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مصادره اموال ایران، نتیجه ی توهم 
و تروریسم جمهوری اسالمی

مخالفان نظام در جستجوی 
حمایت بین المللی

جای خالی ایران در گروه2۰
کشورهای  خاورمیانه،  از  و  آفریقا،  قاره  از  جنوبی   آفریقای  کشور 

عربستان سعودی و ترکیه جزو »گروه 2۰« هستند. 
گروه  2۰ که در سال 1999 و تقریبا یک دهه پس از فروپاشی بلوک 
شرق شکل گرفت، متشکل از بیست قدرت اقتصادی مطرح جهان است 

که در مجموع بیش از 8۰ درصد فعالیت اقتصادی دنیا را می گردانند.
اقتصاد  در  خود  سهم  و  داخلی  ناخالص  تولید  رده بندی  در  ایران 
جهانی، ۵ رده از آفریقای جنوبی، 32 رده از ترکیه و 6۰ رده از عربستان 
سعودی پایین تر است )صندوق بین المللی پول 2۰1۵(. این در حالیست 
که ایران از نظر منابع انرژی و ذخایر زیرزمینی، جمعیت فعال و نیروی 

کار و بازار مصرف از هر سه کشور نام برده توانمندتر است. 
آنچه ایران را در رده بندی اقتصادی پایین تر از کشورهایی قرار داده 
که امکاناتی کمتر از آن دارند، بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. سیاست 
است که راه تغییر و تحوالت اقتصادی را چنان مسدود کرده که هیچ 
سرمایه ای به کشور وارد نمی شود که هیچ، سرمایه ی داخلی نیز به هر 
دری می زند تا خارج شود. این »سرمایه« که به دنبال فرار است تنها 
»پول« نیست! نیروی کار و ابتکار نیز هست که به دلیل شرایط موجود، 

زندگی و فعالیت را در کشورهای دیگر ترجیح می دهد.
عرصه ی  در  جهانی  انزوای  می بایست  اقتصادی،  انزوای  این  به 
سیاست های  از  ناشی  نیز  آن  که  افزود  نیز  را  خارجی  سیاست 
داخلی  است. حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی، پشتیبانی 
و  مستقیم  مداخله  شکل  به  مذهبی  درگیری های  و  فرقه گرایی  از 
تنگنای حیاتی  را در  و غیرنظامی کشور  نظامی  از  اعم  غیرمستقیم 

قرار داده است.
فرهنگ،  و  تاریخ  زیست،  محیط  داخلی،  بازار  و  تولید  اقتصاد،  اگر 
مناسبات اجتماعی و انسانی، و در یک کالم، همه چیز در ایران، راه  
سیاست هایی  نتیجه ی  جز  چیزی  گرفته،  پیش  در  انحطاط  و  سقوط 
نیست که راه تنفس را بر فعالیت های یک جامعه ی جوان و پویا بسته 

است.
هدف  با  سعودی،  عربستان  و  ترکیه  کشور  دو  شرایطی،  چنین  در 
اقتدار اقتصادی، در حالی در نشست های جی2۰ شرکت می کنند که 
حکومت ایران در توهم اقتدار منطقه ای، مال و جان ملت و دار و ندار 

مملکت را در عراق و سوریه و یمن و لبنان به باد می دهد. 
ایران با منابعی که در اختیار دارد، می توانست بیست و یکمین کشور 
این گروه اقتصادی باشد اما بلندپروازی  و سلطه جویی رژیم اسالمی مانع 
آن است که سرمایه ی کشور برای رشد و رفاه اقتصادی و افزایش تولید 
و درآمد سرانه هزینه شود تا از این راه جایگاهی شایسته و مفید در  

  منطقه و جهان بیابد.

در این شماره می خوانید:

=آنچه سران جمهوری اسالمی در مورد ماهیت خود و جایگاهی که در صحنه بین الملل 
دارند می گویند با ارزیابی و برخوردی که از سوی دیگر کشور ها با آنها وجود دارد، تضادی 

عمیق را نشان می دهد.  

 در صفحه 2

جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  ورود 
نیروهای  کاخ سفید،  به  آمریکا  جدید 
دیگر  بار  را  اسالمی  مخالف جمهوری 
به تکاپو انداخت. پس از دوران ۸ ساله 
اوباما،  ریاست جمهوری باراک حسین 
حدس زده می شود سیاست کاخ سفید در 
قبال جمهوری اسالمی ایران دچار تحول 

خواهد شد.اگرچه تا کنون هیچ گونه تغییر 
عملی در سیاست های آمریکا در قبال 
جمهوری اسالمی ایران دیده نشده است، 
ولی برخی اظهارات تیم جدیدی که پس 
از انتخاب دونالد ترامپ بر سر کار آمده 
است، می تواند آغازگر فصل جدیدی در 

روابط دو کشور باشد. 
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 در صفحات 1۰ و 11 

تازه ترین رده بندی فوتبال جهان
 ایران اول آسیا 23 جهان

**** 
مدال نقره مسابقات جهانی برای

 کیمیا علیزاده
**** 

مسابقات ویمبلدون 2۰1۷؛
 حریفان فدرر و جاکوویچ بازی را 

نیمه کاره رها کردند
**** 

مسابقات مقدماتی جام جهانی چوگان 
در قصر فیروزه

**** 
مارادونا: به پوتین و کاسترو ارادت 

دارم به ترامپ نه! 
****

همسرکشی سرگرمی جدید زن و 
شوهرها در ایران

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
 www.kayhan.london
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ایرانی  میلیون ها  مهاجرت 
در راه است

صفحه 3
برای  رژیم:  تغییر  =درباره 
گذار از یک استبداد مذهبی به 
حمایت بین المللی احتیاج داریم

صفحه 4
به  را  داوود  ستاره  =ایران 
عنوان هدف تمرین در آزمایش 

موشکی استفاده می کند
صفحه 5

=تک مضراب  !-  آوازه
صفحه 6

=جریان های سیاسِی لبنان
صفحه 7

به  سفر  =یادداشت های 
با  کوه   در  شبی   : کردستان 

پیشمرگه ها

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
نشیب  و  فراز  قرن  =دو 
مطبوعات در ایران )26(- احمد 

احرار
 - ایران   تاریخ  زرین  =برگ 

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=بزرگ علوی:تصویر »هدایت« 
در آئینۀ حقیقت )1(

صفحه 15
=رضا پهلوی، مجاهدین خلق 
و دو اتفاق مرتبط با آینده ایران



حکم دادگاه اونتاریو
ه  دگا دا گذشت،  که  هفته ای  در 
با  کانادا  در  اونتاریو  ایالت  استیناف 
میلیارد   ۱.۷ مصادره  حکمی  صدور 
دالر اموال ایران در این کشور را به 
آمریکایِی  شهروندان  از  عده ای  نفع 
قربانی تروریسم مورد تایید قرار داد. 
در متن این حکم آمده است: »جامعه 
با  تروریستی مرتبط  متمدن حمالت 
شکایت شاکیان آمریکایی را با انزجار 
تلقی می کند و اینکه یک دولت خارجی 
دخیل  فجایعی  چنین  از  حمایت  در 
باشد را اقدامی تکان دهنده می داند.« 

اتهامی صادر شده  این حکم در پی 
جمهوری  آن  اساس  بر  که  است 
عملیات های  مجموعه  ز  ا اسالمی 
و  حماس  گروه  دو  که  تروریستی 
سال های  فاصله  در  لبنان  حزب اهلل 
۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ انجام داده  و باعث 
کشته شدن شهروندان آمریکایی شده 
حمایت کرده است. صدور این حکم 
مصادره  با  که  است  دلیل  این  به 
بازماندگان و آسیب  به  ایران،  اموال 
تروریستی  حوادث  ین  ا دیدگان 

غرامت پرداخت شود. 
این قربانیان و بازماندگان پیشتر در 
کرده  طرح  را  شکایت شان  آمریکا 
بودند و در دادگاه آمریکا نیز ایران به 
پرداخت همین مبلغ غرامت محکوم 
ایران  از آنجا که دارایی های  اما  شد 
در آمریکا کفاف پرداخت این غرامت 
را نمی داد، شاکیان شکایت شان را در 

کانادا نیز مطرح کردند. 

اتهامات تروریستی
نیروی  مقر  در  انتحاری  بمب گذاری 
در  بیروت  در  آمریکا  ارتش  دریایی 
سال ۱۹۸۳ به دست حزب اهلل لبنان، 
در  آمریکا  سفارت  در  بمب گذاری 
بیروت در سال ۱۹۸۴، آدم ربایی های 
و  شهروندان  که  لبنان  حزب اهلل 
را شامل می شد،  آمریکایی  نظامیان 
ی  ها ر کشو ر  د ری  ا بمب گذ سه 
اسرائیل، عربستان سعودی و آرژانتین 
در  بمب گذاری   ،۱۹۹۰ دهه  در 
سال  در  اورشلیم  عبری  دانشگاه 
جمله  ز  ا حماس  توسط   ۲۰۰۲
که  هستند  تروریستی  عملیات های 
این دادگاه می گوید توسط گروه های 
جمهوری  سوی  از  حمایت شونده 

اسالمی صورت گرفته است. 
هر چند وکالی رژیم ایران در دادگاه 
کانادا تالش کردند با استناد به اصل 
حقوق  در  دولت ها  قضایی  مصونیت 
دادگاه های  کنند  تاکید  بین الملل 
سایر  کردن  محکوم  صالحیت   ملی 
این  قضات  اما  ندارند  را  دولت ها 
دادگاه استفاده از ابزار مسالمت آمیز 
را  تروریسم  با  مقابله  برای  قانونی 
پرداخت  و  ندانسته  اشکال  محل 
غرامت به قربانیان را اقدامی شایسته 
و معقول در واکنش به حمایت دولتی 
از تروریسم دانستند که با ارزش های 

حقوقی کانادا نیز همخوانی دارد. 
رسانه های  اینکه  با  حال  همین  در 
تالش  سالمی  ا جمهوری  می  حا
کردند این مصادره اموال را غیرقانونی 
قلمداد کنند قضات کانادایی توضیح 
شامل  ایران  اموال  مصادره  دادند 
سفارت جمهوری اسالمی و اقامتگاه 
اما  نمی شود  کانادا  در  ایران  سفیر 
همه اموال دیگر ایران در کانادا قابل 

مصادره است. 

اموال بربادرفته
بانکی  حساب های  موجودی  از  غیر 
کانادا،  در  ایران  نقدی  غیر  اموال  و 
احتمال مصادره آثار هنری و باستانی 
ایران که در کشور کانادا وجود دارد 
دیوان  که  چرا  است  توجه  قابل  نیز 
در  و  گذشته  هفته  آمریکا  عالی 
۲۷ژوئن موافقت کرد تا به درخواست 
برای  تروریستی  حوادث  قربانیان 
در  که  یران  ا باستانی  آثار  ضبط 
موزه ای در شیکاگو نگهداری می شود، 
چند  شامل  آثار  این  کند.  رسیدگی 
اثر تاریخی و کتیبه باستانی هستند 

عالی  دیوان  موافقت  به  توجه  با  و 
خواست  این  بررسی  برای  آمریکا 
بحث  می شود  پیش بینی  قربانیان 
ضبط و فروش آثار هنری و تاریخی 
قربانیان  نفع  به   ، کانادا در  ایران 
حوادث تروریستی، نیز مورد بررسی 

قرار گیرد. 
قانون  به  استناد  با  پیشتر هم  کانادا 
تروریسم«  قربانیان  برای  »عدالت 
ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان 
از  که  بود  کرده  محکوم  تروریسم 
جمله دادگاهی در اونتاریو در فوریه 
 ۳۰۰ پرداخت  به  را  ایران   ۲۰۱۷
هزار دالر غرامت به قربانیان عملیات 

ترویستی محکوم کرد. 
 ۲۰ کانادا  خارجه  وزارت  همچنین 
از  بعد  که  کرد  اعالم   ۲۰۱۷ ژوئن 
حامی  »دولت های  فهرست  بازبینی 
نام  است  گرفته  تصمیم  تروریسم« 
ایران را در این فهرست حفظ کند. 

اموال  مصادره  قصه  است  گفتنی 
روز پیش  دارد. چند  دراز  ایران سر 
از صدور حکم مصادره اموال ایران در 
رای  نیز  آمریکا  در  دادگاهی  کانادا، 
به مصادره اموال و دارایی های بنیاد 
داد؛  پیشین(  پهلوی  )بنیاد  علوی 
آمریکایی  دادستان های  که  بنیادی 
مدعی هستند برای جمهوری اسالمی 
بنیاد  وکالی  اما  می کند  پول شویی 
علوی می گویند این بنیاد مستقل از 
دولت ایران است و پول خود را صرف 
آموزش و بهداشت و آموزش عالی و 
و  فارسی  فرهنگ  ترویج  همچنین 
می کند.  ادیان  مطالعات  از  حمایت 
در  کانادا،  در  رای صادر شده  مانند 
این  هدف  هم  آمریکا  دادگاه  رای 
بوده که اموال این بنیاد به خسارت 
تروریستی حمایت  اقدامات  دیدگان 

شده از سوی ایران پرداخت شود. 
در  هی  دگا ا د نیز  گذشته  ل  سا
از  دالر  میلیارد   ۶.۱ لوکزامبورگ 
تا  کرد  توقیف  را  ایران  دارایی های 
به عنوان غرامت به قربانیان حمالت 

تروریستی پرداخت شود. 
وزیر  طیب نیا،  علی  اما  تهران  در 

اقتصاد دولت روحانی، مصادره اموال 
ایران از سوی دادگاه های کشورهای 
قربانیان  به  غرامت  ازای  در  غربی 
و  بی شرمانه«  »دزدی  را  تروریسم 
»دستبرد به اموال ایران« عنوان کرده 
است. او اما به عملکرد چهار دهه ای 
جمهوری اسالمی و عواملی که باعث 
شکل گیری شکایت علیه ایران در این 

دادگاه ها شده اشاره نمی کند.
ابطحی، عضو کمیسیون  محمدجواد 
نیز  مجلس،  تحقیقات  و  آموزش 
در  یران  ا اموال  مصادره  از  پس 
اموال  »مصادره  گفت:  لوکزامبورگ 
و  است  برجام  آشکار  نقض  ایران 
از  ایران در یکی  چون توقیف اموال 
شکل  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
گرفته، این اتحادیه و شخص فدریکا 
اقدام  این  به  نسبت  باید  موگرینی 
پاسخ  لمللی  بین ا نین  قوا با  یر  مغا

دهد.« 
نماینده  این  گفته  از  که  همانطور 
نیز مشخص است جمهوری  مجلس 
اسالمی، به ویژه دولت یازدهم، گمان 
می کرد با امضای توافق هسته ای همه 

مشکالت ایران حل و جایگاه و مقام 
ایران  به  بین الملل  ویژه ای در حوزه 

ارزانی خواهد شد. 
مصادره  رای  درباره  خاص  طور  به 
لوکزامبورگ،  توسط  ایران  اموال 
مذاکرات  در  ایران  مقابل  طرف های 
هسته ای، واکنشی نشان ندادند و اگر 
هم واکنشی نشان می دادند اثری در 

رای دادگاه نمی داشت.
رهبر و دولت انقالبی

حسن روحانی که خود و دولتمردانش 
را مفتخر به دانستن راه »تعامل« با 
دنیا و اهل مذاکره می داند، تالش کرد 
برجام را به ابزاری برای کسب پایگاه 
اجتماعی در ایران تبدیل کند. اکنون 
بر زمین  برجام  که تشت بی حاصلی 
افتاده، هم او تالش دارد در مواضعی 
دو پهلو افکار عمومی حامی خود را 
جریان های  حال  عین  در  و  راضی 
با  مخالف دولت در بدنه حکومت را 
وعده های سر خرمن ساکت نگه دارد. 
روحانی همزمان با روزهایی که اموال 
حال  در  کانادا  و  آمریکا  در  ایران 
مصادره بود، در همایش سراسری قوه 
قضاییه با تاکید بر انقالبی بودن خود 
معنی  این  به  بودن  »انقالبی  گفت: 
است که آمریکا را منزوی کنیم و با 
بیانی با دنیا حرف بزنیم تا آنها سخن 

ما را درک کنند و قبول کنند.« 
نکرده  روحانی مشخص  البته حسن 
او  دنیا سخن  بود  قرار  بیانی که  آن 
را درک و قبول کند دقیقا چیست و 
دستاوردش برای ایران و مردم کشور 

قرار است چه باشد؟
این در حالیست که روحانی همچنین 
چند هفته پیش از این سخنان و در 
نخستین نطق خود پس اعالم نتایج 
گسترش  دنبال  به  گفت  انتخابات، 

روابط مسالمت آمیز با دنیاست. 
هلل  یت ا آ هم  م  نظا ن سوی  آ ر  د
اسالمی  رهبرجمهوری  خامنه ای، 
تریبون های  پشت  مدام  اخیرا  که 
رسمی کشور ظاهر می شود تا مواضع 
با  مرزبندی هایش  و  بلند تر  را  خود 
به  کند،  مطرح  شفاف تر  را  روحانی 

باید  »دشمن  می گوید:  سپاهیان 
سیلی بخورد«، دشمنی که از دید او 

پرچمداری اش با آمریکا است. 
در حالی که رهبر جمهوری اسالمی 
و  از »دشمن« سخن می گوید  مدام 
تا  اسالمی  انقالب  صدور  دنبال  به 
آمریکاست، و حسن روحانی به عنوان 
رئیس دولت با سخنانی متناقض به 
دنبال توجیه عملکرد خود میان مردم 
حکومتی  درون  سیاسی  رقبای  و 
علیه  را  خود  کار  دارد  دنیا  است، 

جمهوری اسالمی پیش می برد. 
اموال ایران که در واقع نه متعلق به 
جمهوری اسالمی که متعلق به ملت 
و  ناکارآمدی ها  دلیل  به  است  ایران 
اسالمی  جمهوری  کاری های  ندانم 
در گوشه و کنار دنیا ضبط می شود 
سخن  حال  در  یران  ا مقامات  و 
پراکنی های متناقض و خط و نشان 
کشیدن علیه جهان هستند؛ سخنان 
از توهم  و تهدیدهایی که هم ناشی 
صورت  فرافکنی  برای  هم  و  است 

می گیرد.
روشنک آسترکی
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مصادره اموال ایران، نتیجه ی توهم 
و تروریسم جمهوری اسالمی

مخالفان نظام در جستجوی حمایت 
بین المللی

=آنچه سران جمهوری اسالمی در مورد ماهیت خود و جایگاهی که در صحنه بین الملل 
دارند می گویند با ارزیابی و برخوردی که از سوی دیگر کشور ها با آنها وجود دارد، تضادی 

عمیق را نشان می دهد. 

جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  ورود 
جدید آمریکا به کاخ سفید، نیروهای 
مخالف جمهوری اسالمی را بار دیگر 
به تکاپو انداخت. پس از دوران ۸ ساله 
ریاست جمهوری باراک حسین اوباما، 
حدس زده می شود سیاست کاخ سفید 
در قبال جمهوری اسالمی ایران دچار 

تحول خواهد شد.
اگرچه تا کنون هیچ گونه تغییر عملی در 
سیاست های آمریکا در قبال جمهوری 
ولی  است،  نشده  دیده  ایران  اسالمی 
برخی اظهارات تیم جدیدی که پس 
از انتخاب دونالد ترامپ بر سر کار آمده 
آغازگر فصل جدیدی  است، می تواند 
از  بسیاری  باشد.  روابط دو کشور  در 
مشاوران و همکاران رئیس جمهوری 
ماتیس،  جیمز  چون  آمریکا،  جدید 
ژنرال بازنشسته ای که عهده دار وزات 
دفاع است، از سال ها پیش از جمهوری 
اسالمی به عنوان خطری جدی برای 

امنیت آمریکا نام می برند.

»آیت اهلل مایک« به جنگ جمهوری 
اسالمی می رود

مدت ها بود در سیا، سازمان اطالعاتی 
آمریکا، بخش ایران دارای مدیری ویژه 
نبود. در هفته های گذشته، مایکل ده 
آندرئا که با نام های »شوالیه سیاه« و 
»آیت اهلل مایک« شهرت دارد، از سوی 
رئیس جمهوری به عنوان مدیر عملیات 
در ایران این سازمان برگزیده شد. نام 
مایکل ده آندرئا که سال ها پیش دین 
رهبری  با  است،  پذیرفته  را  اسالم 
عملیاتی که منجر به دستگیری اسامه 
سر  بر  شد  القاعده،  رهبر  الدن،  بن 

زبان ها افتاد.
منابع دیپلماتیک آمریکایی به کیهان 
لندن می گویند: »هنوز نقشه راه کاخ 
سفید در رابطه با مقابله با سیاست های 
ایران  اسالمی  جمهوری  ماجراجویانه 
آماده نشده است. همین  در منطقه« 
است،  مسلم  »آنچه  می افزایند:  منابع 
سیاست دولت جدید کامال در مقایسه 
با دوران ریاست جمهوری باراک اوباما 
متفاوت خواهد بود«. بدون شک نقشی 
که جمهوری اسالمی ایران در سال های 
اخیر در منطقه ایفا کرده است، دلیل 
اصلی نگرانی کاخ سفید است. گسترش 
حضور ایران در سوریه و عراق، حمایت 
ایران از حوثی ها در یمن و از شیعیان 

حزب اهلل  تجهیز  بحرین،  در  افراطی 
و  پیشرفته،  موشک های  به  لبنان  
استقرار بخشی از نیروهای تحت حمایت 
جمهوری اسالمی در بلندی های جوالن 
اقداماتی  از جمله  اسرائیل،  با  مرز  در 
هستند که نگرانی آمریکا و متحدین اش 

در منطقه را برانگیخته اند.

پایان سیاست مماشات
نتیجه  این  به  آمریکا  جدید  دولت 
با  رسیده است که سیاست مماشات 
سال های  در  که  اسالمی  جمهوری 
وزیر  و  اوباما  باراک  توسط  گذشته 
گرفته  پیش  کری،  جان  خارجه اش، 
شده بود، نه تنها نتوانست سیاست های 
ماجراجویانه تهران در منطقه را مهار 
داد  فرصت  کشور  این  به  بلکه  کند، 
که موقعیت خود را تثبیت و نفوذش 
افزایش  همسایه  کشور های  در  را 
تیلرسون،  اخیر رکس  اظهارات  دهد. 
ترامپ،  دونالد  دولت  خارجه  وزیر 
جابجایی  از  آمریکا  حمایت  بر  مبنی 
مسالمت آمیز قدرت در ایران را باید در 

این راستا مورد بررسی قرار داد.

از  مشابه  گفته های  و  اظهارات  این 
سوی دیگر مقامات و سیاست مداران 
نماینده  هلی،  نیکی  چون  واشنگتن 
آمریکا در سازمان ملل متحد و برخی 
تام  چون  جمهوری خواه  سناتور های 
کاتن و یا جان مک کین، فرصت های 
جدیدی را نیروهای مخالف جمهوری 
اسالمی به وجود آوردند. این نیروها، 
هفته های  در  مختلف،  سطوح  در 
گذشته فعالیت های خود را نه تنها در 
آمریکا بلکه در دیگر کشور های غربی 
و حتی برخی از کشور های منطقه نیز 

به صورت چشمگیری افزایش دادند.
این حرکت جدید با نوشتن نامه هایی 
جمهوری  رئیس   آن  مخاطب  که 
گروهی  شد.  آغاز  بود،  آمریکا  جدید 
میان  در  که  آمریکایی ها،  ایرانی-  از 
و  سرشناس  شخصیت های  نام  آنها 
هنرمندانی چون آرش سبحانی نیز به 
چشم می خورد، با نوشتن نامه ای خطاب 
در  واکنش هایی  که  ترامپ،  دونالد  به 
داخل و خارج ایران نیز به همراه داشت، 
خواستار تغییر سیاست واشنگتن شدند. 
شاهزداه رضا پهلوی نیز در نامه دیگری 
دونالد ترامپ را مخاطب قرار داد و از او 
تقاضای حمایت از تالش های مردم ایران 
برای عبور از جمهوری اسالمی را کرد.

تشدید فعالیت های مخالفان نظام
در روز های گذشته ۱۱۱ نفر از فعالین 
سیاسی، مدنی و حقوق بشری ایرانی 
در نامه ای حمایت خود از وزیر خارجه 
لزوم  بر  مبنی  او  اظهارات  و  آمریکا 
انتقال قدرت در جمهوری اسالمی اعالم 
کردند. این فعالیت ها ولی به نامه نگاری 
به مقامات آمریکایی خالصه نمی شود. 
مختلفی  گروه های  مورد  چندین  در 
اسالمی،  جمهوری  نظام  مخالفان  از 
نیز  نشست هایی  آمریکا  کنگره  در 
برگزار کردند، که در آنها قانون گذاران 
این  نیز حضور داشتند. در  آمریکایی 
ایران  نشست ها، تنها وضعیت کنونی 
قرار  بحث  و  بررسی  مورد  منطقه  و 
نگرفتند. برگزارکنندگان این نشست ها، 
حمایت آمریکا از تالش های مردم ایران 
برای عبور از جمهوری اسالمی را نیز 

خواستار شدند.
با  خود  دیدارهای  نیز  پهلوی  رضا 
شخصیت های آمریکایی را افزایش داده 
و در محل کنگره با برخی از قانون گذاران 

هر دو حزب، جمهوری خواه و دمکرات، 
چون استیو کینگ، برد شرمن و جان 
است.  داشته  مالقات هایی   ، مک کین 
رضا پهلوی در اشاره به این مالقات ها 
می گوید: »این تماس ها کلیدی هستند 
کنون  تا  دیکتاتوری  نظام  هیچ  زیرا 
بدون حمایت های بین المللی برچیده 
ماهیت  به  اشاره  در  او  است«.  نشده 
»جامعه  می افزاید:  حمایت ها  این 
معنوی،  با کمک  بین المللی می تواند 
مالی، سیاسی، استراتژیکی، اطالعاتی و 
تبلیغاتی به مبارزات مردم یاری رساند«.

نظام  مخالف  گروه های  از  دیگر  یکی 
فعالیت های  که  اسالمی  جمهوری 
سازمان  است،  داده  را گسترش  خود 
مریم  دیدار  است.  خلق  مجاهدین 
جان  با  سازمان،  این  رهبر  رجوی، 
مک کین در پایتخت آلبانی، کشوری 
خلق  مجاهدین  هواداران  و  اعضا  که 
از عراق در آن مستقر  از خروج  پس 
فعالیت هاست.  این  جمله  از  شدند، 
در  که  سازمان  این  ساالنه  نشست 
امسال  برگزار می شود،  پاریس  حومه 
از هر نظر باشکوه تر از سال های پیش 

سیاسی  شخصیت های  شد.  برگزار 
عرب و آمریکایی، در کنار قانو ن گذاران 
اروپایی در این نشست حضور داشتند.

به  می توان  جمله شرکت کنندگان  از 
در  آمریکا  سابق  سفیر  بولتون،  جان 
سازمان ملل متحد، و رودولف جولیانی، 
سناتور و شهردار سابق نیویورک اشاره 
ترکی  سعودی،  شاهزاده  کرد. حضور 
سال  دومین  برای  آل سعود،  الفیصل 
خلق،  مجاهدین  سازمان  نشست  در 
نمی تواند  که  است  امری  بدون شک 
نادیده گرفته شود. در نشست امسال 
این سازمان، نخست وزیر سابق الجزایر، 
سید احمد غزالی، نیز حضور داشت. 
شخصیت های  از  یکی  غزالی  احمد 
مطرح جهان عرب در سطح بین المللی 

است.

مخالفت ها در اروپا
آمریکا  به  دیدار ها  و  تماس ها  این 
مخالفان  فعالیت های  نمی شود.  ختم 
در  نیز  اروپایی  کشور های  در  نظام 
ماه های گذشته افزایش قابل توجهی 
داشته است. از جمله نتایج محسوس 
بیانیه ۲۶۵  به  می توان  تماس ها  این 
قانون گذار پارلمان اروپا اشاره کرد. در 
این بیانیه، برخالف بیانیه های مشابه 
قبلی، تنها به نقض حقوق بشر و شمار 
اسالمی  جمهوری  در  اعدام ها  باالی 
در  نمی شود.  اعتراض  و  اشاره  ایران 
سپاه  تحریم  خواست  بیانیه،  این 
پاسداران از سوی نهاد های اروپایی نیز 
انتشار  با  همزمان  است.  شده  مطرح 
فهرست  اروپا  اتحادیه  بیانیه،  این 
تحریم شخصیت های حقوقی و حقیقی 
جمهوری اسالمی را به روز و تمدید 
کرد. در فهرست به روز شده اتحادیه 
و  حقیقی  شخصیت   ۲۱۳ نام  اروپا، 
گنجانده  اسالمی  جمهوری  حقوقی 

شده است.
داشت  تالش  که  کانادا  لیبرال  دولت 
مجددا با جمهوری اسالمی ایران روابط 
دیپلماتیک برقرار کند، از این تصمیم 
نظام  مخالفان  که  دیدارهایی  پی  در 
داشتند،  پارلمان  در  حاضر  احزاب  با 
کانادا  خارجه  وزارت  کرد.  صرف نظر 
در  همچنان  ایران  نام  که  کرد  اعالم 
تروریسم  حامی  کشورهای  فهرست 
مساله  بنابراین  و  ماند  خواهد  باقی 
با  دیپلماتیک  روابط  مجدد  برقراری 

این کشور در حال حاضر منتفی است. 
ایران و سوریه تنها دو کشوری هستند 

که نام آنها در این فهرست قرار دارد.
مخالف  شخصیت های  از  بسیاری 
در  تغییر  اسالمی،  جمهوری  نظام 
سیاست های آمریکا در قبال جمهوری 
اسالمی را فرصتی بسیار مثبت ارزیابی 
بر  شک  بدون  که  فرصتی  می کنند. 
نظام هم  داخل  در  معادالت سیاسی 
معتقدند  برخی  داشت.  تاثیرخواهد 
بر  بین المللی  فشار های  تشدید  که 
اختالفات  اسالمی می تواند  جمهوری 
جناحی را افزایش دهد و به تنش های 
جدیدی دامن بزند. برخی دیگر، نظری 
فشار  هرگونه  و  دارند  متفاوت  کامال 
خارجی را حرکتی در جهت تضعیف 
و  تندرو  جناح  تقویت  و  میانه روها 

نظامی می بینند.
آنچه مسلم است، تغییر جهت وزش 
باد در کاخ سفید، همه را به حرکت 
درآورده است، از مخالف و منتقد نظام 
تا جناح هایی که خود را مدیون و مدافع  

جمهوری اسالمی می دانند.
احمدرأفت
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دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

در  قطر  خارجه  =وزیر 
چتم  بریتانیایی  اندیشکده 
 13 فهرست  رد  بر  هاوس 
موردی کشورهای عربی برای 
پایان تحریم این امیر نشین 

تاکید کرد.
=شیخ محمد بن عبدالرحمن 
آل ثانی، معتقد است خواست 
تلویزیونی  شبکه  تعطیلی 
به خاطر محبوبیت  الجزیره 
عربی  در جوامع  رسانه  این 

است.
= وزیر خارجه قطر صحبت 
از منافع مشترک با جمهوری 
و  می کند  ایران  اسالمی 
کشور  این  با  باید  می گوید 
روابط سالم و سازنده برقرار 

کرد.
پادشاهی  خارجه  =وزرای 
سعودی، امارات متحده عربی، 
با  می گویند  مصر  و  بحرین 
پاسخ منفی قطر به درخواست 
13 ماده ای آنها، این بحران را 
در مجامع بین المللی مطرح 

خواهند کرد.
نشست  با  همزمان  رأفت -  احمد 
پادشاهی  خارجه  وزرای  فوق العاده 
سعودی، امارات متحده عربی، بحرین 
بن  محمد  شیخ  قاهره،  در  مصر  و 
وزیر  آل ثانی،  جاسم  بن  عبدالرحمن 
در  لندن  در  نشستی  در  قطر  خارجه 
پیدا  اندیشکده »چتم هاوس« حضور 
کرد تا نظرات کشورش را در رابطه با 
فارس  خلیج  همکاری  شورای  بحران 

بیان کند.
در قاهره، نشست وزرای خارجه چهار 
کشور عربی بدون نتیجه خاصی پایان 
پیدا کرد. وزیر خارجه مصر در پایان این 
دیدار گفت: »قطر به درخواست های ما 
پاسخ جدی نداده است«.  وزیر خارجه 
مصر اضافه کرد: »گام بعدی را در سطوح 
بین المللی برخواهیم داشت«. در لندن، 
وزیر خارجه قطر فهرست 13 موردی 
کشور های عربی را که از جمله خواست 
تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، قطع 
رابطه با جمهوری اسالمی ایران، عدم 
حمایت از گروه های تروریستی و افراطی 
اسالم گرا و عدم همکاری نظامی با ترکیه 
در آن گنجانده شده، »غیر قابل قبول« 
دانست و گفت: »آنها  با این درخواست ها 

می خواهند استقالل را از ما سلب کنند« 
و انتظار دارند »ما سیاست خارجی مان را 

به ریاض و ابوظبی« بسپاریم.

شبکه الجزیره در معرض اتهام
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی 
قبل از پاسخ به پرسش های متعددی 
بریتانیایی  اندیشکده  نشست  در  که 
از  دفاع  در  سخنانی  شدند،  مطرح 
مواضع و سیاست های قطر ابراز داشت. 
جمله  از  امیر نشین  این  خارجه  وزیر 
گفت: »آنچه قطر را از دیگر کشورهای 
منطقه متمایز می کند، ذخایر انرژی آن 
نیست، بلکه تفاوت در سیاست خارجی 
و داخلی ما است«. به گفته وزیر خارجه 
قطر، این امیر نشین »از نظر اقتصادی و 
سیاسی از ثبات برخوردار است« و بر 
اقتصاد  مبنای داده های فوروم جهانی 
»یکی ار کارآمد ترین دولت های جهان 
را دارد«. او افزود: »قطر از نظر حکومت 
قانون و شفافیت در منطقه در مقام اول 

قرار دارد«.
در دفاع از عملکرد شبکه تلویزیونی 
الجزیره، که بدون شک پر بیننده ترین 
شبکه تلویزیونی جهان عرب است، شیخ 
گفت:  آل ثانی  عبدالرحمن  بن  محمد 
گردش  برای  اقدام  اولین  شبکه  »این 
است«  عرب  جهان  در  اطالعات  آزاد 
و بنابراین بدیهی است »کسانی که تا 
زمان راه اندازی الجزیره گردش اطالعات 
در جهان عرب را کنترل می کردند« از 
خود واکنش نشان دهند. دلیل موفقیت 
به  تلویزیونی،  این شبکه  محبوبیت  و 
عبدالرحمن  بن  محمد  شیخ  گفته 
آل ثانی، »فرصت دادن به تمام نظرات 
از اسالم گرایان تا چپ ها و لیبرال ها برای 

حضور در برنامه ها است«.

و  تروریسم  از  قطر  حمایت 
افراط گرایی

البته بسیاری از کشور های عربی و نه 
تنها کشور های حوزه جنوبی خلیج فارس، 
الجزیره را شبکه ای بی طرف نمی دانند و 
متهم به حمایت از اسالم گرایان افراطی 
و به ویژه اخوان المسلمین می کنند. در 
سطح بین المللی نیز شبکه تلویزیونی 
الجزیره را بیش از آنکه به عنوان رسانه ای 
در خدمت گردش آزاد اطالعات بدانند، 
خدمت  در  وسیله ای  عنوان  به  آن  از 
سیاست خارجی قطر برای تاثیر گذاری 

در جهان عرب نام می برند.
در ادامه نشست »چتم هاوس«، وزیر 
خارجه قطر به برخی از پرسش ها پاسخ 
گفت. عمده این پرسش ها در رابطه با 
و  تروریسم  از  امیر نشین  این  حمایت 
افراطگرایی، و روابط قطر با جمهوری 
اسالمی بود. در اشاره به اتهام حمایت 

منافع  دارای  ایران  با  لندن:  در  قطر  وزیر خارجه 
مشترک هستیم

گفت:  قطر  خارجه  وزیر  تروریسم،  از 
را  اتهام  این  »کشور های تحریم کننده 
پشتیبانی  و  حمایت  جلب  برای  تنها 
غرب و افکار عمومی در فهرست مطالبات 
خود قرار دادند. ما قوانین بسیار سختی 
را در رابطه با حمایت مالی از گروه های 
تروریستی به تصویب رسانده ایم. تمام 
از  مالی  حمایت  ظن  به  که  کسانی 
بین المللی  فهرست های  در  تروریسم 
قرار دارند را 2۴ ساعته تحت نظر قرار 
دادیم، حساب های بانکی آنها را مسدود 
و پاسپورت شان را توقیف کردیم، دستگاه 
قضائی نیز برخی را محاکمه و محکوم 
کرده و برخی دیگر در انتظار حکم دادگاه 

هستند«.

قطر و جمهوری اسالمی ایران
با  رابطه  به خواست قطع  اشاره  در 
محمد  ایران، شیخ  اسالمی  جمهوری 
»ایران  گفت:  آل ثانی  عبدالرحمن  بن 
همسایه ما است و نمی توانیم جغرافیا را 
تغییر دهیم و مثال ایران را به نیوزالند 
انتقال دهیم. محکوم به همزیستی با 
اینکه منافع  از  ایران هستیم، گذشته 
مشترکی با این کشور چون منابع گازی 
ادامه  در  قطر  خارجه  وزیر  داریم«.  
افزود: »از ما می خواهند روابط اقتصادی 
با جمهوری اسالمی نداشته باشیم. قطر 
میان کشور های عضو شورای همکاری 
خلیج ]فارس[ در مبادالت اقتصادی با 
ایران در رتبه پنجم قرار دارد، در حالی 
اقتصای  مبادالت  کل  درصد   ۹۶ که 
با  ایران  با  شورا  این  عضو  کشورهای 
امارات متحده عربی است، که از جمله 
کشور هایی است که از ما می خواهند با 

ایران رابطه نداشته باشیم«.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی 
در خاتمه افزود: »قطر همیشه بر این 
همکاری  شورای  که  است  بوده  نظر 
خلیج ]فارس[ باید روابط سالم و سازنده 
با جمهوری اسالمی ایران داشته باشد و 
در این راستا از دخالت در امور داخلی 
این کشور پرهیز کند«.  وزیر خارجه قطر 
در صحبت هایش به همکاری نظامی با 
ترکیه نیز اشاره کوتاهی کرد و گفت 
دیگر  با  ما  و  است  ناتو  عضو  :»ترکیه 
کشورهای عضو این پیمان چون آمریکا، 
بریتانیا، فرانسه و کانادا نیز معاهده های 
چرا  نیست  درک  قابل  داریم.  نظامی 
می تواند  ترکیه  با  نظامی  همکاری 
کشور های  دیگر  امنیت  برای  خطری 

منطقه باشد«.
در پاسخ به پرسشی در مورد حضور 
سپاه پاسداران در امیر نشین قطر، شیخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی با خنده 
از این  گفت »بیایید به دوحه و یکی 

پاسداران را به من نشان دهید!«

سرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه و شیخ محمدبن عبدالرحمن بن 
جاسم آل ثانی وزیر خارجه قطر، مسکو، 15 آوریل ۲01۷

در  نظام  تغییر  برای  =آیا 
ایران تالش های مردم کافی 
به  هرگونه حرکتی  یا  است 
نیز  بین المللی  حمایت های 

احتیاج دارد؟
=چرا اروپا، برخالف آمریکا، 
در جمهوری  رژیم  تغییر  از 
یت  حما ن  ا یر ا می  سال ا

نمی کند؟
تعیین  در  عواملی  =چه 
قبال  در  اروپا  سیاست های 
یران  ا اسالمی  جمهوری 

تعیین کننده هستند؟
=آیا غرب و متحدین اش در 
منطقه در سوریه با جمهوری 
اسالمی درگیر خواهند شد؟ 
از  نفر   111 گذشته  روز های  در 
فعاالن  نویسندگان،  روزنامه نگاران، 
در  بشری  حقوق  و  مدنی  سیاسی، 
تیلرسون، وزیر خارجه  به رکس  نامه 

آمریکا، حمایت خود را از اظهارات او 
مبنی بر لزوم حمایت از انتقال قدرت 
به صورت مسالمت آمیز در جمهوری 
اسالمی، اعالم کردند.اسفندیار خلف، 
از اعضای حزب سوسیالیست فرانسه و 

درباره تغییر رژیم: برای گذار از یک استبداد مذهبی 
به حمایت بین المللی احتیاج داریم

از حامیان جنبس »به پیش فرانسه« 
رئیس جمهوری کنونی امانوئل ماکرون، 

یکی از امضاکنندگان این نامه است.
احمد رأفت با اسفندیار خلف گفتگو 

کرده است.

ویدئو

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

= حزب اهلل لبنان حدود 150 
هزار موشک دارد، حدود 10 
 ۲006 سال  در  آنچه  برابر 

داشت.
منیتی  ا ی  ه ها ستگا د =
اسراییل اعالم کردند به دقت 
تحرکات رژیم ایران را زیر نظر 

دارند.
امتداد  در  حزب اهلل   =
اسراییل پُست های  مرزهای 
اما  کرده،  تاسیس  نظارتی 
برای  پروژه ای  می کند  ادعا 
فعالیت های زیست محیطی 
حسن  سید  یعنی  است. 
حزب اهلل  کل  دبیر  نصراهلل 
نگران تغییرات آب و هوایی 

و تغییرات اقلیمی است!
روزنامه واشنگتن  پُست در سالگرد 
جنگ 3۴ روزه اسراییل و لبنان نوشته 
زیرزمینی  کارخانه های  ساخت  ایران 
دست  به  را  لبنان  در  سازی  موشک 

گرفته است.
واشنگتن پست می نویسد، یازده سال 
پیش در این ماه ژوییه ارتش اسراییل با 
شبه نظامیان حزب اهلل که تحت حمایت 

رژیم ایران قرار دارند درگیر شد.
که  شد  آغاز  زمانی  جنگ  این 
در  روستاهایی  در  لبنان  حزب اهلل 
خاک اسراییل با چند راکت و موشک 
تعدادی از وسایل نقلیه زرهی ارتش 
این کشور را مورد هدف قرار داد که 
در نتیجه آن سه سرباز اسراییلی کشته 
به  و  ربوده  دیگر  نظامی  دو  و  شدند 

لبنان منتقل شدند.

در این جنگ که 3۴ روز طول کشید 
بیش از هزار نفر کشته و صدها نفر از 
هر دو کشور آواره شدند. بیش از یک 
هزار نفر در 3۴ روز پس از آن کشته 
شده و صدها هزار نفر در هر دو کشور 

آواره شدند.
 1 7 0 1 مه  قطعنا یب  تصو با 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
نیروهای سازمان ملل متحد در لبنان 
)UNIFIL( در مرز دو کشور مستقر 

گشتند.
 1۵0 حدود  لبنان  حزب اهلل  امروز 
از  برابر  هزار موشک دارد، حدود 10 

آنچه در سال 200۶ داشت.
گزارش های نهادهای امنیتی اسراییل 
حاکی از آن است که ایران پروژه های 
جدیدی در لبنان پیاده کرده و سپاه 

حزب اهلل و جنگ بعدی در خاورمیانه: ایران در لبنان 
کارخانه های موشک سازی را در اختیار گرفته

ساخت  اخیر  ماه های  در  پاسداران 
تولید موشک  زیرزمینی  کارخانه های 

در لبنان را آغاز کرده است.
ع  دفا یر  ز و لیبرمن،  ر  یگدو و آ
اسراییل اخیراً در یک برنامه رسمی 
این  وجود  از  که  گفته  تل آویو  در 
از  و  هستیم  آگاه  کاماًل  کارخانه ها 
نخواهیم  پوشی  چشم  آنها  فعالیت 

کرد.
گاهی  پست،  واشنگتن  نوشته  به 
دیپلماسی  برای  را  فرصتی  اسرائیل 
فراهم می کند، برای مثال با اطالع رسانی 
به اعضای شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، و دامن زدن به این موضوع که 
جنگ بعدی مخرب تر و داغ تر از گذشته 

خواهد بود.
حوزه ی فعالیت های حزب اهلل در حال 

رژه نیروهای حزب اهلل در بیروت

شیخ نعیم قاسم معاون سیدحسن نصراهلل آذر 13۹3 در گفتگو با 
تسنیم اعالم کرد که حزب اهلل لبنان به موشک های نقطه زن ساخت 

ایران مجهز شده است

حاضر فراتر از جنوب لبنان است. این 
گروه کنترل بعضی بنادر و فرودگاه ها در 
بیروت را به عهده دارد و قدرتمندترین 
از بین  لبنان است و  جناح در دولت 
لبنان  داخل  در  آن  با  مقابله  و  بردن 

امکان ندارد.
واشنگتن  پست در ادامه نوشته عالوه 
موشک های  رهبران حزب اهلل  این،  بر 
خود را در خانه ها، مدارس، بیمارستان ها 
و مساجد مستقر کرده اند و از شهروندان 
به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند 
و در هرگونه عملیات علیه آنها، تلفات 
ناقض  که  است  قطعی  غیرنظامیان 

حقوق بین الملل است.
نشان  که  دالیلی  از  دیگر  یکی 
می دهد حزب اهلل ممکن است در حال 
آماده شدن برای یک درگیری جدید 
باشد، این است که در امتداد مرزهای 
تاسیس  نظارتی  پُست های  اسراییل 
کرده، اما ادعا می کند پروژه ای برای 
و  است  محیطی  زیست  فعالیت های 
حسن  سید  که  کرد  باور  باید  حاال 
نگران  حزب اهلل  کل  دبیر  نصراهلل 
تغییرات  و  هوایی  و  آب  تغییرات 

اقلیمی است!
حزب اهلل یکی از ابزارهای رژیم ایران 
برای ایجاد هالل شیعه است. هاللی از 
سوریه،  عراق،  که  مدیترانه  تا  تهران 
لبنان و غزه را در بر می گیرد. بخشی 
از حزب اهلل در افغانستان مستقر هستند. 
در تهران در راهپیمایی های حکومتی 
تظاهرکنندگان کویت و بحرین را یکی 

از استان های ایران می خوانند.
پرسش  این  گزارش  این  پایان  در 
تحت  نیروهای  چرا  که  شده  مطرح 
نظارت سازمان ملل متحد مستقر در 
مرز لبنان و اسراییل به وظایف خود 

در3۴ سال گذشته عمل نکرده اند.
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آستانه  در  شمالی  =کره 
روز استقالل آمریکا آزمایش 

موشکی دیگری انجام داد.
=این آزمایش موشکی تنها 
گفتگوی  از  پس  روز  یک 
تلفنی دونالد ترامپ با رئیس 
جمهور چین و نخست وزیر 
فعالیت های  درباره  ژاپن 
انجام  شمالی  کره  موشکی 

شد.
دقیقه   4۰ موشک  =این 
منطقه  در  پرتاب  از  پس 
ژاپن  اقتصادی  انحصاری 
در دریای ژاپن فرود آمد و 
واکنش مقامات ژاپنی را در 

پی داشت.
استقالل  روز  آستانه  در  شمالی  کره 
آمریکا و تنها یک روز پس از گفتگوی 
تلفنی دونالد ترامپ با رئیس جمهور 
درباره  ژاپن  وزیر  نخست  و  چین 
شمالی،  کره  موشکی  فعالیت های 

آزمایش موشکی دیگری انجام داد. 
یونهاپ، خبرگزاری کره جنوبی، اعالم 
کرده یک موشک بالستیک، بامداد روز 
از  به وقت محلی  ژوئیه،  سه شنبه، ۴ 
غرب کره شمالی به سمت دریای ژاپن 

شلیک شده است.
آستانه  در  موشکی  آزمایش  این 
جشن های روز استقالل آمریکا و یک 

دونالد  تلفنی  از گفت وگوی  روز پس 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با همتای 
درباره  ژاپن  نخست وزیر  و  چینی اش 
فعالیت های موشکی کره شمالی انجام 

شده است.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از شبکه 
داده  گزارش  ژاپن،  ان.اچ .کی  خبری 
از  پس  دقیقه   ۴۰ موشک  این  است 
اقتصادی  انحصاری  منطقه  در  پرتاب 

ژاپن در دریای ژاپن فرود آمده است.
مقامات  واکنش  موشک  این  پرتاب 
ژاپنی را در پی داشته است. دولت ژاپن 
همسایه  اقدام  این  بیانیه ای  صدور  با 
قطعنامه های  صریح  نقض  را  خود 

سازمان ملل توصیف کرده است.
این  تایید  با  نیز  آمریکایی  مقامات 
رهبر  یانگ،  پیونگ  موشکی  آزمایش 
میان برد  نوع  از  را  آن  شمالی،  کره 
اعالم کردند که نمی تواند برای آمریکا 

تهدیدی ایجاد کند.
در همین حال دونالد ترامپ در پیامی 
توییتری با تاکید بر میزان تحمل توکیو 
و سئول در برابر اینگونه اقدامات پیونگ 
رویه  پکن  کرد  امیدواری  ابراز  یانگ، 
شمالی  کره  برابر  در  سختگیرانه تری 

اتحاذ کند.
آزمایش موشکی کره شمالی همچنین 
صورت   2۰ گروه  نشست  آستانه  در 
گرفته است. رهبران 2۰ کشور توسعه 
یافته و در حال توسعه جهان، معروف 
به گروه 2۰، روز جمعه و شنبه، ۷ و 
۸ ژوئیه، برای برگزاری اجالس ساالنه 
هم  گرد  آلمان  هامبورگ  در  خود 

آزمایش موشکی کره شمالی در آستانه جشن 
استقالل آمریکا

می آیند.
با توجه به انجام این آزمایش و آزمایش 
موشکی دیگری که پیونگ یانگ پیشتر 
بود  داده  انجام  ژوئن  ماه  اوایل  در  و 
پیش بینی می شود موضوع آزمایش های 
موشکی کره شمالی در اجالس گروه 

2۰ مورد بحث قرار گیرد.
گفته  ژاپن،  وزیر  نخست  آبه،  شینزو 
است در آلمان خواستار وحدت جامعه 
بین الملل در برابر مسئله کره شمالی 
خواستار  رابطه  این  در  و  شد  خواهد 
اقدامات موثر تر روسای جمهور روسیه 

و چین می شود.
رئیس  مون.جا.این،  حال  همین  در 
خواستار  نیز  جنوبی،  کره  جمهوری 
درباره  امنیت  شورای  جلسه  تشکیل 

آزمایش موشکی کره شمالی شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
آخر ژوئن و در دیدار با رئیس جمهوری 
درباره  او  صبر  بود  گفته  جنوبی  کره 
سر  به  شمالی  کره  موشکی  برنامه 

رسیده است.
به  دست  حالی  در  شمالی  کره 
می زند  پیاپی  موشکی  آزمایش های 
که شورای امنیت سازمان ملل ابتدای 
تحریم های  آرا  اتفاق  با  ژوئن  ماه 
جدیدی را علیه کره شمالی برای تکرار 

آزمایش های موشکی تصویب کرد.
شورای  جدید  تحریم های  اساس  بر 
چهار  فرد،   1۵ ملل،  سازمان  امنیت 
سازمان و شرکت کره شمالی به علت 
و  موشکی  برنامه های  با  ارتباطشان 

هسته ای این کشور تحریم شده اند.

= ایران دسامبر سال 2۰16 
از ستاره داوود به عنوان هدف 
فروند  یک  آزمایش  برای 
استفاده  بالستیک  موشک 

کرده.
=شکایت نماینده ی اسراییل 
در سازمان ملل متحد علیه 
ایران به اتهام نفرت پراکنی.

فرستاده ی اسراییل در سازمان ملل 
متحد، گفته علیه ایران به اتهام نفرت 

پراکنی، شکایت می کند.
ایندیپندنت  روزنامه  گزارش  در 
مشخص نیست که اسراییل در شکایت 
نامه ی خود به سازمان ملل آیا مشخصات 
منطقه ای که موشک بالستیک در آن به 

زمین برخورد کرده قید کرده یا خیر
ماهواره  ماه ژوئن سال 2۰1۷،  در 
از  را  تصاویری  اسراییل،  جاسوسی 
نشان  که  کرده  ضبط  ایران  خاک 
به  داوود  ستاره   از  ایران  می دهد 
عنوان هدف تمرینی موشک های خود 
استفاده می کند. نماینده اسراییل در 
سازمان ملل اعالم کرده این شکایت 
امنیت مطرح خواهد شد  در شورای 
این  گویای  خوبی  به  آن  شواهد  و 
شورای  به  اسراییل  مدعاست.گزارش 
امنیت مربوط به دسامبر سال 2۰16 
است و استفاده از ستاره داوود به عنوان 
هدف برای آزمایش یک فروند موشک 

بالستیک بوده است.
پرتاب موشک بالستیک  توسط ایران 

در  تمرین  هدف  عنوان  به  را  داوود  ستاره  ایران 
آزمایش موشکی استفاده می کند

نقض قطعنامه 2231  شورای امنیت 
گفته  به  و  است  متحد  ملل  سازمان 
نمانیده اسراییل در سازمان ملل شواهد 
نشان می دهد که ایران قصد آسیب زدن 

به اسراییل را دارد.
این برای اولین بار نیست که ایران در 
عملیات موشکی خود اسراییل را تهدید 
می کند، مارس 2۰16 نیز دو موشک 

گرفت  قرار  آزمایش  مورد  بالستیک 
که روی آنها به عبری نوشته شده بود 

»اسراییل باید نابود شود«.
جمهوری اسالمی ایران هفتم ژوئن 
2۰1۷ برای اولین بار در واکنش حمالت 
به  اقدام  تهران  در  داعش  تروریستی 
مرزهای  از  خارج  به  موشک  شلیک 

خود کرد.

به گزارش روزنامه ی ایندیپندنت، دانی دانون روز چهارشنبه به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد گفته استفاده از ستاره داوود به عنوان هدف غیر قابل 
قبول است، در حالی که تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که رژیم ایران 

مرتکب این کار شده است.

= همزمان با انجام آزمایش 
موشکی کره شمالی، رئیس 
و  ملی  امنیت  کمیسیون 
مجلس  خارجی  سیاست 
شورای اسالمی با سفیر کره 

شمالی دیدار کرد.
= رئیس کمیسیون امنیت 
خارجی  سیاست  و  ملی 
پارلمان  است  گفته  مجلس 
جمهوری اسالمی از گسترش 
کشور  دو  بین  همکاری ها 

حمایت می کند.
=سفیر کره شمالی می گوید 
و  در جهان  تروریسم  منبع 
کشورهای  آمریکا،  منطقه 

غربی و اسرائیل هستند.
موشکی  آزمایش های  که  حالی  در 
جدی  حساسیت هایی  شمالی  کره 
در سطح بین الملل ایجاد کرده است، 
پارلمان جمهوری اسالمی از گسترش 
حمایت  کشور  دو  بین  همکاری ها 

می کند.
عالءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
 ۴ شنبه،  سه  روز  اسالمی،  شورای 
هیون،  سام  کانگ  دیدار  در  ژوئیه، 
گفته  تهران،  در  شمالی  کره  سفیر 
است: »ظرفیت های خوبی برای ارتقای 
سطح مناسبات فیمابین در زمینه های 
دارد  وجود  کشور  دو  بین  گوناگون 
از  ایران  اسالمی  پارلمان جمهوری  و 
کشور  دو  بین  همکاری ها  گسترش 

حمایت می کند.«
توسعه  از  استقبال  ضمن  بروجردی 
بین دو کشور  پارلمانی  همکاری های 
گفت: »امیدواریم با تبادل هیات ها و 

گروه های دوستی سطح همکاری ها را 
افزایش دهیم و باعث تقویت و گسترش 

روابط در همه زمینه ها باشیم.«
موضع  از  دیدار  این  در  همچنین  او 
کشور کره در قبال حمالت تروریستی 

تهران تشکر کرد.
با  است  گفته  هم  هیون  سام  کانگ 
بی سابقه  تحریم های  اعمال  به  توجه 
و  ایران  کشور  دو  به  نسبت  آمریکا 
کره شمالی، استفاده از این ظرفیت ها 
می تواند برای دو کشور بسیار مفید و 

به نفع طرفین باشد.
او همچنین منبع تروریسم در جهان 
غربی  کشورهای  آمریکا،  را  منطقه  و 
»ما  است:  گفته  و  دانسته  اسرائیل  و 
با  مبارزه  در  ایران  محکم  مواضع  از 
تروریسم حمایت می کنیم و خوشحالیم 
که جایگاه ایران در خلیج فارس روز به 

روز تحکیم یابد.«
این دیدار همزمان با آزمایش موشکی 
کره شمالی و در روز استقالل آمریکا 
کره  موشکی  آزمایش  گرفت.  صورت 
از غرب  با پرتاب موشکی  شمالی که 
این کشور به سوی دریای ژاپن رخ داد 
واکنش های مختلفی را به دنبال داشت.

این  بیانیه ای  صدور  با  ژاپن  دولت 
صریح  نقض  را  خود  همسایه  اقدام 
توصیف  ملل  سازمان  قطعنامه های 

کرده است.
در همین حال دونالد ترامپ در پیامی 
توییتری با تاکید بر میزان تحمل توکیو 
و سئول در برابر اینگونه اقدامات پیونگ 
رویه  پکن  کرد  امیدواری  ابراز  یانگ، 
شمالی  کره  برابر  در  سختگیرانه تری 

اتحاذ کند.
گفته  ژاپن،  وزیر  نخست  آبه،  شینزو 
است در آلمان خواستار وحدت جامعه 
بین الملل در برابر مسئله کره شمالی 
خواستار  رابطه  این  در  و  خواهد شد 
اقدامات موثر تر روسای جمهور روسیه 

جمهوری اسالمی به دنبال گسترش روابط با
 کره شمالی

و چین می شود.
کره  جمهوری  رئیس  این،  جا.  مون. 
جلسه  تشکیل  خواستار  نیز  جنوبی، 
شورای امنیت درباره آزمایش موشکی 

کره شمالی شد.
کره  حکومت  و  اسالمی  جمهوری 
کشورهایی  سوی  از  همواره  شمالی 
اطمینان  قابل  غیر  جهان  ابرقدرت 
ارزیابی شده و هر دو کشور بار ها برای 
آزمایش های موشکی مورد تحریم قرار 
گرفته اند. در این میان نه تنها پیونگ 
یانگ با تهران روابط دوستانه و نزدیکی 
دارد بلکه هر دو کشور آمریکا را دشمن 

درجه یک خودارزیابی می کنند.
در  ژوئیه  دوم  نیز  روحانی  حسن 
»همایش سراسری قوه قضاییه« که به 
مناسبت »هفته قوه قضاییه« در تهران 
برگزار شد گفته بود گفت که انقالبی 
بودن به معنی این است که آمریکا را 

منزوی کنیم.
او همچنین گفته بود: »اگر بتوانیم در 
سیاست خارجی کاری کنیم که بدخواه 
ما تنها بماند بهتر است یا طوری رفتار 
کنیم که سایرین یاور دشمن ما شوند؟ 
ما باید سیاست خارجی داشته باشیم 
که اگر آمریکا خواست مقابل ما بایستد 
دیگر قدرت ها او را محکوم کرده و مورد 

سرزنش قرار دهند.«
مات  مقا می رسد  نظر  به  کنون  ا
با  می کنند  گمان  اسالمی  جمهوری 
با  نزدیکی  و  شمالی  کره  از  حمایت 
که  روزهایی  در  هم  آن  کشور،  این 
صف بندی شدیدی از سوی کشورهای 
برابر  در  آمریکا  و  آسیایی  قدرتمند 
در  است،  گرفته  صورت  کشور  این 
حال منزوی کردن آمریکا در جهان 
هیچ  چند  هر  که  تصوری  هستند؛ 
وقت واقعیت نمی یابد اما برای مقامات 
شمالی  کره  و  اسالمی  جمهوری 

خوشایند است.

دست  برای  ایران  =رژیم 
و  فنی  نش  دا به  یافتن 
تجهیزات موشکی به سراغ 

شرکت های آلمانی رفته.
آلمان  امنیتی  =نهادهای 
با افشای این تالش گزارش 
داده اند که پای یک شرکت 

چینی هم در میان است.
سرویس های امنیتی آلمان گزارش 
غیرقانونی  طور  به  ایران  که  دادند 
و  موشکی  تجهیزات  خرید  دنبال 
بوده  آلمانی  شرکت  چند  از  سالح 

است.
سازمان  یک  گزارش  اساس  بر 
طور  به  ایران  رژیم  آلمان،  اطالعاتی 
به  دستیابی  دنبال  به  غیرقانونی 
تکنولوژی سالح از شرکت های آلمانی 

است
ایران  که  می نویسد  نیوز  فاکس 
یک  طریق  از  که  بوده  آن  دنبال  به 
شرکت آلمانی به تجهیزات الزم برای 
دست  خود  موشکی  برنامه  پیشبرد 
شرکت  یک  پای  مواردی  در  و  یابد 
چینی هم در میان بوده، آن هم در 
و خرید  معامله  هرگونه  که  شرایطی 
و فروش تسلیحاتی طبق تحریم های 

بین المللی ممنوع است.

دولت  )ژوئن(  میالدی  گذشته  ماه 
آلمان گزارشی 1۸1 صفحه ای منتشر 
کرد و هشدار داد که ایران از راه های 
مختلف به دنبال خرید و دستیابی به 
زمینه ی  در  فنی  دانش  و  تجهیزات 
و  جمعی  کشتار  سالح های  توسعه 

تکنولوژی موشکی است.
ایران در یک نمونه، از طریق  رژیم 
خرید  دنبال  به  چینی  شرکت  یک 
یک  از  فلزات  تولید  ماشین آالت 
شرکت مهندسی آلمانی بود و مقامات 
این شرکت هشدار  به  آلمان  امنیتی 

دادند فروش این محصوالت غیرقانونی 
است و این معامله را مسدود کردند.

از  نقل  به  گزارش،  ادامه  در 
روزهای  در  که  آمده  آسوشیتدپرس 
رهبر  خامنه ای،  آیت اهلل  گذشته 
سخنانی  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
توسعه  برای  تالش ها  ادامه  خواستار 
توان موشکی جمهوری اسالمی ایران 

شده است.
بین المللی  تحریم های  اساس  بر 
ایران  با  تسلیحاتی  معامله  هرگونه 

ممنوع است.

تالش جمهوری اسالمی برای دستیابی به تجهیزات 
موشکی و دانش تسلیحانی از شرکت های آلمانی

حضور دو روحانی در یکی از میادین تست موشک سپاه



صفحه 5 ـ Page 5 ـ شماره 118
 جمعه 7 تا پنجشنبه 13 ژوئیه 2017

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

و  بدی ها  از  سرشار  جهان  تاریخ 
میان  این  است.در  سیاهکاری ها 
سیاهکاری هایی که با پشتوانه قوای 
دستاوردهای  یافته  جریان  قهریه 
گذاشته  برجای  سنگینی  و  ننگین 

است.
چه  لوپن ها  آرسن  که  خوانده ایم 
کرده اند ولی باز دریافته ایم که دست 
باالی دست بسیار است.آرسن لوپن 
نمی رسیده  نیز  مافیا  پای  گرد  به 
تاریخ  به  حیرت  با  که  بعد  است. 
اینها  اگر  که  دیدیم  کردیم  نگاه 
هرگز  نداشتند  اختیار  در  را  دولتی 
به این جالل و جبروت نمی رسیدند. 
نمونه های بارز قدرت های فسادپرور 
داشته ایم.  فراوان  بیستم  قرن  در  را 
ایتالیا  در  دیگری  و  آلمان  در  یکی 
محشری به پا کردند و رکورد جنایت 
و خشونت را شکستند. از نیمه دوم 
تعداد  که  بس  بعد  به  بیستم  قرن 
جنایتکاران دولتی با توسل به قوای 
گرفت،  فزونی  سال  به  سال  قهریه 
هر کس هوس قدرتمندی به سرش 
قوای  پشتوانه  به  می توانست  می زد 
برای  و دستگاهی  دم  دولتی  قهریه 
خود به راه بیندازد، سرمایه های ملی 
را تصرف کند، گردنکشان با تجربه و 
بی تجربه ای را به رجزخوانی وادارد و 
نشان  و  همسایگان خط  همه  برای 
خواهد  چنان  و  چنین  که  بکشد 
کرد و واقعا هم اگر بخواهد به ضرب 

همان نیروی قهریه می تواند!
است  شده  دنیایی  کنیم،  کوتاه 
سگ  که  سیاهکاری  از  سرشار 

صاحب اش را نمی شناسد.
از  اوضاع  ما  ستمدیده  ایران  در 
این هم که گفتیم بدتر شده است. 
که  دیگر  قهریه  قوه  یک  پای  زیرا 
است.  میان  در  نیز  باشد  مذهب 
است  سال  چهل  به  نزدیک  مالیان 
که مذهب را پشتوانه سیاهکاری های 
و  می خورند  چه  هر  کرده اند.  خود 
می برند و می کشند و ویران می  کنند 
می گیرند  مجوز  یعنی  فتوا  برایش 
پاسخگو  هیچ کس  برابر  در  دیگر  و 

نیستند.
احمدی  مضحکه  برپایی  زمان  از 
و  قتل  از  صحبت  سال  هر  نژاد 
میان  به  حکومت  اولیای  غارت 
زنجیره ای،  قتل های  پرونده  و  آمده 
سال  در  سیاسی  زندانیان  کشتار 
نشده  بسته  هنوز  شصت  های 

نظام  چهره  آنکه  برای  حاال  است. 
و  متقی  باید  که  آن گونه  اهریمنی 
غیبی  دست  شود  ترسیم  مقدس 
مالیان  تبهکاری های  که  پیدا شده 
را به تماشا بگذارد. دست مریزاد به 
ما  یاد  به  تازه  که  غیب  دست  این 
را  میلیارد  از  باالتر  ارقام  که  آورده 
به زحمت می توانیم بخوانیم! آنچه 

این حکومت پاک و پاکیزه الهی با 
به  نیاز  است  مردم کرده  بیت المال 
دستبرد  البته  دارد.  تازه  نام گذاری 
اینها  کار  پای  گرد  به  دزدی  و 
کنیم:  نگاه  را  فرهنگ ها  نمی رسد. 
چپاول؟…  ایلغار؟  تاراج؟  غارت؟ 
نه هیچ کدام از اینها معنا را تکافو 
نمی کند. اگر از پاداش ها، خرج سفر 
دیگر  بیهوده  هزینه های  و  سفره  و 
از  دالر  هزار  میلیاردها  بگذریم 

بیت المال ِکش رفته اند.
سنت های پسندیده!

از  البته  بیت المال  از  رفتن  ِکش 
سنت های پسندیده ماست ولی تا این 
حدش شاید دور از ذهنیت انسانی، 
در جهان و در تاریخ بی بدیل باشد. 
پرسش هایی از این دست که چگونه 
برده اند و چگونه خورده اند از اهمیت 
موضوع کم نمی کند. کدام مردی با 
کدام دل شیر توانسته دست و پنجه 
باز  بیت المال  درون  را  الشخوران 
کند؟ این کشور مگر صاحب ندارد؟ 
فهرست  در  که  است  دلمان خوش 
حکومت های فاسِد فاسدپرور در رده 

آخر قرار نداریم.
کلمه  برای  هم  کاری  که  راستی 
فساد کرد. آفتابه دزد مسجد شاه را 
هم می گویند فاسد، آیت اهلل محسنی 
اژه ای را هم می گویند فاسد! فراگیر 
را  امروز  ایران  در  فساد  شدن 
می توان دهشتناک نامید. ما در حال 
از  آزاد. سقوطی  سقوطیم. سقوطی 

قله البرز تا انتهای مبال مسجد شاه. 
که  باد  شما  بر  ابدی  نفرت  و  ننگ 
سرزمینی شکفته در راه رشد را به 
این روز سیاه نشانده اید و ُکرُکری هم 

می خوانید.
سید اشرف الدین گیالنی از شاعران 
»نسیم  به  معروف  مشروطه،  دوره 
با چنین  مقابله  بار در  شمال« یک 
در  و  گشود  به سخن  زبان  فسادی 
حراج  از  سخن  گزنده  طنزی  قالب 

ایران به میان آورد:

حاجی بازار رواج است رواج
کو خریدار؟ حراج است حراج!

می فروشم همه ایران را
ِعرض و ناموس مسلمانان را

رشت و قزوین و قم و کاشان را
بخرید این وطن ارزان را

یزد و خوانسار حراج است حراج
کو خریدار؟ حراج است حراج!

در سال های مشروطه اوضاع داخلی 
کرد  پیدا  را  وضعی  همان  ایران 
را  تکرارش  فکر  آخوندها  اینک  که 
تدارک دیده اند. احمد شاه که گویی 
وطن برایش معنایی جز زندگی در 
لندن بسر می برد  نداشت در  غربت 
می فرمود.  میل  اسکاچ  ویسکی  و 
سلطنه ها و دوله و ثقه االسالم ها هر 
یک به اندازه ظرفیت خود دستبردی 

به این خوان نعمت می زدند.
مشروطه و شاعران مردمی

نیز  شاعران مردمی که تعدادشان 
بیانی  و  زبان  با  بود  یافته  افزایش 
بریدن  سبب  می دانستند  خود  که 
شفاف  قلمی  با  نمی شد  نفس شان 
هشدار  را  بیت المال  تاراج  روشن  و 
برای  دهشتناکی  آینده  و  می دادند 
فضای  می کردند.  پیش بینی  ایران 
ایرانی  شاعران  را  جامعه  تار  و  تیره 
چون نسیم شمال، صابر و دهخدا زیر 
نگاه داشتند و حوزه طنز مردافکنی 
را اداره می کردند. دهخدا در »چرند 

و پرند«هایش می نویسد:

سیاهکاران تاریخ

که  محدودیت هایی  تمام  با 
بنیادگرایان سنتی پیش پای نوآوری 
زمینه  در  ویژه  به  و  می گذاشته اند 
از  شدن  دور  گونه  هیچ  ترانه سازی، 
تحمل  را  سنتی  گوشه های  و  ردیف 
نمی کردند، فرایند نوآوری هیچ گاه از 
باز  حرکت  از  سو  این  به  مشروطیت 

نایستاده است.
تهاجمی عارف  ورود  با  که  فرایندی 
حضور  با  و  شد  آغاز  ترانه  عرصه  در 
محمد علی امیرجاهد شکل و شمای 
گرفت  خود  به  رفته تری  و  شسته 
مکتبی  به  بعد  به  وزیری  زمان  از  و 
سال های  از  شد.  تبدیل  همیشگی 
مستمر  زندگی  نو  ترانه  دیگر  بیست 
صبا  برجسته  شاگردان  کرد.  پیدا 
ترانه سازی  به  استادشان  از  بیش  که 
عالقه داشتند دشت و دمن را سرشار 
بعدی  نسل  به  نوبت  کردند.  ترانه  از 
آنها  دوره  در  ترانه سازی  که  رسید 
ما  و  شد  تبدیل  شبه مکتبی  به  نیز 
در  می نامیم.  را »مکتب طنین«  آنها 
شد  بیشتر  نوآوری  شتاب  دوره  این 
از »مکتب  انواع نوآوری های بیرون  و 
طنین« نیز به صورت انفرادی تجربه 
شد. بعضی از این تجربه های انفرادی 
ای  تازه  مکتب  به  داشت  خودش 
طنین  برابر  در  ولی  می شد  تبدیل 
موفقیت  کند.  مقاومت  نتوانست 
پاپ  موسیقی  تاریخ  در  طنینی ها 
از  یکی  است.  مانده  بدیل  بی  ایران 

مهرپویا  عباس  انفرادی  ترانه پردازان 
بود که این روزها نود سال از تولد و 
بیست و پنج سال از مرگ او می گذرد.

نخستین مشغله مهرپویا چیزی بود 
که او را در ارتباط با هنر قرار می داد. 
و  شد  سینما  راهنمای  آغاز،  در  او 
مشتریان  دو  درجه  سینماهای  در 
راهنمایی  صندلی هاشان  سوی  به  را 
بم  صدای  که  رفقایش  می کرد. 
فوق العاده تاثیرگذار او را شنیده بودند 
تشویقش می کردند که خود را حرام 

نکند و به یک کالس موسیقی برود.
مهرپویا جامعه باربد را انتخاب کرد 
اسماعیل  نظر  زیر  روزگار  آن  در  که 
را پرورش  بهترین شاگردان  مهرتاش 
داده بود. بعد ولی از باربد فاصله گرفت. 
شاید دریافته بود که نوع صدای او به 
نمی آید. صدایی  موسیقی سنتی  کار 
داشت که با گستره پهناور بم از باریتون 
برنامه های  در  می توانست  باس  تا 
گیرد. قرار  استفاده  مورد  ای  صحنه 

که  دریافت  نگذشت،  درازی  مدت 
شده  روز  باب  تازه  تلفیقی  موسیقی 
چون  اوست.  کار  ادامه  راه  بهترین 
گیتار  راه  در  می نواخت  گیتارکی 
به  که  کرد  پیدا  راه  هندی  به سیتار 
نوازنده  نیروی جاذبه »راوی شانکار« 
سرشناس هند که به ایران هم آمده 
بود این راه نه چندان کوتاه از گیتار تا 
سیتار را به سرعت پیمود. در این راه 
البته شانس آورد که از کمک »اروین 
راوی  کنار  در  نیز  اسپانیایی  موره« 
کارورزان  گرفت.  بهره  هندی  شانکار 
موسیقی تلفیقی بیشتر موسیقی گیتار 

را الگو قرار می دادند که مردم نیز این 
الگو را در موسیقی جاز و پاپ غربی 

می شناختند.
سیتار ولی با آنکه ظاهرا در فهرست 
سازهای ایران قدیم سابقه داشته ولی 
آن  با  چندان  ایرانیان  ما،  روزگار  در 
آشنا یی نداشتند.این بود که مهرپویا با 
پرداختن به سیتار چیزی را به مردم 
تازگی  برایشان  که  می کرد  عرضه 
شهرت  اصلی  سبب  همین  و  داشت 
که  جایی  تا  می شد.  مهرپویا  یافتن 
به ذهن  را  نام سیتار  او بی درنگ  نام 
می آورد. از آن گذشته، نواپردازی های 
آرام  با ذات  و مطنطن سیتار  کشدار 
سازگاری  سنتی  موسیقی  صبور  و 

فراوانی نشان می داد.
یاری  به  ویژه  شرایط  این  همه 
در  راهنمایی  از  را  او  و  آمد  مهرپویا 
و  سیتار  نوازنده  عنوان  به  سینماها 
مهم تر از آن، خواننده مبتکر موسیقی 

تلفیقی پرآوازه ساخت.

از قبیله اندوه!
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جمعی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در نامه ای خواستار توقف اکران 
عمومی دو فیلم سینمایی »اکسیدان« 

و »مادر قلب اتمی« شده اند.
شورای  مجلس  نماینده   20 حدود 
اسالمی امروز با انتشار نامه ای به وزیر 
فیلم  دو  اکران  توقف  خواستار  ارشاد 
»اکسیدان« و »مادر قلب اتمی« شدند 
و اعالم کرده اند با اکران این دو فیلم »به 
ساحت ادیان مقدس الهی توهین شده« 
و توقف نمایش آن را باعث »دلجویی 
دانستند. ایران«  شریف  ملت  صفوف 

سینماهای  زدن  باز  سر  دنبال  به 
اکران  از  هنری  حوزه  به  متعلق 
»اکسیدان« و »مادر قلب اتمی«، این  
بار نمایندگان مجلس طی نامه ای به 
فیلم  دو  این  که  گفته اند  ارشاد  وزیر 

سینمایی مبتذل هستند و اکران آنها 
باعث نگرانی آنان شده است.

گویا این نامه واکنش به انتقاد جامعه 
اکران  به  ایران  مسیحیان  و  ارامنه 
حامد  ساخته  »اکسیدان«  فیلم  دو 
محمدی و »مادر قلب اتمی« ساخته 

علی احمدزاده نوشته شده است.
تغییر  موضوع  به  »اکسیدان«  فیلم 
دین به منظور سوء استفاده از آن برای 
کیس پناهندگی پرداخته است. جواد 
عزتی بازیگر نقش اول فیلم است که 
نامزدش ایران را ترک کرده و او برای 

نامه گروهی از نمایندگان مجلس به وزیر ارشاد اسالمی:
 اکران »اکسیدان« و »مادر قلب اتمی« را متوقف کنید!

گرفتن ویزای قاچاق اقدام می کند و به 
این منظور در ظاهر تغییر دین می دهد 

و مسیحی می شود.

وی به یک کلیسای کاتولیک رفته 
طی  اما  می دزد  را  کشیش  لباس  و 
اتفاقاتی که پس از آن در فیلم می افتد 
جواد  می شود  حاضر  اصلی  کشیش 
عزتی را تعلیم داده و به او تاییدیه دهد 
تا به عنوان کشیش ویزای پناهندگی 

در انگلستان را بگیرد.
سیامانتو بارسقیانس بازیگر و یکی از 
منتقدین این اثر خطاب به کارگردان 
چنین  کجا  »به  نوشته:  »اکسیدان« 
شتابان؟ مگر ما ارامنه چه هیزم تری 
به شما فروخته ایم؟ مگر چه کار خالف 

عرفی انجام داده ایم که مهر نجس بودن 
را به پیشانی ارامنه زده اید؟ مگر غیر 
آباد کردن  بوده که در هر جا  این  از 
وظیفه  انجام  خود  نوبه  به  ارامنه  بود 

کردند؟«
انتقادها همچنین به شخصیت  این 
با  اتمی«  قلب  »مادر  فیلم  در  آرینه 
برمی گردد  نیز  علیدوستی  ترانه  بازی 
که از دختران ارامنه است و نوشیدن 
مشروبات الکلی و برخی رفتارهای وی 

در فیلم مورد انتقاد قرار گرفته است.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای 
ساالمی پیرو انتقادهای صورت گرفته، 
در نامه خود به وزیر ارشاد نوشته اند: 
کلیه  به  مجید  قرآن  که  آنجایی  »از 
و  احترام  اولوالعزم  پیامبران  و  ادیان 
تقدس قایل است و با توجه به فرمان 
ولی امر مسلمین بر حفظ وحدت ملی 
و احترام متقابل به همبستگی موحدان 
صهیونیستم  و  استکبار  با  مبارزه  در 
بین المللی که از مسایل اساسی است، 
لذا انتظار می رود که جنابعالی به عنوان 
مسئول فرهنگ و ارشاد اسالمی از ادامه 
اکران و نشر این دو فیلم جلوگیری به 
عمل آورده و از ادیان مقدسی که به 
ساحت آن ها توهین شده، دلجویی و 
از اختالف افکنی در صفوف واحد ملت 
شریف و بزرگوار ایران ممانعت به عمل 

آورید.«
فیلم اکسیدان  از  روزنامه جوان هم 
انتقاد کرده و این فیلم را »فیلم برداری 
از بدن زن« نامیده است. »مادر قلب 
اتمی« از جمله فیلم های توقیفی است 
اکران  به  توقیف  از سه سال  که پس 
در  فیلم  این  است.  درآمده  عمومی 
جشنواره های  در  گذشته  سال های 
جهانی از جمله فستیوال فیلم برلین به 

نمایش در آمده است.

فیلم »مادر قلب اتمی« ساخته علی احمدزاده

فیلم سینمایی »اکسیدان« ساخته حامد محمدی
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و  آموزش  کمیسیون  عضو  یک 
تحقیقات مجلس از محرز شدن برخی 
فریدون  حسین  تحصیلی  تخلفات 
برادر حسن روحانی از جمله پذیرش 
»شهید  دانشگاه  در  آزمون  بدون 
نکردن  رعایت  و  پذیرفته  بهشتی« 

شرط معدل خبر داد.
دولت  رئیس  برادر  فریدون  حسین 
سوی  از  همواره  دوازدهم،  و  یازدهم 
دست  اتهام  با  دولت  مخالف  جناح 
اقتصادی  و  مالی  فساد  در  داشتن 
مواجه است؛ چنانکه تذکر ۴۶ نماینده 
مجلس شورای اسالمی را در پرونده 
دریافت  اقتصادی  فساد  به  رسیدگی 
کرد ولی در نامه ای به رئیس مجلس 
سال  ماه  دی   2۸( اسالمی  شورای 
رد  را  نمایندگان  اظهارات  گذشته( 

کرده و آن را ناروا دانست.
فریدون  حسین  غیرقانونی  معرفی 
در  دکترا  مقطع  در  تحصیل  برای 
یکی  تنها  بهشتی«،  »شهید  دانشگاه 
از اتهاماتش به شمار می رود، در حالی 
که فهرستی از فساد بانکی و اقتصادی 
نیز دارد.تاسیس صرافی هنگام حضور 
پرونده  در  نقش آفرینی  دولت،  در 
در  داشتن  نجومی، دست  حقوق های 
انتصاب مدیرعامل بانک رفاه کارگران، 
مالی  فساد  پرونده  در  آفرینی  نقش 
مدیرعامل پیشین بانک ملت و نقش 
داشتن در زیان سه هزار میلیارد تومانی 
بورس تهران، اتهاماتی است که به طور 

علنی به فریدون نسبت داده می شود.
حاال با بررسی پرونده تخلفات تحصیلی 
در کمیته آموزش کمیسیون آموزش 
اسالمی،  شورای  مجلس  تحقیقات  و 
شده اند. اعالم  محرز  تخلفات  برخی 

کمیسیون  این  عضو  ابطحی  جواد 
گزارش  که  گفته  تسنیم  به  مجلس 
پرونده تحصیلی حسین فریدون تدوین 
شده و قرار است پس از امضای رئیس 
به هیئت رئیسه کمیسیون و  کمیته 
هیئت رئیسه مجلس تقدیم شود.این 
»برخی  کرد:  اعالم  مجلس  نماینده 
تخلفات در این پرونده از جمله اینکه 
دانشگاه  در  فریدون  حسین  پذیرش 
بوده  آزمون  بدون  بهشتی«   »شهید 
محرز  نشده،  رعایت  معدل  شرط  و 

در  گزارش  قرائت  از  پس  که  شده 
اعمال  برای  تخلفات  مجلس،  صحن 
می شود.« ارائه  قضائیه  قوه  به  قانون 

ابطحی همچنین گفته که قرار بوده 
روز  مجلس  آموزش  کمیته  رئیس 
حسین  تحصیلی  روند  از  خرداد   1۸
فریدون در دانشگاه »شهید بهشتی«به 
کمیته ارائه کند که تاکنون این اتفاق 
رخ نداده است.وی گفته که اگر آقای 
مجلس  آموزش  کمیته  رئیس  قمی 
را  شده  تدوین  گزارش  پیش نویس 
امضا نکند، زاهدی رئیس  کمیسیون 
می کند.این  تائید   را  گزارش  این 
به  تقدیم  از  پس  است  قرار  گزارش 
هیئت رئیسه، در صحن علنی مجلس 

قرائت شود.

پذیرش بدون آزمون حسین فریدون در مقطع دکترا 
محرز اعالم شد

حسین فریدون در حاشیه مذاکرات اتمی در وین اتریش
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به  لبنان   - پرچی زاده  رضا 
سوریه  بزرگترش  همسایه ی  همراهِ 
مدیوِن  را  خود  سیاسِی  موجودیِت 
استعمارِی  امپراتورِی  فروپاشِی 

فرانسه در خاورمیانه است.
تا پیش از جنِگ جهانِی اول، لبنان 
بخشی از امپراتورِی عثمانی بود. در 
جهانی  جنِگ  دو  بیِن  فاصله ی 
سهمیه ی  سوریه  همراهِ  به  لبنان 
تحت الحمایگِی فرانسه در خاورمیانه 
شد. حیِن جنِگ جهانِی دوم بود که 

لبنان از فرانسه استقالل یافت.
لبنان  امروز  به  تا  زمان  آن  از 
و  رقابت ها  ناآراِم  عرصه ی 
و  انواع  خونیِن  بعضا  درگیری هاِی 
مذهبی  و  گروه های سیاسی  اقساِم 
لبنان در  آنجایی که  از  است.  بوده 
ایران جایگاِه  سپهِر سیاسِی معاصِر 
تا  دارند  نیاز  ایرانیان  دارد،  خاصی 
تاریِخ معاصر و جریان های سیاسِی 
مقاله ی  بشناسند.  بهتر  را  لبنان 
این قصد به نگارش  پیِش رو را به 
بخشی  پاسخگوی  بلکه  تا  در آوردم 

از آن نیاز باشد.

استقالل لبنان و ساختار سیاسی
نوامبِر  تاریِخ 22  در  لبنان  کشورِ 
استقالل  فرانسه  از   19۴3 ساِل 
ساختاِر  که  آنجایی  از  یافت. 
دیرباز  از  لبنان  سرزمیِن  جمعیتِی 
تشکیل  مختلف  مذهبِی  جوامِع  از 
در  و  جمعیتی  ساختارِ  بود،  شده 
به  نیز  مدرن  لبناِن  نتیجه سیاسِی 
طوِر عمده بر اساِس خطوِط مذهبی 
جمعیِت  سه  لبنان  گرفت.  شکل 
عمده ی مسیحی )مارونی و ارمنی( 

و مسلماناِن سنی و شیعه دارد.
مسیحی  جمعیِت  که  آنجایی  از 
به  سیاسی  و  مذهبی  منظِر  از 
استعمارگراِن فرانسوی نزدیک بود، 
پس از استقالِل لبنان این جمعیت 
لبنان  در  سیاسی  قدرِت  عمده ی 
بر  که  طوری  به  کرد؛  تصاحب  را 
پسااستقالْل  اساسِی  قانوِن  مبنای 
کرسی های پارلمان به نسبِت 6 به 
۵ میاِن مسیحیان و سنی ها توزیع 
در  احزاِب سیاسی  بنابراین،  شدند. 
لبنان عموما بر مبنای فَِرِق مذهبی 
شکل گرفتند، و توزیِع قدرت نیز بر 

مبنای مذهب بوده است.
طوِل  در  شده  باعث  امر  همین 
تاریِخ لبناِن مدرن مدام درگیری ها 
شیوه ی  و  قدرت  سِر  بر  داخلی 
مشهورترین  درگیرد.  آن  تقسیِم 
لبناِن  در  اختالفات  این  نمونه ی 
اتفاق   19۵۸ ساِل  در  پسااستقالل 
افتاد، که گروه ها و احزاِب مسلمان 
و چپ تصمیم گرفتند با پشتیبانِی 
جمهوری  رئیس  عبدالناصر  جمال 
لبنان را سرنگون کنند. در آن زمان 
کمیل شمعوِن مارونی رئیس جمهور 
ریاست  دوره ی  آخِر  به  که  او  بود. 
بود قصد کرد  جمهوری اش رسیده 
به طوِر غیرقانونی یک دوره ی دیگر 

هم رئیس جمهور شود.
این امر موجباِت نارضایتِی جماعِت 
مسلمان و چپ و هواداراِن خِط ناصر 
ضِد  بر  شد  باعث  و  آورد  فراهم  را 
نیز  شمعون  کنند.  انقالب  شمعون 
»دکتریِن  به  توسل  با  مقابل،  در 
از  حمایت  قصِد  به  که  آیزنهاور« 
در  خاورمیانه  در  آمریکا  متحداِن 
جنِگ  دوراِن  در  کمونیسم  برابِر 
ایاالِت  از  بود،  شده  طراحی  سرد 
متحده تقاضای کمک کرد. این امر 
به استقراِر تفنگداراِن دریایِی آمریکا 
دولِت  از  که  انجامید،  بیروت  در 
شمعون محافظت کردند تا دوره ی 
قانونِی ریاسِت جمهوری اش خاتمه 
پیدا کند. در نهایت شمعون پس از 
پایاِن دوره اش از قدرت کناره گرفت 
که  مسیحی  شهاِب  فواد  ژنرال  و 
مسلمانان هم به وی اقبال داشتند 

به ریاسِت جمهوری رسید.

شیعیان لبنان
شیعه ی  جمعیِت  میان،  این  در 
و حقوِق  هیچ حق  از  تقریبا  لبنان 
برخوردار  سیاسی  قدرِت  و  قانونی 
و  فرهنگی  نظِر  از  شیعیان  نبود. 
اقتصادی نیز در شرایِط ناگواری به 
پایین ترین طبقه ی  و  سر می بردند 
اجتماعی در لبنان بودند. با نظر به 
این حقایق بود که موسی صدر به 
سفارِش مراجع و آیاِت عظاِم شیعه 
میالدی  شصِت  دهه ی  اواخِر  در 
وضعیِت  تا  کرد  مهاجرت  لبنان  به 

شیعیاِن آن دیار را بهبود بخشد.
حضورش  دهه  دو  طوِل  در  صدر 
سرزمین  آن  شیعیاِن  لبنان  در 

از  یکی  به  را  آنها  و  سازماندهی  را 
قدرت های موثر در عرصه ی سیاسی-

»جنبِش  کرد.  تبدیل  لبنان  مذهبِی 
اََمل« و »مجلِس اعالی شیعیاِن لبنان« 
که صدر در ساِل 196۷ بنیان گذاشت 
پایه های قدرِت شیعیان در لبنان شدند. 
امل و کال جریاِن صدر  این وجود،  با 

گرچه »شیعه« بود، اما لزوما به دنباِل 
هژمونِی شیعه و تبدیل کردِن لبنان به 
یک قطِب شیعه نبود. مشغولیِت صدر 
بیشتر سر و سامان دادن به شیعیان 
و پُررنگ تر کردِن نقش شان در لبنان 
اختالفاِت  عرصه ی  ترتیب،  هر  بود.به 
شدِن  قدرتمند  با  مذهبی  سیاسی- 
شیعیان در لبنان داغ تر شد. اما عاملی 
که این اختالفات را به مرحله ی انفجار 
مبارزاِن  دسته جمعِی  کوِچ  رساند 
دهه ی  اوایِل  در  لبنان  به  فلسطینی 
یک  قبال  که  مبارزان  این  بود.  هفتاد 
بار توسِط اسرائیل از کرانه ی باختری 
و یک بارِ دیگر توسِط ملک حسین از 
اردن اخراج شده بودند، این بار لبنان 
را به عنواِن پایگاهِ خود انتخاب کردند. 
با حضورِ مبارزاِن فلسطینی در بیروت، 
وزنه به سوی جمعیِت مسلماِن لبنان 

سنگینی کرد.

جنگ داخلی
اختالفاِت  وضعیتی،  چنین  در 
سیاسی- مذهبی که از قبل در لبنان 
نظامی  درگیری های  به  داشت  وجود 
تبدیل شد، و بدین ترتیب آتِش جنِگ 
داخلِی خانمانسوِز لبنان افروخته شد. 
از 19۷۵ آغاز شد  این جنگ که  در 
و تا 199۰ به درازا انجامید دو بلوِک 
یکی  داشتند:  حضور  عمده  قدرِت 
بلوِک مسیحی متشکل از مارونی ها و 
ارمنی ها بود که هواداِر غرب و متحِد 
و  مسلمانان  دیگری  بودند؛  اسرائیل 
ناصریست ها  و  پان-عرب ها  و  چپ ها 
که هواداِر شرق و متحِد سوریه بودند. 
در جریاِن این جنِگ طوالنی، نیروهای 
مختلف بارها اتحاد عوض کردند، اما 
دو بلوک عمدتا همان بودند. سوریه، 
اسرائیل، ایران، فرانسه و آمریکا نیز در 

برهه های مختلف وارِد جنگ شدند.

حزب اهلل لبنان
لبنان  داخلِی  جنِگ  میانه ی  در 
مدیریِت  به  »حزب اهلل«  که  بود 
اسالمی  جمهوری  پاسداراِن  سپاهِ 
اسالمگرای  جناِح  از  یارگیری  با 

شیعیاِن  باقِی  و  امل  جنبِش  افراطِی 
تندرو شکل گرفت. در جایی که امل، 
تنها  رفت،  ذکرش  پیشتر  چنانکه 
شیعیاِن  اوضاِع  بهبوِد  برای  جنبشی 
افزایِش  قصِد  به  بود، حزب اهلل  لبنان 
در  و  شیعی  اسالمگرایانه ی  هژمونِی 
فقیه  والیِت  حکومِت  استقرارِ  نهایت 
حزب اهلل  سراِن  شد.  ایجاد  لبنان  در 
بر  بارها  نصراهلل  حسن  خصوص  به 
این قصد تاکید کرده اند. حزب اهلل در 
طوِل جنگ با به کار گرفتِن حمالِت 
انتحاری ضربه های سنگینی به بلوِک 
که  زد،  غربی اش  حامیاِن  و  مسیحی 
باعث شد به تدریج لبنان را ترک کنند.

نهایت  در  لبنان  داخلِی  جنِگ 
رسید.  پایان  به   199۰ ساِل  در 
در   )19۸9( طائف«  »معاهده ی 
خاتمه ی  بر  شد  آغازی  عربستان 
طائف،  معاهده ی  اساِس  بر  جنگ. 
لبنان به یک »دموکراسِی پارلمانی« 
بر مبنای »تقسیماِت عقیدتی« تبدیل 

شد. در این سیستم باالترین مناصِب 
به  مساوی  و  ثابت  طورِ  به  حکومتی 
به  می رسند؛  مذهب  سه  نمایندگاِن 
این صورت که رئیس جمهور مسیحی، 
پارلمان  رئیِس  و  وزیر سنی،  نخست 
شیعه است. تعداِد کرسی های پارلمان 
هم برای مسیحیان و مسلمانان برابر 

وضعیِت  گرچه  ترتیب،  بدین  شد. 
اساِس  اما  یافت،  بهبود  دموکراسی 
حفظ  لبنان  در  فرقه ای«  »مذهبی/ 

شد.
نیروهای  تماِم  طائف  معاهده ی 
مسلح و شبه نظامی را نیز منحل کرد. 
تنها حزب اهلل بود که با نفوِذ جمهوری 
اسالمی به بهانه ی حراست از مرزهای 
نواِر  که  اسرائیل–  برابِر  در  جنوبی 
بود–  درآورده  کنترل  تحِت  را  مرزی 
بر مبنای  ماند.  باقی  همچنان مسلح 
ساِل  از  که  سوریه  ارتِش  معاهده، 
مرزهای  از  دفاع  بهانه ی  به   19۷6
غربِی سوریه وارِد لبنان شده بود نیز 
نظم و صلح  نیروی پاسدارِ  به عنواِن 
ترتیب،  بدین  ماند.  باقی  لبنان  در 
استراتژیِک  نتیجه ی  ملموس ترین 
گرفتِن  قدرت  لبنان  داخلِی  جنِگ 
و  اسالمی  جمهوری  هواداِر  بلوِک 

سوریه ی بعثی در لبنان بود.
منوال  همین  بر  لبنان  در  وضعیت 

نیروهای  که   2۰۰۰ ساِل  در  تا  بود 
لبنان  جنوِب  مرزِی  نواِر  از  اسرائیلی 
و  حزب اهلل  هژمونِی  نشستند  عقب 
و  اسالمی  جمهوری  هواداِر  نیروهای 
که  طوری  به  یافت،  افزایش  سوریه 
سوریه به طوِر مستقیم در امورِ داخلِی 
لبنان دخالت کرده سیاستمدار عزل و 

نصب می کرد. با حمایت و در حقیقت 
فشاِر سیاسی-نظامِی سوریه، پارلماِن 
لبنان حتی در سپتامبِر 2۰۰۴ رای به 
اصالِح قانوِن اساسی داد تا امیل لهوِد 
دوره ی  اواخر  در  که  جمهور  رئیس 
ساِل  سه  همچنان  بود  شش ساله اش 

دیگر بر مسند بماند.

انقالب  و  حریری  رفیق  قتل 
سدر لبنان

در این زمان رفیق حریری، میلیونِر 
سنِی هواداِر عربستاِن سعودی، نخست 
دوراِن  در  حریری  بود.  لبنان  وزیِر 
و  مثبت  قدم های  صدارتش  کوتاهِ 
موثری برای ثبات و توسعه ی سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگِی لبنان 
کرد  تالش  همچنین  وی  برداشت. 
لبنان را به عربستان و تا حدودی به 
باعِث  امر  همین  کند.  نزدیک  غرب 
هراِس سوریه و جمهوری اسالمی شد، 
به طوری که طِی وقایعی که تحقیق 
و تفحِص در باِب آنها هنوز هم ادامه 
را  عاملیِت حزب اهلل حریری  به  دارد، 
به قتل رساندند.قتِل حریری مقدمه ای 
شد بر آنچه »انقالِب ِسدِر« لبنان نام 
گرفت. در ساِل 2۰۰۵ در اعتراض به 
تروِر حریری و ادامه ی اشغاِل نظامِی 
لبنان توسِط سوریه، هزاران نفر برای 
مدِت مدیدی در بیروت به خیابان ها 
آمدند و پرچِم لبنان با نشاِن درخِت 
این  در  درآوردند.  اهتزاز  به  را  ِسدر 
زمان دو ائتالِف عمده در لبنان شکل 
بلوِک قدرت در  گرفت که یادآوِر دو 
»ائتالِف  است:  داخلی  جنِگ  دوراِن 
و  سوریه  به  متمایل  که  مارس«   ۸
»ائتالِف  و  است،  اسالمی  جمهوری 
1۴ مارس« که متمایل به عربستان و 
غرب است. رهبِر این ائتالِف اخیر سعد 

حریرِی  رفیق  دوِم  فرزنِد  حریری 
هم  حزب اهلل  طبیعتا  است.  مقتول 

در ائتالِف ۸ مارس قرار دارد.
فشاِر  و  سدر  انقالِب  نهایت،  در 
اسد  بشار  شد  باعث  بین المللی 
حدوِد  که  سوریه  نظامِی  نیروهای 
سه دهه لبنان را به اشغال درآورده 

بودند را بیرون بکشد.

تقویت حزب اهلل
از آن زمان نفوِذ سوریه در لبنان 
اسالمی  جمهوری  نفوِذ  و  کمتر 
موشکِی  جنِگ  است.  شده  بیشتر 
و  حزب اهلل  میاِن   2۰۰6 ژوییه 
اسرائیل باعث شد جایگاهِ حزب اهلل 
اسالمی  جمهوری  حمایِت  با  که 
اسرائیِل  با  متقابل  موشک پرانِی  به 
بود  شده  مشغول  »قدرتمند« 
میاِن  در  کلی  طور  به  و  لبنان  در 
به  یابد،  ارتقاء  جهان  مسلماناِن 
فقط  نه  برتِر  نیروی  به  که  طوری 
نظامِی که سیاسِی لبنان تبدیل شود.

حزب اهلل خیلی زود از این قدرِت 
استفاده  تازه به دست آورده  سیاسِی 
در  طائف،  معاده ی  زماِن  از  کرد. 
چهار  هر  پارلمانی  انتخاباِت  لبنان 
ریاسِت  انتخاباِت  و  بار  یک  سال 
بار  یک  سال  شش  هر  جمهوری 
را  جمهور  رئیس  می شود.  برگزار 
پارلمان انتخاب می کند، و تنها یک 
از  دارد. پس  اجازه ی خدمت  دوره 
جمهورِی  ریاسِت  دوره ی  اتماِم 
میشل سلیمان در 2۰1۴، حزب اهلل 
مانِع  مداوم  کارشکنی های  با 
لبنان  و  دولِت جدید شد،  تشکیِل 
رئیس  بدوِن  ماه  سی  مدِت  به  را 
برای  بنابراین  و  گذاشت  جمهور 
سیاسی  مهِم  تصمیماِت  اتخاِذ 
در  نهایت  در  اینکه  تا  کرد.  فلج 
چراغ  با  عون  میشل   2۰16 ساِل 
حمایِت  و  اسالمی  جمهوری  سبِز 
حزب اهلل به ریاسِت جمهوری رسید. 
بدین ترتیب، امروزه حزب اهلل قدرِت 
سیاسِی  عرصه ی  در  مطلق العنان 

لبنان است.

نقش  و  سوریه  جنگ 
جمهوری اسالمی

از زماِن آغاِز جنِگ داخلِی سوریه 
در ساِل 2۰11، حزب اهلل با حمایِت 
در  خود  نفوِذ  اسالمی  جمهوری 
لبنان، سوریه و خاورمیانه را افزایش 
اصراِر  حقیقت،  در  است.  داده 
جمهوری اسالمی بر ادامه ی جنِگ 
فرسایشی در سوریه نیز در درجه ی 
مستقیِم  خِط  حفِظ  هوای  به  اول 
با حزب اهلل بوده است.  ارتباطی اش 
شرِق  در  عمده  طوِر  به  حزب اهلل 
در  و  سوریه  مجاورِت  در  لبنان 
اسرائیل  مجاورِت  در  لبنان  جنوِب 
از  باعث می شود  که  است؛  مستقر 
جمهوری  برای  استراتژیک  منظِر 
مناسبی  بسیار  جای  در  اسالمی 
که  ترتیب  بدین  باشد؛  شده  واقع 
جمهوری اسالمی از طریِق دمشق 
قرار  غربِی سوریه  که در جنوِب   –
و  امکانات  حزب اهلل  برای   – دارد 
حزب اهلل  و  می فرستد،  تسلیحات 
هم در جنوِب لبنان آنها را بر ضِد 
مواقِع  در  یا  می کند  َعلَم  اسرائیل 

لزوم به کار می گیرد.
باعث  اسد  سقوِط  ترتیب،  بدین 
اسالمی  جمهوری  شد  خواهد 
کنترلش بر دمشق و جنوِب غربِی 
ارتباطِی  نتیجه مسیِر  و در  سوریه 
خود با حزب اهلل را از دست بدهد، 
شدِن  قیچی  به  نهایت  در  که 
حزب اهلل توسِط نیروهای نزدیک به 
عربستان و اسرائیل و غرب خواهد 
انجامید. دقیقا به همین دلیل بود 
که جمهوری اسالمی در برهه ای از 
جنِگ داخلِی سوریه به تجزیه ی این 
کشور راضی شده بود، به شرطی که 
دمشق و حومه ی آن تحِت کنترِل 
اسد بماند. به نظر می رسید روسیه 
داشته  دلبستگی  طرح  این  به  نیز 
مخالفِت  با  نهایت  در  اما  باشد، 
عربستان  اروپا،  اتحادیه ی  آمریکا، 
سوریه  تجزیه ی  پرونده ی  ترکیه  و 

حداقل برای مدتی بسته شد.

رژه نیروهای حزب اهلل لبنان
رفتِن  فرو  بیشتر  با هرچه  اینک، 
جمهوری اسالمی در باتالِق سوریه 
– در جنگِی خانمانسوز که نه تنها 
سوریه را به نابودی کشیده که ایران 
را نیز به شدت تحلیل  برده است– 
نهایت  در  دید  و  ماند  منتظر  باید 
سرنوشِت حزب اهلل و لبنان به کجا 

خواهد انجامید.

لبنان سیاسِی  جریان های 

©Reuters
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حمالت  از  خبری  که  =سال هاست 
تهاجمی پیشمرگه های احزاب کرد ایرانی 
جنگ های  فصل  احزاب  این  و  نیست 
مسلحانه را خاتمه یافته تلقی می کنند.

برای  نه  می گویند  =پیشمرگه ها 
به طور  از خود  دفاع  برای  بلکه  حمله 
می کنند  سفر  ایران  داخل  به  مسلح 
کنند.  ر  برقرا تماس  مردم  با  تا 
=چند چادر در کنار رودخانه ای در قلب 
کوهستانی که در مرز اقلیم کردستان 
عراق و ایران قرار دارد، یکی از پایگاه های 
کردستان  کومله  حزب  پیشمرگه های 

ایران است.
=جوانانی که از ایران به اقلیم کردستان 
عراق برای پیوستن به نیروهای پیشمرگه 
می روند، معتقدند با خود کوله باری از امید 

برای زندگی در جامعه ای برابر می برند.

احمد رأفت - چندی پیش در سنندج، در 
جریان یک درگیری که هنوز برخی از جوانب 
آن روشن نیست، سه پیشمرگه حزب کومله 
دادند  از دست  را  ایران جان خود  کردستان 
و یک نفر هم که به سختی زخمی شده بود، 

توسط پاسداران دستگیر شد.
از سرنوشت رامین حسین پناهی، پیشمرگ 
زخمی شده، خبری در دست نیست. نهاد های 
بین المللی چون سازمان عفو بین الملل، سپاه 
پاسداران و جمهوری اسالمی ایران را مسئول 

جان این جوان می دانند.
سال هاست که خبری از حمالت تهاجمی 
و  نیست  ایرانی  کرد  احزاب  پیشمرگه های 
را  مسلحانه  جنگ های  فصل  احزاب  این 
خاتمه یافته تلقی می کنند. حمالت تهاجمی 
ایرانی در کوه های  پایگاه های احزاب کرد  به 
قندیل ولی در دستور کار سپاه پاسداران قرار 
منطقه ای  تیرماه،   13 روز  بار،  آخرین  دارد. 
که در آن پایگاه پیشمرگه های حزب کومله 
کردستان ایران قرار دارد، به مدت سه ساعت 
زیر آتش توپخانه سپاه پاسداران قرار داشت. 
دو نفر از پیشمرگه های مستقر در این پایگاه، 
و عده ای غیر نظامی عراق که در این منطقه 

زندگی می کنند مجروح شدند.
سفرهای پیشمرگه ها به ایران

پیشمرگه های احزاب کرد در داخل و خارج 
از  بسیاری  دارند.  حضور  ایران  مرز های  از 
آنها در اردوگاه ها دوره های سیاسی و نظامی 
از گزینش گذرانده اند. آنهایی که در  را پس 

اردوگاه ها و یا کوه های مرزی اقلیم کردستان 
بسر می برند، مرتب به آن سوی مرز رفته و در 
شهر ها و روستاها، همراه با پیشمرگه هایی که 
در داخل ایران زندگی می کنند، با مردم عادی 

رابطه برقرار می کنند.
گاهی  که  است  سفر ها  همین  جریان  در 
با  درگیری  به  مجبور  و  شده  شناسایی 
مامورین مرزی و یا تیم های سپاه پاسداران 
می شوند. تفاوت یک پیشمرگه با یک فعال 
کردی،  احزاب  به  نزدیک  سیاسی  یا  مدنی 
به  وابسته  مسلح  نیروهای  با  آنها  مقابله  در 
است.  محاصره  و  در صورت شناسایی  نظام 
در  که  آنهایی  تمام  می گویند،  پیشمرگه ها 
شدند،  درگیری  به  مجبور  اخیر  سال های 
هرگز  و  گفتند  پاسخ  آتش  به  همیشه 

خودشان آتش نگشودند.
پایگاهی در قلب کوه

برای  پیشمرگه ها  سوی  از  باال  توضیحات 
معرفی آنها الزم به نظر می رسید. از بیش از 
کرد  احزاب  پیشمرگه های  پیش،  سال  یک 
ایرانی در کوه های مرز اقلیم کردستان عراق 
با ایران، در پایگاه های کوچکی مستقر شده اند. 
چند چادر و پست نگهبانی در کنار رودخانه ای، 
در منطقه ای در نزدیکی حاج عمران )محلی 
که به دالیل امنیتی نمی توان بیشتر از موقعیت 
حاشیه  در  کرد(  صحبت  آن  جغرافیایی 
رودخانه ای، یکی از پایگاه های پیشمرگه های 
دارد. قرار  ایران«  کردستان  کومله  »حزب 

پایگاه  با  پایگاه، که فاصله چندانی  این  در 

»حزب  پیشمرگه های  توسط  که  دیگری 
دمکرات کردستان ایران« برپا شده است ندارد، 
روز و شبی را میهمان این پیشمرگه ها بودم. 
جوانانی که تا چندی پیش در سنندج، اورمیه، 
زندگی  مریوان  یا  و  مهاباد  سقز،  سردشت، 
می کردند و برای پیوستن به این حزب از مرز 

گذشته و به اقلیم کردستان عراق آمدند.
جوانان  این  از  نفری  بیست  پایگاه  این  در 
از  یکی  با  آن  فرماندهی  می کنند.  زندگی 
پیشمرگه های قدیمی تر است. در این پایگاه 
چند زن جوان هم حضور دارند. یکی از آنها 
این سوی  به  از سنندج  پیش  که یک سال 
مرز آمده، می گوید: »پدر و مادرم زیاد راضی 
تمام  وجود  با  من،  انتخاب  به  ولی  نبودند، 
مشکالتی که این انتخاب برای آنها می توانست 
داشته باشد و دارد، احترام گذاشتند. در این 
سالی که آمدم، بارها و بارها احضار شدند و 
از آنها خواسته شد مرا برگردانند، ولی هرگز 
نگفتند برگرد و من هم تصمیم به بازگشت 

ندارم«.
سری که نمی خواهد خم شود

زیاد  نه  انتخاب  این  دلیل  جوان،  زن  این 
آسان را این چنین توضیح می دهد: »وقتی از 
کالس اول دبستان مجبوری به زبانی غیر از 
زبان مادری ات صحبت کنی، وقتی مجبوری 
سر  بر  را  پارچه ای  تکه  کودکی  سال های  از 
کنی که به آن اعتقاد نداری، وقتی با اولین 
فعالیت مدنی سر و کار تو با بازجو و بازپرس 
می افتد و مجبوری هرگونه تحقیر و تهدیدی 
را تحمل کنی، دو راه بیشتر در مقابل نداری: 

یا سر خم کنی و این زندگی را بپذیری، یا علیه 
آن برخیزی. من تصمیم گرفتم سر خم نکنم«.

در چهره این زن جوان و دیگرانی که در این 
با آنها گذراندم، نشانی  پایگاه روز و شبی را 
نه از پشیمانی دیده می شود، و نه شکایتی از 
سختی زندگی در کوه، با نگهبانی های طوالنی 
و شرایط بسیار سخت زندگی، بدون هیچ کدام 
از امکاناتی که همه به آن عادت داریم: از آب تا 
برق. آب این پیشمرگه ها،  از رودخانه ای است 
که این پایگاه در کنار آن برپا شده است. در 
این رودخانه است که صبح باید سر و صورت 
از  البته  را.  غذا  و شب ظرف های  را شست، 
یخچال  عنوان  به  پیشمرگه ها  رودخانه  این 
معموال  که  را  موادی  می کنند.  استفاده  هم 
کیسه ای  در  می کنیم،  نگهداری  یخچال  در 
سنگ های  بین  و  می دهند  قرار  پالستیکی 

رودخانه پنهان می کنند.
چند چادر و یک دنیا امید

چهار چادر کل این پایگاه را تشکیل میدهد. 
یک چادر محل خواب برای زنان پیشمرگه، 
دیگری برای مردان، از سومی به عنوان انباری 
آشپزخانه  هم  آخری  و  می شود  استفاده 
است. ما نزدیک غروب بود که به این پایگاه 
راه،  سر  شهر  آخرین  سوران،   در  رسیدیم. 
گوشت، نان و چند هندوانه، که کرد ها به آن 
تا شامی کمی  »شوتی« می گویند، خریدیم 
ضیافتی با این پیشمرگه ها داشته باشیم. پیر 
و جوان گوشت ها را آماده ساختند تا به سیخ 
کشیده و کنار رودخانه کباب شوند. از آخرین 

تا  است  پیوسته  کومله  به  که  پیشمرگه ای 
فرمانده، همه سهم خود را برای آماده ساختن 
این شام ادا کردند، به غیر از من و نفر دیگری 

که سرزده به این مهمانی آمده بودیم.
و  به بحث  بزرگ تر،  زیر چادر  از شام،  بعد 
پرداختیم.  ایران  مسائل  با  رابطه  در  گفتگو 
شرکت فعال پیشمرگه های جوان در این بحث 
نه تنها جالب، بلکه آموزنده بود. بحث برخالف 
مورد  در  کنند  تصور  می توانند  برخی  آنچه 
جنگ و اسلحه نبود. نقش نهاد های مردمی 
و مبارزات مدنی، بحثی بود که زیر نور ماه با 
شور و هیجان انجام می شد. آنچه بسیاری را به 
این کوه ها آورده، امید به آینده ای است که در 
آن همه از حقوق برابر برخوردار باشند. یکی 
از این پیشمرگه ها می گوید : »اگر ما کردها 
شهروند ایران هستیم، پس چرا نباید حقوق و 
سهم برابر از منابع کشور داشته باشیم. چرا 
در کردستان چند ده هزار نفر باید کولبری 
کنند؟ چرا من نمی توانم به زبان خودم درس 
بخوانم؟ چرا باید در شهرهای ما حتی فعالیت 
برای حفظ محیط زیست هم سر و کار تو را به 

زندان بیاندازد؟«
نیمه های بحث بود که بی سیم فرمانده به 
صدا درآمد. در آن سو یکی از پیشمرگه های 
پست نگهبانی خبر داد که تحرکاتی در کوه ها، 
شاخه  پژاک،  گریالهای  که  منطقه ای  در 
گزارش  دارند،  حضور  آن  در  ایرانی پ ک ک 
احزاب  پیشمرگه های  امروز  که  محلی  شده. 
کرد ایرانی در آن مستقر هستند، تا چندی 
پیش تحت کنترل پ ک ک بود و به آسانی 
پیشمرگه های  رسیدن  نکردند.  ترک  را  آن 
احزاب کرد ایرانی به منطقه مرزی، با واکنش 
کرد های ترکیه روبرو شد و حتی به تیراندازی 
پیشمرگه ها  باالخره  ولی  شد،  کشیده  هم 
توانستند این منطقه را از گریالهای پ ک ک 

بگیرند و در آنجا مستقر شوند.
یکی از پیشمرگه ها می گوید: »اینجا منطقه 
مرزی با ایران است و حق ما پیشمرگه های 
احزاب کرد ایرانی است که سر مرز کشورمان 
مستقر شویم، و نه گریال های پ ک ک که ترک 
بلکه  جوان،  پیشمرگه های  این  نه  هستند«. 
برخی از قدیمی ها، پ ک ک و شاخه ایرانی اش 
جمهوری  با  همکاری  به  متهم  را  )پژاک( 
در  البته  پاسداران می کنند.  و سپاه  اسالمی 
گذشته پ ک ک در نزدیکی شهر اورمیه هم 
در  را  بیمارستانی  سپاه  هم  و  داشت  پایگاه 
اختیارش قرار داده بود. با بهبود روابط تهران 
ولی  شد،  تعطیل  رسما  پایگاه  این  آنکارا،  با 
برخی معتقدند که همکاری پ ک ک با سپاه 

پاسداران به شکل دیگری هنوز ادامه دارد.
زیر نور ماه

زندگی پیشمرگه ها تنها به نگهبانی و رفت  
و آمد به درون خاک ایران خالصه نمی شود. 
در این پایگاه های کوهستانی کوچک و ساده، 
زندگی ادامه دارد. شب ها آنهایی که کشیک 
چراغ  کمک  با  گاهی  و  ماه،  نور  زیر  ندارند، 
با هم  نیز  را  قوه ای، تالش می کنند فرصتی 
که  برخی  نفره،  دو  گفتگو های  در  بگذرانند. 
کرد  والدین  از  یکی  و  می آیند  آذربایجان  از 
صحبت  ترکی  هم  با  است  ترک  دیگری  و 
می کنند، و برخی دیگر هم که صدایی دارند 
هم تالش می کنند دیگران را با ترانه ای سرگرم 

کنند.
می گوید:  ترک  کرد-  جوانان  این  از  یکی 
»در اوایل وقتی با یکی از همشهری ها به زبان 
ترکی صحبت می کردم، یک جوری به ما نگاه 
می کردند. رفتم به فرمانده گفتم مگر ما معتقد 
به حق استفاده از زبان مادری نیستیم؟ خوب 
من مادرم ترک است و در خانه با من همیشه 
با  دارم  حق  پس  می کند،  صحبت  ترکی 
همشهری ام که مثل من نیمه ترک و نیمه کرد 
است، به زبان ترکی صحبت کنم«. از آن روز 
زبان ترکی هم همراه به کردی و فارسی در 
پایگاه های  در  یافت.  »رسمیت«  پایگاه  این 
حزب کومله کردستان، همه پیشمرگه ها کرد 
نیستند. حداقل در این پایگاه پیشمرگه فارس 

و ترک هم حضور دارند.«

یادداشت های سفر به کردستان :

 شبی در کوه  با پیشمرگه ها

با پیشمرگه های کرد، مه ۲۰۱۷

درباره بازدید گروهی از دیپلمات های 
مقیم تهران از زندان اوین

= تعدادی از سفیران کشورهای مختلف 
در ایران از سوی امور بین الملل دبیر ستاد 
حقوق بشر قوه قضائیه برای بازدید به زندان 

اوین برده شدند.
و  و شیرینی  با وجود گل  بازدید  =این 
که حضور  زیادی  و خبرنگاران  عکاسان 
داشتند بیشتر به یک کنفرانس خبری در 
حیاط اوین شبیه بود تا بازدید دیپلمات ها 

از وضعیت زندان و زندانیان!
تعدادی از سفیران کشورهای مختلف در ایران 
بین  امور  سوی  از  تیرماه،  چهارشنبه، 1۴  روز 
برای  قوه قضائیه  بشر  دبیر ستاد حقوق  الملل 

بازدید به زندان اوین برده شدند.
خبرگزاری ایسنا با انتشار این خبر تعداد این 
دیپلمات ها را ۴۵ نفر عنوان کرد که از زندان اوین 
از خبرگزاری ها  دیگر  برخی  اما  کرده اند  دیدن 
تعداد دیپلمات ها را در این بازدید ۵0 نفر عنوان 
شیرینی  و  گل  وجود  با  که  بازدیدی  کردند؛ 
و  دوربین ها  و  آماده شده  پیش  از  تجهیزات  و 
عکاسان و خبرنگاران زیادی که حضور داشتند 
بیشتر به یک کنفرانس خبری در حیاط اوین 
شبیه بود تا بازدید دیپلمات ها از وضعیت زندان 

و زندانیان!
کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل دبیر 
به  خطاب  و  بازدید  این  در  بشر،  حقوق  ستاد 
دیپلمات های خارجی ساکن تهران مدعی شده 
مجازات ها  ایران  اسالمی  جمهوری  »در  است: 
هدف تنبیهی و تحقیری نداشته بلکه با هدف 

بازدارندگی و پیشگیری انجام می شود.«
او همچنین گفته است بر اساس گفته آیت اهلل 
خمینی زندان باید دانشگاه باشد و تمامی برنامه ها 
در زندان های ایران بر مبنای این راهبرد اصولی 

برنامه ریزی می شود.
معاون دبیر ستاد حقوق بشر برخی کشور ها و 
رسانه های خارج از ایران را متهم کرده است که 
تصویری دروغین و ناصحیح از زندان های ایران 
نشان مردم می دهند و مدعی شده »زندانبانان 
و  انسانی  رفتار  زندانیان  با  ایران  زندان های  در 

دوستانه دارند.«
کاظم غریب آبادی در حالی این ادعا ها را در 
مورد زندان های ایران مطرح کرده است که بار ها 
زندانیان  سوی  از  گزارش هایی  و  اخبار  بار ها  و 
تغذیه  و  بهداشت  زندانبانان،  بد  رفتار  درباره 
نامناسب و نبود امکانات اولیه در زندان های ایران 

مطرح شده است.
زندان های  »بهترین«  از  یکی  اوین که  زندان 
روز  و  است  زندان ها  دیگر  با  مقایسه  در  ایران 
میزبان دیپلمات های خارجی مقیم  چهارشنبه 
سیاسی،  زندانی  صابر،  هدی  مرگ  بود،  تهران 
و ستار بهشتی، متهمی که هنوز جرم او ثابت 
نشده بود، و همچنین چندین زندانی سیاسی 
و عقیدتی دیگر مانند اکبر محمدی )37 ساله( 
فعال دانشجویی و امیدرضا میرصیافی )2۸ ساله( 
به خود دیده است. همچنین  را  نویس  وبالگ 
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در 
حمله های  به  اوین  زندان  در  بار ها  اوین  زندان 
عصبی دچار شده است. موارد متعددی نیز درباره 
عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان گزارش شده 

است.
زندان اوین همچنین پیشتر و در دهه شصت 
خورشیدی اعدام های گروهی صدها فعال سیاسی 
را دید که برخی تنها متهم بودند و نه تنها ارتکاب 
جرم از سوی آنها ثابت نشده بود بلکه بسیاری 

حتی محاکمه هم نشده بودند.
و  زندانبان ها  بد  برخورد  کنار  در  مسئله  این 
حقوق  ساده ترین  از  حتی  که  زندان  مسئوالن 
زندانیان مانند انتقال زندانی بیمار به بیمارستان 
خانواده  اعضای درجه یک  با  زندانی  و مالقات 
جلوگیری می کنند تنها بخشی از مشکالتی است 

که زندانیان با آن روبرو هستند.
زندان های دیگر ایران وضعیتی به مراتب بد تر از 
زندان اوین دارند.  آتنا فرقدانی، یکی از زندانیان 
سیاسی که در زندان قرچک ورامین حکم خود 
را گذارنده، آخر خردادماه امسال روایتی تلخ که 

گویای تنها بخشی از فاجعه  جاری در بند زنان 
این زندان است منتشر کرد: »اینجا تنها ۴ دوش 
حمام برای سالنی 1۸۹ نفره موجود است که در 
طول شبانه روز تنها 2 ساعت آب گرم دارد… 
هپاتیت و ایدز فراگیر است چون خودارضایی با 
شیلنگ توالت و همجنس گرایی بیداد می کند… 
اینجا آب شوری دارد و خرید آب معدنی در توان 
بسیاری از زندانیان نیست… در اینجا برای آنکه 
از اعتراضات به وضعیت موجود جلوگیری شود 
تهدید می کنند که به سلول انفرادی انتقال داده 
می شوند؛ سلولی که همه ما می دانیم در آن زنی 
نگهداری می شود که در   همان جا با دسته تی 
زمین شوی به دختری تجاوز می کند و دختر 

فوت می شود!«
بازدید  این  در  که  دیگری  توجه  قابل  نکته 
سایت  وب  که  است  گزارشی  بود،  توجه  قابل 
اقدامات  درباره  ایران  بشر  حقوق  مانیتورینگ 
پیش از ورود سفیر ها به زندان از سوی مسئوالن 

زندان صورت گرفته است.
به گزارش سایت مانیتورنگ حقوق بشر ایران، 
این  از  پیش   اوین  زندان  چهار  بند  مسئولین 
بازدید کارن وفاداری، پرفسور احمدرضا جاللی و 
علی کبریت ساز توکلی، زندانیان دو تابعیتی را از 
این بند خارج و به بندهای دو-الف و 20۹ زندان 

اوین انتقال دادند.
رضا ملک، امین افشار نادری و هادی عسگری، 
زندانیان سیاسی- عقیدتی، نیز از بند چهار اوین 
به دادسرا منتقل شدند و از ارتباط و مکالمه با 
سفرای سازمان ملل متحد بازماندند. این زندانیان 
سیاسی- عقیدتی و امنیتی ساعت یک بعدازظهر 
بازگردانده  زندان  چهار  بند  به  چهارشنبه،  روز 

شدند.
از هفته گذشته مسئولین اقدام به رنگ آمیزی 
دیوارهای تخریب شده زندان و تمیزکاری راهرو ها 
و سلول ها کرده اند تا جلوه بهتری برای بازدید 

نمایندگان بین المللی داشته باشد.
اتهامات  با  شناخته  شده  زندانیان  از  تعدادی 
روز  برادران  ریخته گران،  فیروز  جمله  از  مالی، 
اندرزگاه شش  به  نیز  چنگ و حسین هدایتی 
بازدیدکنندگان  با  ارتباط شان  از  و  منتقل 

جلوگیری شده بود.
گفتنی است رسانه های جمهوری اسالمی در 
حالی تبلیغات گسترده ای در مورد این بازدید 
ویژه  فرستادگان  سال هاست  که  دادند  انجام 
سازمان ملل، از جمله احمد شهید، اجازه ورود 
پیرامون  گزارش  تهیه  و  بازدید  برای  ایران  به 
هم  و  نیافتند  ایران  در  بشر  حقوق  وضعیت 
پس  که  جهانگیر،  عاصمه  ورود  از  نیز  اکنون 
این مأموریت گماشته شد،  به  از احمد شهید 

جلوگیری می شود.
در  قضاییه،  قوه  به  وابسته  میزان،  وبسایت 
انتهای گزارشی که از این بازدید منتشر کرده 
نوشته است: »بازدید تمام شد و روسیاهی به 
می شود  مطرح  پرسش  این  حال  ماند«.  زغال 
که آیا واقعا دست اندرکاران و تدارک بینندگان 
این بازدید گمان می کنند مردم ایران، خانواده 
زندانیان، روزنامه نگاران و فعاالن حقوق بشر با 
توجه به گزارش های زیادی که توسط زندانیان 
زندان های  دیگر  و  اوین  زندان  در  محبوس 
جمهوری منتشر شده است، این دیدار را معیار 
دیپلمات هایی  آیا  می دهند؟  قرار  ارزیابی خود 
شده  دیده  تدارک  پیش  از  بازدیدی  در  که 
کنند  دیدار  زندان  بخش  چند  از  توانستند 
داشت؟ خواهند  باور  اینگونه  را  اوین  زندان 

با توجه به مانور تبلیغاتی گسترده رسانه های 
حکومتی درباره بازدید تعدادی دیپلمات از زندان 
اوین، این اقدام تنها جنبه نمایشی داشته و در 
جهت برنامه های پسابرجامی جمهوری اسالمی 
است. در غیر این صورت به جای سفیرانی که 
ساعاتی را به خوردن و نوشیدن و گپ زدن در 
گذرانده اند،  ایران  زندان های  بدنام ترین  از  یکی 
ویژه  گزارشگر  جهانگیر  عاصمه  از  می بایست 
حقوق بشر دعوت می کردند تا بدون هر نمایشی 
با زندانیان گفتگو  و  اوین دیدار کرده  از زندان 

کند.

درکنارپیشمرگههاوفرماندهشان
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پیشگیری از آسیب کبدی
 با مصرف اسید چرب امگا ۳

مطالعه جدید بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان می 
دهد یک نوع اسیدچرب اُمگا3 آسیب جدی به کبد را متوقف 

نشان  آمریکا  اورگن  ایالتی  دانشگاه  محققان  های  سازد.یافته  می 
می دهد مکمل »اسید داکوزاگزازنئیک« )DHA(، یکی از مهم ترین 

اسیدهای چرب اُمگا3، موجب توقف روند پیشرفت کبد چرب غیرالکلی در 
تبدیل به سیروز کبدی یا سرطان کبد می شود.مشخصه کبدچرب غیرالکلی 

که التهاب کبد، فشار اکسایشی و فیبروز است، فاکتور بسیار پرخطری برای ابتال 
به سیروز کبدی و سرطان کبد است.طبق اعالم سازمان غذا و دارو آمریکا، پیش 
بینی می شود این بیماری تا سال 2۰2۰ علت اصلی پیوند کبد باشد درحالیکه 
هنوز هیچ درمان پزشکی تاییدشده ای برای آن وجود ندارد.محققان در یک مطالعه 
1۰ ساله دریافتند مرگ ناشی از سیروز و بیماری های کبدی به ترتیب در 2۰ و 
12 درصد بیماران مبتال به کبدچرب غیرالکلی اتفاق افتاد. زمانیکه افراد مبتال به 
کبدچرب غیرالکلی بررسی شدند، دارای میزان بسیار پایین اسیدچرب اُمگا3 
بودند. زمانیکه این میزان اسیدچرب افزایش یافته بود، روند بیماری متوقف 
شده بود.اسیدهای چرب اُمگا3، مسیرهای مهم بیولوژیکی از جمله سنتز 

اسیدچرب، اکسایش، تجزیه تری گلیسیریدها یا چربی های موجود 
در خون را تنظیم می کند. به نظر می رسد این اسیدچرب در 

ترمیم کبد آسیب دیده نقش داشته باشد.باالترین میزان 
نظیر  چرب  های  ماهی  در  امگا3  اسیدچرب  این 

و  تن  ماهی  مخالی،  خال  سالمون، 
ساردین یافت می شود.

زنان  شاخص

مهرانگیز 
منوچهریان

 )1۲۹۳مشهد-1۳۷۹تهران(
وکیل  منوچهریان  مهرانگیز  دکتر 
درجه اول دادگستری و مشاور حقوقی 
و سناتور و جرم شناس کانون هدایت 
کودک و استاد حقوق جزا در مدرسه 
فلسفه  لیسانسیه  و  حسابداری  عالی 
لیسانسیه  همچنین  و  تربیتی  وعلوم 
حقوق در رشته قضایی و دارای دکترا 
از  متجاوز  او  بود.  تهران  دانشگاه  از 
زنان  به  23کنفرانس و کنگره مربوط 
و جرم شناسی و خانواده ، در سازمان 
ملل متحد شرکت  کرده و درچهارمین 
اتحادیه بین المللی زنان حقوقدان که 
شد  برگزار  تهران  در   196۷ درسال 
زنان  المللی  بین  اتحادیه  ریاست  به 

حقوقدان انتخاب گردید.
درمجمع  مهرانگیزمنوچهریان  دکتر 
عمومی سازمان ملل که درسال 196۸ 
به  موفق  شد  تشکیل  نیویورک  در 
حقوق  سازمان  صلح  جایزه  دریافت 
بشر شد.اوهمچنین در پنجمین مجمع 
درسال  جهانی  صلح  مرکز  عمومی 
19۷1 در بلگراد جایزه صلح  دیگری 

گرفت.
 دکتر منوچهریان مولف و مترجم ۴2 

جلد کتاب  است.
در بعضی از مجامع از جمله: انجمن 
، کمیته  الملل  بین  آمریکایی حقوق 
ملی  شورای  به  وابسته  مکاتبات 
المجالس،  بین  اتحادیه  آمریکا،  زنان 
حقوقدان،  زنان  المللی  بین  اتحادیه 
عضویت داشت. پروانه وکالت مهرانگیز 
 13۵۷ انقالب  از  پس  منوچهریان 

باطل شد.
و  تحصیلکرده  زنان  از  ای  نمونه  او 
صریح و شجاع و شایسته بود که در 
تمامی عمر خود  برای حفظ  حقوق 
بانوان در ایران مبارزه قاطعانه کرد. وی 

در چهارده تیر ماه 13۷9در گذشت.

صدا صدا صدا تنها صداست که میماند
در سرزمین قدکوتاهان

صفر  مدار  بر  همیشه  سنجش  معیارهای 
سفر کرده اند

چرا توقف کنم ؟
من از عناصر چهار گانه اطاعت میکنم

و
کار تدوین نظامنامه ی قلبم

کار حکومت محلی کوران نیست
مرا به زوزه ی دراز توحش

در عضو جنسی حیوان چکار
مرا به حرکت حقیر کرم در خال گوشتی چکار
مرا تبار خونی گلها به زیستن متعهد کرده است

فروغ فرخزادتبار خونی گلها می دانید ؟

آیا اغلب اوقات و در ساعات اولیه 
؟و  ندارید  بیدارشدن  توانایی  صبح 
از  بلندشدن  هنگام  بدی  احساس 
خواب به شما دست میدهد ؟چگونه 
می توانیم روزمان را به بهترین نحو 
روز  پایانی  ساعات  تا  و  کنیم  آغاز 
و  خلق  باشیم  داشته  کافی  نشاط 
در  استرس  از  دوری  و  بهتر  خوی 
گرو برنامه ریزی برای امور مختلف 
روزمره است پیشنهادات مفیدی در 
این زمینه برایتان داریم با ما همراه 

باشید .
 آنچه که شما در صبح انجام می 
دهید، تا حد زیادی در گرایش شما 
هنگامیکه  دارد.  نقش  روز  کل  در 
چرت  دکمه  زدن  بار   1۵ از  بعد 
رختخواب  از   )Snooze( گوشی 
آنچه پیش  برای  و  آییم  بیرون می 
کنیم،  نمی  ریزی  برنامه  داریم  رو 
با دست خودمان هرج و مرج را فرا 
می خوانیم و به احتمال زیاد هم بی 

نظمی به سراغمان خواهد آمد.

پست های زیادی در مورد عادات 
موفق ترین افراد وجود دارد اما واقعا 
دلیلی دارد که روش آنها برای شروع 
آنها  روز  بقیه  بر  روزهایشان،  کردن 
اثر می گذارد.نه تنها در یک سطح 
منطقی و کاربردی )شما همه چیز 
را بخوبی برنامه ریزی می کنید، یک 
چیزهای  دارید،  برنامه  یک  و  طرح 
کارها  روان  اجرای  برای  را  ضروری 
سازماندهی کرده اید(، بلکه یک چیز 
روانی بسیار قدرتمند در مورد شروع 
کردن روزتان به روشی که می گوید 
»من، یک فرد الیق هستم، آیا امروز 
تحت کنترل من است؟« وجود دارد.

از انجام بهترین برنامه ریزی ها تا 
ترفندهای مثبت روانشناسی که می 
به شما  اینجا  ببرید، در  بکار  توانید 
با  را  روزتان  چگونه  که  گوییم  می 
موفقیت آغاز کنید و همین روال را 
تا هنگامی که شب به رختخواب بر 

می گردید، حفظ نمایید.
1- تخت تان را مرتب کنیدبسیار 
ساده بنظر می رسد و احتماال چیزی 
شما  به  همیشه  مادرتان  که  است 
یادآوری می کرد، اما دلیلی دارد که 

مرتب کردن رختخواب تان در صبح، 
زمینه را برای موفقیت شما فراهم می 
کند. این عمل ساده سازماندهی صاف 
کردن ملحفه، مرتب کردن بالش ها، 
کشیدن رو تختی و ترک کردن اتاق 
خوابتان در یک وضعیت مرتب، مغز 
شما  تاثیرپذیر  بسیار  و  خواب  نیمه 
را تشویق می کند که نظم و ترتیب 
و آرامش به وفور وجود دارد. آرامش 
کمتر  استرس  با  است  برابر  بیشتر، 
و خوی  یعنی خلق  کمتر  استرس  و 
بهتر، بهره وری بیشتر و یک روز بهتر.

2- به بدنتان آبرسانی کنید
ساعت،  چند  بمدت  شما  سلولهای 
نوشیدن  بنابراین  اند  بوده  آب  بدون 
دیگری  ماده  هر  مصرف  از  قبل  آب 
)بله، شامل قهوه هم می شود( کلید 
آماده کردن دستگاه گوارش شما برای 
اگر  است.  روز  موثر در طول  فعالیت 
این کار را بطور خودکار انجام دهید، 
یک راه اسان برای آبرسانی مجدد به 
در  اگر  بعالوه  اید.  کرده  پیدا  بدنتان 

تمام صبح، کم کم آب بنوشید، ممکن 
است در پایان، 2 لیوان از ۸ لیوان آب 
توصیه شده برای روز را مصرف کرده 
که  کاری  اولین  کنید  سعی  باشید. 
انجام می دهید، یک آبرسانی حسابی 

به بدنتان باشد.
3- روزتان را برنامه ریزی کنید

از سه کار مهمی  یک لیست ساده 
که دوست دارید در کوتاه مدت مثال 
به  روز  پایان  از  قبل  یا  ظهر  از  قبل 
انجام برسانید، می تواند از نظر کمک 
کردن به شما برای پیشرفت آرام در 
نوشتن  باشد.  مفید  بسیار  روز،  طول 
آن بر روی کاغذ یا وارد کردن آن در 
را  تان، استرس بخاطر سپردن  تلفن 
بعنوان  تواند  می  و  کند  می  برطرف 
بکار  اهدافتان  از  مفید  یادآوری  یک 

برود.
از  لباس  گرفتن  کار،  آن  اگر  حتی 
خشکشویی، پیدا کردن کارت تولد و 
درست کردن کوینوال )نوعی حبوبات 
انجام چند کار  به شکل لوبیا( باشد، 
جلو  برنامه  طبق  آنکه  برای  کوچک 
بروید، موجب مدیریت بهتر زمان در 
روز خواهد شد. همانطور  تمام طول 

که می گونید، 
موفق  که  کسانی 

به برنامه ریزی نمی شوند، 
برای شکست برنامه ریزی می کنند. 
در  را  )مهم(  بزرگ  کارهای  بنابراین 
الویت قرار دهید تا بقیه روزتان، بسیار 

راحت تر ادامه یابد.
را  دارید  دوست  که  آهنگی   -۴

بگذارید
برنامه های صبحگاهی  از  صرفنظر 
آهنگهای  از  صوتی  تراک  یک  تان، 
آماده  به  بخش  نشاط  و  زا  انرژی 
کردن ذهن شما برای مثبت بودن در 
تمام طول روز کمک خواهد کرد. هر 
آهنگی که شادتان می کند را انتخاب 
از خانه،  از خارج شدن  کنید و قبل 

برای موفقیت در کارهایی که  از آن 
باید انجام دهید، استفاده نمایید. یک 
موسیقی خوب، یک مسیر رفت و آمد 
طوالنی را کمتر استرس آور می کند.

۵- حرکت کنید
بعدازظهر،  اواسط  در  خواهید  می 
احساس بهتری داشته باشید؟ زمانی 
بدنتان  دادن  حرکت  به  صبح  در  را 
باشد  که  چه  هر  دهید.  اختصاص 
برای  سگتان  بردن  مالیم،  کشش 
هواخوری، رفتن به کراس فیت شروع 
متابولیسم  تحرک،  با  روزتان  کردن 
شما را افزایش می دهد و سطح انرژی 
شما را برای روز، باال می برد. بعالوه، 
مثبت  کار  یک  روز  اوایل  در   اگر 
برای بدنتان انجام داده باشید، بیشتر 
غذایی  انتخابهای  که  دارد  احتمال 

بهتر انجام دهید.
عالی،  تمرین  آن  انجام  برای  شما 
وقت پیدا خواهید کرد )بهانه آوردن 
قبل از انجام هر کار دیگری در صبح، 
تا چندین ساعت  تر است( و  سخت 
مند  بهره  فوایدش  از  آن،  از  پس 
تمام  پیروزی  این، یک  خواهید شد. 

عیار است.

که  کسانی 
خواهان موهای سالم 
از  استفاده  بر  عالوه  هستند 
رژیم  باید  مو  از  مراقبت  محصوالت 
باشند.  داشته  هم  مناسبی  غذایی 
جوابگو  تواند  می  مناسب  تغذیه 
رشد  برای  الزم  مواد  های  کمبود 
مقاله  این  در  باشد.  موها  تقویت  و 
مو  برای سالمتی  که  غذایی  ماده   9
اهمیت زیادی دارند را آماده کرده ایم. 

با ما همراه شوید.
براي داشتن موهاي سالم، عالوه بر 
مو  از  مراقبت  محصوالت  از  استفاده 
تغذیه مناسب نیز الزم است. کمبود 
مواد الزم در رشد مو در مدت زمان 
طوالني قابل مشاهده و بررسي است 

اما پوست بدن سریعا در مقابل کمبود 
مواد الزم واکنش نشان مي دهد.

براي داشتن موهاي سالم، عالوه بر 
مو  از  مراقبت  محصوالت  از  استفاده 
تغذیه مناسب نیز الزم است. کمبود 
مواد الزم در رشد مو در مدت زمان 
طوالني قابل مشاهده و بررسي است 
اما پوست بدن سریعا در مقابل کمبود 
مواد الزم واکنش نشان مي دهد.الزم 
عامل  تغذیه  تنها  که  است  ذکر  به 
عوامل  و  نیست  مو  موثر در سالمت 
خواب  و  سیگار  کشیدن  هورموني، 
کم ممکن است روي موهاي شما اثر 

بگذارد.
اگر رژیم متعادل سرشار از پروتئین 
داشته باشید و ده غذاي زیر را مصرف 

کنید موهاي سالم و شاداب خواهید 
داشت:

1. ماهي سالمون
پروتئین،  از  سرشار  ماهي  این 
 3 امگا  چرب  اسید  و  دي  ویتامین 
مي باشد که براي سالمت مو ضروري 
است و بدن انسان به صورت طبیعي 
سازد.  نمي  را  چرب  هاي  اسید  این 
این اسید هاي چرب در رژیم  وجود 
غذایي بسیار مهم است چون تقریبا 3 

درصد مو را تشکیل مي دهد.

۲. گردو
گردو تنها دانه روغني است که مقدار 
، بیوتن و  امگا 3  زیادي اسید چرب 
ویتامین E دارد که از DNA سلول 
ها محافظت مي کند. همینطور مس 
تقویت  را  مو  رنگ  گردو  در  موجود 
مي کند. پس حتما گردو را در رژیم 
غذایي خود قرار دهید چرا که کمبود 

بیوتن موجب ریزش مو مي شود.

۳. سیب زمیني شیرین
موهاي  داشتن  براي  مفید  غذاي 
زمیني  ایسامسیب  وبالگ   – سالم 
شیرین یک منبع غني کاروتن است 
که در بدن به ویتامین A تبدیل مي 
 A شود. سلولهاي بدن بدون ویتامین
نمي توانند فعالیت کنند و کمبود آن 
موجب خارش و خشک شدن پوست 

سر مي شود.

۴. تخم مرغ
تخم مرغ یک منبع عالي پروتئین و 
حاوي چهار ماده معدني اصلي یعني 
است.  آهن  و  سولفور  سلنیم،  روي، 
است  بسیار مهم  بدن  در  آهن  نقش 
چون به رساندن اکسیژن به فولیکول 

مو کمک مي کند و به همین جهت 
مو  کاهش  اصلي  دالیل  از  یکي 

کمبود آهن است.

۵. اسفناج
اسید  فولیک  کاروتن،  بتا  آهن، 
اسفناج،  در  موجود   c ویتامین  و 
فولیکول هاي مو را سالم نگه مي دارد.

۶. عدس
حاوي  کوچک  هاي  دانه  این 
روي  آهن،  پروتئین،  زیادي  مقدار 
انتخاب مناسبي  و بیوتن هستند و 
براي تامین پروتئین گیاه خواران و 

گوشت خواران مي باشند.

۷. ماست چکیده
مواد لبني کم چرب مانند ماست 
چکیده داراي مقدار زیادي پروتئین 
و   B۵ ویتامین   ، مو  براي  مفید 
است  جالب  هستند.   D ویتامین 
بدانید که ویتامین B۵ در بسیاري 

وجود  مو  مراقبت  محصوالت  از 
دارد. همینطور تحقیقات نشان داده 
است که ویتامین D باعث سالمت 

فولیکول ها مي شود.
8. بلو بري

بلوبري ویتامین c زیادي دارد که 
براي سالمتي پوست سر و فولیکول 
آن  کمبود  و  است  مفید  بسیار  مو 

ممکن است باعث آسیب مو بشود.

۹. ماکیان )مانند مرغ، بوقلمون 
و اردک(

این دسته از پرندگان مقدار زیادي 
 B ویتامین  و  آهن  روي،  پروتئین، 
بسیار  مو  سالمتي  براي  که  دارند 

مفید مي باشند.

این خوراکی ها باعث سالمتی مو می شوند دستیابی به احساس بهتر در اوایل صبح



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 118
 جمعه 7 تا پنجشنبه 13 ژوئیه 2017

مردان  شاخص

سید حسن امامی
)1281-1358(

دکتر سید حسن امامی، در تهران به 
دنیا آمد. پدرش امام جمعه و جماعت 
پایان  از  پس  دلیل،  همین  به  و  بود 
تحصیالت مقدماتی برای فراگیری علوم 
فقهی و دینی، ادبیات عرب، منطق و 
سایر علوم عالیه به حوزه علمیه نجف 
اشرف رفت و به درجه اجتهاد نائل آمد. 
پس از مدتی به منظور فراگیری علم 
حقوق نوین به سوئیس رفت )1307(. 
پس از پنج سال اقامت و تحصیل در 
دانشکده  در  خصوصی  حقوق  رشتًه 
حقوق دانشگاه لوزان، در سال )1312( 
حقوق  دکترای  درجه  اخذ  به  موفق 
بازگشت  ایران  1313به  سال  شد.در 
دانشکده  و  حقوق  عالی  مدرسه  در  و 
تاریخ  تدریس  به  منقول  و  معقول 
در  پرداخت.  اسالم  حقوق  و  حقوق 
سال 1317 در تشکیالت دادگستری 
نوین به شغل قضایی منصوب شد. در 
های  دادگاه  کل  ریاست   1323 سال 
گرفت.  برعهده  را  تهران  شهرستان 
و  دانشکده حقوق  در  در سال 1317 
علوم سیاسی تهران به تدریس حقوق 
ثبت اسناد و اصول محاکمات حقوقی 
سال  در  پرداخت.  مختلف  مقاطع  در 
کرد. سفر  سوئیس  لوزان  به   1336

بر  را  مدنی  حقوق  کتاب  جلد  شش 
کتابهای  ها،  جزوه  یادداشتها،  اساس 
فقهی و حقوقی و منابع دیگر به رشته 
تحریر در آورد. این کتابها تا کنون بارها 
امامی،  است.دکتر  شده  چاپ  تجدید 
گروه  ریاست  و  تدریس  سالها  از  پس 
دانشکده  اسالمی  و  حقوقی خصوصی 
حقوق و انتخاب شدن به عنوان استاد 
متمایز دانشگاه تهران در سال 1346، 
به در خواست خودش باز نشسته شد 
)1347(، اما گاهی در دانشکده حقوق 
دانشگاه ملی تدریس می کرد.پیکرش 
به  سوئیس  گورستانهای  از  یکی  در 

خاک سپرده شده است.

ت  حمال
حشت  و
رعب  بسیار  میتواند 
ریشه  حمالت  این  باشد.  آور 
در اضطرابی عمیق دارند که میتواند 
در  ضعف  و  شما  قلب  تپش  باعث 
وحشت  حمالت  شود.  شما  زانوان 
تنفس  در  گرفتگی  باعث  میتواند 
شما و همچنین باعث درد در قفسه 
سینه و سرگیجه در شما شود )شما 
که  کنید  فکر  حتی  است  ممکن 
یک  اید(.  شده  قلبی  حمله  دچار 
حمله وحشت ممکن است فقط چند 
دقیقه طول بکشد، اما میتواند شما را 
با احساسی از وحشت و ناراحتی زیاد 

باقی بگذارد.

1- درک حمالت وحشت
های  نشانه  و  وحشت  حمله  یک 
میتواند  آن  اضطراب  از  العاده  فوق 
بزند.  به شما ضربه شدیدی  ناگهان 
یا  وحشت  حمله  که  حال  عین  در 
باشد،  مختصر  است  ممکن  پانیک  
از  ماندگار  ترسی  به  میتواند  اما 
داشتن تجربه ای دیگر منتهی شود. 
زمانی که حمالت وحشت و ترس از 
اتفاق  مکرر  طور  به  حمالت،  وقوع 
بیفتد، افراد مبتال میگویند که دارای 
اختالل وحشت شده اند؛ که در واقع 

نوعی اختالل اضطرابی است.
شرایط  تحت  است  ممکن  افراد 
وحشت  حمالت  این  گوناگونی 
یک  سیف،  دکتر  کنند.  تجربه  را 
گرینویچ  از  بالینی  روانشناس 
مداوم  طور  به  مبتال  “افراد  میگوید: 
دوباره حمالت هستند؛  وقوع  نگران 
بی  موقعیتهای  از  حتی  نتیجه  در 
درنهایت  میکنند.  دوری  نیز  خطر 
است متوجه شوند  افراد ممکن  این 
ترسند  از موقعیت نمی  واقع  که در 
اما  میکنند،  اجتناب  فقط  آنها  بلکه 
به جای آن، حمالت وحشت اضافی 

را تجربه میکنند..
نیستید  مجبور  شما  خوشبختانه 

با سِرُطره دلبند تو بازی نتوان 
رِگ جان است بدو دست درازی نتوان 
ناز پرورده حسن است و جز از راِه نیاز 

دست در گردِن آن یاِر نیازی نتوان 
ید بیضاست عذار بتم ، ای گل ! به خود آی 

بردن از معجزه با شعبده بازی نتوان 
دست یازی به َزنَخ خواستمش ، گفت :بهل 

كاندر این بوته ، به جز قلب گدازی نتوان 
صورت خوب پسندند ُكَله داران لیك 

جز كه با سیرت محمود ایازی نتوان 
جز به شور طلب ذره و جذب خوش مهر 

قطع این مرحله ، با دور و درازی نتوان 
خستگی دل عشاق ز باب دگر است 

چاره اش با بل و َخطمی و ُخبازی نتوان 

است  ظهور  نو  ورزش  یک  تاباتا 
که در طول مدتی که معرفی شده 
به خود جلب  را  بسیاری  طرفداران 
از  یکی  ورزش  این  است.  کرده 
مناسب ترین روش ها برای کاهش 
وزن و همچنین رسیدن به تناسب 
ورزش  این  ویژه  سبک  است.  اندام 
مدت  طول  در  تا  شود  می  باعث 
زمان کم هم به آمادگی بدنی دست 
یابید و همچنین یک اندام متناسب 
را داشته باشید؛ در این مطلب قصد 
و  ورزش  این  بررسی  به  تا  داریم 
بپردازیم.  آن  انجام  نحوه  همچنین 
اگر به دنبال ورزش جدیدی هستید 
که به برنامه روزانه تان اضافه کنید، 
امتحان  را  تاباتا  ورزش  است  بهتر 
کنید. تاباتا یا HIIT ورزش های 4 
که  هستند  باال  با شدت  ای  دقیقه 
در میان حرکات آن فواصل کوتاهی 

برای استراحت وجود دارد.

تاریخچه تاباتا

و  تاباتا  ایزومی  دکتر  توسط  تاباتا 
گروهی از محققان در موسسه ملی 
توکیوی  در  اندام  تناسب  و  ورزش 
ژاپن ابداع شد.تاباتا و گروه تحقیقاتی 
از ورزشکاران  بر روی دو گروه  اش 
شدت  با  اول  گروه  کردند.  مطالعه 
زیاد  شدت  با  دوم  گروه  و  متوسط 
با  که  گروهی  کردند.  می  ورزش 
کردند  می  تمرین  متوسط  شدت 
۵ روز در هفته و به مدت 6 هفته 
تمرین کردند.هر جلسه تمرین آنها 
یک ساعت طول می کشید. گروهی 

علی اکرب دهخدا

بي تاثیری مصرف قرص هاي 
ویتامین در پیشگیري از بیماري قلب

قرص هاي  مصرف  بررسي ها،  ترین  تازه  نتایج  اساس  بر 
میلیونها  استفاده  مورد  حاضر  حال  در  که   E و    C ویتامین 

مردان  در  قلبي  بیماریهاي  از  پیشگیري  هستند،  در  آمریکایي 
تاثیري ندارد.  این پژوهش در مقیاسي گسترده و به مدت طوالني انجام 

حتي خطر   E ویتامین  نظر مي رسد که  به  است.به گفته محققان  گرفته 
بروز سکته مغزي ناشي از خونریزي را تشدید مي کند. این خطر در مطالعات 

قبلي مشاهده شده است.
انستیتو تحقیقات مداستار در امریکا تاکید  باربارا هووارد، متخصص تغذیه در 
کرد: قبل از اینکه به دنبال تاثیرات یاري دهنده ویتامین ها باشیم باید مراقب 
مضرات احتمالي آنها براي بدن باشیم.وي ایده خود را در کنفرانس انجمن قلب 
آمریکا ارائه کرده است.آمارها نشان مي دهد که حدود 12 درصد از آمریکایي ها 
هنوز از مکمل هاي C و E مصرف مي کنند در حالي که شواهد علمي فزاینده 
تاثیري  قلب  بیماري  از  پیشگیري  در  اکسیدانها  آنتي  این  مي دهد  نشان 
پیشتر  که  تحقیقي  اساس  باشند.بر  مضر  مي توانند  حتي  بلکه  و  ندارند 
بیشتر  مي کنند  مصرف   E ویتامین  که  سیگاري  مردان  شده  انجام 

از خونریزي مي شوند.درعین حال برخي  ناشي  دچار سکته مغزي 
C در بعضي موارد  از تحقیقات نشان داده است که ویتامین 

کمک  آن  پیشرفت  به  سرطان  با  مبارزه  جاي  به  حتي 
احتیاط  به  این رو متخصصان نسبت  از  مي کند. 

در مصرف این قبیل ویتامین ها توصیه 
مي کنند.

که با شدت زیاد تمرین می کردند 4 
روز در هفته و به مدت 6 هفته تمرین 
 4 آنها  تمرینات  از  یک  هر  کردند. 
دقیقه و 20 ثانیه بود و بین هر ست 

10 ثانیه استراحت می کردند.
نتیجه:

)قلبی  هوازی  سیستم   1 گروه 
بودند  کرده  تقویت  را  خود  عروقی( 
اما سیستم بی هوازی )عضالنی( آنها 
تغییر چندانی نکرده بود. اما گروه 2 
عالوه بر اینکه سیستم هوازی خود را 
بودند،  تقویت کرده  گروه 1  از  بیش 
سیستم بی هوازی خود را نیز تا 2۸ 
درصد تقویت کرده بودند.در مجموع، 
تمرینات شدید با فاصله کوتاه در بین 
دو  هر  تقویت  در  بیشتری  تاثیر  آن 

سیستم هوازی و بی هوازی دارد.

برنامه ورزشی تاباتا
تمرین  هر  تاباتا  ورزشی  برنامه  در 
4 دقیقه طول می کشدف اما این 4 
دقیقه از طوالنی ترین 4 دقیقه هایی 

است که تا 
به حال تجربه 

ساختار  اید.  کرده 
این برنامه به شکل زیر است:

20 ثانیه تمرین شدید
10 ثانیه استراحت

تکمیل 8 راند
مثال تا جاییکه می توانید خود را به 
مدت 20 ثانیه باال می کشید و بعد 
10 ثانیه استراحت می کنید. تا اینجا 
یک ست حرکت را انجام داده اید. هر 
دهید. انجام  باید  ست   ۸ را  تمرین 

می  دارید  دوست  که  حرکتی  هر 
حرکت  مثال  دهید.  انجام  توانید 
هر  یا  و  بارپی  شنا،  حرکت  اسکات، 
بتواند گروه های  حرکت دیگری که 
درگیر  را  شما  عضالت  از  بیشتری 

خوب  هم  بل  کتل  حرکات  نماید. 
هستند.

تاباتا  تمرین  جلسات  از  نمونه  یک 
می تواند به این شکل باشد:

4 دقیقه حرکت شنا
4 دقیقه اسکات با وزن بدن

4 دقیقه بارپی
4 دقیقه حرکت کوهنورد

 20 کنید.  شروع  شنا  حرکت  با 
ثانیه با شدت باال این حرکت را انجام 
دهید. 10 ثانیه استراحت کنید و بعد 
دوباره 20 ثانیه با شدت باال حرکت 
شنا بزنید. بعد از اینکه ۸ ست حرکت 
یک  مدت  به  دادید  انجام  را  شنا 
سراغ  به  کنید.بعد  استراحت  دقیقه 
حرکت اسکات بروید و هر سکانس را 
20 ثانیه انجام دهید و 10 ثانیه در 
بین آن استراحت کنید. بعد از اینکه 
اتمام  به  را  اسکات  حرکت  ست   ۸
رساندید به سراغ حرکت بارپی بروید 
و بعد از آن کار را با حرکت کوهنورد 
به اتمام رسانید.اگر فرصت شما برای 
ورزش کردن کم است و می خواهید 
یک ورزش سریع و فوری انجام دهید، 
تاباتا برای شما عالی است تا با انجام 
افزایش  را  خود  قدرت  و  سرعت  آن 

دهید.

پانیک  حمالت  وقوع  از  ترس  در 
راهکار  چند  اینجا  در  کنید.  زندگی 
است که شما  آورده شده  مخصوص 
میتوانید برای کمک به کنترل کردن 
نشانه های فیزیکی  اضطراب خود و 

آن، استفاده کنید.

2- حمالت وحشت – چگونگی 
كنترل آن

حمالت  دفع  برای  راه  بهترین 
یادگیری چگونگی  آینده،  در  پانیک 
اگر  پس  است.  اضطرابتان  کنترل 
متوجه شروع حمالت پانیک در خود 
شدید، میتوانید ذهن و بدن خود را 
کنید.  آرام  آن،  های  نشانه  محو  تا 
که  “مردمی  میگوید:  سیف  دکتر 
حمالت پانیک را تجربه میکنند، باید 
وحشت  احساس  با  مقابله  چگونگی 

خود را، فرا بگیرند.
در حالی که دارو میتواند موثر باشد، 
از  یکی  شناختی،  رفتاری-  درمان 
وحشت  کنترل  برای  روشها  بهترین 

و اضطراب می باشد. این امر مستلزم 
فرآیند  که  است  نکته  این  شناختن 
آمیز  فاجعه  تفکر  با  وحشت،  تولید 
مواجه میشود. افراد مبتال به اختالل 
افکارشان  باشند که  آگاه  باید  پانیک 
موجب واکنش فیزیکی میشود که به 
وحشت  حمالت  به  منجر  خود  نوبه 

میشود.
بدست  برای  میگوید:  سیف  دکتر 
اختالل  مورد  در  کنترل  آوردن 
روشهای  تمرین  و  یادگیری  پانیک، 
است.  مهم  اضطراب  مدیریت 
برای  میتوانید  شما  که  راهکارهایی 
خود  پانیک  حمالت  کردن  محدود 
از آنها کمک بگیرید شامل روشهای 

زیر است:

1- تفکر مثبت
از ذهن  به خارج  را  تفکرات منفی 
یادآوری  خود  به  و  فرستاده  خود 
کنترل  تحت  “شما  که  کنید 
هستید”. به زمان هایی فکر کنید که 
در موقعیتی و در اضطراب گیر کرده 
بودید ولی با موفقیت اضطراب خود 

را کاهش دادید.

2- از حق خودت دفاع كن

را  موقعیتی  تا  دارید  نیاز  اگر 
یا  دهید،  انجام  را  آن  کنید،  ترک 
احتیاج  که  بگویید  دیگری  فرد  به 
اینکه  از  دارید.  موقعیت  ترک  به 
نترسید.  کنید،  کمک  درخواست 
اجازه به خود برای ناراحتی بیشتر، 
کمکی نمیکند؛ اگر همه چیزی که 
میخواهید فقط برداشتن چند قدم 
خوری  هوا  برای  اتاق  از  بیرون  در 

می باشد، آن را انجام دهید.

3- آرام كردن عضالت
بدن  همه  تنش  دلیل  اضطراب، 
همه  آرامش  برای  پس  شماست. 
پا شروع  انگشتان  از  بدن،  عضالت 
و  گردن  و  باال  به  بتدریج  و  کرده 
عضالت  همه  کم  کم  رفته  صورت 

را آرام سازید.

۴- تنفس آرام و عمیق
تنفس  دلیل  میتواند  اضطراب 
این  البته  باشد؛  شما  سریع  خیلی 

نشانه  همه  میتواند  سریع  تنفس 
حمالت  ذهنی  و  فیزیکی  های 
پانیک را حتی بدتر کند. هر زمانی 
شروع  شما  وحشت  احساس  که 
شد، مطمئن شوید که آرام هستید 
آرامش  سمت  به  عمیقی  تنفس  ؛ 

ذهن و بدن خود داشته باشید.

5- توقف كن و فکر كن
شروع  هایتان  اندیشه  که  زمانی 
به چرخش خارج از کنترل میکند، 
“بس  بگویید:  خود  به  سادگی  به 
است”. به اندیشه هایتان کمی سر 
بگیرید  تصمیم  و  بدهید  سامان  و 
تا  دهید  انجام  کاری  چه  باید  که 

دوباره آرام بگیرید.
منتظر  میگوید:  سیف  دکتر 
دوباره  وحشتی  حمله  تا  نشوید 
انجام  را  روشها  این  تا  شود  شروع 
دهید. استفاده منظم از این روشها 
تان  اضطراب  مدیریت  یادگیری  و 
بسیار  تدریجی،  مراحل  صورت  به 
به  اعتماد  که  همانطور  است.  مهم 
بیشتر میشود، میتوانید  نفس شما 
در یک حمله وحشت قرار بگیرید و 
میتوانید هر روز از روز قبل راحت 

تر تنفس کنید.

حمالت وحشت یا پانیک را چگونه کنترل کنید؟ فواید استفاده از تاباتا و نحوه انجام آن
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آغاز مسابقات تنیس ویمبلدون؛
 اندی موری و نادال برندگان روز اول

در نخستین روز مسابقات ویمبلدون 
سال  قهرمان  موری  اندی   2۰1۷
مسابقه  اولین  در  بازی ها  این   2۰16
از  هفته  این  دوشنبه  روز  خود 
الکساندر  وارد  تازه  و  جوان  تنیس باز 

بابلیک از قزاقستان برد.
بابلیک تنیس بازی قدبلند و پر جنب 
و جوش است که آینده درخشانی در 
انتظار اوست. وی پیش از آغاز بازی 
چگونه  را  شما  من  گفت  موری  به 
یا  موری  اندی  سر  بگویم  کنم،  صدا 
به گونه ای دیگر، موری از او خواست 
کند.  خطاب  اندی  را  او  بقیه  مثل 
موری بابلیک را 6 بر ۴، 6 بر 2 و 6 بر 

3 شکست داد.
روالن  امسال  قهرمان  نادال  رافائل 
خاک  روی  تورنمنت های  و  گاروس 
و  مادرید  کارلو،  مونت   2۰1۷ سال 
بارسلون 6 بر یک، 6 بر 3 و 6 بر 2 
بیلمن تنیس باز استرالیائی را مغلوب 

کرد.
شربر  کوهل  بر  کرواسی  از  چلیچ 
تنیس باز آلمانی 6 بر ۴، 6 بر 2 و 6 بر 
3 غلبه کرد. ویلفرید سونگا تنیس باز 

بر 2  و 6  بر 2  بر 3، 6  فرانسوی 6 
نوری از بریتانیا را حذف کرد. نیشی 
کوری تنیس باز ژاپنی از سچیناتو از 
ایتالیا 6 بر 2، 6 بر 2 و 6 بر صفر برد.

هالپ  سیمونا  دختران،  قسمت  در 
تنیس باز اهل رومانی 6 بر ۴ و 6 بر 
را  نیوزلندی  تنیس باز  اراکوویچ  یک 

مقابل  ویلیامز  ونوس  نمود.  حذف 
قهرمان  کویتوا  شد.  برنده  مرتنز 
در  انگلستان  بورن  وست  تورنمنت 
هفته گذشته از جمهوری چک و نفر 
اول دو دوره مسابقات ویمبلدون 6 بر 
3 و 6 بر ۴ الرسون از سوئد را مغلوب 

کرد.

تازه ترین رده بندی فوتبال جهان
 ایران اول آسیا ۲۳ جهان

تیم های  رده بندی  آخرین  در 
فوتبال جهان که از سوی فدراسیون 
جهانی فوتبال اعالم شده است ایران 
در مرتبه 23 جهان و اول آسیا دیده 

می شود.
خاطر  به  آلمان  فوتبال  تیم 
بازی های  در  نخست  مقام  کسب 
اول  جایگاه  به  کنفدراسیون ها 

برنز  مدال  برنده  علیزاده  کیمیا 
در  هفته  این  ریو  المپیک  تکواندو 
کره  در  تکواندو  جهانی  مسابقات 
جنوبی در وزن 62 کیلوگرم  صاحب 

مدال نقره شد.
کیمیای 19 ساله در مرحله نهایی 
به قهرمان تکواندو ساحل عاج باخت.

تکواندوکاران  بر  پیروزی  با  وی 
شیلی، کانادا، چین تایپه، کرواسی و 
روسیه به فینال این وزن راه یافته بود.

طالی  مدال  کنون  تا  کیمیا  
نوجوانان جهان، برنز المپیک، طالی 
گراندپری دختران و اینک نقره جهان 

را به دست آورده است.
در رشته مردان نیز در این مسابقات 
هادی پور  آرمین  حسینی،  میرهاشم 

مدال نقره مسابقات جهانی برای کیمیا علیزاده

کرده  فوتبال جهان صعود  رده بندی 
است.

برزیل،  تیم های  آلمان  از  پس 
لهستان،  پرتغال، سوئیس،  آرژانتین، 
بلژیک،  فرانسه،  کلمبیا،  شیلی، 
پرو،  انگلیس،  ایتالیا،  اسپانیا، 
سوئد،  اروگوئه،  مکزیک،  کرواسی، 

ایسلند و ولز قرار دارند.

ساله   3۵ تنیس باز  فدرر  راجر 
تنیس باز  جاکوویچ  نواک  و  سوئیسی 
صرب در دومین روز بازی های گراند 
اسلم ویمبلدون با پیروزی بر رقیبان 
اما  یافتند،  راه  دوم  دور  به  خود 
هر  که  تنیس باز  دو  این  از  هیچ یک 
کدام چند سال نفر اول تنیس مردان 
مصدومیت  دلیل  به  بوده اند  جهان 
حریفان خود بازی را به پایان نبردند، 
به  دو  هر  آنها  مقابل  طرف های  زیرا 
دلیل مصدومیتی که از پیش داشتند 
شدند.هنگامی  زمین  ترک  به  ناچار 
که راجر فدرر در ست اول 6 بر صفر 
تنیس باز  دوگوپولوف  آلکساندر  از 
نیز  دوم  ست  در  بود  برده  اوکراینی 
3 بر صفر از او جلو بود، دوگوپولوف 
به دلیل ناراحتی مچ پا بازی را ادامه 
نابغه سوئیسی  ترتیب  این  به  و  نداد 
در اولین مسابقه خود برنده اعالم شد.

برای  اتفاق  همین  نظیر  دوم  روز 
مارتین کلیزان رقیب نواک جاکوویچ 
رخ داد. کلیزان در حالی که 6 بر 2 در 
ست اول باخته بود و در ست دوم 2 

مسابقات ویمبلدون ۲01۷؛ حریفان فدرر و 
جاکوویچ بازی را نیمه کاره رها کردند

©Reuters

اکنون وقت بهره برداری از دوستی با اینفانتینو است

طوالنی  محرومیت  که  هنگامی 
سپ بالتر رئیس ۷9 ساله فدراسیون 
جهانی فوتبال قطعی شد فعالیت های 
جیانی اینفانتینو  رئیس کنفدراسیون 
فوتبال اروپا برای جانشینی وی آغاز 
گردید. اینفانتینو سوئیسیـ  ایتالیایی 
که به آراء کنفدراسیون های فوتبال و 
روسای فدراسیون کشورها نیاز داشت 
ایران  جمله  از  خاورمیانه  ممالک  به 
و  فدراسیون  مسئوالن  با  کرد  سفر 
قدیمی  فوتبالیست های  از  تن  چند 

جلساتی در تهران برگزار نمود.
وقت  رئیس  کفاشیان  علی 
فدراسیون فوتبال ایران به جیانی قول 
حمایت  او  از  فیفا  ریاست  برای  داد 
سپ  جانشینی  نامزد  کرد.  خواهد 
ترک  را  ایران  با خوشحالی  نیز  بالتر 
حاال  که  کفاشیان  هفته  این  نمود. 
رئیس  نایب  و  فوتسال  بخش  رئیس 
ایران  و همچنین   فدراسیون فوتبال 

ای.اف. آسیا  فوتسال  کمیته  رئیس 
سی است به خبرنگاران گفت در ده 
سال گذشته بدون اعتنا به انتقادات به 
ادامه داده ام.او گفت بودجه  کار خود 
هزار   3۷۰ از  را  ای.اف.سی  فوتسال 
دالر به 2 میلیون و پانصد هزار دالر 
جریان  در  آینده  هفته  و  رسانده ایم 
کمیته  جلسه   آسیا  باشگاه های  جام 
فوتسال آسیا تشکیل خواهد شد که 
پیشنهاد  زیر 2۰ سال  برای دختران 

برگزاری مسابقات آسیایی داده ایم.
در  ایران  فوتسال  آنکه  با  افزود  او 
درخواست  وقتی  است  اول  آسیا 
کردیم مسابقات زیر 2۰ سال دختران 
کنیم  برگزار  مشهد  در  را  آسیا 
بازدید  از  ای.اف.سی پس  نمایندگان 
از امکانات ما در مشهد اجازه برگزاری 
همچنین  ندادند.  را  مسابقات  این 
خواستیم میزبانی جام جهانی فوتسال 
بگیریم حتی سعی کردیم  را   2۰2۰

فوتسال ایران 
ششم جهان، 

اول آسیا

ملی  تیم های  جدید  رده بندی  در 
فیفا  سوی  از  که  کشورها  فوتسال 
منتشر شده است تیم فوتسال ایران 
در رتبه اول آسیا و ششم جهان قرار 
دارد.  ده تیم برتر فوتسال دنیا این ها 

هستند:
1ـ برزیل / 2ـ اسپانیا / 3ـ روسیه
۴ـ آرژانتین / ۵ـ ایتالیا / 6ـ ایران

۷ـ پرتغال / 8ـ اوکراین / 9ـ قزاقستان 
1۰ـ آذربایجان

اندی موری، ویمبلدون 10 ژوییه ۲01۶

در  که  ایران  اسنوکر  ملی  تیم 
حضور  چین  جهانی  جام  مسابقات 
دارد با پیروزی بر تیم های پاکستان 
و سوییس در موقعیت خوبی در این 
و  وفایی  حسین  دارد.  قرار  بازی ها 
اسنوکر  تیم  اعضای  واحدی  سهیل 

ایران هستند.
با  رقابت ها  این  در  ایران  تیم 
انگلیس، استرالیا، سوییس، پاکستان 
و مالت هم گروه است، ایران در بازی 
بعدی با تیم انگلیس  روبرو می شود. 
عضویت  با  ایران  تیم  گذشته  سال 
حسین وفایی و احسان حیدرنژاد در 
مرحله مقدماتی این مسابقات حذف 

شده بود.

تیم اسنوکر 
ایران، سوئیس 
و پاکستان را 
شکست داد

انگلیسی  رئیس  دنورز  نیکالس 
فدراسیون جهانی چوگان برای نظارت 
مقدماتی  مسابقات  اجرای  حسن  بر 
جام جهانی منطقه آفریقا و غرب آسیا 
که تا جمعه این هفته ادامه دارد در 
از  تهران به سر می برد. این رقابت ها 
روز دوشنبه با شرکت تیم های ایران، 
آفریقای جنوبی در  پاکستان و  هند، 

قصر فیروزه آغاز شده است.
ایران در نخستین بازی 1۰ بر 8 از 
هند شکست خورد، پاکستان نیز 8 بر 

رئیس فدراسیون جهانی چوگان در تهران

بازی های  برد،  جنوبی  آفریقای  از   6
آفریقای  و  پاکستان  با  ایران  بعدی 
جنوبی خواهد بود. برنده این بازی ها 
در رقابت های جام جهانی چوگان در 

استرالیا حضور خواهد یافت.
آرژانتینی  سرمربی  سیرون  مارتین 
متأسفانه  گفت  ایران  چوگان  تیم 
بازی مقابل هند بدشانسی  اولین  در 
باختیم،  کمی  اختالف  با  و  آوردیم 
در حالی که می توانستیم  حداقل به 

نتیجه مساوی برسیم.

نیکالس دنورز و پرنس فیلیپ

بر صفر عقب بود به دلیل ناراحتی از 
زمین بیرون رفت.

خبرنگاران  به  جاکوویچ  و  فدرر 
گفتند مسئوالن بازی های ویمبلدون 

گونه  این  از  جلوگیری  برای  باید 
اندی  بیاندیشند.  چاره ای  اتفاقات 
موری و رافائل نادال نیز روز دوشنبه 

به دور دوم راه یافتند.

مسئوالن فیفا را قانع کنیم که چون 
ژاپن درگیر المپیک 2۰2۰  می باشد 
بهتر است جام جهانی فوتسال 2۰2۰ 
به جای ژاپن در ایران برگزار شود. اما 
چون ما ایران را از دور به آنها نشان 
داده بودیم وقتی ناظران ای.اف.سی به 
ایران بیایند و سالن های ما را با تایلند 
پاسخ  کنند  مقایسه  ترکمنستان  و 
برگزاری  برای  ما  داد.  منفی خواهند 
جام فوتبال ملت ها هم خیلی تالش 
در  بازی ها  این  سرانجام  اما  کردیم، 
امارات که امکانات بهتری دارد انجام 

خواهد شد.
گونه  این  برگزاری  الزمه  خالصه 
که  است  این  ایران  در  مسابقه ها 
با فیفا البی کنند.  مسئوالن مملکت 
ضمن آنکه ما هنگام انتخاب اینفانتینو 
او  از  گونه  همه  فیفا  ریاست  برای 
حمایت کردیم و حاال وقت آن است 

که از دوستی با او بهره برداری کنیم.

نواک جاکوویچرافائل نادال

تیم ملی فوتبال ایران، دوحه/قطر، ۲۳ مارس ۲01۷

©Reuters

زواره  حجتی  مسعود  و  نقره  مدال برنز گرفتند.مدال 

مسابقات مقدماتی جام جهانی چوگان در قصر فیروزه
مسابقه های  دوره  یازدهمین 
مقدماتی جام جهانی چوگان منطقه 
در  دوشنبه  روز  آفریقا  و  آسیا  غرب 
دکتر  گفته  می شود.به  آغاز  تهران 
گلنار وکیل رئیس فدراسیون چوگان 
هند،  و  ایران  چوگان  تیم های  ایران 
روز  جنوبی  آفریقای  و  پاکستان 
دوشنبه در قصر فیروزه در تهران به 
مصاف یکدیگر می روند.روز چهارشنبه 
پاکستان،  و  ایران  چوگان  تیم های 
آفریقای جنوبی و هند دیدار می کنند.

روز جمعه ایران با آفریقای جنوبی 
خواهند  مسابقه  هند  با  پاکستان  و 
قهرمان  با  بازی ها  این  برنده  داشت. 
قاره های دیگر در مرحله نهائی روبرو 

خواهند شد.
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در  هفته  این  ساله ای   65 بانوی   
شاه آباد غرب با اسلحه شکاری شوهر 
خود را کشت. از آغاز انقالب تا همین 
که  بودند  شوهرها  این  بیشتر  اخیرا 
همسران خود را به دالیل مختلف از 
جمله ارتباط با مرد دیگری به علت 
نیاز به پول برای تهیه مواد مخدر به 
قتل می رساندند، یا آنکه خود بعد از 
آشنا شدن با زن دیگری برای خانم 

خانه از سر راه بر می داشتند.
ترازو  کفه  اخیر  سال های  در  اما 
آمار  و  کرده  تغییر  خانم ها  سود  به 
آمار  به  روز  به  روز  شوهرکشی 
چند  می شود.  نزدیک تر  زن کشی 
روز پیش خانمی در شهریار کرج به 
شوهر  تا  کرد  کمک  پسرش  دوست 
سرراه  از  مزاحم  عنوان  به  را  خود 
رسیدن آن دو به یکدیگر بردارند. به 
زن  واقعه  این  از  روز  سه  دو  فاصله 
65 ساله ای در شاه آباد غرب با تفنگ 
گلوله  با شلیک  را  شکاری شوهرش 
پای  از  و شکم وی  و صورت  به سر 

درآورد.
روزنامه های  حوادث  صفحات  در 
خبرهای  می توان  غالبا  ایران 
همسرکشی را دید. چند سال پیش 
پلیس تهران اعالم کرد آمار مردکشی 
به دست خانم ها از نزدیک به 20% به 
27% رسیده، دو سال بعد این رقم به 

36% افزایش یافت.

همسرکشی سرگرمی جدید زن و شوهرها در ایران

شدن  بیشتر  پلیس  گفته  به 
سال ها  این  در  خانوادگی  قتل های 
کشور  در  معتادان  تعداد  افزایش  با 
آنکه  ضمن  داشته.  مستقیم  رابطه 
فرزندان معتاد هم به دفعات مادر یا 
آنها  خودداری  دلیل  به  را  خود  پدر 
برای  به طور روزانه  از پرداخت پول 
رسانده اند. قتل  به  مخدر  مواد  تهیه 

بانوی 65 ساله ای که پنجشنبه پیش 
پلیس  به  ابتدا  کشت  را  خود  شوهر 
اما  کرده  خودکشی  همسرم  گفت 
بعدا اعتراف کرد با همسرش اختالف 
و  روز حادثه عصبانی شده  و  داشته 
به او شلیک کرده است. این خانم به 
پلیس گفت روز قبل از واقعه شوهرم 
سرم را زیر آب نگهداشت تا خفه شوم، 
او نجات دادم. اما خودم را از دست 

یک استاد روانشناس اخیرا در رابطه 
با باال رفتن آمار همسرکشی در ایران 
گفت مردم نسبت به گذشته فاسدتر، 
و  شده اند  انتقامجوتر  و  عصبانی تر 
معموال  که  است  در چنین شرایطی 
اال زوج های  و  زیاد رخ می دهد  قتل 
از  مشکل  بدون  می توانند  ناراضی 
راه  آنکه  ضمن  شوند،  جدا  یکدیگر 
سیستم  در  هم  مجازات  از  نجات 
پرداخت  طریق  از  یا  ایران  قضائی 
مقتول  خانواده  رضایت  جلب  و  دیه 
و یا وارد کردن اتهام خیانت به طرف 
اینکه زن  باز است، و خالصه  مقابل 
از  استفاده  به  ناراضی  شوهرهای  و 
عادت  اسلحه  ماشه  کشیدن  و  چاقو 
این  عاقبت  از  هم  ترسی  و  کرده اند 

کار ندارند.  

کارون، میعادگاه عاشقان به محل خودکشی دختران 
خوزستانی تبدیل شده

با الهام از رود آرام و زیبای کارون 
آن  معروف  پل  و  نخل  درختان 
زیادی  عاشقانه  ترانه های  و  اشعار 
اما  است.  شده  خوانده  و  سروده 
در  آن  رمانتیک  فضای  و  کارون 
سال های اخیر به دلیل فشار فزاینده 
خانواده ها   سخت گیری  و  اجتماعی  
را  خود  جای  اسالمی  جمهوری  در 
زنان  و  دختران  خودکشی  محل  به 
ناراضی داده است.در چند سال اخیر 
چندین زن و دختر به دالیل مشابه 
خود را از روی پل به دست آب های 
این رودخانه سپرده و جان باخته اند. 
این هفته دختری از روی پل پارک 
جزیره کارون محل گردش و تفریح 
به  را  خود  قصد خودکشی  به  اهالی 
او  باخت،  و جان  کرد  پرت  رودخانه 

نجفی  داشت.امیر  سال  پانزده  فقط 
مدیر آتش نشانی اهواز گفت: پس از 
اطالع از پرتاب این دختر از روی پل 
واقعه  محل  به  غواصان  رودخانه  به 

مشهور  تنیس باز  مکنرو  جان 
اسلم  گراند  هفت  برنده  و  آمریکایی 
در  خود  حرفه ای  تنیس  دوران  در 
و  داور  با  غالبا   ۸0 و   70 سال های 
و  جر  و  می شد  درگیر  نگهدار  خط 

بحث می کرد.
از کمدین های  ایام بسیاری  در آن 
تکیه  خود  برنامه های  در  سرشناس 
کالم معروف مکنرو را هنگام بگومگو 
ترجمه  که  می کردند  تکرار  داور  با 
شما  »قضاوت  می شود  آن  فارسی 

درست نیست«.
آن روزها هیچ داوری از اعتراض و 
زخم زبان مکنرو در امان نبود، آن ایام 
سیستم الکترونیک که سال های اخیر 
داخل و خارج بودن توپ را به آسانی 
نمایش  به  تماشاچیان  و  داور  برای 
می گذارد وجود نداشت، و این مسأله 
به خصوص در مسابقه هایی که روی 
مشکالت  می شد  انجام  چمن  زمین 
جان  و  می آورد  وجود  به  زیادی 
مکنرو همیشه آغازگر این بگومگوها 
نیز  حاضر  حال  در  حتی  بود.مکنرو 
نمایشی  مسابقات  در  گهگاه   وقتی 
به  لحظه ای  برای  می کند  شرکت 
با داور درگیر  ایام ناخودآگاه  یاد آن 

مکنرو باز جنجال آفرید، این بار در شصت سالگی

می آورد  یاد  به  بالفاصله  اما  می شود 
نه  است  نمایشی  بازی  مشغول  که 

یک مبارزه جدی.
آستانه  در  مکنرو  جان  هفته  این 
اسلم  گراند  تنیس  مسابقه های 
هفت  ویلیامز  سرینا  که  ویمبلدون 
سر  باالی  را  آن  قهرمانی  جام  بار 
برده  و در مجموع قهرمان 23 گراند 
به  سرینا  درباره  است،  بوده  اسلم 
سرینا  اگر  گفت  آمریکا  ملی  رادیو 
مردان  تنیس  بازی های  در  ویلیامز 

از  پسر  و  دختر  پنجاه  و  دویست 
لندن  ویمبلدون  منطقه  مدارس 
ناحیه اس.دبلیو 1۹ همه  به  معروف 
ژانویه  ماه  پایانی  روزهای  از  ساله 
گراند  آغاز  به  مانده  روز  چند  تا 
استادان  نظر  تحت  ویمبلدون  اسلم 
توپ های  کردن  جمع  برای  فن 
دوره  مسابقه  هنگام  به  تنیس بازان 
می بینند.تعداد داوطلبان حرفه توپ 
از  بیشتر  خیلی  معموال  جمع کنی 

دویست و پنجاه نفر است.
پیش از آغاز تمرین ها با داوطلبان 
دارا  صورت  در  و  می شود  مصاحبه 
عالقه  مانند  الزم  شرایط  بودن 
و  قوانین  به  آشنائی  و  تنیس  به 
مقررات این ورزش، همچنین فرضی 
به  کار  این  برای  الزم  چاالکی  و 
منظور طی دوره کارآموزی پذیرفته 
دانش آموزان   این  از  برخی  می شوند. 
انجام  را  کار  این  گذشته  در  که 
تازه  دوستان  به  می توانند   داده اند 
کار خود کمک کنند. بعضی از آنان 
جمع  توپ  سال  دو  یکی  بعد  نیز 
کردن پس از خاتمه دوره دبیرستان 
به گروه راهنمایان و مأموران کنترل 
تماشاچیان  ساک  و  کیف  تفتیش  و 
و خبرنگاران هنگام ورود به محوطه 

ویمبلدون می پیوندند.
توپ رسانی به بازیکنان به موقع و به 
سرعت روش خاص خود را دارد. قرار 
زمین  عرض  و  طول  در  آنها  گرفتن 

گفت و شنود همسر شاهزاده چارلز با توپ 
جمع کن ها در ویمبلدون

اشتباه  بدون  یکدیگر  با  و هماهنگی 
جمع کن ها  توپ  است.  مهم  بسیار 
معموال بسیار مودب و وظیفه شناس 
و  دارد  جریان  بازی  وقتی  هستند. 
نقطه ای  در  است  حرکت  در  توپ 
را  خود  دستان  می ایستند  باید  که 
منتظر  و  می گذارند  کمرشان  پشت 
رفتن توپ به خارج می شوند. دو نفر 
بازی به حالت  آنها در دو طرف تور 
در  به هنگام شروع مسابقه  دونده ها 

حال آماده باش موضع می گیرند.
روز دوشنبه که مسابقات ویمبلدون 
کورن وال  دوشس  کامیال  شد،  آغاز 
جمع  توپ   با  چارلز  شاهزاده  همسر 
 کن ها دیدار و گفتگو کرد. سوال های 
دانش آموزان  پاسخ های  و  دوشس 
بود.  جالب  و  شیرین  جمع کن  توپ 

تحصیالت  و  کار  و  از درس  دوشس 
آنها و آسانی، سختی این کار، نگرانی 
اول  بازی  چند  در  آنها  تشویش  و 
در  گفتند  بچه ها  از  بعضی  پرسید. 
کمی  مسابقه  دو  یکی  در  کار  آغاز 
دستپاچه شدیم و چند بار هم اشتباه 
کردیم اما کم کم راه افتادیم و به کار 

ادامه دادیم.
تنیس بازان گهگاه هنگام  از  بعضی 
مسابقه راکت خود را به یکی از توپ 
تا چند دقیقه  جمع  کن ها می دهند 
با حریف آنها توپ رد و بدل کند. در 
این سال ها هر بار به هر یک از توپ 
نشان  شده  داده  راکت  کن ها  جمع 
آشنائی  تنیس  بازی  با  که  داده اند 
توپ جمع کن ها دستمزد  به  دارند. 

هم داده می شود.

جهانی  رده بندی  در  می کرد  شرکت 
تنیس در مکان هفتصدم جهان قرار 

می گرفت.
اظهار نظر بی موقع مکنرو، سرینا را 
که سال ها و حتی تا همین اخیرا نفر 
بانوان تنیس باز جهان  اول رده بندی 
به  واکنش  در  تا  داشت  آن  بر  بود، 
اظهارات جان مکنرو در توییتر خود 
نوشت: جان عزیز من تو را تحسین 
اما  قائلم  احترام  برایت  و  می کنم 
این  از  من  درباره  می کنم  خواهش 
پس اظهار نظر نکن، چون این گونه 
من  است.  اساس  و  بی پایه  اظهارات 
تا حاال نه با مردان تنیس باز مسابقه 
این  در  صحبت  فرصت  نه  و  داده ام 
قبیل بحث ها را دارم و در انتظار تولد 

فرزندم هستم.
استودیو  به  بعد  ساعاتی  مکنرو 
و  شد  دعوت  ان.بی.سی  تلویزیون 
آیا  او پرسید  از  برنامه  وقتی گوینده 
عذرخواهی  سرینا  از  نداری  خیال 
از  سرینا  گفتم  من  نه،  گفت  کنی؟ 
نظر فیزیکی قوی است و ممکن است 
اما  ببرد،  مرد  تنیس بازان  بعضی  از 
مردان  نفر هفتصدم  او در حد  بازی 

جهان بیشتر نیست.

مارادونا: به پوتین و کاسترو ارادت دارم به ترامپ نه!
دیه گو مارادونا فوتبالیست بلندآوازه 
و کاپیتان پیشین تیم فوتبال آرژانتین 
به گشت و گذار در کشوری مشغول 
است که به رهبر آن ارادت ویژه دارد 

روسیه.
گفت  خبرنگاران  به  مسکو  در  او 
است،  من  زندگی  الگوی  والدیمیر 
البته به فیدل کاسترو عالقه و ارادت 
داشتم.مارادونا دو بار با کاسترو دیدار 

کرده بود.
وی در پاسخ خبرنگاری که نظرش 
گفت  پرسید  ترامپ  دونالد  درباره  را 
شخصیت های  به  بیشتر  ترامپ 
میانه ای  او  با  دارد،  شباهت  کارتونی 

ندارم.
مسی  لیونل  مورد  در  مارادونا 
تیم  ستاره  و  خود  مشهور  هموطن 
را  مسی  گفت:  هم  اسپانیا  بارسلون 

خیلی دوست دارم، او یک نابغه است، 
اگر چه مرا به عروسی اش دعوت نکرد 

اما این موضوع از عالقه زیاد من به او 
نمی کاهد.

مادر خراسانی 
سه فرزند 

خود را به قتل 
رساند

مادری این هفته در شهرستان مانه 
چند  فاصله  در  خراسان  سلمقان  و 
دقیقه سه فرزند خود را یکی پس از 
که  مادر  این  رساند.  قتل  به  دیگری 
فرزند شش ماهه ای را هم باردار است 
بدن کودکان سه ساله، شش ساله و 
هشت ساله  را با چاقو درید. زن باردار 
2۹ ساله بعد از کشتن سه فرزندش، 
خود را نیز حلق آویز کرد اما اطرافیان 
او را از مرگ نجات دادند.همسر این 
زن کارگری است که چند ماه پیش 

منزل را ترک کرد. 
مادر  داده  نشان  پلیس  تحقیقات 
جنایتکار مدتها است به بیماری شدید 
مظاهری  علیرضا  است.  مبتال  روانی 
به  شمالی  خراسان  پلیس  فرمانده 
پزشکی  پرونده  در  گفت  خبرنگاران 
این زن نوشته شده وی گاهی گرفتار 

جنون آنی می شود.

سقوط دختر جوان از طبقه سوم، 
خودکشی یا قتل

اخیر  یکسال  در  بار  چندمین  این 
است که دختر یا پسر جوانی از طبقه 
سقوط  پائین  به  ساختمانی  باالی 
سه شنبه  می بازند.  جان  و  می کنند 
طبقه  از  دختری  باز  هفته  این  شب 
خیابان  به  تهران  در  آپارتمانی  سوم 

سقوط کرد و درگذشت.
یافتن  برای  کارآگاهان  نیز  بار  این 
آن  دنبال  به  دختر  مرگ  دلیل 
جوان  دختر  آیا  بدانند  که  هستند 
به دلیل مستی یا مصرف مواد مخدر 
یا بعد  پائین پرتاب کرده  به  را  خود 
دست  پسرش  دوست  با  بگومگو  از 
دوست  آنکه  یا  و  زده  خودکشی  به 
پسرش او را از بالکن به بیرون پرتاب 

کرده است.
سقوط  از  بعد  دقایقی  مأموران 
ابتدا  رسیدند  حادثه  محل  به  دختر 
صاحبخانه و میهمانانش در را به روی 
آنها باز نمی کردند، سرانجام با تهدید 
نکنید  باز  را  اگر در  پلیس که گفت 
آن را می شکنیم، آنها  درب آپارتمان 

را گشودند. 
که  صاحبخانه  آپارتمان  داخل  در 
پسر  و  دختر  و  است  جوان  پسری 

به  پسر  این  داشتند،  حضور  دیگری 
فوت شده  دختر  امروز  گفت:  پلیس 
همراه دختر و پسر دیگری به اینجا 
حرف  بودیم  جمع  هم  دور  آمدند، 
که  می نوشیدیم  مشروب  و  می زدیم 
ناگهان آن دختر به سوی پنجره رفت 
پائین پرت کرد. پلیس  به  را  و خود 
تحقیقات  برای  را  آپارتمان  ساکنان 
مرگ  راز  تا  برد  کالنتری  به  بیشتر 

دختر فاش شود.

رفتند، اما هنوز پیکر دختر پیدا نشده 
است. پلیس ناحیه محل وقوع حادثه 
نیز گفت در حال تحقیق درباره علت 

خودکشی دختر نوجوان است.

برای رسیدن به معشوق، شوهر او را زیر گرفتم
 مردی به اسم ناصر که عاشق همسر 
بود  شده  دوستانش  از  یکی  فریدون 
را  او  به معشوق شوهر  برای رسیدن 
اتومبیل  با  تصادف ساختگی  در یک 
در شهریار زیر گرفت و کشت. بعد از 
این حادثه همسر فریدون به کالنتری 
به  شوهرش  گفت  و  رفت  شهریار 
خانه بازنگشته است، پلیس به همسر 
جریان  شد.در  مشکوک  فریدون 
با  کرد  اعتراف  زن  این  بازجوئی ها 
شخصی به نام ناصر از دوستان فریدون 
رابطه دارد. ناصر دستگیر شد و به قتل 
اعتراف کرد. قاتل این هفته در دادگاه 
گفت، در رفت و آمد به خانه دوستم 

همسرش  عاشق  بود  معتاد  که  ناصر 
رسیدن  برای  گرفتم  تصمیم  و  شدم 
به معشوق او را از سر راه بردارم. یک 
بار هنگامی که به شمال رفته بودیم 
تصمیم گرفتم با کمک همسر فریدون 
او را در دریا غرق کنیم اما از این کار 
تهران  به  وقتی  ولی  شدیم،  منصرف 
او  برگشتیم در یک حادثه ساختگی 
را با وانت نیسان زیر گرفتم و کشتم.

در جریان دادگاه خانواده فریدون برای 
ناصر و همسر فریدون تقاضای اعدام 
کردند. دادگاه تجدید نظر ناصر را به 
اعدام و همسر فریدون را به صد ضربه 

شالق محکوم کرد.

جان مکنرو

دیه گو مارادونا در کنار چاوز و فیدل کاسترو
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انتخاباتی  از  پس  هفته ای  یک 
که همه چیز را به هم ریخت هنوز 
به  را  دها  رویدا مسیر  نمی توان 
گوناگونی  احتماالت  دید.  روشنی 
عوامل  به  بستگی  و  داد  می توان 
بسیار دارد. رژیم تا کجا در خشونت 
و بی اعتنائی به مردم خواهد رفت؛ 
مردم تا کجا خواهند ایستاد؛ و چه 
بخش هائی از رژیم به مردم خواهند 
مسلم  را  امر  یک  ولی  پیوست؟ 
اسالمی،  جمهوری  گرفت.  می توان 
در  چنانکه  فقیه،  والیت  جمله  از 
یافته  پایان  بود  گذشته  ساله  سی 
لیبرال  ناپذیر  مقاومت  روند  است. 
شدن فرهنگ و دمکرات منش شدن 
جامعه و حکومت ایران تکان اصلی 
رانده  عقب  به  و  است  خورده  را 

نخواهد شد. 
از  را  جمهوری  ریاست  انتخابات 
سر  بر  انتخاباتی  پیکار  آغاز  همان 

داو هائی بسیار باالتر از مقام ریاست 
سوئی  از  کردند.  بازی  جمهوری 
نسل تازه، و رده ی سپاهی- مافیائی 
رهبری رژیم برای برقراری تسلط بی 
چون و چرای خود آماده می شد؛ از 
ایران  مدنی  جامعه  نیرو های  سوئی 
تاختن  پیش  برای  فرصتی  پی  در 
سیاست،  فضای  کردن  دگرگون  و 
تازه  گفتمان  انداختن  جا  جمله  از 
دمکراسی لیبرال می بودند؛ و از سوی 
دیگر بخش هشیار تر رهبری سنتی 
انقالب و جمهوری اسالمی پایان خود 
را به روشنی می دید و نومیدانه آماده 
بود در کنار نیرو های جامعه مدنی نیز 
قرار گیرد. بازی ناشیانه و گستاخانه 
را  انتخابات  با  احمدی نژاد  حکومت 
می باید در پرتو این واقعیات دید. او 
و فرماندهان سپاه که اکنون قدرت 
یک  به  می خواستند  پرده اند  پشت 
مدنی  جنبش  هم  شست،  ضرب 
ایران را سرخورده کنند و هم پایگاه 
قدرت مطلقی بسازند که دیگر پروائی 

از ظواهر قانونی نیز نداشته باشد. 
کاله  ر  د غ  مر تخم  ن  کنو ا
پشت  قدرت های  و  د  احمدی نژا
سرش شکسته و نبردی که به این 
بزرگی انتظارش را نداشتند درگرفته 
است. هر سه سوی کارزار بر سر دو 
راهی اند. رژیم می داند که اگر تسلیم 
شود بازی را دیر یا زود خواهد باخت، 
که  ندارد  اطمینان  حال  همان  در 
بتواند با هر اندازه خشونت نیز موج 
برخاسته  که  را  عصیانی  و  اعتراض 
بی  تاکتیک های  نشاند.  فرو  است 
رحمانه همیشه کارساز نبوده است 
و حکومت احمدی نژاد در سطح های 
گوناگون جامعه بیش از آن با مخالفت 
روبروست که دست گشاده ای داشته 
اگرچه  را  پیروزی  بوی  مردم  باشد. 
در دور دست شنیده اند و اگر اکنون 
کوتاه بیایند نه تنها فرصتی طالئی 
را از دست خواهند داد بلکه راه یک 
از  را  عیار  تمام  فاشیستی  حکومت 

روی نمونه اروپای مرکزی دهه سی 
کرد.  خواهند  هموار  گذشته  سده 
که هم  فرمانروا  »روحانیت« سنتی 
اکنون تکه های مهمی از غنیمت های 
مالی و سیاسی را به پاسداران باخته 
پایان  احمدی نژاد  پیروزی  در  است 
او  دری های  پرده  می بیند.  را  خود 
نبرد  روند  انتخاباتی اش  مناظره  در 
آینده قدرت را به روشنی نشان داد: 
پاکسازی آمیخته با رسوائی هر کسی 
بر سر راه دیکتاتوری فاشیستی آینده 
قرار داشته باشد. اما کار بر رهبران 
سنتی نیز آسان نیست. آنها متحدانی 
جز نیرو های جامعه مدنی ندارند و آن 
نیرو ها گرایش های عرفیگرا )سکوالر( 
بانگ  به  را  خود  لیبرال-دمکرات  و 

بلند اعالم داشته اند.
با آنکه هیچ کس به ویژه از بیرون 
کارزار  این  آمد  فرا  نمی تواند  ایران 
همه  کند  بینی  پیش  را  جانبه  سه 

چیز بستگی به درجه پایداری توده 
بزرگ مردمانی دارد که به پیشتازی 
نظام  سرتاسر  یران  ا جوان  نسل 
آنها  والیت فقیه را چالش کرده اند. 
کشتگان  افزون  روز  شمار  کنون  تا 
را  شدگان  بازداشت  و  زخمی ها  و 
هم  که  حکومتی  آورده اند.  تاب 
باالی سر  از  و  است  اکنون سپاهی 
با همه  مراجع قانونی عمل می کند 
سرکوبگری ها از خاموش کردن آنان 
نمادین  رهبران  است.  نیامده  بر 
)سمبولیک( جنبش مردمی، رقیبان 
اصلی انتخاباتی احمدی نژاد و رئیس 
نکردن  رها  با  پیشین،  جمهوری 
خشمگین  توده  حرکت  به  میدان 
جهت می دهند و مبارزه را )تا کنون( 
بر  تمرکز  ــ  در مسیر درست خود 
انتخابات، و دوری از خشونت حتی 
نگهداشته اند.  ــ  خشونت  پاسخ  در 
میان  در  مردم  تاکتیکی  متحدان 
به  نظام  درون  از  مذهبی  رهبران 

مبارزه مردمی یاری می رسانند. 
سپاهی  حکومت  حال  همان  در 
گر  ا که  کنونی  لقوه  با )حکومت 
ببرد رسمیت خواهد  را  کارزار  این 
فریب  تاکتیک های  همه  یافت( 
رژیم های  از  که  را  سرکوبگری  و 
دیکتاتوری و توتالیتر آموخته است 
از پیش برای درهم شکستن  بیش 
از  می گیرد.  بکار  مردم  مقاومت 
کردن  نیست  به  سر  و  کشتن 
رهبران جنبش، از ترساندن تظاهر 
اوباش  دست  گشادن  از  کنندگان، 
دروغ  از  مردم،  جان  بر  بسیجی 
ت  هرا تظا ندن  کشا ز  ا کنی،  ا پر
خشونت،  به  مردم  دارانه  خویشتن 
ما می باید انتظار بد ترین ها را داشته 
برای  کارزار  این  هزینه های  باشیم. 
چه  هر  بود.  خواهد  سنگین  مردم 
بتوان  آینده  هفته های  و  روز ها  در 
ــ  است  قهرمانی  و  فداکاری  دید 
و  عرق  و  اشک  چرچیل  گفته  به 
که  آنهاست  خود  بر  این  خون. 

پرداخت  و  احتمالی  پیروزی  میان 
یکی  هزینه ها  سنگین ترین  واقعی 

را برگزینند. 
 * * *

سال  سی  که  مردمانی  همه  ما 
پیش  را  روزگار  برگشت  چنین  یا 
را  آرزوی ش  یا  می کردیم  بینی 
منتظر  بکنیم؟  باید  چه  می داشتیم 
وار  خمینی  رهبر  یک  که  باشیم 
هر  گیرد؛  دست  در  را  فرماندهی 
کدام خواست های حد اکثر خود را 
از  را  خود  پشتیبانی  بکشیم؛  پیش 
جنبش مردمی دریغ کنیم چرا که 
موسوی از خودشان است؛ موسوی را 
در یکی دیگر از غلیان های تاسف آور 
احساساتی مان به آسمان برسانیم؛ 
باز دست پنهان اوباما و بی بی سی و 
دیگران را ببینیم و »تئوری« ببافیم؟ 
یا بکوشیم که ویژگی های جنبشی را 
که هر چه بشود برگ زرینی در تاریخ 

ایران خواهد بود دریابیم و همراه آن 
برویم؟

نه  ایران  مردم  باشکوه  خیزش 
جائی  از  نه  رهبر،  نه  دارد،  فرمانده 
رهبر  موسوی  می    شود.  یت  هدا
ولی  است  شده  پیکار  این  نمادین 
سه ماه پیش موسوی که بود؟ آنها 
که سی سال بهانه آوردند که مبارزه 
می توانند  اکنون  می خواهد  رهبر 
رهبر  برعکس  مبارزه  که  ببینند 

می سازد.
فرهنگی  متوسط  سرامدان طبقه 
بار  یک  که  ایران  میلیونی  ده ها 
حقوق  و  دمکراسی  ایران،  دیگر 
از  و  نهاده اند  همه  از  باال تر  را  بشر 
ایرانی  ناسیونالیسم  سرچشمه های 
سیراب  اروپائی  دمکراسی  لیبرال  و 
در  را  این جنبش  رهبری  می شوند 
جنبش  نظر ها  این  از  دارند.  دست 
انقالب  یادآور  سبز،  یا  خرداد،   22
مشروطه است که انقالبی به رهبری 
طبقه  سرامدان  که  بود  گفتمانی 
متوسط کوچک آن روز ایران پیشتاز 
گروه های  همه  آنکه  با  بودند.  آن 
آن شرکت  در  ایران  سنی جمعیت 
جوانان  پیکر  کوه  موج  جسته اند 
این  پشت  در  ساله ای  سی  بیست 
می شد  فرض  که  است  جنبش 
انقالب  شده  شوئی  مغز  فرزندان 
موسوی  و  انتخابات  اند.  اسالمی 
نیستند  جنبش  این  اصلی  موضوع 
نیامده  رژیم  تغییر  برای  موسوی  و 
است؛ او همان است که گفته است: 
اینهمه  با  طلب.  اصالح  اصولگرای 
هر تغییر شعار، و برداشتن تکیه از 
انتخابات، هر محکوم کردن موسوی 
کسی  و  هست  که  کسی  دلیل  به 
به  تسلیم شدن  هر  است،  بوده  که 
خشونت و تالفی کردن و انتقام جوئی 
به بیراهه خواهد رسید. کوتاه بینی و 
رفتار کودکانه احساساتی در چنین 
درام سهمگین، یک بار دیگر ما را به 

شکست خواهد کشاند.

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

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

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵۷ 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون
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در دورۀ استبداد، مقامات کلیدی 
که  بود  کسانی  انحصار  در  مملکت 
شاه  توجه  مورد  جهات  از  به جهتی 
و دربار قرار می گرفتند. مشروطیت، 
به  مردم  طبقات  ورود  برای  را  راه 
مشروطۀ  در  گشود.  سیاست  عرصۀ 
اول ـ از صدور فرمان مشروطیت تا 
به توپ بستن  مجلس شورای ملی 
ـ روحانیون و تجار به سبب شهرت و 
نفوذشان، و نیز نقشی که در پیشبرد 
یا  مجلس  وکیل  داشتند،  انقالب 
تأثیرگذار  و  دولتها  مشیر  و  مشار 
شدند.  سیاسی  تصمیم گیریهای  در 
محمدعلی  کژتابی  دالیل  از  یکی 
شاه با مشروطه خواهان همین بود. او 
می گفت »حاال کار به جایی رسیده 
از  باید  مملکت  پادشاه  که  است 
مشهدی باقر بقال ـ وکیل اصناف در 
ناهار  مجلس اول ـ اجازه بگیرد که 

چی بخورد و چه وقت بخورد!«
عزل  ز  ا ـ  دوم  مشروطه  در 
سوم  کودتای  تا  شاه  محمدعلی 
اسفند 1299 ـ فضای باز هم بازتری 

برای حضور و مشارکت مردم در امور 
در  روزنامه ها،  آمد.  فراهم  سیاسی 
این دوره یکی از پایگاههای ظهور و 
پرورش استعدادهای سیاسی به شمار 
می آمدند. جوانانی که شوری در سر 
داشتند و طالب اشتهار و اعتبار و به 
بازی گرفته شدن در سیاست بودند، 
برای  راهی مناسب  را  روزنامه نگاری 
رسیدن به مقصود یافتند و یکی پس 

از دیگری وارد میدان شدند.
و  جوان  روزنامه نگار  شاخصترین 
جویای نام این دوره، سید ضیاءالدین 

طباطبائی بود. مردی که در کودتای 
سوم حوت به نخست وزیری رسید و 
سپس، با وجود به زیر کشیده شدن 
از قدرت و اجبار به مهاجرت طوالنی، 
تا پایان عمر در عرصۀ سیاست ایران 

حضور مؤثر داشت.
سید ضیاءالدین برادرزادۀ سید علی 
آقا یزدی، یکی از علمای مشروعه خواه 
بود )که البته در اواخر از شیخ فضل اهلل 
فاصله گرفت و آسیبی ندید(. پدر سید 
ضیاءالدین در شیراز تأهل اختیار کرد 
و سید ضیاءالدین از مادر شیرازی در 
این شهر تولد یافت. دوساله بود که 
پدرش از شیراز به تبریز نقل مکان 
کرد و او را به همراه برد.  سپس در 
دوازده سالگی از تبریز به تهران آمد 
داشت  اقامت  تهران  در  سه سالی  و 
و در پانزده سالگی بار دیگر به شیراز 
مقارن  سید  جوانی  گشت.دوران  باز 
بود با جنبش مشروطه خواهی. او در 
شیراز روزنامه ای به نام »ندای اسالم« 
انتشار داد و مقاالتی به جانبداری از 
خلع  از  پس  می نوشت.  مشروطیت 

مجدد  استقرار  و  شاه  محمدعلی 
مشروطیت به تهران آمد و در بیست 
و چهارسالگی روزنامۀ »شرق« را بنیاد 
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شمسی/ 19۰9 میالدی(.
»شرق« در نوآوریهای مطبوعاتی 
می رفت.  به شمار  نو«  »ایران  رقیب 
ابتدا ناشر افکار حزب میانه رو »اتحاد و 
ترقی« بود و بعد، رنگ انقالبی به خود 
گرفت و در شمار نشریات جنجالی و 

تندرو درآمد.
بر  ضیاءالدین  سید  تند  مقاالت 
ضد رجال صاحب نام سیاسی که آنها 
را »مستبدان توبه کرده« می نامید در 
کوتاه مدت شهرت زیادی برای او به 
توقیف  به  مقاالت  این  آورد.  ارمغان 
مکرر »شرق« منجر شد. هر بار که 
روزنامه توقیف می شد بر شهرت آن 
می افزود و خوانندگان بیشتری پیدا 
»شرق«،  توقیف  چهارمین  می کرد. 
دومین واکنش عمومی روزنامه نگاران 
را در برابر فشار بر مطبوعات آزادیخواه 

برانگیخت.

نامه ای  دریافت  با  شرق،  روزنامه 
در  بار  چهارمین  برای  شرح،  بدین 

محاق توقیف فرو رفت:
ادارۀ نظمیه    دایرۀ کابینه     نمرۀ ۳2۰۰

خدمت جناب آقای سید ضیاءالدین 
شرق  جریدۀ  مدیر  و  امتیاز  صاحب 
حضرت  مرقومۀ  قرار  از  اقباله.  دام 
اشرف رئیس الوزرا )سپهدار تنکابنی( 
نمرات  چندین  در  داخله،  وزیر  و 
روزنامۀ شرق نسبت به وزرای عظام 
قسم  این  و  شده  توهین  و  تخفیف 
انتظام  مخّل  روزنامه  در  مذاکرات 

قانون مشروطیت  مملکت و مخالف 
است. لذا مقرر فرموده اند طبع و نشر 
روزنامه، بالمدت، موقوف و به والیات 
و دارالخالفه )تهران( منتشر ننمایند 

تا قراری در این کار بدهند.
مقرر  که  به ترتیبی  است  الزم 
داشته اند رفتار نموده، خود جنابعالی 
اشرف  حضرت  خدمت  بروید  هم 
را  آن  اصالح  ترتیب  الوزرا،  رئیس 
فراهم داشته حکم کتبی به نظمیه 
به  تا  دارید  روانه  نظمیه  به  و  صادر 

موقع اجرا گذارند.
از طرف ریاست کل: احمد

اعتراض گستردۀ روزنامه نگاران به 
رفع توقیف از »شرق« منجر شد اما 
طولی نکشید که بار دیگر، و این بار 
برای همیشه، طوق توقیف بر گردن 

شرق افتاد.
ننشست  پای  از  سید ضیاءالدین، 
و روزنامۀ »برق« را به جای »شرق« 
انتشار داد. در نخستین شمارۀ »برق« 
زیر عنوان »توقیف شرق یا مخاطرۀ 

شرق ملت«، سید ضیاءالدین نوشت:
جریدۀ  فقط  که  شرق،  »روزنامه 
آزاد بی غرض ملی بود از طرف وزراء 
به اسم تجددپرور، به علت هواخواهی 
ناموس ملی، به جرم طرفداری از شرف 
ملیت،  وظیفۀ  ادای  به تقصیر  ملت، 
به حفظ حقوق  ملت  دعوت  به گناه 
خود، بدون محاکمه و ثبوت تقصیر، 
مخالف نّص قانون اساسی محکوم به 

توقیف گردید.
چه  داشت؟  تقصیری  چه  شرق 
گناهی کرده بود؟ جز این که وظیفۀ 
از  آیا  بود.  نموده  ادا  را  خود  ملیت 
توقیف شرق زبان ما بسته شد؟ قلم 
ما شکسته گردید؟ افکار ما از میان 

رفت؟ نّیاتمان در بوتۀ اهمال ماند؟
اشتباهی است بس بزرگ. خطایی 

است بس سترگ!
را  برق  کردید،  توقیف  را  شرق 

منتشر ساختیم.
برق را توقیف بکنید، رعد را طبع 

و نشر می سازیم.
رعد را از ما بگیرید، لغات معمولۀ 

دیگر از بین نرفته.
بکنید، هستند  توقیف  را  ما  خود 
خیاالت  و  افکار  و  نّیات  که  کسانی 

ملت پرستانۀ ما را منتشر سازند.
شرق، به خالف قانون توقیف شد. 
چنانچه همین چندروزه علت قانونی 
توقیف را به ما ثابت کردند فبها. واالّ به 
طبع و نشر شرق اقدام نموده و مسلک 

حقۀ خود را تعقیب خواهیم کرد«.
لدین  ا ء ضیا سید  تند  مقاالت 
به  نیز  را  روزنامه  این  »برق«،  در 
سرنوشت »شرق« مبتال کرد. با انتشار 
سیزدهمین شماره »برق«، به موجب 
حکمی به امضای »وستداهل« رئیس 
کشته  از  پس  که  نظمیه  سوئدی 
قوای  با  جنگ  در  خان  یپرم  شدن 
بود،  شده  وی  جانشین  ساالرالدوله 

عمر آن به آخر رسید:
برق  روزنامه  محترم  مدیر  »آقای 
اخطار  عظام،  وزرای  امر  برحسب  ـ 
صدور  تا  تاریخ  این  از  که  می شود 
برق  روزنامۀ  نبایستی  مجدد  حکم 
تشکیالت  رئیس  شود.  نشر  و  طبع 

نظمیهـ  وستداهل«
شخصیت دیگری که در این زمان 
دنیای  وارد  روزنامه نگاری  مسیر  از 

سیاست شد، ملک الشعرا )محمدتقی 
 12۵3 ـ   133۰( بهار  بود.  بهار( 
شمسی( پس از مرگ پدرش در سال 
1283 شمسی عنوان ملک الشعرای 
به  وی  از  را  رضوی  قدس  آستان 
روزنامۀ  مهرماه 1289  در  برد.  ارث 
»نوبهار« را در مشهد انتشار داد که 
چون حاوی مقاالت تندی علیه دولت 
کنسول  فشار  با  بود،  روسیه  تزاری 
روس توقیف شد. بهار، به جای روزنامۀ 
توقیف شدۀ »نوبهار« ، روزنامۀ »تازه    
 بهار« را انتشار داد و سپس، در تهران 
مجدداً به انتشار »نوبهار« پرداخت که 
آنهم از توقیف بی نصیب نماند. او، خود 
در شرح توقیف ها و زیانهای حاصله از 
توقیف می نویسد »در ایران، گویا هیچ 
نیست که  یا هفتگی  یومیه  روزنامۀ 
به قدر نوبهار مظلوم واقع شده باشد«!

با این حال، نوبهار پای بهار را به 
سیاست باز کرد و پنج دوره نمایندۀ 
مجلس و یک دوره وزیر شد و البته 

مدتی را هم در زندان گذراند.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 12۰6 (

» ادامه دارد«           

محمدولی خان تنکابنی سید ضیاءالدین طباطبایی



ین  ر گا گا یچ  لکسی یو ا ی  ر یو
کیهان نورد روسی، نخستین فضانورد 
روز  در  گاگارین  یوری  است.  جهان 
توسط  میالدی   ۱۹۶۱ آوریل   ۱۲
رفت  فضا  به  ُوستوک۱-  فضاپیمای 
و به مدت ۱۰۸ دقیقه مدار زمین را 
عصر  پیمود.  کامل  طور  به  دور  یک 
پرواز  این  با  انسان  فضایی  سفرهای 
آغاز گشت.یوری گاگارین پس از پرواز 
تاریخی خود به ریاست مرکز آموزش 
فضانوردان انتخاب شد. در همین حال 
و در کنار شغل حرفه ای خود، با بازدید 
کشورهای  و  شهرها  در  سخنرانی  و 
افزایش  در  عمده ای  نقش  گوناگون، 
سفرهای  مورد  در  عمومی  آگاهی 
فضایی ایفا نمود. هشت سال پس از 
سفر فضایی اش، یوری گاگارین در یک 
سانحه هوایی، در حالی که فقط 34 
سال داشت، کشته شد. آرامگاه او در 
دیوار کاخ کرملین در مسکو قرار دارد.

گاگارین به خاطر سفر فضایی تاریخی 
خود تبدیل به شخصیتی جهانی شد و 
نشان ها و عنوان های افتخار بی شماری 
از سراسر جهان دریافت کرد. شب ۱۲ 
آوریل هر سال به عنوان »شب یوری« 
و  جشن ها  و  می شود  داشته  گرامی 
گردهمایی هایی در سراسر جهان به یاد 
نخستین فضانورد جهان برپا می گردد.

امسال نیز در پنجاهمین سالگرد این 
رویداد بزرگ در روسیه مراسم بزرگی 

برای او برگذار شد.

زندگی ـ کودکی
مارس   ۹ تاریخ  در  گاگارین  یوری 
۱۹34 میالدی در روستای کلوشینو 
در  واقع  گژاتسک  شهر  نزدیکی  در 
روسیه  کشور  در  اسمالنسک  استان 
)اتحاد شوروی( چشم به جهان گشود. 
نام شهر گژاتسک سال ها بعد در ۱۹۶۸، 
به افتخار گاگارین به »شهر گاگارین« 
تغییر داده شد. پدرش الکسی ایوانویچ 
گاگارین، و مادرش آنا تیموفیونا ماتویوا 
گاگارینا  هردو در یک مزرعه تعاونی به 
کار اشتغال داشتند. مادر او کتاب خوانی 

قهار و پدرش درودگری حرفه ای بود. 
یوری  که  داشتند  فرزند   4 زوج  این 
کودکی،  دوران  در  بود.  آنها  سومین 
از آنجایی که پدر و مادر خانواده هر 
دو شاغل بودند، مسؤولیت مراقبت از 
یوری به عهده خواهر بزرگترش بود.

جنگ جهانی دوم 
یوری روز یکم سپتامبر ۱۹4۱ در 
روستای کلوشینو به دبستان رفت، اما 
در ۱۲ اکتبر همان سال روستای آنها 
را نیروهای آلمان نازی اشغال کردند 
تعطیل  سال  دو  مدت  به  مدارس  و 
شدند. همانند بسیاری از خانواده های 
دیگر در شوروی، خانواده گاگارین در 
مشکالت  با  دوم  جهانی  جنگ  طول 
زیادی مواجه بودند. نیروهای اشغالگر 
در سال ۱۹43 خواهر و برادر بزرگترش 
زویا و والنتین را برای کار اجباری به 
تا  دو  این  بردند،  نازی ها  اردوگاه های 
خانواده شان  نتوانستند  جنگ  پایان 

را ببینند.

سه  ر مد ر  د ین  ر گا گا ی  ر یو
و  درسخوان  و  کوشا  دانش آموزی 
گهگاهی  مدرسه اش  معلم  قول  به 
به  کودکی  از  او  بود!  بازیگوش  هم 
پرواز عالقه داشت، هواپیماهای مدل 
می ساخت و کتاب های »ژول ورن« را 
با عالقه مطالعه می کرد؛ معلم ریاضی 
جهانی  جنگ  طول  در  او  فیزیک  و 
شوروی  هوایی  نیروی  خلبان  دوم 
عالقه  در  شاید  موضوع  این  و  بوده، 
گاگارین به پرواز بی تاثیر نبوده باشد.

پرواز مرگ 
گاگارین  یوری   ،۱۹۶۲ سال  در 
اتحاد  به سمت معاونت شورای عالی 
شوروی منصوب شد، اما پس از مدتی 
به مرکز فضانوردی شوروی در »شهرک 
ستاره ها« بازگشت و به مدت ۷ سال در 
گروهی کار کرد که هدفشان طراحی 
فضاپیماهایی با قابلیت استفاده مجدد 
بود. وی پس از مدتی به سمت معاون 
مدیریت شهرک ستاره ها انتخاب شد، 

و همزمان به تمریناتش به عنوان خلبان 
هواپیمای جنگنده ادامه داد.

 ،۱۹۶۸ سال  مارس   ۲۷ روز  در 
هواپیمای میگ۱۵- یوری گاگارین و 
مربی پروازش طی یک پرواز تمرینی 
دچار سانحه شد و سقوط کرد و هردو 

سرنشین آن کشته شدند.

و  ت  ا ر فتخا ا  ، ن ما د یا
نشان های گاگارین 

مناسبت  به  بلی  و ر یک  سکه 
یی  فضا ز  ا و پر لگرد  سا بیستمین 
مناسبت  به  شوروی  اتحاد  گاگارین، 
پرواز  سالگرد  سی امین  و  بیستمین 
ترتیب  به  شوروی  دولت  گاگارین، 
در سال ۱۹۸۱ یک سکه یک روبلی 
یک  سال ۱۹۹۱  در  و  )مس-نیکل(، 
سکه سه روبلی )نقره( ضرب کرد. در 
سال ۲۰۰۱، دولت روسیه به مناسبت 
چهلمین سال نخستین پرواز فضایی 
انسان، چهار سکه جدید با نیمرخ او 

روانه بازار کرد.
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۱ـ از نویسندگان معروف 
چک و خالق اثر مسخ

۲ـ بدهکار ـ دندانی است
3ـ درختی است با مصارف 
از  ـ  پزشکی  و  صنعتی 

شهرهای ایران
ـ  نزدیک  بستگان  از  4ـ 

مصیبتـ  ناقال
س  مقد ب  کتا ـ   ۵
مهمترین  ـ  زرتشتیان 

عنصر برای زیستن
و  غوغا  ـ  نیستی  ـ   ۶

شلوغی
معروف  موسیقیدان  ـ   ۷

دوران ساسانی
۸ ـ رعد ـ اَلَم ـ تکرار یک 

حرف 
به  منسوب  ـ  جواز  ۹ـ 

پیامبر
۱۰ـ ابزار ـ بی غل و غش

و  آهنگسازان  ز  ا ۱۱ـ 
ف  و معر ن  نا ا سیقید مو

آلمان

۱ـ از پیشکسوتان هنر 
اپرا در ایران

ر  سردا ـ  هادی  ۲ـ 
دوران  در  ایران  دلیر 

ساسانیان
3ـ از ادوات استفهام ـ 

خوراکی فوری
ـ  تکرار یک حرف  4ـ 
از پرستیدنی هاـ  ایالتی 

در هند
۵ ـ جبران ـ جوی

۶ ـ شهری در ایران ـ 
جشنی ملی

۷ ـ اهل کسب و کار ـ 
برخی از سگها چنینند 

ـ رایحه
۸ـ  نشانهـ  از شهرهای 

ایران ـ گیتی
۹ـ تبهکار ـ خداوند ـ 

قسمتی از گیاه
مرکزی  منطقۀ  ۱۰ـ 

ویتنام ـ جدید
۱۱ـ پژوهشگر، ادیب و 
مترجم معروف و استاد 

فقید دانشگاه تهران

برجسته،  شعرای  از  ۱ـ  
معاصر و فقید ایران

۲ـ جایز ـ اثری تاریخی از 
مشیرالدوله پیرنیا

مسکونی  منزل  نوعی  3ـ 
ـ ایست

ز  ا ـ  ست  ا گلی  4ـ 
به  که  آسیا  رودخانه های 
ـ  می ریزد  عمان  دریای 

ناشنوا
فوتبالیستی  ـ  ولی  ـ   ۵

معروف از کشور ما
۶ ـ از سیاستمداران دوران 
قاجار که زمانی به ریاست 
حکومت موقت منصوب شد

ـ  ست  ا نی  ا حیو ـ   ۷
بخشودگی ـ فرزند ذکور

ـ  است  جنگ افزاری  ـ   ۸
حرارت ـ نمناک

۹ـ بخشی از کشور ما ـ از 

فاتحین تاریخ
بانوان  برای  عنوانی  ۱۰ـ 
ـ  نادرستی  و  دغلکاری  ـ 
و  معروف  خوانندگان  از 

قدیمی ایران
ـ  رشته  ـ  خاندان  ۱۱ـ 

تبعیت
۱۲ـ زاریـ  تواضعـ  بخشی 

از کّل
از  ـ  دنیا  بام  ـ  بادام  ۱3ـ 

روزهای هفته
۱4ـ نقش ـ دامی است ـ 
از ابزار اندازه گیری زاویه ـ 

رودخانه ای در روسیه
ـ  ادیان  از  یکی  پیرو  ۱۵ـ 
عیب شما را روبرو می گوید 

ـ محبت

۱ـ از وزرای اسبق آموزش و پرورش 
و استاد ممتاز و فقید دانشگاه تهران

۲ـ خواب و خیال ـ گورستانی است 
معروف

3ـ نوعی رقص ـ قله ای است رفیع ـ 
حیوانی است

4ـ پیشوا ـ خوراک و طعام ـ زشت
۵ـ  رطوبتـ  منظرهـ  آدمکشـ  فرشته
۶ـ  موجودی افسانه ایـ  دردـ  بهزیستی

۷ـ  برگهـ  میمون و خجستهـ  آسمان 
و فلک

ادیب  و  پژوهشگر  ـ  گزافه گویی  ـ   ۸
دانشگاه  فقید  استاد  و  ایران  کم نظیر 

تهران
۹ـ پیکر ـ از روزنامه نویسان قدیمی و 

فقید کشور ما
ـ  است  ظرفی  ـ  حیات  مایۀ  ۱۰ـ 

سه چهارم زمین ـ اشاره به دور
۱۱ـ او هم حرفه ای دارد ـ واحد ـ از 

ظروف 
۱۲ـ تکخال ـ حرفه ای است ـ قریه

ناامیدی  ـ  به هم ریخته  ۱3ـ »دست« 
ـ بیگانه

ـ  جزا  و  پاداش  ـ  ندا  حرف  ۱4ـ 
تعلیم دهنده

هم  او  ـ  مازندران  در  ناحیه ای  ۱۵ـ 
حرفه ای دارد ـ برتر از گوهر
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موالنا محمد بن خواجه زین الدین 
ملقب  شیرازی  جمال الدین  بن  علی 
به جمال الدین و متخلص به عرفی از 
مشاهیر و شعرای شیراز در قرن دهم 
هجری است. وی درسال ۹۶3 هجری 
به  زادگاهش  در  شد.  متولد  قمری 
تحصیل علم و دانش پرداخته و به قدر 
توان در موسیقی و خط نسخ مهارت 
سرودن  به  جوانی  از  آورد.  به دست 
شعر تمایل داشت، دیری نپایید که در 
شیراز شهرت یافت و به محافل ادبی 
آن شهر راه پیدا کرد. در اوان جوانی 
مهاجرت  هندوستان  به  دریا  راه  از 
کرد و با فیضی دکنی برخورد کرد و 
مصاحبت وی را اختیار نمود و سپس 
توسط وی با حکیم مسیح الدین ابوالفتح 
گیالنی آشنا شد و در قصیده ای مدح 
را  او  نیز  ابوالفتح گیالنی  را گفت.  او 
سهپساالر  خانخانان،  عبدالرحیم  به 
ادب پرور جالل الدین اکبرشاه، معرفی 
کرد و از آنجا در سلک مداحان ویژه 

اکبرشاه در الهور درآمد. 
به علت این که چند بار ابوالفیض و 
برادرش عالمی را که هر دو از اکابر هند 
بودند در مقام مناظره محکوم ساخته 
بود آن دو کینه و عداوت او را سخت 

به دل گرفتند.
رائیه ای پرداخته که  عرفی قصیده 

مطلع آن این است:
بازار در  بخت  فروشند  که  نیافتم 
 جهان بگشتم و دردا که هیچ شهر و دیار

این قصیده شامل یکصد و هشتاد 
بیت است که برخی نیز به جوابگویی 

او برخاسته اند.
عرفی همچنان در الهور به سر برد 
تا درسال ۹۹۹ هجری قمری در سن 
پس  درگذشت.  سالگی  و شش  سی 
از چندی پیکرش را به نجف منتقل 
و  قصیده سازی  در  او  شهرت  کردند. 
هندی  سبک  به نام  سخنسرایان  از 
شعر  دیگر  قالبهای  در  عرفی  است. 
او  مهارت  اما  کرده  طبع آزمایی  نیز 
را  وی  سروده های  دیگر  قصیده  در 
تحت الشعاع قرار داده است. »کلیات« 
اشعار عرفی مشتمل بر چهارده هزار 
بیت شامل قصیده و رباعی و مثنوی 
و قطعه است. جمال الدین دو مثنوی 
به نامهای »مجمع االبکار« و »فرهاد و 
شیرین« و رساله ای به نثر درباره تصوف 

به نام »نفیسه« نیز نگاشته است.
از رباعیات او یکی این است:

زاهد به فریب مرد و زن مشغول است
صوفی به عمارت بدن مشغول است
عاشق به هالک خویشتن مشغول است 
دانا به کرشمه سخن مشغول است

عرفی شیرازی
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از  ناصریه  خیابان  در  بعد  چندی 
نزدیک یک کتاب فروشی رد می شدیم، 
فریور ایستاد و گفت: خودش است. این 

صادق هدایت است.
لباس،  خوش  قد،  بلند  بود  جوانی 
شوخ و بی افاده. گمان می کنم در سال 
1309 یا 1310 بود و او تازه در بانک 
ملی کار گرفته بود. طبیعی است که 
لحیه  اظهار  و  برای خودشیرینی  من 
صحبت را به »پروین دختر ساسان« 
بفهمانم  او  به  می خواستم  و  کشاندم 
که من هم آدم با معرفتی هستم و در 
این  از  دارم. هدایت  این رشته دست 
درآمد خوشش آمد، منتهی به شوخی 
برگذار کرد. به نظرم گفت: پس شما هم 
آدم با کمالی هستید. اما من مطلب را 
دنبال کردم و امروز تصور می کنم که 

میل داشت بیشتر حرف بزنم. 
در آن زمان کسی او را نمی شناخت 
ادبای  اصال  نمی کرد.  توجهی  او  به  و 
ادبیات  جزء  را  آثار  گونه  این  سبعه 
نمی شناختند. و کتابخوانها به تازه به 
نمی کردند.  توجهی  رسیده ها  دوران 
گمان می کنم تحسین من او را خشنود 
ساخت. کمی متلک گفت و نمی خواست 
به روی خودش بیاورد که نویسنده ای 
با خواننده اش دارد بحث می کند. وقتی 
دید که من بر خورد او را در مدح ایران 
بیگانگان  با  دشمنی  و  اسالم  از  قبل 
می پسندم  ایران  فرهنگ  و  سلطه جو 
و با آن موافقم بیشتر به گفته های من 
اعتنا کرد. با این گفتگو رشته ای ما را به 
هم پیوست که با مرگ او هم پاره نشد، 
همان روز با هم قرار گذاشتیم، که چند 
روز دیگر همدیگر را در کافه »رزنوار« 

در چهار راه مخبرالدوله ببینیم. به زودی 
ورای  دیگری  انسان  با  که  دریافتم 
آدمهای معمولی روبرو هستم. گیاهخوار 
بود و در این زمینه کتابی هم نوشته بود 
که توسط کاظم زاده ایرانشهر در برلن 
انتشار یافته بود. این کتاب را خوانده 
بودم، منتهی اسم نویسنده در خاطرم 
مهر نشده بود. چون من هم مدتی با 
این باور که حیوانات را نباید کشت و 
خورد گیاهخواری کرده بودم. این تالش 
من او را بیشتر جلب کرد. فرق میان ما 
دو نفر در این بود که من روی عقیده 
همین  به  و  بودم  کرده  گیاهخواری 
جهت که در طبیعت من گوشتخواری 
عجین شده بود، از آن دست کشیدم. 
در صورتی که صادق هدایت طبیعتاً از 
گوشتخواری متنفر بود. یک بار دیدم 
که در کافه الله زار یک نان گوشتی را 

که به زبان روسی بولکی می گفتند، به 
این که الی آن شیرینی است،  قصد 
گاز زد و ناگهان چشمهایش سرخ شد، 
عرق به پیشانیش نشست و داشت قی 
می کرد که دستمالی از جیبش بیرون 
آورد و لقمه را نجویده در آن تف کرد.

صفات ذاتی هدایت
سادگی و صافی او، ادب و نجابتش، 
و حیوان،  انسان  به  او  و عالقه  عشق 
دلبستگی او به سرنوشت محرومین و 
ایثار و گذشت او در جستجوی زیبایی 
و درستی در دنیای نکبت زده ای که در 
آن می زیست، برای چند نفری که دور 
و بر او بودند، ضرب المثل بود. دانسته 
و ندانسته از هم می پرسیدند: ببینیم 

هدایت چه می گوید. 

روح شرربار او که زشتی و ابتذال را 
مسخره می کرد و بصیرت او که جزئیات 
را می دید و محتوی آن را می شکافت 
جزو خطوط اصلی سیرت او به شمار 
می رفت. یارانش از او حساب می بردند. 
به جدی  نیم  و  به شوخی  نیم  وقتی 
می گفت: بی غیرت، برو جان بکن، فالن 
چیزی  کن،  ترجمه  بخوان،  را  کتاب 
دربارۀ آن بنویس، این به منزله وظیفه ای 

بود که به مخاطب تعلق می گرفت.
صداقت  و  درستی  او  زندگی  آئین 
بود. گاهی نوشته هایش را با اسم قالبی 
هادی صداقت امضاء می کرد و این نام 
اتفاقی انتخاب نشده بود. مجیزگویان 
را تحقیر می کرد. با آنهایی که به سببی 
ازشان بدش می آمد، نشست و برخاست 
نمی کرد. پیش آمد می کرد که در قنادی 
خیابان فردوسی وقتی جماعتی دور میز 

او گرد می آمدند و یکی از ناتوها سر 
می رسید، برمی خاست و بی خداحافظی 

جیم می شد.
فرهنگ ایران را می ستود، برای شعر 
و تاریخ و آداب و رسوم ایران به خصوص 
به آنچه از گذشتگان باقی مانده بود، 
ارج می نهاد. کینه شتری به مسلمان 
زده ها می ورزید. روزی یک خوشه انگور 
حبه درشت را در آفتاب نگه داشت و 
گفت: عجب است. این خدائی که این 
دانه های زیبای درخشان را آفریده، این 
موجودات وحشتناک را هم خلق کرده. 
عربها همیشه در نظرش چاقوکشانی 
بودند که در قهوه خانه های الجزیره ای 
های  جنگ  در  بود،  دیده  پاریس  در 
ایران و عرب آنها را در شکل شمشیر 
به دستهایی تصور می کرد که به جان 

دخترهای ایرانی می افتادند و آنها را به 
کنیزی می بردند... بدمستی های ملوانان 
الجزایر در میخانه های پاریس برای او 
مظهری شده بود و آنها را مجسمه های 
غارت و درندگی و هرزگی و بی ناموسی 
همه  به  را  شقاوت  این  و  می دانست 
اعرابی که به ایران تاخته بودند، نسبت 
می داد. همیشه منزه و باوقار جلوه گر 
می شد، بی آنکه تکبر بفروشد و برتری 
فکری و معنوی خود را به رخ کسی 
بکشد. دست و دل باز بود، به همه کس 
تا می توانست کمک می کرد. به همه 
کس کتاب می داد. یادداشتهای خودش 
با  می گذاشت.  دیگران  اختیار  در  را 
آوری  جمع  در  که  کوششی  کمال 
مثل های فارسی کرده بود، وقتی شنید 
و  »امثال  دارد  دهخدا  اکبر  علی  که 
حکم« را می نویسد تمام آنها را تقدیم 

کرد. بسیار کوشا و کاری بود. وقتی به 
کاری می پرداخت، دیگر سرما و گرما 
و  می ریخت  عرق  ـ  شد  نمی  سرش 

کار می کرد.

رشته های پیوند
کرد،  نزدیکتر  هم  به  را  ما  آنچه 
به  ما  دوی  هر  عالقه  می کنم  گمان 
ادبیات جدید اروپا بود، روزنامه نوول 
لیترر )Nouvelles Litteraires( را 
مشترک بود و از جریان ادبی جهان با 
خبر. آثار نویسندگان جدید را سفارش 
با  آن  باره  در  و  می خواند  و  می داد 
دیگران بحث می کرد، اشتفان تسوایک، 
آرتور شنیتسلر، آناتول فرانس، گورکی 
ادگار آلن پو و بسیاری  و گالسورثی، 
از رمان نویس های برجسته جهان را 
مصاحبت  از  لذتی  چه  ـ  می شناخت 
با او می بردم، وقتی می توانستم دربارۀ 
داشتم  یا  و  بودم  خوانده  که  کتابی 
با او بحث و مجادله کنم.  می خواندم 
معلوم شد که ما هر دومان در زمینه 
من  هستیم.  هم سلیقه  جهان  ادبیات 
زبان فرانسه را که در مدرسه آموخته 
بودم، تمرین کردم. چون کتاب آلمانی 
هرمان  کتابهای  ـ  نداشتم  اختیار  در 

هسه را به فرانسه خواندم.
پس از چند ماهی آشنایی با او، دو 
سه داستانی را که نوشته بودم برایش 
خواندم، البته نه در بارۀ حاجی ریشوئی 
نه  و  می گرفت  زن  جفت  و  طاق  که 
دربارۀ  فاحشه هایی که به نکبت افتاده 
بودند و در آن زمان در روزنامه ها باب 
طبع باسوادان و دختران پا به بخت بود.

تازه هدایت »زنده بگور« را از چاپ 

در آورده بود. مرا تشویق کرد و حتی 
به من گفت: حتماً بینداز زیر چاپ. اگر 
به من قبال می گفتی آنها را با نوول های 
خود چاپ می کردم. من گستاخ شدم. 
روابطمان دیگر عادی شده بود. هرچه 
آن  در  او می خواندم.  برای  می نوشتم 
دست می برد. همیشه انتقادهای او را 
نمی پذیرفتم. همیشه به من اعتراض 
و  احساساتی شده ام  زیاد  که  می کرد 
رومانتیک  حادثه خیلی  این  اینکه  یا 
باید صافش کرد. صحیح است  است، 
تحت  شاید  آموختم.  بسیار  او  از  که 
تأثیر برخی افکار او هم رفتم. اما آنچه 
دیگران نوشته اند که سبک هدایت را 
تقلید کرده ام، درست نیست. وجه امتیاز 
هدایت، فراوانی اصطالحات عوام است 
که او از مادرش آموخته بود و در آثارش 
به کار می برد. هدایت زبانی ساخت که 

در آن اصطالحات روزنامه ای و قالبی 
و تکراری کمیاب بود و توانست زبان 
عامه را تا زبان ادبی ارتقاء دهد. ابتذال 
را تاب نمی آورد. خودش مبدع بود و 

تشبیهات و تعبیرات تازه می آفرید.
ما  برای  می نوشت  هرچه  هم  او 
را  او  جمله های  گاهی  می خواند. 
لحاظ  این   از  کرد.  اصالح  می شد 
مینوی بسیار سختگیر بود. پیشامد 
که  را  موضوعی  او  که  است  کرده 
نداشت  قطعی  تصور  آن  از  خودش 
قصه  مثال  می کرد.  پیشنهاد  من  به 
»مردی که پالتوی شیک تنش بود« 
برای هدایت انگیزنده بود. چنین کسی 
گاهی خودش را به او می چسباند و 
دانشمند  و  فاضل  که  می کرد  ادعا 
سوادان  بی  نمونه  آنکه  حال  است، 

فاضل نما بود.
ما  همه  را،  ما  که  دیگری  رشته 
به  را  نوشین  و  فرزاد  و  مینوی  را، 
و  فهم  و  عالقه  می کرد  متصل  هم 
ذوق او به موسیقی کالسیک اروپائی 
بود... روی میز درازی در اطاقی که 
یک  بود،  او  اختیار  در  خانه اش  در 
سلویگ  آواز  داشت.  قرار  گرامافون 
و سمفونی چایکوفسکی به خصوص 
 Tchaikowski( کانتبیله  آندانته 
وقت  هر   )andante cantabile
 Bizet بیزه  می گرفت،  غمش  که 
کارمن  Carmen  کاپریس ایتالین  
قطعات  از    Caprice italien
گاهی  بودند...  او  محبوب  موسیقی 
پیدا  عالقه  هم  ایرانی  موسیقی  به 
می کرد. یک بار برایم نقل کرد که در 
پاریس در سینمایی صدای یک زن 
ایرانی را شنیده که او را مفتون کرده 
بوده است. من در آن زمان گرامافون 
نداشتم و هر وقت دلم تنگ می شد و 
می خواستم موسیقی کالسیک بشنوم 
به او تلفن می زدم و می رفتم. یک بار 
هم نشد که خانه باشد و تقاضای مرا 
رد کند. هر وقت در اطاق را می زدم 
دوست  می دانست  که  سلویگ،  آواز 
دارم، مترنم بود و این وسیله خوش 
آمدگویی به من بود. گاهی روزهای 
یکشنبه، حتی نوشین هم که از زندان 
فرار کرده و در اختفاء زندگی می کرد 

همراه ما بود.
صادق  ایران  بزرگ  شاعران  میان 
هدایت از همه بیشتر خیام و فردوسی 
باره  را دوست می داشت. سال ها در 
رباعیات مطالعه می کرد و می کوشید 
ترانه های اصیل را از جعلی تمیز دهد. 
»ترانه های  بر  که  مقدمه ای  باره  در 
خیام« نوشته، سخنرانی تهیه کرده ام 
شاهنامه  کرد.  خواهم  نقل  بعدا  که 
فردوسی را چندین بار خوانده بود و 
همیشه با مجتبی مینوی سر بعضی از 
بخش های فردوسی حرفشان می شد. 
به تشویق او من به ترجمه »حماسه 
ملی ایران« اثر تئودور نولدک پرداختم 
که ابتدا به اهتمام مجتبی مینوی و 
سعید نفیسی جزو انتشارات دانشگاه 
از  به چاپ رسید. هر وقت در یکی 
گذشته  به  ایران  شاعران  دیوانهای 
آن  در  می خورد  بر  اسالم  از  پیش 
تفحص می کرد و می کوشید ته و توی 

آن را در آورد.
پیاله  در  »ما  را  حافظ  شعر  یک 
عکس رخ یار دیده ایم« تصویر کرده 
بود و همین شکل و چند نقاشی دیگر 
که از او باقی مانده نشان می دهد که 
هدایت به تمام معنی هنرمند بود. در 
هر رشته ای می توانست اثری ماندنی 

از خود باقی گذارد.
اگر به تفصیل خاطرات خود را از 
این یکه تاز ادبیات جدید ایران مرور 
خود  که  است  جهت  بدین  می کنم 
را مدیون او می دانم و میل دارم که 
بازتاب فکر و استعداد و اخالق و رفتار 
او را، این انسان مهربان و باگذشت را 
که »از هر چه رنگ تعلق پذیرد« آزاد 
بود بنمایانم. البته نه به این قصد که 
او داشت مرا و بسیار کسان دیگر را 
تسخیر می کرد، بلکه بدین جهت که 
گروهی از اهل ادب امروز ایران پیرو 
فرهنگ جدیدی هستند که هدایت 

پایه گذار آن بوده است.
رفتار  و  جزئیات  از  برخی  ذکر 
مرگش  و  زندگی  درک  برای  او 
بداند  باید  خواننده   است.  ضروری 
نویسنده ای که در داستانش زنی را 
می کند،  پاره  تکه  گوسفندی  مانند 
نیتی  خوش  مرد  عادی  زندگی  در 
بود که تاب ریختن خون جوجه ای را 
هم نداشت، سهل است چه رسد به 
قتل انسانی. در بچگی روزی در عید 
قربان دیده بود که چگونه شتری را 
زجرکش کرده بودند، از آن وقت دیگر 

گوشت نخورد.

بزرگ علوی:تصویر »هدایت« در آئینۀ حقیقت )1(

یک مشت پاچه ورمالیده، چهل تّکه ای از وصله های 
ناجور در معرفی هدایت به چاپ رساندند

در نخستین برخورد با صادق هدایت، او را جوانی بلندقد، خوش لباس، 
شوخ و بی افاده یافتم

از صادق هدایت پرتوئی می تابید 
نه  می کرد.  جذب  را  کس  هر  که 
سرشناس  نویسنده  که  زمانی  فقط 
دوران  همان  در  بلکه  بود،  شده 
دانشجویی با شوخ طبعی هایش همه 
با  می توانست  می انداخت.  دست  را 
به  آگاه  را  مخاطب  شوخی هایش 
عیبی که دارد کند، بی آن که او را 
برنجاند. قدرت عجیبی در او پنهان 
درونی  ناراحتی  می توانست  که  بود 
خود را پنهان کند، دندان روی جگر 
بگذارد و آرام و بی مقدمه چینی خود 
را کنار بکشد. به ندرت بر می آشفت و 
خشم خود را ابراز می کرد، اما وقتی 
حوصله اش سر می رفت غیظ در تمام 
وجناتش، در چشمهای درشت، عرق 
پیشانی و رنگ صورت و صدای خشن 
و تکان دادن عصبی انگشت های دست 
او دیده می شد، تا آن حد که حاضرین 
کسی  و  می انداخت  وحشت  به  را 
جرأت نداشت با او درافتد. اهل مجامله 
نبود، چاپلوسی نمی دانست، فروتن بود 
و فضل و دانایی خود را به رخ کسی 
نمی کشید. سه حالت مختلف داشت: 
با برخی از تازه آشنایان مؤدب و سر 
آنقدر  بعضی  با  می کرد.  رفتار  به زیر 
متلک می گفت و آنها را می خنداند 
تا از رو بروند. با دوستانش صمیمی و 
رک و راست رفتار می کرد... تیزبینی 
و بصیرت او چشمگیر بود. در همان 
مرحله اول آشنایی آدم می دانست با 
کی سر و کار دارد. پشت نقاب دورویی 
می دید.  را  واقعی  چهره  ریاکاری  و 
تنفر او از رجال زمان حد و حصری 
نداشت. جاه طلبی، حرص، نابکاری را 
نمی توانست تحمل کند. شاه و وزیر 
مانند  بازرگان  و  و وکیل و کارپرداز 
امواج  که  بودند  خاشاکی  و  خس 
دریای زمانه به کناره می انداخت. به 
قول خودش، اینها همه شان یک دهن 
بودند. در طنزهایی که او به نام خود 
و به اسمهای جعلی گوناگون نوشته 
چهره های برجستگان قوم را نمایانده 
در  را  آنها  درون  رذالت  و  پستی  و 
اصطالح »همبونه کثافت« بر مال کرده 
فرهنگستان،  افکار،  پرورش  است. 
روزنامه ها و مجالت جوراجور، مجالس 
شعر خوانی و وعظ و تبلیغات رادیو، 
که  داشتند  هدف  یک  اینها  همه 
از  تا  بزرگ جلوه دهند  را  خودشان 
بلبشوی موجود در کشور بهره برند و 
جوع سیری ناپذیر خود را رفع کنند.

در هر حکومت استبدادی همواره 
نامردهای هشیار، پررو، بی ایمان و به 
هر سازی برقص زمام امور را به دست 
می گیرند. به این حقیقت پی برده بود. 
وقتی می شنید کسی وکیل شده است 
و به قول رضاشاه در طویله سر درآورده 
و یا به اسم فاضل سرشناس اسم در 
کرده، می دانست با چه قماش غالمان 
جای  دارد.  کار  و  سر  لیسی  کاسه 
رجاله ها  همین  که  نیست  شگفتی 
اشک  هدایت  صادق  مرگ  از  پس 
تمساح ریختند و مرگ او را دکانی 
برای لفت و لیس تشخیص دادند و 
درفشانی کردند و بی عالقگی به جیفۀ 
دنیوی را ستودند و مردارخوار شدند.

صادق  بال  زیر  که  این  قصد  به 
غارتگری  راه  برای  توشه ای  هدایت 
خود در آینده فراهم آورند یک مشت 
چند  و  بی حیا  ورمالیده های  پاچه 
تن گمنام دری وری هایی که نه سر 
داشت نه ته، در یک کتاب چند صد 
تا چنین  رساندند  به چاپ  صفحه ای 
وانمود کنند که گویا همیشه هدایت 
تردستی  این  کرده اند.  تجلیل  را 
تن  چند  که  بود  فریبنده  چنان 
هدایت  راستی  که  حسابی  آدمهای 
را می ستودند، بی آنکه بدانند وسیله 
اثری  هستند،  کتاب  مولف  اشتهار 
نوشتند و بعدها فهمیدند که در این 

چهل تکه وصله ناجوری بوده اند.
را  هدایت  صادق  اینکه  از  پیش 
ببینم کتاب او را خواندم و میل داشتم 

با او آشنا شوم.
با غالمعلی فریور از بچگی، از وقتی 
که هر دو روی نیمکت اول کالس اول 
مدرسه جا گرفتیم، آشنا بودم و با هم 
دوست شدیم. پس از برگشت از شیراز 
روزی او را دیدم، در خانه اش کتابی 
یافتم به اسم »پروین دختر ساسان«. 
برای نخستین بار این اسم را خواندم. 
کتاب را به خانه بردم و پس از ورق 
زدن چند صفحه دیدم که این اثر با 
و  چاپ  ایران  روزنامه های  در  آنچه 
آسمان  تا  زمین  از  می شود،  منتشر 
فرق دارد. از دوستم پرسیدم که این 
نویسنده را می شناسی؟ گفت: بسیار 
آدم خوشمزه ایست. باید او را به تو 

بشناسانم.

مجتبی  د،  فرزا مسعود  علوی،  بزرگ 
مینوی و صادق هدایت اعضای گروه »َربعه« 
نویسندگان  جدید  نسل  نمایندۀ  که  بودند 
ایرانی در دوران بعد از مشروطیت به شمار 

می رفت.

واژه »َربعه« را، یکی از اعضای این گروه 
که  کرد  ابداع  »سبعه«  برابر  در  چهارنفری 
آنها،  از  سالخورده تر  ادبای  از  تن  هفت  به 
اطالق  قدیم  ادبی  مکتب  تربیت یافتگان  و 

می شد.

دربارۀ »ربعه« و خصوصاً صادق هدایت که 
شاخصترین عضو گروه بود، بسیار نوشته اند. 
از بزرگ علوی که در  این حال، نوشته ای  با 
چند شماره از نظرتان خواهد گذشت حاوی 
نکته های تازه و اطالعات قابل مالحظه است.

بزرگ علوی

یک پیک نیک دوستانه )از راست(  آندره سوریوگین، مجتبی مینوی، غالمحسین مین باشیان، مسعود فرزاد، صادق هدایت، اطراف تهران

»دنباله دارد«           
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

از قبیله اندوه!                                                  از صفحه 5
با  هنوز  ولی  گفتیم  را  همه  این 
آشنا  مهرپویا  فعالیت های  مجموعه 
هنرهای  به  جوانی  در  که  او  نشده ایم. 
روزگار  در  داشت  عالقه  نیز  دستی 
در  را  آن  جوانی  تجربیات  از  بهره وری 
دکورسازی به کار گرفت. از دکوراسیون 
تئاتر  سازی های  صحنه  تا  خانه ها 
اینها  همه  ورای  و  می کرد  فعالیت 
به  می کنیم  گمان  که  را  آهنگسازی 
داشت،  عالقه  چیز  هر  از  بیش  آن 
که  جاذبه ای  با  مهرپویا  کرد.  تجربه 
برای خود فراهم آورده بود آهنگ های 
دلپذیری نیز پدید آورد. آهنگ هایی که 
با شعر ترانه پردازان معروف چون پرویز 
وکیلی، تورج نگهبان و حتی از سنتی ها 
بیژن ترقی و معینی کرمانشاهی پیوند 
می خورد.همه مشغولیت ها که گفتیم به 
جای خود ولی مهرپویا یک سره شیفته 
موسیقی و از آن میان موسیقی هندی 
و از آن برخاسته سیتار شده بود و اولین 
تجربه اش ستون اصلی شهرت شتابنده 
»مرگ  کسی  چه  شد.نمی دانیم  او 
شیرازی  حمیدی  دکتر  سروده  قو« 
غزل سرای معروف را از نظر او گذرانده 
و  گیتار  و  شد  کار  به  دست  که  بود 

تقریبا یک ماه پیش خبر دادیم که 
نیست. وی  بهمنش خوب  حال عطا 
سکته  دلیل  به  سالگی   ۹۴ سن  در 
مغزی در بیمارستان بستری شده بود.

زود  خیلی  وی  درگذشت  شایعه 
تکذیب شد و کیهان لندن برای این 
ایران  ورزش  آشنای  صدای  و  چهره 
آرزوی سالمتی کرد. امروز، 11 تیرماه، 
خبر رسید که بهمنش در بیمارستان 
بانک ملی تهران به دنبال همان سکته 

مغزی درگذشت.
در   1302 متولد  که  بهمنش 
کرمانشاه بود، خبرنگاری ورزشی را از 
سال 1330 در مجله »نیرو و راستی« 
به  راستی  و  نیرو  باشگاه  به  وابسته 
مدیریت خانم منیر مهران شروع کرد.

او هفت سال بعد با رادیو ایران نیز 
به  همزمان  و  نمود،  همکاری  آغاز 
هیأت تحریریه مجله »کیهان ورزشی« 
در  جوانی  در  بهمنش  پیوست.عطا 
رشته دو و میدانی و فوتبال فعالیت 
داشت و پنج سال نیز دبیر فدراسیون 

بهمنش، صدای رسای ورزش ایران خاموش شد

کشتی بود. بهمنش چند کتاب درباره 
ورزش جهان و بازی های المپیک نیز 
برای  پیش  سال  دو  او  است.  نوشته 
اولین بار به دلیل سکته در بیمارستان 
ایران عطا بهمنش  بستری شد.مردم 
را با صدای گرمی که داشت به عنوان 
مفسر ورزشی می شناسند که اگرچه 

رضا تقی زاده- اگر عینک های خود 
را که رنگ کینه و انتقام از پشت آن 
تیره تر از معمول قابل دیدن است بر 
داریم و به مجاهدین آنطور که هستند 
نگاه کنیم، بجز عیب، در آنها خوبی 

هم می توان دید.
منتقد رضا  تنها کسی  نه  ایران  در 
پهلوی نیست، که بسیاری او را نماد 
امید تجدید  و  از دست رفته  زندگی 

آن می بینند.
در  ترامپ  دولت  خارجی  سیاست 
آینده  و  اسالمی  جمهوری  با  رابطه 
و  نگرفته  نهایی  شکل  هنوز  ایران 
با  نیافته،  انتشار  آن  اصلی  خطوط 
این وجود سخنان روز چهارشنبه 2۴ 
خارجه  وزیر  تیلرسن  رکس  خرداد 
آن کشور را در کمیته روابط خارجی 
پیرامون  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
ایران«،  در  رژیم  »تغییر  از  حمایت 
می توان عنصر کلیدی در تدوین نقشه 

راه آینده کاخ سفید تلقی کرد.
اندکی بعد از اظهارات خبرساز و بی 
سابقه وزیر خارجه آمریکا که طی آن 
موارد بسیار حساس دیگری، از جمله 
توافق اتمی 1۵ ژوییه سال 201۵  و 
معرفی آن به عنوان »توافق ضعیف«، 
مجموعه   دادن  قرار  امکان  همچنین 
سازمان های  سیاهه  در  پاسداران 
تروریستی نیز مطرح شد، رضا پهلوی 
با تمهید قبلی در کنگره آمریکا حضور 
قانون گذاران  از  تعدادی  با  و  یافت 

آمریکایی دیدار و گفتگو کرد.
نقطه اوج حضور یک روزه شاهزاده 
جان  سناتور  با  او  مالقات  کنگره  در 
آمریکا  سنای  ارشد  عضو  مک کین، 
بود که باالتر از حزب جمهوری خواه،  
»قدرت  و  عمیق«  »دولت  از  بخشی 
نهادینه« واشنگتن محسوب می شود.

نامزد  بار  یک  که  مک کین  سناتور 
در  جمهوری خواه  حزب  نهایی 
آمریکا  جمهوری  رییس  رقابت های 
نیز بوده، به خاطر دیدارهای جنجالی 
خود با چهره های غیر متعارف سیاسی 
و  لیبی  تا  سوریه،  از  تروریستی  و 
اوکراین و آلبانی، شهرت خاص یافته 

است.
جاری  سال  ماه  فروردین  دیدار 
آلبانی که  پایتخت  تیرانا  از  مک کین 
میزبان اردوگاه مجاهدین خلق بعد از 
حاشیه  در  اشرف«  »اردوگاه  تعطیل 
بغداد شده است، و اعالم پشتیبانی از 
»تغییر رژیم در ایران« حین حضور در 
این سازمان،  جمع رهبران و اعضای 

انعکاس گسترده ای یافت.
لشکر بدون رهبر 

رنگ  که  را  خود  عینک های  اگر 
از  تیره تر  آن  پشت  از  انتقام  و  کینه 
و  برداریم  است  دیدن  قابل  معمول 
نگاه  هستند  که  آنطور  مجاهدین  به 
هم  خوبی  آنها  در  عیب،  بجز  کنیم، 

می توان دید.
مجاهدین  ماندگاری  و  پایداری 
در  سال  ده  آنها  است.  مثال زدنی 
انقالب،  از  اوج ترورهای پیش  دوران 
نیروهای  فشار  و  داخلی  تصفیه  دو 
بعد  و  را پشت سر گذاشتند  امنیتی 
تیرباران های  دوران  دو  انقالب  از 
انتهای  و  شصت  دهه  ابتدای  فله ای 
زندان ها،  در  عام  قتل  و  دهه شصت 
همزمان با مراحل پایانی جنگ ایران 
و عراق و هجوم نظامی مجاهدین به 
آتش بس  اعالم  از  پس  ایران  خاک 
جاویدان-  فروغ  )عملیات  عراق  با 
عمیات مرصاد، مرداد ماه سال 13۶7( 

را تحمل کردند و باقی ماندند.
در دوران 3۵ ساله اقامت در عراق 
اردوگاهی  زندگی  شدیدترین شرایط 
یک  همیشه  شد.   تحمیل  آنها  به 
سوی  از  موثر  تبلیغاتی  ماشین 
البته ضد  و  انقالب اسالمی  حکومت 
کار  به  آنها  علیه  ملی گرا،  انقالب 
مشغول بوده. با این وجود مجاهدین 
تشکیالتی  بضاعت های  و  مانده  باقی 

خود را توسعه داده اند.
و  بسیج  قدرت  حاضر  حال  در 
تدارکات مجاهدین به تنهایی یک سر 
و گردن از مجموعه اپوزیسیون داخلی 
بلندتر  اسالمی  جمهوری  خارجی  و 
است. مجاهدین خلق تنها اپوزیسیون 

به  قادر  که  است  اسالمی  جمهوری 
سازمان دادن و تدارکات و حتی انجام 
عملیات علیه جمهوری اسالمی است.

نکات تاریک در مورد مجاهدین تنها 
محدود به گذشته تروریستی و ترکیب 
مارکسیستی  اسالمی-  عقیدتی 
اصلی  مشکالت  از  یکی  نیست.  آنها 
پوست  از  پرهیز  در  اصرار  مجاهدین 
مسعود  اگر  شاید  است.  انداختن 
سیاسی  زندگی  و  بود  باقی  رجوی 
مجاهدین  می توانست  داشت،  فعال 
را با موفقیت بیشتری از این  مرحله 
یک  از  چرخش  چنانکه  دهد،  عبور 
یک  به  نظامی  تروریستی-  سازمان 
تالش های  با  هم  سیاسی  سازمان 
مقدماتی او صورت گرفت و به نتیجه 

رسید.
درس های ارتش آزادی بخش ایرلند، 
تصمیم جری آدامز در زمین گذاشتن 
فین«  »شین  کردن  داخل  و  اسلحه 
در  غیرنظامی  عنوان یک سازمان  به 
به  شمالی،  ایرلند  سیاسی  زندگی 
الگو  عنوان  به  کور،  ترور  ادامه  جای 
در دگردیسی گذشته مجاهدین موثر 

بود.
سال  یازده  ده-  طول  در  آنها  ولی 
قالب کهنه رسوب  گذشته در همان 
عکس های  به  نگاهی  کرده اند. 
می دهد  نشان  مجاهدین  اجتماعات 
که از صف نخست تا انتها، همه زن ها 
و  نشسته  روپوش  در  چارقدپوش، 
روسری  با  رجوی  مریم  ایستاده اند. 
یراق دوزی  تنگ  کت  در  ابریشم 
و  هم رنگ  بلند  توری  دامن  و  شده 
جوراب های ضخیم به پا، بیشتر شبیه 
اول حاجی های شهرستانی است  زن 
که به عروسی زن دوم حاج آقا رفته 
آزادی  که  آزادی طلبی  زن  تا  است، 
مطلوب طبع  اجباری  قید حجاب  از 
میلیون ها دختر و زن جوان ایرانی را 
دانشگاه های  تا  روستاهای کوچک  از 

بزرگ نماد و نشانه شود.
روی  ها  مرد  کنار  در  رجوی  مریم 
صندلی آنقدر جمع و جور می نشیند 
شانه  به  شانه اش  ناکرده  خدای  که 
در  نشود  ساییده  مک کین  نامحرم 
امروز  نسل  کرد  دختران  که  حالی 
در  اسلحه  مردها  کنار  سال هاست 

دست درازکش می شوند.
ایرانی  زن  داشتنی  دوست  الگوی 
مریم رجوی نیست، گلشیفته فراهانی، 
است  ثابتی  پردیس  و  انصاری  انوشه 
از  و  آمده  دنیا  به  ایران  در  همه  که 
حکومت مالها گریخته و در نقاط آزاد 
ظاهر  با  رجوی  مریم  زیسته اند.  دنیا 
التقاتی که بین حجاب و بی حجابی 
سرگردان است ضد الگو است و نماد 

جمود فکری گروه خود.
از  پرهیز  مجاهدین  دیگر  عیب 
دیگران است که شائبه و یا حقیقت 
زندگی فرقه ای و پادگانی را در مورد 
تا  آنها تقویت می کند. آنها که امروز 
اجتماعی  تغییرات  از  دور  درجه  این 
باقی  ایرانی  و تحوالت درونی جامعه 
و  ترفند  کدام  با  زور  بجز  مانده اند، 
اداره  در  قابلی  سهم  می توانند  تدبیر 

فردای ایران آزاد عهده دار شوند؟
همانطور که دیگران کینه مجاهدین 
را از دل پاک نکرده اند، مجاهدین هم 
هنوز با عشق انتقام زندگی می کنند، 
ایران  فردا،  ایران  که  حالی  در 
همگانی  تالش  و  بخشش  همگرایی، 
خرابی ها  جبران  و  سازندگی  برای 
است. مجاهدین دلبری از مردم ایران 
را فراموش کرده اند، از دیگر مخالفان 

تبری  قوت  به  هم  اسالمی  حکومت 
و  خلق  مجاهدین  سازمان  می کنند. 
شورای ملی مقاومت که یک اسم بی 
محتوا است نیازمند یک انقالب فکری 
بیرونی  انداختن  پوست  و  درون  در 

است.
رهبر بدون لشکر 

مجاهدین،  و  مریم  مقابل  نقطه  در 
فرزند  است؛  ایستاده  پهلوی  رضا 
پادشاه سابق ایران که بعد از انقالب، 
تبلیغاتی  تالش های  همه  وجود  با 
و  او  از  هواداری  اسالمی،  حکومت 
نرفته  میان  از  ایران  در  او،  اقدامات 

است.
برخالف مجاهدین، در ایران نه تنها 
که  نیست،  پهلوی  رضا  منتقد  کسی 
دست  از  زندگی  نماد  را  او  بسیاری 
رفته و امید تجدید آن می بینند. رضا 
روز  به  می شود.  ظاهر  روز  به  پهلوی 
می پوشد  جین  شلوار  می زند،  حرف 
و هر از گاهی با کوله پشتی جوان ها 
به اینجا و آنجا می رود. شکل ظاهر و 
رفتار رضا پهلوی در چشم مردم عادی 
ایران غریبه نیست و گفته می شود که 
داخل ایران طرفداران نسل جوان او از 

میانسال ها بیشتر هستند.
کمبود رضا پهلوی اهرمی است که 
با کمک آن بتواند نیروهای پراکنده ی 
همسو با خود را در داخل و خارج از 

ایران جلو براند.
ولیعهد سابق  اهرم غایب در دست 
که  است  تدارکات  و  سازمان  ایران 
به شمار  نقطه قوت مجاهدین  دقیقا 
می رود. شورای ملی شاهزاده که قرار 
بود در جهت رفع این کمبود کار کند 

به یک شوخی سیاسی تبدیل شد.
فصل مشترک بسیار با اهمیت رضا 
و  شهرت  خلق  مجاهدین  و  پهلوی 
ایران  درون  در  آنها  از  عام  شناسایی 
هزار  یکصد  از  شاید  ایران  در  است؛ 
رضا  نام  درصد  نود  جوان،  و  پیر 
سازمان  نام  و  شاه  فرزند  پهلوی 
مجاهدین خلق را شنیده اند در حالی 
اگر حتی  بود  که  شگفت آور خواهد 
و  نشان  و  نام  و  وجود  از  درصد  یک 
تالش های گروه های دیگر اپوزیسیون 
شنیده باشند، چه رسد تاثیرپذیری از 

آنها.
است  این  حساس  بسیار  پرسش 
نیروی  دو  این  قوت  نقاط  تلفیق  که 
ضعف  نقاط  حذف  و  شده  شناخته 
و  پیش بینی،  قابل  آینده ای  در  آنها 
حکومت  انتقالی  دوران  در  بخصوص 

اسالمی ایران ممکن است؟
امکان پذیر  چیز  همه  سیاست  در 
ردکردنی  گزینه ای  هیچ  و  است 
پادشاه  سیهانوک،  چنانکه  نیست، 
پیشین کامبوج در مقطعی، بر خالف 
انتظار، با خمرهای سرخ ائتالف کرد 
باز  دیگر،  تاریخی  مقطع  یک  در  و 
کوچک  گروه  انتظار،  برخالف  هم 
اقتصاد  که  روسیه ای  در  بلشویک ها 
را  کارگری  انقالب  داشت،  کشاورزی 
به ثمر رساند و قدرت را در شرایطی 
به دست گرفت که حتی برای ترکیب 

دولت نفرات کافی در اختیار نداشت.
پیش نگری ها  همه  خالف  بر  اگر 
از  کمتر  در  نجف  حومه  از  خمینی 
شش ماه قادر شد در تهران پادشاهی 
2۵00 ساله ایران را کنار زده و عمامه 
خود را به جای تاج قرار دهد، هر اتفاق 
است.  ممکن  جهان  در  نیز  دیگری 
حرکت  باید  هدف  به  رسیدن  برای 

کرد!

رضا پهلوی، مجاهدین خلق و دو اتفاق مرتبط با 
آینده ایران

هیچ  اما  گرفتند  جوانترها  را  جایش 
کدام به پای تسلط و دانش حرفه ای و 

فن بیان او نمی رسند.
کیهان لندن درگذشت عطا بهمنش 
دوستداران  وی،  ی  خانواده  به  را 
و  ورزشی  جامعه ی  همچنین  و  او 

روزنامه نگاری ایران تسلیت می گوید.

سیتار را به کار گرفت. موسیقی سازگار 
»الژ«ی مانندی بر روی آن نهاد.

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد
فریبنده زاد و فریبا بمیرد

شب مرگ تنها نشیند به موجی
رود گوشه ای دور و تنها بمیرد

شعر  در  که  دماغی  باد  چند  هر 
از  که  ندبه ای  و  ناله  با  است  حمیدی 
ندارد  همخوانی  برمی خیزد   موسیقی 
خیلی  را  مرگ  از  پیش  تنهایی  ولی 

خوب تصویر می کند.
شاعر شیرازی بعد خودش را قوی زیبا 
می انگارد و منتظر است دریا آغوش باز 
کند و او را در خود ببلعد! آنچه در مرگ 
برانگیزاننده است ملودی های ساده  قو 
مهرپویاست.پس از »مرگ قو« هر چه 
از سوی مهرپویا عرضه شد بیشتر تکیه 
دیگر  میان  در  داشت.  ملودی سازی  بر 
تنهایی، آسمان  ترانه های مهرپویا )غم 
می گرید امشب و قبیله لیلی(، »قبیله 
لیلی« از نظر محتوای شاعرانه در صدر 

می نشیند.
متن های  بهترین  از  یکی  ترانه  این 

پرویز وکیلی را در خود دارد:
قبیله  از  من  لیلی،  قبیله  از  تو 

مجنون
تو از سپیده و نوری، من از شقایق 

پُر خون
تو از قبیله دریا، من از نژاد کویرم

همیشه  غمگین،  و  تشنه  همیشه 
بی تو اسیرم

افزون  ترانه، جاذبه متن  بند دوم  در 
خود  عاشقانه  اوج  به  شاعر  و  می شود 

می رسد:
حدیث عشق من و تو، حدیث ابر 

بهاری
از  دوست،  از  می رسد  چه  من  به 

این همه غم و زاری
در  غرقه  هم  باز  ترانه  پایان 

رومانتیسیسم شاعرانه است:
تو از قبیله لبخند، من از قبیله اندوه
فضای فاصله صد آه، فضای فاصله 

صد کوه
مهرپویا آهنگ هایی نیز بر روی غزلیات 
دیگر شاعران نهاده است که بعضی از 
و  دارند  منسجمی   بست  و  چفت  آنها 
از  خیلی نرم بر روی شعر می نشینند. 

جمله روی این غزل مولوی:
باره  دگر  پریشانم،  باره  دگر 

پریشانم
چنان مستم، چنان مستم، ره خانه 

نمی دانم.

از ۴2 سال  بعد  باتارا  اورارا  دکتر   
طبابت در دزفول روز پنجشنبه پیش 
در این شهر چشم از جهان فروبست 
به  را  خود  بیماران  نسل  چند  و 
بانوی  این  جنازه  نمود.  متأثر  شدت 
خدمتگذار با حضور مردم و بسیاری 

از بیماران او به خاک سپرده شد.
دکتر باتارا پیش از انقالب سال ها به 
عنوان پزشک عمومی در بیمارستان 
ایران  که  او  بود.  کار  دزفول سرگرم 
جریان  در  می دانست  خود  وطن  را 
پزشکانی  جمله  از  عراق  با  جنگ 
بود که زیر بمباران هوائی و موشکی 
در دزفول ماند و به معالجه بیماران 

ادامه داد.
نخستین  عنوان  به  باتارا  دکتر 

خانم دکتر فیلیپینی پس از سال ها خدمت به 
مردم دزفول درگذشت

نوبت  دو  در  دیالیز  بخش  پزشک 
بیمارستان  در  سال ها  عصر  و  صبح 
دیالیزی  بیماران  به  دزفول  افشار 
خدمت می کرد. وی در دوران جنگ 
در تمامی ساعات شبانه روز در کنار 
مصدومان حمالت موشکی و زخمی 

شدگان بود.
ایران  که  دلسوز  پزشک  این  مرگ 
و  می دانست  خود  اصلی  وطن  را 
بسیاری از مردم دزفول با او آشنائی 
شهر  اهالی  تأثر  موجب  داشتند 
باتارا  دکتر  از  کسی  اگر  است.  شده 
باز  فیلیپین  به  چرا  می کرد  سوال 
نمی گردی می گفت: کشور من ایران 
مردم  من  بستگان  و  اقوام  و  است 

دزفول هستند.

 132۹ سال  در  باتارا«  »اورارا 
پایان  از  بعد  و  شد  متولد  مانیل  در 
تحصیالت پزشکی پیش از انقالب به 
ایران رفت، وی در سال ۹۴ به عنوان 
دزفول  در  پزشکی«  ماندگار  »چهره 

مورد تجلیل قرار گرفت.

سیاهکاران تاریخ                                                 از صفحه 5
بیست  با  ایران  ملت  ما  میان  »در 
کرور جمعیت، پنج کرور و سیصد و 
پنجاه و هفت هزار وزیر، امیر، سلطان، 
شارژ دافر و… داریم. گذشته از اینها 
خدا برکت بدهد شش کرور و چهار 
و  و ششصد  هزار  دو  و  پنجاه  و  صد 
چهل و دو نفر آیت اهلل، حجت االسالم 
امام جمعه، پیشماز و… داریم عالوه 
شاهزاده،  کرور  چهار  باز  اینها  بر 
بر  زیاده  داریم،  و…  ارباب،  آقازاده، 
اینها اگر خدا بگذارد سه هزار وکیل 
همه  داریم.  غیره  و…  منشی  بلدیه، 
طبقاتی که عرض شد دو قسم بیشتر 
نیستند: یک دسته روسای ملت و یک 
دسته اولیای دولت. ولی هر دو دسته 
می گویند  ندارند،  بیش  مقصود  یک 

شما کار کنید، زحمت بکشید، آفتاب 
و سرما بخورید، لخت و عور بگردید، 
گرسنه و تشنه زندگی کنید، بدهید 
ما بخوریم و شما را حفظ و حراست 

کنیم.«
که   بود  شده  اسفناک  آنقدر  وضع 
چون  رنگینی  و  سنگین  شاعر  حتی 
مردمی  شاعران  به  بهار  ملک الشعراء 
برای  را  آنها  هشدا رهای  و  پیوست 
مردم تکرار کرد. بهار با ناراحتی تمام 

می سرود:
وطن  بام  از  که  فام  سیه  دود  این 

خاست
از ماست که بر ماست

چه  این  شدیم،  بیدار  که  گوییم 
خیالی است

بیداری ما چیست
به  بیداری طفلی است که محتاج 

الالست
از ماست که بر ماست

تحقق  شرح  گفتیم  اینجا  تا  آنچه 
سی  از  که  است  کابوس هایی  یافتن 
حمل  خود  با  پیش  سال  هشت  و 
می کنیم و آنچه هنوز نگفته ایم شرح 
در  هنوز  که  است  آرزوهایی  تحقق 

انتظار آنیم.

رویاها  این  تحقق  پشتوانه 
نسل  بینش اندوزی  و  دانش پژوهشی 
جوانی است که با رگ و پوست خود 
سیاهکاری ها را حس می کند. با تکیه 
بر همین پشتوانه است که این نسل از 
ورطه مهیبی که در آن افتاده سرانجام 

بیرون خواهد آمد.

مریم رجوی و شاهزاده رضا پهلوی
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مهدی دهقان - بحران کم آبی در 
ایران از وضعیت قرمز و نقطه جوش 

هم باالتر رفته است.
اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، 
مهاجرت میلیون ها ایرانی به یکی از 
»راه حل ها« تبدیل خواهد شد، ضمن 
اینکه پدیده فروش نفت به جای آب 
ایران  های  استان  اکثر  لوله کشی  یا 
با آب دریای کاسپین و عمان نیز از 
امروزه  بود.  خواهد  حل ها  راه  دیگر 
خطر کم آبی، فقر و جنگ، ایران را 
تهدید می کند اما خطر جنگ آب و 
ایران  وسعت  به  بیابانی  آمدن  پدید 
شده  تبدیل  دغدغه  اصلی ترین  به 
این  از  ایران  بر  حاکم  رژیم  است. 
که  است  موضوع  این  نگران  جهت 
جدی تر شدن این معضل، بحران های 
آورد.  وجود  به  آن  برای  خطرناک 
مجلس  نمایندگان  از  یکی  اخیراً 
شورای اسالمی نیز نسبت به امنیتی 
است. داده  هشدار  آب  بحران  شدن 

 ۵۰ مهاجرت  »تهدید  موضوع 
میلیون ایرانی به دلیل کم آبی« برای 
نخستین بار از سوی عیسی کالنتری 
هاشمی  دولت  کشاورزی  وزیر 
که  فاجعه ای  مطرح شد.  رفسنجانی 
واقعیت  به  زمان می گذرد  هر چقدر 
نزدیک تر می شود و اکنون جمهوری 
در  آب  جنگ  نگران  ایران  اسالمی 
علیمراد  اینکه  ضمن  است.  کشور 
کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون  اکبری 
عامل اصلی جنگ در سوریه را بحران 
آب و ناتوانی در مدیریت آن می داند 
در  وی  صحبت های  از  بخشی  که 

خبرگزاری ایرنا منتشر شده است.
اعضای  از  حیدری  غالمرضا 
مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون 
داد:  بار هشدار  برای چندمین  اخیراً 
»زنگ خطر برای جنگی مخوف تر به 
آب«  »جنگ  آن،  و  می رسد  گوش 
در  مهم،  این  نگرفتن  جدی  است. 
آینده ای نزدیک ما را با بحرانی سخت 

مواجه خواهد کرد.«
این همه در حالیست که قرار بود 
توسعه  صندوق  اعتبارات  از  بخشی 
مرزی،  آب های  مهار  صرف  ملی 
مدیریت آب های زیرزمینی و سطحی 
و همچنین ساماندهی سیستم فشل 
اما پول این صندوق  کشاورزی شود 
در عراق، سوریه، لبنان و بحرین خرج 
شد، بالیی که سر پول های بلوکه شده 

ایران، که سرانجام آزاد شد، نیز آمد.
در وضعیت کنونی سهم منابع آب 
در  کشور  آب  تامین  در  زیرزمینی 
آشامیدنی  کشاورزی،  های  بخش 
است  درصد   ۹۰ حدود  صنعت  و 
را  این رقم  نیرو  اما مسئوالن وزارت 
آب  منابع  کل  به  نسبت  درصد   ۵۵

می دانند.
آب هم مانند نفت غارت می شود

تا کنون کارشناسان زیادی نسبت 
کشور  آبی  منابع  شدن  غارت  به 
و  نهادهای قدرت  اما  هشدار داده اند 
ثروت با تفنگ و بی تفنگ، سرداران، 
مجموعه  و  وزرا  مجلس،  نمایندگان 
به طور کلی هر کسی که  رهبری،و 
امکان رانت و اختالس را داشته، آب 
را مانند نفت غارت کرده و تنها چیزی 
طرح  نداشته،  اهمیت  هیچگاه  که 
آمایش سرزمین و اجرای برنامه های 
توسعه و به طور کلی حفظ زیست بوم 
و اکوسیستم طبیعی ایران بوده است.

اکنون این پرسش مطرح است چرا 
باید مجوز حفر چاه به عمق بیش از 
۴۰۰ متر در استان هایی کم آب مانند 
کرمان، شیراز، سمنان، قم و… صادر 
شود؟ به طوری که امروز این استان ها 
برای نجات از مرگ حتمی تشنه آب 
استان ها  دیگر  از  آب  انتقال  و  دریا 
هستند. درآمد میلیاردی از پسته و یا 
محصوالت دیگر کشاورزی و صنعتی 

به چه قیمتی؟
چرا باید در استان هایی کم آب مانند 
کارخانه هایی  اصفهان  و  بندرعباس 
ناف  بند  که  بگیرند  احداث  مجوز 
آب  عمیق  چاه های  به  فعالیت شان 
وصل است؟ آب در این استان ها حکم 

طال دارد. البته اگر از معافیت مالیاتی، 
مفت  حد  در  انرژی ها  از  استفاده 
رانت بگیران  این  ویژه  امتیازهای  و 
فاکتور بگیریم، نتیجه چنین سیاستی 
تبدیل شدن ایران به یک بیابان بزرگ 

بوده است.
و  سردار  رانت بگیران  متاسفانه 
استانی که  آقا در هر  آقازاده و حاج 
زاییده شده اند، قصد داشته اند، کسب 
و کار خود را به هر قیمتی با استفاده 
در  خود  پارتی های  و  ارتباطات  از 

دهند.  رونق  خویش  استان  همان 
البته با محدود شدن منابع طبیعی، 
امروزه همین افراد واردکننده جنس 

های بنجل چینی به کشور هستند.
 نگاهی به حال و روز زمین ایران

عمق چاه های آب در ایران به حدی 
قصد  مسئوالن  گویا  که  شده  زیاد 
حفر  آب.  نه  دارند  را  نفت  برداشت 

قدرت  نهادهای  از سوی  عمیق  چاه 
به بیش  اهداف خاص  برای  و ثروت 
استان های  در  متر   ۶۰۰ تا   ۵۰۰ از 
مختلف رسیده است که سبب شده 
امروز نشست زمین به عمق بیش از 

۳ متر در استان های مختلف برسد.
طهمورث  گفته های  اساس  بر 
مطالعات  مرکز  رییس  یوسفی، 
زمین شناسی جنوب کشور، وضعیت 
استان ها  برخی  در  زمین  نشست 
بحرانی است که نتیجه برداشت بی 

رویه و حفر چاه به عمق ۶۰۰ متر است.
غلط  مدیریت  پیامدهای  دیگر  از 
همچنین  و  ناکارآمد  سیاست های  و 
اکثر  شدن  متروکه  چپاولگرانه، 
روستاها از جمله در استان های مرزی 
مانند  استان هایی  امروز  است.  بوده 
و  یزد  بلوچستان،  و  سیستان  ایالم، 
متروکه ترین  در صدر جدول  کرمان 

استان های ایران قرار دارند.

 متروکه شدن 33 هزار روستا و 
آبرسانی با تانکر به 7 هزار روستا

مدیرعامل  جانباز،  گفته  طبق 
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت 
نجار،  اسماعیل  همچنین  و  کشور 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، 
حدود ۷ هزار و ۵۰۰ روستا با تانکر 
آبرسانی می شود و این رقم بجز آمار 
۳۳ هزار روستای متروکه شده است 
که سال ۹۴ از سوی رضوی، معاون 
محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه 

ریاست جمهوری، اعالم شد.
موجود  دشت   ۶۰۹ از  همچنین 
در ایران بیش از نیمی از آنها کاماًل 
گفته  طبق  است.  شده  خشک 
چاه  حلقه  هزار   ۷۷۰ از  مسئوالن 
حدود نیمی از آن غیرمجاز هستند و 
حفر چاه در سال های اخیر به بیش از 

۲۰ برابر افزایش یافته است.
همچنین بر پایه بررسی های انجام 

و  زمین شناسی  توسط سازمان  شده 
سازمان  و  کشور  معدنی  اکتشافات 
نقشه برداری تا کنون در ۳۰۰ دشت 
پدیده ی نشست زمین گزارش شده 
که دشت های کاشمر، تهران، مشهد، 
بدترین ها  جزو  رفسنجان  و  کاشان 
تهران  دشت  نشست  البته  هستند. 
را  جهان  در  نرخ  بیشترین  رکورد 
طبق  است.  داده  اختصاص  خود  به 
متوسط  نرخ  شده  اعالم  آمارهای 
نشست در دشت تهران ساالنه بیش 

از نیم متر است.

نشست زمین به خاطر پسته!
دشت های  در  زمین  نشست  نرخ 
بسیار  نیز  کاشمر  و  رفسنجان 
باالست که حاصل برداشت بی رویه 
سوی  از  ممنوعه  دشت های  از  آب 

پسته کاران رفسنجان بوده است.
محسن جالل پور به عنوان رئیس 

انجمن پسته ایران در گفتگویی قبل 
از توقف چاپ روزنامه »تهران امروز« 
پسته  پایتخت  »کرمان  بود:  گفته 
موفقیت  این  تاوان  اما  شد  جهان 
حفر چاه های عمیق، در کنار استفاده 
این  که  بود  ممنوعه  دشت های  از 
شده  ممنوع  شاه  زمان  از  دشت ها 
بودند اما در دهه های ۶۰ تا ۸۰ آب 
باغات پسته را تامین کردند و امروز 

شاهد خشک شدن آنها هستیم.«
شدن  خودکفا  توهم  متاسفانه 
همچنین  و  کشاورزی  صنعت  در 
مسئوالن  نادرست  سیاست های 
آب های  از  بخشی  تا  شده  سبب 
قالب محصوالت  در  ایران  زیرزمینی 
هندوانه  جمله  از  کشاورزی  آب  پر 
قطر  جمله  از  مختلف  کشورهای  به 

صادرات شود.

با  جنگ  آتش  کردن  خاموش 
آب دریا

انتقال آب دریای کاسپین )دریاچه 
مازندران/ خزر( و عمان به استان هایی 
در  شیراز  و  کرمان  سمنان،  مانند 
اقداماتی  اما چنین  دستور کار است 
دیگر  سوی  از  و  است  هزینه بر 
مخرب  محیطی  زیست  پیامدهای 
آب  انتقال  مثال  عنوان  به  دارد، 
دریاچه کاسپین به استان های مورد 
میلیون ها  شدن  ته نشین  سبب  نظر 
تن نمک در مسیر انتقال خواهد شد 
است.  خشکی  پدیدآورنده  خود  که 
بنابراین باید همواره برای انتقال آب 
هزینه سنگین کرد. اما وضعیت آب در 
ایران از مرحله بحران هم عبور کرده 
و به گفته کارشناسان اکثر استان ها 
شوند. لوله کشی  دریا  آب  با  باید 

بین  آب  انتقال  امروزه شاهد  البته 
استان های مختلف هستیم که یکی از 
گران ترین طرح ها انتقال آب شیرین، 
از سرشاخه های دز به شهر قم بود. این 
در حالیست که در مسیر خط انتقال 
آب بسیاری از شهرستان و روستاها 
بی آب هستند و حتی برخی مناطق 

با تانکر سیار آبرسانی می شوند.
مردم اهواز معتقدند که با انتقال آب 
کارون، فاضالب برای آنها باقی خواهد 
همان  یا  آباد  بهشت  با طرح  و  ماند 
بختیاری  و  از چهارمحال  انتقال آب 
به اصفهان مخالف هستند زیرا خود 
این استان و روستاهای آن هنوز آب 
نتیجه ی  و  ندارد  سالم  آشامیدنی 
طرح بهشت آباد، همانا جهنم شدن 

آبادی ها خواهد بود.
جمله  از  مختلف  استان های  امروز 
کرمان،  یزد،  خوزستان،  اصفهان، 
شیراز، چهارمحال و بختیاری درگیر 
طی  که  هستند  آب  انتقال  بحث 
نیز  درگیری هایی  گذشته  سال های 

بین اهالی استان ها رخ داده است.

و اما پرتقال فروش ماجرا
همانند  نیز  نیرو  وزیر  چیت چیان 
فقط  روحانی  دولت  وزیران  دیگر 
تهدید به استیضاح شده اما تا کنون 
استیضاح نشده است. آخرین بار وزیر 
نیرو با ۳۱ علت از سوی نمایندگان 
ناگهان  اما  شد  استیضاح  به  تهدید 
موضوع منتفی شد. این موضوع یک 
مفهوم بیشتر ندارد و آن هم این است 
که وزیر نیرو هم با باج بگیران همسو 
یا در برابر آنها سکوت کرده است که 
شاید از ترس »دولت با تفنگ« باشد.

در پایان باید گفت، عیسی کالنتری 
هاشمی  دولت  کشاورزی  وزیر 
فاجعه  عمق  از  به خوبی  رفسنجانی 
 ۵۰ مهاجرت  موضوع  که  است  آگاه 
است.  کرده  عنوان  را  ایرانی  میلیون 
کالنتری حدود ۲ سال پیش، نتیجه 
به  ایران  جمعیت  افزایش  سیاست 
۱۵۰ میلیون نفر را که از سوی علی 
یک  پرورش  شد،  عنوان  خامنه ای 
مشت گدا و گشنه دانسته و گفته بود: 
حال  در  کم آبی  دلیل  به  »حیوانات 
سفرم  در  همچنین  هستند،  مرگ 
به یزد، ملت دنبال آب می دویدند، با 
ایران تا ۱۰ سال  ادامه روند کنونی، 

دیگر دوام نخواهد داشت.«

راه است در  ایرانی  مهاجرت میلیون ها 

                                         سد الر

                                    خوزستان                                        اصفهان
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