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سپاس ازخوانندگان و کاربران
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تشدید تحریم ها و دولت دوازدهممراسم تحلیف با طعم تحریم
دولت اول روحانی با چراغ سبز »رهبر« که آن را »نرمش قهرمانانه« 
به سرانجام  با حضور آمریکا  تا مذاکرات هسته ای  نامید تشکیل شد 
برسد. آن هم به شکلی که رژیم ایران با دریافت امتیازهایی، از جمله 
که  دوتابعیتی هایی  معاوضه  و  بین المللی،  تحریم های  شدن  برداشته 
گروگان گرفته بود با قاچاقچیان و متخلفان وابسته به خود در آمریکا، 

از برنامه اتمی اش کوتاه بیاید.
»برنامه جامع اقدام مشترک« یا »برجام« در 1۴ ژوییه 2۰1۵ در قالب 
یک توافق اعالم شد. اجرای آن اما موکول شد به سال 2۰16؛ آن هم 
در شرایطی که از یک سو تحریم های دیگری از سوی آمریکا و اتحادیه 
اروپا از جمله در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران همچنان پا بر جا 
ماند و از سوی دیگر کمتر کسی پیش بینی می کرد یک رییس جمهوری 
جمهوری خواه مانند دونالد ترامپ در آمریکا روی کار بیاید. به این ترتیب 
پیش از آنکه میوه های موعود برجام به دهان کسی مزه کند، چیدن اش 
با مشکل روبرو شد به ویژه آنکه اشتیاق سرمایه گذاران  خارجی نیز با 

سلطه ی سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران، پس از مدتی فروکش کرد.
دونالد ترامپ و دولت اش تا کنون بدون آنکه سیاست مشخصی درباره 
ایران اعالم کرده باشند، جسته و گریخته از مخالفت با »برجام«  سخن 
گفته و سیاست »تغییر رژیم« را القا کرده اند. نشانه ها در این مورد کم 
نیست. یکی از آنها همین است که ترامپ با تایید تحریم های جدید علیه 
جمهوری اسالمی به استقبال دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی 
رفت. تحریم هایی که قرار است با شدت بیشتری سپاه پاسداران را نشانه 
بگیرد که نه تنها شریان اقتصادی کشور را در دست دارد بلکه در سیاست 
خارجی نیز به پیروی از »سنت« خمینی، »توی دهن دولت« روحانی می زند!
نمی تواند  باشد،  داشته  که  ترکیبی  هر  دوازدهم  دولت  حال،  هر  در 
از منویات رهبر جمهوری اسالمی، و مهم تر از همه،  عملکردی خارج 
فراتر از ظرفیت عمال موجود نظام داشته باشد. ظرفیتی که از چندین 
سو همواره به حداقل می رسد: یک سو، ایدئولوژی راهنمای رژیم که 
ملغمه ای است از اسالم سیاسی سلطه جو و چپ گرایی سنتی آلوده به 
غرب ستیزی، یک سو، قانون اساسی که بر پایه این ایدئولوژی بنا شده، و 
سوی دیگر، خانواده های مافیایی آخوندها و سپاهیان که برای حفظ منافع 
خود در این چهارچوب با سرکوِب تمام، مقاومت می کنند. منافع ملت و 
مملکت و ارزیابی واقعی از موقعیت ناپایدار جمهوری اسالمی و سرانش در 
مجموعه ی مناسبات منطقه ای و جهانی، نقشی برای نظام بازی نمی کند. 
دلیل  به  که  تفاوت هایی  وجود  با  اسالمی،  دولت های جمهوری  همه ی 
منافع گروهی دارند، در مجموعه ی باال جای می گیرند و نه فراتر از آن.
حال باید دید دولت دوازدهم، در شرایطی متفاوت از دوران اوباما، آیا 
می تواند )خواستن موضوعی دیگر است!( از یک سو با آزمایش های موشکی 
»فلک را سقف بشکافد« و از سوی دیگر با ایدئولوژی سلطه و دشمن آفرین 
نو«  »طرحی  ناتوان،  و  ثابت  بازیگران  و  محدود  ظرفیت  همچنین  و 

   در اندازد؟!

در این شماره می خوانید:

=هم حضور فدریکا موگرینی به عنوان تنها چهره ی مهم خارجی این مراسم و هم عدم 
حضور چهره های شاخص داخلی و خارجی، همگی نشانی از تحریم های مختلف داشتند 
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حال  وخامت  گذشت  که  هفته ای  در 
رهبران  از  کروبی،  مهدی  جسمی 
ریاست  انتخابات  نتایج  به  معترض 
جمهوری در سال 88 او را بار دیگر به 
بیمارستان کشاند. آنطور که خانواده ی 
کروبی خبر دادند پایین بودن ضربان قلب 
او باعث انتقال اش به بیمارستان شده بود 
که پس از عمل »ای. پی.اس« قلب او را 

به خانه بازگرداندند.خانواده ی کروبی در 
نامه ای خبر دادند که روند درمان رییس 
پیشین مجلس شورای اسالمی، نیمه کاره 
مانده و در بیانیه ای دیگر نماینده وزارت 
طور  به  که  کردند  متهم  را  اطالعات 
عمدی روند درمانی محصوران را مختل 
کرده و مانع از پیگیری امور درمانی آنها 

شده است.
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سرویس سیاسی کیهان:
مرداد  در  که  مشروطه خواهانی  اگر 
سال ۱۲8۵ خورشیدی نتیجه مبارزه 
را  ملت  برقراری حاکمیت  برای  خود 
تشکیل  و  مشروطه  فرمان  صدور  در 
قانون  تنظیم  و  ملی  شورای  مجلس 
از  پس  و  امروز  بودند،  دیده  اساسی 
۱۱۱ سال در مجلس ایران که به برکت 
شورای  »مجلس  اسالمی،  جمهوری 
اسالمی« نام گرفته است می شنیدند که 
حجت االسالم حسن روحانی در مراسم 

تحلیف اش، خود را ادامه دهنده ی راه 
مدعی  و  می بیند  مشروطه خواهان 
از  سال   ۱۱۱ گذشت  »با  می شود 
 ۱۱۱ مشروطه  فرمان  صدور  سالروز 
پله دموکراسی طی شده« و البد به او 
ختم شده است، بدون شک در گور به 

خود می لرزیدند. 
فرمان  امضای  سالگرد  ۱۱۱امین  در 
»رییس  تحلیف  مراسم  مشروطیت، 
در صحن مجلس شورای  جمهوری« 
اسالمی برگزار شد که بر اساس همین 

سوگند باید حافظ و مجری یک قانون 
اساسی  ضدمشروطه باشد! 

قطار کردن مهمانان خارجی برای 
مصرف داخلی 

اگرچه روحانی و همراهانش در دولت 
یازدهم برای برگزاری مراسم تحلیف 
سنگ تمام گذاشتند و با بریز و بپاشی 
تعطیلی  با  که  کردند  برگزار  را  آن 
هنگفت  هزینه ای  صرف  و  پایتخت 
همراه بود، اما چهره های شاخص داخلی 

و خارجی در آن دیده نمی شد که بتوان 
بر روی آنها تأکید کرد. این در حالیست 
که عالوه بر دعوت از مقامات لشکری و 
کشوری و هنرمندان و ورزشکاران، به 
گفته ی سیدعباس عراقچی دعوت نامه 
این مراسم برای مقامات همه کشورها 
بجز آمریکا و اسراییل ارسال شده بود. 
این مراسم در   نهایت با حضور ۱۲۰۰ 
 ۳۳8 و  خارجی  و  داخلی  مهمان 

خبرنگار برگزار شد.
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 خانم ها را به زودی روی سکوی 
استادیوم ها خواهید دید

****
شجاعی و حاج صفی با بازی در برابر تیم 

»مکابی« اسراییل تابوشکنی کردند
****

کیمیا علیزاده و چند ورزشکار مرد در 
مراسم تحلیف روحانی

****
مسابقات انتخابی والیبال زنان جهان:

 ایران، حریفان خود را شناخت
****

مصرف آنتی بیوتیک در ایران به اندازه 
تمام اروپاست

****
هر ۵ دقیقه، یک سکته مغزی و قلبی 

در ایران

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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سرکوِب  نیروی  آمریکا  تحریم های 
زمینگیر خواهد کرد را  رژیم 
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تحمیل می کند
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کابوس جمهوری اسالمی
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صفحه 15

=خواب  های طالئی ولی فقیه و 
سپاهیانش

حصر خاموش و سیمای 
فراموش شدگان



مرداد  در  که  مشروطه خواهانی  اگر 
سال ۱۲۸۵ خورشیدی نتیجه مبارزه 
را  برقراری حاکمیت ملت  برای  خود 
تشکیل  و  مشروطه  فرمان  صدور  در 
قانون  تنظیم  و  ملی  شورای  مجلس 
از  پس  و  امروز  بودند،  دیده  اساسی 
۱۱۱ سال در مجلس ایران که به برکت 
شورای  »مجلس  اسالمی،  جمهوری 
اسالمی« نام گرفته است می شنیدند 
روحانی  حسن  حجت االسالم  که 
ادامه  را  خود  تحلیف اش،  مراسم  در 
دهنده ی راه مشروطه خواهان می بیند 
و مدعی می شود »با گذشت ۱۱۱ سال 
از سالروز صدور فرمان مشروطه ۱۱۱ 
پله دموکراسی طی شده« و البد به او 
ختم شده است، بدون شک در گور به 

خود می لرزیدند. 
فرمان  امضای  سالگرد  ۱۱۱امین  در 
»رییس  تحلیف  مراسم  مشروطیت، 
جمهوری« در صحن مجلس شورای 
اسالمی برگزار شد که بر اساس همین 
سوگند باید حافظ و مجری یک قانون 

اساسی  ضدمشروطه باشد! 

قطار کردن مهمانان خارجی برای 
مصرف داخلی 

اگرچه روحانی و همراهانش در دولت 
یازدهم برای برگزاری مراسم تحلیف 
سنگ تمام گذاشتند و با بریز و بپاشی 
تعطیلی  با  که  کردند  برگزار  را  آن 
هنگفت  هزینه ای  صرف  و  پایتخت 
همراه بود، اما چهره های شاخص داخلی 
و خارجی در آن دیده نمی شد که بتوان 
بر روی آنها تأکید کرد. این در حالیست 
که عالوه بر دعوت از مقامات لشکری و 
کشوری و هنرمندان و ورزشکاران، به 
گفته ی سیدعباس عراقچی دعوت نامه 
این مراسم برای مقامات همه کشورها 
بجز آمریکا و اسراییل ارسال شده بود. 
این مراسم در   نهایت با حضور ۱۲۰۰ 
 ۳۳۸ و  خارجی  و  داخلی  مهمان 

خبرنگار برگزار شد.
برای این مراسم که بیش از هر دوره 
داده  تبلیغاتی  مانور  آن  دیگری روی 
به  کشور   ۹۲ از  نفر   ۵۰۰ بود،  شده 
ایران آمدند که به گزارش رسانه های 
دولتی شامل هشت رئیس جمهور و ۱۹ 
رئیس مجلس، ۹ معاون رئیس جمهور 
رئیس  معاون  هفت  وزیر،  نخست  و 
 ۳۵ خارجه،  امور  وزیر   ۱۱ مجلس، 
فرستاده ویژه کشور ها، ۱۲ معاون وزیر 
امور خارجه، ۶ رئیس گروه دوستی- 
پارلمانی و دو رئیس کمیسیون سیاست 
خارجی پارلمان ها و همچنین موکیشا 
کنفرانس  دبیرخانه  کل  دبیر  کیتو، 
تجارت و توسعه سازمان ملل متحد بود.

پیام های بدون مخاطب
خارجی  مهمان   ۵۰۰ کردن  ردیف 
آنها  میان  در  شاخصی  چهره ی  که 
دیده نمی شد، قرار بود یک پیام مهم 
داشته  داخلی  رقبای  و  مردم  برای 
از یک سو تالش کرد  باشد. روحانی 
با این نمایش به رقبای داخلی به ویژه 
مخالفان برجام و دولت بگوید که دولت 
سال  چهار  طول  در  توانسته  اول اش 
ایران را از انزوا بیرون  بیاورد تا جایی 
که ۵۰۰ مهمان از ۹۲ کشور به ایران 
سفر کنند؛ حتی اگر یکی از مهمان ها 
در  که  باشد  کومور  جمهور  رئیس 
دولت نخست حسن روحانی با اشاره ی 
انگشت عربستان رابطه دیپلماتیک اش 
را با ایران به صورت یک جانبه قطع کرد 
و حاال برای حضور در مراسم تحلیف با 
عزت و احترام به ایران دعوت می شود 

تا در این نمایش بازی کند.
با قطار  از سوی دیگر حسن روحانی 
دیگر  کشورهای  از  مقاماتی  کردن 
تالش کرد به مردم ایران این اطمینان 
را بدهد که ایران   همان جزیره امن است 
که چوب تحریم ها نمی تواند آب را در 

دل حکومت اش تکان دهد. 

فدریکا موگرینی و دیگر هیچ!
مسئول  موگرینی،  فدریکا  حضور 
در  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست 
و  روحانی  حسن  تحلیف  مراسم 
دیدارهایی که در حاشیه این مراسم 
جمهوری  مقامات  دیگر  و  وی  با 
اسالمی داشت، مهم ترین برگی بود که 
ظریف و روحانی توانستند در پاسخ به 

تحریم های ترامپ رو کنند.
موگرینی که همواره از طرفداران برجام 
به شمار رفته و با مقامات دولت یازدهم 
روابط خوبی دارد، در حاشیه حضورش 
در ایران، با حسن روحانی، محمد جواد 
ظریف و کمال خرازی دیدار و گفتگو 
کرد. او در این دیدارها تأکید کرد که 
اتحادیه اروپا به حفاظت از برجام متعهد 

است و به آن باور دارد. 

اما به نظر نمی رسد که حضور موگرییی 
بتواند تالش های منطقه ای و بین المللی 
خنثی  ایران  حکومت  انزوای  برای  را 
دولت  این حضور، سیاست  یا  و  کند 
که  را  جدیدی  تحریم های  و  ترامپ 
ایران وضع شده اند، تحت  علیه رژیم 
اتحادیه  قرار دهد. سیاست های  تأثیر 
اروپا حتی در دوران اوباما نیز با سیاست 
با  زاویه  این  زاویه داشت.  آمریکاییان 
دولت ترامپ بیشتر شده و اتحادیه اروپا 
تالش می کند با حفظ یک مرزبندی 
محتاطانه با واشنگتن، منافع اقتصادی 
خود را با برجام پیش ببرد. در این راه اما 
باید آمریکا را نیز به پایبندی به برجام 
تشویق کند. به عبارت دیگر، اتحادیه 
اروپا نمی تواند بدون پشتیبانی آمریکا 
از برجام، منافعی را که با برجام  برای 
خود در ایران متصور است حفظ کند. 
در  نمی توانست  نیز  روحانی  حسن 
تحلیف خود به تحریم ها و برجام اشاره 
نکند چرا که او نیز می داند پشتیبانی 
اروپا به تنهایی کافی نیست. وی گفت: 
از  زیادی  گره های  کنون  تا  »گرچه 
اقتصاد کشور در حوزه تحریم ها گشوده 
شده، اما بدعهدی های آمریکا در اجرای 

این  حاکمیت  اعتیاد  دلیل  به  برجام 
کشور به سیاست غیرقانونی و ناکارآمد 
تهدید و تحریم، غیرقابل اعتماد بودن 
آنها به عنوان شریک برای همه جهان 

را به اثبات رسانده است.«
و  »رهبر«  سبز  چراغ  با  روحانی  
»نرمش  مشهور  سیاست  اساس  بر 
سوی  از  »من  داد:  ادامه  قهرمانانه« 
صراحت  به  کشور  مسئولین  و  مردم 
اعالم می کنم جمهوری اسالمی ایران 
آغازگر نقض برجام نخواهد بود، اما در 
آمریکایی  بدعهدی های  تداوم  مقابل 
ساکت نخواهد نشست. آنها که قصد 
که  بدانند  دارند  را  برجام  پاره کردن 
با این کار طومار عمر سیاسی خود را 
پاره می کنند و جهان بدعهدی آنها را 

فراموش نمی کند.«
گفتنی است فدریکا موگرینی، که در 
مراسم  این  مهمانان  گروهی  عکس 
در  دیگر  زن  مهمان  یک  با  مذکر 
در  بود،  شده  داده  جای  گوشه ای 
حالی مهم ترین مهمان خارجی مراسم 
تحلیف روحانی بود که چند روز پیش از 
سفرش به ایران سازمان عفو بین الملل 

با انتشار بیانیه ای از وی خواست تا از 
فعاالن  آزادی  خواهان  ایران  مقامات 
با برخی  از زندان شود و  حقوق بشر 
از این فعاالن از جمله نرگس محمدی 
که از اردیبهشت ۱۳۹۴ در زندان است 

دیدار کند.

بدون خاتمی و احمدی نژاد
مراسم  مهمانان  تعداد  که  حالی  در 

حضور  عدم  اما  نبود  کم  تحلیف 
حجت االسالم محمد خاتمی و محمود 
احمدی نژاد به عنوان دو رئیس پیشین 
 ۱۶ هم  روی  که  اسالمی  جمهوری 
مجریه  قوه  ریاست  کرسی  بر  سال 
چشم  به  شدت  به  بودند،  زده  تکیه 
می آمد. »اعتدال« روحانی دست کم 
در بین این دو چشمگیر بود که هیچ 
کدام از آنها حضور نداشتند یا حضور 
نیافتند! به جای آنها اما حسین فریدون، 
برادر حسن روحانی و دستیار ویژه او 
فساد  اتهام  به  پیش  هفته  چند  که 
اقتصادی بازداشت شده بود، در مراسم 
جعفری  محمدعلی  داشت.  حضور 
فرمانده کل سپاه پاسداران، سیدابراهیم 
رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و 
و محمدباقر  روحانی  انتخاباتی  رقیب 
قالیباف شهردار تهران از دیگر غایبان 
مراسم تحلیف روحانی بودند. از رقبای 
انتخاباتی روحانی در اردیبهشت ۹۶، 
حضور  میرسلیم  سیدمصطفی  فقط 

داشت.

در انتظار سرنوشت
حسن  تحلیف  مراسم  برگزاری  با 

پایان  یازدهم  دولت  کار  به  روحانی، 
دولت  پیشنهادی  وزرای  و  شد  داده 
مرداد   ۱۷ شنبه،  سه  روز  دوازدهم 
معرفی  اسالمی  شورای  مجلس  به 
رای  کسب  و  تایید  روند  تا  می شوند 
اعتماد آنها از نمایندگان آغاز شود. در 
این میان با توجه به تجربیات گذشته 
عقیم مانده ی  وعده های  همچنین  و 
دولت اول حسن روحانی تنها چیزی که 
می توان گفت این است که این دولت 
نیز با هر ترکیبی که تشکیل شود، تا 
زمانی که سیاست و اقتصاد بر همان 
انتظار  می چرخد،  گذشته  پاشنه ی  
داشت.  نباید  بهبودی  و  اصالح  هیچ 
و  منطقه ای  درگیری های  اینکه  مگر 
سیاست های جهانی به ویژه در توافق 
قدرت های  و  روسیه  و  آمریکا  بین 
اروپا، سرنوشت دیگری برای جمهوری 
اسالمی و خاورمیانه رقم بزند. در این 
میان، از مردمی که کمرشان زیر فشار 
بار  و  سرکوبگر  و  فاسد  حکومت های 
سنگین زندگی خم شده، توقع معجزه 

نمی توان داشت.
روشنک آسترکی
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حصر خاموش و سیمای فراموش شدگانمراسم تحلیف با طعم تحریم
=هم حضور فدریکا موگرینی به عنوان تنها چهره ی مهم خارجی این مراسم و هم عدم 
حضور چهره های شاخص داخلی و خارجی، همگی نشانی از تحریم های مختلف داشتند

در هفته ای که گذشت وخامت حال 
رهبران  از  کروبی،  مهدی  جسمی 
ریاست  انتخابات  نتایج  به  معترض 
جمهوری در سال ۸۸ او را بار دیگر به 
بیمارستان کشاند. آنطور که خانواده ی 
کروبی خبر دادند پایین بودن ضربان 
قلب او باعث انتقال اش به بیمارستان 
شده بود که پس از عمل »ای. پی.اس« 

قلب او را به خانه بازگرداندند.
خانواده ی کروبی در نامه ای خبر دادند 
که روند درمان رییس پیشین مجلس 
شورای اسالمی، نیمه کاره مانده و در 
بیانیه ای دیگر نماینده وزارت اطالعات 
را متهم کردند که به طور عمدی روند 
درمانی محصوران را مختل کرده و مانع 
از پیگیری امور درمانی آنها شده است.

همزمان با حضور کروبی در بیمارستان، 
معدودی از نمایندگان فعلی و پیشین 
فعاالن  از  تعدادی  همراه  به  مجلس 
سیاسی برای مالقات با او به بیمارستان 
مراجعه کردند که از هرگونه دیداری با 
وی جلوگیری شد، اما تعدادی توانستند 
با فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی 
دیدار کنند و جویای آخرین وضعیت 

جسمی او شوند.
یک روز بعد از این جریان، روزنامه ی 
در  اسالمی«  »جمهوری  محافظه کار 
اقدامی بی سابقه با دختران میرحسین 
کرد.  گفتگو  رهنورد  زهرا  و  موسوی 
طی  پدرشان  که  دادند  خبر  آنها 
بیماری های  دچار  حصر  سال  شش 
شده  استخوانی  ناراحتی های  و  قلبی 
مشکالت جسمی  به  هم  مادرشان  و 

متعدد مبتالست.
گرچه حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر 
بهداشت، ظاهرا پیگیر وضعیت سالمت 
محصوران است، اما این روزنامه به نقل 
اختیارات  نوشت  موسوی  فرزندان  از 
وزیر بهداشت در مسائل خاص امنیتی 
دست او را هم بسته و همه این موانع 
باعث نگرانی آنان از وضعیت سالمت 

پدرومادرشان شده است.
گزارش های دیگر حاکی از آن بود که 
مهدی  مالقات  به  موسوی  دختران 
کروبی در بیمارستان رفتند. همینطور 
اقدامی  کاربران در فضای مجازی در 
هماهنگ در صفحات اجتماعی منسوب 

به علی خامنه ای در اینستاگرام و توییتر 
در پُست ها و کامنت های متعدد مطالبه  
خود در مورد رفع حصر این سه نفر را 

مطرح کردند.
تالش  در بدنه قدرت برای رفع حصر 
زمزمه هایی نیز مطرح شده که خامنه ای 
بی میل نیست مسئله رفع حصر حل و 
فصل شود. این شنیده ها زمانی قوت 
گرفت که محمد کاظمی نایب رییس 
کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که 
کروبی  مهدی  عیادت  به  جمعه  روز 
رفته و ابراز امیدواری کرده که روحانی 
امنیت  شورای عالی  رییس  عنوان  به 
ملی در آغاز دولت دوازدهم برای رفع 
حصر کاری انجام دهد تا باعث تقویت 

»وحدت ملی« شود.
این نماینده که می داند رفع حصر در 
اختیارات رهبر جمهوری اسالمی است 
با آروزی شفا برای  ایلنا  با  در گفتگو 
مهدی کروبی به سخنان خامنه ای در 
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری 
حسن روحانی در مورد تقویت منافع 
ملی اشاره کرد و گفت: »گمان می کنم 
رفع حصر کروبی و میرحسین موسوی 

افزایش وحدت در کشور  به  می تواند 
کمک کند«.

مسئله رفع حصر این سه نفر به عنوان 
انتخابات  نتایج  به  معترض  رهبران 
به  هربار   ۸۸ سال  جمهوری  ریاست 
فراخور رویدادها مطرح می شود. البته 
کمپین ها  نهادها،  مختلف  بیانیه های 
و  بشر  حقوق  مدافع  سازمان های  و 
از  سیاسی  چهره های  موضع گیری  
جمله نمایندگان مجلس و دیپلمات ها 
خارجی  سرشناس  سیاستمداران  و 
درباره لزوم آزادی آنها تا کنون نتیجه ای 
کم  اما  حال  عین  در  است.  نداشته 
و  سیاسی  چهره های  دیگر  نیستند 
اجتماعی در ایران که بخش های امنیتی 
و قضایی نظام با اتهامات ریز و درشت 
گریبان آنها را گرفته و یا با تهدید و 
فشار و زور آنها را خانه نشین کرده و 
یا با احکام قضایی آنها را در شرایطی 
قرارداده اند که هیچ فرقی با حصر ندارد. 

حصر، راهی برای انتقام 
یکی از نخستین شخصیت هایی که از 
سوی جمهوری اسالمی در حصر قرار 
گرفت، آیت اهلل سید کاظم شریعتمداری 
بود که حدود ۵ سال تا ۱۳۶۵ در شهر 
قم در حصر بسر برد. مهندس حسن 
شریعتمداری، فرزند وی درباره شرایط 
را  نکاتی  شریعتمداری  آیت اهلل  حصر 
یادآوری می کند که با شرایط کنونی 
مقایسه پذیر  سبز«  جنبش  »رهبران 
با  کوتاهی  گفتگوی  در  وی  نیست. 
کیهان لندن می گوید: »یک ماه پیش 
ایشان  پزشک  پدرم،  حصر  شروع  از 
گفته بود که باید برای تشخیص ابتال به 
سرطان پروستات از ایشان نمونه گیری 
به عمل آید. اما اجازه ندادند این کار 
انجام شود و بعد هم که بیماری سرطان 
اجازه  سال  سه  شد،  داده  تشخیص 
ندادند ایشان تحت درمان قرار بگیرند. 
حتی پزشکان پدرم اجازه نداشتند به 

معالجه وی بپردازند.« 
ه  ر با ر د ی  ر ا یعتمد شر حسن 
آیت اهلل  حصر  دیگر  محدودیت های 
»در  می دهد:  توضیح  شریعتمداری 
شش ماه اول همه ی خریدها را مأموران 
انجام می دادند. فقط بستگان درجه اول 
قادر به دیدار ایشان بودند آن هم پس 

از گرفتن اجازه و طی مراحل بازرسی. 
همان زمان آذری قمی هم در حصر 
بود ولی اجازه پیدا کرد برای معالجه 
به آلمان برود! به پدرم اما حتی اجازه ی 
بستری شدن در بیمارستان هم ندادند 
تا روزهای آخر که حال ایشان وخیم 
شد و پس از انتقال به بیمارستان مهراد 

تهران درگذشتند.«
محصوران بی صدا

با  خبرنگار  یا  روزنامه نگار  یک  وقتی 
حکم دادگاه قلم ممنوع می شود و حق 
او  از  اجتماعی  و  فعالیت سیاسی  هر 
امرار  راه  سو  یک  از  می گردد،  سلب 
معاش او مسدود شده و از سوی دیگر 
همچنین  و  روحی  مشکالت  دچار 
در حالیست  این  اجتماعی می شود.  
از  ایران  در  روزنامه نگاران  عموم  که 
نظر اقتصادی در طبقه متوسط رو به 
پایین قرار دارند و تنها تخصصی که با 
استفاده از آن می توانند کسب درآمد 
این  از  است.  رسانه ای  فعالیت  کنند 
گذشته، خانواده ی روزنامه نگاران نیز به 
شدت تحت تاثیر پیامدهای این احکام 
قرار می گیرند و حتی از هم می پاشند.

احمد زیدآبادی، روزنامه نگار باسابقه و 
فعال سیاسی که یک روز پس از حوادث 
انتخابات ریاست  جمهوری سال ۱۳۸۸ 
بازداشت و به شش سال زندان محکوم 
و سپس به به گناباد تبعید شد، تنها 
یک نمونه از روزنامه نگاران قلم ممنوع  
و  تحریریه  درهای  وقتی  که  است 
او  روی  به  را  مطبوعاتی  محیط های 

بستند در حصر خاموش قرار گرفت.
ز  ا گروهی   ۱۳۹۳ ل  سا بهمن 
نمایندگان مجلس نهم طرح دو فوریتی 
»ممنوع الفعالیت شدن روزنامه نگاران« 
را ارائه دادند. حمید رسایی عضو جبهه 
که  بود  نمایندگانی  از  یکی  پایداری 
معتقد بود باید با اجرای این طرح از 
ادامه فعالیت روزنامه نگارانی که مرتکب 

تخلف می شوند جلوگیری کرد. 
نصراهلل پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس هم از نمایندگانی بود که آن 
»با  گفت  و  شد  طرح  پیگیر  دوران 
وضعیت موجود نمی توانیم جلوی مجرم 
در یک روزنامه یا رسانه را بگیریم چرا 
که مجرم به محض اینکه جرم خود را 
انجام دهد به روزنامه دیگری می رود و 
در آنجا جرم خود را دنبال می کند.« 

و  قانون  مرحله  به  طرح  این  اگرچه 
اجرا نرسید، اما تحت چنین شرایطی 
بسیاری روزنامه نگاران از بیکار شدند، 
می شدند،  آزاد  زندان  از  وقتی  چون 
بسیاری از مدیران رسانه ای حتی آنهایی 
که حکم ممنوعیت فعالیت هم نداشتند 
را نمی پذیرفتند و حاضر نمی شدند تا با 
پذیرش آنها در تحریریه ریسک کنند 
و حساسیت نهادهای امنیتی و قضایی 
برانگیزند.  مجموعه  آن  مورد  در  را 
یعنی  رسانه ای  فعال  برای  بیکاری 
ماشاءاهلل  خانه نشینی؛  و  بی پولی 
دوکوهکی،  پرستو  شمس الواعظین، 
ژیال بنی یعقوب، بهمن احمدی امویی،  
علیرضا رجایی، مهسا امرآبادی، نازنین 
مرضیه  باستانی،  مسعود  خسروانی، 
خیلی های  و  محمودی  سام  رسولی، 
دیگر تنها بخشی از فهرست بلندباالی 
و  مطبوعاتی  فعالین  و  روزنامه نگاران 
سیاسی هستند که بعد از پایان دوران 
محکومیت زندان چون حکم ممنوعیت 
فعالیت داشتند، گرفتار حصر خاموش 

شدند و برخی این وضعیت را تاب نیاورده 
کنند. ترک  را  ایران  شدند  مجبور  و 

بازداشتی ها  از  بسیاری  میان،  این  در 
روزنامه نگار  نه  که  بودند  شهروندانی 
و نویسنده بودند و نه در بین معدود 
چهره های شناخته شده سیاسی بودند 
شدند.  انقالب  دادگاه های  گرفتار  که 
اینان پس از آزادی از زندان شغل خود 
را در ادارت و سازمان های دولتی و نیمه 
دولتی و حتی بخش خصوصی  از دست 
دادند؛ به این شکل که یا رسماً اخراج 
شدند، یا کارفرمایان برای بازگشت شان 
آنقدر  امنیتی  نهادهای  سبز  چراغ  با 
زبان  با  تا  درآوردند  بازی  اصطالح  به 
بی زبانی به آنها بفهمانند که دیگر جایی 
در مجموعه ی آنها ندارند. در بین این 
گروه حتی کم نیستند آنهایی که اصال 
سابقه فعالیت سیاسی و حزبی نداشتند، 
اما به واسطه نوشتن مطلبی در فضای 
طرف  از  که  گزارش هایی  یا  مجازی 
خبرچین ها به مدیران رده باال از طرز 
فکر یا عقاید آنها داده شده اخراج شدند. 
اینان نیز در حصر خاموش قرار گرفته اند.
برزو فارسی

=در ایران عالوه بر حامیان موسوی، کروبی و رهنورد، بخش هایی در بدنه ی قدرت هم 
برای به سرانجام رسیدن مسئله ی حصر جدی تر شده اند.

=کم نیستند کسانی که در ایران گرفتار  محدودیت ها و ممنوعیت ها قرار دارند و کسی 
از آنان سخنی نمی گوید.

مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، پنج شنبه ۱۲ مرداد ۹۶
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دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

= با امضای طرح تحریم های 
کنگره و سنا، رییس جمهوری 
آمریکا باید در مدت 90 روز 
نیروهای  و  پاسداران  سپاه 
نهاد  این  به  وابسته  قدس 
و  اسالمی  جمهوری  نظامی 
در  را  وابسته  شرکت های 

فهرست تحریم قرار دهد.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا 
مرداد(   11( اوت  دوم  روز چهارشنبه 
کره  و  روسیه  ایران،  تحریم  الیحه 
شمالی را که در سنا تصویب شده بود، 
که  طرحی  ترتیب  این  به  کرد.  امضا 
در مجلس نمایندگان و سنا پیش از 
این تصویب شده بود با امضای ترامپ 

ضمانت اجرایی پیدا کرد.
ادامه  با  رابطه  در  ایران  تحریم های 
ز  ا یت  حما موشکی،  مه های  نا بر
و  منطقه  در  تروریستی  سازمان های 
دخالت در امور کشورهای همسایه و 

همین طور نقض حقوق بشر است.
در این طرح که پس از امضای رییس 
و  حقوقی  جنبه ی  آمریکا،  جمهوری 
قانونی پیدا کرد، افراد و نهادهایی که 
به خصوص  تحریم ها  نقض  به  متهم 
ایران  به  نظامی  تسلیحات  فروش 
و  بشر  حقوق  نقض  در  یا  و  هستند 

سرکوب فعالین سیاسی و اقلیت های 
دینی و قومی فعالند نیز مشمول این 

تحریم ها می شوند.
بر اساس این تحریم ها، ترامپ باید در 
عرض ۹0 روز، فرماندهان و وابستگان 
به سپاه پاسداران و سپاه قدس را نیز 
به عنوان حامیان تروریسم در فهرست 

تحریم های جدید قرار دهد.
حاال دادگاه های آمریکا می توانند اموال 
با  مرتبط  را که  افرادی  دارایی های  و 
فعالیت های موشکی رژیم ایران هستند 
یا متهم به نقض جدی حقوق بشر بودند 
مسدود کنند و همچنین از ورود آنها به 

با امضای دونالد ترامپ، فرماندهان سپاه و سازمان های 
مرتبط با آن در آستانه ی تحریم قرار گرفتند

خاک آمریکا جلوگیری نمایند.
علی  محمد  که  حالیست  در  این 
پیش  چندی  سپاه  فرمانده  جعفری 
شود  تحریم  سپاه  اگر  که  بود  گفته 
آمریکا باید پایگاه های منطقه ای خود 
را تا عمق هزار کیلومتری اطراف ایران 
طرح  شدن  کند.قانونی  جمع آوری 
ایران و مقامات  جدید تحریم ها علیه 
سپاهی و سازمان های وابسته این نهاد 
نظامی قدرتمند جمهوری اسالمی ایران 
تحلیف  مراسم  برگزاری  آستانه ی  در 
حسن روحانی و آغاز دور دوم ریاست 

جمهوری وی صورت گرفته است.

گفته  پوتین  =والدیمیر 
تحریم های  به  واکنش  برای 
آمریکا ابزار زیادی دارد، اما 
فعاًل تصمیمی برای انجام آن 

ندارد.
خارجه  وزارت  رسمی  سخنگوی 
آمریکا تصمیم والدیمیر پوتین مبنی 
کشور  این  دیپلمات   7۵۵ اخراج  بر 
توجیه  غیرقابل  اقدامی  را  روسیه  از 
گفته  آن،  از  تاسف  ابراز  با  و  نامیده 
ارزیابی  را  تعداد دیپلمات ها  »کاهش 
داد  پاسخ خواهیم  آن  به  و  می کنیم 
بیشتری  توضیح  حاضر  حال  در  و 

نداریم«.
هیزر نائورت در مصاحبه با روزنامه ی 
واشنگتن پست گفته رکس تیلرسون، 
وزیر خارجه امریکا و جون تفت، سفیر 
به  را  امریکا در مسکو نظر واشنگتن 

مقام های ارشد روسیه اعالم کرده اند.
پس از آنکه کنگره و سنای تحریم 
با  را  شمالی  کره  و  ایران  روسیه، 
اکثریت آراء تصویب کردند پوتین، در 
واکنش به این تصمیم اعالم کرد که 
مسکو برای پاسخگویی به این اقدامات 

راه  های زیادی دارد.
تالش  سفید  کاخ  گفته،  پوتین 
می کند بر کشورهایی که عالقمند به 
تاثیر  با مسکو هستند،  توسعه روابط 
منفی بگذارد. او افزوده »منتظر بودیم 
روابط ما با آمریکا بهتر شود و امیدوار 
تنها  نه  اما  کند،  تغییر  اوضاع  بودیم 
هم  انتظار  بلکه  نکرده  تغییر  اوضاع 
نداریم در آینده نزدیک تغییری روی 

دهد«.
پوتین گفته، روسیه می تواند اقدامات 
بیشتری علیه آمریکا انجام دهد، اما در 
حال حاضر با انجام آن مخالف هستم. 
او بار دیگر تکرار کرده تحریم ها گامی 
برای بدتر شدن روابط دو کشور است.

حال  در  آمریکایی  هزار  از  بیش 
سه  و  مسکو  سفارت  در  حاضر 
ایاالت متحده در روسیه  کنسولگری 

مشغول به کار هستند.
دخالت  سر  بر  اختالف  وجود  با 
روس ها در انتخابات ریاست جمهوری 
اسپوتنیک  روسی  خبرگزاری  آمریکا 
نوشته کاخ سفید هنوز هم امیدش را 
از دست  با روسیه  برای بهبود روابط 

نداده است.
این خبرگزاری بدون ذکر نام به نقل 
ضمن  آمریکا  عالی رتبه  مقام  یک  از 

واکنش واشنگتن به تصمیم پوتین برای اخراج ۷55 
دیپلمات آمریکایی از روسیه

از پیچیده ترین  صحبت درباره یکی 
مشکالت در دیپلماسی دوره ریاست 
کرد  تاکید  ترامپ  دونالد  جمهوری 
که کاخ سفید امیدش را برای بهبود 

روابط از دست  نمی دهد.
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه 
نیز گفته است که تحریم های جدید 
با  کره شمالی  و  ایران  روسیه،  علیه 
قوانین بین المللی تضاد دارد چرا که 
گرفته  هدف  را  سرزمینی  فرا  حوزه 

است.
نماینده  کوزاچیوف  کنستانتین 
پارلمان روسیه نیز روز چهارشنبه در 
صفحه فیسبوک خود به تحریم های 
واکنش  روسیه  علیه  آمریکا  جدید 
باید  »روسیه  نوشت:  و  داد  نشان 
پاسخی درناک به تحریم های جدید 

آمریکا علیه روسیه بدهد«.

والدیمیر پوتین در رژه ی نیروی دریایی روسیه، سن پترزبورگ، ژوییه 201۷

آمریکا  خارجه  =وزیر 
به دنبال  می گوید کشورش 
پیدا کردن راه حل جایگزین 

برای برجام است.
کرده  تاکید  =تیلرسون 
»تغییر  برای  راه  بهترین 
فشار  ایران،  رژیم  رفتار« 

جمعی است.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا روز 
سه شنبه دهم مرداد در یک کنفرانس 
تحریم های  برجام،  مورد  در  خبری 
سوریه  در  اسد  بشار  آینده  و  روسیه 

سخنانی ایراد کرد.
تیلرسون، با وجود آنکه برای نخستین 
بار اعالم کرده بر سر مسائلی مثل برجام 
و اینکه چگونه باید از آن استفاده کرد 
دارد،  نظر  اختالف  ترامپ  دونالد  با 
را  هسته ای  توافق  روح  ایران  گفته 
نقض می کند، ولی آمریکا با کشورهای 
مطمئن  تا  می کند  همکاری  اروپایی 
اجرا  کاماًل  را  توافق  این  تهران  شود، 
پیدا  بر  تیلرسون  تاکید  کرد.  خواهد 
برجام  برای  جایگزین  راه حل  کردن 

است.
به گزارش رویترز، تیلرسون تاکید کرده 
با وجود اختالف نظرهایی که با ترامپ 
دارد اما رابطه اش با او خوب است و در 
بیان دیدگاه اش هیچ مشکلی با او ندارد.

بخش  به  مربوط  تنها  برجام  گفته  او 
است  ایران  فعالیت های  از  کوچکی 
در  ایران  مخرب  فعالیت های  تمام  و 
از  وی  می گیرد.  نادیده  را  منطقه 
جمله به برنامه موشکی و دخالت در 
کشورهای عراق، سوریه و یمن اشاره 

کرده است.

از سوریه  ایرانی  رکس تیلرسون: خروج نیروهای 
شرط ضروری برای صلح است

رکس تیلرسون در نشست خبری

اینکه دونالد ترامپ طرح تحریم ها را امضا کند قابل پیش بینی بود

تیلرسون بار دیگر تاکید کرد بشار اسد 
برای  و  ندارد  سوریه  آینده  در  جایی 
آمریکا غیرقابل قبول است که روسیه 

هم پیمان اسد باشد.
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد کشورش 
تمامیت  حفظ  برای  روسیه  کنار  در 
ارضی سوریه و فراهم آمدن مقدمات 
تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری 
انتخابات آزاد و شفاف همکاری می کند.

تیلرسون با اشاره به لزوم همکاری های 
و  داعش  بردن  بین  از  برای  مشترک 
صلح  که  تروریستی  گروه های  دیگر 
گفت:  می اندازند  خطر  به  را  سوریه 
»باوجود بد شدن روابط آمریکا و روسیه 
برای  زمینه ای  تروریسم  با  مبارزه  اما 
ایجاد  آمریکا  و  روسیه  بین  همکاری 
کرده و سوریه جایی است که می توانیم 

در آن با هم همکاری کنیم«.

ایجاد  به  آمریکا  خارجه  وزیر  اشاره 
در  که  است  تنش  کاهش  منطقه ی 
جنوب غرب سوریه و با مشارکت روسیه 

ایجاد شده است.
او در این بخش از سخنان خود تاکید 
کرد که نظامیان ایرانی باید سوریه را 
ترک کنند و به کشورشان بازگردند، 
چون خروج نیروهای ایرانی از سوریه 
شرط ضروری برای حل و فصل بحران 
این کشور است و این موضوعی است 
که اکثر اعضای ائتالف بین المللی ضد 

داعش به آن اعتقاد دارند.
منتقدان می گویند رژیم ایران عالوه بر 
ارسال  به  اقدام  موشکی،  فعالیت های 
سالح برای شبه نظامیان در سوریه و 
کرده  تاکید  تیلرسون  می کند.  عراق 
بهترین راه برای »تغییر رفتار« رژیم 

ایران، فشار جمعی است.

ایران  بانکی  =نمایندگان 
که  کردند  توافق  مسکو  و 
به  شتاب  بانکی  سیستم 
شبکه خودپردازهای روسیه 

متصل شود.
کشور  دو  =شهروندان 
ار  می توانند  سفر  هنگام 
کشور  در  خود  کارت های 
یا  روبل  و  استفاده  مقصد 

تومان دریافت کنند.
روسیه  و  ایران  بانکی  نمایندگان 
کارت های  کردند  توافق  مسکو،  در 
الکترونیک پرداخت پول شتاب ایران 
)ATM( از ماه نوامبر )آبان- آذر( در 

روسیه قابل استفاده شود.
این توافق روز پنج شنبه 12 مرداد 
نماینده هیات  بین غالمعلی کامیاب 
معاونان  اسکوبلکین  و  ایران  بانکی 
بانک مرکزی ایران و روسیه، امضا شد.

جمهوری  سفیر  سنایی  مهدی 
اسالمی ایران در روسیه گفته، روس ها 

اعالم کردند که تالش می کنند تا در 
اجر  طرح  این  زودتر  امکان  صورت 
شهروندان  توافق،  این  پایه  شود.بر 
هر دو کشور پس از اتصال شبکه های 
با  مقابل  مقصد  در  می توانند  بانکی 
از خودپردازها وجه  بانکی  کارت های 
دریافت یا وجه خریدها را با کارت در 
فروشگاه ها پرداخت کنند.اتصال شبکه 
شهروندان  به  روسیه  و  ایران  بانکی 
می دهد  امکان  روسی  و  ایرانی 
هنگام سفر به کشور مقابل بر اساس 
موجودی کارت، روبل یا تومان دریافت 
کنند. کاال  خرید  به  اقدام  یا  کنند 

بانک های  نمایندگان  همچنین 
رفاه، سینا، حکمت ایرانیان و توسعه 
با نمایندگان تعدادی از  صادرات نیز 
بانک های روسی برای توسعه همکاری 
مذاکره کردند، اما اشاره ای به جزییات 

این همکاری ها نشده است.
امضای  نوشت  ایرنا  خبرگزاری 
پروتکل پنجمین نشست کارگروه های 
بانکی نیز از دیگر برنامه های هیات های 

ایرانی و روسی در مسکو بوده است.
بانکی  کارگروه های  چهارم  نشست 

تهران  در  گذشته  سال  ماه  شهریور 
مذاکرات  حاشیه  در  و  شد  برگزار 
روحانی  حسن  ماه  فروردین  هشتم 
جمهوری  روسای  پوتین  والدیمیر  و 
کرملین،  کاخ  در  روسیه  و  ایران 
کشور  دو  بانکی  مسوول  مقام های 
روابط در حوزه های  توسعه  برای  نیز 

مرتبط مذاکره کرده بودند.
هاله ای  در  توافق  این  شدن  عملی 
هم  این  از  پیش  دارد؛  قرار  ابهام  از 
روس ها سال ها وعده دادند که ویزای 
توریستی را برای شهروندان ایرانی لغو 
نگرفت.  صورت  اقدام  این  اما  کنند، 
پیش  ماه  چهار  حدود  حال  این  با 
وزیر  نخست  مدودیف،  دیمیتری 
روسیه از امکان سفر کردن شهروندان 
دور  شرق  به  ویزا  بدون  کشور   1۸

روسیه خبر داد.
برونئی،  بحرین،  الجزایر،  ایران، 
هند، قطر، چین، کره شمالی، کویت، 
عمان،  امارات،  مکزیک،  مراکش، 
و  ترکیه  تونس،  سعودی،  عربستان 
این  در  که  بودند  کشورهایی  ژاپن 

فهرست قرار داشتند.

اتصال دستگاه های عابربانک ایران و روسیه از اواسط پاییز

ی  ا ر شو عضو  ر  چها =
موشکی  اقدامات  امنیت 
ایران را مخرب و تهدید آمیز 

دانسته اند.
نامه ای  در  هیلی  =نیکی 
تاکید  امنیت  شورای  به 
کرده ایران قدم در آزمایش 
که  گذاشته  موشک هایی 
هک  کال حمل  یی  نا ا تو

هسته ای دارند.
به دنبال آزمایش موشک ماهواره بر 
نماینده  هیلی  نیکی  ایران،  توسط 
دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد 
با  از دیداری که روز چهارشنبه  پس 
آلمان  و  فرانسه  بریتانیا،  نمایندگان 
متحده  ایاالت  اروپایی  متحد  سه 
امنیت  شورای  به  نامه ای  در  داشت، 
و دبیرکل سازمان ملل متحد اقدامات 
جمهوری اسالمی ایران تهدیدآمیز و 
قطعنامه های  ناقض  و  تحریک کننده 

بین المللی خواند.
تایمز،  نیویورک  روزنامه  گزارش  به 
به اعتقاد نیکی هیلی و نمایندگان سه 
که  داده  نشان  ایران  اروپایی،  کشور 
قادر به ساخت موشک هایی است که 
قابلیت حمل کالهک هسته ای را دارند.

 22۳1 شماره  قطعنامه  اساس  بر 
شورای امنیت، مربوط به توافق هسته ای 
با ایران در سال 201۵ این کشور حق 
ندارد. موشکی  فعالیت  هیچ گونه 

نیکی هیلی در نامه  خود به آنتونیو 
گوترش، دبیرکل سازمان ملل نوشته 
نقض  مقابل  در  تهران  که  زمانی  »تا 
امنیت  شورای  ممنوعیت های 
مصونیت داشته باشد، همچنان اقدام 
به آزمایش های موشک های بالستیک 
می کند و ظرفیت و توان آنها نیز در 

حال افزایش است«.
او نوشته آمریکا از هر فرصتی برای 

ایران به تعهدات  طرح عدم پایبندی 
بین المللی خود استفاده خواهد کرد.

نیکی هیلی در نامه خود همچنین 
خواستار  متحدان مان  و  »ما  نوشته 
محکوم کردن اقدامات مخرب و تهدید 
ایران هستیم و جهان نباید اجازه دهد 
شورای  تصمیمات  خالف  بر  ایران 

امنیت و قطعنامه هایش عمل کند.«
که  است  مدعی  ایران  مقابل،  در 
آزمایش های موشکی این کشور صرفاً 
دفاعی است و اقدامی در جهت دست 
یافتن به ساختن موشک هایی با توانایی 
نمی کند. هسته ای  کالهک  حمل 

نامه ی هشدار آمیز نیکی هیلی به دبیرکل سازمان 
ملل درباره آزمایش های موشکی ایران

با  ملل  سازمان  در  آمریکا  دائم  نماینده  هیلی،  نیکی  نشست 
نمایندگان سه کشور اروپایی
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سرانجام سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسالمی 
ایران با تاخیری طوالنی خبر دستگیری تعدادی 
از مداحان سرشناس تهران به اتهام جاسوسی را 

تایید کرد.
اینکه مداحان دستگیر شده تا چه اندازه و چرا از 
اطالعات سری و محرمانه نظام خبر داشتند یک روی 
ماجرا بود و اینکه آنها عالوه بر »ارتباط غیراخالقی« با 
دو زن که کارمند سفارت فرانسه و آلمان در تهران، 
اطالعات در اختیار آنها قرار می دادند هم روی دیگر 

ماجراست.
گزارش های غیررسمی حاکی از آن است که سه 
و حتی بیش از چهار مداح و یا دوستان نزدیک آنها 
در این رابطه دستگیر و یا احضار شده اند، اما در 
نهایت محسنی اژه ای نهم مرداد تایید کرد که دو 

نفر بازداشت شدند.
عبدالرضا هاللی و روح اهلل بهمنی شاه مهره های 
این مجموعه بزرگ  هیات الرضا بودند که هم در 
فرهنگی- رسانه ای مداحی می کردند و هم بازوی 
توانمند نظام در بخش تبلیغاتی بودند و هم ابزار 
سیاسی برای تقویت مواضع زعمای نظام و هم لیدر 
معنوی بخشی از پیاده نظام رژیم در سرکوب اعتراضات.

محسنی اژه ای در مورد جزییات این بازداشت ها چیز 
زیادی نگفت، اما اشاره کرد که پرونده ی یکی از این 
دو مداح به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده شده است.

وب سایت »آمدنیوز« که گفته می شود به محافل 
امنیتی مربوط است، به نقل از »رابطین آگاه خود در 
قوه قضاییه« نوشت که روح اهلل بهمنی به دلیل طی 
چهار سال درس مقدماتی حوزه علمیه، دادگاه ویژه 

روحانیت صالحیت رسیدگی به پرونده او را دارد.
از طرفی پای حجت االسالم شهاب مرادی رییس 
پیشین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و 
احد قدمی هم به این ماجرا باز شده و چند نفری هم 
به عنوان »مطلع« بازجویی شده اند تا اتهامات آنها در 
پرونده بیشتر تکمیل  شود.تقریباً اکثر آنها که پای  آنها 
در این پرونده گیر بود یک وجه مشترک داشتند: 
هیات الرضا! آنها همگی شاه مهره ها و »اسطوره «های 
این شبه حسینیه بودند که از دوران دولت محمود 
احمدی نژاد رسماً از یک هیات  سینه زنی و دسته  ی 
عزاداری مبدل به پادگانی شده بود که اعضای آن 
یک سرشان به پایگاه های بسیج و اطالعات سپاه و 
مدافعان حرم در سوریه می رسید و سر دیگرش در 
بنگاه های مالی و اقتصادی که توسط مهره های پر 
نفوذ سپاه و امنیتی ها و حزب اللهی ها اداره می شد.

اتفاقاً  و  بود  »هیات الرضا«  اینها  همگی  پاتوق 
هاللی، بهمنی و شهاب مرادی چون از گذشته های 
دور رفاقت داشتند و در این هیات ها و حسینیه ها 
برای هم کار چاق کرده و برنامه و مداحی و روضه 
جور می کردند در این تشکیالت مافیایی پرقدرت به 
چهره های تبدیل شده بودند که جنس شان جور بود.

بچه  هیاتی ها  بین  بهمنی  و  هاللی  محبوبیت 
از خیابان شهباز و میدان خراسان گرفته تا نظام 
آباد و »امام حسین« )میدان فوزیه(  از یک سو، و 
نفوذ شهاب مرادی در شهرداری و صدا و سیمای 
از  پیمانکاری  شرکت های  و  اسالمی  جمهوری 
حاج  شاگردان  از  موفقی  کلکسیون  دیگر،  سوی 
منصور ارضی را درست کرده بودند که در رندی 
و شامورتی بازی، از استاد پیشی گرفته و حاال در 

دادسرای امنیت ناحیه 33 تهران گیر افتاده اند.
اگرچه نه هاللی و نه بهمنی بجز سابقه ی عضویت 
در بسیج هیچ شغلی در سپاه یا نهادهای اطالعاتی 
و امنیتی نداشتند، اما همین که رفقای گرمابه و 
گلستان آنها در این نهادهای هزارتو شاغل بودند 
کافی بود تا پای آنها از طریق مداحی در مراسم و 
برنامه های آنها، به این نهادها باز شود. در این میان 
از موتورفروش و  آنها  کم نبودند رفقای مشترک 
بنگاه دار گرفته تا واردکننده و دالل لوازم و قطعات 
کامپیوتر و دستگاه چاپ و پارچه فروش و رستوراندار 
فرحزاد و ویالدار اوشان و فشم و لواسانات که هم 
بساط عشق و حال اسطوره های هیات الرضا را جور 
می کردند و هم زیر سایه ی آنها ارج و قربی داشتند 

و سری در سرها.
دستگیری این دو برای اطالعات سپاه ساده نبود. 
آنقدر که حتی در مسیر پرونده  ی آنها بارها کارشکنی 
شد، اما موضوع فراتر از آن رفته بود که این یاران غار 

بتوانند مسیر پرونده را عوض کنند.
حتی مطرح شده که چون هاللی در ستاد ابراهیم 
رییسی پا در رکاب بوده بخشی از این پرونده را که 
مربوط به بهمنی بوده به دادسرای ویژه روحانیت 
که ریاست آن با  ابراهیم رییسی است داده اند تا 
کشیده  طوسی  سعید  پرونده  شبیه  ماجرا  ترمز 
شود، اما اختالف بین نیروهای خودی و ناخودی در 
سپاه و قوه قضاییه اجازه نداده تا قضیه به اصطالح 

»ماست مالی« شود.
نتیجه ی  کل فشار و زوری که آدم های نزدیک به 
هاللی در نظام زدند این بود که برای کم شدن سر 
و صدا و واکنش های غیرمنطقی مریدان این مداحان 

در امپراتوری ای که بین بچه  هیاتی ها برای خود برپا 
کرده بودند، وثیقه هاللی را قبول کنند و او موقتاً تا 

روشن شدن تکلیف اش در دادگاه، آزاد باشد.
از آزادی، کمتر در بین دوستان و  بعد  هاللی 
اینکه به مراسم تدفین  تا  رفیقان اش حاضر شد. 
عباس شاهی از رفقای مداح اش رفت و از او فیلم  
گرفتند. همین دست کم  دو سه روزی باعث تقویت 
روحیه ی طرفداران اش شد که نه تنها از دستگیری 
او به اتهام »روابط نامشروع« و جاسوسی در شوک 
بودند بلکه کعبه ی مقدس آمال و آرزوهاشان فرو 

ریخته بود.
آنها  برای  شد  نجاتی  کشتی  فیلم  این  انتشار 
که می گفتند »بدخواهان، هاللی را می زنند چون 
دشمن امام حسین هستند« همان ها که هشتگ 
درست کردند: »#حاج_رضا_تنها_نیست« حاال بعد 
از مصاحبه محسنی اژه ای، دوباره با کابوس بزرگی 
رو رو شده اند: پیوند جاسوسی و »روابط غیراخالقی« 

با »اسطوره «های هیات الرضا.

زیرآبی رفتن  شاه مهره های هیات الرضا:

 لشکر سرخوردگان از شهباز و میدان خراسان تا نظام آباد و 
میدان »امام حسین«

ویژه ای روی هاللی  ابراهیم رییسی حساب 
انتخابات  ایام  در  تا  بود  کرده  باز  تیم اش  و 
با تبلیغات خود آرای بچه مذهبی ها را جمع 
کند و هاللی هم برای او سنگ تمام گذاشت. 
گرچه شایعاتی هم شنیده شده که لو رفتن 
آنها ریشه در »رقابت ها و اختالفات جماعت 
مداح« داشت و در نهایت رقبا »زیرآب« آنها 

را زدند

هزینه ای که »سنگ تمام« روحانی
برای خودش بر تهران تحمیل می کند

همه  کرده  اعالم  =دولت 
دستگاه های دولتی و نهادهای 
نند  ما ن  ا تهر ر  د می  عمو
دولتی،  ادارات  و  وزارتخانه ها 
شهرداری ها و تامین اجتماعی 
را در روز تحلیف حسن روحانی 

تعطیل است.
این  برآوردها  اساس  =بر 
تعطیلی دست کم 1۰۰ میلیارد 
وارد  کشور  به  زیان  تومان 

می کند.
=معلوم نیست این همه بریز 
و بپاش و تبلیغات برای مراسم 
تحلیف رییس جمهوری که هم 
به  نسبت  ویژه ای  شرایط  در 
دولت جمهوری  روسای  دیگر 
هم  و  نشده  انتخاب  اسالمی 
پیشین  جمهور  روسای  مانند 
برای  خودی  فردی  حکومت، 
نظام به شمار می رود که مردم 
ایران، در بهترین حالت، از روی 
ناچاری و میان گزینه بد و بد تر 
به او رای داده اند، برای چیست!

مراسم تنفیذ و تحلیف حسن روحانی 
به عنوان رئیس دولت دوازدهم در حالی 
برگزار می شود که روحانی و همقطارانش 
در حکومت برای دومین تحلیف او »سنگ 

تمام« گذاشته اند.
مراسمی  که  روحانی  تنفیذ  مراسم 
صبح  است  حکومتی  درون  و  خصوصی 
امروز، پنج شنبه، 1۲ مردادماه در حسینیه  
امام خمینی برگزار خواهد شد. به گزارش 
رسانه های داخلی این مراسم با حضور علی 
خامنه ای، رؤسای قوا، رئیس مجلس خبرگان 
رهبری، مقامات کشوری و لشکری، علما و 
دانشگاهیان، جمعی از سفرا و نمایندگان 
بلندپایه  کشورهای خارجی برگزار می شود.

مراسم تحلیف حسن روحانی که مراسمی 
عمومی تر است قرار است روز شنبه، 1۴ 
مردادماه در صحن علنی مجلس برگزار شود.

به گفته کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی، برای مراسم 
تحلیف روحانی بیش از 9۰ هیات بلندپایه 
خارجی دعوت شده اند. در روزهای گذشته 
مانور تبلیغاتی زیادی درباره حضور مهمانان 
خارجی در این مراسم که گفته می شود 
در میان آنها ۸ رئیس جمهور و 19 رئیس 

مجلس نیز هستند، داده شده است.
در همین حال یک هفته پیش از این 
شنبه،  روز  تهران  شهر  اعالم شد  مراسم 
1۴ مردادماه، تعطیل است. محسن حاجی 
میرزایی، دبیر هیئت دولت، در مورد تعطیلی 
پایتخت در روز تحلیف روحانی گفت: »با 
توجه به شرکت گسترده هیئت های خارجی 
در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست 
جمهوری و به منظور برگزاری مناسب و 
شایسته مراسم مذکور و ایجاد تسهیالت 
الزم در رفت و آمد هیئت های خارجی و رفاه 
حال شهروندان تهرانی، کلیه دستگاه های 
دولتی و نهادهای عمومی )غیر از اورژانس 
و نهادهای امدادی( در روز شنبه چهاردهم 
مرداد 1396 در شهر تهران تعطیل است.«

و  عمومی  روابط  مدیر  فالح،  یاسر 
بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز 
اعالم کرد با توجه به تعطیلی شنبه آینده 
رئیس  تحلیف  مراسم  برگزاری  دلیل  به 
بورس  یعنی  ایران  بورس   ۴ هر  جمهور، 
تهران، فرابورس، بورس کاال و بورس انرژی 
تعطیل خواهند بود.همچنین رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران نیز اعالم کرده 
است با وجود تعطیلی سازمان های دولتی و 
نهادهای عمومی برای کنترل ترافیک روز 
شنبه در تهران طرح ترافیک و زوج و فرد 
در   همان زمان های پیشین و بدون تغییر 

اجرا خواهد شد.
جدا از اهداف حسن روحانی از برگزاری 
برای  مفصلی  و  گسترده  مراسم  چنین 
تحلیف خود، آن هم برای دولت دوم اش، 
یکی از مسائلی که قابل توجه است تعطیلی 

یکپارچه پایتخت است.
دستگاه های دولتی که شامل وزارتخانه ها 
و اداره ها و سازمان های دولتی و همچنین 
تعطیلی نهادهای عمومی که شامل سازمان ها 
و بنیادهایی مانند سازمان تامین اجتماعی، 
شهرداری ها و همه سازمان های وابسته به 
شهرداری ها می شود به طور رسمی از سوی 
دولت تعطیل اعالم شده اند. از سوی دیگر 
برخی خبرهای غیر رسمی حکایت از این 
دارد که اصناف مختلف با ارسال پیامک از 
خواسته اند  نیز  مغازه داران  و  فروشندگان 

شنبه را تعطیل کنند.
تعطیلی تهران که جدا از پایتخت سیاسی 
بودن، مهم ترین قطب اقتصادی ایران نیز 
به شمار می رود، بدون شک اهمیت دارد. 
11 درصد جمعیت ایران در تهران زندگی 
تبدیل کردن روز تحلیف  با  می کنند که 
ریاست جمهوری به روز تعطیل، این بخش 
از جمعیت ایران بهره وری نخواهد داشت. 
از سوی دیگر بر اساس آمار ها، ۲۵ تا 3۰ 
درصد از میزان تولید ناخالص ملی به تهران 

اختصاص دارد.
بخش خدمات سهمی ۷۸ درصدی در 
و پس  دارد  تهران  داخلی  ناخالص  تولید 
 1۴( صنعت  بخش های  ترتیب  به  آن  از 
درصد( و کشاورزی )۸ درصد( قرار دارند. 
در بخش خدمات در استان تهران، رشته 
فعالیت های عمده فروشی و خرده فروشی با 
۲۸ درصد و مستغالت و کسب و کار با ۲۵ 
درصد بیشترین سهم را در تولید ناخالص 

داخلی دارند.
حال با توجه به نقش مهم پایتخت در 
اقتصاد ایران، تعطیلی هر یک روز تهران 
می تواند زیان های قابل توجهی به اقتصاد 
ایران وارد کند. تعیین میزان ضرر و زیان 
ناشی از تعطیلی اجباری تهران کاری دشوار 
است زیرا در این زمینه آمار مستند و شفافی 
وجود ندارد، اما بر مبنای یکی از محاسبه ها، 
این هزینه را می توان دست کم 1۰۰ میلیارد 

تومان برآورد کرد.
تعطیلی های  این دست  از  نمونه ای  در 
ناگهانی، دولت محمود احمدی نژاد در سال 
13۸۵ در یک تصمیم ناگهانی تعطیالت عید 
فطر را از یک روز به سه روز افزایش داد. 
این تعطیالت دو روزه ناگهانی مورد اعتراض 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی وقت قرار 
گرفت و پس از آن تعطیالت، در گزارشی که 
توسط چند تن از نمایندگان وقت مجلس 
بود اعالم شد  شورای اسالمی تهیه شده 
آن دو روز تعطیل– در سال 13۸۵- ۸۰ 
میلیارد تومان به کشور ضرر رسانده است. 
حمیدرضا کاتوزیان نماینده وقت تهران در 
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که با این 
تعطیالت، دو درصد از درآمدهای دولت و 

بخش خصوصی کاسته شد.
معتقدند  کار شناسان  دیگر  سوی  از 
در  تهران  درصدی  سهم ۲۵  به  توجه  با 
درآمدهای مالیاتی، هر روز تعطیلی در تهران 
حدود 3۰ میلیارد تومان ضرر مالیاتی به 

دولت وارد می کند.
پژوهشی که خبرگزاری مهر در ابتدای 
پاییز 9۵ منتشر کرد نشان می داد توقف 
تولیدی  و  اداری  آموزشی،  فعالیت های 
از  خارج  که  روزی  هر  ازای  به  تهران  در 
برنامه تعطیل شده است– مانند تعطیلی 
بر اثر آلودگی هوا یا مراسم تحلیف حسن 
روحانی- دست کم 1۰۰ میلیارد تومان زیان 

به کشور وارد می کند.
دکتر جمشید پژویان، اقتصاددان و رئیس 
از  نمونه  این  درباره  رقابت،  سابق شورای 
تعطیالت گفته است: »تعطیالت معمول 
مثل جمعه ها و… در برنامه و روال طبیعی 
بخش های اقتصادی قرار دارد اما تعطیالت 
غیرمعمول حتی اگر نتوان برای آن زیان 
مستقیم و مشخصی را تعریف کرد، دست 
کم این است که مجموعه را به عدم نفع 
دچار می کند، در حالی که هزینه های جاری 
همچون استهالک تاسیسات و حق الزحمه 

کارکنان و… پابرجا است.«
هزینه  کنار  در  تهران،  تعطیلی  هزینه 
برخی  از 9۰ هیئت خارجی که  پذیرایی 
آنها از صبح امروز وارد تهران شده اند، همه 
و همه، برای مراسم تحلیف رئیس جمهوری 
به اقتصاد ایران تحمیل می شود که هم در 
شرایط ویژه ای نسبت به دیگر روسای دولت 
جمهوری اسالمی انتخاب نشده و هم مانند 
فردی  حکومت،  پیشین  جمهور  روسای 
خودی برای نظام به شمار می رود که مردم 
ایران، در بهترین حالت، از روی ناچاری و 
او رای داده اند.  به  میان گزینه بد و بد تر 
چهار  طول  در  روحانی  حسن  همچنین 
سال زمامداری امور اجرایی ایران کارنامه 
است  نگذاشته  جا  به  خود  از  درخشانی 
که به پاس آن کارنامه درخشان بخواهد 
برای مراسم تحلیف دولت دوم اش این گونه 
مراسم شلوغ، مفصل و همراه با خودستایی 
راه بیاندازد. معلوم نیست این همه بریز و 

بپاش و تبلیغات برای چیست!
پایان گفتنی است تنها سودی که  در 
این تعطیلی اجباری می تواند داشته باشد 
کاهش مصرف برق به دلیل تعطیلی ادارات 
و سازمان ها و احتماال فروشگاه ها خواهد بود، 
آن هم در شرایطی که مصرف برق تهران 
در روزهای گذشته افزایش یافته و مسئوالن 
وزارت نیرو احتمال خاموشی تهران به دلیل 
مصرف زیاد برق در پیک مصرف را داده اند.

تنفیذ حکم  پنج شنبه 1۲ مرداد مراسم  صبح 
ریاست جمهوری حسن روحانی در »بیت« آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر سیاسی و نظامی جمهوری اسالمی، 
و با حضور جمعی از مقام های رژیم و گروهی از 

مهمانان خارجی برگزار شد.
این دوازدهمین مراسم تنفیذ یک رییس جمهور 
از ابتدای انقالب در سال 13۵۷ تاکنون بوده است 
ریاست  از دوران  به جز علی خامنه ای که پس  و 
جمهوری، یک شبه عبای رهبری جمهوری اسالمی 
را بر تن خود دید، و محمود احمدی نژاد که از سال 
۸۴ تا 9۲ بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود، 
از آنهایی که پیشتر ریاست بر قوه مجریه را داشتند 
خبری نبود. بنی صدر که گریخت و رجایی در انفجار 
بمب به قتل رسید و رفسنجانی درگذشت و خاتمی 
رییس »دولت اصالحات« سال هاست مغضوب است؛ 

فعال روحانی مانده  است و احمدی نژاد.
علی خامنه ای در حالی بر صندلی مخصوص خود 
نشسته بود که شاید در هیچ یک از مراسم تنفیذ 
ریاست جمهوری تا این اندازه  اطرافش خالی  نبود. 
در مراسم تنفیذ روحانی در سال 139۲، علی اکبر 
هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد در جایگاه 
ویژه ی نزدیک »رهبر« جلوس کرده بودند، اما این بار 
تنها برادران الریجانی و احمد جنتی کنار روحانی و 

خامنه ای حضور داشتند.
پس از آنکه رحمانی فضلی، وزیر کشور در آغاز 
نظام  در  انتخابات  برگزاری  روند  مورد  در  مراسم 
جمهوری اسالمی توضیحات تکراری و تبلیغاتی داد 
و آن را نشانی از »مردم ساالری دینی« دانست و از 
»والیت های داهیانه« علی خامنه ای تشکر کرد و پس 
از آنکه محمدی گلپایگانی حکم تنفیذ را خواند، حسن 
روحانی نیز حدود نیم ساعت سخنرانی کرد. متنی 
یکنواخت و طوالنی و تکراری که مقدمه آن در مورد 
»تقارن روز تنفیذ و والدت امام هشتم شیعیان« بود.

سخنرانی روحانی متن آماده ای بود که شاید از 
معدود مسائل مهمی که در آن بیان شد این بود 
که گفت »برای ایجاد عدالت اجتماعی و رفع فقر 
نیازمند تولید ثروت هستیم وگرنه فقر را میان مردم 
تقسیم می کنیم و رفع فقر نیز در گرو ایجاد شغل 
است که یکی از مجاری وجود فقر بیکاری است و 
به همین دلیل کشور ما نیازمند ایجاد شغل است 
تا شرایط نیز برای رشد اشتغال فراهم شود که می 
 دانیم برای ایجاد چنین شرایطی نیازمند فناوری های 

پیشرفته و نوین هستیم«.
او با اشاره غیرمستقیم به روابط خارجی جمهوری 
اسالمی ایران، تاکید کرد »ما به دنبال ایجاد یک 
چنین  در  و  هستیم  کشور  در  اقتصادی  انقالب 
شرایطی توسعه ملی جز با تعامل سازنده با جهان 

نمی توان ممکن ساخت.«
بعد از سخنرانی طوالنی روحانی، نوبت خامنه ای 
او هم در سخنان تکراری و خودشیفته ی  شد و 
ساالری  »مردم  از  نشانی  را  مراسم  این  خویش، 
انقالب  از  قبل  دوره  و گفت: »ما  دانست  دینی« 
دیکتاتوری  کردیم،  لمس  وجودمان  همه ی  با  را 
را، در حاشیه بودن مردم را، بی اعتنایی به مردم 
در امر حکومت را با وجودمان دیده ایم؛ مردم قبل 
از پیروزی انقالب، هیچ نقشی در مدیریت کشور و 
تعیین مدیران نداشتند و مردم فقط تماشاچی بودند 

و هیچ نقشی نداشتند«.
او خطاب به روحانی دستور داد: »مشکالت اقتصادی 
و معیشتی مردم در درجه اول قرار دارد و باید این را 
به نقطه قابل قبولی در پایان چهار سال برسانید.«

در حالی که جمعی از منتقدین خودی نظام در 
زندان و حصر بسر می برند و خاتمی به خاطر اختالف 
نظر با خامنه ای به این مراسم دعوت نشده بود، او 
به روحانی توصیه کرد »اتحاد را حفظ کنیم، نباید 
دچار التهاب آفرینی و دودستگی های مضر شد، مردم 
سالئق مختلفی دارند، با سالئق مختلف بگذاریم مردم 
در کنار هم زندگی کنند، از نظرات مخالف، آشفته 

نشوید، بگذارید اگر مخالفان نظری دارند، بگویند؛ 
انتقاد را بپذیریم و تحمل کنیم«!

او در بخشی از سخنرانی خود با اشاره به اینکه 
دولت باید مقابل آمریکا با اقتدار ظاهر شود، گفت: 
»شما موشک ماهواره بر به فضا پرتاب می کنید بعد 
ایجاد می کنند، یک کار عادی  می بینید جنجال 
و معمولی است، کار علمی است، اما وقتی انجام 
می دهید می بینید، انجام می دهید، جنجال ایجاد 
می کنند؛ پاسخ این دشمنی ها قوی تر شدن است«.

حاشیه های این مراسم مورد توجه کاربران در 
شبکه های اجتماعی قرار گرفت. ریحانه طبابایی، 
روزنامه نگار نوشته »احمدی نژاد با میلیاردها تخلف 
مالی و بازی های اخیرش در مراسم تنفیذ حضور دارد 
و محصورین بیمار در حصر و خاتمی ممنوع التصویر«.

نام چالیست، نوشت »ین همه آدم  با  کاربری 
نشستن توی تنفیذ و دارن در مورد انتخاباتی حرف 
میزنن که خاتمی با یه پیام ویدیویی سرنوشتش رو 

تعیین کرد خنده ام میگیره«.
میگه  »معظم له  نوشته  کنایه  به  هم  داوتی 
جوان های ما دیکتاتوری ندیدن، اتفاقاً همین االن 

داریم زنده میبینیمش«.
سوژه  را  دینی«  »مردم ساالری  نیز  گروهی 
کرد  توییت  اشوری  پدرام  چنانکه  داده اند،  قرار 
باال  افرادی که اون  از  »مردم ساالری دینی یعنی 
نشستن فقط رئیس جمهور رای مردم رو گرفته، 

بقیه رو مستقیم خوِد خدا انتخابشون میکنه«.

ولی مطلقه فقیه و نهی  »دیکتاتوری« در تنفیذی با چاشنی حصر: 
ُچرت و خمیازه روی صندلی های تشریفاتی

اهدای حکم ریاست جمهوری توسط خامنه ای به روحانی
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از اجرای حامد زمانی خواننده پاپ 
تولد  جشن  در  سیاسی  مذهبی- 
مشهد  شهر  در  شیعیان  هشتم  امام 
کرده  گزارش  ایسنا  شد.   جلوگیری 
خواننده  زمانی  حامد  اجرای  از  که 
جمهوری  رهبر  بیت  به  نزدیک  پاپ 
اسالمی در مراسمی که قرار بوده در 
جشن امام هشتم شیعیان در مشهد 

برگزار شود، جلوگیری شده است.
روابط عمومی این برنامه اعالم کرده 
که این اتفاق در حالی افتاده که یک 
روز از گردهمایی و صدور بیانیه  اهالی 
موسیقی در اعتراض به لغو کنسرت ها 
حسن  به  خطاب  نامه ای  انتشار  و 

روحانی می گذرد.
نکته قابل تأمل اینجاست که حامد 
تند  اشعار  خواندن  دلیل  به  زمانی 
آمریکا«،  بر  »مرگ  همچون  سیاسی 
و  »تحریم  میز«،  روی  »گزینه های 
رهبر  اقبال  مورد  طال«  قالده های 
مذهبیون  و  اسالمی  جمهوری 
و  عنایت  مورد  همواره  و  تندروست 
حمایت حکومت قرار گرفته است. از 
این  عمومی  روابط  اشاره  رو،  همین 
برنامه به نامه اعتراضی و گردهمایی 
چیز،  هر  از  بیش  موسیقی،  اهالی 
برای  فرصت طلبی  و  سودجویی 
یکسان نمایی موقعیت  فعلی این گروه 
از »هنرمندان« وابسته و ایدئولوژیک 
با دیگر هنرمندان عرصه ی موسیقی 
است.حامد زمانی که برای نخستین بار 
است که طعم لغو کنسرت را چشیده، 
همه  باوجود  اتفاق  این  که  گفته 
شبانه روزی  تالش  و  هماهنگی ها 
در  برنامه  این  اجرای  برای  گروه اش 

مشهد روی داده است.
لغو  از  وی همچنین گفته که پس 
این اجرا و ابالغ آن، »بدون عذرخواهی 

کنسرت حامد زمانی خواننده  »بیت « هم در مشهد لغو شد

و هیچ توضیحی، راهی تهران شدیم و 
روزی  چنین  در  رویه  این  متاسفانه 

بسیار ناراحت کننده بود.«
رهبر  بیت  خواننده  این  که  آنطور 
دلیل  می گوید،  اسالمی  جمهوری 
این محدودیت وجود ساز روی صحنه 
بدون  کنسرت  اجرای  انگار  بوده! 
هر  است!  ممکن  هم  ساز«  »وجود 
به  که  بوده  حاضر  که  گفته  او  چند 
در  نوازنده اش  گروه  رضا  امام  احترام 
اتاقک هایی که دید ندارند، ساز بزنند 

تا کنسرت برگزار شود.
کرده  احساس  که  گفته  وی 
نشدن  اجرا  برای  شیطنت هایی 

برنامه اش وجود داشته است.
لغو  داستان  با  که  حالی  در 
خراسان  در  موسیقی  کنسرت های 
اعالم  هرگز  خواننده  این  رضوی، 
که  گفته  حاال  بود،  نکرده  واکنش 
نمی کند،  تأیید  را  لغو کنسرتی  هیچ 
و  فرم  با  موسیقی هایی  مخصوصا 

محتوای فاخر.
گویا به نظر می رسد، الاقل مسئوالن 

لغو  زمینه  را در  شهر مشهد، عدالت 
کنسرت ها در استان خراسان رضوی 
مذهبی-  کنسرت  و  کرده اند  رعایت 
لغو  شهرشان  در  نیز  را  سیاسی 
برای  »ما  است:  گفته  کرده اند.زمانی 
حفظ شأن و حرمت مکانی و زمانی 
تا  کردیم  تمرین  هفته  یک  برنامه، 
با تجهیزات دیجیتال و چند  بتوانیم 
کیبورد، بدون سازهای دیگر گروه مان 
رفتارها  این  ولی  باشیم،  داشته  اجرا 
خراب  کشور  در  را  مشهد  نام  فقط 
می کند و بهانه به دست معاندان ضد 

انقالب خارج از کشور می دهد.«
اتفاق،  این  از  پیش  روز  یک 
خانه  در  موسیقی  اهالی  گردهمایی 
موسیقی در اعتراض به لغو کنسرت ها 
برگزار شد و بیانیه این مراسم که در 
قالب نامه ای به رئیس جمهور تهیه و 
رسانه ها  اختیار  در  بود،  شده  تدوین 

قرار گرفت.
به  خطاب  نامه  این  از  بخشی  در 
حسن روحانی گفته شده: »در آستانه 
تشکیل دولت دوازدهم ما هنرمندان 
تصدی  برای  داریم  تقاضا  موسیقی 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
حقوق  مدافع  و  شجاع  آگاه،  فردی 
و  فرهنگ  دلسوز  که  را  هنرمندان 
کنید  انتخاب  باشد  ایران  ملی  هنر 
در  ارشاد  کل  مدیران  آن،  تبع  به  تا 
شهرها و استان های کشور به سادگی 
و به سرعت تسلیم گروه های فشار و 
مخالفان فرهنگ و هنر نشوند. دولت 
باید پشتوانه محکمی برای مجوزهای 
صدور  از  پس  و  باشد  خود  صادره 
مجوز برای کنسرت ها و یا هر برنامه 
از  و  بوده  کار  پای  پایان،  تا  دیگری 
کیان و حرمت مجوزهای صادر شده 

دفاع کند.«

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

سرتاسر دشت خاوران سنگی نیست
کز خون و دل و دیده در آن رنگی نیست

جمهوری اسالمی در کشت و کشتار جوانان  دست همه 
انقالب های قرن بیستم را از پشت بسته است. کشتار در این 
جمهوری کال راه و روش های مختلف داشته است. جوانان 
قرار  تک تیراندازها  هدف  خیابان  و  کوچه  در  را  انقالبی 
در خوابگاه هاشان می کشت.  را گه گاه  دانشجویان  می داد. 
حتی آنان را که حکم زندان گرفته بودند به یاری سم و زهر 
اعدام می کردند و نویسندگان و شاعران شهرت یافته که 
تن به قیمومت جمهوری اسالمی نمی دادند را به شیوه های 
قجری با قهوه و چای مسموم و سربه نیست می کردند.حتی 
در زندان ها نیز به شیوه رکن الدین خانی، با بالشی بر دهان 

زندانیان را به گورستان فرستادند.
شومن  و  شاعر  نصیب  قتل ها  ظالمانه ترین  میان  این  در 
او را تکه تکه کردند.فریدون  ایران شد که  تلویزیون ملی 
فرخزاد، ترانه خوان محبوب و مردمی، بیست و پنج سال پیش 
در همین روزها با ما وداع کرد. فرخزاد با توسل به شیوه های 
انقالبی به یکی از  پاکیزه ترین قربانیان انقالب تبدیل شد.

او در سال 1۳۳7 پس از به پایان بردن تحصیالت مقدماتی، 
زبان  آموختن  از  ترک کرد. پس  آلمان  به قصد  را  میهن 
آلمانی به جمع نویسندگان و شاعران مقیم آلمان پیوست 
و مبارزه با استبداد را پی گرفت. پیش از او عالوه بر فروغ 
مونیخ  در  نیز  نام یافته  شاعر  آتابای  سیروس  خواهرش، 
می زیست و می توانست او را در راه نه چندان هموار شعر و 
شاعری هدایت کند. فریدون با عضویت در کانون شاعران، 
ناقدان آینده خوبی را برایش  سری میان سرها درآورد و 
پیش بینی می کردند. با این همه پس از مدتی کار شاعری را 
رها کرد. این رکود در شعر مدت درازی دوام نیاورد و فریدون 
آورد. روی  شعر  به  نو  از  خواهرش  توصیه های  تاثیر  زیر 

شعر در گستره جهانی
دنیای  دردهای  از  نبود،  عاشقانه  صرفا  این بار  که  شعری 
امروز می گفت و وحشت انسان. وحشت از استبداد و از 

جنگ و جهل و جنون:
من نمی خواهم کشیش ها
هواپیماها را برکت دهند

و از توپ های جنگی پرده برداری کنند.
من نمی خواهم گل ها به کویرهای نمک پناهنده شوند.

من آن رستگاری را
که در سایه دهشتناک شوربختی حاصل می شود

نمی خواهم
پرندگان  گلوی  از  که  را  ترانه ای  آن  نمی خواهم  و 

سربریده به گوش می رسد!

فروغ که امید زیادی به شاعری فریدون نداشت با خواندن 
این شعر دگرگون شد و برایش در نامه ای نوشت: »عالی بود. 
جدا عالی! واقعا تعجب می کنم که تو این هشیاری و ادراک 

و حس را از کجا آورده ای؟! به تو نمی آید فری َخره من!«
نامه می نویسد: »اگر می خواهی شاعر  این  پایان  فروغ در 

باشی خودت را قربانی شعر کن!«
مراودات شعری خواهر و برادر همچنان ادامه یافت. در هر 

نامه شعر تازه ای از فریدون می رسید.
تابستان

پرستوی تشنه ای بود
که سراپا او را کشتند.

پاییز فصل غم انگیز کتابی بود
که من آن  را تا به آخر خواندم.

اینک اما یا از این گستره خون باید گذشت
و سراغ داس های تنبل را گرفت
یا دستکش سیاه به دست کرد

و زمستان را

ترانه خوان در خون

 مرداد، ماه غریبی است. سرشار از تضادهاست. از همان 
آغاز برخی آن را اَمرداد معرفی می کردند به معنای زندگی 
ولی اکثریت مردم از جمله خود ما همین مرداد را مطرح 
کنار  به  را  دور  تاریخ  می گرویم.  آن  به  هم  و  می کنیم 
می گذاریم. از مشروطیت آغاز می کنیم که بیش از 110 
سال پشت سر گذاشته. از مشروطیت به این طرف ما 14 
مرداد پیروزی انقالب مشروطیت را داشتیم و هم 2۸ مرداد 
را که کودتایی علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق صورت 
گرفت. هر دوی این مطالب را که گفتیم بحث و جدل 
برانگیز است. زمان که جلوتر رفت رویدادهای دیگری نیز 
پیش آمد. سوم مرداد ماه تاریخ مرگ رضاشاه پهلوی است. 
مردی که با چشم به نوآوری های آتاتورک هدفش این بود 
که ایران نویی بسازد و در این راه کوشش های بسیار کرد. 
پنجم مرداد نیز سالگرد مرگ پسرش محمدرضا شاه است. 
در مورد او نیز نظرات سخت متضاد است. بعضی او را تن 
داده به سیاست های خارجی می گفتند و می گویند و بعضی 

او را رهبر بزرگ ایران پس از سال ها بی رهبری می دانند.
مردادماه عالوه بر همه اینها مرگ قهرمان دیگری را نیز 
به یاد می آورد. قمرالملوک وزیری که شاید حتی پیش از 
ستارخان و باقرخان علم مبارزه با استبداد را برافراشت. در 
جامعه ای که زنان بی ارزش بودند او خود را به باالترین 

درجه محبوبیت و شوکت و حشمت رسانید.
به  دادن  بها  کم  دانستن  توانا  خواننده ای  تنها  را  قمر 
ارزش های اوست. در اینکه او زنی مهربان بوده، اهل بذل 
حتی  و  می کرده  سرپرستی  را  یتیمان  بوده،  بخشش  و 
صدای دل انگیز توانایی داشته تردید نداریم ولی هیچ کدام 
اهمیت واقعی قمر را نشان نمی دهد. اهمیت قمر را باید در 
کوشش هایی دانست که در راه مبارزه با استبداد و آزادی 
زنان به کار بست. ارزش های دیگر او را باید با تکیه بر این 

اصل تاریخی بررسی کرد.
کرنشی در برابر قمر

کنسرت قمر در گراندهتل الله زار در واقع ُکرنشی بود 
که این تاالر و تئاتر در برابر او نشان می داد. گراندهتل هر 
کسی را راه نمی داد، باید به درجه ای از ارزش هنری رسیده 
باشد که شایسته این تقدیر باشد. در میان زنان فکر می کنم 
قمر نخستین هنرمندی است که پای در گراندهتل نهاده 
است. پس از او راه دیگر باز شد و همه خواننده های تراز اول 

آرزوداشتند که کنسرتی در گراندهتل برگزار کنند.
همه اینها که گفتیم بر اهمیت هنری او می افزاید. به 
سازندگان  و  نوازندگان  بهترین  که  است  دلیل  همین 
موسیقی همراهی کننده صدای قمر بوده اند و این کار را 
افتخاری برای خود می دانستند. مرتضی خان نی داوود در 
راس این هنرمندان بود. نی داوود که خود قمر را کشف 
کرده بود، لحظه ای از او غفلت نمی کرد و کوشش می کرد 

که صدا و آواز خواندن او هر روز تعالی بیشتر پیدا کند.
با آنکه می گویند نخستین خواننده »مرغ سحر« قمر 
نبوده ولی به هر حال یکی از برجسته ترین اجراکنندگان 

آن به شمار می آید.

یکی دیگر از ترانه های قمر که اهمیت سیاسی، اجتماعی 
دارد، »مارش جمهوری« است که با موسیقی عارف پیوند 
خورده است. زمانی بود که جمهوری را اعالم کرده بودند و 
عارف را واداشته بودند که موسیقی برای آن بنویسد. این 
کار انجام شد ولی سه، چهار روز بعد اوضاع برگشت و هر 
کس که جمهوری  خواه بود روانه زندان می شد. بزرگان از 
تصمیم خود پشیمان شده بودند ولی سند این رویداد با 

صدای قمر بر روی صفحه ضبط شده است.
هنرمند دیگری که در زندگی هنری قمر تاثیر گذاشت 
او روایت  محمد علی امیرجاهد بود. آن گونه که از خود 
شده در مجموع دویست تصنیف برای قمر ساخته است و 

همیشه ورد زبانش بوده که »من صدایی بهتر از صدای قمر 
نمی شناسم. عالوه بر این او زن تیزهوش و هوشمندی است 

که نظیر او را تا کنون ندیده ام.«
برجسته ترین آهنگی که جاهد برای قمر ساخته »نوع 
بشر« نام دارد. در »نوع بشر« سراینده ترانه که خود جاهد 
است همه دنیا را مسئول فقر و فالکتی می داند که دامنگیر 
جهان شده است. جاهد به مردم هشدار می دهد که به 
جای کینه ورزی دست اتحاد به یکدیگر بدهند و تفاوت 
میان فقیر و غنی را از میان بردارند. ترانه دیگر این  دو، 
معروف ترین ترانه آنها نیز هست و با عنوان »امان از این 

دل« شناخته شده است:
در این ترانه اشاراتی به وضعیت ایران نیز دارد. در جایی 

که می گوید:
تا کی به هر انجمن، نیلی کنم پیرهن

نوشم به یاد وطن، جامی پر از خون
درباره قمر بیش از اینها می توان گفت. کتابی اخیرا در 
ایران منتشر شده که نویسنده آن زبیده جهانگیری )شبنم( 
دخترخوانده قمر است. کتاب در مقایسه با کتاب های مشابه 
بیشتر به واقعیات پرداخته تا به پرورندان حس ترحم برای 

قمر. عنوان کتاب او »قمری که خورشید شد« است.
و اما این خورشید آخر و عاقبت خوبی نداشت. با همه 
پایان زندگی اش بس  آن بذل و بخشش ها و مهربانی ها 
غم انگیز بود. تنگدستی او را واداشته بود که در یکی دو 
بخواند.  آواز  سه  درجه  کاباره  دو  یکی  و  »فیلمفارسی« 
ساسان سپنتا می گوید: »شب مرگ شمع فرومرده ای در 
برابر او پِت پِت می کرد. سحر که شد قمر همان اندک پت 

پت را نیز از دست داد و به آسمان ها پرواز کرد.«

از گراندهتل تا تنگدستی
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فریدون فرخزاد 1۶ مرداد 1۳۷1)۷ اوت  سال  1۹۹2(در محل
سکونت اش در شهر بُن با ضربات چاقو به طرز فجیعی به قتل رسید

= گفته می شود فرهنگستان 
زبان و ادب فارسی ایران دو 
هزار   1۶ تعداد  پیش  سال 
واژه یا اصطالح علمی جدید 
را جهت استفاده در اختیار 
اصطالحات  و  زبان  کمیته 

تاجیکستان قرار داد.
کمیته  ین  ا مات  مقا  =
از  زیادی  بخش  گفته اند 
فرهنگستان  که  واژه هایی 
در  کرده،  پیشنهاد  ایران 
تاجیکستان  فارسِی  زبان 
به کار نمی رود و برای بخش 
دیگری از واژه ها، معادل های 

تاجیکی وجود دارد.
واژه های  تاجیکستان  زبان  کمیته 
پیشنهادی فرهنگستان زبان را که برای 
استفاده به جای واژه های غیر فارسی 
در اختیار این کمیته قرار گرفته بود، 

رد کرده است.
فارسی  ادب  و  زبان  »فرهنگستان 
هزار  تعداد 1۶  پیش  دو سال  ایران« 
واژه یا اصطالح علمی جدید را جهت 
و  زبان  کمیته  اختیار  در  استفاده 

اصطالحات تاجیکستان قرار داد.
رئیس  عادل،  حداد  غالمعلی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مرداد 
»مسائل  بین المللی  همایش  در   ۹4
واژه گزینی و اصطالحات زبان فارسی- 
پایتخت  دوشنبه  شهر  در  تاجیکی« 
اعالم  چنین  را  خبر  این  تاجیکستان 
خانم  با  که  دیداری  »در  بود:  کره 
زبان  کمیته  رئیس  شراف زاده،  گوهر 
و اصطالحات تاجیکستان، داشتیم 1۶ 
هزار واژه در رشته های مختلف را برای 
استفاده در کمیته اصطالحات تقدیم 

ایشان کردیم.«
بخش های  از  یکی  واژه گزینی  گروه 
فرهنگستان زبان فارسی است که در 
سال های گذشته اقدام به معادل سازی 
برای واژه های غیر فارسی وارد شده به 
زبان فارسی کرده است. البته این گروه 
به معادل سازی برای مشتقات واژه های 
عربی و عبارت های عربی ساخته شده 

تاجیکستان واژه های پیشنهادی فرهنگستان 
زبان ایران را رد کرد

در دوران جمهوری اسالمی که عمدتا 
سوی  از  و  دارند  مذهبی  ریشه های 
وارد  وابسته  رسانه های  و  مسئوالن 
ادبیات فارسی شده است نپرداخته و نه 
تنها پیشنهادی برای آنها ندارد بلکه در 
استفاده از  آنها اصرار نیز می کند، برای 
نمونه کلماتی مانند »تعامل« به جای 
»معامله« و »بده و بستان«، »تعدیل« 
جای  به  »اجماع«  »اخراج«،  جای  به 
جای  به  »متولی«  تفاهم«،  و  »توافق 
جمهوری  »فرهنگستان«  »مسئول«. 
غربی  واژه های  به  عمدتا  اسالمی 
پرداخته و اصرار دارد حتی برای ابزار و 
وسایلی که ساخته ی کشورهای غربی 
است، مانند فکس و تلفن و هلی کوپتر 
معادل  پیتزا،  حتی  و  کامپیوتر  و 
»فارسی« اختراع کند. این در حالیست 
گروه  توسط  اختراع شده  واژه  های  که 
واژه گزینی در بسیاری موارد نتوانسته 
وارد ادبیات روزمره مردم ایران شود و 
در برخی موارد نیز فقط سبب تمسخر 
برای  کمیته  این  وقتی  شده.  مزاح  و 
»پیتزا« کلمه ی »ِکش لقمه« را انتخاب 
ابتکار مسئوالن  کرد، نیروی خالقه و 

مربوطه بیشتر آشکار شد!
برخی از این واژه ها مانند »پیامک« 
جایگزین  ترتیب  به  که  »یارانه«  یا 
در  شدند  »سوبسید«  و  »اس ام اس« 
درسی  کتاب های  و  رسانه ای  ادبیات 
نیز استفاده شده و تا حدی توانسته اند 

مورد استفاده عموم قرار بگیرند.
کمیته زبان و اصطالحات تاجیکستان 

توسط  شده  ساخته  واژه های  اما 
را  ایران  فارسی  زبان  فرهنگستان 
کمیته  این  مقامات  است.  نپذیرفته 
گفته اند بخش زیادی از واژه هایی که 
در  کرده،  پیشنهاد  ایران  فرهنگستان 
زبان فارسِی تاجیکستان به کار نمی رود 
و برای بخش دیگری از واژه ها، معادل  

تاجیکی وجود دارد.
رسانه های  از  برخی  است  گفتنی 
تاجیکستان نیز اعالم کرده اند کمیته 
زبان تاجیکستان پیشنهاد فرهنگستان 
در  همچنان  بلکه  نکرده،  رد  را  ایران 
حال بررسی این واژگان است و تعداد 
آنها هم 1۶ هزار واژه نیست، بلکه تنها 

دو هزار واژه طبی است.
زبان  اصالحات  و  زبان  کمیته 
تاجیکستان در سال 200۹ فعالیت اش 
چندان  مدت  این  در  و  کرده  آغاز  را 
توفیقی پیدا نکرده است. زبان فارسی 
ساله ی  هفتاد  دوران  در  تاجیکی 
حکومت اتحاد شوروی به شدت آسیب 

دید و از پویایی خالقیت باز ماند.
که  بود  شده  گزارش  این  از  پیش 
کمیته زبان تاجیکستان در حال تهیه 
رایج  پزشکی  واژه های  از  واژه نامه ای 
اول  تا حال بخش  ایران است که  در 
حاضر  حال  در  است.  شده  آماده  آن 
بسیاری از واژه ها و اصطالحات رشته 
پزشکی در تاجیکستان، به زبان روسی 
و  سیاسی  واژه های  از  بسیاری  است. 
اقتصادی بین تاجیک ها نیز همچنان با 

معادل های روسی خود به کار می رود.
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گزارش  اسراییلی  =منابع 
با  ایرانی  هکرهای  دادند 
جعلی  پروفایل  از  استفاده 
یک زن زیباروی، سایت های 
هک  را  اسراییل  امنیتی 

کردند.
=پیشتر، حماس نیز از این 
نظامیان  جذب  برای  روش 

اسراییل استفاده کرده بود.
»کولبالت  ایرانی  هکرهای  گروه 
یک  از  جعلی  پروفایل  جیپسی«، 
عکاِس زیبا و تحصیلکرده در لندن به 
اسم »میا اَش« درست کرده تا با هک 
امنیتِی  شرکت های  کارمندان  کردن 
مربوط به خاورمیانه، اطالعات حساس 

را به سرقت ببرد.
میا اَش عکاس مستقل ۲9 ساله و 
زن جذابی است که در لندن زندگی 
می کند و عالقمند به موسیقی هندی 
رسانه های  در  گذار  و  »گشت  و 
اجتماعی« است. او در دانشگاه لندن 
تحصیل کرده و قدری هیپستر )شیک 
در جستجوی  و  است  ژست(  اهل  و 
مردان  جذب  عمدتاً  او  ظاهراً  عشق. 
مسن تری می شود که در جایگاه های 
انرژی و حمل و نقل و  ارشد صنایع 

فناوری اطالعات قرار دارند.
میا  دارد-  وجود  مشکل  یک  تنها 
واقع  در  ندارد.  خارجی  وجود  اَش 
برای  و  است  جعلی  او  مشخصات 
سرقت اطالعات مخفیانه طراحی شده 

است. 
 »Ynet.news« وب سایت اسراییلی
می نویسد کارآگاهانی که پرده از این 
نقشه برداشته اند بر این باورند که میا را 
هکرهایی ساخته اند که با ایران مرتبط 
هستند. بر اساس گزارش های مربوطه، 
نیز  موفقیت آمیز  حدی  تا  طرح  این 
صنایع  در  اجرایی  مدیران  و  بوده 
متحده،  ایاالت  اسراییل،  حساس 
هند و عربستان سعودی ممکن است 
اطالعات محرمانه ی خود را به همان 

پروفایل جعلی منتقل کرده باشند.
در  آنکه  از  پیش  همچنین  مایا 
فوریه ی سال گذشته کشف شود، یک 
رایانه های  بر روی  نرم افزار جاسوسی 
شرکت هایی که از آنها اطالعات جمع 

آوری کرده بود نصب کرده است.
شرکت  یک  ماه  همان  در 
نشده  فاش  اسمش  که  خاورمیانه ای 
»سکیور  امنیتی  شرکت  سوی  از 
اقدامات  بررسی  برای  وورکس« 

جاسوسی آغاز به کار کرد.
میا از طریق »لینکدین« به کارمندی 
نزدیک  نیست  مشخص  نام اش  که 

عکاسی،  درباره ی  سواالتی  و  شده 
بوده اند،  عالقمند  آن  به  دو  هر  که 
مطرح کرده. آنها خیلی زود باهم در 
فیس بوک دوست می شوند و درباره ی 

کار و سرگرمی صحبت می کنند.
فیس بوک،  کاربری  حساب های 
اینستاگرام، لینکدین و بالگر میا نشان 
او  دوستان  از  بسیاری  که  می دهد 
عکاسان هستند و نوع رابطه ی عاطفی 

وی »پیچیده« تعریف شده است.
جدیدش  دوست  از  روزی  میا 
بکند  حق اش  در  لطفی  که  خواست 
و  کند  نظر  اظهار  درباره ی عکسی  و 
آن را به همراه یک فایل اکسل دانلود 
و فایل اکسل را پر کند. او ادعا کرد 
که این کار باید روی کامپیوتر محل 
مشکالت  وگرنه  شود  انجام  کارش 
فنی پیش می آید. این کارمند که به 
دانلود کرد  را  فایل ها  بود،  افتاده  دام 
سیستم  روی  جاسوسی  نرم افزار  و 
سیستم  خوشبختانه  شد.  نصب  او 

شناسایی  را  آن  این شرکت،  امنیتی 
کرد.

پروفایل  که  داده  نشان  تحقیقات 
میا یک سال پیش ساخته شده و در 
طی چند ماه با عکاسان واقعی ارتباط 
ساختگی  شخصیت  این  تا  گرفته 
از  میا  عکس های  کند.  کسب  اعتبار 
رومانیایی  دانشجوی  یک  پروفایل 

گرفته شده است.
گفته  که  جیپسی«  »کوبالت  گروه 
می شود ایران آن را حمایت می کند، 
حمالت  آن  با  نیز   گذشته  در 
هزاران  که  داشته  ارتباط  سایبری  
کامپیوتر عربستان سعودی را به خطر 
انداخت. این گروه حمالت سایبری  به 
شرکت های اسراییلی نیز داشته است.

البته این اولین مورد از پروفایل های 
اهداف  برای  که  دروغینی  فیس بوک 

جاسوسی ساخته می شود نیست.
جذاب  زنان  نیز  حماس  فعاالن 
را  جعلی  ولی  اسراییلی   جوان  و 
از  اغلب  که  بودند  کرده  هویت سازی 
ارتباط  سربازان  با  فیس بوک  طریق 
این  با  بودند  کرده  تالش  و  گرفته 
سربازان وارد ارتباط مجازی صمیمی 
که  کنند  متقاعد  را  آنها  و  شوند 
برنامه ای را برای چت ویدئویی دانلود 

کنند.
این برنامه از نوع »ترویا« بود که به 
روی  بر  کامل  کنترل  امکان  حماس 
دستگاه های این سربازان را می داد. این 
سازمان از این راه امکان فعال کردن 
به  دسترسی  و  میکروفون  و  دوربین 
لیست مخاطبان و ویدیوها و عکس ها 
ایمیل های  و  واتس اپ  مکالمات  و 
پس  بود.  آورده  به دست  را  سربازان 
این  می توانست  حماس  هم  آن  از 
اپلیکیشن را بدون آن که رّدی از خود 
همزمان  و  کند  پاک  بگذارد  برجای 
برنامه های پیشرفته تر نظارتی را روی 

دستگاه های این سربازان نصب کند.

هکرهای ایرانی با پروفایل جعلی ده ها وب سایت 
اسراییلی و آمریکایی را هک کردند

میا اَش کاربر جعلی وابسته به هکرهای ایران

اتحاد چهار قدرت بزرگ؛ کابوس جمهوری اسالمی

اروپا  تمایل  وجود  =با 
نسبت به حفظ توافق اتمی 
تغییر  صورت  در  ایران،  با 
رویه آمریکا، اتحادیه اروپا 
برادر  با  همراهی  از  ناگزیر 

بزرگتر خواهد بود.
با  اروپا  تجارت  =ادامه 
موکول  اسالمی  جمهوری 
موقت  مجوزهای  کسب  به 
از وزارت خزانه داری آمریکا 
به  ایران  پایبندی  تائید  و 
مندرج  تعهدات  ی  جرا ا
شورای   2231 قطعنامه  در 
امنیت و توافق اتمی پانزده 

ژوئیه سال 2015 است.
مشترک  بیانیه   - تقی زاده  رضا 
اروپایی  بزرگ  قدرت  سه  و  آمریکا 
مرداد  یازده  چهارشنبه  روز  که 

واشنگتن  سفیر  هیلی  نیکی  توسط 
رویا  یافت  انتشار  ملل  سازمان  در 
پیرامون  اسالمی  جمهوری  های 
مقابل  اروپا در  امکان جلب حمایت 
ایاالت متحده را  فشار های فزاینده 

به کابوس تبدیل کرد.
سوی  از  که  حالی  در  هیلی  خانم 
نمایندگان سه قدرت بزرگ اروپایی 
در  حضور  از  بعد  می شد  همراهی 
دوستان   « گفت:  ملل  سازمان  مقر 
ما در بریتانیا، فرانسه و آلمان به ما 
پیوسته و به اتفاق اقدامات تخریبی 
را  ایران  )حکومت(  تهدید آمیز  و 

محکوم می کنند.«
اندکی  و  مرداد   ۵ روز  در  پیشتر، 
سیمرغ«  »موشک  پرتاب  از  بعد 
افتتاح  بهانه  به  سپاه،  سوی  از 
در  سال هاست  که  »هوافضا«  مرکز 
سکوی  آن  در  سمنان  بیابان های 
پرتاب موشک نصب شده، هر چهار 
نامه ای  طی  شده  یاد  غربی  قدرت 
اقدام  تازه ترین  امنیت،  شورای  به 
مغایر  را  اسالمی  جمهوری  موشکی 
امنیت  شورای   ۲۲31 قطعنامه  با 
خوانده و خواستار اقدامات بازدارنده 

سازمان ملل شدند.
که  سیمرغ  بالیستیک  موشک 
به  قادر  معتقدند  غربی  قدرت های 
حمل سالح های اتمی و به این علت 
مشمول ممنوعیت آزمایش و کاربرد 
شورای   ۲۲31 قطعنامه  در  مندرج 
امنیت است، از خانواده موشک های 
جمهوری  که  است  ایران   3 شهاب 

اسالمی در رنگ های مختلف به آنها 
نام های مختلف داده و سپاه با پرتاب 
تحریک آمیزی  اقدامات  در  و  آنها  
موشک پرانی  سیاست  با  مشابه 
این  به  شمالی،  کره  تالفی جویانه 

وسیله ابراز وجود می کند.
  ۸۰ در  که  سپاه  هوافضای  مرکز 
کیلومتری جنوب شرق سمنان قرار 
 13۸6 بهمن    1۵ روز  یک بار  دارد 
رئیس  احمدی  نژاد،  محمود  توسط 
جمهور وقت حکومت اسالمی ایران 
به همان مناسبت موشکی  افتتاح و 
هم به نام »کاوشگر-1« از آن محل 

پرتاب شده بود.
در سال 13۸۸ و پس از قراردادن 
در  کرم  چند  و  پشت  الک  یک 
نوع،  این  از  دیگری  موشک  دماغه 
آن،  پرتاب  و   3 کاوشگر-  نام  با 
جمهوری اسالمی اعالم کرد تا سال  
1399  )سه سال دیگر!( قصد دارد 
با استفاده از فن آوری بومی، انسانی 

را در مدار زمین قرار دهد.
اعتبار  ایران،  رسمی  آمار  مطابق 
سال  در  مرکز  این  به  تخصیص یافته 
تومان  میلیارد   36۸۰ آن   گشایش 
اعالم شده که اندکی کمتر از هزینه 
تهران  در  پل جنجالی صدر  ساختن 

است.
غربی  نظامی  و  سیاسی  مسئوالن 
و  موشک ها  ماهیت  با  خوبی  به 
سپاه  موشک پرانی های  انگیزه های 
دماغه  در  معتقدند  و  هستند  آشنا 
و  پشت  الک  که  موشکی  همان 
می توان  داده اند  قرار  خاکی  کرم 
و  داد  قرار  سالح کشتار جمعی هم 
این  توقف  خواستار  استدالل  این  با 

اقدامات شده اند.
قدرت  سه  و  آمریکا  سفیر  نامه 
بزرگ اروپایی با شرح جامع تری روز 
۵ مرداد به شورای امنیت داده شده 
انتظار  اسالمی  جمهوری  اگر  بود. 
داشت که اقدام یاد شده یک رویداد 
سه  نمایندگان  حضور  باشد،  گذرا 
در  آمریکا  سفیر  و  اروپایی  قدرت 
بر  آنها  دوباره  تاکید  و  ملل  سازمان 
»اقدامات  ساختن  متوقف  ضرورت 
سپاه،   تهدید کننده«  و  تحریک آمیز 
تنها چند ساعت بعد از امضای قانون 
علیه  آمریکا  تازه  تحریم های  اعمال 
حکومت اسالمی که هدف اصلی آن 
سپاه  داخلی  و  خارجی  فعالیت های 
کابوس  که  یافت  اطمینان  است، 
اروپایی  قدرت های  و  آمریکا  اتحاد 

واقعی است.
جمهوری  با  اروپا  تجارت  ادامه 
به کسب مجوزهای  اسالمی موکول 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  از  موقت 
اجرای  به  ایران  پایبندی  تائید  و 
 ۲۲31 قطعنامه  در  مندرج  تعهدات 
پانزده  اتمی  توافق  و  امنیت  شورای 

ژوئیه سال ۲۰1۵ است.
دولت آمریکا در فاصله 9۰ روز بین 
هر نوبت تمدید لغو تحریم ها، چنین 
اروپایی  شرکت های  برای  مجوزهایی 
هواپیماهای  سازنده  ایرباس  مانند 
مسافری، توتال شرکت نفتی فرانسه 
که قصد دارد در میدان گازی پارس 
جنوبی سرمایه گذاری کند و شرکت 
اتومبیل سازی پژو و سایر شرکت های 
دیگران،  و  اسپانیا  ایتالیا،  آلمان، 

مجوزهای خاص امضا می کند.
لغو  نامه  ارسال  بعدی  نوبت 
خارجه  وزیر  توسط  تحریم ها  موقت 
آمریکا به کنگره، روز 1۷ ماه اکتبر 
شواهد  همه  بر  بنا  و  است  آینده 
رییس  ترامپ  دونالد  می رود  انتظار 
این  از ارسال  جمهوری آمریکا مانع 
وجود  با  بشود.  بعد  نوبت  در  نامه 
توافق  حفظ  به  نسبت  اروپا  تمایل 
پشت  صورت  در  ایران،  با  اتمی 
رویکرد  به  نسبت  آمریکا  کردن 
اروپا  اتحادیه  دولت قبلی واشنگتن، 
بزرگتر  برادر  با  همراهی  از  ناگزیر 

خواهد بود.
خودداری آمریکا از تائید پایبندی 
توافق  مفاد  به  اسالمی  جمهوری 
تهران  جویانه  تالفی  اقدامات  اتمی 
نتیجه  در  و  داشته  دنبال  به  را 
را  ایران  با  اتمی  توافق  مفید  عمر 
یازدهم  دولت  اقدامات  شاه بیت  که 
بود  شده  معرفی  روحانی  حسن 

آفتاب لب بام می سازد.

تصویر دیگری از میا اَش جعلی

مجلس  دو سوم  رای  با   =
ملی پاکستان جانشین موقت 

نواز شریف انتخاب شد.
= حزب حاکم تالش می کند 
که شهباز شریف برادر نواز 
شریف را جانشین او کند و 

اپوزیسیون مخالف است.
پس از برکناری محمد نواز شریف، 
اتهام  به  پاکستان  وزیری  نخست  از 
ملی  مجلس  نمایندگان  مالی،  فساد 
عباسی«  خاقان  »شاهد  کشور  این 
با  را  نواز«  لیگ  »مسلم  حزب  نامزد 
۲۲1 رای موافق از مجموع 3۴۲ رای 
به عنوان نخست وزیر موقت پاکستان 

انتخاب کردند.
نفت  پیشین  وزیر  عباسی،  خاقان 
بود.  پاکستان  دولت  منابع طبیعی  و 
شیخ  مردم«،  »حزب  از  قمر  نوید 
»حزب  مشترک  نامزد  احمد  رشید 
تحریک انصاف« و »حزب مسلم لیگ 
قائد اعظم« و صاحب زاده طارق اهلل از 
او  رقبای  اسالمی«  جماعت  »حزب 
برای تصدی مقام نخست وزیری بودند.

نواز«  لیگ  »مسلم  حاکم  حزب 
که شهباز شریف  است  آن  دنبال  به 
نامزد  عنوان  به  را  شریف  نواز  برادر 
جایگزین معرفی کند، اما طبق قوانین 
پاکستان شهباز شریف که وزیر ارشد 
ایالت پنجاب است برای کسب تصدی 

به  ابتدا  باید  وزیری  نخست  سمت 
عضویت مجلس ملی این کشور درآید 
که روند آن از طریق برگزاری انتخابات 
میان دوره ای برای کرسی خالی شده 
از شهر الهور انجام می شود.در مقابل، 
رهبر اپوزیسیون مجلس ملی پاکستان 
و حزب مردم بزرگترین گروه سیاسی 
مخالف دولت اعالم کرده نخست وزیر 
شریف  نواز  خاندان  از  نباید  جدید 
شهباز  حضور  می گویند  باشد.آنها 
شریف در سمت نخست وزیر جدید 
این کشور ادامه مسیری است که نواز 
شریف رفته و نمی تواند باعث تغییر در 
شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 

پاکستان شود.
اپوزیسون  رهبران  از  خورشیدشاه، 
نخست  شریف  شهباز  اگر  می گوید 
غیررسمی  شریف  نواز  شود  وزیر 
اختیار  در  را  دولت  هدایت  همچنان 
خواهد داشت و ممکن است فسادهای 

مالی باز هم تکرار شود.
جمعه  روز  پاکستان  دیوان عالی 
ساله   6۷ شریف  نواز  صالحیت  عدم 
را صادر کرد. پرونده فساد مالی او و 
سه فرزندش بر اساس »اسناد پاناما« 
۱۱٫۵ میلیون سند پولشویی را شامل 
می شد. نواز شریف 1۵ سال در راس 

دولت پاکستان قرار داشت.

خاقان عباسی نخست وزیر موقت پاکستان شد

خاقان عباسی نخست وزیر موقت پاکستان در پارلمان ملی

بیانیه مشترک آمریکا و سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس، آغاز کابوس

خاقان عباسی نخست وزیر موقت پاکستان در پارلمان ملی
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با  زنان  بیکاری  =نرخ 
ایران  در  عالی  تحصیالت 
2٣ درصد است در حالی که 
میان مردان 11  نرخ در  این 
درصد و شاخص بیکاری زنان 

دو برابر مردان است.
ن  نا ز سنی  خص  شا =
سال   ۵٠ خانوار  سرپرست 
و کمتر تنها 1۶ درصد است. 
این رقم نشان می دهد بیش 
از ٨٠ درصد زنان سرپرست 
سن  سال   ۵٠ باالی  خانوار 

دارند.
وزیر  مشاور  فرهمندپور،  فهیمه 
اعالم  و خانواده،  زنان  امور  در  کشور 
با  زنان  بیکاری  نرخ  است  کرده 
درصد  ایران 2٣  در  عالی  تحصیالت 
نرخ در میان  این  است در حالی که 
شاخص  و  است  درصد   11 مردان 

بیکاری زنان دو برابر مردان است.
فرهمندپور همچنین گفته است نرخ 
مشارکت زنان در سال های ٩0 تا ٩2 
نرخ  است.  بوده  روبرو  کاهش  با  نیز 
مشارکت اقتصادی زنان در سال ٩2 
این  است،  بوده  درصد  با 4/12  برابر 
درحالیست که اشتغال در بخش غیر 
رسمی با 2۵ درصد هم فرصت و هم 

چالش برای زنان محسوب می شود.
سوی  از  شده  اعالم  آمار  اساس  بر 
و  زنان  امور  در  کشور  وزیر  مشاور 
خانواده توزیع جمعیت زنان در بخش 
و   4/22 کشاورزی   ،۶/۵1 خدمات 

صنعت 2۵ درصد است.
او در همین حال می گوید این میزان از 
جمعیت زنان عمدتا در سطوح پایین تر 
تصمیم گیری و تصمیم سازی هستند.

 ۶0 گیالن  استان  در  مثال  برای 
در  مستقیم  شکل  به  زنان  درصد 

بخش کشاورزی فعال هستند اما نرخ 
مشارکت آنها در تبادل مالی کمتر از 
1۵ در صد است. به این ترتیب زنان 
قرار  قاعده ی هرِم شاغالن  در  بیشتر 

دارند.
و  زنان  امور  در  کشور  وزیر  مشاور 
وضعیت  به  توجه  همچنین  خانواده 
را  ایران  در  خانواده  سرپرست  زنان 
ارزیابی کرد: »جمعیت زنان  ضروری 
دو  و  درصد   ٩/۶2 خانوار  سرپرست 
خانوارهای  نسبت  است.  مردان  برابر 
تک سرپرست ٨۵ درصد است که این 
میزان در مردان تنها 1۵ درصد اعالم 
شده است. اما مساله قابل توجه این 
است که شاخص سنی زنان سرپرست 
خانوار ۵0 سال و کمتر تنها 1۶ درصد 
است. این رقم نشان می دهد بیش از 
٨0 درصد زنان سرپرست خانوار باالی 
مساله  این  که  دارند  سن  سال   ۵0
ضرورت توجه به ارائه خدمات به این 

جمعیت را پررنگ تر می کند.«
نامطلوب  نشان دهنده  آمار ها  این 
مشارکت  و  اشتغال  وضعیت  ماندن 
عمر  سال  چهار  در  زنان  اقتصادی 
دولت روحانی است. با این حال حسن 
روحانی، چهار سال پیش و در کارزار 
انتخاباتی و نخستین روزهای نشستن 

بر مسند ریاست جمهوری وعده های 
قابل توجهی را به زنان ایران داد.

برای نمونه روحانی با تاکید بر ایجاد 
فرصت های برابر، گفته بود: »تبعیض 
نیست.  قبول  قابل  ما  زنان  برای 
جنسیت نمی تواند معیار درستی برای 
تصدی مسئولیت ها در جامعه باشد و در 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها باید 
زنان همانند مردان نقش ایفا کنند.«

تاکید  حرف هایش  در  همچنین  او 
به حرکت  نیاز  که  »امروز  بود:  کرده 
جامعه برای رشد داریم باید جمعیت 
۵0 درصدی زنان را مورد توجه قرار 
برخی  در  امروز  باید  حتی  دهیم. 
زنان  برای  سهمی  مدیریتی  مشاغل 
قائل شویم. با یک عقب ماندگی مزمن 
تاریخی در این زمینه مواجهیم و باید 
در  شود.  جبران  عقب ماندگی  این 
دولت تدبیر و امید در عرصه مدیریت، 

جنسیت معیار نخواهد بود.«
او حتی شهیندخت مالوردی را نیز به 
مدت چهار سال با سمت مشاور ریاست 
جمهوری در امور بانوان و خانواده در 
می رسد  نظر  به  اما  داشت  خود  کنار 
این سمت ها و عنوان ها هم در عمل 
دست  ایران،  زنان  وضعیت  نتوانسته 
کم در زمینه اشتغال را، بهبود ببخشد.

نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده در ایران دو برابر 
مردان است

اعالم  دیگر  بار  =آمازون 
برای  همکاری  آماده  کرده 
صورت  تخلفات  بررسی 
انواع کاال  گرفته در فروش 
نهادهای وابسته  و  افراد  به 

به جمهوری اسالمی است.
در  نهادها  یا  افراد  =این 
فهرست تحریم های آمریکا 
علیه رژیم ایران قرار دارند.

سایت آمازون به اتهام فروش کاال و 
ایران  با  مرتبط  افراد  به  ارائه خدمات 
احتماال به پرداخت جریمه ای سنگین 

محکوم می شود.
اتهام  به  آنالین  عظیم  شرکت  این 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  نقض 
با  مرتبط  افرادی  به  کاال  فروش  و 
همچنین  و  کشور  این  تحریم های 
تحریم های مربوط به نقض حقوق بشر 
تحقیقات  و  بازرسی  تحت  سوریه  در 

دولت فدرال آمریکا قرار می گیرد.
روزنامه ی آمریکایی واشنگتن پست 
نوشته بر اساس گزارش مالی سه ماهه 
دوم سال 2017 که 2٨ ژوئن منتشر 
تا  ژانویه 2012  از  آمازون  شد سایت 
ژوئن سال 2017 میالدی، حدود ٣4 
هزار دالر از محصوالت خود را به بعضی 
افراد و شرکت های ایرانی فروخته و یا 
تحویل داده که نقض کننده تحریم های 

احتمال جریمه سنگین آمازون به دلیل نقض 
تحریم های ایران

بشر  با حقوق  مرتبط  امور  یا  و  ایران 
سوریه »ITRA« بوده اند.

الکترونیک  لوازم  افزار،  نرم  کتاب، 
و آالت موسیقی و جواهرات از جمله 
سفارت  به  که   هستند  کاالهایی 
نهادهایی  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
در پیوند با حکومت ایران فروخته شده 

است.
مدیر  و  بنیانگذار  پیزوزوس،  جفری 
اجرایی آمازون با اعالم اینکه به طور 
نمی شود محاسبه کرد که چه  دقیق 
میزان کاال به این افراد فروخته شده 

گفته در آینده قصد فروش کاال به این 
افراد و شرکت ها را نداریم.

رسیدگی  برای  کرده  اعالم  آمازون 
است  همکاری  آماده  پرونده  این  به 
قانون  برابر  باشد  آنچه  هر  جریمه  و 

پرداخت خواهد کرد.
پیش از این نیز آمازون، کاالهایی به 
یکی  به  دالر  و 700  هزار  ارزش 24 
اسالمی  جمهوری  سفارتخانه های  از 
ایران فروخته بود. همچنین کاالهایی 
به ارزش ٨ هزار و 100 دالر به برخی 
از افراد فروخته شده که احتماالً با ۵ 
سفارتخانه جمهوری اسالمی در ارتباط 

بوده اند.
این گزارش، در ماه های اخیر  طبق 
یک  به  دالر   ٣00 ارزش  به  کاالیی 
ایرانی که مشمول تحریم های آمریکا 

بوده فروخته شده است.
مدیران وبسایت آمازون اعالم کرده اند 
از این پس حساب مشتریان ایرانی و 
یا افرادی را که به گفته دولت فدرال 
آمریکا با سفارتخانه های ایران ارتباط 
بازرسان  با  و  کرده  مسدود  داشته اند، 
پرونده  این  به  رسیدگی  برای  فدرال 

همکاری خواهد کرد.
طبق قانون ITRA، هرگونه معامله 
و یا مبادله کاال با اشخاص قرار گرفته 
تحریم های  سیاه  فهرست  در  شده 
سوریه  رژیم  و  ایران  حکومت  علیه 
ممنوع است و تخلف از آن جریمه های 

سنگینی به دنبال خواهد داشت.

پل12٠٠ میلیاردی صدر جوانمرگ می شود؟!
شهر  شورای  عمران  کمیته  رئیس 
تهران ضمن تکذیب خبر تخریب پل 
صدر می گوید عمر این پل حدود ۵0 
تا ۶0 سال است. با این وجود، محمد 
حقانی عضو دیگر شورای شهر گفته 
بود که این پل ۵ تا 10 سال بیشتر 

عمر نخواهد کرد.
اخیر  نظرهای  اظهار  که  حالی  در 
محیط  کمیته  رئیس  حقانی  محمد 
درباره  تهران  شهر  شورای  زیست 
پایتخت  پل های  بودن  ناایمن 
شاکری  اقبال  شده،  جنجال آفرین 
شهر  شورای  عمران  کمیته  رئیس 
بی مطالعه  را  اظهارات  این  تهران 
حقانی  گذشته  است.هفته  دانسته 
گفته بود که پل صدر دیر یا زود خراب 
توجیه  نداشتن  دلیل  به  و  می شود 
علمی و ناکارآمدی در بهبود ترافیک 
خواهد  تخریب  آینده  سال  تا 10   ۵
که  بود  کرده  تاکید  همچنین  شد.او 
 ٣ تنها  که  صدر  پل  تخریب  هزینه 
سال از بهره برداری اش می گذرد، حتی 

از هزینه ساخت آن نیز بیشتر است.
حاال، عضو دیگر شورای شهر تهران 
از اظهارات حقانی گفته که  انتقاد  با 
سازه ای  و  فنی  مطالعه  که  »کسی 
داشته باشد در  مورد تخریب پل صدر 

اینگونه اظهار نظر نمی کند.«
شاکری برخالف حقانی بر این باور 
است که پل صدر و پل های دیگر تهران 
شمار  به  بلندمدت  سازه های  جزو 
می آیند و عمر مفیدشان حدود ۵0 تا 
را در  مقاومت الزم  و  است  ۶0 سال 
برابر زلزله نیز دارند. این در حالیست 
که در هر کشور معقول جهان که پلی 
ساخته می شده یا می شود، عمر آن را 
چنان در نظر می گیرند که با مراقبت 

و بازسازی، همیشه بماند!
شهر  شورای  عمران  کمیته  رئیس 
و  کجا  سال   10 که  گفته  تهران 
که  کرده  اضافه  و  کجا!  سال  شصت 
مگر می شود که مطالعات غیرسازه ای 
خاک و آب روی پل صدر انجام نشده 

باشد.
گوینده  نظرم  »به  که  گفته  وی 
پروژه ها  انجام  فرآیند  با  این جمالت 
طراحی اش  و  تصویب  مطالعاتش،  و 
آشنایی ندارد و برداشت عمومی کرده 

است.«
حقانی پیشتر درباره هزینه ساخت 
بر  اگر  حتی  که  بود  گفته  صدر  پل 
فرض محال بپذیریم که برای احداث 
هزار   4 نیایش،  تونل  و  صدر  پروژه 
میلیارد تومان هزینه شده باشد، این 
به آن معناست که برای این پروژه از 

جیب هر شهروند تهرانی، حداقل نیم 
میلیون تومان هزینه شده که البته به 
مراتب بیشتر از رقم اعالم شده است.

صدر  پل  ساخت  هزینه  دقیق  رقم 
را  رقم  این  قالیباف  است.  نامشخص 
1200 میلیارد و معاونش آن را 700 

میلیارد تومان اعالم کرده است.

از  کنشگر   ۴۶٠ از  =بیش 
حوزه های مختلف اجتماعی 
توقف  بیانیه ای خواستار  در 
و  »کارورزی«  طرح  فوری 
نظیر  آن  مشابه  طرح های 
محیط  در  »مهارت آموزی 

کار« شد.
از  بیانیه  =امضاکنندگان 
همه مردم درخواست کردند، 
اجرای  و  تصویب  به  نسبت 
چنین طرح هایی تحت عنوان 
شعار »خارج کردن جامعه از 

بحران« اعتراض کنند.
بیش از 4۶0 نفر از کنشگران حوزه های 
نهم  دوشنبه،  روز  اجتماعی  مختلف 
توقف  بیانیه ای خواستار  مردادماه، در 
طرح های  و  »کارورزی«  طرح  فوری 
در  »مهارت آموزی  نظیر  آن  مشابه 
مردم  همه  از  و  شده اند  کار«  محیط 
تصویب  به  نسبت  کردند،  درخواست 
و اجرای چنین طرح هایی تحت عنوان 
شعار »خارج کردن جامعه از بحران« 

اعتراض کنند.
در بخشی از این بیانیه که به امضای 
افرادی چون یوسف علی اباذری، محمد 
مالجو، فریبرز رییس دانا، مراد فرهادپور، 
ناصر  و  آفاری  فریدا  صداقت،  پرویز 
زرافشان رسیده، نوشته شده است: »ما 
امضاکنندگان این بیانیه ضمن تاکید 
اشتغال  استثماری »برنامه  ماهیت  بر 
فراگیر« )به ویژه طرح کارورزی( اعالم 
می کنیم که این طرح هدفی جز تامین 
نیروی کار بسیار ارزان و بی ثبات برای 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی ندارد 
و  شغلی  ناامنی  افزایش  آن  پیامد  و 
زندگی  پیش سطح  از  بیش  تضعیف 

برای طبقات فرودست است.«
بیانیه،  این  امضاکنندگان  اعتقاد  به 
را  کاری  شرایط  »کارورزی«  طرح 
بی ثبات  و  شکننده  کارگران،  برای 
طرحی،  چنین  اجرای  با  و  می کند 
کارگران  می تواند  راحتی  به  کارفرما 
و  بی ثبات  قراردادهای  که  را  موقت 
وضعیت بیمه نامشخصی دارند، اخراج 
و به جای آنها، کارورزان ارزان قیمت را 

جذب کند.
در ادامه این بیانیه هم چنین عنوان 
اعالم  صراحت  با  »ما  است:  شده 
می کنیم که مشکل طرح کارورزی- و 
طرح های مشابه- به هیچ  عنوان محدود 
به نواقص آیین نامه ای و حقوقی نیست 
بلکه این طرح از اساس استثماری ست 
و  است  ریشه ای تر  آن  مشکالت  و 

بار  به  فاجعه   اجتماعِی آن  پیامدهای 
کنونی،  کار  قانون  بی تردید  می آورد. 
وضعیت  مشکالت  از  بخشی  خود 
گماردن  کار  به   است.  ایران  کارگران 
مدت  به  دانشگاهی  دانش آموختگان 
تضمینی  بی هیچ  ماه-  تا شش  چهار 
جایگزین  سپس  و  استخدام-  برای 
تنها  دیگر،  دانش آموخته  چند   کردن 
کاهش  را  بیکاری  مقطعی  آمارهای 
»کارورزی«  طرح  طرفی،  از  می دهد. 
تنها فرافکنی بحران در آموزش عالی و 

سرپوش گذاشتن بر آن است.«
در پایان این بیانیه نیز آمده است: »با 
استناد به تمام دالیل فوق و در همراهی 
با اعتراضات گسترده اقشار مختلف، که 
آماج حمالت چنین طرح هایی هستند، 
ما امضاکنندگان این بیانیه خواستار لغو 
»طرح کارورزی« هستیم. هم چنین از 
به  نسبت  تا  می خواهیم  جامعه  آحاد 
تصویب و اجرا شدن چنین طرح هایی 
تحت عنوان شعار »خارج کردن جامعه 
این گونه  کنند.  اعتراض  بحران«  از 
سودمحور،  و  ضداجتماعی  طرح های 
انسانِی  زیست  و  کرامت  با  تنها  نه 
که  بیکاران،  و  دانشجویان  کارگران، 
با قوانینی چون قانون کار که حداقل 
پشتوانه های حمایتی از نیروی کار را 
در  دارند.  مغایرت  می کنند،  تأمین 
نتیجه خواست فوری و صریح ما الغای 
طرح کارورزی و طرح های مشابه آن 
کار«  محیط  در  »مهارت آموزی  نظیر 
است. ما مصرانه از معلمان، پرستاران، 
کارگران، دانشجویان و تمامی متعهدان 
به آرمان برابری و عدالت می خواهیم در 
برابر این حمالت غیرانسانی به نیروهای 

کار بایستند.«
اشتغال  هدف  با  کارورزی،  طرح 
ساالنه 1۵0 هزار فارغ التحصیل بیکار، 
برای  کار  وزارت  طرح  جدید ترین 
که  است  ایران  در  بیکاری  بران  مهار 
دانش آموختگان دانشگاهی گروه سنی 
2٣ ساله تا ٣2 ساله در همه رشته های 

بیش از ۴۶٠ کنشگر اجتماعی در ایران خواستار 
لغو طرح کارورزی شدند

آمازون برای اولین سال در 1۹۹۴ 
توسط جف بزوس تأسیس شد و
در 1۹۹۵ به عنوان یک کتاب فروشی

 آنالین شروع به کار کرد

استفاده  آن  از  می توانند  دانشگاهی 
کنند.

که  واحدی  هر  طرح  این  اساس  بر 
داشته  را  طرح  این  از  استفاده  امتیاز 
باشد می تواند به ازای سه کارگر بیمه 
شده شاغل، یک کارورز را پذیرش کند. 
کارورز مدت چهار تا شش ماه در این 
واحد به صورت تمام وقت مشغول به 
کار می شود در حالی که تنها یک سوم 
حداقل دستمزد مصوب اداره کار ایران 

را دریافت خواهد کرد.
معتقدند  کار شناسان  از  بسیاری 
این طرح تنها با هدف کاهش میزان 
بیکاری به اجرا گذاشته شده است و 
از  کشیدن  بیگاری  به  اینکه  ضمن 
جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها منجر 
می شود، فاصله طبقاتی را نیز بیشتر 
کرده و در درازمدت بحران های جدی 

ایجاد خواهد کرد.
از سوی دیگر به کار گرفتن نیرو با 
بیکار  احتمال  دستمزد  شرایط  این 
و  می دهد  افزایش  را  کارگران  شدن 
امنیت شغلی آنها را به خطر می اندازد.

که  اینست  دیگر  توجه  قابل  نکته 
کارفرما هیچ تعهدی ندارد پس از اتمام 
استخدام  را  کارورز  کارورزی،  دوران 
کند و حتی برخی پیش بینی می کنند 
با توجه به بیکاری گسترده در جامعه، 
بسیاری از کارورزان با پایان دوره نیز 
تسهیالت  بدون  بود  خواهند  حاضر 
با حقوقی یک سوم حداقل حقوق  و 
قانونی در واحد شاغل بمانند. به همین 
دلیل کار شناسان اقتصادی این طرح را 
طرحی با کاهش کاذب میزان بیکاری 
باید  دولت  معتقدند  و  کرده  ارزیابی 
چنین  طریق  از  آمارسازی  جای  به 
طرح هایی به ایجاد اشتغال پایدار اقدام 

کند.
اکنون بیش از 4۶0 نفر از کنشگران 
نیز  اجتماعی  مختلف  حوزه های 
اعتراض  و  طرح  این  توقف  خواستار 

مردمی به این طرح شده اند.

= این اطلس فقهی به این 
موضوع پرداخته که خوردن 
گوشت کدام پرنده حالل یا 

حرام است!
با  جهان  پرندگان  فقهی  اطلس 
گوشت  بودن  حرام  و  حالل  بررسی 
پرندگان سراسر جهان با حضور رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیست در قم 

رونمایی شد. 
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که 
حضور  با  قم  شهر  در  مراسمی  طی 
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست از اطلس فقهی پرندگان 

جهان رونمایی شده است.
در این گزارش آمده که این کتاب 
پرنده  حاوی مشخصات هزار و 200 
آن  نخست  جلد  در  که  است  جهان 
اسامی 400 پرنده ذکر شده و مسائل 

»اطلس فقهی« برای خوردن پرندگان 
رونمایی شد!

مربوط به حالل و حرام گوشت بودن 
آنها بررسی شده است.

از  پیش  نوشته،  تسنیم  که  آنطور 
چاپ  ایران  پرندگان  اطلس  نیز  این 
و  حالل  پرندگان  و  شده  منتشر  و 

حرام گوشت ایران بررسی شده اند!
با  جهان  پرندگان  فقهی  اطلس 
همکاری رئیس هیئت امنای موسسه 
مشارکت  و  موضوع شناسی  و  فقهی 
قم  استان  زیست  محیط  اداره کل 

تدوین و گردآوری  شده است.
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چاقی مادران 
و تاثیرات منفی آن روی نوزاد

چاقی مادر چه عوارضی می تواند برای  نوزادش 
به همراه داشته باشد؟ طبق یک مطالعه جدید توسط تیم 

تحقیق دانشگاه کالیفرنیا، چاقی زنان در دوران بارداری می تواند 
موجب کاهش عملکرد سیستم دفاع ایمنی بدن نوزاد شود که او را 

مستعد ابتال به انواع بیماری ها می کند.افزایش وزن مادران باردار ارتباط 
مستقیمی با بروز بسیاری از بیماری ها از جمله دیابت، فشار خون حاملگی و 

زایمان زودرس دارد و در نوزادان این مادران احتمال بروز دیابت و بیماری های 
قلبی و آسم بیشتر می شود.در مطالعه محققین دانشگاه کالیفرنیا 39 مادر باردار 
تحت نظر قرار گرفته شدند. از این تعداد، 11 مادر وزن طبیعی و 1۴ مادر وزن باال 
داشته اند و 1۴ مادر دیگر کامال چاق بوده اند.بررسی سلول های ایمنی خون بند ناف 
نوزادان این مادران باردار نشان داد در آنهایی که مادران چاق داشته اند پاسخ سلول 
های ایمنی به آنتی ژن های باکتری ها بسیار کمتر از نوزادانی بود که مادرشان وزن 
طبیعی داشته اند. همچنین تعداد سلول های CD۴ T cells که از سلول های 
مهم سیستم ایمنی است در نوزادان مادران چاق با کاهش همراه بود.همچنین 
مشخص شد که تعداد ائوزینوفیل های خون بند ناف نوزادان مادران چاق کم 
است. ائوزینوفیل ها دسته ای از گلبول های سفید هستند که نقش مهمی 

در کنترل عالئم آلرژی و آسم ایفا می کنند. محققان می گویند این 
نوزادان را توجیه  این  افزایش احتمال آسم در  تواند  یافته می 

کند.در این تحقیق مادران دارای شاخص توده بدنی ۲۵ تا 
۲9.9 دارای اضافه وزن تلقی شدند و مادران دارای 

شاخص توده بدنی 3۰ و باالتر در گروه 
چاق قرار گرفتند.

زنان  شاخص

زویا زاکاریان
)1329 -تهران(

زویا در ۲۵ خرداد 13۲9 در محله 
پل چوبی تهران در خانواده ای از ارامنه 
آذربایجان به دنیا آمد. پدر و برادرش 
هر دو نوازنده بودند و مادرش خواننده 
به  دیپلم،  اخذ  از  بود. پس  کر  گروه 
دانشگاه پهلوی شیراز رفت تا پزشکی 
برای  سال  یک  از  پس  اما  بخواند، 
تحصیل در رشته های هنری به تهران 

بازگشت.
پس از بازگشت از شیراز در دانشگاه 
هنرهای دراماتیک شروع به تحصیل 
اجرا شده اش  ترانه  ی  نخستین  کرد. 
آهنگ سازی  با  که  داشت  نام  ُقمری 
 Eric Arconte تنظیم  زالند،  فرید 
در سال 13۵۴  فروهر  لیال  اجرای  و 
منتشر شد. از زویا در پیش از انقالب 
مارتیک،  گوگوش،  توسط  ترانه   1۵
ابی، شماعی زاده و لیال فروهر اجرا و 
منتشر شده است.وی در سال 1363 
ایران را ترک کرد و به آلمان رفت و 
به  سال 136۵  در  سال،  دو  از  پس 
این  تمام  در  کرد.  مهاجرت  آمریکا 
و  نوشته  نمایش نامه  چند  سال ها 
برای آوازخوانان بسیاری ترانه سروده 

است. ترانه های شب زده، گهواره، فصل 
تازه، نامه، دست من نیست، کیوکیو! 
بنگ بنگ! و ...، در زمره شاخص ترین 
زمانی  زاکاریان  زویا  هستند.  او  آثار 
که در ایران زندگی می کرد، نویسنده 
»مثل آباد«  تلویزیونی  مجموعه 
مجموعه های  موفق ترین  از  که  بود 
تلویزیونی آن زمان به شمار می آمد و 
در سال های بعد برای بار دوم و سوم 
بازپخش شد. این مجموعه بسیاری از 
ضرب المثل های مشهور و نیمه مشهور 
بازتاب  داستانی  شکل  به  را  ایرانی 

می داد. وی همسر رضا ژیان بود.

آمد ز درم خنده به لب، بوسه طلب، مست
در دامن پندار من می زده بنشست

لب هاش شراب سخن عشق فرو ریخت
بر اشک نیازم ره دیوانه گری بست

آن ترک ستم کیش که ترک دل ما گفت
باز آمد و هر عهد که بستم همه بشکست
گفتم که دگر در سر من شور غمت نیست

در چشم من آویخت نگاهش که ببین هست
گفتم به خدا سینه ام از عشق تو خالی ست
و آن رشته ی پیوند من و زلف تو بشکست
خندید، از آن چشمه ی خورشید شرر ریخت

دل ذره صفت، باز به آن سلسله پیوست
او کودک خود خواه زمان است و عجب نیست

لعبت واالگر لعبتم و در کف او می روم از دست

اگر شما هم جزو کسانی هستید 
می شوند،  خسته  سرعت  به  که 
و  ندارند  ورزش  برای  انگیزه ای 
باید صرف فعالیت  های  زمانی که 
تبدیل  ها  آن   برای  کنند  فیزیکی 
بدانید  باید  است،  کابوس شده   به 
شما  واقع  در  نیستید.  تنها  که 
جزو گروه بزرگی از افراد قرار می  
از  یکی  کمبود  دچار  که  گیرید 
نیاز  مورد  معدنی  مواد  ترین  مهم  

بدن یعنی آهن هستند.
و  زنان  این  از  پیش  تا  چند  هر 
گروهی  دو  حرفه ای  ورزشکاران 
در  سایرین  از  بیشتر  که  بودند 
می   دانسته  آهن  فقر  معرض 
نشان  جدید  تحقیقات  شدند، 
کسانی  از  بسیاری  که  دهد  می  
بخشی  به  تبدیل  را  ورزش  که 
کرده اند  خود  هفتگی  برنامه  از 
باشند.  خطر  در  است  ممکن  هم 
و  عضالنی  های  آسیب   تعریق، 
های  گلبول   شدن  کوبیده   حتی 
اثر  در  پا  کف  های  رگ   در  قرمز 
دویدن همگی از عوامل دفع آهن 
هستند.  آهن  فقر  ایجاد  و  بدن  از 
کمبود  های  نشانه   ترین  مهم   اما 
روش   ترین  ساده   و  چیست  آهن 
به  اگر  با آن کدامند؟  های مقابله 
پرسش   این  برای  پاسخی  دنبال 
مطلب  این  هستید،  مهم  های 

برای شما نوشته شده  است.
ما  بدن  متخصصان،  گفته  به 
اساسی  عملکردهای  حفظ  برای 
خود نیازمند دریافت روزانه 1۴.۸ 
میلی  گرم آهن است. برای تامین 
منابع  از  است  کافی  مقدار  این 
قرمز،  گوشت  مثل  آن  خوراکی 
روغنی،  دانه های  خشکبار،  ماهی، 
های  فرآورده   یا  مرغ  تخم   زرده 
برنامه  با آهن در  غذایی غنی شده 
آهن  کنید.  استفاده  خود  غذایی 
ساخت  برای  تنها  شما  بدن  در 
انتفال  وظیفه  که  هموگلوبین ها 
به  را  خون  جریان  در  اکسیژن 
بلکه  نمی رود.  بکار  دارند  عهده 
سلول های  صحیح  عملکرد  برای 
اکسیژن  و  غذا  تبدیل  و  بدن 
اهمیت  هم  انرژی  به  ورودی 
اساسی دارد. بنابراین فقر آهن نه  
تنها موجب کاهش میزان اکسیژن 
شود،  می   شما  عضالت  دریافتی 
هم  را  آن ها  خروجی  انرژی  بلکه 
کاهش  مالحظه ای  قابل  شکل  به 
نشانه   از  یکی  بنابراین  می دهد. 
خستگی  آهن  فقر  اولیه  های 
که  است،  نفس  تنگی  و  زودرس 
بیشتر  را  ورزشکاران  بخصوص 

تحت تاثیر خود قرار می  دهد.
از  آهن  دفع  راه های  از  یکی 
ناشی  التهاب  است.  تعریق  بدن، 
بوجود  ریز  بسیار  های  پارگی   از 
به هنگام ورزش  آمده در عضالت 
متابولیسم  روی  بر  تواند  می   هم 
داشته   منفی  تاثیر  آهن  جذب  و 
و  قدرت  بدن  نتیجه  در  باشد. 

استقامت خود را از دست می  دهد 
در  باید  آن چه  از  زودتر  بسیار  و 
سنگین  چندان  نه   تمرین  یک  اثر 
یا  نفس  تنگی  خستگی،  احساس 
البته  کنید.  می   شدید  فرسودگی 
که  چرا  ندارد،  وجود  نگرانی  جای 
سرعت  به  نیاز  مورد  آهن  تامین  با 
دوباره  و  شده  برطرف  عوامل  این 
حجم  بیشینه  و  استقامت  سرعت، 
می   باز  اول  حالت  به  شما  تنفسی 

گردد.

رژیم  غذایی آهنین
را  خود  قرمز  گوشت  مصرف   .1

دهید: افزایش 
یکی  چربی  بدون  قرمز  گوشت   –
مورد  آهن  تامین  منابع  بهترین  از 
که  صورتی  در  شماست.  بدن  نیاز 
دارید،  قرار  پر خطر  جزو گروه های 
طور  به  شما  فیزیکی  فعالیت  یا 
مقدار  کنید  سعی  باالست،  متوسط 
افزایش  را  خود  مصرفی  گوشت 

دهید. البته باید در انتخاب گوشت 
مصرفی هم دقت داشته  باشید و تا 
کم   های  قسمت   سراغ  ممکن  حد 
چربی ران گوسفند یا گوشت چرخ  
بروید.  چربی  بدون  گاوی  کرده 
یکی دیگر از منابع مهم تامین آهن 
است.  بدن شما، مصرف جگر  برای 
در صورتی که از فقر آهن رنج می  
ای  با مصرف هفته   توانید  برید می  
گوسفندی،  یا  گاوی  جگر  بار  یک  
تامین  را  خود  بدن  نیاز  سرعت  به 
مثل  چرب  های  ماهی   کنید. 
سالمون و قزل  آال هم انتخاب  های 
مناسب دیگری هستند که در کنار 
حاوی  شما،  نیاز  مورد  آهن  تامین 
آمینو   و   3 امگا  چرب  های  اسید  
برای  اسیدهای ضروری هستند که 
الزم  سلولی  رشد  و  ها  زخم   ترمیم 

است.
برگدار بخورید: ۲. سبزیجات 

اسفناج،  مثل  برگدار  - سبزیجات 
حبوباتی  کنار  در  چینی  کاهو 
زردآلو  برگه  و  لوبیا  و  عدس  مثل 
چند  هر  هستند.  آهن  از  سرشار 
به  گیاهی  منابع  در  موجود  آهن 

منابع  خوبی 
بدن  در  حیوانی 

برای  شود.  نمی   جذب 
بهتر  بدن،  جذب  قدرت  افزایش 
به  را  آهن  گیاهی  منابع  است 
کنید.  مصرف   C ویتامین  همراه 
را  خود  سبزیجات  مثال  برای 
همراه با یک لیوان آب پرتقال تازه 

و طبیعی نوش جان کنید.
3. از کافئین دوری کنید:

به  یا  کافئین  دارای  غذاهای   -
می توانند  زیاد  کلسیم  کلی  طور 
آهن  جذب  روند  در  تداخل  باعث 
میزان  نتیجه  در  و  شده  بدن  در 
جذب آن را کاهش دهند. بنابراین 
یا  برید  می   رنج  آهن  فقر  از  اگر 

حس می  کنید عالئم آن را دارید، 
کافئین  از  امکان  حد  تا  است  بهتر 
و سایر مشتفات آن از جمله نوشابه  

های گازدار دوری کنید.

عالئم اصلی ابتال به فقر آهن
فقر  به  ابتال  عالمت  ترین  شایع  
در  که  است  شدید  خستگی  آهن، 
بدن  در  اکسیژن  انتقال  کاهش  اثر 
فقر  عالئم  سایر  شود.  می   ایجاد 

آهن عبارت اند از:
- تنگی نفس

- سرگیجه
- سردرد

- سرد شدن دست ها و پاها
- رنگ  پریدگی

- درد در ناحیه قفسه سینه
- ضعف و بی حالی

حتی  و  قلب  نامنظم  تپش   -
بزرگ  شدن

در  آهن  فقر  عالئم  جمله  از 
در  گروه های  جزو  )که  کودکان 
توان  می   هستند(  خطر  معرض 
و  رشد  کاهش  اشتهایی،  کم   به 

مشکالت رفتاری اشاره کرد.

به  اعتماد 
به  می توان  را  نفس 
توانایی های  به  اعتقاد  نوعی، 
فردی و حفظ حس شایستگی تعریف 
به نفس  اعتماد  از سوی دیگر،  کرد. 
پایین می تواند به عنوان عدم اعتقاد 
به توانایی ها و صالحیت افراد تعریف 
برای  عاملی  نفس  به  اعتماد  شود. 
و  است  موفقیت  کاهش  یا  افزایش 
عزت نفس پایین یکی از موانع افزایش 

اعتماد به نفس است.
به  سقوط  از  جلوگیری  برای 
عالئم  پایین،  نفس  به  اعتماد  ورطه 
قرار  را مورد توجه  زیر  هشداردهنده 

دهید.
1- وقتی در جمع تنها هستید، 

گوشی موبایل خود را چک می کنید.
موقعیت  یک  در  نشستن  به  قادر 
از  جمعی  با  مرآوده  و  اجتماعی 
این  در  نیستید.  آشنایان  یا  دوستان 
گوشی  تا  می کنید  سعی  موقعیت 
موبایل خود را چک کنید تا سرگرمی 
دیگری پیدا کنید. در چنین مواقعی از 
جمالت تأکیدی استفاده کنید، مثال 
بگویید »من دوست داشتنی  هستم.«
2-در هنگام بحث عقب نشینی 

می کنید تا از درگیر نشوید.
از  بحث  و  مکالمات  در  اغلب  شما 
می کنید  عقب نشینی  خود  مواضع 
درگیری  از  تا  می آیید  کوتاه  و 
جلوگیری کنید. شما ترجیح می دهید 
تا نظر  شکست خورده به نظر برسید 
برای  بیان کنید.  خودتان را صادقانه 
رهایی از این وضعیت بگویید: »به نظر 

من« یا »من معتقد هستم که.«
3-قادر به ترک منزل بدون آرایش 

نیستید.
شما با پوشیدن لباس های خاص و 
آرایش کردن احساس غرور و اعتماد 
به نفس دارید. به جای احساس عزت 
نفس از درون، احساس نیاز می کنید 

که از بیرون اینگونه به نظر برسید. به 
جای صرف ساعت ها آرایش و پیرایش 
از جمالت تأکیدی مثل »زیبایی در 

درون من است« استفاده کنید.
سازنده  انتقادات  از  ۴-شما 

برداشت شخصی می کنید.
گریه  دستشویی  در  ساعت ها 
از  یکی  اینکه  از  بعد  می کنید، 
شما  کاری  عملکرد  از  همکارانتان 
انتقاد می کند. به جای اینکه به طور 
برخورد  خود  ضعف  نقاط  با  عینی 
نشان  احساسی  واکنش  کنید، 
به جای  مواقعی  می دهید. در چنین 
واکنش نشان دادن، شروع به شمارش 

اعداد کنید. 
در  را  نظرتان  که  ۵-می ترسید 

یک گفتگو بیان کنید.
شما اول فکر می کنید که چه چیزی 
بگویید بهتر و کم خطرتر است به جای 
اینکه خودتان را بیندازید داخل یک 
گفتگوی واقعی. در چنین موقعیتی به 
جای بیان عقاید لکنت زبان می گیرید 

و یا دست به خود تخریبی می زنید، 
کاری  چنین  قصد  اصال  حالیکه  در 
و  تصمیم گیری  جای  به  نداشتید. 
طرف  با  افکارتان  هماهنگ کردن 
مقابل بحث، روی تنفس خود تمرکز 

کنید و بازی را بدست بگیرید.
دودل  ساده  تصمیمات  ۶-در 

هستید.

مانند  تصمیمات ساده  گرفتن  در 
انجام  با دوستانتان  قرار است  آنچه 
دچار  بخورید،  غذایی  چه  یا  دهید 
سپس  هستید.  دلی  دو  و  تردید 
می گیرید،  تصمیم  که  هنگامی 
دوباره می خواهید آن را تغییر دهید 
باید  و دوباره و دوباره تردید دارید. 
هنگام تصمیم جمله تأکیدی »من 
قاطع هستم و کنترل زندگی ام را در 

دست دارم.« را بگویید.
دیگران  تمجید  ۷-نمی توانید 

را بپذیرید.
وقتی  که  می رسد  نظر  به  اینطور 
تمجید  و  تعریف  شما  از  کسی 
مواقع  در  نمی کنید.  باور  می کند، 
کاهش اعتماد به نفس، افراد تمجید 
شدن را واقعی نمی پندارند و نشانه 
مهربانی دیگران می دانند. با خودتان 
بگویید: »من ارزش محبت و عشق 
خوبی  موجود  »من  یا  دارم.«  را 

هستم.«
۸-خیلی زود تسلیم می شوید.

و  اهداف  کار،  به  شروع  از  قبل 
رویاهای خود را از دست می دهید. 
در  را  خود  نفس  به  اعتماد  شما 
کسب موفقیت ها از دست می دهید 
و بنابراین خودتان را کنار می کشید.  
موفقیت  خواستار  »من  که  بگویید 

هستم و از آن فرار نمی کنم.«
دیگران  با  را  9-خودتان 

مقایسه می کنید.
دیگران  از  را  خودتان  همیشه 
کسب  و  می دانید  پایین تر 
از  همواره  دیگران  موفقیت های 
کارهای ارزشمند شما مهمتر است. 
زندگی  مسیر  بر  تمرکز  جای  به 
زندگی  راه  طی  فکر  به  دیگران، 
خودتان باشید. بگویید: »زندگی من 

برایم کافی است.«
1۰-خموده هستید.

نشان  خموده  را  خودتان  شما 
می دهید و دوال دوال راه می روید. با 
اینکه قد بلند نیستید ولی همیشه قوز 
می کنید و سعی می کنید تا خودتان 
را قایم کنید. این نشان می دهد که به 
خودتان افتخار نمی کنید. روزانه چند 
دقیقه به تمرین ورزشی بپردازید و 

روی بدن خود تمرکز کنید.

۹ نشانه کمبود اعتماد به نفسخطر کمبود آهن چه کسانی را تهدید می کند؟
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مردان  شاخص

رضا ژیان
)1328 - 1381(

کارگردان،  بازیگر،  ژیان  رضا 
و  تلویزیون  سینما،  فیلمنامه نویس 

تئاتر ایرانی بود.
فعالیتش  عمده  که  ژیان  رضا   
برصحنه تئاتر متمرکز بود از بازیگران 
شمار  به  نیز  تلویزیون  و  سینما  بنام 
می رفت و عالوه بر بازیگری آثاری را 

نیز کارگردانی کرد. 
وی فعالیت هنری را از دوران تحصیل 
جوانان  کاخ  و  پیشاهنگی  خانه  در  و 
از  فارغ التحصیلی  از  پس  و  کرد  آغاز 
دبیرستان و در سن بیست سالگی با 
پیوستن به »کارگاه نمایش«، وابسته 
به تلویزیون ایران، به صورت حرفه ای 

به بازیگری روی آورد.
تو  »حرف  تلویزیونی  مجموعه های 
حرف« و »سرزمین افتخار« از جمله 
مهمترین کارهای این دوره از فعالیت 
هنری او به شمار می رود.رضا ژیان پس 
تلویزیون  صفحه  بر  بیشتر  انقالب  از 
مجموعه  کارگردانی  که  شد  ظاهر 
در  بازیگری  و  »مثل آباد«  تلویزیونی 
آن و بازی در مجموعه های »محله برو 
بیا« و »محله بهداشت« نام او را بپش 

از پیش مطرح کرد. 
در  نیز  را  سالی  چند  ژیان  رضا 

جمله  از  کرد.  سپری  ایران  از  خارج 
مشهورترین آثار هنری دیگر او می توان 
به این موارد اشاره کرد: مجموعه های 
تلویزیونی »طنزآوران جهان«، »تهران 
11- ۵۹۵ ج 4۸«، »آژانس دوستی«، 
سینمایی  فیلمهای  و  بازارچه«  »زیر 
»مرد عوضی«، »مومیایی ۳«، »مسافر 
نمایشهای  و  فیلم«  »عشق  ری«، 
روی  »عشق  و  بامحبت«  »دوستان 

خرپشته«.
»رضا ژیان« هنرپیشه ایرانی، بامداد 
در  سالگی   ۵۳ سن  در  فوریه   1۶
»بیمارستان شهریار« تهران درگذشت.

وی همسر زویا زاکاریان بود.

خیلی   
اینکه  از  ما  از 
است  ممکن  بشنویم 
دچار  بیماری  یک  به  آینده  در 
بدون  داریم.  واهمه  و  ترس  شویم 
اینکه مطالعه ای در مورد روش های 
پیشگیری از آن بیماری داشته باشیم، 
تنها به دنبال این هستیم که حتی از 
دوری  هم  بیماری  آن  به  کردن  فکر 
کنیم. یکی از این بیماری ها، آلزایمر 
است که ممکن است برای هر کدام از 

ما پیش بیاید.
ابتال به بیماری آلزایمر، یکی از همان 
متعدد،  افراد  در  که  است  ترس هایی 
دغدغه ابتال به آن از دوران جوانی و 
صورتی  در  می شود  شروع  میانسالی 
بدانیم  اگر  معتقدند،  متخصصان  که 
چگونه مراقب سالمت مغز خود باشیم، 
دیگر نیازی به این همه نگرانی و ترس 
نیست،  چرا که از هر 10 نفر سالمند 
باالی ۶0 سال، ۹ نفر می توانند از ابتال 

به بیماری آلزایمر درامان بمانند.
اپیدمی  کاهش  و  پیشگیری  برای 
بالقوه شیوع بیماری آلزایمر در سراسر 
دنیا، ارتقای سطح آگاهی مردم درباره 
فرآیند مراقبت از سالمت مغز، مشارکت 
و تعامل بیشتر بخش های مراقبت های 
سیاستگذاران  و  بهداشتی  اولیه 
و  روانی  جسمی،  سالمت  حوزه های 
اجتماعی به منظور کاهش این بیماری 

بسیار مهم و موثر است.
الزم است بدانید،  تغییرات مغز تقریبا 
20 تا ۳0 سال زودتر از آن که عالئم 
می شود. آغاز  شود،  نمایان  آلزایمر 

برای  اگر  ما  از  کدام  هر  بنابراین، 
سالم نگه داشتن مغز خود بر اساس 
توصیه های سه گانه متخصصان تالش 
کنیم، دیگر نیازی نیست، هر روزمان 
را با ترس از ابتال به آلزایمر به تلخی و 

نگرانی بگذرانیم.
گام اول پیشگیری از آلزایمر

باشید،  قلبتان  سالمت  مراقب 
بیماری های  به  که  آن  خاطر  به  نه 
قلبی مبتال نشوید، بلکه هر چه قلب 
سالم تری داشته باشید، به همان میزان 

سالمت مغزتان را تضمین کرده اید.
افراد متعددی هستند که نمی دانند 
میان سالمت قلب و مغز رابطه مهمی 
بیماری های  که  چرا  دارد،  وجود 
قلبی ـ عروقی یکی از عوامل مهم و 

مستعدکننده ابتال به آلزایمر است.
چکاپ و بررسی منظم سالمت قلب، 
و  خون  قند  کلسترول،  خون،  فشار 
می تواند  پایین  سنین  از  وزن  تعادل 
مانع ابتال به آلزایمر از ۶0 سالگی به 

بعد شود.
عالئم  گونه  هر  مشاهده  در صورت 
به  حتما  قلب،  ناحیه  در  غیرعادی 
مشکالت  تا  شود  مراجعه  پزشک 
بررسی  از جدی شدن  قبل  احتمالی 

ای کاش عشق را
 زبان ِ سخن بود
هزار کاکلی شاد

در چشمان توست
هزار قناری خاموش

در گلوی من
عشق را ای کاش زبان ِ سخن بود

آن که می گوید دوستت دارم
دل انُده گین شبی ست
که مهتابش را می جوید

ای کاش عشق را زبان ِ سخن بود
هزار آفتاب خندان در خرام ِ توست

هزار ستاره ی گریان در تمنای من
عشق را ای کاش زبان ِ سخن بود

شبیه  خیلی  خواندن  کتاب 
خوردن شکالت تلخ است، خوشمزه 
به  نیازی  اما  است.  ناپایدار  ولی 
کتاب  چون  نیست،  گناه  احساس 
از  بیشتری  بسیار  مزایای  خواندن 

شکالت تلخ دارد.
بیشتر  که  چقدر  هر  حقیقت،  در 
شویم،  خواندن  کتاب  در  غرق 
کتاب  می بریم.  بهره  آن  از  بیشتر 
کاهش  مثل  مزایایی  خواندن 
احساسات  درک  و  استرس   سطح 
انسان های دیگر را دارد. در اینجا با 
هم به برخی مزایای کتاب خواندن 

اشاره می کنیم.
 خواندن مغز را تقویت می کند

»کد داوینچی« را بخوانید و عمال 
لنگدان  رابرت  که  کنید  احساس 
حال  در  رم  خیابان های  در  چطور 
راه رفتن است یا »جولی و جولیا« 
و  عطر  ناگهان  و  کنید  انتخاب  را 
بینی  بورگوینرون  گاو  گوشت  بوی 
شما را پر می کند. خب، این ممکن 
است فقط یک حس در درون شما 
رخ  شما  درون  در  واقعا  ولی  باشد 

داده است.
کتاب خواندن باعث تحریک مغز 
طوری  به  شود،  می  مغز  اعصاب  و 
لحظاتی  می کنید  احساس  که 
عنوان  به  تجربه کرده اید.  را  واقعی 
مثال، محققان در اسپانیا دریافتند 
که خواندن کلمه »دارچین« باعث 
حس  به  مربوط  نقاط  شدن  فعال 
به  می شود.  مغز  اعصاب  در  بویایی 
همین ترتیب، در حالی که محققان 
کتاب  که  دریافتند  فرانسوی 
را هم  مغز  بخش جنبشی  خواندن 

تحریک می کند.
افزایش  باعث  خواندن  کتاب 

درک ما از یکدیگر می شود
استاد  و  پزشک  اولی  کیت 
شناختی  روانشناسی  برجسته 
نویسنده چندین  و  تورنتو  دانشگاه 
مقاله معتبر جهانی می گوید: »اگر 
درباره  خواندید،  ژنتیک  درباره 
بخواهید  اگر  می گیرید.  یاد  ژن ها 
انسان ّها،  درباره  بخوانید،  داستان 
یاد می گیرید.«  و خودتان  دیگران 
که  است  دلیل  این  به  اتفاق  این 

 عینک آفتابی مناسب
بیشتر افراد در انتخاب عینک آفتابی 

مشکل دارند و دوست دارند بتوانند عینکی انتخاب 
کنند که در عین زیبایی، استاندارد هم باشد. شاید شما 

هم به آب مروارید به چشم یک بیماری کهنسالی نگاه کنید، اما 
اکنون می توانید قدمی برای حفاظت از بینایی خود در آینده بردارید.

داریم راجع به عینک آفتابی صحبت می کنیم. باید از چشم ها هم مثل 
پوست در برابر پرتوی فرابنفش خورشید محافظت کرد؛ و البته مثل پوست، 

باید این کار را هم هر روز انجام داد و نه فقط وقتی که به ساحل می روید.پزشکان 
چشم توصیه می کنند که هر وقت از خانه بیرون می روید عینک آفتابی بزنید. البته 
عینک آفتابی در تابستان و در روزهای برفی زمستانی و ارتفاعات اهمیت بیشتری 
دارد. به عالوه به چشم زدن عینک آفتابی در هنگام مصرف داروهایی که حساسیت 
به آفتاب را افزایش می دهند، مهم تر است.از ظاهر که بگذریم، مؤثرترین راه برای این 
کار، استفاده از عینک آفتابی هایی است که 100 درصد پرتوهای فرابنفش را جذب 
می کنند.پالستیک پلی کربنات مقاوم به خراش، بهترین دوام و دید را ارائه می کند. 
لنزهای پالریزه با کاهش روشنایی و خیرگی، دید بهتری می دهند، اما به حفاظت 
در برابر فرابنفش ربطی ندارند. به عالوه رنگ لنز به میزان حفاظت بی ارتباط و 
بیشتر سلیقه ای است.تست ساده ای هست که می توانید از آن برای انتخاب 

عینک آفتابی استفاده کنید. عینک آفتابی را چند سانتی متر دورتر از 
صورت خود نگاه داشته و به یک طرح چهارگوش مثل کاشی یا 

سرامیک نگاه کنید. یکی از چشم های خود را بپوشانید و 
ببرید. اگر  باال و پایین و چپ و راست  عینک را 

این  شدند،  معوج  و  کج  مربع  خطوط 
عینک مناسب نیست.

فرد  به  منحصر  فرصتی  خواندن 
را  خود  کامال  تا  می کند  فراهم  را 
فرو  دیگران  احساسات  و  افکار  در 
می دهد،  نشان  تحقیقات  ببرید.  
را  همدلی  می تواند  خواندن  کتاب 
را  اجتماعی  توانایی  و  دهد  افزایش 

تقویت کند.
ایجاد  برای  کتاب  کدام  بنابراین 
همدلی در انسان موثرتر است؟ جین 
اوستن می گوید داستان های عاشقانه 
بسیار  تخیل  افزایش  در  پلسی  و 
و  مفتون  را  انسان  و  دارند  اهمیت 

جادو می کنند.
شادی  افزایش  باعث  کتاب 

می شود
راز  پول  که  می دانید  شما  واقع  در 
چه  پس  خب،  نیست.  خوشبختی 
می شود؟  خوشبختی  باعث  چیزی 
تجارب  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
مسائل  از  بیش  زندگی  در  انسان 
او  در  خوشبختی  احساس  مالی 
بوجود می آورند. اما این پایان داستان 

نیست. یک تحقیق تازه که در مجله 
روانشناسی منتشر شده نشان می دهد 
برای  شده  طراحی  محصوالت  که 
مانند  زندگی  تجارب  ارتقاء  یا  ایجاد 
کتاب ها، تقویت کننده های شادکامی 
بازی های  ورزشی،  )کاالهای  هستند. 
این  نیز در  ابزار موسیقی  و  ویدئویی 

لیست قرار دارند.(

ندن  ا خو
همچنین 

دانش  به  می تواند 
مطالعه  اضافه کند. یک  شما 

نشان  تگزاس  شمال  در  دانشگاهی 
داد که بزرگساالن مسن تری که به 
ادامه می دهند  یادگیری  و  خواندن 
راضی  بیشتر  خود  زندگی  از 

. هستند
 خواندن می تواند باعث کاهش 

استرس شود
عمق  در  خود  کردن  فراموش 
نهایت  می تواند  کتاب  یک  خواندن 
دانشگاه  محققان  باشد.  آرامش 
کتاب  که  شدند  متوجه  ساسکس 
به  دادن  گوش  از  بیش  خواندن 
یک  نوشیدن  و  پیاده روی  موسیقی، 

فنجان چای در کاهش استرس موثر 
این  در  درصد   ۶۸ از  بیش  و  است 

مسیر موثر است.
و  سالمت  برای  خوبی  خبر  این 
شادی شما است؛ زیرا تنش می تواند 
نفس  عزت  از  و  کند  نابود  را  انرژی 
بیماری  به  منجر  حتی  و  بکاهد 
شش  فقط  عالوه،  به  شود.  روحی 
ضربان  سرعت  کاهش  برای  دقیقه 
کافی  عضالنی  تنش  کاهش  و  قلب 

است.
کتاب ها ماده خاکستری مغز را 

افزایش می دهند
خوب  کتاب  یک  در  شدن  غرق 
می تواند از ابتال به آلزایمر جلوگیری 
مرکز  توسط  مطالعه  یک  کند. 
در مجله  راش، که  دانشگاه  پزشکی 
است،  شده  منتشر    Neurology
نشان می دهد که حفظ فعالیت های 
طول  در  ذهنی  کننده  تحریک 
افزایش  به  خواندن،  مانند  زندگی، 
می کند.  کمک  حافظه  درصدی   ۳2
در این بین بازی شطرنج و پازل هم 
موثر هستند و ۵/2 درصد از بیماری 

آلزایمر می کاهند.

وارد شده  زیان  درمان شود. هرچه  و 
داخل  عروق  بر  ) مشتمل  عروق  به 
مغز( سریع تر تحت درمان قرار گیرد، 
عوامل خطرساز محدودتر می شوند و 
به عملکرد  آسیب  احتمال  نتیجه  در 

سلول های مغزی کاهش می یابد.
با وجود تأکیدات بسیار متخصصان 
سیگار،  مصرف  از  پرهیز  بر  مبنی 
متاسفانه بسیاری گمان می کنند، این 
توصیه ها به خاطر کاهش ریسک ابتال 
به بیماری های قلبی ـ عروقی است در 
می دهد،  نشان  تحقیقات  که  صورتی 
سابقه  آلزایمر  مبتالیان  درصد   14

مصرف سیگار دارند.
مغزتان را فعال نگه دارید

مطالعات نشان می دهد، افزایش سن 
ارتباطات  و ساخت  رشد  برای  مانعی 
جدید مغز انسان نیست و این فرآیند 
همچنان ادامه دارد. تا زمانی که مغز 
با فعالیت های جدید و چالش برانگیز 
وجود  با  شود،  داشته  نگه  مشغول 
کاهش سلول های مغزی در سالمندی 

ریسک ابتال به آلزایمر نیز کم می شود.
مغز  باید  سالمندان  و  میانساالن 
خود را با انجام فعالیت های اجتماعی 
پیچیده، متنوع، مداوم و سرگرم کننده 
به چالش بکشانند؛ ارتباطات خانوادگی، 
دوستانه،  دورهمی های  کردن،  بازی 
حل  هنری،  کالس های  در  شرکت 
پازل،  متقاطع،  کلمات  جدول  کردن 
سودوکو و هر چیزی که باعث افزایش 

ارتباطات مغزی شود.
دالیل دشمنی ورزش با آلزایمر

اخیراً توجه خاصی به اهمیت فعالیت 
ورزشی بر سالمت مغز و عملکرد ذهنی 
سالمندی،  افزایش  در  است .  شده 
فعالیت  دنبال  به  مغز  خون  جریان 
ورزشی به عنوان بهترین راهبرد ارتقای 
سالمت جسم و روان شناخته می شود 
که منجر به بهبود عملکرد شناختی و 

مغزی خواهد شد.
ورزش مخصوصا در دوران سالمندی 
مغز  در  خون  جریان  افزایش  باعث 
حافظه  و  مغز  عملکرد  می شود.بهبود 
ایجاد  باعث  فعالیت ورزشی  به دنبال 
سلول های مغزی و ایجاد سازگاری های 
عصبی در نواحی مختلف مغز می شود.

انجام  در  اساسی  نقش  فرآیند  این 
و  یادگیری  شناختی،  فعالیت های 
دیگر،  دارد.از سوی  حافظه  عملکرد 
فعالیت ورزشی منظم باعث افزایش 
سطح ترشح عوامل مخل نوروتروفیک 
) بویژه باعث رشد عصبی مشتق شده 
در  که  می شود   )BDNF یا  مغز  از 
تقویت حافظه و یادگیری نقش بسیار 

مهمی دارند.
انجام ورزش به مدت 1۵0 تا ۳00 
دقیقه در هفته، نه تنها مانع افزایش 
فشار خون، کاهش سطح کلسترول 
بلکه ریسک  و چاقی می شود  خون 
ابتال به بیماری های قلبی و دیابت را 
بشدت کاهش می دهد و سالمندان 
می توانند همچنان زندگی شاد بدون 
هیچ  باشند.  داشته  آلزایمر  حضور 
غذای جادویی برای کاهش احتمال 
ابتال به آلزایمر وجود ندارد، ولی برای 
داشتن بدن و مغز سالم بهتر است 
بخش اعظم رژیم غذایی حاوی مقدار 
حبوبات،  سبزیجات،  و  میوه  زیادی 

و  ماهی  کم چرب،  لبنیات  آجیل، 
مقادیر کمتری از گوشت و غذاهای 

فرآوری باشد.
اقدامات  معتقدند،  متخصصان 
به  ابتال  از  دوری  برای  پیشگیرانه 
آلزایمر را همه افراد از سنین پایین 
باید آغاز  و قبل از دوران سالمندی 
شامل  زندگی  شیوه  اصالح  کنند. 
تقویت  منظم،  ورزش  سالم،  تغذیه 
انجام  وشناخت،  یادگیری  حافظه، 
و  عالقه  مورد  اجتماعی  فعالیت 
از سالمت  مراقبت  و  رضایت بخش 
روانی و اجتماعی از ما در برابر آلزایمر 
محافظت  موثری  بسیار  میزان  به 

می کنند.
کاهش مصرف مواد قندی و رعایت 
به  ابتال  از  پیشگیری کننده  اصول 
که  چرا  بگیرید،  جدی  را  دیابت 
دیابت  مبتالیان  کمین  در  آلزایمر 
نشسته است. بنابراین نه تنها کنترل 
مصرف قند، شکر و شیرینی را باید 
جدی بگیریم، بلکه باید مراقب وزن 
خود نیز باشیم چرا که چاقی و الغری 
مفرط می تواند آلزایمر را مهمان مغز 

ما کند.

احمد شاملو

گام های جلوگیری ازآلزایمرشش فایده کتاب خواندن برای بدن 
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کارلوس کیروش

جاکوویچ در مرخصی طوالنی تا پایان سال 2017
ساله  سی  تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
اهل صربستان و قهرمان دوازده گراند 
اسلم تنیس به دلیل ناراحتی آرنج تا 
آغاز سال 2018 در مسابقات شرکت 
نخواهد داشت. نفر اول پیشین تنیس 
ویمبلدون  امسال  جهان در مسابقات 
مقابل  نهائی  چهارم  یک  مرحله  در 
توماس بردیچ تنیس باز اهل جمهوری 
چک بعد از یک ست بازی به دلیل درد 
دست زمین را ترک کرد. او گفت: در 
هیجده ماه گذشته از ناراحتی آرنج رنج 
می برده است. جاکوویچ این هفته در 
یک کنفرانس خبری گفت: ماه ها دوری 
از مسابقات تصمیم بسیار مشکلی بود، 
امیدوارم  و  بودم  کار  این  به  ناچار  اما 
این استراحت نتیجه مثبتی برای ادامه 
حضورم در تورنمنت ها در سال 2018 
داشته باشد. جاکوویچ در حال حاضر 
نفر چهارم تنیس مردان جهان است.

 خانم ها را به زودی روی سکوی استادیوم ها 
خواهید دید

زودی  به  است  گفته  ورزش  وزیر 
حضور  مورد  در  خوش  خبرهای 
مردم  برای  ورزشگاه ها  در  خانم ها 
خواهم داشت. او اضافه کرده که امید 
برای اجازه تماشای رقابت های ورزشی 
در سالن ها و استادیوم ها به بانوان از 
امید  به  و  است  بیشتر شده  همیشه 
سکوی  روی  زودی  به  را  بانوان  خدا 
ورزشگاه ها خواهید دید و اگر چنین 
اتفاقی بیفتد باید تا حد زیادی آن را 
بود  جمهوری  رئیس  شخص  مدیون 
تالشی  هیچ  از  صحنه  پشت  در  که 
گذار  فرو  مهم  این  به  رسیدن  برای 
گفته  سلطانی فر  است.مسعود  نکرده 
باور  خانم ها  ورزش  به  توجه  است 
که  جامعه ای  در  و  است  ما  جدی 
تشکیل  بانوان  را  آن  از  درصد   ۵0
می دهند، با رعایت مالحظات شرعی 
و فرهنگی می توانیم هرگونه امکانات 

و زمینه را برای زنان فراهم کنیم.
زمانی  علیزاده  کیمیا  گفته:  وی 
به  بود،  بستری  بیمارستان  در  که 
المپیک  برای  قدرت  با  داد  قول  من 
استارت بزند، من فکر می کنم با توجه 
به موفقیت هایی که این دختر جوان 
در عرصه بین المللی داشته و ظرفیت 
و سن و توانایی هایش می تواند در دو 
حتی  و  باشد  حاضر  دیگر  المپیک 
روی سکو برود. )کیمیا علیزاده دختر 
هیجده ساله ایرانی دارنده مدال برنز 
المپیک  مسابقات  در  تکواندو  رشته 

ریودژانیرو است(.
شدن  قطعی  از  بعد  بالفاصله  ما 
صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی 
تیم  سرمربی  فوتبال،  فدراسیون  از 
این  ملی  تیم های  سازمان  و  ملی 
تا  را  راه  نقشه  تا  خواستیم  رشته 
برنامه  کنند.  مشخص  جهانی  جام 
این رابطه مشخص شده و  اولیه در 
با توافقی که مسئوالن فدراسیون و 
کادر فنی داشته اند، 8۵ روز اردو در 

خوب  تدارکاتی  مسابقه  چند  کنار 
پیش بینی شده است.در دوره آینده 
جام جهانی انتظار ما این است که از 
گروه خود برای اولین بار باال برویم، 
قرعه کشی  به  مسأله  این  البته 
بستگی  هم  گروه بندی  و  مسابقات 

دارد.
برداشت ما این است در جام جهانی 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  دیگر  روسیه 
حاال  باشد،  شرکت کننده  فقط  نباید 
انتظارات جامعه هم بیشتر از گذشته 
است و به هر حال شرایطی به وجود 
آمده که تصور می کردند تیم ملی با 
بازیکنان جوان، فوتبالیست های مقیم 
خارج و از همه مهم تر، کادر مربیگری 
خوب خود به همراه مدیران فدراسیون 

باید به دور دوم جام جهانی برسد.
حمایت و پشتیبانی کامل را از تیم 
ملی فوتبال در راه جام جهانی انجام 
تیم  امور  بر  با حساسیت  و  می دهیم 
ورزش  وزیر  می کنیم.  نظارت  ملی 
ادامه داده در قانون پنج ساله توسعه 
ششم نیز بندی مشخصا آمده که باید 
حق  به  مربوط  مسائل  اول  سال  در 
سیما  و  صدا  با  را  تلویزیونی  پخش 

با  هم  خوبی  مذاکرات  کنیم.  روشن 
این  مدیرعامل  عسکری  علی  آقای 

سازمان داشته ایم.
توسط  الزم  پیگیری  متأسفانه 
برای  فدراسیونها  روسای  از  تعدادی 
غیر  نخستین  از  مالی  منابع  تأمین 

دولتی انجام نمی شود.
متأسفانه  شده  یادآور  مسعودی فر 
خوبی  مسأله  هیچ  به  ما  ورزش  در 
پرداخته نمی شود و فقط نکات منفی 
کشیده  تصویر  به  عجیب  اتفاقات  و 
این به ضرر توسعه ملی  می شود که 
اگر  نیست.  حرفه ای  کار  و  است 
کنیم،  بیان  را  واقعیت ها  می خواهیم 
هم  با  را  قوت  و  ضعف  نقاط  باید 
ببینیم. این طور نباشد که 99 درصد 
اقدامات خوب را فراموش کنیم و فقط 
ضمنا  بکشیم.  تصویر  به  را  زشتی ها 
برای  کاری  و  ما هنوز ساز  متأسفانه 
ورود بخش خصوصی به ورزش تعریف 
نکرده ایم و معافیت های جدی در این 
خصوصی  بخش  دارد.  وجود  زمینه 
جدی  صورت  به  می خواهد  وقتی 
وارد صحنه شود، چون درآمدی ندارد 

ناامید می شود.

هفته پنجم مسابقات سوارکاری بندر ترکمن:

 ریحان گل، وای وای و آتالنتیک قهرمان شدند

مسعود شجاعی و احسان حاج صفی 
یونان  پانیونیوس  تیم  بازیکنان 
مکابی  تیم  مقابل  پنج شنبه شب 
بازی  اروپا  فوتبال  لیگ  در  اسراییل 
کردند و تابوی قرار گرفتِن ورزشکاران 
ایرانی مقابل تیم های اسراییلی را پس 

انقالب اسالمی در ایران شکستند.
پیش از آنها مهرداد میناوند، بازیکن 
ایران زمانی  پیشین تیم ملی فوتبال 
که در سال 2000 عضو تیم »اشتروم 
گراتس« اتریش بود تیم اش هم گروه 
بازیکن  این  شد.  اسراییلی  تیم  یک 
وقتی تیم  اتریشی برای دیدار به خانه 
حریف رفت به اسراییل نرفت، اما در 
اسراییل  نماینده  مقابل  خانگی  بازی 
در  یونان  پانیونیوس  کرد.تیم  بازی 
نماینده  از  صفر  بر  یک  رفت  دیدار 
با  و  بود  خورده  شکست  اسراییل 
شکست در این دیدار از ادامه رقابت ها 
در  ایرانی  ورزشکار  شد.ده ها  خذف 

شجاعی و حاج صفی با بازی در برابر تیم »مکابی« 
اسراییل تابوشکنی کردند

اجبار حکومت  به  اخیر  دهه  ی  چهار 
اسراییلی  تیم های  برابر  در  ایران 
به  ایرانی  حاضر نشدند و ورزشکاران 
ویژه در رقابت های انفرادی مدال های 

خواهش چینی ها از کیروش: 

کمک کن تا ما هم صعود کنیم
چینی ها امیدوارند تیم ملی فوتبال 
در  که  تشریفاتی  بازی  دو  در  ایران 
 2018 جهانی  جام  انتخابی  مرحله 
در پیش دارد بر کره جنوبی و سوریه 
پیروز شود تا راه چین برای حضور در 

بازی های روسیه هموارتر گردد.
رسانه های چین از کارلوس کیروش 
سرمربی تیم فوتبال ایران خواسته اند از 
هیچ کوششی برای شکست دو رقیب 
آینده تیم ایران و کمک به صعود تیم 

دنیا  کشور  جمعیت ترین  پر  فوتبال 
بازی  ایران در دو  نکند.اگر  فرو گذار 
بیاید  بیرون  از زمین  برنده  باقیمانده 
و چین دو حریف پیش روی خود را 
به  چین  دولت  و  مردم  کند  مغلوب 
جام  در  شرکت  یعنی  خود  آرزوی 
جهانی خواهند رسید.نشریه اسپورت 
شنیده ایم   متأسفانه  نوشته  چین 
کیروش می خواهد تیم دوم ایران را به 
مصاف کره جنوبی و سوریه بفرستد.

مسابقات  هفته  پنجمین  در 
در  بندرترکمن  ساالنه  اسب دوانی 
ترکمن،  نژادهای  از  اسب   60 ایران 
و  داشتند  شرکت  تروبرد  و  دوخون 
تومان  پایان رقابت ها ۷۵ میلیون  در 

جایزه نقدی بین برندگان توزیع شد.
یاسر  مبارزه  دور  نخستین  در 
جرجانی با اسب »ریحان گل«، جواد 
قربان  و  طا ها«  »ایل  اسب  با  آچاک 
محمد اودک با اسب »کارولین« اول 
تا سوم شدند.در دور دوم، پیمان قلر 
را  اول  مقام  »آریاگز«  اسب  با  عطا 
کسب کرد. ابراهیم قره داشلی با اسب 
»شیر آق قال« دوم و رامین قهرمانی با 

اسب »وفا« سوم شدند.
در سومین دور جواد آچاک با اسب 
آق  رامین  شد،  قهرمان  وای«  »وای 
آویلی  آق  و  »پرسا«  اسب  با  آتابای 
بشگرد با اسب »دراز ثمر« دوم و سوم 

نواک جاکوویچ

ورزشکار  چند  و  علیزاده  کیمیا 
تحلیف  مراسم  در  مرد   سرشناس 
داشتند.  حضور  روحانی   حسن 
میان  از  میهمان  بیست  بوده  قرار 
روسای  و  مربیان  و  ورزشکاران 
حضور  مراسم  این  در  فدراسیون ها 
زیاد  تعداد  دلیل  به  اما  کنند،  پیدا 
مدعوین شمار میهمانان ورزشی به ده 

نفر کاهش یافت.
امیر قلعه نویی، علی دایی، علی پروین 
فوتبالیست های قدیمی. حسن یزدانی، 

ورزشکار  چند  و  علیزاده  کیمیا 
مرد در مراسم تحلیف روحانی

و  رستمی  کیانوش  قاسمی،  کمیل 
بهداد سلیمی دارندگان مدال المپیک 
در کشتی و وزنه برداری. علی مرادی 
این  رئیس فدراسیون وزنه برداری در 

مراسم حاضر بودند.
روز  روحانی  تحلیف  مراسم 
محل  در  ماه  مرداد   12 پنجشنبه 
شد.  برگزار  اسالمی  شورای  مجلس 
رئیس   20 و  جمهوری  رئیس  ده 
مجلس از کشورهای مختلف در این 

برنامه شرکت داشتند.

زیادی را در سطح جهانی و المپیک 
از دست  این ممنوعیت  واسطه ی  به 
دادند و برای اینکه با خطر محرومیت 

روبرو نشوند تمارض کردند.

حلقه اتحاد تیم پانیونیوس یونان پیش از آغاز دیدار برابر مکابی

برای  ایران  کشتی  تیم  انتخاب 
مسابقات جهانی فرانسه

سی ام  از  کشتی  جهانی  مسابقات 
در  ماه  شهریور  چهارم  تا  ماه  مرداد 
اعضای  شد.  خواهد  برگزار  پاریس 
برای  ایران  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
هفته  این  رقابت ها  این  در  حضور 

انتخاب شدند که عبارتند از:
۵۷ کیلوگرم، رضا اطری

61 کیلوگرم، بهنام احسان پور
6۵ کیلوگرم، میثم نصیری

۷0 کیلوگرم، مصطفی حسین خانی
۷۴ کیلوگرم، پیمان یاراحمدی

86 کیلوگرم، حسن یزدانی
9۷ کیلوگرم، امیر محمدی
12۵ کیلوگرم، یداهلل محبی

شدند. در دور چهارم نورمجد بهادر با 
به  از دیگران  قبل  اسب »آتالنتیک« 
با  بشگر  اویلی  رسید.آق  پایان  خط 

اسب »طوبی«، رامین آق آتابای سوار 
بر اسب »سامرسا« به مقام های دوم و 

سوم رسیدند.

قهرمان  
کشتی اروپا به 

قتل رسید

طالی  مدال  دارنده  والسکو  یوری 
مسابقات کشتی جوانان سال 201۵ 
»گونیاشنیسک«   بخش  در  اروپا 
یک  جریان  در  شنبه  روز  روسیه 

درگیری کشته شد.
یوری والسکو فقط 20 سال داشت. 
جام  مسابقات  در  گذشته  سال  وی 
کشتی گیر  شریعتی  دانیال  یارگین 
و  کرد  مغلوب  صفر  بر  ده  را  ایرانی 

مدال برنز گرفت.

یوری والسکو

مسابقات انتخابی والیبال 
زنان جهان:

 ایران، حریفان 
خود را 
شناخت

والیبال  مسابقات  نهایی  مرحله 
سال  جهان  بانوان  قهرمانی  انتخابی 
2018 در منطقه آسیا از 29 شهریور 
تا دوم مهر ماه در تایلند و قزاقستان 
برگزار می شود و تیم ایران با تیم های 
و  شمالی  کره  جنوبی،   کره  تایلند، 

ویتنام در تایلند دیدار خواهد کرد.
تیم  شهریور   29 چهارشنبه  روز 
دختران ایران به مصاف تایلند می رود. 
و  ایران  شهریور   30 پنجشنبه  روز 
کره شمالی دیدار می کند.جمعه 31 
مسابقه  جنوبی  کره  و  ایران  شهریور 
مهر  دوم  یکشنبه  روز  داد.  خواهند 
ایران مقابل ویتنام بازی خواهد نمود.
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کشف سرهای بریده ی یک زن و 
مرد در اتوبان شیخ بهایی

در حالی که دادستان تهران از کاهش 
وقوع قتل  در پایتخت خبر داده بود، 
پلیس تهران صبح امروز اعالم کرد که 
دو سر متعلق به مرد و زن جوانی در 
حاشیه اتوبان شیخ بهایی کشف شده 
در  قتل  و  تجاوز  سرقت،  وقوع  است. 
پایتخت افکار عمومی مردم را مشوش 
خبرگزاری  که  آنطور  است.  کرده 
تسنیم نوشته، ساعت ۸ و 20 دقیقه 
مردادماه،   11 چهارشنبه  امروز  صبح 
از  یوسف آباد   12۵ کالنتری  مأموران 
کشف دو سر بریده در اتوبان به بازپرس 

کشیک قتل پایتخت خبر داد.
پس از این گزارش، سجاد منافی آذر 
همراه  به  تهران  جنایی  امور  بازپرس 
اکیپ تشخیص آگاهی و کارشناسان 
این  کشف  محل  در  قانونی  پزشکی 
مشغول  و  شده  حاضر  بریده  سر  دو 

تحقیقات درباره این پرونده هستند.
بررسی ها حاکیست که سرها متعلق 
به زن و مردی است که بین ۳0 تا ۳۵ 
سرها  این  همچنین  دارند  سن  سال 

دچار سوختگی نیز هستند.
با دستور بازپرس ویژه قتل پایتخت 
انجام  برای  شده  کشف  سرهای 
به  هویت  تعیین  و  الزم  آزمایش های 
پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات 

درباره این پرونده ادامه دارد.
جعفری  عباس  پیش،  هفته 
آمار  تهران،  دادستان  دولت آبادی 
قتل های عمد را شاخص امنیت دانسته 
به  قتل های  تعداد  از  آماری  ولی  بود 
وقوع پیوسته ارائه نکرد. وی پیش از 
این گفته بود که آمار قتل در تهران 
کاهش یافته است.جعفری دولت آبادی 
پرونده های  در  که  قضاتی  بود،  گفته 
جنایی فعالیت می کنند به دلیل آثار 
می بینند،  که  روانی  و  روحی  سوء 

کناره گیری می کنند.
ساجدی نیا  حسین  دیگر،  سوی  از 
کرده  اعالم  نیز  تهران  پلیس  رئیس 
قتل،  همچون  خشن  جرائم  که  بود 
کاهش  تهران  در  تجاوز  و  خودکشی 

یافته است.

شوهر با ضربات شلنگ 
همسرش را کشت

چندی پیش پیکر بی جان و مجروح 
در  بستگان  توسط  ژیال  نام  به  زنی 
پلیس  به  آنها  شد،  پیدا  خانه اش 
را  ژیال  کسی  چه  نمی دانند  گفتند 

کشته است.
کالنتری  به  مردی  بعد  هفته  دو 
ژیال  همسر  من  گفت  و  رفت  محل 

هستم و قاتل او.
وی در مورد علت کشتن ژیال گفت: 
شدت  به  بود  کرده  خیانت  من  به 
کتکش زدم و ناگهان از نفس افتاد و 
مرد. موضوع را به برادرم اطالع دادم و 
فرار کردم، اما تصمیم گرفتم خودم را 
معرفی کنم. بررسی های پلیس نشان 
داد جالل مرد قاتل همسر دیگری هم 
دارد و به دنبال درگیری میان ژیال و 
الله او با جانبداری از الله، ژیال را با 
شلنگ آب به قصد کشت کتک زده و 

باعث مرگ وی شده است.
دادگاه  جریان  در  پیش  هفته 
دختران جالل درخواست دیه کردند 
پدرشان  اعدام  خواهان  گفتند  و 
نیستند اما مادر ژیال به دادگاه گفت 

گردن  به  چاقو  ضربه  شش  با 
همسرم او را کشتم

همسر  پیش  هفته  جوانی  مرد 
متعدد  ضربات  با  را  او  مادر  و  خود 
چاقو در تهران به قتل رساند. وقتی 
مأموران به دنبال تلفن همسایه ها در 
محل جنایت حاضر شدند داماد قاتل 
چاقوی خود را به آنها تحویل داد و 
و  ساله  هفت  و  بیست  همسر  گفت 
پای  از  را  او  ساله  سه  و  چهل  مادر 

درآورده است.
حادثه  محل  در  اورژانس  با حضور 
شدت  اثر  بر  جوان  زن  شد  معلوم 
از دست داده  جراحات جان خود را 
و مادر وی نیز به بیمارستان منتقل 

شده است.
و  من  گفت:  پلیس  به  جوان  مرد 
همسرم پنج سال پیش در افغانستان 
داریم.  فرزند  دو  و  کردیم  ازدواج 
داشتم  همسرم  با  خوبی  روابط  من 
و  مادر  قبل  اینکه حدود دو سال  تا 
از  پس  آنها  آمدند،  ایران  به  او  پدر 
مدام  شدند  ساکن  ایران  در  اینکه 
خانواده ام  و  من  که  می کردند  اصرار 
ما  از  که  گفتند  و  بیاییم  ایران  به 

حمایت می کنند 
به همین دلیل زندگی ام را فروخته 
و به صورت قاچاق با زن و بچه هایم 
و  پدر  با  کم کم  اما  آمدم،  ایران  به 
کردم  پیدا  اختالف  همسرم  مادر 
حتی برادران همسرم چندین بار مرا 

کتک زدند، 
فرزندانم  همراه  گرفتم  تصمیم 
غیر  چون  اما  بازگردم  افغانستان  به 
این  و  بودم  شده  ایران  وارد  قانونی 
برایم  دیگری  راه  نبود  ممکن  کار 
روز  ظهر  اینکه  تا  بود  نمانده  باقی 
سفارت  از  بازگشت  از  بعد  حادثه 
آنها  با  و  رفتم  منزلم  به  افغانستان 
به  بچه هایم  همراه  می خواهم  گفتم 
با  مادرزنم  اما   برگردم  افغانستان 
یقه  و  زد  کتک  مرا  شد،  درگیر  من 
چاقویی  هم  من  کرد  پاره  را  لباسم 
برداشتم و به سمت مادرزنم حمله ور 
شدم، ابتدا چند ضربه به کمر و شکم 
وی زدم سپس شش بار نیز چاقو را 
به نقاط مختلف گردن همسرم وارد 

کردم. شوهر قاتل زندانی شد.

چندی پیش مردی همسرش را به 
خاطر آنکه او را »بچه چوپان« خطاب 
را در  بود خفه کرد و جسدش  کرده 
هنگام  نمود.کشاورزی  رها  مزرعه ای 
کار ناگهان با پیکر این زن که رویا نام 
داشت روبرو شد و پلیس را در جریان 
نشان  مأموران  تحقیقات  گذاشت. 
داد رویا و همسرش مدتها با یکدیگر 
اختالف داشته اند. شوهر رویا دستگیر 

شد و به قتل همسرش اعتراف کرد.
کار  ریخته گری  یک  در  گفت:  او 
 11 ساعت  شب ها  معموال  و  می کنم 
برای  برمی گردم  به خانه  شب خسته 
همین شب ها زود می خوابیدم تا فردای 
آن روز صبح زود بیدار شوم و به محل 
کارم بروم. مدتی بود باجناقم شب ها به 
منزل ما می آمد و نمی توانستم صبح 
از  بروم.  کار  به سر  و  بیدار شوم  زود 
باجناقم خواستم ساعت هفت یا هشت 
شب به منزل ما بیاید و تا ساعت 12 
آنجا بماند به همین خاطر باجناقم از من 
ناراحت شد و دیگر به منزل ما نیامدند.

بعد از مدتی باجناقم میهمانی ترتیب 
داد و به جز خانواده ما تمام فامیل را 
ناراحت  خیلی  همسرم  کرد.  دعوت 

رویا گفت بچه چوپانی، من هم کشتمش!

حرفهایت  با  تو  گفت  من  به  و  شد 
باجناق ات را ناراحت کردی و او دیگر 
ما را به منزلش دعوت نمی کند. هنگام 
جر و بحث او مرا بچه چوپان خطاب 
کرد، از حرف او خیلی عصبانی شدم 
به طرف آشپزخانه رفتم و گلوی او را 
رویا  کشیدم،  اتاق  طرف  به  و  گرفتم 
روی زمین افتاد؛ برای اینکه کمی آرام 
شوم به حیاط رفتم و بعد از چند دقیقه 
برگشتم.وی همچنان روی زمین افتاده 

= در طول دو هفته گذشته 
2 کارگر در استان خوزستان 
بر اثر گرمازدگی شدید جان 

باخته اند.
و  بوشهری  کارگر  یک   =
دو نوجوان کارگر در استان 
نیز  بلوچستان  و  سیستان 
اثر گرمازدگی  بر  تیرماه  در 
در محل کار جان خود را از 

دست دادند.
=هر چند دولت مصوبه ای 
را برای تغییر و کاهش ساعت 
به  گرمسیر  مناطق  در  کار 
استانداری ها ابالغ کرده اما 
کارفرمایان به اجرای آن بی 

توجه هستند.
استان  در  هوا  شدید  گرمای 
خوزستان باعث جان باختن دو کارگر 

دیگر در این استان شد.
در  ایلنا  خبرگزاری  گزارش  به 
در  کارگر   2 گذشته  هفته  دو  طول 
گرمازدگی  اثر  بر  خوزستان  استان 
این  اساس  باخته اند.بر  جان  شدید 
گزارش، یک کارگر ۵۵ ساله کارخانه 
در  مسجدسلیمان  آلومینیوم سازی 
ساعت چهار بعد از ظهر شنبه هفته 
اوج  در  کردن  کار  هنگام  در  جاری 
اختالل  و  قلبی  ایست  علت  به  گرما 

تنفسی جان خود را از دست داد.
پیش از آن نیز یک کارگر ۳1 ساله 
 1۹ ظهر   از  بعد  چهار  ساعت  در 
محل  در  گرمازدگی  اثر  بر  ماه  تیر 
عبداهلل  کوت  در  آجرپزی  کوره های 

گرمای خوزستان جان دو کارگر دیگر را گرفت

شهرستان کارون درگذشت.
دانشگاه  درمان  معاونت  مقام  قائم 
علوم پزشکی اهواز در ارتباط با مرگ 
کارگر کارخانه آلومینیوم سازی بر اثر 
گرمازدگی گفته است: »کارگاه عمرانی 
مسجد  سازی  آلومینیوم  شرکت 
سلیمان استانداردهای الزم طب کار 
زمان  و  ندارد  را  فردی  حفاظت  و 
تولیدی  شرکت های  و  ادارات  کاری 
شود.« رعایت  باید   1۳ ساعت  تا 

دمای  افزایش  با  و  این  از  پیش 
ایران شاهد  گرمسیر  مناطق  نیز  هوا 
بودند.  گرما  اثر  بر  کارگران  مرگ 
به  تیرماه   20 بوشهری  کارگر  یک 
باخت  جان  شدید  گرمازدگی  دلیل 
در  کارگر  نوجوان  دو  همچنین  و 
استان سیستان و بلوچستان نیز بر اثر 
گرمازدگی در محل کار جان خود را 

از دست دادند.
سال  تابستان  خوزستان  استان 
گذشته نیز شاهد مرگ یا بیمار شدن 

کارگران بر اثر گرمای شدید هوا بود. 
رسانه های  گذشته  سال  مردادماه 
داخل ایران خبر مرگ یک کارگر در 
اهواز بر اثر گرمازدگی را منتشر کردند.

دولت ابتدای تیرماه امسال مصوبه ای 
را برای تغییر و کاهش ساعت کار در 
مناطق گرمسیر ایران به استانداری ها 
کارگران  حال  همین  در  کرد.  ابالغ 
کارفرمایان  اغلب  تنها  نه  می گویند 
اجرا  را  مصوبه  این  خصوصی  بخش 
نکرده اند بلکه امکانات مورد نیاز برای 
را  هوا  مناسب  تهویه  و  کردن  خنک 
در محل کار کارگران فراهم نمی کنند.

خانه  اجرایی  دبیر  حسینی،  آقایار 
این  از  پیش  نیز  خوزستان،  کارگر 
در  کارگران  تعطیلی  بود  خواسته 
استان  در  هوا  دمای  که  شرایطی 
مطرح  سالمت  شورای  در  باالست، 
شود؛ خواسته ای که با گذشت نیمی 
از تابستان هیچ مسئولی به آن توجه 

نکرده است.

بود، صدایش کردم اما جواب نداد وقتی 
بلند کنم متوجه شدم  را  او  خواستم 
نفس نمی کشد و صورتش کبود است. 
جسد رویا را داخل گونی گذاشتم و با 
موتور آن را به یک مزرعه ذرت بردم و 
همان جا رها کردم.این هفته در جریان 
دادگاه نماینده دادستان از طرف پسر 
اما  کرد  دیه  تقاضای  رویا  ساله  چهار 
قاتل را  اعدام  خانواده رویا درخواست 
کردند و حاضر شدند قصاص دیه بدهند.

آتش سوزی در بزرگترین برج مسکونی دوبی
= برج مسکونی »مشعل« 
در منطقه مارینا در دوبی که 
بلند ترین برج مسکونی این 

شهر است، آتش گرفت.
که  طبقه   ۸۶ برج  این   =
پنجمین برج مسکونی بلند 
دنیا به شمار می آید، یک بار 
آتش   2۰1۵ سال  در  نیز 

گرفت.
برج  مردادماه،   14 جمعه،  بامداد   
مارینا  منطقه  در  مسکونی »مشعل« 
برج مسکونی  بلند ترین  که  دوبی  در 

این شهر است، آتش گرفت.
از  بیش  و  با ۸۶ طبقه  برج مشعل 
سیصد و پنجاه متر ارتفاع بزرگترین 

برج مسکونی دوبی است.
رسانه های دوبی گزارش داده اند، این 
آتش سوزی پس از نیمه شب گذشته 
و  سیصد  ساختمان  این  داخل  در 
پنجاه متری آغاز شد و به سرعت به 
با  کرد.  سرایت  آن  خارجی  رونمای 
اعالم هشدار وقوع حریق، این برج به 

سرعت تخلیه شد.
آتش نشانی  ماموران  در   نهایت 

ساعت  دو  حدود  از  پس  توانستند 
آتش را خاموش کنند.

از  نقل  به  خبرگزاری ها  برخی 
شاهدان عینی گزارش داده اند: »آتش 
۳0 تا 40 واحد مسکونی داخل برج 
پارک  اتومبیل  دو  بود.  گرفته  فرا  را 
شده در کنار ساختمان هم در اثر فرو 
ریختن تکه های مشتعل جدا شده از 

ساختمان آتش گرفتند.«
هنوز میزان خسارت این آتش سوزی 
مقامات  همچنین  نیست.  مشخص 

آتش سوزی  این  علت  درباره  اماراتی 
اظهار نظری نکرده اند اما گفته اند در این 
آتش سوزی کسی آسیب ندیده است.

برج  پنجمین  »مشعل«  برج 
از  پیش  و  دنیاست  بلند  مسکونی 
این نیز یک بار در سال 201۵ آتش 
گرفته بود. در آتش سوزی سال 201۵ 
آتش سه طرف ساختمان را فراگرفت 
آن  از  پس  آورد.  بار  به  خساراتی  و 
آتش سوزی، برج مشعل برای چند ماه 

در دست تعمیر بود.

هر ۵ دقیقه، یک سکته مغزی و 
قلبی در ایران

-از هر دو بیمار یک نفر بر اثر 
سکته می میرد.

وزیر بهداشت جمهوری اسالمی ایران 
می گوید هر ۵ تا 10 دقیقه یک نفر در 
ایران دچار سکته مغزی و قلبی می شود.

وزیر  هاشمی  قاضی زاده  حسن 
مراسم  در  یازدهم  دولت  بهداشت 
تقدیر از بیمارستان های برتر مدیریت 
سکته های مغزی و قلبی گفته که هر 
پنج تا 10 دقیقه یک نفر دچار سکته 
می شود.وزیر بهداشت همچنین اعالم 
کرد که تا کنون 21 هزار خانواده بیمار 
سکته مغزی و قلبی را از نگرانی نجات 
قرار  از  که  هاشمی  داده اند.قاضی زاده 
کابینه  در  دوازدهم  دولت  در  معلوم 
حسن روحانی حضور ندارد، تاکید کرد: 
»از هر دو بیمار یک نفر بر اثر سکته فوت 
می کند و ضرورت دارد مردم نیز بیشتر 
مراقبت کنند و از وضعیت فشار خون 
و سالمتی خود اطالع داشته باشند.«

وی همچنین گفته که حداکثر زمان 
بیمار سکته مغزی و قلبی سه ساعت 

قاتل فرزندش باید اعدام شود و حتی 
دخترانش  به  دیه  پرداخت  به  حاضر 
قاتل  مرد  به  نوبت  آنگاه  هست.  نیز 
با ژیال زندگی خوبی  او گفت  رسید؛ 
داشتیم، الله آن روزها به خانه ما رفت 
دنبال  گفت؛  روز  یک  داشت  آمد  و 
شوهر می گردد، من هم گفتم »مگر 
دست خودم کج است که نتوانم تو را 
بگیرم« و او را صیغه کردم. اما روزی 
الله به من گفت ژیال به من خیانت 
می کند و مردی را به خانه می آورد، 
تا  گذاشت  کار  خانه  در  دوربینی  او 

خیانت ژیال را به من ثابت کند.
خانه  به  معمول  از  زودتر  روز  یک 
ژیال  دیدم  بگیرم  را  آنها  مچ  تا  رفتم 
ترک موتور مردی نشست و با او رفت، 
روز بعد با شلنگ آب او را کتک زدم 

بدنش به شدت مجروح شد و مرد.
همسر  چطور  گفت  دادگاه  رئیس 
صیغه ای ات که مدعی هستی دوست 
تو  خانه  در  است  دیگرت  همسر 
جواب  وی  بود،  گذاشته  کار  دوربین 

داد چون آنها با هم اختالف داشتند.

مصرف 
آنتی بیوتیک 
در ایران به 
اندازه تمام 

اروپاست
دارو،  کارشناس  یک  گفته  به 
مصرف آنتی بیوتیک در ایران 1۶ برابر 
به  تقریبا  که  است  جهانی  استاندارد 
اروپا  تمام  در  دارو  این  اندازه مصرف 
از  و در میان کشورهای جهان  است 
این نظر در رده بیستم قرار دارد. موارد 
تزریق آنتی بیوتیک هم در ایران زیاد 
است. استاندارد تزریق آنتی بیوتیک در 
دنیا یازده درصد است در حالی که در 

ایران این آمار به 4۵ درصد می رسد.
مصرف آنتی بیوتیک در صنایع دامی 
و مواد غذائی آن نیز باال رفته که باید 
مداخالت الزم برای کنترل آن انجام 
گیرد. این کارشناس مقاومت میکروبی 
را علت بی اثر شدن آنتی بیوتیک ها در 
عفونی  بیماری های  از  برخی  درمان 
آنتی بیوتیک  زیاد  مصرف  می داند. 
ژن  ایجاد  با  میکروب  می شود  باعث 
را  مقاومت  این  دارو  برابر  در  مقاوم 
کرده  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی  از 
از  ژن  این  شایع  صورت  به  حتی  و 
دیگر  گونه ای  به  میکروبی  گونه  یک 
می تواند انتقال یابد. در واقع میکروب 
برابر  در  را  خود  چگونه  می گیرد  یاد 
را  آن  اثر  و  محافظت  آنتی بیوتیک 

خنثی کند.

دو  اینکه  بیان  با  بهداشت  است.وزیر 
سوم مرگ و میر در جهان بر اثر سکته 
ارزیابی  را خوب  ایران  است، وضعیت 
به  می خواهم  مردم  »از  گفت:  و  کرد 
در  ساعته   24 که  عزیزان  این  همه 
تالش اند کمک کنند و از بیمه ها نیز 
از درمان  مادی  نگاه  بدون  می خواهم 

چنین بیمارانی حمایت کنند«
وی گفت: »طبیعتا با کاهش سکته 
کاهش  نیز  هزینه ها  قلبی،  و  مغزی 
می یابد و نقش بیمه ها در این مسیر 
هرچه  کس  هر  است؛  مهم  بسیار 
این  نیست،  مهم  بگوید  می خواهد 
توفیق مهم است که ما این لباس را 
به تن داریم و لبخند همراه مریض را 
وزارت  آمارهای  اساس  می بینیم.«بر 
های  سکته  از  ناشی  مرگ  بهداشت، 
و  آمار مرگ  بیشترین  قلبی و مغزی 
میر در ایران است.این آمارها حاکیست 
ساالنه حدود ۳7۵ هزار مرگ در ایران 
رخ می دهد که حدود ۳۵ هزار نفر از 
آنها به علت سکته های مغزی و قلبی 

فوت می شوند.
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مصاحبه با تالش- آنالین
)کوتاه شده(

ـ دولتها به ویژه دولتهای  تالشـ 
از  تا کنون  خود  سهم  به  غربی، 
جنبش  ز  ا یتی  حما نه  هيچگو
»جنبش  عنوان  که  ایران  درون 
تدریج  به  آن  برای  سبزآزادی« 
در حال جاافتادن است، خودداری 
نکرده اند. این حمایت آیا احساس 
یگانگی با مضمون این جنبش است 
یا کمک به بستن دست و بال رژیمی 
که سال هاست اسباب مزاحمت در 
؟ است  بوده  بين المللی  عرصه 

غربی  حکومت های  ــ  ه.  د. 
از  همواره  مدنی  سازمان های  و 
جنبش های مردمی به درجات گوناگون 
پشتیبانی می کنند ــ بیشتر به علت 
احساس  و  فرهنگی  طبیعی  گرایش 
همرنگی ـ کدام دمکراسی است که 
در  مردمی  آزادیخواهانه  جوشش  از 
بند به نشاط نیاید و همدلی نکند؟. اما 
این بار  واکنش ها در برابر رویداد های 
ایران حال و هوای دیگری دارد. مردم 
ما با انقالب سی سال پیش و تصوری 
انتظار  سطح  دادند  جهانیان  به  که 
دیگران را بیش از اندازه پائین آورده 
بودند. »جنبش سبز« که  هم بسیار 
رنگ خوبی است و هم می باید آن را 
در کالم و در معنی زنده نگهداشت دنیا 
را شگفت زده کرد. بسیاری از ایرانیان را 
نیز به خود شان این گمان نبود. ناگهان 
همه به یاد مردم ویژه ای که ما هستیم 
)ویژه و نه برتر، که کم و کاستی ها مان 
نیز داستانی است( و فرهنگ یگانه ایران 
افتادند و شکاف ژرفی که میان مردمی 
با چنین فرهنگ واال و حکومتی چنین 

فرومایه هست. 
از  را  بخش هائی  نمونه  عنوان  به 
مقاله مارتین ای میس رمان نویس 
تا  می آورم  گاردین  در  بریتانیائی 
نگویند همه اش »ملت خود ستائی« 
می کنم:  »ایران یکی از ارجمند ترین 
تمدن ها بر روی زمین است؛ چین در 
برابرش همچون جوانکی جلوه می کند 
بلوغ...  آستانه  در  پسرکی  آمریکا  و 
این شاید افسونگر ترین جنبه زندگی 
ایرانی باشد که مردمان ش نه تنها به 
زیارت مزار شهیدان بلکه مزار شاعران 
خود نیز می روند ... سی سال سرکوب 
روان در هم آمیخته ایرانی )به گفته ای 
میس ایران و اسالم، تخت جمشید و 
قم ( ــ که به آزادی و روا داری، به 
عشق و زندگی و هنر، به اسالم و به 
و  انرژی  ــ  می گوید  آری  مدرنیته 
را  )خرداد(  ژوئن  رویداد های  دلیری 
فراهم کرد و همراه آن کشتن زشت 

و وحشتناک ندا سلطان را آورد.« 
امواج  ایران  در  که  مردمی  آن 
دد منشی رژیم  آخوندی- جمکرانی 
را ایستاده اند، خوب است بدانند که 
جهانیان چگونه به آنان می نگرند، تا 
احیانا نومیدی در دل هاشان راه نیابد. 
همان فرهنگ )و تاریخ( که نویسنده 
بریتانیائی با چنین احترام از آن یاد 
می کند پابرجائی و دوام این پیکار را 
نیز فراهم خواهد کرد. ما از این رژیم 

بر خواهیم آمد. 
=از شکاف و جبهه گيری عناصر 
درون یک حکومت، همواره با عنوان 
می شود. حضور  یاد  قدرت  جنگ 
خاتمی  یا  موسوی  رفسنجانی، 
احمدی  و  و خامنه ای  در یک سو 
رودرروئی  دیگر،  سوی  در  نژاد 
احزابی چون مشارکت و مجاهدین 
پوشان  با شخصی  اسالمی  انقالب 
سوی  در  پادگانی  ـ  ایدئولوژیک 
روحانيون  وسيع تر  جبهه  دیگر، 
مخالف احمدی نژاد و در رأس آنها 
روحانی  چند  و  آیت اهلل منتظری 
حکومت  از   سالهاست  که  دیگر 

و  طرف  یک  در  کشيده اند  کنار 
شورای نگهبان و آخوندهائی مانند 
دیگر،   طرف  و...در  یزدی  مصباح 
همه نشانه جدال قدرت است. این 
برای کسب هرچه  فقط  آیا  جنگ 
آیا هنوز می  بيشتر قدرت است؟ 
توان گفت که دعوای جناحی است 

و ربطی به مردم ندارد؟ 
 ــ جنگ البته بر سر قدرت است 
جنبش  با  مردم  نیز  را  آن  زمینه  و 
شگرف خود آماده کرده اند. یک گروه 
می کوشد مردم را حذف کند و جن 
امام  از  یکی  قول  به  را  دمکراسی 
جمعه های نادان به شیشه برگرداند. 
نگهداری  برای  گروه دیگر می کوشد 
مردم همسو  با  ممتاز خود  موقعیت 
شود و از آنها بهره گیرد. دعوا اساسا 
و  سنتی  مذهبی  رهبری  بدنه  میان 
امنیتی هاست ولی مردم  و  پاسداران 
در هر مرحله آن تاثیر می کنند. دست 
درکاران رژیم ناگزیرند در هر حرکت 
خود گوشه چشمی به جنبش مدنی  
داشته باشند که یک نیروی سیاسی 
برای جلوگیری و  شده است ــ چه 
پشتیبانی  از  برخورداری   برای  چه 
دینامیسم  خرداد   22 جنبش  آن. 
تازه ای به  سیاست در ایران داده است 
که راه را بر امکانات تازه و همه گونه 
ائتالف ها و همکاری های کوتاه و دراز 
مدت می گشاید. کانون مخالفت تازه ای 
مناقشه  به  شباهتی  که  می آید  بر 
خانوادگی اصالح طلبان و اصول گرایان 
ندارد و بر یک عنصر نیرومند مردمی 
در  اگر  ــ  کند  تکیه  می تواند  نیز 
آینده  قرار گیرد. حکومت  آن  مسیر 
حکومت  شرایط  در  جز  احمدی نژاد 
تمام عیار نظامی با هیچ درجه سرکوب 
نخواهد توانست جبهه مخالفی را که 
یک سرش در خود نظام و ارگان های 
آن است و سر دیگرش در جامعه مدنی 

ایران، از میان ببرد.  
=با پيروزی انقالب مشروطه، نظام 
سياسی کشور پادشاهی ماند، اما 
فلسفه حکومت تغيير کرد و ما به 
حکومت  دارای  کشورهای  جرگه 
قانون بر پایه اراده ملت، پيوستيم. 
اسالمی  انقالب  پيروزی  زمان  در 
شاهنشاهی  توری  دیکتا نظام 
حکومت،  خودکامگی  اما  برافتاد، 
در  و  رفت  باالتر  هم  پرده  چند 
فلسفه حکومت فقها مردم و ملت 
بالکل هيچ کاره شدند و مشروعيت 
هم از سوی خدا آمد. و آیا این بار 
مهم نيست که کلمه اسالم جلوی 

نام حکومت باقی بماند؟
ــ پیروزی انقالب مشروطه نسبی 
نیز  مشروطه  اساسی  قانون  و  بود 
و  عملی  تناقضات  پاره ای  از  گذشته 
نیز فلسفی، از جمله مذهب رسمی و 
تبعیض های جنسیتی و مذهبی، دقیقا 
بر اراده مردم تکیه نداشت و پایه های 
ـ قدرت دربار  نظام پیش از مشروطهـ 
و حوزه ــ تا اندازه ای بر جای ماندند. 
اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در 
نیز مردم هیچ کاره نشدند و بخشی 
از مشروعیت از سوی مردم آمد؛ زیرا 
بخش مهمی از قانون  اساسی مشروطه 
ــ نهاد های انتخابی و حق رای مردم 
ــ باز در تناقض همیشگی قانون های 
اساسی ما، در آن گنجانده شد. تنش 
میان قانون و خودکامگی، ویژگی همه 
صد ساله گذشته ما بوده است. امروز 
کشور ما با یکی دیگر از بحران های 
جابجائی  یک  ما،  نوین  تاریخ  بزرگ 
میلیون ها  روبروست.  دیگر  بزرگ 
ایرانی در سخت ترین شرایط صد ساله 
گذشته با بهره گیری از همان تناقض، 
حق انتخاب در چهارچوب والیت فقیه، 
به پا خاسته اند تا پیکار صد ساله برای 
حاکمیت مردم را این بار تا پایان ببرند.

معنی این سخن آن است که دیگر با 
سرکوب و زندان و آدمکشی نمی توان 
جلو این حرکت را گرفت. نسل تازه 
نیز  اکثریت جمعیت  که  ــ  ایرانیان 
هست ـ هم به ایدئولوژی تازه ای، به 
گفتمان دمکراسی لیبرال، مسلح است 
که جای گفتگو نمی گذارد؛ و هم به یک 
تکنولوژی تازه که مانند آن گفتمان 
انقالبی  ناپذیر  مقاومت  ظرفیت  یک 
دمکراسی  عصر  برای  گوئی  و  دارد 
لیبرال ساخته شده است. آنچه جای 
گفتگو نمی گذارد حق اکثریت مردم  بر 
حکومت است و حقوق سلب نشدنی 
فرد انسانی، بی هیچ تفاوت و تبعیض،  
عصر دمکراتیک با این سه دگرگونی 
بنیادی مانند یک تیر شهاب بر زمین 
اسالمی  جمهوری  نظام  خیز  مرگ 
خورده است و آن را زیر و زبر خواهد 

کرد.
تنها  که  کارزار،  این  پیروزی  با 
و  قانون  تناقض  است،  زمان  مسئله 
واقعیت حکومت برطرف خواهد شد. 
از  تصوری  دارند  ما  مردم  سرانجام 
که  می یابند  لیبرالیسم  و  دمکراسی 
پیشرفته ترین کشور ها را از بن بست 
سیاست بدر آورده است. ما به چشم 
خود تغییر فلسفه حکومت را در ایران 
حتی از درون نظام می بینیم و تغییر 
رژیم در راه خواهد بود.  اینکه تا چند 
گاهی پسوند اسالمی بر نام رژیم ایران 
بماند چندان اهمیت نخواهد داشت. 
گفتمان  این  تشخيص  =مالک 
آزادی  اگر شعار  مسلط چيست؟. 
است، چگونه می توان ميان خواست 
نام  به  که  آنچه  با  امروز،  آزادی 
آزادی، سرامدان فکری و فرهنگی 
به صف  آن  مطالبه  در  جامعه مان 
انقالب اسالمی پيوستند، تفکيک 
رهبری  بينی  جهان  شد؟  قائل 
جنبش و مبارزاتی که جریان دارد 
که  گفت  می توان  چگونه  چطور؟ 
 « گفتمان  پرتو  در  کنونی  حرکت 

دمکراسی ليبرال « است؟
د.ه. ــ تازه ترین نشانه اش را در 
شعار انبوه جمعیت سوگواران شنیدیم. 
آنها پس از تکرار »عزا عزاست امروز« 
قدیمی که خمینی را از آن انداخته 
شعار های  نخستین  از  یکی  بودند 
با  انقالبی را در پائیز 1357  جنبش 
تغییری بسیار پرمعنی چنین سر دادند: 
ایرانی!  جمهوری  استقالل،  آزادی، 
هواداران پادشاهی نمی باید از این شعار 
بهم برآیند. در مرحله کنونی پیکار با 
رژیم اسالمی مسئله بر سر جمهوریت 

و اسالمیت رژیم است، نه پادشاهی.
گفتمان  از  و  بسیارند  نشانه ها 
آزاد  بیانیه شهروند  تا  مطالبه محور 
سه  انتخاباتی  مباحثات  بیشتر  تا 
می گیرند.  بر  در  را  گذشته  ماهه 
پیام  عموما  مبارزه  شعار های  امروز 
دمکراسی و حقوق بشر را می رسانند 
که همان دمکراسی لیبرال است. آن 
سه دگرگونی انقالبی که اشاره کردم 
ــ نسلی، گفتمانی، و تکنولوژی ــ با 
ارگانیک  پیوند  سیاسی  فلسفه  این 
دارند. این همان »روح زمان« هگلی 
است، »سوار بر اسب سپید« که در 
آن لحظه  در توصیف پدیده ناپلئون 
می گفت. رنگ روح زمان ما سبز است. 
برخی  مخالفين،  صفوف  =در 
تأئيد  با  کم وبيش  که  نيروهائی 
حمایت  و  حضور  سبز«  »جنبش 
کامل خود را در کنار مردم اعالم 
را  خود  دلی  دو  و  اکراه  کرده اند، 
نسبت به رهبری آن هم پوشيده 
نمی دارند. آیا اساساً در یک حرکت 
هدایت  بدون  هم  آن  که  عمومی 
رهبرپروری   نمی شود،  رهبری  و 
ممکن است؟ و آیا امروز زمان این 

گونه رقابت هاست؟

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 57 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

 )۵ مهر 1۳۰۷ ، تهران- ۸ بهمن 1۳۸۹ ، ژنو(

 درگير جابجائی تاریخی، دورانی   
کيهان لندن شماره 12۷۰ - 2۹ مرداد ماه 1۳۸۸

دو قرن فراز و نشيب مطبوعات در ایران )۳۰(

تا  اولتیماتوم  تسلیم  فاصلۀ  در   
ایران،  دولت  سوی  از  آن  پذیرش 
روسها آذربایجان و گیالن و خراسان 

را به آتش کشیدند.
برای  بود  بهانه ای  اولتیماتوم، 
ایران.  در  روسیه  مستقیم  مداخلۀ 
دولت تزاری که از بازگرداندن پادشاه 
بر تخت  به امید نشاندن وی  مخلوع 
سلطنت و تعطیل حکومت مشروطه 
در ایران سودی عاید نکرده بود، برای 
مستقیم  مداخلۀ  راه  قدرت نمایی 
جواب  منتظر  رو  این  از  برگزید.  را 
احتمال،  یک  به  نشد.  اولتیماتوم 
تعمداً زمانی را برای تسلیم اولیتماتوم 
انتخاب کرده بود که به سبب تقارن با 

سوگواری ایام محرم، در ایران کاری 
صورت نمی گرفت و پاسخ اولتیماتوم 
عاشورا  و  تاسوعا  از  بعد  به  ناگزیر 

موکول می شد.
و  خراسان  در  پیشاپیش  روسیه، 
گیالن و آذربایجان نیروهایی متمرکز 
در  روس  کنسول های  بود.  ساخته 
به محض  مشهد،  و  رشت  و  تبریز 
سن پطرزبورگ  از  دستور  صدور 
را  نیروها  این  و  شدند  به کار  دست 
ازجمله  مشروطه خواهان،  جان  به 
روزنامه نگاران، انداختند. مجوز چنین 
اقدامات، همان قرارداد کذائی 19۰7 
بود که ایاالت شمالی ایران را منطقۀ 
نفوذ روسیه و ایاالت جنوبی را منطقۀ 

نفوذ انگلستان مقرر می داشت.
دولت تزاری به موجب این قرارداد 
حق خود می دانست که هرگاه امنیت 
تحت الحمایه  افراد  یا  روسیه  اتباع 
اقدام الزم  افتاد،  به خطر  دولت  آن 

به عمل آورد.
از  افغانی  خان  یوسف  مشهد،  در 
با  مشروطیت  سرسخت  مخالفان 
طالب الحق  محمد  سید  همدستی 
از  و  یزدی  آقا  علی  سید  برادر 
توپخانه  میدان  غائله  بازماندگان 
یوسف  برانگیخت.  غوغائی  تهران، 
قدمی  صد  میرهوا،  مسجد  در  خان 
کنسولگری روسیه تظاهراتی ترتیب 
داد و طوماری به امضا رساند حاکی از 
این که ما مردم خراسان محمدعلی 
شاه را به سلطنت قبول داریم والغیر. 
طالب الحق، بر سر منبر اعالم کرد که 
بگوید  مرتبه  هفتاد  و  صد  هر کس 
الدیموکرات« گناهانش  اَلَعن  »اللهم 
بخشوده می شود. مجتهدی فتوا داد 
که »المشروطه کفر و المشروطه طلب 

کافر، ماله مباح و َدَمه هدر«.
»رابینو« کنسول انگلیس که خود 
می نویسد:  است  بوده  وقایع  ناظر 
»رئیس اشرار، یوسف خان، از جنرال 
قنسولگری روس تقاضا کرد و همین 
تقاضا را نیز از ایالت )استاندار( کرد 
که ادارات باید منحل شوند، نظمیه 
نباشد، امنیه نباشد، مالیه نباشد و قس 
علی هذا. چند نفر هم باید تبعید شوند 
بودند.  مشروطه طلب  رؤسای  از  که 
آن وقت من این جمعیت را متفرق 
می کنم. قنسول گفت اگر دولت تبعید 
این چند نفر را بخواهد، رسماً بنویسد. 
اگر ملت می خواهد، خود مختار است،  
مانعی نیست، هرچه می خواهد بکند. 
خراسان(  )والی  رکن الدوله  خالصه، 
برای اسکات اشرار چند نفر رؤسای 
دیموکرات را از شهر خارج نمود. مدیر 
جریدۀ نوبهار )ملک الشعرای بهار( هم 
که ارگان دیموکراتها بود، در روز ورود 
ژنرال ردکو اخراج شده بود. واعظین 
در منبر زنده باد امپراتور روس گفتند 
را  اسالم  روسها می خواهند  که  زیرا 

یاری کنند و مشروطه را فانی!«
دیگر  مطبوعات  نوبهار،  بر  عالوه 
چون طوس، خورشید و خراسان نیز 

نظر   زیر  چاپخانه ها  و  شدند  توقیف 
قرار گرفت. رکن الدوله والی خراسان 
که قدرت مقابله نداشت استعفا کرد. 
اختیار  در  )شهربانی( مشهد  نظمیه 
قوای مسلح روسیه قرار گرفت. ماژور 
و  منحل  را  دولتی  پلیس  خارانف، 
حکومت نظامی اعالم کرد. سربازان 
روس به بهانۀ پراکندن »آشوبگران« با 
جمعیت درگیر شدند و گنبد مسجد 
حرم  و  بستند  توپ  به  را  گوهرشاد 
حضرت رضا نیز از تعرض مصون نماند. 
تعدادی زوار کشته شدند و از مشروطه 
و مشروطه خواهی اثری بر جای نماند.

به  حمله  با  گیالن  در  عملیات 
مطبوعات آغاز شد.

برای  روسیه  کنسول  »نکراسف« 
بیانیه ای  فوق العاده«  »حالت  اعالم 
که  شد  مدعی  آن  در  و  داد  انتشار 
حوزۀ  و  خارجه  اتباع  امنیت  چون 
قرار  تهدید  معرض  در  کنسولگری 
گرفته است شهر رشت تابع مقررات 

حکومت نظامی خواهد بود.
پاسخ  در  »خیرالکالم«  روزنامۀ 
اطالعیه کنسول، متنی را با امضای 
زیر  به شرح  گیالن«  اهالی  »عموم 

انتشار داد:

»چون در تاریخ 12 دکابر، مطابق 
با سوم محرم 133۰ اعالنی از طرف 
روس  بهّیۀ  دولت  نمایندۀ  نکراسف، 
انتشار یافت که مدلول آن برخالف 
واقع بود، الزم گردید در مقام تردید 
و تکذیب آن مضامین برآید. چه، تمام 
ساکنین رشت و عابرین َسبیل حتی 
نمایندگان و اتباع سایر دول دوست 
که در این شهر سکونت دارند، همه 
دانسته و مطلعند که رفتار عموم اهالی 
مشروطیت  تأسیس  آغاز  از  گیالن 
دولت  خاصه  خارجه،  اتباع  عموم  با 
از روی  و  بطور دوستی  بهّیۀ روس، 
کمال محبت بوده و هیچوقت نسبت 
حوزۀ  یا  خارجه  اتباع  از  احدی  به 
عمل  طریق  هیچ  به  قنسولگری، 
خالف نزاکت و محبتی سر نزده است 
چه رسد به این که به قنسولگری آن 
آن  مستحفظین  به  یا  سرریز  دولت 
حمله ور شوند. این است که در کمال 
تکذیب  را  معنی  این  اوال  صراحت 
می نماییم و این تهمت را در حق خود 
قبول نمی کنیم و نمایندگان سایر دول 
و حق پرستی  انسانیت  به  را  دوست 

گواه می طلبیم.
از  گذشته  گیالن  اهالی  ما  ثانیاً 
این که از رفتار قنسولگری روس در 
تنفر  اظهار  مملکت مستقل خویش 
نموده و در این باب به تمام دنیا تشّکی 
می کنیم، به هیچ وجه من الوجوه به 
حمایت قاهرانه شان راضی نبوده و تن 
درنمی دهیم و جز دوام دولت مشروطه 

و حمایت پادشاه ایران، طالب حمایت 
احدی نیستیم.ـ   امضاء: عموم اهالی 

گیالن«.
روزنامه  مدیر  نکراسف،  به دستور 
را  ـ  افصح المتکلمین  ـ  خیرالکالم 
روزنامه  دفتر  از  روس  سالدات های 
بیرون کشیده با توهین و تحقیر به 

کنسولگری بردند و کتک زدند.
بر  سوار  روس،  سربازان  متعاقباً 
اسبهای قوی هیکل در کوچه و خیابان 
به تاخت و تاز پرداختند. گروهی از 
را  »عروه الوثقی«  چاپخانه   سربازان، 
مورد حمله قرار دادند و در حالی که 

کنسول، از داخل درشکه بر عملیات 
آنها نظارت می کرد، جعبه های حروف 
را  چاپ  ماشین  و  ریختند  به هم  را 
شکستند و آنچه را که قابل شکستن 
»قنسولخانه«  به  و  کردند  بار  نبود 

بردند.
از  تعدادی  تهاجم،  این  به دنبال 
تعدادی  بازداشت،  روزنامه نگاران 
تبعید و تعدادی دیگر فراری شدند 
و گیالن یکسره زیر سلطۀ سربازان 

بیگانه قرار گرفت.

نسبت  روسها  واکنش  تبریز،  در 
به تظاهرات ضد اولتیماتوم از سوی 
مردم و انجمن ها، از این هم شدیدتر 

و بیرحمانه تر بود.
پشت  در  که  روس  سالدات های 
به  بودند  مستقر  تبریز  دروازه های 
شهر حمله بردند و دست به سرکوب 
توقیف  و  تعطیل  و  آزادیخواهان 
زدند.  چاپخانه ها  غارت  و  روزنامه ها 
بی اعتنا به احساسات مذهبی مردم، 
آنها در روز عاشورا )دهم محرم 133۰ 
هـ . ق/ دهم دی ماه 129۰ شمسی( 
و  مشروطه خواه  علمای  از  تعدادی 
مجاهدان سرشناس را به دار آویختند.

حاج  اعدام شدگان،  شاخص ترین 
میرزا علی آقای ثقه االسالم روحانی 
تاسوعا،  روز  که  بود  مشروطه طلب 
توسط  خانه اش  از  خروج  به هنگام 
در  عاشورا  روز  و  دستگیر  روس ها 
میدان مشق تبریز به دار آویخته شد.

صمدخان  حادثه،  این  فردای 
سوگندخوردۀ  دشمن  شجاع الدوله 
آزادی و مشروطه خواهی با قوای خود 
وارد تبریز شد و حکومت را به دست 
گرفت و فصل تازه ای در خونریزی و 

بیدادگری آغاز کرد.
ناشر  ضیاءالعلما  ابوالقاسم  میرزا 
روزنامه های »اتحاد« و »اسالمیه« و 
میرزا احمد سهیلی شاعر آزادیخواه 
ز  ا »شفق«  روزنامه  نویسندۀ  و 
روزنامه نگارانی بودند که سرشان در 

این فاجعه بر باد رفت.

احمد احـرار

) کيهان لندن شماره 1211 (

» ادامه دارد«           

ملک الشعرای  بهار در جوانی

ادامه در صفحه 1۵
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شکسپیر در 18 سالگی با آن هاتاوی 
این  به خاطر  کرد.  26 ساله عروسی 
اختالف سنی عجیب و وضعیت خاصی 
که عروس خانم موقع عقد در آن به سر 
می برد. زوجین می ترسیدند کسی علیه 
اقامه دعوی  کلیسا  در  صالحیت شان 
کند )آن موقع از این کارها می شده.( 
لذا خیلی سریع به خانه بخت شتافتند. 
دوتن از آشنایان خانوادگی هاتاوی هم 
با چکی به ارزش 40 پوند )که آن زمان 
پول زیادی بود( سالمت این عروس را 

تأیید کردند!
شش ماه بعد این وصلت »سوسانا« 
دنیا  به  زنش  و  شکسپیر  اول  فرزند 
آمد. )نه ماه و 9 روز!( دو سال بعد هم 
همسرش یک جفت دوقلو )به نام های: 
همنت و جودیت(. برای شوهرش آورد 
که اسمشان آدم را یاد هملت و ژولیت 

می اندازد.

هیچ  شکسپیر  می گویند  بعضی ها 
برای  اصاًل  و  نداشت  دوست  را  زنش 
اینکه از شرش خالص شود استراتفورد 
را ول کرد رفت لندن، تئاترنویس شد. 
بعضی ها هم می گویند اتفاقاً برعکس؛ 
سالی چند ماه بر می گشت پیش اهل 

و عیال و سعادتمند بود.

شکسپیر عاشق

1ـ از ترانه سرایان و شعرای 
معاصر  معروف  و  قدیم 

ایران
2ـ کمک ـ رموز

3ـ از پادشاهان ایران
4ـ فرماندهـ  پایه و اساس 

ـ رطوبت
5 ـ فوری ـ هم در بدن 
در  هم  و  است  انسان 

اتومبیل
6 ـ یغما

7 ـ از جواهرات
معظم  شرکتهای  از  ـ   8

ـ  نیرو  ـ  هواپیماسازی 
خوراکی است متداول

پژوهشگر  و  ادیب  9ـ 
و  ایران  فقید  و  گرانمایه 
دانشگاه  پیشین  مدرس 

تهران
از  ـ  فرنگی  نمایش  10ـ 
اعضای داخلی بدن انسان 

ـ صاف و گوارا
ـ  است  حرفه ای  11ـ 

درختی است

ـ  ایران  آبهای  از  1ـ 
دنبال امروز است

2ـ زمان گذشته ـ گرو 
نهاده

3ـ قله  و کوهی معروف 
ـ  بیابان

4ـ از دام ها ـ زن بابا
نندگان  خوا ز  ا ـ   5
و  معروف  خوش صدا، 

قدیمی ایران
ـ  نیا  د تارک  ـ   6
ضمیری است ـ روستا

معروف  شهری  ـ   7
ـ سو  کلرادو  ایالت  در 

و طرف
از  یکی  قهرمان  ـ   8
رمانتیک  داستانهای 

کشور ما ـ دزد
از  ـ  پارچه  نوعی  9ـ 
بدن  داخلی  اعضای 

انسان ـ میوه ای است
جاری  آبهای  از  10ـ 
در  ـ شهری  ما  کشور 

ایران
11ـ درویشان می کشند 
ـ اقلیتی قومی در ایران

1ـ از شعرا و غزلسرایان نامدار و بلندپایۀ معاصر 
و فقید ایران

ـ  ما  کشور  در  قومی  اقلیتی  ـ  پیمودن  2ـ 
ساده اندیش ـ مردم

3ـ توان ـ قدرت ـ گوشه
4ـ اصلی و پایه ای ـ زاویه

5 ـ از مکاتب فلسفی و اجتماعی قرن گذشته
6 ـ آتش ـ مصاحب ـ نام هر یک از استخوانهای 

ستون فقرات
7ـ  از ورزشهاـ  استوار ساختنـ  بیهودهـ  در حمام 

پیدا می شود
8 ـ عکس العمل ـ دقت و توجه ـ ولی
9ـ مرتعش ـ خالی ـ شکل و شمایل

10ـ تکرار یک حرف ـ از هفت سین ـ کانال
شهری  ـ  روشنایی  برای  وسیله ای  ـ  بدون  11ـ 

در ایران
12ـ پل ـ حرفه ای کشاورزی و تولیدی

13ـ سلسله کوهی است ـ سرد ـ جزیره ای زیبا و 
توریستی در اقیانوس هند

14ـ نحیف ـ رسیدن ـ میوه ای است
15ـ مؤلف کتاب ارزندۀ »تاریخ یحیی«

داستانسرایان  و  رمان نویسان  از  1ـ 
برجسته و معروف فقید و معاصر ایران

2ـ آزرم ـ مهد ـ جنگ افزار
3ـ اهل ریـ   ابریشم کم بهاـ  نانی است

4ـ از علوم پزشکی
5ـ   گشایشـ  تکخالـ  »دشمن« به هم 

ریخته ـ آسیب
6 ـ نهان و پوشیده ـ قلمه ـ وی

7 ـ غالف ـ خودرو
8 ـ منع کردن ـ مصاحب و همراه ـ 

داد و میانه روی
واحد  ـ  صفوی  سالطین  ز  ا 9ـ 

اندازه گیری سطح
ـ  تعجب  ـ حرف  است  ادویه ای  10ـ 

زیرزمین خنک
11ـ حرفه ای است ـ توان

مرضی  ـ  داستایفسکی  از  اثری  12ـ 
است ـ از عناصر اربعه

13ـ پیانیست و آهنگساز چیره دست و 
نامدار کشور ما

14ـ عقیدهـ  قسمتـ  تکرار یک حرف 
ـ »نه« به عربی

15ـ شریک ـ مکاتبه

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

مسخ  خواندن  »با  می گوید:  مارکز 
کافکا است که می فهمیم می شود جور 
دیگری نوشت«. کافکای آلمانی زبان 
که به زبان های چک و فرانسوی هم 
حرف می زد، جور دیگری می نوشت؛ 
ادبی  مکاتب  به  می توان  که  جوری 
و  رئالیسم  و  مدرنیسم  مثل  زیادی 
داد.  ربطش  اگزیستانسیالیسم  حتی 
معروف ترین کتاب های کافکا در ایران 
همه  هستند.  »محاکمه«  و  »مسخ« 
رمان های کافکا بدون اجازه اش چاپ 
شده اند؛ او وصیت کرده بود همه آثارش 

را بعد از مرگش بسوزانند.
= از نقطه ای به بعد، بازگشتی در 
کار نیست، این همان نقطه ای است که 

باید به آن رسید.
زندگی،  ین  ا نی های  =شادما
شادمانی های این زندگی نیست بلکه 
زندگی  به  صعود  از  ماست  ترس 
متعالی تر. رنج های این زندگی رنج های 
این زندگی نیست بلکه خودآزاری های 

ماست به خاطر این ترس.
= اگر می شد برج بابل را ساخت 
بی آنکه لزومی به باال رفتن از آن باشد، 

آیا حکمش را می دادند؟
می آموزند،  ما  به  را  منفی   =
ماست. درون  در  پیش  از  مثبت 

یک  تنها  نظری  صورت  به   =

احتمال ضعیف برای خشنودی وجود 
در  فناناپذیری  به  داشتن  باور  دارد. 
و جوی  به جست  بعد  و  خود  وجود 

آن برنیامدن.
= خود را در برابر بشریت بیازمای؛ 
این کار شک را به شکاک و ایمان را به 

مومن می آموزد.
وجود  انسانی  کبیره  گناه   2  =
دارد که بقیه، همه از آنها سرچشمه 
سهل انگاری.  و  بی صبری  می گیرند: 
بی صبری آدمها را از بهشت بیرون راند 
و سهل انگاری نگذاشت به آن بازگردند.

به  را  اینکه شیطان  به محض   =
اصرار  دیگر  دادیم،  راه  خود  درون 

نمی ورزد باورش داشته باشیم.
=می توانی از رنج های جهان کناره 
بگیری )این امکان برایت وجود دارد و با 
طبیعت تو سازگار است( اما شاید هم 
باشد که  رنجی  تنها  کناره گیری  این 

می توانستی از آن بپرهیزی.
فاقد  ما  کرد  ادعا  نمی توان   =
ایمانیم؛ همین واقعیت زنده بودن ما 
است.  ایمان  نشدنی  تمام  سرچشمه 
از  اما جز زنده بودن چه کار دیگری 

ما بر می آید؟
فرانتس کافکا،متولد چکسلواکی در 

3 ژوئن 1924 میالدی درگذشت.
به نقل از »پندهای سورانو«

»كافکا« و رنج های زندگی

2

2

6
4

3

5

3

6
6

1

9
6

8

6
1

8
7 4

2 3

5

5
3

1

7

1

4

9
2

3 2

6

4

7

6

1

94
3

 15    14    13    12    11      10     9      8      7      6     5      4     3      2      1  
      1 
      2
     3
     4
     5
      6
      7
     8
     9
10
11
12
13
14
15

11        10        9          8        7         6         5          4         3         2         1  
      1 

      2

     3

     4

     5
      6

      7

     8
     9

10

11

مارس  اول  در  »یاهو«  بنیانگذاران 
1995 میالدی »جری یانگ« و »دیوید 
فیل« 2 مهندس الکترونیک بودند. این 
2 نفر که حاال از بزرگترین میلیاردرهای 
انداختند  راه  را  یاهو  جهانند، شرکت 
و سایت یاهو را طراحی کردند؛ مثل 
خیلی های دیگر که داشتند از همین 
باهوش تر  اینها  ولی  می کردند  کارها 
درآمدند و کاری کردند که این سر دنیا 
بچسبد به آن طرفش و جهان بشود 
اندازه یک کف دست توی دست شما. 
آن موقع هنوز گوگل، گوگل نشده 
بود و رقیب جدی  وجود نداشت. آوریل 
وب سایت  مشهورترین   1994 سال 
دات  یاهو  می شد.  راه اندازی  داشت 
جامع،  و  مختلف  قابلیت های  با  کام 
تمام تالشش را می کرد تا آدمیزاد را 
مونیتور،  کوچک  صفحه  به  بچسباند 
مثل همه هم عرض هایش در همین 
کسب و کار. هر روز بسته های رایگان 
جدید، قابلیت انتشار اطالعات شخصی، 

بازی، بخش های ورزشی، حراجی ها و... 
بیشتر کاربرها را وابسته به خود می کرد، 
طوری که شد یکی از پر ترافیک ترین 
سایت های اینترنتی. هر چند گوگل با 
همین  دل  از  غول جستجوگرش  آن 
دست  به  را  میدان  و  درآمد  یاهو 
گرفت ولی کسب و کار دیجیتالی یاهو 
همچنان فعال ترین باقی ماند. به لطف 
آنها کارها راحت تر می شد و ارتباطات 
دسته ای  آن  از  شما  هم  اگر  کمتر. 
هستید که فکر می کنید یاهو آن قدر 
که باید برایتان مایه نگذاشته می توانید 

بروید به آدرس:
https://developer.yahoo.com 
سراغ برنامه های آینده یاهو را بگیرید.

چگونه »یاهو« یاهو شد

            10 پرسش و 10 پاسخ  
1(این بیت را تکمیل نمایید:

 »آن قدر... و عزیزی که به هنگام وداع/ حیفم آید که تو را من به خدا بسپارم«
1ـ نیک            2ـ خوب            3ـ ناز             4ـ ماه

2(بازیگر اصلی فیلم  پر از آنتریک و خشونت »ماتریکس« كیست؟
1ـ براد پیت 2ـ مت دیمون 3ـ کورت راسل 4ـ کینو ریوز

3(»لیک تاهو« منطقه ای تفریحی با دریاچه های زیبا در كدام ایالت 
آمریکا قرار دارد؟

1ـ کالیفرنیای جنوبی 2ـ کلرادو        3ـ نوادا        4ـ آریزونا
4(شهر »شواینفورت« در كدام كشور قرار دارد؟

1ـ اتریش        2ـ سویس          3ـ آلمان          4ـ لیختن اشتاین
5(میدان »امیر چخماق« در كدام شهر ایران  است؟

1ـ اصفهان        2ـ یزد              3ـ نجف آباد      4ـ فریدن
6(»سوخوی« نام چیست؟

1ـ نوعی مشروب 2ـ نوعی میوه 3ـ نوعی دسر 4ـ نوعی هواپیمای جت روسی
7(در چه سالی حکومت كشور تركیه جمهوری شد؟

1ـ 1920         2ـ 1921           3ـ 1922          4ـ 1923
8(خانه »الویس پریسلی« كه سرزمین شکوهمند »Grace Land« نام 
دارد و محل بازدید هزاران نفر گردشگر است در كدام شهر قرار دارد؟

1ـ بوستون         2ـ دنور             3ـ ممفیس         4ـ هیوستون
9(»آلبرتا« در كجا قرار دارد؟

1ـ آمریکا            2ـ انگلستان       3ـ استرالیا         4ـ کانادا
10(كدامیک از كشورهای زیر به دریای آزاد راه ندارد؟

1ـ برزیل             2ـ پرو              3ـ بولیوی          4ـ شیلی

در صفحه 15

در صفحه 15وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

توماس جفرسون
رئیس جمهور اسبق آمریکا

رومن پوالنسکی
كارگردان فیلم »وقتی 

فرشته ها سقوط می كنند«

آرنولد شوارتزنگر
بازیگر فیلم »كونان وحشی«

سیلویو برلوسکونی
نخست وزیراسبق ایتالیا

مایک تایسون
قهرمان پیشین مشت زنی جهان

وودی آلن
كارگردان فیلم »هانا و 

خواهرانش«
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اگر مطلبي داشت مستقیما به ايشان 
پرويز  مرحوم  به  هم  ايشان  بگويد. 
يارافشار يا مرحوم موسي سرابندي يا 
مرحوم سرتیپ دادور دستور رسیدگي 
مي داد. يك بار، يكي از فدايیان اسالم 
جزو ارباب رجوع به آنجا مي رود و قصد 
ترور پدرم را داشته است كه او هم موفق 

به مقصود خود نمي شود.
در  پدرم  ترور  توطئه  سوم،  مورد 
جريان تشییع جنازه مرحوم شاهپور 
علیرضا بود. فدايیان اسالم اقرار كرده 
بودند كه قصد داشتیم زاهدي را موقعي 
كه در مسجد سپهساالر به دنبال جنازه 
حركت مي كرد، بزنیم. اما او به طرف ما 
نگاه كرد و لبخندي زد كه حس كرديم 
شناخته شده ايم و دستپاچه شديم و 

فرار را بر قرار ترجیح داديم.
در فرودگاه پدرم در موقع خداحافظي 
مي روي  كه  حاال  پسرم  گفت  من  به 
هستي،  اعلیحضرت  اطمینان  مورد 
هم رمز نخست وزيري و هم رمز دفتر 
تو  به  بايد  داري،  را  دربار  مخصوص 
به  صحبتي  يا  و  تلگرافي  اگر  بگويم 
كه  ولو من  فردي  هیچ  به  آمد  میان 
بازگو كني وگرنه  نبايد  پدرت هستم 

پسر من نخواهي بود.
خداحافظي  براي  را  صورتش  من 
بوسیدم و با مرحوم تقي زاده و مرحوم 
سردار فاخر حكمت و مرحوم هیئت هم 
كه با پدرم آمده بودند خداحافظي كردم. 
آن زمان هواپیماي مخصوص نداشتیم. 
از ك.ال.ام K.L.M هواپیمايي اجاره 
كرديم به مبلغ 12 يا 14 هزار دالر كه 
يك سوم يا چهارم پیشنهاد شركتهاي 
ديگر بود. رئیس و معاون ك.ال.ام در 
ايران آن وقت آقاي هالكو رامبد و آقاي 

ملیكیان بودند.
دعوت  بیروت.  به  رفتیم  تهران  از 
كامیل شمعون رئیس جمهور لبنان از  
اعلیحضرتین به سبب موقعیت خاصي 
بود كه سفیر ما رحمت اتابكي در آنجا 
شمعون  كامیل  به  خیلي  او  داشت. 
نزديك بود و در بحران شیعه و سني 

لبنان با او دوست شده بود. اين روابط 
نزديك از دوره سفارت مرحوم معاضد 
شروع شده بود كه اتابكي سركنسول 
بود. همكاران او هم مانند جواد وكیلي 
كه بعد سفیر در اردن شد )در زمان 
جنگ اعراب و اسرائیل( و امیر كاوياني 
كه به عربي تسلط داشتند به او كمك 

مي كردند و ايران نفوذ خاصي در لبنان 
پیدا كرده بود.

بوديم  نجا  آ ر  د عتي  سا چند 
به  رفتیم  و  شد  انجام  مذاكراتي  و 
سفر  اينكه  با  هم  آنجا  آمستردام. 
غیررسمي بود از طرف خانواده سلطنتي 
هلند با شركت مقامات باالي هلندي در 
فرودگاه میهماني شام دادند. با همان 
رفتیم  بوديم  كرده  اجاره  كه  هواپیما 

به نیويورك.
در هواپیما قسمت عقب اختصاص 
به اعلیحضرتین داشت و قسمت جلو 

به ملتزمین. وقتي به سمت نیويورك 
مي رفتیم من در قسمت جلو كفشهايم 
را درآورده بودم و داشتم چرت مي زدم. 
آمد  مخصوص  پیشخدمت  ناگهان 
نمي دانم  شده ام.  احضار  كه  گفت  و 
اعلیحضرت خواسته بودند سر به سرم 
لنگه  يك  ايشان  اشاره  به  و  بگذارند 

كفشم را برداشته و پنهان كرده بودند 
يا واقعا براثر حركت هواپیما لنگه كفش 
لغزيده و رفته بود به جايي كه هرچه 
مي گشتیم پیدايش نمي كرديم. ناچار 
با يك لنگه كفش، لنگان لنگان رفتم 
حضور اعلیحضرت. اعلیحضرت مدتي به 
من نگاه كردند و با قیافه جدي پرسیدند 
كفشت  لنگه  است،  وضعي  چه  اين 
و  خنديدند  شدت  به  بعد  كجاست؟ 

موضوع ديگري را پیش كشیدند.
در  خريد  براي  روزي  نیويورك  در 
هم  انتظام  نصر اهلل  بوديم.  خدمتشان 

بود. جزو چیزهايي كه نگاه مي كردند 
فندكي بود به نام »زيپو« Zipo از طال. 
آ ن را آمريكايي ها براي جنگ اختراع 
كرده بودند كه در باد و طوفان بتوانند 
روشن كنند. عرض كردم اين فندك به 

درد اعلیحضرت مي خورد.
شديم…  رد  و  نفرمودند  چیزي 

والدورف  آپارتمان  در  بعد  روز  دو 
آستوريا كه شرفیات شده بودم وقتي 
مي خواستم خارج شوم قوطي كوچكي 
مرحمت كردند. باز كردم ديدم همان 
فندك است و به جاي آرم شاهنشاهي 
فندك  روي  بودم  كرده  پیشنهاد  كه 

.A.Z :حك شود، نوشته شده بود
علیحضرت  ا نسیسكو،  نفرا سا در 
عرشه  روي  دريايي  نیروي  لباس  با 
ر  شهردا و  بودند  ايستاده  كشتي 
سانفرانسیسكو و راندلف هرست وارث 
امپراتوري مطبوعاتي »هرست« راجع 
به پل »گلدن گیت« توضیح مي دادند. 
علیحضرت  ا كه  شدم  متوجه  من 
بزنند  آتش  را  مي خواهند سیگارشان 
اما باد نمي گذارد فندك روشن شود. 
با همان فندك  جلو رفتم و خواستم 
مرحمتي سیگار اعلیحضرت را روشن 
دماغ  نوك  و  زد  شعله  فندك  كنم. 
اعلیحضرت را سوزاند. از اين پیشامد 
دوستي  داستان  سرشام  شدم.  خجل 
عذرخواهي  عنوان  به  را  خرسه  خاله 
مدتها  تا  موضوع  اين  اما  كردم  نقل 
وسیله تفريح اعلیحضرت و علیاحضرت 
شده بود كه هر وقت سیگاري به لب 
مي گذاشتند مي گفتند: اردشیر، فندك!

از نیويورك با هواپیماي اختصاصي 
رئیس جمهوري ما را بردند به واشنگتن. 
نصراهلل  متحده  اياالت  در  ما  سفیر 
ايران در  انتظام بود و نماينده دائمي 
سازمان ملل متحد علیقلي اردالن. در 
واشنگتن، شبي جان فاستر دالس وزير 
امور خارجه به افتخار اعلیحضرتین در 
كه  داد  میهماني  هاوس«  »اندرسن 
هم  بعد  بود.  باشكوه  و  مفصل  خیلي 
آيزنهاور  ناهار میهمان  در كاخ سفید 
»مي مي«  قبلي،  قرار  طبق  و  شديم 
خانم آيزنهاور علیاحضرت را به بازديد 
از قسمتهاي مختلف كاخ سفید دعوت 
و  اعلیحضرت  تا  برد  به همراه  و  كرد 
رئیس جمهوري بطور خصوصي درباره 

مسايل سیاسي مذاكره كنند.
در میهماني ناهار كاخ سفید با آقاي 

نفت  صنايع  صاحبان  از  »رايشمن« 
سهامداران  از  كه  شديم  آشنا  آمريكا 
دوست  و  نفتي  كمپانیهاي  بزرگ 
نزديك آيزنهاور بود. او اعلیحضرتین را 
به خانه اش در پالم بیچ فلوريدا دعوت 
كرد و در میهماني مفصلي كه ترتیب 
كندي ها  پدر  كندي  ژوزف  بود  داده 

به  كندي  برادران  و  همسرش  و 
اعلیحضرت معرفي و با هم آشنا شدند.

رفتیم  سانفرانسیسكو  به  آنجا  از 
اقامت  »سانفرانسیس«  هتل  در  و 
دعوت  را  كريسمس  شب  كرديم. 
داشتیم به منزل »راندولف هرست« 
)Randolph Hearst(. اين منزل 
معروف  خانواده  به  است  متعلق  كه 
و  سانفرانسیسكو  بین  »هرست« 
از  يكي  و  دارد  قرار  آنجلس  لس 
خانه هاي  زيباترين  و  ديدني ترين 
تكه اش  هر  چون  است  منطقه  آن 
از  است  دوره  يك  به  متعلق  كه  را 
كه  راه  در  آورده اند.  عالم  نقطه  يك 
با اتومبیل مي رفتیم تا برسیم به آن 
باال، همینطور شكارها را مي ديديم كه 
مي چمیدند و مي جهیدند. در منزل 
»هرست« هم اتفاق بانمكي افتاد. براي 
شام، سالن بزرگ غذاخوري را آماده 
كرده و میز درازي را در وسط سالن 
چیده بودند. برنامه از اين قرار بود كه 
عصر، اعلیحضرتین در كوكتلي شركت 
كنند و هدايايي رد و بدل شود. ما چند 
قالیچه و صنايع دستي  و  قالي  تكه 
میزبانان  به  كه  بوديم  برده  را  ايران 
هديه شود و راندلف هرست هم يك 
زين اسب نقره كاري شده مكزيكي كه 
يادگار خانوادگي آنها بود و از پدرش 
به ارث برده بود براي تقديم كردن به 

اعلیحضرت درنظر گرفته بود.
خودمان  اتاق  به  ما  از  كدام  هر 
براي  و  بكنیم  استراحتي  كه  رفتیم 
آماده  و سپس ضیافت شام  كوكتل 
شويم. محمدخاتم و حسین جهانباني 
اتاقهايشان در طبقه باال، درست روي 
سالن غذاخوري قرار داشت. اينها رفته 
بودند حمام بگیرند و حمام مفصلي 
هم گرفته بودند ولي پرده پالستیكي 
را توي وان نینداخته بودند. عمارت 
نتیجه،  در  بود.  قديمي  عمارت  هم، 
سرازير  سقف  از  و  كرده  نشت  آب 
روي  و درست  سالن  توي  بود  شده 

میز غذاخوري.
میزبانان وقتي متوجه مي شوند كه 
كار از كار گذشته و آب سالن را گرفته 
و میز غذاخوري را خراب كرده بود. 
بیچاره »هرست« عزا گرفته بود كه چه 
كنیم، چه نكنیم. گفتم چاره اش اين 
است كه شما كوكتل را طول بدهید 
تا مستخدمین میز را از نو بچینند. 
خالصه، مستخدمین افتادند به جمع 
كردن آب و خشك كردن كف سالن 
وسايل  تعويض  و  سفره  برچیدن  و 
غذاخوري تا باالخره سالن به نحوي 

ترمیم و آماده پذيرايي شد.
البته میهمانان كه در مراسم كوكتل 
حضور داشتند نمي دانستند آنجا چه 
خبر است و چرا كوكتل آنقدر طوالني 
شده است. من فقط اعلیحضرت را از 
جريان مطلع كردم كه اوقاتشان خیلي 
تلخ شد ولي پیشامدي بود كه به هر 

حال، گذشت.
شام كه صرف شد ما را از يك راهرو 
تونل مانندي بردند به سالن سینماي 
خصوصي و فیلمي از »بینگ كروزبي« 
خواننده معروف به »وايت كريسمس« 
را در آنجا ديديم. بايد بگويم كه در 
آن زمان مسافرتها در شرايط ساده تر و 
سهلتري نسبت به سالهاي بعد صورت 
مي گرفت و تنها دو مسئول امنیتي 
داشتیم؛ دو نفر هم براي روابط عمومي 
به ما كمك مي كردند كه يكي از آنها 
 )Drew Dudly( دادلي«  »درو 
شوهر خواهر يك سناتور دموكرات بود 
و ديگري خانمي به نام »فلور كلس«

نام  كه   Fleur Cowles Meyer
خانوادگي )Meyer( از همسر دومش 
 )Tom Montague Meyer(

گرفته شده بود.
شوهر اين خانم روزنامه »كلس ماگازين«

و   )Cowles  Magazine (
داشت  را   )Fortune( »فورچون« 

كه بعدا از هم جدا شدند.
مرداد   28 از  بعد  كلس«  »فلور 
مصاحبه  پدرم  با  و  ايران  به  آمد 
و  اعلیحضرت  از  هم  عكسي  كرد. 
گرفته  كالردشت  در  علیاحضرت 
است كه با لباس سواري، وسط دار و 
درخت بر روي زمین نشسته اند. اين 
صفاي  و  سادگي  نشانگر  كه  عكس 
زندگي خانوادگي شاه و ملكه در آن 
كرد  پیدا  سوكسه  خیلي  است  ايام 
كه  زماني  است.  مكرر چاپ شده  و 
سال  در  انگلیس  ملكه  علیاحضرت 
خانم،  اين  كرد  تاجگذاري   1953
طرف  از  نمايندگي  به  كلس،  فلور 
آيزنهاور در مراسم تاجگذاري شركت 
خاصي  موقعیت  و  نفوذ  از  و  داشت 

برخوردار بود. 

اردشير زاهدي:

خاطراتي از سفر آمريكا و انگلستان در مالزمت 
پادشاه و ملكه ايران

از  اعلیحضرت  رسمي  ديدار  در 
اياالت متحده آمريكا كه نخستین سفر 
ايشان به خارج از كشور بعد از وقايع 
28 مرداد بود شما به عنوان آجودان 
اين  از  بوديد.  ركاب  ملتزم  كشوري 

سفر چه خاطراتي داريد؟
دست  در  اعلیحضرت  كارهاي  ـ 
من بود از كارهاي تشريفاتي گرفته 
سال  آذرماه  در  حسابداري.  امور  تا 
1332 ريچارد نیكسون كه آن وقت 
يك  بود  جمهوري  رئیس  معاون 
و  داشت  ايران  از  روزه  سه  ديدار 
براي  را  آيزنهاور  پرزيدنت  دعوتنامه 
بازديد از آمريكا تقديم اعلیحضرتین 
كرد. اعلیحضرت دعوت را پذيرفتند 
كه  شد  قید  رسمي  اطالعیه  در  و 
اعالم  و  تعیین  بعدا  مسافرت  تاريخ 
در  بعد  مي شود. مسافرت يك سال 
آذرماه 1333 صورت گرفت و بیش 
از سه ماه طول كشید. يعني از 14 
رفتیم  تهران  از  اسفند.   21 تا  آذر 
و  آمستردام  به  آنجا  از  و  بیروت  به 
هم  مراجعت  در  و  آمريكا  به  بعد 
ديدار  عراق  و  آلمان  و  انگلستان  از 
كرديم. كمي قبل از شروع مسافرت، 
سانحه هواپیماي واالحضرت شاهپور 
كاخ   در  پدرم  با  آمد.  پیش  علیرضا 
اختصاصي بوديم. اعلیحضرت به  دلیل 
درگذشت برادرشان عزادار بودند. سر 
شد.  مسافرت  از  صحبت  ناهار  میز 
علیاحضرت )ثريا( فرمودند خوبست، 
مي رويم آنجا نفس راحتي مي كشیم. 
پدرم با حالت برافروخته گفت: نه، نه، 
براي اين كار نمي رود. مي رويد براي 
كار مملكتي و چند روزي را كه آنجا 
فرض  استراحت  ايام  نبايد  هستید 
كنید.  اعلیحضرت البته ناراحت شد. 
من آهسته با پا زدم به پاي پدرم. يك 
پرخاش  و  پدرم عصباني شد  مرتبه 
كرد كه چرا به پاي من مي زني. بعد، 
رو كرد به علیاحضرت و گفت: چون 
به چك آپ طبي هم احتیاج داريد 
البته بايد گشتي هم آن طرفها بزنید و 
خواست تندي خود را تا حدي جبران 
كند ولي آن روز همه ناراحت از سر 

میز ناهار بلند شديم.
آنوقتها وضع برخورد اعلیحضرت با 
اشخاص فرق داشت. عالقمند بودند 
كساني مثل ابوالحسن حائري زاده و آقا 
مصطفي كاشاني پسر آيت اهلل كاشاني 
به  بودند  رنجیده  اعلیحضرت  از  كه 
حائري زاده  يكبار  بیايند.  ديدنشان 
شود.  شرفیاب  كه  كرديم  راضي  را 
با عصبانیت و لهجه مخصوص يزدي 
گفت »با طناب پوسیده انسان نبايد 
به چاه برود« و وقتي كه شرفیاب شد 
همین جمله را تكرار كرد كه باعث 

خنده اعلیحضرت شد.
زود  صبح  آمريكا،  به  حركت  روز 
منوچهر  و  دانشور  حسین  اتفاق  به 
خسروداد )كه در آن موقع سرهنگ 
و  دولتشاهي  شاپور  و  بود(  دوم 
از  ديگر  نفر  چند  و  كوچصفهاني 
مي رفتیم.  پايین  طرف  به  حصارك 
با عبا و عمامه،  نفري  راه چند  بین 
در حالي كه پاچه هاي شلوارشان را 
باال زده بودند به طرف ما مي آمدند. 
من تفنگ در دست داشتم چون آن 
طرفها معموال صبح زود كبك مي آمد 
و تفنگ بر مي داشتم كه كبك بزنم. 
كه  پاسبان  يك  و  خسروداد  باري، 
همراه بود جلو مي رفتند و پرسیدند 
اينجا چه كار داريد. گفتند كوهپیمايي 
مي رويم و راه را اشتباه آمده ايم. بعدها 
اسالم  فدايیان  افراد  آنها  شد  معلوم 

بوده اند و براي ترور من آمده بودند.
اين را بعد از سوءقصد به مرحوم 
عالء فهمیديم. در آن موقع تعدادي 
جمله  از  اسالم،  فدايیان  افراد  از 
رهبرشان نواب صفوي بازداشت شدند. 
در بازجويي از آنها، سه مورد مربوط 
به من و پدرم افشا مي شود كه وقتي 
تیمور بختیار گزارش آن را به عرض 
مي رساند اعلیحضرت مي فرمايند براي 

اطالع اردشیر بفرست.
اشاره  كه  بود  مورد  همین  يكي 
كه  بود  قید شده  گزارش  در  كردم. 
آن  جزو  هم  خودش  صفوي  نواب 
را  نواب صفوي  بوده است. من  عده 
نمي شناختم و نمي دانم واقعا آنجا بود 
يا نبود. در هر حال، تیمور بختیار آمد 
پیش من در منزل ولي آباد و قضیه را 
تعريف كرد و گفت آنها چون وضع را 
مساعد نمي بینند از قصدي كه داشتند 

منصرف مي شوند.
مورد دوم اين بود كه پدرم، وقتي 
نخست وزير بود، روزهاي سه شنبه بعد 
ازظهر در وزارت امورخارجه پذيرايي 
مي توانست  هركس  داشت.  عمومي 
و  كند  مراجعه  وقت  گرفتن  بدون 

جلد اول خاطرات اردشير زاهدي، وزير پيشين امور خارجه و داماد محمدرضا 
پايان  تا  كودكي  از  فصل،  يازده  بر  است  مشتمل  يافت  انتشار  اخيراً  كه  شاه 

زمامداري پدر.
اردشير زاهدي از دو خاندان سياسي نسب مي برد. پدرش سپهبد فضل اهلل 
زاهدي نخست وزير و شخصيت سياسي و نظامي دوره پهلوي بود و مادرش، دختر 
مؤتمن الملك )حسين پيرنيا( و نوه ميرزا نصراهلل خان مشيرالدوله صدراعظم عصر 

قاجار كه در دوران صدارت وي فرمان مشروطيت ايران به امضا رسيد.
زندگي اردشير زاهدي يك زندگي پرماجراست و بخشي از اين ماجراها در جلد 

اول كتاب خاطرات وي آمده است. 
در بخش يازدهم كتاب، زاهدي از دورة  زمامداري پدرش سخن مي گويد و نقشي 

كه خود او، در ارتباط ميان شاه و نخست وزير برعهده داشت.
اين بخش از كتاب را براي صفحه خاطرات و تاريخ برگزيده ايم كه در چند  

شماره مي خوانيد.
يادآور مي شويم كه جلد اول خاطرات اردشير زاهدي در 764 صفحه با عكسهاي 
متعدد و اسناد سياسي توسط انتشارات IBEX در واشنگتن انتشار يافته است.

سپهبد زاهدی نكاتی را به اردشير زاهدی كه در التزام پادشاه عازم سفر 
آمريكاست توصيه می كند

ادامه دارد
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قدری گرما ارزانی داشت.
زندگی فریدون در شعر و شاعری پیش 
می رفت که ناگهان سر و کله جمهوری 
مثل  هم  فریدون  شد.  پیدا  اسالمی 
به  آنکه  جز  نداشت  چاره ای  دیگران 
جایی دیگر مهاجرت کند و آنجا جایی 

نمی توانست باشد جز آلمان.
او  نیروی  تمام  آلمان  به  دوم  سفر  در 
جمهوری  با  تبلیغاتی  مبارزه  صرف 
اسالمی شد. متن شعرها، ترانه ها همه 
سیاسی شده بود. در آثار خود یا از جور 
و  می گفت  اسالمی  جمهوری  ظلم  و 
افشا می کرد.  را  پرده  یا حوادث پشت 

ترانه خوان در خون                                              از صفحه 5
روی  نیز  کار شومنی  به  چون گذشته 
در  شرکت  از  را  او  یاران اش  آورد. 
منع  اسالمی  جمهوری  علیه  تبلیغات 
که خطر  و هشدار می دادند  می کردند 
در کمین اوست. ولی فریدون بی توجه 
به این هشدارها یک پارچه جامه مبارزه 
پوشیده بود و به همین جهت کارگزاران 
توطئه گرانه ای  اسالمی طرح  جمهوری 
برایش تدارک دیدند. با یکی دو تن از 
و  داشت  آشنایی  جمهوری  کارگزاران 
همین آشنایی راه را برای تحقق توطئه 
باز می کرد. در روز حادثه، فریدون که 
خود  خانه  به  را  دوستان  ظاهر  به  آن 

در آستانه مراسم سوگند یاد کردن 
دوم  دوره ی  آغاز  در  روحانی  حسن 
گزارشگران  خود،  جمهوری  ریاست 
بدون مرز)RSF( از رئیس جمهوری 
این  در  می خواهد  ایران  اسالمی 
دوره به وعده هایی که به مردم داده 
بدون  گزارشگران  کند.  عمل  است، 
رئیس  شدن  متعهد  خواهان  مرز 
خواست هایی  به  روحانی  جمهوری 
و  اطالع رسانی  آزادی  تضمین  برای 

دولت قانون مدار است .
در این روز، جمهوری اسالمی ایران 
همچنان با 27 روزنامه نگار و شهروند 
زندان  پنج  از  یکی  زندانی  خبرنگار 
رسانه ای  فعاالن  برای  جهان  بزرگ 

است.
ریاست  سال  چهار  طی  در 
دست کم  روحانی  حسن  جمهوری 
200 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار 
احضار، بازجویی و ۳2 تن از آنها به 
سال  شانزده  تا  سه  از  حبس هایی 
قضایی  دستگاه  اگر  محکوم شده اند. 
علی  فرمان  زیر  پاسداران  سپاه  و 
اسالمی،  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
مسوولیت اصلی را در مهار و سرکوب 
بر عهده دارند،  اطالع رسانی مستقل 
روحانی  دولت  اطالعات  وزارت  اما 
بازداشت  و  رسانه ها  سرکوب  در 
روزنامه نگاران منتقد نظام نیز شرکت 

داشته است.
و  روزنامه نگاران  از  شماری 
ماموران  را  شهروندخبرنگاران 
زندانی  و  بازداشت  اطالعات  وزارت 
آذر  بازداشت های  موج   در  کرده اند. 
شش  کم  دست   ،1۳۹۵ اسفند  تا 
روزنامه نگار از سوی این وزارت خانه 
نرگس  شده اند.  زندانی  و  بازداشت 
زینب  و  شهیدی  هنگامه  محمدی، 
کریمان که در وضعیت نامناسبی در 
بازداشت بسر می برند، همانند روشن 
قربانیان  جمله  از  و  سرکوب  این 
بازداشت های این وزرات خانه هستند.

اردی بهشت   2۵ تاریخ  به 
یکی  در  روحانی  حسن   1۳۹۶
به  انتخاباتی  گردهمآیی های  از 
دادن  سر  با  هوادرانش  که  هنگامی 
آزادی  و  حصر  رفع  خواهان  شعار 
زندانیان سیاسی شدند، وی با اشاره 

گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی در دوره 
دوم ریاست جمهوری خواهان تضمین آزادی 

اطالع رسانی و دولتی قانون مدار است

علی  قدرت داری  به  مستقیم  غیر 
اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
گفت »بازوی من قدرت بعضی چیزها 
را ندارد، اما بعضی کارها با رای باالتر 
بود.«  خواهد  کارساز  درصد   ۵1 از 
روحانی  حسن  اردی بهشت   2۹ در 
از سوی  آرا  به ۵7 درصد  نزدیک  با 
رأی دهنده گان به ریاست جمهوری 

برگزیده شد.
کند  فراموش  نباید  جمهور  رئیس 
که بر اساس وعده هایی چون » آزادی 
زندانیان سیاسی« و » آزادی بیان و 
که  بود  حصر«  »رفع  و  مطبوعات« 
توانست حمایت گسترده  اصالح طلبان 
میان  این  از  ایران،  ترقی خواهان  و 

جوانان و زنان را به دست آورد.
 )RSF(مرز بدون  گزارشگران 
در  خواست ها  این  می شود،  یادآور 
دور نخست ریاست جمهوری حسن 
روحانی نیز تکرار و از آنجا که هنوز 
تحقق  خواهان  ما  اند،  نشده  محقق 
این  که  زمانی  تا  هستیم.  آن ها 
خواست ها برآورده نشوند، مردم ایران 
نمی تواند از آزادی و دولت قانون مدار 
روحانی  حسن  از  و  شوند  بهره مند 
می خواهد در باره هم خواهی های زیر 

متعهد شود:
میلیون ها  به  که  را  وعده ای 
متینگ های  همه  در  که  ایرانی 
»حصر  می زدنند  فریاد  انتخاباتی اش 
کند.  عملی  بود،  داده  بشکند«  باید 
کروبی  مهدی  خانگی  بازداشت  به 
رهنورد  زهرا  و  موسوی  میرحسین 
و  خودسرانه  حصر  این  دهد.  پایان 
موازین  و  داخلی  قانون های  با  مغایر 
میان  این  از  هستند،  بین المللی 
حقوق  جهانی  اعالمیه  فاحش  نقض 
بشر و میثاق جهانی حقوق مدنی و 
سیاسی، که ایران از جمله کشورهای 

امضا کننده ی آنهاست.
27 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار 
در ایران بدون قید و شرط آزاد شوند.

قانون رسانه ها را به شکل بنیادین 
اصالح کند. این اصالحات به ویژه در 
عرصه های چون جرم زدایی از تخلف 
مطبوعاتی که تضمین عدم بازداشت 
و  است  روزنامه نگاران  خودسرانه 
زبان،  در  تبعیض  بدون  بیان  آزادی 

ضروری  سیاسی  عقاید  و  مذهب 
قانون   ( قانون  این  بازنگری  است. 
مطبوعات مصوب 1۳۶4 که در سال 
در  و  پنجم  مجلس  سوی  از   1۳7۹
هفتم  مجلس  سوی  از   1۳٨٨ سال 
با  تغییر داده شد، در آخرین تغییر، 
رسانه های  قانون،  یک  ماده  اصالح 
قانون  این  به  ها  خبرگزار   و  آنالین 
فعاالن  می دهد  اجازه  شدند(  الحاق 
اتهام های  معرض  در  رسانی  اطالع 
و  نظام«  علیه  اقدام   « چون  واهی 
»انتشار  و  رهبری«  به  »توهین  یا 
امریالزم  گیرند،  قرار  کذب«  اخبار 
ویژه  به  رسانه هاست.  آزادی  برای 
 1۳٨٨ سال  در  شده  انجام  اصالح 
به  مجبور  را  آنالین  رسانه های  که 
دریافت مجوز می کند، باید لغو شود.

داشتن  حق  روزنامه نگاران  برای 
انجمن ها  در  عضویت  و  انجمن 
از  دفاع  برای  سندیکا  تشکیل  و 

هم سودی خود را تضمین کند.
حق دانستن و دسترسی به اینترنت 
کنترل  و  فیل ترینگ  بدون  آزاد، 
کند.  تضمین  ایران  مردم  برای  را 
)ملی(  حالل  اینترنت  طرح  اجرای 
به  دیجیتالی «  »تبعیض  تحمیل  که 
مردم این کشور و برای گردش آزاد 

اطالعات خطرناک است، لغو شود.
به چیره گی مصونیت از مجازات در 
کشور پایان دهد. قتل روزنامه نگاران 
منتقد چون ابراهیم زال زاده، مجید 
شریف، محمد مختاری، محمد جعفر 
پوینده و پیروز دوانی،که در سال های 
ماموران  سوی  از  هفتاد  دهه  پایانی 
عامالن  شدند،  اطالعات،ترور  وزارت 
در  زندان  در  کاظمی  زهرا  کشتن 
سال  در  سرچه  آیفر   ،1۳٨2 سال 
امیدرضا  جوان  وبالگ نویس   ،1۳٨4
، علیرضا  میرصیافی در سال 1۳٨7 
هاله   ،1۳٨٨ سال  در  افتخاری 
سحابی و هدی صابر در سال ۹1 و 
ستار بهشتی در سال 1۳۹1 نباید از 

مجازات مصون بمانند.
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
مطبوعات  آزادی  جهانی  رده بندی 
2017 گزارشگران بدون مرز از میان 
قرار  رده1۶۵  در  جهان  کشور   1٨0

دارد.

خواب  های طالئی ولی فقیه و سپاهیانش 
حمله حزب اهلل جمهوری اسالمی به 
سفارت عربستان در پایتخت ایران  و 
که  مشهد  در  کشور  آن  کنسولگری 
قطع رابطه ریاض با تهران را به دنبال 
به  دردسرهای سیاسی  داشت سوای 
زد  لطمه  نیز  ایران  توریسم  صنعت 
خرج کن  پول  توریست های  سفر  و 
عربستان که از قدیم برای تفریح  و 
شکار به نقاط خوش آب و هوای ایران 
فارس می  رفتند قطع  و جزایر خلیج 

شد.
بعد از آن ماجرا با فشارهای حسن 
روحانی و جواد ظریف به رهبر رژیم 
متجاوزین  تنبیه  برای  قضائیه  قوه  و 
از  که  حزب اهلل  رهبران  از  برخی 
بودند  حمله  این  مجریان  و  طراحان 
یک  تأسیسات  آتش زدن  اتهام  به 
سفارتخانه خارجی که خاک آن کشور 
احضار  دادگاه  به  می شود  محسوب 
که  بود  انتظاری  حداقل  این  شدند. 
وزیرخارجه  جبیر  احمد  بن  عادل 
عربستان و خانواده سلطنتی آن کشور 
ضمن  داشتند،  اسالمی  جمهوری  از 
آنکه در این میان موضوع سفر زائران 
ایران به مکه برای انجام مراسم ساالنه 

حج نیز مطرح بود. 
سفر ایرانی ها به مکه پس از حوادث 
کتک  و  پیش  سال  چند  خونین 
از  اعزامی  تظاهرکنندگان  خوردن 
دست  به  حج  مراسم  به  رژیم  سوی 

پلیس سعودی لغو شده بود.
با  عربستان  رابطه  قطع  از  بعد 
جمهوری اسالمی واکنش دولت ریاض 
به داوطلبان میانجیگری  برای برقراری 
ارتباط میان دو کشور همیشه منفی 
نیز  اسالمی  جمهوری  و  است  بوده 
محاکمه حمله کنندگان  نتیجه  اعالم 
به سفارت و آتش زدن ساختمان های 
را عمدا  کش می داد زیرا  زمینه آن 
منتظر نتیجه اقدامات میانجی ها برای 
زائران  حضور  تکلیف  شدن  روشن 
آنکه  تا  بود.  حج  مراسم  در  ایران 
گفتگوها  به ویژه نقش موثر سلطان 
قابوس پادشاه عمان به نتیجه رسید 
شدند. زیارت  عازم  آینده  حجاج  و 

علی خامنه ای در مراسم خداحافظی 
با مسافران عربستان در حالیکه سعی 
به  تحریک آمیز  توصیه های  از  داشت 
دادن  سر  برای   آنها  تشویق  و  آنان 
شعارهای انتقادی از متولیان حرمین 
به  نوعی  به  کنند  خودداری  شریفه 
از  را  خود  نارضائی  که  فهماند  آنها 
سعودی ها نه به صورت زبانی بلکه با 

حرکات چشم و ابرو نشان دهند.
چند سال پیش رژیم با اعزام گروهی 
که  چرخدار  صندلی  با  معلولین  از 
حزب اهلل  تظاهرات  بیشتر  در  معموال 
خانم ها  حضور  به  اعتراض  جمله  از 
دیده  نیز  ورزشی  مسابقات  سالن  در 
با  که  زائرانی  پیشاپیش  می شوند، 
و  شعار  دادن  سر  و  اغتشاش  هدف 
به آشوب کشاندن مراسم حج به مکه 
اعزام شده بودند، امیدوار بود ناراضیان 
و  بپیوندند  آنها  به  نیز  میزبان  کشور 
و  کند  ساقط  را  سعود  آل  حکومت 
به  را  شریفه  حرمین  اداره  کنترل 
آرزوی دیرینه ولی  تا   بگیرند  دست 
اما  شود.  برآورده  مرگ  از  قبل  فقیه 
برنامه در حال اجرا  این  هنگامی که 
بود سعودی ها تظاهرکنندگان را قلع 

و قمع و از کشورشان اخراج کردند.
شخص  و  اسالمی  جمهوری 
خامنه ای که از نفوذ عربستان سعودی 
در منطقه و جهان و روابط حسنه آن  
با حدود ۵0 کشور عرب نشین سنی 
مذهب و دولت های شرقی و غربی به 
خوبی آگاه است؛ بعد از حادثه سفارت 
این کشور در تهران کامال غافلگیر شد 
روحانی  میانه روی  دولت  آنکه  ضمن 
به  بزرگی  ضربه  را  حزب اهلل  اقدام 
و  منطقه  در  ایران  جدید  موقعیت 
دلیل  همین  به  و  می دانست  جهان 
به  را  اغتشاش  این  مجریان  و  بانیان 
باد انتقاد گرفت و هم زمان نشریات 
سیمای  و  صدا  جز  به  دولت  حامی 
پشتیبان  همیشه  مثل  که  رژیم 
حرکت  از  دولت هاست  مخالفان 

حزب اهلل انتقاد کردند.
در گفتگوهائی که میان نماینده های 
دو کشور و کشورهای میانجی  در دو 
ماه گذشته صورت گرفته طرفین در 
خارجه،  وزارت  از  هیأتی  سفر  مورد 
دیگر  سازمان  چند  و  اوقاف  سازمان 
از  بازدید  برای  تهران  به  عربستان 
این  به  خساراتی که توسط حزب اهلل 
به  شده  وارد  دیپلماتیک  مجموعه 
این هیأت  توافق رسیدند و قرار شد 
هم زمان با سفر زائران ایرانی به مکه 
به ایران برود، اما این کار انجام نشد و 
وزارت خارجه ریاض از کارشکنی های 
این  حضور  برای  اسالمی  جمهوری 

گروه در تهران انتقاد کرد.
ولی  بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
توافق  گفت؛  سه شنبه  روز  خارجه 
سعودی  بازرسان  هیأت  سفر  درباره 
وارد  بررسی خسارات  برای  تهران  به 
عربستان  سفارت  تأسیسات  به  شده 
روادید  و  گرفته  صورت  است  مدتی 
اعضای هیأت و مجوز پرواز اختصاصی 
آنها به ایران صادر شده و قرار بود آنها 
روز یکشنبه هشتم این ماه وارد ایران 
شوند اما درخواست کردن سفرشان به 

تعویق بیافتد. 
در همین حال یکی از مدیرات وزارت 
خارجه عربستان گفت، با آنکه پیش از 
به سفارت  از حادثه حمله  یک سال 
آتش زدن بخش های  و  تهران  ما در 
مختلف آن گذشته، مقامات جمهوری 
اسالمی اجازه نداده اند روند تحقیقات 
درباره این ماجرا و تخریب کنسولگری 
ما در مشهد تکمیل شود و رژیم ایران 
دوران  در  کرده  تالش  مدت  این  در 
امتیازات  کشور  دو  میان  رابطه  قطع 
دست  به  عربستان  در  دیپلماتیک 

آورد.
ظریف  محمدجواد  حال  همین  در 
این  اسالمی  جمهوری  وزیرخارجه 
شورای  فوق العاده  اجالس  در  هفته 
در  اسالمی  کشورهای  همکاری 
اسالم  امت  ما   « گفت:  استانبول 
رویاروئی  برای  هر چیز  از  بیش  باید 
با دشمنان و هم صدائی  یک پارچه 
بودن متحد شویم، همه باید هر تالشی 
که توجه جمعی را از هدف اصلی که 
اسالمی  همکاری  سازمان  در  را  ما 
کنیم! مقابله  کند  دور  آورده  گردهم 

جواد ظریف در شرایطی از همکاری 
اسالمی  میان کشورهای  و همفکری 
سخن می گفت که حاضران در جلسه 

می دانستند اغلب کشورهای اسالمی 
منطقه مانند مصر، عربستان سعودی، 
جمهوری  با  امارات  کویت،  بحرین، 
این  همگی  ندارند.  رابطه  اسالمی 
روزمره  دخالت های  به  کشورها 
یمن،  داخلی  امور  در  ایران  حکومت 
عراق، سوریه، کویت، بحرین ، امارات 
و عربستان سعودی به شدت معترض 

و ناخوشنودند.
اسالمی  جمهوری  می گویند  اعراب 
ادعا می کند سپاه قدس و شاخه ای از 
مقیم  افغانستان  اهل  اتباع  از  که  آن 
عراق  سوریه،  در  شده  تشکیل  ایران 
بردن  بین  از  دلیل  به  ظاهرا  یمن  و 
داعش  مانند  تروریستی  گروه های 
ایران  مرزهای  در  امنیت  برقراری  و 
جمهوری  نیروهای  اما  دارند.  حضور 
اسالمی در این کشورها آزادیخواهان 
و مخالفان دیکتاتوری بشار اسد را نیز 
می کشند، اما برای همگان روشن است 
برپائی  آرزوی  اسالمی  جمهوری  که 
حکومت شیعه  را در منطقه در سر 
می پروراند و دیر یا زود به خیال خود 
مانند دوران مستعمره داری کشورهای 
اروپائی فرماندارانی از سوی حکومت 
فرمانروای  عنوان  به  تهران  مرکزی  
آن مستعمرات منسوب خواهند شد، 

»شتر در خواب بیند پنبه دانه«.
هفته گذشته  گفته می شود جلسه 
و  تعامل  بهانه  به  که  سپاه  سران 
همکاری میان دولت و سپاه تشکیل 
انجام گرفت که به  شد به این دلیل 
رهبر  که  شود  گفته  روحانی  حسن 
گسترش  اجازه  پاسداران  سپاه  و 
آزادی های سیاسی را به قصد برقراری 
توسعه  بهانه  به  »سکوالر«  حکومت 

دموکراسی را نمی دهد.  

مینو یگانه

 ــ بهتر است رهبر تراشی بگوئیم 
نستالژیک  راست  میان  در  من  که 
بیشتر می بینم و به ویژه در شرایط 
امروز نامربوط است. اما دودلی و حتی 
جنبش  کنونی  سران  به  بدگمانی 
بجا  بسیار  ایران  شهروندی  جامعه 
و  آنان  پیشینه  همان  بود.  خواهد 
آدم هائی که هستند بس است. می باید 
پرورش  مردمان  جامعه ی  هر  مانند 
پیام  روی  و  کمتر  افراد  روی  یافته، 
و شیوه ها بیشتر تکیه کنیم. در رود 
روان  گونه  همه  از  آب ها  سیاست 
نمی توان  را  کسی  جلو  و  می شوند 
رود  مسیر  گذاشت  نباید  گرفت. 
منحرف شود. تا اینجا هر چه می بینیم 
نقش فزاینده بهترین و پیشرفته ترین 
عناصر جامعه ایرانی، سرامدان سیاسی 
بستر  در  یافته  پرورش  فرهنگی  و 
تار  که  است  امروزی،  اندیشه های 
و  مذهبی  جزمگرائی  عنکبوت های 
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چپ پیشین را به کناری زده، آزاد از 
پا در گل گذشته اند  راست  نستالژی 
ایران  جامعه  برای  تازه ای  طرح  و 
آنها هستند  می ریزند. رهبران واقعی 
و سران ناگزیر جنبش جز پیروی از 
محدودیت های  بند  تخته  در  ــ  آنها 
ما  نمی بینند.  چاره ای  ــ  خودشان 
صد  که  روبروئیم  دیگری  پدیده  با 
سالی از یادمان رفته بود. آشنائی ما با  
جهان نوین نیز همین گونه روی داد و 
اکنون که در کار رخت کشیدن نهائی 
خود به این جهان نوین هستیم باز به 
همان نمونه برگشته ایم که تنها صورت 
درست اینگونه جا به جائی هاست ــ 
رهبری  زیر  نه  تن،  یک  اراده  به  نه 

خردمندانه یا فرهمند این و آن.
درد  به  پیروزی  واقعی،  پیشرفت   
خور، از پائین می جوشد. در دوره هائی 
رهبران به کار می آمدند. امروز از آن 

دوره ها نیست.

 پاسخ وجه اشتراک 
جنسی  مسائل  اسکاندال  و  جنجال  در  همگی  اینان 

درگیر بوده اند.

از صفحه 13 پاسخ سؤاالت )10 پرسش و 10 پاسخ( از صفحه 13
1ـ خوب 2ـ کینو ریوز  3ـ نوادا 4ـ آلمان 5ـ یزد  6ـ نوعی هواپیمای 

جت روسی  7ـ 1923 8ـ ممفیس )تنسی(  9ـ کانادا 10ـ بولیوی

جا  همه  از  بی خبر  بود،  کرده  دعوت 
بود.  آنان گسترده  برای  رنگینی  سفره 
از  پس  و  خوردند  را  او  غذای  نامردان 
بیرون  را  روده ا ش  و  دل  غذا  پایان 
کشیدند. این گونه مثله کردن در تاریخ 
اسالمی  حکومت های  ویژه  تنها  ایران 

بوده است.
به هر حال، فریدون در سفر و در حضر 
اولیه،  تصورات  برخالف  که  کرد  ثابت 
جوان پر استعدادی است و اگر در کار 
شاعری فرصت می یافت که بماند، چه 
می شد.  تبدیل  اول  طراز  شاعر  به  بسا 
همه  از  پیش  استعداد  این  کاشف 
به  دیگری  نامه  در  بود.فروغ  او  خواهر 
او می نویسد: »فری جان عزیزم خبرت 

را مرتب در روزنامه ها می خوانم. معلوم 
می شود کارت خیلی باال گرفته… دو 
سال است که به آلمانی شعر می گویی 
ده  من  شده ای.  آدمی  خودت  برای  و 
سال است شعر می گویم و هنوز وقتی 
سر  باید  دارم  تومن  پنجاه  به  احتیاج 
خود را بگیرم و از بدبختی گریه کنم.«

برای  دریچه ای  فروغ  نامه های  انتشار 
گشوده  باز  فریدون  با  جامعه  آشنایی 

است.
فریدون فرخزاد نام آور بود، نام  آورتر شد. 
مبارزات سیاسی او، دالوری های مدنی 
او، و سرنوشت خونبارش پشتوانه ی نام 
گرامی  یادش  بود.  خواهد  تاریخ  در  او 

باد.

حمله به سفارت عربستان
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قتِل  از  پس   - پرچی زاده  رضا 
سرتیِپ  همدانی،  حسین  مشکوِک 
ارشِد  نظامِی  »مستشاِر«  و  پاسدار 
در  سوریه  در  اسالمی  جمهوری 
مهدی  وبسایِت   ،۱۳۹۴ مهرماه 
نیوز«، متِن آخرین  کروبی، »سحام 

مصاحبه ی وی را منتشر کرد.
مصاحبه  این  در  همدانی 
حرف های مهمی زده بود. مهم ترین 
ایجاِد  درباره ی  صحبت هایش 
برای  سوریه  در  مردمی«  »نیروی 
انقالبیون  برابِر  در  اسد  رژیِم  حفِظ 
اهمیت  آنجا  از  موضوع  این  بود. 
بر  می گشاید  دریچه ای  که  دارد 
که  مستضعفین«  »بسیِج  الگوی 
اسالمی در طوِل حیاتش  جمهوری 
مردمی  جنبش های  سرکوِب  برای 
در داخِل ایران از آن استفاده کرده 
به  نظر  با  مقاله،  این  در  لذا  است. 
دارم  قصد  همدانی،  صحبت های 
واکاوی  را  بسیج  کارکرِد  و  ساختار 
ایدئولوژیک  نیروی  این  سرنوشِت  و 

را پیش بینی کنم.
کاری  درباره ی  همدانی  چنانکه 
می گوید:  بود  کرده  سوریه  در  که 
انجام  از کارهایی که ما آنجا  »یکی 
نیروهای  ایجاد  به  کمک  دادیم 
آنها می گفتند  ابتدا  در  بود.  مردمی 
شما آمده اید اینجا یک ارتش دیگر 
چه  پول اش  کنید؟  درست  ما  برای 
می گفتیم  تسلیحات اش؟  می شود؟ 
راهبرد ما این است، مشارکت مردم 
عبور  برای  دولت  به  کمک  برای 
این  نقش  که  هم  وقتی  بحران.  از 
این  با  ما  و  رسید  اثبات  به  نیروها 
نیروها دمشق را نجات دادیم، آمدند 
ارتش!  ببرید زیر نظر  را  این  گفتند 
اگر  نیست.  درست  کار  این  گفتیم 
کنید  تقویت  را  ارتش  می خواهید 
نیرو جذب کنید. این مدل اسالمی و 
تفکر بسیجی اولین ویژگی که دارد 
نیروی  این است که داوطلب است. 
واقعاً  است.  پرسودی  و  ارزان قیمت 

نتیجه  که  زمانی  تا  نبودند  متوجه 
این فعالیت ها را دیدند«.

که  کذایی  مردمِی«  »نیروی  آن 
شده،  متشکل  اسالمی«  »مدِل  با 
داخِل  »بسیِج«  همان  معادِل 
که  عملی هم  الگوی  و  است؛  ایران 
بسیج  الگوی  همان  می کند  دنبال 
عمده  منظِر  دو  از  نیرو  این  است. 
دارد:  وابستگی  متبوع اش  رژیِم  به 
دو  این  و  اقتصادی؛  و  ایدئولوژیک 
که  آنجا  از  بسیج  یکدیگرند.  مکمِل 
از یک طرف به رژیم وابستگی دارد 
»مردمی«  حقیقتا  دیگر  جهِت  از  و 
عمل  دوگانه  شیوه ای  به  است، 
در  که  وجودی  با  بسیج  می کند. 
خود  که  سپاه–  امِر  تحِت  نهایت 
تمام وقت  حرفه اِی  نظامِی  نیروی 
است– قرار دارد، اما خود بیشتر به 
عمل  گسسته  و  »سلولی«  صورِت 
پارتیزانی  شیوه ی  به  که  می کند 
دیسیپلیِن  نیرو  این  است.  شبیه تر 
و  ندارد  سخت  و  سفت  نظامِی 

و  حرفه ای  نظامِی  نیروی  یک  مثِل 
نیست  مستقر  پادگان  در  تمام وقت 
پادگانی  مرکزیِت  اینکه  حداقل  یا 

ندارد.
بسیج تشکیل شده از مردِم عادِی 
روِش  و  راه  به  معتقد  شدت  به 
گرچه  که  رژیم،  اسالم گرایانه ی 
مستقیم  اقتصادِی  وابستگی ِ  لزوما 
نهادها  حقوق بگیِر  دارند–  رژیم  به 
اما  نیستند–  رژیم  ارگان های  و 
عموما از رانت و امتیازاتی که رژیم 
استفاده  گرفته  نظر  در  برای شان 
زندگِی  و  کار  اکثرا  اینها  می کنند. 
بازار  و  کوی  در  و  دارند  را  خود 
دالیِل  همیِن  به  می کنند.  زندگی 
بودن  »مردمی«  یعنی  یادشده، 
و  کردن   زندگی  مردم  میاِن  در  و 
محلی  آشنایِی  این  از  که  شناختی 
و  انعطاف  بسیج  می آورد،  دست  به 
و  دارد،  رژیم  برای  فراوانی  کارایِی 
می کند  اعتراف  همدانی  چنانکه 
پرسود«  و  »ارزان قیمت  نیرویی 
است. چنین نیروِی سهل الوصولی را 
رژیم می تواند هر زمانی که نیاز پیدا 
بخواند،  فرا  خود  از  دفاع  برای  کند 

چنانکه در جریاِن خیزش های ۷۸ و 
۸۸ کرد.

می توان گفت که بسیج، این نیروی 

که  مردمی  شبه نظامِی  اعتقادِی 
عمدتا  روزمره اش  هزینه های  تامیِن 
سابقه ای  گرچه  است،  خودش  با 

فاشیست  ایتالیای  در  مشابه  نسبتا 
است،  متصور  برایش  نازی  آلماِن  و 
اختراعاِت  مهم ترین  از  یکی  اما 

در  اسالمی  جمهورِی  استراتژیِک 
به  و  است،  بوده  حیات اش  طوِل 
در  خاورمیانه  در  کارگیری اش 
تخصِص  در  تنها  نیز  معاصر  روزگاِر 
جمهوری اسالمی است. بسیج برای 
)جمهوری  سیاسی  مرکزیِت  یک 
سیاسی  هدِف  یک  و  اسالمی( 
می جنگد.  اسالم گرایی(  )اشاعه ی 
و  القاعده  و  طالبان  طرف،  آن  از 
که  وجودی  با  امثالهم،  و  داعش 
را  بسیج  اصلِی  مشخصاِت  برخی 
دارند، عموما فقط هفت تیرکش های 
»جهادِی« پراکنده و بدوِن مرکزیت 

و برنامه ی سیاسِی مدون هستند.
»هدفداری«  و  »مرکزمندی«  این 
بسیج  اصلِی  تمایِز  نقطه ی  که 
را  است  جهادی  گروه های  با 
جمهوری اسالمی به دیگر نیروهای 
تعمیم  هم  منطقه  در  بسیجی اش 
داده. سوای حزب اهلل لبنان که خود 
ارتش  به  اینک  که  بوده  بسیجی 
تبدیل شده– و این شاید به سابقه ی 

نفوِذ اسالمیست های ایرانی در لبنان 
انقالِب  از  پیش  سال ها  که  برگردد 
۵۷ پایه ی نیرویی همچون حزب اهلل 
سبِک  نیروهای  بودند،  ریخته  را 
تنها  نه  اسالمی  جمهوری  را  بسیج 
هم  یمن  و  عراق  در  که  سوریه  در 
اقساِم  و  انواع  است.  کرده  درست 
که  ایدئولوژیک  مردمِی  نیروهای 
و  اسالمی  جمهوری  به  ترتیبی  به 
اقماِر سیاسی- مذهبی اش در عراق 
این قماش اند. در  از  وابسته هستند 
اسالمی  جمهوری  محدودتر  قطِع 
قصد دارد این برنامه را در عربستان 
و کویت و بحرین هم پیاده کند، که 
رابطه ی  قطِع  و  شدید  واکنِش  به 
این کشورها با رژیِم ایران انجامیده. 
گرچه  حماس  که  است  گفتنی 
الگوی بسیج را از جمهوری اسالمی 
یاد گرفت و آن را به شیوه ای موثر 
از  یکی  به  خود  اما  بست،  کار  به 
نشد،  تبدیل  رژیم  دائمِی  اقماِر 
در  حماس  که  دلیل  این  به  شاید 
ایدئولوژیِک  وابسته ی  اول  درجه ی 

اخوان المسلمین است.
بدین ترتیب، اگر جمهوری اسالمی 
در  کمونیست  حزِب  مثِل  نتوانست 
بلوِک شرِق سابق همه ی شهرونداِن 
تک حزِب  در  عضویت  به  را  ایران 
موجود )اسالم گرایی( مجبور کند و 
از همه ی آنها به سبکی اُرِولی برای 
یکدیگر مامور و جاسوس و خبرچین 
شیوه ای  به  عوض اش  به  بسازد، 
خالقانه یک نیروی مردمِی محدود با 
قابیلت های فراوان و اختیاراِت عمال 
تا پشتیباِن  آورد  به وجود  نامحدود 
خطِر،  مواقِع  در  و  رژیم  دائمِی 
اصلی ترین مدافع اش باشد. به عالوه، 
نیروهای ایدئولوژیِک مردمِی وابسته 
منطقه،  کشورهای  در  رژیم  به 
بنیادی اش  هدِف  از  را  رژیم  عمال 
استقراِر  و  انقالب«  »صدوِر  که 
باشد  اسالم گرا  شیعِی  حکومِت 
دولت های  که  چرا  کرده اند؛  بی نیاز 

نیروی  آنها  در  رژیم  کشورهایی که 
مردمی دارد عمال از قدرت ساقط اند، 
و تصمیماِت سیاسِی اصلی را همان 
حقیقت  در  و  مردمی–  نیروهای 

رژیِم تهران– می گیرند.
یکی از اهداِف استراتژیِک تحریم های 
جامِع آمریکا علیه جمهوری اسالمی، 
قطع کردِن منابِع مالی و امکاناتِی این 
و  ایران  در  رژیم  سرکوِب  نیروهای 
خاورمیانه است. هنگامی که کسب و 
نان شان  و  تعطیل  سرکوب گران  کارِ 
قطع شد، دیگر دست شان به آسانی 
به چوب و چماق و زنجیر و اسلحه 
طرف  یک  از  امر  این  رفت.  نخواهد 
دسِت دولت های منطقه را باز خواهد 
را  رژیم  هواداِر  نیروهای  تا  گذاشت 
پاکسازی و نظم را در کشورهای شان 
برقرار کنند؛ و از طرِف دیگر به مردِم 
خواهد  کشیدن  نفس  فرصِت  ایران 
داد تا بتوانند بدوِن ترس از سرکوب 
سرنگون  را  رژیم  آمده  خیابان ها  به 

کنند.

را  رژیم  نیروی سرکوِب  آمریکا  تحریم های 
کرد خواهد  زمینگیر 
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