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نكته به نكته مو به مو

بيژن خليلى
قضاوت با وجدان بيدار شما

 بيانيه گروهى از فعاالن ايرانى- يهودى در باره جنگ حماس 
و اسراييل

 در زمانى كه جنگ هاى مذهبى اسالمى، بخش بزرگى از خاورميانه را 
به خون كشيده است و ميهن ما را نيز سال هاست  كه درگير فجايع داخلى 
نموده است، يك بار ديگر گروه تروريستى حماس نايره جنگى كور  را در 
نوار غزه  به راه انداخته است. چه كسانى ، چه سازمان هايى و چه دولت هايى 
مسئول شروع جنگ و خون بيگناهانى هستند كه بر اين زمين مقدس ريخته 

شده و مى شود. 
آغاز كننده جنگ، مسئوليت نتايج جنگ را نيز بر دوش مى كشد.

الف- سازمان حماس كه از سال 2006 سرنوشت مردمان غزه را كه به آن 
راى داده اند در دست گرفته است، به مانند هيتلر و حزب نازى كه مردم آلمان 
را به گروگان گرفته بود، آغاز كننده اين جنگ با شليك 300 موشك به سوى 
اسراييل ( پس از قتل سه نوجوان بيگناه و غير نظامى يهودى ) بوده است. هدف 
حماس به مانند رايش سوم چنانچه در مرامنامه اش آمده است حذف يهوديان 
و نابودى كشور اسراييل مى باشد. براى رسيدن به اهداف غير انسانى خود 
حاضر به انجام هر اقدامى  بدون اعتنا به مصالح اعراب مقيم غزه يا هرگونه 

شرايط انسانى و اصول اخالقى بين المللى است. ازجمله:
الف -  موشك باران مناطق مسكونى و غير مسكونى اسرائيل به هدف كشتن 

يهوديان و اعراب اسراييلى.
براى  مساجد  و  مدارس  بيمارستان ها ،  مسكونى ،  مناطق  از  استفاده  ب - 

استقرار نيروها و تجهيزات نظامى و تبديل اين مناطق به اهداف  نظامى.
پ - ساختن تونل از داخل غزه به مناطق مختلف اسراييل براى فرستادن 
و  نظامى  غير  و  نظامى  افراد  كشتن  و  تونل ها  اين  طريق  از  خرابكاران 

گروگانگيرى. 
ت -  مصرف كمك هاى  بشردوستانه جهانى كه سر به بيليون ها دالر مى زند، 
در راه  خريد موشك و خمپاره و ايجاد تونل و تربيت خرابكار ، براى  ضربه 
زدن به اسراييل و كشتار يهوديان به جاى  صرف آن براى  آبادانى و ترقى  

فرهنگ و بهداشت و ايجاد كار و در نهايت رفاه اهالى غزه.
ج -  دولت هاى عقب مانده و ارتجاعى عرب و اسالمى كه با صرف بيليون ها 
دالر در شبكه هاى خبرى جهانى ، راه اندازى تظاهرات خشونت آميز و تشويق 
و تحريك به يهودى كشى در كشورهاى مختلف به خصوص اروپايى و با 
دروغ بافى مى خواهند گناه اين فاجعه را به گردن اسراييل و يهوديان بيندازند.

چ-  حكومت جمهورى اسالمى ايران كه از عوامل اصلى برپايى جنگ هاى 

مذهبى در لبنان، سوريه و عراق بوده و عامل اصلى جرقه زدن جنگ بين 
اسراييل و لبنان بوده است، بزرگترين تامين كننده كمك هاى مالى ، تسليحاتى 
و سياسى به سازمان هاى حماس و حزب اهللا در اين چند ساله بوده است. اين 
در حالى است كه حكومت  جمهورى اسالمى ايران عليرغم خواست مردم 
ايران كه در سال 2009 اعالم كردند:"نه غزه، نه لبنان، جانم فداى ايران" به 
تشنج آفرينى در منطقه ادامه مى دهد كه اساسى ترين دليل آن منحرف كردن 

مبارزه مردم ايران عليه حكومت خودكامه خود مى باشد. 
را  طلب    كه خود  و فرصت  ايرانيان معدود  هنگامه خونبار،  اين  در 
روشنفكر، چپ،  سوسياليست، كمونيست و ملى- مذهبى مى نامند و يا خود 
را انساندوست معرفى و قلمداد مى كنند (البته فقط در مقابل كشور و ملت 
اسرائيل و نه در مقابل كشتار سوريه يا عراق يا نيجريه يا ساير كشتارهاى 
بين المللى) ضمن ريختن اشك تمساح  فقط  براى قربانيان فلسطينى در 
مقابل  اسرائيل، مسئوليت را بمانند دولت جمهورى اسالمى بر دوش اسرائيل  
قرارداده اند و مسئوليت حماس را به عنوان شروع كننده جنگ جديد بطور 
كلى نديده گرفته اند. اين به ظاهر روشنفكران  و اسالفشان همان هايى هستند 
كه يك بار نسخه بدبختى ايران را با پيشكش كردن سرنوشت ايران و ايرانى 

به خمينى و حواريون اش پيچيدند.
ما امضاكنندگان اين بيانيه اعالم مى داريم:

1) ما بطور جدى  طرفدار صلح كامل و عادالنه براى هر دو ملت هستيم.
يهوديان  ملى  كانون  عنوان  به  اسراييل  كشور  موجوديت  با  كس  2)هر 

مخالفت مى كند، نه تنها اسرائيل ستيز بلكه يهود ستيز است. 
3)دولت هايى كه به گروه تروريستى حماس كمك مى كنند در آرمان هاى 

آن نيز كه اسراييل ستيزى و كشتار يهوديان است، مشاركت دارند.
 4)بر مبناى، پاداش كلوخ انداز سنگ است، ما همه مسئوليت هاى خسارات 
جانى و مالى جنگ را بر عهده حماس و كشورهاى پشتيبان آن يعنى جمهورى 

اسالمى، قطر و تركيه مى دانيم.
 5)ما حق دفاع را حق هر كشورى منجمله اسراييل مى دانيم. 

6)با توجه به اين كه  گروه هاى تروريستى در غزه بر سركارند و سرنوشت 
اهالى آن منطقه را در دست دارند ما هوادار غيرنظامى كردن غزه هستيم تا از 

خونريزى هاى بعدى جلوگيرى شود.
ما به ايرانيان آزادى خواه ياد آورى مى كنيم كه يهوديان همواره روابط 
دوستانه و مهر آميز با ايران و ايرانيان داشته  و حاصل اين دوستى بهروزى و 
پيشرفت دو سوى اين رابطه بوده است. ايران آزاد ودمكرات مى تواند منشا 

صلح و احترام متقابل با همه ملت ها در منطقه باشد.
به تاريخ 29 جوالى 2014

در گرماگرم تهيه  ويژه نامه تروريسم كه اينك تقديم حضور شما مى شود متاسفانه جنگ جديدى در خاورميانه 
شعله بركشيد كه بر آن شديم دو نظرگاه را در دو بيانيه كه انعكاس يافته است روبروى هم قرار دهيم تا شما داورى 

كنيد كه مسئول اين خون و خونريزى كيست و يا چه كسانى هستند؟ 
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الزم به ذكر است شرايط ارسال و زمان دريافت مجالت تابع شرايط پست اياالت متحده خواهد بود.

شماره از  ايرانشهر  جدول  مجله  اشتراك  متقاضى  فوق،  اطالعات  مطالعه  ضمن   ...................................................... اينجانب 

امضا
 

 ................................... براى مدت 12 شماره مى باشم.                                              

      

تاريخ:...............................................فرم تقاضاى اشتراك

براى اشتراك، فرم فوق را تكميل نموده و به همراه چك به آدرس مجله ارسال فرماييد و يا با دفتر مجله تماس بگيريد

بيانيه گروهى از اساتيد ايرانى دانشگاه هاى آمريكا و اروپا 
در مورد فاجعه روزهاى اخير در غزه

بمباران بى امان غزه كه امروز وارد يازدهمين روز خود شد تا بحال 
214 نفر كشته بجا گذارده، بسيارى را مجروح يا عزادار كرده و به بسيارى 
ديگر آسيبهاى غيرقابل جبران روحى وارد نموده است.  در اين شرايط، 
آيا جامعه جهانى حق ندارد بپرسد: تا به چه هنگام بايد صبر كرد تا اهالى 
اين ”بزرگترين زندان زمين“ از محاصره اقتصادى و خونريزى ادوارى 
اسرائيل نجات يابند؟  حمالت اخير اسرائيل بحران غزه را تشديد كرده 
هزاران ساكن فلسطينى آنرا در جستجوى امنيت نسبى به ساير مناطق اين 
سرزمين پر جمعيت گسيل نموده است.  دستگاه تبليغاتى اسرائيل عمليات 
اخير كه طى آن بسيارى از اماكن مسكونى يا تاسيسات غير نظامى هدف 
هر  است.   خوانده  جراحى“  عمل  دقت  با  ”حمالتى  را  اند  گرفته  قرار 
ناظرى كه از شفقت و عقل سليم برخوردار باشد حق دارد بپرسد چگونه 
بمباران منطقه اى كه يكى از متراكم ترين نقاط جمعيتى جهان است و لذا 
اكثر قربانيان آنرا افراد غير نظامى و كودكان تشكيل مى دهند مى تواند 
استفاده  اگر  گردد؟  محسوب  جراحى“  عمل  دقت  با  مصداق ”حمالتى 
از استعاره پزشكى ”جراحى“ در اين مورد مجاز باشد بايد آنرا جراحى 
بدون بيهوشى خواند.  سازمانهاى مدافع حقوق بشر در مورد نتايج مزمن 
حمالت حاد اخير اسرائيل هشدار داده در اين مهم به جامعه بين المللى 

پيوسته اند.  
ما امضا كنندگان زير (اساتيد ايرانى دانشگاه هاى آمريكا و اروپا) اين 
را  فلسطين  مردم  عليه  بر  خودسرانه  بار  خشونت  حمالت  از  تازه  دور 
محكوم مى كنيم.  گستره و ژرفاى تلفات و خسارات ناشى از اين حمله، 
كه اسرائيل آنرا براى رسيدن به اهدافش در فرسايش قدرت اندك نظامى 

سازمان حماس هزينه اى قابل قبول مى شمارد نزد ما غير قابل قبول و 
مخالف وجدان بشرى محسوب مى شود. ما باور داريم كه قتل و ترور 
نظام يافته فلسطينيان نقشه حساب شده دولت نتانياهو براى نابودى ائتالفى 
ملى ميان فلسطينيان، و بهانه اى براى اشغال و غصب زمين، آب، و معاش 
فلسطينيان است. كسانى كه مكررا از ”حق دفاع“ اسرائيل در برابر موشك 
هاى حماس سخن مى گويند اما در برابر تلفات بيش از 200 نفر فلسطينى 
در اين دور از حمالت اسرائيل بى تفاوت باقى مانده اند بايد در مورد 
”حق دفاع“ فلسطينيان نيز پاسخگو باشند. چه كسى از آنها در برابر هجوم 
هاى غير قانونى و بمب هاى اسرائيلى كه از جت هاى آمريكائى فرو مى 

ريزند محافظت خواهد كرد؟ 
اهل انصاف و وجدان در سراسر جهان نسبت به اين حمالت سبعانه 
اسرائيل معترض و از بى اعتنائى آن به حق حيات انسانها منزجرند. ما 
بخصوص خشونت نسبت به نوجوانان و  قاطعانه همه انواع خشونت – 
بيگناهان – را محكوم كرده قطع فورى بمباران غزه و نيز پايان محاصره 
غزه را خواستاريم.  همچنين، ما تقاضاى سازمان عفو بين الملل از سازمان 
ملل متحد را تاييد مى كنيم كه : “ هيئاتى مستقل به غزه و اسرائيل گسيل 
همه  سوى  از  بشر  حقوق  المللى  بين  قوانين  از  تخلف  موارد  تا  دارد 
مسئولين مناقشه را مورد تحقيق قرار دهد. اين نخستين گام قاطعانه براى 
حصول اطمينان از مسئوليت مرتكبين جنايات جنگى يا ساير تخلفات 

جدى در برابر اعمالشان خواهد بود.“ 
  26 تير 1393، 17 جوالى 2014

اروند آبراهاميان، اردشير امير ارجمند، سعيد اميرارجمند،  گلبرگ باشى، 
صدرى،  محمود  سهيمى،  محمد  دباشى،  حميد  پايا،  على  بيات،  آصف 
كمالى،  كشاورز،حسين  كديور،فاطمه  محسن  فرهى،  فريده  صفى،  اميد 

داريوش محمد پور،زيبا ميرحسينى، على اكبر مهدى،على مير سپاسى.
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سياسى  شخصيت هاى  از  بااليى  بلند  ليست 
جهان است كه در سابقه فعاليت هاى خود زير 
اسم مبارزه!!! سابقه تروريستى دارند. اسم هايى كه 
شايد نتوان به سادگى از تاثير آنها در تاريخ معاصر 

جهان گذشت.
براى نمونه فقط و فقط اين چند اسم را كه امروز 
يا خودشان و يا دنيا آنها را از رهبران سياسى قلمداد 

مى كنند،  مرور كنيد:
سيد  اسالمى)،  خمينى(جمهورى  اله  روح 

خامنه اى  على  مشعل(حماس)،  خالد  لبنان)  اله  (حزب  نصراله  حسن 
(جمهورى اسالمى)،  اسماعيل هنيه(حماس)،  بشار اسد(بعث سوريه) ايمن 
الظواهرى(القاعده)، مال محمد عمر(طالبان)، مسعود رجوى(مجاهدين خلق 

ايران)، ابوبكر بغدادى(داعش) و....
اين ليست بسيار بلند باالتر از آن است كه حتى عبور تيتر وار اسامى و 
مشخصات آن در مقاله اى كوتاه بگنجد. حتى مرزهاى آن تا جاهايى گسترده 
است كه ذهن آدمى به آن خطور نمى كند. اما نكته مهم درباره همه اين اسم ها، 
رسمى است كه از تروريست ها، سياستمدار مى سازد. رسمى كه بى ترديد 
نشان مى دهد چرا و چگونه اخالق سياسى در ورطه تباهى افتاده است و آينده 

تروريست هايى كه سياستمدار شدند
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دنيا در دست چنين سياستمدارانى و آنها كه با ايشان بر سر ميزهاى عريض و 
طويل مذاكره مى نشينند به كدامين سو خواهد رفت؟!

در اين ميانه شايد پرداختن به هزارتوى كثيف سياست جهان كار من و تو  
نباشد كه به قدر فهم انسانى خود به مسائل دنيا و خبرهاى تلخ و خونين آن 
نگاه مى كنيم، اما به سهم خود اجازه بدهيد چند نكته كوتاه را در اين ميان مرور 
كنيم. نكاتى كه بيشتر به تاثير سياستمداران تروريست پيشه كشور خودمان بر 

عرصه كيمياگرى تبديل تروريست به سياستمدار، متمركز است.
نخست- وقتى در خالل آخرين سال هاى زمامدارى بيل كلينتون در كاخ 
سفيد، طالبان در افغانستان به رهبرى مال عمر و القاعده به رهبرى بن الدن در 
حال تشكيل امارت اسالمى افغانستان بود، كسى فكر نمى كرد فقط چند سال 
بعد، صدور دستور واقعه يازدهم سپتامبر از همان دولت امارت اسالمى طالبان! 
دنيا را تكان بدهد. همان روزها من خبرنگارى جوان در روزنامه اى در تهران 
بودم و براى نخستين بار به معناى كلمه طالبان انديشيدم. «طالب» دانش آموز 
مدرسه دينى است و طالبان جمع آن. در فرهنگ خودمان در ايران از كلمه 
«طلبه» و جمع آن «طالب» براى دانش آموزان مدارس دينى  كه به حوزه هاى 

علميه شهرت دارند استفاده مى شد و البته مى شود.
حكومت طالبان با همه قواره ظاهرى و عقايد باطنى اش را يكبار ديگر برانداز 
كنيد! بيش از 20 سال قبل از به قدرت رسيدن طالبان در افغانستان، طالب 
در ايران با جمهورى اسالمى به قدرت رسيده بودند با همان قواره ظاهرى و 

عقايد باطنى.
آيا شما هم مثل من به اين نتيجه رسيده ايد كه ما ايرانى ها بيست و چند سال 

بيشتر از مردم افغانستان طعم حكومت طالبانى را چشيده ايم؟!
دوم- آيا هنوز حزب جمهورى اسالمى را به خاطر داريد؟! حزبى كه در 
ابتداى به قدرت رسيدن انقالبيون توانست با هزاران ترفند و از جمله ترور و 
تسويه حساب هاى خونين مسير انقالب را به نفع خود مصادره كرده و همه 

رقباى سياسى را با شنيع ترين روش هاى تروريستى از ميدان بدر كند؟!
حاال به حوادث سياسى لبنان در 20 سال گذشته توجه كنيد درست پس از 
آن كه حزب اله تصميم گرفت از يك قدرت شبه نظامى، تبديل به يك حزب 
سياسى مسلح!!! گردد. تاريخ لبنان در اين سال ها با افت و خيز مداوم دولت ها، 
چندين فقره ترور برجسته ترين چهره هاى ملى(مانند رفيق حريرى) و حتى 

جنگ با اسرائيل، پيوند خورده است.
نگاهى به سال هاى زمامدارى اعضاى حزب جمهورى اسالمى در همه 
سال هاى پس از انقالب تا اكنون -كه بيش از 25 سال است دبيركل آن 
حزب كذايى رهبر جمهورى اسالمى است- در ايران بياندازيد. آيا همان 

مسيرى كه در اين سال ها لبنان از آن عبور كرده است را نمى بينيد؟! جنگ، 
ترور، ناكارآمدى دولت ها، قدرت گرفتن شبه نظاميان(بسيج و سپاه) و حذف 

فيزيكى مخالفين!!! 
آيا شما هم مثل من به اين نتيجه رسيده ايد كه ما ايرانى ها بيست  سال قبل تر 

از مردم لبنان تجربه زندگى با احزاب سياسى مسلح را آغاز كرده ايم؟!
سه- اين روزها دار و دسته دولت اسالمى عراق و شام حسابى نقل محافل 
خبرى هستند. از خطبه خوانى خليفه مسلمين جهان حضرت آيت االعظام 
االبوبكر البغدادى(دامت افاضاته!!!) تا كشتارهاى جمعى در گوشه و كنار 
مناطق تحت تصرف اين گروه تروريستى. از اجراى به گفته خودشان قوانين 
شريعت اسالم و فرامين رسول خدا، دال بر سنگساز زنان، قطع دست و پا و 
گردن زدن در مال عام تا احكام سياسى رهبران گروه داعش مانند تسويه هاى 
خونين از هر فرد يا گروهى كه با تفكر حاكمان همسو نباشد. كشتارهاى 
دسته جمعى و قتل عام هاى بدون هرگونه محاكمه و البته بى هيچ نيازى به 
پاسخگويى بابت جانى كه از هر كسى گرفته مى شود. چرا كه شليك كننده 
خود را حاكم شرع مى داند و معتقد است كه در حال جارى كردن حكم خدا 

بر روى زمين است!!!
برگرديد به ايران خود مان از همان شب بيست و دوم بهمن 1357 تا همين 
امروز. مى توانيد نام هايى ماند خمينى(با صدور حكم تشكيل دادگاه هاى انقالبى 
در همان ابتداى به قدرت رسيدن، صدور فرمان جهاد و ادامه جنگ، دستور 
كشتار زندانيان سياسى در دهه60 و ده ها مورد ديگر) صادق خلخالى(براى 
اعدام هزاران زندانى به جرايم گوناگون از مخالف اسالم و توده اى بودن گرفته 
تا اعتياد به مواد مخدر) هادى غفارى، اسداله الجوردى، مصطفى پورمحمدى، 
على فالحيان، اكبر هاشمى رفسنجانى، محمدى گيالنى و... را ناديده بگيريد؟! 
آياشما هم مثل من به اين نتيجه رسيده ايد كه ما ايرانى ها طعم زندگى كردن 
زير نظر و قوانين دولت اسالمى را سى و پنج سال پيش از مردم عراق و شام 

تجربه كرده ايم؟
آنها مى گويند خليفه مسلمين جهان و شايد همه ما به ياد بياوريم كه على 
خامنه اى را سال هاست بادمجان دور قاب چين هايش ولى امر مسلمين جهان 

لقب داده اند.
فراموش نكنيم جمهورى اسالمى پدرخوانده تمام گروه هاى تروريستى 
امروز دنياست. گروه هايى كه آنها هم از همان مسير جمهورى اسالمى به 
زودى رهبران خود را سياستمداران زبده بين المللى، تلقى خواهند كرد  و 

شگفت آور اينكه جهان با همين رهبران بر سر ميز مذاكره خواهد نشست.
 فكر كنيد اوباما و ابوبكر بغدادى سر يك ميز!!!  
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گذرى بر ساختار شناسى و تاريخچه ترور در جهان:

دهشت  معناى  به  فرانسه،  زبان  در  ترور 
دهخدا  لغتنامه  در  است.  افكنى  دهشت  و 
به  و   Terreur از  مأخوذ  «ترور  آمده است: 
معناى قتل سياسى به وسيله اسلحه در فارسى 
را  إهراق  معاصر  تازيان  و  شده است  متداول 
به جاى ترور به كار مى برند و اين كلمه در 
و  آمده  خوف  و  وحشت  معناى  به  فرانسه 
انقالبى  حكومت  اصول  هم  ترور  حكومت 
است كه پس از سقوط ژيروندن ها (از 31 مه 
1973 تا 1974م) در فرانسه مستقر گرديد و 

اعدام هاى سياسى فراوانى را متضّمن بود.»
در سياست به كارهاى خشونت آميز و غير قانونى حكومت ها براى 
سركوبى مخالفان خود و ترساندن آنها ترور دولتى مى گويند و نيز كردار 
گروه هاى مبارزى كه براى رسيدن به هدف هاى سياسى خود دست به 
كارهاى خشونت آميز و هراس انگيز مى زنند، تروريزم ناميده مى شود. 
دوقلوى  برج هاى  كردن  منهدم  در  تروريست ها  اقدام  مانند  حمالتى 
به  تروريستى  عملياتى  سپتامبر 2001  در 11  جهانى  تجارت  سازمان 

شمار مى رود.
ترورگرى روش حكومت هايى است كه با بازداشت و شكنجه و اعدام 
را  مخالفان  مخفى،  سياسى  پليس  راه  از  غيرقانونى،  آزارهاى  انواع  و 
سركوب مى كنند و مى هراسانند، و يا روش دسته هاى راست يا چپى 
است كه براى افكندن يا هراساندن دولت به آدمكشى و آدم دزدى و 
خرابكارى دست مى زنند. از برخى جهات ترور به معناى كشتار سياسى 
نيز به كار مى رود و كسانى را كه به كشتار سياسى دست بزنند ترورگر 
(تروريست) مى خوانند. در دنياى پيشرفته قرن بيست و يكم به دليل 
تأثيراتى كه نا آرامى بر روى اقتصاد جهانى دارد، برخى از ترور ها جهت 
ايجاد نا هنجارى در كشورى خاص و در نتيجه آن ركود اقتصادى در 
يك يا چند كشور استفاده مى نمايند. از مصاديق بارز تروريسم دولتى 
رفتار خشونت بار رژيم جمهورى اسالمى در داخل و خارج از مرزهاى 
جغرافيايى ايران است كه در سى و چند سال گذشته با استفاده از اين 
روش در راستاى منافع حكومتى خود سود برده است. حال آنكه برخى 
از سران و پايه گذاران اين رژيم نيز خود قربانى مجموعه اى از ترورهاى 
زنجيره اى در سال هاى نخستين بعد از انقالب شدند كه عمدتا به واسطه 
فعاليت هاى خشونت بار گروه مجاهدين خلق به رهبرى مسعود رجوى 

تروريسم و آنچه از آن نمى دانيم

©Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره19، جدول ايرانشهر شماره 74، همراه با سيزدهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آگوست 882014



پرونده
در داخل ايران انجام شد.

است.  انگيز  بر  جنجال  واژه اى  دولتى  تروريسم  واژه 
تروريسم دولتى اصطالحى است كه براى دخالت دولت 
يا دولت هايى در امور داخلى يا خارجى دولتى ديگر كه به 
وسيله اجرا يا مشاركت در عمليات تروريستى يا حمايت 
از عمليات نظامى براى زوال، تضعيف و براندازى دولت 

مذكور يا كل دستگاه حاكمه آن كشور انجام مى شود.
سياسى)  حمايت  (مثل  معنوى  و  مادى  هاى  كمك 
چون  عملياتى  در  مشاركت  و  مخالف  گروههاى  به 
ربايى،  آدم  سواحل،  و  بنادر  گذارى  مين  بمبگذارى، 
هواپيمادزدى و ترور مقام هاى عالى مملكتى، نمونه هايى 

از تروريسم دولتى است.
معضل  در  مشهور  خبرنگاران  از  كه  جنكينس  برايان 
تروريسم است از تروريسم دولتى به عنوان «جنگ از 
طريق قائم مقام» ياد مى كند. وى مى گويد:«اين كشورها 
(پيروان تروريسم دولتى) بر محدوديت هاى جنگ هاى 
امكانات  از  مى دهند  ترجيح  بنابراين  واقفند،  متعارف 
ايجاد  را  آنها  راساً  خود  كه  تروريستى،  سازمان هاى 
كرده اند يا تغذيه مالى آنها را بر عهده دارند، براى تهديد 
دشمن يا اخالل در ثبات سياسى و اقتصادى آن كشور 
يا ايجاد بى ثباتى سياسى و اقتصادى در آن مملكت بهره 

گيرند».
 جنكينس معتقد است كه اين شكل از تروريسم به سرمايه گذارى 
بسيار كمترى نسبت به يك جنگ متعارف نياز دارد، دشمن را از پاى 

مى اندازد و مى توان ارتباط با تروريست ها را به طور كلى منكر شد.
گروه هاى  از  حمايت  با  گذشته  دهه  سه  در  كه  است  روشى  اين 
تروريستى مانند حزب اله لبنان، حماس و گروه مقتدى صدر در عراق 

در صدر ليست فعاليت هاى سياست خارجى ايران قرار داشته است.
از سوى ديگر سپاه قدس سازمانى رسمى در قالب نيروهاى نظامى 
ايران است كه به صورت سازمان يافته چنين فعاليت هايى را سازمان دهى 

و در سطح بين المللى دنبال مى كند.
آن  مجرى  در  غيردولتى  تروريسم  و  دولتى  تروريسم  عمده  تفاوت 
است؛ بدين معنى كه مجرى و طراح اعمال تروريستى غيردولتى افراد، 
دولتى،  تروريستى  اعمال  طراحى  و  مجرى  و  اند،  احزاب  و  گروه ها 
يك دولت يا چند دولت خاص هستند. عالوه بر اين دخالت دولت يا 
دولت ها در اعمال تروريستى دو گونه است يا به صورت مستقيم؛ يعنى 

خود دولت اعمال تروريستى را عليه دولت ديگر انجام مى دهد.
و يا به صورت غيرمستقيم؛ يعنى به وسيله فرستادن كمك هاى مادى 
مانند اين كه اسلحه، مهمات و وسايل پيشرفته نظامى در اختيار گروه هاى 
مخالف دولت مذكور قرار داده شود يا گستردن چتر حمايت معنوى از 
گروه هاى مزبور مانند حمايت سياسى يا اقتصادى يا تبليغاتى. كه در 
اين روش برخى كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس و در راس آنها 
عربستان بيش از ديگر كشورهاى جهان سابقه دارد. البته رد پاى ايران 
عالوه بر ارسال چنين حمايت هايى براى تقويت گروه هاى تروريستى 

مخالف صلح در خاورميانه بر عليه اسرائيل، در تقويت مخالفان شيعى 
مذهب در كشور بحرين نيز به صورت جدى ديده شده است.

اگرچه اصوال تروريسم برآمده از منافع سياسى و در راستاى اهداف 
معين است اما همواره مذهب و افراطى گرى مذهبى در توسعه تروريسم 

نقش داشته است.
تروريسم مذهبى اصوال مجموعه از عملكردهاى خشونت آميز است 
كه از سوى پيروان مذاهب صورت مى گيرد. اين تروريسم اساساً ريشه 
در باور و تفسير اين افراد از آيين و آموزه هاى مذهبى دارد. اين شكل 
از تروريسم زاده يك اعتقاد راسخ سياسى است به اين معنى كه فرد 
از  برخى  مى كند.  قلمداد  دينى  وظيفه  يك  را  خود  اقدام  تروريست 
تروريست هاى مذهبى آشكارا متون دينى و كالم خدا را در توجيه عمل 
خود به كار مى برند. اين در حالى است كه از ديدگاه ديگران ممكن 
است دين تنها يك عامل محرك باشد براى ايجاد و تشديد خصومت و 
خشونت در بين گروه هايى كه از نظر مذهبى-نژادى باهم تفاوت دارند.
در اين مورد تفاوت شايانى بين اصول مذهب نيست و در تاريخچه 
تروريسم مذهبى چنين رفتارهايى از پيروان اكثر آيين هاى مذهبى از 
طبيعت  اديان  تا  گرفته  اسالم)  و  مسيحيت  ابراهيمى(يهوديت،  اديان 
مى  چشم  به  ژاپن)  در  مذهبى  تندروى  آسيا(گروه هاى  شرق  محور 
خورد. حال آنكه روايت هاى معاصر از برخى اديان و قوانين دينى رايج 
در برخى جوامع پتانسيل خشونت برانگيز بيشترى دارند كه به عنوان 
نمونه مى توان اسالم و خصوصا قرائت جهادى از آن را مصداق بارز 

اين ادعا دانست.
اساتيد جامعه شناسى و مطالعات دينى معتقدند: «بايد به ياد داشته باشيم 
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كه آيين هاى آسمانى باوجود اصولى كه در مورد صلح و مودت ترويج 
مى كنند، همواره يك سوى خشن هم دارند. تاريخ اديان و سنت هاى آن 
به روشنى گذشته اى خونين را نشان مى دهد. اين روند به همان صورت 
كه در اسالم و سيكيسم ديده شده، مويد درگيرى هاى خشونت آميزى 
است كه به وضوح در عهد عتيق و عهد جديد از آيين هاى يهوديت 
و مسيحيت هم به تصوير كشيده شده است. اين تاريخ و تصويرى 
كه متون دينى به ما ارايه مى دهد مبناى توجيه خشونت هاى گروه هاى 

مذهب گراى امروزى قرار گرفته است.»
با اين حال در چند دهه اخير اسالمگرايان افراطى بيش از هر گروه 

ديگرى در جهان مبادرت به فعاليت هاى تروريستى داشته اند.
سابقه تاريخچه ترور در عصر معاصر نشان مى دهد كه اگرچه تا پيش 
از آغاز دهه 1970 پيروان آيين سيك در هندوستان پيشتازان ترور در 
سده معاصر بودند اما در چهل سال گذشته اسالمگرايان توانسته اند بيش 
از 35 درصد از كليه عمليات هاى تروريستى در جهان را به نام خود ثبت 
كنند. گفته مى شود در 15 سال اخير اين رقم رشد فزاينده اى داشته است 
اما همچنان هيچ موسسه معتبر بين المللى در اين خصوص آمار رسمى 

منتشر نكرده است.
تروريسم  ان  تبع  به  و  اسالمى  خشونتگرايى  انتشار  داليل  از  يكى 
نظام  ساختار  در  جهادى  تفكر  گسترش  اخير،  دهه  چهار  در  اسالمى 
ايران  نظير  اسالمى  كشورهاى  برخى  درآمد  افزايش  اسالمى،  سياسى 
مسائل  مستقيم  دخالت  نفتى،  درآمدهاى  محل  از  قطر  و  عربستان  و 
مذهبى در ساختار سياسى و اداره حكومت برخى كشورهاى مسلمان 
مانند ايران، تغيير هدف حمالت تروريستى از اسرائيل به عنوان دشمن 
مشترك جهان عرب و اسالم به اياالت متحده آمريكا و كليت جهان 

غرب، افزايش سرمايه گذارى هاى دولتى در تجهيز سازمان هاى چريكى 
و زير زمينى، گسترش دامنه دست رسى افراطيون به رسانه هاى اينترنتى 
و  امن  نا  مناطق  وجود  آنها،  مغزشويى  و  جوان  نيروهاى  جذب  و 
دولت هاى ضعيف محلى در گستره وسيعى از كشورهاى منطقه از جمله 
افغانستان، كشورهاى تازه استقالل يافته اتحاد جماهير شورى در آسياى 
ميانه، سومالى، سودان،عراق، پاكستان، ايران، يمن و سوريه و در راس 
همه تالش متمركز دولتى براى نهادينه كردن خشونت با اجراى احكام 
خشونت آميز در جامعه از قبيل اعدام در مال عام، سنگسار، گردن زدن، 
دار زدن و قطع اعضاى بدن است كه قبح خشونت و حفظ حرمت انسان 

را زير سوال برده است.
با اين حال افراط گرايى مذهبى از اصلى ترين داليل رشد تروريسم در 

چند دهه اخير قلمداد شده است.
اگرچه كمتر كسى پيدا مى شود كه كوبيدن هواپيماى پر از مسافر به 
مركز تجارت جهانى را بدترين نوع تروريسم نداند. اما خشم ناشى از 
آن حمالت باعث شد اين مساله كه هنوز بر سر معنى اين كلمه اختالف 
هست پنهان بماند. بحث بر سر اين كه چه كسى تروريست و چه كسى 

مبارز راه آزادى است هنوز در بسيارى زمينه ها پايان نيافته است.
تاكنون تنها چند كشور در جهان تعريف تروريسم را در قوانين خود 
گنجانده اند. يكى از اين كشورها بريتانياست. “قانون تروريسم 2000” 

بزرگترين مصوبه درباره تروريسم درسراسراروپا قلمداد شده است.
انجام  به  تهديد  يا  دادن  انجام  يعنى  تروريسم  قانون،  اين  اساس  بر 
اعمالى كه هدف آن نفوذ بر دولت يا عموم مردم براى دست يافتن به 
يك آرمان سياسى، مذهبى يا ايدئولوژيكى است. اين گونه اعمال شامل 
خشونت جدى عليه مردم يا به خطر انداختن جان افراد، به خطر افكندن 
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سالمت و امنيت عموم، يا خسارت جدى به دارايى ملى است.
در زمان تصويب اين تعريف پيشنهادى كه توسط كميسيون اروپايى 
طرح شده بود شامل طيف گسترده ترى از جنايات مشخص تحت عنوان 

تروريسم بود. 
اين فهرست شامل قتل نفس، گروگان گيرى، تصرف وسايل نقليه 
عمومى، انتشار مواد آلوده كننده و ايجاد اختالل در شبكه هاى رايانه اى 

است.
تروريستى  - سياسى  انگيزه هاى  اروپا،  اتحاديه  پيشنهادى  مصوبه  اما 
كه  مى گويد  درعوض  نمى كند.  تعريف  را  ايدئولوژيكى -  يا  مذهبى 
تروريسم يك حمله عمدى به وسيله يك گروه يا فرد عليه يك كشور، 
نهادهاى آن و مردمش است، كه هدف آن ارعاب آنها و لطمه زدن يا 

تخريب ساختارهاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى است.
اين تعريف خشك اما همه جانبه جاى ويژه اى براى عمليات تروريستى 
كه ممكن است از دولت ها سربزند باز نكرده است. با اين حال اين 

موضوع بسيار مهم و ضمنا جنجال آفرين است.
شش  اياالت متحده آمريكا  فارس  دوم خليج  جنگ  آغاز  در خالل 
كشور را رسما به عنوان حاميان تروريسم معرفى مى كند: عراق، ايران، 

ليبى، سوريه، كره شمالى و سودان. 
در آن سوى اين معادله اعراب هستند كه اسراييل را به خاطر رفتارشان 
با فلسطينى ها به تروريسم متهم مى كنند. اسراييل اين اتهام را غيرمنصفانه 
بوش،  جرج  از  پيش  ها  مدت  اسراييل  مى كند.  رد  را  آن  و  داند  مي 
مى گفت كه خود درحال “جنگ” عليه تروريسم است و همواره اهداف 
خود را بر قتل هدفمند رهبران گروه هاى تروريستى متخاصم با اسرائيل 

متمركز كرده است.
اگرچه تعريف حقوقى تروريسم متاسفانه ميان حمله به غيرنظاميان 
و اعضاى نيروهاى امنيتى فرق نمى گذارد، با اين حال، اين فرقى است 
كه اغلب مردم بدان قائل هستند. در سراسر جهان در مورد اين مساله 
كه غيرنظاميان يا رهگذران بى گناه - درمقابل نظاميانى كه در حمالت 
غافگيرانه كشته مى شوند- نبايد هدف قرار گيرند، توافق نظر وجود دارد.
با چنين معيارى دوگانه اى در مورد خاورميانه، نيروهاى امنيتى محمود 
عباس كه به سربازان اسراييلى شليك كنند تروريست نيستند، اما يك 
بمبگذارى انتحارى در اتوبوس يا در بازار يك اقدام تروريستى محسوب 
مى شود. اما حماس، گروه اسالمى فلسطينى، با اين نظر مخالف است. 

بنيانگذاران  از  و  اسالمى  بنيادگراى  تئوريسين  ياسين،  احمد  شيخ 
حماس، حمالت انتحارى از سوى پيروانش را همواره تالش «جوانان 
براى آزادى» توجيه مى كرد. او مشخصا در مقايسه كاركردهاى تروريستى 
حماس با واقعه يازده سپتامبر در گفتگو با يك نشريه لبنانى گفته بود كه 
«حمالت عليه آمريكا بدون مقصود مشخصى بوده كه متجاوزان مرتكب 
آن شده اند. اما حمله به مردم و نظاميان اسرائيل هدفمند است و قصد 

آزادى فلسطين را دارد!»
كار  به  آزادى  جنگجويان  كه  است  همان  ياسين  شيخ  اصلى  برهان 
مى گرفتند: درصورتى كه آرمان عادالنه باشد، به كار گرفتن هر وسيله اى 
براى رسيدن به آن حق است. به طور خالصه: هدف وسيله را توجيه 
مى كند. همين سياست در خالل سال هاى 1950 تا 1953 از سوى گروه 

تروريستى «بريت هاكانايم» از سوى تندروهاى يهودى عليه مسلماناندر 
همين منطقه از جهان كاربرد داشته است.

گروه  اين  نيستند.  بي گناه  غيرنظاميان  همه  حماس  براى  عالوه،  به 
(سرزمين هاى  فلسطين  در  كه  يهوديانى  همه  كه  مى گويد  تروريستى 
تحت اداره دولت قانونى اسرائيل) سكنى گزيده اند، هدف حمله هستند 

و بايد كشته شوند.

با اينكه در بيشتر نقاط جهان اين ذهنيت بالفاصله طرد مى شود اما در 
خاك اسرائيل همين ذهنيت همچنان قربانى مى گيرد. چه از شهروندان با 
تابعيت اسرائيلى و چه در مقابل در نواحى تحت اداره حماس كه مورد 

حمله هاى تالفى جويانه ارتش اسراييل قرار مى گيرد.
در خارج از مناقشه اعراب و اسرائيل هم ساير گروه هايى كه براى 
گرفتن سرزمينى يا استقالل مى جنگند روش هاى مشابهى را در كنار 
جنگ هاى چريكى اتخاذ كرده اند. يك نمونه استفاده پياپى از بمبگذارى 
انتحاري توسط ببرهاى تاميل در اماكن عمومي سريالنكا است. آنان 
همچنين به روستاهاى “سينليز” (قوم غالب در سريالنكا) كه متعلق به 
خود مى دانند بارهاحمله كرده و مرتكب جنايات سازمان يافته شده اند.
جدايى طلبان باسك در اسپانيا نمونه ديگرى از اين گروه ها هستند 
ازادى  ارتش  اجرايى  هاى  سياست  با  منطبق  را  خود  هاى  روش  كه 
بخش ايرلند و شاخه شين فين طراحى و بارى ساليان متمادى به اجرا 

گذاشته اند.
كشتارهاى سازمان يافته مسلمانان در غرب تايلند، سالخى صداها 
بودايى تبار در منطق تومور شرقى و نمونه هاى متعدد ديگر در سال هاى 
اخير و خصوصا قبل از پيدايش القاعده نشانگر چنين تعامالتى در عصر 
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روس ها تا كنون چندين بار تاكيد كرده اند كه شورش در چچن، كه 
تا حدودى از كسانى مانند بن الدن الهام مى گيرد، مظهر تروريسم بين 
المللى بوده است. چينى ها تقاضا مى كنند كه آمريكا بايد تالش آن ها 
براى سركوب جدايى طلبان مسلمان در غرب منطقه «ژينجيانگ» را 
درك كند. و اسپانيايى ها مى گويند كه جنگ عليه تروريسم بايد كليه 
تروريست ها، از جمله گروه “اى تى اى” را در برگيرد كه براى دست 
يافتن به يك ايالت مستقل باسك اقدام به بمبگذارى در اتومبيل ها و 
تيراندازى مى كنند. آنها مي گويند “اى تى اى” نبايد فقط به خاطر اين 
كه به اندازه مهاجمان القاعده افراطى نيستند، تروريست شناخته نشوند.

عليه  تواند  مى  راحتى  به  كسى  هر  كه  است  اى  كلمه  “تروريست” 
دشمنانش به كار برد. به همين دليل در استفاده از آن بارها لغزش رخ 

داده و يا از آن سواستفاده شده است.
اما اكنون در اين باره كه حمله بدون تبعيض عليه افراد غيرنظامى، 
مساله اى غيرقابل تحمل است توافق نظر گسترده ترى پديد آمده است، 

حاال هر تعريفى روى آن گذاشته شود.
با اين حال از فرداى يازدهم سپتامبر 2011 نه تنها جهان تغيير كرد، 

بلكه روند وساختار پيدايش گروه هاى تروريستى و كاركرد آنها نيز كامال 
دگرگون شد.

اگرچه القاعده زمانى اعالم موجوديت كرد كه افغان ها مشغول نبرد 
با نيروهاى شوروى سابق براى اخراج آنها از سرزمينشان بودند. سران 
عربستان با حمايت شيوخ عرب فتاواى جهاد عليه نيروهاى شوروى 
صادر كردند كه در نتيجه آن عده زيادى از جوانان مسلمان پرورش 
يافته در كشورهاى عربى و غير عربى عمدتا سنى مذهب به افغانستان 
سرازير شدند كه بارزترين آنها «عبد اهللا عزام» بود. عزام كه دانش آموخته 
مكتب وهابيت در عربستان بود، در سال 1984 با راه اندازى دفترى در 
پيشاور پاكستان و در نزديكى مرز افغانستان، استقبال از به اصطالح 
مجاهدين عرب و سازماندهى آنها براى عزيمت به افغانستان را به عهده 
گرفت. عزام به منظور جمع آورى اعانات بارها به امريكا سفر كرده بود 
و سازمان اطالعاتى اين كشور با اطالع يافتن از انديشه و اقدامات او 
كمك هايى در اختيارش مى گذاشت. وى نبرد با اتحاد جماهير شوروى 
عرب  دولت هاى  عليه  گسترده  انقالبى  اندازى  راه  در  نخست  گام  را 
مى دانست. اسامه بن الدن كه بعدا به عنوان رهبر القاعده مطرح شد و 
چند سال قبل با تالش  امريكاى كشته شد، معاون عزام بود كه در امر 
جمع آورى پول و تهيه امكانات لجستيكى به وى كمك مى كرد. در سال 
1985 برخى از دولت هاى عرب از جمله مصر، تندروهاى سلفى را از 
زندان آزاد كردند تا روانه افغانستان شوند كه از جمله آنها الظواهرى 

رئيس تشكل موسوم به جهاد اسالمى و رهبر كنونى القاعده بود.
غرب  «ليبراليسم  تئورى  صاحب  قطب  سيد  پيروان  از  الظواهرى   
انديشه هاى مسلمانان را فاسد كرد» بود، اما او اين تئورى را اينگونه 
مى شود».  غربى  دمكراتيك  نظام هاى  شامل  فساد  «اين  كه  كرد  تفسير 
به عبارت ديگر الظواهرى معتقد است كه دمكراسى به سياستمداران 
اجازه داد تا خود را سرمنشا همه قوا بدانند و به همين دليل قتل آنها و 
حاميانشان را صادر كرد و گفت: هر كس در پارلمان و يا حزب سياسى 
قرآن  منكر  كند،  مشاركت  به  دعوت  يا  و  كند  شركت  انتخابات  يا  و 
است و بايد كشته شود. الظواهرى در پيشاور مستقر شد و انديشه هاى 
تندروانه و خشونت آميز خود را به پيروانش تلقين كرد و به عنوان رقيبى 

براى عبد اهللا عزام كه از خشونت كمترى برخوردار بود، درآمد.
در اين ميان جدايى و انشعاب بين عزام و الظواهرى رخ داد. الظواهرى 
بر نفوذ خود و تضعيف هرچه بيشتر عزام افزود و بن الدن را به خدمت 
گمارد تا از اموالش بهره ببرد و در مقابل به او وعده داد تا وى را به 
عنوان امير جماعت جهاد اسالمى (القاعده) منصوب كند و بعد هم چنين 
كرد و سازمان تروريستى القاعده به رهبرى اسامه بن الدن ظهور يافت. 
گروه الظواهرى در اثر كشمكش هاى جاه طلبانه، عبد اهللا عزام را در 
سال 1989 با انفجار يك خودرو بمب گذارى شده در پيشاور پاكستان 
به قتل رساند. گروه هاى طرفدار القاعده و شيوخ تندرو از سال 1990 
با تلقين «پيروزى بر شوروى» به جذب عناصر ساده لوح در سراسر 
جهان پرداختند. الظواهرى با ايجاد تشكل بين المللى القاعده و ايجاد 
شاخه هايى در كشورهاى مختلف عمل به مفهوم «جهاد» و عمليات 
تروريستى را به مردم عادى نيز تسرى بخشيد. وى اين مقوله را مطرح 
كرد كه سرپيچى مردم عادى از تمرد عليه حكام فاسد به معناى اين 
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است كه يا خود نيز فاسد هستند و يا با سكوتشان مهرى بر پذرش فساد 
زده اند و در هر دو حالت مهدور الدم هستند.

عربستان سعودى به عنوان مهد انديشه بنيادگراى خشن اسالمى با 
رويكرد سنى از حدود 50 سال قبل رويكرد احداث مساجد، مدارس 
با  منطبق  انديشه هاى  انتشار  منظور  به  جهان  در  را  خيريه  مراكز  و 
سياست هاى خود در پيش گرفته بود تا مسلمانان را از يك سو عليه 

مسيحيت و از سوى ديگر عليه مسلمانان غير سنى بشوراند . 
با به قدرت رسيدن طيف بنيادگرايان شيعى مذهب در ايران و روى 
كار آمدن جمهورى اسالمى كه همانند عربستان از مدافعان سرسخت 
ترورسيم بوده است و البته بيشتر از جناح ها و حركت هاى شيعى مانند 
حزب اله لبنان، جهاديون سيعى در عراق و جبهه علويان در سوريه 

برخى  مى كند،  حمايت 
قبيل  از  ديگر  كشورهاى 
امارات  و  كويت  بحرين، 
آنها  حاكمان  كه  نيز  عربى 
سران عربستان را برادر بزرگ 
كوشيده اند  اند،  دانسته  خود 
جمهورى  فراگير  خطر  تا 
اسالمى و توسعه بنيادگرايى 

سيعى جلوگيرى كنند.
دو  ميان  رويارويى  اين 
گراى  افراط  فكرى  جناح 
مجموعه  آنچه  به  اسالمى 
خشونت  كنترل  قابل  غير 
در عراق، سوريه  و نا امنى 
منطقه  كشورهاى  ديگر  در 

شناخته مى شود، منجر شده است.
 اين رويارويى بين سعودى ها و رهبران تهران در لبنان نيز با نفوذ 
سعودى ها در آوارگان فلسطينى مقيم لبنان و ارائه كمك هاى مالى و 
و مراكز  مساجد  ساخت  و  تحصيلى  هاى  اعطاى بورسيه  و  تشويقى 

خيريه و همچنين بهره بردارى از برخى عناصر سياسى اين كشور در 
مقابل زياده خواهى هاى جمهورى اسالمى در حمايت همه جانه مالى، 
شكل  است،  شيعى  كه  لبنان  اهللا  حزب  گروه  از  تسليحاتى  و  سياسى 

گرفته است.
دولت قطر به رغم برخى مشتركات خود با عربستان به خصوص در 
مورد تحوالت سوريه اما، همواره خود را به عنوان رقيب اين كشور 
مطرح كرده است. قطر در برابرتشكل علمايى عربستان، تشكلى موسوم 
به «اتحاد علماى اسالم» به رياست شيخ يوسف قرضاوى تشكيل داد و 
در برابر راه اندازى شبكه تلويزيونى العربيه، شبكه الجزيره را با همان 
رويكرد اساسى راه اندازى كرد. دو دولت عربستان و قطر به منظور به 
كنترل درآوردن تكفيرى ها و بهره گيرى از آنها در خدمت به منافع خود 
با يكديگر رقابت مى كنند كه 
رقابت آنها در تحوالت چند 
سال اخير مصر و رويدادهاى 
نشانگر  وضوح  به  سوريه 
حمايت اين دولت ها از نوع 
سياسى  انديشه  از  خاصى 
در  تروريسم  آن  تبع  به  و 
آنكه  حال  است.  منطقه 
كامال  نيز  اسالمى  جمهورى 
با رويكردى مشابه با حمايت 
از ديگر گروه هاى تروريستى 
در همين منطقه زمينه پيدايش 
برده  بين  از  را  سياسى  ثبات 
كه  روست  همين  از  است. 
خاورميانه  از  وسيعى  گستره 
گروه هاى  افزون  روز  توسعه  بحران  در  مذهبى  منازعات  دليل  به 
تروريستى اسالمى با روكردهاى متقابل ، فرو رفته است. بحرانى كه 
على ارغم آسيب به ساختارهاى اجتماعى، اقتصادى و ملى كشورهاى 
درگير در آن بيش از پيش به خطرى روز افزون براى ترويج خشونت بر 
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عليه جهان دموكراتيك غرب تبديل شده است.
گروه  پيدايش  امروز  دنياى  در  خونبار  بازى  اين  جديد  برگ  اما 
تروريستى داعش است. تشكل موسوم به «دولت اسالمى در عراق و 
شام» (داعش) چندى قبل و در پى كشمكش ميان گروه هاى مختلف 
وابسته به القاعده بر سر حاكميت در برخى از مناطق سوريه و لبنان عالم 
موجوديت كرد و به سرعت از طريق دسترسى به رسانه هاى ديجيتال 
و انتشار ويديوهايى از خشونت هاى صبوعانه خود، شهرت جهانى پيدا 
كرد. ذكر اين نكته ضرورى است كه همه گروه هاى تروريستى در عراق، 
سوريه، لبنان، يمن و ديگر كشورهاى منطقه در بستر حمايت هاى مالى 
و لجستيك چند دولت اصلى حامى تروريسم در منطقه يعنى ايران، 
عربستان و... قرار دارند و به قول معروف «سر و ته يك كرباس» هستند. 
عمليات اين گروه ها ى تروريستى عموما چريكى است كه بر اساس 
تصميم راس هرم تشكيالتى همواره با نام هاى مختلف در مكان ها و 
زمان هاى مختلف ظاهر مى شوند. همچنانكه نوع عمليات و تعداد عناصر 
هر گروه نيز تغيير مى يابد تا طرف مقابل نتواند براى شناسايى و نابودى 
آنها برنامه ريزى كند. از سوى ديگر در تشكيالت اينچنينى گاه فردى و 
يا عده اى ساز ناهمگون مى زنند و يا اهداف ديگرى در سر مى پرورانند 
مى كند  گروهى  درون  تصفيه  به  اقدام  هرم  راس  حالتى  چنين  در  كه 

همچنانكه الظواهرى با عبد اهللا عزام كرد. 
به طور كلى داعش شكل جديدى از تروريسم نيست كه به رويدادهاى 
جارى در منطقه اضافه شده باشد. اين تشكل استمرار تشكل موسوم 
به «دولت اسالمى در عراق» است كه ابتدا تحت رهبرى ابو مصعب 
الزرقاوى بود و به رهبرى ابوبكر البغدادى فعاليت كرد. به عقيده بسيارى 

از ناظران داعش پس از حضور در مناطق مرزى عراق و سوريه (استان 
االنبار در عراق و دير الزور در سوريه) همواره از حمايت هاى عربستان 
سعودى و اردن برخوردار بوده است ، اما به نظر مى رسد تاريخ مصرف 
آن رو به پايان است و عناصر آن بايد به گروه هاى ديگرى محلق شوند 
و البته عده اى از آنها نيز (به خصوص عناصر غير عرب) تصفيه شوند.

اگرچه حضور پر رنگ سپاه قدس ايران و كروه هاى شبه نظامى شيعه 
در عراق كه از حمايت مستقيم تهران برخوردارند به آشوب در منطقه 

به شدت دامن مى زند.
رويكرد سال هاى اخير جمهورى اسالمى در منطقه خاور ميانه همواره 
به مبارزه خشونت آميز، حذف فيزيكى، ايجاد نا امنى و در پناه آن ايمن 
سازى مسيرهاى مواسالتى خود براى حمايت لجستيك از نيروهاى 
حزب اهللا لبنان را در كارنامه فعاليت هاى تروريستى دولت ايران ثبت 

كرده است.
به طور كلى مى توان نتيجه گرفت در ده سال گذشته تمركز تروريسم 
دولتى در جمهورى اسالمى از موضوع حذف فيزيكى و مستقيم مخالفان 
توسعه  به  بود،  مرسوم  انقالب  از  بعد  دوم  و  اول  دهه  در  كه  آنچنان 
حمايت هاى سازمان يافته از جنگجويان و گروه هاى مستقل تروريستى 
جمهورى  خواسته هاى  به  پوشاندن  عمل  جامه  و  آشوب  ايجاد  براى 

اسالمى تغيير كرده است.
در اين سال ها هر چه از ميزان افزايش ليست اسامى افراد سرشناس 
جمهورى  امر  تحت  نيروهاى  وسيله  به  كشور  خارج  در  شده  ترور 
اسالمى كاسته شده اس، به همان ميزان و بيشتر بر گروه هاى تروريستى 

با رويكرد موافق جمهورى اسالمى در منطقه افزوده شده است.
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رويكردهاى اياالت متحده عامل شناسايى و فهرست كردن «سازمان هاى 
تروريستى خارجى» به عنوان ابزار مؤثرى براى جلوگيرى از حمايت 
مالى از اين گروه ها، ممانعت از سفرهاى بين المللى اعضاى آنها و 
غير قانونى اعالم كردن حمايت از آنها است. يك مقام ارشد وزارت 
امورخارجه مى گويد: اين فهرست ها همچنين به افشا كردن تروريسم 
عموماً به عنوان راه غير قابل قبولى براى ايجاد تغييرات سياسى كمك 

مى كند.
امور  وزرات  تروريسم  ضد  امور  پيشين  كننده  هماهنگ  دِيلى،  دل 
خارجه در يك سخنرانى در واشنگتن مى گويد: «ما بايد با تروريست ها 
با نيروى دقيق و حساب شده به منظور ايجاد زمان و فرصت تغيير شكل 
محيط و شرايطى كه تروريست ها به كار مى گيرند و ايجاد راه حل هاى 

بلند مدت كه باعث چيره شدن بر خشونت مى شود، مبارزه كنيم.»
وزارت امور خارجه هر ساله گزارش هاى كشور در زمينه تروريسم 
(FTO)است،  خارجى  تروريستى  سازمان هاى  فهرست  شامل  كه  را 
منتشر مى كند. اين فهرست توسط مجلس اياالت متحده در ضميمه 
1996 قانون فدرال به وجود آمد و تغييرات تكميلى تحت قانون 2004 
اصالحات هوشمندانه و پيشگيرى از تروريسم ايجاد شده است. اين 
فهرست به منظور قطع وجوه گروه هاى تروريستى، ممانعت از مهاجرت 
آنها به اياالت متحده و اجازه اخراج اعضايى از اين گروه ها كه در كشور 

شناسايى مى شوند، در نظر گرفته شده است.
فهرست FTO پس از حمالت 11 سپتامبر 2001 به اياالت متحده 

نقش مهم ترى در مقابله با تروريسم جهانى داشته است.
وزير امور خارجه اختيار دارد تا در صورت وجود معيارهاى خاص 
قطعى، هر گروهى را به عنوان سازمان تروريستى خارجى تعيين كند. 
در حالى كه وزارت امور خارجه، آژانس پيشرو در مقابله با تروريسم 
است، تعيين يك FTO همكارى مشترك وزارت امور خارجه، وزرات 
به  مربوط  اطالعات  مى طلبد.  را  دارى  خزانه  وزارت  و  دادگسترى 
گروه هاى تروريستى از منابع محرمانه (طبقه بندى شده) و غير محرمانه 
جمع آورى شده و با جزئيات «مدارك ادارى»، كه تشريح مى كند چرا 

يك گروه بايد اين عنوان را داشته باشد، گردآورى مى شود.
اولين فهرست FTO در 8 اكتبر 1997 منتشر شد و بعداً در برگيرنده 
گزارش خصوصيات تروريسم جهانى 1997 شد. اين گزارش در سال 
2004 بازنگرى شد و در حال حاضر به عنوان گزارش هاى فدرال در 

زمينه تروريسم شناخته مى شود.
اين ليست در حال حاضر شامل 42 سازمان تروريست خارجى است. 
به هر حال، اين ليست يك هدف گسترده ديگر به عنوان نشانة سياست 

مقابله با تروريسم اياالت متحده را برآورده مى كند.
يك گروه در صورت برخوردارى از سه شرط مى تواند به عنوان يك 

فعاليت هاى  درگير  باشد،  خارجى  – گروه  شود  گرفته  نظر  در   FTO
تروريستى تعريف شده طبق قانون فدرال بوده، و فعاليت هايش امنيت 
شهروندان اياالت متحده يا امنيت ملى اياالت متحده را تهديد كند.- 

محور شناسايى يك سازمان تروريستى تعريف تروريسم است.
وزارت امور خارجه در گزارش مربوط به تروريسم خود، از چندين 

تعريف كليدى كه در قانون فدرال وجود دارد، استفاده مى كند:
• اصطالح «تروريسم»، خشونت عمدى با انگيزه سياسى عليه اهداف 
غير نظامى توسط زير گروه هاى ملى يا عامالن سازمان هاى زير زمينى 
با اقداماتى كه معموالً با قصد تأثير گذارى بر گروهى از مردم است، در 

نظر گرفته مى شود.
• اصطالح «گروه تروريستى» به هر گروه كه با تروريسم بين المللى 
ارتباط داشته باشد يا كه داراى زير گروه هاى مهم به كار گيرنده تروريسم 

بين المللى باشد، اطالق مى شود.
كه  است  تروريسمى  معناى  به  المللى»  بين  «تروريسم  اصطالح   •

شهروندان يا قلمرو بيش از يك كشور را درگير سازد.
سه پيامد براى گروهى كه به عنوان يك FTO تعيين شود، وجود دارد:
• هر عضو كه دانسته «پشتيبانى مواد يا منابع» شامل كمك مالى، محل 
اسكان، آموزش، كمك يا رايزنى حرفه اى، مكان هاى امن، مدارك جعلى 
يا هويت ساختگى، وسايل ارتباطى، تسليحات يا حمل ونقل فراهم كند، 

مى تواند در دادگاه هاى اياالت متحده تحت پيگرد قرار بگيرد.
• هر نماينده يا عضو يك FTO منتصب شده، مى تواند از ورود به 
اياالت متحده منع شده يا در صورتى كه از قبل در كشور بوده، مى تواند 

با اخراج مواجه شود.
• هر مؤسسه مالى كه آگاه شود از منابع مالى يك FTO منصوب شده 
يا نماينده هاى آن نگهدارى مى كند، بايد اين منبع مالى را مسدود كرده و 
اين اقدام را سريعاً به دفتر كنترل دارايى هاى خارجى وزارت خزانه دارى 

اياالت متحده گزارش كند.
با اين حال، فهرست FTO تنها «فهرست تروريست ها» منتشر شده 
از طرف دولت اياالت متحده نيست. به دليل اينكه تروريسم تبديل به 
تهديدى فزاينده نسبت به امنيت ملى اياالت متحده شده است، دولت 

شديداً با اين موضوع برخورد كرده است.
به  كه  است  تروريسم»  حامى  «كشورهاى  ديگر،  معروف  فهرست 
واسطه قانون اجرايى صادرات 1979 الزم االجرا است. اين فهرست 

همچنين در گزارش ساالنه كشور در زمينه تروريسم وجود دارد.
در حال حاضر، چند كشور در اين فهرست قرار دارند: كوبا، ايران، و 
سوريه. اين قانون مجموعه اى از كنترل هاى صادرات به هر كشور تعيين 
خارجى  كمك هاى  و  مى كند  تحميل  تروريسم  حامى  عنوان  به  شده 

اياالت متحده نيز به كشورهاى فهرست شده ممنوع است.

آشنايى با فهرست سازمان هاى تروريستى و كشورهاى حامى تروريسم وزارت خارجه اياالت متحده:فهرستى با قدرت اجرايى باال

نويسنده: مرل دى. كلرهالز جونيور
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پس از استقرار جمهورى اسالمى در سرزمين مادريمان ايران، بارها و 
بارها نام سپاه قدس ايران در حاشيه بسيارى از رخدادهاى تروريستى 
دولت  نخستين،  سال هاى  در  اگرچه  رسيده است.  گوش  به  جهان 
جمهورى اسالمى، ماهيت تشكيالتى چنين سازمانى را تكذيب مى كرد 
اما در دو دهه گذشته و به خصوص پس از سقوط صدام در عراق 
مقامات تهران با صراحت بيشتر از اين نيروى نظامى برون مرزى و 
مستبد  حاكمان  و  تهران  دولت  منافع  تقويت  راستاى  در  آن  اقدامات 
آن سخن به ميان آورده است. تا آنجا كه در جريان جنگ 33 روزه 
بين اسرائيل و حزب اهللا لبنان، رهبر جمهرى اسالمى على خامنه اى 
به صراحت از نقش داشتن مستقيم پرسنل اين نيروى نظامى در آن 
مواجهه تمام عيار نظامى اعتراف كرد و آن را براى خود يك پيروزى 
تمام عيار دانست. در حالى كه بازنده اصلى آن جنگ مردم ايران بودند 
كه ميلياردها دالر در درآمد ملى كشورشان صرف ساخت و ساز مناطق 

جنگ زده لبنان شد.
اما به راستى سپاه قدس چيست؟ آيا يك تشكيالت نظامى است؟ آيا 
بايد آن را در رديف ارتش هاى كالسيك جهان طبقه بندى كرد؟ آيا اين 
سازمان يك نهاد مخفى است كه به اقدامات مزدورانه در نقاط گوناگون 

جمهورى  تروريستى  بازوى  قدس  سپاه  مى ورزد؟آيا  مبادرت  جهان 
اسالمى است؟ و شايد هم ماند بسيارى مفاهيم ديگر متداول در ساختار 
سياست جهان كه در جمهورى اسالمى ملغمه  اى از معانى مختلف را 

در بر مى گيرد؟
نيروهاى قدس در جنگ ايران و عراق به عنوان نيروى مرزى سپاه 
از  حمايت  با  را  فعاليتش  و  شد  تشكيل  اسالمى  انقالب  پاسداران 
كردها براى مقابله با صدام حسين در زمان جنگ ادامه داد. همچنين 
با حمايت از احمدشاه مسعود در جنگ شوروى در افغانستان و بعدها 
در مقابله با طالبان دامنه فعاليتش را گسترش داد. همچنين گزارش هايى 
از نيروهاى قدس مبنى بر حمايت از مبارزان مسلمان بوسنيايى در جنگ 
يوگوسالوى در دست است. اين نيرو در پوشش فعاليت هاى فرهنگى و 
هنرى در خارج از ايران فعاليت هاى ايذايى و اطالعاتى دارد و به ساخت 
فيلم هاى مستند ضد غربى در خارج از ايران مى پردازد.كه پوششى براى 
انتقال اطالعات نظامى و همكارى لجستيكى با گروه هاى تروريستى 
است و در حال حاضر فرمانده سپاه قدس، سرلشكر قاسم سليمانى 
مى باشد كه گفته مى شود بيش از سه سال جنايات جنگى در سوريه را 

به نفع بشار اسد فرماندهى كرده است.

سپاه قدس را بهتر بشناسيمبازوى تروريستى جمهورى اسالمى
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بر  قدس،  نيروى  اصلى  مأموريت 
سازماندهى،  آن  اساسنامه  اساس 
پروراندن، تجهيزكردن و سرمايه گذارى 
است.  اسالمى  انقالبى  جنبش هاى  بر 
مشخصا  وظيفه  شرح  اين  تعبير  كه 
تقويت  براى  تالش  و  سازماندهى  به 
لجستيك و باال بردن توان نظامى گروه 
مسلح  نظامى  شبه  و  تروريستى  هاى 
كشورهاى  در  خامنه اى  على  هوادار 
و  عراق  سوريه،  لبنان،  خصوصا  منطقه 

افغانستان مى باشد.
مسئوليت  قدس  نيروى  ضمن  در 
رژيم  خارجى  سياست هاى  راهبرد 

جمهورى اسالمى را بر عهده دارد.
جمهورى  طلبانه  توسعه  سياست هاى 

اسالمى و حمايت هاى گسترده مالى و تسليحاتى اين رژيم از گروه هاى 
تروريستى موجب شده است تا سپاه قدس به واسطه همكارى تنگاتنگ 
با حزب اهللا لبنان، دولت سوريه، شبه نظاميان شيعه در عراق صاحب 
از  بارها  كه  آنجا  تا  باشد.  سوريه  لبنان،  عراق،  در  زيادى  بسيار  نفوذ 
قول قاسم سليمانى فرمانده اين سازمان تروريستى نقل شده استكه سپاه 
قدس  در صدد مبارزه با عربستان و تركيه، و جلوگيرى از كاهش قدرت 

شيعه در خاور ميانه است.
بر اساس مستندات رسمى وزارت دفاع آمريكا پنتاگون ژنرال رايت 
روبين فرمانده نيروهاى آمريكايى در منطقه فعاليت اين نيروهاى سپاه 
قدس را به هشت دسته تقسيم مى كند: 1-كشورهاى غربى، 2-عراق، 
3-افغانستان, پاكستان, و هند، 4- اسرائيل, لبنان, و اردن، 5- تركيه، 6- 
آفريقاى شمالى، 7- شبه جزيره عربستان و 8- جمهورى هاى شوروى 

سابق.
نهاد  اين  در  شاغل  عوامل  تعداد  رسمى  صورت  به  هرگز  اگرچه 

امنيتى تروريستى جمهورى اسالمى منتشر نشده است اما سازمان هاى 
اطالعاتى غربى تخمين مى زنند نزديك به 2000 نفر عامل اجرايى با 
800 نفر پرسنل هسته مركزى به صورت سازمانى در استخدام سپاه 
قدس هستند. پيش از اين نيز يكى از روزنامه هاى عرب زبان چاپ مصر 
تعداد عوامل اجرايى سپاه قدس را در مناطق عربى خاورميانه  بين3000 
تا 5000 نفر گزارش كرده بود. نويسنده اين روزنامه اطالعات خود را به 
نقل از يك مقام حزب اله لبنان عنوان كرده بود و مدعى شده بود بيش از 
نيمى از اين نيروها به صورت تخصصى مسئوليت آموزش فنون نظامى 
را به تروريست هاى حزب اهللا و گروه هاى جهادى فلسطينى در خاك 

لبنان و سوريه عهده دار هستند.
تا كنون رد پاى فرماندهان و عوامل اجرايى سپاه قدس در بسيارى 
از فعاليت هاى تروريستى و حتى بمبگذارى هاى بين المللى پيدا شده 
است و حتى در مواردى بر اساس مستندات موجود دست داشتن ايران 

از طريق سپاه قدس در اين موارد به اثبات رسيده است.
و  آمريكايى  تفنگداران  مقر  انفجار 
فرانسوى در بيروت (لبنان) در 21 اكتبر 
1983 يكى از اين موارد است. در اين 
حزب اهللا  اعضاى  از  نفر  دو  عمليات 
منفجره اى  مواد  بار  با  كاميون  دو  لبنان 
در حدود 5400 كيلوگرم تى ان تى را به 
انفجار  و  كوبيدند  ساختمان  بلوك هاى 
آن  اثر  در  كه  آوردند  وجود  به  بزرگى 
بيش از 286 نفر از نيروهاى آمريكايى 
اين  از  پس  شدند.  كشته  فرانسوى  و 
حوادث نيروهاى آمريكا و فرانسه لبنان 
را ترك كردند و سربازان اسرائيلى نيز تا 
ماه ژوئن 1985، از لبنان خارج شدند. 
يك  اين  تهران  رهبران  براى  اگرچه 
پيروزى محسوب مى شد اما دامنه جنگ 
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داخلى و آسيب هاى گسترده به پيامد آن هنوز بر زندگى عمومى مردم 
لبنان و منطقه تاثير دارد.

در موردى ديگر، لوئيس فرى، رئيس سابق اف بى آى كه براى بررسى 
ترور 25 ژوئن 1996 به عربستان سعودى اعزام شده بود، سپاه پاسداران 
و نيروى قدس را در اين عمليات تروريستى داراى نقش دانسته است. در 
آن عمليات، انفجارى در برج هاى خوبر و در پايگاه نيروهاى آمريكايى 
در شهر دهران عربستان رخ داد. مواد منفجره از لبنان با كاميونى از نوع 
تانكر انتقال گاز قاچاق شده بود و حاوى ده هزار كيلوگرم TNT بود 
و 19 سرباز آمريكايى كشته شده و حدود 400نفر مجروح شدند. به 
گفته لوئيس فرى، «در سال 1997 وليعهدوقت عربستان، امير عبداهللا، در 
حاشيه اجالس سران كشورهاى اسالمى دراسالم آباد، خطاب به هاشمى 
رفسنجانى گفته بود:«ما مى دانيم شما عمليات خوبر را انجام داديد.» 
رفسنجانى در پاسخ اصرار داشته كه خودش شخصا درگير اين كار نبوده 

و با اشاره به على خامنه اى گفته است: «او اين كار را كرده است.»
فريبرز صارمى، استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بين الملل مقيم آلمان، 
كه روى فعاليت هاى تروريستى سپاه قدس و مستندات آن تحقيق كرده 
است معتقد است: «در سال هاى گذشته هزاران نفر از واحد قدس و 
سپاه پاسداران در عراق فعال بودند، به ويژه از شيعه هاى عراق حمايت 
كردند. در سال 2008 موقعى كه مبارزه آمريكا با مقتدى صدر خيلى باال 
گرفت، قاسم سليمانى مجبور به عقب نشينى از مواضع خود شد تا اين 
تنش را تاحدى كاهش داد.» شايان ذكر است كه در همين دوران بارها 
آمريكا به صراحت از نقش داشتن سپاه قدس در پرونده بمب هاى كنار 
جاده اى كه براى مدت دو سال به كابوس مردم عراق تبديل شده بود 

سخن به ميان آورده است.
به گزارش روزنامه الشرق االوسط به نقل از يك مقام ارشد امنيتى 
عراقى، سپاه قدس مسئول جنايت النخيب كه 30 عراقى زاير كه از سوريه 
بازمى گشتند كشته شدند، بوده است. نيروهاى امنيتى عراقى هدف اين 
ترور را ايجاد تفرقه و فتنه طايفه اى در عراق ارزيابى كرده اند. اين مقام 
امنيتى عراقى معتقد بود «نيروى قدس به شدت به دنبال كنترل جاده 
بين عراق و سوريه است و مسئوليت اين نيرو گماردن نيروهاى نظامى 
و امنيتى در حد فاصل اين جاده است تا بر تمامى مناطق سنى نشين 
خصوصاً در فرماندارى االنبار تسلط كامل داشته باشد. و نيروى قدس 
به دنبال ايجاد جاى پايى در بين مرز عراق و عربستان سعودى هستند و 

چندين بار تالش هايى براى كنترل آن انجام داده اند.»
از  حمايت  به  نيرو  اين  عربى،  كشورهاى  مردم  خيزش  هنگام  در 
گروه هاى شيعه و دخالت در امور داخلى برخى كشورها متهم شدكه 
نمونه بارز آن آشوب هاى بحرين بود كه با دخالت عربستان سعودى و 

نيز دستگيرى برخى عوامل سپاه قدس در بحرين فيصله يافت.
روزنامه الشرق االوسط به نقل از همان مقام ارشد امنيتى عراقى كه 
خواهان مخفى ماندن هويت خود بوده است افشا كرده است كه سپاه 
قدس در تمامى زمينه هاى سياسى، اقتصادى و امنيتى و به ويژه در منطقه 
حفاظت شده سبز بغداد (كه سفارتخانه هاى غربى و عربى و ادارات و 
خانه هاى مقامات دولتى و اعضاى پارلمان عراق در آن قرار دارد) نفوذ 
دارد. آن مقام امنيتى گفته بود: «اعضاى سپاه پاسداران به درون منطقه سبز 
با پوشش محافظ فيزيكى مقامات دولتى و سياستمداران عراقى كه اكثراً 
از طرفداران احزاب شيعه عراقى هستند، نفوذ كرده اند.» او معتقد است 
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عراقى هاى شيعه در سپاه قدس استخدام شده و آموزش ديده اند. سپاه 
قدس در تمامى بخش هاى عراق پراكنده هستند و نفوذ دارند، و حتى به 

مناطق كردنشين با تاسيس شركت هاى تجارى نفوذ كرده اند.
در طول اين سال ها، عالوه بر موضع هميشگى آمريكا مبنى بر كمك 
نيروى قدس به شبه نظاميان شيعى بدر، وقايع زير نيز شواهدى دال بر 
دخالت تروريستى سپاه قدس زير نظر مستقيم رهبر جمهورى اسالمى 

در عراق فراهم آورده است:
در 24 دسامبر 2006، نيويورك تايمز گزارش داد كه دست كم چهار 
ايرانى توسط نيروهاى آمريكايى دستگير شده اند كه دو تن از آنها مظنون 

به عضويت در نيروى قدس هستند.
در سال 2007، ديويد پترئوس (David Petraeus) در كنگره  آمريكا 
اعالم كرد كه توان نيروى قدس در عراق رو به افزايش است. وى گفت 
آنها در عملياتى  عليه نيروى قدس، كامپيوترى به دست آوردند كه در 
آن يك پرونده  22 صفحه اى شامل اطالعاتى بود درباره  طرح ريز ى و 
هدايت عملياتى كه منجر به كشته شدن پنج سرباز آمريكايى در كربال 

شد. 
 در 23 نوامبر 2008، يك افسر نيروى قدس در فرودگاه بين المللى 

بغداد به جرم قاچاق اسلحه بازداشت شد.
در ماه ژوئن 2011، 15 تن از كاركنان امريكايى در عراق كشته شدند، 
عملياتى كه آمريكا بر اساس اسناد و شاهد موجود تربيت و طرح ريزى 

آنرا از سوى نيروى قدس مى داند.
در چهارده فوريه 2007 ، جورج بوش، رئيس جمهور وقت آمريكا، 

مستقيماً نيروى قدس را به ايجاد ناآرامى در عراق متهم كرد و گفت:

«با اطمينان مى توانم بگويم كه نيروى قدس، بخشى از حكومت ايران، 
با كار گذاشتن بمب هاى كنار جاده اى پيچيده به گروه هاى نظامى ما در 

عراق آسيب رسانده است.»
بوش سپس گفته بود كه نمى داند كدام يك از مقامات در ايران به 
نيروى قدس دستور مى دهد، اما او به ايران اطمينان داد كه از گروه هاى 
نظامى خود حمايت خواهد كرد. اگرچه بسيارى از صاحب نظران بر 
اين عقيده اند كه فرماندهان سپاه قدس مستقيما از على خامنه اى دستور 
مى گيرند، اما بوش با اين لحن و بدون متهم كردن شخص خاصى، به 
ايران فرصت داد تا بدون وخيم تر شدن تنش ديرين ايران و آمريكا، 

عمليات نيروى قدس را متوقف كنند.
 Thomas) ظاهرا اين تهديد پاسخ مثبتى دريافت كرد، توماس متز
Metz) رئيس دفاع درمقابل بمب هاى كنار جاده اى در عراق در سال 
2008 به لوس آنجلس تايمز گفت: «طى سه ماه گذشته آنها (نيروى 
قدس و شيعه) عمليات خود را كاهش داده اند. گويا كسى از طرف هاى 
بمب هاى  اكنون  است.  گرفته  را  تصميم  اين  ايران  با  مرتبط  شيعى 
ضدزره اى كه در عراق پيدا مى شود پيچيدگى كمترى دارند كه نشان 
مى دهد ديگر از ايران قاچاق نمى شوند.» على دباغ، سخنگوى حكومت 
عراق نيز در همان ايام گفت كه ايران اخيراً موضع بهترى در قبال عراق 

اتخاذ كرده است.
متز در ادامه  سخنان خود آمارى را ذكر مى كند كه تا حدى مى تواند دامنه  
دخالت نيروى قدس در عمليات تروريستى عليه نيروهاى آمريكايى را 
نشان دهد: « اين بمب ها تنها 5 درصد از بمب هاى كنار جاده اى را شامل 

مى شوند اما باعث 35 درصد از تخريب ها شده اند.»
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پرونده 
پاسخ جمهورى اسالمى به اينكه آيا در عمليات 
تروريستى در عراق نقش دارد، مبهم است. آنها ادعا 
مى كنند كه مستقيماً هيچ عملياتى انجام نمى دهند و 
سپاه قدس تنها يك الگو براى رزمندگان مسلمان 
است، اما صرف وجود سپاه قدس به عنوان يك 
شاخه  نظامى پرتعداد و مباهات رسانه هاى وابسته 
به سپاه به انجام ماموريت هاى مخفى برون مرزى، 

با اين ادعا در تناقض قرار دارد.
بازوى  عنوان  به  قدس  سپاه  فعاليت هاى  دامنه 
تروريستى جمهورى اسالمى همواره در منطقه و با 
هدف آسيب زدن به امنيت اسرائيل فعال بوده است 
از همين رو پس از شروع اعتراضات بهار عربى و 
موج مخالفت مردم سوريه با ادامه حكومت بشار 
اسد، ايران به لحاظ پايگاه استراتژيك خود براى 
مداخله در امور مربوط به اسرائيل با دخالت سپاه 

قدس در سوريه كوشيده است از سرنگونى اسد جلوگيرى كند. روند 
درد آورى كه تا كنون به كشته شده بيش از 150 هزار شهروند سورى 

انجاميده است.
در  قدس  سپاه  فرمانده ى  جانشين  قاآنى  اسماعيل  مه 2012،  ماه  در 
پاسخ به ايسنا عمًال دخالت اين نيروها در جنگ سوريه را تاييد كرد: 
ابعاد  مردم  عام  قتل  نباشد،  حاضر  سوريه  در  اسالمى  جمهورى  «اگر 
بيشترى به خود خواهد گرفت… قبل از حضور ما در سوريه بسيارى 

از مردم توسط مخالفين كشته شدند، اما با حضور فيزيكى و غيرفيزيكى 
جمهورى اسالمى جلوى قتل عام بزرگ در سوريه گرفته شده است.»

اين خبر بالفاصله از سايت ايسنا حذف شد. در حقيقت، اين نخستين 
بار بود كه يك مقام ارشد سپاه حضور و عمليات نيروى قدس در سوريه 

را پذيرفته و آنرا اعالم كرد.
جزايرى، معاون ستاد كل نيروهاى مسلح، حتى اين سطح از دخالت 
را در مقابل اقدامات بعدى ناچيز مى داند: «هنوز هيچ يك از دوستان 
سوريه و جبهه بزرگ مقاومت وارد عرصه نشده اند و چنانچه اين اتفاق 
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پرونده 
روى دهد ضربات قاطعى به جبهه دشمن و به 

خصوص عرب هاى منفور وارد خواهد شد.»
كه  گفته اند  سوريه  ملى  مجلس  اعضاى   
نشان  كه  دارند  دست  در  معتبرى  اطالعات 
بشار  با  مخفيانه  سليمانى  قاسم  مى دهد 
سركوب  براى  او  نظامى  فرماندهان  و  اسد 
ضياحده،  رضوان  مى كند.  همكارى  معترضين 
از  (ائتالفى  سوريه  ملى  مجلس  اجرايى  عضو 
اپوزيسيون)، گفت كه «نيروى هاى قدس اساسًا 
مشغول تمرين و كمك به گروهك هاى نظامى 
و تك تيراندازها هستند.» همچنين گفته مى شود 
كه ايران در جمع آورى اطالعات به سرويس 
اطالعاتى رژيم سوريه كمك مى كند، از جمله 
تلفنى  كوتاه  پيام هاى  و  اينترنت  مونيتورينگ 

معترضين. 
تحليل گران تخمين مى زنند كه شمار نفرات 
ارتش قدس در سوريه، صدها يا حداكثر يكى 
دو هزار نفر باشد. آنها حداقل يك پايگاه در 

الزبدانى در نزديكى دمشق تاسيس كرده اند.
شهر كوچك الزبدانى براى نيروى قدس بسيار 
مقر  كه  مى رسد  نظر  به  و  است  اهميت  حائز 
طريق  از  دارد.  قرار  آنجا  در  آنها  عمليات هاى 
سال  در  ايرانى  نيروهاى  كه  بود  شهر  همين 
1983، ديويد دوج (David Dodge) رئيس 
دانشگاه آمريكايى بيروت را كه توسط حزب اهللا 

ربوده شده بود به تهران منتقل كردند.
حفظ رژيم بشار اسد براى جمهورى اسالمى 
حياتى است. عالوه بر اينكه ايران با از دست 
تنها  منطقه  در  خود  هم پيمانان  از  يكى  دادن 

خواهد ماند و نمونه  سوريه به الگوى مناسبى براى پياده شدن در ايران 
تبديل خواهد شد، حزب اهللا نيز خانه  امن خود را در سوريه را از دست 
خواهد داد و اگر در آينده جنگى بين حزب اهللا و اسرائيل درگيرد، آنها 

هيچ پايگاهى براى عقب نشينى موقت در اختيار نخواهند داشت.
دخالت نيروى قدس به اين دو كشور محدود نمى شود. تاكنون نيروى قدس 
به انجام عمليات تروريستى در كشورهاى تايلند، آذربايجان، گرجستان، هند، 

بلغارستان و آمريكا (برعليه سفير عربستان ) متهم شده است.
نيروى قدس مهمترين ابزار دخالت نظامى- تروريستى ايران در منطقه 
است. به نظر غرب، فعاليت هاى نيروى قدس حاكى از تالش جمهورى 
اسالمى براى بى ثبات كردن منطقه از يك سو و ايجاد اهرم فشار به 

قدرت هاى جهانى از سوى ديگر در بازى هسته اى ايران است.
از سوى ديگر نقش پر رنگ اما پنهان ايران و سپاه قدس در همكارى 
موجب  حماس  تروريستى  گروه  و  لبنان  اهللا  حزب  با  نظامى  نزديك 
توسعه توان تهاجمى اين دو گروه متخاصم با دولت اسرائيل شده اند. كه 
عالوه بر بر هم زدن تعادل امنيتى در منطقه، زمينه ايجاد صلح پايدار بين 

اسرائيل و اعراب را به طور جدى با خطر مواجه كرده است.
پنهانى  ارائه  نيز  و  لبنان  اهللا  حزب  از  ايران  نظامى  گسترده  حمايت 
تسليحات و تكنولوژى موشكى از ايران به جنوب لبنان همواره در صدر 
اعتراضات مقامات امنيتى اسرائيل به كنوانسيون هاى جهانى در سال هاى 

اخير قرار داشته است.
فرماندهان سپاه قدس آنچنان كه از نامشان سازمان نظامى-تروريستى 
كه  اورشليم  شهر  اسالمى  نام  المقدس  بيت  به  مى آيد(اشاره  بر  شان 
نخستين قبله مسلمانان-قدس- بوده است) در سر هواى همان شعار 
را دارند كه در زمان جنگ ايران عراق هزاران جوان ايرانى را شتسشوى 
مغزى داده و روى مين فرستادند شعارى كه مى گفت راه قدس از كربال 
مى گذرد. اين روزها آنها تا كربال رسيده اند اگرچه پاهايشان تا مفرغ 
در خون و جنايت غرق شده است اما بايد ديد ادامه بى توجهى جامعه 
در  باروت  انبار  در  جرقه  مى تواند  آنها  تروريستى  رويكرد  به  جهانى 

مرزهاى اسرائيل با لبنان بيافكند؟
اين سوالى است كه اگر امروز مقامات مسئول جامعه جهانى متعهدانه 

به آن پاسخ ندهند، بى ترديد تاريخ پاسخى تلخ به آن خواهد داد.
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پرونده 

جمهورى اسالمى رژيمى كه در 
درون و برون ترور مى كند

اگرچه در سال هاى گذشته به دفعات درباره 
فعاليت هاى نامشروع جمهورى اسالمى سخن 
گفته شده است اما همواره يك سوال اساسى در 
ذهن ايرانيان باقى مانده است چگونه مى توانيم 
را  حكومت  يك  سازانه  ساختار  رفتارهاى 
شناسايى كنيم و چه كسانى در مقابل رويكردها 

و تصميمات يك حاكميت مسئول هستند؟! 
جمهورى اسالمى پرونده اى سنگين از سياه 
كارى هاى سياسى، امنيتى، تقض سيستماتيك 
دولتى  يافته  سازمان  تروريسم  و  بشر  حقوق 
جلوه  مشروع  براى  كوشيده است  همواره  و  دارد  خود  كارنامه  در  را 
دادن خود رفتارهاى سر زده از بدنه حاكميت را به قوانين شرعى و 
الهى پيوند دهد. سران اين رژيم كوشيده اند همواره نقش خود را در 
بسيارى از موارد سياه كارنامه سياسى- تروريستى به جا مانده از دوران 
حكومت خود در سى و چند سال گذشته پنهان نگه دارند. آنجا كه 
تشت رسوايى شان از بام افتاده است روش حكومت قربانى كردن عوامل 
دست چندمى در جريان هر جنايت بوده است. واژه نيروهاى خود سر 
ساخته همين منش سياسى جمهورى اسالمى است كه همواره قربانى 
دستورات مفامات پشت پرده، در نهايت اگر عدالتى(به سبك جمهورى 
اسالمى!) وجود داشته دل به محاكمه آنها خوش ساخته اند. كه البته به 
گواه تاريخ چنين عدالت مخدوشى هم فقط در برخى پرونده ها وجود 

داشته است و در عموم موارد قربانيان هرگز به حقوق خود دست نيافته اند. 
با اين حال پرونده تروريسم دولتى جمهورى اسالمى چنان صفحات 
قطورى دارد كه نمى توان همه آن را در مختصر چند مقاله و يك پرونده 
البته  و  بارز  نمونه هاى  از  برخى  بازخوانى  اما  كرد  خالصه  مطبوعاتى 
تلخ رفتارهاى تروريستى جمهورى اسالمى هر فرد منصفى را متقاعد 
مى كند كه جمهورى اسالمى رژيمى است كه در درون و برون مرزهاى 

جغرافيايى اش ترور را جايز مى داند. 
سينما ركس آبادان

يكى از مهمترين حوادث سال 1357 كه باعث خشمگين كردن مردم 
و سرعت بخشيدن به انقالب 57 شد، فاجعه به آتش كشيدن سينما 
ركس آبادان بود. علت خشمگينى مردم، نسبت دادن اين فاجعه به عوامل 

حكومت پهلوى بود.
در حدود ساعت 21:45 شب بيست و هشتم مرداد طبق آمار دقيق 
360 نفر از كسانى كه به تماشاى فيلم گوزن ها در آخرين سانس به سينما 
رفته بودند در آتش سوختند.تعداد كشته شدگان بعداً به بيش از 377 نفر 

افزايش يافت.

سينما در زمانى دچار آتش سوزى شد كه در حال نمايش فيلم گوزنها، 
ساخته مسعود كيميايى بود. اين فيلم به گونه اى اشاره كوتاه و گذرايى 
داشت به روزهاى فرار و مرگ يك مبارز مسلح عليه حكومت پهلوى و 
بسيارى بر اين عقيده بودند كه فيلم به بخش كوچكى از واقعه سياهكل 
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پرونده 

دخالت  بر  مبنى  گمانه زنى ها  برخى  موجب  امر  همين  پرداخته است. 
ساواك در اين آتش سوزى گرديد. 

پس از انقالب اين فاجعه در دادگاهى انقالبى كه با سرعت به انجام 
رسيد مورد بررسى قرار گرفت و با اصرار مستقيم نزديكان خمينى خيلى 
زود چند نفر از مقامات پليس و فرماندارى آبادان و يك نفر به نام حسين 
تكبعلى زاده كه قبل از انقالب به همين اتهام دستگير شده بود و سر انجام 
اقرار كرد كه عامل جنايت او بوده است، به اعدام محكوم و تيرباران شدند. 
در جريان محاكمات مشخص شد كه تكبعلى فردى معتاد و بيكار بود و 
هيچ وابستگى به رژيم شاه نداشته و به خيال خود اين حركت انقالبى را 

در جهت پيشبرد مقاصد انقالب انجام داده بود. 
ركس  سينما  زمينه  در  شد  مى  تصور  آنچه  از  زودتر  خيلى  اما 
روشنگرى هايى آغاز شد كه نشان مى داد، توطئه اين واقعه مهم كه به 
اعتقاد تاريخ شناسان موجب پيوستن صنعت نفت ايران به جريان انقالب 
و زمين گير شدن رژيم پادشاهى شد، در داخل كانون حلقه نزديكان به 
روح اله خمينى و به جهت تحريك احساسات مردمى شكل گرفته است.
در سال هاى اخير فرج اهللا سلحشور - يكى از كارگردانان وابسته رژيم 
جمهورى اسالمى- در اظهار نظرى جنجالى درباره سينما در پيش از 
انقالب گفته است: «قبل از انقالب اسالمى، ماهيت سينما براى مردم 
روشن بود و ... من جزء كسانى بودم كه قبل از انقالب، سينما آتش زدم 
و متأسفانه بعد از انقالب براى همان سينماها موزه درست شد و هنوز 

هم از آنها حمايت مى شود.»
برخى  وسيله  به  حادثه  آن  از  بازمانده  شواهد  انتشار  پس  و  امروزه 
مطلعين، براى تاريخ پژوهان جاى هيچ شكى نيست كه طرح توطئه اين 
حادثه تروريستى در بيت روح اهللا خمينى طرح ريزى شده بود. در حالى 

كه هرگز مسببين اصلى اين حادثه در پيشگاه عدالت نايستادند.

حلقه ترور در پاريس
پس از آنكه انقالبيون در ايران زمام امور را در دست مى گيرند، جهان 
شاهد وقوع سريالى ترورهاى معنا دارى از مخالفان شناخته شده و غير 
شناخته شده جمهورى اسالمى در فرانسه، آلمان، روسيه، آمريكا، عراق، 
پاكستان، لبنان و ... است كه در خالل دو دهه نخست انقالب و تا وقوع 
حادثه تروريستى رستوران ميكونوس استمرار مى يابد در موارد متعددى 
از اين ترورها مقاملت سياسى، امنيتى و حتى نظامى جمهورى اسالمى 

مستقيما نقش داشته اند.
در اين ميان پاريس يكى از مهمترين شهر هايى است كه شاهد چندين 
ترور سياسى مخالفان جمهورى اسالمى مى شود. سر شناس ترين آنها، 
شاپور بختيار آخرين نخست وزير ايران در پيش از انقالب كه در كنار نام 

او چهره هاى ديگرى هم خود نمايى مى كند.
در تابستان 1359 تيمى به رهبرى انيس نقاش (يك تبعه لبنانى) اقدام 
به ترور او كردند كه با هوشيارى محافظان بختيار نافرجام ماند. هرچند 
بختيار از اين سوء قصد جان سالم به در برد اما در اين ماجرا يك پليس 
جوان زخمى و فلج شد و يكى از همسايگان خانه بختيار به قتل رسيد. 
انيس نقاش توسط پليس فرانسه دستگير و به حبس ابد محكوم شد 
اما پس از مدتى و در تبادل با گروگان هاى فرانسوى در لبنان از طرف 
دولت فرانسه مورد عفو قرار گرفت و به جمهورى اسالمى تحويل داده 
شد. انيس نقاش بعد از آزادى و در ايران اعالم كرد كه اين تيم، از سوى 

مسئوالن جمهورى اسالمى براى قتل شاپور بختيار اعزام شده بودند.
يازده سال پس از اين تالش نا موفق و درست يك سال پس از آزادى 
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انيس نقاش در 15 مرداد 1370 (برابر با 6 اوت 1991) شاپور بختيار و 
منشى وى، سروش كتيبه در خانه مسكونى بختيار در حومه پاريس به 
قتل رسيدند. ترور توسط گروهى 3 نفره، فريدون بوير احمدى، محمد 
آزادى و على وكيلى راد كه در قالب حاميان و دوستداران بختيار توانسته 
بودند به اقامتگاه وى نفوذ كنند صورت گرفت. فريدون بويراحمدى 
عضو شوراى نهضت مقاومت ملى ايران بود و از سال ها پيش به منزل 
بختيار رفت وآمد داشت. با وجود محافظت شبانه روزى از خانه بختيار 
و با وجود 13 محافظ مسلح، قاتالن از خانه وى خارج شده و متوارى 
شدند. جسد شاپور بختيار و سروش كتيبه در حدود ساعت 11:50 دقيقه 
صبح روز 17 مرداد 1370 در حاليكه 48 ساعت از مرگ آن ها گذشته 
بود پيدا شد. بعد از چند روز على وكيلى راد در لوزان، سوئيس دستگير 
شد و به فرانسه تحويل داده شد. او در جريان محاكمه اش در سال1372 
خورشيدى بيان كرد كه «اين ترور با دستور مسئولين وقت جمهورى 

اسالمى ايران انجام شده است.»
زمانى كه فرضيه دست داشتن ايران در ترور بختيار مشخص شد يكى 
از دختران او توانست در دادگاهى از سران جمهورى اسالمى ايران به 
جرم شركت در ترور بختيار شكايت كند. شهين تاج بختيار (همسر دوم 
بختيار) و گودرز بختيار فرزند او هم توانستند به همين اتهام از جمهورى 

اسالمى ايران در دادگاه هاى آمريكا شكايت كنند. 
سرانجام متاسفانه در حاليكه وكيلى راد(قاتل دكتر بختيار) به حبس ابد 
محكوم شده بود تنها چند روز بعد از آزادى يك معلم فرانسوى كه در 
خالل اعتراضات خيابانى سال 1388 در تهران بازداشت شده بود، با 

حكم دادگاهى در فرانسه پس از 19 سال از زندان آزاد شد.
در موردى ديگر هفتم دسامبر 1981 (زمستان 1360) شهريار شفيق – 
فرزند شاهدخت اشرف پهلوى - را در پاريس به گلوله بستند و كشتند. 
دريابان شفيق يكى از فرماندهان نيروى دريايى شاهنشاهى در عمليات 
بازگرداندن سه جزيره مهم استراتژيك نزديك به تنگه هرمز، ابوموسى و 
تنب هاى بزرگ و كوچك بود. همو بود كه همراه با ناخدا فريد خزعل، 
بدنبال كشته شدن يك سروان و دو ناوى ايرانى در تنب بزرگ، پاسگاه 
راس الخيمه را در آن جزيره گرفتند. ناخدا فريد خزعل، چندى بعد، در 
خانه اش در مجاورت سينما مولن روژ تهران، بداليلى كه هرگز دقيقًا 

منتشر نشد، خودكشى كرد. قاتالن شهريار شفيق نيز ردپايى از خود بر 
جاى نگذاشتند.

يكى ديگر از قربانيان حلقه ترورهاى پاريس ارتشبدغالمعلى اويسى 
بود كه جمهورى اسالمى از او به عنوان فرمانده مقابله نيروهاى گارد 
شاهنشاهى با انقالبيون در هفدهم شهريور ماه 1358 در ميدان ژاله تهران 
ياد مى كند، او هم در سال 1363 باز در پاريس كشته شد. قاتالن او نيز 
ردپايى از خود بر جاى ننهادند...قاتالن ناشناس در همين سوء قصد 

مرگبار، برادر ارتشبد اويسى را نيز كشتند.
در ميان ليست بلندباالى ترورهاى حلقه پاريس اسامى ديگرى چون: 
سيروس الهى، عبدالرحمان برومند،رضا مظلومان و... نيز ديده مى شود 

كه طيف هاى گوناگونى از مخالفان جمهورى اسالمى را در بر مى گيرد.

ترور نويسندگان و هنرمندان
در ميان كسانى كه به وسيله مزدوران جمهورى اسالمى در خارج از 
ايران ترور شده اند تنى چند از اصحاب فرهنگ و هنر نيز جا دارند. 
فراموش نكنيم كه يكى از جنجالى ترين موضوعاتى كه سياست خارجى 
ايران را در دوران روح اهللا خمينى تحت الشعاع قرار داد دستور قتل 
(فتواى مهدورالدم بودن) سلمان رشدى نويسنده كتاب آيات شيطانى 
بود. با همين رويكرد فكرى است كه بسيارى از نويسندگان و هنرمندان 
ايرانى در خارج از كشور همواره بيم جان خود را داشته اند كه بسى به 

جا بوده است.
در ميان اهل فرهنگ و هنر شايد فاجعه ترور فريدون فرخزاد، يكى از 
نمونه هاى منحصر به فرد و رقت بارى باشد كه عمق دشمنى مقامات 

ايران با هنر و ادبيات را به نمايش مى گذارد.
محل  در  سال 1992)  اوت  مرداد 1371 (7  در 16  فرخزاد  فريدون 
سكونتش در شهر بن بر اثر ضربات چاقو به قتل رسيد. قاتالن «شكمش 

را دريدند و زبان و گوش و دماغش را بريدند».
قتل او بى شك به دستور و اجراى عوامل جمهورى اسالمى ايران بود. 
اما ترازوى عدالت درباره اين ترور جنايتكارانه هرگز تراز نايستاده است 

و عامالن و آمران اين قتل نيز مشخص نشدند.
دارد.  وجود  فرخزاد  فريدون  قتل  داليل  درباره  بسيارى  گمانه هاى 
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از جمله ميرزا آقا عسگرى (مانى) كه كتاب «خنياگر در خون» درباره 
فرخزاد، به قلم او منتشر شده، انتقادهاى عيان فريدون فرخزاد از استبداد 
سياسى و مذهبى حاكم بر ايران را از انگيزه هاى قاتالن مى داند و تأكيد 
مى كند «جرمش اين بود كه اسرار هويدا مى كرد.» ايرج مصداقى، فعال 
سياسى و زندانى سياسى سابق نيز در گفتگويى كه به مناسبت نوزدهمين 
سالگرد درگذشت فريدون فزخزاد با راديو فردا انجام داده بود، گفته است 
به باور او كشته شدن فرخزاد «قطعاً به دست عوامل وزارت اطالعات 
جمهورى اسالمى» انجام شده بود. مصداقى براى دفاع از نظريه خود 
قتل هاى زنجيره اى انجام شده در ايران را مثال آورده و تأكيد مى كند در 
اين شكل قتل ها، عوامل اطالعاتى قربانى را به اصطالح رايج ميان خود 
در مورد فرخزاد نيز انجام شد و  «كاردى» مى كردند، اتفاقى كه دقيقاً 
الگوى قتل بسيارى از مخالفان ديگر از جمله داريوش و پروانه فروهر و 

كوروش آريامنش (رضا مظلومان) و... در اين مورد نيز تكرار شد.
يكى ديگر از نمونه هاى صريح ترور نويسندگان به وسيله جمهورى 
اسالمى خيابان هاى مسكو پايتخت روسيه را خون آلود كرده است. قربانى 
پل جرج كِلِبنيكوف، يك روزنامه نگار آمريكايى روسى تبار بود كه در 
شهر نيويورك متولد شد اما در شهر مسكو به وسيله نيروهاى امنيتى 
جمهورى اسالمى ترور شد. پس از آنكه مجله بين المللى فوربز در 
مقاله اى به قلم او تحت عنوان «آخوندهاى ميليونر ايران» براى نخستين 
بار پرده از ثروت پنهان مقامات جمهورى اسالمى در بانك هاى جهانى 

بر مى دارد،  در تاريخ 9 ژوئيه 2004 در سن 41 سالگى به هنگامى كه 
در شامگاه روز جمعه در حال خارج شدن از دفتر مجله بود، با چهار 
گلوله شليك شده از يك ماشين در حال حركت به شدت زخمى شد و 
در بيمارستان به علت خرابى كپسول اكسيژن در آسانسور و يا نبود آن 
درگذشت. اگرچه پرونده اين قتل همواره بازماند اما سازمان اطالعات و 
امنيت روسيه بعد ها عنوان كرد كه رد پاى دستور شليك به كِلِبنيكوف را 

تا تهران پيگيرى كرده است.
قتل هاى زنجيره اى

جمهورى اسالمى اگر بتواند همه ترورهايى را كه انجام داده است را هم 
الپوشانى كند كه نمى تواند، اما در پرونده موسوم به قتل هاى زنجيره اى 
كه بى ترديد مهمترين فاز حذف روشنفكران و منتقدان حكومت در 
داخل و خارج از ايران بود هرگز نخواهد توانست دستان آلوده اش را 

مخفى نمايد.
قتل هاى زنجيره اى به مجموعه ترورهاى سازماندهى شده نزديك به 80 
فعال سياسى، فرهنگى، نويسنده و روشنفكر اطالق مى شود كه همگى 
در يك وجه مشترك بودند. آنها به رژيم جمهورى اسالمى انتقاد داشتند.

اين ترورها در دهه هفتاد خورشيدى در داخل و خارج از ايران به اجرا 
درآمد كه به گفته برخى منابع با صدور فتوى توسط روحانيون بلندپايه 
و توسط پرسنل وزارت اطالعات در زمان وزارت على فالحيان (وزير 
نجف  درى  و  رفسنجانى)  هاشمى  رياست جمهورى  دوران  عداطالعات 

حه ب
صف

در 
مه 

ادا

©Copyright 2014 Ketab Corp.2525 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره19، جدول ايرانشهر شماره 74، همراه با سيزدهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آگوست 2014



پرونده 

آبادى (اولين وزير اطالعات در دولت محمد خاتمى) صورت گرفت. 
محمد  فروهر،  پروانه  همسرش  فروهر،  داريوش  ترور  همزمانى  با 
مختارى(نويسنده) و محمد جعفر پوينده(نويسنده) كه در كمتر از 40 
روز در ايران و همگى به يك سبك كشته شدند، وزارت اطالعات طى 
اطالعيه بى سابقه اى، عوامل قتل ها را خودسر ناميد. محمد خاتمى رئيس 
جمهور وقت، تيمى خارج از وزارت اطالعات و بدون حضور وزير وقت 
را مسئول رسيدگى به پرونده كرد. اين تيم پس از يك ماه تحقيق، براى 
نخستين بار دست داشتن مقامات بلند پايه وزارت اطالعات در قتل ها را 

اعالم كرد و عوامل را دستگير نمود. درى 
نجف آبادى وزير وقت اطالعات، بالفاصله 
توسط خاتمى بركنار و يونسى جايگزين 

وى شد.
دادگاه قتل هاى زنجيره اى پس از توقيف 
مطبوعات در بهار 79، دستگير و زندانى 
موضوع (اكبر  پيگير  روزنامه نگاران  كردن 
حضور  بدون  باقى)  عمادالدين  و  گنجى 
خانواده  كه  حالى  در  و  منصفه  هيات 
مقتوالن در اعتراض به نحوه رسيدگى در 
جلسات دادگاه حضور نيافتند، با محكوم 

كردن صورى چند نفر از عوامل درجه سوم وزارت اطالعات به چند 
سال زندان بسته شد. 

سعيد امامى معاون وقت وزارت اطالعات كه گفته مى شد سرحلقه 
بوده  پروژه  اين  اجراى  دوره  طول  در  زنجيره اى  قتل هاى  كليه  اجراى 
است، در زندان با خوردن داروى نظافت خودكشى كرد يا حداقل درباره 

مرگ او اين روايت منتشر شد و هرگز در دادگاه حاضر نگشت.  
مترجمان،  نويسندگان،  از  نفره  ليست 100  يك  كه  شد  گفته  بعدها 
شاعران، انديشمندان، فعاالن سياسى و روزنامه نگاران در داخل و خارج 
از كشور ليست هدف گروه هاى ترور در قتل هاى زنجيره اى بودند كه 

احكام اعدام انقالبى آنها از بيوت چند آيت اهللا نزديك به على خامنه اى 
(مكارم شيرازى، جنتى، خوشوقت، مصباح يزدى، خزعلى، درى نجف 
آبادى و محسنى اژه اى) با ذكر نام و به صورت مورد به مورد گرفته شده 

بود.
اگراين ليست هرگز منتشر نشد و بسيارى از چهره هاى فعال مدعى اين 
بوده وهستند كه يكى از بيست نفر باقيمانده در آن ليست سياه بوده اند!!! اما 

از ميان هشتاد قربانى اين سرى ترورها مى توان به اسامى زير اشاره كرد:
جعفر  محمد  مختارى،  محمد  اسكندرى،  پروانه  فروهر،  داريوش 
تفضلى،  احمد  برازنده،  حسين  پوينده، 
احمد ميرعاليى، حميد حاجى زاده و پسر 
9 ساله اش «كارون»، غفار حسينى، ابراهيم 
زال زاده، كاظم سامى، هايك هوسپيان مهر، 
مهدى ديباج، قربانيان عمليات ميكونوس 
همايون  عبدلى،  فتاح  شرفكندى،  :صادق 

اردالن، نورى دهكردى.
برخى اطالعات قابل دسترس نشان از آن 
دارد كه ترور چهره هاى زير نيز بخشى از 
قتل هاى زنجيره اى بوده است اما نام اين 
افراد در پرونده رسمى قتل هاى زنجيره اى 

ثبت نشد و متهمان در خصوص اين افراد در دادگاه محاكمه نشدند: 
مظفر  مظلومان،  رضا  فرخزاد،  فريدون  دوانى،  پيروز  شريف،  مجيد 
سعيدى  اكبر  على  مقامى،  قائم  فاطمه  قاسملو،  عبدالرحمن  بقائى، 
سيرجانى، سيامك سنجرى، حميد حاجى زاده، معصومه مصدق، دكتر 
سيد  سيداحمد خمينى)،   جمشيد پرتوى( متخصص قلب و پزشك 
احمد خمينى،مالمحمد ربيعى، فاروق فرساد، عبدالرحمن برومند، شاپور 
بختيار، حسين سرشار، احمد ميرعالئى، شمس الدين امير عالئى، جواد 
صفار، محمود طالقانى، فخرالسادات برقعى، فرزين مقصودلو به همراه 
خواهرزاده اش شبنم حسينى و 3 فرمانده سپاه كه گفته مى شد مخالفان 
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ادامه جنگ ايران و عراق بودند(اين سه نفر در سال 66 ترور شده اند).
ترور در رستوران ميكونوس

در ماجراى ترور ميكونوس كه در رستورانى به همين نام واقع در برلين، 
آلمان و در تاريخ 17 سپتامبر 1992 رخ داد، تعدادى از سران اپوزيسيون 
ُكرد به قتل رسيدند. اين ترور تأثير زيادى بر روى روابط بين ايران و 

كشورهاى اروپايى داشت.
 از آنجا كه از تاريخ 23 تا 26 شهريور ماه سال 1371 كنگره جهانى 
احزاب سوسياليست و سوسيال دمكرات در برلين در حال برگزارى 
بود، فعالين سوسيال ايران كه عموماً از فعالين سياسى ايرانى و مخالف 
جمهورى اسالمى ايران بودند، از جمله صادق شرفكندى دبيركل حزب 
دمكرات كردستان ايران براى شركت در اين مراسم به آلمان رفته بودند. 
از  نفر  الى 20  از 15  سپتامبر 1992  روز 17  در  دعوتى  ميان  اين  در 
ايرانيان جهت حضور در رستورانى به نام ميكونوس كه صاحب آن فردى 
ايرانى بوده و پاتوق مناسبى براى ايرانى هاى مقيم برلين به شمار مى رفت، 

صورت مى گيرد. 
در روز جلسه شش نفر از دعوت شدگان در رستوران حاضر مى شوند. 
كه عالوه بر آنها دو نفر به صورت اتفاقى و صاحب رستوران (جمعاً 9 
نفر) در رستوران حاضر بودند. ساعت حدود 50:22 دقيقه ناگهان سه 
فرد مسلح وارد رستوران مى شوند. يكى نزديك در ورودى و دومى در 
قسمت جلويى رستوران مى ايستند و نفر سوم نيز مسلسل به دست وارد 

قسمت پشتى رستوران كه 6 ايرانى در آنجا دور يك ميز نشسته بودند 
رفته و همه آنها را به رگبار مى بندد. از جمع افراد حاضر در رستوران 4 
نفر در جا كشته مى شوند و يك نفر نيز به شدت زخمى مى شود و چهار 

نفر ديگر نيز جان سالم به درمى برند.
يك سال بعد از حادثه رستوران ميكونوس يك ايرانى به نام كاظم 
دارابى كه عضو سپاه پاسداران و سازمان امنيت ايران بود و 4 لبنانى به 
نامهاى يوسف امين، محمد اتريس، عطااهللا عياد و عباس رحيل توسط 
پليس آلمان دستگير شدند و محاكمه متهمان در ششم آبان ماه سال 1372 
در آلمان آغاز شد. دادگاه اين عده حدود 5 سال و 247 جلسه طول 
كشيد و حدود 9 ميليون فرانك هزينه در برداشت. در جلسات اين دادگاه 
بيش از 170 نفر در دادگاه حاضر شده و در مورد حادثه ترور شهادت 
دادند. شهادت برخى از اين افراد بر ضد جمهورى اسالمى و برخى نيز 
به نفع جمهورى اسالمى ايران بود. دادستان دادگاه برونو يوست و قاضى 
آن فريچوف كوبش بودند. حكم دادگاه ميكونوس در بيست و يكم 
فروردين ماه سال 1376 صادر شد و طى آن كاظم دارابى از اتباع ايرانى 
و عباس رحيل تبعه لبنانى به حبس ابد و يوسف امين و محمد اتريس 
هر دو از اتباع لبنان به ترتيب به 11 و 5 سال زندان محكوم شدند. در 
اين حكم متهم ديگر نيز به نام عطااهللا اياد تبرئه شد. همچنين از آنجا 
كه در جلسات دادگاه مفهومى به نام وظايف ويژه مطرح شده بود كه 
عدسران رژيم ايران تصميم گيرندگان اصلى آن كميته بودند، مسئوالن وقت 
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جمهورى اسالمى ايران يعنى هاشمى رفسنجانى رئيس جمهور وقت 
ايران، على فالحيان وزير اطالعات وقت، على اكبر واليتى وزير امور 
خارجه وقت و على خامنه اى رهبر جمهورى اسالمى ايران متهم به زمينه 

سازى ماجراى ميكونوس شدند.

انفجار  آميا
شاه بيت فعاليت هاى تروريستى ايران بى ترديد انفجار مركز هميارى 
يهوديان در 18 ژوئيه 1994 برابر با 27 تير 1373بود كه در جريان آن 85 
نفر از شهروندان يهودى تبار آرژانتينى جان خود را از دست دادند و بيش 
از سيصد نفر زخمى شدند. مركز هميارى يهوديان نام ساختمان هفت 
طبقه اى در شهر بوينوس آيرس بود كه مركز همكارى هاى اسرائيل و 
آرژانتين (Asociacion Mutual Israellita Argentina) وابسته 
به كميته يهوديان آمريكا، با نام اختصارى، آميا (AMIA) در آن قرار 

داشت.
در تاريخ آرژانتين، رسيدگى به هيچ پرونده قضايى به اندازه پرونده 
انفجار آميا به طول نينجاميده است. گفتنى است تاكنون بيش از يك هزار 
و دويست نفر براى اداى شهادت در مورد اين پرونده به دادگاه احضار 
شده اند. دولت آرژانتين تا كنون 3 بار جمهورى اسالمى ايران را به دست 

داشتن در انفجار متهم كرده است.
و  دستور  كه  است  مدعى  موجود  شواهد  اساس  بر  آرژانتين  دولت 
نقشه ضربه زدن به بزرگ ترين مركز اقليت يهودى در آمريكاى التين در 
تهران كشيده شد و مسئوليت اجراى طرح عمليات به ستاد ويژه عمليات 
حزب اهللا لبنان كه به گروه شبه نظامى حزب اهللا لبنان وابسته است سپرده 

شد.
اين بمبگذارى عالوه بر تاثيرگذارى بر وجهه جهانى جمهورى اسالمى 
و روابط با آرژانتين، تبعاتى نيز براى سياست داخلى آرژانتين داشته است. 
از جمله يكى از قضات بررسى در مورد اين پرونده به اتهام اقدام در ارائه 
شواهد كذب از كار بركنار شده و در سال 2012، قوه قضاييه آرژانتين، 
كارلوس منم، رئيس جمهورى وقت اين كشور را در ارتباط با پيگيرى 
اين بمب گذارى تحت پيگرد قانونى قرار داد. منم متهم شد كه با دريافت 
دولت  و  لبنان  حزب اهللا  ارتباط  به  مربوط  شواهد  بود  كوشيده  رشوه، 

جمهورى اسالمى ايران با اين بمب گذارى ها را پنهان كند.
در مارس 2007 و پس از مدت تقريباً سيزده سال از انفجار، دادستانى 
كل آرژانتين درخواست صدور حكم جلب نه نفر از جمله على اكبر 
هاشمى رفسنجانى و على اكبر واليتى توسط پليس بين الملل را صادر كرد.
اينترپل براى شش تن از اين افراد حكم جلب بين المللى صادر كرد. 

اين افراد عبارتند از:
على فالحيان (وزير اطالعات وقت جمهورى اسالمى)، محسن رضايى 
(فرمانده وقت كل سپاه پاسداران جمهورى اسالمى)، احمدرضا اصغرى 
(دبير سوم پيشين سفارت جمهورى اسالمى ايران در آرژانتين)،احمد 
وحيدى (فرمانده سابق نيروى ويژه قدس سپاه پاسداران)، محسن ربانى 
(رايزن فرهنگى پيشين سفارت جمهورى اسالمى ايران در آرژانتين) و 

عماد مغنيه (رئيس وقت ستاد عمليات ويژه حزب اهللا لبنان).
پرونده بمبگذارى تروريستى آميا هنوز باز است و على الرغم تشكيل 
كميته حقيقت ياب همچنان اميدى به اجراى عدالت درباره آمران اين 

بمبگذارى در پيشگاه اين دادگاه نمى رود.
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سينه ها  در  را  نفس  واحد  تن  يك  بمانند  ما  همه  تمام،  روز   18
دست  ايال  و  نفتالى  گيلعاد،  خانواده هاى  همراه  به  و  كرديم  حبس 
به دعا برداشتيم، به اميد آنكه اين سه نوجوان نازنين به سالمت به 

خانه باز گردند.
اين بچه ها و آن خلوص و معصوميتشان نمادى از بهترين خصائل 
داشتند  لب  بر  كه  لبخندى  بودند.  جهان  يهوديان  و  اسرائيل  مردم 
و  مى انداخت  خودمان  فرزندان  بياد  را  پدران  و  مادران  ما،  همه ى 
بزرگى روحشان در تضادى آشكار با تيرگى آن شب بد سرانجامى 
قرار داشت كه زندگانى آنان را در پايانى وحشت انگيز خاتمه داد.

شليك  صداى  آن  پى  در  و  گيلعاد  پيام  آخرين  نوار  كه  كسى  هر 
باشد،  شنيده  را  قاتلين  شادى  بيمارگونه ى  فريادهاى  و  گلوله ها 

بى شك به انگيزه ى اين جنايت پليد پى برده است.
شادمانى،  و  پايكوبى  بى حساب،  تنفر  خالص،  پليدى  و  بزدلى 
جنايتكارانه ى  عمل  از  كه  مادرانى  انگشتى،  سه  سالم  عالمت 
يك  بارز  نمادهاى  چنين اند   ... و  مى كنند  غرور  اظهار  فرزندانشان 
جدا  يكديگر  از  را  ما  ارزش هاى  كه  فاصله اى  چقدر  مرگ.  فرقه 

ساخته است، زياد است!
گرفته  هدف  دليل  اين  به  تنها  نفتالى  و  ايال  گيلعاد،  نكنيد!  اشتباه 

شدند و به قتل رسيدند كه يهودى و اسرائيلى بودند. 
چنين لحظه اى تا ابد در قلب ها و يادهاى ما بر جاى خواهد ماند. 
هر كدام از ما حاضر است هر چه دارد را از دست بدهد تا چنين 
سرنوشتى را تغيير دهد و اين جوانان را دوباره در خانه ى خود و 
در آغوش خانواده اش ببيند. ولى شوربختانه، ما شاهد تصاوير سه 
آبى  و  سپيد  پرچم  و  پدرانشان  دعاى  شال هاى  در  پيچيده  جسد 

دعا  يگانگى  در  گيتى  سراسر  در  يهودى  هستيم.جوامع  كشورشان 
خوانده اند و اينك در همدردى به سوگ نشسته اند. ما در تسليت و 
تقويت يكديگر در اينجا جمع شده ايم اما «ليهى» عزيز، بدان كه در 

واقع همه ى ما براى تو و براى سايرخانواده ها گرد آمده ايم.
در اين عزاى دستجمعى اما، از ياد نبريم كه ما مردمان نور و مردمان 
موضوع  يعنى  است،  زندگى  اسرائيل  موجوديت  موضوع  اميديم. 
ما  هويت  واقع  در  «هتيكوا»  ملى  سرود  آينده.  و  كودكان  اجتماع، 
مى دارند  عزيز  را  نيكى  و  كرامت  و  زندگى  كه  مردمى  مثابه  به  را 
تعريف مى كند. تقدس ذات حيات كه در مركز مفهوم يهوديت قرار 
ما  بقاى  وحشتناك،  تجربيات  عليرغم  كه  است  پديده اى  آن  دارد، 
و تعالى ما را در اين جهان در طول چهار هزار سال تضمين كرده 

است و بقاى ما را در هزاره هاى آينده نيز ممكن خواهد ساخت.

فراخوان عمومى و سخنرانى ديويد سيگل
كنسول كشور اسرائيل در لس آنجلس 
در مراسم يادبود سه جوان به قتل رسيده  
اسرائيلى و آمريكايى 
در كنيساى نصح ايسرائل
بورلى هيلز، كاليفرنيا
سوم جوالى 2014

©Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره19، جدول ايرانشهر شماره 74، همراه با سيزدهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آگوست 32322014



پرونده
«اخيا  پيامبر  آنچنانكه 
ما  است،  گفته  هشيلونى» 
سرسختى  گياهان  همانند 
وزش  معرض  در  هستيم 
از  پس  و  مى شويم.  خم  باد 
مى روئيم  باز  ساقه ها،  قطع 
زيرا  نيست  كار  در  مرگى  و 
ريشه هاى گياه گسترده است 
هزار  چهار  به  آن  عمق  و 

سال مى رسد. 
حمله   يا  باد  هيچ  وزش 
نيروى  و  دشمن  هيچ 
ما  ريشه كنى  توان  اهريمنى، 
را نخواهد داشت. سرانجام، 

باد آرام مى شود و دشمن از ميان خواهد رفت، اما يهوديان بر جاى 
خواهند ماند و رشيد و استوار قد علم خواهند كرد. 

به  ايال  و  نفتالى  گيلعاد،  خانواده هاى  همچنانكه  اينگونه ايم،  ما 
اين  انسانيت  و  شرافت  استحكام،  ايمان،  كرده اند.  يادآورى  ما 
خانواده ها به راستى كه جهان را نورافشان مى كنند و قدرت نهفته 
در روح يهودى را به نمايش مى گذارند. اين خانواده ها بدون آنكه 
شهروند  از  ناگهان  خود  اخالق  و  ايمان  قدرت  با  باشند،  خواسته 
را  بهترى  دورنماى  اينك  و  شده اند  تبديل  ملى  نمادهايى  به  عادى 

براى ملت رسم مى نمايند. 
از بورلى هيلز تا اورشليم، اينك ما يك ملت واحد هستيم و در 
هر كجا كه هستيم به مثابه يك جامعه به گرد يكديگر جمع خواهيم 
شد، و اين راز قدرتمندى ماست. و اين است چرايى گردآمدن ما 
در اين مكان. با هم دعا مى خوانيم، به يكديگر اميد مى دهيم و همه 

با هم خواهيم گريست.
بگذاريد به شما اطمينان بدهم كه اسرائيل در جهت كشانيدن اين 
دست  الزمست  كه  عملى  هر  به  عدالت،  مجراى  به  تروريست ها 
كه  زمانى  تا  خفت  نخواهيم  و  گرفت  نخواهيم  آرام  ما  زد.  خواهد 

عدالت را حاكم بر اين جنايت سازيم.
ساير  و  حماس  موشكى  حمالت  زير  اسرائيل  جنوب  امشب، 
جوامع  بروى  را  خود  آتشبارى  كه  دارد  قرار  تروريستى  گروههاى 
در  كودك  مهد  يك  گذشته  روز  طى  كرده اند.  تشديد  ما  غيرنظامى 
كه  حالى  در  گرفت،  قرار  مستقيم  اصابت  مورد  «سدوروت»  شهر 
كودكان و مسئولين آنها در اطاق امن پناه گرفته بودند. اين انفجار، 

مى توانست مسبب فاجعه ى بزرگى باشد.
امشب، حماس تهديد كرده است كه حمالت خود بروى جوامع 
حتى  و  اورشليم  آويو  تل  محدوده ى  تا  را  اسرائيل  سراسر  در  ما 

ادامه  نيز  خود  ربايى  آدم  به  و  كرد  خواهد  تشديد  آن  از  دورتر 
و  تيره  را  ما  آسمان هاى  ديگر  يكبار  تروريزم،  ابرهاى  داد.  خواهد 

تار ساخته اند.
تروريزم يك تهديد بين المللى است و هيچكس از صدمات آن در 
امان نيست. چالش ما، همبستگى و اتحادى است در حد آنچه در 

اين سه هفته شاهدش بوده ايم: يكصدا بر عليه تروريزم.
سكوت، هميارى با تروريزم است. ما وظيفه منديم كه هر روز با 
سكوت مقابله نماييم و مطمئن گرديم كه رهبران مان با صداى بلند 

اين وحشيگرى را محكوم نمايند.
به آنانكه سنگ «اين همانى» اخالقى را بر سينه مى زنند، به روشنى 
خود  از  دفاع  حال  در  دمكراسى  يك  تالشهاى  مابين  كه  مى گوييم 
قرار  هدف  را  غيرنظاميان  مشخصًا  كه  خونخوارى  تروريستهاى  و 

مى دهند هيچ قياسى موجه نيست.
گذشته،  روز  در  فلسطينى  جوان  يك  بار  تأسف  مرگ  باره ى  در 
بايد گفت كه هنوز شرايط اين واقعه روشن نشده است و تحقيقات 
در اين مورد هم اكنون ادامه دارد. اما بگذاريد بدون هيچ شبهه اى 
و  دمكراتيك،  و  قانونمدار  است  دولتى  اسرائيل،  دولت  كه  بگويم 
در  را  خود  قوانين  سنگينى  تمامى  ما  ديگر،  دمكراسى  هر  مانند 
يا  و  جويانه  انتقام  جنايت  گونه  هر  با  مقابله  يا  و  پيشگيرى  جهت 

تحريكات خشونت آميز بر عليه اعراب بكار خواهيم گرفت. 
اما  رسانيده اند،  قتل  به  را  ايال  و  نفتالى  گيلعاد،  تروريستها 
ميان  را  ما  ملتها  و  خانواده ها  آرمان هاى  و  ارزشها  نتوانسته اند 
هرگز  اما  كنند،  ارعاب  را  ما  كنند  مى  سعى  تروريستهاى  بردارند. 
نفهميده اند كه ما استوار ايستاده ايم و همواره با قدرت تمام بر جاى 
خواهيم ماند، و از حق تمامى يهوديان براى زندگى توام با امنيت 
پيامبر:  اشعياى  گفته ى  به  كرد.  خواهيم  دفاع  خويش  سرزمين  در 

«جاودانگى اسرائيل هرگز متزلزل نخواهد شد»
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به مدت 18 روز، همه ى يهوديان و دوستداران اسرائيل در سراسر 
موبايل،  تلفن هاى  برابر  در  اخبار  آخرين  دريافت  اميد  به  جهان 
در  و  خودروها  در  خانه ها،  در  خود،  تلويزيون هاى  و  كامپيوترها 

هواپيماها ميخكوب شده بودند. 
به  آن  عددى  مجموعه ى  كه  زيرا  مى داريم  عزيز  را   18 عدد  ما، 
خبر  آور  پيام  عدد  اين  روزى،  چنين  در  اما  است.  زندگانى  معناى 
تكان دهنده ى قتل بى رحمانه ى ايال، نفتالى و گيلعاد بود كه در راه 
بازگشت به خانه، توسط تروريست هاى حماس ربوده شده و از ميان 

رفته بودند. 
تورات  آموزه هاى  چنين  اساس  بر  يهوديان  دور،  زمان هاى  از 
زندگانى كرده اند كه مى گويد: «من آسمان و زمين را اينك به شهادت 
مى طلبم... كه من در برابر تو راه مرگ و راه زندگانى را پيش نهاده ام، 
راه رستگارى و راه گمراهى را و تو بهتر است كه راه زندگانى را 

برگزينى...» 
كتاب پنجم تورات 30/19 

دوستان من، نكته ى غم انگيز اين فاجعه نيز در همين جاست، زيرا 
كه گيلعاد و نفتالى 16 ساله و ايال 19 ساله كه با ارزش هاى تورات 

بار آمده بودند و همانا نماد زندگانى و جوانى بودند در راه بازگشت 
به منزل، قربانى چنين جنايت هولناك برخاسته از تنفر قومى و دينى 

شدند. 
پدر گيلعاد در مراسم خاك سپارى او چنين گفت: «من در اطاق تو 
مى نشينم و نمى توانم بپذيرم كه هولناك ترين كابوس من، به واقعيت 
نگاه  سالگيت  تكليف 13  مراسم  عكس هاى  آلبوم  به  است،  پيوسته 
مى كنم و نمى توانم چنين واقعيتى را هضم نمايم... هنگامى كه نجواى 
شجاعانه ات را روى تلفن شنيدم، آنرا نداى مهيبى يافتم و از جاى 
برخاستم. چنين بود قدرت و قهرمانى جوانى كه هنوز 17 سال از 

زندگى را پشت سر نگذاشته بود. 
به  اول  روز  همان  «از  داد:  سر  ناله  چنين  او  رثاى  در  نفتالى  مادر 
خود گفتيم كه حتى اگر پايان غم انگيزى هم در راه باشد، خداوند 
بر ما رحمت آورده است... اين حادثه، امرى اتفاقى نبوده است. آنها 
در واقع در كمين شكار نشسته بودند و ذات اقدس پروردگار ترا به 
مثابه چهره ماندگار خود برگزيد... آرام بخواب فرزندم. ما بدون تو 
خواهيم خواند و صدايت را با روح و روان خود خواهيم شنيد. آرام 

بخواب كه همواره صدايت با ما خواهد بود».

اظهارات رباى ماروين هاير
مسئول مركز سايمون ونرنتال
در مراسم يادبود سه جوان 
اسرائيلى و آمريكايى بقتل 
رسيده 
ايال يفتاخ، نفتالى فرانكل و 
گيلعاد شائر

در كنيساى نصح ايسرائل 
بورلى هيلز، كاليفرنيا- سوم 
جوالى 2014
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خواست:  چنين  فرزندش  پرچم  در  پيچيده  بدن  كنار  در  ايال  پدر 
از  و  كرد  خواهى  نجوا  خداوند  گوش  در  تو  كه  مى گويد  «مادرت 
در  و  مقدسى  تو  فرمايد.  عطا  قدرت  ما  به  كه  خواست  خواهى  او 
زندگانيت هم مقدس بودى، تو كه بسيارى را نيرو دادى، امروز به ما 

قدرت تحمل فقدانت را بده.»
و در زمانى كه جهانيان در سوگ اين نوجوانان بسر مى برند، مادر 

يكى از قاتلين فرارى آنان چه گفته است؟
«اگر فرزند من واقعًا چنين كارى را كرده باشد، من تا آخر عمر به او 
افتخار خواهم كرد. من، فرزندانم را روى زانوان دين اسالم پرورده ام 
زبان  با  مادر  اين  است.»  اسالم  براى  پيروزى  كسب  آنان  هدف  و 
حماس سخن مى گفت، زبانى همانند آن تروريست غزه كه به مادر 
خود گفت: «به من نگو كه ازدواج كنم. من نمى خواهم ازدواج كنم. 
مى خواهم كه در بهشت ازدواج كنم... من مرگ شهادت آميز را طلب 
مى كنم». و اين گفته نيز همانند سخن ديگرى است از تروريستى كه 
كودكان يهودى را در فرانسه بقتل رسانيد: «اى مرگ، من ترا آنچنان 

دوست مى دارم كه ديگران زندگى را.»
مرگ  پرستش  ترويج  همانند  را،  گسترده اى  تاريكى  هرگز  جهان 
توسط حماس تجربه نكرده است و حماس نيز بدون شك آموزه ى 

تلمودى ذيل را نياموخته است:
«به گفته ى رباى يعقوب، اين جهان همانند ورودى منزلى است كه 
در آينده بدان وارد خواهى شد. خود را در اين ورودى آماده كن تا 
سپس به سراى اصلى پذيرفته گردى» (نصايح پدران، فصل 4، بخش 

(21
چه كسى نياموخته است كه دنياى باقى تنها از آن كسانى است كه 

در جهان فانى، زندگانى پرمعنا و شرافتمندانه اى را پيشه كرده باشند. 
اتوموبيل  در  كه  آدم ربايى  تروريست هاى  انتظار  در  كه  جهانى  اما 
نفرشان  سه  گرفتيم -  را  نفرشان  «سه  كه  مى خواندند  شادمانه  خود 
را گرفتيم». مكانى بجز دوزخ نخواهد بود. زيرا كه جزاى عادالنه ى 

اينان چنين است.
سراسر  در  ديگر  نفر  و 15000  ويزنتال  سايمون  مركز  اينكه  دليل 
جهان از رئيس جمهور اوباما خواسته اند كه از محمود عباس، رئيس 
جمهورى دولت فلسطين بخواهد كه مابين صلح و حماس يكى را 
برگزيند، همينست. حماسى «تكنوكراتى» در كار نيست، حماس تنها 
«تكنوكرات»هايى را در درون خود دارد كه پيرو يك چنين انديشه ى 

انسان كشى باشند.
ما هيچگونه محكوميتى را در مورد اين جنايت هولناك از مسئولين 
تنها  شنيده ايم  تاكنون  آنچه  نشنيده ايم.  حماس  »تكنوكرات هاى»  يا 
سخن نخست وزير حماس بوده است مبنى بر اينكه: «انشااهللا، دفعه ى 
بعد موفق تر خواهيد بود»! و آنچه ديده ايم جشن و پايكوبى و پخش 

شيرينى در خيابان هاى غزه و ساحل غربى بوده است.
اما دوستان من، ما براى تروريستها و حاميانشان پيامى داريم: «براى 
3500 سال ما امثال شما را در دوران هاى كشتارها، تفتيش عقايد و 
هوالكاست، ديده ايم و هرگز از ايمان خود به تقدس زندگانى بشر 
نمانده  جاى  بر  شما  از  اثرى  آنكه  از  پس  مدتها  نشسته ايم.  دست 
است، يهوديانى كه قصد انهدامشان را داريد، بر جاى خواهند بود، 

در حالى كه جاى شما در زباله دان تاريخ است.
باشد كه روح ايال، نفتالى و گيلعاد با زندگانى جاودانه در پيوند 

ابدى باشد
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اين افتخار را داشتم كه از من براى سخنرانى در مراسم يادبود ايال، گيلعاد 
و نفتالى در كنيساى نصح در لس آنجلس كاليفرنيا كه در تاريخ سوم جوالى 

2014 از طرف جامعه ى يهودى برگزار شده بود دعوت بعمل آورده بودند.
در ميان سخنرانان مراسم مى توان از خانم ليحى شائر، عمه گيلعاد و داويد 

يسگل كنسول اسرائيل در لس آنجلس نام برد. 
سخنرانى من در واقع فراخوانى بود كه در گام نخست خواستار قطع 
كمك هاى مالى به تروريزم فلسطينى است. در اين رابطه شما را به سايت 
«نفى ماليات براى ترور» يا «notaxesforterror.com» رجوع مى دهم - 
و پيشنهاد مى كنم كه كتاب جديد اروين بالك به نام «تامين مالى شعله هاى 

آتش» يا «Financing the Flames» را مطالعه فرماييد.
سخنرانى من به قرار زير است:

سازمان «با ما بايستيد» يا «stand with us»، سيزده سال پيش آغاز به كار 
نمود و مى توان گفت كه از آن زمان تاكنون بعضى از مشكالت به قوت خود 

باقى مانده اند.
در هفتم ماه مه 2001،«كوبى مندل» و «يوسف ايشران» در راه بازگشت از 
مدرسه ناپديد شدند و ديگر به خانه بازنگشتند. در هشتم ماه مه اجساد آنان كه 
توسط نوجوانان تروريست فلسطينى به نحو وحشيانه اى به قتل رسيده بودند 

در تپه هاى «تكوآ» كشف شدند. 
كوبى و يوسف به اين دليل به قتل رسيده بودند كه به آن جوانان فلسطينى 
تنفر و آدمكشى را آموخته بودند. در واقع به آنان آموخته بودند كه از يهوديان 

متنفر باشند و آنان را به قتل رسانند.
در آن زمان به نظر مى رسيد كه رسانه ها سعى در پيچاندن واقعه داشتند و 

مقتولين را به جاى قاتلين مقصر مرگ خود معرفى مى كردند!
آن زمان بر ما روشن بود كه بيشتر مردم جهان دركى از اين نداشتند كه 
رهبران فلسطينى رسماً تنفر از يهوديان را تبليغ مى نمودند و اشخاص يا 

موسسات غيردولتى و حتى دولت هايى كه به فلسطينيان كمك هاى مالى 
مى كردند، هرگز دخالتى در چگونگى مصرف مبالغ اهدايى خود نداشتند و 

البته هنوز هم ندارند!
ما، سازمان «با ما بايستيد» را سيزده سال قبل براه انداختيم اجساد كوبى و 
يوسف در هشتم ماه مى كشف شدند و ما ، «با ما بايستيد» را دو هفته بعد 
در بيست و يكم ماه راه اندازى كرديم. ما همچنان ايستاده ايم و باز شاهد قتل 
فجيع سه فرزند گمشده ى بنى اسرائيل هستيم كه به دست كسانى كه نفرت 
و كشتار يهوديان را فرا گرفته اند نابود شده اند.ايال، نفتالى و گيلعاد، اين سه 
فرزند ما در نتيجه تشويق تنفر و قتل قوم يهود به قتل رسيده اند. نازى ها نيز با 

ما چنين كرده بودند. 
من هشتاد عضو خانواده ى خود را در نتيجه ى تنفر و تحريك و تبليغ سوء 
از دست داده ام. هميشه تبليغ نفرت ورزى و خشونت، قتل را در پى خواهد 
داشت و نبايد كسى از چنين نتيجه اى حيرت نمايد. اين مسئله، يك دور باطل 

و يك دايره ى وحشت است و الزم است كه ما اين دور را متوقف نماييم.
دل هاى ما شكسته اند اما قوم يهود نيرومند است. ما هنوز هم بمانند يك قوم  

يادبود ايال،گيلعاد و نفتالى
(سه جوان به قتل رسيده اسرائيلى و 
آمريكايى)
در كنيساى نصح در لس آنجلس
سوم جوالى 2014
نوشته ى: رز روتستاين
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شانه به شانه ايستاده ايم و در كنار مردمان پاك غيريهودى نيز خواهيم ايستاد 
و در كنار خانواده هاى داغدار به آنها تسلى خواهيم داد. غم آنها، غم ماست و 

درد اين خانواده ها، درد جمعى ما.
امشب اما، الزمست كه قدرت خود را بازيابيم و تالش خود را در جهت 
تغيير شرايط ظاهراً تغيير ناپذير بكار اندازيم. امشب، بايد كه وجود خود را 

وقف تغيير نماييم.
مى خواهم كه امشب به ياد گيلعاد، نفتالى و ايال، مطلب مهمى را با شما 
در ميان بگذارم. من و شما، همواره ماليات پرداخته ايم و ماليات ما كماكان 

به مصرف عمليات تروريستى، همانند قتل اين سه جوان رسيده و مى رسد!
بگذاريد كه چگونگى آنرا براى شما توضيح دهيم. مطلب در واقع بسيار 
ساده است. دولت ما (آمريكا) ساالنه پانصد ميليون دالر به فلسطينيان كمك 

مالى مى كند!
از اين مبلغ به مبلغ گزاف ديگرى كه اتحاديه اروپا و كشورهاى اروپايى به 
فلسطينيان مى پردازند، شصت ميليون دالر به تشكيالت «وزارت زندانيان» 
فلسطينى اختصاص دارد. وزارت زندانيان فلسطينى، دقت خاصى به خرج 
مى دهد كه مجرمين محكوم شده ى فلسطينى در زندان هاى اسرائيلى حقوق 

ماهانه دريافت كنند. 
از آقاى عيسى كاراكه، از مستولين وزارت زندانيان فلسطينى نقل قول مى كنم 
كه اين حقوق ماهانه «با احترام به مبارزه و فداكارى» آنهايى كه بموجب قوانين 
فلسطينى، به مثابه «شهيد« يا «اسراى جنگى» و «مقاومت كنندگان در برابر 

اشغال» شناخته شده اند، پرداخت مى گردد.
ماهانه هزاران دالر به هر كدام از مجرمين محكوم شده پرداخت مى شود 
و هر چه جنايت آنان شديدتر باشد، حقوق ماهانه آنها بيشتر است. زندانيان 
مربوطه هم چك هاى خود را به نام خانواده يا دوستان خود پشت نويسى و 

امضا كرده و به آنان واگذار مى نمايند.
چگونه مى توان در شرايطى كه قتل و تروريزم را چنين پاداشى مى دهند، 

انتظار صلح داشت؟
وزارت زندانيان فلسطينى، از نظر ميزان بودجه،سومين دريافت كننده ى كل 

بودجه فلسطينى است!
اين پول، پول من و پول شماست كه به چنين مصرفى مى رسد. به نام گيلعاد، 
ايال و نفتالى، بايد كه يكبار هم كه شده با صداى بلند و رسا اعالم كنيم كه 

«دالر مالياتى من نمى تواند به چنين مصارفى برسد.»
دوستان عزيز اسرائيل

زمانى كه يك بمبگذار انتحارى خود را به منظور قتل ديگران منفجر مى كند، 
تقصير كيست؟ چه كسى مسئول آنست؟ كسى كه او را به محل انفجار منتقل 
كرده است؟ كسى كه بمب را ساخته است؟ مرشد و معلمى كه مردم را به 
مرحله چنين خشمى رسانده است؟ به خشمى تا حد قتل؟ چه كسانى شريك 
جرم قتلند؟ آيا اتحاديه اروپا كه هنوز با توجيه تروريزم به كمك هاى مالى خود 
ادامه مى دهد شريك جرم نيست يا تبليغات چيانى كه خشم ضداسرائيلى را 

در جريان برنامه هاى تحريم در جهان پراكنده مى سازند، چنين نيستند؟

از سوى ديگر اما كسانى كه بى تفاوت در كنار معركه ايستاده اند و حتى با 
مشاهده ى فجايع نيز كارى نمى كنند نيز مى توانند شريك جرم به حساب 
بيايند. حكومت فلسطينى، كه آموزش تنفر نژادى و تحريكات خشونت آميز 
را در مدارس، برنامه هاى تلويزيونى، مطبوعات و سخنرانى هاى خود نهادينه 

كرده است، نماد بارز و مسئول اين فجايع است.
آيا در ميان ما كسانى هستند كه اسرائيل را دوست مى دارند، اما كارى براى 
آن نمى كنند؟ زمان ايستادن در دفاع از اسرائيل، قبل از تشييع جنازه هاست و 

هدف آنست كه تشييع جنازه اى در كار نباشد. 
زمانى كه تنفر را در مساجد تبليغ مى كنند و در مدارس به كودكان فلسطينى 
مى آموزند، زمانى است كه بايد در دفاع از اسرائيل بايستيم و نقطه ى پايانى به 

تعليمات كشتار جمعى بگذاريم. 
هم اكنون سه نوجوان عزيزى را به خاك سپرده ايم كه امكان تجربه كردن 
زندگى را نيافتند. اينك در سوگ آنها نشسته ايم اما الزم است كه الاقل به نام 
اين جوانان عملى هم انجام دهيم. ما مى توانيم و بايد كه كارى انجام دهيم به 

ما بپيونديد تا متحداً در جهت تغيير اوضاع دست به كار شويم. 
بياييد امضاى خود را زير يك درخواست ساده مبتنى بر قطع كمك هاى 
سايت  وب  به  امشب  همين  بگذاريد.  فلسطينى  تروريزم  به  دولتى 
«NoTaxesForTerror.com» مراجعه كنيد و درخواست مربوطه را 

امضا كنيد. بياييد جزئى از اين تالش باشيد. 
دوستان عزيز اسرائيل، ما نمى توانيم در برابر تحريكات خطرناكى كه بر عليه 

يهوديان و كشور اسرائيل در جريان است، بى تفاوت باشيم. 
امشب الزم است كه متحداً بگوئيم كه «ديگر بس است». بگوئيد «هينه - 
انى» من اينجا هستم! اين منم! بنام ايال، نفتالى و گيلعاد من آماده ام كه براى 
تغيير اوضاع قدمى بردارم، به اميد آنكه 13 سال بعد، يا به اميد خداوند، زودتر 

اوضاع تغيير يافته باشد.
به نام ايال، نفتالى و گيلعاد، من بى تفاوت نخواهم ماند، ساكت نخواهم بود 

و شريك جرم جنايات نخواهم گرديد. 
قوم يهود جاودانه خواهد بود

متشكرم
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روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

10مرداد (1 آگست)
1307 خورشيدى (1928 ميالدى) 

زادروز ابراهيم قنبرى مهر، استاد ساخت و مرمت ساز 
1319 خورشيدى (1940 ميالدى)

متولد  نويس،  قصه  آبادى،  دولت  محمود  زادروز 
شهرستان سبزوار. آثار او به اين شرح هستند: اليه هاى 
بابا  آوسنه  سفر،  سپنج (نمايشنامه)،  كارنامه  بيابانى، 
از  عقيل،  عقيل-  سلوچ،  خالى  جاى  گاواره بان،  سبحان، 
خم چنبر، كليدر، روزگار سپرى شده مردم سالخورده، 
اتوبوس، سلوك، آن ماديان سرخ يال، طريق بسمل شدن، 
زواِل كلنل (نوشته شده در سال هاى ابتدايى دهه 1980 
تنگنا،  است)،  نشده  منتشر  فارسى  زبان  به  ميالدى- 
باشبيرو، ققنوس، ناگريزى و گزينش هنرمند، موقعيت 
مردمى  نيز  ما  بلوچ،  ديدار  كنونى،  ادبيات  و  هنر  كلى 
هستيم، هجرت سليمان، مرد، آهوى بخت من گزل، روز و 
شب يوسف، آن ماديان سرخ يال، ته شب، رد، گفت و گزار 

سپنج، نون نوشتن من و آن ِديگران
 شمارى از آثار محمود دولت آبادى در شركت كتاب موجودند 

1323 خورشيدى (1944 ميالدى)
زادروز محمد سرير، آهنگساز، و شاگرد حشمت سنجرى

1330 خورشيدى (1951 ميالدى)
زادروز محمود نيكبخت، منتقد و پژوهشگر

1341 خورشيدى (1962 ميالدى)
 زادروز مسعود لواسانى روزنامه نگار و وبالگ نويس 

1372 خورشيدى (1993 ميالدى)
طنزپرداز،  روزنامه نگار،  خطيبى،  پرويز  درگذشت 

برنامه ساز راديو وتلويزيون، و نمايشنامه نويس
  شركت كتاب كامل ترين نسخه خاطرات او را با عنوان 

«خاطراتى از هنرمندان» منتشر كرده است. 

11مرداد (2 آگست)
1305 خورشيدى (1926 ميالدى)

زادروز محمد زهرى، شاعر
1385 خورشيدى (2006 ميالدى)

درگذشت هوشنگ شهابى، شاعر، آهنگ ساز، ترانه سرا و مترجم و همسر خانم مهين 
شهابى، هنرمند پيشكسوت تئاتر و سينما در لندن.

13 مرداد (4 آگست)
1285 خورشيدى (1906 ميالدى)

مظفرالدين  توسط  ايران،  در  مشروطيت  صدورفرمان 
شاه پنجمين شاه قاجار

14مرداد (5 آگست)
1285 خورشيدى (1906ميالدى)

سالگرد انقالب مشروطيت 
كتاب  شركت  در  مشروطيت  اساسى  قانون  كتابچه   

موجود است 

1310 خورشيدى (1931 ميالدى)
زادروز  جالل ستارى، مترجم

1315 خورشيدى (1936 ميالدى)
درگذشت شيخ خزعل، از حاكمان پيشين خوزستان (زاده 1242)

1338 خورشيدى (1959 ميالدى)
درگذشت قمرالملوك وزيرى هنرمندآوازه خوان 

ماهگى  در 18  و  نداشت  پدر  تولد  هنگام  شد.  زاده  قزوين  تاكستان  در  قمرالملوك 
مادرش هم مرد و از اين زمان تحت سرپرستى مادربزرگش كه روضه خوان زنانه 
حرم ناصرالدين شاه بود قرار گرفت. او در جايى گفته است: «من مديون تربيت اوليه 

خودم هستم. چرا كه همان پامنبرى كردن ها به من جرأت خوانندگى داد.»
 در جوانى پس از آشنائـى با استاد مرتضى نى داود با رديف موسيقى ملى آشنا شد 
و راهش را براى كسب تجربيات از استادان ديگر هموار ساخت. كار پيشرفت قمر در 
مدتى كوتاه به آنجا رسيد كه كمپانى «هيز ماسترز ويس» به خاطر ضبط صداى او 
دستگاه صفحه پر كنى به تهران آورد. بعد از آن كمپانى «پوليفون» هم آمد. به گفته 

ساسان سپنتا 200 صفحه از قمر ضبط شده است.
 قمر نخستين كنسرت خود را در سال 1303 برگزار كرد. روز بعد نظميه از او تعهد 
گرفت كه بى حجاب كنسرت ندهد. قمر عوايد كنسرت را به امورخيريه اختصاص داد. 
قمر در سفر خراسان در مشهد كنسرت داد و عوايد آن را صرف آرامگاه فردوسى 
وقتى  خواند.  عارف  از  ترانه هايى  و  داد  كنسرت   1310 سال  در  همدان  در  نمود. 
نيرالدوله والى خراسان چند گلدان نقره به او هديه كرد آن را به عارف پيشكش 
سال 1308  در  بود.  رضاشاه  دستگاه  و  والى  غضب  مورد  عارف  كه  اين  با  نمود. 
به نفع شير و خورشيد سرخ كنسرت داد و عوايد آن به بچه هاى يتيم اختصاص 

داده شد.
را  قمر  صداى   1319 سال  در  ايران  راديو  گشايش   
و  ايرج ميرزا  و  قزوينى  عارف  رساند.  مردم  عموم  به 
تيمورتاش وزير دربار، شيفته او شده بودند. با اينهمه 
قمر از گردآورى زر و سيم پرهيز مى كرد و درآمدهاى 

بزرگ و هداياى گران را به فقرا و محتاجان مى داد.
 قمرالملوك وزيرى در تاريخ 14 مرداد 1338 در شميران، 
در فقر و تنگدستى مطلق به سكته مغزى درگذشت. وى 

در گورستان ظهيرالدوله به خاك سپرده شده است.
كتاب  شركت  به  وابسته  ايران  فيلم  و  مركزموسيقى  در  وزيرى  قمرالملوك  آثار   

موجود است 
1359خورشيدى (1980ميالدى)

زادروز ترانه مكرم، ترانه سرا 
1362خورشيدى (1983ميالدى)

زادروزليال اوتادى، بازيگر سينما و تلويزيون
1378خورشيدى (1999ميالدى)

درگذشت پرويز شاپور، طنزپرداز
1378 خورشيدى (1999ميالدى)

درگذشت  نورالدين كيانورى، دبير كل  حزب توده ايران 
از سال 1357تا سال 1362

كتاب  شركت  در  كيانورى  نورالدين  خاطرات  كتاب    
موجود است 

15مرداد (6 آگست)
1333 خورشيدى (1954 ميالدى)

زادروز عطاءاهللا مهاجرانى، منتقد و محقق، وزير ارشاد در دوران محمد خاتمى، از 

روزشمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
10 مرداد تا 9شهريور
August 2013

بهره بردارى و نقل قول از اين 
روزشمار فقط براى همكاران شاغل در 
رسانه ها(جرايد، راديوها، تلويزيون ها و 
سايت هاى خبرى و تحليلى)با ذكر ماخذ 
مجاز است.

ر

©Copyright 2014 Ketab Corp. مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره19، جدول ايرانشهر شماره 74، همراه با سيزدهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آگوست 38382014



روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران
كشور  از  خارج  به  سبز  جنبش  سركوب  و  سال 1388 

گريخته است.
1334 خورشيدى (1955 ميالدى)

زادروز بيژن الهى، شاعر
1371 خورشيدى (1992 ميالدى)

ترور و قتل فريدون فرخزاد، شاعر، بازيگر، و خواننده
خخنياگر در خون - در شناخت و بزرگداشت فريدون   
فرخ زاد از انتشارت شركت كتاب به نگارش ميرزا عسگرى 

مانى منتشر شده است.
1383 خورشيدى (2004 ميالدى)

درگذشت حسين پناهى شاعر و بازيگر تئاتر و سينما و 
تلويزيون،  در تهران

 
16مرداد (7 آگست)

1349 خورشيدى (1970 ميالدى)
 ترور و قتل تيمور بختيار، اولين رئيس ساواك در حكومت پهلوى، در كشور عراق 

1370 خورشيدى (1991 ميالدى)
دوران  در  ايران  نخست وزير  آخرين  بختيار،  شاپور  دكتر  فجيع  قتل  و  ترور 
محمد رضاشاه پهلوى و سروش كتيبه، منشى مخصوص شاپور بختيار و از اعضاى 

جبهه ملى توسط مامورين جمهورى اسالمى در پاريس 
 

17مرداد (8 آگست)
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)

زادروز اسداهللا ملك، آهنگساز و نوازنده  ويلون
 

18مرداد (9 آگست)
1362 خورشيدى(1983 ميالدى)

درگذشت امين اهللا آندره حسين آهنگساز ايرانى،  ساكن فرانسه
1378 خورشيدى (1999 ميالدى)
درگذشت رعدى آذرخشى، شاعر

19مرداد (10 آگست)
1294 خورشيدى (1915 ميالدى)

قواى نظامى انگليس وارد بوشهر شد و ژاندارم هاى ايرانى را خلع سالح كرد
1313 خورشيد (1934 ميالدى) 

مؤسسه خبرى «آژانس پارس» افتتاح شد
1388 خورشيدى (2009 ميالدى)

درگذشت بهجت صدر نقاش معاصر ايرانى در 85 سالگى براثر سكته قلبى در جنوب 
فرانسه.

بهجت صدر در سال 1303 درشهر اراك زاده شد. وى نخستين زن ايرانى است كه 
نقاشى آبستره،كوالژ، و چينه چينى را برگزيد و سبك هاى مختلفى را در نقاشى 

تجربه كرد. 

20مرداد (11 آگست)
1297 خورشيدى (1918 ميالدى)

امضاى موافقت نامه بين ميرزاكوچك خان و انگليس ها و آزادِى انگليس ها در عبور از 
گيالن براى رسيدن به قفقاز

21مرداد (12 آگست)
1313 خورشيدى (1934 ميالدى)

نام شهر «ترشيز» به «كاشمر» تبديل شد
1367 خورشيدى (1988 ميالدى)

زادروز الناز حبيبى، بازيگر 

22مرداد (13 آگست)
1289 خورشيدى (1910 ميالدى)

خبر نخستين «كنگره ى آموزشى مدارس دخترانه ايران» درروزنامه  تايمز چاپ شد
1301 خورشيدى (1922 ميالدى)

نام «بانك  و  شد  داده  تحويل  ايران  دارايى  وزارت  به  روس،   بانك «استقراضى» 

ايران» بر آن نهاده شد
1313 خورشيدى (1934 ميالدى)

زادروز ساسان سپنتا، موسيقى شناس و مؤلف
1347 خورشيدى (1968 ميالدى)

زادروز سيامك گلشيرى، نويسنده و مترجم
 آثار سيامك گلشيرى در شركت كتاب موجود است 

 1385 خورشيدى (2006 ميالدى)
پرنگ،  نوذر  به  مشهور  حاج آخوندى  تقى  درگذشت  
غزلس را و شاعر بلندپايه معاصردر سن 69 سالگى در 

تهران.
وى در 20 اسفند 1316 در تهران متولد شد و دو كتاب 

ماندگار  و  معروف  آثار  از   (1382) باد»  سوى  و«آن   (1365) درويشان»  «فرصت 
اوست و منظومه «ساقى نامه» وى مشهوراست.

على  كنار  در  زهرا  بهشت  گورستان  هنرمندان  قطعه  در  پيكرش  او،  وصيت  طبق 
تجويدى به خاك سپرده شد.

نوذر پرنگ در سال 1385 به مدت 6 ماه با شركت كتاب در لوس آنجلس همكارى 
داشت. 

 كتاب شعر با عنوان «آن سوى باد «نوذر پرنگ» در شركت كتاب موجود است 

23مرداد (14 آگست)
1300 خورشيدى (1921 ميالدى)

اعالميه   وحيدرعمواوغلى،  جنگلى  ميرزاكوچك خان  امضاى  با  ايران  انقالب  كميته  
تشكيل حكومت جمهورى شوروى را در رشت منتشر كرد

1308 خورشيدى (1929 ميالدى)
دولت ايران، دولت نجد و حجاز (عربستان سعودى) را به رسميت شناخت

1323 خورشيدى (1944 ميالدى)
زادروز على حاتمى، كارگردان و فيلمنامه نويس ايرانى

1325 خورشيدى (1946 ميالدى)
زادروز بابك بيات، آهنگساز

1376 خورشيدى (1997 ميالدى)
درگذشت  ناصر فرهنگ فر، نوازنده تنبك

1387 خورشيدى (2008 ميالدى)
درگذشت مهرداد فخيمى، فيلمبردار صاحب نام سينماى ايران بر اثر بيمارى. وى 
اولين كار خود را با فيلم «غريبه و مه» از بهرام بيضايى شروع كرد. وى تحصيالت 
او  كه  فيلم هايى  از  بود.  رسانيده  اتمام  به  آلمان  در  فيلمبردارى  رشته  در  خودرا 
فيلمبردارى آن را برعهده داشته مى توان به «مسافران»، «كمال الملك»،«هزاردستان»، 

«ناخدا خورشيد» و... را نام برد.

24مرداد (15 آگست)
1337خورشيدى ( ميالدى 1958)

زادروز  حميد متبسم، آهنگساز و نوازنده ى تار و سه تار
1386خورشيدى ( ميالدى 2007)

درگذشت الهه (بهار غالمحسين)، بر اثر سرطان در سن 73 سالگى در بيمارستان 
عارف،  شيدا،  از  تصنيف هايي  خواندن  با  را  خود  كار  او  تهران.  در  پارسيان 

درويش خان و على تقى وزيرى آغاز نمود.
 

25مرداد (16 آگست) 
1328 خورشيدى (1949 ميالدى)

محمود نامجو، ركورد وزنه بردارى جهان را شكست و «آقاى دنيا» لقب گرفت
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

در اثر تظاهرات ضد حكومت شاه، محمد رضا  شاه پهلوى همراه با خانواده ايران 
را ترك كرد.

1351 خورشيدى (1972 ميالدى)
زادروز لونا شاد - گوينده تلويزيون صداى آمريكا و بازيگر سينما

1358 خورشيدى (1979 ميالدى)
زادروز  رضا صادقى - خواننده موسيقى پاپ 

1373 خورشيدى (1994 ميالدى)
درگذشت  احمد فرديد (احمد مهينى يزدى) - فيلسوف معاصر كه مورخين معتقدند 

كه لفظ «غرب زدگى» را او نخستين بار به كار برد.

عد
حه ب

صف
در 

مه 
ادا
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1383 خورشيدى (2004 ميالدى)ادا

قتل عاطفه رجبى سهاله (زاده 1366مشهد- اعدام شده در 25 مرداد 1383نكا) دختر 
دانش آموز 16 ساله اى بود كه توسط دادگاه به اتهام جريجه دار كردن عفت عمومى 
توسط قاضى حاج رضايى (رييس دادگسترى نكا) به اعدام محكوم شد. حكم اعدام 
او توسط ديوان عالى كشور در يك هفته تاييد شد. قاضى حاج رضايى طناب دار را 

شخصاً به گردن وى انداخت و او را در ميدان شهر نكا بدار آويخت.

26مرداد (17 آگست)
1363 خورشيدى (1984 ميالدى)

زادروز على عبدالمالكى ، خواننده، آهنگساز، ترانه سرا و تنظيم كننده  

27مرداد (18 آگست)
1319خورشيدى (1940 ميالدى)

كمال الملك نقاش معاصر در سن 93 سالگى در نيشابور درگذشت 
1337 خورشيدى (1958ميالدى)

زادروز حسام الدين سراج، هنرمند آواز وآهنگساز
  آثار اين هنرمند در مركز موسيقى و فيلم ايران وابسته به شركت كتاب موجود 

است 
1340خورشيدى (1961 ميالدى)
زادروز على رضا پنجه اى، شاعر
1355 خورشيدى (1976ميالدى)
سازمان تربيت بدنى منحل شد

1381 خورشيدى (2002ميالدى)
درگذشت جواد حديدى، نويسنده و پژوهشگر و عضو دائمى فرهنگستان ايران

1386 خورشيدى (2007ميالدى)
او  ايران.  مدرن  روزنامه نگاران  اول  نسل  بازمانده  آخرين  شهيدى،  احمد  درگذشت 

خبرنگارى را از سال 1313 آغاز كرد.
1389 خورشيدى (2010ميالدى)

روابط  كارشناسان  و  روزنامه نگاران  از  وى  تهران.  در  برزين  مسعود  درگذشت 
عمومى دوران پهلوى دوم بود. وى در دولت شاپور بختيار، آخرين دولت حكومت 

پهلوى، مدتى رياست راديو و تلويزيون ملى را به عهده 
فرح  دفتر  عمومى  روابط  مسئوول  آن  از  قبل  و  داشت 
بود.  آبادان  در  نفت  شركت  عمومى  روابط  و  پهلوى 
و  نويسندگان  سنديكاى  بنيانگذاران  از  همچنين  وى 

خبرنگاران ايران محسوب مي شد.

28مرداد (19 آگست)
1325 خورشيدى (1946ميالدى)

زادروزمسعود بهنود؛ نويسنده وروزنامه نگار ايرانى
  آثار مكتوب مسعود بهنود در شركت كتاب موجود 

است 
1332 خورشيدى (1953 ميالدى)

موفقيت سازمان سياى آمريكا در كودتا بر عليه دولت 
محمد مصدق

رسيدن  ثمر  به  چگونگى  و  چرايى  به  بردن  پى  براى   
كودتاى 28 مرداد، كتاب سوداگرى با تاريخ نوشته ى محمد 
امينى در پاسخ به آسيب شناسى يك شكست نوشته على 
ميرفطروس – جلد يكم از انتشارات شركت كتاب را مطالعه 

بفرماييد 
1351 خورشيدى (1973ميالدى)

با  خورد  و  زد  در  سياهكل،  شبكه ى  عضو  زبيرم،  احمد 
مأموران انتظامى كشته شد

1357 خورشيدى (1978 ميالدى)
شدند.  كشيده  آتش  به  شهر  اين  ركس  سينما  در  آبادان  مردم  از  نفر   400 حدود 
آخوندها دولت را متهم كردند، اما پس از انقالب معلوم شد كه به دستور شخص 
روح اهللا خمينى اين كار انجام شده و رهبر كنونى نظام، سيدعلى خامنه اى نيز در 

اين جنايت دست داشته است.
1385 خورشيدى (2006ميالدى)

درگذشت شعبان جعفرى پس از مدتى بيمارى در شهر لوس آنجلس امريكا.

29 مرداد (20 آگست)
1319 خورشيدى (1940ميالدى)

زادروز عارف عارفك يا، خواننده و هنرمند 
1321 خورشيدى (1942ميالدى)

وارد  تهران»  در «كنفرانس  شركت  براى  نخست وزيرانگلستان  چرچيل،  وينستون 
تهران شد

1347 خورشيدى (1968ميالدى)
فرمان تشكيل فرهنگستان صادر شد.

1387 خورشيدى (2008ميالدى)
درگذشت تورج نگهبان، شاعر و ترانه سراى با ذوق ايرانى در بيمارستان تارزاناى 

لوس آنجلس. وى متولد هفتم ارديبهشت سال 1311 در اهواز بود. 
1390 خورشيدى (2011ميالدى)

درگذشت رضا بديعى، كارگردان ايرانى هاليوود در بيمارستان يوسى ال اى در شهر 
لوس آنجلس در سن 81سالگى. وى به «پدرخوانده تلويزيون آمريكا» نيز شهرت 

داشت.

30 مرداد (21 آگست)
1308 خورشيدى (1929ميالدى)
زادروز نجف دريابندرى، مترجم
1314 خورشيدى (1935 ميالدى)

تعيين نام خانوادگى براى عموم اجبارى شد
1336 خورشيدى (1957ميالدى)

كنگره  فرهنگيان كشور گشايش يافت

31 مرداد (22 آگست)
1332 خورشيدى (1953ميالدى)

بازگشت محمد رضا شاه پهلوى به ايران 
1342 خورشيدى (1963ميالدى)

دانشسراى عالى به دانشگاه تربيت معلم تغيير نام داد
1353 خورشيدى (1974ميالدى)

جمعيت كل كشور به 32ميليون و 300 هزار و 810 نفر برآورد شد
1388 خورشيدى (2009ميالدى)

درگذشت سيد بزرگ محمودى (متولد 1318) مشهور به دكتر محمودى، همسر ايرانى 
بتى محمودى خالق رمان بدون دخترم هرگز 

 ا شهريور (23 آگست)
1296 خورشيدى (1917 ميالدى)

تشكيل كميته  ايالتى حزب دمكرات در تبريز
1303 خورشيدى (1924ميالدى)

و  پژوهنده  اديب،  محجوب-  جعفر  محمد  دكتر  زادروز 
استاددانشگاه تهران

آآآآآثار زنده ياد دكتر محجوب در شركت كتاب موجودند 
1307 خورشيدى (1928ميالدى)

تهران  از  پاريس  در  ايران  مختار  وزير  عالء،  حسين 
دستور گرفت كه پانزده نفر معلم براى مدارس متوسطه  

ايران استخدام كند
1309 خورشيدى (1930ميالدى)

انتشار روزنامه ى «ايران آزاد» به مديريت ضياءالواعظين
1311 خورشيدى (1932ميالدى)

زادروز محمد زنگنه - نقاش و مدرس نگارگرى
1314 خورشيدى (1935ميالدى)

دانشگاه جنگ تأسيس شد 
1327 خورشيدى (1948ميالدى)

زادروز بيژن كارگر مقدم، داستان نويس برون مرزى
1333 خورشيدى (1958ميالدى)

زادروز  گوهر خيرانديش، بازيگر 
1355 خورشيدى (1976ميالدى)

سه كنگره از سوى كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايرانى درشهرهاى مختلف 
امريكا برگزارشد
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محصلين  جهانى  كنفدراسيون  دانشجويى  جنبش  كتاب   
از  شوكت  حميد  نوشته  جلدى)   2) ايرانى  دانشجويان  و 
انتشارات شركت كتاب بهترين ماخذ و مرجع براى مطالعه 
بروى اين جنبش دانشجويى و تاثير آن بر تحوالت ايران در 

دوران سلسله پهلوى و سقوط آن مى باشد
1356خورشيدى (1977ميالدى)

يك گروه 13 نفرى از دانشجويان ايرانى با شعار مخالفت 
با استبداد ، سفارت ايران در الهه را اشغال كردند

1357 خورشيدى (1978ميالدى)
درگذشت محمدپروين گنابادى- نويسنده و پژوهنده

1369 خورشيدى (1990ميالدى)
درگذشت دكتر پرويز ناتل خانلرى- پژوهشگر، نويسنده، 

شاعر و روزنامه نگار.
  آثار دكتر پرويز ناتل خانلرى در شركت كتاب موجود 

است، ديوان حافظ دو جلدى از زمره تاليفات اوست
1389 خورشيدى (2010 ميالدى)

و  سينما  پيشكسوت  بازيگر  شهابى،  مهين  درگذشت 
تلويزيون ايران كه مدتها به دليل ابتال به تومور مغزى در 

بيمارستان پارس تهران بسترى بود.

2 شهريور (24 آگست)
1300 خورشيدى (1921ميالدى)

انتشار روزنامه  «طوفان» به مديريت محمد فرخى يزدى وسردبيرى موسوى زاده 
يزدى در تهران

1327 خورشيدى (1948ميالدى)
نشريه  عمومى  رياست  نيابت  به  روزنامه ى«اقدام»  مدير  خليلى  عباس  انتخاب 

«اتحاد اسالم»
3 شهريور (25 آگست)

1313خورشيدى (1934ميالدى)
زادروز آخوند اكبر هاشمى َبهرمانى (هاشمى رفسنجانى)، از اعضاى شوراى انقالب 
اسالمى، شريك جرم در به قتل رساندن محافظان شاه فقيد، رييس مجلس شوراى 
تشخيص  مجلس  رييس  و  رهبرى  خبرگان  مجلس  رييس  جمهور،  رييس  اسالمى، 
آيرس  بونئوس  در  يهوديان  مركز  انفجار  اصلى  متهمان  از  يكى  و  نظام  مصلحت 

آرژانتين و تحت تعقيب پليس بين الملل   
1317 خورشيدى (1938ميالدى)

درگذشت نصراهللا خان مين باشيان، موسيقيدان
1320 خورشيدى (1941 ميالدى)
اشغال ايران توسط قواى متفقين 
1324 خورشيدى (1945ميالدى)

در پى رد اعتبارنامه و توقيف روزنامه «آژير»، سيدجعفر پيشه ورى وارد تبريز شد 
و با صدور بيانيه يى، خودمختارى آذربايجان را اعالم كرد

1332 خورشيدى (1953ميالدى)
ايران  توده ى  حزب  به  وابسته  جوانان»  «سازمان  و  صلح»  «خانه ى  شبكه ى  دو 

كشف و متالشى شد
1359 خورشيدى (1980ميالدى)

رئيس  نخستين  و  سياستمدار  و  پژوهنده  اديب،   - حكمت  على اصغر  درگذشت 
دانشگاه تهران

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
قتل پيروز دوانى، ناشر و فعال سياسى، به وسيله ى قاتالن «قتل هاى زنجيره اى»

4 شهريور (26 آگست)
1313 خورشيدى (1934ميالدى)

زادروز محمد اسماعيلى، نوازنده تنبك 
1315 خورشيدى (1936ميالدى)

زادروز مرتضى مميز، طراح گرافيك (درگذشت  1384)
1317 خورشيدى (1938ميالدى)
گشايش راه آهن سراسرى ايران
 1339خورشيدى (1960ميالدى)

زادروز اكبر عبدى، بازيگر سينما و تلويزيون 

1346 خورشيدى (1967ميالدى)
درگذشت سيدفخرالدين شادمان- نويسنده و حقوقدان

1350 خورشيدى (1971ميالدى)
و  فارسى  ادبيات  استاد  فياض،  على اكبر  درگذشت 

مصحح تاريخ بيهقى 
  كتاب تاريخ بيهقى تصحيح شادروان فياض در شركت 

كتاب موجود است 
1358 خورشيدى (1979ميالدى)

ترور حاج مهدى عراقى و فرزندش حسام توسط گروه 
فرقان

1359 خورشيدى (1980ميالدى)
صدور حكم نخست وزيرى رجائى توسط بنى صدر

1369 خورشيدى (1990ميالدى)
درگذشت مهدى اخوان ثالث، شاعر

معاصر  برجسته  شاعر  اين  ثالث  اخوان  مهدى  آثار    
ايران در شركت كتاب موجود است 

1376 خورشيدى (1997ميالدى)
درگذشت بيژن نجدى -نويسنده و شاعر گيالنى

1388 خورشيدى (2009ميالدى)
درگذشت همايون صنعتى، بنيانگذار انتشارات فرانكلين 

درتهران.

5 شهريور (27 آگست)
1309 خورشيدى (1930ميالدى)

زادروز غالمرضا تختى - قهرمان كشتى ايران و جهان
1330 خورشيدى (1951ميالدى)

مجله  «فروغ بانوان» به مديريت عاليه حجتى منتشر شد
1339 خورشيدى (1960ميالدى)

كناره گيرى دكتر منوچهر اقبال از نخست وزيرى
شريف امامى به فرمان شاه نخست وزير شد

1342 خورشيدى (1963ميالدى)
تشكيل كنگره «نهضت آزادزنان و آزاد مردان» توسط دولت

1347 خورشيدى (1968ميالدى)
انتخاب خانم فرخ رو پارسا به عنوان اولين وزير زن در ايران

1357 خورشيدى (1978)
سقوط دولت جمشيد آموزگار و روى كار آمدن دولت شريف امامى

1377 خورشيدى (1998ميالدى)
درگذشت فرهاد گركانى - نويسنده در لوس آنجلس

درگذشت بونصر عضد معاون اتاق صنايع و معادن و رياست هيأت مديره بانك 
اعتبارات، در فرانسه - متولد سال 1291

1386 خورشيدى (1997ميالدى)
درگذشت ماركو گريگوريان، نقاش, هنرشناس و بازيگر ايرانى - ارمنى

6 شهريور (28 آگست)
1311 خورشيدى (1932ميالدى)

درگذشت ميرزا حسنخان مستوفى الممالك-اديب و سياستمدار
1355 خورشيدى (1976ميالدى)

مسلحانه   برخوردهاى  اوج گيرى  تهران،  در  آمريكايى  مستشاران  از  تن  سه  ترور 
گروه هاى چريكى با نيروهاى انتظامى

1364 خورشيدى (1985ميالدى)
درگذشت دكتر عباس آريانپور كاشانى - نويسنده و مترجم دركاليفرنيا - آمريكا 

1373 خورشيدى (1994ميالدى)
درگذشت كمال الدين مستجاب الدعوه برنامه ساز راديو 

كمال الدين مستجاب الدعوه در سال 1324 فعاليت خود را در راديو آغاز كرد.
در سال 1327 سرپرست نمايش هاى راديو شد و در سال 1334 عهده دار برنامه 
طى  وى  گرفت.  قرار  راديو  گويندگان  زمره  در  نيز  آن  از  پس  و  گرديد  «بانوان» 
سفرهاى زيادى كه به خارج از كشور داشت به مطالعه پيرامون راديو پرداخت و در 
سال 1338 به رياست اداره انتشارات و راديو شهرستان ها منصوب گرديد. در سال 
1345 جمعيت «همبستگان ادب و هنر» را كه يك تشكل هنرى – صنفى بود، تشكيل 

©Copyright 2014 Ketab Corp.4141 مجله فرهنگى- سياسى ايرانشهر شماره19، جدول ايرانشهر شماره 74، همراه با سيزدهمين ضميمه پزشكى و سالمت ايرانشهر، آگوست 2014



روز شمار فرهنگ، هنر و سياست ايران

بل
ه ق

فح
ز ص

مه ا
داد. هدف آن بدست آوردن حقوق صنفى و اجتماعى ادبا و هنرمندان ايران بود.ادا

او با همكارى خانم فروزنده اربابى  هر روز صبح جمعه با برنامه شما و راديو به 
به  راديو  برنامه هاى  پرطرفدارترين  از  سال ها  براى  كه  مى آمد  ايرانيان  هاى  خانه 
شمار مى رفت. يكى از بخش هاى اصلى برنامه شما و راديو مسابقه هوش بود كه 
توسط شادروان مستجاب الدعوه به نحو بسيار زيبايى ارائه مى شد كه هنوز پس 

از گذشت قريب به 4 دهه در ذهن شنوندگان آن حك شده است.
بليط هاى بخت آزمايى كه دولت ها در همه جاى جهان براى كارهاى عام المنفعه 
از آن بهره مى برند، در ايران پيش از انقالب نيز مرسوم بود. برنامه پخش زنده 
راديويى آن توسط شادروان مستجاب الدعوه به نحو بى نظير و جالبى اجرا مى شد

و توانسته بود به انجام اين امر خير به بهترين نحوى يارى برساند.
1377 خورشيدى (1998ميالدى)

درگذشت ارتشبد حسن طوفانيان معاون وزارت جنگ در آخرين سال هاى سلطنت 
خاندان پهلوى در آمريكا.

1389 خورشيدى (2010ميالدى)
درگذشت على بهزادى، روزنامه نگار پيشكسوت ايرانى،در سن 85سالگى

7 شهريور (29 آگست)
1288 خورشيدى (1909ميالدى)

انتخاب محمدحسين ميرزا (برادر 9 ساله  سلطان احمدشاه) به وليعهدى
1304 خورشيدى (1925ميالدى)

درگذشت سيدمحمدرضا مساوات، نماينده  مجلس و مدير روزنامه «مساوات»
1344 خورشيدى (1965ميالدى)

درگذشت موسى معروفى، موسيقيدان
1349 خورشيدى (1970ميالدى)

گشايش «جشن هنر» شيراز
1357 خورشيدى (1978ميالدى)

پان ايرانيست  حزب  جمله  از  سياسى  حزب   14 سياسى،  باز  فضاى  اعالم  پى  در 
(پزشكپور)، حزب زحمتكشان (بقايى)، جبهه ملى و... اعالم موجوديت كردند

جبهه ى ملى طى اعالميه يى خواستار اجراى12 مورد اصالح فورى از جمله انحالل 
ساواك و آزادى قلم و بيان شد

1384 خورشيدى (2005ميالدى)
درگذشت داوود رمزى، روزنامه نگار، شاعر و نويسنده در لوس آنجلس

8 شهريور (30 آگست)
1360 خورشيدى (1981ميالدى)

شدن  كشته  و  خلق  مجاهدين  سازمان  به وسيله  ايران  نخست وزيرى  دفتر  انفجار 
محمدعلى رجايى و محمدجواد باهنر، رئيس جمهور و نخست وزير جمهورى اسالمى 

1368 خورشيدى (1989ميالدى)
درگذشت منوچهر محجوبى، نويسنده و روزنامه نگار درانگلستان.

1383 خورشيدى (2004)
درگذشت عصمت باقرپور (دلكش) خواننده- در سن 80 سالگى درتهران 

9 شهريور (31 آگست)
1347 خورشيدى (1968)

درگذشت صمد بهرنگى، نويسنده ( زاده 2 تير 1318)
  آثار اين نويسنده در شركت كتاب موجود است 

1385خورشيدى (2006 ميالدى)
محقق  اولين  و  فيزيك  ممتاز  و  برجسته  استاد  جناب،  كمال الدين  دكتر  درگذشت 

فيزيك هسته اى ايران در سن 98سالگى.
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شعر و ادب

چگونه مى توانم پاى بر زمينى بگذارم
    

  كه ميدانم شمايان در دل آن خفته ايد؟

****

و آنان  از شمار  دو چشم فقط سه نوجوان بودند
       

  و صبح گاهى به شوق زيستن ....پاى از خانه بيرون نهادند
             

  اما چشمان پدر و مادرشان..... گريان ....
          

  هنوز هم ..... خيره به راه .... مانده است

   ***

طوفان انسان ستيز تازيان......

             كه طوالنى قرونى است..... خاك و تاريخ سرزمينم را    

                                                            به تاراج نشانه كرده است........

اين بار.....زندگى سه نوجوان بى گناه هم كيش ام را....

                                           عالوه بر تمام بالياى  ساليان هدف گرفت

و چشمان والدين....چشمان من و تو.... و ميليون ها انسان....

                                   همان گونه.... هنوز گريان براه خيره مانده است

و آنگاه كه خونشان بنا حق برخاك ريخته شد....

از هر قطره ، بوته اى روئيد..... با  ده ها گل سرخ

و هر برگ گل سرخ تبديل به قلبى خونين شد....

           و هر قلب خونين..... در بدن انسانى جاى داشت 

                  و هزاران قطره خون پاك و بيگناه برخاك ريخته         

                                                     تبديل به ده ها هزار گل سرخ شد 

و ميليون ها قطره اشك از چشمان انسان ها  باريد وباريد........
 تا بلكه بشويد

               تا باشد كه قساوت نابود گردد............

  و جنايت پايان پذيرد.......

       و عشق برجهان ببارد....

            و پلشتى ها را از دل ها بشويد.....

                     آيا.... هرگز .... تواند شد........؟

                                                                                     اول  جوالى 2014

 سوكسرود قتل  3 نوجوان يهودى 
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در قلمرو فرهنگ

مهدى رستم پور

 در سالنامه 1384 روزنامه شرق نوشتم تختى «توتم» قبيله ورزش 
ايران بود. توتم را اهل قبيله مى كشند تا بعداً بپرستند و هر سال بر 

مزارش مويه.
مى خواهم از نخستين مرگ شهال بنويسم. نيم قرن قبل، از حسادت 
و تعصب همدوره اى ها و نوچه صفت هاى محيط كشتى. حسد شان 
به پيكر تختى، هفت مدال جهانى و المپيكش، هفده سال عضويتش 
در تيم ملى، محبوبيت اجتماعى و البته حساس ترين نقطه براى داش 
مشتى ها و قلچماق هاى تهران: زن زيباى آزاده اش كه حقوق خود را 

مى شناسد.
تهرانى مهياى انفجار كه تا خرخره فرو رفته در سنت هاى خودساخته. 
گوالخ ها، با سبيل  تاج هدهدى  مى گفتند: «چه پهلوونيه كه لباس زنش 
مدل داره؟ استغفراهللا قهرمان المپيك مگه زنش باس اينطورى باشه؟ 

پهلوونم پهلووناى قديم كه زناشون هزار ماشاهللا يه پارچه كنيز…»
از يكى شان پرسيدم چه ديديد از شهال؟ گفت در شان و شخصيت 

تختى نبود كه زنش با همكالسى هايش پوكر بازى كند!

در عكس هاى عروسى هم هستند. هركدام به كنجى نشسته اند. نه 
زنده نام فردين كه موقع رفتن، گونه داماد را بوسيد و مثل هميشه توى 

گوش تختى، سوژه جديدى رو كرد درباره حاج عبدالحسين فيلى.
نه ويگن، گرداننده عروسى اش كه تختى دلبسته صدايش بود. آنجا 
«زن ايرونى تكه واال يه دنيا نمكه» را خواند و تختى، خندان به شهال 
شهال  حاال  بالااا».  زمونه  اين  در  بَود  زيبا  «زن  سپس  مى نگريست. 
مى خنديد كه سبز نافذ چشم هايش نيفتاده در عكس هاى سياه و سفيد.

شهال از دانشكده امير كبير، پا به خانه دالورى گذاشته بود كه پا از 
تشك برچيده، تالطم روحش سنگين تر از وزن بدنش، بدون دوبنده 

و وزن كشى، بايد با زائده هاى زندگى سرشاخ مى شد.
از  سوا،  هميشه  او  خرج  و  راه  اما  بود.  خانه اش  زورخانه، 

باستانى كارهايى كه قداره مى كشيدند جاى كباده.
- توى «كوچه خيابون» مردم چى ميگن؟

بنگاه فاجعه آفرينى كوچه و خيابان! اين نا امن ترين نهاد در تاريخ 
معاصر تهران، كه هنوز ناگزيريم خانه هايمان را با ديوارهاى بلند، از 

شهال از مرگ اول تا دم آخر
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در قلمرو فرهنگ
آن محافظت كنيم. دهه 40، نرينه هاى سر گذر مفتخر بودند به پاسبانى 

نواميس.
صداى شوم كوچه و خيابان مثل جيغ مرغ آبچره، بزخو كرد در 

زندگى خصوصى  شهال.
تختى با امواج مسموم جارى در برزن، پرتاب مى شد توى خانه. 
جيب  در  تيغ  نبود.  تخم مرغى  پاشنه  نداشت.  بزن  دست  تختى 
نمى گذاشت. تفريح تختى، پياده روى كنار ديوارهاى دانشگاه بود و 

همسرى اختيار كرد از پشت همان ديوارها.
از دستنوشته هايش پيداست چقدر عطش نوشتن داشت اما دورانى 
كه بايد به مطالعه مى گذارند را به جبر روزگار، وردست نجار بود در 

مسجد سليمان.
ُقل ُقل غيرت بابا شمل هاى قالبى، حتى به تقويم هم بى اعتنا ماند! 
پهلوان و عروسش چند ماه نامزد بودند؟ بهمن 45 ازدواج نكردند؟ 
شهريور سال بعد پسرشان متولد نشد؟ كمتر از چهار ماه بعد، تختى 

نمرد؟
 آشنايى، نامزدى، باردارى. سپس تولد و شيرخوارگى بابك تا مرگ 
تختى به دو سال نكشيد. در اين فرصِت ناچيزتر از چشم به هم زدنى، 

چگونه چپانديد افسانه هاى خانمان براندازتان را؟
كشتى گيرهاى آن دوره از تختى توتم ساختند. نويسندگان روشنفكر 
هم از همسرش «خانم هاويشام»! تيتر «بانوى رازها» فريبنده است، 
مگر نه؟ اما معمايى اگر در ميان باشد، راز سلب مسئوليت، اهمال 
و تعلل تاريخى ماست در بيان هر نقدى كه ممكن است جامعه را 

برنجاند.
به  را  كسى  هر  مى توانست  اول  سالهاى  آن  در  خصوصاً  انقالب، 
سرعت جذب كند يا سريع تر از آن دفع. اما در مصادره همسر تختى 
ناكام ماند. رييس جمهور رجايى براى يادگار تختى نوشت: پسرم 

بابك.
وليكن شهال، پدرخوانده سياسى نمى خواست براى پسرش. خودش 
هم مادرى كرد و هم جهان پهلوانى. بابك را مستقل بار آورد. پسرى 

كه هم ناشر باشد و هم نويسنده. و هواخواه آزادگى.
وقتى مهندس بازرگان در سال 58 ايده برگزارى جام تختى را با 
حسين شاه حسينى در ميان گذاشت، همان داش مشتى ها كه سيدمحمد 
خادم حقيقت را به بازداشتگاه مدرسه علوى سپرده تا راساً فدراسيون 
انقالبى را تشكيل دهند، تا جا داشت مقاومت كردند كه پا نگيرد جام 

تختى.
بابك رشد مى كرد كه باز، زمزمه همانها: پسر تختى چرا راه پدر رو 
روى تشك ادامه نمى ده؟ چرا ننش نميزاره بابك بياد پيش ما كه بهش 

بگيم باباش كى بود!
تعقيب  در  حاال  رسانده،  هالكت  به  را  تختى  جسم  كه  زمانه اى 
روحش بود. اسم تختى به همه تعلق داشت جز زن و بچه اش. اسم 
تختى براى مردم بود. ميادين، خيابان ها و ورزشگاه هايشان، چيزى 
گير همسر و فرزندش نمى آمد. موزاييك هاى ابن بابويه خش افتاده 

از قيقاج رفتن سوگواران بدلى.

شهالى  عمر.  يك  شهال  چشيد،  زبان  زخم  ماه  شش  تختى  اگر 
صاحب عزا، نگذاشت هيچ مرد و نامردى دلبرى اش را كند. مرد اول 

و آخرش جهان پهلوان بود.
شهالى مترقى 1346، با لباس عروسى و نوزادى يتيم در آغوش، 
رفت توى خلوتى كه جامعه برايش تدارك ديد. زنى كه پهلوان شهر 

پيش از خاك ابن بابويه، در آغوش او آرميده بود.
در  مراسمى  به  بيايد  شد  مجاب  خادم،  رسول  اصرار  با  سرانجام 
مرگ  دمِ  تا  كردند، برود و  پشيمانش  باز  اما  آمد  تختى.  نكوداشت 
دوم، پيدايش نشود بين جماعتى كه شگرد شان اول پچپچه است و 

بعداً فتيله پيچ.
كت دامن  چرا  كه  بودند  گرفته  دست  را  مراسم  در  پيرزن  عكس 

پوشيده! سر زانويش چرا پيداست!
جهان پهلوان نبود كه سينه ستبر كند روبرويشان. بگويد: آرام بگيريد 

بچه بازهاى دهه چهل.

خانم شهال توكلى و آقاى غالمرضا تختى. دوباره به هم رسيديد. 
پيوندتان مبارك.

بانوى خوبروى شرقى، شهال توكلى. تو در سرزمين سخنرانها، در 
كشور منابر، در اين وادى بى مثاِل آلودگى صوتى، نيم قرن حرف 

نزدى.
كلنگ  كه  نوحه هايى  ديار  در  خواب آور.  خطبه هاى  ام القراى  در 
مى كوبند تا آب بند چشممان را بشكافند. در كشور سوگ سروده ها، 
نه  بود.  واژگان  زيباتريِن  سكوتت  خوردى.  فرو  را  ناله هايت 

ناگفته هايت را شنيديم و نه سكوتت را.
تو و غالمرضا را به رسم دوران، خاله  خانباجى ها به هم معرفى 
نكرده بودند. عاشق شده بوديد. روح عشاق، گره مى افكنند به هم. 
در آسمانى كه سرما و گرما، نور و تاريكى را بدان راهى نيست. در 

المكانى كه تضاد طبقه تو با پسر محله خانى آباد نامفهوم است.
ما شما را نمى بينيم اما چشممان پر است از تورى سفيد ازدواجت.

تاج روى سرت در مراسم عقد، جفتى گلبرگ بود از ململ و حرير، 
اما تاج عروسى ات شاخه هاى ظريفى داشت، ميوه هايش سنگ هاى 

ريز.
به غالمرضا پيوسته اى كه نيم قرن منتظرت بود. سپيدى چشم نواز 
درآميخته با رنگ دود سيگارى كه هوشنگ ابتهاج  لباس عروسى، 

آتش كرد براى غالمرضا.
سى ام بهمن 1346 تاج نقره ئى نشانده بودى روى طره ها كه وقتى 
صدف ديدگانت را بستى، دست زمخت پهلوان، به نرمى برش دارد و 
با سرانگشتانش، شانه بسازد. موهايت را عقب بزند به آهستگى، براى 

پديدارى پيشانى بلند؛ پيشانى بلندى با كوتاه تريِن بخت ها.
داريوش و پروانه فروهر هم كه شب عروسى تان بودند، باز هستند. 
نه اثرى از زخم زبانها روى تن تختى و تو پيداست، نه زخم  سينه هاى 

شكافته و گلوى دريده آنها.
پيوند ابدى تان مبارك در محفل فرشتگان
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در قلمرو فرهنگ

هما سرشار
زمينه  اين  در  نه  و  هستم  سياسي  تحليل گر  و  تئوري پرداز  نه  من 
روزنامه نگار  يك  نگاه  مي نويسم  و  مي گويم  آنچه  دارم.  تخصصي 
است به رويدادهايي كه در اطرافش مي گذرد هر چند همة آنچه در 
اطراف ما ايرانيان برون مرزي مي گذرد چيزي جز سياست نبوده و 
يكايك ما نيز چاره اي جز اينكه سياسي باشيم نداشتيم. آرزوي بزرگ 
من در زندگي ام هميشه اين بوده كه دور از صحنة سياست به كار 
مورد عالقه ام روزنامه نگاري بپردازم و فارغ از اين هر نوع آرمانگرايي 
و جانبداري و تعلق، از وراي نگاهي بدون تعصب و خشم جهان 
را بنگرم. ولي شوربختانه پس از گذشت بيش از سه دهه از انقالب 
اسالمي ايران و تجربيات تلخ و شيريني كه هر يك از ما پشت سر 
گذاشته ايم، در دوراني كه ديد انتقادي داشتن نسبت به خود و لزوم 
زندگي  الزم  از ابزار  نايستادن  و  شدن  نو  گذشته، هميشه  بازنگري 
است، اين نگرش هنوز و همچنان در جامعة ايراني – بويژه ايرانيان 
خارج و در نهايت تأسف در ميان روشنفكران و كوشندگان سياسي 
باقي مانده است. در حالي كه هموطنان من و تو در ايران سالهاست از 
اين مانع عبور كرده اند، براي ما چنين اتفاقي نيفتاده است و همچنان 
دست از اين ويژگي سنتي و قومي خود يعنى تعصب و خشم بر 

نمي داريم. 
1- آنچه كه در اين سالهاي غربت از ديگران آموختم و پسنديدم
هر چند انقالب اسالمي زندگي مرا نيز چون بسياري زير و رو كرد 
و به غربتي ناخواسته كشاند، ولي دستكم اين فرصت را برايم فراهم 
امكان  و  بيازمايم  مملكت  اين  در  را  دمكراسي  از  گونه اي  كه  كرد 
اينرا بيابم تا با مشاهده و تجربة عيني، اندر خم همان كوچه اي كه 
سالهاي نوجواني و جواني ام را گذراندم نمانم. بزرگترين دستاورد 
زندگي در غربت يا تبعيد براي من كشف مردم ساالري (دمكراسي) 

و سكوالريزم بود كه تنها يك آشنايي نيم بند تئوريك با آن در دوران 
و  من  كه  فهميدم  تازه  و  بود،  داده  روي  كتابها  طريق  از  و  گذشته 

بسياري از هموطنانم از چه مواهبي محروم بوديم:
توي   بديهايش-  و  خوبي  تمام   -با  كشور  اين   در  اينكه  يكي   -
خارجي  پنج سال پس از پناهنده  شدن ، امريكايي مي شوي  و مي تواني 
هر چه  دلت  خواست (از تعريف  و تمجيد تا انتقاد و ايراد به  آب  و 
خاك  و دولت  و رئيس  جمهورش ) بگويي و مجازاتت زندان و اخراج  
نيست . فرزندي  كه  در اينجا از تو به  دنيا مي آيد مي تواند رئيس  جمهور 
آيندة اين  كشور شود در حاليكه در بسياري از سرزمين ها از جمله 

كشور من و تو چنين نبود و نيست.
- يكي اينكه توي پناهنده پس  از سي  و چند سال  اقامت  در اين  
مملكت  هنوز در گردهمايي هايت  پرچم  ايران  را بر مي افرازي  و كسي  
كاري  به  كارت  ندارد، در حاليكه  شهروند اين  مملكت  شده اي  سرود 
تو  از  و  نيست   تو  معارض   كسي   تنها  نه  و  مي خواني   را  ايران   اي  
نمي پرسد: «تكليف  خودت  را روشن  كن ، ايراني  هستي  يا امريكايي !» 
كه هيچ  مقام  دولتي  هم نمي تواند اين  حق  مسلم  و آزادي  بنيادين  را به  
صرف  مهاجر  بودن  از تو بگيرد. ولي  در سرزمين  مادريت اين  اجازه  
را نمي يافتي كه  دهان  به  انتقاد بگشايي  يا از سر درد فرياد برآوري  
چون  در گذشته اگر چنين  مي كردي خائن خوانده مي شدي و امروز 

اگر چنين كني حكم قتل خود را امضا كرده اي.
- يكي اينكه در سرزمين آزادي براي كوشندگان صالح اين وسيله 
فراهم است كه  با وقوف  به  اهميت  آموزش  و آگاهي  سياسي رشد 
كه  مقامي  به  و  بگيرند  بهره  مساوي  حقوق  و  امكانات  از  كنند، 
سرزمين  در  رايج  شيوة  كه  حالي  در  برسند  دارند  را  شايستگي اش 
مادري من و شما اين بوده و هست كه مقام و منصب بر اساس چيز 

نگاهي به خويش:پس از سه دهه

ــتگاه راديويى 670 اى ام پخش  ــار كه از لوس آنجلس و از ايس برنامه راديويى خانم هما سرش
ــنوندگان بسيارى دارد و يكى از آن ها نيز نگارنده اســت. خانم سرشار در سوك خانم  ــود ش مى ش
شهال توكلى همسر شادروان جهان پهلوان غالمرضا تختى متنى را كه در همين شماره ايرانشهر (از 

مهدى رستم پور) در صفحات قبل چاپ شده است در ابتداى برنامه خواندند. 
آقاى هادى خرسندى طنزپرداز كه در برنامه راديويى خانم سرشار با ايشان گفتگو مى شود به 
مطالب آقاى رستم پور به عنوان اين كه آخرت را مطرح مى كنند و بيرون آمده از ادبيات جمهورى 
اسالمى است اعتراض كردند. خانم سرشار هفته بعد در برنامه راديويى خود اين متن را كه از سر 
لطف در اختيار ايرانشهر قرار داده اند، خواندند. از نظر نگاه بسيارانى و هم چنين نگارنده اين متن 

بيژن خليلىدر تاريخ مناسبات ايرانيان بويژه ايرانيان خارج از ميهن به يادگار خواهد ماند.
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در قلمرو فرهنگ

ديگري جز شايستگي به دست آيد.
چه  تا  تيمي  كار  و  كارها  همة  در  مردم  مشاركت  اينكه  يكي   -
حد مؤثرتر از فرهنگ سنتي تك روي  و جمع گريزي  و فردپرستي و 

خودي و ناخودي است.
- يكي اينكه كثرت گرايي چه زيباست.

مقوله هاي  دشمني  و  رقابت  و  ضديت  و  مخالفت  اينكه  يكي   -
متفاوتي هستند.

- يكي اينكه راي  دادن يك حركت  دمكراتيك  است نه يك شوخي 
تلخ. 

- يكي اين كه در ميدان رقابت سياسي هر قدمي كه زنان و مردان بر 
مي دارند براي كسب قدرت سياسي و يا اثرگذاري در قدرت سياسي 
است، تعارف هم ندارند. كمتر كسي در راه رضاي خدا گام به اين 
ميدان مي گذارد و سعي مي كند بر سر ديگران منت بگذارد كه اين كار 

را از سر وطن پرستي و دلسوزي براي ملت مي كند. 
و هزاران يكي هاي ديگر...

2- آنچه را كه در اين سالهاي غربت از خودمان ديدم و نپسنديدم
با وجود اين، در ميان جامعة ايرانيان برون مرزي و مبارزان سياسي مان 
فضاي ديگري حكفرماست. فضايي كه عليرغم دستيابي به اين همه 

امكانات رشد فكري كماكان جهان سومي باقي مانده است. 
- در اينجا هنوز «چرا» زياد هست و «چرا» هنگاميكه از صورت 

پرسش درآمد و بار اعتراض گرفت غير دمكراتيك مي شود. 
- در اينجا ما گروهي سياست باز و سياست پيشه داريم كه به  نام 
اسامي  با  را  اقتدارگرايي  از  جلوه هايي  خود  ديكتاتوري،  با  مبارزه 

گوناگون به ما مي نمايانند.
- در اينجا آزادي نوشتن و گفتن هست ولي آزادي تحريم و منزوي 
سازي و تهمت بعد از آن هم به وفور وجود دارد. در اينجا وقتي زبان 
از گفتن باز مي ماند موسيقي آغاز نمي شودكه فحاشي و توهين آغاز 

مي شود.
- در اينجا به تعداد احزاب و گروهها خودي و غيرخودي مي بيني. 

هر اظهار نظري بكني از سوي يك گروه انگ خيانت مي خوري. 
- در اين ديار قهرمان سازي و قهرمان ستيزي فراوان است. قهرمان 
يك گروه ضد قهرمان گروه ديگر است: از كشته مردگان شاهان و 
شاهزادگان گرفته تا نمازگزاران ملي گراي پشت سر قائد اعظم، از 

قداره كشان استاليني تا ششلول بندان حزب اللهي.
نمي فشارند  را  يكديگر  دست  انديشان  دگر  تنها  نه  اينجا  در   -  
كه دست مبارزاني كه از ايران به سويشان دراز مي شود را نيز پس 
مي زنند. در حاليكه براي مبارزه با رژيم حاكم بر كشورمان مي توان و 
بايد دست ها را از فراز اقيانوسها دراز كرد و در دست مبارزان داخلي 
گذاشت. نه همة آنانكه در ايران زندگي مي كنند يكسره مردودند و نه 

همة آناني كه در خارج از ايران هستند يكسره مطلوب. 
مقابل  در  بردباري  و  تحمل  از  نشاني  مي توان  كمتر  اينجا  در   -
دگرانديشان يافت. در حاليكه مي بينيم مثال اين جمهوري خواه، سخن 

آن  از  بهتر  دارد  باور  رواداري  و  گفتگو  به  كه  را  مشروطه خواه  آن 
جمهوري خواهي مي فهمد كه خواستار و طرفدار حذف فيزيكي است 
و بزرگترين آرزويش اين كه به هر چنار خيابان پهلوي يك آخوند 
آويزان كند. با وجود اين تاب يكديگر را ندارند و نهايتا از دو انتهاي 
طيف گستردة سياسي، آنهايي كه داريوش همايون نامشان را چپ 
تراژيك و راست نوستالژيك گذارده است و باور غالبشان اين است 

كه «آنكه با ما نيست بر ماست» هنوز ميدان دارند و مي تازانند.
حاال پرسش اين است كه اگر ما دويست يا سيصد هزار نفر انسان 
با نگرشهاي سياسي مختلف يكديگر را برنتابيم، وجود هشتاد و اندي 
ميليون انسان با عقايد و باورهاي گوناگون ديني و قومي را در يك 
سرزمين چگونه بر خواهيم تابيد؟ راه ديگري جز تحمل و تساهل و 

آشتي جويي و مسالمت هست؟

3- آنچه كه در اين سالهاي غربت از من ساخت: 
 land كه  كشوري  در  تبعيد  دوران  گذراندن  و  سالها  اين  همة 
قانون  و  گرفته  نام  امكانات)  (سرزمين   of opportunities
 Pursuit ofاساسي اش زيباترين حق را براي انسانها قائل شده يعني
happiness (جستجوي خوشبختي) از من انسان ديگري ساخته 
است. انساني رها از زندان پرستش اين و آن، رها از قهرمان پروري و 
قهرمان سازي و رها از ستيز با آنهايي كه چون تو فكر نمي كنند. گذر 
راحتي نبود. افت و خيز فراوان داشت و هنوز هم راه طوالني ديگري 

در پيش دارم، مي دانم. ولي سخت كوشش مي كنم. 
- امروز كه در پشت اين ميكروفون نشسته  ام براي شعور خود و 
ديگر دوستان اهل قلم و انديشه ورزم بيش از آن ارزش قائلم كه اسير 

افكار آميخته به تعصب و ساده انديشي شوم.
- امروز كه قريب به هفت دهه از زندگى ام را پشت سرگذاشته ام، 
مدتهاست كه مرزهاي تعصب را درنورديده ام و انسانها را به گونه اي 
ديگر نگاه مي كنم: انسانهايي با ويژگيهايي كه برخي شان را مي پسندم 

و برخي ديگر را نه.
- امروز كه با شما سخن ميگويم، مدتهاست يقه دراني انسانها براي 
اين رهبر يا آن پيشوا، شعار مرگ بر اين و مرده باد آن و كشت و 

كشتار بنام محمد و موسي و عيسي را نمي پسندم.
نتيجه  در  و  پس رفت  كه  رسيده ام  نتيجه  اين  به  امروز  باالخره  و 
نتيجة  ايران  چون  كشورهايي  در  خودكامه  حكومت هاي  حضور 
عوامل فرهنگي، سنتي، جامعه شناختي و بيشماري عوامل تاريخي و 

سياسي و اقتصادي و اجتماعي است و نه دخالت خارجي.
ز دست غير چه نالم كه همچو حباب / هميشه خانه خراب هواي 

خويشتنم
- امروز پس از سي و اندي سال كه چندين صد كتاب و هزاران 
مقاله و فيلم مستند و مصاحبه و انقالب و كودتا و جنگ را پشت سر 
گذاشته ايم و بسيار ديده ايم و شنيده ايم و خوانده ايم، شرم جاودانة 

تاريخ را با خود حمل خواهيم كرد اگر از همة اينها نياموزيم.
تاريخ اين ايام را
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در قلمرو فرهنگ
هر كس كه خواهد خواند

جز اين سخن از ما نخواهد راند:
اين نسل سر در گم

بر توسن انديشه هاي لنگ
فرسنگ در فرسنگ

جز سوي تركستان نمي ر انند
تاريخ پيش از خويش را باري نمي خوانند. (عليرضا شجاع پور)

4- و باالخره آنچه هنوز به دنبالش هستم
به باور بسياري، امروز ما در حساس ترين نقطة تاريخ معاصر ايران 
قرار گرفته ايم. در اين موقعيت حساس من -به عنوان يك شهروند 
عادي كه دنبال ناكجاآباد خويش است- دنبال صداقت و راستگويي 
از سوي كلية گرايشهاي سياسي مبارز و اپوزيسيون (اعم از چپ و 
راست و ميانه، ملي و مذهبي و هوادار مشروطه و جمهورى) هستم. 

ما خسته تر و سرخورده تر از آنيم كه آزموده را از نو بيازماييم كه:
را  نو  كه  نوآر  سخن   / اسكندر  حديث  شد  كهن  و  گشت  فسانه 

حالوتى است دگر
- من براي ايران و ايراني، دنبال حكومتي هستم كه در آن هر كس 
بتواند حرف خودش را بزند و حق ديگري را بپذيرد كه چون جلوي 
حرف زدن كسي را بگيري ديگران بيشك حق را به او خواهند داد و 

از او قهرمان خواهند ساخت.
- من براي ايران و ايراني، دنبال حكومتي هستم كه سرنوشتم تنها 
يك  ديكتاتور،  مذهبي  رهبر  يك  مستبد،  پادشاه  نفر  يك  دست  در 
رئيس جمهور جهان سومي خودراي و يا يك چپى دگم نباشد كه هر 
چهار اين سمت هاي موروثي و دائمي حق مشاركت شهروندان را در 
سرنوشت خودشان از آنها مي گيرند. سياستمداراني كه عمر خدمتشان 

كوتاه است كمتر ديكتاتور مي شوند.
- من براي ايران و ايراني، دنبال حكومتي هستم كه نياز و خواستة 
مردم را از طريق قانون برآورده كند كه چون قانون چنين كند رحمت 
است و اگر نكند حكمت است، در حاليكه اگر اين نياز از طريق يك 

نفر برآورده شود منت است و اگر رد شود خفت.
- من براي ايران و ايراني، دنبال كشوري هستم كه اگر در آن قانوني 
مخالف خواسته ام وضع شد حق اعتراض و مخالفت با آن را داشته 
باشم و بتوانم در جهت تعويض آن كوشش كنم. به عنوان مثال من با 
مجازات اعدام مخالفم هر چند مخالفان به طعنه آنرا درد روشنفكري 
مي خوانند، ولي چنانچه نهاد قانونگزاري مملكتم قانون مجازات اعدام 
را وضع كرد با تمام وجود براي تغيير آن مبارزه خواهم كرد و اگر 
كه  بود  خواهم  راضي  ولي  شد.  خواهم  اكثريت  مطيع  نشدم  موفق 

جلوي آزادي مخالفت كردنم سد نشده است.
كه   است   ايران   وطنم   در  حكومتي  برقراري  من   آرزوي   و  اميد   -
ساالري   انسان  و احترام  به  حقوق  او واالترين  رسالت سياستمدارانش 
باشد. باورم  اين  است  كه  در راه  رسيدن  به  اين  هدف  بايد به  بازنگري  
اشتباهات گذشته  و ريشه يابي  معضالت پرداخت و در اين  بازنگري  

همة شهروندان بايد مسئوليت برابر داشته باشند.
- من دنبال كشوري هستم كه  در آن هيچ زني به  دليل  جنسيتش، 
هيچ يهودي  و بهايي  و مسيحي  و زرتشتي  و سني  و شيعه و انسان 
الئيكي به  دليل  شيوة نيايشش، هيچ آذري  و كرد و بلوچ  و لر به  دليل  
قوميت و زبانش  و هيچ انساني به  دليل  بيان انديشه اش مورد ستم  و 
تبعيض  قرار نگيرد و هيچ صاحب انديشه اي به دليل عشق  به  آزادي  

زنداني يا كشته نشود.
عدالت  با  همراه  دمكراتيك   و  سكوالر  حكومتي   خواستار  من   -
اجتماعي و تقسيم عادالنة ثروت براي  ايران  هستم  تا زير لواي  آن  
شهروندانش با هر انديشه  و عقيده  و مرام  و مذهب  و زباني  در مقابل  
قانون  حقوق  و مسئوليت برابر داشته  باشند و همراه با كثرت احزاب،  
رسانه هاي همگاني آزاد، كوشندگان سياسي و حقوق بشري و محيط 
زيستي، الفباي فرهنگ سياسي را هم فرا گرفته باشند باشند. بويژه 

روشنفكران پرمدعايش.
- من دنبال سرزميني هستم كه ملك  طلق  هيچكس  نباشد و همة  
افراد و آحاد يك  ملت  از كل  كشور كه  ملكي  مشاع  است  سهم  مساوي  

داشته باشند هرچند در انديشه و باور با من در يك خط نباشند.
در  دست  گستراندنش  در  بايد  همه  كه  ايست  سفره  ما  سرزمين 
دست يكديگر داشته باشند. توازن هنگامي برقرار مي شود كه چهار 
گوشة اين سفره در چهار جهت كشيده شود كه هم جامع است و 
هم مانع، يعني توازن در كثرت. اگر همه به يك سو بكشيم سفره اي 
پهن نخواهد شد، اگر زيادي بكشيم پاره مي شود و اگر نيروي كشنده 

نامساوي و نابرابر باشد بساط سفره برچيده خواهد شد.
و همة اين ها فراهم نمي آيند مگر آنكه حركتي را به اتفاق آغاز كنيم. 
در پايان صحبتم از  گفتة  حميد مصدق  در منظومة  بسيار زيباي  آبي ، 

خاكستري ، سياه  مدد مي گيرم كه مي گويد: 
در ميان  من  و تو فاصله هاست 

گاه  مي انديشم 
مي تواني  تو به  لبخندي  اين  فاصله  را برداري 

در من  اين  جلوة  اندوه  ز چيست ؟
در تو اين  قصة  پرهيز كه  چه ؟
در من  اين  شعلة  عصيان ِ نياز
در تو دمسردي  پائيز كه  چه ؟

حرف  را بايد زد!
درد را بايد گفت !

سخن  از مهر من  و جور تو نيست 
سخن  از 

متالشي  شدن  دوستي  است ، 
و عبث  بودن  پندار سرورآور مهر

سينه ام  آينه ايست  
با غباري  از غم  

تو به  لبخندي  از اين  آينه  بزداي  غبار
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ايرانشهر اقتصادى و سياست بين الملل

پيش به سوى سياست فرزند بيشتر- زندگى بدترپيش به سوى سياست فرزند بيشتر- زندگى بدتر

روند اتخاذ تصميمات و سياست هاى غلط جمهورى اسالمى در مديريت 
اقتصاد، جامعه و سياست همچنان ادامه دارد و خالصه هر از چند صباحى از اين 

باغ برى مى رسد.
جديدترين نمونه از اين سياست هاى غلط كه بطور 
ناگهانى و بدون بحث و بررسى كارشناسى در شرف 
اجرا مى باشد، برنامه تشويق ازدياد جمعيت است كه 
مانند ساير تصميمات غلط سران جمهورى اسالمى 
مى تواند پيامدهاى زيانبار ملى براى چند نسل از 

ايرانيان به همراه آورد.
از حدود سه چهار سال پيش احمدى نژاد و سپس 
رهبر معظم در اظهارات پياپى هشدار دادند برنامه 
كنترل جمعيت خيلى بد و مذموم و غلط است و 
كشور اسالمى بايد جمعيتى عظيم با رشد سريع داشته باشد. احمدى نژاد با همان 
شيوه شعار پراكنى خود گفت جمعيت 120 ميليونى براى ايران مطلوب است و 

اين رقم بايد نهايتا به 200 ميليون برسد!!
اين آقايان در انديشه عقب مانده و ذهن كوچك خود همچنان فكر مى كنند 
كه جمعيت بيشتر و ساختن سياهى لشكر هرچه بزرگتر مساوى است با توان 
و قدرت بيشتر. غافل از آن كه چنين شيوه استداللى در قرن يكم كاربرد عملى 

داشت نه در قرن بيست و يكم.
 در دنياى مدرن و صنعتى آن كشورى ثروتمندتر، قوى تر و پيشرفته تر است كه 
از اقتصاد برتر، دانش بيشتر، صنايع و تكنولوژى مدرن تر برخوردار باشد. براى 
مثال كره جنوبى با 49 ميليون نفر جمعيت ثروت اقتصادى اش بسيار بيشتر از 
پاكستان 200 ميليونى است. احترام و اعتبار كره در عرصه جهانى بسيار گسترده 
و آشكار است. اما پاكستان كشورى فقير، عقب مانده و دائما محتاج كمك هاى 

مالى امريكا و سازمان ملل مى باشد. چنين نمونه هايى براى مقايسه رابطه جمعيت 
يك كشور با توان ملى آن فراوان است.

جامعه 170 ميليون نفرى بنگالدش به هيچ وجه وضعيتى بهتر از تايوان 23 
ميليونى ندارد. همچنين است مقايسه كانادا با هندوستان و يا سنگاپور پيشرفته با 

نيجريه فقير و عقب مانده و پرجمعيت.
اتفاقا افزايش بى رويه جمعيت در كشورى كه دچار ضعف اقتصادى 
است، يك عامل مهم عقب ماندگى و فقر گسترده مى باشد. به همين دليل هم 
كشورهايى مانند چين، بنگالدش و هندوستان در دهه هاى پيشين مى كوشيدند 

رشد لجام گسيخته جمعيت را مهار كنند.
از چند ماه پيش و اين بار در دولتى كه قرار است اهل اعتدال و تدبير باشد، 
ناگهان برنامه هاى همه جانبه اى از سوى حكومت براى ازدياد جمعيت آغاز 
گرديد و حتى اليحه مهم و مشخصى براى تشويق زاد و ولد و ممانعت اكيد از 

هر گونه اقدام ضدباردارى در مجلس به تصويب رسيد.
در اين هياهوى سياسى كه راديو تلويزيون  دولتى و ساير دستگاه هاى تبليغاتى 
دائما شعار مى دهند فرزند بيشتر مساوى است با زندگى بهتر، امكان و اجازه نقد 
و بررسى كارشناسى اين سياست خطرناك وجود ندارد. اصوال اين سياست هم 
مانند ساير اقدامات نسنجيده حكومتى در شرايط بى خبرى عمومى مى رود كه 

پيامدهاى سراسر منفى براى جامعه ايران رقم بزند.
بررسى اين مسئله كه رشد سريع جمعيت براى سعادت مادى و معنوى يك 
كشور مفيد است يا مضر، باز مى گردد به جنبه هاى گوناگون شرايط يك جامعه و 

خصوصا وضعيت اقتصاد آن كشور.
اگر كشورى از موقعيت رشد و شكوفايى اقتصادى برخوردار گرديد، رشد 
جمعيت مى تواند جنبه مثبت داشته باشد و حتى به روند رشد اقتصادى شتاب 
بخشد، اما برعكس كشورهايى كه دچار ضعف و ركود اقتصادى هستند در 
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ايرانشهر اقتصادى و سياست بين الملل
صورت مواجهه با رشد سريع جمعيت دچار رشد فقر مى شوند. دليل اين امر 
بسيار واضح است. كشورى كه مثال براى جمعيت 70 ميليونى خود قادر به تامين 
اشتغال، مسكن، بهداشت، خوراك، تحصيالت و اصوال نوعى رفاه نسبى نيست، 
يقينا در برابر جمعيت 120 ميليونى مشكالتى به مراتب بيشتر خواهد داشت. 
حتى برخى اقتصاددانان مى گويند كشورهاى گرفتار فقر و ضعف اقتصادى 
پايدار اگر دچار افزايش بى رويه جمعيت شوند، آنگاه بطور دائم يا الاقل براى 
چند دهه نمى توانند خود را از چنگال فقر رها كنند. بنگالدش و پاكستان دو 
كشورى هستند كه نمونه هاى خوبى از اين سناريوى تاريك و پرخطر به شمار 
مى روند. اين دو مستعمره سابق انگلستان پس از كسب استقالل و جدايى از 
خاك هندوستان همواره فقير و محتاج كمك هاى خارجى بوده اند. پاكستان دچار 
مشكالت سياسى فراوانى است و اصوال زمينه الزم براى شكل گرفتن اقتصاد 
نيرومند در آن كشور به دالئل گوناگون فراهم نيست. يكى از دالئل اصلى فقر 
دائمى در پاكستان جمعيتى است كه به صورت لجام گسيخته چند دهه افزايش 
يافت و اكنون به مرز 200 ميليون نفر رسيده. در نتيجه اقتصاد ملى اصوال توان 
الزم براى تامين نيازهاى عادى جامعه را ندارد. بنگالدش نيز سابقا گرفتار فقر، 
قحطى و گرسنگى دائمى بود اما جمعيت 166 ميليونى آن امروز شرايطى دارد 
كه اندكى از گذشته بهتر است. بنگالدش همچنان فقير است اما از لحاظ سياسى 
با ثبات تر از پاكستان مى باشد و با فاصله گرفتن از بنيادگرايى اسالمى گام هاى 
محدودى در زمينه گسترش تجارت خارجى و بهبود اقتصادى برداشته است. 
رشد غيرقابل كنترل جمعيت اين دو كشور براى سال هاى طوالنى يك مانع 
مهم در زمينه  مبارزه با فقر و ضعف اقتصادى بوده است. هندوستان نيز وضعيت 
مشابهى با دو همسايه شرقى و غربى خود داشت. اما نكته جالب در اين جاست 
كه هر سه كشور مورد اشاره طرح هايى براى كنترل جمعيت به اجرا گذاردند و با 
اين كه هنوز مشكل رشد جمعيت آن ها حل نشده، اما سرعت افزايش جمعيت 

در هر سه كشور آهسته تر از گذشته است.
 زمانى بود كه اين كشورها دچار رشد 3 درصدى جمعيت بودند، اما امروز اين 

رقم به كمتر از نصف (حدود 1/3 درصد) رسيده است.
مقايسه آمار رشد جمعيت

ذكر اين نكته نيز مهم است كه اتفاقا ايران به هيچ وجه در زمره كشورهاى كم 
رشد از لحاظ جمعيت نيست و مقامات جمهورى اسالمى نگران آنند كه رشد 
جمعيت شايد در آينده آهسته شود. ايران هم اكنون با رشد حدود 1/2 درصد 
مشابه هند (1/2 درصد) مى باشد و فاصله چندانى با بنگالدش (1/6 درصد) 
پاكستان (1/5 درصد) و مكزيك (1/2 درصد) ندارد. از سوى ديگر كشور آلمان 
كه كشورى پيشرفته و مرفه مى باشد سال ها دچار كاهش جمعيت بوده و اين امر 
لطمه اى به رفاه و كيفيت زندگى مردم نزده. در آمريكا نيز رشد جمعيت كمتر از 

يك درصد است.
در سوى ديگر اين مقوله «تركيب جمعيتى»، كشورهاى پيشرفته امريكاى شمالى، 
اروپا، آسياى شرقى و حتى آمريكاى جنوبى قرار دارند. در تمامى كشورهاى 
پيشرفته و يا در حال پيشرفت، سرعت رشد جمعيت به طور طبيعى آهسته 
مى شود. در كشورهاى فقير و عقب مانده اكثريت جامعه روستا نشين هستد 
و زندگى غير مدرن روستايى نيازمند خانواده هاى بزرگ است تا فرزندان زياد 
بتوانند در مزرعه و دامدارى به والدين كمك كنند. اما پيشرفت اقتصادى منجر به 
گسترش شهرنشينى مى شود و زندگى مدرن جامعه اى مدرن را مى سازد كه در 
آن «كيفيت» زندگى و رفاه عمومى مهم تر از «كميت» اجتماعى است و همين امر 

به خودى خود نياز و عالقه والدين به داشتن فرزندان متعدد را كاهش مى دهد.

يك دليل ديگر براى ازدياد زاد و ولد در گذشته، مربوط به شمارباالى مرگ 
و مير كودكان بود. تا نيمه اول قرن بيستم درصد مرگ و مير كودكان و نوزادان 
خصوصا در كشورهاى توسعه نيافته بسيار زياد بود. اما به موازات توليد و 
گسترش داروهاى موثر و برنامه واكسيناسيون گسترده ديگر كودكان قربانى 
بيمارى هاى سابقا العالج مانند- كزاز، سرخك، آبله و... نمى شدند. به اين ترتيب 
والدين ديگر مجبور نبودند كه مثالً 7 فرزند توليد كنند تا پس از مرگ چهار 

نفرشان، الاقل سه كودك سالم و زنده بمانند.
زن و شوهرها در قرن بيست و يكم عالقه اى ندارند كه مانند پدربزرگ هاى 
خود فرزندان متعدد داشته باشند بلكه براى خانواده امروزى نكته مهم داشتن 
فرزندانى است كه بتوانند از زندگى با كيفيت توام با تحصيل، تندرستى، شادى 
و خوشبختى برخوردار شوند. به همين دليل هم شعار فرزند كمتر- زندگى بهتر 
از نيمه قرن بيستم در جوامع پيشرفته به يك الگوى توسعه اجتماعى و اقتصادى 

تبديل شد.
البته افزايش جمعيت در موارد استثنايى مى تواند موجب بهبود توان اقتصادى 
جامعه بشود، اما اين امر شديدا وابسته به قدرت و امكانات پايه اى اقتصاد 
يك كشور است. نمونه بارز اين سناريوى استثنايى جامعه آمريكاى دهه هاى

60-1940 ميالدى بود. در پايان جنگ جهانى دوم، امريكا تبديل گشت به تنها 
ابرقدرت اقتصادى جهان و سربازان بازگشته از جنگ با كمك هاى هنگفت دولت 
فدرال امكان تحصيل، اشتغال، ازدواج و تشكيل خانواده يافتند و ناگهان افزايش 
سريع زاد و ولد، رشد جمعيت و نسل جديد (Baby Boom) را در آمريكا 
پديد آورد. اما تاكيد بر اين نكته ضرورى است كه تحول مذكور در كشورى روى 

داد كه امكانات و قدرت اقتصادى آن جنبه استثنايى و تقريبا نامحدود يافته بود.
كشورى مانند ايران كه امروزه گرفتار بحران گسترده است و اصوال اقتصاد آن 
تك محصولى (نفتى) است به هيچ وجه توان آن را ندارد كه زندگى مناسب و 
مرفه براى جمعيتى كه سران حكومت خواستار دوبرابر شدن آن هستند، فراهم 

سازد.
يك نكته مهم ديگر مسئله منابع (Resources) است كه در علم اقتصاد 
بررسى آن همواره اهميت ويژه اى دارد. منابع و خصوصا منابع طبيعى عنصر 
مهمى در توليدات و رشد اقتصادى هر كشور هستند. ايران به عنوان كشورى كم 
آب در منطقه خشك خاورميانه در زمينه آب، زمين زراعى مناسب و منابع غذايى 

داراى محدوديت هاى حساسى مى باشد.
با افزايش بى رويه جمعيت تمامى اين مشكالت دوچندان مى شوند كه اين 
امر فشار و لطمات مضاعفى به محيط زيست وارد خواهد ساخت. هم اكنون نيز 
محيط زيست و شرايط طبيعى و اكولوژى ايران دچار حالت بحرانى است و بر 
اثر سياست هاى غلط متحمل خسارت هاى سنگينى شده كه اين وضعيت با ازدياد 

جمعيت يقينا بدتر خواهد شد.
به طور خالصه بايد گفت اجراى سياست ازدياد جمعيت كه بر اساس 
هدف هاى سياسى تدوين شده براى اقتصاد و جامعه ايران مى تواند آسيب هاى 
شديد استراتژيك به دنبال آورد و كشور را براى چند دهه با مشكالت اساسى 
مواجه سازد. حتى جغرافيا و طبيعت گسترده ايران نيز ممكن است توان تحمل 
عواقب اين سياست جديد را نداشته باشد. جمعيت بزرگ، فقير و مستأصل براى 
هيچ كشورى مايه افتخار و پيشرفت نيست. برنامه دولتى زاد و ولد فرمايشى كه 
واليت فقيه توصيه مى كند يك سناريوى خطرناك براى جامعه ايران است كه 
بايد پيرامون جوانب و عواقب آن بحث و تبادل نظر كرد تا مانع از اتخاذ تصميم 

غلط ديگرى در فضاى بى خبرى درون كشور شد.
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قراردادهاى ميلياردى سپاه ادامه داردقراردادهاى ميلياردى سپاه ادامه دارد

به نظر مى رسد دولت روحانى به رغم برخى تالش هاى جنجال برانگيز قادر 
نيست سپاه پاسداران را متقاعد سازد از عرصه امور مالى و اقتصادى خارج شود 

و در همان قلمرو اصلى امور نظامى و امنيتى باقى بماند.
انتشار خبر قرارداد هنگفت 20 هزار ميليارد تومانى شهردارى تهران با قرارگاه 

سازندگى خاتم االنبياى سپاه در ايران بارتاب گسترده اى يافت. 
برخى از اعضاى شوراى شهر تهران انتقادهايى در اين مورد 
مطرح كرده و گفتند انجام اين قرارداد به صورت خودسرانه 
توسط شهردار قاليباف و مقامات سپاه انجام گرفته. همچنين 
تشريفات قانونى مربوطه رعايت نشده و راى گيرى در شوراى 
شهر انجام نگرفت. اين قرارداد، پروژه هاى بزرگ شهرى را 
براى چهار سال آينده به طور انحصارى در اختيار قرارگاه 
خاتم االنبيا قرار مى دهد. ارزش 20 هزار ميلياردى اين قرارداد 
-معادل 7 ميليارد دالر- آن را در زمره مهمترين پروژه هاى 

هنگفت دولتى قرار مى دهد. غالمرضا انصارى عضو كيسيون بودجه در شوراى 
شهر با انتقاد از اين شيوه عملى گفت كه اجراى پروژه هاى دولتى از طريق 
انحصارى پيامدهاى منفى دارد و قراردادهاى دولتى را مى توان با شركت هاى 
عمرانى و ساختمانى بخش خصوصى انجام داد نه به صورت انحصارى. فقط 
با سپاه پاسداران. او در اين رابطه افزود: «در موارد قبلى ديديم كه چگونه 
پروژه ها به صورت دست دوم و چندم با دريافت مبلغى به بخش خصوصى 
واگذار شد. چرا نبايد پروژه ها را به طور مستقيم به بخش  خصوصى واگذار 
كنيم تا آن ها  امكان رشد داشته باشند. از شهردار تهران مى خواهيم با حضور 
در صحن شورا درباره اين تصميم توضيح دهد چرا كه ما اين موضوع را 

همسو با مصلحت شهر، شهروندان و اقتصاد رقابتى نمى دانيم.»
حسن روحانى از سال گذشته چند بار انتقاداتى در مورد دخالت سپاه پاسداران 

در امور اقتصادى مطرح كرد و يك بار به طور ضمنى گفته بود آن ها كه براى دفاع 
از كشور جنگيدند و در دفاع مقدس فداكارى كردند، حاال نبايد توقع داشته باشند 

كه سهم پولى و مالى بگيرند.
سخنان او اعتراضات شديد سران سپاه را برانگيخت و حتى جعفرى، فرمانده سپاه، 
در يك مورد گفت دولت جديد امكانات و توانايى سپاه را در 

امور سازندگى و تقويت اقتصاد كشور به كار نمى گيرد.
سپاه پاسداران در رابطه با پروژه هاى بزرگ عمرانى و دولتى 
همواره حضور و دخالت گسترده اى داشته و ظرف سال هاى 
اخير رقم كلى مجموع قراردادهاى دولتى با سپاه بالغ بر ده ها 
ميليارد دالر بوده است. البته سپاه توانايى و امكانات و فنى 
نفت،  صنعت  زمينه  در  عظيمى  پروژه هاى  چنين  اجرايى 
مخابرات، احداث فرودگاه و غيره را ندارد، اما فرماندهان سپاه 
از طريق نهادى به نام «قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا» به 
صورت پيمانكار اصلى قراردادها را منعقد كرده و سپس اجراى عملياتى 
پروژه را مجددا به ساير شركت هاى بخش خصوصى واگذار مى كنند. سپاه 
پاسداران در اين پروژه ها در واقع نقش واسطه را ايفا مى كند و از طريق انتقال 
قرارداد از دولت به پيمانكار اجرايى ميلياردها دالر سرمايه كسب مى كند. اما 
گزارش مالى اين اقدامات پرهزينه سپاه تاكنون هرگز افشا نشده و ابعاد و جزييات 

اين فعاليت هاى چند ميليارد دالرى هميشه پنهان و غير شفاف است.
انتقاد انصارى هم به همين موضوع بوده كه سپاه پاسداران فقط جنبه واسطه 
را دارد و اگر عوامل اجرايى پروژه ها در نهايت شركت هاى بخش خصوصى 
هستند، چرا بايد اين قرارداد نخست با سپاه منعقد شود. حال آن كه مى توان از 
همان ابتدا قرارداد مربوطه را مستقيما با شركت هاى خصوصى و با هزينه كمتر 

به مرحله اجرا گذارد.
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خود  اوج  به   2011 سال  در  كه  طال  قيمت 
معكوس  روند  پياپى  سال  دو  براى  بود  رسيده 
فلز  اين  گذشته (2013)  سال  در  نهايتا  و  يافت 
زرد رنگ پرطرفدار با كاهش 28 درصدى قيمت 

خود يك سال بسيار بد را تجربه كرد.
قيمت طال سه سال پيش ركورد تاريخى 1907 
دالر در هر اونس را در بازارهاى جهانى به ثبت 
رساند، اما از آن پس يك روند كاهش را تجربه 
كرد و با تنزلى كه بيشتر به نوعى سقوط شباهت 
داشت در حدود رقم 1202 دالر سال گذشته را 

به پايان برد.
و  حول  ميالدى   90 دهه  پايان  در  طال  بهاى 
جديد  قرن  آغاز  از  اما  بود،   دالر   250 حوش 
با سرعتى حيرت انگيز رو به ترقى رفت و طى 
طول  در  شد.  برابر   7 آن  بهاى  دهه  يك  حدود 
اين مدت دالر آمريكا نيز بنا به داليل گوناگون 
- از جمله افزايش كسر بودجه آمريكا، پيدايش 

يك   - تورم  زمينه هاى  برخى  بروز  و  اروپا  يورو  مانند  رقيب  ارزهاى 
كاهش  موازات  به  واقع  در  يعنى  كرد.  تجربه  را  طوالنى  ضعف  دوره 
يورو)  پاوند،  (ين،  جهانى  ارزهاى  ساير  برابر  در  دالر  برابرى  ارزش 

قيمت طال نيز افزايش يافت. اما از هنگامى كه روند كاهش ارزش دالر 
در سال 2012 متوقف شد و مجددا قدرت گرفت، طال نيز وارد دوره 

تنزل قيمت شد.
به طور كلى بهاى جهانى طال و قدرت و توان دالر در اكثر موارد رابطه 
معكوس دارند. دالر قوى منجر به ارزانى طال مى شود و دالر ضعيف 

زمينه ساز گرانى طال بوده است.
عوامل اصلى اثر گذار بر قيمت جهانى طال، عبارتند از: ميزان تقاضا 
براى خريد و مصرف طال به عنوان فلز اصلى در جواهرات، پناه بردن به 
طال در شرايط بروز تورم و يا مشكالت سياسى و اقتصادى در جهان، 
خريد طال توسط دولت ها به عنوان پشتوانه ارز ملى، و رابطه معكوس 

قدرت دالر و طال.
از ميان عوامل مذكور اين آخرى يعنى قدرت و ضعف دالر در بازار 

ارزها، بيش از ساير عوامل بر قيمت طال اثرگذار است.
از آغاز سال جارى بروز بحران هاى سياسى در اوكراين و مناقشات 
كه  شد  طال  بهاى  درصدى   8 افزايش  موجب  خاورميانه  ساز  بحران 
اين هم ناشى از يكى از عوامل مورد اشاره قبلى بوده يعنى پناه بردن 
سرمايه گذاران به طال در هنگام انتشار خبرهاى بد و بحران هاى سياسى.

نقطه  چند  در  سياسى  اوضاع  وخامت  به  رو  انداز  چشم  به  توجه  با 
جهان بعيد نيست كه بهاى دالر امسال يك روند افزايش محدود را در 

بازارهاى جهانى تجربه كند.
ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه مكانيسم نوسانات قيمت طال در 
بازارهاى جهانى با روند قيمت طال در ايران كامال متفاوت است زيرا 
وضعيت اقتصاد داخلى ايران چندان ارتباطى با زمينه هاى اقتصاد جهانى 

ندارد.

چرا طال ارزان شد و چرا دوباره گران مى شود؟چرا طال ارزان شد و چرا دوباره گران مى شود؟
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موضوعات و مسائل نظرى و آكادميك 
دنياى اقتصاد معموال مقوالتى نيستند كه 
ميان  در  زيادى  طرفداران  و  خوانندگان 
افراد  باشند.  داشته  جامعه  عادى  مردم 
و  كتابخوان  طبقه  ميان  در  حتى  جامعه 
كشور  يك  جارى  اخبار  و  امور  به  آگاه 
و  تئوريك  مطالب  به  چندانى  عالقه  نيز 
اين  زيرا  ندارند،  اقتصاد  رشته  تخصصى 
رشته علمى به رغم اهميت حساس اش در 
شكل گرفتن جامعه مدرن بشرى، جنبه اى 
بسيار انتزاعى، مجازى و تا حدودى پيچيده 
هم  دليل  همين  به  دارد.  كننده  خسته  و 
آثار و كتاب هاى منتشره در زمينه اقتصاد 
اما  نمى شوند.  فروش  پر  هيچگاه  تقريبا 
يك  توصيه هاى  و  نظرات  انتشار  و  ارائه 
اقتصاددان جوان فرانسوى اين قاعده كلى 
را تا حدودى تغيير داده و كتاب او مدتى 

است كه در زمره پرفروش ترين كتاب هاى جهان قرار گرفته است.
اقتصاد  دانشكده  استاد  و  فرانسوى  ساله  اقتصاددان 43  پيكتى،  توماس 
پاريس از چند سال پيش تحقيقات تخصصى خود را مشخصا در زمينه 
پى گرفت  جامعه نوين  اقتصاد و  پيامدهاى آن براى  طبقاتى و  اختالف 
و حاصل اين پژوهش آكادميك را كه جنجال برانگيز هم شده، در كتاب 

جديدش به نام «سرمايه در قرن بيست و يكم» منعكس ساخته است.
اين كتاب نخست به زبان فرانسوى در پاريس چاپ و منتشر شد و حدود 
50 هزار نسخه فروش داشت. اما پس از انتشار ترجمه انگليسى آن، فقط 
در آمريكا ظرف دو ماه تيراژ فروش يكصدهزار نسخه را شاهد بود و به 
گفته موسسه ناشر اين كتاب سفارش فروش دويست هزار نسخه ديگر آن 

در دست تهيه است.
به اين ترتيب كتاب آقاى پيكتى در همان ابتداى انتشارش در آمريكا مقام 
اول را در ميان فهرست پرفروش ترين ها به دست آورد و اين در حالى است 

كه فقط حدود سه ماه از معرفى و انتشار كتاب در امريكا مى گذرد.

تشديد  مكانيسم  و  ماهيت  با  رابطه  در  اصلى اش  تخصص  كه  پيكتى 
اختالف طبقاتى در اقتصاد كاپيتاليستى و تاثيرات درازمدت آن بر شرايط 
اجتماعى مى ياشد، در اين كتاب تاريخچه و روند آمارى افزايش و انباشته 
شدن سرمايه را در امريكا و اروپا طى 250 سال گذشته مورد تجزيه و تحليل 
قرار مى دهد. او تاكيد مى كند كه ماهيت اقتصاد سرمايه دارى (كاپيتاليسم) به 
گونه اى است كه به طور طبيعى با اختالف طبقاتى همراه است. اما نكته 
حساس در اين جاست كه اگر سرعت و شدت تراكم سرمايه و ثروت در 

نظريات جنجالى اقتصاددان فرانسوى پيرامون نظريات جنجالى اقتصاددان فرانسوى پيرامون 
اختالف طبقاتىاختالف طبقاتى

يك بخش از جامعه بيش از اندازه باشد، چنين روندى يقينا منجر به بروز 
بى ثباتى درون مجموعه ساختار اقتصاد و جامعه مى شود. او نتيجه مى گيرد 
كه در ساختار اقتصادى كشورهاى غربى اختالف طبقاتى به خودى خود 
مقوله بدى نيست و براى ايجاد زمينه رقابت و رشد اقتصادى وجود طبقات 
متفاوت اقتصادى الزم و ضرورى است. اما هشدار مى دهد كه افزايش و 
تشديد ميزان سطح درآمد و ثروت اگر از حد مشخصى فراتر برود براى 
كل اقتصاد و حتى براى طبقات ثروتمند جامعه هم زيان بار خواهد بود. 
اشاره او بيشتر به روندى است كه طى دو سه دهه اخير در آمريكا و اروپا 
مشهود بوده، يعنى افزايش سريع ابعاد ثروت و سرمايه در ميان طبقات باالى 
اجتماعى در كنار راكد ماندن و حتى تحليل رفتن سطح ميانگين درآمدها در 

ميان طبقه متوسط جامعه.

انتشار نظرات سياسى و اقتصادى پيكتى موجى از انتقادهاى گوناگون را 
از جانب راستگرايان و جمهورى خواهان در امريكا عليه او برانگيخته و حتى 
برخى او را متهم مى كنند كه نظرياتش در واقع بيان دوباره تئورى هاى كارل 
ماركس است. اما خود پيكتى تاكيد مى كند كه او يك پژوهشگر باورمند به 
سرمايه دارى است. ولى در جهان الگوهاى متفاوتى براى اقتصاد سرمايه دارى 
وجود دارد كه همگى يكسان نيستند و در طيف گسترده اى جاى مى گيرند.

همچنين چند تن از معروف ترين برندگان جايزه نوبل اقتصاد اين پژوهش 
آكادميك را  مورد ستايش قرار داده اند، از جمله پال كروگمن، نويسنده 
اقتصادى روزنامه نيويورك تايمز كه او نيز يكى از مطرح ترين اقتصاددانان 

سرشناس در امريكا به شمار مى رود.
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آيا قدرت هاى نوظهور آيا قدرت هاى نوظهور 
مى توانند امريكا را به مى توانند امريكا را به 

چالش بكشند؟چالش بكشند؟

قدرت هاى  به  موسوم  كشور  پنج  صداى  و  سر  پر  و  مهم  اجالس 
نوظهور اقتصادى بار ديگر اين بحث و سوال تكرارى را برجسته ساخته 
كه رقباى سياسى امريكا توان ايجاد يك بلوك اقتصادى جديد در برابر 

واشنگتن را دارند.
پوتين، رهبر روسيه، كه عالقه زيادى به تقويت جريانات ضد امريكايى 
در جهان دارد، به همراه همتايان خود از برزيل، چين، آفريقاى جنوبى 
و هند كنفرانس مفصلى در پايتخت برزيل برگزار كردند و تاكيد خود 
را در اين مذاكرات چند جانبه بر گسترش همكارى هاى اقتصادى در 

سطح جهانى متمركز ساخته بودند.
 (Brics) از جمله اين گروه موسوم به قدرت هاى اقتصادى نوظهور
اقدام به تشكيل يك بانك بزرگ بين المللى با سرمايه اوليه 50 ميليارد 
كشورهاى  پيشرفت  و  توسعه  به  كمك  آن  هدف  كه  نمودند  دالرى 
ضعيف جهان اعالم شده و در واقع هدف 5 كشور مذكور تشكيل نهاد 
جديدى است كه با نفوذ و قدرت مالى موسساتى مانند بانك جهانى و 

صندوق بين المللى پول مقابله كند.
اين كشورها همچنين در گذشته تالش كرده اند راهى براى جايگزينى 
دالر با يك واحد پولى ديگر بعنوان ارز رسمى تجارت جهانى ايجاد 

كنند ولى تاكنون در اين راه موفقيتى نداشته اند.

هجوم ناگهانى شمار زيادى از مهاجران غيرقانونى به مرزهاى جنوبى اياالت 
متحده، بار ديگر رهبران واشنگتن را در برابر معضل مقابله با انبوه مهاجران فرارى 

از كشورهاى فقير امريكاى مركزى قرار داده است.
طى 9 ماه اخير در حدود 60 هزار تن كه عمدتا كودكان و نوجوانان كم سن 
و سال مى باشند پس از طى مسافتى در حدود 2200 مايل خود را به مرزهاى 
جنوبى آمريكا رسانده و عمال مى كوشند به اين كشور پناهنده شوند. اين كودكان 
كه برخى از آن ها حتى فقط 10 ساله هستند توسط شبكه هاى قاچاق و در ازاى 
پرداخت پول توسط خانواده هاى آنها، از سه كشور السالوادور، هندوراس و 
گواتماال توسط قطار و اتوبوس پس از گذشتن از خاك مكزيك به مرزهاى 
جنوبى امريكا منتقل مى شوند تا بلكه راهى براى ورود به ايالت هاى تگزاس 
و نيومكزيكو بيابند. اين روند غيرقابل كنترل وضعيت بدى در شهرهاى مرزى 
جنوب امريكا ايجاد كرده و حتى به يك معضل مهم سياسى خصوصا براى 
دولت اوباما تبديل گشته، زيرا جمهوريخواهان در انتقادهاى شديد خود كاخ 
سفيد را متهم مى كنند كه با اتخاذ برنامه هاى قبلى، زمينه عفو مهاجران را فراهم 
كرده و در واقع به شهروندان فقير امريكاى التين نوعى چراغ سبز براى ورود و 

مهاجرت غيرقانونى به اياالت متحده داده است.
اما علت واقعى بروز اين وضعيت بيشتر مربوط به فقر شديد اقتصادى و 
بحران سياسى گسترده اى است كه سه كشور السالوادور، هندوراس و گواتماال 
در امريكاى مركزى را فرا گرفته و شهروندان فقير اين مناطق در آرزوى رسيدن 

به امريكا خانه و كاشانه را ترك كرده و يك مسير طوالنى را طى مى كنند تا بلكه 
راهى براى ورود به امريكا بيابند. همچنين گروه هاى مافيايى قاچاق مهاجران در 
سه كشور مذكور شايعاتى را به دروغ منتشر مى كنند حاكى از آن كه دولت آمريكا 
تصميم گرفته به مهاجران غيرقانونى كمتر از 19 سال سن، حق اقامت تضمينى 

اعطا كند و آن ها اخراج نخواهند شد.
برخى ناظران سياسى و اقتصادى تاكيد مى كنند تنها راه موثر و درازمدت براى 
مقابله با مسئله مهاجرت غيرقانونى آن است كه شرايط اقتصادى در كشورهاى 
منطقه بهبود يابد تا از ميزان فقر شديد و همه جانبه كاسته شود و شهروندان اين 

كشورها مجبور به فرار از كشورهاى خود نشوند.
سه كشور مورد اشاره در امريكاى مركزى دچار بحران شديد اقتصادى، بى ثباتى 
سياسى و گسترش سريع جرم و جنايت توسط گروه هاى مافيايى گوناگون بوده اند.

مهاجران غيرقانونى يا مهاجران غيرقانونى يا 
پناهندگان اقتصادىپناهندگان اقتصادى
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ابراز اميدوارى نسبت به ابراز اميدوارى نسبت به 
رشد مجدد اقتصاد چينرشد مجدد اقتصاد چين

بيم و اميد در مورد رشد بيم و اميد در مورد رشد 
اقتصادى امريكااقتصادى امريكا

اعالم اين خبر كه ميزان رشد 
دوم  ماه  سه  در  چين  اقتصادى 
سال اندكى بهبود يافته، تا حدودى 
نگرانى هاى قبلى ناشى از احتمال 
بروز مشكالت كسادى و آهستگى 
تجارى در دومين اقتصاد نيرومند 

جهان را تا حدودى كاهش داد.
كنار  با  كه  چين  عظيم  كشور 

گذاشتن اقتصاد كمونيستى سريعا وارد جرگه كشورهاى سرمايه دارى شده پس 
از دو دهه رشد سريع اقتصادى اخيرا شاهد محدود شدن روند اين رشد 
گسترده بوده تا آن جا كه برخى ناظران احتمال آهستگى بيش از حد و بروز 

نوعى وضعيت ركود را مطرح كرده اند.
اقتصاد چين براى چندين سال از رشد كم نظير 9 تا 12 درصد برخوردار 
بود و ظرف مدت كوتاهى كمتر از دو دهه اين كشور از يك سرزمين فقير و 
كم توسعه ناگهان تبديل گشت به قدرت دوم اقتصادى در جهان. بر اساس 
برخى تخمين ها حتى چين مى تواند ظرف يك تا سه دهه ديگر حتى از آمريكا 
نيز در زمينه قدرت اقتصادى پيشى بگيرد. البته چنين سناريويى محتمل است 

و نه قطعى.
اما اقتصاد چين با چالش هاى زيادى نيز مواجه است كه مهمترين آن ها عبارت 
است از يك بعدى ماندن الگوى توسعه اقتصادى صرفا بر اساس توليد و 
صادرات كاالى ارزان با استفاده از كارگران ارزان. اين شيوه توسعه تجارت و 
اقتصاد تاكنون براى چين موفق بوده، اما كارآيى آن به داليل گوناگون رو به 

كاهش است.
اقتصاددانان غربى و حتى كارشناسان داخلى در چين تاكيد مى كنند كه جامعه 
يك ميليارد و سيصد ميليون نفرى چين به جاى وابستگى شديد به اقتصاد 
صادراتى بايد زمينه توسعه اقتصاد داخلى و توليد و مصرف درون خود كشور 

را فراهم سازد تا بتواند به توسعه و پيشرفت «پايدار» برسد.
در سه ماهه اول سال جارى ضريب رشد اقتصادى در حدود رقم 7/2 رسيده 
بود و اين امر نگرانى هايى را در پكن پديد آورد كه شايد اقتصاد به سمت 
ضعف و آهستگى مى رود، اما اعالم خبر افزايش نرخ رشد به رقم 7/5 درصد 

در سه ماهه دوم سال اندكى از ميزان نگرانى ها كاسته است.
با اين همه كارشناسان هشدار مى دهند كه چالش هاى پيچيده اى در عرصه 
اقتصاد همچنان در برابر رهبران چين قرار دارد كه حل و فصل آن ها نيازمند 
انجام اصالحات و تغييرات بنيادى و حساسى در اين پرجمعيت ترين كشور 

جهان مى باشد.
امريكا با ميزان توليد اقتصادى (GAP) حدود 17 هزار ميليارد دالر در 
سال همچنان اولين قدرت اقتصادى جهان است و چين با توليدات 9100 
ميليارد دالر در مقام دوم قرار دارد. ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان به ترتيب 

قدرت هاى سوم تا ششم اقتصادى در جهان هستند.

دولت فدرال امريكا هر سه ماه يك بار گزارش رسمى ميزان توليد ناخالص 
داخلى (GDP) و ميزان رشد يا كاهش آن را به طور مرتب اعالم مى كند. كه 
اين گزارش آمارى اهميت زيادى براى تعين وضعيت اقتصادى در آمريكا و 
يا هر كشور ديگرى دارد. اما امسال گزارش مربوط به رقم و ميزان توليدات 
اقتصادى در سه ماهه دوم امسال، آپريل تا ژوئن، خصوصا از اهميت ويژه اى 
برخورد است و كارشناسان اقتصادى بى صبرانه منتظر اعالم و انتشار اين ارقام 

در پايان ماه جارى (جوالى) هستند.
روند بهبود و رشد تدريجى اقتصاد امريكا كه ظرف سال گذشته (2013) 
آشكارا در جهت مثبت حركت مى كرد، ناگهان در سه ماهه اول امسال ناگهان 
دچار موانع و آهستگى شديدى شد. تا آن جا كه روند مثبت رشد اقتصادى 
متوقف گرديد و حتى توليد ناخالص داخلى با تجربه نوعى حالت انقباظى رقم 

منهاى 2/9 درصد را به ثبت برساند.
اكثر ناظران اقتصادى سرما و يخبندان غيرعادى و كم سابقه زمستان گذشته 
را عامل بروز اين ركود غيرمنتظره خصوصا در مناطق شمالى و مركزى آمريكا 
مى دانند. شدت سرما در مناطق مذكور موجب تعطيلى گسترده و حتى نوعى 
حالت فلج اقتصادى و تجارى براى چندين هفته شد. كارشناسان اكنون 
بى صبرانه در انتظار بررسى گزارش توليد اقتصادى سه ماهه دوم سال هستند و 
اكثر پيش بينى ها، توليد رشد اقتصادى حدود 3 درصد را براى اين مقطع زمانى 
برآورد مى كنند، اما اگر گزارش سه ماهه دوم هم مانند سرآغاز سال جارى 
نوميد كننده باشد، آنگاه مجددا نگرانى جدى در مورد وضعيت اقتصادى امريكا 

در برابر دولت و  كانون هاى تجارت و سرمايه پديدار خواهد شد.
گزارش توليد اقتصادى (GDP) حدود يك ماه پس از پايان هر فصل سال 

منتشر مى شود.
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آمريكايى هاى پشيمان از آمريكايى هاى پشيمان از 
جنگ عراقجنگ عراق

عالقه تروريست هاى عالقه تروريست هاى 
داعش به صادرات نفتى!!داعش به صادرات نفتى!!

نتايج يك نظر سنجى جديد نشان مى دهد كه اكثريت قاطع افكار عمومى 
مردم آمريكا از حمله نظامى به عراق در سال 2003 پشيمانند و اين اقدام دولت 

جورج بوش را يك اشتباه تاريخى قلمداد مى كنند.
جورج بوش رئيس جمهور سابق امريكا در شرايط پس از بحران 11 سپتامبر 
2001 با اصرار فراوان به لزوم حمله به عراق آن جنگ را براى امنيت و صلح 
جهانى ضرورى مى ناميد و بخش قابل توجهى از آمريكايى ها نيز در ابتدا از 
جنگ حمايت كردند. اما ناتوانى آشكار امريكا در اداره اوضاع عراق پس از 
سرنگونى رژيم ديكتاتورى بعثى انتقادهاى زيادى را متوجه دولت وقت امريكا 
نمود و شهروندان آمريكايى نيز ديدگاه بسيار منفى نسبت به اين سياست 

نافرجام پيدا كردند.
جمهوريخواهان و راستگران در امريكا همواره ادعا كرده اند اگرچه جنگ 
با عراق بسيار پرهزينه و پرتلفات بوده و تاكنون هم مشكالت سياسى و 
استراتژيك زيادى براى واشنگتن به همراه داشته، اما در درازمدت و در مقياس 

تاريخى موفقيت آن آشكار خواهد شد.
اما نظرسنجى اخير كه توسط روزنامه راستگراى وال استريت ژورنال به همراه 
تلويزيون ان،بى،سى مشتركا انجام گرفته حاكيست 71 درصد مردم  امريكا 
معتقدند اشغال عراق يك سياست غلط بوده كه با توجه به هزينه گزاف جنگ 

و پيامدهاى آن قابل توجيه نيست.
فقط 22 درصد امريكايى ها هنوز اين جنگ را يك اقدام موجه تلقى مى كنند. 
نتايج اين بررسى در مقايسه با نظرسنجى هاى قبلى حاكيست كه طى يك سال 
اخير شمار مخالفان جنگ عراق از 59 درصد به 71 درصد افزايش يافته است.

جنگ عراق براى آمريكا طى سال هاى 09-2003 هزينه مالى عظيمى به 
همراه داشت كه رقم كل آن بين 1100 تا 1800 ميليارد دالر برآورد شده است. 
همچنين حدود 5هزار سرباز آمريكايى در اين مدت 6 ساله كشته شدند و 
اوضاع داخلى عراق نيز دچار آشفتگى داخلى گرديد كه هنوز هم ادامه دارد. 
گرچه دولت بوش اميدوار بود پس از سرنگونى ديكتاتور بغداد، بتواند روابط 
سياسى و تجارى پرسودى با عراق داشته باشد، اما دولت شيعه بغداد همواره 
روابط بسيار سردى با واشنگتن داشته و قراردادهاى بزرگ نفتى و تجارى عراق 
نيز توسط دولت نورى مالكى همگى با كشورهاى چين، روسيه و اتحاديه اروپا 

به امضا رسيد.

گروه تروريستى داعش طى ماه هاى گذشته به يك قدرت سياسى و نظامى 
خطرناك و رو به گسترش در دو كشور عراق و سوريه تبديل شده و اكنون 
عالوه بر حضور فعال در قلمرو سياست خاورميانه اكنون به نوعى در عرصه 

نفت و اقتصاد نيز فعاليت هايى را آغاز كرده است.
روزنامه انگليسى ديلى تلگراف به نقل از منابع بين المللى صنعت نفت 
گزارش داد گروه موسوم به دولت اسالمى عراق و شام (داعش) كه اخيرا نام 
خود را به «خالفت اسالمى» تغيير داده پس از تصرف مناطق وسيعى در شمال 
و غرب عراق، كنترل برخى از چاه هاى نفتى را نيز در اختيار دارد و عمليات 
صدور و فرورش نفت را از طريق قاچاقچيان فعال در كردستان و تركيه آغاز 

كرده است.
اين گزارش حاكيست در حالى كه بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى در 
حدود يك صد دالر در هر بشكه مى باشد، تروريست هاى داعش نفت خام 
را توسط تانكرهاى متعدد به مرزهاى كردستان و تركيه منتقل كرده و آن را به 
بهاى فقط 25 دالر در هر بشكه به قاچاقچيان مى فروشند. برخى تخمين هاى 
غيررسمى ميزان درآمد داعش از طريق صادرات نفتى را در حدود يك ميليون 

دالر در روز برآورد مى كند.
اين گروه مسلح افراطى قبال نيز پس از تصرف حوزه هاى نفتى در شرق 
سوريه اقدامات مشابهى را براى فروش نفت خام و كسب درآمد انجام داده 

بود.
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در طول سه چهار هفته اى كه تب فوتبال و جام جهانى همه دنيا را فرا 
گرفته بود، ما هم مثل تمام ملت ايران اصوال به طور ذاتى و طبيعى و 
فيزيكى و ژنتيكى و احساسى به تماشاى اين ورزش زيبا معتاد بوديم!! 
همچنين به خاطر اين كه اصوال نوعى بيمارى فضولى ژورناليستى هم 
داريم خيلى تالش و مجاهدت كرديم كه چند نكته كه به خيال خودمان 
توجه برانگيز بود را در مورد بيستمين دوره جام جهانى بر روى كاغذ 
مشق يادداشت كنيم بدهيم اين آقاى ويراستار مجله چاپ كند، تا مثال ما 

هم احساس كنيم كه يك چيزى درباره فوتبال مى دانيم!!
***

نكته اول اين بود كه برعكس همه جار و جنجال هاى اوليه كه برزيل 
كشورى پر از مشكل است و فساد دولتى و ادارى همه جا بيداد مى كند 
و هشدار دائمى كه برزيلى ها اهل مديريت و نظم و ترتيب نيستند، اتفاقا 
روند مديريت و اجراى جام جهانى نسبتا خوب بود و اشكال خاصى در 
برگزارى اين همه مسابقات پياپى پيش نيامد. شايد تنها انتقاد موجه اين 
بود كه شهر «مانائوس» به دليل هواى گرم و بسيار مرطوبش وضعيت آب 

و هواى بدى براى بازيكنان داشت.
***

گفتيم كه دولت برزيل در مديريت و اجراى جام جهانى نمره قبولى 
گرفت، اما در مورد فوتبال برزيل همه كارشناسان متفق القول بودند كه اين 
تيم پر سر و صداى پرتوقع كامال رفوزه شد و دو بازى آخرش هم بيشتر 

به نوعى افتضاح شباهت داشت تا بازى فوتبال براى تيمى كه در تاريخ 
جهان ورزش شهرت اسطوره اى يافته بود. شكست سنگين برزيل در نيمه 
نهايى با تحمل 7 گل در برابر آلمان براى هميشه يك نقطه سياه در كارنامه 

تاريخى فوتبال برزيل باقى خواهد ماند.
***

اتفاقات  و  شگفتى هاست  جام  بيشتر  جهانى  جام  مى گويند  هميشه 
كه  اين  جز  به  امسال  مى شود.  خبرساز  مسابقات  خالل  در  عجيب 
از  مورد  چند  بود،  شگفتى  آور  برزيل  تيم  تحقيرآميز  شكست  و  سقوط 
مصدوميت هاى بازيكنان هم جزو وقايع عجيب قرار داشت. براى مثال 
خطاى آشكار بازيكن كلمبيايى بر روى ستاره تيم برزيل، نيمار، آن چنان 
شديد بود كه اين بنده خدا مهره كمرش شكست و كارش به بيمارستان 

و جراحى كشيد.
***

يكى از شگفتى هاى ديگر اين جام كه هم خنده دار، هم تاسف بار و هم 

عجيب به شمار مى رفت، مسئله پيدايش يك فوتباليست آدمخوار بود!! اين 
فوتباليست عالقمند به گوشت انسان!! «لوئيس سوارز» مهاجم سرشناس 
تيم اروگوئه است كه در يك اقدام پر اشتها!! عليه بازيكن خط دفاع ايتاليا، 
بار  سه  گذشته  در  آدمخوار  فوتباليست  اين  گرفت.  گاز  دندان  با  را  او 
ديگر نيز حريفان خود را در ميدان فوتبال گاز گرفته بود. مسئولين فيفا 
بالفاصله اين بازيكن جنجالى را از جام جهانى اخراج كردند، ولى بعيد 
است اين مجازات كمكى به تغيير اشتهاى او در رابطه با آدمخوارى بكند!! 
برخى گزارشگران فوتبال توصيه كردند براى حفظ جان ساير بازيكنان در 

مسابقات بعدى به اين فوتباليست نيمه گرگ پوزبند بزنند!!
***

افتضاح تيم برزيل و باقى قضايا در افتضاح تيم برزيل و باقى قضايا در 
جام  بيستمجام  بيستم
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ايرانشهر اقتصادى و سياست بين الملل
ماجراى  جهانى  جام  گزارش هاى  خالل  در  هم  جنجالى  خبر  يك 
اقدامات مشكوك مالى توسط دولت قطر در رابطه با مديران فدراسيون  
جهانى فوتبال (فيفا) بود. اين شايعات كه قبال نيز شنيده مى شد و اخيرا 
به  قطر  كشور  انتخاب  برانگيز  سوال  شيوه  مورد  در  شده  مطرح  دوباره 
عنوان ميزبان جام جهانى 2022 بوده و هنوز بسيارى مسايل در اين رابطه 

بى پاسخ مانده است.
حدود دو سال پيش مقامات فيفا اعالم كردند كه پس از بررسى شرايط 
گوناگون و صالحيت امور اجرايى و توان مديريتى چندين كشور متقاضى، 

تصميم گرفتند قطر را به عنوان ميزبان جام جهانى 2022 برگزينند.
متقاضيان اصلى كسب عنوان ميزبانى اين مسابقات معتبر جهانى استراليا، 
همه  اين  ميان  از  قطر  انتخاب  بودند.  قطر  و  امريكا  جنوبى،  كره  كانادا، 
كشورهاى نيرومد شايعات زيادى را موجب گرديد و برخى مى گويند 
مقامات قطر الطاف زيادى نسبت به روساى فيفا از لحاظ مالى داشته اند. 
امكانات  با  جمعيت  كم  و  كوچك  بسيار  كشور  يك  انتخاب  اصوال 
ورزشى  گردهمايى  مهمترين  ميزبان  عنوان  به  جغرافيايى  محدود  بسيار 
جهان بسيار سوال برانگيز است. خصوصا آن كه متقاضيان بسيار بهترى 
براى ميزبانى اين مسابقات بين المللى وجود داشت. شايعاتى حاكيست 
اتفاقا«پر  كه  بسيار «دوستانه»  مالقات هاى  مورد  چند  در  قطر  نمايندگان 
هزينه» بوده، با روساى «فيفا» داشته اند. امان از دست اين «مالقات هاى 

پر هزينه»!
***

در  كه  است  گفتنى  البته 
زيبا  صحنه هاى  بيستم  جام 
جمله  از  بود.  زياد  بسيار  هم 
زيباترين  كه  ديدنى  گل هاى 
زيباى  گل  و  دقيق  شوت  آن 
كلمبيايى  رودريگز  خامس 
عليه تيم اروگوئه بود. خامس 
مهمترين  را  او  كه  ساله   23
ستاره نوظهور جام بيستم لقب 
چشمگير  درخشش  با  دادند، 

به عنوان يك بازيكن تهاجمى خط ميانى توانست تيمش را به مرحله يك 
چهارم نهايى برساند كه اين افتخار بزرگى براى  تيم كلمبيا بود.

***
يكى از خبرهاى بامزه جام جهانى هم مربوط به ماجراهاى وطنى بود. 
ماجرا از اين قرار است كه در ميان مسابقات پرهياهوى جام جهانى كه با 
شادى و پايكوبى و رقص هاى آن چنانى مردم كافر!! در برزيل برگزار شد، 
مجلس شوراى اسالمى هم يك هيات ويژه براى نظارت بر امور فرهنگى 
در طول اجراى جام جهانى به برزيل اعزام كرده بود. يكى از اين آقايان 
مسئول نظارت بر امورفرهنگى، مهدى شافعى، دبير  كميته ارتقاى سالمت 
مهدى  آقا  اين  بوده.  اسالمى  شوراى  مجلس  اصل 90  كميسيون  ادارى 
كرده،  چاپ  وطنى  رسانه هاى  در  كه  خودش  از  هم  بامزه اى  عكس  كه 
در مصاحبه با سايت تدبير گفته، به مسافران و تماشاگران ايرانى كه به 
برزيل رفته بودند تذكر مى داده كه زياد نخندند، چون ايرانى ها بايد سنگين 

را  شئونات  و  باشند 
اين  كنند!  رعايت 
گزارش  گفته  آقا 
به  را  مشاهداتش 
مجلس ارائه مى دهد. 
اسالمى  مجلس  البد 
براى  برنامه اى  هم 
هم  شئونات  رعايت 
هم  و  ايرانى ها  براى 
براى مردم منحرف و 
تصويب  برزيل  فاسد 

خواهد كرد!
***

يكى دو نكته هم در 
تامل  ايران  تيم  مورد 

برانگيز بود. اول اين كه فوتباليست هاى ايران كارنامه خوبى ارائه دادند 
و بازى آن ها خصوصا در برابر آرژانتين نمايش تحسين برانگيزى بود. اما 
نمى دانم چرا بچه هاى تيم ملى در هر سه بازى خود چهره اى خسته و حتى 
غمگين و عصبى داشتند. اين ورزشكاران جوان در بزرگترين گردهمايى 
ورزشى جهان در يك فضاى پر از انرژى و شادى به ميدان مى رفتند و 
نتايج بدى هم نگرفتند، اما چرا اين قدر چهره هاى آن ها عبوس و غمگين 

بود؟؟
شايد آن آقا مهدى كه از مجلس شوراى اسالمى براى نظارت آمده بود 
زيادى به اين بنده خداها تذكر مى داده كه سنگين باشند و شئونات را 

رعايت كنند!!
***

دست آخر اين كه باالخره حق به حق دار رسيد. آلمانى ها با يك تيم 
بسيار ورزيده، و با نظم و انضباط معروف آلمانى همه حريفان را شكست 

دادند و بدون اگر و مگر برنده جام جهانى شدند.
تيم ملى آلمان ظرف چهار سال گذشته با يك برنامه ريزى همه جانبه و 
درازمدت كامال بازسازى شده بود و موفقيت يك مديريت صحيح و دقيق 
ورزشى در شكل گرفتن اين تيم نيرومند آشكار بود. آلمانى ها با شايستگى 
كامل مدعيان اصلى يعنى آرژانتين و برزيل را در خانه حريف (آمريكاى 

جنوبى) شكست دادند و كسب جام قهرمانى حق مسلم آن ها بود.
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مكتوبات فدوى

توقعتوقع
طنز نوشته اى از: حميدرضا رحيمى
 www.hazl.com

برادران  چركنويس  كه  داعش،  برادران  خبرگزارى ها،  گزارش  به 
خودمان كثراهللا امثالهم هستند، همچنان به شلتاق خود درعتبات عاليات 
ادامه داده و ضمن انجام برخى اقدامات طالبانى، از جمله ختنه دختران، 

بشرح زير:
و  عراق  در  اسالمى"  "دولت  تروريست هاى  فتواى  اساس  بر 
سوريه، كليه  زنان و دختران ساكن شهر موصل و مناطق حومه  آن 

بايد هدف "مثله كردن آلت تناسلى" قرار گيرند. /دويچه وله 
به استناد خبرى كه در پى مى آيد، چند فقره از اماكن مقدسه را نيز 

براى دستگرمى، منفجر كرده اند:!
به گزارش سايت تلويزيون عراقى "السومريه" از شهر موصل در 
شمال عراق، نيروهاى داعش كه كنترل اين شهر را در دست دارند، 
امروز پنجشنبه، با استفاده از مواد منفجره قبر يونس پيامبر را در اين 
شهر تخريب كردند. به گفته يك مقام امنيتى از شهر نينوا اين گروه 
تندرو كه پيشتر آرامگاه شيخ فتحى را منفجر كرده، امروز همچنين 
آرامگاه امام ابوالعلى و نيز يك مسجد و يك حسينيه را در اين شهر 

منفجر كرده است. /العربيه 
و از ميان منابع ديگر :

شبه نظاميان وابسته به گروه تروريستى "دولت اسالمى شام و عراق" 
(داعش) كه در طول يك ماه گذشته در شمال و غرب عراق پيشروى 

كرده اند با حمله به چندين مسجد و اماكن متبركه در مناطق "موصل" 
و "نينوا" برخى از اين اماكن را منفجر كرده و برخى ديگر را با بولدوزر 

نابود كرده اند. 
تصاوير  انتشار  با  تودى"  "راشا  خبرى  شبكه  "تدبير"،  گزارش  به 
مربوط به تخريب و انفجار مساجد و اماكن متبركه نوشته است:"اين 
تصاوير با عنوان "تخريب اماكت متبركه در استان نينوا" منتشر شده اند. 
دست كم چهار مسجد به وسيله بولدوزر ويران شده اند. شش مسجد 

مربوط به شيعيان عراق نيز منفجر شده اند. /گروه عكس تدبير
***

فدوى اما در اين مختصر، به علت فقدان بيض الزم، به هيچ روى 
برادران  از  كه  داعش،  برادران  امور  در  دخالت  حتا  و  درگيرى  قصد 
امامان  از  لكن  ندارد!؛  امروز  دستكم  را،  خشن تراند  مبالغى  خودمان 
گرامى خود(ع- س - ص- عج) با آن  همه معجزات وكرامات، انتظار 
داشت كه با يك قيام و قعود، آن نابكاران را، اگر نه آجر، دست كم 
سوسك فرمايند، تا خستگى هزار و چهارصد ساله، ا ينگونه به تن 

مؤمنين و از آن جمله فدوى گردن شكسته، نماند!..

زياده جسارت است ...
24 جمادى الجوالى 2014
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گزارش تصويرىايرانشهر پزشكى - پوست و زيبايى

ضميمه رايگان علمى، بهداشتى
ضميمه  علمى،  بهداشتى «ايرانشهر پزشكى»

كه  است  ايرانشهر  جامع  ازنشريه  بخشى 
رابطه  تا  دارد  تالش  مستقل    صورت  به 
جرايد  زبان  فارسى  مخاطبان  بين  بهترى 
متخصصان  و  پزشكان  و  آمريكا  در 
سالمت، تغذيه، دارو و درمان ايجاد نمايد.

در صورت تمايل به همكارى با تحريريه 
آگهى  درج  يا  و  پزشكى»  «ايرانشهر 
با  ايرانشهر  نشريه  از  بخش  اين  در 
حاصل  تماس   818,9,08,08,08 تلفن  

فرماييد.

ضميمه سيزدهم. آگوست 2014 - ضميمه در مجله ايرانشهر
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ايرانشهر پزشكى 

اولين تحقيقى كه در بريتانيا روى فعاليت مغزى افراد «معتاد جنسى» انجام 
شده حاكى از شباهت قابل توجه آنها به معتادان به مواد مخدر است.

تماشاى  مانند  جنسى  رفتارهاى  مى توانند به  افراد  آيا  كه  اين  درباره 
فيلم هاى پورنوگرافى، «معتاد» شوند، اختالف نظر وجود دارد.

در اين تحقيق، پژوهشگران دانشگاه كمبريج بريتانيا آزمايش هايى روى 
مغز 19 مرد كه عادت به ديدن فيلم پورن دارند، انجام داده اند.

اسكن مغزى اين افراد نشان مى دهد كه هنگام تماشاى پورن، همان 
بخش هايى در مغزشان فعال مى شود كه معتادان به مواد مخدر، با ديدن 

ماده مخدر دلخواهشان.
دو نفر از افراد مورد مطالعه در اين تحقيق، شغلشان را به دليل ديدن 

پورن هنگام كار از دست داده اند.
چهار نفر از آنها هم مى گويند كه تماشاى پورن، راه آنها را به خانه 

روسپيان باز كرده است.
همه اين افراد ذهنشان به شدت درگير افكار و رفتار جنسى است، اما 
معلوم نيست كه آيا دقيقا مانند افراد سيگارى كه به نيكوتين معتاد هستند، 

در رده معتادان قرار مى گيرند يا نه.
بعضى محققان معتقدند كه الگوى رفتارى اين افراد بيشتر شبيه مبتاليان 

به اختالل وسواس فكرى-عملى يا اختالل كنترلى است.
اسكن مغزى گروه محققان كمبريج براى مشاهده تغييرات فعاليت مغز 

اين افراد در هنگام تماشاى پورن، از اسكن ام .آر.آى. استفاده كرده اند.
آنها مغز افراد داراى دغدغه شديد جنسى را با آدمهاى معمولى مقايسه 
كرده اند. نتيجه اين تحقيق كه در نشريه PLoS One چاپ شده، نشان 
از فعاليت بيشتر مغز در سه بخشى دارد كه در معتادان هنگام ديدن ماده 

مخدر مورد عالقه شان تحريك مى شود.

دكتر والرى وون، استاد دانشگاه كمبريج، معتقد است: «اين اولين تحقيق 
جامع درباره كسانى است كه از اين نوع اختالل رنج مى برند، اما فكر 

نمى كنم در اين مرحله بتوانيم بگوييم اين افراد ‹معتاد› هستند.»
خانم وون در توضيح اين موضوع مى گويد: «ما نمى دانيم كه فعاليت 
بيشتر در اين بخش هاى مغز، آيا عامل رفتار و افكار جنسى اين افراد 
است يا فقط تاثير ديدن پورنوگرافى است. پاسخ دادن به اين سوال خيلى 

مشكل است.»
دكتر وون مى گويد درباره اعتياد به مواد مخدر اين طور است كه هر چه 
زودتر و در سن پايين تر افراد در معرض آن قرار گيرند، احتمال اعتيادشان 

بيشتر مى شود.
اما به گفته او هنوز شواهد كافى در دست نيست كه نشان دهد تاثير 

دقيق پورن روى نوجوانان چيست.
پائوال هال، رئيس انجمن درمان اعتياد و وسوسه جنسى در بريتانيا 
مى گويد كه اينترنت به شكلى بى سابقه رفتارهاى جنسى را تحت تاثير 

قرار داده است.
او به باور رسيده است كه: «آن چه كه ما شاهد آن هستيم، افزايش شمار 
مردان جوانى است كه نمى توانند نعوظ خود را حفظ كنند، چون اشتهاى 
جنسى آنها با ديدن پورنوگرافى از بين رفته و آستانه تحريكشان آن قدر 

باال رفته كه يك زوج واقعى نمى تواند پاسخگوى نيازشان باشد.»
خانم هال مى گويد: «رابطه زوج ها آسيب بسيار سنگينى از اين عارضه 
مى بيند. دروغ و خيانت و نداشتن تمايل به برقرارى رابطه جنسى به دليل 

نداشتن ميل كافى همه از پيامدهاى اين مسئله است.»
با وجود اين خانم هال هم مى گويد كه هنوز زود است كه اين افراد را 

«معتاد» بدانيم.

تحقيق روى مغز«معتادان جنسى»
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محققان مى گويند: نگرانى مالى و فعاليت در شبكه هاى اجتماعى، باعث 
كاهش ميل جنسى مى شود.

يك نظر سنجى در ميان حدود 15 هزار نفر در ميانگين سنى 16 تا 44 
نشان مى دهد كه آنها در ماه كمتر از پنج بار رابطه جنسى دارند، در حاليكه 
نظرسنجى هاى قبلى كه سال هاى 1990 تا 91 و 1999 تا 2000 انجام گرفت 
متوسط رابطه جنسى ماهانه بيش از شش بار بود. براساس اين تحقيق 

زندگى مدرن در ميل جنسى تاثير مى گذارد.
دكتر كث مركر، از دانشگاه كالج لندن مى گويد: «مردم نگران كار و معيشت 

خود هستند و ديگر رغبتى به سكس ندارند.»
« اما ما فكر مى كنيم تكنولوژى در اين مسئله بى تاثير نيست. مردم موبايل 
و تبلت هايشان را با خود به رختخواب مى برند. از فيس بوك و توئيتر 

استفاده مى كنند و جواب ايميل هايشان را مى دهند.»
دكتر مركر همچنين گفته است: «اين بررسى نشان مى دهد كه زوج هاى 
16-44 ساله ممكن است از فيلم پورنو به عنوان جايگزين براى رابطه 

جنسى استفاده كنند.»
گزارش شده كه مردان در بين سال هاى 2010 تا 2012 در ماه حدود 4.9 
بار و زنان حدود 4.8 بار سكس داشته اند. در حاليكه در تحقيقات پيشين 

اين آمار بيش از شش تا هفت بار در ماه براى هر دو گروه بود.
اين تحقيق نشان داد 42 درصد زنان بين سن 65 تا 74 سال و همچنين 
60 درصد از مردان در همين ميانگين سنى، همچنان از لحاظ جنسى فعال 

هستند.

همچنين مردان ميانگين سنى 25 تا 34 در ماه بيش از 5.4 بار و زنان 16 
تا 24 سال بيش از 5.8 بار در ماه سكس دارند.

اين نظر سنجى 10 سال يك بار انجام مى شود و در همين تحقيق آمده كه 
سن افرادى كه عالقه به رابطه جنسى دارند كمتر شده است.

اين برآوردها نشان مى دهد:
* از هر شش بارورى يك مورد ناخواسته است

* نيمى از زنان و مردان اين بررسى در روابط جنسى خود مشكل دارند، 
اما تنها 10 درصد از آنها نگران روابط جنسى خود هستند

* بى عالقگى به سكس از شايع ترين مشكالت است، 15 درصد از مردان 
ميل جنسى ندارند.

* اين تحقيقات نشان مى دهد، پس از آخرين تحقيقات سال 2000، رابطه 
با جنس موافق بيش از خيانت به همسر پذيرفتنى است.

* زنان زير 44 سال گفته اند در دوران زندگى خود 7.7 شريك جنسى 
داشته اند در حاليكه شريك جنسى مردان در همين ميانگين سنى 11.7 بوده 

است.
* 3.6 درصد از مردان در پنج سال گذشته براى سكس پول پرداخته اند، 

اما در مورد زنان اين مسئله به ندرت اتفاق افتاده است.
* در اين نظرسنجى كه در مجله لنست چاپ شده ،آمارى از افرادى كه 

مجبور به داشتن رابطه جنسى شده اند، نيز منتشر شده است.
* براساس اين گزارش از هر 10 زن يك نفر و از هر 70 مرد يك تن 

چنين رابطه ناخواسته  و اجبارى را تجربه كرده است.

زندگى مدرن ’ميل جنسى  را كم مى كند‘
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خبر آغاز به كار رستورانى در لندن كه به تبليغ رابطه جنسى ايمن 
و استفاده از كاندوم مى پردازد يكى از جالب ترين رويدادهاى سال 
گذشته ميالدى بود. ولى خيلى ها هنوز از اين كه آشكارا درباره رابطه 

جنسى صحبت كنند يا حتى كاندوم بخرند، خجالت مى كشند. چرا؟
رستوران زنجيره اى جديد تايلندى در بريتانيا «كلم و كاندوم» نام دارد 
و همانطور كه از عنوانش پيداست، به جز غذا، وسيله هاى پيشگيرى از 

باردارى هم عرضه مى كند.
اين رستوران به جاى آب نبات نعنايى بعد از غذا به مشتريانش كاندوم 
مى دهد. چراغ ها و ديوارهاى رستوران با كاندوم آراسته شده اند و حتى 

تزئينات و آثار هنرى روى ديوارها هم از كاندوم درست شده اند.
و  جنسى  روابط  آموزش  برنامه هاى  صرف  رستوران  سود  تمام 
پيشگيرى از باردارى در تايلند مى شود و اولين شعبه اش در خارج از 

تايلند، به تازگى در آكسفوردشر بريتانيا آغاز به كار كرده است.
اما براساس اعالم نهادهاى فعال در زمينه آموزش روابط جنسى، حتى 
در آمريكا هم خيلى ها هنوز از اين كه در انظار عمومى و فروشگاه ها 
كاندوم بخرند، خجالت مى كشند و بسيارى نيز نمى توانند به راحتى 

درباره رابطه جنسى صحبت كنند.
ولى چرا خيلى از ما هنوز وقتى بحث كاندوم مى شود، راحت نيستيم؟

آمريكا «جامعه اى سكس زده» است، جايى كه فروشگاه هاى عرضه 
وسائل جنسى در بسيارى از مراكز خريد پيدا مى شوند و كاندوم با 

هر اندازه، طرح و طعمى تقريبا در تمام داروخانه ها در دسترس است.
درصد   56 فيوژن،  كاندوم  توليد  كارخانه  مطالعات  از  يكى  در 
شركت كنندگان گفته اند از اين كه كاندوم بخرند، خجالت مى كشند. 
به طور مشخص، 54 درصد مردان و 57 درصد زنان وقتى مى خواهند 

كاندوم بخرند، صورتشان سرخ مى شود.
نهادهاى فعال در زمينه سالمت جنسى مى گويند كه خجالت كشيدن 
براى  همچنان  مى شود،  كاندوم  و  جنسى  روابط  از  بحث  كه  زمانى 
خيلى ها مساله است و بيشتر افراد ترجيح مى دهند به جاى صحبت 

كردن درباره رابطه جنسى، به خود اين رابطه مشغول باشند.
كه  مى گويد  مى رود،  شمار  به  موفق  تاجرى  كه  ساله   48 جيمز 
هنوز وقتى مى خواهد كاندوم بخرد، حس خوبى ندارد و مى افزايد: 
هستند،  فعال  فروشگاه ها  بعضى  در  كه  خودپردازى  «صندوق هاى 
براى  مى دهم  ترجيح  هميشه  من  كرده اند.  راحت تر  خيلى  را  زندگى 
خريد كاندوم از اين ماشين ها استفاده كنم تا با يك انسان ديگر به عنوان 
صندوقدار و فروشنده طرف شوم.به نظرم اين حس، از بچگى در من 
مانده است، قديم ترها استفاده از كاندوم و صحبت درباره رابطه جسنى 

عادى و مرسوم نبود.»
با اين حال، عامل خجالت در زمان خريد كاندوم به نفع عرضه كنندگان 

آنالين اين محصوالت بوده است.
فروش محصوالت سايتى همچون ماى كاندوم از زمان راه اندازى، ماه 

چرا كاندوم خجالت آور است؟
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به ماه افزايش داشته است.

فعال  مديران  از  گرين،  الكس  هرچند 
محصوالت  اين  آنالين  فروش  زمينه  در 
مى گويد: «همچنان عده زيادى هستند كه 
خجالت  البته  و  مى كنند  عمل  محتاطانه 
كشيدن، تنها يكى از داليل احتمالى است. 
كاندوم ها با اندازه كوچك، فروش آنالين 
قابل توجهى دارند و تقريبا روشن است كه 
چرا كسى دوست ندارد اين كاندوم ها را از 
يك فروشگاه يا داروخانه بخرد. حتى وقتى 
كسى به طور آنالين خريد مى كند، همچنان 
نگران مواردى است كه ممكن است باعث 
درخواست ها  ما  جمله  از  شود.  خجالتش 
بسته بندى  شيوه  درباره  زيادى  سواالت  و 
و  مى كنيم  دريافت  آنالين  سفارش هاى 
اطمينان،  براى  مى خواهند  بعضى ها  حتى 

عكس بسته اى را كه دريافت خواهند كرد، برايشان بفرستيم.»
او مى گويد: «بسته بندى هاى ما ساده است، چون مشترى ها كامال نشان 
چيزى  چه  باشد  معلوم  پستى،  بسته  روى  از  نمى خواهند  كه  داده اند 
خريده اند. حتى برخى خريداران مى خواهند بدانند كه در صورتحساب 

آنالينى كه برايشان صادر مى شود، اسم چه شركتى ذكر خواهد شد.»
فيليپ هادسون، روان درمانگر عضو انجمن مشاوره و روان درمانگرى 
واكنش هاى  افراد  مى شود،  كاندوم  بحث  وقتى  كه  مى گويد  بريتانيا 
تا  كامل  بى شرمى  از  واكنش ها  اين  دامنه  و  مى دهند  نشان  متفاوتى 
شرمسارى شديد متفاوت است، هرچند رفتار عده زيادى چيزى مابين 

اين دو است.
صريح  چيزى  درباره  كامال  شما  يعنى  كاندوم  «خريد  گويد:  مى  او 
هستيد كه خيلى ها مى خواهند درباره اش الپوشانى كنند؛ خريد كاندوم 
يعنى تاييد اين كه شما قرار است رابطه جنسى داشته باشيد يا به فكر 

داشتن رابطه جنسى هستيد.»
براساس اعالم انجمن تنظيم خانواده بريتانيا، صحبت كردن درباره 

استفاده از كاندوم، موضوع ديگرى است كه افراد با آن مشكل دارند.
داده هاى اين انجمن نشان مى دهد كه 61 درصد افراد گفت وگو با يك 
شريك جنسى جديد درباره كاندوم را دشوار مى دانند. از اين تعداد، 
70 درصد آنها چنين گفت وگويى را خجالت آور مى دانند و 36 درصد 
كاندوم  از  كه  اين  احتمال  باره،  اين  در  صحبت  از  بعد  كه  مى گويند 

استفاده كنند، كمتر مى شود.
كارشناسان مى گويند كه واضح ترين راه براى غلبه بر چنين روندى، 
آموزش بهتر و بيشتر روابط جنسى در مدارس است تا نوجوانان و 
جوانان اطالعات خود در اين باره را از منابع مطمئن و نه در زمين بازى 

و حاشيه خيابان ها كسب كنند.
به  مناسب  اطالعات  دادن  و  مناسب  برخورد  براى  والدين  آموزش 

فرزاندانشان از ديگر مواردى است كه مى تواند به بهبود رويكرد افراد 
در برابر كاندوم كمك كند.

كاترين 17 ساله مى گويد كه نوجوانان در اغلب مواردى كه درباره 
كاندوم صحبت مى كنند، در حال شوخى هستند.

او مى گويد: «احتمال اين كه يك كاندوم پر از آب به سرم بخورد يا 
كسى كاندومى را به كارت تبريك تولدم بچسباند، بيشتر از داشتن يك 

مكالمه جدى درباره كاندوم و رابطه جنسى است.»
به  اغلب  نكشند،  خجالت  كه  آن  براى  «جوان ها  مى كند:  اضافه  او 

شوخى و مسخره كردن رو مى آورند.»
در پژوهشى كه فيوژن انجام داد، افراد در بازه سنى 16 تا 19 سال 
بيشتر از بقيه بازه هاى سنى گفتند كه از خريد كاندوم خجالت مى كشند. 
65 درصد اين افراد گفتند كه خريد كاندوم برايشان سخت است. در 
عين حال 57 درصد افراد 20 تا 30 ساله و 50 درصد باالى 31 ساله ها 

هم گفتند كه در اين باره احساس مشابهى دارند.
اين  خانواده،  تنظيم  انجمن  عضو  سيمپسون،  آدورى  دكتر  گفته  به 
داده ها نشان مى دهد كه وقتى بحث سالمت جنسى است، تمام افراد در 

هر سن و سالى به اندازه نوجوانان و جوانان نيازمند حمايت هستند.
جنسى  رفتارهاى  دلمشغول  ما  كه  است  اين  «مشكل  مى گويد:  او 
سالگى  سى  دوره  در  االن  كه  افرادى  نتيجه،  در  و  شده ايم  نوجوانان 
هستند، به نسلى فراموش شده در زمينه سالمت جنسى تبديل شده اند. 
آنها (باالى سى ساله ها) در دوران مدرسه آموزش كمى در زمينه روابط 
جنسى ديده اند، ولى در جامعه اى رشد كرده اند كه به سرعت در حال 

سكس زده شدن بود.»
او مى گويد: «خيلى عجيب نيست كه افراد به نظرشان استفاده نكردن 
از كاندوم راحت تر از آن است كه با صحبت درباره موضوعى كه به 

شدت برايشان ناراحت كننده است، خود را شكنجه دهند.»
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پژوهشگران هشدار داده اند كه استفاده از اپليكيشن هاى تلفن هاى هوشمند 
براى پيدا كردن شريك جنسى، زمينه ساز افزايش خطر ابتال به عفونت هاى 

مقاربتى مى شود.
نتايج مطالعه اى كه در لس آنجلس انجام شد، نشان داده است كه مردان 
همجنسگرايى كه از اپليكيشن ها براى پيدا كردن شريك جنسى استفاده 
مى كنند، در مقايسه با مردان همجنسگراى ديگرى كه به صورت حضورى 
(مثال در كلوپ ها) يا در وبسايت ها شريك جنسى خود را پيدا مى كنند، 
احتمال بيشترى دارد كه به بيمارى هاى سوزاك و كالميديا تراكوماتيس 

مبتال شوند.
پژوهشگران مى گويند كه پيشرفت در فناورى، بيش از قبل، فرصت هاى 

بيشترى براى برقرارى رابطه جنسى فراهم كرده است.
اپليكيشن هاى مورد مطالعه، بعد از نصب روى تلفن هاى هوشمند، با 
شناسايى موقعيت جغرافيايى تلفن، افرادى را كه در نزديكى يكديگر هستند، 

به هم معرفى مى كنند.
در اين پژوهش 7 هزار و 184 مرد كه به يك درمانگاه ارائه دهنده خدمات 

سالمت جنسى مراجعه كرده بودند، شركت كرده اند.
براساس نتايج اين پژوهش، بين مردانى كه از اين اپليكيشن ها استفاده 
مى كنند و مردانى كه با حضور در كلوپ ها يا از طريق وبسايت ها شريك 
جنسى جديد پيدا مى كنند، احتمال ابتالى گروه اول به سوزاك 23 درصد و 
احتمال ابتالى آنها به بيمارى كالميديا تراكوماتيس 35 درصد بيشتر است.

هرچند احتمال آلودگى هر دو گروه به ويروس اچ آى وى به يك اندازه 
است.

اين پژوهشگران نتيجه گيرى كرده اند: «پيشرفت هايى كه باعث راحت تر 
شدن مالقات با افراد ناشناس براى برقرارى رابطه جنسى مى شود، مى تواند 
ابتالى  احتمال  كه  دهد  شكل  را  افراد  از  شبكه هايى  غيرعمد  طور  به 

كاربرانشان به عفونت هاى مقاربتى بيشتر است.»
دكتر استيو تيلور، مشاور سالمت جنسى در بيمارستان هارتلند بيرمنگام 
معتقد است: «در درمانگاه هاى سالمت جنسى و اچ آى وى بيشتر از قبل شاهد 

چنين مواردى هستيم، هم بين مردان همجنسگرا و هم دگرجنسگراها.»
او گفته است: «بدون شك، پيشرفت در فناورى باعث شده است افراد 
سريع تر از قبل بتوانند شريك جنسى جديد پيدا كنند و به همين دليل، 
فضايى مناسب براى انتقال و گسترش عفونت هاى مقاربتى و اچ آى وى 

فراهم مى شود.»
جاستين هارباتل، مشاور بهداشت، مى گويد: «مردان همجنسگرا در مقايسه 

با قبل، فرصت هاى بيشترى براى مالقات با شركاى جنسى جديد دارند.»
او گفت: «بخشى از مشكل اين است كه ارتباطات از طريق اپليكيشن ها 
مى تواند خيلى كوتاه و كم باشد و به همين دليل، ممكن است بحث هاى 

مهمى مثل رابطه جنسى مطمئن شكل نگيرد.»
اين مشاور بهداشت گفت كه استفاده از كاندوم هنگام برقرارى رابطه 

جنسى، هميشه بهترين راه براى مبتال نشدن به عفونت هاى مقاربتى است.

زوج يابى با اپليكيشن هاى تلفن همراه 
خطر عفونت مقاربتى را بيشتر مى كند
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