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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

شما خوانندگان و کاربران هستید.
روزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن

سرمقاهل

کیهان،کیهانلندن،کیهانخودتانرازندهنگاهمیدارید
email: ads@kayhan.londonwww.kayhan.london 
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فرهنگینیزانجاممیدهید:
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اصالحات انقالبی در عربستان
فخرفروشی دروغین جمهوری اسالمی از دست می رود

نگرانی جمهوری اسالمی ایران از 
تحویل غزه به حکومت خودگردان 

فلسطین

نکاتی درباره ی رفراندوم های جدایی
رفراندوم یا همه پرسی استقالل اقلیم کردستاِن عراق در 2۵ سپتامبر و 
همه پرسی استقالل ایالت کاتالونیای اسپانیا در 1 اکتبر، نشانگر تنش هایی 
است که به طور طبیعی در جوامع وجود دارد و برخی »راه حل« آن را 
»جدایی« یا »استقالل« می دانند. همزمان زوایا و پرسش های مهمی مطرح 
می شوند که شاید بر سر هیچ  کدام از پاسخ های آنها توافقی وجود نداشته 
باشد. در زندگی اجتماعی اما هیچ راه حلی بدون »توافق« وجود ندارد.
یک نکته و پرسش درباره ی پیشینه ی تاریخی و مناسبات و پیوندهای 
اندازه جغرافیای  تا چه  این جوامع است. جغرافیای سیاسی  فرهنگی 

فرهنگی ساکنان مناطق مختلف را در بر می گیرد؟
نکته دیگر درباره تنوع فراگیر و همه جانبه در چهارچوب مرزهای یک 
کشور است. کشورهای کهنی مانند هند و ایران و یا کشورهای جدیدی 
مانند آمریکا و کانادا که از چنین تنوعی بهره مند هستند، تا چه اندازه 
توانسته اند این امتیاز برجسته را در خدمت ساکنان خود به کار بگیرند؟ 
آن گروه های اجتماعی که به دلیل اعتقادات دینی، قومی و یا زبانی فکر 
می کنند بهتر است مرزی دور خودشان بکشند و کشور خود را داشته 
باشند، پس از جدایی به چه رشد و امتیازاتی دست یافتند؟ مثال پاکستان 

به کجا رسید؟!
که  جهانی  و  منطقه ای  قدرت های  نقش  از  گذشته  بعدی:   نکته ی 
»تصمیم« می گیرند و با امکانات گسترده و همچنین عوامل محلی آن را 
به اجرا در می آورند، آیا مثال در همه پرسی کردستان عراق و کاتالونیای 
اسپانیا نمی بایست از ساکنان همه ی کشوری که این مناطق به آن تعلق 
دارند، پرسیده می شد که نظرشان چیست؟! به چه دلیل کشور و مردمانی 
که این مناطق سالیان طوالنی پاره ی تن آنها بوده، نباید هیچ نقشی در 

این »راه حل« داشته باشند؟! 
نکته ی دیگر: اگر منطقه ای )مانند یک انسان سودجو( به طمع نفت و 
یا اقتصاد شکوفای خود ساز جدایی بزند، از یک سو حق حاکمیت دیگر 
ساکنان آن کشور را زیر پا گذاشته و از سوی دیگر خطر تحریم های اقتصادی 
قدرت های مخالف را نادیده گرفته . فشارهایی که می تواند این امتیاز 
اقتصادی را به راحتی به بحران تبدیل کند و  اقتصاد را به خاک سیاه بنشاند. 
جوامع  افتاد.  خواهد  هم  باز  و  افتاده  اتفاق  همیشه  مرزها  جابجایی 
مختلف اما هر راهی که در پیش بگیرند، از این دو نکته مستنثاء نیستند:  
یکی، تجربه و تاریخ ثابت کرده، قدرت و بقا در اتحاد و همبستگی است 

و نه جدایی و پراکندگی.
دیگری، مرزهای جغرافیایی و سیاسی و اعتقادی و ایدئولوژیک همگی 
قراردادی هستند که بر فراز همه ی آنها انسان قرار دارد و البته طبیعتی 
که در آن زیست می کند؛ با یادآوری این حقیقت تلخ که:   انسان به طبیعت 
نیاز دارد و طبیعت را به انسان هیچ نیازی نیست! شاید این نگاه از دور، 
بسیاری از جنجال های دنیا را، از جمله بر سر رفراندوم و جدایی، در جای

  واقعی خود قرار دهد.

در این شماره می خوانید:

=اصالحات اجتماعی در عربستان که حقوق زنان را در مرکز توجه قرار داده ریشه در تغییر نسل ها و 
گسترش تکنولوژی ارتباطات و روح زمان دارد

 در صفحه 2

فلسطینی ها بار دیگر تالش هایی را برای 
تشکیل دولت مشترکی که در کرانه 
باختری رود اردن و نوار غزه حکومت 
کند و با یک صدا در مذاکرات با اسرائیل 
حضور پیدا کند، با میانجیگری مصر 
آغاز کردند.حماس یا سازمان حرکت 
سال  ده  در  اسالمی،  که  مقاومت 

اسالمی  جمهوری  حمایت  با  گذشته 
غزه  نوار  کنترل  ترکیه  و  قطر  ایران، 
اداری  نهاد های  داشت،  دست  در  را 
از دولت  و  را منحل کرد  این منطقه 
خودگردان فلسطین دعوت کرد اداره 
این منطقه را نیز چون کرانه باختری 

رود اردن به دست گیرد.

پیروزی آسان ایران بر توگو: 
ایران 2 توگو صفر

****
مسابقات بین المللی تنیس چین:

 نادال و گارسیا در یک هشتم نهایی
****

دختر ایرانی در فینال مسابقات جهانی 
»دارت«
****

افتتاح باشگاه مشت زنی و بدن سازی 
دختران در جده

****
درسا درخشانی به تیم ملی شطرنج 

آمریکا پیوست
****

استقالل کاتالونیا و آینده تیم بارسلون
****

فیلم برداری از قتل فجیع دوست صمیمی

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

 در صفحه16 

www.kayhanlife.com

وبسایتکیهانلندنبهزبانانگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

رهبران اروپا نگران بحران
 در  اسپانیا

 در صفحات 10 و 11 

صفحه 3
ایران  رژیم  موساد:  =رییس 
برای جنگ با اسراییل حزب اهلل 

را تجهیز می کند
صفحه 4

اعتراض  معلم:  جهانی  =روز 
سراسری معلمان مدارس

صفحه 5
=تک مضراب - آوازه

صفحه 6
متفاوت ترین  طبیعت«،  =»نذر 
نذری که در محّرم مورد استقبال 

قرار گرفت
صفحه 7

به  عربستان  پادشاه  =سفر 
تا  جنگ افزار  خرید  از  روسیه، 

تکانی بر بازار نفت

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

در ایران )39(
=وضع موجود دو هزار ساله- 

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=داستان دلدادگی و شکست 
عشقی شهریار)بخش پایانی(

صفحه 15
=جالل طالبانی درگذشت

معترضان  با  مأموران  =مقابله 
به کشتن خرس گلستان توسط 

سازمان محیط زیست
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در هفته های اخیر خبرها و گزارش ها 
درباره ی اصالحات در زمینه ی حقوق 
را  دنیا  یک سو  از  عربستان  در  زنان 
به  دیگر  سوی  از  و  کرد  حیرت زده 
حقوق  فعاالن  استقبال  مورد  شدت 
زنان و نهادها و افراد مدافع حقوق بشر 
و همچنین تشویق کشورهای پیشرفته  

قرار گرفت. 
اسیر در چارچوب های  زنان عربستان 
برگرفته از احکام شرع و حد و حدودهای 
دیکته شده از سوی اسالم و قرآن، دیدند 
که همه اینها در عرض چند روز یکی 
پس از دیگر به فرمان حکومت و تصمیم 

مجلس فرو ریخت.
تصویب طرح »مفتی های زن«  و حق 
صدور فتوا در مجلس، اجازه حضور زنان 
در کنار مردان در استادیوم ها، اجازه ی 
دریافت گواهینامه رانندگی و اتومبیل  
راندن برای زنان، در کشوری که تعصبات 
دینی و فرهنگی در آن همواره بیداد 
کرده است و در کنار جمهوری اسالمی 
ایران، یکی از آبشخورهای بنیادگرایی 
اسالمی بوده، اصالحاتی است که کمتر 
از یک انقالب نیست. این در حالیست 
که اجازه ی سفر بدون »قیم« و موافقت 
همسر و... را قبال در سال 201۵ دریافت 

کرده  بودند.
این  شوک  در  هنوز  که  شهروندانی 
اصالحات انقالبی بودند ناگهان دیدند که 
در جده باشگاه مشت زنی و بدن سازی 
تلویزیون  در  و  شده  افتتاح  دختران 
دولتی عربستان بعد از سال ها کنسرتی 
عرب،  جهان  آواز  بانوی  کلثوم،  ام  از 

پخش می شود.
مترقی  جنبش  هیچ  که  کشوری  در 
اجتماعی و سیاسی چشمگیری وجود 
از  تنها  تغییرات  این  ندارد،  و  نداشته 
حکومتی بر می آید که ضرورت زمان 
این  آیا  اینکه  باشد.  داده  را تشخیص 
آل  پشتوانه ی  به  بنیادین  اصالحات 
و  فکری  رشد  با  اندازه  چه  تا  سعود 
ذهنی جامعه ی سی میلیونی این کشور 
همخوانی دارد و آیا پس از مدتی، مانند 
سال ۵۷ و پس از اصالحات شاه فقید 
ایران، به ضد خود تبدیل نخواهد شد، 
موضوعی است که آینده نشان خواهد داد.
واکنش رسانه های جمهوری اسالمی

مرزی  برون  سیمای  العالم،  تلویزیون 
پخش  عربی  زبان  به  که  ایران  رژیم 
می شود چهارشنبه 12 مهر در گزارشی 
تغییر در وضعیت آزادی های مدنی زنان 
را »اصالحات نمایشی« خواند و مدعی 
شد که عربستان تالش می کند چهره ای 
جدید و متفاوت از آنچه هست را از خود 

به  نمایش بگذارد.
نه تنها رسانه های وابسته به جمهوری 
اسالمی ایران )از زاویه ی منفی( بلکه 
و  غربی  فعاالن  و  رسانه ها  از  بسیاری 
فعالین حقوق زنان )از زاویه ی مثبت( در 
یک موضوع دیدگاه مشترک دارند: این 
تغییرات با سیاست های محمدبن سلمان 
ولیعهد جوان و حمایت های ملک سلمان 
ارتباط مستقیم  پدرش  عبدالعزیز  بن 
انداز  چشم  »سند  مبنای  بر  و  دارد 
2030« صورت می گیرد که هدف آن 
مدرن کردن عربستان در ابعاد گوناگون 
اقتصادی، سیاسی  و اجتماعی است. 
سندی که از سوی سیدعلی خامنه ای 
رهبر جمهوری اسالمی مورد غضب قرار 
گرفت و اجرای آن در ایران متوقف ماند.
و  متعصب  حکومت های  رقابت 

مدعی  
و  جامعه شناس  صولتی،  مهران  دکتر 
اجتماعی  و  سیاسی  مسائل  تحلیلگر 
از ایران در یادداشتی که در کانال های 
شده  منتشر  جامعه شناسی  تلگرامی 
با اشاره به اینکه مشخص نیست این 
به  عربستان  حکومت  که  آزادی ها 
یافت،  خواهد  ادامه  کجا  تا  داده  زنان 
گفته است این اقدامات هر چه باشد 
نوظهور  و  نرم  قدرت  از  »رونمایی 
دیرینه  رقیب  با  مواجهه  در  عربستان 
ایران  یعنی  توانمند منطقه ای خود  و 

تلقی می شود«.
او شرحی نوشته بر مواجهه میان انقالبی 
که به سنت گرایید )ایران( و سنتی که 
)عربستان(.  است  یافته  انقالبی  ابعاد 

بودن  انقالبی  است،   معقتد  صولتی 
با  مبارزه  معنای  به  بیشتر  ایران  در 
مظاهر لیبرالیسم تفسیر شد و پویایی 
انقالب از درون به بیرون منتقل گشت 
و سنت به جای آن نشست. در مقابل، 
سنتی ترین کشور خاورمیانه با در اختیار 
داشتن »منحط ترین نظام سیاسی« که 
ایدئولوژی  نفتی،  سلطنت  از  ترکیبی 
وهابی و پتانسیل تروریسم پروری است، 
حاال با قدرت گرفتن یک ولیعهد جوان 
برای  را  خود  اجتماعی   زمینه های 
این  در  توسعه  موتور  کردن  پرشتاب 
کشور در پیوند با غرب آماده می کند و 
در واقع »سنت از بیرون به درون منتقل 

شد و صبغه ای انقالبی یافت«. 
»تحوالت  گرفته  نتیجه  پایان  در  او 
اجتماعی اخیر در عربستان بدون تردید 
فشار مضاعفی را بر ایران برای اصالحات 
اجتماعی وارد کرده و چالش مشروعیت 
به  را  سیاسی  های  نظام  کارآمدی  یا 

دوران جدیدی وارد می کند«.
تاثیر اقتصاد بر تغییرات اجتماعی

فاطمه کریمی، فعال و پژوهشگر حقوق 
تن«  »تراژدی  کتاب  نویسنده  و  زنان 
می گوید:  لندن  کیهان  به  پاریس  از 
به  اخیر در عربستان صرفاً  »تغییرات 
افزایش  و  زنان  حقوق  رعایت  دلیل 
برابری های جنسیتی و افزایش حقوق 
و ازادی های مدنی زنان نیست و مسائل 

اقتصادی در آن سهم عمده ای دارد«.
به باور فاطمه ی کریمی، عربستان در دو 
سال اخیر مبلغی در حدود 10 تا 12 
میلیارد دالر مقروض شده و می خواهد 
نفت  به  خود  درصدی   90 وابستگی 
مسیرهای  باید  چون  و  کند  کمتر  را 
اقتصادی دیگری را امتحان کند، طبیعتاً 
به نیروی کار بیشتری نیاز دارد و روی 
تشکیل  را  جامعه  از  نیمی  زنان  که 

می دهند حساب کرده است.
پیش بینی ها  اساس  بر  می افزاید،  وی 
در آینده بیش از 30 درصد نیروی کار 
عربستان را زنان تشکیل می دهند، پس 
این کشور نمی توانست همچنان با حفظ 
ساختار قدیمی و سنتی خود نیمی از 
جمعیت کشورش را از ورود به نیروی 

کار منع کند.

واکنش  جامعه ی ایران
در  زنان  رانندگی  ممنوعیت  رفع 
عربستان به سرعت یکی از مهم ترین 
خود  به  را  جهان  خبری  عناوین 
اجتماعی  شبکه های  داد.  اختصاص 
پر  این خبر  نظر ها در مورد  اظهار  از 
زنان  حقوق  فعاالن  از  عده ای  و  شد 
در غرب تمجید و تشویق خود را نثار 
ساله  سلمان 32  بن  محمد  شاهزاده 
که گفته می شود مبتکر این طرح بوده 

روانه کردند.
اخیر  اتفاقات  به  شهروندان  ایران  در 
نشان  متفاوتی  واکنش های  عربستان 
داده اند. گروهی عنوان کردند اصالحات 
اخیر عربستان توانایی این را دارد که 
خط باطلی باشد بر روی نظریه ی »راه 
اصالحات تدریجی و طوالنی است«. از 
جمله برخی با اشاره به تغییراتی که 
در عربستان در حال شکل گیری است 
و  به سوی حکومت  را  انتقاد  انگشت 
اصالح طلبان گرفته اند و با طنزی که 
گویا  کرده اند:  عنوان  ندارد  ردخور 
نتیجه مشارکت  و  داده  رخ  اشتباهی 
به  ایران،  انتخابات  در  ما  گسترده 

آل سعود  بر  اسالمی  جای جمهوری 
تأثیر گذاشته! به راستی این حجم از 
تغییرات ملموس در این مدت کم بسیار 

رشک برانگیز است!
به نظر می رسد تغییرات در عربستان 
نیز  ایران  جامعه ی  تا  می شود  سبب 
بیندازد.  مطالباتش  و  خود  به  نگاهی 
این  که  است  موافق  کریمی  فاطمه 
ایرانی  زنان  مطالبات  سطح  تغییرات 
را بسیار باالتر از قبل می برد، به ویژه 
آنکه زنان ایران در مقایسه با زنان دیگر 
کشورهای منطقه خود را بسیار پیشروتر 
می دانند با این حال تاکید می کند، در 
مقایسه با جوامع مدرن، تغییرات صورت 
»چهره ی  عربستان  جامعه  در  گرفته 
که  گفت  نمی توان  و  دارد  مضحکی« 
اصل حقوق زنان برای حکومت عربستان 

مهم بوده است.
دوستی با دوست جمهوری اسالمی

به فاصله کوتاهی پس از این تغییرات، 
پادشاه عربستان  به همراه یک هیات 
پادشاه  نخستین  عنوان  به  بلندپایه 
این کشور روانه ی روسیه شد و مورد 
گرفت.  قرار  پوتین  باشکوه  استقبال 
در  قرارداد  دالر  میلیاردها  کشور  دو 
امضا  تسلیحاتی  و  انرژی  زمینه های 
کردند از جمله قرارداد خرید سیستم 
موشکی اس- 400  آن هم در شرایطی 
که هنوز یک سال از تحویل سیستم 
موشکی اس- 400 به رقیب منطقه ای 
سعودی ها یعنی ایران نگذشته است. در 
عین حال، همین یک ماه پیش بود که 
توافق »نفت در برابر کاال« بین ایران و 
روسیه به اجرا درآمد. قراردادی که ارزش 
ساالنه آن به 4۵ میلیارد دالر می رسد.

از نگاه رسانه ها و تحلیلگران جمهوری 
اسالمی، همین رقابت منطقه ای سبب 
به  که  شده  زنان  سود  به  تغییرات 
کام  به  ولی  زنان  نام  به   آنها  نظر 
غربی هاست. اما فاطمه کریمی در این 
زمینه به کیهان لندن می گوید: »مسائل 
اقتصادی هم  و  بحران های سیاسی  و 
زنان  زندگی  در  مثبت  نقش  می تواند 
ایفا کند؛ همان گونه که در جنگ جهانی 
اول و دوم جهانی زنان فرصت یافتند وارد 
برای  اشتغال زایی  و  بشوند  کارخانه ها 

آنها به سرعت انجام گرفت؛ یا جنگ 
با داعش در عراق و سوریه زنان ُکرد 
را وارد میدان های جنگ کرد و فضای 
مشارکت و حضور در صحنه را در اختیار 

آنها قرارداد«.
دلیل و زمینه و پشت این تغییرات هر 
چه باشد، مهم این است که در کشوری 
صورت  در  زنان  پیش  چندی  تا  که 
رانندگی بازداشت می شدند، حاال مردان 
پیشرو با هشتگ »تو رانندگی کن ما 
بیشتر  حضور  از  می کنیم«  حمایت 
آنها در جامعه استقبال می کنند. این 
بازتاب ها بهانه ای را از دست حاکمان 
ایران می گیرد که تا کنون با اتکای بر 
آن ضعف های حقوقی در ایران را توجیه 
می کردند:  »وضعیت زنان در ایران بهتر 
به  از دیگر کشورهای مسلمان است! 
عربستان سعودی نگاه کنید! « و البته 
به روی خود نیز نمی آوردند که وضعیت 
بهتر زنان در ایران مدیون اصالحات و 
تاریخچه ی پیش از انقالب اسالمی و 
همچنین پایداری خود زنان ایران در 

دوران جمهوری اسالمی است.
برزو فارسی

اصالحات انقالبی در عربستان
فخرفروشی دروغین جمهوری اسالمی از دست می رود

نگرانی جمهوری اسالمی ایران از تحویل غزه
به حکومت خودگردان فلسطین

=اصالحات اجتماعی در عربستان که حقوق زنان را در مرکز توجه قرار داده ریشه در 
تغییر نسل ها و گسترش تکنولوژی ارتباطات و روح زمان دارد

فلسطینی ها بار دیگر تالش هایی را برای 
تشکیل دولت مشترکی که در کرانه 
باختری رود اردن و نوار غزه حکومت 
با  مذاکرات  در  صدا  یک  با  و  کند 
اسرائیل حضور پیدا کند، با میانجیگری 

مصر آغاز کردند.
مقاومت  حرکت  سازمان  یا  حماس 
با  گذشته  سال  ده  در  اسالمی،  که 
حمایت جمهوری اسالمی ایران، قطر 
و ترکیه کنترل نوار غزه را در دست 
منطقه  این  اداری  نهاد های  داشت، 
دولت خودگردان  از  و  کرد  منحل  را 
فلسطین دعوت کرد اداره این منطقه 
را نیز چون کرانه باختری رود اردن به 

دست گیرد.
وزیر حکومت  نخست  رامی حمد اهلل، 
خودگردان فلسطین که ریاست آن با 
محمود عباس است، هفته گذشته در 
راس هیاتی 120 نفره به نوار غزه سفر 
کرد و اولین بار جلسه دولت را در این 
بخش از سرزمین های فلسطینی نشین 
محض  به  حمد اهلل  رامی   کرد.  برگزار 
ورود به نوار غزه گفت »تاسیس کشور 
فلسطین بدون اتحاد کرانه باختری رود 

اردن و نوار غزه امکان پذیر نیست.«
ده سال جنگ و جدایی

اختالف بین حماس و َفَتح، دو نیروی 
 2006 سال  در  فلسطینی،  اصلی 
انتخاباتی  در  گرفت.  اوج  میالدی 
حماس  شد،  برگزار  سال  آن  در  که 
ریاست  اکثریت،  کسب  با  توانست 
اسماعیل  گیرد.  دست  به  را  دولت 
هنیه، رهبر حماس، به عنوان نخست 
فلسطین  خودگردان  تشکیالت  وزیر 
محمود  بعد،  سال  یک  شد.  برگزیده 
خودگردان  تشکیالت  رئیس  عباس، 
حکم عزل اسماعیل هنیه را از سمت 

نخست وزیری صادر کرد.
سر  تصمیم  این  پذیرفتن  از  حماس 
باز زد و دولت مستقلی را در نوار غزه 
تشکیل داد. تصمیمی که برای مدتی 
گروه  دو  بین  نظامی  درگیری های 
داشت.  دنبال  به  نیز  را  فلسطینی 
حکومت  مات  مقا و  فتح  جنبش 
جمهوری  زمان  آن  در  خودگردان 
از  به حمایت  را متهم  ایران  اسالمی 

حماس و نفاق افکنی میان فلسطینی ها 
اتهامی که مقامات جمهوری  کردند. 
از  و  نکردند  رد  هرگز  ایران  اسالمی 
مقاومت  از  »حمایت  عنوان  به  آن 

فلسطین« نام بردند.
ده سال جنگ و ویرانی

حکومت  از  غزه  نوار  جدایی  اعالم 
مه  دا ا نع  ما تنها  نه  خودگردان، 
سرزمین های  آینده  برای  مذاکرات 
فلسطینی نشین شد، بلکه دلیل اصلی 
اسرائیل،  از سوی  منطقه  این  تحریم 
مصر و حتی تشکیالت خودگردان بود. 
تحریمی که نتایجی فاجعه آمیز برای 
مردم غزه به دنبال داشت، و آنها را از 
برق  و  آب  داشتن حداقل هایی چون 
نیز محروم ساخت. جلوگیری اسرائیل 
از ورود فلسطینی های نوارغزه برای کار 
در این کشور نیز، این منطقه را بیش از 
پیش با مشکالت جدی اقتصادی روبرو 
ساخت. زندگی مردم غزه در ده سال 
بین المللی  با کمک های  تنها  گذشته 

میسر شد.
اسرائیل،  با  حماس  جنگ  آخرین 

را  غزه  نوار  میالدی،  سال 2014  در 
که  کرد  تبدیل  مخروبه ای  به  تبدیل 
هزار  ده  آن  از خاک  کیلومتر  هر  در 
نفر زندگی می کنند. وضعیت اسف بار 
اقتصادی، دلیل اصلی تصمیم حماس 
برای واگذاری اداره نوار غزه به حکومت 
خودگردان است. حامیان اصلی حماس 
و  ترکیه  قطر،  یعنی  سال ها،  این  در 
هرکدام  که  ایران،  اسالمی  جمهوری 
گویا  هستند،  خود  مشکالت  درگیر 
دیگر نمی توانستند، یا نمی خواستند، 
پرداخت  را  حماس  هزینه  لجاجت 

کنند.
میانجیگری مصر

در چنین شرایطی حماس و رهبران آن 
دست به دامان مصر، همسایه بزرگ خود 
شدند تا به عنوان میانجی قدم به صحنه 
بگذارد و به این شرایط اسفناک پایان 
دهد. پیش درآمد بازگشت حماس به 
تشکیالت خودگردان فلسطین،  البته 
سازمان  این  اساسنامه  در  تغییراتی 
جدید  اساسنامه  در  است.  اسالم گرا 
که اردیبهشت ماه گذشته در دوحه، 
حماس  شد،  رونمایی  قطر،  پایتخت 
دیگر اشاره به تشکیل کشور فلسطین 
»از بحر تا نهر«، یعنی از مدیترانه تا رود 
اردن نمی کند،  و مرزهای سال  196۷ 
را به رسمیت می شناسد. دقیقا موضعی 
اتخاذ  فتح  جنبش  پیش  سال ها  که 

کرده است.
را  راه  می تواند  کلیدی  تغییر  این 
اسرائیل  شناختن  رسمیت  به  برای 
در  اگرچه  کند،  باز  حماس  سوی  از 
موجودیت  هنوز  جدید  اساسنامه 
در  است.  نشده  پذیرفته  اسرائیل 
تنها مصر،  این لحظه  تا  جهان عرب 
اردن وسازمان فتح موجودیت اسرائیل 
اگرچه  شناخته اند،  رسمیت  به  را 
گفتگوهای بسیار جدی در سال های 
و  عربی  دیگر  کشور  چند  بین  اخیر 
اسرائیل برای حل مشکل فلسطینی ها 
که مانع اصلی تغییر وضعیت کنونی 
است، در جریان است. در این رابطه 
می توان به مالقات ها و مذاکرات پشت 
اسرائیل  با  سعودی  پادشاهی  پرده 

اشاره کرد.

نگرانی رژیم ایران
در اساسنامه جدید حماس همچنین 
با  مسلحانه  مبارزه  به  اشاره ای  هر 
حق  به  تنها  و  شده  حذف  اسرائیل 
برای  آواره  فلسطینی های  مشروع 
اشاره  خود  سرزمین  به  بازگشت 
می شود. حماس برای به دست آوردن 
جدید  اساسنامه  در  مصر،  حمایت 
هرگونه اشاره ای به اخوان المسلمین 
را نیز حذف کرده است. امری که به 
حکومت های  از  گرفتن  فاصله   نوعی 
حذف  می شود.  تلقی  ترکیه  و  قطر 
اسرائیل  نابودی  به  اشاره ای  هرگونه 
نیز نوعی خط کشی با مواضع جمهوری 

اسالمی است.
برخی مقامات حکومت ایران، تغییرات 
»حماقت«  را  حماس  اساسنامه  در 
خراب  برای  دیگر،  برخی  خواندند. 
نکردن پل های ارتباطی با اسالم گرایان 
»عقب نشینب  از  صحبت  فلسطینی، 
تاکتیکی« می کنند. در هر دو حالت، 
این تغییرات اساسنامه ای و دعوت از 
دولت تشکیالت خودگردان فلسطین 
نارضایتی  غزه، سبب  نوار  اداره  برای 

سید  است.  شده  ایران  زمامداران 
حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون 
رجی  خا سیاست  و  ملی  منیت  ا
از  صحبت  اسالمی  شورای  مجلس 
گروه ها  برخی  فاحش  »عقب نشینی 
به  »که  است  کرده  سازمان ها«یی  و 
تشکیل  فلسطین  مردم  از  دفاع  نام 

شده اند.«
خلع سالح حماس

نباید  را  غزه  از  حمد اهلل  رامی  دیدار 
بازگشت به شرایط قبل از سال 201۷ 
تشکیالت  اصلی  شرط  کرد.  تلقی 
خودگردان برای عادی ساختن روابط 
منحل  و  اسلحه  تحویل  حماس،  با 
به  وابسته  نظامی  گروه های  ساختن 
عباس،  است.  محمود  سازمان  این 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین، 
در این رابطه بسیار روشن صحبت کرده 
است: »حماس باید تمامی سالح های 
خود را به نیروهای امنیتی تشکیالت 
محمود  دهد«.  تحویل  خودگردان 
هشدار  حماس  به  همچنین  عباس 
غزه  نوار  در  داد  نخواهیم  »اجازه  داد 
لبنان  در  حزب اهلل  مانند  تشکیالنی 
باشد، که هم در دولت  داشته  وجود 
مسلح  هم  و  دارد  حضور  پارلمان  و 
است و هرکاری دلش می خواهد انجام 

می دهد.«
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، 
در  حماس  نظامی  شاخه  انحالل  نیز 
نوار غزه را یکی از شرایط اصلی برای 
بازگشت به میز مذاکره می داند. قطع 
جمهوری  با  حماس  رابطه  هرگونه 
نخست  دوم  شرط  ایران،  اسالمی 
شرط  دو  هر  است.  اسرائیل  وزیر 
بنیامین نتانیاهو مورد تائید تشکیالت 
آن  رئیس  و  فلسطین  خودگردان 
محمود  هست.  نیز  عباس  محمود 
مریم  با  پاریس  در  اخیرا  که  عباس 
از  یکی  است،  کرده  مالقات  رجوی 
دخالت های  مخالفان  سرسخت ترین 
عربی  کشورهای  در  ایران  حکومت 

است.
بدبینی به چرخش حماس

تقاضای  به  حماس  رهیر  پاسخ 
نظامی  شاخه های  اسلحه  تحویل 
امنیتی  نیروهای  به  سازمان  این 
تشکیالت خودگردان تا کنون منفی 
رهبر  هنیه،  اسماعیل  است.  بوده 
بر  را  اسلحه  »ما  می گوید  حماس، 
تحویل  و  گذاشت  نخواهیم  زمین 
کسی هم نخواهیم داد«. رئیس دفتر 
سیاسی حماس در ادامه افزوده است: 
»تا زمانی که اشغال هست، حق ملت 
دست  در  سالح  که  است  فلسطین 
اساس  بر  حماس  باشد«.  داشته 
تخمین های غیررسمی 2۵ هزار نفر 
نیروی مسلح دارد، که بعید می رسد 
را  خود  سالح های  آنها  از  بسیاری 
تشکیالت  امنیتی  نیروهای  تحویل 

خودگردان بدهند.
سمیر الکتابی، روزنامه نگار فلسطینی 
در رام اهلل، با بدبینی به سکوت مقامات 
رابطه  در  اسالمی  جمهوری  رسمی 
تشکیالت  میان  مذاکرات  آغاز  با 
خودگردان و حماس می نگرد. سمیر 
لندن  کیهان  با  گفتگو  در  الکتابی 
جمهوری  نیست  »بعید  می گوید: 
مالی  توان  دیگر  که  ایران  اسالمی 
حمایت از حماس و به ویژه برطرف 
را  غزه  نوار  مردم  احتیاجات  ساختن 
ترک اش  و  قطری  شرکای  ندارد،  و 
از  هستند،  روبرو  مشکالتی  با  نیز 
رهبران حماس خواسته باشد به دامان 
تا  بازگردند  خودگردان  تشکیالت 
وضعیت معیشت مردم در این منطقه 
بهبود پیدا کند.« وی می افزاید:  »نباید 
این تغییر سیاست حماس را تا زمانی 
خلع  غزه  نوار  مسلح  گروه های  که 
سالح نشده اند جدی گرفت، زیرا در 
هرلحظه به فرمان ایران می توانند با 
پرتاب یک خمپاره به سمت اسرائیل 
به  دادن  پایان  برای  را  تالشی  هر 
آب  و  سازند  بی ثمر  کنونی  وضعیت 
نتانیاهو  تندروی  دولت  آسیاب  به 

بریزند.«
احمد رأفت

=در اساسنامه جدید حماس مرزهای 1۹۶۷ به رسمیت شناخته شده و مبارزه مسلحانه 
با اسرائیل و اشاره به اخوان المسلمین حذف شده است
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رژیم  می گوید،  =کوهن 
ایران بیش از هر زمان دیگر 
به مرزهای اسراییل نزدیک 

شده است.
درعمق  موساد  =ماموران 
خاک دشمنان ماموریت های 

پیچیده انجام می دهند.
اطالعاتی  سازمان  موساد،  رییس 
شدید  انتقاد  با  اسراییل،  امنیتی  و 
ایران  رژیم  موشکی  فعالیت های  از 
برای سازمان مرکزی  گفته است که 
یکی  اسراییل  جاسوسی  و  اطالعات 
و  امنیتی  اولویت های  مهم ترین  از 
هر  از  بیش  زیرا  است  ایران  سیاسی 
زمان دیگر به مرزهای اسراییل نزدیک 
شده است. وی همچنین گفته است 
خاک  عمق  در  نیز  موساد  نیروهای 

دشمنان فعال هستند.
اورشلیم پُست،  روزنامه   گزارش  به 
سازمان  رییس  کوهن  یوسی 
ایران عالوه  اسراییل گفته  جاسوسی 
تروریستی  بر مسلح کردن گروه های 
حال  در  حماس،  و  حزب اهلل  مثل 
هسته ای  توانایی  توسعه  برای  تالش 
در  است.او  نظامی  اهداف  با  خود 
برجسته  فعال  از شش  تقدیر  مراسم 
این  گفته  اطالعاتی،  سازمان  این 
و  صدها  ساالنه  اطالعاتی  سرویس 
که  می دهد  انجام  فعالیت  هزاران 
بعضی از آنها پیچیده است و در عمق 

خاک دشمنان انجام می شود.
این روزنامه اشاره کرده این سخنان 
از کوهن بعید بود زیرا او معموالً درباره 

عمومی  نشست های  در  مسائل  این 
رییس  گفته  نمی کند.به  صحبت 
موساد، ایران همچنان برای دستیابی 
به توانایی های هسته ای با اهداف نظامی 
تالش می کند.کوهن در سخنان خود 
ادعا نکرده که ایران توافق اتمی سال 
201۵ را نقض کرده است ولی تاکید 
کرده سیاست های ایران موجب ناآرامی 
در منطقه شده است.به گفته این مقام 
با  اسالمی  جمهوری  رژیم  امنیتی، 
از  نفوذ نظامی در خاورمیانه،  افزایش 
همیشه به مرزهای اسراییل نزدیک تر 
گروه های  از  همچنان  و  است  شده 
تروریستی، حزب اهلل و حماس حمایت 
می کند.به گفته کوهن، ایران در حال 
تجهیز حزب اهلل به موشک های دقیق 
است تا برای جنگ علیه اسراییل در 

آینده استفاده شود.
حضور  از  مدت هاست  اسراییل 
در  ایران  حمایت  تحت  شبه نظامیان 
امتداد مرز سوریه و ارتفاعات جوالن 
آن  از  حاکی  گزارش ها  است.  نگران 
برای  اسراییل  تالش های  که  است 
متقاعد کردن روسیه و ایاالت متحده 
اجرای  در  ایران  نیروهای  حذف  به 

آتش بس در سوریه ادامه دارد.
اسراییل  جاسوسی  سازمان  رییس 
گفته عالوه بر ایران، همچنان داعش 
برای  تنها  نه  مستمر  تهدید  یک 

اسراییل بلکه علیه کل دنیاست.
او به قابلیت ها و تواناهایی های موساد 
گفته  و  کرده  اشاره  ماموریت ها  در 
سیستم های  و  جدید  فناوری های  از 
اطالعاتی و نیروهای جدید برای انجام 

ماموریت ها استفاده می شود.

رییس موساد: رژیم ایران برای جنگ با اسراییل 
حزب اهلل را تجهیز می کند

تقدیر  مراسم  در  را  این سخنان  او 
سازمان  این  برجسته  فعال  شش  از 

اطالعاتی بیان کرده است.
با  نیوزویک  خبری  پایگاه  همزمان 
سلیمانی،  قاسم  از  تصویری  انتشار 
فرمانده سپاه قدس نوشته تحریم های 
تهدید  متحده،  ایاالت  از سوی  ایران 
است.  داده  افزایش  را  اسراییل  علیه 
ادعای مقامات  به  این وبسایت  اشاره 
نابودی  درباره  اسالمی  جمهوری 
اسراییل کمتر از 2۵ سال دیگر است 

که بارها بر آن تاکید شده است.
در این گزارش با نام بردن از وبسایت 
این  به  سپاه  به  متعلق  »گرداب« 
موضوع اشاره شده که تندروها در ایران 
شعار »حیفا و تل آویو را با موشک هدف 

قرار می دهیم« سر داده اند.

بین  نظر  ف  ختال ا =
و  آمریکا  رییس جمهوری 
مقام های نظامی و امنیتی در 
ایاالت متحده باعث نگرانی  

سناتورها شده است.
مشاوران  از  گروهی   =
عمال  ا دنبال  به  ترامپ 
برجام  مفاد  در  تغییراتی 
نظر می رسد  به  هستند که 
بخواهد  او  که  صورتی  در 
پایبند توافق اتمی باشد بر 
انجام این تغییرات پافشاری 

خواهند کرد.
تصمیم  به  مانده  روز  چند  تنها 
آمریکا  جمهوری  ریس  ترامپ  دونالد 
برای پایبند ماندن یا نماندن به توافق 
دفاع  وزیر  ماتیس،  جیمز  هسته ای، 
آمریکا در این مورد با ترامپ به مشکل 
برخورده است. او دومین مقام بلندپایه 
نظامی دولت است که در این زمینه با 

ترامپ مخالفت کرده است.
ماتیس به سناتورها گفته بود، پایبند 
ایران به نفع  با  ماندن به توافق اتمی 
آمریکاست، چیزی که ترامپ از آن به 

عنوان یک فاجعه یاد می کند.
ژنرال  تایمز،  نیویورک  گزارش  به 
ماتیس، بارها در مورد پیامدهای »پاره 
ترامپ  سوی  از  که  برجام«  کردن 
مطرح شده به اعضای شورای امنیت 
است.در  داده  هشدار  آمریکا  ملی 
دولت آمریکا مخالفان خروج آمریکا از 
برجام کم نیستند، اختالف نظر بر سر 
موضوعات مختلف بین روسای جمهور 
آمریکا و مشاوران بی سابقه نیست، اما 
این بار تفاوت بر سر آن است که این 
مشاوران و وزرا مخالفت خود با خروج 

از برجام را علناً عنوان می کنند.
ماتیس  ژنرال  نوشته  روزنامه  این 
با  تقابل  به  قرار  اگر  می دهد  ترجیح 
ایران باشد با رژیمی غیرهسته ای روبرو 

شود، در نتیجه او معتقد است توافق 
اتمی، ایران را از دستیابی به تسلیحات 

هسته ای منع می کند.
رییس جمهوری  بین  نظر  اختالف 
آمریکا و مقام های نظامی و امنیتی در 
نگرانی  سناتورها  باعث  ایاالت متحده 
سناتور  کینگ،  آنگوس  است.  شده 
آمریکا  دفاع  وزیر  از  ماین  از  مستقل 
پرسیده آیا این اختالف نظرها به نفع 
به  و  بود  خواهد  آمریکا  ملی  امنیت 
که  می شود  منجر  ملی  امنیت  حفظ 
ژنرال ماتیس با قاطعیت جواب مثبت 
داده است.با این حال یک مقام اجرایی 
دولت ترامپ مدعی شده بر سر توافق 
مقام های  بین  اختالفی  ایران  اتمی 
با  ندارد.همزمان  وجود  آمریکا  ارشد 
تیلرسون  رکس  شمالی،  کره  بحران 
کانال های  گفته  آمریکا  خارجه  وزیر 
پیونگ  یانگ  با  مذاکره  مستقیم 
همچنان باز خواهد ماند. او گفته هدف 
از این تصمیم آن است که اوضاع تحت 

کنترل باشد و از این بدتر نشود.
در  ترامپ  نظر،  اظهار  این  از  پس 
خارجه اش  وزیر  به  خطاب  توییتی 
نوشت »رکس، انرژی ات را هدر نده!« 
ترامپ معتقد است که تیلرسون وقت 

اختالف نظر دونالد ترامپ با جیمز ماتیس و رکس 
تیلرسون بر سر توافق اتمی ایران و بحران کره شمالی

مذاکره  بیهوده صف  را  خود  انرژی  و 
با رییس جمهور کره شمالی می کند. 
عنوان  به  اون  جونگ  کیم  از  ترامپ 

»مرد موشکی کوچک« نام می برد.
از کاخ سفید همچنین خبر می رسد 
که ترامپ از رکس تیلرسون در مورد 
شده  عصبانی  شمالی  کره  با  مذاکره 
است. این اولین بار است که تیلرسون 
تا این حد علنی راه خود را از ترامپ 
جدا کرده. تیلرسون پیش از این هم با 
ترامپ اختالفاتی داشته که یکی از آنها 
موضوع پایبندی ایران به توافق اتمی 
بود  معتقد  آمریکا  خارجه  وزیر  بود. 
اتمی  توافق  به  اسالمی  که جمهوری 
پایبند بوده، اما ترامپ از او خواسته بود 
اکتبر  دهد.1۵  تغییر  را  خود  گزارش 
ترامپ باید تصمیم خود برای خروج یا 
پایبندی به برجام را اعالم کند، اگرچه 
نظر او برای اجرا باید در کنگره آمریکا 

نیز به رای گذاشته شود.
با این حال گروهی از مشاوران ترامپ 
به دنبال اعمال تغییراتی در مفاد برجام 
هستند که به نظر می رسد در صورتی 
که او بخواهد پایبند توافق اتمی باشد 
بر انجام این تغییرات پافشاری خواهند 

کرد.

گفتگوی جیمز ماتیس و ژنرال جوزف اف. دانفورد رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا سازمان  رییس  کوهن  یوسی 
جاسوسی اسراییل

نظامی  ارشد  =مقام های 
ایران و ترکیه در تهران بر سر 
با همه پرسی  برخورد  شکل 
گفتگو  ق  ا عر ن  ستا د کر

می کنند.
دنبال  به  گفته  اردوغان   =
راه  نقشه  یک  به  دستیابی 

مشترک با ایران است.
رزمایش  نظامی  ادوات   =
سپاه و ارتش ایران هنوز در 

مناطق مرزی مستقر است.
ستاد  رییس  آکار،  خلوصی  ارتشبد 
کل ارتش ترکیه صبح دوشنبه دهم 
مهر )دوم اکتبر( به همراه یک هیات 
عالی رتبه  ی نظامی در تهران با پاسدار 
مشترک  ستاد  رییس  باقری  محمد 
دیدار  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری 

کردند.
طرف  دو  گفتگوی  اصلی  موضوع 
برگزاری  با  برخورد  شیوه های 
عراق  کردستان  اقلیم  در  همه پرسی 
است.  بوده  سوریه  در  آتش بس  و 
همچنین در مورد مسائلی مثل مبارزه 
با تروریسم، مرزبانی و مقابله با قاچاق 
مواد مخدر و قاچاق انسان نیز گفتگو 

شده است.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری 
ترکیه قرار است 12 مهر )چهار اکتبر( 
به ایران سفر کند. او اخیراً در پارلمان 
تهران  به  سفر  »در  گفته  کشور  این 
به همه پرسی  واکنش  نحوه  مورد  در 
کردستان تصمیم می گیریم«. اردوغان 
تاکید کرده در تهران طرفین به دنبال 
همه پرسی  به  پاسخ  در  راه«  »نقشه 

کردستان عراق هستند.
به  اوت  ماه  اواسط  باقری،  سرلشکر 
آنکارا سفر کرده بود که طی آن نیز 
ایران و ترکیه سعی داشتند، هر طور 
در  همه پرسی  برگزاری  از  هست  که 
اما  کنند،  جلوگیری  عراق  کردستان 

موفق نشدند.
کردستان  جدایی  کشور  دو  هر 
عراق را برای خود یک تهدید امنیتی 
هم  متحده  ایاالت  می دانند.  جدی 
برگزاری  مخالف  که  بود  کرده  اعالم 
است،  عراق  کردستان  در  همه پرسی 
در حالی که تهران و آنکارا بارها آمریکا 
را متهم کرده اند که برای تجزیه عراق 

برنامه ریزی می کند.

همزمان با سفر هیات نظامی ترکیه 
رزمایش  کشور  این  ارتش  ایران،  به 
در  را  عراق  ارتش  با  خود  مشترک 
کردنشین  مناطق  و  جنوبی  مرزهای 
ترکیه  جنگنده های  است.  کرده  آغاز 
مناطق  بارها  گذشته  هفته  یک  در 
کوهستانی در مناطق مرزی را بمباران 

کردند.
این  در  کرده  اعالم  ترکیه  ارتش 
عملیات مقر تسلیحاتی و پناهگاه های 

پ.ک.ک را منهدم کرده  است.
پایگاه خبری آناتولی گزارش داده 
اداره اقلیم کردستان در شمال عراق 
با انتشار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی 
خود اعالم کرده در پاسخ به دعوت 
شیعه  مرجع  سیستانی  سیدعلی 
بغداد  با  مذاکره  به  »حاضر  عراق 

هستیم.«
در این بیانیه آمده است: »به عنوان 
از  کردستان،  احزاب  اکثر  نمایندگان 
فراخوان سیدعلی سیستانی استقبال 
در  گفتگو  به  او  دعوت  می کنیم. 
پیش  در  که  است  راهی  راستای 
حل  برای  راه  تنها  گفتگو  گرفته ایم. 
اختالف میان اربیل و بغداد است. این 
امنیت  و  صلح  برقراری  جهت  اقدام 
کردن  برطرف  همچنین  و  جامعه 
حاضریم  است.  مهم  بسیار  تهدید ها 
با دولت عراق بطور مستقیم و جدی 

مذاکره کنیم«.
شیعه  مرجع  سیستانی،  آیت اهلل 

عراق پس از برگزاری همه پرسی از آن 
انتقاد کرده بود.

روزهای  در  ایران  پاسداران  سپاه 
گذشته اعالم کرد قصد برگزاری یک 
رزمایش مشترک با عراق در مرزهای 

کردستان دارد.
گزارش های منابع محلی حکایت از 
ارتش  و  یگان های سپاه  که  دارد  آن 
ایران پس از اتمام دو رزمایش »محرم« 
و »حیدر کرار«  که هفته گذشته آغاز 
شده بود، این یگان ها همچنان در مرز 
تازگی  به  که  ادواتی  و  مانده اند  باقی 
مناطق  این  در  رزمایش  انجام  برای 
مستقر شده بود سر جای خود باقی 

است.
پیش  روز  چهار  حدود  از  ایران 
متوقف  را  اربیل  مقصد  به  پروازها 
خسروی  کیوان  حال  این  با  کرده. 
ملی  امنیت  شورای عالی  سخنگوی 
کرده  اعالم  رسماً  دوشنبه  روز 
اداره  با  کشور  این  هوایی  مرزهای 
درخواست  به  بنا  عراق  کرد  اقلیم 

بغداد بسته شده است.
با این وجود از لحن مقام های نظامی 
و سیاسی هر سه کشور ایران، ترکیه و 
عراق پیداست، آنها هم تمایل به انجام 
اقدام های نظامی بیشتر ندارند. شروع 
به  عراق  ُکردهای  با  جدید  درگیری 
طور موثر بر جنگ علیه داعش تاثیر 
با  بحران  ادامه ی  و  گذاشت  خواهد 

دامنه ای جدید خواهد بود.

به خط کردن توپ و تانک و فشار نظامی برای 
کشاندن رهبران اقلیم کردستان پای میز مذاکره

یک قطعنامه ی سازمان ملل متحد 
درباره ی وضعیت یمن که توسط مصر 
و  معرفی  عربی  کشورهای  جانب  از 
حقوق  شورای  اعضای  همه ی  توسط 
بشر سازمان ملل متحد تصویب شد 
خواستار آزادی تمام بهائیان زندانی در 

یمن است.
بشر،  »حقوق  نام  با  قطعنامه  این 
همکاری های فنی و توانمندسازی در 
یمن« روز جمعه 2۹ سپتامبر 2017 
به اتفاق آرا در شورای حقوق بشر به 
تصویب رسید. این شورا هیئت اصلی 
و  متحد  ملل  در سازمان  بشر  حقوق 
از ۴7 عضو است که توسط  متشکل 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 
با رعایت پراکندگی جغرافیایی انتخاب 

می شوند.
متن این قطعنامه از »محدودیت های 
از جمله  عقیده  یا  دین  آزادی  شدید 
پیروان  مانند  دینی  اقلیت های  برای 
آئین بهائی« ابراز نگرانی می کند و در 
تا  می خواهد  احزاب  همه ی  از  ادامه 
»تمام بهائیانی را که به دلیل عقیده شان 
در یمن زندانی هستند فوراً آزاد کنند، 
صدور احکام بازداشت را متوقف نمایند 

و به آزار و اذیت آن ها پایان دهند.«
در حال حاضر هفت بهائی در یمن 
زندانی هستند که از محل نگهداری 
نیست  دست  در  اطالعی  آن ها  اکثر 
سال   ۴ حدوداً  آن ها  از  نفر  یک  و 
افتادن  تعویق  به  دلیل  به  که  است 
مکرر دادگاه هنوز در بازداشت به سر 
می برد. در حالی که حکم دستگیری 
شده،  صادر  دیگر  بهائی  ده ها  برای 
تعدادی از خانواده ها مجبور به ترک 
خانه ی خود شده اند. تغییرات اخیر در 
یمن نشان از این دارد که دامنه ی آزار 
و اذیت افراد توسط مقامات حکومتی 
وسیع تر شده و عموم جامعه ی بهائی 
بهانه که  این  با  برگرفته است.  را در 
بهائیان مخفیانه برای ایجاد ناآرامی در 
حکومت  می کنند،  برنامه ریزی  یمن 
علیه  عمومی  اذهان  تشویش  برای 

بهائیان تالش می نماید.

جامعه ی  نماینده ی  عالئی،  خانم 
متحد  ملل  سازمان  در  بهائی  جهانی 
در ژنو توضیح داد: »آنچه در مورد این 
قطعنامه بسیار قابل توجه است این است 
در  توانستند  شورا  اعضای  تمامی  که 
مورد وضعیت وخیم یمن ازجمله آزار 
و اذیت بهائیان به عنوان یک جامعه ی 

دینی به توافق آرا برسند.«
این قطعنامه، یک گروه از کارشناسان 
بین المللی و منطقه ای را مأمور دیده بانی 
و گزارش وضعیت حقوق بشر در یمن 
وظیفه  همچنین  گروه  این  می نماید. 
زمینه ی  در  جامع  بررسی  یک  دارد 
حقوق  نقض  احتمالی  موارد  تمامی 
بشر بین المللی در این کشور به عمل 
آورد. متن این قطعنامه توسط مصر به 
عربی  تمامی کشورهای  از  نمایندگی 
شورای  به  متحد  ملل  سازمان  عضو 

حقوق بشر ارائه شد.
خانم عالئی گفت: »مردم یمن همگی 
از نظر شرایط انسانی در وضعیت بسیار 
وخیمی به سر می برند و این طور به نظر 
می رسد که جنگ و درگیری روز به روز 
به شدیدتر می شود. بهائیان یمن نه تنها 
این سختی ها را تجربه می کنند بلکه به 

سازمان ملل متحد در قطعنامه ای بی سابقه خواستار 
پایان دادن به آزار و اذیت بهائیان یمن شد

عنوان یک جامعه ی دینی تنها به خاطر 
عقایدشان با فشارهای بیشتری مواجه  

هستند.«
جامعه ی جهانی بهائی در بیانیه ای که 
هفته ی قبل به شورای حقوق بشر ارائه 
داد اظهار داشت در حالی که بهائیان 
یمن توسط مقامات گروه حوثی – صالح 
مورد حمله قرار می گیرند اطالعاتی از 
منابع موثق تائید می کند که در حقیقت 
مقامات ایرانی پشت این آزار و اذیت ها 

هستند.
»با  گفت:  ادامه  در  عالئی  خانم 
بهائیان  یمن،  آشفته ی  شرایط  وجود 
مداخله  عدم  اصل  اساس  بر  همیشه 
در فعالیت های سیاسی از هیچ گروهی 
جهت  در  بلکه  ننموده اند،  طرفداری 

خدمت به همه مردم تالش کرده اند«.
طرف  از  قوی  پیام  این  »بنابراین، 
شورای حقوق بشر نه تنها از مسئوالن 
خود  ناعادالنه  رفتار  به  تا  می خواهد 
پایان دهند بلکه شعله ی امیدی برای 
تمام آنانی است که در حال حاضر در 
این کشور در رنج و عذاب بسر می برند.«

اطالعیه ی مطبوعاتی جامعه جهانی 
بهائی؛ ۳ اکتبر 2017

پس از دیدار روسای ستاد مشترک ارتش ایران و ترکیه در تهران، بیانیه 
خاصی منتشر نشد. دو طرف در مصاحبه مطبوعاتی پس از این دیدارها 
بیشتر کلی گویی کردند و به تفاهم هایی که در زمینه همکاری های مشترک 
در بخش های مختلف داشتند صحبت کردند. رییس ستاد مشترک ارتش 
ترکیه از مهمان نوازی ایرانی ها تشکر کرد و با هم چند لوح یادبود رد و 

بدل کردند و عکس یادگاری گرفتند
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کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسالمى با کلیات طرح 
خروج بانوان از ایران بدون اجازه شوهر موافقت کرده است.

فاطمه ذوالقدر عضو کمیسیون فرهنگى مجلس گفته است، 
طرح اصالح بند 3 ماده 1٨ قانون گذرنامه در کمیسیون 
فرهنگى بررسى شد و مورد تصویب قرار گرفت. درباره این 
طرح پیش از این در کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
بحث شده بود. فاطمه ذوالقدر گفت طرح درباره زنانى است 
که در شرایط حساس بدون اجازه همسر خود مى توانند از 

ایران خارج شوند.
به تصویب اعضای کمیسیون فرهنگى قرار شده این طرح 
در ستاد ویژه ای مورد بررسى قرار گیرد. در این ستاد دو نفر 
از اعضای کمیسیون امنیت ملى و سیاست خارجى، دو نفر 
از اعضای کمیسیون فرهنگى، مسؤوالن پژوهش مجلس، 
وزارت خانه های خارجه و اطالعات و اداره گذرنامه عضویت 
دارند. از کمیسیون فرهنگى قرار است خانم سیاوشى و خانم 

سلحشوری در این ستاد شرکت کنند.

این طرح به بانوان شوهردار اجازه مى دهد برای شرکت در 
مسابقات ورزشى، زیارتى، حضور در سمینارها و همایش ها 

بدون رضایت شوهر از کشور خارج شوند.

موافقت با کلیات طرح خروج خانم ها بدون اجازه همسر

به  علوی  محمود  =سید 
مربوط  گزارش های  و  اخبار 
زهرا  جاسوسی  ادعای  به 

الریجانی واکنش نشان داد.
=او گفته تنها مرجع حرفه ای 
تشخیص اقدامات جاسوسی، 
معاونت ضد جاسوسی وزارت 

اطالعات است.
اخبار منتشر شده در وبسایت »آمد 
نیوز« در مورد جاسوسى زهرا الریجانى، 
دختر صادق آملى الریجایى رییس قوه 
اطالعات  وزیر  واکنش  رژیم  قضاییه 

جمهوری اسالمى را در پى داشت.
سید محمود علوی، با تاکید بر اینکه 
رییس  خانواده  اعضای  از  یک  هیچ 
اتهام جاسوسى  قوه قضاییه در مظان 
یا اقداماتى از این دست نیستند گفته 
وارد  شایعاتى  چنین  انتشار  از  هدف 
آوردن آسیب به اعتماد مردم نسبت به 

مسووالن است.
او در پاسخ به خبرگزاری ایسنا در 
مورد اخبار و گزارش های مطرح شده 
در این باره گفته تنها مرجع حرفه ای 
تشخیص اقدامات جاسوسى در کشور، 
معاونت ضد جاسوسى وزارت اطالعات 
است که این معاونت نیز هیچ گونه اثری 
جاسوسى  ظن  حتى  که  اقداماتى  از 
در مورد آن وجود داشته باشد درباره 
هیچ یک از اعضای خانواده آیت اهلل آملى 

 الریجانى مشاهده نکرده است.
علوی طرح موضوع جاسوسى دختر 
آملى الریجانى را از اساس دروغ دانسته و 
گفته ناشى از خیال پردازی های طراحان 

چنین شایعاتى است.
وبسایت  گذشته  هفته های  در 
»آمد نیوز« که گفته مى شود در رابطه با 
برخى محافل امنیتى جمهوری اسالمى 

قوه  رییس  فرزند  شده  مدعى  است، 
قضاییه برای دریافت پاسپورت انگلیسى 
برای سفارتخانه های بریتانیا و ایتالیا در 

تهران جاسوسى مى کرده است.
روح اهلل زم مدیر مسوول »آمدنیوز« 
جمشید  با  گفتگو  در  قبل  روز  چند 
چالنگى گفته او از بولتن های محرمانه ای 
که برای روسای سه قوه تهیه مى شده 
عکس مى گرفته و به این سفارخانه ها 

تحویل مى داده است.
زم عنوان کرده، حفاظت اطالعات قوه 
قضاییه گفته زهرا الریجانى پاسپورت 
ضد  معاونت  اما  نگرفته،  انگلیسى 
جاسوسى وزارت اطالعات اعالم کرده 

او این پاسپورت را گرفته است.
بعضى دیگر از رسانه های غیررسمى 
الریجانى  دختر  شده اند  مدعى  نیز 
صبح روز پنج شنبه، 6 مهرماه، پس از 

وزیر اطالعات می گوید اتهام جاسوسی به خانواده  
رییس قوه قضاییه دروغ و خیال پردازی است

محافظانش،  همراه  به  خانه  از  خروج 
توسط سازمان حفاظت اطالعات سپاه 
)ساحفاسا( بازداشت و به اتهامات خود 

اعتراف کرده است.
و  داخلى  رسانه های  از  کدام  هیچ 
خارجى، گزارش »آمدنیوز« درباره این 
پرونده را رد یا تایید نکرده اند، اما پس 
از افشای خبر بازداشت دو مداح مشهور 
به اتهام جاسوسى و ارتباط با کارمندان 
سفارت فرانسه، محمود صادقى نماینده 
اصالح طلب مجلس در توییتر خود این 
خبر را تایید کرده بود، گرچه به طور 
اگر  حتى  خبری  چنین  تایید  عادی 
صحت داشته باشد از جانب هر مقامى 
برایش دردسرساز است. »آمدنیوز« یکى 
جاسوسى  خبر  که  بود  رسانه هایى  از 
مداحان را افشا کرد که پس از مدتى 

تایید شد.

که  درحالیست  الریجانی  آملی  صادق  دختر  به  جاسوسی  اتهام 
خود  شخصی  حساب های  جمله  از  قضاییه  قوه  در  فساد  همچنان 
وی و رشوه گیری قضات و ضابطین قضایی پر از ابهام است. در این 
ماجرا علی الریجانی رییس مجلس و خانواده او نیز متهم شده اند 

که تابعیت کانادایی دارند

ر  مو ا صنفی  ن  ال فعا =
بهشتی  د  محمو ن  معلما
لنگرودی، اسماعیل عبدی، 
مختار  و  عمرانی  محسن 
زندان  در  همچنان  اسدی 

بسر می برند.
=برخی معلمان هنوز حقوق 
زمستان سال گذشته ی خود 

را دریافت نکرده اند.
به  ما  =تجمع کنندگان: 
امنیتی کردن فعالیت صنفی 
خواهان  و  داریم  اعتراض 
فعاالن صنفی  احکام  توقف 
و شرط  قید  بدون  آزادی  و 
اخراج،  و  تبعید  رفع  آنان، 
کار  سر  به  آنها  بازگشت  و 

هستیم.
همزمان با روز جهانى معلم، جمع 
کثیری از معلمان شاغل و بازنشسته در 
تهران و شهرستان ها دست به تجمعات 
جمله  از  معلمان  این  زدند.  اعتراضى 
خواستار آزادی آموزگاران زندانى شدند.

به  نزدیک  که  کرده  گزارش  ایرنا 
پانصد معلم شاغل و بازنشسته استان 
از ساعت 10 صبح در  البرز  و  تهران 
مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع 
»معلم،  چون  شعارهایى  و  کردند 
کارگر، دانشجو زندانى آزاد باید گردد« 

سردادند.
همچنین  معلمان  اعتراضى  تجمع 
جمله  از  ایران  از  دیگری  مناطق  در 
اصفهان،  گیالن،  شیراز،  یزد،  تبریز، 
لرستان،  بختیاری،  و  چهارمحال 
قزوین،  بوشهر،  مرکزی،  همدان، 
و  اردبیل، خراسان رضوی  کرمانشاه، 

شمالى برگزار شد.
روز جهانى معلم امسال در شرایطى 
از  زیادی  شمار  هنوز  که  رسید  فرا 
دستمزد  »حق التدریسى«  معلمان 
زمستان سال گذشته خود را از آموزش 
و پرورش دریافت نکرده اند و پرداخت 
سرانه مدارس به دست فراموشى سپرده 
چون  معلمانى  همچنین  است.  شده 

اسماعیل  لنگرودی،  بهشتى  محمود 
عبدی، محسن عمرانى و مختار اسدی 

در زندان بسر مى برند.
اعالم  خود  تظاهرات  در  معلمان 
عادالنه  بودجه  خواهان  که  کرده اند 
برای تامین آموزش رایگان، با کیفیت 
به ویژه  برای همه کودکان  و عادالنه 
دانش آموزان مناطق محروم، بازمانده از 
تحصیل و مهاجر، بهبود کیفیت  امکانات 
و محتوای آموزشى برای پیشگیری از 
آسیب های اجتماعى دانش آموزان، برای 
تحقق شعار یونسکو مبنى بر آموزش 
برای  معلمان،  توانمندسازی  و  آزادنه 
آموزشى  فضاهای  تامین  و  گسترش 
استاندارد و ایمن، برای تامین معیشت و 
منزلت معلمان شاغل و بازنشسته، برای 
تحقق بیمه درمانى و تکمیلى کارآمد 
و جامع، برای گسترش چتر حمایتى 
دولت از کودکان پیس دبستان و برای 
معلمان  روانى  و  امنیت شغلى  تامین 

هستند.
معلمان با اشاره به آموزگاران زندانى 
نسبت به امنیتى کردن فعالیت  صنفى 
توقف  خواهان  و  کردند  اعتراض  نیز 
بدون  آزادی  و  صنفى  فعاالن  احکام 
قید و شرط آنان، رفع تبعید و اخراج، 
و بازگشت آنها به سر کار شدند: »دولت 
یازدهم خالف ادعاهایش موانع جدی 
بر سر راه تشکل یابى مستقل معلمان 
ایجاد نموده است. ما برای پیگیری این 
مطالبات بر حق تشکل یابى مستقل پای 

مى فشاریم. «
وضعیت مدارس به گونه ای است که 
تحصیل رایگان در حال برچیده شدن 
امنای  اگر حمایت های هیات  و  است 
والدین دانش آموزان نبود، مدارس اداره 
نمى شدند و تعمیرات عمرانى مدارس 

روز به روز به تعویق مى افتاد.
افراد  انحصار  در  سازها  و  ساخت  
نیکوکار قرار گرفته و هزینه مدارس با 
بودجه خانواده ها پرداخت مى شود. این 
درحالیست که نظارت مالى بر آموزش 
بودجه  و  نمى شود  اجرا  پرورش  و 
وزارتخانه  این  اندک  هرچند  ساالنه 
به ناکجاآباد تزریق مى شود. همچنین 
صندوق  جمله  از  بسیاری  تخلفات 
نیز بالتکلیف است  ذخیره فرهنگیان 

روز جهانی معلم: اعتراض سراسری معلمان مدارس

و دادگاهى برای مجرمان برگزار نشده 
است.

معلمان  مروز  ا تجمع  در  حاال 
مدارس که به دعوت شورای هماهنگى 
سراسر  فرهنگیان  صنفى  تشکل های 
درخواست  از  شد،  برگزار  کشور 
افزایش بودجه آموزشى و ارتقای سطح 
معیشتى معلمان گرفته تا بهبود سطح 
کیفى آموزش و رسیدگى به وضعیت 
مدارس مناطق محروم بار دیگر مطرح 

شده است.
غیررسمى،  معلمان  میان،  این  در 
در  حق التدریس  معلمان  شامل  که 
مدارس دولتى و معلمان آزاد در مدارس 
غیرانتفاعى مى شود، خواستار توجه ویژه 

به شرایط شغلى خود هستند.
مدیره  هیات  )عضو  حبیبى  محمد 
کانون صنفى معلمان استان تهران( در 
ارتباط با این تجمع و خواسته های آن 
مى گوید: »بودجه عادالنه برای آموزش 
فراخوان  در  که  گونه  آن  پرورش،  و 
شورای هماهنگى آمده است، تعریف 
یعنى  عادالنه  بودجه  دارد؛  مشخصى 
بودجه الزم برای تامین آموزش رایگان 
دانش آموزان  همه  برای  کیفیت  با  و 
یک  تخصیص  همچنین  و  نى  یرا ا
دستمزد عادالنه برای فرهنگیان شاغل 

و بازنشسته کشور.«
نهاد  که  آنجا  از  حبیبى،  گفته  به 
برنامه  سازمان  بودجه گذاری،  اصلى 
این  اصلِى  مخاطب  است،  بودجه  و 
خواست  و  است  نهاد  این  تجمع، 
معلمان، اختصاص یک بودجه عادالنه 
برای آموزش و پرورش کشور است تا 
بدون دغدغه های معیشتى، بتوانند به 

آینده سازان این کشور خدمت کنند.
شروط  افزایش  دیگر،  سوی  از 
نب  ا جو  ، ن معلما مى  ا ستخد ا
تبعیض آمیز  حتى  و  محدودکننده 
دغدغه  بر  که  آن شده  به  منجر  آن، 
نظام آموزشى ایران و داوطلبان شغل 
آموزگاری افزوده شود. چنانکه معلمان 
باشند؛  باید خوش چهره و خوش بیان 
لکنت زبان و نقص عضو نداشته باشند؛ 
خیلى چاق و الغر نباشند؛ قد مناسب 
داشته باشند، یعنى کوتاه تر از یک متر 

۵6 سانتى متر نباشند و…

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

پاراگراف 3: سرنوشت هایی که دیگران رقم زده اند...

ویدئو

تاریخ   دهه ی شصت خورشیدی در 
معاصر ایران، مترادف فاجعه و کشتار 
و  دل  در  عمیقا  که  مصیبتى  است. 
به  که  است  نشسته  ایرانیانى  جان 

نحوی از آن ضربه دیده اند.
تار  از  نمونه  یک  به  سوم  پاراگراف 
و  شصت  دهه ی  دگراندیشان  مار  و 
میهن  مى پردازد.   6۷ سال  کشتار 
روستا همسر رضا عصمتى که در 16 

 6۷ تابستان  در  و  دستگیر  شهریور 
زندان  سال   20 حکم  آنکه  وجود  با 
دریافت کرده بود، اعدام شد، از فضای 

آن سال ها مى گوید.
آن  در  شخصی  =تجربه ی 

سال ها چگونه بود؟
همه  این  گذشت  از  =پس 
به  نسبت  احساسی  چه  سال 

آن زمان وجود دارد؟

=فردی که عزیز خود را در 
آن کشتار از دست داده وقتی 
و  »ببخش  بار شعار  نخستین 
می شنود،  را  نکن«  فراموش 
چه احساسی پیدا کرده و چه 

می اندیشد؟

= وزیر کشور دولت دوازدهم 
چون نتوانست نمایندگان را 
قانع کند نخستین کارت زرد 
شورای  مجلس  نمایندگان 
اسالمی به دولت دوازدهم به 

نام او صادر شد.
مجلس  نماینده  =هشت 
وزیر کشور  اسالمی  شورای 
را درباره علت فقدان نظارت 
و  مصوبات  بر  فرمانداران 
اسالمی  شوراهای  عملکرد 
شهر و روستا و عدم کارایی 
هیات حل اختالف استان ها 

مورد سوال قرار دادند.
عبدالرضا رحمانى فضلى، وزیر کشور 
دولت دوازدهم، بامداد سه شنبه، 11 مهر، 
در مجلس شورای اسالمى حضور یافت 
تا پاسخگوی سواالت نمایندگان باشد 
اما نتوانست نمایندگان را قانع کند و 
نخستین کارت زرد نمایندگان مجلس 
شورای اسالمى به دولت دوازدهم و به 

نام او صادر شد. 
شورای  مجلس  نماینده  هشت 

اسالمى علت فقدان نظارت فرمانداران 
بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسالمى 
شهر و روستا و عدم کارایى هیات حل 
اختالف استان ها که موجب مخدوش 
شدن اعتماد مردم به کارآمدی این نهاد 
شده است را با وزیر کشور دولت دوازدهم 

مطرح کردند.
محمدرضا  بیگى،  علیرضا احمد 
سعیدی  محمداسماعیل  و  فرهنگى 
نمایندگان تبریز،  حسن نورزوی نماینده 
رباط کریم،  نادر قاضى پور نماینده اورمیه، 
احمد سالک نماینده اصفهان، على اکبر 
کریمى نماینده اراک و محمدحسین 
حسن نژاد نماینده مرند و جلفا، به صورت 
مشترک وزیر کشور را مورد سوال قرار 

دادند اما از پاسخ او قانع نشدند.
على مطهری نایب رئیس دوم مجلس، 
سه شنبه  روز  علنى  جلسه  اداره  که 
مجلس شورای اسالمى را بر عهده داشت 
نیز با درخواست علیرضا بیگى نماینده 
تبریز، »وارد بودن سوال ٨ نماینده از 
وزیر کشور« را به رای گذاشت که در 
نهایت نمایندگان با 11۵ رای موافق، ٨1 
رای مخالفت و 4 رای ممتنع از مجموع 
وارد  را  نمایندگان حاضر، سوال   219
دانستند.به این ترتیب رحمانى فضلى، 

نخستین کارت زرد نمایندگان مجلس به دولت 
دوازدهم به نام وزیر کشور صادر شد

نخستین کارت زرد در زمان وزارت اش 
در دولت دوازدهم را از نمایندگان مجلس 

شورای اسالمى دریافت کرد.
رحمانى فضلى که در دولت نخست 
را  کشور  وزارت  نیز  روحانى  حسن 
عهده دار بود آبان ماه سال گذشته نیز 
کارت زرد دیگری را از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمى دریافت کرده بود. سال 
نماینده  کواکبیان  مصطفى  گذشته 
تهران در مجلس و فعال اصالح طلب و 
دبیرکل حزب مردم ساالری، وزیر کشور 
را پیرامون پرونده »پدیده شاندیز« مورد 

سوال قرار داد.
پاسخ  شنیدن  از  پس  زمان،  آن 
رحمانى فضلى، کواکبیان از پاسخ وزیر 
کشور قانع نشد و تاکید کرد یک فرصت 
یک ماهه مى دهد تا این موضوع برطرف 
شود و اگر حل نشد استیضاح وزیر به 
جریان مى افتد. در نهایت »وارد بودن 
سوال کواکبیان از وزیر کشور« نیز به 
رای گذاشته شد و با 114 رای موافق، 
63 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 203 
پرسش  روز،  آن  در  نمایندگان حاضر 
اکثر  هم  بار  آن  و  شد  انجام  پاسخ  و 
شورای  مجلس  در  حاضر  نمایندگان 

اسالمى از پاسخ های وزیر قانع نشدند.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

از حدود صد سال پیش که حوزه   
وجود  به  ایران  در  پیشرو  موسیقی 
آهنگساز  صد  از  بیش  امروز  تا  آمد 
کار  به  زمینه  این  در  درشت  و  ریز 
بزرگترین  و  پرداخته اند  آفرینش 
مشکل آنها در راه آهنگسازی ساختار 
غیرعادی ردیف موسیقی ایران بوده 
است. یعنی ساختاری دارد که مطابق 
قواعد بین المللی نمی توان به راحتی 

با آن کنار آمد.
همه آهنگسازان ایرانی در این مدت 
دراز همه هّم و غم شان این بوده است 
چندصدایی  و  همنوازی  برای  که 
ساختار  با  ایران  موسیقی  کردن 
شیوه  و  راه  دارد  که  پیچیده ای 
همان  خیلی ها  کنند.  پیدا  مناسبی 
قواعد بین المللی را به کار بسته اند و 
چیزی شبیه به موسیقی غربی پدید 
آورده اند.عده ی دیگر هر کدام شیوه 
مستقل هماهنگی را انتخاب کرده اند. 
موسیقی  از  تبعیت  کامال  جایی  در 
به  دیگر  جای  در  و  کرده اند  ایران 
پرداخته اند  غربی  موسیقی  از  تقلید 
و این بحث همچنان ادامه دارد که 
را  ایران  موسیقی  می توان  چگونه 
هارمونیزه کرد بدون آنکه آسیبی به 

اصالت آن وارد شود.
سخت  که  آهنگسازانی  از  یکی 
برای  حلی  راه  یافتن  مشتاق 
ایران  موسیقی  با  مساعد  هماهنگی 
بود مرتضی حنانه است. حنانه بیست 
و هشت سال پیش بر اثر بیماری از 
دار دنیا رفت ولی آموزه هایش در کار 
آهنگسازی در دسترس همگان است.

از  خانواده ای  از  حنانه  مرتضی 
محمد  پدرش  می آمد.  باال  طبقه 
حنانه مهنس معمار بود و بنیانگذار 
دبیرستان ایرانشهر. برادرش مهندس 
در  او  ساختمان های  که  بود  معمار 
تهران مشهور بود. مرتضی خردسال 
در خانه زمزمه هایی می کرد که نشان 
و  شد  خواهد  موسیقی  اهل  می داد 
پدرش که استعداد او را دریافته بود 
رئیس  مین باشیان  غالمحسین  با  و 
آشنایی  موسیقی  عالی  هنرستان 

داشت، او را به هنرستان فرستاد تا 

مبانی موسیقی کالسیک را فراگیرد.
تازه  استادان چک  در هنرستان که 
به  بودند  شده  کار  مشغول  آن  در 
آموختن ساز بادی پاگوت پرداخت و 
به زودی به نوازنده ای موثر در ارکستر 
سنفونیک تهران تبدیل شد. مرتضی 
هزاره  جشن  در  شرکت  با  حنانه 
بوعلی سینا توانست بورس تحصیلی 
مناسبی در ایتالیا به دست بیاورد. از 
آن پس زندگی مرتضی حنانه را باید 
در ایتالیا جستجو کرد. در انستیتوی 
آموختن  ادامه  به  واتیکان  موسیقی 
از  بیرون  در  و  پرداخت  آهنگسازی 
کنسرواتوار به ساختن موسیقی برای 
به  ایتالیایی  فیلم های  دوبله  و  فیلم 
فارسی مشغول شد. همکار او در این 
باریتون  راه حسین سرشار خواننده 
در  حنانه  مرتضی  بود.  تهران  اپرای 
تمام این مدت فکر و ذکرش در پی 
آهنگسازی بود و کوشش در یافتن 

راهی برای هماهنگی )هارمونی(.
مرتضی حنانه پس از پایان تحصیل 
همان  در  و  بازگشت  تهران  به 
هنرستانی که تحصیل کرده بود به 
آموزش موسیقی پرداخت و کوشش 
خود را برای یافتن گمشده اش ادامه 

داد.
موسیقی  برای  حنانه  مرتضی  آنچه 
نام  زوج  هارمونی  بود  یافته  ایران 

گرفت. بی آنکه بخواهیم وارد مسائل 
که  می گوییم  فقط  بشویم  فنی 
فواصل  روی  را  خود  زوج  هارمونی 
پایه گذاری  و…  دوم، چهارم، ششم 

می کند. حال آنکه موسیقی غربی و 
فواصل  آن روی  به  متعلق  هارمونی 

فرد بنا شده است.
با  ایرانی  آهنگسازان  همه  البته 
ولی  نیستند  موافق  حنانه  نظرات 
بسیار  استفاده  او  زوج  هارمونی  از 
برده اند. حنانه البته خودش از همه 
استفاده  آهنگسازی  برای  شیوه ها 
می کرد. بهره گیری او به خصوص از 
قطعه ای به نام کنسرتو برای ویولن 
و ارکستر مشهود است. او در زمینه 
مطالعات  نیز  ایران  بومی  موسیقی 
فراوان کرده و با تکیه بر تحلیل آنها 
بر روی آهنگ های  تازه ای  موسیقی 

محلی ایران به وجود آورده است.
نخستین سازنده موسیقی فیلم؟

حنانه  فعالیت  دیگر  پربار  عرصه 
او  است.  فیلم  موسیقی  زمینه  در 
که  است  ایران  در  کسی  نخستین 
موسیقی مفهومی برای فیلم به وجود 
آورده. منظور او این بود که موسیقی 
بلکه  نیست  فیلم  زینت  برای  تنها 
بازبتاباند.  نیز  را  فیلم  محتوای  باید 
برخی آهنگسازان دیگر چون حسین 
را  منفردزاده  اسفندیار  و  دهلوی 
فیلم  مفهومی  آهنگسازان  نخستین 
کنید  اگر خوب دقت  ولی  می دانند 
کار حنانه از نظر کیفی بر کار آنان 

اولویت دارد.

حنانه: نوازنده هنرمند نیست!

از جنبش  بسیار  تاثیر  فرهنگی که  از حوزه های  یکی 
مشروطه گرفت، عرصه ترانه پردازی است. آن هم در حالی 
که در آن زمان چندان برای ترانه اهمیتی قائل نبودند 
معروف  مصراع  نمی شناختند.  شاعر  را  ترانه پردازان  و 
معروف  ترانه سرای  قزوینی  عارف  به  میرزا خطاب  ایرج 
نشان دهنده نگاه منورالفکران به ترانه و ترانه پردازی بود: 

»تو شاعر نیستی تصنیف سازی!«
ولی همزمان با عارف اهمیت ترانه و ارزش آن در تحوالت 
اجتماعی به اثبات رسید. تا آنجا که روزنامه ها همه صحبت 
بزرگ  تصنیف ساز  را  عارف  و  می کردند  نو  ترانه های  از 
به شمار می آوردند. پیوستن فرهیختگانی چون  انقالب 
ملک الشعراء بهار به قافله ی ترانه پردازان ارزش این عرصه را 
دو چندان کرد. ترانه های بهار که بیشتر قصیده می ساخت 
و او را باید بزرگترین قصیده سرای بعد از مشروطیت به 
شمار آورد نشان دهنده ارزش کیفی تلفیق شعر و موسیقی 
در آن زمان است. در میان این ترانه ها »مرغ سحر« چون 

نگینی بر تارک ترانه سرایی ایران می درخشد.
ترانه  این  اجرای  نخستین  از  سال  نود  درست  امسال 
می گذرد و به نظر می رسد که این شهرت و محبوبیت 
جاودانه است. تا کنون بیشتر خوانندگان ممتاز ایرانی آن 
 را در رپرتوار خود نیز قرار داده اند. از این سوی صحنه یعنی 
از سوی مخاطبان نیز استقبال بیش از این غیرمتصور است 
و همین شهرت سبب پیدایش روایت ها و حاشیه هایی نیز 

شده است.
نخستین اجرای »مرغ سحر« برخالف نظر عامه از آِن 
قمرالملوک وزیری نیست. آن  را در هفتمین سال بنیاد 
روزنامه »ناهید«، خواننده ای به نام ایران الدوله هلن اجرا 
کرد. این ترانه چنان دهان به دهان چرخیده تا به حنجره 
محمد رضا شجریان رسیده است و هنوز در راه استمرار 
می رود. سبب این شهرت و محبوبیت را باید در چند عامل 

جستجو کرد.
نخستین عامل، شهرت شاعر آن بود که در آن زمان 
مردم او را یک آزادیخواه واقعی به شمار می آوردند. عامل 
روزنامه  باشد.  ارتباط  در  آن  برنامه گزاری  با  شاید  دوم، 
»ناهید« یکی از محبوب ترین نشریات آن دوران بود. عامل 
سوم، که آن  را مهم ترین عامل تلقی می کنند از متن خود 

ترانه برمی خیزد.

دو بند انقالبی
»مرغ سحر« بهار در پیوند با موسیقی مرتضی نی داوود 
در اصل چهار بند دارد که دو بند آن هیچ گاه نه در پیش 
و نه در بعد از انقالب اجرا نشده است؛ یا بهار از تندروی 
آن  را  انتشار  پخش  دستگاه های  یا  و  می کرده  پرهیز 
مناسب با روزگار تشخیص نمی داده اند. ولی همان دو بند 
مجاز پخش شده آن چنان نیرویی از اندیشه ی انقالب در 
خود دارد که می تواند قبل از آ نکه مرغ سحر کاری بکند 

شورشی برانگیزد.
خطاب شاعر به جامعه ایران است که آن را مرغی اسیر 
قفس می داند. بهار در بند اول آزادی نوع بشر را می طلبد و 
از مرغ اسیر می خواهد که پر و بالی بگشاید و از کنج قفس 
به درآید. در بند دوم سخن را تیزتر می کند و آن را چون 
تیری به سوی سینه اربابانی رها می کند که ساغرشان پر 
می ناب است. و اما در بند سوم همان کسانی را هدف 
گرفته که جلوی انتشار آن را گرفته اند. همان ها که برای 

دزدی، وطن و دین را بهانه می کنند.
عمر حقیقت به سر شد

عهد و وفا بی اثر شد
ناله عاشق، ناز معشوق

هر دو دروغ و بی ثمر شد
راستی و مهر و محبت فسانه شد
قول و شرافت همگی از میانه شد

از بهر دزدی وطن و دین بهانه شد
دیده تر کن!

نود سال مرغ سحر
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مرتضی حنانه

= درکنار تعزیه های فاخرو 
در  کنون  تا  که  باشکوهی 
ایران  شهرهای  از  برخی 
از  برخی  اند،  شده  اجرا 
سال های  در  که  گروه هایی 
اخیر در گوشه و کنار ایران 
میراث دار تعزیه گردانی شده 
اند، این هنر سنتی و مذهبی 
غیرنمایشی  رفتارهای  با  را 
همراه با زبان و افکار خرافی، 
عامیانه و اجراهای ناجور به 
نمایشی مسخره و مضحک 

تبدیل کرده اند.
خیر  ا ی  ل ها سا ر  د =
ی  ها ئو ید و و  یر  و تصا
نمایش های  این  از  بسیاری 
که  شده  منتشر  مضحک 
در  تعزیزیه  شخصیت های 
آنها عینک آفتابی زده اند و 
یا درجه های نظامی ماموران 
را  سپاه  و  انتظامی  نیروی 
بر لباس های خود دارند، بر 
و  موتورسیکلت  یا  بز  االغ، 
دوچرخه سوارند و با شلوار 
ن  قلیا و  ند  نشسته ا لی 
می کشند و آهنگ »دیو چو 
درآید«  فرشته  رود  بیرون 

هم پخش می شود.
= این نوع اجراها  به سوژه 
فضای  در  ایرانی  کاربران 

مجازی نیز تبدیل شده اند.

تعزیه   - زاده  رمضان  فیروزه 
تعبیر  به  یا  مذهبی(  )شبیه خوانی 
تئاتر  نوآور  کارگردان  بروک،  پیتر 
زنده«،  »تئاتر  انگلیس،  سینمای  و 
به دستور  ایران  برای نخستین بار در 

معزالدوله دیلمی از امیران آل بویه در 
به  رسمی  سال ۳۵2 هجری  شکل 

خود گرفت.
این نمایش صحنه ای با موضوع وقایع 
و  علی  حسین بن  سرنوشت  و  کربال 
یزید،  با لشکریان   یارانش در جنگ 
خلیفه اموی در محرم سال 61 هجری 
محلی  یا  میدانگاه  یک  در  قمری 
تماشاگران،   گردآمدن  برای  مناسب 
عنوان  با  تعزیه  حضوربازیگران  با 
شعرخوانی  با  همراه  »شبیه خوان« 
نواختن طبل، دهل، سنج، سرنا و  و 

شیپور اجرا می شود.
هستند،  دسته  دو  تعزیه  بازیگران 
نقش  »موافق خوان ها«  در  ای  عده 
حسین بن  یاران  و  خانواده  نمایشگر 
علی، امام سوم شیعیان با لباس های 
با  کاله خودهایی  و  سفید  سبزو 
پرهای سفید و سبز و عده ای دیگر 
در نقش »مخالف خوان ها« نماینده ی 
لشکریان عمربن سعد، فرمانده یزید 
جنگی  ابزار  و  سرخ  لباس های  با 
وهمراه با علم و کتل و سنج ودهل 
ظاهر  شمشیر  و  نیزه  شیپور،  و 

می شوند.
از تعزیه های معمولی که در  گذشته 
برخی از شهرهای ایران اجرا می شوند، 
سال های  در  که  گروه هایی  از  برخی 
اخیر در گوشه و کنار ایران میراث دار 
نمایش هایی  شده اند،  تعزیه گردانی 

بیشتر  که  می کنند  و  کرده  اجرا 
رفتارهایی غیرنمایشی همراه با افکار 
اجراهای  و  عامیانه  خرافی،  زبان  و 
نامعقول و غیرمنطقی است که تعزیه 
عزاداری  مراسم  نوعی  صورت  از  را 
بیرون آورده و به نمایش هایی مضحک 

و خنده دار تبدیل کرده اند.
این  معتقدند  ناظران  از  بسیاری 
دسته از تعزیه گردان ها با وارد کردن 
تغییرات و رفتارهای غیرنمایشی بدون 
توجه به جذابیت های نمایشی کار و 
داستان های  خلق  با  و  تعزیه  اجرای 
اندوهناک عامیانه و تحمیق عوام، نه 
که  طور  آن  را،  کربال  داستان  تنها  
شیعیان به آن اعتقاد دارند، به تصویر 
نمی کشند  بلکه اصالت هنر تعزیه را 
هم به مثابه یک هنر سنتی و مذهبی، 

زیر سوال می برند.
از  منتشرشده  ویدئوهای  و  تصاویر 
اجراهای این نوع از تعزیه گردان ها از 
حضور پدیده های عجیب و ناهمگون 
در نمایش های تعزیه در برخی نقاط 

ایران خبر می دهند.
تعزیه با االغ و دوچرخه و آهنگ بزمی 
به  مربوط  رود…«  بیرون  چو  »دیو 

سال 1۳۹۵:
تعزیه ها  این  از  برخی  در  مثال  برای 
شمشیر و نیزه جای خود را به تفنگ 
به  را  خود  جای  اسب،  و  شکاری 

موتورسیکلت و حتی االغ و بز داده اند.
بیشتر  برای  هم   هوایی  تیراندازی 
دیگر  از  حاضران  هیجان  کردن 
پدیده های نادر در این نوع تعزیه ها به 

شمار می رود.
در سال های اخیر تصاویر و ویدئوهای 

بسیاری از به کاربردن عینک آفتابی، 
نیروی  ماموران  نظامی  درجه های 
انتظامی و سپاه برای لباس لشکریان، 
سوار شدن شمر و یزد بر روی االغ، 
یا  دوچرخه  و  موتورسیکلت  یا  بز 
در  لی  شلوار  با  یزید  و  شمر  حضور 
حال  قلیان کشیدن و یا پخش آهنگ 
»دیو چو بیرون رود فرشته درآید« در 
چندین تعزیه دیده و شنیده شده که 

در  ایرانی  کاربران  به سوژه  کدام  هر 
شبکه های اجتماعی تبدیل شده اند.

وبالگ  نویسنده  عسکری  حسین 
»ساوجبالغ پژوهی« به یکی از همین 

تعزیه ها اشاره کرده و نوشته است:
صفحه ای از یک کتاب قدیمی تعزیه

»محرم امسال، در یکی از هیئت های 
مذهبی شهر نظرآباد واقع در استان 
و  احساساتی  جوان  گروهی  البرز، 
عاشورا،  اصیل  فرهنگ  از  بی اطالع 
پهن  را  قاسم  عروسی  خرافی  بساط 
عنوان  به  را  جوان  مرد  دو  کردند. 
بر سر  عروس و داماد بزک کردند و 
سفره عقد نشاندند و قند بر سر آنان 
)بخوانید  هیئت  آن  مداح  ساییدند. 
خواننده(، ترانه »بادا بادا مبارک بادا« 
را با سبک و سیاقی سوزناک خواند. 
بین  در  را  داماد  و  عروس  نهایت  در 
جمعیت چرخاندند و ِکل کشیدند و 
کردند.  جمع  پول  خود  هیئت  برای 
سوگواری های  چنین  وقوع  بی تردید 
خطری  زنگ  نمایشی،  و  انحرافی 
است برای آیین های اصیل سوگواری 

حسینی.«
سال  در  تعزیه  نمایش  هرچند 
و معنوی  فرهنگی  میراث  2010 در 
تربیتی  و  فرهنگی  علمی،  سازمان 
ایران  نام  به  )یونسکو(  متحد  ملل 
ثبت جهانی شده است اما هیچ کدام 

وزارت  نظیر  دولتی  سازمان های  از 
فرهنگ  وزارت  پروروش،  و  آموزش 
و  علوم  وزارت  یا  و  اسالمی  ارشاد  و 
فرهنگی  میراث  سازمان  همچنین 
تعزیه   هنرمندان  از  حمایت  برای 
قدمی  نمایشی  هنر  این  ارتقای  و 

قهقهرا  به  صورت  در  اند.  برنداشته 
رفتن این هنر نمایشی و بی توجهی 
به نسخه های قدیمی و اصیل تعزیه که 
در سال های پیش از انقالب اسالمی 
مورد توجه و حمایت هنرمندان بود 
به خود  نیز  را  بین المللی  نگاه های  و 
وجود  احتمال  این  بود،  کرده  جلب 
دارد که سازمان یونسکو هنر سنتی 

تعزیه را از ثبت جهانی خارج کند.

ظهور پدیده های مضحک و غیرنمایشی در هنر تعزیه

صحنه ای از یک تعزیه ی معمولی

طبق سنت تعزیه مردان سبزپوش لشکریان حسین بن علی هستند
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و کامیون شخصی برای علوفه رسانی 
در مناطق دشوار تا وقف دستگاه دیتا 
فعالیت های  آموزش  برای  پروژکتور 
زیست محیطی و حتی دست و آستین 
باال زدن برای ساختن آبشخور حیات 

وحش در وسط بیابان و کوه.
این  فعالیت های  از  دیگری  بخش 
گسترش  و  درختکاری  مجموعه، 
حیات  زیست گاه های  در  سبز  فضای 

وحش است.
و  قیمه  از  کارآمدتر  نذرهایی 

شله زرد
شود  تصور  این طور  ابتدا  در  شاید 
این  اساس  بر  علوفه  چقدر  مگر  که 
طرح برای حیات وحش ایران تامین 
از  منطقه  چند  در  یا  و   می شود 
وحش  حیات  گسترده  زیستگاه های 
اما  ساخت.  آبشخور  ایران  می توان 
این  آمار پنج ماهه نخست  راه اندازی  
گروه  رسمی  این  فعالیت  و  وبسایت 
ماه،  پنج  از  کمتر  در  نشان  می دهد 
می خواستند  که  آنهایی  همت  به  و 
بیش  بدهند  طبیعت  به  را  نذرشان 
زیستگاه هایی  در  علوفه  تن   100 از 
خشکسالی  دچار  که  شد  توزیع 
 10 به  نزدیک  و  بودند؛  شده  شدید 
آبشخور هم برای تامین آب مورد نیاز 
گونه های جانوری ساخته شده است. 
اگر هزینه هر تُن علوفه حداقل یک 
هر  ساخت  هزینه  و  تومان  میلیون 
آبشخور هفت میلیون تومان محاسبه 
شود بدین ترتیب حدود 1۷0 میلیون 
تومان به شکل نذرهای  محیط ریستی 
در همین مدت کوتاه به طبیعت ایران 

کمک شده است.
این  عطف  نقطه  اما  امسال  محّرم 
شمار  به  طبیعت دوستانه  کمک های 
کمک  با  یا  بسیاری  افراد   می رفت. 
و  تجربه  وقت،  گذاشتن  با  یا  نقدی 
مهارت خود به ساختن آبشخور، خرید 
کردند.  کمک  نهال  کاشت  و  علوفه 
امسال چشمگیر  از مواردی که  یکی 

بود اهدای تانکرهای بزرگ آب برای 
کار گذاشتن در زیستگاه های طبیعی 
خشکسالی  با  که  بود  وحش  حیات 

روبرو هستند.
زیست   دوستداران  محیط   هر چند 
به  ایران  در  سال هاست  حیوانات  و 
با  اکنون  اما  فعالیت مشغول هستند 
فراگیر شدن نذر طبیعت توجه تعداد 
شده  جلب  موضوع  به  این  بیشتری 
است که به جای صرف پول و نیروی 
خود در راهی که فایده ای ندارد، آنها 
را به طوری مصرف کنند که سود و 

فایده ای برای همگان داشته باشد.
از  شاید  اینکه  ضمن  کمک ها  این 

پخش غذا میان انسان هایی که اکثرا 
نیازمند نیستند موثرتر باشد و به قول 
مذهبی »ثواب« بیشتری داشته باشد، 
از  بخشی  کم  دست  باعث  می شود 
کم کاری ها و بی کفایتی های چهار دهه 
گذشته نهادهای مسوول و مقامات  در 
و  محیط زیست   وحش  حیات  حفظ 

ایران نیز جبران شود.

مانند  شهرها  بعضی  در  البته 
بندرعباس، شهرداری کسانی که این 
و  کرده  سازماندهی  داشتند  را  نذر 
عالقمندان به عنوان پاکبان افتخاری 

طبیعت به کمک رفتگران رفتند.

به  عالقمندان  از  برخی  همچنین 
پاکسازی  به  اقدام  زیست  محیط 
زباله  از  طبیعت  و  جاده ها  اطراف 
کردند. یکی از کاربران اینستاگرام با 
در  که  خیابانی  از  تصویری  گذاشتن 
آن هیئت عزاداری محرم برپا شده بود 
با تاکید بر اینکه »عزادار حسینی زباله 
»یک  نوشته:  نمی ریزد«  خیابان  در 
ساعت پس از برگزاری مراسم محّرم 
زمین  از  را  زباله ها  و  بگذاریم  وقت 
جمع کنیم و به رفتگران زحمتکش 

شهرمان کمک کنیم.«
یک  توسط   که  طرحی 

محیط بان آغاز شد

نذر کردن برای غذا و آب رساندن 
به حیات وحش از یک سال پیش در 
چند  تنها  گذشت  باب  و  آغاز  ایران 
هفته به عنوان »نذر طبیعت« معروف 
شد. این ایده تیرماه 9۵ به ذهن یک 
 محیط بان رسید و به سرعت از سوی 
عالقمندان به  محیط  زیست  در ایران 
»نذر  در  گرفت.  قرار  استقبال  مورد 

نمونه  برای  بود.  شده  منتشر  ایران 
زیست  تشکل های   9۵ زمستان  در 
استان  در  محمودآباد  محیطی 
پرندگان  از  حمایت  در  مازندران 
مهاجر زمستان گذران تاالب سرخ رود 

دانه  شامل  پرندگان  غذای  تُن  یک 
از  حفاظت  سازمان  تحویل  نذری 

 محیط  زیست  این شهرستان دادند.
برای  نذری   امسال  محّرم  در  اما 
وحش  حیات  و  زیست  محیط 
گسترده تر و جدی تر از سوی فعاالن 
مورد  و  شد  پیگیری  زیست    محیط  

استقبال هم قرار گرفت.
پاکسازی  محیط  زیست 

انجام  امسال  که  نذرهایی  از  یکی 
شد کمک به رفتگران پس از برگزاری 

مراسم هیئت های عزاداری بود.
معموال پس از پایان مراسم تاسوعا 
یک بار  ظروف  از  انبوهی  عاشورا،  و 

در  معدنی  آب  بطری  و  مصرف 
خیابان های محل هیئت عزاداری روی 
زمین ریخته می شود که کار پاکسازی 
به  است.  شهرداری  رفتگران  با  آن 
که  کردند  نذر  برخی  دلیل  همین 
همراه  عزاداری  مراسم  پایان  از  پس 
و  خیابان  کردن  تمیز  به  رفتگران 

کوچه ها بپردازند.

از  یکی  طبیعت«  =»نذر 
است  غیرخوراکی  نذرهای 
که از سال گذشته در ایران 
صورت می گیرد و در محرم 
امسال با استقبال گسترده ای 

از سوی مردم روبرو شد.
ذهن  به  طرح  این  ایده   =
یک محیط بان قمی رسیده 
و توانسته در طول یک سال 
کمک های زیادی برای حیات 

وحش ایران جلب کند.
این طرح  در  که  =مردمی 
مشارکت می کنند نذر خود را 
برای تامین علوفه و ساختن 
نکر  تا خرید  یا  آبشخور 
در  گذاشتن  کار  برای  ّآب 
ایران  طبیعی  زیستگاه های 

هزینه می کنند.
کردن  نذر   - آسترکی  روشنک 
مراسم  و  محّرم  ماه  با  دادن  نذری  و 
روایت »شهادت  با  رابطه  در  مذهبی 
روز   10 در  شیعیان«  امام  سومین 

نخست این ماه پیوند خورده است.
از  که  تصویری  در گذشته  اگر چه 
نذری محّرم یا »نذری امام حسین« در 
ذهن شکل می بست دیگ های بزرگی 
بود که در حیاط خانه ها یا حتی ردیف 
در کوچه ها و خیابان ها برپا  می شدند 
که اهالی فامیل و محل جمع  شده و 
بین  و  نذری  می پختند  برای  غذایی 
اهالی پخش  می کردند اما از سال های 
و  نذر  از  دیگری  شکل های  گذشته 

نذری در ایران رواج پیدا کرده است.
در بسیاری از محله ها در ظرف های 
و  زرد  شله  و  آش  از  خبری  نذری 
با  پلو  زرشک  یا  قیمه  چلوخورشت 
مرغ نیست و غذاها به ویژه در شمال 
شهرهای بزرگ کمی  متفاوت شده؛ به 

این ترتیب که پیتزا و مرغ سوخاری 
و  غذاها  کنار  در  هم  ساندویچ  و 
ایرانی به منوی  نوشیدنی های سنتی 

نذری های خوراکی اضافه شده است.
خوراکی  غیر  نذرهای  همچنین 
از  روزها  این  در  سالی ست  چند  نیز 
سوی مردم ایران مورد استقبال قرار 
نذر  گذشته  سال  تا  که  است  گرفته 
کیهان  بود.  آنها  برجسته ترین  کتاب 
رابطه  همین  در  گذشته  سال  لندن 
نذرهای  به  که  کرد  منتشر  گزارشی 
غیر متعارف، از پیتزا تا کتاب، اشاره 

داشت.
امسال اما برای برخی از کسانی که 

به نذر کردن و نذری دادن معتقدند 
انسان ها  با  مرتبط  نذری  از  خبری 
بلکه  نبود  آنها  خوراک  و  خورد  و 
حفظ  برای  را  خود  نذر  گروه  این 
هزینه  وحش  حیات  و   محیط زیست  

کردند.
خبرهایی  نیز  گذشته  سال های  در 
در  وحش  حیات  برای  نذر  درباره 

»نذر طبیعت«، متفاوت ترین نذری که در محّرم 
مورد استقبال قرار گرفت

طبیعت« مردم برای ساختن آبشخور 
درمانگاه  ساختن  و  علوفه  تأمین  و 
یا  کمک  نقدی  وحش  حیات  برای 

غیرنقدی می کنند.
احمد بحری،  محیط بان اهل شهر قم 

است که در اینستاگرام فعالیت زیادی 
دارد و ایرانیان زیادی او و رویدادهای 
روزانه ی  محیط بانی و داستان های وی 

با حیات وحش را دنبال  می کنند.
او در گفتگو با رسانه های ایران گفته 
مورد  آب  منابع  و  چشمه ها  است، 
نیاز حیات وحش معموال در تابستان 
پراکنده  باعث  و  خشک  می شوند 
شدن حیات وحش و باال رفتن ریسک 
آسیب به آنها  می شود، به همین دلیل 
متمرکز  وحش  حیات  اینکه  برای 
و  چشمه ها  بازسازی  فکر  به  باشند 

منابع آب افتاده بودم.
احمد بحری درباره  راه اندازی  طرح 

»نذر طبیعت« گفته است: »همیشه 
بودند  اینستاگرام  در  زیادی  کاربران 
چطور  می دادند  پیام  من  به  که 
حیات   و  زیست   به  محیط   می توانیم 
وحش کمک کنیم تا اینکه یک خانم 
برایم پیا می  گذاشتند که قصد دارند 
و  بدهند  حیوانات  برای  نذری  یک 
همین باعث شد تا کم کم این جرقه 

در ذهنم شکل بگیرد.«
با اینکه فراخوان اولیه »کمپین نذری 
برای طبیعت« توسط او اعالم شد اما 
حضورش در شغل دولتی و محیط بانی 
مانع از این شد تا عملیات اجرایی کار 

را دنبال کند ولی بعد از گذشت چند 
بین  از  داوطلب   20 حضور  با  هفته 
استان  فعاالن  محیط  زیستی در 20 
اجرا  به  و  پیگیری  این کمپین  ایران 

گذاشته شد.
احمد بحری در ابتدا از طریق صفحه 
 اینستاگرام اش کمپینی با عنوان »نذر 
مورد  که  کرد  طبیعت«  راه اندازی  
استقبال گسترد ه ای قرار گرفت. پس 
عنوان  با  نیز  وبسایتی  که  بود  آن  از 
و  شد  طبیعت  راه اندازی   نذر  آیین 
پس از یک سال فعالیت در ماه محّرم 
امسال توانست نذرهای زیادی جذب 

کند.

نذر  هستند  عالقمند  که  کسانی 
برای  وبسایت  این  طریق  از  را  خود 
حفظ حیات وحش ایران هزینه کنند 
 می توانند به دو صورت پرداخت نقدی 
یا خرید علوفه، تانکر آب و… آن را به 

محیط بانان برسانند.
دیگری  کمک های  نیز  برخی  البته 
وانت  اختیار گذاشتن  از در  کرده اند؛ 

یکی پول می دهد و یکی آستین باال می زند تا آبشخوری برای حیات وحش تشنه ایران ساخته شود احمد بحری، محیط بان قمی و مبتکر طرح »نذر طبیعت«



صفحه 7ـ Page 7 ـ شماره 131
 جمعه 6 تا پنجشنبه 12 اکتبر 2017

به  سلمان  ملک  =سفر 
یک  سفر  نخستین  مسکو 
پادشاه عربستان به روسیه از 
بدو تشکیل کشور عربستان 

است.
قیمت  درباره  =مذاکره 
جهانی نفت میان بزرگترین 
تولیدکنندگان نفت داخل و 
خارج از سازمان اوپک یکی 
این  ابعاد  برجسته ترین  از 
سفر بود که اثر آن بر قیمت 
جهانی نفت در ساعاتی پس 

از مذاکره مشخص شد.
کنون  تا  که  =عربستان 
تسلیحات  و  ر  فزا جنگ ا
بریتانیا  از  را  خود  نظامی 
با  می کرد  تامین  آمریکا  و 
روسیه قرارداد خرید سامانه 

اس-400 امضا کرد.
پادشاه  ملک سلمان بن عبدالعزیز، 
مقام  های   با  مذاکره  برای  عربستان 
مهرماه،   12 چهارشنبه،  روز  روسیه 
در  پنجشنبه  روز  و  شد  مسکو  وارد 
کاخ کرملین با والدیمیر پوتین، رئیس 

 جمهوری روسیه، دیدار کرد.
این سفر که گفته می شود می تواند 
نقطه عطفی در قیمت جهانی نفت و 
باشد،  سرانجام درگیری ها در سوریه 
نخستین سفر یک پادشاه عربستان به 
روسیه در تاریخ روابط دو کشور است.

رویترز،  خبرگزاری  گزاری  به 
هیئتی  با  همراه  که  سلمان  ملک 
قصد  است  رفته  مسکو  به  بلندپایه 
سرمایه گذاری  های  میلیارد دالری در 
روسیه دارد و    این امر با توجه به قیمت 
علیه  غرب  تحریم  های  و  نفت  پایین 
روسیه، به شدت مورد نیاز مسکو است.

خریداری سامانه اس-400
سعودی  عربستان  اعالم  اساس  بر 
درباره  تفاهم نامه   ای   کشور     این 
با  خریداری سامانه دفاعی اس-۴00 

مسکو امضا کرده است.   
از  خود  خودی  به  موضوع  این 

و  است  برخوردار  ویژه   ای   اهمیت 
رویکرد  در  عمده  تغییر  نشان دهنده 
عربستان پیرامون تامین جنگ افزارها 
و تسلیحات نظا می  است که تا کنون 
و  آمریکا  از  را  خود  نیاز  بیشترین 

بریتانیا تامین می کرده است.
این باره  در  رویترز  خبرگزاری 
می نویسد، شاید    این قرارداد از جنبه 
در  عظیم  تحولی  از  نشانی  سیاسی 
موضوعات  پیرامون  کشور  دو  روابط 
نباشد؛  از جمله سوریه  منازعه  مورد 
ابراز  و  متانت  با  طرف  دو  هرچند 
و  استقبال  با  همچنین  و  احترام 
روسی  مقامات  مفصل  پذیرایی 

اختالفات را نادیده گرفته اند.

از  روس ها  نظیر  بی  استقبال 
پادشاه عربستان

ملک سلمان پس از ورود به فرودگاه 
و در مسیر مرکز مسکو با بیلبوردهایی 
همراه  به  او  عکس  که  شد  روبرو 
خوش آمدگویی به زبان  های  روسی و 

عربی بر آنها نقش بسته بود.
طالیی  سالن  در  پوتین  والدیمیر 
سنت اندروز که یکی از با شکوه ترین 
تاالرهای کاخ کرملین است با حضور 
سربازان آراسته به لباس تشریفاتی و 
ارکستری که سرودهای ملی دو کشور 
را  می نواخت از ملک سلمان استقبال 

دوجانبه    ی  نشست  در  کرد.سپس 
رهبران دو کشور در سالن سبز، پوتین 
سفر ملک سلمان به روسیه را رویدادی 
برجسته ارزیابی کرد و خطاب به ملک 
دارد    این  اطمینان  که  گفت  سلمان 
توسعه  در  خوبی  بسیار  تاثیر  سفر 
او  داشت.  خواهد  جانبه  دو  روابط 
همچنین گفت    این سفر آغاز مرحله 
جدیدی از توسعه روابط بین دو کشور 
است.روسیه و عربستان سعودی صرف 
نظر از اختالفات بنیادی که با یکدیگر 
دارند به واسطه تفاهمات مورد نیاز در 
نفت  جهانی  قیمت  بردن  باال  جهت 
مداخله  که  این حقیقت  و همچنین    
معادالت  سوریه  مساله  در  روسیه 
که  داده  تغییر  گونه   ای   به  را  منطقه 
نقش روسیه در خاورمیانه را نمی توان 
نادیده گرفت، بیش از پیش به یکدیگر 

نزدیک شده اند.
پوتین  از  پادشاه سعودی  همچنین 
دعوت کرد که به عربستان سفر کند 
برنامه ریزی  کشور  دو  گفت    این  و 
نگاه  پایدار  جهت  در  که  کرده اند 
داشتن قیمت جهانی نفت با یکدیگر 

همکاری کنند.
حمایت  جهت  در  ریاض  و  مسکو 
میان  توافقی  روی  بر  نفت  قیمت  از 
تولیدکنندگان  دیگر  و  اوپک  اعضای 
نفت جهان تا مارس 201۸ همکاری 

نزدیکی خواهند داشت.

وزیر انرژی عربستان گفت کشورش 
مسکو  پیشنهادات  خصوص  در 
منعطف برخورد کرده است تا توافق 

را تا پایان سال    آینده  تمدید کنند.
سعودی  عربستان  است  گفتنی 
داخل  نفت  تولیدکننده  بزرگترین 
سازمان اوپک است و تولیدش روزانه 
بیش از 10 میلیون بشکه نفت است 
اما روسیه بزرگترین تولیدکننده نفت 
خارج از همین سازمان است و تولیدش 
نیز به 10 میلیون بشکه در روز می 
روسیه  مشترک  همکاری  رسد.خبر 
محدودیت  خصوص  در  عربستان  و 
دو  افزایش   باعث  نفت  تولید  سقف 
سیاه  طالی  جهانی  قیمت  درصدی 
نفت  قیمت  و  شد  پنجشنبه  روز  در 
به ۵7٫12 دالر برای هر بشکه رسید.

اختالفات در مورد سوریه
عربستان در سوریه از مخالفانی که 
علیه دولت مرکزی بشار اسد در حال 
نبرد هستند حمایت  می کند؛ در حالی 
که روسیه و    ایران در سمت دیگر از 
موضوع  این  حمایت  می کنند.     اسد 
باعث همسویی بیش از پیش روسیه با 
رقیب منطقه   ای  عربستان یعنی    ایران 
شده است که ریاض از نفوذ بیش از 

حد آن در منطقه هراس دارد.
خارجه  امور  وزیر  الوروف،  سرگئی 

روسیه، در کنفرانس خبری، که پس 
شد،  برگزار  عربستان  با  مذاکرات  از 
توافق طرفین  بر موارد مورد  با تکیه 
اهمیت  بر  رهبر  دو  هر  که  گفت 
مبارزه با تروریسم، یافتن راه حل  های  
منازعات  خصوص  در  مسالمت آمیز 
خاورمیانه و همچنین اصل یکپارچگی 

منطقه تاکید کرده اند.
همتای عرب او عادل الجبیر نیز گفت 
روابط  خصوص  در  جدیدی  افق  های  
وی  که  شده  باز  عربستان  و  روسیه 
است. نمی کرده  هم  را  تصورش  قبال 

جبیر گفت: »روابط میان روسیه و 
عربستان به لحظه   ای  تاریخی رسیده 
تقویت  ما مطمئن هستیم که  است. 
روابط میان عربستان و روسیه تاثیری 
امنیت  و  پایداری  تقویت  بر  مثبت 

منطقه و جهان خواهد داشت.«

سرمایه گذاری هایی برای جبران 
تحریم ها

حجم  رویترز،  گزارش  به 
دیدار  در    این  که  سرمایه گذاری 
جایگزین  واقع  در  شد  اعالم 
از  پس  که  است  سرمایه گذاری  هایی 
ناکام  روسیه  علیه  غرب  تحریم  های  
پی  در  که  تحریم  هایی  بودند.  مانده 
توسط  کریمه  جزیره  شبه  اشغال 
روسیه علیه   این کشور وضع شده است.

گرفته  صورت  توافق های  از  یکی 

میان    این دو کشور توافق میان صندوق 
رفاه دولتی روسیه RDIF و صندوق 
عمو می عربستان  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  جهت  در  سعودی 
یکصد میلیون دالری برای پروژه  های  

حمل و نقل در روسیه است.
دو کشور همچنین توافق کردند که 
به  مشترکی  سرمایه گذاری  صندوق 
میزان یک میلیارد دالر را تاسیس کنند.

کریل دمیتریف، مدیر کل صندوق 
که     است  گفته  روسیه،  دولتی  رفاه 
این صندوق مشتاق بوده تا با شراکت 
سرمایه گذاران سعودی بخش جزیی از 
سهام شرکت حفاری اوراسیا را به آنها 
منتقل کند.رویترز می نویسد، یکی از 
غایب  معامالت  این  در     که  توافقاتی 
بود در واقع هرگونه توافق در خصوص 
عربستان  آرامکو  شرکت  مشارکت 
طبیعی  گاز  استخراج  پروژه  های   در 
توسط  که  بود  روسیه  قطبی  مناطق 

شرکت روسی نواتک انجام  می گیرد.
الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، 
بود  گفته  میالدی  جاری  ماه  اوایل 
بررسی  حال  در  عربستان  مقامات 
نواتک  با  گازی  مشترک  پروژه  های  
مدیر  ناصر،  امین  هرچند  هستند. 
عامل شرکت ارامکو، گفته بود چنین 
توافقی در   این مرحله مورد مذاکره قرار 

نگرفته است.

سفر پادشاه عربستان به روسیه، از خرید 
جنگ افزار تا تکانی بر بازار نفت

با توجه به  = رژیم کنونی 
مشکالت بسیاری که دارد، 
به  قادر  نزدیک  آینده  در 

اداره کشور نخواهد بود.
= ایرانیان خارج از کشور از 
حاال باید به فکر آینده باشند 
تا شاید بتوانند نقشی بعد از 

فروپاشی داشته باشند.
از کشور  ایرانیان خارج   =
نیستند  »خارج گودنشین« 
و می توانند هنوز نقش مهمی 
در صحنه سیاست ایران ایفا 

کنند.
= ایرانیان مهاجر را می توان 
کرد:  تقسیم  گروه  به چهار 
سوخته هایی که بعد از انقالب 
خسته های  شدند؛  خارج 
ناامید از اصالحات؛ شیفتگان 
و  سبز؛  جنبش  رهبران 
البته  آشفته های سرگردان. 
که  است  راه  در  هم  نسلی 
می تواند نقشی مهمی داشته 

باشد.
شرایط  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
بحرانی و دشواری بسر می برد. وضعیت 
اقتصادی پس از توافق هسته ای بهبود 
پیدا نکرده و برعکس روز به روز بدتر 

جواد خادم: در خالء قدرت، هواداران دمکراسی
 ممکن است نقشی نداشته باشند

می شود. کشور امروز بیش از گذشته در 
منطقه منزوی شده و درگیر بحران های 
بسیاری از سوریه تا عراق و از یمن تا 

لبنان است.
روز  به  روز  نیز  بشر  حقوق  وضعیت 
معتقدند  بسیاری  می شود.  وخیم تر 
که شرایط امروز جمهوری اسالمی را 
می توان با شرایط ما ه های قبل از انقالب 
۵7 مقایسه کرد. برخی نیز فروپاشی را 
بسیار نزدیک می بینند و از خالء قدرتی 
که ریزش کنترل نشده نظام می تواند به 

دنبال داشته باشد واهمه دارند.
جواد خادم، فعال سیاسی، جوان ترین 

جمله  از  و  بختیار  شاپور  دولت  وزیر 
بنیانگذاران »اتحاد برای دمکراسی در 
ایران« از جمله کسانی است که از خالء 
قدرت پس از فروپاشی نظام واهمه دارد 
و معتقد است از هم اکنون باید به فکر 

آینده کشور بود.
این فعال سیاسی در روزهای گذشته 
مرکزی  کتابخانه  در  که  نشستی  در 
تحلیل  برگزار شد،  لندن  کنزینگتون 
خود از شرایط کنونی و راهکارهایش 

برای آینده را بیان کرد.
با  لندن  کیهان  دفتر  در  رأفت  احمد 

جوادم خادم گفتگویی داشته است.

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

ویدئو

پوتین و ملک سلمان، مسکو، ۵ اکتبر ۲017

ایران،  خارجه  =وزارت 
دستگیری جاسوس هسته ای 

را منکر شده بود.
تندروی  =نماینده های 
دستگیری  ماجرای  مجلس 
دری اصفهانی را افشا کردند.
نماینده  رسایی،  =حمید 
کرده  اعالم  پایداری  عضو 
ماهانه  اصفهانی  دری  بود 
بریتانیا  از  پوند  هزار  هفت 

دستمزد می گرفته.
=او تا کنون به قید وثیقه 
به  تا  تومانی  میلیارد   ۲9
حال آزاد بود و به حکم اولیه 
دادگاه نیز اعتراض کرده بود.

سپاه  به  نزدیک  تسنیم  خبرگزاری 
گزارش  مطلع  منبع  یک  از  نقل  به 
برای  زندان  سال   ۵ محکومیت  داده 
یک عضو تیم مذاکرات هسته ای ایران 
به اتهام جاسوسی که پیشتر دستگیر 
شده و با قرار وثیقه آزاد بود، در دادگاه 
تأیید شده  تهران  استان  تجدید نظر 

است.
تسنیم اشاره ای به نام این فرد نکرده، 
عبدالرسول  او  می رسد  نظر  به  اما 
دری اصفهانی است که گفته می شد 
مسوول بانکی تیم مذاکره کننده بوده 

است.

به  حکم پنج سال زندان »ُدّری اصفهانی« 
اتهام جاسوسی تایید شد

تصویر: دری اصفهانی در حال دریافت نشان از حسن روحانی
خبری با عنوان »بازداشت عبدالرسول دری اصفهانی، جاسوس نفوذی آمریکا در تیم مذاکره کننده هسته ای ایران« 
را اولین بار هفته نامه »رمز عبور« در سوم شهریورماه 139۵ به نقل از جواد کریمی قدوسی، نماینده نزدیک به جبهه 

پایداری در مجلس منتشر کرد

در  اصفهانی  دری  عبدالرسول  نام 
نیز  دوتابعیتی ها  دستگیری  پرونده 
مطرح بود. او تابعیت دوگانه ی ایرانی- 
کانادایی دارد و عضو جامعه و انجمن 
حسابداران خبره ایران و عضو انجمن 
ولز  و  انگلستان  خبره  حسابداران 
)ICAEW( و عضو انجمن حسابداران 
خبره اُنتاریو در کانادا بود. او همچنین 
عضو  و  مرکزی  بانک  رییس  مشاور 
پیشین هیات مدیره بانک سامان نیز 

بود.
جعفری دولت آبادی دادستان تهران 
26 مرداد سال 1۳۹۵ خبر بازداشت 
با  ارتباط  اتهام  به  را  اصفهانی  دری 
سرویس جاسوسی انگلیس اعالم کرد 
و گفت که او با قرار وثیقه 2۹ میلیارد 

تومانی آزاد شده است.
به  نزدیک  رسانه های  بعضی 
نوشتند  رژیم  امنیتی  سازمان های 
ارائه اطالعات مختلف  ازای  او در  که 
داخلی )که به جهت حضور در سطوح 
عالی مدیریتی اطالعات مهمی را در 
اختیار داشته( به موسسات تاثیرگذار 
ماهانه  بر تحریم ها، مبلغی در حدود 
میلیون   ۳0 )حدود  پوند   7۵00

تومان( دریافت می کرده است.
وزارت  سخنگوی  بعد  روز  چند 
عنوان  به  او  دستگیری  ایران  خارجه 
واهی و  را دروغ پردازی های  جاسوس 
و  دانست  ناصواب  سیاسی  بازی های 
آن را تکذیب کرد، اما حاجی دلیگانی 

خبر  مجلس  شاهین شهر  نمانیده 
کریمی  و  کرد  تایید  را  او  بازداشت 
قدوسی دیگر نماینده مشهد نیز افشا 
کرد که دری اصفهانی در همراهی با 
ظریف قصد فرار از ترکیه به کانادا را 

داشت که دستگیر شد.
روزنامه  به  پیشتر  اصفهانی  دری 
دنیای اقتصاد گفته بود که در پیگیری 
شکایت ایران از بریتانیا برای دریافت 
خسارت در معامله خرید تانک چیفتن 
نقش داشته است. دادگاه الهه در آن 
پرونده بریتانیا را محکوم به پرداخت 
ایران  به  پوند خسارت  میلیون   ۴00
بود  گفته  بانکی  کارشناس  این  کرد. 
بانک  کل  رییس  درخواست  به  که 
کار  به  مشغول  نهاد  این  در  مرکزی 

شده است.
بازداشت  به  که  مسائلی  از  یکی 
به  مربوط  زد،  دامن  دوتابعیتی ها 
بازداشت تعدادی از اعضا و مشاوران 
عضو تیم مذاکرات هسته ای ایران به 
اتهام جاسوسی برای آمریکا و انگلیس 
دوگانه  تابعیت  آنها  اکثر  که  بود 

داشتند.
قدوسی  کریمی   1۳۹6 اردیبهشت 
مدعی شد که سه جاسوس هسته ای 

دیگر فراری هستند.
رسیدگی  قاضی  صلواتی  ابوالقاسم 
اصفهانی  دری  پرونده  ی  به  کننده 
در  او  خود  می شود  گفته  که  است 

روزهای گذشته دستگیر شده است.
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ترکیبات گیاهی 
که باعث افزایش انرژی و 

نیرو می شود
کسانی که دچار کمبود نیرو و انرژی شده اند می توانند با 

استفاده از برخی ترکیبات گیاهی، کمبود انرژی خود را جبران 
کنند.اغلب ترکیبات گیاهي و حیواني زرد رنگ مانند عسل و ترشحات 

زنبور زرده تخم مرغ و دانه هاي گیاهان و پوست درختان داراي رنگ زرد 
و يا قهوه اي دارچین و زردچوبه که پوست ريشه گیاه کورکوما مي باشدو 

ديگر ترکیبات گل ها و گیاهان داراي استرولهايي مي باشند که داراي خاصیت 
زايندگي و تولید مثل مي باشند و محصوالت زرد قهوه اي و قرمز مانند خرما 
عسل موز دارچین وغیره انرژي زا بوده و مي توان از آنان براي تولید انرژي بهره 
گرفت و افرادي که از کمبود نیرو وانرژي رنج مي برند و با انواع بیماري هاي عصبي 
مغزي و ناتواني ها دچار شده اند.مي توانند از اين محصوالت بهره گرفته و بیماري 
هاي خود را درمان نمايند .افرادي که در سنین باالتر بیشتر از خرما و عسل و 
انرژي زا ها بهره مي گیرند مي توانند عمل خود را طوالني کرده و از اين طبیعت 
زيبا بهره گیرند که طبیعت براي افراد پر انرژي و نیرو زيبا و دوست داشتني 
بوده وبراي افراد ضعیف و ناتوان جهنمي بیش نمي باشد که اين افراد نمي 
توانند خود را از چنگ انواع بیماري ها خالص نمايند که به نیرو و قدرت 

و وسايل ديگر  داروها  و  انواع غذاها  از  را  ندارند و شفا  توجه  خود 
انرژي  پر  را  ما  تواند  مي  و حرکت  فعالیت  جويند.گرچه  مي 

سازد ولي به نظر مي رسد در اثر تقويت قواي جنسي 
ترکیبات  انواع  مصرف  با  و  مختلف  هاي  راه  به 

نیروي  صاحب  توان  مي  استروژنیک 
قدرتمند شد.

زنان  شاخص

نکتار پاپازیان
پاپازيان-آندره يف  نکتار  مهندس 
در  است.  ارمنی تبار  ايرانی  معمار 
شوهرش  نام  به  حرفه ای  زندگی 
می باشد.  آندرف  خانم  به  معروف 
زن  معماران  اولین  جمله  از  وی 
از  نسل  نخستین  به  متعلق  ايرانی، 
دانشگاه  معماری  دانش آموختگان 
تهران می باشد. در شهر اراک به دنیا 
متوسطه  و  ابتدايی  تحصیالت  آمد. 
اولین  را در تهران گذراند. وی جزء 
دختران دانش آموز در رشته رياضی 
بود. پس از اخذ ديپلم وارد دانشکده 
هنرهای زيبای دانشگاه تهران شد و 
در آنجا نیز نخستین دانشجوی دختر 
در رشته معماری بود. پس از دو سال 
تحصیل در تهران به فرانسه رفت و 
پاريس  زيبای  هنرهای  مدرسه  در 
تحصیل  به  پاريس  بوزار  دانشگاه  و 
ده  مدت  در  وی  پرداخت.  معماری 
سالی که در پاريس اقامت داشت، به 
کار در دفاتر معماری نیز مشغول بود.

در سال 133۸ خورشیدی )19۵9 
دفتر  و  بازگشت  ايران  به  میالدی( 
تا  و  کرد  تأسیس  را  خود  معماری 
 19۷9( خورشیدی   13۵۸ سال 

ايران  در  را  خود  فعالیت  میالدی( 
جمله  از  پاپازيان  نکتار  داد.  ادامه 
شرکت کننده  ايرانی  زن  معماران 
در کنگره بین المللی زنان معمار در 
هم  پاپازيان  بود.خانم   13۵6 سال 
پاريس  در  و  دارند  اکنون ۸9 سال 
قابل  کارهای  می باشند.از  ساکن 
توجه وی می توان پروژه های زير را 
اهواز  دانشگاه جندی شاپور  برد:  نام 
، نخستین  طرح جامع تبريز،دفاتر 
مرکزی جمعیت خیريه فرح پهلوی 
جامع  دبیرستان  و  آستارا  ،گمرک 

دانشگاه بوعلی همدان.

گفته بودم که چو گل، رونق گلزاری تو  
از جفا دوری و محبوِب وفاداری تو 

دل من، منزل عشق تو شد و خانه ی غم 
بی خبر ز آنکه از این غمکده بیزاری تو 

ترسم ای آنکه کمندت به ره افتاد مرا 
بینم آن روز که در دام گرفتاری تو 

ای شه حسن، که بیدادگری شیوه ی توست 
مگر از داد چه دیدی، که ستمکاری تو؟ 

آخر ای رهرِو غافل، که شتابان گذری 
راه مقصود نه این است، که بسپاری تو 

»لعبت« ار رسم وفا پیشه کند، نیست عجب 
لعبت واالعجب آن ست که بازیچه ی اغیاری تو!....  

غیر  آرايش  لوازم  از  استفاده 
بهداشتی و غیر استاندارد باعث بروز 
گوارشی  و  پوستی  های  بیماری 
های  بیماری  از  شود،يکی  می 
دستگاه گوارش که بر اثر استفاده از 
به  آرايشی حاوی گلوتن  محصوالت 
وجود می آيد سلیاک است.مطالعات 
نشان می دهد عالوه بر مواد غذايی، 
برخی محصوالت دارويی، آرايشی و 
هستند  گلوتن  حاوی  نیز  بهداشتی 
که می توانند بیماران مبتال به سلیاک 
را با مشکل مواجه کنند. برخی مواد 
گلوتن  فاقد  برچسب  حاوی  غذايی 
هستند که به بیماران مبتال به سلیاک 
کمک می کند انتخاب بهتری داشته 
باشند؛ ولی برچسب فاقد گلوتن در 
مواد آرايشی بهداشتی ديده نمی شود 
و مصرف اين مواد بیماران مبتال به 

سلیاک را آزار می دهد.
سلیاک يک بیماری گوارشی است 
ايمنی  سیستم  می شود  سبب  که 
به  پروتئین  اثر مصرف يک  بر  بدن 

نام گلوتن، به پرزهای روده کوچک 
حمله کند و باعث اختالل در جذب 
مواد غذايی شود. گندم و جو حاوی 
ادامه  در  هستند.  گلوتن  پروتئین 
هفت محصول حاوی گلوتن معرفی 
سلیاک  به  مبتال  بیماران  که  شده 

بايد از آنان اجتناب کنند.
جمله  از  داروها  برخی  دارو: 

فشار  ضد  )داروی   Tekturna HCT
مثانه  )داروی   Sanctura خون(، 
بیش فعال( و داروی Doryx )يک نوع 
آنتی بیوتیک( حاوی گلوتن هستند.  
اکثر داروها گلوتن ندارند، با اين حال 
قبل از خريد دارو بايد با داروساز در 

اين زمینه مشورت کرد.
دربرخی  ویتامین:  مکمل های 
برای  گلوتن  از  ويتامین  مکمل های 
در  می شود.  استفاده  مواد  ترکیب 
را  چسب  نقش  ارزان  ماده  اين  واقع 
از  نیز  ايفا می کند. برخی محصوالت 
مواد چسبنده ديگر استفاده می کنند. 
تشکیل دهنده  مواد  بررسی  راه  تنها 
شیشه  برچسب  در  که  مکمل هاست 

نوشته شده است.
قالب  معموال  ارتودنسی:  قالب 
ارتودنسی و ساير محصوالت پلیمری قابل 
استفاده در دهان و دندان حاول گلوتن 
قالب های  معتقدند  محققان  هستند. 
ارتودنسی که سیم ها را در دهان ثابت 
نگه می دارند، حاوی متیل متاکريالت 

هستند. اين ترکیب برای ساخت پلیمر 
برای  ترکیب  همین  و  است  ضروری 
است. مضر  سلیاک  به  مبتال  بیماران 

کرم ضد آفتاب: برخی از کرم های 
حاوی  کرم های  ويژه  به  آفتاب،  ضد 
عصاره گندم و ويتامین E حاوی گلوتن 
هستند که به عنوان تثبیت کننده در 
محصوالت استفاده می شود. گلوتن در 

برخی محصوالت 
از  بهداشتی  آرايشی 

بدن  لوسیون های  تا  گرفته  لب  رژ 
به  بايد  خريد  از  قبل  و  دارد  وجود 
کرد. توجه  محصوالت  ترکیبات 

غذای حیوانات: برخی مواد غذايی 
حیوانات حاوی گلوتن هستند و بايد 
سرعت  به  دست  با  تماس  از  پس 

شسته شوند.
حاوی  بازی  خمیر  بازی:  خمیر 
با  تماس  طريق  از  و  است  گلوتن 
سیسیتم  وارد  راحتی  به  دست 
بعضی  طرفی  از  می شود.  گوارشی 
داخل  را  اشیا  دارند  عادت  کودکان 
میزان  طريق  اين  از  و  ببرند  دهان 
بهتر  می يابد.  افزايش  آن  آسیب 

دسترس  در  محصوالت  اين  است 
نباشد.  سلیاک  به  مبتال  کودکان 
معموال  سلیاک  بیماری  تشخیص 
عاليم  شايع ترين  ولی  است؛  دشوار 
استفراغ،  اسهال،  کودکان،  در  آن 
در  و  وزن  کاهش  و  درد  شکم،  نفخ 
استخوان درد،  بزرگساالن، خستگی، 
محققان  است.  مفاصل  ورم  و  درد 
احتمال می دهند که بیماری سلیاک 
در صورت عدم درمان، احتمال ابتال 
سیستم  با  مرتبط  بیماری های  به 
اعصاب از جمله ام اس را نیز افزايش 
دهد. بر اساس آمار سازمان پیشگیری 
و کنترل بیماری ها، حدود يک درصد 
از جمعیت آمريکا به بیماری سلیاک 
بیماری حدود ۸3  مبتال هستند که 
تشخیص  هنوز  افراد  اين  از  درصد 
داده  تشخیص  اشتباه  يا  نشده  داده 
شده است. سلیاک يک بیماری تازه 
است و بعد از جنگ جهانی دوم بود 
که محققان متوجه شدند افرادی به 
با مصرف آن  و  دارند  نان حساسیت 
تغییراتی در روده آنها به وجود می آيد. 
يک  انجام  با  بیماری  اين  تشخیص 
آزمايش ساده خون امکان پذير است

نیز  وزن  افزايش 
مانند کاهش آن، گاهی 
ناشی از مشکالتی است که قبل از هر 
اقدامی بايد مورد توجه قرار گیرد. به 
طور مثال: سوخت و ساز در بعضی از 
افراد زيادتر از ديگران است و همین 
را  مناسب  وزنی  به  رسیدن  موضوع 

برای آنها مشکل می کند .
دالیل کاهش وزن

سرعت متابولیسم به زمینه ژنتیکی 
فرد ارتباط دارد اما ممکن است ناشی 
استرس،  مانند  ديگری  عوامل  از 
مواجهه با دمای خیلی گرم يا خیلی 
تراکم  و  کافئین  نیکوتین،  سرد، 
عضالنی باشد. همچنین برخی شرايط 
يا بیماری ها انرژی بااليی از بدن طلب 

می کند که می تواند به الغری بینجامد 
مانند سرطان، پرکاری تیروئید، بعضی 

عفونت ها و سوختگی های جدی .
کاهش  کارشناسان، حتی  گفته  به 
ناکافی  از جذب  ناشی  می تواند  وزن 
کولیت،  به  ابتال  نتیجه  در  ريزمغزها 
بیماری سلیاک و کرون باشد، بنابراين 
رژيم  بیماری ها،  اين  درمان  از  بعد 
غذايی پرکالری اولین توصیه به افرادی 
است که خواهان افزايش وزن هستند. 
از اين رو توصیه می شود افراد ۵00 
کیلو کالری بر مقدار انرژی دريافتی 
چنین  در  تا  کنند  اضافه  روزانه شان 
در  وزنشان  بر  گرم   ۵00 شرايطی 
هفته افزوده شود. البته افزايش کالری 
دريافتی نیازمند رعايت اين سه نکته 

در مجله سالمتی راستینه است .
کمبود وزن و تحریک اشتها

غذا  شروع  داريد،  وزن  کمبود  اگر 
خوردن با يک نوشیدنی نسبتا ترش 
مانند آب گوجه فرنگی يا پرتقال باشد. 
ورزشی  تمرينات  ديگر  يا  پیاده روی 
برای  است.  مهم  غذا  از  قبل  سبک 
بیشتر  خوردن  غذا  به  تمايل  اينکه 
شود الزم است ساده ترين ترفندهای 

مثل  شود  رعايت  نیز  اشتها  تحريک 
چند  زيبا،  ظروف  رومیزی،  سفره 
شاخه گل يا شمع. در صورت امکان 
می توانید غذا را در فضای باز میل کنید.

بازی رنگها در بشقاب غذا به کمک 
غذاهای  طبخ  مختلف،  سبزيجات 
با  همراه  خوردن  غذا  عالقه،  مورد 
دوستان و خانواده از راه حل های ديگر 
است. همچنین از آنجا که خنده اشتها 
افراد  با  همراهی  می کند،  تحريک  را 
فیلم  تماشای  حین  يا  اخالق  خوش 

کمدی اشتهابرانگیز است .
کمبود وزن و مصرف خوراکی های  

دارای چگالی باال
در  کالری  مقدار  به  انرژی  چگالی 
می شود  گفته  غذايی  ماده  گرم  هر 
که مواردی مانند میزان آب، فیبرهای 
خصوص  به  کربوهیدرات ها،  غذايی، 
آن  بر  موجود  چربی های  و  قندها 
تاثیرگذار است. در کل آب و فیبرها 
در  می آورند  پايین  را  انرژی  چگالی 
باعث  قندها  و  چربی ها  که  حالی 

آب  مقدار  می شوند.  آن  افزايش 
است  کننده  تعیین  عامل  بیشترين 
عبارتند  خوراکی ها  بهترين  بنابراين 
گیالس،  کیوی،  انگور،  انبه،  :موز،  از 
میوه های کنسرو شده، آواکادو و زيتون 
.نخود سبز، هويج و سیب زمینی را نیز 

در دستور غذايی خود قرار دهید. 
اگر کمبود وزن داريد، نان، کرپ، نان 

همراه با کشمش، گردو، پنیر، خامه، 
شیر شکالت، بستنی، ماست پرچرب 
و کره بادام زمینی توصیه می شوند 
آزاد،  ماهی  روغن،  در  تن  .ماهی 
ساردين، جگر، ران مرغ، بوقلمون و 
مغزها هم در افزايش وزن موثرند .
 کمبود وزن و افزایش انرژی غذاها

و  چرب  خوراکی های  مسلما 
سنگین باعث افزايش وزن می شوند 
انتخاب،  اين  جای  به  می توان  اما 
بعضی ترکیبات پرکالری را به غذاها 
شود.  بیشتر  انرژی  تا  کرد  اضافه 
کره  مانند  چربی هايی  افزودن  مثال 
کلزا  يا  زيتون  روغن  بهتر  حتی  يا 
سیب  برنج،  پاستا،  سبزيجات،  به 
انواع  سرو  نان.  و  ماه  مرغ،  زمینی، 
کردن  اضافه  سس،  با  گوشت ها 
با  پنیر  و  گردو  زيتون،  آواکادو، 
به  شده  رنده  پنیر  پاشیدن  ساالد. 
سوپ  و  آش  سبزيجات،  خمیرها، 
.شکستن يک تخم مرغ در ماکارونی 
پنیری يا سوپ. استفاده از شیرهای 

پرچرب به جای شیرهای کم چرب 
.اگر کمبود وزن داريد، افزودن شیر 
شیر  و  شیری  دسرهای  به  خشک 
عادی و افزودن عسل به غالت فوق 
العاده است .افزودن خامه يا بستنی 
به میوه های تازه و نوشیدن آبمیوه و 
شیر به جای قهوه؛ چای، دمنوش و 

نوشیدنی های رژيمی هم موثرند.

برای الغرها: چطور وزن اضافه کنیمعوارض محصوالت آرایشی حاوی گلوتن



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 131
 جمعه 6 تا پنجشنبه 12 اکتبر 2017

مردان  شاخص

عبدالعزیز 
فرمانفرمائیان

) 13٩٢- 1٢٩٩(
عبدالعزیز فرمانفرمائیان معمار معاصر 
و  تهران  دانشگاه  استاد  ایرانی، 
مهندسی  نظام  گذاران  بنیان  از 
فرمانفرمائیان  بود.  ایران  در  جدید 
دانشسرای  در  را  خود  تحصیالت 
پاریس  زیبای  هنرهای  ملی  عالی 
فارغ   ۳0 دهه  آوریل  در  و  گذراند 
التحصیل شد و به ایران بازگشت. او 
ابتدا در گاراژ پدر خود کار طراحی 
از  را آغاز نمود. وی سپس در یکی 
زیبای  هنرهای  دانشکده  آتیله های 
محسن  نظر  زیر  تهران  دانشگاه 
مشغول  تدریس  و  کار  به  فروغی 
شد. آثار تولیدی دفتر وی عمدتاً به 
صورت کامل با طراحی معمارانی که 
در آنجا مشغول به کار بودند به انجام 
در  راهبردی  نقش  وی  و  می رسید 
روند جاری قراردادها و امور مدیریتی 
جمع  تمامی  داشت.  عهده  بر  را 
از  وی  خواهران  و  برادران  پرشمار 
شخصیت های ذی نفوذ عصر پهلوی 
در  فرمانفرمائیان  بودند.  ایران  در 

دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون 
توانست طی شکایتی از دولت ایران 
شده  بلوکه  های  حساب  محل  از 
ایران در ایاالت متحده کل خسارت 
ایران  از  با خروجش  رابطه  در  خود 
بود  دالر  میلیون  بر یک  بالغ  که  را 

دریافت کند.
موارد  به  توان  می  وی  مهم  آثار  از 
مهرآباد،  فرودگاه  نمود:  اشاره  زیر 
ساختمان های  آریامهر،  ورزشگاه 
و  پست  ساختمان  نفت،  شرکت 
تلگراف و تلفن، موزه فرش تهران و 

کاخ نیاوران.

برای افزایش  
و  قلب  سالمت 
عروق خود می توانید 
خوراکی  محصوالت  برخی  از 
های  گزینه  برخی  بگیرید.  کمک 
مبتالیان  برای  زمینه  این  در  غذایی 
به بیماری قلبی مفید هستند که در 
این بخش به آنها اشاره خواهیم کرد. 
شیرین،  زمینی  سیب  زمینی،  بادام 
بذرکتان، گردو، بادام ، پسته، شکالت 
تیره و پیاز قرمز از جمله مواد غذایی 

دوستدار قلب به شمار می روند.
از  پیشگیری  و  کنترل  مرکز 
از  پس  متحده  ایاالت  بیماریهای 
زنان  قلب  سالمت  وضعیت  بررسی 
عوامل  اساس  بر  ایالت  هر  مردان  و 
خطری مانند فشار خون باال، چاقی، 

سیگار کشیدن، و دیابت، اعالم کرده 
که سن قلب اکثر آنها از سن واقعی 
شان بیشتر است.این در حالی است 
دانشمندان  مطالعات  اساس  بر  که 
و  مرگ  کل  درصد   ۵0 از  آمریکایی 
می  قلبی،  حمله  از  ناشی  میرهای 
رژیم  در  کوچک  تغییرات  با  توان 
قلب  کرد.سالمت  پیشگیری  غذایی 
با  و  قرار دهید  را در دستانتان  خود 
موثر  غذایی  گزینه  کردن 10  اضافه 
به رژیم روزانه خود، سن قلب تان را 
آن  ماندن  جوان  به  و  بیاورید  پایین 

کمک کنید:

عالوه  زمینی  بادام  زمینی:  بادام 
نشده،  مونواشباع  چربی  محتوای  بر 
حاوی سایر مواد مغذی نظیر ویتامین

E، فوالت، پروتئین و منگنز است که 
قلب  سالمت  بهبود  موجب  همگی 

میشوند.

نوع  این  شیرین:  زمینی  سیب 
مغذی  مواد  و  فیبر  با  زمینی  سیب 
دیگری بارگذاری شده که همگی به 
شما کمک می کنند چربی بسوزانید. 

من دلم می خواهد
خانه ای داشته باشم پر دوست،

کنج هر دیوارش دوست هایم بنشینند آرام
گل بگو گل بشنو…؛
هر کسی می خواهد

وارد خانه پر عشق و صفایم گردد
یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند.

شرط وارد گشتن شست و شوی دل هاست
شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست…

بر درش برگ گلی می کوبم
روی آن با قلم سبز بهار

می نویسم ای یار خانه ی ما اینجاست
تا که سهراب نپرسد دیگر
” خانه دوست کجاست؟«

رایج  مشکل  یک  زرد  دندان های 
این  است.  مردم  از  بسیاری  برای 
به  را  خودش  می تواند  رنگ  تغییر 
روشنی نشان دهد یا به مرور زمان 
نباشید:  نگران  شوید.  آن  متوجه 
زمان،  با گذشت  نیستید.  تنها  شما 
رعایت  عدم  دلیل  به  دندان ها 
خوردن  و  دندان  و  دهان  بهداشت 
غذاهای خاص دچار پیری، زردی و 
تغییر رنگ شود. روش های متعددی 
آسیب  از  می توانید  که  دارد  وجود 
کنید.  جلوگیری  دندان ها  دیدن 
بعضی  موارد درمان زردی دندان به 
در  بتوانید  که  است  آسان  اندازه ای 
آنها  از  بعضی  اما  دهید،  اجرا  خانه 
نیاز به بازدید دندانپزشک دارند. هر 
در  زودی  به  کنید،  انتخاب  که  چه 
داشتن لبخندی سفید رنگ به شما 

کمک می کنند.
زردی  دندان های  باید  قطعا    1  
داشته باشید، اگر از نخ دندان به طور 
منظم استفاده نمی کنید. نخ دندان 
وجود  دندان ها  بین  که  زردی  ماده 
دارد را جمع می کند. بالفاصله بعد از 
استفاده از نخ دندان از زردی دندان 
کاسته می شود و باعث سفید شدن 
آنها می شود.  اطمینان حاصل کنید 
که استفاده از نخ دندان به بخشی از 

روال روزانه شما بدل شده است.
استفاده  را  نخ  از  مناسبی  مقدار 
 1۸ حدود  باید  آن  طول   - کنید 
اینچ باشد. سر هر نخ را در هر دست 
بگیرید و بین دو دندان قرار دهید. 
دهید،  “C”حرکت  به شکل   را  نخ 
به طوری که تمام سطوح را پوشش 
خود  دهان  که  حالی  در  دهید. 
حرکت می دهید، بخش های تازه ای 
از نخ را استفاده کنید.حداقل شش 
بار نخ را دور بچرخانید. آرام باشید تا 

لثه ها را صدمه نبینید.
کردن  سفید  مخصوص  خمیر    ٢
دندان ها را استفاده کنید. الزم نیست 
می توانید حتی  باشد. شما  گران  تا 
بسازید. خمیردندان  در خانه  را  آن 
معمولی را با کمی آب لیمو مخلوط 
کنید و بعد مسواک بزنید. نوشابه های 
گازدار هم می توانند سطح پ.هاش 

دندان را متعادل کنند. 

 کلید های طالیی برای 
داشتن مغزی سالم  

و  سالم  مغز  یک  داشتن  است.  بدن  فرماندهی  مرکز  مغز 
توانمند از جمله بزرگ ترین امتیازات هر انسانی به شمار می آید. 

رفتار ها و عادت های بسیار زیادی وجود دارند که باعث آسیب رسیدن 
به مغز می شوند.مغز یکی از پیچیده ترین ارگان های بدن انسان است که 

سخت ترین وظایف را در بدن بر عهده دارد، در بسته سالمت امروز،  با شیوه 
هایی که باعث بهبود عملکرد مغز می شوند، آشنا شوید. تمام افراد دوست دارند 
سالم و باهوش باشند وو برای رسیدن به این خواسته تمام تالش خود را می کنند.

مغز سالم بهترین و مطمئن ترین راه برای دستیابی به زندگی شاد و اثر بخش است. 
بنابر این باید سالمت مغز را حفظ کرد. بنا به اعالم اتحادیه پژوهش های مغزی آمریکا 
برای حفظ سالمت مغز و جلوگیری از نقصان شناختی ناشی از سن، اقدامات زیادی می 
توان انجام داد. توصیه اخیر پزشکان حفظ سالمت و فعالیت مغز است که راهکارهای 
زیر را برای این منظور پیشنهاد می کند: شیوه های حفظ سالمت مغز را بشناسید:
= ورزش بیشتر= تغذیه سالم= حفظ وزن ایده آل بدن= کنترل کلسترول= 

حفظ قندخون سالم بدن= ترک سیگار
در کنار رعایت نکات فوق با انجام یک سری از فعالیت ها می توان به 

بهبود عملکرد مغز کمک کرد :
نگه داشتن ذهن  =فعال  فعالیت های گروهی  =شرکت در   

=خواب کافی =ورزش و فعالیت بدنی منظم =کاهش 
=کنترل  ناسالم  عادت های  از  =دوری  استرس 

سالمت بدنی =توجه به سابقه بیماری ها 
در خانواده 

چای خوری  قاشق  چند  به  شما 
نیاز  لیمو  آب  کمی  مقدار  و  سودا 
کنید  مخلوط  هم  با  را  آنها  دارید. 
یکدست  مایع  یک  به  که  زمانی  تا 
استفاده  مسواک  از  سپس  برسید. 
کنید تا آن را به تمامی نقاط دندان 
بگذارید  دقیقه  یک  برای  برسانید. 
بعد کامال آن  و  بماند  روی دندان ها 
را بشویید. مراقب باشید تا با استفاده 
بیش از حد از لیمو مینای دندان را 

از بین نبرید.
استفاده  با  خوب  اسکراپ  یک    3
از نمک و توت فرنگی برای دندان ها 
استفاده کنید. این اسکراپ به اندازه 
نمک  است.  تاثیرگذار  گازدار  نوشابه 
مناسب  پاک کننده  یک  عنوان  به 
می کند.  پاک  را  شما  دندان های 
زیادی  مقدار  حاوی  فرنگی  توت 
بین  از  برای  که  است   C ویتامین 
برای  است.  مناسب  پالکت ها  بردن 
سه  تا  دو  به  اسکرپ،  این  ساختن 
توت فرنگی نیاز خواهید داشت. آنها 

را با هم مخلوط کنید، به حدی که 
مقداری  و  شود  کیک  خمیر  شبیه 
از  استفاده  با  بیفزایید.  آن  به  نمک 
روی  بر  را  اسکراپ  مسواک،  یک 
دقیقه  پنج  بگذارید  بمالید.  دندان ها 

بماند، سپس بشویید.
آب  آب اکسیژنه.  با  شستشو      ۴
اکسیژنه در بسیاری از خانه ها وجود 

که  دارد 
پاک  برای 

لک ها  برخی  کردن 
ماده  این  می شود.  استفاده 

یک روش بسیار ارزان هم برای سفید 
کردن دندان ها هم است. به سادگی 
خود  دهان  در  را  آن  از  کمی  مقدار 
قرار دهید. فقط برای چند ثانیه و بعد 
دندان ها  بریزید. سپس  بیرون  را  آن 

را بشویید.
۵  به یخچال خانه توجه کنید. عالوه 
بر توت فرنگی و لیمو، غذاهای دیگری 
نیز وجود دارد که می تواند زردی را 
از  پاک کند.  دندان های شما  بین  از 
پوست نارنجی استفاده کنید. قبل از 
اینکه به رختخواب بروید چند دقیقه 
را  پرتقال  پوست  تا  می کشد  طول 

 C روی دندان هایتان بمالید. ویتامین
به پاک کردن زردی دندان ّها کمک 
می کند. شما باید نتایج را ظرف چند 

هفته ببینید.
۶  یک خمیر دندان سفید کننده 
محصوالت  نمی خواهید  اگر  بخرید. 
کنید،  تولید  را  خود  کننده  سفید 
را  آن  می توانید  شما  از  بسیاری 
خریداری کنید. به دنبال یک خمیر 
دندان که به طور خاص سفید کننده 
نام  یک  همچنین،  بگردید.  باشد 
تجاری که توسط انجمن دندانپزشکی 
است.  شده  تأیید  اروپا  یا  آمریکا 
گزینه های  شما  محلی  داروخانه 

زیادی برای شما خواهد داشت.
۷   یک روال معمول برای مسواک 
این  از  برخی  باشید.  داشته  زدن 
شما  دندان های  بالفاصله  روش ها 
بهترین  برای  اما  می کنند.  سفید  را 
روال  یک  انجام  به  باید  نتیجه، شما 
معمول برای حذف زردی دندان های 
خود عادت کنید. اگر گام های منظم 
خود  دندان های  سالمت  ارتقاء  برای 
طوالنی  و  توجه  قابل  نتایج  بردارید، 

مدت بیشتری خواهید دید.

زمینی  در سیب  موجود  مغذی  مواد 
آنتی  کاروتنوئیدها؛  نام  به  شیرین 
اکسیدان هایی هستند که سطح قند 
خون و مقاومت به انسولین را پایین 
در  کمتر  شما  یعنی  این  آورند.  می 
معرض ابتال به دیابت قرار می گیرید 
و در نتیجه سالمت قلب تان را بیشتر 

تضمین می کنید.

غذا  قاشق  یک  فقط  کتان:  بذر 
العاده  فوق  های  دانه  این  از  خوری 
و  فیبر  گرم   ۳ تقریبا  قدرتمند 
کتان  های  دانه  دارند.  کالری   ۵۵
 ۳ امگا  حاوی  منابع  ثروتمندترین 
هستند که به کاهش التهاب در بدن 
کمک می کنند و منجر به جلوگیری 
تغییرات خلقی می شوند. مصرف  از 
برای  موثر  عاملی  کتان  های  دانه 
و  قلبی  های  بیماری  از  جلوگیری 
به  این که منجر  دیابت است. ضمن 
اچ  یا همان  کلسترول خوب  افزایش 

دی ال می شود.

گردو: سرشار از آنتی اکسیدان ها 
که  است   ۳ امگا  چرب  اسیدهای  و 
به  ابتال  خطر  توجهی  قابل  طور  به 
بیماری های قلبی را کاهش می دهد. 
برای  گردو  اونس  یک  مصرف  تنها 
ابتال  خطر  هفته  در  بار   ۵ از  بیشتر 
به بیماری های قلبی را تا ۴0 درصد 

کاهش می دهد.

گوجه فرنگی: محققان می گویند 
آمریکایی ها گوجه فرنگی و محصوالت 
غیر  سبزیجات  سایر  از  بیشتر  را  آن 
نشاسته ای مصرف می کنند و این خبر 
منبع  فرنگی  گوجه  زیرا  است  خوبی 
غنی از آنتی اکسیدانی به نام لیکوپن 
اند  داده  نشان  مطالعه  ها  ده  است. 
که بین مصرف منظم گوجه فرنگی و 
کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی 
برخی  و  پوستی  های  آسیب  عروقی، 
سرطان ها رابطه مستقیم وجود دارد.

رژیم  به  بادام  کردن  اضافه  بادام: 
سطوح  کاهش  به  منجر  غذایی 
کلسترول ال دی ال یا کلسترول بد 
می شود و از تشکیل پالک در عروق 

تا حد  قلبی  به حمله  ابتال  و خطر 
کند.  می  جلوگیری  زیادی  بسیار 
مطالعات بالینی نشان می دهد که 
مصرف بادام همچنین خطر ابتال به 
مقاومت به انسولین و دیابت را نیز 
بهبود  به  منجر  و  دهد  می  کاهش 
شود.  می  انسولین  به  حساسیت 
راهی  بادام  مصرف  این،  بر  عالوه 
یک  در  است.  وزن  کاهش  برای 
اضافه  که  شد  داده  نشان  مطالعه 
اونس  یا حدود سه  کردن ۸۴ گرم 
منجر  غذایی،  رژیم  به  روزانه  بادام 
به کاهش 1۴ درصدی دور کمر می 
شود و از چاقی شکمی نیز می کاهد. 
التهاب  کاهش  و  بادام  مصرف  بین 

بدن نیز رابطه مستقیم وجود دارد.

پسته: اضافه کردن این آجیل به 
رژیم غذایی دارای مزایای بالقوه برای 
قلب است. در افراد مبتال به دیابت، 
مصرف پسته باعث کاهش کلسترول 
تام و کلسترول ال دی ال یعنی دو 
های  بیماری  به  ابتال  خطر  فاکتور 
تا   6 روزانه  می شود. مصرف  قلبی 
10 گرم پسته با بهبود سرعت پاسخ 
قلب به استرس، کاهش فشار خون، 

و بهبود عملکرد قلب می شود.

به  مبتال  افراد  تیره:  شکالت 
افزایش  خطر  با  باال  تام  کلسترول 
با  لیپوپروتئین  یا  ال  دی  ال 
خطر  و  هستند  مواجه  کم  چگالی 
ویژه  به  قلبی  بیماری های  به  ابتال 
آترواسکلروز و حمله قلبی کرونر در 
آنها بیشتر است. فالوانول موجود در 
شکالت تیره منجر به کاهش جذب 
کلسترول در مسیر دستگاه گوارش 
و همچنین سنتز کلسترول ال دی 
ال می شود. مصرف این شکالت با 
افزایش لیپوپروتئین با چگالی باال یا 
اچ دی ال نیز در ارتباط است؛ یعنی 
کلسترولی که منجر به محافظت در 

برابر بیماری های قلبی می شود.

فیبر  از  مهمی  منبع  قرمز:  پیاز 
خوراکی، ویتامین  های ب 6 و ث، 
اسید فولیک، منگنز، پتاسیم، مس 
قلب  برای  قرمز  پیاز  و فسفر است. 
مفید است و به پیشگیری از بیماری 
قلبی کمک می  کند. استفاده مداوم 
از پیاز در رژیم غذایی باعث کاهش 
باال  خون  فشار  و  کلسترول  سطح 
حمله  خطر  پیاز  مصرف  شود.  می  
قلبی را کاهش و کلسترول خوب را 
به عالوه خوردن  افزایش می  دهد. 
منظم پیاز، خطر لخته شدن خون 
را در بیماران قلبی کاهش می  دهد.

ابتال  سابقه  که  بیمارانی  سیر:   
لخته  )تشکیل  ترومبوز  بیماری  به 
دارند،  را  قلب(  یا  عروق  در  خونی 
تاثیر  باید بدانند که سیر می  تواند 
اندک، اما مهم روی تجمع پالکت  ها 
داشته باشد. مصرف سیر در کاهش 
سطح کلسترول خون و فشار خون 

نقش اساسی  دارد.

فریدون مشیری

خوراکی های دوستدار سالمت قلب و عروقبا زردی دندان ها چه کنیم؟
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مسابقات بين المللى تنيس چين، نادال و گارسيا در 
يك هشتم نهايى

مردان  تنیس  اول  نفر  نادال  رافائل 
خاچانف  كارن  بر  پیروزی  با  جهان 
تنیس باز روس به مرحله يك هشتم 

مسابقات بین المللى چین راه يافت.
نادال كه ماه پیش برای سومین بار 
قهرمان بازيهای تنیس آزاد امريكا يو 
اس اوپن شده بود خاچانف را 6 بر 3 و 
6 بر 3 شكست داد. بازی بعدی »رافا« 
مقابل جان ايسنر تنیس باز امريكايى 
از  يكى  صاحب  ايسنر  بود.  خواهد 
قويترين سروها در میان تنیس بازان 
دنیاست. ايسنر با پیروزی بر لئوناردو 
ماير تنیس باز آرژانتینى با حساب 6 
بر صفر و 6 بر 3 به مرحله يك هشتم 

اين بازيها صعود كرد. 
تورنومنت  اين  دختران  قسمت  در 
كارولین گارسیا تنیس باز فرانسوی و 
نفر پانزدهم زنان جهان كورنت تنیس 
باز هموطن خود را 6 بر 2 و 6 بر يك 

پيروزى آسان ايران بر توگو: ايران ٢ توگو صفر
تیم ملى فوتبال ايران در نخستین 
از حضور  پیش  خود  تداركاتى  بازی 
تیم  روسیه   201٨ جهانى  جام  در 
توگو را در ورزشگاه صد هزاری تهران 
2 بر صفر شكست داد.نخستین گل 
ايران در دقیقه پنجاه مسابقه به اين 

شكل وارد دروازه توگو شد:
سامان  سر  ضربه  توگو  دروازه بان 
قدس را به صورت نیمه كاره برگشت 
وارد  را  آن  فرد  انصاری  كريم  و  داد 
دروازه حريف كرد. نه دقیقه بعد ايران 
صاحب دومین گل خود شد. اين بار 
نیز كريم انصاری فرد ضربه كاشته ای 
بازيكن توگو برگشت  را كه از سوی 
داده شده بود به درون دروازه رقیب 
فرستاد.ايران روز هجدهم مهرماه نیز 
در شهر كازان روسیه ديدار تداركاتى 
برگزار  كشور  آن  تیم  با  را  ديگری 

خواهد كرد.
برای ايران در برابر توگو حامد لك، 
چشمى،  روزبه  صفى،  حاج  احسان 

احمد  زادگان،  كنعانى  محمدحسین 
عبداله زاده، وريا غفوری، سعید عزت 
قدوس،  سامان  ترابى،  مهدی  الهى، 
فرد  انصاری  كريم  و  رضايى  كاوه 

بازی كردند.
تاج  مهدی  ديدار  اين  پايان  در 

اسپانیايى  تنیس باز  نادال  رافائل 
پپ  و  جهان  تنیس  اول  نفر  و 
پیشین  سرمربى  و  بازيكن  گوارديوال 
تیم  كنونى  سرمربى  و  بارسلون  تیم 
منچسترسیتى به رفتار پلیس اسپانیا 
همه پرسى  در  شركت كنندگان  با 
اعتراض  شدت  به  كاتالونیا  استقالل 

كرده اند.
گوارديوال گفت اهالى كاتالونیا اصرار 
بايد  چرا  دارند،  اسپانیا  از  جدايى  به 
رافائل  آنها مخالفت شود.  با خواسته 
و  آمده  دنیا  به  مايوركا  در  كه  نادال 
جزيره  اين  در  خانواده اش  با  هنوز 
شدت  از  گفت  نیز  مى كند  زندگى 

ناراحتى از اين واقعه گريستم.
به  پلیس  يورش  در  يكشنبه  روز 
بارسلون  در  رای گیری  حوزه های 
بیمارستان  به  و  مجروح  نفر   ٨44
منتقل شدند اما وزير خارجه اسپانیا 
ايرانى  خبرنگار  امانپور  كريستین  به 
به  كه  نیروهايى  گفت  سى ان ان 
اسپانیا  دادگستری  وزارت  تقاضای 
رای دهندگان  قانون شكنى  از  مانع 
و  نبودند  شورش  ضد  پلیس  شدند 
نمى خواستند به كسى صدمه برسانند.

دولت اسپانیا و دادگستری آن كشور 

= شفر: در آلمان مرا »شير« 
خطاب مى كنند.

تیم فوتبال استقالل تهران سرانجام 
روز دوشنبه اين هفته صاحب سرمربى 
و  بازيكنان  طوالنى  انتظار  به  و  شد 

هواداران خود پايان داد.
وينفريد  استقالل  جديد  سرمربى 
ِشِفر آلمانى است و 6٧ سال دارد. وی 
دارای سابقه مربیگری در باشگاه های 

آلمان، آفريقا و آسیاست.
گالدباخ،  مونشن  تیم های  با  شفر 
بوروسیا  و  اشتوتگارت  كارلسروهه، 
برلین تا سال 2000 همكاری داشته 
سرمربى   2002 تا   2001 سال  از  و 
تیم كامرون بوده است؛ سپس هدايت 
تیم های االهلى و العین امارات، اف ک 
تیم های  و  آذربايجان  جمهوری  باكو 
عهده  به  را  جامايیكا  و  تايلند  ملى 

داشته است.
و  مربیان سرشناس  بر خالف  شفر 
ماه های  در  كه  ديگری  گران قیمت 
باشگاه  مسؤوالن  توجه  مورد  اخیر 
استقالل قرار گرفته بودند مانند والتر 
زنگا، درموت، شوستر، كريستوف دام، 
فاتح تريم، اريكسون و زيكو كه باشگاه 

اعتراض نادال و گوارديوال به اتفاقات اخير بارسلونوينفريد ِشِفر سرمربى جديد و ارزان قيمت استقالل

افتتاح باشگاه مشت زنى و بدن سازى 
دختران در جده

= سنت شكنى در كشور آل 
سعود ادامه دارد.

اجازه  از  پس  هفته  يك  از  كمتر 
حضور بانوان عربستان در ورزشگاه ها، 
اجازه  آنان،  رانندگى  با  موافقت 
به  موبايل  تلفن  داشتن  همراه 
عالى  مؤسسات  در  دانشجو  دختران 
و  كشور  آن  دانشگاه های  و  آموزشى 
خوانندگان  صدای  پخش  همزمان 
نیز  چهارشنبه  روز  تلويزيون،  از  زن 
و  مشت زنى  ورزش های  اجازه  خبر 
كشور  آن  دختران  برای  بدن سازی 
جده  بانوان  ورزشى  باشگاه  افتتاح  و 
عنوان  به  بین المللى  رسانه های  در 
بانوان  برای  ديگری  مهم  دستاورد 
عربستانى در سراسر دنیا با استقبال 

روبرو شد.
عربستان  ورزش  سازمان  معاون 

پرداخت حقوق های  توانايى  استقالل 
با  كرده  قبول  نداشت،  را  آنها  كالن 
يك  برای  دالر  هزار   300 دريافت 
عهده دار  را  استقالل  رهبری  فصل 
شود. قرارداد رسمى شفر بعد از ورود 

او به ايران امضا خواهد شد.
به  استقالل  جديد  سرمربى 
چگونگى  درباره  كه  خبرنگارانى 
سؤال  ايرانى  تیم  اين  به  او  پیوستن 
كردند گفت در دبى با افتخاری مدير 

كارولين گارسيا تنيس باز فرانسوى رئیس فدراسیون فوتبال ايران گفت 
فدراسیون و وزارت ورزش از موفقیت 
بسیار  تداركاتى  بازی  اين  در  ايران 
پیروزی های  امیدواريم  و  خوشنودند 
بدون  رو  پیش  مسابقات  در  ايران 

شكست ادامه يابد.

برای  ايرانى  ساله   1٨ دختر  يك 
نخستین بار به مرحله نهايى مسابقات 
بین المللى دارت كه در ژاپن در حال 

برگزاری است راه يافته است.
»دنیز هشت بران« برای رسیدن به 
حريف  سوران«  »امینه  نهايى  مرحله 
اهل تركیه خود را ٥ بر 2 شكست داد. 
ترک  باز  دارت  بر  غلبه  از  پیش  دنیز 
نمايندگان سوئد، آلمان، كانادا، ايرلند، 
روسیه و هلند را مغلوب كرده بود. دنیز 
به همراه مهشاد عوض زاده در فینال 
حضور  نیز  دارت  نفره  دو  مسابقات 
مرحله  در  آنها  رقیب  داشت.  خواهد 

نهايى دارت بازان هلندی هستند.
در اين تورنومنت تیم دو نفره دارت 
مردان ايران با شركت امیرعلى میرزايى 
و ايلیا خوشنودی عنوان پنجم جهان را 
بدست آورد. مسابقات جهانى دارت از 
12 تا 1٥ مهر ماه در شهر كوبه ژاپن 

جريان خواهد داشت. 

دختر ايرانى در 
فينال مسابقات 
كارلوس كیروش سرمربى تیم ملى جهانى »دارت«

تیم های  ديدار  از  پیش  ايران  فوتبال 
گفت  خبرنگاران  به  توگو  و  ايران 
بازی های دوستانه با توگو و روسیه و 
ادامه اردوهای آمادگى تا آغاز بازی های 
جام جهانى 201٨ برای توانمند شدن 
تیم ايران و كسب نتايج خوب مقابل 
تیم های بسیار آماده و مقتدر است. ما 
بايد نشان دهیم چرا  در جام جهانى 
روسیه قبول كرده با تیم ايران مسابقه 

دوستانه داشته باشد.
تا شروع جام جهانى چهار  او گفت 
اردوی آمادگى و شش بازی دوستانه 
سؤال  اگر  داشت.  خواهیم  پیش  در 
كنید چرا با توگو بازی مى كنیم جواب 
اين است كه در بازی های جام جهانى 
روبرو  افريقايى  تیم  يك  با  احتماال 
با روسیه  بازی  خواهیم شد. در مورد 
نیز بايد گفت آنها به ما افتخار دادند با 
ايران به عنوان دومین تیمى كه به جام 

201٨ راه يافته مسابقه بدهند.
وی اضافه كرده ما چند ماه فرصت 
داريم كه بتوانیم خود را برای رسیدن 
به افتخار بزرگى آماده كنیم بنابراين 
به حمايت مردم، رسانه ها، فدراسیون 

فوتبال و دولت نیاز داريم.
كیروش با اشاره به ماجرايى كه برای 
ملى رخ  تیم  كاپیتان  جالل حسینى 
ورزشى  نشريه  يك  به  كنايه  با  داده 
پیشآمد نقش  اين  ايران كه در  چاپ 
اين  از  نماينده ای  آيا  پرسید  داشته 

نشريه در سالن حضور دارد؟
او ادامه داد، متاسفانه برخى سنگى 
كه  مى شوند  قايم  و  مى كنند  پرتاب 
به  روزنامه است كه  نمونه آن همین 
آن اشاره كردم. بايد بگويم اگر بازيكنان 
من نتوانند وظايفى را كه بر عهده دارند 
و طرح های تیم را خوب در زمین اجرا 

دنيز هشت بران

حذف كرد. او قرار است در دور بعد با 
الینا سويتولینا بازی كند. 

جمهوری  باز  تنیس  كويتووا  پترا 
دزد  چاقوی  ضربات  از  بعد  كه  چك 

خانه اش هنوز كامال بهبود نیافته بر 
كارولین وژنیاكى نفر اول پیشین رده 
بندی دختران جهان از دانمارک 6 بر 

يك و 6 بر 4 پیروز شد.

همه پرسى استقالل كاتالونیا را خالف 
وجود  با  اما  مى دانند  اساسى  قانون 
حمله پلیس به حوزه های رای گیری، 

درصد  نود  از  بیش  مى شود  گفته 
رای دهندگان خواهان جدايى كاتالونیا 

از اسپانیا شده اند.

جرارد پيكه: فرزندان من كاتاالنى، 
كلمبيايى و لبنانى هستند

خط  معروف  بازيكن  پیكه  جرارد 
باشگاه  و  اسپانیا  ملى  تیم  دفاع 
بارسلون كه فرستنده های تلويزيونى 
رای  هنگام  را  او  اخیر  روزهای  در 
اسپانیا  از  كاتالونیا  جدايى  به  دادن 
به  او  از  كه  كسانى  از  دادند  نشان 

شدت انتقاد مى كنند گله كرد.
اسپانیا  ضد  كاتاالن ها  گفت  پیكه 
مشكلى  اسپانیا  با  هم  من  نیستند، 
شعار  من  علیه  كه  كسانى  از  ندارم. 
توهین  و  مى زنند  سوت  مى دهند، 
حرف هايم  به  دارم  انتظار  مى كنند 

گوش كنند.
من يك فوتبالیست بین المللى ام و 
فرزندانم كاتاالنى، كلمبیايى و لبنانى 
شكیرا  كه  است  گفتنى  هستند. 
مشهور،  خواننده  و  پیكه  همسر 
لبنانى تبار و بزرگ شده كلمبیا است.

مردم  از  بسیاری  كرد  اضافه  پیكه 

داشتیم  گفتگوهايى  استقالل  باشگاه 
كرده  اضافه  او  رسیديم.  توافق  به  و 
مختلف  تیم های  با  كه  سال هايى  در 
نام  با  مرا  داشتم  همكاری  آلمانى 
»شیر« صدا مى كردند. البته معنای 
لغوی نام »ِشِفر« مشابه لغت انگلیسى 

آن »چوپان« است.
افتخاری بعد از توافق با شفر گفت 
حاضر بوديم دو میلیون دالر به فاتح 

تريم بدهیم اما قبول نكرد.

كنند برخورد جدی و محكمى با آنها 
خواهم داشت و شما هم بعد از هفت 
نشريه ای  اگر  شده ايد  متوجه  سال 
بخواهد به بازيكن من ضربه بزند آن 
رسانه تبديل به دشمن ما خواهد شد و 
چنین رسانه ای هم اكنون دشمن من 
ايران است چون حركتى  تیم ملى  و 
كه انجام داده بسیار بزدالنه بوده است. 
من حتى مى دانم چه كسى دنبال اين 
كار است و امیدوارم فدراسیون در اين 
باره بیشتر تحقیق كند. كیروش در اين 

مصاحبه وارد جزئیات اين ماجرا نشد.
يادآور شد هدف  سرمربى تیم ملى 
به دور دوم جام جهانى  يافتن  راه  ما 
است. بايد دست به دست هم دهیم و 
يك دل و متحد باشیم چون كار بسیار 
دشوار و بزرگى در پیش داريم. وقتى 
به فهرست كشورهايى كه موفق  من 
شده اند به جام جهانى راه پیدا كنند 
نگاه مى كنم متوجه مى شوم چه كار 
دشواری انجام داده ايم و چه راه سختى 
در پیش داريم. او تاكید كرده در ديدار 
با توگو از بازيكنان تازه وارد به تیم ملى 

استفاده خواهد شد.

و  انگلیسى  تنیس باز  رابسون  لورا 
كشور  آن  دختران  ملى  تیم  عضو 
وگاس  الس  شهر  كنسرت  در  كه 
گفت  خبرنگاران  به  داشت  حضور 
بسر  سنگین  شوک  در  همچنان 
دارد  سال   23 كه  مى برد.رابسون 
گفت ناگهان صدای رگبارهای پى در 
از سوی ساختمان  گلوله  پى شلیك 
رسید  گوش  به  هتل«  بى  »مندالى 
گلوله  اطراف من عده ای هدف  در  و 
سر  محوطه  در  قرارگرفتند. حاضران 
هر  به  فريادكشان  برنامه  اجرای  باز 
منظره  شاهد  واقعا  و  مى دويدند  سو 
نظر  به  ابتدا  بودم.در  هولناكى  بسیار 
عنوان  به  آتش بازی  مراسم  مى رسید 
بخشى از برنامه كنسرت آغاز شده اما 
و  خون  فوران  همراهان  و  من  وقتى 
پیكرهای مجروح و بى  جان را ديديم 
متوجه وقوع حادثه هولناكى در محل 

برگزاری كنسرت شديم.

تنيس باز معروف
انگليسى از

قتل عام كنسرت
 الس وگاس جان 
برد به در  سالم 

وينفريد شفر سرمربى جديد استقالل

كيروش: سنگ پرتاب مى كنند و 
قايم مى شوند

کارلوس کیروش

رافائل نادال تنيس باز اسپانيايى

اسپانیا به مردم كاتاالن حق مى دهند 
تصمیم  خود  آينده  مورد  در  كه 
بگیرند. وی گفت قصد داشتم بعد از 
اسپانیا  تیم  در  بازی  به  جهانى  جام 
منصرف  كار  اين  از  اما  ندهم  ادامه 
شدم و همچنان در تیم ملى اسپانیا 

بازی خواهم كرد.

بانوان  گفت قرار است مراكز ورزشى 
شود.  تاسیس  كشور  آن  سراسر  در 
وی گفت در اين باشگاه ها مدرن ترين 
تجهیزات ورزشى در اختیار بانوان قرار 

مى گیرد.
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از  پس  دقایقى  وظیفه  سرباز  یک 
جدال لفظى با فرمانده خود در پادگان 
کالک در چند کیلومترى شهر کرج 
و  بست  گلوله  به  را  پادگان  فرمانده 

سپس خودکشى کرد.
این حادثه ساعت ٣ صبح سه شنبه 
این هفته در انبار مهمات این پادگان 
درگیرى  داد.علت  رخ  کوه  دامنه  در 
بوده  این  او  فرمانده  و  سرباز  میان 
سرباز  تاخیر  دلیل  به  فرمانده  که 
براى حضور در پست نگهبانى از وى 
مى خواهد هرچه زودتر در محل کار 
خود حاضر شود اما سرباز عالقه اى به 
کار نشان نمى دهد ولى بعد از مدتى 
جّر و بحث، شروع به کار مى کند اما 
او  و  فرمانده مى رود  به سراغ  ناگهان 
را به گلوله مى بندد و بعد لوله اسلحه 
شلیک  و  مى گیرد  خود  سوى  به  را 

مى کند.

سرباز پس از 
کشتن

 فرمانده 
پادگان 

خودکشى کرد

فیلم بردارى از قتل فجیع دوست صمیمى
صمیمى  دوست  جوان  پسر  چهار 
به  ساطور  و  چاقو  ضربات  با  را  خود 
قتل رساندند و به آتش کشیدند. آنها 
از تمام لحظات جنایت حیوانى خود 

فیلم بردارى کردند.
پلیس  رئیس  ظهیریان  سرهنگ 
هنگام  چوپانى  اخیرا  گفت  مهاباد 
چراى گوسفندانش با جسد سوخته اى 

روبرو شد.
را  پلیس  نیز  خانواده اى  همزمان 
پسر  صادق  شدن  ناپدید  جریان  در 
خود قرار داد. آنها گفتند صادق شب 
هم دانشگاهى  دوست  سه  با  گذشته 

خود با اتومبیل از خانه خارج شدند.
آزمایش ها معلوم شد  انجام  از  پس 
جسد سوخته متعلق به صادق است. 
صادق  با  حادثه  شب  که  دوستانى 
کشتن  به  و  شدند  دستگیر  بودند 
آنها  از  نیز  فیلمى  کردند.  اعتراف  او 
جنایت  صحنه  از  که  آمد  دست  به 

برداشته شده بود.
حسابدارى  رشته  دانشجوى  صادق 
بود و خواهرى کوچکتر از خود دارد. 
کشته  جوان  شده  بازداشت  دوستان 

شده بین هجده تا بیست ساله هستند. 
بهانه  به  را  صادق  حادثه  شب  آنها 
گردش با اتومبیل خود بیرون بردند.

که  را  صادق  فیلم  از  بخشى  در 
و  کرده  اصابت  سرش  به  ضربه اى 
ماشین  عقب  صندلى  روى  بى  حال 
سرنشین  سه  مى دهد.  نشان  افتاده 
و  صورت  به  ماسک  اتومبیل  دیگر 
دستکش به دست دارند. آنها سپس 
صادق را به بیابان مى برند و ضرباتى 

با چاقو و ساطور به سر و بدن او وارد 
مى کنند. در این لحظه یکى از قاتلین 
جاش  از  »داره  مى گوید  دیگرى  به 

بلند میشه تو هم ضربه اى بزن«.
فیلم  که  صادق  دوستان  از  یکى 
آسان  آن  تماشاى  مى گوید  دیده  را 

نیست چون بسیار فجیع است.
شهر  بیرون  به  را  صادق  بدن  آنها 
بنزین  آن  روى  و  مى کنند  منتقل 

مى ریزند و آتش مى زنند.

قتل
 بدنبال بگو 

مگو
 با همسايه 

کبوتر باز

یک نوجوان کبوتر باز در کرمانشاه 
و صداى  به سر  که  را  همسایه خود 
معترض  کبوترانش  و  او  آزاردهنده 
شده بود با ضربات چاقو به قتل رساند. 
 ٣1 که  مقتول  گفتند  ها  همسایه 
سال داشت در ماههاى اخیر چند بار 
از مزاحمت هایى که نوجوان  1٤ساله 
و کبوترهاى او براى خانواده وى ایجاد 
روز  او  بود.  کرده  گله  بودند  کرده 
پنجشنبه به در خانه کبوتر باز رفت 
و از او خواست کبوتر بازى خود را به 
جاى دیگرى منتقل کند و هنگامیکه 
میان آن دو در گرفت  و بحث  جر 
نوجوان 1٤ ساله با چاقو چند ضربه به 
همسایه خود زد و باعث قتل او شد. 
این دومین بار است که یک نوجوان 
چهارده ساله در دو هفته اخیر فردى 

را با چاقو مى کشد.

قتل هنگام بازى والیبال؛

 قاتل با پرداخت
 نیم میلیارد 

تومان از اعدام 
نجات يافت

در  اخیرا  که  ساله اى  نوزده  پسر 
جریان بازى والیبال در خیابان ابوذر 
با  را  خود  ساله   2۵ دوست  تهران 
بود  رسانده  قتل  به  چاقو  ضربات 
به  تومان  میلیون   ۵00 پرداخت  با 

خانواده مقتول از مرگ نجات یافت.
بودند  هم محلى  که  اشکان  و  فرید 
وقتى در بوستان اقاقیا در بلوار ابوذر 
تهران والیبال بازى مى کردند میان آن 
دو بر سر یک امتیاز بگومگو درگرفت 
و فرید با چاقوى کوچکى که به همراه 
داشت ضربه اى به اشکان زد که باعث 

مرگ او شد.
محکوم  اعدام  به  دادگاه  در  فرید 
دادن  براى  اشکان  خانواده  و  گردید 
رضایت ۵00 میلیون تومان خواستند. 
فرزند  این پول  تهیه  با  فرید  خانواده 

خود را از مرگ نجات داد.

درسا درخشانى، بازيکن و استاد شطرنج اخراجى از 
تیم ملى ايران به تیم ملى شطرنج آمريکا پیوست

درخشانى،  =درسا 
شطرنج باز تیم ملى شطرنج 
حضور  دلیل  به  که  ايران 
بدون حجاب در رقابت هاى 
ايران  تیم  از  بین المللى 
ملى  تیم  به  شد،  اخراج 

آمريکا پیوست.
=درسا درخشانى عنوان 
شطرنج  بین المللى  استاد 
قهرمانى  سابقه  و  دارد  را 
در  آسیا  نوجوانان  شطرنج 
مقام  کسب  و   2012 سال 
ششم شطرنج جوانان جهان 
در سال 2015 را براى ايران 

در کارنامه خود دارد.
تیم  شطرنج باز  درخشانى،  درسا 
ملى شطرنج ایران و استاد بین المللى 
بدون  حضور  دلیل  به  که  شطرنج 
از  بین المللى  رقابت هاى  در  حجاب 
ملى  تیم  به  شد،  اخراج  ایران  تیم 
پیوست.به گزارش خبرگزارى  آمریکا 
سال هاى  در  درخشانى  درسا  ایسنا، 
رقابت  چند  در   2016 و   201۵
بین المللى بدون حجاب شرکت کرده 
بود که در نهایت حضور بدون حجاب 
او در اوایل سال 2017 و در مسابقات 
شطرنج جبل الطارق سبب اخراج او از 

تیم ملى ایران شد.
فروردین ماه  متولد  درخشانى  درسا 
1٣77 در تهران است و از کودکى به 
صورت حرفه اى شطرنج بازى مى کرد. 
او دومین شطرنج باز زن ایرانى بود که 
بزرگ  استاد  درجه  کسب  بر  عالوه 
بانوان، در 1۸ سالگى و در هشتاد و 
هفتمین کنگره شطرنج جهان عنوان 

استاد بین المللى به دست آورد.
وى سابقه قهرمانى شطرنج نوجوانان 
آسیا در سال 2012 و کسب مقام ششم 
شطرنج جوانان جهان در سال 201۵ 
دارد. خود  کارنامه  در  ایران  براى  را 

ملى  تیم  که  حالى  در  اکنون 
استاد  و  بازیکن  یک  ایران  شطرنج 

است،  داده  دست  از  را  استعداد  با 
مهرداد پهلوان زاده،  رئیس فدراسیون 
شطرنج، در گفتگو با خبرگزارى مهر 
و در واکنش به پیوستن این سرمایه 
آمریکا  ملى  تیم  به  ایران  شطرنج 
تالش کرده این موضوع را بى اهمیت 
منکر  دیگر  سوى  از  و  دهد  جلوه 
عضویت درسا درخشانى در تیم ملى 

ایران شده است!
»انتقال  است:  گفته  پهلوان زاده 
انجام  فدراسیون ها  بین  شطرنج بازان 
واقع  در  نیز  درخشانى  مى شود، 
فدراسیون خود را از ایران به آمریکا 
قوانین،  طبق  است.  داده  تغییر 
شطرنج بازى که کشور خود را تغییر 
مى دهد، بعد از دو سال مى تواند براى 
بازى  کشور  آن  شطرنج  فدراسیون 
کند، درسا درخشانى هم از این قانون 

به نفع خود استفاده کرده است.«
تاکید  با  شطرنج  فدراسیون  رئیس 
تنها سال 201٤  اینکه درخشانى  بر 
شطرنج  ملى  تیم  براى  بار  یک  و 
»وى  داشت:  اظهار  کرد  بازى  ایران 
جزو ملى پوشان شطرنج کشورمان به 
حساب نمى آمد به خصوص اینکه طى 
براى  دیدارى  هیچ  گذشته  سال  دو 
نداده  انجام  نام کشورمان  به  و  ایران 
جابجایى  نوع  این  اینکه  ضمن  بود. 
و  عادى  امرى  شطرنج  در  بازیکنان 

متداول است.«

برادر  درخشانى،  برنا  است  گفتنى 
درخشانى،  درسا  ساله ى  پانزده 
معروف  شطرنج بازهاى  از  یکى  نیز 
شطرنج  مسابقات  در  که  است  ایران 
جبل الطارق به همراه درسا درخشانى، 
آتوسا پورکاشیان و سارا خادم الشریعه 
شرکت کرد و بازى او در مقابل حریف 
از  زیادى  واکنش هاى  با  اسرائیلى 
سوى مقامات جمهورى اسالمى روبرو 
از نمایندگان  شد به طورى که یکى 
خواستار  اسالمى  شوراى  مجلس 
فدراسیون  رئیس  با  امنیتى  برخورد 

شطرنج ایران شد.
این  مورد  در  حواشى  بروز  از  پس 
فدراسیون  رئیس  برادر،  و  خواهر 
این دو  پدر  اعالم کرد  ایران  شطرنج 
فدراسیون  به  نامه اى  در  شطرنج باز 
شطرنج توضیح داده که برنا درخشانى 
است  اسرائیل  از  حریف اش  اینکه  از 
پایان  از  بعد  و  نداشته  اطالعى  هیچ 

رقابت، متوجه ملیت وى شده است.
ایران  شطرنج  فدراسیون  رئیس 
بود فدراسیون  تاکید کرده  همچنین 
محروم  را  نفر  دو  این  ایران  شطرنج 
خواهد کرد. او همچنین عمل این دو 
شطرنج باز را برخالف موازین اسالمى ـ 
ایرانى ارزیابى کرده و گفته بود باید با 
آن برخورد شود و فدراسیون شطرنج 
تابع  آنها  با  برخورد  نحوه  مورد  در 

تصمیمات نظام است.

مدیران و سهامداران باشگاه بارسلون 
به  راى  یکشنبه  روز  همه پرسى  در 
جدایى ایالت کاتالونیا از اسپانیا دادند.

پیکه  جرارد  تلویزیونى،  کانال هاى 
و  اسپانیا  ملى  تیم  بازیکن سرشناس 
باشگاه بارسلون را هنگام انداختن راى 

خود در صندوق نشان دادند.
او  از  که  خبرنگاران  پاسخ  در  پیکه 
استقالل  به  کاتالونیا  اگر  پرسیدند 
برسد دیگر اجازه بازى در تیم اسپانیا 
هر حال  در  داشت گفت،  نخواهى  را 
من بعد از سال 201۸ خیال نداشتم 
براى تیم ملى بازى کنم اما حاضرم به 
قیمت بازى نکردن در تیم ملى اسپانیا 

به جدایى کاتالونیا راى بدهم.
رئیس  تباس  در همین حال خاویر 
لیگ برتر اسپانیا اللیگا گفته است تنها 
کشورى که تیم فوتبال اش مى تواند در 
اللیگا بازى کند آندورا است اما چنین 

استقالل کاتالونیا و آينده تیم 
بارسلون

اجازه اى در صورت جدایى کاتالونیا از 
حکومت مرکزى قطعا به تیم بارسلون 
داده نخواهد شد ولى جرارد فیگوراس 
تیم هاى  گفته  کاتالونیا  ورزش  وزیر 
بگیرند که مى  باید تصمیم  کاتالونیا 
کنند  بازى  اسپانیا  لیگ  در  خواهند 
یا در کشورهاى همسایه مثل ایتالیا، 

فرانسه یا حتى لیگ برتر انگلیس.
تیم بارسلون 2٤بار تا کنون قهرمان 
اسپانیا شده است. این تیم هم اکنون 
در باالى جدول اللیگا قرار دارد. برخى 
از طرفداران تندرو جدایى کاتالونیا از 
باشگاه  جمله خوردى کاردونر معاون 
بارسلون تاکید مى کنند بازى بارسلون 
و الس پالماس در ورزشگاه نیوکمپ 
که روز یکشنبه برگزار شد ممکن است 
این  در  تیم  این  بازى هاى  آخرین  از 
استادیوم باشد. بارسلون از سال 1٩2٩ 

در لیگ اسپانیا حضور داشته است.

دن اونس تنیس باز معروف انگلیسى 
و عضو تیم کاپ دیویس این کشور به 
دلیل استفاده از ماده  مخدر کوکایین 
یک سال از بازى در مسابقات داخلى 

و خارجى محروم شد.
ساله   27 اونس  دوپینگ  آزمایش 
در 2٤  بارسلون  مسابقات  در جریان 
انجام شد و محرومیت  آوریل امسال 
خواهد  ادامه  آوریل 201۸   2٤ تا  او 
اى-  جهان  تنیس  داشت.فدراسیون 
کار  به  اونس  کرده  اعالم  اف  تى- 
توضیح  و  کرده  اعتراف  خود  خالف 
داده از چه طریقى کوکایین وارد بدن 

او شده است.

عضو تیم کاپ 
ديويس انگلیس 
به علت مصرف

کوکايین محروم 
شد

= شکايت اداره کل ورزش 
قم از خبرنگاران براى انتشار 
داور  حجاب«  »کشف  خبر 

خارجى.
رهبر  سخنان  از  =يکى 
ز  ا نیز  اسالمى  جمهورى 
بقه  مسا ى  ر ا گز بر لن  سا

پايین کشیده شد!

مسابقات  در  خارجى  داور  یک 
»یادگار  زنان  کشتى  بین المللى 
را  خود  روسرى  قم،  استان  امام« 
در  برداشت.  مسابقه  برپایى  هنگام 
داور،  این  عکس  و  خبر  انتشار  پى 
اداره کل ورزش و جوانان استان قم 
از خبرنگاران پوشش دهنده این خبر 

به دادگاه شکایت کرده است!
اداره  که  است  نوشته  قم نیوز 
از  قم  استان  جوانان  و  ورزش  کل 
رسانه هایى که خبر برداشتن روسرى 
کشتى  مسابقات  در  زن  داور  یک 
زنان را پوشش داده اند، شکایت کرده 

است.
عنوان  با  زنان  کشتى  مسابقات 
»یادگار امام« در تیرماه سال جارى 
داور  و  شد  برگزار  قم  شهر  این  در 
برگزارى  هنگام  مراسم  این  خارجى 
برداشته  را  خود  روسرى  مسابقه، 

کشتى  مسابقه  در  خارجى  داور  »کشف حجاب« 
زنان قم!

اتفاق  این  سرانجام  اینکه  با  است. 
روشن  نظر  مورد  داور  مشخصات  و 
نشده ولى اداره کل ورزش و جوانان 
شکایت  خبرنگاران  از  قم،  استان 

کرده است.
قم نیوز نوشته که اداره کل ورزش و 
جوانان استان قم از یکى از کانال هاى 
تلگرام که  قم در  استان  پر مخاطب 
اداره  باسابقه  خبرنگاران  توسط 

مى شود،  شکایت کرده است.
کانال  این  مدیر  شکایت،  این  در 
به نشر اکاذیب متهم شده در حالى 

این  همگان  کرده  اعالم  قم نیوز  که 
حافظه  در  و  دیده اند  را  »رویداد« 

دوربین ها نیز ثبت شده است.
هنگام  در  گزارش،  این  اساس  بر 
از  یکى  همچنین  ورزش  وزیر  ورود 
رهبر  خامنه اى  سیدعلى  جمالت 
دیوار  روى  از  اسالمى  جمهورى 
واکنش  با  که  شده  برداشته  سالن 
شوراى  مجلس  در  قم  نماینده 
وزیر  خروج  با  همزمان  و  اسالمى،  
ورزش از سالن،  دوباره به جاى خود 

برگشت.
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روی  ما  به  بی مانند  فرصت  یک 
آورده است. توده بزرگی، به یک معنی 
آن توده تعیین کننده، که می تواند 
وضع موجود را بشکند و دگرگون کند، 
برای بیرون آمدن از هاویه ای که در آن 
افتاده ایم در جامعه پدید آمده است.

نظرگاه های  از  سبز  جنبش  به 
آن  جای  و  نگریسته اند  گوناگون 
می خواهم  امروز  من  هست.  هم 
یکی  نظر  هر  از  که  را  جنبش  این 
و  اجتماعی  تکان های  مهمترین  از 
سیاسی دوران ماست در یک چشم 
انداز تاریخی بگذارم، یعنی وظیفه ای 
گروه  همه  معنی  )به  نسل  هر  که 
های سنی( در رساندن جامعه خود 
به باالترین سطح انسانیت روزگارش 
دارد. ما امروز پس از انقالب اسالمی 
یک  گرماگرم  در  پیش  دهه  سه 
دو  هر  این  و  دیگریم  چرخشگاه 
را  الزم  قطعی  تکان  آن  می توانند 
برای امروزین کردن ملت ما بدهند؛ 
می توانند ما را از پارگینی که بیشتر 
تاریخ ایران  را در دو هزاره گذشته 

فرو گرفته است بدرآورند. 
ایران پس از دو سه سده خفقان 
سیاسی و مذهبی شاهنشاهی ساسانی 
دست در دست موبدان، در سده های 
برای  را  خود  داشت  ششم  و  پنجم 
سیاسی  و  فرهنگی  شکفتگی  یک 
آماده می کرد ولی به ناگاه با هجوم 
بنیان کن بیابانگردان روبرو شد و دیگر 
تا سده بیستم جز آن »سه سده زرین 
تاریخ ایران« )10 تا 13(  نتوانست 
کمر راست کند. بدنبال آن هجوم از 
باختر امواج پیاپی بیابانگردان از خاور 
آمدند. آن بیابانگردان نه تنها بیشتر 
آنچه را که پیش از آن ساخته بودیم 
به تاراج و ویرانی سپردند هر چه را 
هم از خشونت و واپسماندگی زندگانی 
چادرنشینی داشتند در جامعه ما که 
خود بهره کافی از هر دو داشت خالی 
کردند. از صد سالی پیش کوشش های 
چهار نسل ایرانیان می رفت که ما را در 
مسیر درست تری بیندازد ولی رسوبات 
آن دو هزار ساله دیرپای تر بود و بهمن 

انقالب اسالمی بر کشور ما افتاد. 
خود،  بینی  جهان  با  نقالب  ا
با  و  برآمد  آن  از  که  حکومتی  با 
پیامدهای ناگزیرش حتی برای بهترین 
و پرشورترین سینه چاکان انقالب ــ 
از کشتار خاوران تا دادگاه تلویزیونی  
 striptease  ــ یک رقص هفت پرده
کامل ملی بود. ایرانیان از همه رنگ 
و گرایش، خود را در آئینه تمام نمای 
از  بیشتر،  روز  هر  و  دیدند  انقالب 
آنچه شده بودند بهم برآمدند. تلخی 
شکست، چنان بود که به نومیدی و 
شکست پذیری دامن زد ولی در همان 
حال گشتاور   impetouos)تکان 
تند و پرزور( یک جنبش بزرگ ملی 
گردید. ما به پائین ترین هاویه ای که 
چنین ملت بزرگی می توانست افتاده 
نمی شد  آن  از  پائین تر  دیگر  بودیم. 
رفت و حرکت به سوی باال آغاز شد. 
امروز در گرماگرم دومین چرخشگاه 
تاریخی این سه دهه هستیم با جنبش 
بزرگترین  از  می تواند  که   سبز  
طول  در  ما  ملی  زندگی  تحوالت 
درسهای  ما  جامعه  باشد.  هزاره  دو 
و  پلیدی  بیشتر  سالۀ  هزار  دو  آن 
شکست را گرفته است و اگر نگرفته 
است وظیفه همه ماست که بگیریم. 
ما به یک معنی دوران پاالیش ملی 
و  پاالیش فرهنگ  ــ  را می گذرانیم 
یکایک  روان های  پاالیش  سیاست، 
چنان  جنبش  به  می توانیم  و  ــ  ما 
نیروی اخالقی و سیاسی ببخشیم که 
ما را به عنوان افراد و به عنوان ملت از 
آن هاویه باال بکشد؛ آن بیماری همه 
سویه را که انقالب اسالمی دمل سر باز 

کرده آن شد درمان کند. زیرا بی هیچ 
پرده پوشی می باید بپذیریم که یکی از 
بیمارترین جامعه های جهان بوده ایم.

جنبش سبز به هر بهانه آغاز شد 
اجتماعی  الیه های  بهترین  طغیان 
ایران بر وضع موجود ما بود. این وضع 
را هر کس چنانکه خواسته  موجود 
تعریف کرده است، از دور افتادن از 
راه خمینی تا رفتن تا پایان بر راه او. 
اما این بس نیست. وضع موجود ما به 
سی سال و صد سال، و به دو هزار 
ما  موجود  وضع  است.  کشیده  سال 
رخت بربستن خرد و عنصر اخالقی 
از سیاست و اجتماع است؛ خشونت 
و دین اندیشی است، آن تفکر مذهبی  
که )چه بی دین و دیندار( همه حق را 
به خود می دهد و در ایمان و یقین کور 
و کور کننده اش می تواند از مرزهای 
بگذرد؛  آسانی  به  و جنایت  حماقت 
فرو رفتن در خرافات است، مذهبی یا 
سیاسی، که چشمها و ذهن ها را بر هر 
واقعیتی می بندند؛ روحیه استبدادی 
است  بندگی  دیگر ش،  سوی  آن  و 
که به ویژه در روزگار ما سرامدان را 
هیوالها و توده ها را زباله های انسانی 

کرد. 
روی  ما  به  بی مانند  فرصت  یک 
یک  به  بزرگی،  توده  است.  آورده 
 critical معنی آن توده تعیین کننده
را  mass که می تواند وضع موجود 
بشکند و دگرگون کند، برای بیرون 
پدید  جامعه  در  هاویه  آن  از  آمدن 
همه  هنوز  است  ممکن  است.  آمده 
آن  با  که  ندانند  کاران ش  در  دست 
چه بکنند و اصال دارای چنان قدرتی 
هستند؛ ممکن است هنوز بیشمارانی 
در جنبش در ژرفای روان خود هنوز 
از آن هاویه بیرون نیامده باشند. ولی 
است.  شده  پیدا  همه  برای  فرصت 
جنبش سبز پوشیده در رنج در هر 
میانی،  مرحله  همان  درست  گام، 
پاالیشسرای  purgatory »کمدی 
الهی،« است که ما برای درمان یکی 
از  یکی  که  جامعه ها  بیمارترین  از 
هست،  نیز  جهان  بزرگ  ملت های 
الزم داریم )ملت ما به آسانی در تعریف 

نمی گنجد.( 
مسائل و هدف های روزانه و کوتاه 
مدت جنبش سبز هر چه باشد ــ با 
ـ نمی باید بلندترین  همه اهمیت آنهاـ 
نگاه را از ما بگیرد. هر جنبشی یک 
با  دید vision می خواهد. دید، که 
نگاه و نگرش تفاوت دارد، از امر روزانه، 
است.  باالتر  موقعیت ها  و  آدم ها  از 
می گیرد.  را  کژروی ها  بسیاری  جلو 
ایدئالیسم  عنوان  به  نمی باید  را  آن 
خوار شمرد. در خود ایدئالیسم هیچ 
انسان  ایدئالیسم  نیست.  بدی  چیز 
پست تر  و  واالتر  هست  آنچه  از  را 
می گرداند؛ بسته به اینکه مثال جامعه 
شهروندی باشد یا بی طبقه توحیدی. 
می باید بیشترین و بهترین را برای این 
فرهنگی  ما ظرفیت  کشور خواست. 
ظرفیت  و  داریم  را  آن  تاریخی  و 
انسانی اش را یافته ایم که به باالترین 
سطح انسانیت امروز برسیم که مسلماً 
نه  است،  هندوکش  کوه های  در  نه 
فیضیه  نه  خاورمیانه،  بیابان های 
قم. نبردی که در گرفته است برای 
رسیدن به قله های بلند است، هر چند 
از ژرفاهای این ویرانه به باال می جوشد.

 * * *
من دو نمونه از این ژرفا ها را در 
اینجا می آورم. رویدادهائی بی اهمیت 
و در سطح بسیار کوچک که با اینهمه 
نشانه های بیماری بزرگتری است که 
به درجات گوناگون ما همه از آن رنج 
می بریم. طرفه آنکه هر دو این رویدادها 
به کسی برمی گردد که من از همان 

دوره آدمکشی های زنجیره ای ریاست 
جمهوری رفسنجانی ستاینده مبارزات 
انتقامجوئی اش  از  دوری  رویکرد  و 
به  که  غذائی  اعتصاب  در  بوده ام. 
برابر  در  گنجی  اکبر  آقای  ابتکار 
بر  نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان 
پا شد آنها که می خواستند با پرچم 
اعتصاب  همان  در  خورشید  و  شیر 
غذا و به همان منظور شرکت جویند 
اجازه نیافتند، و به آنها اخطار شد که 
ساحت خودی ها را نیاالیند. اعتصاب 
غذا کوچک ماند و مزه تلخی در دهان 
خود  در  که  گذاشت  سبز  جنبش 
است  دور شده  مراحل  این  از  ایران 
و می تواند میان امر ملی و شخصی 
و گروهی تفاوت بگذارد. همان آقای 
استکهلم  در  پیش  هفته  گنجی 
از  سخنرانی داشت و گروه کوچکی 
کمونیست ها و سلطنت طلبان با هیاهو 
و سخنان ناشایست گردهمائی را موقتاً 

بر هم زدند. 
این درست است که در نیویورک 
برخالف استکهلم  آزادی گفتار زیر 
حمله نبود ولی هردو رویداد تأسف 
آور از کاستی های فرهنگ سیاسی ما 
برمی خاست؛ دو روی یک سکه، یکی 
بسیار زشت تر و هر کدام دنباله دیگری 
)پرچم شیر و خورشید در استکهلم نیز 
هوا شد.( ما داریم آزادیخواه می شویم 
مطمئن  گروه ها  همه  بابت  از  ــ 
ـ و نمی دانیم که آزادیخواهی  نیستمـ 
برخالف دمکراسی خواهی اختراعی 
ندارد.  چکان  قطره  نوآموختگان، 
آزادیخواه  تقریباً  نمی تواند  انسان 
باشد. آزادیخواهی و جامعه شهروندی 
نخست از برابر شمردن حقوقی همه 
افراد بشر با همه اختالفاتی که دارند 
برمی آید و تا همکاری در امر همگانی 
جامعه  شهروندی،  )جامعه  می رسد. 
یک  از  که  نیست  کشور  یک  اتباع 
نواندیش دینی  به تندی تحول یابنده 

و رو به تکامل شنیدم(. 
امروز در این گردهمائی می خواهم 
و  بگیرم  بهره ای  موقعیت  این  از 
آرمان  که  را  شهروندی  جامعه  آن 
به  که  آنجا  تا  است  سبز  جنبش 
من مربوط می شود پیشتر ببرم. من 
گذشته هیچ کسی را، حتی گذشته 
تا 16 آذر او را که می باید نام بسیج و 
نیروی انتظامی و »قانون« را لکه دار 
کند، سزاوار کیفر نمی دانم )دادرسی 
و محکومیت مجرمان امر دیگری است 
ولی برای ریشه کن کردن خشونتی که 
دیگر آن را مانند هوا تنفس می کنیم 
یک بار برای همیشه می باید از کیفر 
هر  پوشید.(  گناهکاران چشم  دادن 
گرایش فاشیستی را به هر نام و برای 
هر آرمانی باشد، تازه ترین جلوه اش در 
استکهلم، سزاوار نکوهش و نیازمند 

اصالح و آموزش می دانم. 
به نظر من هر کس را که به این 
جنبش بپیوندد اگر چه تا نیمه راه، 
استقبال کرد. خانم عبادی،  می باید 
آقایان گنجی و مخملباف و مانندهای 
فراوان شان در بیرون، خانم رهنورد و 
آقایان حجاریان و ابطحی و موسوی 
و کروبی و خاتمی و باقی و سحرخیز 
و  رهبران  دیگر،  هزاران  و  صدها  و 
و  درون  در  مذهبی  اندیشمندان 
انقالبیان اسالمی  ایران، همه  بیرون 
به  اکنون در صف آتش  پیشین که 
این  خدمت  در  و  پیوسته اند  مبارزه 
مردانی  و  زنان  بسته اند  کمر  ملت 
شایسته احترام اند و امیدوارم تا پایان 
بایستند.  آرمان های جنبش سبز  بر 
همه زندگی من نفی باورهای سیاسی 
پیشین آنان بوده است، با بسیاری از 
آنان در مسأله اتمی و تحریم جمهوری 

اسالمی ...

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 30 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

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

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

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

وضع موجود دو هزار ساله *
کیهان لندن شماره 12۸۸ - 3 دی ماه 13۸۸

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )3۹(

»عین الدوله« کنار رفت و در حالی 
مخالف  گروه  دو  در  مطبوعات  که 
درباره  تیز  و  تند  مقاالت  موافق،  و 
می نوشتند،  دولتش  و  وی  شخص 
احمدشاه رأی تمایل مجلس را نسبت 
به رئیس الوزرای جدید خواستار شد.

مجلس، به زمامداری مشیرالدوله 
رأی تمایل داد. مؤتمن الملک )رئیس 
داشت  عقیده  ملی(  مجلس شورای 
پیش از تشکیل کابینۀ جدید، محض 
اجتناب از بحرانی که دولت های کم 
دیگری  از  بعد  یکی  را  قبلی  دوام 
است  بهتر  بود،  کشانده  سقوط  به 
توافقی اصولی بین مشیرالدوله و دو 
فراکسیون قدرتمند مجلس )اعتدالی 

و دموکرات( صورت گیرد.
ا  میرز سلیمان   ، منظور بدین 
)اسکندری( و آقا سید محمد صادق 
فراکسیون  رؤسای  ئی(  )طباطبا
آباد  رستم  در  اعتدالی  و  دموکرات 
شمیران به دیدار مشیرالدوله )حسن 
که  داشتند  اظهار  و  رفتند  پیرنیا( 

تشکیل  درباره  اکثریت  و  اقلیت 
نظر  اتفاق  ریاست وی  به  کابینه ای 
هرچه  که  است  مناسب  و  دارند 
زودتر وزرای خود را تعیین و کابینه 

را معرفی کند.
مشیرالدوله گفت »تعیین اعضای 
قرار  اهمیت  دوم  درجه  در  کابینه 
دارد. مهمتر از آن این است که معلوم 
شود مجلس چگونه دولتی می خواهد 
می پسندد.  را  سیاستی  چگونه  و 
پولیتیک  جنرال  از  صحبت  وقتی 
دولت می شود همه می گویند دولت 
دنبال  را  بیطرفی  سیاست  باید 
را  بیطرفی  لفظ  اما  کند  اعمال  و 
می کند.  تفسیر  نوعی  به  هرکس 
مورد  بیطرفی  کدام  بدانم  باید  من 
که  معنی  بدان  بیطرفی  است.  نظر 
در کابینه قبلی خودم اعمال می شد 
اوضاع  هر صورت،  در  دیگر.  نوع  یا 
من  وزرایی  ریاست  دوره  به  نسبت 
در  دارم  عقیده  و  است  کرده  فرق 
منافع  حفظ  برای  کنونی،  شرایط 
نیاز  ملی  وحدت  دولت  به  مملکت 
به  را  دولت  ریاست  بنابراین  داریم. 
شرطی می پذیرم که آقای مستوفی 
در آن عضویت داشته باشد. شخصاً 
وزارت  ایشان  که  می دهم  ترجیح 
امور خارجه را عهده دار باشند اما اگر 
راغب نبودند، وزارت داخله یا وزارت 

مالیه را بپذیرند.
همان شب، ساعاتی بعد از افطار، 
مشیرالدوله به قصر سلطنتی احضار و 
از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه شد 
برای تشکیل  اما تالش مشیرالدوله 
پنج  از  پس  ملی،  وحدت  کابینۀ 
روز مذاکره با این و آن به شکست 
انجامید و او نیز از قبول مسئولیت 
عذر خواست و بار دیگر قرعۀ فال به 

نام مستوفی الممالک افتاد.
درین زمان، توافق با فراکسیونهای 
تشکیل  برای  کافی  شرط  مجلس 
دولت و تداوم عمر و توفیق یا عدم 
مسائل  عقد  و  در حل  آن  موفقیت 
موافقت  نمی شد.  شمرده  مملکتی 
جنگ  درگیر  دولت های  مخالفت  و 
سرنوشت  در  اندازه  همان  به  نیز 
دولت های ایران تأثیر داشت زیرا هر 
کدام از آنها بخشی از خاک ایران را 
در تصرف داشتند و در نقاط دیگر 
مملکت مأمورین سیاسی و نظامی و 
جاسوسی این یا آن کشور خارجی 

بر افکار عمومی و رویدادهای جاری 
و  نفوذ  میزان  می گذاشتند.  تأثیر 
و  انگلستان  مانوور  میدان  و  قدرت 
روسیه از یک سو و آلمان و عثمانی 
از سوی دیگر در ایران چنان بود که 
رعایت  بدون  زمان  هر  آنها  سفرای 
به  و  می رفتند  شاه  نزد  تشریفات 
خود حق می دادند رسماً در بردن و 
آوردن دولت یا عزل و نصب وزیران 
لزوم،  صورت  در  و  کنند  مداخله 

اولتیماتوم بدهند.
مشیرالدوله،  و  مستوفی الممالک 
حمایت  و  اعتماد  از  مجموع  در 
متحدین )آلمان و عثمانی( برخوردار 
و  مجلس  در  دموکرات ها  و  بودند 
مطبوعات پشت سرشان قرار داشتند 
در حالی که از نظر متفقین )روسیه و 
انگلستان( سیاستشان جانبدارانه در 
جهت منافع طرف مقابل بود. اینان 
مستوفی الممالک و مشیرالدوله را در 
رأس دولت بر نمی تافتند و خواهان 
تشکیل دولتی به ریاست عین الدوله 

یا فرمانفرما بودند.
سرانجام  تا  کشید  طول  ماه  یک 
را  خود  وزرای  مستوفی الممالک 

برگزید و به مجلس معرفی کرد.
در این فاصله، معاونان وزارتخانه ها 
به  می کردند.  تکفل  را  جاری  امور 
میان  که  سختی  برخورد  دنبال 
و  آلمانی  دیپلمات  لیتن  ویلهلم 
مشاورالممالک انصاری معاون وزارت 
آلمان  امور خارجه رخ داد، سفارت 
یادداشت اعتراضی تسلیم دولت ایران 
کرد و رونوشت آن را برای استحضار 
شاه فرستاد و اعالم داشت تا زمانی 
که وزیر امور خارجه تعیین و معرفی 
وزارت  با  را  رابطۀ خود  باشد  نشده 

امور خارجه قطع می کند.
تبریز  در  آلمان  کنسول  »لیتن« 
که پس از استقرار قوای روسیه در 
آذربایجان به تهران آمده بود از طرف 
اعتراض  داشت  مأموریت  سفارت 
را نسبت  رسمی دولت متبوع خود 
)بختیاری(  ظفر  سردار  عملکرد  به 
حاکم کرمان اعالم کند. در والیات 
برحسب  حکمرانان  ایران،  مختلف 
رفتارشان در قبال فعالیت های آشکار 
مأموران خارجی، در معرض حّب و 
بغض این یا آن دولت قرار داشتند. 
فی المثل، مخبرالسلطنه والی فارس 
از طرف انگلیسی ها به جانبداری از 
آلمان متهم بود و در کرمان، سردار 
ظفر از طرف آلمانی ها به جانبداری 

از انگلیس.
به  آلمان  سفارت  رسمی  نامه 
آغاز  مقدمه  این  با  ایران  دولت 
طرف  این  به  چندماه  »از  می شد: 
و  توبیخ  مورد  را  آلمان  سفارت 
مالمت قرار داده اند که محض منافع 
تولید  در  همواره  خود  خصوصی 
و کوشش  ایران سعی  در  اغتشاش 
در  مطلب  این  مخصوصاً  می نماید. 
قنسولگری  چهار  به  راجعه  مسائل 
و  اصفهان  و  کرمانشاهان  در  آلمان 
شیراز و کرمان تکرار شده است...« 
و در پی شرحی مبسوط راجع به هر 
کدام ازین موارد، به آنجا می رسید 
وضوح  به  اوان  این  در  »چون  که 
پیوست که مقدار زیادی اسلحه به 
طول  از  هندوستان  از  قاچاق  طور 
حمل  روسیه  به  افغانستان  سرحد 
می شود دولت آلمان الزم شمرد که 
یک نفر قنسول برای کرمان معین 

مسیو  مأموریت  این  برای  و  نماید 
سوگمایر معین شد که ولکن ظاهراً 
دولت  انگلیسی ها  فشار  واسطه  به 
شناختن  از  تاکنون  )ایران(  علّیه 
شانه  رسمیت  به  سوگمایر  مسیو 
خالی کرده و همین مسأله موجب 
حدوث نتایج تأثرآور گردید و کراراً 
به وزارت جلیله امور خارجه شکایت 
به عمل آمد چرا مسیو سوگمایر را 
تلگراف  وسیله  به  که  کرده اند  منع 
سفارت  یعنی  خود  مافوق  با  رمز 
آلمان مخابره نماید... نتیجه ممنوع 
مخابره  از  سوگمایر  مسیو  بودن 
واقعه  یک  آلمان  سفارت  با  مرموز 
که  گردید  موجب  را  باورنکردنی 
تلگرافات به عنوان سفارت آلمان از 
طرف تلگرافخانه ایران چهل و هشت 
ساعت قبل از آن که به وزیر مختار 
آلمان برسد تسلیم سفارت انگلیس 
شده بود و موانعی که از وزیر مختار 

آلمان خواهش رفع آن را کرده بودند 
نظر به اقدامات وزیر مختار انگلیس 
ورود  موقع  ر  ماند.  برقرار  و  باقی 
مسیو سوگمایر به کرمان از هر گونه 
استقبال عمومی جلوگیری به عمل 
آمد و به اهالی شهر قدغن شد به او 
خانه اجاره ندهند و با تحریک بعضی 
اشخاص که در تهران هستند سعی 
کردند سوءقصدی نسبت به شخص 

قنسول به عمل آید.
برای عالج این ترتیبات که دوام 
آنها ممکن نبود مسیو لیتن قنسول 
از طرف  تبریز  در  آلمان  امپراتوری 
سفارت آلمان به وزارت امور خارجه 
فرستاده شد که در موضوع اقدامات 
در  آورد.  عمل  به  مذاکره  ضروریه 
معاون  از طرف  امور خارجه  وزارت 
وزارتخانه، مسیو لیتن پذیرفته آمد. 
مشاورالممالک همان شخصی است 
را  خود  نامطبوع  رفتار  همواره  که 
دو  و  می دارد  ابراز  آلمان  به  نسبت 
سال قبل در غیبت وثوق الدوله وزیر 
امور خارجه وقت، وزیر مختار آلمان 
شکایتی از او به حضور نایب السلطنه 

تقدیم نمود.
مطالب مذکور فوق را مسیو لیتن 
و  داده  شرح  مشاورالممالک  برای 
قطعی  جواب  تقاضای  مشاورالیه  از 
از دادن  کرده است. مشاورالممالک 
به  و  ورزیده  امتناع  مثبتی  جواب 
خود اجازه داده است بعضی بیانات 
دور از رویه بنماید. مثاًل با یک لهجه 
منافع  حفظ  لزوم  تمسخرآمیزی 
تجارتی آلمان را در کرمان به توسط 
ضمناً  و  کرده  رو  قنسول  نفر  یک 
را  حق  این  که  است  داشته  اظهار 
مثل  عالمگیری  معظمه  دولت  از 
انگلیس نمی توان مضایقه نمود...« و 
سرانجام این که: »فعاًل برای سفارت 
با  بتواند  که  است  غیرممکن  آلمان 
رسمیه  مناسبات  لممالک  مشاورا
یک  غیاب  در  چون  و  باشد  داشته 
نفر وزیر، مشاورالممالک تنها مأموری 
است که مسئول مناسبات بین دولت 
علّیه ایران و سفارتخانه های خارجه 
بین  رسمّیه  روابط  لهذا  می باشد، 
آلمان  سفارت  و  ایران  علّیه  دولت 
مقطوع و معوق می ماند تا هنگامی 
که یک وزیر امور خارجه تعیین شود 

ـ سی ام ژوئیه 191۵«.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 122۰ (

» ادامه دارد«           
ادامه در صفحه 1۵

مشاورالممالک )علیقلی انصاری( مشیرالدوله )حسن پیرنیا( عبدالحسین میرزا فرمانفرما

 * گسترش یافته سخنرانی در نهاد آلمان ـ آمریکا، هایدلبرگ، دسامبر 2۰۰۹
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1ـ از آثار محمدعلی جمالزاده
ـ  سهام  ستد  و  داد  محل  ـ  است  حیوانی  2ـ 

حرف خطاب
3ـ از شیرینی های سنتی

4ـ آنسوی ـ مانع ـ شهری در ایران
5 ـ قسمتی از صورت ـ بحری در شعر فارسی

6 ـ دگرگونی ـ فلزی است
7 ـ گوشه ـ دوستی ـ حیوانی است

8 ـ از ابزار فنی ـ میوه ای است
9ـ موجودی افسانه ای ـ از اعداد

ـ  اسالم  از  پس  حکومتی  سلسله های  از  10ـ 
پول خارجی

11ـ مبارکی ـ مشعشع

ـ  است  حرفه ای  1ـ 
بدون

2ـ گلی است ـ بنیه ـ 
ذات سرشت

3ـ از آثار منتسکیو
4ـ مصیبت

5ـ  پوشیدنیـ  شیطان
ز  ا ـ  آفریننده  ـ   6

پوشاک
ـ  کردن  زخمی  ـ   7

مسموم کننده است
کشوری  پایتخت  ـ   8

است
نماز  آن  به سوی  9ـ 

گزارند ـ مخفی
ـ  زن  ـ  بیهوده  10ـ 
شهری تاریخی در ایران

است  خوراکی  11ـ 
متداولـ  حیوانی است

1ـ از شعرای نوپرداز، معروف و فقید ایران
2ـ هنر هفتم ـ »کاج« به هم ریخته ـ حصار

ایتالیایی تبار  قدیمی  و  معروف  هنرپیشگان  از  3ـ 
هالیوود

4ـ بخشی از مازندرانـ  او هم حرفه ای دارد ارجمند 
ـ زاده ـ حرارت غیرطبیعی بدن

5 ـ موجودی افسانه ای ـ قدم ـ از علوم
6 ـ آرزو و امید ـ معمور ـ خوراکی سنتی

و  زبردست  مترجم  پرکار،  روزنامه نویس  ـ   7
داستانسرای معروف و فقید ایران

8ـ  باال و ابرـ  پرنده ای استـ  حرف خطابـ  پایین 
آمدن

رقص  زیبای  اثر  خالق  و  ارمنی تبار  آهنگساز  9ـ 
شمشیر

10ـ شراب ـ نااستوار ـ رسوم و شعائر
11ـ بلندیـ  پایتخت سلسلۀ مادـ  بیات و مستعمل

12ـ هنری است ـ ترس ـ روز شادی و جشن
ـ  بیستم  قرن  دیکتاتورهای  از  ـ  یادداشت  13ـ 

کمانگیری مشهور
تمدن های کهن  از  ـ  اعتماد کردن  به دیگری  14ـ 

جهان ـ از فرآورده های نفتی
15 ـ گیاه ـ رودخانه ای در ایران ـ حالوت

1ـ از فاتحان بزرگ جهان
2ـ انبار غالت ـ زورگو ـ انتباه

ایران ـ  از شهرهای  ـ  3ـ درخشان 
حرف فاصله

4ـ دشمن »شد«ـ  باردارـ  درگذشت
عوارض  اخذ  سازمان  ـ  درآمد  ـ   5

واردات و صادرات
و  معاصر  معروف،  شعرای  از  ـ   6

فقید ایران
7 ـ رنگی است ـ بخشی از کشور ما

سلسله های  از  ـ  صید  محل  ـ   8
حکومتی در ایران

9ـ دستمزدـ  انسانیتـ  تیر کوچک
10ـ تله ـ نوعی کشتی ـ خوراکی 

است
است  عددی  آنطرف  از  ـ  رده  11ـ 

ـ مسرت
12ـ پایتخت کشوری است ـ گازی 

است بی رنگ با بوئی تند
13ـ وسیلۀ معالجهـ  از شعرای معاصر 
آثاری  خالق  و  ایران  تجددطلب  و 
و  سیاه«  »کفن  »رستاخیز«،  چون 

»ایده ال«
14ـ بندر و شهری در کنار دریای 
واحدپول  ـ  است  زبانی  ـ  سیاه 

کشوری است
15ـ هدایت ـ صحیه

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

سید ابوالقاسم انجوی شیرازی 
زی  شیرا نجوی  ا لقاسم  بوا سیدا
نویسنده معاصر در سال  و  پژوهشگر 
آمد.  دنیا  به  شیراز  در  ش.   1300
تحصیالت مقدماتی خود را در مدارس 
علمیه تهران و مشهد آغاز کرد ، سپس 
به تهران رفت و در دبیرستان دارایی 
تا  او  گرفت.  پی  را  خود  تحصیالت 
داد ،  تحصیل  ادامه  لیسانس  مقطع 
سوییس  به   1329 سال  در  سپس 
رشته  در  را  خود  تحصیالت  و  رفت 
ژنو  در  اجتماعی  و  سیاسی  علوم 
 1320 شهریور  از  بعد  نمود.  تکمیل 
فعالیت های سیاسی  به  انجوی  استاد 
روی آورد و از حدود سال 1322 نیز 
آغاز  را  خود  مطبوعاتی  فعالیت های 
چهل  از  شیرازی  انجوی  استاد  کرد. 
سالگی به کار گردآوری اسناد و حفظ 
و نگهداری روایات و میراث فرهنگی 
مردم پرداخت. استاد انجوی شیرازی در 
شهریور 1372 ، در تهران درگذشت و 
در گورستان ابن بابویه به خاک سپرده 
شد. وی هرگز ازدواج نکرد اما دوستان 
زیادی داشت. وی از آخرین دوستان 

صادق هدایت بود.

فرخی یزدی
مبارز  شاعر  یزدی  فرخی  محمد 
معاصر در سال 1267 شمسی مصادف 
جهان  به  چشم  یزد  در  با 1306ه.ق 
گشود و علوم مقدماتی را در آن شهر 
فرا گرفت. فرخی از همان کودکی رنج 
وسختی را حس کرد و از نزدیک سختی 
و رنج اطرافیان خود را دید و بر اثر این 
در وی  انقالبی  روحیه  که  بود  رنج ها 
پدیدار گردید و چون ذوق سرشاری 
به شعر داشت افکار انقالبی خود را به 
اوایل پیدایش  نظم کشید. فرخی در 
مشروطیت و تشکیل حزب دموکرات 

ایران از دموکرات خواهان یزد گردید و 
در نتیجه سرودن اشعار انقالبی حاکم 
یزد دستور داد دهان او را با نخ و سوزن 
بدوزند. او به زندان افتاد و سرانجام در 
در  شمسی   1318 سال  مهرماه   25
اطالع  مدفنش  از  درگذشت.  زندان 
نیز  فرخی  نیست.   دست  در  دقیقی 
متأهل نبود و بدون فرزند از دنیا رفت.

سهراب سپهری
نقاش  و  شاعر  سپهری  سهراب 
نام آشنای معاصر در 15 مهر ماه 1307 
آمد. سپهری  به دنیا  در شهر کاشان 
سرطان  بیماری  به   1357 سال  در 
خون مبتال شد و در سال 1358 برای 
بیماری  اما  انگلستان رفت،  به  درمان 
بسیار پیشرفت کرده بود و سرانجام در 
اول اردیبهشت ماه، سهراب سپهری به 
ابدیت پیوست. وی در طول زندگی 52 

ساله خود همسری اختیار نکرد.

علی اكبر دهخدا
و  خبره ترین  از  دهخدا  اکبر  علی 
فارسی  ادبیات  استادان  فعال ترین 
در روزگار معاصر است که بزرگترین 
خدمت به زبان فارسی در این دوران 
را انجام داده. لغت نامه بزرگ دهخدا که 
در بیش از پنجاه جلد به چاپ رسیده 
است و شامل همه لغات زبان فارسی 
اطالعاتی  و  اشعار  و  دقیق  معنای  با 
درباره آنهاست و کتاب امثال و حکم که 

مجّردین مشهور و مشاهیر مجّرد
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شامل همه ضرب المثل ها و احادیث و 
حکمت ها در زبان فارسی است خود به 
تنهایی نشان دهنده دانش و شخصیت 
علمی استاد دهخدا هستند. دهخدا به 
غیر از زبان فارسی به زبان های عربی 
و فرانسوی هم تسلط داشته و فرهنگ 
فرانسوی به فارسی او نیز هم اکنون در 

دست چاپ می باشد. 
دانشمند  که  این  بر  عالوه  دهخدا 
جدی  مبارز  بود  بزرگی  محقق  و 
مشروطه  انقالب  در  نیز  کوشایی  و 
محسوب می شد. او مبارزه را نیز از راه 
نوشتن ادامه می داد و مطالب خود علیه 

رژیم مستبد قاجار را در روزنامه صور 
اسرافیل که از روزنامه های پرفروش و 
مطرح آن زمان بود چاپ می کرد.علی 
اکبر دهخدا در حدود سال 1297 هـ. 

ق )1257 خورشیدی( در تهران متولد 
شد. اصلیت او قزوینی بود.

سیدجالل الدین آشتیانی
آشتیانی  الدین  جالل  سید  عالمه 
مفسر و فیلسوف و پرچمدار حکمت 
صدرایی در دوران معاصر و شارح بزرگ 
اصیل  عرفان  و  اشراق  فلسفه  مکتب 
اسالمی، بی گمان یکی از شخصیت های 
استثنایی تاریخ و فرهنگ معاصر ایران 
زمین بود. نکته ای که درباره وی مورد 
اتفاق همگان است، این است که: عالمه 
فیلسوفی  و  متعالی  انسانی  آشتیانی، 

واالمقام در حد مالصدرای زمان بود.
جالل الدین میری آشتیانی در سال 
آشتیان  قصبه  در  خورشیدی   1304
خانواده  در  اراک  سلطان آباد  توابع  از 

نام های  و  ایران چهره ها  تاریخ  در 
زیادی در عرصه های دینی، سیاسی، 
با  که  دارند  وجود  علمی  و  فرهنگی 
ثبت  تاریخ  در  نامشان  اینکه  وجود 
شده، اما به علت عدم ازدواج، نسلشان 
منقطع و هیچ فرزند و نشانه ای از آنها 

به یادگار باقی نمانده است .
این بار به سراغ برخی از این چهر ه ها 

رفتیم و آنها را معرفی می کنیم:

ای کاماًل متدین و مذهبی، چشم به 
آشتیانی ،  الدین  جالل  گشود.  جهان 
پس از گذراندن بیماری طوالنی و بر 
اثر کهولت سن در سن هشتاد سالگی 
هجری  ماه 1384  فروردین  سوم  در 
شمسی دار فانی را وداع گفت. وی از 
ایران  بازماندگان حکمت صدرایی در 
به  منحصر  آثار  که  می شد  محسوب 
فردی را خلق کرده بود. آشتیانی نیز 
همسر و فرزند نداشت و تا پایان عمر 

مجرد باقی ماند.

میرزاده عشقی
میرزاده عشقی شاعر و روزنامه نگار 
معاصر نامش »سید محمد رضا« فرزند 
»حاج سید ابوالقاسم کردستانی« و در 
تاریخ دوازدهم جمادی اآلخر سال 1312 
هجری و قمری مطابق 1272 خورشیدی 
و سال 1893 میالدی در شهر همدان 
متولد شده است و در 12 تیر 1303 

به قتل رسید. 
خوش مشرب ،  آدمی  اخالقا  عشقی 
نیکو خصال و به مادیات بی اعتنا بود، 
کمک های  با  نداشت ،  فرزندی  و  زن 
آزادیخواهان  و  یاران  خانواده ،  پدری ، 
خود  نمایش های  درآمد  از  باالخره  و 
کابینه  آخرین  می کرد.در  گذران 
پیرنیا،  حسن  »مرحوم  نخست وزیری 
کشور  وزارت  طرف  از  مشیرالدوله« 
انتخاب  به ریاست شهرداری اصفهان 

گردید ولی نپذیرفت.

كلنل محمدتقی خان پسیان
ن  پسیا ن  خا محمدتقی  کلنل 
مبارزان  از  و  قاجار  دوره  ازنظامیان 
است .  معاصر  تاریخ  در  استعمار  علیه 
محمد تقی پسیان نه تنها صاحب قلم 
و دارای قریحه هنری و ذوق ادبی بود 
بلکه نخستین هوانورد ایرانی است که 
به هوانوردی  بار  آلمان 33  در کشور 
پرداخته و می خواست این هنر را در 
ایران به جوانان آموزش دهد. وی در 
سال 1270در تبریز متولد و در سال 
1300 در قوچان کشته شد و قبر وی 
در آرامگاه نادرشاه در مشهد قرار دارد. 
باید اذعان کرد اگرچه کلنل ازدواج 
نکرد ولی به روایت اسناد روابط فعالی 
از  یکی  داشت.  خارجی  خانمهای  با 
شواهد در مورد زمانی است که در آلمان 
زندگی می کرد با یک زن آلمانی بنام 
کنایر آشنا شد و او را به عنوان استاد 
موسیقی خود معرفی می کند و حتی تا 
زمان قیام و حکومت خراسان نامه هایی 

بین او و خانم کنایر ردوبدل می شود.

صادق هدایت
نیز  ایرانی  نام آشنای  نویسنده  این 
در  نهایت  در  و  نکرد  ازدواج  هرگز 
زد .  به خودکشی  سال 1331 دست 
البته وی در دوران جوانی با دختری 
همدم  ترز  ترز.  نام  به  بود  دوست 
در  »ِرن«،  شهر  در  هدایت  صمیمی 
زمان تحصیل هدایت در پاریس بوده 
است. پدر او در جنگ بین الملل اول 
در جبهه »مارینو« کشته شده بود و 
مرد  با  دخترش  داشت  آرزو  مادرش 
دلخواه خود ازدواج کند و خوشبخت 
شود. صادق عاشق ترز بود ولی ترز به 
او خیانت کرد. از آنجایی که هدایت 
نگاه  بوده  حساس  فوق العاده  آدم 
که  می کند  پیدا  زن  جنس  به  بدی 
گم  را  مردش  که  »زنی  داستان  در 
کرد« کامال مشهود است، داستان را 
با جمله ای از کتاب فوق زیبای )چنین 
مضمون  با  »نیچه«   ) زرتشت  گفت 
»به سراغ زن ها که می روی تازیانه را 
فراموش مکن« شروع می کند. شاید 
آخر  تا  هدایت  که  دالیلی  از  یکی 
عمرش مجرد ماند و هیچوقت ازدواج 

نکرد همین نگاه باشد.

میرزاده عشقی دهخداسهراب سپهریفرخی یزدی

سیدجالل الدین آشتیانیصادق هدایت
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از آب درآمده است، سخن می گوید:
ز من برگشته روی کار جانا
تو هم داری سر پیکار جانا
تو باری از سر پیکار بگذر

که کار من گذشت از کار جانا
زمانه تا مرا بی زور و زر کرد

تو هم گشتی ز من بیزار جانا

با رفتن پری به سوی سرتیپ چراغعلی خان 

دوباره غم و غصه و تلخکامی ها به سراغ شاعر می آید:

تیغ هجران دو نیمه ساخت مرا
نیمه ای با تو نیمه ای با من

ساده تر گویم ای رمیده غزال
روح من با تو رفت و ماند بدن

با این که پری از دست شهریار رفته بود ولی 
دلش همچنان به یاد او می تپید و او دورادور 

مواظب پری بود.

مایل شده ما هم به جفاکارتر از خویش
دل داده به دلدار دل آزارتر از خویش

شوخی که هزاران چو منش بود گرفتار
می بینمش امروز گرفتارتر از خویش

چندان به گرفتار خود آن شوخ جفا کرد
تا گشت گرفتار جفاکارتر از خویش

شهریار انسانی بود بسیار باریک بین و دقیق 
با دلی حساس و پرعاطفه.

یارب مباد کز پا، جانان من بیفتد
درد و بالی او کاش، بر جان من بیفتد

و به این ترتیب، شهریار چند سالی در عزلت و 
تنهایی بسر می برد و در تهران به استخدام بانک 
کشاورزی در می آید و مشغول می شود. سرتیپ 
چراغعلی خان را که پسرعموی رضاشاه بود به 
علت اختالفاتی که با او داشت ایادی رضاشاه او 
را از میان بر می دارند و لذا پری همسر جوان 
و زیبای او بیوه شده با یک بچه دختر در بغل 
راهی خانه پدری می شود. دقیقا معلوم نیست 
پری چند مدتی آنجا می ماند. آن چه که مسلم 

است باالخره روزی که از تنهایی و ناراحتی های 
موجود در خانه پدری به ستوه آمده بود، با قلبی 
محزون و پر از اندوه و ندامت به سراغ شهریار 
می رود و ضمن گفتگو از گذشته حسرتبار خود، 
در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، 
اظهار پشیمانی کرده و می گوید: »به خدا من 
تقصیری ندارم و هرگز نمی خواستم از تو جدا 
بشوم. مرا با زور و تهدید وادار به این ازدواج 
کردند. تا عمر دارم تو را فراموش نخواهم کرد 

و با تمام وجود تو را می خواهم. تو همیشه در 
قلب منی و مایلم به عقد ازدواج تو درآیم«.

شهریار با چشمانی پرآب و دلی اندوهبار این 
بیت حافظ را زیر لب زمزمه می کند:

من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هرچه کرد آن آشنا کرد

و به فکر عمیق فرو می رود، بعد چند دقیقه 
به تقاضای او جواب مثبت نمی دهد و از این 
با   پری  و  می کند  خودداری  نابهنگام  وصلت 
دلی افسرده و پر از حسرت، از خانه او به سوی 
سرنوشت خویش رهسپار می گردد، در حالی 
که موقع ترک کردن و خداحافظی این جمله 

را تکرار می کرد:

»شهریار، تو همیشه در قلب منی«

شهریار غزل »گوهرفروش« را در جواب این 
پیشنهاد پری سروده است:

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم
تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم

تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز
من بیچاره همان عاشق خونین جگرم

خون دل می خورم و چشم نظربازم جام
جرمم این است که صاحب دل و صاحب نظرم

دلباختگی  و  عشق  داستان  ترتیب  این  به 
شهریار با سروده شدن غزل »گوهرفروش« به 
نظر می رسد که خاتمه یافته باشد ولی عمال 
گاه و بیگاه به طوری اتفاقی پری را در معابر و 
گذرگاهها می بیند و متوجه می شود که او بسیار 

گرفته و مغموم است و دیگر مثل گذشته ها از 
آن بشاشت و شادابی در او آثاری دیده نمی شود 
و دیدار این حاالت پری او را ناراحت می کند و 

غزل »دیدار آشنا« را می سراید:

ماهم که هاله ای به رخ از دود آهش است
دایم گرفته چون دل من روی ماهش است

دیگر نگاه وصف بهاری نمی کند
شرح خزان دل به زبان نگاهش است

شهریار پس از بازگشت به تبریز، با یکی از 
فامیل های خود ازدواج می کند و از او بچه دار هم 
می شود. ولی پری هنوز گاه به گاه به شهریار نامه 
می نوشت و از شاعر تقاضای غزل و غیره می کرد 
و من اینجا دو خاطره از آقای نیک اندیش که 
در واقع بعداز بازگشت استاد به تبریز یکی از 

محارم او گردید، می آورم.

... روزی در  اندیش می نویسند:  آقای نیک 
محضر استاد بوم که یک نامه بدون آدرس، به 
دستشان رسید وقتی استاد آن را باز کرده و 
می خواند حالش دگرگون می شود و من وقتی 
علت ناراحتی ایشان را پرسیدم گفتند» نامه از او 
بود«  گفتم: از کی؟ گفتند از نخستین عشقم... 
نامه را به من دادند که بخوانم. چنین  نوشته 
بود: »شهریار، عکست را در مجله ای دیدم خیلی 
شکسته شده ای سخت متاثر شدم. گفتم خدای 
من این چهره دلداده من است...«. جزییات این 
نامه در صفحات 122ـ  128 کتاب زندگی ادبی 
و اجتماعی استاد شهریار تدوین آقای کاویا پور 

آمده است.

عزیز من مگر از یاد من توانی رفت
که یاد توست مرا یادگار عمر عزیز

و آرزو می کند کاش چرخ زمان به عقب باز 
می گشت تا او بتواند آن روزها را بازیابد و دو بیت 
از غزل »در راه زندگی شهریار« را اضافه می کند.

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را
نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

بهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابی
چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی را

از  بعد  فردا  می نویسد  اندیش  نیک  آقای 
ظهر که خدمت استاد رسیدم بعد صحبت های 
شعر  با  را  نامه اش  جواب  فرمودند  معمولی 

داده ام:

پیر اگر باشم چه غم عشقم جوان است ای پری
وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری

خاطره دوم آقای نیک اندیش چنین است:
رسیدم  استاد  خدمت  که  دیگر  روز  یک 
پس از صحبت های معمولی گفتند یک نامه 
دیگری از پری دریافت داشتم و آن را به من 
دادند که بخوانم... در ابتدای نامه نوشته بود، 
شهریار، غزل ارسالی که زبان حال من است 
اگر فرصتی پیدا کردی برایم استقبال کرده 

ارسال نمایید از فصیح، شاعر شیرازی است.

همه هست آرزویم که بینم از تو رویی
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی

و بعد ادامه داده بود ای کاش ولو یک بار 
هم که شده ترا از نزدیک می دیدم. یاد تو و 
ترانه تو تکیه گاه من است. نمی دانم به یاد 
من هستی و یا مرا به کلی فراموش کرده ای 
نیست.  تو  فراموشی شیوه  که  می دانم  ولی 
تو را رنج می دهند،  حتما خاطرات گذشته 
طره های من نیز بسان زلف سیاه تو سفید 
شده اند، دیگر آن پری نیستم، شیرینی از لب 
من رفته و سرخی پوستم به زردی گراییده 
زنده ام.  که  است  بچه  این  خاطر  به  است. 
گاهی در خلوتی که می کنم ترانه های تو را 
بی  شمارم  آالم  برای  تسکینی  تا  می خواهم 
باشد و آن وقت خاطره اولین دیدار شهریار 
از پری را در آتش بازی خیابان پامنار یادآور 
می شود. خواندن این نامه اشک به چشمان 
به  که  را  غزلی  بعد  روز  و...  می آورد  شاعر 
استقبال از بیت درخواستی پری سروده بود 
آقای نیک اندیش می خواند که عنوان  برای 

»عشق و پیری« را دارد.

مژه سوزن رفویی، نخی از شکنج مویی
که زنی به پاره های دلم ای پری رفویی

گفته شده است: گناه بی مهری و سست 
او  که  چرا  بخشید  باید  را  پری  عهدی های 
بود که با رفتارهای خود شعله اشتیاق شاعر 
را برافروخت و سوز هجران و آتش حسرت، 
احساسات دل پر هیجان و رقیق او را به غلیان 
غزل  چنان  آن  سرودن  به  منجر  که  درآود 
های سوزناک و عاشقانه گردید که تا وقتی 
که ادبیات فارسی باقی است در زمره بهترین 
اشعار غنایی شمرده خواهند شد اگر نه بهترین 
آنها... و چند تایی از آن غزلها با صدای دلنشین 
و آهنگ روح نواز موسیقیدانان ایران جاودانه 
گشته اند و با این ترتیب پری بود که با بی وفایی 
و بی اعتنایی های خود، از جوانی که می خواست 
طبیب تن های  بیمار و رنجور گردد، طبیب 
دل های آزرده ایجاد کرد. خبر مرگ پری برای 
شهریار خیلی دلخراش و جانسوز و دردناک 
بود. گویند وقتی بر سر مزارش رفت این بیت 

را زیر لب زمزمه می کرد:

به دل جشن عروسی وعده کردم
ندانستم که ماتم دارم امشب 

و در رثای ثریا غزل زیر را سرود )این تنها 
غزلی است که در آن از نام اصلی او نام برده 

است.(.

ثریا رشک ماه چارده شد
نهانش از دیده افالک کردم

چه گلباز بدی بودم که گل را
قرین با خاک و با خاشاک کردم

به داغ الله ام تنها کفن شد
گریبانی گر از غم چاک کردم
از این سو بگذر ای ابر بهاری

که من از گریه هم امساک کردم
دل سنگم ببین در باغبانی

که پروردم گل و در خاک کردم

شهریار  از داستان زندگی خود چندین بار 
در غزل ها و قطعات و مثنوی ها سخن گفته 
به  اشاره  از  بعد  است و در قطعه »ناکامی« 
دامان طبیعت  در  دوران خوش کودکی که 
رشد یافته بود، از شکست خود در این عشق 
و بیدادهای زمان و مردم به تلخی یاد کرده 
است و با بیانی حزین ولی کالمی سلیس از 
ناراحتی های مادر و رفقایش در این مورد سخن 
گفته است که من چند بیتی از آن را می آورم 
و با پندی و تمنایی از او آن را تمام می کنم.

من به گلزار جهان سرو رسایی بودم
فلک آب از دم شمشیر اجل داد مرا

و سرانجام بیت آخرین غزل:

عوض هلهله و شادی و دامادی من
بوم مرگ آمد و زد شیون و فریاد مرا
آری اینست  جهان تا نشوی غره بدو

زندگی عبرت ابنای وطن باد مرا

داستان دلدادگی و شکست عشقی شهریار)بخش پایانی(

یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم
تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم

را  عاشق  شاعر  تنها  نه  پری  تصمیم  این 
افسرده و دلشکسته می گرداند بلکه بدبینی 
او را به دنیا و مردم و طالع خویش دو چندان 

می کند:
مردی ای دل طلب از مردم دنیا نکنی

گوهر آینه از سنگ تمنا نکنی

و به این ترتیب برای دومین بار این تشنه 
دریای عشق پری با آگاهی بر این تصمیم یار 
دل آزار، تمام آمال و آرزوهایی را که برای یک 
زندگی خوش و مشترک برای خود در عالم 

خیال ساخته بود نقش بر آب می بیند.

آن که با ما همه در کار دل آزاری بود
می شد و کار دل زار، همه زاری بود

با غزل »زندان زندگی« که صبر و بردباری 
بی حاصل 40 ساله خود و هشداری دوباره به 
پری است این چنین شیوا و شیرین، در عین 

حال غمبار، سخن می گوید:

تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم
روزی سراغ وقت من آیی که نیستم

خانواده پری سرگرم تهیه کردن مقدمات 
عروسی اوست و شاعر بدون غمخوار به تلخی 
ایام می گذراند و از این همه بدبیاری ناراحت 
بی کسی  خیال  با  می کند  سعی  و  می گردد 
عادت بکند ولی از دست دادن زنی که فکر 
بود  خواهد  غمخوارش  عمر  آخر  تا  می کرد 
ایام حسرت را طوالنی تر و تحمل او را طاقت 
فرساتر می گرداند. از آنجایی که امکان اقدام 
به هر گونه عملی از دستش ساقط بود لذا با 
استفاده از قدرت بیان خود ناراحتی خود از 
این جریانات را چنین به رشته نظم می کشد:

بلبلی بودم و گشتم به غلط عاشق خس
بلبل و عشق خس و خار غلط باشد و بس

تنها متوجه  نه  را  رفتار پری شهریار  این 
پوچی و هیچی آرزوهای خود می کند بلکه 
در می یابد که در قاموس پری اثری از مهر و 

وفا و پای بندی به آن وجود ندارد.

برو ای ترک که ترک تو ستمگر کردم
حیف از آن عمر که در پای تو من سر کردم

بیان  ضمن  شکن«  عهد  »بت  غزل  در 
عهدشکنی دلبر بی مهر به علت تنگی معیشت 
انتقاد خود  از شدت  نظر می رسد  به  شاعر، 
کاسته و دل به رضای دلدار داده و سر نیاز 
به درگاه خداوندی آورده و تسلیم مشیت او 

شده باشد.

شکست آن مه بی مهر عهد صحبت من
به سنگ تفرقه زد شیشه محبت من

چو دید نوش دهانش معیشت دل تنگ
نساخت با من و با تنگی معیشت من 

در آخرین مالقاتی که شهریار با پری قبل از 
ازدواج با سرتیپ چراغعلی خان داشت به نظر 
می رسید پری با چشمانی اشکبار برای تودیع 
آمده باشد و از یاری و دوستی صحبت هایی 

کرده باشد.

اشکش چکید دیگرش آن آبرو نبود
از آب رفته هیچ نشانی به جو نبود
دیگر شکسته بود دل و در میان ما

صحبت به جز حکایت سنگ و سبو نبود
او بود در مقابل چشم ترم ولی

آوخ که پیش چشم دلم دیگر او نبود
از گفتگو و یاد جفا کردنم چه سود
او بی وفای بود و دراین گفتگو نبود

ماهی که مهربان نشد از یاد رفتنی است
عطری نماند از گل رنگین که بو نبود

آزادگان به عشق خیانت نمی کنند
او را خصال مردم آزاده خو نبود

چون عشق و آرزو به دلم ُمرد شهریار
جز مردنم به ماتم عشق آرزو نبود

دلبر  آزاری های  دل  همه  آن  وجود  با 
بدون خداحافظی  نمی تواند  سنگدل، عاشق 

زیر بار غم سنگین هجر دلدار برود.

گفتی تو هم به مجلس اغیار می روی
اغیار خود منم، تو پی یار می روی

شب عروسی پری برای شهریار یکی از تلخ 
ترین شب های زندگیش بود.

بنال ای نی که من غم دارم امشب
نه دلسوز و نه همدم دارم امشب

دلم زخم است از دست غم یار
هم از غم چشم مرهم دارم امشب

او در قصیده 41 بیتی »سرود برگ ریزان« 
هم به نحوی موثر با بیانی روان، ضمن بیان 
خستگی خود از خزان و برگ ریزان عشق خود 
و این همه کشمکش برای به دست آوردن این 
دلدار بی وفا و سست عهد، که رفیق نیمه راه 

هر آنچه یاد ایران و یادگارهای آن را در 
خاطره ها زنده کند برای جامعه ایرانی از وطن 
دورافتاده احساس برانگیز است از قصه زال و 

رودابه گرفته تا داستان عشق شهریار.
همه ما در سالهای دور از شور عشقی که به 
جان جوانی تبریزی افتاد و او را شوریده سر، 
شاعری  و  شعر  راه  به  پزشکی  راه  نیمه  از 
کشاند، چیزهایی شنیده بودیم. صدرالدین 
الهی هم در مصاحبه با شهریار کوشیده بود 
از زیر زبان او حرفهای بیشتری درباره این 
افسانه بیرون بکشد اما جواب شنیده بود که: 
»حاال دیگر از گفت و شنودش معذورم، این 
داستان مال گذشته است«! دیگران اما دست 
از  آنجا، خصوصا  و  اینجا  از  و  نداشته اند  بر 
البالی اشعار شهریار، پیگیر داستان شده اند.
از آن جمله است گزارشی به قلم دکتر علی 
اکبر علی اصغرپور، که شادروان حسن شهباز 
آن را در »ره آورد« منعکس ساخت و ما از 
فصلنامه ره آورد، زمستان 1382 برای شما، 

در چند شماره نقل می کنیم.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

زیستن در فضای جنبش سبز                        از صفحه 12  

سال  از  طالبانی  جالل   =
2012 بر اثر پیامدهای سکته 
صحنه  از  مرور  به  مغزی 

سیاست خارج شد.
جالل طالبانی، رئیس جمهور سابق 
اتحادیه میهنی  و رهبر حزب  عراق  
اکتبر، در  کردستان روز سه شنبه، ۳ 
در  بیمارستانی  در  سالگی   ۸۴ سن 

برلین درگذشت. 
ساعات  نخستین  در  که  حالی  در 
خبر  منابع  برخی  سه شنبه  روز 
منتشر  را  طالبانی  جالل  درگذشت 
کردند، ولی یکی از مسئوالن دفتر او 
خبر درگذشت وی را تکذیب کرد و 
گفت، جالل طالبانی شرایط جسمانی 

مناسبی ندارد.
در نهایت بعد از ظهر روز سه شنبه 
خبرگزاری های کردی از جمله شبکه 
و  تایید  را  خبر  این  روداو  تلویزیونی 
اعالم کردند جالل طالبانی که به کما 

رفته بود و ساعاتی پیش درگذشت.
جالل طالبانی از سال 2012 بر اثر 
از  مرور  به  مغزی  سکته  پیامدهای 
متولد  او  شد.  خارج  سیاست  صحنه 
اجداد  بود.  میالدی   1۹۳۳ سال 
ایران  بوکان  کردهای  از  پدری اش 
عراق  به  صفویه  دوره  در  که  بودند 

مهاجرت کردند.

جالل طالبانی 
درگذشت

 پاسخ وجه اشتراک 
اینان همگی افسر پلیس بودند

از صفحه 13

پاسخ سؤاالت )10 پرسش و 10 پاسخ( از صفحه 13
1ـ فولکس واگن 2ـ قزوین 3ـ مکزیک 4ـ پنجاهمین 5ـ اوهایو 6ـ دان 
سیگال 7ـ 1953 میالدی 8ـ سیکورا 9ـ قرقیزستان 10ـ پیونگ یانگ

را  آنان  مواضع  و  ندارم  موافقت   
ملی  می دانم؛  مشکل  برابر  از  گریز 
مذهبی نیستم و نمی خواهم جمهوری 
اسالمی را نگهدارم. ولی اینکه آنان با 
من مخالف باشند ارتباطی به اصولی 
که در جنبش سبز برای همه ما یکی 
است ندارد. اساساً آنچه موافق و مخالف 
می اندیشند نمی باید کمترین مداخله ای 
در موضع گیری های اصولی هیچ یک 
از ما داشته باشد. کسانی هم  که به 
گذشته این شخصیت ها می تازند یک 
صدم تأثیر آنان را در پیشبرد امر ملی 

نداشته اند.  
نام  بردن  که  بگویند  است  ممکن 
مجمعی  چنین  در  ایران  در  مبارزان 
وضع آنان را دشوارتر می کند. اما کار 
جنبش سبز و کوشندگان ش از این ها 

این  از  نمی باید  دیگر  است.  گذشته 
درونی  و  بیرونی  سر  دو  که  ترسید 
جنبش به هم بپیوندند. نه آنها مسؤول 
مایند و نه ما مسؤول آنها. راهی است 
گشوده شده و هر کس می تواند گام در 
آن بگذارد. باز برمی گردم به آن فرصت 
پاالیش  و  چرخشگاه  آن  به  تاریخی، 
ملی؛ آن دید و ایدئال که ما را از این 

ژرفنا به آن قله ها خواهد رساند.  
سخن گفتن در نهاد آلمانـ  آمریکا 
ایرانی،   audience نیوشندگان  و 
آلمانی مرا به یاد همانندی های تاریخ 
ایران و آلمان و نیز روسیه می اندازد. 
ما ملت های تراژیکی هستیم و تاریخ 
رستگاری  به  آلمان  داریم.  تراژیکی 
و  کشش  در  روسیه  است،  رسیده 

کوشش است و ما در آغاز کاریم.

در بند چهارم بهار فکری به حال خود 
می کند تا از این همه خشم و خروش 

بیاساید:
ای دل تنگ ناله سر کن
وز قوی دستان حذر کن

ساقی گلچهره بده آب آتشین
پرده دلکش بزن ای یار دلنشین
ناله برآر از قفس ای بلبل حزین
کز غم تو سینه من پر شرر شد.

بد  رسید  اینجا  به  سخن  که  حال 
نیست روایت هایی را که درباره »مرغ 
چشم  زیر  از  یافته  انتشار  سحر« 
بگذرانیم. یک روایت می گوید ترانه بهار 
واکنشی در برابر حوادث استبداد صغیر 
رضاشاه  دوره  به  دیگر  روایت  است. 
ایرانی  پژوهشگر  می شود.  مربوط 
کوتاه  پژوهش  در  پروین  ناصرالدین 
خود به درستی اشاره می کند که اگر در 
سال 1۳06 ترانه اجرای اول را داشته 

است نمی توان مربوط به دوره مشروطه 
باشد. از سوی دیگر در متن چاپ شده 
ترانه نام بهار نیامده است که می توان 
آن  را به مالحظات امنیتی بهار مربوط 
با  رابطه  در  که  دیگری  دانست.نکته 
روایت ها جلب نظر می کند این است که 
بهار در آثار دیگر منظوم و منثور خود 
ندارد. سحر«  »مرغ  به  اشاره ای  هیچ 

امروز در همه تاالرهای کنسرت های 
»مرغ  نوای  ایرانی  سنتی  موسیقی 
سحر« در اوج است. مردم تا تکرار »مرغ 
سحر« را نشوند تاالر را ترک نمی کنند.

»مرغ سحر« شاید نخستین ترانه ای 
نیز باشد که به اشاره و تمثیل تاریخ 
بهار  زمان  تا  می تاباند.  باز  را  ایران 
زبان ها ساده بود و سمبل و نماد نقشی 
در شعر و ترانه بازی نمی کرد. بهار با 
»مرغ سحر« زبان مناسب و سازگاری 
برای ترانه پیدا کرد. زبانی که سخت 

ترانه سازی  مجموعه  و  یافت  رواج 
امروز کمتر  تاثیر گرفت.  زیر  را  ایران 
ترانه ای را می توان شنید که از امکانات 
زبان نمادین و تمثیلی استفاده نکرده 
هم  در  چنان  نمادها  گاهی  باشد. 
می تنیده می شود و گسترش می یابد 
که به زحمت از آن می توان مفهومی را 
دریافت. »مرغ سحر« در واقع آغاز نوعی 
ترانه با عنوان سرود- ترانه است که این 
روزها در همه فضاها جاری است. البته 
حسن کار بهار و ترانه پردازان اجتماعی 
دیگر این است که متن خود را هدفمند 
می سازند و می کوشند همه بندهای 

ترانه ها از یک هدف پیروی کند.
اجرایی از نسل جدیدی که از آه و 

ناله ی مرغ سحر خسته است:
نکته جالبی که در حاشیه می توان 
دستکاری  از  بهار  خود  روایت  گفت 
به  ترانه  متن  در  که  است  کوچکی 
وجود آورد. بهار در جایی از ترانه گفته 
است: »شام تاریک من را سحر کن« 
شب در کنار پنجره اتاق آوازی از کوچه 
می شنود که شام تاریک »ما« را سحر 
کن. با تبدیل »من« به »ما« در شعر، 
تاثیر اجتماعی آن  افزایش می یابد. بهار 
به  شعر  و  می پذیرد  را  تصحیح  این 

صورت امروزی در می آید.
غیر از ایران الدوله هلن، ملوک ضرابی 
کاشانی، قمرالملوک وزیری، محمدرضا 
را  شجریان، هایده و… »مرغ سحر« 
بازخوانی کرده اند. »مرغ سحر« حتی 
عرصه موسیقی پاپ را نیز زیر تاثیر قرار 
داده است. بهترین نمونه اجرای فرهاد 
مهراد است که به شیوه خود در کار 

خواندن سنگ تمام گذاشته است.
را  اعتراض  نطفه  بهار  سحر«  »مرغ 
پس از عارف در زهدان ترانه سرایی نگاه 
داشت و آن را به زمان ما رسانید که 
هنوز در قفس نفس می زنیم و کاری 

نمی کنیم که در هم بریزد.

برایش  حنانه  که  معروفی  فیلم های 
»عروس  از  عبارتند  نوشته  موسیقی 
انتظار«،  »ساحل  »بهلول«،  دجله«، 
»لذت گناه«، »عروس دریا« و… از میان 
»هزاردستان«  تلویزیونی  سریال های 
حنانه شهرت بسیار یافته است. حنانه 
با یاری هنرمندان ارکستر سنفونیک و 
تعدادی از هنرمندان خارجی ارکستر 
فارابی را بنیاد کرد که تا پیش از انقالب 
می کرد.  عرضه  منظمی  کنسرت های 
یکی از آثار دیگر معروف او »سوئیت 

مرجان« نام دارد.
نظری  موسیقی  در  حنانه  مرتضی 
نیز عقاید ویژه ای داشت که خیلی از 
از  می رنجاند.  را  او  همتای  هنرمندان 
هنرمند  نوازنده  که  بود  معتقد  جمله 
باید واجد خالقیت  نیست. چون هنر 
باشد. نوازنده فقط آنچه را خلق شده 

می نوازد پس هنرمند نیست.
سال  در  که  ویژه ای  گفتگوی  در 
را  او  نظر  آمد  پیش  حنانه  با   1۳۵۳

ارزش  و  هماهنگی  و  هارمونی  درباره 
آن برای ارکستر پرسیدیم. او می گفت 
گوش آدمی نیز مانند چشم اش دنبال 
تنوع است. در یک باغچه اگر یک یا 
دو گل باشد آنقدر هیجان نمی آفریند 
که انباشته از گل باشد. صداهای دوم و 
سوم در هماهنگی همین نقش تزیینی 
را ایفا می کنند. از آن گذشته هنرمند 
را می توان به یک ژونگلور )شعبده باز( 
تشبیه کرد. ابتدا با دو توپ بازی می کند 
ولی به مرور بر تعداد توپ ها می افزاید 
و به چشم آدم لذت می دهد. مهم این 
را  توپ   که  بداند  شعبده باز  که  است 
چگونه بیاندازد که با هم برخورد نکنند.

که  بود  معتقد  حنانه  این  بر  عالوه 
این درست نیست که همه ویژگی های 
هماهنگی را در موسیقی غربی ببینیم. 
همین  در  حتی  شرق  موسیقی  در 
خودمان  مازندران  اطراف  روستاهای 
حاوی  که  برمی خوریم  ترانه هایی  به 
چندصدایی است و به طور طبیعی کنار 

هم قرار گرفته اند و بر هیجان آهنگ ها 
می افزایند.

شاعری  و  شعر  به  حنانه  مرتضی 
از  یکی  و  داشت  ویژه ای  عالقه  نیز 
جنگی«  »خروس  نشریه  بنیانگذاران 
آن  تحریریه  هیات  جلسات  که  بود 
می شد. حسن  برگزار  حنانه  خانه  در 
شیروانی، ضیاء هشترودی، غالمحسین 
غریب و… از همکاران او در این مجله 
بودند. به خصوص در این میان دوستی 

پُرتوانی بین غریب و حنانه برقرار بود.
در گفتگوی دیگری در ایران، حنانه 
را  خود  نظر  شجاعت  و  شهامت  با 
می کند:  عرضه  ایران  موسیقی  درباره 
ملودی  نظر  از  ایرانی  »موسیقی 
زیاد  ملودی ساز  ما  است  غنی  بسیار 
آهنگسازی  آهنگساز کم.  و  داشته ایم 
باید  تو  دارد.  فرق  ملودی سازی  با 
داشته  تسلط   علمی  موسیقی  بر 
باشی، هارمونی، فوگ، ارکستراسیون، 
و  آهنگساز  بشوی  بدانی،  کنترپوان 
این ملودی ها و  از  با استفاده  آن وقت 
جهانی  سطح  در  آهنگ هایی  تم ها 
بسازی و ارائه دهی. آن  هم برای اجرا 
در ارکسترهای بزرگ. خوشبختانه ما 
آهنگسازانی داریم که تالش می کنند 
آینده  به  به خصوص  می کنند.  کار  و 
تا  اینکه  شرط  به  امیدوارم.  جوان ها 
دنبال کسب  نروند  رسیدند  جایی  به 
بی هویت  موسیقی   ساختن  و  درآمد 
زحمت  و  کرد  کار  باید  فیلم.  برای 
ما  به  که  را  موسیقی  این  تا  کشید 
رسیده حفظ کنیم، گسترش دهیم و 

به آیندگان بسپاریم.«

کل  ره  دا ا =سرپرست 
حفاظت محیط زیست استان 
گلستان به دلیل کشته شدن 
گلستان  پارک  خرس  توله 

برکنار شد.
در پی کشته شدن یک توله خرس 
اداره  سرپرست  محیط بانان،  توسط 
گلستان  استان  زیست  محیط  کل 
برکنار شد. همچنین تجمع اعتراضی 
دوستداران حیوانات و محیط زیست، 
با برخورد تند مأموران محیط زیست 

این استان روبرو شد.
پس از افشا شدن نقش محیط بانان 

استان گلستان در کشته شدن یک 
و  گلستان  ملی  پارک  خرس  توله 
مأموران  این  از  تصاویری  انتشار 
و چماق  با چوب  که  زیست  محیط 
بودند،  افتاده  خرس  توله  جان  به 
سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 
غالمرضا  زیست،  محیط  حفاظت 
کریمی سرپرست اداره کل حفاظت 
را  گلستان  استان  زیست  محیط 

برکنار کرد.
کریمی،  برکناری  از  پس  کالنتری 
در حکمی امیر عبدوس را به عنوان 
مدیرکل محیط زیست استان گلستان 
منصوب کرد؛ عبدوس در زمان دولت 
دهم، تا دی ماه ۹2، مدیرکل محیط 

زیست استان گیالن بود.
اعتراضی  تجمع  دیگر،  سوی  از 
فعاالن محیط  از  روز گذشته جمعی 

مقابله مأموران با معترضان به کشتن خرس گلستان 
توسط سازمان محیط زیست

توله  کشتن  به  واکنش  در  زیست 
خرس گلستان، با برخورد تند مأموران 
سازمان حفاطت محیط زیست مواجه 

شد.
محیط  فعاالن  از  نفر   ۵0 حدود 
عملکرد  به  اعتراض  در  زیست 
استان  زیست  محیط  مسئوالن 
گلستان در قبال مرگ این توله خرس 
و  زیست  محیط  مأموران  دست  به 
کل  اداره  این  کوتاهی  متعدد  موارد 
این  وحش  حیات  و  تاالب ها  درباره 
زیست  محیط  سازمان  مقابل  استان 
دست به تجمع آرام زدند اما نیروهای 
پارک  از  را  سازمان، تجمع کنندگان 
آنها  اجتماع  برگزاری  مانع  و  اخراج 

شدند.
نوشته اند  داخلی  منابع  که  آنطور 
برخی  تجمع کنندگان  بین  در 
سرشناس  و  پیشکسوت  چهره های 
پیش  که  بوده اند  نیز  محیط زیست 
از این اعالم کرده بودند در اعتراض 
طبیعی  محیط  معاونت  سکوت  به 
مورد  در  زیست  محیط  سازمان 
پارک  خرس  توله  دلخراش  کشتار 

ملی گلستان تجمع می کنند.
چون  دیگری  موارد  معترضان 
عناصر  و  اسید  حاوی  پساب  تخلیه 
خزر«  »کانسار  کارخانه  رادیواکتیو 
غیرقانونی  دفن  اینچه،  تاالب  در 
سموم مهلک و پایدار در خاک استان 
گمیشان  تاالب  در  حفاری  گلستان، 
جدید  کانون  یک  تولید  قیمت  به 
هیرکان  مرگ  رسوایی  و  ریزگرد 

نظر  خالف  بر  که  پلنگی  )ماده 
گلستان  ملی  پارک  در  متخصصان 
رها شد و محیط زیست به مدت ۹ 
ماه با انتشار اخبار دروغ در رسانه ها 
و  زنده  حیوان  این  می کرد  وانمود 
مطرح  نیز  را  است(  نظارت  تحت 

کرده اند.
برخی  اظهارات  اساس  بر 
قبل  روز  یک  از  تجمع کنندگان، 
مسئوالن  با  اعتراض  این  دالیل 
در  سازمان  طبیعی  محیط  معاونت 
علی  بود  قرار  و  شده  گذاشته  میان 
و  شکار  دفتر  مدیرکل  تیموری، 
صید به نمایندگی از این معاونت به 
همان  از  اما  بپردازد  آنان  با  گفتگو 

امروز  صبح  کاری  ساعات  نخستین 
محیط  طرفداران  که  حالی  در  و 
به  ورود  حال  در  تدریج  به  زیست 
گسترده  حضور  با  بودند  پردیسان 

ماموران مواجه شدند.
دست نوشته هایی  تجمع کنندگان 
حیات  مسئوالن  »با  مضمون   با 
قانونی  برخورد  گلستان  وحش 
بیهوشی  »آمران  و  کنید« 
مقصر  را  گلستان  خرس  مرگبار 
خود  با  را«  محیطبانان  نه  می دانیم 
جمع آوری  با  ماموران  اما  داشتند 
محیط  طرفداران  دست نوشته های 
ابتدا مانع اجتماع آنها مقابل  زیست 
ساختمان پردیسان شده و معترضان 
را به بیرون محوطه و سپس به بیرون 
هدایت  حکیم  بزرگراه  کنار  و  پارک 

کردند.

طالبانی بیشتر عمر خود را به عنوان 
پیشمرگه در مبارزه با رژیم بعث عراق 
گذراند و رهبری جنبش های مسلحانه 
بر  صدام  حکومت  علیه  را  مختلفی 

عهده داشت.
دمکرات  حزب  در  انشعاب  از  پس 
جالل  جدایی  و   )KDP( کردستان 
او  بازرانی،  مالمصطفی  از  طالبانی 
را  کردستان  میهنی  اتحادیه  حزب 

پایه گذاری کرد.
دهه  اوایل  در  طالبانی  حزب 
دموکرات  حزب  با  میالدی   ۹0
بازرانی  مسعود  رهبری  به  کردستان 
که  داشت  شدیدی  درگیری های 
ظاهرا  آمریکا  پادرمیانی  با  سرانجام 
پایان گرفت. ریشه های این درگیری 
از آنجا آغاز شد که در ماه مه 1۹۹2، 
محلی  انتخابات  عراق  کردستان  در 
 ۴2٫2 میهنی  حزب  و  شد  برگزار 
درصد آرا را کسب کرد و با توجه به 
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اکثریت  از دو حزب  اینکه هیچ کدام 
شد  توافق  نیاوردند  دست  به  را  آرا 
بخش  دو  به  عراق  کردستان  که 
به  کدام  هر  و  شده  تقسیم  مساوی 
تقسیم  بپردازند.  آن  از  بخشی  اداره 
کردستان عراق بین احزاب دموکرات 
و  استراتژی  تفاوت  و  میهنی  و 
داخلی  جنگ  حزب،  دو  عملکرد 
سال  در  حزب  دو  بین  را  شدیدی 

1۹۹۴ به دنبال داشت.
بین  نشست  چند  برگزاری  از  پس 
سرانجام  حزب،  دو  ارشد  اعضای 
یک  واشنگتن  در   1۹۹۸ سال  در 
توافق نامه صلح بین رهبران دو حزب– 
به  بارزانی و جالل طالبانی–  مسعود 

امضا رسید.
پس از سقوط صدام حسین در عراق، 
جالل طالبانی در سال 200۵ میالدی 
به عنوان اولین رئیس جمهوری غیر 

عرب عراق انتخاب شد.

چند روز پس از صدور اجازه رانندگی 
به خانم ها در عربستان، دختران این 
قبول  برای  جدید  شرط  دو  کشور 
پیشنهاد ازدواج به شروط قبلی اضافه 
آخرین  اتومبیل  یک  هدیه  کردند. 
مدل از سوی خواستگار و قول رسمی 
آنها. رانندگی  از  نکردن  جلوگیری 

آزادی  اجتماعی  پیامد  این  سوای 
خانم ها برای رانندگی به همت ملک 
نیز  اتومبیل  فروش  بازار  در  سلمان 
است.  شده  آغاز  چشمگیری  جهش 
بسیاری از دختران سعودی در روزهای 
کالس های  در  نام  ثبت  ضمن  اخیر 
رانندگی به منظور دریافت گواهینامه 
مورد  اتومبیل  انتخاب  برای  رانندگی 
ماشین  نمایشگاه های  به  خود  عالقه 

سر می زنند.
سعودی،  روزنامه های  نوشته  به 
برای  خانم ها  استقبال  دلیل  به 

اتومبیل های  قیمت  ماشین،  خرید 
گران قیمت ۳0 درصد باال رفته است. 
اتومبیل  ده  گذشته  روز  چند  در 
خانم ها  به  المبورگینی  و  پورشه 
فروخته شده. یک دختر 1۸ ساله نیز 
ممنوعیت  رفع  اعالم  از  بعد  ساعاتی 
رانندگی خانم ها از یک نمایشگاه در 
شهر ریاض یک اتومبیل بنتلی خرید.

اتومبیل  واردکنندگان  پیش بینی 
آینده  در  که  است  این  عربستان  به 
نزدیک تعداد اتومبیل های وارداتی به 
آن کشور پنجاه درصد افزایش خواهد 
شود  می  پیش بینی  همچنین  یافت. 
رانندگی  به  تاکسی هایی  زودی  به 
خانم ها در آن کشور فعالیت خود را 

آغاز کنند.

اتومبیل مدل 2017 و اجازه رانندگی، شرط بله 
گفتن دختران عربستان به داماد آینده
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از  درصد   90 از  =بیش 
رای دهندگان در همه پرسی 
به  کاتالونیا  مناقشه آمیز 
جدایی ار اسپانیا رای دادند.
روز  درگیری های  =در 
و  پلیس  بین  همه پرسی 
از ۸00  بیش  رای دهندگان، 
نفر زخمی شدند. پلیس در 
این درگیری ها، در مواردی، 
گلوله های پالستیک نیز به 

سوی مردم شلیک کرد.
=رهبران اروپا و نهاد های 
حقوق بشری خشونت پلیس 
و  کردند  تقبیح  را  اسپانیا 
خواهان مذاکره و گفتگو بین 

طرفین شدند.
کاتاالن  =استقالل طلبان 
خواهان میانجیگری جامعه 
ولی  هستند،  لمللی  بین ا
دولت اسپانیا تا کنون در این 
رابطه ابراز نظر نکرده است.

پوجدمون،  کارلوس  احمد رأفت- 
رئیس دولت خود مختار کاتالونیا روز 
برانگیزی  مناقشه  همه پرسی  از  بعد 
اسپانیا  جاری  قوانین  طبق  که 
آن  نتایج  گفت  است،  غیرقانونی 
الزام آور« است، ولی ما به  »معتبر و 

دنبال »جدایی تلخ« نیستیم.
مبنای  بر  همه پرسی،  این  در 
کاتاالن  استقالل طلبان  که  آماری 
 ۲۶۲ و  میلیون  دو  کرده اند،  اعالم 
هزار و ۴۲۴ نفر از بیش از پنج و نیم 
شرکت  رای  حق  دارندگان  میلیون 
بیش  آمار  همین  مبنای  بر  کردند. 
از دو میلیون نفر، برابر با ۹۰ درصد 
اسپانیا  از  جدایی  به  رای دهندگان، 
و تشکیل »جمهوری کاتالونیا« رای 
 ،۲۰۱۷ اکتبر   ۳ سه شنبه،  داده اند. 
خیابان ها  به  دیگر  بار  کاتاالن ها 
مرکزی  دولت  علیه  تا  می روند 

اعتراض کنند.
و  بارسلون،  اکتبر،  اول  یکشنبه 
کاتالونیا،  شهر های  از  دیگر  برخی 
نیروهای  بین  درگیری  شاهد 
پلیس و ژاندارمری دولت مرکزی و 

رای دهندگان بود. دولت محافظه کار 
مادرید، در پیامد غیرقانونی خواندن 
دادگاه  سوی  از  همه پرسی  این 
قانون اساسی اسپانیا، تالش کرد از 
دولت  کند.  جلوگیری  آن  برگزاری 
محافظه کار ماریانو راخوی،  بیش از 
۵۰۰۰ مامور انتظامی را در روزهای 
راهی  همه پرسی  برگزاری  از  قبل 
کاتالونیا کرده بود. در هفته قبل از 
با  نیروها  این  همه پرسی،  برگزاری 
بازرسی از چاپخانه ه،ا برگه های رای 
رای  صندوق های  و  کرده  توقیف  را 
را از حوزه هایی که قرار بود در آنها 
رای گیری شود برداشتند، و گروهی 
نیز  را  محلی  دولت  مسئولین  از 

دستگیر کردند.

9۸4 زخمی در درگیری ها
یکشنبه، اول اکتبر، مأموران همزمان 
با آغاز رای گیری به شماری از حوزه ها 
از  کنند.  تعطیل  را  آنها  تا  رفتند 
شب قبل بسیاری در مقابل حوزه ها 
جمع شده بودند تا از ورود مامورین 
ممانعت  کنند.  جلوگیری  پلیس 
نیروهای  ورود  از  استقالل طلبان 
به  رای گیری  به حوزه های  انتظامی  
خشونت منتهی شد. نیروهای انتظامی 
توانستند  نهایت  در  مرکز،  از  اعزامی 
تعطیل  را  انتخاباتی  حوزه   ۹۲ تنها 

کنند. ۳۰۰ حوزه دیگر توسط پلیس 
خودمختار بدون درگیری تعطیل شد. 
هزینه ای که اقدامات نیروهای انتظامی 
تحمیل کرد، بسیار سنگین و غیر قابل 
انتظار بود. خشونت پلیس، که در چند 
به  پالستیکی  گلوله های  حتی  مورد 
سمت مردم شلیک کرد، ۹۸۳ نفر را، 
بر طبق آمار اداره بهداشت کاتالونیا، 

روانه بیمارستان نمود.
یکشنبه شب وزارت کشور در مادرید 
اعالم کرده بود که در این درگیری ها 
۳۹ مامور انتظامی نیز زخمی شده اند. 
دوشنبه بعد از ظهر، بعد از اعتراض های 
بین المللی به خشونت پلیسی، شمار 
بیانیه  در  مجروح  انتظامی  نیروهای 
و   کرد  پیدا  »افزایش«  کشور  وزارت 

در  محافظه کار،  دولت  کشور  وزارت 
بیانیه جدیدی صحبت از ۴۳۱ پلیس 

و ژاندارم زخمی کرد.

بین المللی  های  اعتراض 
علیه خشونت پلیس

نیروهای انتظامی، به روابت فیلم ها 
روزنامه های  در  که  عکس هایی  و 
اسپانیا و شبکه های اجتماعی منتشر 
شده، خشونتی نامنتظره اعمال کرد. 
تنها  نه  اعتراض هایی  که  خشونتی 
در کاتالونیا و اسپانیا، بلکه در سراسر 

جهان به دنبال داشت. از سازمان عفو 
و  بشر  حقوق  دیده بان  تا  بین الملل 
حتی سازمان ملل متحد، رفتار خشن 
نیروهای انتظامی را تقبیح کردند. زید 
حقوق  عالی  کمیسر  رعدالحسین، 
بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه ای 
کمیسیون  خواست  اسپانیا  دولت  از 
مستقلی برای بررسی این خشونت ها 
به  رعدالحسین  زید  دهد.  تشکیل 
دولت اسپانیا توصیه کرد »با احترام 
کامل به آزادی های دمکراتیک عمل 
کند« و به جای خشونت »راه گفتگو 

را در پیش گیرد«.
جانسون،  بوریس  و  گابریل  زیگمار 
نیز  بریتانیا  و  آلمان  خارجه  وزرای 
ضمن غیرقانونی خواندند همه پرسی 

را مورد  پلیس  کاتالونیا، خشونت  در 
انتقاد قرار دادند. هر دو وزیر خارجه 
یونکر  کلود  ژان  یعنی  اروپا،  اتحادیه 
دونالد  و  اروپا،  کمیسیون  رئیس 
توسک، رئیس شورای اروپا، یا شارل 
میشل نخست وزیر بلژیک، از طرفین 
خواستند راه مذاکره را در پیش گیرند 
و از هر اقدام تنش آفرین پرهیز کنند.

میانجیگری بین المللی
دولت  رئیس  پوجدمون،  کارلوس 
رهبران  از  و  کاتالونیا  خودمختار 

استقالل طلبان، بالفاصله به پیشنهاد 
مذاکره پاسخ مثبت داد و افزود: »اگر 
اتحادیه اروپا نمی تواند نقش میانجی را 
به دالیلی ایفا کند، می تواند اقداماتی 
دهد«.  انجام  آن  تسهیل  جهت  در 
اگر  رئیس دولت خودمختار کاتالونیا 
بین المللی  پادرمیانی جامعه  خواهان 
وزیر  نخست  راخوی،  ماریانو  است، 
این  در  کنون  تا  اسپانیا  محافظه کار 
ماریانو  است.  کرده  سکوت  رابطه 
از دیدار  راخوی،  دوشنبه شب پس 
اپوزیسیون  حزب  دو  رهبران  با 
بسته  دری  »هیچ  گفت  سراسری  
نیست«. نحست وزیر اسپانیا خشونت 
مامورین انتظامی در روز همه پرسی را 

»ناخوشایند ولی متناسب« خواند.

بر مبنای مصوبه ۶ سپتامبر ۲۰۱۷ 
مورد  در  کاتالونیا  محلی  پارلمان 
صورت  در  همه پرسی،  این  برگزاری 
رای موافق باید در عرض ۴۸ ساعت 
اینکه  وجود  با  کرد.  استقالل  اعالم 
کارلوس پوجدمون بر »الزام آور« بودن 
رای مثبت کاتاالن ها تاکید دارد، ولی 
پارلمان  نشست  در  است  قرار  گویا 
روز های  در  که  خودمختار  ایالت 
برگزار  چهارشنبه،  احتماال  آینده، 
نحوه  و  زمان  مورد  در  شد،  خواهد 
شود.  گرفته  تصمیم  استقالل  اعالم 

این تعویق در اعالم استقالل کاتالونیا 
احتماال گشودن دریچه ای برای آغاز 
اتحادیه  است.  مادرید  با  مذاکرات 
در  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  اروپا 
صورت جدا شدن از اسپانیا، کاتالونیا 
اسپانیا  از  بخشی  واسطه ی  به  که 
خودی  به  اروپاست،  اتحادیه ی  عضو 
بود. نخواهد  اتحادیه  این  عضو  خود 

نتایج  و  برگزاری  در  ابهام 
همه پرسی

ایالت  در  اکتبر  اول  همه پرسی 
قانون  اساس  بر  کاتالونیا  خودمختار 
اساسی اسپانیا غیرقانونی است و مراجع 
عالی قضایی نیز در این مورد به وضوح 
رای صادر کرده بودند. این همه پرسی 

حتی بر مبنای آیین نامه ای که پارلمان 
ایالتی کاتالونیا در ۶ سپتامبر تصویب 
کرده بود نیز نمی تواند رسمیت داشته 
بند های  از ۲۰ مورد،  باشد. در بیش 
همه پرسی  جریان  در  آئین نامه  این 
مستقلی  نشده اند. کمیسیون  رعایت 
که بر مبنای این آئین نامه قرار بود بر 
همه پرسی نظارت کند، ۲۲ سپتامبر 
با استعفای کلیه اعضای آن در عمل 
عنوان  به  دیگری  نهاد  و  شد  منحل 
جانشین انتخاب نشد. نظارت بر این 
انتخابات از سوی دولت محلی انجام 
گرفت که نمی تواند یک نهاد مستقل 
به حساب آید.برگه های رای قرار بود 
طبق استاندارد های رایج چاپ شوند. 
توقیف  ولی  بودند،  شده  چاپ  البته 
در  اکتبر  اول  که  برگه هایی  شدند. 
داده  رای دهندگان  دست  به  حوزه ها 
می شد، در چاپخانه ای در شهر پرپینیان 
فرانسه چاپ شده بودند. عالوه بر این 
دولت  مقامات  لحظات  آخرین  در 
اطالع  رای دهندگان  به  خودمختار 
با  را  رای  برگه  می توانند  که  دادند 
چاپگر معمولی در خانه چاپ کرده و با 
آن به حوزه های رای بروند. امری کامال 
بی سابقه در انتخابات و همه پرسی ها. 
در اسپانیا برگه رای باید در پاکتی قرار 
داده شده و سپس به صندوق انداخته 
شوند. در بسیاری از حوزه ها پاکتی در 
کار نبود ولی مقامات گفتند رای بی 

پاکت هم معتبر است.

مذاکره تنها بدیل خشونت
از  بسیاری  مانند  نیز،  کاتالونیا  در 
در  تنها  کس  هر  اروپا،  کشورهای 
آن  فهرست  در  نام اش  که  حوزه ای 
روز  در  دهد.  رای  می تواند  دارد  قرار 
شدن  بسته  به  توجه  با  همه پرسی، 
مامورین  توسط  حوزه ها  از  بسیاری 
در  می توانستند  شهروندان  پلیس، 
روش  این  با  دهند.  راه  حوزه ای  هر 
امکان کنترل رأی دهندگان نبود،  و 
گفته می شود شمار نه چندان کمی از 
هواداران استقالل کاتالونیا در چندین 
نمایندگان  حضور  دادند.  رای  حوزه 
احزاب موافق و مخالف در حوزه ها نیز 
یکی دیگر از بندهایی است که در این 
بسیاری  در  نشد.  رعایت  همه پرسی 
ورود  از  موارد هواداران جدایی حتی 
نیز  حوزه ها  درون  به  روزنامه نگاران 

جلوگیری به عمل آوردند. این هم بر 
طبق همین آئین نامه امری غیرقانونی 
ایالت  مقامات  و  اسپانیا  است.دولت 
کاتالونیا اگر به میز مذاکره باز نگردند، 
بدیلی جز گسترش تنش و خشونت 
دولت  داشت.  نخواهند  مقابل  در 
مرکزی می تواند بر اساس ماده ۱۵۵ 
را  ایالت  خودمختاری  اساسی  قانون 
این  در  امور  اداره  و  اندازد  تعویق  به 
بخش ار اسپانیا را تا اطالع ثانوی، و 
به  ایالتی،  جدید  انتخابات  برگزاری 
دست گیرد. گزینه ای که بدون شک 
خواهد  کنونی  تنش های  بر  تنها  نه 
افزود بلکه دامنه بحران را می تواند به 
دیگر مناطق اسپانیا، از جمله منطقه 

خودمختار باسک نیز بکشاند.

رهبران اروپا نگران بحران
 در  اسپانیا
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