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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

پذیرش مسئولیت، آنچه مقامات قبلی
 و فعلی نظام از آن فرار می کنند

افزایش بیش از 5هزار تومانی دالر 
بهای  رسیدن  و  گذشته  روزهای  در 
این ارز مرجع به 15000 تومان شوک 
وارد  کشور  اقتصاد  به  دیگری  بزرگ 
آغاز  را  آن  می توان  که  شوکی  کرد؛ 
فاز جدیدی از یک فاجعه  ملی نامید.

قیمت دیگر ارزهای رایج نیز در روزهای 
و  یافت  افزایش  دالر  همپای  گذشته 
قیمت طال نیز به شدت باال رفت. این 
سقوط جدید موجب شد کاهش ارزش 
پول ملی کشور طی یک سال گذشته با 

75% اُفت روبرو شود.

اخبار ورزشی و حوادث در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل
با تحریم های آمریکا نفت ایران 

دود می شود

یک راه بیشتر باقی نمانده: تغییِر دمکراتیک!
هر حکومت انحصاری و غیردمکراتیک، عمر و ظرفیتی دارد که سرانجام 
به پایان می رسد. فرقی نمی کند اندیشه ی راهنمای این حکومت، آسمانی 
یا زمینی، دینی یا دنیوی، باشد. از آنجا که حکومت ها می بایست خدمتگزار 
مردم و حافظ حاکمیت ملی و گسترش آزادی  و امنیت و رفاه جامعه باشند، 
وقتی از عهده ی این وظیفه ی خطیر بر نمی آیند، دیر یا زود با بحران روبرو 
شده و به تاریخ سپرده می شوند. تنها ساختارهای مبتنی بر دموکراسی  
قابلیت تطبیق  خود را دارند و می توانند بر بحران هایی که بطور طبیعی در 

سیاست و اقتصاد پیش می آید غلبه کنند.
جمهوری اسالمی با تکیه بر ظرفیت های باقی مانده از رژیم گذشته از جمله 
نهادهای مدنی و اعتباری که روحانیت هنوز داشت، همچنین به »برکت« 
به چهل  توانست  امروز،  به  تا  البته سرکوب مداوم  و  جنگ هشت ساله 
سالگی برسد. قابلیت های جامعه نیز در طول این عمر نقش تعیین کننده 
از آن جمله اند.  برجام«  و »معجزه  پروژه اصالحات  به  باور  است؛  داشته 
و  »کارگزار«  از  اعم  اسالمی  نظام  به  دلبسته  و  وابسته  جریان های 
»اصالح طلب« و »محافظه کار« و »اصولگرا« و »دلواپس« و... که چپگرایان 
سنتی و ملی - مذهبی ها و... که در زیرمجموعه ی همین نیروهای درون 
حکومت قرار می گیرند نیز بسیار خاک در چشم مردم پاشیده و به جمهوری 
اسالمی خدمت کرده اند. بیهوده  نیست که به درستی به »استمرارطلب« 
معروف شده اند چرا که پوسته ی هر کدام را که کنار بزنید به روش های 
مختلف چیزی جز ادامه همین رژیم نمی خواهند:  مثال بدون »مطلقه« یا 
بدون »ولی فقیه« یا با »شورای رهبری« و یا فرد دیگری به جای خامنه ای 
و... در هر صورت پیشنهادات آنها حتی با اصالح قانون اساسی نیز فراتر از 

ساختار کنونی نمی رود.
این توصیه ها اما در تناقض و تقابل با خواست عمومی جامعه قرار دارد 
از  ویژه  به  هم  و   88 سال  در  هم  خود  مختلف  شعارهای  در  را  آن  که 
دی ماه 96 به این سو به نمایش گذاشته اند. حتی نظرسنجی های مختلف 
غیررسمی )و چه بسا پنهانی خود رژیم( و حدس و گمان های وابستگان 
است.  آن  کلیت  در  نظام  با  مخالفت گسترده  گویای وجود  نیز  حکومت 
تا  ایران  رژیم  اگر  می دهد  نشان  نیز  اقتصادی  ویژه  به  عینی  شرایط 
فقط یک  که  قرار داشت، حاال مدت هاست  بر سر دوراهی  پیش  چندی 
راه در برابرش قرار گرفته: تغییر دمکراتیک! و این راه به هر شکلی که در 

پیش گرفته شود به فروپاشی نظام کنونی می انجامد. 
اتفاقا همین نکته است که رهبری نظام را به سوی سیاست هایی سوق 
می دهد که فروپاشی را برای خودش و جامعه دردناکتر می کند. هر چه 
زمان بیشتر می گذرد، امکان یک فروپاشی مسالمت آمیز و جابجایی قدرت 
بدون خونریزی کمتر می شود. جمهوری اسالمی که به بستر احتضار افتاده 
دیر یا زود خواهد ُمرد و پرانتز سیاه مشروعه خواهان بسته خواهد شد. 
با همه ی   که  بپردازد  باید جامعه ای  را  کنونی  تاوان شرایط فالکت بار  اما 
تناقضاتی که رژیم به آن تحمیل کرده، سال هاست از جمهوری اسالمی و 
هر حکومت دینی و ایدئولوژیک عبور کرده است. البته بازسازی ایران پس 
از چهل سال خرابکاری مداوم بسیار دشوار خواهد بود اما بدون تغییرات 
دمکراتیک، ایران به عنوان یک کشور با خطر نابودی روبرو خواهد شد. 
نباید گذاشت جمهوری اسالمی سرنوشت کشور را با سرنوشت محتوم خود

  گره بزند.

=یک کارشناس نفتی در تهران درباره اینکه ایران برای فروش نفت حتی مسئولیت بیمه و انتقال را نیز می پذیرد 
به کیهان لندن می گوید: شرکت های بیمه ایرانی خارج از سیستم جهانی قرار داشته و اعتبار بین المللی ندارند و 
نفتکش ها با بیمه نامه های آنها نمی توانند در آب های بین المللی رفت و آمد کنند. این کارشناس می افزاید در دور 

قبل تحریم ها نیز اگر توافق هسته ای حاصل نمی شد صادرات نفت ایران به صفر می رسید.

 در صفحه18

بازی های آسیایی جاکارتا، ۵9 مدال برای 
ورزشکاران ایران تا پایان روز سیزدهم

****
تیم والیبال ایران بر بام آسیا، بسکتبال 
پشت دیوار چین و شکستن طلسم واترپلو

****
تنیس گراند اسلم یواس اوپن – نادال 

و سرینا در نیمه نهایی
****

تناقض گویی های مسئوالن درباره 
زائران حاشیه ساز عراقی در مشهد

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید
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صفحه 3د
=هشدار آمریکا به شرکت های اروپایی: 
در مقابل تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 

ایستادگی نکنید!
صفحه 4

که  فرصتی   :67 تابستان  =اعدام های 
رهبری مجاهدین برای رژیم به وجود آورد

صفحه 6
به  که  اسطوره ای  یارشاطر،  احسان    =

ابدیت پیوست

صفحه 7
کیهان  با  گفتگو  در  گلریز  =دامون 
لندن: توئیتر خط مقدم نبرد گفتمان های 

سیاسی ایران است
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

در  مطبوعات  نشیب  و  فراز  قرن  =دو 
ایران )8۵(- احمد احرار

= مبارزه بجای سرنگونی  -داریوش همایون

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
شناسی  آسیب  مصّدق؛  محّمد  =دکتر 

یک شکست )7(
صفحه 15

افتادن  راه  به  برای  ظریف  =تکاپوهای 
حمام خون در ادلب

صفحه 16
=غول های رسانه ای و حکومت اسالمی

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

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

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

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

کیهان لندن منتشر می کند:

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

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

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

ناکامی ائتالف وابسته به جمهوری 
اسالمی در تشکیل یک فراکسیون 

بزرگ در عراق
 در صفحه 2
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در  دالر  تومانی  5هزار  از  بیش  افزایش 
روزهای گذشته و رسیدن بهای این ارز مرجع 
به  دیگری  بزرگ  شوک  تومان   15000 به 
اقتصاد کشور وارد کرد؛ شوکی که می توان آن 

را آغاز فاز جدیدی از یک فاجعه  ملی نامید.
روزهای  در  نیز  رایج  ارزهای  دیگر  قیمت 
گذشته همپای دالر افزایش یافت و قیمت طال 
نیز به شدت باال رفت. این سقوط جدید موجب 
شد کاهش ارزش پول ملی کشور طی یک سال 

گذشته با 75% اُفت روبرو شود.
شتاب اخیر افزایش قیمت دالر در حالیست 
که هنوز تحریم های اصلی آمریکا آغاز نشده 
است. جان بولتون با توجه به این موضوع گفته 
بود هنوز ما تحریم ها را اعمال نکردیم که دالر 

در ایران به 20 الی 25هزار تومان می رسد.
کارشناسان پیش بینی کرده اند با آغاز مرحله 
دوم تحریم ها از نیمه آبان 97 و با توجه به دو 
نیمه  ارز در  نرخ  افزایش  با  بزرگی که  شوک 
فروردین و اکنون به بازار ایران وارد شده، رکود 
در هفته های آینده بیش از پیش افزایش پیدا 
می کند و بر تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی 
که ورشکسته و یا مجبور به تعطیلی کسب و 

کار می شوند افزوده خواهد شد.
نیز  گذشته  ماه های  در  است  گفتنی  البته 
است.  نداشته  مناسبی  وضعیت  ایران  اقتصاد 
بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی 
خدماتی در ماه های گذشته کسب و کار خود 
را تعطیل کرده یا به حالت معلق درآورده اند. 
روند اخراج کارگران و کارمندان نیز شدت یافته 
است. ترفند جدید  کارفرمایان هم  این است 
که کارگران و کارکنان را به مرخصی اجباری 
و صنعتی  تولیدی  واحدهای  زیرا  می فرستند 
قادر نیستند با دالر 11-12هزارتومانی ماه های 
گذشته و 14-15هزارتومانی هفته جاری مواد 
اولیه تهیه کنند و در نتیجه ترجیح می دهند با 
معلق کردن فعالیت اقتصادی خود هزینه های 
موجود را کاهش دهند. این در حالیست که 
توانایی  اقتصادی و عدم  مبهم بودن وضعیت 
پیش بینی روزها و حتی ساعت های پیِش رو 
به  را  اقتصادی  فعاالن  تصمیم گیری  قدرت 

شدت کاهش داده است.
 در این میان یکی از آثار فاجعه آمیز شدن 
فضای اقتصادی کشور آغاز روند کمبود کاالها 
در بازار است که در هفته های گذشته با کمیاب 
شدن برخی داروها آغاز شد. از هفته گذشته 
شدن  نایاب  و  قیمت  درصدی  صد  افزایش 
کاالهای بهداشتی سلولزی مانند پوشک بچه 
و بزرگسال و همچنین نوار بهداشتی موجب 
بروز مشکالتی برای مصرف کنندگان شده است.

از سوی دیگر افزایش قیمت کاال و خدمات 
همزمان با افزایش قیمت ارز صورت می گیرد، 
و  است  ثابت  درآمدها  سطح  که  حالی  در 
کاهش ارزش پول ملی در برابر افزایش قیمت 

کاالها موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم 
می شود. برای نمونه رشد 25 تا 50 درصدی 
 300 افزایش  همچنین  و  اجاره خانه  بهای 
درصدی بهای دارو و افزایش قیمت مواد غذایی 
که طی سه چهار ماه گذشته بطور متوسط 35 
درصد بوده، همه و همه به معنای شرایط به 
شدت دشوار در تأمین هزینه های زندگی است.

بحران معیشت در ایران به حدی گسترده 
تنها  گذشته  سال  تا  اگر  که  است  شده 
و  کشاورزان  کارگران،  چون  کم درآمد  اقشار 
بازنشستگان با مشکالت معیشتی دست و پنجه 
نرم می کردند در ماه های گذشته فشار اقتصادی 
طبقه متوسط جامعه را هم درگیر کرده و تنها 
اقشار خاصی که سرمایه و نقدینگی باالیی دارند 

از این بحران در امان مانده  اند.
در این میان کارشناسان اقتصادی همچنان 
کم  دست  یا  عبور  برای  را  خود  پیشنهادات 
حالی  در  می دهند  ارائه  بحران  این  مدیریت 
که مقامات و مسئوالن نه تنها بی عمل در برابر 
این وضعیت به تماشا نشسته اند بلکه در توهمی 
بیمارگونه به انکار اوضاع نیز می پردازند و مانند 
خامنه ای مدعی پیشرفت و عبور از مشکالت 

نیز می شوند.

مدیریت  مستقیم  مسئول  عنوان  به  دولت 
وضعیت اقتصادی کشور گاهی از تشکیل یک 
تصویب طرح های  یا  و  اقتصادی  ویژه  کمیته 
به  یی  غذا بسته  پرداخت  چون  حمایتی 
عمل  در  اما  می دهد  خبر  آسیب پذیر  اقشار 
تسلیم  با  همراه  بی تفاوتِی  و  بالتکلیفی  با 

روبروست.
در همین حال اقدامات نصفه و نیمه دولت 
حتی هواداران دو آتشه و لیست امیدی ها را نیز 
دلسرد و ناامید کرده است. حضور منفعالنه و 
منبری روحانی در مجلس و پاسخ های بی ربط 
او به پرسش های نمایندگان در هفته گذشته و 
ایجاد بحران در بازار ارز و دیگر بازارها موجب 
اصالح طلب  نماینده  سلحشوری  پروانه  شد 
اعتراضی  نطقی  در  اسالمی  شورای  مجلس 
بحرانی  وضعیت  در  کشور  اینکه  به  اشاره  با 
قرار دارد و پول ایران بی ارزش ترین واحدهای 
پول دنیاست و رانت و فساد بیداد می کند و 
از نظر اجتماعی، بیکاری، فقر و فحشا و نبود 
آزادی های اجتماعی بطور واضح دیده می شود، 
بحران  بگوید  جمهور  رئیس  »حال  گفت: 
از  را  استصوابی  نظارت  او همچنین  نداریم«. 
کرده  خاطرنشان  و  دانسته  بحران  ریشه های 
که برخی جای نمایندگان واقعی ملت را اشغال 
برگزاری  از  پروانه سلحشوری حتی  کرده اند. 

»رفراندوم« نیز سخن گفته است.
ابعاد بحران و ناکارآمدی دولت به حدیست 
دولت  طرفدار  اقتصاددان  لیالز،  سعید  که 
گفته  تند  عباراتی  با  گذشته  هفته  روحانی، 
است رئیس جمهور باید از توهم اینکه برنامه 
دارد بیرون بیاید. لیالز که به نظر می رسد از 
تصمیم های غلط و ناتوانی دولت شوکه شده 
که  گسترده ای  اختیارات  »این  است:  گفته 
به  اگر  دارند  دیگر  قوه  دو  سران  و  روحانی 
کاری  االن یک  تا  داده می شد  چوب خشک 

کرده بود!«
روحانی  اقتصاددان طرفدار  دیگر  راغفر  اما 
سطح  در  صرفا  را  بحران ها  تشدید  علت 
ناکارآمدی کارگزاران می بیند و آن را ساختاری 
نمی داند. از دیدگاه او این سطح از ناکارآمدی و 
بحران نتیجه عملکرد سازمان یافته ای از »نفوذ و 
جاسوسی« است! راغفر با بیان اینکه »یک گروه 
اقتصاد  به  انقالب  به  برای ضربه زدن  نفوذی 
ورود کرده و با گزاره های غلط، ذهن مسئوالن 
ما را پر کرده اند« گفته است: »از سال 1389 
تا حاال در اقتصاد رکود داریم و 8 سال است 
که پوست مردم ما کنده شده است و افزایش 
دالر، کارت دعوت مستقیم برای شورش است.«

این  که  می شود  بغرنج  زمانی  مسئله  اما 
اقتصاددادن اصالح طلب عالوه بر ادعای نقش 
نفوذی عده ای خرابکار در دولت و ناکارآمدی ها 
در  دولت  است  معتقد  کارگزاران،  سطح  در 
اظهار  این  سرراست  معنای  مافیاست!  جیب 

را  این مافیاست که دولت  این است که  نظر 
تحلیل های  و  توضیحات  با  اگر  اداره می کند. 
آنگاه  کنیم  موافقت  اصالح طلبان  هوادار  این 
این  چگونه  که  می آید  وجود  به  پرسش  این 
انتظار  دارد  وضعی  که چنین  دولتی  از  افراد 

اصالح وضعیت دارند؟!
شک  بدون  یران  ا در  یطی  شرا چنین 
نگران کننده است اما چه کسی و یا چه نهادی 
مسئولیت بروز این بحران ها را به عهده دارد؟ 
واقعیت اینست که نمی توان در وضعیت فعلی 
کسی را به عنوان مسئول این بحران معرفی 
کرد چرا که کلیت نظام و سیاست های داخلی 
نهادها   و  شخصیت ها  همه  و  خارجی اش  و 
کشور  بر  حاکم  وضعیت  مسئول  همدیگر  با 
قبلی  که مسئوالن  در حالیست  این  هستند. 
از  می کنند  تالش  اسالمی  جمهوری  فعلی  و 
پذیرش مسئولیت شانه خالی کنند و تقصیر 
را یا گردن یکدیگر و یا »دشمن« و »نفوذی« 
بیندازند! همگی نیز عبارات و زبانی طعنه آمیز 
و مبهم و پر کنایه به کار می برند که فقط توپ 
را از زمین خود دور کنند تا هم نه سیخ بسوزد 
نه کباب و هم به تریج قبای »رهبر« بر نخورد. 
روشنک آسترکی

تحریم های جدید آمریکا که با خروج این 
کشور از برجام آغاز شد، 4 نوامبر آینده )13 
نقل دریایی  و  پتروشیمی، حمل   نفت،  آبان( 
شد.  خواهد  شامل  نیز  را  نفتکش ها  بیمه  و 
این  با  نشده اند،  اجرایی  هنوز  تحریم ها  این 
ایران در ماه اوت تقریبا  وجود صادرات نفت 
پیدا  کاهش  آوریل  ماه  به  نسبت  درصد   50
کرده است. شرکت های حمل و نقل دریایی و 
شرکت های بیمه تردد دریایی نیز یا از ابتدای 
ماه اوت دیگر صادرات نفت جمهوری اسالمی 
را تحت پوشش قرار نمی دهند، یا اینکه در آخر 
ماه سپتامبر روابط خود با شرکت های ایرانی 
و یا شرکت هایی که قصد ادامه خرید نفت از 

ایران دارند را قطع خواهند کرد.
است،  نشده  آغاز  ایران  نفت  تحریم  هنور 
مقابل  در  ملی  پول  ارزش  وجود  این  با  ولی 
دالر و دیگر ارزهای خارجی روز به روز کاهش 
می یاید. هنوز تحریم های صنعت نفت به مثابه 
منبع اصلی درآمد  کشور قدم به مرحله اجرایی 

نگذاشته ، با این وجود تولید داخلی نیز به دلیل 
کمبود مواد اولیه ریزش کرده است. تصور اینکه 
بعد از 4 نوامبر چه صحنه هایی را شاهد خواهیم 
بود، زیاد مشکل نیست. اگرچه به گفته علی 
خامنه ای به تقلید از خمینی »آمریکا هیچ غلطی 
تحریم هایش  که  فعال  ولی  بکند«،  نمی تواند 
کودکان ایران را بدون پوشک گذاشته   است.

کاهش صادرات نفت
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در 
آخرین گزارش خود پیش بینی کرده است که 
با آغاز تحریم های نفتی آمریکا، میزان صادرات 
نفت در خوش بینانه ترین حالت به 500 هزار 
بشکه در روز کاهش خواهد یافت. در همین 
ماه های  در  که  می شود  زده  حدس  گزارش 
آینده کاهش صادرات نفت افزون از یک میلیون 
بشکه در روز خواهد بود. همین مرکز در اشاره 
به تاثیر ریزش صادرات نفت بر رشد اقتصادی 
 2.8 کاهش  از   ،1397 سال  پایان  در  کشور 
درصدی صحبت می کند. رقمی که برخی از 
کارشناسان اقتصادی آن را بسیار خوش بینانه 
ارزیابی می کنند. در ماه اوت صادرات نفت که 
در ماه آوریل افزون بر سه میلیون بشکه در روز 

بود به کمتر از دو میلیون کاهش یافت.
خبرگزاری رویترز در اشاره به کاهش فروش 
نفت ایران می نویسد که برای فروش دو میلیون 
بشکه در روز، جمهوری اسالمی برای مشتریان 
نظر  در  توجهی  قابل  تخفیف های  باقی مانده 
از  آنها  مشابه  که  تخفیف هایی  است.  گرفته 
سال 2004 میالدی دیده نشده است. مشتریان 
عمده نفت خام ایران در دو سال گذشته به 
جنوبی،  کره  هند،  چین،  کشورهای  ترتیب 
ژاپن، ایتالیا، یونان، اسپانیا و فرانسه بوده اند. 
شرکت های نفتی اروپایی بالفاصله پس از اعالم 
تحریم های جدید، برخالف وعده های دولتمردان 
این کشورها و اتحادیه اروپا، اعالم کردند که 
حداکثر تا اول ماه اکتبر واردات نفت خام و گاز 
از جمهوری اسالمی را متوقف خواهند کرد.

فرار شرکت های نفتی اروپایی
این کشورها نه تنها واردات نفت را متوقف 
پروژه های  در  خود  حضور  به  بلکه  ساختند، 
نفتی و گازی در ایران نیز پایان دادند. مهمترین 
قرارداد جمهوری اسالمی با شرکت فرانسوی 
ارزش 4.8  به  قراردادی  توتال که  بود.  توتال 
میلیارد دالر برای توسعه فاز 11 حوزه گازی 
پارس جنوبی بعد از برجام به امضاء رسانده بود، 
بالفاصله پس از اعالم تحریم های جدید آمریکا، 
از این قرارداد انصراف داد. فاز 11 پارس جنوبی 
ظرفیتی برابر با 56 میلیون مترمکعب گاز دارد. 
شرکت ملی نفت ایران این روزها تالش دارد 
خالی  جای  کردن  پر  به  متقاعد  را  چینی ها 

توتال کند.
سخنگوی شرکت نفتی ایتالیایی »ساراس« 
به  است،  ایران  نفت  قدیمی  مشتریان  از  که 

با  مقابله  امکان  »ما  می گوید:  لندن  کیهان 
و  ایتالیا  دولت  نداریم.  را  آمریکا  تحریم های 
جریمه های  نیستند  قادر  نیز  اروپا  اتحادیه 
احتمالی آمریکا برای عدم رعایت تحریم نفتی 
علیه ایران را پرداخت کنند؛ بعالوه ادامه خرید 
آمریکا  بازار  درهای  می تواند  ایران  از  نفت 
دلیوالنس،  دیمیتری  ببندد«.  ما  روی  به  را 
روزنامه نگار حوزه نفت در آتن نیز در گفتگو با 
کیهان لندن، هرگونه همکاری در زمینه انرژی 
و یا حمل و نقل نفت را »خطری بسیار جدی 
برای اقتصاد بحرانی یونان« ارزیابی می کند و 
دارد،  جذابیت  ایران  بازار  »اگرچه  می افزاید: 
ولی در مقایسه با گستردگی روابط اقتصادی با 
آمریکا، ادامه همکاری با این کشور یرای یونان 

نوعی خودکشی است.«
کاهش صادرات به هند و چین

گاز  و  نفت  مشتری  مهمترین  که  چین 
جمهوری اسالمی است، واردات خود در ماه 
اوت را به 18 میلیون و 400 هزار بشکه تقلیل 

داده است. در ماه ژوئیه، چین 24 میلیون بشکه 
نفت از جمهوری اسالمی خریداری کرده بود. 
چین نه تنها خرید نفت از جمهوری اسالمی را 
کاهش داد، بلکه از ماه اوت دیگر مخارج حمل 
و نقل و بیمه ی تردد را نیز پرداخت نمی کند. 
در حال حاضر، برخالف گذشته، نفت ایران با 
استفاده از نفتکش های ایرانی، در بنادر چینی 
تحویل پاالیشگاه های شرکت های »سینوپک« 
و »ژوهای ژنرونگ« داده می شوند. شرکت نفت 
جمهوری اسالمی پرداخت هزینه های بیمه این 
نفتکش ها را نیز تقبل کرده است. با وجود این 
که  شرکت  دو  این  هزینه،  چشمگیر  کاهش 

به چین  نفت صادراتی  از  خریدار 90 درصد 
هستند، باز هم حاضر نشدند برای ادامه خرید 
نفت  ملی  به شرکت  نوامبر  ماه  از  نفت پس 
ایران تضمینی بدهند. مذاکرات سعید خوشرو 
مدیر روابط بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
که برای دریافت چنین تضمینی به پکن سفر 

کرده بود، بی نتیجه ماند.
هند، دیگر مشتری عمده نفت و گار ایران، 
از  تا ماه آوریل ماهانه 20 میلیون بشکه  که 
ماه  در  واردات خود  ایران خریداری می کرد، 
اوت را به  8.2 میلیون بشکه تقلیل داد. یکی 
از مهمترین پاالیشگاه های هند، که به شرکت 
اینداستریز« تعلق دارد، اعالم کرد  »رالینس 
که واردات نفت از جمهوری اسالمی را متوقف 
نفت  هندی  مشتریان  دیگر  ساخت.  خواهد 
جمهوری اسالمی نیز در صدد هستند به مدل 
چینی خرید نفت از ایران روی آورند یعنی نفت 
ایران را نه با نفتکش های خود در ترمینال های 
ایران، بلکه در بنادر هند تحویل بگیرند و هزینه 
بیمه تردد و حمل و نقل را به گردن شرکت ملی 
نفت ایران بیاندازند. با سفر اخیر مایک پمپئو 
به هند، و سفر ماه گذشته نیکی هیلی، نماینده 
هندی تبار آمریکا در شورای امنیت، بعید نیست 

که هند در صورتی که نتواند مجوز ادامه خرید 
نفت از جمهوری اسالمی را از وزارت خزانه داری 
واشنگتن به دست آورد، خرید نفت از ایران را 

کامال متوقف سازد.
کره جنوبی و ژاپن هم نفت نمی خرند

خبرگزاری رویترز می نویسد در ماه ژوییه، 
برای اولین بار در 6 سال گذشته، شرکت های 
نفتی و پاالیشگاه های کره جنوبی برای خرید 
به جمهوری  نفت و میعانات گازی سفارشی 
اسالمی ندادند و از اول ماه نوامبر واردات خود 
از این کشور را متوقف خواهند ساخت. یک مقام 
کره جنوبی به این خبرگزاری گفته است که 
تنها در صورتی که دولت سئول بتواند معافیت 
از تحریم ها را از دولت آمریکا به دست آورد، به 
خرید نفت ایران پس از ماه نوامبر ادامه خواهند 
داد. وزارت خزانه داری آمریکا تا کنون با تمامی 
تقاضاهای معافیت از تحریم ها مخالفت کرده 
است، اگرچه حدس زده می شود که شاید تا 
ماه نوامبر به صورت محدود به برخی از کشورها 
اجازه خرید نفت و گاز از جمهوری اسالمی را 
بدهد. ژاپن نیز پس از آنکه تقاضای معافیت 
از تحریم هایش از سوی دولت آمریکا رد شد، 
از  قبل  ماه  اکتبر، یک  ماه  اول  از  اعالم کرد 
اجرایی شدن تحریم های نفتی، به واردات نفت 
و میعانات گازی از جمهوری اسالمی خاتمه 

خواهد داد.
 46 از  ایران  نفتکش  ملی  شرکت  ناوگان 
و  میلیون  انتقال 10  با ظرفین  تانکر  کشتی 
به  است  قرار  و  شده  تشکیل  تن  هزار   677
زودی 12 فروند دیگر از چین تحویل بگیرد. 
بخشی از کشتی های این ناوگان ولی به صورت 
انبارهای شناوری برای ذخیره نفت به فروش 
نرفته در آب های خلیج فارس لنگر انداخته اند. 
با این وجود مشکل کمبود نفتکش نیست، بلکه 
استفاده از آنها برای انتقال نفت و گاز است. 
مشکل اصلی، بیمه این کشتی ها هنگام تردد 

در آب های بین المللی است.
بیمه  ایران فاقد اعتبار بین المللی است

یک کارشناس نفتی در تهران به کیهان لندن 
می گوید: »عدم اعتبار بین المللی شرکت های 
بین المللی  سندیکای  عضو  که  ایرانی  بیمه 
تردد نفت نیستند، مشکلی است که می تواند 
کند.  زمینگیر  را  ایرانی  نفتکش های  ناوگان 
فاقد  چون  ایرانی  شرکت های  بیمه نامه های 
اعتبار بین المللی هستند، تردد آنها در آب های 
حتا  می توانند  و  است  غیرقانونی  بین المللی 
توقیف شوند. اگر سانحه ای روی دهد، وضعیت 
بدتر هم خواهد شد، چون اصوال شرکت های 
بیمه در جمهوری اسالمی قدرت مالی برای 

دالری  چندمیلیارد  خسارت های  پرداخت 
ندارند.«

این کارشناس به مشکل دیگری نیز در زمینه 
فعالیت های شرکت های بیمه ایرانی در سطح 
برای  »بیمه نامه ها  می کند:  اشاره  بین المللی 
داشتن اعتبار بین المللی محتاج تراکنش های 
آنجا که جمهوری اسالمی  از  و  مالی هستند 
تا کنون به معاهده FATF در مورد شفافیت 
سیستم بانکی نپیوسته است، و گویا فعال هم 
سیستم  با  ارتباط  توان  ندارد،  پیوستن  قصد 
مالی بین المللی را ندارد و بنابراین شرکت های 
بیمه ی کشور نیز خارج از سیستم جهانی قرار 
گرفته اند«. به گفته این کارشناس حوزه نفت، 
برای  و  به صورت محدود  بتواند  »ایران شاید 
مدت زمان کوتاهی با نفتکش هایی که تحریم ها 
را دور می زنند نفت خود را به دست مشتریانش 
برساند، ولی همانطور که در دوران تحریم های 
قبلی دیدیم، این شیوه نمی تواند عمر طوالنی 
داشته باشد. در دور قبل تحریم ها نیز اگر توافق 
هسته ای حاصل نمی شد، صادرات نفت ایران به 
صفر می رسید، و این یعنی خودکشی کشوری که 
نفت عامل اصلی بقای حیات اقتصادی اش است.«
احمد رأفت

پذیرش مسئولیت، آنچه مقامات قبلی با تحریم های آمریکا نفت ایران دود می شود
و فعلی نظام از آن فرار می کنند =یک کارشناس نفتی در تهران درباره اینکه ایران برای فروش نفت حتی مسئولیت بیمه و انتقال را نیز 

می پذیرد به کیهان لندن می گوید: شرکت های بیمه ایرانی خارج از سیستم جهانی قرار داشته و اعتبار 
بین المللی ندارند و نفتکش ها با بیمه نامه های آنها نمی توانند در آب های بین المللی رفت و آمد کنند. این 
کارشناس می افزاید در دور قبل تحریم ها نیز اگر توافق هسته ای حاصل نمی شد صادرات نفت ایران به 

صفر می رسید.

فوران آتش در نفتکش سانچی ایران - دی ماه 1396
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اسراییل  =جنگنده های 
و  در حما  اهدافی  سه شنبه 
طرطوس در غرب سوریه را 

هدف قرار دادند.
=در این حمالت دست کم 

۹ ایرانی زخمی شدند.
=لیبرمن: اعراب فهمیده اند 
ایران  رژیم  دشمن شان  که 

است، نه اسراییل.
 13 سه شنبه،  اسراییلی  هواپیماهای 
شهریور، به تعدادی از تأسیسات نظامی 
سوریه  در  و حزب اهلل  پاسداران  سپاه 
طرطوس  و  حما  استان های  در  واقع 

حمله کردند.
رسانه های اسراییلی به نقل از دیده بان 
مرکزی  دفتر  که  سوریه  بشر  حقوق 
آن در لندن مستقر است با اعالم این 
تاسیسات  از  برخی  گفته اند  گزارش 
شیمیایی  مهمات  ذاغه  به  مشکوک 
بودند. منابع دولت سوریه ادعا می کنند 
از  برخی  ارتش  پدافندی  سیستم 

موشک ها را خنثی کرده است.
گزارش ها حاکی از آن است که در این 
حمله یک سه تا چهار نفر کشته و 2۴ 
آنها  از  نفر   ۹ که  شده اند  زخمی  نفر 

شبه نظامیان ایرانی هستند.
مورد  در  معمول  بطور  ییل  اسرا
خود  به  منتسب  هوایی  حمله های 
اخیر  حمله  در  اما  می کند،  سکوت 
از عملیات، وزارت دفاع  ساعاتی پس 
این کشور اعالم کرد در 18 ماه گذشته 
بیش از 200 بار به تاسیسات نظامی 
رژیم ایران و حزب اهلل در سوریه حمله 

هوایی شده است.
این  تایمز اسراییل نوشته در  روزنامه 
در  سپاه  به  متعلق  تاسیسات  حمله 
شهرهای میصف و وادی العیون هدف 

قرار گرفت.

تاسیسات سپاه و حزب اهلل در سوریه طی 1۸ ماه 
۲۰۰ بار توسط اسراییل هدف قرار گرفته

حمله جنگنده های اسراییل به حومه شهر میصف

گابریال در آغوش نازنین زاغری

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، تجاری، 
طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی

تلفــن:
020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne Road
Hammersmith , London W6 0LH
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شمالی  کره  رهبر  اون  جونگ  کیم 
گفته است: اواخر این ماه در دیدار با 
همتای کره جنوبی خود درباره تعطیل 
فعالیت های هسته ای و برچیدن آن از 

شبه جزیره کره گفتگو خواهد کرد.
رهبر کره شمالی از دونالد ترامپ به نیکی 
یاد کرده و گفته به ترامپ و حسن نیت 
او اعتقاد دارم و امیدوارم روابط ما دوباره 

گرم شود.
چانگ یونی یانگ نماینده ویژه دولت 
کره جنوبی در راس هیاتی به پیونگ 
یانگ رفته است. او به خبرنگاران گفت: 
رهبر کره شمالی هرگز در مورد دونالد 
ترامپ نظر منفی نداشته و در صحبت 
از رئیس  با همکاران و اطرافیان خود 

جمهوری آمریکا بدگویی نکرده است.
اون  جونگ  کیم  که  کرد  تاکید  وی 
پایان  از  قبل  تا  است  عالقمند  بسیار 
دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
مناسبات پیونگ یانگ و واشنگتن خیلی 
بهتر از این که هست باشد. نظرات تازه 
رهبر کره شمالی این هفته در دیدار با 
نماینده کره جنوبی که برای تدارک سفر 
مون جائه این و هیأت همراه او به پیونگ 
یانگ رفته بود در دیدار با خبرنگاران 

مطرح شد.
به  سئول  دولت  اعزامی  هیأت  رئیس 
پیونگ یانگ تأکید کرد که با همتایان کره 
شمالی خود برای برپایی جلسه مشترک 
میان نمایندگان دو کشور به منظور انجام 
رسیده اند. توافق  به  بیشتر  مذاکرات 

کیم جونگ اون به هیأت اعزامی کره 
جنوبی گفته:  پایان دادن به مناقشات 
بین دو کره و برقراری صلح پایدار در 
شبه جزیره دور نمودن تمامی عوامل که 
می تواند موجب تهدید و درگیری در 
شبه جزیره کره شود، سالح هسته ای و 
موشک است که باید از بین برده شود.

رهبر کره شمالی زمانی از ادامه مذاکرات 
سالح  برچیدن  به  وی  تعهد  و  صلح 
هسته ای و پایان دادن به فضای خصمانه 

در شبه جزیره کره سخن به میان آورده 
که تصور می شد صحبت درباره تعطیل 
فعالیت های اتمی و پیگیری اقدامات 
الزم برای برقراری صلح در منطقه به 

کلی منتفی شده است.
گفته می شود به خاطر پیش آمدن جّر 
و بحث های نسبتا تند بین کره شمالی 
کره  دولت  اخیر  ماه های  در  آمریکا  و 
جنوبی تالش بسیاری داشته تا آمریکا 
مذاکرات  ادامه  برای  را  کره شمالی  و 
مربوط به خلع سالح هسته ای به میز 

مذاکره بازگرداند.
تالش دیگر سئول این است که مذاکراتی 
با حضور نمایندگان چهار کشور یعنی 
کره جنوبی، کره شمالی، چین  و آمریکا 
این گفتگوها  پایان  برگزار گردد و در 
خاتمه جنگ و درگیری در شبه جزیره 

کره اعالم شود.
به نظر اطرافیان کیم جونگ اون خروج 
باید  جنوبی  کره  از  خارجی  نیروهای 
پایان  در  باشد که  بیانیه ای  از  بخشی 
مذاکرات صادر می شود. اما آمریکا اصرار 
دارد قبل از رسیدن به هر نوع توافقی، 
فعالیت های  می بایست  شمالی  کره 
هسته ای خود را پیش از صدور بیانیه 

صلح متوقف نماید.
روز سه شنبه این هفته وزارت خارجه کره 

کیم جونگ اون: به ترامپ إیمان دارم، هیچوقت 
پشت او بدگویی نکرده ام

شمالی اطالعیه مفصلی  منتشر کرد. در 
این اطالعیه بر اعالم رسمی خاتمه جنگ 
است.  شده  تأکید  کره  شبه جزیره  در 
کارشناسان امور منطقه معتقدند شرط 
کره شمالی که با توصیه رهبر چین به 
کیم جونگ اون حالت جدیتری پیدا 
کره  از  آمریکا  نیروهای  خروج  کرده 

جنوبی است.
کره شمالی بعد از دیدار ترامپ و کیم 
جونک اون در سنگاپور، رئیس جمهور 
آمریکا و همکاران او را متهم کرد که در 
گوشه ای نشسته و بر تقاضای خود بطور 
یکطرفه مانند گانگسترها اصرار به خلع 

سالح هسته ای دارد.
بعد از دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی 
در سنگاپور، هیچیک از طرفین قدم های 
توافق  نوعی  به  رسیدن  برای  اساسی 
برنداشته اند و تصاویری که اخیرا توسط 
ماهواره گرفته شده نشان می دهد که 
مراکز تولید سالح کره شمالی همچنان 

فعال هستند.
مقامات کره جنوبی گفته اند: در روزهای 
رئیس  سوی  از  که  را  پیامی  اخیر 
جمهوری آمریکا برای کیم جونگ اون 
فرستاده شده بود به نظر او رساندیم و 
روز پنجشنبه نیز پیام رهبر کره شمالی 

را برای آقای ترامپ فرستادیم.

انتقاد شدید نمایندگان پارلمان بریتانیا از کمک مالی اتحادیه 
اروپا به تهران همزمان با بازگشت نازنین زاغری به زندان

ایران  کنونی  رژیم  =»به 
کمک  نباید  پنس   5۰ حتی 
کرد چه برسد به 5۰ میلیون 
به  اروپا  اتحادیه  اما  یورو. 
تبعه  یک  که  متی  حکو
بریتانیا را بسیار غیرعادالنه 
و در شرایط اسفباری به بند 
کشیده، پول نقد می دهد تا 

گستاخ تر شود.«
نام نازنین در فهرست طعمه های )چاق 
و چله( بخش امنیتی سپاه بوده است. 
پرداخت 18 میلیون یورو از ۵0 هزار 
یورویی که قرار است از سوی اتحادیه 
اروپا به جمهوری اسالمی داده شود، 
از  پیش  ساعاتی  و  گذشته  هفته  در 
بازگرداندن نازنین زاغری به زندان در 
پایان سه روز مرخصی او، عصبانیت و 
اعتراض چند تن از اعضای مجلس عوام 

بریتانیا را به دنبال داشت.
نازنین سه روز مرخصی خود را با گابریال 
دختر چهارساله اش که در حال حاضر 
خانواده  وی از او نگهداری می کنند 
گذراند و به این ترتیب به نوشته روزنامه 
دیلی اکسپرس امید به آزادی نازنین و 
به زندگی در کنار همسر و  بازگشت 

فرزندش به یأس تبدیل شد.
نازنین اتهام جاسوسی برای انگلستان 
تهمتی  را  آن  و  نپذیرفته  هیچگاه  را 
آشنا  افراد  می داند.  اساس  و  بی پایه 
متاسفانه  نازنین می گویند  زندگی  به 
فهرست  در  نازنین  نام  بد  بخت  از  و 
بخش  در  که  بوده  دوتابعیتی  افراد 
امنیتی سپاه پاسداران در هنگام لزوم 
چاق  »طعمه های  عنوان  به  آنها  از 
ازای  در  گروگانگیری  برای  چله«  و 
درخواست هایی از کشورهای خارجی 
قرار دارد که تعدادی از آنها از جمله 
واشنگتن  خبرنگار  رضائیان  جیسون 
در  پیش  سال  چند  ایران،  در  پست 
مقابل آزادی شماری دالل ایرانی که به 
علت تهیه آالت و ابزار و قطعات مورد 
نیاز راکتورهای هسته ای و تکنولوژی 
موشکی و جنگ افزارهای ممنوعه برای 
جمهوری اسالمی از کشورهای غربی، از 

زندان های آمریکا آزاد شدند.
اما بعضی از ایرانیان مقیم آمریکا که 
زندان  به  و  بازداشت  تهران  سفر  در 
معاون  نمازی  باقر  جمله  از  افتادند 
که  انگلیسی  کیهان  سردبیر  پیشین 
سازمان  از  شدن  بازنشسته  از  بعد 
یونسکو به ایران بازگشت و پسر جوان 
از  یکی  معاونت  که  او  تحصیلکرده  و 
موسسات مالی و بانکی بزرگ آمریکا 
و  زاغری  نازنین  و  داشت  به عهده  را 

تعدادی دیگر همچنان در زندان های 
جمهوری اسالمی بسر می برند.

عوام  مجلس  نماینده  پارکر  مارگوت 
بریتانیا گفته است، حکومت جمهوری 
معنا  تمام  به  است  رژیمی  اسالمی 
بی رحم که با شقاوت هر چه تمام تر 
مادر بی گناهی را با خدعه و تزویر به 
از  و  گرفته  گروگان  به  واهی  اتهامی 
او با رفتاری غیرانسانی سوء استفاده 

می کند.
اروپا  اتحادیه  که  کرده  اضافه  وی 
با پولی که مالیات دهندگان  نبایستی 
رژیمی  چنین  به  می پردازند  کشورها 
کمک کند. اتحادیه می تواند این پول 
هزینه کند وی  بهتری  راه های  در  را 
افزود: فکر می کنم اتحادیه اروپا به دلیل 
آنکه دونالد ترامپ آمریکا را از پیمان 
هسته ای با ایران خارج کرده می خواهد 

به رژیم ایران نزدیک شود.
پارلمان  نماینده دیگر  جاناتان بوالک 
نیز گفته است، به رژیم کنونی ایران 
نباید کمک کرد چه  حتی ۵0 پنس 
برسد به ۵0 میلیون یورو. اما اتحادیه 
اروپا به حکومتی که یک تبعه بریتانیا را 
بسیار غیرعادالنه و در شرایط اسفباری 
تا  می دهد  نقد  پول  کشیده،  بند  به 

گستاخ تر شود.

یی  مریکا آ م  مقا =یک 
خطاب به شرکت های اروپایی 
گفته یا باید با آمریکا تجارت 
آمریکا. دشمن  با  یا  کنید 
ی  ا بر پا  و ر ا ش  تال «=
تحریم های  کردن  خنثی 
ی  ر جمهو علیه  یکا  مر آ
مانده«. بی نتیجه  اسالمی 
یی  یکا مر آ ی  م ها مقا =
اتحادیه  مقررات  می گویند 
مسدودسازی  برای  اروپا 
تحریم های آمریکا علیه رژیم 
شرکت های  ضرر  به  ایران 
. ه شد م  تما یی  پا و ر ا

هشدار  متحده  ایاالت  مقام  یک 
اروپایی  داده »آمریکا به شرکت های 
تحریم ها  مقابل  در  که  داده  هشدار 
ایستادگی  اسالمی  جمهوری  علیه 
نکنند. شرکت های اروپایی در صورت 
نادیده گرفتن قانون تحریم های ایران 
مخاطره  به  را  آمریکا  با  خود  روابط 

می اندازند.«
آمریکایی  مقام  این  گفته  به 
شرکت هایی که با »دشمن« ]ایران[ 
تجارت کنند از سیستم مالی آمریکا 

کنار گذاشته می شوند.
در  تایمز  فایننشال  گزارش  به 
تحریم های  دوم  فاز  آغاز  آستانه 
اسالمی،  جمهوری  علیه  اقتصادی 
واشنگتن مذاکراتی را در این مورد با 
طرف های اروپایی پیش می برد. آنطور 
که اتحادیه اروپا تا امروز نشان داده 
اقتصادی جمهوری  تحریم   به  راضی 
اروپا  تصمیم  با  اما  نیست  اسالمی 
مبنی بر اجرای قانون »مسدودسازی 
در  ایران«  علیه  آمریکا  تحریم های 
به  اروپایی  شرکت های  که  صورتی 
ایران  رژیم  علیه  آمریکا  تحریم های 
بی اعتنایی کنند از نظر قانونی دچار 

مشکل خواهند شد.
یک مقام آمریکایی که نام وی فاش 
ایران حاضر به  نشده می گوید: »اگر 
مشمول  نشود  آمریکا  با  مذاکره 

سخت ترین و شدیدترین تحریم های 
تاریخ می شود و شرکت های اروپایی 
باید از برنامه های آمریکا برای اعمال 
مطلع  سختگیرانه  فشارهای  این 

باشند.«
 2018 نوامبر  ماه  تحریم های 
مالی  تبادالت  و  ایران  نفت  صادرات 
هدف  را  کشور  این  مرکزی  بانک 
آمریکایی  مقام  این  است.  داده  قرار 
تصمیم  اگر  می گوییم  »ما  می گوید: 
متحده  ایاالت  دشمن  با  بگیرید 
بود  نخواهید  قادر  کنید،  تجارت 
شما  کنید.  تجارت  آمریکا  خود  با 
دسترسی  آمریکا  مالی  سیستم  به 
بود  نخواهید  قادر  و  نخواهید داشت 

از دالر آمریکا استفاده کنید.«
کرده  تاکید  آگاه  مقام  این 
خنثی  برای  اروپایی ها  اولیه  »تالش 
جمله  از  آمریکا  تحریم های  کردن 
مسدودسازی  قانون  کردن  پیاده 
تحریم های آمریکا و ارائه شبکه مالی 
پرداخت  و  مبادالت  برای  مستقل 
جمهوری  به  کمکی  مالی  اعتبارات 

اسالمی نکرده است.«
فایننشال تایمز به نقل از این مقام 
مقابله  در  اروپا  که  مقرراتی  نوشته 
در  ایران  رژیم  علیه  تحریم ها  با 
شرکت های  صراحت  به  گرفته  نظر 
چون  می اندازد  خطر  به  را  اروپایی 
شرکت های  آزاد  انتخاب  جلوی 

انتخاب  گرفت.  خواهد  را  اروپایی 
ایران  با  را  خود  روابط  اینکه  بین 
خود  اقتصادی  روابط  یا  دهند  ادامه 
را با آمریکا حفظ کنند و اگر تصمیم 
باشد  آمریکا  با  رابطه  ادامه  آنها  آزاد 
فکر نمی کنم عادالنه باشد که توسط 

اتحادیه اروپا جریمه شوند.
معتقدند  اروپایی  دیپلمات های 
 201۵ سال  در  آمریکا  تالش های 
خروج  با  اتمی  توافق  امضای  برای 
و  شده  نابود  برجام  از  آمریکا 
روسیه،  چین،  نظیر  کشورهایی 
می خواهند  بریتانیا  و  فرانسه  آلمان، 

آن را زنده نگه دارند.
گزارش  این  از  دیگری  بخش  در 
اروپایی  بزرگ  شرکت های  آمده 
مانند پژو و شرکت نفتی توتال اعالم 
متوقف  را  ایران  با  کرده اند همکاری 
بدانند  اینکه  مگر  کرد  خواهند 
آمریکا  جدید  تحریم های  برابر  در 
اروپایی  کشورهای  دارند.  مصونیت 
موضوع  این  سر  بر  مذاکره  حال  در 
برای  اتمی  توافق  وجود  که  هستند 
و  خاورمیانه  در  پایدار  امنیت  حفظ 

حتی فراتر از آن موثر است.
سازمان  گزارش  به  اروپایی ها 
رجوع  اتمی  انرژی  بین المللی 
بطور  تهران  می گوید  که  می کنند 
کامل تعهدات برجامی خود را رعایت 

کرده است.

هشدار آمریکا به شرکت های اروپایی: در مقابل 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی ایستادگی نکنید!

ماهواره ای  تصاویر  گذشته،  پنجشنبه 
اسراییل  اطالعاتی  منابع  از سوی  که 
کارخانه  به  مربوط  منتشر شد ظاهرا 
تولید موشک زمین به زمین ایران در 

ناحیه وادی العیون بود.
گفته می شود این تصاویر که از سوی 
شباهت  شده،  منعکس  سات  ایمج - 
پارچین  تاسیسات  با  تاسیسات  این 
ایران را نشان می دهد که با برنامه  های 
هسته ای  و  بالستیک  موشک های 
دانسته  مرتبط  اسالمی  جمهوری 

می شوند.
کز  مر که  ست  ا شهری  میصف 
آنجا  در  سوری  علمی  پژوهش های 
اسرائیل  شود  می  گفته  و  دارد  قرار 
به  بار  چندین  گذشته  سال های  در 
آن حمله کرده است. مقامات رسمی 
و  مطالعات  مرکز  مدت هاست  غربی 
پژوهش های علمی در نزدیکی میصف 
معروف به CIRS را با تولید تسلیحات 

شیمیایی مرتبط دانسته اند.
این  به  واکنشی  اسالمی  جمهوری 

حمالت نشان نداده است.

آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسراییل، در 
مصاحبه ای اختصاصی با رادیو فردا ضمن 
تاکید بر دوستی دیرینه میان ایرانی ها 
جمهوری  دشمنی  گفته  اسراییل  و 
اسالمی با این کشور باعث شده است 
افراطی«  »رژیم  که  بفهمند  اعراب 
ایران دشمن آنهاست، نه اسراییل. به 
آنها  در  نگرش  تغییر  »این  او  گفته 
]اعراب[ را مدیون رژیم ایران هستیم 
و صدالبته این هم گامی است به جلو«.

لیبرمن با اشاره به اینکه ما کال مخالف 
حضور رژیم ایران در سوریه هستیم، با 
ابراز تردید درباره کاهش فعالیت سپاه 
در سوریه تاکید کرد: »ما آنها را زیر 
نظر داریم و نظارت می کنیم، و عزم و 
اراده ما بر این است که جلو تمایل آنها 
برای تبدیل سوریه به یک پایگاه علیه 

اسراییل را بگیریم.«
این  ما  »امید  است  ادامه گفته  در  او 
است که پیام ما کامال واضح باشد، که 
ما از هیچ کاری برای ممانعت از ایجاد 
دریغ  همسایگی مان  در  پایگاه  یک 

نخواهیم کرد.«

رؤسای جمهور آمریکا و کره شمالی؛ دیدار در سنگاپور
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تله  در  را  خود  =»نباید 
قرار  آمریکا  سیاست های 
دلیل  همین  به  می دادیم، 
ارز  برای  از نرخ واحد  دفاع 

امکانپذیر نبود.«.
نمی بینم  اراده ای  =»هیچ 
نقدینگی  رشد  بخواهد  که 
برای  فکری  یا  کند  ُکند  را 
جمع آوری آن داشته باشد.«

رییس کل بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی در سخنانی گفته دولت آمریکا 
برای محروم کردن ایران از درآمدهای 
نفتی خود تالش های فراوانی می کند 
و همزمان می خواهد انتقال دارایی های 

ایران را سخت و محدود کند.
عبدالناصر همتی در افتتاحیه بیست 
بانکداری  روزه  دو  همایش  نهمین  و 
 97 شهریور  دهم  شنبه،  که  اسالمی 
بازار  وضعیت  تشریح  به  شد  برگزار 
ارز پرداخت و با تاکید بر اینکه »نباید 
خود را در تله سیاست های آمریکا قرار 
می دادیم« گفت: »به همین دلیل دفاع 
از نرخ واحد برای ارز امکانپذیر نبود.«

کمتر از پنج ماه پیش )21 فروردین( 
اول حسن  معاون  جهانگیری  اسحاق 
روحانی تک  نرخی شدن دالر و عرضه 
آن به قیمت ۴2۰۰ تومان را دستاورد 

دولت دوازدهم دانسته بود.
تک نرخی  ارز  بود  مدعی  دولت 
آرامش بازار و اقتصاد را در پی خواهد 
این طرح شکست خورد و  اما  داشت 

ارز توافقی جای ارز تک نرخی را گرفت.
همتی در بخشی از سخنان خود تاکید 
کرد »باور عمیق من این است که اتفاقی 
که در بازار ارز افتاد، محصول ناترازی 
سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی 
است.« نقدینگی  تداوم  به  ما  اصرار  و 

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: 
»هیچ اراده ای نمی بینم که بخواهد رشد 
برای  فکری  یا  کند  ُکند  را  نقدینگی 
زمانی  تا  باشد؛  داشته  آن  جمع آوری 
که این وضعیت ادامه دارد، شرایط در 
بازار ارز و سایر دارایی های قابل وصول 
افراد  توسط  پول  ارزش  حفظ  برای 

ادامه دارد.«
رییس کل جدید بانک مرکزی در 
بخش دیگری از سخنرانی خود تاکید 
برابر  ارزی کشور  قدرت  کرد، »حفظ 
و  تورم  کنترل  ارزی،  منابع  حفظ  با 
اصالح ناترازی ترازنامه بانک ها و کنترل 
نقدینگی وحشتناک در کشور است؛ در 
شرایط تحریم مهمترین متغیر اقتصادی 
برای ما نرخ ارز است و مهمترین هدف 
جلوگیری از اتالف منابع ارزی است.«

او در ادامه عنوان کرد »ذخایر ارزی 
بانک مرکزی، ناموس این بانک است 
و همانطور که در یک ماه گذشته در 
جهت تقویت این ذخایر اقدام شد، باید 
از هر وسیله ای استفاده کنیم تا این روند 
ادامه داشته و این ذخایر حفظ شود.«

وی در پایان این سخنرانی خطاب 
به حاضرین تاکید کرد: »باور کنید که 
کشور در چارچوب یک جنگ اقتصادی 
از سوی دولتی قرار گرفته که هر روز با 

رییس کل بانک مرکزی: در جنگ اقتصادی هستیم، 
نمی توانیم مثل بچه پولدارها زندگی کنیم

سیاست های جدی فشار بیشتری ایجاد 
می کند و ما باید یک سری سختی ها 
را قبول کنیم و نباید مانند برخی بچه 
پولدارها زندگی کنیم تا بتوانیم از این 

بازه فشار عبور کنیم.«
معزول  وزیر  کرباسیان  مسعود 
جریان  در  شهریور،  چهارم  اقتصاد، 
جلسه استیضاح در مجلس گفته بود که 
مجبور شده بخشی از توان خود را برای 
اقتصادی معاندان  اقدام  خنثی کردن 
اختصاص دهد. او عنوان کرد از ابتدای 
اثرات  تاثیر  ارز تحت  امسال وضعیت 
استفاده  سوء  برخی  و  تحریم  روانی 
های داخلی دچار نوسان شد که نشان 
می دهد تا چه اندازه تحریم های اقصادی 
تاثیر  ایران  اقتصاد  بر  توانسته  آمریکا 

منفی گذارد.

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:اعترافات روحانی در مجلس: راستی هم که تقصیر »تصورات مردم« است؛ هم انقالب هم اصالحات!

پی  نوشت؛ 
اعترافات روحانی 
در مجلس: راستی 

هم که تقصیر 
»تصورات مردم« 
است؛ هم انقالب 

ویدئوهم اصالحات!

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

انتقال  از  =گزارش هایی 
سالح و تجهیزات نظامی از 
ایران به لبنان با استفاده از 
منتشر  تجاری  ایرالین های 

شده است.
=سپاه در سایه شرکت های 
سوء  به  اقدام  هواپیمایی 
استفاده از هواپیماهای باری 

و مسافربری می کند.
کاهش  برای  =خلبان ها 
مسیرهای  ردیابی  احتمال 
ناشناس و غیرمعمول را برای 

پرواز انتخاب می کنند.
رویترز  خبرگزاری  گزارش  از  پس 
مبنی بر انتقال موشک های بالستیک 
توسط سپاه پاسداران از ایران به خاک 
انتقال  بر  مبنی  گزارش هایی  عراق، 
سالح و مهمات به لبنان با استفاده از 
جمهوری  توسط  تجاری  ایرالین های 
البته  است.  شده  منتشر  نیز  اسالمی 
استفاده نیروهای نظامی ایران از خطوط 
هواپیمایی تجاری برای انتقال تسلیحات 
ندارد. تازگی  دیگر  کشورهای  به 

شرکت  نیوز  فاکس  گزارش  به 
هواپیمایی »فارس ایرقشم« در ایران 
مظنون به قاچاق اسلحه و تجهیزات 
در  که  است  لبنان  حزب اهلل  برای 
کارخانجات اسلحه سازی مورد استفاده 
گزارش  غربی  منابع  می گیرد.  قرار 
تسلیحات  این  انتقال  برای  می دهند 
جلوگیری  برای  یادشده  ایرالین 
مسیرهای  از  شدن،  شناسایی  از 
که  کرده  استفاده  هوایی  غیرمعمول 
یابد. کاهش  آن  شناسایی  احتمال 

اولین پرواز در تاریخ 9 ژوییه، یک 
پرواز  تهران  از  بود که  بویینگ 7۴7 
کرد و در فرودگاه دمشق توقفی کوتاه 
داشت و سپس از مسیری غیرمعمول 

به بیروت رفته و در آنجا فرود آمد.
اطالعات  اساس  بر  نیوز  فاکس 
است،  نوشته  آمده  دست  به  پروازی 
مسیری که این هواپیما از شمال برای 

ارسال تسلیحات نظامی به لبنان با بویینگ های شرکت 
فارس ایرقشم

کرده  انتخاب  لبنان  آسمان  به  ورود 
تجاری  هواپیماهای  معمول  مسیر 
نیست. یک منبع اطالعاتی در منطقه 
گفته  شود  فاش  نامش  نخواست  که 
»ایرانی ها سعی دارند راه های جدیدی 
به  ایران  از  اسلحه  رساندن  برای 
متحدان خود در خاورمیانه پیدا کنند 

تا احتمال ردیابی ها کمتر شود.«
منابع اطالعاتی غرب می گویند که 
برای ساخت  را  قطعاتی  هواپیما  این 
کارخانه های  در  دقیق  سالح های 
ایرانی در داخل لبنان حمل می کرده 
و  اسراییل  و  متحده  ایاالت  است. 
همچنین سایر سازمان های اطالعاتی 
غربی شواهدی ارائه کرده اند که ایران 
و  لبنان  در  تسلیحاتی  کارخانه های 

سوریه و یمن اداره می کند.
پرواز دوم در 2 ماه اوت انجام شده. 
این پرواز با مشخصات QFZ9960 از 
مسیرهای غیرمعمول و نامنظم از آسمان 
سوریه خود را به لبنان رسانده است.

است،  نوشته  نیوز همچنین  فاکس 
فعالیت شرکت فارس ایرقشم در سال 
سال  مارس  اما  شد  متوقف   2۰13
به  شروع  جدید  مدیریت  با   2۰17
فعالیت کرد. سپاه قدس از این ایرالین 
برای حمل اسلحه و مهمات استفاده 
می کند. این شرکت دو فروند بویینگ 
رضا  قاسمی،  غال مرضا  دارد.   7۴7
اعضای  گل پرستا  علینقی  و  پهلوانی 

هواپیمایی  شرکت  این  مدیره  هیات 
هستند.فاکس نیوز اطالعات بیشتری 

در این مورد نداده است.
بازنشسته  سردار  قاسمی  غالمرضا 
سپاه است و مدتی سرپرست پروازهای 
بود  ماهان  هواپیمایی  شرکت  کارگو 
آن  سازندگی  کارگزاران  حزب  که 
اصلی  بنگاه های  از  و  می کند  اداره  را 
حلقه ی مافیایی کرمان است. او مدتی  
مدیرعامل و خلبان شرکت هواپیمایی 
نفت هم بود و چند سالی برای ماهان 
و پویاایر نیز پرواز می کرد. تعداد زیادی 
از ماموریت های سپاه برای حمل و نقل 
نیرو و تسلیحات نظامی را او به عهده 
داشته است.اگرچه در گزارش فاکس 
نیوز به نام »رضا پهلوانی« اشاره شده 
اما احتماالً او حمیدرضا پهلوانی است 
که در دوره محمود احمدی نژاد معاون 
هواپیمایی  سازمان  رییس  و  راه  وزیر 
گل پرستا  مورد  در  بود.  کشوری 

اطالعاتی در دست نیست.
دفتر  که  ایرقشم   فارس  شرکت 
جنوب  در  کیش  جزیره  آن  مرکزی 
تاسیس   13۸2 سال  در  است  ایران 
شد و در سازمان بین المللی هوانوردی 
 )QFZ( نام  به  »ایکائو«  غیرنظامی 
اطالعات  دفترچه  در  اما  است  ثبت 
این  به  مربوط  اطالعات  ایرالین ها 
شرکت ناقص ثبت شده و وبسایت اش 

خارج از دسترس است.

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

اعدام های تابستان 6۷: فرصتی که رهبری مجاهدین 
برای رژیم به وجود آورد

 ،  67 تابستان  اعدام های  با 
جمهوری اسالمی مانع شکل  گرفتن 
جنبش های مدنی و اعتراضی ای شد 
پذیرفتن  و  زهر  جام  نوشیدن  با  که 
قطعنامه ۵9۸ می توانستند در کشور 

به راه بیافتند.
سابق  عضو  اسکندی،  محمدرضا 
مجاهدین خلق معتقد است »رهبری 
نظامی اش،  عملیان  با  سازمان  فاسد 
فرصتی طالیی در اختیار رژیم برای 
سرکوب جنبش های مدنی قرار داد«.

پادگان ها  در  مجاهدین  اعضای 
نه  و  دارند  خواندن  کتاب  حق  نه 
دسترسی به جهان مجازی. عضو سابق 
می گوید  لندن  کیهان  به  مجاهدین 
اگر آنها بتوانند آزادانه با دنیای خارج 
ارتباط برقرار کنند، بسیاری بالفاصله 

سازمان را ترک خواهند کرد.
از سال 136۰  اسکندی  محمدرضا 
تا 6۵ را در زندان های ایالم، دیزل آباد 
اتهام  به  قم،  ساحلی  و  کرمانشاه 
خلق  مجاهدین  سازمان  در  عضویت 
گذرانده است. در سال 66 مخفیانه به 
عراق رفته و در اردوگاه اشرف مستقر 

می شود.

محمدرضا اسکندری که در عملیان 
در  و  داشته  شرکت  جاودان«  »فروغ 
یک  می شود  زخمی  زبر  چهار  تنگه 
این  »رمادی«  اردوگاه  در  نیز  سال 
برده است.  بسر  بازداشت  سازمان در 
محمدرضا  عراق،  از  خروج  از  پس 
خبری  وبسایت  امروز  که  اسکندری 
در  می کند،  مدیریت  را  »کوردانه« 

کشور هلند مستقر می  شود.

کتاب  در  اسکندری  محمدرضا 
خود  تجربه  از  گذشت«  چه  ما  »بر 
در  عضویت  و  زندان  سال های  در 
می گوید.  خلق  مجاهدین  سازمان 
از  رونمایی  حاشیه  در  رأفت  احمد 
پروژه »خاک رنج« که از سوی سازمان 
»عدالت برای ایران« برگزار شد، با این 
زندانی سیاسی سابق گفتگویی انجام 

داده است.

ویدئو

بویینگ ۷۴۷ کارگو فارس ایرقشم در باند فرودگاه مهرآباد تهران

پیش  کارشناسان  =برخی 
به  هند  که  کرده اند  بینی 
احتمال زیاد قادر به کاهش 
ن  یرا ا ز  ا نفت  ردات  ا و
دیگر  برخی  و  بود  نخواهد 
به دنبال  می گویند دهلی نو 
از  بیشتر  امتیازات  گرفتن 

آمریکاست.
=وزیر خارجه و وزیر دفاع 
آمریکا راهی هند می شوند. 
که  است  کرده  اعالم  پمپئو 
استراتژیک  ما  مذاکرات 

خواهد بود.
ین  صلی تر ا ز  ا هند  =
ایران  نفت  واردکنندگان 
در  دهلی نو  تصمیم  و  است 
نفت  واردات  میزان  مورد 
موفقیت  در  ایران  از  خام 
نقش  آمریکا  تحریم های 

بسزایی خواهد داشت.
هند  راه  کردن  همراه  برای  آمریکا 
در همکاری برای انسداد نفتی ایران 
وزرای  و  است  کرده  برنامه  ریزی  
به  متحده  ایاالت  دفاع  و  خارجه 
به  تا  می شوند  دهلی نو  راهی  زودی 
گفته مایک پمپئو در مورد بسته های 
از آنها برای نیم  اقتصادی که بعضی 

قرن آینده است مذاکره کنند.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در 
هندوستان  به  خود  آتی  سفر  مورد 
تسلیحات  روسیه  از  آنها  اینکه  گفته 
نظامی و از ایران نفت می خرند بخشی 
از مذاکرات با مقام های هندی خواهد 

بود اما تمرکز روی آنها نیست.
با  گفتگو  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
تاکید  بارها  ایرلند  پرس  تراولینگ 
مورد  مطمئناً  موضوعات  این  کرده 
بحث قرار خواهد گرفت و افزوده اما 
مهمتری  مسائل  دنبال  به  هند  در 

هستیم.
او می گوید »گرچه خرید تجهیزات 
دفاعی موشکی از روسیه و همچنین 
خرید نفت از ایران موضوعات مهمی 
تصمیمی  نمی کنم  فکر  اما  هستند 
برای حل شدن آنها در این سری از 
باشیم،  داشته  استراتژیک  مذاکرات 
این مذاکرات چند سرفصل  مهم دیگر 
موردشان  در  داریم  قصد  که  دارد 
روابط  در  مطمئناً  و  کنیم  مذاکره 
طرفین بسیار مهم هستند و برای 2۰، 

بسته های اقتصادی آمریکا برای ترغیب هندی ها به 
کاهش واردات نفت از ایران

۴۰ و ۵۰ سال ادامه خواهد داشت.«
وزیر خارجه آمریکا ابراز تاسف کرده 
دو  به  دو  و  استراتژیک  مذاکرات  که 
دو  دفاع  و  خارجه  وزرای  )گفتگوی 
به  بار  دو  گذشته  در  هند  با  کشور( 
تعویق افتاد و تاکید کرده بار دوم که 
»مقصر  شد  تأخیر  مذاکرات  این  در 
من بودم و مجبور بودم به پیونگ یانگ 
منتظر  ماتیس  با  حاال  اما  کنم  سفر 

چنین روزی بودیم.«
اشاره وزیر خارجه آمریکا به نشستی 
در  ژوییه  ششم  بود  قرار  که  است 
 27 روز  اما  شود  برگزار  واشنگتن 
ژوئن از سوی آمریکا لغو شد و آمریکا 
اعالم کرد تغییر این تاریخ به »دالیل 

اجتناب ناپذیر« بوده است.
پمپئو به همراه جیمز ماتیس وزیر 
دفاع آمریکا در این مذاکرات شرکت 
خواهد کرد و وزیر دفاع و وزیر خارجه 
هند پذیرای همتایان آمریکایی خود 

خواهند بود.
ششم  مذاکرات  این  دوره  اولین 
برگزار  هند  در   2۰16 سپتامبر 
بتواند  هند  می رود  انتظار  و  می شود 
با  قراردادی  بستن  برای  را  آمریکا 
دفاع  سیستم  خرید  جهت  روسیه 
پمپئو  کند.  مجاب    S۴۰۰ موشکی
اما گفته است که در هر صورت »هند 
خود  استراتژیک  و  واقعی  شریک  را 
تاکید  آن  از  فراتر  می دانیم« و حتی 
کرده »صادقانه می گویم تنها شریک 
مهم دفاعی ما ]در منطقه[ هندوستان 
آنها  با  خوبی  بسیار  روابط  که  است 
داریم و این کشور نقش بسیار مهمی 
خواهد  آسیا  در  ما  موفقیت های  در 

داشت.«
از  تمجید  و  تعریف  در  پمپئو 
و  گذاشته  تمام  سنگ  هندوستان 

گفته هند کشور بسیار عظیمی است 
که پتانسیل غیرقابل باوری برای تولید 
ثروت دارد و امیدواریم فرصت هایی را 
برای گسترش در روابط طرفین ایجاد 
و  دیپلماتیک  روابط  فقط  نه  کنیم، 
نظامی بلکه روابط اقتصادی خوبی با 

آنها داشته باشیم.
برخی  از  نقل  به  هندی  رسانه های 
که  کرده اند  پیش بینی  کارشناسان 
به  قادر  زیاد  احتمال  به  هندوستان 
نخواهد  ایران  از  نفت  واردات  کاهش 
بود. این در حالیست که آمار و ارقام 
نفت  صادرات  که  است  آن  از  حاکی 
ایران به هند کاهش چشمگیری داشته 
پاالیشگاه های  از  تعدادی  همزمان  و 
نفتی این کشور همکاری های خود با 

ایران را متوقف کرده اند.
محدود  برای  هند  است  طبیعی 
کردن واردات نفت خود از ایران تحت 
فشار آمریکا به دنبال گرفتن امتیازات 
لحن  از  و  باشد  واشنگتن  از  خوبی 
پمپئو نیز می شود دریافت که آمریکا 
آماده است در مورد این امتیازات به 

مذاکره بنشیند.
واردکنندگان  اصلی ترین  از  هند 
نفت ایران است و تصمیم دهلی نو در 
مورد میزان واردات نفت خام از ایران 
نقش  آمریکا  تحریم های  موفقیت  در 

بسزایی خواهد داشت.
و  کشتیرانی  منابع  آمار  اساس  بر 
ایران  از  هند  نفت  واردات  صنعتی، 
در یکی دو ماه گذشته 1۵.9 درصد 
نشان  آمار  است.  داشته  کاهش 
ماه ژوئن ۵92  می دهند که هند در 
هزار و ۸۰۰ بشکه در روز نفت از ایران 
وارد کرده است در حالی که در ماه مه 
واردات نفت  از ایران به 7۰۵ هزار و 

2۰۰ بشکه در روز می رسید.

هند پس از چین دومین واردکننده نفت از ایران است
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

به  را  زندان های سیاسی خود  در شهریور 6۷  ایران  اسالمی  =جانیاِن جمهوری 
ننگی  داِغ  روی،  این  از  بودند.  کرده  بدل  آرزومند،  ُو  آزاده  انسان های  کشتارگاِه 
ماندگار بر صورت ُو سیرِت چرکین خود گذاشتند. هر چند پیش از این و ُپس از آن 

نیز کارنامه ی سیاهِ شان با خون ورق می خوَرد. 
باز  سیاه اش   ِ چرخش  از  همچنان  مرگ آفرینان،  این  چرخه ی  پورمحمدیدردا، 

نایستاده است.
»غم های شهریور«، بازتابی کوچک، از جنایتی بزرگ است.

یکباره گویی آسمان، امشب تََرک خورده ست.
انگار امشب هر ستاره ،آتِش آهی ست.

از رویِش رنگین ترین آواز
مهتاب هم ،خالی ست.

در روبروی آرزوی دیشبم، امشب 
در روبروی رنِگ رویاهای دیروزین .

در جستجوی آن درختانی که در پاییز روییدند .
در جستجوی سایه سارانی که با من مهربان بودند.

اما کجای سینه ی خورشید را باید بجویم من؟ 
وقتی که نوِر نام هایم نیست.

دیری ست نیمی این دِل غمناک 
همواره تاریک است.

روشن ترین مهتاب هم، چندی فراِز جاِن بی تابم 
آبی ی شعرش را فرو می بارد ُو ناگاه –

از بارِش پیگیر می مانَد.

زخم ِ تبر بر هر درخِت تر 

غم های شهریور…

»بهشت سر همین چهاراه است«، بر 
اساس نوشته ای از مهرنوش خرسند با 
کارگردانی داریوش رضوانی در تئاتری 

در شمال لندن به روی صحنه رفت.
خرسند  مهرنوش  کار  اولین  این 
روی  به  ایران  از  خارج  در  که  است 
به  او  قبلی  کارهای  می رود.  صحنه 
صورت سریال های تلویزیونی در ایران 
کار شده اند.از مهرنوش خرسند اخیرا 
رمانی با عنوان »چگونه دخترم را فراری 
دادم« نیز که از داستانی حقیقی الهام 
گرفته منتشر شده است. در این رمان 
پایمال شده زنان در  از حق  صحبت 
می شود. صحبت  فرزندان  قیمومیت 

است«  چهاراه  همین  سر  »بهشت 
که  نمایشی  است.  تلخ  ظنزی 
مهاجرت  در  زندگی  تلخی های 
ایرانیان را با زبان طنز به روی صحنه 
ناشی  مشکالت  تنها  نه  می آورد. 
مهاجر  که  کشوری  در  زندگی  از 
آن  قوانین  و  فرهنگ  با  پناهجو  و 
و  تزویر  دروغ،  بلکه  هستند،  ناآشنا 
سوء استفاده برخی هموطنان مهاجر 

بهشت تلخ مهاجرت، نمایشنامه ای از مهرنوش خرسند

قدیمی از هموطنان تازه واردشان. به 
قول نویسنده »ما ایرانی ها بهتر است 
خوردن  از  دست  و  شویم  گیاهخوار 

گوشت همدیگر برداریم«.
فقط  تماشاگران  نمایش  این  در 
آنها  از  فیلم  میانه  در  و  نبودند  ناظر 
نظرخواهی  داستان  ادامه  مورد  در 

را  بسیاری  که  حرکتی  می شد. 
نهایت  در  ولی  ساخت،  متعجب 
همه پس از پایان نمایش سالن را با 

رضایت ترک کردند.
این  از  گزارشی  در  رأفت  احمد 
هم  خرسند  مهرنوش  با  نمایش، 

گفتگویی انجام داده است.

ویدئو

)رضا مقصدی(

جاِن مراـ در ابتداـ آشفت ُو پرپر کرد 
چندان که مهر ِ سایه ساران نیز 

تاریک گشت ُو داستانی، تیره تر، سر کرد.

این ست اندوِه دلم ابری ست، بارانی 
بر هر کجا در هر نَفس ـ خاموش ـ می بارد.

پیوسته  دلت،  نهانجای  در  زخمی  که  وقتی 
بیدارست 

با من بگو آیا 
من با کدامین لحظه ی سرشار 

شادابِی  چشم ِ غزل/افشاِن مستی را توانم 
زیست؟

با من پیاِم سبز ِ باران بود 
با آن درختانم هواِی صبِح فروردین 
اما چه باید کرد با غم های شهریور؟

باور کن ای خورشید! 
تََرک  آنجا  آسمان،  سقِف  که  شب  آن 

خورده ست 
اینجا دلم مرده ست. 

یارا شهیدی

ستاره ی 1۸ ساله: یارا شهیدی کمدین ایرانی- 
آفریقایی- آمریکایی

یارا شهیدی ستاره ایرانی- آفریقایی- 
آمریکایی است که از طرف منتقدان 
برنامه Black-ish شبکه اِی بی سی 
مورد تحسین قرار گرفته )این برنامه 
از سال 201۴ تا کنون اجرا می شود(. 
در  صریح  مدافع  یک  همچنین  او 
و  هالیوود  در  تنوع  ایده  از  حمایت 
دختران  آموزش  اهمیت  و  ضرورت 
است. یارا همچنین امسال هجدهمین 

سال تولد خود را جشن گرفت.
مشترک  همکاری  یک  یارا،  کلوب 
است که یارا شهیدی در آن با مدرسه 
»زنان جوان پیشرو«  فعالیت می کند. 
در این کلوب دانش آموزان دبیرستانی 
مسائل  مورد  در  تا  می آیند  هم  گرد 
اجتماعی و راه ها و شیوه های مختلِف 
اقدام درباره آنها بحث کنند. یارا جشن 
به رخدادی  را  تولد 18 سالگی خود 
برای ثبت آرای رأی دهندگان تبدیل 
برای  را   »18 در  »هجده  وی  کرد. 
گردآوردن جوانان جهت مشارکت در 
آمریکا  مجلس  میاندوره ای  انتخابات 
انداخته  راه  امسال  نوامبر  ششم  در 

است.
نهایت  »در  می گوید  شهیدی  یارا 
شویم  مطمئن  می خواهیم  ما  اینکه 
که شور و احساست ما- که منجر شد 
به گردهمایی ها، راه پیمایی ها، تلفن به 
بانک ها و تماس با نمایندگانمان- راه 
به تغییر سیاست ها خواهد برد یا نه« 
که  مصاحبه ای  در  را  سخنان  این  او 
 )vogue( »ماه آوریل با مجله »ُووگ
داشت گفته و ادامه داده است: »این 
یا جایگاهی  به منزله ی داشتن سکو 
است که روی ما به عنوان شهروندانی 
قابل اعتماد و از نظر اجتماعی فعال، 
ناهنجار  بجای  و  شود  سرمایه گذاری 
تبلیغ  را  خودمان  ما،  فعالیت  دیدن 

کند.«
یارا اضافه کرد »اگر ما در انتخابات 
میاندوره ای یا دولت خودمان یا آنچه 
است  بزرگ  سیستم  این  به  مربوط 
اوج جوانی  به  وقتی  نکنیم  مشارکت 
اصالح  سیاست ها-  این  و  رسیدیم 
قانون اسلحه و عدالت کیفری- اجرایی 
نشدند متحیر می مانیم که چه اتفاقی 

افتاده است.«
 2000 فوریه   10 در  شهیدی 
آفریقایی-  مادر  از  مینیاپولیس  در 
قبایل  )از  چاکتاوتبار  آمریکایی 
آمریکایی-  پدری  و  سرخپوست( 
ایرانی متولد شد. وقتی یارا ۴ ساله بود 
خانواده اش به لس آنجلس نقل مکان 

کردند.
یارا شهیدی از ۶ سالگی در تلویزیون 
و در تبلیغات چاپی و اغلب به همراه 
آگهی های  هنرپیشه  که  مادرش 

تبلیغاتی بود ظاهر می شد.
او اولین نقش سینمایی خود را در 
فیلم »تصور کن«  سن ۹ سالگی در 
در سن 1۴  و  کرد،  ایفا  مورفی  اِدی 
سالگی موفق به بازی در نقش »زویی 

جانسون« در سریال کمدی محبوب 
»بلکیش«  نام  به  اِی بی سی  شبکه ی 
اوایل  در  یارا  شد.   )Black-ish(
برای  بار  نخستین  برای  جاری  سال 
در  و   ) Freeform( فری ُفرم  شبکه 
مجموعه جدیدی به نام »ِگراونیش« 
کاراکتر  آن  در  که   )Grown-ish(
سریال »بلکیش« بزرگ و وارد کالج 

شده است به ایفای نقش پرداخت.
افشین شهیدی پدر یارا متولد مشهد 
و تا پیش از مهاجرت به آمریکا ساکن 
و  فیلمبردار  او  است.  بوده  شهر  این 
عکاس بود و هنوز به عکاسی مشغول 
است. او عکاس قدیمی »پرنس« بود 
و یارا از وقتی دخترکی خردسال بود 
این ستاره را می شناخت. پرینس یک 
دفتر  در  ساله  هفت  یارای  از  عکس 
کار خود نگه می داشت که پشت آن 
نقش قلبی کشیده و امضا شده بود: 
»تقدیم به آقای پرنس« که یارا پس 
از درگذشت پرنس آن عکس را یافت.

یارا در مصاحبه ای می گوید: »پدر 
از  من  و  آمد  دنیا  به  ایران  در  من 
خانواده ای می آیم که از هر دو طرف  
آن  به  که  دارد  زیبایی  مادرساالری 

عشق می ورزم.«
انوشه  دخترعمه اش  به  اشاره  با  او 

انصاری، اولین توریست فضایی ایرانی- 
آمریکایی اضافه کرد: »بستگان ایرانی 
من مدام تأکید می کردند که آسمان 
دختر  حقیقت  در  اما  است  نهایت 
عمه ام ثابت کرد که حتی آسمان نیز 

نهایت نیست چون او به فضا رفت.«
وقتی یارا با والدینش به لس آنجلس 
در  که  آنجا  از  کردند  مکان  نقل 
مینه سوتا در میان جامعه ی بسته ای 
از ایرانیان بزرگ شده بود، با یک نوع 

شوک فرهنگی روبرو شد.
او می گوید: »هر کسی در مینه سوتا 
که فارسی صحبت می کرد از بستگانم 
بود و وقتی که به کالیفرنیا رفتم فکر 
فکر  است،  همانطور  هم  آنجا  کردم 
چون  دارم،  زیاد  عمه  چقدر  کردم 
نمی دانستم سایر افراد غیرفامیل هم 
متوجه  »بعد  و  هستند«  بلد  فارسی 

یک  وقتی  ندارد؛  اهمیتی  که  شدم 
ایرانی یا کسی که ایران را دیده است 
با ایران دارد را  یا کسی که ارتباطی 
مالقات می کنی یک حس تعلق خاطر 
یک  بروم  که  جا  هر  به  دارد.  وجود 
اجتماعی وجود  وابستگی  حس قوی 

دارد.«
اواخر سال پیش، شهیدی پشتیبانی 
در  را  ایران  معترضین  از  خود 
توییتی اعالم کرد: »امیدوارم همه ی 
ایرانیان، و همشهری های  معترضین، 

مشهدی ام در امان باشند.«
در پاییز امسال شهیدی با نامه ای 

اوباما،  میشل  شخص  از  سفارشی 
)او  می شود  هاروارد  دانشگاه  عازم 
در  آمریکا  پیشین  اول  بانوی  با 
برنامه ی آموزشی »بگذاریم دختران 
یارا  داشت(.  همکاری  بیاموزند« 
کارشناسی  مدرک  دو  اخذ  قصد 
ارشد در رشته های جامعه شناسی و 
دارد  آمریکایی  آفریقایی-  مطالعات 
با آگاهی و مهارت وقتش را بین  تا 
تقسیم  کاری  و  زندگی  محیط های 

کند.
هنرپیشه  این  گذشته  سال  اواخر 
 30 رتبه بندی  در  مدنی  فعال  و 
فوربز  زیر سی سال مجله  هالیوودی 

)Forbes( قرار گرفت.

*منبع: کیهان الیف
*ترجمه و  تنظیم از کیهان لندن

یارا در کنار میشل اوباما »فرست لیدی« پیشین آمریکا

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

رأی  صدور  صورت  =در 
مثبت دادگاه مسببان پخش 
به  آثار شجریان  غیرقانونی 
شش ماه تا یک سال زندان 

محکوم می شدند.
شجریان  رسمی  =وکیل 
درخواست  قطعا  که  گفته 

تجدید نظر خواهند داد.
=او گفته اگر رأی در دادگاه 
تجدیدنظر تغییر نکند، این 
پیام را دارد که صدا و سیمای 
می تواند  اسالمی  جمهوری 
آثار  کند  اراده  که  وقت  هر 
مجوز  بدون  را  هنرمندان 

پخش کند.
وکیل رسمی محمدرضا شجریان    
دادگاه،  می گوید  ایران  آواز  استاد 
سیمای  و  صدا  از  موکلش  شکایت 
است.  رد کرده  را  اسالمی  جمهوری 
قاضی دادگاه گفته که صدا و سیما 
موجب شهرت شجریان شده و به وی 

ضرری نرسانده!
رسمی  وکیل  آقاسی  محمدحسین 
ایران  آواز  استاد  محمدرضا شجریان 
گفته  ایرنا  به  سه شنبه  روز  عصر 
دادگاه  پیگیری  سال   ۹ از  پس  که 
سیمای  و  صدا  از  موکلش  شکایت 

جمهوری اسالمی را رد کرده است.
قاضی این پرونده حتی مدعی شده 
و  صدا  در  شجریان  آثار  پخش  که 
به  سیما، موجب شهرت وی شده و 

زیان او نبوده است!
تیرماه  شجریان  آقاسی،  گفته  به 
بدون  پخش  دلیل  به   88 سال 
 23 ماده  استناد  به  آثارش،  رضایت 
مولفان،  حقوق  از  حمایت  قانون 
مصنفان و هنرمندان از این سازمان 
در دادسرای کارکنان دولت شکایت 

کرده بود.
آثار  اگر  قانون  این  مبنای  بر 
انتشار،  اجازه ی  بدون  هنرمندی 
پخش یا نشر شود، ۶ ماه تا دو سال 

زندان دارد.
طول  در  دادگاه  بررسی های  طی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سال ها،  این 

قاضی دادگاه: صدا و سیما موجب شهرت شجریان 
شده و به او ضرری نزده!

آثار  که  کرده  تایید  هم  اسالمی 
پخش شده و شرکت دل آواز متعلق 
دوم  بازپرس  ولی  است.  به شجریان 
دادسرای کارکنان دولت عنوان کرده 
تا سال 83، مشمول  آثار  پخش  که 
مروز زمان شده و صدا و سیما از سال 
83 تا 88 نیز سوء نیت نداشته است 
از  را  سیما  و  صدا  ترتیب  این  به  و 

اتهام مبرا کرد.
وکیل  آقاسی  محمدحسین 
جلسه  در  که  گفته  دادگستری 
دادرسی وی به نیابت موکلش که به 
دلیل بیماری امکان حضور در دادگاه 
مربوطه  معاون  وکیل،  نداشته،  را 
سیمای  و  صدا  مدیران  از  یکی  و 

جمهوری اسالمی حضور داشتند.
شجریان  محمدرضا  رسمی  وکیل 
اعالم کرد که »تفسیر قضایی، سلیقه 
و طرز تفکر قاضی این بود که صدا و 
سیما کار بدی نکرده و شاید پخش 
و  است  بوده  هم  موکل  نفع  به  آثار 
توجه  مورد  ما  دالیل  از  هیچکدام 
نهایتاً یک روز  دادگاه قرار نگرفت و 
بعد )12 شهریور(، دادگاه رأی مبنی 
کرد  اعالم  و  صادر  شکایت  رد  بر 
سیما،  و  صدا  در  موکل  آثار  پخش 
موجب شهرت وی شده و به زیان او 

نبوده است.«
صادره  رأی  دادگستری  وکیل  این 
و  خوانده  قوانین  صریح  مغایر  را 
گفته که »قطعاً به این حکم اعتراض 
با  حکم،  معتقدیم  زیرا  می کنیم 

و  پرونده  محتویات  گرفتن  نادیده 
مستندات من به عنوان وکیل شاکی 

صادر شده است.«
محمدحسین آقاسی عدم نقص این 
رأی در دادگاه تجدید نظر را حاوی 
پیام بدی برای صدا و سیما دانسته و 
گفته که این پیام به این معناست »از 
هنرمندان  آثار  می تواند  بعد  به  این 
آثارشان  صرف  هزینه  و  وقت  که  را 
اثر  صاحب  موافقت  بدون  می کنند، 

پخش کند.«
محمدرضا شجریان استاد آواز ایران 
پس از اعتراضات سال 88 در نامه ای 
وقت  رئیس  ضرغامی  عزت اهلل  به 
جمهوری  سیمای  و  صدا  سازمان 
من  صدای  »از  که  نوشت  اسالمی 
تلویزیون جمهوری  استفاده نکنید!« 
سرودهای  از  استفاده  با  اسالمی 
میهنی شجریان کلیپ ها و تصاویری 
را پخش می کرد که به گفته وکیلش 
مورد پسند و سمت و سوی نظریات 

وی نبود.
ادعای قاضی دادگاه مبنی بر اینکه 
اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
در  شده  شجریان  شهرت  باعث 
حالیست که محمدرضا شجریان که 
پیش از انقالب نیز سال ها با نام هنری 
شهرت  می کرد،  فعالیت  »سیاوش« 
اتفاقا به همین دلیل  کافی داشت و 
وی  آثار  و  از شهرت  رژیم  تلویزیون 
برای کلیپ های تبلیغاتی اش به سود 
است. می کرده  استفاده  سوء  نظام 

محمدرضا شجریان
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از  بخواهیم  اگر   – فریدون وهمن 
میان برجسته ترین دانشمندان ایرانی 
در قرون اخیر سه تن را که فرهنگ و 
ادب ایران زمین سخت مرهون ایشان 
است نام ببریم، نخستین نامی که بر 
ذهن و زبان می گذرد دکتر احسان یار 
و  تعارف  نه  سخن  این  است.  شاطر 
مجامله است و نه غلّو و مبالغه. هر که  

بگوید می آیدش از عهده برون.
این سخن همچنین نادیده انگاشتن 
ادبی صدها  و  فرهنگی  دستاوردهای 
دانشمند که نامشان صفحات تاریخ و 
ادب ایران را در چند قرن اخیر مزیّن 
ویژگی   و  جوهر  اما  نیست.  داشته   
به  یارشاطر  دکتر  گرانقدر  خدمات 
چنین  او  کار  به  که  ایران،  فرهنگ 
اصالت و درخشندگی داد از مقوله ی 
دیگری است: عشق بی حّد و مرز او 
دانش  آن؛  فرهنگ  و  زمین  ایران  به 
شناسی،  ایران  زمینه  در  او  وسیع 
لهجه ها، تاریخ ادبیات و فولکلور ایران، 
که حاصلش بیش از ده ها جلد کتاب 
و قریب دویست مقاله و رساله است؛ 
در  او  بدیع  و  گوناگون  نوآوری های 
خلق زمینه های تازه ی تحقیق و تتّبع؛ 
پایمردی و کوشش خستگی ناپذیرش 
آن  به  که  کاری  بردن  پایان  به  در 
اعتقاد داشت؛ پیشگامی او در بلندآوازه 
ساختن فرهنگ ایران زمین در جهان 
از جمله با خلق و انتشار دانشنامه ی 
ایرانیکا، و سرانجام کشف استعدادهای 
علمی و تشویق و پشتیبانی بی دریغ 
همه ی  به  جوان.  دانشمندان  از  او 
اینها– و بیش از اینها که شاید ناگفته 
ماند– باید قلم توانا، لطیف و پر طنز، 
صفای  و  گرم  محضر  شیرین،  بیان 

دوستی او یاد نمود.
فروردین   12 در  یارشاطر  دکتر 
در  همدان  در   )192۰(  1299
خانواده ای بهائی از اهل کاشان متولد 
شد. پدرش هاشم یارشاطر در کسوت 
بازرگانان به تحصیل علم شوقی وافر 
داشت، عربی و اسپرانتو را به خوبی 
فرا گرفت و بعدها در مدرسه ی تربیت 
تهران که بهائیان تاسیس کرده بودند 
به تدریس این دو زبان پرداخت. مادر 
و شیفته ی  بانویی خوش ذوق  ایشان 
طبیعت و موسیقی بود. صدای زیبایی 
او  هم   می نواخت.  هم  نی  و  داشت 
ادبیات  و  موسیقی  به  عشق  که  بود 
به  و شوق  نهاد  فرزند  را در سرشت 
تحصیل و خدمت به جامعه را در دل 
افروخت. یارشاطر در کودکی پدر  او 
او و خواهر  از دست داد و  و مادر را 
و برادرانش هر یک تحت سرپرستی 

یکی از فامیل قرار گرفتند.
دبستانی  تحصیالت  پایان  از  پس 
و دبیرستانی در همدان، کرمانشاه و 
تهران ابتدا به تحصیل در دانشسرای 
دانشگاه  در  سپس  و  معلمین  عالی 
 1326 سال  در  پرداخت.  تهران 
لیسانس  درجه  دریافت  به   )19۴1(
در رشته زبان و ادبیات فارسی نایل 
گردید و چند سال بعد رساله دکترای 
در  فارسی  »شعر  عنوان  با  را  خود 
نیمه ی دوم قرن نهم« با درجه عالی 
گذراند و سمت دانشیار زبان و ادبیات 
فارسی در دانشکده الهیات یافت. دکتر 
اساتید  از  امتنان  با  همواره  یارشاطر 
خود در آن دوره، از جمله دانشمندان 
فقید ابراهیم پورداود، محمدتقی بهار، 
احمد بهمنیار، عباس اقبال و دیگران 

یاد می کرد.
بورس  با   )19۴7(  1326 سال  در 
یکساله ای برای ادامه مطالعه در رشته 
شد.  انگلستان  عازم  تربیت  و  تعلیم 
مالقاتی که دکتر یارشاطر در این سفر 
با ایران شناس نامی پروفسور هنینگ 
داشت    Walter  B. Henning
مسیر زندگانی او را تغییر داد. هنینگ 
و  ایران شناسی  نوابغ  نامدارترین  از 

شخصیتی مورد احترام همگان بود.
علوم  مدرسه  در  یارشاطر  دکتر 
و  زبان ها  تحصیل  به  لندن  شرقی 
ادبیات باستانی ایران رو آورد و اقامت 
یکساله اش به پنج سال انجامید. پس از 
اخذ درجه دکتری و بازگشت به ایران 
ابتدا با سمت دانشیاری استاد پورداود 
به تدریس زبان های باستانی ایران در 
دانشکده ادبیات تهران پرداخت و پس 
از بازنشسته شدن استاد پور داود به 
ایران  »فرهنگ  کرسی  استاد  سمت 

باستان« برگزیده شد.
من  شاگردی  و  ارادت  و  آشنائی 
سال های  از  که  یارشاطر  استاد  با 
تهران  ادبیات  دانشکده  در  تحصیل 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب  و بعد در 
اواخر  در  شد.  آغاز  او(  بنیادهای  )از 
معرفی نامه ای  با  میالدی  پنجاه  دهه 
از استاد یارشاطر در جیب عازم لندن 
شدم و به مدرسه علوم شرقی وابسته 

به دانشگاه لندن رفتم. پروفسور مری 
پروفسور  و   Mary Boyce بویس 
Ilya Gershevitchو  گرشویچ   
دیگر اساتید مرا به گرمی پذیرفتند و 
ایشان  آنجا بود که به احترام فراوان 
بردم.  پی  او  نام  و  یارشاطر  دکتر  به 
که  می گفت  بویس  مری  پرفسور 
هنینگ در همان نخستین هفته های 
مالحظه  با  یارشاطر،  با  دیدارش 
شاگردان  به  او،  خارق العاده  استعداد 
و همکارانش گفته بود یارشاطر چون 
ستاره تابناکی در آسمان ایران شناسی 

خواهد درخشید.
دکتر   )19۵۴(  1333 سال  در 
کتاب  نشر  و  ترجمه  بنگاه  یارشاطر 
بنیاد  به  وابسته  که  نهاد  بنیان  را 
پهلوی بود ولی کامال استقالل مالی 
و اداری داشت.  هدف یارشاطر انتشار 
طبعی  با  متقن  و  درست  کتاب های 
ویراستاری  و  تهذیب  با  و  شایسته، 
بود.  غرب  کتاب های چاپ  بر سبک 
بنگاه با اقدامی بی  سابقه در یک روز 
پنج جلد کتاب شامل مهمترین آثار 
ادبی و فلسفی جهان منتشر ساخت 
کتاب  تحسین  تنها  نه  گام  این  با  و 

دوستان و اهل علم را برانگیخت، بلکه 
وارد  ایران  در  را  کتاب  طبع  و  نشر 
زودی  به  زیرا  ساخت  تازه ای  مرحله 
روش  همان  کمابیش  دیگر  ناشرین 
یارشاطر  دکتر  گرفتند.  پیش  در  را 
را  بنگاه  انتشارات  دایره  تدریج  به 
وسعت بخشید و مجموعه های »متون 
»آثار  و  »ایران شناسی«  و  فارسی« 
و  برای جوانان«  و »ادبیات  فلسفی« 
»خواندنیهای کودکان« و آیینه ایران« 
و چند مجموعه دیگر را بر آن افزود و 
به زودی تعداد کتاب هایی که به این 
شیوه در بنیاد نشر می شد به صدها 

بالغ گردید.
در همان سال ها به ایجاد »انجمن 
کتابخوانی  ترویج  منظور  به  کتاب« 
و تاسیس کتابخانه های ثابت و سّیار 
ایجاد  و  کتاب ها  فهرست  انتشار  و 
نمایشگاه های کتاب هّمت گماشت و 
مجله راهنمای کتاب را برای معرفی 
کتاب های  علمی  و  درست  انتقاد  و 
تازه چاپ یا معرفی آثار کهن منتشر 
ساخت. زنده یاد ایرج افشار سردبیری 

این مجله را بر عهده داشت.
 133۵ سال  در  یارشاطر  دکتر 
فلسفه  »انجمن  دبیری  به   )19۵6(

یونسکو  به  وابسته  انسانی«  علوم  و 
برگزیده شد. در سال 1337 )19۵۸( 
به دعوت دانشگاه کلمبیا برای تدریس 
شد  امریکا  عازم  سال  یک  مدت  به 
دایره  توسعه  به  منجر  سفر  این  و 
مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کلمبیا 
و تأسیس کرسی مستقلی در رشته 
ایران شناسی گشت که سمت استادی 

آن به خود ایشان واگذار گردید.
و  ابتکار  به  سال ها  همان  در 
»مرکز  یارشاطر  دکتر  سرپرستی 
 Center for تحقیقات ایران شناسی
دانشگاه  در    »Iranian Studies
فعالیت های  و  شد  تأسیس  کلمبیا 
استاد وارد مرحله تازه ای گردید. این 
مرکز عالوه بر اجرای برنامه های منّظم 
فیلم،  هنری،  آثار  نمایش  سخنرانی، 
کنسرت که همگی به هدف شناسایی 
فرهنگ ایران انجام می گرفت اقدام به 
انتشار مجموعه های مختلفی نمود. از 
که  ایران«  میراث  »مجموعه  جمله: 
فارسی  زبان  برگزیده  آثار  ترجمه  به 
زبان های  به  ایرانی  زبان های  سایر  و 
تا  و  دارد  اختصاص  خارجی  عمده 
زبان های  به  اثر   ۴۰ از  بیش  کنون 

انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی 
منتشر  مجموعه  این  در  ژاپنی  و 
پژوهش های  »مجموعه  است.  شده 
ایران شناسی« در زمینه تاریخ و تمدن 
و فرهنگ و ادبیات ایران با 1۴ مجلد 
کتاب. »مجموعه ادبیات نوین ایران« 
آن  در  کتاب  مجلد   9 کنون  تا  که 
انتشار یافته. »مجموعه سخنرانی های 
ایراد شده در کلمبیا در باره مطالعات 
کتاب  مجلد   12 کنون  تا  ایرانی«  
است.  یافته  انتشار  مجموعه  این  در 
»مجموعه متون فارسی«، ادامه کاری 
نشر  و  ترجمه  بنگاه  در  استاد  که 
کتاب آغاز کرد. نخستین کتاب چاپ 
انتقادی »شاهنامه فردوسی« بود که 
مطلق  خالقی  جالل  دکتر  هّمت  به 
استاد دانشگاه هامبورگ انجام گرفت 
»تاریخ  شد.  نشر  جلد  شش  در  و 
ادبیات ایران« در 1۴ جلد طرح ریزی 
کنون  تا  آن  مجلّد  چندین  و  شده 
مجموعه  این  است.  گردیده  منتشر 
از اساتید  زیر نظر هیأت تحریریه ای 
جهان  معتبر  دانشگاه های  برجسته 

تهیه می شود.
دانشگاه  دعوت  به  یارشاطر  دکتر 
از  برخی  مشارکت  با  کمبریج 

از  ایران  »تاریخ  انتشار  ایران شناسان 
پایان  تا  هخامنشیان  حکومت  پایان 
نمود  سرپرستی  را  ساسانی«  دوران 
مجموعه  این  از  مهم  فصل  دو  و 
»آیین  و  ایران«  ملّی  »تاریخ  یعنی 
مزدک« و همچنین مقدمه کتاب را 
که مشتمل بر نظر اجمالی به تاریخ 
هزار ساله ایران است خود به تحریر 
بزرگ دیگری که زیر نظر  آورد. کار 
او انجام گرفت »ترجمه تاریخ طبری 
تاریخ  بود.  حواشی«  و  توضیحات  با 
غنی  منابع  از  عربی  زبان  به  طبری 
تاریخ ایران است که بر اساس تاریخ 
بلعمی و یا دیگر تواریخ کهن ایران، که 
حال از بین رفته، به تحریر آمده است. 
همت  به  اینک  مهم  اثر  این  تمامی 
انگلیسی  زبان  به  یارشاطر  پروفسور 
در چهل مجلد با توضیحات و شروح 

منتشر شده است.
دانشنامه ایرانیکا

بود  کافی  برشمردیم  باال  در  آنچه 
تا گویای جایگاه بلند و استوار استاد 
یارشاطر در میان مفاخر علمی ایران 
باشد و نام او را تا ابد جاویدان سازد. اما 
جواهری درخشان که تا ابد بر تارک 

همه دستاوردهای او خواهد  درخشید 
انتشار دانشنامه ایرانیکاست.

دانشنامه  گفت  باید  خالصه  بطور 
ایرانیکا در صدها پژوهش مستند آنچه 
دانستنی درباره ایران و فرهنگ ایران 
تشکیل  روزهای  نخستین  از  هست، 
سرزمینی به نام ایران تا امروز می کاود 
و به شیوه ای علمی عرضه می دارد و 
نسل های  و  امروز  نسل  دسترس  در 
آینده قرار می دهد. این دانشنامه که با 
همکاری صدها دانشمند سراسر دنیا 
نشر می گردد فقط حوزه جغرافیایی 
بلکه  نمی شود  شامل  را  امروز  ایران 
مشتمل بر همه دانستنی هایی است 
که در سده ها و هزاره ها پیکره فرهنگ 
و دانش و افکار و احوال و اطوار اقوام 
ایرانی را شکل بخشیده. مراد از اقوام 
کرد،  ایرانی،  هستند  مردمی  ایرانی 
تاجیک، ازبک، افغان، ترکمن و امثال 
و  آسیا  از  وسیعی  حوزه  در  که  آن 
فرهنگ  از  دارند،  خاورمیانه سکونت 
با ما عالیق  ایران تاثیر پذیرفته اند و 
و  قومی  فرهنگی،  دینی،  مشترک 

نژادی دارند.
 Richard فرای  ریچارد  پروفسور 
مورد  در  نامدار  ایران شناس   Frye

ایرانیکا می نویسد: »دانشنامه ایرانیکا 
شاهکاری است شکوهمند. هیچ طرح 
پژوهشی دیگری در سراسر مطالعات 
خاور میانه وجود ندارد که به اندازه این 
اثر در خور پشتیبانی باشد.« پروفسور 
دانشگاه  استاد   G. Lazard الزار 
پاریس آن را »بنیانی عظیم« نامیده 
  Roy. P. متحده  روی  پروفسور  و 
Mottahedeh  می نویسد »انبوهی 
است باور نکردنی از اطالعات عالمانه 
درباره ایران و فرهنگ و تمدن ایرانی 
فرهنگ های  با  فرهنگ  این  روابط  و 
دیگر«. استاد محمد جعفر محجوب 
به حق انتشار ایرانیکا را با کار سترگ 
زنده  و  شاهنامه  خلق  در  فردوسی 

ساختن سخن فارسی برابر دانست.
از نقل قول های فراوان دیگر در مورد 
یادآور  و  می گذریم  جاودانی  اثر  این 
در  همزمان  دانشنامه  که  می شویم 
اینترنت بطور رایگان قابل دسترسی 
است. نه تنها می توان به مقاالتی که تا 
کنون در مجلدات گوناگون دانشنامه 
بلکه  کرد  حاصل  دسترسی  آمده 
ولی  است  آماده  که  مقاالت  بسیاری 
هنوز نوبت الفبائی درج آن نرسیده در 

این گنجینه گرانبها در اختیار عموم 
قرار دارد.

از  پیش  ایرانیکا  انتشار  مقدمات 
به  بود  قرار  و  آغاز شد  ایران  انقالب 
هزینه  فرهنگی  و  ملّی  کاری  عنوان 
با  آن را سازمان برنامه تامین نماید. 
انقالب ایران تنها منبع درآمد ایرانیکا 
ناگهان قطع شد و این پرسش مطرح 
گردید که آیا می توان ایرانیکا را ادامه 
داد یا باید برای همیشه از آن صرف 
ناامیدی ها  همه  میان  در  نمود.  نظر 
استوار  گامی  با  یارشاطر  استاد 
تصمیم به ادامه کار گرفت و با وجود 
دشواری های مالی فراوان توانست بنیاد 
مالی استواری برای ایرانیکا به وجود 
آورد و دوام و بقای این مؤسسه بزرگ 
فرهنگی را برای همیشه میسر سازد.
دکتر یارشاطر و جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی از نخستین روزها 
یارشاطر  دکتر  با  دشمنی  به  کمر 
و  فرهنگ  زمینه  در  او  مجاهدات  و 
نه  یارشاطر  دکتر  بست.  ایران  زبان 
داشت  بودن  بهائی  به  شهرت  تنها 
بلکه برای جاودانی ساختن فرهنگ و 
زبان ایران می کوشید و این هر دو در 
تضاد کامل با خواسته های انقالبیون 

مسلمان بود. نخستین ضربه به دکتر 
نورانیه خانم  او  قتل خواهر  یارشاطر 
یارشاطر در تهران بود، خانمی مسن 
اوایل  که تنها می زیست و در همان 
انقالب او را شبی در خانه اش با چاقو 

قطعه قطععه ساختند.
برای نگارش مقاالت متعدد ایرانیکا 
یارشاطر نیاز به همکاری با دانشمندان 
از  منظور  این  به  و  داشت  ایران 
کمک های ارزنده دکتر احمد تفضلی 
بهره  اکبر سعیدی سیرجانی  علی  و 
مقاالتی  صاحب  دو  هر  که  می برد 
هستند.   ایرانیکا  دانشنامه  در  نیز 
برجسته ترین  از  تفضلی  احمد  دکتر 
در  پژوهندگان  و  ایران شناسان 
زبان های کهن ایران در سطح جهانی 
بود که او را ناجوانمردانه در قتل های 
زنجیری کشتند، و سعیدی سیرجانی 
و  و شجاع  ذوق  با  نویسنده  و  ادیب 
متعدد  انتقادی  کتاب های  صاحب 
»ای  و  مرقع«  آستین  »در  مثل 
کوته آستینان«  را زندانی ساختند و 

در همان زندان به قتل رساندند.
جمهوری اسالمی به این نیز اکتفا 
سلسله  پخش  و  تهیه  با  و  نکرد 
برنامه هایی در تلویزیون به نام »هویت« 
از شخصیت های  برخی  به لجن مالی 
یارشاطر  دکتر  جمله  از  ایراندوست 
در  که  پرداخت  ایرانیکا  دانشنامه  و 
بی حاصلی  کوشش  مصداق  حقیقت 
در ِگل مالیدن بر چهره خورشید بود.

*****
آنان که از نزدیک با دکتر یارشاطر کار 
کرده اند با سخت کوشی او و دلبستگی 
فرهنگی  کارهای  به  که وی  عمیقی 
مخصوصا ایرانیکا نشان می داد آگاهند. 
استاد یارشاطر در کار علمی هیچگونه 
سهل گیری و مماشاتی را نمی پذیرفت 
و اگر به درستی فکر یا کاری اعتقاد 
داشت با پرداختن هر بها و هزینه ای 
برای اعتالی  انجام آن می کوشد.  در 
ایران  هنر  و  ادب  ترویج  و  فرهنگ 
دست و دلی چون دریا داشت و تمام 
کرد.  کار  این  صرف  را  خود  ثروت 
صرفه جویی  به  دیگر  امور  در  ولی 
پایبند بود. بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 
آن  با  ایران  در  من  که  سالیانی  در 
همکاری داشتم چند اتاق کوچک در 
طبقه اول ساختمانی در خیابان نادری 
به  بار  نخستین  برای  کس  هر  بود. 
آنجا قدم می گذاشت و با فعالیت های 
وسیع انتشاراتی بنگاه آشنا بود حیرت 
می کرد که چگونه مکانی چنان محّقر 
می توانست در کاری چنان سترگ  به 
دانشنامه  محل  که  کسانی  رود.  کار 
در  ایرانی  مطالعات  مرکز  و  ایرانیکا 
مالحظه  از  نیز  دیده اند  را  نیویورک 
کوچکی محل و دستاوردهای علمی 
تعجب  از  می زاید  آن  از  که  بزرگی 
استاد  خود  نمی کنند.  خودداری 
یارشاطر کوچکترین اتاق را در اختیار 
داشت که به سختی می شد سه نفر 
را در آن پذیرفت. در همان اتاق وی 
تا واپسین سال های حیات  پر افتخار 
به  از شب  پاسی  تا  از 6 صبح  خود 
نگاشتن یا ویراستاری مقاالت ایرانیکا و 
ده ها امور متنوع فرهنگی می پرداخت.

معاشرت های  در  یارشاطر  دکتر 
خانوادگی و خصوصی محضری گرم 
و شیرین داشت. به شعر و موسیقی 
می ورزید.  عشق  خوش  صدای  و 
سخنش پر طنز و شیرین و کالمش 
او به زبان فارسی،  دلنشین بود. آثار 
چه به صورت کتاب یا مقاالت و حتی 
نامه های خصوصی  هر یک نمونه هایی 
از نثری شیرین، واال و خواندنی است 
و گاه انسان حسرت می خورد که چه 

زود سخن به پایان آمد.
دانشگاه هاروارد یک بورس پژوهشی 
نمود  تاسیس  یارشاطر  استاد  نام  به 
بنیاد رودکی در  از سوی  و جایزه ای 
ونکوور به نام ایشان برقرار گردید که 
هر دو سال یک بار به پژوهندگان جوان 
دانشگاه های  در  می شود.  پرداخت 
رشته   کالیفرنیا  و  هاروارد  لندن، 
سخنرانی هایی هر دو سال یک بار به 
نام ایشان ایراد می شود و صورت کامل 
آن به صورت کتابی منتشر می گردد. 
مقام  به  استاد  که   199۰ سال  در 
بازنشستگی رسید جشن نامه ای مرکب 
ایران شناسان  تحقیقی  مقاالت  از 
گردید. منتشر  ایشان  افتخار  به 

هفتاد سال پیش پروفسور هنینگ 
شاگرد خود را ستاره ای نامید که در 
جهان ایران شناسی خواهد درخشید. 
آن ستاره در آن آسمان به خورشیدی 
فروزان تبدیل شد و نامش با فرهنگ 
و ادب و زبان ایران برای همیشه قرین 

و ابدی گردید.
*فریدون وهمن پژوهشگر دانشگاه 

کپنهاگ

یارشاطر،  احسان    
به  که  اسطوره ای 

پیوست ابدیت 

احسان یارشاطر در جوانی
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=صحنه سیاسی ایران با سه 
گفتمان اصلی مواجه است که 
هر سه با هم در حال نبردند: 
و  قومگرایی  اسالمگرایی، 
ایرانگرایی. ترفند دو گفتمان 
اول تزریق ناامیدی به جامعه 
باید  اما  ایرانگرایان  است. 
را  امید  ایران  آینده  درباره 

ترویج کنند. 
یا  و  منجی  یک  به  =امید 
خارجی،  کشورهای  کمک 
مدل قدیمی است که منسوخ 
شبکه های  مروز  ا  . شده
تولید  که  اجتماعی هستند 
در  واقعی  اعتراضات  و  فکر 
خیابان ها را هدایت می کنند. 
البته نهایتا این مردم هستند 
دنیا  اما  تعیین کننده اند.  که 
تأثیرگذاری  و  کرده  تغییر 
بر  عی  جتما ا ی  شبکه ها
سیاست و قدرت به حدیست 
که رهبر جمهوری اسالمی را 
به شدت  از همان سال ۸۸ 

نگران کرده است.
اعتراضات   – آسترکی  روشنک 
عنوان  به  ایران،  در  دی ماه  سراسری 
نقطه عطفی در مبارزات سیاسی مردم 
ایران، با گذشت هشت ماه هنوز پایان 
به  ماه های گذشته  در طول  و  نیافته 
اشکال مختلفی در بطن جامعه ایران 
مدت  این  در  است.  کرده  پیدا  نمود 
همچنین رویارویی جدی و مستمری 
جمهوری  مخالفان  و  مدافعان  میان 
اسالمی در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی به ویژه در توئیتر در جریان 
بوده است. این فعالیت ها بارها توانست 
صدای متحد مخالفان جمهوری اسالمی 
را با هشتگ هایی چون #می سازمت_

و  #ایران_را_پس_میگیریم  وطن، 
 #IslamicRegimeMustGo
نه تنها به گوش نظام حاکم بر ایران 
بلکه به گوش جهانیان برساند بطوری 
و  اسالمی  جمهوری  زمامداران  که 
رسانه های وابسته و دلبسته به آن را 

به واکنش واداشته است.
رویارویی مخالفان جمهوری اسالمی 
ایران و مسببان  با شرایط موجود در 
که  شده  جدی  چنان  توئیتر  در  آن 
اسالمی  جمهوری  مقامات  یک سو  از 
از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه و هواداران نظام تالش می کنند 
»ربات«  و  »بات«  را  مخالف  کاربراِن 
جمهوری  دیگر  سوی  از  و  بنامند 
هدف  با  را  سایبری  ارتشی  اسالمی 
خنثی کردن فعالیت این کاربران بیش 
است.  کرده  فعال  و  تجهیز  پیش  از 
احساس خطر جمهوری اسالمی نسبت 
به کارکرد و اثرگذاری توئیتر آنقدر زیاد 
است که به تازگی کارگاه های آموزش 
و تحلیل و بررسی فضای توئیتر را به 

صورت علنی برگزار می کند.
در  لندن  کیهان  رابطه  همین  در 
نویسنده،  گلریز  دامون  با  گفتگویی 
عالی الهه  استاد مدرسه   و  پژوهشگر 
در هلند به بررسی این پدیده و علت 
دیگر  و  توئیتر  اثرگذاری  اهمیت  و 
مبارزات  در  اجتماعی  شبکه های 

سیاسی مردم ایران پرداخته است.
دامون گلریز معقتد است سه گفتمان 
اسالمگرایی،  مقوله(  یا  )دیسکورس 
صحنه  در  ایرانگرایی  و  قومگرایی 
سیاسی ایران در جریان است که بطور 

جدی با هم در تقابل هستند.
پژوهشگر همچنین  و  نویسنده  این 
توئیتر را خط مقدم نبرد این گفتمان ها 
ارزیابی کرده و معتقد است »از توئیتر 
نمی توان توقع اعتراض خیابانی و اتحاد 
سیاسی داشت، ولی در تولید ایده و نقد 

رویدادها بسیار تأثیرگذار است.«
روزها  این  گلریز،  =آقای 
ایرانی  سیاسی  گروه های  رویارویی 
به شکلی گسترده ای در شبکه های 
اجتماعی به ویژه توئیتر در جریان 
شبکه های  چرا  اساساً  است. 
چنین  توانسته اند  اجتماعی 

کارکردی به دست آورند؟
-اگر در یک سیر تاریخی به دنیا نگاه 
شبکه  دو  بین  تقابل  واقع  در  کنیم، 
همواره وجود داشته؛ شبکه های هرمی یا 
سلسله مراتبی و شبکه های غیرمتمرکز؛ 
نمونه ی آن تقابل پروتستانیسم )قدرت 
)قدرت  کاتولیسیم  با  غیرمتمرکز( 
میالدی  قرن 1۶  در  کلیسا(  متمرکز 
از  را  خود  رابطه  پروتستان ها  است. 
از  نه  و  )غیرمتمرکز(  ایمان  طریق 
کلیسای  شده  دیکته  سنت  طریق 

دامون گلریز در گفتگو با کیهان لندن: 
توئیتر خط مقدم نبرد گفتمان های سیاسی ایران است

کاتولیک )متمرکز( تعریف می کنند و 
همه مؤمنان، کشیش خود هستند و 
به  ایمان  مراتب  سلسله  به  احتیاجی 

پاپ و فرستاده ی او ندارند.
بخواهیم  اگر  خودمان  تاریخ  در 
کاریست  کنیم،  مطرح  را  نمونه ای 
که آیت اهلل خمینی در انقالب ۵7  و 
که  مساجدی  شبکه  از  استفاده   با 
انجام  شدند  تقویت  گذشته  سده  در 
داد. شبکه مساجد بود که نوار صوتی 
سخنرانی های خمینی را پخش می کرد 
و کمک  از طریق شبکه  مذهبیون  و 
در  که  بود  بازاری ها  شبکه ی  مالی 
در  را  خود  توانستند  آخوندها  نهایت 
مقابل قدرت متمرکز و در پیوند با ملت 
صاحب قدرت غیرمتمرکز سازماندهی 
کنند. با نبود شبکه های دیگر، از جمله 
نهادهای قوی و متنوع جامعه مدنی، 
مقابل  در  توانست  آخوندها  شبکه 
شبکه متمرکز رژیم شاه قد علم کند و 
حتی با ذوب شبکه ی چپ های ۵7 در 
خود، ارتجاع سرخ و سیاه را به وحدت 
رسانده و حاکمیت جمهوری اسالمی 

را مستقر کند.
به نظر من، سیر تاریخی همیشه بر 
اساس تقابل شبکه  های هرمی یا برج ها 
میدان ها  یا  غیرمتمرکز  شبکه های  با 
بوده است. االن نیز همینطور است. به 
تقابل خیابان ها با آخوندها نگاه کنید. 
شبکه ها  مجموعه  از  ما  دنیای  اساسا 
ساخته شده، از نرولینک ها در مغز و 
تومورها،  و  ژن ها  دی ان ای،  ترکیب 
و  کهکشان ها  در  سیارات  شبکه  تا 
ساختار مولکولی کربن هیدروژن ها که 
هستند.  ما  انرژی  منابع  اصلی ترین 
شبکه های اجتماعی هم از این فرمول 

مستثنا نیستند.
از نگاه علوم اجتماعی، شرایط کنونی 
دنیای ما در قرن بیست و یکم شاید 
قابل مقایسه با اتفاقی باشد که در قرن 
ظهور صنعت  افتاد؛  اروپا  در  پانزدهم 
کتاب  ویژه  به  کتاب  تکثیر  و  چاپ 
زیر  موقع  آن  که  مسیحیان  مقدس 
بود، خوانش  تنها یک خوانش  سلطه 
کلیسای کاتولیک. جالب اینکه صنعت 
چاپ در قرن پانزدهم در آلمان کشف 
سلطه ی  زیر  ایتالیای  در  ولی  شد، 
شاید  یافت،  جدی  گسترش  واتیکان 
دلیل آن هم تقابل با برج قدرت کلیسا 
بوده؛ به هر روی، با صنعت چاپ پخش 
زبان های  به  مقدس  کتاب  ترجمه  و 
مختلف تقریبا نامحدود شد و موجب 
شد انسان ها در اروپا بتوانند با انجیل 
بدون واسطه ی کلیسا و کشیش آشنا 
حقیقت  در  رویداد  این  تأثیر  شوند. 
این بود که شمال و غرب اروپا در طی 
جامع  درک  یک  به  سال   ۵00-۴00
از آزادی فردی  رسید. دموکراسی های 
لیبرال که امروزه ما در غرب به عنوان 
کنونی  تا  حکمرانی  نوع  موفق ترین 
برای سعادت انسان می شناسیم نتیجه 
همین فهم از ارزش آزادی های فردی 
است؛ یعنی جدا شدن از یوغ کلیسا– یا 
همان شبکه هرمی واتیکان- و در اصل 
تفسیر رابطه انسان با خدا از طریق یک 
رابطه شخصی و فردگرایانه – یا همان 
اساس  بر  غیرمتمرکز  شبکه  پیروزی 
جایی  تاقچه ها.  بر  چاپی  انجیل های 
خواندم که کتاب در انگلستان نیم قرن 
بعد از پیدایش صنعت چاپ نه تنها در 
تعداد افزایش یافت بلکه تا ۹0 درصد 

افت قیمت داشت.
اتفاقا غرب در قرن پانزدهم نسبت به 
آسیا و کشور ما ایران از نظر تکنولوژی 
 ۵00-۴00 عرض  در  اما  بود  عقب 
آزادی های  حقانیت  با  توانست  سال 
فردی خودش را برساند به جایی که 
بیست  قرن  االن در  امروزه می بینیم. 
گرفته  قرار  وضعیتی  در  دنیا  یکم  و 
صنعت  یک  اینترنت  گسترش  با  که 
جدید و تغییراتی دارد ایجاد می شود 
که مانند آن اتفاقی است که در مورد 
شبکه های ترجمه و استفاده از صنعت 
با  امروزه  تحول  آن  شد.  انجام  چاپ 
می شود.  انجام  اجتماعی  شبکه های 
را  جای خودش  کاغذ  و  کتاب  یعنی 
داده  دیجیتال  اطالعات  و  داده ها  به 
است که خود افراد می توانند به وجود 
مورد  در  که  حدی  به  حتی  بیاورند. 
با  انسان ها  مناسبات  نوع  مدیریت، 
هم و روابط خصوصی و حرفه ای آنها 
شود.  می  تحول  و  تغییر  دچار  نیز 
شبکه های اجتماعی تاثیرگذارترین نوع 
فلسفه ی مدیریت را در جوامع غربی 
وجود  به  خودمان  کشور  در  حتی  و 

درباره  کلی  تصویر  این  من  آورده اند. 
نقش شبکه های اجتماعی را ارائه دادم 
استفاده های  از  فراتر  آنها  بگویم  که 
شخصی هستند و واقعا قدرت بزرگی 
برای تغییر در آنها نهفته است. البته 
این موضوع فقط فرصت نیست، چون 
برعکس شبکه های چاپ و نشر در قرن 
اجتماعی  شبکه های  مالک  پانزدهم، 
کنونی یک یا چند نفر هستند و این 

نگران کننده است.
خروج   201۶ سال  در  نمونه  برای 
انتخابات  و  اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا 
کار  روی  با  آمریکا  جمهوری  ریاست 
تأثیر  اوج  بیانگر  ترامپ  دونالد  آمدن 
شبکه های اجتماعی در قدرت بود. در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 201۶، 
دونالد ترامپ با اینکه نسبت به هیالری 
کلینتون پول کمتری برای کمپین های 
اینکه  وجود  با  و  داشت  انتخاباتی اش 
هیالری کلینتون رسانه های عمومی و 
بخصوص فرهنگ غالب بر این رسانه ها 
نیویورک  و  پست  واشنگتن  مانند  را 
بخش  و همچنین  بود  تایمز دستش 
نیز  آمریکا  و  اروپا  روشنفکری جامعه 
اما  بودند،  کلینتون  هیالری  طرفدار 
دونالد ترامپ با فهم درست شبکه های 
اجتماعی و با استفاده از شبکه هایی که 
در آنها نسبت به هیالری کلینتون سر 
بود مثل فیسبوک و توئیتر و یوتیوب 
شبکه های  در  افرادی  روی  توانست 
مؤثر  انتخابی اش  حوزه  از  مشخصی 
باشد که در روی کار آمدن وی نقش 
مهمی ایفا کردند. این موضوع خیلی 
آرای  کل  تعداد  چون  است  مهمی 
کلینتون از ترامپ بیشتر بود، اما او با 
هوشمندی هدفمند توانست با تقویت 
شبکه های غیرمتمرکز تاثیرگذار، شبکه 
هرمی کلینتون را شکست دهد. اکنون 
که به هرم قدرت رسیده، خود یکی از 
منتقدین شبکه های اجتماعی است– 

که البته خیلی هم بی ربط نمی گوید.
این  معتقدید  شما  =یعنی 
در  سیاسی  نیروهای  رویارویی 
در  می تواند  اجتماعی   شبکه های 
جهت دادن به جامعه ایران و تعیین 
مؤثر  نیز  ایران  سیاسی  سرنوشت 

باشد؟
-در مورد ایجاد تغییر سیاسی اساسی 
مدل  دو  می کنم  تصور  من  ایران  در 
است.  مطرح  ایران  در  سیاسی  تغییر 
یک مدل که اکثریت نیز در ذهن شان 
همین مدل حکمفرماست، مدل تغییر 
یعنی  است؛   ۵7 انقالب  و  خمینی 
خیلی ها  و  باشد،  باید  اینکه شخصی 
پهلوی  رضا  شاهزاده  را  شخص  این 
دور  را  افراد  تعداد  یک  که  می بینند، 
حمایت های  و  کرده  جمع  خودش 
بین المللی را جلب کند و دقیقا همان 
اتفاقی که در مورد خمینی افتاد با یک 
ایجاد جایگزین  برای  دیگر  شخصیت 

نظام سیاسی در ایران بیافتد.
من چندان طرفدار این مدل نیستم 
چون احساس می کنم با داده های امروز 
ما که توضیح دادم واقعگرایانه نیست. 
و  ائتالف  تقویت،  طرفدار  بیشتر  من 
همبستگی شبکه های اجتماعی هستم 
چون شبکه های اجتماعی هستند که 
در ایران تأثیر می گذراند. شما مثلثی را 
در ذهنتان تصور کنید که یک زاویه اش 
اعتراضات در خیابان و اعتصاب ها در 
و  رسانه ها  زاویه اش  یک  است،  ایران 
تلوزیون های ماهواره ای هستند که به 
اعتراف مقامات جمهوری اسالمی ۴0 
برنامه های  ایران  مردم  ۵0درصد  تا  
آنها را دنبال می کنند و یک زاویه اش 
تلگرام،  مانند  اجتماعی  شبکه های 

توئیتر و اینستاگرام است.
درباره زاویه شبکه های اجتماعی اگر 
دقت کرده باشید من در توئیت هایم نیز 

دامون گلریز، نویسنده، پژوهشگر و استاد مدرسه ی عالی الهه در  هلند
چند بار اشاره کردم که تصور می کنم 
در میان شبکه های اجتماعی توئیتر با 
که  فارسی  کاربر  میلیون  یک  حدود 
از این یک میلیون شاید بین دو هزار 
توئیتری  فعالیت  کاربر  هزار  پنج  تا 
می کنند و در طول هفته می تواند به ۴ 
یا ۵ برابر برسد، نقش بسیار مهمی ایفا 
می کنند. چون تغذیه رسانه ای و فکری 
و ایده ای به روزنامه نگاران می دهند که 
آنها این ایده ها را بپردازند و از طریق 
ایده ها  این  رسانه ها  دیگر  و  تلویزیون 
را برای مردم در داخل و خارج ایران 
پخش می کنند. از این زاویه من نقش 
نبرد  مقدم  خط  مشخصاً  را  توئیتر 
گفتمان ها می دانم، چون موج می سازد، 
ایده ها را تغییر می دهد و می تواند آنها 
مقوله(  یا  )دیسکورس  گفتمان  به  را 
از توئیتر نمی توان  غالب تبدیل کند؛ 
توقع اعتراض خیابانی و اتحاد سیاسی 
آن  نقد  و  ایده  تولید  در  ولی  داشت، 

بسیار تأثیرگذار است.
این بدان معنی نیست که تلگرام با 
ایرانی  کاربر  میلیون   ۴۵ حدود ۴0- 
کاربر  میلیون   2۴ با  اینستاگرام  یا  و 
جایی  ولی  نیستند  مهم  فارسی زبان 
که تولید فکر و موج و کار می شود در 
توئیتر است. به خاطر همین موضوع 
در  خامنه ای   88 سال  در  که  است 
سخنرانی خود برای دانشجویان از میان 
شبکه های اجتماعی مشخصاً از توئیتر 
نام برد و گفت توئیتر جایی است که 
)جمهوری  ما  علیه  دارد  اوباما  دولت 
اسالمی( کار می کند و یک سال بعد 
جنگ  جوان  »افسران  را  دانشجویان 
نرم« خطاب کرد و چند سال پیش هم 
پلیس فتا توئیتر را به عنوان پالتفرمی 
نام برد که بیشترین تأثیر را در اتفاقات 
زمان  آن  تازه  است.  داشته   88 سال 
فضای توئیتر با کمیت و کیفیت کنونی 

خیلی تفاوت داشت.
به نظرم هنوز زود است که بخواهیم 
دی ماه  سراسری  اعتراضات  درباره 
۹۶ به بعد از این زاویه صحبت کنیم 
محتوایش  تولید  دلیل  به  توئیتر  اما 
می کند.  بازی  مهمی  خیلی  نقش 
طبیعتاً جمهوری اسالمی هم به این 
موضوع خیلی توجه می کند به خاطر 
به  که  دارد  سوشیال بات هایی  اینکه 
توییتر  در  نرم  جنگ  افسران  همراه 
وارد  فعالیت  برای  می کنند  تالش 
صحنه شوند و حتی کار اطالعاتی و 
تخریب،  نوع  از  کنند؛  ضداطالعاتی 
تفرقه افکنی، موازی کاری و بخصوص به 
جان هم انداختن کاربرهای ناشناس و 
فیک با افراد شناخته شده و تأثیرگذار 
به  حاضر  حال  در  البته  هویت.  با  و 
به  نبرد  این  صحنه  می رسد  نظر 
سمت کسانی که طرفدار ایجاد تغییر 
ساختاری جدی در ایران هستند بیشتر 
سنگینی می کند تا افسران جنگ نرِم 
آقای خامنه ای یا اصالح طلبان که پول 
نفت مردم ایران را  صرف بقای خود 

برای کار اطالعاتی می کنند.
= در این رویارویی توئیتری میان 
موافقان و مخالفان جمهوری اسالمی 
شاهد دسته ها و گروه های مختلفی 
براندازان،  نمونه  برای  هستیم 
اصالح طلبان،  تحول خواهان، 
و  گروه ها  این  شما  و…  ارزشی ها 
میدان نبرد هر یک را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
-صحنه سیاسی ایران با سه گفتمان 
مواجه  اصلی  مقوله(  یا  )دیسکورس 
نبرد  با هم در حال  است که هر سه 
واقع گفتمان ها هستند  هستند و در 
که تولید قدرت می کنند و تغییر را به 
و در  افراد  افراد؛  نه  و  وجود می آورند 
واقع رهبران هستند که بر گفتمان ها 

سوار می شوند.

غالب  گفتمان  سه  این  از  یکی 
من  نظر  به  ایران  مسائل  مورد  در 
گفتمان یا مقوله ی اسالمگرایی است 
تا  ارزشی ها  و  خلق  مجاهدین  از  که 
اصالح طلبان، بخشی از تحول خواهان 
)اصالح طلبان پیشین(، نهضت آزادی 
و  توده  حزب  طرفداران  تا  حتی  و 
بخشی از طرفداران چپ ضدآمریکایی 
نوعی  از  هنوز  که  را  ضداسرائیلی  و 
مارکسیسم لنینیسم رنج می برند در بر 
می گیرد. اینها را من طرفداران گفتمان 
برای  چون  می فهمم  اسالمگرایی 
استمرار قدرت و حاکمیت آن در ایران 
اسالمگرایی  گفتمان  می کنند.  تالش 
یک گفتمان قویست که در ایران پایگاه 
پایگاه سیاسی دارد و  اجتماعی دارد، 
قدرت دستش است و به خاطر وجود 
فقیه،  والیت  اسالم  و  شیعی  اسالم 

پایگاه تاریخی هم دارد.
گفتمان دوم یک پروژه خارجی است 
قومگرایی  مقوله ی  یا  گفتمان  آن  و 
است. این گفتمانی است که کشورهای 
اسالمی  جمهوری  مخالف  خارجی 
که اغلب در خاورمیانه هستند تالش 
برای  و  بزنند  دامن  آن  به  می کنند 
درست  قومگرا  احزاب  ایران  تجزیه 
کنند و سعی کنند ایران را بر مبنای 
اتنیک و قوم تکه تکه کنند تا با طرح 
»فدرالیسم ملت های ایرانی« با نابودی 
نابود  هم  را  ایران  اسالمی،  جمهوری 
کنند. اگر دقت کرده باشید تعدادی از 
افراد اپوزیسیون در خارج از کشور از 
فرزندان آیت اهلل ها و کسانی که با هم 
به ائتالف کوتاه مدت می رسند و بعضا 
شبکه های تلگرامی فیک نیوز را هم در 
دست دارند به نوعی ویترین مقوله ی 

قومگرایی شده اند.
یک  گفتمان  دو  این  مقابل  در 
گفتمان سوم هم است که من به آن 
گفتمان ایرانگرایی می گویم و مصداق 
سیاسی اش همین براندازی است. این 
در  هم  با  جدی  بطور  گفتمان  سه 
حال تقابل هستند. بعضی وقت ها یک 
شبکه بُرد بیشتری دارد بعضی وقت ها 

شبکه ی دیگر!
=وقتی بخشی از ایرانگرایان در 
تظاهرات خیابانی شعارهای ملی سر 
می دهند، طرفداران گفتمان سوم در 
میدان شبکه های اجتماعی چگونه 
می توانند بر دو گفتمان دیگر غلبه 

کنند؟
-تصور من که همراه با واقعگرایی هم 
هست اینست که گفتمان ایرانگرایی با 
همه کمبودها نسبت به دو گفتمان دیگر 
در حال گسترش بیشتری است. بطور 
کلی به دو صورت می توان مردم را برای 
تغییرات و گفتمان سازی ها بسیج کرد: 
امیدواری و ناامیدی. یعنی امیدواری و 
ناامیدی است که همیشه توده ها را به 
سوی یک راه بسیج می کند. من برای 
به  ارجاع می دهم  این مطلب  توضیح 
اتفاقاتی که اخیراً افتاده است؛ مدل حل 
مشکالت جمهوری اسالمی با آمریکا، 
نوع موضع گیری روحانی، موضع گیری 
که  راهکاری  درباره 1۵  خاتمی  اخیر 
حل  برای  که  مدلی  نوع  و  داد  ارائه 
مشکالت عدیده ای که در ایران است 
که  می رسد  نظر  به  می شود  ارائه 
بخش اسالمگرا و بخش قومگرا بسیج 
توده ها را روی موضوع تزریق ناامیدی 
گذاشته اند. یعنی به وجود آوردن نوعی 
بگویند  بتوانند  که  مردم  در  ناامیدی 

تنها آلترناتیو ما هستیم!
ایرانگرایان که من  مقابل، هدف  در 
ساختن  می دانم  آنها  جزو  را  خودم 
#می سازمت_ همان هشتگ  و  ایران 

همبستگی  یکپارچگی،  حفظ  وطن، 
یک  بر  تاکید  ارضی،  تمامیت  و  ملی 
سکوالر،  و  لیبرال  دموکراسی  نظام 
رابطه خوب با غرب، آمریکا، اسرائیل و 
عربستان و همه دنیاست و این هدف 
تنها و تنها می تواند با امید واقعی پیش 
برود و امید واقعی کاری است که من 
می کنم  سعی  خودم  اندازه  و  حد  در 
در توئیتر و رسانه ها انجام دهم. مثاًل 
یک نمونه اش اینکه من هیچ ضدیتی با 
آمریکا ندارم و اتفاقا خیلی مردم آمریکا 
یا غرب یا یهود را دوست دارم ولی در 
مورد مسئله ایران ما باید به واقعگرایی 
برای بسط و تعمیق گفتمان  برسیم. 
ایرانگرایی الزم است ما با واقعگرایی به 
منافع کاخ سفید در ایران نگاه کنیم و 
فکر نکنیم کاخ سفید به دنبال اینست 
که به عنوان یک منجی برای ما تغییر 
تغییر  به دنبال  آنها  انجام دهد.  رژیم 

رفتار جمهوری اسالمی هستند و فعال 
این  و  نیستند  رژیم  تغییر  دنبال  به 
واقعگرایی خیلی مهم است. چون اگر 
واشنگتن به دنبال تغییر رژیم بود، باید 
تحریم  می دیدیم:  را  آن  مصداق های 
صدا و سیمای جمهوری اسالمی، دعوت 
جدی از نمایندگان مخالفین در کنگره 
و کاخ سفید، رسوایی اموال آقازاده ها در 
غرب و حمایت محسوس و مؤثر و نه 
فقط کالمی و توئیتری از مردم ایران.
چگونه  مردم  کردن  =امیدوار 

امکان پذیر است؟
تعیین  خودش  با  ایرانی  هر  -اگر 
تکلیف کند که درباره یهودیان چطور 
فکر می کند، درباره اسرائیل چه فکری 
آینده  در  ایران  روابط  درباره  می کند، 
با  روابط  درباره  براندازی  فردای  در  و 
اعراب شمال آفریقا چه فکر می کند، 
درباره روابط با کشورهای حاشیه خلیج 
فارس چه فکر می کند و چه برنامه ای 
دارد، و هر ایرانی بیاید عضو شبکه های 
مسائل  شود،  توئیتر  مانند  اجتماعی 
مباحث  در  و  کند  دنبال  خودش  را 
شرکت کند، در گفتمان سازی ها نقش 
نقش  آگاهی رسانی  در  باشد،  داشته 
داشته باشد و از این نگاه منجی طلبانه 
فاصله بگیرد و با یک نگاه واقعگرایانه 
برای آینده ایران برنامه داشته باشد… 
شکل  تغییر  برای  ملی  اراده  آنوقت 
و  ایده ها عوض می شود  گرفته، چون 
نیز  آینده  سیاست های  ایده ها  این  با 
 8 نزدیک  االن  ما  می گیرند.  شکل 
میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم 
که ثروت این 8 میلیون به گفته رئیس 
مرکز ایرانیان خارج از کشور به 2۵ هزار 
این  از  و خیلی  میلیارد دالر می رسد 
متخصص  از کشور  خارج  در  ایرانیان 
ایران  آینده  در  می توانند  و  هستند 
شبکه سازی های  در  و  بگذارند  تأثیر 
هر  طرفی  از  کنند.  کمک  مختلف 
ماه  هر  بگیرد  تصمیم  اگر  ایرانی 
خودش  بر  و  دور  ایرانیان  از  تعدادی 
را که همگی هم تلفن هوشمند دارند 
وصل کند به شبکه اجتماعی توئیتر، 
اینستاگرام و فیسبوک و افراد را تشویق 
کند که اتفاقات داخل کشور را دنبال 
کنند و با عقل سلیم و خردی که به 
خاطر یک  قرن تالش برای آزادی در 
ایرانیان سراغ داریم در مباحث شرکت 
گفتمان  می توانیم  من  نظر  به  کنند، 
آینده  به  واقعی  امید  با  را  ایرانگرایی 
اینهایی که می گویم  گسترش دهیم. 
جدی  نبرد  یک  در  ما  نیست.  شعار 
هستیم که طرف مقابل هم این نبرد 
را به رسمیت شناخته؛ به صحبت های 
علی خامنه ای در سال 88 که به آن  
اشاره کردم توجه کنید؛ آنها عمال وارد 
جنگ نرم شده اند. هفت میلیارد تومان 
خرج کرده اند برای فیلتر کردن توئیتر؛ 
میلیون ها دالر خرج کرده اند و می کنند 
برای فیلتر کردن رسانه های دیگر. به 
گمان من در این نبرد ما براندازان، ما 
طرفداران ایرانگرایی و نه قومگرایی و 
اسالمگرایی، باید امید نسبت به آینده 
داشته باشیم، این امید را با شبکه سازی 
ترویج کنیم، نقش شبکه های اجتماعی 
را به رسمیت بشناسیم که مهم و در 
حال و آینده بسیار تاثیرگذاراست، البته 
اراده  همواره  تعیین کننده  عامل  که 
ملت ایران و بیرونی و در خیابان ها در 

اعتراضات و همبستگی ملی است.
نقش  میان  این  در  من  گمان  به 
شاهزاده رضاپهلوی به عنوان یک نماد 
ملی و محبوب میان نه همه ی ایرانیان، 
ولی در میان بسیار از ایرانیان، خیلی 
مهم است. آن شبکه ها یی که بتوانند 
بر مبنای نمادهای ملی، مشترکات و 
مطالبات سیاسی کارکنند و به ائتالف 
ببینید،  بود.  خواهند  برنده  برسند 
برگزار  ایران  در  االن  که  تظاهراتی 
می شود تظاهرات احزاب و سندیکاها 
می شود  داده  که  شعارهایی  نیست؛ 
شعارهای سازمان های کالسیک نیست 
شبکه  شبکه هاست؛  شعارهای  بلکه 
کشاورزان که می روند در نماز جمعه 
به  پشت  میهن  به  »رو  می گویند  و 
دشمن«، شبکه دختران خیابان انقالب 
می کنند،  پرچم  را  خود  روسری  که 
االن  یعنی  و…  بازنشستگان  شبکه 
این  تفاوت  می زنند.  حرف  شبکه ها 
شبکه های غیرمتمرکز و خودجوش با 
اینست  قدیمی  و  هرمی  سازمان های 
که بر مبنای ارزش های کلی و منافع 
حتی  می آیند؛  هم  گرد  کوتاه مدت 
ممکن است این شبکه ها از بین برود 
وجود  به  جدید  شبکه های  دوباره  و 
بیاید. سر یک هشتگ ممکن است با 
هم همکاری کنند و سر یک هشتگ 
دیگر ممکن است اختالف داشته باشند 

و دعوا کنند.



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1643 
جمعه 16 تا پنجشنبه 22 شهریورماه 1397خورشیدی

تمرین هایی ساده 
اما کلیدی برای از بین بردن قوز

قوز نوعی درامدگی در پشت انسان است که به سبب 
عوامل مختلف ژنتیکی و یا اکتسابی به وجود می آید. به 

وجود آمدن قوز اکتسابی ارطبات مستقیمی با نحوه زندگی و شغل 
فرد دارد. البته روش های در مانی مختلفی نیز برای از بین بردن غوز 

وجود دارد.قوز یا کیفوزقوز kyphosis گردی و بر آمدگی از پشت است 
و می تواند در هر سنی رخ دهد و اغلب در زنان مسن تر شایع تر است. اگر 

با خوابیدن در حالت دمر ) یعنی خوابیدن روی شکم ( اصالح شود یعنی به قوز 
وضعیتی مبتال هستید. که در خانم  ها شایع تر است. اگر با خوابیدن وضعیت اصالح 
نشود قوز ساختاری است که  در آقایان شایع  تر است. در هر دو صورت باید به پزشک 
مراجعه کنید. اصالح شیوه زندگی و ورزش اساس درمان در هر 2 نوع قوز است.گاهی 
قوز در اثر مشکالت مادرزادی است که باید تشخیص داده و درمان شود تا از پیشرفت 
آن در بزرگسالی جلوگیری  شود. قوز پشت از نوجوانی شروع شده و زمینه خانوادگی 
نیز دارد. از طرفی شیوه زندگی و عادت های نادرست نیز می تواند در افرادی که 
زمینه خانوادگی ندارند باعث ایجاد قوز شود متاسفانه عادت  های سبب ایجاد 
قوز زیاد است.کیفوز وابسته به سن، اغلب پس از پوکی استخوان رخ می دهد 

و باعث ضعف استخوانها در ستون فقرات می شود انواع دیگر کیفوز در 
نوزادان و یا نوجوانان به علت ناهنجاری های ستون فقرات و یا گوه ای 

شدن استخوان ستون فقرات در طول زمان دیده می شود.کیفوز 
خفیف باعث چند مشکل می شود اما در موارد شدید می 

تواند باعث درد و ظاهر بد شکلی شود . درمان 
کیفوز بستگی به سن شما، علت انحنا 

و اثرات آن است.

زنان  شاخص

بسوز اندرین تیه، ای دل نهانی
مخواه از درخت جهان سایبانی
سبکدانه در مزرع خود بیفشان

گر این برزگر میکند سرگرانی
چو کار آگهان کار بایست کردن
چه رسم و رهی بهتر از کاردانی

زمانه به گنج تو تا چشم دارد
نیاموزدت شیوه پاسبانی

سیاه و سفیدند اوراق هستی
یکی انده و آن یکی شادمانی

همه صید صیاد چرخیم روزی
برای که این دام میگسترانی

ندوزد قبای تو این سفله درزی
بگرداندت سر به چیره زبانی ...

جوش ها در هر سنی ظاهر می شوند، 
دوران  در  و  نوجوانی  دوره ی  در  اما 
بیشتری  شیوع  خانم ها  قاعدگی 
دارد. زمانی که تعادل هورمونی به هم 
چربی  میزان  چربی  غدد  می ریزد، 
درنتیجه  می کنند،  ترشح  بیشتری 
منافذ پوست بسته می شود و درنهایت 
را  خود  جوش  به صورت  اتفاق  این 
نشان می دهد. برای درمان جوش و 
آکنه می توان از داروهای موضعی مثل 
بنزوئیل پروکساید، آنتی بیوتیک هایی 
مثل تتراسایکلین و داروهای خوراکی 
محتوی ویتامین A استفاده کرد. اما 
بهترین  تا  داریم  مقاله قصد  این  در 
ویتامین  ها و مواد معدنی برای درمان 
 جوش و آکنه را به شما معرفی کنیم.

A ویتامین
برای  مؤثر  مواد  از  یکی  آ  ویتامین 
اما  است،  آکنه  و  جوش  درمان 
کنید.  مصرف  را  آن  به درستی  باید 
مکمل های غذایی ویتامین A مثل 
عمل   A ویتامین  موضعی  داروهای 
مکمل های  ضرر  درواقع  نمی کنند. 
است. آن  فواید  از  بیشتر   خوراکی 

در  محلول   A ویتامین  ازآنجایی که 
چربی است، در بدن تجمع می یابد و 
 )IU( مصرف بیشتر از 1۰۰۰۰ واحد
وضعیت  این  باشد.  َسَمی  می تواند 
می شود.  تشدید  بارداری  دوران  در 
به  تمایل  که  خانم هایی  بنابراین 
درباره ی مصرف  باید  دارند،  بارداری 
مکمل ها با پزشک خود مشورت کنند. 
ویتامین A هم مانند داروهای موضعی 
می تواند به درمان جوش و آکنه کمک 
شیمیایِی  داروهای  بیشتر  در   کند. 
موضعی، ویتامین به رتینوئید تغییر 
پوست  برای  می توانید  که  می یابد 
براساس  کنید.  استفاده  آن  از  خود 
اثر  بیشترین  رتینوئید ها  گزارش ها 
دارند.  درمان جوش صورت  برای  را 
این مواد توان بازسازی باالیی دارند 
التیام  را  پوستی  مشکالت  سریعا  و 
می بخشند. بنابراین خیلی زود موجب 
می شوند. پوست  شادابی  و  سالمت 

مارک های محبوب رتینوئید، به ترتیب 
تزاروتن  کم،  جانبی  عوارض  با 
این  هستند.  آداپالن  و  )تازوراک( 
تجویز  با  فقط  می توانید  را  داروها 

پزشک تهیه کنید.
خانم های باردار نباید رتینوئید مصرف 
ماده  این  مصرف  همچنین  کنند. 
وی  یو-  نورِ  برابر  در  را  شما  پوست 
)UV( تضعیف می کند، به همین دلیل 
افرادی که از رتینوئید استفاده می کنند 
نباید برای مدت زمان طوالنی در مقابل 
آفتاب قرار بگیرند. همچنین باید از ضد 
استفاده  خود  پوست  مناسب  آفتاب 

کنند. 
روی )زینک(

مناسب  معدنی  مواد  از  یکی  زینک 
شما  است.  بردن جوش  بین  از  برای 
مکمل  به صورت  را  زینک  می توانید 
 خوراکی یا پماد موضعی استفاده کنید.

مصرف  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
زینک باعث کاهش تولید چربی پوست 
برابر  از پوست در  می شود و می تواند 
عفونت باکتریایی و التهاب حفاظت کند.

بدن شما فقط به مقدار کمی زینک 
برای  زینک مصرفی  میزان  دارد.  نیاز 
تا 11 میلی گرم در  بزرگسال ۸  افراد 

روز است. مطالعات نشان می دهد که 
زینک  میلی گرم   3۰ تقریبا  مصرف 
می تواند به درمان جوش و  آکنه کمک 
کند. شاید مصرف بیش ازحد آن مضر 
در  زینک  بیش ازحد  مصرف  باشد. 
ایجاد  سبب  به تدریج  افراد  از  بعضی 
زینک  همچنین  می شود.  بیماری 
اضافی می تواند منجر به کمبود ِمس 

شود. بدن   در 
موضعِی  لوسیون هاِی 

بهبود  به  می توانند  زینک  حاوِی 
از  یکی  براساس  کنند.  کمک  جوش 
درصد  حاوی 2/1  لوسیون  مطالعات، 
اریترومایسین  درصد  و ۴  استات روی 
می تواند به طور مشخصی در پاکسازی 

پوست نقش داشته باشد.
درمان  به  که  موادی  سایر 
می کنند کمک  آکنه  و   جوش 

ما در این مقاله در مورد فواید ویتامین 
A و زینک صحبت کردیم. اما شاید 
چیزهایی   E ویتامین  فواید  درباره ی 
با   E ویتامین  ارتباط  باشید.  شنیده 
جوش به اندازه ی ویتامین A و زینک 
درتحقیقات  اما  است.  نشده  بررسی 

اخیر مشخص شد که کمبود ویتامین 
E ،A و زینک با ایجاد جوش مرتبط 
روزانه  که  نیست  بد  بنابراین  است. 
مقدار 1۵ میلی گرم ویتامین E مورد 

نیاز خود را تأمین کنید.
روغن درخت چای هم می تواند برای 
در  باشد.  مفید  جوش هایتان  درمان 
یکی از مطالعات 3۰ نفر برای مدت ۴۵ 
روز از ژل روغن درخت چای استفاده 
دارونما  هم  دیگر  نفر   3۰ به  کردند، 
ژل  از  که  گروهی  درنهایت  داده شد. 
استفاده کرده بودند بهبودی بیشتری 
کردند. مشاهده  خود  جوش های   در 

روغن درخت چای جایگزین مناسبی 
است.  بنزوئیل پروکساید  برای 
بنزوئیل پروکساید عنصر شناخته شده 
است.  جوش  مخصوص  ِکِرم های  در 
اثر مشابهی دارد،  روغن درخت چای 
تولید  و  می برد  بین  از  را  باکتری ها 
ماده  هردو  می دهد.  کاهش  را  چربی 
در پمادها استفاده می شوند، اما روغن 
درخت چای اثرات جانبی کمتری دارد. 
به عنوان مثال خارش پوست، سوزش و 
پوسته پوسته شدن در این مورد کمتر 

است. 

گازهای  افزایش 
گرمازا  موجب افزایش 
دمای هوای سطح زمین شده و در 
نتیجه دمای هوای دریاها نیز افزایش 
باعث  می تواند  این  است.  کرده  پیدا 
از  و  کشاورزی  خاک های  آلودگی 
به  مربوط  زیستگاه های  رفتن  دست 
ماهی ها، پرندگان و گیاهان شود. به 
و  بنگالدش  از  مثال، جزایری  عنوان 
هلند، به طور بالقوه می توانند به طور 
در  ما  شوند.  ناپدید  آب  زیر  کامل 
زندگی روزمره خود چطور می توانیم 
کمک  اقلیمی  تغییرات  کاهش  به 
کنیم. این پرسشی است که ما به آن 

پاسخ می دهیم.
رژیم غذایی خود را بازنگری کنید

و  حیوانات  برای  صنعتی  کشاورزی 
محیط زیست مضر است. این زمین های 
کشاورزی هوا و آب را آلوده می کنند. 
به  این موارد  انجام  با  شما می توانید 
طور فردی این مشکل را حل کنید:

می دانید  آیا  گوشت خواری.  -توقف 
گوشت،  پوند  یک  تولید  برای  که 
کارخانه ها از 2۴۰۰ گالن آب استفاده 

می کنند؟
کشاورزان  از  غذایی  مواد  -خرید 
محلی. این کمک می کند تا آلودگی 
هوا را به دو روش کاهش دهید: شما 
طوالنی  مسیرهای  طی  به  نیازی 
و  ندارید  خود  مایتحتاج  خرید  برای 
کاالها نیز نباید مسیر طوالنی را برای 

رسیدن به دست خریدار طی کنند.
-مواد غذایی خود را رشد دهید. حتی 
اگر شما یک آپارتمان کوچک داشته 
حیاط  یا  باغ  با  خانه ای  نه  و  باشید 
گوجه  می توانید  همیشه  خلوت، 
پنجره خود  کنار  را  و سبزی  فرنگی 

بکارید.
درباره آب بیشتر فکر کنید

جهانی،  گرمایش  دلیل  به  امروزه، 
غذا  بحران  با  نفر  میلیون  تقریبا 6۰ 

و آب مواجه هستند. چگونه می توان 
تعادل آب را حفظ کرد؟

گرفتن،  دوش  هنگام  که  را  -آبی 
استفاده  دوباره  می کنید،  استفاده 
کنید. این آب می تواند بعدا در توالت 

مورد استفاده قرار گیرد.
- هنگام مسواک زدن، شستن دستها 
یا موهایتان، شیر آب را ببندید. زمین 
و کیف پولتان از شما تشکر می کنند.

خورشید  از  آب  کردن  گرم  -برای 
که  است  کاری  این  کنید.  استفاده 
کودکان انجام می دهند، روش بسیار 

خوبی برای زندگی امروز است.
یک درخت بکارید

خرید یک نهال از فروشگاه تنها راهی 
برای انجام این کار است. اگر در فصل 
پاییز بسر می برید به یک باغچه، پارک، 
بلوار یا فقط یک خیابان سایه دار بروید 
و یک نهال بلوط یا افرا بکارید. تنبل 

نباشید و این کار را انجام دهید.
در خانه، بلوط یا شاه بلوط را در یک 
بگذارید.  گلدان پالستیکی  یا  فنجان 

هنگام پرورش یک درخت جوان، مهم 
این است که به ریشه ها آسیب نرسد. 
داخل  در  سال  سه  حدود  نهال  باید 
آپارتمان باشد، سپس با خیال راحت 
بیرون  تازه  هوای  به  را  آن  می توانید 

منتقل کنید.
نوع  این  که  می کنید  فکر  شما  آیا 
کارها مثل انداختن یک قطره آب در 

است؟   جهانی  فجایع  اقیانوس  دل 
اگر  کنید  تصور  است،  چنین  اگر 
تنها یک درصد از ساکنان سیاره ما 
حداقل یک درخت در زندگی خود 
بکارند، آن وقت تعداد درختانی که 
می توانند هوا را فیلتر کنند، چقدر 
خواهد بود؟ پس فعالیت فردی، این 

تفاوت را ایجاد می کنید!
خودت انجامش بده!

جایی  تا  کنید  سعی  غذایی:  مواد 
که امکان دارد از محصوالت غذایی 
نیمه آماده استفاده نکنید و خودتان 
آشپزی کنید. همچنین مواد غذایی 
تا  نخرید  بزرگ  بسته های  در  را 

زباله سازی نکرده باشید.
محصوالت بهداشتی: شما می توانید 
و  کرم  نرم کننده،  شامپو،  خودتان 
سعی  کنید.  تهیه  را  دندان  خمیر 
از  برخی  ابتدا  شروع  برای  کنید 
آنها را جایگزین کنید، سپس همه 
محصوالت را خودتان بسازید. فقط 
و  بدن  کرم  می تواند  نارگیل  روغن 

پاک کننده ی صورت باشد.
پاک  شیشه  پاک کننده:  محصوالت 
کن، شوینده حمام و توالت و دیگر 
پاک کننده ها می تواند با استفاده از 
مواد طبیعی دیگر ساخته شود. فقط 

از سودا و سرکه استفاده کنید.
کیسه پالستیکی نخرید

پالستیکی  خرید  کیسه های  از 
حدود  بریتانیا،  در  نکنید.  استفاده 
۸ میلیارد کیسه پالستیکی ساالنه 
استفاده می شود. این یعنی استفاده 
پالستیکی  کیسه   13۰ از  بیش  از 
این  یکسال!  طول  در  نفر  هر  برای 
آزاردهنده  پالستیکی  کیسه های 
آنها  فقط  معموال  شما  و  هستند 
قرار  ظرفشویی  کابینت  زیر  در  را 
از بسته ها  می دهید. شما می توانید 
باکیفیت تر  یا  و  تجدیدشونده 
دوام.  با  و  ارزان  اما  کنید  استفاده 
برای  شما می توانید یک کیف زیبا 
وسایل  تا  باشید  داشته  خودتان 
خود را داخل آن بگذارید و هنگام 
این  با  کنید.  استفاده  آن  از  خرید 
کار، دوستان و خویشاوندانتان را به 
دائمی  پارچه ای  کیسه  یک  داشتن 

ترغیب می کنید.

پروین اعتصامی

گلی ترقی
)1330 - تهران (

ساکن  ایرانی  نویسنده  ترقی،  گلی 
ترقی  لطف اهلل  است.پدرش  فرانسه 
مدیر مجله ترقی بود. گلی ترقی در 
شمیران به مدرسه و سپس دبیرستان 
انوشیروان دادگر رفت. در 19۵۴ به 
آمریکا رفت. 6 سال در آمریکا زندگی 
کرد و در رشته فلسفه فارغ التحصیل 
از  بازگشت.پس  ایران  به  و  شد 
روی  داستان نویسی  به  بازگشت، 
آورد. او 9 سال در دانشکده هنرهای 
زیبای دانشگاه تهران به تدریس در 
نمادهای  و  اساطیر  شناخت  رشته 
فرانسه  به  سپس  پرداخت،  آغازین 
رفت.اولین مجموعه داستانش به نام 
»من هم چه گوارا هستم« در 13۴۸ 
توسط انتشارات مروارید منتشر شد. 
در  رفت  فرانسه  به  انقالب  از  پس 
یکی  داد  ادامه  نوشتن  به  هم  آنجا 
از داستان هایش به نام »بزرگ بانوی 
روح من« به فرانسه ترجمه شد. در 
19۸۵ این داستان به عنوان بهترین 
قصه سال در فرانسه برگزیده شد.در 
ترقی  گلی  داستان های  نخستین 
ناامید،  بیمارگونه،  آدم ها  شخصیت 

که  هستند  منزوی  و  تنها  و  ناتوان 
از همه چیز بیم دارند، سرخورده اند 
چرا  ندارند،  اجتماع  با  رابطه ای  و 
و  نادان  را  جامعه  مردم  اغلب  که 
سطحی می بینند. ترقی پس از سال 
تامل برانگیزی  داستان های   13۵7
مانند،»اتوبوس شمیران«، و »خانه ای 
در آسمان« نوشته است که نمونه های 
برجسته ادبیات داستانی معاصر ایران 
هستند.آثار او بجز خواب زمستانی به 
صورت داستان کوتاه بوده است.ترقی 
برنده دّومین دوره جایزه بیتا به سال 

2۰۰9 است.

برای کاهش تغییرات اقلیمی چه کنیم؟ بهترین ویتامین ها برای درمان جوش و آکنه 
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مردان  شاخص

اسماعیل فصیح
) 1313 - 1380(

و  داستان نویس  فصیح  اسماعیل 
دهه های  در  وی  بود.  ایرانی  مترجم 
پرفروش ترین  جزو  هفتاد  و  شصت 
رمان های  بود.  معاصر  نویسندگان 
در  ثریا  جاوید،  داستان  خام،  شراب 
مهم ترین  از  سیاوش  درد  و  اغما 
دوران  به شمار می روند.فصیح  او  آثار 
پاییز  از  را  تحصیالت متوسطه خود 
سال 132۶ در دبیرستان رهنما آغاز 
طبیعی  دیپلم  با   1332 سال  در  و 
 133۵ تابستان  آغاز  در  داد.  پایان 
فصیح پس از چند سال کار و تدریس 
ترک  را  ایران  درخونگاهِ  پس انداز،  و 
به  پاریس  و  استانبول  راه  از  و  کرد 
بوزمِن  شهر  در  و  کرد  پرواز  آمریکا 
مونتانا به تحصیل ادامه داد و لیسانس 
شیمی گرفت. فصیح پس از یک سال 
از  و  بازگشت  مونتانا  به  کردن  کار 
دانشگاه میزوال مونتانا مدرک ادبیات 
که  بود  همان جا  گرفت.  انگلیسی 
ارنست همینگوی را دید و با او گپی 
دوستانه و کوتاه زد. سپس به دانشگاه 
میشیگان رفت؛ اما به دالیلی تحصیل 
تهران  به  و  کرد  رها  نیمه کاره  را 

ایران،  به  بازگشت  از  س  بازگشت. 
انتشاراتی  در مؤسسه  را  ماهی  چند 
فرانکلین به عنوان مترجم کار کرد؛ 
سپس با معرفی نامه صادق چوبک در 
سال 13۴2 درشرکت ملی نفت ایران 
به عنوان  نفت خیز جنوب  مناطق  در 
کارمند بخش آموزش، مشغول به کار 
با شروع جنگ  شد. در سال 13۵۹ 
ایران و عراق و بسته شدن دانشکده 
نفت آبادان، در ۴7 سالگی و با سمت 
استادیار زبان انگلیسی بازنشسته شد. 
فصیح در مجموع به مدت 1۹ سال 
در این شرکت به خدمت مشغول بود.

د  عتما ا «
یکی  نفس«  به 
های  راه  مهم ترین  از 
براساس  است.  موفقیت  به  رسیدن 
افرادی  شده،  انجام  تحقیقات 
شایستگی هایشان،  به  نسبت  که 
اعتمادبه نفس بیشتری را از خود نشان 
قرار  تحسین  مورد  بیشتر  می دهند، 
می گیرند، موقعیت اجتماعی باالتری 
مردم  بین  بیشتری  نفوذ  و  دارند 
خواهند داشت. اما در بعضی مواقع به 
عنوان مثال، در هنگام صحبت کردن 
یا  فرد جدید  با  که  زمانی  در جمع، 
یک همکار عصبانی به صورت رودررو 
گفتگو می کنید یا زمانی که در یک 
جلسه شرکت می کنید، ممکن است 
باشید؛  نداشته  را  اعتمادبه نفس الزم 

را  این  شانس  هم  باز  بااین حال،  اما 
نظر  به  اعتمادبه نفس  با  که  دارید 

برسید! واقعا عالی نیست؟
فیزیکی  وضعیت  روی  است  کافی 
حتی  می توانید  کنید.  تمرکز  خود 
از  استفاده  با  کلمات،  گفتن  از  قبل 
را  اعتمادبه نفس تان  خود،  بدن  زبان 
نمایش دهید. این کار سبب می شود 
که دیگران به شما به چشم یک رهبر 
نگاه کنند. در ادامه 8 روش ساده ای 
نمایش  به  برای  موفق  افراد  که  را 
انجام  خود  اعتماد به نفس  گذاشتن 
می دهند، برای تان گردآوری کرده ایم 
به کار  را  آنها  به راحتی  می توانید  که 

ببرید. با »چطور« همراه باشید.

1. ارتباط چشمی برقرار کنید
با  دیگران،  با  ارتباط  برقراری  هنگام 
در  کنید.  برقرار  چشمی  تماس  آنها 
یا  محیط  به  موقعیت هایی  چنین 
وسایل الکترونیکی مثل گوشی همراه 
نگاه نکنید. اگر به افراد توجه کنید به 
آنها احساس مهم بودن می دهید و اگر 
به  باشند  این احساس را داشته  آنها 

شما احترام می گذارند. 

میان خورشیدهای همیشه
زیبایی تو

لنگری ست -
خورشیدی که

از سپیده دم همه ستارگان
بی نیازم می کند.

نگاهت
شکست ستمگری ست-

نگاهی که عریانی روح مرا
از مهر

جامه یی کرد
بدانسان که کنونم

شب بی روزن هرگز
چنان نماید که کنایتی طنزآلود بوده است.

ما اغلب موارد بیماری های جزئی و 
نادیده  را  آزاردهنده  کوچک  موارد 
می گیریم و تعداد کمی از ما برای 
از  که  کوچکی  ظاهر  به  مشکالت 
آن رنج می بریم به پزشک مراجعه 
شگفت آوری  طرز  به  می کنیم. 
مردان  به  نسبت  زنان  آمار،  طبق 
به سالمت خود بیشتر توجه دارند. 
آنها بیشتر به مشاوره پزشکی اعتقاد 
ابتدایی  برای همین عالئم  و  دارند 
بیماری خود را به سرعت تشخیص 
می دهند و درمان بیماری برایشان 

آسان تر می شود. 
که  معتقدند  مردان  دیگر،  از سوی 
مشکالت جسمی جزئی بعد از مدتی 
بین  از  پزشک  یک  کمک  بدون 
می روند. ما نمی خواهیم که شما را در 
مورد سالمت تان بترسانیم و حساس 
کنیم ولی می خواهیم توضیح دهیم 
بیماری های  گرفتن  نادیده  چرا  که 
باشد،  خطرناک  می تواند  کوچک 
حتی اگر به نظر نمی رسد که مشکل 

بزرگی در بین باشد.
اغلب احساس خستگی می کنید

خستگی  احساس  روز  اغلب  اگر 
از  پس  اینکه  خصوصا  و  می کنید 
نمی توانید  جزئی  سرماخوردگی 
براحتی نفس بکشید، باید به پزشک 

مراجعه کنید.
اعتقاد بر این است که عالئم اصلی 
سینه پهلو، سرفه های طوالنی و تب 
است. با این حال، پنومونی یا همان 
سالمتی  پنهان  دشمن  سینه پهلو 
شماست و متاسفانه به نظر می رسد 
که چندان اهمیتی ندارد. اگر اخیرا 
دچار سرماخوردگی شده  اید و هنوز 
هم احساس تنفس تنگی می کنید، 
ورزشی  تمرینات  از  پس  ویژه  به 
کاری  روز  از یک  یا پس  و  مالیم، 
می تواند  این  سخت،  چندان  نه 
باشد.  پنهان  پنومونی  از  نشانه ای 
عالئم دیگری نیز وجود دارد مانند 
سوت زدن گوش هنگام دم و بازدم 
بهترین  بلع. پس  تحریک پذیری  و 
این است که به پزشک معالج  کار 

خود مراجعه کنید.
برجستگی زیر سینه یا زیر بغل

فواید دانه انگور
میوه ها  برخی  دانه  به گفته محققان خوردن 

مانند سیب البته به مقدار باال می تواند سم سیانور 
در بدن را افزایش دهد؛ درحالی که هسته انگور دارای خواص 

زیادی است.خوردن هسته انگور که کمی طعم تلخی دارد، هیچ 
ضرری به بدن نمی رساند. اما مزیت خوردن انگور با هسته:

آزمایشگاهی  موش های  روی  تحقیق  می کند:نتایج  مقابله  افسردگی  با 
نشان داد که ترکیبی به نام پروآنتوسیانیدین که به وفور در هسته انگور یافت 

می شود به افزایش سروتونین و دوپامین در مغز کمک می کند .محققان تأکید 
کردند که پروآنتوسیانیدین همانند داروهایی که برای برطرف کردن افسردگی 
بالینی تجویز می شود، عمل می کند.از اضافه شدن وزن پیشگیری می کند:برخی 
ترکیب های موجود دردانه های انگور، مانع از باال رفتن وزن می شود. این ترکیبات 
از فعالیت آنزیم هایی که چربی را جذب می کند جلوگیری می کند.دانه  انگور مانع 
سرطان می شود:به گفته محققان پروآنتوسیانیدین و ترکیب های دیگر موجود در 
هسته انگور با سرطان مقابله می کند.برخی محققان نیز معتقدند که این ترکیب ها 
باعث می شود سلول های کشنده را از بین ببرند.واریس را التیام می دهد :اگر 
به دنبال درمان برای واریس هستید، بهتر است انگور را با دانه بخورید؛ زیرا 
پروآنتوسیانیدین موجود در انگور عالوه بر تقویت رگ های خون باعث 

بهبودگردش خون نیز می شود. هسته انگور در التیام ورم پا در زنان 
نیز مؤثر است.برای سالمت قلب مفید است:ترکیب های موجود 

در این هسته،  کلسترول و خطر بروز تصلب شرائین را نیز 
کاهش می دهد. ضربان قلب را تنظیم می کند 

حداقل  به  را  قلبی  حمله  خطر  و 
می رساند.

برای  خودآزمایی  دستورالعمل های 
غددی  خطرات  و  مشکالت  شناخت 
وجود دارد که با بررسی و چک کردن 
نظیر  خاصی  بخش های  در  توده ها 

سینه ها و کشاله ران صورت می گیرد.
برجستگی  ها  این  محل  حال،  این  با 
بدن  بیماری  مختلف  علل  از  حاکی 
لیپوم  می توانند  آنها  باشد.  می تواند 
از  )گونه هایی  باشند  آتروماتیک  یا 
کیست( که نسبتا بی ضرر هستند اما 
بیماری های  از  نشانه هایی  می توانند 
باید  باشند. پزشک شما  نیز  جدی تر 

ابتدا یک متخصص پوست باشد.
ریزش بیش از حد مو

درون ریز  غدد  سیستم  شک  بدون 
رخ  بدن  در  که  فرایندهایی  تمام  بر 
همین  به  می گذارد.  تاثیر  می دهد، 
وضعیت  باید  که  است  مهم  دلیل 
سالمت تیروئید خود را کنترل کنید. 
یکی از نشانه هایی که هورمون هایتان 
با مشکل مواجهند، ریزش ناگهانی مو 

یا تغییر ساختار مو است.

از  را  تاثیر  سریع ترین  مو  سلول های 
همین  به  می گیرند،  بدن  عملکرد 
هورمونی  تغییرات  که  است  دلیل 
قرار  تاثیر  تحت  را  آنها  اولین بار 
می دهند و منجر به کاهش رشد مو، 
نازک شدن مو، ضعیف شدن مو و در 
نهایت، ریزش مو می شوند. در صورت 
خستگی،  و  تحریک پذیری  بروز 
نامنظم  چرخه های  و  وزن  تغییرات 
باید به  قاعدگی، عالوه بر ریزش مو، 

یک متخصص غذد مراجعه کنید.
نفس تنگی ناگهانی

مزمن  بیماری های  به  مبتال  افراد 
معموال  تنفسی  سیستم  با  مرتبط 
می دانند. را  خود  تنفس تنگی  دالیل 

بدون  و  ناگهانی  طور  به  وقتی  اما 
کار  چه  می افتد،  اتفاق  دلیلی  هیچ 
برای  دلیل  دو  پزشکان  می کنید؟ 
این موضوع دارند: ریفالکس اسید و 
مشکالت قلبی. ریفالکس اسید زمانی 
مری  به  معده  محتویات  که  است 
با سوزش سر دل  و همواره  می رسد 
می شود.  ظاهر  معده  در  ناراحتی  و 
غذا  از  پس  خصوص  به  نفس  تنگی 
موضوع  این  از  نشانه ای  می تواند  نیز 

عالوه  باشد. 
تنگی  این،  بر 

نشانه  می تواند  نفس 
اگر  بنابراین،  باشد.  قلبی  نارسایی 

چندین بار دچار گلودرد و تنگی نفس 
می شوید، بهتر است با پزشک خود در 

میان بگذارید.
پریود دردناکی دارید

قاعدگی  می گویند  زنان  متخصص 
بسیار دردناک یک امر طبیعی برای 
چرخه  زیرا  است،  جوان  دختران 
پریودی آنها تازه شروع به فعالیت و 
رشد کرده. اما اگر از درد شدیدی در 
طول پریود در بزرگسالی رنج ببرید، 
بافت خارج  یا  آندومتریوز  از  احتماال 
از  است  بهتر  و  می برید  رنج  رحمی 

متخصص زنان مشورت بگیرید.

با آندومتریوز، بافتی که معموال داخل 
رحم شکل می گیرد، از آن خارج می شود 
و در مکان هایی که نباید قرار می گیرد. 
هنگامی که زنی با این وضعیت پریود 
است.  همراه  شدید  درد  با  می شود، 
زخم های بدن دیر خوب می شوند

که  می کنند  یادآوری  ما  به  پزشکان 
بافت  و  رنگ  تغییر  غذد،  به  نسبت 
پوست حساس باشیم و هر چند وقت 
تعداد  کنیم.اما  بررسی  را  آنها  یکبار 
زخم  یک  که  دانیم  می  ما  از  کمی 
پوستی ساده که بهبود نمی یابد، نشانه 
نوعی از سرطان پوستی است. مردان 
این  به  مبتال  بیش تر  زنان  به  نسبت 
نوع بیماری هستند که اگر در مراحل 
اولیه شناسایی شود، قابل درمان است.

پزشکان توصیه می کنند که در اسرع 
شش  از  پس  بگیرند.  مشاوره  وقت 
اگر  زخم  یک  آمدن  پدید  از  هفته 
مراجعه   به پزشک  باید  نیافت  بهبود 
ویژه  به  زخمی هایی  چنین  کنید. 
در  که  هستند  خطرناک  مواقعی  در 
قابل توجه نیستند )گوش،  اول  نگاه 
بینی و پوست( و همیشه باعث درد 

نمی شوند.

را  منظورتان  دست دادن  با   .۲
برسانید

را  همکاران تان  از  یکی  هنگامی که 
دست دادن  برای  می کنید،  مالقات 
پیش قدم شوید، چه این فرد را برای 
اولین بار دیده باشید یا دوست قدیمی 
این  به  باشد. محکم دست دادن  شما 
معنی است که شما قصد سالم کردن 
بهتر  توجه می کنید.  آنها  به  و  دارید 
است آداب دست دادن را به خوبی یاد 

بگیرید.

شخص  شانه های  به آرامی   .3
مقابل را بگیرید

را  مقابل  طرف  دست  که  همان طور 
نشان دادن  برای  همزمان  می گیرید، 
و خون گرمِی خودتان،  اعتمادبه نفس 
خیلی آرام شانه های شخص مقابل را 
لمس کنید. لمس کردن تأثیر زیادی 
شود،  انجام  درستی  به   اگر  و  دارد 
شما،  اعتمادبه نفِس   نمایش  عالوه بر 
راحتی  احساس  مقابل  شخص  به 

می دهد.
این رفتار ممکن است در نظر عده ای 
اگر  مخصوصا  شود،  تلقی  جسورانه 
شما نسبت به آنها جوان تر باشید یا 
داشته  قرار  پایین تری  موقعیت  در 
باشید. اما اگر به دنبال پیشرفت شغلی 
مثل  درست  رفتار تان  باید  هستید، 
شانه ها  لمس کردن  باشد.  رهبر  یک 
را  شما  رهبری  و  اعتمادبه نفس  باید 
ممکن  گاهی  )هرچند  دهد  نشان 
است در بعضی مراحل نتوانید این کار 
را به خوبی انجام دهید(. یادتان باشد 
که این روش نباید تالشی برای اِعمال 

سلطه بر دیگران باشد.

4. راست بایستید و به اشیاء تکیه 
ندهید

یا  حضار  مقابل  در  و  ایستاده اید  اگر 
با یک نفر صحبت می کنید، به میز، 
ندهید.  تکیه  دیگر  وسایل  یا  دیوار 
راست بایستید. هدف شما این است 
برقرار  ارتباط  آنها  با  دهید  نشان  که 
دارید،  مشارکت  بحث  در  می کنید، 
با  و  نیستید  معمولی  شنونده ی  یک 

مهارت گوش دادن آشنایید.

زمین  را روی  پای تان  ۵. هر دو 
بگذارید

فرد  یک  یا  عموم  برای  زمانی که 
خاص سخنرانی می کنید، هردو پای  
بگذارید.  زمین  روی  کامال  را  خود 
و  دیگر  پای  روی  پا  یک  گذاشتن 
انداختن وزن تان برروی یکی از پاها، 
شما را بی قرار و عصبی نشان می دهد.

6. از دست هایتان استفاده کنید
تحت  را  بیشتری  فضای  هرچقدر 
با  بیشتر  دهید،  قرار  خود  تأثیر 
از  می رسید.  نظر  به  اعتمادبه نفس 
بازکردن بازوها و استفاده از حرکات 
میز  از  بخشی  نترسید.  خود  دست 
اختصاص  خودتان  به  را  جلسه 
اما  کنید،  بزرگ  را  خودتان  دهید. 
حرکات  خود را تحت کنترل داشته 
باشید. حرکات بیش از اندازه یا سریع 

می تواند بی نظم به نظر برسد.

۷. از دست هایتان به عنوان سپر 
محافظ استفاده نکنید

بدانند  آنکه  بی  مردم  از  بسیاری 
دست به سینه می ایستند، انگار که 
کرده اند.  شرکت  ترحیم  مراسم  در 
یا  پوشش  است.  اشتباه  کار  این 
محافظت از بخشی از بدن نشانه ی 
همچنین  است.  شما  عصبی بودن 
و  سرد  فرد  یک  را  شما  کار  این 
دیگران  و  می دهد  نشان  کناره گیر 
در کنارتان احساس راحتی نخواهند 
داشت. اگر روی ِسن هستید، سعی 
کنید که کف دست های خود را باز 
نگه دارید، اگر با شخصی به صورت 
دست ها  می کنید،  صحبت  رودررو 
را در محدوده ی معده نگه دارید و 
اگر در جلسه هستید دست هایتان را 

روی میز بگذارید.

8. کنار بقیه پشت میز بنشینید
پشت میز بنشینید. بسیاری از زنان 
دیوار  کنار  اضافی  صندلی های  در 
اتاق می نشینند. اگر به  از  یا بیرون 
پشت  هستید،  دعوت  جلسه  یک 
میز بنشینید. این برای شما فرصتی 
در گفت وگو  و  َشوید  دیده  تا  است 
چیزم«،  »شرلی  کنید.  شرکت 
اولین زن آمریکایی -آفریقایی که در 
است،  شده  انتخاب  آمریکا  مجلس 
برای  جایی  میز  در  »اگر  می گوید: 
نشستن ندارید، یک صندلی تاشو با 

خودتان بیاورید«.

کالم آخر
باید این موضوع را بپذیریم که برای 
همیشه و در همه ی زمان ها احساس 
کمبود اعتماد به نفس به سراغ مان 
می آید. رهبران این را می دانند که اگر 
احساس اعتمادبه نفس کافی ندارند، 
حداقل الزم است تا با اعتمادبه نفس 
نکاتی که گفته شد  بیایند.  نظر  به 
با  به شما این فرصت را می دهد تا 
این  و  بیایید  نظر  به  اعتمادبه نفس 
ایجاد کنید. حس را در خودتان را 

احمد شاملو

8 راه برای نشان دادن اعتماد به نفس عالئمی که فریاد می زنند باید به دکتر مراجعه کنیم
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آغاز تمرین تیم ملى فوتبال براى حضور 
در جام آسیا

تمرینات تیم ملى فوتبال ایران برای 
شرکت در جام فوتبال آسیا این هفته 
آغاز شد. در نخستین روز تمرین 12 
تن از بازیکنان دعوت شده به تیم ملى 
از سوی کارلوس کیروش سرمربى تیم 

ایران حضور نداشتند.
سامان  از  بودند  عبارت  غایبین 
تیم سوئد،  ایرانى  فوتبالیست  قدوس 
احسان حاج صفى و اشکان دژاگه  که 
تراکتورسازی  تیم  عضویت  به  اخیرأ 
تبریز در آمده اند، علیرضا جهانبخش 
بازیکن تازه وارد تیم برایتون انگلستان، 
رشید مظاهری، امیر عابد زاده، صادق 
محرمى، کاوه رضایى، میالد محمدی، 
کریم انصاری فرد، محمد رضا خانزاده 

و سردار آزمون.
بازیکنان  تمرین  روز  نخستین  در 
حاضر زیر نظر دیه گو جیا چینو مربى 
بدنسازی تیم ملى خود را گرم کردند 
کیروش  کارلوس  نظارت  با  بعد  و 
شدند.  بازی  و  تمرین  ادامه  سرگرم 
حسینى  حسن  و  بیرانوند  علیرضا 
الکساندر  با  نیز  ملى  تیم  دروازه بانان 
لوپز مربى دروازه بان ها تمرین داشتند.

تیم فوتبال ایران روز 2٠ شهریور ماه 
دیداری دوستانه با تیم ملى ازبکستان 
داشت.  خواهد  تاشکند  شهر  در 
هفدهمین دور جام فوتبال آسیا از 1۵ 
امارات  در  ماه  بهمن   11 تا  ماه  دی 
  D گروه  در  ایران  و  مى شود  برگزار 

ویتنام  عراق،  تیم های  با  بازی ها  این 
و یمن همگروه است.

مى رسد  نظر  به  میان  این  در 
برای  راه هایى  فوتبال  فدراسیون 
کیروش  معوقه  حقوق  پرداخت 
سرمربى 6۴ ساله تیم ملى پیدا کرده 
و او نیز ظاهرأ ادامه کار تا بازی های 
به  را  آن  از  پس  حتى  آسیایى  جام 
از  انتظاراتش  شدن  برآورده  شرط 

سوی فدراسیون قبول کرده است.
کیروش در پایان تمرین تیم ملى در 
پاسخ به خبرنگاری که پرسید، گفته 
مى شود کلمبیا و آرژانتین  آماده اند 
6٠٠ هزار دالر برای بازی دوستانه به 
ایران بپردازند گفت: این خبر را شما 
در کجا خوانده  یا شنیده اید؟ اگر این 

خبر درست باشد حتمأ معجزه ای رخ 
زانو  روی  دبى  تا  من حاضرم  و  داده 

راه بروم.
وی افزود امیدوارم با 2۵ بازیکن به 
ازبکستان برویم و سعى مى کنیم در 
بازی دوستانه با ازبکستان از بازیکنان 
جوان استفاده کنیم. کیروش در باره 
هزینه های  برای  دولتى  ارز  تأمین 
تاج رئیس  تهدید مهدی  و  تیم ملى 
فدراسیون فوتبال به استعفا در صورت 
عدم اختصاص ارز دولتى به تیم ملى 
هم گفت: وقتى قیمت دالر باال مى رود 
وظیفه رئیس فدراسیون است که این 
رونالدو  اما وقتى  را حل کند  مشکل 
به  که  فنى  است  مسئله ای  برود  باال 

من مربوط مى شود!

پینگ پنگ باز  عالمیان  نوشاد 
رده بندی  بازی  در  ایران  ملى  تیم 
ورزشکار  برابر  در  آسیایى  بازی های 
مدال  به  اما  خورد  شکست  چینى 
برنز بازی های آسیایى 2٠1۸ رسید 
تاریخ  آسیایى  مدال  نخستین  و 
ایران در پینگ پنگ آسیا را دریافت 

کرد.
سوم  مقام  کسب  از  پس  عالمیان 
آن  برای  »من  گفت:  برنز  مدال  و 
تالش کرده بودم و پینگ پنگ ایران 
داشتیم.   نیاز  مدال  این  به  خودم  و 
خوب  بازی  )جمعه(  گذشته  روز 
هنگ کنگ  نماینده  با  حساسى  و 
بود.  جهان  دهم  نفر  که  داشتم 
امروز هم با نفر چهارم جهان رقابت 
بود. در  قوی  بازیکن  واقعا  کردم که 
اما  کردم،  کار  خوب  مسابقه  شروع 
چینى  بازیکن  این  سرویس های 
خوب  بازی  نتوانستم  و  کرد  اذیتم 

خودم را ادامه  دهم.«
را  خدا  حال  این  »با  داد:  ادامه   او 

مدال  توانستم  که  مى کنم  شکر 
مهم  بسیار  برایم  مدال  این  و  بگیرم 
شرق  از  غیر  بازیکن  یک  اینکه  بود. 
آسیا بیاید و مدال بازی های آسیایى 
را کسب کند واقعا جالب است و فکر 
نمى کنم که در سال های اخیر چنین 

اتفاقى افتاده باشد.«

نوشاد عالمیان

=بازى رافا و دومینیك تیم 
تا ٢ صبح طول كشید.

جهان   ۵۵ نفر  به  =نابغه 
باخت؛ دل پوترو صعود كرد.
=شاراپوا: باختن در یو اس 
اوپن به بدى روزى كه بى پول 
وارد  آینده  به  امید  وبدون 

نیویورك شدم نیست.

ساله   32 تنیس باز  نادال  رافائل 
اسپانیایى و نفر اول رده بندی مردان 
دومینیک  شنبه،  سه  روز  جهان 
و  اتریشى  ساله   2۵ تنیس باز  تیم 
در  را  خود  جانشینى  امیدهای  از 
دیداری پر از لحظه های هیجان انگیز 

اش  آرتور  استادیوم  در  تماشایى  و 
شکست داد.

این مسابقه که ۴ ساعت و ۴9 دقیقه 
طوالنى ترین  اینجا  تا  داشت  ادامه 
مبارزه میان دو تنیس باز در گراند اسلم 
امسال یو اس اوپن بود »رافا«  که تا 
کنون 17 بار قهرمان رقابت های گراند 
بدون  را  اول  ست  است،  شده  اسلم 
آنکه حتى در یک گیم برنده شود 6 بر 
صفر به دومینیک سید نهم این گراند 
اسلم باخت اما رافا مثل همیشه برای 
نکند  واگذار  آسانى  به  را  بازی  آنکه 
و  کرد  آغاز  را  تحسین انگیزی  تالش 
به ۵ ساعت در حالى  نزدیک  از  بعد 
که عقربه های ساعت استادیوم آرتور 
وقت  به  بامداد  دقیقه  سه  و   2 اش 
پیروزی  با  مى داد  نشان  را  نیویورک 
صفر بر 6 ، 6 بر ۴ ، 7 بر ۵ ، 6 بر 
7 و 7 بر 6 برنده از زمین بیرون آمد.

آن  به  بر حریف  غلبه  از  بعد  نادال 
را  تیم  دومینیک  پرید  تور  سوی 
او  با  لحظاتى  و  گرفت  آغوش  در 
به دومینیک  بعدا گفت  او  زد.  حرف 
در  پیروزی  برای  زیادی  زمان  گفتم 
بین المللى در پیش  مسابقات متعدد 
داری و آینده تنیس جهان از آن تو 
و دیگر تنیس بازان جوان و با استعداد 

خواهد بود.نادال در مرحله نیمه نهایى 
آمریکا  اسلم  گراند  امسال  بازی های 
روز جمعه آینده با خوان مارتین دل 
پوترو تنیس باز بلند قامت آرژانتینى و 
قهرمان این بازی ها در سال 2٠٠9 به 

میدان خواهد رفت.
مسابقه جالب و دیدنى دیگر روز سه 
مدوز  فالشینگ  ورزشگاه   در  شنبه 
بین سرینا ویلیامز و کارولین پلیسکووا 
برگزار  اهل جمهوری چک  تنیس باز 
شد و سرینا با حساب 6 بر 3 و 6 بر 
۴  بر حریف خود که  سید  نهم بانوان 

این تورنمنت است فائق آمد.
آناستازیا   مقابل  بعدی سرینا  دیدار 
و سید  اهل التویا  تنیس باز  سواستوا 
نهم این تورنمنت خواهد بود که در 
استیونزتنیس باز  اسلون  قبلى  مرحله 

اس  یو  مسابقات  برنده  و  آمریکایى 
اوپن سال گذشته را شکست داد.

هشتمین  اوپن  یواس  بازی های 
از  بعد  سرینا  که  است  تورنمنت 
او در  مادر شدن در آن حضور دارد. 
فینال گراند اسلم ویمبلدون امسال به 
آنجلیک کریر تنیس باز آلمانى باخت 

و دوم شد.
ساعتى پس از آنکه نواک جاکوویچ 
گفت:  خبرنگاران  به  صرب  تنیس باز 
اس  یو  مسابقات  فینال  دارم  دوست 
فالشینگ  ورزشگاه  در  امسال  اوپن 
مدوز نیویورک بین من و راجر فدرر 
برگزار شود، فدرر 37 ساله برنده 2٠ 
گراند اسلم تنیس در دور چهارم این 
تنیس باز  میلمن  جان  به  تورنمنت 
استرالیایى نفر ۵۵ جهان باخت و از 

دور بازی ها بیرون رفت.
نابغه سوئیسى را 3  میلمن گمنام، 
 6 بر   7 و   6 بر   7  ،  ۵ بر   7  ،  6 بر 
نیک  شکست  انتقام  و  کرد  مغلوب 
از  کریوس تنیس باز هموطن خود را 
او گرفت. اگر پیش بینى های اهل فن 
و شرکت های شرط بندی به حقیقت 
بار  ششمین  برای  فدرر  مى پیوست 

برنده گراند اسلم یواس اوپن مى شد.
و  ساعت   3 که  دیدار  این  در 

برای  فدرر  کشید  طول  دقیقه   3۵
بیست سال گذشته  در  بار  نخستین 
به تنیس بازی باخت که در بین پنجاه 
نفر اول رده بندی تنیس مردان جهان 
بعدی  بازی  در  میلمن  نداشت.  قرار 
برنده  بار  دو  جاکوویچ  نواک  با  خود 
این گراند اسلم در مرحله یک چهارم 

نهایى روبرو خواهد شد.
فدرر در پایان مسابقه با میلمن در 
و  کنفرانس خبری گفت: هوای گرم 
در  ریختن  عرق  مدام  و  طاقت فرسا 
کم انرژی  و  خسته  مرا  بازی  جریان 
در  حاضران  صدای  و  سر  بود.  کرده 
به  و  بود  بر علت  مزید  نیز  استادیوم 
با  بازی  که  خوشحالم  دلیل  همین 
اعمال شاقه بعد از بیشتر از سه ساعت 
به پایان رسید. این اولین بار بود که 

فدرر همیشه آرام و مالیم از شرایط 
حاکم بر ورزشگاه شکایت مى کرد.

راجر  برابر  بازی  گفت:  هم  میلمن 
در  او  بود.  بزرگى  افتخار  من  برای 
بین  در  تنیس  گسترش  و  پیشرفت 
کودکان و نوجوانان نقش انکارناپذیری 
تنها  ساله   29 میلمن  است.  داشته 
این  سیدبندی  از  خارج  تنیس باز 
رقابت هاست که به مرحله یک چهارم 

جهانى راه یافته است.
ساله   31 تنیس باز  شاراپوا  ماریا 
آمریکایى- روسى و برنده ۵ گراند اسلم 
تنیس نیز بعد از شکست مقابل کارال 
سوارز ناوارا تنیس باز اهل الس پالماس 
از جزایر قناری در پنجمین بازی خود 
بعد از پایان محدودیت به دلیل استفاده 
از مواد نیروزا گفت: در این سال ها در 
داشته ام  حضور  زیادی  مسابقات 
در  را  اسلم  گراند  چند  قهرمانى  و 
کارنامه ام دارم اما باید بگویم که باختن 
ایام  سختى  به  اسلم  گراند  یک  در 
نوجوانى ام نیست که فقط با چندصد 
در  شدم  نیویورک  فرودگاه  وارد  دالر 
حالى که هیچ امیدی به آینده نداشتم.

روز سه شنبه اسلون استفن تنیس باز 
آمریکایى و قهرمان سال پیش گراند 
اسلم نیویورک در مرحله یک چهارم 
نهایى این تورنمنت 6 بر 2 و 6 بر 3 به 
تنیس باز  آناستازیا سواتسوا  از  آسانى 

2۸ ساله اهل التویا شکست خورد.
سال گذشته استفن از سواتسوا در 
فینال یو اس اوپن برده بود. سواتسوا 
یو  امسال  رقابت های   19 سید  که 
یا  بعدی  مسابقه  در  است  اوپن  اس 
با سرینا ویلیامز به میدان مى رود یا 
مقابل فینالیست این بازی ها در سال 
مرحله  در  پلیسکوا  کارولینا   2٠16

نیمه نهایى روبرو خواهد شد.
دلیل  به   2٠13 سال  در  سواتسوا 
مصدومیت از تنیس کناره گرفت و دو 
سال بعد پس از بهبودی به مسابقات 
برگشت و اکنون به مرحله یک چهارم 
است.  یافته  راه  بازی ها  این  نهایى 
استفن پس از باخت به سواتسوا گفت: 
شرایط  در  روحى  و  جسمى  نظر  از 
خوبى بسر نمى برم، هوای بسیار داغ 
و مرطوب نیز مزید بر علت باختم شد.

شنبه،  سه  روز  جالب  بازی های  از 
پوترو  دل  خوان  دیدار  سپتامبر،   ۴
تنیس باز آرژانتینى و برنده گراند اسلم 
نیویورک در سال 2٠٠9 با جان ایسنر 
تنیس باز آمریکایى در استادیوم آرتور 
اش بود که 6 بر 7، 6 بر 3، 7 بر 6 و 

6 بر 2 به سود دل پوترو پایان یافت.

تنیس گراند اسلم یواس اوپن – نادال و سرینا در 
نیمه نهایى

سرینا ویلیامز؛ ۵ سپتامبر ۲۰۱۸

دهم  شنبه،  ایران  والیبال  ملى  تیم 
آسیایى  بازی های  فینال  در  شهریور، 
به مصاف کره جنوبى رفت و  اندونزی 
توانست با نتیجه 3 بر صفر حریف خود 

را شکست دهد و به مدال طال برسد.
ایگور  شاگردان  مسابقه  این  در 
با  و  متوالى  ست  سه  در  کوالکوویچ 
امتیازهای 2۵ بر 22، 2۵ بر 17 و 2۵ 
بر 21 کره جنوبى را شکست دادند و 

قهرمان آسیا شدند.
این قهرمانى در شرایطى به دست آمد 
که والیبال ایران در طول این مسابقات 
حتى یک ست را هم به حریفان خود 
واگذار نکرد؛ هرچند که اغلب حریفان 
اصلى ایران با تیم های دوم خود در این 

پیکارها حاضر شده بودند.
مدال برنز براى واترپلو

تیم ملى واترپلو ایران نیز با پیروزی 
مقابل چین در ضربات پنالتى به مدال 
به  و  رسید  آسیایى  بازی  های  برنز 
طلسم ۴۴ ساله ناکامى های این رشته 
ایران  در آسیا پایان داد.تیم واترپلوی 
در  مقدماتى  مرحله  در  این  از  پیش 
مقابل تیم های کره جنوبى و سنگاپور به 
برتری رسید و مقابل قزاقستان شکست 
خورد و به عنوان تیم دوم راهى مسابقه 
با  سپس  تیم  این  شد.  یک چهارم 
شکست عربستان به نیمه نهایى رسید 
و مقابل ژاپن قدرتمند قرار گرفت اما 
شکست خورد و از راه یافتن به فینال 
باز ماند. تیم ایران در دیدار رده بندی 
تیم  مقابل  در  برنز  مدال  برای کسب 
چین قرار گرفت و موفق شد این تیم 

قدرتمند را شکست دهد.
بسکتبال پشت دیوار چین

تیم بسکتبال ایران از قهرمانى بازماند. 
این تیم در دیدار نهایى مقابل چین قرار 
گرفت و شکست خورد. تیم بسکتبال 
رقابت ها  این  فینال  به  اقتدار  با  که 
رسیده بود، امید داشت تا ناکامى در 
جبران  را  اینچئون  آسیایى  بازی های 
چین  به  زوشان  هم  بار  این  اما  کند 
نرسید و نقره سهم آنها از فینال بود.

در پایان این دیدار، حامد حدادی با 
کسب 27 امتیاز و 1٠ ریباند، باز هم 

تیم والیبال ایران بر بام آسیا، بسکتبال پشت 
دیوار چین و شکستن طلسم واترپلو

پرامتیازترین بازیکن میدان بود. پس از 
امتیاز به دست  او صمد نیکخواه 13 

آورد و دومین بازیکن پرامتیاز میدان 
امتیاز   12 هم  یخچالى  بهنام  شد. 

کسب کرد.

رافائل نادال؛ ۵ سپتامبر ۲۰۱۸

جان میلمن استرالیایی و راجر فدرر سوئیسی ماریا شاراپوا

شاگردان مهران شاهین طبع در این مسابقه و در پایان چهار 
كوارتر با نتیجه ۸4 بر ۷٢ مغلوب تیم بسکتبال چین شدند

ایران در ضربات پنالتى هشت بر هفت چین را در 
فینال شکست داد

تیم ایران با وجود کسب این مدال ها 
در جدول یک پله سقوط کرد و جای 

خود را به ازبکستان داد و فعاًل با 62 
مدال )2٠ طال، 2٠ نقره، 22 برنز( در 

جایگاه ششم قرار دارد.

ملى پوشان والیبال ایران با شکست دوباره كره جنوبى در فیناِل 
بازى هاى آسیایى دومین طالى خود در این بازى ها را كسب كردند

ادامه  در  ایران  تیم  پینگ پنگ باز 
جهانى  مسابقات  در  ما  کرد،  عنوان 
نیز به دسته اول صعود کردیم و حاال 
کسب این مدال مى تواند جایگاه ایران 
مستحکم تر  را  میز  روی  تنیس  در 
میز  روی  تنیس  رشته  ارزش  کند. 
در بازی های آسیایى همپای المپیک 

جهان  بازیکنان  بهترین  چون  است 
در قاره آسیا حضور دارند. حاال با این 
نتیجه ترس کشورهای دیگر از ایران 

بیشتر مى شود.
عالمیان در پایان گفت : »مردم مرا 
حریف  این  نتوانستم  که  ببخشند 
برای  من  دهم.  شکست  را  چینى ام 
به  مى خواستم  و  بودم  آمده  برد 
حریفم  واقعاً  و  نشد  اما  بروم،  فینال 
قوی بود. انشاء اهلل در دوره های بعدی 
تالش مى کنم تا مدال خوشرنگ تری 
از پدر و مادرم تشکر  باید  را بگیرم. 
کنم که در تمام تمرینات من سختى 
ویژه   به  بودند.  کنارم  در  و  کشیدند 
پدرم که چندین سال منتظر چنین 
تشکر  هم  همسرم  از  بود.  لحظه ای 
تحمل  را  نبودن هایم  که  مى کنم 

کرد.«
کاروان ورزشى ایران در رقابت های 
 19( مدال   ۵9 با  جاکارتا  آسیایى 
رتبه  در  برنز(   21 نقره،   19 طال، 

پنجم جدول مسابقات قرار دارد.
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اعضاى کاروان ورزشى ایران تا پایان 
در  آسیایى  بازى هاى  سیزدهم  روز 
مدال   1٩ اندونزى   پایتخت  جاکارتا 
طال ، 1٩ مدال نقره و 21 مدال برنز 
به گردن آویختند. مدال آوران ایران در 

این بازى ها این افراد هستند:

دارندگان مدال طال
و  کریمى   علیرضا   ، یزدانى  حسن 

پرویز هادى  )کشتى آزاد(
سعید رجبى و میر هاشم  حسینى 

)تکواندو(
نورى   و حسین  گرایى  على  محمد 

)کشتى فرنگى(
محمد  محسن  و  آهنگریان  عرفان 

سیفى )ووشو(
رضا على پور )سنگ نوردى(

کبدى  تیم  و  دختران  کبدى  تیم 
مردان ایران

سهراب مرادى  )وزنه بردارى(
عسگرى  بهمن  و  زاده  گنج  سجاد 

)کاراته(
بهداد سلیمى )وزنه بردارى(

حسین کیهان و احسان حدادى  )دو 
و میدانى(

الیاس على اکبرى )کوراش(
دریافت کنندگان مدال نقره

کورش بختیار و مرجان سلحشورى 
)پومسه تکواندو(

زهرا کیانى، الهه منصوریان، شهربانو 
منصوریان و فرود ظفرى  )ووشو(

تیم چهار نفره روئینگ بانوان
امیرمحمد بخشى )تکواندو(

تیم شمشیر بازى اسلحه سابر مردان

بازى هاى آسیایى جاکارتا، ۵٩ مدال براى ورزشکاران 
ایران تا پایان روز سیزدهم

نازنین مالیى قایقرانى روئینگ، تیم 
دو نفره روئینگ

طراوت خاکسار، امیر مهدى زاده و 
رزیتا علیپور  )کاراته(

سعیدعلى حسینى )وزنه بردارى(
جعفر پهلوانى )کوراش(

هدیه کاظمى  )کایاک ۵00 متر(
سعید مالیى  )جودو(

امیر مرادى )دو و میدانى(
برندگان مدال برنز

نوشاد عالمیان )تنیس روى میز(
رضا اطرى )کشتى آزاد(

فرزان عاشورزاده )تکواندو(
على پاکدامن )شمشیر بازى(

مردانى  مهرداد  و  گرایى  محمدرضا 
)کشتى فرنگى(

مه لقا جام بزرگ )تیراندازى(
تیم دونفره بانوان قایقرانى

ناهید کیانى )تکواندو(
حمیده عباسعلى )کاراته(

)پنجاه  صادقى  کربالیى  تهمینه 
سیال(

على هاشمى )وزنه بردارى(
تیم بسکتبال 3 در سه مردان

یگانه زنگنه )کاراته(
تیم میکس کامپوند

ذبیح اهلل پورشیب )کاراته(
قنبرعلى قنبرى )کوراش(

امید تیزتک )کوراش(
کایاک چهار نفره مردان

محمدنبى ریاضى و محمد محمدى 
بریمانلو )جودو(

به  ساله   4۵ پدر  =این 
ش  ه ا ز مغا پلمپ  لیل  د
به  دست  شهردارى  توسط 

خودسوزى زد.
شته  گذ ى  ه ها ما ر  =د
ره  با در زیادى  خبرهاى 
زیر  که  افرادى  خودکشى 
فشار مالى قرار دارند منتشر 

شده است.
هاشم  پیش  ماه  =چند 
ز  ا د  نتقا ا با  ى  جر غا آ
داده  هشدار  اصالح طلبان 
دو  به  ایران  در  مردم  بود 
شورش  یا  خودکشى  راهى 

رسیده  اند.
نخستین  در  تهرانى  شهروند  یک 
 13 سه شنبه  روز  کارى  ساعات 
شهریورماه در مقابل شهردارى تهران 

اقدام به خودسوزى کرد.
یک مرد ۴۵ ساله صبح روز سه شنبه 
و  همسر  همراه  به  شهریورماه   13
پلمپ  رفع  پیگیرى  براى  فرزندش 
رفته  تهران  شهردارى  به  مغازه اش 
از  تالشش  بودن  بى نتیجه  با  اما  بود 
داشت  قصد  و  شد  خارج  شهردارى 
را  فرزندش  و  خود  بنزین  ریختن  با 
توانستند  مردم  که  بکشد  آتش  به 
پدر  این  اما  دهند  نجات  را  فرزندش 
به  و  شدید  سوختگى  دچار  خانواده 

بیمارستان منتقل شد.
شده  منتشر  گزارش هاى  اساس  بر 
این فرد یکى از کسبه منطقه 2 تهران 
بود که از چندى پیش شهردارى اقدام 
به پلمب مغازه او کرده بود و وى به 
تعطیل  اثر  بر  مالى  مشکالت  دلیل 
درخواست  کارش،  و  کسب  شدن 
رفع  و  مشکالتش  به  رسیدگى 
پى  در  که  داشت  را  مغازه اش  پلمپ 
تنها  شهردارى  مسئوالن  بى توجهى 
راه را در خودکشى یافت و خود را به 

آتش کشید.
سوانح  بیمارستان  به  مرد  این 
سوختگى تهران منتقل شده اما هنوز 

بحران اقتصادى باز قربانى گرفت: خودسوزى پدر 
خانواده در مقابل شهردارى تهران

جزییاتى از وضعیت سالمت و میزان 
سوختگى وى منتشر نشده است.

خودسوزى  خبر  انتشار  با  همزمان 
این پدر و نان آور خانواده، خبرگزارى 
مردمى  گزارش هاى  اساس  بر  ایلنا 
خبر از خروج شهردار تهران از شوراى 
شهر  و عبور از صحنه خودسوزى این 
مرد پس از مکثى کوتاه داده بود. اما 
ایرنا  دولتى  خبرگزارى  بعد  دقایقى 
از  او  اتومبیل  یا عبور  حضور شهردار 

کنار این مرد را تکذیب کرده است.
افزایش بحران هاى مالى در ایران و 
تشدید فشار معیشتى بر مردم موجب 
سرخوردگى و خشم مردم شده است؛ 
خشمى که گاهى با خودکشى و گاهى 
پیدا  بروز  اعتراضات علیه حکومت  با 
چند  گذشته  ماه هاى  در  مى کند. 
دیگر  انواع  یا  درباره خودسوزى  خبر 
بحران هاى  با  که  افرادى  خودکشى 
نرم  پنجه  و  دست  ایران  در  مالى 

مى کنند منتشر شده است.
کارگران  نیز  شهریورماه  ابتداى 
و صنعت  اخراج شده مجتمع کشت 
نیشکر هفت تپه با مدیر این مجموعه 
به نام غفارى درگیر شده و با ریختن 
بنزین بر سر و روى خود مى خواستند 
کنند  گروهى  خودسوزى  به  اقدام 
اعتراض  براى  که  شاغل  کارگران  اما 
از  مانع  داشتند  این محل حضور  در 
شدند.  اخراجى  کارگران  خودسوزى 
در همین حال مدیرى که از او با نام 

غفارى یاد کرده اند با یگان ویژه تماس 
گرفته و مأموران یگان ویژه با حضور 
معترض  کارگران  مجتمع  این  در 
را مورد ضرب و جرح قرار داده و ۵ 
به  اقدام  که مى خواستند  را  کارگرى 

خودسوزى کنند را بازداشت کردند.
این مجتمع  کارگران  از  دیگر  یکى 
نیز اوایل اسفندماه و در حالى که به 
حقوق  نشدن  پرداخت  ماه ها  دلیل 
به  زندگى  هزینه هاى  تأمین  براى 
کردن  پرت  با  بود  فشار  زیر  شدت 
کارخانه  نزدیک  آب  کانال  در  خود 

خودکشى کرد.
بهمن ماه ٩۶ و چند هفته پس از آغاز 
هاشم  ایران  در  سراسرى  اعتراضات 
اصالح طلب  سیاسى  فعال  آغاجرى 
هشدار داده بود مردم در ایران به دو 
راهى خودکشى یا شورش رسیده  اند. 
آغاجرى با انتقاد از اصالح طلبان گفته 
بود: »اصالح طلبان تا کى جامعه را از 
بهبود  به  امید  و  شدن  سوریه  ترس 
مردم  مى دارند؟  نگه  خود  پشت 
شورش،  یا  خودکشى  بین  مستأصل 
احتماال شورش را بر مى گزینند شاید 

نجات یابند.«
اصالحات  بود  گفته  همچنین  او 
سلبى  پیشنهاد  است  سال   20 تنها 
بد  بین  »انتخاب  مى دهد:  مردم  به 
مردم  به  دهه  دو  بدتر. جمع بندى  و 
آموخته این سیستم اصالح نشده بلکه 

اصالح طلبان محافظه کار شده اند.«

کار مى گوید  =یک کودک 
منطقه  شهردارى  مأموران 
را  زباله ها  اینکه  دلیل  به   3
جمع آورى کرده، گوش او را 

با تیغ ریش تراشى بریده اند.
اجتماعى  کمیته  =رئیس 
شوراى شهر مى گوید به این 
موضوع رسیدگى مى کنند. او 
گفته که پیمانکاران شهردارى 
حتى از اتباع بیگانه بهره کشى 

مى کنند.
شهردارى تهران در واکنش به انتشار 
گفته  که  کار  کودک  یک  ویدئوى 
مأموران شهردارى منطقه 3 گوش او 
را با تیغ ریش تراشى بریده اند، مى گوید 
شکایتى در این باره به آنها ابالغ نشده 
است و در تالش هستند تا این کودک 

را پیدا کنند.
کودک  یک  از  ویدئویى  تازگى  به 
کار در فضاى مجازى منتشر شده که 
منطقه  شهردارى  مأموران  مى گوید 
3 تهران به دلیل جمع کردن زباله ها، 
گوش او را با تیغ ریش تراشى بریده اند.

گوش این کودک کار چندین بخیه 
خورده و پانسمان شده است.

حاال شهردارى تهران در واکنش به 
این ویدئو خواسته است این کودک به 
آنها معرفى شود تا جزئیات موضوع را 

مأموران شهردارى تهران گوش یک کودک کار را بریده اند!
بررسى کنند.

شبکه هاى  در  ویدئو  این  انتشار 
اجتماعى واکنش هاى بسیارى به دنبال 
کمیته  رئیس  فخارى  الهام  و  داشته 
اجتماعى شوراى شهر تهران از پیگیرى 

درباره این موضوع خبر داده است.
عدالت امیرزاده معاون خدمات شهرى 
منطقه 3  شهردارى  زیست  محیط  و 
تهران اما گفته که تاکنون در این زمینه 

شکایت و مراجعه اى نداشته اند.
وى از این ویدئو ابراز تأسف کرده و 
پیگیرى  دستور  »بالفاصله  که  گفته 
موضوع صادر شد و در اولین گام باید 
تا  شود  پیدا  زحمتکش  کودک  این 

جزئیات ماجرا را از وى بشنویم.«
در  تا  خواسته  شهروندان  از  وى 
صورت اطالع، از این کودک بخواهند 
به شهردارى منطقه 3 مراجعه یا محل 
شهردارى  نیروهاى  به  را  او  سکونت 
شدن  روشن  براى  تا  کنند  معرفى 
موضوع به محل اسکان وى مراجعه شود.

معاون شهردار منطقه 3 تهران اعالم 
اتهام،  اثبات  صورت  »در  که  کرده 
اغماض  بدون  و  برخورد شدید  ضمن 
به مراجع قضایى  پرونده  با متخلفان، 
ارسال و مراحل پیگیرى به شهروندان 

اطالع رسانى مى شود.«
الهام فخارى رئیس کمیته اجتماعى 
به  واکنش  در  تهران  شهر  شوراى 
انتشار این ویدئو گفته که »با شهردار 
منطقه 3 صحبت کردم و قرار شد که 

پیگیرى هاى الزم را در مورد صحت و 
سقم این ادعا انجام دهد.«

وى با بیان اینکه به دنبال مولفه هاى 
عملکرد  کنترل  مورد  در  دقیق ترى 
پیمانکاران زباله هستند، گفته که »دیده 
مى شود که پیمانکاران وظایف خود را به 
پیمانکاران درجه 2 و 3 واگذار مى کنند 
و حتى از اتباع بیگانه بهره کشى مى شود. 
باید مدل نظارتى مان را مؤثرتر کنیم و 

قطعاً این مهم پیگیرى مى شود.«
تغییر  ضرورت  به  اشاره  با  فخارى 
گفته  پسماند  جمع آورى  و  مدیریت 
از  حتما  که  نیست  »الزم  است: 
روش هاى اروپایى براى جمع آورى زباله 
استفاده کنیم، بلکه برخى از شهرهاى 
کشورمان نیز در این امر موفق بودند و 
تا وقتى که راه در رو براى جمع آورى 
زباله ها وجود دارد، نمى توان مشکالت 

این قشر را حل کرد.«

حاشیه ساز  زائران  درباره  مسئوالن  تناقض گویى هاى 
عراقى در مشهد

= استاندار خراسان رضوى 
زائران مجرد مشهد را 3درصد 
و  زائران عنوان کرده  از کل 
گفته است آنها »محبان اهل 
و  غیرتمند  شیعیان  و  بیت 
هدفى  که  هستند  متدین« 

جز زیارت ندارند.
=استاندار خراسان رضوى 
ایرانى  زائران  براى  مى گوید 
که به عراق مى روند نیز این 

سیاه نمایى صورت مى گیرد.
جمهورى  سفیر  =معاون 
میان  در  بغداد:  در  اسالمى 
تعداد معدودى از زائران ایرانى 
در عراق هم مواردى از تخلف 
دیده مى شود که نمى توان آن را 
به چند میلیون زائر تعمیم داد.

کلى  بطور  رضوى  خراسان  استاندار 
موضوع دریافت خدمات جنسى زائران 
عراقى در مشهد را مردود اعالم کرده 
و گفته است ٩7درصد زائران خارجى 
و  مى کنند  سفر  مشهد  به  خانواده  با 
بیت  اهل  از »محبان  زائران هم  بقیه 
و شیعیان غیرتمند و متدین هستند« 
که هدفى جز زیارت ندارند.با این حال 
معاون سفیر جمهورى اسالمى مى گوید 
از  مواردى  کشور  دو  زائران  میان  در 
تخلف دیده مى شود و نباید آن را به 

چند میلیون زائر تعمیم داد!
خراسان  استاندار  رئیسیان  علیرضا 
فرهنگ  شوراى  جلسه  در  رضوى 
عمومى این استان به موضوع دریافت 
خدمات جنسى زائران عراقى در مشهد 
»توطئه  را  آن  و  داده  نشان  واکنش 
تقدس  تخریب  راستاى  در  دشمنان 
مشهد« دانسته که »از چند سال پیش 
آغاز شده است و به تازگى نیز به آن 

دامن زده شد.«

خراسان  استاندارى  ارشد  مقام  این 
رضوى ادعا کرد که »٩7درصد زائران 
زیارت  عشق  به  و  خانواده  با  خارجى 
مقدس  مشهد  به  رضوى  ُمنور  بارگاه 

مشرف مى شوند!«
از  دیگر  3درصد  رئیسیان  علیرضا 
زائران مشهد را افراد مجردى توصیف 
کرده که »محبان اهل بیت و شیعیان 
غیرتمند و متدین« هستند که هدفى 
جز زیارت ندارند.او گفته که »اگر این 
داشتند،  دیگرى  اهداف  مجرد  مردان 
در  که  را  مقدس  مشهد  و  ما  کشور 
بسیار  غیراخالقى  مسائل  با  برخورد 
انتخاب  مى کند،  عمل  سخت گیرانه 
استاندار خراسان رضوى  نمى کردند.« 
در  کس  هیچ  براى  که  کرده  تأکید 

کشور کاپیتوالسیون قائل نیستیم.
استاندار خراسان رضوى مقاله گاردین 
»تخریب  براى  سعودى ها  سفارش  را 
چهره مشهد مقدس و زائران عراقى« و 
در ادامه مقاله پیشین این روزنامه در 
سالهاى گذشته دانسته و گفته است: 
خبرگزارى هاى  و  سایت ها  »برخى 
بلندگوى  نیز  سلبریتى ها  و  داخلى 
موضوع  این  به  و  شده اند  دشمن 
»در  که  گفته  رئیسیان  مى پردازند.« 
راهپیمایى عظیم اربعین که مشتاقان 
شرکت  آن  در  حسین  امام  زیارت 
مى کنند براى زائران ایرانى سیاه نمایى 

تبلیغات  القاى  با  نیز  ایام  دیگر  در  و 
دادن  جلوه  آلوده  به  اقدام  ناصحیح، 

دامان مسلمانان خارجى مى کنند.«
این اظهارات از سوى استاندار خراسان 
که  مى شود  مطرح  حالى  در  رضوى 
هتلداران  اتحادیه  رئیس  سخنان 
مشکوک  سفر  درباره  خراسان رضوى 
مردان مجرد عراقى به مشهد بازتاب قابل 
توجهى در رسانه هاى داخلى و خارجى 
داشت.موسى علیزاده طباطبایى معاون 
سفیر جمهورى اسالمى در بغداد هم 
به افزایش آمار سفرهاى بین دو کشور 
اشاره کرده و گفته که »رقباى ما براى 
جذب گردشگر عراقى تالش مى کنند 
و در همین راستا مى بینیم که هر بار 
بهانه اى، بعضى شبکه هاى مجازى  به 
فارسى زبان علیه عراق و در عراق علیه 
ایران فعال مى شوند تا ایجاد اختالف، 
کینه و دشمنى کنند.« او اضافه کرد: 
از  و  عراق  به  ایران  از  نفر  »میلیون ها 
عراق به ایران سفر مى کنند و در بین 
خیل عظیم زائران و گردشگر ممکن 
است عده معدودى نیز کار خالفى انجام 

دهند اما این را نباید عمومیت داد.«
معاون سفیر جمهورى اسالمى گفته 
است: »در میان تعداد معدودى از زائران 
تخلف  از  مواردى  عراق هم  در  ایرانى 
دیده مى شود که نمى توان آن را به چند 

میلیون زائر تعمیم داد.«

قاتل: سعى کردم همسرم را خفه کنم نشد، با چاقو کشتمش!
شنبه شب گذشته مرد 27 ساله اى 
که به همسرش مظنون شده بود از دو 
فرزند خردسالش خواست براى بازى 
به کوچه بروند. سپس دستمالى دور 
گردن همسرش پیچیده تا او را خفه 
کند اما نتوانست، بنابراین  با چاقوى 
وارد  او  گلوى  بر  ضرباتى  آشپزخانه 

کرد تا وى جان داد.
همسایه ها با شنیدن فریادهاى زن 
که از مردم کمک مى خواست به سوى 
او شتافتند و قاتل را که در حال فرار 
بود دستگیر کرده و ماجرا را به پلیس 
به  ورود  از  بعد  مأموران  دادند.  خبر 
محل حادثه در اشرف آباد خاورشهر با 
پیکر غرق در خون زنى جوان روبرو 

شدند.
خواهرزن  »عزیز« مرد 27 ساله اى 
امروز  گفت:  کشت،  را  همسرش  که 
وقتى به دیدن خواهرم آمدم با صحنه 
که  دیدم  و  شدم  روبرو  وحشتناکى 
خون آلود  جنازه  داشت  سعى  عزیز 

خانمش را در یک کیسه بگذارد و از 
خانه بیرون ببرد شروع به جیغ و فریاد 
کردم و از همسایه ها کمک خواستم، 
همسایه ها مانع از فرار عزیز شدند و به 

پلیس تلفن کردند.
ساله اش   2۵ همسر  قتل  به  عزیز 
به  او  گفت  پلیس  به  و  کرد  اعتراف 
به  قبل  از مدتى  من خیانت مى کرد 
او مشکوک شده بودم تا اینکه امروز او 
را هنگامى که با بچه ها به پارک رفته 
بود و در حالى که او متوجه من نبود 
دیدم با مردى در حال گفتگو است. 
مطمئن شدم که با آن مرد سر و سّرى 
دارد و به من خیانت مى کند. به منزل 
رفته و از بچه ها خواستم براى بازى به 
کوچه بروند، سپس به سراغ او رفتم 
و بدون حتى یک کلمه صحبت با او، 
و  پیچیدم  گردنش  دور  به  دستمالى 
بعد  ولى  را خفه کنم  او  سعى کردم 
از مدتى تالش هنوز نفس مى کشید 
وى  و  آوردم  آشپزخانه  از  چاقویى 

در  را  جنازه اش  و  رسانده  قتل  به  را 
پتویى پیچیدم و قصد فرار داشتم که 

همسایه ها نگذاشتند.
عزیز اکنون در زندان بسر مى برد و 
دو فرزندش نیز در خانه اعضاى فامیل 

مادر نگون بختشان زندگى مى کنند.
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با  بیرون  در  ایرانی  اجتماعات 
همه دوری از ایران و دیرپائی رژیم 
اسالمی، دلمشغول ایران اند و مردمان 
اندیش در میانشان فراوان  سیاست 
روزه  هر  فرورفتن  یافت.  می توان 
بینوائی  و  پلیدی  در  ایرانی  جامعه 
جهان بینی آخوندی، و ابتذال جنایت 
ایران  فرمانروای  گروه های  آمیز 
نمی گذارد. نخستین  را آسوده  آنان 
هر  در  جوینده  مسافر  از  پرسش ها 
و چند ساله  بیست  به مسئله  شهر 
می گردد:  بر  ایرانیان  از  اکثریتی 
چگونه می توان این رژیم را سرنگون 

کرد؟
هرچه  طلبان  اصالح  هواداران 
بگویند، و سودهای پاگیر بخش هائی 
از  پاره هائی  و  ایران  جمعیت  از 
ری  نگهدا در  رژیم«  لفان  »مخا
آن  یا  این  به  اسالمی  جمهوری 
هر  روش ها  در  اختالف  و  صورت، 
چه باشد، در یک چیز تردید نیست: 
خواستار  جا  هر  در  ایرانیان  بیشتر 
بینی  جهان  این  کشیدن  زیر  به 
هستند  فرمانروا  گروه های  این  و 
را  گذشته  دهه  سه  فاجعه  ادامه  و 
می دانند.  خطرناک  ایران  حال  به 
کار،  امریکا که  در  بیرون، حتی  در 
بخش بزرگتری از زندگی را می گیرد 
و پاداش هایش بیشتر است، نگرانی 
حال  به  دلسوزی  و  ایران  آینده  از 
همان  به  را  ایران  در  میهنان  هم 
شدت می توان احساس کرد که در 
و  می خوانیم  چنانکه  ــ  ایران  خود 
می شنویم. عموم این ایرانیان از هر 
گرایش سیاسی باشند طبعا چاره را 
جز در تغییر رژیم نمی بینند. )تغییر 
رژیم را چون نخست با این عبارت 
واژگان  از  است  آمده  واشینگتن  از 
سیاست نمی باید حذف کرد. ایرانیان 
حق دارند به دالئل خودشان، تغییر 
رژیم را بخواهند و بازسازی ایران را 

از آنجا آغاز کنند.(
ر  د ما نخستینی،  پرسش  ن  آ
در  سال  چند  و  بیست  پرسش ها، 
ر  تکرا بیرون  نی  یرا ا عات  جتما ا
که  پاسخی  هنوز  و  است  شده 
فته  نیا کند  متقاعد  ا  ر کثریتی  ا
است. کسانی، روزافزون، سرخورده 
و نومید می شوند و شده اند. اگر به 
و  داد  پاسخ  نمی توان  پرسش  این 
از  دور  همچنان  سرنگونی  خواست 
و  نیست  راهی  است پس  دسترس 
مشکل  شاید  اما  کرد.  رها  می باید 
در  است؛  بوده  پرسش  خود  در 
گفتار،  این  در  است.  بوده  تعریف 
می نگریم  بیرون  ایرانیان  به  ناگزیر 
شده ای،  غفلت  شگرف  سرمایه  که 
هستند.  رژیم  با  مبارزه  در  حتی 
چرا این جماعات بزرگ، در میانشان 
بسیاری از بهترین ایرانیان، پاسخی 
جمله  از  دیگر  )عوامل  نیافته اند؟ 
نقش مهم بسیاری از رسانه ها را در 
تبعیدی،  اجتماعات  شدن  اثر  کم 

می باید به آینده گذاشت.(
اشتباه در تعریف از روز نخست و 
در تعریف نقش تبعیدیان روی داد. 
را سرنگون  رژیم  نمی توانستند  آنها 
به  را  رسالت  این  بیهوده  و  کنند 
دوری  سادۀ  دلیل  به  بستند.  خود 
ایران و فاصله  از  هزاران کیلومتری 
نمی شد  اصاًل  هم میهنان  با  فزاینده 
انتظار داشت که یک جماعت چند 
میلیونی هم بتواند با کنترل از راه دور 
چراغ عمر چنین رژیمی را خاموش 
اینکه چند میلیون  از  بگذریم  کند. 
مهاجر محتاط و گریخته از سختی 
و در جستجوی آسایش، و یک پای 
دلبستگی های  زنجیر  در  همیشگی 
گوناگون در ایران، بیشتر دست و پا 
گیر مبارزه اند. آنها هر انگیزه ای را از 
آن اقلیت کوشنده می گیرند؛ در آنان 
به چشم تمسخر و ترحم می نگرند 

روزه شان  هر  گفتار  و  رفتار  با  و 
انسانی  دریای  این  در  را  تبعیدیان 
تبعیدی  می سازند.  بیگانه  ازخود 
و  دارد  تفاوت  مهاجر  با  )که  ایرانی 
از  گریختن  و  مهاجرت  حق  البته 
هیچ  از  را  بودن  ایرانی  دردسر های 
کس نمی توان گرفت( در بیرون نیز 
دوبار  واقع  در  او  است.  افتاده  دور 

تبعید شده است. 
* * *

به  توجه  با  درست  پرسش 
موقعیت  در  ساختاری  مشکالت 
مبارزان این نیست که چگونه رژیم 
که  است  این  کنند؛  سرنگون  را 
مبارزه  زیرا  کنند؟  مبارزه  چگونه 
دگرگون  بیشمار  صورت های  در 
شونده اش تنها کار موثری است که 
از ما در بیرون برمی آید. اگر نخست 

تعریف  به  واقع  در  پاسخ،  این  به 
به  آنگاه  بپردازیم،  خودمان،  نقش 
غیر  طرح های  ناگزیر  ناکامی های 
توانائی ها  از  باالتر  آرزو های  عملی، 
و رقابت ها بر سر میوه های درختی 
که چنان میوه هائی نمی آورد دچار 
ی  کشی ها لشگر ؛  شد هیم  ا نخو
و  کرد  نخواهیم  ایران  به  خیالی 
شوراهای رهبری بی پیرو و نهاد های 
جایگزین بی پایه نخواهیم ساخت. 
جانشینی  برسر  نه  رقابت ها  اگر 
رژیم که هدف اعالم نشده بسیاری 
است،  سرنگونی  )رویا ها(ی  طرح ها 
باشد  مبارزه  در  بودن  موثر  بلکه  
شکاف میان دگراندیشان نیز کمتر 
نشان  بار ها  چنانکه  شد.  خواهد 
داده شده است بسیاری از آنها بی 
ابتکاراتی خواهند  به  زیاد  دشواری 
مبارزه  به  ند  می توا که  پیوست 
رژیم  سرنگونی  برای  ایران  مردم 

کمک کند.  
باال  ایران  مردم  مبارزه  به  کمک 
ترین هدف ما می تواند باشد. ما نه 
توانائی  نه  هستیم  رژیم  جایگزین 
سرنگون کردنش را از راه دور داریم 
ولی مردم ایران، آن ده ها میلیون تن 
دست درکار هر روزه، بازوان و مغز ها 
و زبان های ما را الزم دارند و بی آن 
کار خود را دشوارتر خواهند کرد.   

نظرگاه  از  مسئله  به  نگریستن 
دو  نگونی«  سر بجای  ه  ز ر »مبا
سودمندی دارد: نخست کوشندگان 
سیاسی در هر جا به آنچه در همان 
نیرو  برای  می توان  موقعیت  و  جا 
بخشیدن به مبارزه و ضعیف کردن 
و  پرداخت  خواهند  داد  انجام  رژیم 
طرح های بلندبانگ میان تهی را که 
خواهند  رها  نیست  فراهم  اسبابش 
و  طرح ها  در  موفقیت  دوم  کرد. 
کوچک،  اگرجه  عملی،  تالش های 
از  و  افزود  خواهد  آنها  امکانات  بر 
سرخوردگی شان جلوگیری خواهد 
کرد. ما با دشمنی روبرو هستیم که 
دست  قدرت  از  سادگی ها  این  به 
نخواهد کشید. اوضاع و احوال 1357 
و انقالب اسالمی تکرار شدنی نیست؛ 
و تازه در آن انقالب نیز آخوند ها بیش 

گسترش  برای  فعاالنه  دهه  سه   از 
شبکه خود در درون و بیرون ایران 
تالش کرده بودند و از همه امکانات 
حکومتی و بین المللی سود جسته 

بودند. 
و  چنین  این  دشمنی  برابر  در 
دهه  سه  به  که  مبارزه ای  دورنمای 
می آورد.  تاب  کسی  کمتر  می رسد 
اگر کامیابی های گاهگاهی در میان 
نا  و  آمد،  خواهد  امیدی  نا  نباشد 
دادن  نشان  با  از همه  بیش  امیدی 
اینکه کوشش ها می توانند به نتیجه 
برسند برطرف می شود. از این روست 
که می باید نگاه را از آسمان به زمین 
دوخت و از هر تظاهرات یا گردهمائی 
انتظار سرنگون شدن رژیم را نداشت 
کوشش  هر  ارزش  حال  درعین  و 
بلندی  کوه  شناخت.  را  کوچک 

را  آن  ناگزیریم  و  ماست  پیشاپیش 
چنانکه  بپیمائیم.  کوتاه  گام های  با 
هزار  پیمائی  راه  می گویند  چینیان 

فرسنگی با یک گام آغاز می شود.
سرنگونی  که  نیست  این  منظور 
رژیم را می باید به عنوان بخشی از 
بخش  از  ایران  رهائی  بزرگتر  طرح 
بزرگ این فرهنگ، و باز سازی ایران 
از روی بهترین الگو های غربی کنار 
گذاشت. سرنگونی در جای خودش 
مبارزه  بی  سرنگونی  ولی  هست 
نمی شود و مبارزه یعنی هزاران کار 
گوشه  هزاران  در  بزرگ  و  کوچک 
این جامعه بزرگ ایرانی در هرجا و 
در هر موقعیت که اجازه دهد. زنان و 
دانشجویان و کارگران و روشنفکران 
هستند.  مبارزه ای  چنین  درگیر  ما 
کنندگان  تظاهر  مانند  نیز  آنان 
انتظار  ایران  گوناگون  شهر های  در 
ندارند با هر چالش رژیم و اعتصاب 
مخالفت  دادن  نشان  و  سرکشی  یا 
خود، جمهوری اسالمی را سرنگون 
موریانه ای  آنان  مبارزه  ولی  کنند. 
است که مانند صد ها نمونه کامیاب 
نظام  یک  پیوسته  و  آهسته  دیگر، 

فاسد استبدادی را می خورد.
چند سال پیش گروهی از ایرانیان 
پسر  گیری  رشوه  نروژ،  برگن  در 
رفسنجانی را از شرکت نفت دولتی 
بزرگی  رسوائی  و  کردند  برمال  نروژ 
برای رژیم شد. در این روز ها گروهی 
کمک  با  کالیفرنیا  در  ایرانیان  از 
یهودیان  نیرومند  »البی«  حیاتی 
قانونی  گذراندن   درکار  امریکائی 
معامالت  که  استان اند  مجلس  از 
صندوق  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
دالری  میلیارد   24 بازنشستگی 
در  را  محلی  حکومت  کارمندان 
دو  هر  در  می سازد.  ممنوع  ایران 
ابتکار، هموندان حزب مشروطه ایران 
سهم بزرگ و کوچکی داشتند و این 
آنهاست.  سزاوار  قدرشناسی،  مایه 
هیچ کدام از این ضربه ها جمهوری 
و  کرد  نخواهد  سرنگون  را  اسالمی 
ولی  داشت.  نمی باید  توهمی  هیچ 
هزاران  و  صد ها  تدارک  در  می باید 

دیگر باشیم.

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

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

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب 57 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون

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

 مبارزه بجای سرنگونی 
کیهان لندن شماره 116۰ - 24 خرداد ماه 13۸6

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۸۵(

مشیرالدوله با تعلیق قرارداد 1919 
خود را در معرض دشمنی انگلستان 
به  را  او  کرزن  لرد  بود.  داده  قرار 
تمام  که  می نگریست  کسی  چشم 
کوشش هایش را در راه وابسته کردن 
ایران به انگلستان بر باد داده است. 
نمی توانست  مشیرالدوله  رو،  این  از 
برای غلبه بر مشکالت، ازجمله وقایع 
کمترین  به  آذربایجان،  و  گیالن 
متکی  انگلستان  جانب  از  حمایتی 
باشد. از سوی دیگر، »متجاسرین« در 
گیالن و مازندران با حمایت مستقیم 
فرماندهان و سربازان روسی که گروه 
گروه در سواحل ایران پیاده می شدند، 
قدرت را تصاحب کرده و در تدارک 
سپاه برای حمله به تهران بودند. دفع 
این خطر بدون کنار آمدن با مسکو 

میّسر نمی بود.
طرف  از  انصاری  مشاورالممالک 
به  که  یافت  مأموریت  مشیرالدوله 
مسکو برود و راه تفاهم را بگشاید. این 
خبر، به شرح زیر در روزنامۀ »رعد« 

انعکاس یافت:
»پس از انتخاب آقای مشاورالممالک 
به سفارت فوق العادۀ ایران در روسیه 
از طرف دولت شاهنشاهی  شوروی، 
در  دولت  سیاسی  مأموران  به  ایران 
شده  داده  الزم  تعلیمات  عشق آباد 
است به وزارت خارجه روسیه اطالع 
دهند که معظم له عن قریب  از مقر 
مأموریت خود در استانبول مستقیماً 
عازم مسکو خواهند شد. وزارت خارجۀ 
روسیه جواباً از اعزام مأمور فوق العادۀ 
سؤال  نموده  امتنان  اظهار  ایران 
کرده اند نمایندۀ فوق العادۀ ایران کی 
و از چه طریق وارد روسیه می شوند 
ایشان  آسایش  و  پذیرایی  وسایل  تا 
فراهم گردد. طبق اطالع تلگرافی که از 
استانبول رسیده آقای مشاورالممالک 
آنجا  از  مرداد  ششم  روز  است  قرار 
بادکوبه  و  تفلیس  راه  از  و  حرکت 
عازم مسکو گردند. مراتب به نمایندۀ 
سیاسی ایران در عشق آباد ابالغ و مقرر 
گردید این خبر را فوراً به اطالع وزارت 

خارجۀ روسیه برسانند«.
همزمان، روزنامۀ ایران نیز خبر داد: 
»به طوری که اطالع یافته ایم در نتیجۀ 
مذاکرات آقای سردار فاخر در گیالن، 

صمیمیت  کوچک خان  میرزا  آقای 
دولت  به  نسبت  را  خود  صداقت  و 
روابط  ابراز داشته  و مصالح مملکت 
خود را با کمونیست های رشت قطع 
کرده و همراه جمعی از موافقان خود از 
رشت به سوی جنگل عزیمت کرده اند. 
مشارالیه تصمیم دارند تشکیالت خود 
را کمافی السابق در حدود فومنات و 

کسما دایر نمایند«.
از سوی جنگل، دو یار نزدیک میرزا 
کوچک خان ـ میرصالح مظفرزاده و 
گائوک آلمانیـ  رهسپار مسکو شدند 
تا نامۀ او را به دست لنین برسانند و 
با رهبران روسیه دربارۀ اوضاع گیالن 

مذاکره کنند.
آن دو موفق به دیدار با رهبر انقالب 
چیچرین  توسط  را  نامه  و  نشدند 
کمیسر امور خارجه شوروی به لنین 
رساندند. میرزا کوچک خان در این 

نامه نوشته بود:
به  ارتش سرخ  ورود  از  پیش   ...«
انزلی، من و همکارانم در جنگل های 
گیالن به ضد مظالم انگلیس و دولت 
می جنگیدیم  ایران  سرمایه داری 
ما  ذیصالح  و  واقعی  قدرت  تنها  و 

تصور،  مافوق  توانستیم  که  بودیم 
را  سرخ  پرچم  ایران  آزادی  بنام 
برافرازیم و به تمام جهان آرزوی آزاد 
شدنمان را از قیود سرمایه داری اعالم 
در  اشتراکی  پروپاگاندهای  کنیم... 
ایران عمال تأثیر سوء می بخشد زیرا 
پروپاگاندچی ها از شناسایی تمایالت 
ملت ایران عاجزند. من به نمایندگان 
شما در موقعش گفتم که ملت ایران 
حاضر نیست برنامه و روش بالشویزم 
عملی  کار  این  زیرا  کند  قبول  را 
نیست و ملت ما را به طرف دشمن 
سوق می دهد. نمایندگان شما با من 
همعقیده  شده از سیاست من پیروی 
کردند. من با دوستانم به شهر آمده 
و  دادیم  تشکیل  سویتی  حکومت 
پرچم انقالب سرخ برافراشتیم لیکن 
موفقیت ما تا هنگامی بود که رفیق 
راسکول نیکف در مرزهای ایران بود و 
همین که عازم مسکو شد عقیده ها 
برگشت و نظر نمایندگان روسیه به 
همان صورت اول تظاهر نمود. نتیجه 

این تغییر عقیده عبارت بود از:
1ـ دولت آذربایجان شوروی بدون 
داشتن کمترین حقی تمام کاالهای 

بازرگانی اتباع ایران را تصرف نمود.
داده  دستور  آذربایجان  دولت  2ـ 
است که اتباع ایران قفقازیه را تخلیه 

نموده به ایران بازگردند.
3ـ برطبق یادداشت رسمی، تمام 

اختیارات دولت روسیه به ملت ایران 
برمی گشت اما همین که جمهوری ایران 
خواست از این امر استفاده کند دولت 
نمود. مخالفت  به  شروع  آذربایجان 

مرام  که  بود  این  قرارمان  4ـ 
اما  تبلیغ نشود  اهالی  بین  اشتراکی 
رفیق ابوکف با چند تن از اشتراکیون 
از  و  آمده اند  بادکوبه  از  که  ایرانی 
اخالق و عادات ملت ایران بی اطالعند 
به وسیلۀ میتینگ و نشر اعالمیه در 
و  مداخله  داخلی  حکومت  کارهای 
آن را از اعتبار ساقط و زیر پایش را 
خالی می کنند، حتی من و رفقایم را 
آلت دست سرمایه داران معرفی و کار 
انقالب را به تخریب کشانده اند. از تمام 
اشتراکی  تبلیغات  علیه  ایران  نقاط 
که  داشته اند  اظهار  و  شده  اعتراض 
هیچ گونه مساعدتی به انقالب ایران 
نخواهند نمود. مخصوصاً اهالی گیالن 
که تا چندی پیش حاضر بودند خود 
عملیات  از  بزنند  آتش  و  آب  به  را 
نموده  تنفر  اظهار  مزبور  اشخاص 
انقالب  ضد  بر  شده اند  حاضر  حتی 

قیام کنند.
5ـ  فرماندهی سرخ، رفیق کاژانف، 

برطبق دستور تلگرافی رفیق تروتسکی 
تحت اختیار جمهوری ایران درآمد و 
تابعیت ایران را قبول نمود »برای این 
که بتواند عضو کمیتۀ انقالبی شود«؛ 
که  ابوکف  اقدامات  نتیجۀ  در  لیکن 
می خواست جای او را در شورا بگیرد از 
ایران احضار و به  روسیه حرکت نمود.

ما معتقدیم قدم اول را برای آزادی 
ایران برداشته ایم لیکن خطر از جانب 
دیگر به ما روی آورده  است یعنی اگر 
داخلی  امور  در  خارجی  مداخلۀ  از 
جلوگیری نشود معنایش این است که 
به  جای مداخلۀ یک دولت خارجی که 
تا کنون وجود داشت، مداخلۀ دولت 

خارجی دیگری شروع شده است.
ما نمی توانیم افتخارات انقالبی خود 
و  کوشش  سال  چهارده  طی  که  را 
فداکاری به دست آورده ایم یکباره محو 
کنیم و به حقوق ملت ایران خیانت 
ورزیم. من اکنون رشت را ترک گفته 
و به پناهگاه سابقم، جنگل رفته ام و 
در آنجا به انتظار جواب موافق نسبت 

به نظریات زیر خواهم نشست.
1ـ عملی ساختن قول نمایندگان 
روسیه سویتی که به ملت آزاد ایران 
آذربایجان  مداخلۀ  منع  و  داده اند 

سویتی در امور داخلی ایران
2ـ شناختن اختیارات جمهور ایران

ایران  اتباع  اموال و دارایی  3ـ رد 
که در آذربایجان سویتی مصادره شده

مجدد  اعزام  و  ابوکف  احضار  4ـ 
رفیق کاژانف

یک  در  را  شما  دقت  خاتمه  در 
تاریخ  می کنم:  جلب  دیگر  مسألۀ 
نشان داده چندین بار سیاست دول 
اما  کرد  نفوذ  کشورمان  در  بیگانه 
همین که خواستند احساسات ملی 
ایرانی را منکوب کنند  و آزادمنشی 
مساعی شان عقیم ماند. من و رفقایم 
اطمینان کامل داریم ملت آزاد روسیه 
به تمام ملت های خواهان آزادی کمک 
دشمن  برضد  تا  نمود  خواهد  الزم 
مشترکشان قیام کنند و انتظار داریم 
تاکتیک های  با  را که  ناسالمی  افراد 
ناصواب از آزادی ملت ایران جلوگیری 
می کنند از صحنۀ انقالب دور سازند. 
من تا رسیدن جواب مساعد به این 
و  گشت  بازنخواهم  رشت  به  نامه 
به منظور حفظ ارتباط حتمی و الزم، 
مظفرزاده  میرصالح  رفقا،  از  تن  دو 
و هوشنگ )گائوک( را خدمت شما 

فرستادم.
امضاء: کوچک

احمد احـرار
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سردار فاخر حکمتعلیقلی مشاورالممالک

تصویری دیده نشده از ميرزا كوچک خان جنگلی
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ی  لیست ها تبا فو ز  ا 1ـ 
معروف و قدیمی فرانسه

و  نوپرداز  شعرای  از  2ـ 
فقید ایران

3ـ من و تو ـ نوشت افزاری 
یۀ  سرما ـ  سنتی  است 

جاودانی
چند  ـ  زبان گرفتگی  4ـ 

درس
5 ـ گلی است ـ در بیابان 

فراوان است
6 ـ زبانی است ـ ثروتمند

راه  ـ  ایرانی  اقوام  از  ـ   7

بی پایان ـ عاقبت و نتیجه
8ـ  از هنرپیشگان برجسته 

و فقید سینمای ایران
9ـ عالیمرتبه و باال ـ وی ـ 

لحظه و زمان
ـ  حرف  یک  تکرار  10ـ 

هدایت
11ـ از هنرپیشگان معروف 

و قدیمی تآتر ایران

1ـ از شعرای برجسته، 
معروف و نوپرداز ایران

کشوری  پول  واحد  2ـ 
معروف  قصری  ـ  است 

در اروپا
ندا ـ قدیمی  3ـ حرف 

ـ نقش
4ـ ِخنگ و بی استعدادـ  

قسمتی از صورت
5 ـ جعبه داخل میز ـ 
از آنطرف اقبال است ـ 

حرف خطاب
لی  عا مؤسسه  ـ   6
ـ  آموزش  و  پژوهش 

روحانی
7 ـ گلی است ـ اتصال

8 ـ مرطوب ـ پنهان از 
چشم ـ از نوشیدنی ها

9ـ وسیلۀ براق کردن ـ 
جاهل و بی اطالع

ـ  ن  پیشینیا 1ـ  0
سالحی است مخّرب

11ـ کشوری استـ  تاج 1ـ  فاتح سومنات
اداری  و  2ـ مرکز سیاسی 
هر کشور ـ نوعی موسیقی

3ـ از صور ماه ـ صحرایی 
است

4ـ از قهرمانان شاهنامه ـ 
نقش ها ـ از حرکات آب ـ 

مایۀ حیات
5 ـ زیاده طلبی ـ آسوده ـ 

نابود کردن ـ جدید
6 ـ پوشش ـ موسیقیدان 
ـ  ساسانی  دربار  معروف 

آداب و رسوم
بانکی  ـ  شده  تزئین  ـ   7

است ـ رویگردان
8 ـ شگرد ـ کوهستانی در 
عربستانـ  در نانوایی ها پیدا 

می شود
9ـ پیکر ـ خیال بیهوده ـ 
عالمت جمع ـ شهری در 

استرالیا
از  ـ  شمشیر  فرزند  10ـ 

رودخانه ای  ـ  سبزیجات 
در اروپا

11ـ پادشاه ـ اصل و نژاد 
ـ پیامدها

12ـ از شاهان ایران قبل از 
حملۀ عرب ها 

13ـ رایحه ـ بدی ـ خاطر
14ـ مربی برجستۀ تیم ملی 
کشتی آزاد که در مسابقات 
جهانی 1965 تیم ایران را 
به قهرمانی جهان رسانیدـ  
از وسایل حمل و نقل آبی

از  15ـ تکرار یک حرف ـ 
شاهان ایران قبل از یورش 

تازیان

و  قاجار  دوران  از سیاستمردان  1ـ 
صدر اعظم پیشین ایران

2ـ خیابانی قدیمی و خاطره انگیز در 
تهران ـ پایتخت کشوری است

3ـ پرنده ـ نارس ـ عدالت
4ـ از بین بردن ـ جانداری است ـ 

خورشیدی
5ـ  از وسایل دوخت و دوزـ  شایسته 
و سزاوارـ  قسمتی از بناـ  گلی است
6 ـ از ابزار فنی ـ هادی ـ کسادی

7ـ  کوچکیـ  کشوری استـ  شریان
8 ـ پایتخت کشوری است ـ غالم ـ 

از فراورده های شیری
و  اطالعات  ـ  عزم  و  تصمیم  9ـ 

آگاهی ها
ـ  زبان موسیقی  ـ  بلند  10ـ چوبۀ 

فلزی است
و  ن  یا ا نسر ستا ا د ز  ا 1ـ  1
فقید  و  معاصر  نمایشنامه نویسان 

ایران
12ـ از شهرهای ایرانـ  ناقل بیماری 

ـ کافی 
13ـ زن ـ درگیری و رزم ـ پادشاه 

هون ها
14ـ منهدمـ  نظم و ترتیبـ  مصون

محمدعلی  خواندنی  آثار  از  ـ   15
جمالزاده

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

مرد دغدغه های بزرگ

تصویری از دنیس دیدرو به همراه روی جلد دانشنامه

جوانی اش  ابتدای  در  که  کسی  از 
بگذارد  اینکه  به جای  در 20 سالگی 
احساس  او هوایی بخورد، کفش ها را 
از سر گل ها  دنبال فصول  به  و  بکند 
بپرد، با سرودن شعری احوالش را چنین 

روایت کرده: 

»از همان بچگی جایی که دیگران 
بودند، نبودم. آنچه را دیگران دیدند، 
آنها  با  لذت هایم  سرچشمه  ندیدم. 
مشترک نبود و غصه هایم هم از جای 
بیدار  را  قلبم  نشد  می آمدند.  دیگری 
کنم تا از نغمه ای مشترک با آنها لذت 
ببرد و هر آنچه عاشقش شدم،خودم 

تنها  عاشقش بودم«. 
و  غم  و  افسردگی  جز  توقعی  چه 
غصه دارید؟ فکر می کنید وقتی طرف 
به عنوان یک داستان نویس قرن نوزدهم 
اسم  منتقد(  و  البته داستان نویس  )و 
یکی از مهم ترین کارهایش را می گذارد 
استرلینگ  می رود  )احتمال  »کالغ« 
در »رامکال« به همین مناسبت اسم 
باشد(  انتخاب کرده  را »پو«  کالغش 
چیزی غیر از سیاهی و ظلمات از دل 

آثارش دربیاید؟

=من اعتقاد غریبی به احمق ها دارم. 
دوستانم اسمش را گذاشته اند »اعتماد 

به نفس«.
=کسی که از »ترسو بودن« یا »ترسو 
گرچه  می ترسد،  رسیدن«  نظر  به 
واقعاً  انسان  بیاید،  او  به  این خصلت 

شجاعی نیست.
=چه بسیار کتاب های خوب که به 
بوته فراموشی سپرده شدند، فقط به 

خاطر شروع های به درد نخورشان.
فریب  که  است  حیوانی  =انسان 

می دهد!
=مرزهایی که زندگی را از مرگ جدا 
می کنند، مبهم و سایه وارند. چه کسی 
می تواند بگوید کجا یکی پایان می یابد 

و دیگری آغاز می شود؟
=اعتراضی ندارم که سهم زمین من 
اندک است/شکوه نمی کنم/که  بسیار 
خرابه ها از من شادتر و شیرین ترند/و 
اینکه سال ها عشق/با دقیقه ای نفرت 
فراموش می شود/فقط از این ناراحتم/
که بر سرنوشت من تأسف می خوری/

برای من که تنها یک رهگذرم...
 1896 اکتبر   6 در  آلن پو  ادگار 

میالدی درگذشت.

می ترسم، پس هستم!

5

4
5

1

9

2

4

3

23

7

2
9

5

5

96

5
7

6
7

4

8

4

1

68

4

1

5

2

3

6

64

2

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

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

      2

     3

     4

     5
      6

      7

     8
     9

10

11

اروپای  در  که  کسی  است  واضح 
قرن هجدهم فریاد بزند »مردم هرگز 
آزاد نخواهند شد، مگر آنکه سالطین و 
کشیشان هر دو به دار آویخته شوند«، 
از جایی بهتر از زندان باستیل سر در 

نمی آورد!
دنیس دیدرو متولد 5 اکتبر 1713 
میالدی، پسر یک چاقوساز فرانسوی  
بود. همین تعصب  کاتولیک متعصب 
اول  داد.  کار دستش  اجدادی،  و  آباء 
بعد  کنارگذاشت،  را  بودن  کاتولیک 
فیلسوف.  آخر  دست  و  شد  دئیست 
یک  مثل  خدا  معتقدند  )دئیست ها 
و  ساخته  را  جهان  ساعت  ساعتساز، 
کوک کرده و دیگر لزومی به دخالت  

او در امور جهان نیست(.
دیدرو فیلسوف بود و هیچ کس بیشتر 
از فیلسوف در مورد خدا فکر و صحبت 
نمی کند. به همین خاطر هم دیدرو 
تمام عمرش را صرف این کرد که درباره 
آموزه های کلیسای آن روز فکر کرده و 
سؤال های تازه در مورد مذهب، علم، 
جنگ  و  اقتصاد  هنر،  اخالق،  آزادی، 
مطرح کند. با این حال دیدرو در پیدا 
کردن جواب برای بیشتر سؤال هایی که 
می تراشید، کم می آورد؛ مثاًل در مورد 
آزادی یا جبرگرایی، هیچ وقت تکلیفش 

با خودش روشن نشد.
دیدرو یکی از نویسنده های مهم قرن 
18 هم هست؛ داستان و کتاب هایی در 
مورد هنر ـ مخصوصاً تئاتر ـ نوشته و 

مهمی  خیلی  تأثیرات  تئوری هایش 
روی درام نویسی فرانسه گذاشته است. 
اما مهم تر از اینها همیشه اسم دیدرو 
عنوان  به  »روسو«  و  »ولتر«  از  بعد 
سومین شخصیت مهم و اثرگذار »عصر 
با  دیدرو  می شود.  آورده  روشنگری« 
نوشتن کتاب »دایره المعارف« )فرهنگ 
الیق ترین  حرف(،  و  صنایع  مستدل 
فرد برای قرار گرفتن اسمش کنار اسم 
بزرگ ترین متفکران نهضت روشنگری 
مانیفست  واقع  در  کتاب  این  است. 
متفکران و هنرمندان دوره روشنگری 
پست  که  ـ  دوران  این  در  شاید  بود. 
مدرنیسم از سر وکول عالم باال می رودـ  
نظریات دیدرو و رفقایش در این کتاب، 
به نظرمان کمی بی خاصیت و بدیهی 
باشد. اما ریشه همه بازی های قرن 21 
را می شود درون این کتاب پیدا کرد. 
این  و  گذاشت  وقت  سال  دیدرو 25 
را در سال  المعارف 28 جلدی  دایره 
در  کتاب  کرد.  تمام  میالدی   1772
طول همان 25 سال، 43 نوبت به چاپ 
رسید. )البته این از بخت بلند دیدرو 
بود که همان سال ها گوتنبرگ به فکر 
اختراع دستگاه چاپ افتاده بود( و در 
آن 25 سال، دیدرو 4 بار به زندان رفت. 
از آغاز جلد دوم، ولتر و بقیه کار را رها 
کردند و دیدرو به تنهایی و با پشتکار 
کار را ادامه داد. شعار دایره المعارف این 
بود که علوم به هم مرتبط هستند و در 
زندگی نقش دارند یا باید داشته باشند.

رابینسون کروزو داستان پسری است 
که خیلی به دریا و دریانوردی عالقه 
دارد؛ به خاطر همین یک شب بدون 
آنکه کسی بفهمد از خانه فرار می کند 
از  لندن می رود و سر  به  با کشتی  و 
دریا در می آورد ولی در دریا دزدهای 
دریایی او را به اسارت می گیرند. بعد از 
چند سال از دست دزدها فرار می کند 
و سوار کشتی می شود. توفان شدیدی 
می آید که در آن همه می میرند و فقط 
او جان سالم به در می برد. رابینسون 28 
سال را در یک جزیره به تنهایی زندگی 
می کند تا اینکه جان یک بومی وحشی 

آن جزیره را نجات می دهد.
 این سیاهپوست بومی چون اسمی 
 )Friday( جمعه  روز  آنروز  و  ندارد 
بود، اسم »جمعه« را رویش می گذارد! 
این دو مرد که دوستی عمیق بینشان 
ایجاد شده بود، سرانجام جزیره را ترک 

می کنند و راهی انگلستان می شوند.
ظاهراً دانیل دوفوی انگلیسی، کتابش 
را بر اساس تجربه های واقعی یک ملوان 
اسکاتلندی به نام الکساندر سلکریک 
از  پس   1704 در  که  است  نوشته 
درگیری با ناخدای کشتی، به خواست 

خودش در ساحل جزیره ای که کسی 
کشتی  از  نمی کرد،  زندگی  آنجا  در 

پیاده می شود.
داستان رابینسون کروزو خیلی زود 
اسطوره  یک  به  اروپا  و  انگلستان  در 
این  فوق العاده  موفقیت  شد.  تبدیل 
کتاب باعث نگارش کتاب های دیگری 
با مضمون هایی دیگر شد؛ از همه مهم تر 
»سفرهای گالیور« بود که بعداً خودش 

الهام بخش آثار متعددی شد.
براساس  هم  سریال  و  فیلم  ده ها 
شاید  که  شده  ساخته  داستان  این 
جالب ترین نمونه اش سریال پرطرفدار 

گمشدگان )Lost( است.
ژان ژاک روسو ـ فیلسوف و متفکر 
یا درباره  قرن 18 ـ در کتاب »امیل 
تربیت« خود، شخصیت اصلی داستان 
خود را در وضعیتی مشابه رابینسون 
تا نشان بدهد که یک فرد  می گذارد 
پس  از  می تواند  تنهایی  به  چطور 

کارهای خود برآید. 
او خواندن داستان رابینسون کروزو 
را به همگان توصیه می کرد و می گفت 
این  باید  شدن  مرد  برای  پسری  هر 

کتاب را بخواند.

ردپای رابینسون

ادگار آلن پوانیمیشن رابینسون كروزو
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بیشـتری را طلـب نمایند؟
بـا وجـود لحـن محتاطانـة ویلبـر، 
گزارش او – به روشـنی – شتابزدگی 
آژاکـس   . پ  ت.  طـرِح  تنظیـم  در 
در  الزم  بینی هـای  پیـش  عـدم  و 
آشـکار  را  کودتـا  اساسـی  تـدارکات 

می سـازد:
- اینکـه: ویلبـر و همکار انگلیسـی 
بـه   )Darbyshire( داربیشـر  او، 
مـدت 17 روز )از 13 مـه 1953 تـا 
30 مه 1953 = 23 اردیبهشـت تا 9 
خـرداد 1332( بر روی طرح، مطالعه 

)chapter 2, P5( و کار کردنـد
آن  در  سـیا  سـازمان  اینکـه   -
زمـان بـرای  کمـک به طـرح ت. پ. 
آژاکـس، هیچ عامل نظامـی در ایران  
نداشت و سـرهنگ بازنشسته، عباس 
فرزانگان )افسـر سـابق مخابرات( نیز 
پیـش از آن در هیـچ عملیات نظامی 
شـرکت نکرده بـود و در مـورد وقایع 
پیـش رو، هیـچ چیـز نمـی دانسـت،  

)apendix D, P3(
- اینکـه سرلشـگر زاهـدی، فاقـد 
سـازمان  یـا  دقیـق  طـرح  هرگونـه 
و نفـرات نظامـی بـود و هیـچ یـک 
از افسـران مذکـور در طـرح کودتـا 
شـد  »نمـی  لـذا  و  نمی شـناخت  را 
حسـاب  زاهـدی  سرلشـگر  روی 

)apendix D, P3(»کـرد
- اینکه سرلشـگر زاهدی تا ساعت 
5/4 بعـد از ظهـر روز 28 مـرداد، در 
بـوده،  مخفـی  امنّیتـی،  خانـة  یـک 

)chapter 8, P 69(

دکتر محّمد مصّدق؛ آسیب شناسی یک شکست
دکتـر متینـی در چنـد صفحـه،  
 32 مـرداد   28 تـا   25 وقایـع  بـه 
اشـاره کـرده اسـت. بـه نظـر مـن، 
در  وی،  کتـاب  اساسـی  کمبـود 
همیـن بخـش چهـره می نمایـد: بـا 
توجـه به ایـن رویداد بسـیار مهم و 
حّتی سرنوشـت سـاز، شایسـته بود 
کـه دکتـر متینـی درنـگ و تحقیق 
بیشـتری دراین بـاره می نمود. الزم 
بـود کـه مؤلـف محتـرم، اسـناد و 
»کودتـا«  دربـارة  جدیـد  مـدارک 
بـا  بررسـی می کـرد و خصوصـاً  را 
و  سـیا  سـازمان  گـزارش  بررسـی 
امورخارجـة  وزارت  سـّری  اسـناد 
آمریـکا(  ملّـی  آمریـکا )در آرشـیو 
بـه ابهامـات و افسـانه های رایـج در 
ایـن باره، نقطـة پایان می گذاشـت. 
از ایـن گذشـته، چـاپ عکس هـای 
مختلـف از وقایـع مهـم ایـن دوره 
)از جملـه چـاپ عکس هـای مربوط 
بـه ملّی شـدن صنعت نفـت، فرمان 
عـزل دکتـر مصـّدق توسـط شـاه و 
نخسـت وزیـری سرلشـگر زاهـدی 
و یـا چـاپ عکس هـای مربـوط بـه 
روز رفرانـدوم بـرای انحالل مجلس 
شـورای ملّـی( نیـز می توانسـت بـه 
غنـای تاریخـی کتـاب بیفزایـد و به 
رویدادهای گذشته – خصوصاً برای 
عینّیـت   - دانشـجویان  و  جوانـان 

بیشـتری دهـد. 

 28 دربـارة  ُسـّنتی  تحلیل هـای 
مرداد و سـقوط دولت دکتر مصّدق، 
عمومـاً، بـا بـزرگ نمائـی و تأکیـد 
دربـارة  ای  افسـانه  و  آمیـز  اغـراق 
نقـش آمریـکا و انگلیس همـراه اند 
تضادهـای  و  ضعف هـا  درک  از  و 
سـاختاری جبهـة ملّی و اشـتباهات 
اساسـی دکتـر مصّدق غافـل اند، در 
حالیکـه به نظر نگارنده، در بررسـی 
رویـداد مهّمـی کـه »آسـان ترین و 
ارزان ترین کودتـای جهان« نامیده 
شـده، بجـای تأکیـد اغـراق آمیز بر 
»توطئة انگلیس و آمریکا«، نخسـت 
بایـد بـه ضعف هـای دورنـی جبهـة 
ملّـی و اشـتباهات اساسـی شـخص 
دکتـر مصـّدق و خصوصـاً بایـد بـه 
واکنـش نهائـی مردمـی توّجـه کرد 
کـه خسـته و سـرخورده و ناامیـد 
و بـی تفـاوت، سـرانجام، بـه صـف 

مخالفـان مصّدق پیوسـتند. 
خوشـبختانه در سـال های اخیـر، 
محّققانی مانند مارک گازیوروسـکی

 ، )Mark  Gasiorowski (
Malcolm By� بـرن  )مالکولـم 

 Stephen( اسـتفن دوریـل ،)rne
Dorril(، دکتـر فخرالدین عظیمی 
و  ضعف هـا  ایـن  بـه  دیگـران  و 
بـه »نقـش  اشـتباهات و خصوصـاً 
کلیـدی ایرانیـان  کـه بـه صورتـی 
روزافـزون در مقابـل دکتـر مصـّدق 
صـف آرائی کردنـد« اشـاره کرده و 
نیـز تردیدهـا و تزلزل هـای شـاه در 
دسـت زدن بـه کودتا علیـه مصّدق 
و تأکیـد وی بـر »برکنـاری مصّدق 
از طریـق مجلـس« را یـادآور شـده 

انـد. )11(
وزارت  سـّری  اسـناد  امـروزه، 
آرشـیو  )در  آمریـکا  امورخارجـة 
ملّـی آمریـکا( و نیز انتشـار گزارش 
ة  ر بـا ر د سـیا  مان  ز سـا سـّری 
چگونگـی سـرنگونی حکومت دکتر 
والف  سـازی ها  افسـانه  مصـّدق، 
روزولـت  کرمیـت  گزاف هـای  و 
)فرمانـدة اصلـی عملیـات سـیا در 
اسـت  سـاخته  آشـکار  را  ایـران( 
بطوریکـه نوشـته های وی در کتاب 
 )Countercoup( »ضدکودتـا« 
- کـه تظاهـرات خودجـوش مـردم 
در 28 مـرداد را بـه حسـاب عوامل 
بـرای  واریـز کـرده - حّتـی  خـود 
دوسـتداران صدیـق دکتـر مصـّدق 
نیز ارزش و اعتباری ندارد، آنچنانکه 
آنجـا که سـرهنگ غالمرضـا نجاتی 
شناسـاندن  و  شـناخت  در  کـه   –
نهضـت ملّـی دکتـر مصـّدق، آثـار 
ارزشـمندی منتشـر کـرده- کتـاب 
روزولـت را »یـک نوشـتة تبلیغاتـی 
سیاسـت  گرداننـدگان  توصیـة  بـه 
خارجـی آمریـکا« می داند که هدف 
آن، »تجلیـل از سـازمان »سـیا« و 
عملّیـات محّیرالعقـول آن در برابـر 
افـکار عمومـی آمریکائیـان در آغـاز 

دهـة 80 بـوده اسـت« )12(.
آنچـه کـه بـه اعتقـاد غالمرضـا 
نجاتی، قوام و اسـتحکام می بخشـد 
و بـر آن ُمهـر تأئیـد می زند، سـخن 
اردشـیر زاهدی اسـت کـه در طول 
 32 مـرداد   28 بـه  منجـر  وقایـع 
– خـود- از بازیگـران اصلـی بـوده 

 - اینکـه برخالف پیش بینی های 
طـرح – که شـاه را کانـون محوری 
عملّیـات می دانسـت -  در سراسـر 
بـا  همـکاری  از  شـاه  مذاکـرات، 
کـرد  خـودداری  کودتـا  طّراحـان 
بطوریکـه »فشـار بی امان بر شـاه« 

یافت؛ ضـرورت 
 chapter5; apendix B, P2(
)chapter 10, P 88

- اینکه برخـالف پیش بینی های 
طـرح، هیـچ یـک ازعلمـای معروف 
مذهبـی )بروجـردی و کاشـانی( به 
کودتـا،  طّراحـان  درخواسـت های 
 chapter( ندادنـد  مثبـت  پاسـخ 

)10, P 91
- اینکه بیشـتر شـرکت کنندگان 
حّسـاس،  لحظـة  در  عملّیـات،  در 
دچـار تردیـد و بی تصمیمـی بودند 
و سـرانجام، بـی احتیاطی یا خیانت 
یکی از افسـران - به آسـانی - باعث 
لـو رفتن و شکسـت کودتـا گردید.

 chapter 6, P1; chapter 7,( 
)P 47

- اینکـه در آغـاز عملّیات، معلوم 
شـد کـه »همـه چیـز بـه اِشـکال 
 chapter(  .»برخـورد کرده اسـت

)7, P44
- اینکـه بـا توّجـه به قطـع کامل 
و  ایـران  بیـن  دیپلماتیـک  روابـط 
انگلیس، سـازمان اطالعاتی انگلیس 
تَـن  پنـج  از چهـار-  )MI6( غیـر 
)بـرادران رشـیدیان و دو خبرنـگار 
روزنامـة اطالعـات: علـی جاللـی و 
فـّرخ کیوانی( فاقد نفـرات، امکانات 

و اطالعـات الزم در ایـران بـود، 
- اینکـه تعـداد مأمـوران در مقـّر 
فرماندهـی عملیـات )نیکوزیا( فقط 
2 مأمـور و 2 ماشـین نویـس بودند 
بسـیار شـگفت  اول،  نـگاه  در  کـه 
مرکـز  ارتبـاط  و  می نمـود  انگیـز 
بـا  )نیکوزیـا(  کودتـا  فرماندهـی 
تهـران، بـا تأخیرهای فـراوان همراه 
 ...)chapter 10 , P 85( بـود  

همـه و همـه نشـان می دهـد که 
طـرح سـازمان سـیا، بیشـتر به یک 
طـرح سـاده لوحانه یـا خیالپردازانه 
شـبیه بـود تـا به یـک طـرح کودتا، 
و بهمیـن جهـت، شکسـت آن ـ در 
25 مـرداد 32ـ محتـوم و مقّدر بود.

ویلبـر  گـزارش  وجـود،  ایـن  بـا 
دارای آگاهی هـا و اطالعاتـی اسـت 
جنبـش  چگونگـی  بـه  را  مـا  کـه 
خودبخـودی مـردم تهـران در روز 
28 مـرداد 32 آشـنا می کنـد. ایـن 
آگاهی هـا و اطالعـات اگـر بـا دیگر 
گزارش هـا )خصوصاً بـا گزارش های 
هندرسـون، سـفیر آمریکا در ایران( 
تلفیـق شـوند، می توانـد در ترسـیم 
بـه   - کـه  مّهمـی  رویـداد  واقعـی 
مـرداد  »کودتـای 28   - نادرسـتی 
32« نامیـده شـده، کمـک نمایـد. 
اسـناد سـّری وزارت امور خارجة 
آمریـکا(  ملّـی  آمریـکا )در آرشـیو 
آگاهی هـای  ارائـة  بـا  نیـز   )19(
دقیقـی از مخالفـت شـاه بـا کودتـا 
و عالقـة وی بـه برکنـاری مصّدق از 
طریـق مجلـس، چگونگی شکسـت 
عملّیـات 25 مـرداد، ناامیدی مطلق 
عوامـل سـیا در تهـران و تصمیم به 
توّقف عملّیـات به اصطالح »کودتا« 
اسـناد،  ایـن  می کنـد.  بازگـو  را 
خصوصـاً علـل اجتماعـی و روانـی 
جنبـش خودبخودی مردم تهران در 
روز 28 مرداد 32 و »سـقوط آسـان 
و شـگفت انگیـز دولـت مصـّدق« را 

بخوبـی نشـان می دهـد.
»ادامه دارد«           

=در بررسی علل و عوامل سقوط دولت دکتر مصّدق، بجای تأکید اغراق آمیز بر »توطئة انگلیس و آمریکا«، باید به 
ضعف های درونی جبهة مّلی و اشتباهات اساسی دکتر مصّدق و خصوصاً به واکنش نهائی مردمی توّجه کرد که خسته و 

سرخورده و بی تفاوت، سرانجام به صِف مخالفان مصّدق پیوستند.
=افسانه سازی ها و الف و گزاف های کرمیت روزولت )فرماندة عملّیات سیا در تهران( امروزه حّتی برای دوستداران 

صدیق مصّدق نیز ارزش و اعتباری ندارد! 
از کودتاهای معروف، منتشر شده، چرا سازمان »سیا« تمام  اینکه در سال های اخیر، اسناد بسیاری  به  =با توّجه 

پرونده های مربوط به سرنگونی دولت دکتر مصّدق را نابود ساخته است؟ 

بخش )7(

سند سازمان »سیا«:
افزایش فشار بر شاه برای همکاری در کودتا

اسـت. اردشـیر زاهـدی در ایـن بـاره 
می نویسـد:

»ریچـارد هلمـز )R. Helms( که 
مدت هـا ریاسـت سـیا را بـر عهـده 
تلویزیونـی  مصاحبـة  در   - داشـت 
بـا B.B.C، اظهـار داشـت کـه سـیا 

تصمیـم گرفـت »پیـروزی« خـود در 
ایـران را تکذیـب نکند زیـرا تبلیغات 
خوبـی بـود. سـیا در 1961 متحّمـل 
ناکامـی در عملّیات »خلیج خوک« ها 
علیـه کوبـا شـده بـود و می خواسـت 
بـه نوعـی »پیـروزی« خـود را نشـان 
دهـد تـا بتوانـد بودجـه اش را - کـه 
موجودیتش به آن بسـتگی داشـت - 
توجیـه کنـد. ایـن سـازمان بـه نقش 
ناچیـزی که در ایـران ایفاء کرده بود، 
برای این مقصود، توّسـل ُجسـت. سیا 
بـا ایـن اقـدام، تاریـخ را جعـل کـرد. 
منحـرف  را  آمریـکا  عمومـی  افـکار 
سـاخت و زمینـة دشـمنی بین مردم 
دوسـتان  کـه   - را  آمریـکا  و  ایـران 
نزدیـک و بـرای دو نسـل، متّحـد هم 

بودنـد - فراهـم آورد ...« )13( 
بـه روایـت روزنامـه نـگار و محّقق 
 Stephan( انگلیسی اسـتفن دوریل
Dorril(: آیزنهـاور پـس از مطالعـة 
نوشـت:  چنیـن  روزولـت  گـزارش 
»گزارش او بیشتر به داستان شباهت 
داشـت، تـا به یک واقعیـت تاریخی!« 

)14(
گـزارش سـازمان »سـیا« - بـا نام 
»تاریخچـة عملّیات سـّری سـیا برای 
سـرنگونی مصّدق در 1953« -  ابتدا 
در 80 صفحـه در روزنامـة نیویـورک 
تایمـز )16 آوریل و 18 ژوئن 2000( 
متـن  سـپس  و   )15( شـد  منتشـر 
کامـل آن - در 169 صفحـه- انتشـار 
یافت )16( و به عنوان »سـند بسـیار 
مّهـم«، مورد توّجة پژوهشـگران قرار 
گرفت و در ایران نیز بازتاب گسـترده 
یافت )17(. نویسـندة گزارش، دونالد 

ویلبـر )Donald Wilber(، یکی از 
مسـئولین اجرائـی عملیـات سـیا در 
ایـران، در ایـن گـزارش، رونـد تهّیـة 
طـرح و تدارک عملّیات برای تضعیف 
و سـرنگونی دولت مصّدق و چگونگی 
شکسـت عملیات 25 مرداد، ناامیدی 

مطلق عوامل سـازمان سـیا در تهران 
و تصمیـم بـه توّقف عملّیـات را بازگو 
می کنـد و علّـت اصلـی طـرح کودتـا 
را نـه منافـع اقتصـادی بلکـه »تـرس 
از کمونیسـم و ُسـلطة حـزب تـوده 
بـر ایـران« می دانـد. ویلبر بـه تاریخ، 
زبان و ادبیات فارسـی آشـنائی کامل 
داشـت و کتاب هائـی دربـارة باغ های 
ایـران و آثـار و ابنیـة تاریخـی ایـران 
تألیـف کـرده بود. او در طـرح ت. پ. 
آژاکـس، مسـئولّیت امـور تبلیغاتی را 

بـر عهده داشـت.
بـا توجـه بـه اینکـه در سـال های 
اخیـر، اسـناد بسـیاری از کودتاهـای 
معـروف )از جملـه کودتـای گواتماال، 
 )... و  آرژانتیـن  اندونـزی،  شـیلی، 
منتشـر شـده و بـا توجـه بـه اینکـه 
C.I.A تمـام پرونده هـای مربـوط به 
کودتـا را نابـود سـاخته اسـت )18( 
ارزش و اهمّیـت گـزارش ویلبر چقدر 

باشـد؟ می توانـد 
چـرا سـازمان C.I.A اّولیـن، مهم 
تریـن و »شـاهکار« تجربـة کودتائـی 
خـود را نابـود کـرده اسـت؟ آیـا این 
اسـناد و مـدارک دارای چنـان جعـل 
و الف و گزافـی بـوده که می توانسـت 
افسـانة »پیـروزی C.I.A« را بربـاد 
 C.I.A دهـد؟ آیا مسـئوالن سـازمان
ایـن  نابـود کـردن  و  بـا آتـش زدن 
اسـناد خواسـته اند تا هم این پروندة 
»پُـر از خالـی« یـا »کوهـی که موش 
زائیـده بود« را از نظر جهانیان پنهان 
کننـد؛ و هـم – بعنـوان فرمانـده و 
برنـدة عملیـات- در برابـر رقیب خود 
)سـازمان اطالعاتـی انگلیس(، سـهم 

11- نگاه کنید به: مصّدق و کودتا )مجموعة مقاالت(، صص 15، 16، 115-110، 
293، 297 و ...

12- غالمرضا نجاتی، جنبش مّلی شدن صنعت نفت ایران، صص 321-317
13- اردشیر زاهدی، خاطرات، ص 269؛ رازهای ناگفته، ص 165
14- تاریخ معاصر ایران )فصلنامة تخّصصی(، شمارة 35، ص 68

15-  htttp://www.nytimes.com/
library/world/mideast/041600iran-cia-index.html
16- The secret CIA History of the Iran coup, 1953:
www.crytome.org/cia-iran/all.html or: http://www.gwu.
edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB28/index.html
17- بخش هائی از این گزارش در روزنامة »اطالعات سیاسی- اقتصادی«، 
شماره های 1 و 2، مهر و آبان 1379 و ماهنامة »پیام امروز«، شمارة 41، مهرماه 
انتشار یافت و سپس، حداقل سه ترجمه از متن کامل این گزارش   1379

منتشر گردید: 
اسناد سازمان سیا دربارة کودتای 28 مرداد و سرنگونی دکتر مصّدق، 
ترجمة غالمرضا وط ن دوست، با مقدمة همایون کاتوزیان، مؤسسة فرهنگی 
رسا، تهران، 1379؛ اسرار کودتا: اسناد سیا دربارة سرنگونی دولت مصّدق، 
ترجمة حمید احمدی، نشر نی، تهران، 1379؛ آمریکا و تحّوالت ایران: اسناد 
و مدارک آزاد شدة دولت ایاالت متحدة آمریکا دربارة جنبش مّلی شدن 
صنعت نفت، ترجمه سید صادق خّرازی، وزارت امور خارجه، تهران، 1380.  
18- New York Times,
May 29. 1997, p 19
19- U.S. National Archives
Building, Washington, D. C

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



صفحه 15 ـ Page 15 ـ شماره 1643
 جمعه 7 تا پنجشنبه 13 سپتامبر 2018

= انتقال النچر و موشک ها 
نقطه  عراق  به  سپاه  توسط 
پرتاب بالستیک ها از مناطق 
را  عربستان  در  نفت خیز 

دورتر می کند.
به  که سپاه  =در شرایطی 
پاسخگو  هم  ایران  دولت 
سپاه  فرماندهان  نیست، 
شلیک  با  ست  ا ممکن 
موشک ها دست به اقدامات 

غیرقابل پیشبینی بزنند.
خاورمیانه  در  =موشک ها 
را  نفتی  بازارهای  نوسان 
افزایش می دهند، اما به نظر 
نمی رسد بتوانند اختالل جدی 
در تأمین نفت به وجود آورند.

پایگاه خبری مجله فوربس در گزارشی 
به انتقال موشک های بالستیک کوتاه بُرد 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 
عراق اشاره کرده با نگران کننده خواندن 
آن به بررسی دالیل و پیامدهای این اقدام 
نظامی جمهوری اسالمی پرداخته است.

میشل لینچ تحلیلگر حوزه نفت و انرژی 
در این گزارش می نویسد ایرانی ها با این 
اقدام آشکارا تالش می کنند نشان دهند 
با  را  دفاعی خود  و  نظامی  قدرت  که 
توسعه توان موشکی گسترش می دهند 
تا در نتیجه آسیب پذیری خود را نسبت 
به دشمنان زیادی که دارند کمتر کنند. 
اهداف  به  آنها  اقدام  این  با  همزمان 
بالقوه ای نظیر اسراییل نزدیکتر می شوند.

برخی کارشناسان عنوان کردند از دالیل 
نزدیک  اسالمی  جمهوری  اقدام  این 
یعنی  نقاط هدف  به  کردن موشک ها 
گروهی  و  است  عربستان  و  اسراییل 
دیگر عنوان کردند هدف ایران اخالل 
در صادرات نفت از طریق خلیج فارس و 
دریایی عمان است، اما لینچ می گوید این 
تهدید برای مناطق نفت خیز عربستان 

سعودی آنقدر مهم نیست.
به گفته او بخشی از مناطق نفت خیز 

عربستان در شرق این کشور واقع شده اند 
که از نظر جغرافیایی نزدیک مرز ایران 
هستند در واقع انتقال النچر )سکوی 
پرتاب( و موشک ها به عراق احتماالً نقطه 
پرتاب را از سرزمین های مورد هدف در 

عربستان دورتر می کند.
این کارشناس انرژی می گوید، نگرانی 
بیشتر بر سر کنترل این موشک هاست، 
دست  تسلیحات  این  وقتی  خصوصاً 
شبه نظامیان تندرو یا اعضای سپاه قرار 
می  گیرد که مستقیم پاسخگوی دولت 
ایران نیستند. گرچه شبه نظامیان شیعه 
عراقی از نظر تئوریک مقابل دولت سّنی 
عربستان ایستاده اند اما تمایلی به مقابله 
شدید با آن  از خود نشان نمی دهند و 
به نظر می  رسد بعد از این هم نشان 
ندهند. در واقع دولت سعودی و عراق 
و  در مسیر همزیستی پیش می روند 
روابط  در  مشارکت  از  درجاتی  حتی 

آنها دیده می شود.
با اینکه رژیم ایران کنترل این موشک ها 
را در دست دارد این عقیده که جمهوری 
اسالمی ممکن است عراقی ها را برای 
نظر  به  کند  تشویق  نظامی  درگیری 

غیرمحتمل است اما نگرانی بزرگتر این 
است که سپاه پاسداران ممکن است از 
خط قرمزها عبور کند و دست به اقدام 
غیرقابل پیشبینی بزند و با انگیزه های 

دیگری به شلیک موشک ها بپردازد.
نشانه هایی فراموش شده از این قبیل 
که  هست  فارس  خلیج  در  اقدامات 
توسط سپاه سر زده و آمریکا و دیگر 
را  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای 
درگیر کرده است، اگر چه بیشتر این 
تحریکات در سطح پایین انجام گرفته 
اسراییل  به  است.نگرانی دیگر مربوط 
است. مقامات اسرائیل آرایش نظامی 
ایران در منطقه را تهدیدآمیز می دانند. 
در یک سال اخیر اسراییل چندین بار 
مراکز نظامی سپاه و حزب اهلل در سوریه 
را هدف قرار داده است و انتظار دارد 
چنین کاری را در عراق نیز انجام دهد.

به هر حال اختیار کنترل این موشک ها 
پاسخ  و  است  کم  عراق  دولت  توسط 
مقامات بغداد در مورد آن شفاف نیست 
همچنان که در مورد سوریه هم وضع به 
همین ترتیب بود؛ از سویی دیگر توانایی 
شبه نظامیان عراقی برای اقدام مستقیم 

علیه اسراییل بسیار محدود است.
می کند،  تاکید  پایان  در  لینچ  میشل 
»نیازی به گفتن نیست که مناقشات 
پتانسیل  خاورمیانه  در  شدید  نظامی 
درجه  روی  اثرگذاری  جهت  بالقوه ای 
حرارِت بازار نفت دارد اما اثرات بلندمدت 
این قضیه نمی تواند خیلی جدی باشد. هر 
تالشی برای یک تصمیم نظامی از طریق 
سپاه  نیروهای  یا  داخلی  شبه نظامیان 
پاسداران برای دولت عراق نیز تهدیدآمیز 
است و بی ثباتی در پی دارد و همچنین 
در نهایت برای جمهوری اسالمی گران 
فوربس،  نوشته ی  می شود.به  تمام 
همانطور که گفته شد حمله احتمالی 
اسراییل محدود خواهد بود و عراقی ها 
را ناراحت خواهد کرد اما قطعاً منجر به 
چیزی بیشتر از اعتراضات دیپلماتیک 
در  موشک ها  اگرچه  شد.  نخواهد 
خاورمیانه نوسان بازارهای نفتی را افزایش 
می دهند، اما به نظر نمی رسد اختالل 

آورند. وجود  به  نفت  تأمین  در  جدی 
واکنش ها به خبر انتقال موشک به 

خاک عراق توسط سپاه
در آخرین خبرها بهرام قاسمی سخنگوی 
وزارت امور خارجه ادعای مطرح شده 
موشک های  انتقال  در خصوص  اخیر 
بالستیک از سوی ایران به عراق را به 
شدت تکذیب کرد و آن را ادعایی واهی، 

بی معنی و مضحک دانست.
برخی  تاکید کرده »آن چه توسط  او 
کانون های شناخته شده و برخی رسانه ها 
تحت عنوان انتقال موشک های ایرانی به 
عراق مطرح و منتشر شده است، سخن 
بی ربط و از اساس دروغ و صرفاً با هدف 
ایجاد هراس نزد کشورهای منطقه و در 
ادامه سیاست های ایران هراسی و ایران 

گریزی مطرح شده است.«
نیز  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
اعالم کرده »عمیقأ نگران این گزارش ها 
هستیم و اگر حقیقت داشته باشد، این 
نقض فاحش حاکمیت عراق و قطعنامه 
ملل  سازمان  امنیت  شورای   2231
است. بغداد باید درباره آنچه در عراق 
اتفاق می افتد تصمیم بگیرد، نه تهران.«

فوربس: مشکل انتقال موشک های 
بالستیک از ایران به عراق کجاست؟ آخرین  عنوان  به  =ادلب 

نیروهای  مقاومت  سنگر 
آستانه  در  اسد،  مخالف 
سرنوشت تلخی قرار گرفته 

است.
برای  ظریف  =محمدجواد 
نقش  نخست  طرح  تحقق 
بسیار فعالی را به عهده گرفته 
او در دیدارهای اخیر  است. 
خود با رهبران ترکیه و روسیه 
زمینه های  است  کوشیده 
مناسب را برای تصفیه حساب 
با گروه های شورشی در ادلب 

فراهم کند.

جواد طالعی 0 روز 27 امرداد امسال، 
پوتین  والدیمیر  بود  قرار  هنگامی که 
رئیس جمهور روسیه در برلین با آنگال 
مرکل صدراعظم آلمان دیدار و گفتگو 
کند، رئیس دیده بان حقوق بشر آلمان 
از مرکل خواست که ضمن مذاکرات 
او بخواهد مانع یک  از  با پوتین  خود 

خونریزی جدید در ادلب سوریه شود.
دی  استفان  شهریور،  هشتم  روز 
ملل  سازمان  ویژه  نماینده  میستورا 
با  همزمان  سوریه،  امور  در  متحد 
وزیرخارجه  ظریف  محمدجواد  سفر 
و  ترکیه  به  اسالمی  جمهوری 
مذاکرات محرمانه او با رئیس جمهور 
رهبران  از  کشور،  این  وزیرخارجه  و 
که  خواست  روسیه  و  ایران  و  ترکیه 
ادلب  مانع درگیری نظامی در استان 

سوریه شوند.
به گزارش سازمان ملل متحد حدود 
بشار  مسلح  مخالفان  از  تن  هزار  ده 
اسد به ادلب عقب نشسته اند که تحت 
نیز  ایران  و  است. سوریه  ترکیه  نفوذ 
به  ادلب  از  همواره  خود  تبلیغات  در 
تروریست ها«  سنگر  »آخرین  عنوان 
میلیون ها  حضور  به  اما  می برند،  نام 
هیچ  استان  این  در  سوری  جنگزده 
را  آوارگان  تعداد  نمی کنند.  اشاره ای 
میلیون  متحد حدود 3  ملل  سازمان 
کودکان  و  زنان  می کند.  برآورد  تن 
بخش مهمی از این جمعیت را تشکیل 

می دهند.
رئیس دیده بان حقوق بشر آلمان و 
در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  نماینده 
امور سوریه، در واقع نگران سرنوشت 
این آوارگان هستند زیرا احتمال حمله 
و  روسیه  حمایت  با  را  سوریه  ارتش 

ایران به ادلب بسیار قوی می دانند.
همین موضوع سبب شده است که 
جاری  سال  در  ظریف  محمدجواد 
پشت  و  کند  سفر  ترکیه  به  بار  سه 
اردوغان  طیب  رجب  با  بسته  درهای 
اوغلو  رئیس جمهور و مولود چاووش 
به گفتگوهای محرمانه ای بنشیند که 
حتی خبرنگاران ترک اجازه نداشته اند 

از جزییات آن با خبر شوند.
روز  ترکیه  به  ظریف  سفر  آخرین 
هفتم شهریور بدون اعالم قبلی صورت 
آن  نتایج  از  هیچکس  باز  و  گرفت 
روز 12  در  ظریف، سپس  نشد.  آگاه 
شهریور برای گفتگو با بشار اسد و سایر 
رهبران دولت سوریه به دمشق رفت. 
دمشق  به  ورود  از  پس  بالفاصله  وی 
مانده ی  »باقی  گفت:  خبرنگاران  به 
شوند  پاک  باید  ادلب  در  ترویست ها 
و منطقه در اختیار مردم سوریه قرار 

گیرد«.
و  تهران  در  اسد  بشار  پشتیبانان 
ارتش  اگر  که  نظرند  این  بر  مسکو 
در  را  مسلح  شورشیان  بتواند  سوریه 
ادلب وادار به تسلیم یا فرار به خاک 
ترکیه کند، حاکمیت بالمنارع اسد بر 
خاک سوریه قطعی خواهد شد. در این 
میان، ایران و روسیه به بالیی که در 
صورت حمله می تواند بر سر میلیون ها 
آواره سوری پناه گرفته در ادلب نازل 
شود اعتنایی ندارند. در مقابل، اتحادیه 
اروپا بیم آن دارد که در پی این حمله، 
آوارگان سوری از مرز ترکیه بگذرند و 

به خاک اروپا هجوم بیاورند.

زمینه سازی تبلیغاتی برای حمله 
به ادلب

برای  ظریف  تالش های  با  همزمان 
»پاکسازی ادلب«، رسانه های منطقه ای 
نیز  اسالمی  جمهوری  به  وابسته 
تبلیغاتی را برای توجیه حمله احتمالی 
جمله  از  می کنند.  دنبال  منطقه  به 
پایگاه اینترنتی العالم سوریه، وابسته به 
جمهوری اسالمی، به تازگی این ادعا را 

مطرح کرده که شورشیان در تدارک 
غیرنظامیان  به  شیمیایی  حمله  یک 
به گردن  را  تا گناه آن  ادلب هستند 
بشار اسد بیاندازند و به این بهانه پای 

آمریکا را به جنگ سوریه بکشانند!
که  است  آن  ادعا  این  طرح  دلیل 
تکرار  پیشتر  آمریکا  متحده  ایاالت 
غیرنظامیان  به  شیمیایی  حمله های 
و  اعالم  خود  قرمز  خط  را  سوریه 
تهدید کرده بود که در این صورت به 
سوریه حمله خواهد کرد. در این حمله 
پشت  نیز  فرانسه  و  بریتانیا  احتمالی 

آمریکا را خالی نخواهند گذاشت.
در هفت سال جنگ داخلی سوریه، 
مورد  بارها  کشور  این  عادی  مردم 
و  گرفته اند  قرار  شیمیایی  حمله های 
جای  بر  قربانی  هزاران  حمله ها  این 
گذاشته است. هر بار نیز دولت سوریه 
این  مخالف  گروه های  که  کرده  ادعا 
جنایت را انجام می دهند و گناه آن را 

به گردن ارتش سوریه می اندازند.
نیروی هوایی سوریه حتی بارها پرتاب 
بمب های بشکه ای بر سر شهروندان را 
به گردن مخالفان انداخته، در حالی که 
هیچیک از این گروه ها دارای هواپیما یا 

هلی کوپتر نیستند.
در  سوریه  العالم  خبری  شبکه 
تازه ترین گزارش خود به نقل از ایگور 
دفاع  وزارت  سخنگوی  کوناشنکوف 
از عناصر  روسیه می نویسد: »تعدادی 
گروه  به  وابسته  تروریست  و  مسلح 
تحریرالشام پس از کسب آموزش هایی 
سوی  سمی  از  مواد  با  کار  زمینه  در 
شرکت خدمات نظامی اوالیوی انگلیس 
اند«.  شده  سوریه  ادلب  استان  وارد 
العالم می افزاید: »در همین حال برخی 
آمریکایی  ناوشکن  ورود  از  رسانه ها 
سالیوان به خالیج فارس خبر داده اند. 
همچنین بمب افکن های ارتش آمریکا 

مستقر  قطر  العدید  هوایی  پایگاه  در 
شده اند. هدف از این تحرکات می تواند 

آمادگی جهت حمله به سوریه باشد«.

آرزوی تهران: فروریختن آخرین 
سنگر مقاومت علیه اسد

اکنون ادلب به عنوان آخرین سنگر 
در  اسد،  مخالف  نیروهای  مقاومت 
گرفته  قرار  تلخی  سرنوشت  آستانه 
نظامی  پایگاه  با  ادلب  فاصله  است. 
روسیه در بندر الذقیه بسیار کم است. 
با  سوریه  ارتش  یا  می رسد  نظر  به 
پشتیبانی مسکو این استان را از طریق 
خواهد  قرار  حمله  مورد  هوا  و  زمین 
داد و بار دیگر هزاران تن از شهروندان 
بی گناه را، به بهانه سرکوب مخالفان، به 
خاک و خون خواهد کشید و یا ایاالت 
متحده آمریکا همانطور که بارها تهدید 
کرده، مانع این لشکرکشی خواهد شد.

ظریف  محمدجواد  میان،  این  در 
برای تحقق طرح نخست نقش بسیار 
در  او  است.  گرفته  به عهده  را  فعالی 
دیدارهای اخیر خود با رهبران ترکیه 

زمینه های  است  کوشیده  روسیه  و 
با  حساب  تصفیه  برای  را  مناسب 
گروه های شورشی در ادلب فراهم کند. 
توجه  با  است:  روشن  ظریف  انگیزه 
جمهوری  بین المللی  تحریم های  به 
سهم  پرداختن  امکان  دیگر  اسالمی 
سنگین خود را در جنگ سوریه ندارد 
و پایان این جنگ را، البته به شرطی 
که برنده نهایی بشار اسد باشد، به نفع 
خود می داند. ظریف در تازه ترین سفر 
پاکسازی  بر  تاکید  با  به دمشق  خود 
پنهان  اهداف  ادلب  در  شورشیان 
جمهوری اسالمی را آشکار کرده است.

رویای تحکیم نفوذ در سوریه
فردای  در  که  می کند  تصور  تهران 
اسالمی  جمهوری  دست  اسد  جنگ، 
ایران،  رژیم  دست نشانده ی  نیروی  و 
را  سوریه  خاک  در  لبنان  حزب اهلل 
هدف های  تا  گذاشت  خواهد  باز 
کنند.  دنبال  را  خود  یهودی ستیزانه 
در حالی که منابع بی طرف معتقدند 
با پایان جنگ، تاریخ مصرف جمهوری 
اسالمی در سوریه بسر می رسد زیرا بشار 
اسد حاضر نخواهد بود به خاطر حضور 
جمهوری اسالمی و حزب اهلل با همسایه 
قدرتمند جنوبی خود اسرائیل درگیر 
و  اعراب  روزه  زمان جنگ ۶  از  شود. 
اسرائیل در سال 1۹۶7 تا امروز، دمشق 
هرگز برای بازپس گرفتن بلندی های 
با اسرائیل درگیر نشده است.  جوالن 
مقامات اسرائیلی نیز بارها از سوریه به 
عنوان »همسایه بی خطر« نام برده اند.

حمله  تدارک  برای  نشستی 
سرنوشت ساز

و  ترکیه  ایران،  زمامداران  نشست 
شهریور   1۶ روز  است  قرار  روسیه 
این  شود.  برگزار  تهران  در  امسال 

آستانه  نشست های  دنباله  نشست، 
سال  ژانویه  آن  نخستین  که  است 
2017 میالدی در پایتخت قزاقستان 
نشست های  نتیجه  تنها  شد.  برگزار 
ایجاد سه  تا کنون  آستانه  به  موسوم 
منطقه امن در خاک سوریه بوده که از 
امنیت در آنها هنوز هیچ خبری نیست.

سه  زمامداران  بحث های  محور  اما 
در  سوریه،  اوضاع  در  دخیل  کشور 
هر  بیش  تهران  شهریور   1۶ نشست 
ادلب  به  سوریه  ارتش  حمله  چیز 
خواهد بود. برخی از گروه های شورشی 
عقب نشسته به ادلب از سوی ترکیه 
ضمن  ترکیه  می شوند.  پشتیبانی 
ادلب  استان  در  آنها  از  پشتیبانی 
پایگاه هایی ایجاد کرده که نمی خواهد 
آنها را از دست بدهد. به این ترتیب، تا 
رضایت و همکاری ترکیه جلب نشود، 
حمله به ادلب خطر درگیری نظامی با 
داشت.  خواهد  سوریه  برای  را  ترکیه 
ولید معلم وزیرخارجه سوریه به تازگی 
اعالم کرده است که دمشق تمایلی به 

درگیری با آنکارا ندارد.

تهران، مسکو و دمشق بر این باورند 
که در جریان حمله به ادلب شورشیان 
ارتش  برابر  در  تسلیم  به  مجبور  یا 
سوریه خواهند شد و یا ترکیه مرزهای 
خود را به روی آنها خواهد گشود. این 
تا  دلیل  این  به  سرنوشت ساز  حمله 
کنون انجام نشده که پشتیبانان اسد 
اول پشتیبانی  هنوز دو نگرانی دارند: 
و طوالنی  از شورشیان  ترکیه  نظامی 
احتمالی  ورود  دوم  و  جنگ  شدن 

آمریکا و متحدانش به جنگ.
جمهوری اسالمی تصور می کند که 
چون مناسبات آنکارا و واشنگتن تیره 
شده است، اردوغان ممکن است یک بار 
دیگر سیاست خود را در برابر سوریه 
تغییر دهد و تحت شرایطی با حمله به 
ادلب موافقت کند. فرصت طلبی رجب 
تهران  در  را  امید  این  اردوغان  طیب 
آغاز  از  که  او  است.  داشته  نگه  زنده 
خواستار  سوریه  داخلی  درگیری های 
اوضاع  با چرخش  بود،  اسد  سرنگونی 
به نفع اسد تغییر موضع داد و پذیرفت 
که سرنوشت اسد را از دستور کار خود 

خارج کند.
واقع  در  اکنون  ظریف  محمدجواد 
خون  حمام  یک  انداختن  راه  برای 
افتاده است.  تکاپو  به  ادلب  جدید در 
حمام خونی که نام آن را »پاک شدن 
ادلب از تروریست ها« گذاشته است. در 
بحث های مربوط به ادلب تنها چیزی 
که در تهران و آنکارا و مسکو مطرح 
بی پناهی  مردم  سرنوشت  نمی شود، 
است که پس از ویران شدن آشیانه های 
ادلب  به  سوریه  نقاط  سایر  در  خود 

مهاجرت کرده اند.
آغاز  و  ترامپ  دوباره  هشدار 

حمله به ادلب
سه شنبه 13 شهریور یک روز پس 
از سفر ظریف به دمشق، دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا به سوریه و روسیه 
فاجعه  یک  وقوع  به  نسبت  ایران  و 
انسانی هشدار داد. وی از متحدان بشار 
اسد خواست که از آغاز یک جنگ در 
ادلب به عنوان آخرین سنگر شورشیان 
بپرهیزند زیرا چنین جنگی می تواند به 

مرگ صدهاهزار انسان منتهی شود.
این بار، دونالد ترامپ بشار اسد را به 
حمله تهدید نکرد. اما همزمان با انتشار 
هشدار او، جان کری وزیرخارجه باراک 
آمریکا،  پیشین  جمهور  رئیس  اوباما، 
از خود  معتدل  تا کنون چهره ای  که 
پشتیبانی  ضمن  است،  داده  نشان 
گفت:  ترامپ  پیشین  تهدیدهای  از 
»اشتباه آمریکا تا کنون این بوده که 
به حمله های مقطعی به سوریه اکتفا 

کرده است«.
احتمال  تقویت  نشانه های  وجود  با 
جنگ  به  متحدانش  و  آمریکا  ورود 
بشر  حقوق  دیده بان  مرکز  سوریه، 
شهریور  سه شنبه 13  شامگاه  سوریه 
اعالم کرد که ارتش سوریه حمله به 
ادلب را آغاز کرده است. سخنگوی یکی 
از گروه های مسلح مخالف بشار اسد نیز 

این خبر را تایید کرده است.
باید  باشد،  درست  خبر  این  اگر 
در  را  فاجعه باری  و  پیچیده   روزهای 
منطقه انتظار کشید. رژیم بشار اسد، 
پیشتر متعهد شده بود به شورشیانی 
ادلب  به  سوریه  نقاط  سایر  از  که 
عقب نشینی کرده اند حمله نکند. اکنون 
او با تحریک حکومت ایران و پشتیبانی 
دولت روسیه، یک بار دیگر نقض عهد 
کرده است. آیا ترکیه سرکوب گروه های 
تحت پشتیبانی خود را تحمل خواهد 
حمله  ضمن  سوریه  ارتش  آیا  کرد؟ 
پایگاه های نظامی ترکیه  به مخالفان، 
این  نیز هدف قرار خواهد داد؟ در  را 
گفته  به  که  درگیری  آن  آیا  صورت 
وزیرخارجه سوریه مورد عالقه دمشق 
نیست میان ترکیه و سوریه رخ خواهد 
داد؟ و آیا آمریکا این بار هم به چند 
حمله انتقامی  به مواضع نظامی سوریه 
اکتفا خواهد کرد؟ یا اینکه آخرین نبرد 
اسد در ادلب به یک جنگ تمام عیار در 

خاورمیانه خواهد انجامید؟
چند  در  پرسش ها،  این  همه  پاسخ 
در  اما  شد.  خواهد  روشن  آینده  روز 
صورت گسترش جنگ، می توان گفت 
که جنگ افروزی و تاکتیک دو به هم 
زنی و تفرقه افکنانه  جمهوری اسالمی 
شده  موفق  مورد  یک  در  کم  دست 
است: افکار عمومی جهان، از نظام در 
فشارهای  و  ایران  فروپاشی  آستانه ی 
اقتصادی که مردم ایران را به مرحله 
سوی  به  مدتی  برای  رسانده،  انفجار 

سوریه و ترکیه منحرف می شود.

تکاپوهای ظریف برای به راه افتادن حمام خون در ادلب

بشار اسد و محمدجواد ظریف؛ دمشق؛ 3 سپتامبر ۲01۸

تحرکات و آمادگی نیروهای دولتی سوریه برای حمله به ادلب؛ 5 
سپتامبر ۲01۸

آزمایش های موشکی سپاه در سایت سمنان

ایران و عربستان در جغرافیای خاورمیانه
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که خود از عوامل اصلی کاهش ارزش 
رسمی  آمار  مطابق  است.  ملی  پول 
مرکزی،  بانک  سوی  از  شده  اعالم 
در دوره پنج ساله 1392 تا 139۵ و 
گمانه زنی هایی برای سال 1396، تراز 
جاری  حساب  پرداخت های  خارجی 
شامل صادرات کاال و خدمات، در سال 
درآمدهای  گرفتن  نظر  در  با   1392
نفتی 2۵ میلیارد دالر مازاد داشته که 
در سال 96 به حدود 1۴ میلیارد دالر 
کاهش یافته است. همچنین مجموع 
صادرات کاال و خدمات در سال 1392  
در  که  بود  دالر  میلیارد   69 معادل 
سال 1396 به ۵2 میلیارد دالر کاهش 

یافته است.
بدهی  افزایش  با  دولت:  بدهی   -۴
دولت، جذب سرمایه خارجی به شدت 
کاهش یافته، این امر موجب افزایش 
شرایطی،  چنین  در  می شود.  تورم 
هم  موجود  خارجی  سرمایه گذاران 
که بدهی ایران را زیر نظر دارند و با 
این  میزان  آماری  قوی  تکنیک های 
بدهی را پیشبینی هم می کنند، ریسک 
ماندن در بازار ایران را نخواهند پذیرفت. 
طبق برآورد مرکز پژوهش های مجلس، 
بدهی دولت تا پایان خرداد سال 1396، 
است.  بوده  تومان  میلیارد  هزار   62۵
بررسی عملکرد مالی دولت در فروردین 
1396 نسبت به فروردین1392 نشان 
دارد.  شاخص ها  توجه  قابل  رشد  از 
 13۴ و  نقدینگی  رشد  17۴درصد 
درصد رشد بدهی های دولت به بانک ها 
بارزترین تغییرات کارنامه اقتصادیست. 
طبق سخنان محمدحسین فرهنگی، 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در  نقدینگی  حجم  اسالمی،  شورای 
کشور، بیش از هزار و ششصد تریلیارد 
تومان است. افزایش حجم نقدینگی و 
در  التهاب  سبب  دیگر  مسائل  برخی 
بازار ارز، طال و مسکن شده و بر اساس 
نقدینگی  میزان  رسمی  گزارش های 
شرایط  است.  شده   GDP از  بیش 
توسط  ایران  کردن  ترک  موجود، 
شرکت های سرمایه گذار خارجی، میزان 
باالی تورم و رکورد تاریخی قیمت دالر 
در برابر ریال، همه نشانگر این است که 

نگاهی به عوامل موثر بر قیمت ارزهای خارجی 
و شرایط اقتصادی در ایران

ارز  تبدیل  نرخ   - وزیری  بابک 
خارجی به ریال از مهمترین ابزارهایی 
از طریق آن می توان سطح  است که 
سالمت اقتصاد کشور را بررسی کرد. 
ثبات  میزان  نشان دهنده  نرخ  این 
اقتصادی است. چه عواملی بر این نرخ 
دانستن  با  می توان  که  است  اثرگذار 
آنها قیمت ها را با دقت پیشبینی کرد؟

ارز  قیمت  بر  عامل  هفت  حداقل 
خارجی از جمله دالر تاثیر می گذارد:

1-  نرخ تورم
2-  نرخ سود

3- حساب جاری کشور
۴- بدهی دولت

به  صادرات  قیمت های  نرخ   -۵
 Terms of یا  واردات  قیمت های 

Trade
6- ثبات سیاسی

7- رانت
در این مقاله به توضیح هر یک از 

این هفت عامل می پردازم.
تورم  نرخ  در  تغییر  تورم:  نرخ   -1
ارزهای  تبدیل  نرخ  در  تغییر  باعث 
تورم  چه  هر  است.  ریال  به  خارجی 
پایینتر باشد، ارزش پول کشور باالتر 
و برعکس با افزایش تورم، ریال دچار 
کاهش  این  و  می شود  ارزش  کاهش 
افزایش  به  منجر  ملی،  پول  ارزش 
نرخ های سود بانکی و مؤسسات مالی 
خواهد شد. تورم هشتم امردادماه سال 
جاری، طبق محاسبه پروفسور استیو 
هانکه، یکی از اقتصاددانان برجسته ی 
جان  دانشگاه  اقتصاد  استاد  و  دنیا 

 هاپکینز، 221 درصد بوده است.
سود  نرخ  در  تغییر  سود:  نرخ   -2
بانکی و مؤسسات مالی، با ارزش ریال 
و همچنین  دالر،  با  آن  برابری  نرخ  و 
مستقیم  رابطه  می تواند  تورم  نرخ  با 
داشته باشد. یعنی هر چه نرخ های سود 
باالتر باشد ارزش پول ملی بیشتر است.  
البته پیش شرط این رابطه مثبت این 
سرمایه گذاری  بتواند  کشور  که  است 
خارجی جذب کند. شرکت های بزرگ 
جنگ طلبانه  سیاست های  خاطر  به 
در  نیستند  حاضر  اسالمی  جمهوری 
ایران سرمایه گذاری کنند. از این رو نرخ 
بانک ها  که  می شود  باعث  سود  باالی 
سرمایه  نتوانستنه اند  که  مؤسساتی  و 
خارجی جذب کنند به دنبال افزایش 
سرمایه خود با وام دادن با بهره های بسیار 
باال و داللی و سفته بازی و… بروند. در 
چنین حالتی این نرخ های باال تنها بر 
تورم تاثیرگذار خواهند بود و به افزایش 
افسارگسیخته آن دامن می زنند. چیزی 
که هم اکنون در اقتصاد ایران شاهد آن 
هستیم. طبق محاسبات پروفسور هانکه، 
از ۴ امردادماه تا 7 امردادماه 1397، تورم 
به 2۰3 درصد رسیده  از 1۵1 درصد 
 ۵2 روز،  سه  تنها  ظرف  یعنی  است. 
بوده ایم. شاهد  را  تورم  افزایش  درصد 

این  کشور:  جاری  حساب    -3
حساب شامل مجموعه ی داد و ستدها 
از قبیل صادرات، واردات، بدهی و… 
است. کسری در حساب جاری به دلیل 
مازاد واردات بر صادرات ایجاد می شود 

میزان بدهی دولت به شدت نسبت به 
سال گذشته افزایش یافته است.

قیمت  به  صادرات  قیمت  نرخ   -۵
 :)Terms of Trade( یا  واردات 
درشرایطی که قیمت های صادراتی با 
نسبت بزرگتری درمقایسه باقیمت های 
بهبود  نرخ  این  یابد،  افزایش  وارداتی 
می یابد. این امر موجب افزایش درآمد 
شده که خود افزایش تقاضا برای ارز 
ارزش  افزایش  آن  دنبال  به  و  کشور 
نرخ  این  دارد.  همراه  به  را  ملی  پول 
و   ۴۰۰ به  نزدیک   ،2۰1۴ سال  در 
در سال 2۰16، نزدیک به 2۰۰ بوده 
به  سال  دو  در  نرخ  این  یعنی  است. 
نصف رسیده. در11 ماه سال 1396 تا 
اسفندماه، صادرات غیرنفتی به ۴1.6 
میلیارد دالر و واردات به۴7.6 میلیارد 
دالر رسید. این یعنی جمهوری اسالمی 
خیلی پیشتر از اینکه آمریکا از برجام 
خارج شود، با بی کفایتی محض، چنین 
اقتصاد  برای  را  رقت انگیزی  روزهای 

ایران رقم زده است.
6- ثبات سیاسی: وضعیت سیاسی 
آن  اقتصادی  عملکرد  و  کشور  یک 
تاثیرگذار  ملی  پول  قدرت  بر  دو  هر 
هستند. کشوری که شرایط سیاسی اش 
برای  است  برخوردار  معقول  ثبات  از 
سرمایه گذاران خارجی، بازاری جذاب 
باعث  خارجی  سرمایه  افزایش  است. 
اما  است.  ملی  پول  ارزشمندتر شدن 
سیاسی  ثبات  که  اسالمی  جمهوری 
خود را به حمایت از گروه هایی چون 
لبنان، حماس در فلسطین،  حزب اهلل 
طالبان در افغانستان، حشدالشعبی در 
عراق، حوثی های یمن، و اسالمگرایان 
نمی تواند  تنها  نه  زده،  گره  آفریقا 
اقتصاد  جذب  را  سرمایه گذارخارجی 
که  هم  را  سرمایه گذارانی  بلکه  کند 
دارد از دست می دهد و روانه بازارهای 
همسایگان می کند. در چنین شرایطی 
است که ظرف یک هفته ارزش ریال 
بیش از ۳۰% سقوط می کند، یعنی با 
روی کار بودن رژیم جمهوری اسالمی، 
فقیرتر  مردم%3۰  هفته  یک  ظرف 
سال  امرداد   7 یکشنبه  صبح  شدند. 
1397، قیمت دالر 1۰3۵۰ تومان بود 
و عصر همان روز دالر به 112۰۰ تومان 
رسید. یعنی ظرف چند ساعت به برکت 
بی کفایتی رژیم جمهوری اسالمی، ریال 
بیش از ۸ درصد سقوط کرد و مردم 

ایران بیش از ۸ درصد فقیرتر شدند.
7- رانت: در تاریخ هفت امردادماه 
سال 1397 قیمت دالر دولتی یا بهتر 
بگویم »دالر جهانگیری« ۴۴۰3 تومان 
بود این در حالیست که هر دالر در بازار 
فروش  و  خرید  تومان   112۰۰ آزاد 
دولتی  دالر  رانت  از  که  کسانی  شد. 
برخوردارند در یک چشم به هم زدن 
1۵۴ درصد سود نصیب شان می شود. 
همین چند وقت پیش بود که منابع 
کردند  اعالم  اسالمی  جمهوری  خود 
کشور  از  پول  دالر  میلیارد   3۰ که 
خارج شده است. این میزان قابل توجه 
از کشور خارج شده  ارز، در شرایطی 
که ده ها میلیون ایرانی در فقر مطلق 
زندگی می کنند و روز به روز بر تعداد 
و  رانت ها  این  می شود.   افزوده  آنها 
نفع سران  نجومی  به  ایجاد سودهای 
از  دیگر  یکی  حکومتی،  آقازادگان  و 
نرخ  افزایش  باعث  که  است  عواملی 
تورم وکاهش ارزش پول ملی می شود.

در پایان باید گفت ۴۰ سال است که 
رژیم جمهوری اسالمی، اقتصاد ایران را 
به سوی پرتگاه فروپاشی سوق داده  و 
اعمال تحریم ها تنها سبب می شود که 

این اقتصاد زودتر به دره پرتاب شود.

ایران و خارج از کشور »بدآموزی«های 
و  می کنند  تبلیغ  اینترنت  در  را  خود 
متأسفانه باید به این باتالق، خیل عظیم 
تحصیلکردگان رشته های »علوم انسانی« 
در »دانشگاه«های اسالمی را اضافه کرد 
که »آموزه«های خود را تحویل جهانیان 
می دهند! برای اینکه ابعاد این تهاجم 
را به تصور درآوریم، کافیست در نظر 
 Wikipedia گیریم، که مالیان حتی
تبلیغ اسالم کرده اند و در  را عرصه ی 
آن، همه ی مفاهیم مربوط به اسالم و 
تاریخش را نه علمی، بلکه اسالمی توضیح 
  Wikipedia می دهند! چنانکه امروزه
به  بی طرفانه،  و  علمی   برخورد  بجای 
نوبه ی خود به میدان تبلیغات اسالمی 
)آن هم به روایت شیعی!( بدل شده است!

بدین ترتیب مبلغان حکومت اسالمی 
موفق شده اند، نه تنها در ایران، بلکه به 
ویژه در خارج از کشور، شبکه ی فراگیری 
از پایگاه های تبلیغی  برقرار کنند که مانند 
بازاری بزرگ همه نوع اسالم )از اسالم 
مصباح و جنتی گرفته تا اسالم سروش 
می کنند  عرضه  قمشه ای(  و  کدیور  و 
و امیدوارند که مسلمانان ایرانی با هر 
درجه ای از هوش و سواد، مشتری یکی 

از حجره ها باقی بمانند.
نمونه ی دیگر، google books است 
که به عنوان نهادی بسیار ارزشمند بنیان 
یافت و قرار بود که در آن، کتاب هایی 
به  آنها بسر آمده،  که زمان کپی رایت 
رایگان در دسترس جهانیان قرار داده 
شوند.  مالیان با استفاده از این فرصت، 
با صرف مخارجی نجومی، هزاران طلبه 
را واداشتند تا میلیون ها صفحه ی اسالمی 
)از جمله 11۰جلد کتاب بحاراالنوار(  را  
تا  دهند.  قرار   google books در  
بدانجا که این نهاد دیگر کتاب فارسی و 

عربی نمی پذیرد!
برای مقابله با این تهاجم ضدفرهنگی 
باید در نظر گرفت که برای حکومت های 
توتالیتر، تبلیغات امری حیاتی است و 
حتی  زمانی که جهان به پیچیدگی دوران 
ما نبود، هیتلر رسماً وزیر تبلیغاتی داشت 
که گویا سرمشق او این بود که، اگر دروغ 
را تکرار کنید، به حقیقت بدل می شود!

مهمتر  توتالیتر،  حکومت های  برای 
مردمی«  »پایگاه  داشتن  تبلیغات،  از 
است.  بدین سبب می کوشند توده ی 
از  تنها  کنند.  »سیاست زده«  را  مردم 
این راه است که موفق می شوند بخشی 
را، به ویژه از میان اقشار کمتر آگاه، با 
بمباران تبلیغی بدانجا ببرند، که بجای 
امیال  آتی خود،  و  آنی  منافع  از  دفاع 
دنبال کنند. را  جهانگیرانه ی حاکمان 

در بحبوحه ی انقالب اسالمی مالیان به 
منظور بیرون راندن رقبا از میدان قدرت، 
با  سوء استفاده از احساسات مذهبی 
سیاست زدگی  درجه ی  مردم  توده ی 
دیگر  سوی  از  رساندند.  نهایت  به  را 
نیز در میان جوانان و طبقات  چپ ها 
متوسط به همین انگیزه بر طبل تبلیغات 
می کوبیدند. به حّدی که وقتی »تب ها به 
لرز نشست« و نه تنها دمکراسی خواهان 
و سپس چپ ها، بلکه جریانات اسالمی 
رقیب نیز به فجیع ترین صورت سرکوب 
شدند،  در دو موج »مهاجرت به بیرون 
ثابت  سیاست زدگی  میزان  درون«  و 
ماند. هنوز فراموش نکرده ایم که در آن 
سال ها فراریان و تبعیدیان از اینکه مردم 
کشورهای پیشرفته بدین حّد »منفعل«  و 
»غیرسیاسی« هستند، حیرت می کردند!

تمامیت خواهی  که   نپایید  دیری  اگر 
رژیم اسالمی هرگونه تشکل سیاسی و 
حتی صنفی را در ایران از میان برداشت، 
در جهت عکس، در خارج از کشور در 
صدها  تصاعدی،  انشعابات  نتیجه ی  
حزب و سازمان پدید آمد که گوناگونی 
با  باشد.  آنها شاید در جهان بی سابقه 
از  گذشته  مجازی«،  »دنیای  پیدایش 
این سازمان ها،  »کنشگران سیاسی« نیز 
میدان  یافتند تا هر روزه اخبار ایران و 
جهان را از دیدگاه خود »تحلیل« کنند 
و  آرای خود را گاهی به صورت شعر 

غول های رسانه ای و حکومت اسالمی
آخوند  هزاران  =امروزه 
کشور  از  خارج  و  ایران  در 
در  را  خود  »بدآموزی«های 
و  می کنند  تبلیغ  اینترنت 
متأسفانه باید به این باتالق، 
خیل عظیم تحصیلکردگان 
انسانی«  »علوم  رشته های 
اسالمی  »دانشگاه«های  در 
را اضافه کرد که »آموزه«های 
جهانیان  تحویل  را  خود 

می دهند!
=مبلغان حکومت اسالمی 
شبکه ی  ند  ه ا شد فق  مو
فراگیری از پایگاه های تبلیغی  
برقرار کنند که مانند بازاری 
)از  اسالم  نوع  همه  بزرگ 
اسالم مصباح و جنتی گرفته 
و  و کدیور  تا اسالم سروش 
قمشه ای( عرضه می کنند و 
امیدوارند که مسلمانان ایرانی 
با هر درجه ای از هوش و سواد، 
مشتری یکی از حجره ها باقی 

بمانند.
این  در  می توان  =چگونه 
افکار  »عوامل  و  آرا  دریای 
حکومت اسالمی« را پیدا کرد؟ 
آنان که خود را مثالً با دفاع از 
نمی دهند،  لو  فقیه،  والیت 
می کوشند  همچنان  بلکه 
»استکبار جهانی و عواملش 
کنند،  »افشا«  را  ایران«  در 
یا   به محض آنکه گفتگویی 
یا  و  ملی  منافع  درباره ی 
شخصیت  های تاریخی ایران 
می افتند  میان  به  درگیرد، 
مخدوش  را  آن  مغلطه  با  و 

می کنند.
=اگر واقعاً خواهان برکناری 
حکومت اسالمی هستیم باید 
بتوانیم زیربنای فکری آن را 
با تجدید  و  تشخیص دهیم 
نظر در تک تک عناصر آن، 
بنای فکری نوینی دراندازیم 
که  در کل و جزء نفی کامل 

آن باشد.

حال  به  تا  را  آنچه   - غیبی  فاضل 
حدس می زدیم، به یقین بدل شد. هفته 
پیش غول های رسانه ای )گوگل، توییتر، 
که  کردند  اعالم  یوتیوب(  و  فیسبوک 
چند صد »حساب کاربری« را بسته اند، 
با هویت  آنها  بود که  ثابت شده   زیرا 
»مخدوش«، اما »هماهنگ« در خدمت 
تبلیغات حکومت اسالمی عمل می کردند. 
است  از یک سو جای خوشوقتی  این 
که باالخره دولت ها و رسانه های غربی 
مالیان،  که حکومت  می شوند  متوجه 
حکومت مشتی از دنیا بی خبر نیست که 
از دست دادن به خانم ها شرم دارند، بلکه 
حکومتی است که در عین سیاست های 
فالکت بارش برای ایران، از همه ی امکانات 
قابل تصور علنی و غیرعلنی برای پیشبرد 
اهداف خود سود می بَرد. از جمله، از یک 
طرف با سانسور اینترنت رابطه ی ایرانیان 
با رسانه ها را هرچه دشوارتر می کنند و 
از سوی دیگر با پخش اخبار تبلیغی و 
را   اذهان عمومی  کلیپ های جهت دار، 
مخدوش می سازند. بدین سبب بسیار مهم 
می نماید که چگونگی فعالیت ارگان های 
تبلیغی حکومت اسالمی شناخته شود و 
با تأثیرات آن بر ایرانیان مقابله گردد.اگر 
واقعاً خواهان برکناری حکومت اسالمی 
هستیم باید بتوانیم زیربنای فکری آن 
را تشخیص دهیم و با تجدید نظر در 
تک تک عناصر آن، بنای فکری نوینی 
دراندازیم که  در کل و جزء نفی کامل آن 
باشداگر در نظر بگیریم که فقط در آمریکا 
)و در یوتیوب(  13۵۰۰ بار ویدئوهای 
دست ساخت دستگاه تبلیغی حکومت 
باید پرسید،  اسالمی دیده شده است، 
علت موفقیت این دستگاه در چیست 
استفاده ی  سوء  از  می توان  چگونه  و 
اسالمی از آزادی رسانه ها جلوگیری کرد؟

استفاده  که  می داند  ایرانی  هر  البته 
حکومت مالیان از رسانه ها، ابعاد بسیار 
به   موهبتی  هیچ  و  دارد  وسیعتری 
تبلیغ،  خدمت  در  اینترنت  اندازه ی 
کار  به  این حکومت  تحکیم  و  توجیه 
در  آخوند  هزاران  امروزه  است.  نرفته 

بیانیه های  به صورت  زمانی  و  شعار  و 
جدی، گاهی به شکل هزل و تمسخر و 
گاهی در بحث های خط کشی شده و گاه 

توهین آمیز، تبلیغ کنند.
اما ، چگونه می توان در این دریای آرا و 
افکار  »عوامل حکومت اسالمی« را پیدا 
کرد؟  زیرا روشن است که آنان خود را 
مثالً با دفاع از والیت فقیه، لو نمی دهند، 
»استکبار  می کوشند  همچنان  بلکه 
جهانی و عواملش در ایران« را »افشا« 
گفتگویی  آنکه  محض  به  یا    کنند، 
درباره ی منافع ملی و یا شخصیت  های 
تاریخی ایران درگیرد، به میان می افتند 
و با مغلطه آن را مخدوش می کنند. و 
فیس بوک  در  روزمره  بطور  چنانکه  یا 
شاهدیم، به شیوه های مختلف به آلودن 
چهره ی شخصیت های ملی می پردازند 
یا  شاه  از  عکسی  گاه  هرچند  )مثاًل 
مصدق با مالیان منتشر می کنند و مدعی 
باعث  آنان  مذهب زدگی  که  می شوند 

انقالب اسالمی بوده است!(
البته ایرانیان مخالف حکومت اسالمی دیگر 
چنین حرف هایی را جّدی نمی گیرند. در 
واقع نیز آنچه به راستی خطرناک است 
این است که عوامل رژیم، پنهانی و یا 
آشکار موازین اصلی سیاست حکومت 
اسالمی را تبلیغ می کنند! نه آنکه این 
عوامل از مهارت خاصی برخوردار باشند، 
بلکه موفقیت آنان بدین است که بازار افکار 
»مخالفان« رژیم اسالمی چنان آشفته 
است که  نیاز چندانی به پنهانکاری نیست! 
در میان »مخالفان« رژیم اسالمی بسیاری 
را می توان یافت که  ایران را »کشور امن 
منطقه« می دانند و  یا هشدار می دهند 
که با سقوط حکومت اسالمی، ایران نیز به 
هرج و مرج سقوط خواهد کرد.  بسیاری 
باور دارند که اگر  »اصالح طلبان« )مانند 
خاتمی  و یا موسوی( به بازی گرفته شوند،  
مشکالت مملکت را حل خواهند کرد، و 
یا  »حمله ی نظامی آمریکا و اسرائیل« 
را مهمترین خطری می  دانند که ایران 
را تهدید می کند؛ ظلمی که اسرائیلی ها 
از  کمتر  را  می کنند  فلسطینی ها  بر 
نمی دانند؛   یهودیان  بر  آلمانی ها  ظلم 
تحریم های آمریکا و خروج این کشور از 
برجام را محکوم می کنند و باالخره فساد 
سرمایه داری را علت  اصلی  نابسامانی های 
جهان می دانند… اما چون همه ی اینها را 
در کنار هم قرار دهیم، در واقع مجموعه ی 
تبلیغات رژیم اسالمی را در برابر داریم!

بنابراین مخالفان رژیم اسالمی واقعاً اگر 
می خواهند شایسته ی چنین نامی باشند، 
باید از خود بپرسند که چرا ما نتوانستیم 
فکری  پایه های  با  این چهار دهه   در 
کنیم؟  اسالمی »خط کشی«  حکومت 
چرا نتوانستیم به باورهایی که انقالبیون 
به دیده ی  به خوردمان دادند  اسالمی 
انتقادی بنگریم و درباره ی درستی آنها 
تحقیق کنیم؟ زیرا مشکل این است که 
اپوزیسیونی با همان باورها و »ارزش «های 
رژیم، چگونه می تواند آن را با جانشین 

شایسته ای برکنار کند؟
چون دقیق بنگریم، درمی یابیم که این 
مشکل فقط گریبانگیر ما ایرانیان نیست، 
بلکه کمابیش در همه جا وجود دارد و 
چنانکه امانوئل کانت دو سده پیش نشان 
انسانی  مشکلی  نهایت  در  است،  داده 
است! بدین صورت که انسان کمابیش با 
باورها و نظراتی که )معموالً در  جوانی( 
در ذهنش می نشیند، خو می گیرد و از 
آن پس هر نظر و خبری در تأیید آن را 
مطلوب و درست می یابد و هر چه در 
نفی آن می بیند و یا می شنود، نامطلوب 
مطالبی  مورد  در  تازه  این  نادرست.  و 
از محیط  بلوغ  انسان هنگام  است که 
خود جذب می کند، وگرنه معموالً تا آخر 
عمر به همان عادت ها و رفتارهایی که 
در کودکی  »با شیر اندرون شده« وفادار 
می مانَد!   کانت علّت را در این یافت، که 
فکر کردن کار سختی است و سنجش 
عقاید و آرا و جایگزین کردن آنها با آرایی 
نوین، نه تنها دشوار و حتی گاهی دردناک 

است، بلکه به شهامت نیز نیاز دارد!

واقعیت این است که در چهار دهه ی 
گذشته به سبب ناتوانی رژیم اسالمی 
ضد  و  مردمی   ضد  سیاست های  و 
و  فالکت  جز  ایران  برای  که  آن  ملی 
ما  اکثریت  نداشته،  نتیجه ای  نکبت 
ایرانیان خواهان برکناری آن هستیم، اما 
نتوانستیم چنانکه باید بر ضد ارزش های 
مذهبی و سیاسی که پایه های رژیم را 
تشکیل می دهند، غلبه کنیم. به هر رو، 
متأسفانه اینکه از نظر احساسی مخالف 
مادام که  و  نیست  کافی  باشیم،  رژیم 
نتوانیم  ضدارزش های آن را در ضمیر 
خود باطل کنیم، نخواهیم توانست به 
نیروی مخالف بپیوندیم. در نتیجه ممکن 
اما جای  برود،  این حکومت  که  است 
خود را نه به دمکراسی، بلکه به حکومت 

»ضیاءالحق« بدهد!
»سیاست زدگی« اکثر ایرانیان در چهار 
دهه ی گذشته زمینه ای بوده است که 
حکومت اسالمی توانسته با استفاده از 
کارزار تبلیغی، از پیدایش تحولی فکری 
آن،  از  فراتر  کند.  ارزشی جلوگیری  و 
از کنجکاوی در »خبرهای  استفاده  با 
ایران«  توانسته، حتی ایرانیان مخالف 
مبلغان  به  را در سطوح مختلف  خود 
بدآموزی های خود بدل کند! بدین صورت 
آخوندها  از حرف های  کلیپ هایی  که 
وحشیانه ی  رفتارهای  از  یا  و  منبر  بر 
مذهبی )مانند سینه زنی( تهیه می کنند 

قرار  اینترنت  در  را  آنها  کافیست    و 
دهند تا میلیون ها بار بازپخش شود! از 
این راه توانسته اند، رفته رفته درجه ی  
افزایش  را  زنان  و  دگراندیشان  تحقیر 
دهند، به حّدی که به تازگی آیت اللهی، 
استفاده ی  برای  »حیواناتی   را  زنان 
نامیده، که  »فقط برای آنکه  مردان« 
مردان وحشت نکنند، به صورت انسان 
میان  در  کلیپ  این  شده اند.«   خلق 
»مخالفان« حکومت اسالمی دست به 
دست می گردد! اگر واقعاً خواهان برکناری 
بتوانیم  باید  اسالمی هستیم  حکومت 
زیربنای فکری آن را تشخیص دهیم و با 
تجدید نظر در تک تک عناصر آن، بنای 
فکری نوینی دراندازیم که  در کل و جزء 

نفی کامل آن باشد.
است  این  سیاست زدگی  دیگر  روی 
در  ایرانیان  اکثر  می دهد،  نشان  که 
برابر سرنوشت ایران بی تفاوت نیستند 
برای  راهی  جستجوی  به  حاضرند  و 
برخیزند.  امروز  بست  بن  از  برون رفت 
من  دوستی،  کیان  با  »بگو  گفته اند: 
آنگه بگویم که تو کیستی«؛ شاید امروز 
برعکس این سخن کمک کند تا به راهی 
حکومت  برای  واقعی  آلترناتیو  آسان، 
اسالمی بیابیم.  بدین معنی که ببینیم 
بلندگوهای حکومت اسالمی با چه و که 
دشمن اند، تا دشمنان آنان را یار و یاور 

ایران و ایرانی بدانیم.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

پیام درفشان و فرخ فروزان آزاد شدند؛ آرش 
کیخسروی به زندان اوین منتقل شد

شبکه های  این  را  آینده  نظرم  به   
این  و  می کنند  تعیین  اجتماعی 
موضوع خیلی مهمی است که کمتر در 
موردش صحبت می شود. مدل تغییری 
که من در ذهن اکثر فعالین می بینم 
مدل خمینی است یعنی ساختن یک 
رهبر و به وجود آوردن یک عده دور 
این رهبر! فروختن این ایده به عنوان 
آلترناتیو به کشورهای غربی برای اینکه 
این آلترناتیو مثل خمینی با یک ایرباس 
دستگاه  و  دم  بعد  و  شود  ایران  وارد 
خامنه ای از ایران پرواز کند و برود، به 
سود دمکراسی نیست چون غیرواقعی 
است. ما 80 میلیون جمعیت متکثر 
داریم که این تکثر نمی تواند حول یک 
شخص به همگرایی برسد، دنیا تغییر 
دانش  کرده،  تغییر  تکنولوژی  کرده، 
تغییر کرده، آگاهی مردم تغییر کرده، 
و چیزی که االن تعیین کننده است آن 
مدل قدیمی و هرمی نیست بلکه مدل 
اتحاد شبکه ای است و رهبری بر مبنای 
 Network( شبکه ها شکل می گیرد 

.)Leadership
مردم  به  دادن  امید  از  شما   =
این  چقدر  اما  می کنید  صحبت 
امیددادن واقعی است که ایرانی که 
طی چهار دهه گذشته با ناکارآمدی 
حوزه های  در  اسالمی  جمهوری 
مختلف چون اقتصاد و محیط زیست 
رو به ویرانی گذاشته فردای براندازی 
کند؟ تصور  آزادی  و  آبادی  در  را 

خیلی  امید  این  می کنم  فکر  -من 
واقعگرایانه است. من برای اینکه بتوانم 

دامون گلریز در گفتگو با کیهان لندن ...                از صفحه 7
نظرم را توضیح دهم چند مثال می زنم. 
این را خیلی واقعگرایانه می دانم که ما 
کشورهای  یا  آمریکا  به  امیدی  نباید 
غربی داشته باشیم برای ایجاد تغییر 
مطلوب  نه  چون  ایران  درون  در 
اینکه  از  پیش  واقعگرایانه.  نه  است 
رضاشاه بزرگ به عنوان شاه و یا حتی 
سردارسپه و به عنوان کسی که نقش 
تعیین کننده ای در مدرنیزاسیون ایران  
داشته باشد، روی کار بیاید در ایران ۹ 
میلیون نفر به دلیل ابتال به وبا جان 
باخته بودند. ایران تکه تکه شده بود. 
شاهان قاجار می رفتند قسمت هایی از 
ایران را می فروختند و قرض می دادند 
به کشورهای غربی برای اینکه بروند 
فرنگ و خوشگذرانی کنند. رضاشاه در 
1۶ سال بدون هیچ کمک خارجی و 
بدون پول نفت و با مالیاتی که از خود 
مردم گرفت توانست راه آهن سراسری 
راه بیاندازد و سازندگی هایی انجام داد 
این  اگر  که واقعا خیره کننده است و 
رضاشاه  اینقدر  نبود  خیره کننده  حد 
وضعیت  نمی بود.  محبوب  کبیر 
بحران هایی که  با همه  ایران  امروزی 
وجود 80میلیون  با  عماًل  دارد  وجود 
جمعیتی که تعداد خیلی زیادی از آنها 
زنانش  ۶0درصدی  جمعیت  ویژه  به 
تحصیلکرده هستند و تحصیلکرده های 
برای  قلبشان  که  کشوری  از  خارج 
ایران می تپد، و مصداق این حرف من 
رسانه  مثل  رسانه  زیادی  تعداد  هم 
و  فعالیت  و  تلویزیون ها  و  شما  خود 
اگر  که  است  ایرانی هایی  آمد  و  رفت 

تودیع  با  =پیام درفشان 
وثیقه 110 میلیون تومانی و 
فرخ فروزان با تودیع وثیقه 
آزاد  تومانی  میلیون   120

شده اند.
 = آرش کیخسروی دیگر 
وکیل زندانی که 27 امرداد 
مجلس  مقابل  تجمع  در 
بازداشت  اسالمی  شورای 
تهران  زندان  از  بود  شده 
زندان  به  )فشافویه(  بزرگ 

اوین منتقل شده است.
پیام درفشان و فرخ فروزان دو وکیل 
دادگستری که روز جمعه ۹ شهریورماه 
در کرج بازداشت شده بودند ساعاتی 
آرش  همچنین  شدند.  آزاد  پیش 
کیخسروی دیگر وکیل زندانی که از 
زمان بازداشت در زندان فشافویه بسر 
می برد روز چهارشنبه 1۴ اردیبهشت 

به زندان اوین منتقل شده است.
آرش  وکیل  نصراللهی  ابوذر 
پیام  آزادی  اعالم خبر  با  کیخسروی 
است  گفته  فروزان  فرخ  و  درفشان 
وثیقه  تودیع  با  وکیل  دو  این  آزادی 

صورت گرفته است.
به گفته ابوذر نصرالهی پیام درفشان 
تومانی  میلیون  وثیقه 110  تودیع  با 
 120 وثیقه  تودیع  با  فروزان  فرخ  و 

میلیون تومانی آزاد شده اند.
بدان  نصرالهی  ابوذر  اظهارات 
برای  شده  باز  پرونده  که  معناست 
این دو وکیل دادگستری همچنان باز 
تا  و  موقت  بطور  آزادی  این  و  است 
زمان صدور حکم اجرایی خواهد بود.

روز  فروزان  فرخ  و  درفشان  پیام 
زمانی که همراه  و  جمعه ۹ شهریور 
مادر  با  دیدار  برای  وکال  از  تعدادی 
در  او  منزل  به  کیخسروی  آرش 
توسط  بودند  کرده  مراجعه  کرج 
به  شدند.  بازداشت  امنیتی  مأموران 
گزارش کیهان لندن فرزند خردسال 
بود و در زمان  او  فرخ فروزان همراه 
برخورد  دلیل  به  پدرش  بازداشت 
هراس  دچار  امنیتی  نیروهای  خشن 
جدا  او  از  را  پدرش  مأموران  و  شد 

از راست: فرخ فروزان و پیام درفشان

پیشنهاد حذف مهریه و تقسیم اموال زوجین از 
سوی نمایندگان زن مجلس رد شد

مجلس  رئیس  =نایب 
گفته  اسالمی  شورای 
اینکه  با  زن  نمایندگان 
ولی  دارند  عالی  تحصیالت 
این پیشنهاد را رد کرده اند.
=او گفته مهریه مناسب 
باید  و  نیست  امروز  زمان 
زوجین  اموال  تقسیم 

جایگزین آن شود.
گفته  رضایی  =مسعود 
این  با  زنان  اول  باید 
و  کنند  موافقت  پیشنهاد 
بعد آن را از نمایندگان زن 

مطالبه کنند.
و  طال  قیمت  =افزایش 
محکومان  شمار  بر  سکه 
مهریه تاثیر بسیاری داشته 

است.
اجتماعی  کمیسیون  رئیس  نایب 
می گوید  اسالمی  شورای  مجلس 
تقسیم  و  مهریه  حذف  پیشنهاد 
توسط  ازدواج  از  بعد  زوجین  اموال 
شده  رد  زن  نمایندگان  از  تعدادی 
پی  در  سکه  قیمت  افزایش  است. 
کشور،  در  اقتصادی  نابسامانی 
افزایش  را  مهریه  محکومان  شمار 
نایب  رضایی  است.مسعود  داده 
مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
پیشنهاد  می گوید  اسالمی  شورای 
تقسیم  و  مهریه  حذف  بر  مبنی  او 
این  در  ازدواج  از  بعد  زوجین  اموال 

کردند و با خود بردند.
از سوی دیگر آرش کیخسروی دیگر 
امرداد  روز 27  که  نیز  زندانی  وکیل 
شورای  مجلس  مقابل  تجمع  در  و 
زندان  از  بود  شده  بازداشت  اسالمی 
تهران بزرگ )فشافویه( به زندان اوین 

منتقل شده است.
 11 یکشنبه  روز  است  گفتنی 
آرش  تلگرام  اکانت  شهریورماه 
کیخسروی در حالی که در زندان بسر 
می برد و گوشی تلفن همراهش زمان 
بازداشت توسط مأموران امنیتی ضبط 
برای  است،  آنان  دست  در  اکنون  و 
از حدود  پس  و  آنالین شد  لحظاتی 

یک ساعت از دسترس خارج شد!
قاسم  با آرش کیخسروی،  همزمان 
دو  جوادیه  مسعود  و  شعله سعدی 
بازداشت  نیز  وکیل دادگستری دیگر 
از  پس  جوادیه  مسعود  بودند.  شده 
یک روز آزاد شد اما قاسم شعله سعدی 
می برد.  بسر  بازاداشت  در  همچنان 
و  کیخسروی  آرش  امنیتی  مأموران 
قاسم شعله سعدی را چند روز پس از 
بازداشت با لباس زندان و با دستبند 
آوردند که تصاویر  به دادسرا  پابند  و 
این  از  شده  منتشر  کوتاه  ویدئوی  و 
روبرو  زیادی  واکنش های  با  صحنه 

شد.
آرش  اتهامات  هنوز  آنکه  وجود  با 
پیام  شعله سعدی،  قاسم  کیخسروی، 
درفشان و فرخ فروزان مشخص نیست 
اما پیش بینی می شود وزارت اطالعات 

در حال پرونده سازی برای این وکالی 
دادگستری است.

وکیل  دیگر  ستوده  نسرین 
خردادماه   23 روز  نیز  دادگستری 
بازداشت شد. او نیز با یک پرونده سازی 
روبرو بوده و 13 مهرماه ۹۵ به صورت 
غیابی در شعبه 28 دادگاه انقالب به 
ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام 
تبانی، اجتماع و تبلیغ علیه نظام به 

پنج سال زندان محکوم شده بود.
ستوده،  نسرین  کیخسروی،  آرش 
در  درفشان  پیام  و  فروزان  فرخ 
از  تعدادی  وکالت  گذشته  ماه های 
سراسری  اعتراضات  بازداشت شدگان 
انقالب،  خیابان  دختران  دی ماه، 
دراویش  و  زیست  محیط  فعاالن 
گنابادی را بر عهده داشته اند و اکنون 
سنگین  فشار  زیر  آنها  نفر  چهار  هر 

امنیتی قرار گرفتند.
دادگستری  وکیل  نجفی  محمد 
پی  در   ۹۶ زمستان  نیز  اراک  در 
اطالع رسانی درباره جان باختن وحید 
اعتراضات  کشته شدگان  از  حیدری 
به  و  شد  بازداشت  دی ماه  سراسری 
تازگی به سه سال زندان و 7۴ ضربه 

شالق محکوم شده است.
زینب طاهری و مصطفی دانشجو از 
وکالی دراویش گنابادی هستند که در 
ماه های گذشته بازداشت شدند. زینب 
طاهری هفدهم امرداد با تودیع وثیقه 
آزاد شد اما مصطفی دانشجو همچنان 
می برد. بسر  تهران  بزرگ  زندان  در 

درباره  است.وی  شده  رد  کمیسیون 
که  گفته  پیشنهاد  این  رد  چگونگی 
موضوع  این  که  روزی  »متاسفانه 
مطرح  اجتماعی  کمیسیون  در  را 
مسئول  زنان  از  نفر  چند  کردم، 
داشتند،  حضور  جلسه  این  در  که 
داشتند،  هم  عالی  تحصیالت  اگرچه 
کردند.« مخالفت  موضوع  این  با  اما 

کنونی  اقتصادی  بحران  به  باتوجه 
و  سکه  قیمت  سرسام آور  افزایش  و 
طال، مسعود رضایی رئیس کمیسیون 
اموال  تقسیم  جایگزینی  اقتصادی 
مهریه  بجای  ازدواج  از  بعد  زوجین 
از  پیشنهاد  این  پذیرش  مستلزم  را 
سوی زنان دانسته و گفته که »زنان 
از  و  بپذیرند  را  پیشنهاد  این  باید 
این  مجلس  از  زنان  فعاالن  طریق 
ابتدا  در  تا  کنند  مطالبه  را  موضوع 
فضاسازی در این زمینه ایجاد شود و 
وقتی فضای آن ایجاد شد یا از طریق 
یا به  الیحه دولت وارد مجلس شود 
نمایندگان  سوی  از  طرحی  عنوان 

مطرح شود.«
شورای  مجلس  در  شیراز  نماینده 
اسالمی با بیان اینکه معتقد به حذف 
مهریه است و اعتقادی به آن ندارد، 
گفته که »مهریه متناسب با این زمان 
مسائل  پشتوانه  با  قبال  اگر  و  نیست 
فقهی و دینی تعیین می شد، امروزه 
متناسب با سال تولد تعیین می شود 
نهایت  و در  ندارد  توجیهی  که هیچ 
مهریه شان  بتوانند  اینکه  برای  هم 
دردسرهای  باید  کنند،  دریافت  را 

فراوانی تحمل کنند.«
پس  اموال  تقسیم  رضایی  مسعود 

از طالق را روش مناسب تری دانسته 
این  از  بهتر  روش  »این  که  گفته  و 
مهریه ای است که عندالمطالبه بوده 
و وقتی زن می خواهد آن را دریافت 
دو  هر  برای  فراوانی  مشکالت  کند، 

نفر ایجاد می کند.«
او با توجه به افزایش آمار محکومان 
مهریه در پی باال رفتن قیمت سکه و 
وضع قوانین تازه در این رابطه گفته 
که »قانون معموال خلق الساعه نیست 
فورا  می افتد،  که  اتفاقی  هر  نباید  و 
این  بنویسند،  آن  برای  قانون  یک 

روش نادرست است.«
مسعود رضایی قانون نویسی را راهکار 
مناسبی برای کاهش محکومان مهریه 
نمی داند و می گوید »تعیین یک قانون 
مشکل،  این  با  مقابله  برای  جدید 
بلکه تنها یک ُمسکن  درمان نیست، 
است. حتی اگر قیمت سکه پایین هم 
نیاید دلیلی نمی شود که ما بخواهیم 
یک قانون جدید نوشته و میزان 110 
سکه را تغییر دهیم، بلکه معتقدم باید 
این موضوع را به صورت ریشه ای و از 

اصل اصالح کنیم.«
با اشاره به بیمار بودن اقتصاد  وی 
اقتصاد  مسائل  »اگر  که  گفته  ایران 
حل شود، همه مسائل جزیی نیز حل 
اقتصاد  مشکل  اگر  اما  شد،  خواهد 
نه  دیگر  مشکالت  نشود،  برطرف 
هم  آینده  در  در  که  حال  در  تنها 
یک  اگر  بنابراین  شد،  نخواهد  حل 
قصد  اقتصادی  مشکالت  اثر  بر  زوج 
مهریه  موضوع  باشند،  داشته  طالق 
از هم جدا خواهند شد،  نباشد،  هم 

چراکه توان ادامه زندگی ندارند.«

اینها،  از  شرایط عوض شود هر کدام 
که  امکاناتی  و  محدودیت ها  همه  با 
برای  باشد،  داشته  وجود  می تواند 
ایران نقش بازی خواهند کرد،  آینده 
وقتی اینها را در یک پازل برای نگاه به 
آینده می گذارم در کنار امکانات مادی 
نیروی  به  دنیا  نیاز  ایران،  طبیعی  و 
انرژی  به  اروپا  نیاز  و  ایران  انسانی 
وابسته  روسیه  به  اینکه  برای  ایران 
نباشد و دوستی ای که ما می توانیم با 
کشورهای منطقه داشته باشیم، آنقدر 
امید می گیرم که به هیجان می آیم که 
واقعا چه آینده ی درخشانی می تواند در 
انتظار ایران باشد. من فکر می کنم فهم 
عبارت »من رویایی دارم« که مارتین 
لوترکینگ مطرح کرد آن کاریست که 
ایرانی  نخبگان  راه  چراغ  داریم.  نیاز 
برای فردای براندازی برخورد با راهبرد 
است.  نظام  ناامیدی  تزریق  تاریک 
کاربر  یک  عنوان  به  من  کم  دست 
معمولی سعی می کنم این امیدواری را 
ترویج دهم. من رویایی دارم که همان 
آینده  مورد  در  تحقق  قابل  رویاهای 
واقع  در  ناامیدی  چون  است.  ایران 
ترفند و بازی در تِز مقابل ایرانگرایان 

یعنی اسالمگراها و قومگراها است.
توجه داشتم باشیم که وضعیت امروز 
ایران با همه مشکالت موجود بدتر از 
وضعیت آلماِن بعد از جنگ جهانی دوم 
نیست که با خاک یکسان شده بود! االن 
امید  این  نتیجه،  در  کجاست؟  آلمان 
واقعی را باید با استدالل به همه شناساند 
به  که  آینده  برای  رویاهایی  با  همراه 
نظرم امیدهایی واقعی هستند. در حالی 
است. خیالی  مقابل  تِز طرف های  که 

حمله عیسی کالنتری به سپاه پاسداران: 
تفکراتشان را بر ما تحمیل می کنند!

کالنتری:  =عیسی 
هورالعظیم را آتش می زنند 

تا پول برق ندهند.
سازمان  =رئیس 
می گوید  محیط زیست 
محیط زیستی  انجمن های 
خلع  انجمن  مشت  یک  به 

سالح شده تبدیل شده اند.
=او گفته سپاه پاسداران 
عنوان  به  را  عده ای 
می کنند،  احضار  الگو 
می کنند،  ممنوع الخروج 
تماشاچی  هم  انجمن ها 

هستند.
دفاتر  گفته  =کالنتری 
دیگر  ارگان های  سیاسی 
کشور  کشاورزی  برای 

تصمیم می گیرند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
محیط  در  پاسداران  سپاه  دخالت  از 
زیست و کشاورزی انتقاد کرده و گفته 
که »مگر ما حق داریم در امور نظامی 
دخالت کنیم؟ ولی آنها به خود اجازه 
می دهند تفکراتشان را بر ما تحمیل 
کنند و این ناشی از سکوت ماست.«

دوباره  همچنین  کالنتری  عیسی 
آتش سوزی  بودن  عمدی  موضوع 
هورالعظیم را مطرح کرده و گفته که 
آن را آتش می زنند تا پول برق ندهند. 
عراق  که  بود  گفته  پیشتر  نیرو  وزیر 
رقم قابل مالحظه ای مطالبات انباشت 

شده برقی به ایران دارد.
از محمدرضا  معاون حسن روحانی 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  نقدی 
گفته  و  کرده  انتقاد  پاسداران  سپاه 

عیسی کالنتری
عنوان  به  نقدی  سردار  »وقتی  که 
که  می کند  نظر  اظهار  نظامی  یک 
ایران ظرفیت تولید غذا برای جمعیت 
زیادی را دارد و انجمن های علمی ما 
باعث  می کنند،  سکوت  آن  قبال  در 
منحرف  تصمیم گیران  همه  می شود 

شوند.«
محیط  حفاظت  سازمان  رئیس 
سیاسی  »دفاتر  که  گفته  زیست 
کشاورزی  برای  دیگر«  ارگان های 

تصمیم گیری می کنند.
سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 
در  می گوید  زیست  محیط  حفاظت 

مهندسی  روش های  و  اصالح  حوزه 
دارند  نفوذ  توهم  که  کسانی  ژنتیک 
تصمیم گیری می کنند و در قبال آن 

انجمن های علمی سکوت می کنند.
که  کرده  مطرح  را  پرسش  این  او 
نظامی  امور  در  داریم  حق  ما  »مگر 
دخالت کنیم؟ ولی آنها به خود اجازه 
می دهند تفکراتشان را بر ما تحمیل 

کنند و این ناشی از سکوت ماست.«
معاون روحانی تحلویحا به بازداشت 

و  کرده  اشاره  محیط زیستی  فعاالن 
گفته »چند نفر را به عنوان الگو احضار 
می کنند،  ممنوع الخروج  می کنند، 
از  و  هستند  تماشاچی  هم  انجمن ها 
حقوق حداقلی خود دفاع نمی کنند و 
به یک مشت انجمن خلع سالح شده 

تبدیل شده اند.«
سازمان  رئیس  کالنتری  عیسی 
پیشتر  که  زیست  محیط  حفاظت 
را  هورالعظیم  تاالب  در  آتش سوزی 
عمدی اعالم کرده بود، حاال دلیل این 
آتش سوزی را عدم پرداخت پول برق 
کرده  عنوان  عراق  به  ایران  صادراتی 

است.
عیسی کالنتری امروز سه شنبه 13 
شهریورماه در کنگره ملی علوم زراعت 
و اصالح نباتات درباره آتش سوزی های 
که  که  شد  مدعی  خوزستان  در 
تا  می زنند  آتش  را  »هورالعظیم 
ما  برای  این گونه  و  ندهند  برق  پول 
گرفتاری ایجاد و به ما جفا می کنند.«

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
اما توضیح بیشتری در این مورد نداده 
متهم  را  کسانی  نیست چه  روشن  و 
است.  کرده  هورالعظیم  آتش زدن  به 
پیشتر نیز عیسی کالنتری گفته بود 
تاالب  عراق  بخش  آتش سوزی  که 
انجام  عمدی  صورت  به  هورالعظیم 

می شود.
کمیسیون  رئیس  اظهارات  وی 
کشاورزی مبنی بر توانایی تولید حجم 
باالی غذا در ایران را منحرف کننده و 
عاملی در تعطیلی کشاورزی دانسته و 
گفته که »وقتی انجمن های ما سکوت 
ارتقای  ذکرشان  و  فکر  و  می کنند 
می شود،  خودشان  اداری  تشریفات 
یک نظامی یا چند نماینده می آیند و 

سیاست گذاری می کنند.«

هورالعظیم
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خمیس  حمد  ا کتر  =د
استاد علوم رسانه  الجنابی 
در دانشگاه آمریکایی امارات 
متحده عربی به کیهان لندن 
می گوید: بخشی از تنش های 
عراق  در  موجود  سیاسی 
متاثر از روابط بحرانی ایران 
زمان  در  آمریکاست.  و 
ایران و آمریکا پشت  اوباما 
پرده در باره عراق به توافق 
می رسیدند و بهترین نمونه 
هنگامی   2010 سال  در  آن 
عالوی  ایاد  ائتالف  که  بود 
باالترین رتبه را در انتخابات 
پارلمانی به دست آورد اما به 
دلیل مخالفت ایران نتوانست 
آن  در  شود.  وزیر  نخست 
پشت  متحده  ایاالت  زمان 
راضی  برای  را  عالوی  ایاد 
کردن رژیم ایران خالی کرد 
نوری  وزیری  نخست  با  و 
المالکی که ایران بر آن اصرار 
می کرد موافقت نمود. اکنون 
اوضاع به کلی تغییر کرده و 
دارد دست  تصمیم  آمریکا 
ایران را به هر قیمتی از عراق 

کوتاه کند.
متهم  افراد  از  =بسیاری 
به  کنون  ا لشعبی  حشدا
و قرار  سوریه فرار کرده اند 
است از سوریه به ایران پناه 

ببرند.
با اعالم تشکیل فراکسیون بزرگتر 
از سوی  از نمایندگان پارلمان عراق 
ائتالف »سائرون« به رهبری مقتدی 
آنها  اغلب  که  و هم پیمانانش  الصدر 
دارای گرایش های مخالف با دخالت 
جنگ  هستند،  عراق  در  ایران  رژیم 
نفوذ برای تشکیل فراکسیون بزرگتر 
جهت تشکیل دولت جدید و انتخاب 
نخست وزیر میان نزدیکان جمهوری 
اسالمی در عراق از یک سو و مخالفان 
نفوذ تهران در این کشور از سوی دیگر، 
وارد مرحله و فاز جدیدی شده است.

بعد ازظهر روز دوشنبه ۳ سپتامبر 
۲۰1۸ حیدرالعبادی لیست امضاهای 
»سائرون  ائتالف   عضو  نمایندگان 
زیننی  محمدعلی  به  را  النصر«  و 
تحویل  پارلمان  جلسه  اولین  رئیس 
پارلمان  رئیس  بعد  دقایقی  داد؛ 
عراق رسما اعالم نمود که فراکسیون 
و  کرده  موجودیت   اعالم  بزرگتر 
اکنون تنها مشخص شدن اسامی سه 
یعنی  کلیدی  پست های  برای  نامزد 
و  وزیری  نخست  جمهوری،  ریاست 

ریاست پارلمان باقی مانده است.
به گزارش رسانه ها، حیدر العبادی 
برگه های  النصر  ائتالف  عنوان  به 
را  سازندگی«  و  »اصالح  فراکسیون 
رسیده  نماینده   1۸۴ امضای  به  که 

بود، تقدیم رئیس پارلمان کرد.
به   نزدیک  ائتالف های  نمایندگان 
حکومت ایران، یعنی »دولت قانون« 
مالکی و »الفتح« عامری پس از اینکه 
پارلمان اعالم کرد که  رئیس جلسه 
ائتالف »االصالح و البناء « )اصالحات 
و بازسازی( به عنوان یک فراکسیون 
بزرگتر رسمیت دارد، جلسه پارلمان 

را ترک کردند.
نخستین جلسه پارلمان عراق پس 
از انتخابات پارلمانی با مراسم سوگند 

۳۲۹ نماینده جدید آغاز شد.
رئیس  معصوم  فواد  جلسه  این  در 
العبادی  حیدر  عراق،  جمهوری 
نخست وزیر و سلیم الجبوری رئیس 

پارلمان سابق سخنرانی کردند.
رئیس جمهوری عراق گفت: »دولت 
جدید باید با پدیده فساد و فرقه گرایی 
مبارزه کند زیرا این دو پدیده باعث 
اوضاع  و رساندن  عقب ماندگی عراق 
به وضعیت کنونی در کشور شده اند«.

پارلمان  رئیس  الجبوری  سلیم 
نابسامانی ها و اوضاع بد  از  عراق نیز 
به موقع  بازسازی  عدم  و  معیشتی 
باعث  که  کشور  این  در  خرابی ها 
مختلف  شهرهای  در  تظاهرات  آغاز 
عراق شد از مردم این کشور پوزش 
خواست و گفت: »نباید دستاوردهای 
پروسه سیاسی و روند دمکراسی در 
پروسه  از  باید  و  برود  بین  از  عراق 
سیاسی که بر مبنای انتخاب آزاد و 
پایه ریزی شده  رای مردم  به  احترام 

محافظت کنیم«.
جلسه  نخستین  برگزاری  از  پیش 
اینکه  بر سر  اختالف  عراق،  پارلمان 
باالخره کدام یک از ائتالف های بزرگ 
بزرگتر  فراکسیون  تشکیل  به  موفق 

شدند، ظاهر شد.
مقتدی  رهبری  به  سائرون  ائتالف 
الفتح  ائتالف  مقابل،  در  و  الصدر 
متشکل از گروه های شبه نظامی شیعه 
عراقی )حشدالشعبی( هر کدام بطور 
جداگانه اعالم کرده بودند که موفق 
به تشکیل فراکسیون بزرگتر شده اند.

ائتالف های »سائرون«، »الحکمه«، 
»القرار«،  »الوطنیه«،  »النصر«، 
»بیرق های  ترکمن ها«،  »جبهه 
خیر«، »ائتالف مسیحی- صابئی« و 
به  موفق  جریان ها،  از  دیگر  شماری 
تشکیل یک فراکسیون بزرگتر با 177 
نماینده شدند که نام جدید »االصالح 
والبناء« )اصالح و سازندگی( را برای 

آن انتخاب کردند.
و  قانونی  مشاور  العبادی  احمد 

حقوقدان عراقی در مصاحبه با روزنامه 
طبق  که  است  گفته  االوسط  شرق 
ماده 7۶ قانون اساسی عراق و قانون 
دادگاه عالی فدرال این کشور که در 
فراکسیون  تصویب شد  سال ۲۰1۰ 
العبادی و الصدر با احراز 177 کرسی 
فراکسیون بزرگتر به شمار می رود و 
آنها به این مفاد قانونی استناد کردند 
زیر از نظر این مشاور حقوقی قانون 
دادگاه فدرال عراق هنوز تغییر نیافته 

و معتبر است.

العبودی عضو  نعیم  دیگر  از سوی 
نزدیک  »فتح«  ائتالف  از  پارلمان 
االوسط  شرق  به  ایران  حکومت  به 
گفته است: »ما اختالف بین ائتالف 
با رهبری الصدر و  )االصالح والبناء( 
)البناء( با رهبری نوری المالکی را تنها 
از طریق دادگاه فدرال عراق می توانیم 
حل کنیم و تنها رای دادگاه است که 

به این اختالف ها پایان خواهد داد.«
الجبوری  صالح  زمینه،  همین  در 
عراق  پارلمان  سابق  اعضای  از  یکی 
به روزنامه شرق االوسط  گفته است: 
»اولین جلسه پارلمان نشان داد که 
اختالفات 1۵ سال گذشته همچنان 
در  که  اختالف ها  این  و  دارد  ادامه 
می دهد  بروز  را  خود  سطوح  تمام  
روشن  چشم انداز  یک  داشتن  بدون 
برای برپایی یک دولت واقعی تنها با 

مذاکرات حل نخواهد شد.«
از  عراق  سیاسی  تاثیرپذیری 
بحران کنونی بین ایران و آمریکا

دکتر احمد خمیس الجنابی استاد 

آمریکایی  دانشگاه  در  رسانه  علوم 
با  گفتگو  در  عربی  متحده  امارات 
می گوید:  این باره  در  لندن  کیهان 
»بخشی از تنش های سیاسی موجود 
در عراق متاثر از روابط بحرانی ایران 
ایران  اوباما  زمان  در  آمریکاست.  و 
و آمریکا پشت پرده در باره عراق به 
توافق می رسیدند و بهترین نمونه آن 
در سال ۲۰1۰ هنگامی بود که ائتالف 
ایاد عالوی باالترین رتبه را در انتخابات 
دلیل  به  اما  آورد  دست  به  پارلمانی 

مخالفت ایران نتوانست نخست وزیر 
شود. در آن زمان ایاالت متحده پشت 
ایاد عالوی را برای راضی کردن رژیم 
وزیری  نخست  با  و  کرد  خالی  ایران 
اصرار  آن  بر  ایران  که  المالکی  نوری 
می کرد موافقت نمود. اکنون اوضاع به 
کلی تغییر کرده و آمریکا تصمیم دارد 
دست ایران را به هر قیمتی از عراق 
کوتاه کند. اولین نشانه های این روند 
توسط  موشک  انتقال  کردن  محدود 
پروندهای  کردن  باز  و  حشدالشعبی 
رهبران  ترور  و  اختالس  فساد،  
حشدالشعبی و تفکیک حشدالشعبی و 
طرد عناصر دست نشانده ایران در این 
نهاد مسلح برای تفکیک تدریجی آن و 
ادغام نیروهای عراقی میهن پرست آن 

در ارتش است.«
وی می افزاید: »طبق اخبار دقیقی 
قطوری  پرونده  دارم  عراق  از  که 
این  و  باز شده  الخزعلی  قیس  برای 
دنبال  آمریکا  سفیر  سوی  از  پرونده 
تبلیغ  به  الخزعلی  قیس  می شود 

تروریسم و اقدامات تروریستی متهم 
است؛ او میلیاردها دالر نیز اختالس 
متهم  افراد  از  بسیاری  است.  کرده 
فرار  سوریه  به  اکنون  حشدالشعبی 
به  سوریه  از  است  قرار  و  کرده اند 
از دو  ایران پناه ببرند. حشدالشعبی 
گرایش  بود  شده  تشکیل  گرایش 
عراقی که الصدر و برخی عراقی های 
تشکیل  را  آن  داعش  مخالف  عرب 
العامری  هادی  گرایش  بودند.  داده 
مزدوران  اینها  که  بدر  نیروهای  یا 

هستند  اسالمی  جمهوری  تمام عیار 
برای  خارجی  و  داخلی  فشارهای  و 
پاکسازی عراق از اینها به شدت و با 
جدیت تمام آغاز شده. تمام تظاهرات 
نیروها  همین  با  مخالفت  در  جنوب 
برگزار می شود. العبادی اکنون تالش 
ارتش  در  را  وفادار  عناصر  می کند 

ادغام و بقیه را منحل کند«.
ادامه  الجنابی  دکتر احمد خمیس 
الفیاض  فالح  »برکناری  می دهد: 
نیروهای  فرماندهی  پست  دو  از 
دستگاه  ریاست  و  حشدالشعبی 
ملی  امنیت  مشاور  و  ملی  اطالعات 
اوت   ۳۰ پنجشنبه  روز  که  عراق 
العبادی صورت گرفت  توسط حیدر 
با هدف تصفیه عناصر رژیم ایران از 
نهادهای حساس دولت عراق  داخل 
این  به  العبادی  صورت گرفته است. 
کرد  برکنار  را  الفیاض  فالح  دلیل 
فعالیت های  در  به شرکت  متهم  که 
سیاسی مغایر با مصالح ملی عراق از 
نظر قانونی و مغایر با مقام امنیتی او 

بود. الفیاض مانند مالکی مزدور حلقه 
به گوش حکومت ایران است. العبادی 
و  یکشنبه  روز  متوالی  روز  دو  در 
خود  سخنرانی  در  مرتب  دوشنبه 
تکرار کرد که: »با دخالت های خارجی 
در امور عراق به شدت مخالف است 
و تاکید کرد »منافع مردم مان را برای 
به  ایران  غیر  یا  ایران  کردن  راضی 

خطر نمی اندازیم«.
ادامه  در  رسانه  علوم  استاد  این 
سخنرانی  در  »العبادی  می افزاید: 
روز دوشنبه سوم سپتامبر نیز گفت، 
حاضر نیست عراق را قربانی سیاست 
ایران بکند و نمی خواهد مردم عراق 
بکشند.  گرسنگی  ایران  خاطر  به 
از  ایران  یادآوری کنم که  باید  البته 
اکنون  خواهد شد  خارج  نیز  سوریه 
آمریکا  بخصوص  غربی  های  کشور 
با روسیه مذاکره می کنند تا از اسد 
بخواهند ایران را از سوریه خارج کند 
و احتماال اسد کفه روسیه و غرب را 
بر جمهوری اسالمی ترجیح می دهد. 
برای  اسرائیل  دفاع  وزیر  تهدیدهای 
کوبیدن حشدالشعبی به خاطر انتقال 
به  باز  ایران  بالستیک  موشک های 
است.  مربوط  جدید  تحوالت  این 
و  العامری  تنها  عراق  در  ایران  رژیم 
اوج  را دارد. مالکی در  حشدالشعبی 
العبادی  از  گذشته  روز  درماندگی 
خواست تا او را در ائتالف بپذیرد اما 
العبادی نپذیرفت و این تحوالت در 
عراق بطور مستقیم از بحران آمریکا 
متحده  ایاالت  شده.  متاثر  ایران  و 
کشورهای عربی نیز با العبادی هستند 
که در برابر العامری و نوری المالکی 
است.« گرفته  قرار  ایران  به  وابسته 
پست  احراز  شانس  و  العبادی 

نخست وزیری
و  دانشگاه  استاد  این  گفته  به 
حیدر  عراقی،  سیاسی  تحلیلگر 
بیشتر  فعلی  وزیر  نخست  العبادی 
نخست  پست  تصدی  برای  شانس 

وزیری را دارد.
»العبادی  است:  معتقد  الجنابی 
از  بزرگی  طیف  و  آمریکا  حمایت  از 
سنی ها و شیعیان جریان الصدر و برخی 
در  است.  برخوردار  عربی  کشورهای 
عین حال با بسیاری از فراکسیون های 
سیاسی روابط بسیار مناسبی دارد و 
برنامه ها  ادامه  برای  خوبی  پتانسیل 
خود  دستاوردهای  از  محفاظت  و 
مسئله  و  داعش  با  مبارزه  در حیطه 
دارد.« کردستان  جدایی  منع 

ریاست جمهوری عراق
کلیدی  پست  دو  باره  در  الجنابی 
می گوید:  لندن  کیهان  به  دیگر 
کردها  اگر  عراق  جمهوری  »ریاست 
با هم توافق کنند به احتمال زیاد از 
»اتحادیه میهنی کردستان« انتخاب 
دارم  اطالع  که  آنجا  وتا  شد  خواهد 
خانواده جالل طالبانی برای نامزدی 
این  ُکرد  روشنفکر  برهم  صالح 
حزب تالش می کنند اگر چه کردها 
مطالباتی دارند و هنوز با هیچکدام از 
ائتالف های بزرگ پیروز در انتخابات 

به توافق نرسیده اند.«
ریاست پارلمان عراق

لندن  کیهان  به  پایان  در  الجنابی 
صدام  سرنگونی  زمان  »از  می گوید: 
عراق   متوالی  دولت های  حسین 
مجلس  ریاست  سال ۲۰۰۳  از  پس 
به سنی ها  را  این کشور  نمایندگان، 
محول کردند و نامزدهای این پست 
همیشه تنها از میان فراکسیون های 
سنی انتخاب می شد. حاال نیز محمد 
نام  دو  النجیفی  اسامه  و  الحلبوسی 
برجسته برای پست ریاست پارلمان 
شخصیت  دو  این  چون  هستند 
سیاسی را اغلب سنی ها قبول دارند.«

الجنابی یادآوری می کند: »ما تا روز 
پنجشنبه و اعالم رای دادگاه منتظر 
و  تحوالت  ببینیم  تا  ماند  خواهیم 
توافقات جناح های سیاسی در پشت 

پرده به کجا منتهی خواهد شد.«
*منبع: شرق االوسط

*ترجمه و تنظیم و تکمیل از کیهان 
لندن

ناکامی ائتالف وابسته به جمهوری اسالمی 
در تشکیل یک فراکسیون بزرگ در عراق

تظاهرات و خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات بصره؛ 4 سپتامبراعتراض مردم بصره علیه آب کثیف و خدمات نازل شهری؛ 31 اوت
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