 
جایی که پس از انقالب سال ۵۷ او را 

بایکوت کردند.
معروف  سریال  در  کریمی  بازی 
ناصر  ساخته  ناپلئون«  »دائی جان 
از  یکی  جان«  »آقا  نقش  در  تقوایی 

خاطره انگیزترین بازی های اوست.

دادسرای فرهنگ 
و رسانه به مهناز 
افشار یک ماه 
مهلت داد به 
کشور بازگردد!

عبدالصمد  که  =آنگونه 
فع  مدا وکیل  خرمشاهی 
گفته  ایسنا  به  افشار  مهناز 
به  وارده  اتهامات  است، 
سوی  از  سینما  بازیگر  این 
شعبه ی ۴ دادسرای فرهنگ 
و رسانه، »تبلیغ علیه نظام«، 
عفت  کردن  »جریحه دار 
اکاذیب«  »نشر  و  عمومی« 

اعالم شده است.
وکیل مدافع مهناز افشار بازیگر سینما 
و  فرهنگ  دادسرای  بازپرس  می گوید 
رسانه اعالم کرده که پرونده این بازیگر 
تحت  ماهه  یک  احتیاطی  وقت  »در 
به  ایشان  چنانچه  و  بود  خواهد  نظر 
بازپرسی مراجعه نکند، ناگزیر به صدور 
حالی   است.«در  او  برای  مناسب  قرار 
که مهناز افشار بازیگر سینما با انتشار 
تصویری در کنار ابی )ابراهیم حامدی( 
و آرش خوانندگان شناخته شده ایرانی 

شایعاتی مبنی بر همکاری اش در شوی 
استعدادیابی پرشیاز گات تلنت را تایید 
کرد، حاال وکیل مدافع وی می گوید، 
رسانه ،  و  فرهنگ  دادسرای  بازپرس 
مهلت یک ماهه برای بازگشت او به ایران 
تعیین کرده است.آنگونه که عبدالصمد 
افشار  مهناز  مدافع  وکیل  خرمشاهی 
به ایسنا گفته است، اتهامات وارده به 
این بازیگر سینما از سوی شعبه ی ۴ 
»تبلیغ  رسانه،  و  فرهنگ  دادسرای 
عفت  کردن  نظام«، »جریحه دار  علیه 
عمومی« و »نشر اکاذیب« اعالم شده 
است.این وکیل مدافع گفته که خود 
وضعیت  توضیحات  ادای  »جهت  وی 
موکل« اش روز سه شنبه هفته گذشته 
از سوی شعبه چهارم دادسرای فرهنگ 

و رسانه ، احضار شده است.
خرمشاهی گفته که »حسب اطالع 
مذکور  شعبه  در  واصله ضمن حضور 
پاره ای  برای  موکلم  که  کردم  عنوان 
به  قادر  از تعهدات کاری و محذورات 
در جلسه  و حضور  ایران  به  بازگشت 

بازپرسی نیست…«به گفته این وکیل 
»پرونده  بازپرس،  اعالم  طبق  مدافع، 
خانم افشار در وقت احتیاطی یک ماهه 
تحت نظر خواهد بود و چنانچه ایشان 
به  ناگزیر  نکند،  مراجعه  بازپرسی  به 

صدور قرار مناسب برای او است.«
چندی پیش ویدئویی از حضور مهناز 
افشار در یک برنامه ی استعدادیابی در 
فضای مجازی منتشر شد. این بازیگر 
سینما، با انتشار تصویری در اینستاگرام 
از این برنامه، نوشت: »برای من  خود 
افتخار بزرگیست که در کنار آقای صدا 
ابی، آرش و نازنین و یک گروه درجه 
برای همه و شما مردم  تا  باشم،  یک 
بیاریم… شو  امید و شادی  عزیزمون 
بزرگ استعدادیابی پرشیاز گات تلنت.«

گفته می شود مهناز افشار به کشور 
سوئد مهاجرت کرده و از یاسین رامین 
فرزند محمدعلی رامین مشاور مطبوعاتی 
محمود احمدی نژاد، نیز جدا شده است.

سراسری  اعتراضات  به  بازیگر  این 
آبان ماه 9۸ نیز در شبکه های اجتماعی 
از  او در یکی  خود واکنش نشان داد. 
توئیت های خود نوشت: »روزگاری است 
شده!  تموم  زندگی  احوال  و  حال  که 
مردم، بنزین، گرونی، دزدی، اختالس، 
زندان…« سانسور،  دارو،  تحریم، 

با  اردیبهشت ماه امسال  افشار  مهناز 
شکایت غفار دریاباری طلبه مازندرانی 
و  عمومی«  اذهان  »تشویش  اتهام  به 
»انتشار اکاذیب به وسیله سامانه رایانه ای 
این  شد.  احضار  مجازی«  فضای  و 
پرونده  به دلیل سفر این بازیگر به خارج 
است. نشده  بررسی  همچنان  کشور 

چشم تو از کدام غزل، آب خورده است؟
ای شوکِت شریِف غزاِل قصیده ها!

آواز تازه ات
در سینه ی سپیده ُو آیینه های ماست.

درباِغ داغدیده، که پیغاِم عشق را–
با شوِر عاشقانه ات پیوند کرده است.
در شعر من، که شاعِر شیدایِی توام.

می خواستی، ترانه ُسرای چمن شوی.
هم صحبِت صمیمِی گیتار-

در کوچه ساِر غمزده ی این وطن شوی.
می خواستی… ولی

فریاد، در گلوی تو خونین ُو سرد گشت.
نام تو در زمانه ی بیداد-

)رضا مقصدی( می خواستی ترانه ُسرای وطن شوی

همرنِگ درد گشت.

در روزگاِر آه
آیا کدام ماه؟

در جستجوی چشم تو می گرید.

برای نیکتا اسفندانی که در اعتراضات آبان 9۸ کشته شد
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مسئول  بورل  =جوزف 
اتحادیه  خارجی  سیاست 
موگرینی  جانشین  و  اروپا 

شد.
در  آمریکا  خارجه  =وزیر 
همکاری  لزوم  بر  بیانیه ای 
تقویت  برای  اروپایی ها  با 
استقالل انرژی اروپا و مقابله 
در  مشترک  چالش های  با 
ارزش های  و  امنیت   برابر 
طرفین  توسط  دموکراتیک 

تاکید کرده است.
که  آنهایی  از  =موگرینی 
در دوران مسئولیتش کمک 
کردند تا به گفته او اتحادیه 
اروپا تبدیل به شریک قابل 
اعتماد و ستون قابل اتکای 
چندجانبه و مدافع سرسخت 
باشد  بشر  حقوق  از  دفاع 

تشکر کرد.
بیانیه ای  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
به کار جوزف بورل  به مناسبت آغاز 
خارجی  سیاست  جدید  مسئول 
جدید  رؤسای  و  اروپا  اتحادیه 
بیانیه ای  اروپا  شورای  و  کمیسیون 

صادر کرد.
تقویت  بیانیه  این  در  پمپئو  مایک 
استقالل  تقویت  تجاری ،  روابط 
چالش های  با  مقابله  و  اروپا  انرژی 
مشترک در برابر امنیت  و ارزش های 
روسیه،  تهدیدات  شامل  دموکراتیک 
جمهوری  و  چین  کمونیست  حزب 
مشترک  اهداف  از  را  ایران  اسالمی 

ایاالت متحده و اروپا برشمرد.
وی افزود: »ایاالت متحده و اتحادیه 
جهان  در  خیر  نیروی  یک  اروپا 

مایک پمپئو به رهبران جدید اتحادیه اروپا: روسیه، حزب کمونیست 
چین و جمهوری اسالمی ایران تهدیدات مشترک ما هستند

می کنند.  همکاری  هم  با  و  هستند 
دوستی  این  تقویت  تداوم  آماده  ما 
به  فراآتالنتیک  مشارکت  تعمیق  و 
منظور اطمینان حاصل کردن از یک 
برای  مسالمت آمیز  و  موفق  آینده 

شهروندانمان هستیم.«
پیشین  مسئول  موگرینی  فدریکا 
در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
توییتی با بیان اینکه »وظیفه من بعد 
پایان  به  سخت  خیلی  ساِل  پنج  از 
کردند  کمک  که  آنهایی  از  رسیده« 
تا اتحادیه اروپا تبدیل به شریک قابل 
اعتماد و ستون قابل اتکای چندجانبه 
و مدافع سرسخت دفاع از حقوق بشر 

باشد تشکر کرد.
موگرینی برای جانشین جدید خود 

بورل آرزوی موفقت کرده است.
دفاع  وزیر  درالین  فون  اورسوال 
میشل  شارل  و  آلمان  پیشین 
ریاست  بلژیک،  پیشین  نخست وزیر 

را در  اروپا  اروپا و شورای  کمیسیون 
دست گرفتند.

فون درالین رئیس جدید کمیسیون 
اروپا با انتشار ویدئویی از اسباب کشی 
ساختمان  در  جدیدش  دفتر  به 

کمیسیون در بروکسل خبر داد.
تمام  حالی  در  موگرینی  مسئولیت 
از  تبعیت  به  همچنان  وی  که  شد 
اعضای اتحادیه بر حفظ برجام تاکید 
سرکوب  خصوص  در  وی  می کرد. 
اعتراضات آبان ماه در ایران و همچنین 
تظاهرات در عراق و لبنان صرفا گفت 
اتحادیه اروپا هرگونه خشونت از تمام 

طرف ها را محکوم می کند.
جایگزین  بورل  می شود  گفته 
از  و  چپگرا  او  مانند  نیز  موگرینی 
رژیم  با  مماشات  و  برجام  مدافعان 
ایران است و با آنچه برخی اروپایی ها 
آن را »یکجانبه گرایی« از سوی آمریکا 
در صحنه بین المللی می نامند مخالف 

یورونیوز گزارش داده رهبران نهادهای اروپایی همزمان با آغاز به کار کمیسیون در مراسمی دهمین 
سالگرد معاهده لیسبون را در بروکسل جشن گرفتند

دونالد ترامپ در کنار وزیر خارجه مایک پمپئو

پولیتیکو: دولت آمریکا به دنبال راه  های عملی 
برای حمایت از اعتراضات مردم ایران است

زودی  به  ترامپ  =دولت 
برای  را  تازه ای  راهکارهای 
جهت  ایرانیان  به  کمک 
شکستن سانسور اینترنت و 
سد نظارت رژیم بر آن اعالم 

خواهد کرد.
باور  این  بر  ترامپ  =تیم 
است که تظاهرات در ایران از 
نشانه های موفقیت سیاست 
رژیم  علیه  حداکثری  فشار 

ایران است.
=پرسش اکنون این است 
و  تحریم ها  افزایش  با  که 
ایران  رژیم  اقتصادی،  فشار 
خواهد  نشان  واکنشی  چه 

داد؟
=بسیاری در دولت آمریکا 
معتقدند باراک اوباما در بهره 
وجود  به  شرایط  از  بردن 
»جنبش  جریان  در  آمده 
سبز« در سال ۲۰۰۹ شکست 
خورد. علت این شکست تا 
شدید  تعلل  زیادی  حدود 
قاطع  مواضع  بیان  در  اوباما 
در زمان وقوع آن اعتراضات 
اعالم  می کرد  فکر  زیرا  بود 
ایران  معترضان  از  حمایت 
باعث تضعیف آرمان آنها از 
طریق وابسته دانستن آنان 
آنهم  شد.  خواهد  غرب  به 
در  معترضان  که  حالی  در 
یکی از شعارهای خود فریاد 
می زدند: اوباما، اوباما، یا با اونا 
یا با ما! و از او می خواستند که 
بین نظام جمهوری اسالمی و 
مردم یکی را انتخاب کند که 
جانب  عمل  در  اوباما  دولت 

رژیم ایران را گرفت.

»پولیتیکو«،  آمریکایی  هفته نامه 
در  آذر(،   1۲( دسامبر   3 سه شنبه 

دولتی  مقام های  از  نقل  به  گزارشی 
آمریکا نوشت که کاخ سفید قصد دارد 
با روش های مختلف در راستای حمایت 
از اعتراضات مردم ایران فشار حداکثری 
علیه جمهوری اسالمی را افزایش دهد.

در گزارش این رسانه آمده دستیاران 
دونالد ترامپ در حال بررسی تحریم های 
هستند  ایرانی  مقامات  علیه  جدید 
دارند.  نقش  بشر  نقض حقوق  در  که 
گزارش های  بر  مبتنی  تحریم ها  این 
اطالعاتی به دست آمده از حدود 3۶ 
هزار عکس، فیلم و سایر نکات ارسال 
شده توسط ایرانیانی است که در جریان 
سرکوب شدید رژیم علیه اعتراضات در 

داخل ایران گرفتار شده اند.
مقاماتی که از این برنامه اطالع دارند 
فاش کرده اند دولت ترامپ به زودی از 
راهکارهای تازه ای برای کمک به ایرانیان 
جهت شکستن سانسور اینترنت و سّد 
نظارت رژیم بر آن اعالم خواهد کرد.

ترامپ  مطلع،  مقامات  گفته  به 
اقدامات  دامنه  بر  آینده  روزهای  در 
رسانه ای خود علیه رژیم ایران خواهد 
افزود و احتماالً مایک پمپئو در مورد آن 

اطالع رسانی خواهد کرد.
در بخشی از این گزارش آمده »تیم 
باور است که تظاهرات  این  بر  ترامپ 
در ایران از نشانه های موفقیت سیاست 
فشار حداکثری علیه ایران است که به 
تقویت مخالفت با رژیم میان شهروندان 

عادی ایرانی منجر شده است.«
مردم معترض ایران با اعتراضات خود 

تالش می کنند تا به رهبران جمهوری 
هزینه  بجای  تا  بیاورند  فشار  اسالمی 
کردن سرمایه  ملی خارج از مرزها برای 
تقویت از شبه نظامیان و فعالیت اتمی، 
کشور  داخل  مردم  برای  پول ها  این 

صرف شود.
پولیتیکو در ادامه می نویسد، مسئوالن 
آمریکا روی این مسئله متمرکز شده اند 
کنونی،  لحظه  از  می توان  چگونه  که 
نهایت بهره برداری را کرد؟ آنهم با توجه 
به میزان و سرعت افزایش روند فشار و 
واکنش هایی که می تواند در یک منطقه 

به شدت بحران زده در پی داشته باشد.
افزایش  با  است  این  اکنون  پرسش 
تحریم ها و فشار اقتصادی رژیم ایران 

چه واکنشی نشان خواهد داد؟
مسئوالن جمهوری اسالمی ایران از 
جمله علی خامنه ای آمریکا و اسرائیل را 
عامل به راه افتادن اعتراضات می دانند. 
رهبر جمهوری اسالمی این اعتراضات را 
توطئه ای عمیق و گسترده و خطرناک 

توصیف کرده است.
مارک دوبوویتز مدیر اجرایی »بنیاد 
دفاع از دموکراسی ها« که یک اندیشکده 
نزدیک به دولت ترامپ است می گوید: 
»باید برای یک تنش بزرگ آماده شد.« 
او با این حال معتقد است دولت آمریکا 

باید فشار بر رژیم ایران را ادامه دهد.
یک مقام مسئول در دولت ترامپ که 
می گوید،  شود  فاش  نامش  نخواست 
که  دارد  وجود  گسترده  باور  »این 
روند اعتراضات کنونی متفاوت با دیگر 
اعتراضات است و حرکت های اعتراضی 

بیشتری در راه هستند.«
پولیتیکو با اشاره به ارسال 3۶ هزار 
عکس و ویدئو از اعتراضات ایران توسط 
مردم به وزارت خارجه آمریکا به نقل 
وزارت  کرد  فاش  آگاه  مقام  یک  از 
خارجه آمریکا به کارکنان خود دستور 
داده تا داده هایی را که حاوی اطالعات 
و  قربانیان  اماکن،  افراد،  خصوصی 
همچنین عامالن قتل و کشتار هستند 

را تجزیه و تحلیل کنند.
مسئوالن  معتقدند  تحلیلگران 
اطالعاتی،  آمریکایی در سرویس های 
آژانس ها  سایر  و  خزانه داری  وزارت 
و  اطالعات  جمع آوری  در  می توانند 
پرونده ی  تکمیل  روند  در  آنها  آنالیز 
آلوده  دستشان  که  ایرانی  مسئوالن 
ایرانیان  علیه  بشر  حقوق  نقض  به 
معترض است، نقش مهمی ایفا کنند.

مقامات آمریکایی اشاره ای به افرادی 
که ممکن است مشمول تحریم ها شوند 
جهرمی  آذری  محمدجواد  نکرده اند. 
از  اسالمی  جمهوری  ارتباطات  وزیر 
افرادی است که اخیرا به دلیل نقش اش 

در قطع اینترنت تحریم شد.
معتقدند  آمریکا  دولت  در  بسیاری 
شرایط  از  بردن  بهره  در  اوباما  باراک 
»جنبش  جریان  در  آمده  وجود  به 
سبز« در سال ۲۰۰9 شکست خورد. 
علت این شکست تا حدود زیادی تعلل 
شدید اوباما در بیان مواضع قاطع در 
زمان وقوع آن اعتراضات بود زیرا فکر 
معترضان  از  حمایت  اعالم  می کرد 
ایران باعث تضعیف آرمان آنها از طریق 
خواهد  غرب  به  آنان  دانستن  وابسته 
در  معترضان  که  حالی  در  آنهم  شد. 
یکی از شعارهای خود فریاد می زدند: 
او  از  و  ما!  با  یا  اونا  با  یا  اوباما،  اوباما، 
جمهوری  نظام  بین  که  می خواستند 
اسالمی و مردم یکی را انتخاب کند که 
دولت اوباما در عمل جانب رژیم ایران 

را گرفت.
دولت  مقامات  از  بسیاری  حاال  اما 
ترامپ معتقدند که »خردورزی سنتی 
دیگر خردمندانه نیست« و مردم ایران 
که بسیاری از آنها جوان هستند، از هر 

نوع کمک خارجی استقبال می کنند.

خشم عراقی ها 
از حضور مجدد 
قاسم سلیمانی 

در بغداد، 
کنسولگری 
جمهوری 

اسالمی در 
نجف را دوباره 
به آتش کشید

=سه شنبه برای بار سوم 
به  خشمگین  عراقی های 
کنسولگری  ساختمان 
نجف  در  اسالمی  جمهوری 
حمله کردند و آن را دوباره 

به آتش کشیدند.
سلیمانی  قاسم  =حضور 
برای  او  تالش  و  بغداد  در 
که  جدیدی  دولت  تشکیل 
را  اسالمی  جمهوری  نفوذ 
معترضین  خشم  بپذیرد، 
ساخته  شعله ور  را  عراقی 

است.
روزنامه نگار  =یک 
کسانی  همان  عراقی: 
را  عبدالمهدی  عادل  که 
بغداد  در  کردند  انتخاب 
جانشین  که  شده اند  جمع 
آنهم  کنند!  انتخاب  را  او 
ریاست  به  نشستی  در 
قاسم سلیمانی! حضور یک 
در  ایرانی  نظامی  فرمانده 
برای  نشست  در  و  بغداد 
انتخاب نخست وزیر جدید، 
اهانتی غیرقابل قبول برای 

مردم عراق است.
احمد رأفت - سه شنبه، 3 دسامبر 
برای  خشمگین  عراقی های   ،۲۰19
به ساختمان کنسولگری  بار  سومین 
حمله  نجف  در  اسالمی  جمهوری 
کشیدند.  آتش  به  را  آن  و  کردند 
ساختمانی که در روزهای گذشته دو 
بار مورد حمله قرار گرفته و به آتش 
کشیده شده بود. دلیل حمله مجدد 
به این ساختمان، حضور دوباره قاسم 
سلیمانی فرمانده نیروی قدس وابسته 
اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه  به 
لقت  او  به  خشمگین  عراقی های  که 

»ملعون« داده اند، در بغداد است.
روزنامه نگار  البشاری  عبدالمنعم 
مورد  در  لندن  کیهان  به  بصره  در 
بغداد  به  قاسم سلیمانی  سفر جدید 
دولت  کشور  این  »مردم  می گوید: 
را  فاسد  و  بی لیاقت  نخست وزیر  و 
مجبور به استعفا کردند اگرچه هدف 
فرد  آن  یا  این  برکناری  اعتراض ها 
نبود بلکه تغییر شیوه انتخاب افرادی 
حکومت  ما  بر  است  قرار  که  است 
عادل  که  کسانی  همان  حاال  کنند. 
در  کردند  انتخاب  را  عبدالمهدی 
او  جانشین  که  شده اند  جمع  بغداد 
را انتخاب کنند! آنهم در نشستی به 
یک  حضور  سلیمانی!  قاسم  ریاست 
فرمانده نظامی ایرانی در بغداد و در 
وزیر  نخست  انتخاب  برای  نشست 
برای  قبول  غیرقابل  اهانتی  جدید، 
با  عراقی  جوانان  است.  عراق  مردم 
حمله مجدد به کنسولگری جمهوری 
رفتار  این  پاسخ  نجف  در  اسالمی 

کثیف دولت تهران را دادند.«
ادامه  در  عراقی  روزنامه نگار  این 
می افزاید »محمد کوثرانی از رهبران 
حزب اهلل لبنان نیز که در این سازمان 
مثال ریاست میز عراق را بر عهده دارد، 
قاسم سلیمانی را در این سفر همراهی 
می کند. هدف آنها قانع کردن رهبران 
برای  کردی  و  سنی  شیعی،  احزاب 
که  است  جدیدی  دولت  تشکیل 
رئیس آن را باز هم جمهوری اسالمی 
تعیین خواهد کرد. هر دولتی که در 
جمهوری  خواست  به  و  شرایط  این 
بیاید،  کار  سر  بر  عراق  در  اسالمی 
به سرنوشت عادل عبدالمهدی دچار 
خواهد شد زیرا ما خواهان تغییر در 

راس دولت نیستیم، خواست ما تغییر 
در نحوه تشکیل دولت و اداره کشور 
است. مردم به زبانی ساده و بسیار گویا 
پرداخت  با  که  است  ماه  دو  از  بیش 
هزینه سنگینی می گویند خواهان این 
هستند که سیاست های فرقه ای کنار 
گذاشته شود و کسانی اداره کشور را 
شیعه،  نماینده  که  گیرند  دست  در 
نماینده  بلکه  نباشند،  کرد  یا  سنی 
مردم عراق باشند و منافع این مردم را 
در اولویت قرار دهند و نه منافع ایران، 
ترکیه، عربستان یا آمریکا و هر کشور 
نیستیم  یتیم  بچه های  ما  را.  دیگری 

که احتیاج به قیم داشته باشیم!«
عراق  مردم  وقفه  بدون  اعتراض 
به  مجبور  را  سیاستمداران  از  برخی 
عقب نشینی کرده است. اسامه نجیفی، 
از سیاستمداران سنی و رئیس سابق 
سیاست های  پایان  خواهان  پارلمان، 
اسالمی  جمهوری  »توسعه طلبانه« 
و  شده  خاورمیانه  منطقه  در  ایران 
عراق  در  ایران  »نفوذ  است  افزوده 
طول  به  مدتی  برای  هم  اگر  حتی 
انجامد، پایان خواهد پذیرفت.« اسامه 
انتخابات  »برگزاری  خواستار  نجیفی 
روند  در  بازنگری  برای  زودهنگام 
است  کرده  تاکید  و  شده  سیاسی« 
که این انتخابات باید بدون استثنا با 

»نظارت بین المللی« برگزار شود.
در  که  العبادی  حیدر  او  از  قبل 
با   ۲۰1۸ تا   ۲۰1۴ سال های  بین 
ریاست  اسالمی  جمهوری  حمایت 

نیز  داشت  عهده  بر  را  عراق  دولت 
تهران  دخالت های  پایان  خواهان 
شده و گفته بود »جمهوری اسالمی 
باید سیاست های خود در قبال عراق 
حیدر  دهد.«  تغییر  جدی  بطور  را 
انتخابات  آخرین  در  که  العبادی 
عراق با فهرست »فتح« نتوانسته بود 
موفقیت چشمگیری داشته باشد، در 
کرده  تاکید  بارها  گذشته  هفته های 
بود که »منافع عراق حکم می کند که 
این کشور با تحریم های آمریکا علیه 

جمهوری اسالمی همراهی کند.«
نویسد  می  فرانسه  خبرگزاری 
انتخاباتی  ائتالف  نمایندگان 
»آلسائرون« که عالوه بر گروه مقتدی 
صدر برخی از گروه های چپگرا را نیز 
در بر می گیرد در نشست روز سه شنبه 
کوثرانی  محمو  و  سلیمانی  قاسم  با 
شرکت نکردند و اعالم کردند حاضر 
انتخاب  کنونی  روند  در  شرکت  به 
البته  نیستند.  جدید  نخست وزیر 
بارها  اخیر  ماه های  در  صدر  مقتدی 
در مخالفت با سیاست های جمهوری 
اسالمی صحبت کرده ولی در عمل در 
سفرهایش به تهران این سیاست ها را 
تأیید کرده است. عبدالمنعم البشاری 
کیهان  با  تلفنی  گفتگوی  خاتمه  در 
در  »مهره ای  را  صدر  مقتدی  لندن، 
می خواند  اسالمی«  جمهوری  دست 
اعتراض ها  ادامه  صورت  در  او  از  که 
استفاده  مردم«  کردن  آرام  »برای 

خواهد کرد.

کنسولگری جمهوری اسالمی در نجف پس از نخستین حمله؛ ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹

است.رئیس جدید کمیسیون اروپا در 
سخنانی با اشاره به قدرت اتحادیه اروپا 
گفت: »هیچ روزی بهتر از این سالگرد 
]دهمین سال معاهده لیسبون[ برای 
آغاز به کار ما وجود ندارد. ما نگهبان 

روح معاهده لیسبون* هستیم.«
کریستین الگارد رئیس جدید بانک 
مرکزی اروپا نیز با اشاره به اینکه جهان 
در این یک دهه تغییرات باورنکردنی   
از جمله ظهور فناوری، بحران مالی و 
فعالیت جامعه بین المللی در تغییرات 
گفت:  است،  بوده  شاهد  را  اقلیمی 
عصر  از  که  است  رسیده  آن  »زمان 
گذر  امید  و  نوسازی  عصر  به  ترمیم 

کنیم.«
است  پیمانی  لیسبون  *معاهده 
مبنی بر اصالح قانون اساسی اتحادیه 
اروپا که در دسامبر ۲۰۰۷ امضا شد 
اجرا  به  اول دسامبر ۲۰۰9  روز  از  و 

درآمد.
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رفت  کویت  به  =عراقچی 
مورد  در  خود  همتای  با  تا 
پیوستن این کشور به طرح 
امنیتی جمهوری اسالمی در 

خلیج فارس مذاکره کند.
ل  قو حتی  یتی ها  =کو
»ابتکار  به  پیوستن  بررسی 
صلح هرمز« را هم ندادند و 
برای  خالی  دست  عراقچی 
شرکت در نشست کمیسیون 
مشترک برجام پس از ترک 

کویت، راهی اتریش شد.
هواپیمابر  ناو  =استقرار 
لی  ا حو لینکلن  م  ها ا بر آ
پرواز  و  قطر  و  ایران  مرز 
هواپیماهای جنگنده آمریکا 
در این نواحی نشان می دهد 
خلیج  در  همچنان  آمریکا 

فارس دست باال را دارد.
فرانسه:  خارجه  =وزارت 
بارها نگرانی های شدید خود 
موشک های  فعالیت  درباره 
بالستیک ایران که با تعهدات 
این کشور براساس قطعنامه 
ملل  سازمان   ۲۲۳۱ شماره 
تطابق ندارد و تهدیدی برای 
شمار  به  بین المللی  امنیت 

می رود، اعالم کرده ایم.
در  اسالمی  =جمهوری 
»امنیت«  برای  طرح  حالی 
عامل  خودش  که  می دهد 
عدم  و  خرابکاری  اصلی 
منطقه  در  تنش  و  امنیت 
هم  دلیل  همین  به  است! 
استقبال  مورد  طرح هایش 

قرار نمی گیرد.
معاون  عراقچی  سیدعباس 
وزیرخارجه جمهوری اسالمی با هدف 
به  پیوستن  برای  کویتی ها  ترغیب 
»ائتالف امید« یا همان »ابتکار صلح 
هرمز« به کویت رفت و پنجشنبه 1۴ 
وزارت  مقام  قائم  با خالد جاراهلل  آذر 

خارجه این کشور مذاکره کرد.
این  در  عراقچی  داد  گزارش  ایرنا 
هرمز«  صلح  »ابتکار  تشریح  به  سفر 
»ایران  گفت  جار اهلل  به  و  پرداخته 
قائل به همکاری دسته جمعی توسط 
کشورهای منطقه برای تامین امنیت 
بوده و گفتگو را تنها راه حل همکاری 

و غلبه بر مشکالت می داند.«
معاون محمدجواد ظریف از آمادگی 
کارهای  و  ساز  یافتن  برای  ایران 
تنش ها  کاهش  زمینه  در  اجرایی  
راه  و  است  کرده  منطقه صحبت  در 
بین جریانات  مذاکره  و  حل سیاسی 
مختلف یمنی را تنها راه خاتمه جنگ 
در یمن دانست و از مذاکرات موجود 
سایر  و  یمن  ملی  نجات  دولت  میان 

طرفین استقبال کرد.
وزیر  ظریف  محمدجواد  توییتر  در 
خارجه جمهوری اسالمی، پنجشنبه، 
است:  شده  نوشته  عربی  زبان  به 
»ایران هیچ فایده ای در ادامه جنگ و 
محاصره یمن نمی بیند و از راهکارهای 
مسالمت آمیز استقبال و همه طرف ها 
تشویق  مسیر  این  پیمودن  به  را 
ایران  اسالمی  جمهوری  می کند. 
برای  که  است  ابتکاراتی  پشتیبان 

بازگشت سعادت و نیکروزی به یمن 
دعوت به گفتگو می کند.«

»ابتکار صلح هرمز«؛ ائتالِف تک عضوی جمهوری 
اسالمی برای تأمین امنیت خلیج فارس!

کویتی  ها  از  حالی  در  عراقچی 
هرمز«  صبح  »ائتالف  به  خواسته 
بپیوندند که 10 روز پیش از آن این 
کشور به همراه قطر رسما اعالم کردند 
به ائتالف آمریکا برای تامین امنیت در 
و دریای عمان  فارس  آب های خلیج 

می پیوندند.
کویتی ها حتی قول بررسی پیوستن 
به »ابتکار صلح هرمز« را هم ندادند 
برای شرکت  خالی  عراقچی دست  و 
در نشست کمیسیون مشترک برجام 
پس از ترک کویت، راهی اتریش شد.

استرالیا، بریتانیا، عربستان سعودی، 
کشورهایی  اسرائیل  هلند،  بحرین، 
هستند که رسما با آمریکا در ائتالف 
دریایی خلیج فارس همکاری می کنند 
و بطور محدودتر کره جنوبی و ژاپن 
نیز در برخی ماموریت  ها با این ائتالف 

نظامی مشارکت دارند.
دولت های فرانسه و آلمان به دنبال 
خلیج  در  اروپایی«  »ائتالف  تشکیل 
به  موفق  کنون  تا  اما  هستند  فارس 
تشکیل آن نشدند با این حال در چند 
مورد از جمله ماموریت  های گشت زنی 

با ائتالف آمریکا همکاری داشتند.
صلح  برای  ابتکار  و  امید  »ائتالف 
هرمز« طرحی است که حسن روحانی 

در ماه سپتامبر سال جاری در جریان 
ارائه  ملل  در سازمان  سخنرانی خود 
خواست  منطقه  کشورهای  از  و  داد 
و  هرمز  تنگه  و  فارس  خلیج  امنیت 
دریای عمان بدون حضور کشورهای 
مسئله  اما  شود  تامین  فرامنطقه ای 
عامل  خود  ایران  رژیم  که  اینجاست 
نفتکش ها  علیه  خرابکاری  ها  اصلی 
امنیت  عدم  و  تجاری  کشتی های  و 
گذشت  با  رو  این  از  است!  منطقه 
از اعالم طرح جمهوری  حدود دوماه 
آن  به  کشوری  هیچ  هنوز  اسالمی 

نپیوسته است.

در روزهای اخیر ناو هواپیمابر آبراهام 
قطر  و  ایران  مرز  حوالی  در  لینکلن 

جنگنده  هواپیماهای  و  شده  مستقر 
آمریکا در آن به تمرین روزانه و گشت  
می دهد  نشان  که  می پردازند  زدن 
را  باال  فارس دست  در خلیج  آمریکا 
دارد.در عین حال، استقرار این ناو در 
نزدیک سکوهای نفتی ایران می تواند 
پیامی جدی برای جمهوری اسالمی 

باشد.
 ۳ چهارشنبه  آمریکایی،  مقام های 
یک  کردند  اعالم  آذر(،   1۳( دسامبر 
زیادی  مقادیر  حامل  کوچک  کشتی 
موشک های  به  مربوط  قطعات  از 
هدایت شونده جمهوری اسالمی را که 
برای شورشیان یمن ارسال شده بود 

کشف و ضبط کرده اند.
اینهمه در حالیست که روشن است 
جمهوری اسالمی ایران زمان مناسبی 
را برای مذاکره با کویت و ترغیب این 
کشور برای پیوستن به »ائتالف هرمز« 
آنکه  ویژه  به  است.  نکرده  انتخاب 
اکنون اروپایی ها در مورد فعالیت  های 
موشکی ایران و همینطور فعالیت های 
به  را  سنگینی  فشارهای  رژیم  اتمی 

تهران وارد می کنند.
اخیرا سه کشور اروپایی عضو برجام 
ملل  سازمان  دبیرکل  به  نامه ای  در 
موشک های  توسعه  به  نسبت  متحد 

کالهک  حمل  توانایی  با  بالستیک 
اعتراض  ایران  رژیم  توسط  هسته ای 
دسامبر،   ۵ پنجشنبه  روز  اما  کردند 
جمهوری اسالمی این نامه را »دروغی 
گفت  و  خواند  استیصال«  سر  از 
دچار  برجام  اجرای  در  اروپایی ها 

»بی کفایتی رقت بار« شده اند.
فرانسه  مواضع،  این  به  واکنش  در 
همه  به  خواست  تهران  از  دیگر  بار 
قطعنامه های  اساس  بر  تعهداتش 

سازمان ملل احترام بگذارد.
سخنگوی وزرات خارجه فرانسه نیز 
نگرانی های  »بارها  گفت:  این باره  در 
شدید خود درباره فعالیت موشک های 
این  تعهدات  با  که  ایران  بالستیک 
کشور براساس قطعنامه شماره 22۳1 
سازمان ملل تطابق ندارد و تهدیدی 
شمار  به  بین المللی  امنیت  برای 

می رود، اعالم کرده ایم.«
خارجه  وزارت  سخنگوی  اظهارات 
جواد  از  توئیتی  به  پاسخ  در  فرانسه 
 « نوشته:  آن  در  که  است  ظریف 
اروپایی  تروئیکای  نامه  تازه ترین 
دبیرکل  به  ]فرانسه،آلمان،بریتانیا[ 
سازمان ملل درباره موشک ها دروغی 
بی کفایتی  تا  است  استیصال  سر  از 
حداقلی   اجرای  در  خودشان  رقت بار 
تعهدات ذیل برجام را الپوشانی کنند. 
اگر تروئیکای اروپایی خواهان اندکی 
اعتبار جهانی است، می تواند با اعمال 
حق حاکمیت و اختیارات خود بجای 
آمریکا،  قلدری  جلوی  شدن  تسلیم 

شروع کند.«

= این بار اما موضوع بسیار 
جدی تر است. این را واکنش 
رژیم  وحشت زده  و  خشن 
برخالف  می دهد.  نشان  نیز 
بر  حتی  این بار   ۹۶ دی ماه 
وزارت  اطالعات  اساس 
کشور محافظه کار ۲۰۰ هزار 
تن به خیابان ها ریختند. 5 
برابر بیش از آن زمان. ترس 
و  بود  کمتر  تظاهرکنندگان 
خشم خود را آشکارتر بیان 
می کردند. در کنار چیزهای 
آیت اهلل  عکس های  دیگر، 
مجسمه  یک  و  خامنه ای 
بنیادگذار جمهوری اسالمی 
آتش  به  خمینی  آیت اهلل 
کشیده شد. اینکه نمادهای 
ل  مسئو یم  ژ ر ب  کو سر
دیگر  مالی  خسارت های 
غیرنظامیان،  یا  هستند، 
مانده  ابهام  پرده  در  هنوز 
مردم  اینکه خشم  با  است. 
به دلیل انباشت فشار شدت 
این  در  نشانه هایی  داشت، 
مورد وجود دارد که نیروهای 
امنیتی خود در اغتشاش ها 
را  گناه  تا  داشتند  نقش 
تظاهرکنندگان  گردن  به 

بیاندازند.
به  ایران  در  همگانی  »اعتراضات 
خاطر افزایش نرخ بنزین شعله ور شد، 
اما درواقع مسائلی بسیار فراتر از این 
مطرح بود. جمهوری اسالمی آخرین 
از  ذرات وجاهت حقوقی خود را هم 
برابر  در  اروپا  واکنش  اما  داد،  دست 
کشتار مردم ایران که از »پچ پچه های 
دیپلماتیک  فراتر نرفت فاجعه بار است. 
بین الملل  عفو  گزارش های  حتی  آیا 
هم را هم نفهمیدند؟ هنوز هم برای 
و  اروپایی  ارزش های  بر  پافشاری 
تهدید رژیم حاکم بر ایران نسبت به 
نشده  دیر  خشونت هایش  پیامدهای 

است«.
این بخشی از تحلیلی است که علی 
مرکز  میهمان  همکار  نژاد،  فتح اهلل 
روزنامه  برای  اخیرا  دوحه  بروکینگ 
آلمانی »تاگس اشپیگل« نوشته است. 
محلی  شعبه  دوحه  بروکینگ  مرکز 
در  بروکینگ  آمریکایی  اندیشکده ی 

پایتخت قطر است.
در این مقاله می خوانیم:

و  جوان  مجری  یک  ضیا  علی 
ایران  دولتی  تلویزیون  سرشناس 
نرخ  شدن  برابر  سه  از  پس  اندکی 
مطلب  اصل  سر  آبان،  در 2۴  بنزین 
کرایه  ما  »مسئوالن  گفت:  و  رفت 
را  بنزین  نرخ  نیویورک،  با  را  تاکسی 
با لندن و اجاره ها را با پاریس مقایسه 
می کنند، اما وقتی نوبت به حقوق ها 
می رسد، مقایسه آنها سر از اتیوپی در 

می آورد«.
سوی  از  که  رسانه هایی  برای  این 
حکومت هدایت می شوند، طنزی تند 
و غیرمنتظره بود، اما برای ایرانی هایی 
که بالفاصله پس از افزایش شدید نرخ 
بنزین به خیابان ها ریختند تا وضعیت 
خراب را فریاد بکشند، روزگار هم به 
بود.  گونه ای غیرمنتظره سخت شده 
اعتراض ها در حدود صد شهر برگزار 
از  تظاهرکنندگان  همه  این  با  شد. 

واکنش فاجعه بار اروپا در برابر سرکوب ها در ایران

خوانده  »اغتشاشگر«  رژیم  سوی 
صادر  آنها  به  شلیک  فرمان  و  شدند 
شد. در شرایط بی خبری افکار عمومی  
به خاطر قطع کامل اینترنت که  اندکی 
پس از آغاز اعتراضات به دستور دولت 
عریان  خشونت  با  رژیم  شد،  انجام 
واکنش نشان داد. سازمان های مدافع 
حقوق بشر بیمناک هستند که تعداد 
 200 از  فراتر  بسیار  کشته شدگان 
که  می کنند  نگرانی  ابراز  و  باشد  تن 
شکنجه و حتی اعدام ۷هزار بازداشتی 

را تهدید کند.
که  است  کشوری  هم  هنوز  ایران 
اما  است.  مناسب  بنزین  نرخ  آن  در 
اندک  درآمد  صاحب  خانواده های 
اقتصادی  فشار  زیر  شدیدتر  همواره 
قرار می گیرند و افزایش قیمت بنزین 
طبیعی است که کاالهای دیگر را نیز 

گران می کند.
دست کم ۵0 درصد ایرانی ها زیر خط 
فقر زندگی می کنند. بیکاری جوانان و 
پایین  درآمدها  و  باال  به شدت  تورم 
است. همزمان در سال های اخیر نرخ 
مواد غذایی به شدت باال رفته. فاصله 
فساد  و  شده  بزرگتر  درآمدها  میان 

شدید پایدار مانده است.
از  ناشی  داده که سود  وعده  دولت 
افزایش نرخ بنزین را میان 1۸ میلیون 
خانوار کم درآمد توزیع کند، یعنی ۶0 
دولت  ترتیب  این  )به  انسان  میلیون 
اکثریت  اضطراری  وضعیت  به  خود 
اعتراف  آشکار  صورت  به  ایرانی ها 
می کند(. اما این طرح جبرانی دولت 
در سطح و عمق از باری که بر دوش 
را  این  مردم  نمی کاهد.  هست  مردم 
خیابان ها  به  بالفاصله  که  می دانند 
ریختند. اعتراض ها بیانگر بی اعتمادی 
جمهوری  رهبری  به  نسبت  عمیق 

اسالمی و وعده هایش است.
از  ناشی  قیمت  شدید  افزایش 
کسر بودجه شدید است. تحریم های 
برای  که  را  نفتی  درآمد  آمریکا 
کرده.  قطع  است  مهم  بسیار  ایران 
نهادهای  و  سازمان ها  اما  همزمان 
اقتصادی مرتبط  نیمه دولتی و مراکز 
پاسداران  سپاه  مذهبی،  بنیادهای  با 
خامنه ای  علی  و  اسالمی  انقالب 
از  همچنان  اسالمی  جمهوری  رهبر 
حساب پس دادن و پرداخت مالیات 
افراد  آنها،  بجای  می کنند.  خودداری 
جیب  در  دست  حکومت  به  نزدیک 

مردم فرو می کنند.
سرکوبگری رژیم

سراسری  تظاهرات  اخیر  اعتراضات 
دی ماه  در  که  می کند  تداعی  را 
لرزاند.  را  اسالمی  جمهوری   1۳9۶
از  هفته  یک  از  پس  اعتراض ها  آن 
و  حکومت  سرکوب  خاطر  به  یکسو 
از سوی دیگر به خاطر عدم مشارکت 
طبقه متوسط خاموش شد. اعتراضات 
موج  آن  دنباله  باید  را  امسال  آبان 
وضعیت  به  امروز  تا  رژیم  دانست. 
بحرانی اقتصادی و مطالبات سیاسی 
آن  است.  نداده  پاسخی  هیچ  مردم 
به  بالفاصله  اعتراض ها  امروز  و  زمان 
تبدیل شدند که  تظاهرات ضد رژیم 
همه جناح های آن را در بر می گیرد: 
و  اصالح طلب  به  موسوم  جریان  هم 
هم جناح تندرو را. آن زمان هم این 
اعتراض ها مثل آتش ناگهان شعله ور 

شد.
جدی تر  بسیار  موضوع  اما  این بار 
و  خشن  واکنش  را  این  است. 
می دهد.  نشان  نیز  رژیم  وحشت زده 
حتی  این بار   9۶ دی ماه  برخالف 
کشور  وزارت  اطالعات  اساس  بر 

محافظه کار 200 هزار تن به خیابان ها 
ریختند. ۵ برابر بیش از آن زمان. ترس 
تظاهرکنندگان کمتر بود و خشم خود 
کنار  در  می کردند.  بیان  آشکارتر  را 
آیت اهلل  عکس های  دیگر،  چیزهای 
بنیادگذار  مجسمه  یک  و  خامنه ای 
خمینی  آیت اهلل  اسالمی  جمهوری 
به آتش کشیده شد. اینکه نمادهای 
خسارت های  مسئول  رژیم  سرکوب 
غیرنظامیان،  یا  هستند،  دیگر  مالی 
با  است.  مانده  ابهام  پرده  در  هنوز 
انباشت  دلیل  به  مردم  خشم  اینکه 
فشار شدت داشت، نشانه هایی در این 
مورد وجود دارد که نیروهای امنیتی 
داشتند  نقش  اغتشاش ها  در  خود 
تظاهرکنندگان  گردن  به  را  گناه  تا 

بیاندازند.
واکنش شدید دولت

تاکید  بین الملل  عفو  که  آنطور 
بیشتر  اعتراض ها  می کند، 
دولت  برعکس،  بودند.  مسالمت آمیز 
با شدتی نامناسب واکنش نشان داد. 
به سر  با شلیک  قربانیان  از  بسیاری 

عمال تیرباران شده اند.
بار  ایران  در  بنزین  قیمت  افزایش 
دیگر نارضایتی همگانی را برمال کرد. 
به  را  مردم  امید  بارها  و  بارها  رژیم 
و  فساد  با  مبارزه  و  اجتماعی  عدالت 
نابود  خودی  خانواده های  حاکمیت 
کرده است. جمهوری اسالمی همواره 
قانونی عمیق تری  بحران وجاهت  در 
فرو می رود و سلطه خود را به صورتی 
حفظ  عریان  خشونت  با  فزاینده 

می کند.
است  این  کننده  تعیین  اکنون 
حاکمان  اول  مرحله  در  ایرانی ها  که 
خود  اقتصادی  رنج  مسئول  را  خود 
خارجی  نیروهای  نه  و  می شناسند 
بودجه  درواقع  آمریکا  تحریم های  را! 
قرار  تاثیر  تحت  شدت  به  را  ایران 
داده ، وضعیت اقتصادی طبقه متوسط 
بدتر شده است. اما برخالف ادعاهای 
مسئوالن در تهران، واشنگتن و اروپا، 
این تحریم ها زمینه ساز اوضاع خراب 
اعتراضات  و  ایرانی ها  از  بسیاری 

سراسری نیستند.
نقطه عطف برای ایران

ایرانی ها  قیام  که  نیست  تردیدی 
نقطه چرخشی برای جمهوری اسالمی 
است زیرا رژیم همچنان اصالح ناپذیر 
نیست،  موقعیتی  در  و  می ماند  باقی 
نیست  آن  خواستار  بگوییم،  بهتر  یا 
که خرابی اوضاع اقتصادی و سیاسی 
ترتیب،  این  به  کند.  ترمیم  را  کشور 
شعله ور شدن خشم مردم دیر و زود 

دارد، اما سوخت و سوز ندارد.
که  نیست  باری  نخستین  این 
گوش اروپا در برابر حمام خون ایران 
پشت  را  خود  اروپا  است.  مانده  کر 
کرد  پنهان  دیپلماتیک  پچ پچه های 
و از این طریق پیام فجیعی به مردم 

ایران فرستاد.
آیا آنها نمی دانستند که در جریان 
اهدای  برای  ایران  در  اعتراض ها 
شد؟  اعالم  اضطراری  وضعیت  خون 
عفو  هشداردهنده  گزارش های 
بین الملل را نفهمیدند؟ اروپا می بایست 
خود،  ارزش های  بر  پافشاری  ضمن 
حکومت ایران را محکوم و نسبت به 
پیامدهای سرکوب خشن مردم تهدید 
دیر  کار  این  برای  هنوز هم  می کرد. 

نشده است.
*منبع: روزنامه  تاگس اشپیگل

نژاد  فتح اهلل  علی  *نویسنده: 
)مرکز بروکینگ دوحه(

*ترجمه و تنظیم: جواد طالعی

به گزارش ABC افسران ناوشکن »یو اس اس فارست شرمن« 
می گویند در حال گشت  زدن بودند که متوجه حرکت یک لنج 

کوچک می شوند که هیچ پرچم و مشخصاتی نداشت؛ این لنج  مقادیر 
سنگینی اسلحه و قطعات موشک حمل می کرده

دو تصویر باال از محموله ای است که آمریکایی  ها اخیراً در دریای عرب 
از لنج چوبی کشف کردند و دو تصویر پایین تسلیحاتی است که قبال 

ایران برای حوثی ها ارسال کرده

دیدار عراقچی و جاراهلل در کویت
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سالمت قلب و 
عروق خونی با خوردن پنیر

مورد  در  که  مطالعه ای  باشید!  شاد  پنیر،  عاشقان 
فواید خوردن پنیر توسط Penn State انجام شده، نشان 

می دهد که آنتی اکسیدان های موجود در پنیر، از عروق خونی 
در مقابل آسیب های ناشی از نمک رژیم غذایی، محافظت می کند.

غذایی  رژیم  در  نمک  اندازه  از  بیش  که  بزرگساالنی  معتقدند  محققان 
مصرف می کنند، عملکرد عروق خونی مختلی دارند. اما آنهایی که در کنار 

همین مقدار نمک، چهار نوبت پنیر می خورند، اختالل قابل توجهی در رگ های 
خونی دیده نمی شود.بیلی آلبا، یکی از محققان در مرکز Penn State اظهار دارد 
از خوردن  ناشی  با کاهش دادن خطرات  تا  به مردم کمک می کند  یافته ها  این 
نمک زیاد، غذاهایی را که مزه ی خوبی دارند، متعادل کنند.از آنجایی که سدیم در 
دوزهای پایین یکی از موادمعدنی مورد نیاز بدن است، محققان باور دارند که مقدار 
زیاد سدیم رژیم غذایی در افزایش ریسک ابتال به بیماری های قلبی و فشارخون 
باال تاثیر دارد. انجمن قلب آمریکا اعالم کرده که مصرف ۲.3۰۰ میلی گرم نمک 
بزرگساالن،  اغلب  برای  مصرفی  نمک  ایده آل  میزان  است.  خطرناک  روز  در 
1.۵۰۰ میلی گرم می باشد.طبق گفته های لِیسی الکساندر، استاد کینزیولوژی 
 ،Penn State مطالعه ی مکانیسم های حرکات بدن( و یکی از محققان(

ارتباط مستقیمی بین محصوالت لبنی و حتی پنیرهای پرنمک، و 
بهبود سالمت قلبی عروقی وجود دارد. نتایج مطالعات مرتبط 

طور  به  که  افرادی  می دهد  نشان  پنیر  خوردن  فواید  با 
می کنند،  مصرف  لبنیات  نوبت  چند  و  روزانه 

سایرین به  نسبت  کمتری  فشارخون 
 دارند.

زنان  شاخص

آه، ای مردی که لب های مرا
از شرار بوسه ها سوزانده ئی

هیچ در عمق دو چشم خامشم
راز این دیوانگی را خوانده ئی

هیچ می دانی که من در قلب خویش
نقشی از عشق تو پنهان داشتم
هیچ می دانی کز این عشق نهان

آتشی سوزنده بر جان داشتم
گفته اند آن زن زنی دیوانه است

کز لبانش بوسه آسان می دهد
آری، اما بوسه از لب های تو

بر لبان مرده ام جان می دهد ...
... این کتابی بی سرانجامست و تو

صفحه کوتاهی از آن خوانده ئی!

لکه  مک،  و  کک 
شکل  ای  دایره  های 
مسطح و قهوه ای رنگی هستند که 
عموما در اندازه سر یک ناخن معمولی 
ظاهر می شود. لکه های کک و مک 
چند تایی هستند و ممکن است در 
نور  معرض  در  مکرر  قرارگیری  اثر 
مورد  این  گردند.  ایجاد  خورشید 
موهای  با  افرادی  در  اغلب  پوستی 
می  مشاهده  روشن  پوست  و  قرمز 
شود، و ممکن است در افراد 1 یا ۲ 
موارد  بیشتر  در  کند.  بروز  نیز  ساله 
و  دارد  یکنواختی  رنگ  مک  و  کک 
و  متفاوت  مختلف  افراد  در  معموال 
به رنگ قرمز، زرد، قهوه ای مایل به 
تیره  ای  قهوه  روشن،  ای  قهوه  زرد، 

مک،  و  کک  واقع  در  است.  سیاه  یا 
اندکی از پوست اطراف تیره تر است. 
این لکه های پوستی بعد از قرارگیری 
در معرض نور خورشید تیره تر شده 
روشن  رنگ  زمستان  های  ماه  در  و 
در  و مک  کنند. کک  پیدا می  تری 
به  افزایش مقدار رنگدانه پوستی  اثر 
سلول  تعداد  افزایش  و  مالنین  نام 
های تولید کننده رنگدانه پوستی به 

نام مالنوسیت ها ایجاد می گردد.
علت کک و مک

مک  و  کک  که  است  این  بر  تصور 
و  ژنتیکی  زمینه  از  ترکیبی  اثر  در 
خورشید  نور  معرض  در  قرارگیری 
دستگاه  و  خورشید  شود.  می  ایجاد 
های برنزه کننده هر دو پرتو فرابنفش 
را متصاعد می کنند که جذب شدن 
مالنین  رنگدانه  تولید  پوست،  به  آن 
پوستی  های  مالنوسیت  توسط 
موهای  که  افرادی  یابد.  می  افزایش 
رنگ  با  هایی  چشم  قرمز،  یا  بلوند 
روشن و پوست روشن دارند به طور 
تحت  دیدن  آسیب  مستعد  خاص 
نتیجه  و در  فرابنفش  پرتوهای  تاثیر 
ابتال به کک و مک هستند. این لکه 

کک و مک به کار گرفته می شوند. 
و  کک  درمان  مختلف  های  روش 
اثرات متفاوتی بر روی پوست  مک 
افراد مختلف دارند و این لکه های 
پوستی اغلب با قرارگیری در معرض 

پرتو فرابنفش بازمی گردد.
کرم های روشن کننده: محصوالت 
کوجیک  و  هیدروکینون  حاوی 
اسید به صورت نسخه و غیر نسخه 
ای برای درمان کک و مک به کار 
می روند. غلظت باالی هیدروکینون 
ای  نسخه  دارویی  درصد،   ۲ باالی 
صورت  در  محصوالت  این  است. 
ماه  چند  طول  در  مداوم  استفاده 
می توانند به روشن تر شدن کک و 
مک ها کمک کنند. کرم های روشن 
کننده اغلب در کنار عدم قرارگیری 
در معرض نور خورشید و استفاده از 
ضد آفتاب می تواند در درمان کک 

و مک موثر باشد.
چون  داروهایی  رتیئونیدها: 
می  آداپالن  و  تازاورتن  ترتینوئین، 
توانند در ترکیب با کرم های روشن 
کننده در درمان کک و مک به کار 
گرفته شوند. این داروها با استفاده 
مداوم برای مدت چند ماه به روشن 
تر شدن کک و مک ها کمک می 

کنند.
با  پرتو  انجماد  کرایوسرجری: 
درمان  در  تواند  می  مایع  نیتروژن 
کار  به  مک  و  کک  انواع  از  برخی 
رود. همه انواع کک و مک به روش 
نمی  پاسخ  کرایوسرجری  درمانی 

دهند.
روش  درمانی  لیزر  درمانی:  لیزر 
دیگری است که برای روشن کردن 
و رفع کک و مک به کار می رود. در 
قوی  نوری  منبع  یک  از  روش  این 
برای درمان کک و مک استفاده می 

شود.
نکات مهم:

روش های درمانی با نور با پالس باال 
از دیگر راه های درمان کک و مک و 

روشن تر کردن آن ها هستند.
پیلینگ شیمیایی نیز می تواند در 
روشن تر کردن کک و مک و بهبود 
پیگمنتاسیون نامنظم کمک کننده 

باشد.

یک  از  بیش  چیزی  پوستی  های 
تجمع زیاد و غیر طبیعی مالنین در 

نقطه ای از پوست نیست.
آیا کک و مک ژنتیکی است؟

ژنتیک یا به طور دقیق تر رنگ پوست 
ابتال  احتمال  در  مهم  بسیار  فاکتور 
ایجاد  استعداد  است.  مک  و  کک  به 
این لکه های پوستی توسط افرادی با 
پوست روشن و یا موهای بلوند یا قرمز 
به ارث می رسد. احتمال بروز کک و 
تیره  با پوست بسیار  افرادی  مک در 

پایین است.
تحقیقات انجام شده بر روی فرزندان 
دوقلو نشان می دهد که شباهت قابل 
توجهی میان تعداد کک و مک های 
همسان  های  دوقلو  در  شده  یافت 
در  ها  شباهت  این  شود.  می  دیده 
است.  غیر همسان کمتر  دوقلو های 
این مطالعات نشان می دهند که بروز 
فاکتورهای  تاثیر  تحت  مک  و  کک 
ژنتیکی قرار دارد. گوناگونی در تعداد 
حد  تا  شده  ظاهر  های  مک  و  کک 

زیادی به وراثت بستگی دارد.
درمان کک و مک

درمان کک و مک به ندرت انجام می 
شود. برخی از روش های ایمن برای 
کاهش  یا  شدن  تر  روشن  به  کمک 
کک و مک ها وجود دارند. در بیشتر 
موارد، ترکیبی از چندین روش برای 
نتایج مناسب در درمان  به  دستیابی 

پروانه وثوق  
)۱3۱4 - ۱392(

فوق  مدرک  دارای  وثوق  پروانه 
سرطان شناسی  و  خون  تخصص 
منای  ا هیئت  ئیس  ر ن،  کودکا
بیمارستان محک و عضو فرهنگستان 
علوم پزشکی ایران بود.وی را »فرشته 
نجات کودکان سرطانی ایران«و»مادر 

ترزای ایران«می نامیدند.
او دکترای عمومی خود را در سال 
13۴۲ از دانشکده علوم پزشکی تهران 
و فوق  و دوره های تخصصی  گرفت 
تخصصی در خون و سرطان شناسی را 
در دانشگاه های کمبریج، ماساچوست 
همچنین  وثوق  گذراند.  ایلینوی  و 
در  را  خود  پزشکی  تکمیلی  دوره 

دانشگاه واشنگتن به پایان رساند.
به  تحصیالتش  اتمام  از  پس  وی 
بازگشت و در سال 13۵۰ در  ایران 
شهرآزاد«  درمانی  آموزشی  »مرکز 
بخش  او  کرد.  کار  به  آغاز  تهران 
را  سرطان شناسی  و  خون شناسی 
در این بیمارستان راه اندازی کرد. او 
همچنین از ابتدای تأسیس مؤسسه 
مرکز  این  با  سال 13۷۰  در  محک 
فعالیت  آغاز  از  و  می کرد  همکاری 

سرطان  تخصصی  فوق  بیمارستان 
به   13۸۶ سال  در  محک  کودکان 
تیم  سرپرستی  داوطلبانه  صورت 
عهده  بر  را  بیمارستان  این  پزشکی 
داشت.وی بیش از 1۰۰ عنوان کتاب 
و مقاله در زمینه بیماری های خون و 
سرطان کودکان تألیف کرده است.وی 
در سالهای خدمات مؤثر پزشکی خود، 
کودکان سرطانی بسیاری را از سراسر 
جهان درمان کرده و سالمتی را به آنان 
بازگردانده بود.او سحرگاه دوشنبه 3۰ 
اردیبهشت 139۲ پس از یک دوره 
فروغ فرخزادبیماری در سن ۷۸ سالگی درگذشت.

تغییر  و  رنگ  دایره  بر  تسلط 
نحوه آرایش

یک  به  وقتی  که  افتاده  اتفاق  بارها 
فروشگاه  یا  آرایشی  لوازم  فروشگاه 
اینترنتی وارد می شوید می گویید 
با  و  قشنگ  های  رنگ  چه  “وای! 
جیب  به  دست  بالفاصله  و  حالی!” 
می شوید و خرید می کنید. شاید 
صورتی  لب  رژ  یک  به  شما  خرید 
یا یک سایه چشم نقره ای محدود 
شود اما نزدیک شدن به رنگ هایی 
فراتر از این برای شما ترسناک باشد. 
این ترس یک علت مهم دارد و آن 
تئوری رنگ است. آرایش هم به گونه 
ای هنر محسوب میشود و با نقاشی 
بی ارتباط نیست. چرخه رنگ برای 

چنین کاربرد هایی الزم است.
رنگ  برای شناخت چرخه  اول  گام 
درک درست دسته بندی رنگهاست. 
رنگ ها دو نوع هستند: سرد و گرم. 
و  زرد  قرمز،  های  رنگ  مثال  رنگ 
نارنجی جزء رنگ های گرم و رنگ 

هایی مثل آبی و سبز در دسته رنگ 
های سرد محسوب می شد.

مکمل  رنگهای  شناخت  دوم  گام 
است. کار ساده ایست هر رنگی که 
انتخاب کردید رنگ  از چرخه رنگ 
قرمز  مثال  است.  مکمل  آن  مقابل 
مقابلش سبز، آبی مقابلش نارنجی و 
بنفش مقابلش زرد است. به همین 
اهمیتی  چه  ها  این  حاال  سادگی! 

دارند؟ خواهید دید.
زمینه رنگ پوست خود را بشناسید

زمینه  یک  افراد  همه  پوست  رنگ 
کلی دارد: گرم، خنثی و سرد. چند 
وجود  پوست  رنگ  تعیین  برای  راه 
رگ  بررسی  راه  ترین  ساده  دارد. 
است. رگ قسمت زیر مچ دست را 
است  آبی  آن  رنگ  اگر  کنید.  نگاه 
زمینه پوست شما “سرد” است. و اگر 
سبز است زمینه پوست شما “گرم” 
است. اگر برای تشخیص این موضوع 
دچار مشکل می شوید، روش بعدی 
این است که خود را در یک جواهر 
ببینید. اگر شما خودتان را در طال 
پوست  رنگ  زمینه  بینید  می  بهتر 
بهتر  نقره  در  اگر  و  است  گرم  شما 

خود را می بینید زمینه پوست شما 
سرد است. همچنین اگر در هر دو –

طال و نقره- به خوبی دیده می شوید 
است.  خنثی  شما  پوست  رنگ  پس 
تعیین درست زمینه رنگ پوست شما 
زمینه  پوست  که  چرا  دارد  ضرورت 
گرم بر پایه رنگ زرد و پوست زمینه 
سرد بر پایه صورتی هستند. به طور 
کلی، دانستن رنگ زمینه پوست شما 
اساس انتخاب رنگ ها در آرایش را به 

شما نشان خواهد داد.
به خوبی لک ها را بپوشانید

پوشاننده  بهترین  کانسیلر  مطمئناً 
است ولی برای این کار باید قطعا از 
استفاده کنید.  کانسیلر  زیادی  حجم 
به بیان دیگر کانسیلر جوش و لک را 
روشن تر نشان می دهد به جای این 
کار رنگ زمینه پوست خود را درنظر 
بگیرید سپس با یک رنگ همسان با 
پوست، جوش و لک خود را بپوشانید 
های  رنگ  بیاید.  نظر  به  یکدست  تا 
مکمل را به خاطر دارید؟ اینجا همان 

به  مکمل  های  رنگ  که  است  جایی 
کار می آیند.

آرایش از اسمش مشخص است تنها 
واقع  به  و  کند.  می  آراسته  را  چهره 
هیچ قانون مشخصی برای آن وجود 
به  خواهید  می  شما  اگر  اما  ندارد. 
چهره ای همه پسند برسید الزم است 
که از زمینه رنگ گرم کمک بگیرید. 
اگر زمینه رنگ پوست شما سرد است 
از رنگ های هم خانواده صورتی کمک 
گرم  شما  پوست  رنگ  اگر  و  بگیرید 
است از رنگ های هم خانواده نارنجی 
رنگ  زمینه  اگر  حاال  بگیرید.  کمک 
از  توانید  بود می  پوست شما خنثی 
کرم های برنزه کردن یا سفید کننده 
کلی  قانون  یک  کنید.  استفاده  ها 
ای  قهوه  با  برنزه  پوست  دارد:  وجود 
متمایل به زرد خیلی متناسب است 
از  توانید خطوطی  در عین حال می 

رنگ های سرد را هم به کار بگیرید.
چشم هایتان را پر طرفدار کنید

آرایش چشم ها  خوب می دانید که 
وقتی کامل  و زیباترمی شود که سایه 
ها درست استفاده شوند. و برای این 
فکر می کنید که چه چیزهایی  کار 

باز  بدانید؟  باید 
مکمل؛  های  رنگ  هم 

هر چند که گاهی برای جذاب شدن 
به رنگ های متضاد هم  نیاز  آرایش 
آبی  شما  چشم  اگر  بنابراین  دارید. 
یا قهوه ای روشن است از رنگ های 
این  که  کنید  استفاده  برنز  و  مسی 
ترکیب جلوه شگفت انگیزی به چهره 
شما  چشمان  اگر  داد.  خواهد  شما 
یا قهوه ای سوخته است، رنگ  سبز 
به  را  مایه های سرخ  یا  بنفش  های 
کار ببرید. و اگر رنگ چشم شما قهوه 
است  روشن  خیلی  نه  و  تیره  نه  ای 
شما خوش شانس هستید! چون می 
توانید از هر رنگی برای آرایش چهره 
استفاده کنید اما با این حال اگر می 

نقطه  در  شما  های  چشم  خواهید 
کانونی قرار بگیرد سعی کنید از سایه 
های چشم به رنگ های آبی، بنفش و 

طالیی کمک بگیرید.
رنگ لب را درست انتخاب کنید

قانون  گفتم  قبال  که  طور  همان 
ندارد  وجود  آرایش  در  مشخصی 
دارید  دوست  که  رنگی  هر  بنابراین 
مناسب خواهد بود. اما انتخاب رنگ به 
طور جدی در زیبایی ظاهر شما کمک 
می کند. اگر سایه ای با رنگ نامناسب 
بزنید ممکن است شما بیمار به نظر 
بیایید بنابراین رنگ ها در ظاهر چهره 
کمک  و  گذاشت  خواهند  تاثیر  شما 
می کند جذاب تر به نظر بیایید. پس 
اگر رنگ زمینه پوست شما سرد است 
برای مثال رنگ سرخابی یا بنفش را 
مایه های رنگ  ته  انتخاب کنید که 
پوست  زمینه  رنگ  اگر  و  دارد.  آبی 
گرم  های  رنگ  از  است  گرم  شما 
مثل گلبهی یا قرمز-نارنجی کمرنگ 
قرمز  پایه رنگ  بر  استفاده کنید که 
رنگ  به  دادن  عمق  برای  هستند. 
از قهوه ای-قرمز و  توانید  چهره می 
بگیرید. تر کمک  تیره  های  رنگ  یا 
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علت و راه های درمان کک و مکتئوری رنگ در آرایش چهره
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مردان  شاخص

از عمق شب ستاره ای آمد نفس زنان
در موج اشک های من افتاد و جان سپرد

چون چشم آهویی که بر سر چشمه ای رسید
چون قلب آهویی که به سرچشمه ای فسرد

با مرگ او ستاره ی قلبم به سینه سوخت
با مرگ او پرنده ی شعرم ز لب پرید

بادی وزید و زوزه کشان آب را شکست
ابری رسید و مرتع مهتاب را چرید

آن قاصد هراسان با آن شتاب و شور
در حیرتم ز دشت کدام آسمان گسست ؟

گر با لبش نبود سرودی چرا فسرد ؟
گر با دلش نبود پیامی چرا شکست ؟
چشمم هزار پرسش اینگونه دردناک
بر بال شب نورد هزاران ستاره بست

کلسترول، یک ماده چربی است که 
بدن ضروری  برای عملکرد طبیعی 
است و معموال در کبد ساخته می 
شود، اما در برخی مواد خوراکی نیز 
وجود دارد. افزایش سطح کلسترول 
را  تواند سالمتی شما  در خون می 
تحت تاثیر قرار دهد. کلسترول باال 
به خودی خود عالئمی را منجر نمی 
گردد، اما خطر بروز برخی مشکالت 

و بیماری ها را افزایش می دهد.
علل باال رفتن کلسترول خون

در  ها  پروتئین  توسط  کلسترول 
خون حمل می شود و ترکیب این 

دو لیپوپروتئین نامیده می شود.
دو نوع لیپوپروتئین وجود دارد:

لیپوپروتئین با دانسیته باال )اچ دی 
بافت  از  را  کلسترول  نوع،  این  ال(: 
گرداند.  بازمی  کبد  به  و  گرفته  ها 
و  شده  شکسته  کبد  در  کلسترول 
یا به عنوان یک ماده دفعی از بدن 
اچ  به همین دلیل  خارج می شود. 
خوب  کلسترول  عنوان  به  ال  دی 
شناخته می شود و بهتر است سطح 

آن در خون باال باشد.
)ال  پایین  دانسیته  با  لیپوپروتئین 
نیاز  صورت  در  نوع  این  ال(:  دی 
کلسترول را به سلول ها حمل می 
اما اگر کلسترول زیادی برای  کند، 
مصرف سلول ها وجود داشته باشد، 
سرخرگ  دیواره  در  کلسترول  این 
بیماری  به  و منجر  یافته  ها تجمع 
این  دلیل  همین  به  گردد.  می 
می  نام  بد  کلسترول  لیپوپروتئین 

گیرد.
نکته مهم:

سطح توصیه شده برای کلسترول در 
افراد پرخطر و کم خطر  خون بین 
عروقی  قلبی  بیماری  به  ابتال  برای 

متفاوت خواهد بود.
علل کلسترول باال

فاکتورهای بسیاری می توانند علل 
که  شوند  محسوب  باال  کلسترول 
سبک  فاکتورهای  ها  آن  جمله  از 
کشیدن،  سیگار  همچون  زندگی 
رژیم غذایی ناسالم و ورزش نکردن و 
ابتال به شرایط زمینه ای دیگر مانند 

فشار خون باال و دیابت می باشند.
۱- شیوه زندگی:

سبک زندگی شما ممکن است خطر 
افزایش کلسترول خون را باال برده و 

از علل کلسترول باال باشد.
این علت کلسترول باال شامل موارد 

زیر می باشد:
مواد  بعضی  ناسالم:  غذایی  رژیم 
تخم  و  قلوه  جگر،  مانند  خوراکی 
مرغ حاوی کلسترول غذایی هستند، 
اما اثر محدودی بر سطح کلسترول 
خون  کلسترول  سطح  دارند.  خون 
در  شده  اشباع  چربی  کلی  مقدار 
رژیم غذایی است که باید تحت نظر 

باشد.
ورزش نکردن و نداشتن فعالیت 
فیزیکی: این از دیگر علل کلسترول 
باال است که سطح کلسترول بد )ال 

دی ال( را افزایش می دهد.

نشانه های کمبود امگا ۳
چرب  اسیدهای  مناسب  نسبت  و  نوع 

امگا  کمبود  از  می تواند  غذایی  رژیم  در  ضروری 
سندرم چشمان  جدید  مطالعات  طبق  کند.  جلوگیری   ۳

خشک از نتایج کمبود امگا ۳ می باشد. این بیماری باعث ایجاد عال 
ئمی مانند سوزش، درد، خشکی و احساس وجود شن در چشم می شود.

عدم درمان سندرم خشکی چشمان می تواند منجربه زخمی کردن قرنیه ودر 
نهایت از دست رفتن بینایی شود. این بیماری کیفیت زندگی میلیون ها انسان 

را تحت تاثیر قرار داده است اما داشتن رژیم غذایی سرشار از اسیدچرب امگا ۳ 
ممکن است منجربه درمان این سندرم بشود. امگا ۳ اسیدچرب اشباع نشده می باشد 
که از اسیدهای چرب ضروری بدن می باشد که بدن آن را تولید نمی کند. این نوع 
از چربی اکثرا در روغن ماهی پیدا می شود و فواید بسیاری دارد بنابراین به به عنوان 
چربی خوب شناخته می شوند.سه نوع اسیدچرب امگا ۳ به نام های EPA و DHA که 
در ماهی های خاصی افت می شوند و سومین اسیدچرب ALA می باشد که عمدتا در 
روغن های گیاهی یافت می شود. دانه ها و آجیل هایی مانند دانه چیا، گردو ، دانه  های 
بیان  ALA هستند. محققان  برای  منابع خوبی  بادام  و  بادام زمینی  شاهدانه، 
می کنند که عدم تعادل اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶ در عادت های غذایی 
غربی  غذایی  رژیم  دارد.  ارتباط  بیماری چشم  میزان شیوع  با  آمریکایی 

احتمال سندرم چشم خشک را افزایش می دهد زیرا در این رژیم میزان 
امگا ۳ کم است اما در مقابل این رژیم حاوی مقدار زیادی امگا 

۶ است. روغن های مورد استفاده در پخت و پز غذاها مثل 
و سس های ساالد  آفتابگردان، ذرت، سویا  روغن 

و مایونز و گوشت حاوی مقدار زیادی 
امگا ۶ هستند.

علل  جمله  از  نیز  چاقی  چاقی: 
کلسترول باال است که سطح ال دی 
و  برده  باال  را  گلیسیرید  تری  و  ال 

میزان اچ دی ال را کاهش می دهد.
نوشیدن  الکل:  زیاد  مقدار  نوشیدن 
از  تواند  می  الکل  زیاد  مقدار  مرتب 
تری  همچنین  و  باال  کلسترول  علل 

گلیسیرید باال باشد.
شیمیایی  ماده  کشیدن:  سیگار 
موجود در سیگار به نام آکرولین انتقال 
توده های چربی به کبد توسط اچ دی 
تنگ  موجب  و  متوقف ساخته  را  ال 
شدن سرخرگ ها )آترواسکلروزیس( 
از  تواند  می  ترتیب  بدین  گردد.  می 
محسوب  باال  کلسترول  علل  جمله 

شود.
2- شرایط زمینه ای:

افزاد مبتال به فشار خون باال و دیابت 
می  نیز  باال  کلسترول  دچار  اغلب 

شوند.
دیگر شرایط زمینه ای که می توانند 
علل کلسترول باال باشند، شامل موارد 

زیر هستند:
بیماری کلیوی
بیماری کبدی

تیروئید  غده  کم  فعالیت 
)هیپوتیروئیدیسم(

نکته مهم:
درمان وضعیت زمینه ای می تواند در 
کاهش سطح کلسترول کمک کننده 

باشد.
۳- هایپرکلسترولمی خانوادگی:

دیگر  از  خانوادگی  هایپرکلسترولمی 
آن  در  که  است  باال  کلسترول  علل 
صورت  به  خون  باالی  کلسترول 
ژنتیکی منتقل می شود. این مشکل 
یک  در  تغییر  اثر  در  بیشتر  ژنتیکی 
ژن به ارث رسیده از والدین ایجاد می 

شود تا شیوه زندگی ناسالم.
هایپرکلسترولمی  به  مبتال  افراد 
دچار  تولد  زمان  از  خانوادگی 
کلسترول خون باال هستند که منجر 
به بروز مشکالت قلبی زودرس مانند 
کرونری  بیماری  و  آترواسکلروزیس 
این  بروز  احتمال  گردد.  می  قلب 
بیماری در فرزند، خواهر یا برادر فرد 

مبتال در حدود 50 درصد است.

4- سایر  
فاکتورها:

بسیاری  فاکتورهای 
باشند  باال  کلسترول  علل  می توانند 
که قابل تغییر نیستند و خطر ابتال به 
حمله قلبی یا سکته مغزی را افزایش 
می دهند. پزشکان این علل کلسترول 
می  معرفی  ثابت  فاکتورهای  را  باال 

کنند.
این فاکتورها شامل موارد زیر هستند:

سابقه خانوادگی بیماری کرونری قلب 
زودرس یا سکته مغزی: اگر شما در 
بستگان مرد خود با سن زیر 55 سال 
 ۶5 زیر  سن  با  خود  زن  بستگان  یا 
سال مبتال به سکته مغزی یا بیماری 
احتمال  باشید،  داشته  قلب  کرونری 
شما  در  باال  خون  کلسترول  بروز 

بیشتر است.
مرتبط  شرایط  خانوادگی  سابقه 
علل  از  نوع  این  کلسترول:  با 
در  که  است  وضعیتی  باال  کلسترول 
به  شما  برادر  یا  خواهر  والدین،  آن 
مبتال  خانوادگی  هایپرکلسترولمی 

است.
علل  دیگر  از  نیز  سن  افزایش  سن: 
کلسترول باال است. چرا که با افزایش 
سن احتمال تنگ تر شدن سرخرگ 

ها بیشتر است.
علل  دیگر  از  نیز  ملیت  ملیت: 
شود.  می  محسوب  باال  کلسترول 
افراد هندی، پاکستانی، بنگالدشی و 
سریالنکا در معرض خطر باالی ابتال 

به حمله قلبی قرار دارند.
جنسیت: احتمال بروز حمالت قلبی 
است،  ها  خانم  از  بیشتر  آقایان  در 
از  تواند  می  مرد  جنسیت  بنابراین 

علل کلسترول باال باشد.
نکته مهم:

اگر شما یکی یا چند فاکتور ثابت را 
دارید، این که بر روی سبک زندگی 
بیشتری  نظارت  ای  زمینه  و شرایط 

داشته باشید، بسیار اهمیت دارد.

میرجالل الدین َکّزازی  
)۱۳2۷ -کرمانشاه(

میرجالل الدین َکّزازی استاد دانشگاه، 
و  شاهنامه پژوه  مترجم،  نویسنده، 
زبان  در  ایرانی  برجسته  پژوهشگر 
او از چهره های  و ادب فارسی است. 
در  ایران  ادب  و  فرهنگ  ماندگار 
پنجمین همایش چهره های ماندگار 
به سال 1۳۸۴ است. وی مشهور به 
بهره گیری از واژه های پارسی سره در 
نوشته ها و گفتار خود است. کزازی، 
عضو هیئت امنای بنیاد فردوسی است.

 دوره دبستان را در مدرسه آلیانس 
سالیان  از  و  گذرانید  کرمانشاه 
دانش آموزی با زبان و ادب فرانسوی 
آشنایی یافت. سپس دوره دبیرستان 
را در مدرسه رازی به فرجام آورد و 
رشته  در  تحصیل  ادامه  برای  آنگاه 

زبان و ادب فارسی به تهران آمد.
کزازی در دانشکده ادبیات فارسی و 
علوم انسانی دانشگاه تهران دوره های 
گوناگون آموزشی را سپری کرد. وی 
مدرک  خورشیدی   1۳51 سال  در 
ادب  و  زبان  رشته  در  کارشناسی 
فارسی از دانشگاه تهران را به دست 
پایان نامه   ،1۳۷1 سال  به  و  آورد 

نمادشناسی  نام  با  را  خود  دکترای 
هیئت  عضو  نوشت.وی  شاهنامه  در 
و  فارسی  ادبیات  دانشکده  علمی در 
زبان های خارجی وابسته به دانشگاه 
بر  افزون  او  بود.  طباطبایی  عالمه 
سالیان خردی  از  که  فرانسوی  زبان 
با آن آشنایی یافته است، با زبان های 
نیز  انگلیسی  و  آلمانی  و  اسپانیایی 
و  کتاب  ده ها  تاکنون  و  آشناست 
نوشته است  مقاله  سیصد  به  نزدیک 
و  علمی  بزم های  و  همایش ها  در  و 
فرهنگی بسیاری در ایران و کشورهای 

دیگر سخنرانی کرده است.

قند یک ماده 
شیرین  غذایی 
از  بیش  اگر  اما  است 
به یک زهر  تبدیل  حد مصرف شود 
تلخ و سیاه می شود. بسیاری از مردم 
بر این باورند که مصرف بیش از حد 
مواد قندی و شکر فقط سبب ابتال به 

چاقی و انواع دیابت می شود.
 اما بد نیست بدانید که مصرف بیش 
خوراکی های  و  قندی  مواد  حد  از 
شیرین باعث بروز بیماری ها و مشکل 
جسمی و روحی می شود. 1۳ آسیب 
این که  و  قندی  مواد  مصرف  جدی 
برای  شکر  و  قند  گرم  چند  روزانه 
پزشکی  سایت  از  را  است  الزم  بدن 

WebMD در زیر بخوانید.
آیا اصال الزم است قطع مصرف قند 

این  حقیقت  گیرد؟  صورت  شکر  و 
است که خیر. پس روزانه چند گرم 
؟  است  الزم  بدن  برای  شکر  و  قند 
روزانه ۶  آمریکا مصرف  قلب  انجمن 
قاشق چایخوری شکر برای زنان و 9 
قاشق چایخوری برای مردان را مجاز 
را  آن  از حد  بیش  و مصرف  دانسته 
حالی  در  این  می داند.  زننده  آسیب 
است که آمریکایی ها به طور میانگین 
شکر  چایخوری  قاشق   22 روزانه 
مصرف می کنند. چطور؟ کافی است 
قوطی  هر  بخورید،  قوطی سودا  یک 
سودا 10 قاشق چایخوری شکر دارد. 
اما مصرف بیش از حد قند و شکر چه 
آسیب هایی به بدن شما وارد می کند؟

۱- اضافه وزن و چاقی
روزها  این  شکردار  نوشیدنی های   
دارند.  افراد  میان  در  باالیی  مصرف 
آب  نوشابه،  حد  از  بیش  مصرف 
میوه های صنعتی در طول سه سال 
وزن  به  کیلو  نیم  و  هفت  حداقل 
زیاد  وزن  ،اضافه  می کند  اضافه  شما 
و  قلبی  بیمارهای  بروز  به  منجر  هم 

سرطان می شود. 
2- بیماری های قلبی

نفر حدود  آمریکایی یک  از هر 10   
¼ کالری مورد نیاز بدنش را از قندها 
اگر رژیم غذایی شما  تامین می کند. 
هم به همین ترتیب است باید بدانید 
که  فردی  از  بیش  برابر  دو  شما  که 
نیمی از این مقدار قند را در طول روز 
دریافت می کند در معرض حمله قلبی 

هستید.
۳- انواع دیابت

 قند موجود در نوشیدنی های صنعتی 
 2 نوع  دیابت  با  شما  ابتال  احتمال 
امر  این  علت  می دهد.  افزایش  را 
جریان  در  قند  که  زمانی  چیست؟ 
خون شما باقی می ماند، بدن شما از 
طریق ترشح کمتر هورمون انسولین 
می دهد  نشان  واکنش  امر  این  به 
طریق  از  را  بدن  نیاز  مورد  انرژی  تا 
غذایی که شما خورده اید تامین کند. 
زمانی که هورمون انسولین به درستی 
ترشح نشود شما دچار اضافه وزن و 

چاقی می شوید.
 4- فشار خون باال

 اگر چه نمک، عامل اصلی باال رفتن 
برخی  نتایج  اما  است  خون  فشار 
تحقیقات حاکی از آن است که شکر 
و قند حتی بیشتر از نمک باعث باال 
رفتن فشار خون می شوند. علت این 
امر این است که سطح باالی قند خون 
انسولین  ما  بدن  که  می شود  باعث 
بیشتری تولید کند که همین مسئله 
سبب تسریع ضربان قلب و باال رفتن 

فشار خون می شود. 
۵- کلسترول باال

یک رژیم غذایی پر از قند تاثیر سویی 
بر سالمت قلب شما می گذارد. علت 

این امر چیست؟
*افزایش میزان کلسترول بد خون یا 
LDL و پایین آمدن سطح کلسترول 

.HDL خوب خون یا
موجود  چربی  میزان  رفتن  باال   *
گلیسیرید  تری  به  موسوم  خون  در 
که  آنزیمی  کار  در  اختالل  نیز  و 
مولکول های  شدن  شکسته  مسئول 

تری گلیسرید موجود در خون است.
۶- بیماری های کبد

و  اسنک  انواع  آماده،  غذاهای 
نوشیدنی های شیرین شده با فروکتوز. 

اما فروکتوز چیست؟ فروکتوز تقریبا 
مثل  سبزیجاتی  و  میوه ها  تمام  در 
حتی  فروکتوز  است؛  موجود  ذرت 
داخل قهوه نیز ریخته می شود. البته 
این به آن معنا نیست که دیگر نمی 
توان میوه خورد یا نمی توان قهوه را 
فروکتوز  نوع  این  زیرا  شیرین کرد، 
برای بدن خطری ندارد. مشکل آن 
نوع فروکتوزی است که در غذاهای 

فرآوری شده ریخته می شود.
۷- پوسیدگی های وسیع دندان

 قطعا همه می دانند که مواد قندی 
دندان ها  پوسیدگی  باعث  شکر  و 
باکتری های  چطور؟  اما  می شوند، 
قندی  مواد  از  دهان  در  موجود 
مخرب  اسیدهای  و  کرده  تغذیه 
این اسیدها مینای  تولید می کنند. 
بین  از  و  کرده  تخریب  را  دندان 

می برند. 
۸- کم خوابی و بدخوابی

در طول  قند  از حد  بیش   مصرف 
مختل  را  خون  گلوکز  سطح  روز 
را  شما  انرژی  سطح  سبب  و  کرده 
بیش از حد باال می برد. این امر سبب 
می شود که در طول شب خواب تان 
نبرد و باعث چرت زدن در سر کار و 

کالس در روز بعد شود.
بیش  و  کم توجهی  اختالل   -۹

فعالی در بزرگساالن
 یک پیش بینی عمومی این است که 
نشانه های اختالل کم توجهی و بیش 
فعالی در بزرگساالن با مصرف باالی 

قند افزایش می یابد.
۱۰- افسردگی

افسردگی  و  شکست  احساس 
مصرف  آن  دلیل  شاید  می کنید؟ 
برخی  باشد.نتایج  قند  حد  از  بیش 
تحقیقات حاکی از آن است که میان 
مصرف قند و شکر و سالمت روح و 

روان رابطه وجود دارد. 
۱۱- نقرس

تصور  حال  به  تا  هم  شما  احتماال 
می کردید دلیل اصلی بیماری نقرس 
مصرف بیش از حد گوشت قرمز و 
میگو است. اما ظاهرا فروکتوز هم در 

این زمینه بی تاثیر نیست. 
۱2- سنگ کلیه

مصرف  نیز  و  قند  زیاد  مصرف 
مدت  طوالنی  و  حد  از  بیش 
شیرین کننده های مصنوعی عملکرد 
کلیه ها را با مشکل مواجه می کنند. 
بنابراین بهتر است به جای این نوع 
ترکیبات مصنوعی از عسل که یک 
شیرین کننده ی طبیعی و مفید است 
نوشیدنی هایی  کردن  شیرین  برای 
غیره  و  شیر  یا  قهوه  چای،  مانند 

استفاده کنید.
 ۱۳- پیری

قند  با  شیرین  نوشیدنی های   
را  بدن شما  بیولوژیکی  افزوده سن 
نظر  به  پیرتر  باعث  و  کرده  اضافه 
حقیقت  در  می شوند.  شما  رسیدن 
پروتئین ها  به  قندها  مولکول های 
از  ها  آن  پوشاندن  با  و  می چسبند 

عملکردشان جلوگیری می کنند. 

Pexels

Pexels Wikipedia

منوچهر آتشی

۱۳ بیماری دردناک از کبد چرب تا نقرسکلسترول باال و دالیل اصلی آن
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= انتقاد شدید سرمربى تیم 
كشتى:  فدراسیون  از  ملى 
تیم هاى  رأس  در  افرادى 
لیگ كشتى كشور هستند 
نه  و  نه سابقه مدیریتى  كه 

سابقه مربى گرى دارند.
خاویار  و  نان  =بجاى 
طلب  كردن،  جان  نوش 
ا  ر م  مظلو ن  ا كشتى گیر

پرداخت كنید!
از  اسالمى  جمهوری  که  حالى  در 
تیم های کشتى آزاد و فرنگى ایاالت 
رقابت های  در  شرکت  برای  متحده 
که  جهان  باشگاه های  کشتى  جام 
در هفته آخر آذرماه در شهر بجنورد 
برگزار مى شود، بطور رسمى دعوت 
به عمل آورده اما دولت آمریکا به این 

دعوت پاسخ مثبت نداده است.
هومن توکلیان سرپرست ایرانى تیم 
ملى کشتى آمریکا در مورد رد دعوت 
کشتى  فدراسیون  سوی  از  ایران 
ایاالت متحده گفته: تمرکز آمریکا در 
حال حاضر بطور کلى روی موفقیت 
کشتى گیران این کشور در بازی های 
المپیک توکیو است. بنابراین از شروع 
سال ۲٠19 و زمان بسته شدن تقویم 
مسابقات هم تصمیم بر این است که 
در مبارزات باشگاه های جهان حضور 

نداشته باشیم.
او در پاسخ این پرسش که با توجه 
اهمیت شرکت کشتى گیران ملى  به 

آمادگى  و  مسابقات  این  در  آمریکا 
سفر  هزینه  پرداخت  برای  میزبان 
نظر  تجدید  امکان  آیا  ایران،  به  آنها 
خیر،  یا  دارد  وجود  تصمیم  این  در 
پایان  تا  کوتاهى  زمان  کرده:  تأکید 
معموال  و  نمانده  باقى  میالدی  سال 
مسابقات در سراسر جهان به صورتى 
برنامه ریزی شده که با این ایام تداخل 
نداشته باشد. ضمن آنکه تنها دو هفته 
تا شروع این دیدارها زمان باقى است 
و عمال فرصت کافى برای آمادگى و 

تدارک سفر وجود ندارد.
شده:  یادآور  آمریکا  تیم  سرپرست 
برای انجام هماهنگى باید حداقل سه 
ماه پیش از آغاز تورنمنت ها در مورد 
این دعوت اقدام مى شد تا در صورت 
کشتى  تیم های  شرکت  با  موافقت 
امکانات  زورآزمایى ها،  این  در  آمریکا 

سفر مهیا مى شد.
همزمان با دعوت فدراسیون کشتى 
ایران از تیم های کشتى آزاد و فرنگى 
رقابت های  در  حضور  برای  آمریکا 
بنا  محمد  جهان،  باشگاه های  جام 
فرنگى  کشتى  ملى  تیم  سرمربى 
عبدالمهدی  اخیر  سخنان  از  ایران 
نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتى 
گفته  و  کرده  انتقاد  به شدت  کشور 
است: رئیس سازمان لیگ کشتى در 
مورد گردش  در  اخیر خود  مصاحبه 
مالى لیگ کشتى طوری حرف زده که 
انگار وزارت نفت درباره صادرات نفت 
داده  ساالنه  گزارش  ارقام  و  اعداد  با 
است. آخر چقدر حرف؟! تا کى باید 

آنهم حرف های  باشیم؟  درگیر حرف 
صد من یک غاز!

لیگ  متاسفانه  وی،  گفته ی  به 
کشتى ما هم شده محل کاسبى برای 
اقوام  و  رفقا  با  که  خاص  عده  یک 
به  آنکه  بدون  دور هم  جمع شده اند 
بعد  باشند.  سازنده  مربى  یک  فکر 
اتهام  انگشت  الهى شکر همیشه  هم 
آنها به سوی ماست که به سازنده ها 
واقعا  داده:  ادامه  نمى دهیم.او  بها 
مسئولین و مربیان تیم های حاضر در 
لیگ با چه معیاری انتخاب شده اند؟ 
که  مى بینیم  تیم ها  رأس  در  افرادی 
نه سابقه مربیگری دارند و نه تجربه 
مدیریتى. صرفا به خاطر پیوند قوم و 
خویشى صاحب منصب شده اند و تنها 
هستند.  خودشان  دادن  نشان  دنبال 
آقایانى که از گردش مالى میلیاردی 
لیگ کشتى حرف مى زنند، چرا هنوز 
نپرداخته اند؟  را  کشتى گیران  طلب 
درگیر  را  شما  بزرگتری  مسائل  گویا 
کرده، مثل گرفتن عکس یادگاری با 
استاندار، رئیس فدراسیون و مسئول 

ثروتمند فالن تیم!
بنا همچنین یادآور شده: اصوال لیگ 
متوجه  آنکه  از  بیشتر  ایران  کشتى 
حکم  باشد،  کشتى گیران  منافع 
بود  مجلس دورهمى دوستان و رفقا 
بنشینند و  با همدیگر دور سفره  که 
جان  نوش  خاویار  و  نان  لقمه  یک 
دادن،  نمایش  جای  به  لطفا  کنند. 
حرف زدن و قول بى مورد دادن ، طلب 
کشتى گیران مظلوم را پرداخت کنید!

آمریکا دعوت ایران از تیم هاى كشتى آن كشور را رد كرد

محمد بنا

انفجار گاز در مراسم عروسى در سقز ۱۱ كشته از 
جمله پنج كودک بر جاى گذاشت

=تاالر عروسى فاقد كپسول 
آتش نشانى بوده و انفجار بر 
اثر پاره شدن شلنگ بخارى 

گازى صورت گرفته است.
=مالک تاالر عروسى دیشب 

بازداشت شده است.
=پنج كودک در این حادثه ى 

تلخ كشته شدند.
آذرماه  پنجشنبه 1۴  دیروز  شامگاه 
بر اثر انفجار کپسول گاز در یک تاالر 
عروسى در شهر سقز استان کردستان 
11 نفر جان باختند و ۴۲ نفر مصدوم 
و  کودک  عمدتا  جانباختگان  شدند. 
افراد سالمند هستند که زیر دست  و 
پا ماندند.شامگاه دیروز پنجشنبه 1۴ 
در  گاز  کپسول  انفجار  اثر  بر  آذرماه 
یک تاالر عروسى در شهر سقز استان 
کردستان، 11 نفر جان باختند و ۴۲ 

نفر مصدوم شدند.
به  حادثه  این  حاکیست  گزارش ها 
دلیل نشت گاز مایع از شلنگ کپسول 
آتش سوزی  نتیجه  در  و  ال پى جى 

تصویرى از تاالر عروسى پس از حادثه ى تلخ
 در سقز

جدایى سرمربى بلژیکى از تیم ملى قطعى شد
کناره گیری ویلموتس سرمربى تیم 
از جدایى  ایران که پس  ملى فوتبال 
کارلوس کیروش جانشین او شده بود، 
حتمى شد و گفته مى شود به احتمال 
زیاد برانکو ایوانکوویچ سرمربى کروات 
تیم  رهبری  دوباره  ملى  تیم  پیشین 

ایران را عهده دار خواهد شد.
نوشته:   Walfoot بلژیکى  رسانه 
این  از  پیش  که  ویلموتس  مارک 
سرمربیگری تیم آن کشور را به عهده 
مسئولیت  در  آنکه  از  پیش  داشته 
به  بیفتد،  جا  ایران  در  خود  جدید 

زودی تهران را ترک مى کند.
اهل  سرمربى  کیروش  آنکه  از  بعد 
تیم  مدیریت  سال   ۸ از  بعد  پرتغال 
ملى  تیم  مدیریت  برای  ایران  ملى 
کلمبیا به آن کشور رفت، فدراسیون 
به دنبال استخدام یک  فوتبال ماه ها 
در  خوش سابقه  و  سرشناس  مربى 
سرانجام  آنکه  تا  بود.  کیروش  حد 
این  اما  رسید.  توافق  به  ویلموتس  با 
مربى در طول مدتى که رهبری تیم 
به عهده داشت، هیچگاه در  را  ایران 
نتایج  و  نیفتاد  جا  پست جدید خود 
آنکه  ضمن  نیاورد.  دست  به  خوبى 
دریافت  نظر  از  کیروش  مانند  هم  او 
حقوق خود به ارز خارجى همواره با 
فدراسیون فوتبال و شخص مهدی تاج 

سرانجام  و  داشت  مشکل  آن  رئیس 
تصمیم به استعفا گرفت.

حال  در  بلژیکى  رسانه  گزارش  به 
مالى  مسائل  سر  بر  طرف  دو  حاضر 
مشغول بحث و گفتگو هستند. البته 
خود  وکالی  به  را  کار  بلژیکى  مربى 

واگذار کرده است.
با قطعى شدن خداحافظى ویلموتس 
با تیم ملى فوتبال و انتشار خبر آن در 
رسانه ها، یکى از کاربران در وبسایت 
در  نشینان،  فدراسیون  نوشته:  فرارو 
سوء  خاطر  به  تاج  مهدی  آنها  رأس 

و  داده  رخ  مانگه شو  عروسى  تاالر  در 
هیچکدام از جانباختگان و مصدومان 
به علت سوختگى ناشى از آتش سوزی 
بلکه  ندیدند  آسیب  یا  و  نکرده  فوت 
به خاطر هجوم مهمانان به سمت در 
و  دست  زیر  محیط  تاریکى  و  خروج 
مانده اند.گفته مى شود جانباختگان  پا 
 ۴ دختر  یک  جمله  از  کودک  عمدتا 
زیر  که  هستند  سالمند  افراد  و  ساله 

دست  و پا ماندند.
از  نفر  رسمى۴۲  آمار  آخرین  طبق 
مهمانان نیز مصدوم شدند که حال سه 

نفر از آنان وخیم گزارش شده است.
در پى وقوع این حادثه، امروز جمعه 
1۵ آذرماه در استان کردستان، عزای 
فضای  کاربران  و  شد  اعالم  عمومى 
کشور  ُکردنشین  شهرهای  مجازی 
و  همدردی  اجتماعى  شبکه های  در 
تسلیت خود را با مردم و بازماندگان و 
بهت و ناراحتى خود را از این فاجعه 

ابراز کردند.
کپسول   فاقد  عروسى  تاالر  این 
بوده  اولیه  کمک های  و  آتش نشانى 
است.به گفته ی بهمن مرادنیا استاندار 

فروش »ساعتى« صندلى هاى اتوبوس هاى تهران 
با مبلغ بیشتر! صندلى اتوبوس هم نصیب آنهایى 

مى شود كه پول بیشترى دارند!

ن  ما ز سا مل  عا یر مد =
ر  بطو گفته  نى  ا سر بو تو ا
آزمایشى در »مسیر نیایش- 
آزادى«  ـ   ونک  و  آباد  جنت 

فعالیت خواهد كرد.
=وى از این طرح به عنوان 
یکى از راهکارهاى حل معضل 
مسافران  جمعیت  افزایش 
كه  گفته  و  برده  نام  شهرى 
میزان  از  دقیقى  آمار  هنوز 
ندارد. این جمعیت  افزایش 
این  اجراى  صورت  =در 
و  سط  متو قشر   ، ح طر
عمدتا  كه  جامعه  تنگدست 
عمومى  نقلیه ى  وسایل  با 
نیز  مى كنند،  آمد  و  رفت  
صندلى  روى  نباید  حتى 
بنشینند چرا كه  اتوبوس ها 
افرادى  توسط  صندلى   این 
با تمکن مالى بیشتر از آنها، 

قبال رزرو شده است!
تصرف  از  حکومتى  انحصارطلبى 
صندلى های مدیریت و اموال عمومى، 
اکنون به فروش صندلى اتوبوس های 
رسیده  افرادی  به  واحد  شرکت 
صندلى  ررزو  برای  مالى  تمکن  که 
افزایش  پى  در  دارند!  را  اتوبوس ها 
اتوبوسرانى  سازمان  بنزین،  قیمت 
 DRT پایتخت، تحت عنوان سیستم
به  را  اتوبوس ها  صندلى   است  قرار 
صورت »ساعتى« و با قیمتى باالتر به 

متقاضیان بفروشد!
انحصار طلبى دستگاه های حکومتى 
و  کشور  مخازن  و  منابع  تصرف  از 
تصرف صندلى های مدیریتى و قدرت، 
فروش  از  »درآمدزایى«  به  اکنون 
شرکت  اتوبوس های  صندلى های 

واحد، در پى گران شدن قیمت بنزین 
قیمت  افزایش  پى  در  است!  رسیده 
جمعیت  افزایش  نتیجه  در  و  بنزین 
عمومى،  نقلیه ی  وسایل  مسافران 
سازمان اتوبوسرانى عمومى تهران، نه 
پایین  را  اتوبوس ها  بلیت  تنها قیمت 
اقدام به فروش صندلى  بلکه  نیاورده 
کرده  نیز  باالتر  قیمت  با  اتوبوس ها 

است!
مدیرعامل  سنندجى  پیمان 
اتوبوسرانى تهران به خبرگزاری فارس 
افزایش  مدیریت  راهکارهای  از  یکى 
تعداد مسافران وسایل نقلیه ی عمومى 
مسافران خواند  به  فروش صندلى  را 
و گفت: »یکى از این راهکارها امکان 
خرید صندلى برای مسیرهای خاص 
سیستم  این  که  است  مسافر  توسط 

DRT نام دارد.«
از  یکى  را  »راهکار«  این  وی 
که  دانست  زیادی  راهکارهای 

پیش بینى شده است!
»در  که  گفته  همچنین  سنندجى 
حال حاضر آمار دقیقى از تأثیر گرانى 
اتوبوس  مسافران  تعداد  بر  بنزین 
مشخص نشده و در حال بررسى این 
موضوع هستیم.آنگونه که مدیرعامل 
سازمان اتوبوسرانى تهران شرح داده، 
اوج  ساعات  در  صندلى  فروش  این 
ترافیک تهران صورت مى گیرد  و قرار 
است در همین آذرماه راه اندازی شود.

به گفته ی سنندجى، نرخ بلیت این 
صندلى ها کمى بیشتر از اتوبوس های 
معمولى است ولى راهکار مناسبى با 

توجه به شرایط موجود است!
شدن  اجرایى  سودهای  درباره  او 
این طرح گفته است: »خرید صندلى 
متوجه  تا  مى شود  سبب  آن  رزرو  و 
شویم میزان تقاضا در یک مسیر چه 
تعداد است و بر همان اساس اتوبوس 
خاص  زمان  در  مناسب  تعداد  به 

پیش بینى کنیم.«

بیت المال  میل  و  حیف  و  مدیریت 
دیگری  شوند.خواننده  اخراج  باید 
که  نظارتى  دستگاه های  این  نوشته: 
دنبال آفتابه دزدها هستند، چرا سراغ 
فدراسیون فوتبال به خاطر این همه 

فساد مالى و بى لیاقتى نمى روند؟!
سومین منتقد فدراسیون فوتبال هم 
عنوان کرده که پروژه سر کار آوردن 
برانکو تکمیل شد. از اول هم آوردن 
روشون  فقط  بود.  بازی  ویلموتس 
نمى شد بالفاصله بعد از کیروش برانکو 

را بیاورند.

گذشته  شب  تاالر  »مالک  کردستان، 
بالفاصله بعد از وقوع حادثه به دستور 
هم  امروز  و  شده  بازداشت  دادستان 
نظارت  و  پیگیری   برای  کارگروه  یک 
بر وضعیت ایمنى واحدهای فعال در 
این حوزه در سطح استان تشکیل شده 

است.«
چیا صالحى بابا میری شهردار سقز در 
این خصوص گفته که این حادثه در 
تاالر مانگه شو در شهر سقز روی داده و 
به »دلیل ازدحام جمعیت و همچنین 
مقابل  حضور ماشین های مختلف در 
»با  امدادرسانى  عروسى«،  تاالر  این 

مشکل مواجه« شده است.
داده،  سقز شرح  شهردار  که  آنگونه 
انفجار  از صدای  مردم  اثر وحشت  بر 
کپسول گاز و هجوم جمعیت به سمت 
در خروجى سالن، تعدادی »زیر دست 
نهایت 11  در  متاسفانه  و  مانده  پا  و 
زخمى  نفر  از ۴٠  بیش  و  کشته  نفر 

مى شوند.«
با اعالم اسامى افراد کشته شده در 
این حادثه معلوم شد که شمار زیادی از 
آنها کودک و افراد سالخورده هستند.د

مثال  »بطور  داد:  ادامه  سنندجى 
مسیر میدان ونک به آزادی در ساعات 
پیک ترافیک مسافران زیادی دارد ولى 
مسافران  تعداد  غیرپیک  ساعات  در 
همین  بر  مى یابد.  کاهش  شدت  به 
اساس مى توانیم برای دو ساعتى که 
ساعتى  فروش  است،  ترافیک  اوج 
دهیم.  انجام  را  اتوبوس  صندلى های 
از  مى توانند  مسافرین  مثال  طور  به 
ساعات ۷ تا ۷:1٠ را یک صندلى برای 

خود خریداری کنند.«
این طرح در  به گفته ی سنندجى، 
ونک ـ   و  آباد  جنت  نیایش ـ  »مسیر 
آزادی در ساعات خاص که مسافران 
آزمایشى  صورت  به  دارند«  زیادی 
مى توانند  مسافران  و  مى شود  آغاز 
اتوبوس های  در  اینترنتى  صورت  به 

بین شهری هم بلیت رزو کنند.
سازمان  مدیرعامل  که  آنطور 
قرار  گفته،  تهران  شهر  اتوبوسرانى 
مربوط  دربستى  سرویس های  است 
»ساماندهى«  نیز  ادارات  سرویس  به 
شوند و »براساس بررسى ها مسیرهایى 
مسافران  آن  اتوبوس های  که  مشابه 
درواقع  و  شده  ادغام  دارند،  اندکى 
جابجا  اتوبوس  یک  با  مسافران  همه 

خواهند شد.«
قشر  طرح،  این  اجرای  صورت  در 
متوسط و تنگدست جامعه که عمدتا 
با وسایل نقلیه ی عمومى رفت  و آمد 
مى کنند، نیز حتى نباید روی صندلى 
اتوبوس ها بنشینند چرا که این صندلى  
توسط افرادی با تمکن مالى بیشتر از 
شکاف  است!  شده  رزرو  قبال  آنها، 
بى تدبیری  از  حاصل  طبقاتى  عمیق 
و عدم مدیریت دستگاه های حکومتى، 
جامعه ی ایران را به یک بمب ساعتى 
اعتراضات  همچون  که  کرده  بدل 
سراسری آبان ماه امسال، فقط به رفتن 
حکومت و پایان این شرایط حاضرند 

رضایت بدهند.

هومن توكلیانمارک ویلموتس

تجمع مردم سقز مقابل بیمارستان »امام خمینى« محل 
بسترى شدن مجروحان
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مینو یگانه - على خامنه اى از آغاز 
فعالیت هاى سیاسى به عنوان آخوندى 
تندرو با تمایالت چپ شناخته مى شد. 
او نه تنها همچنان اینگونه خلق و خو 
رسیدن  دلیل  به  بلکه  کرده  را حفظ 
به تخت سلطنت و جانشینى روح اهلل 
خمینى و حرص مقام، قدرت و ثروت 
سرکوبگر  و  بى رحم  دیکتاتورى  به 
اکنون  که  بطورى  شده  تبدیل 
حسین  با  فراوانى  مشترک  وجوهات 
شریعتمدارى، نماینده اش در کیهان 

غصب شده در تهران دارد.
آغازین  ماه هاى  در  روحانى  حسن 
براى  هرگاه  جمهورى  ریاست 
و  جوان  نسل  میان  محبوبیت  کسب 
دانشجویان مى گفت، باید روزنه هایى را 
براى اظهار نظر و اعتراضات دانشجویى 
باز گذاشت، ساعتى بعد خامنه اى به 
شدت از او انتقاد مى کرد و مى گفت 
اینگونه دست و دلبازى ها که از سوى 
بعضى مقامات براى تشویق دانشجویان 
به گسترش فعالیت هاى سیاسى مطرح 
محیط هاى  کنونى  آرامش  مى شود، 
آموزشى و دانشجویى را بر هم مى زند 
و مورد سوء استفاده مخالفان حکومت 
قرار خواهد گرفت. در حالى که فضاى 
دانشگاه ها در حال حاضر آرام و بدون 
سرگرم  دانشجویان  و  است!  تشنج 
تحصیل و تحقیق هستند و نباید آنها 
را به فعالیت هاى سیاسى که تهدیدى 

براى حکومت است تشویق نمود.
تا پایان دوره اول ریاست جمهورى 
و  طعنه ها  قبیل  این  روحانى، 
بین رهبر رژیم  کشمکش هاى لفظى 
و رئیس جمهورى که خود را منتخب 
و  داشت  ادامه  مى کند  تصور  مردم 
تَخم  و  اخم  معموال  نیز  او  واکنش 
خامنه اى را به همراه داشت و خالصه 
چیزى نمانده بود تا رابطه روحانى با 
والیت مطلقه فقیه نیز شبیه رابطه او با 

رفسنجانى  و احمدى نژاد شود.
ریاست  دوم  دور  در  روحانى  اما 
جمهورى اش همان اندرز معروف را که 
»همه ما سرنشینان یک کشتى هستیم 
و اگر توفان سهمگینى رخ بدهد ، نه تو 
مانى و نه من« بعد از دیدار با رؤساى 
ارتش  و سپاه آویزه گوش قرار داد و 
ناگهان دم فرو بست بطورى که از یک 
سال پیش تا کنون نیز وقت و بى وقت 
عربستان  و  اروپا  آمریکا،  سران  براى 
نشان کشیده  و خط  ُکرُکرى خوانده 
است. اما در همان حال مى گوید آماده 

گفتگو با همه شما هستیم.
شکستن  صداى  مدت هاست 
استخوان هاى کمر دولت، رهبر رژیم، 
و  تشکیالت  بقیه  و  ارتش  سپاه، 
تاسیسات جمهورى اسالمى به گوش 
همه دنیا رسیده است. به هر روى در 
صورت ادامه طغیان مردم همانطور که 
این بار نیز دنیا شاهد آن بود، رهبر  و 
رئیس جمهورى و سپاه و بسیج و آتش 

خامنه اى، وحشت از سقوط، انسان نمایى مصلحتى 
و مزّورانه

به اختیاران همه و همه را مانند سیلى 
دیار عدم خواهد  به  با خود  خروشان 

برد.
دیگر  مانند  نیز  روحانى  بنابراین 
مقامات و مسئوالن رژیم جز خوابیده 
دستش  از  دیگرى  هنر  کردن  پارس 

ساخته نیست.
عنوان  به  سال ها  این  در  خامنه اى 
معجونى از ترکیب استالین، کیم جونگ 
اون، چائوشسکو و انور خوجه حرف زده 
به  واکنش  در  او  است.  کرده  رفتار  و 
اظهار نظرهاى برخى از اسالم شناسان 
و مجتهدین که مى گویند؛ اسالم دین 
مهربانى و رئوفت است گفته: برداشت 
از اسالم درست نیست،  و تصور شما 

اسالم دین جنگ است!
در روزهاى اخیر مردم براى نخستین 
چهره اى  با  را  فرزانه«  »رهبر  بار 
در  پریده  رنگ  و  فرسوده  بیمارگونه، 
حالى که سخنان خود را درباره لزوم 
بازداشت  معترضین  با  مهربانانه  رفتار 
شده و خانواده مقتولین، جویده جویده 

ادا مى کرد، در تلویزیون دیدند.
هفته  این  چهارشنبه  روز  خامنه اى 
به  رسیدن  از  بعد  بار  اولین   براى 
با  همدردى  در  سخنانى  خالفت، 
قربانیان اعتراضات اخیر که به دستور 
اختیارانش  به  به دست آتش  او  خود 
کشته شده اند به زبان آورد که از انسان 

سنگدلى مانند او سابقه نداشته است.
وى که در شروع اعتراضات مردمى 
درون  در  فساد  و  تبعیض  گرانى،  به 
او  اطرافیان شخص  و  حکومت، سپاه 
در سراسر ایران به خیابان آمده بودند، 
به نیروهاى تحت فرمانش دستور اکید 
داد هرگونه حرکت اعتراضى را در نطفه 
معترضین  سرکوب  در  و  کنند  خفه 

هیچگونه مالحظه اى روا ندارند.
اما رهبر مزّور رژیم، روز چهارشنبه 
پیدا  بیانیه اى منتشر کرد که  ناگهان 
از سر گرفته شدن شورش  بود ترس 
و  او  سقوط  تا  آن   ادامه  و  مردمى 
حکومتش باعث  گردش ناگهانى وى 

شده است.
خامنه اى که گفته مى شود در جریان 

حوادث اخیر با پوشش و حجاب زنانه 
از شهر منتقل شده  به نقطه دیگرى 
گفته، ایده اصلى این بیانیه از سردار 
ملى  امنیت  شوراى  دبیر  شمخانى 
مصلحتى  اطالعیه  این  در  او  است. 
گفته است: شهروندان عادى که بدون 
داشتن هیچگونه نقشى در اعتراضات 
میانه  در  و  اخیر  اغتشاش هاى  و 
»حکم  در  باخته اند  جان  درگیرى ها 
و خانواده هاى  شهید« محسوب شده 
آنان تحت پوشش بنیاد شهید و امور 

ایثارگران قرار بگیرند.
همچنین در خصوص قربانیانى که در 
جریان تظاهرات اعتراضى به هر نحو 
جان خود را از دست داده اند موضوع 
پرداخت دیه و دلجویى از خانواده هاى 

آنان انجام شود.
این  قربانیان  از  آندسته  مورد  در 
حوادث نیز که به صورت مسلحانه و 
در درگیرى با نیرو هاى حافظ امنیت 
از  پس  گردید  مقرر  شده اند  کشته 
بررسى وضعیت و سوابق خانواده آنان، 
حساب خانواده هاى موجه و آبرومند از 
فردى که اقدام به عمل مجرمانه نموده، 
جدا شود و بستگان آنان بطور متناسب 

مورد توجه و دلجویى قرار بگیرند.
با  مواجهه  نحوه  مورد  در  خامنه اى 
خانواده هاى گروه سوم نیز که مشکوک 
به شرارت بوده اند، »رأفت اسالمى« و 
توجه به خانواده ها را پیشنهاد کرده است.

خرج  بود،  شده  گفته  این  از  پیش 
توسط  کشته شدگان  دفن  و  کفن 
خانواده هاى آنان پرداخت گردد تا پیکر 
مقتولین در اختیارشان قرار داده شود.

این  مجروحین  همراهان  از  عده اى 
و  دوستان  به  بیمارستان  از  حوادث 
بستگان خود در خارج از ایران از طریق 
جریان  در  مجازى  فضاى  امکانات 
که  کردند  اضافه  و  دادند  قرار  حادثه 
پزشکان به آنها توصیه کرده اند که فرد 
مجروح را پس از مداوا هرچه زودتر به 
خانه منتقل کنیم چون ماموران 2۴ 
ساعت به بخش اورژانس بیمارستان ها 
را  زخمى شدگان  و  کرده  سرکشى 

بازداشت مى کنند.

فرافکنى حسن روحانى و پاسکارى حسام الدین آشنا؛ 
علت این عدم تمرکز و پریشانگویى چیست؟

اینکه  روحانى:  =حسن 
یا  بشود ۱۲۰۰  تومان  قیمت 
۱۳۰۰ طبیعى است اما اینکه 
قابل  برابر دیگر  بشود چند 

تحمل نیست!
=آشنا: اینکه مردم احساس 
کنند بنزین ناگهان سه برابر 
شده  است و هیچ کارى هم 
نمى توانند بکنند، تاثیر بسیار 

ویرانگرى دارد!
بیش  حرف هایى  =چنین 
را  مخاطبان  خشم  پیش  از 
مدافعانش  و  دولت  علیه 
آنها  که  چرا  مى انگیزد  بر 
مى بینند مسببان این وضعیت 
نه تنها حاضر نیستند نقش و 
بپذیرند  را  خود  مسئولیت 
بلکه با ژست هاى مضحک گاه 
از مردم طلبکار هم مى شوند!
اینها نشان مى دهد  =همه 
که مقامات جمهورى اسالمى 
تعیین  براى  را  خود  تمرکز 
راهبردهاى کوتاه مدت جهت 
یا دست کم  از بحران  عبور 
از دست  کامال  آن  مدیریت 
نگویى  پریشا و  ند  ده ا دا

مى کنند.

سال  شش  از  پس  روحانى  حسن 
اقتصاد  که  در شرایطى  و  کشوردارى 
ایران بحران هاى شدید معیشتى براى 
به  کرده،  ایجاد  قشرهاى جامعه  اکثر 
این نتیجه رسیده است که اگر رفتید 
در مغازه و کاالیى امروز 1000 تومان 
و ۶ ماه بعد 2000 تومان شد، دیگر 
زندگى خیلى سخت مى شود؛ خیلى 

مشکل مى شود!
بنزین  شدن  گران  و  سهمیه بندى 
از  موجى  آبان ماه  هفته  آخرین  در 
ایران را ایجاد  اعتراضات سراسرى در 
نارضایتى  بروز  براى  جرقه اى  و  کرد 
مردم از نظام و خواست آنها براى عبور 
آنسوى  در  شد.  اسالمى  جمهورى  از 
معتقدند  کارشناسان  اما  اعتراضات 
ایجاد موجى از تورم در پى گران شدن 
بنزین موضوعى اجتناب ناپذیر است و 
با توجه به بحران شدید اقتصادى که 
این  ایرانى حاکم است،  بر خانوارهاى 
موج تورم بار سنگینى براى آنها ایجاد 

خواهد کرد.
تنها دو سه روز پس از سهمیه بندى 
افزایش  که  بود  بنزین  شدن  گران  و 
قیمت در کاالهاى مصرفى و خدماتى 
آغاز شد. گران شدن مواد غذایى چون 
و  قطعات  تخم مرغ،  و  فرنگى  گوجه 
تاکسى  کرایه  و  اتومبیل  یدکى  لوازم 
با  که  قوا  سران  اقدام  این  داد  نشان 
پیشنهاد دولت و حمایت على خامنه اى 
رهبر جمهورى اسالمى صورت گرفته 
اثرات خود را خیلى زودتر از آنچه تصور 
مى شد در زندگى مردم نشان داده است.

دولت  رئیس  روحانى  حسن  اکنون 
 1۳ چهارشنبه  امروز  صبح  دوازدهم 
آذرماه در بیست و ششمین همایش 
به  تهران  در  توسعه  و  بیمه  ملى 
و  بنزین  شدن  گران  و  سهمیه بندى 
ارائه یارانه معیشتى به بخشى از مردم 
اشاره کرده و گفته است: »اینکه قیمت 
تومان بشود 1200 یا 1۳00 طبیعى 
برابر دیگر  اینکه بشود چند  اما  است 
قابل تحمل نیست. اگر رفتید در مغازه 
و کاالیى امروز 1000 تومان و ۶ ماه 
زندگى  دیگر  شد،  تومان   2000 بعد 
خیلى سخت مى شود؛ خیلى مشکل 
مى شود. به همین دلیل هم ما آمدیم 
براى 1۸ میلیون خانوار و ۶0 میلیون 
جمعیت کشور در امسال و سال آینده 
مردم  براى  دوازدهم  دولت  آخر  تا  و 

پرداخت کنیم.«
روحانى افزوده که این کمک هزینه در 
ابتدا قرار بود به صورت اعتبار کاال باشد 
همان  منظورش  مى رسد  نظر  به  که 
توزیع کوپن است.با وجود اینکه بانک 
اما  است  دولت  زیرمجموعه  مرکزى 
روحانى گفته علت اینکه توزیع اعتبار 
عدم  نگرفت  صورت  کاال  توزیع  براى 
هماهنگى بانک مرکزى بود. وى تأکید 
کرده که خودش با توزیع نقدى کمک 

میان مردم مخالف بوده است.
آنها  با  مردم  که  واضحاتى  توضیح 

سوى  از  مى کنند  نرم  پنجه  و  دست 
هفته  دو  امید  و  تدبیر  دولت  رئیس 
ناگهانى سهمیه بندى  تصمیم  از  پس 
و افزایش قیمت بنزین و ایجاد موجى 
تازه از تورم در حالیست که او پیشتر 
در دروغى بزرگ مدعى شده بود که 
همزمان با مردم، از خبر اجراى گران 
شدن بنزین مطلع شده است! او گفته 
فهمیدم  جمعه  صبح  هم  »من  بود: 
قیمت بنزین تغییر کرده، چون اجراى 
تصمیم سران قوا را به شوراى امنیت 

کشور واگذار کرده بودم.«
واکنش هاى  با  روحانى  این سخنان 
و  مردم  از  جدا  شد.  روبرو  بسیارى 
کاربران شبکه هاى اجتماعى برخى از 
مقامات نیز بر او تاختند. على مطهرى 
نماینده مجلس شوراى اسالمى ادعاى 
بى اطالعى روحانى از گران شدن بنزین 
را نقد کرد و گفت: »نمى توان این عذر 
را براى تقصیر ایشان در نحوه اجراى 

تصمیم مذکور پذیرفت.«
رئیس  بابایى  حاجى  حمیدرضا 
مجلس  والیى  نمایندگان  فراکسیون 
شوراى اسالمى نیز گفت که این ادعاى 
روحانى »در شأن رئیس جمهور ایران 

و ملت بزرگ ایران نبود.«
اما شیوه اظهار نظر درباره بحرانى که 
سهمیه بندى و گرانى بنزین راه انداخته 
نیست  روحانى  حسن  مختص  تنها 
نیز  دولتى  مقامات  از  دیگر  برخى  و 
اظهار نظرهایى بحث برانگیز داشته اند. 
حسام الدین آشنا مشاور فرهنگى رئیس 
بررسى هاى  مرکز  رئیس  و  جمهور 
در  نیز  جمهورى  ریاست  استراتژیک 
توئیت هاى پى در  با  روزهاى گذشته 
پى درباره گران شدن بنزین بسیارى 
از کاربران را به حیرت وا داشته است؛ 
را  او  موضعگیرى  از  این شیوه  برخى 
و  استیصال  سر  از  برخى  و  وقیحانه 

پریشان احوالى ارزیابى مى کنند.
به نظر مى رسد اعتراضات سراسرى 
آبان و سرکوب شدید مردم و ریزش 
نظام،  و  دولت  هواداران  از  دیگرى 
بسیارى  شرایط  در  را  دولتى  مقامات 
داده  قرار  پاسخگویى  براى  دشوارى 
و  مقامات حکومتى  از  بسیارى  است. 
دولتى سکوت کرده اند اما از آنجا که 
طرح  مجرى  و  پیشنهاددهنده  دولت 
بنزین  قیمت  افزایش  و  سهمیه بندى 
دارند  تالش  دولتى ها  از  برخى  است 
مردم  با  یا  توجیه  را  موجود  شرایط 
مانند  نهایت  در  ولى  کنند  همدردى 
رسوا  را  خود  بیشتر  روحانى  حسن 

مى کنند!
شبکه هاى  در  دولت  رسانه اى  تیم 
اجتماعى با لیدرى حسام الدین آشنا در 
روزهاى گذشته دولت را بیش از پیش 
در موضع ضعف قرار داده است. نگاهى 
به توئیت هاى حسام الدین آشنا نشان 
مى دهد او در روز هاى اول سعى کرد از 
تصمیم افزایش قیمت بنزین دفاع کند، 
اما به نظر مى رسد او هم مانند دیگر 
گسترده  اعتراضات  از  دولت  اعضاى 
در کشور غافلگیر شده و در چرخشى 
که مى خواهد خود و دولت را در کنار 
مردم نشان دهد، مواضعى عجیب و گاه 

مضحک مى گیرد.
براى نمونه او روز دوشنبه 11 آذرماه 
بنزینش  »چراغ  نوشت:  توئیتى  در 
روشن شده بود. گفت: تمام شد؛ 10 
لیتر زدم ۳0 تومن ولى باهاش فقط 2۶ 
تومن کار کردم. جماعت زیادى از راه 
مسافرکشى با ماشین شخصى زندگى 
مى کنند یا به کمک آن به عنوان کار 

دوم زندگى شان را اداره مى کنند«!
این توئیت حسام الدین آشنا به عنوان 
یک مقام دولتى با واکنش هاى زیادى از 
سوى کاربران روبرو شد. یاسر جبرائیلى 
تحلیلگر مسائل اقتصادى و سیاسى در 

پاسخ به آشنا نوشته است: »من از شما 
عذرخواهى مى کنم که بنزین را گرون 
کردم. از ملت مى خوام در انتخابات به 
شما رأى بدهند تا این اتفاقات تَکرار 

نشه.«
آشنا یک روز بعد در توئیت دیگرى 
احساس  مردم  »اینکه  است:  نوشته 
شده  برابر  سه  ناگهان  بنزین  کنند 
 است )خود سهمیه اى هم ۵0 درصد 
که میزان کمى نیست( و هیچ کارى 
بسیار  تاثیر  بکنند،  نمى توانند  هم 
ویرانگرى دارد. ذهن ها ملتهب است و 
باید قدمى بلند به سوى مردم برداشت 
شوند«!  رها  تلخ  احساس  این  از  تا 
از  بیش  آنکه چنین حرف هایى  حال 
دولت  علیه  را  مخاطبان  پیش خشم 
و مدافعانش بر مى انگیزد چرا که آنها 
مى بینند مسببان این وضعیت نه تنها 
حاضر نیستند نقش و مسئولیت خود را 
بپذیرند بلکه با ژست هاى مضحک گاه 

از مردم طلبکار هم مى شوند!
عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور 
نیز در پى گران شدن  دولت روحانى 
کاالها و ایجاد موجى از تورم به دلیل 
گران شدن بنزین، نگران افکار عمومى 
است. او گفته است »زمانى که قیمت 
مقدار  یک  مى یابد،  افزایش  بنزین 
وقتى  است.  قیمت ها طبیعى  افزایش 
بنزین 1۵00 تومان شده طبیعى است 
مى گذارد،  تاثیر  مسائل  برخى  بر  که 
کارشناسى شده  تأثیر،  میزان  این  اما 
و معلوم است، اما اگر کسانى فراتر از 
انصافا  بخواهند سودجویى کنند،  این 
بى توجهى به افکار عمومى و مردم است.«

مقامات  مى دهد  نشان  اینها  همه 
دهه  چهار  که  اسالمى  جمهورى 
است بطور پى  در پى در حال تخریب 
در  هستند،  کشور  منابع  و  فرصت ها 
اعتراضات  از  گسترده اى  موج  مقابل 
مردم و نارضایتى آنها از کلیت نظام، 
چنان در لب پرتگاه قرار گرفته اند که 
تمرکز خود را براى تعیین راهبردهاى 
یا  بحران  از  عبور  جهت  کوتاه مدت 
دست کم مدیریت آن کامال از دست 

داده اند و پریشانگویى مى کنند.

خود  استعفاى  =ظریف 
معاون  و  دانسته  شایعه  را 
اطالع رسانى  و  ارتباطات 
دفتر حسن روحانى نیز این 

خبر را رد کرد.
اعضاى  از  رسایى  =حمید 
»جبهه پایدارى« خبر استعفا 
را درست و آن را مربوط به 
شکست برجام مى داند. او از 
ظریف خواسته در این مورد 

شفاف سازى کند.
اکانت  آذرماه،   1۳ چهارشنبه  روز 
وابسته  »رجانیوز«  وبسایت  توییترى 
نزدیک  و  »ارزشى«  جریان هاى  به 
به »جبهه پایدارى« ادعاى یک فعال 
رسانه اى مبنى بر استعفاى محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه جمهورى اسالمى 

را ریتوییت کرد.
ظریف پیش از این در اسفند 1۳9۷ 
نهادها  دیگر  دخالت هاى  دلیل  به 
و  سلیمانى  قاسم  جمله  از  افراد  و 
على اکبر والیتى در مسئولیت هاى او 
به  اسد  بشار  از سفر  بودن  بى خبر  و 

محمدجواد ظریف مى گوید استعفا نداده؛ پایدارى ها مدعى اند استعفا 
مربوط به شکست برجام است!

تهران، در اینستاگرام استعفا داد! ولى 
حسن روحانى با این استعفا موافقت 
نکرد و سلیمانى هم دل او را به دست 
آن  برگشت.  کابینه  به  وى  و  آورد 
زمان ابتدا شایعه استعفاى ظریف در 
شبکه هاى اجتماعى مطرح شد و چند 
نفر از مقامات دولتى آن را رد کردند 
اما معلوم شد که واقعیت داشته است.

شایعه  خبر  بار  این  سابقه  این  با 
در  سرعت  به  ظریف  استعفاى 
ویژه  به  پیچید.  اجتماعى  شبکه هاى 
از آن رسانه هاى  آنکه یک روز پیش 
وزیر  سفر  که  کردند  اعالم  ایتالیایى 

و  رم  به  اسالمى  جمهورى  خارجه 
دیدار او با وزیرخارجه و نخست وزیر 

این کشور نیز لغو شده است.
در  شایعات  انتشار  از  بعد  ساعاتى 
شبکه هاى اجتماعى معاون ارتباطات 
روحانى  حسن  دفتر  اطالع رسانى  و 
خبر استعفاى ظریف را تکذیب کرد 
نیز  ظریف  دانست.  شایعه  را  آن  و 
دولت خطاب  هیات  جلسه  پایان  در 
مورد  در  او  از  که  خبرنگارانى  به 
»اگر  گفت:  پرسیدند  استعفایش 

استعفا داده بودند االن اینجا نبودم.«
با وجود این تکذیب ها، ماجرا تمام 

نشد و حمید رسایى نماینده پیشین 
در  پایدارى«  و عضو »جبهه  مجلس 
»#بن_بست_ هشتگ  با  توییتى 

استعفاى  »خبر  نوشت:  برجام« 
اشاره  با  ظریف  است.  درست  ظریف 
را  آن  دولت،  جلسه  در  به حضورش 
حضور  که  حالى  در  دانسته   شایعه 
استعفا  با  منافاتى  دولت  در  وى 
کردن ندارد. استعفا کرده اید، قهر که 
نکرده اید. طبعا پیگیر پذیرش استعفا 
هستید. خب دالیل را شفاف بگویید«.

خبر استعفاى ظریف در شبکه هاى 
اجتماعى به ویژه اکانت ها و چهره هاى 
نزدیک به جریان هاى حامى خامنه اى 
کانال  داشت.  پى  در  را  واکنش هایى 
تلگرامى »افسران جنگ نرم« نزدیک 
به فعاالن سایبرى جمهورى اسالمى 
ظریف  استعفاى  خبر  به  واکنش  در 
آن را »عاملى جدید براى بهم ریختن 
اخیر«  حوادث  از  پس  عمومى  افکار 
خواند و نوشت: »در این دوران برجاِم 
عقیم، آقایون فقط دنبال اینن که یه 
جورى از زیر بار مسئولیت شونه خالى 
کنن. اون پس از ۷ سال معّطل کردن 
مردم. واقعاً اآلن شرایط کشور، شرایط 

احساساتى عمل کردنه.«
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران )۱۴۸(

همین  نیز  مطبوعات  لم  عا در 
وجود  انسجام  عدم  و  چندپارگی 
داشت. روزنامه نگاری حرفه ای هنوز 
گذشته  و  بود  نگرفته  پا  ایران  در 
سیاسی  پرغوغای  فضای  در  آن،  از 
روزنامه های  کشور،  اجتماعی  و 
غوغاگر خریدار بیشتر و میدان عمل 
مطبوعات  تا  داشتند  گسترده تری 

اعتدالگرا.
یحیی«  »حیات  در  دولت آبادی 
اوضاع  وقت  این  »در  می نویسد: 
مطبوعات دچار هرج و مرج شدیدی 
است. روزنامه نویسان اوال بیشتر آنها 
از اشخاص سرمشق درستکاری و بی 
طمعی نمی باشند. بعالوه، بواسطۀ کم 
بودن خواننده، روزنامه ها اغلب دخل و 
خرج نمی کنند و ناچار باید دخلهای 
هوائی داشته باشند تا بتوانند به کار 
خود مداومت بدهند و راه آن دخلها 
منحصر است به مدح و ذّم متمولین تا 
از روی بیم یا امید سر کیسه بگشایند.

روی  از  روزنامه ها  دیگر،  طرف  از 
اغراض  روی  از  یا  و  احتیاج  همان 
خصوصی،  رفته رفته صورت میدان 
دشمنی های  و  دوستی ها  مبارزۀ 
شخصی به خود گرفته به یک دشت 
نبرد خصوصی بیشتر شباهت یافته اند 
و  عمومی،  افکار  نمایندگی  به  تا 
سردار  عملیات  از  ناراضی های  البته 
سپه و نظامیان هم از پول دادن به 
جراید برای نشر اخبار مخالف دریغ 
برای  خوبی  دخل  راه  و  نمی کنند 
روزنامه نگاران باز شده، روز به روز قوت 

می گیرد و شدت می کند.
سردار سپه از یک طرف نمی خواهد 
برضد آزادی مطبوعات بظاهر قدمی 
است  ناچار  دیگر  طرف  از  و  بردارد 
خود را از تعرض ارباب قلم نگهدارد. 
پول  دادن  به  گاهی  که  است  این 
از  و  می کند  ساکت  را  آنها  مختصر 
نگارشات مخالف خودداری می کنند 

دوباره  شد  تمام  پولها  آن  چون  و 
با  ناچار می شود  و  شروع می نمایند 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  تهدیدهای 
آنها را ساکت و آرام نگاهدارد. با این 
را  بینابین  این رویّه  نتوانست  وصف 
زیاد طول بدهد و ناچار شد به عملیات 
که  بود  این  بجوید.  توسل  سخت 
مدیر روزنامۀ حیات جاوید را با خرد 
کردن دندانهای او بواسطۀ مشت خود 
سیاست کرد و بدن مدیر ستاره ایران، 
با زدن سیصد ضربه  حسین صبا را 
شالق مجروح ساخت. بعد از این دو 
واقعه، روزنامه نگاران اندکی به جای 

خود نشستند.«
ملک الشعرای بهار که در این زمان،  
هم وکیل مجلس و هم روزنامه نگار 
در  مالیمتری  قلم  با  را  اوضاع  بود، 
سیاسی«  احزاب  مختصر  »تاریخ 

گزارش می دهد:
»راستی در آن روزها وضع غریبی 
در تهران پیش آمده بود و محسوس 
بود که از هر طرف برای سقوط دولت 

دست و پا می شود.
اکثریت ثابت و قرص ایستاده بود. 
جراید اکثریت هم کار می کرد اما در 
مقابل دسته های جراید تندرو منتسب 
به حزب سوسیالیست و سایر جراید 
بی مسلک که بشدت به رئیس دولت 
حمله می کردند، مجلس و اکثریتش 
و جرایدش در زحمت بودند و کارها 
پریشان می شد. این بود که دولت در 
وافر  منصفین سعی  قانون  گذراندن 
جدیت  مجلس  ولی  داشت  مبذول 
در این باره به خرج نمی داد تا کار به 
جامع  مسجد  در  روحانیون  اجتماع 

انجامید...«
بدان  »بهار«  که  منصفین  قانون 
اشاره می کند الیحۀ مربوط به تشکیل 
هیأت منصفه در محاکم مطبوعاتی 
ولی  بود  رفته  مجلس  به  که  است 
اقلیت  کشمکش  و  نظرها  اختالف 
تصویب  و  طرح  از  مانع  اکثریت  و 

آن می شد.
در خالل همین احوال، مدیر روزنامۀ 
»پژوهش« مورد تکفیر قرار گرفت و 

غوغای تازه ای به پا شد.
»پژوهش« روزنامه ای بود انتقادی 
که میرزا ابوالقاسم کّحال زاده منتشر 
می کرد. این روزنامه طی چند مقاله، 
قانون  از  اصولی  تنقید  و  تشریح  به 
اساسی پرداخته و کیفیت و ضرورت 
این اصول، ازجمله حضور پنج مجتهد 

دوم  )اصل  ملی  شورای  مجلس  در 
زیر عالمت  را  اساسی(  قانون  متمم 

سؤال برده بود.
از ورود  متشرعین که به طور کلی 
مباحث  و  دین  حوزۀ  در  مطبوعات 
مذهبی دلچرکین بودند، این مقاالت 
قرار دادند  تقابل  و  اعتراض  بهانۀ  را 

و حکم تکفیر کحال زاده صادر شد.
»بهار« در شرح واقعه می نویسد:

 1301 میزان  اواخر  در  »بالجمله 
وعاظ  جمعی  طرف  از  زمزمه هایی 
برضد  تهران  در  روحانی  علمای  و 
بی رویگی هایی  و  هتاکی  و  جراید 
می آمد،  به عمل  بودند  مدعی  که 
بلند گردید. این زمزمه ها که اقلیت 
تحریک  به  مربوط  و  منوط  را  آن 
رئیس دولت وقت می دانست شدید 
به  قبت  عا و  گردید  شدیدتر  و 
عده  ع  جتما ا و  کین  دکا بستن 
روحانی  علمای  و  وعاظ  از  کثیری 
نیز  در مسجدجامع منجر گردید و 
جراید  بعضی  ادارات  در  جماعتی 

ریخته آن را غارت کردند.
برای  موقت  قانون  دولت  رئیس 
هیأت منصفه تهیه دید و یک سال 
تا  بود  گفتگو  دولت  و  مجلس  بین 
مجلس  از  قانونی  شد  قرار  عاقبت 
انتخابات دورۀ چهارم  بگذرد که در 
محل  هر  نمایندگان  از  بعد  هرکس 
صاحب آراء بوده است برای شرکت در 
هیأت منصفه دعوت شود و با قضات 

طبق آئین نامۀ خاصی شرکت کند.
این قانون را قوام السلطنه به مجلس 
تقدیم داشت و تقاضای فوریت آن را 
کرد و از طرف سلیمان میرزا با فوریت 
را  مجلس  حتی  و  شد  مخالفت  آن 
مذاکرات  باب  انسداد  و  مقاومت  به 

تهدید نمود.
و فوریت الیحه رد شد!

پشت  که  حالی  در  دولت  رئیس 
بود، یادداشتی دریافت کرد  تریبون 
و گفت: الساعه خبر رسید که علما 
را مهدورالدم  پژوهش  روزنامه  مدیر 

کرده اند!

کحال زاده،  آقای  پژوهش،  مدیر 
موجب  که  بود  نوشته  له ای  مقا
شکایت و هیاهوی علما شده دولت 
را به زحمت انداخت و آن روزنامه از 
بالفاصله  و  شد  توقیف  دولت  طرف 
دو  قید  با  را  موقت  منصفۀ  قانون 
فوریت به مجلس آورد و قانون بدان 

صورت افتاد که گفتیم.
نتیجۀ رد شدن فوریت  نوبهار، در 
آن  و  نوشته  چنین  مذکور  الیحۀ 
جلسه را این طور نقاشی نموده است:

شدن  رد  نتیجۀ  در  دولت  رئیس 
و  خبر  عنیف ترین  الیحه  فوریت 
از  یکی  هم  آن  که  غائله  بدترین 
علل مسامحه در وضع قانون هیئت 
عرضه  مجلس  به  است  منصفین 

می دارد!
وکیل اکثریت بنام از دست رفتن 
وکیل  می کند!  گریه  و  ندبه  اسالم 
مستقل قصۀ عمروبن عبدود را نقل 
اثبات  برای  اقلیت  وکیل  می نماید؛ 
مسلمانی رفقا موعظه نموده و داخل 
تعیین مراتب انبیا و ُرُسل و رؤسای 
مذهب می شود! علمای مجلس فریاد 
می زنند، بیرون می روند و تهدید انسداد 
می دهد!  نتیجه  بعکس  مذاکرات، 
مخلوط  نوعی  و  شخصی  اقدامات 
می شود! منعکس  خارج  در  شده 

هرکس دستۀ خود را خبر می کند. 
بازارها را می بندند. در مسجد جامع 
جلو  در  می شود.  بزرگ  اجتماعات 
می گیرد.  صورت  ازدحامات  مجلس 
یکجا به وکیل اقلیت )سلیمان میرزا( 
تکفیر می بارد. یکجا به وکالی متفرقه، 
متوجه  نفرین  منفرد،  و  اکثریت  از 

می گردد!
مهدورالدم  جراید  بعضی  مدیران 
شده ادارات آنها یغما می شود. مردم 
داده  نشان  به هم  را  اسالم  مخالفین 
فحش کاری کرده بعضی را هم مورد 

حمله قرار می دهند!

که چه؟... که بنا بوده است یک دولتی 
یک قانون موقت برای هیأت منصفه و 
بعد از هزاران شور و گفتگو و با قبول 
تعیین مدت از طرف مجلس بگذراند...

رجال مشروطه طلب و سیاسیون ما 
و همچنین علما و وعاظ آزادی طلب 
مرج  و  هرج  دیو  این  بدانند  باید 
است که به لباس تکفیر و تحریک و 
شبهه کاری در محضر علما و به همان 
نسبت در محافل سیاسیۀ دیگر، چه 
مجلس و چه خارج مجلس وارد شده 

رل خود را بازی می کند.
از  که  است  خردّجالی  یک  این 
بیرون  نغمه  نوا و  هر موی آن یک 
دوره های  ظهور  کودتاها،  می آید. 
افکار  در  بدنامی  انقالب،  فترت، 
عدم  ثبات  ا ن،  فرنگستا عمومی 
انسداد  آزادیخواهان،  مرگ  لیاقت، 
در مجلس چهارم، قحطی ها، غالها، 
عقب افتادن اصالحات، عقیم ماندن 
امر مالیه بوسیلۀ آمریکائیان، از بین 
گرسنگی  شمال،  نفت  امتیاز  رفتن 
به  اجبار  پریشان،  و  بیکار  مردم 
بلۀ  مقا و  ذوجنبتین  قرضه های 
 1907 معاهده  یک  با  نی  ناگها
همه  بدبختی ها،  خیلی  و  دیگر... 
در میان پشمهای این عفریت منکر 

پنهان است.
حاال خود دانند و وجدانشان و بدانند 
که اجانب از این پیش آمدها خشنود 
شده و برای خود فال نیک می گیرند و 
این شعر ضیاء اصفهانی را می خوانند:

آنچه کردی اگر هنوز کم است
هرچه خواهی بکن، مرا چه غم است«

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳2۹ (

و  نگ  ر پر ر  حضو =
فرودستان  انکارناشدنی 
سراسری  اعتراضات  در 
خیزش  و   ۱۳۹۶ ماه  دی 
عظیم آبان ۹۸، زنگ خطر 
اعضای  برای  تنها  نه  را 
بر  حاکم  مافیای  رسمی 
آورده  در  صدا  به  کشور 
بلکه هشداری ست به بخش 
دالل مسلک  و  رانت خوار 
متوسط  به اصطالح  طبقه 
از  بسیاری  ایران.  جامعه 
پیش  تا  که  جماعت  این 
شده،  یاد  اعتراضات  از 
ریاکارانه ژست اپوزیسیون 
نه  طلبکارا و  می گرفتند 
مطالبات طبقاتی خودشان 
را دغدغه همه مردم ایران 

معرفی می کردند.

یوسف مصدقی- روز ششم آذرماه 
جاری )139۸ خورشیدی(، سیدعلی 
خامنه ای به مناسبت سالگرد تأسیس 
»سازمان مقاومت بسیج مستضعفین« 
در دیدار با اعضای دست چین شده این 
نهاد سرکوبگر، فرصت را غنیمت شمرد 
تا برای نخستین بار در تاریخ جمهوری 
اسالمی، به این واقعیت اعتراف کند 
واژه »مستضعفین« در  از  که غرض 
اسالمی،  حکومت  رهبران  قاموس 
بخش تهیدست و فقیر جامعه ایران 

نیست.
خامنه ای در این منبر، با اشاره به 
هشتم  و  بیست  سوره  از  پنجم  آیه 
تفسیری  »الَقَصص«-  سوره  قرآن- 
از  کنون  تا  آنچه  از  متفاوت  کامال 
منابر  در  »مستضعفین«  عبارت 
صادر  می شد،  ترویج  تبهکار  فرقه 
کرد و گفت: »مستضعفین را بد معنا 
افراد  به  را  مستضعفین  می کنند؛ 
– یعنی این  فرودست یا حاال اخیراً 
اقشار  شده-  باب  اخیر  سال  چند 
یعنی  می کنند[،  ]معنا  آسیب پذیر 
مستضعف  قرآن  نه،  آسیب پذیران؛ 
مستضعفین  نمی داند…  این  را 
یعنی ائّمه و پیشوایان بالقّوه ی عالَم 
مستضعفین  معنای  ین  ا بشریّت؛ 
است. کسانی که وارثان زمین و همه 
بسیج  بود؛  زمین خواهند  موجودی 
مستضعف  است.  این  مستضعفین 
صاحب  بالقّوه  که  کسی  آن  یعنی 
خلیفه اهلل  بالقّوه  است،  عالَم  وراثت 
در زمین است،  بالقّوه امام و پیشوای 

عالَم بشریّت است.«
مفهوم  ز  ا تفسیر  ین  ا به  بنا 
نابرخورداران  و  فقرا  »استضعاف«، 
ل  شمو ر  د تنها  نه  معه  جا
ند  نمی گیر ر  ا قر »مستضعفین« 
و  فقیه  والیت  مقابل  در  اگر  بلکه 
کنند،  قیام  او  منصوب  سرکوبگران 
»اشرار«  و  گروه »مستکبران«  جزو 
ن  سخنا  . ند می شو ی  سته بند د
خامنه ای در این دیدار، از این جهت 
حائز اهمیت است که پرده از واقعیتی 
پنهان و هولناک در جهان بینی رهبر 
فرقه تبهکار بر می دارد. این واقعیت 
چیزی نیست جز اینکه از دید ولی 
فقیه فعلی، اکنون و پس از چهار دهه 
از استقرار جمهوری اسالمی، فقرا و 
نابرخورداران جامعه ایران، دشمنان 
و  هستند  اسالمی  حکومت  اصلی 
بنابراین، سرکوب و قتل عام آنها به 
اتهام »شرارت« و »استکبار«، توجیه 

شرعی و قرآنی دارد.
جمهوری  که  است  این  حقیقت 
اسالمی، برخالف تمام تبلیغات چهار 
دهه اخیرش، هیچگاه حکومت ضعفا 
و مستضعفین نبوده و قشر آسیب پذیر 
هیچ  ایران  جامعه  کارگر  طبقه  و 
و  نداشته  آن  استمرار  در  منفعتی 
ندارند. تهیدستان و کارگران در طول 
از  بیش  تبهکار،  فرقه  این  حکومت 
همه قشرهای جامعه مورد سرکوب 
از  شده اند.  فرسوده  و  گرفته  قرار 
 ،۵7 انقالب  آغازین  روزهای  همان 
»شرکت  اداره کننده  گانگسترهای 
سهامی جمهوری اسالمی«، همواره 
در  ممکن  برخورِد  شدیدترین  با 
مقابل اعتراضات فقرا و نابرخوردارن 
همزمان،  و  داده اند  نشان  واکنش 
و  سندیکا  نوع  هر  تشکیل  برابر  در 
مقاومت  مستقل  کارگرِی  تشکل 
بنیانگذاراِن  و  رهبران  و  کرده اند  
فجیع ترین  به  را  تشکیالتی  چنین 
از  و  نموده  سرکوب  ممکن  شکل 

هستی ساقط کرده اند.

روز  همان  از  اسالمی  جمهوری 
اوباش،  حکومت  ظهورش،  نخست 
بوده  دالالن  و  چپاولگران  دزدان، 
اسالمی  جمهوری  حکومت  است. 
در  دنیا  دیگر  حکومت  هر  از  بیش 
مافیای  یک  نماینده  معاصر،  دوران 
وابستگاِن  نظام یافته و دولتی است. 
حکومت،  این  سرمایه دار  به اصطالح 
کارآفرینی،  تولید،  به  تمایلی  هیچ 
سالم  و  بلندمدت  سرمایه گذاری 
ندارند. این گروه به هرچه در وطن 
ماست، به چشِم غنائمی می نگرند که 
باید هر چه سریع تر به مالکیت آنها 
در آمده و به سرمایه ای شخصی یا 
فرقه ای تبدیل شوند. از چشِم اعضای 
این مافیا، بدن و ذهن تهیدستان و 
اقشار آسیب پذیر، همچنین اموال و 
نیروی کار کارگران واحدهای تولیدی 
و کارخانه های خصولتی شده، به هیچ 
جز  و  نداشته  مستقل  هستی  وجه 
برای ثروتمندتر شدن گانگسترهای 

فرقه تبهکار کارکردی ندارند.
در سرشت اسالمی- شیعی اصحاب 
جمهوری اسالمی، کسب درآمد از راه 
تولید و زحمتکشی، جایی ندارد. بنا 
به همین طبیعِت غیرمولد، مصادره 
درواقع  که  دیگران  اموال  غارت  و 
شکلی از غنیمت گرفتِن از مشرکین 
سرلوحه  می شود،  فرض  کفار  و 
بیشتر فعالیت های اقتصادی مدیران 
جمهوری اسالمی است. شوربختانه، 
از طبقه متوسط جامعه  بخش هایی 
هم در این روند غارتگری و چپاول، 

به مافیای حاکم یاری می رسانند.
ری  ویژه خوا و  داللی  فرهنگ 
به اصطالح متوسط  بر طبقه  حاکم 
نزدیکی  روانی  ارتباط  ایران،  جامعه 
غنیمت گیری  همچون  مفاهیمی  با 
از  و  غیرخودی ها  اموال  چپاول  و 
کیسه بیت المال خوردن، دارد. اسالم 
سیاسی و بخصوص شیعه گرِی َولَوی 
همواره از پول غارت، داللی و احتکار 
ارتزاق کرده و به همین دلیل، جز از 
این راه ها، هیچ روش شرافتمندانه ای 
برای کسب درآمد ندارد. خمینی و 
اوباش اطرافش با چنین طرز تفکری 
و  عمومی  منابع  چپاول  وعده  با 
تقسیم  و  خصوصی  اموال  مصادره 
قدرت  به  »مستضعفان«  میان  آنها 
بهره مند  مستضعفاِن  این  رسیدند. 
از چپاولگری، از همان صدر انقالب 
اجتماعی  گروه های   ،13۵7 کذایی 
بخش  دادند.  شکل  را  نوظهوری 

چند  طی  گروه ها،  این  از  بزرگی 
دهه، شمایل و اطوار طبقه متوسط 
به خود گرفتند و حتی به مرور زمان 
ایدئولوژی  و  فرهنگ  منتقدان  به 
تبدیل  اسالمی  جمهوری  بر  حاکم 
منظر  از  اما  جماعت  این  شدند. 
منافع اقتصادی همچنان در اتحادی 
نانوشته با فرقه تبهکار باقی مانده اند.

د  لو مو بی  قال سط  متو طبقه 
جمهوری اسالمی، با وجود اختالفات 
و  قدرت  اصلی  هسته  با  فرهنگی 
همواره  جیره خوارش،  پیاده نظام 
بوده  تبهکار  فرقه  استمرار  خواهان 
است. هرچند که طیف های مختلف 
و  فرهنگی  لحاظ  به  طبقه  ین  ا
یکدست  وجه  هیچ  به  عتقادی  ا
تا  ملحد  از  آنها  میان  و  نیستند 
بازاری  از  راست،  تا  چپ  از  مؤمن، 
اما وجه  تا دانشگاهی حضور دارند، 
بهر ه ای  آنها،  همه  میان  مشترک 
است که بیش و کم از اقتصاد نفتی 
و دالل محور ایران می برند. درواقع، 
بیان  از  استفاده  با  بخواهیم  اگر 

برای  عنوانی درخور  اخیر خامنه ای 
»برخورداران  بسازیم،  مجموعه  این 
برای  درستی  توصیف  مستضعف« 

این جماعت است.
فرقه تبهکار حاکم بر ایران، سال ها 
محل  بازار  به  ارزان  دالر  تزریق  با 
مستضعف،  برخورداران  این  فعالیت 
پرداخت آشکار و پنهان سوبسیدهای 
رنگارنگ به این طبقه و هزینه کردن 
از منابع غیرقابل تجدید کشور برای 
رضایت آنها، به اعضای طبقه متوسط 
ایران  جامعه  دالل مآب  و  قالبی 
مضحک  نمایش های  با  و  داده  باج 
شب بازی های  خیمه  و  انتخاباتی 
این  حقارت  عقده  اصالح طلبانه، 
مقابل،  در  است.  نواخته  را  جماعت 
عوض  به  کذایی،  متوسط  طبقه 
در  بارها  منافع،  این  از  برخورداری 
بزنگاه های بحرانی به یاری تبهکاران 
حاکم شتافته و با بََزک کردن چهره 
نظام  این  اسالمی،  جمهوری  کریه 
سخت  مهلکه هایی  از  را  جنایتکار 

رهانیده است.
ناشدنی  ر نکا ا و  پررنگ  حضور 
سراسری  اعتراضات  در  فرودستان 
دی ماه 139۶ و خیزش عظیم آبان 
9۸، زنگ خطر را نه تنها برای اعضای 
به  کشور  بر  حاکم  مافیای  رسمی 
صدا در آورده بلکه هشداری ست به 
بخش رانت خوار و دالل مسلک طبقه 
ایران.  جامعه  متوسط  به اصطالح 
بسیاری از این جماعت که تا پیش 
از اعتراضات یاد شده، ریاکارانه ژست 
طلبکارانه  و  می گرفتند  اپوزیسیون 
مطالبات طبقاتی خودشان را دغدغه 
می کردند،  معرفی  ایران  مردم  همه 
این روزها قافیه اعتراض به حاکمیت 
یا  نابرخورداران-  و  فرودستان  به  را 
به بیانی خامنه ای وار به »تهیدستان 
تالش   باخته اند.  جامعه  مستکبر«- 
مذبوحانه بخشی از این »برخورداران 
مستضعِف« هواخواه نظام و دنباله های 
خارج نشین آنها برای توجیه جنایات 
همین  در  ریشه  تبهکار،  فرقه  اخیر 

قافیه باختگی دارد.
این  بی ثبات  احوال  و  اوضاع  از 
روزهای پس از سرکوب، پیداست که 
در آینده ای نزدیک، شاهد رویارویی 
ن  ستا تهید « ن  میا ی  ر م عیا تما
مستکبر« و »برخورداران مستضعف« 
که  باشد  بود.  ایران خواهیم  جامعه 
این رویارویی، بدون خونریزی، ختم 

به خیر شود.

تأمالت بهنگام؛ تهیدستان مستکبر و 
برخورداران مستضعف!

» ادامه دارد«           

ابوالقاسم کحال زاده

محمدتقی بهار قوام السلطنه
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1ـ پیانیست و آهنگساز نامدار 
لهستانی در قرن نوزدهم 

2ـ رزق ـ از سبزیجات
3ـ از سلسله های حکومتی در 
ایران ـ پول قدیم روسیه ـ 

رطوبت
ـ  پا  و  دست  از  قسمتی  4ـ 

نشانه
و  تابش  ـ  شده  منتشر  ـ   5

درخشش 
هم  او  ـ  دریاست  کنار  ـ   ۶

حرفه ای دارد
7 ـ راه بی پایان ـ واژگون 

8 ـ سربند ـ گرفتار 

9ـ مصون ـ سرباز 
10ـ شادمانی ـ خداوند 
11ـ شجاع ـ آب جاری

1ـ اطاعت 
2ـ علمی است

ایران قبل  از شاهان  3ـ 
ـ  تازیان  یورش  ز  ا

سرپیچی
4ـ گذشته ـ از شهرهای 

استان خراسان
مار  ـ  فنی  ابزار  از  ـ   5

بی سرـ  پسوند تشبیه
ـ  راز  ـ  مبارکی  ـ   ۶

درختی است
کشوری  پایتخت  ـ   7

است 
8ـ  قسمتی از دست و پا 

ـ رایحه ـ اجازه
9ـ او ـ مزیّن 

گرانبها  پارچه ای  10ـ 
کشوری  پول  واحد  ـ 

است
11ـ پرهیزگار ـ بیابان

دارد  حرفه ای  هم  او  1ـ 
و  روزنامه نگاران  از  ـ 
و  ز  مبّر ن  گا یسند نو

صاحب نام ایران
2ـ از فلزات ـ غیرمترقبه ـ 

پرنده ای است
ـ  موسیقی  وسایل  از  3ـ 
کاشانه  ـ  است  ضمیری 

ـ بلیغ
4ـ از نخست وزیران پیشین 

ایران 
5 ـ ورقه ـ آمار ـ فرمانروا ـ 

پسوند تشبیه
۶ ـ قسمتی از دست و پا ـ 
شگرد ـ جانداری است ـ 

ترش و شیرین
7 ـ معاضدت ـ سراییدن و 
نغمه پردازیـ  اراده و عزم

ـ  مردان  برای  عنوانی  ـ   8
رطوبت  ـ  به فرد  منحصر 

ـ اخالق و منش
و  مشهور  بازیگران  از  9ـ 
ه  ا ر ـ  ن  ا یر ا قدیمی 

تمام نشده
بیکاره  ـ  سبزیجات  از  10ـ 
و تنبل ـ اشاره به دور ـ 

از فصول 
ـ  ویژه  ـ  پسوند جمع  11ـ 

عددی است
12ـ از ترانه سرایان باذوق و 
شعرای صاحب نام معاصر 

و فقید ایران 
و  گرانبها  ـ  مقصود  13ـ 

گرانمایهـ  آهسته
14ـ آهنگساز نامدار اتریشی 

ـ گلی است 
ـ  نفس  ـ  قدیمی  15ـ 

قسمتی از صورت

1ـ از هنرپیشگان برجسته و قدیمی تئاتر 
و سینمای ایران

2ـ بزرگواری و بخشندگی ـ گناهکار و 
خاطی ـ نغمه

3ـ شهری تاریخی در ایران ـ بازارهای 
سنتی بین المللیـ  از آبزیان 

4ـ رودخانه ای در اروپاـ  از آنطرف از ابزار 
فنی استـ  بخشاینده

5ـ  علمی استـ  واحد پول کشوری است 
ـ وسیله ای برای نواختن

و  پهلوی  دوران  سیاستمداران  از  ـ   ۶
منعقدکنندۀ قرارداد معروف نفت

ـ تپه ـ سلطان ـ تله ـ خاندان  ـ میوه ای است   7
از  ـ  تک افتاده  و  منزوی  ـ  پیکر  ـ   8

معدنی های انرژی زا
اصطالحی  ـ  مدیون  ـ  و منش  9ـ خو 

عامیانه که معنی دانا و ماهر می دهد
10ـ مجلس ـ روحانی کلیمی

11ـ جهد ـ از رودخانه های ایران ـ در 
صورت است

12ـ سرودهـ  دارای تخصصـ  مرضی است 
13ـ نماینده ـ بخار متراکم ـ قسمتی 

از صورت
برای  که  ایرانی  معروف  سردار  14ـ 
بین امیه  خالفت  دستگاه  ریشه کنی 

قیام کرد
15ـ از شهرهای مازندرانـ  شکلی است 

هندسی ـ درآمد

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

قزوین شهری با اصالت و باستانی
شاید تا حاال قزوین را شهری پر از 
بناهای مهم تاریخی به حساب نیاورده 
برگزیده  شهر  که  ندانید  یا  باشید 
سازمان اسکان ملل متحد برای توسعه 
گردشگری است. قزوین در طول چند 
قرن، سرزمین شیعیان اسماعیلی بود 
سمرقند،  از  بعد  تیموری  عهد  در  و 
مهم ترین شهر به حساب می آمد. این 
شهر در دوران صفویان پایتخت بود و 
یکی از سرسبزترین مناطق ایران. قزوین 
چیزی  هم  شاید  و  هست  اینها  همه 
بیشتر. این را وقتی متوجه می شوید که 
در کوچه ها و خیابان های تر و تمیزش 
پرسه بزنید و تعداد زیادی بنای ریز و 
درشت از دوره های مختلف تاریخی را 

یکجا ببینید. 
کاوش ها و یافته های باستان شناسان 
در دشت قزوین نشان می دهد که یکی 
از قدیمی ترین مکان های یکجانشینی و 
کشاورزی در هزاره هفتم و هشتم قبل 

از میالد، دشت قزوین بوده است.
سکونت اقوام کاسپی در منطقه قزوین 
باعث شد تا قزوین و دریاچه شمالی آن 
یعنی خزر به کاسپین معروف شود. در 
بعضی نقشه های قدیمی، نام دریای خزر 

را »بحر القزوین« نوشته اند.
را  قزوین  بنای شهر  اساس  و  اصل 
برای  آن هم  شاپور ساسانی گذاشت؛ 
شاپور  دیالمه.  تهاجمات  از  جلوگیری 
دستور داد دژها و قلعه های مستحکمی 
برای اسکان سپاهیان  بسازند که بعدها 
همین پایگاه نظامی، هسته اصلی و اولیه 

شهر قزوین شد.
از  مرکب  را  قزوین  دهخدا  عالمه 
»کزو« به معنی پسته کوهی و »ین« به 
معنی »سرزمین پسته« می داند و این 
به خاطر مرغوبیت، سبزی و روغنی بودن 

پسته قزوین است.
عثمانی ها  پی  در  پی  تجاوزهای 
و  می کردند  تهدید  را  تبریز  مدام  که 
شورش های ازبکان در شرق و همه گیر 
شدن طاعون در تبریز باعث شد تا شاه 
صفوی به دنبال پایتخت مناسبی برای 
انتخاب  قزوین  باالخره  که  باشد  خود 
شد. با انتخاب قزوین به عنوان پایتخت، 

فعالیت های ساختمانی وسیعی در قزوین 
شروع شد.

حیف است از قزوین بگوییم و آدم های 
مفاخری  کنیم؛  فراموش  را  بزرگش 
زاکانی، حمداهلل مستوفی،  عبید  مثل 
میرعماد حسنی، عالمه دهخدا، نسیم 
حسینی(،  اشرف الدین  )سید  شمال 

عارف قزوینی و ...
غیر از بناهای معرفی شده ، آب انبار 
سردار، آب انبار حکیم، آب انبار مسجد 
خانه  بلور،  حمام  آقا،  انبار  آب  جامع، 
خانه طوطی،  بهشتی،  خانه  امینی ها، 
تهران  دروازه  کوشک،  درب  دروازه 
تجاری  مجموعه  و  قزوین  بازار  قدیم، 
رضا،  حاج  کاروانسرای  سعدالسلطنه، 
کاروانسرای وزیر، مسجد حیدریه، بقعه 
آمنه خاتون، بقعه امامزاده علی، بعقه 
ارامنه،  کلیسای  محمد،  سید  سلطان 
کلیسای آسوریان و عمارت شهرداری 

از دیگر ابنیه معروف قزوین هستند.
تا  بود  الزم  وقت  سال  هزار  ظاهراً 
را  عتیقشان  جامع  مسجد  قزوینی ها 
هارون  را  مسجد  کلنگ  کنند؛  تمام 
الرشید در سال 192 هجری قمری زد 
و طاق هارونی ساخته شد. بعد نوبت 
سال های  بین  تا  شد  خمارتاش  امیر 
تا 509 مقصوره )غرفه هایی که   500
امام مسجد  و  می ساختند  در مسجد 
در آن می ایستاد( خمارتاشی را بسازد 
و آن گنبد فیروزه ای را رویش بگذارد. 
بعد صفوی ها به حکومت رسیدند و به 
ترتیب، شاه طهماسب، شاه عباس دوم و 
شاه سلیمان، هرکدام دستور ساخت یک 
ایوان را در 3 ضلع مسجد دادند و نهایتاً 

قاجارها مسجد را شبستان دار کردند.

كوكو شانل 
طراح 

لباس هایی 
برای تمامی 

سالها

اکثر افراد لباسهای ساده، پوشیده و 
زیبای این طراح مد فرانسوی را هنوز 
در یاد دارند. مدی که با نجابت زنانه ای 
همراه بود. کوکوشانل یا آن طور که موقع 
گابریل  کردند،  انتخاب  را  نامش  تولد 
شانل، یکی از پنج فرزند خانواده ای فقیر 
بود که در سال 1883 میالدی به دنیا 
آمد. مادرش از همان موقع در نوانخانه 
کار می کرد. وقتی دخترک تنها شش 
ترک  را  آنها  خانواده   پدر  داشت  سال 
تأمین  برای  شد  مجبور  گابریل  کرد. 
مخارج زندگی از کودکی در رستوران ها 
و کافه ها کارکند. او به تدریج متوجه 
عالقه خود به آواز شد و به این عرصه 
رو آورد. در همین زمان نام هنری کوکو 
به معنای فاخته را برای خود برگزید و 
کمی بعد شروع به طراحی لباس کرد. 
در اوایل قرن بیستم زنان اروپا هنوز از 
لباسهای دست و پاگیر و پرتجمل دوره 
»ویکتوریا« استفاده می کردند. دامن های 
بلند، کاله های بزرگ و پر از زیور جزیی 

از پوشش روزانه آنها بودند.
مد چیست؟

در دایره المعارف مگ داین رو به روی 
کلمه Fashion یا مد نوشته شده: وقتی 
تعدادی از مردم که فرهنگ خاصی دارند 
شروع به پوشیدن نوعی لباس جدید 
یا متفاوت می کنند، مد جدیدی آغاز 
می شود. بعد مردمی که آنها را دوست 
می گذارند،  احترام  آنها  به  یا  دارند 
لباسهایی به همان شکل می پوشند. اما 
ما  واقع همین طور است؟  آیا در عالم 
واقعاً از چه کسانی تقلید می کنیم و آیا 
مفهوم هر پوشش تازه ای را می دانیم؟ 
یک  کافیست  می گفت:  فروشنده ای 
ده  و  بپوشی  غریب  و  عجیب  لباس 
دقیقه توی پاساژ بگردی. فردا می بینی 
که همان لباس مد می شود! تقلید محض 

بدون درک شرایط و خاستگاه.
مد، طرحی برای یک لحظه!

مناسب  و  قشنگ  لباس  یک  عمر 
چقدر است؟ یک سال، یک فصل، چند 
مهمانی. نه! عمر یک لباس عالی فقط 
یک دقیقه است! این جمله را »تام فورد« 
یکی از بهترین طراحان لباس آمریکا 
گفته است. او که با طراحی لباسهای 
سیاه و سفید در بیست و دو سالگی 
وارد دنیای لباس شده و بعد در یکی 
از نمایش های لباس پاییز 9۶ به سطح 

طراحان مشهور راه یافته، می گوید: هر 
لحظه که عوض می شود، طراح لباس 
باید خودش را عوض کند. او باید نیازهای 
مخفی زمان خود را بشناسد و احساس ها 
مداوم  به طور  را  اجتماعی  تغییرات  و 
در لباسها بازتاب دهد. هنر، موسیقی، 
در  همه  قیافه  و  مو  داخلی،  طراحی 
کنار هم یک لحظه از زمان را به وجود 
می آورند و این همان چیزی است که مرا 
به هیجان می آورد؛ طراحی یک لحظه. 
برگذارکنندۀ  که  اینجاست  جالب  اما 
هشت کلکسیون و شوی لباس در سال، 
خود تمایلی به تغییر مکرر لباس ندارد و 
برای هر فصل فقط سه دست لباس تهیه 
می کند. گاهی هم تمام سه ماه فصل را 

با یک دست جین می گذراند!
فقط جسورها و با هوش ها طراح 

لباس می شوند
خیلی  مد  طراحان  درآمد  هرچند 
باالست و از سیزده هزار و پانصد دالر 
 55 کم  دست  به  و  می شود  شروع 
برای طراحان موفق  ماه  هزار دالر در 
می رسد، اما این دستمزدها به راحتی 
به دست نمی آید. این حرفه اعتماد به 
نفس فوق العاده ای می خواهد، چون باید 

سلیقه خود را به دیگران قبوالند.
یک طراح باید هر روز انواع مجالت، 
روزنامه ها و رسانه هایی که سلیقه ها را 
ارائه می کند، بررسی کرده و با دقت در 
اخبار و اوضاع جهان، براساس روحیات 
اجتماعی طرح لباسی را بیافریند و قدرت 
رقابت با همکاران خود را داشته باشد. 
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ایده های  توجیه  قدرت  باید  افراد  این 
خود را داشته باشند و برای استفاده از 
فالن پارچه یا فالن سبک دلیلی بیاورند. 
آنها در دوره های دانشگاهی تئوری های 
هنر،  تاریخ  لباس،  تاریخچۀ  طراحی، 
الگو،  کشیدن  مواد،  و  پارچه  تاریخ 
بافتن، طراحی کفش، فروش و تجارت، 
تولید صنعتی را می آموزند. البته گاهی 
تا مدتها طراح قابل توجهی نیستند اما 
بعد باطراحی یک دستمال گردن خاص 

ناگهان معروف می شوند.
لباسهای مزون های معروف هر کدام 
فروش  به  دالر  هزار  پانزده  کم  دست 
ـ رزماری براوو، یکی از ستاره های  می رسند 
طراحی امروز آمریکا، برای هر ساعت 
لباس می گذارد، چهار  وقتی که روی 
هزار و چهارصد دالر، دستمزد می گیرد.

و  داد  تغییر  را  سبک  این  شانل 
لباس های ساده و راحت را پیشنهاد کرد. 
او به زودی با استفاده از پارچه ژرسه که 
تازه اختراع شده بود، سبک جدیدی را 
ساخت. طرح های ساده شانل در تضاد 
با مدهای قبلی قرار داشت. او خود لباس 
مردانه می پوشید و این شیوه را بسیار 
راحت یافت. حضور زنان در جامعه و 
خانه  از  در محیط خارج  آنها  اشتغال 
ایده های  از  بیشتر  هرچه  استقبال  به 
او انجامید. شانل در سال 1922 عطر 
شماره 5 را معرفی کرد که به سرعت 
که  شد  تبدیل  معروف  محصولی  به 
هنوز هم تولید می شود و مشتری دارد. 
زیبایی محصوالت شانل به سادگی آنها 

بود به طوری که با عوض شدن نسل ها 
همچنان مورد استفاده قرار می گرفتند. 
این طراح مد در هر دوجنگ جهانی به 
عنوان پرستار شرکت کرد. البته اشغال 
پاریس و ورود نازی ها به پاریس و عشق 
او به یک افسر آلمانی، باعث پایین آمدن 
محبوبیتش شد اما کوکو شانل توانست 
این بحران ها را پشت سر بگذارد. او برای 
فیلم های زیادی لباس طراحی کرد و 
همیشه طرفدار طبیعی به نظر رسیدن 
براساس  نمایشی  بود. در سال 19۶9 
برادوی  در  که  شد  ساخته  او  زندگی 
نیویورک به صحنه رفت. این طراح مد 
تا سال 1971 که از دنیا رفت در حال 

کار کردن بود.
برای  هزار دالری  لباسهای صد 

آدم های مرموز
در  بزرگ  لباس  دو شوی  سال  هر 
پاریس برگذار می شود و تنها طراحانی 
اجازه شرکت در آن را دارند که حداقل 
پنجاه لباس ارائه دهند و بیست کارمند 
داشته باشند. از خصوصیات دیگر این 
حداقل  هر کدام  که  است  این  لباسها 
هفتصد ساعت کار برده و قیمت شان 
بیش از صد هزار دالر است. این لباسها 
مشتریان خاصی از سراسر دنیا دارند که 
تعدادشان از دو هزار نفر تجاوز نمی کند. 
اسرار  جزء  همواره  مشتریان  این  نام 

طراحان لباس باقی مانده است.
حمایت دولت از مد سازان

فرانسه  در  تجمالت  و  مد  صنعت 
هم اکنون بیش از دو هزار کارخانه و 20 
هزار شغل را شامل شده و 5 درصد کل 
را تشکیل داده  فرانسه  تولید صنعتی 
است. این صنعت شامل صنعت نساجی 
و صنعت  کارمند  هزار  از ۶0  بیش  با 

بسته بندی نیز می شود.
ن  ا یر مد  ، فیک ا گر ن  حا ا طر
عکاسان  فیلمبرداران،  شو،  سالن های 
بخش های  رسانه ای  دست اندر کاران  و 
دیگر این زنجیره را تشکیل می دهند 
و به ارزش اقتصادی آن می افزایند. مد 
صنعتی جدی برای کشور فرانسه است 
و پاریس به طراحان لباس سراسر دنیا 
که از پارچه های فرانسوی استفاده کنند 
طراحان  و  می کند  پرداخت  سوبسید 
لباس اجازه دارند نمایشگاه ها و شوهای 
خود را در همه ساختمان های دولتی از 

جمله موزه لوور به راه بیندازند.

كوكو شانل طراح مشهور لباس
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اجرایی،  امور  در  مشاور  وزیر 
در  ایران  برای  مناسبی  نماینده 

این گفت وگوها بود؟
ـ  اینگونه گفت وگوها که به مسائل 
از  باید  است  مربوط  کشور  خارجی 
برابر  در  که  خارجه  امور  وزیر  سوی 
انجام شود. ولی  مجلس پاسخگوست 
مالی  مسائل  به  مربوط  مذاکرات  در 
نبوی  بهزاد  آمریکا  و  ایران  و حقوقی 
مسؤولیت را به عهده گرفت که معاون 
اجرایی نخست وزیر بود. یک هیأت از 
چند وزارتخانه و بانک مرکزی هم در 

کنار او بودند.  
 در سال 197۵ یک موافقتنامه در 
به عنوان  عراق  و  ایران  میان  الجزایر 
رسید؛  مضا  به ا ری  همجوا حسن  

سوی  از  عهدنامه  آن   گفت وگوهای 
وزیر  خلعتبری  عباسعلی  شادروان 
او یک  انجام شد.  ایران  وقت  خارجه 
دیپلمات کارآزموده و کاردان بود و با 
توانایی هایی که داشت در این عهدنامه 
شد  حفظ  رود  اروند  در  ایران  منافع 
زدن  برهم  برای  هم  صدام  تالش  و 
آن با فداکاری ملت ایران ناکام ماند. 
ولی بهزاد نبوی تجربه و توانایی برای 
این مذاکرات مالی و حقوقی پیچیده 
و دارای ابعاد بین المللی را نداشت. او 
حتی کوشش نکرد از تعداد معدودی که 
از نظر حقوقی کم و بیش می توانستند 
او را یاری کنند کمک بگیرد و در گروه 
او یک حقوقدان قابل قبول نیز وجود 
نداشت. البته پس از آنکه این توافقنامه 
منتشر شد این واقعیت روشن شد که 
بهزاد نبوی حتی به رهنمودهای گروه 
هم  مالی  نظر  از  ایرانی  مذاکره کننده 

توجه نکرده است.

=علت این امر چه بوده؟
ـ  این از رازهای سربه ُمهری است 
برای  نشده،  روشن  حال  به  تا  که 
در  مرکزی  بانک  از  که  مثال  افرادی 
خواهان  داشتند  شرکت  گفت وگوها 
 برطرف شدن توقیف سپرده های ایران 
و بازپس دادن  تدریجی وام ها از سوی 
قراردادهای  ایران در چارچوب همان 
بر طبق  بودند  چرا که  رژیم شاه  وام 
نتیجه  این  به  خود  مالی  محاسبات 
رسیده بودند. اما هنوز مشخص نیست 
که به چه دلیل و به دستور چه کسی 

بهزاد نبوی شخصاً تصمیم می گیرد و 
تمام وام های ایران بی درنگ با امضای 

بیانیه ها بازپرداخت می شوند.

یک  به عنوان  شما  =تحلیل 
کارشناس در این رابطه چیست؟

این  در  شخصاً  نمی خواهم  من  ـ 
باره اظهارنظر کنم اما خوشبختانه تیم 
آمریکایی برخالف تیم ایرانی مشروح 
با  گزارش   10 در  را  خود  مذاکرات 
دیباچه وارن کریستوفر، رئیس هیأت 
کرد.  منتشر  آمریکایی،  مذاکره کنندۀ 
من یک جلد از این کتاب را در زمانی 
که در الهه مشغول به کار بودم به دست 
از  یکی  سوی  از  کتاب  این  و  آوردم 
یک  »تجربه  عنوان  با  من  دوستان 

انتشارات  سوی  از  و  ترجمه  بحران« 
میزان به عنوان یک سند مهم به چاپ 
رسید. خوشبختانه من هم پس از آنکه 
به عنوان داور ایران برگزیده شدم با آنکه 
در روند این مذاکرات نقشی نداشتم به 
اصلی  بخش  صورتجلسات  گردآوری 
ایرانی پرداختم و آنها  مذاکرات گروه 
کردم  زیراکس  10نسخه  درحدود  را 
اختیار  در  اسناد  تمامی  متأسفانه  اما 
آرزو  امروز  من  و  نشد  داده  قرار  من 
مذاکرات  این  مشروح  روزی  می کنم 
هم به چاپ برسد تا از دو منظر هیأت 
ایرانی و آمریکایی این مذاکرات مورد 
با  هرحال  به  گیرند.  قرار   ارزیابی 
فرمان امام، مجلس متولی حل و فصل 
موضوع گروگان ها شد که چهار شرط: 
وی  خانوادۀ  و  شاه  اموال  بازگرداندن 
به ایران، عدم دخالت آمریکا در امور 
داخلی ایران، رفع انسداد  از دارایی های 
دعاوی  کلیه  بخشیدن  پایان  و  ایران 
علیه ایران را برای آزاد کردن گروگان ها 

به صورت یک قطعنامه تصویب کرد.

=تا چه حد هیأت مذاکره کننده 
در  را  شرط  چهار  این  توانستند 
قرار  توجه  مورد  الجزایر  بیانیۀ 

دهند؟
بگویم  را  نکته  این  باید  نخست  ـ 
که این امر اصال به عهدۀ مجلس نبود 
چرا که مجلس چنین صالحیت هایی 
که  شروطی  هرحال  به  اما  نداشت 
توقیف شدۀ  اموال  مورد  در  مجلس 
بود. نه  منصفا کرد  معین  ن  یرا ا

مصوبۀ  و  مسائل  این  به  =آیا 
مجلس دقت و اهمیت داده شد؟

به  ارجاع  مجلس  مصوبۀ  در  ـ 
داوری پیش بینی نشده بود. اما چون 
طبق اصل 139 قانون اساسی ارجاع 
به  ایران  اموال  به  مربوط  اختالفات 
دعوی  طرف  که  موردی  در  داوری 
خارجی است نیازمند تصویب مجلس 
بود. بنابراین در تاریخ ۲4 دی ماه 13۵9 
مجلس با یک مجوز کلی الیحۀ ارجاع 
دعاوی مالی و حقوقی ایران و آمریکا 

به داوری را تصویب کرد.

=مهمترین ضعف های قرارداد 
الجزایر چیست؟

ـ هنگامی که بهزاد نبوی در تاریخ 
حاضر  مجلس  در  دی ماه 13۵9    ۲4
الجزایر  بیانیه های  پیش نویس  شد، 
ایران و آمریکا  را به عنوان موافقتنامه 
ناروا  را  به  آنها  اما  داشت  اختیار  در 
و  نرساند  مجلس  نمایندگان  به اطالع 
این موافقتنامه ها را که تعهدات بزرگی 
برای دولت ایران در آن ایجاد شده بود 
به صورت الیحه به مجلس تقدیم نکرد. 
ایران  دولت  برای  توافقنامه ها  این  در 
تعهداتی ایجاد کرده بود که باید مجلس 
 از آن آگاه می شد و آنها را تصویب یا 
رد می کرد. در نتیجه هنگامی که یک 
 مجوز کلی در زمینه ارجاع اختالفات 
به داوری از مجلس گرفتند در تاریخ 
۲9 دی ماه 13۵9 توافقنامه پایانی را 
امضا کردند ولی تنها در 6 بهمن 13۵9 
گزارشی از آن به مجلس رسید. حال 
آن که قبل از امضای این موافقتنامه 
مجلس باید مطلع می شد و طبق اصل 
به  موافقتنامه  این  اساسی  قانون   77
ولی  کامل مجلس می رسید.  تصویب 
به غیر از بند ارجاع اختالفات به دیوان 
داوری اصل قرارداد به تصویب مجلس 
ضعف  نقطه  مهمترین  این  و  نرسید 

آن بود.

بندهای  از  مجلس  =بنابراین 
بیانیه الجزایر اطالع نداشت؟

به سر  کامل  ناآگاهی  در  مجلس  ـ 
دور  به  موضوع حساس  این  از  و  برد 
رجایی  شهید  شد.  اینکه  داشته  نگه 
اطالع  زمینه  این  در  دولت  هیأت  و 

داشته اند را نمی دانم ولی اگر به صورت 
مذاکرات مجلس در تاریخ ۲4 دی ماه 
13۵9 رجوع کنید شاهد نظرات خوب 
برای  آیت  شهید  به ویژه  نمایندگانی 
کسب تضمین از آمریکا در مورد اجرای 
احکام دیوان علیه آن دولت خواهید بود 
ولی به این توصیه ها هرگز توجه نشد.

بخش هایی  از  الجزایر  =بیانیۀ 
ز  ا بسیاری  که  شده  تشکیل 
از  یکی  را  بیانیه  کارشناسان  این 
مورد  ضعیف ترین  قراردادهای 
تصویب برای یک دولت می پندارند، 
و  کارشناسان  نظر  این  استناد 

حضرت عالی براین امر چیست؟
این  مندرجات  با  باید  نخست  ـ 

نام  آن  به  که  بین المللی  موافقتنامه 
»بیانیه« داده شده است آشنا شویم. 
کاری که در سه دهه گذشته رسانه ها 
کمتر به آن پرداخته و صدا و سیما هم 
سکوت مطلق دربارۀ آن داشته است.

تشکیل  بخش   3 از  بیانیه ها  این 
به  مربوط  آن  از  بخش  یک  شده اند. 
تعهدات کلی جمهوری اسالمی است. 
دعاوی  فصل  و  حل  دوم  بخش  در 
سند  سوم،  بخش  و  شده  پیش بینی 

تعهدات  نام گذاری شده است.
 گروه مذاکره کننده ایرانی در تدوین، 
تنظیم و نگارش این موافقتنامه ها نقش 
انفعالی داشته یعنی این موافقتنامه ها را 
دولت یا گروه مذاکره کننده آمریکایی 
تنظیم کرده و گروه مذاکره ایرانی    به 
بسیاری از مندرجات آن دقت نکرده 
و در هر حال بهزاد نبوی آن را امضا 
کرده است؛ این در حالی است که در 
چنین توافقنامه های با اهمیتی باید بند 
به بند آن موردبررسی موشکافانه آن هم 
از سوی حقوقدانان و کارشناسان مالی 

قرار می گرفت.
 این توافقنامه تنها به زبان انگلیسی 
امضا شده  و نسخه فارسی آن به امضای 
نمایندگان آمریکایی نرسیده است. در 
توافقنامه های  تمامی  در  که  صورتی 
دوجانبه رسم بر این است که موافقتنامه 
به زبان های دوطرف به امضا می رسد.

من یقین دارم که گروه مذاکره کننده 
بسیاری از بندهای این موافقتنامه را 
اصاًل درک نکرده و نفهمیدند که چه 

تعهداتی برای کشور ایجاد کرده اند.

غرامت سنگینی که اشغال سفارت آمریکا
 به ایران تحمیل کرد )۱(

مجلس نفهمید چه بیانیه ای را تصویب می کند و گروه مذاکره کننده نفهمید  چه تعهداتی را 
با امضای توافقنامۀ یکسویه بر عهدۀ ایران می گذارند

میز  پای  به  ایران  =چگونه 
بیانیۀ   با آمریکا رفت؟ و  مذاکره 
واقع  الجزایر چگونه مورد قبول 

شد؟
ـ بیانیه های الجزایر  تا حدودی از 
بحث  است.  گروگانگیری  پیامدهای 
از اصل این رویداد و ریشه های آن و 
نقش اشخاصی که آن را کارگردانی 
کرده اند نیازمند گفت وگوی دیگری 
اثرات  رویداد  این  که  آنجا  است.  از 
گسترده ای در روابط خارجی کشور 
ما داشته باید در دستور بررسی های 
رسانه ای قرار گیرد. به هر حال   پس 
تهران  در  آمریکا  سفارت  اشغال  از 
بحرانی در روابط پیش آمد و در پی 
آن به دستور کارتر دارایی های ایران 
توقیف شد. سپرده های عظیم ایران در 
بانک های آمریکایی پشتوانه  ای برای 
دولت به حساب می آمد؛ هنگامی که 
اموال ایران توقیف شد،  مصونیت اموال 
ایران نادیده انگاشته شد. در حالی که 
بر پایه اصول حقوق بین الملل، یک 
دولت در قلمرو دولت دیگر دارای دو 
نوع مصونیت است، نخست محاکمه، 
چرا که دولت ها بنا به اصول حقوق 
بین الملل  برابر هستند و نمی توانند 
یکدیگر را در کشور خود محاکمه و 
و  کنند. همچنین  دارایی ها  محکوم 
اموال هر دولتی نیز در قلمرو دولت 
معرض  در  اینکه  و  توقیف  از  دیگر 
مصونیت  گیرند  قرار  احکام  اجرای 
جمهور  رئیس  دستور  با  اما  دارند. 
آمریکا مبنی بر مسدود کردن اموال 
این  که  شد  برداشت  اینگونه  ایران 
مصونیت ها منتفی شده است در حالی 
دستور  کارتر  البته  نبود.  چنین  که 
خود را مستند بر گروگانگیری اعضای 
سفارت آمریکا در تهران بر شمرد و 
دعاوی  سلسله  یک  ترتیب  این  به 
شرکت ها  و  طریق  افراد  حقیقی  از 
آمریکایی  دادگاه های  ایران در  علیه 

مطرح شد.
نگیری  گا و گر که  نی  ما ز ر  د
ادعاهایی  تناوب  به  داشت  ادامه 
ایران  علیه  آمریکا  دادگاه های  در 
مطرح می شد اما تصمیم نهایی اتخاذ 
مذاکرات  که  هنگامی  نمی گردید. 
این  باید  شد  آغاز  آمریکا  و  ایران 
از  می گردید؛  و  مطرح  نیز  مسائل 
دستور رئیس جمهور آمریکا رفع اثر 
می شد تا اموال ایران آزاد و دعاوی 
بنابراین  شوند.  ملغی  ایران  علیه 
هنگامی که امر گروگان ها به مجلس 
ارجاع شد مجلس مصوبه ای با عنوان 
چهار شرط در آبان ماه 13۵9 تصویب 
کرد. در آن چهار شرط تأکید شده 
بود که در مرحله نخست باید تمام 
و  توقیف  رفع  و  آزاد  ایران  اموال 
سپس تمامی دعاوی علیه ایران لغو 
و ابطال شوند. اما هنگامی که مذاکره 
به  آمریکا  و  ایران  نمایندگان  میان 
گونه ای غیرمستقیم و  با میانجیگری 
که  هنگامی  گردید؛  الجزایر  آغاز 
قطعنامه مجلس از طریق میانجی های 
الجزایری در اختیار دولت آمریکا قرار 
گرفت کارتر رئیس جمهور آمریکا با 
پذیرش کلی اصل آن، پیشنهادهایی 
را در این زمینه ارائه داد که متن آن 
مذاکرات  صورتجلسات  مجموعه  در 
در  کارتر  دارد.  وجود  ایرانی  گروه 
آستانه برگذاری دومین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا بود و عالقه 
و اصرار شدیدی به آزاد شدن اعضای 
سفارت آمریکا و بازگرداندن آنان به 
آمریکا به عنوان یک برگ برنده در این 
انتخابات داشت. از این رو بی درنگ 
پیشنهاد متقابل مثبت و قابل قبولی 
را به میانجی الجزایری ارائه داد که 
اگر ایران با اندک دستکاری پذیرفته 
بود نیازی به امضای بیانیه های الجزایر 
روابط  بهبود  زمینه  و  نداشت  وجود 
ایران و آمریکا را هم فراهم می کرد. 
اولیۀ  پیشنهاد  پذیرش  من  نظر  به 
کارتر بیشتر از آنچه بعداً توافق شد 
ولی  می کرد.  تأمین  را  ایران  منافع 
این گروگان ها که باید هرچه زودتر 
آزاد می شدند درگیر گفت وگوهای دو 
طرف با میانجیگری وزیر امور خارجه 
الجزایر مرحوم بن یحیی شدند. پس 
سرانجام  گفت وگو  ماه  دو  حدود  از 
متنی آماده شد که در آن دو طرف 
دیوان  یک  به  دعاوی  کردند  توافق 
داوری ارجاع داده شوند تا میان ایران 
انجام  آمریکایی داوری  و شهروندان 
گیرد. بنابراین این مذاکرات منتهی 
به امضای بیانیه حل و فصل دعاوی 
تأسیس  و   13۵1 ماه  دی   ۲9 در 
دیوان داوری ایران و آمریکا در الهه 

هلند شد.

=آیا آقای بهزاد نبوی به عنوان 

توافقنامه  این  بخش های  بیشتر 
به ضرر کشور ما بود و شاید در تاریخ 
ایران کمتر موافقتنامه ای را می توان 
با این  درجه از یکسویه بودن یافت. 
 تعهدات ایران به طور بسیار روشن و 
گسترده و تعهدات آمریکا بسیار مبهم 

و محدود و با قید  آمده اند.

=مهمترین تعهدات جمهوری 
اسالمی در این راستا چه بوده 

است؟
- در آخرین روزهای مذاکره، هیأت 
بدهی های  که  کرد  موافقت  ایرانی 
اصطالح  به  ویا  نقد  ایران  مدت دار 
پرداخت  فوراً  و  شوند  حال  حقوقی 
گردند؛ بنابراین در این موافقتنامه ها 
سه رقم پیش بینی شده است. نخست 
که  دالر  میلیون   667 و  میلیارد   3
در  گروگان ها  آزادسازی  روز  همان 
اختیار فدرال  رزرو، نماینده و کارگزار 
طرف  از  تا  گرفت  قرار  امریکا  مالی 
به  ایران  ادعایی  بدهی های  ایران 
غیر  حتی  و  امریکایی  بانک های 
امریکایی پرداخت شود. این امر شاید 
شگفت انگیز باشد که دولت ایران و 

امریکا که رودرروی هم بودند.
 به موجب این بیانیه دولت امریکا 
به عنوان وکیل ایران انتخاب شده تا 
و  بپردازد  را  ایران  دولت  بدهی های 
این  از موارد معدود  در تاریخ روابط 
یک  که  می آید  حساب  به  دولت ها  
دولت به دولت دیگر چنین وکالتی 
که  شد  مشخص  هم  بعدها  بدهد. 
 این رقم، 400 میلیون دالر اضافه تر 
از اصل و بهره بدهی های ایران  بوده 
است ولی دولت امریکا تا چند سال 
 از بازپرداخت آن خودداری می کرد.

 41۸ و  میلیارد  یک  رقم  همچنین 
میلیون دالر نیز به نام دولت الجزایر 
سپرده  انگلستان  مرکزی  بانک  در 
چهار  مصوبه  در  هم  این  و  شد 
نداشت.  جایی  اصاًل  مجلس  شرط 
که  بود  آن  برای  وجوه  این   واریز 
بدهی های بخش خصوصی ایران به 
 بانک های امریکایی بازپرداخت شود.

مرکزی  بانک  از  افرادی  همچنین 
 برای حل و فصل این رقم به لندن 
رفتند و هنوز مشخص نیست در آن 
زمان محدود چگونه و با چه حسابی 
شرکت های  بدهی های  سلسله  یک 
پرداخت  آن حساب  از  را  خصوصی 

کردند.
ی  هی ها بد خت  ا د پر =
سوی  از  خصوصی  شرکت های 
حقوقی  عرف  در  دولت  یک 

جایی دارد؟
این  امریکایی  طرف  استدالل    -
شرکت ها  این  ایران  دولت  که  بود 
مسئولیت  بنابراین  کرده  مصادره  را 
به  باید  نیز  را  آنها  دیون  پرداخت 
عهده گیرد. البته مصادره و پرداخت 
دیون شرکت ها از سوی دولت اصوالً 

غیرقانونی بوده است.
و  میزان  به چه  =رقم سوم 

دلیلی بود؟
دالری  میلیارد  یک  حساب  یک 
دیگر از اموال ایران به حساب دولت 
الجزایر در بانک مرکزی هلند افتتاح 
شد تا اگر دیوان داوری احکامی علیه 
یک  این  محل  از  کرد  صادر  ایران 
چون  و  شود  پرداخت  دالر  میلیارد 
امریکایی ها این احتمال را می دادند 
که شاید این یک میلیارد دالر کافی 
نباشد در بیانیه کلی ماده ای گذاشتند 
این  وقت  هر  باید  ایران  دولت  که 
حساب به زیر ۵00 میلیون دالر رسید 
از سپرده های خود به آن واریز کند 
تا همیشه این حساب در حد ۵00 

میلیون دالر سرریز باشد.
گرفتن  جای  به  =بنابراین 
امتیاز و آزادی گروگان ها امتیاز 

هم داده ایم؟
- بله. اما اینها امتیازهای ناروایی 
مذاکره  گروه  ضعف  اثر  در  که  بود 
اراده حفظ  نداشتن  و  ایرانی  کننده 
حقوق کشورما این تعهدات به کشور 

و مردم ایران تحمیل شد.
=آیا آقای بهزاد نبوی این امر 

را نمی فهمیده؟
- به هرحال این اتفاق تلخ در سایه 
سانسور کامل رسانه ای رخ داد. من 
شرایط آن زمان را نادیده نمی گیرم. 
قابل  هم  را  مسئوالن  اشتباهات 
اغماض می دانم ولی پذیرش چنین 
نامعقولی  و  متعارف  غیر  تعهدات 

پرسش برانگیز است.

اشاره:
از نخستین پیامدهای اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات های 
آمریکایی، که زیان های سیاسی و اقتصادی آن بیرون از حساب است، توقیف 

سپرده های عظیم ایران در بانک های آمریکایی بود.
در پی این اقدام، جدال حقوقی ایران و آمریکا آغاز شد که به میانجیگری 
الجزایر و تشکیل دیوان داوری ایران و آمریکا انجامید. دکتر سیدمحمود کاشانی 
که یکی از اعضای ایرانی این دیوان در الهه )هلند( بود، پس از سال ها گوشه ای 
از پرده را باال زده است و در گفت و گو با روزنامه ایران فاش می کند که چگونه 
در جریان این وقایع، آمریکا توانست ایران را به پرداخت غرامت های سنگین 
وادار کند و متصدیان امر، در اجرای سیاست های کورکورانۀ حکومت یا بر اثر 

بی کفایتی و نادانی، تا چه حد در این مسؤولیت تاریخی سهیم بوده اند.

دنباله دارد
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تالش می کنند که حقایق و واقعیت ها 
و تاثیرات آن را پنهان کنند. مقامات 
ایران خوب می دانند که رژیم با پیکر 
بیمار و پرتاول و عفونی خود دیگر چنان 
ضربات  تحمل  تاب  که  شده  ضعیف 

بیشتری ندارد.
رژیم جمهوری اسالمی اگر چه موفق 
با خشونت و کشتار  را  اعتراضات  شد 
سرکوب کند اما هرگز موفق نخواهد شد 
نارضایتی ها و موج های اعتراضات آینده را 
خنثی یا سرکوب کند. رژیم فکر می کند 
با رویکرد امنیتی می تواند اعتراضاتی را 
که ریشه در بحران اقتصادی و سیاسی 
مزمن دارد حل کند اما اینگونه نخواهد 
شد. بحران اقتصادی ایران که ریشه در 
شکست سیاسی رژیم دارد با سرکوب 
خشن دریچه ای برای موجی جدید از 
باز  خود  روی  بر  مردم  عمومی  خشم 
خواهد کرد. خشم مردم ایران با سرکوب 
اخیر توسط حکومت بسیار شدیدتر شده 
و فاصله میان توده ها و رژیمی که هیچ 
ارزشی برای مردم قائل نیست، بیشتر 
شده است. این فاصله ممکن است به 
تجدید ساختار قدرت طبق مقررات و 

جمهوری اسالمی؛ مرد بیمار خاورمیانه
که  ایرانیان  =اعتراضات 
تا  از شمال  مناطق  همه  در 
شرق  تا  غرب  از  و  جنوب 
این کشور بطور یکصدا اتفاق 
افتاد، ضربات محکمی بر پیکر 
فرسوده رژیم وارد کرد. آثار 
رژیم  چهره  بر  ضربات  این 
چه  اگر  ماند  خواهد  باقی 
مقامات رژیم تالش می کنند 
و  واقعیت ها  و  حقایق  که 
کنند.  پنهان  را  تاثیرات آن 
مقامات ایران خوب می دانند 
که رژیم با پیکر بیمار و پرتاول 
چنان  دیگر  خود  عفونی  و 
ضعیف شده که تاب تحمل 

ضربات بیشتر را ندارد.
مصطفی فحص )شرق االوسط(-

وضعیت وخیم رژیم ایران از نظر داخلی 
و خارجی روز به روز بحرانی تر می شود 
بطوری که مقام های تهران از معالجه 
ضعف  فراگیر ژئوپلیتیک خود از لبنان 

گرفته تا عراق ناتوان مانده اند.
جمهوری اسالمی اکنون به مرد بیمار 
خاورمیانه تبدیل شده که در حال جان 
کندن است؛ این بیماری چنان در پیکره 
رژیم در داخل و خارج سرایت کرده 
که دیگر غیرقابل بهبودی و شفاناپذیر 

شده است.
اعتراضات ایرانیان که در همه مناطق 
از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق این 
کشور بطور یکصدا اتفاق افتاد، ضربات 
وارد  رژیم  فرسوده  پیکر  بر  محکمی 
رژیم  چهره  بر  ضربات  این  آثار  کرد. 
باقی خواهد ماند اگر چه مقامات رژیم 

نسخه های امنیتی رژیم منجر شود چرا 
که رژیم به دلیل اختالالت ساختاری که 
از آن رنج می برد، راه دیگری ندارد. این 
اقدام با جامعه امروزی ایران و مؤلفه های 
قومی متنوع و رشد آگاهی سیاسی طبقه 
نوجوان و جوان این کشور دیگر کارساز 
نخواهد بود بلکه بحران را عمیق تر خواهد 
کرد.برخورد خشن و رویارویی کشنده 
اخیر رژیم با معترضان ایرانی فاصله و 
اختالف میان رژیم و مردم را عمیق تر 
کرده و انزجار، تنفر و تقابل میان ملت و 
طبقه حاکم را به نقطه غیرقابل برگشت 

رسانده است.
رژیم جمهوری اسالمی برای ثبات و 
بقای خود دیگر هیچگونه کارت برنده یا 
ابزاری بجز زبان زور و اسلحه ندارد، در 
حالی که مردم ایران با سر دادن شعار 
علیه کلیت نظام بارها جدایی خود را 
دیگر  است.  اعالم کرده  از حاکمیت  
که  حاکم  اقلیت  به  اعتماد  نمی توان 
مشروعیت خود را با اعتراضات اکثریت 
معترضان که برای بازیابی حقوق خود 

به خیابان ها آمده اند، بازگرداند.

زمان فیلی- بعداز گذشت چندین 
روز از آغاز انقالب نوین در ایران، کماکان 
هیچ آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان 
سرکوب  نیروهای  توسط  مفقودین  و 
ندارد. وجود  اسالمی  جمهوری  رژیم 

روزانه  بشری  حقوق  سازمان های 
بطور مستمر اسامی چند تن از قربانیان 
می نمایند  اضافه  خود  لیست  به  را 
قاطعیت  با  هیچکسی  همچنان  اما، 

نمی تواند رقم واقعی را عالم کند.
شاهدین  توسط  عینی  گزارش های 
از  حاکی  ایران،  مختلف  شهرهای  در 
اعم  قربانیان-  تعداد  که  امرست  این 
از کودک و بزرگسال- بسیار بیشتر از 
رقمی  و حتی چهار  اعالم شده  ارقام 
می باشد و طبعا هیچ جای اعتمادی به 

خبر رسانه ها ی حکومتی نیست.
چنین  دستگیرشدگان  خصوص  در 
در  را  افراد  این  که،  می شود  گفته 
مکان های مختلف و در بدترین شرایط 
نگهداری می کنند و خانواده های آنان 

هیچ اطالعی از فرزاندن خود ندارند.
انقالب  پاسداران  سپاه  پایگاه های 
اسالمی و استقرار کانکس های کوچک 
در محوطه ی زندان ها، محل هایی ست 
که افراد زیادی بدون هیچ حق و حقوقی 
در آن زندانی و تحت شکنجه هستند 
استان  مانند  شهرها  از  بعضی  در  و 
کرمانشاه طبق خبرهای محلی، اندک  
افراِد آزاد شده مورد تجاوز قرار گرفته اند.

کشتار  از  پس  اسالمی  جمهوری 
خیابان ها،  در  تظاهرکنندگان  وسیع 
و  کرده  عمل  داعش  مانند  اکنون  
اعتراف  شده،  داده  روی  فاجعه ای  به 
می کند تا با ایجاد جّو هراس در جامعه، 
به مردم اعالم کند هرگونه اعتراض با 

گلوله روبرو خواهد شد.
از آنجا که نظام حاکم بر ایران هیچ 
گونه اعتراض و مخالفتی را بر نمی تابد؛ 
در قیام انجام گرفته نیز شیوه ی قهری  
نارضایتی  که  مردمی  و  گرفت  پیش 
خود را به صورت سراسری علیه کلیت 
حاکمیت اعالم داشتند به خاک و خون 

کشید.
گرم  سالح های  انواع  از  استفاده 
توسط ماموران وابسته به حکومت، چه 
در لباس نظامی و چه لباس شخصی 
با مردم، رویکرد همیشگی  مقابله  در 
و  جمهوری اسالمی می باشد. تصاویر 
عکس های مخابره شده از ایران بعداز 
مردم  می دهد  نشان  اینترنت،  اتصال 
دراگانوف،  ساچمه ای،  تفنگ های  با 
کمری،  اسلحه های  اشک آور،  گاز 
کالشینکف و در حد وسیع تر با تانک 
و  بود ه   مواجه  مسلح،  پهپاد  و  زرهی 

مورد هدف قرار گرفته اند.
از نکات قابل توجه و مهم، به آتش 
مردم  که  مکان هایی ست  کشیدن 
نداشته اند  آن  به  دسترسی  هیچ 
به  را  آن  حکومتی  پروپاگاندای  و 
زدن  آتش  می دهد.  نسبت  معترضان 
بانک ها از این جمله است که توسط 
صورت  و  رژیم  سرکوب  نیروی های 
بانکی  کارت های  هم  اکنون  و  گرفته 
از این بانک ها بالک شده  صادر شده 
و مردم به حساب خود در این بانک ها 

دسترسی ندارند.
اسالمی  رژیم  خودخوانده ی  رهبر 
در حالی معترضان در خیابان را اشرار 
تحت  نیروهای  که،  می کند  خطاب 
فرمان او به تخریِب ماشین ها و منازل 
اسالمی  جمهوری  پرداخته اند.  مردم 
در مقابله با مردم حتی از خالفکاران 
و بزهکاران زندانی، به عنوان چماقدار 
شیوه ی  این  و  می نماید  استفاده 
مرسوم زامبی های برآمده از خمینیسم 

می باشد.
همیشه  خامنه ای  امنیتی  نهادهای 
تبلیغاتی  خوراک  دستگیرشدگان،  از 
تحت  را  آنها  و  ساخته  رژیم  نفع  به 
اجرای  به  وادار  شدید،  شکنجه های 
در  نمایند.  مختلف  سناریوی های 
خصوص اعتراضات هفته های قبل نیز 
آنچنان  نیست،  ذهن  از  دور  امر  این 
شده  معترف  نیز  روحانی  حسن  که، 
که در آینده اعتراف بازداشت شدگان از 

تلویزیون حکومتی پخش خواهد شد.
با  افتاده  اتفاق  ایران  در  آنچه 
قرار  مسیر  یک  در  عراق  رویدادهای 
دو  هر  کشور  دو  این  ملت های  دارد. 
از یک درد مشترک برخوردار هستند. 
فجایع رخ داده شده در این دو کشور 
کماکان  مالیان  تباهی  رژیم  توسط 
ادامه دارد و شلیک مستقیم به مردم 

نقطه ی تشابه این مدعاست.
تنها تفاوتی که می توان در اعتراضات 
سرنگونی  راستای  در  عراق  و  ایران 
حاکمان فاسد و تبهکار مشاهده کرد، 
ایران  مردم  خیزش  خبرِی  سانسورِ 
می باشد.   اروپایی  رسانه های  توسط 
به  پرداختن  عدم  با  اروپایی هایی ها 
پا  زیر  بر  عالوه  ایران  در  مهم  وقایع 
نهادن اصول حرفه ای- انسانی، سرکوب 
اینترنت  قطع  در  مالیان  توحش آمیز 
که، هدفی جز کشتار وسیع نداشته را 

نداشته تکمیل نمودند.
در این میان نباید از یاد برد که مردم 
ایران تا کنون تنها از پشتیبانی رهبران 
برخوردار هستند که رسما  دو کشور 
حمایت خود را از خروش ملی ایرانیان 
رئیس  ترامپ  دونالد  داشته اند.  اعالم 
نتانیاهو  بنیامین  و  آمریکا  جمهوری 
نخست وزیر اسرائیل کسانی بوده اند که 
این  ایستاده اند و  ایران  در کنار مردم 
مهم، نشان از نگاه زامبی شناسی آنها 

نشأت می گیرد.
نکته ی پایانی و قابل تأمل در ایران 
انقالب  بعداز  نسل  امروز  اینجاست، 
بر  را  مشروعیت  عدم  ُمهر  اسالمی 
کوبیده   حاکم  توحش مداران  پیشانِی 
است. با نگاهی به خون های ریخته شده 
بر کف خیابان ها می توان به این واقعیت 
با جوانانی  رسید؛ حاکمیت دزدساالر 
روبرو شده که طی چهل وحشت سال 
برده  بین  از  را  آنان  آرزوهای  و  آمال 
به  که  جوانان  همین  بی گمان،  و 
شکرانه ی انقالب اسالمی چیزی برای 
باختن ندارند، سقوط را بر بنیادگرایان 

حاکم، تحمیل خواهند کرد.

نسل جوان 
در جدال با 
زامبی های 
برخاسته از 

انقالب اسالمی

=این بار اما موضوع بسیار 
جدی تر است. این را واکنش 
رژیم  وحشت زده  و  خشن 
برخالف  می دهد.  نشان  نیز 
بر  حتی  این بار   ۹۶ دی ماه 
وزارت  اطالعات  اساس 
کشور محافظه کار 2۰۰ هزار 
ریختند. 5  به خیابان ها  تن 
برابر بیش از آن زمان. ترس 
و  بود  کمتر  تظاهرکنندگان 
خشم خود را آشکارتر بیان 
کنار چیزهای  می کردند. در 
آیت اهلل  عکس های  دیگر، 
مجسمه  یک  و  خامنه ای 
بنیادگذار جمهوری اسالمی 
آتش  به  خمینی  آیت اهلل 
کشیده شد. اینکه نمادهای 
ل  مسئو یم  ژ ر ب  کو سر
دیگر  مالی  خسارت های 
هستند، یا غیرنظامیان، هنوز 
در پرده ابهام مانده است. با 
دلیل  به  مردم  اینکه خشم 
انباشت فشار شدت داشت، 
نشانه هایی در این مورد وجود 
امنیتی  نیروهای  که  دارد 
نقش  اغتشاش ها  در  خود 
به گردن  را  گناه  تا  داشتند 

تظاهرکنندگان بیاندازند.
به  ایران  در  همگانی  »اعتراضات 
خاطر افزایش نرخ بنزین شعله ور شد، 
اما درواقع مسائلی بسیار فراتر از این 
مطرح بود. جمهوری اسالمی آخرین 
از  ذرات وجاهت حقوقی خود را هم 
برابر  در  اروپا  واکنش  اما  داد،  دست 
کشتار مردم ایران که از »پچ پچه های 
دیپلماتیک  فراتر نرفت فاجعه بار است. 
بین الملل  عفو  گزارش های  حتی  آیا 
هم را هم نفهمیدند؟ هنوز هم برای 
و  اروپایی  ارزش های  بر  پافشاری 
تهدید رژیم حاکم بر ایران نسبت به 
نشده  دیر  خشونت هایش  پیامدهای 

است«.
این بخشی از تحلیلی است که علی 
مرکز  میهمان  همکار  نژاد،  فتح اهلل 
روزنامه  برای  اخیرا  دوحه  بروکینگ 
آلمانی »تاگس اشپیگل« نوشته است. 
محلی  شعبه  دوحه  بروکینگ  مرکز 
در  بروکینگ  آمریکایی  اندیشکده ی 

پایتخت قطر است.
در این مقاله می خوانیم:

و  جوان  مجری  یک  ضیا  علی 
ایران  دولتی  تلویزیون  سرشناس 
نرخ  شدن  برابر  سه  از  پس  اندکی 
مطلب  اصل  سر  آبان،  در 2۴  بنزین 
کرایه  ما  »مسئوالن  گفت:  و  رفت 
را  بنزین  نرخ  نیویورک،  با  را  تاکسی 
با لندن و اجاره ها را با پاریس مقایسه 
می کنند، اما وقتی نوبت به حقوق ها 
می رسد، مقایسه آنها سر از اتیوپی در 

می آورد«.
سوی  از  که  رسانه هایی  برای  این 
حکومت هدایت می شوند، طنزی تند 
و غیرمنتظره بود، اما برای ایرانی هایی 
که بالفاصله پس از افزایش شدید نرخ 
بنزین به خیابان ها ریختند تا وضعیت 
خراب را فریاد بکشند، روزگار هم به 
بود.  گونه ای غیرمنتظره سخت شده 
اعتراض ها در حدود صد شهر برگزار 
از  تظاهرکنندگان  همه  این  با  شد. 
خوانده  »اغتشاشگر«  رژیم  سوی 
صادر  آنها  به  شلیک  فرمان  و  شدند 

واکنش فاجعه بار اروپا در برابر سرکوب ها در ایران

شد. در شرایط بی خبری افکار عمومی  
به خاطر قطع کامل اینترنت که  اندکی 
پس از آغاز اعتراضات به دستور دولت 
عریان  خشونت  با  رژیم  شد،  انجام 
واکنش نشان داد. سازمان های مدافع 
حقوق بشر بیمناک هستند که تعداد 
 200 از  فراتر  بسیار  کشته شدگان 
که  می کنند  نگرانی  ابراز  و  باشد  تن 
شکنجه و حتی اعدام ۷هزار بازداشتی 

را تهدید کند.
که  است  کشوری  هم  هنوز  ایران 
اما  است.  مناسب  بنزین  نرخ  آن  در 
اندک  درآمد  صاحب  خانواده های 
اقتصادی  فشار  زیر  شدیدتر  همواره 
قرار می گیرند و افزایش قیمت بنزین 
طبیعی است که کاالهای دیگر را نیز 

گران می کند.
دست کم ۵0 درصد ایرانی ها زیر خط 
فقر زندگی می کنند. بیکاری جوانان و 
پایین  درآمدها  و  باال  به شدت  تورم 
است. همزمان در سال های اخیر نرخ 
مواد غذایی به شدت باال رفته. فاصله 
فساد  و  شده  بزرگتر  درآمدها  میان 

شدید پایدار مانده است.
از  ناشی  داده که سود  وعده  دولت 
افزایش نرخ بنزین را میان 1۸ میلیون 
خانوار کم درآمد توزیع کند، یعنی ۶0 
دولت  ترتیب  این  )به  انسان  میلیون 
اکثریت  اضطراری  وضعیت  به  خود 
اعتراف  آشکار  صورت  به  ایرانی ها 
می کند(. اما این طرح جبرانی دولت 
در سطح و عمق از باری که بر دوش 
را  این  مردم  نمی کاهد.  هست  مردم 
خیابان ها  به  بالفاصله  که  می دانند 
ریختند. اعتراض ها بیانگر بی اعتمادی 
جمهوری  رهبری  به  نسبت  عمیق 

اسالمی و وعده هایش است.
از  ناشی  قیمت  شدید  افزایش 
کسر بودجه شدید است. تحریم های 
برای  که  را  نفتی  درآمد  آمریکا 
کرده.  قطع  است  مهم  بسیار  ایران 
نهادهای  و  سازمان ها  اما  همزمان 
اقتصادی مرتبط  نیمه دولتی و مراکز 
پاسداران  سپاه  مذهبی،  بنیادهای  با 
خامنه ای  علی  و  اسالمی  انقالب 
از  همچنان  اسالمی  جمهوری  رهبر 
حساب پس دادن و پرداخت مالیات 
افراد  آنها،  بجای  می کنند.  خودداری 
جیب  در  دست  حکومت  به  نزدیک 

مردم فرو می کنند.

سرکوبگری رژیم
سراسری  تظاهرات  اخیر  اعتراضات 
دی ماه  در  که  می کند  تداعی  را 
لرزاند.  را  اسالمی  جمهوری   1۳9۶
از  هفته  یک  از  پس  اعتراض ها  آن 
و  حکومت  سرکوب  خاطر  به  یکسو 
از سوی دیگر به خاطر عدم مشارکت 
طبقه متوسط خاموش شد. اعتراضات 
موج  آن  دنباله  باید  را  امسال  آبان 
وضعیت  به  امروز  تا  رژیم  دانست. 
بحرانی اقتصادی و مطالبات سیاسی 
آن  است.  نداده  پاسخی  هیچ  مردم 
به  بالفاصله  اعتراض ها  امروز  و  زمان 
تبدیل شدند که  تظاهرات ضد رژیم 
همه جناح های آن را در بر می گیرد: 
و  اصالح طلب  به  موسوم  جریان  هم 
هم جناح تندرو را. آن زمان هم این 
اعتراض ها مثل آتش ناگهان شعله ور 

شد.
جدی تر  بسیار  موضوع  اما  این بار 
و  خشن  واکنش  را  این  است. 
می دهد.  نشان  نیز  رژیم  وحشت زده 
حتی  این بار   9۶ دی ماه  برخالف 
کشور  وزارت  اطالعات  اساس  بر 
محافظه کار 200 هزار تن به خیابان ها 
ریختند. ۵ برابر بیش از آن زمان. ترس 

تظاهرکنندگان کمتر بود و خشم خود 
کنار  در  می کردند.  بیان  آشکارتر  را 
آیت اهلل  عکس های  دیگر،  چیزهای 
بنیادگذار  مجسمه  یک  و  خامنه ای 
خمینی  آیت اهلل  اسالمی  جمهوری 
نمادهای  اینکه  به آتش کشیده شد. 
خسارت های  مسئول  رژیم  سرکوب 
غیرنظامیان،  یا  هستند،  دیگر  مالی 
با  است.  مانده  ابهام  پرده  در  هنوز 
انباشت  دلیل  به  مردم  خشم  اینکه 
فشار شدت داشت، نشانه هایی در این 
مورد وجود دارد که نیروهای امنیتی 
داشتند  نقش  اغتشاش ها  در  خود 
تظاهرکنندگان  گردن  به  را  گناه  تا 

بیاندازند.

واکنش شدید دولت
تاکید  بین الملل  عفو  که  آنطور 
بیشتر  اعتراض ها  می کند، 
دولت  برعکس،  بودند.  مسالمت آمیز 
با شدتی نامناسب واکنش نشان داد. 
سر  به  شلیک  با  قربانیان  از  بسیاری 

عمال تیرباران شده اند.
بار  ایران  در  بنزین  قیمت  افزایش 
دیگر نارضایتی همگانی را برمال کرد. 
به  را  مردم  امید  بارها  و  بارها  رژیم 
و  فساد  با  مبارزه  و  اجتماعی  عدالت 
نابود  خودی  خانواده های  حاکمیت 
کرده است. جمهوری اسالمی همواره 
عمیق تری  قانونی  وجاهت  بحران  در 
فرو می رود و سلطه خود را به صورتی 
حفظ  عریان  خشونت  با  فزاینده 

می کند.
است  این  کننده  تعیین  اکنون 
حاکمان  اول  مرحله  در  ایرانی ها  که 
خود  اقتصادی  رنج  مسئول  را  خود 
خارجی  نیروهای  نه  و  می شناسند 
بودجه  درواقع  آمریکا  تحریم های  را! 
قرار  تاثیر  تحت  شدت  به  را  ایران 
داده ، وضعیت اقتصادی طبقه متوسط 
بدتر شده است. اما برخالف ادعاهای 
مسئوالن در تهران، واشنگتن و اروپا، 
این تحریم ها زمینه ساز اوضاع خراب 
اعتراضات  و  ایرانی ها  از  بسیاری 

سراسری نیستند.

نقطه عطف برای ایران
ایرانی ها  قیام  که  نیست  تردیدی 
نقطه چرخشی برای جمهوری اسالمی 
است زیرا رژیم همچنان اصالح ناپذیر 
نیست،  موقعیتی  در  و  می ماند  باقی 
نیست  آن  خواستار  بگوییم،  بهتر  یا 
که خرابی اوضاع اقتصادی و سیاسی 
ترتیب،  این  به  کند.  ترمیم  را  کشور 
شعله ور شدن خشم مردم دیر و زود 

دارد، اما سوخت و سوز ندارد.
که  نیست  باری  نخستین  این 
گوش اروپا در برابر حمام خون ایران 
پشت  را  خود  اروپا  است.  مانده  کر 
کرد  پنهان  دیپلماتیک  پچ پچه های 
و از این طریق پیام فجیعی به مردم 

ایران فرستاد.
آنها نمی دانستند که در جریان  آیا 
اهدای  برای  ایران  در  اعتراض ها 
شد؟  اعالم  اضطراری  وضعیت  خون 
عفو  هشداردهنده  گزارش های 
بین الملل را نفهمیدند؟ اروپا می بایست 
خود،  ارزش های  بر  پافشاری  ضمن 
حکومت ایران را محکوم و نسبت به 
پیامدهای سرکوب خشن مردم تهدید 
دیر  کار  این  برای  هم  هنوز  می کرد. 

نشده است.

*منبع: روزنامه  تاگس اشپیگل
نژاد  فتح اهلل  علی  *نویسنده: 

)مرکز بروکینگ دوحه(
*ترجمه و تنظیم: جواد طالعی

ادامه در صفحه ۱۷
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=نصرت کریمی چهل سال 
اما  زیست  ممنوعیت  در 
زندگی را فراموش نکرد. تا 
کرد.  کار  ساخت.  توانست 
حضور داشت. آموزش داد. 
از هنر خود دست نکشید. 
یا  فرموده  به  را  هنرش 
کهنه ی  حکومت  خواست 

نوآمده، نفروخت.
که  زمانی  در  =نصرت 
در  کمدی  استندآپ  هنوز 
نبود،  شده  شناخته  جهان 
را  کودکانه اش  نمایش های 

تک نفره اجرا می کرد.
=نصرت خان در اوج است 
که شبح انقالب باال می آید 
می شود.  دیگر  داستان،  و 
را  تصویر  و  سینما  و  هنر 
می گیرند.  خان  نصرت  از 
و  برعکس؛ سینما  یا شاید 
از  می کنند  محروم  را  هنر 
او.  چون  کاربلدی  حضور 
و  جرم  بدون  خان  نصرت 
به زندان فرستاده  محاکمه 
کسی  ماه!  چهار  می شود؛ 
نه حرفی می زند و نه از آن 
دوران روایتی دارد جز خود 
کردن  تعریف  بجای  که  او؛ 
داستان های قهرمانانه، فقط 
برای  زندان  در  می گوید 
آموزش  کالس  نیان  زندا

سینما برگزار کردم.
=در این میان، یک »نصرت 
در سینمای  دیگر  کریمی« 
است.  کار  مشغول  ایران 
یک تشابه اسمی که به عمد 
برجسته می شود تا خیلی ها 
صفحه ی  و  امروز  همین  تا 
خان  نصرت  ویکی پدیای 
ظاهرا  رسانه های  حتی  و 
حرفه ای چون »رادیو فردا« 
از  پس  او  که  بکنند  فکر 
ز  ا آمده  پایین  نقالب،  ا
اندازه ی خود دستیار امثال 
که  شده  کیمیایی  مسعود 
هم  را  او  شاگردی  جایگاه 

نداشتند.
کریمی  نصرت   - احمدی  حامد 
کلمه ی  دو  هر  یکه.  بود  هنرمندی 
»هنرمند« و »یکه« را باید با تاکید 
خلق  چون  بود  هنرمند  خواند. 
زمانی  می دانست.  را  هیچ  از  کردن 
فیلم می ساخت. فیلم نامه  می نوشت. 
انیمیشن درست می کرد. و زمانه ای 
دیگر، پس از انقالب اسالمی، همان 
که  وقتی  زهر«،  از  تلخ تر  »روزگار 
و  پرده  روی  نداشت  اجازه  دیگر 
مجسمه  خانه اش  در  باشد،  صحنه 
انسان ها  از  می ساخت. مجسمه هایی 
و هیوالها. مجسمه ی ضحاک و کاوه. 

رستم و سهراب.
بود.  به همین خاطر »یکه« هم  و 
زیست  ممنوعیت  در  سال  چهل  او 
تا  نکرد.  فراموش  را  زندگی  اما 
حضور  کرد.  کار  ساخت.  توانست 
خود  هنر  از  داد.  آموزش  داشت. 
فرموده  به  را  هنرش  نکشید.  دست 
یا خواست حکومت کهنه ی نوآمده، 

نفروخت.
ساله ی  چهل  محصوالت  میان  در 
جمهوری اسالمی، این همه »هنرمند 
یک شبه« و »سلبریتی یک دقیقه ای«، 
چه کسی را می شناسید که این همه 
هنر داشته باشد؟ این همه بلد باشد؟ 
این همه فرهنگ کشورش را بشناسد 
و دوست بدارد. او از نسلی بود که با 
دانستن و آگاهی، با استعداد و ذوق، 

وارد دنیای هنر می شدند.
یک- نصرت کریمی چرا ممنوع 

شد؟
و  اسالمگراها  بود که  او هنرمندی 
روحانیون پیش از به قدرت رسیدن، 
کردند.  آغاز  او  علیه  را  پرونده سازی 
ساخت.  سال 13۵۰  به  را  »محلل« 
ساده اش  داستان  ورای  که  فیلمی 
به موضوعی مهم اشاره داشت. فیلم 
قانون  خطر  درباره ی  بود  هشداری 
شدن احکام اسالمی. به همین خاطر 
اعتراض  نیاورند.  تاب  اسالمگراها 
کردند. فریاد کشیدند. خواستند فیلم 
بیاورند. دست آخر  پایین  از پرده  را 

به سراغ مرتضی مطهری رفتند. مرد 
روحانی بدون اینکه یک فریم از فیلم 
را تماشا کند، علیه اش مطلب نوشت. 
اعالنی  قبل  هفته  »چند  نوشت: 
روزنامه  ها  در  زننده  و  وقیح  بسیار 
دیده می  شد که  عالقمندان به عفت 
بود  کرده  ناراحت  را سخت  عمومی 
اعالن  آن  زنندگی   درباره  غالبا  و 
صحبت می کردند. از قرائن پیدا بود 
عنوان   تحت  فیلمی  که  است  بنا 
محلل  نشان داده شود، هدف فیلم 
هم از اول معلوم بود، طولی نکشید 
آغاز  فیلم  آن  نمایش  شنیدیم  که 
سینماهای  از  بسیاری  در  و  شده 
داده  نشان  شهرستان ها  و  پایتخت 
می  شود. از وقتی که این فیلم شروع 
دور  آشنایان  که  نیست  روزی  شد 
وسیله ی  به  یا  و  حضورا  نزدیک  و 
و  نکنند  مراجعه  بنده  این  به  تلفن 
اثر گمراه کننده آن  سخن  درباره ی 
نگویند. عقیده ی آنها این بود که هر 
چند این فیلم از نظر هنری و فکری  
مبتذل است اما نظر به اینکه طوری 
تنظیم شده که قانون محلل  را که در 
قرآن مجید به آن تصریح شده است 
و  و ستمگرانه جلوه می  دهد  بی پایه 
جوان   طبقه ی  روحیه ی  در   طبعا 
که از ماهیت و فلسفه آن بی خبرند 
الاقل  است  الزم  می  گذارد،  بدی   اثر 
شود  داده  پاسخ  آن  به  مقاله ای  در 
و ماهیت حقیقی  این قانون توضیح 

داده شود.«
دو- محلل از چه می گفت؟

نگاه  برای  اگر  نیست  بی راه 
بخش  »محلل«،  فیلم  به  درست تر 
کنیم  حذف  را  خانوادگی زناشویی 
به  فقط  محلل  قانون  و  قضیه  به  و 
عنوان یکی از گزینه های مورد انتقاد 
سطح  از  »محلل«  آنوقت  بپردازیم. 
یک فیلم خانوادگی معمولی با مصالح 
و  بدگمانی  و  شک  نظیر  دم دستی 
وصال  و  حقیقت  فهمیدن  هم  آخر 
و خوشی، تبدیل می شود به فیلمی 
که خیلی جدی و دقیق و هوشمند 
ایرانی   جامعه ی  زیرین  الیه های 
را  پنجاه خورشیدی  دهه ی  اسالمی 
زیر نورافکن گذاشته و برای مخاطبان 
هشدارش  که  البته  و  داده  نمایش 
جامعه  روند  و  نشده  گرفته  جدی 
ادامه پیدا کرده تا مواجهه با حقیقت 
نظام  بعدتر  و  انقالب  و  سال 13۵۷ 

اسالمی اش.
نصرت  بازی  با  »حاج آقا«  فیلم  در 
کریمی فقط مرد سنتی ایرانی نیست 
گرم  غذای  طلب  »منزل «اش  از  که 
تفکری ست  بکند.  نرم  رختخواب  و 
که زندگی به شکل دیگری را برای 
هیچکس مجاز نمی داند و به خودش 
اجازه می دهد در داخل خانه، همسر 
و فرزندان را بطور پیوسته و بی وقفه، 
امر به معروف و نهی از منکر بکند و 
به شکل فیزیکی چادر روی سرشان 
بکشد و برای  آنها قوانین اسالمی را 
بازگو بکند. حاج آقایی که دیوار روی 
به  نامحرم  چشم  تا  می کشد  دیوار 
خانه اش نیفتد اما تا از آن خانه خارج 
می شود، بساط بزن و برقص و بشکن 
اهالی منزل به راه می افتد. حاج آقایی 
نتوانسته  را  میانی اش  دختر  که 
درست و بر اساس »موازین« تربیت 
کند و برای همین هم گره ماجرا از 

همینجا و قرار شبانه ی دختر با پسر 
می شود.  آغاز  پشت بام  بر  همسایه 
را  اصلی اش  فیلم در حقیقت گره ی 
و  سنتی  زندگی  تقابل  با  ارتباط  در 

زندگی مدرن ایجاد می کند.
از میانه ی فیلم گرچه قانون محلل 
و  همسر  کردن  سه طالقه  مشکل  و 
ماجرا  اصل  عنوان  به  دوباره  ازدواج 
و  اما حواشی و دور  مطرح می شود، 
وجود  به  دارند  فراوانی  اشارات  برها 
جامعه.  در  فاجعه آفرین  تفکر  یک 
جایی که مرد کمتر مذهبی با بازی 
حق  پسرش  برای  هم  رضایی  کرم  
به  و  نیست  قائل  را  بودن  متفاوت 
ضرب و زور مجبورش می کند تیپ 
هیپی وارش را تغییر بدهد تا برایش 
زن بگیرد. رفتار و نگرشی که آن را 
می توان با گشت ارشاد حکومت فعلی 
مقایسه کرد. قیم های تکثیر شده ای 
نشسته اند  کمین  خیابان ها  در  که 
منکر،  از  نهی  و  معروف  به  امر  با  تا 
وارد  زور  با  را  متفاوت  شکل های 

چارچوب سنت بکنند.
»محلل« اشاره ی اصلی اش برخالف 
به  اسالم  به  نه  فیلم  مخالفان  نظر 
عنوان مناسک شخصی که به قانون 
شدن اسالم در جامعه است. گره فیلم 
در نهایت جایی باز می شود که قانون 
مذهب  با  تضاد  در  جامعه  زمان  آن 
است و شرع که باعث به وجود آمدن 
قانون  با حضور  تمام مشکالت شده 
مدنی و عرفی به کنار می رود تا زن 
و  محلل  مرد  بن بست  در  کرده  گیر 
شرع مقدس، از عرضه شدن اجباری 
و  شوهر  سمت  به  و  بشود  خالص 
و  فیلم  هشدار  اما  برگردد.  خانه اش 
سناریست به جامعه که مبادا دین را 
وارد قوانین روزمره ی اجتماعی کند 
تا  روشنفکر  از  مخاطبان،  طرف  از 
عامی، نادیده گرفته می شود و چیزی 
در حدود ۸ سال بعد از اکران فیلم 
در سینماها، اسالم قانون شده برای 
شکل  از  ایرانی،  انسان  زندگی  تمام 
حضور در خیابان تا شکل همخوابگی 
در خلوت، تصمیم می گیرد و سنت 
تبدیل به قادر مطلق می شود و ابزار 
هرگونه  سرکوب  برای  حکومتگران 

دگر بودن.
نگاه تیز و دقیق کریمی و شناخت 
درست ش از جامعه ای که هنوز درگیر 
انقالب و حکومت اسالمی نشده بود، 
بیشتر از همه در ساختن شخصیت 
محمد  نام  به  حاج آقا  کوچک  پسر 
نمود پیدا می کند. پسر خردسالی که 
بازوی اجرایی پدر محسوب می شود 
و حتی از خود حاج آقا هم بی رحم تر 
تا  است.  سختگیرتر  و  شقی تر  و 
را  شده اش  عقد  خواهر  که  حدی 
از  و  می کند  برخورد  به  تهدید  هم 
حاج آقا می خواهد یک شورت آهنی 
سفارش  شده  عقد  خواهر  برای  هم 
بدهد تا مطمئن بشود در خلوت زن 
محمد  نمی افتد!  اتفاقی  شوهری  و 
بدهیم  امتدادش  اگر  را  »حاج آقا« 
بدون شک در هنگامه ی انقالب ۵۷ و 
بعدترش، خواهیم رسید به نیروهای 
بسیج و کمیته که اسلحه به دست در 
خیابان دنبال نسبت آدم ها می گشتند 
و رویای ساختن یک تن پوش آهنی 
بزرگ برای پیر و جوان و زن و مرد 

در سرشان بود.

را  خودش  هشدارهای  »محلل« 
جدی  خودش  زمان  در  و  می دهد 
سنتی  جامعه ی  نمی شود.  گرفته 
کوچکترین  با  خشن  اش  تقابل  و 
نمایش  به  را  مدرن  زیست  ذرات 
محمد  و  حاج آقا  می آورد،  در 
به  جلوتر  سال ها  را  گشت ارشادی 
تصویر می کشد و زمین خوردن جوان 
هیپی وسط خیابان را نشان می دهد 
علنی شدن  از  بسیار جلوتر  و حتی 
مسلمان  و  انقالب  صدور  اندیشه ی 
برای  سنتی ها  تالش  دنیا،  کردن 
سنت کردن یک کشیش آمریکایی و 
مسلمان کردن اش را عیان می کند اما 
باز این تالش دلسوزانه و هنرمندانه 
بین فیلم های تلخ اندیشانه ی محبوب 
خوشباش  فیلم های  و  منتقدها 
»گنج  فاصل  حد  در  عوام،  محبوب 
گرفته  نادیده  »قیصر«،  و  قارون« 
چون  هنرمندی  رسالت  تا  می شود 
نصرت کریمی نیمه تمام و عقیم باقی 
بماند و جامعه تخته گاز و چشم بسته 
آرمانشهری  ساختن  سمت  به 
و  بی تغییر  و  خشن  شرع  که  برود 
اجتماعی  و  روزمره  قوانین  انعطاف 
مردم  و  تعیین  را  خانوادگی اش  و 
سفت اش  و  خشک  قالب  گرفتار  را 

می کند.
سه- نصرت کریمی بودن

که  شده  آغاز   13۰3 زمستان   
کریمی  نصرت  او  می شود.  متولد 
خردسالی،  و  کودک  همان  از  است. 
نمایش های  می بندد.  دل  نمایش  به 
سنتی ایران. روحوضی و سیاه بازی و 
شخصیت هایش؛ حاجی آقا، کاکاسیاه، 
سلطان،پسر حاجی و شلی. اما اتفاق 
بزرگ برایش زمانی می افتد که چارلی 
چاپلین را بر پرده ی سینما می بیند. 
هفت شب هفته را در سینما تمدن 
می گذارند. کودکی ست که می خواهد 
جست و خیز بکند و چارلی چاپلین 
مهمانی های  صحنه اش  بشود. 
نمایش  که  جایی  خانوادگی ست. 
خویشاوندان  و  دوستان  تا  می دهد 
بروند. محبوب جمع  از خنده ریسه 
کوچک شان است. آنقدر که دست اش 
را بگیرند و بخواهند و بگویند: »نصرت 

جون چارلی بشو.«
نصرت در زمانی که هنوز استندآپ 
کمدی در جهان شناخته شده نبود، 
تک نفره  را  کودکانه اش  نمایش های 
و  انتخاب  داستانی  می کرد.  اجرا 
خود را گریم می کرد تا نمایش آغاز 
چهره  و  گریم  به  همانجا  از   بشود. 
ساختن عالقمند شد. برادرش، علی 
متوجه   کمال الملک،  شاگردان  از 
تشویق اش  می شود.  استعدادش 
می دهد.  نشان اش  را  راه  و  می کند 
ابتدا،  همان  از  کودک،  نصرت 
بازی  بجز  است.  استعداد  آتشفشان 
و در  و گریم، مجسمه هم می سازد 
فردوسی  از  که  تندیسی  سالگی  ده 
تجربه ها  می گیرد.  جایزه  ساخته، 
شانزده  در  باالخره  تا  دارند  ادامه 
سالگی پا به صحنه ی تئاتر می گذارد. 
نصرت  هنرنمایی  صحنه ی   1319

کریمی بزرگتر می شود.
به  که  مدتی ست  کریمی  نصرت 
به  و  پیوسته  »نوشین«  تئاتر  گروه 
مثل  نمایش هایی  در  بازیگر  عنوان 
اتم«  قرن  »عروس  گرانده«،  »اوژنی 

اما  این  می رود.  صحنه  روی  و… 
پس  نیست.  کریمی  نصرت  تمام  
روح  می کند.  آغاز  را  سفرهای اش 
پراگ  به  را  او  جستجوگر  و  تشنه  
عروسکی  نمایش  آنجا  تا  می رساند 
بخواند. پس از آن به ایتالیا می رود تا 
سر کالس سینما بنشیند. به ویتوریو 
دسیکا هم می رسد. دستیار سوم اش 
توشه،  و  تجربه  اینهمه  با  می شود. 
است.  ایران  به  بازگشت  وقت  دیگر 
باید  دیگر  که  آتشفشانی  بازگشت 

فوران کند.
نصرت خان دیگر باید پشت دوربین 
فیلم  را  داستان های اش  و  بایستد 
او  بدهد.  نمایش  برای مردم  و  بکند 
که پیش از این فیلم عروسکی »دل 
و  ساخته  را  پلنگ«  پوست  و  موش 
رکورد نمایش در مدارس را شکسته، 
نقره ای  پرده ی  فتح  سمت  به  حاال 
می رود.   بازار  و  کوچه  مردم  دل  و 
نمایش  آماده ی  »درشکه چی« 

می شود. به سال 13۵۰.
دوست  مردم  را  »درشکه چی« 
نان  درگیر  که  منتقدها  اما  دارند. 
قرض دادن و کشف تعهد اجتماعی از 
البالی تیزی و چاقو و خون و تعصب 
نمی کنند.  درک  را  فیلم  هستند، 
خانواده ی  واقعی  و  ناب  تصویر 
و  ُکشنده  سنت های  تمام  با  ایرانی، 
سادگی های زالل اش، گویا برای  آنها 
جذابیت ندارد. فیلم نصرت خان اما از 
تونل زمان به سالمت عبور می کند تا 
در فصلی دیگر، سال ها بعد، منتقدان 
مجله ی »فیلم«، »درشکه چی« را به 
فیلم های  مهم ترین  از  یکی  عنوان 

تاریخ سینمای ایران انتخاب کنند.
خراب«  »خانه  فیلم   13۵۴ سال 
نصرت  این بار  می رود.  دوربین  جلو 
خان، مدرنیسم قالبی را که فقط در 
نمود  قدیمی  بناهای  کردن  خراب 
دیگر  سوی  از  می کند.  نقد  دارد، 
تلویزیون پیش می آید تا در یکی از 
تلویزیون،  تاریخ  سریال های  بهترین 
خان  نصرت  ناپلئون«،  جان  »دایی 

نقش »آقا جان« را بازی کند.
نصرت خان در اوج است که شبح 
دیگر  داستان،  و  می آید  باال  انقالب 

می شود.
هنر و سینما و تصویر را از نصرت 
برعکس؛  شاید  یا  می گیرند.  خان 
از  می کنند  محروم  را  هنر  و  سینما 
نصرت  او.  چون  بلدی  کار  حضور 
خان بدون جرم و محاکمه به زندان 
کسی  ماه!  چهار  می شود؛  فرستاده 
دوران  آن  از  نه  و  می زند  حرفی  نه 
بجای  که  او؛  خود  جز  دارد  روایتی 
تعریف کردن داستان های قهرمانانه، 
فقط می گوید در زندان برای زندانیان 
کردم.  برگزار  سینما  آموزش  کالس 
بازی در دست دیگران است. همانها 
و  نوشته  پیش  از  را  پرونده ها  که 
کنج  به  خان  نصرت  ساخته اند. 
هنرش  اما  می شود  فرستاده  عزلت 
را متوقف نمی کند. صورتک  می سازد 
و کاکتوس پرورش می دهد. دست ها 
از گل  که  زنده اند. دست هایی  هنوز 
تیغ دار«  »نبات  از  و  می سازند  هنر 
زندگی.  گذران  برای  وسیله ای 
بازی  و  نقش آفرینی  پیشنهادهای 
هنوز به دست نصرت خان می رسد اما 
ممنوعیت، اجازه ی حضور نمی دهد. 

شخصا  »من  می گوید:  خان  نصرت 
نکردم  اقدام  ممنوعیت  رفع  برای 
ولی دوستان کارگردان و تهیه کننده 
که عالقه داشتند من برای شان فیلم 
بسازم یا در فیلم شان بازی کنم، هربار 
آنها  داده اند،  ارشاد  به  مرا  اسم  که 
کریمی  :»نصرت  نوشته اند  جلویش 
بردارند  را  »فعال«  هروقت  نه!«  فعال 
حاضرم بازی کنم.« میان این »فعال« 
سمج یک »نصرت کریمی« دیگر در 
سینمای ایران مشغول کار است. یک 
برجسته  عمد  به  که  اسمی  تشابه 
می شود تا خیلی ها تا همین امروز و 
صفحه ی ویکی پدیای نصرت خان و 
حتی رسانه های ظاهرا حرفه ای چون 
»رادیو فردا« فکر بکنند که او پس از 
اندازه ی خود  از  آمده  پایین  انقالب، 
دستیار امثال مسعود کیمیایی شده 
که جایگاه شاگردی او را هم نداشتند.

هنر،  آنهمه  از  خان  نصرت  اما 
حضورش محدود می شود به ساخت 
تیزرهای آموزشی. او که به شهادت 
»معلم  شاگردان اش  و  دوستان 
بالفطره« است، در تیزرهای نمایشی - 
آموزشی کوتاه اش هم توجه مردم را 
به خود جلب می کند. میانه ی دهه ی 
هفتاد، سری تیزرهای »آقای آلوده«- 
به  تبدیل  هوا-،  آلودگی  به  مربوط 
برنامه های  محبوب ترین  از  یکی 

تلویزیونی ایران شد.
زندگینامه ی  پررنگ  بخش 
است  هنری شان  حیات  هنرمندان، 
جدید،  حاکمیت  دهه ی  چهار  در  و 
خبری از نصرت خان در باالی اخبار 
امن خود،  گوشه ی  در  تنها  او  نبود. 
و  بکند  مات  را  مرگ  داشت  سعی 
زندگی را ادامه بدهد. نیستی را باور 
نکرد و بر عقیده ی خود ماند. نصرت 
مغضوب  هنرمند  چند  مثل  خان 
دیگر، توبه نامه نوشتن بابت کار نکرده 
را نمی پذیرد تا حرمت  خود را حفظ 
کرده باشد. با اینهمه نصرت خان از 
یاد نرفتنی است. شبی در بزرگداشت 
نصرت کریمی در خانه ی هنرمندان 
مشایخی،  جمشید  می شود.  برگزار 
سینایی،  خسرو  مجابی،  جواد 
و…  برومند  مرضیه  صمدی،  یداهلل 
درباره ی بزرگی اش صحبت می کنند. 
را  تعبیر  درست ترین  و  خالصه ترین 
خان  نصرت  و  دارد  سینایی  خسرو 
اینگونه معرفی می کند: »هنرمند  را 
می گوید:  درباره اش  و  خردمند« 
خارهای  و  برگشت  که  »زمانه 
دردناکش را به بدن او فرو کرد، من 
شناختم:  را  دیگری  کریمی  نصرت 
را  زندگی  نشیب  و  فراز  که  مردی 
که  می دانست  خوب  و  می شناخت 
برای گذر از این فراز و نشیب، شکیبا 
نشد،  عزلت نشین  هرگز  او  بود.  باید 
استادانه اش  به ساختن صورتک های 
کاکتوس!  گیاه  پرورش  و  پرداخت 
بود  مهربان  کاکتوس ها  با  آنقدر  و 
اینکه  از  داشتند  شرم  آنها  که 
بار  این  کنند.  فرو  بدنش  به  خاری 
بود  آموخته  که  شناختم  را  مردی 
طبیعت  پدیده های  کوچکترین  از 
زیبایی خلق کند و زندگی را حتی در 

کوچکترین ابعادش ارج نهد.«
بزرگترین اثر هنری نصرت خان در 
با مرگ سازان شکل می گیرند؛  نبرد 
او  ساختن.  زندگی  و  کردن  زندگی 
نقره ای،  پرده ی  و  سینما  از  بی نیاز 
ایفا کرد  زیبایی  به  را  نقش خودش 
و از خود بودن استعفا نداد. با اینکه 
تریبون  اجبار  به  نزدیک چهل سال 
و صدا نداشت اما طوری زندگی کرد 
بزنند.  حرف  درباره  اش  دیگران  تا 
مهرداد شیخان، عالء محسنی و ناصر 
سه  خان  نصرت  درباره ی  زراعتی 
مستند ساختند تا گوشه ای از زندگی 

و خلوت اش را به نمایش بگذراند.
صد  چند  از  یکی  خان  نصرت 
ایراِن  بود.  ناکام  ایراِن  نقش آفرین 
ناکامی که می خواست مدرن باشد و 
در این خواستن به نتوانستن رسید و 
ناکام ماند و با سر به دیروزی دردناک 
سقوط کرد. نصرت خان برای انسان 
روزگار،  اما  می خواست  خرد  امروز 
را  درست  انسان های  و  خردمندان 
مریض  جنونی  تا  فرستاد  تبعید  به 
بشوند.  مردمان  سرنوشت  بر  حاکم 
دنیا شکل رویاهای نصرت خان نشد 
اما او دست کم خود را نگه داشت. از 
اصول و پرنسیب خود پس نکشید تا 
نام خود را چنان بر تاریخ و حافظه ی 
هنر و کشورش نقش کند که با هیچ 
نیستی و مرگی از بین نرود؛ نه نیستی 
به فرموده ی حاکمان زمینی در بهمن 
از  تلخ 13۵۷ و نه مرگ فرود آمده 

آسمان به آذرماه زهرآگین 139۸.

کریمی  نصرت  هنِر   
پاسداشت  در  بودن؛ 

کریمی نصرت 
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

و  »انقالب  از  همه  امروز  ایران  در 
با  ملت«  و  »کشور  تا  گرفته  رژیم« 
دشوارترین معضل داخلی روبرو هستند. 
ریشه های  با  عمیق  بسیار  بحرانی 
تأسیس  زمان  از  بحرانی که  تاریخی؛ 
برابر خالفت[  ]در  سلطنتی«  »دولت 
در دوران صفویه از چند قرن پیش که 
بر اساس معادله پیوند وحدت جغرافیا 
با دکترین ایدئولوژی شیعه گرایی برای 
کسب مشروعیت و تضمین بقای خود 

تاسیس شد.
از زمان به کار گرفتن معادله پیوند 
حاکمیت رژیم ها با عقاید مذهبی در 
ایدئولوژیک  فرمول های  کاربرد  ایران، 
برای سرکوب مردم و مشروعیت دادن 
به ظلم با هدف تضمین بقای حاکمیت 
بر ساکنان این فالت بزرگ نیز بر جامعه 

تحمیل شد.
اکثریت مردم ایران اکنون به دالیل 
و عوامل بسیاری از جمله رشد آگاهی 
سیاسی و اجتماعی دیگر این معادله را 

قبول ندارند.
جوانان، روشنفکران و دیگر طبقات 
وحدت  تضمین  ن،  یرا ا معه ی  جا
ارضی  تمامیت  و  سیاسی  جغرافیای 
خود را در چارچوب های مدرن جامعه 
و  دمکراسی  کردن  نهادینه  و  مدنی 
حق  و  بشر  حقوق  منشور   اجرای 
شهروندی در جامعه ای سکوالر و عرفی 
می بینند که با شرایط جامعه جهانی 
امروز همخوانی کامل دارد. مردم ایران 
علیه راه حل های مذهبی سرکوبگرانه 
واپسگرا که برای جوانان دنیای گلوبال 
هیچ مفهومی ندارد عصیان کرده اند و 
با زبان گویا و صدایی رسا و هزینه ای 

جمهوری اسالمی؛ مرد....                               از صفحه ۱۵
عظیم، نه گفته اند. اکثر ایرانیان دیگر 
هیچ اعتقادی به تز ایدئولوژیک رژیمی 
که مشروعیت سیاسی و دینی خود را 

از آن می گیرد، ندارند.
از زمان تأسیس جمهوری اسالمی 
در سال 19۷9 توسط آیت اهلل خمینی 
که نظام والیت فقیه را تاسیس کرد، 
هویت مذهبی شیعه به سایر هویت های 
ملی ایران تحمیل شد و بقیه هویت های 
ملی به حاشیه رانده شدند. این چتر 
بیگانگی  و  شکاف  مذهبی  هویتی 
به  ایرانی  متنوع  جامعه  میان  بزرگی 

وجود آورده است.
سیاسی  وخفقان  دینی  استبداد 
بی نظیر نظام والیت فقیه بر ملت آگاه 
از 100  بیش  مبارزه  ایران که سابقه 
تحمیل  دارد،  دمکراسی  برای  ساله 
شد و سیاست تبعیض و محرومیت و 
گسترش فساد و توزیع نابرابر ثروت و 
محصور کردن قدرت سیاسی به دست 
روحانیون دینی، به افول هویت دینی و 
ظهور هویت های ملی- محلی در داخل 
ایران منجر شد. ایرانیان مسئول همه 
این نابسامانی و بدبختی کشورشان را 
رژیم فرقه گرای استبدادی والیت فقیه 
می دانند و تظاهرات اخیر که در 1۸ 
استان و بیش از ۸0 شهر برگزار شد، 
شاهد این واقعیت است. شعارهایی که 
خامنه ای را به عنوان رأس هرم رژیم 
اسالمی هدف قرار داده، آگاهی مردم 
ایران و درک واقعی آنها از علت اصلی 
می دهد.  نشان  را  کشورشان  بدبختی 
این تظاهرات اعتراضی با انسجام کامل 
آذربایجان  از  قومی  مناطق  همه  در 
فارس  از  پس  بزرگ  قومیت  دومین 

مصوبه  از  پس  ماه  =دو 
سط  تو ن  ا یر ز و ت  هیا
مبنی  اداری  عدالت  دیوان 
مکان هایی  »اختصاص  بر 
برای تجمعات«، دولت برای 
خونین  سرکوب  الپوشانی 
الیحه  ماه  آبان  تظاهرات 
اجتماعات  آزادی  »تضمین 
و راهپیمایی ها« را ارائه داده 

است.
= استاندار تهران می گوید، 
اعتراضات  برای  محل   ۹
اختصاص  تهران  در  قانونی 
یافته و ما آمادگی الزم برای 
صدور مجوز در این مناطق را 
داریم اما برخی نمی خواهند 

از قانون تبعیت کنند.
ایران بعد از سرکوب  =در 
گسترده اعتراضات آبان ۹۸، 
مدعی  قوه  قضائیه  و  دولت 
و  معترضان  باید  هستند 
»آشوبگران« را از هم تفکیک 
نیست  مشخص  ما  ا کرد 
چنین  می  خواهند  چطور 
دهند؟  انجام  را  تفکیکی 
را  گروهی  می خواهند  آیا 
در محل های تعیین شده به 
عنوان اعتراض جمع کنند و 
بعد بقیه را »آشوبگر« معرفی 
کنند؟! به این ترتیب نه تنها 
نظام  از  طرفداری  تجمعات 
فرمایشی است بلکه تجمعات 
و  فرمایشی  هم  اعتراضی 
حکومتی سازماندهی خواهد 
شرایط  با  که  نمایشی  شد! 
است  بعید  کشور  بحرانی 

فرصت اجرا پیدا کند.
دی ماه  تظاهرات  سرکوب  از  بعد 
شورای  اعضای  از  گروهی   1۳9۶
از  شماری  همچنین  و  تهران  شهر 
مقامات دولتی به دنبال اجرای طرح 
تجمعات«  برگزاری  »ساماندهی 

افتادند.
)آریامهر(،  آزادی  استادیوم های 
)فرح(، دستجردی، معتمدی،  تختی 
همچنین  و  )امجدیه(  شیرودی 
»طالقانی«،  گفتگو،  پارک  های 
و  هنرمندان  پردیسان،  »والیت«، 
پارک شهر و همینطور ضلع شمالی 
محل  هایی  اسالمی  شورای  مجلس 
به  مشروط  شد  اعالم  که  هستند 
نهادهای  سوی  از  مجوز  صدور 

»تضمین آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها«؛

 زور امنیتی  ها به نظامی  ها نمی  رسد
اطالعات،  وزارت  شامل  مربوطه 
اطالعات سپاه، وزارت کشور و نیروی 
آنجا  در  می  توانند  افراد  انتظامی 

تجمع برگزار کنند.
اختصاص  وزیران  هیأت  گرچه 
تصویب  را  تجمعات  برای  مکان هایی 
نهادهای  موافقت  عدم  با  اما  کرد 
هیأت  نهایتاً  و  شد  روبرو  امنیتی 
سال  همان  در  را  الیحه  این  تطبیق 
نیز  آذر سال 9۸  هفتم  کرد.  رد   9۶
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با 
صدور رأیی ضمن غیرقانونی دانستن 
تعیین  درباره  وزیران  هیأت  مصوبه 
محل تجمعات مردمی، این مصوبه را 

ابطال کرد.
خونین  سرکوب  از  پس  هفته  دو 
معاونت  اکنون   9۸ آبان  اعتراضات 
برای  اساسی  قانون  اجرای  پیگیری 
اعتراض  حّق  شرایط  آوردن  فراهم 
مدنی و مسالمت آمیز الیحه »تضمین 
آزادی اجتماعات و راهپیمایی ها« به 

دولت ارائه داده است.
حقوقی،  معاون  جنیدی  لعیا 
چهارشنبه 1۳ آذرماه، در سخنانی با 
قانون  در  تجمعات  آزادی  اشاره حق 
گفت  اسالمی  جمهوری  اساسی 
انحراف  خصوص  در  »رئیس جمهور 
اساسی  قانون  اصول  از  یک  هر  از 
و  بدهد  تذکر  باید  و  دارد  مسئولیت 
نفس تذکر و تنّبه موجب تداخل قوا 

هم نیست.«
استاندار  محسنی بندپی  انوشیروان 
برای  محل   9 می گوید،  نیز  تهران 
اعتراضات قانونی احزاب و گروه ها در 
استان  شهرستان های  و  تهران  شهر 
آمادگی  ما  و  یافته  اختصاص  تهران 
الزم برای صدور مجوز در این مناطق 
از  نمی خواهند  برخی  اما  داریم  را 

قانون تبعیت کنند.
اساسی  قانون   2۷ اصل  اساس  بر 
جمهوری اسالمی »تشکیل اجتماعات 
و راهپیمایی ها، بدون حمل سالح، به 
شرط آنکه مخل به مبانی اسالم نباشد 
برای  الیحه  ای  اینکه  است«.  آزاد 
ارائه  اساسی  قانون  اجرای  تضمین 
شود به نوعی حاکی از عدم پایبندی 
به  ایران حتی  در  نهادهای حکومتی 

قانون اساسی خود نظام است.
دولت حسن روحانی با وجود اینکه 
امنیتی ترین کابینه در تمام دولت های 
پس از انقالب اسالمی است با وجود 
دوره  دو  در  که  وعده هایی  همه 
برای  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ارتقاء وضعیت آزادی های اجتماعی و 
عمل  ناکارآمد  به شدت  داد  سیاسی 
کرده است. به بیان دیگر زور امنیتی ها 
به  اساسی  قانون  اصول  اجرای  برای 
اساسی   مسئله  نمی رسد.  نظامی ها 
او  اطرافیان  و  روحانی  که  است  این 

و  به مردم  پاسخگویی  برای  آنجا که 
رسیدگی به مطالبات آنها ابزار قانونی 
مقابل  در  عقب نشینی  با  داشته اند 
فراقانون همان  نهادهای  و  سازمان ها 
کاری را کردند که از رأس نظام دیکته 

می شود.
گسترده  سرکوب  از  بعد  ایران  در 
و  دولت   ،9۸ آبان  اعتراضات 
باید  هستند  مدعی  قوه  قضائیه 
هم  از  را  »آشوبگران«  و  معترضان 
نیست  مشخص  اما  کرد  تفکیک 
تفکیکی  چنین  می  خواهند  چطور 
که  حالی  در  آنهم  دهند  انجام  را 
گذشته  سال  چهل  در  یکسو  از 
»اعتراضات  برای  مجوز  یک  حتا 
سوی  از  و  نشده  صادر  قانونی« 
است  سال  دو  معترض  مردم  دیگر 
از  و  می دهند  شعار  نظام  علیه  که 
جمهوری  می زنند:  فریاد  جمله 
اسالمی نمیخوایم نمیخوایم! آیا آنها 
محل های  در  را  گروهی  می خواهند 
تعیین شده به عنوان اعتراض جمع 
»آشوبگر«  را  بقیه  بعد  و  کنند 
نه  ترتیب  این  به  کنند؟!  معرفی 
فرمایشی  طرفداری  تجمعات  تنها 
هم  اعتراضی  تجمعات  بلکه  است 
سازماندهی  حکومتی  و  فرمایشی 
شرایط  با  که  نمایشی  شد!  خواهند 
بحرانی ایران بعید است فرصت اجرا 

پیدا کند.
علی  که  حالیست  در  اینهمه 
اصلی  مسئول  خود  که  خامنه  ای 
است، چهارشنبه  اعتراضات  سرکوب 
به  عجیب   نامه ای  در  آذر،   1۳
خواسته  ملی  امنیت  عالی  شورای  
خانواده  و  بازداشتی  معترضان  با  تا 
سیاست ها  قربانی  که  جانباختگان 
او  توسط  سرکوب  فرمان  صدور  و 
برخورد  اسالمی«  رأفت  »با  هستند 
»شهروندان  کرده  توصیه  او  شود! 
هیچگونه  داشتن  بدون  که  عادی 
باخته اند  جان  اعتراضات  در  نقشی 
و  شده  محسوب  شهید  حکم  در 
خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد 
شهید و امور ایثارگران قرار گیرند و 
به خانواده قربانیان دیه پرداخت شود 

و از آنها دلجویی شود«!
دستور  از  بخشی  در  همچنین 
هرچه   …« او  اوامر  آمده  خامنه ای 
سریع تر انجام شود و نسبت به افراد 
مشکوک در هر گروه با جهتی که به 
عمل  است،  نزدیک تر  اسالمی  رأفت 
هم  تحلیلگران  از  بسیاری  شود«! 
این  هم  و  خونین  سرکوب  دستور 
»رأفت« نسبت به سرکوب شدگان را 
استیصال جمهوری  و  نشانه ی ضعف 
که  می دانند  آن  رهبری  و  اسالمی 
نمی داند در بن بستی که گرفتار آمده 

چه کند!

»فالحیه«  شادگان  =در 
درگیری مسلحانه رخ داده 
یک  آتش  تبادل  از  پس  و 
مامور کشته و دو نفر دیگر 
که یکی از آنها فرد مهاجم 

بوده مجروح شدند.
فرمانده  اشتری  =حسین 
دزفول  در  انتظامی  نیروی 
تهدید  و  داشت  سخنرانی 
خی  بر ی  ستگیر د د  کر
آشوبگران در روزهای آینده 

انجام می شود.

سه شنبه  ایرنا،  دولتی  خبرگزاری 
مامور  یک  داد  گزارش  آذر،   12
واحد گشت کالنتری 11 شهرستان  
شادگان )120 کیلومتری اهواز( پس 
کشته  شهروند  یک  با  درگیری  از 

شده است.
فرد  می گویند  عینی  شاهدان 
دقیقه   ۸:۴۵ ساعت  حدود  مهاجم 
صبح به دالیل نامعلوم با مامور پلیس 
این شهرستان که در میدان مرکزی 
این شهر کشیک می داد درگیر شد. 
بر اساس گزارش منابع خبری داخل 
نیروی  مامور  چاقو  با  ابتدا  او  ایران 
انتظامی را خلع سالح کرد و سپس 
با همان اسلحه وی را کشت. در این 

درگیری یک سرباز زخمی شد.
همدستش  همراه  به  مهاجم  فرد 
از  پس  اما  داشتند  فرار  قصد 
زخمی  انتظامی  ماموران  تیراندازی 
و دستگیرش شد و فقط همدستش 

فرار کرد.
مجازی  شبکه های  در  همزمان 
احتماال  که  شد  منتشر  ویدئوهایی 

مربوط به این درگیری است.
ساکن  عرب  شهروندان  از  تعدادی 
به  مربوط  فیلم  این  می گویند  اهواز 
در  است.  »فالحیه«  شادگان  حادثه 
ویدئوی اول مامور نیروی انتظامی در 
حال تیراندازی بود که گلوله می  خورد 
و در ویدئوی دوم یک مامور به یک 

فرد غیرنظامی شلیک می کند.
با وجود سرکوب  استان خوزستان 
اعتراضات آبان ماه که پس از افزایش 
همچنان  افتاد  راه  به  بنزین  قیمت 
ملتهب است و در روزهای اخیر چند 
مورد گزارش  از درگیری  های پراکنده 
امنیتی  نیروهای  با  مردم  میان 
این  جریان  در  است.  شده  گزارش 
در  معترضان  از  نفر  ده ها  اعتراضات 

درگیری مسلحانه در شادگان؛ خوزستان ملتهب است

اما  شده اند  کشته  خوزستان  استان 
تعداد دقیق آنها اعالم نشده است.

اسالمی،  جمهوری  تلویزیون 
در  آذر،   11 دوشنبه  شامگاه 
از  گروهی  به  تیراندازی  گزارشی 
تایید  را  ماهشهر  نیزارهای  در  مردم 
جمهوری  امنیتی  مقام های  کرد. 
کردند  ادعا  گزارش  این  در  اسالمی 
»اغتشاشگران« با خود سالح گرم و 

سرد به همراه داشتند.
در گزارش تلویزیون جمهوری ایران 
با عنوان »تاملی  بر پروژه کشته سازی 
معاند«  رسانه های  در  اخیر  حوادث 
تایید شد که تعدادی از معترضان در 
شهر صدرای شیراز با شلیک ماموران 

امنیتی کشته شده اند.
درگیری  از  ویدئوهایی  همچنین 
)شهرک  جراحی  شهر  مسلحانه 
گفته  است.  شده  منتشر  چمران( 
انقالب  پاسداران  سپاه  می شود 
»فاطمیون«  نیروهای  و  اسالمی 
با  قدس(  سپاه  افغان های  )لشکر 
مسلسل دوشکا به سمت مردم شلیک 

کرده اند.
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
با  دیدار  در  آذر،  ششم  اسالمی، 
بسیجیان به آنها توصیه کرد که مانند 
کمیته های انقالب اسالمی در دهه ۶0 
در همه محله های کشور حضور دائمی 
داشته باشند و در میدان های گوناگون 
از جمله زمینه های نرم و دفاع سخت 

و نیمه سخت آماده باشند.
مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس گفته در قضایای 
آن  با  انقالب  معظم  »رهبر  اخیر 
صحبت های حکیمانه برای جلوگیری 
این  به میدان آمد که  اغتشاش ها  از 
موجب شد تا آن حوادث بیشتر برای 

رهبری هزینه داشته باشد.«
سپاه  سیاسی  معاون  جوانی  یداهلل 
شامگاه  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
سخنرانی  یک  در  آذر،  دوم  دوشنبه 
بهنگام  ورود  اگر  گفت  بیرجند  در 
نبود،  اسالمی  جمهوری  رهبر 

اعتراض ها ۴۸ ساعته جمع نمی شد.
تایید می کند که  این اظهار نظرها 
و  مردم  کشیدن  خون  و  خاک  به 
سرکوب گسترده اعتراضات در سایه 
خامنه ای  علی  اراده  و  »منویات« 

اتفاق افتاده است.
که  خوزستان  اعتراضات  درباره 
همچنان ملتهب است، علی شمخانی 
ملی  امنیت  عالی  شورای   دبیر 
اعتراضات  جریان  در  است  مدعی 
به  دشمن  شده  برنامه ریزی  حمله 
نفتی عسلویه خنثی شده  تاسیسات 
است. روز سه شنبه مراسم قرعه کشی 
جام  نهایی  چهارم  یک  دیدارهای 
و  شد  برگزار  ایران  فوتبال  حذفی 
ماهشهر  در  پرسپولیس  قرعه  طبق 
است.  شهر  این  شهرداری  میهمان 
روشنک  قرعه کشی  مراسم  حین  در 
لیگ  سازمان  حذفی  جام  مسئول 
ماهشهر  آیا شهرداری  اینکه  باره  در 
شرایط میزبانی از این بازی را دارد؟ 
شهر  این  ورزشگاه  از  »باید  گفت: 
الزم  استانداردهای  اگر  شود.  بازدید 
ماهشهر  در  مسابقه  باشد،  داشته  را 

برگزار خواهد شد.«
در  شادگان  در  اخیر  درگیری 
حسین  که  گرفت  صورت  شرایطی 
در  انتظامی  نیروی  فرمانده  اشتری 
تهدید  و  داشت  سخنرانی  دزفول 
برخی  »دستگیری  که  است  کرده 
انجام  آینده  روزهای  در  آشوبگران 

می شود.«

درگیری در شادگان سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۸

رسما  ایران  در  هنر  بازار 
ورشکسته  است!

کشور  سینمایی  محصوالت  عمده 
عرضه  مرحله  به  وقتی  به خصوص 
در بازار می رسند، از حمایت دولت و 
نهادهای فرهنگی حکومتی برخوردارند 
و در انحصار عده ای خاص هستند. از 
این رو، اساسا با سینما و جریان هنری 
و  است  ورشکسته  که  هستیم  روبرو 
معنای  به  اقتصادی  عمل  یک  مولد 
پرداخت  روند  در  تا  نیست  واقعی 

مالیات بتواند شرکت کند.
آثار  که  مالی  منابع  اگر  رو،  این  از 
کمک  می کنند،  تغذیه  را  هنری 
شفاف   هنرمندان  درآمد  و  هزینه ها 
کدام  که  شد  خواهد  مشخص  شود، 
هنری،  محصوالت  کدام  و  هنرمندان 
از جیب مردم تغذیه می شوند و کدام 
با هزینه شخصی تولید شده اند. ضمن 
افرادی  اطالعات  به  مراجعه  با  اینکه 
مالیاتی  معافیت  قانون  مشمول  که 
می شوند، می توان به ناهماهنگی روشن 

و بی اعتباری این قانون نیز پی برد. 
یک  و  سینما  بازیگر  یک  چنانکه 
قرار  مالیاتی  رده  یک  در  تعزیه خوان 
که  است  روشن  آنکه  حال  گرفته اند! 
باالترین  از  سینما  بازیگران  برخی 
دستمزدها برخوردارند و چنان در تمکن 

مالی غوطه ورند که با آن در شبکه های 
می کنند. نیز  خودنمایی  اجتماعی 
درآمد  هنر  از  کسانی که  کل 

هنگفت دارند ۲۰ نفر است!
و  تهیه کننده  طائرپور  فرشته 
برنامه  یک  در  سینما  کارگردان 
گفت:  موضوع  این  درباره  رادیویی 
توسعه  ششم  و  پنجم  قانون  »طبق 
وجود  مادری  قانون   9۵/1/1 مصوبه 
فرهنگی  فعالیت های  کلیه  که  دارد 
مالیات معاف  پرداخت  از  را  و هنری 
می کند و قانون بودجه جدید نمی تواند 
نافی آن قانون مادر که مصوبه مجلس 

است، باشد.«
این تهیه کننده سینما از آنچه فشار 
سازمان تامین اجتماعی بر هنرمندان 
در تعریف رابطه استخدامی در پروژه ها 
و دریافت بیمه های کالن خواند، انتقاد 
کرد و لغو معافیت مالیاتی هنرمندان 
بخش  رفتن  بین  از  معنای  به  را 

خصوصی در سینما دانست.
سینماگران  از  که  طائرپور  فرشته 
از  و  روحانی  به دولت حسن  نزدیک 
اعضای کمیته های سانسور آثار هنری 
نیز بوده، گفت که »کل کسانی که از 
فعالیت های فرهنگی اعم از سینما و 
تئاتر و دیگر حوزه ها درآمدهای قابل 
توجه دارند تعدادشان به 20 نفر هم 

۵هزار دولت سوپراستارها و ....                                    از صفحه ۵ دیگر  طرف  از  ولی  نمی رسد 
یک بار  سال   ۵ هر  که  داریم  نفری 
آنها  از  بسیاری  و  دارند  کار  فرصت 
در طول یک سال درآمدشان تنها ۳ 

میلیون تومان است!«
طبق ادعای این تهیه کننده، »کمتر 
سینمایی  فیلم های  درصد   10 از 
و 90  می رسند  خود  اولیه  هزینه  به 
درصد از سرمایه خود عقب هستند و 
با این شرایط قرار است از چه چیزی 

مالیات بگیرند!«
گفته،  طائرپور  فرشته  که  آنگونه 
به  مالیاتی  حدود  در  عمل  اختیار 
است  »کافی  و  است  ممیزان  دست 
ممیزی فکر کند فالن بازیگر با درآمد 
آنچنانی باید مالیات دهد. در یک مورد 
بازیگری به یکی از ممیزان گفته بود 
بابت فیلمی ۸0 میلیون تومان گرفته 
اما ممیز قبول نکرده بود و گفته بود 
تو حداقل برای این فیلم 1۵0 میلیون 

تومان گرفته ای!«
او گفته که پرونده های مالیاتی که 
به دست خانه سینما می رسد شامل 
تا  هزارتومان   ۷ ارقام  با  مالیات هایی 
۸00 میلیون تومان است و »این در 
حالی است که گردش یک پرونده در 
اداره مالیات حدود یک و نیم میلیون 
به  خوشبختانه  و  دارد  هزینه  تومان 
مبالغ  که  شده  داده  دستور  ممیزان 

کم را در محل رفع و رجوع کنند.«

گرفته تا عرب های اهوازی در جنوب 
غرب ایران که اغلب آنها شیعه اند اما با 
بی رحمانه  شیعه مدار  رژیم  گلوله های 

کشته شدند، برگزار شد.
منظور  به  که  ایدئولوژیکی  رژیم 
به  خود  دینی  گفتمان  از  محافظت 
به همین دلیل  خشونت متوسل شد 
نقش اجتماعی و نفوذ وجدانی دینی 
یک  ایرانی  مؤلفه های  ترکیب  در  که 
چتر جامع تلقی می شد را بطور کامل 
از بین برد. مسعود الفک کارشناس در 
مذهبی  »هویت  می گوید:  ایران  امور 
مشترک مردم ایران به دلیل اقدامات 
رژیم طی چهار دهه گذشته که به نام 
دین اجرا می شد، به کلی ضعیف شده 
و در مقابل ناسیونالیسم قومی که در 
اوایل دهه هشتاد در برابر هویت دینی 
قوت  دوباره  بود  شده  ضعیف  بسیار 

گرفت«.
کنونی  وضعیت  توصیف  بنابراین 
با  ایرانی«  »بیمار  به  تهران  رژیم 
توصیف همسایه عثمانی  آن در سال 
1۸۵۳ شبیه است وقتی که نیکالس 
اول تزار روس لقب »مرد بیمار سلطان 
عثمانی« را به آن اطالق کرد و پس از 

آن امپراتوری عثمانی نیز فرو پاشید.
مردم ایران در سال 2019 بیماری 
مزمن رژیم جمهوری اسالمی را کشف 
کرده و خواستار سرنگونی آن شده اند. 
و  مدرن  دولت  به  عثمانی  سرنگونی 
سکوالر معاصر ترکیه تبدیل شد اما به 
نظر می رسد که در ایران سرنگونی رژیم 
دینی جمهوری اسالمی ابعاد فراگیری 

در ایران خواهد داشت.
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده: مصطفی فحص
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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از سقوط  اصالح طلبان   =
حکومت در اعتراضاتی مثل 
آبان 1398 شدیدا نگرانند. 
تسلیت  چنان  =خاتمی 
یی  گو که  ید  می گو
تصادف  در  جانباختگان 
کشته  سیل  یا  نندگی  را
نام  به  حکومتی  و  شده اند 
وجود  اسالمی  جمهوری 

خارجی ندارد. 
ز  ا خی  بر عشق  =
م  نظا به  ن  ح طلبا صال ا
که  کسانی  با  مواجهه  در 
نظام  ندازی  برا خواهان 
مطلوب و دست پخت آنها 
هستند تشدید شده است.

می دانند  اصالح طلبان   =
نظام  در  نها  آ بقای  که 
سیاسی و بهره گیری آنها از 
وابسته  رانت ها  و  امتیازات 
است.  حکومت  تداوم  به 
=مقامات باالتر برای حفظ 
نظامی که عمرش بسر آمده 
چاره ای جز سرکوب ندارند.

اوج  مجید محمدی - در هفته ی 
 ۹۸ آبان  سرکوب های  و  اعتراضات 
)مجمع  اصالح طلبان  مافیایی  سران 
فولکس  احزاب  و  مبارز  روحانیون 
واگنی آنان( عموما ساکت بودند. اما 
بعد از اینکه مطمئن شدند عرصه ی 
و  بسیج  اعضای  اختیار  در  خیابان 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
را  موضع گیری  لباس شخصی هاست 
آغاز کردند. ترس آنها از موضع گیری 
سطح  می دانند  که  اینجاست  از 
نارضایی تا کجاست و حکومت تا چه 
حد ضعیف شده اما دل مشغولند که 
اگر حکومت سقوط کرد گریبانشان 
سرعت  به  بتوانند  و  نشود  گرفته 
بلند کنند.  را  بعدی  پرچم حکومت 

 ۹۶ سال  مثل  نمی خواستند  آنها 
برای  سرکوب،  روزهای  همان  در 
شبه  و  نظامی  و  امنیتی  نهادهای 
 ظامی کف بزنند بلکه تصمیم گرفتند 
سرکوبگران  برای  سرکوب  از  بعد 

هلهله کنند.
سه  اصالح طلبان  مواضع  میان  در 
موضع گیری جلب توجه می کند که 
آنها را تحت اصالح گرایی عملگرایانه، 
و  نوستالژیک  اصالح گرایی 
اصالح گرایی ایدئولوژیک طبقه بندی 
مورد  در  را  آنها  موضع  و  کرده 

اعتراضات توضیح می دهم.
اصالح طلبان عملگرا: سرکوبگری  

نجات بخش
تحول  سیر  در  اصالح طلبان 
به  ابتدایی  باور  از  عملگرایی  به 
دو  عرض  در  رهبری«  »بن بست 
دخالت  بودن  نجات بخش  به  دهه 
بسیار  تنزل  این  و  رسیده اند  رهبر 
عبدی  عباس  است.  شگفت انگیزی 
است.  تنزل  این  برای  خوبی  معرف 

او همانند فرماندهان سپاه پاسداران 
قرارگاه  اعضای  و  اسالمی  انقالب 
سرکوب  در  رهبر  دخالت  »عمار« 
شرایطی  چنین  »در  می ستاید:  را 
]فاجعه ی اقتصادی در صورت تداوم 
در  رهبری  چنانچه  فعلی[  وضعیت 
روز یکشنبه به ماجرا ورود نمی کرد 

هیچ چیز باقی نمی ماند.« این دسته 
از اصالح طلبان بعد از اعتراضات سال 
۸۸ که به صورت فله ای بازداشت و 
که  رسیدند  بدینجا  شدند  محاکمه 
تا  بگیرند  جای  »نظام«  آغوش  در 
بتوانند همچنان در سیاست دخیل 
باشند و موضع بگیرند. عباس عبدی 
از کسانی است که این موضوع را به 
خوبی درک کرده. وقتی او از »چیز« 
سخن می گوید منظورش مجموعه ی 
نهادها و منابعی است که در دست 
روحانیت  و  حکومت  به  وفاداران 
شیعه قرار دارد. معلوم نیست او چرا 
تا  باید  این »چیزها«  می کند  فرض 

ابد در دست قشر حاکم باقی بماند.
سخنان  در  جالب  بسیار  نکته ی 
عبدی به عنوان یک عملگرا اشاره ی 
امنیتی  نهادهای  شکست  به  وی 
است:  اعتراضات  این  با  مواجهه  در 
بدانیم  توطئه  را  وقایع  این  »اگر 
پس اعتراف به شکست دستگاه های 
احتمال  یک  ماست…  اطالعاتی 

توطئه  بگوییم  که  است  این  دیگر 
خارجی نبوده و مردم از یک تصمیم 
کاری  آمده اند  و  شده اند  ناراحت 
نیروهای  شکست  هم  این  کرده اند. 
امنیتی  نیروی  چون  است.  امنیتی 
باید به موقع نبض جامعه را بگیرد.« 
او متوجه نیست که نیروهای امنیتی 

نبض جامعه را می گیرند و نتیجه را 
می کنند  گزارش  باالتر  مقامات  به 
اما مقامات باالتر برای حفظ نظامی 
جز  چاره ای  آمده  بسر  عمرش  که 
را  نظام سرکوبی  او  ندارند.  سرکوب 
هزینه سرکوب  بدون  که  می خواهد 

کند که غیرممکن است.
در  می توان  نیز  را  خاتمی  محمد 
همین مقوله ی اصالح طلبان عملگرا 
کردن  محکوم  بدون  او  داد.  قرار 
کسانی  به  حکومت  عریان  خشونت 
داده اند  دست  از  را  عزیزانشان  که 
از جان   تسلیت گفته است: »عمیقاً 
از هموطنانم متأسف  باختن عده ای 
و دردمندم و به مردم ایران تسلیت 
می گویم.« او چنان تسلیت می گوید 
تصادف  در  جانباختگان  گویی  که 
و  شده اند  کشته  سیل  یا  رانندگی 
اسالمی  جمهوری  نام  به  حکومتی 
ندارد.  خارجی  وجود  امام(  )یادگار 
این البته موضع گیری مورد انتظار از 
کسی نیست که در هر انتخابات به 

به مشارکت  را  مردم  و  آمده  میدان 
باید  وی  که  سوالی  می کند.  دعوت 
ازای  در  که  است  این  دهد  پاسخ 
»بیعت «های حکومتی  در  مشارکت 
فساد  و  گلوله  از  غیر  چیزی  چه 
نصیب  مشارکت کنندگان شده است.

علیه  نوستالژیک:  اصالح طلبان 

هرگونه براندازی
مواضع عطاءاهلل مهاجرانی در مورد 
اعتراضات ۹۸ گرچه تهوع آور است اما 
حداقل مواضع  بخشی از اصالح طلبان 
خارج از کشور را حکایت می کند که 
وضع موجود را مناسب تر از هرگونه 
آلترناتیو برای آن می دانند و نفرتی 
براندازی  به  باورمندان  به  عمیق 
دارند. آنها در ایران زندگی نمی کنند 
باور  به  را  از نظام  تا دفاع کریه شان 
نسبت  اسالم سیاسی  به  عمیق شان 
دهیم. به نظر می آید که عشق آنها 
که  کسانی  با  مواجهه  در  نظام  به 
و  مطلوب  نظام  براندازی  خواهان 
دست پخت شان هستند تشدید شده 
از  بهره مندی  دوره ی  از  چون  است 
خاطرات  بودن  خودی  امتیازات 
خوشی دارند یا هنوز از آنها بهره مند 
می شوند. تفاوت مهاجرانی و عبدی 
در تالش برای مجیزگویی از رهبری 
از  بلکه در نقطه ای است که  نیست 

آنجا ابراز نظر می کنند.

اصالح طلبان ایدئولوژیک:  معلق 
می زنند

به  را  اصالح طلبی  که  کسانی 
انتخاب  خود  ایدئولوژی  عنوان 
روی  هر شرایطی  در  آن  از  و  کرده 
نمی گردانند نخست نامه ای با امضای 
کردند  منتشر  اصالح طلب   ۷۷

محکوم  را  معترضان  سرکوب  که 
و  آمران  کیفری  تعقیب  می کرد، 
را   مردم  به سوی  تیراندازی  عامالن 
طلب می کرد و خواستار مذاکره برای 
چند  از  پس  اما  بود.  تحریم ها  رفع 
روز  بخشی از آنها در بیانیه ای مواضع 
خود را تغییر داده یا تعدیل کردند: 
انتقادات  برخی  )با  دولت  تصمیم  از 
مواضع  از  و  اجرا( حمایت  روش  در 
معترضان  دادن  نسبت  در  حکومت 
بیانیه ی  کردند.  پشتیبانی  خارج  به 
محکوم  را  معترضان  خشونت  دوم، 
نیروهای  تیراندازی  به  اما  می کرد 
حکومتی از روز اول اشاره ای نداشت. 
محترم  را  اعتراض  حق  همچنین 
از  اما حتی در حد برخی  می شمرد 
سران اصولگرا این پرسش را مطرح 
نمی کرد که معترضان چگونه و کجا 
می توانند اعتراض خود را بیان کنند. 
ادعاهای  همه ی  دوم  بیانیه ی  در 
مقامات امنیتی )مثل اسلحه داشتن 
معترضان و نقش عربستان سعودی( 

تکرار شده است بدون آنکه حکومت 
حتی یک شاهد برای ادعاهای خود 

عرضه کرده باشد.
امضا  را  بیانیه  دو  هر  که  کسانی 
کرده باشند )چون بسیاری هیچیک 
موج سواران  نکرده اند(  تکذیب  را 
قابلی هستند چون حرف هایی زده اند 
که هر دو جناح و »بیت رهبری« را 
در  راضی می کنند  بیانیه  دو  هر  در 
ایدئولوژیک  مبانی  به  آنکه  عین 
نظام  چارچوب  در  اصالح طلبی 
ایندسته  می مانند.  وفادار  اسالمی 
بقای  که  می دانند  اصالح طلبان  از 
بهره گیری  و  سیاسی  نظام  در  آنها 
وابسته  رانت ها  و  امتیازات  از  آنها 
که  کسانی  است.  تداوم حکومت  به 
می آیند  خیابان  به  اعتراض  برای 
هیچ نسبتی با اصالح طلبان ندارند و 
به آنها نیز مانند بقیه ی قشر حاکم 
و  سلبریتی ها  تنها  می کنند.  نگاه 
رانت خواران خود را به اصالح طلبان 

نزدیک می کنند.
اصالح طلبانی که همانند سه گروه 
باشند  معتقد  و  نکنند   فکر  فوق 
اخیر  اعتراضات  بستر  و  »ریشه  که 
و  تبعیض  تحقیر،  فساد،  در  باید  را 
در  نه  کرد  جستجو  حاکم  نابرابری 
حکومت  برخورد  و  آب ها«  آنسوی 
کروبی(  )مهدی  بنامند  سرکوب  را 
یا معتقد باشند سرکوب ها »برخورد 
خشن و خونین با مردمی  خشمگین 
رسیده  لب  به  جان  فرودستانی  و 
یک  به  اعتراض  در  که  ]است[ 
و  کاسبکارانه  غیرمعقول  تصمیم 
و  مستضعف،  اقشار  منافع  مخالف 
زخم خورده از سیاست های خانمان 
برانداز به خیابان ها آمده بودند« )میر 
حسین موسوی( جایشان در زندان و 

حصر است.
اشتراکات این سه رهیافت

اصالح طلبان رهیافت های گوناگونی 
برای واکنش به اعتراضاتی که با آنها 
در  اما  اتخاذ کرده اند  غریبه هستند 

سه موضع با هم اشتراک دارند:
برای  انحصاری  حق  ۱.حکومت 

آنکه  عین  در  دارد  خشونت  اعمال 
مورد  حق  این  از  است  سال  چهل 
و  اراذل  و  کرده  استفاده  سوء  ادعا 
اوباش را در مقام اجرای این امر قرار 
حق  این  نیست  معلوم  است؛  داده 
انحصاری در کجا نقض می شود: اگر 
سیصد کشته کافی نیست پانصدهزار 
اسد  بشار  که  )کاری  است؟  چطور 
کرده است(؛ آنها بسیج و سپاه را نه 
نیروی سرکوب بلکه حافظان نظم و 

امنیت کشور می دانند.
باید  سیاسی  رفتار  برای  ۲.مردم 
خود را با یکی از دو جناح هماهنگ 
کنند و زیر عبا و عمامه قرار  گیرند و 
اگر چنین نکنند از امریکا و اسرائیل 

و عربستان سعودی خط می گیرند.
»بیعت «ها  برخی  از  پس  ۳.آنها 
خود را پیروز میدان معرفی می کنند 
اما وقتی نوبت به پاسخگویی می رسد 
آیا  می کنند.  معرفی  بیکاره  را  خود 
آنها سهمی  در سیاست های نادرست 

حکومت دارند یا نه؟!

مهدی کروبیعطاءاهلل مهاجرانیعباس عبدی

قرار نیست »چیزی« باقی بماند
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