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کیهان لندن منتشر کرد:

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.

»دختر آبی« تکثیر می شود

سحر  خودسوزی  از  پس  ماه  یک 
به  اعتراض  در  آبی(  )دختر  خدایاری 
ورود  اتهام  به  علیه وی  حکم قضایی 
شماری  اکنون  استادیوم  به  غیرمجاز 
از مقام های دولتی می گویند در حال 
فراهم کردن شرایط برای ورود زنان به 

استادیوم ها هستند.
روز ۱۸مهرماه ۹۸ تیم ملّی ایران با تیم 

کامبوج مسابقه دارد و وزارت ورزش به 
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( اعالم 
کرده، ۴۶۰۰ صندلی برای زنان در نظر 
گرفته است. اما واقعیت این است که 
مسئوالن جمهوری اسالمی هربار که 
از طرف مردم و فیفا زیر فشار گذاشته 
می شوند در چند  بازی ملّی به صورت 

گزینشی و کامال ...ً 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com
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سرمقاهل اروپا هم از جمهوری اسالمی 
فاصله گرفت

زنان
استخوانی در گلوی جمهوری اسالمی

اتحاد  و  ائتالف  و  همگرایی  و  همبستگی  بازار  درستی  به  روزها  این 
و کنفرانس و نشست و نامه و بیانیه و کمپین و اعتراض و تجمع، و در 
یک کالم، تالش برای تعمیق و گسترش مبارزه برای مطالبات اقتصادی 
و سیاسی و اجتماعی ایرانیان داغ است. این تالش ها از داخل تا خارج، 
از چپ تا راست، از فضای مجازی تا واقعیت روزانه، از روش های سنتی تا 

مدرن را در بر می گیرد.
در این میان موضوع زنان بدون اغراق، فراتر از برنامه اتمی و موشکی، 
مشکل همیشگی حکومت مالیان و مذهبیون افراطی و سنتی است چرا که 
آزادی و حق اختیار زنان، سالحی است مرگبار که از درون جامعه و دست کم 
از سوی نیمی از جمعیت، نظام جمهوری اسالمی را نشانه گرفته است.
اگرچه جنبش زنان در طول سال های گذشته توانسته چهره های توانا 
و مؤثری را معرفی کند که برخی از آنها به دلیل سرکوب بی امان یا در 
سکوت و انفعال فرو رفتند و یا در خارج از کشور در سایه قرار گرفتند، 
اما جنبش اعتراضی زنان از یکسو نمادهای خود را در میان زنان فروتن 
جامعه، از هما دارابی تا ندا آقاسلطان و ویدا موحد و سحر خدایاری، یافت 
و از سوی دیگر سخنگویی فعال مانند مسیح علینژاد را در خارج کشور به 

خدمت مطالبات آنان در آورد.
هر اندازه جنبش اجتماعی راه را بر فعالیت و ابتکارات زنان گشوده، 
اما عرصه ی سیاسی چه در حکومت و چه در اپوزیسیون، بر زنان بسیار 
تنگ است. تکلیف جمهوری اسالمی که معلوم است! بخشی از زنانی که 
به عنوان نماینده مجلس و یا مشاور وزارتخانه ها به کار گرفته می شوند، 
اساسا درکی از حقوق خود به عنوان زن ندارند! وگرنه نخستین جایی که 
در برابرش می بایست می ایستادند همان نظامی است که در آن خدمت 
می کنند! اما در اینسو در احزاب و گروه های سیاسی داخل و خارج نیز کمتر 
زنانی را می توان یافت که به اندازه مردان در عرصه ی سیاست مسئولیت و 
پاسخگویی بر عهده گرفته باشند. بی تردیدی باز شدن فضای سیاسی در 
ایران به سرعت این کمبود را برطرف خواهد کرد. اما در خارج کشور که 
محدودیت های داخل وجود ندارد نیز زنان سیاسی عمدتا در حاشیه و به 
عنوان »سهمیه« ای برای تکمیل چهره ی گروه ها دیده می شوند. سازمان 
مجاهدین خلق به کنار که »انقالب ایدئولوژیک «اش عین قضایای جمهوری 
اسالمی از عجایب روزگار است! اما همزمان با برگزاری کنفرانس ساالنه  
حزب مشروطه ایران )لیبرال دمکرات( باید یادآوری کرد که حزبی که 
داریوش همایون در سال 13۷3 بنیان گذاشت، تنها تشکل جدی سیاسی 
است که یک زن را به دبیرکلی خود انتخاب کرده است! اگرچه کمتر گروه 
و رسانه ای دبیرکلی هایده توکلی را به روی خود آورده است، اما به نظر 
می رسد نه تنها درباره این انتخاب بلکه در نقش احتمالی احزاب نیز، حزب 
لیبرال دمکرات های ایران بخت بیشتری برای ایفای نقش در آینده ی ایران 

می تواند داشته باشد چرا که ادعای لیبرالیسم و دمکراسی بدون جدی 
  گرفتن زنان و همچنین جوانان، راه به جایی نخواهد برد.  

=بریتانیا و آلمان و فرانسه در کنار آمریکا، جمهوری اسالمی را مسئول حمله به تأسیسات نفتی سعودی اعالم کردند.
=حسن روحانی می گوید اگر اروپا توافقی غیر از برجام می خواهد باید بیشتر بدهد!

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

قيمت : ٣٥ پوند + هزینه بسته بندی و  پست
کتاب سقوط بهشت را از تاریخ ٢٣ فوریه تنها از کيهان لندن می توان خریداری کرد

کيهان منتشر کرد :

تدابیر امنیتی در استادیوم آزادی با حضور نیروی های پلیس زن؛ 
فیفا می گوید بیش از این نمی توانیم 

منتظر بمانیم 
****

مسابقات وزنه برداری جهان؛
 الهام حسینی 1۵ کیلو رکورد ایران را ترقی داد

****
سومین قهرمانی تیم ملی والیبال ایران در 
آسیا؛ عرض اندام سیاسیون وقت شناس!؟

****
یوفا به باشگاه ها اروپایی:

 با کشورهایی که زنان اجازه ورود به 
ورزشگاه را ندارند، بازی نکنید!

در صفحه 11 و 1۰

 در صفحه18

تحقير و ذّلت مّلی، هزینه ی 
غرور و مقاومت اسالمی

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

صندلی انتظار سخنرانان در سازمان ملل
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سحر  خودسوزی  از  پس  ماه  یک 
به  اعتراض  در  آبی(  )دختر  خدایاری 
اتهام ورود  به  حکم قضایی علیه وی 
اکنون شماری  استادیوم  به  غیرمجاز 
از مقام های دولتی می گویند در حال 
فراهم کردن شرایط برای ورود زنان به 

استادیوم ها هستند.
روز 1۸مهرماه 9۸ تیم ملّی ایران با تیم 
کامبوج مسابقه دارد و وزارت ورزش به 
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( اعالم 
کرده، ۴۶۰۰ صندلی برای زنان در نظر 
گرفته است. اما واقعیت این است که 
مسئوالن جمهوری اسالمی هربار که 
از طرف مردم و فیفا زیر فشار گذاشته 
می شوند در چند  بازی ملّی به صورت 
سکو  چند  محدود  کاماًل  و  گزینشی 
در استادیوم »آزادی« برای زنان مهیا 
می کنند اما وقتی آب  ها از آسیاب افتاد، 

محدودیت ها دوباره برقرار می  شود.
شمار زیادی از مردم و ناظران می  پسند 
آیا فشار یک نهاد بین المللی غیردولتی 
مثل فیفا می تواند بر رفتار و عملکرد 
دیکتاتور  رژیم های  ویژه  به  دولت ها 
پاسخ  بگذارد؟  تاثیر  تمامیت خواه  و 
جز  اسالمی  جمهوری  است.  مثبت 
و  نمی دهد  رفتار  تغییر  زور  زبان  با 
اتفاقاً فیفا در این زمینه تجربه ی کافی 
از جمله در مورد »اعدام فردی  دارد 
ورزشگاه  ها  در  محکومان«  گروهی  یا 
یا محوطه  های نزدیک به استادیوم ها 
توانست  خود  ایستادگی  با  فیفا  که 
را  ایران  مقامات حکومت اسالمی در 

به عقب نشینی وادارد.

اعدام در استادیوم ها؛ عقب نشینی 
قوه قضائیه

اعدام محکومان به مرگ در مالء  عام 
سابقه  ایران  ورزشگاه های  داخل  در 
 ،1391 سال  دی ماه  در  اما  داشت 
»تجاوز  به  متهم  نوجوان  یک  اعدام 
به عنف« در استادیوم فوتبال در شهر 
سبزوار بازتاب گسترده ای در رسانه های 
جهان پیدا کرد. ده ها نفر برای تماشای 
این اعدام روی سکوها نشسته بودند 
و حتی آن عده که جا برای نشستن 
پیدا نکرده بودند از دیوار باال رفته و به 
تماشا نشستند! این اقدام  غیرانسانی 
با اخطار فیفا روبرو شد و علی کفاشیان 
رئیس وقت فدراسیون فوتبال جمهوری 
اجرای چنین  دیگر  داد  قول  اسالمی 
نشود.  تکرار  ورزشگاه ها  در  احکامی 
اما طبق معمول وعده مسئوالن نظام 

دیگر  بار  یک  درآمد.  آب  از  توخالی 
به  توجه  بدون   139۵ مهرماه  در 
اخطار فیفا، قاتل ستایش قریشی در 
استان  در  نیریز«  »شهدای  ورزشگاه 

فارس اعدام شد.
قاتل این کودک بی گناه، بعد از آزار 
را  زیورآالتش  و  کشته  را  او  اذیت  و 
احساسات عمومی  بود.  کرده  سرقت 
مسئوالن  و  بود  جریحه دار  به شدت 
و  دیده  مناسب  را  فرصت  قضایی 
اعدام  میدان  به  تبدیل  را  استادیوم 
از  پس  دخترک  این  قاتل  و  کردند 
تحمل ۷۴ ضربه شالق حلق آویز شد 
تا هم احساسات جامعه کنترل شود 
و هم بقیه درس عبرت بگیرند! این بار 
اما اخطار فیفا جدی تر شد و مقامات 
ایران را به خطر محرومیت و تحریم 
چنانکه  کرد  تهدید  کشور  فوتبال 
مسئوالن قضایی فارس مجبور شدند 
به دروغ ادعا کنند این محل ورزشی 
در  و  بوده  استفاده  بدون  سال    1۰

نتیجه ورزشگاه نبوده است!
همه اینها در شرایطی بود که در سال 

13۸۶ آیت اهلل صادق آملی الریجانی 
در  اعدام  قضاییه  قوه  وقت  رئیس 
تصاویر  انتشار  و  عمومی  مکان های 
کرده  اعالم  ممنوع  ظاهرا  را  اعدام  ها 
بود اما خود قوه قضائیه دستور خود را 

نقض می کرد!
در نهایت اولتیماتوم فیفا و تهدید به 
جریمه و محرومیت و همچنین فشار 
نهادهای حقوق بشری مؤثر گشت و 
دست کم تا امروز اعدام در ورزشگاه ها 

تکرار نشده است. 
اخطار فیفا نه تنها باعث عقب نشینی 
قوه قضائیه جمهوری اسالمی از اجرای 
حکم اعدام در استادیوم ها شد بلکه در 
چند مورد عقب نشینی نهادهای نظامی 

را هم به دنبال داشت

ر  شعا ط  بسا ن  شد جمع 
حزب اللهی ها از استادیوم

 9۰ دهه  اوایل  و   ۸۰ دهه  اواخر  در 
خورشیدی )پس از جنبش اعتراضی 
علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
اعتراضات  کانون  استادیوم ها   )۸۸
برضد نظام و شعار علیه حکومت شد 
و جمهوری اسالمی تالش می کرد این 
اختالف  کند.  و خنثی  کنترل  را  جّو 
سیاسی با دولت های عربستان و بحرین 
با  تا بسیجی ها  امارات بهانه ای شد  و 
چراغ سبز چند نماینده مجلس شورای 
نظامی  و  امنیتی  سابقه  که  اسالمی 
انصاراهلل و حزب اهلل در  افراد  داشتند، 
آسیایی  باشگاهی  بازی های  جریان 
به  عربی  تیم های  مسابقات  هنگام 
استادیوم ها رفته و با برافراشتن بنرهای 
سیاسی و ضدفوتبالی علیه این کشورها 
کنفدراسیون  پیگیری  بدهند.  شعار 
زیادی  نفوذ  اعراب  که  آسیا  فوتبال 
در آن دارند و فشارهای فیفا و شعار 
تماشاگران علیه بسیج و حزب اهلل و در 
پرسنل  و  بسیجی ها  درگیری  نهایت 
نیروی انتظامی بساط این اوباشگری را 
در ورزشگاه ها را جمع کرد. همچنین 
قوانین فیفا و لزوم تغییر اساسنامه تا 
حدودی در کوتاه کردن دست نظامی ها 
مدیره  هیات  و  فوتبال  فدراسیون  از 

باشگاه های ایران موثر بود.
 فوتبال ایران از دهه هفتاد خورشیدی 
پاسداران  سپاه  سرداران  مقّر  گویی 
جایی  به  کار  و  شد  اسالمی  انقالب 
رسید که سردار عزیز محمدی رییس 
سازمان لیگ و امثال مصطفی آجرلو، 
محمد آقامیر، ناصر شفق، محمدحسین 

جعفری و محمد رویانیان مدیرعامل 
باشگاه ها شدند و امنیتی ها و پاسدارها 
برای عضویت در هیات مدیره باشگاه 
کنار  در  می شکستند.  دست  و  سر 
نظامی ها  و  سپاه  سرداران  گذاشتن 
و  مدیریت  سوء  بر  عالوه  فوتبال  از 
تغییر  همچنین  و  فساد  و  بی لیاقتی 
و  نیز  تماشاگران  فشار  اساسنامه ها، 
دوستداران فوتبال نیز به شدت موثر 
بود. درواقع شعارهای آنها در استادیوم 
بودند  سپاه  سردار  که  مدیرانی  علیه 
سبب شد تا وزارت ورزش مجبور به 
کنار گذاشتن آنها شود. در ادوار گذشته 
لیگ هواداران پرشور تیم تراکتورسازی 
تبریز بارها شعار دادند »تراختور سپاهی 
»تراختور  نمی خوایم«،  نمی خوایم 

پادگان نمی خوایم نمی خوایم.«
امروز بر بستر چنین تجاربی، هر کسی 
می داند که مانع اصلی ورود زنان ایران 
و  آیت  اهلل ها  برخی  استادیوم ها  به 
و حزب اللهی های  افراطیون  و  مراجع 
نانخورشان هستند. اما یکی از عوامل 
همانا  وضعیت  این  ادامه ی  در  اصلی 

دولت ها  پوچ  وعده های  و  مماشات 
است.  اصالح طلب  مسئوالن  ویژه  به 
یکی از آنها که ادعا می کرد برای ورود 
زنان به استادیوم ها تالش می کند اما 
در عمل با طرح های کاذب فقط وقت 
معاون  مالوری  کرد شهیندخت  تلف 
پیشین حسن روحانی در امور زنان بود. 
شعار حمایت از زنان و وعده ی گشودن 
دروازه های استادیوم ها به روی آنها جزو 
تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی بود. 
بطوری که می توان گفت موانع ورود 
زنان به استادیوم هم عقیدتی است و 

هم سیاسی.

»دختر آبی«، نماد تلفیق اعتراض 
زنان و استادیومی ها

»دختر  دلخراش  خودسوزی  اکنون 
برای  دیگری  نماد  به  که  آبی« 
تبدیل  زنان  مبارزه ی  و  آزادیخواهی 
شده، پیوندی بین صدای اعتراض زنان 
در جامعه و اعتراضات ورزشگاهی برقرار 
است که عمدتا دالیل سیاسی  کرده 
دارد. این پیوند با شروع مسابقات لیگ 
خود را بیشتر نشان داده و اکنون شمار 
زیادی از فوتبالیست ها و تماشاگران در 
داخل و خارج از کشور در این کارزار 

همراه هستند.
زنان  بین  اراده  اشتراک  و  انگیزه 
لمللی  بین ا حمایت های  مردان،  و 
اهالی فوتبال و باشگاه ها و طرفداران 
تیم های خارجی و فشار فیفا شرایطی 
را فراهم آورده که اگر از آن به درستی 
بهره برداری شود، امکان حضور دائمی 
زنان در استادیوم ها و در همه مسابقات 

فراهم خواهد آورد. 
یوفا،  واکنش ها،  تازه ترین  از  یکی  در 
اتحادیه فوتبال اروپا، روز سه شنبه ۲ 
مهر، از کلیه باشگاه ها و تیم های ملّی 
کشورهایی  در  تا  خواست  قاره  این 
در  مانع  بدون  اجازه حضور  زنان  که 
نکنند. در  بازی  ندارند  را  استادیوم ها 
این  آمده  یوفا  اجرایی  کمیته  نامه 
تمامی  و  ملی  تیم   ۵۵ »به  اتحادیه 
می کند  توصیه  اروپایی  باشگاه های 
بازی در کشورهایی که زنان برای  از 
ورود به استادیوم ها با محدودیت مواجه 
هستند، خودداری کنند.« این ابالغیه 
الزام آور نیست اما بیانگر یک حمایت 

مهم و قابل توجه است.

سیاست، فوتبال، جامعه
بدو  از  که  است  فوتبال  عجایب  از 
مسائل  و  سیاست  با  شکل گیری 
تنها  فوتبال  خورد.  گره  اجتماعی 
ورزشی است که می تواند جامعه را به 
را رقم  آنچه  حرکت درآورده و حتی 
بزند که از سیاست ساخته نیست؛ مانند 
فوتبال  ملی  تیم  قهرمانی  که  نقشی 
آلمان در جام جهانی 19۵۴ بازی کرد 
و ملتی را که تاوان رژیم هیتلری را با 
انزوا و تحقیر پس می داد، در »معجزه 
جام  در  یا  و  کرد!  سربلند  فوتبال« 
جهانی ۲۰۰۶ که همین کشور میزبان 
جام جهانی بود و پرچم آلمان متحد 
برای نخستین بار به صورت توده ای به 
اهتزاز در آمد و آن را از چنگ نئونازی ها 

به در آورد!  
در عین حال، فوتبال به سبب همین 
نقش و محبوبیت باال به صنعتی تبدیل 
و  رد  آن  در  پول های کالن  که  شده 
بدل می شود و از همین رو نظام های 
می اندازند.  چنگ  آن  بر  دیکتاتوری 
اساساً  اسالمی  جمهوری  که  آنجا  از 
زن ستیز است و هیچ انگیزه ای برای لغو 
ممنوعیت ورود آنها به استادیوم ندارد، 
فشارهای بین المللی یکی از مؤثرترین 
عوامل برای رفع این تبعیض به شمار 
می رود زیرا گلوی این »صنعت کالن« 
را که در دست مافیاهای رژیم است 
کشورهای  آنکه  ویژه  به  می فشارد! 
عربی حوزه خلیج فارس مانند عربستان 
میلیون ها دالر از درآمدهای نفتی خود 
را به فوتبال اختصاص می دهند و نفوذ 
دارند.  فیفا  و  آسیا  فوتبال  در  بسیار 
از  عرب  سرمایه داران  و  شاهزادگان 
بزرگترین مالکان تیم های فوتبال مطرح 
دنیا و استادیوم ها هستند. پس بعید 
موشکی  تهدیدات  با  همزمان  نیست 
منطقه،  عرب  کشورهای  علیه  تهران 
و  فیفا  مانند  نهادهایی  طریق  از  آنها 
یوفا و ای اف سی، جمهوری اسالمی را 

به شدت زیر فشار قرار دهند.
حامد محمدی

سه کشور اروپایی امضا کننده پیمان 
هسته ای به جمهوری اسالمی هشدار 
داده اند که اگر رفتار خود را تغییر ندهد، 
شد.  خواهند  خارج  برجام  از  نیز  آنها 
این تصمیم پس از نشست پنج کشور 
باقیمانده در برجام در نیویورک در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد  و 
با  روحانی  حسن  دوجانبه  دیدارهای 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان، بوریس 
جانسون نخست وزیر بریتانیا و امانوئل 
اکرون رئیس جمهور فرانسه اتخاذ شد.

در پایان نشست محمدجواد ظریف وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی با وزرای خارجه 
پنج کشور باقیمانده در برجام، فدریکا 
موگرینی مقام ارشد سیاست خارجی 
و امنیت اتحادیه اروپا که تا چند هفته 
دیگر این مقام را به وزیر خارجه اسپانیا 
جوزپ بورل واگذار خواهد کرد، گفت 
دشوار  فزاینده ای  بطور  برجام  »حفظ 
شده است«. البته فدریکا موگرینی که 
از هواداران سرسخت پیمان هسته ای 
کرد  اضافه  است  اسالمی  با جمهوری 

که کشورهای اروپایی تمام تالش خود 
را برای اینکه این پیمان نیمه جان به 
حیات خود ادامه دهد، انجام خواهند داد. 
فدریکا موگرینی که پس از این نشست 
با رسانه ها گفتگو می کرد از دیپلماسی 
به عنوان تنها راه پیش رو صحبت کرد.

هشدار اروپا
کشورهای اروپایی به جمهوری اسالمی 
ادامه  صورت  در  که  داده اند  هشدار 
سیاست کاهش تعهدات خود در برجام، 
راهی غیر از خروج از این معاهده برای 
آنها باقی نخواهد ماند. جمهوری اسالمی 
پیمان  در  خود  تعهد  سه  کنون  تا 
هسته ای را که در ژوییه سال ۲۰1۵ 
امضا شد زیر پا گذاشته است: افزایش 
افزایش  شده،  غنی  اورانیوم  ذخیره 
غلظت غنی سازی اورانیوم، و راه  اندازی 
سانتریفوژ یا چرخه های نسل جدید برای 
غنی سازی اورانیوم. جمهوری اسالمی 
اعالم کرده است که در ماه نوامبر، گام 

چهارم را نیز برخواهد داشت.
شود،  برداشته  چهارم  گام  این  اگر 
که  داده اند  اعالم  اروپایی  کشورهای 
مسئله عدم پایبندی جمهوری اسالمی 
به برجام، یا مکانیسم موسوم به »ماشه« 
این  پایه  بر  ساخت.  خواهند  فعال  را 
کار  و  ساز  به  ایران  پرونده  مکانیسم، 
حل اختالف که سه مرحله دارد ارجاع 
خواهد شد. اگر در  فاصله 3۰ روز در سه 
مرحله پیش بینی شده )نشست معاونان 
وزارت خارجه کشورهای عضو، نشست 
وزرای خارجه و هیات حکام( راه حلی 
پیدا نشود، پرونده هسته ای جمهوری 
اسالمی مجددا روی میز شورای امنیت 
سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت و 
به صورت خودکار تحریم های بین المللی 
و قطعنامه های این نهاد فعال خواهند 
هم  روسیه  و  و کشورهای چین  شد، 
نخواهند توانست با استفاده از حق وتوی 

خود جلوی آن را بگیرند.
دیداری که صورت نگرفت

نقل  به  لندن،  چاپ  گاردین  روزنامه 
از یک منبع که نام او را فاش نکرده، 
سالمی  ا ی  ر »جمهو یسد   می نو
برجام  عضو  اروپایی  کشورهای  به 
گام ها در صورتی که  این  است  گفته 
قابل  برداشته شوند  نفتی  تحریم های 
بازگشت هستند، ولی اگر ساختن بمب 
دیگر  مسیر  این  بدانند،  را  هسته ای 
غیرقابل بازگشت خواهد بود«. تهدیدی 

که اروپا حاضر به پذیرفتن آن نیست. 
برای  اروپا  از  اسالمی  آنچه جمهوری 
نیز  می خواهد  برجام  در  ماندن  باقی 
به گفته آنگال مرکل صدراعظم آلمان، 
»واقع بینانه« نیست. جمهوری اسالمی 
خواهان برداشته شدن تحریم های آمریکا 
برای نشستن بر سر میز مذاکره است. 
این  که  می گوید  نوبه خود  به  آمریکا 
تحریم ها تنها در صورت موفقیت این 

مذاکرات برداشته خواهند شد.
الته در این رابطه نیز ادعاهای حسن 
روحانی با سخنان همتای آمریکایی اش 
هستند.  متفاوت  کامال  ترامپ  دونالد 
دونالد ترامپ می گوید جمهوری اسالمی 
از او خواسته بود تحریم ها را لغو کند تا 
روحانی با او در نیویورک مالقاتی داشته 
می گوید  آمریکا  جمهور  رئیس  باشد. 
که او بالفاصله این پیشنهاد را رد کرد. 
حسن روحانی ولی پس از ترک نیویورک 
و بازگشت به تهران ادعا کرده که آمریکا 
را  تحریم ها  کلیه  بالفاصله  بود  حاضر 
بردارد تا با او مذاکره کند اما روحانی به 

این درخواست پاسخ منفی داده است 
»زیرا پایان این مذاکرات قابل پیش بینی 
نبوده است!« یا حسن روحانی نمی داند 
که اگر نتیجه مذاکره قبل از آغاز آن 
روشن باشد، دیگری دلیلی برای مذاکره 
وجود ندارد، یا اینکه این سخنان بی معنا 
را تنها برای مصرف داخلی و آنهم پس 

از بازگشت به تهران بیان کرده است.
نقطه عطف

که  اروپایی  کشورهای  موضع  تغییر 
امروز بیش از گذشته با آمریکا در رابطه 
همراهی  اسالمی  جمهوری  پرونده  با 
می کنند، نقطه عطفی در روابط اروپا 
به  حمله 1۴سپتامبر  است.  تهران  با 
سعودی،  پادشاهی  نفتی  تاسیسات 
به  نیز  اروپایی  کشورهای  اینبار  که 
در  اسالمی  جمهوری  داشتن  نقش 
اعزام  از  بیانیه ای رسمی و پس  با  آن 
کارشناسان خود به این کشور، اذعان 
تغییر موضع  این  دلیل عمده  کردند، 
وزیر  نخست  جانسون  بوریس  است. 
حسن  با  دیدار  خاتمه  در  بریتانیا، 
»امروز  گفت  نیویورک،  در  روحانی 
دستیابی به توافق جدیدی با جمهوری 
اسالمی در دستور کار قرار دارد«. امانوئل 
این  فرانسه  جمهور  رئیس  ماکرون، 
توافق جدید را با احتیاج »به نظم دادن 
به برنامه موشکی« جمهوری اسالمی 
توجیه کرد. همان موشک هایی که به 
سمت تاسیسات نفتی پادشاهی شلیک 
سپاه  سرداران  بالفاصله  البته  شدند. 
پاسداران انقالب اسالمی و سخنگوی 

کردند  تکرار  دیگر  بار  خارجه  وزارت 
جمهوری  منطقه ای  سیاست های  که 
اسالمی و برنامه های موشکی آن قابل 
مذاکره نیستند.جمهوری اسالمی هم به 
این نتیجه رسیده است که ماه عسل اش 
با کشورهای اروپایی رو به پایان است و 
چند قدمی بیشتر با انزوای کامل فاصله 
ندارد. این  ناامیدی را می توان به خوبی 
در صحبت های اخیر علی خامنه ای در 
خبرگان  مجلس  نمایندگان  با  دیدار 
در  »اروپایی ها  کرد:  مشاهده  رهبری 
ظاهر به عنوان میانجی وارد می شوند 
اما  می زنند  هم  طوالنی  حرف های  و 
ادامه  در  او  است«.  پوچ  آنها  همه 
اروپایی ها  دشمنی  »انگیزه های  افزود: 
با  اصولی  تفاوت  اسالمی  با جمهوری 
دشمنی آمریکا ندارد«. علی خامنه ای 
همچنین معتقد است »به هیچ وجه 
نباید به کشورهایی که پرچم دشمنی 
با نظام اسالمی را در دست گرفته اند، و 
در رأس آنها آمریکا و این چند کشور 
اروپایی، اعتماد شود زیرا آنها صریحا با 

ملت ایران دشمنی می کنند«.
اقتصاد در سراشیب

و  آمریکا  که  می داند  خامنه ای  علی 
کشورهای اروپایی، برخالف گفته های 
ایشان نه »با ملت ایران« بلکه با »نظام 
اسالمی« مشکل دارند و این تمایز به 
اروپا و  وضوح در صحبت های رهبران 
آمریکا دیده می شود. دونالد ترامپ در 
سخنرانی اش در مجمع عالی سازمان ملل 

متحد اعالم کرد »مردم ایران احتیاج به 
دولتی دارند که دنبال کاهش فقر و فساد 
باشد نه اینکه ثروتش را هزینه قتل مردم 
کشور خود و دیگر کشورها کند«. رهبران 
جمهوری اسالمی، به گفته دونالد ترامپ، 
کشورها  دیگر  تهدید  از  دست  »باید 
برداشته و مردم ایران و خواست های 

آنان را در اولویت قرار دهند«.
در این میان، ادعای حسن روحانی که 
»رشد تولید ناخاص ایران، بدون نفت، 
شده  مثبت  مجددا  اخیر  ماه های  در 
مثبت  همچنان  کشور  تجاری  تراز  و 
هم،  نظام  برای طرفداران  حتا  است« 
از اصولگرا تا اصالح طلب، دروغی بیش 
نیست. اقتصاد کشور بر خالف ادعاهای 
دیگر رئیس جمهوری اسالمی مبنی بر 
»بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و ثبات«، 
در سراشیب سقوط قرار دارد. سقوطی 
که با بازگشت تحریم های بین المللی در 
صورت ارجاع پرونده هسته ای به شورای 
می تواند  متحد،  ملل  سازمان  امنیت 
اقتصاد ایران را به ورشکستی کامل بکشاند.
احمد رأفت

»دختر آبی« تکثیر می شوداروپا هم از جمهوری اسالمی فاصله گرفت
به  را مسئول حمله  اسالمی  آمریکا، جمهوری  کنار  در  فرانسه  و  آلمان  و  =بریتانیا 

تأسیسات نفتی سعودی اعالم کردند.
=حسن روحانی می گوید اگر اروپا توافقی غیر از برجام می خواهد باید بیشتر بدهد!

=آیا فشارهای فیفا می تواند دروازه ی استادیوم ها را به روی زنان باز کند؟
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محمد بن سلمان و دونالد ترامپ

آمریکا چه سالح هایى تازگى به عربستان 
فرستاده است؟

فهرست  آمریکا  دفاع  وزارت 
که  را  جنگى  تجهیزات  تازه ترین 
به  اخیر  موشکى  حمالت  دنبال  به 
پاالیشگاه هاى نفتى عربستان از سوى 
ریاض  اختیار  در  اسالمى،  جمهورى 

قرار داده اعالم کرده است.
جمهورى  رئیس  ترامپ  دونالد 
این جنگ افزارها  گفت:  اخیرا  آمریکا 
براى خنثى نمودن حمالت احتمالى 
شده  ارسال  عربستان،  به  آینده  در 

است.
از جمله  پنتاگون  مقامات  گفته  به 
این سالح ها سیستم موشکى پاتریوت 
نیروى  و 200  رادار  و چهار سیستم 
پنتاگون  است.  متخصص  نظامى 
تأکید کرده که سیستم دفاع موشکى 
به  نیاز  صورت  در  هم   THAAD

عربستان فرستاده خواهد شد.
خارجه  وزارت  معاون  شنکر  دیوید 
ایاالت متحده نیز گفته است: آمریکا 
نفتى  تشکیالت  به  حمله  جزئیات 

آرامکو را منتشر مى کند.
پنتاگون  سخنگوى  جاناتان هافمن 
مى گوید: برخى کشورها در منطقه از 
رفتار سوء جمهورى اسالمى شکایت 
براى  خواسته ایم  آنها  از  ما  و  دارند 
تقویت بنیه دفاعى عربستان به ممالک 

دوست و متحد این کشور بپیوندند.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا 
درخواست  صورت  در  گفته:  هم 
همکارى  آماده  ریاض،  و  واشنگتن 
نظامى براى امنیت عربستان هستیم. 
بریتانیا، استرالیا، بحرین ، اسرائیل و 
عربستان در ائتالف براى حفظ امنیت 

خلیج فارس شرکت دارند.
مارک اسپیرو وزیر دفاع آمریکا گفته 
دفاعى  قدرت  تجهیزات جدید  است: 
حساس  زیرساخت هاى  و  عربستان 
نظامى و غیر نظامى آن را تقویت مى 

کند.به گزارش ایندیپندنت، بررسى ها 
پاالیشگاه هاى  به  حمله  داده  نشان 
صورت  عربستان  شمال  از  آرامکو 
تجهیزات  بیشتر  گرفته در حالى که 
است  کشور  آن  جنوب  در  دفاعى 
با  یمن  حوثى هاى  حمالت  اغلب  و 
هدایت جمهورى اسالمى از آن طریق 

انجام مى گیرد.
نیروى  هزار  ده  از  عمده اى  بخش 
در  خاورمیانه،  در  آمریکا  نظامى 
مستقر  قطر  و  بحرین  و  عربستان 

هستند.

سفیر  مسجدی  =ایرج 
عراق  در  اسالمى  جمهوری 
تهدید کرده در صورت حمله 
آمریکا به ایران این کشور به 
نیروهای آمریکایى در عراق 

حمله خواهد کرد.
ارتش  فرمانده  =موسوی 
بحران  اسالمى:  جمهوری 
سوریه و عراق و جنگ یمن 
نشان مى دهد تنها راه رهایى 
از دست بیگانگان، مقاومت و 
دشمنان  مقابل  در  پایداری 

است.
عراق:  دفاع  =وزارت 
اجازه  اسالمى  جمهوری 
برای  عراق  خاک  از  ندارد 
آمریکایى  نیروهای  تهدید 

استفاده کند.
تحسین  =سرلشکر 
وزارت  سخنگوی  الخفاجى 
ادعاهای  رد  با  عراق  دفاع 
اجازه  گفته  مسجدی 
نخواهیم داد که کشورمان به 
میدانى برای درگیری تبدیل 

شود.
بغداد،  در  اسالمى  سفیر جمهورى 
پنجشنبه ۶ مهرماه، در یک مصاحبه 
تلویزیونى  شبکه  با  با  جنجالى 
»دجله« عراق براى آمریکایى ها خط 
و نشان کشید و گفت که اگر به ایران 
تعرض شود، کلیه مواضع این کشور 
در هر جا که باشد، مورد حمله قرار 

خواهد گرفت.
مصاحبه  این  در  مسجدى  ایرج 
ایران  اسالمى  »جمهورى  مى  گوید، 
ندارد  عراق  داخلى  امور  در  دخالتى 
اما  دارد«  مشکل  آمریکا  با  فقط  و 
هشدار  مداخله جویانه  اظهاراتى  در 
آمریکایى  نیروهاى  مى دهد، »خروج 
از عراق و هر نقطه دیگرى در منطقه، 

ضرورى است«!
که  مسجدى  اظهارات  از  بخشى 
عراق  ارشد  مقام هاى  واکنش  با 
مواجه شد مربوط به تهدید مستقیم 
عضو  این  است.  آمریکایى  نیروهاى 
که  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه 
عراق  در  دیپلمات  اسم  به  اکنون 
به  را  ایران  رژیم  سفارت  مسئولیت 
که  است  کرده  تهدید  گرفته  عهده 
منطقه  در  اسالمى  مقاومت  »جبهه 
همه  از  و  شده  قوى  بسیار  امروز 
جبهه  این  به  مى   خواهیم  کشورها 

بپیوندند.«

عراق کمینگاه سپاه پاسداران علیه نیروهای 
آمریکایى؟! عراق مى  گوید اجازه نخواهد داد به 

میدانى برای درگیری تبدیل شود

پایگاه خبری »الحره« مى نویسد حدود 5۲00 نیروی آمریکایى در عراق حضور دارند

از  »بسیارى  اینکه  به  اشاره  با  او 
اسالمى  عراقى  ها دوستدار جمهورى 
ایران هستند و این امرى نیست که 
تهدید  شویم«  آن  مانع  بتوانیم  ما 
کرده »در صورتى که آمریکا تعرضى 
به ایران انجام دهد، کلیه مواضع این 
مورد  باشد،  که  جایى  هر  در  کشور 
به  آنها  و  گرفت  خواهد  قرار  حمله 
ایران در دفاع از  خوبى مى  دانند که 

خود با کسى شوخى ندارد!«
در واکنش به این اظهارات، وزارت 
مهرماه   ۷ جمعه،  روز  عراق  دفاع 
نیروهاى  به  حمله  سپتامبر(،   2۷(
آمریکایى در عراق را مردود دانست.

صحبت  این  درباره  دارند  نفر   ۳۳
الخفاجى  تحسین  مى کنندسرلشکر 
رد  با  عراق  دفاع  وزارت  سخنگوى 
»اجازه  گفته  مسجدى  ادعاهاى 
نخواهیم داد که کشورمان به میدانى 

براى درگیرى تبدیل شود.«
به گزارش العربیه الخفاجى با بیان 
اینکه عراق تهدیدات ایران یا آمریکا 
»قلمرو  کرد:  تأکید  نمى پذیرد،  را 
اجازه  ما  و  است  قرمز  خط  عراق 
استفاده از خاک   خود را به هیچکس 

نخواهیم داد«.
او افزود: »عراق نقطه شروع حمله 
به ایران نخواهد بود کما اینکه هرگز 
اجازه نخواهد داد که منافع آمریکا در 
داخل عراق مورد تهدید قرار گیرد«.

تلویزیون  با  مصاحبه  در  الخفاجى 
براى  »ما  گفت،  نیز  »الحدث« 
آمریکا  و  ایران  میان  تنش  کاهش 
تالش مى کنیم«. او با اشاره به اینکه 
ماست،  قرمز  خط  عراق  حاکمیت 
افزود: »ایاالت متحده نیروى جنگجو 
اجازه  بغداد  و  ندارد  عراق  خاک  در 
نخواهد داد کسى حاکمیت عراق را 

خدشته دارد کند.«
در  اسالمى  جمهورى  سفیر 
و  خط  آمریکا  علیه  بغداد  در  حالى 

خردادماه  اوایل  که  مى کشد  نشان 
عراق  به  سفر  در  ظریف  محمدجواد 
این  جمهورى  رئیس  صالح  برهم  با 
عدم  »پیمان  و  کرد  دیدار  کشور 

تجاوز« را به او پیشنهاد داد.
کل  فرمانده  موسوى  عبدالرحیم 
نیز  ایران  اسالمى  جمهورى  ارتش 
»تحوالت  گفته  سخنرانى  یک  در 
جمله  از  منطقه  در  اخیر  سال هاى 
یمن  و جنگ  عراق  و  بحران سوریه 
بین  در  مقاومت  مى دهد  نشان 
و  شده  نهادینه  منطقه  ملت هاى 
مردم مسلمان منطقه متوجه شده اند 
که تنها راه رهایى از دست بیگانگان، 
مقاومت و پایدارى در مقابل دشمنان 

است.«
امیرعلى  امسال  اردیبهشت 
سپاه  هوافضاى  فرمانده  حاجى زاده  
تهدید  اسالمى  انقالب  پاسداران 
آمریکا  پایگاه هاى  »وضعیت  کرد 
دندان  زیر  گوشتى  مثل  منطقه  در 
ماست و اگر تکان بخورند بر سرشان 

مى زنیم«.
مقام   هاى نظامى و سیاسى جمهورى 
مى کنند  تهدید  صریحاً  اسالمى 
به  حمله  کانون  »مقاومت«  جبهه 
نظر  به  است.  آمریکایى  نیروهاى 
معمول  طبق  تهدیدات  این  مى رسد 
مى گیرد. صورت  اخاذى  هدف  با 

با افزایش فشار تحریم ها در ماه  هاى 
به  وابسته  شبه نظامیان  بارها  اخیر 
مختلف  نقاط  در  اسالمى  جمهورى 
مراکز  و  پادگان ها  سمت  به  عراق 
در  آمریکایى ها  که  عراق  در  نظامى 
راکت  و  خمپاره  هستند  مستقر  آن 

پرتاب کردند.
صدام   ،1۳۸1 سال  زمستان  در 
بغداد  سقوط  از  پیش  روز  چند 
سربازان  گورستان  عراق  مى گفت 
آمریکایى  خواهد شد. اما او در عمل 
و  مرگ  عامل  خود  سیاست  هاى  با 

نیروهای  یورش  با   ۱3۹۸ تیر   ۲۸ جمعه  ایمپرو«  »استینا  انگلیسى  نفتکش 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى به عرشه ی این کشتى متوقف شد و آن را به 

بندرعباس منتقل کردند

ایران  دریانوردی  =منابع 
قضایى  پرونده  مى  گویند 
همچنان  انگلیسى  نفتکش 
باز است و در حال طى کردن 
است. حقوقى  بررسى های 

اداره کل بنادر و دریانوردى هرمزگان 
نفتکش  کرد،  اعالم  اطالعیه اى  در 
ساعت  ایمپرو«،  »استینا  انگلیسى 
هفت صبح جمعه ۵ مهر، از لنگرگاه 
سوى  به  و  شد  خارج  بندرعباس 

آب هاى بین المللى حرکت کرد.
و  بنادر  کل  اداره  اطالعیه  در 
دریانوردى هرمزگان تاکید شده پرونده 
قضایى این نفتکش همچنان باز است و 
در حال طى کردن بررسى هاى حقوقى 

است.
این نفتکش، 2۸ تیرماه، وقتى از بندر 
الفجیره امارات به سوى دریاى عمان 
پاسداران  بود توسط سپاه  در حرکت 

انقالب اسالمى توقیف شد.
بود  کرده  ادعا  اسالمى  جمهورى 
این کشتى قوانین دریانوردى را نقض 
شده  توقیف  دلیل  این  به  و  کرده 
»استینا  نفتکش  توقیف  بریتانیا  اما 
اقدامى »تالفى جویانه« در  ایمپرو« را 

رابطه با توقیف کشتى »گریس1« در 
جبل الطارق دانست و آن را به شدت 
محکوم کرد. کشتى »گریس 1« که بعدا 
به »آدریان دریا« تغییر نام داد متعلق 
با نقض  به جمهورى اسالمى بود که 
تحریم هاى اروپایى سوریه قصد انتقال 
نفت به آن کشور را داشت و سرانجام 
حمایت  با  هفته  چندین  از  پس  نیز 
روسیه محموله خود را در طرطوس، 
کرد. تخلیه  سوریه،  بنادر  از  یکى 

اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه 
نفتکش بریتانیایى را دو هفته بعد از 
توقیف نفتکش ایرانى گریس 1 »آدریان 
دریا« توسط دولت جبل  الطارق،  توقیف 
سبز  چراغ  با  که  اقدامى  بود.  کرده 
على خامنه  اى انجام شد. وبسایت هاى 
اطالعات  اساس  بر  کشتیرانى  رصد 
ماهواره اى مى  گویند نفتکش »آدریان 
دریا« همچنان در بندر طرطوس تحت 

کنترل روسیه لنگر انداخته است.

ایمپرو«  »استینا  شده  توقیف  انگلیسى  نفتکش 
بندرعباس را ترک کرد

بنیامین نتانیاهو در آغاز جلسه 
حزب لیکود در کنست؛ اورشلیم ۲3 

سپتامبر ۲0۱۹

منابع روسى به نقل از »کانال ۱3« اسرائیل: 
نتانیاهو مسئول تشکیل دولت جدید شده است

 ۱3 »کانال  از  نقل  =به 
نشست  در  اسرائیل« 
تصمیم  احزاب  مشورتى 
نتانیاهو  که  شد  گرفته 
دولت  تشکیل  مسئول 

جدید اسرائیل شود.
=نتانیاهو پس از نشست 
نوشت  توییتى  در  احزاب 
مى تواند  که  دولتى  »تنها 
تشکیل شود دولت وحدت 
برای  راه  تنها  و  است  مّلى 
دولتى  چنین  به  رسیدن 

مذاکره و گفتگو است.«
=نتانیاهو ۴۲ روز فرصت 
خواهد داشت تا دولت جدید 

را معرفى کند.
از  نقل  به  منابع  =برخى 
که  کرده اند  ادعا  لیبرمن 
بر سر  گانتز  بنى   و  نتانیاهو 
مّلى  وحدت  دولت  تشکیل 
به صورت  وزیری  نخست  و 
توافق  دو ساله  دوره  ی  یک 
اینکه  سر  بر  اما  کرده اند 
چه کسى ابتدا نخست وزیر 

باشد اختالف دارند. 
خبرگزارى اسپوتنیک به نقل از منابع 
)اول  سپتامبر  دوشنبه 2۳  اسرائیلى، 
بنیامین  نوشت  گزارشى  در  مهرماه(، 
اکثریت  اسرائیل  نخست وزیر  نتانیاهو 
آراى نمایندگان در پارلمان را به دست 
جدید  دولت  تشکیل  مأمور  و  آورده 
 ۵۵ گزارش  این  اساس  است.بر  شده 
عضو پارلمان کنست از نتانیاهو رهبر 
حزب لیکود حمایت کرده اند در حالى 

که ائتالف »آبى و سفید« به رهبرى 
براى  کرد.  راى کسب  گانتز ۵۴  بنى 
تشکیل کابینه اما دست کم ۶1 کرسى 
 1۳ »کانال  اعالم  است.طبق  الزم 
اسرائیل« در نشست مشورتى احزاب 
تصمیم گرفته شد که نتانیاهو مسئول 

تشکیل دولت جدید اسرائیل شود.
مشترک  لیست  داد  گزارش  رویترز 
اعراب کنست که 1۳ کرسى را از آن 
خود کرده بود تا روز دوشنبه از نخست 
اما  وزیرى بنى گانتز حمایت مى  کرد 
تصمیم آنها عوض شد و از حمایت خود 
عقب نشینى کردند.نتانیاهو پس از این 
جلسه در توییتى نوشت »تنها دولتى 
که مى تواند تشکیل شود دولت وحدت 
ملّى است و تنها راه براى رسیدن به 

چنین دولتى مذاکره و گفتگو است.«
جمهورى  رئیس  ریولین  رئوبن 
اسرائیل در مورد تشکیل دولت جدید 
جلسات فشرده  اى را با رهبران احزاب 
داشت. بنیامین نتانیاهو نسبت به بنى 
میان  در  بیشترى  حمایت  از  گانتز 
اسپوتنیک  است.  برخوردار  احزاب 
نیز نوشته است که او ۴2 روز فرصت 
خواهد داشت تا دولت جدید را معرفى 
کند.اکنون بر اساس آنچه در کنست 
دیگر  بار  سکوالر  راستگرایان  گذشته 
دست باال را خواهند داشت با این حال 
منابع اسرائیلى مى  گویند تصمیم نهایى 
تشکیل  مامور  کسى  چه  اینکه  براى 
دولت جدید باید چهارشنبه سوم مهر 
در  نیز  گاردین  مى شود.روزنامه  اعالم 
همین زمینه نوشته در جریان نشست 
اسرائیل  پارلمان  اعضاى  با  مشورتى 
از  جزیى  بسیار  اختالف  با  نتانیاهو 
این  افتاد.  بنى گانتز جلو  رقیب خود 
رسمى  بطور  هنوز  که  حالیست  در 
مشخص نیست که بتواند براى تشکیل 

یک دولت ائتالفى انتخاب شود.

استراتژى  کارشناسان،  اعتقاد  به 
تهدیدات  مقابل  در  اسرائیل  دفاعى 
جمهورى اسالمى تهدیدات رژیم ایران 
و گروه  هاى شبه نظامى مورد حمایت 
جمهورى اسالمى با جابجایى احتمالى 
دولت  ها در این کشور تغییر چندانى 
نمى کند با این حال جریان هاى درون 
براى  خود  تمایل  ایران  در  حکومتى 
کنار رفتن نتانیاهو را پنهان نمى کنند.

و  نتانیاهو  حاکیست  خبرها  برخى 
بنى گانتز و رئوبن ریولین براى اعالم 
تصمیم نهایى دیدار سه جانبه خواهند 

داشت.
برخى منابع نیز به نقل از لیبرمن ادعا 
کرده اند که نتانیاهو و بنى گانتز بر سر 
تشکیل دولت وحدت ملّى و نخست 
وزیرى به صورت یک دوره ى دو ساله 
توافق کرده اند اما بر سر اینکه چه کسى 

ابتدا نخست وزیر باشد اختالف دارند.

آوارگى هزاران عراقى شد و در نهایت 
سقوط کرد.

حاال مراسم »اربعین« نزدیک است 
و مناطق جنوبى عراق به ویژه نجف 
نیروهاى  جوالنگاه   سامرا  و  کربال  و 
اسالمى شده  انقالب  پاسداران  سپاه 
و همراه با شبه نظامیان حشدالشعبى 
ادعا مى کنند که در پى ایجاد امنیت 

براى زائران هستند.
وابسته  قدس  سپاه  تحرکات  اخیراً 
و  عراق  مرز  در  پاسداران  سپاه  به 
روز  است.  شده  بیشتر  نیز  سوریه 
»هاآرتص«  اسرائیلى  روزنامه  شنبه 
نوشت،  عراقى  منابع  از  نقل  به 
به  سرنشین  بدون  هواپیماهاى 
و  سوریه  مرز  در  ایران  پشتیبانى 
را  نقاطى  و  درآمده  پرواز  به  عراق 
هواپیماها  این  داده اند.  قرار  هدف 
در  به حشدالشعبى  متعلق  پایگاه  از 

منطقه البوکمال برخاستند.
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=به گزارش کیهان لندن، 
اسالمی  جمهوری  نظامیان 
در خلیج فارس و تنگه هرمز 
انجام  تحریک آمیز  اقدامات 

می  دهند.
ایران  نیروهای  از  =برخی 
دریایی  نیروی  در  ویژه  به 
سپاه پاسداران در مکالمات 
رادیویی با خدمه کشتی  های 
»آزار«  به  اقدام  خارجی 
معروف  قول  به  و  می کنند 

آنها را »سر کار می  گذارند«.
کوثری  =محمداسماعیل 
قرارگاه  فرمانده  جانشین 
ثاراهلل تهران: امروز به چنان 
دفاعی  حوزه  در  توانمندی 
به  که  کردیم  پیدا  دست 
حزب اهلل لبنان، انصاراهلل یمن 
و حماس فلسطین کمک های 
چگونگی  زمینه  در  فکری 
مقابله با دشمن ارائه می دهیم.

اساس  بر  لندن  کیهان  گزارش  به 
یگان  های  آگاه،  منبع  یک  گفته های 
هوایی و پدافندی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و ارتش در مناطق جنوبی کشور 
همچنین  و  فارس  خلیج  ساحل  در 
استان  های خوزستان، اصفهان و همدان 
و تبریز در حالت آماده باش بسر می برند.

شهریور،   3۰ شنبه  از،  همچنین 
گشت  های ویژه هوایی و دریایِی مشترک 
انقالب اسالمی  توسط سپاه پاسداران 
آغاز  فارس  خلیج  آسمان  در  ارتش  و 
شده است. در روزهای منتهی به 31 
شهریور، بهانه ی جمهوری اسالمی برای 
این تحرکات، تمرین و برگزاری رزمایش 
به مناسبت سالگرد آغاز جنگ ایران و 
عراق بود اما پروازها و گشت  زدن های 
مشکوک در هوا و دریا روز دوشنبه اول 

مهرماه نیز ادامه پیدا کرد.
گزارش  ها حاکیست هواپیماهای بدون 
سرنشین ایرانی چندبار در حوالی تنگه 

هرمز به نفتکش  ها و کشتی های خارجی 
نزدیک شدند.

همچنین پهپادهایی که کنترل آنها 
با نظامیان جمهوری اسالمی است در 
وارد  پروازهای تحریک آمیز  با  مواردی 

حریم هوایی امارات شده اند.
ویژه  به  ایرانی  نیروهای  از  برخی 
در  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  در 
مکالمات رادیویی با خدمه کشتی  های 
قول  به  و  پرداخته  »آزار«  به  خارجی 

معروف آنها را »سر کار می  گذارند«.
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
جمهوری اسالمی که به نیویورک رفته 
  CBS در مصاحبه با چند رسانه از جمله
ادعا کرده تهران به دنبال آغاز جنگ 
نیست. با اینهمه کارشناسان پیش بینی 
می  کنند که اقدامات تحریک آمیز سپاه 
به  ارتش  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
ویژه در نواحی جنوبی همچنان ادامه 

خواهد داشت.
جمهوری اسالمی از یکسو دخالت در 
خرابکاری  های منطقه را تکذیب می  کند 
اما همزمان مقام های رسمی و رسانه  های 
حکومتی با تکیه بر همین اقدامات در پی 

اخاذی از دیگر کشورها هستند.
جانشین  کوثری  محمداسماعیل 
فرمانده قرارگاه ثاراهلل تهران در جمع 
بسیجیان مسجد جامع ضرابخانه تهران 

اقدامات تحریک آمیز سپاه پاسداران و ارتش در خلیج 
فارس و تنگه هرمز

روز 31 شهریور گفته »امروز به چنان 
توانمندی در حوزه دفاعی دست پیدا 
کردیم که به حزب اهلل لبنان، انصاراهلل 
کمک های  فلسطین  حماس  و  یمن 
با  مقابله  چگونگی  زمینه  در  فکری 
دشمن ارائه می دهیم«. این فرمانده سپاه 
به صراحت گفته »این کمک ها محدود 
به مسلمانان نمی شود، بلکه به کشور 
ونزوئال هم چنین  مانند  غیرمسلمانی 

کمک هایی را ارائه می دهیم.«
وبسایت وابسته به دفتر علی خامنه  ای 
اعالم کرده نشریه »مسیر« قصد انتشار 
نصر«  »معادله  عنوان  با  ویژه نامه ای 
دارد که در آن حسن نصراهلل دبیرکل 
حزب اهلل لبنان و قاسم سلیمانی فرمانده 
سپاه قدس حرف  هایی ناگفته را بیان 

خواهند کرد.
چه  نیست  مشخص  ویژه نامه  این 
زمانی توزیع خواهد شد اما در تبلیغ 
آن آمده که با حسین امیرعبداللهیان 
دستیار ویژه ی رئیس مجلس شورای 
بین الملل  امور  مدیرکل  و  اسالمی 
مجلس در باره مذاکرات ایران و آمریکا 
ائتالف »جبهه ی  و جزئیات  عراق  در 
مقاومت با روسیه« گفتگو شده است. 
با  مقاومت  جریان  »ائتالف  موضوع 
که  است  بار  نخستین  برای  روسیه« 

مطرح می  شود.

حمله سایبری به تأسیسات نفتی و دولتی ایران
به کیهان  =یک منبع مطلع 
می گوید پاالیشگاه گاز عسلویه 
قرار  سایبری  حمالت  مورد 
گرفته و این احتمال باالست که 
اسکه تی خارگ هم مورد حمله 

قرار گیرد.
= اطالعات شبکه »نت بالکس« 
اخالل در شبکه اینترنت ایران 
گزارش ها  و  می  کند  تایید  را 
قطع  و  اختالل  نشان دهنده ی 
و  دولتی  سرویس  های  شدن 

پالتفرم  های صنعتی است.
- مرکز مدیریت راهبردی »افتا« 
وابسته به نهاد ریاست جمهوری 
حمالت  خبر  ایران  اسالمی 
سایبری را تایید کرده اما نوشته 

موفق نبوده اند.
یک منبع آگاه نفتی در ایران، روز 
شنبه ۲1 سپتامبر )3۰ شهریور(، 
تأسیسات  گفت  لندن  کیهان  به 
گازی عسلویه در استان بوشهر مورد 
حمالت سایبری قرار گرفته است.

این منبع می گوید پس از حمله به 
پاالیشگاه آرامکو عربستان نهادهای 
امنیتی جمهوری اسالمی به وزارت 
نفت هشدار داده بودند که احتمال 
حمالت سایبری علیه صنایع نفتی 
ایران باالست تا اینکه روز جمعه، 
۲9 شهریور، »هشدار نارنجی« به 
شد.پاالیشگاه  های  تبدیل  »قرمز« 
گازی عسلویه و اسکله تی خارگ 
از جمله مراکزی هستند که سازمان 
پدافند غیرعامل  پیش بینی کرده 
بود که احتمال حمالت به آن بیشتر 

از سایر مراکز است.
بالکس«  »نت  شبکه  اطالعات 
اخالل در شبکه اینترنت ایران را 

تایید می  کند. بررسی میزان ترافیک 
شب  ساعت 11  ]از  ایران  شبکه 
گذشتە به وقت ایران[ نشان دهنده 
اختالل و قطع شدن سرویس  های 
دولتی و پالتفرم  های صنعتی است.

کیهان لندن همچنین مطلع شده 
که عالوه بر مراکز دولتی، تعدادی از 
تأسیسات نظامی در ایران نیز مورد 
حمالت سایبری قرار گرفته است.

»افتا«  راهبردی  مدیریت  مرکز 
ریاست جمهوری  نهاد  به  وابسته 
اسالمی ایران خبر حمالت سایبری 
را تایید کرده اما نوشته است که 
خبر  این  متن  نبوده اند.در  موفق 
آمده »مرکز مدیریت افتای ریاست 
اعالم  اطالعیه ای  در  جمهوری 
صورت  رصدهای  اساس  بر  کرد 
امروز  ادعاهای  برخالف  گرفته 
سایبری  حمله  غربی  رسانه  های 
موفقی به تاسیسات نفتی و سایر 

زیرساخت های حیاتی کشور صورت 
نگرفته است.«احتمال اینکه حمالت 
سایبری به مراکز حکومتی در ایران 

از سوی آمریکا باشد وجود دارد.
خبرگزاری ایلنا جمعه صبح نامه ای 
منتشر کرد که در آن به چند واحد 
پتروشیمی نسبت به احتمال وقوع 
حمالت سایبری هشدار داده شده 
بود. ساعاتی بعد این نامه از خروجی 
حذف  خبرگزاری  این  وبسایت 
نزدیک  مشرق  وبسایت  اما  شد. 
»اعالم  خبر  امنیتی،  نهادهای  به 
وضعیت نارنجی« به پتروشیمی ها 
»نورنیوز«  وبسایت  از  نقل  به  را 

تایید کرد.
نوشته اند  نیز  دیگر  منابع  برخی 
»اعالم وضعیت نارنجی در چارچوب 
رزمایش های نوبه ای در حوزه پدافند 
احتمال  بر  ناظر  و  بوده  غیرعامل 
شکل گیری تهدید محتملی نیست.«

رژه قایق  های سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مانور ۳۱ شهریور 
۹۸ در بندرعباس

این تصویر مربوط به فاز ۹ و ۱۰ پاالیشگاه گاز عسلویه است اما منبع 
آگاه نفتی بنا به دالیل امنیتی به کیهان لندن نگفت کدام فازها مورد 
حمله قرار گرفته است اما شنیده شده این حمالت ظاهرا در فاز اول و 

دوم پارس جنوبی دیده شده

خامنه  ای: با آمریکا مذاکره نمی  کنیم، 
روحانی: آمریکا فضا را برای مذاکره فراهم کند!

ید  می گو ی  منه ا خا =
است  اروپا  پوچ  وعده های 
و باید از آنها قطع امید کرد.
آمادگی  ایران  -روحانی: 
دارد در مقابل تصویب برجام 
و رفع دائمی تمام تحریم  ها 
توسط کنگره آمریکا، طرح 
تکل  و پر ی  ر فو یب  تصو
الحاقی را در مجلس شورای 
اسالمی به عنوان یک قانون 

دائمی پیگیری نماید.
لی  جما د  ا جو محمد =
ئیس  ر یب  نا نی  گا بند نو
 : ملی منیت  ا ن  کمیسیو
این فشارها  اروپایی  ها همه 
را برای تحت فشار قرار دادن 
در  ایران  اسالمی  جمهوری 
جهت پذیرش مذاکره مجدد 

و برجام۲ انجام می دهند
ایران،  اسالمی  جمهوری  رهبر 
با  دیدار  در  مهرماه،   ۴ پنجشنبه 
خبرگان  مجلس  اعضای  از  شماری 
نشست  حاشیه  در  آنچه  به  نسبت 
جریان  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
داشت و آخرین روزنه ها برای مذاکره 

واکنش نشان داد.
علی خامنه ای گفت: »راه مذاکره با 
هیچ کشوری به غیر از امریکا و رژیم 
صهیونیستی بسته نیست، اما به هیچ 
پرچم  که  کشورهایی  به  نباید  وجه 
دشمنی با نظام اسالمی را در دست 
گرفته اند و در رأس آنها آمریکا و این 
چند کشور اروپایی، اعتماد شود زیرا 
دشمنی  ایران  ملت  با  صریحاً  آنها 

می کنند.«
»انگیزه های  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
جمهوری  با  اروپایی   ها  دشمنی 
دشمنی  با  اصولی  تفاوت  اسالمی 
»اروپایی  ها  گفت:  ندارد«  آمریکا 
وارد  میانجی  عنوان  به  ظاهر  در 
هم  طوالنی  حرف  های  و  می  شوند 
است…  پوچ  آنها  همه  اما  می   زنند 
خود،  وعده  های  رغم  به  اروپایی    ها 
پایبند  آمریکا  تحریم   های  به  عماًل 
ندادند  انجام  اقدامی  هیچ  و  ماندند 
کاری  است  بعید  هم  پس  این  از  و 
برای جمهوری اسالمی انجام دهند، 
اروپایی  ها  از  کلی  به  باید  بنابراین 

قطع امید کرد.«
او در ادامه گفت، »آمریکا که دشمن 
منفورترین  امروز  است،  ما  اصلی 
نیز  اروپایی ها  و  است  دنیا  در  دولت 
خودشان در حال اعتراف به ضعف ها 

و افول قدرتشان هستند.«
»مشکالت  افزود،  نظام  رهبر 
است  جدی  کشورها  این  اقتصادی 

و  انگلیس  سیاسی  گرفتاری  های  و 
همگان  چشم  مقابل  در  نیز  فرانسه 
موقعیت  این  از  باید  بنابراین  است، 

استفاده کرد.«
خامنه ای  سخنرانی  دوم  بخش 
بیشتر معطوف به مسائل داخلی بود 
به  وفادار  نیروهای  »تقویت  روی  و 

انقالب« تاکید کرد.
همچنین  اسالمی  جمهوری  رهبر 
به  اسالمی  نظام  »نگاه  شد  مدعی 
از  فارغ  مردم  آحاد  عمومی  حقوق 
مذهب و طایفه آنان یکسان است و 
فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است 
یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسالمی 
وفادار است یا نیست، حقوق عمومی 
آن باید محفوظ باشد، مثاًل نباید در 
و  باشد،  داشته  وجود  ناامنی  کشور 
باید آزادی و نگاه عادالنه برای همه 

مردم یکسان باشد.«
او خطاب به دولتمردان تاکید کرد، 
نیروهای مؤمن و انقالبی که مجموعه 
برمی گیرند،  در  را  مردم  از  عظیمی 
باید در همه جا و در مقابل تعرض ها 
آنها  حضور  امکان  و  شوند  حمایت 
چرا  شود،  فراهم  حساس  مراکز  در 
که آنها همان کسانی هستند که در 
قضیه 9 دی ۸۸ و یا در قضایای سال 
وارد میدان  با آن حرکت عظیم   9۶

شدند و دشمنان را ناکام گذاشتند.
نیروهای  کرد  تاکید  خامنه ای 
کمک  برای  خطر  هنگام  در  انقالبی 

به نظام، به صحنه می آیند.
درست همان روزی که خامنه ای در 
دیدار با خبرگان ادعا کرد با آمریکا و 
حسن  کرد،  مذاکره  نباید  اسرائیل 
روحانی اعالم کرد ایران آمادگی دارد 
در مقابل تصویب برجام و رفع دائمی 
آمریکا،  تمام تحریم  ها توسط کنگره 
طرح تصویب فوری پروتکل الحاقی را 
در مجلس شورای اسالمی به عنوان 

یک قانون دائمی پیگیری نماید.
در  فشار  سیاست  گفت،  او 

دهه  دو  در  حداقل  که  حالی  در 
گذشته تمام تالش ها برای تشکیل یک 
نظرهای  و  نیروها  از  ائتالف گسترده 
بوده اند،  ناموفق  سیاسی  مختلف 
سپتامبر  و ۲9  یکشنبه ۲۸  و  شنبه 
)۶ و ۷ مهر 9۸( یک نهاد جدید به 
نام »شورای مدیریت گذار« در لندن 
اعالم موجودیت خواهد کرد که حسن 
باسابقه  سیاسی  فعال  شریعتمداری 
شده. معرفی  آن  دبیرکل  عنوان  به 

آیا »شورای مدیریت گذار« خواهد 
توانست این طلسم را بشکند؟

سازمان  این  اصول  و  قرمزها  خط 
جدید کدامند؟

شنبه و یکشنبه ۲۸ و ۲9 سپتامبر 
)۶ و ۷ مهر 9۸( سالنی در ساختمان 
میزبان  لندن  کالج«  »امپریال 
»شورای  موجودیت  اعالم  نشست 
مدیریت گذار« خواهد بود که حسن 
باسابقه  سیاسی  فعال  شریعتمداری 
شده   معرفی  آن  دبیرکل  عنوان  به 
معرفی  در  جدید  نهاد  این  است. 
مدیریت  شورای   « می نویسد:  خود 
برای  فراگیر  است  چتری  گذار 
به  تعلق  وجود  با  که  ایرانیانی  همه 
افق های سیاسی و فرهنگی متفاوت، 
از  شرط  و  قید  بدون  گذار  خواهان 

اعالم موجودیت »شورای مدیریت گذار« در گفتگو 
با حسن شریعتمداری

در  دل  و  هستند  اسالمی  جمهوری 
و  دموکراسی  آزادی،  استقرار  گروی 
ایران  عزیزمان  کشور  در  بشر  حقوق 
دارند. به باور ما پیش شرط الزم برای 
ائتالف  سترگی،  هدف  چنین  تحقق 
وسیع ملی و هماهنگی گسترده همه 
پاسخگویی  است.  راه  این  تالشگران 
وظیفه  تاریخی،  مسئولیت  این  به 

مشترک همه ما است«.
در  حداقل  که  حالیست  در  این 

برای  تالش ها  تمام  گذشته  دهه  دو 
از  گسترده  ائتالف  یک  تشکیل 
سیاسی  مختلف  نظرهای  و  نیروها 
ناموفق بوده اند. آیا »شورای مدیریت 
را  طلسم  این  توانست  خواهد  گذار« 
این  اصول  و  قرمزها  خط  بشکند؟ 
سازمان جدید کدامند؟ این پرسش ها 
و پرسش های دیگری را احمد رأفت با 
حسن شریعتمداری در میان گذاشته 

است.

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

اعضای ارشد مجلس خبرگان در کنار علی خامنه ای: احمد خاتمی، موحدی 
کرمانی، جنتی، رئیسی، الریجانی، محمدی گلپایگانی )رئیس دفتر خامنه ای(

خصوص ایران جواب نمی دهد و این 
از  یکجانبه  خروج  با  که  آمریکاست 
خود  و  کرده  ترک  را  مذاکره  برجام 
او نیز باید فضا را برای مذاکره فراهم 

کند.
ملل  سازمان  در  روحانی  نطق 
داشت  همراه  به  زیادی  واکنش های 
با  خامنه ای  اینکه  با  همزمان  اما 
هم  دوگانه  و  متناقض  سیاستی 
مذاکره با آمریکا را رد می کند و هم 
به دولت چراغ سبز می دهد که برای 
کند، سخنرانی  پیدا  روزنه ای  گفتگو 
نیز مصرف  ملل  در سازمان  روحانی 

دوگانه داشت.
سخنرانی  ایران  دولتی  روزنامه 
را  ملل  سازمان  در  روحانی  حسن 
حسین  اما  دانسته  صلح«  »نطق 
روزنامه  مسئول  مدیر  شریعتمداری 
عنوان  با  مقاله  ای  در  تهران  کیهان 
مریزاد!«  دست  روحانی  »آقای 
کنایه ای  با  »روحانی  می نویسد 
که  به گونه ای  ولی  دوپهلو،  هرچند 
برای حریف قابل فهم بود، به بستن 
تنگه هرمز و دکترین »صدور نفت از 
هیچکس  یا  همه  برای  فارس  خلیج  

نیز  اشاره کرد.«
نوبندگانی  جمالی  محمدجواد 
ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
اروپایی  ها  گفته  ملت«  »خانه  به 
همه این فشارها را برای تحت فشار 
ایران  اسالمی  جمهوری  دادن  قرار 
و  مجدد  مذاکره  پذیرش  جهت  در 
اینکه  تا  می دهند؛  انجام  برجام۲ 
با  رابطه  در  گفتگو  فاز  وارد  ایران  با 

مسائل منطقه ای شود.
مقام های  گذشته  روز  سه  دو  در 
آمریکا در چند سخنرانی پی  در پی 
رژیم  سیاست های  علیه  شدت  به 
نظر  به  و  گرفته اند  موضع  ایران 
ماه های  از  بیشتر  اروپایی  ها  می رسد 
اخیر با کاخ سفید در مورد لزوم فشار 
بر جمهوری اسالمی همصدا شده اند.

ویدئو
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

و  من  کوهی:   =شهاب 
حاضر  حال  در  درم  برا
مشغول تحصیل در دانشکده 
سلطنتی ایرلند هستیم. من 
در رشته نوازندگی ویولون و 
شایان، بردارم، در نوازندگی 
کالرینت. مسلماً تحصیل در 
موسیقی غربی درهاِی زیادی 
و  آهنگسازی  نظر  از  را چه 
چه از نظر موسیقی برای ما 

باز کرده.
با  نوا  =»نقطه شروع گروه 
توجه به شباهت های فرهنگی 
و ریشه ای بین دو ملت تلفیق 
ایرلندی  و  ایرانی  موسیقی 
اول خودمان  آلبوم  در  بود. 
پیش  راحت تر  کار  طبیعتًا 
شنوندگان  برای  زیرا  رفت 
ملی  سیقی  مو تشخیص 
خودشان در موسیقی تلفیقی 
ما راحت تر بود. ولی در آلبوم 
تفاوت های  شاهد  جدید 
عمده ای خواهید بود و تاثیر 
موسیقی کالسیک و مدرن و 
حتی موسیقی فیلم را بیشتر 

خواهید دید.«
ایرلندی،  موسیقیدان  دو  پیوستن 
دو  با  هیوجز  نیال  و  کی یرنن  پدی 
کوهی،  شایان  و  شهاب  ایرانی،  برادر 
در قالب یک گروه چهارنفره و بیرون 
تپستری  گروه،  این  اول  آلبوم  آمدن 
)Tapestry(- پرده نقش دار- در سال 
201۷ موج بزرگی در موسیقی ایرلند 

به راه انداخته است.
کنسرواتوار  در  کوهی  برادران 
کرده اند،  تحصیل  تهران  موسیقی 
جایی که آنها موسیقی سنتی ایرانی و 
موسیقی کالسیک غربی را فرا گرفته اند 
و با موسیقیدانان و آهنگسازان بزرگ 
ایرانی آشنا شده اند.  برداران کوهی در 
حال حاضر مشغول تحصیل موسیقی 
کالسیک غربی در کشور ایرلند هستند.

در مورد پیشینه و فعالیت های این 
گروه با شهاب کوهی گفتگو کرده ایم.

از  لطفا  ما  خوانندگان  =برای 
پیشینیه ی خودتان و این گروه بگویید.

موفقیت های گروه تلفیقی نوا در ایرلند

را  خود  فعالیت  سال 201۵  از  -ما 
شروع کرده و بیش از صد کنسرت در 
ایرلند، اسکاتلند، آمریکای شمالی و در 
اسپانیا داشتیم. نخستین آلبوم خود را 
با نام »تپستری« در سال 201۷ بیرون 
توجه  مورد  بسیار  آلبوم  این  دادیم. 
رسانه های ایرلندی قرار گرفته و ما این 
افتخار را هم داشتیم که نامزد جایزه ی 
از  که  شویم  نوظهور  گروه  بهترین 
سوی رادیو تلویزیون ملی ایرلند برگزار 
می شود. در ضمن چند رسانه معتبر 
جهانی این آلبوم را مورد نقد و بررسی 
قرار داده اند، از جمله مجله سانگالینز، 
مجله ایریش موزیک، رادیو ُفلک یوکی. 
در ضمن گروه ما برنده جایزه فستیوال 
موسیقی »ایمبلوک« در ایرلند شمالی 
شده. ما فعالیت هایی در رایوتلویزیون 
از  ما مرتب  ایرلند داشتیم و کارهای 
رادیو و تلویزیون ایرلند پخش می شود. 
کشورهای  در  هم   201۸ سال  در 
اسپانیا و کانادا به کمک اداره فرهنگ 
و هنر ایرلند اجراهایی داشتیم که مورد 

توجه  قرار گرفت.
خود  ایرلندی  همنوازان  =با 
چگونه آشنا و آغاز به کار کردید؟ 

چه چیزی شما را بهم نزدیک کرد؟
-آشنایی ما و دوستان ایرلندی به سه 
سال پیش بر می گردد زمانی که ما در 
یک برنامه ی موسیقی آزاد در دوبلین 
همدیگر را روی صحنه مالقات کردیم 
قرار شد که یک قطعه ی موسیقی  و 
اجرا  همدیگر  با  ایرلندی  فولکلوریک 
بداهه نوازی  آن  در  هم  کمی  و  کنیم 
کنیم. ما به این قضیه فقط به عنوان 
یک تجربه و یک تلفیق جدید و تجربی 

نگاه می کردیم. در حقیقت هدف اصلی 
ما خلق سبک و ژانر موسیقی خودمان 
است. موسیقی ای که از موسیقی سنتی 
ایرلند و موسیقی سنتی و فولکلوریک 
با  همراه  البته  گرفته؛  الهام  ایرانی 
موسیقی  آهنگسازی  تکنیک های 
حقیقت  در  جاز.  و  غربی  کالسیک 
بانی   و  باعث  و  نقطه عطف  موسیقی 

نزدیکی ما به همدیگر است.
و  آگاهانه  های  انگیزه  مورد  در 
ناآگاهانه نزدیک شدن به همدیگر باید 
کنیم  تجربه  می خواستیم  که  بگویم 
که آیا اساساً کار مشترک با نوازندگان 
ایرلندی امکانپذیر است یا نه؟ من در 
این  که  گفته ام  خودم  مصاحبه های 
دو موسیقی در عین تفاوت های زیاد، 
دارند.  هم  با  نیز  زیادی  شباهت های 
بودیم  کنجکاو  شدت  به  خودمان  ما 
ببینیم چگونه می توان این دو موسیقی 
را بهم نزدیک کرد. این کار راحتی نبود 
زیرا موسیقی ایرانی یک موسیقی کامال 
بداهه نوازی و دور از تکرار است و پُر است 
از خالقیت و از جهاتی بسیار غنی تر از 
البته  این  دیگر.  ملل  برخی  موسیقی 
هم می تواند امتیاز و هم در عین حال 
نقطه منفی باشد چرا که غنی بودنش 
کار تلفیق را بسیار دشوار می کند. اما 
موسیقی ایرلندی بسیار ساده تر است 
و تکرار زیاد دارد هرچند که در تکرار 
هر بار چیزی به آن اضافه می شود که 
از بداهه های فردی است و از این نظر 
شبیه موسیقی ایرانی است. در حین 
کار متوجه شدیم که پتانسیل زیادی 
و  هست  موسیقی  دو  این  تلفیق  در 

فتوای مکارم شیرازی و نوری همدانی؛ ساختن فیلم 
زندگی شمس و موالنا حرام است!

د  می شو گفته  حتی  =
»مست  سریال  پروژه ی 
مشترک  محصول  عشق« 
جمهوری  اطالعات  وزارت 
اسالمی و نهاد امنیتی کشور 

ترکیه است.
پس از جنجال انتخاب بازیگر نقش 
شیرازی  مکارم  آیت اهلل  حاال  موالنا، 
فتواهای  در  همدانی  نوری   آیت اهلل  و 
جداگانه ای ساخت فیلم »مست  عشق« 
و شمس تبریزی  موالنا  زندگی  درباره 
کرده اند!  اعالم  »حرام«  و  غیرجایز  را 
نام  تهران  شهر  شورای  نیز  پیشتر 
به  را  تهران  »مولوی«  مترو  ایستگاه 

»محمدیه« تغییر داده بود!
تازه ترین طرح حسن فتحی »مست 
مالی  فساد  درباره  هنوز  )که  عشق« 
در  کرده(  سکوت  »شهرزاد«  سریال 
همان ابتدای راه، جنجال هایی در پی 
داشته است. این فیلم سینمایی که قرار 
بود بر اساس زندگی شمس و موالنا عرفا 
و شعرای معروف ایرانزمین ساخته شود، 
ابتدا بر سر انتخاب بازیگر اهل ترکیه برای 
نقش موالنا حاشیه ساز شد که در نهایت 
با انتخاب پارسا پیروزفر خاتمه یافت.

حتی گفته می شود این پروژه محصول 
جمهوری  اطالعات  وزارت  مشترک 
ترکیه  کشور  امنیتی  نهاد  و  اسالمی 
است که شهاب حسینی و پارسا پیروزفر 
آن هستند. اصلی  نقش های  بازیگران 

تا اینکه دیروز سه شنبه دوم مهرماه 
آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی با صدور 
فتوایی اساسا ساخت فیلمی بر مبنای 
صوفیگری«  »ترویج  را  موالنا  زندگی 
آن  است که ساختن  و گفته  دانسته 

»شرعا جایز نیست.«
از  استفاده  از  شیرازی  مکارم 
و  نمایش  برای  دولتی  بودجه های 
تبریزی  بزرگداشت شخصیت شمس 
ابراز تاسف کرده و شمس را به داشتن 
»فساد عقیده«، »عقاید پلید«، »اعالم 
صوفیه خبیث« و توهین به فاطمه  زهرا 
دختر پیامبر مسلمانان متهم کرده است.

مکارم شیرازی ساخت این »سریال« 
جمهوری  سیمای  از  را  آن  پخش  و 
لوازم  و  »عواقب  دارای  اسالمی 
خطرناکی« دانسته و خواسته است تا 
هرچه سریع تر این مسئله »خطرناک« از 
سوی طالب حوزه علمیه قم مورد توجه 
قرار گیرد! پیرو فتوای مکارم شیرازی، 
آیت اهلل نوری همدانی هم اعالم کرده: 
موالنا  و  شمس  برای  سریال  ساخت 
»شرعا جایز نمی باشد و حرام است.«

همزمان با صدور این فتواها، ویدئویی 

رهبر  خامنه ای  علی  نظر  اظهار  از 
جمهوری اسالمی نسبت به موالنا در 
را  او  که  شده  منتشر  مجازی  فضای 

شخصیتی برجسته خوانده است!
برخی نیز به طنز و شوخی درباره این 

فتاوی »مراجع« پرداخته اند.
چندی پیش نیز، استفاده از قطعه ای 

محسن  تازه  آلبوم  در  موالنا  شعر 
مجوز  صدور  عدم  به  منجر  چاوشی، 
پخش آن شد. قبل از آن هم اعضای 
شورای شهر تهران، نام ایستگاه مترو 
»مولوی« تهران را به »محمدیه« تغییر 

داده بودند!
حکومتی  دستگاه های  مخالفت های 
و مذهبی با موالنا و شمس تبریزی در 
حالیست که کاربران فضای مجازی بر 
این باورند که بی توجهی و عناد سیستم 
با شخصیت های مهم فرهنگی و تاریخی 
چون این دو شاعر، منجر به مصادره 
از جمله  دیگر  توسط کشورهای  آنها 

سرشاری  درآمد  که  می شود  ترکیه 
به  گردشگر  جذب  حوزه ی  در  آن  از 
می شود.  ریخته  دولت ها  آن  جیب 
همچنین برخی از کابران به کار گرفتن 
اندیشه های موالنا توسط رجب طیب 
در  ترکیه  رئیس جمهوری  اردوغان 
ملل  دیروز وی در سازمان  سخنرانی 

متحد را یادآوری می کنند.
از  پیش  ارشاد  وزیر  صالحی  عباس 
مهرماه،  سوم  چهارشنبه  امروز،  ظهر 
در  وزیران  هیات  جلسه  حاشیه  در 
واکنش به انتقاد حوزوی ها به ساختن 
این فیلم، گفته است: »بطور طبیعی 
تقلید مسیر  از مراجع  استفتاء  مسیر 
کسب نظر آنهاست و طبعا این نظرات 
نیز قابل احترام است، اما قوانین کشور 

مسیر خود را طی می کند.«
او گفته که »چون ساخت آن ]فیلم 
»مست عشق«[ در داخل ایران اتفاق 
نمی افتد، مسیر فیلم هایی که در داخل 
ساخته می شوند را طی نمی کند و طبعا 
این امکان برای بررسی فیلمنامه و سایر 
جزئیات آن در سازمان سینمایی فراهم 

نمی شود.«
این  از  »پیش  شد:  یادآور  صالحی 
در  متعددی  فیلم های  و  سریال ها 
صداوسیما در ارتباط با شخصیت های 

شمس و موالنا ساخته شده است.«
وزیر ارشاد تأکید کرده که »استفتاء 
از مراجع تقلید روند طبیعی خودش را 
دارد و هر کس می تواند از مرجع تقلید 
نیز  تقلید  مراجع  بپرسد؛  سوال  خود 
بر اساس مسائل فقهی نظرات خود را 

عرضه می کنند.«

=مارتیـک مارتیـن، یکی از 
بزرگترین فیـلمنامه نویسان 
میالدی   ۸۰ و   ۷۰ دهه های 
هالیوود در محل سکونت خود 
در لس آنجلس آمریکا در سن 

۸۲ سالگی درگذشت.
=آخرین نوشته وی »زخم« 
درباره نسل کشی ارمنیان در 

ترکیه ی عثمانی است.
=این فیلمنامه نویس ارمنی 
در  و  آمد  دنیا  به  آبادان  در 

عراق بزرگ شد.

فیلمنامه نویس  مارتین  مارتیک 
مشهور آثار مارتین اسکورسیزی در سن 
۸2 سالگی در لس آنجلس درگذشت. 
این فیلمنامه نویس در ایران متولد شده 
بود و در عراق نوجوانی خود را طی کرد.

مارتیـک مارتیـن، یکی از بزرگترین 
و ۸0  دهه های ۷0  فیـلمنامه نویسان 
سکونت  محل  در  هالیوود،  میالدی 
سن  در  آمریکا  لس آنجلس  در  خود 
۸2 سالگی درگذشت.او در سال 1۳1۵ 
در شهر آبادان در ایران در خانواده ای 
پدرش  چون  و  شد  متولد  ارمنی تبار 
بود،  عراق  زاده ی  مارتین،  وارتان 
نوجوانی اش را در آن کشور طی کرد. 
مارتین سال ها بعد در فهرست معتبر  
قرار  آمریکا  برتر  فیلمنامه نویس   101
گرفت. این فیلمنامه نویس مشهورترین 
آثار مارتین اسکورسیزی از جمله »گاو 
و  نیویورک«  »نیویورک  خشمگین«، 

»Mean Streets« را نوشته است.
مارتین در خانواده ای ارمنی در ایران 
در  و  عراق  کشور  در  او  آمد.  دنیا  به 

مارتیک مارتین فیلمنامه نویس اسکورسیزی درگذشت

نوجوانی در همان کشور وارد کار سینما 
شد. او تحصیالت دانشگاهی اش را در 
اقتصاد  رشته  در  و  نیویورک  دانشگاه 
انجام داد ولی پس از دیدار با مارتین 
بطور   19۶1 سال  در  اسکورسیزی 

رسمی وارد سینمای هالیوود شد.
با  همکاری اش  درباره  اسکورسیزی 
با  مارتین  زندگی  مستند  در  مارتین 
عنوان »از بغداد تا هالیوود« گفته بود: 
»»من و مارتیک یکدیگر را خیلی خوب 
درک می کردیم، من مهاجری جوان از 
 روستایی کوچک در سیسیل ایتالیا و 
مارتیک از بغداد دوردست و از اعقاب 
 ارمنی. دو جوان رؤیایی جویای نام از 
در  که  نیویورک  از  دور  بسیار  نقاطی 
و  همزبان  یکدیگر  با  چیزها   بسیاری 

شریک بودیم.«
»خیابان های بی رحم« و »نیویورک، 
نیویورک« حاصل اولین همکاری های 
مارتین و اسکورسیزی بود که با »گاو 
خشمگین« به اوج خود رسید. ستاره 
اقبال مارتین اما پس از »گاو خشمگین« 
در  نتوانست  آن  از  پس  و  کرد  افول 

جایگاه معروفیت خود بماند.

آخرین پروژه مارتین فیلم سینمایی 
آکین  فاتح  کارگردانی  به  »زخم« 
فیلمساز آلمانی- ترک بود که در سال 
مارتین  مارتیک  شد.  ساخته   201۴
درباره این فیلم گفته بود که همیشه 
آرزو داشته فیلمی درباره ی  نسل کشی 
پیشنهاد  با  او  آرزوی  ارمنیان  بسازد. 
فاتح آکین به وقوع پیوست که خواسته 
بود تا فیلمنامه ای مبتنی بر نسل کشی 

ارمنیان در ترکیه بنویسد.
آکین، کارگران آلمانی- ترکیه ای نیز 
درباره این فیلم گفته است که پدرش 
همواره از او خواسته تا درباره نسل کشی 
ارمنیان فیلمی بسازد. پدرش به او گفته 
در  ارمنیان  نسل کشی  »پسرم،  بود: 
ترکیه اتفاق افتاده ولی ما نباید درباره 

آن صحبت کنیم!«  
داستان فیلم بر اساس کشتار ارمنیان 
ساکن ترکیه عثمانی در 191۵، تبعید، 
و شکل گیری  نجات یافتگان   مهاجرت 
جوامع دور از وطن ارمنی ساخته شده 

است.
یادبود  مراسم  برگزاری  زمان  هنوز 

مارتیک مارتین اعالم نشده است.

نام اکبر گلپایگانی که دوستدارانش 
با  می کنند،  خطاب  »گلپا«  را  او 
همکاری  و  جاودان«  »گلهای  برنامه 
محجوبی،  موسی  چون  اساتیدی  با 
حبیب اهلل بدیعی، جلیل شهناز، حسن 
کسائی و پرویز یاحقی بر سر زبان ها 

افتاد.
گلپا دانشجوی دانشکده افسری بود 
ولی به خاطر عشقی که به موسیقی 
داشت اونیفورم را از تن درآورد و قدم 

به صحنه گذاشت.
لندن  کیهان  با  گفتگو  در  گلپا 
درباره  که  است  تاریخ  این  می گوید 
هر  کرد.  خواهد  قضاوت  هنرمندان 
هنرمندی که کاری برای هنرش انجام 

داده باشد جاودانه خواهد شد.
دستگاه   ۷ ایرانی  سنتی  موسیقی 
گلپا  ولی  دارد،  گوشه  حدود ۶00  و 
معتقد است که دستگاه هشتمی هم 
موسیقی  به  عشق  آن  و  دارد  وجود 

است.
ماه  بهمن  دهم  در  گلپایگانی  اکبر 
سال 1۳12 در تهران متولد شد و در 
دبستان بود که به خاطر صدای قابل 
تحسینی که داشت  به عنوان قاری 
قرآن کالس برگزیده شد. در مدرسه 
دانشکده  و  شد  ُکر  گروه  وارد  نظام 
به  که  عالقه ای  خاطر  به  را  افسری 
رها  نیمه کاره  داشت،  خوانندگی 

اکبر گلپایگانی؛ ۶۰سال حضور روی صحنه

را  زاویه ها  و  گوشه  دستگاه ها،  کرد. 
یکرنگی،  حسن  چون  استادانی  نزد 
قهرمانی،  اسماعیل  برومند،  نورعلی 
ابوالحسن صبا، یوسف فروتن، محمد 
ادیب  دوامی،  عبداهلل  مجرد ایرانی، 
و  طاهرزاده،   حسین  خوانساری، 

سلیمان امیر قاسمی آموخت.
گلپا یکی از اولین هنرمندان ایرانی 
است که در خارج از ایران برنامه اجرا 
دعوت  به   1۳۳۵ سال  در  وی  کرد. 
یا صندوق فرهنگی سازمان  یونسکو 
ملل متحد، میهمان کنسرتی بود که 
برگزار  پاریس  در  نهاد  این  مقّر  در 
از آن گلپا در د ه ها کشور  شد. پس 

میهمان کنسرت و برنامه های هنری 
بود و ده ها جایزه و تقدیرنامه از جمله 
از سازمان ملل متحد در کارنامه خود 

دارد.
یکشنبه 22 سپتامبر )۳1 شهریور( 
اکبر گلپایگانی در »لوگان هال« لندن 
کنسرتی خواهد داشت. البته گلپا در 
گفتگو با کیهان لندن می گوید برای 
دید و بازدید با مردم در این مراسم 
حضور خواهد یافت زیرا یک هنرمند 
با عشق به مردم روی صحنه می رود. 
در  گلپا  با  گفتگویی  رأفت  احمد 
داده  انجام  لندن  کنسرت  آستانه ی 

است.

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

ویدئو

ادامه در صفحه ۱۷
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با  دیدار  در  =جانسون 
روحانی رژیم ایران را مسئول 
و  دانست  آرامکو  به  حمله 
از  خواست دست  تهران  از 
اقدامات ماجراجویانه بردارد.

ط  شر  : کل مر نگال  آ =
لغو  یعنی  اسالمی  جمهوری 
تحریم ها به عنوان پیش شرط 
مذاکره  »غیرواقع بینانه« است 
و با این شرط مذاکره ای عملی 

نخواهد شد.
شریعتمداری:  =حسین 
مالقات روحانی با ماکرون بی  سر 
و پا بی  حرمتی به مردم ایران بود!
به  ژورنال  استریت  =وال 
نقل از منابع آگاه گزارش داد 
بسیاری  تالش  ماکرون  که 
کرده تا دیداری میان ترامپ 
و روحانی ترتیب دهد، اما این 
تالش های او به نتیجه نرسید.
=ظریف: حاضر بودیم نازنین 
زاغری را با طلب ۴۰۰میلیون 
پوندی از بریتانیا مبادله کنیم. 

این باج گیری نیست!
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در حالی همچنان در مرکز توجه جهان 
قرار دارد که بخشی از سخنرانی دونالد 
ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، 
سه  شنبه  ۲۴ سپتامبر )دوم مهرماه(، 

در مورد جمهوری اسالمی بود.
رئیس جمهوری آمریکا گفت »بعد از 
۴۰ سال ناکامی، وقت تغییر رفتار رژیم 
ایران است« و تاکید کرد، رژیم سرکوبگر 
ایران یکی از بزرگترین خطرات امنیتی 
را  صلح دوست  کشورهای  که  است 
تهدید می کند و بزرگترین رژیم حامی 

تروریسم است.
ترامپ در ادامه افزود: »۴۰ سال است 
رهبران ایران مدام به دلیل مشکالتی که 
خودشان درست کرده اند، از همه انتقاد 
می کنند، مدام فریاد مرگ بر آمریکا سر 
می دهند و یهودستیزی می کنند، رهبر 
ایران، اسرائیل را غده سرطانی خوانده و 
خواستار نابودی آن شده، این رفتارها 
تحمل نمی شود. رژیم ایران برای این که 
بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارد، مدام 

روی اسرائیل تاکید می کند.«
متحده  ایاالت  جمهوری  رئیس 
همچنین گفت: »ما هرگز نباید اجازه 
دهیم این اتفاق بیافتد. برای جلوگیری 
از دستیابی ایران به سالح اتمی، من 
آمریکا را از توافق بد اتمی با ایران خارج 
کردم. آن توافق بازرسی از تاسیسات 
مهم را در خود نداشت و موشک های 
نمی گرفت.  بر  در  هم  را  بالستیک 
ما  اتمی،  توافق  از  متعاقب خروج مان 
بر  را  شدیدی  اقتصادی  تحریم های 

ایران وضع کردیم.«
از  دیگری  بخش  در  ترامپ  دونالد 
سخنانش با اشاره به حمله اخیر رژیم 
ایران به تاسیسات نفتی سعودی گفت: 
»رژیم برای اینکه خود را از تحریم ها 
آزاد کند، خشونت خود را تشدید کرده. 
آنها به عربستان سعودی تعرض و حمله 
کردند و در پاسخ به آن حمله، ما باالترین 
سطح از تحریم ها را روی بانک مرکزی 
ایران و نهادهای دیگر اعمال کردیم. تمام 
کشورها وظیفه دارند که اقدام کنند. هیچ 
نباید عطش حکومت  مسئولی  دولت 
ایران به خون را بپذیرد و تا زمانی که 
رفتار تهدیدکننده ایران ادامه پیدا کند، 
تحریم ها نه تنها برچیده نخواهند شد، 
که شدیدتر و سخت تر نیز خواهند شد.«

رئیس جمهوری ایاالت متحده تاکید 
کرد: »»تا زمانی که رفتارهای تهدیدآمیز 
دارد،  ادامه  ایران  رژیم  خصمانه  و 
تحریم ها برداشته نخواهند شد؛ ]بلکه[ 
سخت تر خواهند شد. رهبران ایران یک 
کشور پرغرور را به این داستان عبرت آموز 
تبدیل کرده اند که چه اتفاقی می افتد 
وقتی یک طبقه ی حاکم، مردمش را رها 
کرده و نزاع برای کسب قدرت و ثروت 

شخصی را آغاز می کند.«
ترامپ علیه رهبران  تند  سخنرانی 
بیانیه ی  از  جمهوری اسالمی که بعد 
و  بکاری  ها  خرا علیه  روپا  ا شدید 
بازتاب  بود  رژیم  موشک  پرانی  های 

زیادی به ویژه در داخل ایران داشت.
که  دیگران  و  ظریف  محمدجواد 
با کنارگذاشتن جان  بودند  خوش  بین 

تالش   ناکام ماکرون برای دیدار ترامپ و روحانی؛ توصیه 
صریح آنگال مرکل به جمهوری اسالمی چه بود؟

 »B« بولتون و شکست به اصطالح تیم
کاهش  اسالمی  جمهوری  بر  فشارها 
خواهد یافت اکنون می  بینند در پاسخ 
به سیاست های رژیم ایران، تا چه اندازه 
رهبران اروپا و آمریکا در مواضع خود 
به یکدیگر نزدیک شده اند.بعد از دیدار 
ماکرون و روحانی که حاوی هشدارهایی 
از سوی رئیس جمهوری فرانسه برای 
حاکمان تهران بود روحانی با نخست 
وزیر بریتانیا و صدر اعظم آلمان و رهبران 
چند کشور دیگر از جمله سوئد، اسپانیا 

و ژاپن نیز دیدار کرد.
جانسون  در دیدار با روحانی بخشی 
از آنچه ماکرون گفته بود را تکرار کرد و 
ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی 
عربستان سعودی دانست با ابراز نگرانی 
شدید از آنچه »اقدامات ثبات زدای ایران 
در منطقه« خواند از روحانی خواست تا 
زمینه های الزم برای کاهش تنش ها در 

منطقه و خلیج فارس را فراهم سازد.
نخست وزیر بریتانیا نیز توافق اتمی 
را یک »معامله بد« دانست و به روحانی 
توافق  دنبال یک  به  ترامپ  گفت که 
آزادی  خواستار  است.جانسون  جدید 
نیز شد و گفت:  نازنین زاغری  فوری 
»موضوعات دیگری نیز وجود دارد که 
و  کنم  مطرح  شما  با  می  خواهم  من 
نگرانی  های جدی درباره بازداشت اتباع 
دوگانه در تهران است. سفر من در سال 
۲۰1۷ به تهران در مقام وزیر خارجه 
بسیار پربار بود اما تا کنون بی نتیجه 
مانده است. ما منتظریم پیشرفت هایی 
در خصوص زندانیان دوتابعیتی دستگیر 

شده در ایران صورت گیرد.«
روحانی  مهم  دیدارهای  از  یکی 
بود.  آلمان  با صدراعظم  نیویورک  در 
آنگال مرکل پیش از دیدار با روحانی 
با دونالد ترامپ دیدار کرده بود. مرکل 
کمی بعد از هر دو دیدار گفت احتمال 
شکل گیری مذاکره مستقیم میان ایران 
و آمریکا وجود دارد اما شرط جمهوری 
اسالمی یعنی لغو تحریم ها به عنوان 
»غیرواقع بینانه«  مذاکره   پیش شرط 
است. صدر اعظم آلمان تاکید کرد با 
این شرط مذاکره ای عملی نخواهد شد.
به آرامکو  اتهام حمله  روحانی: 

خجالت  آورست!
با  نیز  جلسه  ای  روحانی  حسن 
مدیران ارشد رسانه های آمریکا داشت 
و به تشریح مواضع جمهوری اسالمی 
پرداخت. او در بخشی از صحبت هایش 
مبنای  که  است  »خجالت آور   گفت: 
اتهام زدن به ایران در مورد حمله به 
آرامکو، صرفاً این است که نمی خواهند 
نظامی  توان  یمن  ارتش  کنند  قبول 
حمله موشکی و پهپادی را دارد. این 
یعنی اتهام زنندگان به ایران هیچ برآورد 
واقعی از پیشرفت های نظامی یمنی ها 
ندارند، چشمان خود را بسته اند و صرفاً 
به گمانه زنی بسنده کرده اند.« روحانی 
پدافندی  و  راداری  داد: »ضعف  ادامه 
مسیر  در  آمریکایی  عظیم  تجهیزات 
ادعایی این موشک ها و پهپادها قابل 
انکار نیست و یمنی ها در واقع آمریکا 
را تحقیر کرده اند و به تأمین کنندگان 

تسلیحات عربستان هشدار داده اند!«
که  می دهد  نشان  صحبت  ها  این 
نفتی  تاسیسات  علیه  ری  بکا ا خر
عربستان تا چه اندازه در به راه افتادن 
در  ظریف  و  روحانی  علیه  منفی  جّو 
نیویورک تاثیر داشته آنهم پس از آنکه 
اعالم شد این حمله با تایید خامنه ای 
صورت گرفته به شرط آنکه بعدا بتوان 
دروغ گفت و آن را انکار کرد! مقامات 
بلندپایه ی جمهوری اسالمی در سازمان 
همین  به  آمریکا  رسانه های  و  ملل 

وظیفه مشغول شدند.
ماکرون بی  سر و پا!

اروپایی  رهبران  با  روحانی  دیدار 

واکنش  هایی را نیز در پی داشت. حسین 
روزنامه  مسئول  مدیر  شریعتمداری 
کیهان تهران گفت مالقات روحانی با 

ماکرون بی  حرمتی به مردم ایران بود.
 9۰ مالقات  در  »ماکرون  گفته  او 
دقیقه ای خود با آقای روحانی از موضع 
ایشان  از  و  می کند  صادر  دستور  باال 
می خواهد پایه های اقتدار ایران، از جمله 
صنایع موشکی و حضور الگو ساز ایران 
را در منطقه به حراج بگذارد که حتی 
شنیدن اظهارات رئیس جمهور بی سر و 
پای فرانسه نیز در شأن رئیس جمهور 

کشوری، چون ایران نبوده است.«
زابل  نمانیده  دهمرده  حبیب  اهلل 
هشدار  اسالمی  شورای  مجلس  در 
بزرگ در هر  با شیطان  داد »مذاکره 
سطحی سم مهلک بوده و خیانت به 
نقوی  باشید.«  مراقب  است،  مقاومت 
امنیت  حسینی سخنگوی کمیسیون 
ملی مجلس نیز جانسون نخست وزیر 
بریتانیا را »شبه شیطان بزرگ« خواند 

و گفت مالقات با او توجیه ندارد.
استریت  وال  آمریکایی  روزنامه 
ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد 
که ماکرون سه شنبه در نیویورک تالش 
دونالد  میان  دیداری  تا  کرد  بسیاری 
ترتیب دهد،  ترامپ و حسن روحانی 

اما این تالش های او به نتیجه نرسید.
باجگیری برای آزادی زاغری

یکی از مسائل جنجالی در حاشیه 
ملل،  سازمان  عمومی  نشست مجمع 
مصاحبه ی محمدجواد ظریف با تعدادی 
نازنین زاغری،  از خبرنگاران در مورد 
ایرانی دوتابعیتی بود که در جمهوری 

اسالمی به گروگان گرفته شده است.
ز  ا یکی  در  ظریف  محمدجواد 
نیا  بریتا گفت  خود  مصاحبه  های 
او  مداخله  ازای  در  داد  پیشنهاد 
پول  نازنین  آزادی  به  کمک  برای 
کند. د  آزا را  یران  ا مسدودشده 

وزیر خارجه جمهوری اسالمی گفت 
فیلیپ  سوی  از  ابتدا  پیشنهاد  این 
هاموند وزیر خارجه پیشین بریتانیا در 
ژوئیه ۲۰1۶ مطرح شد. این مبلغ ۴۰۰ 
میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران در 
پرونده خرید تانک های چیفتن است. 
ظریف در ادامه گفت »من حاضر بودم 
در ازای پرداخت این بدهی در دادگاه 
و  تالش  زاغری  نازنین  آزادی  برای 
استدالل کنم!« او گفت این پیشنهاد 
زمانی که بوریس جانسون وزیر خارجه 
شد هنوز روی میز بود اما بعد جانشین 
او جرمی هانت آن را رها کرد.وزیر امور 
به  با اشاره  خارجه جمهوری اسالمی 
گفتگوی خود با هانت در این باره، گفت: 
»جرمی هانت گفت این باج گیری است 
و من گفتم که این کار را من شروع 
نکردم. این کار را فیلیپ شروع کرد!«

ظریف با بیان اینکه »آزاد کردن پول 
ایران به معنای باج گیری نبوده است«، 
گفت: »من به عنوان وزیر امور خارجه 
مسائل  قبال  در  دادگاه  در  موضعی 

شهروندان ایرانی ندارم.«
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
حالی ادامه دارد که فرستادگان جمهوری 
آن  به  بحرانی که  با وضعیت  اسالمی 
دیدارهای  به  را  خود  دل  است،  دچار 
خرابکاری های  »انکار«  و  »تصادفی« 
کشورهای  مقامات  با  گفتگو  در  خود 
خوش  آمریکا  رسانه های  و  دیگر 
چهارشنبه،  روحانی  حسن  کرده اند. 
عمومی  مجمع  این  در  سپتامبر،   ۲۵
سخنرانی می کند. نباید انتظار داشت 
سال های  از  فراتر  حرف هایی  روحانی 
گذشته و همچنین »انکار« نقش ویرانگر 
مردم  در سرنوشت  اسالمی  جمهوری 
ایران و ماجراجویی های نظامی آن در 
منطقه در برابر صندلی هایی بزند که مثل 
هر سال بیشتر آنها خالی خواهند بود.

سخنرانی ترامپ در سازمان ملل متحد؛ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹

عراق میان »حشدالشعبی« وابسته به سپاه قدس 
و دولت باید یکی را انتخاب کند

زاغه های  که  =ضرباتی 
اسلحه سپاه پاسداران انقالب 
هدف  عراق  در  را  اسالمی 
هیچکس   و  بود  داده  قرار 
عهده  به  را  آن  مسئولیت 
که  بود  موثر  چنان  نگرفت 
نتوانست آن را  دولت عراق 
مخفی نگه دارد و اعالم کرد 
مجاهدین  سازمان  احتماال 
علیه  را  حمالت  این  خلق 
»حشد الشعبی« انجام دادند! 
مجاهدین خلق بالفاصله این 
ادعا را تکذیب کردند و گفتند 
نزدیکی  در  نیرویی  ما هیچ 
اتهامات  این  و  نداریم  عراق 
با  در هماهنگی و همسویی 
سیاست دشمنی رژیم تهران 

علیه این تشکیالت است.
یا  المهندس  مهدی  =ابو 
یا  و  ابراهیم«  »جمال جعفر 
به قول رسانه های رژیم ایران 
»مجاهد  الشعبی  حشد  و 
نستوه«، در کویت محکوم به 
اعدام است و از نظر آمریکا 
که  قاتل  تروریست  یک 
دستش به خون هزاران نفر 
کشورهای  بقیه  و  عراق  در 
قبل  او  است.  عربی آغشته 
از حمله داعش جرأت آفتابی 
و  نداشت  را  شدن در عراق 
در ایران مخفی شده بود. ولی 
برآورد و  اوباما سر  در زمان 
حشدالشعبی را تشکیل داد!

مشاری الذایدی )شرق االوسط( -
آیا عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق 
ایران  شد  ثابت  اینکه  از  پس  اکنون 
مستقیم در حمالت موشکی و پهپادی 
به تاسیسات نفتی آرامکو سعودی دست 
داشت، می تواند کشور خود را از خطر 

سیاسی آینده نجات دهد؟
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس 
از شبه نظامیان شیعه عراقی به عنوان 
نیروهای  و  قدس  نیروی  از  بخشی 
استفاده  اسالمی  به جمهوری  وابسته 
می کند. منابع آمریکایی طبق مدارک 
امنیتی که در دست دارند، شبه نظامیان 
شیعه عراقی موسوم به »حشدالشعبی« 
را به حمله پهپادی به خطوط لوله های 
نفتی سعودی در منطقه الداودمی در 
غرب و مرکزی سعودی متهم کرده اند. 
این حمالت قبل از حمله آرامکو اتفاق 

افتاده بود.
باید  پهپادی  حمالت  به  اشاره  در 
پهپادی  جنگ  که  کنم  یادآوری 
پیوسته  وقوع  به  بسیار  هم اکنون 
است. »حشدالشعبی« در عراق و دیگر 
شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران طی 
ضربات  متحمل  گذشته  هفته های 
سنگینی در استان های جنوب و غرب 
این ضربات که زاغه های  عراق شدند. 
اسلحه سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
هدف قرار داده بود و ده ها فرمانده نیز 
در آن کشته شدند هیچکس  مسئولیت 
آن را به عهده نگرفت. ضربات چنان موثر 
بود که دولت عراق نتوانست آن را مخفی 
نگه دارد وعادل عبدالمهدی مجبور به 

گفت،   و  مورد شد  این  در  نظر  اظهار 
این  خلق  مجاهدین  سازمان  احتماال 
حمالت را علیه »حشد الشعبی« انجام 
دادند! مجاهدین خلق بالفاصله ادعای 
عبدالمهدی را تکذیب کردند و گفتند 
ما هیچ نیرویی در نزدیکی عراق نداریم 
و اتهامات عبدالمهدی علیه مجاهدین 
خلق در هماهنگی و همسویی با سیاست 
دشمنی رژیم تهران علیه این تشکیالت 

صورت گرفته است.
ابو مهدی المهندس یا »جمال جعفر 
ابراهیم« و یا به قول رسانه های رژیم 
ایران و حشد الشعبی »مجاهد نستوه«، 
پیشاپیش جنگ »لفظی« علیه آمریکا 
را آغاز کرد به این دلیل که مقرهای ابو 
مهدی طی هفته های گذشته به شدت 
بمباران شدند او این بمباران ها را یا از 
سوی آمریکایی ها یا اسرائیلی ها می داند.

گفتنی است ابومهدی المهندس در 
کویت محکوم به اعدام است و از نظر 
آمریکا یک تروریست قاتل که دستش 
بقیه  و  عراق  در  نفر  هزاران  خون  به 
کشورهای عربی آغشته است و نام  او در 
لیست افراد تروریست قرار دارد. او قبل 
از حمله داعش جرأت آفتابی شدن در 
عراق را نداشت و در ایران مخفی شده 
و  برآورد  سر  اوباما  زمان  در  ولی  بود. 

حشدالشعبی را تشکیل داد!
اما فالح الفیاض، رئیس به اصطالح 
کمیسیون »حشد الشعبی« با اظهار نظر 
معاونش مخالفت کرد و گفت اظهارات 
را  حشدالشعبی  المهندس  ابومهدی 
نمایندگی نمی کند. این موضوع بیانگر 
یک اختالف واقعی در میان فرماندهان 
با  اختالف ها  این  است.  حشدالشعبی 
و  ایران  میان  اوضاع  شدن  بحرانی تر 
آمریکا و مجبور شدن عراق به انتخاب 
واشنگتن شکاف  و  تهران  بین  گزینه 

بیشتری در آن به وجود خواهد آمد.
آنچه در حال حاضر مهم است این 
هنوز  که  عبدالمهدی  عادل  که  است 
بیش از 13 ماه از تصدی پست نخست 
وزیری اش نگذشته است چه تصمیمی 
اینگونه مشکالت  با  و  بگیرد  می تواند 

چگونه می خواهد برخورد کند؟
عبدالمهدی به تنهایی قدرت مقابله 
داخل  در  »الحشدالشعبی«  نیروی  با 
عراق را ندارد در عین حال نمی تواند 
خشم و عصبانیت آمریکا و پیوند خوردن 
سرنوشت عراق با جمهوری اسالمی در 
ایران و غلتیدن بغداد در گرداب بحران 
اسالمی و انقالبی ایران را تحمل کند 
چون چنین پیوندی عراق را به فروپاشی 

کامل سوق خواهد داد.
دست  مأموران  حمالت  ادامه ی 
نشانده ی حکومت ایران »حشدالشعبی« 
در عراق به منافع ایاالت متحده آمریکا 

قاسم سلیمانی و صالح مهدی و ابومهدی

در بغداد به خصوص پس از شلیک دو 
سپتامبر  دوشنبه ۲3  روز  در  موشک 
به منطقه »الخضرا«، پایگاه های نظامی 
عادل  کم  کم  آمریکایی  نیروهای 
و  خاکستری  مواضع  و  عبدالمهدی 
و  حوادث  گرداب  در  را  او  نامعلوم 
بحران فرو خواهد برد به خصوص اینکه 
ایاالت متحده آمریکا »حشدالشعبی« را 
مسئول این حمالت موشکی و حمالت 
مشابهی در ماه مه گذشته به سفارت 

خود می داند.
مخالف  جبهه ای  حاضر  حال  در 
عراق  کنونی  دولت  و  عبدالمهدی 
از کردها، عرب های سنی  و  متشکل 
حال  در  ایران  رژیم  مخالف  شیعیان 
شکل گرفتن است؛ اگر ایاالت متحده 
این جبهه را حمایت کند، عبدالمهدی 
با مشکالتی مواجه خواهد شد و جبهه 
دیگری از  طرفداران عمار حکیم و حیدر 
العبادی که از نفوذ خارجی به خصوص 
جمهوری اسالمی ایران ناراضی اند خود 
را به عنوان جایگزین عادل عبدالمهدی 
کنترل  در  توانایی اش  در صورت عدم 
حال  در  البته  کرده اند.  آماده  دولت 
حاضر هیچکدام از این جریان ها قدرت 
رویارویی با ابزار ترور و قتل و وحشیگری 
که میلیشیاهای وابسته به سپاه قدس 
از  بعد  به خصوص  ندارند.  را  عراق  در 
تصمیم ادغام »حشدالشعبی« در ارتش 
و نیروهای امنیتی که توسط عبدالمهدی 
صورت گرفت. اما موقعیت و نیروی این 
شبه نظامیان تنها با کمک های ایران در 
عراق حفظ خواهد شد و اگر رژیم ایران 
نتواند از بحران کنونی خارج شود، این 
شاخه های نظامی وابسته به ایران مانند 
حزب اهلل لبنان، حشدالشعبی و حوثی ها 
و غیره خود به خود خشکانده خواهد شد.

پیچیده ای  معادله ی  چنین  در 
عادل عبدالمهدی درمانده و بالتکلیف 
اینکه  از  پس  او  رسد،  می  نظر  به 
از  را  سنگینی  ضربات  حشدالشعبی 
مجهول الهویه  و  نامشخص  پهپادهای 
متحمل شد دستور داد که به ائتالف 
بین المللی فعال در عراق اطالع دهند 
که هر عملیات پرواز یا شناسایی باید با 
اجازه دولت عراق صادر شود. اما حتی 
پس از این فرمان ضربات پهپادی بسیار 
سنگین و پی در پی علیه حشدالشعبی 
پاسداران  سپاه  به  وابسته  نیروهای  و 
انقالب اسالمی در عراق و سوریه ادامه 
یافت. عادل عبدالمهدی به تنهایی قادر 
به اخراج سپاه قدس و مزدورانش از عراق 
نیست مگر اینکه ایاالت متحده آمریکا از 
او و کسی که پس از او می آید حمایت و 

این هدف را دنبال کند.
*منبع: شرق االوسط

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

پاسخ سعدی به فقیهان
دو ماّلی مرتجع، مکارم شیرازی و نوری همدانی، فتوا داده اند که ساختن فیلم بر اساس زندگی موالنا و 

شمس حرام است!
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اروپا  اتحادیه  =گاردین: 
به  خصوصی  پیام  ارسال  با 
اسالمی  جمهوری  مقام های 
در مورد خروج این اتحادیه 

از برجام هشدار داده است.
اسرائیل:  خارجه  =وزیر 
به سران رژیم ایران به زبان 
خودشان می گویم: جوجه را 

آخر پاییز می شمارند.
=یک دیپلمات در واکنش 
به گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به رویترز گفته 
غنی  سازی  مشغول  »آنها 
نطنز  اتمی  تأسیسات  در 

هستند.«
یک روز پس از پایان نشست ساالنه 
در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
نیویورک اروپایی ها جمهوری اسالمی 

را تهدید به خروج از برجام کردند.
جمعه  گاردین،  انگلیسی  روزنامه 
پنجم مهرماه، 2۷ سپتامبر، در گزارشی 
اختصاصی به نقل از منابع آگاه نوشته 
پیام  ارسال  با  اروپا  اتحادیه  که  است 
جمهوری  مقام های  به  خصوصی 
از  خروج  احتمال  مورد  در  اسالمی 
تهران  به  اروپایی  کشورهای  برجام 

هشدار داده است.
مقام های  که  آمده  گزارش  این  در 
هشدار  اسالمی  جمهوری  به  اروپایی 
دادند اگر اقدام قابل توجه دیگری برای 
بردارد  خود  برجامی  تعهدات  کاهش 
اتحادیه اروپا مجبور به خروج از توافق 

اتمی می  شود.
یک منبع آگاه به گاردین گفته است: 
ایران می گوید  این است که  »مشکل 
اما  هستند،  بازگشت پذیر  گام ها  این 
می توان  چگونه  که  بدانند  آنها  اگر 
دیگر  این  ساخت،  هسته ای  بمب 

بازگشت ناپذیر است.«
مرحله  سه  در  کنون  تا  ایران  رژیم 
تعهدات برجامی خود را کاهش داده که 
شامل افزایش غلظت اورانیوم و افزایش 
ذخایر آب سنگین و اورانیوم می شود 
و اکنون در حال نصب سانتریفیوژهای 
توانایی  ایران  به  که  است  پیشرفته 

غنی  سازی اورانیوم در نیروگاه اتمی نطنز و هشدار خصوصی اتحادیه اروپا به تهران:

 کاری نکنید که ما هم از برجام خارج شویم!

دو  تا  را  اورانیوم  غنی سازی  می  دهد 
برابر افزایش دهد. ایران اکنون سه گام 
از کاهش تعهداتش را برداشته و تهدید 
چهارم«  »گام  آبان ماه  اواسط  کرده 

برداشته خواهد شد.
در چنین شرایطی، اروپا تهدید کرده 
در صورت این اقدام تهران، اتحادیه اروپا 
به عنوان یکی از طرفین برجام به بند 
مکانیسم حل اختالف در این توافق نامه 
مشهور  ماشه«  »مکانیسم  به  که 
اساس  بر  کرد.  خواهند  رجوع  است 
عدم  صورت  در  ماشه«  »مکانیسم 
پایبندی رژیم ایران به تعهداتش در این 
توافق، پرونده اتمی جمهوری اسالمی 
دوباره به شورای امنیت خواهد رفت و 
کلیه تحریم های پیشین سازمان ملل 
فعال خواهد شد. تهران مجددا  علیه 

مواضع  جدی  تغییر  عوامل  از  یکی 
اسالمی،  جمهوری  علیه  اروپایی  ها 
نفتی  تاسیسات  به  موشکی  حمله 
نیز  اروپایی  ها  است.  عربستان  آرامکو 
تهران  که  کرده اند  اعالم  صراحت  به 
هیچ  و  است  حمالت  این  مسئول 
این  واقعیت  ندارد.  دیگری  توجیه 
جمهوری  خرابکاری  های  که  است 
اسالمی سبب تقویت مواضع عربستان 
تأثیرات خود را در  و اسرائیل شده و 
جریان نشست اخیر سازمان ملل متحد 
نشان داد و همگرایی بین  المللی علیه 
را  ایران  رژیم  ایذایی  ماجراجویی  های 

افزایش داد.

یسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل 
که بجای بنیامین نتانیاهو در سازمان 
ملل سخنرانی کرد در نطق خود گفت، 
متوقف  را  ایران  رژیم  باید  امروز  »ما 
کنیم تا از جنگ فردا جلوگیری کنیم.« 
او همچنین هشدار داد »به سران رژیم 
ایران به زبان خودشان می گویم: جوجه 
کار  نتیجه  می شمارند.  پاییز  آخر  را 

آخرش مشخص می شود.«
مصالح  خواست  دنیا  رهبران  از  او 
را  جهان  مردم  و  خود  کشور  آینده 
قربانی منافع کوتاه مدت نکنند. او گفت 
ایران هر روز بر قدرت خود  که رژیم 
می افزاید و فردا ممکن است دنیا را به 

آتش بکشد.
آژانس  رویترز می نویسد  خبرگزاری 
در   )IAEA( اتمی  انرژی  بین المللی 
آنها  به  ایران  اعالم کرده که  گزارشی 
از  استفاده  روند  که  است  داده  اطالع 
روند  در  پیشرفته تر  سانتریفیوژهای 
و  کرده  آغاز  را  اورانیوم  غنی سازی 
برای  که  اورانیوم  هگزافلوراید  گاز 
غنی سازی الزم است وارد سانتریفوژها 
شده است. آژانس در این گزارش اعالم 
کرده که »ایران با غنی سازی اورانیوم از 
طریق سانتریفیوژ های پیشرفته، برجام 

را نقض کرده است.«
یک دیپلمات در واکنش به گزارش 
گفته  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
»آنها ]رژیم ایران[ مشغول غنی  سازی 

در تأسیسات اتمی نطنز هستند.«

در پی جدال جناح های درون نظام، مبارزه با »فساد 
سیاسی« نیز رونمایی می شود!

الریجانی:  =علی 
سطح  در  حکمرانی 
امور  جنس  از  قانونگذاری 
دستاویز  که  نیست  فکاهی 
یک مجری کم اطالع شود و 
آن را وسیله هجوگویی قرار 
دهد و ِهر و ِکر راه بیندازند.

در سال  پیشه:  =فالحت 
علیه  حمالتی  انتخابات 
نمایندگان  و  سیاستمداران 
انتظار  می گیرد،  صورت 
می رود مدعی العموم در این 
شرایط به موضوع ورود کند 
اتفاقی  چنین  کنون  تا  اما 

نیفتاده.
=یک نماینده مجلس: از 
آنجا که در قانون به صراحت 
سیاسی«  »فساد  عبارت 
قضاییه  قوه  است،  نیامده 
قوانین جاری  بر  را  آن  باید 

کشور منطبق کند.

افشاگری  و  تخریب  آنکه  از  پس 
درون  مختلف  جناح های  فعاالن 
باال  یکدیگر  علیه  اسالمی  جمهوری 
گرفته، تعدادی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی خواستار برخورد قوه 

قضاییه با »فساد سیاسی« شده اند.
رقابت های بین  جناحی در جمهوری 
کرسی های  تصاحب  سر  بر  اسالمی 
انتخابات  در  اسالمی  شورای  مجلس 
پیش رو که قرار است اسفندماه سال 
جاری، 1۳9۸، برگزار شود، باال گرفته 
است. در این روند افشاگری و تهمت 
راه  آبروریزی  چنان  یکدیگر  به  زدن 
چند  و  الریجانی  علی  که  انداخته 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
خواستار برخورد قوه قضاییه با »فساد 

سیاسی« شده اند.
برخی وبسایت ها  در هفته گذشته 
فضای  در  کاربران  همچنین  و 
به  اقدام  توییتر  جمله  از  مجازی 
انتشار خبری درباره برادرزاده پروانه 
اصالح طلب  نماینده  سلحشوری 

و  کرده  اسالمی  شورای  مجلس 
تهران  در  باندی  شده اند  مدعی 
خدمات  کنار  در  که  شده   بازداشت 
مشتریان  به  ماساژ، خدمات جنسی 
برادرزاده  و  می دادند  ارائه  خود 
پروانه سلحشوری سردسته این باند 

بوده است.
و  زاهدی  مهدی  محمد 
موسوی الرگانی دو نماینده اصولگرای 
مجلس اسالمی نیز ادر توئیت هایی به 
این خبر پرداخته و پروانه سلحشوری 

را زیر سوال برده اند.
پروانه سلحشوری با تکذیب این خبر 
اهواز  در  برادرزاده هایش  که  نوشته 
کرد  اعالم  و سپس  می کنند  زندگی 
که از محمدمهدی زاهدی و موسوی 

الرگانی شکایت کرده است.
به  اما  نمایندگان  این  درگیری 
اسالمی  علنی مجلس شورای  صحن 
رئیس  الریجانی  علی  و  شد  کشیده 
مجلس شورای اسالمی که این روزها 
پیدا  زیادی  نزدیکی  اصالح طلبان  با 
چه  »این  گفت:  سخنانی  در  کرده 
نماینده  یک  به  که  است  وضعیتی 
تهمت می زنند و یک رسانه داخلی آن 
را منتشر می کند و بعد معلوم می شود 
است.  معاند  رسانه  یک  آن  منبع 
مسئله  نماینده  یک  دیدگاه های  نقد 

متفاوتی است.«
او همچنین گفته: »آیا نشنیدید که 
دارد؟  را  کعبه  حرمت  مومن  آبروی 
از  می گویید؟  چه  خدا  پیشگاه  در 
این  می خواهم   90 اصل  کمیسیون 
ریاست  از  و  کند  پیگیری  را  مسائل 
»فساد  این  با  می خواهم  قضائیه  قوه 

سیاسی« برخورد کند.«
الریجانی همچنین به صدا و سیمای 
و  کرده  انتقاد  نیز  اسالمی  جمهوری 
گفته که مجریان نمایندگان و مجلس 
بود که  او گفته  تمسخر می کنند.  را 
نیست  فکاهی  جنس  از  قانونگذاری 
که با آن ِهر و ِکر راه بیندازند و باید 
به هزل گویی برخی مجریان رسیدگی 

شود.
بود:  افزوده  الریجانی  علی 
»قانونگذاری کار جدی حکومت است 
و صدا و سیما موظف است فرهنگ 
با  نه  را در جامعه رشد دهد،  قانونی 
سخنان تمسخرآمیز که مثال مجلس 
و  وهن آمیز  حرف های  زد،  رکورد 
غلط مطرح کند. حکمرانی در سطح 
قانونگذاری از جنس امور فکاهی نیست 
که دستاویز یک مجری کم اطالع شود 
و آن را وسیله هجوگویی قرار دهد و 

ِهر و ِکر راه بیندازند.«
جمهوری  سیمای  و  صدا  البته 
پاسخ  برنامه  چند  در  نیز  اسالمی 
مجریان  به  الریجانی  علی  انتقادات 

خودش را داد:
در این میان یک درگیری لفظی نیز 
میان نصراهلل پژمانفر و علی الریجانی 

رخ داد:
با اینهمه به نظر می رسد درخواست 
سوی  از  سیاسی«  »فساد  با  مبارزه 
علی الریجانی به کام برخی نمایندگان 
آمده  خوش  اسالمی  شورای  مجلس 

است.
کمیسیون  عضو  ابوترابی  ابوالفضل 
امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به 
درخواست علی الریجانی از کمیسیون 
اصل 90 و قوه قضاییه برای رسیدگی 
است:  گفته  سیاسی«،  »فساد  به 
»فساد سیاسی کلیدواژه ای است که 
برای اولین بار مطرح می شود و باید 

حد، مرز و تعریف آن صورت گیرد.«
که  است  کرده  تأکید  ابوترابی 
»تعریف حد و مرز به این معنا نیست 
که برای برخورد با فساد سیاسی نیاز 

می توان  بلکه  داریم،  جدید  قانون  به 
در  که  فعلی  ترک  و  فعل  به  نسبت 
آمده  اسالمی  مجازات  قانون   ۴ ماده 
است احکامی برای فساد سیاسی در 

نظر گرفت.«
کرون  و  تیران  آباد،  نجف  نماینده 
در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
اینکه »فساد سیاسی« بیشتر اصطالح 
این حال  سیاسی است گفته که »با 
قوه قضاییه باید بررسی کند که کدام 
مشمول  سیاسی  فعل  ترک  یا  فعل 
قانون مجازات اسالمی می شود و چه 

مجازات هایی برای آن لحاظ کند.«
مجلس  نماینده  این  عقیده  به 
قانون  آنجا که در  از  شورای اسالمی 
سیاسی«  »فساد  عبارت  صراحت  به 
را  آن  باید  قضاییه  قوه  است،  نیامده 

بر قوانین جاری کشور منطبق کند.
که  گفته  همچنین  ابوترابی 
کمیسیون اصل 90 نیز باید اقداماتی 
سیاسی«  »فساد  از  جلوگیری  برای 
می تواند   90 »اصل  دهد:  انجام 
را  سیاسی  فساد  پرونده  مقدمات 
انجام  را  الزم  تحقیقات  و  تشکیل 
دهد؛ دالیل و گزارش ها را جمع آوری 
کند و از افراد توضیح بخواهد، پرونده 
ارسال  قضاییه  قوه  به  شد  آماده  که 

کند.«
شورای  مجلس  نماینده  این 
اسالمی گفته »مجلس یک محکمه 
از نوع سیاسی است« و »استیضاح و 
اقدامات قضاوتی است که در  سوال 
می شود  انجام  سیاسی  محکمه  یک 
از  یکی  نیز   90 اصل  کمیسیون  و 
این  است،  مجلس  نظارتی  ابزارهای 
جمع آوری  را  ها  پرونده  کمیسیون 
در  تا  می دهد  گزارش  می کند، 
کار،  اینجای  تا  شود،  قرائت  صحن 
در محکمه سیاسی صورت  اقدامات 
گرفتن  نظر  در  برای  که  گرفته 
باید گزارش به قوه قضاییه  مجازات 

ارجاع شود.«
عضو  پیشه  فالحت  حشمت اهلل 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
ملت،  خانه  خبرگزاری  با  گفتگو  در 
با اشاره به ارجاع رسیدگی به »فساد 
سیاسی« به قوه قضاییه و کمیسیون 
اصل 90، گفته است: »مبارزه با فساد 
قوه قضاییه شروع شده  اقتصادی در 
که مورد استقبال جامعه قرار گرفت، 
سال  در  که  دارد  وجود  واقعیتی  اما 
انتخابات حمالتی علیه سیاستمداران 
انتظار  نمایندگان صورت می گیرد،  و 
می رود مدعی العموم در این شرایط به 
موضوع ورود کند اما تا کنون چنین 

اتفاقی نیافتاد.«
که  است  گفته  پیشه  فالحت 
اما  دارد  نقد  جای  مجلس  »اقدامات 
جای توهین ندارد، از این رو باب شدن 

توهین اتفاق خوشایندی نیست.«
در  »عده ای  افزوده  پیشه  فالحت 
همه  از  بیش  خودشان  که  مملکت 
کردن  کار  مانع  و  نکردن  کار  عامل 
نهادها  از  بخشی  ساله  هر  هستند، 
قربانی  را  کشور  سیاستمدارن  و 
می کنند، در سال انتخابات قرار است 
مجلس قربانی شود، از این رو شاهد 
مقننه  قوه  به  هجمه هایی  چنین 

هستیم.«
در  این میان به نظر می رسد هدف 
مجلس  نمایندگان  و  الریجانی  علی 
سیاسی«  »فساد  از  اسالمی  شورای 
آنها  چهره  که  است  اقداماتی  تنها 
آنها  برای حضور  را  کار  و  تخریب  را 
دیگر  و  آینده  مجلس  انتخابات  در 
سخت  کشور  کلیدی  پست های 

می کند!

تهران:  در  =روحانی 
جمهوری  مسلح  نیروهای 
منشاء  همیشه  اسالمی 
مردم  برای  برکت  و  خیر 
قدرت های  و  بودند  منطقه 
آن  راس  در  و  استکباری 
ناامنی،  همواره  آمریکا 
بدبختی و مشکالت آوردند.

=الریجانی در بندرعباس: 
اسراییل غده سرطانی منطقه 
دشمن  اصلی ترین  و  است 
می رود. شمار  به  مسلمانان 
فارس  =خبرگزاری 
 ۱۸ تهران  در  داد  گزارش 
بالستیک  موشک  فروند 
انقالب  پاسداران  سپاه 
نیروهای  رژه  در  اسالمی 

مسلح به نمایش درآمد.
جمله  از  شهر  چند  =در 
یگان  های  ساری  و  سنندج 
امنیتی و ضدشورش رژه رفتند.

حسن روحانی، یکشنبه ۳1 شهریور، 
در مراسم رژه ساالنه نیروهای مسلح 
ایران  آغاز جنگ  به مناسبت سالگرد 
اسالمی  جمهوری  گفت،  عراق  و 
همیشه منشاء خیر و برکت و برادری 
قدرت های  و  بوده  منطقه  مردم  برای 
استکباری و در راس آن آمریکا همواره 
ناامنی، بدبختی، مشکالت و تاراج منابع 

کشورهای را منطقه را دنبال کردند.
جمهوری  داشتن  دست  اتهام  وی 
اسالمی ایران در حمالت صورت گرفته 
به پاالیشگاه آرامکو عربستان را »تکرار 
دروغ های قبلی خواند« و گفت »همانند 
آنهاست.« افشاشده ی  همه دروغ  های 

خط و نشان برای »مردم« و »اسرائیل« در مراسم رژه نیروهای 
مسلح؛ یگان   سامورایی   ها با ساتور رژه رفتند!

رژه یگان سامورایی  ها در تبریز

نشست رهبران سه قدرت اروپایی در دفتر مرکزی سازمان ملل
 ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ در نیویورک

روحانی که قرار است به زودی برای 
حضور در مجمع عمومی سازمان ملل 
به نیویورک برود، خبر از ارائه طرحی 
به  مربوط  که  داد  ملل  سازمان  در 
تنگه  و  فارس  خلیج  درون زا  »امنیت 
هرمز« است.به گفته روحانی بر اساس 
این طرح، ایران با همکاری کشورهای 
منطقه و بدون حضور نیروهای خارجی 
عمان  دریای  فارس،  خلیج  امنیت 
کشورهای  کمک  با  را  هرمز  تنگه  و 
منطقه ایجاد می  کند. وی تاکید کرد 
حضور نیروهای خارجی برای منطقه و 
آبراهه های خارجی و امنیت کشتیرانی 
و  مشکل  زا  انرژی  و  نفت  امنیت  و 
خطرناک است.روحانی در ادامه افزود، 
ما  و دشمنان  آمریکایی ها  هر جا که 
در منطقه حضور پیدا کردند به عنوان 
بازیگر امنیت زدا بوده اند؛ آنها امنیت را 
در افغانستان و عراق و سوریه و خلیج 
پیدا  حضور  که  جایی  هر  و  فارس 
کردند، از بین بردند و ناامنی را با خود 

به ارمغان آوردند.
خطای  بخشیدن  آماده ی 

همسایگان هستیم

بخشی از سخنرانی روحانی خطاب 
بود.  منطقه  کشورهای  رهبران  به 
وی گفت، »ما در این مقطع حساس 
و مهم تاریخی، اوالً اعالم می کنیم با 
رفاقت،  دست  خود  همسایگان  همه 
دوستی و برادری دراز می کنیم و حتی 
آماده هستیم از خطاهای گذشته آنها 
امروز  این منطقه بگذریم چرا که  در 
دشمنان  که  داریم  قرار  شرایطی  در 
اسالم و منطقه یعنی آمریکا، استکبار و 
صهیونیسم می خواهند از شکاف، فاصله 
و اختالف بین ما سوء استفاده کنند.«

سخنران مراسم رژه در بندرعباس نیز 
رئیس مجلس شورای  علی الریجانی 
اسالمی بود که گفت، نیروهای مسلح 
ایران اجازه بازی با خلیج فارس برای 

ماجرا جویی را نمی دهند.
الریجانی در بخشی از سخنرانی خود 
سرطانی  غده  اسراییل  کرد،  عنوان 
دشمن  اصلی ترین  و  است  منطقه 

مسلمانان به شمار می رود.
قوه  دو  رؤسای  سخنرانی  از  پس 
مجریه و مقننه در تهران و بندرعباس 
ادوات  نمایش  و  مسلح  نیروهای  رژه 

نظامی آغاز شد. در تهران چندین فروند 
از موشک  های بالستیک سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به نمایش در آمد و در 
بندرعباس نیروی هوایی ارتش و سپاه 
پاسداران با هواپیماهای فرسوده ی خود 
رژه مشترک برگزار کردند و تعدادی از 
و  ارتش  دریایی  نیروی  ناوچه های 
قایق  های تندرو پاسداران نیز از مقابل 

جایگاه عبور کردند.
در  داد  گزارش  فارس  خبرگزاری 
بالستیک  موشک  فروند   1۸ تهران 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در رژه 
نمایش درآمد. در  به   نیروهای مسلح 
خطابه خوان  موشک  ها  نمایش  حین 
ملّت  قدرت  قدر،  »موشک  گفت: 
ماست« و برد آن دو هزار کیلومتر است 
و خدا نکند در تنگه مهجوم زمین و 

زمان دشمنان ما فرود بگیرد.
جمله  از  ایران  دیگر  شهر  چند  در 
سنندج،  اردبیل،  ساری،  گرگان، 
رژه  مراسم  نیز  و…  بندرعباس 
برگزار شد. اینکه چند سالی است در 
مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت 
گردان  های  عراق  و  ایران  جنگ  آغاز 
ضدشورش و امنیتی نیز رژه می  روند 
برای  نظام  اصلی  انگیزه ی  از  حکایت 
مردم  به  دادن  نشان  دندان  و  چنگ 
دارد.در رژه مشترک هوایی و دریایی 
ارتش و سپاه پاسداران در بندرعباس 
میراژ  و   ۴ اف-  مثل  هواپیماهایی 
متعلق به نیروی هوایی ارتش و سوخو 
 S.H 22 سپاه، توکانو، یاک12، بالگرد
و 212 نیروی دریایی ارتش رژه رفتند. 
نیم  حدود  وسایل  این  از  برخی  عمر 

قرن است.
نقطه ی اوج مراسم رژه امسال نیروهای 
مسلح رژه یگان سامورایی  ها در تبریز بود 
که ساتور بدست با پرچم »یا ابوالفضل 
کردند! عبور  جایگاه  جلو  از  العباس« 
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انار برای سالمت قلب خواص بی نظیر 
انار  یکی از بهترین میوه ها است و برای بهبود سالمت 

قلب بسیار خوب است.
 C انـار چربـی و کالـری نـدارد ولـی  دارای  پتاسـیم و ویتامیـن

اسـت .   بـا بیماری هـای قلبی مبارزه کرده و از آن پیشـگیری میکند 
. عـالوه بـر ایـن ویتامین و مواد معدنـی، آب انار حـاوی پروتئین، ویتامین 

B-6، منیزیـم، کربوهیـدرات، قنـد طبیعی و فیبر غذایی اسـت.
انـار منبـع غنـی از آنتـی اکسـیدان هـا اسـت کـه  بـا کلسـترول در شـریان 

هـا مبـارزه مـی کنـد. ایـن میـوه همچنین بـه بهبـود عروق و بازسـازی سـلول 
هـای آسـیب دیـده کمـک مـی کنـد. خـواص آنتـی اکسـیدانی در انـار  شـامل 
لیپوپروتئیـن بـا چگالـی کـم اسـت. ایـن اساسـاً بـدان معنـی اسـت کـه انـار  از 
سـخت شـدن دیـواره عـروق بعلـت چربـی اضافـی جلوگیـری مـی کنـد ، چربی 

شـریان هـا را از بیـن میبـرد.
همچنین، انار  سطح اکسیژن  خون را باال می برد. آنتی اکسیدان ها باعث کاهش 
کلسترول خون می شوند،  با رادیکال های آزاد مبارزه کرده و  از لخته شدن 
خون جلوگیری می کنند.  در نهایت  خون گردش خوبی پیدا می کند و 

سطح اکسیژن باال می رود.
پیری روند   کاهش  سبب  انار  قلب،  سالمت  بهبود  بر  عالوه 

در  اختالل  و  پروستات  سرطان  مفاصل،  ورم  از  شود،   می   
کنترل  اسهال،  برای  انار   کند.  می  پیشگیری  نعوظ 

کمک  بسیار  باال  خون  فشار  کاهش  وزن، 
می کند و باعث بهبود سالمت روان 

می شود.

زنان  شاخص

سپیده دم، نسیمی روح پرور
وزید و کرد گیتی را معنبر

تو پنداری، ز فروردین و خرداد
بباغ و راغ، بد پیغام آور

برخسار و بتن، مشاطه کردار
عروسان چمن را بست زیور

گرفت از پای، بند سرو و شمشاد
سترد از چهره، گرد بید و عرعر

ز گوهر ریزی ابر بهاری
بسیط خاک شد پر لؤلؤ تر

مبارکباد گویان، در فکندند
درختان را بتارگ، سبز چادر

نماند اندر چمن یک شاخ، کانرا
نپوشاندند رنگین حله در بر ....

میوه  آب  روزگاری 
یک  از  بخشی  عنوان  به 
قرار  توجه  مورد  سالم  غذایی  رژیم 
به عنوان  اغلب  امروزه  اما  می گرفت، 
شناخته  قند  باالی  دوز  با  نوشیدنی 
اعتبار  از  فزاینده ای  به طور  می شود. 
سالم  غذایی  رژیم  در  میوه ها   آب 
کاسته می شود و مصرف آن در حال 
کاهش است. اما نباید آب میوه را از 
رژیم های غذایی ما حذف شود. عمده 
که  است  این  میوه  نخوردن  دالیل 
پوست کندن  و  زیاد  تالش  مستلزم 
اما  است.  ناخوشایند  اغلب  که  است 
مواد  همان  تأمین  ضمن  میوه  آب 
شیمیایی تقویت کننده سالمتی، دیگر 
مشکالت آماده کردن و خوردن خود 

میوه را ندارد.
بیشتر ما شنیده ایم که باید روزانه پنج 
وعده میوه و سبزیجات مصرف کنیم. 
با این حال چندین مورد از تحقیقات 
اندکی  شمار  که  داده اند  نشان  اخیر 
از اهدافی که ما برای مصرف میوه و 
سبزیجات داریم، به نتیجه می رسند. 
مطالعات  که  است  درحالی  این 
اخیر جهانی نشان می دهد که رژیم 
پنجم  یک  دلیل  نامناسب  غذایی 
بدن  سالمتی  و  انسان هاست  مرگ 
بیشتر وابسته به میزان مصرف غالت 
سبوس دار، آجیل، میوه و سبزیجات 
به جای تمرکز بر کاهش مصرف قند 

و چربی است.
که  است  داده  نشان  تحقیقات 
مفید  ما  برای  می تواند  آب  نوشیدن 
 Thefoodforme مطالعه  باشد. 
که توسط کمیسیون اروپا تهیه شد، 
نشان داد که وزن بدن با میزان مصرف 
میوه، سبزیجات و آب میوه در رابطه 
مستقیم است و با افزایش یا کاهش 
می رود.  پایین  و  باال  بدن  وزن  آن، 
همچنین تحقیقات صورت گرفته در 
نشان  آمریکا  در کشور  تغذیه  زمینه 

دارند، حاوی رنگ دانه های متنوعی 
از قرمز، بنفش، آبی تا زرد هستند.  
خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی 
نتیجه  دارند.  ویروسی  ضد  و 
روی  بر  گرفته  صورت  مطالعات 
فالونوئیدها )نوعی پلی فنول( نشان 
داد که مصرف فراوان آن خطر مرگ 
کاهش  چهارم  یک  تا  را  زودرس 
می دهد و مصرف آنتوسیانیدین ها 
به  ابتال  - خطر  دیگر  فنول  پلی   -

دیابت را کاهش می دهد.
)دارای  کاروتنوئیدها  نهایت،  در 
با  قرمز(  و  زرد   ، نارنجی  رنگ های 
همراه  کمتری  سرطانی  خطرات 
آنها  روی  بر  مطالعات  هستند. 
نشان می دهد که باعث کاهش ابتال 
حنجره  و  دهانی  سرطان های  به 
باالیی  سطح  همچنین  می شوند. 
از کاروتنوئیدها در خون به کاهش 
میزان سرطان پستان منجر می شود.

حاوی فیبر کمتر 

استدالل دیگری برای عدم نوشیدن 
آب میوه این است که فیبر کمتری 
سالم  میوه های  خود  به  نسبت 
می دهند  نشان  مطالعات  دارند. 
مقادیر  حاوی  آب میوه ها  اگرچه 
مواد معدنی  ویتامین ها،  از  بیشتری 
و مواد شیمیایی گیاهی است ولی 
فیبر کمتری نسبت به خود میوه ها 

دارند.
دیابت،  از  جلوگیری  به  فیبر 
انواع  از  برخی  و  قلبی  بیماری های 
عمدتا  ولی  سرطان کمک می کند، 
مشاهده  غربی  غذایی  رژیم  در 
تاکید  باید  همه  این  با  نمی شود. 
کرد که نوشیدن آب میوه برای رفع 
تشنگی نیست، بلکه مردم آب میوه 
می نوشند تا مقادیر بیشتری از مواد 
بیاورند.  بدست  را  میوه ها  مغذی 
از  راحت تر  بسیار  نوشیدن  چون 
این  در  میوه هاست.  خود  خوردن 
پیشنهاد  ما  به  هم  هیچ کس  بین، 
نمی کند که ماهی یا گوشت نخوریم 
نیست. در عوض  فیبر  چون حاوی 
می توانیم از مزایای دیگر آب میوه ها 

بهره ببریم.

می نوشند  آب  که  بزرگساالنی  داده، 
بوده  کمتری  چاقی  معرض خطر  در 
و حساسیت بهتری نسبت به انسولین 

دارند.
نوشیدنی های شیرین

و  گروه  چندین  مزایا،  این  وجود  با 
تغذیه،  هنوز  امر  در  موثر  سازمان 
میوه  آب  که  می کنند  پیشنهاد  هم 
اما  نباشد.  ما  غذایی  رژیم  از  بخشی 
نگرانی های آنها مربوط به میزان قند 
همچنین  و  میوه  آب  در  مصرفی 
این  در  مصرفی  میوه  واقعی  میزان 
نوشیدنی هاست. هراس این سازمان ها 
این است که چون آب میوه حاوی قند 
طبیعی است، خطر چاقی را افزایش 
دهد. اما باوجود اینکه آب میوه حاوی 
نوشیدنی های  مانند  نباید  است،  قند 

حاوی قند تلقی شود.
آب میوه های غیرطبیعی نوشیدنی های 
حاوی شکر هستند که مقادیر اندکی 
البته اگر حاوی  از آب میوه ها دارند، 
نشان  تحقیقات  باشند.  آب میوه ها 

داده است که این نوشیدنی ها تأثیرات 
بسیار متفاوتی بر روی بدن ما دارند. 
تحقیقات مشترک دو کشور آمریکا و 
چین از جمعیتی حدود ۲۰۰ هزار نفر، 
میوه های  آب  نوشیدن  که  داد  نشان 
به  ابتال  خطر  قند،  با  شده  شیرین 
حالی  در  می دهد.  افزایش  را  دیابت 
چنین  خالص  میوه  آب  نوشیدن  که 
نبود. محققان دیگری هم دریافته اند 
با اینکه نوشیدنی های با قند افزودنی، 
باالی  کودکان  وزن  افزایش  باعث 
آب میوه های  می شوند،  سال  شش 

خالص چنین نمی کنند.
انواع  حاوی  طبیعی  میوه های  آب 
برای  مفید  مغذی  مواد  مختلف 
پلی   ،  C ویتامین  مانند  سالمتی 
فنول ها و کاروتنوئیدها هستند که فقط 
نوشیدنی های  موارد محدودی در  در 
آب میوه های  دارد.  وجود  قند  دارای 
 C ویتامین  دارای  ویژه  به  طبیعی 
کاهش  خون،  فشار  کاهش  به  منجر 
خطر ابتال به بیماری های قلبی و امید 
به زندگی خصوصا در مردان می شوند.

شیمیایی  مواد  همان  یا  پلی فنول ها 
که به طور طبیعی در گیاهان وجود 

مریم صدارتی
)۱۳۲۹ - مشهد(

مریم صدارتی ورزشکار دو و میدانی 
در رشتٔه پرش ارتفاع و نخستین زن 
ایرانی بود که در یک رقابت بین المللی 
دو و میدانی موفق به کسب مدال شد. 
صدارتی در سال های 13۴3 تا 13۷۵ 
رکورددار پرش ارتفاع ایران بود. نقطه 
صدارتی  مریم  ورزشی  دوران  عطف 
به خرداد ماه 13۵3 باز میگردد که 
در جریان مسابقات انتخابی بازیهای 
آسیایی تهران به پیشنهاد و تشخیص 
آنی یاما مربی فرانسوی تیم ملی , از 
به روش   ) ) شکمی  استرادل  روش 
و  داد   شیوه  تغییر  فاسبوری  دیک 
رکورد  بهبود  موجب  امر  همین 
هایش گردید او ابتدا در اردیبهشت 
ماه با گذر از مانع 1/6۰و سپس در 
خرداد ماه با 1/61 متر رکوردی بثبت 
رساند که بمدت ۲3 سال پایدار ماند 
شکسته  بلوری زاده  پدیده  توسط  و 
شد.صدارتی در اولین دورٔه مسابقات 
قهرمانی دو و میدانی آسیا که در سال 
19۷3 در مانیل برگزار شد، با پرش 
نفر  گرفت.  برنز  مدال  متری   1٫۵۸
دوم، پرندٔه مالزیایی هم 1٫۵۸ پریده 

بود، اما به دلیل خطای کمتر، او مدال 
نقره گرفت. صدارتی به مدت 3۴ سال 
تنها زنی بود که یک مدال آسیایی در 
دو و میدانی کسب کرده بود، تا اینکه 
در  ابراهیمی  لیال   ،۲۰۰۷ سال  در 
دو 3۰۰۰ متر بامانع یک مدال برنز 
گرفت.مریم صدارتی همچنین اولین 
زن ایرانی است که در رشتٔه پنجگانه 
بازی های  در  او  داده است.  مسابقه 
آسیایی تهران در این رشته شرکت 
شد.  پنجم  امتیاز   3۲6۵ با  و  کرد 
صدارتی در پرش ارتفاع هم با پرش 
رسید. هفتم  مقام  به  متری  پروین اعتصامی1٫۵۵ 

کودکان خمیر خام مجسمه سازی 
هستند و ما در همان کودکی انقدر 
باید با آن ها بازی کنیم و طی بازی 
یاد  چیز  ها  آن  به  کودکانه  های 
بدهیم که این خمیر کامال ورز بیاید 
روزگار  گرم  و  سرد  آماده  آینده  در 
خو  و  خلق  بدانید  است  بهتر  شود. 
و عادات انسان از دوران جنینی و ۲ 
سال اول زندگی وی ناشی می شود 
و ما برای تربیت کودکمان تنها دو 
سال و نه ماه فرصت داریم. در این 
مقاله ما بازیهایی را به شما پیشنهاد 
می دهیم که عالوه بر سرگرم کردن 
جهت  در  را  آموزشهایی  کودکتان 
و  هوش  تقویت  و  خالقیت  ایجاد 
کودک  هوشیاری  سطح  افزایش 

دلبند شما فراهم می آورد.
۱- کجا رفت؟

یک توپ کوچک نرم انتخاب کنید، 
دار  درپوش  ظرف  یک  در  را  آن 
کجا  توپ  بپرسید  بچه  از  بگذارید. 
در  که  کنید  تشویق  را  او  رفت؟ 

ظرف را باز کند و توپ بیرون بیفتد 
بیرون  دلقکی  که  هایی  مثل جعبه 
هم  توپ  افتادن  بیرون  پرد،  می 
برای او جالب خواهد بود. این بازی 
راهی است که به کودک می آموزد 
که چیزهایی که او نمی بیند ممکن 
بازی،  این  باشد.  است وجود داشته 

آموزش ثبات هدف است.
۲- وسایل آشپزخانه:

ظرفهای پالستیکی یا ظروف ماست 
و یا کاسه های نشکن برای این بازی 
ظروف  این  از  باشد.  می  مناسب 
برای ایجاد یک برج استفاده کنید، 
به کودکتان کمک کنید که برج را 
بریزد، این فعالیت به او درس خواهد 
داد که نشانه گیری هدف را بیاموزد 
در حالی که ریزش و چیدن را هم 

یاد خواهد گرفت.
۳- می توانم صدا را بشنوم:

ثبات  مفهوم  تقویت  برای  دیگر  راه 
یک  کردن  مخفی  وسیله  به  هدف 
یا  و  پتو  زیر  صدادار  بازی  اسباب 
به  را  بازی  اسباب  ابتدا  حوله است. 
سپس  بپوشانید  پتو  با  جزئی  طور 
بیاورید  در  را  بازی  اسباب  صدای 

و او را تشویق کنید که اسباب بازی 
را  بازی  اسباب  دوباره  کند،  پیدا  را 
بار به صورت  این  البته  پنهان کنید، 
کامل، بازی را تکرار کنید، در صورت 
پیدا کردن اسباب بازی، کودکتان را 

تشویق کنید.
۴- بازی آبی:

زمان حمام را به زمان اکتشاف و بازی 
تبدیل کنید. قاشق های پالستیکی و 
آب پاش و کاسه های پالستیکی را در 
وان کودکتان بگذارید، او با آنها ریزش 
آب را خواهد دید و از آنها لذت خواهد 
برد. تفریح دیگری هم می توان کرد، 
بدهید  کودکتان  به  را  اسفنج  یک 
اسفنج را خیس کنید، او از فشار دادن 

اسفنج و ریزش آب لذت می برد.
کودکتان  خوابه!نزدیک  مامان   )۵
به  بستگی  کار  این  البته  بنشینید 
را  او  توانید  می  دارد  کودکتان  سن 
بخوابانید. به او بگویی که قصد دارید 
ببندید  را  بخوابید و چشمهایتان  که 
باز  را  ثانیه چشمهایتان  چند  از  بعد 

کنید و مشتاقانه به او سالم کنید یا 
زمان را به او بگویید مثاًل صبح بخیر 
یا عصر بخیر که او زمانها را هم درک 
باز  که  مامان  چشمهای  دیدن  کند. 
تبریکش  صدای  شنیدن  و  است 
معموالً ایجاد خنده خواهد کرد بعد از 
چند دوِر، مکث خود را هنگام خواب 
بیشتر کنید احتمال هست که کودک 
حدود 6 ماهتان و یا بیشتر شروع به 
به صورت  یا حتی  و  جیغ زدن کند 

شما ضربه بزند تا شما بیدار شوید!
۶- بازی با برگها:

بروید،  از خانه  بیرون  به  با کودکتان 
تنوعی از برگها را برای او جمع کنید، 
به او اجازه بدهید آنها را بلند کند و 
با دستانش بازرسی کند، بدیهی است 
را  از برگها  با نظارت شما. برخی  که 
چروک کنید تا او آنها را بازرسی کند 
و عمل چروک کردن را بیاموزد که این 
کار در برگهای خشک صدا هم خواهد 
داشت. با استفاده از یک برگ بزرگ 
بازی دالی موشه را با او انجام دهید.

۷- بازی غلتکی:
مقابلتان  در  زمین  روی  را  کودکتان 
بنشانید و یک ماشین اسباب بازی را 

روی زمین حرکت 
دهید او را تشویق کنید 

که بعد از شما این کار را انجام دهد 
سعی کنید که رفت و آمد ماشین را 
با او ادامه دهید. این کار جلو و عقب 
رفتن و چرخاندن و حرکت اجسام را 

به او یاد خواهد داد.
۸-نقاشی:

این بازی کمی کثیف کاری است اما 
خواهد  جالب  بسیار  کودکتان  برای 
بود. کودک ۸ تا 1۲ ماهتان را روی 
یا روی زمین بنشانید. در  صندلیش 
غدای  چندین  و  برگه  یک  او  مقابل 
است  شده  صاف  که  رنگی  ای  پوره 
با  را تشویق کنید که  او  قرار دهید، 
دستانش نقاشی کند، خواهید دید که 

او شاهکار خواهد ساخت. می توانید 
غذاها را در صورت اجازه پزشک بافت 
دار تهیه کنید)به دلیل در دهان بردن 

کودک( که نقاشی او بافت دار باشد.
۹- بافتهای متفاوت:

چندین موضوع بافت دار را به کودک 
یک  مثاًل  بدهید،  ماهتان  تا 1۲   1۰
تکه مقوا، روسری نرم، تکه های چمن 
و ماسه و … حتماً تا انتهای بازی در 
کنار او باشید و مراقب باشید چیزی 
را در دهانش نگذارد. همراه هم همه 
چیز را بازرسی کنید، خواهید بفهمید 
خوشش  بیشتر  بافتی  چه  از  او  که 
پشم  یا  کبریتی  مخمل  آمد  خواهد 

گوسفند؟
۱۰- بازی با رنگها:

برای کودک 1۰ تا 1۲ ماهتان اسباب 
بازی های رنگی و یا وسایل آشپزخانه 
رنگی تهیه کنید و به او کمک کنید 
را  با رنگ مشابه  بازیهای  اسباب  که 
در کنار هم بگذارد. مثاًل سیب قرمز 
در  باید  قرمز  توپ  و  قرمز  ماشین  و 
او  به  بازی  این  در  باشد.  طرف  یک 
کمک می کنید که کم کم با رنگها 

آشنا شود.
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مردان  شاخص

تا کند سرشار شهدی خوش هزاران بیشه 
کندوی یادش را

می مکید از هر گلی نوشی
بی خیال از آشیان سبز، یا گلخانه رنگین

کآن ره آورد بهاران است، وین پاییز را آیین
می پرید از باغ آغوشی به آغوشی

آه، بینم پر طال زنبور مست کوچکم اینک
پیش این گلبوته ی زیبای داوودی

کندویش را در فراموشی تکانده ست، آه می بینم
یاد دیگر نیست با او، شوق دیگر نیستش در دل

پیش این گلبوته ی ساحل
برگکی مغرور و باد آورده را ماند

مات مانده در درون بیشه انبوه
بیشه انبوه خاموشی ....

پزشکی  پیشرفت های  وجود  با 
هنوز  اخیر،  قرن  مهم  بسیار 
دارند  وجود  بیماری ها  از  مواردی 
که دانشمندان به درمان آنها دست 
پیدا نکرده اند. یکی از این بیماری ها، 
وزوز گوش است که ابتالی به آن از 
مسیح  میالد  از  قبل  سال   1۶00
با  گوش  وزوز  است.  شده  گزارش 
مانند  ناخواسته  صداهای  شنیدن 
صدای زنگ زدن، وزوز یا پیچیدن 
صدا در گوش یا سر، خود را نشان 
می دهد. این صداها به ازای یک نفر 
در هر هشت نفر مبتال، تا پایان عمر 
از بین نمی رود و باقی خواهد ماند. 
بزرگساالن  در  بیماری  این  اگرچه 
روند  دلیل  به  احتماالً   - مسن تر 
طبیعی پیری - مشاهده شده ولی 
وزوز گوش می تواند در همه سنین 
هم  خردسال  کودکان  بر  جمله  از 

تأثیر بگذارد.
تخمین زده می شود که ۳0 درصد 
از مردم در سراسر جهان در شرایطی 
از زندگی خود، وزوز گوش را تجربه 
می کنند. این تعداد احتماالً در حال 
به  امید  افزایش  زیرا  است،  افزایش 
معرض  در  گرفتن  قرار  و  زندگی 
به  منجر  بلند،  صدای  با  موسیقی 
از  که  است  کسانی  شمار  افزایش 

وزوز گوش خود شکایت دارند.
شایع تر  احتمال  اکنون  که  درحالی 
و  یافته  افزایش  بیماری  این  شدن 
مهمترین چیز دست یافتن به درمان 
این بیماری است ولی محققان هنوز 
وزوز گوش  پیچیدگی  دلیل  به  هم 
پیدا  برایش  درمانی  نتوانسته اند، 
کنند و برای دستیابی به این راه حل 

تالش می کنند.

وزوز  درمان  کردن  پیدا  چرا 
گوش دشوار است

یکی از دالیلی که عدم دستیابی به 
درمان قطعی وزوز گوش، این است 
که تعیین کمیت این بیماری دشوار 
و  اطمینان  قابل  روش  هیچ  است. 
مستقیم  اندازه گیری  برای  عینی 
شدت وزوز گوش افراد وجود ندارد. 
ضمن اینکه کسب اطالع از اینکه آیا 
وزوز گوش درمان شده است یا خیر، 

نیز آسان نیست.
که  نمی دانند  همچنین  دانشمندان 
چرا برخی از افراد دچار وزوز گوش 
نمی شوند.  دیگر  برخی  و  می شوند 
بیش از 200 دلیل برای ابتال به وزوز 
گوش وجود دارد. این موارد می تواند 
از آسیب های سر یا گردن، مشکالت 
گردش خون تا عوارض جانبی برخی 
و  شنوایی  کم  اگرچه  باشد.  داروها 
قرار گرفتن در معرض سر و صدای 
عوامل  بزرگترین  عنوان  به  زیاد 
شناخته  گوش  وزوز  ایجاد  خطر 
به  مبتال  افراد  همه  اما  است،  شده 
کم شنوایی دچار وزوز گوش و همه 
افراد مبتال به وزوز گوش دچار کم 

شنوایی نیستند.
درمان  یافتن  برای  دیگر  مانع  یک 

ترس فیل ها از 
مورچه ها 

شاید نتیجه تحقیق جدید محققان در خصوص ترس 
فیل های برای افراد عجیب و غیر قابل باور باشد اما این تحقیق 

مورد آزمایش قرار گرفته و اثبات شده است که حیوان عظیم الجثه 
ای)فیل( از مورچه که کوچکترین موجود می باشد می ترسد.برطبق یک 

اسطوره قدیمی موشها به اندازه کافی برای فیلها وحشتناک هستند اکنون 
از  زمین  روی  جاندار  بزرگترین  که  دادند  نشان  فلوریدا  دانشگاه  دانشمندان 

موجودات کوچکتری به نام مورچه نیز واهمه دارند.بررسیهای این دانشمندان نشان 
می دهد که مورچه ها نگهبانان واقعی درختان اقاقیا هستند و از این درختان در مقابل 
خطر غارت فیلهای گرسنه محافظت می کنند.به گفته این محققان، مورچه های نگهبان 
اقاقیا بیش از آنچه که تاکنون تصور می شد در اکوسیستم نقشی حیاتی ایفا می کنند.تاد 
پالمر سرپرست این تیم تحقیقاتی در این خصوص اظهار داشت: “در داستانهای قدیمی، 
مورچه های کوچک در مقابل این جانواران گیاهخوار مقاومت می کنند. حرکت دسته 
جمعی گروههای مورچه هایی که وزن آنها حدود ۵ میلی گرم است می تواند از این 
درختان در برابر حیواناتی که ابعاد آنها حدود یک میلیارد برابر ابعاد این مورچه ها 
است محافظت کنند.”این محققان پس از بررسی یک گونه از درخت اقاقیا به 

نام Acacia drepanolobium که به ندرت مورد هجوم فیلها قرار می گیرد 
به این نتایج دست یافتند.پالمر افزود: “ما فکر کردیم که این واقعا جالب 

است که چرا ما اغلب فیلهایی را می بینیم که ترجیح می دهند 
از درختانی تغذیه کنند که محل زندگی مورچه ها نباشد. 

در حقیقت، فیلها از حرکت دسته جمعی مورچه 
هایی که به طرف آنها یورش می برند به 

شدت می ترسند.

تولید وزوز گوش  روند  این است که 
نیز کاماًل ناشناخته مانده است. اگرچه 
اما  دارد،  وجود  مختلفی  تئوری های 
به  مربوط  تمام جنبه های  نمی توانند 
چگونگی تولید صدا را توضیح دهند. 
اینکه چرا فقط برخی افراد از صداهای 
چرا  و  می شوند  آگاه  گوش  داخل 
سالها  برای  صداها  این  است  ممکن 

باقی بمانند.
می دهد  نشان  فعلی  تئوری های 
حاصل،  گوش  وزوز  آمدن  پدید  که 
چندین فرآیند پیچیده در بخش های 
باعث  این مسئله  مختلف مغز است. 
دارویی  شرکت های  تا  می شود 
یک  توسعه  هنگام  در  که  بدانند 
مغز  از  ناحیه ای  چه  درمانی،  روش 
دهند.اگرچه  قرار  هدف  مورد  را 
شده  تولید  داروهای  از  بسیاری 
وزوز  بهبود  وعده  آزمایش  طول  در 
از  هیچکدام  ولی  می دهند  را  گوش 
مشهودی  پیشرفت های  چنان  آنها 
استفاده  و  مجدد  تولید  تداوم  برای 

برای مدت طوالنی را نشان نداده اند.
از این  در حقیقت، در طول بسیاری 
آزمایش ها افرادی که داروها استفاده 
در  مشابه  پیشرفت های  می کردند، 
نکرده اند.  گزارش  گوش  وزوز  عالئم 
دالیل زیادی وجود دارد که چرا این 
داروها ممکن است در طوالنی مدت 
تاثیرگذار نباشند. از جمله عدم توانایی 
از کسب اطمینان از اینکه بیماران تا 
بدون  را  داروها  صحیح  دوز  حد  چه 
عوارض جانبی رعایت کردند، و عدم 
اطمینان از اینکه در روند درمان باید 
کدام نوع از وزوز گوش را هدف قرار 

دهند.
مشکل دیگری که محققان در یافتن 
یک روش درمانی با آن روبرو هستند، 
مربوط به میزان تأثیر وزوز گوش بر 
اکثر  است.  شخص  روزمره  زندگی 
مبتالیان به وزوز گوش، این بیماری را 
مشکل نمی دانند. با این حال، اقلیت 
به  قادر  آن  شدت  دلیل  به  کوچکی 

زندگی عادی نیستند.
می تواند  گوش  وزوز  جدی  اشکال 
ایجاد  باعث  و  کند  مختل  را  خواب 
شود.   روزمره  زندگی  در  مشکالتی 

که  هنگامی 
وزوز گوش شدید 

است، می تواند شنوایی و 
تمرکز فرد مبتال را مختل و آرامش و 
آسایش او را بر هم بزند. کسانی که 
هستند،  آزرده  بسیار  گوش  وزوز  از 
انجام کار  برای  توانایی  از عدم  حتی 
و شغل خود در چنین شرایطی خبر 
نیز  گوش  وزوز  از  آگاهی  می دهند. 
را دشوار کند  است خوابیدن  ممکن 
و این می تواند بر عملکرد روزانه تأثیر 
بگذارد. عدم توانایی در رهایی از وزوز 
گوش و کنترل آن، نیز ممکن است 
اضطراب  ناامیدی،  احساس  به  منجر 
از  کوچکی  بخش  شود.  افسردگی  و 
مبتالیان به وزوز گوش حتی ممکن 
این  کنند.  فکر  خودکشی  به  است 

نشان  متفاوت  فردی  واکنش های 
می دهد که تجربه وزوز گوش چیست 
و چگونه جستجو برای درمان آن به 

یک مشکل بزرگ بدل شده است.

چگونه می توان به افراد مبتال به 
وزوز گوش کمک کرد

در حالی که عدم وجود درمان، برای 
مبتالیان به وزوز گوش ناامیدکننده 
از  بسیاری  هم  هنوز  اما  است، 
که  دارد  وجود  درمانی  روش های 
این  مدیریت  برای  می توانند  افراد 
در  بگیرند.  کمک  آنها  از  بیماری 
به  گوش  وزوز  اگر  موارد،  بعضی 
مانند  دیگری  اساسی  بیماری های 
فشار  یا  فک  مشکل  گوش،  عفونت 
درمان پذیر  باشد،  مرتبط  باال  خون 
درمان  اغلب،  همچنین  است. 
به مدیریت  نیز می تواند  کم شنوایی 

وزوز گوش کمک کند.
مانند  دیگر  راهکارهای  از  استفاده 
تکنیک های ذهن آگاهی و آرامش، یا 
صدا درمانی نیز می تواند در مدیریت 

این بیماری مفید باشد.

تیمورعلی غیاثی  
)۱۳۲۴ -درگز(

تیمورعلی غیاثی ورزشکار سابق رشتٔه 
پرش ارتفاع است. او دو مدال طال و 
و  آسیایی  بازی های  نقرٔه  مدال  یک 
قهرمانی  مسابقات  طالی  مدال  دو 
آسیا را در کارنامه دارد. 10 تیر ماه 
1۳۴2, استاد ضیاء کمانی , رکوردار 
آن روزهای پرش ارتفاع ایران  , برای 
نخستین بار  تیمور غیاثی 1۸ ساله  را 
مورد آزمایش قرار داد و همان روز  به 
او توصیه کرد که از این پس ,  بجای 
والیبال به  دو و میدانی بپردازد  و از 
آن پس ,  خود او  تمریناتش را زیر 
نظر گرفت. اوج کار غیاثی در بازی های 
رقابت  بود که  تهران  آسیایی 19۷۴ 
تنگاتنگی با نی ژیکین، پرندٔه چینی، 
غیررسمی  رکورد  یک  که  داشت 
ثبت  را  متر  میزان 2٫29  به  جهانی 
کرده بود.در این مسابقه بارها رکورد 
آسیا شکسته شده و غیاثی با رکورد 
برندٔه  متر   2٫21 میزان  به  جدیدی 
سال  رکورد19  این  شد.  طال  مدال 
رکورد ایران بود تا اینکه حسین شایان 
در سال 1۳۷2 با پرش 2٫2۳ متری 
آن را بهبود بخشید.تیمور غیاثی در دو 

المپیک سال 19۷2 مونیخ و 19۷۶ 
المپیک  در  داشت:  شرکت  مونترآل 
متری،   2٫12 پرش  با   ،19۷2 سال 
نفر بیست وپنجم شد. در المپیک سال 
19۷۶ نیز، در هوای بارانِی ورزشگاه، 
شد.  بیستم  نفر  متر  پرش 2٫10  با 
را  متری   2٫21 رکورد  غیاثی  اگر 
می زد، می توانست در المپیک مونیخ 
مدال برنز و در المپیک مونترآل مدال 
پایان ورزش  از  بگیرد.او پس  را  نقره 
قهرمانی، تاکنون به مربیگری پرداخته 
و  دو  ملی  تیم  مدیریت  هم اکنون  و 

میدانی ایران را بر عهده دارد.
مهدی اخوان ثالث

یخ  ر تا
پر  روان شناسی 
از مطالعات شگفت انگیز 
است  کالسیکی  آزمایش های  و 
در  ما  فکری  اسلوب  تغییر  به  که 
کمک  بشر  رفتار  و  خودمان  مورد 
آزمایش   این  نتایج  گاهی  کرده اند. 
حدی  به  روانشناسی  کالسیک  های 
در  موجود  دانش  که  بوده  تعجب آور 
به  را  او  انسان و عملکرد  مورد ذهن 
چالش کشیده اند. در سایر موارد نیز 

آزمایش ها بسیار قابل بحث بوده اند.
مشهور  بسیار  مثال های  از  برخی 
و  میلگرام  اطاعت  آزمایش  شامل 
می باشند.  زیمباردو  زندان  آزمایش 
آزمایش های  این  از  برخی  به  حال 
تا  می پردازیم  روان شناسی  کالسیک 

مطالعات  بهترین  از  برخی  مورد  در 
روان شناسی  تاریخ  در  شده  شناخته 

بیشتر یاد بگیریم.

روی  بر  هارلو  آزمایش های 
میمون های رزوس

دهه ی  در  هالو  هری  روان شناس 
آزمایش های  سری  یک  طی   19۶0
عشق  قدرتمند  اثرات  بحث برانگیز، 
را بر تکامل طبیعی نشان داد. هارلو 
کمبود  مخرب  اثرات  دادن  نشان  با 
جوان،  رزوس  میمون های  بر  عشق 
در  سالم  تکامل  در  را  عشق  اهمیت 
دوران کودکی نشان داد. آزمایش های 
طرز  به  و  غیراخالقی  اغلب  او 
این  با  بود.  بی رحمانه  تکان دهنده ای 
شدن  آشکار  آن ها  دستاورد  وجود، 
واقعیت هایی بنیادی بود که بر درک 
ما از تکامل کودک تأثیر فراوان داشت.

مشهور،  آزمایش های  از  یکی  در 
نوزادان میمون بالفاصله پس از تولد 
و در محیطی  مادرشان جدا شده  از 
مادر  یک  به  دسترسی  قابلیت  با 
میمون سیمی و همچنین یک مادر 
نرم  پارچه ی  با  شده  پوشیده  کاذب 

غذای  سیمی  مادر  شدند.  داده  قرار 
می کرد؛  فراهم  را  نوزاد  میمون های 
ولی مادر پارچه ای تنها نرمی و راحتی 
برای میمون ها به ارمغان داشت. هارلو 
متوجه شد با این که میمون های نوزاد 
به منظور غذا به مادر سیمی مراجعه 
پارچه ای  مادر  بیشتر  اما  می کنند؛ 
نرم و راحت را ترجیح می دهند. این 
مادری  پیوند های  داد  نشان  مطالعه 
و  غذاست  تهیه ی  از  بیش  چیزی 
در  را  اصلی  نقش  امنیت  و  راحتی 

تشکیل این پیوندها بازی می کرد.

شدن  شرطی  آزمایش های 
کالسیک پاولوف

مفهوم شرطی شدن کالسیک توسط 
روان شناسی  مبتدی  دانشجوی  هر 
احتماالً  پس  است؛  شده  مطالعه 
که  باشد  جالب  نکته  این  دانستن 
برای اولین بار این پدیده توسط فردی 
گزارش شد که اصاًل روان شناس نبود.

سیستم  روی  بر  واقع  در  پاولوف 

تا  می کرد  مطالع  سگ ها  گوارشی 
مورد  سگ های  شد  متوجه  که  این 
مسئول  دیدن  محض  به  مطالعه 
می شد.  ترشح  بزاق شان  آزمایشگاه، 
آزمایش هایش کشف  با  او  بعد  کمی 
را  خنثی  محرک های  برخی  کرد 
که  محرکی  با  همراهی شان  ضمن 
ایجاد  پاسخ خودکار  طبیعی  طور  به 
پاسخ  ایجاد  برای  می توان  می کند، 
آزمایش های  کرد.  شرطی سازی 
شدن  شرطی   سگ ها،  روی  پاولوف 

کالسیک را ثابت کردند.

آزمایش های همنوایی آش
محققان مدت ها به این موضوع عالقه 
از  اندازه  چه  تا  افراد  که  داشته اند 
یا  هنجارهای اجتماعی اطاعت کرده 
روان شناس  می زنند.  باز  سر  آن ها  از 
 ،19۵0 دهه ی  طی  آش  سولومون 
آزمایش هایی انجام داد که برای نشان 
گروه ها  در  همنوایی  قدرت  دادن 
طراحی شده بودند. این مطالعه نشان 
داد افراد به طور اعجاب انگیزی مستعد 
همنوایی با گروهند؛ حتی اگر بدانند 

گروه در اشتباه است.

در آزمایش های آش به دانشجویان 
گفته شده بود که قرار است تست 
خواسته  آن ها  از  و  بدهند  بینایی 
سه  از  کدایم  کنند  مشخص  شده 
همان  به  شده  داده  نشان  خط 
زمانی  هستند.  اصلی  خط  طول 
شد،  سؤال  تنهایی  به  آن ها  از  که 
دانشجویانی بیشترین میزان دقت را 
در ارزیابی هایشان داشتند. در سای 
فرمایشی  کنندگان  شرکت  موارد، 
عمداً خط نادرست را انتخاب کردند. 
در نتیجه بسیاری از شرکت کنندگان 
واقعی نیز پاسخ مشابه آن ها داده و 
اندازه  چه  تا  همنوایی  دادند  نشان 
بر  ظریف  اثرات  و  قدرت  می تواند 

رفتار انسان داشته باشد.

آزمایش های شرطی شدن فعال 
اسکینر

اسکینر در این خصوص مطالعه کرد 
رفتار،  تقویت  با  می توان  که چگونه 
آن را تکرار یا با تضعیف رفتار، آن را 

خاموش نمود. او جعبه ی اسکینر را 
طراحی کرد که داخل آن به حیوان، 
اغلب جونده، غذا یا شوک الکتریکی 
یاد  رت  واقع،  می شد.در  داده 
می گرفت اهرم را فشار ندهد؛ چون 
الکتریکی  با فشار دادن اهرم شوک 
یاد  حیوان  می نمود. سپس  دریافت 
می گرفت نور یا صدا را جایزه گرفتن 
یا فشار دادن اهرم را با مجازات نشدن 
ارتباط دهد. در ادامه او بررسی نمود 
آیا تقویت با نسبت ثابت یا متغیر و 
فاصله ی زمانی ثابت یا متغیر موجب 
پاسخ یا یادگیری سریع تر می شود یا 

خیر.

آزمایش های اطاعت میلگرام
در آزمایش میلگرام از شرکت کنندگان 
بود وقتی یک فراگیر  خواسته شده 
شوک  او  به  بدهد،  اشتباه  پاسخ 
الکتریکی بدهند. فراگیر در واقعیت 
به  تظاهر  که  بود  شرکت کننده ای 
دریافت شوک می کرد. هدف آزمایش 
تا چه  افراد  تعیین شود  بود که  آن 
حد حاضر به پیروی از دستورات یک 

شخصیت مقتدر هستند. ادامه در صفحه ۱7   
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ملى  تیم  عضو  حسینى  الهام 
وزن  در  ایران  دختران  وزنه برداری 
مسابقات  در  هفته  این  کیلوگرم   ٧1
با  تایلند  در  جهان  وزنه برداری 
مجموع  در  کیلوگرم   191 برداشتن 
در  را  ایران  ملى  رکورد  کیلوگرم   ۵

حرکت یک ضرب بهبود بخشید.
 ۸3 ضرب  یک  حرکت  در  الهام 
کیلوگرم وزنه برداشت اما در برداشتن 
موفق  کیلوگرم   91 و   9٠ وزنه های 
وزنه  ضرب  دو  حرکت  در  وی  نبود. 
اما  برد  باالی سر  را  1٠۸ کیلوگرمى 
موفق به برداشتن وزنه 11٢ کیلوگرم 
نشد. در این وزن الیزابت کاترین نای 
از آمریکا با برداشتن 11٢ کیلو وزنه 

در مکان نخست قرار گرفت.
 1٠ نیز  ضرب  دو  حرکت  در  الهام 
در  و  شکست  را  ایران  رکورد  کیلو 
رده  در  کیلوگرم   191 با  مجموع 
شانزدهم جهان قرار گرفت و الیزابت 
کاترین نای با برداشتن 13۶ کیلوگرم 
در حرکت دو ضرب و مجموع با رکورد 
٢۴۸ کیلوگرم صاحب مدال طال شد.

پریسا جهانفکریان آخرین وزنه بردار 
تیم ملى دختران بود که در دسته ۸٧ 
کیلوگرم روز سه شنبه به مصاف هم 
اول  حرکت  در  او  رفت.  خود  وزنان 
به مهار وزنه ۸٢ و در حرکت  موفق 
سر  باالی  را  کیلوگرم   ۸٧ وزنه  دوم 

برد اما در برداشتن وزنه 91 کیلوگرم 
ناکام ماند.

پریسا در حرکت دو ضرب ابتدا وزنه 
 111 وزنه  سپس  و  کیلوگرم   1٠۴
برد.  باال  مشکل  بدون  را  کیلوگرمى 
اما در حرکت سوم نتوانست وزنه 11۶ 
کیلوگرمى را آنطور که باید باالی سر 
کنترل کند و به این ترتیب در حرکت 
دو ضرب نیز مانند حرکت یک ضرب 
در جایگاه ششم این وزن قرار گرفت.

در  بسامى  پوپک  این  از  پیش 
دسته ۵۵ کیلوگرم در مجموع 1۵۸ 
کیلوگرم وزنه برداشت و ۵ کیلو رکورد 
ایران را ترقى داد. پوپک که به عنوان 
تخته  روی  ایران  وزنه بردار  نخستین 

ظاهرشد،  تایلند  جهانى  رقابت های 
جریان  در  گفت:  مسابقه  پایان  در 
بسیار  اما  خوب  احساس  مسابقه 
عجیبى داشتم زیرا این اولین تجربه 
وزنه برداشتن من در کنار وزنه برداران 

بزرگ دنیا بود.
در  میری  على  پسران  قسمت  در 
با  و  برداشت  وزنه  کیلوگرم  وزن ۸9 
این رکورد در این وزن پنجم شد. او 
 ٢٠٧ وزنه  نیز  ضرب  دو  حرکت  در 
کیلویى را باالی سر برد و مدال نقره 

این وزن را از آن خود کرد.
 ٢٧ از  تایلند  جهانى  مسابقات 
حال  در  مهرماه  پنجم  تا  شهریور 

برگزاری است.

مسابقات وزنه بردارى جهان؛ الهام حسینى ۱۵ کیلو 
رکورد ایران را ترقى داد

الهام حسینی

استقالل موقعیت پنالتى را هدر داد؛ پرسپولیس 
پیروز دربى شد

 ۹ 0 بى  ر د ه  ر ستا =
دروازه بان  بیرانوند  علیرضا 
پنالتى  که  بود  پرسپولیس 

حریف را مهار کرد.
على  بازى  انتهاى  =در 
کریمى هافبک استقالل که 
ضربه پنالتى را خراب کرده 
بود روز بد خود را تکمیل کرد 
و با دریافت دومین کارت زرد 

از زمین اخراج شد.
ل  ستقال ا ن  ا ر ا فد طر =
شعار  تیم  مدیرعامل  علیه 
کن  حیا  »فتحى  مى دادند: 

استقالل رو رها کن!«
و  )تاج(  استقالل  تیم  دو  دیدار 
لیگ  چهارم  هفته  از  پرسپولیس 
برتر فوتبال، یکشنبه 31 شهریور، در 
به  گل  یک  با  ۵۵هزار  حدود  حضور 

سود تیم پرسپولیس تمام شد.
سرمربى  استراماچونى  آندره آ 
این  برای  )تاج(  استقالل  ایتالیایى 
ووریا  حسینى،  سیدحسین  بازی 
غفوری، محمد دانشگر، عارف غالمى، 
سیاوش یزدانى، میلیچ، على کریمى، 

آبى و قرمزهاى پایتخت براى نودمین بار رودروى هم قرار گرفتند؛ در روزى که سکوها پر از التهاب بود

تدابیر امنیتى در استادیوم آزادى با حضور نیروى هاى پلیس زن؛ 
فیفا مى گوید بیش از این نمى توانیم منتظر بمانیم

=رئیس پلیس تهران گفته 
شهریور   ۳۱ یکشنبه  روز 
براى جلوگیرى از حضور زنان 
در ورزشگاه آزادى از نیروى 

پلیس زن استفاده مى شود.
=رئیس فدراسیون جهانى 
فوتبال نسبت به حضور زنان 
در بازى هاى تیم ملى فوتبال 
ایران در ورزشگاه هاى تهران 
گفت:  و  کرد  اطمینان  ابراز 
»این مسئله از اهمیت زیادى 
چند  بجز  است.  برخوردار 
مورد استثنا، ۴0 سال است که 
چنین چیزى متحقق نشده اما 
قدم برداشتن به سوى مرحله 

بعدى بسیار اهمیت دارد.«

در حالى  که رئیس فدراسیون جهانى 
فوتبال درباره صدور مجوز حضور زنان 
در ورزشگاه ها در ایران گفته، »بیش از 
بمانیم«، طبق  نمى توانیم منتظر  این 
رابطه  در  تهران  پلیس  رئیس  اعالم 
آزادی  ورزشگاه  در  زنان  حضور  با 
در  آریامهر(  صدهزارنفره  )استادیوم 
یکشنبه، 31  امروز  که  ِدربى  مسابقه 

نیروهای  از  مى شود،  برگزار  شهریور، 
پلیس زن استفاده مى شود.

در پى سفر یک هیات نمایندگى از 
تهران،  به  فوتبال  جهانى  فدراسیون 
فدراسیون  رئیس  اینفاتینو  جیانى 
و  بازدید  این  درباره  فوتبال  جهانى 
مذاکره بر سر ورود زنان به ورزشگاه ها 
گفته است: »باید زنان را در ورزشگاه ها 
حرمت  حفظ  با  باید  باشیم.  داشته 
شدن  فراهم  برای  قاطع  و  قوی  اما 
از این  این امکان فشار آورده و بیش 

نمى توانیم منتظر بمانیم.«
در  زنان  حضور  به  نسبت  وی 
در  ایران  فوتبال  ملى  تیم  مسابقات 
اطمینان  ابراز  تهران  ورزشگاه های 
اهمیت  از  مسئله  »این  گفت:  و  کرد 

شجاعیان،  داریوش  ریگى،  مسعود 
و  قائدی(  )۶9-مهدی  رضاوند  آرش 

مرتضى تبریزی را به میدان فرستاد.
آرژانتینى  کالدرون سرمربى  گابریل 
بیرانوند،  علیرضا  نیز  پرسپولیس 
حسین  محمد  زاده،  خلیل  شجاع 
کنعانى زادگان، مهدی شیری )۶۴-بشار 
رسن(، محمد انصاری، احمد نوراللهى، 
عبدی(،  )۸٠-مهدی  امیری  وحید 
على  نعمتى،  سیامک  ترابى،  مهدی 
علیپور و جونیور )۶9-فرشاد احمدزاده( 
را برای این مسابقه راهى میدان کرد.

روی  بازی  معمول حساسیت  طبق 
کیفیت دو تیم تاثیر گذاشت و اغلب 
بى دقت  و  پراشتباه  بازیکنان  دقایق 
کار  اشتباه،  پاس های  شدند.  ظاهر 
پى  در  پى  خطای  و  ضعیف  تیمى 
باعث تماشاگران بازی خوبى را نبینند. 
دقیقه ٢۸ بازی تیم استقالل صاحب 
مثل  اما  شدند  پنالتى  موقعیت  یک 
تیم  دو  گذشته  فصل  برگشت  بازی 
این پنالتى هدر رفت. ضربه نه چندان 
مطمئن على کریمى هافبک استقالل 
شد. دفع  بیرانوند  علیرضا  توسط 

در نیمه دوم پرسپولیس کم اشتباه تر 
ظاهر شد و دقیقه مهدی عبدی پس 
جریمه  محوطه  در  زمین  به  ورود  از 

سومین قهرمانى تیم ملى والیبال ایران در آسیا؛
 عرض اندام سیاسیون وقت شناس!؟

=کوال: در مقابل استرالیا بر 
کیفیت باالى تیم والیبال ایران 

مهر تایید زدیم.
=معروف، غفور و موسوى در 
جمع بهترین هاى والیبال آسیا 

قرار گرفتند.
تیم ملى والیبال ایران در بازی فینال 
بیستمین دوره مسابقات قهرمانى آسیا 
به  برگزار شد  که شنبه، 3٠ شهریور، 
مصاف استرالیا رفت و با پیروزی قاطع 
سه بر صفر قهرمان شد.ایگور کوالکوویچ 
سرمربى تیم ملى تیم ایران برای شروع 
این بازی از سعید معروف، امیر غفور، میالد 
محمد  سید  قائمى،   فرهاد  عبادی پور، 
موسوی، على اصغر مجرد و محمدرضا 
کرد. استفاده  )لیبرو(  حضرت پور 

که  دادند  مسابقه  حالى  در  تیم  دو 
تیم ایران در مرحله نخست مسابقات از 
استرالیا شکست خورده بود و بازیکنان 
به دنبال آن بودند که شکست مقابل 
تیم  کنند.  جبران  را  استرالیایى ها 
خود  نخست  بازی  به  نسبت  استرالیا 
مقابل ایران اُفت زیادی کرده بود و به 

ویژه در دفاع ضعیف حاضر شد.
در پایان رقابت های والیبال قهرمانى 
قهرمانى  با  که  تهران   ٢٠19 آسیا 
برترین   شد،  همراه  ایران  ملى  تیم  
بازیکن های مسابقات معرفى شدند تا 
تیم رویایى مسابقات را تشکیل دهند.به 
این ترتیب توماس ادگار پشت خط زن 
تیم ملى استرالیا به عنوان ارزشمندترین 
بازیکن انتخاب شد.ترکیب تیم رویایى 

مسابقات به شرح زیر اعالم شد:
از  ایشیکاوا  یوکى  دریافت کننده ها: 

ژاپن و ساموئل واکر از استرالیا
بهترین مدافعان: یانگ سوک شیم از 
کره جنوبى و سیدمحمد موسوی از ایران
بهترین قطر پاسور: امیر غفور از ایران
بهترین پاسور: سعید معروف از ایران

بهترین لیبرو: یاماموتو از ژاپن
ایران  ملى  تیم  سرمربى  کوالکوویچ 
بعد از پایان مسابقه گفت: »در مقابل 
والیبال  تیم  باالی  کیفیت  بر  استرالیا 

زیادی برخوردار است. بجز چند مورد 
استثنا، ۴٠ سال است که چنین چیزی 
متحقق نشده اما قدم برداشتن به سوی 
دارد.« اهمیت  بسیار  بعدی  مرحله 

نهاد  امروز اعالم کرد که »این  فیفا 
جهانى در راستای گسترش و پیشرفت 
برنامه های ایران به منظور فراهم کردن 
در  ورزشگاه ها  به  زنان  ورود  شرایط 
این کشور، در  داخلى  لیگ  مسابقات 

حال همکاری با تهران است.«
تماشای  برای  که  درحالیست  این 
پرسپولیس،  و  استقالل  دربى  بازی 
ورود زنان از سوی رئیس پلیس تهران 
منع شده و وی شامگاه روز گذشته نیز 
از استفاده نیروهای پلیس زن در این 
بازی خبر داد. سردار حسین رحیمى 
زن  پلیس  ظرفیت  »از  است:  گفته 
در این بازی استفاده مى کنیم که در 
ما  به  را  الزم  کمک های  نیاز  صورت 

داشته باشند.«
کرد:  تصریح  پایتخت  پلیس  رئیس 
»شهرآورد بازی بزرگى است که دنیا 
آن را مشاهده مى کند، پلیس، وزارت 
تمهیدات  دستگاه ها  تمام  و  ورزش 
الزم را برای این بازی صورت دیده اند، 
باورم بر این است که على رغم تبلیغات 
هیچ  بازی،  این  برای  مسموم دشمن 

اتفاقى نخواهد افتاد.«

استقالل صاحب توپ شد و در میان 
تعلل سه مدافع این تیم خودش را به 
دروازه نزدیک کرد و شوت او پس از 
برخورد به تیرک و پشت حسینى وارد 

دروازه تاج شد.
هر دو مربى به بازیکنان جوان خود 
بى تجربگى  اما  بودند  کرده  اعتماد 
بعضى آنها باعث شد در طول مسابقه 

بارها با هم درگیر شوند
در انتهای بازی على کریمى هافبک 
خراب  را  پنالتى  ضربه  که  استقالل 
کرده بود روز بد خود را تکمیل کرد 
با دریافت دومین کارت زرد از زمین 

اخراج شد.
بهم  استادیوم  پایان مسابقه جّو  در 
درگیر  یکدیگر  با  هواداران  و  ریخت 
شدند و به سمت هم سنگ پرتاب کردند 
که تعدادی مصدوم بر جای گذاشت.

طرفداران تیم فوتبال استقالل )تاج( 
بود  خشمگین  تیم شان  باخت  از  که 
علیه فتحى مدیرعامل این تیم شعار 

دادند.
دو  با  استقالل  تیم  نتیجه،  این  با 
جایگاه  در  مسابقه  چهار  از  امتیاز 
و  گرفت  قرار  مسابقات  جدول   1۵
دوم  رده  به  امتیاز   9 با  پرسپولیس 

جدول صعود کرد.

این  از  قبل  زدیم…  تایید  مهر  ایران 
مسابقات چه به لحاظ روحى و روانى 
نتوانستیم  فیزیکى  لحاظ  به  چه  و 
خیلى آماده این بازی ها باشیم. با توجه 
استرالیا  مقابل  اول  دور  شکستى  به 
داشتیم، توانستیم نقاط ضعف خود را 
شناسایى کنیم و در نهایت به قهرمانى 

دست پیدا کنیم.«
ایران پیش از این ٢بار در سال های 
قهرمانى  عنوان  به   ٢٠13 و   ٢٠11
سال  در  تنها  استرالیا  و  بود  رسیده 

٢٠٠٧ روی سکوی نخست ایستاد.
در  ایران  والیبال  ملى  تیم  قهرمانى 
آسیا فرصتى برای عرض اندام سیاسیون 
الریجانى،   على  روحانى،   حسن  شد. 
محمدرضا عارف و سیدعباس موسوی 
سخنگوی وزارت خارجه در پیام هایى 
و  بازیکنان  به  را  قهرمانى  جداگانه 
مردم تبریک گفتند و در مقابل شمار 
زیادی از مردم به خصوص در توییتر به 
قهرمانى والیبال واکنش هایى با چاشنى 
سیاسى نشان دادند و به سیاستمداران 
کاربری  مثل  زدند،  کنایه  و مسئوالن 
دالیل  از  »یکى  نوشت:  توییتر  در 
که  اینه  ایران،  والیبال  موفقیت های 
مسئولین کشور، افراد قدبلند در خانواده 

و نزدیکان خود ندارند.«
به  بارها  ایران  والیبال  تیم  بازیکنان 
و  کمبودها  جمله  از  مختلف  دالیل 
مدیران  و  مسئوالن  به  مالى  مسائل 
ورزشى انتقاد کردند. یک نمونه از آن 
انتقادات معروف کاپیتان محبوب تیم 
ملى بود که گفت فدراسیون بى در و 
پیکر است.او گفته بود راهکاری نیست، 
»فدراسیون والیبال به قدری بى در و 
انتظاراتى  نباید چنین  پیکر است که 
ریاست  صندلى  سر  بر  جنگ  داشت. 
هستند.  جایگاه  دنبال  همه  و  است 
اما  برویم  جام جهانى  به  مى خواهیم 
رئیس نداریم. از چنین فدراسیون بى 

در و پیکری نباید راهکار خواست.«
عامل  خود  که  سیاسیونى  اکنون 
چنین وضعیتى هستند دوان دوان برای 
تبریک گفتن به خاطر قهرمانى والیبال 

گوی سبقت را از هم مى ربایند.

جام قهرمانى آسیا در دستان فرهاد قائمى از بازیکنان کلیدى تیم 
ملى والیبال

پوپک بسامى

دختران وزنه بردار 
ایرانى براى 

نخستین بار در 
مسابقات قهرمانى 

جهان

=پوپک بسامى رکورد ایران 
را با ٢ کیلوگرم شکست.

ایرانى  وزنه بردار  دختر  نخستین 
مسابقات  در  هفته  این  جمعه  روز 
روسری  که  حالى  در  تایلند  جهانى 
توانست در دسته ۵۵  به سر داشت، 
ضرب  یک  رکورد  کیلو   ٢ کیلوگرم، 

ایران را ترقى دهد.
پوپک وزنه های ۶3، ۶9 و ٧٢ کیلو 
وی  برد.  سر  باالی  مشکل  بدون  را 
در حرکت دو ضرب نیز به راحتى از 
عهده باال بردن وزنه های ۸٢ کیلوگرم 
برآمد ولى با آنکه وزنه 9٢ کیلوگرم را 
به سینه کشید اما موفق به بردن آن 
روی سر نشد. پوپک در مجموع 1۵۸ 
ششم  نفر  و  برداشت  وزنه  کیلوگرم 

گروه A  شد.
دختران وزنه بردار ایران پیش از این 
کرده  شرکت  آسیایى  رقابت های  در 
بودند اما این اولین تجربه جهانى آنها 

بود.
یکى از موانع حضور زنان وزنه بردار 
ایران در مسابقات بین المللى در این 
سال ها، مسئله حجاب آنها بوده است. 
مدت   ایران  وزنه برداری  فدراسیون 
مسئوالن  رضایت  جلب  برای  بارها 
فدراسیون جهانى وزنه برداری »فیبا« 
توانست  اخیرا  آنکه  تا  بود  تالش  در 
اجازه مدیران »فیبا« را برای اعزام تیم 
دختران ایران به رقابت ها  جلب کند.

ابریشم ارجمند خواه، الهام حسینى 
وزنه بردار  سه  جهانفکریان  پریسا  و 
جهانى  مسابقات  در  ایران  تیم  دیگر 
خواه  ارجمند  ابریشم  تایلند هستند. 
روی  کیلو  وزن ٧1  در  مهر  اول  روز 

تخته خواهد رفت.
دختران  تیم  مربى  امراللهى  مریم 

وزنه بردار ایران در تایلند است.
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=این تصمیم در حالیست 
مردم  مختلف  گروه های  که 
شامل سازمان های مردم نهاد، 
گروه های مختلف ورزشی و 
کنشگران و فعاالن در حوزه 
برای شرکت در  هوای پاک، 
این برنامه ابراز آمادگی کرده 

بودند.
منتشر  اخبار  اساس  =بر 
بعد  شده در فضای مجازی، 
از اعالم خبر لغو این برنامه، 
ورود  از  انتظامی  نیروی 
پارک  به  دوچرخه سواران 
»الله« خودداری کرده است.

=گفته می شود گروه هایی 
مراسم  لغو  از  پس  مردم  از 
هماهنگی  با  شهرداری، 
یکدیگر مراسم  مختلفی در 
چند جای تهران از جمله در 
پارک چیتگر و سرخه حصار 

برگزار کردند.
برنامه دوچرخه سواری خانوادگی در 
تهران با دستوری از دو مرجع دادستانی 
شعبه ارشاد اسالمی و پلیس راهنمایی 
و رانندگی نیروی انتظامی لغو شد. این 
درحالیست که سال گذشته این برنامه 
در روز »هوای پاک« برگزار شده بود اما 
این بار به دلیل احتمال وقوع »مفسده« 
و نزدیکی به بازی های »ِدربی« لغو شد!

خانوادگی  دوچرخه سواری  برنامه 
در تهران که قرار بود روز جمعه، 29 
شهریور، در آستانه ی روز جهانی بدون 
اتومبیل در سطح شهر تهران اجرا شود، 
به یکباره لغو شد. در این برنامه قرار بود 

لغو برنامه  دوچرخه سواری خانوادگی در تهران؛ به دلیل 
احتمال وقوع »مفسده« و نزدیکی به »ِدربی«!

زنان، مردان و کودکان تهرانی از پارک 
»الله« تا میدان »مشق« رکاب بزنند ولی 
به دستور دادستانی شعبه ارشاد اسالمی 
و راهور نیروی انتظامی تهران لغو شد.

این درحالیست که حجت نظری عضو 
پلیس  می گوید،  تهران  شهر  شورای 
راهور تهران با اجرای این برنامه موافقت 
هماهنگ  تهران  شهرداری  با  و  کرده 
شده بود. وی خواستار مداخله شورای 
تامین به موضوع لغو این برنامه و توضیح 

دادستانی در این خصوص شده است.
این برنامه با صدور اطالعیه ای از سوی 
به دلیل »مالحظات  تهران  شهرداری 
مقامات  دستور  و  قضایی  و  امنیتی 
مربوطه« لغو شد که مشخص است دو 
مرجع دادستانی شعبه ارشاد اسالمی و 
راهور ناجا پشت سر این ماجرا قرار دارند.

دادستانی  طرف  از  که  نامه ای  در 
شهرداری  برای  اسالمی  ارشاد  شعبه 
»همایش  عنوان  با  شش  منطقه 
دوچرخه سواری مختلط و خانوادگی« 
که  شده  نگرانی  ابراز  شده،  ارسال 

ممکن است در این همایش »اتفاق و 
مفاسدی« رخ دهد که مدیریت آن از 

عهده شهرداری تهران خارج است.
در نامه پلیس راهنمایی و رانندگی 
نیروی انتظامی به معاونت حمل و نقل 
دلیل  نیز  تهران  شهرداری  ترافیک  و 
لغو این برنامه، به خاطر »نزدیک بودن 
ِدربی فوتبال« عنوان شده است.این در 
مردم  مختلف  گروه های  که  حالیست 
شامل سازمان های مردم نهاد، گروه های 
مختلف ورزشی و کنشگران و فعاالن 
برای شرکت  پاک«،  »هوای  در حوزه 
در این برنامه ابراز آمادگی کرده بودند. 
بر اساس اخبار منتشر شده در فضای 
مجازی، بعد از اعالم خبر لغو این برنامه، 
نیروی انتظامی از ورود دوچرخه سواران 

به پارک »الله« خودداری کرده است.
با این حال، گفته می شود گروه هایی 
از مردم پس از لغو مراسم شهرداری، 
با هماهنگی یکدیگر مراسم  مختلفی 
در چند جای تهران از جمله در پارک 

چیتگر و سرخه حصار برگزار کردند.

یوفا به باشگاه ها اروپایی: با کشورهایی که زنان اجازه 
ورود به ورزشگاه را ندارند، بازی نکنید!

=رئیس یوفا: ما نمی توانیم 
کسی را که در برابر تیم های 
بازی  یی  کشورها چنین 
می کند مجازات کنیم. اما این 
بدین معنی نیست که ساکت 
باشیم و بگوییم که نمی توانیم 

کاری انجام دهیم!
اتحادیه فوتبال اروپا »یوفا« در بیانیه ای 
به ۵۵ کشور عضو خود توصیه کرده تا 
از مسابقه در سطح ملی و باشگاهی با 
به  اجازه ورود  به زنان  کشورهایی که 
ورزشگاه ها را نمی دهند، خودداری کنند. 
برای  آغازی  به  می توان  را  بیانیه  این 
تحریم فوتبال ایران به دلیل ممنوعیت 
کرد. تعبیر  ورزشگاه ها  به  زنان  ورود 

انتخاب  از  بعد  الکساندر سفرین که 
فیفا،  ریاست  به  اینفانتینو  جیانی 
فوتبال  اتحادیه  یوفا،  در  او  جانشین 
اروپا، شده روز سه شنبه پس از جلسه 
کمیته اجرایی در لیوبلیانا، از باشگاه های 
برابر  در  بازی  از  تا  خواست  اروپایی 
در  حضور  اجازه  زنان  که  کشورهایی 

ورزشگاه ها را ندارند، خودداری کنند.
در  »یوفا«  اروپا  فوتبال  اتحادیه 
قالب  در  خود  عضو   ۵۵ به  بیانیه ای 
باشگاه های  کلیه  و  ملی  تیم های 
تیم های  با  که  کرده  توصیه  اروپایی 
فوتبال کشورهایی که از ورود زنان به 
ورزشگاه ها جلوگیری می کنند، مسابقه 
ندهند. این بیانیه را می توان به شروعی 
تعبیر کرد. ایران  فوتبال  تحریم  برای 

آنگونه که الکساندر سفرین رئیس یوفا 
کرده،  بیان  اجرایی  کمیته  جلسه  در 
تصمیم این اتحادیه برای عدم بازی با 
تیم های فوتبال چنین کشورهایی کامال 

جدی است.

به  توصیه  این  درباره  یوفا  رئیس 
باشگاه های فوتبال اروپا گفته است: »ما 
نمی توانیم کسی را که در برابر تیم های 
چنین کشورهایی بازی می کند مجازات 
کنیم. این خارج از حیطه ما و در حیطه 
تصمیم گیری فیفا است، اما این بدین 
معنی نیست که ساکت باشیم و بگوییم 

که نمی توانیم کاری انجام دهیم!«
اولتیماتوم های  پی  در  اعالمیه  این 
فدراسیون جهانی فوتبال »فیفا« مبنی 
بر حق دسترسی آزاد و نامحدود زنان 
ایرانی برای حضور ورزشگاه های کشور 
صادر شده است. زنان ایران از سال 1۳۶1 
تا کنون با وجود فشارهای بین المللی 
مسابقات  تماشای  برای  ندارند  حق 
شوند! ورزشگاه ها  وارد  مردان  ورزشی 

سفرین در این رابطه گفته »تا آنجا 
جهان  در  کشور  دو  می دانیم،  که 
اجازه نمی دهند که زنان و دختران به 
ورزشگاه ها بروند.« معلوم نیست منظور 
رئیس یوفا از دو کشور بجز جمهوری 

اسالمی ایران کجاست زیرا از تقریبا دو 
سال پیش زنان در عربستان سعودی 
نیز می توانند مسابقات را در کنار مردان 

در استادیوم ها تماشا کنند.
کشور  تمامی ۵۵  به  اساس  این  بر 
تیم های  که  پیشنهاد شده  یوفا  عضو 
اروپا در هر سطحی  باشگاهی  و  ملی 
کشورهایی  فوتبال  تیم های  با  نباید 
ورزشگاه ها  به  زنان  ورود  برای  که 
بازی و  به  ایجاد می کنند،  محدودیت 
که  حالیست  در  بپردازند.این  رقابت 
فیفا که اخیرا هیاتی را برای گفتگو با 
فدراسیون  و  ورزش  وزارت  مسئوالن 
بود،  فرستاده  تهران  به  ایران  فوتبال 
اعالم کرد که قرار است زنان روز 1۸ 
ایران و کامبوج را که  مهرماه مسابقه 
جهانی  جام  مقدماتی  دیدارهای  از 
2020 قطر است در ورزشگاه صد هزار 
نفری تهران تماشا کنند و به دنبال آن 
برای دیدن بازی های باشگاهی نیز در 

استادیوم های کشور خود بنشینند.

=استادیوم جایی است که 
ایران می توانند  در  جوان ها 
 ۱۶٠٠ کنند  تخلیه  را  خود 
خانم ها  برای  هم  صندلی 

بسیار کم است.
کمیسیون  عضو  سیاوشی  طیبه 
اسالمی  شورای  مجلس  فرهنگی 
فدراسیون  نمایندگان  است:  گفته 
خود  اخیر  بازدید  در  فوتبال  جهانی 
تأکید  نفری  صدهزار  استادیوم  از 
محل  شدن  مشخص  با  که  کردند 
مکان های  و  آمد  و  رفت  نشستن، 
هیچگونه  دیگر  خانم ها  بهداشتی 
بهانه ای برای جلوگیری از ورود بانوان 
سراسر  در  باشگاه ها  ورزشگاه های  به 

ایران پذیرفته نیست.
در  فیفا  نمایندگان  به  ورزش  وزیر 
در  امکانات  همینگونه  گفت:  تهران 
کلیه استادیوم های ایران برای دختران 
وزارت  ضمن  در  است.  شده  ایجاد 
فیفا اطمینان داد،  به مدیران  ورزش 
زنان  ورود  برای  الزم  زیرساخت های 
در همه استادیوم های کشور مهیاست 
را  ما ورود خانم ها  به همین دلیل  و 
این  کرده ایم.  تضمین  ورزشگاه ها  به 
نماینده ادامه داد: بازی های تیم ملی 
بانوان در  برای حضور  بهترین شروع 

ورزشگاه هاست.
سیاوشی در مورد رفتار ناخوشایند 

طیبه سیاوشی نماینده مجلس شورای اسالمی:

درهای کلیه ورزشگاه های لیگ 
برتر به روی خانم ها باز است

برخی مردها در مکان های ورزشی نیز 
بازی های  پخش  هنگام  داد:  توضیح 
جام جهانی در ورزشگاه صدهزار نفری 
و هیچ  آمدند  استادیوم  به  خانواده ها 

مشکلی به وجود نیامد.
در  جوانان  حضور  داد:  ادامه  وی 
ورزشگاه از این جهت بسیار مهم است 
فضای  در  را  خود  می توانند  آنها  که 
بازی ها  تماشای  هنگام  و  استادیوم 

تخلیه کنند.
او تأکید کرد که تعداد صندلی هایی 
که برای خانم ها در ورزشگاه صدهزار 
ایران–  بازی  تماشای  برای  نفری 
 1۶00( شد  گرفته  نظر  در  کامبوج 
باید  ضمنا  است.  کم  بسیار  صندلی( 
و  بحث ها  نحوه  از  نگرانی  اگر  بگویم 
میان مردهای  گفتگوهای غیرمودبانه 
تمام  در  مسئله  این  است،  تماشاچی 
ورزشگاه های دنیا وجود دارد اما وقتی 
استادیوم  به  هم  با  خانواده  اعضای 
می روند، از این نوع محاوره ها کمتر دیده 
می شود و باید یادآور شوم که متاسفانه 
بخشی از این نوع بگومگوها برای آن 
فضایی  ایران  در  جوان ها  که  است 
ندارند. خود  هیجانات  تخلیه  برای 

افزود: به هر صورت اصل  سیاوشی 
قضیه ورود دختران به ورزشگاه هاست. 
خواهد  برطرف  قطعا  مشکالت  دیگر 
شد و به مرور ذهنیت ها برای حضور 
زنان در تمام مسابقه ها در کشور آماده 

خواهد شد.

حق طالق برای مردان هم مشروط 
و محدود می شود؟!

=یک حقوقدان درباره این 
الیحه می گوید: »در آن بطور 
اجمال تنها برای درخواست 
طالق دادن، شروطی آورده 
شده که بر اساس آن از حالت 
خودسرانه صرف خارج شده 
است. البته شروط مذکور با 
رعایت کامل موازین قانونی و 
بدون هیچگونه یکسونگری 

نگاشته شده اند.«
این الیحه  با  =او می گوید 
مرد نمی تواند هر وقت دلش 
خواست و »بی دلیل« زن را 

طالق دهد.
معصومه ابتکار از تدوین الیحه ای در 
خصوص حق طالق مردان خبر داد که 
در آن برای درخواست طالق شروطی 
در نظر گرفته شده است. این شروط 
»رفتارهای  جمله  از  مواردی  شامل 
غیرقابل  »خشونت های  غیرطبیعی«، 
اخالق«،  خالف  »رفتارهای  تحمل«، 

»عدم تمکین« و »اعتیاد« زن است.
در حالی  که بر مبنای قوانین مدنی 
مبتنی بر شریعت، حق طالق توسط 
معصومه  شده،  محدود  بسیار  زنان 
ابتکار معاون ریاست جمهوری در امور 
است، الیحه ای  و خانواده گفته  زنان 
مبنای  بر  که  شده  تدوین  دولت  در 
مشروط  مردان  برای  آن، حق طالق 
همسران  راحت  نتوانند  تا  می شود 

خود را طالق بدهند.
در  روحانی  معاون  ابتکار  معصومه 
بیان داشت: »در  امور زنان و خانواده 
شده  مطرح  موضوع  این  اخیر  الیحه 
که مردان نتوانند به این راحتی همسر 
خود را طالق بدهند و طالق سخت تر 
شود. مخصوصاً زنانی که خودشان هم 
وکیل هستند و با بسیاری از این موارد 
در ارتباط بودند، مثل دکتر سجادی و 
فریده غیرت عضو شورای فقهی حقوقی 
هستند این موارد را به ما معرفی کرده 
و پیشنهادات خوبی در این زمینه ارائه 

دادند که آنها را اعمال کردیم.«
آنگونه که فریده غیرت حقوقدان و 
وکیل پایه یک دادگستری به روزنامه 
ایران گفته، شروطی که در این الیحه 
به مرد حق طالق همسرش را می دهد 

الکساندر سفرین رئیس اتحادیه فوتبال اروپا

مسابقه والیبال ایران و قطر؛ تهران ۱۴ سپتامبر ۲٠۱۹

»رفتارهای  چون  مواردی  شامل 
غیرقابل  »خشونت های  غیرطبیعی«، 
اخالق«،  خالف  »رفتارهای  تحمل«، 
»عدم تمکین )که در قانون قبل هم 
ندادن  »انجام  است(«،  داشته  وجود 
وظایف محوله«، »اعتیاد به موادمخدر« 
به  محکومیت«  دوران  »گذراندن  و 
دلیل ارتکاب جرم است.فریده غیرت 
با اشاره به قانون مدنی می گوید: »در 
ماده ای که در قانون مدنی در خصوص 
طالق وجود دارد، مرد هروقت بخواهد 
می تواند زن را طالق دهد، این ماده 
نیست  سازگار  امروز  مدرن  دنیای  با 
شود.  بحث  آن  با  رابطه  در  باید  و 
قانون قبلی ارکان خانواده ها را متزلزل 
قانون  این  تغییر  کرده و ما در صدد 
و  حقوقدان  این  گفته  هستیم.«به 
وکیل پایه یک دادگستری، »بر اساس 
قانون زن می تواند در شرایطی خاص، 
همین  بر  کند،  طالق  درخواست 
اساس، در طرح پیشنهادی برای مرد 
طالق  درخواست  خصوص  در  هم 
دادن همسر خود، باید شرایطی قرار 
داده شود. البته شروط مورد نظر مانند 
شرایطی نیست که برای زن قرار داده 
غیرت  فریده  است.«  متفاوت  و  شده 
می گوید در صورت تصویب این الیحه 
»در  جدید،  قانون  شدن  اجرایی  و 
مورد  شروط  شدن  حادث  صورت 
را طالق دهد  نظر، مرد می تواند زن 
و در آن حالت هرموقع که اراده کند 
نمی تواند  دلیلی  هیچ  بدون  حتی  و 
در  دهد.«غیرت  طالق  دادخواست 

ادامه اضافه می کند: 

مافیای شهرداری لباس یکسان بر 
تن کودکان زباله گرد می کند!

=به گفته یک عضو شورای 
این  آینده  شهر کرج، هفته 
موضوع در جلسه شورای این 
و مسئوالن شهرداری  شهر 
مردم نهاد  سازمان  چند  و 

بررسی می شود.
کرج  شهر  شورای  =عضو 
متحد الشکل شدن لباس های 
نوعی  به  را  کار  کودکان 
جمع آوری  طرح  جایگزین 
»چرخ دستی ها«ی زباله گردان 

در سطح شهر خوانده است.
کار  کودکان  گرفتن  کار  به  از  پس 
تحت  کرج  و  تهران  توسط شهرداری 
عنوان ساماندهی کودکان زباله گرد برای 
تفکیک  زباله های شهری، حاال خبرها 
بخشیدن«  »رسمیت   برای  حاکیست 
به زباله گردی کودکان لباس اونیفورم 
می شود.  گرفته  نظر  در  آنها  برای 
حل  بجای  شهرداری ها  زباله  مافیای 
مشکل کودکان کار قصد دارد چهره ی 
کودکان  از  استفاده  سوء  از  »زیبایی« 
کار و فرزندان خانواده های تنگددست 
را با یکسان سازی  آنها در سطح شهر 
یک موضوع عادی و حتی »پسندیده« 
قلمداد کند!رحیم خستو عضو شورای 
از  ایسنا  با  گفتگویی  در  کرج  شهر 
تهیه لباس یکسان برای کودکان کار 
روشی  را  آن  و  داده  خبر  زباله گرد  و 
برای تسهیل »رسمیت بخشی« به کار 

و زباله گردی این کودکان دانسته!
او کودکان کار را یکی از »مصائب« 

را  آن  نمی توان  که  نامیده  کرج  شهر 
محو کرد ولی »می توان شرایط را برای 
آنها تسهیل کرد.«این عضو شورای شهر 
کار  تسهیل  روش های  از  یکی  کرج 
کودکان کار را همین لباس های یکسان 
دانسته و گفته است: »متولیان این کار 
استدالل می کنند که این برای امنیت 
آنان است، در هر حال واکنش نهادهای 
مدنی و سازمان های مردم نهاد می تواند 

نظارت را بر این مسائل بیشتر کند.«
این  آینده  هفته  خستو،  گفته  به 
کرج  شهر  شورای  جلسه  در  موضوع 
و مسئوالن شهرداری و چند سازمان 

مردم نهاد بررسی می شود.
کرج  شهر  شورای  عضو  این 
متحد الشکل شدن لباس های کودکان 
کار را به نوعی جایگزین طرح جمع آوری 
سطح  زباله گردان  »چرخ دستی ها«ی 

شهر معرفی کرده است.
گرفتن  کار  به  که  حالیست  در  این 
کرج  و  تهران  و سودجویی شهرداری 
شهری،  زباله های  جمع آوری  روند  در 
مدنی  نهادهای  انتقاد  مورد  شدت  به 
حقوق کودکان و سازمان های مردم نهاد 
در گزارش هایی که  است.  قرار گرفته 
وضعیت ۶0  از  مردم نهاد  سازمان های 
محل جمع آوری زباله توسط کودکان 
کار تهیه کرده اند، نتایج فاجعه باری از 
زندگی این کودکان به دست آمده است.

مافیای زباله شهرداری ها بجای حل 
مشکل کودکان کار قصد دارند چهره ی 
»زیبا« و پسندیده ای از سودجویی از 
کودکان با یکسان سازی  شکل و شمایل 

آنها در سطح شهر ارائه دهد.
ادامه در صفحه ۱7ادامه در صفحه ۱7
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران )۱۳۸(

ه  ا خو نا ه  ا خو سیه  و ر نقالب  ا
ثر  ا نیز  یه  همسا کشورهای  در 
روسیه  جدید  دولت  می گذاشت. 
چنان درگیر مسائل داخلی بود که 
رغبتی به صرف وقت و سرمایه گذاری 
برای صدور انقالب به آن سوی مرز 
از  که  بادی  حال  این  با  نداشت. 
در  را  انقالب  رایحۀ  شمال می وزید 
افراطی  ایران به مشام آرمانخواهان 
می رساند و آنان را به قیام و طغیان 
مشیرالدوله  دولت  می کرد.  تحریک 
در حالی که از حمایت اصالح طلبان 
اعتدالگرا برخوردار بود، در مجلس و 
مطبوعات هدف حملۀ بی وقفۀ وکال 

و روزنامه نگاران تندرو قرار داشت.
»تاریخچه  در  بهار  ملک الشعرای 
ز  ا  » سی سیا ب  ا حز ا مختصر 
لیست  سوسیا حزب  شکل گیری 
مجلس  »در  می کند:  یاد  چنین 
از  به نام سوسیالیست  چهارم حزبی 
جمعی لیدرهای دو حزب دموکرات 
و اعتدال به وجود آمد اما چنان نبود 
آزادیخواهان  تمام  حزب  این  که 
وقت  آن  در  چه،  شود.  شامل  را 
ملی  درس خواندۀ  و  عاقل  عناصر 
از  اداری  فوری  اصالحات  طالب 
و  معارف  و  مالیه  و  قشون  قبیل 
و  اصول حزب سازی  و  بودند  اوقاف 
فرقه بازی و جار و جنجال لیدرها و 
پادوها و هتاکی جراید همه را خسته 
برای  ثقلی  ایجاد مرکز  و  بود  کرده 
حکومت  آوردن  به وجود  و  مملکت 
و  امنیت  بسط  و  مقتدر  نافذالکلمۀ 
منتهای  کشاورزی  و  تجارت  رونق 
اما  بود...  وطنخواهان  مرام  و  آمال 
این حقایق مانع از آن نیامد که حزب 
سوسیالیست تشکیل شود. جمعی از 
رفقا نشسته، آن حزب را ساختند و 
سیاست خارجی خود را هم بر طبق 
به  و  کردند  تعیین  مزبور  مرامنامۀ 
روسها نزدیک شدند و جرایدی هم 
به  نظر  مجلس  در  و  انداختند  راه 
به  شروع  بودند  اقلیت  در  که  این 
انتقاد نمودند و بدیهی است که پایۀ 
که  حزبی  به مناسبت  انتقاداتشان 
»اشرافیت«  برخالف  بودند  ساخته 
به  نغمه  بدین  و  بود  »ارتجاع«  و 

مخالفان خود حمله می کردند و بار 
جراید  هجوم  و  جنجال  بازار  دیگر 

گرم گردید...
عارف  مرحوم  طرف  ز  ا روزی 
ناهید  در جریدۀ  اشعاری  )قزوینی( 
در  و  امضاء،  بدون  ولی  منتشر شد 
بود  یا شعرهایی  اشعار، شعری  این 
و  علما  نبود.  مصلحت  آنها  نشر  که 
مالها و جماعتی از مردم و قسمت 
بزرگی از نمایندگان عصبانی شدند 
بلکه  و  و صحبت هایی خشونت آمیز 
قصۀ تکفیر به میان آمد ولی متانت 
طاب  مدرس  مرحوم  کلمۀ  نفوذ  و 
افرادی  وسایر  بنده  اقدامات  و  ثراه 
که مالک احساسات خود بودند مانع 
از عمل حضرات شد. اما باری دیگر، 
مقاالت دیگر در سایر  فقره  دو سه 
جراید که منجمله مدیر یکی از آنها 
باز  که  درآمد  بود،  کمال زاده  آقای 
را  داد و قال مالها و علما و کسبه 
درآورد و این نوبت، اختیار از دست 
مجلس به در رفت و عملیات بیرون 
شدید شد و از دولت وقت توقیف و 
بلکه حبس و تعزیر مدیر آن روزنامه 
برپا  مرتجعانه  انقالبی  خواسته شد. 
گردید و به مجلس هم سرایت کرد 
همه  از  تندتر  که  وکال،  بعضی  و 
برضد  بود،  انوار  یعقوب  سید  آقا 
سلیمان میرزا رئیس سوسیالیست ها 

که به عدم مالکیت معتقد شده بود، 
قیام کردند و نزدیک بود کار بیرون 
به هم  شده،  یکی  درون  و  مجلس 
بپیوندد و غائله بزرگ شود. باز هم 
متانت و آزادیخواهی مرحوم مدرس 
و قدرت ایشان بود که این غائله را 
مرکز  مجلس  نگذاشت  و  خوابانید 
واقع  ایمان  و  کفر  نبرد  مضمار  و 
گردد. حرکت و نهضت بیرون را هم 
و  داد  خاتمه  به خوبی  دولت  رئیس 
سر و صداها را خوابانید اما واکنش 

پاره ای تندروی ها این بود که از طرف  
ادارۀ  در  شرعی  نمایندۀ  روحانیون 

انطباعات گماشته شد...«
ی  پدیده ا بر  ینجا  ا ر  د  ، ر بها
یخ  ر تا ر  د که  می نهد  نگشت  ا
موانع  از  یکی  همواره  ایران  معاصر 
استمرار دموکراسی و ریشه گرفتن 
»الئیسیته« بوده است. مسلک گرایان 
دو  اگرچه  افراطی،  مذهب گرایان  و 
می دهند،  تشکیل  را  مخالف  قطب 
برای  مساعدی  فضای  زمان  هر 
به وجود  عقاید  و  افکار  آزادانۀ  بیان 

آمده است، عمال یکدیگر را تقویت 
کرده اند. دوران بعد از کودتای 1299 
یکی از آن موارد است. پس از سقوط 
کابینۀ سید ضیاء الدین و به دنبال آن 
استعفای قوام السلطنه، بار دیگر بخت 
دست  واقعی  مشروطۀ  به  بازگشت 
و  مشیرالدوله  مانند  کسانی  و  داد 
وجاهت  ز  ا که  لممالک  مستوفی ا
و  تجربه  دارای  و  برخوردار  عمومی 
سابقۀ مدیریت کشور در ادوار دشوار 
گرفتند  قرار  دولت  رأس  در  بودند، 
اما به محض آن که پنجره ها را برای 
وارد شدن هوای تازه به فضای بسته 
گشودند، طوفان ارتجاع از یک سو و 
طغیان قلمهای هّتاک از دیگرسو، در 
و پنجره را به هم کوفت و در نهایت 
امر، یا استبداد از این اغتشاش سود 

برد و یا ارتجاع.
از  مشیرالدوله  خان  حسن  میرزا 
پایه گذاران حکومت مشروطه و یک 
اصول  به  مقّید  و  راستین  ترقیخواه 
آزادی و دموکراسی بود اما به اقتدار 
همان  نیز  مملکت  امنیت  و  دولت 
اندازه اهمیت می داد که به وجاهت 
و حیثیت شخصی. او می خواست آب 
رفتۀ مشروطیت را به جوی بازگرداند 
در حالی که با دو عامل مزاحم روبرو 
بود: تعصب مذهبی و تهاجم مسلکی 
این  از  افراط گرایان  بهره برداری  و 

دو عامل.
قلمرو  در  عمری  خود  که  »بهار« 
و  کرده  ُخرد  استخوان  مطبوعات 
می نویسد:  بود  اندوخته  تجربه ها 
بین  فاصلۀ  که  کرد  قرار  ا »باید 
و  »روحانی«  مرتجعانۀ  نهضت  یک 
»اصالح طلبی« بسیار قلیل می نمود. 
اکثریت  افراد  از  قسمتی  استعداد 
و  تیزم«  نا »فا حلیۀ  قبول  برای 
خیلی  قدیمی  سالح  این  استعمال 
شدت داشت و سهلترین وسیله برای 

مرحوم  اما  بود.  حریف  کردن  خرد 
مدرس اهل این حرفها نبود. وسعت 
مشرب او در سیاست، او را از طبقۀ 
بود.  ساخته  جدا  بکلی  »فاناتیک« 
مدرس خود را مرد سیاسی و عالم 
بنابراین  می دانست.  تمدن  رموز  به 
معنی، حتی یک بار هم اجازه نداد 
را  کهنه  اسلحۀ  این  او  رفقای  که 
به کار برند. نطق های مدرس در مجلۀ 
رسمی مجلس و در ادارۀ تندنویسی 
موجود است. او هیچوقت متوسل به 
نگردید  مذهب  سالح  و  دین  حربۀ 
باره  این  در  را  مالحظه  کمال  و 
اعتماد  که  مبذول می داشت خاصه 
او در مجلس چهارم و در میان افراد 
اکثریت به کسانی بود که با انفکاک 
قّوۀ سیاسی از روحانی موافق بودند 
آنها  عقیدۀ  به خالف  نمی توانست  و 
خودش  و  گیرد  به دست  سیاستی 
همچنان که گذشت، این کاره نبود. 
این  مضاّر  سوم  مجلس  در  یعنی 

سیاست را درک کرده بود.
مع هذا، رفقای ما، سوسیالیست ها 
بۀ  حر با  که  شتند  ا ند یقه  مضا
مبارزه  »ارتجاع«  برضد  »آزادی« 
کنند و جراید آنها هم به بهانۀ هجوم 
به »آخوندبازی« و »کهنه پرستی« به 

اکثریت نیش بزنند... «
مشیرالدوله می کوشید از کنار این 
راه  و  کند  عبور  به مالیمت  قضایا 
 حل های مسالمت آمیز را بر اقدامات 
قهرآمیز، ولو به استناد قانون، ترجیح 
می داد اما وزیر جنگ، که تدریجاً به 
قدرتی مستقل از دولت تبدیل شده 
و  نمی کرد  هضم  را  تندروی ها  بود 
مماشات  اهل  رئیس الوزرا،  برخالف 

نبود.
اسفند  )دوم  سپه  سردار  بیانیۀ 
1300( که در آن آمده بود »آیا با 
حضور من، مسّبب حقیقی کودتا را 
تجّسس کردن مضحک نیست؟« با 
مدیران  به  خطاب  تند  اخطار  یک 
»صریحاً  می یافت:  خاتمه  جراید 
ین  ا ز  ا پس  که  می کنم  اخطار 
از  یک  هر  در  فوق  ترتیب  برخالف 
روزنامه ها از این بابت ذکری بشود، 
بنام مملکت و وجدان آن جریده را 
توقیف و مدیر و نویسندۀ آن را هم 
هر که باشد تسلیم مجازات خواهم 

نمود«.
کاو  و  کند  پیام،  این  دریافت  با 
در  آن  مسّبب  و  کودتا  دربارۀ 
مقاالت  اما  شد  متوقف  روزنامه ها 
تند و تیز الهام گرفته از انقالب روسیه 
همچنان ادامه داشت و سرانجام به 
نخستین برخورد دولت و مطبوعات 
و تحّصن گزیدن مدیر »طوفان« در 

سفارت شوروی منجر شد.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۱۹ (

میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی

م  تما ی  ا بر =
جنگ اندیشانی که نامشان 
در این مطلب آمده، منتهای 
یک  موفقیت  اوج  و  آمال 
ی  ز و پیر کسب   ، ل ا نر ژ
بدون وارد شدن در جنگ 
میان  تخاصم  در  است. 
دولت ها، دولتی شایسته ی 
احترام است که  بیشترین 

و  مستقیم  درگیری  بدون 
استراتژی  تضعیف  با  تنها 
نقاط  بر  فشار  و  دشمن 
ضعف او، به پیروزی برسد. 
آنچه امروز در تقابل میان 
و جمهوری  متحده  ایاالت 
اسالمی به وضوح به چشم 
می خورد، تالش دولتمردان 
ایاالت متحده برای کسب 
شدن  وارد  بدون  پیروزی 

در جنگ است.

در  روزها،  این  مصدقی-  یوسف 
سی و نه سالگی رخداِد جنگ ایران 
امکان  از  از همیشه،  بیش  عراق،  و 
میان  نظامی  درگیری  یک  آغاز 
جمهوری اسالمی و ایاالت متحده، 
می شنویم. اینکه آیا به زودی جنگ 
خواهد شد یا نه، یا اینکه اگر جنگی 
رخ دهد میزان گستردگی و وسعت 
آن تا چه حد خواهد بود، حتی برای 
نظامیان مطلع درگیر در ماجرا هم 
به  برسد  چه  نیست؛  روشن  چنان 
»تحلیلگر«  عنوان  به  که  دیگرانی 
تشک شان  و  لحاف  شام  تا  بام  از 
فارسی زبان  کذایی  رسانه های  در 
کوچکترین  بدون  و  است  پهن 
بحث،  مورد  موضوع  در  نشی  دا
مشغول لفاظی هستند. موضوع این 
گمانه زنی  و  پیش بینی  اما،  جستار 
درباره احتمال وقوع جنگ و تبعات 
حاصل از آن نیست. این چند سطر 
درباره  آن،  احتمالی  دنباله های  و 
اندیشه در پدیده »جنگ« است فارغ 

از شعار، عواطف و اخالق.
مبحث  د  ر ا و نکه  آ ز  ا پیش 
نکته  این  یادآوری  شویم،  اصلی 
عبارت  که  نیست  فایده  از  خالی 
مطلب،  این  در  »جنگ اندیش«، 
ندارد.  منفی  و  نامطلوب  معنایی 
فارسی  زبان  در  »اندیشه«  واژه 
»تدبیر«  »تفکر«،  معنای  به  هم 
»بیم«،  هم  و  است  و»تأمل« 
و »پروا« معنی  »نگرانی«،»هراس« 
»جنگ اندیشی«  از  مراد  می دهد. 
در این جستار، هم تفکر و تأمل در 
پدیده جنگ و هم بیم و پروا از این 
پدیده است. بنابراین از دید نویسنده 
این مطلب، »جنگ اندیشی« به هیچ 
»جنگ افروزی«  با  مترادف  وجه 

نیست.
نی  متفکرا و  ندیشمندان  ا میان 
موضوع  به  ویژه  گونه ای  به  که 
ند،  پرداخته ا »رزم«  و  »جنگ« 
چهار نفر بیش از دیگران مشهور و 
فیلسوف جنگ  این چهار  معروفند. 
 )Sun Tzu( سون تزو  از  عبارتند 

 Niccolò( چینی، نیکولو ماکیاولی
بارون  ایتالیایی،   )Machiavelli
 Antoine Henri( آنتوان ژومینی
سوئیسی   )baron de Jomini
 Carl( کالوزویتس  فون  کارل  و 
این  آلمانی.   )von Clausewitz
متفکران »جنگ اندیش«، هر کدام، 
رزم  هنر  و  جنگ  درباره  رساله ای 
تاریخ  در  تنها  نه  که  ند  نوشته ا
نظامی گری و تدریس استراتژی های 
نظامی در دانشکده های افسری دنیا 

برخی  بلکه  دارند  برجسته  نقشی 
مدیریت  دانش  در  رساله ها،  آن  از 
انکارناپذیر  تأثیراتی  رهبری،  فّن  و 

داشته اند.
ر  د  ، صفحه کلید ین  ا حب  صا
متنوع  و  طوالنی  دوران  از  ایامی 
انگلیسی  ترجمه  دانش آموزی اش، 
جنگ اندیشان  این  رساله  چهار  هر 
آنها  از  بسیار  و  خوانده  دقت  به  را 
نگارنده  فهم  به  بنا  است.  آموخته 
یی  له ها رسا متن،  ر  چها ین  ا ز  ا
درباره  کالوزویتس  و  سون تزو  که 
روش  دلیل  به  ند،  نوشته ا جنگ 
طرح و تحلیل مطالب، روزآمدتر از 
در  ژومینی  و  ماکیاولی  نوشته های 

این موضوع هستند.
هر چند عظمت اندیشه ماکیاولی 
یعنی  مشهورش  له های  رسا در 
»شهریار« و »گفتارها« بارز و نمایان 
است اما رساله »هنر جنگ« او که 
به سیاق دیالوگ های افالطون نوشته 
تحلیِل  در  ژرف اندیشی  آن  شده، 
در   که  را  بشر  نوع  رفتاِر  و  ذهن 
»شهریار« آمده و یا آن تاریخ اندیشی 
دیده  »گفتارها«  در  که  را  نمایان 
تکیه  که  ویژه  به  ندارد؛  می شود، 
این رساله بیشتر بر سخت افزارهایی 
و  صنعتی  انقالب  از  پس  که  است 
در  شگرف  تحوالت  با  به خصوص 
و  جمعی  کشتار  سالح های  تولید 
از  کامال  اخیر،  قرن  در  الکترونیک 

رده خارج شده اند.
رساله »هنر جنگ« بارون ژومینی 
»هنر  سرنوشت  به  کمابیش  نیز 
است.  شده  دچار  ماکیاولی  جنگ« 
مواد  بر  دهه ها  برای  کتاب،  این 
دنیا  افسری  دانشکده های  درسی 
مهمترین  حتی  و  داشت  حکومت 
متن قابل تدریس در آکادمی نظامی 
 West( ایاالت متحده- وست پوینت
Point(– محسوب می شد. به مرور 
نبردهای  بررسی  از  پس  اما،  زمان 
شکست  های  واسطه  به  و  فراوان 
مبنای  بر  )که  فرانسه  ارتش  پیاپی 
استراتژی های ژومینی عمل می کرد( 
در جنگ های متعدد در مقابل قوای 
اندیشه های  بر  مبتنی  )که  آلمانی 
کالوزویتس نبرد می کردند(، از تأثیر 
اندیشه های ژومینی بر آکادمی های 

نظامی کاسته شد.
و  سون تزو  رساالت  مورد  در 
و  است  بسیار  گفتنی  کالوزویتس، 
نگارنده امید دارد که در جستارهایی 
بپردازد.  آنها  به  به تفصیل  جداگانه 
چنین  می شود  اختصار  به  و  نقدا 
حکم کرد که این دو رساله، برخالف 
درباره  ژومینی  و  ماکیاولی  آثار 
جنگ، تنها مشمول مطالعات تاریخ 
نظامی گری نمی شوند بلکه بسیاری 

از نکات مطروحه در آنها، قابل تعمیم 
در  دریافت  قابل  و  حاضر  زمان  به 
عرصه های مختلف زندگی نوع بشر 
کالوزویتس،  و  سون تزو  هستند. 
عقالنی،  پدیده ای  چون  را  جنگ 
که  می بینند  اجتماعی  و  ضروری 
از آن ممکن  چون در نهایت، گریز 
آن  در  کاوش  به  بایستی  نیست، 
پرداخت و به کمک اندیشه، نظم را 

بر آن تحمیل کرد.
جنگ  زی،  ندا چشم ا چنین  ز  ا

موضوعی کامال عقالنی است و تنها 
روبرو شد.  آن  با  مدد خرد  به  باید 
برای  جنگ  در  عقالنیت  اهمیت 
سون تزو چنان است که هر تصمیم 
موضوع جنگ  در  مشاهده  یا حتی 
از  آن  عقالنی  بررسی  مشمول  را 
ند.  ا می د ممکن  جنبه های  همه 
احتماالت  همه  بررسی  و،  ا نزد 
مؤثر  نیروهای  همه  سنجیدن  و 
برای  راهبرد  مهمترین  نبرد،  در 
تأکید سون تزو  پیروزی است. علت 
بر استفاده مستمر از خرد در جنگ، 
که  است  مبتنی  بدیهی  امر  این  بر 
وضعیت  در  حرکت  کوچکترین 
نتایجی  به  منجر  تواند  می  جنگی 
شود.  جبران  غیرقابل  و  هولناک 
رساله »هنر جنگ« او با این جمالت 

آغاز می شود:
»سون تزو گفت: جنگ برای کشور 
اهمیتی حیاتی دارد. راهی است که 
یا به سالمت راهبر است یا به نابودی. 
از این رو، چنان باید به کاوش در آن 
از آن  از هیچ جنبه ای  پرداخت که 

غفلت نشود.«
دو،  هر  کالوزویتس،  و  سون تزو 
بلکه  یی  نها یتی  غا نه  ا  ر جنگ 
ابزاری برای حصول اهداف سیاسی 
ادعا،  این  توصیف  برای  می دانند. 
از  مشهوری  قول  نقل  به  می توان 
کالوزویتس استناد کرد که در نهایت 
ایجاز رابطه جنگ و سیاست را بیان 
می کند. او در پاره 2۴ از کتاب یکم 
می نویسد:  باب جنگ«،  »در  رساله 
به  سیاست  مه  دا ا صرفا  »جنگ 
طریقی دیگر است«. چنین نگرشی 
هنوز نگرش غالب بر اندیشه سیاسی 

قدرت های بزرگ عالم است.
که  نی  ندیشا جنگ ا تمام  برای 
آمد،  سطر  چند  این  در  نامشان 
یک  موفقیت  اوج  و  آمال  منتهای 
وارد  بدون  پیروزی  کسب  ژنرال، 
تخاصم  در  است.  جنگ  در  شدن 
شایسته ی  دولتی  دولت ها،  میان 
بدون  که  است  احترام  بیشترین 
با تضعیف  درگیری مستقیم و تنها 
نقاط  بر  فشار  و  دشمن  استراتژی 
چون  برسد.  پیروزی  به  او،  ضعف 
تقابل  در  امروز  آنچه  بنگریم،  نیک 
جمهوری  و  متحده  ایاالت  میان 
اسالمی به وضوح به چشم می خورد، 
متحده  ایاالت  دولتمردان  تالش 
وارد  بدون  پیروزی  کسب  برای 
اینکه چنین  است.  شدن در جنگ 
مقابل  در  حدی  چه  تا  راهبردی 
و  آخرالزمانی  عقل ستیز،  باورهای 
ر  پاسدا هیان  سپا نه  شهادت طلبا
جمهوری اسالمی نتیجه خواهد داد 
را حوادث چند هفته آینده مشخص 

خواهند کرد.

تأمالت بهنگام؛ »هنر جنگ« و متفکران 
جنگ اندیش؛ بهترین راه: کسب پیروزی بدون جنگ!

برای همه متفکران »جنگ اندیش«، بهترین راه پیروزی، کسب آن بدون جنگ است!

» ادامه دارد«           

محمدتقی بهار )نفر اول سمت راست( و مدرس )نفر اول سمت چپ(
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و  ن  نا ا سیقید مو ز  ا 1ـ 
آهنگسازان معروف آلمان

2ـ شهری معروف در فرانسه 
ـ آگاه

و  معروف  خوانندگان  از  ۳ـ 
قدیمی ایران ـ جذاب

4ـ زبانی است
5 ـ پایتخت کشوری است ـ 

یادداشت
اجازه  ـ  است  پرنده ای  ـ   6

ـ توان
۷ ـ از ابزار سنتی کشاورزی 

ـ کوشش

8ـ  حکیم و دانشمند برجستۀ 
ایران با شهرتی عالمگیر ـ 

ستایش
9ـ گیاه ـ از فاتحان معروف 

جهان
ماده ای  ـ  پارچه  نوعی  10ـ 

مخّدر وخطرناک
برخالف  و  نامناسب  11ـ 
عرف و قاعدهـ  از شهرهای 

تاریخی آسیای میانه

برجستۀ  ر  ثا آ ز  ا 1ـ 
مونتسکیو 

2ـ فلزی است ـ تکرار 
یک حرف 

بنادر  از  ـ  صلیب  ۳ـ 
ایران 

4ـ موزه ای است
5ـ  علمی استـ  ستیزه

رودخانه های  از  ـ   6
روسیه ـ کمک

ز  ا ـ  نه  خا ـ   ۷
بلندکردنی ها

8ـ  مربیان  و سرپرستان 
ـ مار بی سر

9ـ از وسایل نقلیه سنتی 
و  است  طبیب  هم  ـ 

هم دانشمند
10ـ مجرای زیرزمینیـ  
دارای پستی و بلندی

ز  ا ـ  دوستی  11ـ 
حرکات آب دریا ـ از 

ادوات استفهام
1ـ کاشف هر راز

کاخ های  از  ـ  بی عیب  2ـ 
معروف و تاریخی اروپا ـ 

سنگی گرانبها
نویسندۀ  و  مترجم  ۳ـ 

برجسته و فقید ایران 
4ـ از آنطرف »نور« است ـ 
تکرار یک حرفـ  زبان ها

5 ـ از ابزار آهنگری ـ بنیه 
ـ اندام

6ـ  باریکهـ  یدیـ  زشتـ  
از امراض

۷ ـ تصحیح و تزئین متن 
وسیلۀ  ـ  نوشته شده 
معالجهـ  از نوشیدنی ها 

ـ  است  گلی  ـ  کافی  ـ   8
رهن 

9ـ علمی است ـ از جزایر 
متعلق به ایران

ـ  تشبیه  ند  پسو 10ـ 
تخریبی ـ پهلو و کنار

ـ  فوری  ـ  حریّت  11ـ 

کشوری است
ـ  مدخل  ـ  محرمانه  12ـ 

روز نیامده 
1۳ـ سماوی ـ تهیدست ـ 

تکرار یک حرف
شهرهای  از  ـ  غالف  14ـ 

ایران ـ کارزار و ستیز 
و  باال  برای  وسیله ای  15ـ 
پایین رفتن ـ از پوشاک 
ـ از اعضای داخلی بدن 

انسان

یورش  از  قبل  ایران  پادشاهان  از  1ـ 
تازیان

2ـ ارتباط و تعلق ـ تفتیش
۳ـ بخشی از علم شیمی ـ مغناطیس 

ـ اعتقاد
4ـ از روزهای هفته ـ مدارک ـ دستور

5ـ  او هم حرفه ای دارد فنیـ  کی بود 
مانند دیدن

6ـ  اطراف و پیرامونـ  درگاهـ  شهری 
تاریخی و قدیمی در ایران

۷ـ  باالترینـ  واحد اندازه گیری وزنـ  
عادات و رسوم ـ ضمیری است

8ـ ناپارساییـ  عددی معروفـ  وسیلۀ 
تکلم ـ پایتخت کشوری است

پول  واحد  ـ  مستمر  ـ  آشکارا  9ـ 
کشوری است

ـ  است  چهارپایی  آنطرف  از  10ـ 
مسجدی تاریخی در ایرانـ  وسیله ای 

برای روشن کردن
11ـ تنگه ای است ـ درختی است 

نزد  که  صاحبمنصبی  ـ  فالگیر  12ـ 
افسری عالیرتبه خدمت می کند

قرن  در  معروف  انقالبیون  از  1۳ـ 
گذشته ـ قعر

14ـ ارض ـ پوشاکی است ـ عقاید
از فوتبالیست های  15ـ شیر بی سر ـ 

معروف و قدیمی کشور ما

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

»ال سید« از دروازه تاریخ 
گذشت و به افسانه ها پیوست...

تویسركان؛ مدفن پیامبری
 از نسل حضرت موسی

گانه  دوازه  انبیاء  از  نبی   حبقوق 
از نسل حضرت موسی   بنی اسرائیل و 
شهرستان  در  او  آرامگاه  که  است 
تویسرکان، در استان همدان واقع است.

حبقوق در زبان عبری به معنای »در 
شده  نقل  است.  شده«  گرفته  آغوش 
است که حبقوق  هنگامی که طفلی 
با  سپس  و  رفت  دنیا  از  نبوده  بیش 
دعای مادرش، خداوند به وی عمر دوباره 
بخشید.بدین سان که: مادرش طفل را در 
بغل کشید و در بستر خوابانید و به نماز 
ایستاد و پیش از آنکه نمازش تمام شود، 
کودک زنده شد، که بر همین اساس نام 
او را حبقوق گذاشتند.حضرت حبقوق  
حدود 650 تا ۷00 سال قبل از میالد 
مسیح  در اواخر سلطنت »یوشیاهو« 
و در عصر دانیال نبی  و الیاس )نبی( 
می زیست و دانیال نبی  را مالقات کرد.

حضرت حبقوق نبی  مدیر و نگهبان 
معبد سلیمان در بیت المقدس بود که 
در 60۷ سال قبل از میالد، همزمان با 
سلطنت »یهویاهیم« و بعد از شعیاء نبی  

انگشتان دست  به نوک  اگر نگاهی 
خودتان بیندازید! حتماً متوجه دایره ها 
واقع  در  که  می شوید  منحنی هایی  و 
تشکیل  را  شما  انگشتان  طراحی 
می دهند. این طراحی انگشتان را شما 
از پدر و مادر خود به ارث برده اید. حاال 
اگر از فاصله نزدیکتر و با نگاهی دقیق تر 
به آثار انگشت خود بنگرید،  جزییات 
تازه ای برایتان روشن می گردد، بخصوص 
جزییات مربوط به خطوط و حفره های 
تعرق که در مجموع اثر انگشت افراد را به 
یک پدیده کامالً مستقل تبدیل می کند.

کافی است گفته شود که تاکنون در 
میلیونها نمونه اثر انگشت که به دست 
آمده و یا مشاهده شده، دو اثر انگشتی که 
به یکدیگر شباهت داشته باشند، وجود 
البته در حال حاضر در  نداشته است. 
اغلب مراکز اطالعاتی کشورهای جهان، 
از کسانی که سابقه ای در ارتکاب خالف 
و یا جرم دارند، اثر انگشت وجود دارد، 
اما به زودی در اغلب کشورهای جهان از 
تمام جمعیت، اثر انگشت گرفته و حفظ 
خواهد شد.اگر شخصی، مشکلی موسوم 
باشد، به نوعی  به )درماتوپاتیا( داشته 
ناهنجاری بسیار نادری مبتالست که بر 
طبق آن پوست وی فاقد هرگونه طرح 
و شکل است.پروفسور پیر در مطالعه اثر 
انگشت و تطبیق آن با سوابق، به سه 
ویژگی اشاره می کند. ویژگی طبقه اول 
که طراحی خطوط انگشت را تشکیل 
دهنده  نشان  که  دوم  طبقه  می دهد، 
فاصله بین خطوط است و طبقه سوم 
دستگاههای  به  نیاز  آن  تشخیص  که 
حفره های  جایگاه  دارد،  پیچیده تری 

تعرق است.

انگشت نگاری 
چیست؟

رودریگو دیاز دویوار وقتی به دنیا 
آمد که در اسپانیا سنگ روی سنگ 
که  کلفتی  گردن  هر  و  نبود  بند 
زورش بیشتر بود، بین حکومت های 
بیشتر  جا  هر  و  می چرخید  مختلف 
سبیلش چرب می شد، همان جا لنگر 
می انداخت و به عنوان فرمانده انتخاب 
می شد. در همین راستا رودریگو که 
شاهزاده بود و می خواست روی پای 
به کمک مسیحیان  بایستد،  خودش 
و دربار آلفونسو چهارم )شاه کاستیل( 
به رهبری شهر دویوار رسید. ال سید، 
می خواند  یونانی  و  رومی  کتاب های 
اسکندر  تاکتیک  از  جنگ ها  در  و 
می کرد.  استفاده  سزار  ژولیوس  و 
رهبری  به  مسلمانان  با  »ال سید« 
یوسف معتمد، خلیفه امویان آندلس 
پرداخت  جنگ  به  زاراگوزا  حاکم  و 
از  یکی  در  شدن  کشته  از  پس  و 

مجسمه ای از ال سید در برگس، پایتخت سانچو دوم؛ جایی كه ال 
سید سال های جوانی اش را در آن خدمت كرد

درگیری ها از جنازه »ال سید«، سوار 
عرب های  ترساندن  برای  اسب،  بر 
اسم  مسلمانان  شد.  استفاده  مهاجم 
اسبش را »بابی کا« گذاشته بودند که 
همان  یا  احمق  می شود  ترجمه اش 

»یابو«ی خودمان.
رودریگو 55 سال عمر کرد و بعد از 
مرگش به چهره ای محبوب بدل شد. 
شد  منصوب  او  به  محلی  ترانه  چند 
روی  از  »دن کیشوت«  می گویند  و 
زندگی او نوشته شده است. در والنسیا 
و سن دیگو، مجسمه و یک بنای یادبود 
۷ متری  به یادش ساخته شد. ایزابل 
آلنده در کتاب »زورو«، نسبت زورو را 
به او رسانده است. سال 1961 میالدی 
با بازی چارلتون  هم فیلم »ال سید« 
هستون و سوفیالورن ساخته شد که 
به نسبت آن سال ها، فیلم پربیننده، 

پرخرج و پرهزینه ای بود.

                                                                                                                        آرامگاه حبقوق نبی
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به پیامبری مبعوث شد.
کتاب حضرت حبقوق  به نام »سفر 
سی و پنجم از اسفار عتیق« در ادبیات 
در  است.  درآمده  نگارش  به  عبرانی 
بحاراالنوار جلد 10 صفحۀ ۳0۳ آمده 
است: امام رضا  به هنگام بحث با »رأس 
جالوت« از علمای دین یهود در حضور 

مأموران، از حبقوق  نام بردند.
توسط  بیت المقدس  که  هنگامی 
بخت النصر، پادشاه کلده )بابل( به تصرف 
درآمده بود، ضمن تخریب معبد سلیمان 
میالد(  از  قبل   856( کلدانیان  توسط 
حبقوق به همراه عده زیادی از یهودیان 
از جمله دانیال نبی به اسارت سپاهیان 
بخت النصر درآمدند و به بابل انتقال داده 
از  قبل  اینکه در سال 5۳8  تا  شدند، 
میالد که کورش هخامنشی بابل را فتح 
کرد،  در فرمانی، دستور آزادی تمامی 
صادر  را  بنی اسرائیل  زندانیان  و  اسرا 
به بیت  المقدس  به مهاجرت  را  آنها  و 
تشویق کرد. لیکن حضرت حبقوق پس 
از آزادی به اتفاق عده ای از پیروان خود، 

به ایران مهاجرت کرد و در تویسرکان 
آن روزگار سکونت گزید و پس از رحلت 
نیز در همین مکان به خاک سپرده شد.

هم اکنون تندیس حبقوق از سنگ 
از وی در  مرمر و همچنین تصاویری 
موجود  ایتالیا  واتیکان  موزه  مجموعه 
بناهای  از  نبی  حبقوق  است.آرامگاه 
تاریخی ایران مربوط به دورۀ سلجوقیان 
است. این بنای تاریخی مانند یک برج 
بدنه  دارای  مخروطی  سقفی  با  مدور 
هشت ضلعی است. ارتفاع این برج تا زیر 
گنبد ۷ متر و با احتساب گنبد به 12 متر 
می رسد.زیر سطوح 8 گانه دیواره خارجی 
برج، طاقنماهایی ساخته شده که در 
قسمت فوقانی به صورت ساده و زیبایی 
کاشیکاری شده است. مقبره و ضریح 
آن دقیقاً در وسط صحن داخلی برج 
قرار دارد و مشخصات حضرت حبقوق 
به عبری و فارسی بر آن نوشته شده 
است در جریان حفاری ها در اطراف این 
بنا اشیای نقش داری بدست آمده است.
علی اشرف خانلری
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=موضوع صحبت ها چه بود؟
نیس،  در  اینجا  ندارم.  خبر  من  ـ 
تیمسار  پناهندگی  جریان  از  پس 
شفقت )وزیر جنگ بختیار و استاندار 
اسبق آذربایجان(، وقتی موضوع را به 
تیمسار شفقت گفتم، گفتند: راست 
است، آقای آهنچیان به بختیار تلفن 
کرد و من به عنوان وزیر جنگ در دفتر 
آقای بختیار بودم و بختیار هم جلوی 
من با تلفن صحبت کردند و بعد گوشی 
را گذاشت و بالفاصله به قره باغی تلفن 
کرد و گفت شما چرا هیچ گزارشی از 
کارهای تان به اعلیحضرت ندادید؟ من 
نشنیدم ولی فکر می کنم که گفت: به 
نخست  شما  است،  مربوط  چه  من 
را  مراتب  باید  شما  و  هستید  وزیر 
بعد  بدهید.  گزارش  اعلیحضرت  به 
شما  آخر  گفت:  عصبانیت  با  بختیار 
به من چیزی دادید که من به عرض 
وضعیت  از  می بایست  شما  برسانم؟ 
کشور به من گزارش می دادید که من 
هم آن را به اعلیحضرت می گفتم... و 
با عصبانیت گوشی را گذاشت. بعد هم 
که قره باغی کار خودش را کرد و ارتش 

را تسلیم خمینی کرد.
تیمسار شفقت به عقیدۀ من یک 
و  وظیفه شناس  وطن پرست،  افسر 
تحصیل کردۀ فرانسه بودند، ایشان در 
اینجا بودند و من خیلی با کمال تأسف 
بسیار  وضع  در  که  بکنم  عرض  باید 
تنگدستی اینجا زندگی می کردند. در 
آپارتمان دو اطاقه ای زندگی می کرد 
که دولت فرانسه در اختیار او گذاشته 
بود و بعد هم یک کمک مالی خیلی 
می گرفتند  فرانسه  دولت  از  ناچیز 
روز  هر  فرانسه  سوسیال  سازمان  و 
غذای آماده برای ایشان و خانم شان 
می آوردند. تیمسار شفقت کسی بود 
که در مراسم تاجگذاری اعلیحضرت 
در 4 آبان 1346، تاج پادشاهی را روی 
بالش حمل می کردند و به اعلیحضرت 
دادند. خود تیمسار ناراحتی کمر خیلی 
سختی داشت و نشستن برایش مشکل 
بود و یک کمربند آهنی همیشه به کمر 
آن  زیر  می آمدند  روز  هر  که  داشت 
کمربند را تمیز می کردند و خانم شان 
هم متأسفانه یواش یواش عالئم آلزایمر 
بدبختی  یعنی  بود.  شده  پیدا  او  در 
او فشار می آورد. من  به  از هر طرف 
مرتب به دیدن آنها می رفتم که تنها 
نباشند. آقای دکتر موسوی هم چون 
با  او هم می آمد و  بودند  هم والیتی 
هم ترکی صحبت می کردند و سعی 
مشکل  روزهای شان  که  می کردیم 

نباشد.
با  شاه  دوستی  به  توجه  =با 
ملک حسن و خصوصاً کمک های 
مالی و نظامی شاه به مراکش، آیا 
در مدت اقامت شما، ملک حسن یا 
ملکۀ مراکش از شاه یا علیاحضرت 

دیدار کردند؟
ـ وقتی به فرودگاه مراکش رسیدیم، 
ملک حسن و ملکۀ مراکش در فرودگاه 
و  کردند  استقبال  اعلیحضرت  از 
ملکۀ  چون  بود  نادر  بسیار  امر،  این 
مراکش به ندرت به استقبال شخصی 
مراکش  ملکۀ  هم  روز  یک  می رفت. 
بعد  البته  آمد.  علیاحضرت  دیدن  به 
ما  تکلیف  اینکه  و  خمینی  آمدن  از 
کم کم  هست،  چی  که  نبود  معلوم 
حس می کردیم که »مهمان ناخوانده« 
هستیم. نمی خواهم بگویم که پذیرایی 
نمی شد، همه چیز خیلی مرتب و خوب 
بود و دوستان علیاحضرت از پاریس 
می آمدند ایشان را مالقات می کردند 
و در هتل مأمونیه زندگی می کردند 
و... فقط اعلیحضرت بودند که خیلی 
خیلی تنها بودند. یادم هست روزی که 
بسیاری از دوستان علیاحضرت آمده 
بودند، در باغ، میز ناهاری چیده بودند و 
از آنجا غذا بر می داشتند و سر میزهای 
در  اعلیحضرت  می نشستند،  کوچک 
گوشه ای میز و صندلی پیدا کردند و به 
من گفتند: »از آنجا کمی غذا برای من 
بیاورید، خیلی کم، ولی چرب نباشد«... 
برای شان بردم. گفتند: بنشینید و من 
اعلیحضرت، بین  هم نشستم. گفتم: 
بروم  مهمانان نمی روید؟ گفتند: من 
دوستان  همه  که  اینها  بگویم،  چی 
اعلیحضرت   . . هستند. علیاحضرت 
دچار افسردگی شدیدی بودند و این 
می شد. شدیدتر  مرتب  افسردگی 
=خلبانی که شاه و شهبانو و 
بود، هنوز  ایران آورده  از  را  شما 

با شما بود؟
ـ بله! بعداً اعلیحضرت فرمودند که 
هواپیما به ایران برگردد. به اعلیحضرت 
پیمای  هوا ین  ا که  کردم  عرض 
مسافرت های  برای  ا  ر خصوصی 
با  اعلیحضرت  نگهدارید.  آینده تان 

تعجب فرمودند: مگر نمی دانید که این 
هواپیما متعلق به من نیست و متعلق 
به نیروی هوائی ایران است؟... و بعد 
گفتند که به خلبان و خدمۀ هواپیما 
انعام بدهند و نیمه شب هواپیما را به 

ایران ببرند.
=چرا نیمه شب؟

ـ برای اینکه وقتی به ایران رسیدند 
ما  که  بگویند  جان شان  حفظ  برای 
در  آوردیم.  اجازه  بدون  را  هواپیما 
اگر  ببینید!  فرمودند:  هم  انعام  مورد 
اندازۀ کافی اسکناس ریال دارید،  به 
دالر!  نه  بدهید  ریال  فقط  آنها  به 
بازجوئی  صورت  در  بازگشت  در  تا 
بگویند که پول خودمان است و انعام 
نگرفتیم... مالحظه بفرمائید که شاه تا 
و سالمتی  امنیت  فکر  در  اندازه  چه 
آنها بود! سعی کردیم که از همراهان 
اعلیحضرت تقاضای ریال بکنیم تا در 
بپردازیم. سرکار  آنها  به  دالر  مقابل، 
فریده خانم دیبا و خانم دکتر پیرنیا و 
آقای امیررستم بختیار و من مقداری 
آنها  به  که  کردیم  جمع آوری  ریال 
اعلیحضرت  مقابل،  در  شد.  پرداخت 
چک های بانک مراکش را امضاء کردند 
تا از حساب شخصی شان پرداخت شود. 
متأسفانه آقای بهبهانیان )مسؤول مالی 
شخصی  پول  کردن  واریز  از  دربار( 
خودداری  بانک  این  به  اعلیحضرت 
کرده بودند و این باعث سرشکستگی 
شده بود که هر وقت به بانک مراجعه 
می کردیم، می گفتند: »پولی در حساب 

اعلیحضرت نیست!«
روزی که خلبان ها و مهماندارها را به 
ایران می فرستادیم، موقع خداحافظی 
نفر  افتادند و دو  اعلیحضرت  پای  به 
اعلیحضرت!  گفتند:  گریه  حال  به 
خواهیم  را  انتقام شما  و  می رویم  ما 
گرفت... اعلیحضرت هم به آنها محبت 
کردند و آنها هم رفتند و هواپیما را به 

ایران بردند.
ملک  مالقات های  همان  بقیه، 
خودشان  بین  مذاکرات  و  حسن 
سلطان  با  مراکش  در  روز  یک  بود. 
حسن  سلطان  می رفتیم،  راه  حسن 
از  یکی  »رضا!  گفت:  اعلیحضرت  به 
اشتباهات تو این بود که تو ایران را 
داشتی«...  دوست  ایرانی ها  از  بیشتر 
اعلیحضرت با ناراحتی فرمودند: »من 
هر دو را دوست می داشتم، هم ایران 
را و هم مردم ایران را. تمام کارها و 
اقدامات من آیا برای رفاه و آبادی و 

سربلندی مردم ایران نبود؟!«...
روزها همینطور می گذشت تا اینکه 
فرزندان اعلیحضرت به مراکش آمدند 
و همه در آنجا جمع شدند و تصمیم 
گرفته شد که عجالتاً در مراکش بمانند 
شود.  تعیین  برای شان  برنامه ای  تا 
خیلی هم مشکل بود برای اینکه جائی 
بروند.  اعلیحضرت  که  نمی شد  پیدا 
روزی اعلیحضرت به من فرمودند که: 
تهران  در  انگلیس  سفیر  از  روز  یک 
پرسیدم که اگر خمینی که اآلن در 
پاریس است بخواهد به انگلیس بیاید 
آیا شما به او اجازه خواهید داد؟ سفیر 
انگلیس جواب داد: »البته! برای اینکه 
اگر گذرنامۀ ایرانی معتبر داشته باشد 
ویزا هم که الزم نیست می تواند وارد 
ماه  سه  می تواند  و  بشود  انگلستان 
آنجا بماند و اگر بخواهد بیشتر بماند 
باید تقاضا بکند که بیشتر بماند، ولی 
بعد  بیاید«.  که  نیست  مانعی  هیچ 
اعلیحضرت با اندوه بسیار گفتند: »ولی 

من که در آنجا خانه و زندگی دارم که 
متعلق به خود من هم هست، من را 

به انگلستان راه ندادند...
=فکر می کنم که شاه در آن 
زمان ضمن داشتن خانه و زندگی، 
افتخاری کشور  عنوان »شهروند 
انگلیس« را از طرف دولت انگلیس 

داشت!
مسافرت  با  حال،  این  با  بله!  ـ 
لفت  مخا نگلیس  ا به  علیحضرت  ا
کردند! و این در حالی بود که خانم 
»تاچر« تقریباً چهار ماه قبل از خروج 
اعلیحضرت از ایران، به تهران آمدند 

و در کمیسیونی با مشاورین نفتی و 
هوشنگ  آقای  نفت،  شرکت  رئیس 
آقای  و  بودند  کرده  انصاری، شرکت 
ایران  مورد  در  نطق مفصلی  انصاری 
و ترقیات ایران کردند که خیلی هم 
جالب بود. همین خانم »تاچر« گفته 
بخواهند  اگر  اعلیحضرت  که  بودند 
می توانند به انگلستان بیایند. همین دو 
روئی ها را کشورهای دیگر هم داشتند.

در این میانه به اعلیحضرت عرض 
من  می فرمایید  اجازه  اگر  که  کردم 
که  ببینم  وین،  به  بکنم  مسافرتی 
نزدیک  روابط  اینهمه  که  اتریش  آیا 
می دهد  اجازه  داشت  اعلیحضرت  با 
بروند؟  اتریش  به  اعلیحضرت  که 
اعلیحضرت گفتند: بد نیست، بروید و 
امتحان کنید. من هم به اتریش  رفتم. 
آقای کرایسکی صدراعظم اتریش بود 
ایشان  با  بود.  سوسیالیست  یک  که 
کرایسکی  آقای  که  کردم  صحبت 
رئیس  به  پس فردا  یا  »فردا  گفت: 
پلیس اتریش می گویم که بیاید و با 
هم صحبت کنیم...« بعد از یک روز، به 
من خبر دادند که بیایید صدراعظم را 
ببینید. به دیدن آقای صدر اعظم رفتم 
 Holaubeck که رئیس پلیس آقای
هم آنجا بود. به من گفتند: خیر، به 
هیچ وجه مانعی نیست که اعلیحضرت 
به اتریش بیایند. رئیس پلیس گفت که 
اعلیحضرت بیایند و در اینجا بمانند 
از  نفر  چند  ما  حفاظت شان  برای  و 
تعیین  را  بازنشسته مان  پلیس های 
باید  را  حقوقشان  البته  که  می کنیم 

اعلیحضرت پرداخت کنند.
کردند.  محبت  خیلی  اتریشی ها 
که  بود  کشوری  تنها  تقریباً  یعنی 
قبول کرد اعلیحضرت به آنجا بروند. 

یا  و  علیاحضرت  شاید  نمی دانم  اما 
که  می کردند  فکر  اعلیحضرت  خود 
اگر به یک کشور دیگر بروند بیشتر 
مطابق میلشان است تا به اتریش که 
زبانش آلمانی بود. کمی امروز و فردا 
کردند و باالخره مثل اینکه واالحضرت 
که  کردند  تعیین  را  »باهاما«  اشرف 
اعلیحضرت  به »باهاما« مسافرت کنند.
=در آن زمان، حال و سالمتی 

شاه چگونه بود؟
»باهاما«  در  اعلیحضرت  حال  ـ 
خیلی خوب بود، سالمت بودند، شنا 
می کردند، تنیس بازی می کردند. در 

رایت«  »دنیس  آقای  که  بود  باهاما 
)سفیر سابق انگلیس در ایران( با اسم 
دیگری، با ریش و سبیل ناشناس به 
»باهاما« آمدند و به اعلیحضرت گفتند 
که من از طرف دولت انگلیس آمدم و 
متأسفانه آمدن شما فعال به انگلستان 
میسر نیست. این آقای »دنیس رایت« 
ایران  در  سفارت  سال های  طول  در 
همیشه از »خوان نعمت« ایرانیان و 
خصوصاً خانوادۀ فرمانفرمائیان بهره مند 
شده بود، حال با این »نمک نشناسی« 

به حضور اعلیحضرت آمده بود!
هیچگاه  شاه  مهاجرت،  =در 
از تکیۀ بیش از اندازه به آمریکا 

صحبتی نکردند؟
اعلیحضرت  از  مراکش  در  چرا!  ـ 
که  نمی کنید  تصور  که  کردم  سؤال 
را  سیاست  مرغ های  تخم  تمام  شما 
در یک سبد گذاشتید و آن هم سبد 
آمریکا بود و انگلیس را کمی فراموش 
کرده بودید؟ فرمودند: »من چه جوری 
از  من  نکنم،  فراموش  را  انگلیس 
انگلیس چی بخرم؟ من از همه بیشتر 
با آمریکا معامالت اسلحه می کردم و 
با کشورهای دیگر  را  معامالت دیگر 
چکار  انگلستان  با  می دادیم.  انجام 
از  بیشتر  یعنی  بکنم؟  می توانستم 
این که تمام تانک های چیفتن ارتش 

خودمان را از انگلستان خریدیم؟ 
خبرنگار  و  گروگان  شاه 

گستاخ!
= در واقع شاه در این زمان، 

گروگان آمریکایی ها بود.
ـ بله! کامال! در واقع اعلیحضرت را 
به آنجا تبعید کردند، چون در جزیره ای 
و  آب  »کونتادورا«  به نام  »پاناما«  در 

باعث تشدید  هوای خیلی گرم و بد 
بیماری اعلیحضرت شد.

 » ست ا فر ید  یو د « نجا  آ ر  د
روزنامه نویس انگلیسی که قبال چندین 
»خوان  از  و  بود  آمده  ایران  به  بار 
نعمت دربار« هم بهره ها برده بود، با 
با سؤال  و  اعلیحضرت مصاحبه کرد 
بی اخالقی  و  پستی  نهایت  بیجایی، 
و  بیمار  شخصیت  یک  به  نسبت  را 
درحال مرگ ابراز کرد. »فراست« از 
به  اعلیحضرت؛  پرسید:  اعلیحضرت 
از  دیگر  وقت  چند  که  نگفتند  شما 

عمرتان باقی است؟
من  با  این  گفتند:  اعلیحضرت 
نیست، با خداست. ممکن است امروز 
با  و  باشد  فردا  است  ممکن  باشد، 
پیشرفت هایی که در طب شده ممکن 
است که انسان بیشتر از آن که فکر 

می کند، عمر بکند.
کمال  با  فراست«  »دیوید  بعد 
بی ادبی پرسید: مگر شما خدا را هم 

می شناسید؟
شاه گفت: البته که من به خداوند 
باور دارم، من همیشه با خدا راز و نیاز 

می کنم!
شخص  فراست«  »دیوید  خالصه 
لندن،  در  بعداً  من  که  بود  ُمهملی 
جلوی پسر عمویم، امیرخسرو افشار، 
به او گفتم: حاال خوشحال هستید که 
با کارهایتان مملکت و شاهی را از بین 
بردید؟ ملتی را به بدبختی کشاندید؟... 
هیچ نگفت. باالخره اینها از این راه نان 
می خورند. این آقای »دیوید فراست« 
 300 ـ   200 را  مصاحبه اش  همین 
هزار دالر به تلویزیون آمریکا فروخت.
به  شاه  استرداد  تقاضای 

ایران
که  بود  زمان  همین  در   =
استرداد شاه به ایران مطرح شد؟

ـ بله! در این موقع جمهوری اسالمی 
تا  بود  را کرده  استرداد شاه  تقاضای 
شاه به ایران تحویل داده بشود. حتی 
در این مورد چند وکیل فرانسوی هم 
گرفتند و همه از اروپا به پاناما رفتند 
دستگیر  را  شاه  آمریکا  کمک  با  تا 
کنند. آمریکا هم باالخره به اینها روی 
خوش نشان داد، به دلیل اینکه حدود 
ایران  در  آمریکایی  گروگان  ۵2نفر 
بودند و می خواست که به هر نحوی 
که شده، حتی به قیمت تحویل دادن 
یا کشتن شاه، گروگان ها آزاد شوند تا 
دورۀ  انتخابات  در  بتواند  کارتر  آقای 

دوم پیروز شود.
=حال و روز شاه پس از شنیدن 

خبر استرداد شاه چگونه بود؟
کاری  انجام  برای  موقع  آن  من  ـ 
شدیداً  مادرم  چون  بودم  نیس  در 
بود.  شده  مبتال  سرطان  بیماری  به 
طبیعی بود که موضوع استرداد شاه 
علیاحضرت  بود.  شده  وحشت  باعث 
در کتابشان نوشته اند: »ما اطالع پیدا 
کردیم که اقداماتی در جریان است که 
شاه را تحویل بدهند«، اما علیاحضرت 
که  بنویسند  را  این  کردند  فراموش 
خبرنگار رویتر که با من خیلی دوست 
بود )به خاطر نسبتی که با خواهر خانم 
من داشت( به من تلفن کرد و با تأکید 
بر پنهان ماندن نامش، گفت: اصالن! 
می خواهند شاه را تحویل بدهند. این 
خبر، بسیار جّدی است. به اعلیحضرت 
بگو که از پاناما بروند چون آنجا برای 

او محل خطرناکی است.

و  کردم  تلفن  علیاحضرت  به  من 
به ایشان گفتم: علیاحضرت! استدعا 
می کنم که هرچه زودتر پاناما را ترک 
کنید. برای اعلیحضرت خطرناک است 
پاناما بمانند. این خبر، بسیار  که در 
جّدی و موثّق است، استدعا می کنم 

آنجا را ترک کنید!
ر  و با من   : گفتند علیاحضرت 
اعلیحضرت  که  این  برای  نمی کنم، 
امروز بعد از ظهر با رئیس جمهوری 
پاناما  یک ساعت، یک ساعت و نیم 

توی باغ صحبت می کردند.
ن  هما  ، ت حضر علیا  : گفتم
رئیس جمهور می تواند با گرفتن پول 
یا نفوذ آمریکا کار استرداد اعلیحضرت 

را انجام دهد.
و  ناباوری  با  علیاحضرت  سرانجام 
تردید بسیار، از مجراهای دیگر مطلع 
و  جدی  حقیقتاً  موضوع  که  شدند 
اقدامی  بایستی  و  است  خطرناک 
بکنند. وقتی علیاحضرت خطر استرداد 
و  رساندند  اعلیحضرت  به عرض  را 
خصوصاً تأکید کردند که اصالن افشار 
هم تلفن کرده و جّدی بودن موضوع 
را تأیید کرده، اعلیحضرت راه دیگری 
علیاحضرت  از  اینکه  جز  نداشتند 
با  تلفنی  مورد  این  در  که  خواستند 
خانم »جهان سادات« صحبت کنند که 
بعد، خانم »جهان سادات« و خود آقای  
سادات از اعلیحضرت دعوت کردند تا 

به مصر بروند.
مصر  در  اول  از  اصال  =چرا 

نماندید؟
نبود که  قرار  اول  از  اینکه  برای  ـ 
»پناهنده«  کشوری  به  اعلیحضرت 
ن  خدمت تا که  نطور  هما ند!  شو
و  ناآرامی ها  شروع  با  کردم،  عرض 
قول  )به  بی بی سی«  »بیداد  خصوصاً 
اعلیحضرت(، قرار شد که اعلیحضرت 
آمریکا  دولتمردان  با  مذاکره  برای 
آنها  به  تا  کنند  سفر  کشور  آن  به 
بفهمانند که با چه آتشی  دارند بازی 
کارتر  آقای  میان  این  در  می کنند.  
در  که  کردند  توصیه  اعلیحضرت  به 
مسیر سفر به آمریکا، قبال سفری به 
مصر داشته باشند و با سادات دربارۀ  
روند صلح مذاکره کنند و با گزارشی 
از مذاکرات مصر، به آمریکا بیایند. این، 
عین واقعیت است و بر همین اساس، 
هم اعلیحضرت و هم ما، فقط وسایل 
مصر  در  وقتی  برداشتیم.  مختصری 
سفر  از  آمریکا  دولتمردان  امتناع  با 
به آمریکا روبرو شدیم، آقای سادات 
در  که  کرد  خواهش  اعلیحضرت  از 
اسوان بمانند و از مصر نروند. گفتند 
اینجا مملکت خودتان است، شما داماد 
ما مصری ها هستید )اشاره به ازدواج 
شرایط  آن  در  فوزیه(.  واالحضرت 
سؤال  با  کردم،  عرض  که  خطرناک 
علیاحضرت، آقای سادات گفتند: االن 
هم مملکت، مملکت خودتان است... 
ازقرار معلوم، در این موقع آقای کارتر 
به آقای سادات تلفن کرده بود که بهتر 
اما  نروند،  مصر  به  اعلیحضرت  است 
آقای سادات به کارتر گفت: »جیمی! 
من به عنوان برادری اسالمی، وظیفه 
دارم که برادرم را دعوت کنم که به  

کشور خودش )مصر( بیاید.«.
قبل از اینکه اعلیحضرت دوباره به 
مصر تشریف ببرند، آقای »هامیلتون 
جمهور  رئیس  ویژۀ  مشاور  ُجردن« 
به  دیگر  نفر  یک  به اتفاق  آمریکا 
ایشان  با  و  آمدند  اعلیحضرت  دیدن 
قیمتی  هر  به  کارتر  کردند.  مذاکره 
از  اعلیحضرت  که  نمی خواست  بود 
در  »جردن«  شوند!  خارج  »پاناما« 
»شاه  اینکه  از  می نویسد:  خاطراتش 
شاهان« و»وارث تخت و تاج کوروش« 
را در یک اتاق کوچک و محّقر، در یک 
پایگاه نظامی دیده، حیرت کرده بود، 
در حالی که دو سال پیش ـ در سفر 
شاه به آمریکا به سال 1977ـ  باوجود 
تبلیغات و تنفرهای اولیه از دیکتاتوری 
شاه، وی را سخنرانی آگاه و صاحب نظر 
در مسائل بین المللی دیده بود که »در 
نوع خود، شاهکار بود«. او در خاطراتش 
»کشتن  در  قطب زاده،  پیشنهاد  از 
شاه توسط سازمان سیا با یک آمپول 
سّمی« یاد می کند! »هامیلتون جردن« 
برای انجام نقشۀ شیطانی خودش، به 
شاه گفته بود: »برای چه می خواهید 
چنین مسافرت طوالنی به مصر بکنید! 
هم  اگر  و  نیستید  ناراحت  که  اینجا 
عمل جراحی الزم داشته باشید در این 
منطقه )در منطقۀ ویژه ای که آمریکا 
بهترین  با  می توانید  دارد(  پاناما  در 
دکترها عمل جراحی را انجام دهید. 
مطمئن باشید که خیلی بدون دردسر  

می توانید در پاناما بمانید.« 

دکتر امیراصالن افشار، در خاطرات خود از 
چند رویداد مهم که تأثیر زیاد در سرعت گرفتن 
ماشین انقالب و انتقال سلطنت از شاه به آخوند 
داشت، سخن می گوید: واقعۀ هفدهم شهریور در 
میدان ژاله تهران به دنبال اعالم حکومت نظامی 
رکس  سینما  حادثۀ  امامی،  شریف  دولت  در 
آبادان که به استعفای دکتر جمشید آموزگار از 
نخست وزیری منجر شد، بیماری شاه و اختالف 

نظر اطرافیان جیمی کارتر دربارۀ ایران. خاطرات 
دکتر افشار، کتابی است در 720 صفحه، شامل 
یک دورۀ 44ساله از ظهور فاشیسم هیتلری در 
آلمان تا ظهور آیت اهلل خمینی در ایران و حاصل 
آخرین  با  میرفطروس  علی  طوالنی  مصاحبۀ 
رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی در سال های 

قبل از انقالب.
دکتر اصالن افشار، دیپلمات باسابقه که در 

دوران زندگی سیاسی و دیپلماتیک خود، دارای 
مشاغل مهم و حساس، ازجمله سفارت ایران 
در آمریکا و هلند و اتریش، رابط سفارت ایران 
با دیوان داوری بین المللی الهه در دوران ملی 
شدن صنعت نفت، رئیس شورای حّکام سازمان 
بین المللی انرژی اتمی بوده است، تا آخرین روز 
زندگی محمدرضاشاه در کنار وی بود و از این 

دوران خاطرات به یادماندنی دارد.

دکتر امیراصالن افشار در گفتگو با علی میرفطروس: )۱0(

دولت بریتانیا با سفر
 پادشاه فقید به انگلستان

 مخالفت کرد
اعلیحضرت از حوادثی که در ایران اتفاق می افتاد سخت 

متأثر بودند و کمتر در جمع شرکت می کردند

پادشاه فقید در پاناما

ادامه در صفحه ۱7
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شهرهای  در  که  شعارهایی  به  توجه 
امنیت  طلب  می شد-  داده  مختلف 
آزادی های  و  اقتصادی  رفاه  شخصی، 
سیاسی است که با دعوت از شاهزاده 
رضا پهلوی برای رهبری آن و یادآوری 
فضای ملی و سازنده ی دوران پهلوی 
به عرصه آمد و تا کنون حول همین 
محور و با گسترش مطالبات به مسائل 
صنفی و سیاسی در حال فشار بر نظام 

و زمامدارانش است.
اخیر  ماه های  =در 
مشروطه خواهی نیز بیش از گذشته 
چرا  می کنید  فکر  شده.  مطرح 
اخیر  ماه های  در  گفتمان مشروطه 

گسترش یافته؟
رژیم  از  قبل  که  است  -طبیعی 
سیستم  تنها  اسالمی،  جمهوری 
توسط  که  ایران  در  مدرن  اجرایی 
سلسله پهلوی مدیریت می شد، نظام 
پادشاهی مشروطه بود؛ درواقع مردم 
به  را  نظام سیاسی مشروطیت  ایران 
بودند  گذاشته  خطا  و  آزمون  محک 
و  ضعف ها  کنار  در  سیستم  آن  و 
بود  توانسته  خود،  اجرایی  قوت های 
و  اقتصادی  امنیت  انسانی،  کرامت 
ببخشد.  تحقق  را  جامعه  نسبی  رفاه 
بدیل  زمان،  آن  در  دلیل  همین  به 
وجود  آن  علیه  دیگری  آلترناتیو  و 
یا  مشروعه خواهی  از  غیر  نداشت 
»جمهوری اسالمی«! یعنی نظامی که 
عاری  فرم،  در  هم  و  ماهیت  در  هم 
از معیارهای ملی و دمکراتیک است. 
تجربه ی  از  پس  که  است  طبیعی 
چهار دهه جمهوری اسالمی، گفتمان 
مباحث  صدر  در  مشروطه خواهی 
بگیرد.  قرار  ایران  جامعه  و  مردمی 
با  ایران  مردم  از  بسیاری  همچنین 
سیاسی  نظام های  ناکامی  از  آگاهی 
دیکتاتوری و غیردمکراتیک چپ که 
بن بست های  به  دیگر  کشورهای  در 
فرو  آنها  از  بسیاری  و  رسیده  جدی 
برقراری  را در  اهتمام خود  پاشیدند، 
ایجاد  و  مشروطه  سیاسی  نظام  یک 
سیستم اجرایی دمکراتیک مشروطه ی 

پادشاهی به کار می گیرند.
بر  تکیه  با  معتقدند  =برخی 
مشروطه  سنت  و  نظری  امکانات 
با  را  دینی  نظام  از  عبور  می توان 
روش هایی  و  بهتر  چشم اندازی 
سازنده تر پیش برد؛ ولی برخی نیز 
نوعی  مشروطه خواهی  معتقدند 
بازگشت به گذشته و نادرست است. 
با  را  امروز  مشروطه خواهی  شما 
گذشت بیش از یک قرن از انقالب 

مشروطه چگونه ارزیابی می کنید؟
آموزگار  همایون،  داریوش  -زنده یاد 
نظر  این  بر  ایران  دمکراسی  لیبرال 
ناتمام  انقالب  »مشروطیت،  که  بود 
است.  همینطور  درواقع  است.«  ایران 
همایون  زنده یاد  سخن  به  من  اشاره 
و  مشروطیت  که  است  جهت  این  از 
پروسه سیاسی- فرهنگی و اقتصادی 
آورده،  ارمغان  به  ایرانزمین  برای  که 
فقط مربوط به گذشته نیست و اکنون 
پروژه ی  و  مذهبی  فاشیسم  اقتدار  با 
گذار از آن نیز مشروط خواهی کارآیی 
ایده های  که  خصوصا  دارد؛  را  الزم 
مشروطه خواهی اینک در میان بخش 
عمده ای از روشنفکران، مردم عادی و 
کنشگران سیاسی همراه با ملی گرایی و 
آزادیخواهی مطرح است و باز به تعبیر 
داریوش همایون، ما در شرایط فعلی 
نوین«  »مشروطه  هوادار  و  نگاهبان 
مقتضیات  که  مشروطیتی  هستیم. 
زمانه را فهمیده و ایده ها و رفتارهای 
به  پاسخ  با  را  بنیانگذاران مشروطیت 

نیازهای زمانه هماهنگ کرده است.
جدی  و  گسترش  با  بسا  =چه 
شدن جریان مشروطه خواه، احزاب 
و  قدیمی  متنوع  سازمان های  و 
پاسخ  برای  الزم  توان  کالسیک 
این  نمایندگی  نیازهای جدید و  به 
سلیقه سیاسی را نداشته باشند؛ به 
به یک  نظر شما زمان شکل  دادن 
تشکیالت  دارای  و  چابک  سازمان 

منسجم فرا نرسیده؟
به  پاسخ  در  که  -همانطور 
البته  و  گفتم،  قبلی  پرسش های 
نیز  یادداشت هایی  و  مقاالت  در 
ایران  مشروطه  حزب  نوشته ام، 
پشتوانه های  با  دمکرات(  )لیبرال 
تئوریک و نظری و سابقه تاریخی که 
توان  دارد،  نوین  مشروطه خواهی  در 

نادر زاهدی در گفتگو با کیهان لندن:

 در برابر  سیستم اجرایی مدرن مشروطه در دوران پهلوی 
بدیلی جز مشروعه  یا »جمهوری اسالمی« وجود نداشت!

=مسائلی چون نفوذ عوامل 
رژیم میان مخالفین و ایجاد 
اپوزیسیون دست ساز و بدلی، 
تالش برای دادن آدرس های 
ت  ا ز ر مبا ر  د فی  ا نحر ا
اجتماعی و سیاسی از عوامل 
عدم اتحاد اپوزیسیون است.
اسطوره های  سیطره   =
عمل  و  ذهن  بر  سیاسی 
از فعاالن سیاسی و  بخشی 
در سیاست  فعال  گروه های 
آنها را در گذشته سیاسی و 

فکری نگه داشته است.
=محور اساسی اعتراضات 
شخصی،  امنیت  طلب   ۹۶
آزادی های  و  اقتصادی  رفاه 
سیاسی بود که با دعوت از 
برای  پهلوی  رضا  شاهزاده 
رهبری آن و یادآوری فضای 
دوران  سازنده ی  و  ملی 

پهلوی به عرصه آمد.
جمهوری  رژیم  از  =قبل 
اسالمی، تنها سیستم اجرایی 
توسط  که  ایران  در  مدرن 
مدیریت  پهلوی  سلسله 
پادشاهی  م  نظا می شد، 
قع  ا و ر د ؛  د بو طه  و مشر
سیاسی  نظام  ایران  مردم 
مشروطیت را به محک آزمون 
آن  و  بودند  گذاشته  و خطا 
ضعف ها  کنار  در  سیستم 
خود،  اجرایی  قوت های  و 
توانسته بود کرامت انسانی، 
امنیت اقتصادی و رفاه نسبی 

جامعه را تحقق ببخشد.
اخیر  موج   - آسترکی  روشنک 
اعتراضات مردم ایران که از دی ماه 9۶ 
با تظاهرات سراسری در ده ها شهر آغاز 
و سپس در اعتراضات گسترده صنفی، 
مدنی و حتی برافراشتن پالکاردهای 
و  شهرها  اصلی  میادین  در  اعتراضی 
شعارنویسی ادامه پیدا کرده، همچنان 

حیات خود را حفظ کرده است.
فساد گسترده در ارکان مختلف نظام 
و عملی نشدن وعده های مسئوالنی که 
با ترغیب مردم به شرکت در انتخابات 
به دولت و مجلس شورای اسالمی راه 
میان  در  ریزش  از  موجی  نیز  یافتند 
هواداران و امیدواران به نظام را به راه 
نیروهای  میان  این  است.در  انداخته 
که  نیز  اسالمی  جمهوری  مخالف 
سال هاست به عنوان اپوزیسیون فعالیت 
مطالبات  از  تا  دارند  تالش  کرده اند، 
از  گذار  مسیر  و  کرده  حمایت  مردم 
جمهوری اسالمی را به سوی آینده   ای 
مبتنی بر دمکراسی هموار کنند.برای 
مردمی  و  سیاسی  فعاالن  از  بسیاری 
جمهوری  از  پس  ایران  به  چشم  که 
اسالمی دوخته اند چگونگی عبور از این 
نظام یکی از دغدغه های اصلی به شمار 
می رود. در چنین شرایطی حمایت و 
سیاسی  مختلف  جریان های  از  انتقاد 
اپوزیسیون نیز برجسته تر از سال های 
گذشته شده و جریان های مختلف مورد 
نقد و بررسی بیشتری قرار می گیرند.

این  با  رابطه  در  لندن  کیهان 
موضوعات با دکتر نادر زاهدی معاون 
دبیرکل حزب مشروطه ایران )لیبرال 

دمکرات( گفتگو کرده است.
 ۹۶ ماه  دی  از  زاهدی،  =آقای 
و  ایران  در  تازه ای  موج  کنون  تا 
که  گرفته  شکل  مردم  سوی  از 
در  اساسی  تغییرات  خواستار 
تغییر  و  کشور  سیاسی  ساختار 
حکومت است. شما این واقعیت را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
اعتراضات  جدید  موج  نظرم  -به 
مردم ایران، ادامه و تکمیل خواسته ها 
سال  چهل  در  که  است  مطالباتی  و 
و  شدید  سرکوب  خاطر  به  گذشته 
خفقان خشن رژیم جمهوری اسالمی 
ابراز  گذرا،  و  پراکنده  صورت های  به 
می شدند و به تعبیر شما از دی ماه 9۶  
به صورت جمعی و متشکل تر از قبل 
به میدان آمده اند؛ فراموش نکنیم که 
محور اساسی این اعتراضات و مرکزیت 
با  ایران-  در  مردم  جدید  مطالبات 

مشروطیت  گفتمان  به  پاسخگویی 
را  اسالمی  جمهوری  از  گذار  در 
گروه  و  تشکل  چند  اینکه  با  دارد. 
مشروطه خواه سلطنت طلب هم امروزه 
و متأثر از متانت و خردمندی شاهزاده 
رضا پهلوی و درخواست  های همگانی 
شهروندان ایران به وجود آمده اند، ولی 
و  ایده ها  با  دیگر  سازمان  یک  ایجاد 
نظرم  به  مشروطه خواهی  آرمان های 
اتالف وقت و سرمایه است. در شرایط 
فعلی تا جایی که به حزب مشروطه 
مربوط  دمکرات(  )لیبرال  ایران 
و  توانسته همراه  این حزب  می شود، 
همگام با اعتراضات داخلی و هماهنگ 
با تشکل ها و گروه ها و شخصیت های 
سیاسی، از طریق آکسیون های متعدد 
و  تجمعات  برپایی  از  اعم  خارجی 
برگزاری کنفرانس ها و اطالع رسانی و 
فعالیت رسانه ای، صدای مردم ایران را 

به گوش جهانیان برساند.
=برخی شرط گذار از جمهوری 
می دانند؛  »همه«  اتحاد  را  اسالمی 
چرا چنین اتحادی شکل نمی گیرد؟ 
آیا اصال چنین چیزی ممکن است؟

-اصل »اتحاد« هم الزم است و هم 
عملی. اما اینکه چرا تا کنون اتحادی 
از  گذار  برای  کافی  و  همه جانبه 
ایران  ایجاد یک  جمهوری اسالمی و 
آرمان های  بر  مبتنی  و  دمکراتیک 
چندین  نپیوسته،  وقوع  به  مشروطه 
دلیل می تواند داشته باشد که من تا حد 
امکان به برخی از آنها اشاره می کنم:

اتحاد،  عدم  علت  نخستین  شاید 
است  سیاسی  اسطوره های  سیطره 
که بر ذهن و عمل بخشی از فعاالن 
سیاسی و گروه های فعال در سیاست 
در  را  آنها  و  است  مستولی  ایران 
گذشته ی سیاسی و فکری نگه داشته 
از دگرگونی  است. درواقع بی اطالعی 
و  مبارزاتی  روش های  از  اعم  زمانه 
موانع  از  سیاسی،  و  فکری  ایده های 
و  مخالفان  اتحاد  به  دستیابی  اصلی 

اپوزیسیون شده است.
که  روزمره  هیجان های  همچنین 
گروه ها  از  عده ای  میان  در  متأسفانه 
یافته،   بروز  فرصت  شخصیت ها  و 
اتحاد  عدم  علل  از  یکی  می تواند 
سیاسی برای مبارزه با رژیم جمهوری 
اسالمی باشد. مثال می توان از دوگانه 
خلقی  امپریالیسم/جنبش  با  مبارزه 
گرفتار  را  اپوزیسیون  از  بخشی  که 
آنان  نوجویی  بر  را  راه  و  کرده  خود 
بسته است، نام برد که مانع عمده ای 
سیاسی  نیروهای  شدن  متحد  برای 
است. شده  متفاوت  گرایش های  با 

نیز  ایدئولوژیک  از دیوارهای  می توان 
نام برد که میان بخشی از کوشندگان 
از  عده ای  و  شده  کشیده  سیاسی 
مبارزین به هیچ وجه حاضر به برقراری 
دیالوگ و برگزاری جلسات همفکری 
نیستند. هم  با  گفتگو  و  مشاوره  و 

غیر از این موارد، مسائلی چون نفوذ 
ایجاد  و  مخالفین  میان  رژیم  عوامل 
تالش  بدلی،  و  دست ساز  اپوزیسیون 
در  انحرافی  آدرس های  دادن  برای 
عدم  و  سیاسی  و  اجتماعی  مبارزات 
شهروندان  واقعی  مطالبات  شناخت 
و  گروه ها  برخی  سوی  از  ایران 
می توان  را  سیاسی  شخصیت های 
و  سیاسی  اتحاد  بازدارنده  عوامل  از 

مبارزاتی دانست.
به نظرم با طرح و حل این مسائل 
می توان به یک اتحاد همه جانبه برای 
گذار از جمهوری اسالمی دست یافت 
و این شرط الزم و حیاتی یعنی اتحاد 
به  را  سیاسی  و  مبارزاتی  همه جانبه 

تجربه ای موفق تبدیل کرد.

تظاهرات سراسری، تهران، 
دی ماه ۹۶

زندانیان  =خانواده های 
در  دوتابعیتی  و  خارجی 
حاشیه مجمع عمومی سازمان 
نیویورک  در  متحد  ملل 
خانواده ها  »اتحاد  تشکیل 
علیه گروگانگیری« را اعالم 

خواهند کرد.
نامه  به  روحانی  =حسن 
برخی از خانواده های زندانیان 
خارجی و دوتابعیتی که قصد 
مالقات با او در حشیه مجمع 
عالی سازمان ملل را داشتند، 

پاسخی نداده است.

خانواده های   - رأفت  احمد 
ایرانیان  و  خارجی   شهروندان 
اسالمی  جمهوری  در  که  دوتابعیتی 
روز  عصر  شده اند،  گرفته  گروگان  به 
سه شنبه به وقت نیویورک در حاشیه 
متحد  ملل  سازمان  عالی  مجمع 

مالقاتی با رسانه ها خواهند داشت.
که  نمازی  بابک  نشست  این  در 
و   201۵ سال  در  سیامک  برادرش 
 201۶ سال  در  باقر  سالمندش  پدر 
بازداشت و به ده سال زندان محکوم 
همسر  رتکلیف  ریچارد  شده اند، 
دوران  که  زاغری  نازنین  بریتانیایی 
زندان  در  را  ساله اش   ۵ محکومیت 
اوین می گذراند، هوا کو همسر ژی یو 
چینی تبار  آمریکایی  پژوهشگر  وانگ 
که در سال 1۳9۵ برای پژوهشی در 
ارتباط با دوران قاجار با مجوز دولتی 
به تهران سفر کرد و به جرم جاسوسی 
دستگیر و به ده سال زندان محکوم 
کارشناس  زکا  نزار  همچنین  و  شد، 
اینترنتی لبنانی که 21 خرداد امسال 
پس از  حدود ۴ سال زندان آزاد شد 
بازگردد، حضور  آمریکا  به  توانست  و 
البته  این نشست  خواهند داشت. در 
و  خارجی  اتباع  دیگر  وضعیت  به 
قادری  کامران  چون  دوتابعیتی ها 
امیری  ارس  اتریشی(  )ایرانی- 
سه  و  بریتانیا(  ساکن  )دانشجوی 
استرالیایی )کایلی مور گیلبرت، جولی 
اخیرا  که  فیرکین(  مارک  و  کینگ 
بازداشت  جاسوسی  اتهام  به  نیز  آنها 
شده اند، و باب لوینسون آمریکایی که 

تشکیل »اتحاد خانواده ها علیه گروگانگیری« در 
حاشیه مجمع عالی سازمان ملل متحد

در سال 1۳۸۵ در جزیره کیش ناپدید 
شد اشاره خواهد شد.

تشکیل  نشست  این  جریان  در 
نام »اتحاد خانواده ها علیه  به  نهادی 
گروگانگیری«، با هدف فشار بر نظام 
جمهوری اسالمی ایران برای اینکه با 
جدیت بیشتر این پرونده ها را دنبال 
جمهوری  بر  خود  نوبه  به  و  کند 
گروگان ها  آزادی  جهت  اسالمی 
اعالم  بیاورند،  را  الزم  فشارهای 
موجودیت خواهد کرد. در حال حاضر 
شهروندان  که  می شود  زده  حدس 
خارجی و دوتابعیتی که در جمهوری 
اسالمی در زندان بسر می برند بیش 
آنها  همه  اتهام  باشند.  نفر   ۳0 از 
خارجی  دولت  یک  برای  جاسوسی 
است. البته برخی نیز به »اقدام علیه 
امنیت ملی« نیز متهم شده اند. برخی 
زکا،  نزار  چون  سابق  گروگان های  از 
رضائیان)برادر  علی  عابدینی،  سعید 
ملک پور  مریم  رضائیان(  جیسون 
این  از  نیز  ملک پور(  سعید  )خواهر 
کنون  تا  می کنند.  پشتیبانی  نهاد 
کنونی  گروگان های  خانواده های  از 
)همسر  مهران نیا  ویدا  به  می توان 
رتکلیف  ریچارد  جاللی(  احمدرضا 
نمازی  بابک  زاغری(،  نازنین  )همسر 
کو  هوا  برادر سیامک(  و  باقر  )فرزند 
که  برد  نام   ) وانگ  یو  ژی  )همسر 
برای  پیوسته اند. تالش  اتحاد  این  به 
پیوسن خانواده های دیگر گروگان های 
خارجی و دوتابعیتی که در جمهوری 
اسالمی نگهداری می شوند ادامه دارد.

برخی  که  حالیست  در  این 

در  که  دوتابعیتی هایی  خانواده های 
گرفته  گروگان  به  اسالمی  جمهوری 
شده اند در ماه سپتامبر سال گذشته 
نیز برای آزادی عزیزان خود دست به 
تالش و همکاری نزدیک زدند ولی تا 

کنون ناموفق مانده اند.
بابک  سپتامبر   1۷ روز  نیز  امسال 
سارا  و  رتکلیف  ریچارد  نمازی، 
در  لوینسون،  باب  دختر  مونیراری، 
وی  از  روحانی  حسن  به  نامه ای 
خواستند با آنها جهت بررسی وضعیت 
جمهوری  در  که  گروگان ها  این 
اسالمی به اتهام های واهی بازداشت و 
به زندان های طوالنی محکوم شده اند، 
مالقاتی داشته باشد. نامه ای که البته 
حسن  سوی  از  پاسخی  کنون  تا 
از  قبل  است.  نکرده  روحانی دریافت 
سه شنبه  رسانه ای  نشست  برگزاری 
2۴ سپتامبر، ریچارد رتکلیف و بابک 
جمهوری  نمایندگی  دفتر  به  نمازی 
اسالمی در سازمان ملل متحد خواهند 
با حسن  کرد  تالش خواهند  و  رفت 
دیدار  همراهانش  از  یکی  یا  روحانی 
داشته باشند. ریچارد رتکلیف همسر 
سفر  نیویورک  به  که  زاغری  نازنین 
لندن می گوید  به کیهان  کرده است 
روحانی  حسن  اگر  امیدواریم  »ما 
از  یکی  حداقل  نکند،  مالقات  ما  با 
دهد.«   انجام  را  کار  این  دستیارانش 
می افزاید:  ادامه  در  رتکلیف  ریچارد 
با خانواده های کسانی  »عدم مالقات 
که بدون هیچ گناهی در ایران زندانی 
هستند بی مسئولیتی دولت این کشور 

را نشان می دهد.«

ادامه در صفحه ۱7

= در نشستی که به آزادی 
اختصاص  مذهبی در جهان 
مجمع  حاشیه  در  و  داشت 
متحد  ملل  عمومی سازمان 
برگزار شد، سرکوب اقلیت های 
مذهبی در جمهوری اسالمی 
نیز در دستور کار قرار داشت. 
دابرینا بت تمرز، یک زن جوان 
این  در  نیز  ایرانی  آسوری  

نشست صحبت کرد.
بریتانیا  خارجه  وزارت   =
نیز در حاشیه مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد، نشستی 
در رابطه با نقض حقوق بشر در 
جمهوری اسالمی برگزار کرد 
که در آن حسین احمدی نیاز 
مازیار  و  دادگستری  وکیل 
بهاری روزنامه نگار نیز حضور 

داشتند.
احمد رأفت - امسال نیز چون سال 
مجمع  برگزاری  با  همزمان  گذشته، 
نقض  متحد،  ملل  سازمان  عمومی 
در  اسالمی  جمهوری  در  بشر  حقوق 
قرار  جانبی  نشست  چند  کار  دستور 
داشت. بستگان شهروندان غیرایرانی و 
دوتابعیتی که نزدیکان شان در جمهوری 
اسالمی به گروگان گرفته شده اند، در 
»اتحاد  تشکیل  نیویورک  در  نشستی 
خانواده ها علیه گروگانگیری« را اعالم 

کردند.
یک روز قبل از آن، نشستی در رابطه 
با آزادی مذهب در جهان توسط دونالد 
برگزار  آمریکا  جمهور  رئیس  ترامپ، 
شده بود. مایک پمپئو در این نشست 

همزمان با حضور روحانی در نیویورک، نقض حقوق 
بشر در جمهوری اسالمی نیز مطرح شد

علیه  تبعیض  با  رابطه  در  جمله  از 
گذاشتن  پا  زیر  و  مذهبی  اقلیت های 
اسالمی  جمهوری  در  آنان  حقوق 

صحبت کرد.
این  میهمان  سخنرانان  از  یکی 
نشست دابرینا بت مرز، یک زن جوان 
ایرانی- آسوری بود که پدرش ویکتور 
بت تمرز و مادرش شامیران عیسوی به 
ده سال و پنج سال زندان محکوم شده  
و دوران محکومیت خود را در حبس 
سال  تا  بت تمرز  ویکتور  می گذرانند. 
1۳۸۸ کشیش کلیسایی در شهرآرای 
تهران بود که به دلیل برگزاری مراسم 
شد.  تعطیل  فارسی  زبان  به  مذهبی 
پس از آن این روحانی مراسم نیایش 
ولی  برگزار می کرد،  در خانه خود  را 
تاب  هم  را  این  اسالمی  جمهوری 
نیاورد و با یورش به منزل او در روز 
تولد عیسی مسیح، شماری را دستگیر 
ویکتور  بابائی،  حسین  قاضی  کرد. 
را  دیگر  دوتن  و  همسرش  بت تمرز، 
از  ملی  امنیت  علیه  »اقدام  اتهام  به 

طریق راه اندازی و مدیریت کلیساهای 
محکوم  زندان  به  مسیحی«  خانگی 

کرد.
دابرینا بت تمرز در نشست نیویورک 
در حضور رئیس جمهور و وزیرخارجه 
جمهوری  »بدرفتاری  از  آمریکا 
اسالمی با پیروان اقلیت های مذهبی« 
»پیروان  که  کرد  اضافه  و  گفت 
آنها  چه  مذهبی،  اقلیت های  تمامی 
اسالمی  جمهوری  در  آئین شان  که 
رسمیت دارد  )مسیحیان، زرتشتی ها 
چون  که  آنها  چه  و  یهودیان(  یا  و 
حقوقی  از  تصوف  اهل  و  بهائیان 
اهل  پیروان  نیستند و حتا  برخوردار 
سنت همه تحت آزار و سرکوب قرار 
می گیرند«. دابرینا بت تمرز در خاتمه 
خطاب به تمام کشورهای جهان که 
این روزها سران حکومت و دولتشان 
در نیورک هستند گفت: »از جمهوری 
با  بدرفتاری  برای  بخواهید  اسالمی 

اقلیت های مذهبی پاسخگو باشد«.

دیدار روحانی و ماکرون در نیویورک
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گزارش  منطق  =با 
اشپیگل، کسی که از معامله 
اتمی انتقاد می کند یا حتی 
از آن خارج می شود، فارغ 
از قدرت ایجابی دالیلی که 
برای آن عرضه شده است، 
مسئول  و  جنگ طلب  شّر، 
اما  است!  منطقه  در  تنش 
مثل  که  کسی  مقابل  در 
توافق  ایران  حکومت 
در  تنها  حتی  را  هسته ای 
جبهه  در  دارد،  قبول  لفظ 
فارغ  قرار می گیرد.  خوبان 

از هر اتفاقی که بیافتد!
ماتیاس کونتزل )اندیشکده منا( - 
هفته نامه اشپیگل گزارش روی جلد 
حمله  به  را  خود  شماره  تازه ترین 
تاسیسات  به  پهپادها  و  موشک ها 
اختصاص  سعودی  عربستان  نفتی 
بریتانیا،  که  حالی  در  است.  داده 
و  آمریکا  کنار  در  فرانسه  و  آلمان 
عربستان سعودی جمهوری اسالمی 
انجام این حمله ها و تالش در  را به 
منطقه  در  جنگ  راه اندازی  مسیر 
متهم کرده اند، اشپیگل آنالین دونالد 
ترامپ را »جنگ افروز« معرفی کرده 
و از وی به عنوان کسی نام برده که 

نمی توان روی او حساب کرد.
اعتراض  با  اشپیگل  اصلی  گزارش 
»دیده بان  مستقل  اندیشکده 
شده  روبرو  »منا«  یا  خاورمیانه« 
نمایندگی  به  کونتزل  ماتیاس  و  
روزنامه  در  را  آن  اندیشکده  این  از 
فرانکفورتر آلگماینه روز ۲۴ سپتامبر 
به نقد کشیده است. کونتزل بر این 
از  کم  دست  ترامپ  که  است  باور 
فردای سرنگون شدن پهپاد آمریکایی 
به وسیله جمهوری اسالمی، سیاست 
خود را در رابطه با جمهوری اسالمی 
از  که  می داند  و  کرده  تنظیم  ایران 
رژیم  با  حداکثری«  »فشار  طریق 
چه  کشور  این  بر  حاکم  مذهبی 

می کند. کونتزل می نویسد:
حمله ساعت ۴ بامداد روز شنبه 1۴ 
سپتامبر آغاز می شود. بر پایه شواهد 
موجود ۷ موشک کروز و 1۸ پهپاد از 
انقالب  پاسداران  سپاه  هوایی  پایگاه 
اسالمی در اهواز واقع در جنوب غربی 
هواپیماهای  می شوند.  پرتاب  ایران 
نفتی  تاسیسات  بزرگترین  بی خلبان 
ویران  را  عربستان  بقیق  در  جهان 
میدان  کروز  و موشک های  می کنند 
نفتی خریض را به آتش می کشند. 3 

موشک دیگر به هدف نمی رسند.
نفت  تولید  از  نیمی   حمله  این 
عربستان سعودی را فلج می کند: ۵ 
یا 9۰۰  بشکه  هزار  و ۷۰۰  میلیون 
میلیون لیتر نفت خام در روز. از زمان 
جنگ خلیج فارس در سال 1991 تا 
علیه  بزرگی  این  به  حمله ای  کنون 

تاسیسات نفتی وجود نداشته است.
یک هفته بعد، این حمله متناسب 
اصلی  موضوع  به  آن  اهمیت  با 
چه  به  اما  می شود.  تبدیل  اشپیگل 
شکلی؟ »مثلث دوزخی« عنوان این 
مطلب است. بعد نوشته می شود که 
یک  و  کله شق  یک  بنیادگرا،  »یک 
تصمیم های  روی  که  جمهور  رئیس 
او نمی توان حساب کرد. یک جنگ 
در خاورمیانه چه معنایی برای جهان 

خواهد داشت؟«
نفتی  تاسیسات  اشپیگل  عکس 
دودی  با  سوختن  حال  در  را  بقیق 
فراز آن نشان می دهد. در  بر  عظیم 
عربستان  ولیعهد  بزرگتر  تصویری 
محمد بن سلمان را می بینیم که با 
نگاهی خیره به دوردست ها می نگرد، 
هم  خامنه ای  علی  و  ترامپ  دونالد 
رهبر  می شوند.  دیده  عکس  این  در 
است  کسی  تنها  اسالمی  جمهوری 
که مستقیم توی چشم بیننده نگاه 
می دهد:  پیام  عکس  این  می کند. 
واشنگتن برای این جهنم دست کم 
تهران!  که  است  مسئول  همانقدر 
باید بیش  آنهم در شرایطی که آدم 
از همه از ولیعهدی بترسد که خیلی 

خطرناک به نظر می رسد.
اشپیگل  سردبیری  کوالژ،  این  با 
واقعیت را واژگون می کند. عربستان 
سعودی در این حمله نه حمله کننده، 
شدت  به  و  بوده  حمله  طرف  بلکه 
خسارت دیده است. ترامپ یک روز 
خود  امنیتی  مشاور  حمله،  از  پیش 
به حساب  تندرو  را که  بولتون  جان 
بود که  برکنار کرده و گفته  می آمد 
گفتگو  ایران خواستار  تصور می کند 
پیش شرطی  هیچ  بدون  او  و  است 

دارد.  آمادگی  برای چنین گفتگویی 
بدون  که  ایران  اسالمگرای  رژیم 
تردید جنگ افزارهایش در این حمله 
بودند،  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
به  حمله  از  که  است  کشوری  تنها 
تاسیسات نفتی دفاع کرده، اما مدعی 

شده که مسئول آن نیست!
نادرستی  مسیر  اشپیگل  داستان 
در  می کند،  تداعی  آن  جلد  که  را 
من  می دهد.  ادامه  داخلی  صفحات 
اشپیگل  غلط های  مهم ترین  به  تنها 

می پردازم:
آتش بیار معرکه

عنوان  با  اصلی  مقاله  آغاز  در 
می خوانیم:  معرکه«  »آتش بیار 
متحد  و  ترامپ  دونالد  »پرزیدنت 
عربستانی او محمد بن سلمان تنش 
ایران را تشدید می کنند. در آنجا  با 
رهبر  خامنه ای  علی  بر  تندروها 

انقالب فشار می آورند«.
در اینجا توصیف موقعیت به لحاظ 
زمانی معکوس است. کسی که فکر 
می کند مشکل ایران با خروج ترامپ 
آغاز   ۲۰1۸ سال  اتمی در  معامله  از 
رنج  حافظه  ضعف  از  است،  شده 
این  با  مرتبط  امید  درواقع  می برد. 
پیمان در مرحله پایانی دوران ریاست 
نومیدی  به  اوباما  باراک  جمهوری 
انجامید. تهران همچنان موشک های 
به حمل کالهک های هسته ای  قادر 
تحقیقات  به  و  می کرد  آزمایش  را 
جمهوری  می داد.  ادامه  خود  اتمی  
را  همجنسگرایان  همچنان  اسالمی 
اعدام می کرد و مخالفان را به شالق 

می بست.
میلیاردها  از  رژیم  بیشتر:  اینهم  از 
اتمی   معامله  از  ناشی  آزادشده  دالر 
و  اسد  کنار  در  جنگ  تشدید  برای 
بی ثبات کردن تمام منطقه استفاده 
این  استراتژی توسعه طلبانه  می کرد. 
در  که  بود  آن  اصلی  دلیل  حکومت 
تابستان ۲۰1۵ اندکی پس از توافق 
هسته ای صدها هزار پناهجو به اروپا 
بخواهیم  آنکه  بدون  آوردند.  هجوم 
دیوانساالری آمریکا را از اشتباه مبرا 
بدانیم، مجبوریم بپذیریم که آمریکا 
در  توافق هسته ای  از  با خروج خود 
برابر موقعیتی واکنش نشان داد که 
نه ترامپ و نه بن سلمان، بلکه تهران 

به تنهایی ایجاد کرده بود.
لغو پیمان هسته ای

لغو  با  »ترامپ  می نویسد:  اشپیگل 
پیمان هسته ای باعث شد که بحران 
این  شود«.  انفجاری  مرحله  این  تا 
برلین  در  کسانی  نظرات  به  نشریه 
برده  نام  آنها  از  که  می کند  استناد 
نمی شود. در واقع در آلمان از مدت ها 
پیش »بدی« و »خوبی« طرفین، با 
برخورد آنها نسبت به معامله هسته ای 
سال ۲۰1۵ تعیین می شود: کسی که 

از این معامله انتقاد می کند یا حتی 
از قدرت  فارغ  از آن خارج می شود، 
عرضه  آن  برای  که  دالیلی  ایجابی 
شده است، شّر، جنگ طلب و مسئول 
اما در مقابل  تنش در منطقه است! 
ایران توافق  کسی که مثل حکومت 
هسته ای را حتی تنها در لفظ قبول 
دارد، در جبهه خوبان قرار می گیرد. 

فارغ از هر اتفاقی که بیافتد!
مطرح  پرسش  این  اینجا  در 
توافق  که  کسانی  آیا  که  می شود 
می شمارند،  مقدس  را  هسته ای 
آنها  آیا  می فهمند؟  را  آن  معنای 
اساس  بر  که  می دانند  نمونه  برای 
اکتبر سال ۲۰۲۰،  در  توافق  همین 
ممنوعیت  دیگر،  سال  یک  یعنی 
به  متداول  جنگ افزارهای  صدور 
ایران پایان می یابد؟ آیا آنها می دانند 
سال  در  توافق  همین  اساس  بر  که 
۲۰۲3 ممنوعیت کمک به رژیم برای 
حمل  به  قادر  موشک های  ساخت 
پایان می یابد و  نیز  اتمی   سالح های 
تهران همچنین از سال ۲۰۲3 مجاز 
خواهد بود سانتریفوژهای پیشرفته را 

در سطح صنعتی تولید کند؟
این  در  هسته ای  توافق  که  را  این 
است،  ساختاری  اشتباه  دارای  نکته 
است.  کرده  تایید  هم  اوباما  باراک 
آوریل   ۷ روز  در  تایمز  نیویورک 
نوشت:  اوباما  از  نقل  به  سال ۲۰1۵ 
آینده  سال  تا 1۵  در 13  »ایرانی ها 
توسعه یافته ای  سانتریفوژهای  دارای 
خواهند بود که می توانند اورانیوم را 
با سرعت باال غنی سازی کنند و در 
چنین موقعیتی »بریک تایم« به صفر 
نزدیک خواهد شد«. منظور از »بریک 
تایم« زمانی است که یک کشور برای 

ساختن بمب اتمی  نیاز دارد.
کسی  که  است  معنا  بدان  این 
معامله  از  شرط  و  قید  بدون  که 
بطور  می کند،  پشتیبانی  اتمی  
قدم  به  قدم  پایان  مدافع  ضمنی 
آن  در  شده  تعیین  محدودیت های 
تالش  دلیل  مهمترین  این  است. 
هسته ای  توافق  حفظ  برای  تهران 
است. این توافق است که راه پذیرفته 
را  بین المللی  جامعه  سوی  از  شده 
بمب  به  ایران  رژیم  رسیدن  برای 
اتمی  هموار می کند. این شاید منافع 
روسیه و چین را تامین کند، اما آیا 
اروپا نیز چنین است؟  برای اتحادیه 

اگر بله، به چه دلیل؟!
که  کسی  است:  این  واقعیت 
بلکه  کاغذ،  روی  تنها  نه  می خواهد 
در عالم واقع از برنامه هسته ای رژیم 
آن  جز  راهی  هیچ  کند،  جلوگیری 
از  شود  دیر  آنکه  از  پیش  که  ندارد 
تا  شود،  خارج  هسته ای  توافق  این 
پیمان موثرتری را جایگزین آن کند.

فشار در برابر فشار؟

اشپیگل اما خودش در این گزارش 
مورد  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
تازه ترین حمله به عربستان سعودی 
مورد پشتیبانی قرار می دهد. در اینجا 
با  بقیق  به  کروز  موشک های  حمله 
توجیه  ضمنی  بطور  استدالل  این 
فشار  استراتژی  »حمله،  می شود: 
علیه فشار را دنبال می کرد که تهران 
از بهار در مقابل ایاالت متحده آمریکا 

پیش گرفته است«.
رژیم  رفتار  که  ساده لوحی  این 
متحده  ایاالت  برنامه های  و  ایران 
آمریکا را در یک سطح قرار می دهد 
است  درست  است.  تعجب آور  واقعا 
فشار  تحریم ها  کمک  با  آمریکا  که 
حداکثری را علیه رژیم اعمال می کند 
این  وادارد.  رفتار  تغییر  به  را  آن  تا 
فشار، با اینکه اروپا همه کاری می کند 
تا آن را دور بزند، موفقیت هایی نیز 
داشته است؛ مثال هزینه های نظامی 
ایران در سال ۲۰1۷ بیست و هشت 
درصد کاهش یافت و به نوشته امیر 
طاهری، در ایران 3۸ مرکز ثبت نام 
داوطلب برای جنگ در سوریه بسته 
شد و سربازگیری از میان افغان ها و 
همچنین  یافت.  پایان  پاکستانی ها 
شیعی  گروه های  به  کمک  میزان 
منطقه ده درصد کم شد. چیزی که 
بیش از همه حزب اهلل و جهاد اسالمی 
موشکی  برنامه های  گرفت.  بر  در  را 
با  موشک هایی  ساخت  به  باید  هم 
حداکثر برد دو هزار کیلومتر محدود 
ژوئن   ۵ االوسط،  )شرق  باشد  شده 

.)۲۰19
اما مهم این است که ایاالت متحده 
آمریکا برای مجبور کردن جمهوری 
اسالمی به تغییر رفتار، بجای قدرت 
نظامی از نیروی بالقوه اقتصادی خود 
به  آمریکا حمله ای  استفاده می کند. 
تاسیسات نفتی ایران نکرده، در مقابل 
ایران بجای مذاکره با آمریکا نسبت به 
فشار ایاالت متحده با اقدامات جنگی 
همواره  را  آن  و  داده  نشان  واکنش 

تشدید کرده است:
سپاه   ۲۰19 سال  مه  ماه  *در 
چهار  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
تنگه  نزدیک  آب های  در  کشتی 
را  ساختمانی  و  رساند  آسیب  هرمز 
در همسایگی سفارت آمریکا در بغداد 

مورد حمله موشکی قرار داد.
وجود  با  تهران  ژوئیه،  ماه  *در 
تاکیدهای شورای امنیت سازمان ملل 
متحد یک موشک میان برد شهاب 3 
را که توانایی حمل سالح هسته ای را 
فریبا  و  داد  قرار  آزمایش  مورد  دارد 
فرانسوی  ایرانی-  شهروند  عادلخانی 
را به صورت غیرقانونی دستگیر کرد.

خدمه   ۲3 اکثریت  ژوئیه   ۲9 *از 
به  ایمپرو  استینا  بریتانیایی  نفتکش 

اسارت ایران در آمدند.

حرکت  مانع  رژیم  اوت،  ماه  *در 
همچنین  و  شد  عراقی  کشتی  یک 
ایرانی-  شهروند  احمدی  کامیل 
زندان  به  دلیل  بدون  را  بریتانیایی 
رژیم  همزمان  انداخت.  اوین  مخوف 
علیه اندیشکده آمریکایی »بنیاد دفاع 
از دموکراسی ها« و رئیس آن مارک 
دوبوویتز شکایت و اعالم کرد که آنها 
تروریستی،  اقدام  یعنی  مجازات،  را 

خواهد کرد.
اقدامات  این  سپتامبر  ماه  *در 
سرانجام با حمله به تاسیسات مرکزی 

نفت عربستان سعودی ادامه یافت.

فشار  زیر  در  ایران  که  ادعا  این 
به  خود  از  دفاع  جز  انتخابی  هیچ 
قشر  است.  ندارد مسخره  این شکل 
مردم  اکثریت  نفرت  مورد  روحانی 
دارد  را  امکان  این  بی گمان  ایران 
و  دهد  تغییر  را  خود  سیاست  که 
ایاالت  پیش شرط  بدون  مذاکرات 
متحده آمریکا را بپذیرد تا خود را از 

فشار تحریم ها رها کند.
هایکو ماس در تهران

فشار  خواندن  برابر  با  اشپیگل 
نادیده  را  واقعیت  این  ضدفشار  و 
می گیرد که رژیم ایران از زمان نقض 
پیمان منع سالح های اتمی  در سال 
داوطلبانه  صورت  به  هرگز   ۲۰۰3
مصوبات شورای امنیت سازمان ملل 
زیر  تنها  و  نکرده   رعایت  را  متحد 
فشار حاضر شد بر سر معامله اتمی  
برای  تالش  آخرین  کند.  مذاکره 
مذاکره بدون فشار با قدرتمندان در 
ایران را هایکو ماس وزیرخارجه آلمان 
در ماه ژوئن امسال انجام داد. نتیجه 

این تالش تاسف بار بود:
سپاه  به  وابسته  جوان  روزنامه 
در صفحه  اسالمی  انقالب  پاسداران 
کاریکاتور  یک  با  خود  نخست 
استقبال  خارجه  وزیر  از  ضدیهودی 
کرد. این کاریکاتور، ماس را با سالم 
عینک  نازی ها،  بازوبند  هیتلری، 
کراواتی  و  داوود  ستاره  به  منقش 
می دهد.  نشان  آمریکا  پرچم  از 
همزمان روزنامه کیهان، که به رهبر 
نزدیک  اسالمی  جمهوری  و  انقالب 
است، ادعا کرد که »تعداد زیادی از 
را  آلمان  فدرال  مجلس  کرسی های 
اشغال  غیرآلمانی  صهیونیست های 
کرده اند«. این روزنامه افزود: »آلمان 

برده ی اسرائیل است«.
بلکه  نبود،  کافی  هم  این  البته 
برای  ماس  تصمیم  دولت  سخنگوی 
در  ایران  نقش  به  راجع  صحبت 
منطقه و برنامه هسته ای این کشور 
را با خشکی و خودپسندانه رد کرد: 
نیست  موقعیتی  در  اروپا  »اتحادیه 
که به آن اجازه بدهیم غیر از توافق 
دیگر  موضوعات  به  راجع  هسته ای 

صحبت کند«.
آیا کشور دیگری در سراسر جهان 
وجود دارد که در پایتخت آن با وزیر 
یهودستیزانه  چنین  آلمان  خارجه 
برخورد شود؟ این صحنه ای است که 
در آلمان مطابق معمول هیچ حرفی 
از آن زده نشد، چرا که چیزهایی را 
ایران  و  درباره ویژگی های حکومت 
انگیزه های اصولی آن برای زیر فشار 
ترور  و  موشک ها  با  غرب  دادن  قرار 
روشن می کند و به همین دلیل است 
مطرح  اشپیگل  در  که  موضعی  که 

می شود به تعادل نمی رسد.
مثلث دوزخی

»یک بنیادگرا، یک کله شق و یک 
عنوان  این  محاسبه«؛  غیرقابل  آدم 
رئیس  که  است  اشپیگل  جلد  روی 
اینگونه صاحب  به  را  جمهور آمریکا 
نقشی ویژه در مثلث دوزخی می کند. 
این نشریه ادعا می کند: »یک مثلث 
دوزخی می خواهد تمام منطقه را به 
آتش بکشد«. در حالی که بر بازیگران 
می زند:  متفاوتی  برچسب های  آن 
نابکار«  و  »جوان  سلمان  بن  محمد 
است، علی خامنه ای  در چهار دهه 
جنگ علیه شیطان بزرگ »آبدیده« 
شده! و ترامپ »مهاجم و بی برنامه« 
است. اما در این نکته هم اشپیگل به 
کژراهه می رود. دونالد ترامپ سیاست 
خود را درباره حکومت ایران دست کم 
از ۲1 ژوئن ۲۰19 تنظیم کرده است.

روز ۲۰ ژوئن سپاه پاسداران انقالب 
بی خلبان  هواپیمای  یک  اسالمی 
آمریکا به ارزش 13۰ میلیون دالر را 
سرنگون کرد. سحرگاه روز بعد ارتش 
حمله  این  پاسخ  می خواست  آمریکا 
را بدهد. اما ترامپ همانطور که بعدا 
گفت، ده دقیقه پیش از عملیات آن 
بعدا  تصریح  را متوقف ساخت. وی 
نمی توانسته  ارتش  واکنش  که  کرد 
باشد.  داشته  تناسب  ایران  حمله  با 
بود  خردمندانه  شاید  تصمیم  این 
رئیس  را  نهایی  زیان  زیرا  نبود،  یا 
که  هنگامی   بعد  آمریکا  جمهور 
مثل پرنده ی صلح در منظر رسانه ها 
در  او  کرد.  اعالم  می فروخت،  فخر 
شخص  فقط  که  کرد  اعالم  توییتر 
گرفت  را  عملیاتی  جلوی  خودش 
که می توانست به مرگ 1۵۰ انسان 

منتهی شود.
فرانکفورتر  ماجرا  این  از  بعد 
آلگماینه تسایتونگ به درستی از آن 
نام  اوباما«  ترامپ/  به عنوان »لحظه 
»فشار  افزایش  هفته ها  از  پس  برد. 
به  ایران،  رژیم  علیه  حداکثری« 
ندرت چیزی باقی مانده بود: مخالفت 
ترامپ با عملیات نظامی مثل سوزنی 
در یک بادکنک پر باد بود زیرا همواره 
که  آمریکاست  نظامی  برتر  قدرت 
تاثیر فشارها علیه ایران را باورکردنی 
از  بار  نخستین  برای  این  و  می کند 
آلگماینه  فرانکفورتر  می رفت.  بین 
تسایتونگ به شوخی نوشت: »از حاال 
می توانند  تهران  در  تندروها  بعد  به 
تا  که  کنند  حساب  تقریبی  بطور 
کجا می توانند پیش بروند. اکنون به 
صورت رسمی  باید گفت که رهبری 
به  حاضر  ایران  اسالمی  جمهوری 
پذیرش خطر یک انفجار نظامی هم 
در  که  نظامی  انفجار  یک  هست«. 
به  حمله  با  سپتامبر   1۴ روز  عمل 
آرامکو در عربستان  نفتی  تأسیسات 

به واقعیت پیوست.
که  دارد  حق  احتماال  اشپیگل 
را  ایران  درباره  ترامپ  سیاست 
بعد  اینکه  اما  بی برنامه معرفی کند، 
او را مهاجم و آتش بیار  از ۲1 ژوئن 
است.  دور  واقعیت  از  معرفی  معرکه 
خود  هفتگی  گزارش  در  مجله  این 
از یک نبرد آشفته، جبهه های مبهم 
نوشته که شاید هرگز  و حمله هایی 
نتوان دریافت چه کسی آنها را انجام 
است  این خود مجله  اما  است.  داده 
که خوانندگان خود را ناامید می کند. 
هم  آلمان  دولت  برای  روش  این  با 
به  را  خودش  که  می شود  آسانتر 
حماقت بزند. ۴۸ ساعت بعد از حمله 
به تاسیسات نفتی عربستان سعودی 
نمی توان  که  شد  مدعی  برلین 
مسئول حمله ها را تشخیص داد! در 
سپتامبر   1۶ روز  در  دولت  نشست 
هنوز  فدرال  دولت  که  شد  اعالم 
این  به  است!  نرسیده  تشخیص  به 
اسالمی  جمهوری  وابستگان  ترتیب 
در سفارت ایران در برلین باید نفس 

راحتی کشیده باشند.

آلگماینه  فرانکفورتر  *منبع: 
تسایتونگ

*ترجمه و تنظیم: جواد طالعی

وقتی اشپیگل شیپور را از سر گشادش می زند: 

»مثلثدوزخیترامپ،بنسلمان،خامنهای«؟!



صفحه ۱7ـ Page 17 ـ شماره ۱۶۹۶
 جمعه 2۷ سپتامبر تا پنجشنبه ۳ اکتبر 2019

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

می توان ژانر جدیدی از این تلفیق 
ایجاد کرد. اگر هم به موسیقی ما توجه 
کنید ما از موسیقی کالسیک هم بسیار 
بهره بردیم به ویژه از موسیقی دوران 
رنسانس و باروک و چگونگی هارمونی 

در آن دوران.
از  موسیقی  که  است  آن  دوم  دلیل 
ایجاد  برای معاشرت  و  راه ها  بهترین 
مختلف  ملل  بین  انسانی  پیوندهای 
است و بسیار بهتر از راه ها و کانال های 
که  بودیم  مایل  خیلی  است.  سیاسی 
یک اتفاق فرهنگی بین ایران و ایرلند 
و اروپا بیفتد. ما به ایرانی بودن  افتخار 
می کنیم ولی در عین حال جهان وطنی 
هستیم و برای همه ملیت ها موسیقی 
می سازیم. در موسیقی کالسیک غربی 
نیز همینطور است که فراتر از مرزها و 
ریشه های ملی می رود. در موسیقی ما 
۷0 درصد موسیقی ایرلندی و ۳0 در 
صد موسیقی ایرانی داریم و موسیقی 
لحن  بر  تاکیدم  دارد.  ایرانی  لحن  ما 
ایرانی داشتن برای آن است که رپرتوار 
بیشتر  که  آثاری  از  شده  تشکیل  ما 
خودمان ساخته ایم . عالوه بر آن، چون 
در ایرلند زندگی و کار می کنیم  طبیعتاً 
بُعد ایرلندی موسیقی ما بیشتر است. 
دلیل دیگر این است که می خواستیم 
از  ابتکاری عمل کنیم و مانند برخی 
ُدگم  ایرانی  موسیقی  دست اندرکاران 
ایرانی  موسیقی  سال   1۵ ما  نباشیم. 
خوانده ایم ولی باید در قرن 21 از این 
چیزها فراتر رویم. فکر می کنم اساساً 
همه انواع موسیقی باید در جامعه باشد 
و مردم خودشان تصمیم بگیرند به چه 

موسیقی ای گوش کنند.
= چگونه کار می کنید؟

-نود درصد آثارمان ساخته خودمان 
موسیقی  از  می کنیم  سعی  و  است 
ایرلندی و همچنین تکنیک  ایرانی و 
نیز  و  کالسیک  موسیقی  آهنگسازی 
خیلی مواقع از موسیقی جاز الهام بگیریم 
بداهه نوازی  ابتدا  در  کنیم.  تلفیق  و 
می کنیم و سپس با کار منظم تدریجی 
تبدیل  را  آن  بداهه سازی ها  این  روی 
می کنیم؛  موسیقی  قطعه  یک  به 
درست  مانند  کار  این  وقت ها  خیلی 
کردن یک معماست. ملودی ها خیلی 
فقط  و  می شوند  ساخته  زود  وقت ها 
باید به شکل هنری کنار هم گذاشته 
شوند. در ایجاد موسیقی تلفیقی نیاز 
به درجه ای از سنت شکنی وجود دارد.

موفقیت های گروه تلفیقی  ...                           از صفحه ۵
موسیقی  با  شما  آشنایی  =آیا 
کالسیک آکادمیک در موفقیت شما 

نقش داشته است؟
-من و برادرم در حال حاضر مشغول 
ایرلند  تحصیل در دانشکده سلطنتی 
هستیم. من در رشته نوازندگی ویولون 
و شایان، بردارم، در نوازندگی کالرینت. 
غربی  موسیقی  در  تحصیل  مسلماً 
درهاِی زیادی را چه از نظر آهنگسازی 
و چه از نظر موسیقی برای ما باز کرده. 
به نظر من آشنایی با هر سبکی می تواند 
و  انسان  هر  معلومات  و  شناخت  به 
و  کند  کمک  هنرمندان  به خصوص 
دیدها را بازتر کند و به تعمیق دانش 

آکادمیک منجر شود.
هویت  که  است  ممکن  =آیا 
ایرانی  موسیقی  دو  هر  برجسته ی 
و ایرلندی بیشتر به گوش مخاطب 
و  آید  خوش  ایرلندی  و  ایرانی 
از  تاثیر آن روی شنوندگانی  دامنه 
ملیت های دیگر کمتر باشد؟ با توجه 
به این نکته که موسیقی کالسیک 
رفتن  فراتر  و  گرفتن  اوج  با  غربی 
از سنت های ملی و قومی مخاطبان 
جهانی پیدا کرده؛ آیا ژانر موسیقی 
شما می تواند در چنین مسیری پیش 

رود؟
-در خصوص جهانی شدن موسیقی 
گروه  شروع  نقطه  که  بگویم  باید  ما 
نوا با توجه به شباهت های فرهنگی و 
ریشه ای بین دو ملت تلفیق موسیقی 
اول  آلبوم  در  بود.  ایرلندی  و  ایرانی 
خودمان طبیعتاً کار راحت تر پیش رفت 
زیرا برای شنوندگان تشخیص موسیقی 
تلفیقی  موسیقی  در  خودشان  ملی 
جدید  آلبوم  در  ولی  بود.  راحت تر  ما 
شاهد تفاوت های عمده ای خواهید بود 
تاثیر موسیقی کالسیک و مدرن و  و 
حتی موسیقی فیلم را بیشتر خواهید 
دید. همچنین ما در حال حاضر روی 
ایده های جدیدی کار می کنیم که در 
ملت های مختلف،  موسیقی  برگیرنده 
جاز،  موسیقی  قالب  در  به خصوص 
خواهد بود که وسعت مخاطبان ژانر ما 

را بیشتر خواهد کرد.
از  بعد  بازخورد و واکنشی  =چه 
انتشار آلبوم اول و اجراهای خودتان 

داشتید؟
استقبال  حجم  این  از  -خودم 
بیشتر  در  تقریباً  و  شدم  شگفت زده 
شرکت  ایرلند  کشور  فستیوال های 

=پس از صدور حکم تخریب 
ویالی هادی میرمحمد علی 
ماده ۱۰۰،  توسط کمیسیون 
او با مراجعه به دیوان عدالت 
کیمسیون  این  از  اداری 

شکایت کرد.
ریاست  حوزه  =مدیرکل 
دیوان عدالت اداری: با صدور 
قطعیت  از  پس  و  رای  این 
دیگر بهانه برای عدم اجرای 
 ۱۰۰ ماده  کمیسیون  رای 

وجود ندارد.
داماد  لوکس  ویالی  تخریب  حکم 
امنیت  شورای  دبیر  مشخانی  علی 
جاری  سال  اردیبهشت ماه  که  ملی 
صادر شده بود، از سوی دیوان عدالت 
اداری تأیید شده و به زودی طبقات 
و بخشی از بنا که غیرقانونی ساخته 

شده بود، تخریب خواهد شد.
ویالی لوکس حسن میرمحمدعلی 
از  لواسان  در  شمخانی  علی  داماد 
از  پس  و  گذشته  سال  پاییز  اواخر 
به  روحانی  حسن  داماد  خبرانتصاب 
رئیس  و  صنعت  وزیر  معاون  عنوان 
اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان 

معدنی، خبرساز شد.
یاشار سلطانی روزنامه نگار با انتشار 
ایام به  توئیتی نوشته بود: »حال که 
کام دامادها شده، یادی کنیم از هادی 

میرمحمد علی داماد آقای شمخانی.
آشکار  تخلف  از  آیا  شمخانی  آقای 
داماد خود که صاحب ملکی درلواسان 
است و دو برابر مجوز قانونی ساخته 

خبر دارید؟
با  خانوادگی  پیوند  خروجی 
مسئولین؛ مصونیت و پیشرفت شده 

است!«
در  و  بعد  روز  چند  سلطانی  یاشار 
که  داد  خبر  گذشته  سال  دی ماه 
فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی 
غیرمجاز  سازهای  و  ساخت  در 
لواسانات با داماد علی شمخانی، دبیر 
اصالح طلب شورای عالی امنیت ملی و 
نماینده خامنه ای در این شورا، شریک 

است.
در این میان مشخص شد که داماد 
علی شمخانی با دختر صفدر حسینی 
در ساخت و سازهای لواسان شراکت 
دارند و داماد دبیر شورای عالی امنیت 
از تخلف قانونی در ساخت  ملی غیر 
ساخت  پیمانکار  خودش،  ویالی 

سازهایی در لواسان است.
شد  موجب  شمخانی  علی  سکوت 
حساس  این باره  در  عمومی  افکار 

حکم تخریب ویالی لوکس داماد علی شمخانی در 
دیوان عدالت اداری تأیید شد

شود و در نهایت اردیبهشت ماه سال 
جاری کمیسیون ماده 100 که مرجع 
رسیدگی به تخلفات ساختمانی است، 
اضافه   و  اضافه طبقات  تخریب  حکم 
بنای عمارت داماد شمخانی به پالک  

ثبتی 19.۷9۷ لواسان را صادر کرد.
علی  میرمحمد  هادی  حال  این  با 
حکم  این  به  شمخانی  علی  داماد 
نظر  تجدید  بخش  اما  اعتراض 
بدوی  حکم   100 ماده  کمیسیون 
تخریب را تأیید کرد. هادی میرمحمد 
علی اما به دیوان عدالت اداری مراجعه 
از کمیسیون ماده 100 شکایت کرد. 
این شکایت موجب شد تخریب ویالی 
داماد شمخانی مدتی عقب بیافتد اما 
اکنون پس از چند ماه این حکم در 
شده  تأیید  نیز  اداری  عدالت  دیوان 

است.
حوزه  مدیرکل  قائمی نسب  محسن 
ریاست دیوان عدالت اداری درباره این 
حکم گفته است که »یک شخصی که 
نام و نام خانوادگی و کد ملی مشخص 
دارد و در پرونده محفوظ است و نه 
به عنوان داماد یک مسئول، به دیوان 
مراجعه کرده و از رای کمیسیون ماده 
به  حکم  که  لواسان  شهرداری   100
داده، شکایت  نامبرده  تخریب ویالی 

نموده است.«
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت 
ممکن  که  است  گفته  البته  اداری 
تقاضای  نیز  حکم  این  برای  است 
در  قطع  طور  »به  شود:  نظر  تجدید 
دادگاه تجدیدنظر هم فارغ از حواشی 
و مسائل جانبی طبق قانون رای داده 

خواهد شد.«
»با  که  کرده  تأکید  نصب  قائمی 
صدور این رای و پس از قطعیت دیگر 
بهانه برای عدم اجرای رای کمیسیون 

ماده 100 وجود ندارد.«
به  شمخانی  علی  خانواده  حواشی 
مهدی  نمی شود.  محدود  ویال  این 
در  که  جوانی  آخوند  صدرالساداتی 
قم زندگی می کند و مدتی است در 

به  تلگرامی اش  کانال  و  اینستاگرام 
افشاگری فسادهای اقتصادی مقامات 
خانواده هایشان  و  اسالمی  جمهوری 
است  شده  مدعی  می پردازد، 
خالد  خیابان  در  متری   920  ملک 
اسالمبولی با دو طبقه اضافی و بیش 
از چهارهزار متر بنای مفید مسکونی 
به عالوه ملک ۷۵0 متری در پاسداران 
متعلق به زینب شمخانی دختر علی 
شمخانی، یک نمایندگی ایران خودرو 
از  نیز  لواسان  و ویالی  ۶000 متری 
شمخانی  داماد  و  دختر  دارایی های 
در  خانوادگی  برج  همچنین  است. 
خیابان فرشته در ملکی 2۶00 متری 
این  و  است  شمخانی  همسر  نام  به 
خانواده امالکی نیز در اهواز و دزفول 

و شمال دارند.
هزینه  که  شده  گفته  همچنین 
دانشگاه حسین شمخانی فرزند علی 
هزار  ده  ساالنه  لبنان  در  شمخانی 
دالر است. حسین شمخانی  همزمان 
مدیر کشتیرانی ادمیرال ]شرکتی که 
در حوزه نفتی خلیج فارس با درآمد 
هست.  نیز  دالر[  میلیون   ۷ ساالنه 
هادی  محمد  و  شمخانی  موعود 
شمخانی برادرزاده های علی شمخانی 
روسیه  در  ایران  یکی در سفارت  که 
اروند   آزاد  منطقه  سازمان  دیگری  و 
مشغول به کار هستند نیز دستی در 

رانت خواری دارند.
علی  سوی  از  هیچیک  خبرها  این 
نظام  قضایی  مقامات  یا  شمخانی 
از  پس  اما  است  نشده  تأیید  یا  رد 
صدرالساداتی  مهدی  افشاگری های 
او مدعی شد از سوی علی شمخانی 
تهدید شده است. چند روز بعد مهدی 
صدرالساداتی به همراه دو برادرش در 
اتوبان قم- تهران ناپدید و پس از سه 
روز اعالم شد پیدا شدند و همچنان 
مشخص نیست علت ناپدید شدن آنها 
خواست شخصی شان بوده یا از سوی 
فشار  زیر  یا  بازداشت  نهادی  یا  فرد 

بوده اند!

و  رادیو  در  ما  برنامه های  و  کرده ایم 
تلویزیون ایرلند به صورت زنده چندین 
گفتم  چنانکه  است.  شده  پخش  بار 
نامزد جایزه گروه نوظهور فولکلوریک 
فکر  ایرلند شده ایم.  تلویزیون  و  رادیو 
سنین  همه ی  بین  نوا  گروه  می کنم 
در ایرلند طرفدارهای خودش را یافته 
و در طی سه چهار سال اخیر به صورت 

چشمگیری شهرت پیدا کرده.
چه  در  حاضر  حال  در   =

مکان هایی موسیقی اجرا می کنید؟
-موسیقی ما کامالً هنری و جدی است 
برخالف تصوراتی که برخی از هنردوستان 
در مورد موسیقی ایرلندی و فولکلوریک 
ایرانی دارند. آهنگسازی ما اندیشیده و با 

مفاهیم مشخص است.
 الزم است بگویم که موسیقی سنتی 
ایرلند مانند موسیقی سنتی ایرانی بسیار 
سعی  همیشه  ما  است.  احترام  مورد 
حفظ  کارمان  در  احترام  این  کرده ایم 
و  کنسرت  سالن های  در  معموالً  شود. 
در سالن های موسیقی جاز برنامه داریم 
و در بسیاری از فستیوال هاِی موسیقی 

فولکلوریک و  جهانی نیز حضور داریم.
=برنامه آینده  شما چیست؟

برای  آماده شدن  حال  در  -هم اکنون 
آلبوم  برای  جدید  قطعات  اجراهای 
اول«  جلد  »سفر،  نام  به  خودمان  دوم 
هستیم که در ماه آینده بیرون خواهد 
آمد. در حال حاضر ما برای تور آمریکا 
و کانادا و نیز اجرا در فستیوال هاِی جاز 
در نقاط مختلف دنیا و اروپا برنامه ریزی 
می کنیم  که به زودی اعالم خواهیم کرد.
بین  در  نوا  گروه  از  =استقبال 

ایرانی ها چطور بوده؟
چند  در  ما  موسیقی  که  -خرسندم 
قرار  ایرانیان عزیز  اخیر مورد توجه  ماه 
گرفته. به هر حال من یک ایرانی هستم 
و عالقه ی زیادی به فرهنگ، موسیقی و 
هنر ایران دارم. سعی می کنم وظیفه ی 
ایرانی بودنم را به نحو احسن انجام بدهم 
جهانیان  به  را  ایران  هنر  و  فرهنگ  تا 
معرفی کنم و درهاِی بیشتری به روی 

خودمان باز کنم.
از  ما  مخاطبان  حاضر  حاضر  در  ولی 
و  ایرلند  مانند  سلتیک زبان  کشورهای 
و  استرالیا  در  ما  ولی  اسکاتلند هستند 
آمریکا هم مخاطبان زیادی داریم. فکر 
مردم  گوش  به  ما  موسیقی  می کنم 
اروپا خوش می آید و بارها شاهد حضور 
فرانسوی ها و  هلندی ها و مردم کشورهای 
شنوندگان مان  بین  در  اروپایی  دیگر 

بوده ایم.

می گویند:  جواب  در  اعلیحضرت 
آقای جردن! من آدمی هستم که در 
حال مرگ است و می خواهم با افتخار 
بمیرم، نمی خواهم در بستر بیماری در 

پاناما بمیرم!
4ساعت  ینکه  ا باوجود  باالخره 
علیاحضرت  و  اعلیحضرت  هواپیمای 
را در فرودگاه »پاناما« متوقف کردند، 
خوشبختانه برنامۀ کارتر به نتیجه نرسید 
و اعلیحضرت و علیاحضرت عازم مصر 
شدند. من هم در آن زمان در مصر بودم.

اعلیحضرت  فوت،  از  قبل  روز  دو 
از  و  بود  شده  خوب  حالشان  ناگهان 
تخت پایین آمده بودند و روی کاناپه 
نشسته بودند. اعلیحضرت خیلی درد 
شنیده  اینکه  از  خیلی.  کردند،  دل 
بودند که مردم بد می گویند و گناه ها 
را به گردن او می گذارند یا کسی دیگر 
یک  می کردند،  گله  نمی آید  او  نزد 
نمونه: اعلیحضرت از من پرسید شما 
حسین صادق )پسر مستشارالدوله( را 
می بینید؟ عرض کردم: خیر!... و اضافه 
کردم: اعلیحضرت! خیالتان نباید از این 

دکتر امیراصالن افشار در گفتگو....                       از صفحه ۱۴
مسائل ناراحت باشد. انشاءاهلل به زودی 
کشور  به  و  می شود  خوب  حالتان 
برمی گردید. فرمودند: با وضع مزاجی 
که دارم و با کاری که مردم و دولت های 
غربی با من کرده اند چگونه برمی گردم؟!  
به هرحال من آنچه در قدرت و توانایی 
داشتم به ملتم خدمت کردم، حال نیز 
در انتظار سرنوشت هستم. من همیشه 
با خدا بوده و هستم، همیشه با خدای 
خودم حرف می زنم ولی چه کنم که 
این صحبت ها یکطرفه است و جوابی 

نمی شنوم... 
اعلیحضرت در آخرین روزهای عمر 
بسیار ضعیف و ناتوان شده بودند. بیش 
خودشان  بیماری  فکر  به  که  آن  از 
ایران  ملت  و  کشور  به فکر  باشند، 
بودند و با ناراحتی زیادی می گفتند: ما 
را به سوی تمدن  ایران  می خواستیم 
بزرگ ببریم تا از دوران عقب ماندگی 
و قرون وسطائی نجات یابد ولی رژیم 
فعلی مطمئناً کشور ایران را به انهدام 
این  از  من  کشید.  خواهد  نابودی  و 

می ترسم که ایران تجزیه شود.

سازمان های  گزارش های  اساس  بر 
کودکان  سنی  میانگین  مردم نهاد، 
در  حتی  و  بوده  سال   12 زباله گرد 
مواردی کودک 4 ساله  هم در بین آنها 
دیده شده است. این کودکان در بین 
فقدان  در  و  شهر  آشغال های  و  زباله 
توالت و حمام در معرض بیماری های 
متعدد قرار دارند، به خصوص که محل 
»کار« آنها پر از از جانوران موذی است.

بررسی ها نشان می دهد، میانگین کار 
نیم  و  این کودکان 10 ساعت  روزانه 
است که در مواردی به 20 ساعت در 
روز هم می رسد؛ روندی که می توان آن 

بر  از کودکان آنهم  نوین  را برده داری 
بستر قانونی و مورد حمایت حکومت 
نامید.حاال با چنین وضعیت اسف باری 
زباله گردی  باند  و  مافیا  است  قرار 
به  منع  قانون  برخالف  شهرداری ها، 
کار گرفتن کودکان در کارهایی چون 
زباله گردی، می خواهند برای رسمیت  
اونیفورم  لباس های  آن،  به  بخشیدن 

برای آنها در نظر بگیرند.
همه اینها درحالیست که بر اساس 
پژوهش های صورت گرفته، ارزش کل 
درسال 9۷، 2.۶40  زباله های خشک 
میلیارد تومان و ارزش تقریبی زباله های 
رسمی  بخش  در  شده  جمع آوری 
حدود 400 میلیارد تومان و در بخش 
غیررسمی 2.240 میلیارد تومان است. 

مافیای شهرداری ....                                         
از صفحه ۱۱

بسیار  درآمد  زباله گردی  رو،  این  از 
آنهم  دارد،  شهرداری ها  برای  زیادی 
تهران  زباله گردان  از 4۷00  وقتی که 

تقریبا یک سوم آنها کودک هستند.
درآمد  متوسط  دیگر،  سوی  از 
زباله گردهای چرخی و کتفی که عمدتا 
حدود  می کنند،  کار  آن  با  کودکان 
19.۳ میلیون تومان و متوسط درآمد 
ماهیانه آنها 1.۶ میلیون تومان است.

سهم عوامل مختلف از ارزش زباله ها 
با کسر سهم جمع آوری شده رسمی 
برای  ٨.9درصد  از  است  عبارت 
شهرداری ، پیمانکاران 21درصد، ارباب 
گرد  زباله  ۵4.۵درصد،  صاحب کار  یا 
1۵.۶درصد، وانتی، ۶.2 درصد، چرخی 
۷درصد و کودکان تنها 2.4درصد است.

 در حال حاضر، رویکرد درمانی وزوز 
افزایش  و  پریشانی  کاهش  با  گوش 
رفتار  از  استفاده  با  زندگی  کیفیت 
درمانی شناختی )CBT( مورد توجه 

قرار گرفته است.
رفتار درمانی شناختی از تکنیک های 
افکار  تغییر  به  کمک  برای  مختلفی 
وزوز  به  نسبت  منفی  واکنش های  و 
گوش استفاده می کند. در این شیوه 
اطمینان  این  مبتالیان  به  درمانی 
داده می شود که داشتن وزوز گوش، 
زندگی آنها را محدود نمی کند. با این 
وجود متخصصان بسیار کمی هستند 
درمانی  رفتار  خاص  طور  به  که  
گوش  وزوز  درمان  برای  را  شناختی 
کمبود  و  گزاف  هزینه  کنند.  تجویز 
منابع مالی، موانع دیگری برای درمان 
بین  همکاری  اما  است،  گوش  وزوز 
به  مبتالیان  و  دانشگاهیان  صنعت، 
وزوز گوش می تواند روند دست یافتن 
به درمان این بیماری را تسهیل کند. 

وزوز گوش: چرا....                       
از صفحه ۹

»بحث این است که بر اساس قانون 
گرفتن  طالق  برای  زن  که  همانطور 
دچار  هم  مرد  ندارد،  مطلق  اختیار 
الیحه  شود.«این  محدودیت هایی 
پیشنهاد  که  است  سال  یک  حدود 
روند  کردن  طی  حال  در  و  شده 
حقوقدان،  این  گفته  است.به  قانونی 
»از ابتدای پیشنهاد این طرح عده ای 

را  الزم  قانونی  بررسی های  حقوقدان 
انجام داده و موازین شرعی هم در نظر 
گرفته شد، سپس طرح برای رعایت 
موازین فقهی– حقوقی به نمایندگان 

حوزه ارسال شد.
 در حال حاضر نیز الیحه طالق در 
موافقت  از  بعد  تا  است  دولت  هیأت 
تحویل  اسالمی  شورای  مجلس  به 

بسیار حق طالق برای مردان ....                                    از صفحه ۱۱ را  الیحه   این  شود.«وی  داده 
ساده و فاقد »پیچیدگی های حقوقی 
آن  »در  گفت:  و  دانست  فقهی«  یا 
درخواست  برای  تنها  اجمال  بطور 
شده  آورده  شروطی  دادن،  طالق 
از حالت خودسرانه  آن  اساس  بر  که 
البته شروط  صرف خارج شده است. 
مذکور با رعایت کامل موازین قانونی 
و بدون هیچگونه یکسونگری نگاشته 

شده اند.«

نشست جانبی دیگری، این بار در رابطه 
با نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی 
و با خواست آزادی فوری گروگان های 
خارجی و دوتابعیتی، به میزبانی دولت 
بریتانیا در نیویورک برگزار شد. ریاست 
این نشست با لرد احمد ویمبلدون وزیر 
دولت بوریس جانسون برای کشورهای 
مشترک المنافع، جنوب آسیا و سازمان 
ملل متحد بود. او در سخنرانی آغازین 
خود گفت: »جمهوری اسالمی مدتی 
است که گام در راه اشتباهی گذاشته 
و این وظیفه اخالقی کشورهاست که 
این اقدامات و به ویژه نقض حقوق بشر 
در این کشور را مد نظر داشته باشند«.

خواست  بر  عالوه  نشست  این  در 
و  غیرایرانی  شهروندان  فوری  آزادی 
گرفته  گروگان  که  دوتابعیتی هایی 
موارد  از  دیگر  بسیاری  به  شده اند، 
نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی 

نیز اشاره شد. کلیفون گاالگر کیو سی 
خانواده های  آزار  پرونده  که  وکیلی 
روزنامه نگاران بخش فارسی بی بی سی 
را در دست دارد، یکی از سخنرانان این 
نشست بود که بار دیگر خواهان پایان 
این فشارها شد. این وکیل دادگستری 
گفت تا کنون خانواده های 12۵ نفر از 
کارکنان بخش فارسی بی بی سی مورد 
یادآوری  و  گرفته اند  قرار  اذیت  و  آزار 
کرد که جمهوری اسالمی تنها کارکنان 
این رسانه را هدف نگرفته است و این 
روزنامه نگاران  خانواده های  شامل  آزار 
می شود.مازیار  نیز  رسانه ها  دیگر 
کانادایی  ایرانی-  روزنامه نگار  بهاری، 
در  سال 2009  اکتبر  تا  ژوئن  از  که 
زندان جمهوری اسالمی بود و مجبور 
یکی  شد،  تلویزیونی  اعتراف های  به 
دیگر از سخنرانان این نشست بود که 
در رابطه با این تجربه و گروگانگیری 

حسین همزمان با حضور روحانی ....                                 از صفحه ۱۵ کرد.  صحبت  دوتابعیتی ها 
احمدی نیاز، وکیل دادگستری که یک 
سال پیش پس از تقبل پرونده رامین 
 1۷ که  کردی  جوان  حسین پناهی، 
شهریور سال گذشته اعدام شد، مجبور 
به ترک ایران شد نیز در این نشست در 
ارتباط با عدم استقالل قوه قضائیه در 
جمهوری اسالمی صحبت کرد. حسین 
احمدی نیاز در گفتگوی تلفنی کوتاهی 
از نیویورک به کیهان لندن گفت: »در 
بسیاری  برخالف  اسالمی  جمهوری 
دیگر از کشورها همه در برابر قانون برابر 
نیستند، برخی زیر و برخی بسیار فراتر 
قرار دارند«. این وکیل دادگستری در 
ادامه به کیهان لندن می گوید »در این 
ویژه  گزارشگر  رحمان  جاوید  نشست 
سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت 
حقوق بشر در جمهوری اسالمی نیز از 
طریق ارتباط ویدئویی حضور داشت و 
در رابطه با فشارها بر اقلیت های مذهبی 
و گروه های اتنیکی نیز صحبت شد«.
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=تحقیر در برابر چینی ها: 
سپردن دارایی های ایران به 
بانک های چینی و برداشت 
از حساب ها با اجازه ی دولت 
تحریم ها،  دوران  در  چین 
جهانگردی  مقررات  نقض 
چینی  ن  ا فر مسا ی  ا بر
به  ترال  صید  سپردن  و 

صیادان چینی.
حق  است  قرار  =چین 
قرارداد  هر  در  رجحان 
جدید برای توسعه هر میدان 
و  نیمه کاره  یا  جدید  نفتی 
پروژه های  کلیه  همچنین 
صنعت پتروشیمی در ایران 

را دریافت  کند.
بر  برا در  مّلی  =تحقیر 
کامل  واگذاری  روسیه: 
رژیم حقوقی دریای خرز به 
تصمیم گیری و سیاست های 

دولت پوتین.
دشمن سازی  =رویکرد 
در  ایرانیان  تحقیر  مایه ی 
به  دنیا  در  و  جامعه ی خود 
حکومت شان  رفتار  خاطر 

شده است.
از  نهی  و  معروف  به  =امر 
منکر یعنی تحقیر هر روزه ی 

تک تک شهروندان.
مهاجرت  اصلی  =دلیل 
انبوه ایرانیان به کشورهای 
دیگر نه صرفا فقر، بیکاری، 
بلکه  دمکراسی  فقدان  و 
هر  جمعی  و  فردی  تحقیر 

روزه است.
در  آتش افروزی  =آیا 
منطقه می تواند تحقیر مّلی 

را جبران کند؟
مجید محمدی - یکی از ادعاهای 
برای  اسالمی  جمهوری  مقامات 
موجه و مشروع سازی حکومت دینی 
سیاست های  که  است  این  ایران  در 
و  رژیم  ضداسرائیلی  و  ضدغربی 
آتش افروزی ها و جاه طلبی های آن در 
منطقه موجب غرور ملّی و استقالل 
کشور شده است. اما در عالم واقع- و 
نه در عالم تبلیغات سیاسی و توهمات 
اسالمگرایان- غرور مذهبی و اسالمی 
مقامات و هواداران آنها موجب تحقیر 
ملّی شده و می شود. این بحث را با 
چند مثال بسیار ملموس آغاز کرده 
تحقیرها  این  دالیل  و  علل  به  و 

می پردازم.

سوسک پنداری
سوم  فصل  از  پنجم  قسمت  در 
مجموعه ی درخشان »آینه ی سیاه« 
را  سربازانی   )Black Mirror (
یک  شدن  گذاشته  با  که  می بینیم 
تراشه در مغزشان انسان های عادی را 
به صورت موجوداتی خشن و عجیب 
در  که  حالی  در  می بینند  غریب  و 
عالم واقع آنها چنین نیستند. در این 
باید  که  عادی  انسان های  مجموعه 
کره ی خاک از وجود آنها پاک شود 

»سوسک« نامیده می شوند.
با  رفتار سوسک  وار  واقعی  نمونه ی 
آدمیان در عالم واقع رفتار نازی های 
رفتار  و  یهودیان  با  نازی  آلمان 
اسالمگرایان با یهودیان و شهروندان 
جامعه ی  در  غیرباورمندان  و  غربی 
خود است. عبارت اسالمگرایان برای 
نمی شوند  شمرده  انسان  که  افرادی 
»صهیونیست« و »غربی« و »مرتد« 
از  است.  »بی حجاب«  و  »ملحد«  و 
منظر اسالمگرایان یهودیان و غربیان 
»وحشی اند« )عین سخنان خامنه ای 
در مورد تک تک شهروندان غربی( و 
کشتن آنها کار صواب. حکم مرتدان 
و ملحدان نیز  قتل است. روزنامه ها 

و وبسایت های تحت نظر والیت فقیه 
دست  به  اسرائیلی  کودکان  وقتی 
فلسطینیان کشته می شوند در خبر 
)به  می نامند  »صهیونیست«  را  آنها 
این معنا که شایسته ی کشته شدن 

بوده اند(.
در  اسالمی  جمهوری  مقامات 
تمام  استادند.  تنفر  تخم  کاشتن 

چنین  اسالمگرایان  رسانه های 
می کنند.  تبلیغ  روز  هر  را  نگرشی 
شایسته ی  »غیرانسان های  خامنه ای 
خبیث  دشمن  را  حذف«  و  قتل 
خشونت  از  که  مخالفانی  می نامد. 
»فراری«  باشند  گریخته  حکومت 
داشته  جذام  گویی  می گیرند،  نام 
انسان های  از  متشکل  جامعه ی  از  و 
در  رویکرد  این  شده اند.  طرد  کامل 
تحقیر  مایه ی  یکسو  از  امروز  دنیای 
ایرانیان در جامعه ی خود و از سوی 
دیگر موجب تحقیر ایرانیان در دنیا به 
خاطر رفتار حکومت شان شده است.

سیاست نگاه به شرق
جمهوری  ضدغربی  سیاست 
اسالمی و دشمنی »جاهلیت سنتی« 
را  آن  )که  غرب  با  )اسالمگرایان( 
»جاهلیت مدرن« می نامند( مقامات 

را مجبور کرده است که اوال نظام های 
دیکتاتوری چین و روسیه را به مردم 
ایران به عنوان شرق بفروشند )شرق 
فرهنگی و فلسفی چیز دیگری است( 
و ثانیا تا حدی که فراتر از انتظار است 
به این دو ابرقدرت باج بدهند. سپردن 
دارایی های ایران به بانک های چینی 
اجازه ی  با  حساب ها  از  برداشت  و 

دولت چین در دوران تحریم ها، نقض 
مسافران  برای  جهانگردی  مقررات 
هر  به  چینی ها  ورود  امکان  چینی، 
سپردن  و  مناقصه،  بدون  پروژه ای 
از  چینی  صیادان  به  ترال  صید 
مواردی است که مردم ایران در برابر 

چینی ها تحقیر شده اند.
مقام  یک  اظهارات  اساس  بر 
نشریه  با  ایرانی در گفتگو  نام  بدون 
پترولیوم اکونومیست بر اساس توافق 
جامع شراکت راهبردی ایران و چین 
دالر  ۲۸۰میلیارد  چین  است  قرار 
و  پتروشیمی   و  گاز  نفت،  حوزه  در 
۱۲۰میلیارد دالر هم در حوزه جاده 
آینده  ۲۵سال  طول  در  راه آهن  و 
این  کند.  سرمایه گذاری  ایران  در 
عوض  در  است  گفته  ایرانی  منبع 
این امتیاز، چین حق رجحان در هر 
قرارداد جدید برای توسعه هر میدان 

نفتی جدید یا نیمه کاره و همچنین 
کلیه پروژه های صنعت پتروشیمی  در 
ایران دریافت می کند. یکی از شروط 
از   ۵۰۰۰ که  است  این  قرارداد  این 
کارکنان امنیتی چین برای محافظت 
به  چینی  متخصصان  و  کارگران  از 
به  قرارداد  این  آمد.  خواهند  ایران 
به  را  ملّی  حاکمیت  حق  صراحت 

ایرانی  مقامات  واگذار می کند.  چین 
نیز این قرارداد را تایید کرده اند.

واگذاری کامل رژیم حقوقی دریای 
و  تصمیم گیری  به  )خزر(  کاسپین 
سیاست های دولت پوتین نیز تحقیر 
ملّی در برابر روسیه بوده است تا در 
مواردی از رژیم در برابر سیاست های 
سالح ها  برخی  یا  کند  دفاع  آمریکا 
نه  سیاست  بفروشد.  رژیم  به  را 
اسالمی  جمهوری  غربی  نه  شرقی- 
نظام  شکل گیری  اول  سال های  در 
در  غرب ستیزی  خاطر  به  دقیقا 
و  روسیه  تحت الحمایگی  به  نهایت 
چین انجامیده است. به خاطر همین 
سرکوب  که  است  تحت الحمایگی 
توسط  چچن  و  ایغور  مسلمانان 
گرفته  نادیده  کلی  بطور  مقامات 

می شود.

خسارات جنگ هشت ساله
هشت  جنگ  یک  در  عراق  دولت 
میلیارد  تا ۱۰۰۰   ۵۰۰ حدود  ساله 
کرد  وارد  ایران  به  خسارت  دالر 
متفاوت(.  تخمین های  اساس  )بر 
اهداف  برای  اسالمی  جمهوری  اما 
درست  و  عراق  در  گسترش طلبانه 

مثل  نظامی  گروه های  کردن 
را  خسارات  این  حشدالشعبی 
دریافت  ست.  گرفته  نادیده  کامال 
خسارت از کشوری که ذخایر کافی 
)کویت  دارد  را   آنها  پرداخت  برای 
خود  خسارات  دارد  که  سال هاست 
را دریافت می کند( بیشتر غرور ملّی 

می آورد یا نادیده گرفتن آن؟

»باید ببازی!«
پدیده  ی  ملّی  قهرمانان  باختن 
خوشایندی برای یک ملت نیست اما 
مردم درک می کنند که ورزش برد و 
باخت دارد. ولی باخت اجباری حتما 
است  سال  چهل  است.  تحقیرآمیز 
که بر اساس سیاست عدم مسابقه با 
ورزشکاران ملّی اسرائیلی، ورزشکاران 
در  خود  حریفان  مقابل  در  ایرانی 
باال  از  دستور  با  مقدماتی  مراحل 

می بازند یا خود را به تمارض می زنند 
تا با حریفان اسرائیلی مواجه نشوند. 
ضداسرائیلی  نادرست  سیاست  یک 
تحقیر  موجب  که  است  سال  چهل 
ایران  مردم  و  ایرانی  ورزشکاران 

می شود.

پیراهن بی کیفیت ورزشکاران
در نتیجه ی تحریم های آمریکا )که 
قرار نیست در برابر قلدری های سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و روحانیون 
ورزشکاران  بنشیند(  ساکت  شیعه 
لباس های  بهترین  نمی توانند  ایرانی 
و  آدیداس  لباس های  یعنی  ورزشی 
نایکی را بر تن کنند و به مارک های 
بی کیفیت مثل آلشپورت رو کرده اند. 
این لباس ها در میادین ورزشی بر تن 
ورزشکاران زار می زنند و بینندگان در 
استادیوم و بر صفحه ی تلویزیون این 
وضعیت را با چشمان خود احساس 
می کنند. اینگونه تحقیرها در میادین 
احساس  مستقیم  نتیجه ی  ورزشی 
برای  مقامات  به  که  است  خوبی 
غنی سازی هسته ای، پرتاب موشک، 
تروریست های  به  موشک  ارسال 
در  تروریستی  عملیات  و  منطقه ای 
دست  منطقه  و  غربی  کشورهای 

می دهد.

و  هرروزه  و  همگانی  تحقیر 
همه جایی

تروریستی  رفتارهای  دلیل  به 
در  دنیا  همه  ی  در  ایرانیان  حاکمان، 
و مسبب  تحقیر شدن هستند  حال 
تمامیت خواه  حکومت  اینها  همه ی 
صدور  عدم  است.  اسالمی  جمهوری 
ویزا توسط ده ها کشور برای ایرانیان، 
مشکالت ایرانیان در باز کردن حساب 
بانکی در برخی کشورها، بی ارزشی ارز 
ایران در برابر ارز دیگر کشورها، و نگاه 
بسیاری به ایرانیان به عنوان تروریست 
اما  ملّی هستند  تحقیر  موجب  همه 
حاکمان هر روز باد به غبغب می اندازند 
که همه  ی دنیا از »ما« هراس دارند. 
درست است: مردمان عادی از الت ها 
اراذل  اما  اوباش می ترسند  اراذل و  و 
و اوباش وقتی حاکم باشند برای بقیه 

تحقیر به بار می آورند.

تحقیر مّلی در داخل کشور
جمهوری اسالمی بیش از هر دولتی 
هر روز ایرانیان را تحقیر می کند. امر 
به معروف و نهی از منکر یعنی تحقیر 
هرروزه ی تک تک شهروندان. گزینش 
ایدئولوژیک، نظارت استصوابی، کسب 
فیلترینگ،  پارازیت،  سانسور،  مجوز، 
از  دریافت  تجهیزات  جمع آوری 
برای  شهروندان  زدن  ماهواره، شالق 
همه ی  و  نوشیدن،  و  غذا  خوردن 
سیاست های فرهنگی و اجتماعی نظام 
شهروندان  تک تک  مستقیم  تحقیر 
غروری  شرایطی  چنین  در  هستند. 
برای کسی باقی نمی ماند. دلیل اصلی 
به کشورهای  ایرانیان  انبوه  مهاجرت 
دیگر نه صرفا فقر، بیکاری، و فقدان 
دمکراسی بلکه تحقیر فردی و جمعی 
هرروزه است. این عوامل ممکن است 
در دیگر کشورهای نیز وجود داشته 
باشد ولی تا این حد مردم را از زادگاه 

خود نمی راند.
با  که  است  این  مقامات  تصور 
و  »ایرانی«  تعبیر  دو  گذاشتن 
عنوان  به  هم  کنار  در  »اسالمی« 
سیاست هایشان  توصیف کننده ی 
اسالمی  ایرانی-  زندگی  )مثل سبک 
ایرانی(  اسالمی-  پیشرفت  الگوی  یا 
اسالمی  غرور  هم  و  ملّی  غرور  هم 
نیستند  متوجه  اما  می دارند  پاس  را 
اسالم  )حاکمیت  اسالمی  غرور  که 
سیاسی با قدرت مطلقه ی روحانیت و 
پاسداران روحانیت( و مقاومت اسالمی 
)گسترش طلبی و غرب ستیزی( غرور 
ملّی را زیر پا له کرده است. سوالی که از 
شهروندان ایرانی باید پرسید این است 
که آیا موشک پرانی و آتش افروزی در 
منطقه اینهمه تحقیر آنها در داخل و 

خارج را جبران می کند؟!

تحقیر و ذّلت مّلی، هزینه ی غرور 
و مقاومت اسالمی

رویکرد جمهوری اسالمی از یکسو مایه ی 
از سوی  ایرانیان در جامعه ی خود و  تحقیر 
دیگر موجب تحقیر ایرانیان در دنیا به خاطر 

رفتار حکومت شان شده است
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