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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

کیهان ، کیهان لندن ، کیهان خودتان را زنده نگاه می دارید
email: ads@kayhan.londonwww.kayhan.london 

شما با آگهی در کیهان فقط اطالع رسانی و کسب و کار خود را معرفی نمی کنید بلکه یک کار 
فرهنگی نیز انجام می دهید:

Tel: 0044(0)20 3633 3684 Fax: 0044(0)20 3633 3685

ِِ

مردم میهِن ما 
و تبعیض ها و حساسیت های قومی

در این شماره می خوانید:
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عالوه بر مستندات تاریخی چندهزار  
ساله ی کشوری پهناور که تنوعات قومی 
و فرهنگی گسترده ای را در خود جای 
داده، در تاریخ معاصر ایران نیز کم درباره 

این تنوع گفته و نوشته نشده است.
با همگانی شدن آموزش و سوادآموزی 

که ایران نیز با تأخیری در دوران قاجار، 
زمان  در  و  مشروطه  انقالب  از  پس 
پهلوی ها به آن گام گذاشت، کودکان 
آشنا  تنوع  این  با  دبستان  از  ایران 

می شدند.
 در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل
جمهوری اسالمی ایران

دشمن مشترک اسرائیل و عربستان

عقب مانده تر از سال 57
و  است  مذهبی«  »ملی-  و  »اصالح طلب«  که  ایران«  آزادی  »نهضت 
معلوم نیست پس از تجربه ی فالکت بار چهار دهه حکومت دینی در ایران 
می خواهد چه هویتی از خود را با تأکید بر »مذهبی« بودنش به نمایش 
بگذارد، پس از تعطیالت نوروزی مدارس و یک روز پس از سیزده به در، 

بیانیه ای به مناسبت آغاز سال 97 منتشر کرد.
رهبر  خود  که  کمبودهایی  و  رویدادها  به  اشاره  از  پس  بیانیه  این 
جمهوری اسالمی و مقامات رژیم نیز پیشتر به آنها اعتراف کرده اند، 
امور«  »اصالح  به  توصیه  با  و  داده  هشدار  جامعه  خشونت  درباره 
ناامید  امور  اصالح  از  بحران زده  جامعه  که  »هنگامی  می نویسد: 
شود و جانش به لب برسد و زمانی که حاکمیِت ناکارآمد از مدیریت 
کارشناسانه کشور بازمانَد، بطور طبیعی انگیزه های الزم برای دست 
عصبیت  به  را  خود  جای  عقالنیت  آمده،  فراهم  خشونت  به  یازیدن 
داده جامعه عرصه تاخت و تاز کسانی خواهد شد که جز انتقام به چیز 
دیگری نمی اندیشند«! در حالی که تا به امروز از جمله در تظاهرات 
سراسری دی ماه، خشونت همواره از سوی نیروهای سرکوبگر حکومت 

علیه مردم معترض به کار گرفته شده!
در این بیانیه البته دیدن دست اسراییل و عربستان سعودی و آمریکا 
هم فراموش نمی شود. آنگاه با یادآوری »تجربه فروپاشی اتحاد شوروی« 
امواج  به خیزش  می تواند  که  دیگری  »خطر  که  می شود  داده  هشدار 
خشونت منجر شود منحصر کردن دغدغه و توجه به اصالحات اقتصادی 
و به فراموشی سپردن یا به تاخیر انداختن اصالحات در حوزه توسعه 
سیاسی به موازات اصالحات اقتصادی است.« آیا کسی تا کنون هیچ 
»اصالحات اقتصادی« از سوی حکومت می بیند که ملی- مذهبی ها نگران 

به فراموشی سپردن »اصالحات در حوزه توسعه سیاسی« هستند؟! 
نویسندگان این بیانیه که از سوی محمد توسلی دبیرکل 80ساله ی 
نهضت آزادی امضا شده بدون توجه به مبانی فکری قانون اساسی و 
مقدمه مشروح آن درباره »حکومت اسالمی«، می خواهند با »بازگشت 
به »تحقق حقوق و حاکمیت ملت«  قانون اساسی«  به اصول  صادقانه 

برسند!
نخست اینکه، اگر اینان »حاکمیت ملت« دغدغه شان می بود و ظرفیت 
زیر عبای مرتجع ترین بخش  انقالب 57  را می داشتند، در  تحقق آن 
اینکه، اگر زمانی برای آن وادادگی سیاسی  روحانیت نمی رفتند. دوم 
بهانه می داشتند که نمی دانستند در سر خمینی چه می گذرد، امروز پس 
از چهل سال ویرانی های مرگبار ناشی از سیاست های جمهوری اسالمی 

هیچ بهانه ای برای »ندانستن« نمی توان آورد.
واقعیت این است که نیروهای سیاسی سال 57 که تنها نقش شان به این 
کاهش یافته که »خندق« دور نظام برای فریب ناراضیان باشند، همراه با 
نظام جمهوری اسالمی به گذشته تعلق دارند و جامعه جوان ایران نه تنها 
این نظام بلکه نیروهایی که هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارند را نیز به

  تاریخ خواهد سپرد.

=خالد ابراهیم، روزنامه نگار فلسطینی ساکن رام اهلل، به کیهان لندن می گوید: باید مدیون جمهوری اسالمی 
ایران بود که باالخره کشور های عربی و اسرائیل را مجبور ساخت سرنوشت ما فلسطینی ها  را جدی در 

دستور کار قرار دهند.
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پیام پر از کنایه کیروش به مربیان تیم های داخلی: 
شما بی نقص هستید نیازی به 

آماده سازی ندارید!
****

سقوط سه پله ای تیم ملی ایران در 
رده بندی فیفا

****
جان ایسنر قهرمان تنیس میامی

****
آزمایش دوپینگ دو ملی پوش تیم 

دوچرخه سواری زنان ایران مثبت شد!
****

یک »ضّد ورزش« واسطه  ی بازگرداندن 
رسول خارم به فدراسیون ُکشتی!

****
اجالس برابری جنسیتی در مدیریت ورزش

****
جام جهانی کشتی آمریکا بدون ایران 

و روسیه

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

چهل سال پس از ۵۷ : ایراِن ۹۷، انبار 
اعتراض و  نارضایتی  و  خشم  باروِت 

صفحه 3
=کشف میلیاردها دالر پولشویی
 در بانک ایرانی »فیوچر« در بحرین

صفحه 4
جنایت  ماهواره،  =پارازیت 

اوباشی به نام سپاه پاسداران
صفحه 5

=امسال فستیوال کن با »همه 
می دانند« اصغر فرهادی افتتاح 

می شود
=تک مضراب - آوازه

صفحه 6
حد  چه  تا  =اصالح طلبان 

اصولگرایند؟ حدود 93 درصد!
صفحه 7

=پستان های گرگ ماده لوگوی 
باشگاه آ. اس ُرم ممنوع!

صفحات  8 و 9
= »زن روز« و »مرد روز«

صفحه 12
=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات

 در ایران )63(- احمد احرار
 - نیستند   جایگزین  =اینها 

داریوش همایون
صفحه 13

= سرگرمی -جدول - سودوکو
صفحه 14

=زنان ایران چگونه به حق رأی 
دادن دست یافتند

صفحه 16
قضایی  کمیسیون  =عضو 
پیام رسان  تایید  در  مجلس 
داخلی: اطالعات سپاه شنود کند 

بهتر است یا موساد و سیا؟!



عالوه بر مستندات تاریخی چندهزار  
تنوعات  که  پهناور  کشوری  ساله ی 
در  را  گسترده ای  فرهنگی  و  قومی 
خود جای داده، در تاریخ معاصر ایران 
نیز کم درباره این تنوع گفته و نوشته 

نشده است.
و  موزش  آ شدن  نی  همگا با 
سوادآموزی که ایران نیز با تأخیری در 
دوران قاجار، پس از انقالب مشروطه و 
در زمان پهلوی ها به آن گام گذاشت، 
کودکان ایران از دبستان با این تنوع 
آشنا می شدند. این متن که »کشور ما 
دریا و کوهستان ها و دشت های فراوانی 
کنار  در  ایران  مردم  از  بعضی  دارد. 
دریاها زندگی می کنند. بعضی از مردم 
ایران در کوهستان ها زندگی می کنند. 
بعضی از مردم ایران در دشت ها زندگی 
می کنند. مردم میهن ما، در هر جا که 
زندگی کنند، ایرانی هستند« در کتاب  
درسی دبستان همراه با تصاویر اقوام 
این  شناساندن  برای  تالش  مختلف، 

تنوع از همان کودکی بود.
و  کار  بازار  در  بعدها  آشنایی  این 
تالقی  محل  همواره  که  دانشگاه ها 
می یافت.  تعمیق  بوده اند،  تنوع  این 
سال هاست که پیوندهای سببی بین 
پیوندهای  به  مختلف  مناطق  اهالی 
بافت  پود  و  تار  در  و  تبدیل  نسبی 

فرهنگی ایران تنیده شده است. 
نقشحکومتوتبعیضسازمانیافته

با این همه سیستم سیاسی و اداری 
متمرکز ایران که چه در خاورمیانه و 
امری  جهان  دیگر  کشورهای  در  چه 
و  توطئه   و همچنین  نبود،  استثنایی 
و  مانند روسیه  مداخله ی کشورهایی 
انگلیس که از شمال و جنوب عادت 
برای  محلی  را  ایران  بودند  کرده  
ببینند،  خود  منافع  و  منابع  تأمین 
درباره  ویژه  به  را  حساسیت هایی 
استان های مرزی ایران به وجود آورد 
که به تبعیض سازمان یافته علیه آنها 
دامن زد. از همین رو در هر دوره از 
تاریخ معاصر ایران، مسائل و مشکالت 
قومی هرگاه امکان بروز پیدا کنند به 
از معضالت حل نشده ی  عنوان یکی 

جامعه خود را نشان می دهند. 
پس از انقالب ۵۷، سرکوب سراسری 
خیلی زود به سیاست غالب حکومت 
اسالمی تبدیل شد بطوری که اعتراض 
جنسیتی  از  اعم  تبعیضی،  هر  علیه 
منطقه ای  هر  در  مذهبی  و  قومی  و 
و  ملی  با سرکوب  بالفاصله  باشد  که 
سراسری گره می خوَرد. این پیوستگی 

نیز  قومی  تبعیض های  تا  سبب شده 
راه حل منفرد نداشته باشد! جمهوری 
سیاست های  پیشبرد  در  اسالمی 
خود هرگز به این نکته نیندیشید که 
سرکوب مزمن و همگانی می تواند در 
طول زمان چنان مشکالت را به »درد 
مشترک« تبدیل می کند که مردم را 
با همه تنوع و مطالبات گوناگون، در 
قرار  دشمن  یک  و  معضل  یک  برابر 

دهد: جمهوری اسالمی!
گروههایتجزیهطلب

پنجاه سال   ایران،  پهناور  سرزمین 
یا صد سال یا دویست و سیصد سال 
پیش تشکیل نشده. ایران را قدرت های 
بزرگ برای حفظ منافع خود با گذاشتن 
خاورمیانه  نقشه ی  روی  خط کش 
نه  کشور  این  نساخته اند.  آفریقا  و 
یا  سابق  شوروی  اتحاد  مانند  تنها 
یوگسالوی پیشین با وصله و پینه شدن 
سرزمین های مختلف شکل نگرفته بلکه 
مناطقی از پیکر خود را در همدستی 
روحانیت  و  بی لیاقت  حکومت های 
مرتجع که در قدرت سهیم بودند، از 

دست داده است. تجزیه طلبانی که از 
این متأسف هستند که چرا مانند برخی 
کشورهای همسایه و منطقه، خط کش 
از  را  آنها  نتوانسته  بزرگ  قدرت های 
اگر  می گویند  دروغ  کند،  جدا  ایران 
مدعی دفاع از منافع و امنیت و آزادی و 
رفاه مردمان مناطقی هستند که چشم 

طمع به تجزیه ی آنها دوخته اند. 
ایران این امتیاز بزرگ را دارد که 
اندک  افرادی  همواره  تجزیه طلبانش 
که  هم  که حتی کشورهایی  بوده اند 
آنها را زیر بال و پر خود می گرفتند، 
تنهایشان  تاریخی  بزنگاه های  در 
گذاشته اند. امتیاز دیگر، همبستگی و 
پیوستگی قومی و فرهنگی در سراسر 
ایران است که با وجود جمعیت های 
قومی غالب در هر منطقه، شهروندانی 
از سراسر کشور را نیز در آغوش خود 
عنوان  به  تهران  است.  داده  جای 
در  دیگر  بزرگ  شهر  هر  و  پایتخت 

ایران، نمادی از این تنوع است. مشکل 
نه در این تنوع، که به خودی خود یک 
امتیاز و موهبت طبیعی و اجتماعی به 
بر سر ساختاری  بلکه  شمار می رود، 
است که مانع همزیستی فعال و پویا 
و خالق این مردمان می شود. در این 
نقش  بیشتر  تجزیه طلبان  مجموعه، 
که  می کنند  بازی  را  ویروس هایی 
داشت.  مصونیت  برابرشان  در  باید 
آنها را اما نباید نادیده گرفت و انکار 
کرد. هیچ نیرو و پتانسیلی با نادیده 
امکان  بلکه  گرفتن، خنثی نمی شود! 
از بی اطالعی و  با استفاده  تا  می یابد 
به  را  آنها  مخاطبان،  برخی  ناآگاهی 
خود جلب کند. اطالع رسانی و آگاهی، 

برابر  در  مصونیت  و  واکسن  بهترین 
به  است  تفرقه  و  توطئه  فریبکاری، 
ویژه آنکه  تجزیه طلبان حتی از سوی 
خود جمهوری اسالمی نیز برای تفرقه 
مورد  مردم  اعتراضی  در جنبش های 

استفاده قرار می گیرند.
مردمانهمبستهوپیوسته

دلیل  به  ایرانیان  که  دورانی  در 
مردمان  با  گسترده  مهاجرت های 
ر  برقرا پیوند  دیگر  سرزمین های 
می کنند و فرزندان چندملیتی به دنیا 
می آیند، سوء استفاده از تبعیض ها و 
برای خط کشی  قومی  حساسیت های 
و ایجاد مرزهای تصنعی بین ایرانیان، 
عقب افتاده  واکنشی  می تواند  فقط 
و  تفرقه افکنانه   سیاست های  برابر  در 
باشد.  اسالمی  جمهوری  تبعیض آمیز 
بین  از  را  تبعیض  قطعا  که  واکنشی 
نمی برد اما آب به آسیاب سرکوبگران 

می ریزد.
در سال های گذشته بارها نشان داده 
حساسیت های  و  تبعیض ها  که  شد 
ظرفیت  اندازه  چه  تا  ایران  در  قومی 

این حساسیت ها  دارد.  شعله ور شدن 
وقتی بستر واکنش به خطاهای مقامات 
تبدیل می شود،  و مسئوالن حکومت 
به ناچار با ده ها مشکل دیگر محلی و 
سراسری که همه ی مردم با آنها دست 
به گریبان هستند پیوند می خورد و به 
صورت اعتراض علیه کلیت نظام خود 

را به نمایش می گذارد. 
استان  در  اخیر  روزهای  تظاهرات 
تظاهرات  از  جدا  اهواز  و  خوزستان 
اگر  نیست.   ۹۶ دی ماه  سراسری 
دیر  شود،  خاموش  اهواز  نیز  امروز 
بهانه ای  به  دیگر،  جایی  در  زود،  یا 
برخواهد  سر  دیگر  اعتراضاتی  دیگر، 
مشترک  دردهای  ایران،  مردم  آورد. 
آنها  مسیر  دارند.  مشابه  مشکالت  و 
برای حل این مشکالت نیز نمی تواند 
در  تبعیض  باشد.  یکدیگر  از  جدا 
اما  است.  همگانی  و  سراسری  ایران 
همان گونه که زنان مجبور به تحمل 

مردان  ز  ا بیشتری  تبعیض های  
مختلف  قوام  ا شهروندان  هستند، 
تبعیض های  از  بیشتری  سهم  نیز 
غیرانسانی می برند.  این تبعیض های 
سوی  از  نه  سیستماتیک  و  مزمن 
جامعه که از سوی حکومت و ساختار 
همگان  بر  نظام  حقوقی  و  فکری 
درک  با  را  این  می شود.  تحمیل 
قومی  حساسیت های  و  تبعیض ها 

می بابیست به تکرار گفت و نوشت.
در این میان، یک نکته را نیز درباره 
ناگفته  نباید  ایران  عرب  شهروندان 
دیگر  مانند  ایران  عرب های  گذاشت. 
اقوام این کشور، قرن ها در این مملکت 
آمدن  کار  روی  با  کرده اند.  زندگی 
بر  عالوه  آنها  اما،  اسالمی  جمهوری 
فشار  یک  بومی،  و  تبعیض سراسری 
آن  و  می کنند  تحمل  نیز  را  دیگر 
مردم  بقیه ی  ضدیت  و  حساسیت 
که  است  حکومتی  به  نسبت  ایران 
بندگی  و  تعلق  همواره  زمامدارانش 
خود را نسبت به »اعراب« ابراز کرده اند! 
ایرانیان اما باید به یک نکته ی مهم 
ابراز بندگی  توجه داشته باشند: این 
مناطق  در  که  است  اعرابی  به  نه 
هستند،  و  بوده   ساکن  ایران  جنوبی 
چهارصد  و  هزار  اعراب  به  بلکه  
حمله  ایران  به  که  است  پیش  سال 
کردند! جمهوری اسالمی به زمامداران 
عربستان سعودی که در واقع وارثان 
آن اعراب و حافظ »کعبه« هستند نیز 
این  نمی کند!  نزدیکی  احساس  هیچ 
نکته ای است که ایرانیان باید با درک 
آن، اجازه ندهند که حکومت با ترفند 
و تفرقه آنها را در برابر هموطنان عرب 

خود قرار دهد.  
استان خوزستان و شهر  اگر مردم 
جمهوری  سیمای  و  صدا  به  اهواز 
ما  اعتراض می کنند که چرا  اسالمی 
را در نقشه ی کشورمان، ایران، نادیده 
این  از  می بایست  تمام قد  گرفتید، 
تا  نداد  اجازه  اعتراض حمایت کرد و 
نیروهای  و  تجزیه طلبان  و  حکومت 
بیگانه به سود خود از آن بهره برداری 

کنند. 
در  ناکامی  با  اسالمی  جمهوری 
سراسری  تبعیض های  و  کشورداری 
را  مردم  درجه ی حساسیت  قومی،  و 
برده  باال  شدت  به  منطقه ای  هر  در 
ظرفیتی  حامل  این حساسیت  است. 
از  که  است  این  مهم  است.  انفجاری 
بهره  هدف  کدام  برای  ظرفیت  این 
ملی  پیوستگی  و  همبستگی  گرفت: 
یا تفرقه از سوی حکومت و تجزیه از 

سوی بیگانگان!
االههبقراط
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مرد  و  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد 
پرقدرت سعودی، پس از سفری طوالنی 
به آمریکا که بسیار آن را موفقیت آمیز 
در   2۰1۸ آوریل   ۸ یکشنبه  خواند، 
پاریس، دو روز میهمان امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه خواهد بود. محمد 
بن سلمان که در راس هیاتی بلندپایه 
برای دو روز به فرانسه سفر می کند، در 
دیدار با امانوئل ماکرون به ویژه در مورد 
نقش جمهوری اسالمی ایران در سوریه 

و یمن صحبت خواهد کرد.
محمد بن سلمان در جریان دیدار 
اخیرش از آمریکا، در گفتگوهایی که با 
رسانه های مهم این کشور داشت، برای 
اولین بار به صورت تلویحی موجودیت 

اسرائیل را پذیرفت. ولیعهد سعودی در 
گفتگو با نشریه آمریکایی »آتالنتیک« 
صحبت از حق اسرائیلی ها و فلسطینی ها 
کرد.  کشورهایشان  در  زندگی  برای 
محمد بن سلمان در همین رابطه افزود 
» یهودیان دارای حق کشوری برای خود 
هستند«، اگرچه به رسمیت شناختن 
اسرائیل از سوی پادشاهی سعودی را 
برای  »توافقی  به  به دستیابی  موکول 
صلح« بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها کرد.

مقام  یک  که  است  بار  اولین  این 
سعودی نه تنها اسرائیل را تلویحا به 
از  صحبت  بلکه  می شناسد  رسمیت 
می کند.  اسرائیل  با  مشترک  منافع 
ولیعهد سعودی معتقد است »اسرائیل 
اقتصاد بسیار  اندازه سرزمین خود  به 
محکم و رو به رشدی دارد« و اگر صلح 
بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها تحقق 
پیدا کند کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس و اسرائیل می توانند »در 
داشته  همکاری  متعددی  زمینه های 
باشند«. در حال حاضر تنها دو کشور 
به  را  اسرائیل  اردن،  و  مصر  عربی، 
کشور  این  با  و  می شناسند  رسمیت 

دارای روابط دیپلماتیک هستند.
»مثلثشرارت«

هفته نامه  با  دیگری  گفتگوی  در 
»تایم«، محمد بن سلمان از جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان دشمن مشترک 
پادشاهی سعودی و اسرائیل نام می برد. 
ولیعهد سعودی به وجود »مثلث شرارت« 
نیز در منطقه اشاره می کند. ضلع اصلی 
اسالمی  جمهوری  را  »مثلث«  این 
دیگر  دو ضلع  تشکیل می دهد.  ایران 
این مثلث، به گفته محمد بن سلمان، 
اخوان المسلمین و گروه های تروریستی 
چون القاعده و داعش هستند. محمد 
»مثلث  سلمان هدف شکل گیری  بن 
شرارت« را »تالش برای احیای خالفت 

اسالمی با استفاده از زور« می خواند.
به  احتیاج  رسمی  دیپلماسی  اگر 
و  فلسطینی ها  باید  و  دارد  فرصت 
برای  را  خود  تالش های  اسرائیلی ها 
گسترش  پایدار  صلحی  به  دستیابی 
قدم های  موازی  دیپلماسی  دهند، 
مهمی در ماه های اخبر برداشته است. 
برای  پیش  ماه  دو  مجوزی  صدور 
برای  ایندیا«  »ایر  هواپیمایی  شرکت 
عبور از آسمان پادشاهی سعودی برای 
خود  اسرائیل،  مقصد  به  پروازهایش 
است.  بی سابقه  و  مهم  بسیار  گامی 
مهم تر از آن مجوز، مالقات غیررسمی 
بن شبات،  مئیر  با  سلمان  بن  محمد 
بنیامین  دولت  ملی  امنیت  مشاور 
نتانیاهو، در جریان سفر اخیر ولیعهد 
سعودی به آمریکا بود. خبر این دیدار 

که قبال در برخی سایت های اینترنتی 
منتشر شده بود، توسط گادی آیزنکوت، 
فرمانده کل ارتش اسرائیل، در گفتگو 
با روزنامه پرتیراژ »معاریو« تائید شده 
است. البته ژنرال اسرائیلی به محتوای 
انجام  دیدار  این  در  که  گفتگوهایی 

گرفته است، اشاره نمی کند.
خالد ابراهیم، روزنامه نگار فلسطینی 
ساکن رام اهلل، به کیهان لندن می گوید: 
»باید مدیون جمهوری اسالمی ایران 
و  عربی  کشور های  باالخره  که  بود 
اسرائیل را مجبور ساخت سرنوشت ما 
فلسطینی ها  را جدی در دستور کار 
قرار دهند. صلح میان فلسطینی ها و 
اسرائیلی ها بدون مشارکت کشور های 

نیست.  امکان پذیر  اسرائیل  و  عربی 
اسرائیل تا زمانی که اطمینان حاصل 
نکند که از سوی کشورهای عربی به 
این  و  شد  خواهد  شناخته  رسمیت 
امنیت  برای  تهدیدی  دیگر  کشورها 
آن نباشند، هرگز موجودیت یک کشور 
مستقل فلسطینی را نخواهد پذیرفت.«

»خامنهایبدترازهیتلر«
محمد بن سلمان در گفتگوهایش 
با رسانه های آمریکایی رهبر جمهوری 
اسالمی ایران، علی خامنه ای را با آدولف 
مقایسه  آلمان  نازی های  رهبر  هیتلر، 
کرد و به غرب هشدار داد »این خطر را 
جدی« بگیرند. ولیعهد سعودی معتقد 
است که غرب با نادیده گرفتن خطر 

جمهوری اسالمی ایران همان اشتباهی 
را مرتکب می شود که در دهه بیست 
و سی قرن گذشته میالدی با نادیده 
گرفتن خطر آلمان نازی مرتکب شد. 
محمد بن سلمان، جمهوری اسالمی 
ایران را تهدیدی بزرگتر از آلمان نازی 
ارزیابی می کند و می گوید: »اگر هیتلر 
تالش داشت اروپا را فتح کند، خامنه ای 

می خواهد جهان را تسخیر کند.«
با  سعودی  پادشاهی  هم پیمانی 
اسرائیل و آمریکا، و تالش های برخی 
از کشور های اروپایی برای جلوگیری از 
نفوذ جمهوری اسالمی ایران در منطقه، 
برگی است که روسیه تالش دارد به نحو 
احسن از آن استفاده کند. تئوری »نگاه 
به شرق« که این روزها از سوی برخی 
از نظریه پردازان وابسته به جناح موسوم 
می شود،  مطرح  ایران  در  اصولگرا  به 
بی رابطه با آخرین تحوالت بین المللی 
و به ویژه احتمال بسیار باالی خروج 
آمریکا از برجام یا توافق هسته ای نیست.

»نگاهبهشرق«
»نگاه به شرق« البته نسخه ای است 

که قبال هم، در دوران تحریم های سخت 
و ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، 
بود و بی خاصیتی خود  پیچیده شده 
نسخه  این  اگر  است.  داده  نشان  را 
ویژه  به  کشور،  مشکالت  می توانست 
در زمینه اقتصادی را حل کند، علی 
پنج سال پیش، در آخرین  خامنه ای 
سال دور دوم ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد، مجوز گفتگو با آمریکا با 
وساطت عمان را صادر نمی کرد و در 
تابستان 13۹۴ جام زهر برجام را سر 
نمی کشید. در دوران قبل از برجام هم 
دهلی  یا  مسکو  پکن،  به  تهران  نگاه 
مانع نشد که تحریم های بین المللی، که 
کشورهای شرقی هم مجبور به تبعیت از 
آن شدند، کمر اقتصاد ایران را نشکند.

رؤسای  اخیر  نشست  حاشیه  در 
جمهور ایران، ترکیه و روسیه که در آنکارا 
برگزار شد، حسن روحانی و والدیمیر 
پوتین در رابطه با آینده برجام، در صورت 
خروج آمریکا نیز صحبت کردند؛ اگرچه 
هدف اصلی دیدار، بررسی اوضاع سوریه 
بود. سوریه در حال حاضر برگ اصلی 
در دست هر سه کشور شرکت کننده در 
نشست آنکارا است، ولی گرداننده این 
است.  پوتین  والدیمیر  روسیه ی  بازی 
رجب طیب اردوغان با خرید سیستم های 
دفاع هوایی موسوم به »اس- 3۰۰« از 
روسیه، در نظر دارد آمریکا و متحدینش 
در  در  را  ناتو  یا  آتالنتیک  پیمان  در 
که  فشارهایی  از  و  دهد  قرار  محضور 
غرب در یک سال گذشته بر ترکیه وارد 
کرده است، با استفاده از حربه نزدیکی 
به مسکو، بکاهد. رجب طیب اردوغان، 
در آنکارا مجبور شد به باقی  ماندن بشار 
اسد در حکومت تن دهد تا روسیه و 
در  او  ایران حضور  اسالمی  جمهوری 
عفرین و دیگر مناطق کردنشین سوریه 

را در عمل بپذیرند.
شبحجنگوتحریم

جمهوری اسالمی ایران با پنهان شدن 
کشورهای  دارد،  تالش  روسیه  پشت 
تصویب  از  که  کند  وادار  را  اروپایی 
تحریم های جدید غیرهسته ای، که سه 
کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا در نظر 
در  دیگر  بار  آینده  آوریل  و 2۶  دارند 
نشست وزرای خارجه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا مطرح خواهند کرد، صرف  

نظر کنند. تحریم های جدید و همسویی 
اروپا با آمریکا، تنها واهمه حسن روحانی 
نیست. دولت حسن روحانی که بر خالف 
سپاه سخت نگران درگیری نظامی با 
اسرائیل در سوریه است، برای جلوگیری 
از این رویارویی، چشم به میانجیگری 
والدیمیر پوتین دوخته و روی  روابط 
خوب رئیس جمهور روسیه با بنیامین 

نتانیاهو حساب باز کرده است.
در  بازی  گرداننده  اینکه  وجود  با 
سوریه، روسیه است، اما آمریکا، اسرائیل و 
پادشاهی سعودی این کشور را خطر عمده 
تلقی نمی کنند و تنها نگران گسترش 
حضور جمهوری اسالمی ایران در منطقه 
هستند. تا چه زمانی روسیه از برگ ایران 
برای تثبیت قدرت خود در منطقه و در 
مذاکرات بین المللی در مورد بحران هایی 
کرد،  خواهد  استفاده  اوکراین  چون 
پرسشی است که بسیاری از کارشناسان 
و  هستند  آن  برای  پاسخی  دنبال  به 
می تواند  ایران  در  اجتماعی  تحوالت 
بگذارد. تعیین کننده  تأثیرات  آن  بر 
احمدرأفت

جمهوریاسالمیایران
دشمنمشترکاسرائیلوعربستان

مردممیهِنما
وتبعیضهاوحساسیتهایقومی

=خالدابراهیم،روزنامهنگارفلسطینیساکنراماهلل،بهکیهانلندنمیگوید:باید
مدیونجمهوریاسالمیایرانبودکهباالخرهکشورهایعربیواسرائیلرامجبور

ساختسرنوشتمافلسطینیهاراجدیدردستورکارقراردهند.
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=ژنرال عبدالفتاح السیسی 
رقبایش  که  انتخاباتی  در 
مجبور به کناره گیری شدند، 
به  مجددا  آرا  درصد   ۹۷ با 
مصر  جمهور  رئیس  عنوان 

انتخاب شد.
 ۶0 از  درصد   ۴1 =تنها 
میلیون مصری که حق رای 
داشتند در این انتخابات که 
به مدت سه روز برگزار شد 

پای صندوق رای رفتند.
مصری  جوانان  =اکثریت 
جمعیت  از  درصد   ۷0 که 
می دهند  تشکیل  را  کشور 
شرکت  انتخابات  این  در 
نکردند و معتقدند حکومت 
کنونی نمی تواند آینده  آنان 

را تامین کند.
=عبدالفتاح السیسی یکی 
موثر ترین  و  مهم ترین  از 
سعودی  پادشاهی  شرکای 
در جهان عرب و خاورمیانه 

است.
از  پس  هفته  یک   - رأفت  احمد 
انتخاب  آغاز رای گیری در مصر برای 
رئیس جمهور جدید، نتایج انتخابات در 
صبح روز دوشنبه، 1۳ فروردین، اعالم 
عبدالفتاح  کنونی،  رئیس جمهور  شد. 
این  ارتش  سابق  فرمانده  السیسی، 
کشور عربی، با ۹۷ درصد آرا در مقام 
خود ابقاء شد. سه درصد دیگر آرا به 
نام تنهاکاندیدای دیگر این انتخابات، 
صندوق  به  موسی  مصطفی  موسی 

ریخته شده  است.
از  قبل  حتی  انتخابات  این  نتایج 
گشوده شدن حوزه های رای گیری قابل 
پیش بینی بود. سرسخت ترین مخالفان 
بودند  معتقد  نیز  السیسی  عبدالفتاح 
سالمت  در  رای گیری  این  اگر  حتی 
هم  مهندسی  و  تقلب  بدون  و  کامل 

کنونی  رئیس جمهور  می شد،  برگزار 
اکثریت آرا را به دست می آورد. آنچه 
بودند  آن  انتظار  در  مخالف  نیروهای 
ضریب شرکت مردم در این انتخابات 
روزی  در سه  رسمی  آمار  بر  بنا  بود. 
که حوزه های رای گیری دایر بودند، با 
وجود تبلیغات وسیع دولت و هواداران 
عبدالفتاح السیسی برای کشاندن مردم 
به پای صندوق های رای، تنها ۴1 درصد 
از 60 میلیون نفری که دارای حق رای 

بودند در این انتخابات شرکت کردند.

مشارکت پایین در انتخابات
سال  در  که  قبلی  بات  نتخا ا در 
میزان  شد،  برگزار  میالدی   201۴
بود.  درصد   ۴۷.۵ شرکت کنندگان 
به  مصری  روزنامه نگار  احمد،  رفعت 
کیهان لندن می گوید: »در انتخاباتی که 
کاندیدای دیگر هم تا 2۴ ساعت قبل 
از اعالم حضور از عبدالفتاح السیسی 
حمایت می کرد، رای دادن معنی ندارد. 
آنچه مسلم است اکثریت مصری ها با 
عدم شرکت در انتخابات با صدای بلند 
اعالم کردند که حاضر نیستند بر ادامه 
ریاست جمهوری ژنرال السیسی، با رای 

خود مهر تائید بزنند«.
میالدی  جاری  سال  ژانویه  اوایل  در 
با  بت  رقا قصد  که  هایی  ندیدا کا
عبدالفتاح السیسی را داشتند، مجبور 
اصلی  رقبای   شدند.  کناره گیری  به 
عبدالفتاح السیسی، هر دو مانند او از 

عنان  بودند. سامی  سابقه  با  نظامیان 
رئیس پیشین ستاد ارتش، در ماه ژانویه 
بازداشت شد، و احمد شفیق فرمانده 
وزیر  نخست  و  هوایی  نیروی  پیشین 
کناره گیری شد.  به  مجبور  نیز  سابق 
از دیگر کاندیداهایی که به شیوه های 
شدند  کناره گیری  به  مجبور  مختلف 
می توان به خالد علی حقوقدان و فعال 
حزب  رهبر  بدوی  سید  بشر،  حقوق 
رهبر  انورسادات  محمد  و  »الوفد« 

»حزب توسعه و اصالح« اشاره کرد.

تروریسم و بیکاری
رفعت احمد در ادامه گفتگو با کیهان 
اصلی  رقیب  »دو  می  افزاید:  لندن 
ضعف  نقاط  بر  السیسی  عبدالفتاح 
دولت کنونی انگشت گذاشته بودند و 
به ویژه سیاست های امنیتی و اقتصادی 
دولت را به پرسش کشیده بودند. ما در 
۴ سال حکومت السیسی با چالش های 
امنیتی بسیار جدی روبرو بودیم. دولت 
به جای مبارزه با گروه های تروریستی 
چون داعش که در سا.ل های گذشته 
فعالیت هایشان را در شبه جزیره سینا 
و مناطق غرب کشور توسعه داده اند، 
بر مبارزه  را  امنیتی  نیروهای  فعالیت 
با اخوان المسلمین متمرکز کرده بود.«

این روزنامه نگار مصری بحران اقتصادی در 

دالیل  از  دیگر  یکی  نیز  را  کشور 
نارضایی مردم و عدم شرکت آنها در 
انتخابات می داند: »افزایش روزافزون 
 ۷0 از  بیش  که  کشوری  در  بیکاری 
درصد جمعیت آن زیر ۳0 سال سن 
دارند و هیچ گونه روزنه ای برای آینده 
خود نمی بینند، یکی دیگر از عواملی 
است که مردم و به ویژه جوانان را از 
حوزه های رای گیری دور نگه داشت.« 
کمیسیون انتخاباتی مصر که شرکت 
را  انتخابات  در  مردم  پایین  بسیار 
پیش بینی می کرد، چند روز قبل از باز 

پیروزی ۹۷ درصدی عبدالفتاح السیسی در 
انتخابات ریاست جمهوری مصر

شدن حوزه های رای گیری اعالم کرده 
بود کسانی که پای صندوق رای نروند 
۵00 پوند مصری، برابر با تقریبا 2۳ 

یورو، جریمه خواهند شد.
که  خارجی  کشور  یک  رهبر  اولین 
رسمی  و  نهایی  نتایج  اعالم  از  قبل 
انتخابات، به عبدالفتاح السیسی تبریک 
گفت، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روسیه بود که او هم اخیرا در انتخابات 
مجددا  مشابه  نتایج  با  بحث برانگیزی 

انتخاب شد.

مصر متحد پادشاهی سعودی
رفعت احمد به کیهان لندن می گوید: 
وجود  با  غرب  و  شرق  »متاسفانه 
مصر  در  بشر  حقوق  وضعیت  اینکه 
محدودیت های  و  است  شده  بدتر 
از  کرده اند،  پیدا  افزایش  رسانه ای 
حکومت کنونی حمایت می کنند چون 
اطمینان  قابل  متحدی  را  السیسی 
اسالم گرا  تروریسم  با  مبارزه  در 
می دانند. در چهار سال گذشته بیش 
چند  فیلتر،  اینترنتی  سایت   ۵00 از 
زندانی  و  بازداشت  روزنامه نگار  ده 
روندی  به  خودسانسوری  و  شده اند 
یک  حتی  است.  شده  تبدیل  عادی 
می تواند  نظام  از  ساده  بسیار  انتقاد 
دنبال  به  سخت  قضایی  حکم  یک 
داشته باشد، مانند 6 ماه زندان برای 
خواننده شناخته شده ای چون شیرین 
عبدالوهاب که در ترانه ای صحبت از 
آلودگی رودخانه نیل  کرد. البته برخی 
از  خواننده  این  منظور  که  معتقدند 
آلودگی نیل،  فساد در راس حکومت 

بوده است.«
مقام  در  السیسی  عبدالفتاح  ابقای 
سال  چهار  برای  جمهوری  ریاست 
در  سعودی  پادشاهی  موقعیت  دیگر، 
رفعت  می کند.  تقویت  نیز  را  منطقه 
احمد می گوید: »السیسی دارای روابط 
بن سلمان،  محمد  با  نزدیکی  بسیار 
و  است  سعودی  پرقدرت  ولیعهد 
امیدوار است که حمایت از این کشور 
بتواند سرمایه های جدیدی را به مصر 
بکشاند و از این طریق تا حدی بحران 
اقتصادی را مهار کرده و بیکاری را که 
معضل اصلی کشور است، کاهش دهد«. 
روزنامه نگار مصری در خاتمه می افزاید: 
اینکه مصر  به  توجه  با  نزدیکی  »این 
بزرگترین قدرت نظامی در خاورمیانه 
و در جهان عرب است، برای پادشاهی 
سعودی که به دنبال ایفای نقش بسیار 
فعالی در منطقه و رقابت با جمهوری 
بسیار  اهمیت  از  ایران است،  اسالمی 
مقابله  برای  ریاض  است.  برخوردار 
و  قاهره  به همکاری  تهران محتاج  با 

حمایت نظامی این کشور است«.

= مقامات بحرین این بانک 
تشبیه  تروا«  »اسب  به  را 
جمهوری  برای  که  کرده اند 
ر  عتبا ا گشایش  اسالمی 
اسناد  با دستکاری  و  کرده 
را  رژیم  نفع  به  پول  انتقال 

مخفی می کرد.
حساب  صدها  =بازرسان 
ند  ه ا د کر کشف  نکی  با
محکومین  به  متعلق  که 
سابقه دار در پولشویی برای 
تروریسم و فراهم کردن وام 
برای شرکت هایی بودند که 
همکاری  پاسداران  سپاه  با 

داشته اند.
پیدا  دست  اسنادی  به  بحرین  دولت 
کرده که نشان می دهد »فیوچر بانک« 
بیش از 10 سال به جمهوری اسالمی 
در دوز زدن تحریم های بین المللی و 

پولشویی کمک می کرده است.
روزنامه واشنگتن پست، 1۴ فروردین، 
با اعالم این خبر نوشته بانک فیوچر 
تعطیل  اکنون  که  المستقبل(  )بنک 
که  ا ست  ایرانی  دو  به  متعلق  شده 
را  خود  اقتصادی  اسناد  دائم  طور  به 
برای  تا پوششی  دستکاری می کردند 
ایران و ده ها  تجارت غیرقانونی میان 

شریک خارجی ایجاد کنند.
در این گزارش تاکید شده این بانک 
تا 201۵  سال های 200۴  فاصله  در 
و  نقل  دالر  میلیارد  هفت  دست کم 
انتقال بانکی را با همین شیوه انجام داده 
و این در حالیست که بانک های ایرانی 
در تحریم بودند و امکان دسترسی  به 

بازارهای مالی بین المللی نداشتند.
در بازرسی ها همچنین صدها حساب 
بانکی کشف شده که متعلق به افرادی 

با سابقه محکومیت به اتهام پولشویی، 
تامین اقتصادی تروریسم و فراهم کردن 
وام برای شرکت هایی بوده اند که با سپاه 

پاسداران همدستی داشته اند.
مقامات بحرین این بانک را به »اسب 
تروا« تشبیه کرده اند که در خاک این 
کشور فعال بوده و برای رژیم گشایش 
سوئیفت و امکان داد و ستد کاالهایی به 
ارزش میلیاردها دالر را فراهم می  کرده 
تا تحریم های بین المللی را که با هدف 
محدود ساختن برنامه اتمی جمهوری 
اسالمی ایران وضع شده بود خنثی کند.

ثبت  با  پیش  ماه  دو  حدود  بحرین 
پرونده ای در یک دادگاه بین المللی در 
هلند، مقامات بانک فیوچر را به تجارت 
گسترده غیرقانونی با شرکای خارجی 
آن متهم کرده و گفته بود که این تنها 
بانک  این  فعالیت های  یخ  کوه  نوک 
است چرا که آثار بسیاری از این نقل و 
انتقاالت مالی از بین رفته و ممکن است 

ابعاد وسیع تری داشته باشد.
واشنگتن پست می نویسد که نه بانک 
فیوچر و نه هیات نمایندگان ایران در 
سازمان ملل متحد حاضر نشده اند که 
به پرسش های این روزنامه پاسخ بدهند.

در   200۴ سال  در  که  بانک  فیوچر 
پی سرمایه گذاری مشترک میان بانک 
االهلی المتحد بحرین و بانک ملی و 
بانک صادرات ایران تاسیس شد پیش 
از این نیز متهم شده بود که به ایران در 
دور زدن تحریم ها کمک می کند. همین 
مسئله نیز باعث شده بود که آمریکا و 
اتحادیه اروپا نام این بانک را در فهرست 

سیاه خود قرار دهند.
واشنگتن پست در ادامه نوشته خالد 
بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین 
در یک بیانیه رسمی گفته بازرسی ها 
این  مورد  در  بحرین  در  تحقیقات  و 
پرونده ادامه دارد و نتیجه آن به اطالع 
خواهد  کشور  این  بلندپایه  مقام های 

رسید.
دستکاری  های  نمونه  بازرسان ۴۵00 
در  که  کرده اند  شناسایی  را  بانکی 
آنها تالش شده نقش ایران به عنوان 
مشخص  پول ها  گیرنده  یا  فرستنده 

نباشد.
در اواخر سال 1۳۹۴ خورشیدی بانک 
دارد  قصد  کرد  اعالم  بحرین  مرکزی 
شعبه های بانک ایرانی فیوچر در این 

کشور را تعطیل کند.

واشنگتن پست: کشف میلیاردها دالر پولشویی در 
بانک ایرانی »فیوچر« در بحرین

محمد بن سلمان ولیعهد سعودی

سعودی،  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد 
روز 1۳ فروردین در نشستی در نشریه 
آتالنتیک، گفته است هم مردم اسرائیل 
و هم فلسطینی ها، حق دارند زندگی 
مسالمت آمیزی در سرزمین های خود 

داشته باشند.
اسرائیلی  روزنامه  تحلیلگران  از  یکی 
»هارتس« روز چهارشنبه طی مقاله ای 
با نقد و بررسی سخنان ولیعهد سعودی 
در مصاحبه با مجله »اتالنتیک« آمریکا 
نوشت »آیا به زودی شاهد به اهتزاز در 
آمدن پرچم اسرائیل در ریاض خواهیم 

بود؟«
این تحلیلگر افزوده است: البته سعودی 
پیش از سخنان ولیعهد جوان سعودی 
در زمان ملک عبداهلل نیز ابتکار »زمین 
مقابل  آنها در  با  فلسطینی ها و صلح 
به رسمیت شناختن اسرائیل و عادی 
ساختن روابط با تل آویو« را پیشنهاد 
داده بود، اما اظهارات ولیعهد سعودی 
در باره اسرائیل طی مصاحبه با مجله 

آمریکایی بسیار مهم و تاریخی است.
به گزارش وبسایت اسرائیلی »المصدر«، 
مورد  سلمان  بن  محمد  اظهارات 
گرفته  قرار  اسرائیل  گرم  استقبال 
است. ولیعهد سعودی گفته است که 
یهودی ها حق دارند سرزمین و میهنی 
برای خودشان داشته باشند همانطور 

که فلسطینی ها این حق را دارند.
المصدر نوشته است: اغلب روزنامه های 
روز  چاپ  شماره های  در  اسرائیلی 
چهارشنبه، ۴ آوریل 2018، از اظهارات 
»صلح آمیز« شاهزاده سعودی، محمد 
مجله  با  مصاحبه اش  در  سلمان،  بن 
به  و  اسرائیل  باره  در  »آتالنتیک« 
یهود  ملت  حق  شناختن  رسمیت 
برای داشتن سرزمینی متعلق به خود، 

استقبال کرده اند.
محمد  سخنان  اسرائیلی  تحلیلگران 
بن سلمان را »تاریخی« و »بی سابقه« 
را  اظهارات  نوع  این  و  کرده  ارزیابی 
در  جدید  رویکردی  و  تازه  نگرشی 
در  سعودی ها  خاورمیانه ای  سیاست 

دوران ولیعهد جدید می دانند.
که  می گویند  اسرائیلی  تحلیلگران 
تغییرات  که  سعودی  جدید  ولیعهد 
زیادی را چه در زمینه روابط خارجی 
و چه از نظر اصالحات داخلی کشورش 
اسرائیل  که  است  معتقد  داده،  انجام 

در  مشترک  منافع  دارای  سعودی  و 
منطقه هستند. از نظر ولیعهد سعودی، 
تل آویو دیگر دشمن اصلی کشورهای 
ایران  رژیم  این  بلکه  نیست  منطقه 
است که به دشمن اصلی تبدیل شده 
تهدید  را  منطقه  امنیت  و  ثبات  و 
می کند. به عقیده ی ولیعهد سعودی، 
اگر صلح میان اسرائیل و عرب ها برقرار 
در  وعمیق  تنگاتنگ  ارتباطی  شود، 
راستای منافع مشترک میان کشورهای 
همکاری خلیج فارس و اسرائیل برقرار 

خواهد شد.
روزنامه  تحلیلگر  برئیل  تسفی  اما 
خوش بینی های  بر خالف  »هارتس«، 
استقبال  و  اسرائیلی ها  حد  از  بیش 
گرم آنها از اظهارات شاهزاده سعودی 
می نویسد، این خوش بینی و استقبال 
اغراق آمیز است چرا که شناخت حق 
ملت یهود در داشتن سرزمینی برای 
شناختن  رسمیت  به  معنای  به  خود 

دولت اسرائیل نیست.
این تحلیلگر اسرائیلی همچنین معتقد 
عربستان،  که سخنان شاهزاده  است 
با  اما  است  خوشحال کننده  هرچند 
ملک  سعودی  صلح  ابتکاری  طرح 
در  نیست؛  متفاوت  چندان  عبداهلل 
رسمیت  به  پیش شرط  طرح،  آن 
با  تل آویو  صلح  اسراییل،،  شناختن 
اسرائیلی  تحلیلگر  فلسطینی هاست. 
پیشتر  ئیل  اسرا دولت  می نویسد، 
اما   کرد.  رد  را  سعودی  ابتکار  طرح 
اتحادیه  نشست  در  عربی  کشورهای 

عرب در سال 2002 این ابتکار را به 
عنوان سرلوحه ی اقدامات خود در هر 
تالشی برای صلح با اسرائیل در آینده 
کردند.  تصویب  را  آن  و  داده  قرار 
بنابرین به رسمیت شناختن اسرائیل 
قرار  بافلسطینی ها  صلح  مقابل  در 
می گیرد. از نظر تسفی برئیل برخالف 
جدیدی  چیز  هیچ  برخی ها  تصور 
سعودی  جدید  ولیعهد  سخنان  در 
درباره اسرائیل وجود ندارد و منظور 
ولیعهد سعودی از تحقق صلح کامل 
با اسرائیل مشروط به صلح تل آویو با 
فلسطینی هاست. پس به این زودی ها 
اهتزاز  به  ریاض  در  اسرائیل  پرچم 
با  اسرائیل  اینکه  مگر  نمی آید  در 

فلسطینی ها به صلح برسد.
به  را  اسرائیل  ریاض هنوز موجودیت 
سال  در  اما  است  نشناخته  رسمیت 
صلح  »ابتکار  نام  به  طرحی   2002
عربی« ارائه داده بود. بر پایه این طرح 
چنانچه اسرائیل به مرزهای سال 1۹6۷ 
در  فلسطینی  کشور  یک  و  بازگردد، 
تشکیل  غزه  باریکه  و  باختری  کرانه 
شود، و راهی نیز برای مسائل مربوط 
تمام  شود،  پیدا  فلسطین  آوارگان  به 
متحدان ریاض نیز موجودیت اسرائیل را 
به رسمیت خواهند شناخت. این ابتکار 
اما هنوز جامه عمل به خود نپوشیده 
است و نزاع فلسطین- اسرائیل همچنان 

ادامه دارد.
*منبع: وبسایت المصدر
*ترجمه از کیهان لندن

خوش بینی درباره اهتزاز پرچم اسرائیل در ریاض
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نامه  در  خامنه ای  =علی 
راه  گفته  رهبران حماس  به 
حل مسأله فلسطین تقویت 
جناح مبارز و تشدید مبارزه 
اسراییل و پشتیبانان آن  با 
است و جمهوری اسالمی خود 
را موظف به هر نوع حمایتی از 

آن گروه می داند.
=یوسی کوهن رییس موساد 
در یک نشست محرمانه گفته 
رفتارهای تهاجمی ایران بطور 
و  یافته  افزایش  مشهودی 
موشک های  توسعه  برنامه 
ادامه  را  خود  بالستیک 

می دهد.
خارجی  اطالعات  سازمان  رییس 
صد  اطمینان  از  )موساد(  اسراییل 
درصدی خود در مورد تالش رژیم ایران 
برای دستیابی به بمب اتمی خبر داده و 
گفته جامعه جهانی باید برجام را تغییر 

دهد یا آن را کنار بگذارد.
مالقات  جریان  در  کوهن  یوسی 
»محرمانه« با مقام های عالی رتبه اسراییل 
این سخنان را گفته و راوی آن یکی از 
شرکت کنندگان در این جلسه است که 

نخواسته نامش فاش شود.
به گزارش پایگاه خبری تایمز اسراییل 
رئیس موساد در این جلسه توافق اتمی 
با ایران را یک اشتباه وحشتناک نامیده 
که به نظر او به رژیم ایران اجازه می دهد 
به امکانات کلیدی برای پیشبرد برنامه 
اتمی اش دسترسی داشته باشد و سایر 
محدودیت ها را نیز ظرف چند سال آینده 

برطرف کند.
قادر  »ایران  می دهد:  ادامه  کوهن 
خواهد بود برای یک زرادخانه بمب اتمی 

به حد کافی اورانیوم غنی سازی کند.«
بهروز   139۶ سال  اسفند  اواسط 
کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
تهدید کرد ایران می تواند فعالیت های 
هسته ای را با شدتی چند برابر  قبل از 
برجام از سر بگیرد و ظرف ۴۸ ساعت 

غنی سازی 2۰ درصدی را شروع کند.
مورد  در  کوهن  آنچه  به  اگر  حتی 
تهران  توسط  اتمی  سالح  ساخت 
اما  باشد  می گوید تردید وجود داشته 
خامنه ای  علی  شخص  و  رژیم  اینکه 
کمکی  نمی تواند  برجام  کرده  تاکید 
به پیشگیری از نابودی اسراییل بکند 

مسئله ای نیست که قابل تردید باشد.
چوب در النه  ی زنبور

اطالعاتی  دستگاه  رییس  اظهارات 
که  شده  عنوان  آن  از  پس  اسراییل 
خامنه  ای در نامه  ای به اسماعیل هنیه 
رییس دفتر سیاسی حماس اعالم کرد 
جناح  تقویت  فلسطین  مسأله  »عالج 
مبارز و مقاوم در دنیای اسالم و تشدید 
مبارزه با اسراییل و پشتیبانان آن است« 
و تاکید کرد »حرکت به سمت مذاکره 
با اسراییل، خطای نابخشودنی بزرگی 
اسالمی  داد جمهوری  وعده  و  است« 

خود را موظف به »هر نوع حمایتی« از 
آن گروه می داند. این نامه و این توصیه ها 
رهبر  نگرانی  نشانگر  حال  عین  در 
اسرائیل  نزدیکی  از  جمهوری اسالمی 
و عربستان است که حکومت ایران را 
دشمن مشترک خود دانسته و در این 
راه برای همراه کردن فلسطینی ها نیز 

تالش می کنند.
امنیت  و  اطالعات  سازمان  رییس 
کاهش  از  همچنین  اسراییل  خارجی 
تحریم ها علیه ایران انتقاد کرده و گفته 
این کار باعث شده تا رفتارهای تهاجمی 
رژیم ایران بطور مشهودی افزایش یافته 
موشک های  توسعه  برنامه  بتواند  و 

بالستیک خود را ادامه دهد.
او گفته: »من به عنوان رئیس موساد 
ایران  که  هستم  مطمئن  درصد  صد 
برنامه  لحظه  برای یک  و حتی  هرگز 
اتمی نظامی اش را متوقف نکرده است. 
این توافق )برجام( ایران را قادر می سازد 

تا به این هدف برسد.«
پافشاری روی نابودی اسراییل فقط 
و دلتمردان  نیست  از سوی خامنه ای 
جمهوری اسالمی هم مواضع همسویی 
در این باره داشته و دارند. منتها برخی 
بلند آن را اعالم می کنند و  با صدای 

برخی دیگر نه.
سخنان رییس موساد در حالی منتشر 
می شود که حدود یک ماه دیگر، مهلت 
تعیین شده توسط دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری آمریکا، برای اصالح توافق اتمی 

به پایان می رسد.
اروپایی  کشورهای  از  ترامپ  دونالد 
توافق  این  در  که  است  خواسته 
سختگیری های بیشتری بر ایران اعمال 
کنند وگرنه آمریکا از آن خارج خواهد شد.

رییس  روحانی  حسن  همزمان 
نشست  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
آنکارا با حضور والدیمیر پوتین و رجب 
طیب اردوغان درباره وضعیت و آینده 
سوریه گفته است اگر تهران نتواند از 
منافع برجام بهره برداری کند تصمیم 

جدیدی اتخاذ خواهد کرد.
اسراییل نگران مرزهای خود به دلیل 
ایران است که  رژیم  مواضع مقام های 
حتی  و  تهدید  برای  را  فرصتی  هیچ 
ضربه زدن مستقیم و نامستقیم به این 
کشور از دست نمی دهند. عبدالرحیم 
موسوی فرمانده ارتش جمهوری اسالمی 

جمهوری اسالمی »دشمن مشترک« اسرائیل و عربستان:  

هر نوع کمک به حماس برای تشدید مبارزه با اسراییل

روز چهارم فروردین گفت که با اتکا به 
رژیم  قدرت دوران دفاع مقدس, عمر 
به  سال  از 2۵  کمتر  را  صهیونیستی 

پایان می رسانیم!
جمهوری اسالمی تاکید کرده یکی 
از گزینه  هایش در صورت لغو احتمالی 
 2۰ غنی سازی  به  بازگشت  برجام 

درصدی است.
حاال نیز در مقاطعی که انواع و اقسام 
اقتصادی و نظامی متوجه  تهدیدهای 
رژیم ایران است خامنه  ای ادعای تقویت 
حماس و کمک به آن از هر نوعی برای 

مقابله با اسراییل می کند.
به  پیام  گفته  موساد  رییس  آنچه 
رژیم  منطقه ای  هم پیمانان  و  تهران 
است. جمهوری اسالمی با سیاست های 
جنگ طلبانه سال هاست منافع ملی ایران 
را به خطر انداخته و همان مسیری را 
در پیش گرفته که صدام حسین رفت. 
رییس جمهور وقت عراق در فوریه سال 
2۰۰3 تاکید کرد در مقابل فشارهای 
کردن  نابود  برای  متحد  ملل  سازمان 
بخشی از زرادخانه موشکی اش ایستادگی 

خواهد کرد.
ارتش اسراییل پروژه هسته ای صدام 
در نیروگاه اوسیراک را در سال 19۸1 
منهدم کرده بود اما صدام زرادخانه های 

موشکی خود را تقویت کرد.
 2۰ شب  نیمه  در  پیش،  1۵سال 
مارس سال 2۰۰3، موشک های آمریکا 
و  شدند  شلیک  بغداد  مرکز  به سوی 
ارتش  تانک های  که  نگذشت  چندی 
رسیدند.  بغداد  دروازه های  به  آمریکا 
صدام اما همچنان گنده گویی می کرد 
که عراق را گورستان سربازان آمریکایی 
و  متوهم  دیکتاتورهای  می کنیم! 
قدرت طلب همواره دیر از خواب بیدار 
می شوند چنانکه معمر قذافی نیز دیر 
بیدار شد. وقتی هم خطر را دریافتند 
دیگر جز آواری از عراق و لیبی نمانده 
بود. جمهوری اسالمی در این اوهام بسر 
می برد که تمامی تغییرات منطقه به سود 
شاخک های  توانسته  و  شده  تمام  آن 
زهرآگین خود را در کشورهای خاورمیانه 
بگستراند. حال آنکه با این مداخالت و 
با وجود خرج میلیاردها دالر برای جلب 
این کشورها،  توجه و محبت ساکنان 
فقط دشمنی اهالی این مناطق را علیه 

ایران و ایرانیان خریده است.

نجفی شهردار هشت ماهه  ی تهران

شهردار تهران »بیماری جدید« گرفت: ویروِس 
»بیت« به جان نجفی و شورای شهر!

شهر  ی  ا ر شو ی  عضا ا =
شورا  این  در  فضا  می گویند 
به گونه ای نیست که به آسانی 
استعفای نجفی پذیرفته شود 

و بنای این کار را هم ندارند.
نجفی  جدید«  =»بیماری 
که  ست  ا مبهمی  ع  ضو مو
بار  اعضای شورای شهر چند 

آن را مطرح کرده است.
یک  جدید«  »بیماری  =این 
روز پس از گزارش سحام نیوز 
مطرح شده که نوشت خامنه  ای 
به شهرداری  نجفی  تصدی  با 

تهران موافق نبوده!
با  تهران  »خداحافظی  اینقدر 
نجفی«، »نجفی: استعفا نداده ام«، 
»نجفی مایل به استعفا نیست«، 
نجفی  استعفای  دلیل  »بیماری؛ 
از شهرداری«، »نجفی را به بهانه 
کناره گیری  به  مجبور  بیماری 
تا  نوشتند  و  گفتند  کردند« 
رسید به روز سه  شنبه، چهاردهم 
شد  اعالم  که   ،1397 فروردین 
را  نجفی  استعفای  شهر  شورای 

نپذیرفته است.
اولین  در  تهران  شهر  شورای 
جلسه خود در سال 97 به بررسی 
استعفای محمدعلی نجفی شهردار 
تهران پرداخت گرچه به گفته  ی 
علی اعطا سخنگوی شورای شهر 
تهران این جلسه غیررسمی و به 

منظور »هم اندیشی« بود.
قرار است موضوع استعفای شهردار 
در جلسه رسمی 19 فروردین ماه 
و  شود  مطرح  او  خود  حضور  با 
آنطور که اعطا به ایسنا خبر داده، 
نجفی بر استعفای خود پافشاری 
دارد و اصرار وی به دلیل بیماری 

و عوامل دیگری است!
اینکه  بر  مبنی  پرسشی  به  او 
چه عواملی به غیر از بیماری در 
تقاضای استعفای وی نقش دارد، 
پاسخ داده »باالخره تنگناهایی نیز 
در این دوره وجود داشته است. اما 
مشخصاَ بیماری جدید ایشان علت 

استعفا است.«
سخنگوی شورای شهر تاکید کرده 
استعفای نجفی به راحتی پذیرفته 
سرپرست  انتخاب  وی  نمی شود؛ 
تکذیب  نیز  را  شهرداری  برای 

کرده است.
علیخانی  محمد  دیگر  سوی  از 
نقل  و  حمل  کمیسیون  رییس 
شورای شهر تهران در کانال تلگرام 
خود نوشته که »بیماری جدید« 

استعفای  علت  نجفی  محمدعلی 
که  است  گفته  او  است!  بوده  او 
این دلیل ]بیماری[ برای اعضای 
البته  که  شورای شهر محرز شد 
نمی توان تاثیر فشارهای سیاسی 

را هم کتمان کرد.
شورای  اعضای  از  نظری  حجت 
شهر در توییتی خبر داده که در 
»هم اندیشی«  نشست  از  بخشی 
شورای شهر نجفی هم حاضر بوده 
است و شورا بنا دارد با استعفای 

شهردار مخالفت کند.
مرتضی الویری رئیس کمیسیون 
شهر  شورای  بودجه  و  برنامه 
تهران نیز گفته: قرار نیست برای 
شهرداری تهران سرپرستی انتخاب 
شود و همه اعضای شورای شهر به 
دنبال آن هستند که نجفی از این 

تصمیم خود منصرف شود.
در  تهران  دادستان  این  از  پیش 
نسبت  دادسرا  اقدامات  خصوص 
به »ساختارشکنی در مراسم روز 
زن در برج میالد تهران« خبر از 
تشکیل پرونده در دادسرای تهران 
آن  عوامل  دیگر  و  شهردار  برای 

برنامه داده بود.
به گفته دولت آبادی پس از نامه 
گزارش  و  کشور  کل  دادستان 
سرپرست دادسرای ارشاد، در این 
زمینه شهردار و دیگر عوامل این 
اساس  بر  و  احضار شدند  مراسم 
از  جاری  روز  در  واصله،  گزارش 
عمل  به  تحقیق  تهران  شهردار 

آمده است.
از  شهر  شورای  اعضای  حمایت 
می گیرد  صورت  حالی  در  نجفی 
که برخی گزارش ها حکایت از آن 
دارد که علی خامنه ای اخیرا دیدار 
اعضای شورای شهر و شهردار  با 
باره  این  در  و  نپذیرفته  را  تهران 

اظهار داشته که برخی از اعضای 
 »۸۸ فتنه  »محکومین  از  شورا 

هستند!
به  نزدیک  نیوز  سحام  سایت 
مهدی کروبی در گزارشی نوشته: 
رئیسه  هیات  اعضای  از  یکی   «
شورای شهر تهران اخیرا با رهبر 
داشته  دیدار  اسالمی  جمهوری 
عضو  این  دیدار،  این  در  است. 
خامنه ای  از  تهران  شهر  شورای 
مالقات  برای  وقتی  سته  خوا
شهردار  و  شهر  شورای  اعضای 
تهران بدهد، ولی این درخواست 
خامنه ای  منفی  و  تند  پاسخ  با 

مواجه شده است«.
بنا بر این گزارش، خامنه ای گفته 
است: »به شورای شهری مالقات 
از  اعضایش  از  نفر   3 که  بدهم 
زندانی  و   ۸۸ فتنه  محکومین 

بودند!؟«
نیوز  سحام  گزارش  به  همچنین 
خامنه  ای این را هم گفته که »از 
ابتدا هم پیغام دادم که با شهردار 
شدن نجفی مخالفم، با این حال 

او را شهردار کردید«!
محمدعلی نجفی شهردار تهران از 
اعضای حزب کارگزاران سازندگی 
نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی 
که  بود  پیش  هفته  چند  است. 
شهردار  که  شد  تأیید  و  اعالم 
خود  استعفای  درخواست  تهران 
را به شورای شهر تهران فرستاده 
است. با انتشار این خبر منتقدان 
او  به  حمله  اصولگرایان  و  نجفی 
و شورای شهر را بیشتر و وی را 
متهم کردند که در انجام وظایفش 
شورای  اعضای  اما  است؛  ناتوان 
شهر که عمدتا اصالح  طلب هستند 
تالش می کنند وی را در این پُست 

نگه دارند.

پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از متن 
و رویداد ها را به نمایش می گذارد. این بار:از جنگیر دولتی تا راهزنی تلگرام!

پی نوشت؛ از جنگیر دولتی تا راهزنی تلگرام!

ویدئو

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

ارتش اسراییل در سال 1۹۸1 در عملیات Opera به اوسیراک نیروگاه 
اتمی صدام حمله کرد

مشکالت دشوار و فقر، آدم ها را در 
اما  کرده.  زندگی خسته  از  دنیا  تمام 
برنامه های موفق حکومت، زندگی مرفه 
و بی دغدغه ای را برای مردم کشور به 
غالباً  که  برنامه هایی  آورده اند.  ارمغان 
خیالی اند! مطبوعات و دیگر رسانه ها نیز 
همگی جامعه را ذهن شویی می کنند تا 
با  که  مدیریت حکومت  سوء  عوارض 
فقر و مشکالت اسف بار اجتماعی نمود 
کرده اند از دید ساکنان جامعه پنهان 
گردند. حکومت دیکتاتوری کره شمالی 
میلیونی  سال هاست که جمعیت 2۵ 
فقیر این کشور را اینگونه اداره می کند. 
با مسدود کردن راه های دسترسی آزاد 

اطالعات در جامعه.
خورشیدی.   139۶ دیماه  ایران 
شاهد  ایران  شهرهای  خیابان های 
تظاهرات سراسری بی سابقه ای ست که 
توسط مردم به ستوه آمده از دیکتاتور 

اسالمی برگزار می شود...
دشوار  مشکالت   - خلیفی  فرید 
از  دنیا  تمام  در  را  آدم ها  فقر،  و 
برنامه های  اما  کرده.  خسته  زندگی 
و  مرفه  زندگی  حکومت،  موفق 

پارازیت ماهواره، جنایت اوباشی به نام سپاه پاسداران

به  برای مردم کشور  را  بی دغدغه ای 
ارمغان آورده اند. برنامه هایی که غالباً 
خیالی اند! مطبوعات و دیگر رسانه ها 
ذهن شویی  را  جامعه  همگی  نیز 
مدیریت  سوء  عوارض  تا  می کنند 
مشکالت  و  فقر  با  که  حکومت 
از  کرده اند  نمود  اجتماعی  اسف بار 
گردند.  پنهان  جامعه  ساکنان  دید 
شمالی  کره  دیکتاتوری  حکومت 

سال هاست که جمعیت 2۵ میلیونی 
اداره  اینگونه  را  کشور  این  فقیر 
راه های  کردن  مسدود  با  می کند. 

دسترسی آزاد اطالعات در جامعه.
خورشیدی.   139۶ دیماه  ایران 
شاهد  ایران  شهرهای  خیابان های 
بی سابقه ای ست  سراسری  تظاهرات 
از  آمده  ستوه  به  مردم  توسط  که 

دیکتاتور اسالمی برگزار می شود...

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

ویدئو
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=»همه می دانند« در طول 
تاریخ فستیوال کن، دومین 
برای  اسپانیایی زبان  فیلم 

افتتاحیه کن است.
با  فرهادی  را  فیلم  =این 
مشارکت کشورهای اسپانیا، 
فرانسه و ایتالیا و با بودجه 11 

میلیون دالری ساخته.
 با اعالم رسمی دبیر فستیوال فیلم 
کن، هشتمین فیلم اصغر فرهادی با 
افتتاحیه  فیلم  می دانند«  »همه  نام 
شد.  کن  فستیوال  یکمین  و   هفتاد 
این فیلم به زبان اسپانیایی و با بازی 
ساخته  باردم  خاویر  و  کروز  پنه لوپه 

شده است.
کن  فستیوال  دبیر  ری فرمو  تیه 
خبرهای غیررسمی نمایش تازه ترین 
فیلم  عنوان  به  فرهادی  اصغر  فیلم 
افتتاحیه این دوره از فستیوال کن را 
تایید و اعالم کرد که هفتاد  و  یکمین 
مه  ماه  هشتم  کن  فیلم  فستیوال 
کار  می دانند«  »همه  فیلم  با   2018

خود را آغاز می کند.
»تریلر«  یک  می دانند«  »همه 
اسپانیایی  زبان  به  روان شناختی 
کروز  پنه لوپه  باردم،  خاویر  که  است 
و ریکاردو دارین هنرپیشه آرژانتینی 
عنوان  به  فیلم  دارند.  بازی  آن  در 
دومین اثر بین المللی فرهادی پس از 
»گذشته«، در بخش مسابقه فستیوال 

امسال فستیوال کن با »همه می دانند« اصغر 
فرهادی افتتاح می شود

فیلم کن حضور خواهد داشت.
)با  زنی  داستان  می دانند«  »همه 
بوئنوس  در  که  است  کروز(  بازی 
زندگی  آرژانتین  پایتخت  آیرس 
آرژانتینی  همسر  با  همراه  و  می کند 
و بچه هایش به زادگاهش در مادرید 
اتفاق های  از  مجموعه ای  برمی گردد. 
برخی  افشای  باعث  نشده  پیش بینی 

رازها می شود.
ادوارد  کوئستا،  اینما  لنی،  باربارا 
فرناندز و خاویر کامارا دیگر بازیگران 

فیلم جدید فرهادی هستند.
 11.8 هزینه  با  می دانند«  »همه 
اسپانیا،  مشارکت  با  و  دالر  میلیون 
اسپانیا  کشور  در  ایتالیا  و  فرانسه 
ساخته شده است. تهیه کننده آن در 
ابتدا آگوستین و پدرو آلمودوار بودند 
»درک  آگوستین  آنچه  دلیل  به  که 
درستی از هم نداشتیم« خوانده، هر 

دو از این پروژه کناره گیری کردند.

فرانسه،  فیلمز  ممنتو  کمپانی های 
ایتالیا  رد  الکی  و  اسپانیا  فیلم  مورنا 
عهده  بر  را  فیلم  این  جهانی  پخش 
از فستیوال  قرار است پس  دارند که 
کن در ماه مه اکران خود را در فرانسه 

آغاز کند.
فرهادی با دو جایزه اسکار، دومین 
که  اسپانیاست  کشور  از  نماینده 
افتتاحیه  مراسم  برای  فیلم اش 
فستیوال کن انتخاب شده است. پیش 
»تربیت  اسپانیایی زبان  فیلم  این،  از 
عنوان  به  آلمودوار  پدرو  ساخته  بد« 
فیلم افتتاحیه در یکی از جشنواره های 

کن به نمایش درآمده بود.
این سومین بار است که فرهادی پس 
از »گذشته« و »فروشنده« در بخش 
مسابقه فستیوال کن شرکت می کند.

فستیوال فیلم کن از هشتم تا 1۹ 
برگزار  اردیبهشت(   2۹ تا   18( مه 

خواهد شد.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

آوازهتک مضراب            !

هنرهای  از  یکی  موسیقی همچنان 
روزی  ماست.  جامعه  شده  نفرین 
نمی شود که کنسرتی را لغو نکنند و 
چند تنی را برای تعزیر و مجازات به 
زندان و دادگاه نفرستند. گذشته از 
این که خود خبر نشان از مضحکه ای 
دارد که در جامعه ما برپاست، عقل 
گونه  این  که  نمی فهمد  نیز  سلیم 
برخورد با موسیقی چه مبنایی دارد 
به  آلودگی  و  روحی  آشفتگی  جز 

تحجر و واپسماندگی.
نگاه  که  را  ایران  تاریخ  تمام 
منعیات  از  تا دوره صفویه  می کنیم 
خبری  چندان  موزیکال  منهیات  و 
هنرمندان  باستان  دوره  در  نبوده. 
پایه های  از  یکی  را  موسیقیدانان  و 
شمار  به  حاکمیت  قدرت  چهارگانه 
حد  در  آنها  منزلت  و  می آوردند 
وزیران و موبدان بود. گاتاها همانطور 
نغمه های  از  سرشار  می دانید  که 
ایرانی است و در زندگی معمولی و 
به کار  به یکسان  آئین های مذهبی 
ساسانی  دوره  در  می شود.  گرفته 
بود  موسیقی  در  غرقه  ایران  جامعه 
و دانشمندان هنرمند ایرانی همیشه 
همچنین  و  سازی  نظریه  دفتر  در 
بزمی  و  رزمی  موسیقی  اجرای 
بوده اند. شکوه دربار خسرو پرویز در 
هیچ سرزمین دیگری یافت نمی شد 
و حتی از زنان در ردیف نوازندگان و 

آهنگسازان یاد شده است.
اوضاع در هم  تازیان همه  یورش  با 
ریخت. قوم بیابانگردی از راه رسیده 
بود که زیبایی برایش مفهومی نداشت 
کشور  که  بود  آورده  شانسی  ولی 
سرشار  ایران  یعنی  شکست خورده 
از نغمه و ترانه بود. دربار هارون در 
از  آکنده  هجری  سوم  و  دوم  قرن 
بود  ایرانی  نوازندگان  و  آهنگسازان 
که پس از پیروزی تازیان به عنوان 
موالی )برده( به کار گرفته می شدند 
بارگاه های  در  نفوذ  با  مرور  به  و 
معروفیتی  و  شهرت  عرب  خلفای 
اصلی  خوراک  و  بودند  کرده  پیدا 
موسیقی ایران در این بارگاه ها تامین 
برجسته  موسیقیدان  دو  می شد. 

موصلی  اسحاق  و  ابراهیم  چون 
زمان شده  شهیرترین موسیقیدانان 
بردگی  از  را  خودشان  یعنی  بودند 

تا مقام پرشکوه وزارت باال کشیدند.
کتاب االغانی تالیف ابوافرج اصفهانی 
که برجسته ترین تاریخ موسیقی عرب 
را تا قرن پنجم هجری تحلیل می کند 
سرشار از نام موسیقیدانان ایرانی است 
که در دربار خلفای مختلف مشغول 
هنرنمایی بوده اند. آنچه در این دوران 
به دست آمد سبب استمرار و تداوم 
تاریخی موسیقی ایران شد که دیگر 
با هیچ باد و بارانی ویران نمی گردید. 
از  پیش  که  عشایری  و  اقوام  همه 
بنیاد دولت صفویه در ایران حکمفرما 
شدند به موسیقی به چشم دشمنی 
ناگهان  نمی دانیم  نمی نگریستند. 
موسیقی  تاریخی  سیر  که  شد  چه 
دگرگون شد و رفته رفته اهمیت و 
ارزش موسیقی از یک سو و اعتبار و 
منزلت اجتماعی موسیقیدانان از سوی 
دیگر رو به زوال رفت. تا آنجا که دیگر 
آنچه در دوره صفوی و قاجار عرضه 
بود. از جنس دیگری  می شد مطلقا 

آغاز موسیقی نو
باید شکرگزار انقالب مشروطیت بود 
که با ته مانده آنچه مانده بود و کاوش 
در برخی از ترانه های قدیمی زمینه 
به  نو  موسیقی  بنیاد  برای  تازه ای 
وجود آورد.آنچه این روزها در ایران 
عرضه  سنتی  موسیقی  عنوان  به 

می شود شباهت زیادی با دوره قاجار 
دارد. بخش انقالبی ترانه ها اما نشان 

از ارزش های موسیقایی دارد.
این  سنت طلبان  با  ما  حرف  تمام 
است که به همین چند شاخه اکتفا 
نکنند. ردیف دستگاهی که در جمع 

حدود چهارصد و اندی گوشه برای 
تنهایی تکافوی  به  قائل شده اند  آن 
نمی کند.  را  میلیونی  جامعه هشتاد 
اساس  بر  و  داشت  خالقیت  باید 
بار و  ریشه های کهنه شاخه های پر 

بری پدید آورد.
سنت طلبان  که  است  این  جالب 
همین مختصر مانده را هم در قفس 
گذاشته اند و اجازه دستکاری در هیچ 
یک از گوشه های آن را نمی دهند. این 
گوشه ها بارها گفته ایم که دستور زبان 
موسیقی است و نه آفریده موسیقی. 
خاندان هنر اینها را به هم پیوند زده اند 
و از این بابت ما شاکر آنها هستیم ولی 
دیگر به قول حسین علیزاده تن به 
قیمومت آنها نمی دهیم. آنها حافظان 
دستگاه هستند و هنرمندان خالقان 
برابر  تازه. خوشوقتانه در  آهنگ های 
جانبدار  جوانان  سنتی ها  ضعف 
تغییرات چشمگیری  با  نو  موسیقی 
که در موسیقی پاپ داده اند، خالقانی 
به  نیز  موسیقی  حافظ  که  هستند 
دنیای  پاپ  موسیقی  شمار می روند. 
سنت را زیر و رو کرده است و نسل 
جوان را که شصت درصد این جامعه 
را تشکیل می دهند به خالقیت های 

چشمگیر کشانده است.

مقابله با ویروس ابتذال

 بحث و نظر درباره موسیقی اصیل 
در  مشروطیت  حاکمیت  از  ایرانی 
یعنی  دارد.  سابقه  امروز  تا  ایران 
منادیان  آنکه  از  پس  بالفاصله 
نوآوری  به  مشروطیت  آزادی خواه 
بنیادگرایان  قال  و  داد  کردند  فکر 
همه  در  بنیادگرایان  رفت.  هوا  به 
پیشنهاد  برابر  در  هنری  رشته های 
و  تغییری سینه سپر می کردند  هر 
مانع از بارآوری نوآوری می شدند. در 
حیطه موسیقی وضعیت از این هم 
آشفته تر بود. موسیقیدانان پیشرو که 
تازه همداستان شده بودند که با تکیه 
بین المللی  موسیقی  ارزش های  بر 
ایران  در  را  موسیقی  از  تازه  نوعی 
کارشکنی های  با  کنند  راه اندازی 
روبرو  موسیقی  تصمیم گیری  مراکز 

می شدند.
نتیجه آن شد تا زمانی که علینقی 
از  صحبتی  آمد  کار  سر  وزیری 
موسیقی بین المللی به میان نمی آمد 
مراسم  در  تنها  را  موسیقی  این  و 
نظامی  و رسمی  به عنوان تشریفات 
وزیری  با حضور  کار می گرفتند.  به 
در  تحصیل کردگان  از  تن  چند  و 
خارج از کشور چون پرویز محمود و 
روبیک گرگوریان راه برای پرورش و 
پیشرفت موسیقی پیشرو آماده شد. 
بنا بر استدالل بنیادگرایان موسیقی 
فرنگی  موسیقی  ورود  با  اصیل 
می آمد.  در  پا  از  غربی  تکنیک  و 
موسیقی ما همان چهارصد و اندی 
فراهانی  برادران  از  که  است  گوشه 

برای ما به جا مانده است.
به چه  اصیل  باید دید که موسیقی 
موسیقی ای می توان گفت. در فضای 
کسی  هر  ایران  در  موسیقی  آشفته 

تعریف  به شکلی  را  اصیل  موسیقی 
ملی  و  اصیل  میان  مرز  و  می کند 
سنتی  موسیقی  نمی شود.  روشن 

نه  ماست  ملی  موسیقی  از  بخشی 
تمام آن. بخش پیشروی این موسیقی 
از  تحصیل کردگان  که  است  همانی 
و  بودند  دنبالش  به  برگشته  فرنگ 
با استفاده از تکنیک غربی بر غنای 
موسیقی پیشرو می افزودند و معتقد 
از این تکنیک به  بودند که استفاده 
معنای زیر نفوذ آن رفتن نیست. از 
آن گذشته تکنیک غربی فقط وسیله 
است و با اصل موسیقی ارتباطی ندارد.

از سال های سی به بعد مسئله اصیل 
و ملی در بازار بنیادگرایان گرم تر شد. 
آنان می دیدند که عالوه بر موسیقی 
پیشرو موسیقی دیگری از غرب وارد 
خود  سوی  به  را  جوانان  که  شده 
جلب کرده است. از آن پس شمشیر 
را از رو بستند و به مبارزه با موسیقی 
پاپ که تازه وارد شده بود، پرداختند. 
سنتی  گوشه های  غیراز  چیز  هر 
و  غیراصیل  مبتذل،  فاسد،  می بود، 

پیش پا افتاده تلقی می شد. داستان 
غرب زدگی که در ایران مطرح شد، 
نیز  را  موسیقی  بنیادگرایان  نیروی 
افزون کرد. فضای گسترده تری پیدا 
شد تا ارتجاعی ترین نظرات خود را 
مطرح کنند و اگر موافقت می گرفتند 

مهارت  هنرمندان  درآورند.  اجرا  به 
یافته ما را به اتهام غرب زدگی از دور 
خارج می کردند و به جوانان تازه نفس 

مجال عرض اندام نمی دادند.
بر  موسیقی  ناقدین  زمان  همان  در 
سر دو مسئله اصیل و ملی به توافق 
رسیده بودند. موسیقی سنتی بخشی 
از موسیقی ملی ایران است که نیاز 
برآورده  را  ایران  جامعه  از  ای  پاره 
فراگیرتر  و  مهم تر  بخش  می کند. 
با  که  است  ایرانی  پاپ  موسیقی 
مخالفت ها  برابر  در  تمام  کوشش 
ایستادگی کرد و دیگر حتی تبعیت 
خود  آثار  در  را  سنتی  موسیقی  از 
موسیقی  موسیقی،  الزامی  ندانست. 
گوشه های  به  متکی  خواه  است. 
ردیفی باشد یا نباشد. اگر نباشد به 
آن موسیقی سنتی نمی گویند. نوعی 

موسیقی نوآورانه ملی است.

از اصالت تا بداعت

ادامه در صفحه 17

ادامه در صفحه 17

شته  نو ه  د ا عی ز شما =
ملک  ه  شند و فر که 
مصادره شده اش یکی از عوامل 
کشتارهای دهه شصت است.
=خانه این خواننده توسط 
دادگاه انقالب در سال 1۳7۲ 

مصادره شد.
و  آهنگساز  شماعی زاده  حسن 
خواننده مقیم آمریکا با انتشار تصویر 
خود  اینستاگرام  صفحه  در  پستی  و 
با حکم  به مصادره ملک شخصی اش 
دادگاه انقالب اعتراض کرده و هر گونه 
معامله این خانه را غیرقانونی خوانده 

است.
و  آهنگساز  شماعی  زاده  حسن 
انتشار  با  ایران  سرشناس  خواننده ی 
به مصادره خانه اش در  پستی نسبت 

منطقه نیاوران تهران اعتراض کرد.
 1۳۷2 سال  در  شماعی زاده  خانه 
شد.  مصادره  نیری  قاضی  حکم  با 
مصادره  این  علت  دادگاه  حکم  در 
آمده  ملک  بودن  »مجهول المالک« 

حسن شماعی زاده: 

روزی نه زیاد دور برمی گردم و خانه ام را پس می گیرم

از  مشروعی  درآمد  وی  اینکه  هم  و 
»شغل  به  و  نداشته  حالل  حرفه ی 
آهنگ  سرودن  و  خوانندگی«  کثیف 
»نفرین بر جنگ« اشتغال داشته است!

در  آمریکا  مقیم  خواننده  این  حاال 
گونه  هر  خود  اینستاگرامی  پست 
معامله خانه اش را »غیرقانونی« خوانده 
و نوشته است: »به خریدار آن متذکر 
می شوم روزی نه زیاد دور، بر می گردم 
بیرونت  خانه  آن  از  باشی  که  هر  و 
از رسیدن من و  تا قبل  خواهم کرد. 
فرزندانم، خود مردم شما را از این خانه 

بیرون نمایند.«
سند  اینکه  اعالم  با  شماعی زاده 
دارد،  دست  در  را  خانه  این  مالکیت 
»عوامل  از  را  ملک اش  فروشنده 
کشتار  در  که  کرده  دولتی«معرفی 

تابستان 1۳6۷ مشارکت داشته است.
وی نوشت که علت فروش این منزل 
این  در  فروشنده  مشارکت  دلیل  به 
کشتارهاست که »می داند در آینده چه 
سرنوشتی در انتظار اوست، به خوبی 
از  که  بفهمند  مردم  اگر  که  می داند 
دستیاران کشتار تابستان 1۳6۷ هستند 
آورد.« خواهند  سرشان  بالیی  چه 

ملک شخصی این خواننده و آهنگساز 
قدیمی، در خیابان باهنر )نیاوران( یکی 
از مناطق گران قیمت تهران واقع شده 

است.
که  نوشته  همچنین  شماعی زاده 
مردم اخبار مربوط به این ملک را در 
بر  عالوه  و  می دهند  قرار  اختیارش 
نسخه جعلی سند این ملک، اسنادی 
در  برادرش  و  فروشنده  همکاری  از 
کشتارهای دهه شصت را نیز برای وی 

ارسال کرده اند.

قرار است علیرضا قربانی و ساالر عقیلی 
دو خواننده پر طرفدار ایران در جریان 
 2018 جهانی  جام  فوتبال  مسابقات 
روسیه برنامه هایی اجرا کنند. رهبری این 
دو ارکستر با شهرداد روحانی خواهد بود. 
گفته می شود امکان دارد یک خواننده 
پاپ ایرانی نیز به این هنرمندان بپیوندد.

این گروه پیش از پرواز تیم فوتبال ایران 
به روسیه در مراسم بدرقه تیم که در 
تاالر رودکی تهران برگزار می شود نیز 
هنرنمایی خواهند کرد. برنامه هایی که 
این دو ارکستر در تهران و مسکو اجرا 
تفاهم نامه ای  اساس  بر  کرد  خواهند 
میان بنیاد رودکی و فدراسیون فوتبال 
ایران تنظیم شده است.علی اکبر صفی 
پور مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری 
گفت  نوروز  از  قبل  روز  چند  رودکی 
ارکستر ملی و ارکسترسمفونیک 2۵ و 
۳0 خرداد و چهارم تیرماه کنسرت هایی 

ارکسترهای ملی و سمفونیک با دو خواننده 
سرشناس در جام جهانی

علیرضا قربانی و ساالر عقیلی قرار است سرود تیم ملی ایران را در 
جام جهانی ۲۰1۸ اجرا کنند

در سه شهر ایران اجرا خواهند نمود.در 
اسفندماه ۹6 کنسرت علیرضا قربانی در 

استان های مازندران و خراسان به دستور 
دادستانی لغو شد.
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شناخت  برای   - محمدی  مجید 
نیمه ی دوم  طیف اصالح طلبان در 
دهه ی نود خورشیدی به جای کند 
آنها  دهه ای  چهار  تاریخ  در  کاو  و 
رفت:  امروزشان  سراغ  به  می توان 
چه  می اندیشند،  چه  امروز  اینکه 
تفاوت هایی  چه  و  دارند،  رفتاری 
و  آنها  میان  و  آنها،   خود  میان 
آنها  دارد.  وجود  مقابلشان  جناح 
با  و  نیستند  یکدست  کامال  طیفی 
دارند.  تفاوت هایی  نیز  اصولگرایان 
آیا این تفاوت ها تا چه حد جدی و 
قابل توجه است؟ آیا تا حدی هست 
اصالح  خواهان  را  آنها  بتوان  که 
موجود  وضعیت  یا  رژیم   بنیادی 

دانست؟
طیف های  شدن  روشن  برای 
می توان  اصالح طلبان  درون 
)سیاسی،  محوری  موضوع  بیست 
و  اجتماعی  فرهنگی،  بین المللی، 
آنها  به  کرد:  انتخاب  را  اقتصادی( 
مساوی(  وزن  )با  موضوع  هر  در 
میان 1 تا ۵ امتیاز بر حسب میزان 
اصولگرایِی اصالح طلبان بدهید و در 
کنید  جمع  را  امتیازات  این  پایان 
چه  تا  آنها  طیف  واقعا  ببینید  تا 
حدی اصالح طلب اند و تا چه حدی 
این  اصالح طلبان  برخالف  اصولگرا. 
موضوعات را فرعی و اصلی نمی کنم 
چون برای هر گروه و قشری ممکن 
اولویت  موضوع  چند  یا  یک  است 

داشته باشد.
همجنسگرایان/  مساوی  1.حقوق 
دگرجنسگرایان.  و  دوجنسگرایان 
گروهی  عنوان  هر  با  اصالح طلبان 
تقریبا به اتفاق با این حقوق مساوی 
موضوع  این  هستند.  مخالف 
که  است  موضوعاتی  آخرین  از 
بخشی از آنها )که حتی با شریعت 
و  هستند  سکوالر  و  مخالف اند 
میزان  چه  دو  این  نیست  معلوم 
اسالمگرایی آنها را تبخیر می کند( 
گردن  بدان  آینده  در  است  ممکن 

بگذارند. )اصولگرایی: ۵ امتیاز(
چپ های  از  زنان.  پوشش  ۲.حق 
که  اکثریت  فداییان  )مثل  سکوالر 
اصالح طلب شده اند( تا روشنفکران 
و نواندیشان دینی، مجمع روحانیون 
مبارز تا مجمع مدرسین، شاگردان 
منتظری و کارگزاران تا دانشجویان 
خط امامی اکثرا با حجاب اجباری 
مخالف  موی سر(  پوشش  )در حد 
است  موضوعی  تنها  این  هستند. 
که در سال های اخیر در آن نوعی 
یکپارچگی میان اصالح طلبان وجود 
دارد. اما از حیث اقدام همه ی آنها 
هیچ  و  دارند  منفعالنه  موضعی 
نمی کنند.  زمینه  این  در  اقدامی 
خود  اجباری  حجاب  منتظرند 
جناح  به  نصیحت  با  و  خود  به 
برداشته  حاکم  روحانیون  و  مقابل 
اصالح طلبی  هیچ  همچنین  شود. 
نمایش  میزان  و  پوشش  انتخاب 
را  آنها  مانند  و  لباس  یا طرح  بدن 
فقط  آنها  است.  ندانسته  زنان  حق 
تا حد پوشش و عدم پوشش موی 
سر پیش رفته اند. هیچ اصالح طلبی 
انتظامی  نیروهای  که  است  نگفته 
پوشش  انتخاب  در  زنان  از  باید 
کند.  دفاع  متجاوزان  برابر  در  خود 
تعطیل  خواستار  اصالح طلبی  هیچ 
شدن امر به معروف و نهی از منکر- 
برای  دائمی  مزاحمت  یعنی  که 
غیررعایت کنندگان  و  غیردینداران 
است.  نشده  شرع-  احکام 

)اصولگرایی: ۴ امتیاز(
و  به اتفاق  استصوابی.  ۳.نظارت 
اصوال با آن مخالف  نیستند اما با رد 
صالحیت اعضای جناح اصالح طلب 
بوده  اند.  مخالف  مذهبی ها  ملی-  و 
نامزدی  حق  از  اصالح طلبی  هیچ 
دو  همجنسگرا،  بهایی،  یک 
و  اسالم،  صریح  منکر  جنسگرا، 
در  ارزشی  )بحث  جنسی  کارگر 
مورد این گروه ها مورد نظر نیست( 
شهروندان  از  شهروندی  عنوان  به 
کشور جدا از اینکه مردم به او رای 
بدهند یا خیر دفاع نکرده است. آنها 
امروز حتی به رد صالحیت اعضای 
جناح خود هم اعتراض نمی کنند. 

)اصولگرایی: ۴ امتیاز(
روحانیون  مجمع  فقیه.  ۴.والیت 
به  کارگزاران هنوز  اعضای  و  مبارز 
دسته  آن  دارند.  باور  فقیه  والیت 
حوزه های  در  که  اصالح طلبان  از 
فعالیت  رسانه ای  و  فرهنگی 
می کنند در این مورد سکوت اختیار 
کرده اند اما اکثر آنها از والیت فقیه 
نظارت  تحت  و  دوره ای  و  انتخابی 
می کنند.  دفاع  خبرگان  مجلس 

تساوی  از  آشکارا  اصالح طلبی  کمتر 
و  مشارکت  در  غیرفقیه  و  فقیه  یک 
رقابت سیاسی و نفی همه ی امتیازات 
وفقها  روحانیون  اقتصادی  و  سیاسی 
بسیار  دسته ی  است.  کرده  دفاع 
با  مذهبی ها(  )ملی-  آنها  از  کوچکی 
)انحصار حکومت  فقیه  والیت  مبانی 
با فقها( مخالف هستند. )اصولگرایی: 

۴ امتیاز(
دولت.  و  دین  5.رابطه ی 
جمهوری  با  مذهبی  اصالح طلبان 
اسالمی به معنای عام آن یعنی عدم 
دولت  تالش  و  دولت  و  دین  جدایی 
شریعت  قوانین  اعمال  و  تبلیغ  برای 
مخالفتی ندارند. آنها مثل حسینعلی 
منتظری معتقدند که »دولت اسالمی 
را  حجاب  که  کسانی  به  نسبت  باید 
صحیح  تبلیغات  با  نمی کنند  رعایت 
و اقدامات فرهنگی، آنها را به رعایت 
آنها  نماید.«  ترغیب  اسالمی  حجاب 
معتقد نیستند که دولت باید پایش را 
از زندگی شخصی مردم بیرون بکشد. 
اصالح طلبان  از  اندکی  بسیار  تعداد 
»سکوالر«  سابق(  )مارکسیست های 
جمهوری  مبانی  نافی  معنای  به 
اسالمی هستند. اینها بیشتر در خارج 
در  نقشی  و  می کنند  زندگی  کشور 
مذهبی  اصالح طلبان  جهت  تعیین 
 ۵ )اصولگرایی:  ندارند.  کشور  داخل 

امتیاز(
پارازیت  و  فیلترینگ  و  6.سانسور 
سانسور  با  دیش ها.  جمع آوری  و 
که  شکلی  به  سیاسی  فیلترینگ  و 
اصل  با  نه  اما  اعمال شده مخالف اند 
نگفته اند  هیچگاه  اصالح طلبان  آن. 
که با انتشار بدن عریان زنان و مردان 
مقدسان  به  اشاره  با  لطیفه سازی  یا 
ندارند.  مخالفتی  آنها  مانند  و  دینی 
امروز اگر خاتمی یا کروبی هم رهبر 
و  سانسور  شوند  اسالمی  جمهوری 
فیلترینگ حذف نمی شود. وقتی قرار 
باشد محتویاتی حذف شود این امر به 
تصاویر عریان زنان محدود نمی شود. 
البته با پارازیت و جمع آوری دیش ها 

مخالف اند. )اصولگرایی: ۴ امتیاز(
دولتی.  تلویزیون  و  ۷.رادیو 
اصالح طلبان با یک طرفه بودن رادیو و 
تلویزیون دولتی و سویه ی تک جناحی 
آنها مخالف  اند و نه با دولتی بودن آن. 
هیچ اصالح طلبی تا کنون از واگذاری 
رادیو و تلویزیون به بخش خصوصی 
خواهان  آنها  است.  نکرده  دفاع 
به  دولتی  تلویزیون  و  رادیو  بازسازی 
)عباس  هستند  ملی  رسانه ی  عنوان 
 )139۶ اسفند   1۴ شفقنا  عبدی، 
بخش  به  رسانه ها  واگذاری  نه  و   )

خصوصی. )اصولگرایی ۵ امتیاز(
دولتی  و  حکومتی  ۸.بودجه های 
برای نهادهای دینی. هیچگاه از هیچ 
اصالح طلب مذهبی شنیده نشده که 
این موضوع مخالفت  با  به طور کلی 
بودجه  دادن  با  است  ممکن  کنند. 
کرده  مخالفت  خاص  نهاد  یک  به 

در  عمومی  منابع  اینکه  با  اما  باشند 
گیرد  قرار  مذهبی  نهادهای  اختیار 
جهت  همین  از  نکرده اند.  مخالفت 
که  مذهبی  اصالح طلبان  موضع  در 
ادعای سکوالر بودن می کنند باید به 
در  که  اصالح طلبانی  کرد.  جد شک 
مجلس حضور داشته اند به ردیف های 
و  داده  رای  مورد  این  در  بودجه 
غیرمذهبی  اصالح طلبان  می دهند. 
نیز به ندرت با این بودجه ها مخالفت 
کرده اند و ظاهرا آنها را حق حاکمان 

می دانند. )اصولگرایی: ۵ امتیاز(
شرط.  و  بی قید  و  آزاد  ۹.اعتراض 
بیانیه ی مجمع  و  اعتراضات دی 9۶ 

شانزده  بعد  و  مبارز  روحانیون 
اعتراض  با  که  داد  نشان  اصالح طلب 
نظام  نافی  اگر  بدون خشونت  و  آزاد 
مخالف اند  باشد  روحانیت  و سلطه ی 
و حتی بخشی از آنها )عباس عبدی 
و محمدرضا جالیی پور( تا آنجا پیش 
سریع  سرکوب  دستور  که  می روند 
اعتراض در  تنها  آنها  صادر می کنند. 
غیر  و  پذیرند  می  را  نظام  چارچوب 
خود را »منحرف« )مصطفی تاجزاده 
در گفتگوی ویدیویی با اعتماد آنالین، 
اسفند 139۶( می دانند. اصالح طلبان 
مهار  که  خیابانی  تظاهرات  با  اصوال 
کامل آنها در اختیار خودشان نباشد 
این  از  کروبی  و  موسوی  مخالف اند. 
 ۴ )اصولگرایی:  بودند.  استثنا  جهت 

امتیاز(
1۰.تنفر از اسرائیل. تنفر از اسرائیل و 
خواست انحالل آن بخشی جدانشدنی 
و  )چپ  اصالح طلبی  هویت  از 
اسالمگرا( است. محسن کدیور شعار 
نه غزه و نه لبنان را تحریف می کند 
و اشکوری مانند خمینی و خامنه ای 
می داند  چرکین  دمل  را  اسرائیل 
زندگی  تبعید  در  که  روحانی  )دو 
می کنند(. این سم از آخرین سمومی 
آنها  خون  از  است  ممکن  که  است 

خارج شود. )اصولگرایی: ۵ امتیاز(
11.گرایش ضد امریکایی. آن دسته 
را  متحده  ایاالت  که  اصالح طلبان  از 
باید  که  دمکراتیک  و  آزاد  کشوری 
آن  تجربیات  از  و  بود  متحد  آن  با 

ایران  مردم  دوست  و  کرد  استفاده 
نادر  گونه های  مثل  آورد  شمار  به 
بودن  امریکایی  ضد  هستند.  گیاهی 
چهل سال است با خون اسالمگرایان 
خواه  و  اصولگرا  خواه  شده،  عجین 
بودن  امریکایی  ضد  اصالح طلب. 
است.  نیفتاده  مد  از  هنوز  آنها  برای 
نیز  چپ  غیرمذهبی  اصالح طلبان 
این گرایش را بخشی از هویت خود 

می دانند. )اصولگرایی: ۵ امتیاز(
مدلی  اسالمی.  ایرانی-  1۲.هویت 
ایرانی  هویت  عنوان  به  خامنه ای  که 
با  تقابل  )در  دهد  می  ارائه  اسالمی 
هویت غربی( مورد تایید جریان چپ 

ضد امپریالیست و اسالمگراست، خواه 
اصولگرا و خواه اصالح طلب. این مدل 
خالصه  ی سخنان آل احمد، شریعتی، 
مطهری،  بازرگان،  شایگان،  نراقی، 
هیچگاه  آنها  آنهاست.  مانند  و  نصر 
سبک  مورد  در  خامنه ای  مباحث  با 
مخالفتی  ایرانی-اسالمی  زندگی 
خود  زندگی  سبک  بلکه  نکرده اند 
چارچوب هایی  همان  بر  منطبق  آنها 
است که خامنه ای از آن دفاع می کند. 

)اصولگرایی: ۵ امتیاز(
1۳. احکام شریعت در حوزه ی قضا و 
عرفی شدن آن. اصالح طلبان هیچگاه 
قضا  حوزه ی  در  شریعت  اجرای  با 
مخالف نبوده اند. آنها بر اجرای آیین 
تنها  دارند.  بیشتری  تأکید  دادرسی 
روشنفکران دینی خواستار قرائت های 
تازه ای از شریعت موجود شده اند  اما 
مشخص نکرده اند در این قرائت تازه 
کدام احکام به حاشیه خواهند رفت 
 ۴ )اصولگرایی:  شد.  نخواهند  اجرا  و 

امتیاز(
هیچ  دولتی.  1۴.انحصارات 
ساالنه  اختصاص  با  اصالح طلبی 
به  کشور  رسمی  بودجه ی  سوم  دو 
اعالم  میزان  و  دولتی  شرکت های 
نهادهای  به  غیررسمی  و  ناشده 
و  سپاه  و  رهبر  نظر  تحت  اقتصادی 
بودجه های مخفی نهادهای نظامی و 
امنیتی و بیت رهبری مخالفت نکرده 
است. آنها تنها از دادن مالیات توسط 
دفاع  قدس  آستان های  و  بنیادها 

کرده اند که انحصارات را بر نمی دارد. 
)اصولگرایی: ۵ امتیاز(

هیچ  همه کاره.  مرکزی  15.دولت 
اصالح طلبی از واگذاری امور استان ها 
به خود مردم و محدود کردن دولت 
خارجه،  وزارت  دفاع،  به  مرکزی 
دفاع  زیرساخت ها  و  طبیعی  بالیای 
استانی،  مجلس  تصور  است.  نکرده 
انتخاب  مردم،  انتخاب  به  استاندار 
قاضی  و  پلیس  رئیس  و  دادستان 
ذهنیت  در  استان ها  مردم  توسط 
را  اینها  و  نمی گنجد  اصالح طلبان 
کشور  تجزیه ی  با  مساوی  احتماال 
تلقی می کنند. )اصولگرایی: ۵ امتیاز(

منطقه ای.  نظامی  16.مداخالت 
با  که  اصالح طلبان  از  دسته  آن 
اسالمی  جمهوری  نظامی  مداخالت 
به نحوی مخالف هستند )رفسنجانی 
کرباسچی  نیست،  قید حیات  در  که 
یک  انگشتان  تعداد  به  تاجزاده(  و 
یا  اصالح طلبان  نمی رسند.  دست 
به کشتار  این مداخالت که  برابر  در 
آوارگی  و  سوری  ۴۰۰هزار  حدود 
شهروندان  از  دیگر  تن  میلیون ها 
را  آنها  یا  یا سکوت  انجامیده  سوریه 
تایید کرده اند. بهروز افخمی از اعضای 
را  کسانی  مجلس ششم  اصالح طلب 
که با دخالت ایران در سوریه مخالف 
هستند مزخرف گو خواند. )فارس 2۵ 

بهمن 139۶( )اصولگرایی: ۵ امتیاز(
سازمان  منزله ی  به  1۷.سپاه 
با  فقط  اصالح طلبان  سرکوب. 
فعالیت های اقتصادی و سیاسی سپاه 
به  آن  از  استفاده  اما  مخالف هستند 
و  سیاسی  سرکوب  سازمان  عنوان 
نمی کنند  نفی  را  فرهنگی  مهندسی 
درگیر  آنها  خود  با  که  حدی  )تا 
وجود  با  اصالح طلبان  اصوال  نشود(. 
یک سازمان نظامی ایدئولوژیک برای 
حفظ قدرت روحانیون و اعمال مبانی 
ندارند.  مخالفتی  نظام  ایدئوئوژیک 
اصالح طلبان سپاه را سازمانی نظامی 
بیرون  اما  می خواهند  ایدئولوژیک  و 
اقتصاد.  و  جناحی  سیاست  دایره  از 
حتی اگر سپاه را از این حوزه ها بیرون 
به  است  سپاه  اختیار  در  آنچه  کنید 
می شوند  تبدیل  دولتی  شرکت های 
با حذف مداخالت سیاسی آن نیز  و 
)مثل »دوران طالیی امام«( راه برای 
مشارکت سیاسی عمومی باز نمی شود. 

)اصولگرایی: ۵ امتیاز(
شورای  توسط  قوانین  1۸.وتوی 
حاکمیت  با  اصوال  آنها  نگهبان. 
نگهبان  شورای  توسط  که  شرعی ای 
نیستند.  مخالف  شود  می  اعمال 
میان  قوا  توازن  با  را  نگهبان  شورای 
آن  اصولگرای  و  اصالح طلب  اعضای 
سخنان  به  کنید  )نگاه  می خواهند. 
مورد(  این  در  مکرر سعید حجاریان 

)اصولگرایی: ۵ امتیاز(
از  نفر  یک  غیر  اعدام.  1۹.حکم 
اصالح طلبان )عمادالدین باقی( کسی 
را از میان آنها سراغ نداریم که اصوال 

با اعدام مخالف باشد. آنها با اعدام 
آغاجری(  )هاشم  خود  دوستان 
اعدام  با  نه  اما  کرده اند  مخالفت 
نیستند.  آنها  حلقه  در  که  کسانی 

)اصولگرایی: ۵ امتیاز(
مردان  و  زنان  ۲۰.حقوق مساوی 
عمومی.  فضای  و  خانواده  در 
ازدواج  سن  در  تنها  اصالح طلبان 
دختران )نه هجده بلکه 13( و چند 
وزیر زن یا تاکید بر استخدام زنان 
در ادارات دولتی در مشاغل پایین 
تفاوت هایی با اصولگرایان دارند اما 
از حقوق مساوی زنان در  هیچگاه 
حقوقی  موانع  برداشتن  خانواده، 
یا  جمهوری  ریاست  نامزدی  برای 
مجمع  در  عضویت  و  شدن  قاضی 
یا  خبرگان  یا  مصلحت  تشخیص 
عرصه های  همه ی  در  زنان  حضور 
هنری و اجتماعی سخن نگفته اند. 
شنای  حق  از  اصالح طلبی  کدام 
با  دریا  در  مردان  و  زنان  مساوی 
هر لباسی که بخواهند یا آوازخوانی 
زنان برای همگان دفاع کرده است؟ 

)اصولگرایی ۴ امتیاز(
به  را  مورد   2۰ این  اگر  البته 
تا  یک  میان  و  برسانید  مورد  صد 
بیشتری  دقت  با  بدهید  نمره  ده 
را  اصالح طلبان  اصولگرایی  میزان 
اما کار دشوارتر و  اندازه می گیرید 
تا  امتیازدهی  زمانبرتر می شود. در 
اصالح طلبی  سمت  در  زیادی  حد 
ارفاق کرده ام تا امتیاز اصولگرایانه ی 
می توان  اکنون  بگیرند.  کمتری 
را  اصالح طلبان  اصولگرایی  میزان 
نویسنده  اندازه گیری  اندازه گرفت. 
می  نشان  فوق  امتیازات  جمع  با 
اصولگرا  درصد   93 آنها  که  دهد 
درست  را  رقم  این  اگر  هستند. 
موضوع  هر  به  خودتان  نمی دانید 
رقمی بدهید و بعد بیست رقمی را 
اگر  با هم جمع کنید.  داده اید  که 
یا  را محوری  موضوعات ذکر شده 
کافی نمی دانید، آنها را تغییر دهید 
یا تعدادشان را کم و زیاد کنید. یا 
ببینید  و  دهید  تغییر  را  آنها  وزن 
آنها  میان  تا چه حد می توانید  آیا 

فاصله بیندازید.
که  گزاره  این  ترتیب  بدین 
همانند  عینا  اصالح طلبان 
نیست  درست  هستند  اصولگرایان 
اندازه گیری  همین  حد  در  اما 
درصد شبیه  تا حدود 93  ابتدایی 
که  اصالحاتی  هستند.  هم  به 
عمدتا  می خواهند  اصالح طلبان 
آنها  خود  بیشتر  قدرت  و  نقش 
تبعیض  نظام  همین  چارچوب  در 
و  است  امتیاز  و  تقلب  و  تحقیر  و 
ندارد  مردم  زندگی  در  تاثیری 
همچنان که تا کنون نداشته است. 
اصالح طلبان بر این باورند که »تنها 
گروهی هستند که می توانند نظام 
حضرتی،  )الیاس  کنند.«  حفظ  را 
اصالح طلبان  فراکسیون  عضو 
مجلس در دیدار 7۰ تن از اعضای 
ایلنا 1۶ اسفند  با خاتمی،  مجلس 

)139۶
را  موضوع  بیست  این  اگر  شما 
تفاوت  از  اثری  دیگر  بگذارید  کنار 
معنی دار میان مخالفان و حکومت 
و  اجتماعی  و  سیاسی  تغییر  و 
همه  و  نمی ماند  باقی  فرهنگی 
این  در  طبعا  می شوند.  هم  مثل 
موارد نمی توان با ذکر زندان رفتن 
آنها  برای  اصالح طلبان  تبعید  یا 
امتیاز بیشتری دست و پا کرد چون 
مخالفت با اشخاص یا میزان قدرت 
و  قدرت  برای کسب  تالش  و  آنها 
مهاجرت نمی تواند معیار اصولگرایی 
یا اصالح طلبی باشد. رقابت سیاسی 
در یک نظام دیکتاتوری میان افراد 
درون کاست حکومتی نمی تواند از 
یک طرف اصالح طلب درست کند.

بدین ترتیب ما در ایران دو گروه 
اصولگرا )دقیق تر بگوییم اسالمگرای 
بنیادگرا( داریم با اندکی تفاوت که 
یکی بدون و دیگری با بسته بندی 
فروخته  مردم  به  طلبی  اصالح 
می شود. البته بخشی از مردم ایران 
هزینه ی  با  امور  اصالح  خواهان 
معنا  بدین  این  اما  هستند  پایین 
نیست که یک جناح سیاسی واقعا 
دارد.  وجود  ایران  در  اصالح طلب 
اصوال چنین جناحی  در حالی که 
آیا حکومت جمهوری  ندارد  وجود 
درونی  فشار  هیچ  تحت  اسالمی 
برای اصالح قرار دارد؟ حکومتی که 
تحت هیچ فشاری از سوی بخشی 
از قدرت برای اصالح نیست و هیچ 
ندارد چگونه  برای اصالح  ظرفیتی 

ممکن است اصالح شود؟!

تا چه حد اصولگرایند؟  اصالح طلبان 
۹۳ درصد! حدود 

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

ویدئو
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محمدعلی فردین و بهروز وثوقی

تیم  لوگوی  نسور  =سا
صدا  در  ایتالیا  رم  فوتبال 
و  مردم  واکنش  با  سیما  و 
ین  ا ن  ال و مسؤ همچنین 

باشگاه مواجه شد.
ییتر  تو ر  د ی  بر ر کا =
ساله   ۲۸ من  »واال  نوشته 
پیگیر لیگ ایتالیام، تا حاال 
لوگوی  گرگ  پستون های 
بودم.  ندیده  رو  رم  باشگاه 
زیادی  که  اینه  اینا  مشکل 
است  روایت  می کنن.  دقت 
که اون سعید طوسی هم زیاد 

دقت می کرد!«
نماد  که  پستان های گرگ  سانسور 
ایتالیاست در شبکه سوم  رم  باشگاه 
تنها  نه  اسالمی  جمهوری  تلویزیون 
سوژه شبکه های اجتماعی شده بلکه 
پی  در  هم  را  باشگاه  این  واکنش 

داشته است.
واقع  در  روم  آ.اس  باشگاه  لوگوی 
نماد روم باستان است. اسطوره ای که 

فرزندان  »رومولوس«  و  »رموس«  از 
دوقلوی کاهنه وستا و مارس خدای 
رها  دو  این  می کند.  روایت  جنگ 
می شوند تا بمیرند اما یک گرگ ماده 
به آنها شیر می دهد و زنده می مانند 
می شوند.  بزرگ  چوپان  یک  نزد  و 
که  همان جا  را  روم  شهر  رومولوس 
بنا  داده  شیر  برادرش  و  او  به  گرگ 

می کند و اولین پادشاه روم می شود.
توییتر  صفحه  به  زیادی  کاربران 
به  و  رفته اند  ایتالیایی  باشگاه  این 
طور خالصه نوشتند که حساب مردم 
ایران در چنین رفتارها و برخوردهایی 

پستان های گرگ ماده لوگوی باشگاه آ. اس ُرم 
ممنوع!

با حساب حکومت جداست.
آ.اس رم در ایران تیم محبوبی است 
و ابراز احساسات زیادی به این باشگاه 
است.  شده  گذشته  روز  دو  یکی  در 
آنقدر این مسئله برای رومی ها جالب 
بوده که در توییتر از ایرانی ها قدردانی 
در  این همه هوادار  اینکه  از  و  کرده 

ایران دارند ابراز خوشحالی کردند.
تیم  پیشین  بازیکن  تقوی  محمد 
نوشته  خود  اینستاگرام  در  استقالل 
»بزرگ ترین و مطمئنا شرم آورترین 
ایران  تلویزیون  در  ممکن  موضوع 
تا  شد  موجب  متاسفانه  و  داد  رخ 

با  انگلیسی ام  ورزش نویس  دوستان 
نه  تحقیرکننده  تا حدودی  پیام های 
تنها فوتبال ایران بلکه فرهنگ کشور 
عزیزمان را زیر سوال بیرند، با نگاهی 
به برنامه های ورزشی تلویزیون ایران 
می شود  نصیبمان  که  چیزی  تنها 

تحقیر است و بس.«
با  مقابل  در  هم  ایرانی  کاربران 
از  )#رم(  و  )#گرگ_ماده(  هشتگ 
حکومتی  سانسورچی های  خجالت 

درآمده اند.
کرده  توییت  پیام  نام  به  کاربری 
ما  میده  نشون  رم  لوگوی  »سانسور 

=حامد بهداد: مردم بعد از 
۴۰ سال محمدعلی فردین، 
بهروز  مطیعی،  ملک  ناصر 
وثوقی، فروزان، خانم پوری 

بنایی را دوست دارند.
انقالب که قبول  از  =»بعد 
نیست. شما در دوره ای این 
فردین  که  گرفتید  را  لقب 
ممنوع الکار  وثوقی  بهروز  و 
نیست.  قبول  اصال  بودند. 

نامردیه.«
فردین:  محمدعلی  =نوه 
را  شما  جسارت  همه  »اگر 
در بیان اعتقاداتشان داشتند 
کار  ممنوع  هنرمندی  هیچ 

نمی شد.«
حامد بهداد از لقب »آقای بازیگر« به 
عزت اهلل انتظامی انتقاد کرده و گفته، 
انقالب  از  پس  را  لقب  این  انتظامی 
گرفته، زمانی که محمدعلی فردین و 
بهروز وثوقی از فعالیت هنری ممنوع 
و محروم شده بودند.اظهارات انتقادی 
حامد بهداد در یک گفتگوی تصویری 
به  بازیگر«  »آقای  لقب  دادن  درباره 
این  شد.  خبرساز  انتظامی  عزت اهلل 
گفته  ایران  سینمای  جوان  بازیگر 
لقب »آقای بازیگر« زمانی به عزت اهلل 
محمدعلی  که  شده  داده  انتظامی 
فردین و بهروز وثوقی از فعالیت خود 

ممنوع شده بودند.
او گفته، »در زمانه ای که محمدعلی 
فردین در سینما بوده، آقای انتظامی 
هیچ جا نبوده؛ آقای عزت اهلل انتظامی 
و  می آید  سینما  توی  دیر  خیلی 
در  بوده.  تئاتر  جهان  در  بیشتر 
جمهوری  از  بعد  نشانه شناسی های 
اینها  به  بیشتر  خیلی  ایران  اسالمی 
توجه و عطف نشان داده شده است.«

را  فردین  محمدعلی  بهداد،  حامد 
دارای  تختی«  »غالمرضا  همچون 
که  گفته  و  دانسته  مردمی  خاستگاه 
توجه  بهش  مردم  که  سینمایی  »در 
فردین  آقای  واسطه  به  نمی کردند 
شور و ولوله ای در سینما افتاد و آقای 
انتظامی در آن سال ها حضور خارجی 

نداشته است.«
بهداد از سینماگران پیش از انقالب 
جمهوری  دوران  در  که  برد  نام 
گفت:  و  شدند  ممنوع الکار  اسالمی 
هنوز  سال  از گذشت ۴0  بعد  »االن 
خیلی  را  خودشان  هنرمندان  مردم 
دوست دارند. مثل فردین، آقای ملک 
فروزان،  خانم  وثوقی،  آقای  مطیعی، 
هنرمندان  دیگر  و  بنایی  پوری  خانم 
وارد  انتظامی  آقای  بعدا  دوران.  آن 

حامد بهداد: آنجایی که محمدعلی فردین هست، 
انتظامی جایی ندارد

که  می شود  سینما  از  دیگری  حوزه 
فکر می کنم که باز برمی گردد به آقای 
ساعدی و اما آنجایی که فردین هست 

اصال ایشان نیست.«
این بازیگر سینما گفته است: »اگر 
با خودش  را  انتظامی  آقای  بخواهید 
مقایسه کنید،  به راستی و به حق یکی 
از بهترین بازیگران تئاتر و سینماست 
و به شدت بازیگر برجسته با فن بیان 
عالی است. در رده های باالست. ولی 
اتفاقی  همچین  کی  بازیگر؟!  آقای 

افتاد؟ بعد از انقالب؟ بعد از انقالب که 
قبول نیست. شما در دوره ای این لقب 
بهروز وثوقی  و  را گرفتید که فردین 
ممنوع الکار بودند. اصال قبول نیست. 

نامردیه.«
با واکنش  این سخنان حامد بهداد 
پرستویی  شد.  روبرو  پرستویی  پرویز 
دفاع  در  خود  شخصی  صفحه  در 
این  »امیدوارم  نوشت:  انتظامی  از 
حرف ها حرف های حامد بهداد نباشد. 
بهروز  و  فردین  محمدعلی  زنده یاد 
وثوقی جایگاه ویژه ای در دل مردم و 
به خصوص بنده دارند؛ در این بخش 
بنده در  شکی نیست. حامد بهداد و 
استاد  برای  که  نیستیم  جایگاهی 
چون  کنیم.  تکلیف  تعیین  انتظامی 
بودیم  نیامده  دنیا  به  ما  که  زمانی 

بودند  بازیگر  آقای  انتظامی،  آقای 
زنده یاد  را  لقب  این  به خصوص  و 
محمدعلی فردین و بهروز وثوقی هم 
قبول داشتند. امیدوارم این حرف های 

حامد بهداد نباشد.«
به  واکنش  در  دیگر،  سوی  از 
انتقادات برخی سینماگران از سخنان 
بهداد، نوه محمدعلی فردین که هم نام 
پدربزرگش است، در دفاع از اظهارات 
بهداد نوشت: »اگر همه جسارت شما 
را در بیان اعتقاداتشان داشتند هیچ 

هنرمندی ممنوع کار نمی شد.«
بسیاری از بازیگران پیش از انقالب، 
و  پرده سینما  بر  از حضور  ۴0 سال 
بازجویی،  ارعاب،  با  و  بازماندند  تئاتر 
روبرو  ناخواسته  مهاجرت  و  حذف 
در  حضور  امکان  که  آنهایی  شدند. 
سینمای جمهوری اسالمی را یافتند 
شدند  مجبور  حالت  بهترین  در  نیز 
تن به محدودیت های تحمیلی بدهند 
و یا حتی به مماشات و پاچه خواری 
که  حالیست  در  همه  این  بپردازند. 
خاطرات  کردن  پاک  برای  تالش 
از  قدیمی  هنرمندان  و  بازیگران 
سو  یک  از  جدید  نسل های  حافظه 
از  آنها  آثار  و  نام  حذف  با  همراه 
سینما و تلویزیون کنونی ایران است 
این تالش ها  از سوی دیگر همه ی  و 
از جمله به برکت اینترنت و ارتباطات 

ناکام مانده است.
کردن  یاد  از  راد پس  زمانی سعید 
وثوقی  بهروز  و  فردین  محمدعلی  از 
بی  جشنواره ی  آغازین  مراسم  در 
کیفیت فیلم »فجر« در سال 1۳۹2، 
انتقاد  جمله  از  تندی  انتقادهای  با 
رئیس وقت دیوان عدالت اداری مواجه 
را ستون های  بازیگر  این دو  راد  شد. 
بازیگری ایران خوانده بود. حال آنکه 
هنرمندان قبل از انقالب اسالمی در 
هر عرصه ای که فعال بوده اند، به دلیل 
تداعی دورانی بهتر از امروز، بیش از 

دیگران در خاطره ی جامعه مانده اند.

که  داریم  آدم هایی  سیما  صدای  تو 
گاو،  گرگ،  شده  نقاشی  پستان  با 
میشن  تحریک  حیوانی  هر  و  خر 
پس از سانسورهای دیگه زیاد تعجب 

نکنید.«
نماز  خطبه های  در  نوشته  سرو 
جمعه خواهند گفت برای پیشگیری 
رعایت  برادران  تحریک  و  گناه  از 
پستانداران  کلیه  بر  اسالمی  حجاب 

واجب است!
من  »واال  نوشته  رمضانیان  احسان 
28 ساله پیگیر لیگ ایتالیام، تا حاال 
پستون های گرگ لوگوی باشگاه رم رو 

ندیده بودم. مشکل اینا اینه که زیادی 
اون  که  است  روایت  می کنن.  دقت 
سعید طوسی هم زیاد دقت می کرد!«

نماد  و  اسطوره  تصویر  سانسور 
و  نقش  پوشاندن  یادآور  رم  تاریخی 
موزه  عریان  مجسمه های  و  نگارها 
کاپیتولین رم در جریان دیدار حسن 
سال  بهمن  در  موزه  این  از  روحانی 
ایتالیایی  مقامات  که  است   1۳۹۴
مماشات و پاچه خواری را به مرتبه ی 
اعال رسانده و آثار هنری خود را که 
چشمان  از  است،  شهره  جهان  در 

روحانی پوشاندند!

این هم کاریکاتوری در دست انداختن 
»ارزش «های حکومت اسالمی در ایران

روزها،  این   - مصدقی  یوسف 
عقالی اپوزیسیون بیش از هر زمانی، 
گروه های  میان  ائتالف  پیشنهاِد 
را  مختلِف مخالف جمهوری اسالمی 
مطرح می کنند و همگرایی میان این 
برون رفت  برای  چاره  تنها  را  گروه ها 
از وضِع پریشاِن فعلی می دانند. واضح 
اخیر،  سال  چهل  این  طی  که  است 
از سوی نیروهای  بارها  این پیشنهاد 
خارج  در  اسالمی  حکومت  مخالف 
به  شوربختانه  و  شده  مطرح  ایران 

انجام نرسیده است.
نشان  افغانستان  و  عراق  تجربه ی 
می دهد که در ساعت صفر، قدرت های 
جهانی خود بانی تشکیل نشست  برای 

همگرایی اپوزیسیون خواهند شد
پرسابقه،  و  مستمر  نامرادِی  این 
بسیاری  بی عملی  و  ناامیدی  موجب 
از مخالفیِن برانداز جمهوری اسالمی 
و  رخوت  و  رکود  باعِث  و  گشته 
تخطئه ی مستمر در اپوزیسیون شده 
است. چنین وضع ناامیدانه ای همواره 
بر  حاکم  جنایتکاران  مطلوِب  کمال 
ایران و مزدوران خارج نشین آنها بوده 
و هست. تغییرات اخیر در تیم سیاست 
آمریکا،  جمهوری  ریاست   خارجی 
موجب امیدواری اپوزیسیون و نگرانی 
هواخواهان جمهوری اسالمی شده و 
فعاالنه  گروه  دو  هر  دلیل  همین  به 
مشغول تحلیل اوضاع جدید شده اند.

بعضی از گمانه زنی ها و تحلیل های 
بنا  فرض  این  بر  اخیر  روِز  چند  این 
شده که مهم ترین نیروی تشکیالتِی 
اسالمی  جمهوری  براندازی  هواداِر 
در برون مرز، سازمان مجاهدین خلق 

مجاهدین،  سازمان  هواداران  است. 
که  دارند  تأکید  پندار  این  بر  بیشتر 
مجاهدین  سازمان  خوب  رابطه ی 
تجربه ی  همچنین  و  بولتون  جان  با 
گروه،  این  ساله ی  پنجاه  سازمانِی 
پشتوانه ی آینده دار بودِن این سازمان 

در تحوالت آتی ایران است.
تبلیغات گسترده ی  دیگر،  از سوی 
ارتباِط  بر  استمرارطلبان  از  برخی 
مجاهدین  با  بولتون  صمیمانه ی 
خلق جالب توجه است. غرض از این 
مردم  ترساندِن  اغراق آمیز،  تبلیغاِت 
ایران از سیاست های آتی دولت ایاالت 
متحده در قبال جمهوری اسالمی و 
آینده ی  از  هولناک  تصویری  ارائه ی 
ایراِن بدون جمهوری اسالمی است. بنا 
به روایتی که استمرارطلبان به دست 
می دهند، اگر جمهوری اسالمی به هر 
علتی سقوط کند، خالء سیاسی ناشی 
از فقداِن بدیل برای حکومت اسالمی، 
و  فراوان  خسارت های  ایجاد  باعث 
ایران  در  طوالنی مدت  مرج  و  هرج 
خواهد شد و سازمان مجاهدین خلق 
ترورهای  و  خیابانی  جنگ  باعث  که 
رژیم  همدسِت  و  دهه ی شصت  کور 
بعثی عراق در جنگ هشت ساله بوده، 

قدرت را به دست خواهد گرفت.
مبالغه در کیفیت رابطه ی امثال جان 
بولتون و رودی جولیانی با مجاهدین، 
هم مطلوِب حکومت اسالمی بخصوص 
به  اعتماد  و هم  است  استمرارطلبان 

مجاهدین  رهبران  به  کاذبی  نفس 
توانمندنی هایی  مدعی  تا  می دهد 
بی بهره اند. آنها  از  که  شوند 

در  حرفه ای  سیاستمدارهای  اینکه 
و  گردهمایی ها  در  بیکاری  دوراِن 
مهمانی های مختلف حضور پیدا کنند 
سفارشی  سخنرانی های  قبال  در  و 
ابدا به معنای  مبالغی دریافت کنند، 
سخنرانی ها  آن  مفاد  به  آنها  اعتقاد 
جان  اولویت  که  است  واضح  نیست. 
ملی  امنیت  مشاور  مقاِم  در  بولتون 
ریاست جمهور ایاالت متحده، خدمت 
به رئیس  جمهوری آمریکا و مراقبت از 
منافع ملی این کشور است نه هواداری 

از برنامه ی سازمان مجاهدین.

حکومت  فاسد  جناح های  میان  در 
)جناح  استمرارطلبان  اسالمی، 
اصالح طلِب سابق یا خِط اماِم اسبق( 
جمهوری  استقرارِ  نخسِت  دهه ی  در 
اسالمی، بیشترین درگیری و برخورد 
را با سازمان مجاهدین خلق داشته اند 
مشهور  چهره های  از  برخی  دست  و 
این جناح، تا ِمرَفق  به خون مجاهدین 
آلوده است. مجاهدین هم در سوابق 
توان  تا جایی که  غیرقابل دفاعشان، 
داشته اند مقابله به مثل کرده و دست 
به کشتاِر جماعِت مخالف  خود زده اند. 
بنابراین طبیعی است که هر دو طرف 
یکدیگر  از  عمیق  هراسی  و  کینه  
داشته و همواره مترصد فرصتی برای 

انتقام از طرف مقابل باشند.
ساختار  و  فرقه ای  رفتار  به  اگر 
مجاهدین  که  متمرکزی  و  عمودی 
در سه دهه ی اخیر در پیش گرفته اند 
دقیق شویم، متوجه این نکته خواهیم 
فرقه های  همه ی  همچون  که  شد 
متمرکز و بسته ی طوِل تاریخ، حیات 
گستره ی  به  ورود  در  نه  گروه  این 
بلکه در  پذیرش شفافیت  و  همگانی 
پاسخگویی  از  گریز  و  کناره جویی 
هواخواهان  حتی  یا  جامعه  عموم  به 
گروه،  این  رهبران  است.  سازمان 
طی  که  فراوانی  مالی  سرمایه ی  با 
آبرومند  نه چندان  راه های  از  سال ها 
برگزاری  تواِن  کرده اند،  کسب 
نمایش های مناسبتِی مجلل همراه با 
سخنرانی های سفارشی سیاستمداران 
مشهور را دارند اما این ماجرا اصال به 
در  عده  این  اثرگذاری  تواِن  معنای 
سیاست  اساسی  تصمیم سازی های 
این  نیست.  متحده  ایاالت  خارجی 
فرقه اگر واقعا امکاِن انجام این کار را 
داشت، حداقل می توانست برای مریم 
است  سال  سی  نزدیک  که  رجوی 
مانده  متحده  ایاالت  مرزهای  پشِت 

است، ویزا جور کند.
در عین حال باید توجه داشت که، 
بی اهمیت جلوه دادِن مجاهدین خلق 
و تالش برای بایکوت آنها، بازی کردن 
استمرارطلبان  که  است  نمایشی  در 

داستانش را نوشته اند.

عقالی  بیشتِر  که  نیست  شک 
تنها  نه  اپوزیسیون،  همگرایی  هواداِر 
به  نسبت  ساده انگاری  و  توهم   دچار 
بلکه  نیستند  ائتالف  تشکیل  امکاِن 
از دشواری های این مهم به واسطه ی 
چهار  این  تلِخ  تجربه ی شکست های 

دهه، مطلع هستند.
بار  این  که  می داند  بعید  نگارنده 
اپوزیسیون،  ائتالف  برای  تالش   هم 
نظارت دولت های  و  بدون هماهنگی 
عراق  تجربه ی  باشد.  ممکن  خارجی 
در  که  می دهد  نشان  افغانستان  و 
ساعت صفر، قدرت های جهانی خود 
همگرایی  برای  نشست   تشکیل  بانی 
اپوزیسیون خواهند شد. آنچه مهم و 
بر خروجی  تأثیرگذاری  حیاتی است 
چنین  در  است.  نشست ها  این گونه 
خارج نشیِن  بازوی  اگر  وضعیتی، 
فعال  همچنان  اسالمی  جمهوری 
و  عراق  همچون  باشد،  مانده 
نیروهای  حضور  جای  به  افغانستان، 
سالم و ترقی خواه، با به میدان آوردن 
افرادی مشکوک، اپوزیسیون دمکرات 

را پریشان تر از پیش خواهند کرد.
مخالف  شناسنامه دار  نیروهای 
هواداران  از  اعم  اسالمی  جمهوری 
سکوالر،  جمهوری خواهان  پادشاهی، 
حتی  و  غیرمذهبی  ملی گرایان 
وزِن  تناسب  به  خلق،  مجاهدین 
سیاسی شان، بایستی در آینده ی ایران 
عبرِت  پر  تاریِخ  باشند.  داشته  نقش 
جمهوری  استقرار  نخست  سال های 
از  حاصل  فجایع  نشانگر  اسالمی 
است  انحصارطلبی  و  تمامیت خواهی 
که باید از تکرار آن اکیدا پرهیز کرد.

تأمالت بِِهنگام؛ ائتالف اپوزیسیون در ساعِت صفر شکل خواهد گرفت

حامد بهداد

توییت باشگاه آ.اس روم در خصوص 
لوگوی باشگاه
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خطرات 
بوسیدن لب کودک

دندان های کودکان قدرت مقابله و مبارزه با باکتری 
و میکروب ها را ندارند و به همین علت عفونت های می 

سن  در  کودکان  که  برسانند.هنگامی  آسیب  ها  آن  به  توانند 
رشد می باشند باید از آن ها به صورت جدی مراقب شود زیرا در 

این دوران بسیار آسیب پذیر می باشند و ممکن است برای او مشکالت 
جدی به وجود بیاورد. جلوگیری از بوسیدن کودکان یکی از این مراقبت ها 

می باشد.بارها و بارها در مورد بوسیدن نوزادان هشدارهای از سوی متخصصان 
داده شده است و برای شفاف سازی این هشدارها علت نیز بیان شده اما چقدر به 
آن اهمیت می دهیم ؟ از نوزادی که با بوسه از دچار آنفوالنزا و مرگ شد تا نوزاد 
دیگری که تا آخر عمر به بیماری ایدز مبتال گشت تنها مواردی از عوارض بوسیدن 
کودکان کم سن و سال است ؛ در ادامه ی بحث خطرات بوسیدن نوزاد و کودکان 
این رفتار  تاثیرات مخرب  از متخصصان دندان پزشکی در مورد  خردسال یکی 
روی دندان ها و سالمت دهان گفت . دکتر ریچارد مارکس به والدین در مورد 
فوت کردن غذا و استفاده از کارد و چنگال بچه ها به طور مشترک هشدار 

می دهد و تاکید می کند که از بوسیدن لب نوزاد و کودک خودداری کنند.
دیوید بکهام، کتی پرایس و اولیویا وایلد تنها سه پدر و مادری هستند 

اند.  انتقاد قرار گرفته  که به خاطر بوسه به لب کودکانشان، مورد 
حاال بحث در حوزه بهداشت و درمان قرار گرفته و یک دندان 

پزشک با نگرانی در مورد بوسیدن لب های کودک وارد 
های  دندان  اگر  خصوص  به  است  شده  بحث 

کودک هنوز رشد نکرده
 باشند.

زنان  شاخص

مادرم، صخره ی غرور در درازنای شب
سرگونه سبز مانده بود

تازیانه ها بر تنش نشست
کوهستان ایستاده و صبور

قصه ی ثبات خوانده بود
چشمها، و بازوانش

آفتاب را به سینه می فشرد ...
... مادرم قهرمانی بی شکست

گرچه در عزای ریشه های مهر
سرو قامتش فرو نشست

و بر غروب سرد خانه چشم بست
لیک همچنان کوهستان ایستاده و صبور

در نهاد نسل های من، در شکوه نور
لعبت واالفاتحانه ایستاده است.

در  عالی  بسیار  اختراعات  از  یکی 
زمینه بیماری های زنان، ماموگرافی 
گرفتن  با  دستگاه  این  است.  بوده 
ی  سینه  از  رادیوگرافی  عکس 
بانوان میتواند به غدد سرطانی غیر 
کارایی  ببرد. همین  پی  لمس  قابل 
میتواند به کابوس تلخ اکثر خانم ها 
پایان دهد و با دستور پزشک و انجام 
یک چکاپ از طریق این دستگاه از 
ابتال به سرطان پستان باخبر شوند. 
در ادامه قصد ما این است اطالعات 
در  ماموگرافی  زمینه  در  کاملی 

اختیار شما قرار دهیم.

ماموگرافی سینه و پستان
به دلیل شیوع روز افزون سرطان 
سینه در بین زنان دنیا از جمله ایران 
همواره ترس از ابتال به این سرطان 
در  اما  دارد.  وجود  بانوان  بین  در 
آزمایی  خود  با  می توان  اول  مرحله 
تا حدی توده های غیر متعارف را در 
از  غیر  و  داد  تشخیص  سینه  بافت 

این، دو روش تشخیصی ماموگرافی 
کمک  بسیار  بسیار  سونوگرافی  و 

کننده است.

ماموگرافی چیست؟
در واقـع ماموگرافـی یـک عکـس 
و  پسـتان  از  سـاده  رادیوگرافـی 
ابزاری برای کشـف زودرس سرطان 
هـای غیر قابل لمس پسـتان اسـت. 
ماموگرافی می  تواند سرطان پستان 
را ده سال قبل از آن که قابل لمس 
شود، شناسایی کند. همه زنان چهل 
ساله و بیشتر باید هر دو سال یکبار 
که  زنانی  دهند.  انجام  ماموگرافی 
یا  آنها )یعنی مادر  افراد درجه یک 
خواهرشان( مبتال به سرطان باشند 
باید از 3۵ سالگی ماموگرافی ساالنه 

انجام دهند.

ارتباط ماموگرافی و سرطان 
برخی انجـام ماموگرافـی را زمینه 
سـاز سـرطان می دانند امـا خطرات 
ناشـی از برخـورد اشـعه ایکـس بـا 
سـینه در ماموگرافـی آنقـدر ناچیـز 
نادیـده  را  ان  می تـوان  کـه  اسـت 

گرفـت. حتـی اگـر یـک خانـم از ۴۰ 
سـال  هـر  سـالگی   9۰ تـا  سـالگی 

ماموگرافـی انجـام دهـد.

ماموگرافی برای چه کسانی الزم 
است؟

بـه طـور عمـده انجـام ماموگرافـی 
در دو گـروه یکی بیمارانـی که دارای 
عالئـم هر یـک از بیماری های سـینه 
ماننـد عفونـت، توده یا غیره باشـند و 
یکـی در زنـان سـالم باالی ۵۰ سـال 

ضروری اسـت.
در بیمـاران عالمـت دار کـه تـوده 
مشـکوک بـه سـرطان باشـد یـا بـا 
کیسـت ها و توده هـای دیگـر همـراه 
انجـام ماموگرافـی را  باشـد پزشـک 
ضـروری می دانـد، همچنیـن در افراد 
مبتال به سـرطان سینه برای پیگیری 
بیمـاری انجـام ماموگرافـی ضـروری 
اسـت. در زنـان سـالم ماموگرافـی به 
عنـوان یـک روش تشـخیص زودرس 
اسـتفاده می شـود کـه به ایـن ترتیب 

کـه یـک ماموگرافـی پایه در سـنین 
3۵ تـا 39 سـالگی انجـام می شـود و 
سـپس از سـنین ۵۰ سـالگی بـه بعد 
بـر حسـب نظـر پزشـک هر دو سـال 
یـک بـار انجـام ماموگرافـی ضـروری 

ست. ا

تفاوت سونوگرافی و ماموگرافی
در ایـن روش از امـواج صوتـی برای 
ایجـاد تصویـر از نقـاط مختلـف بدن 
می شـود  اسـتفاده  سـینه  جملـه  از 
و اشـعه ایکـس هیـچ نقشـی نـدارد. 
در مـواردی کـه بافـت سـینه بسـیار 
متراکـم باشـد یا سـن بیمـاری کمتر 
از 3۰ سـال باشد، پزشک سونوگرافی 
فرامـوش  نبایـد  می کنـد.  تجویـز  را 
کرد کـه سـونوگرافی به هیـچ عنوان 
جایگزیـن ماموگرافی نیسـت بلکه به 
عنـوان وسـیله کمکی از آن اسـتفاده 
می شـود.در حـال حاضر سـونوگرافی 
بهترین روش تشـخیص کیسـت های 
سـینه اسـت کـه در معاینـات شـبیه 
توده هـای تـو پـر و سـفت خـود را 

نشـان می دهـد.
کاربردهای ماموگرافی

ی  ا بـر =
زنـان  بیماریابـی 

باالی ۴۰ سـال از نظر سـرطان 
. ن پسـتا

تـوده  کـه  بیمارانـی  ارزیابـی   =
دارنـد. مشـکوک  پسـتان 

=پیگیـری سـرطان پسـتان درمان 
شـده با برداشـتن قسـمتی از پستان 

و رادیوتراپـی.
=پیگیـری پسـتان مقابـل در فردی 
کـه یـک پسـتان بـه خاطر سـرطان 

برداشـته شـده است.

توصیه های انجام ماموگرافی
=هنگام انجـام ماموگرافـی از موارد 
خوشـبو کننده، پـودر یا کـرم در زیر 

بغـل اسـتفاده نکنید چرا کـه ممکن 
اسـت در کیفیت تصویر تاثیر بگذارد.

از  پیش  هفته  در  =ماموگرام 
پریودشدن انجام ندهید، زیرا در این 
مدت سینه ها متورم و دردناک است.

به  دارید،  سینه  ایمپلنت  =اگر 
تکنسین قبل از انجام ماموگرافی خبر 

دهید.
براحتـی  کـه  بپوشـید  =پیراهنـی 
در  درآوریـد.  را  آن  سـر  از  بتوانیـد 
آوردن لبـاس باالتنـه کافـی نیسـت.

=همیشه مکان و زمان ماموگرافی ها 
را  احتمالی  نمونه برداری های  و 

یادداشت کنید.
دور  را  قبلی  =ماموگرافی های 
بدون  و  طبیعی  اگر  حتی  نیندازید، 
هیچ ضایعه ای بوده باشد زیرا مقایسه 
به تشخیص  آینده  با ماموگرافی  آنها 

ضایعات کمک می کند.
=بهتر است ماموگرافی را در مرکزی 
زیادی  تعداد  روز  در  انجام دهید که 
ماموگرافی می شوند  آنجا  در  بیماری 

و تیم پرسنل مهارت بیشتری دارند.
=ماموگـرام هـای قبلـی خـود را به 

ببرید همـراه 

شدن  بهره مند 
مزایای  از عمر طوالنی 
تا  می توانید  شما  دارد:  را  خود 
ببنید  را  خود  فرزندان  بزرگسالی 
غروب های  و  طلوع  دیدن  از  و 
بیشتری لذت ببرید. حتی می توانید 
در  که  کنید  پیدا  را  سرگرمی هایی 

دوران جوانی تان وجود نداشتند.
در چنین موقعیتی، مزایای کوچکی 
می شوید  متوجه  دارد:  وجود  هم 
استرس  کمتر  کهنسالی  در  که 
مالقات  قرار  یک  به  رسیدن  دیر 
دیر  چقدر  هر  اینکه  یا  دارید  را 
باشید،  خود  همراه  تلفن  پاسخگوی 
تماس گیرنده برای شما صبر می کند! 
دارید  استرس کمتری  در کهنسالی 

که اتفاقا به نفع شماست.
شما  جوان  دوست  که  هنگامی  یا 
استخوان هایش  کردن  قرچ  قرچ  از 
راحت  خیال  با  شما  می کند.  گالیه 
قرچ  هم  من  بدن  که  می گویید 
حالم  کامال  من  ولی  می کند  قرچ 
خوب است! اگر عمر طوالنی داشته 
درمان  برای  می توانید  حتما  باشید، 
مراجعه  پزشک  به  استخوان هایتان 

کنید، نباید از این بترسید!
اجازه ندهید مشکالت کهنسالی 

شما را متوقف کند
اغلب  که  دارد  معایبی  کهنسالی 
ما از همه این معایب اطالع نداریم. 
ما باید توجه بیشتری به چیزی که 
می خوریم داشته باشیم تا سطح قند 
حالت  در  کلسترول  سطح  و  خون 
کهنسالی  در  بماند.  باقی  عادی 
یا  نداریم  زیادی  عمل  سرعت 
انجام دهیم.  را  نمی توانیم هر کاری 
براحتی خم شدن، فشردن یا پریدن 
مدارای  با  باید  که  است  چیزهایی 

بیشتری انجام دهیم.
تالش ما این است که اجازه ندهیم 
این معایب ما را از مسیر یک زندگی 

طوالنی باز ندارد. این درست نیست 
از  نداریم،  عمل  سرعت  چون  که 
به  ما  کنیم.  نظر  صرف  کارها  انجام 
نباید  ولی  نمی شویم،  خم  راحتی 
رها  را  فعالیت هایی  چنین  کامال 
فعالیت ها  بعضی  که  بپذیرید  کنیم. 
را  آن  ولی  است  مضر  برایتان  حتی 
به همه حرکات بدنی تعمیم ندهید.

اجتناب از افتادن
ما  که  معایبی  بزرگترین  از  یکی 
افراد مسن روبرو هستیم عدم تعادل 
به راحتی سقوط می کنیم.  ما  است. 
استخوان های ما، شکننده تر می شوند 
ما  نمی یابند.  بهبود  آسانی  به  و 
می کنیم،  افتادن  از  ترس  به  شروع 
ما،  جوان  روزهای  در  که  حالی  در 
نبود.  بزرگی«  مشکل  »هیچ  افتادن 
با این ترس متاسفانه احتمال افزایش 
سقوط وجود دارد. هلندی ها یک راه 
حل عالی برای ترس از سقوط دارند 
چگونه  برای  آموزشی  دوره های   -
مواجه با سطوح بلند و گذر از هراس 

از افتادن دارند.
مثبتی  بسیار  نتایج  دوره ها  این 
شرکت های  از  تعدادی  که  داشته اند 
از  برخی  هلندی  درمانی  بیمه 
هزینه های آن را پوشش می دهند و 
دولت هزینه های این دوره ها را تامین 

می کند.
که  معتقدند  هلندی  دانشمندان 
برای  افتادن،  از  ترس  واقعیت  انکار 
کهنساالن مضر است. در عوض، آنها 
به  که  می کنند  برگزار  را  دوره هایی 
چگونه  که  می آموزند  کهنساالن 
اینکه  مثال  کنند.  عبور  موانع  از 
رمپ های  و  سست  کاشی های  از 
مچ  که  کنند  عبور  طوری  زاویه دار 

پایشان پیچ نخورد.
تغییرات  پذیرفتن  برای  تمرین 

بدن، نه مبارزه با آن
می توانیم  چقدر  که  نیست  مهم 
جسمی  محدودیت های  برابر  در 
کرده  تغییر  ما  سن  کنیم،  مقابله 
است. موفقیت روش هلندی در این 
و  می شویم  آشنا  تغییر  با  که  است 
می آموزیم که آن را نادیده نگیریم و 

بدانیم که بله، این زندگی است.

هنگامی که ما از بدن و شخصیت 
در حال تغییر خود خجالت بکشیم، 
به  و  نمی کنند  توقف  نواقص  این 
ادامه  خود  افزایش  به  رو  روند 
کردن  تکمیل  در  باید  می دهند. 
که  بدانیم  و  کنیم  تالش  خودمان 
چه کارهایی را بیشتر دوست داریم 

انجام دهیم.
دیم  ورزشی  تمرین های  از 

جیلین الین الهام بگیرید
ساله   9۰ زن  الین،  جیلین  دیم 
برنامه های  یوتیوب  در  که  است 
ورزشی بسیار خوبی برای کهنساالن 
بازیگر  و  هنرمند  یک  او  می سازد. 
آثاری چون  که  است  تحسین شده 
گربه ها و اپرای فانتوم را بازی کرده 
است. از آن روزهای باشکوه، او دو 
آورده،  فلزی بدست  لگن  و یک  پا 
فعالیت  آنها،  از  کدام  هیچ  ولی 
نکرده. متوقف  را  او  جسمانی 

 ۸۸ سن  از  او  بلکه  این،  تنها  نه 
برای  ورزشی  ویدئوهای  سالگی 

هدف  کرد.  طراحی  مسن  افراد 
که  کهنساالنی  به  که  بود  این  او 
دارند،  بیماری  و  نکرده اند  ورزش 
از  که  بیاموزد  را  مفید  حرکاتی 
زندگی  از  و  ببرند  لذت  انجامش 

خود کمال استفاده را بکنند.
مانند آلیس داناهو و پسرهایش 

از زندگی لذت ببرید
ساله ای   ۸۴ پیرزن  داناهو  آلیس 
است که با موهای سفید و عینک با 
پسرانش یک گروه موسیقی به اسم 
تشکیل  را  پسران«  و  »مادربزرگ 

داده است.
معکوس  فرایند  نشان دهنده  این 
که  است،  هالیوود  معمول  روال 
اتفاقا روی سن او تاکید دارد. مردم 
برای  هستند،  جوان  عمدتا  که 
می آیند  پیرزنی  موسیقی  شنیدن 
این کار  برایشان درامز می زند!  که 
به  بودن،  سرگرم کننده  بر  عالوه 
می دهد.  هم  زندگی  به  امید  آنها 
هر آنچه در سن و سال شما، باعث 
دهید.  انجام  می شود  سرگرمی تان 
تا  بپذیرید  خودتان  را  این  باید 

دیگران هم آن را بپذیرند. 

  ژاله کاظمی
)1۳۲۲ - 1۳۸۳(

ژاله کاظمی، دوبلور، گوینده، مجری 
تلویزیونی و نقاش ایرانی بود. او که 
به  کاظمی  هوشنگ  دیگرش  برادر 
کار  به  مشغول  فعال  دوبلور  عنوان 
بود، به فعالیت در عرصه گویندگی 
و  گویندگی  و  کرد  پیدا  گرایش 
دوبالژ را به شکل حرفه ای آغاز کرد. 
در هجده سالگی سفری به رم کرد، 
جایی که دوبله فیلم به زبان فارسی 
توسط عده ای از ایرانیان مقیم ایتالیا 
بود.  آغاز شده  دهه 133۰  اوایل  از 
اقامت  ماه   شش  طی  کاظمی  ژاله 
دوبله  پیشگامان  کنار  در  آنجا،  در 
مانند منوچهر زمانی، نصرت کریمی 
دوبله  زمینه  در  سرشار  حسین  و 
که   ،13۴۰ دهه  در  کرد.  فعالیت 
دوران طالیی دوبله در ایران خوانده 
می شود، بر قله این حرفه ایستاد و 
معتبرترین زن گوینده فیلم و یکی از 
چند دوبلور درجه اول بود که عالوه بر 
گویندگی، در زمینه مدیریت دوبالژ 
کاظمی  می کرد.ژاله  فعالیت  هم 
به جای بسیاری از ستاره های سینما 
صحبت کرده است، از جمله ویوین 

لی در »اتوبوسی بنام هوس«، الیزابت 
تیلور در »چه کسی از ویرجینیا وولف 
شیروانی  روی  »گربه  و  می ترسد؟« 
داغ«، میا فارو در »گتسبی بزرگ«، 
ژیواگو«،  جولی کریستی در »دکتر 
جولی اندروز در »اشکها و لبخندها« 
و سوفیا لورن در تمام فیلمهایش. ژاله 
تحصیل  به  کار  با  همزمان  کاظمی 
در  ملی  دانشگاه  از  داد.  ادامه  هم 
رشته علوم سیاسی لیسانس گرفت، 
)با  کالیفرنیای جنوبی  دانشگاه  از  و 
بورس تلویزیون( فوق لیسانس تعلیم 

و تربیت گرفت. 

ترفندهایی برای داشتن عمری طوالنی اطالعات کامل درباره ی انجام ماموگرافی
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مردان  شاخص

ایرج گرگین
) 1۳1۳ - 1۳۹۰(

از  و  روزنامه نگار   ، گرگین  ایرج   
ایران  ملی  تلویزیون  پیشین  مدیران 
بود.وی  روزنامه نگاری را از نوجوانی 
انتشار روزنامه دانش آموز در سال  با 
1۳۳0 در تهران آغاز کرد و در انتشار 
فعالیت  دموکرات  جوانان  روزنامه 
رشته  در  تحصیل  با  داشت.همزمان 
تهران،  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات 
هم فعالیت های تئاتری داشت و هم 
کار حرفه ای مطبوعاتی را در روزنامه 
کیهان شروع کرد و مدت کوتاهی نیز 
فرهنگی  کیهان  مجله  داخلی  مدیر 
بودگرگین در سال 1۳۳۷ به عنوان 
رادیو  به  خبر  گوینده  و  تهیه کننده 
ایران پیوست و در همان سال طرح 
ایجاد یک رادیوی فرهنگی در تهران 
به  تصویب  از  پس  که  داد  ارائه  را 
اجرا درآمد و رادیو تهران ایجاد شد. 
دهه  نخستین  سال های  در  .گرگین 
مسئول  و  سرپرست  شمسی   ۴0
این  شد.  تهران«  رادیو  دوم  »برنامه 
ایستگاه رادیویی پایگاه طرح مباحث 
بود.  هنری  و  فرهنگی  اجتماعی، 
هنرمندانی مانند احمد شاملو، فروغ 

فرخزاد، نادر نادرپور، سیمین بهبهانی، 
رهنما  فریدون  و  اخوان ثالث،  مهدی 
در این شبکه رادیویی،حضور یافتند.. 
شبکه  مدیریت   1۳۵۳ سال  در 
دوم تلویزیون را بر عهده گرفت. در 
سال 1۳۵۹ از ایران خارج شد و در 
کالیفرنیا اقامت گزید. در سال 1۳61 
رادیو امید را درجنوب کالیفرنیا بنیان 
راه اندازی  در   1۳۷۷ سال  در  نهاد. 
رادیو  فارسی  )بخش  آزادی  رادیو 
اروپای آزاد( در پراگ، جمهوری چک 
مشارکت داشت و سال ها مدیریت آن 

را برعهده داشت.

از  برخی 
دلیل  به  افراد 
به  عالقه  و  تنهایی 
فیلم سریال  عادت دارند مدت 
تلویزیون  تماشای  را  زیادی  زمان 
موضع  این  که  دهند  اختصاص 
همچون  هایی  بیماری  بروز  باعث 
افراد می شود.صرف  کمردرد در بین 
ساعت های بسیار برای تماشای فیلم ها 
و سریال های مهیج می تواند احساس 
یک  نتایج  اما  دهد،  شما  به  خوبی 
چنین  که  می گوید  جدید  تحقیق 
اثر خوبی روی رگ های خونی  کاری 
شما ندارد.بر اساس نتایج این تحقیق 
جدید افرادی که زمان زیادی از وقت 
می گذرانند  تلویزیون  جلوی  را  خود 
در معرض خطر باالی لکه های خونی 

به  که  هستند  خود  رگ های  در 
وریدی  آمبولی  ترومبو  بیماری  این 
 Venous thromboembolism;(
که  لخته ها  این  می گویند.   )VTE
می توانند  می دهند  رخ  پاها  در  غالباً 
از جای خود کنده شوند و به سمت 
یک  باعث  و  کنند  حرکت  ریه ها 
ریه  آمبولی  نام  به  مرگبار  بیماری 
 )Pulmonary embolism(
شوند.پروازهای طوالنی مدت می توانند 
باعث ایجاد لخته در پاهای مسافران 
شوند و به همین دلیل به این لخته ها 
درجه دو«  هواپیما  بلیت  »سندروم 
 )Economy-class syndrome(
محققان  که  می گویند.همان طور  نیز 
می دهند،  توضیح  مینیسوتا  دانشگاه 
باعث  می تواند  طوالنی مدت  نشستن 
شکل گیری لخته های خونی شود، چون 
نشستن طوالنی مدت باعث می شود که 
جریان خون طبیعی پاها تضعیف شود. 
طوالنی مدت  نشستن  آیا  بنابراین، 
جلوی تلویزیون می تواند خطر لخته ها 
را افزایش دهد؟ به منظور یافتن پاسخ 
این پرسش محققان داده های بیش از 
1۵000 آمریکایی بین ۴۵ تا 6۴ سال 

می خواهم و می خواستمت، تا نفسم بود
می سوختم از حسرت و عشق تو بسم بود

عشق تو بسم بود، که این شعله بیدار
روشنگر شب های بلند قفسم بود

آن بخت گریزنده دمی  آمد و بگذشت
غم بود، که پیوسته نفس در نفسم بود

دست من و آغوش تو، هیهات، که یک عمر
تنها نفسی  با تو نشستن هوسم بود

باهلل، که بجز یاد تو، گر هیچ کسم هست
حاشا، که بجز عشق تو، گر هیچ کسم بود

سیمای مسیحایی  اندوه تو، ای عشق
در غربت این مهلکه فریاد رسم بود

لب بسته و پر سوخته، از کوی تو رفتم
رفتم، به خدا گر هوسم بود، بسم بود

آیا دوستی دارید که بیش از حد الزم 
در زندگی شما سرک می کشد؟ در 
اینجا نحوه مدیریت رابطه با این مدل 
دوستان را مرور می کنیم، بدون اینکه 

دیوانه شوید!
استاد  اورلوف  جودیت  دکتر 
ال  سی  یو  دانشگاه  روانپزشکی 
و  قدیم  روانپزشکی  از  ترکیبی  ای 
برای  را  مدرن  جایگزین  روش های 
مدیریت روابط با افرادی که مرزهای 
طراحی  نمی شناسند،  را  شخصی 

کرده است. 
ما،  زندگی  در  مقاطع  برخی  در 
خواسته هایشان  که  داریم  دوستانی 
بیش از چیزی است که در چارچوب 
دوستان  این  می گیرد.  جا  دوستی 
تماس  روز  در  بار  چندین  اغلب 
می گیرند، حتی اگر توضیحی درباره 
اتفاقات زندگی تان ندهید، درباره آن 
می پرسند و اگر حتی نخواهید پاسخ 
تماس خود  به  بدهید،  را  آنها  تلفن 
حتی  دوستان  این  می دهند.  ادامه 

طوالنی  مکالمه  آنقدر  است  ممکن 
خانوادگی  شام  از  که  باشند  داشته 
شما  خانوادگی  شام  یا  بمانید  خود 
برای  یا  افراد  این  کنند.  قطع  را 
دادن چیزی به خانه شما می آیند یا 

می خواهند چیزی از شما بگیرند!
درست در همین مواقع )که اغلب هم 
جلسات  آنها  هستند(،  غیرضروری 
را  سرنوشت سازی  قرارهای  یا  مهم 
از دست داده اند. آنها اغلب به دنبال 
شایعات بی اساس یا برای دانلود یک 
قطعه موسیقی به شما سر می زنند! 
همان هنگامی که قصد خوابیدن یا 
دوش گرفتن دارید. این جزئیات که 
چقدر  می آید،  بی اهمیت  ظاهر  به 

آرامش شما را بهم می زند!؟ 
بخواهید  است  ممکن  که  حالی  در 
یک  با  واقعی  عاطفی  ارتباط  یک 
این   - کنید  حفظ  را  خوب  دوست 
فردی  می تواند  همچنین  فرد 
سرگرم کننده و گرم هم باشد- ولی 
رابطه  یک  حفظ  و  ماندن  صلح  در 
متعادل با او در چنین شرایطی نیاز 

به کار زیادی وجود دارد.
دکتر اورلوف نویسنده کتاب پرفروش 

دونده ها سالم ترین 
افرادند

دویدن بهترین ، مناسبترین و سالم ترین ورزش است و 
اشخاصی که به آن روی می آورند بدنی سالم دارند!

شده  منتشر   CELL مجله  در  آن  مشروح  که  تحقیقی  اساس  بر 
ترشح  از  ناشی  دارند  دویدن  حین  افراد  که  خوشبختی  حس  است، 

آندورفین، دوپامین و لپتین است.
دویدن های  از  بعد  ورزشکاران  به  که  شادی  حس  می رسید  نظر  به  مدتها 

طوالنی دست می دهد ناشی از ترشح هورمون آندورفین است اما بررسی های 
اخیر پژوهشگران دانشگاه مونترال نشان داده هورمون لپتیمن که از بافت چربی 

ترشح می شود هم در این بین بی تاثیر نیست.
 این هورمون در حس گرسنگی و سیری افراد نقش باری می کند. هر چه میزان 
چربی دریافتی در غذایی بیشتر باشد میزان ترشح لپتین باالتر می رود و حس 
سیری بیشتری القا می شود.در طول ورزش میزان لپتین در خون افت می کند . 
این امر از یک سو باعث حس گرسنگی و از سوی دیگر باعث ترشح بیشتر 

دوپامین می شود که لذتی شگرف در فرد ایجاد می کند.
جالب است که هر چه میزان لپتین در خون پایین تر باشد میزان قوای 

بیشتری  توانایی تحرک  بیشتر می شود و فرد ورزشکار  افراد  بدنی 
دارد. محققان می گویند در این شرایط بدن با ترشح دوپامین 

تالش می کند انرژی را برای یافتن مواد غذایی حفظ کند. 
بتوانند  جدید  کشف  این  با  امیدوارند  محققان 

فعلی  بیش  یا  آنورکسی  برای  درمانی 
بیابند.

»اگر  می گوید:  عاطفی«  »آزادی 
با چنین  با شخصی  شما می خواهید 
یک  باید  باشید،  دوست  مشخصاتی 
استراتژیک  یک  هم  آن  و  استراتژی 

مناسب داشته باشید.«

در  موفقیت  راه  در  چالش هایی 
رابطه 

هراس از رنجاندن 
اولین  این  احتماال  گوید  می  اورلوف 
مورد در مدیریت نکردن چنین روابطی 
رنجاندن  هراس  از  اغلب  مردم  است. 
با  مرزهای  و  حدود  خود،  دوستان 
کیفیتی با آنها ندارند. به همین دلیل 
است که روز به روز، باج سنگین تری 
پرداخت  دوستی  این  نگهداری  برای 
می کنند. برخی از کسانی که در این 
بسیار  می مانند،  نگهداری  مرحله 
آسیب پذیرند و ممکن است در نهایت 
با خشم و تهدید به دوستی خود خاتمه 

دهند.
احساس گناه

احساس گناه یکی از موانع داشتن یک 
دوستی منطقی و سالم است. گناه اجازه 
بگویید،  به دوست خود  که  نمی دهد 
باید یا نباید! یا اینکه کمتر سخاوتمند 
باشید، خصوصا مواقعی که دوست شما 

دوران سختی را می گذراند.
بی تفاوتی 

تقاضاهای  قبال  در  بودن  بی تفاوت 
می شود  موجب  زیاده خواهی  و  بسیار 
این  و  این وظایف غرق شوید  در  که 

رابطه شما را نجات نخواهد داد.
نیازهای ناخودآگاه

رابطه  یک  حفظ  می گوید  اورلوف 
دشوار، ممکن است مزایای در سایه ای 
برای شما داشته باشد - مانند داشتن 
حفظ  یا  تنهایی  وقت  به  همدم  یک 
حس خودخواهی شما به عنوان فردی 

که دیگری به او نیاز دارد.

استراتژی برای موفقیت
حدود خود را داشته باشید

عاطفی«  »آزادی  کتاب  در  اورلوف 
دوست  به  می توانید  شما  می گوید 
خود بگویید دوستت دارم و ما دوستان 
خوبی هستیم و اما به تنهایی به سینما 

یا  بروید 
زمان  بگویید 

را  یکدیگر  دیگری 
خواهیم دید.

پیشنهادهای جایگزین داشته باشید
از  دوستی  درخواست  با  که  هنگامی 
این جنس روبرو می شوید، ابتکار عمل 
داشته باشید و یک پیشنهاد جایگزین 
دهید  پیشنهاد  مثال  باشید.  داشته 
که هفته آینده بعد از کار، می توانیم 

یکدیگر را مالقات کنیم.
خوبی ها را به خاطر داشته باشید

 بهتر است به خودتان یادآوری کنید 
که شما واقعا می خواهید دوست باشید 
خدمت  در  را  خود  مرزهای  نه.  یا 
حفظ دوستی قرار دهید و خوبی های 
دوست تان را فراموش نکنید. این مرزها 

کمک می کند که نه خشمگین باشید 
و نه اینکه در پی جدایی و مجازات او 

بربیایید. مرزها کار را ساده می کنند.
تمرین کنید 

قبل از صحبت کردن با دوست خود، 
باید با شخص دیگری این صراحت را 
تمرین کنید. می توانید با فرزند یا همسر 
خود، مرزها را تمرین کنید. بگویید که 
چه  و  دهند  انجام  باید  کارهایی  چه 
واضح،  درخواست  نباید.  را  کارهایی 
پاسخ واضح و روشنی هم دارد. سازگار 
و قوی باشید و سعی کنید مکرر مرزها 

را یادآوری کنید.
با خودتان مهربان باشید

برای اعمال محدودیت در یک رابطه 
و روشن کردن مرزها، به شجاعت نیاز 
نمی خواهید عصبی  بدانید که  دارید. 
داشتن  برای  پس  باشید،  ناراحت  و 
یک رابطه بهتر دست به عمل زده اید. 
و  احترام  شما  برای  شما  دوست  اگر 
اولین  باید  شما  می خواهد،  آرامش 
کسی باشید که این آرامش و احترام 
رسیدن  برای  می دهد.  شما  به  را 
ابتدا  باید  واقعی،  محدودیت های  به 

خودتان را دوست داشته باشید.

را در یک تحقیق درازمدت موردبررسی 
قراردادند که از سال 1۹8۷ آغاز گشت.

مورد   ۷00 تقریباً   ،2011 سال  تا 
میان  در  وریدی  آمبولی  ترومبو 

شرکت کننده های این تحقیق رخ داد.
صرف  را  زیادی  زمان  که  افرادی 
در  می کردند  تلویزیون  تماشای 
مقایسه با کسانی که هرگز تلویزیون 
تماشا نمی کردند یا به ندرت تلویزیون 
تماشا می کردند ۷0 درصد بیشتر در 
از لخته ها  به یکی  ابتال  معرض خطر 
بودند. حتی وقتی که عواملی همچون 
بدنی  فعالیت  میزان  و  شخص  وزن 
بازهم  گرفتند  قرار  کنترل  تحت  فرد 
تحقیق  بود.این  باال  خطر  عامل  این 
در شماره آنالین فوریه 2018 ژورنال 
 Journa- of Thrombosis and
Thrombolysis به چاپ رسید. این 
تحقیق نتوانست این موضوع را به اثبات 
باعث  تلویزیون  تماشای  که  برساند 
افزایش لخته ها شده است، بلکه تنها به 
ارتباط میان تماشای زیاد تلویزیون و 

خطر ایجاد لخته های خونی اشاره کرده 
استاد  کوبوتا،  یاسوهیکو  است.دکتر 
اصلی  نویسنده  و  مینیسوتا  دانشگاه 
افرادی  »حتی  می گوید:  تحقیق  این 
که به طور منظم فعالیت های فیزیکی 
انجام می دهند نباید مضرات احتمالی 
طوالنی مدت  نشستنی  رفتارهای 
نادیده  را  تلویزیون  تماشای  همچون 
بگیرند.«دو متخصص قلب که در این 
این  با  نیز  نداشتند  شرکت  تحقیق 
سبک  یک  که  هستند  موافق  نظر 
بودن« قطعاً  تلویزیون  زندگی »خوره 
روی سالمتی اثر می گذارد.دکتر ماجا 
اقدامات  قلب  متخصص  یک  زاریک، 
 Lenox بیمارستان  در  مداخله ای 
Hil- شهر نیویورک است که می گوید: 
میان  که  ندارد  وجود  شکی  »هیچ 
افزایش  و  تلویزیون  زیاد  تماشای 
احتمال ابتالی فرد به لخته های خونی 
باوجوداین،  دارد.«  وجود  پیوندی 
دکتر زاریک دوست داشت که در این 
تحقیق به صورت علمی تر بیان می شد 
که شرکت کننده ها چند ساعت از وقت 
روزانه خود را صرف تماشای تلویزیون 
می کردند، چون این گونه می توان بیان 

داشت که تماشای زیاد تلویزیون به 
معنای گذراندن چند ساعت از وقت 

خود جلوی تلویزیون است؟
دکتر زاریک می گوید که محققان 
این تحقیق تنها با استفاده از عبارات 
»هرگز یا به ندرت«، »گاهی از اوقات«، 
»غالباً« و »اکثر اوقات« سعی کردند 
میزان  مورد  در  ساده  تخمین  یک 
شرکت کننده ها  شده  صرف  زمان 
دست  به  تلویزیون  تماشای  برای 
ارزیابی ها  این  درحالی که  آورند، 

می توانند بسیار شخصی باشند.
دکتر زاریک می گوید: »اگر محققان 
در هر یک از این طبقه پاسخ ها بررسی 
صرف  واقعی  زمان  که  می کردند 
تلویزیون  تماشای  برای  افراد  شده 
از  جالب تری  تحقیق  است  چقدر 
می کند:  اضافه  او  درمی آمد.«  آب 
»شاید میان یک فرد مبتالبه آرتریت 
پیشرفته یا کمردرد مزمن و یک فرد 
دارای وزن سالم در مورد میزان زمان 
متفاوتی  دیدگاه  تلویزیون  تماشای 
به عبارت دیگر،  باشد.«  داشته  وجود 
یا  مزمن  کمردرد  مبتالبه  فرد  یک 
آرتریت پیشرفته ممکن است که یک 
را صرف  از وقت روزانه خود  ساعت 
زمان  این  و  کند  تلویزیون  تماشای 
صرف شده را زیاد بداند، درحالی که 
یک فرد سالم همین زمان را صرف 
می کند و این زمان صرف شده را کم 
می داند.دکتر دیوید فریدمن، رئیس 
خدمات نارسایی قلب در بیمارستان 
نیویورک  در   Valley Stream
انجام گرفته  تحقیق  »این  می گوید: 
از تحقیق هایی است که  یکی دیگر 
فیزیکی  ازنظر  باید  افراد  می گوید 
فعال تر باشند، بیشتر حرکت کنند و 
وزن خود را سالم نگه دارند و تلویزیون 
کمتر تماشا کنند.« به عبارت دیگر، این 
تحقیق نیز موید نتایج دیگر تحقیق ها 
است که افراد را از رفتارهای نشستنی 
رفتارهای  انجام  به  و  بازمی دارند 
باید  فعال تشویق می کنند.درنتیجه 
تلویزیون  تماشای  که  داشت  بیان 
به خودی خود چیز بدی نیست، بلکه 
زمانی تماشای تلویزیون می تواند روی 
سالمتی فرد اثر بگذارد که فرد زمان 
را صرف  روزانه خود  وقت  از  زیادی 
تماشای تلویزیون کند. درنتیجه، اگر 
یک فرد رفتارهای نشستنی همچون 
اعتدال  تلویزیون را در حد  تماشای 
انجام دهد و در انجام آن ها زیاده روی 
نکند آسیبی به سالمتی او نمی رسد. 
به طورکلی، نتایج این تحقیق به اثبات 
نمی رساند که تماشای زیاد تلویزیون 
خونی  لکه های  به  منجر  می تواند 
شود. به عبارت دیگر، یک رابطه علی و 
معلولی میان تماشای زیاد تلویزیون 
خونی  لخته های  خطر  افزایش  و 
وجود ندارد، بلکه در این تحقیق تنها 
به ارتباط میان این دو متغیر اشاره 
می شود و بیان می شود که تماشای 
زیاد تلویزیون می تواند به مانند دیگر 
رفتارهای نشستنی تاثیری در ایجاد 

لخته های خونی داشته باشد.

فریدون مشیری

عوارض تماشای طوالنی مدت تلویزیون دوستی  را مدیریت کنید
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جان ایسنر قهرمان تنیس میامى

پیام پر از کنایه کیروش به مربیان تیم هاى داخلى: 

شما بى نقص هستید نیازى به آماده سازى ندارید!
مادرید  رئال  تیم  پیروزی  از  پس 
ایتالیا روز سه شنبه  بر تیم یوونتوس 
اروپا،  فوتبال  قهرمانى  مسابقات  در 
ملى  تیم  سرمربى  کیروش  کارلوس 
آماده  انگشت روی موضوع  اخیرا  که 
ایران  تیم  داخلى  بازیکنان  نبودن 
خطاب  خود  بوک  فیس  در  گذاشته 
از  باشگاهى  تیم های  سرمربیان  به 
نویى  قلعه  ایوانکوویچ،  برانکو  جمله 
تشبیه مسخره آمیز  و  کریمى  على  و 
آنها به   Three Tenors عنوانى که 
برای سه خواننده معروف اپرای جهان، 
لوچیانو پاوروتى، پالسیدو دومینگو و 
خوزه کاره راس به کار مى رود نوشت: 
رئال  فوتبال  تیم های  بازی  از  بعد 
مادرید و یوونتوس اکنون کامال روشن 
شده که لیگ فوتبال ایران مانند لیگ 
سرعت،  کیفیت،  همان  با  اروپاست. 

قدرت و ریتم آن بازی!
از  عذرخواهى  زمان  االن  بنابراین 
هواداران فوتبال ایران به خاطر اظهار 
چند  در  من  اشتباه  دیدگاه  و  نظر 
مراتب  بایستى  من  است.  قبل  روز 

به  را  خودم  صمیمانه  عذرخواهى 
ملى پوشان داخلى ابراز کنم.

وظیفه ام  مى کردم  فکر  حاال  تا  من 
برای  ویژه ای  برنامه  است  این 
تا  کنم  تنظیم  ملى  تیم  آماده سازی 
تیم ایران بتواند با شرایط مطلوب تری 
در رقابت های جام جهانى حضور پیدا 

ایرانیان  افتخار  و  غرور  باعث  و  کند 
شود.

تیم  بازیکنان  از  باید  گویا  حاال  اما 
آنکه  دلیل  به  کنم  عذرخواهى  ملى 
به برنامه آماده سازی برای جام جهانى 
نیاز ندارند و کامال آماده رویارویى با 
رونالدو، ایسکو و بقیه دوستان هستند.

ساله   32 تنیس باز  ایسنر  جان 
تنیس  مسابقات  فینال  در  آمریکایى 
زورو  الکساندر  بر  غلبه  با  میامى 
تنیس باز اهل آلمان برنده این بازی ها 

شد.
این نخستین پیروزی ایسنر در یک 
استادان  امتیازی   1٠٠٠ تورنمنت 
تنیس بود. ایسنر در این دیدار زورو 
بر  را ۶  پنجم جهان  نفر  و  2٠ ساله 

بر ۴ شکست داد.ایسنر که در   ۶ ،7
مرحله نیمه نهایى این رقابت ها خوان 
مارتین دل پوترو تنیس باز آرژانتینى 
را ۶ بر یک و 7 بر ۶ شکست داده بود. 
ایسنر نفر 17 رده بندی تنیس مردان 
دنیا است.الکساندر زورو نیز در بازی 
نیمه نهایى پابلو کارنو باستا تنیس باز 
اسپانیایى را 7 بر ۶ و ۶ بر 2 مغلوب 

کرده بود.

روز دوشنبه، 2٠ فروردین، قرار است 
فدراسیون  فوق العاده  مجمع  دومین 
ریاست  تکلیف  تعیین  برای  کشتى 
استعفای  از  پس  کشتى  فدراسیون 
خادم برگزار شود و گزارش ها حاکى 
اعضای  از  تعدادی  که  است  آن  از 
رییس  از  کشتى  فدراسیون  مجمع 
خواسته اند  المپیک  ملى  کمیته 
مقدمات بازگشت رسول خادم به این 

فدراسیون را فراهم کند.
در جلسه نخست مجمع فدراسیون 
ریاست  به  پیش  ماه  یک  که  کشتى 
محمدرضا داورزنى معاون وزیر ورزش 
اتفاق  به  مجمع  اعضای  شد،  برگزار 
و  کردند  مخالفت  خادم  استعفای  با 
فرصت  و  او شدند  بازگشت  خواستار 
یک ماهه برای مذاکره با خادم تعیین 
دیگر  بار  مجمع  آن  از  پس  تا  شد 
تشکیل جلسه دهد و وضعیت ریاست 

فدراسیون کشتى را مشخص کند.
با وجود گفتگوها و پیام هایى که برای 
مذاکره با خادم فرستادند او همچنان 
است. مانده  خود  استعفای  روی 

رضا  از  کشتى  اهالى  از  تعدادی 
ملى  کمیته  رییس  صالحى امیری 
المپیک خواسته اند »با توجه به داشتن 
رابطه بسیار خوب با خادم« با وی جهت 
بازگشت به کشتى وارد مذاکره کند.

نکته مهم این است که اهالى کشتى 
از کسى خواسته اند با خادم در مورد 
کند  مذاکره  فدراسیون  به  بازگشت 
فدراسیون  از  او  استعفای  از  بعد  که 
تاکید کرد »ما نمى توانیم تحت هیچ 

یک »ضّد ورزش« واسطه  ى بازگرداندن رسول خارم به 
فدراسیون ُکشتى!

جان ایسنر

شرایطى از اصل تقابل با منافع رژیم 
روبرو  و  کنیم«  عبور  صهیونیستى 
نشدن ورزشکاران ایرانى با ورزشکاران 
و  الینفک  »جزیى  نیز  را  اسرائیلى 
تعطیل ناپذیر از این سیاست« مى داند.

چهره های  از  که  امیری  صالحى 
تاکید  مى شود  محسوب  اصالح  طلب 
اسراییل  با  رویارویى  »عدم  مى کند 
یکى از سیاست های تغییرناپذیر نظام 
جمهوری اسالمى است که با ماهیت 
انقالب اسالمى و مبارزه با صهیونیسم 
منشور  از  بخشى  و  آمیخته  هم  در 

انقالب اسالمى است.«
معتقد  المپیک  ملى  کمیته  رییس 
با  رقابت  عدم  پیامدهای  است 
ورزشکاران اسراییل »نه حل، بلکه باید 
مدیریت شود« و اتفاقاً این مسئله  ای 
و  کرده  تاکید  آن  بر  خادم  که  است 
گفته است که مقامات این را رسمى 
اعالم کنند تا  اگر قرار به باختن است 

همه با هم ببازیم!
عقاید  دلیل  به  ایران  ورزشکاران 
جمهوری  ایدئولوژیک  و  سیاسى 
کشوری  را  اسرائیل  که  اسالمى 
»نامشروع« مى داند از رقابت و مصاف 
با حریفان اسراییلى محروم مى شوند 
در  نیز  ایران  ورزش  طریق  این  از  و 
مى گردد.  منزوی  جهانى  عرصه ی 
مقامات مسئول جمهوری اسالمى اما 
با خفت و خواری اعالم مى کنند که  
ورزشکار بیمار شده یا آسیب دیده و یا 
حتى وسط مسابقه به ورزشکاری که 
مى تواند مدال بیاورد دستور مى دهند: 
بباز! معلوم نیست این چه سیاست و 
استراتژی عجیب و غریب و »برحقى« 
و  کنند  فریبکاری  حاضرند  که  است 
دروغ بگویند ولى به توصیه ی رسول 
صدای  به  و  نمى دهند  گوش  خادم 
نمى کنند  اعالم  را  سیاست  این  بلند 

تا خیال همه را راحت کنند!

رسول خادم

فیال اوکراین را 
تنبیه کرد

تالفى  به  فدراسیون جهانى کشتى 
اوکراین  کشتى  تیم های  خودداری 
آزاد  کشتى  مسابقات  در  شرکت  از 
دالیل  به  روسیه  در  اروپا  فرنگى  و 
کشتى  مسابقات  میزبانى  سیاسى، 
پس  کشور  آن  در  را  اروپا  نوجوانان 
گرفته است. این رقابت ها قرار بود روز 
برگزار  اردیبهشت در شهر کیف   2۴

شود.
»فیال« اعالم کرد مسابقه های کشتى 
اسکوپیه  شهر  در  اینک  نوجوانان 
شد.  خواهد  انجام  مقدونیه  پایتخت 
جهانى  فدراسیون  رئیس  اللوویچ 
کشتى نیز گفته »فیال«  اجازه نمى دهد 
شود. ورزش  وارد  سیاسى  مسائل 

ماه  چند  کشتى  جهانى  فدراسیون 
پیش علیرضا کریمى کشتى گیر وزن 
به  را  ایران  ملى  تیم  کیلوگرم   ۶7
دلیل باخت عمدی به کشتى گیر اهل 
روسیه به منظور حاضر نشدن مقابل 
کشتى گیر اسرائیلى در مسابقه بعدی 
۶ ماه و مربى او را 2 سال از شرکت 

در مسابقات محروم کرد.
بعد از این ماجرا رسول خادم رئیس 
فدراسیون کشتى ایران و به دنبال او 

آزاد  کشتى  فنى  کمیته های  مدیران 
کشتى  هیات های  رؤسای  فرنگى،  و 
استان ها و چند تن از مربیان کشتى 

از سمت خود کناره گیری کردند.
به  صورتى  در  گفت  خادم  رسول 
کار خود ادامه خواهد داد که وزارت 
جهانى  فدراسیون  به  رسما  ورزش 
المپیک  بین المللى  کمیته  و  کشتى 
در  ایرانى  ورزشکاران  دهد  اطالع 
میادین بین المللى با رقیبان اسرائیلى 
یا  مقام  هیچ  اما  نمى شوند.  روبرو 
چنین  به  تن  کشور  رسمى  سازمان 

کاری نداد.
غیب  سردار  تنها  ماه  چند  از  بعد 
گفت  بسیج  سازمان  رئیس  پرور 
اندرکاران ورزش  ورزشکاران و دست 

وارد دیپلماسى ورزش نشوند!
فر  سلطانى  مسعود  میان  این  در 

رسول خادم و علیرضا کریمی

هنوز  را  خادم  استعفای  ورزش  وزیر 
نپذیرفته و صحبت های وی با حسن 
مورد  در  جمهوری  رئیس  روحانى 
هنگام  به  روشن  سیاستى  اتخاذ 
رویارویى ورزشکاران ایران و اسرائیل 
مى رسد  نظر  به  و  نرسیده  جایى  به 
جمهوری  رژیم  در  مسئولى  هیچ 
خامنه ای  على  اسالمى حتى شخص 
در  بتواند  که  موقعیتى  در  را  خود 
شرایط کنونى به تنهایى راه حلى برای 
این مشکل کهنه، پیچیده و دست و پا 
گیر و نابودکننده ی ورزش ایران ارائه 

کند نمى بیند.
خالصه اینکه نادانى سنگى در چاه 
و  عاقل  آدمى  هم  فعال  و  انداخته 
در  چاه  از  را  آن  بتواند  که  جربزه  با 
بیاورد در رژیم جمهوری اسالمى پیدا 

نمى شود.

سیزده پرسپولیس و استقالل با صعود به در شد

استقالل  و  پرسپولیس  تیم های 
گروهى  مرحله  چارچوب  در  تهران 
با  آسیا  باشگاه های  جام  رقابت های 
پیروزی در برابر حریفان خود از دور 

گروهى این رقابت ها صعود کردند.
فروردین،   13 دوشنبه،  روز 
کسب  با  پرسپولیس  سرخ پوشان 
نسف  مقابل  خانه  از  خارج  تساوی 
بعدی  مرحله  به  خود  صعود  قارشى 
برای  بعد  بازی  در  و  کردند  قطعى 
صدرنشینى با السد قطر دیدار خواهند 

کرد.
از:   بود  عبارت  پرسپولیس  ترکیب 
علیرضا بیرانوند، سیدجالل حسینى، 
انصاری،  محمد  ماهینى،  حسین 
کامیابى نیا،  کمال  محرمى،  صادق 
محسن ربیع خواه، وحید امیری )۸۶- 
شایان مصلح(، فرشاد احمدزاده، على 
سیامک  رسن(،  بشار  علیپور)92- 
با  نوراللهى(  احمد   -۶9( نعمتى 

سرمربى گری برانکو ایوانکوویچ.
از  عبدالنبى  على  مسابقه  داوراین 

بحرین بود.
حدود 1٠ هزار تماشاگر ازبک آمده 
بودند تا پیروزی تیم شان برابر نماینده 
با  پرسپولیس  اما  ببینند  را  ایران 
هدایت برانکو بازی را خوب اداره کرد 
و حتى چند موقعیت گل هم داشت 

که با بى دقتى هدر رفت.
پرسپولیس  دروازه  بان  بیرانوند 

را  بازی قبل دروازه اش  توانست مثل 
دو  هر  قارشى  نسف  دارد.  نگه  بسته 
برتری  با  را  قبلى خانگى خود  دیدار 
پشت سر گذاشت و پرسپولیس تنها 
تیم امتیازگیر در ازبکستان شد. على 
گلزن  برترین  زده  گل  سه  با  علیپور 
این مسابقه محسوب مى شود که در 
بازی رفت نیز دو گل به نام خود ثبت 

کرده است.

استقالل و صعود از گروه مرگ
استقالل در پنجمین دیدارش  تیم 
در مرحله گروهى لیگ قهرمانان آسیا 
تیم  مصاف  به  آزادی  استادیوم  در 
الریان قطر رفت که  با نتیجه دو بر 
صفر به سود آبى های تهران به پایان 

رسید.
از:  بود  عبارت  استقالل  ترکیب 
حیدری،  خسرو  حسینى،  حسین 
سهرابیان،  آرمین  منتظری،  پژمان 
امید  چشمى،  روزبه  نورافکن،  امید 
دقیقه  از  جباروف)  سرور  براهیمى، 
داریوش شجاعیان  قربانى(،  على   ۸٠
) از دقیقه 7۸ میالد زکى پور(، ووریا 
غفوری و فرشید اسماعیلى)9٠+ جابر 
انصاری( با سرمربى گری وینفرید شفر.

داور این مسابقه کیم دانگ از کره 
جنوبى بود.

در  را  سختى  کار  استقالل  تیم 
مرگ  گروه  به  موسوم  که  گروه  این 

جباروف بهترین بازیکن زمین شناخته شد
در  و شاگردان شفر  داشت  بود  شده 
تماشاگران  با حضور خوب  بازی  این 

سربلند از آن بیرون آمدند.
را سرور جباروف  استقالل  گل های 
)دقیقه ۴( وریا غفوری)دقیقه ۵۵( از 

روی نقطه پنالتى به ثمر رساندند.
استقالل مثل پرسپولیس باید برای 
آینده  بازی  در  گروه  در  صدرنشینى 
تیم  که  برود  حریف  مصاف  به  خود 

الهالل عربستان است.
الهالل در این دوره از بازی ها بسیار 
برای  استقالل  رقیب  و  بود  ضعیف 
امارات  العین  گروه  در  صدرنشینى 
به  پنالتى  است که در دو دوبازی ۵ 

سود آنها گرفته شده است!
الریان  و  استقالل  بازی  آخر  دقایق 
بازیکنان  با  کره  اهل  بازیکن  تاباتا 
برای  و  شد  یقه  به  دست  استقالل 
درگیری  صحنه  زمین  دقایقى 

بازیکنان دو تیم شد.
برانکو و شفر نشان دادند تیم هایى 
آسیا  در  مى  توانند  که  ساخته اند  را 
باشند.  داشته  گفتن  برای  حرف 
گرچه هر دو مربى چند روزی است 
بر سر در اختیار گذاشتن یا نگذاشتن 
بازیکنان تیم  شان برای تمرین بیشتر 
کیروش  کارلوس  با  با  ملى  تیم  در 
برای  و در رسانه  ها  کلنجار مى   روند  
کنایه آمیز  و  تیز  و  تند  پیام های  هم 

مى فرستند.

کارلوس کیروش در استادیوم آزادی

تیم پرسپولیس در دیدار با نسف

)فیفا(  فوتبال  جهانى  فدراسیون 
فروردین(   23( آوریل  است 12  قرار 
تازه ترین رده بندی تیم های ملى جهان 
football-« را اعالم کند، اما وبسایت

فرمول های  طبق   »rankings.info
جایگاه   پیش بینى  به  اقدام  موجود 
رده بندی  در  جهان  ملى  تیم های 
جدید کرده که بر این اساس تیم ملى 
فوتبال ایران با سه پله سقوط در رده 
و  سى  و ششم جهان جای مى گیرد 
آسیایى  تیم های  صدر  در  همچنان 
و  ماند  منتظر  باید  ولى  بود  خواهد 
آیا رده بندی فیفا نیز چنین  دید که 
نه.بر اساس پیش بینى  یا  بود  خواهد 
برتر  تیم  رده بندی 1٠  وبسایت،  این 

نیز به این صورت خواهد بود:
1- آلمان )بدون تغییر(
2- برزیل )بدون تغییر(

3- بلژیک )2 پله صعود(
۴- پرتغال )یک پله سقوط(

۵- آرژانتین )یک پله سقوط(
۶- سوئیس )2 پله صعود(
7- فرانسه )2 پله صعود(
۸- اسپانیا )2 پله سقوط(
9- شیلى )یک پله صعود(

1٠- لهستان )۴ پله سقوط(
شاگردان کارلوس کیروش همچنان 
بهترین تیم آسیایى هستند و تیم های 
پله   3 جهانى/   ۴٠ )رده  استرالیا 
سقوط(، ژاپن )رده ۶٠ جهانى/۵ پله 
سقوط(، کره جنوبى )رده ۶1 جهانى/ 
 7٠ )رده  عربستان  و  سقوط(  پله   2
قاره  نیز در  پله سقوط(  جهانى/ یک 
تا  دوم  رده های  در  به ترتیب  آسیا 
تیم  رقبای  دارند.وضعیت  قرار  پنجم 
جهانى  جام  در  ایران  فوتبال  ملى 
2٠1۸ روسیه در رده بندی جدید به 

این صورت پیش بینى شده:
پرتغال )رده ۴ جهانى/ یک پله سقوط(
اسپانیا )رده ۸ جهانى/ 2 پله سقوط(
مراکش )رده ۴2 جهانى/ بدون تغییر(

و  دوستانه  بازی  سه  اخیراً  ایران 
خود  ساختن  آماده   برای  تدارکاتى 
جهت حضور در جام جهانى انجام داد. 
بازی ها  این  جایگاه سه تیمى که در 
حریف تیم ملى ایران بودند نیز به این 

شرح است:

تونس )رده 1۴ جهانى/ 9 پله صعود(،
الجزایر )رده ۶2 جهانى/ 2 پله سقوط(

سیرالئون )رده 1٠2 جهانى/ ۴ پله 
سقوط(

سقوط سه پله اى تیم ملى ایران در رده بندى فیفا

دیدار تدارکاتی ایران و الجزایر در اتریش
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اجالس برابرى جنسیتى در مدیریت ورزش
نشست برابرى جنسیتى در مدیریت 
بین المللى  کمیته  سوى  از  ورزش 
فدراسیون هاى  همکارى  با  المپیک 
این  سه شنبه  روز  ورزش ها  جهانى 

هفته در شهر زوریخ برگزار شد.
رئیس  باخ  توماس  جلسه  آغاز  در 
طى  المپیک  بین المللى  کمیته 
دو  رویکردى  به  ما  گفت:  سخنانى 
طرفه براى رسیدن به هدف هاى مورد 
باید  زمینه  این  در  و  داریم  نیاز  نظر 

تغییر و تحوالتى صورت بگیرد.
فدراسیون  رئیس  اللوویچ  نناد 
جهانى کشتى »فیال«  و عضو هیات 
رئیسه آى. او. سى نیز در مورد توجه 
بیشتر به کشتى دختران صحبت کرد.

در این نشست فرناز پناهى زاده مدیر 
کشتى  فدراسیون  بین المللى  روابط 
ایران و عضو کمیسیون زنان »فیال« 
نیز درباره فراهم شدن امکان حضور 
تشکیالت  در  مدیریت  در  خانم ها 

بین المللى ورزش سخن گفت.
پیشنهادات  مورد  در  وى 
براى  جلسه  در  شرکت کنندگان 
مدیریت  در  بانوان  رنگ تر  پر  حضور 

فدراسیون هاى بین المللى که خود از 
سخنرانان آن بود هم توضیح داد که این 
گردهمایى شامل سه بخش بوده است:

1-فرایند انتخابات و ارائه راهکارهاى 
توسعه استراتژى براى معرفى و انتخاب 
فدراسیون هاى  در  زن  ارشد  مدیران 

ورزشى.
براى  پیشنهادات  و  راهکار  2-ارائه 
پوشش خبرى و تصویرى ورزشکاران 

بدون توجه به جنسیت آنان.
٣-ارائه راهکارهاى عملى براى ایجاد 
از حضور خانم ها در عرصه  اطمینان 

مدیریت و تصمیم گیرى.

ن  سبو ا ر فد ییس  ر =
واکنش  در  دوچرخه  سوارى 
ن  نا ب ز کا ر پینگ  و د به 
توسط  آنها  کیف هاى  گفته 
بررسى  نم  خا سرپرست 
ضمانت  آنها  از  ما  مى شود، 
و  فتیم  گر مه  نا تعهد و 
تا  دوپینگ صفر  مسؤولیت 

صد با خودشان است.
فاطمه  و  نظرى  =مائده 
 1396 سال  تیرماه  هداوند 
ژاپن  سرعت  مسابقات  در 

مدال برنز گرفتند.

دوچرخه سوارى  جهانى  اتحادیه 
دوپینگى  رکابزنان  از  شمارى  اسامى 
را منتشر کرد که در بین آنها مائده 
نظرى و فاطمه هداوند ملى پوشان تیم 

سرعت ایران هم دیده مى شود.
در آزمایش هر دو ورزشکار استفاده 
آنابولیک  استروئید  ممنوعه  ماده  از 
مشخص شده و فعالیت هر دو تا زمان 
درخواست نمونه B به حالت تعلیق در 
آمده است. در لیست منتشر شده از 
سوى اتحادیه جهانى دوچرخه سوارى، 
 18 نام  نظرى،  و  هداوند  بر  عالوه 

دوچرخه سوار دیگر نیز وجود دارد.
فدراسیون  رییس  قمرى  خسرو 
دوچرخه سوارى جمهورى اسالمى در 
»ما  مى گوید  موضوع  این  به  واکنش 
دوپینگ  با  مبارزه  در  که  کارى  آن 
از دستمان بر مى آمد را انجام دادیم 
و  کرده ایم  اطالع رسانى  که  بطورى 
تعهدنامه  و  ضمانت  ورزشکاران  از 

مائده نظرى و فاطمه هداوند در مسابقات تیرماه 1396 در ژاپن

آمریکایى  تنیس باز  استفن  اسلون 
مسابقات  قهرمانى  عنوان  دارنده 
در  شنبه  روز  آمریکا  اسلم  گراند 
بین المللى  مسابقات  نهایى  مرحله 
النا  بر  پیروزى  با  میامى  تنیس 
با  التویا  اهل  باز  تنیس  استاپنکو 
حساب ٧ بر 6 و 6 بر یک برنده این 

تورنمنت شد.
دوازدهم  نفر  ساله   2۵ استفن 
است.  جهان  زنان  تنیس  رده بندى 
استاپنکو 20 ساله نیز عنوان قهرمانى 
گاروس  روالن  اسلم  گراند  بازى هاى 

پاریس را در کارنامه خود دارد.
اسلون استفن در مرحله نیمه نهایى 
این رقابت ها ویکتوریا آزارنکا تنیس باز 
اهل بالروس را ٣ بر 6، 6 بر 2 و 6 بر 
یک مغلوب کرده بود. استاپنکو نیز از 
دانیال کولینز تنیس باز آمریکایى ٧ بر 

6 و 6 بر ٣ برده بود.

اسلون استفن 
قهرمان تنیس 
دختران میامى

آزمایش دوپینگ دو ملى پوش تیم دوچرخه سوارى 
زنان ایران مثبت شد!

و  اطالع رسانى  بخش  در  گرفتیم. 
انرژى  کلى  گذشته  سال  آموزش 
رو  این  از  کردیم؛  هزینه  و  گذاشتیم 
کافى  اطالعات  ورزشکاران   همه 
نسبت به دوپینگ را دارند و اگر کسى 
 100 تا  صفر  شود  مثبت  تست اش 

قضیه دیگر با خودش است.«
از  اردوها  »در  گفته  ایسنا  به  او 
لحظه اول مربى و سرپرست در حال 
تذکر دادن به ورزشکاران هستند که 
حواس شان باشد. حتى در برخى مواقع 
کیف هاى آنها توسط سرپرست خانم 
بررسى مى شود بنا بر این وقتى تست 
دوپینگ ورزشکارى مثبت مى شود نه 
بلکه  نه سرپرست  است  مقصر  مربى 
صفر تا 100 با خود ورزشکار است  و 

خودش باید پاسخگو باشد.«
دوچرخه سوارى  فدراسیون  رییس 
در پاسخ به این پرسش که تست هاى 
به  اعزام  از  قبل  نادو  که  دوپینگى 
قهرمانى آسیا از آنها گرفت منفى بود 

ما  ید  مى گو ند  و ا =هد
و  بودیم  نظر  تحت  همیشه 
خودمان همه را از دوپینگ 
منع مى کردیم حاال چطور این 
کار را خودمان انجام دهیم؟
در  ملى  تیم  =رکابزن 
مورد  در  مبهم  اظهاراتى 
اردو  در  اتاق شان  وضعیت 
گفته ما هم همیشه مجبور 
بودیم پروتئین و مکمل هاى 
که  کنیم  پنهان  را  خود 

مشکلى پیش نیاید!
ش  ملى پو ر  شکا ز ر و =
ءاهلل  نشا ا که  کرده  دعا 

بى گناهى شان ثابت شود.
تیم  ملى پوش  هداوند  فاطمه 
همراه  به  که  ایران  دوچرخه سوارى 
ملى  تیم  رکابزن  دیگر  نظرى  مائده 
دوپینگ  شان  آزمایش  نتیجه ى 
مواد  از  مى گوید  شده  اعالم  مثبت 
آنها  براى  و  نکرده اند  استفاده  نیروزا 
گذشته،  کرده اند.روز  درست  پاپوش 
جهانى  اتحادیه  فروردین،   1۵
از  شمارى  اسامى  دوچرخه  سوارى 
که  کرد  اعالم  را  دوپینگى  رکابزنان 
نام دو ملى پوش تیم سرعت ایران هم 
در بین آنهایى است که آزمایش شان 
مثبت اعالم شده است.در همین باره 
»این  گفته  ایسنا  به  هداوند  فاطمه 

اتفاق یک پاپوش است. مگر مى شود 
و  بودیم  نظر  تحت  همیشه  که  ما 
منع  دوپینگ  از  را  همه  خودمان 
مى کردیم حاال این کار را انجام دهیم؟ 
دوپینگ  از  که  گفته ام  جا  همه  من 
مردم  نمى خواهد  دلم  و  مى آید  بدم 
مى  کردم.« بازى  نقش  کنند  فکر 

هداوند با اشاره به وضعیت اتاق شان 
»زمانى  گفته  ملى  تیم  اردوى  در 
به  ما  است  قرار  شد  مشخص  که 
شویم  اعزام  آسیا  قهرمانى  مسابقات 
اولیه مان  حقوق  جزو  کردیم  اعالم 
آرامش  خود  اتاق  در  که  است  این 
داشته باشیم و احساس امنیت کنیم 
نه اینکه هفت نفر با هم در یک اتاق 
اضافه  ما  به  اهواز  از  نفر  دو  باشیم، 
و  بیاید  خواست  کسى  هر  و  شوند 
بودیم  مجبور  همیشه  هم  ما  برود. 
پروتئین و مکمل هاى خود را پنهان 

کنیم که مشکلى پیش نیاید.«
مثبت  مقصر  اینکه  بیان  با  هداوند 
کرده:  تاکید  نبوده  اند  تست ها  شدن 
»مى  خواهم مردم این را بدانند که ما 
از وقتى هم متوجه  و  نبودیم  مقصر 
این خبر شدیم حال روحى و جسمى 
را  کار  این  ما  که  چرا  نداریم  خوبى 
راجع  مردم  نمى  خواهم  و  نکردیم 
جلسه اى  در  کنند.  بدى  فکر  ما  به 
تمام  داشتیم  فدراسیون  در  که  هم 
حرف هاى مان را زدیم اما گفتند باید 
مستندات باشد و وگرنه این حرف ها 
را قبول  نمى کند. خدابزرگ است و 
انشاء اهلل بى گناهى ما ثابت مى شود«!

فاطمه هداوند ملى پوش دوچرخه سوارى:

 برایمان پاپوش درست کردند، 
دوپینگ نکردیم!

جهانى  فدراسیون هاى  نمایندگان 
راگبى،  میدانى،  و  دو  هاکى، 
و  کشتى  قایقرانى،  ژیمناستیک، 
کمیته بین المللى المپیک سخنرانان 

این جلسه بودند.
دختران،  مسابقات  تعداد  افزایش 
کشتى  توسعه  بودجه  اختصاص 
مشترک  اردوهاى  برگزارى  بانوان، 
این  در  گفتگو  مورد  مسائل  دیگر  از 
نشست  این  پایان  بود.در  گردهمایى 
کمیته  عضو  کاسادو  ماریسول  خانم 
برابر  رئیس  و  المپیک  بین المللى 

جنسیتى از حاضران تشکر کرد.

تاکید کرده: »ما تست مثبتى  نه،  یا 
منتظر  هم  حاضر  حال  در  نداشتیم. 
از  نهایى و قطعى  نتیجه  تا  مى  مانیم 
سوى اتحادیه جهانى دوچرخه سوارى 
اعالم شود و پس از آن کمیته انضباطى 
دو  این  مورد  در  و  مى دهیم  تشکیل 
ورزشکار تصمیم گیرى خواهیم کرد.«

دوچرخه سوارى  فدراسیون  رییس 
در پاسخ به این پرسش که تجهیزات 
شده  خریدارى  دوچرخه سوارى 
»جلسه اى  کرد:  تصریح  نه،  یا  است 
سرپرست  سجادى  با  آینده  هفته  را 
لوازم  خرید  مورد  در  و  ایران  کاروان 
برون مرزى  اعزام هاى  و  تجهیزات  و 
به  را  و چک  هلند  طرفى   از  داریم. 
اروپایى  اردوى  برگزارى  محل  عنوان 
برآورد  را  هزینه  ها  و  انتخاب  خود 
کرده ایم و باید منتظر تامین منابع و 
باشیم  اعزام  زمان  رسیدن  همچنین 
چرا که در نظر داریم اردوهاى اروپایى 

خود را از تیرماه آغاز کنیم.«

فاطمه هداوند و مائده نظری

روز دوشنبه، 20 فروردین، قرار است 
فدراسیون  فوق العاده  مجمع  دومین 
ریاست  تکلیف  تعیین  براى  کشتى 
استعفاى  از  پس  کشتى  فدراسیون 
خادم برگزار شود و گزارش ها حاکى 
اعضاى  از  تعدادى  که  است  آن  از 
رییس  از  کشتى  فدراسیون  مجمع 
خواسته اند  المپیک  ملى  کمیته 
مقدمات بازگشت رسول خادم به این 

فدراسیون را فراهم کند.
در جلسه نخست مجمع فدراسیون 
ریاست  به  پیش  ماه  یک  که  کشتى 
محمدرضا داورزنى معاون وزیر ورزش 
اتفاق  به  مجمع  اعضاى  شد،  برگزار 
و  کردند  مخالفت  خادم  استعفاى  با 
فرصت  و  او شدند  بازگشت  خواستار 
یک ماهه براى مذاکره با خادم تعیین 
دیگر  بار  مجمع  آن  از  پس  تا  شد 
تشکیل جلسه دهد و وضعیت ریاست 

فدراسیون کشتى را مشخص کند.
با وجود گفتگوها و پیام هایى که براى 
مذاکره با خادم فرستادند او همچنان 
است. مانده  خود  استعفاى  روى 

رضا  از  کشتى  اهالى  از  تعدادى 
ملى  کمیته  رییس  صالحى امیرى 
المپیک خواسته اند »با توجه به داشتن 
رابطه بسیار خوب با خادم« با وى جهت 
بازگشت به کشتى وارد مذاکره کند.

نکته مهم این است که اهالى کشتى 
از کسى خواسته اند با خادم در مورد 
کند  مذاکره  فدراسیون  به  بازگشت 
فدراسیون  از  او  استعفاى  از  بعد  که 
تاکید کرد »ما نمى توانیم تحت هیچ 

یک »ضّد ورزش« واسطه  ى بازگرداندن رسول خارم به 
فدراسیون ُکشتى!

شرایطى از اصل تقابل با منافع رژیم 
روبرو  و  کنیم«  عبور  صهیونیستى 
نشدن ورزشکاران ایرانى با ورزشکاران 
و  الینفک  »جزیى  نیز  را  اسرائیلى 
تعطیل ناپذیر از این سیاست« مى داند.

چهره هاى  از  که  امیرى  صالحى 
تاکید  مى شود  محسوب  اصالح  طلب 
اسراییل  با  رویارویى  »عدم  مى کند 
یکى از سیاست هاى تغییرناپذیر نظام 
جمهورى اسالمى است که با ماهیت 
انقالب اسالمى و مبارزه با صهیونیسم 
منشور  از  بخشى  و  آمیخته  هم  در 

انقالب اسالمى است.«
معتقد  المپیک  ملى  کمیته  رییس 
با  رقابت  عدم  پیامدهاى  است 
ورزشکاران اسراییل »نه حل، بلکه باید 
مدیریت شود« و اتفاقاً این مسئله  اى 
و  کرده  تاکید  آن  بر  خادم  که  است 
گفته است که مقامات این را رسمى 
اعالم کنند تا  اگر قرار به باختن است 

همه با هم ببازیم!
عقاید  دلیل  به  ایران  ورزشکاران 
جمهورى  ایدئولوژیک  و  سیاسى 
کشورى  را  اسرائیل  که  اسالمى 
»نامشروع« مى داند از رقابت و مصاف 
با حریفان اسراییلى محروم مى شوند 
در  نیز  ایران  ورزش  طریق  این  از  و 
مى گردد.  منزوى  جهانى  عرصه ى 
مقامات مسئول جمهورى اسالمى اما 
با خفت و خوارى اعالم مى کنند که  
ورزشکار بیمار شده یا آسیب دیده و یا 
حتى وسط مسابقه به ورزشکارى که 
مى تواند مدال بیاورد دستور مى دهند: 
بباز! معلوم نیست این چه سیاست و 
استراتژى عجیب و غریب و »برحقى« 
و  کنند  فریبکارى  است که حاضرند 
دروغ بگویند ولى به توصیه ى رسول 
صداى  به  و  نمى دهند  گوش  خادم 
نمى کنند  اعالم  را  این سیاست  بلند 

تا خیال همه را راحت کنند!

رسول خادم

فیال اوکراین را 
تنبیه کرد

تالفى  به  فدراسیون جهانى کشتى 
اوکراین  کشتى  تیم هاى  خوددارى 
آزاد  کشتى  مسابقات  در  شرکت  از 
دالیل  به  روسیه  در  اروپا  فرنگى  و 
کشتى  مسابقات  میزبانى  سیاسى، 
پس  کشور  آن  در  را  اروپا  نوجوانان 
گرفته است. این رقابت ها قرار بود روز 
برگزار  اردیبهشت در شهر کیف   2۴

شود.
»فیال« اعالم کرد مسابقه هاى کشتى 
اسکوپیه  شهر  در  اینک  نوجوانان 
شد.  خواهد  انجام  مقدونیه  پایتخت 
جهانى  فدراسیون  رئیس  اللوویچ 
کشتى نیز گفته »فیال«  اجازه نمى دهد 
شود. ورزش  وارد  سیاسى  مسائل 

ماه  چند  کشتى  جهانى  فدراسیون 
پیش علیرضا کریمى کشتى گیر وزن 
به  را  ایران  ملى  تیم  کیلوگرم   6٧
دلیل باخت عمدى به کشتى گیر اهل 
روسیه به منظور حاضر نشدن مقابل 
کشتى گیر اسرائیلى در مسابقه بعدى 
6 ماه و مربى او را 2 سال از شرکت 

در مسابقات محروم کرد.
بعد از این ماجرا رسول خادم رئیس 
فدراسیون کشتى ایران و به دنبال او 

آزاد  کشتى  فنى  کمیته هاى  مدیران 
کشتى  هیات هاى  رؤساى  فرنگى،  و 
استان ها و چند تن از مربیان کشتى 

از سمت خود کناره گیرى کردند.
به  صورتى  در  گفت  خادم  رسول 
کار خود ادامه خواهد داد که وزارت 
جهانى  فدراسیون  به  رسما  ورزش 
المپیک  بین المللى  کمیته  و  کشتى 
در  ایرانى  ورزشکاران  دهد  اطالع 
میادین بین المللى با رقیبان اسرائیلى 
یا  مقام  هیچ  اما  نمى شوند.  روبرو 
چنین  به  تن  کشور  رسمى  سازمان 

کارى نداد.
غیب  سردار  تنها  ماه  چند  از  بعد 
گفت  بسیج  سازمان  رئیس  پرور 
اندرکاران ورزش  ورزشکاران و دست 

وارد دیپلماسى ورزش نشوند!
فر  سلطانى  مسعود  میان  این  در 

رسول خادم و علیرضا کریمی

هنوز  را  خادم  استعفاى  ورزش  وزیر 
نپذیرفته و صحبت هاى وى با حسن 
مورد  در  جمهورى  رئیس  روحانى 
هنگام  به  روشن  سیاستى  اتخاذ 
رویارویى ورزشکاران ایران و اسرائیل 
مى رسد  نظر  به  و  نرسیده  جایى  به 
جمهورى  رژیم  در  مسئولى  هیچ 
اسالمى حتى شخص على خامنه اى 
در  بتواند  که  موقعیتى  در  را  خود 
حلى  راه  تنهایى  به  کنونى  شرایط 
و  پیچیده  کهنه،  مشکل  این  براى 
دست و پا گیر و نابودکننده ى ورزش 

ایران ارائه کند نمى بیند.
خالصه اینکه نادانى سنگى در چاه 
با  و  عاقل  آدمى  هم  فعال  و  انداخته 
در  چاه  از  را  آن  بتواند  که  جربزه 
بیاورد در رژیم جمهورى اسالمى پیدا 

نمى شود.

جام جهانى کشتى آزاد در روزهاى 
آیوا  ایالت  در  فروردین   1٩ و   18
دلیل  به  مى شود.ایران  برگزار  آمریکا 
مشکالتى که در کشتى کشور اتفاق 
رسول  استعفاى  مانند  بود  افتاده 
خادم رئیس فدراسیون و کناره گیرى 
استان ها،  کشتى  هیات هاى  رؤساى 
مدیر کمیته فنى و گروهى از مربیان 
اعالم کرده بود در این رقابت ها شرکت 
نخواهد کرد.آمریکا با وجود تالش هاى 
فدراسیون کشتى آن کشور به اعضاى 
براى  آن  همراهان  و  روسیه  تیم 
حضور در این مسابقه ها روادید نداد. 
فدراسیون کشتى ایران در حال حاضر 
بدون رئیس و دبیر کل و مدیر کمیته 
فنى است اما وزارت ورزش استعفاى 
خادم  نکرده،  قبول  را  خادم  رسول 
نیز بدون قبول شرایط وى حاضر به 

بازگشت به سر کار خود نیست.

جام جهانى 
کشتى آمریکا 
بدون ایران و 

روسیه
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 تالش های ستودنی برای بر پا کردن 
جایگزینی برای جمهوری اسالمی باال 
ـ از کنگره و مجمع و  تر گرفته استـ 
نشست ــ تا جائی که بیم کمبود نام 
می رود. دست کم دو یا سه گروه در 
تدارک چنین گرد همائی ها هستند و 
هیچ معلوم نیست به همین ها پایان 
یابد. در همه موارد نیز تکیه بر نشاندن 
عناصر دگر اندیش در کنار هم است 
که جای خوشوقی بیشتر دارد. سرانجام 
پس از یک ربع قرن، اصرار همگان به 

اینکه مخالفان رژیم بجای یکدیگر به 
چنین  با  اسالمی بپردازند  جمهوری 
استقبالی روبرو شده است. در میدان 
چنان  ناگهان  دهه ها  گذاشته  تهی 
احتمال  بازیگران  که  ازدحامی است 
دارد راه حرکت را بر یکدیگر ببندند. 
هر چه باشد ایرانیان در پیشی گرفتن 
بر یکدیگر، چه در حرکت و چه بی 

حرکتی کوتاه نمی آیند. 
اکنون از هیچ کس نمی توان انتظار 
داشت که در شرایطی که دماغ ها »بوی 
تغییر ز اوضاع جهان« می شنوند در بی 
حرکتی بماند. اما شاید چند یادآوری 
بد نباشد، بویژه هنگامی که آرزو ها برای 
کسانی تا امیدواری، و امید ها تا قطعیت 
باال می رود. پیش از همه درباره سرعت 

باال گرفتن انتظارات می باید هشدار داد. 
در فضا های هیجانی مانند این روز ها 
پروری  آرزو  تا  واقعگرا  امیدواری  از 
wishful thinking را می توان به 
تندی طی کرد. در این تردید نیست 
که شرایط روانشناسی و سیاسی برای 
و  اندیشان،  دگر  همکاری  افزایش 
برقراری ارتباط میان مبارزان درون و 
بیرون، بیش از گذشته است. حکومت 
اسالمی زمام خود را به افرادی سپرده 
است که دیوانه وار و پشت داده به چاه 
خود  ناپذیری  شکست  به  جمکران 
نظامی با  درگیری  و  دارند  اطمینان 
امریکا را به سود خود دانسته روز به 
روز اجتناب ناپذیر تر می سازند. بحران 
پیوسته نزدیک تر می شود و همه گونه 
افراد با همه گونه انگیزه ها خود را آماده 

رویاروئی یا بهره برداری از احتماالت 
می کنند.

در  بسا  چه  و  هست  احتماالت 
بحرانی که در پیش است بتوان نقشی 
در کاستن از آسیب هائی که در انتظار 
بر عهده گرفت. منتها  میهن ماست 
پنداشت که هر گردهمائی  نمی باید 
بتواند به اندازه انتظاراتی که از آن دارند 
برسد و هر گروه متنوعی که در جائی 
گردآمد و منشوری نوشت جایگزین 
اسالمی خواهد  آلترناتیو جمهوری  یا 

شد. داوطلبان شرکت در چنین گرد 
ـ تا تامین  همائی ها به اندازه ای زیادندـ 
هزینه سفر و هتل اجازه دهد ــ که 
شماره ها هیچ معنی خاصی ندارد. اما 
سختگیری در کیفیت شرکت کنندگان 
نیز نشانی بر کامیابی نیست. آیا می توان 
حضور چند ده یا چند صد تن را در 
جائی جایگزین رژیم به شمار آورد و 
کمتر یا بیشتر از آن را در جای دیگر 
بی اثر خواند؟ در آنچه به بیانیه ها یا 
منشور های این گروهبندی ها مربوط 
می شود باز نمی توان تفاوت های میان 
کننده  تعیین  نقشی  دارای  را  آنها 
دانست. )هرچند در مساله یکپارچگی 
یک  و  کشور  یک  عنوان  به  ایران 
ملت مسئله اهمیتی حیاتی می یابد 

گروه هائی  و  می تواند شخصیت ها  و 
هردو  در  سازد.(  اعتبار  بی  بکلی  را 
مورد، چه ترکیب افراد و چه منشور ها، 
بیشترینه ای که می توان گفت برتری 
یکی بر دیگری است ولی این برتری 
چنانکه اشاره شد تعیین کننده نیست.

نه  پذیرفت که  آسانی می توان  به 
زود تر و دیر تر بودن، نه ترکیب افراد، 
و نه محتوای منشورهای کنگره ها و 
مجمع ها و نشست هائی که در پیش 
رژیم  جایگزین  را  هیچیک  است 
در  انتظار دست  یا  ادعا  ــ  نمی کند 
برگذار  آنها  باشد.  هرچه  کارانش 
خواهند شد و »پانزده دقیقه« ضرب 
المثلی خود را در زیر نور افکن تبلیغات 
گیرودار  در  بعد  و  داشت  خواهند 
افراد  برخورد های  و  اجرائی  کار های 

ناگزیر  و سستی های  ناسازگاری ها  و 
به روزمره گی خواهند افتاد، اگر اصال 
برای  ترتیبات  این  میان  از  بپایند. 
همکاری نیرو های سیاسی دگر اندیش، 
و  قدیمی تر  همه  از  رفراندم  جنبش 
بویژه  تر  گسترده  بسیار  باپشتیبانی 
ایران، که گمان نمی رود جنبش  در 
دیگری به پایش برسد، و با پیام روشن 
و یک ساختار اجرائی است. ولی دست 
جایگزین  را  خود  نیز  آن  درکاران 
مبارزه  بتوانند  اگر  و  نمی دانند  رژیم 

برگذاری  شرایط  کردن  فراهم  برای 
انتخابات آزاد مجلس موسسان و همه 
پرسی قانون اساسی دمکراسی لیبرال 
آینده را موثرتر سازند و جنبش را زنده 
نگهدارند خرسند خواهند بود. جنبش 
رفراندم در بهترین صورت خود زمینه 
همرائی و احتماال همکاری نیرو هائی 
است که آینده ایران بی شرکت آنان 

نمی باید ساخته شود.
جایگزین جمهوری اسالمی را با دادن 
القاب و عناوین به خود و گرد آوردن 
و  با تالش  آنهم  کسانی در یک جا، 
اصرار هائی که معمول است نمی توان 
ساخت. چنان جایگزینی را برجسته 
دمکراسی  پشتیبان  نیروهای  ترین 
و  ملت  یکپارچگی  و  بشر  حقوق  و 
سرزمین ایران بویژه در درون می توانند 
بسازند. آن نیرو ها هنوز نیاز به روبرو 
شدن با جهان سراسر متفاوت امروز و 
فاصله گرفتن از دیروز خود دارند. آنها 
می باید بر پایه برابر و هر یک با درک 
ضرورت وجود و بهروزی دیگری، چه 
برای سالمت سیاسی آینده ایران و چه 

سالمت خودشان، بهم نزدیک شوند.
تغییر موضع چند تن در اینجا و آنجا 
بس نیست. ما نیاز به یک مهاجرت 
جمعی دوم داریم؛ این بار از جهان های 
آشنایمان،از چهار دهه گذشته ای که 
را صفت  ناپذیری  آشتی  و  رویاروئی 
اصلی سیاست ایران گردانید. جایگزین 
از پائین واساسا از ایران و به دنبال آن 
مهاجرت، که نخستین نشانه هایش در 
خواهد  شد،  آشکار  رفراندم  فراخوان 

جوشید. 
ترتیب  در  که  را  کسانی  زحمات 
از  و  می کوشند  همائی ها  گرد  دادن 
وقت و پول خود مایه می گذارند می باید 
قدر شناخت. ولی اگر می پندارند که 
حاضران در چنین گرد همائی ها در 
اصال  یا  نتوانستند  دیگران  که  آنجا 
خواهند  کامیاب  نکردند  را  ادعایش 
شد، جز چند ماهی دلخوشی نخواهند 
در  کسان  نجستن  شرکت  داشت. 
است  پیش  در  که  همائی هائی  گرد 
نیست.  دشمنی  یا  بی عالقه گی  از 
هواداران جنبش رفراندم بویژه از هر 
حرکتی که به صورتی بر پیام فراخوان 
رفراندم تاکید کند شادکام می شوند 
در  که  داد  آنها حق  به  می باید  ولی 
نگهداری جنبشی که اینهمه انرژی در 
آن رفته است و چنین دورنمای روشنی 

در پیش دارد سختگیر باشند. 

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

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

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵7 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

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

  اینها جایگزین نيستند 
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دو قرن فراز و نشيب مطبوعات در ایران )6۳(

جهانی،  جنگ  پایانی  ماه های  در 
متفقین  و  بازنده(  )گروه  متحدین 
)گروه برنده(، هرکدام به کیفیتی در 
صدد استمالت از ملت ایران برآمدند 
و نسبت به حفظ استقالل و تمامت 

ارضی ایران متعهد شدند.
بیانیه ای که  سفارت عثمانی طی 
یافت  انتشار  تهران  مطبوعات  در 
اعالم داشت: »نماینده محترم هیأت 
شروع  از  قبل  که  ایران  مهاجرین 
مذاکرات متارکه بین روس و عثمانی 
راجع به تأمین حریت و استقالل تام 
همچنین  و  ایران  ملکّیه  تمامیت  و 
شاهانه  نطق  از  تشکر  عرض  برای 
روز  در  که  عبدالحمید(  )سلطان 
افتتاح مجلس مبعوثان درباره ایران 
قرائت فرموده بودند به مجلس ملی و 
هم به مجلس اعیان تشریف برده به 
رؤسای مجلسین اظهار تشکر نموده اند 
و نیز نماینده هیأت محترم مهاجرین 
پادشاهی  مبارک حضرت  به حضور 
ماه  در  که  این  از  و  جسته  تشرف 
دهم معاهده نامه متارکه جنگ دولت 
عثمانی نیات و آمال خالصانه خود را 
اثبات  به موقع  عمال  ایران  به  نسبت 

رسانیده است عرض شکران و امتنان 
تشکر  اظهار  جواب  در  و  نموده اند 
نماینده هیأت مهاجرین، خلیل بیک 
نموده  بیان  چنین  امورخارجه  وزیر 
تمامیت  و  استقالل  خواستن  است: 
ایرانی که با ما برادر و همسایه است، 
ترقی و مصونیت آن که عین شرایط 
طبیعی  مسأله  یک  ماست  اساسی 
آن  ایجابات  از  اساسیش  منافع  و 
محسوب می گردد. ما برای مدافعه از 
استقالل خود وارد این حرب شدیم 
معنوی  و  مادی  عالئق   به قدری  و 
دولت و ملت ما وابسته به ایران است 
که هرگاه از این جنگ عمومی بدون 
استقالل ایران خارج شویم نمی توانیم 
برای خودمان این استقالل را استقالل 

تام محسوب بداریم.
حضرت صدر اعظم ـ طلعت پاشا 
تکرار  را  احساسات  این  عین  نیز  ـ 
سعادت  که  فرموده اند  عالوه  نیز  و 
فقط یک  ما  برای  ایران  و مصونیت 
یک  بلکه  نیست  سیاسی  وظیفۀ 
و  معنویه محسوب می گردد  وظیفه 
حضرت انورپاشا )فرمانده کل قشون( 
هم فرموده اند که دولت عثمانی برای 
خیر و صالح ایران از هیچ چیز دریغ 

نخواهد کرد«.
حسینقلی خان نواب، وزیر مختار 
ایران در آلمان نیز تلگراف رمزی به 
تهران مخابره کرد حاکی از این که 
»قرارداد متارکه جنگ با روس امضا 
شد. به مساعی آلمان، روس و عثمانی 
متعهد شده اند قشون خود را از ایران 
خارج نمایند. در باب استقالل ایران 
هم از دولت روس تعهداتی گرفته اند«.

در  انگلیس  سفارت  همچنین، 
تهران، به دنبال تظاهرات ضد انگلیسی 
که در اعتراض به بازداشت سلیمان 
میرزا لیدر حزب دموکرات به وسیله 
نیروهای انگلیس برپا شده بود، طی 
یادداشتی به دولت ایران اطالع داد: 
تفاهم معلوم  به واسطه سوء  »چون 
نگلیس  ا دولت  سیاست  می شود 
نسبت به ایران مورد سوء ظن بعضی 
احزاب ایران شده است لهذا سفارت 
مایل  انگلستان  پادشاه  اعلیحضرت 
ایران را مستحضر  است دولت علیه 
انگلیس  دولت  سیاست  که  سازد 
از روی  ایران کامال  نسبت به دولت 
انگلیس  سفارت  و  است  دوستی 
حاضر است فوراً با دولت علّیه ایران 
برای ترتیب دوستانه در مسأله قشون 

از  انگلیس  قشون  احضار  و  جنوب 
مصالح  مستلزم  که  به طوری  ایران، 

دولتین باشد داخل مذاکره گردد.«
با همۀ این احوال، خاک ایران حتی 
پس از خاتمه جنگ، آوردگاه بیگانگان 
بود و این بار زورآزمایی انگلستان با 

روسیه شوروی.
حال نظری به آخرین مرحله نبرد 
بین المللی بیفکنیم و ببینیم جنگی 
که به مدت چهار سال دنیا را به خون و 
آتش کشید، چگونه و در چه شرایطی 

پایان گرفت.
بر اساس قرارداد »برست لیتوسک« 
روسیه از میدان جنگ خارج شد، اما 
جنگ همچنان ادامه داشت. در بیست 
بلغارستان   1918 سپتامبر  پنجم  و 
درخواست متارکه کرد و با پذیرفتن 
شکست، خود را از جرگه دول متحده 

مرکزی بیرون کشید.
روز ششم اکتبر 1918 دولت آلمان 
ویلسون  وودرو  برای  یادداشتی  نیز 
و  فرستاد  آمریکا  جمهوری  رئیس 
آمادگی خود را برای مذاکرات ترک 
آغاز  آمریکا،  داشت.  اعالم  مخاصمه 
فرانسه  خاک  تخلیه  به  را  مذاکرات 

و بلژیک و تسلیم بدون قید و شرط 
از سوی آلمان موکول کرد. در خالل 
این احوال، نیروهای نظامی انگلیس 
در  را  عثمانی  هشتم  و  هفتم  سپاه 
فلسطین منهدم ساختند و به اندک 
مدتی بیروت را نیز متصرف شدند. در 
پی این وقایع، طلعت پاشا و انورپاشا 
یکی  توفیق پاشا  و  شدند  مستعفی 
از سیاستمداران قدیم، دولت جدید 
را تشکیل داد. این به معنای ناکامی 
رفتن  باد  بر  و  جوان«  »ترک های 
آرزوهای جاه طلبانۀ آنها برای توسعۀ 
قلمرو و نفوذ و اقتدار امپراتوری آل 

عثمان بود.
توفیق  کابینۀ  بعد،  روز  بیست 
پاشا شرایط متفقین را برای امضای 

دولت  و  پذیرفت  متارکه  عهدنامۀ 
جنگ  از  خورده،  شکست  عثمانی، 

خارج شد.
در اتریش نیز به دنبال یک شورش 
عمومی که دامنۀ آن تا درون سنگرها 
از  امپراتوری  پرچم  یافت،  گسترش 
فراز عمارات دولتی پایین کشیده شد، 
نظامیان سردوشی های خود را کندند 
و اسلحه را به زمین گذاشتند، قیصر 
کارل هابسبورگ فرمانروای اتریش سر 
تسلیم فرود آورد و با خانوادۀ خود به 

نقطه نامعلومی پناه برد.
شورش هایی  آلمان  در  همزمان، 
ظهور  به  داشت  بلشویکی  رنگ  که 
پیوست. به نظر می رسید که گروههای 
زجردیده  و  گرسنه  مردم  و  افراطی 
تجربۀ  از جنگ،  و خسته  مأیوس  و 

روسیه را سرمشق قرار داده برای خاتمه 
دادن به عمر سلطنت و استقرار رژیم 
اشتراکی دست به کار شده اند. روز هفتم 
که  دموکرات  سوسیال  حزب  نوامبر 
در کابینه شرکت داشت اولتیماتومی 
تا  هرگاه  که  فرستاد  حکومت  برای 
ظهر روز بعد، قیصر استعفا نکند کلیه 
اعضای حزب از دولت کناره خواهند 
هامبورگ،  گیل،  ایاالت  از  گرفت. 
لوبک، برمن و چند نقطۀ دیگر خبر 
می رسید که شورش عمومی هر لحظه 
وسعت می گیرد و سربازان به تقلید 
از روسیه انجمن هایی تشکیل داده و 
ساختمان های دولتی را تصرف کرده اند. 
با  برلین  رابطه  نوامبر  هشتم  روز  از 
خارج قطع شد. راه آهن، تلگراف، تلفن 
از کار افتاد، نیروهای پلیس در مواضع 
دولتی  سازمانهای  و  شهر  حساس 
نهم  روز  سرانجام  و  یافتند  استقرار 
نوامبر 1918 این اعالمیه در میدان های 

جنگ انتشار یافت:
ویلهلم  قیصر  اعلیحضرت  »رفقا، 
دوم از سلطنت استعفا کردند. ایشان 

انجام  بدین وسیله در  امیدوارند که 
هیأت  یک  فعال  شود.  تسریع  صلح 
نیابت سلطنت امور کشور را برعهده 
از  صادره  اوامر  طبق  است.  گرفته 
به وطن  آلمان،  ارتش  سرفرماندهی 
با  می رود  انتظار  می کنیم.  مراجعت 
رعایت انضباط کاملی که سرباز آلمانی 
بدان خو گرفته است این کار با نظم و 

ترتیب صورت گیرد«.
کناره گیری  از  پس  دوم،  ویلهلم 
در  و  برد  پناه  هلند  به  سلطنت  از 
از  یکی  قصر  در  »مارن«  حوالی 
گزید.  اقامت  خود  قدیمی  دوستان 
شورای نیابت سلطنت که به ریاست 
تشکیل شده  فون بادن  پرنس ماکس 
ساعت  چهار  و  بیست  از  بیش  بود 

درگیری های  و  انقالب  نکرد.  دوام 
خونین در سراسر کشور ادامه داشت و 
به نظر می رسید که آلمان نیز به دنبال 

سرنوشت روسیه می رود.
آژانس »ولف« عهدنامه صلح را که 
در 16 ماده به امضای نمایندگان دولت 
بر تعهدات  آلمان رسیده و مشتمل 

خفت بار بود انتشار داد.
تلفات  تعداد  نیمه رسمی،  آمار 
و  مجروحان  و  اسیران  و  انسانی 
مفقوداالثرهای آلمانی را به این شرح 

گزارش می کرد:
مقتول: 1/6۰۰/۰۰۰

مجروح: 4/۰66/۰۰۰
مفقود: 2۰۳/۰۰۰
اسير: 61۳/۰۰۰

جمع: 6/4۸2/۰۰۰

احمد احـرار

) کيهان لندن شماره 1244 (

سليمان ميرزا )اسکندری( 

پرزیدنت وودرو ویلسون در حال اعالم کردن قطع رابطه با آلمان - 1۹1۷ 
در مجلس آمریکا

ویلهلم دوم جمکرانحسينقلی خان نواب
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تألیف  رزنده  ا ثری  ا 1ـ 
مشیرالدوله پیرنیا

2ـ شاعر بلندپایه، برجسته، 
معاصر و فقید ایران

3ـ تیره و کدر ـ خانه
و  راهنمایی  ـ  گذشته  4ـ 

رهبری ـ حرف خطاب
ادیب  و  پژوهشگر  ـ   5
و  ایران  فقید  و  برجسته 
استاد پیشین دانشگاه تهران

6 ـ خداوند ـ غیرمجاز
در  شهری  ـ  مصالحه  ـ   7

ایران

8 ـ دلهره ـ عشیره
ـ  حرف  یک  ر  تکرا 9ـ 

کشوری توریستی
10ـ عدم احتیاج و استغنا
11ـ بند ـ پرنده ای است

محققین  و  ادبا  از  1ـ 
فقید  و  معاصر  بزرگ 

ایران
2ـ پوچی

ـ  طی کردنی ها  از  3ـ 
واحد اندازه گیر سطح ـ 

خاشاک
ر  مه نگا نا ز و ر 4ـ 
زبردست  وتاریخ نویس 

و معروف معاصر ایران
5 ـ رطوبت ـ آبادانی ـ 

حرف همراهی
6 ـ زشت ـ پایبندی ـ 

طرف راست

ـ  است  خوراکی  ـ   7
پارچه ای گرانبهاـ  اشاره 

به دور
است  حشره ای  ـ   8

موذی ـ دارایی
ـ  است  درختی  9ـ 

بخشی از اوستا
قصری  ـ  ناپاکی  10ـ 

معروف در اروپا
11ـ جدیدـ  مصونـ  از 
است  موجودی  آنطرف 

افسانه ای

1ـ از خوشنویسان برجسته، 
معاصر و فقید ایران

نویسندۀ  و  داستانسرا  2ـ 
معروف و فقید معاصر ایران

3ـ من و تو ـ نهر ـ نقش ـ 
درجۀ دانشگاهی

4ـ گرما ـ شهری در ایران 
اول  به  حرفی  ـ  عشیره  ـ 
شهرهای  از  بیفزایید  آن 

ایران است
5 ـ از مترجمان زبردست 
و صاحب نام معاصر و فقید 

ایران
6 ـ شیرینی ـ از آن طرف 
وسیلۀ  ـ  است  ساختمان 

گرمازا
7 ـ پایتخت کشوری است 
ـ سهیم و شریک شدن ـ 

پنبۀ پاک نکرده
و  ه  همرا ـ  سکته  ـ   8

مصاحب
9ـ میوه ای است ـ نیستی 

10ـ رهبر ایرانی موسیقی 
کالسیک با شهرتی جهانی

11ـ راز ـ راغب و شایق ـ 
قرعه کشی

ـ  بیهوده  دعای  ا 12ـ 
طوالنی ـ بی حس

ـ  پریدن  و  جستن  13ـ 
بوی گل را از آن جوییم ـ 

حشره ای است
ـ  بدون  ـ  پسندیده  14ـ 

آماس ـ خاتون
ـ  مدرسه  دروس  از  15ـ 
تارنواز معروف و چیره دست 

کشور ما

و  قاجار  از رجال سیاسی دوران  1ـ 
صدراعظم پیشین ایران

ایجاد  برای  وسیله ای  ـ  تعلل  2ـ 
روشنایی

3ـ تکرار یک حرفـ  مددکارـ  پایین 
آمدن

4ـ مرارت ـ گاهشمار
5 ـ متخصص علم حقوق ـ نقاش ـ 

از میوه ها
6 ـ پیامبری است ـ وخامت

7ـ  تکرار یک حرفـ  باالپوشی است 
ـ دیهیم

8 ـ ارقام ـ از آنطرف صورتگر است 
ـ حکم

9ـ گردن نهادن ـ پارچه ای است ـ 
از دام ها

10ـ عالمت جمعـ  آزمایشگاهـ  واحد 
سنتی اندازه گیری وزن

11 ـ سپس ـ دودکردنی ها
12ـ از شهری ویران شده با بمب اتم 

ـ راه بی پایان ـ کنار و گوشه
13ـ پخش و توزیع کردن ـ ایلچی 

بزرگ
ـ  جمعی  ارتباط  وسایل  از  14ـ 

پایتخت کشوری است
15ـ کاشانه ـ چوپان ـ فصلی است

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

قریب هشتاد سال پیش یک خانم 
گیاه شناس عضو بنگاه نباتات بریتانیا 
برای تحقیق در مورد گیاهان ایران و 
تهیه کلکسیونی از گل های کشور، از 
با  و سپس  کرد  سفر  ایران  به  لندن 
صندوق های گل و ریحان به انگلستان 
کتابی   ،1317 سال  در  و  بازگشت 

درباره گل های ایران به چاپ رساند.
خانم  او  دوست  و  فولرتون  خانم 
درباره  مبسوطی  سفرنامه  نانسی 
دیدنی های خود درباره ایران نوشتند 
این خانم خیلی از سنبلستان کازرون 
و الر و گیالن و مازندران و ریاحین 
و  کردستان  و  آذربایجان  صحراهای 
تعریف  بختیاری  کوه های  و  لرستان 
و  گل ها  اغلب  می نویسد  و  می کند 
گیاهان ایرانی ساقه ها و گل و ریشه ها 
و برگ هایی دارند که دارای مواد عالی 
پزشکی، صنعتی و مواد رنگین هستند 
و از حیث زیبایی از بهترین گل های 
گلخانه های اروپا جلو می زنند. گله ای 
که این خانم دانشمند گیاه شناس دارد 
که برای نخستین بار گیاهان ایران را 
به انگلستان برد و مطالعات ارزشمندی 
روی آنها انجام شد از سؤال های عجیب 
و غریب و بی ربطی است که بعضی از 
هم میهنان عزیز ما در آن زمان، 73 
باعث  و  می کردند  او  از  پیش  سال 
خستگی اش می شدند اولین سؤال از 
خانم که درجه دکتری داشت این بود:

ـ شما شوهر دارید؟
ـ خیر، من ازدواج نکرده ام.

زیبایی  چهره  و  باال  سن  این  با  ـ 
که داشته و دارید چرا شوهر اختیار 

نمی کنید؟
ـ خب، کارهای علمی و تحقیقاتی و 

سلیقه خاص من اجازه نداده.
یک  نید  می توا هید  بخوا گر  ا ـ 
خرده  ثروتمند  و  خوب  خواستگار 
حقوق  حتی  و  بازار  کاسب  یا  مالک 

بگیر دولت برایتان پیدا کنیم.
باشد  قرار  اگر  متشکرم.  خیر،  ـ 
ازدواج کنم در انگلستان و با یکی از 

همکارانم خواهد بود.

ـ می توانید نام او را بگویید؟
یا  الکینتون  اسمیت  مستر  مثاًل  ـ 

روبرت چارلتون )و امثالهم(.
ـ خرج سفر شما را که می دهد؟

ـ خودم از اندوخته نقدی حقوق هایی 
که طی سال گذشته گرفته ام.

حقوق  شما  به  شما  دولت  ـ 
نمی دهد؟

ـ چرا دانشگاه آکسفورد مدد معاشی 
می دهد.

دیگر  د  کسفور آ د؟  کسفور آ ـ 
چیست؟

ـ یک مؤسسه علمی و دارالفنون است.
دولت  بگیر  حقوق  شما  پس  ـ 

انگلیس هستید؟
آکسفورد  دانشگاه  البته،  تقریباً  ـ 
مستقل است اما کمک هایی از دولت 

می گیرد.
یک  شما  پس  فهمیدیم،  حاال  ـ 
آمدید  هستید؟  انگلیسی  جاسوسه 

کشور ما جاسوسی کنید؟
گیاه شناسی  من  تخصص  خیر،  ـ 
قشنگ  گل های  درباره  آمدم  است. 
و  کنم  تفحص  و  تحقیق  کشور شما 

سؤاالت بی ربط از یک بانوی دانشمند

نگهداری  برای  را  آنها  از  نمونه هایی 
موزه گیاهان به آکسفورد ببرم.

تصور  ساده  خیلی  را  ما  شما  ـ 
کرده اید و هالو پشندی؟

ـ هالو پشندی دیگر چیست؟ آیا آن 
نام یک هلو است؟

را  ما  شما  که  هستیم  ما  خیر،  ـ 
آدم  هیچ  آخر  انداخته اید.  دست 
با  را  راه  همه  این  می شود  پا  عاقلی 
مجدداً  و  اتومبیل  و  کشتی  و  ترن 
ایران  به  کند  اتومبیل طی  و  کشتی 
بیاید، مقداری گل که در هر جا زیر 
ببرد  و  کند  ریخته جمع  پا  و  دست 

کشور خودش.
ـ آخر من چگونه می توانم جاسوسی 
کنم. وسط بیابان و کوه و صحرا چه 

برای جاسوسی وجود دارد؟
ـ حتماً می خواهید معدن های طال 

و نقره ما را بکنید با خودتان ببرید.
ـ خیر، از آغاز تا پایان باال سر من 
باشید ببینید فقط گل و گیاه می کنم 

و در صندوق می ریزم و می برم.
ـ اصاًل چرا شما سفر می کنید، آدم 
عاقل آن هم یک خانم زیبا و شیک 

            10 پرسش و 10 پاسخ  
1(در المپیک مکزیکوسیتی در سال 1968 تیم ملی ایران چند مدال 

طال دریافت نمود؟1ـ یک      2ـ دو      3ـ سه       4ـ چهار
2(فیلم »گالدیاتور« با بازیگری »راسل كرو« در چه سالی جوایز اسکار 

را درو كرد؟  1ـ 2000       2ـ 2001       3ـ 2002        4ـ 2003
3(به »ناسور و زخم شدن« به اصطالح عامیانه چه می گویند؟

1ـ زخم و چیلی     2ـ زخم و ویلی   3ـ زخم و زیلی   4ـ جیز شدن
4(این بیت شعر را تکمیل نمایید. همی گفتم كه ... دریغا گوی من 

باشد/دریغا من شدم اكنون دریغا گوی...
1ـ خاقانی            2ـ قاآنی            3ـ موالنا          4ـ فردوسی

5(»زخمه« چیست؟
1ـ نوعی خط کش 2ـ وسیله نواختن تار 3ـ نوعی اّره    4ـ نوعی پماد

از  توسط شوروی  افغانستان  اشغال  علت  به  كه  مسکو  6(المپیک 
طرف  اكثر كشورهای غربی تحریم شد، در چه سالی انجام گرفت؟

1ـ 1976            2ـ 1980              3ـ 1984     4ـ 1988
7(پایتخت جزیره »موریس« كجاست؟

1ـ پورت دوپرنس 2ـ پورت لوییس 3ـ پورت کویین 4ـ پورت موریس
8(نویسنده كتاب »تعبیر خواب« كیست؟

1ـ امیلی برونته 2ـ ارنست همینگوی 3ـ زیگموند فروید 4ـ آندره ژید
9(»بازالت« چیست؟

1ـ نوعی چوب     2ـ نوعی قیچی     3ـ نوعی سنگ    4ـ نوعی پنبه
كشت؟ را  خود  چگونه  هلندی  مشهور  نقاش  ونگوگ  10(ونسان 

1ـ خود را حلق آویز کرد              2ـ گوش خود را برید
 3ـ گلوله ای به سینه خود زد         4ـ با خوردن سم

در صفحه 17

در صفحه 17 وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟

عسل کوهی ) منطقه کردستان

کاله  این  با  نیست  حیف  شما  مثل 
خشن  لباس های  و  پنبه ای  چوب 
بپیماید  را  دور  راه  همه  این  مردانه 
بیاید ایران گل بچیند مگر در کشور 
وجود  گل  فرنگستان  در  شما  خود 

ندارد؟
ـ نه گل های آسیا نوع دیگری است.

ـ اصاًل چرا شوهر نمی کنید و چند 
که  نمی زایید  شوهرتان  برای  شکم 
و  جواهر  برایتان  و  بداند  را  قدرتان 
گوشواره و دستبند و النگو بخرد، زن 
عاقل که این قدر راه نمی رود و خودش 

را خسته نمی کند؟
چه  هر  می نویسد:  فولرتون  خانم 
بی معنی  سؤاالت  این  شر  از  کردم 
کس  هر  نستم.  نتوا شوم  خالص 
می کرد  ل  سؤا من  ز  ا می رسید 
چینی  گل  برای  چه  برای  و  کیستم 
به ایران آمده ام. یکی هم گفت: نکند 
الماس  ما  گل های  از  می خواهید 
نفت  شاید  و  مروارید  و  یاقوت  و 
بگیرید. ما می دانیم شما آمده اید اینجا 
گنج های قدیمی ما را پیدا کنید و با 

خودتان به کشورتان ببرید
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چارلتون هستون
بازیگر فیلم »كشور بزرگ«

روی شایدر
بازیگر فیلم »آرواره های كوسه«

سید چاریس
رقاصه و بازیگر فیلم 

»رقصیدن در زیر باران«

الکساندر سولژنیتسین
نویسنده روسی برنده جایزه نوبل

ایوسنت لوران
مدساز مشهور فرانسوی

پل نیومن
بازیگر فیلم »بیلیارد باز«
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صحبت می کردند. یک دفعه اعلیحضرت 
رویشان را برگرداندند این طرف و گفتند 
ببینیم خانم »سوفراژیست«  که حاال 
مان چه می گوید. خوب، می دانستند 
دیگر، کراراً از این صحبت ها شده بود. 
من خودم هم در هر فرصتی هر جا دیده 
و یک  بودم  زده  این حرف ها  از  بودم 
پیغامی یک وقتی داده بودیم خدمتشان. 
و  استفاده کردم  فرصت  از  فوری  من 
گفتم قربان، از همه مهم تر این است 
که قانون حمایت خانواده در این مجلس 
نزدیکی ها  همان  برسد.  تصویب  به 
در پاکستان هم یک کاری شده بود. 
می کردند،  کارها  خیلی  »بوتو«  زمان 
شورائی  یک  بودند.  مدرن تر  خیلی 
خانواده  کارهای  به  رسیدگی  برای 
درست شده بود. گفتم در آنجا هم یک 
شورایی برای رسیدگی به امور خانواده 
و امر طالق و اینها تشکیل شده. اتفاقاً 
یک خانمی بود، همسر وابسته نظامی 
ایران  پاکستان، که چند سال بود در 
فارسی خوب حرف می زد. خانم  بود، 
 )origin( »اوریژین«  اینکه  مثل  هم 
و  بود  محبوب  خیلی  داشت.  ایرانی 
مردم می شناختندش. او هم در نزدیکی 
بود، فوراً دنبالش را گرفت و گفت بله، 
به  که  دادند  تشکیل  شورا  یک  آنجا 
امور خانواده می رسند. آن وقت شریف 
امامی دید خیلی اینجا دارد طرفدار پیدا 
می شود، شاه هم دارد روی موافق نشان 

می دهد، گفت قربان قوانینی که ما داریم 
زنان  زنان،  نظر  از  است  خوب  خیلی 
وضعشان عیبی ندارد، چه می خواهند، 
چه تغییری می خواهند؟ من گفتم نه، 
جاهایی هست  خیلی  خانواده  امر  در 
که اصالح می خواهد. خوشبختانه آن 
دکتر حقوق آمد به کمک من. چیزی 
آن وسط یک کسی یا خود شاه گفت و 
یا یک کسی گفت که مذهب و اینها را 
هم باید پائید. استاد حقوق گفت آنچه 
که این خانم ها می خواهند هیچ مغایرتی 
با مذهب ندارد و کاماًل قابل قبول است. 
من خیلی از او متشکر شدم. خوب، تمام 
شد و شاه رفت و بعد هم عدل طباطبائی 
رسید، مرا به ملکه معرفی کرد. ملکه دو 
سه تا حرف زد و خانم سفیر انگلیس 
که پهلویش بود به ملکه انگلیس گفت 
دانشگاه  از  دولتشاهی دکتر  که خانم 

»هایدلبرگ« است.
را  خانواده  حمایت  قانون  حرف  ما 
آن وقت آنجا به گوش شاه رساندیم. 
آن زمان نمی دانم چی شد که باز ما 
بدهیم.  مجلس  به  نتوانستیم  را  این 
یعنی آن موقع مسائل مختلف بود در 
مملکت. تازه، آن کارهائی که ساده تر 
بود، گفتم، دکتر اقبال که نخست وزیر 
هیأت  با  زن  نفر  یک  نکرد  قبول  بود 

اینکه  برود،  ملل  سازمان  به  ایران 
یک مسأله مهمی بود. بعد هم نه که 
در  ایران  رفرم  بزرگ  برنامه های  این 
و  بودند  آن  سرگرم  همه  بود،  پیش 
می خواستند محیط را آرام نگهدارند که 
آن کارها انجام بشود. به هر حال به هر 
صورتی ما فعالیت می کردیم، مخصوصاً 
از راه سازمان همکاری که اول بود، و 
بعد هم شورایعالی. به نظرم هفته ای یک 
بار جلسات شورایعالی پیش واالحضرت 
به  هم  دائماً  و  تشکیل می شد  اشرف 
واالحضرت نق می زدیم که این است و 
این است، فالنکس این جور می گوید، 
فالن نخست وزیر مخالفت می کند شما 
مهمانی  شب  جریان  بکنید.  صحبت 
برای  بعد  من  هم  را  انگلیس  ملکه 
واالحضرت تعریف کردم اعلیحضرت تا 
اندازه ای روی موافق داشتند، ولی شریف 
امامی یک خورده خراب کرد، ولی آن 

استاد بهترش کرد.

همه  در  زنان  مشارکت 
پرسی ششم بهمن

مادۀ  شش  که  شد  قرار  که  وقتی 
اصالحاتی که اعلیحضرت می خواستند 
پیشنهاد بکنند به همه پرسی گذاشته 
پیش  ماه  چند  از  البته  که  بشود، 
مقدماتش بود و صحبتش بود و اعالم 
شده بود که کسانی می توانند در رفراندم 
شرکت بکنند که حق رأی در مجلس 

دارند. یعنی زن ها نمی توانستند در این 
جا شرکت بکنند. ما شروع کردیم به 
فعالیت و اعتراض از چند هفته پیش. 
این طرف برو، آن طرف برو، این را ببین، 
آن را ببین، و حرف بزن و اعتراض بکن. 
یادتان هست چندین  روز هفده دی، 
سال بود که رسم بود زن ها می رفتند 
سر آرامگاه رضا شاه و گل می گذاشتند، 
عصرش هم مراسمی بود و واالحضرت 
ملکه،  هم  گاهی  و  می آمد،  اشرف 
حاال هر کدام که بود، می آمد. از سال 
1334 دیگر رسم شده بود که جشن 
هفده دی گرفته می شد. جمعیت های 
هفده  روز  می گرفتند.  مختلف جشن 
و  نمی گرفتند  را  زن ها  جلوی  دی 
بروند  بکنند،  کاری  هر  می گذاشتند 
بیایند، جشن بگیرند. آن سال، 1341، 
جمعیت زیادی به آرامگاه آمده بود. ما 
قرار گذاشته بودیم از آرامگاه برویم به 
گریخته  خوب، جسته  نخست وزیری. 
نخست وزیری هم فهمیده بودند که ما 
آنجا می رویم چون ما قایم نکرده بودیم، 
تصمیم گرفته بودیم که برویم. در ضمن 
نمی خواستند هم که جلویمان را بگیرند. 
چون ما در حدود سیصد، سیصد و پنجاه 
نفری که آمدیم جلویمان را نگرفتند. ما 
آمدیم در نخست وزیری، روی پله ها و 

در راهرو، راهروی این طرف که سالن 
یواش  حیاط.  توی  حتی  بود،  انتظار 
یواش دیدیم یک عده ای از رفقایمان 
نمی آیند. یعنی چه؟ چرا نمی آیند؟ بعد 
به ما گفتند از سر یک چهارراه پلیس ها 
اتوبوس ها را برمی گردانند. دیگر البد از 
اینجا دستور داده بودند که بیش از این 
نگذارید آدم بیاید. ولی به قدر کفایت 
ما نخست وزیری را تسخیر کرده بودیم 
و می گفتیم ما می خواهیم نخست وزیر 
و  کردند  ردمان  که  اول  ببینیم.  را 
وقتی  نیست. یک  نخست وزیر  گفتند 
نردبان  با  پنجره  از  می خواستند  گویا 
نخست وزیر را ردش کنند که برود. خانم 
تربیت خیلی زرنگ بود، خدا بیامرز، یا 
به قصد اینکه برود تو و دور و بر ببیند 
که چه خبر است و یا اینکه اتفاقاً توی 
باغ بود، می بیند و می رود آن جلو، راه 
می رود و چند نفر را هم صدا می کند 
و می روند جلوی پنجره قدم می زنند و 

نخست وزیر )علم( می ماند توی اطاق.
ما حاال اینجا حرف می زدیم چه کارها 
باید کرد. بعضی ها می گفتند روزنامه ها 
می گفت  دیگر  یکی  نمی گویند.  چرا 
این روزنامه ها فقط فکر تیراژ هستند، 
مالحظه می کنند، حرف ما را درست 
می نوشتند  اگر  گرچه  نمی نویسند، 
چرا  بعد  می کرد.  کمک  تیراژشان  به 
نخست وزیر نمی آید؟ حاال بعضی از آنها، 
مثاًل معاونی یا کس دیگری، می آمدند، 

باالخره  بودند.  ما  مراقب  و  می رفتند 
نخست وزیر مجبور شد بیاید توی ما. 
آمد، حاال پالتویش را پوشیده، کالهش 

در دستش است، و می خواهد برود.
آمد توی سرسرا و ما عده ای رفتیم 
دورش و حرف هایمان را زدیم. گفتیم 
چرا شما به حرف ما گوش نمی دهید؟ 
شما  که  نمی دانستم  من  بله،  گفت 
بگذاریم  وقت  که  می آورید  تشریف 
برایتان، کار داشتم و از این نوع حرف ها. 
بعد دیدند اینجا خیلی شلوغ است گفتند 
بفرمائید توی اطاق، چند نفر نماینده 
بیایند. نخست وزیر رفت توی اطاق و یک 
چند نفر از ماها هم رفتیم تو و گفتیم 
چرا نمی گذارید ما رأی بدهیم. این حق 
ماست به ندای شاه مان جواب بدهیم.

او هم دیگر چه بگوید، گفت خیلی 
خوب، من مطالعه می کنم و با هیأت 
دولت مشورت می کنم که ببینیم چکار 
می شود کرد. آخر قانون این است که 
هر کس که برای مجلس رأی می دهد 
اینجا هم رأی بدهد. من گفتم که نه، 
این چیز دیگری است. این یک مسألۀ 
ملت  تمام  از  شاه  که  است  مهمی 
این  در  می خواهیم  هم  ما  و  خواسته 
رأی گیری شرکت بکنیم. چون خودمان 
می دانستیم که این مقدمه بقیه می شود. 

گفت من مطالعه می کنم. ما هم دیگر 
نمی خواستیم بیش از این پیله کنیم، 

می دانستیم که این االن نمی تواند قانون 
بگذارند. متفرق شدیم و رفتیم.

تالش  در  مرتب  ما  این  دنبال  به 
محل  در  داشتیم.  جلساتی  بودیم. 
آن  می شدیم.  جمع  جمعیت هایمان 
جمعیتی  هم  بانوان  اطالعات  موقع 
ما  با  هم  آنها  که  بود  کرده  درست 
همه اش  روزها  آن  داشتند.  همکاری 
صحبت از اصالحات ارضی بود که چه 
می شود و چه جوری می شود و سهم 
چه  زارع  سهم  و  می شود  چه  مالک 
می شود و حق مالک پایمال نمی شود 
و این حرف ها. یک روز در دفتر مجلۀ 
اطالعات بانوان یک عدۀ زیادی را دعوت 
کرده بودند و آقای ارسنجانی آمد که 
صحبت کند. یک مقدار صحبت کرد 
و بعضی سؤال ها از او می کردند و یک 
و  می داد  سمبلی  های  جواب  وقت ها 
من  می زدند،  دست  برایش  خانم ها 
گفتم که خانم ها چرا دشت می زنید، 
با  را دست می اندازد،  وزیر شما  آقای 
این جواب هایی که می دهد چرا برایش 
دست می زنید. ارسنجانی هیچی نگفت. 
آنجا در جلسه هیچکس نمی آمد به آقای 
بود  این  اعتراض بکند.  این جور  وزیر 
که می دانست که من یک آدمی هستم 
که یک موقعی اگر الزم باشد حرفم را 

زنان ایران چگونه به حق رأی دادن دست یافتند
نخست وزیر )علم( از واالحضرت اشرف خواهش کرده بود که مانع فعالیت  انجمن های زنان

 برای شرکت در رأی گیری )رفراندوم( شوند

که  زنان  جمعیت های  شورایعالی 
تشکیل شد ما طرح حمایت خانواده را 
برداشتیم بردیم آنجا. وقتی کمیسیون 
شد  قرار  شد،  تشکیل  حقوقی اش 
کمیسیون حقوقی هم بررسی کند. 
آقایان  بعضی  در کمیسیون حقوقی 
بودند  هم  خانم هایی  می آمدند.  هم 
و دیدند که همه چیزش خوب است. 
به  را  اصطالح طرح  به  که  قرار شد 
تأیید شورایعالی برسانند. باز هم این 
طرف و آن طرف و وزارت دادگستری، 
و گفتند حاال که مجلس نیست و البته 
این وسط هم یک دوره ای یک مجلسی 
آمده بود و نیمه کاره رفته بود در خالل 
این مدت یادم است آن سالی بود که 
ایران،  بیاید  بود  قرار  انگلیس  ملکه 
همان روزها انتخابات شده بود و قرار 
بود مجلس تشکیل بشود. من یک روز، 
نمی دانم برای چه کاری، رفته بودم 
پیش عالء، که آن موقع وزیر دربار بود. 
بود.  امامی نخست وزیر  شاید شریف 
عالء سخت مشغول کار آمدن ملکه 
الیزابت بود. پائین کاخ گلستان کاخ 
کوچکتری بود که اسم خاصی داشت 
و داخلش هم خیلی زیبا بود، منتهی 
موقع  آن  خارجی ها  پذیرایی  آماده 
نبود. آقای عالء گفت که ما داریم در 
آن قسمت تعمیرات می کنیم، حمام 
مدرن و این چیزها درست می کنیم 
برای پذیرائی از شخصیت های خارجی، 
جور  این  برای  دربار  اینکه  برای 
پذیرائی ها محل آبرومندی ندارد و این 
آماده خواهد شد برای پذیرائی ملکه 
فراهم  مقدمات  دیگر  حاال  انگلیس. 
شده بود و دعوت ها را هم فرستاده 
بودند. گفت که شما ملکه انگلیس را 
دیده اید یا نه؟ گفتم نه. گفت که در 
این میهمانی ها شما نیستید؟ گفتم 
نه، معموالً می دانید خانم هایی دعوت 
کاره ای  شوهرهایشان  که  می شوند 
نمی شویم.  دعوت  که  ماها  هستند، 
خارجه  وزارت  برداشت،  را  گوشی 
آقای  به  گرفت،  را  تشریفات  رئیس 
عدل طباطبائی گفت یکی از خانم های 
برجسته و با شخصیت اآلن پیش من 
علیاحضرت  که  می کنم  فکر  است، 
تشریف  اینجا  که  انگلستان  ملکه 
می آورند خوب است که با بعضی از 
بشوند.  آشنا  هم  خانم ها  قبیل  این 
شما در یکی از میهمانی ها ایشان را 
مراقبت  هم  خودتان  بکنید،  دعوت 
می گفت.  مرتب  هم  خیلی  بکنید. 
انگلستان  ملکه  علیاحضرت  به  را  او 
من  گفت  طباطبائی  کنید.  معرفی 
کردند.  دعوت  را  ما  می شناسمش. 
میهمانی های  خوب،  بود.  شبی  یک 
اینها که  کوچک تر و شام نشسته و 
کسانی  مقام  برحسب  و  نمی شد 
دعوت می شدند. یک شب بود که در 
وزارت خارجه یک میهمانی، یک شام 
نشسته بود، بعدش یک بوفه بزرگ تر 
بود که عده بیشتری، شاید دویست 
دعوت،  آن  در  شدند.  دعوت  نفری، 
شب دیرتر، مرا دعوت کردند. شام در 

یکی از آن سالن ها بود.
بعد از شام ملکه انگلیس و پرنس 
فیلیپ و اعلیحضرت هر کدام به یک 
توی  رفتند  و  کردند  حرکت  طرف 
مردم و با مردم می ایستادند و حرف 
می زدند. من یک جائی ایستاده  بودم 
می شود  چه  ببینم  بودم  منتظر  و 
یک  اعلیحضرت  می گذرد.  چه  و 
پرنس  طرف تر  آن  رسیدند،  جائی 
فیلیپ بود و آن طرف هم پهلویشان 
شریف امامی بود. آن موقع یک استاد 
دانشکدۀ حقوق که انتخاب شده بود 
برای مجلس و از کسانی بود که به 
ما  حقوق  دانشکده  رئیس  عنوان 
مشورت  مورد  و  بودیم  کرده  دعوت 
قرار گرفته بود در جمعیت راه نو. شاه 
داشت با او صحبت می کرد که خوب، 
حاال مجلس آینده چطور خواهد بود 
فکر  بودم،  ایستاده  طرف  آن  من  و 
نمی کردم شاه مرا می بیند. رویش آن 
طرف بود. اعلیحضرت می گفتند که در 
این مجلس آینده، چه کارها باید بشود 
و از نظر مملکت چه چیزها اهمیت 
دارد و چه قوانینی خوب است که حاال 
بررسی بشود و از این جور چیزها با او 

می زنم. من ارسنجانی را آدم روشنی 
می دیدم و اتفاقاً خوشم می آمد با او 
حرف بزنم و بحث کنم. چون آدمی بود 
که می شد با او بحث کرد. چون همان 
طور که گفتم یک دفعه دعوتش کرده 
بودم به جمعیت راه نو که همکارهایش 
نگذاشتند بیاید. معلوم شد که تلفن 
که  ترسیدند  نیاید،  گفتند  و  زدند 
خانم هایی که اینجا هستند زیاد به او 

اعتراض بکنند.
کار خیلی باال گرفته بود و سخت 
زن ها مشغول فعالیت بودند. یک روز 
من در خانه بودم دیدم آقایی آمده 
ببیند و می گوید من  می خواهد مرا 

رئیس سازمان امنیت تهران هستم.
یادم  اسمش  بود،  سرهنگی  یک 
نیست. من این آقا را قباًل هم دیده 
بودم. به مناسبت نمایشگاه بین المللی 
دیده بودم. آمد و گفت خانم دولتشاهی 
آقا  گفتم  است؟  چی  فعالیت  این 
فعالیت ما پنهانی نیست. همین هاست 
که علنی است و ما داریم تقال می کنیم 
بدهیم.  رأی  رفراندم  در  اینکه  برای 
گفت خوب، می دانید که دولت مخالف 
شما نیست، اما یک طوری باشد که 
آرامش برقرار باشد و اوضاع بهم نریزد، 
چون که می دانید مخالفینی هستند 
برای این کار و باید مواظب بود که 
فعالیت های شما را وسیله قرار ندهند 
که به کار خودتان لطمه بخورد. گفتم 
اگر راهنمایی داشته باشید ما حرفی 
شرطی  به  بکنیم،  گوش  که  نداریم 
کارمان  جلوی  کلی  به  نخواهید  که 
پس  خوب،  خیلی  گفت  بگیرید.  را 
من با شما در تماس می مانم. گفتم 
ندارد  پنهانی  چیز  هیچ  کارمان  ما 
از  بعضی  به  می خواهید،  هم  اگر  و 

جلساتمان بیائید.
خانم  که  رفقا،  به  فوری  من  بعد 
دادم  خبر  بود،  آنها  جزو  هم  بامداد 
گفتند  شده.  چیزی  چنین  یک  که 
خوب کاری کردی. می خواهند بیایند، 
بیایند. ما که کار خالف اساس مملکت 
این  در  ضمناً  بکنیم.  نمی خواهیم 
نخست وزیر  تقال ها  این  و  جریان 
خواهش  و  بود  گفته  واال حضرت  به 
کرده بود که واال حضرت نگذارند که 
واالحضرت  بکنیم.  را  کارها  این  ما 
هم به ما گفتند، اما خصوصی، نه در 
جلسۀ عمومی. به واالحضرت گفتیم 
ما  شورایعالی  نام  به  واالحضرت  که 
به  که  بگذارید  اما  نمی کنیم،  کاری 
نام جمعیت هایمان بکنیم. چند تا از 
می گیریم  گردن  به  را  مسؤولیت  ما 
و می کنیم، گفتند خیلی خوب شما 
یعنی  بکنید.  را  خودتان  کارهای 
را  احتیاط  رعایت  واقعاً  ما  که  دید 
می کنیم. خودش رفت مازندران، که 
دیگر کاری به کارش نداشته باشند. 
ژست  خیلی  آنجا  واالحضرت  واقعاً 

خوبی کرد.

مهرانگیز دولتشاهی چندی  خانم دکتر 
پیش دور از وطن به خاک رفت. شرح حال 
او در همان زمان در کیهان چاپ شد که در 
آن، به نقش ایشان در تصویب قانون حمایت 
خانواده و نیز تفویض حق رأی به زنان ایران 

اشاره رفته بود.
خانم  زبان  از  که  را  واقعه  این  شرح 
دولتشاهی در کتاب خاطرات وی آمده است 

در زیر می خوانید:

زنان به پای صندوق های رای می روند 1۳41



صفحه 15 ـ Page 15 ـ شماره 155
 جمعه 6 تا پنجشنبه 12 آوریل 2018

در سال گذشته به عنوان رییس جمهور 
با آن روبروست.

یکی از اصلی ترین دالیل اعتراضات 
بود  خشکسالی  سوریه  در  ضددولتی 
پیوست  وقوع  به   2011 سال  در  که 
و منجر به جنگ داخلی شد و از این 
نظر جمهوری اسالمی روی این موضوع 

خیلی حساس است.
هواشناسی  سازمان  گزارش  بنا  به 
مساحت  از  درصد   ۹۷ حدود  ایران 
ِر  گرفتا مختلف  درجات  به  کشور 
حقوق  گروه های  و  است  خشکسالی 
بشری می گویند که بسیاری از مردم 
محل  مجبور شده اند  دلیل  همین  به 

سکونت خود را ترک کنند.
هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین 
حقوق بشر در ایران می گوید: »شهرها 
به دلیل  اطراف اصفهان  و روستاهای 
خشکسالی و انحراف جریان آب از بین 
به  رو  آنها  ساکنان  زندگی  و  رفته اند 

نابودی است و هیچ کس به آنها توجه 
نمی کند.«

خامنه  ای  علی  و  روحانی  حسن 
و  می دانند  بحران  یک  را  خشکسالی 
در سخنرانی نوروزی خود بر آن تاکید 
کردند در حالی که همزمان »بی  قانونی 

و خشونت« را هم محکوم کرده اند.
تلویزیون جمهوری اسالمی تبلیغاتی 
را درباره هشدار نسبت به بحران آب 
ساخته که فردی روی صندلی نشسته 
داده  نشان  خشکی  زمین  او  کنار  و 
به  خشکسالی  می شود  گفته  و  شده 
که  است  آن چیزی  از  نزدیک تر  شما 

فکر می کنید.
سال  که  گزارشی  در  ملل  سازمان 
گذشته منتشر شد اعالم کرد که در 
ایران کمبود آب حاد است و معیشت 
کشاورزان به مخاطره افتاده و بسیاری 
از مردم شهر و کاشانه خود را به خاطر 
خشکسالی ترک کرده و در شهرهای 
و  شده  حاشیه نشین  و  مهاجر  دیگر 

آینده  ای نامعلوم دارند.
به گفته فعاالن مدنی در اوایل ژانویه 
اعتراضات در شهرستان قهدریجان در 
خیلی  اصفهان  غرب  کیلومتری   10
این  و  شد  کشیده  خشونت  به  زود 
امنیتی  نیروهای  که  بود  حالی  در 
که   کردند  شلیک  جمعیت  سمت  به 
گفته می شود طی آن حداقل پنج نفر 

کشته شدند.
رسانه های  در  رسیده  فیلم های 
می دهد  نشان  را  تظاهراتی  اجتماعی 
نیروی  پاسگاه  برابر یک  که مردم در 
انتظامی شعار می دهند و به ساختمان 
آن کوکتل مولوتف پرتاب می کنند که 
خشونت آمیزترین مواردی بوده که در 

رویترز: بحران آب انگیزه ی اعتراض ها در ایران را 
تشدید می کند

می گویند  =تحلیلگران 
برای  سریعی  حل  راه  هیچ 
ط  بو مر نی  ا بحر ئل  مسا
نند  ما یست  ز محیط  به 

خشکسالی وجود ندارد.
=یکی از اصلی ترین دالیل 
در  دولتی  ضد  اعتراضات 
سوریه خشکسالی بود که در 
سال 2011 به وقوع پیوست 
داخلی  جنگ  به  منجر  و 
نظر جمهوری  این  از  و  شد 
موضوع  این  روی  اسالمی 

خیلی حساس است.
=تارا سپهری فر، پژوهشگر 
سازمان دیده بان حقوق بشر 
نارضایتی ها  می گوید  ایران 
محلی است اما راه حل  ها بر 
توان  که  است  دولت  عهده 
محدودی دارد و دچار فساد 

گسترده است.
به  گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری 
تاثیر خشکسالی بر تشدید اعتراضات در 
ایران پرداخته و نوشته است » شماری از 
اعتراضات از ابتدای سال جاری میالدی 
بخش  در  مدیریت  سوء  با  رابطه  در 
آب در ایران شروع شده و تحلیلگران 
می گویند یک نگرانی سیاسی فزاینده به  
خاطر خشکسالی به  وجود آمده است.«

کوچک،  نسبتا  اولیه  اعتراضات 
پراکنده و محدود به شهرهای اطراف 
در  خوزستان  و  مرکز  در  اصفهان 
غرب ایران بود  اما در متراکم  کردن 
اعتراض های بعدی و افزایش ناآرامی ها 
نقش زیادی داشت و مقام های جمهوری 

اسالمی را به این نتیجه رساند که کاری 
باید کرد.

اوایل  تظاهرات  در  مردم   شرکت 
اصفهان  نزدیک  در  ورزنه  در  مارس 
محدود بود و  بنا  به فیلم های رسیده 
»مرگ  می دادند  شعار  کشاورز  ده ها 
یک  و  ستمگر!«  باد  زنده  کشاورز  بر 
اعتراض ها تظاهرات  این  از  هفته بعد 

شدیدتر شد.
موتورسوار  ضدشورش  پلیس  ده ها 
ورزنه  به  کشاورزان  با  مقابله  برای 
ماجرا  از  که  فردی  و  شدند  فرستاده 
ماموران  که  گفته  کرده  فیلم برداری 
برای متفرق کردن کشاورزان معترض 

از گاز اشک آور استفاده کردند.
یک خبرنگار در ورزنه  که خواست 
ناشناس بماند گفته آنچه تحت عنوان 
خشکسالی مطرح می شود اغلب سو ء 
فقدان  گفت  وی  است.  آب  مدیریت 
آب بخشی از درآمد مردم را به خطر 

انداخته است.
کشاورزان می گویند مقام های محلی 
جمهوری اسالمی  در ازای دریافت رشوه 
جریان آب موجود را به نواحی دیگر 

هدایت کرده اند.
در حالی که اعتراضات سراسری در 
دسامبر و ژانویه از خشم مردم نسبت 
به گرانی و فساد موجود شروع شد، به 
روستایی  نواحی  در  تحلیلگران   گفته 
دلیل  یک  نیز  آب  به  دسترسی  عدم 

اصلی بود.
در  مجلس  نماینده  یک  گفته  به 
اعتراضات دسامبر و ژانویه حداقل 2۵ 
نفر کشته و ۳۷00 نفر دستگیر شدند 
که  است  دردسری  بزرگترین  این  و 
حسن روحانی بعد از انتخاب مجددش 

اعتراضات سراسری ثبت شده است.
اصفهان  نماینده  کامران،  حسن 
رضا  از  علنی  نشست  در  مجلس،  در 
اردکانیان وزیر نیروی جمهوری اسالمی 
قانون  که  کرد  متهم  را  او  و  انتقاد 
نکرده  اجرا  درستی  به  را  آب  توزیع 
است. کامران گفته »نیروهای امنیتی 
با کشاورزان چنین  نباید  و اطالعاتی 
برای  آب  حق  چون  کنند  رفتاری 

آنهاست.«

یک  مارس  ماه  اوایل  در  اردکانیان 
داد که شامل چهار  تشکیل  کارگروه 
جمهوری  ریاست  نماینده  دو  و  وزیر 

برای مقابله با بحران است.
سال  دی ماه  از  اعتراضات  آغاز  با 
اعالم کرده که  بارها  روحانی  گذشته 
دولت برای کمک به مردم اقدام خواهد 
کرد. تحلیلگران می گویند هیچ راه حل 
سریعی برای مسائل بحرانی مربوط به 

محیط زیست مانند خشکسالی وجود 
ندارد.

سازمان  پژوهشگر  سپهری فر،  تارا 
می گوید  ایران  بشر  حقوق  دیده بان 
نارضایتی ها محلی است اما راه حل  ها 
بر عهده دولت است که توان محدودی 

دارد و دچار فساد گسترده است.
نیروهای امنیتی در ایران از پتانسیل 
آگاهی  بی ثباتی  ایجاد  در  آب  بحران 
دارند. یحیی رحیم صفوی، از فرماندهان 
ارشد سپاه پاسداران، طی سخنرانی در 
اواخر ماه فوریه اشاره کرد که آب نقش 
منطقه ای  و  ملی  امنیت  در  کلیدی 

جمهوری اسالمی دارد.
اشاره  با  انتها  در  رویترز  گزارشگر 
محیط  فعال  سیدامامی  کاووس  به 
می نویسد  دانشگاه  استاد  و  زیست 
را  خودشان  محیط  زیست  حامیان 
می بینند  ضرب  زیر  و  آتش  خط  در 
که نمونه آن در اواخر ژانویه بازداشت 
سید امامی همراه با شش فعال دیگر 

محیط زیست بود.
در  اسالمی  جمهوری  تلویزیون 
کاووس  که  شد  مدعی  گزارشی 
دشمنان  به  همکارانش  و  سیدامامی 
ایران گفته اند این کشور به دلیل کمبود 
کشاورزی  تولید  نمی تواند  دیگر  آب، 
واردات  به  نیاز  و  کند  تأمین  را  خود 

مواد غذایی دارد.
تحلیلگر  و  اقتصاددان  لیالز  سعید 
به  مردم  گفته  تهران،  در  سیاسی 
مسائل زیست محیطی حساس شده اند 
و این فرصتی است که دولت می تواند 
توان  که  را  مؤسسات  و  سازمان ها 
همکاری در این حوزه را دارند به کار 

گیرد.

خشکسالی در مناطق مرکزی ایران

اعتراضات کشاورزان ورزنه

خارجه  وزیر  =دستیار 
می گوید،  آمریکا  پیشین 
دست  در  گزارش هایی 
می دهد  نشان  که  داریم 
ترامپ دوست نداشت کسی 
توافق  که  کند  را مجبور  او 
را تمدید کند و اصلی ترین 
تیلرسون  برکناری  دلیل 

همین بود.
یک  خروج  صورت  =در 
طرفه ترامپ از برجام ایران 
غیرمنطقی  روش  نباید 
عواقب  چون  بگیرد  پیش 

آن سخت تر خواهد بود.

دیپلمات  یک  کانتریمن  ام  توماس 
حرفه ای است و از 2۷ سپتامبر 2011 
وزیر  دستیار   201۷ ژانویه   2۷ تا 
خارجه ایاالت متحده در امور امنیت 
بین الملل و منع گسترش سالح های 
سال 1۹82  در  کانتریمن  بود.  اتمی 
به دستگاه دولتی آمریکا پیوست و از 
سال 1۹۹۳ تا 1۹۹۴ در دفتر مقابله 
با تروریسم اشتغال داشت. همچنین 
سفیر  آلبرایت  مادلین  که  دورانی 
بود  ملل  سازمان  در  متحده  ایاالت 
کانتریمن مشاور او در امور خاورمیانه 

بود.
او در حال حاضر مدیر انجمن کنترل 
تسلیحات فراجناحی است که مقر آن 
با  لندن  کیهان  است.  واشنگتن  در 
توماس ام کانتریمن گفتگویی درباره 
تأثیرات انتصاب مایک پمپئو به وزارت 

امور خارجه آمریکا انجام داده است.
رکس  برکناری  شما  نظر  =به 
آمریکا  از وزارت خارجه  تیلرسون 
تاثیری بر توافق اتمی با رژیم ایران 
خواهد گذاشت و اگر پاسخ مثبت 

است چه تاثیری؟
تاثیر خواهد داشت  – فکر می کنم 
و آن این است که احتماال پرزیدنت 
ما  اتمی خارج شود.  توافق  از  ترامپ 
به  قبال  تیلرسون  آقای  که  می دانیم 
از  نباید  بود که  رییس جمهور گفته 
این  تحت  و  شود  خارج  اتمی  توافق 
قرارداد باید تحریم ها را کاهش دهد. 
که  داریم  دست  در  گزارش هایی  اما 
نداشت  ترامپ دوست  نشان می دهد 
توافق  که  کند  مجبور  را  او  کسی 
دلیل  اصلی ترین  و  کند  تمدید  را 
بود.  همین  نیز  تیلرسون  برکناری 
را  نصیحت شدن  ترامپ  به هر حال 

دوست نداشت.
ما می دانیم مایک پمپئو هم مسائلی 
خواهد  ترامپ  به  را  تیلرسون  شبیه 
گفت ولی این را هم می  دانیم که در 
برابر رژیم ایران لحن تندتری خواهد 
بیشتر  ترامپ  آنچه  واقع  در  داشت. 
»بله  دستیار  یک  است  آن  دنبال  به 
هرچه  با  که  کسی  است.  قربان گو« 
ترامپ می گوید موافقت کند و نگرانی 
که  پمپئو  آقای  که  است  این  من 
بله  یک  تنها  نه  آمریکا  خارجه  وزیر 
قربان گوی معمولی نیست بلکه خیلی 

بیشتر از آن است.
نصیحت های  از  =چقدر 
تیلرسون به ترامپ نظر شخصی اش 
نظرات  مجموع  آن  از  چقدر  و  بود 

مشاوران ارشد وزارت خارجه؟
– مطمئنم که به هر حال نظرات آنها 
تاثیر داشته است. من بر سر مسائل 
منتقد  خارجه  وزارت  در  مدیریتی 
آقای تیلرسون هستم اما حقیقت این 
است که او دیپلمات خوبی بود و به 

عقیده من مقام های وزارت خارجه و 
همینطور مقام های بلندپایه در آژانس 
همه  دفاع  وزارت  در  و  ملی  امنیت 
آمریکا  که خروج  این هستند  موافق 
می کنم  فکر  است.  اشتباه  برجام  از 
شما نمی توانید نظرات آقای تیلرسون 
را از تحلیل ها و توصیه  های مقام های 

دولتی که به او می شد جدا بدانید.
رابطه  که  دارید  اطالعاتی  =آیا 
وزارت  ارشد  مقام های  و  پمپئو 

خارجه چطور ممکن است باشد؟
– به نظرم خیلی زود است که به این 
پرسش پاسخ دهیم. او تازه در مرحله 
نقل و انتقال به وزارت خارجه است و 
قبل از برگزاری مراسم تحلیف در سنا 
باید با بسیاری از مقام های ارشد دیدار 
بوده  خوشنام   CIA در  پمپئو  کند. 
مورد  بسیار  مردم  و  کارکنان  بین  و 

 CIA در  او  واقع  در  است.  احترام 
وزارت  در  تیلرسون  از  خوشنام تر 
به  این مسئله  از  بود. بخشی  خارجه 
دائم  سفید  کاخ  که  است  خاطر  این 
به وزارت خارجه حمله می کرد تا آنجا 
که حتی بودجه این وزارتخانه را زیر 
کاری  چنین   CIA با  اما  برد  سوال 
بودن   CIA در  این  بنابراین  نکرد. 
خارجه  وزارت  در  کار  از  بهتر  خیلی 

است.
پمپئو  بگوییم  که  است  زود  خیلی 
و  نظرات  برخی  یا  و  می گیرد  تاثیر 
نتیجه  ی  در  را  جهت گیری هایش 
دیدار با مقامات دیگر وزارت خارجه و 
مشاوران تغییر می دهد یا نه. امیدوارم 
به  دهد.  گوش  مشاوران  حرف  به  او 
نظر من این شانس را دارد که روابط 
به  نسبت  جمهور  رییس  با  بهتری 
نکته  این  و  باشد  داشته  تیلرسون 
بسیار حیاتی است. اما آیا او با استفاده 
از نفوذی که دارد درست عمل خواهد 
کرد و تصمیم های هوشمندانه  خواهد 
درباره   او  از  که  مردم  به  آیا  گرفت؟ 
گوش  پرسید  خواهند  کار  عواقب 

خواهد داد؟
یا  ترامپ  تدابیر  اساس  =بر 
تالش های کره جنوبی، سیگنال های 
در  بالقوه  پیشرفت های  از  قوی 
دیده  شمالی  کره  رژیم  وضعیت 
می  شود. این اتفاق آیا تاثیری روی 
توافق اتمی با ایران و یا تاثیر روی 
اتمی  توافق  مورد  در  ترامپ  تفکر 

خواهد گذاشت؟
باشد.  داشته  تاثیر  که  امیدوارم   –
تصمیم ترامپ در مورد توافق اتمی با 
ایران تاثیر شایانی روی امکان توافق 
پرزیدنت  اگر  دارد.  شمالی  کره  با 
آن  و  نکند  تمدید  را  برجام  ترامپ 
زیر  را  توافق  یعنی  ندهد  ادامه  را 
حالیست  در  این  و  است  گذاشته  پا 
شمالی  کره  است  معتقد  ترامپ  که 

تعهدات و توافقات را زیر پا می گذارد. 
پا  زیر  را  برجام  ترامپ  اگر  بنابراین 
بگذارد، آن وقت فرقی بین بی اعتبار 
نخواهد  آمریکا  و  شمالی  کره  بودن 

بود.
این پرسش مطرح می شود که چرا 
رهبران  دیگر  و  شمالی  کره  رهبر 
احتمال  که  کنند  امضا  را  قراردادی 
دارد طرف دیگر آن را زیر پا بگذارد. 
این  رییس جمهور  امیدوارم  بنابراین 
آن  متوجه  و  کند  درک  را  ارتباط 
با  مذاکرات  هستم  مایل  چون  باشد 
کره شمالی پیشرفت کند اما معتقدم 
کند  پاره  را  ایران  با  اتمی  توافق  اگر 
شانس برای مذاکره با کره شمالی را 

کم خواهد کرد.
گفته اند  بارها  ایرانی  =مقامات 
که هیچ تغییری در برجام را قبول 
که  گفته اند  را هم  این  و  نمی کنند 
یک طرفه از توافق خارج نمی شوند، 
حاال اگر ترامپ یک طرفه از توافق 

خارج شود ایران چه خواهد کرد؟
– امیدوارم ایران با روش غیرمنطقی 
واکنش  برجام  از  او  به خروج  ترامپ 
را  باال  دست  تهران  اگر  ندهد.  نشان 
بگیرد و بگوید ما این قرارداد را امضا 
کردیم و به آن پایبند هستیم اعتبار 
زیادی بین اتحادیه اروپا و حتی چین 
و روسیه پیدا می کند و فکر می کنم 
در  اگر  سیاسی  لحاظ  به  اتفاق  این 
کوتاه مدت بی تاثیر باشد در بلندمدت 
خیلی به آنها کمک خواهد کرد. البته 
ما می دانیم ترامپ اگر به دنبال تحریم 
بیشتر ایران باشد آنها از نظر اقتصادی 
خیلی به سختی می  افتند و امیدوارم 
رهبر جمهوری اسالمی تشخیص دهد 
اگر آنها تعهدات خود در توافق اتمی را 
زیر پا بگذارند بیشتر از این تحت فشار 

خواهند بود تا تحریم های احتمالی.
به  سعودی  عربستان  =ولیعهد 
تازگی گفته است این کشور نیز به 
خواهد  اورانیوم  غنی سازی  دنبال 
دیدگاه  بر  تاثیری  چه  این  رفت. 
ترامپ و یا تفکر جمهوری اسالمی 

خواهد داشت؟
برای عربستان سعودی  به نظرم   -
اورانیوم  غنی سازی  سمت  به  رفتن 
آن  ایران  است که  احمقانه  همانقدر 
را در پیش گرفت. چون هیچ توجیه 
ده ها  کردن  خرج  برای  اقتصادی 
که  صنعت  این  برای  دالر  میلیارد 
امروز بطور مشخص در جهان اضافی 
فقط  مسئله  این  ندارد.  وجود  است 
عربستان  و  ایران  بین  رقابت  یک 
است. به عقیده من این جنگی است 
که ایران در آن میلیاردها دالر را از 
دست داد و به نظرم خیلی احمقانه 
است که عربستان هم کاری را کند 
نتیجه  این  به  البته  و  کرد  ایران  که 
می  توانی  داری  پول  وقتی  رسیدم 
پرداخت  هم  را  حماقت  این  هزینه 

کنی.
عربستان  حرکت  این  =آیا 
از  حاکی  ایرانی ها  برای  می تواند 
که  حاال  کنند  فکر  که  باشد  این 
شدن  اتمی  سمت  به  عربستان 
می رود در نتیجه آنها هم می توانند 

روی همین گزینه دست بگذارند؟
گزینه  این  االن  همین  ایران   -
می  تواند  و  دارد  برجام  توافق  در  را 
برنامه غنی  سازی را تا 20 سال آینده 
 20 هم  عربستان  برای  دهد.  انجام 
برنامه  به  کشید  خواهد  طول  سال 
اظهارات  بنابراین  برسد  غنی سازی 
تاثیری  نمی تواند  عربستان  ولیعهد 
روی تصمیمات ایران و آمریکا داشته 

باشد.

تردید درباره ی تاثیر انتصاب مایک پمپئو بر تمایل 
ترامپ به لغو برجام

رکس تیلرسون و مایک پمپئو

توماس ام کانتریمن
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مدیر  سیدصالحی  سیدمیثم  بزرگ، 
پیام رسان سروش در توییتر خود درباره 
ایراد گزارش شده از پیام رسان سروش 
نوشت: »نمایش شماره ادمین کانال، به 
معنای هک شدن نیست؛ اما در فرهنگ 
کاربران عزیز ایرانی، یک  ایراد مهم است 
که بابت آن از همه  پوزش می طلبیم«!

ضعف های امنیتی و کیفیت پایین 
پیام  رسان های داخلی نظیر »سروش« 
محمدعلی  که  است  جدی  آنقدر 
قضایی  کمیسیون  عضو  پورمختار 

مجلس هم آن را تایید می کند.
پارلمان  خبرنگار  عباسی  فائزه 
عنوان  با  گزارشی  در  خبرآنالین 
فیلتر  سر  بر  مسئوالن  »سرگیجه 
تلگرام« سراغ تعدادی از نماینده های 

باره   در  را  آنها  نظر  تا  رفته  مجلس 
کرکره  ی  نکشیدن  یا  کشیدن  پایین 
تلگرام در ایران جویا شود که هر کدام 
نظرات مختلفی دادند اما نظر پورمختار 

با بقیه متفاوت است.
او گفته »اگر یک پیام رسان داخلی 
اطمینانش  حتماَ  باشیم  داشته  قوی 
برای مردم و ماندگاری و سودش برای 
مردم خواهد بود اما تا روزی که چنین 
بستن  برای  امکانی  ندهد  رخ  اتفاقی 

تلگرام وجود ندارد.«
با این حال او در مورد شائبه شنود 
توسط  داخلی  پیام  رسان های  رصد  و 
نهادهای امنیتی ادعای عجیبی کرده 
و پرسیده »بر فرض اینکه اطالعات یا 
اطالعات سپاه این پیام رسان ]داخلی[ را 
رصد کند بهتر است یا موساد و سیا؟«!

حسن روحانی در واکنش به فیلتر 
تلگرام گفت کام مردم را تلخ نکنید. 
توصیه او به عنوان رییس جمهور ژستی 
در جلب حمایت شهروندان است اما او 
رییس شورای  عالی فضای مجازی هم 
هست و اوست که می تواند عملکرد و 
مردم  کام  تلخی  درباره  تصمیماتش 

تعیین کننده باشد.
مردم  به  طرف  یک  از  روحانی 
می گوید موافق فیلترینگ نیست و از 
سوی دیگر در عمل دست در دست 

عضو کمیسیون قضایی مجلس در تایید پیام رسان داخلی:

 اطالعات سپاه شنود کند بهتر است
 یا موساد و سیا؟!

=محمدعلی پورمختار عضو 
مجلس  قضایی  کمیسیون 
یا  اطالعات  وزارت  پرسیده 
رصد  را  پیام رسان ها  سپاه 

کنند بهتر است یا موساد؟!
تهران:  کیهان  =روزنامه 
تلگرام  فیلترینگ  مخالفان 
دولت  ز  ا حمایت  مدعی 
خود  که  حالی  در  هستند، 
آقای رییس جمهور از ایجاد 
ابراز  تلگرام  توسط  ناامنی 
دبیر  به  و  کرده  نگرانی 
شورای عالی فضای مجازی 
را  آن  کردن  فیلتر  دستور 

داده!
احتمال فیلترینگ تلگرام در ایران 
باال رفته و تقریبا اکثر مردم، مقام های 
مسئول و رسانه ها را درگیر خود کرده 

است.
حسن روحانی که در جریان تبلیغات 
ریاست جمهوری خیلی بیشتر از آنچه 
در عمل به آن باور داشت و مانند یک 
مخالف رژیم، بر آزادی های اجتماعی 
رای  تا  می کرد  تأکید  بیان  آزادی  و 
دست  که  کرد  ادعا  حتی  و  بیاورد 
وزیر ارتباطات روی دکمه  ی فلترینگ 
نخواهد رفت با دردسری بزرگ روبرو 

شده است.
بروجردی  عالء الدین  آنکه  از  پس 
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
اعالم کرد که تا آخر فروردین تلگرام 
آذری  محمدجواد  شد،  خواهد  فیلتر 
در  خود  که  ارتباطات  وزیر  جهرمی 
یازدهم معاون  وزارت اطالعات دولت 
شنود بود این ادعا را رد کرد و گفت 
تصمیمی در باره آن گرفته نشده است. 
با این حال بروجردی در مصاحبه های 
تلگرام  شدن  فیلتر  روی  خود  دیگر 
اصرار کرد و به دنبال او تعدادی دیگر 
از نمایندگان تندرو مجلس و همچنین 
تعدادی از اعضای شورای  عالی فضای 
مجازی و مراجع تقلید و فرماندهان رده 
 باالی بخش های مختلف سپاه مشترکا 
اعالم کردند تلگرام به امنیت نظام ضربه 

می زند و باید بساط آن برچیده شود.
کمیسیون  رییس  بروجردی  اگر 
هم  آذری جهرمی  است،  ملی  امنیت 
و  بوده  اطالعات  وزارت  شنود  معاون 
روحانی با حساب  و کتاب های خاص 
ارتباطات  وزارت  سکان  سپردن  برای 
روی او دست گذاشت. بنابراین بی راه 
نیست اگر ادعا شود اختالف بروجردی 
و آذری  جهرمی بر سر فیلترینگ تلگرام 

یعنی اختالف  درون امنیتی ها.
مجلس  نماینده  صادقی  محمود 
شورای اسالمی گفته مسئولیت فیلتر 
مقابل در  است. در  روحانی  با  تلگرام 
روزهای اخیر شوهدی منتشر شده که 
نشان می دهد پیام رسان های داخلی که 
حکومت اصرار دارد مردم از آن به عنوان 
نسخه جایگزین اپلیکیشن های خارجی 
پنیرهای  استفاده کنند چیزی شبیه 
سوئیسی پر از سوراخ و منفذ است و 

به راحتی قابل هک و رصد هستند.
در  آی تی  فعالین  از  نوری  میالد 
را  پیام رسان سروش  روزهای گذشته 
هک کرد و ضعف های آن را در توییتر به 
آذری جهرمی خبر داد! او شماره تلفن 
ادمین کانال وزیر ارتباطات را در این 

پیام  رسان داخلی به دست آورده بود.
در واکنش به این ضعف و افتضاح 

همکاران و برادران امنیتی  اش دارد.
روزنامه کیهان حکومتی در ستون 
»گفت و شنود« خود با اشاره به این 
این دوگانگی، روحانی را لو داده و نوشته 
مدعی  تلگرام  فیلترینگ  »مخالفان 
حمایت از دولت هستند، در حالی که 
خود آقای رییس جمهور از ایجاد ناامنی 
توسط تلگرام ابراز نگرانی کرده و به دبیر 
شورای عالی فضای مجازی دستور فیلتر 

آن را داده است!«
همزمان خبری در رسانه های داخلی 
اینترنت  فعالیت  آغاز  بر  مبنی  ایران 
صحت  که  شد  منعکس  ماهواره ای 
انصاف  نیست.  معلوم  منبع اش  و  آن 
نیوز نزدیک به اصالح طلبان خبر داده 
خاورمیانه  رایگان  ماهواره  ای  اینترنت 

توسط آمریکایی ها فعال خواهد شد و 
شرکتی با نام »fiontic« این سرویس 

را ارائه می دهد.
به محسن  نزدیک  تابناک  وبسایت 
از  و  شده  موضوع  این  نگران  رضایی 
یک کارشناس فنی تحقیق کرده است. 
این کارشناس گفته طرح ارائه اینترنت 
از  ایرانی ها  به  فیلتر  بدون  ماهواره ای 
سوی آمریکا عوام فریبی است و امکان 

اجرا ندارد.
در این میان، بسیاری از کارشناسان 
معتقدند تلگرام برای جمهوری اسالمی 
به قول معروف »شمیر دو َدم« است. نه 
تنها خبرگزاری های حکومتی بلکه اکثر 
مسئوالن نظام مشتری این اپلیکیشن 
هستند. گرچه بعضی معتقدند تلگرام 
از اساس بودار است و گرنه خیلی زودتر 

از اینها فیلتر می شد.
پیام رسان های  اخیر  سال های  در 
زیادی در ایران مطرح بودند که فیلتر 
رایج  دیگری  جایگزین های  و  شدند 
شدند؛ از »وی چت« چینی گرفته تا 
است.  اسراییلی  شد  ادعا  که  »وایبر« 
آنچه مسلم است، فیلتر شدن تلگرام 
در  اسالمی  جمهوری  به  کمکی  هم 
انسداد گردش آزاد اطالعات نمی کند. 
روندی که سراسر جهان را فرا گرفته، 

نمی توان فیلتر کرد.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات جمهوری اسالمی کسی که قرار بود دستش روی دکمه فیلترینگ نرود اما در 
جریان اعتراضات دی ماه انگشتش را از روی آن برنداشت و بهانه اش این بود که گاهی مسائل امنیتی ایجاب 

می کند که تمهیداتی پیاده شود

آغاز کرده است.
فایننشال  گزارش  از  بخشی  در 
جدیدی  »استراتژی های  آمده  تایمز 
با  مقابله  برای  ایران  رژیم  توسط  که 
مبادله  تحریم ها طراحی شده، شامل 
پرداخت  ها  و  کاالست  برابر  در  نفت 
از طریق اشخاص ثالث و شرکت های 
صوری انجام می  شود و گروهی از افراد 
هستند که به عنوان واسطه مسیر نقل 

و انتقال پول ها را فراهم می کنند.«
گزارش  در  که  موضوعات  این  
فایننشال تایمز آمده پیش از این در 
گزارش چهارم فروردین کیهان لندن 

نیز به آنها اشاره شده بود.
با  هاشمی نژادها  صدر  رابطه 
و  احمدی نژاد  خاتمی،  دولت های 

روحانی
فردوسی  ابوالقاسم  حکیم  قول  به 
»پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه 
خوانش مخوانش پسر«. در ایران روز 
2۸ مهرماه 139۴ )در دولت اول حسن 
روحانی( مراسمی به مناسبت روز ملی 
صادرات در سالن اجالس سران برگزار 
جهانگیری  اسحاق  آن  در  که  شد 
معاون اول روحانی، محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه، محمدرضا نعمت زاده وزیر 
صنعت دولت یازدهم و مقام های دیگر 
از جمله رییس سازمان توسعه تجارت 
حضور  مجلس  نمایندگان  برخی  و 
سیدمحمد  مراسم  این  در  و  داشتند 
صدر هاشمی  نژاد به عنوان مؤسس و 
رئیس هیأت مدیره شرکت بین  المللی 
پیمانکاری استراتوس و مؤسس بانک 
اقتصاد نوین، گروه هلدینگ استراتوس 
و کانون کارآفرینان توسعه  گرا، تندیس 
و لوح تقدیر »صادرکننده نمونه ملی 
سال 139۴« را در گروه خدمات فنی و 

مهندسی ایران دریافت کرد.
او تندیس را از دست همان  افرادی 
گرفت که به دولت محمود احمدی نژاد 
انتقاد می کردند چرا سرمایه های کشور 
را برای ساخت و ساز مسکن در ونزوئال 
شرکت  قرارداد  ارزش  می کند.  صرف 
شرکت  تابعه  ی  شرکت  با  استراتوس 
نفت ونزوئال که در سال 2۰۰7 به امضا 

رسید ۴7۶ میلیون دالر بود.
شرکت عمرانی »استراتوس« نه تنها 
زمینه  ی  در  در  بلکه  ساز  و  ساخت 
بازار  و  سرمایه   گذاری  مالی،  خدمات 
مستغالت،  و  امالک  بیمه،  و  پول 
تجارت و بازرگانی، پیمانکاری و صنعت 

و خدمات بازرگانی نیز فعال است.
این شرکت در سال 137۸ به عنوان 
خدمات  صادرکننده  اولین  و  پیشتاز 
فنی و مهندسی از سید محمد خاتمی 

لوح تقدیر دریافت کرد.
علی اکبر   13۸7 اردیبهشت  چهارم 
محرابیان وزیر صنایع دولت احمدی نژاد 
در دیدار با هوگو چاوز در ونزوئال خبر 
انعقاد قرارداد ساخت هفت هزار واحد 
مسکونی در ونزوئال را رسماَ اعالم کرد. 
چاوز در آن دیدار در مورد روابط ایران 
و ونزوئال گفت این همکاری ها اکنون 
به یک اتحاد و همبستگی بزرگ میان 
منجرشده  ونزوئال  و  ایران  ملت  دو 
اتحاد  این  از  آمریکا  امپریالیسم  و 

ناخرسند است!
احمدی نژاد و  چاوز رهبر کمونیست 
وی  عمر  آخر  سال های  در  ونزوئال 
در  داشتند.  دوستانه ای  بسیار  روابط 
این تصویر چاوز میل باستانی اهدایی 

احمدی نژاد را باالی سر برده
اردیبهشت سال 139۰ روزنامه »دی 
ولت« آلمان گزارش داد که بر اساس 
و  ایران  میان  محرمانه  پیمان  یک 
ونزوئال دو کشور بر سر ایجاد یک پایگاه 
ونزوئال  خاک  در  مشترک  موشکی 
توافق کرده اند. این قرارداد محرمانه 27 

امپراتوری مالی صدر هاشمی نژاد با رانت دولتی- سپاهی: 

پولشویی های پدر و پسر از دولت خاتمی و 
احمدی نژاد تا روحانی

روزنامه  فایننشال تایمز در گزارشی 
نکات تازه  ای درباره  ی پرونده علی صدر 
ایرانی-  بانک  عامل  مدیر  هاشمی نژاد 
مالتایی »پیالتوس« متهم به همکاری 
با جمهوری اسالمی در پولشویی منتشر 
کرده که ُمهر تاییدی بر افشاگری های 
دافنه کاروانا گالیسیا روزنامه نگارِ اهل 
مالت است که در یک سوء قصد در 
در  بمب  انفجار  در  اکتبر 2۰17   1۶

اتومبیل اش ترور شد.
صدر هاشمی نژاد بیستم مارس )اول 
فروردین 1397( در ویرجینیا بازداشت 
شد و در نخستین جلسه دادگاه تمام 
او  از  بازجویی   کرد.  رد  را  اتهامات 

همچنان ادامه دارد.
تایمز  فایننشال  گزارش  در  آنچه 
که  است  مسائلی  همان  عمدتا  آمده 
در گزارشی با عنوان »امپراتوری مالی 
به  متهم  هاشمی نژاد  صدر  خانواده 
پولشویی برای جمهوری اسالمی« روز 
مارس   2۴( فروردین 1397  شنبه ۴ 

2۰1۸( در کیهان لندن منتشر شد.
مسائل  چه  تایمز  فایننشال   

تازه  ای را مطرح کرده؟ 
روزنامه  این  که  تازه ای  نکات  از 
آمریکایی نوشته این است که یکی از 
جمهور  رییس  علی  اف  الهام  دختران 
دالر  میلیون  یک  مبلغ  آذربایجان 
جوزف  مالت  وزیر  نخست  همسر  از 
موسکات، که او هم در این پرونده زیر 
ذره  بین قرار گرفته، دریافت کرده که 
انتقال این پول از طریق بانک پیالتوس 

صورت گرفته است.
مشخص  بررسی ها  در  همچنین 
شده صدر هاشمی نژاد به همراه هفت 
همدست دیگرش در سوئیس، ترکیه 
و بعضی کشورهای دیگر شرایط نقل 
طریق  از  را  کالن  پول های  انتقال  و 
»هایپو سوییس پرایوت بانک« مستقر 
در زوریخ و »جی پی مورگان« مستقر 
این  فراهم کرده که عموم  آمریکا  در 
پرداخت ها به نفع نهادها و شرکت هایی 

در ایران بوده است.
صدر  علی  می نویسد  روزنامه  این 
سنت  کشور  پاسپورت  هاشمی نژاد 
آدرس  اما  دارد  را  نویس  و  کیتس 
دادستان ها  و  ثبت شده   دوبی  در  او 
کردن  فراهم  هدفش  می گویند 
ارتباطات مخفیفانه با عواملی در داخل 

ایران بوده است.
کشف  همچنین  تایمز  فایننشال 
کرده فردی به اسم »مصطفی چتینل« 
احتماالَ  که   )Mustafa Cetinel(
فردی با ملیت ترکیه   ای است، یکی از 
مدیران اجرایی بانک پیالتوس است که 
او هم در پولشویی ها دست داشته اما 

هنوز محاکمه نشده است.
آمده  گزارش  این  در  همچنین 
بعضی اعضای پارلمان اروپا پرسیده اند 
و  سن  این  با  فرد  یک  است  چگونه 
بانک خصوصی در  سال توانسته یک 
کشور مالت ثبت کند و مشتریانی در 
طبق  کند؟  پیدا  سیاستمداران  بین 
گزارش سالیانه  ی این بانک دارایی  های 
است.  یورو  میلیون  از 3۰۰  بیش  آن 
اروپا پرسیده اند صدر  پارلمان  اعضای 
از  شعبه  ه ایی  توانسته  چطور  هاشمی 

این بانک را در لندن تاسیس کند؟!
پیشین  دستیار  کوستا،  دیوید 
نخست وزیر مالت و عضو پارلمان اروپا 
که پیگیر پرونده بانک پیالتوس است، 
می گوید سیستم های بانکی که در اروپا 
امکان پولشویی را فراهم می کنند فراتر 
از پرونده صدر هاشمی نژاد هستند. به 
به ضعف  مربوط  پولشویی ها  او  گفته 
»پاسپورتینگ«  سیستم  اساسی 
اتحادیه اروپا است که به شرکت های 
مالی و بانک های دارای مجوز در یک 
کشور  یک  در  می  دهد  اجازه  کشور 
مجوز  نیز  اروپا  اتحادیه  عضو  دیگر 

داشته باشند.
با این حال رییس هیات نظارت بر 
به  گذشته  ماه  اروپا،  مرکزی  بانک 
کمیته پارلمانی اتحادیه اروپا این ادعاها 
را شرم آور توصیف کرده و گفته بانک 
مرکزی اروپا دستورالعملی برای نظارت 
برای  بانک ها  و  مالی  مؤسسات  بر 
رعایت قوانین ضدپولشویی ندارد زیرا 
ناظران محلی  بر عهده ی  این وظیفه 

گذاشته شده است.
اولیه  تحقیقات  اروپا  بانکداری  اداره 
درباره ی مبارزه با پولشویی را با محور 
مالت  کشور  مالی  سیستم  دادن  قرار 

مهر سال 13۸9 منعقد شده بود.
اسپانیایی  روزنامه   1391 تیرماه 
»النوئو« هرالد افشا کرد که جمهوری 
یک  کردند  توافق  ونزوئال  و  اسالمی 
پایگاه موشکی نزدیک مرزهای آمریکا 
ونزوئال  ایران و هم  احداث کنند. هم 
این  در  سپاه  با  مشارکت  هرگونه 

پروژه ها را رد کردند.
خارجه  وزارت   13۸9 سال  مرداد 
آمریکا از گسترش روابط بین ونزوئال و 
ایران به ویژه در امور نظامی ابراز نگرانی 

کرد.
آذر سال 1392 سفیر ونزوئال خبرداد 
این  در  مسکن  هزار   2۰ ایران  که 
کشور ساخته و آنجا مشخص شد که 
شرکت های دیگری هم مانند شرکت 
محمدرضا  مدیرعاملی  به  »کیسون« 
انصاری در این ساخت و سازها دست 
داشتند و همچنین شرکت هایی وابسته 
به سپاه پاسداران. ساخت و ساز مسکن 
در ونزوئال توسط ایران مخالفان زیادی 
داشت.  اسالمی  شورای  مجلس  در 
برخی نمایندگان می گفتند اگر ساخت 
از  درونزوئال  مسکونی  واحد  هزاران 
ایرانی  پیمانکار  شرکت های  سوی 
در  شرکت ها  این  چرا  است  ممکن 
خود کشور و برای مردم ایران چنین 

خدماتی را ارائه نمی دهند؟!
استراتوس  دوران شرکت  در همین 
همکاری  سپاه  خاتم النبیاء  قرارگاه  با 
موثر  عوامل  از  یکی  و  داشت  نزدیک 
در آغاز این همکاری ها شخص قاسم 
صاحب  هم  و  او  هم  بود.  سلیمانی 
شرکت استراتوس اهل کرمان هستند.

اسفند 13۸9 عباس طاهری قراگوزلو 
از مدیران شرکت استراتوس که برای 
این  تومانی  میلیارد  طلب 3۰  وصول 
شرکت به وزارت راه مراجعه کرده بود 
پس از مشاجره همان جا سکته قلبی 

کرد و درگذشت!
تنها در حوزه  نه  اسالمی  جمهوری 
ونزوئال  روی  تسلیحاتی  و  اقتصاد 
طرح هایی  بلکه  بود  کرده  باز  حساب 
هم برای تاثیر در حوزه های فرهنگی و 

دینی در این کشور پیاده می کرد.
دوران  در  علمیه  حوزه های 
و  روحانی  اعزام  به  اقدام  احمدی نژاد 
سیاست  این  کردند.  ونزوئال  به  طلبه 
در دوره حسن روحانی هم ادامه پیدا 
کرد و حتی رساله امام چهارم شیعیان 
را به زبان اسپانیولی ترجمه کردند و 
فرستاند.  ونزوئال  قحطی  زدگان  برای 
سریال یوسف پیامبر را هم در تلویزیون 
پخش  کشور  این  در  چاوز  حکومت 

کردند.
همراه  به  هاشمی نژاد  صدر  محمد 
حسین عبده تبریزی و  عسگری آزاد 
از موسسان بانک »اقتصاد نوین« نیز 
پایگاه  های  از  یکی  بانک  این  هست. 
مالی قدرتمند اصالح  طلبان و »جبهه 
مشارکت ایران اسالمی« بود و در داد 
و ستدهای بورس و اوراق بهادار زمانی 
بود  بورس  رییس  تبریزی  عبده  که 
همکاری های ویژه   ای داشتند. شرکت 
کنترل کیفیت ساختمان ایرانیان نیز 

دستپخت رفاقت این دو است.
اینها تنها گوشه  های کوچکی از زد 
و بندهای شرکت ها و موسسات مالی 
از  زیر سایه فساد حکومتی  است که 
در  مختلف  دولت های  که  رانت هایی 
اختیار آنها قرار می دهند بهره می    برند 
کار  به  تحریم ها  زدن  دور  برای  و 
رگ های  به  خون  تا  می شوند  گرفته 
رژیمی تزریق  کنند که اقتصاد کشور 
را به فالکتی بی سابقه انداخته است در 
حالی که قشرهای مافیایی و رانت خوار 
هستند  آن  معتمدان  حلقه ی  در  که 

بطور میلیاردی منتفع می شوند.

محمدصدرهاشمینژاد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

در همان زمان جنبش دیگری در 
آمد  وجود  به  ایران  موسیقی  فضای 
از  که  غرب  موسیقی  فضای  از  ناشی 
هنر تلفیقی دفاع می کرد. تفکر جدید 
این بود که موسیقی یا خوب است یا 
بد، به تقسیم بندی دیگری نیاز نیست. 
موسیقی  چون  هم  پاپ  موسیقی 
موسیقی  و  عامیانه  موسیقی  محلی، 
صحنه بخشی از موسیقی ملی شناخته 
می شود. با عنوان موسیقی پاپ ایرانی 
مرزهای خود را با موسیقی پاپ جهانی 

مشخص کرده است.
ندای  که  اخیر  دهه  سه  طول  در 
گرفته  خاموشی  بنیادگرایان  اعتراض 
موسیقی پاپ ایرانی توانسته مخاطبان 
چشمگیری برای خود پیدا کند. امروز 
موسیقی تلفیقی بیشترین مخاطبان را 

در جهان دارد.
و اما چیزی که در برابر این استدالالت 
می توان گفت، سرشت موسیقی خوب و 
تفکیک آن از موسیقی بد است. آنچه 
افتاده  پا  پیش  و  مبتذل  را  موسیقی 
می کند از بین بردن جوهر زندگی آن 
است. یعنی هر سر و صدایی را نمی توان 
را  صداها  و  سر  ولی  نامید.  موسیقی 
نیز می توان در موسیقی خوب به کار 
گرفت. عمده نحوه تلفیق و شیوه تنظیم 
ترانه هاست که این جان مایه موسیقی 

بودن را در آن نگاه می دارد.
گذاشت خود  رها  باید  را  موسیقی 

از اصالت تا بداعت                                          از صفحه 5

=محمد کیانوش راد نماینده 
مجلس ششم در یادداشتی 
با هشدار نسبت به تبعیض 
بیکاری  و  فقر  و  هویتی 
عوامل  به  خوزستان  در 
»طغیان« مردم اشاره کرده و 
نوشته »در تونس خودسوزی 
را  نظامی  بوعزیزی،  محمد 
واژگون کرد اما کسی صدای 
 ِ مظلوم  عساکره،  یونس 
را  خرمشهری  دست فروش 
را  فقر سوخت  در آتش  که 

هم نشنید.«
گروهی  گذشته  =شب 
مجید  اتومبیل  به  ناشناس 
ناصری نژاد نماینده شادگان 

در مجلس حمله کردند.
=استاندار خوزستان با بیان 
اینکه حادثه تیراندازی قطعًا 
تروریستی نیست، این اقدام 
به خاطر مسائل شخصی بوده 

است.
از  نفر  ده ها  بازداشت  وجود  با 
چند  و  اهواز  در  معترض  شهروندان 
شهر دیگر استان خوزستان، تظاهرات 
علیه تبعیض و فقر و بیکاری شامگاه 
شب  دهمین  برای  نیز  فروردین   16

متوالی ادامه داشت.
که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 
در  شبانه  درگیری های  جریان  در 
و  بازداشت  نفر   1۷0 از  بیش  اهواز 
همچنین  شدند.  زخمی  نفر  ده ها 
رسانه ای  فعالین  و  غیررسمی  منابع 
گزارش داده اند که درگیری های اخیر 
تعداد  اما  داشته  پی  در  تلفات جانی 
جانباختگان احتمالی مشخص نیست 
رابطه  این  نیز در  و مقام های رسمی 

سکوت کرده اند.
عامل  تبعیض  و  فقر  و  بیکاری 

طغیان در استان خوزستان
محمد کیانوش  راد عضو حزب اتحاد 
مجلس  ششم  دوره  نماینده  و  ملت 
اهواز  او  انتخاباتی  حوزه  که  اسالمی 
با عنوان »وضعیت   بود در یادداشتی 
خوزستان  از اعالم زنگ خطر گذشته 
عزای  در  »خوزستان  نوشته:  است« 
و  در غم  و  فرزندان خویش گریست 

ماتم و اندوه است.«
او یادداشت خود را با چند بیت شعر 

آغاز کرده:
»ما خراب غم و خم خانه ز می آباد است

ناصح از باده سخن کن که نصیحت باد است
ما ناله  گر  ناله  اگر گوش فالنی،  گوش 
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
گوید گرمم  ناله ی  شنود  یغما  که  هر 
آهن سرد چه کوبی دلش از فوالد است

هنوز داغ خودسوزی و مرگ ِ جواِن 
بیکارِ  دست فروش خرمشهری »یونس 
اما  است.  نرفته  یادها  از  عساکره« 
هیچ کس هنوز باور نمی  کند که باغچه 
خودسوزی  تونس  می میرد.در  دارد 
واژگون  را  نظامی  بوعزیزی   محمد 
کرد اما کسی صدای یونس عساکره، 
مظلوم ِ دست فروش خرمشهری را که 

در آتش فقر سوخت را هم نشنید.«
و  تبعیض  به  نسبت  کیانوش راد 
هشدار  خوزستان  در  بیکاری  و  فقر 
شدند،  مایوس  و  دلزده  »مردم  داده 
وضعیت اجتماعی استان از اعالم زنگ 
پیشین  است.«نماینده  گذشته  خطر 
پرسیده  اسالمی  شورای  مجلس 
»نادیده گرفتن فرهنِگ مردم و تقصیر 
و قصور در نفی و توهین به احساسات 
هویت طلبانه ی فرهنگی مردم عرب و 
یا لر و بختیاری و یا هر قوم دیگری 
بر عهده کیست؟ آیا پس از این  همه 
فرهنگی،  فعاالن  مکرِر  هشدارهای 
نباید در اهانت و نادیده گرفتن عمدی 

اقوام ایرانی شک نمود؟«
»بیشترین  نوشته  انتها  در  او  
ناهنجاری های  و  روحی  بحران های 
وضعیت  معلوِل  استان  در  رفتاری 
در  معیشتی  و  اقتصادی  نامناسب 
خوزستان است. عامل این جنایت، هر 
که هست، بیکاری یکی از علل طغیان 
است، فاصله طبقاتی در استان روز به 
روز بیشتر شده، آمار بیماری افزایش 
در  فرهنگی  گسستگی های  و  یافته 
خوزستان روز به روز بیشتر می شود.«

تیراندازی به نماینده شادگان
 16 )پنج شنبه  گذشته  شب 

فروردین( گروهی ناشناس به اتومبیل 
شادگان  نماینده  ناصری نژاد  مجید 
او در شرح  در مجلس حمله کردند. 
این حادثه گفته »در حال برگشت از 
جلسه بودیم که ناگهان موتورسواری 
حال  در  خودروی  چهار  سمت  به 
آنها  از  یکی  در  نیز  بنده  که  حرکت 
فرد  و  شد  تیراندازی  داشتم  حضور 

خاطی نیز از محل متواری شد.«
مقام های انتظامی و امنیتی منطقه 
مظنون  افراد  تعدادی  به  گفته اند 
عاملین  شناسایی  برای  و  هستند 
اقدام خواهند کرد.با اعالم  تیراندازی 
والیی  تندروهای  موتور  خبر،  این 
به  واقعه  این  دادن  نسبت  برای 
اما  شد  روشن  خوزستان  اعتراضات 
تیرشان به سنگ خورد چون ساعاتی 
کرد  اعالم  خوزستان  استاندار  بعد 
تیراندازی به اتومبیل نماینده شادگان 
دالیل شخصی داشته است.در یکی دو 
به  ناشناس  افراد  سال گذشته حمله 
جمهوری  سیاسی  مقام های  اتومبیل 
اسالمی بی سابقه نبوده است. بیستم 
تیرماه سال 1۳۹۵ نیز گروهی ناشناس 
نماینده  فالحت پیشه  اتومبیل  به 
آن  در  بودند.  کرده  حمله  کرمانشاه 
حادثه دو نفر کشته شدند و  اعالم شد 
است. بوده  آن  عامل  پژاک  گروه  که 

تردد یگان های پلیس ضدشورش و 
لباس شخصی ها در سطح شهر اهواز، 
شیبان، حمیدیه و آبادان در طول 2۴ 
ساعت برای شهروندان عادی شده و 
به ویژه در شهر اهواز شرایط امنیتی 
برقرار است.جمهوری اسالمی به دنبال 
آن بود که بحران اهواز را به اختالفات 
جدایی طلبانه  تحرکات  و  طایفه  ای 
ارتباط دهد اما حضور مردم و اتحاد 
آنقدر  مناطق مختلف  و  اقوام  از  آنها 
این  به  این برچسب ها  زیاد است که 

اعتراضات نچسبید.

دهمین شب اعتراضات در اهواز؛

 نماینده سابق مجلس: »طغیان« علیه فاصله 
طبقاتی و تبعیض هویتی

راه پیشرفت اش را پیدا می کند. در این 
آشفتگی ها  انقالب  از  پس  آخر  دهه 
چنان فضا را آغشته کرده که معنای 
دگرگون  را  موسیقی  شاعرانه  جوهر 
کرده است. آزادی به معنای آشفتگی 
نیست. باید مرزهایی را برای آفرینش 
در همه هنرها پیش بینی کرد. مرزبندی 
میان ارزش ها منافی آزادی نیست. هنر 
شیوه  تشخیص  باشد،  هنر  باید  اول 
تلفیق و تنظیم مرحله بعدی است.این 
موسیقی  عنوان  به  ترانه هایی  روزها 
مطلقا  که  می شود  پخش  ایران  پاپ 
از جان مایه شاعرانه تهی است. حتی 
برتری  آن  بر  گاه  عادی  زدن  حرف 
دارد. و حیف از جنبش موسیقی پاپ 
ترانه های  برجسته ترین  که  ایران  در 
منطقه را آفریده است، اینسان گرفتار 
شاعران  شود.  غیرهنری  زائد ه های 
ترانه سرای قدیمی  که تمثیل های بسیار 
سخن  به  لب  کمتر  می ساختند  زیبا 
می گشایند و جوانان نسل بعدی هنوز 
پختگی و صالبت ترانه های پیشین را 
کنیم.  کوتاه  را  سخن  نکرده اند.  پیدا 
آنچه در ایران و خارج از کشور از سوی 
ایرانیان ساخته می شود موسیقی ملی 
ایران نامیده می شود و موسیقی سنتی 
است.  موسیقی  ازاین  بخشی  تنها 
که  سخنانی  این  با  نیز  ما  امیدواریم 
می گوییم مورد تکفیر بنیادگرایان قرار 

نگیریم. راه بحث و جدل باز است.
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پیشبرد  از  که  این  عین  در  ما   
نی  دما شا احساس  پاپ  موسیقی 
را  آن  پیشرفت  پروسه  و  می کنیم 
چشمی  داریم،  نظر  زیر  کنجکاوانه 
را  نو  بنیاد  این  که  خطراتی  به  نیز 
است  داده  قرار  تهدید  معرض  در 
افکنده ایم. موسیقی هر چند که باید 
به  آن  برای  دستوری  و  باشد  آزاد 
دست دادنی نیست، نباید از مفاهیم 
چیز  نوآوری  بماند.  دور  هنری  اولیه 
است.  آشفته سازی  از  غیر  دیگری 
قطعه  هر  شعر  در  که  همینطور 
معمولی مکالمه ای را به کار نمی برند، 
در موسیقی نیز دست کم دستور زبان 
موسیقی باید رعایت شود. نمونه هایی 
به  پاپ  موسیقی  سوی  از  اخیرا  که 

مقابله با ویروس ابتذال                                  از صفحه 5
در  را  هراس  این  عرضه شده  جامعه 
دل آدمی می افکند که ابتذال به جای 
می گیرد.  را  همه  دامن  دارد  نوآوری 
موسیقی  معنای  به  آزاد  موسیقی 
بی قانون نیست. حتی خود بی قانونی 
به هر جهت  باری  دارد.  قواعدی  نیز 
بودن و هردنبیلی ارزش ترانه ها را از 
ابتذال در جوامعی مثل  بین می برد. 
جامعه ما سرعت فراگیری بسیار دارد. 
به چشم برهم زدنی گریبان هنرها را 
می گیرد. باید با کمال هشیاری از نفوذ 
ابتذال در خالقیت های هنری احتراز 
کرد. اگر چنین شود و خطری از این 
پاپ  موسیقی  نباشد  میان  در  بابت 
ما در آینده نزدیک به یک موسیقی 

جهانی با ارزش تبدیل خواهد شد.

 برای زمامداران جمهوری اسالمی، 
کشورهای منطقه، قدرت های خارجی 
بر  متکی  که  تجزیه طلب  رهبران  و 
حمایت های هدفمند بیگانگان هستند 
و خود را ساده انگارانه در شکل و شمایل 
حاکمان مناطقی می بینند که از پیکر 
اهمیتی  کنده اند،  ایران  کشور  واحد 
برای مردمی که  اما  این تفرقه  ندارد. 
از همه  طرف قربانی می شوند و برای 
اپوزیسیون دمکرات که مدافع صلح و 
است،  ایران  ارضی  تمامیت  و  امنیت 
تنها  که  مصیبتی  جز  نیست  چیزی 
می تواند پیامد سیاست ها و ناتوانی های 

جمهوری اسالمی باشد.
ضرورت همگرایی مّلی

تکلیف  تعیین  یک  سوی  به  ایران 
جمهوری  و  خود  حاکمان  با  نهایی 

اسالمی پیش می رود.
جبهه های  نیروهای  مسیر  این  در 
به  تا  می شوند  جابجا  آنقدر  مختلف 
سوء  امکان  برسند.  نهایی  آرایش 
استفاده از خشم و نارضایتی و اعتراضات 
باشد  که  ایران  هر کجای  در  مردمی 
سودجوی  نیروهای  سوی  از  همواره 
مردم  دارد.  وجود  خارجی  و  داخلی 
ناراضی و معترض باید همیشه هشیار 
باشند و اجازه ندهند هدایت اعتراضات 
آنها به دست گروه های وابسته به رژیم 
و یا بیگانگان بیفتد. این اعتراضات علیه 
شرایط موجود و برای گذار به موقعیتی 
بهتر است و نه برای ایجاد درگیری و 

تفرقه بین خود معترضان و ناراضیان!
در  همگانی  هشیاری  رو  همین  از 
است  ضرورت  یک  مردم  جبهه ی 
دوش  بر  سنگین  باری  نیز  همین  و 

قرار می دهد. در  اپوزیسیون  نیروهای 
شرایط بحرانی کمتر کسی به نیرویی 
قدرت  از  است  قرار  که  می پیوندد 
خلع شده و به تاریخ سپرده شود. از 
می بایست  مردم  جبهه ی  رو   همین 
برابر  در  قدرت  تمام  با  سو  یک  از 
از  و  بایستد  نفرت پراکنی  و  تفرقه 
پذیرش  آماده ی  همواره  دیگر  سوی 
نیروهای جدید به صفوف خود باشد.

تصمیم گیری مهمی در برابر وابستگان 
و دلبستگان کشوری و لشکری نظام 
جمهوری اسالمی قرار دارد تا پیش از 
آنکه دیر شود جایگاه خود را مشخص 
کرده و از هزینه ی تغییرات و تحوالت 
اجتناب ناپذیری که در راه است بکاهند.

مسئولیتی تاریخی نیز در برابر همه ی 
شخصیت ها و گروه های اپوزیسیون در 
داخل و خارج کشور قرار گرفته تا از 
و  فردی  منافع  سنگین  سایه ی  روی 
گروهی خود پریده و با درک شرایط 
با توجه به مطالبات همگانی  کنونی، 
مردم، چشم اندازی نو و امیدوارکننده 

در برابر دید همگان بگشایند.
ایراِن ۹۷، چهل سال پس از ۵۷، از 
انبوه  و  نارضایتی  و  فروخورده  خشم 
مطالبات برآورده نشده به انبار باروت 
تبدیل شده است. برای هدایت این موج 
عظیِم بغض و خشم ناشی از سرکوب 
جمهوری  دفتر  سرانجام  که  مزمن 
پیشاپیش  بست،  خواهد  را  اسالمی 
باید چاره ای ملی، دمکراتیک و فراگیر 
اندیشید؛ وگرنه دیگران با مهره های در 
جمله  از  خود،  خوابانده ی  نمک  آب 
در میان وابستگان جمهوری اسالمی، 

برای ایران تصمیم خواهند گرفت.
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حمایت یک شهروند بلوچ از معترضان در خوزستان

=در روزهای پایانی فرصت 
برای  نیکنام  سپنتا  قانونی 
شهر،  شورای  در  حضور 
فقط  مسئول  دستگاه های 
را  این مشکل  وعده »حل« 

می دهند.
=عضو کمیسیون سیاسی 
مجمع تشخیص گفته که آنها 
مخالفاتی با عضویت نیکنام 

در شورای شهر یزد ندارند.
شورای  اختالف  =موضوع 
شورای  مجلس  و  نگهبان 
نامزدی  سر  بر  اسالمی 
دینی  اقلیت های  پیروان 
زمان دیگری  به  در شوراها 

موکول شده است.
در حالی که تنها یک روز به پایان 
فرصت قانونی حضور سپنتا نیکنام در 
رئیس  مانده،  باقی  یزد  شهر  شورای 
شورای شهر می گوید قرار است ظرف 
چند روز آینده موضوع حضور نیکنام 
گفته  او  شود.  حل  شهر  شورای  در 
اختالف  بعد  و  نیکنام  موضوع  ابتدا 
مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی 
حضور  قانونی  فرصت  می گیرد.  قرار 
یزد  شهر  شورای  در  نیکنام  سپنتا 
به  فروردین ماه،   16 پنجشنبه،  روز 
پایان می رسد و هنوز موضوع حضور 
یک  عنوان  به  وی  حضور  عدم  یا 
شورای  در  زرتشتی  ایرانی  شهروند 

شهر خودش به جایی نرسیده است!
در  نیکنام  سپنتا  پیش  چندی 
قانونی خود  فرصت  پایان  به  واکنش 
سال  مهرماه   16« نوشت:  توییتر  در 
گذشته درخواست مرخصی کردم. 22 
مهرماه اولین جلسه ای از شورای شهر 
یزد بوده که من در آن حضور نداشتم. 
قانون  پایان زمان  تا  بیشتر  چند روز 
واقعا  نمانده.  باقی  ماه عدم حضور   6
عزمی برای حل مشکل هست؟ بودن 

یا نبودن، مسئله چیست؟!«
این حال، غالمعلی سفید رئیس  با 
این  »حل«  وعده  یزد  شهر  شورای 
موضوع را داده و گفته که »خبرهای 
غیرموثقی از وضعیت سپنتا نیکنام« 
شنیده که در روزهای آینده موضوع 
»حل«  شهر  شورای  در  وی  حضور 

شود.
وی گفته که قرار است ابتدا موضوع 
حضور سپنتا نیکنام در شورا حل شود 
با  مجلس  »اختالف  موضوع  بعد  و 

شورای نگهبان« بررسی گردد.
نگهبان  شورای  منفی  رأی  از  پس 

اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  به 
مذهبی  اقلیت های  حضور  بر  مبنی 
در شوراهای شهر، لغو عضویت سپنتا 
نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد 
مانده  باقی  خود  قوت  به  همچنان 

است.
عضو  جنتی  احمد  می رسد  نظر  به 
ارشد شورای نگهبان که اولین صدای 
مخالف حضور سپنتا نیکنام در شورای 
شهر یزد بود، به دیگر شورای شهر نیز 

تسری یافته است.
این حال، غالمعلی سفید رئیس  با 
»عدم  که  گفته  یزد  شهر  شورای 
حضور آقای نیکنام در شورا به دلیل 
تشخیص  مجمع  یا  مجلس  مصوبه 
مصلحت نظام نیست، بلکه وی تنها به 
دلیل حکمی که دیوان عدالت اداری 
حضور  شورا  جلسات  در  کرده  صادر 

پیدا نمی کند.«
داده  را  وعده  این  سفید  غالمعلی 
درباره  اداری  عدالت  دیوان  که حکم 
لغو عضویت نیکنام برداشته شود و او 
بتواند دوباره در جلسات شرکت کند.

یزد،  شهر  شورای  رئیس  گفته  به 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
خواستار حل موضوع سپنتا نیکنام در 
»شورا«ست و مجلسی ها هم خواستار 
نه فقط نیکنام، بلکه خواستار کاندیدا 
بعدی  دوره های  در  اقلیت ها  شدن 

هستند.
یزد  شهر  شورای  رئیس  سفید 
همچنین گفته است: »با اصرار مجلس 
مجمع  به  موضوع  مصوبه،  این  بر 
شد.  ارجاع  نظام  مصلحت  تشخیص 
ظاهراً مجمع تشخیص این موضوع را 
دو قسمت کرده است. اول اینکه آقای 
اینکه  بازگردد و دوم  نیکنام به شورا 

این مصوبه اختالفی مطرح شود.«
محمد صدر عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به روزنامه اعتماد گفته 
کنون  تا  نیکنام  سپنتا  »موضوع  که 
در کمیسیون سیاسی مجمع  بار  دو 
مطرح شده است و هر دو بار اعضای 
در  ایشان  ادامه حضور  بر  کمیسیون 

شورای شهر یزد تاکید داشته اند.«
مجمع  سیاسی  کمیسیون  رئیس 
تشخیص گفته که »مقرر شده است 
مجمع  نهایی  تصمیم گیری  زمان  تا 
درباره  نظام  مصلحت  تشخیص 
یزد  شهر  شورای  ایشان،  وضعیت 
وضعیت فعلی را تمدید کند تا مشکلی 
این  نیاید.  پیش  ایشان  عضویت  در 
موضوع تا کنون دو بار در کمیسیون 
سیاسی مطرح شده است اما تصمیم 
نهایی بر عهده شورای مجمع است.«

صدر درباره نظر کمیسیون سیاسی 
گفت:  نیکنام  سپنتا  وضعیت  درباره 
مجمع  سیاسی  کمیسیون  »اعضای 
ادامه  تشخیص مصلحت نظام موافق 
شهر  شورای  در  نیکنام  آقای  حضور 

یزد هستند.«
مجلس  رئیس  نایب  مطهری  علی 
به  گذشته  روز  نیز  اسالمی  شورای 
ایسنا گفت که هنوز به درخواستش 
هاشمی  آیت اهلل  با  مالقات  برای 
شاهرودی درباره سپنتا نیکنام پاسخ 
دلیل  به  دیدار  این  و  نشده  داده 

کسالت او انجام نشده است.

سپنتا  که  حالیست  در  همه  این 
شورای  عضو  قبل  دوره ی  در  نیکنام 
با  نیز  دوره  این  در  و  بوده  یزد  شهر 
رأی شهروندان به این شورا راه یافته 

است.

نهادهای مسئول فقط وعده ی »حل« مشکل انتخاب 
سپنتا نیکنام در شورای شهر خودش را می دهند

سپنتا نیکنام
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یک  کلمه،  یک   - بقراط  االهه 
خبر، یک شایعه، حتی یک عروسک 
بی فکر می تواند جامعه ی امروز ایران 
به  کبریت  و  درآورده  تالطم  به  را 
بکشد.  مردم  فروخورده ی  خشم 
موج نارضایتی و اعتراضات در ایران 
سرکوب  برمی دارد؛  خیز  سال هاست 
می شود؛ عقب می نشیند تا بار دیگر 
این  اما  بردارد؛  خیز  پیش  از  بلندتر 
داد.  ادامه  نمی شود  ابد  تا  را  روند 
چنان  موج  این  که  می رسد  زمانی 
عظیم خواهد بود که هیچ سرکوبی 
نه  تنها نمی تواند آن را به عقب براند 
بلکه کشتی فرسوده ی دزدان دریایی 
فرو  خود  در  را  اسالمی  جمهوری 

خواهد شکست.
واکنش گسترده به خطای عمد یا 
استان  در  قرمزی«  »کاله  غیرعمد 
سرنگونی  شعارهای  با  خوزستان 
علیه نظام این ظرفیت را به روشنی 
واکنشی  می گذارد.  نمایش  به 
از  یکی  نشانگر  حال  عین  در  که 
ایران  در  موجود  حساسیت های 
نادیده گرفته شده  است که همواره 
و سرکوب می شود: هویت! هویت های 
قومی در استان های مختلف و هویت 
کشور.  سراسر  در  فرهنگی  و  ملی 
و  اتحاد  در  ظرفیت اش  که  هویتی 
گرد آوردن شهروندان، حتی آنهایی 
که الزاما تعلقات و یا حساسیت های 
بیش  بسی  ظاهرا  نیز،  ندارند  قومی 
هجوم  و  بی آبی  و  خشکسالی  از 
ریزگردهاست. این هویت گاه می تواند 
در  هوا  و  آب  از  حیاتی تر  نقشی 
آبی که  زیرا  بازی کند  بقای جامعه 
بر  خشک  زمین  و  می رود  یغما  به 
جای می گذارد و هوایی که در پیامد 
خشکسالی به ریزگرد تبدیل می شود 
و راه نفس را می بندد، بدون تکیه بر 

این هویت قابل تأمین شدن نیست.
چهار بازیگر اصلی تحوالت کشور

وقتی جامعه ای به هر دلیلی، و در هر 
مسیری، دچار تالطم و امواج تحوالت 

اجتناب ناپذیر است، همه ی نیروهای 
موجود در آن جامعه و همچنین در 
منطقه و جهان، تالش می کنند از این 

مسیر به سود خود بهره گیرند.
اسالمی.  جمهوری  نظام  یک: 
زمامداران حکومت اسالمی در ایران 
جزو نیروهایی نیستند که تظاهرات و 
اعتراضات و خیزش های اجتماعی به 
نفع آنها باشد. برعکس؛ آنها مسئول 
و پاسخگو و مخاطب این اعتراضات 
هستند. سود آنها همواره در سکوت 
است  گورستانی  جامعه ی  یک  در  و 
تا  نکند  اعتراضی  و  نزند  حرفی  که 
آنها بتوانند اهداف خود را در کشور 

و منطقه پیش ببرند.
از آنجا که این نظام یک حکومت 
دینی است، اهداف ایدئولوژیک آن که 
بر سلطه جویی و اقتدار نظامی متکی 
است، برایش در اولویت قرار دارد. از 
و  اعتراضات  با  مقابله  در  رو  همین 
تظاهرات صنفی و سیاسی دو تالش 
و  می برد: سرکوب  پیش  را همزمان 

ایجاد تفرقه.
نیروهای  انواع  و  پاسداران  سپاه 
امنیتی موازی و لباس شخصی نیز در 
این جبهه قرار دارند و چه با سرکوب 
قرار  مردم  برابر  در  تفرقه،  با  چه  و 

می گیرند.
از  اعم  نیز،  نظام  جناحین 
این  از  خارج  تندرو،  و  استمرارطلب 
صف نیستند و این را عالوه بر سرکوب 
در  دانشجویی  و  زنان  جنبش  دو 
دوران به اصطالح »دولت اصالحات« 
ریاست دو دوره ای حجت االسالم  به 
درباره  آنها  مواضع  خاتمی،  محمد 
جنبش دی ماه ۹۶ و همچنین سکوت  
و یا تخطئه شان درباره تظاهرات اخیر 

خوزستان نیز نشان می دهد.
اما هر چه جنبش اجتماعی گسترده 
مهم تر  همه  از  و  پایدار  و  پیگیر  و 
اندازه  همان  به  باشد،  سازمان یافته 
حکومت از درون بیشتر دچار انشقاق 
و انشعاب و ریزش می شود. این ریزش 

را نه تنها در میان استمرارطلبان بلکه 
در میان تندروها و حتی بدنه ی سپاه و 
بسیج و حزب اهلل و »ساندیس خورها« 
نیز شاهدیم. البته »فرصت طلبی« و 
غریزه  و تنازع بقای اجتماعی نیز یکی 
از عامالن جابجایی افراد در جبهه های 

سیاسی است.
ناراضی  و  خشمگین  مردم  دو: 
به  اسالمی  جمهوری  معترض.  و 
و  انحصارطلبانه  سیاست های  دلیل 
ایدئولوژیک متکی بر استبداد دینی، 
و  خواست  هر  تا  است  شده  سبب 
شود؛  سیاسی  جامعه،  حرکت  هر 
سیاست  به  تمایلی  مردم  اگر  حتی 
از مطالبات صنفی و  باشند!  نداشته 
نوشیدن و خوردن  تا  حجاب گرفته 
عملی  هر  و  خواندن،  و  رقصیدن  و 
که در یک جامعه ی عادی و باثبات، 
حقی بدیهی و امری پیش پا افتاده 
به شمار می رود، در ایران مالیان یک 
معضل و مشکل است! به این ترتیب 
کارگرانی  یا  مالباختگان  اعتراضات 
اندازه  که حقوق نگرفته اند به همان 
سیاسی می شود که اعتراض دختران 
علیه حجاب اجباری. و وقتی حکومت 
به هر دلیلی به هیچ  کدام از مطالبات 
و  نمی کند،  اعتنایی  اعتراضات  و 
آنها  سرکوب  با  می کند  تالش  یا 
که  است  طبیعی  کند،  خاموش  را 
ناراضیان و معترضان را به آخر خطی 
می رساند که چیزی نیست جز مقابله 
حداکثر  با  هم  آن  حاکم،  نظام  با 

ظرفیت خشم و انفجار.
لب  به  جان  و  ناراضی  مردم  برای 
مقابله  و  اعتراض  جز  راهی  رسیده 
باقی نمی ماند. آنها به تجربه دریافته اند 
سودشان نه در همراهی با ترفندهای 
نظام و یا سکوت و استمرار بلکه در 

ایستادگی علیه شرایط موجود است.
سه: نیروهای اپوزیسیون. نیروهای 
الزاما  که  اسالمی  جمهوری  مخالف 
دمکراسی  برقراری  دنبال  به  همگی 
بسر  پراکندگی  در  عمدتا  نیستند، 

می برند.
انقالب  تجربه ی  کنیم  فرض  اگر 
انقالب  و   )۱۲۸۵( مشروطه  مترقی 
چهل  و   )۱۳۵۷( مشروعه  ارتجاعی 
سرکوبگر  و  ناکام  تجربه ی  سال 
فقیه،  مطلقه  والیت  دینی  استبداد 
و  سرد«   »جنگ  پایان  با  همراه 
میان  از  و  شوروی  اتحاد  فروپاشی 
و  شرق  بلوک  دو  شدن  برداشته 
مخملین  انقالب های  وقوع  و  غرب 
جهان،  در  دمکراسی ها  گسترش  و 
متکی  سیاسی  آگاهی  گسترش  و 
جامعه  ی  ارتباطات،  تکنولوژی  بر 
برای پذیرش دمکراسی  نیز  را  ایران 
آماده کرده باشد، می توان این را نیز 
اپوزیسیون  نیروهای  که  کرد  فرض 
زاویه ی  از  عمدتا  اسالمی  جمهوری 
تحوالت  به  بشر  و حقوق  دمکراسی 

ایران می نگرند.
اما تا یک مخرج مشترک قابل دفاع 
از سوی نیروهای مختلف در داخل و 
خارج کشور به دست نیابد، نمی توان 
چنان  ملی  همگرایی  یک  به  را  آن 
فرا رویاند که بتواند گروه های متنوع 
جامعه ی ایران را زیر یک چتر فراگیر 
گرد بیاورد. برای این کار می بایست 
نخبگان دمکرات داخل و خارج اقدام 
عملی و عاجل کنند و به صدور بیانیه 
انجام  برای  فراخوان  و  اعالمیه  و 
نامعلوم  شرایطی  در  مبهم  اقداماتی 
نامشخص  دیگرانی  توسط  باید  که 
برگزار شود )رفراندوم، انتخابات آزاد 

و…( اکتفا نکنند.
خود  در  باید  گام  نخستین 
اقدام  هر  و  اپوزیسیون صورت گیرد 
دیگری بدون این گاِم سرنوشت ساز، 
فقط پیشنهاداتی هستند برای مراحل 
گام  این  برداشتن  بدون   که  بعدی 
امکان تحقق ندارند: ائتالف گسترده و 
سراسری دمکرات های ایران با حفظ 
که  اختالفاتی  و  تفاوت ها  همه ی 
به مرحله ای که  برای رسیدن  دارند 
بتوانند این تفاوت ها و اختالفات را در 

آزادی و امنیت به رقابت و رأی مردم 
بگذارند. نیروهای اپوزیسیون دمکرات 
بپرند  این مرحله  از روی  نمی توانند 
و در پراکندگی صفوف خود، درباره 
انتخابات  و  رفراندوم  پیشنهاد  آینده  
داشته  انتظار  و  بدهند  غیره  و  آزاد 
باشند، جمهوری اسالمی و جامعه و 

جهان آنها را جدی بگیرند!
چهار: رقبای منطقه ای و قدرت های 
روشن  شرایطی  چنین  در  جهانی. 
است که هم کشورهای منطقه و هم 
قدرت های جهانی برای حفظ منافع 
خود در تحوالت کشوری مانند ایران 
که دارای اهمیت استراتژیک است به 

تکاپو می افتند.
از نظر رفتاری، آنها بیشتر به نظام 
جمهوری اسالمی شباهت و نزدیکی 
اپوزیسیون  و  مردم  به  تا  دارند 
زمامداران  مانند  آنها  ایران!  دمکرات 
خود  منافع  فکر  به  ایران  حکومت 
که  راهی  هر  رو  همین  از  هستند! 
بتواند این منافع را حفظ و یا تأمین 
کند در پیش می گیرند؛ از دیپلماسی 
و مماشات تا گسترش تفرقه، جنگ  
مقامات  نظر  از  وقتی  تجزیه!  یا  و 
سوریه  اهمیت  اسالمی  جمهوری 
بیش از استان خوزستان باشد و وقتی 
پاسدارانش  سپاه  و  حاکم  روحانیت 
»شیعه پروری«  برای  دالر  میلیاردها 
لبنان  و  عراق  در  »شیعه پراکنی«  و 
و یمن هزینه می کنند در حالی که 
کارگران و کارکنان و بازنشستگان و 
مالباختگان و زلزله زدگان و کولبران و 
ساکنان استان هایی مانند سیستان و 
بلوچستان قادر به تأمین یک زندگی 
عادی نیستند، باید جمهوری اسالمی 
یکی  و  ایران  مردم  اصلی  دشمن  را 
از عامالن مهم خطر تجزیه ی کشور 
عمل  در  اسالمی  جمهوری  دانست. 
تکه پاره  خواهان  که  کشورهایی  با 
شدن ایران و تبدیل کشور به مناطق 
وابسته و دست نشانده ی خود هستند، 

همدستی می کند.

»راه  یک  عنوان  به  ایران  تجزیه ی 
و  تروریسم  با  مبارزه  برای  حل« 
بنیادگرایی اسالمی و مهار سلطه جویی 
و ماجراجویی های حکومت ایران سخن 
تازه ای نیست. پس از سرنگونی صدام 
که برنامه ی اتمی جمهوری اسالمی بر 
سر زبان ها افتاد و بحث های بی پایان 
»تروئیکا«  هسته ای  بی نتیجه ی  و 
)آلمان و فرانسه و آلمان( با نمایندگان 
حکومت ایران در دوران خاتمی و بعد 
هم احمدی نژاد به جایی نرسید، کم 
در این باره گفته نشد. این »راه حل« 
اما برای حفظ منافع »دیگران« است 
و ربطی به منافع مردم ایران و اهداف  
مدافعان دمکراسی و حقوق بشر ندارد. 
منافع و اهدافی که حق حاکمیت ملی 
و تمامیت ارضی کشور در صدر آنها 

قرار دارد.
هر اندازه برقراری دمکراسی و توزیع  
ایران  در  اقتصادی  و  قدرت سیاسی 
درگیری های  خطر  مانع  می تواند 
فرقه ای علیه مردمانی شود  و  قومی 
که سده های طوالنی  در کنار یکدیگر 
زندگی کرده اند، به همان اندازه ادامه ی 
اسالمی  جمهوری  سیاست های 
می تواند گروه های جدایی طلب را که 
سودای قدرت در سر می پرورانند به 
دامان آن نیروهای منطقه ای و جهانی 
تمامیت  به  طمع  چشم  که  براند 
از  راه  تنها  و  دوخته اند  ایران  ارضی 
را  اسالمی  برداشتن جمهوری  میان 
در این می بینند که ایرانیان را در برابر 
یکدیگر قرار دهند تا خود یکدیگر را 

»تجزیه« کنند!
چنین تصویری بسیار هولناک است 
چرا که ایرانیان از هر شهر و دیاری در 
گوشه و کنار کشور پراکنده اند و هیچ 
منطقه ای را نمی توان یافت که دارای 
دامن  نباشد.  فرهنگی  و  قومی  تنوع 
فرقه ای  و  قومی  اختالفات  به  زدن 
فاجعه ای  می تواند  فقط  ایران  در 

تصورناپذیر به بار آورد.

:۵۷ از  پس  سال  چهل 
اعتراض و  نارضایتی  و  خشم  باروِت  انبار   ،۹۷ ایراِن   

انقالب مشروعه و ارتجاعی ۵۷

=برای مردم ناراضی و جان به لب رسیده راهی جز اعتراض 
و مقابله باقی نمی ماند. آنها به تجربه دریافته اند سودشان نه 
در همراهی با ترفندهای نظام و یا سکوت و استمرار بلکه 

در ایستادگی علیه شرایط موجود است.
نیروهای  از سوی  دفاع  قابل  =تا یک مخرج مشترک 
مختلف در داخل و خارج کشور به دست نیابد، نمی توان آن 
را به یک همگرایی ملی چنان فرا رویاند که بتواند گروه های 
متنوع جامعه ی ایران را زیر یک چتر فراگیر گرد بیاورد. 
برای این کار می بایست نخبگان دمکرات داخل و خارج 

اقدام عملی و عاجل کنند.
=از نظر رفتاری، رقبای منطقه ای و قدرت های جهانی 
بیشتر به نظام جمهوری اسالمی شباهت و نزدیکی دارند تا 
به مردم و اپوزیسیون دمکرات ایران! آنها مانند زمامداران 
حکومت ایران به فکر منافع خود هستند! از همین رو هر 
راهی که بتواند این منافع را حفظ و یا تأمین کند در پیش 
می گیرند؛ از دیپلماسی تا گسترش تفرقه، جنگ  و یا تجزیه!
=نخستین گام باید در خود اپوزیسیون صورت گیرد و هر 
اقدام دیگری بدون این گام تعیین کننده، فقط پیشنهاداتی 

هستند برای مراحل بعدی که بدون  برداشتن این گام امکان 
تحقق ندارند: ائتالف گسترده و سراسری دمکرات های ایران 
با حفظ همه ی تفاوت ها و اختالفاتی که دارند برای رسیدن 
به مرحله ای که بتوانند این تفاوت ها و اختالفات را در آزادی 
و امنیت به رقابت و رأی مردم بگذارند. نیروهای اپوزیسیون 
دمکرات نمی توانند از روی این مرحله بپرند و در پراکندگی 
صفوف خود، درباره آینده  پیشنهاد رفراندوم و انتخابات آزاد 
و غیره بدهند و انتظار داشته باشند، جمهوری اسالمی و 

جامعه و جهان آنها را جدی بگیرند!
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