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روسیه کلید سیاست آینده آمریکا 
در قبال جمهوری اسالمی ایران

ریه هایی که خاک تنفس می کنند

سرویس سیاسی کیهان:

خامنه ای خود را به کوچه »علی چپ« می زند! 
علی خامنه ای روز 2۷ بهمن به گروهی از مردم آذربایجان که نزد او 
برده بودند، در پاسخ به پیشنهاد حجت االسالم محمد خاتمی که هشت 
سال رییس جمهوری بیست میلیونی همین نظام بود و آخرسر اعتراف 
کرد که »تدارکاتچی« بوده است، گفت: »یک عده ای تعبیر آشتی ملی 
را می گویند. به نظر من معنی ندارد. مردم با هم متحدند، چرا می گویید 

آشتی؟ مگر مردم با هم قهرند؟«
بگوید،  جمعی  در  چیزی  نمی دادند  اجازه  که  مدت ها  از  پس  خاتمی 
و  »جانبازان  از  گروهی  در جمع  انقالب  و سالگرد  بهمن  در 19  درست 
ایثارگران و آزادگان« هم مردم را به شرکت در راهپیمایی حکومتی 22 
بهمن تشویق کرد، که ظاهرا فایده ای نداشت، و هم در سخنان طوالنی 
خود چهار بار به »آشتی« ملی اشاره کرد. اول گفت: »می توان فضای آشتی 
ملی را در کشور حکم فرما کرد و زمینه همبستگی بیشتر همه گرایش ها و 
نیروها را پدید آورد«. بعد گفت: »باید... زمینه آشتی ملی را فراهم آوریم 
و از این مرحله با درایت به سوی دفاع از اصل اسالم و انقالب و کشور و 
منافع مردم حرکت کنیم«. سپس تکمیل کرد: »امروز جامعه این موقعیت 
و ظرفیت را دارد که همه ضمن برخورداری از حقوقشان و پای بندی به 
هویت شان اجازه صحبت و کار پیدا کنند و بر مبنای محورهای مشترکی 
که مهم ترین آن اصل نظام و ایران و منافع ملی است زمینه آشتی ملی 
به  هم ضمن دست  آخر سر  فراهم شود.«  پیش  از  بیش  همبستگی  و 
دامان »خداوند« شدن که به »این کشور و این انقالب و این مردم« باز 
هم کمک کند گفت: »به آشتی ملی و تحقق بیش از پیش همبستگی 
درونی امیدوارم که البته زمینه آن باید از سوی حاکمان فراهم شود.«
درباره ی »آشتی ملِی« خاتمی و امتناع خامنه ای، گفتنی بسیار است. اما 

یکی دو نکته: 
- در این درخواست بی خطر چه چیزی هست که »حاکمان« )خامنه ای( 
آن را »بی معنی« خوانده؟! خاتمی با توضیحاتی که می دهد، از »آشتی 
ملی« چیز بیشتری جز سهم  اصالح طلبان از »حاکمان«، آن هم برای حفظ 

همان حاکمان، نمی خواهد!
- چرا جمهوری اسالمی، خودش و منافع اش را همیشه با مردم و منافع 
ملت عوضی می گیرد؟ آیا خامنه ای معنای »آشتی ملی« خاتمی را نفهمیده 
و نمی بیند که او از آشتی »حاکمان« با معتقدان به »اسالم« و »انقالب« 
و »اصل نظام« حرف می زند؟! این »آشتی« چه ربطی به مردم دارد که 
خامنه ای خود را به کوچه »علی چپ« می زند و می پرسد: »مگر مردم با هم 
قهرند؟!« خیر، مردم با شما قهرند و خاتمی می  خواهد با »آشتی خودی ها« 

خطرهای ناشی از این »قهر« را رفع کند.
- زبان سیاسی زمامداران جمهوری اسالمی از همان آغاز بنیانگذاری 
به ترجمه نیاز داشت: »همه با هم« یعنی »همه با من«، »وحدت کلمه« 
یعنی »متکلم الوحده  بودن رهبر«، »ملت« یعنی »امت«، »جمهوری« یعنی 
»والیت مطلقه  فقیه«، »اسالمی« یعنی »شیعه جعفری اثنی عشری« آن 
هم تازه فقط همان ها که وابسته به این نظام هستند، »ایران برای همه 
»گفتگوی  آنها«،  وابستگان  و  حاکم  گروه  برای  »ایران  یعنی  ایرانیان« 
تمدن ها« یعنی »دعوای اسالمی ها با خودشان«، االن هم »آشتی ملِی« 

خاتمی یعنی »آشتی خودی  ها« که خامنه ای حتی این را هم نمی پذیرد. 
این »آشتی ملی« البته کاربرد انتخاباتی نیز دارد و هیچ بعید نیست چند 
ماه دیگر خود خامنه ای که قبال »مردم ساالری دینی« را از خاتمی کش رفته،

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید    اگر عمری باقی بود، منادی »آشتی ملی« هم بشود.

در این شماره می خوانید:

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london

مسابقات جام جهانی کشتی ـ کرمانشاه
پیروزی ایران بر ترکیه

****
بازیکن آلمانی تیم والیبال شهرداری تبریز:

وقتی هواپیما وارد فضای ایران می شود 
خانم ها روسری خود را سر می کنند

****
4900 آزمایش دوپینگ از تنیس بازان 

در سال 2016
****

عذرخواهی آمریکا از پخش سرود 
آلمان نازی در مسابقات تنیس هاوائی

****
ایران دومین کشور مفلوک جهان

****
45 هزار نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه 

ایران به خارج می روند
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ا  د و پرا =تحلیلگر 
در  لندن:  کیهان  به 
مشکل  حل  که  حالی 
آمریکا  بدون  سوریه 
نیست، روسیه  ممکن 
باید تصمیم بگیرد که 
اول  شریک  ایران  آیا 
روسیه است یا باید به 

سراغ آمریکا رفت.

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.
روزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن

وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  سفر 
با  او  دیدار  و  واشنگتن  به  اسرائیل، 
رئیس جمهوری جدید آمریکا، به گفته 
بسیاری از کارشناسان می تواند در ترسیم 
سیاست های آینده کاخ سفید در رابطه با 
جمهوری اسالمی ایران بی تاثیر نباشد. 
کاخ سفید اگرچه در روز های بالفاصله 
پس ار ورود دونالد ترامپ نشان داد که 
در نظر دارد در روابط خود با جمهوری 
اسالمی ایران تغییراتی اساسی نسبت 
به سیاست های دولت قبلی انجام دهد، 
و تا کنون نیز شخص رئیس جمهوری، 
همکاران و مشاورین اش در مورد ایران 
زیاد صحبت کردند، ولی با این وجود 
هنوز مشخص نیست این تغییرات در چه 
زمینه هایی و در راستای کدام سیاست 
خواهند بود.با استعفای اجباری مایکل 

ملی کاخ سفید،  امنیت  فلین، مشاور 
بسیاری در تهران نفس راحتی کشیدند. 
مایکل فلین در مدت بسیار کوتاهی که 
حضور  سفید  کاخ  در  سمت  این  در 
داشت، دو بیانیه با لحن بسیار تند و 
تهدید آمیز علیه جمهوری اسالمی ایران 

صادر کرده بود. مشاور امنیت ملی سابق 
ناموفق  آزمایش  پیامد  کاخ سفید، در 
موشکی جمهوری اسالمی ایران، به این 
کشور »اخطار« داده بود. البته استعفای 
مایکل فلین را نمی توان در رابطه با لحن 
تند او در اشاره به ایران دانست. روابط 

و گفتگوی  با روسیه  ژنرال سابق  این 
تلفنی او با سفیر روسیه در واشنگتن، 
زمانی که هنوز به عنوان مشاور امنیت 
این  دلیل  بود،  نشده  منصوب  ملی 

استعفای اجباری است.

 در صفحات 10 و 11 

 در صفحه 2

کودتای سفید در کاخ سفید؛ 

فلین قربانی توافق اتمی با ایران؟

صفحه 3
از  اسالمی  جمهوری  =هراس 
آمریکا و نقش اپوزیسیون برای 

براندازی
صفحه 4

پوتین  جدید  کارت  =کردها، 
در بازی خاورمیانه

صفحه 5
=دو شعر از آیت اهلل کاظمینی 

=تک مضراب  !-  آوازه
صفحه 6

از  نگاهی   : ترامپ  =انتخاب 
داخل ایران  

صفحه 7
زندانیان  وخیم  =وضعیت 

سیاسی در زندان های ایران

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 

در ایران )۷(- احمد احرار
 - اسالمی  ایرانی-  گرهگاه   =

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=حاجی بابا اصفهانی در انگلستان 
صفحه 15

=سومین سفر قاسم سلیمانی 
به مسکو

همسرم  به  مهران نیا:  =ویدا 
اجازه انتخاب وکیل نمی دهند
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مخالفان جمهوری اسالمی در 
دولت ترامپ

خروج از صحنه ی فلین تاثیری 
تدوین  حال  در  سیاست های  بر 
کاخ سفید در مورد ایران نخواهد 
دیگر  یکی  بُنن،  استفان  داشت. 
به  و  ترامپ،  دونالد  مشاوران  از 
گفته بسیاری بانفوذترین مشاور 
که  سفید،  کاخ  جدید  مستاجر 
ایران را حامی تروریسم می داند، 
کلیدی  مهره های  از  یکی  هنوز 
دولت جدید است. جیمز ماتیس 
که در راس وزارت دفاع قرار دارد، 
رژیم ایران را خطری بزرگ تر از 
پمپئو  مایک  می داند.  القاعده 
نیز  سیا  سازمان  جدید  رئیس 
موضع نرم تری در مقایسه با این دو 
نفر ندارد. مجلس نمایندگان و سنا 
هم، که جمهوری خواهان در آنجا 
اکثریت دارند، با اقداماتی که در 
یک ماه گذشته انجام دادند، نشان 
اسالمی  جمهوری  به  که  دادند 
می کنند. نگاه  بدبینی  با  ایران 
پیشنهاد های نتانیاهو به ترامپ

این چنین  با  نتانیاهو  بنیامین 
پیش زمینه ای به واشنگتن رفت 
و نه تنها دیداری مهم و طوالنی 
با  بلکه  داشت،  ترامپ  دونالد  با 
میهمان رئیس  سارا  همسرش 
جمهوری و بانوی اول آمریکا بودند 
کردند.  اقامت  سفید  کاخ  در  و 
اتفاقی بسیار نادر، که حکایت از 
اهمیتی دارد که رئیس  جمهوری 
میهمان  این  برای  آمریکا  جدید 
اسرائیل  نخست وزیر  است.  قائل 
به  پیشنهاد  از  پر  چمدانی  با 
واشنگتن رفته بود. پیشنهاد هایی 
که همگی در رابطه با ایران بودند. 
برمبنای آنچه قبل از این دیدار ها 
یکی  کرده بود،  درز  رسانه ها  به 
از این پیشنهاد ها در مورد نقش 
ایران، و البته حزب اهلل لبنان، در 
سوریه است. اسرائیل شدیدا نگران 
واشنگتن  از  و  است  حضور  این 
نوعی  به  است  و مسکو خواسته 
دست جمهوری اسالمی ایران را 

از سوریه کوتاه کنند.
وزیر  نخست  دیگر  در خواست 
اسرائیل از رئیس جمهوری آمریکا 
در  عربی  جبهه ای  از  حمایت 
یران  ا حکومت   علیه  منطقه  
است. بنیامین نتانیاهو در سفری 
لندن  به  واشنگتن  از  قبل  که 
ترزا  با  ائتالف  داشت، درباره این 
می، نخست وزیر بریتانیا، صحبت 
ائتالف  این  از  هدف  بود.  کرده 
محدود کردن نفوذ ایران نه تنها 
منطقه  کل  در  بلکه  سوریه،  در 
است. پیشنهاد اسرائیل به آمریکا 
تالش برای ایجاد ائتالفی نظامی 
ناتو  شبیه  مدلی  با  منطقه  در 
که  است،  آتالنتیک  پیمان  یا 
کشورهای عرب خاورمیانه را زیر 
یک چتر با حمایت آمریکا جمع 
کند. بر پایه این پیشنهاد، آمریکا و 
البته اسرائیل قرار نیست بخشی از 
این ائتالف باشند بلکه می بایست 
با این مجموعه همکاری نظامی- 

امنیتی داشته باشند.
ائتالف عربی علیه رژیم ایران

ژورنال  وال استریت  روزنامه 
می نویسد،  زمینه  همین  در 
برخی  و  آمریکا  بین  گفت وگوها 
از سفر  قبل  عربی  از کشور های 
بنیامین نتانیاهو به واشنگتن آغاز 
شده بود و گویا کشور هایی چون 
پادشاهی سعودی و امارات متحده 
عربی، اگرچه اسرائیل را هنوز به 
رسمیت نمی شناسند، ولی حاضر 
با  نظامی  امنیتی-  همکاری  به 
رابط  نقش  هستند.  کشور  این 
را  اسرائیل  و  کشور ها  این  بین 
عالوه بر آمریکا، می توانند مصر و 
اردن، که دارای روابط دیپلماتیک 
با اسرائیل هستند، ایفا کنند. این 
همکاری گویا در مرحله اول در 
رابطه با یمن خواهد بود که یکی 

بین  نیابتی  از صحنه های جنگ 
سعودی  پادشاهی  و  ایران  رژیم 
است. تقویت حضور نیروی دریایی 
آمریکا در منطقه، یکی از اولین 
است.  زمینه  این  در  اقدامات 
به  آمریکا  دفاع  وزیر  آینده  سفر 
جنوبی  حوزه  عربی  کشورهای 
خلیج فارس هم در همین رابطه 

برنامه ریزی شده است.
در واشنگتن گفته می شود که 
دلیل اصلی گفتگوی تلفنی دونالد 
نیز  عراق  وزیر  نخست  با  ترامپ 
تالش برای جلب موافقت حیدر 
العبادی برای پیوستن این کشور 
به ائتالف عربی بوده است. البته 
این  پی  در  عراق  وزیر  نخست 
مکالمه تلفنی با رئیس  جمهوری 
آمریکا در تلویزیون دولتی عراق 
گفت: »بغداد به دنبال منافع ملی 
خود است و عالقه ای به مشارکت 
و  بین المللی  درگیری  هیچ  در 
و  منطقه  برای  که  منطقه ای 
عراق، مصیبت و بدبختی به همراه 

بیاورد، ندارد«.
تحریم های جدید در راه  ایران

بنیامین  که  سومی  پیشنهاد 
نتانیاهو در کاخ سفید روی میز 
گذاشت، مساله تشدید تحریم ها 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
دونالد  و  نتانیاهو  بنیامین  بود.  
ترامپ، هر دو برجام را »توافقی 
فاجعه آمیز« می دانند، ولی در حال 
حاضر متقاعد شده اند که حفظ آن 
بهتر از زیر سوال بردن آن است. 
آنچه می توان انجام داد، از سویی 
نظارت شدید تر بر اجرای مفاد این 
توافق از سوی جمهوری اسالمی 
دیگر  سوی  از  و  است،  ایران 
بازنگری در تسهیالتی که آمریکا 
در زمان ریاست  جمهوری باراک 

اوباما، برای ایران قائل شده بود. 
می توان  تسهیالت  این  جمله  از 
آزمایش های  گرفتن  نادیده  به 
اسالمی،  جمهوری  در  موشکی 
آب  جدید  راکتور  طراحی  یا  و 
سنگین در اراک از سوی آمریکا، 

اشاره کرد.
و  جدید  تحریم های  تصویب 
اجرایی  دستور  امضای  عدم  یا 
رفع تحریم های هسته ای که در 
ژوییه 2۰1۷ باید تمدید شود هم 
وزیر  نخست   دیگر  درخواست 
اسرائیل از رئیس  جمهوری آمریکا 
مدت ها  از  که  تحریم هایی  بود. 
پیش در کنگره آمریکا راجع به 
آنها صحبت می شود و برخی نیز 
این  رسیدند.  تصویب  به  اخیرا 
با  رابطه  در  می توانند  تحریم ها 
»نقض  موشکی«،  »آزمایش های 
از  »حمایت  یا  و  بشر«  حقوق 
مهم ترین  باشند.  تروریسم« 
تصمیمی که در این رابطه درباره 
دادن  قرار  می شود،  صحبت  آن 
بازوهای نظامی داخلی و منطقه ای 
»سپاه  یعنی  اسالمی،  جمهوری 
»سپاه  همچنین  و  پاسداران« 
سازمان های  فهرست  در  قدس« 

ین  ا لبته  ا است.  تروریستی 
چنین تصمیمی می تواند بر یکی 
ترامپ  دونالد  وعده های  از  دیگر 
رئیس   باشد.  داشته  منفی  تاثیر 
بار ها، چه قبل  آمریکا  جمهوری 
از انتخابات و چه بعد از آن، اعالم 
یا  نابودی داعش  کرده است که 
حکومت اسالمی یکی از مهم ترین 
اهداف دولت جدید است. با قرار 
سپاه  یا  پاسداران  سپاه  گرفتن 
سازمان های  لیست  در  قدس 
تروریستی، همسویی با ایران در 
دچار  عراق  در  داعش  با  مبارزه 

اخالل خواهد شد.
با تحریم های جدید،  در رابطه 
مشکلی که آمریکا و اسرائیل باید 
برای عبور از آن تالش کنند، همراه 
ساختن کشور های اروپایی است. 
تحریم ها  که  داده  نشان  تجربه 
مدت  در  می توانند  صورتی  در 
نتیجه بدهند،  قبول  قابل  زمان 
که جبهه گسترده ای از کشور ها، 
به ویژه کشورهای اروپایی، به آن 
نظر  به  حاضر  حال  در  بپیودند. 
اروپایی  کشور های  که  نمی اید 
در  آمریکا  با  همکاری  به  مایل 
این زمینه باشند. منافع اقتصادی 
تجاری  همکاری  ادامه  در  اروپا 
با جمهوری اسالمی ایران است، 
تور  در  افتادن  از  واهمه  اگرچه 
از  بسیاری  آمریکا،  تحریم های 
را  اروپا  مالی  و  نفتی  نهادهای 
واداشته که سطح روابط خود با 
ایران را در حدی نگاه دارند که 
مورد غضب واشنگتن قرار نگیرند.
واشنگتن - مسکو - تهران

آمریکا  جدید  سیاست های 
در  اسالمی،  جمهوری  قبال  در 
گرو آینده روابط واشنگتن با مسکو 
است. تحلیلگران روس بر این نظر 
بین  کنونی  روابط  که  هستند 
تهران و مسکو را نباید راهبردی 
بلکه می بایست تاکتیکی دانست. 
دمیتری نرِسسوف، تحلیلگر روزنامه 
لندن  کیهان  به  »پراودا«  روسی 
می گوید: »ما خواهان روابط محکم 

ولی  هستیم  ایران  با  پایدار  و 
نمی توان به رهبر جمهوری اسالمی 
تحلیلگر  همین  کرد.«  اعتماد 
می افزاید: »مشکل در اینجا است 
که ایرانی ها مثل آنگلو ساکسون ها 
ابدی  دوست  نه  و  دشمن  نه 
نظر  از  مساله  این  شاید  دارند، 
ولی  باشد،  درست  پراگماتیستی 

برای روس ها قابل درک نیست«.
دمیتری نرِسسوف معتقد است 
با  رابطه  در  روسیه  امروز  که 
سوریه بر سر دوراهی قرار دارد: 
اول  شریک  می تواند  ایران  آیا 
روسیه در سوریه باشد، یا باید به 
سراغ واشنگتن رفت؟ البته همین 
که  می افزاید  ادامه  در  تحلیلگر 
»بدون مصالحه با آمریکا نمی توان 

مشکل سوریه را حل کرد«. 
اختالف نظر  بین تهران و مسکو 
در رابطه با سوریه نیز روز به روز 
کنفرانس  در  می شود.  آشکارتر 
دوم »آستانه« برای آتش بس در 
سوریه، که بدون هیچ دستاوردی 
آمریکا  بود  قرار  یافت،  پایان 
از  قبل  باشد.  داشته  حضور  نیز 
سرگیی  کنفرانس  این  برگزاری 
الوروف، وزیر خارجه روسیه، ابراز 

آمریکا  که  بود  کرده  امیدواری 
شرکت  کشورش برای  دعوت 
اما  بپذیرد  را  آستانه  نشست  در 
از  ظریف  محمد جواد  بالفاصله 
دعوت  نه  »ما  بود:  گفته  تهران 
کردیم و نه موافق حضور آمریکا 
نتیجه ی  هستیم«.  آستانه  در 
ظریف،  محمد جواد  موضع  این 

عقب نشینی روسیه بود.
آنکه  از  بیش  ظریف  مخالفت 
باشد،  سفید  کاخ  برای  پیامی 
هشداری به روسیه بود. جمهوری 
اسالمی خود را بازیکن اصلی در 
و  سوریه  جنگ  خونین  میدان 
حتی در منطقه می داند، و حاضر 
و  پوتین  به  را  نقش  این  نیست 
وابستگی  کند.  واگذار  روسیه 
تاکتیکی  اگرچه  مسکو  و  تهران 
است و هر زمان می تواند به  پایان 
هیچ  در حال حاضر  ولی  برسد، 
کدام از طرفین نمی توانند از این 
همکاری چشم بپوشند. در همین 
رابطه است که علی شمخانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی، چند روز 
پیش اعالم کرد که جنگنده های 
روس می توانند بار دیگر به پایگاه 
بازگردند  همدان  در  نوژه  هوایی 
و از اینجا برای حمله به مواضع 
داعش و مخالفان رژیم بشار اسد 

در سوریه پرواز کنند.
روسیه - ایران - اسرائیل

البته چه اسرائیل و چه آمریکا 
متقاعد  را  روسیه  دارند  تالش 
تنگاتنگ  به همکاری  که  سازند 
پایان  ایران  اسالمی  با جمهوری 
دهد. صحبت های مایکل فلین با 
سفیر روسیه در واشنگتن، که به 
استعفای او انجامید نیز در رابطه 
با همین تالش ها بود. مایکل فلین 
درباره تحریم هایی که علیه روسیه 
پس از الحاق کریمه تصویب شده 
دیپلمات روس صحبت  با  بودند 
پی  در  که  روسیه  بود.  کرده 
از  اقتصادی که پس  تحریم های 
اروپا  در  کریمه  الحاق  و  اشغال 
به  تصویب رسیدند در  آمریکا  و 
تنگنا قرار گرفته، همکاری با غرب 
را منوط به برداشتن یا تخفیف این 
تحریم ها و به رسمیت شناختن 
عملی حاکمیت اش بر کریمه کرده 
است. اگر غرب این دو خواست را 
بپذیرد، بدون شک جدایی روسیه 
از جمهوری اسالمی ایران آسان تر 

خواهد شد.
اگرچه روابط اسرائیل با روسیه در 
سال های اخیر بهبود چشمگیری 
منکر  نمی توان  ولی  کرده ،  پیدا 
همکاری  نگران  تل آویو  که  شد 
نزدیک تهران و مسکو در سوریه 
سوریه از  در  ایران  حضور  است. 
برای  کابوسی  به  جهت  چند 
اسرائیل تبدیل شده است. حضور 
نیروهای حزب اهلل در بلندی های 
جوالن، در مرز اسرائیل، یکی از 
عمده  نگرانی  نگرانی هاست.  این 
اما استفاده سپاه قدس از خاک 
سوریه برای ارسال تسلیحات به 
حزب اهلل و به  واسطه این سازمان 
به حماس در نوار غزه است. این 
نگرانی با تغییرات اخیر در رأس 
این  مجدد  نزدیکی  و  حماس 
اسالمی  جمهوری  به  سازمان 

تشدید شده است.
یحیی السنوار که اخیرا جانشین 
به  وابسته  شده،  هنیه  اسماعیل 
تندروی حماس  و  نظامی  جناح 
فرماندهان  از  که  سنیوار  است. 
ارشد گردان های عزالدین قاسم، 
بوده،  حماس،  نظامی  بازوی 
این  امنیت  و  اطالعات  دستگاه 
نیز  را  »مجد«  نام  با  سازمان 
از  یکی  است.  کرده  بنیانگذاری 
اولین اقدامات رهبر جدید حماس، 
دفتر  عضو  حمدان،  اسامه  اعزام 
سیاسی این سازمان به تهران برای 
گفتگو با مقامات ایرانی است. در 
همین رابطه بنیامین نتانیاهو در 
تماسی تلفنی با والدیمیر پوتین 
در  ایران  نقش  کاهش  خواستار 
نیز  اسرائیل  است.  شده  سوریه 
سیاسی،  همکاری  آمریکا،  چون 
با  روسیه  اقتصادی  و  نظامی 
جمهوری اسالمی را مشکلی جدی 
در گسترش روابط اش با مسکو به 

حساب می آورد.
احمد رأفت

ریه هایی که خاک تنفس می کنندروسیه کلید سیاست آینده آمریکا در قبال جمهوری اسالمی ایران
=تحلیلگر پراودا به کیهان لندن: در حالی که حل 
مشکل سوریه بدون آمریکا ممکن نیست، روسیه 
باید تصمیم بگیرد که آیا ایران شریک اول روسیه 

است یا باید به سراغ آمریکا رفت. 

»اهواز هوا ندارد« جمله ای است که در هفته 
شبکه های  در  هشتگ  به صورت  بارها  گذشته 

اجتماعی منتشر شد. 
اهواز،  شهر  ویژه  به  و  خوزستان  استان  مردم 
بحران  با  گذشته  روزهای  در  استان  این  مرکز 
شدید زیست محیطی روبرو بودند؛ بحرانی که با 
سوء مدیریت سازمان های دولتی در این استان به 
فلج شدن زندگی شهروندان اهوازی برای روزهای 

متوالی انجامیده است.
ریزگردها که در سال های گذشته عزم شان را برای 
گرفتن نفس خوزستانی ها جزم کرده بودند، در 
بهمن ماه مهمان هر روزه شهروندان اهوازی شدند 

و آسمان این شهر را خاکی کرده اند.
روز هشتم بهمن پس از وقوع توفان گرد و غبار 
در ده شهر استان خوزستان، برق و آب و اینترنت 
در اهواز قطع شده و ادارت و مدارس این شهر 

تعطیل شدند.
روز شنبه، 23 بهمن ماه ریزگردها باعث قطعی 
آب و برق مناطقی از 11 شهر خوزستان و تعطیلی 
مدارس و ادارات شدند. به گفته مسئوالن، رسوب 
ِگل ناشی از خاک و ریز گردها و رطوبت ناشی از 

مه شدید منجر به قطع خطوط انتقال برق شد.
اعتراض شهروندان اهوازی 

هرچند مسئوالن استان خوزستان روز دوشنبه، 
25 بهمن اعالم کردند وضعیت شهرهای این استان 
به حالت عادی بازگشته اما با گذشت یک هفته از 
شروع آخرین هجوم ریزگردها به خوزستان، برق و 
خطوط ارتباطی برخی از مناطق شهر اهواز قطع و 

زندگی شهروندان با مشکالتی روبروست.
این بار اما شهروندان اهوازی به خشم آمده و از 
روز دوشنبه تا جمعه با تجمع مقابل استانداری 
بی توجهی  نسبت  شعار،  دادن  سر  و  خوزستان 
خوزستان  زیست  محیط  وضعیت  به  مسئوالن 
اعتراض کردند. شهروندان معترض می گویند تا 
زمانی که اقدام مؤثری از سوی دولت صورت نگیرد 

این اعتراض را هر روز ادامه خواهند داد.
مرگ  جان،  بی  »کارون  ندارد«،  نفس  »اهواز 
خوزستان«، »روحانی متشکریم«، »هوای سالم، 
حق مسلم ماست«، »به  سالمتی وزرا زیرخاکی 
دریغا  ای  است  خاک  ماالمال  »سینه  شدیم«، 
مرهمی« از نمونه پالکاردهایی است که معترضان 
حمل  خود  با  گذشته  روزهای  در  خوزستانی 
می کردند. یکی از تأثیرگذارترین تصاویری که از 
این اعتراض ها منتشر شد، تصویر جوانی است که 
عکس مادر خود را حمل و روی آن نوشته است: 

»خاک، نفس و جان مادرم را گرفت«.
ابعادی که شما نمی بینید

مریم، شهروند ۴1 ساله اهوازی که در اعتراض 
روزهای گذشته مقابل استانداری شرکت کرده، 
معتقد است اثرات منفی بحران خوزستان در ابعاد 
مختلف زندگی شهروندان اهوازی گسترده تر از آن 

چیزی است که دیگر هموطنان تصور می کنند. او 
در مورد آنچه در روزهای گذشته در اهواز اتفاق افتاد 
به کیهان لندن می گوید: »قطع طوالنی مدت برق 
فقط در خانه ها مشکل ایجاد نکرد. شما تصور کنید 
پمپ بنزین ها ساعت های متوالی بنزین نداشته 
باشند، برق بیمارستان و درمانگاه ها برای بیش از 
2۴ ساعت قطع شود، داروخانه ها به خاطر بی برقی 
تعطیل کنند، خانم بارداری در همین ساعت های 
بحرانی زمان زایمان اش برسد. اینکه اعالم می کنند 
مدارس تعطیل شد و یا استاندار می گوید اداره ها را 
تعطیل کردیم، بخش خوب اخبار اهواز بوده است. 
در پی این بحران ها تعداد زیادی با خطر مرگ 
نرم کردند و مسئوالن بی تفاوت  دست و پنجه 
مشغولند«. روزمره  کارهای  و  بازدید  و  دید  به 

آنچه مریم می گوید را شهروند دیگری که دبیر 
می گوید  او  می کند.  تأیید  نیز  است  دبیرستان 
محل  دخترانه  دبیرستان  برق  قطع  خاطر  به 
تدریس اش و اینکه شیشه های کالس درس به 
خاطر حفظ مسائل اسالمی رنگ  شده، با وجود 
مجبور شدند  دبیران  برخی  هوا  آلودگی شدید 
برای عقب نماندن دانش آموزان کالس را در حیاط 

مدرسه برگزار کنند.
یکی دیگر از نتایج این بحران برای دانش آموزان 
نخبه اهوازی، جا ماندن آنها از رقابت های المپیاد 
علمی کشور بود. 25۰ دانش آموز خوزستانی که 
قرار بود در المپیاد و رقابت علمی کشور با سایر 
دانش آموزان هم مقطع خود به رقابت بپردازند روز 

پنج شنبه 2۸ بهمن ماه به دلیل قطع برق مدرسه 
محل آزمون، از این رقابت جا ماندند.

ملی  شرکت  مدیرعامل  گفته  به  همچنین 
مناطق نفت خیز جنوب، قطعی شبکه برق روز 
شنبه گذشته در خوزستان، موجب شد بخشی از 
تأسیسات فراورشی این شرکت در منطقه اهواز از 
مدار عملیات خارج و تولید این شرکت حدود ۷۰۰ 

هزار بشکه کاهش داده شود.
مسئوالِن خونسرد، مسئوالِن بی تفاوت

معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت از محیط 
زیست که اصوال باالترین مقام مسئول  در محدوده 
این بحران است، در روزهای گذشته با خونسردی 
تمام با این مسئله روبرو شده است. در روزهایی 
که خوزستان در بحرانی شدید قرار گرفته بود او در 
تهران به اموری مانند شرکت در اختتامیه جشنواره 

فیلم »فجر« مشغول بود. 
در عین حال ابتکار می گوید: »۷۰ درصد از گرد 
و غبار در ایران منشأ خارجی دارد« و »به دلیل 
نبود بودجه کافی، در مقابله با این پدیده  پیشرفت 
الزم رخ نداده است«. جمالتی که بیشتر جنبه 
رفع مسئولیت دارد. این در حالیست که برخی 
کارشناسان می گویند سدسازی های غیر اصولی بر 
مسیر کارون در سال های گذشته و خشک کردن 
تاالب هورالعظیم برای اکتشاف نفت که منجر به 
خشک شدن زمین های کشاورزی و از بین رفتن 
رطوبت خاک شده، دالیل اصلی گسترش ریزگردها 

در استان خوزستان هستند.
دیگر  به  کارون  رودخانه  آب  انتقال  همچنین 
به  که  است  مواردی  دیگر  از  ایران  استان های 
اعتقاد کارشناسان به تشدید بحران آب و ریزگردها 
در خوزستان منجر شده است. در همین رابطه 
محمدجواد کاظم نسب، نماینده اهواز در مجلس 
سایر  به  کارون  آب  انتقال  اسالمی،  شورای 
بدون  و  غیرعاقالنه  اقدامی  را  ایران  استان های 
مجوز دانسته و گفته مرکز پژوهش های مجلس 
و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مجوز انتقال 
آب کارون به خصوص در مورد پروژه های یک تا 

سه کوهرنگ را نداده بودند.
نوش دارو پس از مرگ سهراب 

بحران  به  نسبت  دولت  بی تفاوتی  دیگر  وجه 
زیست محیطی خوزستان را می توان در اختصاص و 
تأمین بودجه دید. احمدرضا الهیجان زاده، مدیرکل 
دولت  هیئت  می گوید  خوزستان  محیط زیست 
اسفندماه سال 93 مصوبه ای برای مقابله با ریزگردها 
تصویب کرد تا سال 9۴ اجرایی شود اما 9۰ درصد 
است. نشده  اعتبار  تأمین  کنون  تا  مصوبه   این 

در  آبادان  نماینده  مختار،  جلیل  دیگر  از سوی 
مجلس گفته است در بودجه سال 9۶، منابعی برای 
ریزگردها و آلودگی هوای استان خوزستان در نظر 
گرفته نشده و بودجه پیشنهادی دولت برای استان 
خوزستان در سال 9۶ نسبت به سال های گذشته 

15درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر عباس پاپی زاده، نماینده دزفول 
در مجلس شورای اسالمی معتقد است: »استان 
خوزستان سال هاست که درگیر پدیده ریزگردها 
بوده اما این معضل در حال تبدیل  شدن به تهدید 
از  نارضایتی مردم  نظر می رسد  ملی است«.  به 
وضعیت محیط زیستی استان و بی تفاوتی دولت 
نسبت به این بحران منظور نماینده دزفول بوده 
است که با توجه به تحرکات گروه های تجزیه طلب 
در خوزستان می تواند اعتراض های مردم را وارد 
 فازهایی کند که امنیت ملی کشور را به خطر بیاندازد.

اکنون که چند روز است زندگی در استان خوزستان 
مختل شده و هجوم دوباره ریزگردها زیان قابل 
توجهی به تأسیسات برق و مخابرات این استان 
وارد کرده ، وزیر صنعت دولت یازدهم اعالم کرده 
است: »1۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تعمیرات و 
تغییرات تمام زنجیره های مقره ها، خطوط انتقال 
 و پست های استان خوزستان اختصاص داده شد«.

این در حالیست که دولت می توانست همین بودجه 
را پیشتر و نه برای خسارت های وارده بلکه برای 
مدیریت بحران ریزگردها در نظر بگیرد تا کار به 
بحران و تخریب نکشد. حاال هم اگر خوش بینانه این 
بودجه را از ترس گسترش اعتراض های مردم و یا 
اقدامی تبلیغاتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
9۶ نبینیم، تنها می توان گفت نوش دارویی است 
که دردی را درمان و از بحران های بعدی جلوگیری 

نمی کند.
روشنک آسترکی

از صفحه ۱
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۲۸00 گرین  کارت آمریکا برای مقامات جمهوری 
اسالمی در پی توافق اتمی

محرمانه  اسناد  از  یکی   =
با  ایران  هسته ای  توافق 
اعطای  اوباما،  باراک  دولت 
گرین کارت به ۲۸00 دارنده 
پاسپورت »ایرانی، عراقی و 

سوری« بوده است.
افشای  می شود  گفته   =
برجام  با  رابطه  در  اسنادی 
دونالد  دولت  تا  شد  باعث 
پاسپورت  دارندگان  ترامپ 
جمهوری اسالمی را از ورود 

به خاک آمریکا منع کند.
سایت »آمد نیوز« که گفته می شود 
به  و  است  امنیتی  محافل  به  وابسته 
درز  را  اطالعات  برخی  طور هدفمند 
می دهد،  به نقل از یک »منبع آگاه« 
اسناد  از  »یکی  است:  داده  گزارش 
با  ایران  هسته ای  توافقات  محرمانه 
گرین  اعطای  اوباما،  باراک  دولت 
پاسپورت  دارنده   2۸00 به  کارت 
با  که   بوده  سوری  و  عراقی  ایرانی، 
به  و  اسالمی  جمهوری  دولت  توافق 
دستور مستقیم جان کری وزیر امور 

خارجه آمریکا انجام شده است.«
است:  نوشته  ادامه  در  »آمدنیوز« 
در  هیلز  بورلی  مسجد  »ساخت 
از  یکی  جمله  از  نیز  آنجلس  لس 
جمهوری  کالن  سرمایه گذاری های  
اعالم  آمریکا  در خاک  ایران  اسالمی 

شده است.«
بر اساس این گزارش، افشای اسناد 
تا  شد  باعث  برجام  پیش شرط های 
رئیس جمهوری  ترامپ  دونالد  دولت 
رسیدن  انگیزه  با  نیز  آمریکا  جدید 
اسالمی،  جمهوری  کالن  سرمایه  به 

دارندگان پاسپورت جمهوری اسالمی 
را از ورود به خاک آمریکا منع کند.

تحلیل   در  همچنین  گزارش  این 
جمهوری  »توافق  است:  آورده  خود 
اسالمی برای صدور گرین کارت برای 
مقامات ایرانی با باراک اوباما باعث شد 
دونالد  اقدام  ایران،  ارشد  مقامات  تا 
ورود  موقت  ممنوعیت  در  ترامپ 
دارندگان گرین کارت به خاک آمریکا 

را »نقض برجام« عنوان کنند.«
گزارش  این  ادامه  در  »آمدنیوز« 
ترتیب  »بدین  است:  شده  یاد آور 
دولت  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
دالر  میلیارها  که  کردند  توافق  اوباما 
از اموال مردم ایران در سیستم پولی و 
مالی ایاالت متحده آمریکا بماند و به 
برخی  و  ایرانی  مقامات  اطرافیان  نام 
گردش  در  پاسداران  سپاه  سرداران 
با  خاص  سرمایه گذاری های  و  مالی 
این  نام  به  دائم  اقامت  اعطای  شرط 

افراد ثبت شود.«
این در حالیست که به نظر می رسد 
دولت دونالد ترامپ قصد بازگرداندن 
اما  ندارد،  ایران  به  را  سرمایه  این 
این  ورود  منع  شیوه  با  می تواند 
کنترل  از  را  منابع  این  وابسته،  افراد 

جمهوری اسالمی خارج کند.
و  جنجال  گزارش،  این  اساس  بر 
مدیریت  به  البی»نایاک«  هیاهوی 
تریتا پارسی نیز به همین موضوع باز 
می گردد. همچنین گفته می شود که 
منابع  از  دالر  میلیون  چند  »نایاک« 
تا  داشته  دریافت  اسالمی  جمهوری 
اعتراضات علیه سیاست دونالد ترامپ 

را رهبری و هدایت کند.
آمار  اختالف  مورد  در  »آمدنیوز« 
ارایه شده از سوی مقامات کشور در 
در  ایران  شده  بلوکه  منابع  خصوص 

آمریکا پیش از اجرای برجام و »لزوم 
به انجام رسیدن توافق هسته ای« برای 
گزارش  به  کشور  منابع  بازگرداندن 
کرده  استناد  تابناک  خبری  سایت 
آماری  اختالف  »این  است:  نوشته  و 
وب سایت  که  بود  متفاوت  قدری  به 
در   13۹۴ سال  تیرماه  در  تابناک 
»پول های  عنوان  با  اعتراضی  مطلبی 
یا  ایران چقدر است؛ 2۹  بلوکه شده 
نوشت:  »میزان  میلیارد دالر؟«   130
در  ایران  شده  بلوکه  دارایی های 
قرار  که  است  چقدر  کشور  از  خارج 
نتیجه  در  که  تصمیماتی  با  است 
درخواهد  اجرا  به  مذاکرات  پایان 
ولی  شود،  بازگردانده  کشور  به  آمد، 
عددی  آن،  رقم  درباره  کسی  هر 
متفاوت می گوید؛ تا جایی که یکی از 
نمایندگان منتقد در اینستاگرام خود، 
نقل  به  را  بلوکه شده  پول های  رقم 
دالر  میلیارد  تهران 1۸0  استاندار  از 
اعالم می کند و بعد به سخنان رئیس 
این  که  می کند  اشاره  مرکزی  بانک 
کرده  اعالم  دالر  میلیارد  را 2۹  عدد 
تا نتیجه بگیرد که 1۵1 میلیارد دالر 

نیست شده که محل سوال است!«
اظهار  پایان  در  خبری  منبع  این 
کرده است: »چند ماه پیش از پایان 
افرادی  برخی  اوباما،  باراک  دولت 
ایرانی، عراقی و سوری  که پاسپورت 
دسته جمعی  صورت  به  داشته اند، 
توانسته اند گرین کارت ایاالت متحده 
آمریکا را اخذ کنند و در لس آنجلس 
منازلی را به قیمت بیش از دو میلیون 

دالر خریداری کنند.«
شده  یاد آور  پایان  در  نیوز«  »آمد 
ابتکار،  معصومه  فرزند   « که  است 
رئیس سازمان محیط زیست ایران  نیز 
در لیست این 2۸00 نفر قرار دارد.«

= سازمان »دیده بان ملل متحد« 
در بیانیه ای اعالم کرد: نخستین 
کابینه فمنیست جهان با گذاشتن 
حجاب اجباری در تهران، بر سر 
معامله  خود  بنیادی  ارزش های 
زنان  بشر  به حقوق  نیز  و  کرده 

ایرانی خیانت کرده است.
= سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش 
به این حاشیه ها، ضیافت در منزل 
سفیر سوئد را در چارچوب عرف 
رایج و مقررات بین المللی حاکم بر 
نمایندگی های دیپلماتیک دانست.

برخی از نمایندگان پارلمان سوئد از 
احزاب راست و چپ میانه به حجاب 
انتقاد  ایران  در  سوئدی  زنان  وزرای 
به  دادن  تن  را  آنها  کار  این  و  کردند 

»آپارتاید جنسیتی« دانسته اند.
آنها اعالم کرده اند که وزرای زن نباید 
به قانون حجاب اجباری در ایران تمکین 
می کردند.همچینین  سازمان »دیده بان 
ملل متحد« که گروهی غیر انتفاعی در 
ترویج و حفاظت از حقوق بشر است، 
با صدور بیانیه ای به حجاب گذاشتن 
وزرای زن کابینه کشوری که خود را 
جهان  »فمینیست«  کابینه  نخستین 
است. کرده  اعتراض  می کند،  معرفی 

ناعادالنه  با ظالمانه و  بیانیه  این  در 
خواندن قانون حجاب اجباری در ایران، 
کابینه  »نخستین  است:  شده  تاکید 
حجاب  گذاشتن  با  جهان  فمینیست 
ارزش های  سر  بر  تهران،  در  اجباری 
بنیادی خود معامله کرده و نیز به حقوق 
ایرانی خیانت کرده است.« بشر زنان 

این سازمان غیر انتفاعی حقوق بشری 
که مقر آن در ژنو است، تمکین وزرای 
زن سوئدی به قانون حجاب اجباری را 
مغایر با »سیاست خارجی فمینیستی« 
و  زنان  بین  حقوقی  برابری  کسب  و 
اعالم  سوئد  دولت  هدف  که  مردان 

شده، دانسته است.
به گزارش سایت خبری عصر ایران، 
حجاب  که  نیست  بار  نخستین  این 
میهمانان سیاسی خارجی در ایران از 
سوی نهادهای حقوق بشری و مقامات 
داخلی کشورهای مربوطه مورد انتقاد 
قرار می گیرد.پیشتر انتقادهای مشابهی 
امور  وزیر  بیشاپ  جولی  حجاب  از 
در جریان سفر سال  استرالیا  خارجه 

گذشته او به ایران، شده بود.
سفر  در  گزارش،  این  اساس  بر 
نخست وزیر سوئد، که اولین سفر یک 
مقام بلندپایه این کشور پس از انقالب 
را  او  زن  وزیر  هفت  است،  ایران  به 
همراهی کردند. حضور پر تعداد وزرای 
زن سوئدی در سفر به ایران حتی توجه 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران 

انتقاد برخی از نمایندگان پارلمان سوئد به حجاب 
وزرای زنان سوئدی در ایران

را نیز به خود جلب کرده است.
امور  وزارت  سخنگوی  واکنش 

خارجه جمهوری اسالمی ایران
ایران  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
سوئد  وزیر  نخست  سفر  در خصوص 
سفر،  این  حواشی  برخی  و  تهران  به 
»بر  گفت:  و  داد  ارایه  توضیحاتی 
در  سیاسی،  فضاسازی های  خالف 
ضیافت برگزار شده در اقامتگاه سفیر 
سوئد در تهران، هیچ سند یا قرارداد 
رسمی بین دو کشور و یا مقامات دو 
دولت به امضا نرسید. کلیه قراردادها و 
دو  میان  تفاهم رسمی  یادداشت های 
کشور مطابق رویه معمول بین المللی 
صبح روز شنبه در سعدآباد و در حضور 
رییس جمهوری و نخست وزیر سوئد 

به امضای مقامات دو کشور رسید.«
توضیحات  در  ایسنا،  گزارش  به 
وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
میهمانی  »در  است:  آمده  همچنین 
سفارت سوئد و در حاشیه افتتاح دفتر 
اقتصادی سوئد در تهران ، صرفاً چند 
ایران  خصوصی  بخش  میان  توافق 
به  که  بود  سوئد  خصوصی  بخش  و 

عنوان نماد افتتاح دفتر تجاری و نشان 
برای حمایت  دادن عزم نخست وزیر 
در  سوئد  خصوصی  بخش  فعالیت  از 
انجام شد که خالف هیچ رویه  ایران 
بین المللی نبوده و بسیار معمول است.«

عنوان  توضیحات  این  در  همچنین 
شده است: »ضیافت در اقامتگاه سفیر 
سوئد در پایان سفر و به افتخار نخست 
وزیر آن کشور برگزار شد. این مراسم 
مقررات  و  رایج  عرف  چارچوب  در 
نمایندگی های  بر  حاکم  بین المللی 
نیز  ایران  در  همواره  که  دیپلماتیک 
حضور  مبنای  و  بوده  احترام  مورد 
نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران 

در خارج نیز هست، برگزار شد.«
توضیح سخنگوی وزارت امور خارجه 
ایران در حالی بیان می شود که هیچ 
انتقاد  مساله  به  مستقیمی  اشاره 
زنان  وزرای  حجاب  از  سوئد  پارلمان 
سوئدی در ایران و انتقاد از بی حجابی 
ضیافت  در  سوئد  کشور  زن  وزرای 
سفیر  منزل  در  حضورشان  پایانی 
برخی  سوی  از  تهران  در  کشور  این 
جمهوری  افراط گرای  مسوووالن  از 

اسالمی نشده است.

هراس جمهوری اسالمی از آمریکا و نقش 
اپوزیسیون برای براندازی

به  نزدیک  آینده  در  =ترامپ 
باید  که شما  ایران خواهد گفت 
بین جنگ و صلح با من یکی را 

انتخاب کنید.
=ترامپ ضد اسالم و اصوال ضد 
حکومت مذهبی است و در عین 
حال خیلی به عربستان و اسراییل 

نزدیک است. 
=جمهوری اسالمی حکومتی پیر 
انقالبی  و  اسالمی  نفوذ  که  است 

خود را از دست داده است.
=شاهزاده رضا پهلوی خواستار 
با  ترامپ  دولت  شنود  و  گفت 
ایران  دموکراتیک  اپوزیسیون 
یک  عنوان  به  من  است.  شده 
و  محقق  یک  و  دانشگاه  استاد 
یک فعال سیاسی از وجود چنین 
اپوزیسیون دموکراتیک بی خبر 

هستم. 
از  خارج  اپوزیسیون  =مشکل 
بین  تشکل  و  اتحاد  نبود  کشور 

آنهاست.
نمی خواهند  ایران  مردم   =
اپوزیسیون وابسته داشته باشند 
و حتی حکومت کنونی را حکومتی 

وابسته می دانند.
انقالب  در سی و هشتمین سالگرد 
اسالمی، دونالد ترامپ رییس جمهوری 
آمریکا در اخطاری تلویحی به رییس 
جمهوری اسالمی اظهار داشت که او 

بهتر است مواظب باشد.
اظهار  این  آمریکا  جمهوری  رییس 

نظر مختصر را در پاسخ به خبرنگاری 
در هواپیمای حامل او و نخست وزیر 
ژاپن بیان داشت که نظرش را درباره 
این گفته روحانی جویا شده بود که 
هر کس با زبان تهدید با ملت ایران 

صحبت کند پشیمان خواهد شد.
فوریه در  روز 2  در  نیز  کاخ سفید 
بالستیک  موشک  آزمایش  با  رابطه 
اخطار  اسالمی  جمهوری  به  ایران 
داده بود و مشاور امنیت ملی آمریکا 
ضمن  فوریه   3 روز  در  بیانیه ای  در 
اعالم تحریم علیه 2۵ نهاد و شخص 
در رابطه با برنامه موشکی ایران تاکید 
دیگر  ترامپ  دولت  که  بود  کرده 
را  آمریکا  منافع  که  ایران  تحریکات 

تهدید می کند تحمل نخواهد کرد.
نشانه هایی  میان  در  حال  این  در 

دولت  موضع  شدن  سخت تر  از  که 
جدید آمریکا نسبت به نظام اسالمی 
مشاهده می شود، شاهزاده رضا پهلوی 
انتخابات  برای  ملی  »شورای  رییس 
آزاد در ایران« که یکی از تشکل های 
است  کشور  از  خارج  در  اپوزیسیون 
با  آمریکا  گفتگوی مستقیم  خواستار 
شده  ایران  دموکراتیک  اپوزیسیون 

است.
درباره اخطارهای ترامپ به ایران و 
می تواند  ایران  اپوزیسیون  آیا  اینکه 
با استفاده از شرایط کنونی به هدف 
دیرینه خود یعنی براندازی جمهوری 
با  فرهودی  بیژن  برسد،  اسالمی 
شورای  رییس  امیراحمدی  هوشنگ 
ایالت  در  ایرانیان  امریکاییان- 

نیوجرسی آمریکا گفتگو کرده است.

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

ر  د بشر  ق  حقو ع  ضو =مو
سوئد  وزیر  نخست  گفتگوهای 
تحت الشعاع  ایرانی  مقامات  با 
اقتصادی  و  تجاری  موضوعات 

قرار گرفت.
وزیر  نخست  سفر  از  =پیش 
سوئد به تهران مقاالتی علیه این 
سفر در روزنامه ها به چاپ رسید.
آقای  از  منتقدین  از  =برخی 
به  بودند که سفر  لوون خواسته 
در  دیکتاتوری  یک  که  را  ایران 
سراشیب سقوط است انجام ندهد. 
خبرنگاران  به  وزیر  =نخست 
گفته است که موضوع حقوق بشر 
ایرانی مطرح  با طرف  در گفتگو 
شد اما از ذکر جزییات خودداری 

کرده است.
=بعد از سفر نخست وزیر سوئد 
وی  از  انتقادات  دامنه  ایران  به 

افزایش یافته است.
دولتی  می گویند  =منتقدین 
دفاع  و  دموکراسی  ادعای  که 
اعضایش  می کند  فمیینیسم  از 
پوشیدن حجاب  با  این سفر  در 
اسالمی برای امضای چند قرارداد، 
اصول حقوق بشری و اخالقی خود 

را زیر پا گذاشته است.

روز شنبه 10 ماه فوریه استفان لوون 
نخست وزیر سوئد درراس یک هیات 
بزرگ از جمله نمایندگان ۴0 شرکت 

حقوق بشر، قربانی قراردادهای تجاری سوئد با ایران

تجاری به دعوت حجت االسالم حسن 
روحانی به ایران سفر کرد.

در این سفر دو روزه که یک پیروزی 
اسالمی  جمهوری  برای  تبلیغاتی 
محسوب می شد، پنج سند همکاری 
در حوزه های مختلف علمی، فن آوری، 
بین  تجاری  و  اقتصادی  مخابراتی، 
امضا شد.  وزرا و مسوولین دو کشور 
نخست وزیر سوئد همچنین به دیدار 
آیت اهلل خامنه ای رفت و ولی فقیه در 
این مالقات ضمن حمله به آمریکا و 
خاطر  به  اروپایی  قدرت های  برخی 
نقش شان در عراق و سوریه، از سوئد 
نامی  که  کرد  یاد  کشوری  عنوان  به 
ایرانیان دارد و نسبت  نیک در میان 

کشور  دو  بین  همکاری  توسعه  به 
ابراز امیدواری کرد.آما آنچه که سفر 
لوون به ایران را به سفری جنجالی و 
اسالمی  پوشش  کرد  بدل  بحث انگیز 
نخست  هیات  عضو  عالی رتبه  زنان 
وزیر در تهران از جمله خانم ان لیند 
وزیر تجارت و همچنین ضیافتی بود 
که در خانه مسکونی سفیر سوئد در 
حجاب  بدون  زنان  حضور  با  تهران 
اسالمی برگزار شد که گفته می شود 
طی آن چند قرارداد تجاری نیز بین 
در  فرهودی  شد.بیژن  امضا  طرفین 
مورد بازتاب سفر نخست وزیر سوئد 
به ایران با ویکتوریا آزاد فعال سیاسی 

در گوتُبرگ گفتگو کرده است.

ویدئو

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

ویدئو
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آمریکا  دفاع  وزیر  گویا   =
تصمیم گرفته از بازرسی این 
کشتی ایرانی خودداری شود
می گویند  =کارشناسان 
یکی از دالیل منصرف شدن 
برای  آمریکا  دریایی  نیروی 
از  اطمینان  عدم  جستجو، 

واکنش ایران بوده است.
امنیتی  سطح  در  تنش   =
مقامات  بین  نیز  آمریکا 
ارشد افزایش یافته. چنانکه 
مایکل  فوریه   13 دوشنبه 
ملی  امنیت  مشاور  فلین 
دونالد ترامپ، به دلیل انتشار 
وعده هایی که چند ماه پیش 
استعفا  بود،  داده  مسکو  به 

کرد.
متحده  ایاالت  رسمی  مقام  دو 
دریایی  نیروی  هفته گذشته  گفته اند 
قصد  دریای عرب  آب های  در  آمریکا  
داشته یک کشتی ایرانی را که مشکوک 
به حمل سالح برای حوثی های یمن 

بوده متوقف و بازرسی کند.
روزنامه ی نیویورک تایمز، در بخشی 
از یک گزارش که محور آن آشفتگی 
شورای امنیت ملی آمریکا پس از روی 
نوشته  بود  ترامپ  دونالد  آمدن  کار 
دریایی  نیروی  گذشته  »هفته  است: 
آمریکا یک کشتی ایرانی را که مشکوک 
برای  احتماالً  قاچاق  سالح  حمل  به 
شورشیان حوثی در یمن بوده تعقیب 
می کند و قصد متوقف کردن و ورود به 
داخل آن برای جستجو داشته است«.

نوشته،  ادامه  در  تایمز  نیویورک 
این موضوع با جیمز متیس وزیر دفاع 

آمریکا مطرح شده بود و به نظر می رسد 
ترامپ  دونالد  تازه ی  دستورات  با 
مبنی بر مقابله با حمایت  های ایران از 
تروریسم در ارتباط بوده که در جلسات 
رییس جمهوری جدید آمریکا با متیس 
و رکس تیلرسون وزیر امور خارجه این 

کشور مطرح شده بود.
در نهایت ژنرال متیس تصمیم گرفته 
عملیات را دستِ کم فعاًل متوقف کند. 
مقامات کاخ سفید گفته اند دلیل اینکه 
این  به  از ورود  آمریکا  نیروی دریایی 
که  بوده  این  کرده  خودداری  کشتی 
اخبار این عملیات به بیرون درز کرده 

و تهدید امنیتی ایجاد کرده بود.
که  دارند  تردید  دیگر  بعضی  اما 
احتماال این عملیات به اندازه ی کافی از 
نظر قوانین بین المللی قابل توجیه نبوده 
است و فرماندهان نیروی دریایی در این 
عملیات مطمئن نبودند که اگر نیروهای 
آمریکایی در اولین  روزهای آغاز به کار 
ایران  دریایی  نیروی  با  ترامپ  دولت 
آمد،  خواهد  پیش  چه  شوند،  درگیر 
به ویژه آنکه آمریکا قباًل هم در یمن 

عملیات نظامی نافرجام داشته  است.

کردها، کارت جدید پوتین در بازی خاورمیانه
کردهای  سنتی  =احزاب 
کردهای  کنفراس  به  ایران 
در  که  کردستان  چهارپاره 
مسکو برگزار می شود دعوت 

نشده اند.
=روسیه با دعوت از کردهای 
ترکیه خطر بزرگی را پذیرفته 
است. خطری که حاضر نیست 
با دعوت از احزاب کرد ایرانی 

بپذیرد.
=استراتژی جدید روسیه، 

جلب کردهای سوریه است.
= روسیه به کردهای سوریه 
در  آنها  همکاری  ازای  در 
مبارزه با داعش و عدم درگیر 
شدن با نیروهای طرفدار بشار 
اسد، قول تشکیل منطقه ای 

خودمختار را داده است.

روزها  این  در  مسکو  رأفت-  احمد 
میزبان کنفرانس کرد ها است.

اسپوتنیک  روسی  خبرگزاری 
چهارپاره  از  کردی  احزاب  می نویسد 
کردستان در کنفرانسی که در مسکو 
برگزار می شود حضور خواهند داشت. 
گویا قرار است که رهبران این احزاب 
رئیس  با  کنفرانس  این  خاتمه  در 
جمهوری روسیه والدیمیر پوتین نیز 

دیداری داشته باشند.
در تماسی که کیهان لندن با رهبران 
سه حزب اصلی کردهای ایرانی، یعنی 
ایران«،  کردستان  دمکرات  »حزب 
و  ایران«  کردستان  کومله  »حزب 
گرفت،  کردستان«  دمکرات  »حزب 
این  از  کدام  هیچ  که  شد  مشخص 
احزاب در این کنفرانس حضور نخواهند 
داشت و اصال  به این نشست دعوت 
نشده اند. گویا تنها تشکل کرد ایرانی 
که به مسکو سفر کرده است، »حزب 
»پژاک«  یا  کردستان«  آزاد  حیات 
است که شاخه بومی »حزب کارگران 
به  »پ ک ک«  یا  ترکیه  کردستان« 

 حساب می آید.
که  عراق  کردستان  دمکرات  حزب 
کردستان  اقلیم  رئیس  با  آن  رهبری 
در  نیز  است  بارزانی  مسعود  عراق، 
در  خود  حضور  رسمی  بیانیه ای 
مسکو برای شرکت در این نشست را 
تکذیب کرده است. تنها احزابی که در 
کنفرانس مسکو حضور خواهند داشت، 
عالوه بر »پ ک ک« و »پ ی د«، یکی 
»حزب  سوریه،  کردهای  احزاب  از 
است،  ترکیه«  خلق های  دمکراتیک 
که البته بسیاری از رهبران آن از ماه ها 
پیش در زندان بسر می برند. برخی از 
نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه 
که در خارج از کشور بسر می برند چون 
عثمان بایدمیر، شهردار سابق دیار بکر، 

در مسکو حضور خواهند داشت.
آخرین  خاورمیانه،  اوضاع  بررسی 
تحوالت در سوریه و نقس کرد ها در 
آینده، از جمله مسائلی هستند که در 
دستور کار این کنفرانس قرار دارد. در 
ابتدا قرار بود کنفرانس مشابهی با حضور 
تمام احزاب کرد از چهارپاره کردستان 
در اقلیم کردستان عراق برگزار شود، 
ولی اختالف نظر بین احزاب کرد ایرانی 
و عراقی از سویی و احزاب کردی که 
اقمار »پ پ ک« به حساب می آیند مانع 

تشکیل این چنین نشستی شد.
نشست های  »پ ک ک«  گذشته  در 
کشور های  از  برخی  در  را  مشابهی 
احزاب  که  بود،  کرده  برگزار  اروپایی 
سنتی کرد های ایران در هیچ  کدام از 
آنها حضور پیدا نکردند. برگزاری این 
اهمیت  از  البته  مسکو  در  کنفرانس 
بیشتری برخوردار است. روسیه مدت ها 
است تالش دارد خألیی را که آمریکا 
در منطقه به  وجود آورده است پر کند 
و در این راه تا حدی نیز موفق بوده 
روسیه  جدید  استراتژی  هدف  است. 
در خاورمیانه، در این مرحله، منزوی 
در  متحدین اش  و  آمریکا  ساختن 
که  استراتژی ای  است.  سوریه  جنگ 
بوده  موفق  کنون  تا  گفت  می توان 
است. والدیمیر پوتین توانست ترکیه 
را که متحد آمریکا و کشورهای عربی 
در جنگ سوریه بود، وارد مثلثی کند 
که دو ضلع دیگر آن را روسیه و ایران 
تشکیل می دهند. کنفرانس »آستانه« 
هفته  که  سوریه  در  آتش بس  برای 
قرقیزستان  پایتخت  در  ژانویه  آخر 
موفقیت آمیز  گام  اولین  شد،  برگزار 
بعدی  کنفرانس  بود.  استراتژی  این 
از  پس  بالفاصله  است  قرار  »آستانه« 

نشست مسکو برگزار شود.
کنفرانس کردها در مسکو، که در آن 
عمده نیروهای کرد سوری حضور دارند 
می تواند گام دیگری در همین جهت 
در  سوریه  کردهای  به  روسیه  باشد. 
ازای همکاری آنها در مبارزه با داعش 
و عدم درگیر شدن با نیروهای طرفدار 

منطقه ای  تشکیل  قول  اسد،  بشار 
البته حضور  را داده است.  خودمختار 
نیروهای کرد سوری و ترک، که دولت 
ترکیه آنها را »تروریست« می نامد، و 
کرد ها  برای  خودمختاری  از  صحبت 
می تواند  ترکیه،  با  هم مرز  مناطق  در 
بر روابط مسکو با آنکارا سایه بیاندازد. 
منابع مطلع به کیهان لندن می گویند 
که گفتگوهایی در این رابطه بین دو 
ترک ها  و  است،  گرفته  انجام  کشور 
ضمانت هایی از مسکو دریافت کرده اند. 
در گذشته روسیه بارها خواهان حضور 
صلح  مذاکرات  در  سوریه  کرد های 
سوریه که در ژنو برگزار می شود شده 
بود، ولی پس از مخالفت ترکیه با حضور 
این احزاب، مجبور به عقب نشینی شد.

بتواند  روسیه  که  صورتی  در 
به  را  سوریه  کرد های  با  همکاری اش 
نوعی گسترش دهد که با مقاومت فعال 
دولت ترکیه مواجه نشود، می توان از 
پیروزی جدیدی برای مسکو در صحنه 
از  کرد.  صحبت  خاورمیانه  سیاسی 
جانب دیگر عدم دعوت از احزاب کرد 
ایرانی به کنفرانس مسکو، حکایت از 
روابط  برای  روسیه  که  دارد  اهمیتی 
تنگاتنگ خود با  با جمهوری اسالمی 
ایران قائل است. اگر مسکو حاضر است 
با میزبانی از نمایندگان حزب کارگران 
شدن  تیره  ریسک  ترکیه،  کردستان 
روابط با آنکارا را پذیرا باشد، به هیچ 
احزاب  از  دعوت  با  نمی خواهد  وجه 
کرد ایرانی باعث واکنش منفی مقامات 
و  نزدیکی  بشود.  اسالمی  جمهوری 
همسویی مسکو با تهران نقش مهمی 
در استراتژی جامع روسیه ایفا می کند. 
مهم ترین  از  یکی  حاضر  حال  در 
کارت هایی که روسیه در بازی با غرب 
و به ویژه دولت جدید آمریکا در دست 
پوتین  والدیمیر  است.  ایران  دارد، 
نمی تواند در این لحظات حساس که 
هنوز سیاست های آینده کاخ سفید در 
قبال روسیه روشن نیست،  تنها کارتی 
را که برای معامله با آمریکا در اختیار 

دارد بسوزاند.

نیویورک تایمز:

 نیروی دریایی آمریکا از متوقف کردن یک کشتی 
ایرانِی مشکوک در دریای عرب خودداری کرد

مسئوالن  یا  نظامی  مقامات  هنوز 
جمهوری اسالمی واکنشی به این خبر 

نشان نداده اند.
تنش در روابط ایران و آمریکا پس 
باال  ترامپ  دونالد  آمدن  کار  روی  از 
گرفته است، به ویژه پس از مانور نظامی 
مشترک آمریکا، فرانسه و بریتانیا در 
خلیج فارس که ایران در واکنش به آن، 
روز دهم بهمن ماه یک فروند موشک 

بالستیک دوربُرد را آزمایش کرد.
ترامپ در کاخ سفید  با شروع کار 
نیز  آمریکا  امنیتی  سطح  در  تنش 
بین مقامات ارشد افزایش یافته است. 
چنانکه دوشنبه 13 فوریه مایکل فلین 
مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ پس 
از کمتر از یک ماه از آغاز به کارش در 

دولت جدید آمریکا، استعفا داد.
گزارش هایی  انتشار  استعفا،  علت 
اعالم شده که نشان می دهد فلین در 
روسیه  سفیر  به  گذشته،  سال  پایان 
در آمریکا در مورد کاهش تحریم های 
پس  مسکو  با  روابط  بهبود  و  روسیه 
ترامپ،  جمهوری  ریاست  آغاز  از 

وعده هایی داده است.

والدیمیر پوتین، بالروس، 9 فوریه ۲۰1۷

شرکت آمازون )Amazon( اعالم 
معامالت  زیاد  احتمال  به  است  کرده 
تجاری چند سال گذشته این شرکت 
با شرکت ها و نهادهای داخلی ایران اعم 
از دولتی یا غیردولتی مشمول جریمه از 

سوی دولت آمریکا خواهد شد.
به گزارش بلومبرگ، این شرکت در 
گزارشی اعالم کرده با وجود تحریم های 
آمریکا فهرست فروش شرکت از سال 
2۰12 تا 2۰1۶ نشان می دهد که آنها 
سفارشات مربوط به کاالهای مصرفی 
حقیقی  شخصیت های  بعضی  برای 
که  داشته اند  ایران  در  حقوقی  یا 
تحریم های ITRA را نقض کرده است.

آمازون ظاهرا قانون »کاهش تهدید 
 )ITRA( »ایران و حقوق بشر در سوریه
را که وزارت خزانه داری آمریکا در زمان 
باراک اوباما در سال 2۰12 علیه ایران 

به اجرا گذاشته شد، نقض کرده است.
این شرکت گزارش داده تراکنش های 
مالی خود را به دفتر کنترل سرمایه های 
خارجی خزانه داری کل آمریکا و اداره 
صنایع و امنیت وزارت اقتصاد ارسال 
کرده است و آماده شده تا اگر جریمه ای 
برای آنها وضع شد پرداخت کند و دور 
بکشد.مدیر  را خط  ایران  با  همکاری 
تحقیقات  در  گفته  آمازون  شرکت 
این دو نهاد آمریکایی درباره ی فروش 
محصوالت به ایران و نقض تحریم های 

آمازون و معامالت تجاری با مشتریان دولتی و 
غیر دولتی ایران

آمریکا علیه این کشور همکاری خواهد 
کرد.طبق گزارش آمازون، محصوالت و 
کاالهای فروخته شده طی این سال ها 
نرم  پوشاک،  کتاب،  شامل،  ایران  به 
افزارهای کامپیوتری و غذای حیوانات 
خانگی، مدیاپلیر و کاالهای دیجیتال 
تا   5۰ بین  قیمت شان  که  می شود 
2۴۰۰ دالر بوده است.مشخص نیست 
محدودیت خرید و فروش با ایرانی ها 
هم  کشور  از  خارج  شهروندان  شامل 

می شود یا نه.

=مسکو انتظار داشته سفر 
راگوزین به تهران محرمانه بماند
=مهدی سنایی سفیر تهران 
در مسکو درباره ی این سفر با 
خبرگزاری ایرنا مصاحبه کرده

دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر 
روسیه در پی افشای سفر محرمانه اش 
به تهران توسط مسئوالن ایرانی، این 
سفر را لغو کرد.پایگاه خبری العربیه به 
نقل از روزنامه روسی کومرسانت روز 
است،  نوشته  باره  این  در  فوریه   1۴
دفاعی  بخش  راگوزین که سرپرستی 
دولت روسیه را نیز بر عهده دارد، به 
دلیل فنی سفر خود را به تهران لغو کرد.

این روزنامه نوشته، قرار بود راگوزین 
در جریان سفرش به ایران، با حسین 
ستاری،  سورنا  و  دفاع  وزیر  دهقان 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 

این کشور، دیدار کند.
طبق این گزارش، مسکو انتظار داشته 
سفر راگوزین به تهران محرمانه بماند، 
ایران اطالعاتی درباره این سفر را  اما 

افشا کرده است.
قرار بوده این هیات روسی در مورد 
غربی  کشورهای  از  هواپیما  خرید 

توسط ایران گفتگو کنند.
یک مقام روس که نخواسته نام اش 

لغو سفر محرمانه معاون نخست وزیر روسیه به 
تهران پس از افشای آن توسط ایران

پشتیبانی های  یادآوری  با  شود،  فاش 
ایران در دوره های مختلف،  از  روسیه 
وجود  این  »با  است:  داشته  اظهار 
از  را  خود  سخت افزارهای  ایرانی های 
راه  از  که  می کنند  تهیه  کشورهایی 

تحریم تحقیرشان می کردند.
خبرگزاری ایرنا  یک شنبه به نقل از 
مهدی سنایی سفیر تهران در مسکو 
نوشته بود که قرار است ایگور شووالف، 
دمیتری  نخست وزیر،  اول  معاون 
راگوزین، معاون نخست وزیر و الکساندر 
است  قرار  روسیه  انرژی  وزیر  نوواک، 

به زودی به تهران سفر کنند.
این نخستین باری نیست که میان 
اطالعات،  درز  سر  بر  روسیه،  و  ایران 
این  از  پیش  می آید.  پیش  اختالف 
به  مقام های روس  از  ایرانی  مقام های 
دلیل فاش کردن استفاده جنگنده های 
برای  همدان  نوژه  پایگاه  از  روسیه 
حمله به مواضع مخالفان سوری، انتقاد 
کرده بودند.هفدهم بهمن 95، ویکتور 
دفاعی  امور  کمیته  رئیس  اوزروف، 
فدراسیون  شورای  مجلس  امنیتی  و 
از  هیئتی  که  داد  خبر  )سنا(  روسیه 
نمایندگان این کمیته 11 اسفند ماه 
برای مذاکره با همتایان ایرانی خود به 

تهران سفر می کنند.
مسائل  دیدارها  این  در  شد  گفته 

مختلف مربوط به همکاری پارلمانی، 
در  روسیه  و  ایران  قوانین  هماهنگی 
تروریسم و همچنین  با  زمینه مقابله 
راهکارهایی برای حل و فصل صلح آمیز 

بحران سوریه بررسی می شود.
در همین ارتباط خبرگزاری تسنیم 
به نقل از کامرسانت نوشته هواپیمای 
راگوزین و هیئت همراه وی قرار بود 
به زمین  تهران  صبح روز گذشته در 
معاون  آخر  لحظات  در  ولی  بنشیند، 
نخست وزیر روسیه تصمیم گرفت تا 
این سفر را لغو کند و توضیح داد که 
به »دالیل فنی« این سفر فعال انجام 

نخواهد شد.

دمیتری راگوزین

مارک تونر سخنگوی موقت وزارت 
امور خارجه ایاالت متحده آمریکا در 
خواسته  ایران  حکومت  از  بیانیه ای 
میرحسین  رفع حصر  مراتب  تا  است 
موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد 

را فراهم آورند.
در این بیانیه که در وبسایت سفارت 
مجازی وزارت آمور خارجه آمریکا به دو 
زبان انگلیسی و فارسی منتشر شده، زیر 
عنوان »ششمین سالگرد حصر خانگی 
و  کروبی  مهدی  موسوی،  میرحسین 

زهرا رهنورد« آمده است:
لگرد  سا ششمین  هفته  ین  »ا  
رسمی  اتهام  تفهیم  بدون  بازداشت 
نامزدهای  و  ایرانی  ارشد  مقامات 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰۰9 
، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، و 
همچنین همسر موسوی، فعال حقوق 
زنان، زهرا رهنورد، است. آنها همچنان 
در جمهوری اسالمی ایران تحت حصر 

خانگی هستند. ما خواستار آزادی فوری 
این افراد و همه زندانیان عقیدتی که 
محبوس  ایران  در  ناعادالنه  طور  به 

هستند، هستیم.
ادامه حصر خانگی آنها در تضاد است 
جمله  از  ایران،  بین المللی  وظایف  با 
تعهد به فراهم کردن حداقل دادرسی 
از  خودداری  و  شده  تضمین  عادالنه 
قرار دادن شهروندان تحت دستگیری 
اساس  بر  خودسرانه،  بازداشت  و 
مدنی  حقوق  بین المللی  کنوانسیون 
است.  آن  عضو  ایران  که  سیاسی،  و 
بازداشت  ادامه  کردن  محکوم  در  ما 
خودسرانه این سه تن بدون تفهیم اتهام 
یا دادرسی عادالنه و خواستن آزادی 
فوری آنها به جامعه جهانی می پیوندیم.

ایران باید به حقوق بشر و آزادی های 
بنیادین همه افراد در ایران، در تطابق با 
تعهدات بین المللی اش، از جمله تضمین 
حق آزادی مسالمت آمیز بیان برای همه 

بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
درباره ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی 

کروبی و زهرا رهنورد

شرکت  در  شهروندانش  حق  و  افراد 
سیاسی  فرآیند  و  جهانی  جامعه  در 
بازداشت  و  دستگیری  از  ترس  بدون 
محاکمات  از  محرومیت  یا  خودسرانه 

عادالنه، احترام بگذارد.
مارک تونر
دفتر سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایاالت متحده
14 فوریه ۲۰1۷
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= یویوما یکی از بزرگ ترین 
نوازندگان  معروف ترین  و 
همراه  به  ویولن سل   معاصر 
ه  د جا « سیقی  مو ه  و گر
ز  ا شماری  که  بریشم«  ا
زندگان  نوا برجسته ترین 
جهان از جمله کیهان کلهر 
عضو آن هستند، به عنوان 
بهترین موسیقی جهانی در 
 - شد.  انتخاب   ۲۰۱۷ سال 
موسیقی  اساتید  از  برخی 
عنوان  به  کلهر  کیهان  از 
موسیقی  مرد  جهانی ترین 

ایران یاد کرده اند.

به   »Sing Me Home« آلبوم 
نوازندگی کیهان  و  یویوما  سرپرستی 
کلهر برنده جایزه پنجاه و نهمین دوره 

» ِگِرمی« شد.
و  بزرگ ترین  از  یکی  یویوما 
معاصر  نوازندگان  معروف ترین 
موسیقی  گروه  همراه  به  ویولن سل 
از  شماری  که  ابریشم«  »جاده 
از  جهان  نوازندگان  برجسته ترین 
جمله کیهان کلهر عضو آن هستند، 
 Grammy  / »گرمی  جایزه  برنده 

Awards« در سال 2017 شد.
 National« توسط  گرمی  جایزه 
 Academy of Recording
اهدا   »Arts and Sciences
جایزه  معادل  آن  ارزش  و  می شود 
اسکار است و به برندگان اش تندیسی 

طال به شکل گرامافون اهدا می شود.
شجریان،  محمدرضا  گذشته،  در 
کلهر  کیهان  البته  و  علیزاده  حسین 
تو  »بی  و  »فریاد«  آلبوم های  برای 
دریافت  کاندیدای  نمی شود«  سر  به 
این بار  اما  بودند،  شده  گرمی  جایزه 
کیهان کلهر توانست این جایزه را به 

جایزه »ِگِرمی« برای گروه »جاده ابریشم« و کیهان کلهر

دست بیاورد.
از کشور ایران عالوه بر کیهان کلهر 
)سنتور(  آقایی  سیامک  )کمانچه(، 
به  نیز  )نی(  جهانگیری  سیامک  و 
عنوان نوازنده با گروه »جاده ابریشم« 

همکاری کرده اند.
نخستین بار  ابریشم«،  »جاده  گروه 
در سال 1۹۹۸ توسط یویوما، هنرمند 
چینی تبار،  آمریکایی  بنام  ویلون نواز 
فرهنگی  تبادل  و  تفاهم  منظور  به 
کشورهای واقع در مسیر جاده ابریشم 
شد.  پیشنهاد  اروپایی  کشورهای  و 
این  هدف  مهم ترین  و  اصلی ترین 
طرح تبادل فرهنگی میان کشورهای 
صاحب تمدن حاشیه جاده ابریشم و 
کشورهای اروپایی، از طریق برگزاری 
نمایشگاه،  فستیوال،  کنسرت، 
مسترکالس، ضبط، انتشار و به وجود 

آوردن آثار جدید موسیقایی بود.
چگونگی  با  رابطه  در  یویوما 
ابریشم  جاده  اولیه  ایده  شکل گیری 
سفرهای  طول  »در  است:  گفته 
دنیا  مختلف  نقاط  به  که  متعددی 
و  مذاهب  عقاید،  همواره  داشتم، 
توانسته  که  قدرتمندی  فرهنگ های 
تمدن  صاحب  کشورهای  بودند 
تحت تأثیر  را  ساله  هزار  چندین 
می کرد  شگفت زده  مرا  دهند،  قرار 
چگونه  که  می اندیشیدم  همواره  و 
از تلفیق و ترکیب موسیقی  می توان 
به  مختلف  تمدن های  و  فرهنگ ها 

صداهای جدیدی دست یافت.«
کلهر نیز در مصاحبه ای ضمن انتقاد 
موسقی  اجرای  سالن های  کیفیت  از 
در ایران  و عدم تامین بودجه از سوی 
دولت برای سفر »گروه جاده ابریشم« 
گروه  »اعضای  است:  گفته  ایران   به 
ایران  به  دارند  دوست  خیلی  ابریشم 
اینجا یک سالن مناسب  بیایند، ولی 
از سویی  ندارد.  وجود  اجرا  برای  هم 
ابریشم خیلی  جاده  برنامه های  دیگر 
بیست  اگر  که  طوری   به  است  گران 

منشی ها  با  گروه  این  اعضای  از  نفر 
دیگر  عوامل  و  صدابردارهایشان  و 
بودجه  کنند  سفر  اینجا  به  بخواهند 
سرسام آوری را می طلبد. این در حالی 
است که بودجه کنسرت های موسیقی 
دنیا  مختلف  نقاط  در  چنینی  این 
تامین  دولتی  منابع  طریق  از  عموما 
نمی تواند  بلیت  فروش  و  می شود 

هزینه ها را تامین کند.«
مثال  را  چین  نمونه  عنوان  به  وی 
می زند و می گوید: »در چین به دلیل 
و  گروه ها  بلیت ها،  قیمت  بودن  باال 
سازمان هایی این بلیت ها را خریداری 

کرده و به مردم اهدا کردند.«
نوازندگان  برترین  از  را یکی  یویوما 
ویولن سل در قرن اخیر دانسته اند. وی 
در سن 7 سالگی برای جان اف کندی 
ویولون نواخت و در مدرسه جولیارد 
 1۵ سن  در  و  پرداخت،  تحصیل  به 
دانشگاه  ارکستر سمفونی  در  سالگی 
میهمان  نوارنده  به عنوان  هاروارد 
از همان  نهایت  در  کرد. وی  شرکت 
دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل شد. او 
سازمان  صلح  »سفیر  سال 200۶  از 

ملل در موضوع جوانان« است.
کیهان کلهر آهنگ ساز و نوازنده کرد 
ایرانی ساز تخصصی اش کمانچه است. 
وی در کنار کمانچه، تنبور، سه تار و 

شاه کمان نیز می نوازد.
هنرمندان هندی  با  کلهر  همکاری 
یا  و  خان  حسین  شجاعت  جمله  از 
 Kronos( کرونوس«  »کوارتت  با 
Quartet(، »جاده ابریشم« یویوما و 
ارکستر فیالرمونیک نیویورک وی را به 
هنرمندی جهانی تبدیل کرده است و 
شنوندگان زیادی در بین غیرایرانی ها 
»موزیسین،  است:  معتقد  او  دارد. 
باید  موسیقی شناس  یا  موسیقی دان 
آشنا  ادبیات  و  تاریخ  ریاضیات،  به 
از  موسیقی  اساتید  از  برخی  باشد.« 
کیهان کلهر به عنوان جهانی ترین مرد 

موسیقی ایران یاد کرده اند.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آنچه می خوانید به عنوان دو شعر از سروده های سیدحسین 
کاظمینی بروجردی برای کیهان لندن فرستاده شده است.

آقای کاظمینی بروجردی پس از مرخصی درمانی از زندان 
هدیه به ایرانیاِن خارج نشین

یازده سال به زندان اوین خانه  ما
روز و شب، درد و فغان بود چو کاشانه ما

َگه به سلول و َگهی در قفسی، منزل ما
باخبر بود خدا از دل تفتیده ما

لحظاتی که چو کوهی همگی بر َسِر ما
تو شنیدی و ندیدی که چه شد ، حالت ما

یازده بار زمستان خشن،  ضارِب ما
بی خبر بود جهان، از غم تنهایی ما

آنکه در خارج کشور، بزند تیر به ما
یا که خندد به خرابّی و زمین خوردن ما

او ندیده است پریشانِی پروانه ما
او که راحت به َسر سفره نشسته است،  به زندانی ما

در رفاه است و تجمل، ِز رِه َمدخل ما
این زن و َبّچه اسیر است ِز این ُسّنِت ما
او در آغوش ِمی و َرقص، ز ویرانِی ما
ّحق همین است که َسنگی بزند َبر دِر ما
شرف و عّزت انسان، همگی بر باد است

زانکه تاریخ، گواهی دهد از ناله ما
ای که َبر عیش سواری، تو شدی راکِب ما
من فنا گشته ام و چون تو شدی، حاکم ما

َننگ تقویم شده، کار تو و زّجه ما
بخور ای مّدعی حّق بشر، سینه ما

حکایت بینوایان عصر
هیهات که از خاک زمین ، فتنه دمیده

اقلیم به هر نقطه نگر، نیزه جهیده
از آه دل آدم و عالم ، چه رسیده؟

فقد است که آتش به سرا پرده کشیده
درد است که درمان به فتا، اشک چشیده

چون نیست غذا، معده ی ما سنگ چشیده
با این همه آوار و بال، ناجی ما کو؟

فوریه ۲۰۱۷

سیدحسین کاظمینی بروجردی

آوازهتک مضراب            !دو شعر از آیت اهلل کاظمینی بروجردی

حادثه مرگ غم انگیز فروغ فرخزاد، 
هفت سال پس از مرگ نیما یوشیج 
و  استمرار  در  می توانست   )133۸(
تداوم فرایند شعر نو که هنوز به حد 

الزم بارآمد نشده بود آسیب برساند.
از رودخانه  با آن که جرعه ای  نیما 
شعری خود را در کاسه همه شاعران 
ریخته بود ولی هنوز پایه های قدرت 
شاید  و  بود  نساخته  استوار  را  خود 
اگر پای فروغ و نفس همیشه تازه او 
نبود سالمت و تنوع شعر نو از میان 
برمی خاست یا دست کم چنین رشدی 
را تجربه نمی کرد. اسماعیل نوری عال، 
شاعر و ناقد شعر، نازک بینی را از حد 
معمول فراتر برده و بر این باور است 
و  نیما  شعر  مرگ  و  تولد  تاریخ  که 
فروغ یکی است یعنی زمان سرودن 
انتشار  زمان  و  و »غراب«  »ققنوس« 

»ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد«.
که  است  گزافه ای  البته  حرف  این 
حق و سهم خیلی از شاعران نیمایی 
هم  را  فروغ  حق  می گیرد.  نادیده  را 
پنج  او  بگیریم.  نادیده  نمی خواهیم 
شش سال پایان زندگی خود را به جّد 
و جهد در قلمرو شعر نیمایی گام زد 
و در کوتاه مدت به چنان قله رفیعی 
رسید که تحسین برانگیز است. تمایز 
برجسته  شاعران  دیگر  از  فروغ  شعر 
نیمایی درخشش بیشتری دارد به این 
دلیل که شعر او آغشته به ظرافت های 
زنانه شده است. این ظرافت ها آن چنان 
آورده که  فراهم  برای فروغ  جاذبه ای 
دشمنان آن  را نیز رام و آرام کرده است.

نیما گفت نگاه کن
فروغ قبل از اینکه به رودخانه نیما 
عبور  دیگر  منزلگاه  چند  از  برسد 
کرده بود. از چهارده سالگی با مهدی 
حمیدی شیرازی آغاز کرده بود و بعد 
از نادر نادرپور و سایه )هوشنگ ابتهاج( 
گلچین  و  الهوتی  بعد  و  مشیری،  و 
گیالنی گذشته بود. فروغ بعد از اینها 
تازه به شاملو رسیده و بعد از آن به 
رودخانه نیما. خودش می گوید: »پس 
از آشنایی با نیما در فرم های شعری 
استفاده  او  دریافت های  از  زبان  و 

کرده ام… از او یاد گرفتم چگونه نگاه 
کنم. نیما چشم مرا باز کرد و گفت ببین 
اما من دیدن را خودم یاد گرفتم…!«

زمان  از  برهه  هیچ  در  فروغ 
پنهان  را  خود  غریزی  خواست های 
نکرده است. از همین روی او را باید 
صادق ترین شاعران به شمار آورد. در 
از  و »اسیر«  دوره »دیوار«،»عصیان« 
خواست های جنسی خود می گفت و 
در دوره »تولدی دیگر« طرح مسائل 
اجتماعی، سیاسی تقدم پیدا می کردند. 
طبیعی است که زبان و اندیشه شعری 
شکل  می رفت  پیش  زمان  چه  هر 
در  کرد.  می  پیدا  دیگری  شمایل  و 
میان شعرهای پخته و اندیشیده فروغ 
قسمت هایی هست که بهترین شعر 
به حساب شان  می توان  ایران  معاصر 
آورد. تصویری درخشان از جامعه ایران 
دست  به  چهل  و  سی  سال های  در 

می دهد:
چه روزگار تلخ سیاهی

مغلوب  را  رسالت  شگفت  نیروی  نان 
کرده بود

دردیدگان آینه ها گویی
حرکات، رنگ ها و تصاویر
وارونه منعکس می گشت

و بر فراز سردلقکان پست
و چهره وقیح فواحش

چتر  مانند  نورانی  مقدس  هاله  یک 
مشتعلی می سوخت…

»تولدی دیگر« شعر درخشانی است 
ولی به باور فروغ پایانه اش ناقص است 
باید آن  را کامل کرد. همین کار را هم 
فصل  آغاز  به  بیاوریم  »ایمان  و  کرد 
بیاوریم…«  »ایمان  آفرید.  را  سرد« 
با آنکه آفریننده اش را به مغاک نخوت 
از  سرشار  می کند،  نزدیک  نومیدی 

لحظه های ناب شاعرانه است:
وقتی در آسمان دروغ وزیدن می گیرد

سوره های  به  می شود  چگونه  دیگر 
رسوالن سر شکسته پناه آورد؟

ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به 
هم می رسیم،

ما  اجساد  تباهی  بر  خورشید  وآنگاه 
قضاوت خواهد کرد!

احمد  که  آنجاست  تا  شعر  کمال 
شاملو نیز زبان اش بند می آید: »شعر 
فروغ گاه در نظر من به اعجاز شباهت 
یک  در  را  او  من  و  می کند  پیدا 
جهانی از شاعران برجسته این روزگار 

می دانم…«
به  نیما  رودخانه  زالل  آب  واقع  در 
خودش  اگر  نیما  است.  نرفته  هدر 
نتوانست در مقیاس جهانی بدرخشد، 
چندتایی از هواداران اش به این توفیق 

دست یافتند و فروغ یکی از آنهاست.
در »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« 
فروغ امیدکی به بهار آینده می بندد ولی 
از یاد می برد که گفته بود: »بدبختی و 

همدلی در گور خفته است!«:
کسی که مثل هیچ کس نیست

هم  زمان  امام  صورت  از  صورتش  و 
روشن تر است

کسی است که می تواند کاری کند که 
المپ اهلل

روشن  مفتاحیان  مسجد  روی  دوباره 
شود

و اسمش آنچنان که مادر
صدایش  نماز  آخر  در  و  نماز  اول  در 

می کند
یا قاضی القضات است

یا حاجت الحاجات است.
متاسفانه فروغ نتوانست بماند و ببیند 
کسی که آمد همانی بود که باید می آمد!

حرف آخر را درباره فروغ از سهراب 
سپهری می آوریم که در ذات یگانه اند. 
او فروغ را »از اهالی امروز می داند که 
و  دارد«  نسبت  باز  افق های  تمام  با 
افسوس می خورد که »نشد که  رو در 
روی وضوح کبوتران بنشیند و رفت تا 
نورها دراز  لب هیچ و پشت حوصله 

کشید.«

به بهانه پنجاهمین 
سالروز درگذشت فروغ:

رفت تا لب 
هیچ!

شوق  چنان  با  گذشته  شنبه   
کنسرت  سراغ  به  چنان  شتابی  و 
که  رفتیم  سامانی ها  کوبه ای های 
درست ندانسته بودیم که برنامه دو 
نمانده  قسمتی است. دیگر فرصتی 
نگاه  زیر  هم  را  دوم  بخش  که  بود 
از  هفته ای  اگر چه  ببریم. حاال هم 
نکته های  ولی  می گذرد  کنسرت 
مهمی در رابطه با آن به ذهن آمد 
سودمندی های  از  است  حیف  که 

بیان اش بگذریم.
یک گروه سنتی نواز زنان از تهران 
آمده و با سنتور و کمانچه و تنبک 
به  هیجانی معادل کنسرت دوم که 
سامانی ها اختصاص داشت پدید آورد. 
بخشی از نواخته های این گروه که به 
دوست«  »آوای  عنوان  خود  برنامه 
آزاد  کالم  قیمومت  از  بودند  داده  را 
بود و این پدیده تازه ای است که به 
تمام می شود.  سود موسیقی سنتی 
ما سال هاست که درهر فرصتی که 
دست داده گفته ایم قالده شعر را با 
همه زیبایی که دارد از گردن موسیقی 
سنتی باز کنید. بگذارید این هنر پر و 
فضای گسترده تری  ملی  گرفته  بال 
برای پرواز خود پیدا کند. دست کم 
می توان نیمی از زمان هر کنسرت را 

به موسیقی بی کالم سپرد.
»آوای دوست« این کار را با ظرافت 
در کنسرت خود انجام داد. نوازندگان 

نمی آمدند  نظر  به  حرفه ای  اگر چه 
اجرا  در  مراقبت شان  و  دقت  ولی 
نشان از پیروی از حرفه ای ها داشت. 
انتخاب  گروه تازگی دیگرخود را در 
ترانه های قدیمی بازخوانی شده نشان 
سی  و  بیست  سال های  از  می داد. 
ترانه هایی به گوشه انزوا افتاده اند که 
ترانه  برمی انگیزاند.  را  آدمی  دریغ 
نام  به  با صدای دلکش  پخش شده 

»رقص گیسو« یکی از آنهاست.
والس  ریتم  که  گیسو«  »رقص 
ساخته  دارد  خود  با  را  ظریفی 
که  است  حافظی  فریدون  تارنواز 
شاگرد پیشرفته اپرا نیز بود و داشت 
صدای خود را برای پیوستن به گروه 
متن  می کرد.  آماده  تهران  اپرای 
نامی  بود.  شریفی نیا  ناصر  از  ترانه 
که کمتر به گوش خورده است. به 
این  متن  و  آهنگ  پیوند  حال  هر 
داشته  درخشانی  حاصل  کمنامان 
است و برای میان ساالن خاطره پرور 

زنانه  گروه  بود.  مغتنم  شنیدن اش 
»آوای دوست« نقش آواز جمعی را 
نیز خود برعهده گرفته بودند. باشد 
شنونده  باز  نزدیک  آینده  در  که 

ترانه خوانی آنها باشیم.
چیز دیگری که نمی دانستیم شاهد 
آن خواهیم شد، هنرنمایی رقصنده 
بود.  قلم  مشکین  شاهرخ  نام یافته 
شاهرخ را که قد و قامت اش به شاخ 
ششماد می ماند در »زهره و منوچهر« 
و »عارفنامه«ی ایرج میرزا دیده بودیم. 
از چابک دستی و تیزپایی او لذت برده 
بودیم. حاال در برنامه سامانی ها تمام 
با  بود  شده  ریتم  یکسره  وجودش 
حرکاتی دّوارانگیز برخاسته از تلفیق 
و  سه تار  نوازنده  دو  که  سامانی ها 
سنتور و کمانچه را نیز با خود داشتند 
و واقعا شیرین کاشتند. آنها با ظرافت 
و حرکات  ریتم ها  میان  تعادل  تمام 

دست و پاها را نگاه می داشتند.

نقدی که جا 
مانده بود

ادامه در صفحه ۱5

گروه »آوای دوست« از ایران
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بیژن فرهودی – حدس و گمانه زنی 
سیاستمداران و تحلیل گران در گوشه 
تصمیمات  به  نسبت  جهان  کنار  و 
بالقوه دونالد ترامپ رییس جمهوری 
سیاست  عرصه  در  آمریکا  منتخب 
خارجی همچنان با شدت و حدت هر 

چه تمامتر ادامه دارد. 
مسوولین  ایران  در  میان  این  در 
جمهوری اسالمی به ویژه عالقمندند 
که بدانند ترامپ که در دوران کارزار 
علیه  تندی  بیانات  آمریکا  انتخابات 
برجام ایراد داشت و حتی تهدید به 
پاره کردن آن کرد در عمل به عنوان 
رییس جمهور چه اقداماتی در رابطه با 
این توافق هسته ای که جاه طلبی های 
هسته ای جمهوری اسالمی را حداقل 
برای 1۰ تا 15 سال مهار می کند به 

عمل خواهد آورد.
با احمد بخشایش عضو  در گفتگو 
و  ملی  امنیت  کمیسیون  پیشین 
و  نهم  مجلس  در  خارجی  سیاست 
کارشناس روابط بین الملل به بررسی 
نسبت  ایران  داخل  دیدگاه های 
قبال  در  آمریکا  سیاست های  به 
ترامپ  دونالد  رهبری  تحت  ایران 

پرداخته ایم.

=آقای بخشایش در پی انتخاب 
و  چهل  عنوان  به  ترامپ  دونالد 
امریکا  جمهوری  ریاست  پنجمین 
در  شده  زیادی  گمانه زنی های 
رابطه با سیاستی که ایالت متحده 
در قبال جمهوری اسالمی در پیش 
خواهد گرفت. شما قبل از انتخابات 
در یک مصاحبه ای گفته بودید که 
به نفع ایران خواهد بود اگر دونالد 
ممکن  االن  شود.  انتخاب  ترامپ 
است بفرمایید دقیقا سیاست های 
منافع  برای  سودی  چه  ترامپ 
داشت؟ خواهد  ایران  ملی 

جریان  می کردم  رصد  من   -
پیش بینی هم  و  را  امریکا  انتخاباتی 
پیروز  ترامپ  آقای  که  بودم  کرده 
می شود. اگرچه تمام رسانه ها و ابزار 
انتخاباتی  کالج  دست  در  که  قدرت 
هست اینها پیش بینی شان این بود که 
خانم هیالری کلینتون برنده می شود. 
ولی من این را پیش بینی کرده بودم 
که آقای ترامپ برنده می شود و گفته 
بودم که اگر آقای ترامپ برنده شود 
اسالمی  نفع جمهوری  به  اتفاقا  این 
تا  ایران چند  ملی  منافع  در  هست. 
می رسید  ذهنم  به  که  نکته هایی  از 
این بود. اوال آقای ترامپ در واقع در 
یک فضای جنجالی با خانم کلینتون 
جنجالی  فضای  این  و  بودند  جلو 
رفته بود که ساختار امریکا و ساختار 
قرار  سوال  مورد  را  امریکا  انتخابات 
دهد. رفته بود که در واقع نظام حاکم 
دهد.  قرار  تهدید  مورد  را  امریکا  بر 
صحبت  ساده  خیلی  ترامپ  آقای 
صحبت  شهر  پوست  زیر  می کرد. 
می کرد. صحبت هایش ساده بود. مثال 
سفید  کاخ  به  اگر  من  که  می گفت 
تمام  و  می کشم  را  سیفون  برسم 
کسانی که در سیاست غرق در فساد 
مردم  می دهم.  عبور  این  از  هستند 
می فهمیدند که منظورش چی هست. 
بر این اساس من احساسم این بود که 
آقای ترامپ در صورتی که پیروز شود 
به سمت  باید  را  توجه اش  بیشترین 
بیشترین  که  وقتی  بگذارد  داخل 
توجه را به سمت داخل امریکا بگذارد 
جمهوری اسالمی یک قدری راحت تر 
نفس می کشد. نکته دومی که چرا به 
به  هست،  اسالمی  جمهوری  نفع 
خاطر اینکه همیشه جمهوری خواه ها 
باز صحبت می کنند ولی دموکرات ها 
با پنبه سر می برند. باالخره وقتی دو 
تا باز در مقابل دو تا جنگجو، کسانی 
که سیاست خارجی تهاجمی دارند، 
جایی  یک  در  اینها  می گیرند  قرار 
بنابراین  می رسند.  مماس  نقطه  به 
منافع  می توانیم  راحت تر  خیلی  ما 
دست  به  رابطه  این  در  را  خودمان 
ذهنم  به  که  سومی  نکته  بیاوریم. 
ترامپ  آقای  حضور  که  می رسید 
باعث می شود که منافع ما بهتر تامین 
شود این درون گرایی آقای ترامپ و 
امریکا  درون  سمت  به  حرکت اش 
هست و باعث می شود که توجه اش 
و  شود  کمتر  خاورمیانه  سمت  به 
من  حیث  المجموع احساسم این بود 
جمهوری  با  ترامپ  آقای  رابطه  که 
اوباما  آقای  رابطه  به  نسبت  اسالمی 
ساده تر  خیلی  اسالمی  جمهوری  با 
و سهل تر و روان تر خواهد بود. نکته 
چهارم که چرا انتخاب آقای ترامپ به 
نفع جمهوری اسالمی است احساسم 
این است که آقای ترامپ اعتقاد دارد 

را  اسالمی  جمهوری  می خواهد  که 
مهار کند. آقای اوباما هم می خواست 
مهار کند. ولی آقای اوباما می خواهد 
از طریق برجام جمهوری اسالمی را 
ترامپ میخواهد که  آقای  مهار کند 
در خارج از این چهارچوب جمهوری 
ترامپ  آقای  کند.  مهار  را  اسالمی 
فکر می کند که اصال حضور و وجود 
جمهوری  که  شده  باعث  داعش 
تقویت  مقاومت  جبهه  در  اسالمی 
بشود. بنابراین خودش می خواهد که 
جبهه تکفیری ها و داعش را کم رونق 
کند. ولی کاری که ما می خواهیم با 
به  ترامپ هم  آقای  انجام دهیم  زور 
این نتیجه رسیده برای اینکه درواقع 
بکنند  ضعیف  را  اسالمی  جمهوری 
ولی همان نتیجه ای به دست می آید 
که آقای بوش با صدام حسین انجام 
داد. آقای بوش وقتی که حمله کردند 
وقتی  می کرد  فکر  صدام حسین  به 
صدام حسین از بین برود جمهوری 
عمال  اما  می شود  ضعیف  اسالمی 

جمهوری اسالمی قوی تر شد. 

که  می دانیم  بخشایش  =آقای 
رهبر جمهوری اسالمی گفته است 
که برای ما فرقی نمی کند که کی 
در کاخ سفید رئیس جمهور شود 
جمهوری خواه  چه  دموکرات  چه 
نداریم. در عین حال  نگرانی  ما  و 
آقای  بری های  و  دور  که  می دانیم 
نسبت  مثبتی  تفکر  طرز  ترامپ 
و  ندارند  اسالمی  جمهوری  به 
اینها  که  معتقدند  بعضی ها  حتی 
جمهوری  به  نسبت  رفتارشان 
اسالمی خصمانه خواهد بود. آیا با 
توجه به اینکه این افراد دور و بر 
آقای ترامپ را گرفتند فرض کنیم 
مثل کسی مثل ژنرال مایکل فلین 
مشاور امنیت ملی اش معتقد است 
که اسالم یک غده سرطان بدخیم 
است آیا با توجه با این واقعیت ها 
سیاست  ترامپ  می کنید  فکر 
جمهوری  به  نسبت  را  سخت تری 
اینکه  یا  بگیرد  پیش  در  اسالمی 
به قول خودتان درون گرا می شود 
حال  به  را  اسالمی  جمهوری  و 
خودش رها می کند که هر کار دلش 
بکند. خاورمیانه  در  می خواهد 

- ببینید، من چند نکته خدمت تان 
سوال.  این  به  پاسخ  برای  می گویم 
رهبری  معظم  مقام  صحبت  البته 
در جمهوری اسالمی ایران یک نوع 
فصل الخطاب بود برای گروه هایی که 
انتخابات  باالخره  هستند.  ایران  در 
امریکا تاثیرگذار بر کل منطقه است. 
یک  مثل  امریکا  انتخابات  یعنی 
می کند.  حرکت  که  است  توفانی 
کشورهای مهم انتخابات شان توفانی 
است حرکت می کند به اروپا می رسد 
بعد می آید به خاورمیانه می رسد بعد 
می آید به ایران. می خواهم بگویم که 
انتخابات امریکا تاثیرگذار هست. در 
یک  باید  را  این  باز  انتخابات  هنگام 
در  ما  باشم  داشته  گذشته  به  گذر 
شدیم.  قطبی  دو  یک  دچار  ایران 
یعنی یک قطبی که اصالح طلب ها و 
دولت آقای روحانی بود که به شدت 
طرفدار  و  کلینتون  هیالری  طرفدار 
زمان  در  و  بودند.  دموکرات  حزب 

که  هست  یادم  من  هم  سابق  شاه 
جمهوری خواه ها  طرفدار  همیشه  ما 
هم  کوتاه  قصه  یک  حاال  بودیم. 
پول  ایران  شاه  که   بگویم  برایتان 
خوبی را داده بود به جرالد فورد. در 
مقابل جرالد فورد اقای کارتر ایستاده 
حزب  از  شد  پیروز  کارتر  بعد  بود. 
دموکرات. کارتر یک سال و اندی اصال 
به شاه ایران بی توجهی کرد. تا اینکه 
شاه از طریق خانم اش فرح رفت و با 
خانم آقای کارتر دوست شدند و یک 
رابطه عاطفی پیدا کردند و کارتر آمد 
ایران. در زمان جمهوری اسالمی هم 
اینطوری  یعنی  آمد  به وجود  برجام 
اصالح طلب ها  که  شد  ایجاد  فضا 
کلینتون  هیالری  طرفدار  دولت  و 
شدند و حتی در روزنامه هایشان ثبت 
طرفدار  نحوی  به  اصولگراها  کردند. 
از  قبل  رهبری  مقام  بودند.  ترامپ 
کرده  پیش بینی  حتی  هم  انتخابات 
هست  مردم  توجه  مورد  ترامپ  که 
را گرفت.  ترامپ  احترام  به نحوی  و 
انتخابات  اینکه  از  بعد  رهبری  مقام 
تمام شد خواستند این مساله را بین 
خاموش  روزنامه ها  بین  و  گروه  دو 
کنند. شما اگر به روزنامه های ایران 
و  ترامپ  شدت  به  می زدید  سر 
ناترامپ به شدت ترامپ و ضدترامپ 
به وجود آمده بود و صحبت هایی از 
این قبیل می شد این بود که گفتند 
حاال هر کسی روی کار بیاید ما نه عزا 
یعنی  نه جشن می گیریم  می گیریم 
باز هم قضاوت ارزشی نداشتند. اجازه 
می گوید.  چی  ترامپ  ببینیم  دادند 
فعال  ما  دوم  نکته  نکته.  یک  این 
ترامپ را از طریق مشاوران اش مورد 
بحث قرار نمی دهیم. ببینید، ترامپ 
اگر  من  که  است  شخصیتی  یک 
مقایسه کنم با ایران در سال هشتاد 
و هشت مثل آقای احمدی نژاد. آقای 
احمدی نژاد مورد توجه اصولگرایان 
نگرفت. مثال مورد  قرار  فربه و چاق 
توجه آقای هاشمی قرار نگرفت. مورد 
توجه آقای ناطق نوری قرار نگرفت. 
قرار  الریجانی  آقای  توجه  مورد 
نگرفت. اما مورد توجه عدالت گرایان 
گرفت.  قرار  پائین تر  اصولگرایان  و 
توجه  مورد  هم  ترامپ  آقای 
جمهوری خواهان بزرگ قرار نگرفته. 
خانم  توجه  مورد  مثال  ترامپ  آقای 
مورد  نگرفت.  قرار  رایس   کاندولیزا 
نگرفته.  قرار  بوش  جب  آقای  توجه 
مورد توجه بوش پدر قرار نگرفته. اما 
با رده های پائین تر جمهوری خواه ها با 
هم لینک شده. این را عنایت بکنید 
می خواهم  بگویم؟  چه  می خواهم 
بگویم هیات دولتی که آقای ترامپ 
نیست  این  معنایش  درست می کند 
که در واقع به ترامپ خط می دهند. 
با  ترامپ  رابطه  بگویم  می خواهم 
روس ها  با  ترامپ  رابطه  از  ایران 
آقای  باالخره  که.  شد  نخواهد  بدتر 
قدرت  را  روسیه  امریکا،  و  ترامپ 
ایران  شود  چنین  اگر  می دانند  دوم 
می کنند.  تلقی  منطقه ای  قدرت  را 
شاد  ما  البته  منطقه ای.  ابرقدرت 
می شویم اگر اینها ایران را به عنوان 
یک قدرت جهانی در نظر بگیرند که 
اینطور هم بشود بهتر است برای ما. 
ولی به ذهنم می رسد که آنچه را که 

در  می دهد  انجام  پوتین  با  ترامپ 
واقع فضایی که با ایران انجام می دهد 
سوم  نکته  بود.  خواهد  کمتر  خیلی 
این هست که حتما ترامپ خیلی به 
چون  نمی دهد.  گوش  مشاوران اش 
واشنگتن  روزنامه های  اگر  هم  االن 
حد  این  در  اصال  گاهی  بخوانید  را 
مثال  ترامپ  می گویند  که  است 
صحبت  باهاشان  که  می آید  وقتی 
می کند  صحبت  مقداری  یک  بکند 
را  پست  این  می خواهد  مثال  که 
بهشان بدهد این شرط و شروط اش 
نمی خواهم  من  می گذارد.  هم  را 
بگویم ایشان با ایران خوب است ما 
قضاوت  ایران  به  راجع  نمی توانیم 
مشاوران اش  طریق  از  را  ترامپ 
بگویم  نمی خواهم  من  البته  بگیریم 
خوبه  ایران  با  خیلی  ترامپ  آقای 
صبر  ما  است.  بد  ایران  با  خیلی  یا 
ببینیم  تا  هستیم  محتاط  می کنیم 
راجع به ایران چه نوع قضاوتی خواهد 
کرد. اگر قضاوتش منفی باشد پاسخ 
قاطعی انجام می شود. چون ما حدود 
سی و هفت هشت ساله که با امریکا 
بدون رابطه ایم و در همان حالی که 
فرود  و  فراز  باالترین  رابطه ایم  بدون 
هم با امریکا داشتیم ولی دیگر آقای 
ترامپ که بدتر از بوش نیست که در 

ارتباط با جمهوری اسالمی ایران.

حقوق  وضعیت  با  رابطه  =در 
که  می دانیم  خوب  ایران  بشر 
اهمیت  همیشه  دموکرات ها 
بشر  حقوق  رعایت  برای  بیشتری 
قائل بوده و هستند. فکر می کنید 
بر  تاکید  ترامپ  آقای  آمدن  با 
حقوق بشر و رعایت آن در گوشه 
ایران، کمتر  و کنار جهان به ویژه 
خواهد شد یا بیشتر؟ چه تغییری 
حقوق  وضعیت  در  می کنید  فکر 

بشر ایران شاهد خواهیم بود؟
غربی ها  کال  و  امریکا  بحث   -
نسبت به بحث هایی مثل دموکراسی 
حقوق بشر دیگه تقریبا متاسفانه در 
جامعه های جهان سوم جدی گرفته 
شما  وقت  مثال  ببینید  نمی شود. 
می بینید عربستان سعودی و اسرائیل 
در کمیته سوم سازمان ملل به عنوان 
تصمیم گیرندگان اصلی بحث حقوق 
خریدار  ایران  در  دیگر  هستند  بشر 
ندارد. یعنی خود شما به عنوان یک 
زندگی  مرزها  از  خارج  که  ایرانی 
عربستان  بشر  حقوق  واقعا  می کنید 
سعودی را با ایران مقایسه کنید. نکته 
دوم ما می دانیم که غربی ها با الفاظ 
کار  دارند  پلشت  اهداف  برای  زیبا 
می کنند. مثال از حقوق بشر استفاده 
مثال  دیگر  جای  برای  ولی  می کنند 
که  حکومت هایی  تصعیف  برای 
باهاشان نیستند مثال همه مردم ایران 
می دانند که غرب در واقع از همه این 
چرا؟  می کند.  سوء  استفاده  واژه ها 
مثال اگر غرب روی بحرین روی یمن 
فشار  عربستان سعودی همین  روی 
را می آورد بر روی ایران هم می آورد 
حقوق  برای  دلشان  واقعا  می گفتیم 
غربی ها  که  وقتی  یا  می سوزد.  بشر 
مثال وقتی که کودتای بیست و هشت 
مرداد را علیه مصدق شکل دادند. آیا 
مصدق دنبال چی بود؟ دنبال قانون 

غربی ها  چطور  قانون.  اجرای  بود. 
خودشان برای خودشان که می رسد 
قانون را می خواهند ولی برای ما که 
می رسد قانون را نمی خواهند؟ برای 
همین  برای  می خواهند.  منافع شان 
اندازه  به  ایران  در  ما  است که  اصل 
و  صدا  هم  ما  داریم  تحلیلگر  کافی 
و  داریم  روزنامه  هم  ما  داریم  سیما 
از فضای غرب میفهمیم که اینها در 
کنند.  استفاده  سوء  میخواهند  واقع 
چه  دموکرات ها  کلینتون  چه  پس 
جمهوری خواه ها، معموال دموکرات ها 
زیاد  فشار  بشر  حقوق  اهرم  روی 
جمهوری خواه ها  ولی  می آورند 
و  ایران  برای  می آورند  فشار  کمتر 
کشورهایی مثل روسیه بالسویه است. 
اما از آن طرف ما ایرانی ها روش مان 
حرفی  هر  ببینیم  اگر  که  است  این 
می زنند  ما  بشر  به حقوق  راجع  که 
درست  حرف شان  که  ببینیم  ما 
است خوب این را تبدیل به فرصت 
می کنیم. یک کاری می کنیم که این 
اما  بیاوریم.  در  از چنگ شان  را  ابزار 
گر ببینیم آنها به عنوان ابزاری برای 
می کنند  استفاده  ما  کردن  منکوب 
جواب  هم  ما  است  معلوم  خوب 
مبانی  که  اوال  می گوییم  می دهیم 
است.  متفاوت  شما  با  ما  حکومتی 
ثانیا شما این حرف های قشنگی که 
امریکا  خود  داخل  در  چرا  می زنید 
داخل  در  چرا  نمی کنید؟  استفاده 
برمبنای  انتخابات تان  امریکا  خود 
در  شما  مگر  است؟  ثروت  و  قدرت 
انتخابات امریکا اول بحث را اگر دقت 
بیان نکنید  کنید، فرمودید که شما 
مساله را، مگر من نگفتم در پلی آر 
برای مهار فساد است. پس چرا  تی 
انتخابات  در  ثروت  و  فساد  اینقدر 
آقای  قول  به  داشت  تاثیر  امریکا 

ترامپ این در آمریکا انجام می شود.

= لطفا کوتاه بفرمایید در مورد 
آقای  می کنید؟  فکر  چی  برجام 
ترامپ گفته بود که برجام را پاره 
خواهد کرد. آقای ظریف گفته که 
آقای  بکند.  رعایت  باید  آمریکا 
به  کشوری  هیچ  گفته  روحانی 
اجرای  جلوی  نمی تواند  تنهایی 
می کنید  فکر  بگیرد.  را  برجام 
ترامپ  دولت  در  برجام  تکلیف 

چگونه خواهد بود؟
برجام  ترامپ  آقای  فکر می کنم   -
می کند.  دنبال  و  می کند  حفظ  را 
به  را  امتیاز  بیشترین  برجام  چون 
امریکا داد و دستاورد  ایران در برجام 
اینکه در  بود. نکته دوم  تقریبا هیچ 
واقع هم آقای ترامپ هم آقای اوباما 
کنترل  را  ایران  رفتار  می خواهند 
آقای  برجام  طریق  از  یکی  کنند 
ترامپ هم باز می خواهد رفتار ایران 
را کنترل بکند. آن هم فقط از طریق 
فشار و از طریق بند های برجام. آقای 
پاره  را  برجام  نمی تواند  که  ترامپ 
کند. می تواند از طریق مکانیزم ماشه 
دوستانش را ببیند و بگوید ایران مثال 
تخلف می کند و یک قطعنامه جدید 
در شورای امنیت بگذارد. این بستگی 
امریکا. من  اروپایی  به دوستان  دارد 
واقع  در  ترامپ  آقای  نمی کنم  فکر 
برجام را اجرا نکند. اما فکر می کنم 

ایران  روی  روانی  فشار  از طریق  که 
می خواهد امتیاز بیشتری را از طریق 

برجام به دست بیاورد.

طرز  آیا  با سوریه  رابطه  در   =
آقای  که  است  این  شما  تفکر 
کمک  بیاید  است  ممکن  ترامپ 
برای  ایران  و  روسیه  از  بگیرد 
با داعش و در واقع داعش  مقابله 
برایش اولویت باالتری خواهد بود 
این  به  اسد؟  بشار  رژیم  مساله  تا 
بقای خودش  به  ترتیب بشار اسد 
جمهوری  و  دهد  ادامه  می تواند 
از  بود  خواهد  راضی  هم  اسالمی 

این سیاست.
- ببینید، راجع به آقای بشار اسد 
فرق نمی کند چه رژیم بشار اسد چه 
رژیم فرد دیگری، سوریه و بسیاری 
خاورمیانه ساختارشان  از کشورهای 
و  الگو  لیبی  دارد.  بستگی  فرد  به 
وقتی  دیدیم  که  بود  کاملی  نمونه 
االن  لیبی  رفت  قذافی  آقای  لیبی 
جنگ و آتش و مهاجرگریزی هست 
که دارد به سمت اروپا می آید. بنابر 
گرفته  که  است  درسی  این  این 
شده از لیبی برای سوریه. نکته دوم 
اینکه خود امریکا هم به این نتیجه 
کند  حفظ  را  اسد  بشار  که  رسیده 
نیست.  امریکا  اسد  بشار  مشکل  اما 
و  نمایی  قدرت  و  عربستان  مشکل 
چانه زنی اش با ایران است که به ایران 
می خواهد بفهماند که من کشوری که 
با تو متحد سیاسی است را می توانم 
تحریک کنم می توانم عوض اش کنم 
آنجا  در  را  اسالمی  بیداری  می توانم 
اجرا بکنم. ایران هم محکم این آقا را 
حفظ کرده. آقای ترامپ اعتقاد دارد 
که اصال حضور داعش موجب تقویت 
جمهوری اسالمی است. ما چکار کنیم 
که جمهوری اسالمی از این نفوذش 
که  کنیم  چکار  ما  بردارد؟  دست 
ایران  نفوذ جمهوری اسالمی  جلوی 
را در یمن و در بحرین و در سوریه 
و در عراق بگیریم؟ مادامی که داعش 
مذهب  سنی  رادیکال  بال  اسم  به 
وجود داشته باشد جنگ مذهب علیه 
تقویت  ایران  بنابراین  است  مذهب 
را  مقاوت  جبهه  ایران   می شود. 
تقویت می کند. خوب این آقا هم که 
آماده و ایشان راهب جنگجو هست و 
اصال  فضای فکریش این است که ما 
باید با تروریست های اسالم گرا محکم 
برخورد کنیم و جلوی اینها را بگیریم. 
آنها برای کشور خودشان می ترسند. 
خاورمیانه که به اندازه کافی مسلمان 
درش هست ولی مسلمان ها مرتب به 
غرب در حرکت اند و در لندن هستند 
در پاریس هستند در امریکا هستند 
و تا االن اصال در غرب سه چهار جا 
را دچار آسیب کردند. یازده دسامبر 
و شارل ابدو را در فرانسه و در لندن 
بیشتر  غربی ها  خود  را.  مترواش 
از  شدند.  این  باعث  که  می ترسند 
آن طرف برای اینکه ایران را کنترل 
بهتر  را  داعش  ما  می گویند  بکنند 
است که کنترل کنیم یا از بین ببریم 
که هم ترور در غرب از بین برود هم 
ایران  و دیگر  خاورمیانه سست بشه 
بهانه ای به دستش نمی رسد که مثال 
بیاید تقویت کند خودش را و سپاه 
مرتب  و  کند  وسیع تر  را  قدس اش 
نفوذش را زیادتر کند. من به ذهنم 
این مشکلی است  البته  می رسد که 
که که بین عربستان و امریکاست در 
آینده. اگر عربستانی ها بتوانند آقای 
ترامپ را قانع بکنند که وجود داعش 
نیاز است و موجب تقویت جمهوری 
اسالمی ایران نخواهد شد و ما جنگ 
مذهبی را  نیاز داریم برای فرسایش 
هر دو گروه شیعه و سنی ایران، شاید 
از نظرش.  برگردد  ترامپ مثال  آقای 
از  قبل  که  را  چیزهایی  اگر  ولی 
داشته  اعتقاد  بهش  گفته  انتخابات 
باشد و این آقای مشاور امنیت ملی 
خودش را که جیمز نت باشد همین 
افکار را داشته باشد من فکر می کنم با 
روس ها به تفاهم می رسند که داعش 
و  سوریه  در  کنند  آنجا جمع  در  را 
طبیعی است که دیگر خوب با آقای 
آقای  با  می کند  صحبت  اسد  بشار 
عبادی هم صحبت می کند که از نفوذ 
ایران بکاهد. اما آقای ترامپ و غربی ها 
اشتباه شان این است که فکر می کنند 
ایران از طریق سالح و از طریق پول 
یا از طریق ثروت در واقع نفوذ در آنجا 
می کند. نمی دانند ایران افکارش را به 
دادن  بین سرایت  فرق  آنجا می برد. 
فکر با سرایت دادن فکر از طریق پول 
و ثروت این دوتا فرق با هم می کنند. 
ادامه در صفحه 15
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از او در مورد زیر سایه رفتن بحث 
اقتصادی  مذاکرات  در  بشر  حقوق 
او در پاسخ گفت: »ما  سوال کردم و 
نمی توانیم خود را بخشی از یک جامعه 
از حقوق  نمی توانیم  و  بدانیم  جهانی 
بشر صحبت بکنیم ولی این تصور از 
ما وجود داشته باشد که در عمل به 
این موضوعات اهمیتی نمی دهیم. در 
مورد مشخص بهائیان هم باید بگویم با 
اینکه از آنها اطالع زیادی نداشتیم اما 
حاال که می دانیم آنها در چه وضعیتی 
آنها  انسانی   برای حقوق  باید  هستند 
تالش کنیم. اکنون سفر نخست وزیر 
سوئد بهترین فرصت برای طرح چنین 

موضوعاتی است.«
از  دیگر  بخشی  در  استبری  اندش 
توضیحات خود به کیهان لندن گفت: 
این قول را داده  »نخست وزیر سوئد 
بود که در مورد وضعیت کلی حقوق 
بشر و آنچه ما به آن ارزش های سوئدی 
می گوییم صحبت کند. در خبرها نیز 
این موضوع مطرح شد اما از جزئیات 
دست  در  دقیقی  خبر  مذاکرات  این 
بازگشت  از  پس  امیدوارم  و  نیست 
هیات سوئدی به کشور در این مورد 
ارزش هایی که  از  بدانیم. یکی  بیشتر 
به آن اشاره کردم تعداد زیاد زنان در 
هیات همراه نخست وزیر کشور ما بود. 
که  داشت  توجه  باید  موضوع  این  به 
این یک انتخاب هوشمندانه و یک نوع 
اعتراض به وضعیت زنان در ایران بود.«

اما موضوعی که در مورد این هیات 
سوئدی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته 
این است که این زنان حتی یک بار به 
حجاب اجباری در جمهوری اسالمی 
نمی تواند  این  و  نکرده اند  اعتراض 
ارزش های حقوق بشری و حقوق زنان 
را که از سوی آنان ادعا می شود توجیه 
مطرح  حالی  در  اعتراض ها  این  کند. 
شد که یک هفته پیش برخی از آنها 
با انتشار عکسی به صورت نمادین به 
زن«  »ضد  اصطالح  به  سیاست های 
دونالد ترامپ در ایاالت متحده آمریکا 

اعتراض کرده بودند. 
مریم فقیه ایمانی بنیانگذار موسسه 
»دیپلماسی فرهنگی و توسعه« در اسلو 
یکی از این منتقدان است که در این 
مورد نوشته است: »به گرفتن عکس با 
ژست های مردانه ادامه دهید، زیرا شما 
هم دارای همان افکار زن ستیز هستید 
قدرت نشین  مردان  سرزمین  در  که 
یافت می شود. شما سیاستمداران زن 
خود  مرد  همکاران  از  بهتر  فرصتی 
داشتید، تا از این فرصت برای برجسته 
کردن حقوق پایمال شده زنان ایرانی 
استفاده کنید ولی چنین نکردید. اما 
برای دختران جوان سوئدی دوستدار 
هستند،  الگو  دنبال  به  که  دمکراسی 
پیشنهاد من زنان ایرانی شجاعی است 
و  شکنجه  تازیانه،  خطر  وجود  با  که 
زندان، باز هم اعتراض خود به حجاب 

اجباری را بی باکانه نشان می دهند.«
به  مورد  این  در  استبری  اندش  اما 
کیهان لندن گفت: »من باز هم تاکید 
می کنم که این هیات در مورد حقوق 
بشر و ارزش های سوئدی مذاکراتی با 
مقامات ایران داشته است. یکی از این 
ارزش ها این است که هر شهروندی باید 
حق آزادانه انتخاب نوع پوشش خود را 
داشته باشد و باید بتواند تا زمانی که 
به فرد دیگری صدمه نمی زند آزادانه به 
هر نحوی که می خواهد زندگی کند. 
ما  وقتی  باشیم  داشته  توجه  باید  اما 
می بایست  می کنیم  سفر  کشوری  به 
به قوانین داخلی آنجا احترام گذاشته 
مثال  برای  کنیم.  رعایت  را  آنها  و 
پادشاهی  در  سوئدی  هیات های 
سعودی الزاما حجاب به سر نمی کنند.«

گفتنی است که این هیات در مالقات 
با بخش خصوصی و همچنین مراسمی 
ایران  در  سوئد  سفیر  منزل  در  که 
زنان عضو هیات سوئدی  برگزار شد، 
بدون حجاب حضور دارند که البته به 
تندرو  رسانه های  انتقاد  مورد  شدت 
گرفتند. قرار  تهران  کیهان  جمله  از 

مصاحبه  پایان  در  استبری  اندش 
خود با کیهان لندن تاکید کرد: »من 
و  بشر  حقوق  موضوع  به  همچنان 
ایران  در  بهائیان  وضعیت  بخصوص 
توجه خواهم کرد. این بسیار مهم است 
که ما امروز ارتباط مستقیمی با ایران 
استفاده  فرصت  این  از  باید  و  داریم 
را  بشری  حقوق  موضوعات  تا  کنیم 

بیشتر از گذشته مطرح کنیم.«
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اندش استبری

=مائده سلطانی: مسووالن 
ی  ه ها د ا نو خا ز  ا ن  ا ند ز
مضا  ا سی  سیا ن  نیا ا ند ز
هزینه های  که  می گیرند 
به  را  بیمارستان  و  درمان 
زندان بپردازند در حالی که 
توان  خانواده ها  از  بسیاری 
پرداخت هزینه های درمانی 

زندانی خود را ندارند.
زندان  زندانیان  از  =یکی 
گی  سید ر  : شهر یی  جا ر
این  در  درمانی  و  پزشکی 
ر  بسیا ضعیت  و ن  ا ند ز
عمومًا  و  دارد  نامناسبی 
اعزام  از  دادستانی  مقامات 
بیمارستان  به  نیان  ندا ز

خودداری می کنند.
=به وضعیت زندانیانی مانند 
عفیف نعیمی، عادل نعیمی، 
کورش زیاری، فرهاد اقبالی، 
خالد حردانی، نوید خانجانی 
که باید هر چه سریع تر تحت 
اعتنایی  بگیرند  قرار  مداوا 

نمی شود.
فیروزه رمضان زاده- چندی پیش، 
انجمن  رئیس  دسای،  کتان  دکتر 
پزشکی جهانی، در نامه ای خطاب به 
قوه  رئیس  الریجانی  صادق  اهلل  آیت 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  قضائیه 
اشاره به محرومیت زندانیان  سیاسی 
زندان های  در  درمانی  رسیدگی  از 
نسبت  تنبیه،  نوعی  عنوان  به  کشور 
به وضعیت زندانیان سیاسی محروم از 
دارو و درمان در ایران اعتراض و ابراز 

نگرانی کرد.
در این نامه مشترک که »فدراسیون 
سازمان های  بهداشت«،  بین المللی 
پزشکان  »کمیته  بشری،  حقوق 
بازپروی  اروپا« و »شورای بین المللی 
امضا  را  آن  نیز  شکنجه«  قربانیان 
تفاوتی  »بی  به  نسبت  بودند  کرده 
به  نسبت  زندان  مسئوالن  عمدی 
احتیاجات پزشکی زندانیان؛ مخالفت 
بیمار  شدت  به  زندانیان  اعزام  با 
زندان؛  از  خارج  بیمارستان های  به 
دوره های طوالنی مدت قطع آب گرم 
برای شستشو و حمام؛ فضای ناکافی؛ 
تهویه ضعیف؛ شرایط غیر بهداشتی؛  
جیره  آشپزخانه؛  در  حشرات  وجود 
و  نیز ضرب  و  غذا  بی کیفیت  و  کم 
شتم هماهنگ شده زندانیان ازسوی 
نگهبانان زندان، مورد توهین لفظی و 
جنسی قرار دادن آنها به ویژه هنگام 
دادگاه«  و  بیمارستان  به  آنها  انتقال 

اعتراض شده است.
میثاق  به  نامه  این  امضاکنندگان 
حق  ازجمله  بین المللی  قوانین  و 
دسترسی هر فرد به بهترین خدمات 
سوی  از  که  استاندارد  پزشکی 
جمهوری اسالمی نیز امضا شده اشاره 
شامل  تعهد  »این  گفته اند:  و  کرده 
افراد  این  نباید  زندانیان نیز هست و 

تحت تبعیض قرار بگیرند.«
عفو  سازمان  گذشته،  سال  تیرماه 
بین الملل با انتشار گزارشی از وضعیت 
ایران،  زندانیان در  و درمان  بهداشت 
را  زندان ها   سازمان  و  دادستانی 
موارد  برخی  در  که  بود  کرده  متهم 
به  بیمار  زندانیان  دسترسی  از 
مورد  و  کافی  پزشکی  مراقبت های 
می کنند.این  جلوگیری  عمداً  نیاز 
ایران  زندان های  بر  حالی  در  شرایط 
آیین نامه  اساس  بر  که  است  حاکم 
مصوب سازمان زندان ها، این سازمان 
زندان ها،  بهداشت  ارتقای  به  موظف 
نظارت مستمر بر مواد غذایی توزیعی 
زندانیان،  سالمت  نیز  و  زندان ها  در 
است. آنها  درمان  و  معاینه  ویژه  به 

و  بهداشتی  وضعیت  وجود،  این  با 
ایران حتی مورد  درمانی زندان ها در 
بهداشت خود  تایید مسووالن وزارت 
ایرج  نیست.  هم  اسالمی  جمهوری 
بهداشت  وزارت  مقام  قائم  حریرچی، 
از  سخنانی  در  جاری  مردادماه  در 
بهداشتی و درمانی زندان ها  وضعیت 
اظهار نارضایتی کرده و علت اصلی این 
مساله را »تراکم زندان ها« دانسته بود.

از  بیشتر  برابر  دو  ایران  زندان های 
ظرفیت، زندانی دارد و زندانیان برای 
رفع نیازهای ضروری خود با مشکالت 
.مصطفی  هستند  مواجه  بسیاری 
دادگستری  وزیر  پورمحمدی، 

وضعیت وخیم زندانیان سیاسی در زندان های ایران

 13۹۴ آذرماه  در  اسالمی  جمهوری 
هر  از  ایران  در  که  بود  کرده  اعالم 
100 هزار نفر 2۶۹ نفر زندانی اند که 
و  جهانی  میانگین  از  باالتر  آمار  این 

نگران کننده است.
مرگ  و  پزشکی  رسیدگی  عدم 

تدریجی زندانیان
عینی  و شواهد  گزارش ها  میان  در 
زندانیان در مورد بی توجهی به انتقال 
زندانیان بیمار به بیمارستان و به کار 
گرفتن پزشکان غیرمتخصص می توان 
به نامه جمعی از ا زندانیان سیاسی- 
چهار  بند   12 سالن  در  عقیدتی 
عاصمه  به  خطاب  رجایی شهر  زندان 
جهانگیر، گزارشگر ویژه جدید شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور 
ایران و سازمان های عفو بین الملل و 
دیده بان حقوق بشر اشاره کرد  که در 
مسووالن  کوتاهی  از  گذشته  مهرماه 
نیاز  مورد  امکانات  کردن  فراهم  در 
بودند  گفته   و  کرده   گالیه  زندانیان 
که این شرایط باعث بروز آسیب ها و 
بیماری های گوناگون و مرگ تدریجی 

زندانیان شده است.
عبدالفتاح  دختر  سلطانی  مائده 
زندانی  و  دادگستری  وکیل  سلطانی، 
مورد  در  اوین  زندان  در  سیاسی 
وضعیت پزشکی زندانیان سیاسی در 
می گوید:  لندن  کیهان  به  زندان  این 
»درمانگاه زندان اوین، نه تنها امکانات 
دارای  بلکه  دارد  محدودی  بسیار 
دکتر  نیست،  هم  بهداشتی  شرایط 
یا بعضی  بار  متخصص چند ماه یک 
وقت ها ماهی یک بار به بهداری زندان 
مراجعه می کند، وقتی متخصص وارد 
یا  هفته   دو  از  بعد  می شود،  زندان 
ماهی یک بار، زندانیان بیمار در یک 
تا  بایستند  منتطر  باید  صف طوالنی 
برسد،  شدن  ویزیت  برای  آنها  نوبت 
بارها اتفاق افتاده که بیمار زندانی که 
الزم بوده دکتر متخصص او را ویزیت 
کند در آن روز نوبت به او نرسیده و تا 

ماه بعد در انتظار مانده است.«
او که پدرش به دلیل شرایط بد زندان 
به بیماری های مختلفی نظیر ناراحتی 
و  مبتال  خون  فشار  نوسان  گوارشی، 
دچار کاهش وزن شدید نیز شده است  
به سختگیری های بی مورد مسووالن 
زندان در مورد زندانیان سیاسی و عدم 
مجهز  بیمارستان های  به  آنها  انتقال 
اشاره می کند و می گوید: »مسووالن 
زندان از خانواده های زندانیان سیاسی 
امضا می گیرند که هزینه های درمان 
بپردازند  زندان  به  را  بیمارستان  و 
از  بسیاری  که  حالیست  در  این  و 
توان  سیاسی  زندانیان  خانواده های 
زندانی  درمانی  هزینه های  پرداخت 
خود را ندارند بنابراین زندانیان بیمار 
امکان انتقال به بیمارستان را از دست 

می دهند.«
سخت  به  اشاره  با  سلطانی  مائده 
در  زندان  مسووالن  دیگر  گیری های 
ادامه  بیمار  سیاسی  زندانیان  مورد 
می دهد: »مسووالن زندان برای مثال 
می گویند ما تشخیص می دهیم زندانی 
به کدام بیمارستان و نزد کدام پزشک 
که  افتاده  اتفاق  بارها  شود.  درمان 
خانواده زندانی یک پزشک متخصص 
را  مجهز  بیمارستان  یک  یا  حاذق 
برای انتقال زندانی خود معرفی کرده 
زندانی  انتقال  از  زندان  مسووالن  اما 
مورد  بیمارستان  یا  پزشک  نزد  به 
این  البته  کرده اند.  خودداری  نظر 
مسووالن  سوی  از  گیری ها  سخت 
زندان صورت نمی گیرد بلکه از سوی 

نهادهای امنیتی اعمال می شود.«
بلکه  سیاسی  زندانیان  تنها  نه 
زندانیان عادی نیز با مشکالت مشابه 
روبرو هستند. به دلیل عدم رسیدگی 

به  سیاسی  زندانیان  محرومیت  و 
از  زیادی  شمار  پزشکی،  خدمات 
بیماری های  به  زندان ها  در  زندانیان 
سخت دچار می شوند. رییس سازمان 
زندان ها در سال 13۹1 هشدار داده 
میان  و  زندان ها  در  ایدز  که  بود 
معتادان تزریقی در آستانه تبدیل به 

فاجعه است.
عبدالفتاح سلطانی،  گفته دختر  به 
و  هستند  سالم  که  جوانی  زندانیان 
امید  مثل  ندارند  مشکلی  گونه  هیچ 
کوکبی با وجود این شرایط مثال یک 
یا  می دهند  دست  از  را  خود  کلیه 
مبتال به بیماری های پوستی می شوند 
بیمار  که  بوده  زندانی  مورد  یک  یا 
عموماً  که  زندان  پزشکان  اما  شده 
زندان  درمانگاه  و  نیستند  متخصص 
نیز فاقد تجهیزات الزم است بیماری 
او را تشخیص نداده اند. یا یک زندانی 
دیگر به دلیل عدم تشخیص پزشکان 
زندان، پس از آزادی از زندان بیماری 
سرطان اش در مرحله ی حاد تشخیص 

داده شد.
عقیدتی  زندانیان  از  یکی  -ح،  م 
زندان رجایی شهر به خودداری کردن 
مسووالن زندان از اعزام زندانیان بیمار 
اشاره  درمانی  مراکز  و  بیمارستان  به 
می گوید:  لندن  کیهان  به  و  می کند 
»در بسیاری موارد هزینه های درمانی 
زندانیان است  بر عهده  و خرید دارو 
به  نیز  دارو  خرید  مجوز  آنکه  ضمن 

سختی صادر می شود.«
وی که از چهار سال پیش در این 
»طبق  می افراید:  می برد  بسر  زندان 
نظر  با  که  بیماری  زندانیان   قانون، 
حبس  ادامه  شرایط  قانونی  پزشکی 
در  اما  شوند  آزاد  بایستی  ندارند  را 
از  تهران  دادستانی  موارد،  بسیاری 
پزشکی  که  بیمار  زندانیان  آزادی 
دارد  آنان  آزادی  بر  تاکید  قانونی 
ممانعت می کند حتی به این زندانیان 
پیگیری  برای  استعالجی  مرخصی 

امور درمانی نیز داده نمی شود.«
به گفته م -ح، رسیدگی پزشکی و 
درمانی در زندان رجایی شهر وضعیت 
بسیار نامناسبی دارد و عموماً  مقامات 
زندانیانی همچون  اعزام  از  دادستانی 
کورش  نعیمی،  عادل  نعیمی،  عفیف 
حردانی،  خالد  اقبالی،  فرهاد  زیاری، 
از  دیگر  تعدادی  و  خانجانی  نوید 
بایستی هر چه سریع تر  زندانیان که 
خودداری  بگیرند  قرار  مداوا  تحت 

می کنند.
با  پارازیت  انواع  ارسال  به  الف  ه- 
وجود تاکید صریح قانون و ممنوعیت 
پارازیت  ارسال  تجهیزات  استفاده 
جدی  صورت  به  که  می کند  اشاره 
و  شهر  رجایی  زندانیان  سالمت 
تهدید  را  زندانبانان  خود  همچنین 
انواع  ارسال  وی،  گفته  به  می کند. 
پارازیت به داخل زندان باعث افزایش 
زندانیانی  برای  ویژه  به  شده  سردرد 
می برند. رنج  میگرن  بیماری  از  که 
و  تحقیرآمیز  برخوردهای 

کیفیت نامطلبوب غذا
مورد  بحث های  از  دیگر  یکی 
زندانیان،  وضعیت  مورد  در  توجه 
زندان ،  بهداشت  غذا،  کیفیت 
کافی  نور  تامین  و  نظافت  انجام 
است. بندها  در  مناسب  تهویه  و 

مورد  در  سلطانی  عبدالفتاح  دختر 
وضعیت غذای زندانیان در زندان اوین 
گفته اند  زندان  » مسووالن  می گوید: 
تومان  هزار  سه  زندانی  هر  برای  که 
هزینه می کنند شما فکرش را بکنید 
برنامه  در  تومان  هزار  سه  این  با  که 
می تواند  چیزی  چه  زندانی  غذایی 
گنجانده شود؟! گوشت قرمز که کامال 

هیات  سفر  بهرنگ-  کامیار 
با  ایران  به  سوئد  سیاسی  اقتصادی- 
یکی  بود.  همراه  فراوانی  حاشیه های 
از این موضوعات طرح مباحث حقوق 
که  بود  دوجانبه  دیدارهای  در  بشر 
پیش از این مورد تاکید استفان لوون 

نخست وزیر سوئد قرار گرفته بود.
استبری  اندش  سفر،  این  از  پیش 
حزب  از  سوئد  پارلمان  نماینده 
سوسیال دموکرات در سخنرانی خود 
در پارلمان این کشور به موضوع حقوق 
ایران  در  بهائیان  نقض حقوق  و  بشر 

اشاره کرده بود.
به گزارش »بهائی نیوز« او در سخنان 
خود خطاب به نخست وزیر این کشور 
گفته بود: »من از این تریبون استفاده 

می  کنم و در مورد بحث حقوق بشر و 
آزادی های مذهبی از شما می پرسم که 
آیا در مورد وضعیت بهائیان در ایران 

چیزی می دانید؟«
دیگر  وضعیت  به  ادامه  در  او 
که  کرده  اشاره  ایران  در  مذاهب 
مورد  اما  داشتن  رسمیت  وجود  با 
حکومتی  نیروهای  آزار  و  اذیت 
می گیرند. قرار  حکومتی  نیمه  و 

اندش استبری همچنین به موضوع 
بهائیان در سال های  بر  افزایش فشار 
است:  گفته  و  کرد  اشاره  گذشته 
معتقد  بهائی  دیانت  به  که  »کسانی 
اقتصادی  بحران  معرض  در  هستند، 
زمان  در  وضعیت  این  و  دارند  قرار 
ریاست جمهوری حسن روحانی بدتر 
در  ندارند  اجازه  بهائیان  است.  شده 
همچنین  و  کنند  کار  دولتی  بخش 
بخش  در  که  بهائی  دیانت  پیروان 
خصوصی به کار گرفته شده بودند نیز 
عمدتا اخراج شدند. آخرین گزارش ها 
نیز حاکیست که در نوامبر 201۶ بیش 
در  بهائیان  به  متعلق  مغازه   12۴ از 
استان های مازندران، البرز، هرمزگان و 
کرمان بسته شده است«. او همچنین 
بهائیان  به مشکالت تحصیالت عالیه 
ایران، فشارها و تبلیغات رسانه ای که 
در مدت 3 سال گذشته سه برابر شده، 
امیری  قتل و سوزانده شدن فرهنگ 
اشاره  نیز  یزد  ساکن  بهائی  شهروند 

کرده است.
با اینکه گفته می شود در جریان سفر 
سفر  اولین  و  سوئدی  بلندپایه  هیات 
مورد  در  ایران  به  وزیر سوئد  نخست 
صحبت هایی  بشری  حقوق  مسائل 
مطرح شده اما هیچ واکنش مستقیمی 
از سوی استفان لوون در مورد سوال 
مورد  در  استبری  اندش  مشخص 

بهائیان ایران منتشر نشده است.
این نماینده پارلمان سوئد که عضو 
خارجی  سیاست  کمیته  در  جانشین 
گفتگوی  یک  در  هست  نیز  مجلس 
اختصاصی با کیهان لندن گفت: »من 
در مناظره ای که ماه ژانویه به موضوع 
ایران  در  بشر  حقوق  وضعیت  کلی 
اختصاص داشت پرسش هایی را با وزیر 
امور خارجه مطرح کردم. بعد از آن اما 
به طور مشخص در مورد بهائیان ایران 

هم صحبت کردم.
از  بسیاری  که  داشت  باید  توجه 
اطالعات  و  ندارند  خبر  آنها  وضعیت 
زیادی حتی در دسترس آنها قرار ندارد. 
من در این مورد مطالعات بیشتری را 
انجام دادم و کسانی که در این زمینه 
تماس  داشتند  بیشتری  اطالعات 
گرفتم. وقتی به مجلس بازگشتم و با 
دیگران صحبت کردم کمتر کسی از 
بهائیان  حقوق  نقض  وخیم  وضعیت 
در ایران مطلع بود به همین دلیل در 
سخنرانی خودم در پارلمان به روشنی 

در این مورد صحبت کردم.«

مصاحبه کیهان لندن با نماینده مجلس سوئد:
از حجاب اجباری تا وضعیت بهائیان 

در ایران از برنامه غذایی زندانی ها حذف شده 
یا  گردن  قسمت  باشد  اگر  هم  مرغ 
قفسه سینه مرغ و اجزای بی کیفیت 

مرغ است.«
طور  »آن  می افزاید:  ادامه  در  وی 
که من شنیده ام کیفیت غذای زندان 
بسیار بد است و در آشپزخانه زندان 
استفاده  کار  برای  زندانی ها  خود  از 
رعایت  را  بهداشت  آنها  می کنند، 
نمی کنند و در غذای زندانیان معموال 
سنگ، مو و مواد دیگر پیدا می شود.«

از  برخی  سلطانی،  مائده  گفته  به 
زندانیان به دالیلی نظیر بیماری باید 
داشته  مخصوص  غذایی  رژیم های 
باشند مثال زندانی که مبتال به ناراحتی 
برخی  به خوردن  قادر  است  گوارشی 
غذاها نیست، خانواده های آنها هم امکان 
ارسال این غذاها را به زندان ندارند، اگر 
یک ظرف  مثال  می خواهد  خانواده ای 
اجازه  بفرستد  زندانی  برای  عسل 
انتقال آن را به فرد زندانی نمی دهند.

زندانیان  از  دیگر  یکی  الف  ه- 
سیاسی دربند در زندان رجایی شهر 
در گفتگو با کیهان لندن با اشاره به 
این که ۸0 زندانی سیاسی و عقیدتی 
در این زندان نگهداری می شوند یکی 
از مهم ترین مشکالت سالن زندانیان 
سیاسی این زندان را نداشتن دستگاه 
می داند  مناسب  هوای  برای  تهویه 
مشکالت  موضوع  »این  می افزاید:  و 
به  زندانیان  سالمت  برای  اساسی 

وجود آورده.«
بسته  او می گوید: »به دلیل فضای 
سالن و بسته بودن پنجره های کوچک 
هوای  جریان  امکان  عماًل  فنس ها  با 
سالم و تازه در سالن ها و اتاق ها وجود 
قلبی  بیماران  دلیل،  همین  به  ندارد 
و کسانی که مشکالت تنفسی دارند 
از این معضل رنج می برند، زندان نیز 
دستگاه هواساز برای رفع این مشکل 
برداشتن  اقدامی برای  یا  و  ندارد 

فنس ها انجام نمی دهد.«
وضعیت  بودن  نامطلوب  به  الف  ه- 
اشاره  نیز  شهر  رجایی  زندان  غذای 
علت  همین  »به  می گوید:  و  می کند 
زندان  غذای  زندانیان  از  بسیاری 
هزینه های  با  خود  و  نمی خورند  را 
امر  این  و  می پزند  غذا  شخصی 
و  زندانی  هزینه های  افزایش  باعث 

خانواده هاشان شده است.«
سلطانی،  عبدالفتاح  دختر  گفته  به 
سالن هفت بند 12 زندان اوین اصاًل 
بخش  آن  به  آفتاب  و  ندارد  نورگیر 
دارای  سالن ها  بیشتر  نمی رسد، 

شپش، ساس و کک هستند.
بر  »عالوه  می دهد:  توضیح  او 
محیط  شرایط  جسمی  و  بهداشت 
نیز  زندانیان  روانی  بهداشت  زندان، 
بسیار با اهمیت است این حق طبیعی 
یک زندانی است که با خانواده، دختر، 
پسر، همسر و نزدیکان و همین طور 
به  و  باشد  تماس  در  خود  وکالی 
حال  در  باشد،  داشته  دسترسی  آنها 
زندانیان  تلفنی  تماس  امکان  حاضر 
سیاسی اوین را قطع کرده اند و اجازه 
تماس تلفنی آنها با خانواده هاشان را 
نمی دهند، بنابراین اگر زندانی امکان 
از  را  خود  نزدیکان  تلفنی  تماس 
دست بدهد سالمت روانی او به خطر 
می افتد. اگر زندانی با خانواده خود در 
هم  او  روانی  مشکالت  باشد  تماس 

کاهش می یابد.«
مائده سلطانی در پایان گفتگوی خود 
با کیهان لندن می گوید: »برخوردهای 
تحقیرآمیز مسووالن زندان و از  سوی 
بند  به  آنها  از  برخی  انتقال  دیگر 
مشکالتی  بروز  باعث  عادی  زندانیان 
از  نفر  چند  وقتی  مثاًل  بود،  شده 
زندانیان سیاسی را به میان زندانیان 
عادی فرستاده بودند برخی از زندانیان 
عادی و سابقه دار را علیه آنها تحریک 
کرده بودند و این مساله باعث درگیری 
بود.« شده  آنها  بین  خورد  و  زد  و 

مطرح  که  مسائلی  وی،  گفته  به 
کرده در زندان اوین رخ داده که تازه 
از همه زندان های ایران شرایط بهتری 
نیز  بیشتری  بودجه  دارای  و  دارد 
دیگر  زندان های  که  حالی  در  هست 
زندان  و  از جمله رجایی شهر  کشور 
زنجان شرایط بسیار بدتری به لحاظ 

بهداشتی و درمان و تغذیه دارند .
اورمیه،  زندان های  حاضر،  حال  در 
تبریز، سنندج و مهاباد از نظر وضعیت 
بهداشتی، رسیدگی درمانی و پزشکی 
توزیع مواد غذایی ضروری و سایر  و 
زندان های  بد ترین  از  رفاهی  امکانات 

ایران به شمار می روند.
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پوست و مویی
 سالم و شفاف داشته باشید

پوست سالم، یکی از نشانه های سالمت و در عین حال 
جوانی بانوان است. خوب است بدانید که نوشیدن آب کافی 

در طول روز، یکی از رازهای حفظ شادابی پوست است.یکی دیگر 
از مراقبت هایی که باید از پوست انجام شود، تمیز نگه داشتن سطح آن 

است. اگر منافذ پوست همیشه باز باشد و مواد آرایشی یا انواع کرم ها روی آنها 
را نپوشاند، پوست فرصت دارد، چربی طبیعی تولید کند و به این ترتیب، نیاز به 

مصرف انواع کرم ها برای جلوگیری از خشکی پوست نخواهید داشت. از همه مهم تر، 
حفاظت از پوست در مقابل پرتوهای خورشیدی، هزاران بار بهتر از رسیدگی به پوست 
بعد از بروز عوارض است.کمبود آب برای پوست به معنی درخشندگی کمتر و افتادگی 
بیشتر آن است. نوشیدن حدود هشت لیوان آب در روز و دریافت اکسیژن کافی، عالوه 
بر کمک به حفظ سالمت، پوست را روشن و جوان نگاه می دارد. همچنین نوشیدن 
آبمیوه طبیعی سبزرنگ می تواند طی چند روز پوست شما را تغییر دهد. بهتر است 
پوست همیشه مرطوب باشد، بخصوص پس از حمام و پیش از خواب برای چرب 
کردن پوست، بهترین زمان است.برای حفظ سالمت مو تا جایی که ممکن است، 
نباید از فرم دهنده حرارتی استفاده شود، اما خانم ها گاه ناگزیر به استفاده از این 
وسایل هستند. پس بهتر است پیش از استفاده از سشوار و اتوی مو، موها را با 

اسپری مخصوص حرارت حفاظت کنند. فراموش نکنید که شست و شوی 
بیش از حد مو نیز باعث می شود، نوک مو بخصوص در موهای بلند 

چربی خود را از دست دهد.در نهایت رژیم غذایی سرشار از 
آهن، روی، امگا 3 و پروتئین می تواند فولیکول های 

پوست سر را تحریک کند و باعث رشد 
آنها شود.

زنان  شاخص

پوران
)۱۳۶9 -۱۳۱۲( 

»فرح دخت  اصلی  نام  با  پوران 
عباسی طاقانی« ، در دهه 3۰ یکی از 
مشهورترین خوانندگان ایران بود و این 
شهرت خود را تا اواسط دهه 5۰ همچنان 
حفظ کرد. او خواهرزاده بانو روحبخش، 
دیگر خواننده ایرانی آن دوران است که 
به وسیله او جذب آوازخوانی شد. پوران 
پس از اینکه تحصیالت متوسطه را در 
دبیرستان اسدی تهران به اتمام رساند، 
وارد هنرستان عالی موسیقی شد و از 
)آهنگساز(  شاپوری  عباس  شاگردان 
گردید و در سال 133۰ کار خوانندگی 
را با نام بانوی ناشناس آغاز کرد و در سال 
1331 وارد رادیو ایران شد.پوران پس از 
ازدواجش با عباس شاپوری که ترانه ساز 
بسیاری از آفرینش های او بود، با نام بانو 
شاپوری شناخته شد و به فعالیت هنری 
خود ادامه داد. اما پس از جدایی از او 
نام هنری پوران را برای خود برگزید. 
عباس شاپوری مدت هفت سال )از 1۶ 
بهمن 133۰ تا ۷ آبان 133۷( پوران 
را تحت آموزش مستقیم خود قرار داد 
برای وی ساخت  و حدود صد آهنگ 
و اجرا کرد.پوران پس از مدتی توانست 
وارد برنامه گلها شود، و فعالیت های او 
بیشتر ترانه خوانی بود. او در سال 1339 

وارد کار سینما شد و در چندین فیلم 
بازی کرد.پوران در دهه 133۰ یکی از 
نامی ترین آوازخوانان ایران بود و برای 
یک دهه کامل و شاید هم بیشتر، یکی 
به  ایران  آوازخوانان  بی رقیب ترین  از 
شیوه خود بود و توانست شهرت خود 
حفظ  همچنان   5۰ دهه  اواسط  تا  را 
کند. او سابقه خوانندگی در برنامه گلها 
را نیز در کارنامه خود دارد. او با برخی 
عارف،  ویگن،  جمله  از  خواننده ها  از 
منوچهر سخایی و حسین خواجه امیری 
است.  کرده  اجرا  دوصدایی  ترانه های 
پوران در سال 13۶9 برای دیدن نوه اش 
به ایران آمد که نهایتاً در تهران درگذشت.

جمعه ساکت ،جمعه متروک
جمعه چون کوچه های کهنه، غم انگیز

جمعه اندیشه های تنبل بیمار
جمعه خمیازه های موذی کشدار

جمعه بی انتظار ،جمعه تسلیم
خانه خالی ،خانهء دلگیر

خانه در بسته بر هجوم جوانی
خانه تاریکی و تصور خورشید

خانه تنهائی و تفال و تردید
خانه پرده، کتاب، گنجه، تصاویر

آه، چه آرام و پر غرور گذر داشت
زندگی من چو جویبار غریبی

در دل این جمعه های ساکت متروک
در دل این خانه های خالی دلگیر
فروغ فرخزادآه، چه آرام و پر غرور گذر داشت

ط  تبا ر ا
بین گروه های
خونی مختلف در

ازدواج چه نقشی دارد ؟
باهم  نباید  خونی  های  گروه  کدام   
ازدواج کنند. آیا ارتباطی بین ازدواج 
وجوددارد.این  خونی  های  گروه  و 
اشخاص  از  بسیاری  سواالت، مشکل 
است که در این بخش بیشتر در این 

باره صحبت می کنیم .
 

گروه خونی چیست؟
خونی  های  گروه  خالصه  طور  به 
خون  بندی  تقسیم  برای  روش  یک 
بر  بندی  تقسیم  این  است.  افراد 
پادگن  وجود  عدم  یا  وجود  اساس 
خواصی  موروثی  های  ژن(  )آنتی 

انجام  قرمز  گلبول های  سطح  روی 
این  مهمترین  براساس  شود.  می 
تقسیمات، خون همه انسانها به چهار 
اساس  بر  Oو  و   A,B,AB دسته 
یک تقسیم بندی دیگر به گروه های 

مثبت و منفی تقسیم می شود.
مثال کسی که آنتی ژن A را بروی 
دهد،  می  بروز  خود  قرمز  گلبولهای 
گروه خونش A است و یا فردی که 
گروه  دارد  را   B و   A پادگن  هردو 
خونش AB و فردی که هیچکدام از 
از  او  ندارد خون  را  ها  آنتی ژن  این 

گروه O است.
 

و  افراد  بین گروه خونی  ارتباط 
ازدواج چیست؟

مراحل  طی  از  بعد  ایران  در 

کارهای  انجام  مشغول  آنقدر  ما 
یک  فاقد  که  هستیم  خود  روزمره 
تصویر کلی از خودمان و زندگی مان 
هستیم. یک فرصت کوتاه به عنوان 
یک مادر به خودتان بدهید و برای 
آینده برنامه ریزی کنید. کافی است 
برای یکسال، یک یا دو هدف کلی 
داشته باشید و طبق آن پیش بروید. 
برخی  که  کلی  هدف  چند  هم  با 
را  مادران همواره فراموش می کنند 

مرور می کنیم: 

تنظیم اهداف سالمت
را  خانواده  اعضای  سالمت  امسال 
مدنظر قرار دهید و برای بهبود آن 
و  کودکان  سالمت  برای  بکوشید. 
ورزش کردن آنها برنامه بچینید. با 
بروید.  پیاده روی  به  اعضای خانواده 
بازی کنید  فوتبال  با هم  در حیاط 
و غذاهای سالم برای اعضای خانواده 

بپزید. 
فعالیت های روزانه خود را هفته به 
هفته تغییر دهید و آن را با بررسی 
سعی  کنید.  تنظیم  بیرون  هوای 
هر  که  بریزید  برنامه  طوری  کنید 
خانه  از  مشخصی  زمان  در  هفته 
تمرکز خانواده خود  و  بروید  بیرون 
صورت  به  سالم  فعالیت های  بر  را 

گروهی بگذارید.

تعیین اهداف مالی
از  یکی  مالی  بافت  تغییر 
خانواده  هر  برای  اصلی  چالش های 
کردن  تنظیم  و  نشستن  است. 
طریقی  به  هم  آن  خانواده،  بودجه 
و  درآمد  و  باشد  پیگیری  قابل  که 
هزینه ها با هم مطابقت داشته باشد 
می توانید  ولی  نیست.  آسانی  کار 
مدت  بلند  یا  مدت  کوتاه  اهداف 
خانه دار  زن  اگر یک  باشید.  داشته 
این  بین  هماهنگی  شاید  هستید، 
ولی  باشد  سختی  کار  برایتان  دو 
باید بدانید که این کار برای مادران 

مجرد بسیار سخت تر است. 
در  پول  نگه داشتن  و  داشتن  بچه 
غیرممکن  چالش  یک  پول  کیف 
اهداف  اگر  ولی  می رسد  نظر  به 
مالی خانواده را تنظیم کنید، باعث 
پس انداز  بیشتری  پول  تا  می شود 
دارید  هم  خوبی  درآمد  اگر  کنید. 
را  خانواده  اولویت های  کار،  این  با 
نظیر  فعالیت هایی  می کنید.  روشن 
تعمیرات  تعطیالت،  ورزش،  هزینه 
غیرمنتظره خودرو یا گرفتن تاکسی 
به  نیاز  همیشه  که  است  چیزهایی 

پول دارد.

ساماندهی برنامه ها
یعنی  دارید،  برنامه ریزی  وقتی 
می توانید جای پای خود را در آینده 
جاهای  به  می توانید  کنید.  پیدا 
زمستانی  لباس های  بروید.  دیدنی 
را بسته بندی کنید. برای آخر هفته 
خانه را نظافت کنید. همه برنامه ها 
را بنویسید، بنویسید که می خواهید 

غذا بپزید یا جلسات مهم را یادآوری 
سیستم  یک  به  نیاز  کار  این  کنید. 
را  خانواده  برنامه  دارد.  برنامه ریزی 
بدانید،  هفته  آخر  تعطیالت  برای 
سرگرمی  یک  به  سرعت  به  کار  این 
بدل می شود. می توانید حتی یادآوری 
کجا  اغلب  را  خانه  کلید  که  کنید 

می گذارید!

تنظیم اهداف روابط خانوادگی
تمایل  اغلب  مادر  عنوان  به 
برای  را  خود  انرژی  تمام  تا  دارید 
زیادی  فرصت  و  بگذارید  بچه هایتان 
نمی گذارید.  بقیه  با  معاشرت  برای 
است.  رسیده  فرا  تغییر  زمان  اکنون 
اهداف خود را در روابط خانوادگی و 
دوستانه تعریف کنید. بدانید که چه 
روابطی را نمی خواهید و باید آنها را 

ترک کنید. 
نادرست  روابط  سرگرم  را  خود 
کسانی  با  را  خود  وقت  و  نکنید 
یک  دارید.  دوست شان  که  بگذرانید 

روز را برای گردش دخترانه بگذارید. 
را  امروز  تا  بخواهید  شوهرتان  اگر 
بیرون  به  و  باشد  چیز  همه  مسئول 

 . ید و بر
ر  ستا پر

با  تا  بگیرید 
شما  و  کند  بازی  بچه ها 

دفترچه  و  خانواده  اعضای  سراغ  به 
تلفن تان بروید!

پیوند خود را با افراد مورد عالقه تان 
محکم کنید. راحت ترین کار این است 
ولی  کنید  غفت  دیگر  روابط  از  که 
بچه ها  با  شما  مشغولیت  هرچقدر 
بیشتری  نیاز  شما  روح  شود،  بیشتر 
هم سطح  روابط  در  شدن  تغذیه  به 

خودتان دارد.
برای دو نفره بودن برنامه بریزید

باشید،  داشته  نفره  دو  اهداف  بله، 
کردن  خراب  معنای  به  اصال  این 

به  معموال  نیست.  خانواده  بافت 
بازی  برای  که  می رسید  نقطه ای 
بیرون  مجبورید  فرزندتان  فوتبال 
آنها خواستند  یا هر زمان که  بروید 
هم  کمی  ولی  باشید.  داشته  حضور 
هزینه صرف خودتان کنید. بگذارید 
تنهایی  به  زمانی  شوهرتان  همراه 
از  فراتر  برنامه هایی  شود.  سپری 
در  را  رویداد  یک  بگذارید.  بچه ها 
نظر بگیرید و خودتان دوتایی جشن 

بگیرید.
هزینه  نیست  قرار  نباشید،  نگران 
چای  نفری  دو  هم  با  بکنید.  زیادی 
بازی  به  همکارانتان  با  یا  بخورید 
کودکان  دنیای  از  بروید.  بیس بال 
زمان  یک  برای  فقط  شوید،  خارج 

مشخص.

خواستگاری و بله برون، هنگامی که 
برای جاری شدن خطبه عقد به دفاتر 
یک  می کنید،  مراجعه  ازدواج  ثبت 
تا  می شود  داده  شما  به  نامه  معرفی 
انجام  جهت  خون  آزمایش  مراکز  به 
مراجعه  ازدواج  از  قبل  آزمایشات 
کنید. اما این آزمایشات هیچ ارتباطی 
چراکه  ندارد.  شما  خونی  گروه  به 
برای  مانعی  هیچ  خونی  گروه های 
وصلت افراد ایجاد نمی کنند و افراد 
باشند  داشته  که  خونی  گروه  هر  با 
کنند.  عروسی  یکدیگر  با  توانند  می 
مثل  دیگری  عوامل  پای  اینکه  مگر 
و  تاالسمی  به  جنین  ابتالی  خطر 
یابیماری های ژنتیکی در میان باشد. 
زوجین  تاالسمی،  پیشگیری  برای 
می بایست پیش از عقد آزمایش خون 
از  پیشگیری  برای  اما  دهند.  انجام 
بیماری های ژنتیکی در جنین، توصیه 
می شود که تمام افراد قبل از ازدواج 
ژنتیک  آزمایشات  انجام  به  نسبت 

اقدام کنند.

ربطی  نه  عقد  از  قبل  آزمایشات   
به گروه خون افراد دارند و نه شامل 
در  اما  شوند.  می  ژنتیک  آزمایش 
برخی از موارد و برای بعضی از زوجین 
در همان مراکز انجام آزمایشات پیش 
از عقد، متخصصان به عروس و داماد 
به  توجه  با  که  کنند  می  توصیه 
انجام  به  نسبت  دارند  که  شرایطی 
مشاوره ژنتیکی اقدام کنند. این موارد 

عبارتند از:
نسبت  باهم  که  هایی  زوج   –  1
نسبتی  هر  شامل  این  دارند.  فامیلی 

می شود. ) هر گونه ازدواج فامیلی (
آنها  از  یکی  که  جوانی  زوج   –  2

دچار اختالالت ژنتیکی است.
3 – زوج جوانی که یکی از اعضای 
درجه یک فامیل آنها دچار اختالالت 

ژنتیکی است.
ازدواج  قصد  که  هایی  خانم   –  ۴
دارند و سن آنها کمتر از 1۸ سال یا 

بیشتر از 33 است.
مراکز  در  که  جوانی  زوج   –  5
حساس و پرخطر فعالیت می کنند 
و با مواد شیمیایی و یا هسته ای سر 

و کار دارند.
افراد  ازدواج  در  که  آنچه  بنابراین 
یکسان  باشد،  ساز  مشکل  می تواند 
بلکه  نیست  خونی  گروه  بودن 
ازدواج  در  مثال   ( خونی  ارتباط 
باعث  تواند  می  که  است   ) فامیلی 
جز  شود.به  ژنتیکی  مشکالت 
ژنتیکی  های  بیماری  بروز  احتمال 
خوشبختانه  تاالسمی،  همچنین  و 
سایر اختالالتی که ممکن است در 
ایجاد شود، در همان دوران  جنین 
بارداری قابل تشخیص و پیشگیری 
است. بنابراین الزم نیست در زمان 

عروسی نگران آنها باشید.

به  گروه خونی عروس و داماد 
هم نخورده است، یعنی چه؟

گفتیم که گروه خونی هیچ ربطی 
است  ممکن  اما  ندارد.  ازدواج  به 
برای شما هم این سوال پیش آمده 
باشد که منظور از اینکه می گویند 
هم  به  داماد  و  عروس  “گروه خون 
این  گفت  باید  چیست؟  نخورده” 
که  نتایج  برخی  به  اشاره  اصطالح، 
از عقد مشخص  قبل  آزمایشات  در 
شود، دارد. وقتی یکی از طرفین در 
اقوام خود یکی از  یا  سوابق خود و 
بیماری هایی که از طریق ژن منتقل 
وجود   ) تاالسمی  )مثل  شود  می 
داشته باشد با انجام آزمایشات خونی 
بررسی می کنند که چقدر احتمال 
ابتالی فرزند آنها به آن بیماری ها 
وجود دارد. چنانچه این احتمال باال 
باشد به آنها توصیه می شود که عقد 
نکنند و به آنها درباره عواقب بچه دار 

شدنشان هشدار می دهند.
دارای  که  کسانی  براین  عالوه 
چنانچه  هستند  مینور  تاالسمی 
به  مبتال  هم  او  که  دیگری  فرد  با 
تاالسمی مینور است عروسی کنند 
25 درصد احتمال دارد که فرزندان 
آنها مبتال به تاالسمی ماژور بشود. 
دارای هیچ عالمت  مینور  تاالسمی 
خاصی نیست و نیاز به درمان ندارد. 
نیز  مینور  تاالسمی  به  مبتال  فرد 
و  است  سالم  کامال  ظاهری  نظر  از 
وصلت او با افراد سالم هیچ عواقبی 
ندارد. اما تاالسمی ماژور یک بیماری 
و  دارد  درمان  به  نیاز  و  است  حاد 
را  زیادی  های  هزینه  و  مشکالت 
به دنبال خواهد داشت. لذا چنانچه 
در آزمایش خون قبل از عقد معلوم 
شود که هردو طرف تاالسمی مینور 
به  دیگر  تکمیلی  آزمایشات  دارند، 
آنها  برای  ژنتیکی  مشاوره  همراه 
باره  در  آنها  به  و  انجام خواهد شد 
عواقب بچه دار شدنشان هشدار داده 

می شود.

ازدواج با چه گروه های خونی مناسب تر است؟ تغییر روش مادر بودن 
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مردان  شاخص

انوشیروان روحانی
 )۱۳۱۸ -رشت(

خانواده  یک  در  روحانی  انوشیروان 
هنرمند، در رشت به دنیا آمد. روحانی 
با راهنمایی های پدر، با نت آشنا شد 
هنرستان  وارد  اوقات  همین  در  و 
موسیقی شد. در هنرستان موسیقی، 
جواد معروفی، روح اهلل خالقی و سایر 
تعلیم  موسیقی  هنرستان  اساتید 
وی را بر عهده گرفتند. وی در کنار 
سال  در  موسیقی  زمینه  در  تحصیل 
گواهینامه  دریافت  به  موفق   13۴7
این  از  گردید.روحانی  نیز  خلبانی 
تاریخ به بعد مدارج ترقی را به سرعت 
طی نموده و پس از چند سال به رادیو 
مختلف  ارکسترهای  در  و  یافت  راه 
اجرا کرد. در 21 سالگی  برنامه هایی 
اولین آهنگش را بنام »اسرار ساز« با 
کالم کریم فکور ساخت که با صدای 
پوران اجرا شد.وی بیش از 2۵ سال 
موسیقی  شورای  عضو  که  نداشت 
رادیو شد و تا آخرین سالی که در آن 
سازمان فعالیت داشت، این سمت را 
برنامه  اولین  از  عهده دار بود. روحانی 
»گلها« با این برنامه همکاری فراوان 
داشت و رهبری ارکستر شماره ۴ به 
عهده او بود.وی در سال های اخیر به 
عنوان آهنگساز با ارکسترهای معروف 

جهان همکاری نزدیک دارد. همچنین 
هزینه  به   13۵0 سال  در  روحانی 
شخصی مدرسه ای در روستای کلشتر 
گیالن  استان  رودبار  شهر  در  واقع 

احداث نمود.
است  معاصر  آهنگسازان  از  یکی  او 
که بیش از پانصد آهنگ ساخته است 
اثر ضبط گردیده  که در حدود 2۵0 
معروف ترین  از  آن ها  اکثر  است 
آهنگ های زمان خود بوده اند. روحانی 
در آهنگسازی ویژه فیلم و سینما نیز 
دارای آثار معروف و ارزنده ای می باشد. 
وی  توسط   13۴۶ سال  در  بار  اولین 

»ارگ« به ایران آورده شد.

ر  چنگا
ت  ستا و پر
 Prostate یا 
پروستات( Cancer)سرطان 

پروستات  که  میرود  کار  به  زمانی 
و  باشد  مواجه  سرطان  پیشرفت  با 
در  پروستات  میدانید  که  همانطور 
دستگاه تناسلی مردان بعنوان غده ای 
به فعالیت میپردازد.رشد اکثر سرطان 
های پروستات در مردان کند میباشد 
ولی برخی از آن ها سرعت رشدشان 

بیشتر خواهد بود.
آمریکا،  سرطان  انجمن  آمار  طبق 
شایعترین  جزو  پروستات  سرطان 
به  است  مردان  میان  سرطان ها 
هر  میان  از  امریکا  در  که  طوری 
هفت مرد یک نفر دچار این بیماری 

معتقدند  همچنین  آنها  می شود، 
قند  چاقی،  غربی،  زنذگی  تاثیر  که 
این  به  ابتال  عوامل  مهمترین  از  باال 
بیماری است درنتیجه تغذیه می تواند 
از  پیشگیری  برای  عامل  مهمترین 
شود.  آقایان  در  پروستات  مشکالت 
در این بخش شش ماده غذایی مهم 
در پیشگیری از سرطان پروستات را 

معرفی کرده ایم با ما همراه باشید.
در  پروستات  پناهی:سرطان  فائزه 
و  مثانه  زیر  در  که   پروستاتاست 
انتهایی  دقیقاً جلوی رکتوم )قسمت 
روده بزرگ( قرار گرفته است بیشتر 
رشد  آرام  پروستات  سرطان های 
نسبتاً  رشد  برخی  اما  می کنند، 
سرطانی  سلول های  دارند.  سریعی 
ممکن است از پروستات گسترش و به 
دیگر بخش های بدن برسند، به ویژه 
این  لنفاوی.  گره های  و  استخوان ها 
بیماری ممکن است در آغاز عالئمی 
مراحل  در  اما  ندهد؛  نشان  خود  از 
در  را  مشکالتی  می تواند  پیشرفته تر 
ادرار کردن، خون در ادرار یا درد در 
ناحیه لگن و کمر هنگام ادرار به وجود 
آورد. بهترین روش برای پیشگیری از 
این بیماری، رعایت رژیم های غذایی 
میوه  مصرف  چرب،  کم  کالری،  کم 

هوا هوای بهار است وباده باده ی ناب
به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب

در این پیاله ندانم چه ریختی پیداست
که خوش به جان هم افتاده اند آتش وآب

فرشته ی روی من ای آفتاب صبح بهار
مرا به جامی از این آب آتشین در یاب

به جام هستی ما ای شراب عشق بجوش
به بزم ساده ی ما ای چراغ ماه بتاب

گل امید من امشب شکفته در بر من
بیا ویک نفس ای چشم سرنوشت بخواب

مگر نه خاک ره این خرابه باید شد ؟
بیا که کام بگیریم از این جهان خراب

هیچ کس با قصد قبلی نمی خواهد 
تا گیاهان خانگی اش را نابود کند ولی 
با مراقبت  و محبت های بی جا کمر به 
نابودی گیاهان می زنیم. باغبانی در 
داخل خانه، یعنی نگهداری گیاهان 
و  مصنوعی  هوای  و  آب  یک  در 
گیاه  یک  خریدن  از  بعد  بنابراین 
برگ هایش  ریزش  توقع  آپارتمانی 
که  کاری  باشید.بهترین  داشته  را 
خانه  داخل  گیاهان  برای  می توانید 
درباره  که  است  این  دهید؛  انجام 
اگر  یادبگیرید.  را  آنها  رشد  شرایط 
سعی  حتما  می بینید  مشکلی  یک 
و  شوید  عمیق  آن  به  نسبت  کنید 
برخی  اینجا  کنید.در  اقدام  سریعا 
روش های اشتباه نگهداری از گیاهان 

آپارتمانی را با هم مرور می کنیم:

آبیاری بیش از حد 
اینکه گیاهان آپارتمانی را بیش از 
حد آبیاری کنیم، دقیقا کاری است 
که برای نابود شدن نیاز دارد. آبیاری 
بیش از حد گیاهان آپارتمانی منجر 
به پوسیدگی ریشه ها می شود. اجازه 
شناور  آب  در  گیاهان  که  ندهید 
باشند و به طور خودکار یک برنامه 
آبیاری برای گیاهان را دنبال کنید. 
هر گیاهی آبیاری مخصوص به خود 
را دارد و شما باید این نیاز را بدانید. 

رطوبت کم
حتما دیده اید وقتی رطوبت پوست 
برایش  اتفاقی  نیست چه  کافی  بدن 
می افتد. کمبود رطوبت دقیقا همین 
تاثیر را بر گیاهان خانگی دارد. کمبود 
رطوبت خصوصا در فصل سرما برای 
گیاهان مضر است. چون گرمای داخل 
آپارتمان هوا را خشک می کند و گیاهان 
در سراشیبی خشک شدن می افتند. در 
روزهای زمستان کمی به این فکر کنید 
که گیاهانی که تا پیش از این در فضای 
باز بوده اند، چطور می توانند فصل را با 
شما کنار گرم کننده ها سر کنند! پس 
رطوبت گیاهان را در نظر داشته باشید و 

از رطوبت مورد نیاز آنها نکاهید.

در سایه  قرار دادن گیاهان
گیاهان  برگ های  رنگ  اگر 
آپارتمانی رو به زردی گراییده، باید 
ماهر  آنها  کردن  خراب  در  بگوییم 

طول عمر
براساس مطالعه ای که در مؤسسه ملی 

علوم به چاپ رسید، محققان ادعا کردند که مردان، 
تلومرهای کوتاه تری نسبت به زنان برخوردارند. به اعتقاد 

کروموزوم های  و   DNA بررسی  با  که  انگلیسی  تحقیقاتی  تیم 
333 مرد و زن ۵۴ تا 7۶ ساله، طول تلومرهای افراد را اندازه گرفتند، 

تلومرهای کوتاه متعلق به مردان است. پس از انجام یک سری آزمایشات و 
بررسی سوابق پزشکی افراد، مشخص شد که استرس، یکی از عوامل تأثیرگذار 

بر اندازه تلومر است و مردان بیش از زنان در معرض کارهای استرس زا قرار دارند. 
استرس، با افزایش ضربان قلب و هورمون هیجان در مردان، به DNA آن ها آسیب 
وارد می کند. بررسی ها نشان می دهد که زمان بیشتری طول می کشد تا مردان از 
استرس خارج شوند. عالوه بر استرس روانی، آسیب هایی که بر اثر بیماری های مختلف 
به سلول ها وارد می شود، در کوتاه شدن تلومرها نقش بسزایی دارد. برای مثال تقالی 
بیمار هنگام درد کشیدن، شوک های عصبی و یا قرار گرفتن در معرض برخی سموم از 
جمله دود سیگار، به سلول ها آسیب جدی وارد می کند. به اعتقاد اندرو استپتو، رئیس 
مؤسسه علم امراض مسری و مراقبت های پزشکی دانشگاه لندن، سالمت سلولی، 
سالمت DNA و سالمت روان، سه فاکتور به هم وابسته هستند که در طول عمر 
نقش دارند. تحقیقات ثابت کرده اند که تغییر در سبک زندگی مانند رژیم 

غذایی سالم تر و ورزش بیشتر، می تواند به بازگشت سالمت سلول ها 
افزایش طول تلومرها شود. همچنین  کمک کند و حتی باعث 

و  سبزیجات  مانند  باال  آنتی اکسیدان  دارای  مواد  مصرف 
کنترل استرس به کمک یوگا و مدیتیشن، به کند 

شدن روند آسیب پذیری سلول ها کمک 
می کند.

نشان  برگ ها  پریدگی  رنگ  هستید! 
آنکه  جای  به  دارد.  آفتاب  کمبود  از 
جلوی رشد برگ های سبز را بگیرید 
و در روند سالمت رشد گیاهان خلل 
ایجاد کنید، آنها را در جوار نور قرار 
دهید. بعضی گیاهان کمبود نور را با 
عالئم دیگری نشان می دهند، شاخه ها 
از  کوچکتر  برگ ها  و  می شود  نازک 
به  نسبت  پس  می شود.  معمول  حد 

نور کافی گیاهان حساس باشید.

نور  معرض  در  گرفتن  قرار 
مستقیم و گرما

در  خانگی  گیاهان  دادن  قرار 
گرما  و  خورشید  نور  منبع  نزدیکی 
مانند رادیاتور یا لوله های شوفاژ باعث 
اختالل در روند کار گیاهان می شود. 
این فضاها نیاز به آب را در گیاهان باال 
می برد و با سرعت بسیار زیادی آنها 
را کم آب می کند. پس به وضوح باید 
بد یعنی جایی که  بگوییم که مکان 
در معرض حرارت و نور بسیار شدید 

باشد. اگر انتخاب محدودی برای قرار 
دادن گلدان ها دارید، بدانید که شوفاژ 

و نور مستقیم قاتل گیاهان است.

آبیاری نامناسب و ایجاد نمک
اندازه آب  به گلدان های گیاهان به 
بدهید که خاک را مرطوب کنند و نه 
از آب شود و بخش  پر  اینکه گلدان 
زیادی از آب در داخل گلدان تخلیه 
تا  می شوید  باعث  کار  این  با  شود. 
گلدان  بر  کرده  سولفات  نمک های 
مانع رشد مناسب گیاهان شود. شاید 

ن  کنو تا
شده  متوجه 

از  برخی  که  باشید 
جاهای گلدان سفیدک زده و 

یا پوسته سفیدی بر روی خاک قرار 
گرفته، پس در نتیجه با این نشانه ها 
بهتر است میزان آبی که به گیاهان 
می دهید در حد مرطوب نگه داشتن 

خاک باشد و نه بیشتر .

نادیده گرفتن مشکالت آفات
به  آپارتمانی  گیاهان  در  آفات 
سرعت گسترش پیدا می کند. بررسی 
حفظ  به  منجر  طبیعی  آفات  کردن 
سالمتی گیاهان می شود. شما باید با 
سختکوشی بسیار عالئم آفات گیاهان 
را بررسی کنید و هر بار گیاهان خود 

قرار  بررسی  مورد  جنبه  این  از  را 
شته ها،  عنکبوتی،  کنه های  دهید. 
را  اضافی  جوانه های  و  زدگی  شوره 
می توانید پیدا کنید. اگر به اندازه الزم 
گیاهان خود را وارسی نکنید، ممکن 

است آفات هرگز بهبود پیدا نکنند.

قرار دادن گیاهان در نقاط فشار هوا
قرار دادن گیاهان خانگی در معرض 
تغییر و فشار هوا بخصوص گیاهانی 
به  منجر  هستند،  گرمسیری  که 
را  خراب شدن شان می شود. گیاهان 
در نزدیکی در و پنجره ها قرار ندهید، 
اگر دوست دارید گلدان را کنار پنجره 
بندی  عایق  پنجره ها  باید  بگذارید 
از  یا گرما  باد و سرما  تا  باشند  شده 

درز آنها منتقل نشود.

اندازه نبودن گلدان برای گیاهان
باید  می کنند  رشد  گیاهان  وقتی 
چون  کرد،  عوض  را  آنها  گلدان 
و در  دایره وار رشد می کنند  ریشه ها 
داخل گلدان دور هم می پیچند و مانع 
ایجاد می کنند. محدودیت فضا برای 
گیاهان منجر به خشک شدن ریشه ها 
یکبار  وقت  چند  هر  باید  و  می شود 

نسبت به تغییر گلدان اقدام کنید.

که   است  ورزش  و  سبزیجات  و  ها 
می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت 
بهتر  را  و سرعت هضم  کند. گردش 
کند،باید گفت  معاینه ی ساالنه ی 
پروستات نمی تواند به اندازه ی یک 
خطر  ورزش،  و  سالم  غذایی  رژیم 
دهد. کاهش  را  پروستات  سرطان 

ماده  شش  معرفی  به  ادامه  در  ما 
و  بدن  برای محافظت  غذایی حیاتی 
پیشگیری از این سرطان می پردازیم، 

با ما همراه باشید.
موجود  اکسیدان  قوی ترین 
در  که  است  لیکوپن  طبیعت  در 
می شود،  یافت  وفور  به  گوجه فرنگی 
بروز  از  که  همانقدر  گوجه فرنگی 
سرطان پروستات پیشگیری می کند، 
به همان میزان نیز تومورهای خوش 
خیم و بدخیم را نیز درمان می کند. 
و  شناسی  تغذیه  مجله  تحقیقات 
ویتامین درمانی در تازه ترین تحقیق 
خود اعالم کرد که آقایانی که از گوجه 
آن   به  مربوط  فرآورده های  و  فرنگی 

استفاده می کنند کمتر دچار سرطان 
پروستات می شوند.

حاوی  مقوی  و  غذایی  ماده  این 
ویتامین های بسیار زیادی است این 
ماده می تواند میزان کلسترول خون را 
کاهش دهد و همچنین بیماری های 
قلبی که از عوامل اصلی مرگ آقایان 
بدانید  باید  بکاهد. همچنین  را  است 
پخته  به گوجه  نسبت  افراد  بدن  که 
شده و کبابی واکنش بهتری نسبت به 

خام آن واکنش نشان می دهد.
پژوهشگران آمریکایی کلم بروکلی را 
که به عنوان غذایی با داشتن خاصیت 
ضد سرطان شهرت دارد، به عنوان یک 
عامل بالقوه برای یافتن روش درمانی 
به  کردند.  معرفی  پروستات  سرطان 
گفته ی آنهاترکیبی به نام سولفورافِین 
که به صورت طبیعی در بروکلی یافت 
می شود، به عنوان یک عامل احتمالی 
پیشرفته  پروستات  سرطان  با  مقابله 

معرفی شده است.
مردم  میان  در  دیرباز  از  چای سبز 
آسیا متداول بوده و جرقه مطالعه بر 
تاثیرش در سرطان  این ماده و  روی 
پروستات از همین نکته آغاز شده که 
آمار ابتالی مردان آسیایی به خصوص 
پروستات  به سرطان  مرکزی  آسیای 

نسبت به سایر قاره ها بسیار پایین تر 
بوده است.چای سبز حاوی ترکیبی 
طبیعی به نام اپی گالو کتچین گاالت 
این  حضور  باشد.  می   )EGCG(
آنزیم های ضروری  فعالیت  ترکیب 
برای رشد سرطان را مهار می کند.

حبوبات مانند لوبیا، بادام زمینی و 
عدس حاوی ترکیبات گیاهی فعال 
نام   با  شده ای  شناخته  بیولوژیکی 
ایزوفالوون های هستند که خواص 
مهارکنندگی  اکسیدان ها،  آنتی 
و  توموری  سلول های  گسترش 
بر  را  تستسترون  هورمون  کنترل 
عهده دارتد کمتربودن تستوسترون 
موجود، خطررشد و پیشرفت سرطان 
را کمتر می کند. چون رشد سلول 
محیط  در  پروستات  سرطانی  های 
غنی از تستوسترون سریع تر است.

آنتی  از  منابع سرشار  از  یکی  انار 
مواد  و  ها  ویتامین  ها،  اکسیدان 
معدنی مفید است و دانشمندان میوه 
معجزه گر صدایش میکنند . مصرف 

مقدار کمی آب انار در روز میتواند 
زمان ابتال به سرطان های مختلف را 
کاهش دهد. یک مطالعه نشان داد 
مردانی که آب انار مصرف می کردند 
مدت زمان بیشتری طول کشید تا 
سطح پروتیین  PSA  در خون آنها 
دو برابر شود.  PSA  پروتئینی است 
پروستات  سرطان  وجود  نشانه  که 
است.چربی های اشباع نشده امگا3 
های ضروری  چربی  ,امگا۶از جمله 
بدن هستند که باعث پیشگیری از 
سرطان پروستات می شود.نتایج یک 
است  داده  نشان  سوئدی  پژوهش 
مردانی که به طور مرتب ماهی های 
چرب مصرف می کنند دو برابر کمتر 
ماهیشان کم  که مصرف  افرادی  از 
قرار  بیماری  این  معرض  در  است 
چرب  اسیدهای  این  می گیرند. 
ضدتوموری  و  ضدالتهابی  خواص 
دارندو باید بدانید امگا 3 ها سرعت 
نیز  را  سرطانی  سلول های  رشد 

کاهش می دهد.
باید  مهم،  موارد  این  همه  از  بعد 
این  به  مبتال  اگر  یادآوری شود که 
داروی خاصی  یا  و  بیماری هستید 
مصرف می کنید قبل از تغییر رژیم 
خود حتما باپزشکتان مشورت کنید.

فریدون مشیری

خوراکی های مفید برای درمان سرطان پروستات ۸ شرط نگهداری گیاهان آپارتمانی 
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عذرخواهی آمریکا 
از پخش سرود آلمان نازی در 

مسابقات تنیس هاوائی

فدراسیون  مسئوالن  گفته  به 
 2016 سال  در  تنیس  جهانی 
استفاده  آزمایش  نهصد  و  چهارهزار 
تنیس بازان  از  نیروزا  مواد  از 
موری،  اندی  جمله  از  حرفه ای 
نادال، استن  نواک جاکوویچ، رافائل 
عده ای  و  ویلیامز  سرینا  واورینکا، 
تنیس باز  دختران  و  پسران  از  دیگر 

به عمل آمده است.
مجموع  در  گذشته  سال  در 
و  تست   2684 مرد  تنیس بازان 

4900 آزمایش دوپینگ از تنیس بازان 
در سال 2016

بار   20215 تنیس باز  دختران 
سال  داده اند.  دوپینگ  آزمایش 
گذشته ماریا شاراپوا تنیس باز معروف 
به دلیل مصرف ملدونیوم پانزده ماه 
تنیس  رقابت های  در  شرکت  از 
محروم شد. وی در ماه آوریل آینده 

به میدان باز خواهد گشت.
»سر«  تنیس  گذشته  فصل  در 
اندی موری، نواک جاکوویچ و استن 
آزمایش  بار  هفت  کدام  هر  واورینکا 

استفاده از مواد نیروزا دادند.

اجرای  از  آمریکا  تنیس  فدراسیون 
مسابقات  در  نازی  آلمان  سرود 
در  آمریکا  و  آلمان  میان  »فدکاپ« 

جزیره هاوائی عذرخواهی کرد.
قبل از مسابقه میان آندریا پتکوویچ 
تنیس باز لهستانی تبار آلمان و آلیسون 
ریسک تنیس باز آمریکائی، سرود ملی 
دو کشور نواخته شد، خواننده سرود 
را  این سرود  از  آلمان، مصرعی  ملی 
خواند  همه«  از  برتر  آلمان،  »آلمان، 
که بعد از جنگ جهانی دوم منسوخ 

شده بود.
خاطر  به  آمریکا  تنیس  فدراسیون 
»آلمان،  سرود  این  قدیمی  اجرای 
عذرخواهی  همه«  از  برتر  آلمان، 
کرد. آندریا پتکوویچ بعد از این اتفاق 
گفت: »این بدترین تحقیر و توهین 

نخستین چراغ سبز رهبران ایران و آمریکا به یکدیگر
بهمن   22 مراسم  در  حالیکه  در 
بازار  اسالمی  انقالب  سالگرد 
کردن  خطی  خط  و  توهین  حمله 
بود،  داغ  ترامپ  دونالد  عکس های 
بر  مرگ  خیابانی  نمایش  پشت  در 
تیراندازی  تیم  اعضای  برای  آمریکا 
با  آنها  همراهان  و  ایران  کمان  با 
واشنگتن  در  باال  مقامات  سفارش 
و  شد  صادر  آمریکا  به  ورود  ویزای 
کاروان شانزده نفره ایران روز جمعه 
کشتی گیران  شد،  الس وگاس  عازم 
آمریکایی هم با دریافت ویزای ایران 

در راه کرمانشاه هستند.
ورزش  وزیر  سلطانی فر  مسعود 
دنبال  به  گفت:  اسالمی  جمهوری 
صدور ویزا برای تیم تیراندازی ایران 
به منظور سفر به مسابقات بین المللی 
الس وگاس فدراسیون جهانی کشتی 
برای حضور  به ما گفت؛  نیز  »فیال« 
مسابقات  در  آمریکا  کشتی گیران 
باز  را  خود  دروازه های  کرمانشاه  

کنید و این اتفاق افتاد. 
خارجه  وزارت  این  از  پیش 
بود  کرده  اعالم  اسالمي  جمهوری 
روادید  آمریکایی  کشتی گیران  به 
دستور  وتوی  از  پس  اما  نمي دهد، 
ترامپ برای عدم صدور ویزا به اتباع 

از سوی  ایران  جمله  از  کشور  هفت 
دادستان های ایاالت مختلف، مشکل 
و  شد  حل  ایران  تیراندازان  ویزای 

ایران هم به آمریکایی ها روادید داد.
در  آمریکا  ملی  تیم  کشتی گیران 

مسابقات کرمانشاه عبارتند از:

ـ  راموس  آنتونی  کیلوگرم   57
تاشون گارت

61 کیلوگرم جیسون نیس
65 کیلوگرم فرانک مولینارو

تیم کشتی آمریکا وارد کرمانشاه شد

روز  آمریکا  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
مسابقات  در  شرکت  برای  دوشنبه 
محل  کرمانشاه  وارد  کشتی  جهانی 

برگذاری این رقابت ها شد. 
هشت  از  یکی  آمریکا  کشتی  تیم 
تورنمنت  این  در  شرکت کننده  تیم 
است، اما بعد از حمالت دونالد ترامپ 
تروریست  و  آمریکا  جمهور  رئیس 
اسالمی  جمهوری  رژیم  خواندن 

به  کرد  اعالم  ایران  وزارت خارجه 
نمی دهد  ویزا  آمریکائی  ورزشکاران 
ایالت  قاضی  رأی  اعالم  از  پس  ولی 
ورود  ممنوعیت  ولغو  واشنگتن 
جمله  از  مسلمان  کشور  هفت  اتباع 
جمهوری  متحده،  ایالت  به  ایران 
اسالمی اعالم کرد برای کشتی گیران 
در  می کند.  صادر  ویزا  آمریکائی 
همین حال برای شانزده نفر اعضای 

اروپائی  خیلی  =ایرانی ها   
هستند

ملی  تیم  بازیکن  وستفال  دیرک 
والیبال آلمان و تیم والیبال شهرداری 
تبریز به یک روزنامه آلمانی گفته است 
در ایران مجبور است توضیح بدهد که 
طرفدار آدولف هیتلر صدراعظم منفور 
آلمان نیست. او از اینکه برخی افراد 
نمی دانند  قاتل  را  هیتلر  سواد  کم 

تعجب کرده است.
متر   2 با  که  وستفال  دیرک 
قدترین  بلند  از  سانتیمتر   3 و 
والیبالیست های دنیا است اضافه کرده 
که بازیکنان لیگ برتر والیبال در ایران 
سالی تا 400 هزار دالر درآمد دارند 
به طوریکه 6 بازیکن میلیونر در تیمی 
دارند.  حضور  می کنم  بازی  من  که 
اشاره  آن  به  وی  که  جالبی  نکات  از 
کرده این است که وقتی هواپیما وارد 
خانم ها  می شود  ایران  هوائی  حریم 
روسری های خود را بر سر می گذارند.

بازیکن آلمانی تیم والیبال شهرداری تبریز:
وقتی هواپیما وارد فضای ایران می شود خانم ها 

روسری خود را سر می کنند

دارنده  گرین  جیمز  کیلوگرم   70
مدال برنز جهان و جردن الیور دارنده 

مدال برنز جوانان جهان
قهرمان  باروز  جردن  کیلوگرم   74
جهان و المپیک ، الکس دریز دارنده 

مدال نقره جوانان جهان
86 کیلوگرم ریچارد بیری

97 کیلوگرم کایل اسنایدر قهرمان 
جهان و المپیک

نیک  و  ری  زاج  کیلوگرم   125
گویادوفسکی

از  نیز  ایران  کمان  با  تیراندازی  تیم 
به  شد.  صادر  روادید  آمریکا  سوی 
کشور  دو  ورزشکاران  ترتیب  این 
الس وگاس  تیراندازی  مسابقات  در 
و  یافتند  حضور  کرمانشاه  کشتی  و 
آمده  پیش  خصومت آمیز  بحث های 
روزهای  در  واشنگتن  و  تهران  میان 
پایان  به  خوشی  و  خوبی  به  اخیر 

رسید.    

تهدید فدراسیون جهانی والیبال کارساز شد:
خانم ها مسابقات بین المللی والیبال ساحلی در 

ایران را تماشا می کنند
والیبال  بین المللی  مسابقه های 
ساحلی با همکاری فدراسیون والیبال 
جزیره  در  »اف.آی.وی.بی«  جهای 
نکته  است.  برگذاری  حال  در  کیش 
تیم  حضور  تورنمنت  این  در  جالب 

ملی والیبال ساحلی آمریکا است.
شرایط  والیبال  جهانی  فدراسیون 
ایران  در  را  رقابت ها  این  برگذاری 
حضور بانوان در محل مسابقات دانسته 
ممنوعیت  برای  زمزمه هائی  اما  بود 
ورود خانم ها به محل مسابقه به گوش 
می رسید ولی نماینده فیبا که بر این 
در  کرد  تهدید  دارد  نظارت  بازی ها 
خانم ها  حضور  از  جلوگیری  صورت 
لغو  بازی ها   انجام  مسابقه،  محل  در 

خواهد شد.
والیبال  مسئول  غفوری  کسری 
ایران  والیبال  فدراسیون  ساحلی 
به  توجه  با  گفت:  خبرنگاران  به 
نشست  چند  از  بعد  مسأله  این 
کیش،  آزاد  مناطق  مدیرکل  با 
منطقه،  انتظامی  نیروی  فرمانده 
و  ساحلی  والیبال  کمیته  رئیس 
فدراسیون  رسانه های  کمیته  رئیس 

به  خانم ها  ورود  والیبال  جهانی 
آزاد شد و  برگذاری مسابقات  محل 

تصمیم قبلی لغو گردید.
در  تیم  هشت  رقابت ها  این  در 
جدول مقدماتی و بیست و چهار تیم 
در جدول اصلی حضور دارد. نتایج دور 
کیش  بین المللی  تورنمنت  مقدماتی 

چنین است:

روسیه 2 مجارستان صفر
اتریس 2 ایران صفر

استرالیا 3 ایران 2
ایران 2 سوئیس صفر
فرانسه 2 هلند صفر

آلمان 2 جمهوری چک یک
هلند 2 آمریکا یک

روسیه 2 ایتالیا صفر

بود که تا به حال برای من روی داده 
است.« 

مسابقات فدکاپ بزرگترین مسابقات 
است. 99  زنان  تنیس  تیمی  جهانی 
تیم از سراسر جهان در این رقابت ها 

شرکت کرده اند.
بار  اولین  آلمان«،  سرود »سرزمین 
دوران  در  میالدی   1920 دهه  در 
جمهوری وایمار به عنوان سرود ملی 

آلمان انتخاب شد.
دوم،  جهانی  جنگ  پایان  از  بعد 
عبارت  جمله  از  آن  از  بخش هائی 
حذف  همه«  از  برتر  آلمان،  »آلمان، 
شد و فقط بند سوم آن که با عبارت 
شروع  آزادی«  و  عدالت  »اتحاد، 
به  قبلی  آهنگ  همان  با  می شود، 

عنوان سرود ملی آلمان باقی ماند.

وی افزوده: موضوع عجیب دیگر این 
است که خانم ها اجازه ندارند مسابقات 
هم  مردها  و  کنند  تماشا  را  مردان 
دخترها  مسابقه  محل  به  نمی توانند 

بروند و این در حالی است که ایرانی ها 
خیلی اروپائی فکر و رفتار می کنند و 
دوست دارند رابطه نزدیک و مستقیم 

با اروپا داشته باشند.

ایران  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
در  خود  دیدار  نخستین  در 
 2017 جهانی  جام  مسابقات 
را  ترکیه  کشتی  تیم  کرمانشاه 
آذربایجان  تیم  داد،  شکست 
نمود.  مغلوب  را  روسیه  تیم  هم 
کشتی گیران  رقابت های  نتیجه 
است: چنین  ترکیه  و  ایران 

ـ   6 رحیمی  کیلوگرم: حسن   57 
سزار شکوگول صفر

بهنام احسان پور 7 ـ  61 کیلوگرم: 
چنگیز اردوغان 5

65 کیلوگرم: میثم نصیری 5 ـ صفا 

آکسوری 2
70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی 

4 ـ یاکوپ گور صفر
74 کیلوگرم: پیمان یاراحمدی 12 

ـ اسالم کیلیچ 12
ـ   11 یزدانی  حسن  کیلوگرم:   86

سردار بوکه یک
ـ   10 محمدی  امیر  کیلوگرم:   97

فاروک آکویان صفر
125 کیلوگرم: کمیل قاسمی 10 ـ 

سلیم ارکان صفر
رقیب بعدی ایران تیم ملی کشتی 

هند است. 

مسابقات جام جهانی کشتی ـ کرمانشاه
پیروزی ایران بر ترکیه

رئیس  اینفانتینو  جیانی 
»فیفا«  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
 2026 جهانی  جام  است  گفته 
برگذار  کشور  چند  در  احتماال 
تصمیم  این  دالیل  از  می شود. 
هزینه  از  جلوگیری  می تواند 
شانس  و  کشور  یک  برای  سنگین 
برای  ورزشگاه  در  بازی ها  تماشای 

باشد. کشورها  دیگر  مردم 
مورد  در  همچنین  اینفانتینو 
سوی  از  است  ممکن  که  مسائلی 
مسابقه های  در  روسی  تماشاگران 

بیاید  پیش  مسکو  جهانی  جام 
در  نگرانی  هیچگونه  گفته؛  نیز 
روسیه  تیم  هواداران  تهدید  مورد 
ندارد،  مسابقات  زدن  هم  بر  برای 
درگیری های   2016 سال  در 
و  روسی  تماشاچیان  میان  شدید 
فرانسه  مارسی  شهر  در  انگلیسی 
تیم  هواداران  از  یکی  افتاد  اتفاق 
است  گفته  خبرنگاران  به  روسیه 
تیم  هواداران  بین  رویاروئی  قطعا 
خواهد  رخ  رقیب  تیم های  با  ما 

داد.

برگذاری جام جهانی 2026 در چند 
کشور
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به  زدن  قدم  برای  که  شخصی 
در  نورفولک  منطقه  در  دریا  ساحل 
بود بسته های  رفته  انگلستان  جنوب 
حرکت  در  آب  روی  که  همشکلی 
با پلیس تماس گرفت  او  بودند دید. 
ساحل  به  را  بسته ها  مأموران  وقتی 
شدند  متوجه  کارشناسان  آوردند 

محتوای بسته ها کوکائین است.
پلیس دو فرضیه را علت سرگردان 
بودن کوکائین ها روی آب در ساحل 

انگلیس مطرح می کند:
 یکی آنکه قاچاقچیان طبق قراری 
خود  مشتریان  یا  همدستان  با  که 
گذاشته بودند بسته های کوکائین را 
قرار  که  کسانی  تا  ریختند  دریا  به 
خود  با  و  کنند  جمع  را  آنها  بوده 

365 کیلو کوکائین سرگردان روی آب

هفته  این  مشهد  شهر  در  مادری 
و  ساله   8 دختر  کردن  خفه  از  پس 
پسر 4 ساله خود به قصد خودکشی 
کرد.  قطع  چاقو  با  را  دستش  رگ 
برای  جنایت  این  شروع  از  قبل  او 
و  خود  که  فرستاد  پیام  خواهرش 
نگران  خواهر  می کشم.  را  فرزندانم 
حادثه  از  بعد  ساعتی  وحشت زده  و 
پیام را دریافت کرد، او به سرعت به 
به  هنگامی  اما  شتافت  راضیه  منزل 
بود،  دیر شده  که خیلی  رسید  آنجا 
دو خواهرزاده اش جان باخته بودند و 
راضیه نیز به سختی نفس می کشید.

پلیس  به  بیمارستان  در  راضیه   
گفت از شوهر اولم جدا شده بودم و 
با همسر دومم هم زندگی غم انگیزی 
بودم  افسردگی  دچار  سخت  داشتم 
هم  دومم  شوهر  از  داشتم  تصمیم 
او مخالفت می کرد.  اما  بگیرم  طالق 

مادر مشهدی دو فرزندش را خفه کرد،رگ دست 
خود را برید

با  نبود  خانه  در  همسرم  که  دیشب 
خوابیدیم،  و  خوردیم  شام  بچه ها 
ساعت یک بامداد بیدار شدم نمی دانم 
چه شد که تصمیم به کشتن بچه ها 

گرفتم بعد از خفه کردن آنها با چاقو 
ناگهان  اما  چند ضربه به خودم زدم 
داده  نشان  بررسی ها  شدم.  پشیمان 

راضیه سابقه بیماری روانی ندارد. 

دو دختر 22 ساله حرفه ای ترین 
سارقین جواهر در ایران

جراحی در اصفهان مرتکب اشتباهی 
دختری  است،  جبران ناپذیر  که  شد 
به  شکم  کیست  آوردن  بیرون  برای 
زایمان  و  زنان  متخصص  وسیله یک 
او  گرفت.  قرار  جراحی  عمل  تحت 
پایان عمل به هوش  هنگامی که در 
آمد متوجه شد جراح تنها کلیه وی را 

از بدنش خارج کرده است.
به گفته وکیل این دختر متخصص 
را که  بیمار  تنها کلیه  زایمان  زنان و 
در قسمت لگن او قرار داشت در بدن 
وی خارج کرده. مسئوالن بیمارستان 
به خانواده دختر گفته اند جراح دیگری 
که هنگام عمل به پزشک اصلی بیمار 
از بدنش  کمک می کرده کلیه وی را 
بیرون آورده است. به گفته وکیل دختر 
بد شانس مسئوالن وزارت بهداشت و 
دانشگاه اصفهان هنوز واکنشی به این 
این  دنبال  نداده اند.به  نشان  حادثه 

فاجعه پزشکی در اصفهان
جراح، کلیه بیمار را به اشتباه از بدنش خارج کرد

45 هزار نفر از فارغ التحصیالن 
دانشگاه ایران به خارج می روند

مدیرکل وزارت علوم گفته است در 
حال حاضر بین 40 تا 45 هزار فارغ 
التحصیالن دانشگاه های دولتی ایران 
و  ترجمه مدارک تحصیلی  دنبال  به 
سفر  برای  الزم  مقدمات  دیگر  تهیه 
به خارج و ادامه تحصیل در آمریکا و 

کشورهای اروپائی هستند.

او اضافه کرد اکثر فارغ التحصیالنی 
به  مدارک  ترجمه  برای  که 
در  می کنند  مراجعه  علوم  وزارت 
دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی 
و  علم  امیرکبیر،  صنعتی  اصفهان، 
تحصیل  مشهد  فردوسی  و  صنعت 

کرده اند.

بی توجهی  از  که  آموزگاری 
خود  شاگردان  از  یکی  امیرحسین 
در دبستان شهرستان رودبار از توابع 
مداد  بود  عصبانی شده  کرمان  شهر 
از  را  نخوان  درس  شاگرد  تیز  نوک 
روی کتابچه او برداشت و محکم به 
سرش کوبید، مداد ده سانت در سر 

امیرحسین فرو رفت.
مسئوالن  از  یکی  همراه  آموزگار 
درمانگاه  به  را  خود  شاگرد  مدرسه 
شهر برد اما به او گفتند در اینجا جراح 
نداریم که مداد را از سر او خارج کند 
بیمارستان مجهزی  این کار در  باید 
انجام شود. امیرحسین را در حالیکه 
شهرستان  به  بود  سرش  در  مداد 
از  پس  پزشکان  و  بردند  کهنوج 
را  مداد خون آلوده  او  کردن  بیهوش 
بیرون آوردند و با ده بخیه جای عمل 

را دوختند.
از  شدت  به  که  امیرحسین  معلم 

جراح مدادی را که معلم ده سانت در سر 
دانش آموز فرو کرده بود، بیرون آورد

موفق ترین  تهران  پلیس  گفته  به 
یکسال  در  طالفروشی ها  دزدان 
که  ساله هستند  دختر 22  دو  اخیر 
ابداع  سرقت  در  تازه ای  روش های 
کرده اند. آنها سالح های مختلف دارند 
برای ترساندن جواهر  به سهولت  که 
آنها  از  ماجرا  شاهدان  و  فروش ها 

استفاده می کنند.
را  آنها  نام  این دو دختر که پلیس 
چاالک اند،  و  فرز  بسیار  نکرده  اعالم 
و  می شناسند  خوب  را  طال  آلیاژ 
سریع تصمیم می گیرند و سریع عمل 
می کنند، آنها با کمک دو دوست پسر 
هم  ثروتمندان  خانه  از  بارها  خود 

دزدی کرده اند.

کار خود ترسیده بود گفت؛ وی پسر 
بازیگوشی است و اهل درس و مشق 
آقا معلم همراه همسرش که  نیست 
او نیز آموزگار است چند بار به دیدن 
مسئوالن  رفتند.  گوش  بازی  شاگرد 

روزی  آموزگار  این  گفتند  مدرسه 
تا  خانه  فاصله  کیلومتر  چهارصد 
می کند.  طی  را  عکس  بر  و  مدرسه 
شکایت  معلم  از  امیرحسین  خانواده 

کرده اند.

عنوان  به  که  ترتیب  این  به 
ماساژدهنده به خانه آنها می روند و در 
منزل و آپارتمان را باز می گذارند، دو 
پسر همدست آنها وارد خانه می شوند، 
چهار نفری با بستن دست و پای اهالی 
خانه جواهرات آنها را با خود می برند.  

به  است  ممکن  آنکه  یا  و  ببرند 
تحت  باشد  رسیده  خبر  افراد  این 

تعقیب هستند لذا بسته ها را به دریا 
ریخته اند.

ساالنه نزدیک به سه هزار کودک در تصادف 
اتومبیل کشته می شوند

رئیس پلیس راه جمهوری اسالمی 
صندلی  اتومبیل ها  اگر  می گوید 
مخصوص کودک داشته باشند ساالنه 
60 تا 70 درصد از مرگ کودکان در 

تصادف اتومبیل کاهش می یابد.
پیشنهاد  کرده  اضافه  مهری  تقی   
در  کودک  صندلی  داشتن  کرده ایم 
گفته  به  شود.  اجباری  اتومبیل ها 
نفر  هزار   18 به  نزدیک  ساالنه  وی 
کشته  ایران  در  جاده  تصادفات  در 
حوادث  که  طوری  به  می شوند، 
قلبی  بیماری های  از  بعد  جاده ای 
و  مرگ  علت  سومین  سرطان  و 
شده  یادآور  وی  است.  ایران  در  میر 
ساالنه نزدیک به سه هزار کودک در 
تصادف اتومبیل جان خود را از دست 
در  نوروزی  تعطیالت   در  می دهند. 

پنج سال اخیر بیش از 5 هزار و 700 
نفر در حوادث رانندگی جان خود را 
رئیس  نایب  داده اند.یساقی  دست  از 
هیأت مدیره ستاد دیه در جمهوری 

اسالمی گفته است: از ابتدای انقالب 
در سال 1357 تا کنون بیش از 800 
تصادفات  در  را  خود  جان  نفر  هزار 

اتومبیل در ایران از دست داده اند.

اصفهان  پزشکی  نظام  رئیس  اتفاق 
در  دختر  این  کلیه  دو  هر  گفت؛ 
این  و  داشته  قرار  او  لگن  در  هاله ای 

رده بندی  »کاتو«  موسسه 
فالکت  نظر  از  را  جهان  کشورهای 
مانند هر سال منتشر کرده است. در 
این فهرست میزان فالکت، 59 کشور 
کشور  این 59  میان  در  اعالم شده. 
به  اسالمی  جمهوری  که  ونزوئال 
خصوص در دوران ریاست جمهوری 
احمدی نژاد روابط بسیار صمیمانه ای 
با  داشت  آن  جمهوری  رئیس  با 
رأس  در   79/4 معادل  شاخصی 
است.  گرفته  قرار  جهان  کشورهای 
شاخصی  با  ایران  رده بندی  این  در 
معادل 61/6 درصد رتبه دوم فالکت 
جهان را به خود اختصاص داده است 
و در واقع پس از ونزوئال مفلوک ترین 

کشور دنیا است.  
فالکت  علت  »کاتو«  کارشناسان 
دانسته اند.  وام ها  بهره  نرخ  را  ایران 
نیز  اقتصادی  تحلیل گران  برخی 
دلیل  را  کشور  دو  این  در  باال  تورم 
از  پس  کرده اند.  ذکر  آنها  فالکت 

ایران دومین کشور مفلوک جهان

ایران و ونزوئال کشورهای صربستان، 
اسپانیا،  مصر،  جامایکا،  آرژانتین، 
مفلوک ترین  جنوبی  آفریقای 
اما  و  هستند،  دنیا  کشورهای 

کشورهائی که بهترین موقعیت را از 
نظر شاخص فالکت دارند عبارتند از: 
و  سنگاپور  تایوان،  ازبکستان،  ژاپن، 

کره جنوبی.

پنجمین مورد قرار گرفتن کلیه ها در 
چنین وضعی در جهان است اما به هر 

حال موضوع در دست بررسی است.

یکی از صرافی های خیابان فردوسی 
مورد  هفته  این  پنجشنبه  روز  تهران 
حمله دزدان مسلح قرار گرفت. خیابان 
شناخته   دور  سال های  از  فردوسی 
شده ترین مرکز معامالت ارزی در ایران 
بوده است. در سال های پس از انقالب 
اسالمی به ویژه به دنبال تحریم های 
مالی و بانکی و قطع رابطه بانک های 
فعالیت  ایران،  بانک های  با  خارجی 
صرافان به خصوص ارزفروشان بزرگ 

از همیشه داغ تر بوده است.
حمله روز پنجشنبه به یک صرافی 
حوادثی  معدود  از  منطقه  این  در 
این  در  سال ها  این  در  این دست  از 
در  است.  بوده  اقتصادی  فعال  بخش 
شلیک  از  بعد  سارقین  حادثه  این 
چند تیر هوائی پای مرد صراف را نیز 
هدف قرار دادند و پس از ربودن مقدار 
زیادی ارزهای مختلف متواری شدند.

حمله دزدان 
مسلح به یک 

صرافی در 
خیابان فردوسی

قتل های  درباره  شنیدن  و  خواندن 
مردم  برای  انقالب  از  بعد  خانوادگی 
اینگونه  چون  شده  عادی  ایران  در 
حوادث تقریبا هر روز رخ می دهد. زن 
و شوهر یکدیگر را می کشند، مادر و 
پدر فرزندان خود را به قتل می رسانند، 
برادر و خواهر به هم شلیک می کنند یا 
با سالح سرد به جان یکدیگر می افتند. 
و  وب سایت  در  غالبا  خبرها  نوع  این 
روزنامه پی.دی.اف کیهان لندن منتشر 
در  هفته  این  چهارشنبه  می شود.روز 
با  را  خود  برادر  پسری  خرم آباد  شهر 
شلیک گلوله از پای درآورد و پس از این 
جنایت فرار کرد، اما پلیس ساعتی بعد 
قاتل را به دام انداخت. تحقیقات درباره 
دارد. ادامه  قاتل  از  ماجرا  این  انگیزه 

پسری برادرش 
را کشت
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گونه های  به  را  بشری  جامعه های 
فراوان بخش کرده اند: توانگر و بینوا، 
و  سنتی  مانده،  واپس  و  پیشرفته 
نیز هست  دیگر  گونه  یک   مدرن... 
می خورد.  ما  ملی  به »وضعیت«  که 
یا  بزرگ  مسائل  که  جامعه هائی  

بسیار بزرگ دارند و آنها که گذشته از 
مسائل، گرهگاه دارند. ما در ایران یک 
گره تاریخی داریم که سیاست ما را 
در پیچیده است و تا آن را نگشائیم به 
جامعه هائی که تنها دارای مسائل بزرگ 
و بسیار بزرگ هستند  نخواهیم رسید. 
ایران در ارتباط و در  برابر اسالم، گره 
تاریخی ماست که در صد ساله گذشته 
ساله  این صد  در  است.  شده  کورتر 
ایران، هم یک جامه سیاسی، به معنی 
افکار عمومی و نهاد های مدرن پیدا 
کرد، و هم درجه ای از خودآگاهی ملی 
که با دولت ملت های نوین پهلو می زند، 
و هم به تب پیشرفت و امروزی شدن 
این پدیده ها دوگانگی   افتاد. هر سه 
عنصر ایرانی و اسالمی را برجسته تر  
و همزیستی نا آسوده آنان را دشوارتر 
ساخته است. »اسالم ناب محمدی« نه 
افکار عمومی و نهاد های مدرن مستقل 
از مذهب را تحمل می کند؛ نه نیازی 
به خودآگاهی ملی و دولت ملت دارد؛ 
و نه به پیشرفت و امروزی شدن جز 
ـ  ـ علوم و فنونـ  در زمینه های مادیـ 
تا جائی که کاری به باورهای مذهبی 

نداشته باشد.    
در یک جامعه عرفیگرا که دست 
دین در شکل دادن به فرایند سیاسی 
گشاده نیست یا اگر هست نا مستقیم 
است چنین گرهگاهی پیش نمی آید. 
شیعه  )مذهب  دین  به  ایران  در  اما 
در روایت آخوندی آن با چاه بی بن 
گشودگی  و  تحریف ها،  و  تأویل ها 
نامحدود بر خرافات( نقشی مستقیم و 
هر روزه در سیاست داده شده است. در 
کشورهای اسالمی دیگر نیز دین یک 
عامل بزرگ و گاه تعیین کننده سیاسی 
است. ولی در هیچ کدام آنها پایگان 
در دست  را  کارها  مذهبی سررشته 
ندارد و از آن مهمتر، چنین دوگانگی 
تاریخی میان ملت و مذهب نیست. در 
ایران گذشته از تسلط مذهب بر روان 
سیاست  و  حکومت  ایرانیان،  بیشتر 
نیز در خدمت آن است. در صد سال 
گذشته تنها بیست سالی در نخستین 
سالهای انقالب مشروطه و در پادشاهی 
رضا شاه چنین نبوده است. در دورانی 
هم که نظام سیاسی عمال عرفیگرا بود 
یا جرأت اعالم و نهادینه کردن ش را 
نمی داشت یا با آخوندپروری از تأثیرش 

می کاست.
کار ما از همه جامعه های با اکثریت 
بزرگ مسلمانان دشوارتر است. مذهبی 
ساعت  هر  در  بی شمارانی  برای  که 
زندگانی شان، تا )آرزوی( برطرف کردن 
مشکالت روزانه زندگی، حضور دارد 
برای  برای بی شماران دیگری، حتی 

نخستین،  گروه  آن  خود  در  کسانی 
یادآور  و  تحمیلی  و  بیگانه  پدیده ای 
زوال شکوه ملی است. دیگران هرگز 
اسالم  به  دالنه ای  دو  رویکرد  چنین 
اجتماعی  پیشرفت های  نداشته اند. 
بر  آنها  میان  در  گذشته  ساله  صد 

خالف جامعه ایرانی به جوش خوردن 
اصلی  عنصر  به عنوان  دین  بیشتر 
ملیت کمک کرده است. آنها مشکل 
آشتی دادن دین با مدرنیته را دارند 
و به سبب برتری پرسش ناپذیر عنصر 
دینی، عموماً به کژراهه آشتی دادن 
مدرنیته با دین افتاده اند. ولی دست 
و  ملیت  با  دین  دادن  آشتی  از  کم 
تاریخ خود بی نیازند. گذشته های پیش 
از اسالم این جامعه ها در سرتاسر خاور 
میانه عربی، نظام حکومتی و جهان 
بینی فرمانروا را تهدید نمی کند و از 
نمی شود.  سپرده  ویرانی  به  رو  این 
یادگارهای  به  و  است  عرب  مصری 
گذشته بزرگ ش بیش از جاذبه های 
می باید  که  نمی نگرد  جهانگردی 

نگه داشت و به دیگران نشان داد. 
بر اینهمه می باید پدیده باورنکردنی 
خمیرمایه  به عنوان  خرافات  رشد 
زندگی شخصی و اجتماعی، و اکنون 
افزود.  نیز  را  ایرانی  جامعه  سیاسی، 
مذهب به روایت آخوندی از همان آغاز 
بیرون  و  گام،  هر  در  معجزه  با  خود 
از  اخالقیات  و  منطق  و  خرد  بردن 
گفتمان دینی سر و کار داشته است. 
آخوندهای زمان به تندی خاندان را 
که از آن خودشان  بود از خود پیامبر 
داشت  تعلق  مسلمانان  همه  به  که 
باالتر بردند، چندانکه سوگند خوردن 
و یاری خواستن هر لحظه از خاندان، 
خود او را از یادها برد. عصمت )خطا 
)نیاموخته  لدنی  علم  یا  ناپذیری( 
به  حتی  که  آموختن(  از  بی نیاز  و 
کودکان پنج شش ساله نسبت داده 
شد پی سنگ corner stone های 
مذهب به روایت آخوندی بوده است 
و با چنین دستاویزهائی سلسله را تا 
باورهای  این  اکنون  کشانده اند.  چاه 
سیاستگران  دستهای  در  گریز  خرد 
آسانی  و  به ارزانی  چنان  جمکرانی 
هزینه می شود )تا امضای امام زمان 
اداره  و  انتخاباتی  فهرست  پای  در 
جمهوری  رئیس  رسوای  سخنرانی 
می توان  که  جمکران(   چاه  بن  از 
در  را  پارادایم  دگرگونی  یک  انتظار 
سطح های پائین تر جامعه نیز داشت. 
واپس مانده ترین ذهن ها نیز درجه ای 

از ابتذال را درک می کنند.   
* * *

گره ایران و اسالم را چنانکه اشاره 
شد همه جا در فرهنگ و سیاست ما 
می توان نشان داد. امروز با بحران بزرگی 
که درگیرش هستیم انگشت نهادن بر 
نشان  بهتر  آن  جلوه های  از  یکی 
می دهد که مشکل تا کجاها می رسد. 
ایران غیر از اسالم از بیست و شش 

سده پیش دوست اسرائیل و یهودیان 
بوده است و از دوستی آنان برخوردار 
شده است. ساسانیان در رویاروئی شان 
با رم هر جا اسباب ش فراهم بوده دست 
در دست  یهودیان فلسطین داشته اند. 
دیپلمات های  جهانی  دوم  جنگ  در 

ایرانی توانستند گروه هائی از یهودیان 
اروپا را از هولوکاست نجات دهند و 
»گناه«  این  به  احتماال  آنها  از  یکی 
سال ها بعد پس از انقالب اسالمی در 
ایتالیا ربوده و کشته شد. در »مدینه 
النبی« که نمونه جامعه مدنی خاتمی 
است، قبیله یهودی بنو قریظه از عوامل 
شاهنشاهی ساسانی سالح گرفته بودند 
و مسلمانان پس از کشتار جمعی آنان 
و یکدست کردن جامعه مدنی، با آن 
)پادشاهی  شدند.  مجهزتر  سالح ها 
زیر  عربستان  جزیره  شبه  در  حیره 
حمایت ساسانیان بود(. پس از کودتای 
نخستین عراق یهودیان عراقی دسته 
به  آنجا  از  و  آمدند  ایران  به  جمعی 
و خانواده هائی  رفتند  امن  کرانه های 
هم در ایران ماندند. در جنگ ایران و 
عراق اسرائیل به سپاهیان ایران سالح 
و لوازم یدکی حیاتی داد و با ویران 
بمب  از  را  ایران  »ازیراک«  کردن 
از  اتمی صدام حسین رهانید. پیش 
دو  هفتاد  و  دهه های شصت  در  آن 
کشور سودمندترین مناسبات بازرگانی 
داشتند و کارشناسان اسرائیلی در کار 
آبیاری  و  کشاورزی  کردن  دگرگون 
می یافت  ادامه  اگر  که  بودند  ایران 
زندگی میلیون ها ایرانی را بهتر می کرد.

در همه این تاریخ دراز هیچ تنش 
میان  کشاکش،  انگیزه  هیچ  جدی، 
نبوده  یهودیان  و  اسرائیل  و  ایران 
ـ تحریکات ضد یهود گاهگاهی  استـ 
آخوندها در دوره های ناتوانی حکومت 
به کنار. هنوز هم اسرائیل هیچ ادعا یا 
دشمنی با ایران ندارد. نه خلیج فارس 
را با هزینه ده ها و صدها میلیون خلیج 
ریحان  ابو  تا  و  می شناساند  عربی 
بیرونی را عرب جا می زند، نه برنامه 
تلویزیونی ضد ایران راه می اندازد، نه 
هر روز ادعای جزیره های تنگه هرمز 
را می کند، نه سرمایه های ما را به خود 
می کشد و میدان گاز طبیعی ما را به 
اما همین کشوری که  تاراج می برد. 
وقتی پای ایران در میان می بود متحد 
غیر رسمی ولی پا برجای ما شمرده 
می شد اکنون که ایران به اسالم تعبیر 
آخوندی باخته است در اندیشه حمله 

دفاعی و پیشگیرانه به ایران می افتد.
ایرانی،  شیعیان  غیر  با  رفتار  از   
سیاست  و  فرهنگی  سیاست های  تا 
خارجی، از دشمنی با گذشته بزرگ 
آینده،  بزرگی  به  بی اعتنائی  تا  ایران 
با  جا  همه  ملت  یک  به عنوان  ما 
میان  ایران،  و  اسالم  میان  کشاکش 
همواره  و  روبروئیم  مذهبی،  با  ملی 
روبرو بوده ایم. نه ایران را می توانیم فدا 

کنیم نه اسالم را دور اندازیم.    

داریوش همایون  روزنامه نگاری برجسته،
و  نوجو،  و  جستجوگر  نظریه پردازی 
میهن دوست  و  ملی گرا  سیاستمداری 
بود که بر نقش موثر ایران در مناسبات 

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 3۰ 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب 5۷ 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸9 ، ژنو(

گرهگاه ایرانی- اسالمی
کیهان لندن شماره 1222 -14 شهریور ماه 1۳۸۷

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۷(

ی  جّد ت  ال مقا ز  ا بخشی 
»صوراسرافیل« را میرزا علی اکبرخان 
قزوینی با امضای ع.ا. دهخدا می نوشت 
عنوان  زیر  او  طنزآمیز  مقاالت  اما 
با امضای »دخو«  »چرند و پرند« و 
و  می گشت  به دست  دست  که  بود 

مشتاقان بسیار داشت.
فرزند  دهخدا،  خان  اکبر  علی 
شمسی   1285 به سال  خانباباخان، 
متولد شد و در هشتم اسفند 1336 
از جهان به جنان رخت کشید. »دخو« 
مخفف دهخداست که مردم قزوین در 

زبان محاوره به کار می برند.
شادروان سعید نفیسی در خاطرات 
مدرسه  در  تحصیل  دوران  از  خود 
»علمیه« می نویسد  که نخستین بار، 
روزنامۀ صوراسرافیل را در دست یکی 
از شاگردان دیده و پنهانی یک شماره 
از آن خریده است: »پدرم هر روز یک 
توجیبی می داد که  ما پول  به  قران 

در راه یا در مدرسه تنّقلی خواستیم، 
بخریم. آن روز هنوز آن سّکه یک قرانی 
نقره را خرج نکرده بودم. در بازگشت 
از مدرسه، از دور پسرک کاله نمدی 
را دیدم که یک دسته کاغذ چاپ شده 
زیر بغل داشت و گاهی مردم راهگذر 
روزنامه ای  و  می دادند  او  به  پولی 

می خریدند.
به آن پسرک رسیدم. آن سکۀ یک 
قرانی را در دستش گذاشتم و آهسته 
به گوشش گفتم صوراسرافیل. او هم 
یک شماره از آنچه در دست آن شاگرد 
مدرسه خودمان دیده بودم به من داد. 
آن را با سرعت عجیبی زیر آستر جامۀ 
خود پنهان کردم. وارد خانه که شدم 
آن را در جایی پنهان کردم و تا شب 
جرأت  نکردند  غفلت  من  از  و  نشد 
بیاورم. سرانجام  نکردم آن را بیرون 
در پای چراغ با احتیاط تمام آن را 
در برابر چشم گذاشتم... راستش را 
اول  دو صفحه  در  آنچه  از  بخواهید 
چاپ شده بود چیزی نفهمیدم و سواد 
آن روز من مرا یاری نکرد. در صفحه 
سوم کلمه »چرند و پرند« در باالی 
مقاله ای به خط درشت چاپ شده بود. 
با لذت خاصی آن را خواندم. حاال یادم 
نیست چند روز پی در پی چند بار 
آن را خواندم.  در پایان مقاله، امضای 

»دخو« را گذاشته بودند.
فارسی  معلم  از  بسیار  احتیاط  با 
پرسیدم »آقا، دخو چه معنی دارد؟«  
نتوانست جواب بدهد. گفت »این را 
جایی  »در  گفتم  خوانده ای؟«  کجا 
گفت  شنیدم«  کسی  از  نخوانده ام. 

»ما همچو کلمه ای نداریم«.
شبی که پدرم سر حال بود از او 
اصطالح  کلمه  این  گفت  پرسیدم. 
قزوینی هاست. به کدخدای ده به جای 
آن که دهخدا بگویند، دخو می گویند. 
نفس راحتی کشیدم و این کلمه در 

گوش من جای گرفت...«
و  آشنایی  به  سپس  نفیسی، 
مصاحبت خود با »دهخدا« می پردازد:

از این مقدمه گذشت. در  »سالها 
و  دهخدا  آثار  با  من  آشنایی  میان 
به  دهخدا  وی،  با  کردن  پیدا  رابطه 
سفر مهاجرت رفت و در پایان جنگ 
روبروی  آمد.  تهران  به  اول  جهانی 
خانه پدری من در کوچۀ ناظم االطبا 
)پدر سعید نفیسی( خانۀ متوسطی 
بود که اجاره می دادند. در آنجا فرود 
آمد و به زودی پدرم را طبیب معالج 
خود قرار داد و گاهگاهی در خانۀ ما 
دیده می شد. آشنایی من با دهخدا از 
آنجا شروع شد. هنگامی که برخی از 
دروس مدرسۀ سیاسی آن زمان را به 

من دادند و او رئیس آن مدرسه بود، 
رابطۀ نزدیک با وی به هم زدم.

کم کم رفت و آمد من با مرحوم 
دهخدا بسیار شد. در آن زمان شروع 
کرده بود به تألیف و تدوین »امثال و 

ِحَکم« معروف خود.
هر هفته، روزهای پنجشنبه، اول 
شب، چند تن از ما در خانۀ او جمع 
خانه ای  زمان،  آن  در  می شدیم. 
کوچه  زاویه  در  خانقاه  خیابان  در 
دِر  بود.  کرده  کرایه  ظهیراالسالم 
باز می شد  خانه در هشتی کوچکی 
اطاق  و در دست راست هشتی، در 
نشیمن او بود که سه پله باال می رفت 
و سه در رو به حیاط داشت. عباس 
و  یاسمی  رشید  و  آشتیانی  اقبال 
عبدالحسین هژیر و نصراهلل فلسفی و 
مجتبی مینوی و من مدت های مدید 
در آن خانه گرد می آمدیم و سه چهار 

ساعت اول شب را با او بودیم...

پیداست که هر هفته نقل مجلس 
ما، در خانۀ دهخدا، مسائل ادبی بود. 
پی سیگار می کشید  در  پی  دهخدا 
سوختۀ  چوب  و  سیگار  خاکستر  و 
کبریت را هر جا می رسید می انداخت. 
دوات  و  قلم  که  بود  این  عجایب  از 
با  که  شد  بارها  و  نداشت  مرتبی 
سر سوختۀ کبریت چیزی نوشت و 

یادداشت کرد.«
دهخدا،  ادبی  شخصیت  باب  در 
تألیفات  به  اشاره  با  نفیسی  سعید 
حکم،  و  امثال  و  لغتنامه  او،  عمدۀ 
می نویسد: »جای چون و چرا نیست 

که مرحوم دهخدا از بزرگان این عصر 
بود و در جوانی که به نویسندگی آغاز 
کرده است منتهای قدرت را در این 
زمینه داشت و چرند و پرندهای وی 
در روزنامۀ صوراسرافیل در زمان ما 
بی نظیر است و شاید بی نظیر بماند. از 
این قدرت فوق العادۀ وی که بگذریم، 
هوش سرشار و بسیار تیز و دقیق و 
موشکاف داشت. از استادان مسلم زبان 
ما در این روزگار بود. راستی که در 
این زمینه جانفرسایی کرد و از هیچ 
خستگی نیندیشید و هرگز، حتی در 
ناتوانی و بیماری و پیری و فرسودگی 

در همت وی خللی راه نیافت...«
پس از کودتای محمدعلی شاه و 
به توپ بستن مجلس شورای ملی، 
جهانگیرخان  میرزا  گفتیم  چنانکه 
شد.  شهید  و  اسیر  قزاقها  توسط 
تبریزی  خان  قاسم  میرزا  و  دهخدا 
)که صوراسرافیل با سرمایۀ او بنیان 
از  گروهی  با  همراه  شد(  نهاده 
مشروطه خواهان در سفارت انگلیس 

تحّصن گزیدند.
سوار  فوج  یک  بفوریت  دولت، 
که  فرستاد  سفارت  مقابل  به  قزاق 

راه را بستند و مانع از ورود اشخاص 
و پیوستن آنها به متحصنین شدند. 
دولت انگلیس متقاباًل به دولت ایران 
اعتراض کرد و پس از مذاکراتی که 
صورت گرفت وزیر دربار و وزیر امور 
و  رفتند  انگلیس  به سفارت  خارجه 
کتبی  تضمین  عذرخواهی،  ضمن 
دادند که جان و مال متحصنین در 
از میان هفتاد تن  بود.  امان خواهد 
دربار  را  تن  شش  تحصن گزیدگان، 
»عناصر  محمدعلیشاهی  دولت  و 
شد  قرار  که  می دانست  نامطلوب« 
مدتی از کشور دور باشند. سید حسن 
)پیرنیا(؛  معاضدالسلطنه  تقی زاده، 
میرزا علی اکبر خان دهخدا و میر سّید 
حسن حبل المتین از آن جمله بودند.

دهخدا با دست خالی راهی سفر 

تبعیدگونه شد. در راه، نامه ای برای 
بزرگ  )پدر  صراف  سیدمحمد  حاج 
جوف  در  و  نوشت  علوی(  آقابزرگ 
نصراهلل  سید  حاج  توسط  نامه ای 
این  فرستاد.  او  برای  )تقوی(  اخوی 
نامه وضع روحی و مالی دهخدا  دو 
را در آستانۀ مهاجرت نشان می دهد.

نصراهلل  سید  حاج  به  نامه  در 
می نویسد »... االن می روم در صورتی 
زمین  روی  تمام  در  نفر  یک  که 
را  فقیر  نفر  یک  که  نمی شناسم 
دستگیری کند یا یک خائفی را پناه 
دهد. خواهر و مادر و برادر کوچک 
و  دل  بر  است  تیری  و  »تیغ  هم 
جگرم«. می گویند تا سرحد مخارج 
خیلی  که  شما  هم  بعد  می دهیم، 
می دهند.  شما  به  دارید،  هواخواه 
افسوس که همین حرف دل و جگر 
از سیر  بعد  پاره می کند...  را  انسان 
تمام اطراف، کاغذ جوف را با کمال 
ناامیدی می نویسم. ببینید اگر صالح 
است نشان بدهید وگرنه بگذارید این 
آخرین وسیلۀ من که هیچ نمی دانم 
)شاید  می کنم  انتخابش  راه  چه  از 
شاید  و  او  نیت  حسن  به واسطۀ 
از  من(  استیصال  کمال  به واسطۀ 
دست برود... ولی این را هم جناب 
مخاطب نامه نباید فراموش کند که 
کسی  طرف  از  استیصال نامه  این 
است که در مدت دو سال تمام در 
امید میلیونها  مقابل وعدۀ وزارت و 
پول نلغزید و شرف را به هیچ یک از 
زخارف مبادله نکرد. از این رو تنها 
خواهشی که می کنم در صورت رد 
یا قبول، این آخرین اثر وجود من که 
آبروی من است پیش کسی ریخته 
تجاوز  خودشان  از  را  سّرّ  و  نشود 

ندهند. ع.ا.د«.
در نامه به حاج سید محمد صراف، 
که  شنبه  »عصر  می نویسد:  دهخدا 
و  عیال  می روم.  محکوماً  فرداست 
اوالد پدرم را بعد از او همیشه من نگاه 
می داشتم. حاال خودم در غربت و مادر 
و خواهرهایم در اینجا گرسنه اند. اگر 
هنوز اسمی از خدا، وجدان، انصاف، 
مروت و رحم در دنیا باقی است مرا 
راحت کنید، والسالم!« و در ذیل نامه: 
»راضی نیستم کاغذ یا مطلب مرا با 
احدی مذاکره فرمائید حتی با اوالد 

خودتان و برادر خودم«.
در  سپس  و  پاریس  در  دهخدا 
سویس، با کمک مالی معاضدالسلطنه 
)ابوالحسن پیرنیا( و در کمال دشواری، 
سه شماره »صوراسرافیل« را انتشار 
داد و آنگاه دفتر زندگی این روزنامه 

بسته شد.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 11۸۷(

» ادامه دارد«           



صفحه 13ـ Page 13 ـ شماره 99
 جمعه 17 تا پنجشنبه 23 فوریه 2017

1ـ شاهکار جاودانی از لئوناردو داوینچی 
2ـ بندری در کنار مدیترانه ـ تکخال ـ طایفه 

و عشیره
3ـ تفأل ـ او هم حرفه ای دارد ـ من و تو

4ـ حقیقت و ذات ـ وی
5 ـ از هنرپیشگان فقید انگلیس و برندۀ جایزۀ 

اسکار
6 ـ نوعی شتر ـ ابتدایی 

7ـ از مبهمات ـ نوعی پارچه
8 ـ بُّرنده است ـ آسان ـ از دام ها
9ـ حشره ای است ـ بیرون شده

10ـ پهلوان و سرآمد ـ ادویه ای است
11ـ سوا کردن ـ گریبان

1ـ از روزنامه نویسان معروف، قدیمی و فقید ایران
2ـ او هم حرفه ای دارد ـ نمایش متنوع

3ـ شرمسار ـ پایتخت کشوری است ـ حمّیت
4ـ عددی است ـ واحد پول در روسیه ـ فلج

ـ  تکخال  ـ  کشاورزی  سنتی  وسایل  از  ـ   5
ضمیری است

6 ـ از شعرای نوپرداز و فقید کشور ما
7 ـ ابزار ـ مزه ای است

8 ـ سنگ نبشته ـ از پیمودنی ها
ـ  است  ورزشی  آنطرف  از  ـ  تعجب  حرف  9ـ 

کشوری است
10ـ پیشگام شعر نو در ایران

11ـ تهّور ـ راه و رسم

شهرتی  با  کالسیک  موسیقی  ایرانی  رهبر  1ـ 
جهانی

2ـ از نوشیدنی های الکلی ـ گلی است
3ـ از فراورده های پوستی ـ مسکن گزیدگان ـ 

امیرنشین
4ـ حرف خطاب ـ اداره کننده ـ پدر

5ـ  پیامبرانـ  دادگستریـ  رودخانه ای در روسیه
6 ـ آب جاری ـ درختی است ـ ستیزه جو
7 ـ از پادشاهان ایران قبل از یورش عربها

8 ـ حمایت ـ  خاکسپاری
9ـ مایۀ حیات ـ طبع و سرشت ـ عامل انتقال 

بسیاری از بیماری ها
10ـ در برخی از حمام ها پیدا می شود ـ حرف 

دریغ ـ پایه و اساس ـ حرف تعجب
11ـ فوری ـ چین خوردگی ـ حرفی به اول آن 

بیفزائید معنی ظلم می دهد ـ ظرفی است
12ـ آزاد ـ از آب های ایران

ـ  است  مرضی  ـ  الکلی  نوشیدنی های  از  13ـ 
کاشانه

14ـ از ضمایر ـ هم مباهات کننده است و هم 
گرانمایه ـ طرف راست ـ صورت

15ـ خداوند ـ کشوری است ـ برآورد

با شهرتی  اپرا  فقید  از خوانندگان  1ـ 
عالمگیر

2ـ خرابه ـ 24 ساعت
3ـ روش ـ حوالۀ پرداخت ـ غالف

4ـ عددی است ـ ُمل ـ بندر و شهری 
به  پایبندی  ـ  مدیترانه  کنار  در  زیبا 

پیمان
5 ـ بخشی از کشور ما

6ـ  از ادوات استفهامـ  از پادشاهان ایران 
قبل از حملۀ اعراب

7ـ  موسیقی شناس نامی و فقید ایران و 
بنیانگذار هنرستان عالی موسیقی

8 ـ ستاره ای است ـ از اعضای داخلی 
بدن انسان ـ سرمایۀ جاودانی

9 ـ خاندان ـ خوراکی سنتی ـ حتم
10ـ  پیروان آئینی از اسالم  در عربستان 

ـ کشوری است
ـ  است  زبانی  ـ  گیرنده تر  بر  در  11ـ 

شهرنشینی
از  ـ  سنتی  موسیقی  آالت  از  12ـ 

سبزیجات ـ وسیلۀ دوخت و دوز
از  ـ  برای خانمها  توان ـ عنوانی  13ـ 

القاب اشرافی در انگلیس
14ـ خودکامگی ـ عزاداری

15ـ وسیله ای برای نواختن ـ از بنادر 
ایران ـ داخل

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

امامقلی خان سپهساالر بزرگ ایران
بزرگ  سرداران  از  امامقلی خان، 
ایالت های  تمامی  حاکم  و  جنگی 
جنوب از فارس تا جلفار )رأس الخیمه( 
و بحرین در زمان شاه عباس کبیر  زاده 

گرجستان بود. 
او پس از فوت پدرش اهلل وردی خان 
در سال 992 خورشیدی به دستور شاه 
عباس اول به جای وی به امیراالمرایی 
فارس و سپهساالری ایران منصوب شد. 
وی در قلمرو حکومت خود تسلط کامل 
یافت و جزایر قشم و هرمز و متعلقات 
آنها را به فرمان شاه عباس از پرتغالیان 
گرفت و از غرب تا حدود بصره پیش 
و  فارس  خاک  سراسر  چنانکه  رفت، 
بنادر جنوب،  و  و الرستان  کهکیلویه 
)شط  کارون  رود  تا  جاسک  بندر  از 
العرب( و تمام جزایر خلیج فارس در 
قلمرو حکومت او قرار گرفت و همیشه 
از بیست و پنج تا سی هزار سوار زبده، 
مجهز و جنگاور در اختیار داشت و با 
مطلق  اختیار  فارس صاحب  در  آنکه 
بود و مانند پادشاه مستقلی حکومت 
شاه  اطاعت  از  سر  هیچگاه  می کرد 
عباس نپیچید و همیشه برای اجرای 
دستورهای او آماده بود. او از توانگرترین 
حاکمان ایران بود. با آنکه همه ساله 
هدیه های گرانبهایی برای شاه عباس 
به قدری  دارایی اش  می فرستاد  کبیر 
بود که مخارجش با مخارج شاه برابری 

می کرد.
هشتم  قرن  حدود  تا  هرمز  جزیره 
هجری جرون نام داشت و بندری به نام 
هرمز در نزدیکی شهر میناب کنونی در 
ساحل دریا محسوب می شد و این بندر 
که  بود  پرتغالیان  تصرف  در  مدت ها 
مستحکم ترین تأسیسات نظامی خود را 
به مناسبت موقعیت جغرافیائی آن در 
آنجا ایجاد کرده بودند و در اوائل قرن 
یازدهم به تصرف سپاهیان ایران درآمد.

ایران آماده  از اینکه لشکریان  قبل 
حمله به هرمز شوند فرمانده پرتغالی 
آب شیرین  راه  باز کردن  برای  هرمز 
و  کرد  تعرض  جزیره  آن  به  قشم  از 
را  آن  از  قسمتی   1030 رجب   در 
حفظ  برای  عجله  به  ساخته  مسّخر 
آنجا  در  قلعه ای  پرتغالی  ساخلوی 
االول  ربیع  در  امامقلی خان  ساخت. 
به  هزار سپاهی  پنج  با  سال  1031 
از  قسمتی  فوراً  و  آمد  جرون  بندر 

همراهان خود را به سرکردگی امامقلی 
بیگ ممسنی به تسخیر قلعه پرتغالی 

قشم فرستاد.
شاه عباس کبیر از وجود پرتغالی ها 
و اسپانیایی ها در بخشی از کشور بسیار 
خشمگین بود و به وسیله امامقلي خان 
با انگلیسي ها که رقیبان عرصه سیاست 
اروپا و حریفان سخت و دیرینه یکدیگر 
بودند وارد مذاکره شد و انگلیسي ها نیز 
در اوایل قرن هفدهم در تکاپوی تجارت 
با مشرق زمین و برخورداری از سود 
کالن به اقیانوس هند و خلیج فارس 
راه یافته و پس از محکم کردن جای 
پای خود در اقیانوس هند و سرزمین 
تجارت  به  چشم  هندوستان  پهناور 
با ایران داشته و در اندیشه گسترش 
با  خود  بازرگاني  و  سیاسي  مناسبات 

شاه عباس بودند.
که  بود  داده  تشخیص  عباس  شاه 
ناخوانده  مهمانان  این  از  مي تواند 
ستمگر  متجاوز  آن  طرد  برای  جدید 
استفاده کند؛ اما درگیري او در جنگ 
که  بود  آن  از  مانع  عثماني  ترکان  با 
در  و  دو دشمن  با  زمان  در یک  وی 
دو جبهه به جنگ پردازد، ولي در هر 
حال شهریار ایران که دیگر از وعده های 
در  او  اصرار  و  اسپانیا  پادشاه  توخالي 
بازپس گرفتن بحرین و حفظ جزیره 
بود،  شده  آزرده  دل  و  خسته  هرمز 
در جستجوی فرصت مناسبي بود که 

روزی تیشه بر ریشه متجاوزین بزند.
 سپاهیان ایران از خشکی و جهازات 
انگلیس از دریا، قلعه پرتغالی ها را به باد 
گلوله گرفتند. در این وقت قریب 250 
عرب از مردم جلفار و دولت پرتغالی از 
قلعه دفاع می کردند. ساخلوی پرتغالی 
و عرب به زودی احساس کردند که در 
مقابل حمالت لشکریان ایران و توپها 
و جهازات انگلیس نمی توانند کاری از 
پیش ببرند به این جهت دست از دفاع 
برداشتند و فرمانده خود را به تسلیم 
قشم  فتح  از  بعد  ساختند.  مجبور 
از قوای خود را  امامقلی خان قسمتی 

به عنوان ساخلو در آن جزیره گذاشت 
و با کشتیهای انگلیس به بندرعباس 
کرده  رفع  را  خود  نواقص  تا  آمدند 
برای حمله به هرمز مهیا شوند. قوای 
بحری انگلیس در ربیع الثانی 1031 
و  انداخته  لنگر  هرمز  جزیره  کنار  به 
سپاهیان  تا  کشیدند  انتظار  آنجا  در 
برسند.  خشکی  از  هم  قلی خان  امام 
متحدین  لشکر  این  رسیدن  از  بعد 
ایرانی و انگلیسی در 27 ربیع الثانی به 
محاصرۀ قلعه نظامی هرمز پرداختند و 
آنجا را سرانجام در10 جمادی الثانی 
اسرای  ساختند.  مسّخر  سال  این 

پرتغالی که قریب سه هزار تن بودند، 
و  انگلیسی ها  تسلیم  قرارنامه  مطابق 
به هندوستان منتقل شدند و اسرای 
عرب و ایرانی را گرفته و به جرم خیانت 
کشتند و سرهای ایشان را به بندرعباس 
بردند. غنایم و خزائن و اسلحه و توپهای 
پرتغالی هرمز به دست سپاهیان ایرانی 
و مالحان انگلیسی افتاد ولی اغلب آنها 
نصیب ایرانیها شد و انگلیسی ها سهم 
.پادشاه  فروختند  ایرانیان  به  را  خود 
فیروز  برادر  شاه  محمود  یعنی  هرمز 
شاه که در ذی القعده 1017 هجری 
به جای برادر نشسته و به ذلت تمام در 
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این مّدت تحت تبعّیت فرمانده پرتغالی 
از  اسمی  السلطنه هندوستان  نائب  و 
سلطنت داشت اسیر سپاهیان ایران شد 
و با گرفتاری او در دهم جمادی الثانی 
1031 سلسله ملوک هرمز که چندین 
قرن گاهی با اعتبار و استقالل و مدتی 
تحت حمایت سالطین پرتغال و اسپانیا 

سلطنت می کردند، برافتاد. 
بیرون رفتن هرمز از چنگ پرتغالی ها 
خلیج  در  که  بود  ضربتی  بزرگترین 
فارس به ایشان وارد آمد چون این نقطه 
آخرین پناهگاه قوای ساحلی پرتغال در 
خلیج فارس بود و می کوشیدند که با 
نگاهداری آن نقطه بسیار مهم، تجارت 
سواحل و جزایر را تحت نظارت خود 

داشته باشند. 
و  رشک  عباس،  شاه  مرگ  از  بعد 
عباس  کینه شاه صفی جانشین شاه 
و  قلی خان  امام  به  نسبت  او  مادر  و 
رقم  را  امامقلی  سرنوشت  او  فرزندان 
زد.. آنها امامقلی را برای سلطنت شاه 
از  می دانستند  جدی  خطری  صفی 
و  او  تا  بودند  در صدد  همواره  این رو 
ایام  این  در  کنند.  نابود  را  فرزندانش 
شهر  به  ترک  امپراطور  مراد  سلطان 
تبریز حمله آورده و آن را خراب کرده 
بود. اعتماد الدوله و اطرافیان او از شاه 
صفی خواستند که فرصت را غنیمت 
شمرده و از تمام حکام والیات از جمله 
امام قلی خان حاکم فارس بخواهد که با 
لشکریان خود به قزوین بروند و خود نیز 
به آنجا رفت تا از نزدیک بر جریان امور 
نظارت داشته باشد. چون این دستور به 
امام قلی خان رسید فوراً با وجود کهولت 
سن و ضعف مزاج به تجهیز قوا پرداخت 
و با سه فرزندش به سوی قزوین حرکت 
کردند. پسران او که خطر را احساس 
می کردند هر چند کوشیدند پدر را از 

سفر باز دارند موفق نشدند.
شدند  جمع  همه  وقتی  قزوین  در 
به دستور شاه صفی سه شبانه روز به 
جشن و شادی پرداختند. امام قلی خان 
از حضور در  ناتوانی  و  پیری  به علت 

را  او  عذر  شاه  و  عذر خواست  جشن 
پذیرفت. اما پسرانش در جشن شرکت 
کردند. بعد از سه روز جشن و شادی 
شاه صفی ناگهان از مجلس خارج شد و 
به اتاقی دیگر رفت  و ساعتی بعد چند 
دژخیم قوی هیکل با جماعتی داخل 
امام  فرزند  و سه  تاالر عمومی شدند 
قلی خان را برده و سر بریدند. سرها را 
در سینی به حضور شاه صفی آوردند. 
شاه صفی دستور داد سرها را نزد امام 
قلی خان ببرند و سر او را نیز جدا سازند 
و هر چهار سر را به حضور او برگردانند. 
وارد محل  وقتی دژخیمان  می گویند 
سکونت امام قلی خان شدند او مشغول 
نماز بود و چون از قصد آنها آگاه شد 
مهلت خواست تا نماز را به پایان رساند، 
قبول کردند. امام قلی خان با متانت و 
بدون ذره ای ترس نماز را تمام کرد و 
و چنان  ببرند  را  تا سرش  آماده شد 
کردند. سرها را نزد شاه صفی بردند و او 
هر چهار سر را به حرم خانه نزد مادرش 
فرستاد و بعد از آن به نائب الحکومه 
فرزندان  تمامی  داد  دستور  فارس 
تا  بکشند  بالدرنگ  را  قلی خان  امام 
از آن مرد بزرگ نسلی باقی نماند. اما 
خانواده امامقلی خان سپهساالر ارتش 
خلیج  و  جنوب  ایالت های  حاکم  و 
فارس بزرگتر و گسترده تر از آنی بود 
از  بعد  کشت.  را  آنها  همه  بشود  که 
جفای شاه صفی به این سردار بزرگ 
ایرانی بیشتر سران قشون امامقلی خان 
آذربایجان  یعنی  اصلی شان  زادگاه  به 
برگشتند و در طایفه های گوناگونی از 
ایل شاهسون در اطراف سبالن و سهند 

سکنی گزیدند. 
در باب او نوشته اند که مردی شجاع 
و  مردم دار  بخشنده،  وطن پرست،   ،
طرفدار اهل ادب و هنر بود و در طول 
دشمنان  با  پیکار  سال  پنج  و  بیست 
زبده  ترین  او  نخورد.  شکست  هرگز 
سربازان را زیر فرمان داشت و با قدرت 
سرانجام  تا  می کرد  زندگی  شوکت  و 
همچون بسیاری از مردان بزرگ تاریخ 
قربانی حسادت و دسیسه فرومایگانی 
شد که برای چند صباحی حکومت از 

هیچ جنایتی ابا نداشتند.

گردآورنده : لهراسب زینالی 
از طایفه اهلل وردی ایل شاهسون 
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گفتم: »شوهرش کجاست؟« و طبعاً 
پیشین،  رقیب  همان  دنبال  چشمم 
سبیلوی  و  مهمیزدار  جوان  همان 

بی ریش بود.
است  این  رسم  گفت  پاسخ  در  او 
کلیسا  در  را  یکدیگر  ازدواج  طرفین 

مالقات کنند.
از آنجا که ناچار بودم امید همسری 
اشتیاق  با  کنم  رها  به کلی  را  بِسی 
درخواست او را برای همراهی عروس 

به کلیسا برای دیدن مراسم پذیرفتم.

خانم  عروس  سراغ  به  نتوانستم 
افسرده نروم تا بهترین آرزوهای خود را 
نثار او کنم و گفتم: »امید است خداوند 
و  بر سعادت  و  دهد  به شما سالمت 
که  انشاءاهلل  بیافزاید.  شما  نیکبختی 
شوهرت  و  باشد  پربرکت  شما  خانه 
حسد.  و  بی رشک  و  خوب  و  مهربان 
انشاءاهلل که فرزندانت از چشم بد دور 
به  کند،  آرزو  قلبت  چه  آن  و  بمانند 
دست آوری و هر قدر لباس بخواهی 
در اختیار داشته باشی و هر نوع غذایی 
دوست داشته باشی بتوانی میل کنی 
و انشاءاهلل که همواره در ساعات سعد 
باشی.« با این سخنان به شیوه مرسوم 
کشورمان که خویشان عروس با او رفتار 
دستش  در  طال  سکه  یک  می کنند، 
چشمش  دو  بین  خواستم  و  گذاردم 
بوسه ای بگذارم که خود را کنار کشید 
و مرا پس زد و فقط ریشم با صورتش 

برخورد کرد.
به شوخی  نیمی  و  زد  جیغی  ماما 
و نیمی به جد: »وای خدا مرگم بده 
می کرد  را  فکرش  کسی  چه  شازده. 
که؟« و خطاب به شوهرش: »ببین آقای 
هاگ، دیدی، دیدی؟ شازده می خواست 
خانم فیگبی را ببوسد. آخر این درست 

است؟«
پدر عروس لبخندزنان به طرف من 
آمد و گفت: »می بینم رفتار غریبی با 
دخترها دارید. این طور نیست شازده؟!«

خود  به  جدی ای  بسیار  قیافه  من 

رسم  این  »آقا،  دادم:  پاسخ  و  گرفتم 
کشور ماست، طال بدهند و ببوسند.«

در پی این سخن ماری، دختر مؤمنه 
به نزد من آمد؛ سکه طال در دست و با 
تکبر و غرور گفت: »آقا! خواهرم مایلند 
چنین  یک  بازگردانند،  را  سکه  این 
هدیه ای در یک چنین لحظه ای یک 
توهین و بی احترامی به حساب می آید.«

گفتم: »ماما، این رسم کشور ماست. 
طال خوش بختی می آورد. طال مرد را 
با  شاه  ایران  در  می کند.  خوش بخت 

دست خودش طال می دهد. به شرفم 
قسم مادام، خیلی رسم خوبی است.«

وقتی این را گفتم همه از این که 
قصد مرا اشتباه گرفته بودند، پشیمان 
شدند و آن گاه امتنانی به شدت همان 
بسی  داشتند.  ابراز  اولیه  ناخشنودی 
سکه طال را با حرمت بسیار پذیرفت و 
گفت که تا زنده است مرا در خاطر عزیز 
خواهد داشت و نیز امیدوار است که هر 
زمان من او را به خاطر آورم، از او با 
خوشی یاد کنم و معلوم بود که قلبش 
با گفتن این سخنان دوپاره شده است.

آن گاه، وقت رفتن به کلیسا رسید 
را  کالسکه ها  که  شد  داده  دستور  و 

آماده کنند.
انتظار داشتم عروس برود و آن گونه 
که در ایران رسم است اجاق خانه پدری 
را ببوسد، اما او هیچ کاری نکرد به جز 

این که برخاست و آماده حرکت شد.
به پدر عروس گفتم: »نمی رود اجاق 

را ببوسد؟«
ببوسد؟  را  اجاق  »برود  گفت:  پدر 
بکند؟ ما چنین  را  این کار  برای چه 
بوسه ای را نداریم.« آن گاه کمی فکر 
پرست  آتش  شما  فهمیدم  »آه،  کرد: 
است  همین  برای  آمد!  یادم  هستید، 
که این کار را می کنید. نه شازده، ما 

آتش پرست نیستیم.«
فرصتی نداشتم تا به جهل و ناآگاهی 
مردم انگلیس دربارۀ خودمان و آیین مان 
بیندیشم و آن گاه خود را در کالسکه 

به طرف  به سرعت  یافتم که  زیبایی 
کلیسای مجاور خانه در حرکت بود.

همه مهمانان اعم از زن و مرد در 
و  ساز  نه  شدند،  پیاده  کلیسا  برابر 
آوازی بود و نه آتش بازی، نه بندبازی، 
نه سیب اندازی، ما وارد اتاق کوچکی 
شدیم که در آنجا، گروه دیگری حاضر 
من  بودند.  شوهر  خویشان  که  بودند 
چشم  سبیلو  جوان  پی  در  بیهوده 
گرداندم. از کوچکترین خواهر سراغ او را 
گرفتم، ولی او به شیوۀ مرموزانه ای سر 

تکان داده، از من روی گرداند و دور شد.
آن گاه از مادر پرسیدم شوهر آینده 
کجاست؟ که او با صدایی رسا گفت: 
»آه شازده، او را نمی شناسید. تا یک 
را به شما معرفی  ایشان  دقیقه دیگر 
می کنم.« و به سرعت از میان جمعیت 
راه گشود و در همان حال صدا می کرد: 
»بفرمایید فیگبی، آقای فیگبی، تشریف 
بیاورید. می خواهم شما را به یک ایرانی 
معرفی کنم.« آن گاه مرد سنگین وزن 
چهره اخمویی را به پیش آورد که با 
آن رقیب پیشین فاصلۀ زیادی داشت. 
.چه  نبود  ناآشنا  برایم  چهره اش  اما 
کسی می توانست باشد. در ذهنم کند 
گفت:  هاگ  خانم  که  کردم  کاوی  و 
»آقای فیگبی، ایشان شاهزاده حاجی 
بابا هستند.« مرد در حالی که مراسم 
با  با من را اجرا می کرد،  دست دادن 
»ما  گفت:  بسیار  نفس  به  اطمینان 
آشنایان قدیمی هستیم، با ایشان در 
خانه دوستم لوی آشنا شدم.« آن گاه 
مرتیکه  همان  او  که  آوردم  خاطر  به 
بقال است که الف ثروتش را می زد و 
من و محمدبیگ به قیافه زشت او در 
و  زده  میز شام آن جهود، خنده  سر 

مسخره کرده بودیم.
بِسی  اندوه  دلیل  که  بود  وقت  آن 
بیچاره را دریافتم و به ناگاه راز همه 
بر من مکشوف شد، آن  او  اندوه های 
را  دردها  آن  همه  گویی  که  چنان 
بود  او خواندم. معلوم  در کتاب ذهن 

که عروس آن جوان سبیلو را دوست 
می داشته و با زور واداشته شده با این 
و شکر  بدقیافه صاحب طال  ثروتمند 
صحنه  این  مشاهده  از  کند.  ازدواج 
قلبم به درد آمد و خونم به جوش و 
احساس دوستی ام نسبت به پاپا و ماما 

هاگ عوض شد.
انگلیسی ها  این  کردم  فکر  خود  با 
در هر حال از نژاد بدجنسی هستند. 
خواب روح آنان پول است. آنان ازدواج 
می کنند، جدا می شوند، می جنگند و 

صلح می کنند فقط برای پول. به خدا 
قسم می خواستم پدر و پدربزرگ و جد 
آقای هاگ را بسوزانم، می خواستم زبان 
به طعنه بگشایم که دختر نازنینش را 
به این بقال بوگندی داده که جمعیت 
شروع به حرکت به طرف سالن کلیسا 

کرد.
تا آنجا که توانستم سعی کردم بفهمم 
چه  می خواند  کشیش  که  خطبه ای 
معنایی دارد اما نتوانستم همه گفته ها 
را دنبال کنم. به عالوه اندیشه و ذهنم 
متوجه قیافه و رفتار بسی بیچاره بود 
زده  زانو  آینده اش  کنار شوهر  در  که 
و در لحظه ای که دست به گریبان با 
بزرگترین دشواری زندگی اش بود، تکیه 
بر خواهرانش را می طلبید. کلماتی بر 
زبانها رانده شد که به نظر می رسید که 
تقدیر او را برای همیشه رقم زده و به 
وضوح آشکار بود که بسی برای آوردن 
آن کلمات از اعماق قلب به نوک زبان 
رنج بسیاری را تحمل کرد و وقتی آن 
کلمات بر زبان آورده شد، همه حاضران 
در  که  بیچاره ای  قربانی  مشاهده  از 
کرد،  ضعف  بزرگترش  خواهر  آغوش 

دچار اندوه شدند.
حقیقت این است که با مشاهده این 
صحنه، قلبم سخت فشرده شد. اگرچه 
صحنه های  این  از  خودم  کشور  در 
دردناک بسیار دیده بودم، با این حال 
در  صحنه  این  دیدن  بگویم  بگذارید 
و  غیرعادی  بسیار  برایم  انگلستان 

باورنکردنی بود. حاال مدت ها بود که 
از ایران، کشوری که خشونت امری 
روزمره و متعارف بود، دور بودم و دیگر 
آمادگی نداشتم که چنین صحنه ای 
دل  در  و  ببینم  خود  روی  پیش  را 
حواله  را  جهودها  و  بقال ها  هاگ ها، 
اعماق جهنم کردم. کالهم را یک بر، 
بر سر گذاردم، سبیل ها را تاب دادم و 
با نگاهی پر از خشم بی آن که کلمه ای 
با هیچ یک از حاضران مجلس عقد 
کردم.  ترک  را  کلیسا  بگویم،  سخن 
در اوج خشم در حالی که کلیسا را 
ترک می کردم با خود فکر کردم تفو 

بر تو ای چرخ گردون تفو.
فصل بیست و هفتم 

را  خود  خدمت کاران  سفیر 
راهی  تا  می کند  کشتی  سوار 
قسطنطنیه شوند. حاجی بابا این 

سفر را شرح می دهد
ز  ا یکی  گرفت  تصمیم  میرزا 
خدمتکاران مخصوص خود را به ایران 
به محبوب  را  روانه کند و چرکسی 
سپرد و اکنون همه چیز برای عزیمت 
خداحافظی  لندن  با  ما  بود.  آماده 
به  نهادیم.  تهران  به  روی  و  کردیم 
فرنگ،  از  خداحافظی  هدیه  عنوان 
اجازه داده شد هر یک از ما مالفه ها 
و پرده های تخت خوابش را بردارد که 
به جهت مرغوبیت جنس شان مدت ها 
چشممان دنبالشان بود و قصد داشتیم 
آن ها را تکه تکه به عنوان شال کمر 
استفاده کنیم. آنگاه سفیر حرف هایی 
زد که به هنگام وداع در چنین مواقعی 
گفته می شود و ما نیز متقاباًل طلب 
انگلیسی  با پادوی  آمرزش کردیم و 
انگلیسی  زنان  برای  و  بوسه  و  ماچ 
خدمتکار سفارت، دعای خیر کردیم 
و آن گاه سوار کالسکه ها شده و دیری 
نپایید که در کشتی ای سوار شدیم که 

برای ما پیش بینی شده بود.
آن  به  انگستان  از  ما  عزیمت 
مسلم  و  نبود  ورودمان  درخشش 
جهت  به  استقبال  آن  همه  که  بود 
حضور سفیر بود و با هیچ یک از ما 
به عنوان نماینده شاه برخورد نشد. 
بلکه بالعکس با ما در عرشه مثل کاال 
برخورد شد. افراد و بار و بندیل با دقت 
شمارش شدند و به هر یک از ما و 
بر  بارهایمان شماره ای داده شد که 
روی تکه کاغذی ثبت شد و ناخدا آن 
را امضا کرد و آن وقت پذیرفت که ما را 
مرده یا زنده، حمل کند و به نماینده 

ایران در استانبول تحویل دهد.
شخصی که مسؤولیت ما را به عهده 
گرفت و ناخدا خوانده می شد، دست 
نداشت.  خودمان  ناظرهای  از  کمی 
آدم خشن با چهره ای سختی کشیده 
ترکمان ها  همانند  چهره اش  که  بود 
و  ما  کشور  از  و  بود  سوخته  آفتاب 
آیین های ما هیچ نمی دانست، همان 
هیچ  بهشت  نعمت های  از  که  طور 
ما  روزانه  غذای  برای  نمی دانست. 
آن قدر گوشت گاو تازه و نمک سود 
شده ذخیره کرده بود که می توانست 
همه مازندران را سیر کند و چندتایی 
هم مرغ و خروس در کشتی داشت 
و کمی هم برنج. خوش بختانه بخش 
اعظم برنجی که از ایران آورده بودیم، 
هنوز دست نخورده باقی مانده بود و از 
آن انبانی برای خود داشتیم. به هر یک 
از ما سوراخی داد تا در آن بخوابیم و 
به چرکسی، اتاق خلوت و جداگانه ای 
تخصیص داد تا در آن جا بتواند به 

میل خود داخل رود یا بیرون بخزد.
لحظه ای که خانه را ترک گفتیم، 
چرکسی بیچاره همان طبیعت خود 
اتاق  یک  در  بس  از  داد.  نشان  را 
پرده ها  مثل  تقریباً  بود،  مانده  تنها 
بخشی  که  بود  و صندلی هایی شده 
از اثاثه را تشکیل می دهند. اما حاال 
در هوای آزاد و دیدن آدم ها به نشاط 
آمده، روحیه از دست رفته را باز یافته 
بود و روحش را نشاطی بی پایان فرا 
او  که  شد  آشکار  وقتی  بود.  گرفته 
در کشتی است، قبل از آن که لنگر 
بکشیم، قایق های بسیاری کشتی ما را 
محاصره کردند که در آنها عده زیادی 
کافر کنجکاو گرد آمده بودند چرکسی 
را ببینند. حتی فکر می کنیم ناخدای 
ما پول حسابی گرفت که اجازه داد 
آمده  عرشه  به  آنان  از  نفر  دو  یکی 
مشاهدات  یا  بکشند  او  از  تصویری 
خود را یادداشت کنند، اما وقتی اطالع 
یافت که ما از سوی مهماندار سفارش 
شده ایم که کسی متعرض ما نشود، 
فوراً ناگزیر شد قراردادش را مکرر در 
مکرر بازخوانی کند و بادبان بکشد و 

حرکت کند.

حاجی بابا اصفهانی در انگلستان )42(

دلدار انگلیسی حاجی بابا را به یک ثروتمند 
بدقیافه شوهر دادند!

فصل بیست و ششم
هاگ  خانواده  از  بابا  حاجی 
عروسی  مراسم  در  و  دیدار 

شرکت می کند

به  را  ما  تا  بود  آماده  کشتی 
ن  یما لباس ها ؛  د ببر قسطنطنیه 
بسته بندی شد و خود ما بی شکیب 
آن  از  قبل  اما  بودیم.  عزیمت  برای 
که خود را به خدا بسپاریم و راهی 
آب های عمیق شوم، تصمیم گرفتم 
یک بار دیگر از بِسی ماهروی دیدن 
خانواده  که  ُگهی  وجود  با  و  کنم 
بگویم  بودند،  داده  خوردم  به  هاگ 
برای خطاهایم  و  »خداحافظ شما« 

پوزش بخواهم و طلب عفو کنم.
پادشاه انگلستان به هنگام عزیمت 
هدایایی در خور برایم فرستاد و از آن 
جا که من بیش از صد تومان دارایی 
دست  چندین  می توانستم  داشتم، 
لباس برای خود تهیه کنم، به نوعی 
که بتوانم جلوی نام خود یک »میرزا« 
اضافه کنم و کلی باد به غبغب اندازم 
و تا آن جا که ظاهرم نشان می داد، 
من  به  این  جز  نمی توانست  کسی 
بگوید. در نتیجه با اطمینان به نفس 
به در خانه خانواده هاگ رفتم. اوایل 
روز بود و در کمال شگفتی تعدادی 
این  و  دیدم  خانه  برابر  در  کالسکه 
انگلیسی ها  برای  که  بود  شرایطی 
چندان عادی نبود و گویی نشان ها و 
ِحرزهایی پیرامون خانه آویزان کرده 
بودند تا خانه را از چشم بد دور نگاه 
دارند. خدمتکاران و کالسکه رانان همه 
لباس های پرزرق و برق سفید به تن و 
کاله هایی که دسته های روبان از آنها 

آویزان بود، بر سر داشتند.
به خدمت کاری که در را به رویم 

گشود گفتم: »چه خبر است؟« 
ـ عروسی است است آقا! دوشیزه 

خانم قرار است عروس شود.
بر عواطف  بود  این که مدت ها  با 
خود غلبه کرده بودم، با این حال از 
این سخن، خون در چهره ام دوید و 
قلبم به درد آمد. باید همان لحظه بر 
می گشتم اما زنی که از پشت پنجره 
به من نگاه می کرد، گویی مرا شناخت 
و خیلی زود متوجه شدم او کسی جز 
ماما »هاگ« نیست که فریاد زد: »آه، 
شازده آمده، می گویم شازده آمده.« 
خیلی زود صدای دویدن او را در راه 
پله ها شنیدم. او مرا به خانه دعوت 
کرد و تعارفات بسیار کرد که چاره ای 
به  دنبالش  به  که  این  جز  نداشتم 
راه افتم و به اتاقی بروم که مهمانان 
جمع شده بودند. چه بگویم؟ آن جا 
با عده ای مرد و زن مواجه شدم که 
بهتر از همیشه لباس پوشیده بودند 
ساخته  حسابی  را  خود  چه  اگر  و 
بودند ولی چهره هایشان غمگین بود. 
در میان دو خواهر و در حصار زنان و 
دختران مجلس بِسی را یافتم. همه 
آنان لباس های سفید به تن داشتند و 
بسی یک تور سفید بر سر داشت که 
از پشت سرش آویزان شده بود و کفار 
وانمود می کردند که این حجاب است 
ولی صورتش را پارچه ای نپوشانده بود 
به جز آن که دامنی بلند، پاهای او را 
از نظر مخفی می داشت. در چهرۀ او 
دیگر آن نشاط و سرزندگی همیشگی 
و  شده  تکیده  و  الغر  بلکه  نبود، 
چشمانش از گریه بسیار سرخ بود. از 
دیدن صحنه یکه خوردم. عروسی در 
کشور ما نماد و نشانه شادی است، 
در اینجا معلوم بود که بخش اول این 

مراسم گریه و زاری است.
حاضران  همه  با  که  آن  از  بعد 
حسابی خوش و بش کردم، خیلی زود 
مادر دختر تاریخچه عروسی دخترش 
را در گوش من چنین بازگفت. اما کو 
گوش شنوا که بشنود. او این چنین 

سخن گفت:
که  طور  همین  شازده،  آره  ـ 
شوهرش  را  بسی  داریم  می بینی 
می دهیم. او دختر نازنینی است. هم 
قشنگ نقاشی می کند و هم قشنگ 
آواز می خواند و با اطمینان می گویم 
همسر خوبی برای شوهرش است. او 
در آینده بسیار ثروتمند خواهد شد. 
کالسکه ای  خودش  برای  است  قرار 
داشته باشد و از همه نظر خوشبخت 

خواهد بود.
برای  گریه اش  پس  »ماما،  گفتم: 

چیست؟«
فقط  این  شازده،  »آه  مادر گفت: 
که  این  از  دخترهاست.  لوس بازی 
او  است.  آزرده  می شود  جدا  ما  از 
نمی تواند هم ما را داشته باشد و هم 

»دنباله دارد«           شوهرش را.«

جیمز موریه، دیپلمات انگلیسی، دو 
بار در ایران مأموریت داشت، بار اول از 
1808 تا 1809 میالدی و نوبت دوم از 
1811 تا 1814 به عنوان کاردار سفارت 

انگلیس در تهران.
ضمن این مأموریت ها، موریه که عالقه 
زیادی هم به تفحص در احوال و آداب 
مردم مشرق زمین داشت، با حاجی میرزا 
ابوالحسن اصفهانی روابط نزدیکی به هم 
رسانید و او را نمونه کامل عیاری از رجال 
سیاسی ایران در آن عصر و زمان یافت.
این دولتمرد  خلقیات و خصوصیات 
دربار فتحعلی شاه را جیمز موریه در 
قالب  اصفهانی«  بابای  »حاجی  وجود 
انعکاس  کتاب  دو  در  و  کرده  ریزی 
داده که در عین حال تصویرگر اوضاع 
حاجی  سرزمین  عمومی  احوال  و 
است. دوره  آن  در  ایران  باباپرور 
اصفهانی  ابوالحسن  میرزا  حاجی 
معروف به ایلچی )سفیر( در سال 1809 

با 1224 هجری قمری(  )برابر  میالدی 
از طرف فتحعلی شاه قاجار به عنوان 
اعزام  جیمز«  »سنت  دربار  به  سفیر 
شد و جیمز موریه در این سفر به عنوان 
مترجم و راهنما او را همراهی می کرد.

ماجراهای »حاجی بابای اصفهانی در 
و  این سفر است  انگلستان« فرآورده 
دیپلمات انگلیسی، همانند کتاب اولش 
»ماجراهای حاجی بابای اصفهانی«، با 
ـ  را  بابا  حاجی  برخورد  طنزی خاص 
که بعدا وزیر دول خارجه و صدراعظم 
ایران شدـ  با دنیای کامال متفاوت غرب 

تصویر می کند.
برخالف  موریه،  جیمز  اخیر  کتاب 
شناخته شده  ایران  در  او،  اول  کتاب 
 1986 سال  در  که  کتاب  این  نبود. 
 )Robert Pepin( په پن  روبر  توسط 
شد،  ترجمه  فرانسه  به  انگلیسی  از 
با ترجمه آقای مهدی  در سال 1379 
افشار )از انگلیسی به فارسی( انتشار 

در  را  آن  از  بخش هایی  ما  و  یافت 
صفحه »خاطرات و تاریخ« نقل می کنیم.
این  به  کتاب،  مقدمه  در  مترجم 
که  می کند  اشاره  تأمل  قابل  نکته 
شرایط  از  تلخ  است  طنزی  »کتاب، 
جای  و  ایران  سیاسی  و  اجتماعی 
حیرت است که پس از دویست سال 
ایرانیان  بسیاری از ویژگی های آئینی 
نقدپذیر  و  مانده  برجای  همچنان 
در  اصفهانی  بابای  حاجی  می نماید. 
انگلستان در واقع آئینه ای است روشن 
خود  تا  چهره مان،  برابر  در  شفاف  و 
بیشتر«. تأمل  و  تعمق  با  بازنگریم  را 
زمانی حجت االسالم رفسنجانی گفت 
شاه می خواست قم را تبدیل به تهران 
ما  نشد.  موفق  و  نخواست  خدا  کند، 
موفق شدیم تهران را به قم تبدیل کنیم 

چون خواست خدا چنین بود.
گویا خواست خدا این نیز بوده است 
که عقربه زمان را دویست سال به عقب 

برگرداند و ایران را با تصویری همانند 
بابای  حاجی  و  مغفور  خاقان  دوران 
به دنیای  اصفهانی و مالهای جهادگر 

قرن بیست و یکم معرفی کند.
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= آیا فکر می کنید روی کار آمدن 
ترامپ باعث تغییر و تحول عمده ای 
در ایران بشود از لحاظ نظام حاکم؟

- من احساس نمی کنم که از لحاظ 
به وجود  تغییر  ایران  در  نظام حاکم 
اما  ترامپ.  آمدن  کار  روی  با  بیاید 
یک  مثابه  به  امریکا  انتخابات  خود 
بادی است که اروپا را در  بر می گیرد 
تالش  بیشتر  فرانسوی ها  احتماال 
لوپن همکاری  با ژان ماری  می کنند 
بکنند. احتمال رای شان باالتر خواهد 
روی  را  تاثیر  این  ترتیب  این  به  بود 
فرانسه خواهد گذاشت. بعد روی ایران 
من  روحانی  آقای  دولت  روی  هم 
چالش  با  را  دولت  می کنم  احساس 
می کند.  مواجه  انتخابات  در  زیادی 
حاال اگر هم آقای روحانی از تاثیرات 
انتخاباتی استفاده نکند و مثال شورای 
بیاید  نگهبان اجازه بدهد یک فردی 
 ، معنا  آن  به  که حاال رجل سیاسی 
ترامپ  اقای  باشد.  ترامپ  آقای  مثل 
مرد  یک  ولی  نبود  سیاسی  رجل 
سیاست کشته ای هم بود در واقع. اگر 
اجازه دهد یک کسی در مقابل آقای 
مردم  نشود  که  بگیرد  قرار  روحانی 

این  به  نتوانند  که  کنند  فکر  ایران 
بحث های  ناکارآمدی  در  که  هم  آقا 
اقتصادی شریک بوده و چهره جوان 
هم  سیاست  با  که  باشد  چهره ای  و 
آشنا باشد ولی می تواند آقای روحانی 
را با مشکل جدی مواجه بکند و اقای 
اما  ببرد  را  انتخابات  نتواند  روحانی 
نظام حاکم بر جمهوری اسالمی ایران 
را فکر نمی کنم که بتواند تغییر دهد. 

فکر  که  مردمی  آن  =یعنی 
ترامپ  و  کلینتون  بین  می کردند 
شانس  بشود  انتخاب  ترامپ   ،
تغییر  برای  بود  خواهد  بیشتری 
حکومت در ایران اشتباه می کنند؟ 
اصال  نه.  حکومت  تغییر  ببینید،   -
به  است.  معنی  بی  حکومت  تغییر 
خاطر اینکه ما اوال از روی کار آمدن 
اینکه  خاطر  به  خوشحالیم  ترامپ 
صراحت لهجه زیادتری به کار برد. دوم 
اقتصاد امریکا و نظام امریکا را متوجه 
درون کرد پس آقای ترامپ در آینده 
درون گرا خواهد شد. معیشت مردم را 
باید مورد توجه قرار دهد به خیابان ها 
و آسفالت های آنها باید توجه کند. به 

انتخاب ترامپ : نگاهی از ...                                 از صفحه 6

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

درباره ریتم بندی ها و ریتم نوازی های 
این  از  پیش  رضا  و  بهنام  سامانی ها، 
گفته ایم. در اینجا به بخشی از موسیقی 
در  که  کمانچه  می کنیم.  نگاه  همراه 
و  فراز  بود  حسن اف  امامیار  دست 
ولی  داشت  زیردستانه ای  فرودهای 
بسط  و  می گرفت  که  ملودی هایی 
می داد با همه زیبایی، ایرانی نبود. این 
را برای آن که سوء تفاهمی پیش نیاید 
می نویسیم. ایرادی هم ندارد. دوره سر 

برآوردن موسیقی تلفیقی است.
گاه  که  ما  زبردست  کمانچه کش 
همه مبهوت پنجه و کمان او می شدند 
را تحویل ما  قفقاز  سه گاه و چهارگاه 
که  است  علی اف  هابیل  می داد.گویی 

موسیقی  تلفیق  سازگاری  می نوازد. 
به  که  داشت  جاذبه ای  قفقاز  و  ایران 
پایان  در  نیز  شاهرخ  چاالک  پاهای 
برنامه سرایت می کرد. رقص لزگی یا 
هیجان انگیزی  پایانه ی  او  شبه لزگی 

برای برنامه شنبه شب بود.
نیز  را  تاسف آور  پایانی  نکته  این 
یادآوری کنیم که تنها در داخل ایران 
نیست که کنسرت ها لغو می شود، در 
پیش  پا  کسی  اصال  اخیرا  برون مرز 
نمی گذارد که به لغو برسد! تا زمانی که 
ما با حاکمیت واپسگرا روبرو هستیم 
بهتر  این  از  ما  موسیقی  وضعیت 
نمی شود. وطن که رها شود موسیقی 

ما نیز آزاد خواهد شد.

نقدی که جا مانده بود                                     از صفحه 5

مشخص  سفر  این  =دلیل 
هفته های  در  اما  نیست، 
گذشته رفت و آمد امنیتی ها 
بیشتر  و مسکو  تهران  بین 

شده
 ، ف پسکو ی  میتر د =
پوتین  والدیمیر  سخنگوی 
»ژنرال  این  سفر  از  گفته 
ایرانی« به مسکو خبر ندارد.

پایگاه خبری فاکس نیوز با استناد 
گزارش  آمریکا  اطالعاتی  منابع  به 
سپاه  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  داده 
سازمان  تحریم های  وجود  با  قدس 
ملل برای خروج از ایران برای دیدار 
با مقامات روسی به مسکو سفر کرده 

است.
 1۴ سلیمانی  اطالعات،  این  طبق 
فوریه )2۶ بهمن( در فرودگاه مسکو 
با  ماهان  هواپیمای  با  و  شده  دیده 
پرواز شماره WD084 ساعت  12:13 
به وقت محلی به زمین نشسته است و 
برنامه ریزی شده بود چند روز در این 
دیدار  روسی  مقامات  با  و  باشد  شهر 

کند.
با سفر  نیوز نوشته همزمان  فاکس 
روسیه،  به  سپاه  نظامی  مقام  این 
ایران  با  پُرتنشی  روابط  که  عربستان 
اقتصادی  روابط  تقویت  برای  دارد، 
و  مسکو  بین  تسلیحانی  معامالت  و 
مذاکره  حال  در  کشور  این  با  ریاض 

است.
این سومین سفر سلیمانی به مسکو 
است. پیشتر او در ماه آوریل و ژوئن 
سال 201۵ به این کشور سفر کرده 

بود.
در بخش دیگری از گزارش فاکس 
نیوز آمده: »به نظر می رسد سلیمانی 
در  ایران  نیابتی  جنگ  متفکر  مغز 
رژیم  داشتن  نگه  سرپا  برای  سوریه 
با  او  دیدار  از  و پس  است  اسد  بشار 
جمهوری  رئیس  پوتین  والدیمیر 
دفاع  وزیر  شویگو،  سرگئی  و  روسیه 
این کشور بود که توافق هسته ای در 

وین نیز به سرانجام رسید.«
به نوشته ی فاکس نیوز، ایران همراه 
سوریه  برای  کلیدی  متحدی  روسیه 
محسوب می شوند و هر دو با یکدیگر 

سومین سفر قاسم سلیمانی به مسکو

برای تقویت بشار اسد و مبارزه  علیه 
تالش  سوریه  رژیم  مسلح  مخالفان 
می کنند، مخالفانی که بخشی از آنها 

توسط آمریکا حمایت می شوند.
در  بار  اولین  برای  سلیمانی  قاسم 
نقش  ایفای  دلیل  به   200۵ سال 
فهرست  در  تروریسم،  گسترش  در 
در  گرفت.  قرار  آمریکا  تحریم های 
خزانه داری  وزارت  نیز   2011 اکتبر 
فهرست  در  را  او  نام  متحده  ایاالت 

تحریم ها قرار دارد.
دست  به  متهم  سپاه  فرمانده  این 
داشتن در طراحی عملیات تروِر سفیر 
عربستان در ایاالت متحده آمریکا در 
یک رستوران در شهر واشنگتن است.

وزیر  کری  جان  گذشته،  سال 
امورخارجه پیشین آمریکا در سخنانی 
که  کرد  تاکید  آمریکا  کنگره ی  در 
تحریم های قاسم سلیمانی حتی پس 
از توافق اتمی هم ادامه خواهد داشت.

طبق قطعنامه 17۴7 شورای امنیت 
سازمان ملل متحد که سال 2007 به 
تصویب  ایران  هسته ای  برنامه  دلیل 
ملل  سازمان  عضو  کشورهای  شده، 
متحد حق ندارند سلیمانی را به خاک 
خود راه دهند و او حتی اجازه ی عبور 
اما  ندارد.  را  کشورها  این  از  ترانزیت 
روسیه  به  پنهان  و  پیدا  سلیمانی 
تا  می کند  سفر  عراق  و  سوریه  و 
بخشی از سیاست خارجی جمهوری 
اسالمی را در زمینه ی اهداف نظامی 
منطقه  در  سلطه   و  نفوذ  گسترش  و 

پیش ببرد.
در این میان، سازمان سیا و وزارت 
سلیمانی  اخیر  سفر  آمریکا  خارجه 
قرار  تفسیر  مورد  هنوز  را  مسکو  به 
نداده اند و سخنگویان وزارت خارجه 
جریان  در  کرده اند  اعالم  آمریکا 
نیستند.  روسیه  به  سلیمانی  سفر 
دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست 
سفر  از  گفته  نیز  روسیه  جمهوری 
خبر  مسکو  به  ایرانی«  »ژنرال  این 

ندارد.
ماه  بهمن   2۴ است،  گفتنی 
با  گفتگویی  تسنیم  خبرگزاری 
رژیم  وزیرخارجه  ظریف  محمدجواد 
درباره  آن  از  بخشی  که  کرد  منتشر 

سلیمانی بود.
که  سوال  این  به  پاسخ  در  ظریف 
سلیمانی  سردار  با  که  بودید  »گفته 

در ماجرای کودتای ترکیه در آن شب 
دائماً در تماس بودید، ارتباط شما با 
ایشان چگونه است؟« می گوید: »من 
با سردار  از 20 سال است که  بیش 
در  دارم.  نزدیک  ارتباط  سلیمانی 
مذاکرات مختلف، وقتی که در مورد 
می شد  مذاکره  افغانستان،   ، عراق 
بودم.  ایرانی  هیئت  مسئول  من  و 
مذاکرات  این  به  کمک کننده  یعنی 
بودیم و مذاکره کنندگان اصلی خود 
در  که  مذاکراتی  در  بودند.  افغان ها 
مورد عراق بود، قبل و بعد از حمله 
کاری  و  خوب  بسیار  ارتباط  آمریکا 
با سردار سلیمانی داشتم و ایشان را 
بسیار  و  فهیم  بسیار  شخصیت  یک 
دلیر می دانم که امکان مفاهمه برای 
و  دارد  وجود  کاماًل  ایشان  با  بنده 
کارگزاران  ما همه  معتقد هستم که 
یک نظام هستیم و نیاز است که همه 
باشیم هر چند یک  با هم متحد  ما 
هم  مشابه  دیدگاه های  نفری  دو  یا 
ندارند، بنده و همه دوستان منجمله 
تفاوت  است  ممکن  سلیمانی  سردار 
دیدگاه داشته باشیم و ما توانسته ایم 
دنبال  را  مناسبی  کاری  رابطه  یک 
آتش بس  و  بحث سوریه  در  و  کنیم 
داشته  خوبی  خیلی  ارتباط  حلب 
مردم  به  مقداری  توانستیم  و  باشیم 
که  کفریا  و  فوئه  مظلوم  و  محروم 
در  کنیم.  کمک  بودند  محاصره  زیر 
خیلی  همکاری  سه جانبه  مذاکرات 
مذاکرات  سایر  در  و  داشتیم  خوبی 
توانستیم  و  داشتیم  خوبی  همکاری 

منافع کشور را جلو ببریم«.
نسبت  همواره  اسالمی  جمهوری 
نظامی  امنیتی-  مقام های  سفر  به 
و  می کند  سکوت  روسیه  به  خود 
به نقل  به آن  حتی خبرهای مربوط 
از رسانه های خارجی در داخل ایران 

منتشر می شود.

توجه  بیشتر  باید  امریکا  ساختارهای 
کند. وقتی به ساختار های داخل توجه 
کند از ابرقدرتی و امپراتوری خودش 
یک کمی از بیرون از تهاجم اش دست 
محکم  را  درون  واقع  در  می کشد 
می کند. خوب همان چیزی است که 
ما هم دوست داریم، دوست داریم از 
داخل محکم باشیم. و خارج روی ما به 
عنوان الگو نگاه بکنند آقای ترامپ هم 
باید به داخل نگاه بکند بیشتر چون 
مطرح  بیشتر  را  اقتصادی  بحث های 
آقای  را.  خارجی  بحث های  تا  کرده 
ترامپ حرف اش این است که ما پولی 
که در خاورمیانه خرج کردیم اگر در 
داخل خرج می کردیم تا حاال دو برابر 
یعنی  بسازیم  را  امریکا  می توانستیم 
امریکا  به  می خواهد  آینده  در  اینکه 

و ساختار داخلی امریکا بیشتر برسد.

چی؟  اپوزیسیون  =نیروهای 
جمهوری  اپوزوسیون  نیروهای 
اسالمی ممکن است به خاطر روی 
کار آمدن ترامپ تقویت شوند و یک 
کنند  پیدا  بیشتری  جسارت  کمی 
اسالمی؟ جمهوری  با  تعارض  در 

-ببینید، من به عنوان یک تحلیل گر 
علوم سیاسی می گویم. اصال جمهوری 

فاکس نیوز در گزارش خود نوشته  قاسم سلیمانی مسئول مستقیم کشته شدن حداقل 5۰۰ سرباز 
آمریکایی بوده و سفر او به مسکو، نقض قطعنامه های متعدد شورای امنیت است

از  بیرون  در  را  خودش  اپوزیسیون 
مرزها حساب نمی کند. فقط یک راه 
دارد آقای ترامپ این است که آقای 
داخل  بیایند  اپوزیسیون  و  ترامپ 
یعنی  بکنند.  ایران حرکت  بازی های 
ایران  داخل  بازی های  قاعده  توی 
قاعده.  از  خارج  نه  بکنند.  حرکت 
یعنی آقای ترامپ و اپوزیسیون بیایند 
مثال کمک اصالح طلب ها و این قاعده 
و  ترامپ  آقای  ولی  بپذیرند.  را  بازی 
برایش  اصال  امریکا  بر  حاکم  حزب 
فرق نمی کند کدام جناح اصالح طلب 
باشند.  کار  سر  ایران  در  اصولگرا  یا 
نباشد.  اسالمی  جمهوری  می خواهد 
ولی مادامی که این تفکر بر اپوزیسیون 
و نظام حاکم بر امریکا باشد جمهوری 
اسالمی مستحکم است استمرار پیدا 
می خواهد  اپوزیسیون  اگر  می کند. 
کاری بکند یا آقای ترامپ می خواهد 
باید یک دولت جمهوری  کاری کند 
بازی  یعنی  کند.  تقویت  را  اسالمی 
صحنه را قبول کند. قاعده بازی داخل 
را قبول کند آن وقت در آن صورت 

شاید بتواند کاری بکند.

گفتگوی  انتشار  *تاریخ 
ویدیویی: ۲۸ نوامبر ۲۰16

= همسر احمد رضا جاللی: 
انتخابی  وکالی  به  قاضی 
زه  جا ا جاللی  احمد رضا 
حضور در دادگاه را نمی دهد.
می  سال ا ی  ر جمهو =
وزیر  نخست  درخواست 
سوئد برای آزادی احمد رضا 

جاللی را بی پاسخ گذاشت.
با  اگر  جاللی،  =احمد رضا 
خواست هایش موافقت نشود 
بهمن(   ۲۸ ( پنج شنبه  از 
غذای  اعتصاب  به  دست 

خشک خواهد زد.
جاللی،  احمد رضا   - رأفت  احمد 
پژوهشگر ایرانی که بیش از ۹ ماه پیش 
دانشگاه  دعوت  به  سفری  جریان  در 
تهران به ایران سفر کرده بود، دستگیر 
صلواتی  قاضی  می شود  گفته  و  شد 
با  اتهام »همکاری  او را به  قصد دارد 
به  »جاسوسی«  و  متخاصم«  دولت 
پنج شنبه 2۸  از  اعدام محکوم سازد، 
آغاز  را  دیگری  غذای  اعتصاب  بهمن 

خواهد کرد.
تلفنی  گفتگویی  در  پژوهشگر  این 
بار  به خانواده اش گفته است که این 
بود.  او خشک خواهد  اعتصاب غذای 
ویدا مهران نیا، همسر این پزشک ایرانی 
زندگی  سوئد  در  فرزندش  دو  با  که 
می گوید:  لندن  کیهان  به  می کند، 
»احمد رضا گفته اگر قرار است بی دلیل 
اعدام شود، ترجیح می دهد در پیامد 

اعتصاب غذا بمیرد«.
احمد رضا چند روز پیش، پس از ۴0 
روز به اعتصاب غذای خود پایان داد. 
»احمد رضا  می افزاید:  مهران نیا  ویدا 
در گفتگو با مادرش در روز سه شنبه 
به  که  داده  مهلت  پنج شنبه  تا  گفته 
و  شود  رسیدگی  پرونده اش  وضعیت 
انتخابی  وکالی  دهند  اجازه  ویژه  به 
او در دادگاه حضور پیدا کنند. در غیر 
این صورت اعتصاب غذای جدیدی را 
لب  بار حتی  این  و  کرد  آغاز خواهد 
به مایعات هم نخواهد زد«. احمد رضا 
جاللی در جریان اعتصاب غذای قبلی 
22 کیلو وزن کم کرده و چندین بار نیز 
در پی از هوش رفتن به بهداری زندان 

اوین منتقل شده است.
ریاست دادگاهی که قرار است در 
روزهای آینده به پرونده این پژوهشگر 
رسیدگی کند با قاضی صلواتی است، 
احمد رضا  به  پیش  هفته  چند  که 
جاللی گفته بود حکم او اعدام است. 
تشکیل  جریان  در  جاللی  احمد رضا 
دادگاه، محمود علیزاده طباطبائی را 
به عنوان وکیل خود تعیین کرده بود. 
بدون  وکیل  این  پذیرفتن  از  دادگاه 
زینب  زد.  باز  سر  دلیلی  هیچ  ارائه 
که  است  دیگری  وکیل  طاهری، 
چندی پیش از سوی احمد رضا جاللی 
تعیین و در چند جلسه بازپرسی نیز 
در  مهران نیا  ویدا  بود.  یافته  حضور 

ادامه گفتگو با کیهان لندن می افزاید: 
»حاال قاضی می گوید این وکیل را هم 

نمی پذیرد«.
است  دلیلی  توجه،  جالب  نکته ی 
خانم  صالحیت  رد  برای  قاضی  که 
زینب طاهری ارائه داده است. همسر 
»گفتند  می گوید:  جاللی  احمد رضا 
خانم طاهری چون از بی گناهی همسرم 
او  نیست  حاضر  دادگاه  می کند  دفاع 
ادامه  در  مهران نیا  ویدا  بپذیرد«.  را 
با  احمد رضا  »می خواهند  می افزاید: 
وکیلی تسخیری به دادگاه برود که او 
را مجبور به اعتراف به اتهامات واهی 

مندرج در پرونده کند«.
در ماه دسامبر گذشته این پژوهشگر 
دولت  با  »همکاری  به  اعتراف  برای 
متخاصم« و »جاسوسی« تحت فشار 
از شرکت  او  قرار گرفت، و خودداری 

گویا  اجباری  اعتراف  مضحکه ی  در 
دلیل اعالم مجازات اعدام قبل از پایان 
یافتن مراحل قانونی دادگاه است که 
در جمهوری اسالمی به هر حال رعایت 
نمی شود. عدم همکاری وکیل مدافع 
دلیل  نیز  نمایشی  این مضحکه ی  در 

مخالفت با حضور او در دادگاه است.
پژوهشگر  این  محکومیت  احتمال 
ساکن سوئد که با دانشگاه های ایتالیا 
کنون  تا  دارد،  همکاری  بلژیک  و 
واکنش هایی در سطح بین المللی را به 
همراه داشته است. نخست وزیر سوئد 
در جریان سفر اخیرش به تهران این 
روحانی  حسن  با  دیدار  در  را  مساله 
نیز مطرح کرده و خواهان آزادی این 
پژوهشگر ایرانی شده است. نخست وزیر 
سوئد در بازگشت از این سفر به همسر 

ویدا مهران نیا: به همسرم اجازه انتخاب وکیل نمی دهند

احمد رضا جاللی گفته است که هیچ 
گونه پاسخی از سوی مقامات جمهوری 
وزارت  است.  نکرده  دریافت  اسالمی 
خارجه ایتالیا نیز در بیانیه ای می نویسد: 
»دولت ایتالیا از طریق کانال های رسمی 
نگرانی خود را در رابطه با وضعیت دکتر 
احمد رضا جاللی به مقامات جمهوری 
است  امیدوار  و  کرده  اعالم  اسالمی 
به  زودتر  هرچه  پژوهشگر  این  که 
آغوش خانواده بازگردد و فعالیت های 

تحقیقاتی خود را از سر گیرد«.
در  نیز  لملل  بین ا عفو  سازمان 
بیانیه ای خواهان آزادی این پژوهشگر 
چند  در  شرکت  برای  که  است  شده 
مدیریت  با  رابطه  در  آموزشی  کارگاه 
به  و  بحرانی  در شرایط  بیمارستان ها 
دعوت دانشگاه های تهران و شیراز به 
ایران سفر کرده بود. در پارلمان اروپا 
نامه ای  در  قانونگذاران  از  گروهی  نیز 
خطاب به فدریکا موگرینی، مقام ارشد 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهان 
احمد رضا  آزادی  برای  فوری  اقدامات 
ایتالیا  دانشگاه های  شده اند.  جاللی 
با  جاللی  احمد رضا  که  هم  بلژیک  و 
آنها همکاری دارد، از دولت جمهوری 
اسالمی خواستند هرچه زودتر »امکان 
بازگشت این پژوهشگر را که سرگرم 
تحقیقاتی بسیار مهم بوده است فراهم 

کنند«.
با  گفتگو  پایان  در  مهران نیا  ویدا 
کیهان لندن می گوید: »در این ماه ها 
سوء  چه  بفهمم  کردم  تالش  هرچه 
احمد رضا  دستگیری  باعث  تفاهمی 
نرسیدم.  نتیجه ای  به  است،  شده 
دلیلی  به چه  و  کسانی  نمی دانم چه 
شکی  کرده اند.  پرونده سازی  او  برای 
ندارم که تمامی اتهاماتی که به همسرم 
یکی  است«.  اساس  بی  کردند  وارد 
در  نوارا،  شهر  دانشگاه  مسئوالن  از 
کیهان  به  ایتالیا،  پیه مونته  استان 
لندن می گوید: »تنها سوء تفاهمی که 
جاللی  دکتر  دستگیری  به  می تواند 
انجامیده باشد،  همکاری  این پژوهشگر 
یک  در  اسرائیلی  همکاری  با  ایرانی 
با موضوع بهینه سازی مدیریت  پروژه 
حال  در  کشور های  بیمارستان های 
توسعه در زمان بحران هاست. پژوهشی 
حمایت  با  و  به درخواست  البته  که 

اتحادیه اروپا انجام گرفت«.

احمدرضا جاللی و خانواده
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از  بیکن،  فری  =وبسایت 
33 بار پذیرایی البی گرهای 
کاخ  در  اسالمی  جمهوری 
سفید طی حدود یک سال و 
اندی مانده به پایان ریاست 
جمهوری اوباما گزارش داد. 
از تریتا پارسی 33 بار و از 
در  بار   2 موسویان  حسین 
شده  پذیرایی  سفید  کاخ 

است.
=جمهوری اسالمی انتظار 
با  فلین  نزدیکی  داشت 
از خصومت  بتواند  کرملین 
ترامپ با دولت تهران بکاهد 
و حتی چه بسا »معامله«ای 
در غیبت  انجام شود. حال 
از کاخ سفید نه تنها  فلین 
برآوردن این انتظار دشوارتر 
نفوذ  تقویت  بلکه  شده 
رژیم  سرسخت  مخالفان 
جیمز  مانند  ایران  مذهبی 
مایکل  و  دفاع  وزیر  متیس 
پنس معاون رییس جمهوری 
در سیاست خارجی ترامپ، 
یتی  ضا ر س  حسا ا هیچ 
بر  اسالمی  جمهوری  در 

نمی انگیزد.

کناره گیری  اعالم  رضا تقی زاده - 
ناگهانی مایکل فلین از پست مشاور 
دونالد  سفید،  کاخ  ملی  امنیت 
کنار خود  از حضور مردی  را  ترامپ 
محروم ساخت که می توانست نقش 
ایفا  را  نیکسون  دولت  در  کیسینجر 
تاریخ سازی  سیاسی  مشارکت  کند- 
که پایان جنگ ویتنام را معماری و 
جامعه  به  را  کمونیست  چین  ورود 

جهانی ممکن ساخت.
معدود  جمله  از  فلین  مایکل 
بود  ترامپ  اعتماد  مورد  دستیاران 
او در جریان  با  را  که همکاری خود 
رقابت های انتخاباتی آغاز کرد و بعد 
از پیروزی در انتخابات، نقش موثری 
در برگزیدن اعضای دولت و همکاران 

اجرایی رییس جمهوری تازه داشت.
از  پس  نخست  ساعت   ۴۸ طی 
اعالم کناره گیری مایکل فلین، منابع 
آمریکا،  در  تحلیلی  و  خبری  متعدد 
 The از جمله »واشنگتن فری بیکن
 »Washington Free Beacon
محافظه کار  اینترتنی  رسانه  یک  که 
سیاسی- امنیتی  با ارتباطات نزدیک 
اجرایی  مسئوالن  نزد  و  کنگره  در 
 »The Saker است، همچنین »سیکر
در ایالت فلوریدا با گرایش های روشن 
دست  اطالعات  و  امنیتی،  امور  در 
اول در امور داخلی روسیه،  از وجود 
عوامل پنهان برای کنار گذاشتن فلین 
از ترکیب همکاران سیاست خارجی 

ترامپ گزارش دادند.
رابطه،  این  در  بیکن  فری 
»نومحافظه کاران« آمریکا را پشت سر 
در  کرد  معرفی  فلین   توطئه حذف 
حالی که حزب دمکرات نیز که نسبت 
به حفظ توافق اتمی به عنوان شاه بیت 
موفقیت های اوباما در عرصه سیاست 
العاده  خارجی دارای حساسیت فوق 
است، کنار گذاشتن فلین را موفقیتی 

در صفوف خود تلقی می کند.

شروع برخوردها
ترامپ وعده داده بود علیه حلقه های 
سنتی قدرت در واشنگتن اقدام کند. 
بخصوص  دولت  انتقال  جریان  در 
به  مربوط  گزارش های  انتشار  از  بعد 
روسیه  امنیتی  سرویس های  مداخله 
در انتخابات رییس جمهوری به نفع 
اطالعاتی  سازمان های  او  ترامپ، 
و  سیا  سازمان  جمله  از  آمریکا، 
انتقاد  مورد  را  اف بی آی  همچنین 
تند قرار داد و وعده کرد در مجامع 
اساسی  تغییرات  آمریکا  اطالعاتی 

صورت می دهد.

پنج روز بعد از ادای سوگند به عنوان 
جمهوری  رییس  پنجمین  و  چهل 
آمریکا، فری بیکن، از ۳۳ بار پذیرایی 
در  اسالمی  جمهوری  البی گرهای 
و  سال  یک  حدود  طی  سفید  کاخ 
رییس  مهلت  پایان  به  منتهی  اندی 
جمهوری اوباما گزارش داد که منبع 
خبر را می توان به کارکنان دولت تازه 

نسبت داد.
تریتا  نام  بیکن،  فری  گزارش  در 
دیده  موسویان  حسین  و  پارسی 
مطابق  نخست،  فرد  از  که  می شد 
سفید،   کاخ  بازدیدکنندگان  لیست 
نوبت  دو  در  موسویان  از  و  بار   ۳۳

پذیرایی شده بود.
از  پذیرایی  اصلی  طرف های 
بنیامین  پارسی،  تریتا  و  موسویان 
امنیت  ارشد  مشاوران  از  یکی  رودز، 
ملی و نطق نویس جوان اوباما بود که 
مسئولیت فروش تبلیغاتی توافق اتمی 
با ایران )برجام(  به رسانه ها و اعضای 

کنگره آمریکا را بر عهده داشت.
دانشگاه  فارغ التحصیل  رودز 
تحقیقاتی  موسسه  با  که  نیویورک، 
 Woodrowویلسون »وودرو  معتبر 
همکاری  واشنگتن  در   »Wilson
داشت، بعد از حادثه تروریستی یازده 
)دولت  نیویورک    ۲۰۰۱ سپتامبر 
خواسته  به  بنا  پسر(  بوش  جرج 
نومحافظه کاران گزارشی در این مورد 

تهیه کرد.
با  بوش  جرج  و  نومحافظه کاران 
پرزیدنت ترامپ مخالف اند و در مورد 
آن  علیه  تحریم ها  اعمال  و  روسیه 
کشور نیز با دولت اوباما نقطه نظرهای 

مشترک دارند.
تحریم ها  لغو  موافق  فلین  مایکل 
پشتیبان  شدت  به  و  روسیه  علیه 
اعمال فشارهای بیشتر علیه جمهوری 
اسالمی است، و در مورد توافق اتمی 
با دونالد ترامپ فکر  ایران، همسو  با 

می کند.
رویداد با اهمیت روزهای فوق العاده 
خبرساز اخیر در واشنگتن، همزمانی 
اهمیت  با  سفر  با  فلین  کناره گیری 
به  اسرائیل  وزیر  نخست  نتانیاهو 

ترامپ  فلین،  است. در غیاب  آمریکا 
تحت  ناگزیر  و  منزوی  حدودی  تا 
تاثیر بیشتر مایک پنس معاون رییس 
دفاع  وزیر  متیس  ژنرال  و  جمهوری 

خود قرار خواهد گرفت.
روز بعد از کناره گیری مایکل فلین، 
با  دولت،  به  متعلق  ایرنا،  خبرگزاری 
هر  و  ایران  اتمی  توافق  زاویه  حذف 
رودز،  بن  نقش  یا  نام  به  اشاره  نوع 
ترجمه فارسی قسمت های دست چین 
و  بیکن  فری  گزارش  از  شده ای 
تحرکات پنهان و منجر به کناره گیری 

فلین را منتشر ساخت.

واکنش های روسیه
ماجرای فلین با انتشار گزارش هایی 
درز کرده به رسانه ها پیرامون مالقات 
در  روسیه  سفیر  و  او  گفتگوهای  و 
دولت  تشکیل  از  پیش  واشنگتن 
ترامپ و مذاکره پیرامون لغو تحریم ها 
علیه روسیه آغاز شد. روسیه پیشتر 
متهم به مداخله در انتخابات آمریکا به 

نفع ترامپ شده بود.
روزنامه  فوریه،   ۱۴ شنبه،  سه  روز 
نیویورک تایمز که در جریان مبارزات 
انتخاباتی اخیر آمریکا در مقابل ترامپ 
قرار گرفته بود، طی گزارش تازه ای از 
قول چهار نفر کارکنان دولتی سابق و 
کنونی که نام آنها منتشر نشده، مدعی 

ماموران  و  فلین  بین  تماس هایی 
اطالعاتی روسیه شد.

این گزارش مدعی است گفتگوهای 
فلین و افسران اطالعاتی روسیه از یک 
سال پیش از انتخابات نوامبر گذشته 
اطالعاتی  مجامع  وسیله  و  انجام 

آمریکا، از جمله سیا ضبط شده اند.
را  روسیه  پیشتر  تایمز  نیویورک 
ایمیل های  که  بود  ساخته  متهم 
رهبران حزب دمکرات را باز و به نفع 
ترامپ مفاد تعدادی از آنها را منتشر 

ساخته است.
پسکوف،  دیمیتری  رابطه  این  در 

رد  ضمن  کرملین،  کاخ  سخنگوی 
اتهامات نیویورک تایمز اظهار داشت: 
»گزارش های بدون نام در روزنامه ها را 

نباید پذیرفت.«
بنا بر گزارش خبرگزاری تاس، که 
روز  را  آن  متن  رویترز  خبرگزاری 
چهارشنبه منتشر ساخت، سخنگوی 
روسیه،  خارجی  جاسوسی  سرویس 
گزارش نیو یورک تایمز را »ادعای بی 

اساس« خواند.
زاخاروف،  ماریا  روز  همان  در 
روسیه  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بین  نامناسب  منکر هرگونه »تماس 
نمایندگان ترامپ و ماموران اطالعاتی 

روسیه« شد.
واکنش های متوالی و متنوع روسیه 

که طی آن پوتین هم به رد ادعاهای 
مطرح شده پرداخت، نشانه نارضایتی 
از تحوالتی است که  عمیق کرملین 
بر  کوتاه مدت  در  می تواند دست کم 
روند عادی سازی مناسبات کرملین و 

کاخ سفید  تاثیر منفی بگذارد.

خوشحالی زودهنگام تهران
تند  مخالفت های  ابراز  به  توجه  با 
فلین با توافق اتمی و معرفی جمهوری 
)صحنه  خود  تازه  کتاب  در  اسالمی 
سهمگین  »دشمن  عنوان  به  نبرد( 
از  بخشی  عنوان  به  آن  با  باید  که 
منطقه  در  اسالمی  افراط گرایی 
تهران  مذهبی  حکومت  جنگید«، 
شاید در ابتدا کنار رفتن او را از کاخ 

سفید به فال نیک بگیرد.
بنا بر گزارشی که فری بیکن پیشتر از 
قول یکی از اعضای مجلس نمایندگان 
که درگیر پرونده اتمی ایران و طرح 
موضوع توافق در کنگره بوده منتشر 
اینکه  از  نگران  اوباما،  دولت  ساخت، 
فلین با رفتن به کاخ سفید و دسترسی 
یافتن بر اسناد مذاکرات، مبادرت به 
افشای توافق های محرمانه با جمهوری 
اسالمی کند، طرح تخریب فلین را از 

ماه دسامبر سال گذشته کلید زدند.
انتشار این اسناد محرمانه به دلیل 
طبیعت »معامله« و »بده بستان« در 
آن، می تواند اعتبار توافق اتمی را نه 
تنها در آمریکا، که نزد اصولگرایان و 
سازد.  خدشه دار  نیز  ایران  نظامیان 
کنار رفتن فلین دست کم این نگرانی 

را موقتا از میان برده است.
نکته ای که احساس رضایت تهران 
دهد  کاهش  حدودی  تا  می تواند  را 
رشد خط دیگری است:  تقویت نفوذ 
مایکل  و  دفاع  وزیر  متیس   جیمز 
پنس معاون رییس جمهوری در روند 
ترامپ  خارجی  سیاست  شکل گیری 
هر  که  اسالمی،  جمهوری  قبال  در 
دو مخالف سرسخت حکومت مذهبی 
ایران و منسوب به افکار جنگ طلبانه 

هستند.
از جمع  فلین  از کناره گیری  پیش 
حکومت  رهبران  ترامپ،  همکاران 

مذهبی ایران با وجود شناخت نقطه 
داشتند  انتظار  وی،  مخالف  نظرهای 
ارشد  مشاور  محتمل  نزدیکی  که 
کرملین  با  سفید  کاخ  ملی  امنیت 
با  او  خصومت  تعدیل  به  بتواند 
دولت تهران و حتی دست یافتن به 
»معامله«ای با دولت ترامپ بیانجامد. 
در غیبت فلین از کاخ سفید، برآوردن 

این انتظار بسیار دشوارتر است.

ترامپ بعد از فلین   
بدون تردید افشاگری های منجر به 
عادی سازی  روند  فلین،  کناره گیری 
زودهنگام مناسبات واشنگتن و مسکو 

را خدشه دار خواهد ساخت.
پوتین  با  ترامپ  برنامه دیدار  شاید 
که بنا بر شواهد متعدد، برگزاری آن 
در کشور اسلوانی، محل تولد مالنی، 
بانوی اول آمریکا تدارک دیده می شد 

تا مدتی دچار تعویق شود.
مطبوعاتی  مصاحبه  طی  ترامپ 
نتانیاهو  با  چهارشنبه شب  مشترک 
حدودی  تا  اسرائیل،  وزیر  نخست 
خارج از خط به نظر می رسید، با این 
پرسش،  یک  به  پاسخی  طی  وجود 
توافق اتمی با جمهوری اسالمی را از 
یاد نبرد و آن را »بسیار بد« معرفی 

کرد.
با کناره گیری فلین، رییس جمهوری 
تازه نیازمند معرفی جانشین او است 
وزیران،  خالف  بر  وی  انتصاب  که 
معرفی  نیست.  سنا  تائید  نیازمند 
حدودی  تا  می تواند  فلین  جانشین 
انزوای سیاسی ترامپ را تعدیل کند، 
هنوز  جمهوری  رییس  که  هرچند 
زیر فشارهای سنگینی قرار دارد که 
به  حتی  دارند  انتظار  وی  مخالفان 
او  دولت  قانونی  دوران  شدن  کوتاه 

بیانجامد.
میان  قدرت  نبرد  واشنگتن  در 
گاردهای  و  به کاخ سفید  تازه واردها 
مرحله  وارد  قدرت  مراکز  و  قدیمی 

جدی تری شده است.
روز  آمریکا  رییس  جمهوری 
از  برخی  ارتباط  اتهام  چهارشنبه 
اعضای ستاد انتخاباتی اش  با روسیه 
احتمالی  درز  و  خواند  »مزخرف«  را 
اطالعات از مراکز جاسوسی و آژانس 
امنیت ملی کشورش را »غیرقانونی« 

معرفی کرد.
کمیته  رییس  رابطه  همین  در 
آمریکا  نمایندگان  مجلس  اطالعاتی 
نیز در مورد افشای اطالعات پیرامون 
استعفای فلین ابراز نگرانی کرده است.

با  مخالف  آمریکایی  رسانه های 
ترامپ، از جمله سی  ان  ان، با استفاده 
روزهای  در  آمده  فراهم  شرایط  از 
اخیر، فشارهای خود را علیه او افزایش 

داده اند.
سی ان ان، دو روز بعد از کناره گیری 
فلین گزارش  داد که عالوه بر مشاور 
سابق امنیت ملی ترامپ، یکی دیگر 
از مشاوران ارشد رییس  جمهوری و 
پل  یعنی  او  انتخاباتی  ستاد  رییس 
در  روسی  ماموران  با  نیز  مانفورت 

تماس بوده اند.
الی لیک، مفسر قدیمی امور امنیت 
در  بلومبرگ  معتبر  رسانه  در  ملی 
کاخ  است: »در  نوشته  زمینه  همین 
و  راحت  مناسبات  که  ترامپ  سفید 
فرصت طلبانه ای با حقیقت دارد، بعید 
است که دروغ گفتن فلین به معاون 
رییس جمهوری آنقدر اهمیت داشته 

باشد که به استعفای او منجر شود.«
مخالف  خبری  منابع  تازه  پرسش 
ترامپ این است که رییس جمهوری 
با  خود  همکاران  تماس  ماجرای  از 
مطلع  اندازه  چه  تا  روسی  ماموران 

بوده؟
این  پاسخ  ترامپ  مخالفان  نگاه  در 
وضعیت   او  برای  می تواند  پرسش 
پیشتر  که  سازد  فراهم  را  مشابهی 
به  واترگیت  هتل  ماجرای  در 
از مقام ریاست  کناره گیری نیکسون 
از  فلین  منجر شد. خروج  جمهوری 
بتوان  را شاید  ترامپ  جمع کارکنان 
مرحله ی نخست از کودتای سفید در 

کاخ سفید تلقی کرد.

کودتای سفید در کاخ سفید؛ 

فلین قربانی توافق اتمی با ایران؟

فلین می توانست نقش کیسنجر را در دولت نیکسون برای دولت ترامپ بازی کند

استعفای فلین نامنتظره بود
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