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صرافی آباد 
زیر نظر مرتضی عابدینی

با بهترین و مناسب ترین قیمت روز با بیش از
 20 سال تجربه در خدمت هموطنان گرامی

www.abadex.com.au
0413 820 649

Shop3,No2, Auburn Rd. Auburn

02 8068 5987 
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MBR ASSOCIATIONMBR ASSOCIATION Pty.Ltd

Loans & MortgageLoans & Mortgage

l l 0434 272 0180434 272 018

انواع وام: مسکن 
تجاری، شخصی

info@mbrassociation.com.au

مهدی رستمیمهدی رستمی

  6/254, Pitt St6/254, Pitt St..  Merrylands NSW 2160Merrylands NSW 2160

0420 30 2000 

صرافی ملکی

11 A Carlow St. Sturt  SA 5047

سریعترین راه انتقال ارز به ایران و استرالیا
با مدیریت امید ملکی
سریع، مطمئن و دقیق

www.maleki.com.au   info@maleki.com.au
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حقوقیدفتر 
دکتر رضا وطن دوست

وکیل رسمی کلیھ دادگاھھای استرالیا

ما نمیگذاریم حق شما پایمال شود

Dr. Reza Vatandoust, Ph.D. (Law)
Solicitor & Barrister of the Supreme Court of NSW the Federal Court 
and the High Court of Australia.
Commercial law International Trade
Litigation & Dispute Res Property law 
Intellectual Property   Building & Construction
Commercial & Corporate Banking & Finance 

Vatandoust Lawyers
Level 23, 52 Martin Place SYDNEY NSW 2000

Telephone: (02) 9220 5138
www.vatandoust.com.au
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صرافی جهان
تبدیل ارز در اسرع وقت تبدیل ارز در اسرع وقت 
به ایران - افغانستان - پاکستان

بعد از ساعات اداری به رستورانهای کابل سیدنی مراجعه کنید
188 Merrylands Rd. Merrylands

0404 964 006
0422 693 333

To find out more please contact us

 Join Our Media and get

THE BEST
 PROMOTIONS

FOR YOUR BUSINESS

 2021

0418 660 399 
 www.injob.com.au
injobau@gmail.com
parsianaustralia@yahoo.com

راهنمای مشاغل ایرانیان راهنمای مشاغل ایرانیان 
و فارسی زبانان استرالیاو فارسی زبانان استرالیا

0416 88 44 88

مجلس ایران با کلیات 
بودجه ۱۴۰۰ مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی کلیات الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ را رد کردند؛ این در حالیست رئیس 

جمهوری ایران در این جلسه حضور نیافته است.
بر  به رای مجلس گذاشته شد که  کلیات الیحه 
اساس گزارشها با ۹۹ رای موافق، ۱۴۸ مخالف و 
۱۲ ممتنع از مجموع ۲۶۲ رای ماخوذه به تصویب 

مجلس نرسید.
نامه ای  در  مجلس،  رئیس  قالیباف،  محمدباقر 
از  دفاع  برای  بود  خواسته  او  از  روحانی  آقای  به 
اتفاق  این  که  در مجلس حاضر شود  این الیحه 
رئیس  نوبخت،  محمدباقر  البته  است.  نیافتاده 
سازمان برنامه و بودجه برای دفاع از الیحه بودجه 
سخنگوی  اعالم  بنابر  داشت.  حضور  مجلس  در 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ جمع منابع عمومی 
در  تومان  میلیارد  هزار   ۸۴۱ از  ایــران  دولت 
میلیارد  هزار   ۱۹۴ و  یکهزار  به  تلفیق  کمیسیون 

تومان رسیده است.
در این الیحه همچنین درآمدهای پیش بینی شده 
۳۱۷ هزار میلیارد تومان بود که کمیسیون تلفیق 

آن رابه ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسانده بود.
گفته  ایران  مجلس  رئیس  قالیباف،  محمدباقر 
است: "همه ما می دانیم که در صادرات نفت در 
می کنید  تائید  هم  شما  و  می بریم  سر  به  حداقل 
که ما در سختی و مشکالت هستیم اما سوال ما 
این است که در این شرایط چطور شما دو میلیون 
پیشنهاد  را  برای فروش نفت  و ۳۰۰ هزار بشکه 
می دهید؟ این دوگانگی را باید چگونه حل کنیم؟"

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
که  انتقادی  مواردی  به  الیحه  این  از  دفاع  در 
پیشتر مطرح شده بود نظیر "رشد منابع و مصارف، 
ارز  حذف  ضرورت  و  نفت  به  بودجه  وابستگی 

۴۲۰۰ تومانی" اشاره کرد.
چرا  گفته"  مجلس  نمایندگان  به  خطاب  او 
نمایندگان با انتقادات، ۲ماه فضای سیاسی کشور 
را تحت تاثیر قرار دادند و چرا اصالح ساختاری را 
رقم  گیرد،  صورت  الیحه  در  باید  گفتند  می  که 

نزدند."
زنگنه  نظیر محسن  نمایندگان مخالف،  از  بعضی 

از تورم زا بودن این الیحه بودجه انتقاد کرده اند.
او گفته: "نرخ نقدینگی باید دو هزار و ۸۰۰ باشد 
باید پاسخ  نیز گذشته است؛  از ۳ هزار  اکنون  اما 
داده شود چه برنامه ای برای جلوگیری از نقدینگی 
داریم و همچنین مسئله بیکاری، اشتغال و … نیز 

چطور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت."
محمدرضا میرتاجدینی هم از نمایندگان موافق بود 
که گفته: "ثبات اقتصادی که از آب حیات واجب 
پیدا  بدتری  بودجه وضعیت  کلیات  رد  با  است  تر 
نمی کند بنابراین الزم است ما در این زمینه منابع 

کالن را در نظر بگیریم."
روحانی، الیحه  ریاست جمهوری حسن  دوره  در 

بودجه بی حاشیه نبوده است.
در سال ۱۳۹۷ این الیحه در صحن علنی رد شد 
و سال پیش )۱۳۹۹( هم با حکم حکومتی آیت اهلل 

خامنه ای به تصویب رسید.

ایران،  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
شرایط  تا  شد  اروپا  اتحادیه  همکاری  خواستار 
به  واشنگتن  و  تهران  "بازگشت همزمان"  برای 

توافق هسته ای فراهم شود.
این اظهارات پس آن مطرح می شود که در یک بن 
بست دیپلماتیک، ایران و آمریکا برای پیشبردن 
گام  مقابل خواسته اند  از طرف  تنش،  رفع  توافق 

نخست را بردارد.
این  از  پیش  که  ظریف  محمدجواد  اکنون  اما 
خواستار پیشقدم شدن آمریکا و اقدام عملی این 
کشور برای رفع تحریم و بازگشت به برجام شده 
شبکه  با  مصاحبه  در  فوریه   ۱ دوشنبه  بود، شب 
خبری سی ان ان راهکاری برای حل اختالف ایران 

و آمریکا ارائه داد.
او در این مصاحبه گفت شما به روشنی می دانید 
که  باشد  داشته  وجود  سازوکارهایی  می تواند  که 
می تواند  آنچه  یا  بینجامد  به همگام سازی  اساسا 
بدان عمل شود را هماهنگ کند. در این مصاحبه 
سیاست  مسئول  بورل،  جوزپ  که  شد  مطرح 
در  سمتش  از  می تواند  اروپا  اتحادیه  خارجی 
برای  مشترک  کمیسیون  هماهنگ کننده  مقام 
و  ایران  است  الزم  که  اقداماتی  هماهنگ سازی 
ایاالت متحده انجام دهند، استفاده کند. به گفته 
محمدجواد ظریف، جوزپ بورل می تواند اقداماتی 
را که الزم است توسط آمریکا و ایران انجام دهد، 

"تنظیم کند".

این اظهارات آقای ظریف در حالی عنوان می شود 
اواسط دیماه امسال، آیت اهلل علی خامنه ای  که 

را مشروط  برجام  به  آمریکا  بازگشت  ایران  رهبر 
به رفع تحریم ها دانست و گفت "هیچ عجله ای 

نداریم که آمریکا به برجام برگردد". در روزهای 
گذشته هم آنتونی بلینکن، وزیر خارجه کابینه جو 

 ۲۷ سه شنبه  روز  آمریکا،  جمهور  رئیس  بایدن، 
ژانویه )هشت بهمن( در اولین نشست خبری خود 
که  است  این  بایدن  جو  موضع  که  کرد  تصریح 
ایاالت  برگردد،  به تعهداتش در برجام  ایران  اگر 
متحده هم همین کار را خواهد کرد و بعد از آن 
با  مستحکم تر"  و  بلندمدت تر  "توافقی  دنبال  به 

جمهوری اسالمی خواهد بود.
خارجه  وزیر  خبری  نشست  از  پس  بالفاصله  اما 
درباره  واشنگتن  خواسته  ایران  مقام های  آمریکا، 
لزوم بازگشت کامل ایران به تعهداتش در برجام، 
قبل از بازگشت آمریکا به این توافق را رد کردند  
و گفتند که ابتدا ایاالت متحده که از برجام خارج 
شده باید به آن برگردد و تحریم های ایران را به 

طور کامل لغو کند.
دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج 
شد و تحریم های هسته ای ایران را با شدت بیشتر 

و با شعار "فشار حداکثری" برگرداند.
خود  تعهدات  کاهش  بعد  سال  یک  هم  ایران 
تمام  تقریبا  نهایت  در  و  کرد  آغاز  را  برجام  در 
محدودیت های فنی تعیین شده در توافق هسته ای 

را کنار گذاشت.
به  مربوط  فعالیت های  هم  اخیر  هفته های  در 
تاسیسات  در  فلزی  اورانیوم  تولید  و  غنی سازی 
شدید  نگرانی  و  آمریکا  هشدار  ایران  هسته ای 

کشورهای اروپایی را به دنبال داشته است.

پیشنهاد ظریف به اروپا برای ایجاد سازوکاری 
برای بازگشت همزمان ایران و آمریکا به توافق هسته ای

اسکات  فوریه  اول  با  برابر  گذشته  دوشنبه  روز 
سخنرانی  ضمن  استرالیا  وزیر  نخست  موریسون 
در باشگاه ملی مطبوعات برنامه دولتش را برای 
تکمیل برنامه واکسیناسیون تا پایان امسال اعالم 

کرد و در این ضمینه توضیحاتی ارایه داد.
وی با اعالم رقم ۱.۹ میلیارد دالر اضافه، بودجه 
مربوط به برنامه واکسن استرالیایی ها  را به ۶.۳ 

میلیارد دالر اعالم داشت.
زمانی  در  استرالیا  وزیر  نخست  اظهارات  این 
وزیر  هانت  گرگ  آقای  که  گیرد  می  صورت 
بهداشت این کشور اعالم کرده است که با وجود 

برنامه اتحادیه اروپا برای کنترل صادرات واکسن، 
برنامه توزیع واکسن کووید-۱۹ در استرالیا طبق 
برنامه قبلی بجای خود باقیست و مطابق برنامه 
در  موریسون   اسکات  شد.  خواهد  انجام  قبلی 
حین سخنرانی خود گفت که شرکت تولید کننده 
واکسن CSL در ملبورن به تنهایی باید واکسن 
)AstraZeneca( را به اندازه کافی تولید کند 

تا کل استرالیا را تحت پوشش خود قرار دهد.
این بیانات مقامات دولت در حالی صورت میگیرد  
به  اخیراً  که   )Pfizer( فایزر  واکسن  تزریق  که 
از  واکسن  نخستین  بعنوان  است،  رسیده  تایید 

خواهد  آغاز  استرالیا  در  )فوریه(  ماه  همین  اواخر 
شد. آقای اسکات موریسون گفت: »این یکی از 
تاریخ  در  که  است  تدارکاتی  عملیات  بزرگترین 
بودن  دارا  با   استرالیا  است.  شده  دیده  استرالیا 
بیش از ۱۴۰ میلیون دوز واکسن که برای پوشش 
چند برابر جمعیت کل استرالیا کافی است جمعیت 
۲۶ میلیون نفری کشور را واکسینه خواهد کرد«.

افراد  همه  به  واکسیناسیون،  ملی  برنامه  بر  بنا 
ماه  پایان  تا  واکسیناسیون  فرصت  استرالیایی 
عملیات  این  در  شد.  خواهد  داده   ۲۰۲۱ اکتبر 
کالج  شامل  هایی  سازمان  و  موسسات  وسیع 

انجمن  استرالیا،  عمومی  پزشکان  سلطنتی 
پزشکان استرالیا و شرکت های تدارکاتی از جمله 
DHL و Linfox  و همچنین پزشکان عمومی 
در  کشور  سراسر  در  محلی  های  داروخانه  و 
مشارکت  سراسرکشور  واکسیناسیون  ملی  برنامه 
بار دیگر  آقای اسکات موریسون  خواهند داشت. 
پرداخت  دولت،  است  بعید  که  کرد  خاطرنشان 
پایان  از  پس  را   JobKeeper دستمزد  یارانه 

این برنامه در ماه مارچ ادامه دهد.
او افزود کمکهای ارایه شده از سوی دولت برای 
یک  جهت  محدود  و  مشخص  زمانبندی  یک 

نمی  و  بود   شده  ایجاد  شرایط  از  رهایی  برنامه 
کنندگان  پرداخت  جیب  از  و  همیشه  برای  تواند 
مالیات ادامه یابد. در عین حال وزارت خزانه داری 
ایجاد  برای  و هماهنگی  رایزنی  در حال  استرالیا 
شرایطی برای صنعت جهانگردی است و در این 
و  رهبران  با  نظر  تبادل  و  گفتگو  حال  در  راستا 
فعاالن این حوزه کاری است تا با در نظر گرفتن 
کمکهایی هدفمند به این بخش که بدلیل بسته 
بسیاری  زیان  و  ضرر  و  رکود  دچار  مرزها  شدن 
شرایط  این  از  تا  برساند  یاری  آنها  به  اند،  شده 

عبور کنند. 

قابل توجه عالقمندان موسیقی

سنتور مدنی
بفروش میرسد
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0422 744 044
با شش ماه کوک مجانی

برنامه دولت استرالیا برای واکسیناسیون 
سراسری تا پایان سال ۲۰۲۱
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هفته نامه پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد.
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

 persianherald@gmail.com | parsianaustralia@yahoo.com
  admin@persianherald@gmail

www.persianherald.com.au

The Persian Herald
Contact: 02 8883 5551 | Mobile: 0418 660 399

فرصت شغلی
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0423 119 828

نانوایی کیان
نماینده فعال 
در سیدنی و 
دیگر شهرها 

می پذیرد
0408 462 662

www.nasergharibi.com

موسیقی تدریس 
غریبی ناصر 

آهنگساز و  ویولونیست 

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

 

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

انواع مواد غذایی انواع نوار و سی دی 
موزیک و دی وی دی فیلم

 
Ph: 02 9417 6766 | 337 Penshurst St,  Willoughby 

ST.1183.C
O

Mob: 0433 452 470

کیترینگ مریم

قابل توجه اهالی شهر سیدنی
بویژه Bexley North و حومه
 تهیه انواع خوراکهای

خوشمزه ایرانی
زرشک پلو با مرغ- باقالی پلو با ماهیچه
 انواع خورشت: قورمه سبزی- فسنجون

قیمه- بادمجون و غیره
جهت کیترینگ و با سفارش قبلی

پذیرفته میشود
 

بغازیچی  اعتراضات دانشجویان دانشگاه  ادامه  در 
دانشگاه،  این  جدید  رئیس  انتخاب  به  استانبول 
 ۱۵۹ دانشجو،  صدها  تجمع  زدن  برهم  با  پلیس 
نفر از آنان را بازداشت کرد که با واکنش احزاب 
سیاسی این کشور روبرو شده است. این اعتراضات 
که از حدود یک ماه پیش آغاز شده با انتشار یک 
پوستر هنری مرتبط با حقوق دگرباشان جنسی و 
کعبه، خانه خدا در باور مسلمانان، اوج گرفته و به 

رویارویی پلیس و دانشجویان کشیده است.
ساعاتی بعد گزارش شده که تعدادی از این افراد 

آزاد شده  اند.
فوریه،  اول  دوشنبه،  روز  بی بی سی  ترکی  بخش 
به محوطه مقابل  با ورود  پلیس  گزارش کرد که 
رئیس  دفتر  که  بغازیچی  دانشگاه  جنوبی  کمپ 
زدن  برهم  و  بازداشت  به  آنجاست،  هم  دانشگاه 
استعفای  پرداخته که خواستار  دانشجویانی  تجمع 

ملیح بولو، رئیس جدید این دانشگاه، شده بودند.
ملیج بولو از اعضای حزب حاکم ترکیه، ای کی پی، 
است و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این 
این  ریاست  به  پیش  ماه  یک  حدود  را  او  کشور 
دانشگاه قدیمی و معتبر در استانبول منصوب کرد.

اهداف  با  را  بولو  آقای  انتصاب  دانشجویان  اما 
کردند  ارزیابی  دانشگاه  این  بر  کنترلی  و  سیاسی 

و خواستار استعفای او شده اند.
دانشجویان در اعتراض های خود که از اوایل ماه 
ژانویه گذشته آغاز شد با "انتصابی" خواندن ملیج 
بولو علیه او شعار می دهند و می گویند "او رئیس 
ما نیست". اعضای هیات علمی این دانشگاه هم 
با اعتراض به انتصاب آقای بولو آن را در تضادر 
همچنین  و  علمی  استقالل  علمی،  "آزادی  با 
ارزیابی  خود  دانشگاه"  دموکراتیک  ارزش های 

کرده اند.
بیانیه ای علت مداخله  در  اما  استانبول  فرمانداری 
توصیف  چنین  را  دانشجویان  بازداشت  و  پلیس 
مقابل ساختمان  که  معترضان  از  "گروهی  کرده: 
اصلی حضور پیدا کرده بودند و مانع از تردد به این 
دانشکده  اعضای  از  برخی  و  می شدند  ساختمان 
میان  در  هم  دانشگاه  جنسی  دگرباشان  کلوب  و 
آنها بودند به هشدارهای پلیس خصوصی دانشگاه 
که خواستار متفرق شدن آنها و پایان تجمع شده 

بودند، بی  اعتنایی کردند".
بنابر گزارش ها پلیس هنگام یورش به دانشجویان 
دستور می داده که "سرتان را پایین بیاندازید" و در 
واکنش به این فرمان دانشجویان هشتگ "سرت 
در  را   #AşağıBakilmez نینداز"  پایین  را 

توییتر داغ کرده اند.
این هشتگ خیلی زود به بیانیه های سیاسی علیه 

بازداشت دانشجویان هم راه یافت.
دیگر  دانشجویی  انجمن های  حال  همین  در 

دانشگاه  معترض  دانشجویان  از  حمایت  به  هم 
اعتراضی  تجمع های  برگزاری  برای  بغازیچی 
به  پلیس  دوشنبه  روز  یورش  داده انــد.  اعالمیه 
دانشجویان ساعتی پس از آن روی داد که رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، در سخنانی 
اعتراضات دانشجویان بغازیچی را مورد حمله قرار 
داد و معترضان را "مخربان اموال عمومی" خواند.

به  تلویزیونی  سخنانی  در  که  ــان  اردوغ آقای 
اعتراضات دانشگاه بغازیچی واکنش نشان می داد 
که  نقشی  همچون  را  جوانمان  نسل  "ما  گفت: 
به  دارد  وجــود  کشورمان  باشکوه  گذشته  در 
جوانان  عنوان  به  نه  کرد  خواهیم  معرفی  آینده 
ال جی بی تی. شما جوانان ال جی بی تی نیستید. شما 
اموال عمومی را تخریب نمی کنید. بلکه برعکس، 

شما التیام دهنده دل های شکسته هستید".
از  بغازیچی که  اعتراضات دانشجویی در دانشگاه 
با  پیش  روز  دور  شده  آغاز  پیش  ماه  یک  حدود 

بازداشت چهار دانشجو وارد مرحله جدیدی شد.
چهار  پلیس  که  شد  گــزار  ژانویه،   ۳۰ شنبه، 
دانشجو را به  علت خلق یک اثر هنری بازداشت 
کرده است. این پوستر شامل پرچم رنگین کمانی 
از  تصویری  گوشه  چهار  در  جنسی  دگرباشان 
و  ترکیه  ادبیات  در  اسطوره ای  نمادی  شاه ماران 
کعبه، خانه خدا در باور مسلمانان بود. این پوستر 
بخشی از یک فراخوان هنری اعتراضی به انتصاب 
بود.  بغازیچی  دانشگاه  جدید  رئیس  بولو،  ملیح 
ترکیه  وزیر کشور  آن هم سلیمان سویلو  از  پس 
خواند  "منحرف"  را  دانشجویان  این  توییتی  در 
با واکنش خشمگین فعاالن در  اما این اظهارنظر 

به عنوان  آن  از  و  شد  روبرو  اجتماعی  شکبه های 
سخنان نفرت پراکنانه یاد کردند و خواستار حذف 

این توییت شدند.
در مقابل نیز محافظه کاران و طرفداران دولت در 
محکوم  را  دانشجویان  این  اجتماعی  شبکه های 

کردند.
در حالی که همجنسگرایی در دوران معاصر ترکیه 
قانونی بوده اما در سال های اخیر مخالفت رسمی 

با این جامعه افزایش یافته است.
)پراید  جنسی  دگرباشان  ساالنه  راهپیمایی 

استانبول( به مدت ۵ سال تا ۲۰۱۹ ممنوع بود.
از  مانع  کرونا  ویروس  شیوع  هم   ۲۰۲۰ سال  در 

هرگونه تالش برای برگزاری آن شد.
همجنسگرایی  درباره  عمومی  دیدگاه  ترکیه،  در 
دگرباشان/  جامعه  و  اســت  محافظه کارانه 
آزار وسیع  و  تبعیض  از  ال جی بی تی گزارش هایی 

گزارش کرده است.
همچنین  هنری  اثر  این  در  گزارش ها،  به  بنا 
در  اساطیری  موجودی  "شاه ماران"،  از  تصویری 
دیده  است،  مار  نیمی  و  زن  نیمی  که  خاورمیانه 

می شود.
ترکیه  رئیس جمهوری  مشاور  کالین،  ابراهیم 
حق  نه  و  بیان  آزادی  "نه  گفت:  رابطه  این  در 
اعتراض" از این اثر هنری دفاع نمی کند و افزود 
قانون"  با  متناسب  "مجازاتی  اقدام  این  مورد  در 
بغازیچی  دانشجویان  شد.  خواهد  گرفته  نظر  در 
بازداشتی  دانشجویان  آزادی  خواستار  توییتی  در 
اند که سخنان  شده اند و در توییت دیگری گفته 

دگرباش هراسانه جایی در بغازیچی ندارد.

اعتراضات دانشگاه بغازیچی؛ پلیس استانبول 
۱۵۹ دانشجوی معترض را بازداشت کرد
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رستوران فارسی 
به یک آقا 

با تجربه جهت 
کباب پزی 

نیازمند است. 
لطفًا جهت ارتباط 

به این شماره پیام دهید

دادگاهی در مسکو امروز در خصوص تبدیل حکم 
والدیمیر  سرشناس  منتقد  ناوالنی  الکسی  تعلیقی 
همزمان  گرفت.  خواهد  تصمیم  حبس  به  پوتین، 
 ۲۰۰ دستکم  پلیس  که  است  حاکی  گزارش ها 
نفر از هواداران آقای ناوالنی را در نزدیکی دادگاه 

دستگیر کرده است.
به  بازگشت  هنگام  پیش  هفته  دو  ناوالنی  آقای 
مسکو بازداشت و روانه زندان شد. علت بازداشت 
زمان  در  او  که  شده  عنوان  اینطور  ناوالنی  آقای 
تعلیق حکمی که شش سال پیش دادگاه برای او 
به "اتهام فساد مالی" صادر کرده، به طور مرتب 

موقعیت خود را به پلیس گزارش نداده است.
آن  در  و  شده  منتشر  دادگاه  سالن  از  تصاویری 
قرار  شیشه ای  محفظه  یک  پشت  ناوالنی  آقای 
دارد. دادستان ها برای آقای ناوالنی سه سال و نیم 
ساله   ۴۴ ناوالنی  آقای  کرده اند.  درخواست  حبس 
را ساختگی می داند. دادگاه حقوق  اتهام اختالس 
بشر اروپا نیز احکام قضات روس در پرونده آقای 
غیرمعقول"  "آشکارا  و  "خودسرانه"  را  ناوالنی 
دادگاه  از  پرونده  وکالی  است.  کرده  توصیف 
خواسته بودند به این حکم دادگاه حقوق بشر اروپا 

توجه کنند.
رای  که  می گوید  مسکو  در  بی بی سی  خبرنگار 
خشم  به  می تواند  ناوالنی  آقای  کردن  زندانی  به 
و  خیابانی  تظاهرات  افزایش  و  او  هــواداران 

واکنش های جهانی بینجامد.
گزارش ها از مسکو حاکی است، پلیس ضد شورش 
هواداران  از  شماری  دادگاه  محوطه  اطراف  در 

ناوالنی را بازداشت کرده است.
بودند  کرده  اعالم  پیشتر  ناوالنی  آقای  هواداران 
امروز در بیرون دادگاه آقای ناوالنی تجمع می کنند.

گزارش  بشر  حقوق  وضعیت  بر  ناظر  نهادهای 
آقای  هــواداران  از  نفر   ۲۰۰ دستکم  که  داده اند 
ناوالنی در اطراف محل برگزاری دادگاه بازداشت 
شدند. فعاالن ضد پوتین پس از بازداشت، به ویژه 
در مواردی که اعتراضات سراسری است، می توانند 

با دو سال و نیم حکم مواجه شوند.
در دو هفته گذشته و پس از بازداشت آقای ناوالنی، 
ضد  تظاهرات  صحنه  روسیه  مختلف  شهرهای 
دولتی بوده است. تا کنون چند هزار نفر در ارتباط 

بااین اعتراضات بازداشت شده اند.
منابع مستقل می گویند تنها در روز یکشنبه ۵۳۰۰ 
نفر از هواداران الکسی ناوالنی در جریان تظاهرات 

سراسری روسیه بازداشت شدند. 
کرده  متهم  را  والدیمیرپوتین  ناوالنی  الکسی 
در  نیز  اخیرا  او  می کند.  اداره  را  فاسد  دولتی  که 
ویدیویی تصاویری کاخ مجلل در کنار دریای سیاه 
را منتشر کرد که به ادعای او هدیه میلیاردرهای 
روس به اوست. بیش از ۱۰۰ میلیون نفر این ویدیو 

را تماشا کرده اند.
تیم آقای ناوالنی، این ویدیو را بعد از دستگیری او 
منتشر کرد. کرملین اما اعالم کرده که این ملک 

به آقای پوتین تعلق ندارد.
این  مالک  کرد  ادعا  روسی  تاجر  یک  اما  بعدتر 
روتنبرگ  آرکادی  است.  دالری  میلیارد  یک  کاخ 
که  گفته  دارد  پوتین  آقای  با  نزدیکی  روابط  که 
روسیه  جنوب  در  پیش  سال  دو  را  کاخ  این  او 
ناوالنی تابستان گذشته پس  خریداری کرد. آقای 
از مسمومیت با سم اعصاب نویچوک برای درمان 
به مسموم  را  او دولت روسیه  بود،  آلمان رفته  به 
کردن خود متهم کرده است ولی کرملین این اتهام 

را رد می کند.

محاکمه الکسی ناوالنی بازداشت 
گسترده معترضان در اطراف دادگاه

مشخص نشده پیامی که قرار است رئیس مجلس 
ببرد  برای رئیس جمهور روسیه  شورای اسالمی 
در چه موردی است و چرا این پیام در سفر اخیر 
مسکو،  به  ایران  خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 

منتقل نشده است
روزنامه همشهری چاپ تهران می گوید محمدباقر 
قرار  اسالمی،  شورای  مجلس  رئیس  قالیباف، 
است به زودی برای انتقال پیامی رسمی از سوی 
کشورش به والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
این دیدار دو  انجام  عازم آن کشور شود و برای 
فرودگاه  در  بار  یک  وی  که  پذیرفته اند  طرف 
تهران و یک بار در فرودگاه مقصد آزمایش کرونا 

بدهد.
به  که  افرادی  روزنامه  این  گزارش  اساس  بر 
دلیل  به  می روند  روسیه  جمهور  رئیس  مالقات 
او"  "احتیاط های  و  کرونا  پروتکل های  انجام 
باید پانزده روز در قرنطینه باشند اما قرار شده که 
محمدباقر قالیباف با انجام دو آزمایش کرونا، این 

دیدار را انجام دهد.
مبتال  کووید-۱۹  به  این  از  پیش  قالیباف  آقای 
شده بود. در اوایل مهرماه امسال هم در پی دیدار 
ویروس  به  مبتال  بیماران  بخش  از  وی  زده  سر 
حسن  تهران،  بیمارستان های  از  یکی  در  کرونا 
پروتکل های  دلیل  به  با  جمهور،  رئیس  روحانی، 
اعالم شده کرونا در ایران، جلسه سران قوا را لغو 
این  برگزاری  در  هفته ای  چند  تاخیر  به  که  کرد 

جلسه منجر شد.
رسانه های ایران پیش از این گفته بودند که آقای 
قالیباف در آذر ماه به دعوت دومای روسیه به آن 
می گوید  همشهری  روزنامه  می کند.  سفر  کشور 
این سفر به دلیل قطعی نشدن دیدار او با والدیمیر 

پوتین، یک روز پیش از انجام لغو شد.
دیدار احتمالی آقای قالیباف از روسیه اولین سفر 
به  رسیدن  زمان  از  ایران  از  خارج  به  او  رسمی 

ریاست مجلس شورای اسالمی است.
در گزارش منتشر شده مشخص نشده پیامی که 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  است  قرار 
است  موردی  چه  در  ببرد  روسیه  جمهور  رئیس 
ظریف  محمدجواد  اخیر  سفر  در  پیام  این  چرا  و 
است.  نشده  منتقل  به مسکو،  ایران  وزیر خارجه 
سفر  روسیه  به  گذشته  هفته  ایران  خارجه  وزیر 
کرده بود اما مالقاتی میان او و رئیس جمهور آن 

کشور انجام نشد
آقای ظریف هفته گذشته در یک سفر دوره ای 
کرد  سفر  روسیه  جمله  از  منطقه  چهار کشور  به 
و با سرگئی الوروف وزیر امور خارجه آن کشور 

دیدار داشت.
به  ایران  خارجه  وزیر  دیدار  و  تماس  از  گزارشی 
والدیمیر پوتین منتشر نشد. در سفر قبل تر آقای 
ظریف هم به روسیه او دیداری با رئیس جمهور 
آقای  با  تلفن  با  اما در مسکو  نداشت  این کشور 
تاکنون  ظریف  آقای  بود.  کرده  صحبت  پوتین 

بیش از سی سفر به روسیه انجام داده است.
روابط ایران با روسیه در سال های اخیر نزدیک 
بوده و ضمن سفر پی درپی وزیر خارجه ایران به 
آن کشور، روسای جمهور ایران و روسیه هم به 

طور مرتب با هم مالقات داشته اند.
مسکو  به  خود  اخیر  سفر  در  ایران  خارجه  وزیر 
گفته بود "شرایط بین المللی پس از رفتن ترامپ 
شرایط ویژه ای است که نیاز است به هماهنگ 

کردن مواضع ایران و روسیه دارد".
در جریان این سفر دو کشور توافقنامه همکاری 
در زمینه "امنیت اطالعات" امضا کرده اند. این 
توافق که به دو کشور امکان می دهد در زمینه 
فناوری  از  استفاده  با  ارتکابی  جرایم  با  مبارزه 

اطالعات و ارتباطات مبارزه کنند،
روسیه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ با 
حکومت  بر  او  دولت  حداکثری"  "فشار  سیاست 
برخی  حال  عین  در  اما  کرد  می  مخالفت  ایران 
از محدودیت هایی که بر اثر تحریم های آمریکا 
وضع شده را در ارتباط با ایران به اجرا کرده است.

روسیه همراه با سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه، 
توافق هسته ای  از شرکای  آلمان و کشور چین 
است. همه این کشورها تحریم های آمریکا را در 
سطوح مختلفی به اجرا گذاشته اند اما ایران می 
حمایت  هسته ای  توافق  از  روسیه  و  چین  گوید 
کرده اند اما سه کشور اروپایی تعهدات خود را به 

اجرا نگذاشته اند.

در  جنوبی  کره  نفتکش  توقیف  از  بعد  ماه  یک 
اعالم  ایران  خارجه  امور  وزارت  فارس،  خلیج 
ایران  از  خروج  اجازه  کشتی  این  خدمه  که  کرد 

را دریافت کرده اند.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه گفت 
جنوبی  کره  دولت  درخواست  "به  مجوز  این 
مقررات  چارچوب  در  قضائیه  قوه  مساعدت  و 
قضایی" صادر شده و این اقدام را یک "حرکت 
انسان دوستانه توسط جمهوری اسالمی" توصیف 

کرد.
"بررسی  گفت  خطیب زاده  آقای  این  وجود  با 
آن"  کاپیتان  و  کشتی  تخلف  پرونده  قضایی 

همچنان ادامه دارد.
نیروی دریایی سپاه پاسداران روز ۱۵ دی )چهار 

ژانویه( یک نفتکش کره  جنوبی را با ۲۰ خدمه به 
خواند،  زیستی  محیط  آلودگی  ایجاد  آنچه  دلیل 
توقیف کرد. چند روز بعد از توقیف کشتی معاون 
با  مذاکره  برای  جنوبی  کره  خارجه  وزارت  اول 
مقام های ایرانی به تهران سفر کرد اما مذاکرات 
ایران  درخواست  با  که  کشتی  این  آزادی  برای 
جنوبی  کره  بدهی  دالر  میلیاردها  پرداخت  برای 

همراه شد، بی نتیجه ماند. 
ایران خواهان دسترسی به بیش از هفت میلیارد 
دالر از دارایی های خود در بانک های کره جنوبی 
است اما سئول می گوید تحریم های آمریکا مانع 

انتقال این اموال است.
سخنگوی وزارت خارجه ایران ههم زمان با اعالم 
خدمه  برای  ایران  از  خروج  مجوز  صدور  خبر 

وزیر  معاون  عراقچی،  عباس  است  گفته  کشتی 
با مقام های کره جنوبی  خارجه، در تماس تلفنی 
بار دیگر خواهان "آزادسازی هر چه سریع تر منابع 

ارزی ایران" شده است.
پیشتر مقام های کره جنوبی اعالم کرده بودند که 
برای آزادسازی کشتی و خدمه اش از دولت قطر 

درخواست کمک کرده اند.
سه هفته بعد از توقیف نفتکش کره ای در ایران، 
گارد ساحلی اندونزی دو نفتکش با پرچم ایران و 
را توقیف  انتقال غیرقانونی نفت  را به ظن  پاناما 

کرد.
جنوبی  کره  توقیف شده  کشتی  خدمه  از  نفر  دو 
در ایران شهروند اندونزی بودند. مقام های ایران 

هرگونه ارتباط میان این دو حادثه را رد کرده اند.

خدمه کشتی توقیف شده کره جنوبی 
اجازه خروج از ایران گرفتند

قالیباف بزودی به مسکو 
می رود و برای مالقات با پوتین 

دوبار آزمایش کرونا می دهد
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دفتر وکالت
وکالی برجسته فارسی زبان 

بر مبنای سالها تجربه حقوقی 
در دادگاههای استرالیا قادر به 

حداکثر کمک در موارد قانونی و دادگاهی 
در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان

DAVID LEGAL
Migration Agent Reg Number 0104743

PH: 02 9728 5678     FAX: 02 9754 2988
Address: Suite 3/43 Harris St, Fairfield

سوزی دیویدفرد دیوید

- خرید و فروش امالک و مستقالت    
- خرید و فروش مشاغل - شرکت و غیره

- کلیه امور دادگاهی 
- امور جنایی

- دادخواهی از دادگاههای استرالیا
- امور مهاجرت

- خانواده و طالق
- تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

Compensation -

انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

وام مسکن تا 97 درصد	 
وام مستغالت تا 80 درصد	 
وام شخصی در یک ساعت 	 
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون 	 

مدرک مالیاتی(
وام خرید مغازه و یا کلیه وسایل مغازه 	 
وام مسکن مخصوص کسانی که 	 

ورشکسته و یا دارای بد کردیت 
هستند ) تا 90 درصد بدون بیمه (

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید امالک 	 
جتاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

SYDNEY
Farhad Dalvand
3A, 98 Longueville Rd
Lane Cove NSW
Tel: 02 9420 2939
Tel: 02 9428 3055  
Fax: 02 9420 5010
Mobile: 0411 478 623
Mobile: 0411 309 666
Email: netifinance@optusnet.com.au

 برای اطالعات بیشتر با 
 فرهاد دالوند متاس 
حاصل منایید.  
تلفن متاس: 
0411478623

سرویس ما برای  وام های مسکن کامال  رایگان می باشد

انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

وام مسکن تا 97 درصد	 
وام مستغالت تا 80 درصد	 
وام شخصی در یک ساعت 	 
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون 	 

مدرک مالیاتی(
وام خرید مغازه و یا کلیه وسایل مغازه 	 
وام مسکن مخصوص کسانی که 	 

ورشکسته و یا دارای بد کردیت 
هستند ) تا 90 درصد بدون بیمه (

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید امالک 	 
جتاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

SYDNEY
Farhad Dalvand
3A, 98 Longueville Rd
Lane Cove NSW
Tel: 02 9420 2939
Tel: 02 9428 3055  
Fax: 02 9420 5010
Mobile: 0411 478 623
Mobile: 0411 309 666
Email: netifinance@optusnet.com.au

 برای اطالعات بیشتر با 
 فرهاد دالوند متاس 
حاصل منایید.  
تلفن متاس: 
0411478623

سرویس ما برای  وام های مسکن کامال  رایگان می باشد

AUSTRALIA

استبداد دینی، بحران مشروعیت، فساد همه گیر، 
گرانی، تحریم، تهیدستی، دهها هزار جان باخته 
کرونایی در اثر بیماری خامنه ای به تئوری توطئه 
تبعیض  و  حکومت  بی تدبیری  و  بی کفایتی  و 
نهادینه شده، نیاز به کشتی بان دیگری است. این 
کشتی بان کیست و چگونه خواهد آمد؟ برخی در 
اقتدارگرایی  آروزی  در  و شماری  انتظار ظهورند 
و  “امام”  ظهور  انتظار  آیا  شاهند.  رضا  همچون 
رهبر  کارگشاست؟  اقتدارگرایان  به  بستن  دل  یا 
سیاسی سده بیست و یکم این مرزو بوم کیست 

و رویکردهایش چگونه است؟
و  فرهنگی  سیاسی،  رویکردهای  درباره  داوری 
 )context( متن  در  تنها  شاه  رضا  اجتماعی 
محیط  گیهای  ویژه  و  زمان  آن  تاریخی  شرایط 

زندگی وی امکان پذیر است.
رضا ملقب به رضا خان در دهکده آالشت واقع 
و  گرجستانی  مهاجر  مادر  یک  از  مازندران  در 
پدری نظامی به دنیا آمد. در فقر و تهدستی بدون 

در  کودکانه  بازی های  با  و  مادر  پدرو  سرپرستی 
کوچه ها و محروم از تحصیل پرورش یافت و در 
بود  قزاقخانه که هم سنش  در  سن ۱۴ سالگی 
مشغول بکار گردید. در آنجا تعلیم دید و انضباط 
نظامی را فرا گرفت، و گام به گام تمام درجات 
نظامی را از سربازی تا فرماندهی این نیرو پشت 
سر گذاشت و پس از ۴۳ سال از قزاقخانه به کاخ 
را  قزاقخانه  که  بود  او  سرانجام  و  رفت  گلستان 

منحل ساخت.
رضا خان در تمام مدت خدمت در ماموریت های 
نظامی برای سرکوب اشرار و یا پاسداری از برخی 
از سفارت خانه ها به سر برد و به فردی بی پروا، 

خشن و مصمم شهرت یافت.

اوضاع امنیتی و سیاسی در ایران
اسفناکی  شرایط  مشروطیت  از  پس  ایراِن  در 
کشور  توان  از  سیاسی  حاکمیت  گردید.  حاکم 
استبدادی  حکومت  “سقوط  گشت.  تهی  داری 

سبب افسار گسیختگی گردید. اعیان و اشراف که 
قدرت دولت را به ارث برده بودند با هم هیچ گونه 
نداشتند و نمی توانستند به یک طبقه  هماهنگی 
دولت هایی  با  نیز  شوند.”مجلس  تبدیل  منسجم 
که بطور متوسط هر شش ماه سرکار می آمدند به 
سختی هماهنگ می شد و کار کشور روز به روز 
برابر ضعف  در  می رفت.  پیش  به  دشواری  به  و 
دولت مرکزی نظام کهنه ایلی نیز سر برافراشت 
کامل  مرج  و  هرج  کشور  نقاط  بسیاری  در  و 
 ،۱۹۲۰ سال  “در  که  بطوری  گردید.  فرما  حکم 
رؤسای ایالت بیشتر مناطق کردستان، خوزستان 
و بلوچستان را در دست داشتند.”افزون برین اداره 
حکومت های  دست  در  نیز  آذربایجان  و  گیالن 

خودمختار قرار گرفت.
ارمغان  به  نیز  را  بیماری  و  قحطی  جنگ  پایان 
نفر  میلیون  اسپانیایی حدود دو  آنفوالنزای  آورد. 
دولت  کشت.  را  کشور  میلیونی   ۱۲ جمعیت  از 
خارجی  کمک  بدون  و  بود  ورشکسته  عمل  در 

ادامه حیاتش غیر ممکن گردید. “... به نحوی که 
انگلیس ماهانه مبلغی برای هزینه های اداری به 
دولت و مبلغ دیگری برای هزینه دیویزیون قزاق 
می پرداخت. چون پس از انقالب  روسیه، این نیرو 

با آن کشور ارتباطی نداشت.”
پیش از جنگ جهانی اول کشور به محل جوالن 
در  بود.  شده  تبدیل  اروپایی  بزرگ  قدرت های 
اواسط سال ۱۹۱۱/۱۲۹۰، دولت مرکزی بواسطه 
اواخر  در  بود.  شده  ضعیف تر  ایالت  جنگ های 
سوی  به  انگلیسی  و  روسی  نیروهای  سال  این 
در  بودند.  در حرکت  جنوبی  و  شمالی  شهرهای 
سال ۱۹۱۵، نیروهای عثمانی و آلمانی به مناطق 
اسلحه  قاچاق  با  آلمان ها  و  حمله  کشور  شرق 
گفته  به  بنا  می کردند.  تقویت  را  جنوب  طوایف 
وزیر مختار انگلیس “دولت مرکزی در بیرون از 

پایتخت وجود خارجی نداشت”
قوا  توازن  سو  یک  از  اکتبر  انقالب  پیروزی  با 
دیگر  سوی  از  اما  یافت  تغییر  انگلیس  سود  به 
و  بلشویک ها  سوی  از  تهران  اشغال  احتمال 
دولت  ایران  در  کمونیستی  حکومتی  استقرار 
انگلیس را پریشان خاطر سااخت. پس از شکست 
ایران  در  انگلیس  افسران   ۱۹۱۹ قرارداد  اجرای 
بویژه  افتادند  ایران  از  نیروهایشان  خروج  بفکر 
آنکه حضور نظامی انگلیس در ایران می توانست 
به عنوان بهانه ای، نیروهای بلشویک را به درون 
ایران سرازیر گرداند. اما خروج نیروهای انگلیس 
نیرومند  و  متمرکز  دولتی  استقرار  با  می بایست 
ملوک  از  را  کشور  تا  می شد  مصادف  تهران  در 
طلب  تجزیه  گروهای  و  دهد  نجات  الطوایفی 

طرفدار سویت ها را سرکوب نماید.
در این بین میان وزارت خارجه و دولت ایران از 
دیگر  از سوی  انگلیس  وزارت جنگ  و  یک سو 
احتمالی  هجوم  پیش گیری  چگونگی  سر  بر 
وزارت  داشت.  وجود  نظر  اختالف  بلشویک ها 
در  انگلیس  نیروی  هزار   ۶ حضور  بر  خارجه 
شوروی  قوای  برابر  در  حایلی  عنوان  به  قزوین 
سرجنگ  ابدا  که  جنگ  وزارت  اما  داشت  اصرار 
با بلشویک ها را نداشت می خواست هرچه زودتر 
ژنرال  ایران خارج سازد.  از  را  انگلیسی  سربازان 
آیرون ساید فرمانده نیروهای انگلیسی در ایران 
به  که  خان  رضا  با  مزبور  طرح  اجرای  برای 
رفتن  از  پیش  تا  وارد گفتگو شد  بود،  فکر چاره 
شوند.  تهران  وارد  کودتایی  با  قزاق  نیروهای  او 
که  را  ضیاء  سید  نیز  تهران  در  انگلیس  سفارت 
روابط نزدیکی با این سفارت خانه داشت برای در 

دست گرفتن قدرت کاندید کرد. دوستان ژاندارم 
کودتا  نقشه  و  گرفتند  تماس  خان  رضا  با  سید 

عملی شد.
ایده کودتا و استقرار دولتی متمرکز  در این بین 
همه گیر بود. از مدرس گرفته تا برخی از اشراف 
از  برخی  و  ملیون  بودند.  کودتا  فکر  به  نیز 
روشنفکران نیز تنها راه نجات کشور را در استقرار 
در  بهار  الشعرای  ملک  می دانسند.  دیکتاتوری 
این مورد به گفتگویی اشاره می کند که بین او و 
“مستر اسمارت ” یکی از اعضای سفارت صورت 
گرفته بود و هر دو بر لزوم” ایجاد حکومتی مقتدر 
صوتی  صاحب  و  داعیه  صاحب  هر  بتواند  که 
نیمه  و  ثابت  دولت  ایجاد  و  دهد  سرکوب  را 
نقطه  تنها  داشته اند.  تآکید   “ بنماید  دیکتاتوری 
اختالب این دو در باره شخص مجری بوده است.

در ضمن باید تآکید کرد که واژه دیکتاتور در متن 
سیاسی-امنیتی  شرایط  در  و  بیستم  سده  اوایل 
از  ظیاء  سید  چنانچه  بود.  منزلت  دارای  ایران 
احمد شاه درخواست کرد در هنگام معرفی وی 
از  رئیس الوزرا  جای  به  وزیر  نخست  عنوان  به 
واژه دیکتاتور بهره گیرد که مورد توافق شاه قرار 

نگرفت!
میراثی  ایران  از  خروجش  آستانه  در  شاه  رضا 
توجهی  شایان  تناقضات  از  که  گذاشت  به جای 
برخوردار بود. در دوران زمامداری وی از یک سو 
در راه مدرن سازی و دولت سازی کشور گام های 
مهمی برداشته شد و نهادهای تمدنی بسیاری بنا 
گردید که یکی از هدف های اصلی اصالح طلبان 
و تجددخواهان دوره قاجار و بسیاری از کنشگران 
جرات  به  می داد.  تشکیل  را  مشروطیت  دوران 

اقدامات  از  بسیاری  بدون  که  گفت  می توان 
نوین  ایران  پایه گذاری  و  دولت سازی  شاه  رضا 
در اوایل سده بیستم بسیار دشوار و شاید امکان 
در  تحول  شوربختانه  دیگر  سوی  از  بود.  ناپذیر 
کشور از راه سرکوب به پیش رفت که منجر به 
بازگشت استبداد سلطنتی گردید و دست آوردهای 
آزادیخواهانه انقالب مشروطیت را پایمال ساخت.

رهبر سیاسی سده بیست و یکم
اگر در اوایل سده بیستم واژه های امنیت، تمرکز 
و دیکتاتوری در میان بسیاری از اصالح طلبان و 
از ۴۲  داشت، پس  واالیی  اهمیت  تجددخواهان 
سال حکومت فقها و تسلط دین بردولت، گفتمان 
بشر  حقوق  و  دولت  از  دین  جدایی  دموکراسَی، 
جایگزین اقتدار گرایی گردیده است که از جمله 
تبعیض های  رفع  و  دهد  پایان  دینی  استبداد  به 
قرار  کار  دستور  در  را  دینی   / قومی  و  جنسیتی 

دهد.
از  انگلیسی  افسران  پشتیبانی  با  خان  رضا  اگر 
مورد  و  رسید  قدرت  به  قزاق  نیروهای  درون 
استقبال و پشتیبانی نیروهای سیاسی آن زمان قرار 
گرفت، رهبر سیاسی سده بیست و یکم در ایران 
می تواند از درون خیزش های اجتماعی تهیدستان 
شهری، طبقه متوسط و ائتالف نیروهای سکوالر 
دموکرات، سر بر آورد و همچون رضا شاه که از 
تلفیق نیروهای ژاندارم و قزاق ارتش ملی را پایه 
ارتش سکوالر  در  را  بسیج  و  سپاه  کرد،  گذاری 

ادغام سازد. 
امتیازات  باز گرداند و به  روحانیون را به مساجد 

بی شمار فقها پایان دهد.

و  سینماها  به  زنان  ورود  که  شاه  رضا  همچون 
زنان  ورود  موانع  پذیر ساخت  امکان  را  دانشگاه 
را برطرف سازد و بر خالف رضا  به ورزشگاه ها 
شاه کشف حجاب غیر اجباری را مرسوم و بدین 
محجبه  زنان  حقوق  کردن  پایمال  از  وسیله 
علیه  دینی  مردساالرانه  تبعیض های  بپرهیزد. 
زنان را برطرف، حقوق برابر زن و مرد را برقرار و 
نصف جمعیت کشور را از حق قضاوت و نشستن 

بر کرسی ریاست کشور برخوردار سازد.
دولت از دخالت در امور ادیان بپرهیزد و شریعت و 
شریعت مداران با داشتن حق شهروندی از دخالت 
از این راه تبعیض  در امور دولت محروم گردند. 
به  یافت.  نخواهد  ادامه  دینی  اقلیت های  علیه 
به  حکومت  رضاشاهی،  کردن  قاپو  تخته  جای 
خواسته های زبانی و ملی / قومی اقوام توجه کند 

و ایران را برای همه ایرانیان آماده سازد.
دوران  و  تعیین  رفراندوم  درون  از  حکومت  نوع 
خواهد  پایان  مادام العمر  رهبران  و  فقها  سلسله 

گرفت.
بیست  سده  گفتمان های  تحقق  شروط  از  یکی 
نیروهای  همدلی  و  همکاری  بردباری،  یکمی  و 
سیاسی سکوالر دمکرات برای برانداختن سلسله 
از  بسیاری  فردگرایی  شوربختانه  فقهاست. 
همکاری  و  همدلی  مانع  ایرانیان  و  روشنفکران 
است و داوری دیپلمات انگلیسی در سال ۱۹۴۵ 
اعتبار  از  هنوز  ایرانیان  تفرد  ویژگی  باره  در 
برخوردار است. وی می نوشت: ” دو ایرانی هرگز 
نمی توانند همکاری کنند حتی اگر این همکاری 

برای گرفتن پول از شخص سومی باشد.”
بهمن ۱۳۹۹

رضا شاه و رهبر سیاسی 
سده بیست و یکم

م- روغنی
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بیسکویت فرخنده 
با چهار طعم متفاوت

در کلیه فروشگاههای مواد غذایی

علی جیحون

آمریکایی که هرگز ندیده اید 
ترامپ به روایت نویسندگان

پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، 
به فعالیت نشریه ادبی "آمریکا" با عنوان فرعی 
"آمریکایی که هرگز ندیده اید" چاپ پاریس نیز 
پایان داد. چهار سال پیش، زمانی که ترامپ در 
پیروزی  به  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
رسیده و وارد کاخ سفید شده بود، دو روزنامه نگار 
نشریه  یک  که  کردند  اعالم  فرانسوی  باسابقه 

درباره آمریکا راه اندازی می کنند.
نویسندگانی  و  روزنامه نگاران  جمله  از  دو  این 
آمریکا  در  ترامپ  رسیدن  قدرت  به  از  که  بودند 
و تاثیر اجرای سیاست هایش در سراسر دنیا ابراز 

نگران می کردند.
هدف نشریه "آمریکا" ارائه "تصویری روشن و 
خود  زبان  از  ترامپ  دوران  آمریکای  از  جزئی" 
نویسندگان  همچنین  و  آمریکایی   نویسندگان 
دیگر کشورها بود؛ از فیلیپ راث، تونی موریسون 
و راسل بنکس گرفته تا تام وولف، جیمز الروی و 

حتی مارگارت اتوود کانادایی.

سلمان رشدی، از نقد دین تا جدال با سیاست
بریتانیایی-آمریکایی  نویسنده  رشدی  سلمان 
نشریه  که  بود  نویسندگانی  جزء  هم  هندی تبار 
در  که  کسی  رفت؛  سراغشان  به  »آمریکا« 
خستگی  ناپذیر  »مبارزه  نماد  به  اخیر  دهه های 

برای آزادی بیان« در جهان تبدیل شده است.
رشدی که از سال ۲۰۰۰ میالدی ساکن نیویورک 
انتخابات سال ۲۰۱۶ تبعه  از  شده و کمی پیش 
آمریکا،  در  زندگی  دهه  دو  این  در  شد،  آمریکا 

آثار داستانی و غیرداستانی متعددی را منتشر کرده 
است. اما چهار رمان »خشم« )۲۰۰۱(، »دو سال و 
هشت ماه و بیست و هشت شب« )۲۰۱۵(، »کاخ 
چهارگانه   )۲۰۱۹( »کیشوت«  و   )۲۰۱۷( زرین« 
که  می شود  محسوب  نویسنده  این  نیویورکی 

حاصل زندگی  او در آمریکاست.
رشدی در گفت وگو با »آمریکا« درباره »کیشوت« 
توصیف  ضدترامپ  رمانی  رسانه ها  برخی  که 
کنونی  دوران  درباره  رمانی  »من  گفت:  کردند، 
نوشته ام که در واقع همه چیز در آن ممکن است، 
از رئیس جمهور شدن کسی مثل ترامپ تا یک 

همه گیری جهانی.«
را  شیطانی«  »آیات  که  زمانی  رشدی  سلمان 
بنیانگذار   نوشت و سپس آیت اهلل روح اهلل خمینی 
کرد،  صادر  را  قتلش  حکم  اسالمی  جمهوری 
بزرگترین دغدغه ذهنی اش مواجه جهان مذهبی 

و غیرمذهبی بود.
با زندگی در آمریکا،  با گذشت زمان و بویژه  اما 
او  ادبی  اولویت خالقیت های  به  دیگری  دغدغه 
و  پوپولیستی  گفتمان  به  پرداختن  شد:  تبدیل 
آخرزمانی که عالوه بر کشورهای جهان سوم، در 

سیاست غرب هم ظاهر شد.

از پل آستر تا  استیون کینگ
در  لحن ها  شدیدترین  شاید  سال،  چهار  این  در 
نویسندگان  خود  را  ترامپ  دونالد  با  ضدیت 
آمریکایی به کار گرفتند. پل آستر نویسنده بزرگ 
کشورش  برای  »سمی«  را  ترامپ  آمریکایی، 

خواند و حتی فراتر از شخص او، به تفکراتی شبیه 
پایان دوران  از  اشاره کرد که پس  ترامپ  عقاید 

ریاست جمهوریش نیز باقی خواهند ماند.
بارها  ترامپ  جمهوری  ریاست  دوران  در  که  او 
گفت:  گفت وگویی  در  کرد،  موضع گیری  او  علیه 
»سخنرانی های ترامپ برای ما مضحک اما برای 
کسانی که او را دوست دارند بسیار قانع کننده اند. 
سخن  آنها  با  او  می کنند  احساس  طرفدارانش 
هیتلر  وقتی  آلمانی ها  احساس  همان  می گوید، 

سخنرانی می کرد.«
آستر ادامه داد می دهد: »کاری که هیتلر و ترامپ 
هر دو مرتکب شدند، تکرار بی وقفه یک مجموعه 
دروغ است. همان جمله معروف منتسب به یوزف 
دروغ  یک  که  سوم[  رایش  تبلیغات  ]وزیر  گوبلز 
اگر ده بار تکرار شود همچنان دروغ است اما اگر 

ده هزار بار تکرار شود دیگر یک حقیقت است.«
رمان های  آمریکایی  نویسنده  کینگ  استیون 
پرفروش نیز در برنامه تلویزیونی شبکه ای بی سی 
یاد  را  او  ترامپ  سیاسی  مواضع  از  برخی  گفت 
برخی از کتاب هایش می اندازد، مثال تصمیم دولت 
ترامپ برای بازداشت نامحدود خانواده های مهاجر 
رمان  یادآور  کینگ  برای  آمریکا،  جنوبی  مرز  در 

استیون  رمان  این  در  است.   )۲۰۱۹( »موسسه« 
کینگ، گروهی کودک با قدرت های شگفت انگیز 
به اسارت گرفته می شوند تا با آزمایش هایی روی 

آنان، از این قدرت بهره برداری شود.
اقدامات سیا  از  کینگ برای نوشتن چنین رمانی 
در دهه ۱۹۵۰ و همچنین آزمایش های نازی ها در 
اردوگاه های کار اجباری الهام گرفته بود اما معتقد 
نه  می کند  تقلید  هنر  از  زندگی  »گاهی  است: 
برعکس. زمانی که داشتم این رمان را می نوشتم 
متوجه شدم که کودکان را در مرز مکزیک زندانی 
کتابم  مثل  ماجرا  این  گفتم  خودم  با  و  می کنیم 

است.«
دیوار مکزیک، دیواری میان نویسندگان و ترامپ

وله سوینکا نویسنده بزرگ آفریقایی و برنده جایزه 
نوبل ادبیات، پس از پیروزی ترامپ کارت اقامت 
سال  بیست  از  پس  و  کرد  پاره  را  آمریکا  دائم 
زندگی در این کشور، در ۸۳ سالگی به آفریقای 
جنوبی رفت. او گفت ترامپ برای رسیدن به کاخ 
»مخالف  کرد:  استفاده  »بیگانه هراسی«  از  سفید 
بود  دشوار  بسیار  من  برای  هستم.  دیوار  ساختن 
تشویق  را  ترامپ  آمریکایی  میلیون ها  ببینم  که 

می کنند.«

حدود چهل نویسنده آمریکایی دیگر هم، از خالد 
در  دورفمن  آریل  تا  افغان تبار  نویسنده  حسینی 
دیوار  این  ساختن  به  آمریکا  کنگره  به  نامه ای 
وضعیت  به  رسیدگی  خواستار  و  کردند  اعتراض 

پناهجویان شدند.
وینزلو  دان  دغدغه های  از  یکی  »مرز«  موضوع 
نویسنده مطرح آمریکایی بود که از مخالفان جدی 
ترامپ به شمار می رفت و حتی در روزهای آخر 
جمع  »مدرک«  او  استیضاح  برای  ترامپ  دوران 

می کرد.
بازگشت به ادبیات ویران شهری در دوران ترامپ

اما انتخاب ترامپ، چه برای مخالفانش چه برای 
طرفدارانش، مثل یک اتفاق داستانی نامنتظره و 

باورنکردنی بود.
در این چهار سال، منتقدان ادبی و استادان ادبیات 
در  او  دوران  یا  ترامپ  پدیده  دنبال شبیه یابی   به 
جهان  ادبیات  همچنین  و  آمریکا  ادبیات  تاریخ 
توجه  مورد  فورا  که  کتاب هایی  از  یکی  بودند. 
 »۱۹۸۴« رمــان  شد  پرفروش  و  گرفت  قــرار 
جورج اورول )منتشر شده در سال ۱۹۴۹( بود که 
همچنین  است؛  شده  نوشته  توتالیتاریسم  درباره 
مثل  )ویران شهری(  دیستوپیایی  رمان های 

و  کالینز  سوزان  نوشته  گرسنگی«  »بازی های 
»دنیای قشنگ نو« نوشته آلدوس هاکسلی.

ترامپ،  دوران  پرفروش  رمان های  از  دیگر  یکی 
»توطئه علیه آمریکا« نوشته فیلیپ راث نویسنده 
بزرگ آمریکایی بود که در اواسط دوران ریاست 

جمهوری ترامپ درگذشت.
بدیل«  ــخ  ــاری »ت ژانـــر  در  کــه  رمـــان  ــن  ای
در  و  شده  نوشته   )Alternate history(
به  اگر  که  می کند  روایت  می گذرد،   ۱۹۴۰ دهه 
رئیس  لیندبرگ  چارلز  روزولت،  فرانکلین  جای 

جمهور آمریکا می شد، چه اتفاقی می افتاد.
لیندبرگ خلبان آمریکایی نخستین کسی بود که 
فراز  بر  اروپا  و  آمریکا  قاره  دو  بین  توقف  بدون 

اقیانوس اطلس انفرادی پرواز کرد.
راث پس از انتخاب ترامپ، درباره مشابهت ترامپ 
با  لیندبرگ  جمهوری  ریاست  گفت  لیندبرگ  با 
وجود گرایش هایی که به نازی ها و یهودی ستیزی 
ترامپ  جمهوری  ریاست  از  فهم تر  قابل  داشت، 

است.
برای  و  می دانست  »شارالتان«  را  ترامپ  راث 
فهم این موضوع سفارش می کرد که مردم کتاب 
قرن  نویسنده  ملویل  هرمان  نوشته  »حقه باز« 

نوزدهم آمریکا را بخوانند.
به  ملویل  هرمان  معروف  کتاب  دیگر  همچنین 
توجه  مورد  ترامپ  دوران  در  دیک«  »موبی  نام 
قرار گرفت که داستان یک ناخدای نیمه دیوانه و 
انتقام از نهنگی  فاشیست است و رسالت خود را 

می داند که پیشتر کشتی اش را نابود کرده است.

تعدادی از منتقدان ادبی آمریکا نیز در رمان های 
برنده  آمریکایی  نویسنده  اولین  لوئیس،  سینکلر 
برای  قرینه هایی  دنبال  به  ادبیات،  نوبل  جایزه 
ترامپ و دوران او بودند، بویژه در رمان »نمی تواند 
اینجا اتفاق بیفتد« که در سال ۱۹۳۵ منتشر شد.

این رمان درباره رئیس  جمهور شدن فردی شبیه 
و  بزرگ  شعار  که  آمریکاست  در  هیتلر  آدولف 
در  و  می دهد  سر  را  کشور  این  کردن  قدرتمند 
نهایت کشور را به سمت فاشیسم می برد. قهرمان 
این رمان شباهت عجیبی به ترامپ دارد؛ هر دو 

دشمن مکزیکی ها و مطبوعات.

ضربه ترامپ به جامعه ادبی
قدرت  به  اساسا  ادبی  منتقدان  از  برخی  نظر  از 
که  همانطور  آمریکا  در  ترامپ  دونالد  رسیدن 
زلزله ای در عرصه سیاست کشور بود، شوکی نیز 
رمان نویسی  غالب  جریان های  و  ادبی  فضای  به 
در این کشور وارد کرد. پس از جنگ  جهانی دوم 
آمریکایی  پوپولیسم  از  الهام گرفتن  کلی  طور  به 
برای نوشتن رمان  کاهش یافت؛ هر چند که رمان 
که  وارن  پن  رابرت  قلم  به  شاه«  مردان  »تمام 
کمی پس از جنگ جهانی دوم منتشر شد، همین 
موضوع را دست مایه قرار داده بود. به عقیده برخی 
از منتقدان، یکی از دالیل بهت زدگی بسیاری از 
ریاست جمهوری  از  ادبی  منتقدان  و  نویسندگان 
از »روی  اخیر  در سال های  آن ها  دوری  ترامپ، 
تاریک جامعه« است، به همین دلیل کسانی مانند 

ترامپ برای آنان »غیرواقعی« به نظر می رسند.
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جواد کوروشی

خبرساز شدن نقد جو بایدن 
به آلمانی ها در نگهداری از 

حفظ آثار جنایات نازی ها

جو بایدن رئیس جمهوری تازه تحلیف شده آمریکا 
در بیوگرافی خود که درسال ۲۰۱۷ با عنوان، به 
منتشروجزو   ،)Promise me( بده  قول  من 
عدم  دلیل  به  را  آلمانی ها  شد،  ترین ها  پرفروش 
آقای  نقد می کشد.  به  نازی ها  جنایات  آثار  حفظ 
از  دیدارش درسال ۲۰۱۵  از  بایدن درکتاب خود 
مونیخ،  نزدیکی  در   )Dachau( داخاو  اردوگاه 
یکی از ده ها اردوگاه های نازی ها برای یهودیان، 
 ،Finnegan ساله اش   ۱۵ نوه  همراه  به 
خواب های  تخت  بودن  تمیز  از  که  می نویسد، 
زندانیان اردوگاه تعجب کرده است. آقای بایدن به 
این جهت متوجه این موضوع شده بود چون او در 
دهه هشتاد میالدی چندین بار از این اردوگاه به 
همراه سه فرزندش، دو فرزند پسربیو )Beau( و 
 ،)Ashley( و دخترش اشلی )Hunter( هانتر
دیدن کرده بود. در این دیدارها جو بایدن نام های 
تخت  چارچوب  در  خود  دست  با  که  را  زندانیان 
بود،  شده  کاری  کنده  اردوگاه  چوبی  خواب های 

دیده بود. 
در حالی که در دیدار خود در فوریه ۲۰۱۵ و در 
آمریکا، همه تخت  رئیس جمهوری  معاون  مقام 
خواب ها با الک رنگ آمیزی شده بودند و دیگر 
اثری از نام های زندانیان دیده نمی شد. جو بایدن 
تاریخ  در  بردن  دست  را  کار  این  خود  کتاب  در 
جنایات  وحشتناک  جزئیات  دادن  نشان  مالیم  و 
خوانده است، تا بینندگان را زیاد تحت تاثیر قرار 

ندهد.
و  کتاب  این  انتشار  از  پس  سال  چهار  و  اکنون 
حال که به زبان آلمانی برگردان شده است، یک 
بر  کتاب  این  در  مطلب  این  به  آلمانی  خبرنگار 

هم  بنابراین  می کند.  منتشر  را  آن  و  می خورد 
برگردان آلمانی کتاب و هم رئیس جمهور شدن 
کرده  پاچه  دست  کمی  را  آلمانی ها  بایدن،  جو 
که،  باواریا  پارلمان  معاون  ـِر،  ـِرل ِفـ کارل  است. 
دور از محل کارش در حال حرکت با خود رو از 
این جریان خبردار شده بود، در واکنش به شنیدن 
پشت  که  فرصتی  اولین  در  او  می گوید  خبر  این 
میز کارش برسد، با نوشتن نامه ای به جو بایدن و 
تبریک به او برای مقام ریاست جمهوری او را به 

داخائو دعوت خواهد کرد.
تاریخی  محل  این  رئیس  من  هامر  گابریل 
او  می گوید،  است  دان  تاریخ  خود  که  )اردوگاه( 
بایدن  جو  احتماال  چون  می فهمد  را  جوبایدن 
شرقی  جنوب  درب  از  خود  پیشین  دیدارهای  در 
اردوگاه وارد شده بود، در حالی که در سال ۲۰۱۵ 
از درب مرکز ورود دیدار کنندگان به این اردوگاه 
وارد شده است، که هیچ تصویری از یک اردوگاه 

زندانیان را به وارد شوند گان تداعی نمی کند.
جو  شخصا  می افزاید  همزمان  اما  هامرمن  خانم 
»داخاو«،  از  خود   ۲۰۱۵ سال  دیدار  در  را  بایدن 
زندانیان،  اجساد  سوزاندن  و  نگهداری  محل  از 
راهنمایی می کرده است و در این دیدار بود که جو 
بایدن با ماکس مانهایمر، یکی از آخرین جان بدر 
بُــردگان اردوگاه آشویتز، آَشنا شد و بسیار تحت 
تاثیر او قرار گرفت. رئیس محل تاریخی اردوگاه 
نگهداری  محل  اولیه  کلبه های  می گوید،  داخائو 
زندانیان در سال های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ خراب شده 
بازسازی شده اند و  این کلبه ها در سال ۱۹۶۵  و 
نام زندانیان »هرگز« در چارچوب تخت خواب ها 

کنده کاری نشده بود. 

به گفته خانم هامرمن، ساالنه حدود یک میلیون 
نفر از این اردوگاه بازدید می کنند.

زندانیان  بــرای  آلمان  در  اردوگــاه هــا  ساختن 
بالفاصله پس از به قدرت رسیدن حزب ناسیونال 
سوسیالیسم آدولف هیتلر )حزب نازی ها( در سال 
برنامه  دولتی  زندان های  وجود  با  و  آغاز   ۱۹۳۳
قدرت  به  سال  اولین   ۱۹۳۳ سال  در  شد.  ریزی 
مارس  ماه  سوم  در  هیتلر  آدولف  حزب  رسیدن 
در  نام،  همین  به  شهری  در  »نوِهرا«  اردوگاه 
وایمار، سازماندهی  نزدیکی شهر  آلمان در  شرق 
در  که  بود  نازی ها  اردوگاه  دومین  »داخاو«  شد. 
در  و  مونیخ  نزدیکی  در   ۱۹۳۳ مارس  سیزدهم 
مونیخ  پلیس  رئیس  هیملر  هاینریش  که  زمانی 
بود، سازماندهی شد. هاینریش هیملر بعدها رئیس 

پلیس مخوف نازی ها، »اس اس«، شد.
آلمان  در  نازی ها  حکومت  سال  دوازده  طول  در 
که  دیگری  کشورهای  در  هم  و  آلمان  در  هم 
آلمان ها اشغال کردند، مانند لهستان، چکسلواکی، 
اردوگاه های  و...  فرانسه  شوروی،  جماهیر  اتحاد 
که  ساختند  مخوفی  زندان های  و  اجباری  کار 
مخوف ترین آن اردوگاه آشویتس در لهستان بود.

و  ها(  )کولی  رمی ها  یهودیان،  از  نفر  میلیون ها 
دگراندیشان در این اردوگاه ها یا در کوره های آدم 
و  اجباری  کار  اثر  در  یا  و  شدند  سوزانده  سوزی 

گرسنگی جان باختند.
هفتاد  و ششمین  ژانویه  هفتم  و  بیست  روز 
سالگرد آزادی اردوگاه مخوف آشویتس به دست 
برخی  و  آلمان  در  است که  ارتش سرخ شوروی 
این  در  باختگان  جان  یاد  به  دیگر  کشورهای 

اردوگاه ها گرامی داشته می شود.

 بیایید با همدیگر 
در برابر کوید امن  

بما نیم

بیایید با هم به این کار ادامه دهیم و در امان باشیم.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت health.gov.au مراجعه کنید یا با خط تلفن راهنمای ملی کروناویروس

به شماره ۱۸۰۰۰۲۰۰۸۰ تماس بگیرید.
برای تماس با خدمات ترجمه شفاهی و کتبی با شماره ۱۳۱۴۵۰ تماس بگیرید.

همه ما باید برای کمک به جلوگیری از گسترش ویروس، گزینه های ایمنی را در برابر
 کووید انتخاب کنیم.

•  فاصله فیزیکی خود را در فضاهای عمومی حفظ کنید.
•  در صورت لزوم، ماسک بپوشید.
•  بهداشت مناسب را رعایت کنید.

از دیگران محافظت کنید و اگر حال شما خوب نیست در خانه بمانید.   •
اگه عالئم سرماخوردگی یا آنفوالنزا دارید آزمایش کووید-۱۹ بدهید.   

•  اپ  COVIDSafe را داشته باشید.

تصویب شده توسط دولت استرالیا، کانبرا

 ۱۴۰۰ ریاست جمهوری  انتخابات  شدن  نزدیک 
باعث شده رقابت های درون جناح های نظام برای 
همزمان،  شود.  تشدید  روحانی  حسن  جانشینی 
نامزدهای قطعی و احتمالی  فعالیت برخی  سابقهٔ 
در گذشته و حاِل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نیز باعث شده بحث »رئیس جمهور نظامی« و یا 

»دولت نظامیان« داغ شود.
ایجابی  به لحاظ  که  دولت محور  اصالح طلبان 
و  منفی  عملکرد  و  ندارند  گفتن  برای  حرفی 
در  را  آن ها  روحانی  دولت  سیاسی  ورشکستگی 
جامعه به شدت آسیب پذیر کرده، به حربهٔ قدیمی 
بزرگ نمایی  با  تا  آورده اند  روی  »هراس افکنی« 
پای  به  را  مردم  نظامی«  موضوع »رئیس جمهور 
صندوق های رأی در چارچوب سرمشِق ترجیِح بد 
به بدتر بکشانند. اما نخ نما شدن این ترفند سیاسی 
و از سوی دیگر سوابق قدیمی حضور افرادی با 
سابقه سپاهی در کارزارهای انتخاباتی قبلی اجازه 
نداد تا این بحث پا بگیرد. حال تئوریسین های این 
جریان ازجمله آقای سعید حجاریان در تازه ترین 
موضع گیری ها خطر »نظامی شدن حکومت و یا 

دولت« را طرح کرده اند.
موضوع  این  در  می شود  طرح  دالیلی  ادامه  در 
معنای  به  نظامی  دولت  شکل گیری  اساسًا  که 
میلیتاریستی در ساخت قدرت جمهوری اسالمی 
تا زمانی که فرادستی نهاد والیت فقیه وجود دارد، 
نگاهی  است  الزم  ابتدا  در  منتها  است.  ناممکن 

کوتاه به نحوهٔ گسترش نفوذ و قدرت سیاسی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بیندازیم.

نیروهای  از  پــاســداران  سپاه  اولیهٔ  اعضای 
رابطه ای  در  که  بودند  ایدئولوژیک  سنت گرای 
گفتمان  اساس  بر  و  خمینی  آیت اهلل  با  شیفته وار 
بنیادگرایی اسالمی شیعه محور این نهاد را تشکیل 
دادند. تشکیل حکومت اسالمی بر اساس روایت 
نابودی  زمان،  امام  ظهور  هموارسازی  شیعه، 
و  کمونیسم  چپ  گرایش های  حذف  اسرائیل، 
هویتی  وجوه  مکانیکی  عدالت گرایی  و  لیبرال 

کالن مشترک آن ها بود.
به خصوص  خمینی  آیت اهلل  »فرهمند«  رهبری 
گرایش های  با  خشونت بار  درگیری های  از  بعد 
انقالبی منتقد و مخالف در سایه فعالیت گسترده 
این  و  بود  سیاسی  ابتدا  از  سپاه  انجام شد.  سپاه 
دفاعی،  نظامی،  کارویژه های  کنار  در  را  ویژگی 
در  کرد.  حفظ  خود  ایدئولوژیک  و  اطالعاتی 
وجود  سپاه  فرماندهی  در  درونی  تنوع  یک  ابتدا 
و  اسالمی  جمهوری  حزب  دخالت  با  اما  داشت 
الگوی  و  تک صدایی  خمینی  آیت اهلل  بیت  بعداً 
تحمیل انضباط بر آن حاکم گشت. آنچه موقعیت 
فرماندهی سپاه را بر بدنه و مدیران میانی تثبیت 

می کرد، پشتیبانی ولی فقیه بود.
در  خود  مداخالت  با  نیز  سپاه  دیگر،  طرف  از 
سیاست به تحکیم و استمرار فرادستی ولی فقیه 
در جامعه و حاکمیت کمک می کرد. نیاز و رابطهٔ 

اما  بوده  حاکم  فقیه  ولی  و  سپاه  بین  دوطرفه 
بر  مسلط  موقعیت  در  فقیه  ولی  االن  تا  ابتدا  از 
سپاه قرار داشته و آرایش قوای رسمی سپاه را با 

انتصابات تعیین می کند.
بخش مسلط سپاه بقای خود را در تداوم سیطرهٔ 
جریان و شخص حاکم بر نهاد والیت فقیه می بیند 
و نوعی رابطهٔ مرید ومرادی بین فرماندهان و بدنه 
اعتنایی  سپاه  است.  برقرار  فقیه  ولی  شخص  با 
ندارد.  روحانیت ساالری  یا  و  روحانیت  نهاد  به 
انقالبی«  کاریزماتیک »فقیه  و  ایدئولوژیک  وجه 
مستقیم،  ارتباط  ضرورت  همچنین  دارد،  اهمیت 
سپاه  در  فقیه  ولی  نمایندگان  دلیل  همین  به  و 

هیچ گاه موقعیت استوار و مقتدری پیدا نکردند.
از این رو در دورهٔ رهبری آیت اهلل خمینی اقتدار و 
مشروعیت نهاد والیت فقیه ترکیبی از فقه بنیادی، 
مذهبی  نظامی گری  و  ایدئولوژیک  سنت گرایی 
آیت اهلل  اندیشهٔ  شود  گفته  اگر  نیست  غلط  شد. 
خمینی والیت »فقیه و سالح« بود، همان طور که 
با  میلیتاریسم  تلفیق  آلمان  در  بیسمارک  اندیشهٔ 
ناسیونالیسم و محافظه کاری بود. در نگاه آیت اهلل 
پشتوانهٔ  »حزب اللهی«  نظامیان  تفنگ  خمینی، 
حاکمیت  برای  شرایط  واجد  فقیه  اجتهادات 

»خواست خداوند« بود.
بنابراین سپاه به لحاظ نهادی از مهم ترین مراجع 
بود.  خمینی  آیت اهلل  رهبری  دوران  در  سیاسی 
لیبرال،  از  اعم  مخالف  سیاسی  گروه های  حذف 

مراجع  و  میانه رو  مذهبی  کمونیست،  سوسیال، 
شد.  انجام  سپاه  توسط  همه  ناراضی  تقلیِد 
از  موسوی  مهندس  تغییر  با  مخالفت  زمزمهٔ 
نخست وزیری ابتدا در سپاه بلند شد. در انتخابات 
مجلس سوم، سپاه به نفع جناح چپ نظام دخالت 
کرد. اولین تالش ها برای حذف آیت اهلل منتظری 
شروع  پاسداران  سپاه  از  رهبری  قائم مقامی  از 
نزدیک  رابطهٔ  دلیل  به  اتفاقات  این  همهٔ  شد. 
آیت اهلل  بیت  و  سپاه  فرماندهی  سازمان یافتهٔ  و 
بخش  بر  حاکم  گرایش  و  می شد  انجام  خمینی 
رسمی سپاه برای حفظ وضعیت موجود در پیوند 
مهم ترین  گفت  می توان  بنابراین  فقیه.  ولی  با 
ابزار  و  فقیه  نهاد والیت  تشکیالتی  زیرمجموعه 

مؤثر اِعمال قدرت سپاه پاسداران بود.
از  بعد  خامنه  ای  شد  باعث  واقعیت  این  به  توجه 
در  را  سپاه  فرماندهی  کنترل  به سرعت  رهبری 
تعامل  سازمان یافتگی  وجه  و  بگیرد  خود  دست 
اکبر  کند.  تقویت  به تدریج  را  فقیه  ولی  و  سپاه 
وارد  را  پاسداران  سپاه  نیز  رفسنجانی  هاشمی 
فعالیت های اقتصادی کرد و از این مقطع به بعد 
سپاه در حوزه های اقتصادی، عمرانی و توسعه  ای 

نیز به مرور تبدیل به گروه ذی نفوذ شد.
اما بعد از یکپارچه شدن بلوک قدرت بعد از سال 
با  که  داشتند  حضور  دولت  در  کسانی   ۱۳۶۰
نیروهای سپاه عمدتًا اشتراک گفتمانی و سیاسی 
سنت گرایی  به  باورمندان  آن ها  همهٔ  داشتند. 
مدرن  بروکراسی  علیه  که  بودند  ایدئولوژیک 
طغیان کرده بودند. تجربه دهه اول انقالب باعث 
شد در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و بعداً سید 
پیدا  محمد خاتمی کسانی در قوه مجریه حضور 
به  و  باشند  خود  گذشته  مشِی  منتقد  که  کنند 
روی  حدی  تا  فن ساالری  و  عقالنی  بروکراسی 

خوش نشان دهند.
این مسئله در چارچوب شکاف محافظه کاری و یا 
تجدیدنظرطلبی باعث شد بین این نیروها و کاًل 
جامعه  نیروهای  و  اصالح طلبان  اجتماعی  پایگاه 
بیاید. حضور  با سپاه پاسداران تقابل پیش  مدنی 
به  تغییرات  و  اصالحات  با  تقابل  در  سپاه  فعال 
نهاد  تنظیمات  چارچوب  در  و  خامنه  ای  خواست 

والیت فقیه انجام شد و کماکان ادامه دارد.
در این چارچوب، حضور نظامیان به معنای متعارف 
»میلیتاریستی« نیست بلکه حول شکاف قدیمی 
جناح چپ و راست و چندپارگی جدید حفظ چهرهٔ 
کالسیک نظام یا تغییرات در برون داد و رفتار و 

تعدیل وجه ایدئولوژیک قابل مالحظه است.
مبنای  بخواهد  اگر  سپاه  در  فعالیت  ِصــرف 
آن گاه  باشد،  پادگانی  حاکمیت  یا  و  نظامی گری 
اعتدالی  و  اصالح طلب  نیروهای  از  زیادی  شمار 
نیز مشمول اطالق این عنوان می شوند یا به دلیل 
وزارت  یا  و  انقالب  کمیته های  در  آن ها  فعالیت 
»دولت  برچسب  آن ها  به  می توان  اطالعات 
امنیتی« زد. از طرف دیگر فرق فارقی بین فردی 
وجود  قالیباف  محمدباقر  و  روحانی  حسن  چون 
ندارد که بیش از پانزده سال است از سپاه خارج 

شده و در عرصهٔ سیاسی فعالیت می کند.
ریاست جمهوری  انتخابات  در  مطرح  نامزدهای 
دوره سیزدهم که سابقه حضور در سپاه داشته اند 
رضایی،  محسن  قالیباف،  محمدباقر  از  عبارت اند 
رستم قاسمی، محمد دهقان و سعید محمد. سه 
سیاسی  عرصه  در  که  سال هاست  که  اول  نفر 
تن  از  را  سپاه  لباس  که  سال هاست  و  فعال اند 
درآورده اند. البته محسن رضایی وضعیت متفاوتی 
مشاور  قالب  در  سپاه  به  اخیر  سالیان  در  و  دارد 
بازگشته است. قالیباف و رضایی پیشتر نیز نامزد 
دهقان  محمد  بودند.  ریاست جمهوری  انتخابات 
نیز از جرگه نظامی خارج شده و به لحاظ گرایش 
سیاسی نیز به اعتدالی ها نزدیک است و حتی از 

مدافعان برجام بود.
سعید  دارد،  سپاه حضور  در  هنوز  که  فردی  تنها 
سپاه  اقتصادی  بخش  در  او  منتها  است،  محمد 
سازندگی  قرارگاه  فرمانده  و  می کند  فعالیت 
رستم  او  از  پیش  سال ها  که  است  خاتم االنبیاء 
قاسمی این سمت را بر عهده داشت. تازه معلوم 
افراد  این  از  حتمًا  بعدی  رئیس جمهور  که  نیست 
باشد و طبق برخی شنیده ها ممکن است ابراهیم 
رئیسی دوباره پا به صحنه انتخابات بگذارد و کل 
و هماهنگ  متحد  او  اصول گرا پشت سر  جریان 

شود.
به  عزیمت شان  نقطه  که  نیروها  از  دسته  این 
سیاست حضور در سپاه پاسداران و دوران جنگ 
بوده است، با توجه به عواملی چون »شکافی که 
در حوزه اداره جامعه در بین کارگزاران جمهوری 
اسالمی وجود دارد«، »نظام رانتی« و »گستردگی 
هم  آن ها  که  مدعی اند  مشکالت«  مانایی  و 
صالحیت بیشتری برای اداره نهادهای اجرائی و 
تقنینی کشور را دارند و هم بهتر از جریاِن به زعم 
را  کشور  معضالت  می توانند  »غرب زده«  آن ها 

حل کنند.

جاه طلبی  با  بی ارتباط  میل  این  روانی،  سطح  در 
از  نشان  دیگر  از سوی  و  نیست  نظامیان  برخی 
کشور  وضع  آشفتگی  و  سیاسی  گسترده  بحران 
در  خود  ذاتی  وظایف  از  خارج  نظامیان  که  دارد 
سیاست  عرصه  در  نفوذشان  گسترش  اندیشه 
حالت  کنون  تا  ظهور  و  بروز  این  منتها  هستند. 
نداشته  سپاه  قالب  در  تشکیالتی  و  سازمان یافته 
بلکه محصول تصمیم افراد و یا حداکثر جمع های 

رقیب بوده است.
نظام  است  ممکن  که  اما سخن جدید حجاریان 
تحول  )میلیتاریستی(  نظامی  دولت  سمت  به 
یابد، بحث را از شخص به سمت نوع حکمرانی 
اتفاقی  تغییرات ساختاری می برد. الزمه چنین  و 
در  و  پاسداران  سپاه  توسط  مجریه  قوه  اداره 
سلسله مراتب  یعنی  نظامی  ویژگی های  چارچوب 
سیاسی  زندگی  کردن  نظامی  و  انضباط  و  اقتدار 

و اجتماعی است.
تحت  االن  تا  که  سپاه  نهاد  دیگر،  زاویه  ای  از 
باید  داشته،  قرار  فقیه  ولی  فرادستی  موقعیت 
اواخر  یا  و  عباسی  خالفت  دوران  اواسط  مشابه 
رهبر  و  خلیفه  بر  نظامی ها  عثمانی،  خالفت 
در  باید  همچنین  شوند.  چیره  فرهمند  مذهبی 
کامل حول  و هم نظری  نهاد سپاه وحدت  داخل 
ایجاد شود و کل مجموعه یکپارچه  این رویکرد 

گردد یا حداقل اراده فائق چنین باشد.
چنین  موجود  داده های  و  واقعیت ها  کردن  رصد 
را  آن  بلکه  نمی کند  تأیید  تنها  نه  را  فرضیه  ای 

رد می کند.
یک دستی  مجموعهٔ  کماکان  پاسداران  سپاه 
به لحاظ اِعمال نظرات سیاسی نیست و کارکرد آن 
در حوزه سیاست از مجاری ارتباطی با نهاد والیت 
اعضای  و  خامنه  ای  نقش آفرینی شخص  و  فقیه 
از درون سپاه یک  تعیین می شود.  ارشد دفترش 
نمی شود.  شنیده  برجسته  واحد  سیاسی  صدای 
اگرچه در رد نوسازی سیاسی اشتراک نظر دارند 
اما در حوزه اجرایی اختالف نظرها نیز کم نیست، 
و  منزلت  سر  بر  رقابت  به  کار  وقتی  به خصوص 
مطرح  نامزدهای  از  هیچ یک  می رسد.  منافع 
فرماندهی و  قاطعی در سطح  حمایِت گسترده و 

بدنه سپاه ندارد.
کماکان  نظام  عملکردی،  و  ساختاری  به لحاظ 
از  یک  هر  حضور  می کند.  عمل  قبل  به شیوهٔ 
ادامهٔ  در  قوه مجریه  رأس  در  مزبور  کاندیداهای 
شکافی است که از دورهٔ رهبری خامنه  ای ایجاد 

شده که یک وجه آن اقتدارگرایی یا مردم ساالری 
توسعه  به  نزدیکی  دیگرش  و وجه  است  محدود 
 - ایرانی  الگوی  قالب  در  پیشرفت  یا  غربی 

اسالمی.
فرهنگی  یا  و  سیاسی  عرصه  در  تند  دیدگاه 
به  محدود  اقتصادی  حوزه  در  ناکارآمدی  و 
کاندیداهای وابسته به سپاه نیست و در بخش های 
دیگر اصول گرایان، اعتدالی ها و اصالح طلبانی که 
نیز  دارند  حاکمیتی  مناصب  در  حضور  امکان 

به درجاتی وجود دارد.
اما هندسهٔ نظام جمهوری اسالمی و شالودهٔ سپاه 
پاسداران به گونه  ای شکل گرفته است که تشکیل 
حکومت نظامی را مسدود می کند. حیات ولی فقیه 
هر  است؛  خورده  گره  هم  به  سپاه  فرماندهی  و 
نادیده  بزند ویا  را کنار  کدام که بخواهد دیگری 

بگیرد، بقای خودش را به خطر می اندازد.
منابع  تکثر  و  سپاه  در  کاریزماتیک  چهره  نبود 
قدرت در این نهاد نیز عالوه بر جنبه های گفتمانی 
وابستگی به یک ایدئولوگ و پیشوای مذهبی را 
اطاعت  و  وفاداری  آن  تا حول  ضروری می سازد 
ولی  بگیرد.  شکل  عقیدتی  نظام  و  شود  توجیه 
مداخله  با  که  می کند  ایجاب  منافعش  نیز  فقیه 
به گونه  ای  را  قوا  در توزیع قدرت در سپاه موازنهٔ 
مدیریت کند که در داخل سپاه یک چهرهٔ مقتدر 

و کاریزماتیک ظهور پیدا نکند.
مرجع  که  باشد  نظر  مد  میلیتاریستی  رفتار  اگر 
اصلی مقوم و تداوم بخش آن نهاد والیت فقیه 
است که فضا را برای فعالیت سپاه در این مسیر 
فراهم کرده است. ناتوانی رویکرد های رفرمیستی 
اقتصادی  نوسازی  بردن  جلو  در  اصالح طلبان  و 
برابر  در  شکست  و  سیاسی  تجدیدنظرطلبی  و 
وضعیت  استمرار  دلیل  اقتدارگرایی  گسترش 
نظام  اصالح ناپذیری  تثبیت  با  که  است  موجود 
نظام  از  بیرون  به  را  سیاسی  تغییرات  ثقل  مرکز 
بنیادی  دگرگونی های  تا  ساخته  معطوف  سیاسی 
پایدار  کاهش  و  زمینه ساز حل  قدرت  ساختار  در 

ابرچالش های گوناگون کشور شود.
در  میلیتاریستی  یا  و  نظامی  دولت  بنابراین 
بیشتر  و  است  ناممکن  قدرت  ساختار  چارچوب 
به  معترضان  جلب نظر  برای  سیاسی  ترفند  یک 
است  رفرمیستی  رویکردهای  به  موجود  وضع 
عملکرد  سوابق  و  ایران  کنونی  شرایط  در  که 
بختی  ثانوی  اطالع  تا  دست کم  اصالح طلبان 

برای موفقیت ندارد.

چرا تشکیل دولت نظامی در 
ایران با وجود والیت فقیه 

ناممکن است؟

علی افشاری
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در خدمت شما
عرضه کننده خواروبار و کلیه مواد غذایی مورد نیاز با کیفیت برتر 

Shiraz Supermarket in AdelaideShiraz Supermarket in Adelaide

ساعات کار: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 7 شب
پنجشنبه از 9 صبح تا 9 شب | شنبه از 9 صبح تا 5 بعدازظهر | یکشنبه از ساعت 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

  Shop 4&5, 1520 Main South Road, Sturt, S.A 5047

سوپر گوشت حالل سوپر گوشت حالل 

افتتاح شدافتتاح شد
04160416  با مدیریت فرزاد فرامرزی 258258 تلفن: تلفن: 718718

خواص ماست بستنی و طرز تهیه آن

باید  کنید  درست  بستنی  ماست  می خواهید  اگر 
اگرچه  ماست  بگیرید:  نظر  در  را  مشکل  یک 
آب  مقداری  حاوی  اما  می رسد  نظر  به  خامه ای 
است و چربی چندانی ندارد. زمانی که ماست یخ 
و  شده  تبدیل  یخی  بلورهای  به  آب  ذرات  بزند 
حالت خامه ای خود را از دست می دهند. همچنین 
وجود آب باعث می شود که ماست خوب یخ نبندد 

و خوب اسکوپی نشود.
مخصوص  کیسه های  در  را  ماست  می توانید 
آب  تا  کنید  آویزان  و یک شبانه روز  ریخته  پنیر 
ترکیب  خامه  با  را  آن  سپس  شود،  خارج  آن 
دست  به  را  خود  کششی  حالت  دوباره  تا  کنید 
کرده  استفاده  یونانی  ماست  از  می توانید  آورند. 
با افزودن  و همین کار را انجام دهید. همچنین 
تخم مرغ آن را به بستنی تبدیل کنید. اما در اینجا 
تصمیم گرفتیم از ماست ساده استفاده کرده و با 
تکنیک های آشپزی آن را به یک دسر خامه ای 

تبدیل کنیم.

استفاده از ماست خالص
شیر  از  که  کنید  انتخاب  را  ماستی  شروع  برای 
دلتان  شاید  باشد.  پرچرب  و  شده  تهیه  خالص 
اما  کنید،  استفاده  پرچرب  ماست  از  نمی خواهد 
از تخم مرغ  بدانید که ریسک چربی ماست  باید 

و خامه بستنی های موجود کمتر است.

… و کمی خامه
تا  اضافه کنید  یا سرشیر  باید کمی خامه  سپس 
لطفًا  شود.  خوشمزه تر  و  خامه ای تر  شما  ماست 

نگران چربی آن نباشید.

… و کمی شکر
شکر  وجود  خامه ای  ماست  یک  داشتن  برای 
ماست  بستن  یخ  مانع  شکر  زیرا  است.  الزامی 
همچنین  می دهد.  خامه ای  حالت  آن  به  و  شده 
پس  است،  بهتر  باشد  شیرین تر  هرچقدر  بستنی 
اضافه  آن  به  هم  شکر  کمی  اگر  ندارد  اشکالی 
کنید. به ازای هر پیمانه ماست، سه چهارم فنجان 
شکر اضافه کنید، البته در صورت تمایل می توانید 
تمایل  صورت  در  دهید.  افزایش  را  آن  مقدار 
می توانید از شیرین کننده هایی مانند عسل، شربت 
استفاده  همچنین  کنید.  استفاده  هم  آگاو  و  افرا 
از شربت ذرت مانع از یخ بستن ماست می شود. 

تبدیل ماست به ماست بستنی
شده اند  خارج  یخچال  از  مواد  تمام  ازآنجایی که 
در  را  تمامشان  می توان  و  هستند  سرد  پس 
دستگاه  کنید.  مخلوط   باهم  و  ریخته  بستنی ساز 
تبدیل شود.  بستنی  به  تا ماست  را روشن کرده 
یخچال  در  را  آن  شود  سفت تر  می خواهید  اگر 

بگذارید.

بهترین ظرف برای فریز کردن ماست بستنی
بهتر است ماست بستنی را در یک ظرف ۲۰ در 
۲۰ بریزید. با این کار نه تنها زودتر فریز می شود 
البته  است.  راحت تر  نیز  آن  اسکوپ کردن  بلکه 
باید بدانید که این بستنی حالت خامه ای چندانی 
دلیل  به همین  نمی شود،  اسکوپ  و خوب  ندارد 
برداشت.  بزرگ  و  سطحی  های  اسکوپ  باید 
کردن  سرو  از  پیش  که  است  این  دیگر  راه حل 
ماست بستنی را حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه روی کانتر 
آسان تر  آن  کردن  اسکوپ  کار  این  با  بگذارید. 
بوده و حالت یخ زدگی کمتری دارد. اگر حوصله 
ندارید منتظر شوید تا کل ظرف در دمای بیرون 

بماند، ابتدا بستنی را اسکوپ کرده و سپس فریز 
کنید.

مواد الزم
۳ فنجان ماست خالص

نصف فنجان خامه سفت
یا  عسل  شکر،  فنجان  یک  یا  سه چهارم 

شیرین کننده های دیگر
یکدست  برای  ذرت،  شربت  غذاخوری  قاشق   ۱

بودن ماست بستنی )اختیاری(

لوازم: کاسه برای مخلوط کردن مواد
فنجان و قاشق درجه بندی

هم زن
بستنی ساز

یک ظرف بزرگ برای فریز کردن بستنی

طرز تهیه:
در  ساعت   ۲۴ مدت  به  را  بستنی ساز  ظرف   .۱
را  بستنی: شکر  ماست  تهیه  بگذارید.طرز  فریزر 
از  استفاده  بستنی:  ماست  تهیه  کنیدطرز  اضافه 

شکر الک شده
۲. تمام مواد را باهم مخلوط کنید. ماست، خامه 
سفت و شیرین کننده را در یک کاسه بریزید. به 
و  تا شیرین کننده  بزنید  دقیقه هم  یا ۲   ۱ مدت 
از  اگر  شوند.  مخلوط  باهم  خوب  سفت  خامه 
شکر الک شده استفاده می کنید مواد کاماًل نرم و 

یکدست خواهند شد.
۳.  در صورت لزوم آن را در یخچال بگذارید. اگر 
مواد شما گرم شده یا به هر دلیلی می خواهید آن 
را سرد کنید، درب ظرف را گذاشته و در یخچال 
اما اگر مواد شما فقط چند دقیقه در  قرار دهید. 
آن  کردن  سرد  دیگر  گرفته اند،  قرار  اتاق  دمای 
الزم نیست.مواد را در بستنی ساز بریزید بستنی 

ساز را روشن کنید
را  بستنی  مواد  بریزید.  بستنی ساز  در  را  مواد   .۴
 ۱۷ مدت  به  را  دستگاه  و  ریخته  بستنی ساز  در 
شده  سفت  ماست  تا  کنید  روشن  دقیقه   ۲۰ تا 
و حالت میلک شیک را به خود بگیرد.مواد را با 

کاغذ بپوشانید
دهید. سطح  قرار  فریزکردن  در ظرف  را  آن   .۵
ورق  یک  بستنی  روی  و  کرده  را صاف  بستنی 
آن  تا سطح  قرار دهید  آشپزی  کاغذ مخصوص 

یخ نبندد.ماست بستنی باید سفت شود
۶. آن را به مدت ۶ ساعت یا یک شبانه روز در 

فریزر بگذارید.
۷. ماست بستنی را سرو کنید. پیش از سرو کردن، 
ماست بستنی را به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه روی 
تا راحت اسکوپ شود. اسکوپ  قرار دهید  کانتر 
های بزرگ و سطحی برداشته و سپس سرو کنید. 

ماست بستنی بهتر است یا بستنی؟

اختصاص  ماست  به  بستنی ها  این  از  قسمتی 
بستنی  به  نسبت  جهت  این  از  و  شده  داده 
مناسب تری  تابستانی  خــوراکــی  معمولی، 
و  است  لبنی  تخمیری  فرآورده  ماست  هستند. 
جزء  ماست  تخمیرکننده  میکروارگانیسم های 
میکروارگانیسم های مفید هستند و اثرات زیادی 
می گذارند.  ایمنی  سیستم  و  گوارش  دستگاه  در 
بنابراین در این زمینه ماست نه تنها مضر نیست، 
خودش  به  را  بستنی  از  سهمی  چون  بلکه 
اختصاص می دهد برای سالمتی ما مفیدتر است. 
پروبیوتیک  نوع  از  ماست  میکروارگانیسم های 

هستند که اثرات سالمت آن برای بدن به اثبات 
درصد  معمولی  ماست های  البته  است.  رسیده 
برای  درصورتی که  اما  ندارند  زیادی  پروبیوتیک 
استفاده  پروبیوتیک  ماست  از  ماست بستنی  تهیه 

شود، به مراتب مفیدتر می شود.

چربی و شکر آن مضر نیست؟
امتحان  را  ماست بستنی  بار  یک  اگر  حتی 
شبیه  آن  ظاهر  که  می دانید  حتما  باشید  کرده 
مقایسه  در  آن  بافت  اما  است،  معمولی  بستنی 
این وجود  با  است.  دیگر سبک تر  بستنی های  با 
برای تهیه آن به طور حتم از چربی و شکر استفاده 
می شود. افرادی که چربی و شکر برای شان مضر 
بستنی دست  خوردن  از  دلیل  به همین  و  است 
ماست  سراغ  بیشتری  احتیاط  با  باید  می کشند، 
بستنی بروند. با این وجود در این زمینه هم اما و 

اگرهایی وجود دارد.

مقایسه ارزش تغذیه ای ماست بستنی
رسد  می  گوشتان  به  ماست بستنی  نام  وقتی 
آیا  که  کنید  فکر  خودتان  نزد  است  ممکن 
مخلوط ماست با بستنی خوش طعم می شود؟ اگر  
ماست را زیاد دوست ندارید شاید از این خوردنی 
بمانید.  منتظر  کمی  نیایدولی  خوشتان  هم 
ماست بستنی خوردنی لذیذی است که می توانید 
سفارش  برای  یا  کرده  درست   منزل  در  را  آن 
خوراکی  این  اما  بروید.  بستنی فروشی ها  به  آن 
غذایی  مواد  از  خیلی  مثل  درست  هم  تابستانی 
دیگر می تواند به چاقی تابستانی شما دامن بزند 
یا سالمتی تان را تهدید کند، بنابراین باید در مورد 
مصرف آن به نکاتی دقت کنید. دکتر محمدرضا 
علوم  دانشگاه  دانشیار  و  تغذیه  متخصص  وفا، 
ماست بستنی  سالمت  مورد  در  ایران  پزشکی 
نکاتی را بیان می کند که به شما کمک می کند با 
خیال راحت تری از ماست بستنی ها لذت ببرید و 

از چاقی و اضافه وزن دور بمانید.

نسبت به بستنی سالم تر است؟
افراد چاق معموال خوش اشتها هستند و نمی توانند 
از خوراکی های خوشمزه به سادگی دست بکشند. 
مزه های  و  رنگ  تنوع  با  هم  ماست بستنی ها 
افراد  که  هستند  خوراکی هایی  ازجمله  مختلف 
چاق و الغر را به شدت وسوسه می کنند. اما سوال 
اینجاست که آیا ماست بستنی ها نسبت به بستنی 
معمولی سالم تر هستند و به دلیل داشتن ماست 

بیشتر ارزش غذایی باالتری دارند؟

مضرات بستنی نسبت به ماست بستنی:
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
نگهداری  قابلیت  ماست  مثل  هم  بستنی  گفت: 
رشد  از  که  دارد  را  پروبیوتیک  باکتری های 
باکتری های بیماری زا در روده جلوگیری و از بروز 

بیماری روده ای پیشگیری می کند.

مواد الزم برای ۶ بستنی چوبی:
را  فرنگی  توت  ساقه   ( پیمانه  یک  توت فرنگی: 

در آورید و توت فرنگی را درشت خررد نمائید (
شکر: یک چهارم پیمانه

آب لیمو: یک قاشق غذاخوری
ماست یونانی یا چکیده: یک پیمانه

طرز تهیه: 
برای تهیه ماست بستنی چوبی ابتدا کاسه مناسبی 

را بردارید و توت فرنگی که قبال خرد نمودید را 
در کاسه بریزید بعد شکر را اضافه نموده و هم 
بزنید مدت زمان بیست دقیقه صبر نمائید تا شکر 
این مدت توت  در توت فرنگی ها حل شود در 
فرنگی و شکر را چند بار هم بزنید تا آب بیاندازد 
و نرم گردد. در مرحله بعد توت فرنگی ها را با 
آبی که انداخته به همراه آبلیمو در غذاساز بریزید 
تا یکدست نرم گردد  و به خوبی مخلوط نمایید 
سپس ماست را بیافزایید و به هم زدن ادامه دهید 
چوبی  بستنی  قالب  در  را  حاصله  ترکیب  حاال   .
آماده  زمان  مدت  دهید  قرار  فریزر  در  و  بریزید 

شدن بستنی ها هشت ساعت می باشد .
برای سرو نمودن اگر می خواهید از قالب خارج 
نمائید قالب ها را کمی زیر آب گرم نکه دارید تا 

به بستنی به آسانی از آن خارج گردد.
طرز تهیه ژله ماست:

مواد الزم:
انبه  یا  فرنگی  توت  ) طعم  بسته  ژله: یک  پودر 

یا آناناس (
آب جوش : یک پیمانه

ماست : نصف پیمانه
خامه صبحانه : نصف پیمانه ) اگر دوست دارید 
دسر رژیمی گردد خامه را حذف نموده و به جای 

آن ماست بریزید (

طرز تهیه:
را  مناسب  کاسه  یک  ابتدا  دسر  این  تهیه  برای 
بردارید و پودر ژله را در آن بریزید آب جوش را 
آرام آرام اضافه نموده و هم بزنید تا ژله در آب 
را  کاسه  نیم ساعت  مدت  برای  حاال  گردد  حل 
کناری قرار دهید تا هم دمای محیط گردد توجه 
داشته باشید برای خنک شدن محتوای کاسه از 
یخچال استفاده ننمائید چون ژله بسته می گرددد

و  خامه  گردد  می  خنک  ژله  که  مدت  این  در 
دمای  با  تا  نموده  خارج  یخخچال  از  را   ماست 
از  که  است  این  برای  کار  این  گردد  یکی  اتاق 
دلمه شدن مواد ممانعت نماید.بعد از خنک شدن 
ژله ماست و خامه را به کاسه حاوی ژله بیافزائید 

و به خوبی هم بنید تا یکدست گردد.
و  بردارید  را  سرو  مناسب  ظرف  آخر  مرحله  در 
ظرف های مخصوص بستنی هم خوب است بعد 
مواد ترکیب ماست و خامه و ژله را در ظرف سرو 
بریزید و برای مدت زمان سه ساعت در یخچال 

بگذارید تا ژله ببندد.
 وقتی ژله ماست و خامه آماده گردید به سلیقه 
توت  و  خامه  از  توان  می  نمائید  تزئین  خودتان 
فرنگی و برگ نعنا برای زیبایی کار استفاده نمود.

نکته های کلیدی تهیه ژله ماست:
۱-  اگر رژیم هستید یا خامه دوست ندارید می 
و  نمایید  استفاده  ماست  از  خامه  به جای  توانید 
برعکس اگر طعم ماست و ترشی آن را دوست 
ندارید به جای ماست از خامه استفاده نمائید بافت 

ژله هم بهتر می گردد .
۲-   پودر ژله را از هر طعم که دلخواهتان هست 

تهیه نمائید.
۳- اگر از ماست پر چرب استفاده نمائید خوشمزه 

تر می شود.
۴-  اگر صبر نکنید تا ژله خنک شود و ماست و 
خامه را بریزید دسر خراب می شود و دلمه دلمه 

می گردد.
قند  بدون  ژله  پودر  از  هستید  رژیم  اگر    -۵

استفاده نمائید.

بستنی برای کاهش وزن

فواید بستنی شاید بیشتر از چیزی باشد که ما فکر 
می کنیم. بستنی محصول لبنی است که با داشتن 
مواد مغذی باال اثرات سالمتی بخش زیادی دارد. 
دارای  که  است  خامه  و  شیر  بستنی،  اولیه  پایه 
کلسیم، فسفر، ریبوفالوین، ویتامین A و ویتامین 
بدن  برای  مغذی  مواد  و  ویتامین ها  هستند.   D

فواید زیادی دارند.
از  بعضی  که  دارد،  بیشماری  طعم های  بستنی 
آن ها میکس دو یا چند طعم مختلف هستند.این 
یا  زغال  پودر  با  حتی  بستنی های عجیب  روزها 
ادویه هایی مثل کاری، سیر و غیره درست می شود 
و طرفدارهای خاص خودش را دارد. ما می توانیم 
و  مغزها  انواع  میوه ها،  انواع  با  را  بستنی هایمان 
سس ها  بیسکوئیت،  شکالت،  چیپس  خشکبار، 
وشیره های مختلف، خاص تر و خوشمزه تر کنیم.

اما باید در نظر داشته باشیم که تنها در صورت 
فواید  از  می توانیم  اندازه  به  و  درست  مصرف 

بستنی بهره ببریم.

دلمان  که  باشد  افتاده  اتفاق  ما  برای  شاید 
بستنی بخواهد اما به دلیل ترس از اضافه وزن، 
لذت  این  از  را  خودمان  غیره  و  سرماخوردگی 
محروم کردیم. اما دیگر با دانستن فواید بستنی، 
این  قبل  از  مشتاق تر  و  وجدان  عذاب  بدون 

خوراکی خوشمزه را مصرف خواهیم کرد.

کاهش وزن
روزانه یک  زنانی که  داد،  نشان  تحقیقات  نتایج 
 ٪۲۶ کردند،  مصرف  چرب  کم  بستنی  اسکوپ 
بیشتر از افرادی که بستنی را در رژیم غذایی شان 
را  موضوع  این  دلیل  کردند.  کم  وزن  نداشتند 
داد.  ربط  دربستنی  موجود  کلسیم  به  می توان 
بهبود  باعث  و  نگه داشته  قوی  را  بدن  کلسیم 

را  نتیجه  همین  اگرچه  می شود.  ساز  و  سوخت 
تا  ولی  گرفت  می توان  کلسیم  قرص  مصرف  با 
باید به دنبال جایگزین  وقتی بستنی هست چرا 

بود؟

تقویت استخوان ها
کلسیم برای دندان و رشد و استحکام استخوان ها 
اینکه  بر  بستنی عالوه  الزم است، پس مصرف 
از دندان ها محافظت می کند باعث پیشگیری از 

پوکی استخوان هم می شود.

تقویت عملکرد مغز
آزمایش  مورد  ازافراد  دسته  یک  آزمایشی،  طی 
اول صبح و قبل از هر چیز دیگر، صبح ها بستنی 
و دسته دیگر یک لیوان آب سرد خوردند. نتایج 
دوم  دسته  از  هوشیارتر  اول  دسته   داد،  نشان 
بودند. متخصص تغذیه بیان کرد که این موضوع 
باعث  بستنی  که  باشد  دلیل  این  به  می تواند 

باالرفتن سطح دوپامین می شود.

افزایش انرژی
پروتئین  و  چربی  کربوهیدرات،  از  غنی  بستنی 
می کنید  دریافت  بستنی  از  که  کالری  با  است. 
انرژی از دست رفته خود را به دست خواهید آورد.

تقویت سیستم ایمنی
را  تصورش  شاید  که  بستنی  فواید  از  یکی 
است.  بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  نمی کردید، 
است.  تخمیرشده  لبنی  فرآروده  نوعی  بستنی 
سیستم  تقویت  باعث  تخمیری  فرآورده های 
می شود.  عفونت ها  مقابل  در  تنفسی  و  گوارشی 
تنفسی قوی تر  هرچه سیستم گوارش و سیستم 

باشد، ایمنی بدن هم باالتر می رود.

کاهش احتمال ابتال به سرطان سینه
کمبود کلسیم در تمامی زنانی که سرطان سینه 
در آن ها تشخیص داده شده است، دیده می شود. 
غنی  منبع  بستنی  گفته شد  قبل تر  که  همانطور 
کلسیم  کافی  میزان  دریافت  با  است،  کلسیم  از 

می توان از ابتال به این بیماری پیشگیری کرد.
شادی آور

با بررسی عملکرد مغز افراد هنگام خوردن بستنی 
مورد  افراد  اینکه  به محض  شد  مشاهده  وانیلی 
مطالعه بستنی را قورت دادند؛ تغییر فوری در مغز 
به خصوص در قشراربیتوفرانتال آنها رخ داد. به 
چون  می گویند  شادی  مرکز  مغز  از  بخش  این 
باشد.  خوشحال  فرد  که  می شود  فعال  هنگامی 
پس هرگاه احساس ناراحتی یا افسردگی کردید 
با خوردن یک کاسه بستنی حال خودتان را خوب 

کنید.

افزایش باروری
با مطالعه ای که روی ۱۸۰۰۰ خانم بین سنین ۲۴ 
تا ۴۲ سال صورت گرفت؛ ثابت شد که مصرف 
شیر کامل یا بستنی به دلیل وجود نوعی چربی، 

شانس باروری در زنان را افزایش می دهد.

کمک به ساخت استخوان در جنین
تأمین  به  ــارداری  ب دوران  در  بستنی  خوردن 
استحکام  و  برای تشکیل  نیاز  مواد معدنی مورد 
به  البته الزم  استخوان در جنین کمک می کند. 
این  در  بستنی  مصرف  در  نباید  که  است  ذکر 
دوران زیاده روی کرد و ترجیحا بستنی را خودتان 

با استفاده از میوه های یخ زده درست کنید.
حاال درباره فواید بستنی بیشتر می دانیم، اما الزم 
است بدانیم که فواید بستنی در صورت مصرف 

درست و به اندازه آن حاصل می شود.

یخ زده  لیموناد  یا  خوشمزه  بستنی  یک  دارید 
ناگهان  و  است  شیرین  و  سرد  که  می خورید 
مغزتان  که  گویی  می کشد،  تیر  حسابی  سرتان 
منجمد شده باشد. این تیر کشیدن سر یا انجماد 
مغز به صورت درد کوتاه و شدید پشت پیشانی 
و گیجگاه ها پس از خوردن بسیار سریع  چیزی 
سردرد  آن  به  همین  برای  و  می دهد  رخ  سرد 

بستنی هم می گویند.
نباشید  نگران  شدید  سردردی  چنین  دچار  اگر 
کشیدن  تیر  این  نمی زند.  یخ  واقعا  شما  مغز 
درون  چیزی  گویی  که  می شود  احساس  طوری 
جمجمه تان دارد رخ می دهد، اما در واقع اتفاقی 

درون دهانتان رخ می دهد.
انتظار  است  ممکن  که  آنقدرها  مغز  انجماد 
بررسی  از  بسیاری  نیست.  شایع  باشید،  داشته 
از  نیمی  از  کمتر  کمی  که  می دهند  گــزارش 
شده اند.  عارضه  ای  دچار  شرکت کنندگان شان 

دانشمندان هنوز نمی دانند چرا.
درست زیر پوست صورت شما شبکه ای از عروق 
و  صورت  بافت های  به  که  دارد  وجود  خونی 
از  بسیاری  مغز خونرسانی می کنند. خون حاوی 
برای  که  است  اکسیژن  مانند  است  مغذی  مواد 
این  میان  در  است.  ضروری  شما  مغز  کارکرد 
پایانه های  از  کالفه ای  خونی  رگ های  شبکه 

طریق  از  و  یکدیگر  به  که  دارند  وجود  عصبی 
در  که  حس هایی  هستند.  متصل  سه قلو  عصب 
صورت تان به وجود می آید از جمله درد، را عصب 

سه قلو ایجاد می کند.
و  گلو  در  خونی  رگ های  معتقدند  دانشمندان 
احساس  در  مهمی  نقش  سه قلو  و عصب  دهان 
تیر کشیدن سر در سردرد بستنی دارند. اما هنوز 
درباره اینکه کدامیک  از آنها نقش اصلی را در این 

مورد به عهده دارند، به توافق نرسیده اند.
یا  خوردن  که  دارند  توافق  کارشناسان  اغلب 
نوشیدن بسیار سریع چیزی سرد به سرعت دما 
می آورد.  پایین  را  دهان  سقف  و  گلو  عقب  در 
نواحی  این  در  باریک  خونی  نتیجه رگ های  در 
خون  عبور  امکان  به  و  شوند  باریک  و  منقبض 
وضعیت  این  می دهند.  خود  درون  از  را  کمتری 
را  شما  مغز  به  اکسیژن دار  خون  عرضه  میزان 
می دهد،  رخ  چه  بعدا  اینکه  اما  می دهد.  کاهش 

دقیقا معلوم نیست.
برخی از دانشمندان معتقدند که عصب سه قلو به 
این وقایعی که در گلو و دهان شما رخ می دهد، 
مغز  جلوی  بخش  به  درد  پیام های  فرستادن  با 
طور  به  آیا عصب  اینکه  می دهد.  نشان  واکنش 
خاص به سرما واکنش نشان می دهد یا کاهش 
هنوز  دو  هر  یا  مغز  به  اکسیژن  و  خون  رسیدن 

نامعلوم است. سایر دانشمندان معتقدند درد ناشی 
مدت  است.  شما  سر  جلوی  به  خون  هجوم  از 
گلو  در  خونی  که رگ های  این  از  پس  کوتاهی 
منقبض می شوند، همان  به علت سرما  دهان  و 
رگ ها فورا گشاد و پرخون می شود. گشاد شدن 
نواحی  این  به  اضافی  اکسیژن  و  این رگ  خون 

می رساند. 
گرچه این هجوم خون ممکن است برای مغز که 
محتاج خون و اکسیژن اضافی است، این پیدده 
را  داخل جمجمه شما  فشار  میزان  است  ممکن 

باال ببرد و باعث درد شود.
تیر کشیدن سر یا منجمد شدن مغز ممکن است 
درد  این  اما  رسد،  نظر  به  بد  چیزی  ابتدای  در 
در واقع ممکن است خوب باشد. درد ایجاد شده 
ناشی از تیرکشیدن سر  با مجبور کردن شما به 
سرد،  اما  خوشمزه  چیزی  خوردن  کردن  متوقف 
از دست دادن  برابر  از مغز شما در  ممکن است 

مداوم خون و اکسیژن حفاظت کند.
شوید،  مغز  انجماد  دچار  که  هستند  نگران  اگر 
بستنی  مانند  سردی  چیزهای  خوردن  هنگام 
کردن  مهار  است  ممکن  کنند.  عمل  آهسته 
خودتان و آهسته خوردن بستنی در میانه روزی 
گرم در تابستان کاری مشکل باشد، اما دست کم 
برای مدت طوالنی تری می توانید بستنی بخورید.

تیر کشیدن سر یا سردرد بستنی چیست؟
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اختالل خواندن يا ديسلكسیا

و  کلمات  شناخت  ناتوانی  با  خواندن  اختالل 
هوش  وجود  درک،  در  ضعف  خوانی،  نادرست 
عادی و بدون داشتن نواقص حسی و قابل توجه 

شناخته می شود.
خاص  نوع  یک  دیسلکسیا  یا  خواندن  اختالل 
فراگیری  در  فرد  که  است  یادگیری  مشکل  از 
رو  با مشکل  درست  و  روان  به صورت  خواندن 

به رو است.

اختالل خواندن یا دیسلکسیا
پریشی  یا خوانش  دیسلکسیا  یا  اختالل خواندن 
ناتوانی  دلیل  به  است که  یادگیری  اختالل  یک 
در تشخیص صداها و و مرتبط کردن حروف و 

آنها  و  می آید  وجود  به  کودکان  برخی  در  لغات 
این کودکان  را در مدرسه دچار مشکل می کند. 
بینایی و شنوایی و همچنین هوش طبیعی دارند 
و احتماال به دلیل ویژگی های موروثی دچار این 
اختالل می  شوند. به هرحال اکثر کودکان مبتال 
برنامه های  و  آموزش ها  با  پریشی  خوانش  به 
الزم  عاطفی  حمایت های  همچنین  و  خاص 

می توانند موفق عمل کنند.

اختالل یادگیری
فرد  تحصیلی  موفقیت  آن  در  که  اختاللی  هر 
همچنین  و  و هوش  آموزش  و  به سن  توجه  با 
و  نوشتن  و  خواندن  معیار  آزمون های  براساس 
محاسبه از آنچه انتظار می رود بسیار کمتر باشد، 

اختالل یادگیری توصیف می شود.
یادگیری  اختالالت  به  مبتال  کودکان  هوش 
کمابیش عادی است، به خوبی صحبت می کنند، 
مانند سایر کودکان بازی و مثل همساالن خود 
نیز  درخانه  می کنند.  قرار  بر  ارتباط  سایرین  با 
یاری های الزم را دارند و کارهایی را که والدین 
به آنان واگذار می کنند به خوبی انجام می دهند. 
اندازی  جریان  به  برای  الزم  توانایی  لیکن 
را  نوشتن  به ویژه  و  بیان کردن  برای  اطالعات 
ندارند. اختالالت یادگیری به زیر گروه های زیر 

تقسیم می شوند:
 اختالل خواندن

 اختالل ریاضی
 بیان نوشتاری
 نوع نامشخص

اختالل خواندن یا خوانش پریشی
ناتوانی  با   )Dyslexia( پریشی  خوانش 
خوانی،  نادرست  و  آهسته  و  کلمات  شناخت 
هوش  داشتن  وجود  فهم،  و  درک  در  ضعف 
و  نواقص حسی  داشتن  بدون  و  باالتر  یا  عادی 
موجب  ناتوانی  این  می شود.  شناخته  توجه  قابل 
یا درک مطلب شده و  اختالل در روان خوانی و 
می تواند خود را به عنوان یک مشکل در رابطه 
با واج خوانی، رمزگشایی، دیکته، مهارت شنوایی، 
حافظه کوتاه مدت و یا نامگذاری سریع آشکار کند. 

ناتوانی خوانش، یا دیسلکسیا یکی از معمول ترین 
ناتوانی های آموزشی می باشد.

نشانه های اختالل خواندن
عالیم پیش آگهی قبل از ورود به مدرسه:
کودک صحبت کردن را دیر شروع می کند

لغات جدید را به آهستگی فرا می گیرد
در بیان اشعار کودکانه مشکل دارد
در بیان ریتم و قافیه مشکل دارد

به  ورود  از  پس  دیسلکسیا  وجود  نشانه های 
مدرسه:

حروف را به تنهایی می شناسد ولی نمی تواند آنها 
را ترکیب کرده و یک کل بسازد. مثال: ب، ا، د را 
تک تک می خواند ولی »باد« را نمی تواند بخواند. 
یعنی نمی تواند حروف آنها را ترکیب کند و کل 

را تشخیص دهد.
حذف  را  فعل ها  آخر  یا  اضافه  حروف  معموال   

می کند. مثال: »آمدند« را »آمدن« می خواند.
 در واقع در خواندن کلمات مشکلی ندارد و لیکن 
با  کلمه  یک  از  بخشی  یا  و  حروف  خواندن  در 
مشکل روبرو می شود. به عبارتی ممکن است کل 

کلمه را به عنوان یک شکل حفظ کرده باشد.
گاهی  )حتی  خواندن  توانایی  کودکان  از  برخی   
روان خوانی متن( را به خوبی دارند ولیکن قادر 
به پاسخ دادن به سواالت مربوط به متن مطالعه 
شده نیستند. یا به عبارتی آنچه را می خوانند درک 

نمی کنند. این مشکل ممکن است ناشی از ضعف 
در شناخت روابط اجزای متن به دلیل مشکالت 

دستور زبان باشد.
خواندن  ولی سرعت  را می خواند  متن  یا   جمله 

خیلی پایین است.
 واژه ها را برعکس و مانند آیینه می نویسند.

به  تمایل  و  است  بسیارضعیف  کودک  دیکته    
نوشتن حروف بیشتر و یا کمتر در هنگام نوشتن 

واژه ها دارد.
خود  انتظار  سطح  از  کمتر  توانایی  با  کودک   

می خواند.
 در پردازش و درک آنچه می شنود، مشکل دارد.

 دستورالعمل ها را نمی تواند سریع درک کند.

 در هنگام خواندن، واژه ها را جابه جا می خواند.
به  مربوط  تفاوت های  و  شباهت ها  مشاهده  در   

حروف و لغات مشکل دارد.
 در بیان تلفظ یک لغت ناآشنا مشکل دارد.

 در یادگیری زبان خارجی دچار مشکل می شود.
نوشتاری اش  سطح  خوانش پریش  فرد  معموال   
هوش  و  معلومات  سطح  از  پایین تر  بسیار 
به  می توان  از همین طریق  و  است  عمومی اش 

خوانش پریشی وی، پی برد.
 از نشانه های سنین باالتر، می توان به ناتوانی و یا 
مشکل در هجا کردن واژه، یافتن هم قافیه برای 
واژه و یا مشکل در تلفظ صدا یا ترکیب واژه ها و 

صداها اشاره کرد.
 مشکل در فهم جوک ها و اصطالحاتی که دارای 
معنای واضح و مشخصی نیستند، به عنوان مثال 
راحت  معنای  به  که  خوردن  آب  عبارت  درک 
خوانش  به  مبتال  فرد  برای  است  ممکن  است، 

پریشی سخت باشد.
 هچنین آنان در مدیریت زمان و خالصه کردن 

یک داستان مشکل دارند.

درمان اختالل خواندن
از  استفاده  با  پریشی  خوانش  یا  دسلکسی   
درمان  قابل  آموزشی  تکنیک های  و  دیدگاه ها 
شروع  درمانی  مداخالت  زودتر  چه  هر  و  است 
روانشناسی  تست های  بود.  خواهد  بهتر  شوند 

به معلم کودک برای تعیین برنامه های آموزشی 
مناسب کمک خواهد کرد.

 کودکان مبتال به این اختالل که در دوره مهد 
می کنند،  دریافت  کمک  اول  کالس  یا  کودک 
سنین  در  خواندن  مهارت  در  خوبی  به  معموال 

باالتر پیشرفت می کنند.
 کودکانی که تا کالس های باالتر کمکی دریافت 
دچار  خواندن  مهارت  در  است  ممکن  نمی کنند، 
مشکالت دایمی شوند. کودک مبتال به خوانش 
زمان  در  هرگز  است  ممکن  شدید  پریشی 
خواندن احساس راحتی نداشته باشد، اما می تواند 

مهارت های تقویت خواندن را یاد بگیرد.
 مشکالت آکادمیک لزوما به معنای عدم موفقیت 

فرد مبتال به خوانش پریشی نیست. دانش آموزان 
مبتال به این اختالل ممکن است دارای مهارت 
و هوش باالیی باشند. بسیاری از این افراد خالق 
هستند و دارای استعدادهای ریاضی، علوم و هنر 

نیز می باشند.
چند راهبرد درمانی برای درمان اختالل خواندن

 خواندن متن با صدای بلند
 راهبرد تکرار

 خواندن گروهی
 خواندن معلم

 خواندن معلم و دانش آموز با یکدیگر
 خواندن دانش آموز

نقش والدین در کمک به کودک دارای اختالل 
خواندن

پریشی  خوانش  به  فرزندتان  می کنید  فکر  اگر   
اقدام  کنید.  مراجعه  پزشک  به  زودتر  مبتالست، 

سریع تر به بهبود عالیم کمک می کند.
 برای کودک خود با صدای بلند بخوانید. خواندن 
از زمانی که کودک ۶ ماهه یا  بلند را  با صدای 

حتی کمتر است، شروع کنید.
 با مدرسه کودک همکاری کنید. با معلم کودک 
خود در مورد چگونگی کمک کردن به او صحبت 

کنید.
باید  کودک  خواندن،  مهارت های  بهبود  برای 
تمرین کند. بنابراین کودک را به خواندن مطالب 

مختلف تشویق کنید.
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آزمایش  می تواند  زودی  به  هــاروارد  دانشگاه 
مسدود کردن بخشی از نور خورشید با یک بالن 
بیل  و  کند  آغاز  )خرداد(  ژوئن  ماه  در  را  بزرگ 

گیتس از این ایده حمایت کرده است.
 دانشمندان دانشگاه هاروارد یک آزمایش بنیادی 
گرم  اثرات  کاهش  به  قادر  که  دارند  نظر  در  را 
بنیان گذار  گیتس  بیل  و   است  زمین  کره  شدن 
خود  پول  با  ایده  این  از  مایکروسافت  شرکت 

پشتیبانی می کند.
نور  از  بخشی  کردن  مسدود  آزمایش  اولین 
یک  حکم  در  که  بالن  یک  با  خورشید  مستقیم 
سایبان عمل می کند، می تواند در اوایل ماه ژوئن 

۲۰۲۱ انجام شود.
کنترل  آشفتگی  "آزمایش  عنوان  با  پروژه  این 
آزمایش  یک   )SCoPEx("استراتوسفر شده 
علمی است که برای کمک به ما در درک بهتر 
امکان استفاده از ذرات معلق هوا در استراتوسفر 
شده  طراحی  خورشیدی  ژئومهندسی  زمینه  در 

است.
رایانه ای  مدل های  بهبود  شامل  آزمایش  این 
پیرامون این مفهوم است. دانشمندان برای درک 
کامل خطرات و مزایای این طرح به این مدل ها 

اعتماد می کنند.
ساختمان هایی که در برابر خورشید ذوب می شوند

 SCoPEx ــه  ک ــت  اس دلــیــل  همین  ــه  ب
میکروفیزیک  از  کمی  انــدازه گــیــری هــای 
هواپخش ها را همراه با شیمی جوی که دو نقطه 
امروزی است،  عدم اطمینان در شبیه سازی های 

جمع آوری می کند.

بالن  یک  درآوردن  پرواز  به  شامل  آزمایش  این 
تا محققان مشاهده کنند  است  آسمان سوئد  در 
که آیا می تواند بخشی از نور خورشید را در مسیر 
خود به سمت زمین با این امید که راهی جدید 
برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی جهانی ایجاد 

کند، مسدود کند.
اولین  دارند  قصد  هاروارد  دانشگاه  دانشمندان 
آغاز  ماه ژوئن سال جاری  را در  آزمایشات خود 
برای  آزمایش  یک  فقط  آزمایش  این  کنند. 
آزمودن ابزارهای بالنی است. این بالن زمانی که 
در ارتفاع ۱۰ کیلومتری پرواز می کند، واکنش های 

شیمیایی استراتوسفر را ارزیابی خواهد کرد.
که  است  این  طرح  این  در  توجه  قابل  نکته  اما 

یکی از حامیان مالی آن، "بیل گیتس" است.
هنگامی که این بالن به ارتفاع هدف خود برسد، 
ذرات بازتابنده را به اتمسفر می فرستد که هدف 
آن جلوگیری از برخورد مستقیم نور خورشید به 
می تواند  تئوری  لحاظ  از  کار  این  است.  زمین 

اثرات گرم شدن کره زمین را کاهش دهد.
پروژه  برود،  پیش  برنامه  طبق  چیز  همه  اگر 
تغییر  در  مهم  گامی  می تواند   "SCoPEx"
اما  باشد،  اقلیمی  تغییرات  نوظهور  بحران  نتیجه 
برخی نگران هستند که این نوع اقدامات ممکن 
جای  به  که  کند  تشویق  را  جهانی  جامعه  است 
سوخت  به  جهانی  وابستگی  که  علت  درمان 
فسیلی است، به صورت مقطعی عالئم تغییر آب 
و هوا را کاهش دهند و گرمای اضافی در اتمسفر 

را حفظ کنند.
به عبارت دیگر، این کار به جای درمان یک زخم 

جدی، شبیه به چسباندن یک چسب زخم روی 
آن است. نگرانی دیگر در مورد این پروژه تأثیرات 
احتمالی آن روی رشد گیاهان با تغییر در میزان 
تابش نور خورشید به زمین است، اما دانشمندان 
و سرمایه گذاران می خواهند سرعت تغییرات آب 
فرصت  جهانیان  به  و  دهند  کاهش  را  هوایی  و 
با مسائل بزرگتر که ریشه  بیشتری برای مقابله 

در این بحران زیست محیطی دارد، بدهند.
دالر  میلیون   ۲۰ تقریبًا  آزمایش  این  هزینه 
خواهد بود که با توجه به تأثیر بالقوه آن در ارائه 
گرمایش  اثرات  کاهش  برای  جدید  گزینه های 

زمین نسبتًا کم هزینه تلقی می شود.
اگر پروژه SCoPEx موفقیت آمیز باشد، هدف 
تقریبًا ۲ کیلوگرم  بالن  این  این است که  نهایی 
مواد شیمیایی مانند سولفات و کلسیم کربنات را 
در استراتوسفر زمین آزاد کند. این فرآیند "توده 
هوای آشفته" نام دارد که به وسعت یک منطقه 
فیزیکی تقریبًا به طول ۱ کیلومتر و عرض ۱۰۰ 

متر است.
عجیب  حال  عین  در  و  بلندپروازانه  طرح،  این 
است. اما برای اینکه این کار به صورت جهانی 
از  مجبورند  میلیاردرها  و  کشورها  شود،  انجام 
جهان  سراسر  در  رو  پیش  آزمایش  این  نتایج 
تقلید کنند، در حالی که هنوز هیچ توضیحی در 
حیات  و  گیاهان  روی  آن  تأثیر  چگونگی  مورد 
وحش وجود ندارد. اگر هم این راهکار، کار نکرد، 
می توان زیرساخت های انرژی را در جهان تغییر 
داد تا از یک جایگزین پایدار و سازگار با محیط 

زیست برای سوخت های فسیلی استفاده کنیم.

بیل گیتس و برنامه دانشگاه هاروارد 
برای مسدود کردن نور خورشید

سفر به مريخ در ژرفای فضا 
با موشک فیزيكدان زن ايرانی تبار

»آزمایشگاه  فیزیکدان  ابراهیمی  فاطیما  دکتر 
آمریکا   )PPPL( پرینستون«  فیزیک پالسمای 
هسته ای«  »همجوشی  موشک  تهران،  متولد  و 
جدیدی را ابداع کرده است که می تواند انسان ها 
را ۱۰ بار سریع تر از پیشران های فضایی کنونی 

به مریخ برساند.
ابراهیمی  فاطیما  دکتر  دیلی میل،  از  نقل  به 
همجوشی  از  کننده  استفاده  جدید  موشک  یک 
روزی  می تواند  که  است  کرده  اختراع  هسته ای 
از  دستگاه  این  برساند.  مریخ  به  را  انسان 
میدان های مغناطیسی برای شلیک ذرات پالسما 
از  پشت موشک استفاده می کند و فضاپیما را به 

فضا می فرستد.
دانشمندان  به  مغناطیسی  میدان های  از  استفاده 
یک  برای  را  رانش  میزان  تا  می دهد  امکان 
مأموریت خاص تنظیم کنند و فضانوردان هنگام 
سفر به جهان های دور مقدار رانش را تغییر دهند.

اختراع این دانشمند ایرانی تبار  همچنین می تواند 
رانشگرهای  از  سریع تر  برابر   ۱۰ را  فضانوردان 
برای  الکتریکی  میدان های  از  که  فعلی  فضایی 
سرخ  سیاره  به  می کنند،  استفاده  ذرات  حرکت 
در  که  است  مدتی  »من  گفت:  ابراهیمی  ببرد. 
 ۲۰۱۷ سال  هستم.  برداشت  این  بررسی  حال 
نشسته بودم و به شباهت های اگزوز یا خروجی 
ماشین با ذرات پرسرعت فکر می کردم که این 

ایده به ذهنم رسید.«

باردار  و  داغ  حالت  ماده(  چهارم  )حالت  پالسما 
هسته  و  آزاد  الکترون های  از  که  است  ماده ای 
جهان  از  درصد   ۹۹ و  شده  تشکیل  اتمی  های 
مرئی مربوط به آن است و قادر به تولید مقادیر 
زیادی انرژی است.دانشمندان به طور شبانه روزی 
در  هسته ای  همجوشی  ایجاد  برای  تالش  در 
انرژی  که  امید  این  به  هستند  آزمایشگاه  یک 
برای  برق  تولید  برای  آن  با   شده  ایجاد  عظیم  
موشک هایی که در اعماق فضا حرکت می کنند، 

استفاده کنند.
میدان های  از  که  پالسما  فعلی  رانشگرهای 
می کنند  استفاده  ذرات  حرکت  برای  الکتریکی 
تولید  کمی  ویژه«  »تکانه  یک  می توانند  فقط 
 ،)specific impulse( ویژه  تکانه  کنند. 
مقدار  از  استفاده  ازای  به  که  است  تکانه ای 
می شود  وارد  موشک  به  سوخت  از  مشخصی 
سرعت  سنجش  برای  است  مقیاسی  واقع  در  و 
خروجی یا اگزوز از موتور موشک. هر چه تکانه 
بهره وری  باشد میزان  باالتر  ویژه موتور موشک 

آن باالتر است.
با  شده  انجام  کامپیوتری  شبیه سازی های  اما 
کامپیوترهای PPPL و »مرکز ملی کامپیوتری 
پژوهش های انرژی« آمریکا  )دفتری وابسته به 
ملی  آزمایشگاه  در  واقع  آمریکا  انرژی  وزارت 
داد  نشان  کالیفرنیا(  برکلی  در  برکلی  الورنس 
می تواند  پالسما  رانشگر  جدید  برداشت  این  که 

تولید  ثانیه  با سرعت صدها کیلومتر در  خروجی 
کند و ۱۰ برابر سریع تر از رانشگرهای دیگر باشد.

در  فضاپیما  باالتر  سرعت  ابراهیمی،  گفته  به 
سیاره های  می تواند  فضایی  سفر  شروع  ابتدای 
دسترسی  در  را  شمسی  منظومه  خارجی 

فضانوردان قرار دهد.
دوردست  فضایی  »سفرهای  گفت:  ابراهیمی 
ویژه  تکانه  زیرا  می کشد،  سال ها طول  یا  ماه ها 
موتورهای موشک های با سوخت شیمیایی بسیار 
کم است، بنابراین فضاپیما برای سرعت گرفتن 
)تا  کند  مدارهای سیاره ها حرکت  در  باید مدتی 
بیشتری  سرعت  گرانشی(  نیروی  از  استفاده  با 

بگیرد.«
بازاتصال  بتوانیم رانشگرهای بر اساس  »اما اگر 
ماموریت های  می توانیم  بعد  بسازیم،  مغناطیسی 
انجام  کوتاه تری  مدت  در  را  فضایی  دوردست 

دهیم.«
اگرچه استفاده از همجوشی هسته ای برای تأمین 
اما  نیست،  جدیدی  مفهوم  موشک ها  انرژی 
پیشران توسعه داده شده توسط ابراهیمی از سه 
جهت با دستگاه های رانشگر کنونی تفاوت دارد.

میدان های  قدرت  دادن  تغییر  که  اینکه  اول 
زیاد  یا  کم  را  رانش  میزان  می تواند  مغناطیسی 
بهتر در  امکان مانور دادن  به فضانوردان  کند و 

اعماق تاریک فضا را می دهد.
ادامه در صفحه ۱۱
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جنبش دانشجویی 
در سال های ۴۷ تا ۵۲

دانشجویی  جنبش  به  است  نگاهی  نوشته  این 
ایران در سال های ۴۷ تا ۵۲ )در تهران( و رابطه 
آن با  جنبش فدایی. در این نوشته کوشش شده 
است روندهای عمومی جنبش دانشجویی بررسی 
شود و به  حوادث و حرکات معین تنها در مواردی 
که برای توضیح روندهای عمومی الزم به نظر 
جنبش  کامل  تاریخ  نوشتن  شود.  رسیده  مکث 
دانشجویی و برشمردن جزئیات حوادث آن دوران 

نیازمند  فرصت دیگری است. 
دانشکده  دانشجوی  دوره  این  در  من  که  ازآنجا 
مشخص  اطالعات  بوده ام،  تهران  دانشگاه  فنی 
دانشجویان  مبارزات  با  رابطه  در  مستقیم  من  و 
مثال های معین من عمدتًا  و  تهران  دانشگاه  در 
فنی  دانشکده  در  فعالیت های  دانشجویی  از 
حد  تا  دانشکده  این  فعال  نقش  دلیل  به  که 
عمومی  جریان های  روند  منعکس کننده  زیادی 
تهران  در  بخصوص  دوران  آن  در  دانشجویی 

است. 

مرحله جدیدی در جنبش دانشجویی
موفق  رژیم   ۴۰ دهه  اوایل  رفورم های  از  پس 
را  اپوزیسیون  سیاسی  سازمان های  بود  گردیده 
دهه  دوم  نیمه  در  کند.  سرکوب  سالح  و  خلع 
مجدد  اوج گیری  که  می رسید  نظر  به  چهل 
حوادث  و   ۴۰ دهه  در  اوایل  ملی  جبهه  فعالیت 
رهبران  دارد.  تعلق  دور  گذشته ای  به  خرداد   ۱۵
پیش  را  و  انتظار  صبر  سیاست  ملی  جبهه 
ملی  جبهه  از  حرکتی  سال ها  این  در  و  گرفتند 
در  طی  توده  حزب  سازمان های  نمی شود.  دیده 
مسئوالن  و  درهم شکسته  سی  دهه  سال های 
به مهاجرت شدند.  یا مجبور  این حزب دستگیر 
و  کنار خطاها  در  رژیم  سیاسی  فشار  و   تبلیغات 
اختالفات درونی حزب؛ موقعیت حزب را تضعیف 
 کرد و باالخص اختالفات مابین چین و شوروی 
و انشعاب طرفداران مائو از حزب توده و تبلیغات 
به  دیگری  سنگین  ضربه  حزب،  این  علیه   آنان 
حزب توده بخصوص در میان دانشجویان ایرانی 
 خارج از کشور وارد نمود. نفوذ پلیس در رهبری 
چند  که  توده  حزب  کشور  داخل  تشکیالت 
سال قبل  از اعالم رسمی آن توسط ساواک در 
مطرح شده  چپ  جوانان  محافل  میان   ،۴۹ سال 
آخرین  بودند  مطلع  آن  از  فعاالن  دانشجویی  و 
ضربات را به نفوذ این حزب در دانشگاه ها وارد 
مائوئیست ها  و  توده  حزب  منشعبین  از  کرد. 
کشور  از  خارج  دانشجویان  بر  نفوذشان  علیرغم 
موفق نشده بودند اعتماد  فعاالن دانشجویی داخل 

کشور را جلب نمایند.
دانشگاه در تمامی سال های دهه بیست و سی، 
اپوزیسیون  نیروهای  مهم  پایگاه های  از  یکی 
تحت  سال ها  آن  در  دانشجویی  بود.  مبارزات 
قرار  توده  و بخصوص حزب  ملی  رهبری جبهه 
احزاب  این  به  دانشجویی  فعالین  داشت.  تمامی 
و بخصوص به سازمان جوانان حزب توده تمایل 
سیاست مداران  با  مستقیم  در  ارتباط  و  داشتند 
نیمه دوم دهه چهل  بودند. در  از دانشگاه  خارج 
دانشگاه ها  در  نه تنها  نفوذی  سازمان ها  این 
نداشتند بلکه حتی بخش عمده دانشجویان فعال 
به  نسبت  احساس  منفی  دانشجویی  مبارزات  در 

این سازمان ها داشتند.
به  ورودم  شدم.  دانشگاه  وارد   ۱۳۴۷ سال  من 
حرکات  در  نوینی  دوره  با  مصادف  دانشگاه 
سال   ۱۹۶۸ سال  بود.  جهان  دانشجویی  در 
اوج گیری مبارزات دانشجویان در اروپا و آمریکا 
بود. مبارزاتی که  دانشجویان فعال ایران باعالقه 

و حساسیت آن را تعقیب می کردند. 
پس از رفورم، تعداد دانشجویان هرسال افزایش 
می یافت. امکانات رفاهی و تحصیلی بیشتری در 
 مقایسه با گذشته فراهم می شد. تصور می شد که 
رژیم با توجه بیشتر به این تسهیالت و تأسیس 
 ارگان های تفریحی رفاهی مانند کاخ های جوانان 
است  قادر  اپوزیسیون  سازمان های  غیاب  در  و 
 دانشگاه ها را کنترل و بخش عمده آنان را جذب 

کند. 
یک  شکل گیری  رژیم،  گران  تحلیل  چشم  از 
جریان نهان در درون روشنفکران و دانشجویان 
شکل گیری  حال  در  جنبشی  بود.  کشور  پنهان 
دانشگاه ها  در  درگذشته  آنچه  با  پایه  از  که  بود 
از  خارج  در  می نمود.  داشت  متفاوت  جریان 
اوایل  در  که  دانشجویان  کنفدراسیون  کشور 
جبهه  و  توده  فعاالن  حزب  مشارکت  با  دهه 
دانشجویی  تشکل  یک  به  بود  شکل گرفته  ملی 
آن  که  اعضا  بود  شده  بدل  سیاسی  روشنفکری 
آمریکای شمالی  اروپا و  دانشجویان  مبارزات  در 
مستقیمًا  جزیی  به عبارت دیگر  و  داشتند  شرکت 
و  اروپا  دانشجویی  روشنفکری  نوین  جنبش  از 

آمریکا بودند.
در ایران نیز جنبش نوینی در دانشگاه های ایران 
در حال شکل گیری بود. جنبشی که به سازمان ها 
از  بود و  و  جریان های سیاسی گذشته بی اعتماد 
اشکال مبارزاتی و سازمان دهی متفاوت با گذشته 
که از  دل خود این جنبش نشات می گرفت بهره 
می جست. جنبشی که بیش ازآنچه با فعالیت های 
سیاسی  جریان های  رهبری  دانشجویی  تحت 
نوین  جنبش  به  باشد  داشته  شباهت  زمان  آن 

شکل گرفته در اروپا  مشابهت داشت . 

سال ۴۷ 
به دانشگاه یعنی در  از ورود من  یک سال قبل 
سال  چند  از  پس  تهران  دانشگاه  در   ۴۶ سال 
لغو  باهدف  گسترده ای  کم حرکتی،  تظاهرات 
می شد  گفته  بود.    برگزارشده  دانشجویی  شهریه 
بیش از هزار تن در  تظاهرات شرکت کرده بودند. 
این تظاهرات پس از ادامه آن در دانشگاه تبریز با 

موفقیت به پایان  رسید. 
تختی  غالمرضا  درگذشت  از  پس  آن  دنبال  به 
آن  در  مطرح   شعارهای  که  برگزارشد  تظاهراتی 
 مستقیمًا رژیم را نشانه گرفته بود. این تظاهرات 
از  تعدادی  شد.  مواجه  رژیم  تند  واکنش  با 
دانشجویان  تعلیق شده و به سربازی اعزام شدند. 

صورت  گسترده تری  حرکات  تبریز  دانشگاه  در 

بخشی  اعــزام  و  دستگیری  با  که  بود  گرفته 
سربازی  به  دانشگاه  آن  فعال   از  دانشجویان 

اعتراضات سرکوب شده بود.
دانشگاه  در   ۴۷ سال  در  دانشجویی  اعتراضات 
آذر   ۱۶ در  بود.  خود  نازل ترین سطح  در  تهران 
آن  سال بعضی کالس ها در دانشکده فنی البته با 
تعداد کمی دانشجو تشکیل شد. گفته می شد این 
اولین بار  است که پس از سال ۳۲ در روز ۱۶ آذر 

در دانشکده فنی کالسی تشکیل می شود. 
برنامه های  دانشجویی  فعاالن  تجمع  مرکز 
کوهنوردی بود. در برنامه های کوهنوردی فضای 
دیگری  حاکم بود. شور و امید و عالقه مندی به 
برنامه ها حاکم  این  اجتماعی سیاسی در  مباحث 
بود. من بعد از  چند ماه به برنامه های کوهنوردی 
راه یافتم و در آنجا احساس کردم آنچه را که در 
جستجویش بودم  یافته ام. در این برنامه ها بود که 
با چهره های برجسته فعالیت های دانشجویی که 
بعدها به سازمان  چریک های فدایی خلق پیوستند 
و حمیدرضا  آرش  علی  پرتوی؛  نظیر محمدعلی 
دانشگاه  در  آنچه  با  شدم  و  آشنا  برغانی  نعیمی 
در سال های گذشته اتفاق افتاده بود و با ایده ها و 
بحث های جدیدی که در فضای  دانشگاه ها حاکم 
بود و با نقدهای تند علیه حزب توده؛ جبهه ملی؛ 
همه  و  خالصه  مذهبی  جریان های  و  روحانیت 

جریان های سیاسی پیشین آشنا شدم.
سکوت  و   ۴۶ سال  اعتراضات  سریع  سرکوب 
بود  کسانی  ایده   تقویت کننده   ۴۷ سال  نسبی 
سیاسی  جریان های  سرکوب  با  معتقد  بودند  که 
آن ها،  به  دانشجویان  اعتمادی  بی  و  اپوزیسیون 
از  فاصله گیری  و  نزول  دانشجویی  راه  جنبش 
جنبش اعتراضی را خواهد پیمود و با بهبود وضع 
رفاهی  و تحصیلی  دانشجویان، می توان مخالفت 
دیرینه دانشجویان با رژیم را مهار کرد و بخش 
عمده آنان را به  هواداری از سیستم متقاعد کرد.  

انجمن های دانشجویی
مدیریت  در  تحولی   ۴۸ تا   ۴۶ سال های  در 
دانشگاه ها رخ داد. با انتصاب منتصری به ریاست 
دانشگاه  تبریز و تعیین هوشنگ نهاوندی و سپس 
سیاستی  تهران  دانشگاه  ریاست  به  عالیخانی 
متفاوت با  گذشته در دانشگاه ها پیش گرفته شد. 
در طی این سال ها ضمن برخورد خشن با حرکات 
در  اصالح  گرایانه  اقداماتی  رژیم،  اعتراضی  علیه 

رابطه با دانشجویان مطرح شد. 
در   ۴۶ سال  در  همه  از  قبل  تالش هایی  چنین 
شد.  آغاز  منتصری  ریاست  تحت  تبریز  دانشگاه 
در  دوران ریاست وی اقداماتی در جهت گسترش 
فعالیت های  و  شد  انجام  رفاهی  تسهیالت 
فرهنگی  فوق برنامه دانشجویان نه تنها با مخالفت 
با  ســاواک  می شد.  تشویق  بلکه  نبود  مواجه 
اقدامات وی موافق  نبود، او قادر نگردید حمایت 
و  را جلب کند  دانشجویی  فعالین  از طرف  الزم 

سیاست وی با شکست  مواجه شد و استعفا داد.
در  مشابهی  اقدامات   ۴۷ سال  نیمه های   از 
دانشگاه های تهران نیز آغاز شد. اقدامات رفاهی 
بود.  شمار  این  از  جوانان  گسترش  کاخ های  و 
فعاالن دانشجویی با تردید و سوظن به کاخ های 
جوانان و  فعالیت های این ارگان برخورد می کردند. 

نمایندگان  انتخاب  طرح   ۴۹-۴۸ سال  ابتدای 
دانشجویان از طرف مسئوالن دانشگاه اعالم شد. 
آشکار  بود که هدف آن است که این نمایندگان 
بتوانند در مناسبات دانشگاه با بیرون دانشجویان 
فضای  که  بود  این  بر  تصور  و  کنترل  کنند  را 
در  نمایندگان  که  بود  خواهد  به گونه ای  عمومی 
است  قادر  رژیم  و  کرده  سیستم  عمل  چارچوب 
جلب  خود  سمت  به  امتیازاتی  دادن  با  را  آنان 

نماید.
رابین  حادی  مباحث  نمایندگان،  انتخاب  طرح 
تفاوت  زد.  دامن  تهران  دانشگاه  دانشجویان 
از سال ۴۶ آغاز گردیده  نبود و  نظرهایی که  نو 
بود. مضمون اصلی این مباحث این بود که تا چه 
حد باید به  فعالیت های صنفی وعلنی دانشجویی 

بها داد.
دانشجویی  نمایندگان  انتخاب  طرح  مطرح شدن 
این بحث را به مرحله جدیدی ارتقا داد. هرچند 
فعالین  منجمله  وی  گروه  اعضا  و  بیژن  جزنی 
بودند  دستگیرشده   ۴۶ سال  در  آنان  دانشجویی 
و در دانشگاه  حضور نداشتند، من به آن گروه از 
دانشجویانی تعلق داشتم که به نوعی غیرمستقیم 
این طریق  از  این گروه و  با  ایده های  ارتباط  در 
تجربیات مبارزات دانشجویی دوران گذشته قرار 
آن  که  دانشجویی  برای  فعالیت های  ما  داشتند. 
زمان آن را فعالیت های صنفی سیاسی می نامیدیم 
فعالیت  که  بودیم.  می فهمیدیم  قائل  اهمیت 
سیاسی صنفی در جوهر خود فعالیتی است علنی 
و انتخاب نماینده جزئی از آن  است ولی در ابتدا از 
مشارکت در آنچه مسئولین دانشگاه خواستار آن 
بودند، ابا داشته و بیم آن داشتیم  که با شرایطی 
که  باشد  داشته  وجود  آن  خطر  مطرح شده،  که 
این انجمن ها به وسیله ای در دست رژیم    تبدیل 
را  رسمی  انجمن های  چنین  تشکیل  ولی  شود. 
در  داشتیم  تمایل  و  نمی کردیم  رد  به طورکلی 
تشکیل  را  انجمن ها  این  قابل کنترلی   چارچوب 
برای  اهمیتی  فعالین  از  دیگری  بخش  دهیم. 
فعالیت های  صنفی سیاسی قائل نبوده و از اساس 
نسبت به انتخابات و انجمن های دانشجویی نظر 

خوشی نداشتند. 
مخالف  فعالین  همه  سال  اول  ماه های  در 
بودند.  انجمن ها  تشکیل  و  نمایندگان  انتخاب 
استدالل بخشی  از فعالین این بود که اگر انتخاب 
نمایندگان و تشکیل انجمن  های نمایندگی بسود 
رژیم نبود، آنان در  این جهت حرکت نمی کردند. 
ما بر این نظر بودیم که نتیجه کار این انجمن ها 
انتخاب شده  گرایش  نمایندگان  و  ترکیب  به 

بستگی دارد. 
در آبان ماه جلسه ای با حضور مسئولین دانشگاه 
برگزار  رابطه  این  در  آنان  برای توضیح سیاست 
نگرانی های خود  دانشجویان  این جلسه  شد.  در 
را در رابطه با تشکیل این انجمن ها بیان کردند 
مشخص  به طور  و  دانشجویان  تعدادی  از  و 

ابوالحسن خطیب که به دلیل موقعیت درسی اش 
جرات  بود،  احترام  دارای  مسئوالن  دانشگاه  نزد 
و  کــرده  بیان  را  مشکل  صراحت  با  و  کــرده 
که  را  نمایندگانی  که  دانشجویان  کردند  مطرح 
وسیله  و  دولتی  مراسم  در  شرکت  وظیفه شان 
تبلیغاتی باشند، نمی خواهند.  در پایان این جلسه 
در  وظیفه شان  نمایندگان  که  پذیرفتند  مسئولین 
با  تنها  باشد  و  دانشگاه  درونی  مسائل  با  رابطه 
در  و  بود  خواهند  رابطه  در  دانشگاه  مسئولین 
این  داشت.  نخواهند  نقشی  دانشگاه  از  بیرون 
جلسات  مهم ترین  از  یکی  من  نظر  به   جلسه 
مهمی  تأثیر  که  بود  سال ها  آن  در  دانشجویی 
این  داشت.  بعد  سالهای  روند  فعالیت های  بر 
جلسه برای ما که شکل دهی انجمن های رسمی 
دانشجویی را مثبت  می دانستیم یک پیروزی بود 

و درواقع خواست ما به طور کامل پذیرفته شد.
دانشجویی  نمایندگان  انتخابات  جلسه  پس ازاین 
در اکثر دانشکده های دانشگاه تهران و سپس در 
بقیه  دانشگاه ها اجرا شد و برخورد منفی مخالفین 
مشارکت  عدم  و  دانشجویی  علنی  فعالیت های 
آنها مانع از  برگزاری انتخابات و تعیین نمایندگان 
به  زود  انجمن ها خیلی  این  نگردید.  دانشجویان 
اعتراضات  و  علنی  سازمانده  فعالیت های  ارگان 
تمام  بعد  سال های  در  تبدیل شدند.  دانشجویی 
و  فعالیت  از  برای  جلوگیری  مسئولین  تالش 
دانشجویان  نمایندگان  انجمن  کردن  محدود  یا 
بی نتیجه ماند. از مهم ترین  اقدامات این انجمن ها 
این  بود.  فوق برنامه  فعالیت های  ارگان  تشکیل 
حاوی  یک  کتابخانه  تشکیل  از  ارگان  معمواًل 
کتاب های ادبی اجتماعی غیر ممنوع آغازشده و 
تا فعالیت های دیگر مثاًل سازمان دهی  سخنرانی 

و یا نمایش فیلم گسترش می یافت.  
سال تحصیل ۴۸- ۴۹ ؛ شورش علیه روابط حاکم
اولین حرکت اعتراضی دانشجویان در دوره جدید 
در اوایل سال تحصیلی ۴۸-۴۹ با خواست اخراج 
 یکی از استادان دانشکده فنی بنام دکتر مجتهدی 
موضعی  اهمیت  اعتراض  این  هرچند  شد.  آغاز 
وقایع  مجموعه  در  و  داشت  دانشکده  در  این 
ازنظر  می رسید  نظر  به  کم اهمیت  سال ها  آن 
که  دیدم  الزم  اعتراض  و  مضمون  سمت گیری 
بر آن مکث کنم. آقای مجتهدی مدیر دبیرستان 
غیردولتی البرز  بهترین دبیرستان آن زمان تهران 
بود. وی یکی از استادان باسابقه و صاحب نفوذ در 
این دانشکده  بود. به مقام علمی و توان استادی 
وی نه دانشجویان و نه مقامات دانشگاه تردیدی 
نداشتند. وی مدیری  با اتوریته در دبیرستان البرز 
بود. هنگام یکی از امتحانات سال دوم دانشکده، 
از دانشجویان ورقه ای  وی متوجه می شود  یکی 
برای تقلب همراه دارد و می کوشد وی را بیرون 
کند. دانشجو اعتراض  می کند و وی با خشونت او 
را از جلسه امتحان بیرون می اندازد. کسانی که در 
درگیری  بعدازاین  حضور  داشتند،  امتحان  جلسه 
امتحان را  این رفتار جلسه  به  اعتراض  به عنوان 

ترک کردند و امتحان به  هم خورد. 
دانشکده  تأسیس شده  تازه  نمایندگان  انجمن 
بعدازاین واقعه با عنوان توهین به مقام دانشجو 
خواستار  اخراج دکتر مجتهدی گردید. این خواست 
صاحب  و  خوب  استادی  وی  بود.  خشن  خیلی 
خواست  و  اعتراض  این  ولی  نفوذ  بود  و  احترام 
درواقع در درون خود اعتراضی بود به روابط قیم 
این  پس  در  دانشگاه.  در  و  پدرساالرانه  مابانه 
و  دیگر  روابطی  خواستار  دانشجویان  اعتراض 
آقای  بودند.  دانشگاه  محیط  خود  در  نقش  ارتقا 
بود  مدیری  دبیرستان،  مدیر  به عنوان  مجتهدی 
که از محصلین انضباط  می خواست و همان روابط 
می کرد  برقرار  دانشجویان  با  نیز  دانشگاه  در  را 
برجسته ترین  ازنظر  دانشجویان  به عبارت دیگر  و 
این  به  اعتراض  بود.  مابانه  قیم  روابط  نماینده 
کرده  تقلب  که  احتمااًل  دانشجویی  چرا  که  نبود 
بود از امتحان محروم شده است. می شد نام وی 
نکرد.  را  تائید  وی  امتحانی  ورقه  و  یادداشت  را 
اعتراض به این بود که استاد به خود اجازه داده 
بود دانشجو را با خشونت از جلسه  امتحان بیرون 
روز  آن  ایران  دبیرستان های  در  که  امری  کند. 
هم  در  دانشگاه ها  و  است  عادی  امری  امروز  و 
هرچند عادی نبود ولی وجود داشت. دانشجویان 
روابط  متفاوت  با  کیفیتا  دیگری  روابط  خواستار 
آن  آموزشی  و محیط های  دبیرستان ها  بر  حاکم 
زمان بودند. آن ها خواستارشرکت در  تصمیم گیری 
و اداره همه اموری بودند که به آن ها مربوط بود و 
تبعیت از تصمیمات مسئوالن  باالدست و سرخود 
را پایین انداختن و درس خواندن را رد می کردند. 
پیروزی  با  هفته  اعتصاب  چند  از  بعد  واقعه  این 
خاتمه  مجتهدی  دکتر  استعفای  و  دانشجویان 

یافت. 
در همین مسیر چند ماه بعد انجمن دانشجویان 
گردید.  سلف سرویس ها  اداره  و  کنترل  خواستار 
 مسئوالن دانشگاه تا آن زمان با پیمانکارها قرارداد 
می بستند و آنان تهیه غذا و اداره سلف سرویس را 
 تحت نظارت مسئوالن مربوطه بر عهده داشتند. 
در  خود  شرکت  عدم  و  امر  این  به  دانشجویان 
فنی  دانشکده  در  بودند.  معترض   تصمیم گیری 
باآنکه پیمانکار مزبور سعی می کرد روابط خوبی با 
 نمایندگان دانشجویان برقرار کرده و اعتماد آنان 
اعتراض  با  دانشجویان  نمایندگان  کند،  جلب  را 
به این  یا آن ضعف در پخت یا مواد غذا یا اداره 
سلف سرویس خواستار اعتصاب شدند. بعد از چند 
روز  تعطیل سلف سرویس و کشاکش با مسئوالن 
سلف سرویس  اداره  که  شد  پذیرفته  دانشکده، 
با  آن ها  و  باشد  دانشجویان  به عهده  نمایندگان 
بگیرند  دارند تصمیم  با دانشجویان  رابطه ای که 
چه  و  تهیه شده  ترکیبی  با  چه  غذایی  چه  که 
روابطی برقرار باشد و خود نظارت بر کار پیمانکار 
چند  عرض  در  خواست  گیرند.  این  عهده  بر  را 
دانشگاه های تهران و  تمام دانشکده ها و  به  ماه 
بعد دانشگاه های  شهرستان ها گسترش یافت و در 
همه جا دانشجویان اعتصاب کرده، موفق شدند و 
نمایندگان آن ها  مستقیمًا اداره سلف سرویس ها را 

عهده دار شوند. 
دستگاه های افست و ماشین های سریع پلی کپی 

در آنزمان پدیده جدید و گرانقیمتی بود. با فشار 
عنوان  تحت  اطاقهایی  دانشجویان   نمایندگان 
شد  تاسیس  دانشکده ها  تمام  در  افست  اطاق 
تصمیم  ابتدا  همان  از  نمایندگان  دانشجویان  و 
گیری در مورد جزواتی که باید تکثیر شود، قیمت 

آنها و کنترل  اجرا را عهده دار شدند. 
یافت.  تعمیم  نیز  ورزشی  امور  به  حتی  امر  این 
هر  ورزشکاران  توسط  شده  انتخاب  نمایندگان 
امور  همه  بکارگیری  بر  نظارت  و  رشته  کنترل 
ورزشی را برعهده گرفتند. حتی این امر تا جایی 
اجرای  پیش  رفت که در ورزش کوهنوردی که 
فرد  یک  سرپرستی  نیازمند  سنگین  برنامه های 
که  شدند  آن  خواستار  است،  و  توانمند  باتجربه 
در  مثال  باشد.  آنان  برعهده  امور  همه  کنترل 
کوهنوردی  فدراسیون  از  طرف  تهران  دانشگاه 
کشور یکی از مربیان ورزیده بنام آقای بشردوست 
مسئول کوهنوردی  این دانشگاه گردید و الزمه 
کمک به اطاقهای کوهنوردی پذیرش سرپرستی 
و تایید او اعالم شد.  بهترین کوهنوردان دانشگاه 
دانشکده فنی چنین کنترلی  اطاق کوهنوردی  و 
را رد کرده و حاضر به  پذیرش او نگردیدند و بعد 
از چند سال کشاکش باالخره دانشجویان موفق 
شدند کنترل مقامات باال بر  ورزش کوهنوردی را 
رد کنند. در دانشگاه صنعتی فرد تعیین شده یعنی 
بهمن شهوندی تجربه  درگیریها را بکار گرفت و 
مربی  بعنوان یک  بلکه  باالدست  فرد  بعنوان  نه 
روابطه  و  کرد  دانشجویان  عمل  دهنده  یاری 

خوبی با دانشجویان داشت. 
دانشکده ها  تمام  در  برنامه  فوق  انجمن های 
تحت نظارت نمایندگان دانشجویان تشکیل شد 
دانشگاه ها  و  دانشکده  همه  در  اولین  گام  در  و 
فعالیت  گرفت.  شکل  فوق برنامه  کتابخانه های 
این انجمن ها در  سالهای بعد گسترش یافت و تا 
حد پخش فیلم و دعوت از صاحب نظران اجتماعی 
یافت.  گسترش  در  دانشگاه ها  سخنرانی  برای 
فوق برنامه ای  انجمن های  فعالیت  با  دانشجویان 
دانشگاه  یا  مسئوالن  رژیم  مسوالن  توسط  که 
تشکیل  دانشجویان  نمایندگان  دخالت  بدون 
می شد مخالفت کرده و حتی مانع فعالیت  آن ها 

می شدند. 
دانشجویان خواستار روابط دیگری کیفیتا متفاوت 
محیط های  و  دبیرستان ها  بر  حاکم  روابط  با 
شرکت  خواستار  آن ها  بودند.  زمان  آموزشی  آن 
بودند  امــوری  همه  اداره  و  تصمیم گیری  در 
تصمیمات  از  تبعیت  و  مربوط  بود  آن ها  به  که 
انداختن  پایین  را  سرخود  و  باالدست  مسئوالن 
محیط  رد  می کردند. هرچند  را  خواندن  درس  و 
متفاوت  دبیرستان  محیط  با  همیشه  دانشگاه ها 
تمایزات،  چهل  این  دهه  دوم  نیمه  از  ولی  بود 
و  اداره  خواست  دانشجویان،  اعتمادبه نفس 
مشارکت در همه امورو خالصه شورش  علیه همه 
ورود  و  یافت  جدیدی  ابعاد  ساالرانِه  قیم  روابط 
از  پایه  دنیایی جدید  به  معنای ورود  دانشگاه  به 
روحیه ای  چنین  داشت.  را  دبیرستان  با  متفاوت 
و  دانشگاه  از  خارج  روابط  به  و  گسترش یافته 
و حتی حذف  تضعیف  یافت.  امتداد  هم   خانواده 
انتخاب همسر؛ دادن مضمونی  نقش خانواده در 
جدید به  مراسمی مثل خواستگاری؛ شورش علیه 
زندگی روزمره،  مادر در  پدر و  و  دخالت خانواده 
در نحوه  لباس پوشیدن از نمونه های اعتراض به 
ابعاد  بر جامعه در همه  پدرساالری حاکم  روابط 

آن  بخصوص در مورد دختران بود.
در سال ها بعد چنین اعتراض و روابطی باالخص 
داشتند  گرایش  فداییان  به  که  دانشجویانی  بین 
ابعاد  گسترده تری یافت و از نفی تسلیم به رابطه 
باال و پایین در دانشگاه و خانواده فراتر رفته و به 
نفی تند  ارزش ها و پرنسیپ های سنتی حاکم بر 

این روابط گسترش یافت. 
جالب این است که نخستین نقطه عزیمت اولیه 
همین  زمان  همان  در  اروپا  دانشجویی  جنبش 
قیم  روابط  به  اعتراض  یعنی  موضوع  یادشده 
آموزشی  محیط های  در  پدرساالرانه  و  ساالرانه 
و  سیاسی  جنبه های  به  که  بعدها  بود  خانواده  و 
اجتماعی عمومی جامعه فرارویید. ما بدون اینکه 
با آن جنبش ارتباط  داشته و روندهای مطرح در 
آن را بدانیم به دلیل روحیات مشترک دانشجویان 
طی  را  مسیر  همان  در  آندوران  جهان  تمام  در 
در  متفاوتی  گونه های  به  که  مسیری  کردیم. 

ترکیه و آمریکای التین هم  طی شد.
و مضمون  ابعاد  به  ابتدا  در  اروپا  در  دانشجویان 
این حرکت خود آشنایی نداشتند و بعدها عملکرد 
شد.  تحلیل  اجتماعی  اندیشمندان  توسط   آن ها 
به  امروز  تا  ما  کشور  در  متأسفانه  که  امری 
وقوع  نپیوسته است وهمه اقدامات آنروز از زاویه 
یا  با رژیم پهلوی و  یا موافقت سیاسی  مخالفت 
 اعتراضات آنروز بررسی شده و تصویر سیاه مطلق 

یا سفید مطلق ارائه گردیده است. 

سال تحصیل ۴۸-۴۹ ؛ اعتراضات سیاسی
 ۱۶ آذر سال ۴۸ آزمایشی بود برای جنبش نوینی 
که در دانشگاه ها در حال شکل گیری بود. در اکثر 
دانشگاه ها  سایر  و  تهران  دانشگاه   دانشکده های 
دانشکده ها  برخی  در  و  شد  تعطیل  کالس ها 

تظاهراتی  کوتاه مدت برگزار شد. 
اعتراضات ۱۶ آذر نشانه پایان سکوت سال ۴۷ بود 
ولی این جنبش چند ماه بعد در اعتراض به گران 
 شدن بلیط های شرکت واحد توان خود را عرضه 
نمود. در بهمن ماه سال ۴۸ قیمت بلیط اتوبوس ها 
 افزایش یافت و این امر نارضایتی گسترده ای در 
سطح شهر به وجود آورد. ایده اعتصاب عمومی 
در  واحد  شرکت  اتوبوس های  به  نشدن  و  سوار 
اعتراض به این افزایش قیمت در محافل سیاسی 
مطرح  شد و توسط دانشجویان با استقبال مواجه 
شد. در هریک از دانشکده ها تیم هایی برای تیلیغ 
این  اعتصاب در سطح شهرتشکیل شد و در طی 
و  خیابان ها  تمام  در  اسفند  دوم  روز  تا  هفته  دو 
با  دیوارها  روی  تهران   کوچه پس کوچه های 
دوم  روز  در  اعتصاب  خواست  رنگ،  یا  ماژیک 
اسفند  نوشته شد. در این روز شرکت واحد تعداد 
ازآنجاکه  و  داد  افزایش  را  خود  اتوبوس های 

از اعتصاب حمایت نکردند  از  مردم، هم  بخشی 
یا آن  را جدی نگرفتند، همه چیز عادی جلوه کرد 
است.  نظر  می رسید حرکت شکست خورده  به  و 
دانشجویان دانشگاه تهران از ظهر آن روز شروع 
در  روز  چند  تظاهرات  این  تظاهرات  کردند.  به 
مرتب  آن  دامنه  و  داشت  ادامه  دانشگاه  سطح 
به  دانشجویان  روز  از  سه  بعد  یافت.  گسترش 
پراکنده  تظاهرات  به  و  آمده  دانشگاه  از  بیرون 
در  واحد  اتوبوس های  شرکت  شیشه  و شکستن 
سطح شهر پرداختند و با پیوستن دانش آموزان، 
حرکت غیرقابل کنترل شد. عصر  همان روز دولت 
تسلیم شد. بلیط ها به همان قیمت سابق بازگشت 
و همه دستگیرشدگان در تظاهرات  خیابانی و یا 

حین شعار نوشتن آزاد شدند.
تظاهرات شرکت واحد، نشانه روشن شکل گیری 
بود.  کشور  جوانان  و  دانشجویان  جدید  نسل 
جنبش  آن،  پیروزی  و  پس ازاین  تظاهرات 

دانشجویی توانی مضاعف یافت. 
  در طی ماه های بعد هرچند گاه یک بار ما شاهد 
اعتراضات دانشجویی یا به شکل موضعی در این 
یا  آن دانشگاه و یا در شکل تظاهرات سرتاسری 
هستیم. مهم ترین حرکت دانشجویان در این دوره 
 شرکت فعال آنان در تظاهرات ضد اسراییلی پس 
از مسابقه ایران و اسراییل بود. در این تظاهرات 
 برای اولین بار در این دوره شعارهایی که مستقیمًا 

رژیم را هدف می گرفت مطرح شد

اعتراضی  جنبش  اوج گیری  ۴۹؛  تحصیلی  سال 
دانشجویی

در سال ۴۹ اعتراضات دانشجویی در روز ۱۶ آذر 
در  را  دانشگاه ها  همه  و  یافت  گسترده ای  ابعاد 
کشیده  نیز  خیابان ها  به  تظاهرات  این   برگرفت. 
به  نزدیک  خیابان های  در  دانشجویان  و  شد 
کرده  تظاهرات  کوچک  در  گروه های  دانشگاه 
می دادند  شعار  ساواک  و  دیکتاتوری  علیه  و 
و  پراکنده شده  ماشین های  پلیس  ورود  با  و 
تعدادی  تظاهرات  جریان  در  می کردند.  فرار 
برای  شدند.  تظاهرات  دستگیر  دانشجویان  از 
تظاهرات  این  یافت.  ادامه  زندانیان  این  آزادی 
تهران  داشت.  روزنامه های  ادامه  ماه  یک  حدود 
مقاالتی مبنی بر اینکه تظاهرکنندگان نیروهایی 
این  کردند.  کشورند  منتشر  از  خارج  به  وابسته 
نکرد  محدود  را  تظاهرات  دامنه  نه تنها  نوشته ها 
مدتی  پس  از  شد.  آن  گسترش  موجب  بلکه 
از  ولی  کرد  آزاد  را  دستگیرشدگان  اکثر  ساواک 
شد.  تظاهرات  خودداری  آنان  از  تعدادی  آزادی 
برای آزادی آنان ادامه یافت. مسئوالن دانشگاه 
آنان  کوشیدند  با  و صحبت  نمایندگان  احضار  با 
تظاهرات را کنترل کنند و به آن ها گفتند کسانی 
امنیت  کشور  علیه  فعالیت های  نشده اند  آزاد  که 
داشته اند و آزاد نشدن آنان ربطی به فعالیت های 

دانشجویی ندارد. 
ما آن زمان نمی دانستیم که از زندانیان مدارکی 
به دست آمده که نشانه فعالیت های آنان در تشکلی 
 مخفی و مسلح است و در ادامه بازجویی ها بخش 
گروه  بنام  بعدها  که  گروهی  اعضا  از  بزرگی 
از  بعد  دستگیرشده اند.  شد،  شناخته   سیاهکل 
یافت  پایان  تظاهرات  تعطیلی،  ماه  از یک  بیش 

و  دانشجویان سر کالس رفتند.
در بهمن ماه در محافل دانشجویی خبری ردوبدل 
جنگ  قــرارداد.  تحت الشعاع  را  همه چیز  و  شد 
بنام  روستایی  از  شمال  جنگل های  در   پارتیزانی 
سیاهکل آغازشده بود. اکثر فعالین دانشجویی در 
آن  زمان به مبارزه رادیکال با رژیم اعتقاد داشتند. 
خبر شروع مبارزه مسلحانه مثل توپ در محافل 
 دانشجویی منفجرشده و همه چیز را تحت الشعاع 
قرارداد. آنچه اکثر فعالین دانشجویی در انتظارش 
 بودند رخ داده بود. تصور میشد جنگ رهایی بخش 

آغازشده است. 
صف بندی های درونی جنبش دانشجویی

فعالین  ــی  درون نظری  صف بندی  مهم ترین 
دانشجویی در این دوره مابین آنانی بود که برای 
اهمیت  علنی  فعالیت  و  سیاسی  مبارزات  صنفی 

مضر  را  فعالیت ها  این  که  کسانی  و  بودند  قائل 
دانسته و به  فعالیت مخفی معتقد بودند.

بودند  معتقد  که  داشتم  تعلق  گروهی  به  من 
و  اقشار  میان  در  سیاسی  صنفی  فعالیت های 
و  است  مبارزه  ارکان  از  مختلف  یکی  طبقات 

چنین مبارزه ای نمی تواند علنی نباشد.
 ما در آن زمان به مبارزه مسلحانه معتقد بودیم و 
در طی سال های ۴۸ و ۴۹ خود را برای پیوستن 
آماده  است،  درراه  می دانستیم  که  به  مبارزه ای 
می کردیم. در آن زمان ما فکر می کردیم مبارزه 
چریکی  در کوه آغازشده و تداوم خواهد یافت و به 
همین جهت تحت پوشش برنامه های کوهنوردی 
شناسایی  را  شمال  جنگل های  از  بخش  بزرگی 
کرده بودیم. ولی درعین حال، بر این نظر بودیم 
مبارزات صنفی سیاسی  و  علنی  که  فعالیت های 
که  است  آن  درست  و  است  مبارزه  دیگر  رکن 
مبارزه  از  این بخش  پیشبرد  از  مبارزین  گروهی 

را بر عهده گیرند.
فکری  منشأ  دو  از  مبارزه  نوع  این  با  مخالفت 
عمده  بخش  می گرفت.  سرچشمه  مختلف 
مبارزه  بودند،  معتقد  که  کسانی  بودند  مخالفین 
دادن  شکل  طریق  از  تنها  استبدادی  رژیم  با 
سازمان های مخفی  امکان پذیر است و انضباط و 
قانون مندی های حاکم بر سازمان دهی گروه های 
مخفی با مبارزه علنی  ناسازگار است و شرکت در 
را ضربه پذیر  مبارزات علنی، چنین سازمان هایی 
خواهد نمود . آن ها  تأثیر مبارزات علنی و صنفی 
این  بودند  معتقد  و  می دانستند  ناچیز  را  سیاسی 
ضربه  و  مبارزان  برای  شناسایی  تنها  فعالیت ها 
زدن به سازمان های مخفی مورداستفاده ساواک 
قرار می گیرد. تحمل  مبارزات علنی و انجمن های 
فوق برنامه  فعالیت های  و  دانشجویان  نمایندگان 
رژیم،  توسط  کوهنوردی  دانشگاه ها  اتاق  و 
استناد  مورد  نتیجه گیری  این  بر  دلیلی  به عنوان 
قرار می گرفت. اکثر معتقدین  به این فکر بعدها 
گروه های  یا  و  فدایی  چریک های  سازمان  به 
آن  در  طی  ما  از  یک  هر  پیوستند.  دیگر  مسلح 
نظر  این  معتقدین  مراجعه  با  به دفعات  سال ها 
که  بودیم  مواجه  مخفی  گروه های  اعضای  و 
 می کوشیدند ما را متقاعد سازند که از فعالیت های 
علنی دانشجویی منصرف شده و به تشکل آنان 
 بپیوندیم. برای مثال سیروس سپهری در دانشکده 
علیرضا  فنی،  دانشکده  سپهری  فرخ  کشاورزی، 
و  صنعتی  دانشگاه  احمدیان  محمد  و   شکوهی 
... از چهره های این تفکر بودند که کار مشترک 
و  دوستانه  روابط  و  داشته  ما  با   طوالنی مدتی 
نزدیکی بین ما شکل گرفته بود و جدایی راه ما از 

 یکدیگر برای هر دو طرف تلخ بود.
در  مبارزه  اساسًا  که  بودند  دیگرکسانی  گروه 
دانشگاه ها را رد می کردند و معتقد بودند کسانی 
که  می خواهند مبارزه سیاسی کنند باید دانشگاه را 
رها کرده و برای کار مبارزاتی به درون کارگران 
و یا  به روستاها بروند. معتقدین به این فکر عمدتًا 
به گروه هایی که آن زمان به مائوئیست معروف 
بودند  نظیر گروه راد و یا گروه های در ارتباط با 
سازمان انقالبی بودند. برخی از آنان نیز دانشگاه 
و  کارخانه ها  به  کارگر  به عنوان  و  رها  کرده  را 
به خصوص با پوشش هایی مثل فروشنده دوره گرد 
به روستاها  رفته و در آنجا زندگی می کردند. این 
دانشجویی  علنی  فعالیت های  پایه  از  جریان ها 
رد  را  خرده بورژوازی  میان  گذاشتن  در  انرژی  و 

می کردند. 
آن  طی  در  دانشجویی  فعالیت های  گسترش 
دانشجویان  از  بزرگی  بخش  مشارکت  و  سال ها 
به این  فعالیت ها امکانات کار ما را گسترش داد. 
فعالیت های دانشجویی در آن سال ها موفق بود و 
این خود  منجر به جلب بخش بیشتری از فعالین 
به این فعالیت ها می گردید. در عمل فضای حاکم 
بر فعالین در  دانشگاه بطور کامل در اختیار تفکر 
ما بود و دو طرز فکر ذکر شده نقش حاشیه ای 

داشتند. 
تالش  به  تنها  برخورد  طرز  دو  این  اختالفات 
برای منصرف کردن فعاالن علنی دانشجویی و 

نبود.  محدود  مخفی  فعالیت های  به  جذب  آنان 
تداومش  در  دانشجویی  فعالیت های  ما  برای 
تداوم  این  درتامین  برای  خود  و  داشت  معنا 
مسئولیت احساس می کردیم و برای کسانی که 
طبیعتا  شرکت  داشتند،  فعالیت ها  این  حاشیه  در 
این موضوع در مرکز توجه نبود. ما در تجربه به 
آغاز یک  تظاهرات  بودیم که  نتیجه رسیده  این 
پایان  از  ساده تر  به مراتب  اعتراضی  حرکت  یا  و 
دادن به موقع آن است و یا مجبور بودیم  مرزی 
در  سیاسی  اعتراضات  و  علنی  فعالیت های  بین 
وجود  به  پیچیدگی هایی  خود  این  و  نظرگیریم 
فعالیت های  مخالفین  موردپذیرش  که   می آورد 
که  اول  گروه  بخصوص  نبود  دانشجویی  علنی 
رژیم  علیه  دانشجویان  اعتراضی  به  تظاهرات 
)صنفی  دانشجویی  فعالیت  با  ولی  می دادند  بها 

سیاسی( و  حضور علنی موافق نبودند.
مثاًل در سال ۴۹ بعد از تظاهرات ۱۶ آذر تعدادی 
مدت  به  دانشگاه  شدند.  دستگیر  دانشجویان  از 
آزادی  برای  تظاهرات  و  بود  تعطیل  یک  ماه 
از  پس  ساواک  کرد.  پیدا  ادامه  دستگیرشدگان 
به جز  را  دستگیرشدگان  زیاد،  همه  کش وقوس 
تن  چند  و  فنی  دانشکده  از  خطیب  ابوالحسن 
پلی تکنیک  و  فارغ التحصیالن  دانشجویان  از 
زندانیان  آزادی  برای  را  تظاهرات  ما  کرد.  آزاد 
باقی مانده ادامه دادیم تا  آن که از داخل زندان به 
ما اطالع رسید که هرچند آن هایی که در زندان 
ولی  بودند  فعالین  دانشجویی  از  بخشا  مانده اند، 
دستگیری آنان ارتباطی با فعالیت های دانشجویی 
ندارد. آنان عضو یک گروه  مسلح اند )گروهی که 
بعدها گروه سیاهکل نام گرفت(. روشن بود که 
از  نمی شد  نخواهد  کرد.  آزاد  را  آن ها  ساواک 
دانشجویان خواست که بیش از این سر کالس 
نروند. یک ماه تظاهرات همه را خسته  کرده بود 
دانشگاه  مسئوالن  با  ما  بود.  دشوار  آن  ادامه  و 
به  که  گرفتیم  قول  آنان  از  و  کردیم  صحبت 
فشار  زندانی  دانشجویان  آزادی  برای   ساواک 
بیاورند و به آن ها یک ماه مهلت دادیم و گفتیم 
ماه  یک  از  بعد  وی  نشدن  آزاد  در  صورت  که 
قول  همین  با  و  گرفت  خواهیم  مجدد  تصمیم 
یک  خواندن  با  و  کرده  دانشجویان  مراجعه  به 
دوستانی  ولی  دادیم  پایان  را  تظاهرات  قطعنامه 
که فعالیت های رسمی  مورد تأییدشان نبود به این 
و  نامیده  سازش  آن را  و  کرده  اعتراض  تصمیم 
تظاهرات را با شعارهای  رادیکال تر مستقیما علیه 
رژیم ادامه دادند. البته همان طور که صحبت شد 
نیروی ما و آنان قابل مقایسه  با یکدیگر نبود. ما 
در  و  بودیم  شناخته شده  علنی  فعالیت  دلیل  به 
میان دانشجویان نفوذ داشتیم.  تظاهرات به علت 
کمی تعداد شرکت کنندگان که شعارهای رادیکال 
در  میداد،  را  کاهش  کنندگان  تعداد شرکت  هم 
ولی  شد  تعطیل  طبیعی  به طور  روز  آن  فردای 
هم فاصله ما از یکدیگر بیشتر شد و  هم از نظر 
نظر  از  و  میشد  تلقی  سازشکارانه  ما  اقدام  آنان 
ما تظاهراتی که می توانست با چهره  پیروز پایان 
یابد و تداوم آن برای زمان دیگری ممکن باشد، 

با شکست پایان یافت.
یک مثال دیگر که به رودررویی این دو گرایش 
که  بود  با سخنرانی هایی  برخورد  نحوه  انجامید، 
می یافت  سازمان  فوق برنامه  گروه های   توسط 
علی  منوچهرهزارخانی،  رحیمی،  )مصطفی 
 )... میرزازاده  نعمت  اصغرحاج  سیدجوادی، 
و  داشت  اهمیت  این سخنرانی ها  ادامه  ما  برای 
ناراضی است  امر  این  از  می دانستیم که  ساواک 
و در پی بهانه ای است که هم برای سخنران ها 
مسئله بسازد و هم از  ادامه آن جلوگیری کند. ما 
تصمیم گرفتیم که در حین سخنرانی در محوطه 
دانشکده هیچ اعالمیه ای  پخش نشود و به دلیل 
ممکن  برایمان  تصمیم  این  اجرای  نفوذمان 
از  نمونه  روشنی  را  این تصمیم  ما  دوستان  بود. 
تأثیر فعالیت علنی بر سازش کاری می دانستند و 
به  عمل  زمینه  این  ما در  تبلیغات شدیدی علیه 

آوردند.
ادامه در صفحه ۱۰
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سکان به جای فرمان در مدل جدید تسال

خود،  ماشین  لوکس ترین  از  جدیدی  مدل  تسال 
گفته  به  ماشین  این  کرد.  معرفی  را   S مدل 
کارخانه پرشتاب ترین ماشین جهان است، به جای 
فرمان سکانی شبیه به هواپیما دارد و دسته دنده و 

راهنمایش هم حذف شده است.
تغییرات در ظاهر مدل جدید S بسیار اندک است و 
به سختی می توان آن را از مدل قدیمی تشخیص 
کرده  تغییر  کامل  طور  به  ماشین  داخل  اما  داد. 
نمایشگر  یک  عمودی،  نمایشگر  جای  به  است. 
افقی  به صورت  باال  با وضوح  لمسی  اینچی   ۱۷
روی داشبورد قرار دارد. نمایشگر دیگری هم برای 

سرنشینان عقب گذاشته شده است.

زیاد  آنقدر  ماشین  کامپیوتر  قدرت  می گوید  تسال 
است که می تواند بازی های کامپیوتری پیچیده را 
اجرا کند و امکان وصل کردن دسته های بازی  هم 
به ماشین اضافه شده است. جنجالی ترین بخش 
ماشین فرمان جدیدی است که بخش باالیی در 
آن حذف شده و هیچ دسته ای برای راهنما و چراغ 
ندارد. در عوض چند دکمه و دو گوی روی فرمان 
است که راننده از این طریق بخش های مختلف 
ایالن  ابتدا  را  دنده  خبر حذف  می کند.  کنترل  را 
ماسک، مدیر کارخانه در توییتر اعالم کرد. آقای 
ماسک گفت که ماشین جهت حرکت را "حدس 
می زند". آنطور که رسانه ها از منابعی در تسال نقل 

و  دوربین  اطالعات  از  استفاده  با  ماشین  کرده اند 
راه یاب ماهواره ای می تواند تشخیص دهد که قرار 
دنده  یا  برود  عقب  حرکت کند،  جلو  به  رو  است 
باید در حالت خالص یا پارک باشد. راننده هنوز 
می تواند از طریق نمایشگر ماشین دنده مورد نظر 

خود را انتخاب کند.
در واکنش به این نو آوری ها، بسیاری از رسانه ها 
درباره قانونی و ایمن بودن شکل فرمان یا نداشتن 

دنده ابراز تردید کرده اند. 
خبرنگار تلویزیون اینترنتی درایو عکسی از داخل 
ماشین در سایت تسال پیدا کرده که فرمان عادی 
دارد. امکان دیدن این عکس برای عموم ممکن 

نبود و به گفته این رسانه بعدا از سایت حذف شد.
موتور و باتری های مدل S هم نسبت به قبل بهتر 
الکتریکی  موتور  سه  مدل  قوی ترین  است.  شده 
تولید  نیرو  بخار  اسب   ۱۱۰۰ از  بیش  که  دارد 
کیلومتر   ۸۳۷ تا  شارژ  بار  هر  با  ماشین  می کند. 
کیلومتر   ۳۲۲ سرعتش  حداکثر  و  می کند  حرکت 

در ساعت است. 
اعالم شده  ثانیه  از ۱/۲  این ماشین کمتر  شتاب 
پایه  قیمت  است.  ماشین جهان  پرشتاب ترین  که 
مدل  دو  است.  دالر  و ۹۹۰  هزار  مدل ۱۳۳  این 
ارزان تر از مدل S هم فروخته می شود که قیمت 

ارزان ترین مدل ۷۲ هزار و ۹۹۰ دالر است.

نخستین  از  عربی  متحده  امارات  شارجه  شهر 
"اسکای  به  موسوم  برقی  مونوریل  شبکه 
پاد")Sky Pod( که یک کابین معلق مقاوم در 
برابر شرایط آب و هوایی خشن این کشور است، 
اولین شبکه مونوریل برقی سریع  رونمایی کرد. 
السیر یا "اسکای پاد" به معنی "غالف آسمانی" 

در شارجه امارات متحده عربی رونمایی شد.
مسیر این "اسکای پاد" معلق دو کیلومتر است و 
در پارک تحقیقات، فناوری و نوآوری شارجه توسط 

 Unitsky("شرکت "یونیت اسکای استرینگ
String( از کشور بالروس در حال ساخت است 
و تخمین زده می شود که اولین مسافران خود را 

طی چند هفته آینده جابجا کند.
که  دارند  زیادی  مزایای  معلق  کابین های  این 
مهم ترین آنها مقرون به صرفه بودن آنها است، 
راه های  احداث  از  ارزان تر  آنها  ساخت  که  چرا 
نیز  کمتری  نگه داری  و  تعمیر  به  و  است  جدید 

نیاز دارد.

نقلیه در هوا معلق است،  این وسیله  آنجا که  از 
این امکان را فراهم می کند که از زمین های زیر 
و اطراف آن برای فضای سبز یا ساخت امالک 

استفاده کرد.
پروژه  این  اجرایی  مدیر  زارتسکی"  "اولگ 
می گوید: ما مانند ساخت سایر زیرساخت ها نیازی 
به جاده سازی یا تخریب خانه ها برای استفاده از 
روش خود نداریم، بنابراین می توانیم این سیستم 
مردم  خانه  به  نزدیک  بسیار  را  نقل  و  حمل 

بسازیم. ضمن اینکه این کابین های جدید موجب 
صرفه جویی در مصرف انرژی نیز می شوند.
پرواز تاکسی های پرنده در آسمان نیوزیلند

و  طناب ها  وسایل،  نوع  این  در  ــزود:  اف وی 
را  اصطکاک، سرعت  دلیل  به  غلتکی  چرخ های 
به  شبیه  بیشتر  ما  فناوری  اما  می کنند،  محدود 
راه آهن است و چرخ ها روی یک ریل می غلتند. 
وجود  وسیله  این  در  فوالد  به  فوالد  اصطکاک 
دارد، بنابراین به این معنی است که انرژی بسیار 
کمتری مصرف می کند. این روش یک راه حل 
دارای  که  است  انرژی  مصرف  در  جویی  صرفه 
یک موتور الکتریکی است که می تواند تا حدی 

توسط انرژی خورشیدی یا باد کار کند.
پادهای  اسکای  ساخت  دنبال  به  شرکت  این 
مسیر  این  است  قرار  اکنون  است.  بیشتری 
و  شود  افتتاح  مه  ماه  در  کیلومتری   ۲ آزمایشی 
یک مسیر ۱۳۰ کیلومتری از شهر شارجه تا بندر 
خور فکان می تواند برای حمل بار طی مدت سه 

سال عملیاتی شود.
این ریل جدید همچنین بسیار مقاوم ساخته شده 
دوام  سال   ۱۰۰ از  بیش  می رود  انتظار  و  است 

داشته باشد.
این کابین ها می توانند تا ۱۴ مسافر را با سرعت 
۱۵۰ کیلومتر در ساعت جابجا کنند، در حالی که 
یا ۷۵ مسافر  تا ۴۸  بزرگتر می توانند  کابین های 

را با سرعت ۵۰۰ کیلومتر در ساعت حمل کنند.
بین  چنین مسیری  اگر  که  زده می شود  تخمین 
ابوظبی و دبی ساخته شود، مدت زمان سفر بین 

این دو شهر به کمتر از ۲۰ دقیقه برسد.

تویوتا در مقام اول

فولکس واگن،  گروه  از  گرفتن  پیشی  با  تویوتا 
سال  در  را  جهان  خودروساز  بزرگ ترین  عنوان 

۲۰۲۰ به دست آورد. 
زیرمجموعه هایش  با  همراه  ژاپنی  خودروساز 
سال  هینو  کامیون سازی  و  دایهاتسو  لکسوس، 
دستگاه  هزار   ۵۳۰ میلیون   ۹ میالدی  گذشته 
رقیب  سال  پنج  از  پس  و  فروخت  ماشین 

فروش  کشید.  پایین  به  صدر  از  را  خود  آلمانی 
از جمله  کارخانه  دوازده  فولکس واگن که شامل 
بیش  با  گذشته  سال  در  است،  پورشه  و  آئودی 
هزار   ۳۰۰ و  میلیون   ۹ کاهش  درصد  پانزده  از 

دستگاه بود. 
بیش   ۲۰۱۹ سال  به  نسبت  هم  تویوتا  فروش 
کاهش  این  دلیل  یافت.  کاهش  درصد  ده  از 

کرد  ناچار  را  خودروسازان  که  بود  کرونا  بحران 
و  کنند  تعطیل  مدتی  برای  را  خود  کارخانه های 
مردم را خانه نشین کرد و باعث شد تقاضا برای 
از  تویوتا  که  از دالیلی  یکی  کمتر شود.  ماشین 
بحران کرونا آسیب کمتری دید، بازگشت سریع تر 
بازارهای ژاپن و جنوب آسیا به حالت عادی بود. 
است،  قوی تر  آن  در  فولکس واگن  که  اروپا  اما 

هنوز نتوانسته ویروس کرونا را کنترل کند. رقابت 
حالی  در  بیشتر  فروش  برای  خودروساز  دو  این 
فاصله  با  سهام،  ارزش  نظر  از  دو  هر  که  است 
ارزش خودروساز  افتاده اند.  از تسال عقب  زیادی 
میلیارد   ۸۱۹ حدود  اکنون  آمریکایی  الکتریکی 
دالر برآورد می شود که سه برابر تویوتا و ۹ برابر 

فولکس واگن است.

اولین مونوریل برقی در امارات 

تا  محصوالتش  همه  کرده  اعالم  جنرال موتورز 
سال ۲۰۳۵ الکتریکی خواهد شد و تا سال ۲۰۴۰ 
تولید دی اکسیدکربن در این کارخانه را به صفر 

می رساند.
مالک  که  آمریکا  ــاز  ــودروس خ بزرگ ترین 
 GMC کارخانه های شورلت، بیوک، کادیالک و
ساخت  در  دالر  میلیارد   ۲۷ است  قرار  است، 
در  کند.  سرمایه گذاری  الکتریکی  ماشین های 
نتیجه این سرمایه گذاری تا پنج سال دیگر سی 

مدل الکتریکی به بازار عرضه خواهد شد.
خودروسازی  بزرگ  کارخانه  اولین  جنرال موتورز 
است که برای توقف تولید ماشین های بنزینی و 
دیزل تاریخی مشخص اعالم می کند. اگرچه اکثر 

خودروسازان تاریخ هایی برای از رده خارج کردن 
اما  کرده اند،  اعالم  بنزینی  و  دیزل  ماشین های 
با قوای محرکه  اغلب همچنان به تولید ماشین  
موتور  و  الکتریکی  موتور  از  ترکیبی  که  هیبرید 

بنزینی است ادامه خواهند داد.
دو خودروساز برتر جهان، تویوتا و فولکس واگن 
موتورهای  ساخت  در  دالر  میلیاردها  چه  اگر 
الکتریکی و هیدروژنی سرمایه گذاری کرده اند، اما 
هنوز تاریخی برای از رده خارج کردن موتورهای 
درون سوز اعالم نکرده اند. هر دو کارخانه اعالم 
کرده اند که تولید دی اکسید کربن در کارخانه ها و 
ماشین هایشان را تا سال ۲۰۵۰ به صفر خواهند 
رساند. ولوو تنها شرکتی است که تاکنون تاریخی 

مشخص برای الکتریکی کردن همه مدل هایش 
اعالم کرده است. این شرکت قصد دارد تا سال 
بگذارد.  کنار  را  بنزینی  موتور  از  استفاده   ۲۰۳۰
چینی  کارخانه  مالکیت  تحت  که  شرکت  این 
هزار   ۶۷۰ حدود  تولید  با  می کند،  فعالیت  جیلی 
کارخانه  جنرال موتورز  به  نسبت  ماشین  دستگاه 
معتقدند  تحلیلگران  می شود.  محسوب  کوچکی 
جمهوری  ریاست  به  بایدن  جو  انتخاب  با  که 
خودروسازان  شدن  الکتریکی  سرعت  آمریکا 
نسبت  بایدن  آقای  شد.  خواهد  بیشتر  آمریکایی 
به دونالد ترامپ توجه بیشتری به محیط زیست 
دارد و انتظار می رود سیاست های جدی تری برای 

کاهش آلودگی خودروها معرفی کند.

تغییر بزرگ در جنرال موتورز

لوله  نمایشگرهای  ساختن  مشغول  سامسونگ 
دیسپلی«،  »سامسونگ  است.  کشویی  و  شونده 
الکترونیکز  سامسونگ  زیرمجموعه های  از  یکی 
است که نمایشگر برای شرکت مادر خود طراحی 
و تولید می کند. این شرکت اعالم کرد هم اکنون 
لوله  نوآورانه  نمایشگرهای  روی  کار  مشغول 
سامسونگ  موبایل های  برای  کشویی  و  شونده 

است.
همچنین »چوی کوان یانگ« معاون مدیرعامل 

جالبی  اطالعات  نیز  سامسونگ  نمایشگر  بخش 
درباره نمایشگرهای تاشویی اعالم کرد که برای 
موبایل های این شرکت توسعه می یابند. این اخبار 
منتشر می شود که سامسونگ دیسپلی  در حالی 
را  انداز درآمد خود  مالی ۲۰۲۰ و چشم  گزارش 

منتشر کرده است.

تلویزیون های کروی در راهند؟
به گفته کوان یانگ نخستین نمایشگرهای لوله 

جاری  سال  در  سامسونگ  کشویی  و  شونده 
میالدی عرضه می شوند. بخش مخابرات موبایل 
قطعات«  اصلی  »سازنده ی  نخستین  سامسونگ 
لوله  نمایشگر  فناوری  که  بود  خواهد   )OEM(
شونده را به کار می گیرد. البته باید در نظر داشت 
منتشر  ای  تاییدکننده  بیانیه  هیچ  شرکت  این 
سامسونگ  موبایل  بخش  دهد  نشان  که  نکرده 
نخستین مشتری است که طرح های لوله شونده 

را به کار می گیرد.

مدل الکتریکی ۲۰۰۰ اسب بخاری لوتوس

مدل های  همه  تولید  که  کرده  اعالم  لوتوس 
از  مجموعه ای  و  کرده  متوقف  را  خود  کنونی 

مدل هایی تازه به بازار عرضه خواهد کرد.
معرفی  جدید  مدل های  این  از  رسمی  اطالعات 
آنها منتشر  از  نشده و لوتوس تنها عکسی محو 
گزارش  انگلیسی  رسانه های  اما  است.  کرده 
 "۱۳۱ "تایپ  نام  با  که  مدل  اولین  که  داده اند 
با موتور شش  اسپرت  معرفی شده، یک ماشین 

سیلندر بنزینی است.
می کند.  تولید  مدل  سه  حاضر  حال  در  لوتوس 
آغاز  میالدی   ۱۹۹۵ سال  از  "الیز"  مدل  تولید 
شد. کارخانه در سال ۲۰۰۰، مدل اسپرت تری از 
آن را با نام "اکسیژ" معرفی کرد و ده سال بعد 
گران ترین مدل به نام ایوورا )Evora( به جمع 
محصوالتش اضافه شد. لوتوس در مجموع ۵۵ 

هزار دستگاه از این سه مدل فروخته است. این 
اولین بار نیست که لوتوس می خواهد با تغییری 
 ۷۳ کارخانه  این  کند.  متحول  را  کارخانه  عمده 
سال پیش توسط کالین چپمن، مهندس مشهور 
مسابقه   ماشین های  ساخت  بــرای  انگلیسی 
باعث  چپمن  نوآورانه  ایده های  شد.  تاسیس 
مسابقات  قهرمان  بار  هفت  لوتوس  تیم  شد 
ماشین هایی  همزمان  کارخانه  شود.  فرمول یک 
آن  مشهورترین  که  می ساخت  جاده  برای  هم 
نماد های  از  یکی  به  که  بود  "اسپریت"  مدل 

خودروسازی در دهه هفتاد میالدی بدل شد.
با مرگ کالین چپمن دوره ای طوالنی از بحران 
شرکت  مالکیت  و  شد  آغاز  کارخانه  در  مالی 
اینکه در سال  تا  بار دست  به دست شد  چندین 
آن  سهام  اکثر  پروتون  مالزیایی  شرکت   ۱۹۹۶

 Dany( بهار  دنی   ،۲۰۱۰ سال  در  خرید.  را 
از  بود  آمده  لوتوس  به  فراری  از  که   )Bahar
طرحی بلندپروازانه برای لوتوس رونمایی کرد که 
در آن قرار بود پنج مدل جدید تولید شود. اما این 

طرح دو سال بعد با اخراج بهار بایگانی شد.
شرکت  به  را  کارخانه   ۲۰۱۷ سال  در  پروتون 
کارخانه  جدید  برنامه  و  فروخت  جیلی  چینی 
لوتوس  شد.  خواهد  اجرا  جیلی  مالی  حمایت  با 
به  الکتریکی  تمام  مدل  یک  از  گذشته  تابستان 
 ۲۰۰۰ که  کرد  رونمایی   )Evaijas( ایوایا  نام 
تنها  است  قرار  و  می کند  تولید  نیرو  بخار  اسب 

۱۳۰ دستگاه از آن ساخته شود.
آلپین  همکاری  با  است  قرار  همچنین  لوتوس 
اسپرت  ماشین  یک  رنو  زیرمجموعه های  از 

الکتریکی دیگر هم بسازد.

نمایشگرهای لوله شونده و کشویی سامسونگ 

به نظر می رسد شرکت نورالینک متعلق به ایالن 
ارتباط  ایمپلنت  تراشه های  روی  که  ماسک 
داشته  قوی  شروعی  می کند،  کار  رایانه  و  مغز 
 Good" برنامه ی  در  ماسک  ایالن  است. 
میمونی  اکنون  ما  که  Time Show" گفت 
قرار  جمجمه اش  در  بی سیم  تراشه ای  که  داریم 
بازی های  مغزش  از  استفاده  با  می تواند  و  دارد 

کامپیوتری انجام دهد!
این  بفهمیم  می خواهیم  که  چیزی  افزود:  وی 
است که آیا میمون ها می توانند با یکدیگر بازی 
جالب  بسیار  بتوانند  اگر  دهند.  انجام  "پونگ" 

خواهد بود.
رابط های  که  سال هاست  "نورالینک"  شرکت   
می کند  آزمایش  حیوانات  روی  بر  را  عصبی 
نشان  شد  منتشر  گذشته  سال  که  فیلمی  در  و 
نام  به  خوک  یک  روی  کار  حال  در  که  دادند 

گرترود)Gertrude( هستند.
می تواند  که  داد  نشان  نورالینک  ویدیو  آن  در 
حیوان  مغز  در  سیم  با  تراشه ای  از  استفاده  با 

فعالیت های آن را ثبت و پیش بینی کند.
میمون ها متوجه ارزش اشیاء می شوند!

اما ماسک می گوید: در پروژه ی میمون هایی که 
بی سیم  تراشه ای  از  می کنند  کامپیوتری  بازی 

می کند  کمک  حیوان  به  که  است  شده  استفاده 
یک رابط الکتریکی را تنها با استفاده از مغز خود 
ناراحتی  احساس  تراشه  وجود  از  او  کند.  کنترل 
نمی کند و ظاهری عجیب هم ندارد و شما حتی 
ببینید.  را  تراشه  این  قرارگیری  محل  نمی توانید 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  بی سیم  تراشه  این 
بیرون  از  ناشی  مشکالت  می تواند  زیرا  است 

را  می شود  عفونت  به  منجر  که  سیم ها  ماندن 
رفع کند.

دانشگاه  اعصاب  علوم  استاد  جکسون،  اندرو 
"اگر  گفت:  اینسایدر  به  گذشته  سال  نیوکاسل، 
شما بتوانید چیزی را برای آزمایش استفاده کنید 
که نیاز به گذر سیم از طریق پوست نداشته باشد، 

می توانید به راحت تر بودن حیوانات کمک کنید.

میمون  ما می تواند بازی کامپیوتری انجام دهد!
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سبزی قورمه سرخ شده بست تست 
با کیفیت مرغوب در دو اندازه متفاوت
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در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست
بلکه مرغوبترین در خاورمیانه 

اروپا و استرالیا

ادامه از صفحه 8
نگاه  به مباحث آن روز  امروز  با دیدگاه  اگر من 
کنم، معتقدم که موضع ما موضعی صحیح بود. 
 فعالیت های دانشجویی دارای اهمیت است و این 
فعالیت ها نمی تواند مخفی باشد. ولی ما هم دچار 
 تناقض دیگری بودیم. ما همه چهره های علنی و 
برخی رسمًا در دانشکده خود نماینده انتخاب شده 
مخفی  کار  هم زمان  ولی  بودیم،   دانشجویان 
می کردیم. در تظاهرات شرکت واحد ما بیشترین 
سهم را  در سازمان دهی تیم های چند نفره برای 
در  داشتیم.  شهر  دیوارهای  روی  شعارنویسی 
موارد مختلف در  داخل دانشگاه یا در سطح شهر 
ما  می کردیم.  پخش  رژیم  علیه  اعالمیه هایی 
مبارزه مسلحانه  به  آمادگی جهت  پیوستن  برای 
بخش مهمی از کوه های شمال را شناسایی کرده 
به عنوان  ما  نقش  ما  با  فعالیت های  این  بودیم. 
فعالین علنی دانشجویی انطباق نداشت. مجموعه 
لو  در  صورت  که  بود  به گونه ای  ما  ارتباطات 
با  بازجویی ها  زنجیره  در  داشت  امکان  رفتن 
گروه   دستگیرشده  پرتعدادترین  به  زیاد  اختالف 
می توانست  امری  چنین  شویم.  تبدیل  دوره  آن 
جدی  لطمه  دانشجویی  فعالیت های  تداوم  به 
و  نداد  رخ  چیزی  چنین  خوشبختانه  سازد.   وارد 
در دستگیری های بخش عمده فعالین دانشجویی 
در  سال ۵۰ و دستگیری گروه ما در سال ۵۲ این 
فعالیت ها لو نرفت ولی این خطر وجود داشت و 

ما به  این تناقض بی توجه بودیم. 

جدایی دانشجویان مذهبی
روابط  در  سال ها  آن  در  که  پراهمیتی  تحول 
دانشجویان رخ داد، جدایی دانشجویانی که با نام 
 دانشجویان مذهبی فعالیت می کردند از سایرین و 
بطورمشخص فعالین چپ بود. تا سال ۴۹ چنین 
 جدایی وجود نداشت و همه دانشجویان در کنار 
هم فعالیت می کردند. در سازمان دهی تظاهرات 
تیم های  در  مذهبی  دانشجویان  واحد   شرکت 
مثاًل  شدند.  سازمان دهی  چپ ها  با  مشترک 
علی  و  نائینی  شعاعی  و  احمدرضا  من  روز  یک 
زرکش در یک تیم بودیم و بیش از 8 ساعت در 
کوچه پس کوچه های  جنوب شرقی تهران که من 

خوب بلد بودم، روی دیوارها شعار نوشتیم. 
از تابستان سال ۴۹ ما متوجه تحرکات دانشجویانی 
که کتابخانه اسالمی محل تشکلشان بود شدیم. 
سیاسی  جریان های  که  شدیم  مطلع   بعدها 
مذهبی به آن ها انتقاد کرده و از آن ها خواسته اند 
به صورت  از چپ ها جدا کنند و  که صف شان  را 
تنظیم  ما  با  را  روابطشان  مجزا  متشکل  نیروی 
جریان های  تمامی  که  برخالف  ما  آن ها  کنند. 
به طور مطلق  و  رد می کردیم  را  سیاسی گذشته 
روی پای خودمان بودیم و  می کوشیدیم که همه 
با جریان های سیاسی  مسائل را خود حل کنیم، 
حسینیه  از  طریق  بخصوص  دانشگاه  از  بیرون 

ارشاد در رابطه بودند و به آن ها اعتماد داشتند.
که  کردند  اعالم  رسمًا  آن ها   ۴۹ سال  ابتدای 
و  است  محدود  فعالیت ها  رهبری  در  نقششان 
دوم  درجه  نیروی  یک  نیستند  به عنوان  حاضر 
منتظر  اینکه  بدون  و  کنند  فعالیت  ها شرکت  در 
مستقل  فعالیت  به  سازمان دهی  شوند  ما  پاسخ 
پرداختند.  دانشجویان  نمایندگان  انتخاب  برای 
مبارزه  داغ  یک  عرصه  به   ۴۹ سال  انتخابات 
بدل شد. آنان با تکیه به تجربه نیروهایی که با 
آن ها در تماس بودند، خیلی دقیق  و حساب شده 
کار می کردند و به همین دلیل در ابتدا موفقیت 
داشتند ولی در بخش هایی که انتخاباتشان  دیرتر 
برگزار شد، ما نیز از روش های آنان استفاده کرده 
تعادل  در  نوعی  درمجموع  و  داشتیم  موفقیت  و 
ترکیب نمایندگان شکل گرفت. این جدایی ابتدا 
بقیه  در  بعد  و  گرفت  شکل  فنی  دانشکده  در 

 دانشکده ها و دانشگاه ها هم عمل شد.
تداوم  بعد  دوره هــای  و  سال ها  در  جدایی  این 
مذهبی  بچه های  تشکل  اصلی  محل  یافت. 
کتابخانه های  اسالمی بود و محل تشکل چپ ها، 
انتخابات  در  فوق برنامه.  و  کوهنوردی  اتاق های 
نماینده  موارد  اکثر  در  نمایندگان  دانشجویان 
نماینده  برابر  در  اسالمی  کتابخانه  موردحمایت 

کتابخانه فوق برنامه  قرار می گرفت.
شدن  تیره  با  جدایی  این  ابتدا  در   ۴۹ سال  در    
انتخابات  تجربه  اولین  بود.  توأم  گروه  دو  روابط 
سنگینی  حمالت  با  طرف  دو  هر  جدی  برای 
به طرف مقابل همراه بود و این به دوری بیشتر 
و   ۵۰ سال  از  پس  انجامید.  تیرگی  روابــط  و 
شکل گیری سازمان های فدایی و مجاهد و روابط 
نزدیک این دو  سازمان با یکدیگر روابط فعالین 
دانشجویی نیز که اکثریت قریب به اتفاقشان از 
حین  در  بودند  جریان  دو  از  این  یکی  هواداران 
سازمان  دو  نزدیک  روابط  بود.  دوستانه  رقابت 
منجر  این  به  و  مجاهدین  فدایی  چریک های 
نشد که فعالیت های دانشجویی به دوران قبل از 
سال ۴۹ بازگردد و جدایی این  دو جریان ازآن پس 
باهم  گروه  دو  ولی  یافت  تداوم  دانشگاه ها  در 
همکاری کرده و در مواردی لیست  مشترک برای 

انتخابات ارائه می دادند.

آغاز مبارزه مسلحانه
دانشگاه ها  فضای  مسلحانه،  مبارزه  شروع  با 
به  بود که خبر حمله  بهمن  اواخر  دگرگون شد. 
پاسگاه  سیاهکل پخش شد. آن روز شنیدیم که 
به یک پاسگاه در شمال حمله شده و چریک ها 
در جنگل های  شمال در حال جنگند. من به یاد 
دارم که با جمعی از دوستان راجع به برنامه ریزی 
کارهای جدیدمان  داشتیم صحبت می کردیم که 
یک نفر این خبر را آورد. یکی از دوستانمان پس 
دارند  آنجا  گفت  و  بلند  شد  خبر  این  شنیدن  از 
بچه ها می جنگند و کشته می شدند، ما داریم راجع 
به این خرده کاری ها حرف  می زنیم. جلسه ما آن 

روز تعطیل شد. 
از اسفند تا اردیبهشت که دانشگاه ها تعطیل شد، 
ما همه در حال انتظار بودیم. اعالم اسامی سیزده 
 اعدامی، ترور فرسیو، اعالم نام نه نفر که برخی 

از آنان به خصوص حمید اشرف را می شناختیم.
مبارزه چریکی  بود. شروع  انفجار  آماده  دانشگاه 
قریب  اکثریت  بود.  داده  شکل  جدیدی  فضایی 
اجتماعی  مسائل  به  که  به اتفاق  دانشجویانی 
روزی  چنین  منتظر  بودند،  عالقه مند  سیاسی 
بودند. آن ها خود را  جزیی از مبارزه ای می دانستند 

که شروع شده بود. 
منتظر  همه  ما  بود.  آغازشده  چریکی  مبارزه    
فرصتی بودیم که اعتراض خود و درواقع حمایت 
سرنوشت  که  مارسید  ما  نظر  به  ازآنچه  خود  را 
ما  کنیم.  اعالم  زد،  خواهد  رقم  را  کشور  آینده 
از  پس  هم  ساواک  که  روز  نمی دانستیم  آن 
اعتراض یک ماهه ۱۶ آذر و آغاز مبارزه چریکی 
تصمیم دارد  بهانه ای پیداکرده، دانشگاه را تعطیل 
جشن های  کند.  دستگیر  را  دانشجو  فعالین  و 
رژیم  برای  و  بود  نزدیک  و  پانصدساله  هزار  دو 
این  جریان  در  دانشجویی  گسترده  اعتراضات 

جشن ها  غیرقابل قبول بود.
بهانه برای درگیری اجتناب ناپذیر خیلی زود پیدا 
شد. در اواخر فروردین ماه آقای حاج سیدجوادی در 
 دانشکده فنی سخنرانی داشت. پس از سخنرانی 
وی، شرکت کنندگان تظاهرات کردند. تظاهرات 
خیابان های  در  و  شد  کشیده  دانشگاه  به  بیرون 
اطراف دانشگاه ادامه یافت. شعارها تند و مستقیمًا 
علیه  رژیم و در تائید چریک ها بود. فردای آن روز 
این  از ورود دانشجویان  دانشکده فنی تعطیل و 
از  برخی  و  شده  جلوگیری  دانشگاه  دانشکده  به 
دانشجویان این دانشکده هنگام ورود به دانشگاه 
به  دانشکده ها  سایر  شدند.  دانشجویان  دستگیر 
تعطیل  را  کالس ها  فنی  دانشجویان  از  حمایت 
کرده و تظاهرات کردند.  عصر آن روز نیروهای 
را  تظاهرکنندگان  و  شده  دانشگاه  وارد  گارد 
را  آنان  از  بشدت مضروب کرده و چند صد  نفر 
دستگیر کردند. دانشجویان فنی هم که بیرون از 
دانشگاه بودند از بیرون با سنگ به  پلیس حمله 
کردند و تا پاسی از شب گذشته، جنگ وگریز در 

خیابان های اطراف دانشگاه ادامه یافت.
به  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  روز  آن  فردای 
تظاهرات  تهران  دانشگاه  دانشجویان  از  حمایت 
آنجا هم وارد دانشگاه شده  کردند  که پلیس در 
آن ها را مضروب کرده و چند ده تن را دستگیر 

کرد.
در روزهای بعد بخش عمده دانشجویان فعال یا 
در خانه هایشان یا در خیابان های اطراف دانشگاه 
 دستگیر شدند و دانشگاه تا پایان تابستان و انجام 
شد.  تعطیل  پانصدساله  و  هزار  دو  جشن  های 
از آن هایی که دستگیر نشدند، در  بخش  مهمی 
ماه های بعد به چریک ها پیوستند و یا کشته شدند 
محکوم  سنگین  زندان های  به  دستگیر  و  یا  و 

گردیدند. 
من در روز یازده اردیبهشت دستگیر شدم. در آن 
روز ما یک جمع حدود ده نفره در قهوه خانه ای در 
جمع  سیتی  رادیو  سینما  نزدیک  پهلوی   خیابان 
بودیم. بعد از بیرون آمدن از قهوه خانه تا تقاطع 
و  آمدیم  باهم  )طالقانی(  جمشید  خیابان  تخت 
هست  یادم  که  آنجا  تا  شدیم.  جدا  هم  از  آنجا 
علی آرش، محمدعلی  پرتوی، شاهرخ هدایتی و 
احمدرضا شعاعی ازیک طرف رفتند و من، مهرداد 
مینوکده، حمیدرضا  نعیمی، رضا خمسه و اسماعیل 
ختائی از سوی دیگر. در مقابل ساختمان شرکت 
رد  ازآنجا  که  ساواک  از  ماشین های  یکی  نفت 
نفر  چهار  کرد.  دستگیر  و  شناخت  را  ما  می شد 
دیگری که آن روز با  ما بودند، همگی به فدائیان 

پیوستند. 
دانشجویان دستگیرشده همگی تا آخر تابستان و 
پایان جشن های دو هزار و پانصدساله در زندان 
ماندند  و پس ازآن به تدریج آزاد شدند. تعدادی از 

آزادشده ها به سربازی فرستاده شدند

اعتراضات دانشجویی پس از سال ۵۰ 
سال ۵۱ پس از چند ماه وقفه و تعطیلی دانشگاه 
زندان  اصلی  فعاالن  اکثریت  که  شرایطی  در 
بودند، و  با حضور گارد در محوطه دانشگاه آغاز 
روحیه  و  دانشگاه ها  در  شکل گرفته  فضای  شد. 
خشن  تدابیر  که  نبود  دانشجویان  به گونه ای 
اتاق های  باشد.  داشته  کارآیی  گرفته شده  بکار 
فوق برنامه، برنامه های  کوهنوردی و کتابخانه های 
مواجه  بیشتری  دانشجویان  استقبال  با  اسالمی 
شده و هرروز بخش  بزرگ تری از دانشجویان به 

این فعالیت ها توجه نشان می دادند. 
مجاهدین،  و  فداییان  جریان  دو  شکل گیری 
و  دانشجویی  فعاالن  رابطه  در  جدیدی  موقعیت 
سازمان های  سیاسی پدید آورد. اگر در نیمه دوم 
از  سیاسی  سازمان های  همه   ۴۰ دهه  سال های 
طرف فعاالن  دانشجویی مردود بودند، در رابطه 
این  بود.  حاکم  دیگری  تلقی  سازمان  دو  این  با 
دانشجویان  و  درون  روشنفکران  از  سازمان  دو 
ایران برآمده بودند و دانشجویان این دو سازمان 
اکثریت  دوران  آن  آن خود می دانستند.  در  از  را 
قریب به اتفاق فعاالن دانشجویی خود را هوادار و 
وابسته به این دو جریان  می دانستند. اواخر سال 
خورده  ضربه  نابودی  حد  تا  جریان  دو  این   ۵۰
بودند. اکثریت قریب به اتفاق  کادرهای مجاهدین 
بودند.  دستگیرشده  کنند،  اقدامی  آنکه  از  قبل 
چریک  باقی مانده   ۶ تنها  فداییان  تشکیالت  از 
بی اطالع  ضربات  این  عمق  از  دانشجویان  بود. 
خشونت ها  در  و  دستگیری ها  وسعت  ولی  بودند 
دانشگاه منعکس گردیده بود. این ضربات، اعتبار 
بلکه  نداد،  کاهش  نه تنها  را  جریان های چریکی 

 بالعکس نفوذ آنان افزایش یافته بود.
دانشگاه ها  مثل سال ۴۹ همه  آذر سال ۵۰   ۱۶ 
گردید.  تبدیل  تظاهرات  صحنه  وبه  تعطیل شده 
تعطیلی  دانشگاه ها و تظاهرات ۱۶ آذر سال ۵۰ 

کوتاه تر از سال ۴۹ بود با این تفاوت که به دلیل 
حضور  گارد در دانشگاه تظاهرات از همان ابتدا به 
درگیری و جنگ وگریز با گارد انجامید و شعارها 

 رادیکال تر از گذشته بود. 
از سال ۵۰  ابعادی وسیع تر  آذر سال ۵۱ در   ۱۶ 
با  درگیری  به  دانشجویان  تظاهرات  شد.  برگزار 
دانشجویان  از  تعدادی  شد.  منجر  گارد  دانشگاه 
تا  تظاهرات  و  دانشگاه  تعطیلی  شدند.  دستگیر 

آزادی کامل  دستگیرشدگان ادامه یافت.
آرام  تظاهرات  دانشگاه ها،  در  گــارد  حضور 
ناممکن  را  دانشگاه  محوطه  در  دانشجویان 
تظاهرات  هر  بعد  به  سال   ۵۱  از  می کرد. 
دانشجویی با زدوخورد و درگیری با گارد خاتمه 
گذشته  از  شعارها  رادیکال تر  طبیعتا  و  می یافت 

بود.  

انتخابات نمایندگان دانشجویی
انتخابات   ۵۲-۵۱ تحصیلی  سال  ابتدای  در 
نمایندگان دانشجویان در برخی دانشگاه ها پس از 
یک سال  وقفه مطرح شد. آشکار بود که دو گروه 
نیروهای  یعنی   ۴۹ سال  در  شکل گرفته  اصلی 
مذهبی   )کتابخانه اسالمی( و چپ ها نیروی اصلی 
انتخابات اند و دانشجویان غیر وابسته به این دو 
گروه  نقشی نخواهند داشت. دانشجویان مذهبی 
برخالف سال ۴۹ که در همه جا با تمام نیرو در 
مشکل  با  بار  این  بودند،  کرده  انتخابات  شرکت 
مواجه بودند. مباحثی که ما در طی سال های ۴۷ 
تا ۵۰ در رد و  یا ضرورت کار علنی دانشجویی با 
آن درگیر بودیم، تازه برای آنان مطرح شده بود. 
مجاهدین  هوادار  آنان  چهره های  اصلی  همه 
با  شدن  درگیر  می کردند،  تصور  آن ها  بودند. 
امکاناتشان  به  کار  دانشجویی،  و  علنی  فعالیت 
برای کار مخفی و تقویت مجاهدین لطمه وارد 
خواهد ساخت و کادرهای  اصلی آنان تمایلی به 
برعکس  ما  نداشتند.  انتخابات  در  شدن  کاندیدا 
مباحث  سنگین  گذاشتن  سر  پشت  از  پس 
بودیم.  دست یافته  تعادلی  به  قبل،  سال های 
گرفته  کناره  دانشجویی  فعالیت های  از  بخشی 
فعالیت های  در  و بخشی  پرداخته  بکار  مخفی  و 

علنی دانشجویی شرکت می کردند.
دانشجویان مذهبی که دچار دشواری بودند، آماده 
توافق با دانشجویان چپ و ارائه لیست مشترکی 
که  نمایندگان هر دونیرو در آن برابر باشند بودند. 
می کردند  تصور  و  نبود  چپی ها  موردتوافق  این 
هستند،  کاندیدا  که  کادرهایی  به  با  توجه  که 
درست آن است که تعداد بیشتری از نمایندگان 
مرکز  فنی  دانشکده  باشد.  تعلق  داشته  آنان  به 
توافق  باالخره  بود.  درگیری  و  بحث  این  اصلی 
حاصل نشد و  انتخابات با دو لیست مجزا انجام 
و  دانشگاه  روز  آن  فضای  درک  برای  گردید. 
مفید  مثال  این  شاید  و  مجاهدین،  فداییان  نفوذ 
به  که  آنجا  تا  زمان  آن  فنی  دانشکده  در  باشد. 
یاد دارم حدود هزار و  دویست دانشجو تحصیل 
نفر  پنحاه  و  انتخابات، سیصد  این  در  می کردند. 
به لیست چپی ها و دویست  وپنجاه نفر به لیست 
از  مذهبی ها رای دادند. نامزدهای مستقل کمتر 
بیست رای داشتند. همه  می دانستند انتخاب بین 
سیاسی  جریان  دو  بین  انتخاب  لیست،  دو  این 
مسلح و مخفی است و باوجوداین  بیش از نیمی 
از دانشجویان در این انتخابات شرکت کرده و به 

این دو لیست رای دادند. 
به  زود  خیلی  دونیرو  این  غیردوستانه  رابطه 
پایان رسید. با توجه به رابطه نزدیک و دوستانه 
که  دانشجویی  فعاالن  مجاهدین،  فداییان  و 
دو  این  به  به نوعی  همگی  تقریبًا  زمان  آن  در 
جریان سمپاتی  داشتند، در جهت حل کدورت ها 
تا  چپ ها  و  مذهبی ها  رابطه  کردند.  تالش 
در  مجاهدین  ایدئولوژیک  سازمان  مواضع  تغییر 
در عمل  دو طرف  ماند.  باقی  دوستانه  سال ۵۴ 
شناخته،  به  رسمیت  را  دیگری  نفوذ  حیطه های 
برای همکاری باهم ارزش قائل بودند و هریک 
جداگانه می کوشیدند نفوذ خود را  گسترش دهند. 

تغییر  و   ۵۴ سال  از  پس  دوستانه  روابط  این 
ایدئولوژی سازمان مجاهدین به پایان رسید. پس 
از  سال ۵۵ و ضربه تشکیالتی سیاسی به سازمان 
مجاهدین، هواداران این سازمان نقش برتر خود 
در   ۵۲ سال  از  قبل  اگر  مثاًل  دادند.  را  از دست 
دانشکده فنی کسانی مثل مهدی ابریشمچی در 
یک دوره  و علی زرکش در دوره دیگر چهره های 
بودند  دانشجویی  برجسته بخش مذهبی جنبش 
یا  حجاریان  سعید  مثل  دوره  کسانی  این  در 
با  نزدیک تری  رابطه  که  زنگنه  نامدار  بیژن 
انقالب  از  برآمده  با  حکومت  بعدها  و  روحانیت 
اسالمی اند.  کتابخانه  برجسته  چهره های  داشتند 
نمایندگان  عمل  همواره  در  نیز  دوره  این  در 
منتخب دانشجویان از هردو جریان بودند و این 
و  یافته  نمایندگان  حضور  انجمن  در  نمایندگان 
کار می کردند  و  تصمیم گیری می کردند  مشترکا 
ولی روابط به سردی گرایید و پس از  انقالب به 

خصومت و رودررویی انجامید

مخالفت با مشی مسلحانه
از اوایل سال ۵۲ به تدریج نیروهایی که مخالف 
بودند،  فدایی  و سیاست سازمان  مشی مسلحانه 
فعال  شدند. این نیروها در رابطه با محافل سیاسی 
سازمان های  به خصوص  مسلحانه  مشی  مخالف 
آنان  طرف  از  و  بودند  کشور  از  در  خارج  چپ 

دانشجویی،  سطح  در  می شدند.  نظری  تغذیه 
فعاالن  و  مسئولین  اقدامات  معین  بر  آنــان 
قرار  موردنقد  را  آنان  و  گذارده  انگشت  حرکت، 
می دادند. مثاًل نحوه برخورد  مسئوالن برنامه های 
رسیدن  برای  آنان  که  را  اهمیتی  و  کوهنوردی 
به قله در این برنامه ها قائل بودند،  موردنقد قرار 
از  را  برخوردها  این  مجامع خصوصی  در  و  داده 
عوارض منفی مشی مسلحانه  می دانستند. آنان در 
خیلی از موارد در نقد اقدامات چپ روانه مسئوالن 
دانشجویی بر مسائل درستی  انگشت می گذاشتند 
ولی ازآنجاکه نقد آنان به چپ روی در بخشی از 
حرکت  کل  برخورد  با  در  و  بود  محدود  رفتارها 
دانشجویی، تظاهرات و شعارهای مطرح در آن، 
داشتند،  انتقادات  قرار  رادیکال  موضع  در  خود 
اثر بود. روابط غیر دوستانه  آنان، موضعی و کم 
کوشش  و  متقابل  گذاری  تاثیر  گروه،  دو  این 

 مشترک برای حل خطاها را ناممکن می ساخت

ارتباط با فداییان
من از پاییز سال ۵۱ در رابطه با سازمان فدایی 
قرارگرفته و از اسفند سال ۵۱ در رابطه مستقیم با 
 حمید اشرف بودم. دلیل اینکه باوجودآنکه من فرد 
شناخته شده ای بودم و همواره امکان دستگیری و 
یا  تعقیب من وجود داشت، حمید خود مسئولیت 
که  بود  اهمیتی  گرفت،  عهده  بر  با  رابطه  این 
من  بود.  قائل  دانشجویی  برای  فعالیت های  وی 
)به اتفاق   ۵۲ سال  مهرماه  چهارم  روز  بود  قرار 
نمازی( مخفی شوم  لطفی  و محمود  انوشیروان 
سیاسی  شاخه  را  آن  حمید  که  شاخه  یک  در  و 
می نامید و تحت مسئولیت  خود وی سازمان دهی 
شده و کماکان مسئولیت فعالیت های دانشجویی 
سازمان را بر عهده داشته باشم و  انوش و محمود 
در تیم های دیگر سازمان دهی شوند. ما روز اول 
برنامه  عملی نشد.  این  مهرماه دستگیر شدیم و 
تمام  در  من  و  نشد  تشکیل  هیچ گاه  شاخه  این 
به دلیل عدم  آوردم،  به عمل  پی گیری هایی که 
 تشکیل این شاخه و به طور مشخص عدم توجه 
به مبارزات دانشجویی و تالش برای تأثیرگذاری 
بر  آن پی نبردم. آیا مباحث نظری درون سازمان 
در این امر مؤثر بوده یا امکانات عملی و ضربات 
 پلیس مانع پیشبرد این برنامه شد. ولی از بیرون 
سازمان، این گونه به نظر میرسد که سازمان پس 
از  سال ۵۲ تالشی برای برقراری رابطه و هدایت 
مبارزات دانشجویی انجام نداده است و هواداران 
در  سازمان  هدایت  بدون  مستقاًل  خود   سازمان 
این مبارزات شرکت داشته و در رهبری آن نقش 

 تعیین کننده دارند. 
از  پس  ماه  چند  یک بار  را  جزنی  بیژن  من 
دادگاه  هنوز  ما  دیدم.  زندان قصر  در  دستگیریم 
و  رابطه  سطح  آنکه  به  توجه  با  بودیم  و  نرفته 
که  داشتیم  قصد  نبود،  مشخص  ما  فعالیت های 
هر  از  و  کرده  محتاطانه  عمل  دادگاه  از  قبل 
حرکت اضافی خودداری کنیم. بیژن به من پیغام 
با من داشته  داد که می خواهد صحبت  کوتاهی 
باشد. در این صحبت، او از من پرسید که ازقول 
من نقل شده است که سازمان  قصد تشکیل یک 
شاخه سیاسی و هدایت مبارزات صنفی سیاسی را 
دارد. آیا این یک برداشت است یا  اطالع. من به 
او گفتم، اطالع است. او از خوشحالی چشمانش 
برق زد و صحبت ما که قرار بود ده  دقیقه باشد، 
در  مفصاًل  او  و  درازا کشید  به  نیم  و  دو ساعت 
رابطه بااهمیت این تصمیم صحبت کرد.  باوجود 
صراحت نظر بیژن جزنی در این عرصه و پذیرش 
ایده های او در سازمان در سال های بعد،  نه تنها در 
این راستا اقدامی صورت نگرفت بلکه در مواردی 
۵۴  تقریبًا  سال  در  مثاًل  شد.  عمل  آن  عکس 
هم زمان  صنعتی  دانشگاه  اصلی  فعالین  تمامی 
پیوستند.  چریکی  تشکیالت  به  و  مخفی شده 
تورج  پرورش،  برادران  ثابت،  ادنا  خرم،    )طاهره 
قوی ترین  اگر   )..... دادگر  فرزاد  بیگوند،  حیدری 
 جریان  های دانشجویی در سال های ۴۵ تا ۴۷ در 
 ۵۲ تا   ۴8 سال های  در  و  پلی تکنیک  دانشکده 
بتوان گفت  دارند شاید  فنی حضور  در  دانشکده 
یکی  صنعتی  دانشگاه  دانشجویان  دوره  این  در 
از  نیرومندترین جریان های جنبش دانشجویی اند. 
دانشگاه،  این  فعالین  مجموعه  شدن  مخفی 
ضربه  سنگینی به فعالیت های دانشجویی در این 

دانشگاه وارد کرد.  
فعالیت های  عمومی،  تصور  برخالف  هرچند 
در  چه  و  دوره  آن  در  چه  فداییان،  سازمان 
دوره های بعد  از نوعی عدم تمرکز برخوردار است 
و بسیاری از اقدامات، به نظر و تصمیم مسئول 
نشانه یک سیاست  الزامًا  و  وابسته  است  مربوط 
عملی  درنتیجه  امر،  این  ولی  نیست  عمومی 

تغییری به وجود  نمی آورد. 

دانشجویان مبارز
ما در سال ۵۲ تصمیم گرفتیم که برای انعکاس 
عنوان  از  فداییان  ــوادار  ه نیروهای  مواضع 
جزنی  بیژن  توسط  قباًل  دانشجویان  مبارزکه 
بود،  شده  گرفته  بکار  ملی  جبهه  جریان چپ  و 
استفاده کنیم.  دانشجویان مبارز نوعی سازماندهی 
تا  بود  عنوان  یک  بیشتر  حتی  یا  و  افقی  کامال 
رهبری.  دارای  و  تشکل  هیرارشیک  یک 
ارتباط  بدون  دانشگاه ها  در  سازمان  هــواداران 
و  مواضعشان  برای  طرح  عنوان  این  از  باهم 
امضای اطالعیه ها استفاده می کردند و همه آنها 
عنوان  با  خود  را  اطالعیه های  که  بودند  محق 

دانشجویان مبارز امضا کنند.  
دانشکده  اصلی  فعالین  از  تن  در سال ۵۵ چند    
مبارزه  کــرد(،  سعید  وحیدی،  )محمود  فنی 
دادند  شکل  را  سازمانی  و  کرده  را  رد  مسلحانه 
که بعدها سازمان رزمندگان نام گرفت و یکی از 
تشکل های  موسوم به خط سه گردید. آن ها بعد از 
تغییر موضع کماکان از این عنوان در نوشته های 
ما  که  زمانی   ۵۷ سال  در  استفاده  کردند.  خود 
تصمیم گرفتیم که یک سازمان علنی دانشجویی 
تشکیل دهیم، من  نظرم در ابتدا بر این بود که 
نام این تشکل در تداوم تاریخی فعالیت گذشته، 
بهره گیری  دلیل  به  باشد  ولی  مبارز  دانشجویان 
از آن  استفاده  این عنوان،  از  طرفداران خط سه 
می توانست برخورد و  اغتشاش به وجود آورد و به 
همین دلیل از بکار گیری این عنوان صرف نظر 
شده و نام دانشجویان  پیشگام برای این سازمان 

برگزیده شد

جنبش دانشجویی 
در سال های ۴۷ تا ۵۲

مهدی فتاپور
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ایالن ماسک، مدیر شرکت  خودروسازی تسال و 
پشت   با  تازگی  به  اسپیس ایکس  فضایی  برنامه 
سرگذاشتن جف بزوس، موسس آمازون به عنوان 

ثروتمندترین فرد جهان معرفی شد.
ارزش  تسال،  شرکت  سهام  رشد  دنبال  به 
دارایی های این کارآفرین آمریکایی از مرز ۱۸۵ 

میلیارد دالر گذشت.
اما راز موفقیت او چیست؟ چند سال پیش نزدیک 
به یک ساعت با ایالن ماسک در این باره حرف 
زدم و حاال که او به موفقیتی تازه رسیده، تصمیم 
گرفتم دستی به سر و روی مصاحبه ام بکشم و 
آن را با شما به اشتراک بگذارم. پس این شما و 
این هم توصیه های ایالن ماسک برای موفقیت 

در کسب و کار:

۱- مسأله پول نیست
این نکته ای کلیدی در نگرش ایالن ماسک به 
او  با  که   ۲۰۱۴ سال  می شود.  محسوب  تجارت 
ثروتمند  چقدر  نمی داند  گفت  او  کردم،  مصاحبه 
از پول نقد  انبوهی  است: » این طور نیست که 
این  فقط  واقعیت  باشد.  داشته  وجود  جایی  در 
تسال،   در  مشخص  رای  تعدادی  من  که  است 
اسپیس ایکس و سوالرسیتی دارم و بازار روی آن  

آرا ارزش می گذارد.«
و  درست  راه   از   « ثروت اندوزی  با  ماسک  آقای 
اخالقی« مخالفتی ندارد اما می گوید انگیزه اصلی  
نتیجه  او پول نیست. رویکردی که ظاهرا  برای 

هم داده است.
شخصیت  که  ماسک  آقای  داریی های  ارزش 
تونی استارک، کاراکتر اصلی مجموعه  فیلم های 
مرد آهنین با بازی رابرت داونی جونیور از او الهام 
گرفته شده، در ۲۰۱۴ و موقع انجام این مصاحبه 

شاید به ۱۰ میلیارد دالر می رسید.
شرکت تولید خودروهای برقی او، تسال به ویژه 
بسیار خوب عمل کرده است. سهام این شرکت 
و  داشته  طی سال های گذشته رشدی چشمگیر 
دالر  میلیارد   ۷۰۰ از  بیش  به  آن  کنونی  ارزش 
می رسد. با این پول می شود فورد، جنرال موتورز، 
بی ام و، فولگس واگن و فیات کرایسلر را خرید و باز 

هم پول کافی برای خرید فراری داشت.
می شود  ساله   ۵۰ امسال  که  ماسک  آقای  اما 
انتظار ندارد ثروتمند بمیرد. او گفت فکر می کند 
بیشتر پولش را صرف ساخت پایگاهی در مریخ 
کند و تعجب نخواهد کرد اگر همه ثروتش هم 

خرج این پروژه شود.
احتماال او هم مثل بیل  گیتس داشتن میلیاردها 
را  مرگ  موقع  خود  بانکی  حساب  در  پول  دالر 
است  این  معنایش  چون  می داند  شکست  نشانه 

که از ثروتش به خوبی استفاده نکرده است.

۲- به دنبال عالیق خود بروید
ساخت پایگاه در مریخ، کلید فهم آن  چیزی است 
که از نظر ایالن ماسک نقشی اساسی در موفقیت 

دارد.
او به من گفت:  » می خواهی همه چیز در آینده 
این چیزهای هیجان انگیز  بهتر شود. می خواهی 

تازه ، زندگی را بهتر کنند.«
او  بگیرید.  نظر  در  را  اسپیس ایکس  نمونه  برای 
به من گفت این شرکت را راه انداخته چون انتظار 
داشت برنامه فضایی آمریکایی جاه طلبانه تر باشد.

او گفت:  » انتظار داشتم از زمین فراتر برویم، آدم 
به مریخ ببریم و در ماه پایگاه بسازیم،  می دانی، 
فکرم این بود که پروازهای مرتب به مدار زمین 

داشته باشیم.«
مارس   « ماموریت  ایده  نیفتاد،  اتفاق  این  وقتی 
اوسیس« به ذهنش رسید؛ پروژه ای که هدفش 
به سیاره سرخ  مینیاتوری  فرستادن یک گلخانه 
بود. ایالن ماسک با این کار می خواست مردم را 
دوباره به فضا عالقه  مند کند و دولت آمریکا را به 

افزایش بودجه ناسا وا دارد.
اما در حالی که برای راه اندازی این پروژه تالش 
می کرد، متوجه شد مسأله » نبود خواست و اراده 
باید،  آنچه  از  بیش  فضایی  فناوری  و  نیست« 

هزینه به همراه دارد.
پرتاب  شرکت  کم هزینه ترین  ترتیب  این  به  و 

اما  گذاشت.  وجود  عرصه  به  پا  جهان  موشک 
نکته مهم این است که هدف او از این کار پول 
در آوردن نبود بلکه می خواست انسان را به مریخ 

ببرد.
یک  بیشتر  را  خــودش  گفت  من  به  ماسک 
مهندس می داند تا یک سرمایه گذار و عالقه اش 
تاکتیکی  مشکالت  برای  راه حل  کردن  پیدا  به 
بیدار شدن  برای  روز صبح  هر  که  است  چیزی 
برای  او  معیار  و  می دهد.  انگیزه  او  به  خواب  از 
پر کردن  نه  پیشرفت هم همین است،  سنجش 
حساب بانکی  اش. او خوب می داند هر مانعی که 
در کسب و کار خود پشت سرمی گذارد، به همه 
کسانی که به دنبال راه حل برای مشکلی مشابه 
همیشگی  اثرش  و  کرد  خواهد  کمک  هستند، 

خواهد بود.
به همین دلیل هم بود که چند سال پیش کمی 
قبل از همین مصاحبه، اعالم کرد برای سرعت 
در  برقی  خودروهای  ساخت  روند  به  بخشیدن 
سراسر جهان، حقوق انحصاری ثبت اختراع تسال 

را همگانی می کند.

۳- از داشتن فکر های بزرگ نترسید
ایالن  با  رابطه  در  توجه  قابل  نکات  از  یکی 
او در کسب و کار  ماسک، جسارت و بی پروایی 

است.
خودروسازی  صنعت  در  انقالبی  می خواهد  او 
به  مریخ  کردن  تبدیل  دنبال  به  کند.  ایجاد 
دارد  قصد  و  انسان هاست  برای  سکونت گاهی 
قطارهای فوق سریعی راه بیندازد که در تونل های 
زیرزمینی خالی از هوا حرکت می کنند. پیوند زدن 
تحولی  ایجاد  و  انسان  مغز  به  مصنوعی  هوش 
عظیم در صنایع انرژی خورشیدی و باتری سازی 

از جمله دیگر اهداف اوست.
اما پروژه های او یک وجه اشتراک دارند: همگی 
هستند  آینده  گرایانه ای  خیال پردازی های  یاد آور 
که اوایل دهه ۸۰ میالدی در مجله های کودکان 

زیاد دیده می شد.
خود ماسک هم همیشه آشکارا گفته کتاب ها و 
فیلم های دوران کودکی اش در آفریقای جنوبی،  

الهام بخش او بوده اند.
و این مساله ما را به سومین توصیه ایالن برای 
که  این  می رساند،  کار  و  کسب  در  موفقیت 

هیچوقت پا پس نکشیم.
بیشتر  تشویقی  سیاست های  است  معتقد  او 
تمرکز  کوچک  بلند پروازی  های  روی  شرکت ها 
تغییرات  دنبال  به  از شرکت ها  بسیاری  دارند:  » 
کوچک تدریجی هستند. اگر به عنوان مدیرعامل 
یک شرکت بزرگ،  به دنبال پیشرفتی در مقیاس 
انتظار  حد  از  بیشتر  روند  این  و  باشید  کوچک 
طول بکشد و نتیجه  چندانی هم به دنبال نداشته 
کرد.«  نخواهد  سرزنش  را  شما  هیچ کس  باشد، 
به  را  آن  و  نبوده  شما  تقصیر  بگویید  می توانید 
گردن شرکت های تامین کننده کاال و مواد اولیه 

بیندازید.
ایالن ماسک معتقد است اگر مدیرعامل جسوری 
باشید و هدف تان دستیابی به پیشرفتی واقعا قابل 
توجه باشد، در صورتی که به نتیجه نرسید قطعا 
دلیل  همین  به  می گوید  او  شد.  خواهید  اخراج 
تصور  جرات  حتی  شرکت ها  بیشتر  که  است 
پیشرفت های  روی  و  ندارند  را  جدید  تولیدات 

کوچک در تولیدات کنونی خود تمرکز کرده اند.
که  است  این  ماسک  آقای  توصیه  بنابراین، 
او » مهم«  تعبیر  به  اهداف  مطمئن شوید روی 

تمرکز دارید.
در میان اهداف خود او دو مورد بسیار تاثیرگذار 

به چشم می خورند.
اول این که او به دنبال سرعت بخشیدن به روند 
گذار از سوخت های فسیلی است. خودش در این 
بسیار  میادین  از  را  گاز  و  نفت   « می گوید:   باره 
عمیقی بهره برداری می کنیم که از دوره کامبرین 
نتابیده  آن  ها  به  نور  پیش(  سال  میلیون   ۵۴۲  (
به  نور  با  ماده  یک  مواجهه  آخرین  اگر  است. 
بازمی گردد که اسفنج پیچیده ترین جاندار  زمانی 
بودن  عاقالنه  به  باید  واقعا  می شده،  محسوب 

اقدام مان شک کنیم.«

با  که می خواهد  است  این  او  مهم  اقدام  دومین 
تبدیل مریخ به سکونت گاهی انسانی و » ایجاد 
مدت  طوالنی  بقای  سیاره ای«،  چند  زندگی 

بشریت را تضمین کند
پس همانطور که گفتم،  افکار بزرگ داشته باشید.

۴- برای ریسک کردن آماده باشید
این مساله ای کامال بدیهی است.

رویارویی  آماد گی  باید  هدف  به  رسیدن  برای 
که  طور  این  و  باشید  داشته  را  مالی  ریسک  با 
پیداست ایالن ماسک بیشتر از خیلی ها دست به 

خطر زده است.
او در سال ۲۰۰۲، دو شرکت اول خود ) زیپ ۲ که 
به روزنامه ها خدمات راهنمای شهری آنالین ارایه 
می داد و پی پل که در زمینه تجارت الکترونیکی 
فعال است ( را فروخته بود و در حالی به دهه ۳۰ 
دالر  میلیون   ۲۰۰ که  پا می گذاشت  خود  زندگی  

پول در حساب بانکی اش داشت.
او می گوید برنامه اش این بوده که نیمی از ثروت 
خود را صرف کسب و کارهایش کند و بقیه  آن 
را نگه دارد. اما اوضاع طبق برنامه پیش نرفت. 
وقتی با او مالقات کردم، تازه تاریک ترین دوره 

زندگی حرفه ایش را پشت سر گذاشته بود.
اقسام مشکالت  و  انواع  با  او  شرکت های جدید 
سه  در  اسپیس ایکس  بودند.  شده  روبرو  اولیه 
عملیات اول پرتاب موشک خود شکست خورده 
و شرکت تسال هم با مشکالت مختلفی در زمینه 
روبرو  تأمین و همین طور طراحی  زنجیره  تولید، 

شده بود.
بعد هم بحران مالی از راه رسید.

بود:  گرفته  قرار  سختی  دوراهی  سر  بر  ماسک 
»یا باید پولم را حفظ می کردم که در آن صورت 
دست  را  چیز  همه  یا  می شدند،  نابود  شرکت ها 
شانس می سپردم و هر چه برایم باقی مانده بود را 

سرمایه گذاری می کردم.«
او همه پولش را صرف سرمایه گذاری کرد و به 
گفته خودش به جایی رسید که آنقدر بدهکار بود 
که برای پرداخت هزینه های زندگی  از دوستانش 

پول قرض می گرفت.

وحشت  به  را  او  ورشکستگی  تصور  آیا  اما 
می انداخت؟

آن طور که خودش به من گفت از این بایت هیچ 
ترسی نداشت: » شاید مجبور شوم بچه هایم را به 
مدرسه دولتی بفرستم. چه اهمیتی دارد، خود من 

هم در مدرسه دولتی درس خوانده ام.«

۵- به منتقدان توجه نکنید
آنچه او را به شدت شوکه کرد، خوشحالی برخی 
کارشناسان و مفسران از مشکالت او بود. اثرات 
این  انجام  این دلخوری حتی در ۲۰۱۴ و موقع 

مصاحبه هم کامال حس می شد.
آقای ماسک گفت: » این همه شادمانی از بدحالی 
وبالگ ها  برخی  بود.  حیرت انگیز  واقعا  دیگران 

برای مرگ تسال ساعت شماری می کردند.«

دارند  دوست  مردم  من  نظر  به  گفتم  ایالن  به 
در  تکبر  از  نوعی  چون  ببینند  را  شکست اش 

بلند پروازی او وجود دارد.
این  می کنم  فکر  »من  نبود:   موافق  خودش  اما 
که بگویی قطعا یک کاری را انجام خواهی داد، 
متکبرانه است اما فرق می کند اگر بگویی رویای 
چیزی را در سر داری و همه تالشت را برایش 

می کنی.«
این نکته ای است که ما را به درس بعدی ایالن 
ماسک برای موفقیت در کسب و کار می رساند: 
به حرف آن هایی که انتقاد می کنند، گوش ندهید.

شرکت  ــدازی  راه ان موقع  گفت  من  به  ایالن 
هم  را  فکرش  حتی  تسال  یا  اسپیس ایکس 
واقعیت  دربیاورد.  پول  آن ها  از  بتواند  نمی کرده 
این است که خیلی های دیگر هم چنین تصوری 

داشتند.
اما ایالن به آدم های بدبین اعتنایی نکرد و در هر 

شرایطی به کار خود ادامه داد.
حرف  مردی  مورد  در  باشد  یادتان  چرا؟  اما 

میزان  نه  موفقیت  برای  معیارش  که  می زنیم 
درآمد که موفقیت در حل مشکالت مهم است.

حس  چه  رویکرد  این  کنید  تصور  می توانید  و 
که  نیست  این  نگران  او  دارد.  رهایی بخشی 
بزرگ  ریسک  نبودن  نتیجه  بخش  خاطر  به 
چیزی  تنها  و  برسد  نظر  به  احمق  اقتصادی اش 
ایده های  کردن  دنبال  دارد،  اهمیت  برایش  که 

مهم است.
چنین رویکردی تصمیم گیری را هم بسیار ساده تر 
خواهد کرد چون می توانی تنها روی چیز تمرکز 

داشته باشی که به اهمیت آن باور داری.
انجام  او  که  کاری  هم  بازار  می رسد  نظر  به 

می دهد را دوست دارد.
در ماه اکتبر، بانک سرمایه گذاری مورگان استنلی 
آمریکا روی شرکت اسپیس ایکس او ۱۰۰ میلیارد 

دالر ارزش گذاشت.
اسپیس ایکس تحولی در اقتصاد پروازهای فضایی 
ایجاد کرده اما آنچه ماسک بیش از هر چیز به آن 
افتخار می  کند، نقش شرکت او در تقویت برنامه 

فضایی آمریکاست.
فضا پیماهای کرو دراگون ساخت شرکت او سال 
گذشته ۶ فضانورد را به پایگاه فضایی بین المللی 
فضایی  شاتل های  بازنشستگی  زمان  از  بردند. 
آمریکا  بود که در خاک  بار  اولین  این  در۲۰۱۱، 

چنین ماموریتی انجام می شد.

۶- از زندگی خود لذت ببرید
پیروی کنید و کمی هم  راهنمایی ها  این  از  اگر 
باورنکردنی  شهرتی  و  ثروت  به  بیاورید،  شانس 
خواهید رسید. بعد از آن می توانید کم کم از الک 

خود بیرون بیاید.
و  دارد  شهرت  کار  به  اعتیاد  به  ماسک  ایالن 
می گوید ۱۲۰ ساعت در هفته کار می کند تا تولید 
برنامه  طبق  تسال   ۳ مدل  برقی  تمام  خودروی 
پیش  برود اما به نظر می رسد دارد از زندگی اش 

لذت هم می برد.
اخالقی  توهین های  اتهام  به  که  شکایت هایی 
همین طور  شد،  مطرح  او  علیه  ماسک  ایالن 
و  زنده  مصاحبه  یک  در  مخدر  مواد  از  استفاده 
واکنش های جنجالی اش در شبکه های اجتماعی، 

او را به موضوع داغ بحث ها تبدیل کرد.
در ۲۰۱۸ وقتی از برنامه خود برای تبدیل تسال 
ناظر  نهاد  با  داد،  به یک شرکت خصوصی خبر 
خورد.  مشکل  به  آمریکا  اقتصادی  مقررات  بر 
تسال  کووید-۱۹  شیوع  وقتی  هم  گذشته  سال 
را مجبور کرد کارخانه خود در سان فرانسیسکو را 
تعطیل کند، او به یکی از مخالفان محدودیت های 

مربوط به مهار ویروس کرونا تبدیل شد.
او در توییتر خود نوشت ترس از ویروس »احمقانه 
اقدامی  را  خانه  در  ماندن  دستور   او  »اســت. 
»فاشیستی« و ناقض حقوق اساسی خواند و آن 
را با » به اجبار زندانی کردن مردم« مقایسه کرد.

دارد  قصد  کرد  اعالم  تابستان  در  ماسک  ایالن 
 « بفروشد چون  را  مادی اش  دارایی های  تمامی 

روی شانه اش سنگینی می کنند«.
می خواهد  نوشت  توییتر  در  هم  بعد  روز  چند 
اسم » X Æ A-۱۲ » را روی پسر تازه متولد 

شده اش بگذارد.
بر  ظاهرا  پیش بینی  غیرقابل  رفتارهای  این  اما 
و  نگذاشته   تاثیری  ماسک  ایالن  کار  و  کسب 
گذشته  مثل  هم  هنوز  آمریکایی  کارآفرین  این 

بلند پرواز است.
»مسحور  خودروی  عرضه  از  سپتامبر  ماه  در  او 
سال  سه  ظرف  خود  دالری  هزار   ۲۵  « کننده 
خبر داد و گفت در آینده نزدیک ماشین های همه 
خود ران  کامل  طور  به  خودروسازی  شرکت های 

خواهند بود.
انفجار  با یک  او  برای  میالدی  اما سال گذشته 
واقعی در ماه دسامبر به پایان رسید. نمونه اولیه 
انتظار  که  اسپیس  ایکس  ستاره پیمای  موشک 
 ۶ باشد،  مریخ  به  انسان ها  اولین  حامل  می رود 
دقیقه پس از پرتاب آزمایشی مجبور به بازگشت 
که خود  آزمایشی  منفجر شد.  فرود  لحظه  در  و 
شگفت انگیز«   « موفقیتی  را  آن  ماست  ایالن 

توصیف کرد.

راز موفقیت ایالن ماسک چیست؟
جاستین رولت

می گوید  ایران  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  کاپیتان 
برای شکستن رکورد گل های ملی او هیچ کس 
در  دایی  نیست.  رونالدو  کریستیانو  از  شایسته تر 
گفت وگو با نشریه آلمانی کیکر از احتمال پیوستن 
دایی،  علی  داد.  خبر  انگلیس  اورتون  باشگاه  به 
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران، اعالم کرده 
است که احتمال دارد به تیم اورتون در لیگ برتر 

انگلیس بپیوندد.
سال   ۱۵ از  ملی  بازی های  در  گل رنی  رکورد 
تیم  پیشین  سرمربی  و  کاپیتان  اختیار  در  پیش 
 ۱۴۹ در  گل   ۱۰۹ است؛  ایــران  فوتبال  ملی 
ستاره  رونالدو،  کریستیانو  اکنون  ملی.  بازی 
با  گل  هشت  فقط  ایتالیا  یونتوس  تیم  پرتغالی 
شکستن این رکورد فاصله دارد و بعید نیست در 
نه  تیم های  مقابل  ملی  بازی های  و  مارس  ماه 
چندان قدرتمندی مانند لوکزامبورگ و جمهوری 
آذربایجان جایگاه آقای گل جهان را از آن خود 

کند.
علی دایی در گفت وگویی با نشریه آلمانی کیکر، 

منتشر  ژانویه   ۱۹ سه شنبه  آن  از  که خالصه ای 
هیچ کس  او  رکود  شکستن  برای  می گوید  شد 
معتقد  می گوید  او  نیست.  رونالدو  از  سزاوار تر 
هستند  قاطع  و  سخت کوش  که  کسانی  است 
گل  آقای  عنوان  و  می گیرند  را  خود  پــاداش 
خواهد  رونالدو  برای  شایسته ای  پاداش  جهان 
بود. به نوشته مجله ورزشی کیکر، کاپیتان سابق 
نیز سخنان  این  از  پیش  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
ستایش آمیزی درباره ستاره پرتغالی تیم یونتوس 
دوران ها  همه  فوتبالیست  بهترین  را  او  و  گفته 

خوانده بود.
 ۲۰۰۷ تا   ۱۹۹۶ سال های  فاصله  در  دایی  علی 
هرتا  و  بایرن  بیلفلد،  بوندس لیگا،  تیم  سه  برای 
برلین هم بازی کرده و گل هایی که در این مدت 
زد قابل قیاس با بازی های ملی او نیست. دایی 

در ۱۰۷ بازی در بوندس لیگا ۱۹ گل زده است.

احتمال پیوستن به اورتون
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه 

آینده خود هم سخن  برنامه های  با کیکر درباره 
گفته و احتمال داده به تیم اورتون در لیگ برتر 

انگلیس بپیوندد.
مشیری،  فرهاد  اورتون  باشگاه  اصلی  سهامدار 
بازرگان ایرانی- بریتانیایی است که علی دایی از 

سالیان پیش با او آشنایی و دوستی دارد.
علی دایی می گوید قرار است به محض این که 
مستقیم  گفت وگوهای  دهد  اجازه  کرونا  پاندمی 
انجام شود.  اورتون  باشگاه  به  او  پیوستن  درباره 
ایتالیایی  آنچلوتی  کارلو  اورتون  کنونی  سرمربی 
جهان  فوتبال  مربیان  برجسته ترین  از  که  است 

به شمار می رود.
دایی در کنار فعالیت های ورزشی خود که آخرین 
فعالیت های  به  بوده  سایپا  تیم  آنها سرمربیگری 
اقتصادی نیز پرداخت و مدتی مالک یک کارخانه 

تولید پوشاک ورزشی بود.
او به کیکر گفته که به خاطر تحریم های آمریکا 
شرکت تولید پوشاک او به مشکالتی برخورده و 
در حال حاضر سهامدار صنایع فوالد و بیمه است.

علی دایی: احتماال 
به باشگاه اورتون می روم

ادامه از صفحه ۷
آهنرباهای  از  استفاده  »با  گفت:  ابراهیمی 
بیشتر   مغناطیسی  میدان های  و  بیشتر  الکتریکی 
عمال می توانید یک دستگیره را بچرخانید و با آن 

سرعت را به طور دقیق تنظیم کنید.«
ذرات  راندن  بیرون  با  جدید  رانشگر  اینکه  دوم 
نام   به  مغناطیسی  حباب های  نیز  و  پالسما 

»پالسموئیدها«  حرکت ایجاد می کند.. 
و در  رانش می افزایند  به  را  پالسموئیدها قدرت 
تلفیقی  چنین  رانشگرها  از  دیگر  برداشت  هیچ 
با  ابراهیمی  وجود ندارد. سومین تفاوت برداشت 
برداشت های دیگر این است که او از میدان های 
پشت  از  پالسما  ذرات  شلیک  برای  مغناطیسی 
موشک استفاده می کند اما دستگاهای دیگری که 
در سفرهای فضایی به کار رفته اند، از میدان های 

الکتریکی برای این امر استفاده می کنند.
است  ممکن  مغناطیسی  میدان های  از  استفاده 

به  زیرا  کند،  ایجاد  حوزه  این  در  عظیم  تحولی 
دانشمندان اجازه می دهد تا میزان رانش را برای 

یک ماموریت خاص از همان ابتدا تنظیم کنند.
ابراهیمی گفت: » سایر رانشگرها به گاز سنگین 
ساخته شده از اتم هایی مانند زنون نیاز دارند، اما 
در این برداشت جدید می توانید از هر نوع گازی 
که می خواهید استفاده کنید.« دانشمندان ممکن 
است در بعضی موارد گاز سبک را ترجیح دهند، 
زیرا اتم های کوچکتر می توانند با سرعت بیشتری 

حرکت کنند.
در  و  است  تهران  متولد  ابراهیمی  فاطیما  دکتر 
دوران پرآشوب جنگ و ایران و عراق فیزیک به 
پناهگاهش بدل شد. خواندن فیزیک و حل کردن 
معادله ها در آن هنگام راهی برای خروج از این 

آشوب بود و به او احساس قدرت می داد.
او اکنون در آزمایشگاه فیزیک پالسمای دانشگاه 
نظم  دیگر  آشوب  یک  از  می خواهد  پرینستون 

که  ــارداری  ب بسیارداغ  گاز  پالسما،  بیافریند: 
خورشید  اعماق  در  پالسما  می سازد.  را  خورشید 
سوخت واکنش های همجوشی هسته ای را فراهم 
با هم  اتم های هیدروژن ها  آن ها  در  که  می کند 
آزاد  انرژی  عظیم  مقدارهای  و  می شوند  ترکیب 
می کنند. پژوهش ابراهیمی بر فرآیندی در زمین 
متمرکز است که در وسائلی به نام »توکومک ها« 
کارشان  دستگاه ها  ــن  ای مــی شــود.  انجام 
محصورسازی پالسما است و برای ایجاد پایداری 
مغناطیسی  محصورسازی  مبنای  بر  پالسما 
از شبیه سازی های  استفاده  با  او  طراحی شده اند. 
کامپیوتری به دنبال کشف اساس فیزیکی روشی 
نیز  و  را ساده کند  این وسائل  است که طراحی 
ترتیب  این  به  و  بکاهد  آنها  هزینه  و  اندازه  از 
پاک   انرژی  نامحدود  منبع  یک  »خلق  به  را  ما 
اصلی  هدف  که  کند  نزدیکتر  تجدیدپذیر«  و 

پژوهش های انرژی است.

سفر به مریخ در ژرفای فضا 
با موشک فیزیکدان زن ایرانی تبار

او  ماندگاری  راز  راموس،  سرخیو  شناخت  برای 
و موفقیت های فراوانش الزم نیست جای دوری 
برویم. او کارنامه اش را با افتخار روی تمام بدنش 
برای  زیادی  جای  که  طوری  کرده  خالکوبی 

خالکوبی های بیشتر نمانده است.
اعداد  راموس  چپ  دست  انگشتان  بند  روی 
۳۵، ۱۹ و ۹۰+ دیده می شوند. ۳۵ شماره اولین 
پیراهن  او در سوی یا بود، ۱۹ شماره پیراهن اش 
در اولین بازی  برای تیم ملی اسپانیا و ۹۰+ هم 
به پیروزی رئال مادرید در وقت اضافه فینال لیگ 
قهرمانان اروپا اشاره دارد، وقتی گل او در دقیقه 
۹۳ بازی را به تساوی کشاند و بعد رئال مادرید به 

دهمین قهرمانی خود در اروپا دست یافت.
پسرش  چهار  تولد  تاریخ  دست،  همان  روی 
و  پدر  نام  هم  او  بازوان  روی  و  شده  خالکوبی 
مادرش. روی بازوی چپ راموس تاریخ امضای 
دیده   )۲۰۰۵ اوت   ۱۳( مادرید  رئال  با  قرارداد 
می شود،  همین طور یک جام که به قهرمانی او در 

جام جهانی با تیم ملی اسپانیا اشاره دارد.
در این میان احتماال یک خالکوبی مهم فراموش 
شده و آن هم کارت قرمز است؛ راموس در دوران 
حرفه ای خود ۲۶ بار کارت قرمز گرفته است. اما 
ربط  مادرید  رئال  به  او  بعدی  خالکوبی  که  این 
خواهد داشت یا نه،  موضوعی است که گمانه زنی  

در موردش هر روز بیشتر می شود.
پایان  به  تابستان  ساله   ۳۵ میانی  مدافع  قرارداد 
با  تازه  توافق  از  هم  خبری  ظاهرا  و  می رسد 

باشگاه نیست.
همکاری ها  موفق ترین  از  یکی  ترتیب  این  به 

اروپا  مدرن  فوتبال  در  باشگاه  و  کاپیتان  میان 
از  البته پیش  پایان است. راموس  به  احتماال رو 
اما  گرفته  قرار  باشگاه  ترک  آستانه  در  هم  این 
طی ۱۶ سال حضورش در برنابئو هرگز تا این حد 
به آن نزدیک نشده بود. در اولین بازی برای تیم 
این  ملی پوش  به جوان ترین  تبدیل  اسپانیا،  ملی 
فوتبالیستی  آن شد.  از  پیش  در ۶۴ سال  کشور 
که در کارنامه افتخاراتش چهار قهرمانی در لیگ 
یک  اللیگا،  در  قهرمانی  پنج  اروپا،  قهرمانان 
اروپا  در  قهرمانی  دو  و  جهانی  جام  در  قهرمانی 
بیرون  هم  زمین  در  هم  راموس  موفقیت  دارد. 
آن نتیجه طرز تفکر اوست که به کار ضعیف و 
ناقص اعتقادی ندارد. در گاوبازی سنتی که او آن 
را می ستاید، دو حالت وجود دارد: "یا از در خارج 

می شوی یا کارت به بیمارستان می کشد."
این  از مسیراست.  اشتباه بخشی  راموس  نظر  از 
مضمون جمله ایست که او بتازگی در شبکه های 
اجتماعی هم رسان کرده:  "چیزی که هویت ما را 
می سازد نه اشتباهات ما که نحوه رویارویی مان با 

اهداف بعدی  است."
نبوده اند  زیاد  او  فوتبال مدافعانی شبیه  تاریخ  در 
که در هر دو محوطه جریمه تاثیرگذار باشند و او 
مصمم است با گل ها و رکوردهای خود از تاریخ 
رئال  برتر  گلزن  هفتمین  راموس  بگیرد.  پیشی 
مادرید از آغاز هزاره جدید است و از سال ۲۰۰۵ 
هیچ یک از مدافعان پنج لیگ برتر اروپا به اندازه 

او گل نزده اند.
روزنامه ورزشی اسپانیایی " آ اِس" او را "مدافع 
میانی با روحیه بازیکن شماره ۹" )مهاجم نوک( 

بازی خود  راموس در ۸۹۱  توصیف کرده است. 
در تیم بزرگساالن رئال مادرید و همین طور تیم 
ملی، ۱۲۶ گل زده است. این مدافع میانی فصل 
گذشته در مجموع ۱۳ گل برای رئال مادرید زد 
و بعد از کریم بنزما )۲۷ گل( در جایگاه دومین 
گلزن باشگاه ایستاد که یک رکورد شخصی هم 

محسوب می شد.
زندگی او در بیرون از زمین بازی هم به همین 
اندازه پر ماجراست. او در روزنامه های جنجالی به 
از  عنوان یک میلیونر غیرعادی تصویر می شود؛ 
لباس هایش گرفته تا مراسم ازدواج هالیوودی اش 
با پیالر روبیو و خرید عمارت ۱۲ میلیون یورویی 
که  است  امالکی  فهرست  از  بخشی  تنها  که 
یورو  میلیون   ۱۰۰ از  بیش  به  را  او  دارایی های 

می رسانند.
همانطور که از مجموعه ای تلویزیونی که شرکت 
آمازون در موردش ساخته پیداست، او شخصیتی 
قوی دارد و می تواند تغییر ایجاد کند. کسی که 
از همان ابتدای ورود به رئال مادرید به کاپیتانی 

فکر می کرد.
در ۲۰۰۵ که با ۱۹ سال سن از سوی یا به رئال 
می خواهد  گفت  رسانه ها  به  پیوست  مادرید 
افسانه ای  بازیکنان  راه  و  بشود  تیم  کاپیتان 
همچون فرناندو هیرو را ادامه دهد. او از پس این 
کار برآمد و بدون شک جایگاه خود را در میان 
برنابئو دارد، فرقی هم نمی کند که  اسطوره های 

دیگران در موردش چه فکری  کنند.
اندازه  این  تا  راموس  آینده  چرا  تفاسیر  این  با 

نامشخص است؟

سرخیو راموس؛ چرا رئال مادرید 
با کاپیتانش به بن بست رسیده ؟

گی یم باالگه



National Weekly Persian NewspaperVol 33, Issue 1198 Thursday 4 February 2021                                                                     THE PERSIAN HERALD
هفته نامه پارسیان

info: 0418 660 399

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY 
AUSTRALIA 

Powered by Parsian Media Australia

راهنمای مشاغل ایرانیان راهنمای مشاغل ایرانیان 
و فارسی زبانان استرالیاو فارسی زبانان استرالیا DOWNLOAD 

injob

FREE
MOBILE APP

for more information please contact

 0418 660 399

MAKE YOUR BUSINESS STAND OUT FROM THE CROWED
At Parsian we are not just publishing your adverts, 

we promote your business through our broad and official networks.

Easy to Route, Contact and Share

 injobau@gmail.com | parsianaustralia@yahoo.com 
www.injob.com.au | www.persianherald.com.au

Our advisors can help 
to find the right solution 

for your business

 Join Our Media and get

THE BESTTHE BEST
  PROMOTIONSPROMOTIONS
FOR YOUR BUSINESS

20212021

www.facebook.com/Injob-Persian-Business-Directory-In-Australia-NZ 
www.facebook.com/parsian.australia
www.facebook.com/Paarsian.Australia


	Persian210204p001
	Persian210204p002
	Persian210204p003
	Persian210204p004
	Persian210204p005
	Persian210204p006
	Persian210204p007
	Persian210204p008
	Persian210204p009
	Persian210204p010
	Persian210204p011
	Persian210204p012

