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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

جمهوری اسالمی و اقتصاد تحریمی

چرخه ی باطل و دیگر هیچ!

 در صفحه 2

در هفته ای که گذشت وحید مظلومین 
و محمد اسماعیل قاسمی که پیشتر به 
اتهام فساد اقتصادی و اخاللگری در بازار 
سکه بازداشت و به اعدام محکوم شده 
بودند به دار آویخته شدند. این حکم 

در حالی اجرا شد که وحید مظلومین 
معروف به سلطان سکه در اوایل دهه 90 
نیز به اتهامی مشابه در اخاللگری بازار 

سکه بازداشت شده بود.
در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل

نظام مقدس و پول های کثیف
رشد مقاومت اجتماعی

در برابر »اقتصاد مقاومتی«
جمهوری اسالمی  با این جهان بینی زاده شده که همه جهان، بجز بخش 
اندکی، دشمن آنست و باید در برابر همه مقاومت کند! حال آنکه دشمن 
اصلی این رژیم همین جهان بینی اوست! بر اساس این نگرش است که رژیم 
اسالمی ایران استراتژی و تاکتیک های خود را تعیین کرده؛ از اعدام  و ترور 
تا »جنگ جنگ تا پیروزی« و جام زهر؛  از برنامه مخفی اتمی تا »نرمش 
جنگ های  و  تروریسم  از  حمایت  و  موشکی  برنامه های  از  قهرمانانه«؛ 
تا »نگاه  اجتماعی شهروندان  و  نقض ۴0ساله ی حقوق فردی  و  نیابتی 
به شرق« و سیاست »اقتصاد مقاومتی« به امید تغییرات در کاخ سپید!
و  مشکالت  به  اسالمی  جمهوری  زمامداران  مبالغه آمیز  بی اعتنایی 
مطالبات اخیر مردم، نخست متکی به امید آنان به پیروزی قاطع حزب 
دمکرات در انتخابات میاندوره ای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بود 
که ناکام ماند. حاال به این خیال هستند که با تحمل »دو سال اقتصاد 
بحران  و  کرده  اسباب کشی  سپید  کاخ  به  دمکرات  حزب  مقاومتی«، 
تحریم های کمرشکن نیز مانند دیگر بحران ها که همگی ناشی از ساختار 
و سرشت نظام هستند، پشت سر گذاشته خواهد شد! این نکته از نگاه 
جبری و ایدئولوژیک نظام سرچشمه می گیرد که ماندگاری خود را یک 

امر محتوم تاریخی می شمارد. 
گذشته از اینکه نظامی که شعارهای پوشالی »استقالل«  اش گوش فلک 
را کر می کرد، سرنوشت اش را به تصمیمات و تغییرات کاخ سپید گره 
زده، این »تدبیر و امید« در رابطه با آمریکا زمانی ممکن است که عوامل 

تحقق آن موجود باشد از جمله سه عامل زیر:
می بایست  باشد،  داشته  وجود  اصال  اگر  مقاومتی«،  »اقتصاد  یک، 
مبتنی بر حداقلی از مناسبات رایج اقتصادی باشد. چرخه ی تولید اما 
انگلی،  به مناسبات  ایران  اقتصاد  بازمانده و  از حرکت  مدت هاست که 
وارداتی، رانتی کاهش یافته، بخش خصوصی نابود شده و بخش دولتی 
ناتوان و دستمزدبگیران به شدت ناراضی و معترض هستند. خیل عظیم 

بیکاران که جای خود دارد.
دو، فشار چندبرابری »اقتصاد مقاومتی« را نه گروه های مافیایی حاکم 
بلکه همین دستمزدبگیران و بیکاران باید تحمل کنند آنهم در حالی که 
کمر معیشتی جامعه بدون »اقتصاد مقاومتی« نیز کامال شکسته است.
سه، مهمترین عامل اما مردم ایران و آمریکا هستند! از یکسو امید 
بستن به کاخ سپید برای روی کار آمدن دمکرات ها هیچ تضمینی نداد 
زیرا رأی دهندگان آمریکا اگر از سیاست های داخلی ترامپ به ویژه در 
بخش اقتصادی راضی باشند، دلیلی ندارد که وی را دوباره انتخاب نکنند! 
از سوی دیگر مردم ایران از دی ماه 96 در تظاهرات و تجمع های اعتراضی 
بارها اعالم کرده اند که این نظام را نمی خواهند! آنها به امید کدام آینده باید 
»اقتصاد مقاومتی« و فشارهای کمرشکن را از جمله از سوی خود جمهوری 
اسالمی تحمل کنند؟! آنهم در حالی که زمامداران نظام مدت هاست از 
فساد می گویند و به پولشویی اعتراف می کنند و از سقوط و »براندازی« 
ابراز نگرانی می کنند؟! و...  و »ریخته شدن در دریا« و »آخوندکشی« 

   ما در یک فرصت تاریخی دیگر بسر می بریم.

=تعجبی ندارد کشوری که پولشویی  با ابعادی نجومی داشته باشد، در فهرست سیاه سیستم مالی جهان قرار گیرد.
=حکومت ایران از ناتوانی اروپا در حفظ برجام نگران است و اروپا نگران از عملیات تروریستی جمهوری اسالمی 

است که اخیرا هفت کشور را درگیر کرد.
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صفحه 3د
رهبران  ناهار  میز  روی  ایران  =پرونده 

جهان در پاریس
صفحه 4

کرد؛  تایید  را  پولشویی  =ظریف 
سند  اگر  می گویند  مجلس  نمایندگان 

نیاورد باید محاکمه شود!
صفحه 6

=کارزار سلبریتی هایی که در رنج و درد 
مردم ساکت اند: همصدا علیه معلول نه علت!

صفحه 7
سراسری  اعتصاب  دور  =دومین 

آموزگاران در ایران آغاز شد 
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران
=   در راه جایگزین - داریوش همایون

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=دکتر مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست

صفحه 15
=ترامپ از جمهوری اسالمی چه می خواهد؟

صفحات 16
دنبال  به  رژیم  معامالتی  =بنگاه های 
هنرمندانی هستند که نرمش قهرمانانه می کنند

صفحه 17
=مراجعه خانواده  نوجوانان مورد تعرض به 
دادسرای شوشتر و شکایت قضایی دو خانواده

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

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

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

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

کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

پرسپولیس تالش کرد اما حریف کاشیما 
به استادیوم نشد؛ ورود گزینشی زنان 

****
مسابقات ستارگان تنیس جهان در لندن:

فدرر و جاکوویچ در نیمه نهایی
****

تیم ملی پرورش اندام ایران قهرمان جهان شد
****

اینفانتینو: یک روز تاریخی و جشن 
بزرگ برای فوتبال و بانوان ایران!

****
انتقاِد نماِد تحجر از حضور خانم ها در 

ورزشگاه ها رئیس

گزارش اختصاصی کیهان لندن از پشت پرده مشکالت گروه ملی 
صنعتی فوالد:

مافیایی که به هیئت دولت می رسد!
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در هفته ای که گذشت وحید مظلومین 
و محمد اسماعیل قاسمی که پیشتر به 
اخاللگری در  و  اقتصادی  اتهام فساد 
بازار سکه بازداشت و به اعدام محکوم 
شده بودند به دار آویخته شدند. این 
وحید  که  شد  اجرا  حالی  در  حکم 
مظلومین معروف به سلطان سکه در 
اوایل دهه 90 نیز به اتهامی مشابه در 
اخاللگری بازار سکه بازداشت شده بود.

اسماعیل  محمد  و  مظلومین  وحید 
قاسمی متهم بودند که حجم زیادی 
سکه پیش خرید کرده و نبض بازار سکه 
را به هم ریخته اند. این اتهام در حالی 
مطرح شد که خرید سکه به هر حجمی 
»جرم« به شمار نمی رود و قانون هیچ 
سقفی برای خرید سکه و طال یا ارز 
مشخص نکرده بود. از سوی دیگر بر 
اساس بخشی از مستندات پرونده که 
در دادگاه علنی مطرح شد این افراد با 
توجه به رانت خود در دولت و به ویژه 
در بانک مرکزی این اقدامات را انجام 
دادند؛ از همین رو به نظر می رسد اعدام 
عجوالنه این دو فرد تنها پاک کردن 
عوامل  که  چرا  است  مسئله  صورت 
فعال این شبکه در رأس مدیریت مالی 
و بانکی کشور همچنان حضور دارند 
اجرایی  و  قضایی  معیوب  ساختار  و 
جمهوری اسالمی خود مسبب فساد و 
رانت و بی ثباتی بازار است و اعدام افراد 
هیچ نقشی در حل مشکالت معیشتی 

مردم بازی نمی کند.
اعدامی عجوالنه، بی اثر و نمایشی

پس از آنکه همزمان با پایان نوروز 97 
بهای ارز به صورت ساعتی افزایش یافت 
و به مرز 10 هزارتومان رسید، قیمت 
افزایش  نیز  و همچنین خدمات  کاال 
یافته و ارزش پول ملی به شدت سقوط 
کرد. تالش دولت برای مهار بازار ارز 
بی نتیجه ماند و در نتیجه هیئت دولت 
یک سناریوی چندوجهی طراحی نمود.

اقدامی  در  سناریو  این  اساس  بر 
اقتصادی  تیم  انتقادبرانگیز  و  عجیب 
جهانگیری  اسحاق  بازیگری  با  دولت 
را  دالر  روحانی،  حسن  اول  معاون 
کرد.  اعالم  تومان   4200 تک نرخی 
پرده بعدی این نمایش چند هفته بعد 
جهرمی  آذری  محمدجواد  سوی  از 
وزیر مخابرات اجرا شد و او اطالعاتی 
از شرکت های واردکننده موبایل با ارز 
دولتی ارائه داد و خواستار شفاف سازی 
درباره شرکت های واردکننده کاال با ارز 
دولتی 4200 تومانی شد. در حالی که 
پس از گذشت شش ماه هنوز لیست 

کامل همه دریافت کنندگان ارز دولتی 
منتشر نشده اما اعالم لیست اولیه ادامه 
سناریو را ممکن کرد و قوه قضاییه وارد 
بازی شد و اقدام به بازداشت ده ها نفر با 
عنوان واردکنندگان موبایل و همچنین 
بازداشت چند چهره معروف  از جمله 
اسماعیل  محمد  و  مظلومین  وحید 
قاسمی و محمد باقری درمنی نمود. 
رئیس قوه قضاییه در نامه ای به رهبر 
که  کرد  اعالم  اسالمی  جمهوری 
می خواهد به سرعت و ضربتی با فساد 
حالی  در  آنهم  کند  مبارزه  اقتصادی 
که خود قوه قضاییه یکی از حلقه های 

فساد است.
احتکار  انبار  ده ها  شد  ادعا  همزمان 
کاال کشف شده و دولت نیز در اواخر 
تابستان با تزریق هزاران میلیارد تومان 
موج خبری  یک  ایجاد  و  بازار  به  ارز 
تبلیغاتی قیمت ارز را در روند کاهشی 

قرار داد.
پرده آخر این نمایش اما اعدام وحید 
قاسمی  اسماعیل  و محمد  مظلومین 
بود که درست چند روز پس از اجرایی 

شدن دور تازه ی تحریم های اقتصادی 
آمریکا انجام شد. این پرده هنوز با در 
باقری  اعدام قرار گرفتن محمد  صف 
درمنی و صدور حکم زندان برای ده ها 
فعال بازار موبایل و ارز ادامه دارد تا با 
ایجاد جّو روانی و همزمان با آن تزریق 
ارز در مرحله دوم کاهش نرخ ارز، مردم 
گمان کنند با اعدام  دو »اخاللگر« همه 

چیز به روال عادی بازگشته است.
آیا بازار ارز ایران در ثبات است؟

ایران  در  اقتصادی  کارشناس  یک 
دولت  »از  می گوید:  لندن  کیهان  به 
هاشمی رفسنجانی تا کنون، هر بار این 
احتمال که درآمدهای ارزی ایران قرار 
است کاهش یابد قوت گرفته، قیمت ارز 
دچار جهش شده و با کاهش درآمدها 
این جهش ادامه پیدا کرده است. جدا 
از اینکه این پارامتر چه میزان اقتصادی 
و چه میزان سیاسی است اما با بروز 
ارز  تزریق  با  دولت  شرایطی  چنین 

را  ارز  انحصاری  بازار  می کرده  تالش 
مدیریت کند و قیمت ها را کاهش دهد 
یا حداقل شیب افزایش قیمت را مالیم 
کند. امروز ما هم در شرایط تحریم های 
سنگین نفتی قرار داریم که نسبت به 
دولت احمدی نژاد نیز شرایط بدتر است 
چون راه دور زدن تحریم ها را بسته اند 
و هم صادرات نفت ایران کاهش یافته 
و تا تحریم ها هست بیشتر هم کاهش 
می یابد. به بیان دیگر با کاهش درآمد 
دولت که ناشی از کاهش صادرات نفت 
است، منابع ارزی نیز در داخل کاهش 
امروز  تا  نتیجه دولت که  می یابد. در 
تالش کرده با تزریق ارز به بازار قیمت ها 
را کاهش دهد، قادر به ادامه ی این کار 
نخواهد بود و به نظر من به زودی طی 
با  همزمان  آینده،  ماه های  یا  هفته ها 
بروز اثرات واقعی تحریم ها، فنر قیمت 

ارز دوباره باز خواهد شد و این پتانسیلی 
نگه  آرام  ارز  تزریق  زور  به  دولت  که 
داشته، فعال شده و بازار دوباره شاهد 

رشد قیمت ارز خواهد بود.«
می افزاید:  اقتصادی  کارشناس  این 
با  که  ارز  بازار  وضعیت  از  غیر  »به 
با  ارز  تزریق  در  دولت  توان  کاهش 
افزایش قیمت روبرو خواهد بود، رکود 
را  ایران  اقتصاد  انتظار  نیز  سنگینی 
می کشد چرا که در شرایطی که چرخ 
تولید و صنعت در کشور فلج شده و 
ایران در انزوای ناشی از تحریم ها فرو 
نیز  تورم  ارز  نرخ  افزایش  با  می رود، 
افزایش یافته و قیمت کاالها در دیگر 
شرایط  این  می یابد.  افزایش  بازارها 
حالی  در  و  است  خطرناک  بسیار 
جامعه  فرودست  و  ضعیف  قشر  که 
نیز  را  متوسط  قشر  می کند  نابود  را 
نقاط  از  یکی  این  و  کشیده  زیر  به 
یعنی  است.  موجود  بحران  عطف 
قشر متوسط که تا کنون غم معیشت 
نداشت و چه بسا برای سرمایه گذاری 
تالش می کرد، درگیر تأمین معیشت 

خواهد شد و می توان گفت بیشترین 
ایران  متوسط  قشر  بر  تحریم ها  اثر 
جامعه  اکثریت  که  می شود  تحمیل 

ایران را نیز تشکیل می دهد.«
به دوران رکود و کوپن خوش آمدید! 
افتادن  عقب  و  درآمدها  ماندن  ثابت 
و  کارمندان  و  کارگران  حقوق  ماه ها 
افزایش قیمت کاالها و از همه مهمتر 
گرد رکودی که بر بازارهای مهمی چون 
جاری  کنار  در  شده،  پاشیده  مسکن 
یکی  که  تحریم  واقعی  اثرات  شدن 
پس از دیگری اقتصاد را متأثر می کند 
همگی گویای روزهای نفسگیر اقتصاد 

ایران است.
دولت روحانی اما راهکارهای سطحی 
و تبلیغاتی را بر به کار گرفتن اراده ای 
محکم و هماهنگ در مدیریت بحران 

ترجیح داده است.
در ماه های گذشته دولت روحانی بجز 
تزریق  با  ارز«  بازار  نمایش »مدیریت 

برای  حمایتی  بسته های  بازار،  به  ارز 
گرفته  نظر  در  آسیب پذیر  قشرهای 
است.  این بسته ها دو سه بار صدقه و 
کارت خرید 20هزارتومانی مواد غذایی 
به خانوارهایی است که کمرشان زیر بار 
خم  زندگی  اولیه ی  هزینه های  فشار 

شده است. 
دلیل  می دهد  نشان  شواهد  همزمان 
نیست  این  روحانی  دولت  بی عملی 
که از شرایط بی خبر است. برای نمونه 
در  گذشته  روزهای  در  که  تغییراتی 
دولت  اقتصادی  مهره های  چینش 
حسن  می دهد  نشان  گرفته  صورت 
روحانی در حال آرایش جدیدی در تیم 
آخوندی  است. عباس  اقتصادی خود 
نیلی  وزیر راه و شهرسازی و مسعود 
دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهوری 
دادند.  استعفا  هفته های گذشته  طی 

کابینه  پیشین  وزیر  طیب نیا  علی 
روحانی جای مسعود نیلی را در شورای 
روحانی  ظاهرا  گرفت.  اعتبار  و  پول 
تا  می کند  یکدست  را  خود  کابینه 
مردم را وارد دوران کوپن و جیره بندی 
یا همان »اقتصاد مقاومتی« مورد نظر 
تیم  روند  این  با  کند.  خامنه ای  علی 
اقتصادی دولت به پیاده کردن اقتصاد 
کوپنی، یارانه ای و سرکوب قیمت ها و 
بانک مرکزی می پردازد.  از  استقراض 
در  ایران   اقتصاد  شرایط  همان  این 
دوران  در  و  خورشیدی  شصت  دهه 
ایران و عراق است بدون آنکه  جنگ 

جنگی در کار باشد!
در این عقبگرد، احتماالً تیم اقتصادی 
دولت سرکوب بازارها را برای هدایت 
نقدینگی به سمت تولید به کار خواهد 
ایده ای شکست  آنجا که  از  بست که 
با  کشور  اقتصاد  دوباره  است  خورده 
افسارگسیخته  تورم  و  نقدینگی  رشد 
این چرخه ی  و  و...  روبرو خواهد شد 

باطل همچنان ادامه خواهد یافت.
روشنک آسترکی

اظهارات محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی در گفتگوی ویدیوئی 
پولشویی  بر  مبنی  خبر آنالین،  با 
آفرید.  جنجال  کشور،  در  گسترده 
امید«  و  »تدبیر  دولت  خارجه  وزیر 
را  اسالمی  جمهوری  در  پولشویی 
»واقعیتی« خواند که »خیلی ها از آن 
نفع می برند«. محمدجواد ظریف در این 
گفتگو آماری نیز ارائه داد، که در صورت 
واقعیت، حیرت انگیز هستند: »کسانی 
که گردش مالی یکی از معامالت شان 
30هزار میلیارد تومان است، می توانند 
به اندازه بودجه وزارت خارجه هزینه 
فضاسازی کنند«. بودجه وزارت خارجه، 
ظریف، 1100  جواد  محمد  گفته  به 
میلیارد تومان در سال است. ظریف به 
خاطر این اعترافات که با هدف فشار 
روی جناح های خودی انجام شد، مورد 
هجوم همانها نیز قرار گرفت و تهدید 
شد که اگر بدون سند حرف زده باشد 

باید محاکمه شود.
باعث تعجب نیست کشوری که تنها در 
یک مورد پولشویی  با ابعادی نجومی 
داشته باشد، در فهرست سیاه سیستم 
مالی جهان قرار گیرد. مؤسسه ای که در 
شهر بازل سوئیس، پولشویی در سطح 
جهانی را زیر نظر دارد، در سال های 
2015 و 201۶، جمهوری اسالمی را 
در صدر کشورهایی قرار داد که در آنها 
پولشویی گسترده  انجام می گیرد. در 
تاجیکستان،  افغانستان،  فهرست  این 
گینه و مالی در کنار ایران قرار داشتند. 
در سال 2017 موقعیت ایران از نظر 
 14۶ بین  و  شد  هم  بدتر  پولشویی 
کشوری که مورد بررسی قرار گرفتند، 
رتبه نخست ریسک پولشویی را به خود 
اختصاص داد. در سال جاری، جمهوری 
اسالمی به دلیل عدم همکاری با این 
مؤسسه، از فهرست کشورهایی که مورد 

بررسی قرار می گیرند حذف شد.
سیستم بانکی غیرشفاف

آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی 
از  حکایت  نیز  اسالمی  جمهوری 
م  عد و  یی  لشو پو گی  د گستر
شفافیت  سیستم مالی کشور دارد. بر 
پایه این گزارش، 49 میلیون حساب 
بانکی با کد ملی غیرمعتبر افتتاح شده 
نیز  میلیون دیگر  از یک  بیش  است، 
شناسه مالی نامعتبر دارند،  حدود دو 

کد  فاقد  اصال  بانکی  حساب  میلیون 
بدون  هم  دیگر  میلیون  سه  و  ملی، 
میلیون   55 هستند.  مالی  شناسه 
است  رقمی  مشکوک،  بانکی  حساب 
که از سیستم بانکی جمهوری اسالمی 
جهان  در  که  است  ساخته  پدیده ای 

بدون رقیب است.
تصویب  با  نگهبان  شورای  مخالفت 
از چهار الیحه  FATF، الیحه  یکی 
مقابله با تامین مالی تروریسم، که از 
آن با نام CFT نام برده می شود، بدون 
شک جمهوری اسالمی را در موقعیت 
بدتری قرار می دهد. »گروه ویژه اقدام 
مالی«، که زیرمجموعه »سازمان توسعه 
اقتصادی« است، به جمهوری اسالمی 
تا  است  داده  فرصت  فوریه 2019  تا 
لوایح چهارگانه مربوط به پولشویی را 
کشور  این  وگرنه  برساند،  تصویب  به  
خواهد  باز  خود  سیاه  فهرست  به  را 
گرداند. بازگشت جمهوری اسالمی به 
لیست سیاه »گروه ویژه اقدام مالی،« 
جهانی  مالی  سیستم  از  خارج  یعنی 
قرار گرفتن! این چهار الیحه  عبارتند 

از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای 
مبارزه با جرائم سازمان یافته ی فراملی، 
قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه 
با تامین مالی تروریسم و  کنوانسیون 
)CFT(.  مقابله با تامین مالی تروریسم
با  بله  مقا برای  روپا  ا نی  ناتوا

تحریم های آمریکا
وزیر  و  روحانی  حسن  دولت  نگرانی 
خارجه اش از رد الیحه مقابله با تامین 
مالی تروریسم از سوی شورای نگهبان 
و عدم تصویب سه الیحه دیگر بی مورد 
بانک های  برخی  حتا  اخیرا  نیست. 
کرده اند  اعالم  هم  روسیه  و  چین 
تا  اسالمی  با جمهوری  معامله  از  که 
زمانی که این لوایح به  تصویب نرسند 
معذور هستند. تصمیمی که با در نظر 
گرفتن عدم همکاری عمده بانک های 
اروپایی می تواند ضربه مهلک دیگری 
به اقتصاد نیمه جان جمهوری اسالمی 
در دوران سخت تحریم ها وارد سازد. 
تامین  با  مقابله  مخالفان الیحه  البته 
مالی تروریسم، معتقدند که بالفاصله 
اسالمی  جمهوری  پیوستن  از  پس 
به این کنوانسیون، »گروه ویژه اقدام 
مالی« حزب اهلل لبنان را نیز به فهرست 
گروه های تروریست، که در حال حاضر 
تنها داعش، القاعده، النصره و طالبان را 

در بر می گیرد، خواهد افزود.
با  بله  مقا برای  روپا  ا تالش های 
موفق  کنون  تا  آمریکا  تحریم های 
تقاضای  به  هم  اتریش  است.  نبوده 
ارشد سیاست  فدریکا موگرینی مقام 
برای  اروپا،  اتحادیه  امنیت  و  خارجی 
میزبانی مرکز »ساز و کار ویژه مالی« 
هوک  برایان  است.  داده  منفی  پاسخ 
رئیس گروه اقدام ایران وزارت خارجه 
دیگر  بار  گذشته  روزهای  در  آمریکا، 
جریمه های  و  »تحریم ها  داد  هشدار 
آمریکا می تواند بانک ها و شرکت های 
اروپایی را که با یک ساز و کار مالی 
اروپایی با ایران همکاری کنند، هدف 
البته  آمریکایی  مقام  این  قرار دهد«. 
افزود »بسیاری از شرکت ها و بانک های 
ایران  بازار  به  را  آمریکا  بازار  اروپایی 
ترجیح می دهند و حاضر به قبول چنین 

ریسکی نیستند.«
ناتوانی  از  ایران  حکومت  نگرانی 

اروپا
از  خود  نگرانی  ظریف  محمدجواد 

ناتوانی اروپا برای دور زدن تحریم های 
آمریکا را پنهان نمی کند. وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی در گفتگو با روزنامه 
در  اروپا  جدیت  از  الجدید«  »العربی 
حفظ  برای  سیاسی  حمایت  زمینه 
برجام صحبت می کند، ولی می افزاید 
سختی  به  کارها  اجرائی  »زمینه  در 
وزیر  می روند«.  پیش  کندی  به  و 
ادامه  در  اسالمی  جمهوری  خارجه 
»دولت های  می گوید  گفتگو  ین  ا
اروپایی آمادگی اجرای تعهد سیاسی 
اقتصادی  بهای  پرداخت  با  همزمان 
می کنند  فکر  اشتباه  به  و  ندارند  را 
می توانند دستاوردهای سیاسی را بدون 
پرداخت تاوان اقتصادی حفظ کنند«. 
محمدجواد ظریف در ادامه به  »گفتگو 
با چین و روسیه برای یافتن راه هایی 
کاستن  و  تحریم ها  با  مقابله  جهت 

تبعات آن« اشاره می کند.
البته محمدجواد ظریف و دیگر مقامات 
اظهارات شان  در  اسالمی  جمهوری 
در  آمریکا  با  اروپا  همسویی های  به 
زمینه سیاست های موشکی جمهوری 

اسالمی،  و نقش این کشور در ایجاد 
کانون های بحران در خاورمیانه چون 
اشاره  یمن،  و  لبنان  عراق،  سوریه، 
نمی کنند. کشورهای اروپایی به دلیل 
نزدیکی جغرافیایی به خاورمیانه، بیش 
از آمریکا نگران موشک های بالستیک 
ن های  بحرا و  اسالمی  جمهوری 
سیاسی در این منطقه هستند. بارها 
ویژه  به  اروپایی،  کشورهای  سران 
صدراعظم  و  فرانسه  رئیس جمهور 
آلمان، در این رابطه نگرانی خود را بیان 
کرده اند و خواهان تغییر سیاست های 
منطقه ای و نظامی جمهوری اسالمی 

شده اند.
نگرانی اروپا از تروریسم جمهوری 

اسالمی
کشور های  نگرانی های  از  دیگر  یکی 
اروپایی عملیات تروریستی جمهوری 
سابقه ی  آن  در  که  است  اسالمی 
خونینی دارد. اقدام برای بمب گذاری در 
نشست ساالنه سازمان مجاهدین خلق 
در حومه پاریس، و تالش برای ترور سه 
عضو یک گروه عرب ایرانی در دانمارک، 
گروه های  شدن  فعال  خطر  زنگ 
تروریستی وابسته به جمهوری اسالمی 
در اروپا را به صدا در آورده است. اگرچه 
بیش از یک سال پیش دو مخالف دیگر 
جمهوری اسالمی در هلند ترور شده 
تروریستی  طرح  دو  این  ولی  بودند، 
اروپایی را  اینکه 7 کشور  به  با توجه 
دارد.  ویژه ای  اهمیت  کرده،  درگیر 
بازداشت  افرادی  عملیات  دو  هر  در 
شده اند که یا کارمند سفارت جمهپوری 
اسالمی بودند و یا در تماس مستقیم با 

دیپلمات های ایرانی قرار داشتند.
نقش عوامل به اصطالح »خودسر« در 
این عملیات از سوی وزیر خارجه سابق 
جمهوری اسالمی نیز تائید شده. کمال 
خرازی رئیس کنونی شورای راهبردی 
سیاست خارجی، نهاد وابسته به بیت 
علی  مستقیم  نظر  زیر  که  رهبری 
گفتگو  در  می کند،  عمل  خامنه ای 
شبکه  روزنامه نگار  شانتیائی  صنم  با 
به  پاسخ  تلویزیونی »فرانس 24« در 
این فعالیت های  با  پرسشی در رابطه 
تروریستی می گوید »قطعا ممکن است 
عناصری طرح هایی برای وخامت روابط 
کمال  باشند«.  داشته  اروپا(  و  )ایران 
دیگری  پرسش  به  پاسخ  در  خرازی 

اذعان می کند که این افراد می توانند 
زمینه  این  در  ایران«  داخل  از  »حتا 

نقش داشته باشند!
عدم شفافیت سیستم مالی در جمهوری 
اسالمی، حمایت یک میلیارد دالری از 
و  لبنان  حزب اهلل  چون  سازمان هایی 
حشدالعبی عراق، و عملیات تروریستی 
در اروپا، در کنار تحریم های آمریکا که 
به گفته جان بولتون مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید، با هدف »کشیدن شیره  ی 
می شود،  اجرا  اسالمی«  جمهوری 
برخالف سخنان حسن روحانی آینده 
سیاهی را برای اقتصاد کشور و نظام 
حاکم ترسیم می کنند آنهم در حالی 
بر  مبنی  روحانی  حسن  سخنان  که 
اقتصاد  بر  تاثیری  »تحریم ها  اینکه 
معاون  را حتا  نخواهد داشت«  کشور 
او اسحاق جهانگیری هم باور نمی کند. 
اسحاق جهانگیری می گوید »نمی توانم 
دروغ بگویم که تحریم ها اثری ندارد، 
تحریم ها اثر دارند ولی باید اثر آن را 

به حداقل برسانیم.«
احمد رأفت

جمهوری اسالمی و اقتصاد تحریمینظام مقدس و پول های کثیف

چرخه ی باطل و دیگر هیچ!
=تعجبی ندارد کشوری که پولشویی  با ابعادی نجومی داشته باشد، در فهرست سیاه 

سیستم مالی جهان قرار گیرد.
=حکومت ایران از ناتوانی اروپا در حفظ برجام نگران است و اروپا نگران از عملیات 

تروریستی جمهوری اسالمی است که اخیرا هفت کشور را درگیر کرد. 
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=سخنگوی وزارت خارجه 
کشورش  می گوید  اتریش 
شرایط پذیرش میزبانی کانال 
را  اروپا  و  ایران  ویژه  مالی 

ندارد.
اروپا  اتحادیه  =موگرینی: 
خاطر  به  نه  اتمی  توافق  از 
تجارت و منافع بلکه به دالیل 

امنیتی حمایت می کند.
=جان بولتون: نیت ما این 
رژیم  علیه  فشار  که  است 
ایران را بسیار سنگین کنیم 
تا  می آوریم  فشار  آنقدر  و 

شیره شان کشیده شود.
کشورهای اروپایی از یک سو زیر بار 
ادامه  برای  ویژه  مالی  سیستم  ایجاد 
تجارت با جمهوری اسالمی نمی  روند 
نگران  آن  مقام های  دیگر  سوی  از  و 
تهدیدات امنیتی و تروریستی از سوی 

رژیم ایران هستند.
اتریش،  خارجه  وزارت  سخنگوی 
چهارشنبه 2۳ آبان )1۴ نوامبر(، اعالم 
پذیرش  شرایط  فعاًل  کشور  این  کرد 
میزبانی کانال مالی ویژه ایران و اروپا 

)SPV( را ندارد.
به  باره  این  در  گوشل باوئر  پیتر 
خبرگزاری اتریش گفت: »از ما پرسیده 
این  اتریش آمادگی دارد  آیا  شده که 
سامانه را میزبانی کند. این درخواست 
کاماًل بررسی شد و با دیگر وزارتخانه ها 
و موسسات مالی مانند بانک ملی هم 
مطرح کردیم و نتیجه بررسی این است 
دارد  پرسش هایی وجود  که همچنان 
پاسخی وجود  آن  برای  که هم اکنون 
ندارد و به همین دلیل ما به این نتیجه 
رسیدیم که در حال حاضر در شرایطی 
 SPV سیستم  میزبان  که  نیستیم 

باشیم.«
گوشل باوئر توضیح داده، »پرسش ها 
شامل بسیاری از مسائل فنی در مورد 
کارایی این سیستم است، اتریش از این 
سیستم حمایت می کند اما باید برای 
دستیابی به هدف خود طراحی شود.«

پیش از این پایگاه خبری بلومبرگ 
که  بود  نوشته  منبع  سه  از  نقل  به 
میزبانی  برای  چندانی  رغبت  اتریش 
این سیستم ندارد. از دیگر امکاناتی که 
گفته می شد پیشنهاد ایجاد این ساز و 
کار بانکی به آنها نیز داده شده بلژیک، 
لوکزامبورگ و فرانسه بودند که هر سه 
به دالیل مختلف یا نپذیرفته اند یا پاسخ 

مشخصی ندادند.
سپاه  به  نزدیک  فارس  خبرگزاری 
تکلیف  نشدن  روشن  به  واکنش  در 
ایجاد سیستم SPV آن را »پاسکاری 
کشورهای اروپایی برای میزبانی کانال 
است.  خوانده  اروپا«  و  ایران  مالی 
 2۳ نیز،  تهران  چاپ  کیهان  روزنامه 
آبان، نوشته کانال جایگزین اروپا برای 

سوئیفت دروغ بود.
اقتصاد  بر  آمریکا  تحریم های  فشار 
جمهوری اسالمی بسیار زیاد است و این 
اصال خبر خوبی برای تهران نیست. در 
عین حال به نظر می رسد مقامات رژیم 
ناامید  اروپایی ها  از  گذشته  از  بیشتر 
شده اند چرا که پس از خروج آمریکا 
از برجام و اعمال تحریم ها در عمل بجز 
از »لزوم حفظ برجام«  اعالم حمایت 
کمک دیگری از آنها ندیده اند و همین 
بسیار  را  اسالمی  جمهوری  مقامات 
عصبی کرده است. در واقع پیش بینی 
آن  دسته کارشناسان و دیپلمات ها که 
عنوان می کردند اروپا بدون آمریکا توان 
حفظ برجام را ندارد درست بوده است. 
از  این مدت  رفتارهایی که در  بعالوه 
تهران سرزده احتمال هر گونه کمک 
به  را  اروپا  رهبران  از سوی  تهران  به 
شدت کاسته است. از برنامه ریزی برای 
بمب گذاری و ترور مخالفان در اروپا تا 
حمایت از شبه نظامیان شیعه منطقه از 
جمله حزب اهلل، حماس و حوثی ها برای 
موشک پرانی. به این ترس ها باید عدم 
تصویب کنوانسیون مبارزه با پولشویی 
و حمایت مالی از تروریسم را هم اضافه 
کرد که بر نگرانی های اروپا افزوده است.

ماه های  در  که  مقام هایی  از  یکی 
گذشته مرتب بر حفظ برجام و حمایت 
موگرینی  فدریکا  کرده  تاکید  آن  از 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
اروپاست که مسئولیتش در این مقام به 
زودی به پایان می رسد. وی چهارشنبه 

اتحادیه  »نقش  عنوان  با  نشستی  در 
جهانی«  صلح  بازیگر  عنوان  به  اروپا 
برگزار  بحران  بین المللی  که در گروه 
شد مدعی شده »اتحادیه اروپا توافق 
هسته ای را نه به خاطر تجارت و منافع 
بلکه به دالیل امنیتی حفظ می کند.« 
ترجمه ی سخن وی از یک سو اعتراف 
به تالش های رژیم ایران برای تولید و 
و  است  اتمی  تسلیحات  به  دستیبای 
و  امنیتی  نگرانی  بیان  دیگر  از سوی 
تروریستی اروپا از واکنش های احتمالی 
جمهوری اسالمی در صورتی که اعالم 

شود دیگر قادر به حفظ برجام نیست!

منشاء نگرانی های اروپا 
البته نباید نگرانی اروپایی ها را نادیده 
گرفت و نقش ژئوپلیتیک اروپا و آمریکا 
در تصمیمات آنها را فراموش کرد. اروپا 
از موشک های رژیم ایران و همچنین 
گسترش تروریسم با پشتوانه تیم های 
تروریستی تحت حمایت تهران واهمه 

دارد.
جانشین  سالمی  حسین  سردار 
چهارم  پاسداران،  سپاه  کل  فرمانده 
در  نوامبر(   2۴(  1۳۹6 سال  آذر 
باره ی  در  تلویزیونی  گفتگوی  یک 
بود  کرده  تهدید  سپاه  موشکی  توان 
برد  نکنند  مراعات  اگر  اروپایی ها 

موشک هایمان افزایش می یابد.
یحیی   ،1۳۹۷ شهریور   1۹
رحیم صفوی مشاور عالی علی  خامنه ای 
در امور نظامی نیز پس از بمباران مقر 
احزاب کردی ایران در عراق، مخالفان 
خارج از کشور را تهدید کرد و گفت: 
هرزه  علف های  را همچون  »دشمنان 
شکسته و نابودشان می کنیم و حتی 
را  آنها  دریاها  و  مرزها  آنسوی  تا 
تعقیب کرده و حقوق خود را بازپس 

می گیریم.«
دسترسی به خاک کشورهای اروپایی 
با هدف موشک پرانی احتمالی هر چند 
طراحی  و  باشد  زبانی  تهدید  حد  در 
برای سپاه  و خرابکاری  ترور  عملیات 
به  توجه  با  آن  مأموران  و  پاسداران 
با اروپا بسیار راحت تر از  بُعد مسافت 
در  ماموریت هایی  کردن چنین  پیاده 
از این رو مقام های  خاک آمریکاست. 
آمریکایی با دست باز فشار حداکثری 
و  می کنند  اعمال  را  رژیم  علیه  خود 
افزایش  از  بیشتری  خاطر  امنیت  با 
می گویند  سخن  جدید  تحریم های 
مشاور  بولتون  جان  که حتی  آنجا  تا 
می گوید،  متحده  ایاالت  ملی  امنیت 
»فکر می کنیم حکومت تحت فشاری 
نیت  و  قصد  و  گرفته  قرار  واقعی 
بسیار  را  فشار  این  که  است  این  ما 
سنگین کنیم و آنقدر فشار می آوریم 

تا شیره شان کشیده شود.«

آشفتگی در تهران
راه  اروپایی ها  شرایطی  چنین  در 
عمل  و سردرگم  ندارند  پیش  و  پس 
می کنند. اتفاقاً جمهوری اسالمی نیز 
با توجه به همین نکته دچار آشفتگی 
به  ظریف  اخیر  اعترافات  است.  شده 
ایران  داخل  گسترده  پولشویی  وجود 
و جبهه گیری شدید حزب اللهی ها در 
برابر این اعترافات، یکی از نشانه های 
این آشفتگی است که سرمنشاء آن را 
می بایست در اختالف برای عدم تصویب 
CFT جستجو کرد. خبرگزاری فارس 
محمدجواد ظریف را متهم به »حقارت 
در مواضع دیپلماتیک« کرده و نوشته 
دولت  همین  هم  برجام  مسیر  »در 
دقیقا از فرمول تخریب عناصر داخلی 
و اعتماد به نهاد های خارجی استفاده 
کرد و تمام تخم مرغ های خود را در 

سبد کشورهای متخاصم با ملت ایران 
برای  را  شیوه  همین  حال  گذاشت 
وعده های  و  اروپا  دستورات  اجرای 

دروغین آنها استفاده می کند.«

ترس های امنیتی، پاسکاری های بانکی: اروپا زیر 
منگنه، رژیم ایران در فشار

دیدار رؤسای جمهور آمریکا و کره شمالی در سنگاپور؛ بهار ۹۷

قرار دیدار ترامپ و کیم جونگ اون در سال ۲۰1۹ 
پابرجاست

اخباری که در مورد فعال  برخالف 
کره  هسته ای  راکتور  چند  بودن 
ترامپ  دونالد  شده،  منتشر  شمالی 
رئیس جمهوری آمریکا تصمیم ندارد 
قرار دیدار خود و رهبر کره شمالی را 
در ماه های آغازین سال 201۹ بر هم 

بزند.
پنس  مایک  رویترز،  گزارش  به 
معاون رئیس جمهوری ایاالت متحده 
دومین  برای  خود  رئیس  عزم  از 
مالقات با کیم جونگ اون خبر داده 
و گفته است که در مذاکرات آینده، 
از  جدی تر  خیلی  جمهوری  رئیس 
خود  شمالی  کره  همتای  با  همیشه 
خواهد  او  به  و  کرد  خواهد  صحبت 
هر  به  عهدشکنی  صورت  در  گفت 
یا   و  خود  شخصی  تصمیم  یا  دلیل 
روابط  زیر فشار مسئوالن آن کشور، 
یانگ  پیونگ  و  واشنگتن  دوستانه 
یافت.  نخواهد  ادامه  کنونی  به شکل 
مایک پنس گفت، تاریخ دقیق و محل 

اعالم  نزدیک  آینده  در  نشست  این 
خواهد شد.

از  بعد  ماه  چند  شمالی  کره  رهبر 
که  گفت  ترامپ  با  دیدار  نخستین 
آمریکا  جمهوری  رئیس  برای  دلم 

تنگ شده. ما یکدیگر را خیلی دوست 
داریم.

مایک پنس از قول ترامپ گفت: در 
گفتگوهای آینده اشتباهات گذشته را 

تکرار نمی کنیم.

= پاریس میزبان مراسمی 
به مناسبت صدمین سالگرد 
اول  جهانی  جنگ  پایان 
بود. در این جنگ که چهار 
سال طول کشید بیش از ۸ 
میلیون تن کشته و حدود ۸ 
مفقوداالثر  نیز  نفر  میلیون 

شدند.
=در مراسم پاریس رهبران 
بیش از ۷۰ کشور شرکت از 
جمله رؤسای جمهور آمریکا 
داشتند.  حضور  روسیه  و 
محور های  از  یکی  ایران 
در  غیررسمی  گفتگوهای 

حاشیه این مراسم بود.
احمد رأفت - یکشنبه 11 نوامبر، 
رؤسای جمهور و نخست وزیران بیش 
صدمین  مناسبت  به  کشور   ۷0 از 
با  جهانی  اول  جنگ  پایان  سالگرد 
پاریس  در  هرگز«،  »دوباره  شعار 
در  اول  جهانی  جنگ  شدند.  جمع 
فرانس  ترور  با  میالدی   1۹1۴ سال 
اتریش-  امپراتوری  ولیعهد  فردیناند 
مجارستان در سارایوو، به دست یک 
 ۴ و  شد  آغاز  صرب،  ناسیونالیست 
سال به طول انجامید. در این جنگ، 
تاریخ بشریت  که خونین ترین جنگ 
به حساب می آید، بیش از 8 میلیون 
نفر کشته شدند. شمار زخمی شدگان 
تحمین  نفر  میلیون   20 جنگ  این 
از  جنگ  این  پایان  در  می شود.  زده 
نیز  دیگر  نفر  میلیون   8 سرنوشت 
خبری نبود و مفقود االثر اعالم شدند.

کلیسای  رهبر  اول،  فرانسیس  پاپ 
همین  به  که  مراسمی  در  کاتولیک 
شد  برگزار  واتیکان  در  مناسبت 
گفت »جنگ جهانی اول می بایستی 
به  جنگ  فرهنگ  تا  باشد  هشداری 
متاسفانه  ولی  شود،  گذاشته  کنار 
گویا درس های این جنگ را فرموش 
تاریخ درس  از  کردیم و نمی خواهیم 
کلیسای  رهبر  سخنان  اگر  بگیریم«. 
ناامیدی  و  بدبینی  روایت  کاتولیک 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور  است، 
تالش  مراسم  این  میزبان  و  فرانسه 
امانوئل  کند.  صحبت  امید  از  کرد 
ماکرون گفت: »صد سال پیش برخی 
از ما در مقابل هم قرار داشتیم ولی 

امروز در کنار هم ایستاده ایم«.
گفتگوهای حاشیه ای

آنگال مرکل صدراعظم آلمان تالش 
شرایط  به  واقع بینانه  نگرشی  کرد 
امروز جهان داشته باشد و از بدبینی 
پاپ اعظم و خوشبینی رئیس جمهور 
مرکل  آنگال  گرفت.  فاصله  فرانسه 
صلح  به  زیادی  تمایل  »امروز  گفت: 
وجود دارد و ما باید از هیچ کوششی 
زندگی  صلح  در  جهان  اینکه  برای 
کند، دریغ نکنیم، ولی هنوز باید در 
این زمینه کارهای زیادی انجام داد«.

گفتگوهایی که در حاشیه این مراسم 
بین رهبران کشورهای مختلف انجام 
جهت  این  در  قدمی  شاید  گرفت، 
جمهوری  ریاست  سخنگوی  باشد. 

سخنرانی ترامپ در مراسم صدمین 
سالگرد پایان جنگ جهانی اول

پرونده ایران روی میز ناهار رهبران جهان در پاریس
ضیافت  جریان  در  می گوید  فرانسه 
ناهاری که امانوئل ماکرون میزبان آن 
بود »گفتگویی غیررسمی ولی عمیق 
جنگ  چون  پرونده هایی  مورد  در 
سوریه، کره شمالی، جمهوری اسالمی 
انجام گرفت که  و پادشاهی سعودی 

بسیار پربار بودند«.
در روزهای قبل از این مراسم گفته 
احتماال رؤسای جمهور  بود که  شده 
دیداری  پاریس  در  روسیه  و  آمریکا 
دیدار  این  داشت.  خواهند  رسمی 
حاشیه  و  نوامبر  ماه  آخر  به  ولی 
اجالس »گروه بیست« که قرار است 
در آرژانتین برگزار شود موکول شد. 
سخنگوی کاخ سفید در همین رابطه 
گفت که البته دونالد ترامپ و والدیمیر 
امانوئل  پوتین که در مراسم ضیافت 
ماکرون بر سر یک میز نشسته بودند 
از فرصت استفاده کرده و در رابطه با 
از پرونده های مهم تبادل نظر  برخی 
کاخ  سخنگوی  سندرز  سارا  کردند. 
از  پرونده ها  این  به  اشاره  در  سفید 
برد.  نام  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 

آمریکا  رهبران  گفت  سندرز  سارا 
مخرب  »رفتار  مورد  در  روسیه  و 
با  مقابله  چگونگی  و  ایران  حکومت 
آن نیز صحبت کردند«. در پایان این 
ضیافت ناهار که در کاخ الیزه برگزار 
شد، والدیمیر پوتین در سخنانی کوتاه 
خطاب به روزنامه نگاران روسی که او 
می کردند،  همراهی  سفر  این  در  را 
با دونالد ترامپ را »خوب« و  گفتگو 
»موثر« ارزیابی کرد، بدون اینکه وارد 

جزئیات بشود.
نقش مخرب جمهوری اسالمی

جمهوری  ریاست  به  نزدیک  منابع 
افزایند  می  زمینه  همین  در  فرانسه 
جنگ  در  ایران  رژیم  مخرب  »نقش 
سوریه« یکی از موضوعاتی بود که در 
ضیافت ناهار، رؤسای جمهور آمریکا، 
آلمان  صدراعظم  و  فرانسه  و  روسیه 
همین  کردند.  گفتگو  آن  مورد  در 
آمریکا،  رهبران  که  می افزایند  منابع 
جمهور  رئیس  از  آلمان  و  فرانسه 
روسیه خواستند به حضور جمهوری 
آنها  گفته  به  که  سوریه  در  اسالمی 
به  از مشکالت در راه دستیابی  یکی 
صلح است، پایان دهند. مایک پمپئو 
به  سفر  در  که  آمریکا  خارجه  وزیر 

همراهی  را  ترامپ  دونالد  فرانسه 
می کند، در دیدارهایی که با مقامات 
دیگر کشورها داشت، از آنها خواست 
در تحریم های جدید علیه جمهوری 

اسالمی با آمریکا همکاری کنند.
قبل از آغاز مراسم رسمی بزرگداشت 
یکصدمین سالگرد پایان جنگ جهانی 

اول، رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه 
امانوئل  داشتند.  رسانه ای  مجادله ای 
رسانه  چند  با  گفتگویی  در  ماکرون 
اروپایی«  ارتشی  ایجاد  »ضرورت  از 
وظایف  از  یکی  بود.  کرده  صحبت 
جمهور  رئیس  پیشنهادی  ارتش 

فرانسه  باید »دفاع از اروپا در مقابل 
آمریکا،  چون  کشورهایی  تهدیدهای 
چین و روسیه« باشد. رئیس جمهور 
فرانسه خروج آمریکا از پیمان نظامی 
»تهدیدی  را  روسیه  با   1۹8۷ سال 
برای اروپا« خوانده بود. دونالد ترامپ 
در توئیتی سخنان امانوئل ماکرون را 
»بهتر  گفت  و  خواند  »توهین آمیز« 
است اروپا اول سهم عادالنه اش را در 
ناتو که آمریکا خیلی زیاد به آن کمک 

کرده است، پرداخت کند«.
ناتو یا پیمان آتالنتیک شمالی بودجه 
نظامی مشخصی ندارد، ولی کشورهای 
هم پیمان تعهد داده اند که حداقل دو 
داخلی خود  ناخالص  تولید  از  درصد 
را به مصارف نظامی تخصیص دهند. 
در سال گذشته میالدی در حالی که 
ناخالص  تولید  از  درصد   1.8 فرانسه 
هزینه های  صرف  را  خود  داخلی 
نظامی کرده، سهم آمریکا ۳.۵ درصد 
بوده است. بسیاری دیگر از کشورهای 
اروپایی عضو پیمان آتالنتیک شمالی 
نیز کمتر ار دو درصد هزینه کرده اند. 

دونالد  اعتراض  مورد  موضوع  این 
دلیلی  است  معتقد  زیرا  است  ترامپ 
اروپا  امنیت  برای  آمریکا  که  ندارد 
اینهمه هزینه کند ولی آنها همکاری 
الزم را در زمینه های مختلف با  آمریکا 

نداشته باشند.

ضیافت ناهار در کاخ الیزه
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=ظریـف: آنجاهایـی کـه 
هـزاران میلیارد پولشـویی 
حتمـا  می دهنـد  انجـام 
آنقـدر تـوان مالـی دارنـد 
کـه ده ها یا صدهـا میلیارد 
هزینه تبلیغات و فضاسازی 
قوانیـن  علیـه  کشـور  در 
انجام دهند. ضدپولشـویی 
=»مجمـوع بودجه دالری 
و ریالـی وزارت امور خارجه 
1100 میلیـارد تومان اسـت 
یعنـی کمتر از بودجه برخی 
دسـتگاه های فرهنگـی که 
قدرتمنـد  ارگان هـای  بـا 
کشـور ارتبـاط دارنـد و ما 
نمی توانیم با آن فضاسـازی 

مقابلـه کنیم.«
شـریعتمداری  حسـین   -
کیهـان  مسـئول  مدیـر 
تهران: چرا این پولشـویان 
و مخصوصـا  مـردم  بـه  را 
به مراجـع قضایـی معرفی 
نمی کنید؟! خود داری شـما 
از معرفـی آنـان خیانت به 
ملت و نظام و همدسـتی با 
پولشـویان اسـت! نیست؟!

یـک  در  ظریـف  محمدجـواد   
گفتگـوی ویدئویـی بـا خبرآنالیـن از 
وجود »پولشـویی گسـترده« در ایران 
بـه عنـوان یـک واقعیـت خبـر داده و 
پولشـویی  از  خیلی هـا  اسـت  گفتـه 
منفعـت می برند. او تأکید کرده اسـت 
منافـع گروه هایـی کـه در پولشـویی 
ذینفع انـد و هـزاران میلیـارد تومـان 
منابـع  و  می کننـد  جابجـا  را  پـول 
وزارت  بودجـه  از  بیشـتر  مالی شـان 
امـور خارجـه اسـت، اجـازه نمی دهد 
بـا  مبـارزه  بین المللـی  اتحادیـه  کـه 
شـود. تصویـب   )FATF( پولشـویی 

محمدجواد ظریف همچنین افزوده 
اسـت آنجاهایـی کـه هـزاران میلیارد 
پولشـویی انجـام می دهند حتما آنقدر 
تـوان مالـی دارنـد کـه ده ها یـا صدها 
میلیـارد هزینـه تبلیغات و فضاسـازی 
در کشـور علیـه قوانین ضدپولشـویی 

انجـام دهند.
محمدجـواد ظریـف در ادامـه گفته 
اسـت »فضایی درسـت کردند کسانی 
ممکـن  معامله شـان  قلـم  یـک  کـه 
اسـت 3۰هـزار میلیـاد تومـان در آن 
منفعت جابجا شـود کل بودجه وزارت 
خارجـه را هزینـه یک قلـم تبلیغات و 

می کننـد.« فضاسازی شـان 
محمدجواد ظریف که به نظر می رسد 
در مقابله با رقبا چاره ای جز تایید آنچه 
همه می دانند برای وی و دولت باقی 
نمانده گفت که »مجموع بودجه دالری 
 11۰۰ خارجه  امور  وزارت  ریالی  و 
از  کمتر  یعنی  است  تومان  میلیارد 
بودجه برخی دستگاه های فرهنگی که 
ارتباط  کشور  قدرتمند  ارگان های  با 
دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی 

مقابله کنیم.«
این اعترافـات جنجالی محمدجواد 
ظریـف از یکسـو بسـیاری را متعجب 
کـرد که چگونه وزیـر خارجه، موضوع 
پولشویی را آنهم در سطح گسترده در 
حکومـت و دولتـی کـه خـود عضو آن 
اسـت تأییـد می کنـد؛ از سـوی دیگر 
بـا واکنش هـای تنـد  ایـن اظهـارات 
از سـوی جریان هـای مخالـف دولـت 

روبرو شـد.
احمد امیرآبادی، عضو هیأت  رئیسه 
مجلس شورای اسالمی اظهارات ظریف 
پولشویی گسترده در  بر وجود  مبنی 
ایران را تهمتی بزرگ به نظام دانست 
زمین  در  بازی  معنای  به  کاماًل  که 
به  اشاره  با  امیرآبادی  است.  دشمن 
در  »پولشویی  که  است  گفته  ظریف 
بانک ها انجام می شود و با وجود قوانین 
کشور،  در  پولشویی  برای  مرکزی  و 
ایشان در هیئت وزیرانی حضور دارد 
که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد 
حضور دارند و باید به رئیس جمهور یا 
قوه قضائیه اعالم می کرد، طبق قانون 
اساسی اعضای هیئت وزیران مسئولیت 
مشترک دارند و باید پاسخگو باشند.«

امیرآبادی افزوده اسـت: »بیشترین 
دوره  در  مجلـس  نماینـدگان  سـؤال 

ظریـف  آقـای  بـا  ارتبـاط  در  دهـم، 
بـرای  کـه وی  بطـوری  اسـت  بـوده 
پاسـخ بـه 73 سـؤال نماینـدگان، 15 
بـار بـه صحـن علنـی مجلس آمـده و 
بـه سـؤاالت نماینـدگان در موضوعات 
مختلـف پاسـخ داده اسـت چـرا ایـن 
تـا کنـون مطـرح نکـرده  را  مسـائل 
و حـال در یـک مصاحبـه، بـر زبـان 

مـی آورد؟«
همانطـور کـه امیرآبادی نیز اشـاره 
کـرده اسـت اختالف نظرهـای زیادی 
دربـاره پیوسـتن جمهـوری اسـالمی 
ایـران به کنوانسـیون مقابلـه با تأمین 
مالی تروریسـم سـازمان ملل در میان 
جریان هـای مختلف نظـام وجود دارد. 
جنـاح موسـوم به تنـدرو به شـدت با 
پیوسـتن به ایـن کنوانسـیون مخالف 
اسـت امـا دولـت روحانـی بـا هـدف 
محکـم کـردن پیوندهـای جمهـوری 
اسـالمی بـا اتحادیه اروپـا در نظر دارد 
پیوسـتن ایـران بـه ایـن کنوانسـیون 

زودتـر عملی شـود.
ن  سـخنا سـد  می ر نظـر  بـه 
ادامـه  در  نیـز  ظریـف  محمدجـواد 
همیـن تـالش دولـت صـورت گرفتـه 
باشـد. بـا ایـن وجـود ایـن مصاحبـه 
تـوپ را در میدان مخالفان و منتقدان 
دولـت قرار داده تا به شـدت به ظریف 

و دولـت »تدبیـر و امیـد« بتازنـد.
جـدا از احمد امیرآبـادی تعدادی از 
کارشناسان مالی نیز روز سه شنبه 22 
آبان مـاه بـا انتشـار نامه ای سرگشـاده 
بـه محمدجـواد ظریـف بـه انتقـاد از 
اظهارات وی درباره پولشـویی گسترده 

در ایـران پرداختند.
در ایـن نامـه بـا ابزار نگرانی شـدید 
دربـاره سـوء اسـتفاده »دشـمنان« از 
اظهـارات ظریـف درباره پولشـویی در 
نشسـت آینـده FATF آمـده اسـت: 
پلـن  اکشـن  مفـاد  از  یـک  »کـدام 
کـه مـورد اعتـراض مخالفـان اسـت 
اساسـاً ربـط فنـی به تقویت مبـارزه با 

دارد؟« پولشـویی 
حسـین شریعتمداری مدیر مسئول 
کیهـان تهـران نیـز در مقالـه ای زیـر 
عنـوان »آقـای ظریف متوجه هسـتید 
کـه…؟!« به ظریـف تاخته و نوشـته 
اسـت کـه »جنـاب ظریف! چـرا دقیقاً 
بـرای  اروپـا  هنگامـی کـه آمریـکا و 
 FATF چهارگانـه  لوایـح  تصویـب 
در کشـورمان یقـه چـاک می دهنـد 
ایـران  جنابعالـی  می آورنـد،  فشـار  و 
اسـالمی را به پولشویی گسترده متهم 

می کنیـد؟!«
او در ادامه آورده است: »فرموده اید 
در ایران هزاران میلیارد تومان پولشویی 
می شود و کسانی یا کسی در یک قلم 
3۰هزار میلیارد تومان پولشویی کرده 
به  پولشویان–  این  چرا  خب!  است! 
قول خودتان– صدها هزار میلیاردی را 
به مردم و مخصوصا به مراجع قضایی 
معرفی نمی کنید؟! اگر ادعایتان واقعیت 
آنان  معرفی  از  شما  خود داری  دارد، 
خیانت به ملت و نظام و همدستی با 

پولشویان است! نیست؟!«
همچنیـن  شـریعتمداری  حسـین 
نوشـته اسـت: »آقـای رئیـس  جمهور 
بارهـا اعـالم کـرده اسـت کـه همـه 
تـوان دولت را برای مقابله با مفسـدان 
از  یکـی  پولشـویی  کـه  اقتصـادی 
مصادیـق آن اسـت بـه کار می گیـرد. 
آیـا بـه رییس جمهـور اعتمـاد ندارید 
کـه عوامل هـزاران میلیارد پولشـویی 

را بـه ایشـان معرفـی نمی کنیـد؟!«
موسوی الرگانی نماینده اصولگرای 
مجلـس شـورای اسـالمی نیـز گفتـه 
از  دشـمنان  ادعـای  »تأییـد  اسـت 
سـوی ظریـف عملکـرد دولـت را در 
مبارزه با پولشـویی زیر سـوال می برد. 

نمایندگان مجلس  کرد؛  تایید  را  پولشویی  ظریف 
می گویند اگر سند نیاورد باید محاکمه شود!

حرف هـای وزیـر خارجه دربـاره رابطه 
در  گسـترده  پولشـویی  بـا   FATF
داخـل منطقـی و فنی نیسـت. برخی 
می خواهنـد مشـکالت به وجـود آمده 
ناشـی از عدم توانایی خود را به دوش 

بیندازند.« دیگـران 

و  اصالح طلبـان  حـال  همیـن  در 
حامیـان دولـت تـالش می کننـد در 
مقابـل مـوج تندروهـا علیـه ظریـف 
دبیـر  رحیمـی  علیرضـا  بایسـتند. 
رئیسـه مجلـس  اصالح طلـب هیـات 
 »FATF« شـورای اسالمی با هشتگ
در صفحه توئیتر خود نوشت: »عده ای 
که با اصالح قانون مبارزه با پولشـویی 
و افزایش مجازات ها مخالفند واقعیات 
تلـخ در سـخنان دکتـر ظریـف نیز به 
مقابـل  در  و  برمی خـورد  قبایشـان 
فحاشـی پیشـه می کننـد. مبـارزه بـا 
پولشـویی از دیـروز هـم الزم بـود و 
امـروز اجـرای بدون تبعیـض اش، یک 

ضـرورت حتمـی اسـت.«
نماینـده  هاشـم زایی  عبدالرضـا 
اصالح طلب تهران در مجلس شـورای 
اسـالمی نیز گفته است: »بعد از اینکه 
برجام به امضا رسـید مهمترین اتفاقی 
کـه در عرصـه بین المللـی رخ  داد این 
بـود کـه اجمـاع جهانـی کـه توسـط 
آمریکایی هـا علیـه جمهوری اسـالمی 
ایـران ایجاد شـده بود، شکسـته شـد. 
ایـن مسـئله را همه مسـئوالن کشـور 
بـه خوبـی می دانند. حـاال اینکه امروز 
فـردی در ایاالت متحـده روی کارآمد 
کـه با بی عقلی از این توافق هسـته ای 
خارج شـد چنـدان ارتباطی به ماهیت 
برجـام ندارد و محاسـن ایـن توافق را 

نیـز نقـض نمی کند.«
تلطیف  برای  تالش  در  هاشم زایی 
سخنان محمدجواد ظریف گفته است: 
رسانه های  مخالفت  دلیل  »راستش 
اصولگرا را نمی دانم، شاید آنان معنی 
پولشویی را به درستی درک نکرده اند! 
پولشویی فقط  آنان گفت که  به  باید 
نمی شود.  شامل  را  تروریسم  بحث 
مبحث قاچاق و قاچاق فروشی را در نظر 
بگیرید، این موارد نیز شامل پولشویی 
برخی  که  بودیم  شنیده  ما  می شود. 
قاچاقچیان 3۰ میلیارد تومان پول را 
در بانک های ما می گذارند. اگر قوانین 
داشته  وجود   FATF با  ارتباط  در 
باشد این افراد دیگر نمی توانند چنین 
جهان  پیشرفته  کشورهای  در  کنند. 
اگر شما بخواهید مبلغی حدوداً بیشتر 
از 1۰هزار دالر را در بانک ها بگذارید، 
باید منبع تأمین این پول را مشخص و 

شفاف کنید.«
مجلس  نمایندگان  است  گفتنی 
شورای اسالمی پانزدهم مهرماه جاری 
در یک رأی گیری غیرعلنی با پیوستن 
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با 
تأمین مالی تروریسم )CFT( از لوایح 
اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی 
اقدام  این  کردند.  موافقت   )FATF(
اما با مخالفت شدید تندروها در ایران 
نگهبان  از سوی شورای  و  بود  همراه 

نیز رد شد.
عباس کدخدایی سخنگوی شورای 
این  داد که  آبان ماه خبر  نگهبان 17 
شورا الیحه الحاق ایران به کنوانسیون 
 )CFT( مبارزه با تأمین مالی تروریسم
را رد کرده است. این در حالیست که 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
چند ماه پیش و در 3۰ خردادماه، در 
جمع رئیس و نمایندگان مجلس به آنها 
گفته بود »هیچ لزومی ندارد« جمهوری 
مالی  تامین  با  مقابله  الیحه  اسالمی 
 )FATF( تروریسم و مبارزه با پولشویی
دیگری  قوانین  بلکه  کند  تصویب  را 
درباره این موضوع تهیه و تصویب شود.

=پیروز حناچی 54 سـاله 
پـس از تایید وزارت کشـور 
کار خود را در مقام شـهردار 

می کند. آغـاز  پایتخت 
و  معماری  معاون  حناچی  پیروز 
شهرسازی شهرداری تهران با 11 رای 
اعضای شورای شهر، شهردار پایتخت 
شد. پس از تأیید وزارت کشور، حناچی 
کار خود را در شهرداری تهران شروع 

خواهد کرد.
در جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
آبان ماه،   22 سه شنبه  امروز  تهران، 
شهردار  انتخاب  برای  رای گیری 
پیروز  گزینه  دو  بین  از  پایتخت 
اعضای  از  آخوندی  عباس  و  حناچی 
رأی گیری،  این  شد.در  انجام  شورا 
عباس  و  رای   11 حناچی  پیروز 
که  کردند  کسب  رأی   1۰ آخوندی 
رأی  یک  با  حناچی  ترتیب  این  به 
بیشتر به عنوان شهردار تهران انتخاب 
شد.پس از حدود 1۴ ماه از آغاز کار 
پنجمین دوره ی شورای شهر  تهران، 
که  است  شهرداری  سومین  حناچی 
بر صندلی ریاست شهرداری پایتخت 
نجفی  محمدعلی  زد.  خواهد  تکیه 
اولین شهردار انتخاب شده در شورای 
استعفا  بیماری  بهانه  به  پنجم،  شهر 
داد، ولی در روزهای اخیر، تصاویری 
شبکه های  در  وی  مجدد  ازدواج  از 
نشان  که  شده  منتشر  اجتماعی 
بوده  بهانه  احتماال  بیماری  می دهد، 
ازدواج  این  حواشی  دلیل  به  وی  و 
مقام  شد  مجبور  فشارها  تحت  و 
انتشار  از  پس  بگذارد!  کنار  را  خود 
کاربران  نجفی،  ازدواج  عکس  و  خبر 

پیروز حناچی شهردار تهران شد

مورد  را  وی  اجتماعی  شبکه های  در 
بی مسئولیتی  با  دادند که  قرار  انتقاد 
زندگی  بازیچه  را  پایتخت  مسائل 
است. داده  قرار  خود  شخصی 

رای  اینکه  از  پس  آخوندی  عباس 
شهرداری  سمت  تصدی  برای  الزم 
تهران را کسب نکرد در کانال تلگرامی 
اعضای  اکثریت  »امروز  نوشت:  خود 
تهران  شهر  اسالمی  شورای  محترم 
دکتر  آقای  عزیزم  همکار  و  دوست 
تهران  شهردار  عنوان  به  را  حناچی 
می گویم  تبریک  ایشان  به  برگزید. 
مردم  و  شهر  شورای  ایشان،  برای  و 
و  بهروزی  موفقیت،  آرزوی  تهران 
گرفتم  یاد  نیز  من  دارم.  سربلندی 
مبارزه  و  بنیادین  تغییرات  برای  که 
یکپارچگی  و  آگاهی  به  نیاز  فساد  با 
بیشتر است. امروز آغاز یک راه است. 

برای ایران از پای نمی نشینیم«!
و  معماری  معاونت  پیشتر  حناچی 
معاون  و  تهران  شهرداری  شهرسازی 

شهرسازی وزارت راه را در زمان وزارت 
عباس آخوندی بر عهده داشت. با نهایی 
آخوندی،  و  حناچی  گزینه  دو  شدن 
حاشیه هایی درباره روی کار آمدن وزیر 
مستعفی وزارت راه در شهرداری مطرح 
و با انتقادهای تندی مواجه شد. منتقدان 
قطعا  آخوندی  انتخاب  در  نوشتند 
سیاست کاری و دست های پشت پرده 
دخیل هستند و اصالح طلبان در شورای 
شهر می خواهد تهران را فدای پیشبرد 
سیاست ها و زد و بندهای خود کنند..

افشانی  محمدعلی  اینکه  از  پس 
جایگزین  و  تهران  سابق  شهردار 
محمدعلی نجفی مشمول قانون منع 
این  شد،  بازنشستگان  گرفتن  کار  به 
نفره ای که  از فهرست 3۰  ابتدا  شورا 
اعالم کرده بود به 13 نفر و در نهایت 
به لیست 5 نفره  شامل عباس آخوندی، 
پیروز حناچی، غالمرضا انصاری، رسول 

کشت پور و کامل تقوی نژاد رسید.
عباس  بین  رقابت  نهایت  در  ولی 
این  و  بود  حناچی  پیروز  و  آخوندی 
را  خود  طرح های  و  برنامه ها  نفر  دو 
ارائه کردند که  در جلسه علنی شورا 
در  آخوندی  تندگویی  و  پرخاشگری 
به  را  مختلف  گروه های  نشست،  این 
واکنش واداشت. رسانه ها نیز از سابقه ی 
عصبانیت و پرخاشگری های آخوندی 
درگیری های  و  رسانه ها  برابر  در 

کالمی اش نوشتند.
از  که پس  ساله  پیروز حناچی 5۴ 
تایید وزارت کشور کار خود را در مقام 
دارای  می کند  آغاز  پایتخت  شهردار 
و  معماری  ارشد  کارشناسی  مدرک 
مرمت  معماری-  تخصصی  دکترای 
شهرهای  باززنده سازی  و  شهری 

تاریخی از دانشگاه تهران است.

ستاد  می گوید  =اژه ای 
کل نیروهای مسلح فعالیت 
ا  ر محیط زیستی  فعاالن 
بررسی کرده و فعالیت آنها 
جاسوسی  از  خسارتبارتر 

بوده است! 
بر  که  گفته  همچنین  =او 
و  اطالعات  اقرار،  مبنای 
اظهارات متهمان این پرونده، 
این افراد مشمول ماده ۲۸6 
قانون مجازات اسالمی شدند 

و اتهام شان تغییر کرد.
اژه ای  محسنی  حجت االسالم 
کرد  اعالم  قوه قضاییه  سخنگوی 
از فعاالن  اتهامی ۴ تن  تغییر عنوان 
از  شده  بازداشت  محیط زیستی 
فی االرض«  »مفسد   به  »جاسوسی« 
کل  ستاد  گزارش  بررسی  از  پس 
نیروهای مسلح و بر اساس ماده 2۸۶ 
خسارات  و  اسالمی  مجازات  قانون 

وارده از این بابت بوده است.
غالمحسین  حجت االسالم 
قوه قضاییه  سخنگوی  محسنی اژه ای 
آبان ماه 97   2۰ یکشنبه  امروز  عصر 
اتهامی  عنوان  تغییر  دالیل  درباره 
بازداشت شده  محیط زیست  فعاالن 
توسط اطالعات سپاه پاسداران گفت: 
جاسوسی  اینها  اولیه  اتهام  »عنوان 
قانون   2۸۶ ماده  اساس  بر  بوده، 
از  بعضی  می تواند  اسالمی  مجازات 
افساد  حد  تا  جاسوسی ها  اتهامات 
از  بعضی  می تواند  باشد،  فی االرض 
و  مالی  فساد  فرهنگی،  ضد  مسائل 
اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی 
در شرایطی تا افساد فی االرض پیش 

برود.«
بعضی  آقایون  »این  وی  گفته  به 
ادعاها را می کردند، برخی نهادها ادعا 
می کردند که اینها اصال جاسوس هم 
نیستند. بعضی از افراد هم می گفتند 
نه جاسوس هستند و این کارها را هم 

کرده اند.«
این  گزارش  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پرونده در اختیار ستاد کل نیروهای 
که  کرد  اضافه  گرفته،  قرار  مسلح 
»ابزار و آالتی هم بررسی شد که چه 
کرد.  می شود  اینها  از  استفاده هایی 
میدانی  بازرسی  اطالعات،  اساس  بر 
گزارش  اساس  بر  و  گرفت  صورت 

محسنی اژه ای:
 بر اساس »خسارات وارده« عنوان اتهام فعاالن محیط  

زیست از »جاسوسی« به »فساد فی االرض« تغییر کرد!

تکمیلی ستاد کل نیروهای مسلح که 
کارشناسانی روی این کار گذاشتند و 
با توجه به اسناد و مدارک به دست 
آمده و با توجه به اظهارات، اطالعات و 
اقاریر این افراد که با هم تطبیق داده 
شد، بر اساس خسارت های وارده که 
از این بابت شده بود، این را مشمول 
ماده 2۸۶ دانستند که نه دیگر فقط 

مشمول جاسوسی صرف باشد.«
اینکه  به  اشاره  با  اژه ای  محسنی  
»جاسوسی در زمان جنگ و  یا برای 
کشوری که در حال مخاصمه است، 
در  را  اعدام  مجازات  اسرائیل،  چون 
بر دارد، حتی اگر جاسوسی معمولی 
باشد« اضافه کرد که »اما اگر غیر از 
سال   1۰ مجازات  حداکثر  باشد  آن 
خسارت  یک  چنانکه  اگر  اما  است، 
گسترده و یا قیودی که در ماده 2۸۶ 
و  داخلی  امنیت  چون  باشد،  آمده 
تمام  نیمه  ]جمله  باشد،…  خارجی 
با  بود  این  قاضی  تشخیص  است[ 
وصول گزارش ستاد عنوان اتهامی از 
افساد فی االرض  به  جاسوسی محض 

تغییر پیدا کرد.«
اینکه  »البته  که  کرد  تأکید  وی 
دادگاه چه چیزی برایش احراز شود، 
مرحله  در  فعال  و  است  دادگاه  بحث 

دادسرا و کیفرخواست است.«
۸ تن از فعاالن محیط زیستی بهمن 
ماه سال گذشته به اتهام »جاسوسی« 
سازمان  اینکه  با  شدند.  بازداشت 
وزارت  و  زیست  محیط  حفاظت 
جاسوسی  اتهامات  هرگونه  اطالعات 
ولی  دانسته اند  مردود  را  افراد  این 

ادعا  این  بر  همچنان  قضاییه  قوه  
تاکید دارد و حاال حتی اتهام سنگین 
از  تن  برای ۴  را  »مفسد فی االرض« 

این فعاالن مطرح کرده است.
بر مبنای ماده 2۸۶ قانون مجازات 
گسترده،  بطور  کس  »هر  اسالمی، 
مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی 
یا  داخلی  امنیت  علیه  جرائم  افراد، 
اخالل  اکاذیب،  نشر  کشور،  خارجی 
و  احراق  کشور،  اقتصادی  نظام  در 
تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی 
و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد 
به  گردد  آنها  در  معاونت  یا  فحشا  و 
در  شدید  اخالل  موجب  که  گونه ای 
ورود  یا  ناامنی  کشور،  عمومی  نظم 
جسمانی  تمامیت  به  عمده  خسارت 
افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا 
حد  در  فحشا  یا  فساد  اشاعه  سبب 
وسیع گردد مفسد فی االرض محسوب 

و به اعدام محکوم می گردد.«
در گزارش چند روز پیش خبرگزاری 
مهر به این فعاالن محیط زیستی اتهام 
شد  زده  موساد  و  سیاد  جاسوسان 
برخی  در  بحران  »ایجاد  با هدف  که 
ایران  محیطی  زیست  حوزه های  از 
از  شده  جمع آوری  اطالعات  و  بوده 
طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال 

می یافته…«!
دانشگاه  استاد  سیدامامی  کاووس 
این  و فعال محیط زیستی در جریان 
زندان  در  مشکوکی  شکل  به  پرونده 
جان سپرد که همچنان پرونده قضایی 
بسیار  پرسش های  وجود  با  نیز  آن 

بی پاسخ و مسکوت مانده است.

 محمدجواد ظریف

پیروز حناچی پس از تایید 
وزارت کشور کار خود را شروع 

خواهد کرد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

کسی  کمتر   – خطیبی  فیروزه 
فیلم،  تجسمی،  هنرهای  با  که  است 
نقاشی، تصویرسازی و  ادبیات سر و 
کار داشته باشد و نام دکتر نورالدین 
شاعر  نویسنده،  انیماتور،  زرین ِکلک، 
نشنیده،  را  کودک  کتاب  نگارگر  و 
فیلم های  یا  و  نخوانده   او  از  چیزی 
درحقیقت  باشد.  نکرده  تماشا  را  او 
از  یک  هر  کودکی  ازحافظه   بخشی 
نگاره های کتاب های درسی که  با  ما 
این هنرمند نام آور طراحی کرده ورق 

می خورد.
نخستین  زرین ِکلک،  نورالدین 
کاریکاتور خود را  درسن 16 سالگی  
در روزهای پرتالطم کودتای 28 مرداد 
1۳۳2 کشید. این طرح که روی جلد 
حامی جبهه  نشریه  »رسا«–  روزنامه 
ملی و دکتر مصدق– به چاپ رسید، 
شاهی در حال گریز را نشان می داد  
مشغول  او  غیاب  در  که  را  رعیتی  و 
این  و  است  آبی  کاسه  از  خوردن 
عبارت هم زیر آن نوشته شده بود که: 
»دمی آب خوردن پس از بدسگال– به 

از عمر هفتاد و هشتاد سال«.
نقاشی هایی  با  زرین ِکلک  نورالدین 
که برای قصه طنز ایرج پزشکزاد به نام 
»ماشااهلل خان در بارگاه هارون الرشید« 
کشید به طراحی حرفه ای روی آورد. 
بعدها پس از یک دوره طراحی روی 
»اطالعات  و  بچه ها«  »کیهان  جلد 
کتاب های  تصاویر  طراحی  جوانان«، 
کودک  کتاب های  و  مدارس  درسی 
در کنار پرویز کالنتری و زمان زمانی 
نخستین  در  فرانکلین،  انتشارات  در 
روزهای تأسیس و شکل گیری »کانون 
نوجوانان«  و  کودکان  فکری  پرورش 
که در سال 1۳۴۴ به دستور شهبانو 
امیرارجمند  لی لی  همت  به  و  فرح 
پایه گذاری شد، به این نهاد فرهنگی– 
هنری اثرگذار پیوست: »در آن زمان با 

حمایت خانم امیرارجمند و به دستور 
شخص شاه از خدمت در ارتش معاف 
به  دولت  تحصیلی  بورس  با  و  شدم 
بلژیک رفتم و تحصیالتم را ادامه دادم. 
که  کرد  به من کمک  همین مسئله 
کار داروسازی را که مورد عالقه ام نبود 
رها کنم و به دنیای هنر قدم بگذارم. 
موضوعی که من همیشه قدردان آن 

هستم.«
این هنرمند بعد ها نخستین مدرسه 
مقطع  دو  در  هم  را  ایران  انیمیشن 
فوق دیپلم و فوق لیسانس پایه گذاری 
»امیرحمزه ی  انیمیشن  کرد.   
دیگری  آثار  و  دلگیر«  گور  و  دلدار 
چون  »تداعی«، »اتل متل توتوله«، 
انیمیشن  دیوانه«،   دیوانه  »دنیای 
و سیمرغ«،  »زال  »امیرحمزه«،  بلند 
کرم  »قصه  قالی«،  گل  »قصه 
بادبادک ها«،  و  »نوروزها  ابریشم«، 
بچه  من  که  »وقتی  شاه«،  »کورش 
»افسانه های  رودابه«،  و  »زال  بودم«، 
آسیایی«، »اگر می توانستم«، »آ اول 
همه کاره«،  »کارخانه ی  الفباست«، 
»قضیه فیل و فنجان« و »از آب ها« 
زرین ِکلک  استاد  آثار  از  برخی  تنها 
و  انیمیشن  فیلمسازی  زمینه ی  در 
و  کودک  کتاب  برای  تصویرسازی 
زرین ِکلک  نورالدین  است.  نوجوان 

پویانمایی  و  تصویرگری  آثار  برای 
خود جایزه هایی هم از سازمان جهانی 
یونسکو، شورای کتاب کودک ایران و 
جهان  بزرگ  موزه های  و  جشنواره ها 

دریافت کرده است.
زندگی درکالیفرنیای جنوبی

سال  چند  از  که  زرین ِکلک  استاد 
کالیفرنیاست،  جنوب  ساکن  پیش 
نخستین  برای  اکتبر  شنبه شب 2۷ 
بار، همزمان با اجرای کنسرتی توسط  
موسیقی  گروه  )یک  نریمان  گروه 
ساکن ایران( با تاثیر از موسیقی گروه 
طرحی  صحنه  روی  موالنا،  اشعار  و 
حراج  به  برنامه  درپایان  که  کشید 
گذاشته شد و تمام عواید فروش آن  
گروه  اعضای  سفر  هزینه  مصرف  به 

موسیقی نریمان رسید.
تجربه  درباره  زرین ِکلک  استاد 
همراه  به  صحنه  روی  نگارگری  تازه 
موسیقی زنده می گوید: »این کار البته 
اکتبر   2۷ که  چرا  نبود  بی مناسبت 
همزمان است با سالروز تولد موالنا و 
از من هم خواستند که یک کار تازه ای 
ارائه بدهم. من طرحی از خواننده – 

خانم شایاندخت عابدینی منش- که 
اشعاری از مثنوی موالنا را می خواند 
در کنار نوازندگان کشیدم که دور تا 
دور صحنه  گرد هم نشسته اند و موالنا 
از  در لباس »پیر چنگی«– که یکی 
جذابترین  داستان های مثنوی است– 
در وسط این صحنه در میان خواننده 

و نوازندگان ظاهر شده است.«
استاد زرین ِکلک از چند سال پیش 
به دعوت پروفسور تورج دریایی رئیس 
در  جوردن  ساموئل  مرکزایرانشناسی 
دانشگاه ارواین، دردفتری که در این 
او در نظر گرفته شده به  مرکز برای 
مطالعه، مشاوره و تدریس در کارگاه 
تصویرسازی،  آموزش  برای  آزادی 
خطاطی، گرافیک، مینیاتور و هنرهای 
تجسمی  اشتغال دارد: »تا این تاریخ و 
در طول چهار سال گذشته، شاگردان 
زیادی در این کارگاه آموزش دیده اند 
و من از بازده و نتایج مثبت تاسیس 

این کارگاه بی نهایت خوشحالم.«
این همه بیشترین مشغله استاد  با 
در  زندگی  سال  درچند  زرین ِکلک 
کارهای  به  رسیدگی  ایران،  از  خارج 
و  تهیه  و  گردآوری  و  عقب افتاده 
گذشته  در  که  است  آثاری  تدوین 
بود:  نیامده  پیش  آنها  انجام  فرصت 
اینجا  به  که  اولی  سال  همان  »در 

در دقیقه نود مجوز اجرای گروه 
در  »لیان«  بوشهری  موسیقی 

استادیوم آزادی لغو شد

= استادیوم آزادی امشب 
نقطه تالقی مشکالت جامعه 
زنان و اهالی موسیقی است 
مسئوالن  توسط  دو  هر  که 
رانده  حاشیه  به  و  حذف 

می شوند.
شریفیان  =محسن 
»لیان«  گروه  سرپرست 
نامعلوم  دالیل  به  گفته 
به  لغو شده ولی  اجرایشان 
نظر می رسد دلیل مخالفت 
همانا  حکومت  مسئوالن 
به  انرژي  انتقال  و  هیجان 
در  که  است  شنوندگان 
وجود  بوشهری  موسیقی 

دارد.
فوتبال  کنفدراسیون  که  حالی  در 
آسیا گروه موسیقی بوشهری »لیان« 
فینال  در  موسیقی  اجرای  برای  را 
انتخاب  امشب  آسیا  باشگاه های  جام 
کرده بود، اجرای این گروه به دالیل 
نامعلومی لغو شد. فشار بر این گروه 
موسیقی به حدی است که فروردین 
این  بوشهر  کنسرت  در  امسال،  ماه 
گروه، برق سالن را قطع کردند تا در 

اجرایشان اخالل ایجاد کنند!
لغو مکرر کنسرت های گروه بوشهری 
ایران  مختلف  شهرهای  در  »لیان« 
فوتبال  کنفدراسیون  تصمیم  باوجود 
گروه  این  امشب  اجرای  برای  آسیا 
برای مهمانان ویژه خود نیز ادامه پیدا 
کرد. سرپرست این گروه اعالم کرده 
اجازه  آنها  به  نامعلومی  به دالیل  که 
صدهزار  استادیوم  در  امشب  ندارند 

نفری آزادی روی صحنه بروند.
و  پرسپولیس  تیم  دو  امشب  بازی 
نقطه  اکنون  را  ژاپن  آنتلرز  کاشیما 
تالقی مشکالت و فشارهای فرهنگی 

از  است.  ایران  بر جامعه  اجتماعی  و 
در  حضور  از  محروم  زنان  یک سو 
این  تماشای  برای  آزادی  ورزشگاه 
سوی  از  و  هستند  حساس  بازی 
دیگر، گروه های موسیقی برای اجرای 
باشگاه های  جام  فینال  در  موسیقی 
آسیا، در یک هفته اخیر نیز زیر تیغ 
ارشاد  وزارت  بررسی های  و  سانسور 
در  کوتاهی  طرف،  آن  از  بوده اند. 
آزادی  استادیوم  ساله   ۴0 بازسازی 
و  فرهنگی  میراث  فعاالن  که سال ها 
می دادند،  هشدار  آن  درباره  ورزشی 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  گوشزد  با 
و  شد  تعمیر  دم دستی  صورت  به 
تازه کشف هم شد که یک سرویس 
دستشویی از دوران پهلوی با یک تیغه 
پوشانده شده بود، چرا؟ چون سرویس 

دستشویی فرنگی داشته!
گروه  صالحیت  بررسی  پشت پرده 
موسیقی در اجرای امشب به رسانه ها 
گذشته  هفته های  در  و  رسید  هم 
بانی،  بهنام  اسامی خوانندگانی چون 
گرشاسبی  آرمان  و  مظفری  شهاب 
عصر  بازی  اجرای  برای  رسانه ها  در 
بازی  برای  آزادی  استادیوم  در  امروز 
آنتلرز  کاشیما  و  ایران  پرسپولیس 
این  در  شایعات  بازار  و  مطرح  ژاپن 
باره نیز داغ شد. اما سرانجام محسن 
ابراهیم زاده خواننده پاپ بطور رسمی 
کنفدراسیون  انتخاب شد. همچنین، 
برای  را  »لیان«  گروه  آسیا  فوتبال 
ویژه  مهمانان  برای  موسیقی  اجرای 
AFC انتخاب کرده بود که کارشان 

با سانسور و لغو روبرو شد.
گروه  سرپرست  شریفیان  محسن 
برنامه  این  لغو  از  خبر  که  »لیان« 
داده گفته است که »همیشه مجبورم 
کنم!  اعالم  نود  دقیقه  را  لیان  اخبار 
برای اینکه فرصت زیادی برای کنسل 
شدن یا اخالل در برنامه وجود نداشته 
آن  اضافه  وقت  در  اینکه  ولی  باشد. 
ایجاد  تغییراتی  هم در زمین خودی 
در  نیست.  من  دیگر دست  می شود، 
و  تمهیدات  و  قرار  تمام  که  حالی 
تکنیک های فنی برای اجرای لیان در 
ضیافت مهمانان ویژه ی کنفدراسیون 
آسیا تدارک دیده شده بود، این برنامه 

لغو شد.«
جمله  از  »لیان«  بوشهری  گروه 
همواره  که  است  موسیقی  گروه های 
با  ارشاد  وزارت  از  مجوز  اخذ  برای 
در  و  بوده  روبرو  بسیاری  مشکالت 
دقیقه آخر اجراهایش لغو شده و حتی 
برای خاتمه دادن به اجرای آنها، برق 

سالن کنسرت را نیز قطع کرده اند.
چون  داخلی  رسانه های  برخی 
محسن  به  همواره  نیز  تهران  کیهان 
شریفیان سرپرست این گروه به دلیل 
اجراهای مکررش در خارج از کشور و 
استقبال گسترده از این اجراها تاخته  
می رسد  نظر  به  کرده اند.  انتقاد  و 
بوشهری  موسیقی  در  که  هیجانی 
وجود دارد و انرژی ای که به مخاطبان 
منتقل می کند، دلیل اصلی مخالفت 
محدود  برای  حکومتی  مسئوالن 
صحنه  بر  گروه  این  حضور  کردن 
است، حتی اگر کنفدراسیون فوتبال 

آسیا انتخابشان کند!
فوتبال  تیم های  برگشت  دیدار 
ساعت  آنتلرز  کاشیما  و  پرسپولیس 
در  آبان  نوزده  شنبه  امروز   18:۳0

ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

محسن شریفیان و گروه لیان

با نورالدین زرین ِکلک درکالیفرنیا؛
 نگارگری روی صحنه، نشر کتاب و دیگر مشغولیات این روزهای پدر 

انیمیشن ایران

نورالدین زرین ِکلک کار بر صحنه
به  من  افتاد.  جالبی  اتفاق  آمدم 
ابراهیم  با  داشتم  مالقاتی  مناسبتی 
نبوی طنزنویس معروفی که از ایران 
او را دورادور می شناختم و آثارش را 
دنبال می کردم. این دیدار باعث شد 
من  متفرقه  آثار  جمع آوری  ایده  که 
توسط ایشان پیش بیاید. آقای نبوی 
از  اعم  کارهایم  که  کردند  پیشنهاد 
طراحی، تصویرسازی، یادداشت، شعر، 
کنم  جمع آوری  را  غیره  و  سفرنامه 
در  اینها  که  کنیم  فراهم  انظباطی  و 
دسترس قرار بگیرد تا به صورت 10 

جلد کتاب جداگانه به چاپ برسد.«
»فکاسی های  کتاب  چاپ  بر  عالوه 
خانگی«– مجموعه ای از طراحی های 
دهه  در  که  زرین ِکلک   نورالدین 
1۹۹0 و دوران رواج »فکس« تبدیل 
به بخشی از مکالمات طنزآمیز روزانه 
به  و  خانواده  اعضای  با  هنرمند  این 
ویژه نگار دختر وی شده بود، توسط 
جردن  ساموئل  ایرانشناسی  مرکز 
تا   201۴ سال  از  ارواین،  دانشگاه 
کنون سه جلد از مجموعه کتاب های 
و  تهیه  نبوی  ابراهیم  همکاری  با  او 

تدوین شده و توسط نشر آمازون به 
چاپ رسیده است.

»ِکلک  از  عبارتند  کتاب ها  این 
نورالدین  )بیوگرافی  خیال انگیز« 
نبوی(،  ابراهیم  قلم  به  زرین ِکلک 
)مجموعه  اسدآبادی«  »دبیرستان 
و  »پرتره ها  و  کوتاه(  داستان های 
از  است  مجموعه ای  که  چهره ها« 
طرح های نورالدین زرین ِکلک از افراد 
مختلف، در موقعیت های گوناگون از 

بیش از 60 سال پیش تا امروز.
عنوانی  با  خیال انگیز«،  »کلک 
شاعرانه به قلم طنزآلود ابراهیم نبوی 
مصاحبه  ساعت   ۵0 از  بیش  نتیجه 
که  است  زرین ِکلک  نورالدین  با  او 
هنرمند،  این  مادر  تولد  ماجرای  با 
باکو و سرگذشت  شایسته خانم  در 
)میرزا  زرین ِکلک  نورالدین  پدربزرگ 
تقی مدیرزاده نراقی( مؤسس مدرسه 
از  پیش  سال های  در  همدان  فخریه 
با  و  می شود  آغاز  مشروطه  انقالب 
انقالب و  این  با  ماجراهایی در رابطه 
ادامه  انقالب اکتبر 1۹1۷ در روسیه 
به  اشاره هایی  ضمن  می کند.  پیدا 
دهه  اواخر  بزرگ  قحطی  و  کشتار 
نقل  و  ایران  در  خورشیدی   1۳۹0
زرین ِکلک،  مدیرزاده  محمد  مکان 
زمان  در  تهران  به  نورالدین،  پدر 

دریافت  فروغی،  محمدعلی  صدارات 
اقامت  و  مالیه مشهد  پست مدیریت 
در این شهر، تولد نورالدین زرین ِکلک 
درمشهد در سال 1۳16 خورشیدی و 
آغاز زندگی هنری او هم از بخش های 
است  صفحه ای  کتاب 600  دیگراین 
که در آن بنا بر نوشته ابراهیم نبوی 
در مقدمه کتاب، »داستان اصلی یعنی 
هیچگاه  زرین ِکلک  نورالدین  زندگی 

رها نمی شود.«
نبوی در این کتاب عالوه بر بیوگرافی 
از  تاریخچه ای  زرین ِکلک،  نورالدین 
سرگذشت  ایران،  درسی  کتاب های 
کانون  و  فرانکلین  انتشارات  تأسیس 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
آغاز تصویرسازی و انیمیشن کودکان 
را هم مرور کرده و از بسیاری از دست 
اندرکاران این نهاد فرهنگی از جمله 
پرویزکالنتری، توران میرهادی، زمان 
زمانی، ثمین باغچه بان، فیروز شیروانلو 

و لی لی امیرارجمند یاد کرده است.
طالیی  دوره  در  که  نبوی  ابراهیم 
فکری  پرورش  کانون  کتاب های 
نورالدین  آثار  با  نوجوانان  و  کودکان 
مقدمه  در  بود  شده  آشنا  زرین ِکلک 
»در  می نویسد:  درباره خودش  کتاب 
سن دوازده سیزده سالگی تبدیل شده 
بودم به اژدهای کلمه خواری که هر چه 
روز  هر  نمی شدم…  می خوردم سیر 
می خواندم  کتاب  یک  متوسط  بطور 
و همه آثار کانون را می بلعیدم. وجود 
یک کتابخانه کوچک کانون درفاصله 
اندکی با موزه صنعتی زاده در کرمان 
کویری، موهبتی بود تا بتوانم آن کویر 

بی فرهنگی را تحمل کنم.«
در دهه شصت خورشیدی، ابراهیم 
نبوی که در صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی مشغول به کار بود در خیابان 
»فرخی« در محله بهجت آباد که دفتر 
کار زرین ِکلک در آن قرار گرفته بود 
دو  این  همه  این  با  می کرد.  زندگی 
هرگز فرصت دیدار با یکدیگر را پیدا 
انگیز  از نکات شگفت  نکردند: »یکی 
فاصله  زمان[  ]آن  در  زندگی من  در 
زرین ِکلک  نورالدین  و  من  میان  کم 
بطور  من  انگار  که  فاصله ای  بود.  
ساعتی  او  که  بودم  اتاقی  دائمی در 
قبل در آن بود، از خیابانی می گذشتم 
که دفتر او در همان خیابان بود و به 
فروشگاهی می رفتم که او نیم ساعت 
بعد به آن وارد می شد… شاید بارها 
شاید  باشیم،  شده  رد  هم  کنار  از 
همدیگر را بارها دیده باشیم، بی آنکه 
بدانیم قرار است زمانی ده ها ساعت با 
هم گفتگو کنیم و کتابی را من درباره 

زندگی او بنویسم.«
و  زرین ِکلک  نورالدین  مالقات 
ابراهیم نبوی در کالیفرنیا کامال اتفاقی 
بود. ابراهیم نبوی که در آن زمان برای 
اجرای چند اجرای استندآپ کمدی به 
کالیفرنیا آمده بود ساکن این دیار شد 
ویک روز از او خواسته می شود تا در 
مراسمی  که به مناسبت گرامیداشت 
برگزار  بهبهانی  سیمین  زنده یاد 
شرکت  سخنران  عنوان  به  می شد 
که   زرین ِکلک  نورالدین  کند.استاد 
طنز، به ویژه طنزی لطیف و شیرین 
و گاه سیاه و کوبنده، در همه آثارش، 
از انیماتوری گرفته تا شعر و داستان 
مهمی دارد  نقش  کاریکاتور  و  کوتاه 
می گوید شرح این ماجرا از زبان طنز 
خود نبوی شنیدنی است که می گوید: 
»شرکت در مراسم در کالیفرنیا برای 
در  گلودرد  داروی  خوردن  مثل  من 
سال های کودکی است. نمی دانم چه 
زهرماری در این  دارو می ریختند که 
می خوردیم.« را  آن  شکنجه  با  باید 

به  مراسم،  در  شرکت  از  که  نبوی 
ویژه مراسم گفتگوی سیاسی و ختم 
دوری می کند در مقدمه کتاب »ِکلک 
خیال انگیز« می نویسد: »وقتی دوستی 
برای مجلس ختم  باید  به من گفت 
خانم بهبهانی سخنرانی کنی، گفتم: 
بی خیال. گفت فقط پنج دقیقه. گفتم 
پس  گفت  نمی آیم.  و  دارم  کار  من 
می خواهی ده دقیقه حرف بزن! گفتم 
اما حرف نمی زنم. گفت پس  می آیم 
و  فالنی  بزن… گفت  یک ربع حرف 

فالنی و خودم حرف می زنیم و گفت تو نورالدین زرین ِکلک در کنار تورج دریایی و ابراهیم نبوی و نگار دختر استاد
بعد از استاد زرین ِکلک حرف می زنی. 
شد.  حبس  نفسم  دقیقه.  پنج  فقط 
گفتم بعد از کی؟ گفت: بعد از استاد 
زرین ِکلک. ایشان یکی از سینماگران 
سرشناس کشور هستند. گفتم: علی 
نورالدین  آقای  منظورت همان  جان! 
زرین ِکلک خودمان هستند؟… همان 
اگر  انیماتور؟…  نورالدین زرین ِکلک 
ولی  می آیم.  حتما  که  است  همان 
فقط پنج دقیقه حرف می زنم. گفت: 
به خاطر من بیا. گفتم ای جان! اتفاقا 
می آیم  خاطرش  به  که  دلیلی  تنها 
آقای زرین ِکلک است. به خاطر تو که 

بهشت هم نمی روم.«
برای نورالدین زرین ِکلک نیز دیدار 
مراسم  تلخ  شب  در  نبوی  ابراهیم 
در  اواخر  این  که  سیمین  یادبود 
همسرش  و  او  با  خانوادگی  مجامع 
پیدا  زیادی  آمد  و  روحی خانم رفت 
هم  و  بود  حسرت  »هم  بودند  کرده 
مرهم« و قرار شد تا در حال و هوایی 

دیگر دیداری ترتیب بدهند.
»نبوی  می گوید:  زرین ِکلک  استاد 
طنزنویس محبوب من بود که سال ها 
و  بود  خندانده  خود  طنزهای  با  مرا 
کتابی  روزی  نمی کردم  فکر  هرگز 
من  زندگی  و  کارها  مورد  در  جدی 

بنویسد.«
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می دهد:  ادامه   139۶ سال  دی ماه 
 ۸۸ فتنه  از  بعد  که  مردمی  »شما 
تو  خصوص  به  رو  سنگین  فتنه های 
]اون[  تو  دیدید،  خیابونا  کف  مشهد 
برمیگرده  یک باره  ورق  وقتی  شرایط 
عبا  حتی  ]آخوندها[  اینها  از  یکی 
اوه  اوه  میگه  و  میاره  در  را  عمامه  و 
دارن  شده  شیر  تو  شیر  پَسه،  هوا 
تاکید  و سپس  میکنن«  آخوندکشی 
اگر  مدت ها،  این  تو  »دیدیم  می کند 
قباًل ندیده بودیم االن تو این جریانات 

دیدیم، تو همین مشهد.«
به  خطاب  ادامه  در  قاسمی 
اینه  »ترسم  می گوید:  آملی الریجانی 
که خدای نکرده شما درایت نداشته 
ریاست  دارن،  سوال  مردم  باشی، 
محترم قوه قضاییه نسبت به جنابعالی 
اموالی که رفته  این  داداشای محترم 
است  شایعه  که  زمین هایی  بیرون، 
احکام  هوا  به  سر  قضات  داری،  شما 
بیخودی که صادر کردید، تمام دزدها 
و فراری ها و قاچاقچی ها ِول اند، همه 
تو جریانات  بعد شما  می بینن،  دارن 
حکم  یارو  واسه  سوت  سه  سیاسی 

می بُری؟«
قرارگاه  نیز   1397 مهرماه  اوخر 
برادران  باند  سایبری عمار وابسته به 
ویدئو  یک  سپاه  اطالعات  در  طائب 
در  وی  که  کرد  منتشر  قاسمی  از 
حسن  و  دولتی ها  به  خطاب  نیز  آن 
به  شما  »اتوبوس  می گوید  روحانی 
سمت پرتگاه می  رود و ما ُعمراً در آن 

بمانیم!«
در یکی دو سال اخیر در درون نظام 
بیشترین حمله علیه برادران الریجانی 

»حاج سعید« خطاب به آملی الریجانی: َفنر در 
برود »آخوندکشی« راه می افتد!

=همزمان با اعدام »سلطان 
سخنرانی  از  فیلمی  سکه« 
علیه  قاسمی  پاسدار  تند 
منتشر  قضاییه  قوه  رییس 

شده.
به  ب  خطا سمی  قا =
آملی الریجانی گفته »ترسم 
شما  نکرده  خدای  که  اینه 

درایت نداشته باشی«.
=سعید قاسمی از الیجانی 
و  مال  مورد  در  خواسته 
اموال خودش و برادرهایش 

شفاف سازی کند.
یک   »57 »خط  امنیتی  وبسایت   
به  ملقب  قاسمی  از سعید  سخنرانی 
چماق بدست های  از  سعید«  »حاج 
حزب اهلل منتشر کرده که وی در آن 
خطاب به صادق آملی الریجانی رییس 
اسالمی  جمهوری  قضایی  دستگاه 
حمالت بسیار تندی می کند و حرف 
از »در رفتن فنر« و »آخوندُکشی« به 

میان می آورد!
که  ویدئو  این  در  قاسمی  پاسدار 
می گوید:  است  دقیقه  دو  حدود 
»…اونا فکر میکنن زبان ها را میشه 
بُرید، اما حلقوم ها رو که فریاد میکنه 
نمیتونن بُِبرن، ترس ما ریاست محترم 
قوه قضاییه فقط اینه که وقتی زیاد و 
بیاد  فنر فشار  این  از حد روی  بیش 
این فنر یجایی یک جهشی میکنه که 

جلوش رو نمیشه گرفت.«
اعتراضی  تظاهرات  به  اشاره  با  او 

ه   کنگر مین  ر چها =
با   » ملت د  تحا ا ب  حز «
دولتی ها،  امنیتی ها،  حضور 
 ، پیشین ی  مجلسی ها
 ، بق سا ی  کتی ها ر مشا
و  آزادی«  »نهضت  اعضای 
اعضای  ملی-  مذهبی ها، 
اصالح طلب شورای اسالمی 
شهر تهران به عنوان سیاهی 
لشکر استمرارطلبان برگزار 

شد.
=»خوب که بررسی شود با 
این حقیقت روبرو می شویم 
درون  در  مجموعه ای  که 
می خواهند  عامدانه  نظام 
القاء کنند که نظام،  و  ثابت 

اصالح پذیر نیست«.
اصالح طلب  کنگره حزب  چهارمین 
با  آبان،   25 جمعه  ملت«،  »اتحاد 
حضور مهره های پیشین امنیتی نظام 
از جمله سعید حجاریان کارمند سابق 
تاجزاده  مصطفی  و  اطالعات  وزارت 
دولت  کشور  وزارت  امنیتی  معاون 
مشارکت  »جبهه  عضو  و  اصالحات 
محمد  همچنین  و  اسالمی«  ایران 
و  آزادی«  »نهضت  دبیرکل  توسلی 
امور  ابتکار معاون دولت در  معصومه 
شورای  اعضای  از  گروهی  و  زنان 

اسالمی شهر تهران برگزار شد.
خروجی  داشت  انتظار  نباید 
امنیتی ها،  ترکیب  با  کنگره ای 
پیشین،  مجلسی های  دولتی ها، 
نهضت  اعضای  سابق،  مشارکتی های 
آزادی و ملی-  مذهبی ها و همچنین 
اسالمی  شورای  اصالح طلب  اعضای 
لشکر  سیاهی  عنوان  به  تهران  شهر 
نوعی  به  کدام  هر  که  استمرارطلبان 
اجتماعی  و  سیاسی  بحران های  در 
دارند  و  داشته  بسزا  نقشی  کشور 
مغلطه  و  سفسطه  از  بیشتر  چیزی 
باشد. اما همین که در فضای مجازی 
از همه اینها به عنوان »ماله کشی« و 
»ماله کاری« یاد می شود، تعبیر واقعی 

از یک حقیقت عینی است.
»حزب  دبیرکل  شکوری راد  علی 
اتحاد ملت« پس از مقدمه ای طوالنی 

در کنگره »حزب اتحاد ملت«: 

و  با وجود »ناکارآمدی«، »فساد سیستماتیک« 
»سرکوب«، نظام در معرض فروپاشی نیست!

اعتراف کرد »نهاد دولت و حاکمیت 
گسترش  و  ناکارآمدی  دلیل  به 
سؤال  زیر  به شدت  سیستمی  فساد 
اجتماعی  سرمایه  و  اعتماد  و  رفته 
گفت  او  است.«  یافته  کاهش  بسیار 
دی ماه  در  اعتراضات  »شعله ور شدن 
سال گذشته که همه را غافلگیر کرد 
البته  بود«  بی اعتمادی  همین  بیانگر 
ادعا کرد »مردم به آن اعتراضات کور 
آن  به  و  ندادند  نشان  اقبال  بی سر  و 
نپیوستند، اما همدلی های گسترده با 

نفس اعتراضات مشهود بود.«
»حزب  دبیرکل  شکوری راد  علی 
بازوی  دو  از  یکی  ملت«  اتحاد 
استمرارطلبی  مسیر  در  اصالح طلبان 
در کنار »حزب کارگزاران سازندگی«

تاسف  ابراز  ملت«  »اتحاد  دبیرکل 
»باب  آنکه  بجای  حاکمیت  که  کرد 
راه  کند«  باز  را  مفاهمه  و  گفتگو 
تخطئه و سرکوب اعتراضات را پیش 
گرفت و فضا از گذشته امنیتی تر شد.

شکوری راد که گویا عامدانه فراموش 
کرده دو نفر از مهمان کنگره )تاجزاده 
و حجاریان( از امنیتی های گردن کلفت 
پرچمدار  امروز  که  هستند  نظام 
استمرارطلبان اند  استراتژی های 
آنچه  افزایش  خاطر  به  نظام  به 
امور  همه  در  امنیتی  »مداخالت 
توسط نهاد اطالعاتی موازی که خارج 
کرد. انتقاد  شکل گرفته«  دولت  از 

بیچاره متهمان محیط  زیست!
او با اشاره به پرونده فعاالن محیط 
حالی  که  در  کرد  تاکید  زیست 
رسماً  کشور  قانونی  امنیتی  »نهاد 
انکار می کند،  را  آنها  اتهام جاسوسی 
وارد  همچنان  را  اتهام  این  آنها  ولی 
کرده اند.«  تشدید  حتی  و  می دانند 
متهمان  »بیچاره  گفت  شکوری راد 
پرونده که هزینه چالش های نهادهای 
با تحمل  را  با یکدیگر  امنیتی کشور 
باالترین  که  فی االرض،  فساد  اتهام 

اتهام است، می پردازند.«
مداخالت  می داند  که  شکوری راد 
نهادهای  در  اطالعاتی  و  امنیتی ها 
در  است  بزرگی  بالی  چه  سیاسی 
باید  امنیتی  نهادهای  ادامه گفت که 
سیاسی  نهادهای  به  سرویس دهنده 
می شوند  حاکم  آنها  بر  ولی  باشند 
می گیرند.  دست  در  را  امور  نبض  و 
کامال  ملت«  اتحاد  »حزب  دبیرکل 
وقتی  امنیتی ها  که  می گوید  درست 
سوار کار شوند نبض امور را در دست 
کشاندن  میدان  به  چنانکه  می گیرند 
آنها  از  ابزاری  استفاده  و  سلبریتی ها 
برای القای دروغ تحریم دارو پیشنهاد 

حجاریان بوده است.
شکوری راد در بخش دیگری از نطق 
ایرادهای  از  فهرستی  خود  طوالنی 
نظام را یادآوری کرد. از جمله »احضار 
غیرقانونی« و »ارعاب جوانان احزاب«، 
زندان  احکام  صدور  و  »پرونده سازی 
برای فعاالن سیاسی«، »تداوم حصر«، 
نیروهای  به کارگیری  از  »ممانعت  و 

توانمند در اداره امور کشور«.
تخته گاز علیه براندازان

یک  به عنوان  »ما  گفت  سپس  او 
یافتن  پایان  خواهان  سیاسی  حزب 
تاکید  و  هستیم«  باطل  دور  این 
القای  باطل  دور  این  »حاصل  کرد 

اصالح ناپذیر بودن نظام است.«
بخش دوم نطق شکوری راد تاختن 
مغلطه  یک  با  که  بود  براندازان  به 
بی سر و ته آغاز شد. او گفت: »خوب 
که بررسی شود با این حقیقت روبرو 
می شویم که مجموعه ای در درون نظام 
عامدانه می خواهند ثابت و القاء کنند 
که نظام، اصالح پذیر نیست تا مخالفان 

به این نتیجه برسند که چاره ای جز 
در  و  نیست  نظام  اصل  با  معارضه 
نتیجه به دام رادیکالیسم بیافتند و در 
امنیتی  به سوژه دستگاه های  نهایت، 

بدل شوند.«
خودزنی اصالح طلبانه

خفقان  و  انفعال  شکوری راد 
اصلح طلبان نسبت به اعتراضات دی ماه 
9۶ و ده ها کشته و زخمی و بازداشتی 
»هوشمندانه«  را  اعتراضات  این 
توصیف کرد اما پرده از یک واقعیت 
در  اصالح طلبان  اینکه  برداشت: 
چه  اما  خوردند«.  »زخم  ماجرا  این 
زخمی؟ آنطور که او روایت کرد »در 
اصالح طلبان  برخی  شرایطی،  چنین 
خودزنی  آماده  همیشه  متاسفانه  که 
هستند ادامه کار را به دست گرفتند 
و بیش از سایر جریانات، اصالحات را 
زیر سوال و ضرب بردند و در اهداف، 
اصالح طلبی  روش  و  مسیر  شعارها، 

تردید و تشکیک افکندند.«
نظام در معرض سقوط نیست

از  دیگری  بخش  در  شکوری راد 
جلسات  در  گفت  خود  سخنرانی 
 SWOT این حزب بر اساس پایش
نظام  تهدید(  فرصت،  ضعف،  )قوت، 
جمهوری اسالمی را مورد ارزیابی قرار 
داده اند که »نتایج به دست آمده نشان 
که  اندازه      ای  به  شرایط  نه  می     دهد 
نه ظرفیت  و  برخی می پندارند سیاه 
موجود در کشور و جامعه به اندازه ای 
که بعضاً گفته می شود، تحلیل رفته 
است. علی رغم همه انتقادات به حقی 
که در مورد نحوه اداره کشور مطرح 
مالحظه ای  قابل  دستاوردهای  است 
علی رغم  نیز  نظام  دارد.  وجود  نیز 
و  فروپاشی  معرض  در  ناکارآمدی ها 

سقوط نیست.«
پایان  به  شکوری  راد  نطق  چه  هر 
سخنان  از  خودش  شد،  نزدیکتر 
تا  شد  »جّوگیر«  بیشتر  طوالنی اش 
حقیقت  »این  شد  مدعی  که  جایی 
هیچ  اصالحات  جز  که  است  روشن 
راهی پیش روی ملت برای برون رفت 
از شرایط نابهنجار کنونی نیست« بعد 
در  سرچشمه  »اصالحات  گفت  هم 
روح تاریخی ملت ایران دارد« و ادامه 
داد: »این خیال خام که ملت ایران بر 
اثر فشارها و تحریم های بیگانگان کمر 
خم می کنند و از آرمان های تاریخی 
خود و صلح و امنیت و تمامیت ارضی 
میهن دست می شویند و اختیار خود 
را به دست مزدوران می سپارند هرگز 

تحقق نخواهد یافت.«
بر  و مضاف  کاذب  نفس  به  اعتماد 
»منفعت«  البته  و  »گستاخی«  آن 
»نابهنجار«  شرایط  تا  است  الزم 
و  دید  را  مردم  اعتراضات  و  کشور 
هوشمندانه  را  آن  برابر  در  انفعال 
حمایت  نظام  از  همچنان  و  توصیف 
او  هم حزبی های  و  شکوری راد  کرد. 
و بطور کل جریان استمرارطلب سه 
دهه است در پیاده کردن این سیاست 
آشکار  آنها  داده اند.  خرج  به  مهارت 
همه ی  امنیتی ها  می کنند  اعتراف 
و  گرفته اند  خود  دست  به  را  نهادها 
فساد  و  ناکارآمدی  دچار  حاکمیت 
سیستماتیک گسترده شده و حتی به 
پولشویی کالن و گسترده نیز اعتراف 
می کنند اما آخر سر نتیجه می گیرند 
سقوط  آستانه ی  در  نظامشان  که 
نیست و فقط به اصالح نیاز دارد! این 
توّهم گام ها عقب تر از شرایط واقعی 
و عینی جامعه ای است که مردم اش 
می زنند:  فریاد  پیش  سال  یک  از 
تمومه  دیگه  اصولگرا  »اصالح طلب، 

ماجرا«.

و  یادداشت ها  بزرگ«.  دروغ  علیه 
منتقدان  از  که  هم  مصاحبه  هایی 
داخلی تحریم چاپ کرده اغلب نوشته 
چنانکه  سلبریتی هاست.  نوع  این 
از  تبعیت  به  گذشته  روزهای  در 
امنیتی  تئوری سعید حجاریان مهره 
اصالح  طلبان که  توصیه کرد نظام باید 
دهان  از  را  سیاست هایش  و  حرف ها 
رسانه های  کند،  تبلیغ  سلبریتی ها 
شدت  به  سلبریتی ها  این  و  وابسته 
در شبکه های اجتماعی فعال شده اند 
ویدئوهای  و  عکس  و  متن  حتی  و 

یکسان به اشتراک می گذارند!
مجتبی میرطهماسب کارگردان نیز 
در مصاحبه با ایران، ارگان دولت، گفته 
است »فشارهایی که دولت آمریکا بر 
ایران می آورد و دیگر کشورها را هم 
به آن ترغیب می کند هیچ نتیجه ای 
حق  در  که  انسانی  فاجعه ای  جز 
هزاران کودک و بزرگسال نیازمند به 
از این  البته هیچکدام  بار نمی آورد«. 
نمی کنند که علت  اشاره   افراد هرگز 
و مسبب این تحریم ها کیست و چرا 
آمریکا می بایست جمهوری اسالمی را 

تحریم کند؟!
این تبلیغات دروغین و سازمانیافته 
در حالیست که در 3۰ خرداد 1397، 
غالمرضا  اصغری  رئیس سازمان غذا و 
دارو گفته بود 97 درصد از دارو های 
است.  داخل  تولید  کشور  نیاز  مورد 
توضیح  سلبریتی ها  این  از  هیچیک 
نمی دهند کشوری که در تولید دارو 
است  ممکن  چطور  است  مستقل 

کارزار سلبریتی هایی که در رنج و درد مردم ساکت اند: 

همصدا علیه معلول نه علت!

 » یی ا همصد « =
یک  خاص:  سلبریتی های 
دولت  حمایت  مورد  کارزار 
و حکومت علیه آنچه ناشی 
و  دولت  سیاست های  از 

حکومت است!
ی  ها تنگنا ر  د م  نظا =
ت  د عا طبق  لمللی  بین ا
متوسل به سلبریتی  ها هنری 

و ورزشی می شود.
=مجید مجیدی در مهرماه 
برای  رژیم  تدارک  و   ۹3
خامنه ای  قهرمانانه  نرمش 
پیش  روز  چند  بود:  گفته 
از طرف آقای ظریف تماس 
عده ای  خواستند  گرفتند، 
وجهه  که  هنرمندان  ز  ا
مسیر  در  دارند  بین المللی 
مذاکرات هسته ای دولت را 

یاری رسانند.

گروهی از هنرمندان و روزنامه نگاران 
داخل ایران با امضای نامه ای با عنوان 
کارزار  تحریم«  برابر  در  »همصدایی 
علیه  آمریکا  تحریم های  با  مخالفت 
جمهوری اسالمی را به راه انداخته اند 
برابر  از مردم جهان خواسته اند در  و 

تحریم ها با آنها همصدا شوند!
کارزار  این  در  همصدا  هنرمندان 
جمهوری  پنهان  و  پیدا  حامیان  که 
دولت  طرفداران  عمدتاً  و  اسالمی 
استمرارطلب  جریان  و  روحانی 

هستند، دو هشتگ
 »joinvoiceagainstscantions#« 
و »#همصدایی_در_برابر_تحریم« را 
کردند  داغ  اجتماعی  شبکه های  در 
ایران  روزنامه  اول  تیتر  اتفاقاً  که 
)ارگان دولت( در روز شنبه، 19 آبان، 
حمایت  مورد  کارزار  یک  شد.  نیز 
دولت و حکومت علیه آنچه ناشی از 

سیاست های دولت و حکومت است!
بنی اعتماد،  رخشان  فرهادی،  اصغر 
فرمان آرا،  بهمن  سینایی،  خسرو 
علیزاده،  حسین  عیاری،  کیانوش 
پری  گلستان،  لیلی  کلهر،  کیهان 
لنگرودی،  شمس  محمد  صابری، 
فریده  حقیقی،  ابراهیم  اصولی،  فرح 
اکبری،  غیرت و بهمن کشاورز، مینا 
از  عالمی  پوریا  و  جمشیدی  مژگان 
امضاکنندگان این نامه و حامیان این 

کارزار مورد حمایت دولت هستند.
شمس لنگرودی شاعر که در جریان 
رویدادهای اعتراضی سال ۸۸ پس از 
مجموعه  آقا سلطان  ندا  شدن  کشته 
شعر »22 مرثیه در تیرماه« را منتشر 
کرد و از حامیان جنبش سبز نیز بود 
در  آمریکا،  تحریم های  به  انتقاد  در 
روزنامه ایران، ارگان دولت جمهوری 
اسالمی، نوشته »آنهایی که تحریم ها 
را وضع می کنند عموماً می گویند که 
می خواهند با این تحریم ها حکومت ها 
را سرنگون کنند. اما کدام حکومت را 
سراغ دارید که با تحریم سرنگون شده 
هم  آمریکایی  سیاستمداران  باشد؟ 
که  هستند  واقف  نکته  این  به  حتماً 
تحریم یکی از اثرات استیصال است. 
دیگر  و  می رسند  استیصال  به  وقتی 
با  رویارویی  و  مقابله  برای  نمی دانند 
یک حکومت چه باید کنند، تحریم ها 

را در رأس امور قرار می دهند.«
ایران در صفحه ۸ )صفحه  روزنامه 
فرهنگی( خود تیتر زده »قیام فرهنگ 

و  کودک  هزاران  انسانی  فاجعه  با 
بزرگسال روبرو شود؟

موجی که امروز کارگزاران جمهوری 
اسالمی با استفاده ابزاری از سلبریتی ها 
و همچنین کودکان و بیماران به راه 
انداخته اند تکرار همان سیاستی است 
که در سال 1393 پیش از آغاز مرحله 
نهایی مذاکرات اتمی در پیش گرفته 
زمانی که فشار  بود. درست در  شده 
و  بود  رسیده  خود  اوج  به  تحریم ها 
نظام نه راه پس داشت و نه راه پیش و 
جمهوری اسالمی در حال مهیا کردن 
نرمش قهرمانانه ی علی خامنه ای بود 
همین صحنه ها توسط سلبریتی های 

هنری و ورزشی اجرا شد!
مجیدی  مجید  ارتباط  همین  در 
کارگردان سینما، 15 مهر 1393، در 
یک مصاحبه گفت: »چند روز پیش 
از سوی آقای جواد ظریف وزیر امور 
خارجه با ما تماس گرفته و خواست 
وجهه  که  هنرمندان  از  عده ای  که 
مذاکرات  مسیر  در  دارند  بین المللی 
حقه  حقوق  احقاق  برای  و  هسته ای 
یاری رسانند و  را  ایران، دولت  مردم 
سوی  از  پوستری  منظور  همین  به 
را  نیز آن  وزارتخانه آماده شد که ما 
ُمهری  به  سر  راز  کردیم…«  تایید 
نبوده که بسیاری از جوایز بین المللی 
از  چه  اسالمی  جمهوری  دوران  در 
از طرف  و چه  سوی جایزه دهندگان 
جایزه گیرندگان بیش از آنکه به عملکرد 
عنوان  به  باشد،  مربوط  آنها  هنر  و 
می رود. کار  به  طرفین  سیاسی  ابزار 

سعید حجاریان پس از ورود به سالن مورد تشویق حاضرین قرار گرفت
این هنرمندان که علیه تحریم ها کارزار به راه انداخته اند در دی ماه سال 13۹6 که تظاهرات مردم علیه 
وضعیت بدمعیشتی آغاز شد و ده ها نفر کشته و زخمی و بازداشت شدند و یا در جریان اعتصابات اخیر 

کامیونداران و معلمان و کارگران و کشاورزان هیچ واکنشی نشان نداده اند

که بر ریاست دو قوه ی اصلی کشور، 
از  زده اند،  تکیه  مقننه،  و  قضاییه 
اسفندیار  احمدی نژاد،  محمود  سوی 
رحیم مشایی و حمید بقایی بوده است 
که بجز احمدی نژاد دو نفر دیگر آنها 
در زندان هستند. این در حالیست که 
بخش مهمی از جامعه دست همه ی 
دست اندرکاران رژیم را در یک کاسه 
به کلیت  اعتمادش نسبت  می داند و 

نظام از بین رفته است.
فیلم سخنرانی سعید  گفتنی است 
با  همزمان  الریجانی  علیه  قاسمی 
مظلومین  حمید  اعدام  حکم  اجرای 
و  سکه«  »سلطان  به  مشهور 
نظام  در  اخالل  جرم  به  همدستش 
اقتصادی منتشر شده است. همچنین 
گفته می شود که یکی از دالیل اصلی 
اعدام مظلومین ارتباطش با باند حمید 
بقایی است و مظلومین بوده که انتقال 
میلیون ها دالر ارز توسط سپاه قدس 
به کشورهای آفریقایی را لو داده است.
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 23 و   22 اعتصاب  این   =
برگزار می شود. دور  آبان ماه 
روزه  دو  اعتصاب  نخست 
آموزگاران در مهرماه برگزار 

شد.
=از نخستین ساعات امروز 
مدارس  آموزگاران  تصاویر 
شهرها و استان های مختلف 
منتشر شده و آموزگاران بار 
دیگر همبستگی خود را در 
این اعتصاب سراسری و مهم 

نیز نشان می دهند. 
سراسری  اعتصاب  از  دور  دومین   
آموزگاران در ایران صبح روز سه شنبه 
اعتصاب  این  شد.  آغاز  آبان ماه   22
سراسری قرار است روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه، 22 و 2۳ آبان ماه در اعتراض 
به عدم پرداخت به موقع حقوق و دیگر 

برگزار  آموزگاران  صنفی   خواسته های 
سراسری  اعتصاب  دور  شود.دومین 
شورای  فراخوان  پی  در  آموزگاران 
هماهنگی تشکل های صنفی آموزگاران 
در  آبان   22 سه شنبه  صبح  از  ایران 
مختلف  روستاهای  و  شهرها  مدارس 
ایران آغاز شد و هزاران آموزگار به این 
اعتصاب پیوستند. آموزگاران مانند دور 
نخست این اعتصاب در مدارس حاضر 
شدند اما در دفتر مدرسه نشسته و از 
خودداری  درس  کالس  سر  به  رفتن 

دومین دور اعتصاب سراسری 
آموزگاران در ایران آغاز شد 

کردند.
دور نخست این اعتصاب در روزهای 
22 و 2۳ مهرماه انجام شد و آموزگاران 
ایران  در شهرها و روستاهای مختلف 
و در مقاطع مختلف تحصیلی به این 
تصاویر  انتشار  با  و  پیوستند  اعتصاب 
در  مدارس  دفاتر  در  خود  تحصن 
این  گستردگی  اجتماعی،  شبکه های 
این  گذاشتند.  نمایش  به  را  اعتصاب 
از  گسترده  بطور  آموزگاران  حرکت 
آنها  سوی دانش آموزان و خانواده های 

مورد حمایت قرار گرفت.
اعتصاب  نخست  دور  پایان  در 
هماهنگی  شورای  آموزگاران، 
تشکل های صنفی آموزگاران با صدور 

بیانیه ای اعالم کرد در صورت عدم توجه 
مسئوالن به خواسته های آموزگاران آنها 

باز دست به اعتصاب خواهند زد.
هماهنگی  شورای  که  فراخوانی  در 
تشکل های صنفی فرهنگیان برای آغاز 
دومین دور اعتصاب آموزگاران منتشر 
کرده، آمده است که »نهادهای امنیتی 
و حراست ها نیز همچنان بر مدار گذشته 
خط پرونده سازی و سرکوب فعاالن را 
ادامه می دهند، بطوری که از تهدید و 
ارعاب پا را فراتر گذاشته و به فعاالن 

صنفی اتهام اخالقی و روانی می زنند. 
برخی مجلسیان نیز، آشکارا، نارضایتی و 
اعتراضات معلمان در قالب تحصن را منکر 
و برخی دیگر نیز با الفاظ زشت، رکیک 
و توهین آمیز با معلمان معترض برخورد 
وضعیت  اندک،  عده ای  بجز  می کنند. 
سایر نمایندگان نیز بهتر از این نیست.«

به  بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
توسط  آموزگاران  اعتراضات  بازتاب 
رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و 
خنثی بودن صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی درباره مطالبات آموزگاران اشاره 
شده و آمده است: »اگر امروز رسانه های 
برون مرزی صدای معلمان را منعکس 
می کنند ربطی به تشکل ها ندارد چرا 

می کنید.  خفه  را  ما  صدای  شما  که 
صدا و سیما به عنوان رسانه به اصطالح 
ملی برای ترویج و تبلیغ برنامه های ضد 
مافیای  اجاره ی  و  اختیار  در  آموزشی 
آموزشی و کنکور است و هرگز توجهی 
به خواست و مطالبات معلمان ندارد و 
یا  بازتاب داده  را  هر وقت هم خبری 
برای پرتوقع جلوه دادن معلمان بوده یا 
به دنبال تسویه حساب سیاسی با جناح 

مقابل بوده است.«
اعتصاب  دور  دومین  امروز  صبح  از 

ادامه اعتصاب کامیونداران در بیش 
از 7۰ شهر

اعتصاب  آبان،   20 یکشنبه  روز 
از  روز  یازدهمین  برای  کامیونداران 
دور چهارم اعتصابات آنها در بیش از 

۷0 شهر ادامه یافت.
آغاز  و  کامیونداران  اعتصاب  ادامه 
اعتصابات پراکنده به نگرانی مقامات 
سیاسی و انتظامی جمهوری اسالمی 
دولت  آن که  ویژه  به  می زند  دامن 
مطالبات  به  پاسخگویی  توانایی 
حاجیان  سرهنگ  ندارد.  را  صنفی 
معاون فرمانده نیروی انتظامی استان 
بود  گفته  سخنانی  در  اخیراً  قزوین 
بر  شدن  سوار  با  دشمنان  »امروز 
موج ناامنی اقتصادی تالش می کنند 
به  زدن  دامن  با  مجازی  فضای  در 
افزایش  به  اعتصاب  و  بازار  تعطیلی 
اما  بزنند  دامن  اقتصادی  مشکالت 
هستند  مومن  و  انقالبی  ما  اصناف 
نمی خورند.« را  دشمن  فریب  و 

تهدید  سپس  انتظامی  مقام  این 
برهم  و  متخلفان  با  پلیس  که  کرده 
زنندگان امنیت جامعه جدی است و 
با قاطعیت برخورد می کند.ویدئوی باال 
مربوط به 20 آبان است؛ پایانه خالی 
بندرعباس و کامیونداران اعتصابی که 

از حمل بارها خودداری می کنند.
وعده های  با  که  مسئوالنی  از  یکی 
کامیونداران  صنفی  مطالبات  توخالی 
را نادیده گرفت و بخشی از مشکالت 
برمی گردد  او  عملکرد  به  مستقیم 
راه سابق است.  وزیر  عباس آخوندی 
این وزیر امنیتی و ناالیق برای فرار از 
استیضاح استعفا داد اما حاال در یک 

قدمی شهرداری تهران قراردارد و اگر 
مهره های او در شورای شهر موفق عمل 
شد. خواهد  پایتخت  شهردار  کنند 

کاربران  از  یکی  سیاح  سیدامیر 
وی  توییت های  است.  توییتر  ارزشی 
بی احترامی  اهل  که  می دهند  نشان 
نیست و تالش او دفاع خالص از نظام 
مواضع سرسخت  فساد  علیه  و  است 
برخورد  خواستار  او  دارد.  شدیدی  و 
بدون اغماض با دزدان رژیم است. این 
کاربر ارزشی نسبت به اینکه آخوندی 
و  داده  هشدار  شود  تهران  شهردار 
پیش بینی کرده اعتصاب کامیونداران 
صنوف  به  شهرداری  به  او  آمدن  با 
رفتگران،  تاکسیرانان،  مانند  دیگر 
واحد  شرکت  رانندگان  آتش نشان ها، 

و … سرایت خواهد کرد.
کامیونداران،  بجز  اخیر  روزهای  در 
وانت بار،  رانندگان  از  گروهی 
و  مینی بوس  رانندگان  تاکسیرانان، 

تراکتور نیز دست به اعتصاب زدند.
رانندگان  از  بسیاری  تکلیف 
می برند  بسر  زندان  در  که  بازداشتی 
سه  دو  در  نیست.  مشخص  هنوز 
کامیوندار   2۵0 از  بیش  گذشته  ماه 
و  اخبار  که  رسانه ای  فعال  چند  و 
گزارش اعتصاب آنها ار در شبکه های 
مجازی پوشش دادند بازداشت شدند.

با  کردند  تالش  قضایی  مقام های 
صدور احکام سنگین از جمله تهدید 
به صدور حکم اعدام برای کامیونداران 
معترض، اعتصاب آنها را بشکنند اما تا 

کنون ناکام مانده اند.

آموزگاران در حالی در کشور آغاز شده 
شهرها  مدارس  آموزگاران  تصاویر  که 
در  وسیع  بطور  مختلف  استان های  و 
و  شده  منتشر  اجتماعی  شبکه های 
آموزگاران بار دیگر همبستگی خود را در 
این اعتصاب سراسری و مهم نیز نشان 
داده اند.در یکی از تصاویر منتشر شده 
آموزگاری در یکی از مدارس ناحیه ۳ 
آموزش و پرورش شهر اصفهان برگه ای 
در دست دارد که روی آن نوشته شده 

»تحصن تدریس حق طلبی است«:
گذشته  روز  از  که  اینجاست  جالب 
بیانیه ها و اطالعیه های جعلی مبنی بر 
در شبکه های  آموزگاران  اعتصاب  لغو 
اجتماعی نیز از سوی نهادهای امنیتی 
اسالمی  و »سپاه سایبری« جمهوری 
منتشر می شد. در همین رابطه بامداد 
روز سه شنبه شورای هماهنگی تشکل 
های صنفی فرهنگیان ایران با صدور 
و  داد  توضیح  این باره  در  اطالعیه ای 
به  نزدیک شدن  به  توجه  »با  نوشت: 

ساعت شروع تحصن سراسری معلمان، 
برخی اطالعیه های جعلی مبنی بر لغو 
یا تعلیق تحصن صادر می شود. به این 
اطالعیه های جعلی توجه نکنید. شورای 
می خواهد  معلمان  تمام  از  هماهنگی 
در  را  تحصن  قوی  و  متحد  بصورت 
برگزار  روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
نداشته  شایعات  به  توجهی  و  نمایند 
زیبا  حماسه ای  متحدانه  ما  باشند. 
و  صنفی  مطالبات  تحقق  راستای  در 

آموزشی رقم خواهیم زد.«

وزارت حمل  = سرپرست 
است  گفته  لبنان  نقل  و 
از توقف  ایرانی  هواپیماهای 
منع  بیروت  فرودگاه  در 
اساس  بر  اما  شد  نخواهند 
تحریم ها سوخت دهی به آنها 

صورت نمی گیرد.
لیکوئیگاز،  =شرکت های 
کورال اویل، توتال و دبلیو اچ 
الفمد شرکت هایی هستند که 
سوخت دهی به هواپیماهای 
ایرانی در فرودگاه های لبنان 

را متوقف کرده اند.
یک  نیز  گذشته  =هفته 
در  سوخت رسان  شرکت 
استانبول  آتاتورک  فرودگاه 
از سوخت دهی به هواپیماهای 
د  کر ی  ر ا د د خو نی  ا یر ا
این  پرواز  در  اختالالتی  و 

هواپیماها ایجاد شد.
تحریم های  شدن  اجرایی  پی  در 
آمریکا علیه ایران شرکت های لبنانی 
ایرانی  هواپیماهای  به  سوخت رسانی 
در فرودگاه های این کشور را متوقف 

کرده اند.
انتشار  با  استار  دیلی  خبرگزاری 
فنیانوس  یوسف  از  نقل  به  این خبر 
لبنان  نقل  سرپرست وزارت حمل و 
شرکت های  »به  که  است  نوشته 
فرودگاه  در  فعال  بین المللی  نفتی 
مرد  سوخت  تأمین  درباره  بیروت 
تاثیر  تحت  که  ایرالین هایی  نیاز 
هستند  ایران  اخیر  تحریم های 

هشدار داده شده است.«
نقل  و  حمل  وزارت  سرپرست 
که  کرده  تأکید  همچنین  لبنان 
به  اجازه کمک  عرضه کننده ای  هیچ 
سوختگیری هواپیماهای تحریم شده 
که  است  تصمیمی  این  اما  ندارد  را 
گرفته اند  تامین سوخت  شرکت های 

و نه دولت لبنان.
او همچنین گفته است هواپیماهای 
بیروت  فرودگاه  در  توقف  از  ایرانی 

اساس  بر  اما  شد  نخواهند  منع 
تحریم ها سوخت دهی به آنها صورت 

نمی گیرد.
نوشته اند  لبنانی  رسانه های 
اویل،  کورال  لیکوئیگاز،  شرکت های 
الفمد شرکت هایی  اچ  و دبلیو  توتال 
به  سوخت دهی  که  هستند 
فرودگاه های  در  ایرانی  هواپیماهای 

لبنان را متوقف کرده اند.
هواپیماهای  به  عدم سوخت رسانی 
گذشته  هفته  نیز  ترکیه  در  ایرانی 
آبان ماه  خبرساز شد. روز جمعه 11 
شرکت  چند  به  متعلق  هواپیماهای 
فرودگاه  در  نتوانستند  ایرانی  هوایی 
سوخت گیری  استانبول  بین المللی 
کم  دست  دلیل،  همین  به  و  کنند 
یک پرواز لغو شده و دیگر هواپیماها 
هم برای کاهش وزن و ایجاد امکان 
سوخت  همان  با  مقصد  به  رسیدن 
خود  مسافران  از  برخی  موجود،  کم 

را سوار نکردند.
به  سوخت  ارائه  از  که  شرکتی 
کرد  خودداری  ایرانی  هواپیماهای 
دارد  نام  ترکیه  آفیسی«  »پترول 
سوختگیری  در  که  هواپیماهایی  و 
به  متعلق  شدند  روبرو  مشکل  با 
قشم  آتا،  ماهان،  هوایی  شرکت های 

و آسمان هستند.
این  به  واکنش  در  ایران  مقامات 
این  شدند  مدعی  یک سو  از  خبر 
اقدام شرکت سوخت رسان ترکیه به 
تحریم ها مرتبط نبوده و از سوی دیگر 
تا  رایزنی هستند  می گویند در حال 

این اتفاق دیگر تکرار نشود!
بسیاری  می رسد  نظر  به  اکنون 
به  سوخت رسان  شرکت های  از 
هواپیماها از هراس تحریم های آمریکا 
یکی پس از دیگری تصمیم می گیرند 
ایرانی  هواپیماهای  به  سوخت رسانی 
موضوع  این  که  کنند  متوقف  را 
از  بسیاری  شدن  مختل  به  می تواند 

پروازهای خارجی ایرالین های ایرانی 
منجر شود.

گزارش  به  که  حالیست  در  این 
تحریم های  پی  در  لندن  کیهان 
آمریکا بسیاری از پروازهای ایران از 
)اوکراین(،  دبی، کی یف  پرواز  جمله 
گوانگ ژو  رم،  پکن،  بانکوک،  ایروان، 
و …لغو شد و این روند ظاهرا ادامه 

خواهد داشت.
فرونـد   6۵ و  )همـا(  ایران ایـر 
هواپیمـای متعلـق بـه ایـن شـرکت 
در مرحلـه دوم تحریم هـای آمریـکا 
گرفته انـد.  قـرار  سـیاه  لیسـت  در 
متعلـق  هواپیمـای  فرونـد   ۳۹
معـراج،  ماهـان،  شـرکت های  بـه 
بـه  )متعلـق  ایـر  پویـا  و  کاسـپین 
تحریم هـای  فهرسـت  در  سـپاه( 
فرونـد   ۵ دارنـد.  قـرار   )OFAC(
هواپیمـا متعلق بـه معـراج، ۹ فروند 
متعلـق به کاسـپین، ۴ فروند متعلق 
بـه پویـا ایـر و 11 فرونـد متعلـق به 

اسـت. ماهـان 
از  بسیاری  اینکه  به  توجه  با 
قرار  تحریم  مورد  هواپیماهای 
در  که  هستند  هواپیماهایی  گرفته 
استفاده  مورد  خارجی  پروازهای 
قرار می گرفتند بعید به نظر می رسد 
دوران  در  که  ایرانی  ایرالین های 
وعده های  برخالف  نیز  پساتحریم 
روحانی و دولتش نتوانستند خود را 
احیا کنند، اکنون بتوانند تحریم های 
به  نمایند  مدیریت  را  آمریکا  جدید 
ویژه اینکه راه حل های جایگزین برای 
این ایرالین ها هزینه مالی مضاعفی را 

نیز ایجاد می کند.
صنعت  کارشناس  هوشنگ صدیق 
شرکت  سابق  مدیرعامل  و  هوایی 
هواپیمایی زاگرس درباره راه حل های 
دور  برای  ایرالین ها  روی  پیش 
است  گفته  آمریکا  تحریم های  زدن 
باقی  روند  این  که  صورتی  »در  که 

بماند هواپیماهای ایران به دو دسته 
نخست  گروه  شد.  خواهند  تقسیم 
می توانند  که  هستند  هواپیماهایی 
بدون نیاز به سوختگیری از تهران تا 
استانبول را پرواز کرده و بازگردند و 
دسته هواپیماهایی که این امکان را 
ندارند و در مسیر نیاز به سوختگیری 

مجدد پیدا می کنند.«
حال  »در  است:  داده  ادامه  وی 
هواپیماهایی  ایران  ناوگان  در  حاضر 
فعال   600  –  ۳00 ایرباس  مانند 
به  نیاز  بدون  می توانند  که  هستند 
ترکیه–  ایران–  مسیر  سوختگیری 
ایران را پرواز کنند و قطعا مشکالتی 
در  تأثیری  گرفته  شکل  اخیرا  که 
نمی آورد.  وجود  به  آنها  آمد  و  رفت 
مانند  هواپیماهایی  دیگر  سوی  از 
که   MD بویینگ  یا   ۳20 ایرباس 
بین المللی  ناوگان  از  دیگری  بخش 
بدون  نمی توانند  می سازند  را  ایران 
از  بسیاری  به  مجدد  سوختگیری 

شهرهای کشور بازگردند.«
مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی 
برنامه ریزی  چگونگی  درباره  زاگرس 
به  نیاز  که  هواپیماهایی  برای 
توضیح  داشت،  خواهند  سوختگیری 
داده است: »اصلی ترین گزینه موجود 
برای این هواپیماها بازگشت به یکی 
از شهرهای نزدیک به ترکیه به مانند 
این هواپیماها  ارومیه است.  یا  تبریز 
این  از  یکی  در  توقف  با  می توانند 
را  خود  نیاز  مورد  سوخت  شهرها 
تامین کنند و به سفر خود به دیگر 

شهرها مانند تهران ادامه دهند.«
که  سوال  این  به  پاسخ  در  صدیق 
هزینه ای  چه  جایگزین  گزینه  این 
ایرانی  هواپیمایی  شرکت های  برای 
به وجود می آورد، گفته است: »بسته 
و  نشست  هر  تقریبا  هواپیما  نوع  به 
دالر   1000 تا   ۵00 بین  برخاست 
شرکت های  یعنی  این  دارد.  هزینه 
ایرانی با وجود تمام مشکالتی دارند 
نیز  را  مضاعف  هزینه ای  باید  که 
متحمل شوند که این مسئله یا باید 
از سوی ایرالین تأمین شود یا مبلغی 
بلیت  شده  تمام  قیمت  به  آن  از 

مسافران اضافه شود.«

توقف سوخت رسانی به هواپیماهای 
ایرانی در فرودگاه های لبنان

یک فروند هواپیمای متعلق به ترکیش ایرالین در فرودگاه تهران

»ترکیش ایرالین« خدمات ترانزیت 
بار از تهران را متوقف کرد

=وبسایت کن نیوز که اخبار 
صنعت هوانوردی را پوشش 
می دهد با تایید این خبر به 
نقل از مدیرعامل یک شرکت 
حمل و نقل هوایی بار نوشته 
»ترکیش از صبح امروز هیچ 
بارنامه ای را تحویل نمی گیرد 
و  ما  سردرگمی  موجب  و 
مسافران ایرانی شده است.«

»ترکیش  هواپیمایی  شرکت 
آبان   22 سه شنبه  روز  از  ایرالین« 
خدمات نقل و انتقال بار از تهران را 

متوقف کرد.
صنعت  اخبار  که  کن نیوز  وبسایت 
هوانوردی را پوشش می دهد با تایید 
یک  مدیرعامل  از  نقل  به  خبر  این 
شرکت حمل و نقل هوایی بار نوشته 
]سه شنبه  امروز  صبح  از  »ترکیش 
1۳ نوامبر[ هیچ بارنامه ای را تحویل 
و  ما  سردرگمی  موجب  و  نمی گیرد 

مسافران ایرانی شده است.«

مدیران شرکت هواپیمایی ترکیش 
دلیل  که  ندادند  توضیح  ایرالین 
بار از فرودگاه  انتقال  توقف عملیات 
به  ولی  بوده  چه  خمینی«  »امام 
دوم  مرحله  با  مرتبط  زیاد  احتمال 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 

اسالمی است.
»بریتیش  گذشته  ماه های  در 
»ایرفرانس«  و  »کی ال ام«  ایرویز«، 
متوقف  را  ایران  به  خود  پروازهای 
کردند. همچنین هواپیمایی »امارات 
متحده  امارات  به  متعلق  ایرالین« 
آنچه  به  بنا  اکتبر  اول  از  نیز  عربی 
تعداد  کاهش  و  اقتصادی  »دالیل 
دبی-  پرواز  بود  خوانده  مسافر« 

مشهد را متوقف کرد.
»ترکیش  مسافربری  پروازهای 
ایران )استانبول- تهران  به  ایرالین« 
هنوز  تهران(  )ازمیر-  و  برعکس(  و 

لغو نشده است.
جمهوری اسالمی با خطوط هوایی 
قوانین  برخالف  مسافرتی  و  تجاری 
بین المللی سالح و مهمات و نیرو به 

سوریه و عراق منتقل می کند.
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عادات آسیب 
رسان به ذهن و حافظه

و سن  ژنتیک  عوامل  با  شناختی  های  بیماری  گرچه 
ارتباط دارند، برخی از شیوه های غلط زندگی که هر روز هم 

تکرار می شوند، نیز می توانند بر نرون ها و بافت های مغزی آسیب 
رسانده و بر وقوع این بیماری ها تاثیر بگذارند:

را  عاطفی  و  ذهنی  کارایی جسمی،  کیفیت،  کم  خواب  خواب ضعیف: 
قرار  شود.  می  استرس  های  هورمون  افزایش  به  منجر  و  دهد  می  کاهش 

گرفتن در معرض محیط آلوده: دانشمندان دریافتند کسانی که در مناطق 
آلوده زندگی می کنند،  مغزهای کوچک تری خواهند داشت میزان بروز سکته های 
مغزی در آنان، بیشتر از دیگران است.مصرف بیش از حد مواد قندی: مصرف 
روزانه شکر تصفیه شده یکی از علل ابتال به اضطراب، افسردگی و زوال عقل است.

اجتناب از صبحانه: حذف صبحانه یا گنجاندن مواد غذایی ناسالم در آن منجر به 
بیماری های مرتبط با سوخت و ساز بدن، کاهش حافظه و عدم ثبات ذهنی می 
شود. سیگار کشیدن: سموم موجود در سیگار اندام های مختلف بدن را تحت 
تاثیر قرار می دهد. این مواد سمی باعث سرعت بخشیدن به روند پیری مغز 
شده و علت مهمی برای ابتال به اختالل در عملکرد شناختی است. ابتال به 

دمانس و آلزایمر با سیگار ارتباط نزدیک دارد.پرهیز از نوشیدن آب 
کافی: از دست دادن آب بدن سطوح انرژی را کاهش می دهد و خلق 

و خو را پایین می آورد ضمن این که تمرکز را نیز سخت تر 
میکند. قسمت عمده مغز از آب تشکیل شده و این یعنی 

کاهش آب بدن با کاهش عملکردهای مغزی، و 
کاهش اکسیژن در سلول های مغز 

ارتباط دارد.

زنان  شاخص

شادم که در شرار تو می سوزم
شادم که در خیال تو می گريم

شادم که بعد وصل تو باز اينسان
در عشق بی زوال تو می گريم

پنداشتی که چون ز تو بگسستم
ديگر مرا خیال تو در سر نیست
اما چه گويمت که جز اين آتش

بر جان من شراره ديگر نیست...
... شادم که همچو شاخه خشكی باز

در شعله های قهر تو می سوزم ...
... اما من آن شكوفه اندوهم

کز شاخه های ياد تو می رويم
شب ها ترا بگوشه تنهائی

در ياد آشنای تو می جويم

یزش مو در سنین جوانی به عوامل 
مختلفی وابسته است. از جمله می 
توانیم به استرس و تغذیه نامناسب 
و  ها  ویتامین  کمبود  کنیم.  اشاره 
بدن  برای  نیاز  مورد  معدنی  امالح 
نیز در کم پشت شدن موها و عقب 
رفتن خط رویش آنها تاثیرات مهمی 

میگذارد.
 آیا متوجه شده اید که جوانها امروزه 
موهای شان را زود از دست می دهند؟ 
پژوهش های جدید دریافته چینی ها 
در دهه ی بیست زندگی شان در حال 
خیلی  این  و  هستند  شدن  کچل 
این  است.  قبل شان  نسل  از  زودتر 
آمار از طریق بررسی های انجام شده 
روی ۴۰۰۰ دانشجوی دانشگاه پکن 
به دست آمد اما محققان می گویند 
۶۰ درصد از این افراد جوان گزارش 
دادن  دست  از  حال  در  که  کردند 
موهای شان  از  توجهی  قابل  حجم 
هستند. البته 25 درصد از این افراد 
را  موضوع  این  که خودشان  گفتند 

نمی دانستند تا زمانی که اطرافیان 
و دوستان به کم شدن موهای آنها 
نیز گفتند  اشاره کردند، ۴۰ درصد 
که نسبت به عقب رفتن خط رویش 
بوده اند.  آگاه  نسبتا  موهای شان 
کردند  اعالم  پژوهشگران  همچنین 
ریاضی  رشته های  دانشجویان  که 
موتوری  خودروهای  مهندسی  و 
کمترین ریزش مو را گزارش کردند. 

جوان ها و ريزش مو
 به طور کلی انتظار داریم ریزش مو 
پدیده ی خاص سنین باالتر باشد اما 
آمار در ایاالت متحده آمریکا نشان 
می دهد که تعداد زیادی از جوان ترها 
در حال از دست دادن موهای خود 
هم  و  زنان  هم  روزها  این  هستند. 
مردان 1۸ ساله برای برطرف کردن 
مشکل ریزش موهای خود به پزشک 
متخصص مراجعه می کنند و نگران 
رفتن خط  و عقب  کم پشت شدن 

رویش موهای خود هستند.
بیماریهای  هورمونی،  تغییرات   
و  تیروئیدی  اختالالت  ایمنی،  خود 
استرس از شایع ترین علل ریزش مو 
البته  در مردان و زنان جوان است. 

تغذیه نیز تاثیر چشمگیری بر سالمت 
موها دارد. رواج رژیم های گیاهخواری 
نیز می تواند توجیه کننده ی ریزش مو 

در میان جوانان باشد. 
تحقیقی که در سال گذشته انجام شد 
کاهش  که  است  این  نشان دهنده ی 
شدید مصرف پروتئین و کمبود روی، 
ویتامین D و سایر مواد مغذی می تواند 
باشد.  داشته  مو  رشد  بر  منفی  تاثیر 
مو  ریزش  در  اندازه  چه  تا  استرس 
دخیل است؟ استرس می تواند چرخه ی 
رشد مو را تحت تاثیر قرار دهد. معموال 
موها رشد می کنند، سپس رشدشان 
متوقف شده و در نهایت می ریزند. این 
مراحل آناژن، کاتاژن، تلوژن و اکسوژن 
نام دارند. آناژن )مرحله ی رشد( پوست 
سر انسان 2 تا ۶ سال طول می کشد. 
بعد از مرحله ی رشد، مو وارد مرحله ی 
شده  روز(  )چند  کاتاژن  مدت  کوتاه 
کوچک  حدودی  تا  مو  فولیکول   و 
مرحله ی  وارد  مو  سپس  می شود. 
تلوژن می شود و ثابت باقی می ماند. در 

اکسوژن  وارد مرحله ی  نهایت هم مو 
این  این مرحله می ریزد.  و طی  شده 
و طبیعی است  بوده  پروسه ای مداوم 
تا   5۰ روز  هر  معمولی  فرد  یک  که 
1۰۰ تار موی خود را از دست بدهد. به 
گفته ی پزشکان و کارشناسان استرس 
موی  ریزش  در  توجهی  قابل  عامل 
جوان هاست. استرس می تواند پروسه ی 
رشد مو را مختل کرده و خیلی پیش از 
موعد آن را از مرحله ی رشد خارج کند. 
این اتفاق باعث می شود مقدار زیادی از 

موها بریزند. 
روی  استرس  از  ناشی  موی  ریزش   
موش ها آزمایش شد. موش ها در معرض 
استرس  و  گرفتند  قرار  بلند  صدای 
توانسته بود موهای این موش ها زودتر 
وارد مرحله ی کاتاژن بکند. مطالعه ی 
صورت  میمون ها  روی  نیز  دیگری 
گرفت و نتیجه این که احتمال ریزش 
مو در آنها با افزایش سطح کورتیزول 

ارتباط مستقیم داشت.
می دهد  نشان  پژوهش ها  همچنین   
که سن و استرس نیز با هم مرتبطند. 
جوان ها می گویند که در زمان استرس، 
در  می کنند  انزوا  و  تنهایی  احساس 

داشتن  حالیکه 
دوست  پنج  یا  چهار 

و  باشند  راحت  آنها  با  که  صمیمی 
آنها  پیش  را  ذهنی  شان  دغدغه های 
را  استرس شان  کنند می تواند  مطرح 

کاهش بدهد. 
محققان دریافتند نسل X )افرادی که 
بعد از جنگ جهانی دوم به دنیا آمدند( 
نسل های  به  نسبت  جوان  نسل  و 
به  و  دارند  استرس  بیشتر  قدیمی تر 
نظر می رسد در غلبه بر این استرس ها 
البته  نیستند.  موفق  چندان  به  نیز 
به گفته ی کارشناسان عادات آرایش 
به  منجر  می تواند  نیز  مو  بهداشت  و 
از  زیاد  استفاده ی  شود.  مو  ریزش 
رنگ مو و سشوار کشیدن های مکرر 

می تواند آسیب جدی به مو بزند. وزن 
نیز  مو  اکستنشن  از  ناشی  فشار  و 
ضعیف  را  مو  فولیکول های  می تواند 
بیشتر  موی  ریزش  موجب  و  کرده 
ریزش  به  نسبت  ها  جوان تر  شود. 
حساس ترند  و  آگاهتر  موهای شان 
و  توجه   … و  رسانه ها  بواسطه ی 
حساسیت های زیادی روی ظاهر افراد 
دیگری  عامل  هم  این  و  شده  ایجاد 
است که جوانها را نسبت به تغییرات 

موهای شان حساس تر کرده است. 
دهه ی 2۰  در  که  است  طبیعی  این 
از  را  موها  از  مقداری  زندگی   3۰ و 
دست بدهیم. اما امروزه توجه خاص 
به سلبریتی ها و رسانه ها و معیارهای 
زیبایی متغیر و تمایل زیادی نسبت 
جذاب تر  و  موها  شدن  پُرپشت  به 
شدن شان وجود دارد که در نسل های 
پیشین نبوده است. ظاهرا همه نگران 
شدن  کچل  و  موها  شدن  پشت  کم 
هستند و به پزشک متخصص مراجعه 
می توان  کار  چه  ببینند  تا  می کنند 
کرد! پزشکان هم معموال راهکارهای 
غذایی و یا سایر مداخالت درمانی و 

زیبایی را تجویز می کنند.

طبیعی  تولید 
هورمون تاثیر عمیقی بر 
سالمت عمومی بدن دارد. بنابراین اگر 
بدن شما هر گونه تغییری را در سطح 
هورمون ها تجربه کند، ممکن است از 
عالئم کاهش سالمت رنج ببرید که با 
خشکی و خارش پوست، خستگی و 
نوسانات خلق و خوی شروع می شود 
گیرایی  کاهش  وزن،  افزایش  به  و 
خوشبختانه  می رسد.  میگرن  و  مغز 
را  خود  هورمونی  سالمت  می توانید 
با افزودن برخی عادت های جدید به 

سبک زندگی تان بهبود بخشید.
در اینجا بهترین راه ها را برای حفظ 
استفاده  بدون  بدن،  هورمونی  تعادل 
از داروها جمع آوری کردیم که با هم 

مرور می کنیم.
بهبود گردش خون در لگن 

لگن   در  خون  گردش  کارآمدی 
بدن  هورمون های  تعادل  برای حفظ 
دوران  اگر  بنابراین  است.  ضروری 
رنگ  به  خونریزی  با  شما  قاعدگی 
قهوه ای تیره شروع می شود یا به پایان 
می رسد و یا اگر در شکمتان احساس 
سرما می کنید، احتماال لگن شما نیاز 
سعی  مورد،  این  در  دارد.  کمک  به 
کنید شکم را ماساژ دهید یا کمپرس 
چای داغ و زنجفیل را روی این ناحیه 

قرار دهید. 
بیشتر تخم مرغ بخوريد

سلالمت  بهینه سلازی  بلرای 
هورمون هلا توصیله می شلود حداقل 
2۰ تلا 3۰  گلرم پروتئیلن در هلر 
وعلده غذایی مصرف کنیلد. در میان 
تملام موادغذایلی حلاوی پروتئیلن، 
مغلذی  همله  از  بیشلتر  تخم ملرغ  
تخم ملرغ  روزانله  خلوردن  اسلت. 
سلطوح  کاهلش  بله  اسلت  ممکلن 
انسلولین، گرلیلن و هورمون هایی که 
باعلث احسلاس گرسلنگی می شلود، 
کملک کنلد. تخلم ملرغ بله افزایش 

می تواند  سم  این  کنید.  اجتناب 
کند  ایجاد  هورمونی  مشکالت حاد 
ناباروری،  افسردگی،  به  منجر  که 
نقایص زایمان و حتی سرطان شود.

چرخه مصرف دانه ها را امتحان 
کنید

و  گندم  مثل  دانه هایی  مصرف 
قاعدگی  دوران  طول  در  تخم کتان 
و  پروژسترون  تنظیم  به  می تواند 

استروژن بدن کمک کند.
روز(:   1۴ تا   1( فولیکولی  فاز 
دانه های  از  غذاخوری  قاشق  یک 
تخم کتان و یک قاشق غذاخوری از 
دانه کدو تنبل )یا تخم چای / کنف( 
و روزانه 15۰۰ تا 2۰۰۰ میلی گرم 

روغن ماهی مصرف کنید.
فاز لوتئال )15 تا 2۸ روز(:  یک قاشق 
آفتابگردان  دانه های  از  غذاخوری 
دانه  غذاخوری  قاشق  یک  خام، 
 2۰۰۰ تا   15۰۰ روزانه  و  کنجد 
میلی گرم روغن پریموز )روغن گل 

مغرب( را بخورید.
چرخه  این  ماهه  سه  دوره ای  اگر 
احساس  باید  دارید،  نگه  را  دانه ها 
سندرم  عالئم  شدت  که  کنید 
یافته  کاهش  قاعدگی  از  پیش 
تا  می شود  باعث  که  حالتی  است، 
بدهید  از دست  میزان آب کمتری 
و گرفتگی های قاعدگی کمتری هم 

داشته باشید.
حمام ضدعفونی کننده بگیريد

نمک های  با  آرامش بخش  حمام 
اسپوم یا نمک حمام کمک می کند 
افزایش  را  بدن  منیزیم  سطح  تا 
دهید و هورمون استرس را همزمان 
کاهش دهید. به وان آب گرم یک تا 
سه فنجان نمک اسپوم اضافه کنید 
و عالوه بر آن می توانید یک فنجان 
روغن  قطره  چند  و  شیرین  جوش 
مفید هم اضافه کنید. به مدت 12 
دقیقه در وان حمام بمانید و سپس 

خود را بشویید.
آب نمک Sole بنوشید

در حالی که نمک معمولی می تواند 
سالمت بدن را به طرق مختلف به 
انسان  بدن  برای  و  بیندازد  خطر 
به   Sole نمک  باشد،  مضر  بسیار 
مناسبی  بسیار  جایگزین  عنوان 
کاهش  به  می تواند  که  است 
و  کورتیزول  استرس  هورمونهای 
آدرنالین کمک کند و باعث بهبود 
در  انرژی  افزایش  و  شبانه  خواب 

طول روز شود.
یک   ،Sole کردن  درست  برای 
چهارم یک شیشه خالی را با نمک 
صورتی هیمالیا پر کنید. آب تصفیه 
شیشه  داخل  نمک  به  را  شده 
را  آرامی آب و نمک  به  و  بیفزایید 
مخلوط کنید. سپس آن را به مدت 
محلول  تا  بماند  بگذارید  شب  یک 
نمک در آب به خوبی حل شود. یک 
قاشق چایخوری از این محلول را به 
کنید  اضافه  خالص  آب  لیوان  یک 
صبح  روز  هر  چیزی  هر  از  قبل  و 

بنوشید.

شیوا دولت آبادی
)1325 - تهران (

شیوا دولت آبادی دکتری روان شناسی،
رئیس هیئت مدیره انجمن روان شناسی

مدیر  و  مدیره  هیئت  رئیس  ایران، 
حقوق  از  حمایت  انجمن  عامل 
و  کنون(  تا   1373 )از  کودکان  
عالمه  دانشگاه  بازنشسته  استادیار 
است.  )13۶2-13۸۸( طباطبایی 

شیوا دولت آبادی فرزند حسام الدین 
مجلس  سابق  نماینده  دولت آبادی، 
شاعر  دولت آبادی،  پروین  خواهر  و 

کودکان است.
زیر  شرح  به  وی  تحصیلی  سوابق 

است:
دکتری روان شناسی، دانشگاه عالمه 

طباطبایی )1377(
روان شناسی،  ارشد  کارشناسی 
دانشگاه هایدلبرگ، آلمان )135۴(

فوق دیپلم مدیریت بازرگانی، کالج 
انگلستان  لیدز،  دانشگاه  بازرگانی 

)13۴۶(
)جی. انگلستان  دبیرستان،  دیپلم 

سی. ای( )13۴5(
دیپلم دبیرستان، تهران )13۴۴(

وی همچنین در مسؤولیت های زیر 

نیز ایفای نقش نموده است:
انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 

روان شناسی ایران )هم اکنون(
عضو مؤسس، رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق 

کودکان )از 1373 تا کنون(،
انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
روانشناسان شاغل )13۶1-13۶۶(،

کاربرد  انجمن  مؤسس  عضو 
روان  و  تن  سالمت  در  موسیقی 

،)137۶(
تالشگران  انجمن  مؤسس  عضو 

سالمت )13۸3(

سلوخت و سلاز بلدن کملک می کند 
را  خلود  وزن  سلریعتر  می توانیلد  و 

کاهلش دهیلد.
تمرين تنفس ديافراگم

براساس طب سنتی چینی، احساسات 
و هورمون ها ارتباط مستقیم و نزدیکی 

با هم دارند: 
کورتیزول  سطح  کاهش  باعث  ترس 
را  مشکالتی  می تواند  و  می شود 
غدد  و  کلیه  تناسلی،  اندام های  در 

فوق کلیوی ایجاد کند.
خستگی، بی حوصلگی و عدم بخشش 
و  است  مرتبط  استروژن  اختالل  به 

می تواند باعث بیماری کبد شود.
میزان  به  مربوط  اضطراب  و  نگرانی 
دیابت  به  می تواند  و  است  انسولین 

منجر شود.
یا  عصبانیت  تنش،  احساس  اگر 
تنفس  کنید  سعی  دارید،  افسردگی 
عمیق شکمی را  به مدت حداقل 1۰ 
تا 15 دقیقه ای و دوبار در روز انجام 
تا  می کند  کمک  شما  به  این  دهید. 

و  دهید  کاهش  را  استرس  هورمون 
این کار احساس شما را بهبود بخشد.

موادغذايی طبیعی بخوريد
اکثر آفت کش ها، کودها و هورمون های 
موادغذایی می خورید،  رشدی که در 
را  درون ریز  غدد  سیستم  می توانند 
مثال،  عنوان  به  کنند.  اختالل  دچار 
آفت کش ها معموال حاوی زئونستروژن 
مصنوعی اند  هورمون  ها  این  هستند، 
که اندام های داخلی را با اختالل روبرو 
می کنند، زیرا آنها از هورمون طبیعی 

استروژن تقلید می کنند.
بلرای  راه  سلاده ترین  بنابرایلن، 
ایلن  تعلادل هورمونلی،  بازگردانلدن 
اسلت کله عادت هلای غذایلی خلود 
را تغییلر دهیلد. برای انجلام این کار، 
موادغذایلی  برچسلب های  همیشله 
غذاهلای  از  و  کنیلد  بررسلی  را 
بسلته بندی شلده  و آملاده، اجتنلاب 
کنیلد. همچنین بهتر اسلت برخی از 
فروشلندگان آنالیلن مناسلب را پیدا 
کلرده و غذاهلای ارگانیلک را از آنهلا 

بخریلد.
همچنین باید از استفاده از موادغذایی 
که با سم گلیفوزات سمپاشی شدند، 

فروغ فرخزاد

راه های ساده ای برای تراز کردن هورمون های بدنمقابله با ریزش مو  در سنین پایین
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مردان  شاخص

هاراطون داویدیان
) 1303 - 1388(

از  داویدیان  »هارمیک«  هاراطون 
ایران  در  روانپزشکی  بنیان گذاران 
تحصیالت  گذراندن  از  س  است. 
و  کوشش  دبستان  در  ابتدایی 
کالج  در  را  متوسطه  تحصیالت 
البرز  به پایان رسانید و سپس برای 
به  پزشکی  رشته  در  تحصیل  ادامه 
رفت  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و در سال 1۳2۷ از دانشکده مزبور 
فارغ التحصیل شد. در سال 1۳۳۴ با 
کسب موفقیت در امتحانات انتخاب 
رئیس درمانگاهی بیماری های روانی، 
ادامه تحصیل عازم لندن  به منظور 
شد و در سال 1۳۳۷ دیپلم تخصصی 
دانشگاه  از  را  روانی  بیماری های 
لندن )D.P.M( دریافت کرد. دکتر 
 1۳۴۷ سال  در  داویدیان  هاراطون 
مقام استادی دانشگاه تهران را کسب 
سال های  در  همچنین  وی  نمود. 
بیمارستان  تا 1۳6۵ ریاست   1۳60

روانپزشکی روزبه را بر عهده داشت.
 1۳۷0 سال  در  داویدیان  دکتر 
پس از ۴2 سال خدمت دانشگاهی 
 1۳۷۷ سال  در  و  شد  بازنشسته 

فرهنگستان  افتخاری  عضویت  به 
علوم پزشکی درآمد. دکتر هاراطون 
منحصر  تألیفات  دارای  داویدیان 
مطالعات  و  روانپزشکی  در  بفرد 
بالینی است و تأثیر زیادی بر زبان 
داشته است  ایران  نوین  روانپزشکی 
معدود  و  اولین  از  یکی  و  دارد  و 
است  بین المللی  سطح  در  مولفانی 
او سال ها تدریس  بوده است.  مطرح 
روانپزشکی  تخصص  دوره  دروس 
سطوح  در  پزشکی  دانشجویان  به 
عهده  به  پیشرفته  و  مقدماتی 

داشته است.

را  سرطان 
از  یکی  توان  می 
ترین  خطرناک  جمله 
را  انسان  سالمت  که  هایی  بیماری 
این  آورد.  شمار  به  کند  می  تهدید 
بروز  مختلفی  عوامل  اثر  در  اختالل 
توان  می  جمله  از  که  کند  می  پیدا 
ای،  تغذیه  عادات  زندگی،  سبک  به 
نمود.  اشاره   … و  دخانیات  مصرف 
بیماری  جمله  از  سرطان  بیماری 
موقع  به  تشخیص  با  که  است  هایی 
به راحتی قابل درمان خواهد بود. در 

ادامه با دکتر سالم همراه باشید.
اولیه  مراحل  در  سرطان  تشخیص 
را  آن  درمان  و  دارد  زیادی  اهمیت 
در کوتاه مدت و با هزینه های کم تر 
امکان پذیر می کند. بنابراین توجه به 

تغییرات ظاهری بدن در این زمینه به 
شما کمک می کند.

پیش نشانه های سرطان کدامند
افراد باید نسبت به تغییرات ظاهری 
بدن خود توجه بیشتری نشان دهند، 
اغلب افراد مبتال به سرطان زمانی به 
پزشک مراجعه می کنند که بیماری 
و  کرده  پیشرفت  شدت  به  آنها  در 
راه های  باید  سرطانی  خاموشی  برای 
همزمان  طور  به  را  متعددی  درمانی 
طی کنند. این افراد اغلب به تغییرات 
جسمانی شان کم توجه بودند به همین 
دلیل الزم است جامعه با عالئم و نشانه 
های بروز سرطان بیشتر آشنا شوند.

- نفخ کردن و احساس سیری زودرس 
به شکل طوالنی یکی از عوامل سرطان 

تخمدان در زنان به حساب می آید
رنگ  تغییر  نظیر  پوستی  تغییرات   -
آنها  اندازه  و  تعداد  در  تغییر  خال ها، 
می تواند  خال  از  خونریزی  همچنین 
پوست  سرطان  نشانه های  از  یکی 

باشد.
غذا  دادن  قورت  و  بلع  در  مشکل   -
می تواند نشانه سرطان مری و معده باشد.

 - وجود خون در مدفوع و ادرار می تواند 

به پیش روی من، تا چشم یاری می کند، دریاست
چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست

در این ساحل که من افتاده ام خاموش
غمم دریا، دلم تنهاست

وجودم بسته در زنجیر خونین تعلق هاست!
خروش موج با من می کند نجوا:

- که هرکس دل به دریا زد رهایی یافت...
که هرکس دل به دریا زد رهایی یافت...

مرا آن دل که بر دریا زنم نیست
ز پا این بند خونین برکنم نیست

امید  آنکه جان خسته ام را
به آن نادیده ساحل افکنم نیست! 

می تواند  کودکان  پرورش  و  تربیت 
از شادترین لحظات زندگی ما باشد. 
کودکان  از  نگهداری  و  حفاظت 
ضرورت و اولویت اول زندگی هر کدام 
از ماست. در این بین، اما محصوالت 
مصرفی در بازار تولید می شود که ما 
نسبت به خطرات احتمالی آنها برای 
اثبات  هستیم.  بی اطالع  فرزندانمان 
محصوالت  این  از  برخی  که  شده 
برای  زیادی  بسیار  میزان  مصرفی، 
و  هستند  آسیب زننده  کودکان 
متاسفانه حتی به مرگ کودکان نیز 

منجر می شوند.
برای کمک به افزایش آگاهی و حفظ 
امنیت کودکان، لیستی از محصوالتی 
از  استفاده  با  که  کرده ایم  تهیه  را 
برای  بیشتری  ایمنی  می توانید  آن 

فرزندان خود ایجاد کنید.
قرص موادشوینده

مثال  طور  به  شوینده  مواد  قرص 

قرص  یا  ظرفشویی  ماشین  قرص 
ضدعفونی کننده ماشین لباسشویی، 
باعث  می تواند  شود،  خورده  اگر 
گلو  دهان،  سوزش  و  مسمومیت 
خوردن  از  غیر  به  شود.  معده  و 
شوینده  مایع  شوینده،  مواد  قرص 
موجب  هم،   شوینده  پودرهای  یا 
و  چشم  و  پوست  شدید  تحریک 
سوزش آنها می شود. اگر فرزند شما 
حتی  بخورد،  را  شوینده  مواد  این 
می تواند منجر به صدمه به ریه هایش 

شود.
اگر مشکوک هستید که کودکتان این 
مواد را خورده یا در مجاورت مخزن 
مواد شوینده قرار داشته، برای گرفتن 
مشاوره باید به پزشک مراجعه کنید 
تا مسومیت را کنترل و برطرف کنند.

بادکنک یا اشیای کوچک دیگر
جشن  یک  است  ممکن  بادکنک 
ولی  کند  برگزار  خوبی  به  را  تولد 
مرگ  در  اشیا  شایع ترین  از  یکی 
دیگر  به  نسبت  کودکان  میر  و 
اسباب بازی هاست. در تولید بادکنک 
التکس  حاوی  مخصوصی  مواد  از 
استفاده می شود که منجر به انسداد 

فشار خون باال 
عاملی خطرناک در سالمت کودکان 

فشار خون از جمله اختالالت شایع در سر تا سر دنیا 
این اختالل به دالیل مختلفی ممکن است بروز کند  است. 

ارثی/ ژنتیکی و  به عوامل  از جمله اصلی ترین علل آن می توان 
در  خون  فشار  بروز  کرد.  اشاره  زندگی  سبک  و  تغذیه  نوع  همچنین 

کودکان از جمله عوامل بسیار خطرناک و حساس به شمار می آید. از هر ۳0 
کودک امریکایی یک نفر به فشار خون باال مبتالست. اکنون گایدالین های جدید 

آکادمی متخصصین اطفال امریکا درصدند تا به پزشکان در غربالگری کودکان ۳ 
سال به باال از نظر این عارضه کمک کنند.دکتر توماس دیسپنزا، متخصص قلب گروه 
قلب اطفال پن استیت، گفت: »ما داریم فشار خون را در سن های پایین تری نسبت 
به آنچه قباًل می دیدیم، مشاهده می کنیم. با افزایش نرخ چاقی، شاهد عوارض بیشتر 
ناشی از آن هستیم.«اما دیسپنزا گفت: »تعداد موارد تشخیص داده شده هم به طرز 
نگران کننده ای پایین است. سه چهارم موارد این عارضه دور از چشم می مانند و این 
یک مشکل اساسی است.«کودکان مبتال به فشار خون می توانند به همان مشکالت 
درازمدت بالغین دچار شوند. دیسپنزا گفت: »فشار خون می تواند با آسیب به 
عروق کودکان را مستعد سکته مغزی در آینده کند.«گایدالین ها پزشکان را 

تشویق می کنند تا در هر بار ویزیت فشار خون کودکان را چک کنند.
برای دقت بیشتر، پزشکان باید سه تا پنج دقیقه قبل از اندازه گیری 

فشار خون صبر کنند تا بیمار بتواند پس از ورود به اتاق معاینه 
آرام شود. کودک باید دو پای خود را روی زمین قرار 

داده و صحبت نکند.بهتر است که فشار خون از 
دست راست گرفته

 شود.

راه تنفسی و در نهایت خفگی کودک 
دیگری  کوچک  اشیای  اما  می شود. 
کالهک  و  تیله  آهن ربا،  باتری،  مانند 
بطری نیز ممکن است منجر به انسداد 

تنفس شود.
آمد،  در  حالت خفگی  به  کودک  اگر 
چندین ضربه محکم به پشت او بزنید، 
در حالی که او را به پشت خوابانده اید. 
با اورژانس تماس بگیرید و تا رسیدن 

آمبوالنس این کار را ادامه دهید.
غذای حیوانات خانگی

خانگی  حیوانات  غذای  کلی،  طور  به 
منجر به مسمومیت انسان ها نمی شود، 
کودکان  از  بعضی  برای  می تواند  اما 
ایجاد بیماری کند. بزرگترین خطر را 
حبه های غذای خشک برای سگ های 
هم  با  درشت  و  ریز  که  دارد  بزرگ 

هستند. 
اسباب بازی های بالدار

با افزایش محبوبیت هواپیماهای بدون 

سرنشین کوچک و کنترل دستی آنان 
و  آسیب  خطرات  کودکان،  سوی  از 
است.  یافته  افزایش  جراحت کودکان 
کودکان  پوست صورت  مثال  طور  به 
کنترلی  هواپیماهای  این  بال های  با 

خراش برمی دارد.
برای  اسباب بازی  بیشتر  احتیاط  با 
کودکان تهیه کنید. این اسباب بازی ها 
هم  و  باشند  سرگرم کننده  باید  هم 
قبل  نکنند.  وارد  کودکان  به  آسیبی 
یا  ملخ دار  هواپیماهای  خریدن  از 
ماشین های تندرو نکات ایمنی آنها را 

کامال مطالعه کنید.
تشک آکروبات 

ترمبلنس یا تشک آکروبات سرگرمی 
هستند  کودکان  برای  خوبی  خیلی 
ولی هنگامی که از پشتوانه و حمایت 
والدین هم برخوردار باشند. با توجه به 
سالمت  اطالع رسانی  پایگاه  اطالعات 
هزار کودک  اروپا، حدود ۵1  اتحادیه 
استفاده  هنگام  سال  تا 1۴  خردسال 
از تشک آکروبات دچار آسیب دیدگی 
مراجعه  اورژانس  بخش  به  و  شده اند 
کرده اند. این رقم در ایاالت متحده به 

2۵0 هزار کودک رسیده.

َدر  و 
پنجره های 

سنگین
پنجره هایی  و  َدر  با  شما  کودک  اگر 
بازی می کند که لوالی بسیار سنگینی 
دارد، بهتر است در را کامال بردارید یا از 
جعبه حفاظ َدر و پنجره استفاده کنید. 
َدر و پنجره های سنگین برای کودکان 
خطر  و  خطرناکند  شدت  به  نوپا 
چون  دارند.  همراه  به  آسیب دیدگی 
آنان  داشتن  نگه  باز  به  قادر  کودکان 
نیستند و کودکان را در درون خود به 
دام می اندازند و حتی در مواردی خطر 

خفگی هم دارند.
خوشبختانه، بسیاری از اسباب بازی های 
خطر  از  جلوگیری  ابزارهای  مدرن، 
قفل  هم  بزرگ  درب های  و  دارند  را 

کودک دارند و می توانند ایمنی الزم را 
برای کودکان فراهم کنند.

گیاهان خانگی
باغ،  و  منزل  برای  خانگی  گیاهان 
زیبایی به همراه دارند، اما برخی از آنها 
می توانند کامال سمی و حتی مرگبار 
باشند. فیلودنرون یا گوش گرگی، گل 
نمونه های   peace lilie و  زهره  خر 
هستند.  خطرناک  گیاهان  از  رایجی 
فهرست  مسموم  خانگی  گیاهان 
و  گل  تهیه  هنگام  که  دارد  طوالنی 
گیاه خانگی باید به آنها مراجعه کنید 
و به سمی یا غیرسمی بودن آنها توجه 

شود.
آب نبات

به  هالووین  در  خصوصا  کودکان 
باید  ولی  نبات مشغولند  آب  خوردن 
تفاوت بین آب نبات استاندارد و تقلبی 
را بدانید. بعضی از آب نبات ها به شدت 
مسموم و خطرناکند. هنگام خریداری 
آب نبات ها باید مطمئن ترین  مارک ها 
آب نبات هایی  چون  کنید.  انتخاب  را 
با کیفیت پایین هم منجر به سوزش 
کودکان  دهان  و  زبان  فرسایش  و 

می شوند.

آید. حساب  به  روده  سرطان  نشانه 
لکه های سفیدی که درون دهان   - 
بهبود  اولیه  درمان  با  و  می شود  زده 
آغاز  نشانه  است  ممکن  نمی یابد 

سرطان دهان باشد.
ذکر  تاکنون  که  مواردی  همه  البته 
نیز  دیگری  دالیل  تواند  می  شده 
داشته باشد و این بدان معناست که 
تغییرات جسمانی  به  باید  افراد  خود 
این  چراکه  باشند،  داشته  توجه 
باید  که  است  اهمیت  با  موضوعی 

بیشتر به آن توجه شود.
عوامل تشدید کننده ایجاد کننده 

سرطان کدامند
دهه های  در  زندگی  سبک  تغییر 
اخیر سبب افزایش شیوع سرطان در 
از  صحبت  وقتی  است.  شده  جامعه 
رابطه تغییر سبک زندگی با سرطان 
که  می کنند  تصور  بسیاری  می شود، 
منظور بازگشت به شیوه های سنتی و 
به  است؛ درحالی که  حتی روستایی 
هیچ وجه اینطور نیست و باید در این 

زمینه بیشتر آموزش داده شود.
افراط  در جامعه دچار  زندگی  سبک 
البته همین  که  است  تفریط شده  و 
تغییرات شدید باعث افزایش سرطان 
می شود؛ به طور نمونه استفاده بیش 
آماده  و  فود  از غذاهای فست  از حد 
دستگاه  سرطان های  عوامل  از  یکی 
گوارش است چراکه مواد نگهدارنده ای 

همچون نیترات و نیتریت بیشتر در 
و  سوسیس  همچون  فرآورده هایی 
کالباس استفاده می شود تا خطر ابتال 
به باکتری را کاهش دهد. همچنین 
وقتی همین ترکیبات سرخ می شوند 
نیترات به نیتریت تبدیل می شود و 
آمین های  با  هم  نیتریت  نهایت  در 
نیتروزآمین  تولید  و  ترکیب  ثانویه 
سرطان  بسیار  ماده ای  که  می کند 

زاست.
در  خوراکی  عوامل  از  دیگر  یکی 
است،  حیوانی  چربی  سرطان 
تحقیقات نشان می دهد که غذاهای 
به  ابتال  افزایش  باعث  پرچرب 
پروستات،  کبد،  نظیر  سرطان هایی 
سینه  و  رحم  روده،  و  لوزالمعده 
در  افراط  اینکه  ضمن  می شود، 
نظیر  شده  دودی  غذاهای  مصرف 
حتی  و  دیگ  ته  و  سوخته  کباب 
به  که  صنعتی  ترشیجات  از  برخی 
نیز  زنند  می  نگهدارنده  مواد  آنها 
باعث افزایش احتمال سرطان معده 

خواهد شد.
آرایشی،  لوازم  از  مداوم  استفاده 
و  سیگار  نظیر  دخانیات  استعمال 
مواد  مصرف  تحرکی،  کم  قلیان، 
و  خوابی  بی  و  خوابی  کم  الکلی، 
همچنین عادت داشتن به نوشیدنی 
تحریک  عوامل  دیگر  از  داغ  های 

کننده سرطان است.

فریدون مشیری

محصوالت خانگی که برای کودکان 
خطرآفرین هستند

آیا این عالئم سرطان در شما وجود دارد؟
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تیم ملی پرورش اندام ایران قهرمان جهان شد

پرسپولیس تالش کرد اما حریف کاشیما نشد؛ 
ورود گزینشی زنان به استادیوم

کاپیتان  حسینی  =جالل 
بازی  پایان  در  پرسپولیس 
گفت کاشیما کثیف بازی کرد!
گفت  ایوانکوویچ  =برانکو 
بازیکنان تیم اش را قهرمان 

می داند.
به  پهلوی  رضا  =شاهزاده 
بازیکنان پرسپولیس خسته 
نباشید گفت و نایب قهرمانی 

آنان را ستود.
بطور  زنان  از  =تعدادی 
گزینشی  به استادیوم آمدند، 
در  پشت  عادی  شهروندان 

ماندند!
فوتبال  تیم  برگشت  مسابقه 
پرسپولیس ایران و کاشیماآنتلرز ژاپن 
در فینال هفدهمین دوره رقابت های 
بدون  تساوی  با  آسیا  قهرمانان  لیگ 
که  ژاپنی  تیم  و  یافت  خاتمه  گل 
مسابقه رفت را با دو گل به نفع خود 

پشت سر گذاشت قهرمان شد.
این بازی ساعت 1۸:3۰ روز، شنبه 
19 آبان، در استادیوم آزادی تهران و 
برگزار  تماشاگر  هزار   9۰ حضور  در 
شد. شیخ سلمان رییس کنفدراسیون 
زیکو  اینفانتینو،  جانی  آسیا،  فوتبال 
برزیل،  ملی  تیم  قدیمی  بازیکن 

صالحی  و  ورزش  وزیر  سلطانی فر 
نزدیک  از  اتمی  انرژی  آژانس  رییس 
برای تماشای این مسابقه در استادیوم 
حضور داشتند اما خبری از کارلوس 
فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  کیروش 

ایران نبود.
تالش  تمام  پرسپولیس  بازیکنان 
میدان  این  پیروز  تا  کردند  را  خود 
باشند اما تیم ژاپنی به گل نیاز نداشت 
و با ارائه یک بازی منطقی به دنبال 
پیروزی  به لطف  تا  بود  گل نخوردن 

در بازی رفت جام را از آن خود سازد.
گلزنی  برای  موقعیت  چند  تیم  دو 
داشتند اما با بی دقتی مهاجمین آنها 

را هدر دادند.
کاپیتان  حسینی  سیدجالل 
گفت،  دیدار  این  از  پس  پرسپولیس 
بازی سختی بود و شرمنده هواداران 
شدیم.  او با انتقاد از نحوه بازی تیم 
که  بازی  »کثیف ترین  گفت:  کاشیما 
می شد ببینیم این بود، فوتبال نبود، 
که  بازی  نبود.  آسیا  سطح  در  دیدار 

بچه ها  بود.  زشت  می کردند  آنها 
تالش شان را کردند اما نشد.«

تیم  گلزن  مهاجم  سوزوکی  یوما 
و  بازیکن  بهترین  عنوان  به  کاشیما 
قطر  السد  فوتبال  تیم  مهاج  بونجاج 
فرشید  شدند.  مسابقات  گل  آقای 
شین  کیم  و  استقالل  از  اسماعیلی 
ووک از چونبوک موتورز کره جنوبی 
بهترین  عنوان  به  گل  پاس   5 با 
پاسورهای این رقابت ها معرفی شدند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در 

بازی  پایان  از  بعد  خبری  کنفرانس 
عنوان کرد، »خیلی افتخار می کنم به 
قهرمانان من هستند.«  بازیکنانم که 
گفت:  خبرنگار  به  ایوانکوویچ  برانکو 
»من حداکثر اعتمادم را به بازیکنانم 
دارم. باید بگویم متاسفانه ما تجربیات 
کمی در این زمینه داریم. سه بازیکن 
بازیکن  ما در این فصل رفتند و سه 
دیگرمان را هم مثل ماهینی و عالیشاه 
ما  هر حال  به  نداشتیم.  را  نعمتی  و 
با شرایط فعلی به اینجا رسیدیم و به 

آنها  کنم.  می  افتخار  واقعا  بازیکنانم 
خیلی خوب بودند.«

شاهزاده رضا پهلوی در توییتی نایب 
قهرمانی و تالش بازیکنان پرسپولیس 

را ستود.
اندکی  AFC گروه  و  فیفا  با فشار 
را  بازی  شدند  موفق  خاص  زنان  از 
آنها  اغلب  اما  کنند  تماشا  نزدیک  از 
و  بودند  بستگان مسئوالن  و  اقوام  از 
وارد  شدند  موفق  کمتر  عادی  افراد 

استادیوم شوند.

-مرتضی روشن ضمیر استاد 
چهره های  از  و  بدنسازی 
شناخته شده ورزش استان 
مازندران در اورالی »قهرمان 
قهرمانان« رقابت های پرورش 

اندام جهانی در اسپانیا شد.
-وبسایت فدراسیون پرورش 
اندام جمهوری اسالمی نیم تنه 
با  را  ایران  تمام ورزشکاران 

فتوشاپ سیاه کرده است!
قهرمانی  رقابت های  پایان  در 
اسپانیا،  در   2۰1۸ اندام  پرورش 
در  جهان  فیزیک  و  کالسیک  بادی 
ایران  ملی پوشان  اسپانیا،  بنیدروم 
تیم های  و  رسیدند  قهرمانی  مقام  به 
اندام کره جنوبی و عراق در  پرورش 
گرفتند.در  قرار  سوم  و  دوم  جایگاه 

تیم ملی ایران در وزن ها و رشته های 
بادپی، فرشاد ولی پور،  مختلف وحید 
آرمان بشیری، مجتبی زارع، مرتضی 
محمدی،  زین العابدین  شفیعی، 
فرید  و   )طال(  روشن ضمیر  مرتضی 

دختر محمود خردبین سرپرست تیم فوتبال 
پرسپولیس و دختر علی  پروین در استادیوم

اخطار کمیته بین المللی المپیک به اسپانیا
از  المپیک  بین المللی  کمیته 
ورزش ها  جهانی  فدراسیون های 
خواسته است تا زمانی که اسپانیا به 
ورزشکاران اهل کوزوو اجازه ندهد با 
پرچم خود در رقابت هایی که در آن 
کشور انجام می شود شرکت کنند، با 

دولت مادرید همکاری نکنند.
المپیک  بین المللی  کمیته  دستور 
رژه  از  اسپانیا  جلوگیری  دنبال  به 
در  کوزوو  کاراته  ملی  تیم  اعضای 
در  که  ورزش  این  جهانی  مسابقات 
است،  برگزاری  حال  در  کشور  آن 

صادر شده است.
آی.او.سی  معاون  میرو  پره  ژنرال 
جهانی  فدراسیون های  از  گفت: 
اسپانیا  که  هنگامی  تا  خواسته ایم 
تغییر  کوزوو  درباره  را  خود  روش 
آن کشور  در  مسابقه ای  هیچ  ندهد، 

نباید برپا شود.
وی افزود: از این پس نه تنها اسپانیا 

بلکه هر کشوری کشور دیگری را به 
فدراسیون های  نشناسد،  رسمیت 
مسابقات  آنجا  در  نباید  بین المللی 

جهانی و بین المللی برگزار نمایند.
اسپانیایی  خود  که  میرو  ژنرال 

پرچم کوزوو

بین المللی  مسابقات  در  گفت:  است 
شهر  در  امسال  اوایل  که  مدیترانه 
ورزشکاران  گرفت،  انجام  تاراگونا 
قرار  طبق  و  داشتند  حضور  کوزوو 

قبلی با نام آن کشور مسابقه دادند.

اهل  ساله  تنیس باز 37  فدرر  راجر 
بر  پیروزی  با  پنجشنبه  روز  سوئیس 
ساله   29 تنیس باز  اندرسن  کوین 
 ۴ بر   ۶ حساب  با  جنوبی  آفریقای 
این  نهایی  نیمه  به مرحله  بر 3  و ۶ 

تورنمنت راه یافت.
ایـن پانزدهمین بار اسـت کـه او به 
مرحلـه نیمـه نهایـی ایـن مسـابقات 
در  فـدرر  کـه  آنجـا  از  می یابـد.  راه 
صـدر گـروه خـود قـرار دارد، احتمال 
جاکوویـچ،  نـواک  بـا  او  رویارویـی 
تنهـا تنیس بـازی کـه بـدون باخـت 

بـه مرحلـه نیمه نهایـی رسـیده زیاد 
. نیست

فدرر در نخستین بازی، 7 بر ۶ و ۶ 
تنیس باز  نیشی کوری  به کی  بر  3 
ژاپنی باخت. اما از دومینیک تیم ۶ بر 

3 و ۶ بر 2 برد.
کوین اندرسن نیز به دلیل کسب دو 
پیروزی به مرحله نیمه نهایی راه یافت 
و حضور نواک جاکوویچ هم در مرحله 
نیمه نهایی قطعی است. جاکوویچ ۶ 
بر ۴ و ۶ بر 3 بر جان ایسنر تنیس باز 

آمریکایی پیروز شد.

آلمانی،  تنیس باز  زورو  الکساندر 
دومینیک تیم تنیس باز اهل اتریش را 

۶ بر ۴ و ۶ بر یک مغلوب کرد.
جهان  تنیس  ستارگان  رقابت های 
حرفه ای  تنیس بازان  انجمن  سوی  از 
صورت  به  و  می شود  برگزار   ATP
تنیس بازان  و  می گیرد  انجام  دوره ای 
شرکت کننده با یک بار باختن حذف 
دو  در  نفر  هر هشت  بلکه  نمی شوند 
بازی  یکدیگر  با  نفره  چهار  گروه 
معرفی  تورنمنت  قهرمان  تا  می کنند 

شود.

مسابقات ستارگان تنیس جهان در لندن:
فدرر و جاکوویچ در نیمه نهایی

فدرر و جاکوویچ

مسابقات انتخابی فوتبال زنان المپیک توکیو؛

 ایران ٨ لبنان صفر

مسابقات  مقدماتی  مرحله  در 
انتخابی فوتبال المپیک 2۰2۰ توکیو 
که در تایلند در حال برگزاری است 
تیم ملی دختران ایران ۸ بر صفر تیم 

فوتبال لبنان را شکست داد.
سمانه  را  دیدار  این  گل های 
چهکندی 2 گل، زهرا قنبری 3 گل، 
متولی  ملیکا  و  گل   2 دباغی  هاجر 

یک گل وارد دروازه لبنان کردند.
 22 روز  ایران  بانوان  فوتبال  تیم 
آبان با تیم هنگ کنگ روبرو خواهد 
ملی  تیم  سرمربی  آزمون  مریم  شد. 
تیم  گفت:  ایران  دختران  فوتبال 

بازیکن  صد  بین  از  را  بانوان  فوتبال 
انتخاب کردیم.

که  ایران  دختران  ملی  تیم  یاران 
الهام  از:  عبارتند  رفته اند  تایلند  به 
سربالی  زهرا  دباغی،  هاجر  فرهمند، 
سارا  نامی،  مریم  حمودی،  مونا   ،
زهرا  سهرابی،  فاطمه  نیاز،  ظهرابی 
خواجوی، عارفه سید کاظمی، فاطمه 
برازجانی،  خسروی  کویستان  امینه، 
چهکندی،  سمانه  قنبری،  زهرا 
چترنور،  افسانه  طاهرخانی،  شهناز 
شقایق روزبهان، ملیکا متولی، فاطمه 

گرایلی، فروغ موری و سارا قمی.

در رقابت های اسکی پارا آلپاین که 
جریان  در  عربی  متحده  امارات  در 

است، ایران مدال طال و برنز گرفت.
روز سه شنبه صادق کلهر در رقابتی 
شکست  را  ژاپنی  اسکی باز  نزدیک، 
داد و با رکورد یک ساعت و 19 دقیقه 
شد. طال  مدال  صاحب  ثانیه   12 و 

جواد سولقانی اسکی باز دیگر ایران 
با زمان یک ساعت و 3۶ دقیقه و 75 
ثانیه به مقام سوم رسید و مدال برنز 

به گردن آویخت.
اسکی باز اهل نیوزیلند نیز با رکورد 
نقره  مدال  دقیقه   31 و  ساعت  یک 

دریافت نمود.
در این رقابت ها غالمرضا پناهی در 
مکان پنجم قرار گرفت. در مسابقات 
 9 اسکی بازان  امارات،  آلپاین  پارا 

کشور با یکدیگر رقابت می کنند.

مدال طال و برنز 
برای اسکی بازان 

ایران در مسابقات 
جهانی پارا آلپاین

شکرزاده  اهلل  روح  و  شیرمحمدزاده 
ناصر  کردند.همچنین  دریافت  )برنز( 
پورعلی فرد رییس فدراسیون پرورش 
اندام و بدنسازی ایران به عنوان بهترین 
مدیر سال IFBB 2۰1۸ معرفی شد.

کاپیتان های دو تیم و داوران مسابقه پیش از آغاز 
مسابقه

تصویر منتشر شده از قهرمانان پرورش اندام ایران منتشر شده در وبسایت فدراسیون پرورش اندام

اعضای تیم پرورش اندام ایران اعزامی به اسپانیا
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فدراسیون  رئیس  اینفانتینو  جیانى 
در  شرکت  براى  که  فوتبال  جهانى 
آسیا  باشگاه هاى  جام  فینال  مسابقه 
کاشیما  و  پرسپولیس  تیم هاى  بین 
پایان  در  بود،  آمده  تهران  به  آنتلرز 
این بازى که گروهى کوچکى از زنان 
بطور گزینشى در آن حضور داشتند، 
گفت: امروز یک روز تاریخى و جشنى 

بزرگ بود!
او افزود، بسیار خوشحالم که شخصا 
شاهد این رویداد جالب و پر هیجان 
بودم از اینکه بعد از چهل سال بانوان 
مسابقه  یک  تماشاى  فرصت  ایرانى 
را بطور زنده دراستادیوم پیدا کردند 

احساس خیلى خوبى دارم.
بسیارى  که  کرد  اضافه  اینفانتینو 
در  پرسپولیس  تیم  هوادار  بانوان  از 
استادیوم تهران تیم مورد عالقه خود 

را تشویق کردند.
رئیس  از  مى خواهم  گفت:  وى 
مسئوالن  دیگر  و  روحانى  جمهور 
آنها  زیرا  کنم  تشکر  ایران  دولت 
سفر  در  که  صحبت هایى  دنبال  به 
این  در  که  قولى  به  داشتیم  گذشته 

باره داده بودند عمل کردند.
گزینشى  حضور  به  واکنش  در 

اینفانتینو: یک روز تاریخى و جشن بزرگ براى 
فوتبال و بانوان ایران!

برخى از زنان حول و حوش مقامات و 
اعضاى خانواده ى ورزشکاران فیلم هاى 
اجتماعى  شبکه هاى  در  بسیارى 
منتشر شده که نشان مى دهد بسیارى 
فوتبال پشت  به  از دختران عالقمند 
آزادى  استادیوم  بسته ى  دروازه هاى 
مانده و اجازه ى ورود به آن را نیافته اند. 

حتى برخى از خبرنگاران زن را نیز نه 
با  بلکه  ندادند  راه  استادیوم  به  تنها 
که  کرده  اتوبوس  را سوار  آنها  فریب 
مثال به درون ورزشگاه ببرند ولى آنها 
را بیرون ورزشگاه و در جایى که هیچ 
وسایل رفت و آمد هم وجود نداشت 

رها کردند!

مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
حکومت  سرشناس  مسئوالن  جزو 
دلیل  به  که  است  اسالمى  جمهورى 
رسیدن به سن بازنشستگى باید مانند 
دیگر مدیران بازنشسته رژیم، کشوى 
از  پس  و  مى کرد  خالى  را  خود  میز 
از همکارانش خانه نشین  خداحافظى 
هیئت  اعضاى  دیگر  و  او  اما  مى شد 
مدیره فدراسیون فوتبال روز سه شنبه 
ترک  را  کار خود  دفتر  کردند،  اعالم 
اوال  که  دلیل  این  به  کنیم!  نمى 
دولتى  سازمانى  فوتبال  فدراسیون 
خود  پست  اگر  اینکه  دوم  نیست. 
مورد  کنیم،  رها  فیفا  اطالع  بدون  را 
مواخذه فدراسیون جهانى قرارخواهیم 
گرفت بنابراین فعال از جاى خود تکان 
رئیس  کفاشیان  على  نمى خوریم. 
عضو  و  فوتبال  فدراسیون  پیشین 
فدراسیون  این  مدیره  هیئت  کنونى 
به  نیز  مدیره  هیئت  دیگر  اعضاى  و 
پیروى از تاج گفته اند: ما نیز در همان 

موقعیت و شرایط آقاى تاج هستیم.
باقى  براى  تاج  موجه  عذر  اولین 
ماندن در سمت اش این بود که ادعا 
کرد جانباز جنگى است و طبق قانون 
وى  آشنایان  شود.  بازنشسته  نباید 
است  درصدى   1۵ جانباز  او  گفتند 
قانون  از  شدن  معاف  براى  این  و 

بازنشستگى کافى نیست.
تاج، کفاشیان و اعضاى دیگر هیئت 
با  هفته  این  اوایل  فدراسیون  مدیره 
على الریجانى رئیس مجلس شوراى 
خود  مشکل  و  کردند  دیدار  اسالمى 
براى  فوتبال  جهانى  فدراسیون  با  را 
گفت،  الریجانى  اما  دادند.  توضیح  او 
من به فیفا نامه مى نویسم که پارلمان 
ایران این افراد را مشمول بازنشستگى 
دانسته نه دولت. در نتیجه مشکلى از 
سوى فیفا براى شما پیش نخواهد آمد.

البته این واکنشى نبود که مسئوالن 
مجلس  رئیس  از  فوتبال  فدراسیون 
انتظار داشتند. بنابراین، این بار تاج به 

کشمکش کمیته ملى المپیک، وزارت ورزش و بازرسى 
کل جمهورى اسالمى بر سر ماندن یا رفتن تاج

سراغ صالحى امیرى رئیس کمیته ملى 
المپیک جمهورى اسالمى رفت تا او را 
تعلیق  براى  فیفا  احتمالى  تصمیم  از 
چنین  که  کند  نگران  ایران  فوتبال 
صالحى  دیدار  این  دنبال  شد.به  هم 
امیرى بعد از گفتگو با مسعود سلطانى 
آقاى  که  کرد  اعالم  ورزش  وزیر  فر 
ماده 60 خدمات  قانون  مشمول  تاج 
مدیریت کشورى مى شود و با استناد 
به این قانون از حالت بازنشستگى به 

اشتغال مجدد باز مى گردد.
وبسایت  به  سپس  امیرى  صالحى 
فوتبال  گفت:  المپیک  ملى  کمیته 
ایران در شرایط کنونى نیاز به آرامش 
دارد و نتایج عملکرد فدراسیون نیز در 
است.  بوده  درخشان  اخیر  سال هاى 
ملت هاى  آستانه جام  در  آنکه  ضمن 

آسیا قرار داریم.
رئیس  سراج  ناصر  نظر  اظهار  اما  و 
سازمان بازرسى کل کشور جمهورى 
تاکید  خبر  شنیدن  از  بعد  اسالمى 
وزیر  و  المپیک  ملى  کمیته  رئیس 
تاج در  ابقاى مهدى  ورزش در مورد 
سمت ریاست فدراسیون فوتبال، این 
بود که هیچ استثنایى در این زمینه 
وجود ندارد ما کارى به حواشى نداریم و 
قطعا قانون را بطور کامل اجرا مى کنیم.

او افزود، قانون مى گوید بعد از روز 
1۵ آذرماه، هر مدیرى پول پرداخت 
کند مسئول است و باید پاسخگو باشد 
خودرو  ایران  مدیر  نمى کند  فرق  و 
فدراسیون  فالن  یا  و  سایپا  یا  باشد 
ورزشى. ما حتما قانون را براى همه 

مسئوالن اجرا مى کنیم.
او همچنین درباره اظهار نظر بهروز 
مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  نعمتى 
براى  آذر   1۵ تعیین  اینکه  مورد  در 
بازنشسته  مدیران  کناره گیرى  زمان 
برداشتى اشتباه از قانون است و طبق 
از  باید  بعد  ماه  بازنشسته ها 2  قانون 
اساس  بر  و  بروند  کنار  خود  سمت 
اصل ٧٣ قانون اساسى قاضى مى تواند 

قانون را تفسیر کند.
سراج درباره اصرار براى اجراى این 
گفت:  آبان   26 شنبه  روز  از  قانون 
و  هست  عجله  آنقدر  چرا  نمى دانم 
براى اجراى آن فشار مى آورند! چون 
مشمول  حال  هر  در  مدیران  اکثر 
افراد خیلى  این  قانون مى شوند.  این 
با  نباید  و  کرده اند  خدمت  نظام  به 
جّوسازى ها به حیثیت آنها لطمه زد 
و فرق این دو تاریخ حداکثر 2۵ روز 
است. آیا در این مدت این افراد کشور 

را کن فى یکون مى کنند؟!

آزادى گزینشى براى زنان! نفر سمت راست دختر محمود خردبین 
سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس است که عکس پدرش را در تلفن 

همراه اش نشان مى دهد

آخرین خبرها از دیدار دوم تیم هاى 
آنتلرز  کاشیما  و  پرسپولیس  فوتبال 
مسابقات  نهایى  مرحله  در  ژاپن 
باشگاه هاى آسیا در ورزشگاه صدهزار 
آبان    1۹ شنبه  روز  در  تهران  نفرى 
از  گروهى  که  است  آن  از  حاکى 
خانم ها  ویژه  بخش  در  ایرانى  بانوان 

حضور بانوان ایرانى و ژاپنى در کنار هم در ورزشگاه 
صدهزار نفرى

تماشا  شنبه  روز  در  را  بازى  این 
خواهند کرد.

تعداد  درباره  بیشتر  جزئیات 
حضور  اجازه  که  گزینشى  خانم هاى 
آورده اند  دست  به  را  ورزشگاه  در 
آنها  نشستن  اما  نشده  منتشر  هنوز 
استادیوم  در  ژاپنى  بانوان  کنار  در 

قطعى به نظر مى رسد.
تیم هاى  میان  دوستانه  بازى  در 
در  بولیوى  و  ایران  فوتبال  ملى 
خانم   200 نزدیک  قبل  هفته  دو 
و  بازیکنان  بستگان  از  گزینشى 
وزارت  و  فوتبال  فدراسیون  کارکنان 

ورزش آن بازى را تماشا کردند.

آیت اهلل مکارم شیرازى از مخالفان با 
سابقه حضور دختران در ورزشگاه ها، 
عقب افتادگى  و  تحجر  کامل  نماد 
تالش هاى  گاهى  از  هر  او  است. 
و  ورزش  وزارت  فوتبال،  فدراسیون 
را  ورزشى  غیر  و  ورزشى  چهره هاى 
ورزشگاه ها  در  بانوان  حضور  براى 
از  مى گوید،  و  مى گیرد  انتقاد  باد  به 
به  رفتن  براى  زن ها  بى جهت  اصرار 
سر  مسابقات  تماشاى  و  ورزشگاه ها 
در نمى آورم. مگر اینها کار دیگرى جز 

دیدن مسابقات ندارند؟!
تحرک  عدم  به  قدیم  از  آخوندها 
همین  به  و  بوده اند  معروف  تنبلى  و 
ابتالى  علت  گفته اند  همیشه  دلیل 
آخوند جماعت به بیمارى نقرس نبود 
روى  نشستن  و  جسمى  فعالیت هاى 
منبر و سر سفره در میهمانى ها است.

مکارم شیرازى روز چهارشنبه گفت: 
دولت با بند کردن به حضور زنان در 
و  نکند  گرم  را  مردم  سر  ورزشگاه ها 
به واقعیت ها فکر کند! از نظر آیت اهلل 
مکارم، اینکه ایران تنها کشور جهان 
مکان هاى  به  را  خانم ها  که  است 
عقب افتادگى  نمى دهند،  راه  ورزشى 
گرفتن  ندیده  و  تاسف آور  فرهنگى 
حقوق بخش بزرگى از جامعه نیست 
بلکه بند کردن به یک مسئله غیرمهم، 

غیرضرورى و پیش پا افتاده است!
زندگى  آن  در  که  دنیایى  گفته،  او 
مى کنیم، دنیایى است که دیکتاتورى 
برخى  و  بر آن حاکم است  وحشیانه 
دیگران  بر  سلطه  دنبال  به  کشورها 

انتقاِد نماِد تحجر از حضور خانم ها در ورزشگاه ها

هستند! آیت اهلل قطعا در  اینجا خود را 
به نفهمى زده و نگفته که دیکتاتورى 
است  وحشیانه دقیقا همان شرایطى 
که رژیم جمهورى اسالمى در ایران به 
مردم تحمیل کرده و خود او به عنوان 
موجودى عقب مانده از نظر فکرى ۴0 
سال است با تشویق مردم براى رفتن 
و بردن غذا و پول و نذرى به مسجد 
فرستادن  و  نامه  نوشتن  و  جمکران 
ایمیل به آدرس امام زمان، دیگران را 
مانند خودش  یکم  و  بیست  قرن  در 
خرافاتى و عقب مانده فرض کرده است.

وى ادامه داده، باید بدانیم با کسانى 
مشت  یک  که  داریم  مذاکره  قصد 
مطالب نامربوط ، غلط  و بى معنا مانند 

به خصوص  ایران  نیروهاى  بازگشت 
نداشتن  و  از سوریه   پاسداران  سپاه 
انشااهلل  مى کنند،  مطرح  را  موشک 
با  و  بوده  مردم  فکر  به  بیشتر  دولت 
ورزشگاه ها،  در  زنان  حضور  مسئله 
به   ، نکند  بند  مطالب  این  با  آنها  به 

واقعیت ها فکر کند!
مرجع  اصطالح  به  این  حقیقت  در 
آیت اهلل،  پرطمطراق  عنوان  با  شیعه 
که  را  ایرانى  دختر  و  زن  میلیون ها 
چرخ هاى  آنان  از  عمده اى  بخش 
مردم  جزو  مى گردانند،  را  مملکت 
حساب نمى آورد و زندگى و سرنوشت 
قرون  واپسگرایانه  تفکرات  با  را  آنها 

وسطایى خود مهم نمى داند.

حاکمان ایران: خامنه اى و یک مالى فسیل و مکارم شیرازى مرجع 
بازنشسته  عمر  پایان  تا  تقلید  مراجع  همه  مثل  که  ساله   ۹۲ تقلید 

نخواهد شد

مهدى تاج و کارلوس کیروش

پیشنهاد  روحانى  =حسن 
کرده بخشى از استادیوم هاى 
زنان  حضور  به  ورزشى 

اختصاص یابد. 
مخالفت  با  وعده  =این 
دستگاه قضایى و روحانیون 

مرتجع روبرو شده است.
طرح  از  تهران  دادگسترى  رئیس 
حسن روحانى براى اختصاص بخشى 
زنان  به  ورزشى  استادیوم هاى  از 
موضوع  »امروز  گفت:  و  کرد  انتقاد 
ورود بانوان به ورزشگاه مسئله مهم یا 
از مشکالت مردم نیست که  مشکلى 
رئیس جمهورى یا وزیر به آن بپردازند.«

حسن  آبان ماه   22 سه شنبه  روز 
عالى  شوراى  جلسه  در  روحانى 
اجتماعى کشور طرح اختصاص بخشى 
را  زنان  به  ورزشى  استادیوم هاى  از 
مطرح کرد و گفت که این کار هزینه اى 
خرسندى  و  رضایت  موجب  و  ندارد 
جامعه مى شود.این سخنان واکنش هاى 
منفى از سوى طیف مخالف دولت در 
اسماعیلى  غالمحسین  داشت،  پى 
این موضوع  تهران  رئیس دادگسترى 
از  فرعى«  موضوعات  برخى  را »طرح 
سوى مسئوالن کشور خواند و گفت: 
»امروز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه 

رئیس دادگسترى تهران در واکنش به حضور زنان در استادیوم: 

حتما بعدا مى گویند زنان بى حجاب استادیوم بروند!

مشکالت  از  مشکلى  یا  مهم  مسئله 
یا  جمهورى  رئیس  که  نیست  مردم 
به  انتقاد  در  بپردازند.«او  آن  به  وزیر 
در  دولت  توسط  فیفا  قوانین  اجراى 
آسیا  باشگاه هاى  فینال  بازى  جریان 
»اگر  گفته:  »آزادى«،  ورزشگاه  در 
امروز گوشه اى از ورزشگاه را به بانوان 
اختصاص داده ایم که مبادا فدراسیون 
فوتبال تعلیق نشود فردا مى گویند زن و 
مرد باید در کنار هم فوتبال تماشا کنند؛ 
حتما بعدا اظهار مى دارند که زنان بدون 
حجاب باید در استادیوم حضور یابند.«

عالى  شوراى  رئیس  روحانى  حسن 
اجتماعى کشور، تقویت »جنبه روانى« 
نشاط«  و  امید  »افزایش  و  جامعه 
پیشگیرى کننده  و  برطرف کننده  را 
گفته  و  دانسته  اجتماعى  آسیب هاى 
دارد  ایرادى  مثال چه  »بطور  که  بود 
که  ورزشى  استادیوم  از  بخشى  که 
هیچ منافاتى با قانون و شرع و مصوبه 
شوراى عالى انقالب فرهنگى ندارد، به 

بانوان اختصاص یابد.«
عالى  شوراى  جلسه  در  روحانى 
ورزشگاه ها  در  زنان  اجتماعى، حضور 
و گفت: »مى توان  را کم هزینه خواند 
میزان  کم هزینه  اقدامات  برخى  با 
اجتماعى  خشنودى  و  رضایتمندى 
مردم را در جامعه افزایش داد و باید 
توجه داشت که با سوءظن نمى توان با 

مردم برخورد کرد.«
ورزشگاه ها  به  زنان  ورود  آزاد شدن 
حسن  انتخاباتى  وعده هاى  جمله  از 
روحانى بوده است که تا حاال متحقق 
جهانى  فدراسیون  فشار  با  و  نشده 
و گزینشى  به صورت محدود  فوتبال 
انجام  فوتبال  بازى هاى  برخى  در 
در  ایران  شرکت  فیفا  مبادا  تا  شد 
کند.طیف هاى  تعلیق  را  مسابقات 
مخالف دولت سخنان منعطف روحانى 
و واکنش افراد خشک اندیش به آن را 
سرگرم کردن مردم در بحران اقتصادى 
و معیشتى کنونى ارزیابى مى کنند و 
معتقدند پایین آوردن سطح مطالبات 
است  کسانى  ترفند  از  بخشى  زنان 
اصلى  که مى خواهند سطح مطالبات 
پایین  را  زنان  همچنین  و  جامعه 
بیاورند. آنها حضور گزینشى زنان در 
ورزشگاه ها را بازى تبلیغاتى و نمایش 
مى گویند  و  دانسته  دولت  سیاسى 
این  قربانى  زنان  اصلى  خواسته هاى 

حضور گزینشى در ورزشگاه  مى شود.
مالیان  از  شیرازى  مکارم   آیت اهلل 
مرتجع نیز عوامفریبانه گفته است که 
مسئوالن بهتر است به جاى فرستادن 
براى  فکرى  یک  ورزشگاه  به  زنان 
گفته  وى  کنند!  روزافزون  گرانى  هاى 
دولت سر مردم را به حضور در ورزشگاه ها 
کند! فکر  واقعیت ها  به  و  نکند  گرم 
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ــکا  ــی، و در امري ــل ايران در محاف
ــا  ــن روز ه ــتر، اي ــا بیش ــه ج از هم
ســخن از ضــرورت يــک جايگزيــن 
اسالمی بســیار  جمهــوری  بــرای 
ــان  ــد. امريکائی ــوش می رس ــه گ ب
بهتريــن راه برطــرف کردن مشــکل 
اتمی حکومــت اســالمی  را در تغییــر 
ــان  ــرای ايرانی ــد و ب ــم می دانن رژي
بیشــمار نیــز چنــان گزينــه ای 
ــر جنــگ  ــا از آن بدت ــم ي ــر تحري ب
ــن  ــتگذاران بی ــری دارد. سیاس برت
المللــی و رســانه های مهــم خارجی 
کــه  می نويســند  و  می گوينــد 
اگرچــه روی کار آمــدن رژيمی ديگر 
بــرای همــه و بويــژه ايرانیــان بهتــر 
اســت، جايگزينــی )آلترناتیــو( برای 

ــت. ــوان ياف ــم نمی ت ــن رژي اي
 از اين بديهی تر حقیقتی نیسـت 
باورپذيـری  جايگزيـن  اگـر  کـه 
credible  بـرای رژيـم باشـد هم 
مبارزه شـدت و تاثیر بیشتر خواهد 
در  آن  از  پشـتیبانی  و هـم  يافـت 
هر جـا خواهـد جوشـید. جايگزين 
باورپذيـر نیز جـز گروهی از بهترين 
نماينـدگان طیف مخالفان دمکرات 
و آزاد انديـش حکومت اسـالمی که 
بـر اصولی به توافق رسـیده باشـند 

بود. نمی توانـد 
ماننـد همـه حقیقت هـای بديهـی 
بـه عمـل  در اجتمـاع و سیاسـت، 
درآمـدن ايـن يـک نیـز بـه هیـچ 
روی آسـان نیسـت و در میان مردم 
تـر  دشـوار  جا هـا  بسـیاری  از  مـا 
اسـت. بـه محـض بیـرون رفتـن از 
کلیـات، رسـیدن بـه هـر نتیجه ای 
در پیچیدگـی مالحظـات گوناگـون 
و گاه نـا مربـوط  می افتـد و پافشـار 
تريـن کسـان را منصـرف می سـازد. 
چنـان  بـه  رسـیدن  بـرای  بارهـا 
سـودی  و  انـد  تفاهمی کوشـیده 
نداشـته اسـت. ايـن بـار فوريتـی به 
موضـوع داده شـده اسـت و فوريـت 
بـا خـود گونـه ای اجبـار مـی آورد. 
ايرانیـان کـه حساسـیتی غیر عادی 
بـه نقـش قدرت هـا دارنـد متقاعـد 
شـده اند کـه زمان تغییـرات بزرگ 
رسـیده اسـت. آمـاده بـودن بـرای 
زبان هاسـت.  ورد  اکنـون  تغییـرات 
ماننـد نخسـتین سـال های پـس از 
انقـالب، تماس هـا در میـان نام هـا، 
و هـر جـا بتـوان، بـا مقامـات موثـر 
در حکومت هـای غربی برقرار شـده 

 . ست ا
دو دســته بويــژه ســخت درکار 
ــه در  ــه مداخل ــکا ب ــاندن امري کش
ســازمان های  هســتند.  ايــران 
می کوشــند  طلــب  قومی تجزيــه 
ســازند  متقاعــد  را  کشــور  آن 
کــه می تــوان بــا جــدا کــردن 
ايــران جمهــوری  از  بخش هائــی 

آورد.  در  زانــو  بــه  اســالمی را 
ــول  ــا صــرف پ ــق ب ــن خل مجاهدي
ــکا  ــر کنگــره امري و فشــار آوردن ب
ــود از  ــی درآوردن خ ــت درپ نخس
ــت  ــازمان های تروريس ــت س فهرس
ــرو  ــد پیش ــد بتوانن ــا بع ــتند ت هس
لشــکر آمريــکا شــوند و تجربــه 
هــژده ســال پیــش را بــا نیرو هــای 
متجــاوز عراقــی ايــن بار بهتــر تکرار 
ــتیبانانی  ــته پش ــردو دس ــد. ه کنن
ــک  ــا نزدي ــی ي ــل حکومت در محاف
ــرده  ــا ک ــت و پ ــت دس ــه حکوم ب
انــد. از آنهــا گذشــته ســلطنت 
ــد کــه دسترســی کمتــر  طلبــان ان
و پراکندگــی بیشــتر دارنــد. تــا 
آنجــا کــه بتــوان ديــد هیــچ کــدام 

خارجــی  نظرسیاســتگذاران  از 
ــران  ــه اي ــتند. تجزي ــر نیس باورپذي
ــه  ــت ک ــز هس ــکا نی ــوس امري کاب
ــر را  ــزرگ ت همیــن يــک انفجــار ب
در همســايگی عــراق کــم دارد؛ و در 
ــوان  ــه عن ــن عصــر دمکراســی ب اي
پادزهــر تروريســم، از مجاهديــن 
ــری  ــب ت ــن نامناس ــق جايگزي خل
ــوری اســالمی نمی توان  ــرای جمه ب

ــت. ياف
طلـب  قومی تجزيـه  سـازمان های 
بـا مشـکل نداشـتن زمینـه حتـا در 
میـان »ملت «هاشـان روبروينـد که 
خـود را ايرانـی و پايبنـد يکپارچگی 
ملـت و سـرزمین ايـران می دانند؛ و 
مجاهديـن يـا به قول يک نويسـنده 
محافظـه کار امريکائـی »هیوال های 
کوچـک« بـا سـوابق تروريسـتی و 
مـزدوری صـدام حسـین و روحیـه 
و برنامه سیاسـی و سـازمان بنــدی 
توتالیتـر خود درسـت همان چیزی 
هسـتند که طرح خـاور میانه بزرگ 
بوش با آن در جنگ اسـت. )به قول 
معـروف دربـاره حـزب کمونیسـت 
پیش بینـی  چیـز  هیـچ  شـوروی، 
ناپذيرتـر از گذشـته مجاهدين خلق 
نیسـت.( در عـراق بـه انـدازه کافی 
اسـناد بـه دسـت نیرو هـای متفـق 
افتاده اسـت و تالش های مجاهدين 
خلـق بـرای اختـراع دوبـاره خود به 
جائـی نخواهـد رسـید. امريکائیـان 
هرچـه هـم نـا آشـنا به منطقـه، آن 
انـدازه از درگیـری پـر هزينـه خود 
بـا خـاور میانه اسـالمی درس گرفته 
انـد کـه بـا کشـوری کلیـدی مانند 
ايـران بـازی کننـد و عنـان خـود را 
بـه دسـت رونوشـت های باطـل تـر 
از اصـل امثـال چلبـی دهنـد. برای 
آنهـا همیـن بـس کـه از هـر ايرانی 

بپرسـند. معمولی 
در ايــن آشــفته بــازار، بخــت 
ــه  ــت ک ــی اس ــا نیرو هائ ــتر ب بیش
کمتــر از همــه بــرای عرضــه کــردن 
ــا  ــان دســت و پ ــه امريکائی خــود ب

می زننــد. نیروهــای آزادی و حقــوق 
در  اجتماعــی  گروه هــای  بشــر، 
نبــرد سیاســی بــا رژيــم اســالمی در 
می کوشــند  کــه  آنهــا  و  درون، 
ــر  ــر خط ــکار سراس ــان پی ــی می پل
ــرون  در درون و آزادی عمــل در بی
بزننــد، چــه در چشــم مــردم ايــران 
قدرت هــای  چشــم  در  چــه  و 
ــد. در  خارجــی اعتبــار بیشــتر دارن
ايــران مــا هــم اکنــون يــک نیــروی 
ــالمی داريم  ــوری اس ــف جمه مخال
کــه پیوســته قــوی تــر و دمکــرات 
ای  مبــارزه  می شــود.  منش تــر 
ــر  ــت ب ــه اس ــون درگرفت ــه اکن ک
زمینه هــای اســتوار زندگــی روزانــه 
قــرار دارد. گروه هــای اجتماعــی 

مصممی بــرای بهبــود شــرايط خــود 
و رفــع ســتمی که ماننــد هــوای 
آلــوده تهــران تنفــس را دشــوار 
در  می کننــد.  مبــارزه  می ســازد 
هــر گوشــه رهبرانــی پديــدار شــده 
انــد کــه تــا بــازی کــردن بــا جــان 

خــود می رونــد.
ی  ر جمهــو يــن  يگز جا
کــه  هســتند  اســالمی نیروهائی 
لشــکر کشــی آمريــکا را بــرای 
رهانیــدن خــود از فســاد و جنايــت 
ــیجی الزم  ــردار و بس ــد و س آخون
ــی را  ــر کمک ــا  ه ــه آنه ــد. ب ندارن
و  بتــوان می بايــد رســانید  کــه 
اينجاســت کــه نقــش مبــارزان 
ــود.  ــته ش ــد برجس ــرون می توان بی
ــا ادعــای رهبــری دانشــجو و  ــا ب م
کارگــر و معلــم ايرانــی، و نیروهــای 
اجتماعی-سیاســی شــگرفی کــه 
ــتند  ــن هس ــکل گرفت ــال ش در ح
چیــزی بــر  ايــن مبــارزه نخواهیــم 

ــزود. اف
 هـر شـخص يـا گروهـی می تواند 
بـا پیـش انداختـن  خـود در میدان 
غوغـا چنـد گاهی سـر و صدائی برپا 
کنـد ولـی با ادعـای بـی امکانات نه 
آمريـکا و غـرب را می تـوان پشـت 
ايـران  مـردم  نـه  آورد،  خـود  سـر 
را. وسـیله اصلـی مبـارزه در ايـران 
اسـت، در صف هـای تظاهراتـی کـه 
سـرکوب می شـوند و اعتصاباتـی که 
با بازداشـت های جمعی می شـکنند. 
رهبرانـی کـه می بايـد در مبـارزه و 
نـه در ديدار هـا و قـول و قرار هـای 
ناپايدار سیاسـت بازان پديدار شوند 
هـم اکنون دارنـد بهـای باورپذيری 
بیمارسـتان  تخـت  بـر  را  خـود 
تن هـای  بـا  زنـدان  گوشـه  در  و 
درهـم شکسـته و زبان هـای بريـده 
می پردازنـد.  کار بـه مراحـل تعیین 
کننـده می رسـد ولی اگر قرار باشـد 
بهتـر  بینجامـد  مـردم  رهائـی  بـه 
خواهـد بـود فرصـت طلبـان میدان 

را بـه يـاری رسـانان واگذارنـد. 

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ايران  معتبر 
بود  »آيندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاريخچه ی  در  نوين  صفحه  ای  که 
گشود.همايون  ايران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ايده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خويش در هم آمیخت و از دهه ی 3۰ 
از  نوشته هايی  اين سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرايط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گويی همین امروز 
قديمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ايران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازيم  همايون  داريوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب 57 
نزديک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  اين  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )5 مهر 13۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 13۸۹ ، ژنو(

  در راه جایگزین 
کیهان لندن شماره 1۰۹4 - 2۷ بهمن ماه 13۸4

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۹5(

به بیـان  يـا  افشـای رشـوه گیری، 
از  حق العمـل«  »دريافـت  ديگـر 
سـوی وثوق الدولـه و دو وزيـر کابینۀ 
صارم الدولـه،  و  نصرت الدولـه  وی، 
احساسـات عمومی ايرانیـان را بیش 
از پیـش علیـه قـرارداد برانگیخـت 
از  عـده  همـان  شـد  موجـب  و 
انتخاب شـدگان برای مجلس چهارم 
نیـز کـه قـول داده بودنـد درصورت 
افتتـاح مجلـس بـه قـرارداد ايـران و 
انگلیـس رأی موافـق دهنـد، از نظـر 

خـود عـدول کننـد.
وزيـر مختار انگلیـس در تهران به 

لنـدن گزارش داد:
»ديروز از سـردار معظم خراسانی، 
در  دوسـتانمان  بهتريـن  از  يکـی 
آن  تمـام  شـنیدم  آينـده،  مجلـس 
نمايندگانـی که تا کنون روی عقیدۀ 
قلبـی با قـرارداد موافق بودند، پس از 
جريانات اخیر و افشـا شـدن موضوع 
رشـوه گیری وزرای سـابق، بی نهايت 
از وضع خود مأيوس و پريشـان خاطر 
شـده اند زيـرا تاکنون هرآنچـه را که 
بودنـد جـزو  بـاره شـنیده  ايـن  در 
شـايعات تلقی می کردنـد ولی از اين 
به بعـد کـه اصـل قضیـه تأيید شـده 
اسـت هـر نماينده ای کـه در مجلس 
آتـی به نفـع قـرارداد رأی دهـد، ولـو 

ايـن که ديناری رشـوه نگرفته باشـد 
در نظـر مـردم مظنون به اخذ رشـوه 

خواهد شـد.
سـردار معظـم از مـن سـؤال کرد 
آيـا امـکان نـدارد سـفارت بريتانیـا 
اعالمیـه ای بـه ايـن مضمـون صـادر 
کنـد کـه بیانیـه مسـتر هامـز ُورث 
از سـوء  ناشـی  )وزيـر خزانـه داری( 
وام  مبلـغ  اصـل  از  و  بـوده  تفاهـم 
چیزی به کسـی داده نشـده اسـت؟ 
بـا  کـه  همفکرانـش  سـاير  و  وی 
همگـی  موافقنـد  قـرارداد  انعقـاد 
عقیـده دارنـد تنهـا با صـدور چنین 
احساسـات  می تـوان  اعالمیـه ای 
عمومی را تسـکین داد وگرنه شانس 
آتـی  در مجلـس  قـرارداد  تصويـب 
بکلـی منتفـی خواهـد بـود. جـواب 
دولـت  کـه  درصورتـی  تنهـا  دادم 
متبـوع من سـرانجام تصمیـم بگیرد 
جـای ايـن مبلـغ را از محـل ديگری 
پرکنـد می تـوان چنیـن اعالمیـه ای 

صـادر کـرد«.
خـود  به نوبـۀ  نیـز  رئیس الـوزرا 
خواسـتار تکذيـب گـزارش تلگرافی 
چنیـن  نورمـن  ولـی  بـود،  رويتـر 
کاری را غیـر ممکـن می دانسـت. او 
در گـزارش خـود بـه لنـدن نوشـت: 
خزانـه داری  وزيـر  بیانـات  »چـون 
بريتانیا در مجلس عوام که رويتر آن 
را مخابـره کرده کامـال حقیقت دارد 
و مبلـغ مذکـور واقعاً پرداخت شـده 
اسـت، بـه سـپهدار گفتـم تکذيـب 
آن امـکان نـدارد و پیشـنهاد کـردم 
اعالمیـه ای بـرای درج در مطبوعـات 
ايـران صادر گـردد مبنی بـر اين که 
ايـن مبلغ حق العمـل قانونـی بانک، 
احتسـاب ربـح بانکی وسـاير مخارج 
مربـوط بـه آن بوده کـه از وام اصلی 

برداشـته شـده است.
امروز صبـح از رئیس الوزرا پیغامی 
رسـید که ايـن راه حـل را نمی تواند 
بپذيـرد و اجازه خواسـته اسـت عین 
حقیقـت را بـرای مطبوعـات ايـران 
فـاش کنـد و به آنهـا بگويد که چون 

وثوق الدولـه و دو همکار ديگرش اين 
پـول را دريافت داشـته ولـی ديناری 
از آن را بـه خزانـۀ کشـور نريخته اند 
بنابرايـن پرداختی دولـت بريتانیا به 
ايـن اشـخاص بايـد نوعـی پرداخـت 
خصوصـی کـه مربـوط بـه سـفارت 
انگلیـس و خود آنهاسـت و ربطی به 

دولـت ايـران ندارد، تلقی شـود.
را  خـود  مخالفـت  نهايـت  مـن 
بـا ايـن پیشـنهاد ابـراز و سـرانجام 
پـس از مبادلـۀ چنـد پیـام و پاسـخ، 
سـپهدار را راضـی کـردم در اعالمیۀ 
خـود فقـط به ايـن نکته اشـاره کند 
کـه کابینـۀ وی هیـچ گونـه اطالعی 
بـه  مربـوط  کـه  موضـوع  اصـل  از 
اسـت  وثوق الدولـه  دوران حکومـت 
نـدارد و مشـغول تحقیـق در اطراف 
قضیـه اسـت که نتیجـۀ آن را ضمن 
عمـوم  به اطـالع  ديگـری  اعالمیـۀ 
خواهـد رسـاند... رئیس الـوزرا از اين 
کـه وزرای  سـه گانه چنین رشـوه ای 
گرفته انـد فوق العـاده عصبانی اسـت 
و پیشـنهاد می کند که تـا دينار آخر 
ايـن پولهـا بايد از دريافـت کنندگان 
مسـترد شـود و حتی قصد دارد برای 
انجـام ايـن منظـور، در صـورت لزوم 
امـالک و مسـتغالت آنـان را ضبط و 
رفـع توقیـف را موکـول به اسـترداد 

مبالـغ اخذشـده کند«.
نورمـن، در ادامۀ تلگـراف، نگرانی 
خـود را از اوضاعـی کـه پیـش آمده 

اسـت منعکـس می کند:
»حـال که قضايا به اينجا کشـیده 
اسـت می خواستم از آن جناب سؤال 
دربـارۀ  بريتانیـا  کابینـۀ  آيـا  کنـم 
دولـت  اعالمیـۀ  تنظیـم  چگونگـی 
ايـران، که قرار اسـت بـه مطبوعات 
داده شـود، پیشـنهاد خاصـی دارند 
يـا خیـر. چـون هر سـه ايـن وزرای 
ايرانـی کـه پايشـان در قضیـۀ اخـذ 
پـول وارد اسـت ممکـن اسـت در 
آتیـه بـاز بـه دردمـان بخورنـد در 
حالـی کـه اگـر پـول گرفتـن آنهـا 
رسـماً تأيید شـود علی رغـم اين که 
در دوايـر دولتی ايران رشـوه گرفتن 
رايـج  رسـم  عالی رتبـه  مقامـات 
اسـت، می ترسـم اين سـه سیاستگر 
ايرانـی چنـان در نظـر مـردم منفور 
و مفتضـح گردنـد کـه ديگـر نتـوان 
از وجودشـان اسـتفاده کـرد. از اين 
گذشـته، افشـای حقیقـت به اعتبـار 
و حیثیـت دولـت بريتانیـا در ايـران 
تاکنـون  زيـرا  زد  خواهـد  لطمـه 

قـرارداد  موضـع  در  شـايعاتی  کـه 
وجـود داشـت می گفتند مـا کابینۀ 
وثو ق الدولـه را بـرای انعقاد و امضای 
انتشـار  و  قـرارداد خريده ايـم  ايـن 
اعالمیـۀ سـپهدار به صورتـی کـه در 
نظـر دارد، صحت شـايعات را رسـماً 
تأيیـد خواهـد کرد و دولـت بريتانیا 
هـم ممکـن اسـت در مجلـس عوام 

مـورد اسـتیضاح قـرار گیرد«.
لـرد کـرزن، بـه تلگـراف نورمـن 

داد: پاسـخ  چنیـن 
»چنـان کـه خودتـان مسـبوقید 
مـن از روز اول بـا ايـن عمل مخالف 
سـلف  کـه  موقعـی  فقـط  و  بـودم 
شـما در تهران )سـر پرسـی کاکس( 
به تواتـر و بـا تأکیـد بـه مـن نوشـت 
کـه بـدون پرداخت پول ايـن قرارداد 
امضاشـدنی نیسـت به ناچـار تسـلیم 
نظـر او شـدم و پرداخـت ايـن پولهـا 

را اجـازه دادم.
نخسـت وزير کنونی )سپهدار( هم 
خـودش در همان کابینـه ای که اين 
پولهـا را گرفـت عضويت داشـت و تا 
هشـت مـاه پـس از امضـای قـرارداد 
در سـمتش باقـی بـود. بنابرايـن من 
او را نیـز شـريک مسـؤولیت دولـت 

وثوق الدولـه می دانـم و بـه هیچ وجه 
حـق نـدارد شـانه از زيـر تعهدی که 
در آن کابینه قبول کرده اسـت خالی 
کنـد. در ايـن باره خیلی جـّدی با او 

صحبـت کنید«.
اعالمیـۀ دولـت، سـرانجام بـه اين 
شـرح در مطبوعـات تهـران انتشـار 

فت: يا

توضیح
چـون جرايـد پايتخـت به اسـتناد 
خبـری که رويتـر از لندن فرسـتاده 
مطالبی منتشـر کرده انـد داير بر اين 
کـه از قرضـۀ دو میلیون لیـره که در 
متن قـرارداد ايران و انگلیس تصريح 
شـده فقط »قسـمت مختصـری« از 
آن بـه دولـت ايـران پرداخـت شـده 
می دانـد  فعلـی الزم  دولـت  اسـت، 
از  کـه  برسـاند  به اسـتحضار عمـوم 
بابـت دو میلیـون لیـرۀ مزبـور هیـچ 
و  نکـرده  تاکنـون دريافـت  مبلغـی 
اصـال در ايـن صـدد نبوده اسـت که 
به مبلغ مزبور دسـت بزنـد. به عالوه، 
طبـق تحقیقاتـی کـه به عمـل آمده 
در دفاتـر وزارت مالیـه نیز هیچ گونه 
رسـید يا سـندی کـه داّل بـر وصول 
يـا خـرج ايـن مبلـغ باشـد به دسـت 

اسـت. نیامده 
رئیس الوزرا ـ فتح اهلل سپهدار اعظم

بـا همـۀ ايـن احـوال، لـرد کـرزن 
همچنـان بـر اجـرای قـرارداد اصرار 
می ورزيـد و خواسـتار آن بـود کـه 
مجلـس جديد هرچه زودتر تشـکیل 
شـود و تکلیف قرارداد را معلوم کند.

نوشـت:  جـواب  در  »نورمـن« 
فاصلـه ای  از  کـه  بريتانیـا  »دولـت 
در  را  اوضـاع  واقعیـت  دور  بسـیار 
می کنـد  خیـال  می نگـرد  ايـران 
اينجا هم انگلسـتان اسـت که بشـود 
بـرای افتتـاح مجلـس زمانبنـدی و 
در  را  انتخابـات  کـرد،  برنامه ريـزی 
مدت معین به پايان رسـاند و مجلس 
را در رأس ساعت مقرر افتتاح کرد«!

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۷6 (

الفرد هارمزورث

حسن وثوق )وثوق الدوله ( رئیس الوزرا به اتفاق جمعي از مقامات و رجال دوره احمدشاه ،
 به هنگام بازدید از یك بیمارستان دولتي
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هنرمندان  و  شعرا  از  1ـ 
معاصر و فقید ایران

قدیمی  محله های  از  2ـ 
شیرینی های  از  ـ  تهران 

سنتی
3ـ انصاف ـ خرابی

4ـ عمران
5ـ  بندری در کنار مدیترانه 

ـ کوشش ـ کام
6 ـ قدیمی

7 ـ فراوانی ـ نیستی
ـ  خورشت  ـ  پیامبر  ـ   8

وحشی

ز  ا ندنی  ا خو ثری  ا 9ـ 
ن  ا یر ا فقید  ۀ  یسند نو

هوشنگ گلشیری
10ـ عنوانی برای کریمخان 

زند
است  شکلی  ـ  چهره  11ـ 

هندسی ـ افسوس

نویسنده، مترجم و  1ـ 
استاد  و  معروف  ادیب 

فقید دانشگاه تهران
حرف  ـ  خورشید  2ـ 
یتخت  پا ـ  ب  خطا

کشوری است
و  داستانسرایان  از  3ـ 
و  معروف  نویسندگان 

فقید معاصر ایران
وسایل  ز  ا ـ  بال  4ـ 

استحمامـ  چشم هرز
5ـ  حرف همراهیـ  بهار 

از راه رسیده
6ـ  انگشتی استـ  درد

ـ  است  کشوری   ـ   7
جادو و افسون 

ـ  است  پرنده ای  ـ   8
آماده

9ـ عادل ـ نوعی چراغ
ـ  به فرد  منحصر  10ـ 

تکدی
هم  و  ا ـ  متن  11ـ 

حرفه ای دارد تولید  صنعت  پیشگام  1ـ 
در  نیمیشن  ا ی  فیلم ها
ملی  جوایز  برنده  و  ایران 

و  بین المللی
2ـ فاتح جنگ های صلیبی 

ـ تفسیر و معنای خواب
3ـ سرکردهـ  حیلهـ  مرض

4ـ پوشاک ـ کشیده
5 ـ اشاره به دور ـ جنس 
گودال  ـ  باریکه  ـ  مذکر 

کوچک
ـ  است  پرنده ای  ـ   6

همسرگزینیـ  عصاره
ـ  زیان  ـ  است  رنگی  ـ   7

پایتخت کشوری است
8 ـ ادویه ای است ـ محل 
نوشیدن  برای  آب  توزیع 

ـ طمع
کوهی  قله  ـ  کوشش  9ـ 

است
کف پوشی  ـ  حّصه  10ـ 

است ـ روستا

11ـ قومی در آسیای میانه 
سلسله های  از  ـ  نازک  ـ 

حکومتی در ایران
12ـ اشک گلـ  از شهرهای 

استان کرمانشاهان
13ـ از هنرپیشگان قدیمی، 
ایران  توانای  و  برجسته 

ـ زاده 
14ـ از مکاتب ادبی و هنری 

ـ شهری در ایران
داروی  ـ  خجسته  15ـ 

بیهوش کننده و مخّدر

1ـ از هنرپیشگان معروف و برجستۀ 
تآتر ایران

2ـ سرپرست ـ رسیدن ـ تیرگی
3ـ متداول ـ رایحه ـ سند و دلیل

4ـ خوانندۀ خوش صدا و جوان ایران
5 ـ »نه« به عربی ـ از مدارس قدیمی 

تهران ـ دستور ـ از بستگان نزدیک
6 ـ خوراکی است سنتی ـ تار و رشته 

ـ بزرگ
7ـ  زاپاسـ  دیرینگی و کهنگیـ  واحد 

پول کشوری است
8ـ  فریبـ  عنوانی برای بانوانـ  زمینه

معنی  آنطرف  از  ـ  مؤنث  جنس  9ـ 
است  حشره ای  ـ  می دهد  درمانده 

موذی ـ  آزرم
ـ  اخالص  ـ  ایران  شهرهای  از  10ـ 

شریک زندگی
11ـ خوراکی است سنتی ـ رطوبت ـ 

داخل چشم است
و  فقید  ن  گا نند ا خو ز  ا 1ـ  2

فراموش ناشدنی ایران
ـ  باستانی  ورزش  وسایل  از  13ـ 
آهنگساز مشهور ایتالیایی و خالق اثر 

»آیدا« ـ عالمت جمع
اهل  ـ  است  پول کشوری  واحد  14ـ 

یکی از شهرهای ایران  ـ معروف
15ـ زشت ـ راندمان ـ جهان

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

میالدی   1967 سال  در  پن  آرتور 
مشهورترین  زندگی  براساس  فیلمی 
زوج تبهکار دنیا ساخت که هر چند از 
لحاظ فنی کپی تازه ای از فیلم »دیوانه 
اسلحه« محسوب می شد ولی به دلیل 
استفاده بی حد و اندازه از خشونت در 
زمان اکران به شدت مورد انتقاد قرار 

گرفت.
 قهرمانان فیلم »آرتورپن« تبهکارانی 
از دنیای واقعی بودند که 33 سال قبل 
از ساختن این فیلم کشته شده بودند و 
نامشان در تاریخ به عنوان مشهورترین 
زوج تبهکار ثبت شده بود. زوجی که در 
دهه 1930 با سرقت های متعددشان از 
بانک، پلیس ایالت های مختلف آمریکا 
را به ستوه آوردند و در نهایت در 23  
ماه مه  1934 میالدی به دام افتادند و 

کشته شدند. 
بانی پارکر و کالید بارو سارقان دوره 
رکود اقتصادی آمریکا در ساعت 9 صبح 
روز 23  ماه مه در یک جاده فرعی در 
لوییزیانا  ایالت  گیبسلند  شهر  بیرون 
کشته شدند. آنها حدود 16 ثانیه هدف 
بیش از 187 گلوله اسلحه های خودکار 
آنها  فورد  خودرو  به  که  گرفتند  قرار 
شلیک می شد. این زوج تبهکار که از 
سوی مطبوعات آمریکایی لقب »رومئو 
و ژولیت در حال فرار« گرفته بودند، در 
کنار جان دیلینجر و نلسون بیبی فیس 
جزو مشهورترین تبهکاران قرن گذشته 

به حساب می آیند.
 اکنون حدود 75 سال از زمان مرگ 
به همین  تبهکاران مشهور می گذرد. 
و  کتاب  چند  اخیر  روزهای  در  بهانه 
مقاله درباره زندگی و مرگ آنها منتشر 
روایت های  این کتاب ها همگی  شده. 
متفاوتی از قصه ای که در فیلم آرتور 
داناوی  فی  و  بیتی  وارن  بازی  با  پن 
دیدیم دارند. 2 کتابی که تازه منتشر 
شده، حاوی جزئیات تازه ای از مرگ و 

زندگی آنهاست.
ماجرا چه بود؟

روز حادثه کالید بارو که تازه 25 
ساله شده بود، در حال رانندگی بود 
ساندویچ.  خوردن  حال  در  بانی  و 
از  یکی  پدر  به  داشتند  قصد  آنها 
گیبسلند سر  نزدیک  در  دوستانشان 
بزنند اما از دامی که برایشان تدارک 

به  نداشتند.  خبر  بود  شده  دیده 
محض رسیدن به آنجا گروهی از افراد 
نیروهای نظامی تگزاس و لوییزیانا آنها 
را بدون هیچ هشداری به گلوله بستند. 
کالید با اولین گلوله ای که به سرش 
اصابت کرد کشته شد، اما بانی زخمی 

شد و شروع به فریاد زدن کرد.
بود  شدید  قدری  به  او  فریادهای 
که فرانک هامر تعقیب کننده اصلی 
آنها )از نیروهای ویژه تگزاس( ناچار 
کند.  شلیک  هم  دیگر  گلوله   2 شد 
افتاد  آسیاب  از  آب  که  بعدها  هامر 
اینچنین  را  اخطار  بدون  حمله  این 
این  بودم  ناچار  »من  کرد؛  توجیه 
حمله را ترتیب بدهم چون اگر ما به 
او حمله نمی کردیم، او ما را هدف قرار 
می داد«. معاینات اجساد نشان می داد 
که در بدن هر کدام از آنها حداقل 25 
گلوله وجود دارد و این در حالی بود 
که هیچ حکم رسمی برای دستگیری 

بانی پارکر صادر نشده بود.
هنوز دقایقی از مرگ این 2 نگذشته 

سرگذشت »بانی« و »كالید« رومئو و ژولیت تبهکار

عکسی از بانی و كالید و تصویر صحنه ای از فیلمی به همین نام با بازی وارن بیتی و فی داناوی
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به  ایالتی  مأموران  از  تعدادی  بود که 
جسدها هجوم بردند و وسایل شخصی 
برداشتند.  یادگاری  عنوان  به  را  آنها 
همراه  به  بانی  لباس  از  تکه هایی 
به عنوان  از موهایش هم  بخش هایی 

یادگاری از جسدش جدا شدند. 
جی. ای. واید یکی از این افراد درباره 
آن روز می گوید: »تقریباً همه دست به 
غارت زده بودند و حتی به خشاب های 
هم  خودرو  شیشه  تکه های  و  خالی 
رحم نمی کردند. واید از هامر خواست 
تا جمعیت را کنترل کند و مطمئن شود 
که اجساد به شهر آرکادیا می رسند« 
ولی این پایان نمایش نبود. هامر که 
در  را  آنها  بود  اجساد  حمل  مسؤول 
نمایش  به  آرکادیا  شهر  در  کافه ای 
گذاشت و ظرف 12 ساعت جمعیت این 
شهر از 2 هزار نفر به 12 هزار رسید. 
مردم از شهرهای اطراف برای تماشای 

جسد بانی و کالید به کافه آمدند.
دعوا سر جنازه

از  که  نبودند  مردم  فقط  این  ولی 
مرگ این 2 تبهکار هیجان زده بودند. 
افرادی که آنها را به قتل رسانده بودند 
و  این هیجان  از  هم خواهان سهمی 
همه  افرادش  و  هامر  بودند.  شهرت 
در  که  را  خشاب هایی  و  اسلحه  ها 
داخل خودرو پیدا کرده بودند به نفع 
خودشان ضبط کردند. لباس های بانی 
پارکر و ساکسیفون او هم ضبط شد و 
آنها حتی به درخواست خانواده او برای 
پس گرفتن یادگاری های تبهکارشان 

توجهی نکردند.
ریز،  خرده  غنائم  تقسیم  از  بعد 
مشاجره سختی برای تملک »خودرو 
خودرو  این  گرچه  گرفت.  در  مرگ« 
یک سال پیش از این حادثه از مردی 
به اسم »روث وارن« در شهر توپکای 
کانزاس ربوده شده بود، اما هندرسون 
جردن کالنتر شهر آرکادیاو و یکی از 
افراد گروه  هامر مدعی مالکیت آن بود. 
گرفتن  اختیار  در  با  باالخره  کالنتر 
یک وکیل ماشین را صاحب شد. او 2 

هفته بعد خودرو را هفته ای صد دالر به 
چارلز استنلی که لقب »دکتر جنایت« 
این زمینه  به خاطر مطالعاتش در  را 
به خودش داده بود کرایه داد. استنلی 
هم برای سخنرانی هایی که در شهرهای 
مختلف درباره راه های حل بزهکاری و 

سرقت داشت از آن استفاده می کرد.
که  شد  باعث  استنلی  کار  این 
آمریکا  همه  کالید  و  بانی  شهرت 
به  آنها  اجساد  چه  اگر  بگیرد.  فرا  را 
به  نهایت  در  خانواده شان  درخواست 
مجریان  اما  شد  منتقل  داالس  شهر 
مراسم خاکسپاری قبل از تشییع جنازه 
یک بار دیگر آنها را به نمایش گذاشتند. 
این بار هم 10 هزار نفر برای تماشای 
از  یکی  حتی  آمدند.  داالس  به  آنها 
بازدید کننده ها به پدر کالید پیشنهاد 
مبلغ  به  را  فرزندش  جسد  که  کرد 

7500 دالر به او بفروشد.
بوقلمون دزد،

خودرو دزد می شود

بانی پارکر دومین فرزند خانواده 5 
نفره ای در شهر روونا در ایالت تگزاس 
بود. او پدرش را در سن 4 سالگی از 
غرب  به  مادرش  همراه  و  داد  دست 
داالس نقل مکان کرد. با وجود فقر، بانی 
دختر باهوشی بود. او رویای بدل شدن 
به ستاره سینما را داشت ولی ازدواجش 
با روی تورنتون در 17 سالگی همه چیز 
را به هم زد. آنها در سال 1929 از هم 
جدا شدند ولی بانی به دالیلی که هرگز 
مشخص نشد همیشه و حتی بعد از 
آشنایی با کالید حلقه ازدواجش را به 
دست داشت تا اینکه 5 سال بعد یکی 
از مهاجمان آن را از جسدش جدا کرد.

در   1909 سال  در  بارو  کالید 
او  شد.  متولد  کشاورز  خانواده ای 
پنجمین فرزند خانواده هفت نفره بود 
و خشکسالی بی سابقه ناچارشان کرد تا 
از روستا کوچ کنند. او که عالقه زیادی 
به خودروهای مدل باال داشت، اولین 
بار در خودرو اجاره ای که به موقع پس 
بار  دومین  و  شد  دستگیر  بود  نداده 
که  بوقلمون  چند  با  برادرش  همراه 
متعلق به همسایه شان بود به دام پلیس 
افتاد. در نهایت هر 2 برادر به سرقت 
خودرو روی آوردند. حتی برادرش باک 
به همراه همسرش بالنش بعد از چند 
شدند.  »بارو«  گروه  ارشد  عضو  سال 
ژانویه   5 در  میهمانی  یک  در  کالید 
1930 با بانی آشنا شد ولی چند ماه 
پس از این آشنایی کالید دستگیر شد 
و 2 سال را در زندان ایستهام گذراند. 
او در زندان چند بار از سوی »اوکراودر« 
هم سلولیش مورد ضرب و شتم قرار 
گرفت. کالید که دیگر تحملش را از 
دست داده بود در اکتبر 1931 با یک 
لوله آهنی هم سلولیش را در خواب به 
قتل رساند اما یکی از هم سلولی های 
دیگرش که به حبس ابد محکوم بود، 
مسؤولیت این قتل را برعهده گرفت و 
کالید از حبس ابد نجات پیدا کرد. او 
در ژانویه بعد، از زندان گریخت و همراه 
با بانی به سرقت های گروهی از بانک ها 
و خودروهای حمل پول دست زد. اما 
بد  شرایط  در  آنها  تالش های  بیشتر 
داشت؛  باری  فاجعه  نتیجه  اقتصادی 
به طوری که در یکی از سرقت ها آنها 
فقط 2 دالر از یکی از بانک ها برداشتند 

و فرار کردند.



صفحه Page 14 - 14 - شماره 1653 
جمعه 25 آبان ماه تا پنجشنبه 1 آذر ماه 1397خورشیدی

دکتر فاطمی در شِب 25 مرداد و سپس 
در دستگیری و اعدام وی پس از 28 

مرداد 32، می توانست مؤثر باشند.
مقالة  نامعمول  و  نامتعارف  پخش 
پُردشنام دکتر حسین فاطمی از رادیو 
تهران و تکرار آن در طول روز 25 مرداد 
اعتراضی  و  َعَصبی  فضای  سپس،  و 
نیروهای  خصوصاً  و  مصّدق  هواداران 
مجّسمه های  تخریب  در  توده  حزب 

پائین  و  شاه  رضا  محمد  و  شاه  رضا 
کشیدن عکس های شاه و افراد خاندان 
ادارات و مغازه ها و حّتی  از  سلطنتی 
ها،  خیابان  نام  تعویض  در  کوشش 
مبنی  توده  حزب  شعارهای  با  همراه 
بر »برچیده باد سلطنت! پیروزباد 
باعث   )2( دموکراتیک«  جمهوری 
ترس و نگرانی شدید َکَسبه، پیشه وران 
و مردم عادی تهران گردید و در ذهن 
بسیاری از مردم، حضور نیروهای ارتش 
سرخ )در سال های 1320 تا 1324( 

را زنده کرد. 
از طرف دیگر، بافت ُسّنتی ارتش، 
مبتنی بر حّس شاهدوستی بود و 
شعاِر »خدا، شاه، میهن« در ساختار 
و  داران  درجه  سربازان،  عاطفِی 
مّهمی  جایگاه  انتظامی،  نیروهای 
داشت. در ذهن بسیاری از سربازان و 
درجه دارانی که از روستاها و شهرهای 
و  اتحاد  مظهر  شاه  بودند،  آمده  دور 
یکپارچگی کشور به شمار می رفت و از 
احترام و تقّدس معنوی برخوردار بود و 
لذا، حذف ناِم شاه در دعای صبحگاهی 
و حذف سرود شاهنشاهی در مراسم 
ُسّنتِی  احساسات  و  پادگان ها، عاطفه 
سربازان و درجه داران و بسیاری دیگر 
از نیروهای ارتشی و انتظامی را جریحه 
دار ساخت و این، مسئله ای بود که در 
آن شرایط حّساس، هم مصّدق و هم 
یاران پرشور و جوان وی )خصوصاً دکتر 
حسین فاطمی( از درک آن غافل بودند. 
چنان شعارها و اقدامات تُندی، مردم 
هدف  که  بود  کرده  متقاعد  را  عادی 
دکتر مصّدق، نابود کردن سلطنت است 
حّل  برای  انگلیس  دولت  با  پیکار  نه 
مسالة نفت. چنان شعارها و اقدامات 
که  بود  تیرهایی  واقع،  در  تندی، 
سفارت  )کاردار  ماتیسون  بقول 
به  می توانست  ایران(  در  آمریکا 
کمانه  مصّدق،  دکتر  خوِد  سوی 
کند، هم از این روست که از شامگاه 
27 مرداد، فضای روانی جامعه، به نفع 

شاه و بازگشت او، تغییر یافت... 
پراکندگِی  و  تفرقه  به  توّجه  با 
نیروهای جبهة ملّی - که در آن هنگام، 
عموماً به صِف مخالفان مصّدق پیوسته 
بودند - حّسِ  نهفتة شاهدوستِی مردِم 

کوچه و بازار، آن »حلقة مفقوده ای« بود 
که در 28 مرداد 32، زنجیرة طبقات و 
اقشار مختلف را بهم پیوند داد و باعث 

سقوط مصّدق گردید.
افسانة شعبان جعفری

تنها  نه  پوپولیستی،  های  جنبش 
برای توده ها و روشنفکران، بلکه برای 
»اراذل و اوباش« نیز جاذبة بسیاردارند، 
اینگونه  در  که  روست  این  از  هم 

جنبش ها، »اراذل و اوباش« با »حضوِر 
همیشه در صحنه« زمینه سازاِن قدرت 

حکومت می شوند. 
پدیدة »لوطی« و »مشتی« محصول 
این  است.  ُسّنتی  ماندة  عقب  جوامع 
بی  فرهنگی،  فقر  محصول  فراد،  ا
امنّیت  فقداِن  و  سیاسی  ثباتی های 
اجتماعی در جوامع ُسّنتی و پدرساالر 

می باشند.
عین  در  و  چشمگیر  بدنِی  قدرت 
زنان  بیوه  از مظلومان،  حال، حمایت 
»سخاوت«،  نوعی  وجود  بینوایان،  و 
به  اعتقاد  و  »مردانگی«  و  »صفا« 
و  »لوطی« ها  به  علی«،  مردان،  »شاهِ 
»مشتی« ها چنان »وقار«ی می بخشد 
که باعث حرمت آنان در میان طبقات 
همین  می شود،  جامعه  فرودست 
که  است  خصوصّیات  و  خصلت ها 
لوطی ها و مشتی ها را از لُمپن ها و 

لُمپنیسم جدا می سازد )1(
در آشوب ها و آشفتگی های سیاسی 
- اجتماعی، »لوطی« ها و »مشتی«ها 
–  با شبکه ای از »نوچه« ها - میدان 
به  و  می شوند  اجتماع  عرصة  داران 
ارعاب و تهدید و ضرب و شتم مخالفان 
می پردازند اّما با استقرار ثبات و آرامش 
مجذوب  یا  مقهور  سرانجام،  نسبی، 
کسب  با  و  می گردند  حاکمه  قدرِت 
اقتدار یا اختیاراتی در محالت خویش، از 
مزایای حکومتی نیز برخوردار می شوند.

گفته ایم:  پنجم  بخش  در  بطوریکه 
و   1330 آذر   14 واقعة  دنبال  به 
مضروب و مجروح شدن بسیاری توّسط 
عوامل شعبان جعفری و حملة آنان به 
روزنامه های مخالِف مصّدق، در جلسة 
یکشنبه 17 آذرماهِ مجلس شورای ملّی، 
تعدادی از نمایندگان، دولت مصّدق را 

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
دکتر حسین فاطمی و عالمت 

سئوال!
محمد علی مّوحد در کتاب پُرارج 
خویش، زیر عنوان »فاطمی و عالمت 
قابل  »مطلب  می نویسد:  سئوال«، 
عملّیات  »تاریخچة  در  دیگر  تأمل 
دکتر  به  راجع  زیرنویس،  سیا«، 
شرح  در  ما  است.  فاطمی  حسین 
آورده  کودتا  برای  سازی ها  زمینه 
بودیم: »قرار شد یک نفر از سازمان 
اطالعات انگلیس و یکی دیگر از سیا 
به دیدِن خواهر شاه، اشرف - که در 
به تهران  را  او  بَرَود و  بود -  فرانسه 
بفرستند تا برادر ]شاه[ را از رسمّیت 
]کرمیت[  اقدامات  کامل  اعتبار  و 

روزولت مطمئن سازد«.
»... چنین پیش بینی شده بود که 
اسداهلل رشیدیان به فرانسه برود و در 
دیداری از اشرف، ترتیب مالقات او را 
با مأموران بریتانیا و آمریکا بدهد. اّما 
از کشور ]برای  اجازة خروج  گرفتن 
آسانی  کاِر  روزها  آن  در  رشیدیان[ 
نبود. این مشکل را دکتر حسین 
دکتر  خارجة  امور  وزیر  فاطمی 
مصّدق حل کرد و خود، اجازة خروج 
و روادیِد ورود رشیدیان را در اختیار 
او گذاشت. گزارشگر سیا پس از این 
حکایت، در زیرنویس اضافه می کند 
به  سیا  نزِد  در  فاطمی  حسین  که 
شناخته  مشکوک  عضوی  عنوان 
می شد که گاه و بی گاه آمادة تماس 
با انگلیسی ها بود و دلش می خواست 
در صورت سقوط مصّدق، جایگاهی 
هواخواهان  و  او  مخالفان  میان  در 
سیا  زیرنویِس  باشد.  داشته  بریتانیا 
فاطمی،  حسین  که  می کند  تأکید 
رشیدیان را می شناخت و می دانست 
این   ... انگلیسی هاست  او عامل  که 
البته، نکتة درخورِ تأّملی است. برادران 
رشیدیان به اتفاق سرلشکر حجازی در 
مهرماه 1331 به اتهام توطئة کودتا 
همان  در  درست  و  شدند  دستگیر 
ایّام بود که دکتر حسین فاطمی از 
سفری که برای معالجه در اروپا داشت 
به ایران بازگشته و به وزارت خارجه 
منصوب شده بود« )موّحد، ج 2، صص 

.)968-967
به گزارش هندرسون:

 4 و  فروردین   30 تاریخ  »در 
اردیبهشت 32 دکتر حسین فاطمی 
و سپس  کرد  با شاه مالقات  بار  دو 
 26 در  را  گفتگوهایش  مضمون 
آوریل 1953 )= 6 اردیبهشت 32( با 
هندرسون در میان گذاشت. فاطمی 
در مالقات نخست، به شاه گفته بود 
سلطنت،  سال   12 طول  در  او  که 
دولت ها  کاِر  مانِع  خود،  دخالِت  با 
بوده است و اینک باید روش خود را 
تغییر دهد و از دخالت در امور دولت 
با  بخواهد  شاه  اگر  بردارد.  دست 
مصّدق درافتد، عاقبِت ناگواری در 
انتظارش خواهد بود. اگر کودتائی 
رخ دهد به پیروزی نهضت مّلی 
خواهد انجامید و شاه – یک باره 
رانده خواهد  بیرون  از صحنه   –
شد.  شاه باید از اصرارِ خود در کنترل 
نیروهای مسلّح، دست بردارد و از نظِر 
درآمد نیز باید به بودجه ای که دولت 
برای وی تعیین می کند قناعت کند 
و نیز باید به نشاِن همکاری و ُحسن 
نّیت با دولت، عالء را )از وزارت دربار( 
این صورت،  برکنار سازد. در غیر 
]شاه[ نه از فاطمی و نه از دیگِر 
اعضاء نهضت مّلی انتظاری جهت 
وفاداری به او نباید داشته باشد ...«

سرلشکر  دیرینة  »دشمنِی  به  ما 
فاطمی«  حسین  دکتر  و  زاهدی 
اشاره کردیم و اینک اضافه می کنیم 
از  پس   ،1330 سال  اوایل  در  که 
حمله و اشغال خانة »ریچارد سدان« 
نمایندة   -  )Richard Seddan(
که   - ایران  و  انگلیس  نفت  شرکت 
گویا دارای مصونّیت سیاسی بود- و 
نفِت  اسناد و مدارک شرکت  کشِف 
انگلیس که به »اسناد خانة سدان« 
امروزِ«  روزنامة »باختر  معروف شد، 
دکتر فاطمی، ُمّدعی شد: »در اسناد 
از  ای  پاره  رابطة  سدان«،  »خانة 
جراید  بعضی  و  سرشناس  اشخاص 
به  نفت  با شرکت  مصّدق(  )مخالف 
ثبوت رسیده است که بزودی اسامی 
آنان اعالم خواهد شد« رادیو تهران 
نیز با پخش مطالب تحریک آمیزی 
در این باره، فضائی از تهدید و ارعاب 
علیه شخصّیت ها و نمایندگان مخالف 

مصّدق، ایجاد کرده بود. )1( 
)رئیس  کمال  سپهبد  روایت  به 

شهربانی مصّدق(:
- » شبی در رادیو، وزیر امورخارجه 
- دکتر حسین فاطمی- گفت: »یک 

مورد انتقادات شدید قرار دادند و جمال 
امامی، نامة استخدام شعبان جعفری 
در ادارة شهربانی را برای نمایندگان 
مجلس قرائت کرد که بر اساس آن، 
هزار  سه  ماهی  »با  جعفری  شعبان 
در  محرمانه«،  اعتبار  از  حقوق  ریال 
خدمت شهربانی دولت دکتر مصّدق 
مخالفان  شتم  و  ضرب  در  و  بوده 
است. داشته  فّعال  نقشی  مصّدق، 

از  دوران  آن  در  جعفری  شعبان 
سران  از  بسیاری  حمایت  و  احترام 
جبهة ملّی برخوردار بود بطوریکه در 
باشگاه  )افتتاِح(  »ُگلریزان«  مراسم 
»شعبان جعفری«، بسیاری از سران و 
رهبران جبهة ملّی نیز حضور داشتند 
و سخنرانی کرده بودند. روزنامة باختر 
امروِز )دکتر حسین فاطمی( در این 
باره در شمارة 914، شنبه 29 شهریور 

1331 گزارش داد:
از  بعد  ده  تا  هفت  ساعت  از   «
آبرومندی  جشن  چهارشنبه،  ظهر 
در ورزشگاه شعبان جعفری )خیابان 
کربالئی  کوچة  بل  مقا  ، شاهپور
عباسعلی، جنب سینما جهان( بر پا 
بود که بیش از چهل نفر از نمایندگان 
مجلس شورای ملّی و عدة زیادی از 
رجال و محترمین و روزنامه نگاران در 

این جلسه حضور داشتند.
کاشانی زاده به نمایندگی از آیت اهلل 
کاشانی در این مراسم حضور داشت. 
سپهبد جهانبانی و صدری - رئیس 
تربیت بدنی- و مدیران باشگاه های 
ورزشی پایتخت نیز حضور داشتند. 
و  مصّدق  دکتر  از  سخنرانی،  ضمن 
ورزشکاران  طرف  از  آیت اهلل کاشانی 
و ُحّضار، تجلیل خاصی بعمل آمد و 
کودک 7 ساله ای سخنرانی کوتاهی 
باد  »زنده  فریاِد  با  نیز  او  و  ایراد 
مصّدق« به سخنرانی خود خاتمه داد. 
سپس مراسم ورزشِی بی سابقه شروع 
شد و بعد، مهندس حسیبی سخنرانی 
ُمهّیجی دربارة ورزش و تندرستی و 
تشویق ورزشکاران بعمل آورد و مقارن 
ساعت 10، این جشن ورزشی که در 
نوع خود جالب توّجه بود، پایان یافت 
و نمایندگان جبهة ملّی ــ بخصوص 
ُمشار،  زاده،  حائری  شایگان،  دکتر 
دکتر ُمعّظمی و مهندس حسیبی- از 
این پیشرفِت باشگاه شعبان جعفری، 
اظهار قدردانی نموده و امیدوار بودند 
به  آبرومندی  باشگاه  بزودی،  که 
که  تشکیل  دوستان  ورزش  کمک 
توسعه  باشگاه  این  ورزشِی  خدمات 
یابد.« )برای عکس و کلیشة روزنامة 
شعبان  به:  کنید  نگاه  امروز،  باختر 
سرشار،  هما  با  گفتگو  در  جعفری، 

صص 118 - 119(.
با چنان جایگاهی، شعبان جعفری 
به هنگام مبارزات ملّی کردن صنعت 
نفت، در تظاهرات جبهة ملّی حضور 
فّعال داشته و عکس هائی از مصّدق و 

کاشانی را حمل می کرده است.
شعبان جعفری در آغاز جوانی به 
نزدیک  صفوی  نواب  اسالِم  فدائیان 
بود و در سال های -30 32 از مریدان 
می رفت،  شمار  به  کاشانی  آیت اهلل 
جدا  و  ملّی  جبهة  اختالفات  با  اّما 
شدن کاشانی ازدکتر مصّدق، شعبان 
جعفری نیز به صِف مخالفان مصّدق 
اسفند   9 تظاهرات  در  او  پیوست. 
1331 به ُجرم حمله به خانة دکتر 
مصّدق، دستگیر و تا عصر 28 مرداد 
32 بازداشت و زندانی بوده است، بر 

اساس سند سازمان سیا: 
رادیو  ایستگاه  عصر،  حوالی  در   
تهران به دست سلطنت طلبان افتاد 
با این  و کارمندان سفارت ]آمریکا[ 
خبر، دچار شادی و شعف گردیدند. 
قرار شد که در ساعت 4/5 بعد از ظهر 
خویش  پناهگاه  از  زاهدی  سرلشکر 
خارج شود و در نبش خیابانی خاّص 
با سرلشکر گیالنشاه، مالقات کند و 
از آنجا به سوی ایستگاه رادیو تهران 
پیام  تا سرلشکر زاهدی  روانه شوند 
 ... ایراد نماید  ایران را  خود به ملّت 
در ساعت 5/25 دقیقه بعد از ظهر، 
زاهدی از رادیو تهران سخن گفت.« 
)تاریخچة سیا، بخش 8، صص 72-

73، متن انگلیسی(.
»ادامه دارد«           

= 28 مرداد 32؛ کودتا؟ یا خیزِش خودجوِش مردم؟  
=مقالة تُند و سخنرانی توهین آمیز دکتر حسین فاطمی علیه شاه در روز 25 مرداد 32 و پخش آن از رادیو تهران، 
تخریب مجّسمه های رضا شاه و محمد رضا شاه و شعارهای حزب توده – مبنی بر »برچیده باد سلطنت! پیروز باد 
جمهوری دموکراتیک« - باعث ترس و نگرانی شدید َکـَسبه، پیشه وران و مردم عادی تهران گردید، و اینهمه، فضای 

روانِی جامعه و سربازان را به نفع شاه و بازگشت او، تغییر داد.
=شعبان جعفری ازحمایت و احترام بسیاری از رهبران جبهة مّلی برخوردار بود و تا غروب 28 مرداد در زندان بسر می بُرد!

بخش )17(

گونی سند از ارتباط زاهدی با سفارت 
انگلیس و شرکت نفت بدست آمده« 
چون در آن موقع، من رئیس شهربانی 
بودم، ناچار به مراقبت شدید از سرلشکر 
نامة  زاهدی  که  آن  تا  شدم  زاهدی 
نوشت.  من  به  آمیز  توهین  و  تهدید 
اینکه جوابی  برای  من  این جهت،  از 
دکتر  از  بدهم،  زاهدی  سرلشکر  به 
شده  مدارک کشف  مورد  در  فاطمی 

]دکتر  کردم  سئوال  زاهدی  علیه  بر 
»حرف،  فاطمی[ در جواب فرمودند: 
باِد هواست! مدرک نمی خواهد!...« 
]علیه  مدرکی  اصاًل  که  شد  معلوم 
)خاطرات  نبوده...«  زاهدی[  سرلشکر 
سپهبد کمال، چاپ تهران، 1361 به 
نقل از: خاطرات اردشیر زاهدی، صص 

.)163 - 162
و  خارجه  وزیر  فاطمی،  دکتر 
سخنگوی دولت مصّدق، در سرمقالة 
»باختر امروز« )در 25 مرداد 32( به 
شّدت به شاه حمله کرد و محمد رضا 
شاه را »قبله گاِه هر چه دزد، هر چه 
بی ناموس، هر چه واخوردة اجتماع 
و تنها تکیه گاِه خارجیان و نقطة 
اتّکای سفارت انگلیس« خواند ... در 
عصر روز 25 مرداد 32 نیز در میتینگ 
های  اتحادیه  و  احزاب  و  ملّی  جبهة 
هوادار مصّدق در بهارستان، فاطمی »از 
جنایات دربار پهلوی« و »فرزنِد عامِل 
قرارداِد )نفت(« یاد کرد و در »باختر 
امروز« )روز 26 مرداد( نیز خطاب به 

شاه نوشت:
- » برو! ای خائن! ... برو! ای اسیِر ارادة 
اجنبی که تاریِخ جنایت آمیِز دودمان 
 ... سی سالة پهلوی را تکمیل کردی 
من همیشه گفته ام که حق این بود 
کنسولگری های  بستن  از  پیش  که 
]انگلیس[ و سفارت فخیمه در تهران، 
آن مرکِز ننگ و رسوائی ]دربارِ شاه[ 
ارادة  ُمجرِی  خانة  دِر  و  شود  کوبیده 
اجنبی ها را ِگل بگیرند« )برای آگاهی 
از سرمقاله های تُنِد باختر امروز، نگاه 
کنید به: زندگینامه و مبارزات سیاسی 
دکتر حسین فاطمی، نصراهلل شیفته، 

صص 327-321(.
جالب است که در هیچیک از مقاالت 
و سخنرانی های دکتر حسین فاطمی 
تا   25 از  ملّی  نهضت  سران  دیگر  و 
28 مرداد، هیچ سخنی از توطئه یا 

کودتای دولت آمریکا نبود!
این شعارها دشنام ها، یادآوِر دشنام 
های حزب توده در آن زمان بود. در 
18 مرداد ماه - پس از انجام رفراندوم 
- رهبری حزب توده در اعالمیه ای، به 

دکتر مصّدق توصیه کرده بود:
قلعة  مردانه،  حملة  یک  با  باید   «

فرتوِت دربار را گشود و پرچم فرمانروائی 
ملّت را بر فرازِ آن استوار کرد« )روزنامة 
 ،10 شمارة  آینده(،  )بسوی  شجاعت 
بتاریخ 18 مرداد 32، به نقل از: گذشته، 

چراِغ راه آینده است، ص 627(
و گویا، در شور و التهاب این دشنام ها 
بود که به دستور دکتر مصّدق )با وجود 
مخالفت های کریم سنجابی و خلیل 
ملکی و دیگران( مجّسمه های شاه را 

پائین کشیدند، کاخ های سلطنتی را 
با حضور فاطمی، ُمهر و موم کردند و 
نام شاه را از سرود شاهنشاهی و نیز از 
دعای شامگاه و صبحگاه سربازخانه ها 
حذف نمودند. دکتر فاطمی به سفراء، 
وزرای مختار و کارداران ایران در خارج، 
اعالم کرد که »شاه از سلطنت، مخلوع 
است و نباید مورد استقبال قرار گیرد«. 

)عاملی، ج 1، ص 350(.
با  سّری  و  سر  فاطمی  دکتر  آیا   -

رهبران حزب توده داشت؟
- پس از سقوط مصّدق و رویداد 28 
مرداد، چرا دکتر حسین فاطمی توسط 
حزب توده، ابتداء در مخفیگاهِ شخِص 
کیانوری و سپس در خانة یکی از افسران 
وابسته به حزب توده، مخفی گردید؟

- آیا جبهة ملّی، آنقدر بی پناهگاه و 
بی پایگاه بود که در آن شرایط حّساس، 
دولت  چهرة  ترین  مهم  نمی توانست 

دکتر مصّدق را پنهان کند؟
- همچنانکه در اسناد سازمان سیا 
آیا  آمده،  آمریکا  امورخارجة  وزارت  و 
نیروهای  بین  اتّحاد  َصَدد  در  فاطمی 
با  مقابله  برای  توده  و حزب  مصّدقی 

غرب بود؟« 
روابط  شرح  ضمن  مّکی  حسین 
علل  و  فاطمی  دکتر  با  دوستانه اش 
در  می کند:  تأکید  وی،  با  اختالفش 
ساعت 10 صبح 28 مرداد - در اطاق 
مصّدق- دکتر فاطمی پیشنهاد می کند 
که به ستاد ارتش دستور داده شود تا 
اسلحه در اختیار توده ای ها بگذارند ... 
پس از کشف شبکة حزب توده، معلوم 
توده ای ها  با  فاطمی  دکتر  که  شد 
همکاری داشته است. این امر، و اختفای 
فاطمی در مخفیگاهِ حزب توده، عامل 
تشدید کنندة اعدام وی بود. )نگاه کنید 

به: مّکی، صص 411 - 421(. 
به گزارش سازمان سیا: در وقایع 25 
مرداد و فرار شاه به بغداد، دکتر فاطمی 
در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد 
که: »شورش های جّدی علیه شاه، در 
بغداد بوقوع پیوسته است« ... »خبری 
 ،..... )تاریخچة  بود«  دروغ  کاماًل  که 

بخش 7، ص 62(. 
پرونده  دشنام ها،  اینگونه  بی تردید 
سازی ها و دروغپردازی، در بازداشت 

* نگاهی به کارنامة سیاسی دکتر محّمد مصّدق
علی میرفطروس* دکتر جالل متینی  * ناشر: شرکت کتاب، آمریکا، 1384 

زیرنویس:
1- برای آگاهی از این ماجرا - که یادآوِر واقعة »حمله به سفارت آمریکا در 
خانة سدان،  اسرار  به:  کنید  نگاه  است،  النة جاسوسی«  »تسخیر  و  تهران« 
اسماعیل رائین. همچنین نگاه کنید به: موّحد، ج 1، صص 176-177؛ مصّدق؛ 

سال های مبارزه و قدرت، غالمرضا نجاتی، ج 1، صص 322-318.
2- نگاه کنید به: روزنامة شجاعت )بسوی آینده(، شمارة 18، 27 مرداد 32، به 

نقل از: گذشته، چراِغ راه آینده است، ص 659. 
3- برای بحثی دربارة »لوطی«ها و نقش آنها در دوران قاجار نگاه کنید به 
مقالة درخشان و . م. فلور: تاریخ و ُگسترة ادبیات، شمارة 1، 1362، صص 28-7.
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جنگ جهانی دوم در خارج از مرزهای 
به  را  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان 

چالش کشیده است.
ترامپ یک انسان ایدئولوژیک نیست 
بنابرین آنچه او از ایران می خواهد توافق 
جدیدی است که راه جدیدی برای ایران 
باز کند. هدف او تغییر رژیم ایران نیز 
نیست؛ گرچه برخی از بقایای اندیشه 
بولتون  جان  مانند  بوشیسم«  »جرج 
در  هنوز  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور 
ساختار دولت ترامپ نقش ایفا می کنند 
اما خود ترامپ خواستار متوقف کردن 
تغییر  سیاست جاه طلبانه و ویرانگر و 
رفتار ایران در منطقه است. او مانند اوباما 
نیست که بخواهد به کسی امتیاز بدهد تا 
چهره و تصویر آمریکا را تحسین کنند! 
ترامپ هرگز چنین وسوسه ای چون اوباما 
ندارد. وی آمریکا را همانگونه که هست 
به جهان معرفی می کند. ترامپ مثل 
اوباما فکر نمی کند که اگر با زبان زیبا و 
جمالت قشنگ با جهان صحبت کند، 

همه چیز تغییر خواهد کرد.
ترامپ با بحران ایران به همین سادگی 
برخورد می کند: از خرابکاری و بی ثبات 
کردن منطقه دست بردارید تا کاری با شما 
نداشته باشم! او گفتمان ایدئولوژیک ندارد 
و نمی خواهد با گفتمان ایدئولوژیک علیه 
والیت فقیه جمهوری اسالمی رویارویی 
ایران سخن  با  اقتصاد  زبان  با  او  کند. 
رژیم  از  ترامپ  خواسته های  می گوید؛ 
جمهوری اسالمی از محدوده خواسته های 
مردم ایران از رژیم تهران فراتر نیست.

ترامپ صادرات نفت ایران که شریان 
از  درصد  اساسی 80  منبع  و  حیاتی 
تامین می کند،  را  تهران  درآمد خزانه 
رژیم  بدشانسی  از  و  داده  قرار  هدف 
در  تحریم ها  این  اسالمی  جمهوری 
یک  با  که جهان  می شود  اجرا  زمانی 
رکود اقتصادی نسبی و بحران نقدینگی 
روبروست. این بحران  از آرژانتین و ترکیه 
شروع شده و دامان کشورهای دیگر را 
نیز گرفته است. کمبود نقدینگی تقاضا 
برای نفت را کاهش می دهد. از سوی 
دیگر کارشناسان می گویند با افزایش 
برای  روسیه  و  سعودی  نفت  صادرات 
ورود  و  قیمت ها  ثبات  از  محافظت 
تولیدکنندگان جدیدی مانند کانادا و 
نفت،  تولیدکنندگان  به شبکه  آمریکا 
اول سال 201۹  نیمه  نفت در  عرضه 
یافت  خواهد  کاهش  تقاضا  و  افزایش 
و این روند نیز به نوبه خود بر صادرات 
ایران در چارچوب معافیت 8  محدود 

کشور نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
این شرایط که  تحریم های آمریکا به 
وجود آورده به مرور زمان منابع درآمد 
نفتی ایران را خشک خواهد کرد.عالوه بر 
این، درآمد ناشی از صدور نفت ایران در 
چارچوب معافیت های موقت اعطا شده 
به هشت کشور از سوی دولت ترامپ،  
به دولت ایران داده نمی شود بلکه در 
تا  ویژه ای ریخته می شود  حساب های 
برای پرداخت صورت حساب های خرید 
مواد غذایی، دارو وغیره برای ایران از آن 

مبالغ استفاده شود.
این  در  گزینه هایی  چه  ایران 

شرایط دارد؟
از  گزارش ها  برخی  اول:  گزینه 
می دهند  خبر  فاجعه آمیزی  سناریوی 
در  می خواهد  تهران  اینکه  بر  مبنی 
به  دست  هرمز  تنگه  و  المندب  باب 
ماجراجویی یا تنش بزند تا از این طریق 
را  قیمت ها  و  تهدید  را  نفت  تجارت 
سرسام آور کند و در نهایت کشورهای 
نماید.  تحریک  آمریکا  علیه  را  جهان 
ماجراجویی  چنین  به  زدن  دست  اما 
اگر  که  چرا  است  محض  خودکشی 
رژیم ایران دست به چنین کاری بزند 
همه جهان به آمریکا خواهند پیوست 
و نه برعکس! در صورت چنین اقدامی 
از سوی رژیم ایران، دست آمریکا برای 
باز  ایران  بر  نظامی  ضربه  کردن  وارد 
خواهد شد و جهان سیاست های ایاالت 
متحده آمریکا که بارها نسبت به خطرات 

ترامپ از جمهوری اسالمی چه می خواهد؟
ایران  بحران  با  =ترامپ 
برخورد  سادگی  همین  به 
و  خرابکاری  از  می کند: 
بی ثبات کردن منطقه دست 
بردارید تا کاری با شما نداشته 
باشم! او گفتمان ایدئولوژیک 
ندارد و نمی خواهد با گفتمان 
ایدئولوژیک علیه والیت فقیه 
رویارویی  اسالمی  جمهوری 
اقتصاد  زبان  با  و  ا کند. 
می گوید؛  سخن  ایران  با 
از رژیم  ترامپ  خواسته های 
جمهوری اسالمی از محدوده 
از  ایران  مردم  خواسته های 

رژیم تهران فراتر نیست.
تاریخ از روز آغاز تحریم های جدید 
آمریکا علیه رژیم ایران به عنوان یک 
نقطه عطف مهم در رویارویی واشنگتن 
این  کرد.  خواهد  یاد  تهران  رژیم  با 
تحریم های آمریکا علیه تهران در حالی 
آغاز شده  است که جمهوری اسالمی در 
خارج از مرزهایش بیشترین سطح نفوذ 
»انقالبی« را در منطقه دارد اما در داخل 
اقتصادی و سیاسی  بدترین شرایط  با 
داخلی  اوضاع  که  بطوری  روبروست 
ایران شاهد حاکمیت نوعی دیکتاتوری 
و خفقان سیاسی است که از سال 1۹۷۹ 

تا کنون بی نظیر بوده است.
یکی از ویژگی های بارز دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا شفافیت اوست؛ 
ریاست  انتخابات  روزهای  در  ترامپ 
ایران  با  اتمی  توافق  گفت،  جمهوری 
بدترین توافقی است که تاریخ آمریکا 
انتخابات  در  اگر  و  است؛  دیده  را  آن 
لغو خواهم  را  اتمی  توافق  پیروز شوم 
کرد… ترامپ به گفته خود عمل کرد 
و از توافق هسته ای خارج و عمال این 

توافق را لغو کرد.
ترامپ همچنین در این سخنان نیز 
که می گوید: »می خواهم  روابط خوبی با 
ایران داشته باشم« صادق است. خواستی 
بسیار ساده و با زبانی شفاف. او گفت: 
باشد«.  ایران  واقعا  ایران  »می خواهم 
دونالد ترامپ نمی خواهد مانند کیسینجر 

با زبان معادالت سیاسی سخن بگوید.
کیسینجر درباره جمهوری اسالمی 
گفته بود: »رژیم ایران به انتقال از رویکرد 
انقالبی بودن به رویکرد برخورد با جهان 
به عنوان یک »دولت« نیاز مبرم دارد«.

نند  ما هد  نمی خوا همچنین  و  ا
و  ادبی  مشاوران  از  یکی  رودس  بن 
از  که  باشد  اوباما  باراک  داستانسرای 
در  اسالمی  رژیم جمهوری  کارشکنی 
پروسه صلح منطقه ای و جهانی سخن 
می گوید و درعین حال به باراک اوباما 
ایران  رژیم  سران  به  می کند  توصیه 

تبریک و تهنیت بگوید.
دونالد ترامپ با زبان متفاوتی سخن 
می گوید؛ با زبان »داد و ستد« و بسیار 
گونه  هر  بدون  ترامپ  معادله  ساده. 
پیچیدگی سیاسی در این معامله خالصه 
می شود: »هر چقدر به من امتیاز بدهید 
به همان اندازه به شما امتیاز خواهم داد«.

اما دونالد ترامپ هر وقت در این معادله 
ساده نتوانسته رقیبان خارجی را با »داد و 
ستد« ساده قانع  کند، همان جوابی را به 
آنها می دهد که به رهبر کره شمالی داد 
وقتی که به او گفت:»دکمه های شلیک 
موشک های اتمی من از دکمه های شلیک 
موشک های تو به مراتب بزرگتر است«.

ترامپ واقعا مایل است که ایران را 
آنگونه ببیند که شایسته نام ایران باشد؛ 
او  ماست؛  همه  ذهنیت  در  که  ایرانی 
دوست دارد ایران را بازاری بزرگ برای 
اقتصاد جهانی ببیند؛ اقتصادی که همه 
تا  نخی  جوراب   از  باشد  آن  در  چیز 
پاالیشگاه های بزرگ نفتی و فعالیت های 
گردشگری که ایران ظرفیتی عظیم در 

این زمینه دارد .
ایاالت متحده مایل است ایران نقشی 
استقرار  و  ثبات  برای  اساسی  و  مهم 
آسیا و خاورمیانه ایفا کند و به دروازه ای 
برای حل مشکالت غیرقابل حل در این 
بخش از جهان شود؛ از صلح اعراب و 
اسرائیل گرفته تا مبارزه با افراط گرایی 
و تروریسم  و همچنین پایان دادن به 
بسیاری از جنگ های فرقه ای در منطقه 
که جمهوری اسالمی مسبب آن است. 
جنگی که تا کنون به کشته شدن صدها 
هزار انسان و میلیون ها آواره منجر شده؛ 
آوارگانی که مهاجرت آنها به قاره اروپا 
نه تنها امنیت این قاره را تهدید می کند 
بلکه مهمترین دستاورد امنیتی پس از 

تهدیدهای ایران هشدار داده بود تایید 
خواهد کرد. 12 درصد از کل تجارت 
باب  از  به وسیله کشتی ها  بین المللی 
المندب عبور می کند. طبق گزارش های 
اقتصادی در سال 2016 روزانه حدود 
۴٫8 میلیون بشکه نفت از باب المندب 
به اروپا صادر می شد. این در حالیست 
از  نیز  نفت  بشکه  میلیون  که 18٫۵ 
مجموع  در  می کند.  عبور  هرمز  تنگه 
عبور بیش از ۳0 درصد از کل تجارت 
نفت خام و گاز مایع جهان از این تنگه 

انجام می شود.
گزینه دوم: اما به احتمال زیاد گزینه  
تهران اینست که تحریم های اقتصادی 
و سختی های ناشی از آن  را تا دو سال 
آینده تحمل کند به امید  اینکه دوره 
ریاست جمهوری ترامپ به پایان برسد 
و برای دور دوم انتخاب نشود! حکومت 
دمکرات  حزب  وعده های  روی  ایران 
آمریکا و سیاستمداران سابق این کشور 
مانند جان کری امیدوار است بتواند دور 
مذاکرات جدیدی را در پایان سال 2020 
با »دولت جدید ایاالت متحده« آغاز کند 
و به همین دلیل معتقد است زمان کافی 

برای گذر از این تحریم ها دارد.
*منبع : روزنامه شرق االوسط

*نویسنده: ندیم قطیش
*ترجمه وتنظیم از کیهان لندن

رژیم  تحریم ها  =این 
خواهد  مجبور  را  تهران 
از  برخی  مورد  در  که  کرد 
خود  »ماهیتی«  جنبه های 
به  و  کند  بررسی  و  بحث 
باید  که  برسد  نتیجه  این 
طوالنی  مقاومتی  برای 
موجودیت  از  دفاع  جهت 
شدیدترین  برابر  در  خود 
تأسیس  زمان  از  تحریم ها 
جمهوری اسالمی در ایران 
تا به امروز و پیامدهای آن، 

آماده شود.
دو  مقاومت  و  =صبر 
ساله اکنون یکی از اهداف 
اصلی حکومت ایران پس از 
تحریم های جدید 4 نوامبر 
جمهوریخواهان  پیروزی  و 
متحده  ایاالت  سنای  در 

است.
طی  اسالمی  جمهوری  رژیم 
از  خروج  برای  گذشته  سال   ۳۹
توانایی های  روی  همواره  بحران ها 
رژیم  است.  کرده  شرط بندی  خود 
غلبه  برای  مدت  این  طی  اسالمی 
درگیری های  از  ناشی  آسیب های  بر 
)استراتژیک  غیرمستقیم  و  مستقیم 
یا تاکتیکی( بیشتر به ماهیت سیاسی 
و ایدئولوژیک  خود اعتماد می کرد به 
همین دلیل نتوانست خود را از بند 
ماهیت  ایدئولوژیک و ذات انقالبی و 
اندیشه ی توسعه طلبی خود رها کند.

جمهوری اسالمی از سال 1۹۷۹ تا 
کنون بحران های سیاسی و اقتصادی 
کار  به  طریق  از  را  دشواری  بسیار 
استراتژیک«  »صبر  معادله   گرفتن 

چنین  اتخاذ  گذاشت.  سر  پشت 
همواره  تهران  سوی  از  عملکردی 
بر  غلبه  برای  وقت کشی  منظور  به 
اغلب  که  تحریم هایی  یا  محاصره 
سوی  از  تهران  رفتار  تغییر  برای 
است  بوده  ایران  بر  کشورهای غربی 
این  با  رژیم  رفتار  تغییر  ایده  اما 
و  ریشه ای  صورت  به  هرگز  فشارها 

حقیقی متحقق نشد.
و  خمینی  میان  در  روحانی 

خامنه ای
موضوعی  تهران،  رژیم  رفتار  تغییر 
که  است  غرب  از سوی  مطرح شده 
رژیم جمهوری اسالمی با تمام وجود 
با آن مقابله کرده زیرا رفتار  توان  و 
تهران پیوندی ناگسستنی با ماهیت و 
ساختار این رژیم دارد. در واقع رفتار 
تهران نتیجه ای از ذات و ماهیت رژیم 
حاکم است به همین دلیل طی ۴0 
سال گذشته نیز همین ماهیت رفتار 
رژیم تهران را مشخص و سیاست را 
ترسیم کرده و نه تغییری که بتواند 
ماهیت و سرشت یا ساختار رژیم را 
عوض کند. به این ترتیب بسیار بعید 
است که جمهوری اسالمی در نتیجه 
 ۴ از  که  جدید  تحریم های  فشار 
یعنی  رفتار خود  نوامبر شروع شده، 
طبیعت ساختاری خود را تغییر دهد.

این تحریم ها رژیم تهران را مجبور 
از  برخی  مورد  در  که  کرد  خواهد 
و  بحث  خود  »ماهیتی«  جنبه های 
برسد  نتیجه  این  به  و  کند  بررسی 
که باید برای مقاومتی طوالنی جهت 
برابر  در  خود  موجودیت  از  دفاع 
شدیدترین تحریم ها از زمان تأسیس 
جمهوری اسالمی در ایران تا به امروز 

و پیامدهای آن، آماده شود.
به همین دلیل می بینیم که حسن 
روحانی در اولین واکنش خود پس از 
اعالم تحریم های جدید آمریکا گفت: 
»ما در حالت جنگ هستیم و در برابر 
با  اقتصادی قرار گرفته ایم؛ ما  جنگ 
دشمنی سلطه گر روبرو هستیم؛ باید 
مقاومت کنیم تا پیروز شویم؛ آمریکا 
ایران  با  نباید  زور  زبان  با  که  بداند 
هر  با  مقابله  آماده  ما  بگوید؛  سخن 

نوع فشار هستیم«.
از سـخنان روحانی مشـخص است 
کـه رژیـم ایـران مجبور شـده گزینه 
»صبـر و مقاومـت« بلندمـدت را در 
انتخـاب  اقتصـادی،  محاصـره  برابـر 
کنـد مقاومتـی کـه علـی خامنـه ای 
رهبر جمهوری اسـالمی همـواره آن 
را در سـخنانش بـه عنـوان »اقتصاد 
اسـت.  کـرده  مطـرح  مقاومتـی« 
هـدف ایـن نـوع مقاومـت، تسـخیر 
تمـام دارایی هـای مـردم ایـران برای 
و  داخلـی  پروژه هـای  بـه  خدمـت 
نهایـت حفـظ رژیـم  خارجـی و در 

اسـالمی اسـت.
بلندمدت«،  »مقاومت  طرح  در 
رژیم ایران از نقاط ضعف موجود در 
خواهد  استفاده  جدید  تحریم های 
کرد و از  استثنائاتی که واشنگتن در 
نظر گرفته، از جمله معافیت 8 کشور 
شدت  به  ایران،  نفتی  تحریم های  از 

بهره خواهد گرفت.
ایـران در حـال حاضر حـدود 100 
مالـی  دارایی هـای  دالر  میلیـارد 
دارد. ایـن دارایـی و درآمـد ناشـی از 
فـروش روزانـه  یـک میلیون بشـکه 
شـده  معـاف  کشـورهای  بـه  نفـت 
مقـداری  آمریـکا  تحریم هـای  از 
نقدینگـی بـرای جمهـوری اسـالمی 
فراهـم می کنـد و بـه تهـران یـاری 
می رسـاند کـه حداقل تا پایـان دوره  
ترامـپ  دونالـد  جمهـوری  ریاسـت 
مقاومـت کنـد . دولت ترامـپ اکنون 
میانـدوره ای  انتخابـات  نتایـج  بـا 
مجلـس سـنا و مجلـس نماینـدگان 

تاثیـرات  ارزیابـی  و  بررسـی  بـه 
خـود  خارجـی  و  داخلـی  سیاسـت 

اسـت. مشـغول 
آرزوهای  ایران  اسالمی  رژیم 
اخیر  انتخابات  نتایج  برای  زیادی 
شکست  روی  و  داشت  آمریکا 
این  در  جمهوری خواهان  همه جانبه 
بود.  کرده  سرمایه گذاری  انتخابات 
گونه  هر  ایران  رژیم  مقامات  نظر  از 
ضرر  به  که  آمریکا  کنگره  در  تغییر 
نفع  به  شود  تمام  جمهوریخواهان 
دمکرات ها  آمدن  با  چون  آنهاست 
شدیدتری  قوانین  تصویب  احتمال 
خواهد  ناممکن  ایران  رژیم  علیه 
از  دمکرات ها  آنکه  ویژه  به  بود 
میراث اوباما یعنی توافق هسته ای با 
شاید  و  کرده اند  دفاع  همواره  ایران 
مصوبه های  از  برخی  حتی  بخواهند 
کنند.  تعدیل  را  تحریم ها  به  مربوط 
کردن  پاره  ایران  مقامات  نگاه  از 
یک  ترامپ  توسط  هسته ای  توافق 
دمکرات ها  برای  معنوی  سیلی 
که  دارد  انتظار  تهران  پس  بود 
که  را  معنوی  سیلی  این  دمکرات ها 
در توافق هسته ای از جمهوریخواهان 
کنند.  جبران  نحوی  به  خورده اند، 
توافق هسته ای با ایران دمکرات ها را 
انتقادات  سنگین  ضربات  زیر  مرتب 
هرگاه  و  داده  قرار  جمهوریخواهان 
به  سخن  هسته ای  توافق  ضعف  از 
میان آمده، انتقاد از اوباما مترادف آن 
انتقادهاست. بارها ترامپ جمله »من 
و جان  تکرار کرده  را  نیستم«  اوباما 
آمریکا  ملی  امنیت  مشاور  بولتون 
گفته است تحریم های ما شدیدتر و 
قویتر از تحریم هایی است که دولت 
باراک اوباما قبل از توافق اتمی علیه 

ایران اتخاذ کرده بود.
ساله  دو  مقاومت  و  بنابراین،صبر 
اکنون یکی از اهداف اصلی حکومت 
 ۴ جدید  تحریم های  از  پس  ایران 
جمهوریخواهان  پیروزی  و  نوامبر 
است.   متحده  ایاالت  سنای  در 
را  اکثریت  دموکرات  حزب  اکنون 
حزب  و  دارد  نمایندگان  مجلس  در 
جمهوریخواه اکثریت را در سنا حفظ 
توانایی  وضعیت  این  با  است.  کرده 
محدود  بسیار  مقاومت  برای  تهران 
است. نشانه های عجز و ناتوانی رژیم 
بلکه  نمی شود  ظاهر  اکنون  اسالمی 
را  خود  واضح تر  و  مشخص تر  زمانی 
نشان می دهد که واشنگتن صادرات 
و  برساند  صفر  به  را  ایران  نفت 
کشورهای جهان را از انجام هر گونه 
جمهوی  بانک های  با  مالی  معامالت 
تصمیم   این  کند؛  منع  اسالمی 
قرار  انزوا  اوج  در  را  ایران  واشنگتن 

خواهد داد.
روسیه  مردم  عامیانه  فرهنگ  در 
سال   20 زیر  جوان  »اگر  می گویند: 
نکند،  پیدا  گرایش  چپ  اندیشه  به 
اگر  ولی  گذاشته  پا  زیر  را  خود  دل 
چپ  همچنان  سالگی  چهل  از  پس 
باقی ماند، عقل خود را زیر پا گذاشته 

است«.
در  ایران  در  اسالمی  انقالب  حاال 
سپری  را  خود  سالگی  چهل  حالی 
دلش  »آنچه  میان  هنوز  که  می کند 
انجام  می تواند  »آنچه  و  می خواهد« 
و  حیران  بماند،  باقی  تا  دهد« 
سرگردان است؛  زمان برای جمهوری 
زمانی   ،201۹ فوریه  تا  اسالمی 
رژیم  و  رود  می  شمار  به  »مرگبار« 
ماجراجویی  عمر  یک  از  پس  تهران 
در مرحله ای قرار گرفته که باید بین 

»دل و »عقل« یکی را انتخاب کند.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: مصطفی فحص

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

دو سال »اقتصاد مقاومتی« به امید روی کار آمدن 
دمکرات ها در آمریکا!

آمریکایی  مقام  =یک 
آمریکا:  خارجه  وزارت  در 
وجود  با  اسالمی  جمهوری 
گرفتاری های مردم، سفره ی 
بذل و بخشش نادرست برپا 
حماس  حزب اهلل،  که  کرده 
بهره مند  آن  از  حوثی ها  و 

می شود.
با  که  =شرکت هایی 
ایران  اسالمی  جمهوری 
تجارت می کنند در واقع به 
تامین مالی تروریسم کمک 

می کنند.
و  ویژه  سفیر  سیلز  ای.  نیتن 
دولت  ضدتروریسم  هماهنگ کننده 
در  سخنانی  طی  نوامبر،   1۳ آمریکا، 
»مؤسسه سیاست خاورمیانه« واقع در 
واشنگتن گفت، »رژیم ایران بزرگترین 
نظام حامی تروریسم در جهان است. 

همین و بس!«
ایاالت  امنیتی  مقام  این  گفته  به 
اقتصادی  آشفتگی  وجود  با  متحده 
گرفتار  را  ایران  مردم  از  بسیاری  که 
تنگدستی کرده، رژیم ایران »سفره ی 
بذل و بخشش نادرست« برپا کرده که 
از حزب اهلل لبنان گرفته تا حماس در 
خشونت گرا  مرتجع  گروه های  و  غزه 
و  یمن  در  حوثی ها  غربی،  کرانه  در 
و  عراق  در  متخاصم  شبه نظامیان 

سوریه از آن بهره مند می شوند.
به گزارش وبسایت »سفارت مجازی 
آمریکا در ایران«، سیلز در این مورد آمار 
و ارقام هم ارائه داده است: »رژیم ایران 
ساالنه در حدود ۷00 میلیون دالر به 
حزب اهلل می دهد. این رژیم همچنین 
100 میلیون دالر دیگر را به گروه های 
مختلف تروریستی می دهد. وقتی شما 
تروریست های  به  شده  داده  پول های 
دیگر را هم حساب کنید، می بینید که 
مجموع آن نزدیک به یک میلیارد دالر 
است و در نهایت چه کسی بهای این 

پشتیبانی را می پردازد؟ مردم ایران!«
به گفته سفیر ویژه و هماهنگ کننده 
ضدتروریسم دولت آمریکا »منابعی که 
مالی  تامین  برای  آنها  از  ایران  رژیم 
کارزار تروریستی جهانی خود استفاده 

رژیم ایران برای تقویت تروریسم ساالنه 
یک میلیارد دالر از شهروندان خود می دزدد

می کند، مستقیم از جیب  مردم عادی 
ایران است. این رژیم از شهروندان خود 
نیابتی اش در  نیروهای  به  تا  می دزدد 

خارج از کشور بپردازد.«
ویدئوی باال مربوط به اظهارات قاسم 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس در باره ی 
برای  خامنه ای  علی  از  مجوز  گرفتن 
حضور مستقیم )میدانی( پاسداران در 

جنگ سوریه است.
او در ادامه تاکید کرد، »اولویت های 
رژیم  این  است.  روشن  تهران  رژیم 
کشور  در  اقتصادی  رشد  نمی خواهد 
را تقویت کند یا استانداردهای زندگی 
ایرانیان را بهبود بخشد. این رژیم در 
پی پایین آوردن نرخ بیکاری فزاینده 
در ایران نیست. اولویت های رژیم ایران، 
با وجود پریشانی اقتصادی فزاینده این 
کشور، خریداری جنگ افزار و بمب برای 
تروریست های خارجی است و بدبختانه 
این به هدر دادن گسترده دارایی های 
بی ثباتی  و  خونریزی  به  ایران  مردم 
است.« انجامیده  جهان  سرتاسر  در 

نیتن ای. سیلز در بخش دیگری از 
سخنرانی خود بر اساس گزارش منابع 
امنیتی و اطالعاتی گفت، »رژیم ایران 
توطئه چینی  سرگرم  اروپا  در  فعاالنه 
برای تروریسم است و در بسیاری از نقاط 
دیگر مثل آفریقا، آسیای جنوب شرقی، 
نیز دسیسه چینی  آمریکای جنوبی  و 
می کند.« حمایت  تروریسم  از  و 

با  مبارزه  برای  اینکه  به  اشاره  با  او 
این اقدامات جمهوری اسالمی، نیاز به 
همراهی »بخش خصوصی« نیز هست، 
خواست تا شرکت ها و موسسات »نقش 
مسئوالنه« ایفا کنند و تاکید کرد: »من 
به صراحت می گویم اگر شما با ایران 
به  دارید  واقع  در  می کنید،  تجارت 
تامین مالی تروریسم می پردازید. سپاه 
بخش های  همه  در  تقریبا  پاسداران 
اقتصاد ایران رخنه کرده است. شرکت ها 
با غنی کردن سپاه پاسداران، هر چند 
ناخواسته، برنامه های تروریستی رژیم 
تهران را میسر می سازند. این روند باید 
سخنرانی  اصلی  متن  شود.«  متوقف 
و  جلسه  این  کامل  ویدئوی  و  سیلز 
همچنین  پرسش و پاسخ هایی که در 
 ۴0 حدود  مجموعاً  و  شد  مطرح  آن 
دقیقه  است در وبسایت وزارت خارجه 

آمریکا منتشر شده است.
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هنرمند  به  =حکومت 
استقالل  و  می دهد  تریبون 
فکری و ذهنی او را می بلعد.

= از شاهنامه ترس دارند 
استقالل  و  سرفرازی  چون 
یادشان می آورد  به  را  ملت 
و درس مبارزه با سلطه گری 

می دهد.
سانسور  شرایط  =در 
و  آگاه  ذهن  که  هنرمندی 
آزاد دارد دنبال راه و روش 
بیان  و  خلق  برای  جدید 

هنری می رود.
ایدئولوژیک  اثر  =هیچ 
هنری  جامعه  از  ماندگار 
حکومتی جمهوری اسالمی 

در سطح بین المللی نداریم.
حکومتی  =سلبریتی 
ماشین   از  بخشی 

پروپاگاندای آن هستند.
می خواهد  =فرشگرد 
در  مردم  صدای  پژواک 

خارج از مرزها باشد.
هنرمند در قبال شهرتی که دارد در 
جامعه مسئول است و وقتی همصدا با 
می شود  فیلمنامه ای  بازیگر  حکومت 
کارگردان و تهیه کننده آن سیاست های 
آلوده  را رپرتاژ می کنند، با ذبح واقعیت 
همسفره ی مستبدین می شود و چوب 

حراج به اعتبارش  می زند.
و  نقاش  هنرمند،  جشنی،  میترا 
»فرشگرد«  شبکه  اعضای  از  مترجم 
در گفتگو با کیهان لندن دیدگاه خود 
در مورد رفتار سلبریتی های حکومتی 
را بیان کرده و می گوید آنها محصول 
یک جامعه تحت فشارند که هنرمندان 
و شهروندان آن دچار خودسانسوری و 

ترس و وحشت هستند.
می دانید  حتماً  جشنی،  =خانم 
و  هنرمندان  از  گروهی  که 
چهره های ورزشی یا به قول معروف 
موج  بر  حکومتی«  »سلبریتی های 
و  شدند  سوار  جامعه  احساسات 
کودک  یک  از  فیلمی  انتشار  با 
رنجدیده مبتال به سرطان حرفی با 
مجری  عمل  در  دارو«  »تحریم  ُکد 
دروغ پردازی های  و  سیاست ها 
فکر  چه  مورد  این  در  نظام شدند. 

می کنید؟
-این اقدام، جوسازی هدفمند برای 
جریحه دار کردن احساسات شهروندان 
است. اینکه هنرمند همسو با جمهوری 
را  این کار  با خواست درونی  اسالمی 
کرده و یا بنا به دالیل ناپیدا مجبور به 
انجام آن شده، در ماهیت عمل تغییری 
به وجود نمی آورد. وقتی از تصویر یک 
جهت  ابزاری  عنوان  به  بیمار  کودک 
یک  بیان  و  دلسوزی  و  ترحم  ایجاد 
دروغ استفاده می کنیم عماًل اغتشاش 
تزریق  عمومی  اذهان  در  را  شک  و 
کرده ایم. به زبان ساده این یک ماشین 
که  پروپاگانداست  و  مزخرفات  تولید 
خبری  انحطاط  سمت  به  را  جامعه 
از  استفاده  سوء  نوع  یک  می برد. 
احساسات برانگیخته شده جامعه برای 
بازی  یک  است.  سیاسی  هدف  یک 
طراحی  رژیم  توسط  که  عوامفریبانه 
شده و سلبریتی ها بازیگران آن هستند.

باید توجه کنیم وجود کودکان مبتال 
به سرطان و مشکالت آنها مانند بقیه 
جدیدی  مسئله  سرطان  مبتالیان 
و  موسسات  سال هاست  نیست. 
انجمن های زیادی در این حوزه فعالیت 
از بخش  آنها  اکثر  اتفاقاً  می کنند که 
خصوصی اند و همیشه از عدم حمایت 
یا  دارند!  شکایت  مسئوالن  و  دولت 
خاص  داروهای  به  مربوط  مشکالت 
اعم از کمبود و گرانی  آنها عمری به 
درازای جمهوری اسالمی دارد و دلیل 
آن مشخصاً فساد در سیستم مدیریتی 
پخش دارو در دولت های مختلف است. 
همه ما احتکارهای متعدد دارو توسط 
آقازاده ها را بارها در خبرها شنیده  ایم؛ 
این ها با تحریم ارتباطی ندارند. مردم 
بازی  دروغ  و  شایعه  تولید  آگاه اند. 
قدیمی و پوسیده ایست. منفعت طلبی 
و نان به نرخ روز خوردن در این چهار 
دهه به ویژه با ترویج بیش از حد فساد 
در 1۰ سال اخیر توسط رژیم تقویت 
مزدورپروری  به  منتهی  فساد  شده. 
در  سلبریتی ها  از  کدامیک  می  شود. 
مورد سناریوی مشکوک قتل فرشید 
جرات  حتی  گرفتند؟  موضع   هکی 
کنند.  صحبت  آن  درباره ی  نکردند 
حال آنکه هنرمند و سلبریتی در قبال 
شهرتی که دارد در جامعه مسئول است.

نظام های  در  هنر  =نقش 
ایدئولوژیک همواره مورد مناقشه و 
ستیز است؛ طبیعی است این ستیز 
بر ذائقه ی جامعه نیز تاثیر می گذارد. 

این تاثیر در کجا بیشتر لطمه زده؟
-اصوالً وقتی درباره هنر در نظام های 
باید  می کنیم  صحبت  ایدئولوژیک 
سه مقوله را در نظر بگیریم. سانسور، 
بر  ارعاب  و  فشار  مغزی،  شستشوی 
مغزی  شستشوی  مورد  در  هنرمند. 
شاید به علت آن فرهنگ غالب ایرانی و 
روح مبارزی که در میان ایرانی ها هست 
تاثیر چندانی بر هنرمند ایرانی نداشته 
و ما زیاد هنرمند ایدئولوژیک نداریم. 
حتی آنها که بعد از انقالب در کشور 
ماندند و جوانانی که بعدها وارد عرصه 
در  ایدئولوژیک  هنر شدند هنرمندان 

خدمت نظام نبودند.
اصوالً  است.  سانسور  دوم  مسئله 
مورد  در  را  بدترین شکل سانسور  ما 
هنرمندان و نویسندگان ایران در این 
اما  کرده ایم.  تجربه  اخیر  سال  چهل 
پدیده اسفبارتری به نام خودسانسوری 
به خصوص از زمان صفار هرندی وزیر 
پیشین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
محمود  دولت  نخست  دولت  در 
احمدی نژاد میان اهل هنر بیشتر رایج 

شد.
سال  از  ایران  در  من  فعالیت های 
۸۴ تا ۸۸ خورشیدی گسترده بود و 
در سال هشتاد و شش رسما مؤسسه 
کردم  تأسیس  هنری  و  فرهنگی 
فعال  از کشور  از خروجم  قبل  تا  که 
هنرمند  عنوان  به  آن  کنار  در  و  بود 
یاد  به  می کردم.  فعالیت  نیز  مستقل 
دارم صفارهرندی بیانیه ای صادر کرد 
طوری  نویسندگان  و  هنرمندان  که 
باید مطلب را تنظیم کنند که نیاز به 

سانسور نداشته باشد!
و  روانی  جنگ  این  ببینید، 
خودسانسوری وقتی برای یک هنرمند 
باعث  ایجاد می شود و تداوم می یابد، 
نادیده گرفتن یک بخش از وجود خالق 
به صورت خودکار در پروسه خلق اثر 
و  بگیری  نادیده  باید  هنری می شود. 
به  مواردی  در  حتی  و  بگذاری  کنار 
فراموشی بسپاری. در عالم هنر بارها 
اتفاق افتاده به خصوص در هنر معاصر 
کشورهایی که تحت سلطه ی کمونیسم 
از مدتی روح هنر در آن  بودند. پس 
جامعه تغییر می کند. حتی هنرمندان 
شروع  توان  پُر  خیلی  که  مبارزی 
می کنند بعد از مدتی نوع و شکل گفتار 
آنها متفاوت می شود و بیانی طعنه آمیز 
و دوگانه پیدا می کند. این مسئله در 
و  نویسندگان  ژورنالیست ها،  مورد 
شعرای داخل ایران نیز مشهود است.
کانون های فشار قوی عمل می کنند

ما در سال های اخیر به تعداد انگشتان 
هنرهای  بخش  در  ویژه  به  دست 
تجسمی، هنرمندی که آثارش بیانگر 
مبارزه باشد، داشتیم و اغلب آ نها هم 
خارج از کشور بودند. مثل خانم شیرین 
نشاط. نویسندگانی و شاعرانی که به 
نوعی قلم شان در مسیر مبارزه با فساد 
حاکم در جمهوری اسالمی بوده مانند 
آقای محمدرضا عالی پیام، یا تهدید و 
زندانی شدند یا حذف شدند و یا مجبور 
شدند ایران را ترک کنند و در تبعید 

باشند.

مسئله سوم که فکر می کنم می تواند 
مسئله  باشد،  هم  سلبریتی ها  شامل 
فشار و ارعاب است. مخصوصاً در چند 
روز اخیر که شاهد آغاز نوعی فعالیت 
یکسان و تقلیدی در انتشار محتوای 
دروغ و استفاده ابزاری از یک کودک 
سرطانی بوده ایم. شما اگر به رسانه  های 
کاماًل  باشید  داشته  دسترسی  آزاد 
متوجه می شوید که این افراد همگام 
رژیم،  سخنگویان  با  یکسان  عیناً  و 

می زنند  دامن  را  شایعات  و  توهمات 
و بخشی از ماشین  پروپاگاندا هستند. 
خورشیدی   93 سال  در  هم  قباًل 
کمپین  مورد  در  مجیدی  مجید 
رخشان بنی اعتماد و سینماگران برای 
پوستری  که  کرد  اعالم  رسماً  برجام 
از طریق وزارتخانه تهیه شده بود که 
باید سینماگران آن را تایید می کردند. 
جدا از تمام مسائلی که در ایران وجود 
دارد ما می دانیم که کانون های فشار و 
تولید ترور و وحشت خیلی قوی عمل 
می کنند. اینها آنقدر قوی هستند که 
گاهی به اصطالح پَرشان هنرمندان و 
فعالین فرهنگی سیاسی خارج از کشور 
را نیز می گیرد. شخصاً دو بار مجبور به 
مهاجرت ناخواسته شدم وقتی از ایران 
آنجا هم  از  به آمریکای جنوبی رفتم 
مجبور به مهاجرت دوباره  به اروپا شدم.

مدتی پیش با فردی صحبت می کردم 
در  صفارهرندی  وزارت  زمان  در  که 
حراست وزارت ارشاد مسئولیت داشت. 
از مسائلی  ایران مهاجرت کرده.  از  او 
پرده برداشت که حراست وزارت ارشاد 
پیگیری  هنرمندان  با  رابطه  در  باید 
می کرد و مستقیم در ارتباط با وزارت 

اطالعات بود.
بیشتر افرادی که در حراست وزارت 
پیشین  اعضای  دارند  فعالیت  ارشاد 
سپاه هستند یا به نوعی سابقه عضویت 
در سپاه و بسیج در رده های باال را دارند.

اسالمی  جمهوری  ارشاد  وزارت  در 
دارند که مسئوالن  پرونده  هنرمندان 
تفتیش  از  را  آنها  اطالعات  حراست 
و  خانوادگی  و  خصوصی  زندگی  در 
محیط کاری آنها جمع آوری و یا جعل 
کنترل  برای  اطالعات  این   کرده اند. 
هنرمندان و استفاده ابزاری از آنها در 

مواقع ضروری استفاده می شود.
دغدغه های معیشتی و هنرفروشی

مجبور  سلبریتی ها  این  از  بخشی 
بخشی  حکومت اند،  با  همصدایی  به 
هستند  هم عقیده  حکومت  با  آنها  از 
و  مالی  انگیزه های  و  منافع  برخی  و 

دغدغه های معیشتی شان آنها را وادار 
الگوهای  از  پیروی  و  هنرفروشی  به 
طراحی شده می کند. این سلبریتی های 
تحت  جامعه  یک  محصول  حکومتی 
آن  شهروندان  و  هنرمند  که  فشارند 
دچار خودسانسوری و ترس و وحشت 
هستند و نمی توانند حرف خود را در 
داخل و حتی خارج از کشور به راحتی 
بیان کنند. جامعه باید یاد بگیرد بازیچه 
دست حکومت نباشد چون آنها از هر 

ابزاری استفاده می کنند.
دموکرات  جوامع  =در 
است  ممکن  هنرمندان  محبوبیت 
شود.  استفاده  انساندوستانه  در 
محبوبیت  این  از  زیادی  هنرمندان 
در حوزه سیاسی استفاده می کنند. 
اما آیا افرادی مثل فرج اهلل سلحشور 
کارگردان یا داریوش ارجمند بازیگر 
حکومت  کنار  در  که  دیگران  و 
علیه بخش معترض جامعه هستند 

هنرمندان ایدئولوژیک نیستند؟
داده  توضیح  باید  مهمی  -مسئله 
شود. افرادی ممکن است به جمهوری 
اسالمی باور داشته باشند. اگر بخواهیم 
واژه هنرمند را به شخصی اطالق کنیم 
که به اصالت و شرف هنر و استقالل 
آن باور دارد این واژه شامل آن  کسی 
که هنر را به عنوان ابزاری برای خدمت 
و فساد و سانسور  ایدئولوژی ظلم  به 
برای  نمی شود.  می کند،  استفاده 
خود من هنر می تواند وسیله ای برای 
گفتمان سازی و بیانگری باشد مادامی 
که اصالت مستقل خود را حفظ کند. با 
هنر قدرت بیانگری چند برابر می شود. 
این را می داند و  ایدئولوژیک  هنرمند 
را  آثارش  حکومت  چتر  زیر  همزمان 
خلق می کند. یکی از شاخص های یک 
اثر هنری این است که به مرور زمان 
نه تنها از بین نمی رود بلکه تازه تر و 

زنده تر می شود.
ما باید ببینیم آثاری که هنرمندان 
در  اسالمی  جمهوری  ایدئولوژیک 
استفاده  برای  و  رژیم  اهداف  جهت 
می کنند  خلق  ژانر  این  در  ابزاری 
مثل بسیاری از فیلم ها و سریال های 
پرهزینه که در یک مقطع زمانی ابزاری 
حکومتی  آرمان های  تبلیغات  برای 
چقدر  بوده اند،  مشخص  الگوی  با 
ماندگارند؟ این آثار تا چه اندازه قدرت 
بازتاب  و  بین المللی  سطح  در  بیان 
نمی توانیم  ما  دارند؟  هنری  فرهنگی 
در  هنری  ایدئولوژیک  آثار  بگوییم 
سطح جهانی مطرح نمی شود. در حوزه 

سینما بسیاری از فیلم  ها را داریم که 
صرفاً روی مسائل دینی و ایدئولوژیک 
آثار جاودانی هستند،  و  ساخته شده 
ایران  تلویزیون  و  سینما  خروجی  اما 
چه بوده که قدرت بیانگری داشته و 
ماندگار باشد؟ تقریباً هیچ. در جامعه 
بین المللی هنر، اثر ایدئولوژیک ماندگار 
جمهوری  حکومتی  هنری  جامعه  از 

اسالمی نداشته ایم.
اما هنرمندی که به اصالت هنر پایبند 
وضعیت  فرخزاد  فریدون  مثل  باشد 
متفاوتی دارد. آثار فریدون فرخزاد در 
سال  نویسنده ی  و  شاعر   1۰ ردیف 
چاپ شد. »فصل دیگر«، در ردیف آثار 
گوته و شیللر قرار گرفت. شعر فرخزاد 
جایزه ی  نیز  بود  برلین  درباره ی  که 

ادبیات برلین را گرفت.
و  زنان  شما  آثار  برخی  =سوژه 
جنسیت  فاقد  نوجوانان  همچنین 
به دنبال  این نقاشی ها  هستند. در 

بیان چه مفهومی هستید؟
-این آثار را من در دو مقطع زمانی 
خورشیدی  تا ۸۸  سال های ۸3  بین 
در ایران و بین سال های ۸۸ تا 93 در 
آمریکای جنوبی خلق کردم. تالش من 
این است که به صورت رمزگونه گذشته 
حاضر  اجتماعی  روابط  با  را  خودم 
ایمان  کنم.  پیگیری  تصویر  قالب  در 
دارم آثار یک هنرمند زمانی می تواند 
شاخص و منحصر به فرد باشد که اول، 
از درون و گذشته و زندگی شخصی 
خودش بیرون آید و دوم، دیکته شده و 
تقلیدی نباشد. دغدغه ای که در مسیر 
موضوعات  از  فراتر  دارم  آثارم  خلق 
جنسیتی است اما به دلیل زن بودنم 
بودم،  ایران  در  که  زمانی  به خصوص 
گاه خطوطی متفاوت و حتی مخالف با 
جامعه مردساالر خویش را دنبال کردم. 
زنانه و  تبعیض و جداسازی فضاهای 
مردانه باعث شد من راهم را مخالف 
با جامعه مردساالر اسالمی که در ایران 
وجود دارد دنبال کنم. شخصیت های 
نوجوان چشم اندازی بودند که مرا به 
گذشته آشفته ی خودم وصل می کرد. 
آنها در جستجوی حفاظت و به دنبال 

یک کلّیت از دست رفته بودند.
=شما مطالعاتی هم در شاهنامه 
به  اسالمی  جمهوری  داشتید، 
شاهنامه روی خوش نشان نمی دهد. 

چرا؟
و  مفصل  بطور  را  شاهنامه  -من 
تحلیلی برای دوره کارشناسی ارشدم 
که تحلیل و نقدی بر تصاویر شاهنامه 
است  ویژه ای  اثر  کردم.  مطالعه  است 
تصاویرش  که  ایران  نگارگری  در 
اکسپرسیون  و  دارند  بیانگری  قدرت 
هستند. این مطالعات باعث شد عالوه 
بر داستان ها و اشعاری که از شاهنامه 
خوانده می شود و یادگار دوران کودکی 
شاهنامه  به  متفاوت  نگاهی  است، 
داشته باشم. روح حماسی شاهنامه و 
نبرد میان خیر و شّر و خوان هایی که 
رستم طی می  کند تا در خوان هفتم 
همه  و…  مغلوب  کند  را  سپید  دیو 
اینها باعث تداعی شدن روح مبارز و 
آزادیخواه مستتر در هر ایرانی است که 

برای ظالم گران تمام خواهد شد.
ویژگی  خود  زمان  در  شاهنامه 
میان  در  هنوز  که  دارد  شاخصی 
دسترسی  قابل  منظوم اش  سطرهای 

و  ایرانیان  جنگ  داستان  است. 
تورانیان، این قصه ها زمانی در شاهنامه 
ایران  که  شد  پرداخته  و  جمع آوری 
تحت سلطه حکومت های تُرک نژاد بود. 
روح شاهنامه برای مبارزه با سلطه گری 
و پیشبرد فرهنگ غالب ایرانی ساخته 
جمهوری  برای  آنچه  است.  شده 
اسالمی از شاهنامه نگران کننده است، 
ایرانیان  سرفرازی  و  ایستادگی  درس 
بارها به آن  است که در در شاهنامه 

پرداخته و تاکید می شود.
کردن  یکپارچه  در  اثر  این  تدوین 
تشکیل  و  ایران  مختلف  تیره های 
ایران  نام  استقالل  تدارک  و  حکومت 
بسیار تاثیرگذار است. شما در شاهنامه 
با این قضیه روبرو می شوید که نژادهای 
مختلف ایرانی در کنار هم با مذاهب 
و خاستگاه های  قومیت ها  با  مختلف، 
می آیند  هم  گرد  جغرافیایی  مختلف 
تشکیل  را  ایران  واحد  حکومت  و 
می دهند. حکومت جمهوری اسالمی 
سرفرازی  ملت  که  دارد  ترس  این  از 
این  شاهنامه  بیاورد.  یاد  به  را  خود 
دادن  دست  از  که  می دهد  را  درس 
غیرقابل  فاجعه ی  یک  داشتیم،  آنچه 
جبران نیست بلکه میتوان دستاوردها 

را بازسازی کرد.
گذشته  دهه ی  چهار  سه  =در 
جامعه  در  شاخصی  هنرمند  کمتر 
میدان  در  که  داشتیم  ایرانی 
سیاست هم شاخص عمل کند. در 
خارج سرکوب می شوند و در خارج 
هم افرادی چون فریدون فرخزاد و 
فکر  آیا  نیستند.  زیاد  صیاد  پرویز 
می کنید جمهوری اسالمی توانسته 
هنر و هنرمند را در داخل و خارج 
کشور مرعوب کند؟ یا اینکه مشکل 

از خود هنرمندان است؟!
-ایجاد ترور و وحشت مسئله بزرگی 
است و نمی شود نادیده گرفت. از طرفی 
جمهوری  که  دورانی  تمام  در  مردم 
اسالمی حکومت کرده همیشه مشکل 
معیشتی داشتند. وقتی در باره ی مردم 
قشر  از  نمی توانیم  می کنیم  صحبت 
بخصوصی که در حقیقت خودی های 
ریزش  بزنیم.  هستند حرف  حکومت 
است.  زیاد  بسیار  متوسط  طبقه 
متوسط  طبقه  در  حتی  هنرمندان 
واقعی  هنرمند  نمی گیرند.  قرار  هم 
همیشه دغدغه هنر دارد و آثار اصیل 
در سایه ی فرقه تبهکار حاکم بر ایران 
اجازه بیان ندارند. ما نمی توانیم بگوییم 
حکومت اند  مزدوران  هنرمندان  تمام 
کرده اند.  سکوت  و  شده  بی رمق  یا  و 
هنرمندان زیادی داریم که در داخل 
در  مبارزه هستند چه  در حال  ایران 
کارگاه های  در  و چه  استودیوها  کنج 
شخصی ؛ اما تریبونی برای معرفی آنها 
وجود ندارد و این تریبونی که در اختیار 
ناخودی  و  خودی  به  است  حکومت 
قسمت شده و استقالل فکری و ذهنی 

هنرمندان را می بلعد.
از  با موج جوانی  اخیر  در سال های 
آثارشان  که  روبرو هستیم  هنرمندان 
قدرت بیان باالیی دارد اما اجازه دیده 
به  تنها  نه  آنها  صدای  ندارند.  شدن 
جوامع بین المللی بلکه حتی به گوش 
ایران هم نمی رسد. هنرمندانی  مردم 
که روی مسائل اجتماعی مثاًل خشونت 
و اسیدپاشی زحمت کشیده اند. فرخزاد 
یک پدیده متفاوت بود. او شایستگی 
که  فردی  دارد.  را  شدن  قهرمان 
کنار  در  داشت.  سیاسی  تحصیالت 
شاغل  بود  هنرمندی  سیاسی،  دانش 
در رشته ی خود و شجاع. فرخزاد تمام 
ویژگی هایی را که یک هنرمند اصیل 
برای ابراز وجود هنری اش نیازمند است 
قدرت  با  را  هنر  بیانگری  او  بود.  دارا 
به  آزادیخواهانه  مبارزات  راه  در  تمام 

کار گرفت.
جامعه   در  زن  یک  =اینکه 
مردساالر راه ترقی را طی کند بسیار 
دشوار است. اما واقعیت ایران نشان 
ایستادگی  چطور  زنان  که  می دهد 
می کنند. آیا این یک شکست برای 

حکومت نیست؟
ما حفظ شده  بین  ایرانی  -فرهنگ 
است بخصوص فرهنگی که از انقالب 
سپید تا پیروزی جمهوری اسالمی در 
ایران شکل گرفت و به صورت گسترده 
داده  آموزش  خانواده ها  به  و همگانی 
مدارس  داخل  از  که  جوانانی  شد. 
جمهوری اسالمی بیرون می آیند قشر 
آگاهی هستند. آگاهی و رشد اجتماعی 
ایرانی  جوانان  از  بیشتر  گاهی  آنها 
از  در خارج  و سال خودشان  هم سن 
ایران است. آنها زاده ی درد و فرهنگ 
هستند.  اسالمی  جمهوری  بسته ی 
درست است که فشارها و ایجاد وحشت
ادامه در صفحه 17

میترا جشنی از اعضای َفَرشگرد:

 بنگاه های معامالتی رژیم به دنبال هنرمندانی هستند که نرمش 
قهرمانانه می کنند
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

کشت  مجتمع  =کارگران 
تپه  هفت  نیشکر  صنعت  و 
آبان ماه   24 پنجشنبه  روز 
تجمع  تی  عا سا ز  ا پس 
شوش،  فرمانداری  مقابل 
شهر  این  خیابان های  در 
تظاهرات کردند و از بازاریان 
نیز  شوش  شهر  مردم  و 
خواسته اند به آنها بپیوندند.

اهواز  فوالد  =کارگران 
و  تجمع  به  همچنان  نیز 
اعتراض خود ادامه داده و در 
تظاهرات  اهواز  خیابان های 

کردند.
صنعت  و  کشت  مجتمع  کارگران 
نیشکر هفت تپه در دهمین روز از دور 
تازه اعتراض های خود در خیابان های 
شهر شوش دست به تظاهرات زدند و 
از بازاریان و مردم خواستند آنها را در 

این اعتراض همراهی کنند.
صنعت  و  کشت  مجتمع  کارگران 
نیشکر هفت تپه از روز 1۴ آبان ماه و 
بر اساس فراخوان سندیکای کارگری 
این مجتمع دور تازه اعتراضات خود را 
آغاز کرده اند که بطور پیوسته تا امروز 

ادامه یافته است.
روز  نخستین  در  کارگران  این 
اعتراضات خود دست از کار کشیدند 
با  اما  کردند  تجمع  کارخانه  در  و 
مطالبات  به  مسئوالن  بی تفاوتی 
کارگران معترض، موجب شد آنها روز 
سه شنبه 22 آبان ماه مقابل فرمانداری 

شوش تجمع کنند.
این کارگران که به عدم پرداخت 2 
از  انتقاد  تا ۳ ماه حقوق و همچنین 
شیوه مدیریت کارخانه اعتراض دارند 
همراه  به  آبان   2۳ چهارشنبه  روز 
فرمانداری  مقابل  در  خانواده هایشان 
شوش تجمع کردند اما مسئوالن هیچ 

اعتنایی به اعتراض کارگران نکردند.
کارگران  خواسته های  به  بی تفاوتی 
و  کارگران  معیشتی  وضعیت  و 

گسترش اعتراضات کارگران فوالد اهواز و نیشکر 
هفت تپه: اینهمه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی!

را  نفر  هزاران  که  خانواده هایشان 
کارگران  شد  موجب  می شود  شامل 
پس  نیز  آبان ماه   2۴ پنجشنبه  روز 
فرمانداری  مقابل  تجمع  ساعاتی  از 
شهر  این  خیابان های  در  شوش، 
مجتمع  کارگران  کنند.  تظاهرات 
کشت و صنعت هفت تپه از بازاریان 
و مردم شهر شوش نیز خواسته اند به 

آنها بپیوندند.
جمله  از  شعارهایی  کارگران  این 
هم  با  همه  ما  نترسید  »نترسید، 
دیگر  تهدید  نه  زندان  »نه  هستیم«، 
نیستیم،  کوفه  اهل  »ما  ندارد«،  اثر 
»نیروی  و  گرسنه«  ایم  گرسنه 

انتظامی حمایت حمایت« سر دادند.
گروه  کارگران  نیز  اهواز  شهر  در 
ملی فوالد اهواز که از روز شنبه 1۹ 
آبان ماه دور تازه ای از اعتراضات خود 
 2۴ پنجشنبه  روز  کرده اند،  آغاز  را 
آبان ماه و در ششمین روز اعتراضات 
استانداری خوزستان  مقابل  خود در 
تظاهرات  به  دست  سپس  و  تجمع 

زدند.
اهواز  فوالد  ملی  گروه  کارگران 
همچنین روز چهارشنبه 2۳ آبان ماه 
ساختمان  به  منتهی  خیابان  در  نیز 
استانداری خوزستان تظاهرات کردند. 
صورت  آن  از  پس  تظاهرات  این 
گرفت که ساعاتی کارگران در مقابل 

میترا جشنی از اعضای َفَرشگرد: ...                      از صفحه 16
 در مواقعی باعث سانسور یا انحراف 
جنبش ها و حرکت های هنری می  شود 
اما از سوی دیگر برای یک ذهن آگاه 
نوع  از  آثاری  آزاده به شریان خلق  و 
فشار  همین  می شود.  تبدیل  دیگر 
سبب می شود هنرمند و هنرجو دنبال 
بیان  و  برای خلق  و روش جدید  راه 

هنری باشند.
می گـذرد  ایـران  در  امـروز  آنچـه 
تاثیرات وارونه ای اسـت که فشـارهای 
وارد  جامعـه  بـه  نظـام  ایدئولوژیـک 
کـرده اسـت. البتـه نمی توانیـم نقش 
نادیـده  را  اجتماعـی  رسـانه های 
اجتماعـی  شـبکه های  بگیریـم. 
ابـزاری شـد کـه مـردم داخـل ایـران 
بـه  قبـل  از  بیـش  را  خـود  صـدای 
داده  فرصـت  و  برسـانند  بیـرون 
ایرانـی خودشـان  هنرمنـدان جـوان 
را ابـراز کننـد. از یـک طـرف نشـان 
جامعـه  در  کـه  اسـاتیدی  می دهـد 
فعالیت انـد  مشـغول  ایـران  هنـری 
همـه تحت فرمـان حکومت نیسـتند 
و زیـر بـار ایدئولـوژی رژیـم نرفته اند. 
کـم هنرمندانی نداریـم که در خفقان 
می زننـد.  را  خودشـان  حـرف  هـم 
در  کـه  بوده انـد  هـم  هنرمندانـی 
همیـن چنـد دهـه اخیـر اسـتعداد و 
تـوان هنری شـان را در بیـان تـازه ای 
از مفاهیـم ملـی و وطن دوسـتانه بـه 
ژازه  مثـل  افـرادی  گرفته انـد.  کار 
طباطبایـی )نقـاش و مجسمه سـاز(، 
و  سـفالگر  )نقـاش،  شـروه  عربعلـی 
مجسمه سـاز( که از نـگاه بصری روی 
کردنـد.  کار  شـاهنامه  داسـتان های 
در بخـش موسـیقی هـم هنرمنـدان 

داشـته ایم. خالقـی 
فرشگرد، پژواک صدای مردم؟

=شما به عنوان یک هنرمند در 
شبکه »فرشگرد« چه دیدید که به 

آن ملحق شدید؟
-بیانیـه و مانیفسـت فرشـگرد چیز 
جدیـدی کـه یـک مرتبـه از آسـمان 

فـرود آمـده نیسـت. در حقیقـت بـه 
همدلـی،  فرشـگرد  آمـدن  وجـود 
نیروهـای  همصدایـی  و  همسـویی 
آن بـود کـه در نقـاط مختلـف دنیـا 
بـه عنـوان تبعیـدی پراکنـده بودنـد 
و خواسـت و نـگاه یکسـان داشـتند 
و بـه دنبـال هـدف مشـترک بودنـد. 
در حقیقـت مـا امضاکننـده بیانیه ای 
بودیـم که فریـاد آزادیخواهانـه مردم 
ایـران اسـت و مـا هـم بخشـی از آن 
هسـتیم. فرشـگرد ایـن اصـول را از 
ابـداع نکـرده، اصولـی کـه  خـودش 
آزادیخـواه  مبارزیـن  سال هاسـت 
ایـران در داخـل و خـارج از کشـور 
فریـاد زدند اما از دی ماه سـال 1۳۹6 
در خیابان ها فریاد کشـیده شـد و آن 
سـرنگونی رژیم جمهوری اسـالمی و 
برانـدازی ایـن فرقه تبهکار اسـت. ما 
از ایـن صـدا حمایت کردیم و رسـماً 
ایـران  مـردم  کنـار  در  کـه  گفتیـم 
بـرای رسـیدن به خواسـت مشـترک 
کـه گـذار از نظام جمهوری اسـالمی 

ایسـتاده ایم. اسـت، 
صدای  پژواک  می خواهد  فرشگرد 
ایران  مرزهای  از  خارج  در  مردم 
امید  تزریق  و  همدلی  ایجاد  باشد. 
داخل  جوانان  همیاری  با  و شجاعت 
ایران تا شکل گرفتن میدان میلیونی 
که لحظه ی سقوط فرقه تبهکارحاکم 
بر ایران را رقم می زند. به همین دلیل 
شعار شبکه فرشگرد هست که »ایران 
را پس می گیریم و دوباره می سازیم.«

آزادی  برای  مبارزه  از  =بخشی 
ممکن است به دلیل اختالف عقیده 
مسیر  که  کند  برخورد  موانعی  به 
افراد نیز از یکدیگر جدا  شود؛ آیا 

شما چنین تجربه  ای دارید؟
و  می کنم  پافشاری  باورم  بر  -من 
این به قیمت از دست دادن گروهی از 
دوستانم تمام شده. دوستانی داشتم 
می دانستند  سال ها  این  تمام  در  که 
به  اما  چیست  من  نظر  و  خواست 

محض اینکه آن را علنی کردم با من 
قطع رابطه کردند. مبارزه هزینه دارد.

زنده یاد  درباره  باال  ویدئوی 
واپسین  در  است.  فردین  محمدعلی 
سال های زندگی وی فیلمی کوتاه از 
یک محفل خصوصی منتشر شد که 
از اوضاع  وی در آن گالیه می کرد و 
روزگار می گفت »ما به خاطر یک روز 

زندگی، هر روز می میریم«.
انسان  درونی  باورهای  =گاهی 
درباره برخی چهره ها فرو می پاشد. 
چه بسا برخی که به آنها عالقمند 
بودیم معلوم شود آنطور که نمایش 
می  دادند اهل آزادی نیستند. برای 

شما این تجربه پیش آمده؟
از  یکی  روی  متاسفانه  -بله، 
هنرمندان داخل ایران خیلی حساب 
را  او  اسم  است  بهتر  بودم،  کرده  باز 
سلبریتی هایی  همین  از  اما  نگویم، 
می کردم  فکر  همیشه  که  هستند 
بود.  مردم  با  چون  نیست  حکومتی 
به دست  را  تریبون  راحت  اما خیلی 
اما  با حکومت شد.  و همصدا  گرفت 
چهره هایی داریم که هنوز کنار مردم 
ایستاده اند مثال پرویز صیاد واقعاً یک 
هنرمند مبارز است و تاوان آن  را نیز 

داده.
هنرمند  یافتن،  خریدار  برای 
قهرمانانه  نرمش  از خودش  کافیست 
از کشور،  در خارج  نشان دهد حتی 
معامالتی  بنگاه های  که  است  آنوقت 
به سمت وی سرازیر می  شوند.  رژیم 
سال  داشتم.  هم  شخصی  تجربه 
گذشته درگیر برگزاری سمپوزیسیوم 
نقاشی بودم که یک نفر با من تماس 
داد  پیشنهاد  باالیی  رقم  و  گرفت 
را  فستیوالی  برگزاری  اگر  گفت  و 
هلند   در  مقدس  دفاع  محتوای  با 
برنامه  ریزی کنید و بتوانید از موقعیتی 
که دارید استفاده کنید ما این رقم را 
برای بودجه و کار واریز می کنیم. رقم 
وسوسه انگیزی بود. ولی در کار هنر 
نگه داشتن شرافت و اصالت هنر کار 

سختی است و تاوان دارد.

موج سرکوب و بازداشت به جای توجه به خواسته های 
آموزگاران

یعنی  یکشنبه  روز  از   =
دو روز پیش از آغاز اعتصاب 
تا  آموزگاران  سراسری 
کنون دست کم 12 آموزگار 

بازداشت شده اند.
هماهنگی  =شورای 
صنفی  تشکل های 
نسبت  ایران  فرهنگیان 
بازداشت  و  سرکوب  به 
داده  هشدار  صنفی  فعاالن 
و  فشار  توقف  خواهان  و 
پرونده سازی و آزادی بدون 
قید و شرط آموزگاران شده 

است.
دور دوم اعتصاب سراسری آموزگاران 
ایران در حالی طی روزهای 22 و 2۳ 
آبان ماه با موفقیت و پیوستن هزاران 
شد  انجام  تحصن  این  به  آموزگاران 
که موج تازه ای از فشار و سرکوب بر 
فعاالن صنفی آموزگاران در شهرهای 

مختلف آغاز شده است.
ده ها نفر از آموزگاران در شهرهای 
مختلف ایران توسط نهادهای امنیتی 
و اطالعاتی احضار شده و چند تن از 

آموزگاران بازداشت شدند.
تشـکل های  هماهنگـی  شـورای 
اطالعیـه ای  در  آمـوزگاران  صنفـی 
صنفـی  فعـاالن  سـرکوب  پیرامـون 
آمـوزگاران  از  تعـدادی  بازداشـت  و 
از  برخـی  اسـامی  اعـالم  بـا 
ادامـه  بـه  نسـبت  بازداشت شـدگان 
صنفـی  فعـاالن  سـرکوب  رونـد 

اسـت. داده  هشـدار  آمـوزگاران 
در این اطالعیه آمده است »معلمان 
ماه 1۳۹۷  آبان  و  مهر  تحصن  ایران 
سر  پشت  سرافرازی  با  حالی  در  را 
احضار  و  روند سرکوب  که  گذاشتند 
فعاالن صنفی از مهرماه، هرگز متوقف 
نگشته و در روزهای منتهی به تحصن، 

این روند تشدید شده است.«
شورای هماهنگی صنفی آموزگاران 

همچنین اعالم کرده است که احضار 
سپاه،  اطالعات  اطالعات،  اداره ی  به 
تقریباً  امنیت،  پلیس  و  حراست ها 
تحصن  در  فعال  استان های  تمام  در 

صورت گرفته است.
این شورا همچنین از بازداشت دست 
کم ۳0 فعال صنفی از جمله اسکندر 
لطفی بازرس شورای هماهنگی احضار 
و بازجویی شده و بیش از ۵0 نفر از 
فعاالن صنفی نیز پیام تهدید دریافت 
روز  از  که  حالیست  در  این  کرده اند. 
آغاز  از  پیش  روز  دو  یعنی  یکشنبه، 
اعتصاب سراسری آموزگاران، تاکنون 
بازداشت  آموزگار   12 کم  دست 

شده اند.
محمدرضا  به  می توان  جمله  از 
صنفی  انجمن  دبیر  رمضان زاده 
معلمان استان خراسان شمالی اشاره 
کرد که بعد از اعتصاب مهر بازداشت 
روز  اما  بود  شده  آزاد  تازگی  به  و 
دوشنبه 21 آبان ماه با یورش نیروهای 
پس  شد.  دستگیر  دوباره  اطالعاتی 
سعید  نیز   رمضان زاده  محمدرضا  از 
حمیدرضا  فروتن،  علی  حق پرست، 
رجایی، حسین رمضانپور که همگی از 
اعضای هیئت مدیره ی انجمن صنفی 
هستند  شمالی  خراسان  معلمان 
نامعلومی  مکان  به  و  شده  دستگیر 

منتقل شدند.

در خوزستان نیز پیروز نامی و علی 
که  هستند  آموزگاری  دو  کروشات 
نهادهای  توسط  آبان ماه  دوشنبه 21 
نیروهای  شده اند.  بازداشت  امنیتی 
نامی  پیروز  بازداشت  از  پس  امنیتی 
بر  مبنی  جعلی  پیام  ارسال  به  اقدام 

لغو تحصن نمودند.
آقای  نیز  شیروان  شهرستان  در 
از  واعظی  خانم  و  رباطی  محمد 
شده اند.  بازداشت  صنفی  فعاالن 
صنفی  فعال  زحمتکش  محمدعلی 
در شیراز، محمد کرد و فاطمه بهمنی 
افراد  دیگر  از  اراک  در  صنفی  فعال 
گذشته  روزهای  بازداشت شدگان 

هستند.
هماهنگی  شورای  است  گفتنی 
ایران  فرهنگیان  صنفی  تشکل های 
بازداشت  و  سرکوب  ادامه  به  نسبت 
فعاالن صنفی هشدار داده و خواهان 
توقف فشار و پرونده سازی و بازداشت 
و  قید  بدون  آزادی  و  صنفی  فعاالن 

شرط آموزگاران شده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی 
در  که  است  کرده  تأکید  فرهنگیان 
صورت ادامه روند سرکوب آموزگاران، 
این شورا حق هر گونه اعتراض قانونی 
فرهنگیان  جامعه ی  و  خود  برای  را 
ایران بنا بر اصول قانون اساسی قائل 

است.

از  نفر  دو  دفتر  به  تجمع  استانداری 
اهواز در مجلس شورای  نماینده های 
مراجعه  امانیه  منطقه  در  اسالمی 
کرده بودند تا شاید نمایندگان حاضر 
مشکالت  حل  برای  اقدامی  انجام  به 
آنها شوند اما وقتی نتیجه ای نگرفتند 

تظاهرات خود را آغاز کردند.
همچنین کارفرمای مجتمع صنعتی 
ملی فوالد اهواز شامگاه چهارشنبه 22 
آبان ماه اعالم کرده بود که یک ماه از 
چهار ماه دستمزد معوقه کارگران را 
پرداخت می کند اما کارگران با رد این 
خطوط  راه اندازی  خواهان  پیشنهاد، 
تولیدی کارخانه شدند و اعالم کردند 
تعطیلی  با  بخواهد  کارفرما  چنانچه 
بر  را  بالتکلیفی  یک  تولید،  خطوط 
شرکت حاکم کند دست از اعتراضات 

خود بر نخواهند داشت.
نمیپذیرد«،  ذلت  می میرد  »کارگر 
»فوالد هفت تپه اتحاد اتحاد«، »توپ 
بشه«،  گم  باید  مافیا  فشفشه  تانک 
روحانی«،  بده  جواب  گرانی،  »تورم، 
ندیده  هرگز  بی عدالتی  »اینهمه 
تا  هستیم  ما  بگید،  »دروغ  ملتی«، 
همه  »دزدها  می ایستیم«،  آخرش 
»نه  و  بستند«  قانونو  راه  همدستند 
حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت« 
از جمله شعارهای کارگران گروه ملی 

فوالد است.

اعتصاب آموزگاران در سنندج

نیست  مشخص  هنوز   =
چه  ظرف  تن تن  احمد  که 
کودک  چند  به  و  مدت 
دادستان  ولی  کرده  تجاوز 
شوشتر گفته که »برخی از 
نوجوانان  این  خانواده های 
و  یافته  حضور  دادسرا  در 
تا کنون دو خانواده به طرح 

شکایت اقدام کرده اند.«
شوشتر  شهرستان  دادستان 
می گوید خانواده تعدادی از نوجوانان 
در  تن تن  احمد  توسط  تعرض  مورد 
خانواده  دو  و  شده اند  حاضر  دادسرا 
هم از این مجرم سابقه دار به دستگاه 
که  در حالی  کردند.  قضایی شکایت 
فشار افکار عمومی منجر به باز شدن 
پرونده این تجاوزها در دستگاه قضایی 
ادعا  پلیس  اطالع رسانی  مرکز  شده، 
می کند که هفته گذشته احمد تن تن 

را بازداشت کرده است.
در حالی که پس از انتشار تصاویر 
تن تن  احمد  تجاوز  از  ویدئوهایی  و 

پسران  از  تعدادی  به  مجرم سابقه دار 
نوجوان شوشتر و فشار افکار عمومی، 
شده،  آن  قضایی  رسیدگی  موجب 
کرده  ادعا  پلیس  اطالع رسانی  مرکز 
که هفته گذشته عامل تجاوز به این 

پسران نوجوان بازداشت شده است.
دادستان  موسوی  قادر  ولی 
که  گفته  ایلنا  به  شوشتر  شهرستان 
»در پی انتشار فیلم در فضای مجازی 
فورا  موضوع،  از  دادستانی  اطالع  و 
خصوصی  شاکی  شکایت  از  قبل  و 
و  کرد  ورود  موضوع  به  قضا  دستگاه 
بازداشت  قرار  با  و  دستگیر  فرد  این 

موقت، روانه زندان شد.«
به  سابقه دار  مجرم  تن تن  احمد 
واسطه نزدیکی خانوادگی اش با یکی 
از افراد بانفوذ دستگاه قضایی با وجود 
و  بود  آزاد شده  زندان،  داشتن حکم 
پسران  به  آزادی اش  دوران  طول  در 
1۳-1۴ ساله شهرستان شوشتر تجاوز 
می کرده است. او که با همکاری دو تن 
فیلمبرداری  کودکان  از  دوستانش  از 
و  فیلم  ها  این  از  استفاده  با  کرده، 
تصاویر خانواده ها را مجبور به سکوت 

می کرد.

احمد  که  نیست  مشخص  هنوز 
تن تن ظرف چه مدت و به چند کودک 
شوشتر  دادستان  ولی  کرده  تجاوز 
این  از خانواده های  »برخی  گفته که 
و  یافته  حضور  دادسرا  در  نوجوانان 
تا کنون دو خانواده به طرح شکایت 

اقدام کرده اند.«
»تحقیقات  موسوی،  قادر  گفته  به 
در  و  است  انجام  حال  در  تکمیلی 
مجموع سه نفر در رابطه با این پرونده 
دستگیر شده اند که دو نفر به این عمل 
شنیع اقدام کرده و یک نفر از آنها به 

تهیه فیلم مبادرت ورزیده است.«
وابستگان  سوی  از  مجرمانه  رفتار 
مسئوالن  و  مقامات  به  نزدیکان  و 
در  نیز  پیشتر  اسالمی  جمهوری 
پرونده ربودن و تجاوز به گروهی از 
سیستان  استان  در  دختران  و  زنان 
که  بود  گرفته  صورت  بلوچستان  و 
نماز  خطبه های  در  علنی  بطور 
جمعه اعالم شد ولی نه تنها به آنها 
رسیدگی نشد بلکه شاکیان با ارعاب 
رسانه های  و  شدند  سکوت  به  وادار 
پیگیری  را  موضوع  این  نیز  داخلی 

نکردند.

مراجعه خانواده  نوجوانان مورد تعرض به دادسرای 
شوشتر و شکایت قضایی دو خانواده
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مواد  کارگری:  فعال  =یک 
خام برای گروه ملی صنعتی 
فوالد تأمین نمی شود. وقتی 
هم  تولید  نباشد  خام  مواد 
نیست و این مجتمع صنعتی 
بزرگ با مشکل روبرو می شود. 
باورتان نمی شود چند وقت 
پیش در حد محدودی شمش 
آوردند،  ملی  گروه  برای 
کارگران جشن گرفته بودند. 
بی اغراق در چشمان برخی 
بود  اشک شوق جمع شده 
که دیگر می توانند کار کنند 
و چند کارگر رفتند شیرینی 
این  کردند.  پخش  خریدند 
صحنه ها دردآور است. چرا 
باید کارخانه ای که کارگرانش 
عاشق کار و تولید هستند را 
که  بکشانند  روزی  به  باید 
اندکی  میزان  تأمین  برای 
مواد خام، اشک شوق بریزند 

و شیرینی پخش کنند؟!

روشنک آسترکی - کارگران گروه 
شنبه 1۹  روز  از  فوالد  صنعتی  ملی 
آبان ماه دور تازه ای از اعتراضات خود 
از  جدا  کارگران  این  کرده اند.  آغاز  را 
اعتراض به عقب افتادن پرداخت حقوق 
و مزایا نسبت به توقف خطوط تولید این 
کارخانه نیز اعتراض دارند و بر دست 
داشتن یک مافیای وابسته به دولت در 
گروه  برای  کنونی  نامطلوب  وضعیت 
می کنند. تأکید  فوالد  صنعتی  ملی 

گزارش  این  در  لندن  کیهان 
ملی  گروه  وضعیت  به  اختصاصی 
صنعتی فوالد و دستان پشت پرده ای 
پرداخته که از آنها به عنوان سد مافیا 
بزرگ  مجتمع  این  رونق  مقابل  در 
این  در  می شود.  برده  نام  صنعتی 
گزارش با یکی از فعاالن کارگری این 

کارخانه نیز گفتگو کرده ایم.
گروه ملی صنعتی فوالد ایران از سال 
1۳88 به بخش خصوصی واگذار شد 
و از سال 1۳۹۰ با دستگیری َمه آفرید 
امیرخسروی یا همان امیرمنصور آریا، 
مدیرعامل و مالک ۹۵٫۲درصد از سهام 
کشف  و  ایران،  فوالد  صنعتی  گروه 
اختالس ۳ هزار میلیاردی توسط وی، 
زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب 
آن اداره شد. هفتم بهمن ماه 1۳۹۵ 
روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از استاندار 
خوزستان، خبر از واگذاری این شرکت 

به بانک ملی داد.
به  نتوانستند  ملی  بانک  مدیران 
این  و  کنند  عمل  خود  وعده های 
گرفتار  صنعتی  بزرگ  مجتمع 
حقوق  ماه ها  و  سنگین  بدهی های 
عقب افتاده ی کارگران شد. سی ام آبان 
1۳۹۶ این مجتمع به سید عبدالرضا 
موسوی واگذار شد اما او نیز نتوانست 
در  دوباره  و  ببخشد  سامانی  آن  به 
بانک  به  این مجتمع  اردیبهشت ۹7 

ملی واگذار شد.
به گفته کارگران بعد از سال ها رکود 
تنها در زمانی که مه آفرید امیرخسروی 
مدیریت آن را به عهده گرفت کارگران 
روزهای تولید و کار و رونق را تجربه 
اعدام  بازداشت و سپس  با  اما  کردند 
وی، کارگران دوباره در کش و قوس 
وضعیتی  گرفتار  دولت  تصمیمات 
ناپایدار شدند و از آن زمان باید ماه ها در 
انتظار دریافت حقوق خود بسر ببرند.

اعتراض های  تازه  دور  در  اکنون 
کارگران این مجتمع، آنها نه تنها بر 
پرداخت منظم حقوق تأکید دارند بلکه 
مواد  تأمین  را  اعتراضات  پایان  شرط 
اولیه و بازگشایی خطوط تولید عنوان 
غفوری  کسری  آنسو  در  می کنند. 
مدیرعامل فعلی گروه ملی فوالد ایران 
وعده هایی از جمله پرداخت یک ماه 
تولید  راه اندازی خطوط  و  از معوقات 
آنها  اما  داده  کارگران  به  را  آینده  در 
وعده ها  همه  باید  این بار  می گویند 

عملی شود تا دست از اعتراض بکشند.
گروه  مشکالت  پرده  پشت  اما  و 
ملی صنعتی فوالد ایران و اعتراضات 
پی درپی هزاران کارگر شاغل در این 

مجتمع صنعتی چیست؟
یکی از فعاالن کارگری این کارخانه 
در گفتگوی اختصاصی با کیهان لندن 
درباره این مجتمع بزرگ صنعتی گفته 
است که »گروه ملی صنعتی فوالد که 
نیز  و فوالد خوزستان  اهواز  فوالد  به 
صنعتی  مجموعه  یک  است  معروف 
از  یکی  است.  ایران  در  بزرگ  خیلی 
تولید  به خط  که  ما  تولیدهای  خط 
کوثر معروف است توان تولید ساالنه 
سایزهای  در  میلگرد  تُن  ۵۵۰هزار 
مختلف را دارد. یک خط تولید تیرآهن، 
یک خط تولید دیگر تولید میلگرد و 
یک  دارد.  لوله سازی  تولید  یک خط 
واحد دیگر به نام واحد ذوب دارد که 
این واحد یک سوم شمش مورد نیاز 
گروه ملی فوالد را تأمین می کند که 
۵ تا ۶ سال است این خط تولید کاًل 
خوابیده و هیچ اراده ای برای بازگشایی 
ندارد.  وجود  مسئوالن  طرف  از  آن 
خوراک مورد نیاز واحد ذوب قراضه و 
گندله است. گندله یا همان سنگ آهن 
ذوب شده، در صنایع فوالد و ذوب آهن 
است. حاال واحد ذوب مجتمع خوابیده 
چون قراضه و گندله به این مجتمع 
داده نمی شود اما از طرف دیگر مواد 
به  تولید هم  بقیه خطوط  برای  خام 
کارخانه نمی آید و هر چند وقت یکبار 
به صورت قطره چکانی کمی مواد خام 
می آوردند که ما تصور کنیم کارخانه 

زنده است و ما کار می کنیم!«
چند  می گوید  کارگری  فعال  این 
سالی است که حال و روز گروه ملی 
صنعتی فوالد خوب نیست: »از روزی 
که مه آفرید امیرخسروی را گرفتند 
ما آب خوش  اعدام کردند شرکت  و 
مه آفرید  نرفت.  پایین  گلویش  از 
امیرخسروی که آمد مدیریت کارخانه 
را در دست گرفت ظرف مدت کوتاهی 
را  کارگران  همه  بیمه ای  مشکالت 
کارگران  قرارداد  وضعیت  کرد.  حل 
بالتکلیف را درست کرد. حقوق هایمان 
منظم شد. خطوط تولید به درستی کار 
می کرد. مواد خام همیشه موجود بود 
و تولیدات به شکلی افزایش یافت که 
همه انبارهای ما پر بود و حتی وقتی 
که امیرخسروی را گرفتند در محوطه 

و یکی دو انبار دیگر هم پر از کاال بود. 
امیرخسروی کاربلد بود و واقعا روحش 
شاد باشد. نگذاشتند کار کند و برایش 
پرونده سازی کردند و از بین اش بردند 
که خودشان افسار کارخانه را در دست 
بگیرند و به این وضع بکشانند و بتوانند 

راحت بخورند و ببرند.«
این کارگر گروه ملی صنعتی فوالد 
بازداشت  از  »بعد  می گوید:  ادامه  در 
امیرخسروی گروه ملی فوالد را پس 
از مدتی بالتکلیفی به بانک ملی و بعد 
که  دادند  موسوی  عبدالرضا  آقای  به 
واقعیت اینست که با او همکاری نشد 
و فکر می کنم حتی عمدی در کار بود 
که او هم شرکت را رها کند و برود و 
بعد از ایشان شرکت را به بانک ملی 
بانک  به  را  وقتی شرکت  برگرداندند. 
قاعده  به  ُحسن اش  برگردادند  ملی 
این بود که شرکت از نظر مالی هیچ 
باشد و کارگران هم  نداشته  مشکلی 
خوشحال بودند که گروه ملی دوباره 
دولتی شده! شما حساب کنید بانک 
مرکزی  بانک  زیرمجموعه  که  ملی 
است مالک گروه ملی صنعتی فوالد 
به  می کردیم  تصور  و  شد  خوزستان 
وجود  نقدینگی  مشکل  نباید  قاعده 
روی  اصلی  مشکل  اما  باشد.  داشته 
مواد خام یا همان شمش بود که ما 
از این شمش در خط تولیدهایی مثل 
میلگردسازی، تیرآهن سازی، لوله سازی 
استفاده می کنیم. اما شمش برای گروه 
نمی شود.  تأمین  فوالد  صنعتی  ملی 
وقتی مواد خام نباشد تولید هم نیست 
و این مجتمع صنعتی بزرگ با مشکل 
روبرو می شود. باورتان نمی شود چند 
پیش در حد محدودی شمش  وقت 
برای گروه ملی آوردند، کارگران جشن 
چشمان  در  بی اغراق  بودند.  گرفته 
برخی اشک شوق جمع شده بود که 
دیگر می توانند کار کنند و چند کارگر 
رفتند شیرینی خریدند پخش کردند. 
باید  چرا  است.  دردآور  صحنه ها  این 
کارخانه ای که کارگرانش عاشق کار و 
تولید هستند را باید به روزی بکشانند 
که برای تأمین میزان اندکی مواد خام، 
بریزند و شیرینی پخش  اشک شوق 
کنند؟! چرا باید خط تولید به دلیل نبود 
مواد خامی که در کشور خودمان تولید 
می شود بخوابد؟ اینها واحد ذوب گروه 
ملی فوالد خوزستان را از کار انداختند 
و حتی شمش مورد نیاز کارخانه که 

در صنایع فوالد اهواز که یک مجتمع 
صنعتی دیگر است تولید می شود را هم 

به گروه ملی نمی دهند.«
این کارگر گروه ملی فوالد اهواز از 
وجود دستان پشت پرده خبر می دهد 
که از ورود مواد خام به این مجتمع 
می کنند.  جلوگیری  صنعتی  بزرگ 
دستان پشت پرده ای که همان مافیایی 
گروه  کارگران  مدت هاست  که  است 
ملی فوالد اهواز از آن سخن می گویند 
اما هیچیک از مسئوالن اراده و یا توان 
رویارویی با آنها را ندارند: »گذشته از 
نه واحد ذوب کارخانه خودمان  آنکه 
فعال است و نه صنایع فوالد اهواز به 
ما شمش می دهد شما نگاه کنید که 
االن گروه ملی فوالد زیرمجموعه بانک 
ملی است، بانک ملی زیرمجموعه بانک 
مرکزی است و بانک مرکزی یکی از 
واحدهای وزارت اقتصاد و دارایی است 
و از طرف دیگر گمرکات هم  زیر نظر 
وزارت اقتصاد و دارایی؛ همه اینها نشان 
می دهد خیلی راحت دولت می تواند 
کمک کند که حتی از خارج از کشور 
گروه  اختیار  در  و  شود  وارد  شمش 
ملی قرار گیرد اما این کار رانمی کنند. 
چرا؟ چون یک مافیا که سررشته اش 
به برخی افراد در هیئت دولت آقای 
روحانی می رسد دارد از راه افتادن خط 
فوالد  ملی  صنعتی  گروه  تولیدهای 

جلوگیری می کند.«
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
استاندار  مثالً  استان  مسئوالن  نقش 
که شما هم مقابل سازمان او چندین 
روز تجمع کردید در این میان چیست 
کردند؟  شما  از  حمایتی  هیچ  آیا  و 
ما  از مشکالت  یکی  »اتفاقاً  می گوید 
غالمرضا  است.  استاندار  آقای  همین 
اول  روز  خوزستان  استاندار  شریعتی 
که به این ِسمت رسید خودش گفت 
که نیروی دولت است و نیروی وزارت 
را پیگیر  کشور و خواسته های دولت 
خواهد شد. آقای شریعتی بجای اینکه 
پیگیر مطالبات کارگران باشد در واقع 
گوش به فرمان دولت است. این دولت 
کند.  کاری  ما  برای  نمی خواهد  هم 
آقای شریعتی هم می خواهد فردا که 
از استان خوزستان رفت، استاندار یک 
استان دیگر شود و یا معاون وزیر شود 
برای همین به خواسته های ما توجه 

نمی کند و اصال برایش مهم نیست.«
این فعال صنفی در پاسخ به اینکه 

این مافیا شامل چه کسانی است و چه 
کسانی از توقف خط تولید گروه ملی 
فوالد خوزستان نفع می برند و چطور 
این افراد در هیئت دولت نفوذ دارند، 
چند  »از  می گوید  لندن  کیهان  به 
سال پیش ۳ کارخانه تولید میلگرد در 
استان خوزستان، در خرمشهر، دزفول 
و جاده مسیر اهواز- ماهشهر تأسیس 
شده که تولیدات میلگرد و لوله گروه 
ملی دو برابر باالتر از کیفیت محصوالت 
این  مالکان  است.  کارخانه  چند  این 
با  و  برخوردارند  رانت  از  کارخانه ها 
نعمت زاده،  جمله  از  دولتی  آقایان 
زنگنه و جهانگیری نسبت فامیلی هم 
دارند. اینها همان مافیایی هستند که 
مقابل گروه ملی فوالد خوزستان قرار 
گرفته اند و سفره چند هزار کارگر و 
در  کرده اند.  خالی  را  خانواده هایشان 
یک کالم، می خواهند گروه ملی خط 
تولیدش متوقف باشد تا اینها محصوالت 
خود را که توان رقابت با تولیدات گروه 
ملی را ندارد راحت در بازارهای داخل 
ببرند.  و خارج بفروشند و سودش را 
اینقدر در این تصمیم مّصر هستند که 
حاضرند چند ماه یک بار حقوق یک ماه 
و مزایای کارگران گروه ملی فوالد را 
بدهند اما خط تولید ما خوابیده باشد تا 
اینها به تولید و سودآوری خود مشغول 
باشند. بانک ملی هم بدش نمی آید؛ 
چون هزینه نمی کند و در نهایت هم 
مالک گروه ملی است و دوباره می تواند 
دست به دستش بکند؛ مثل کاری که 
با عبدالرضا موسوی کردند. این وسط 
خانواده هایشان  و  بیچاره  کارگران 

هستند که دارند جان می دهند.«
او درباره اقدامات این گروه مافیایی 
اهواز  فوالد  صنایع  »مثالً  می افزاید: 
شمش  اینها  می کند؛  تولید  شمش 
صنایع فوالد را می خرند تا گروه ملی 
روبرو  مشکل  با  شمش  تأمین  برای 
شود. دردمان را به چه کسی بگوییم که 
کارخانه ای در همین نزدیکی مواد خام 
ما را تولید می کند اما به ما نمی فروشد! 
یا مثالً اینها جلوی تولید میلگردی که 
ما با کیفیت باالتر اما قیمت کمتر را به 
بازار ارائه می کنیم را گرفته اند تا بتوانند 
عراق  بفروشند.  را  خودشان  میلگرد 
میلگرد  همیشگی  مشتریان  از  یکی 
ایران است و سال ها میلگردهای تولید 
ما را می خرید اما اینها تالش کردند 
بازار عراق را به دست خودشان بگیرند. 

جالبه که بارها عراق به صورت شفاهی 
و کتبی اعالم کرده میلگردهای تولید 
گروه ملی صنعتی فوالد را می خواهد 
چون کیفیتی برتر از دیگر میلگردهای 

تولیدی در ایران را دارد.«
بر اساس توضیحات این فعال صنفی 
و اطالعاتی که یکی از منابع خبری در 
اهواز در اختیار کیهان لندن قرار داده 
است، مهدی جهانگیری برادر اسحاق 
جهانگیری در کنار همه شرکت هایی 
فوالد  صنایع  زمینه  در  که  دارد  قرار 
پسر  می شود  گفته  و  هستند  فعال 
در  هم  جهانگیری  اسحاق  بزرگ 
شرکتی که در زمینه تولید و صادرات 
دارد مشغول  فعالیت  فوالد  واردات  و 

است.
اکبر ترکان یکی از نزدیکان حسن 
مدیره  هیئت  اعضای  از  هم  روحانی 
تأمین  سرمایه گذاری  )شرکت  شستا 
این  از  یکی  در  و  است  اجتماعی( 
شده  تأسیس  فوالد  کارخانه های 
در  این  است.  ذینفع  خوزستان  در 
حالیست که یکی از دیگر از مدیران 
شستا احمد فیاض بخش با عروس علی 

الریجانی نسبت فامیلی دارد.
خانواده های  از  یکی  پای  رد  اما 
در  سودجویی شان  تور  که  رانتخوار 
بسیاری از حوزه های اقتصادی کشور 
گسترده شده نیز در این پرونده دیده 
دختر  نعمت زاده!  خانواده  می شود: 
در  نیز  نعمت زاده  محمدرضا  بزرگ 
زمینه صادرات قراضه )از مواد مورد نیاز 
برای تأمین شمش( فعالیت دارد آنهم 
در حالی که فروش قراضه به خارج از 
کشور درآمد ارزی دارد اما فروشش به 

گروه ملی فوالد درآمد ریالی دارد.
نهاوندیان،  محسن  دیگر  سوی  از 
پسرمحمد نهاوندیان معاون اقتصادی 
مدیره  هیئت   عضو  روحانی  حسن 
شرکت »آرین فوالد غرب« است که 
با 1۲ کشور مشغول صادرات و واردات 
در  شرکت  این  مرکزی  دفتر  است. 
داللی  کار  به  که  است  مالزی  کشور 
این  می پردازد.  فوالدی  محصوالت 
شرکت محصوالتی مانند ورق های گرم 
و سرد، میلگرد و قطعات فوالدی را به 
ایران وارد کرده و سود بزرگی به جیب 
می زند در نتیجه تمایلی به تولید این 
محصوالت با کیفیت باال در ایران ندارد 
تا برای محصوالت وارداتی اش رقیبی 

وجود نداشته باشد.
محسن نهاوندیان همچنین از طریق 
کارخانه های  محصوالت  شرکتش 
فوالِد خودی ها را در استان خوزستان 
و دیگر نقاط ایران به خارج از کشور 
داللی  به  همچنین  و  می کند  صادر 
که  ا ست  مشغول  برای خودی هایی 
در بازار فوالد مشغول تولید و خرید و 
فروش هستند..این افراد که هر کدام 
دولت  هیئت  در  بزرگ  پارتی  یک 
دارند زنجیره مافیای فوالد در ایران را 
تشکیل می دهند که سود مشترک شان 
در خاموش بودن خطوط تولید گروه 

ملی فوالد ایران است.
شواهد  و  کارگری  فعاالن  سخنان 
عینی نشان می دهد که چگونه برای 
پر کردن جیب چند آقازاده، سرنوشت 
هزاران تن از جامعه کارگری کشور را 
با ابهام و بی ثباتی روبرو شده و کارد به 

استخوان شان رسیده است.
دردناکترین  کارگران  این  برای 
اینجاست که می گویند  بخش ماجرا 
ایجاد  موانع  پرده  پشت  به  وقتی  از 
پی  فوالد  ملی  گروه  راه  سر  بر  شده 
در  اهواز  نمایندگان  به سوی  برده اند 
و  استاندار  و  اسالمی  مجلس شورای 
دیگر مقامات استان دست یاری دراز 
کرده اند تا شاید آنها در برابر این ظلم 
مضاعف علیه گروه ملی فوالد در کنار 
کارگران باشند اما به نظر می رسد یا 
این مقامات استانی برای رویارویی با 
ندارند  زوری  دولت  اقتصادی  مافیای 
یا اینکه گسترش فساد اقتصادی چنان 
بی تفاوتی در سطوح مختلف حکومت 
تدریجی  مرگ  که  است  کرده  ایجاد 
صنعتی  واحدهای  بزرگترین  از  یکی 

کشور برایشان هیچ اهمیتی ندارد.

 گزارش اختصاصی کیهان لندن از پشت پرده مشکالت گروه ملی صنعتی فوالد:
مافیایی که به هیئت دولت می رسد!
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