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الیحه ی بودجه 9۷
دست دراز دولت در جیب ملت

در این شماره می خوانید:
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الیحه بودجه سال ۹۷ هفته گذشته 
مجلس  به  نی  روحا حسن  توسط 
شورای اسالمی تقدیم شد. بر اساس 
قوانین جمهوری اسالمی قوه مجریه 
کل  بودجه  الیحه  در  است  موظف 
کشورعالوه بر تأمین منابع مالی که از 
محل های مختلف به  دست  می آورد، 

حقوق و دستمزد کارکنان، کمک های 
و  اجتماعی  ه  رفا مور  ا بال عوض، 
عمرانی،  امور  به  مربوط  هزینه های 
آموزشی،  درمانی، سالمت،  تولیدی، 
امنیتی را بر اساس مصوبه و تکالیف 

مجلس مشخص کند. 

سرمقاهل

حقوق مردم یا زیر عباست یا
 زیر چکمه

در برابر غول های غارت و گرانی
از انقالب اسالمی به این سو، رفتاری اجتماعی و »خودستیز« شکل 
گرفته که بنیه ی اقتصادی و همچنین اخالقی جامعه را فرسوده تر می کند: 
همه ی ما به هر حال مصرف کننده هستیم و سعی می کنیم بار گرانی را به 
جیب مصرف کننده ی دیگر منتقل کنیم! چرا؟ چون زورمان به حکومت و 
تصمیم گیرندگان و کسانی  که منابع مالی کشور را ارث پدرشان می دانند، 
نمی رسد! فساد و رشوه و دزدی و فامیل بازی و دیگر تخلفات تا حتی 
جنایت، از رأس حکومت تا بدنه  و پاییِن جامعه، نیز بر چنین بستری بیش 

از پیش گسترش می یابد.
در این میان دو کاال بسیار نمادین و فراگیر هستند: یکی نان و دیگری 
سوخت! دولت )حکومت( برای هر دو آنها نقشه کشیده است. اگرچه 
یا کوچک تر و یا  نان در عمل  نان کوتاه آمده اند، ولی  از گرانی  ظاهرا 
گران تر فروخته می شود. »نان« به عنوان غذای اصلی که ارزانی و در 
دسترس بودنش آن را همراه با »پنیر« به مثالی برای غذای تنگدستان 
تبدیل کرده بود، امروز به یک رقم مهم در هزینه ی خانواده ها تبدیل 

شده است.
گرانی بنزین را هم فعال انکار می کنند. ولی بنزین و گازوییل یعنی رفت 
و آمد؛ یعنی امکان جابجا شدن؛ یعنی صنعت حمل و نقل! یعنی حمل و 
نقل خودشان نیز به گران شدن شان منجر می شود! این گرانی یعنی گران 
شدن همه ی کاالهایی که برای رسیدن به مقصد باید حمل شوند حتی 

اگر دولت هیچ برنامه ای برای گران کردن آنها نداشته باشد.
ولی این همه بنیادها و نهادهای وابسته که حتما »درآمدزا« هستند که 
چنگ بر اقتصاد مملکت انداخته اند، درآمدشان چه می شود که دولت 
عوارض  تصاعدی  افزایش  ازجمله  گوناگون  ترفندهای  با  است  مجبور 
خروج از جیب مردم بدزدد؟ ما که در ایران »بخش خصوصی« به معنای 
واقعی نداریم؛  همه چیز یا دولتی است یا به قول خودشان »خصولتی«! 
اگر در کشوری امکان اختالس های میلیاردی و حقوق های نجومی برای 

خواص وجود دارد، بخش بزرگ پول ها به کجا می رود؟!
درآمد فروش نفت و پول های آزاد شده پس از برجام و باج های چمدانی 
که  پس از مبادله ی زندانیان دوتابعیتی با تبهکاران رژیم دریافت شد، 

خرج چه می شود؟
ارسال  و  نیابتی  جنگ های  در  »مستشار«ی  مثال  حضور  همه  این 
خریدن  برای  میلیاردی  بودجه های  و  تسلیحات  و  نظامی  تجهیزات 
»مدافعان حرم« و تطمیع مردمان تنگدست خاورمیانه و مناطق دیگر 
کنار جهان  و  در گوشه  اسالمی  »پیاده نظام« جمهوری  به  اینکه  برای 

تبدیل شوند، از کجا تأمین می شود؟ 
از همین روست که افشای دارایی های مقامات رژیم اگر از سوی آمریکا 
انجام شود، تصویر غول غارت کشور را در اتحاد شوم روحانیت حاکم و سپاه 
پاسداران بیشتر به نمایش خواهد گذاشت. غول غارت و گرانی دوقلوهای

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید  سیری ناپذیر هستند.
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=بخش مهمی از شهروندانی که با امید به بهبود وضعیت معیشتی، رای خود را به حسن روحانی دادند، امروز پشیمان اند 
=»جنبش پشیمانی« چهره های شناخته شده سینما و ورزش را هم که می گفتند »تا 1440 با روحانی« در بر می گیرد
=محافل نزدیک به دولت صحبت از تالش سپاه برای کودتایی خزنده می کنند که قصد دارد سیاست را نیز قبضه کند

تسلیتوهمدردی
با اندوه از درگذشت 

هوشنگ باتمانقلیج
عضو برجسته وزارت امور خارجه ایران پیش از انقالب 
و آخرین سفیر شاه در آنکارا آگاهي  یافتیم. ما دوستان و 
همکاران او که سال هاي مدید با او در همان سنگر محشور 

و همگام بودیم خاطره او را ارج  مي گذاریم. 
هوشنگ توانایي هاي کاري، ایمان به خدمت، اراده سخت  
دوستي  و  عهد  به  پایداري  و  مهر  با  را  بزرگ اندیشي  و 
بي شائبه آمیخته بود. زندگي را دوست داشت و در همه 
حال به آینده خوشبین بود.  ما هم خاطره  او را زنده نگه 
زندگي  شایسته  یادگار  دو  به  را  درگذشتش  و  مي داریم 
مشترکش با زنده یاد توران مطبوعي،  دخترانش نازي و 

شارمین،  تسلیت مي گوییم. 
       

امیني،  ایرج  امیردیواني،  سعید  احساسي،  مهدي  قاسمي،  رضا 
بیاباني،  عظیم  بایندر،  داریوش  آهویي،  حسین  انصاري،  سیروس 
تینا پهلوان، مهرداد خوانساري، شیرین دبیرعالیي،سودابه دولت 
آبادي، بیژن دولت آبادي، بهرام رضواني، فرزانه عالمشاهي، داود 

نیکویي، مینو مفتاح، ثریا ورزي، مهدي ورزي

با »سردار« مقوایی، ایران را به 
پرتگاه جنگ می برند!
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هفته گذشته  بودجه سال ۹۷  الیحه 
توسط حسن روحانی به مجلس شورای 
قوانین  اساس  بر  شد.  تقدیم  اسالمی 
موظف  مجریه  قوه  اسالمی  جمهوری 
است در الیحه بودجه کل کشورعالوه 
بر تأمین منابع مالی که از محل های 
و  حقوق  دست  می آورد،  به   مختلف 
دستمزد کارکنان، کمک های بال عوض، 
امور رفاه اجتماعی و هزینه های مربوط به 
امور عمرانی، تولیدی، درمانی، سالمت، 
آموزشی، امنیتی را بر اساس مصوبه و 

تکالیف مجلس مشخص کند. 
اکنون کمیسیون های تخصصی مجلس 
شورای اسالمی تا حداکثر ۱۵ روز پس 
از دریافت الیحه بودجه موظف هستند 
گزارش و نظر درباره بخش های مربوط 
به حوزه تخصصی خود را به کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی ارائه کنند.

شامل  که  تلفیق  کمیسیون  سپس 
و  برنامه  کمیسیون  اعضای  از  نفر   ۹
از  اعضای هر یک  از  نفر  و ۳  بودجه 
کمیسیون های تخصصی دیگر است ۱۵ 
تا نهایتا ۳۰ روز فرصت دارد با توجه به 
این گزارش ها، نظر نهایی خود را تنظیم 
و به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند.

صحن  در  تلفیق  کمیسیون  گزارش 
مورد  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
بررسی قرار گرفته و نظرات اصالحی 
نمایندگان به کمیسیون های تخصصی 
شورای  مجلس  سپس  و  شده  ابالغ 
اسالمی بررسی جزئیات الیحه بودجه 
را که شامل بررسی بخش های هزینه  و 
درآمد این الیحه می شود،  آغاز کرده و 
در صحن علنی به رای می گذارد. پس از 
پایان روند بررسی و رای گیری، الیحه 
تایید  صورت  در  شده  نهایی  بودجه 
شورای نگهبان الزم االجرا خواهد بود. 
در حال حاضر کمیسیون های تخصصی 
مجلس در حال بررسی الیحه بودجه 
این الیحه در  از  مواردی  اما  هستند. 
نخستین ساعات پس از انتشار، مورد 
توجه کار شناسان و مردم قرار گرفت. 

تا  افزایش سه  هر چند مواردی چون 
شش برابری عوارض خروج از کشور و 
یا کاهش ۴۰ درصدی منابع مالی برای 
معنای  به  که  نقدی،  یارانه  پرداخت 
حذف همین درصد از یارانه بگیران است، 
برجسته شد اما دولت تصمیمات مالی 
دیگری نیز در الیحه بودجه سال ۹۷ 

گرفته که قابل توجه است.

از کاهش بودجه های الزم تا ترفند 
برای کسب درآمد 

حال  در  کشوری  عنوان  به  ایران  در 
گرفته  نظر  در  بودجه  میزان  توسعه 
و  نی  عمرا بخش های  برای  شده 
پرداخت آن، نکته ای مهم در زمینه ی 
الیحه  اساس  بر  زیرساخت هاست. 
پروژه های  بودجه   ۹۷ سال  بودجه 
به  نسبت  آینده  سال  در  عمرانی 
در  این  کرده.  پیدا  کاهش   ۹۶ سال 
گزارش های  اساس  بر  که  حالیست 
 ۱۹ در  مجلس  پژوهش های  مرکز 
سال گذشته، هر سال فقط ۶۹ درصد 
بودجه های عمرانی پرداخت شده است؛ 
به عبارت دیگر هر زمان دولت کسری 
بودجه پیدا کرده، که هر ساله این اتفاق 

افتاده است، بودجه های عمرانی کشور 
از نخستین قربانیان هستند. 

در شرایطی که روند سرمایه گذاری در 
تنها  نه  است،  و منفی  ایران معکوس 
زیرساخت ها در ایران توسعه نمی یابد 
بلکه سیستم معیوب و فاسد اقتصادی 
باعث مصرف بی رویه ی زیرساخت های 

موجود و از میان رفتن آنها می شود. 
الیحه  در  توجه  قابل  نکات  دیگر  از 
بودجه سال ۹۷ بی توجهی به موضوع 
اساس  بر  است.  دولت  شدن  کوچک 
دولت  حجم  توسعه،  ششم  برنامه 
پیدا  باید ۱۵ درصد کاهش  هر ساله 
کند که در الیحه بودجه سال ۹۷ نه 
از آن دیده نمی شود  اثری  تنها هیچ 
دیده  هم  درصدی   ۱۱ افزایش  بلکه 
شده  پیش بینی  نمونه  برای  می شود؛ 
قراردادی  طور  به  نفر   ۱۲۰۰ معادل 
در نهاد ریاست جمهوری به کار گرفته 
آنان   از  یک  هر  دستمزد  که  شوند 
۶۳.۸ میلیون تومان اعالم شده است. 
نفر  این ۱۲۰۰  ترتیب مجموع  بدین 
میلیارد  تقریبا ۷۶.۶  آینده   سال  در 
تومان حقوق خواهند گرفت. دستمزد 
۶۳.۸ میلیون تومانی یعنی هر کدام از 
آنها سال آینده به طور میانگین در ماه 
۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافتی 
خواهند داشت که نسبت به میانگین 
دریافتی کارمندان نیز قابل توجه است.

هزینه های پیش بینی شده دولت برای 
برگزاری جلسات هیئت دولت از دیگر 
است.  بودجه  الیحه  در  جالب  نکات 
بر اساس ردیف های بودجه  ی در نظر 
گرفته شده، هر کدام از این جلسات در 
سال آینده به طور میانگین ۳۷ میلیون 

تومان هزینه دارد.
و  د ها  نها به  ختصاصی  ا بودجه 
از دیگر مواردی  سازمان های مذهبی 
 ۹۷ سال  بودجه  الیحه  در  که  است 
قابل تأمل است. بودجه برخی نهاد ها 
و سازمان ها مانند حوزه علمیه قم در 
حالی افزایش می یابد که بودجه هایی 

دارند  کار  و  با معیشت مردم سر  که 
کاهش یافته است! برای نمونه یارانه 
نان حذف می شود و قیمت آب، برق، 

بنزین و گازوئیل افزایش می یابد. 
همچنین دولت روحانی در این الیحه 
راهکارهایی در نظر گرفته تا به درآمد 
خود از جیب مردم بیافزاید. از جمله 
اینکه دولت قرار است سال ۹۷ رقمی 
معادل ۱۳۰ میلیارد تومان از خدمات 
این  که  کند  کسب  درآمد  انتظامی 
هزینه  افزایش  با  درآمدی  بخش 
خدماتی چون معاینات پزشکی برای 
دریافت معافیت از خدمت سربازی و 
تأمین  سربازی  معافیت  کارت  صدور 

می شود.
دولت همچنین قرار است ۴۲۰ میلیارد 
تومان از محل صدور کارت ملی هوشمند 
درآمد کسب کند. با توجه به جمعیت 
باالی هشتاد میلیون نفری ایران، هر نفر 
باید حدود ۵۲۵۰ تومان پرداخت کند تا 
درآمد دولت را در این بخش تامین کند. 
همچنین دولت با افزایش ۱۰ درصدی 
هزینه ی ثبت طالق قرار است ۳ میلیارد 
از جدایی  خانواده ها درآمد  نیز  تومان 
تصمیم  همچنین  دولت  کند.  کسب 

خود  کسری های  جبران  برای  گرفته 
 ۹۱ سال  در  که  را  مالی  کمک های 
استان  زلزله زدگان  به  وام  صورت  به 
آذربایجان پرداخت شده بود از آنها پس 
دولت  محاسبات  اساس  بر  که  بگیرد 
تومان  میلیارد   ۲۰ معادل  درآمدی 

خواهد بود. 

دولت  نا متعادل  و  مبهم  بودجه  ی 
»اعتدال« 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسانی که به 
بودجه سال ۹۷ انتقاد وارد کرده اند، این 
الیحه در برخی بخش ها شفافیت ندارد 
و همچنین دولت »اعتدال« در تخصیص 

بودجه نا متعادل عمل کرده است. 
در الیحه بودجه ۹۷ دولت به بدهی های 
خود به بخش خصوصی هیچ اشاره ای 
طرح های  از  بهره برداری  است؛  نکرده 
گذشته  سال های  مانند  تمام  نیمه 
اعتبار  نشده اند؛ جذب  تکلیف  تعیین 
و روش  توسط بخش خصوصی  مالی 
ضمانت آن از سوی دولت مورد توجه 
صندوق های  اصالح  و  نگرفته؛  قرار 
بازنشستگی که یکی از معضالت کنونی 

کشور است، همچنان معلق مانده. 
برخی  که  حالی  در  دیگر  سوی  از 
الیحه  در  هستند  مدعی  دولتمردان 
بودجه سال ۹۷ توجه ویژه ای به بحث 
اشتغال شده اما کار شناسان اقتصادی 
این امر را فرمالیته دانسته و معتقدند 
در سال آینده وضعیت اشتغال بحرانی تر 

خواهد شد. 
اقتصاددان،  بهکیش،  محمدمهدی 
معتقد است در سال ۹۷ شغل جدید 
که ایجاد نمی شود هیچ ما شاهد رشد 
و  بود  خواهیم  متاسفانه  هم  بیکاری 
چالش مهاجرت جوانان و نخبگان از 
کشور بیشتر می شود. این اقتصاددان 
حامی دولت روحانی همچنین می گوید 
زمینه های  آینده  سال  بودجه  الیحه 
الزم برای ایجاد رقابت در اقتصاد ایران 

را به وجود نمی آورد. 
از سوی دیگر کار شناسان معتقدند اساسا 
این بودجه عملی نیست و بدون شک 
بخش زیادی از اعتبار ها برای بخش های 
عمرانی و خدماتی تامین نخواهد شد و 
بنا به تجربه دولت کسری بودجه  خواهد 
داشت. برخی نیز معتقدند این الیحه 
نه تنها نمی تواند در مسیر ایجاد رونق 
اقتصادی در کشور حرکت کند بلکه به 

افزایش تورم نیز منتهی خواهد شد. 
از سوی دیگر هر چند نفس موضوع 
دولت  مالیاتی  درآمدهای  افزایش 
اساس  بر  اما  است  مثبتی  موضوع 
الیحه بودجه ۹۷ میزان مالیات دریافتی 
بدون افزایش پایه ی مالیاتی، افزایش 
که  معناست  بدان  این  یافت.  خواهد 
مالیات گریزان همچنان مالیات نخواهند 
از  بیش  باید  دهندگان  مالیات  و  داد 
موضوع  این  بپردازند.  مالیات  پیش 
مهم در روزهای گذشته با انتقاد شدید 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان روبرو 
شد. آنها معتقدند آن بخش از فعاالن 
اقتصادی، صنعت کاران و تولیدکنندگان 
که به طور منظم و بدون فرار مالیاتی، 
انجام  را  مالیات  پرداخت  وظیفه ی 
پرداخت  به  مجبور  حاال  می دادند 
بیشتر مالیات خواهند شد و در پیرو 
کاالها  بهای  و  تولید  هزینه های  آن، 
افزایش یافته و به تشدید تورم و رکود 

منجر خواهد شد. 
همچنین پیش بینی می شود، مواردی 
مانند افزایش کرایه حمل و نقل کاال و 
مسافر و افزایش قیمت کاالهای مورد 
نیاز و هزینه های جاری مردم، افزایش 
سفرهای  بهای  افزایش  و  دالر  نرخ 
کاالهای  شدن  گران تر  و  خارجی 
وارداتی، افزایش قاچاق، و رکود تولید، 
هزینه ی زندگی را بر ُگرده مردم بسیار 
بدون  از پیش خواهد کرد  سنگین تر 
آنکه چشم اندازی برای بهبود وضعیت 

اقتصادی وجود داشته باشد.
روشنک آسترکی
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روزی نیست که گروهی و صنفی، در 
این  سو یا آن  سوی کشور، اعتراض خود 
که  ما ل باختگانی  از  نکشند.  فریاد  را 
پس انداز ناچیز خود را از دست داده اند، 
حقوق  ماه هاست  که  کارگرانی  تا 
دریافت نکرده اند؛ از بازنشستگانی که به 
زیر خط فقر رانده شده اند تا روستاییانی 
مصادره  قصد  بهتران«  ما  »از  که 
زمین هایشان را کرده اند؛ همه و همه 

صدای اعتراض خود را بلند کرده اند.
مجلس  به  روحانی  حسن  که  روزی 
شورای اسالمی رفت تا الیحه بودجه 
تجمع  با  دهد،  تحویل  را  آینده  سال 
۱۵ هزار نفری بازنشستگان مواجه شد. 
اخیر،  سال های  در  که  بازنشستگانی 
پس از دوران خدمت به کشور، در مرز 
خط فقر قرار گرفته اند. گروهی از این 
بازنشستگان پس انداز ناچیز سال ها کار 
خود را که به موسسات مالی مجوزدار 

سپرده بودند، از دست داده اند.
»جنبش پشیمانی« و عبای مال

معترضین  ز  ا توجهی  قابل  شمار 
تشکیل  ن  فرهنگیا ا  ر نشسته  ز با
می دهند که برای اولین بار گروهی از 
بازنشستگان ارتش نیز به آنها پیوسته اند. 
بازنشستگانی که به درستی به دولت 
اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  و 
یادآوری می کنند »حقوق ما کم شده، 
سفره ما جمع شده«. آنها این بار فقط 
وضعیت معیشتی نگران کننده ی خود را 
یادآوری نمی کردند، بلکه با شعار »عزا 
عزاست امروز، روز عزاست امروز، حقوق 
بازنشسته زیر عباست امروز«، مسئولین 

این وضعیت را نیز هدف گرفته اند.
و  »تدبیر  دولت  بازنشستگان،  این 
امید« و رئیس آن، حسن روحانی را 
نشانه  نظام  اجرایی  بازوی  عنوان  به 
در  که  حمایتی  اعتبار  به  و  رفته 
زدند:  فریاد  شده،  او  از  انتخابات  دو 
جواب  بود  این  بی غیرت،  »روحانی 
ملت؟« بخشی از این ملت که باز هم 
پای صندوق رای رفته و باز هم با امید 
به بهبود وضعیت معیشتی، رای خود 
صندوق  به  روحانی  حسن  نام  به  را 
ریخته، امروز پشیمان است و از رئیس 
دولت می خواهد »حیا کند« و »ملت 

را رها کند.«
به  رای  از  پشیمانی«  »جنبش  البته 
روحانی، تنها به بارنشستگان خالصه 
نمی شود. بسیاری از چهره های شناخته 
زمانی  که  هم  ورزش  و  سینما  شده 
می گفتند »تا ۱۴۴۰ با روحانی«، امروز 
در شبکه های اجتماعی خواهان »پس 
گرفتن« رای خود شده اند،  و از مردم 
برای تشویق آنها به شرکت در انتخابات 
و رای به حسن روحانی، »پوزش« و به 

اصطالح »حاللیت« می طلبند.
باز هم »مرگ بر دیکتاتور«

در این میان این فقط دولت نیست که 
هدف انتقادهای شدید قرار گرفته است. 
در تظاهراتی که چندی پیش توسط 
مالباختگان موسسات اعتباری و مالی 
برگزار شد،  ایران  در شهرای مختلف 
شعارهایی چون »مرگ بر دیکتاتور« 
در  نیز  داعشی«  نظام  بر  »مرگ  و 
خیابان ها شنیده شد. این مالباختگان 
نحیف  طبقه  از  شهروندانی  عمدتا 
با  که  هستند  کم درآمد  و  متوسط  
همدستی و ترفند بخش هایی از نظام، 
اندوخته ناچیز خود را به این موسسات 
کالهبردار سپرده بودند. مردم در مشهد 
ابراهیم رئیسی، رقیب شکست خورده ی 
ریاست  انتخابات  در  روحانی  حسن 
قدس  آستان  رئیس  ۹۶و  جمهوری 
نامیدند،  خراسان«  »حاکم  را  رضوی 
حاکمی که »حق می خوره چه آسان«. 
با  نیز  را  نظام  و  آنها روحانیت حاکم 
را  مردم  کردند،  پله  را  »اسالم  شعار 
ذله کردند«، زیر سوال برده و حساب 
خود و عقاید مذهبی خویش را از آنها 

جدا نمودند.
اگر بازنشستگان که سال ها به صندوق 
بازنشستگی پرداخت کرده اند، امروز در 
مرز خط فقر قرار گرفته اند، کارگران 
فرستاده   فقر  زیر خط  به  بدون شک 
از  هفت تپه  نیشکر  کارگران  شده اند. 
دریافت  حقوقی  گذشته  مرداد  ماه 
نکرده اند. بارها به این کارگران قول و 

وعده پرداخت حقوق معوقه را داده اند، 
ولی هر بار با پرداخت مبلغ ناچیزی و 
از کارگران،  آن هم به گروه کوچکی 
تالش کردند هم در میان آنها تفرقه 
صدای  هم  و  بیندازند  دودستگی  و 

اعتراض آنان را خفه کنند.
سندیکای مجازی

کارگران نیشکر هفت تپه که خواهان 
نیز  سندیکایی  های  فعالیت  آزادی 
ایجاد  برای  تالش  وجود  با  هستند، 
دودستگی، توانستند همبستگی خود 
را حفظ کنند. اگرچه سندیکای رسمی 
کارگران  این  حقوق  از  دفاع  برای 
فعالیت های صنفی  ولی  ندارد،  وجود 
آنها در حال گسترش است. هواداران 
مستقل،  و  آزاد  کارگری  تشکل های 
پیشرفت  که  امکاناتی  از  استفاده  با 
آنها  اختیار  در  اجتماعی  شبکه های 
تجربیات  از  استفاده  با  و  گذاشته، 
مبارزات کارگری در دیگر کشورهای 
مبارزه ی  سطح  دارند  تالش  جهان، 
کارگران ایران را ارتقاء داده و همزمان 

هزینه ی  آن را کاهش دهند.
کنار  در  مادران،  و  همسران  حضور 
کارگران معترض نیشکر هفت تپه در 
اعتصاب اخیر، یکی از ابتکارات جالبی 
مانع سرکوب خشن  توانست  که  بود 
این تظاهرات از سوی نیرو های انتظامی 
در  کودکان  و  زنان  همراهی  شود. 
اعتصاب های کارگری برای جلوگیری 
از برخورد خشن نیروهای انتظامی و 
برای  سرکوبگر،  دستجات  همچنین 
اولین بار در حکومت های نظامی در 
صورت  جنوبی  آمریکای  کشور های 

گرفت. 
هماهنگی تلگرامی

هماهنگی بین اقشار مختلف مردم در 
برگزاری تجمعات اعتراضی در ماه های 
اخیر نیز پدیده ای است که نگرانی نظام 
را برانگیخته است. امکانات محدود در 
گونه  هر  سرکوب  و  حقیقی،  فضای 
تالش برای ایجاد گروه های صنفی و 
پراکندگی  از دالیل  یکی  سندیکایی، 
و عدم هماهنگی اعتراض ها بود. این 
آسان  را  سرکوب  تنها  نه  پراکندگی، 
جنبش های  کارآیی  بلکه  می ساخت، 
اعتراضی را نیز بسیار محدود ساخته بود.

در ماه های اخیر شبکه های اجتماعی 
تلگرامی  های  نال  کا ویژه  به  و 
ن،  ا گر ر کا حدی  تا  ند  نسته ا ا تو
بازنشستگان، مالباختگان، و همچنین 
روزهای  در  مردمی  کمک رسانی های 
کشور را  غرب  در  زمین لرزه  از  پس 
هماهنگ سازند. تظاهرات مالباختگان 
روز،  یک  در  مختلف  شهرهای  در 
حضور بازنشستگان اصناف مختلف در 
مقابل مجلس شورای اسالمی در هفته 
گذشته، و همبستگی در چندین شهر 
جنوب کشور با مردم جلیزه، که برای 
جلوگیری از مصادره زمین هایشان در 
مقابل نیروی انتظامی ایستادند، نشان 

از هماهنگی این اعتراضات دارد. 
حصر اعتراض در پارک

همزمان با گسترش اعتراضات مردمی 
که  جنبشی  پیش بینی  همچنین  و 
می تواند خیلی زود مهار کنترل اوضاع 
را از دست حکومت خارج کند، برخی 
شورای  مجلس  توجه  نمایندگان  از 
مردم  اعتراض های  به  را  اسالمی 
کرده اند.  جلب  خود  انتخاباتی  حوزه 
دستور  از  پیش  سخنرانی های  در 
این  مصاحبه های  در  همچنین  و 

نگرانی  چیز  هر  از  بیش  نمایندگان، 
با آن روبروست  از وضعیتی که نظام 
این  از  بسیاری  می خورد.  چشم  به 
نمایندگان مجلس به مسئولین هشدار 
می دهند که وضعیت کنونی می تواند 
شود  تبدیل  امنیتی«  »مشکل  به 
گسترش  به  دقیق تر،  عبارت  به  و 
جنبش های اجتماعی علیه جمهوری 

اسالمی بیانجامد.
سخنان  در  توان  می  را  نگرانی  این 
نیز مشاهده کرد، که  تهران  فرماندار 
»پارک«  یک  اختصاص  از  صحبت 
در  اعتراضی  تجمعات  برگزاری  برای 
در  فرهادی  عیسی  می کند.  پایتخت 
در  را  فضایی  می کند  پیشنهاد  واقع 
اختیار معترضین قرار داد تا در آنجا، 
بقیه ی مردم، »خشم  از چشم  و دور 
اعتراضی خود را تخلیه کنند«! فرماندار 
از آنکه در پی تشخیص  تهران بیش 
را  نظام  و  باشد  اعتراضات  این  علل 
به رفع این علل توصیه کند، در فکر 
آن است که »خشم« مردم در جایی 
بسته و تحت کنترل نیروهای مسوول، 
»تخلیه« شود! او می خواهد تجمعات و 
اعتراضات مردمی را نیز حصر کند! برای 
برای  نه  تهران، تجمع مردم  فرماندار 
تغییر وضعیت و بهبود نابسامانی ها بلکه 
نوعی عصبانیت است که می توان با 
فریاد زدن  و شعار دادن در هوای آزاد، 

و البته محصور، آن را »تخلیه« کرد.
صدای پای چکمه

و  »حصر«  به  تهران  فرماندار  اگر 
می اندیشد،  معترضین  »تخلیه«ی 
ایجاد  وعده  پایتخت  سپاه  فرمانده 
»گشت ویژه« برای برخورد با »اراذل و 
اوباش« را داده است. محمد رضا یزدی، 
فرمانده »سپاه محمد رسوا اهلل« معتقد 
گشت ها  این  تشکیل  با  سپاه  است 
می تواند امنیت پایتخت را تامین کند. 
البته این پیشنهاد حتی با واکنش دولت 
مواجه شد. سلمان سامانی، سخنگوی 
وزارت کشور گفت، نیروهای انتظامی به 
خوبی از عهده وظیفه خود در مقابله با 
اراذل و اوباش و تامین امنیت پایتخت 

بر می آیند.
این در حالیست که سخنان فرمانده 
سپاه تهران اصال تعجب برانگیز نیست. 

مدت هاست که محافل نزدیک به دولت 
»تدبیر و امید« صحبت از تالش سپاه 
و  کنند  می  خزنده  کودتایی  برای 
جنبش های  اگر  که  می دهند  هشدار 
پیدا کند،  ادامه و گسترش  اعتراضی 
سپاه می تواند به بهانه دفاع از انقالب 
و نظام و با حمایت علی خامنه ای، بعد 
را  سیاست  قضاییه،  قوه  و  اقتصاد  از 
قبضه کند. همین محافل،  کامال  نیز 
امید«  و  »تدبیر  دولت  حمایت های 
در هفته های گذشته از سپاه و نیروی 
قدس را، تالشی برای خوش رقصی و 
از »کودتایی«  و جلوگیری  دادن  باج 
می دانند که سپاه ظاهرا سرگرم تهیه 
مقدمات آن است. »گشت ویژه«ای هم 
که فرمانده سپاه پیشنهاد کرده، گذشته 
از آنکه فرزند خلف »کمیته «های پس 
از انقالب است که به بهانه ی امنیت، 
سال ها امنیت مردم را از آنها سلب کرده 
بودند، می تواند نشانه ای از صدای پای 
چکمه هایی باشد که پس از تنگ شدن 
عرصه در جنگ های نیابتی خاورمیانه، 
مجبورند درون مرزهای ایران متمرکز 

شوند.
احمد رأفت

الیحه ی بودجه ۹۷حقوق مردم یا زیر عباست یا زیر چکمه
دست دراز دولت در جیب ملت

=بخش مهمی از شهروندانی که با امید به بهبود وضعیت معیشتی، رای خود را به حسن 
روحانی دادند، امروز پشیمان اند 

=»جنبش پشیمانی« چهره های شناخته شده سینما و ورزش را هم که می گفتند »تا 144۰ 
با روحانی« در بر می گیرد

=محافل نزدیک به دولت صحبت از تالش سپاه برای کودتایی خزنده می کنند که قصد دارد 
سیاست را نیز قبضه کند

=بودجه برخی نهاد ها و سازمان ها مانند حوزه علمیه قم در حالی افزایش می یابد که یارانه 
نان حذف می شود و آب و برق و بنزین و گازوییل گران می شوند

=قرار است معادل 1۳۰ میلیارد تومان از خدمات انتظامی مانند افزایش هزینه معاینات پزشکی 
برای دریافت معافیت و صدور کارت معافیت سربازی تأمین می شود

=42۰ میلیارد تومان از درآمد دولت قرار است از محل صدور کارت ملی هوشمند تأمین شود
=با افزایش 1۰ درصدی هزینه ی ثبت طالق هم ۳ میلیارد تومان از جدایی  خانواده ها نصیب 

دولت می شود 
=زلزله زدگان آذربایجان در سال ۹1 نیز باید وام هایی را که دریافت کرده بودند پس بدهند 

تا 2۰ میلیارد تومان از درآمد دولت تأمین شود 



صفحه 3ـ Page 3 ـ شماره 141
 جمعه 15 تا پنجشنبه 21 دسامبر 2017

=سیاست های رژیم ایران در 
منطقه عربستان و اسراییل را 
بیش از گذشته به هم نزدیک 

کرده است.
ع  فا د یر  ز و تز  کا =
اسراییل:اطالع داریم که ایران 
در لبنان کارخانه تسلیحاتی و 

موشک می سازد.
= دولت اسراییل به دنبال 
را  عربستان  که  است  آن 
با  صلح  مذاکرات  شریک 

فلسطین کند.
= سران کشورهای اسالمی 
آنکارا خواسته اند قدس  در 
پایتخت  عنوان  به  شرقی 

فلسطین اعالم شود.
رسانه های  به  اسراییل  اطالعات  وزیر 
عربی گفته کشورش برای مقابله با حضور 
نظامی ایران در لبنان اقدام خواهد کرد 
و از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان 
اسراییل  به  تا  کرده  دعوت  سعودی 

سفر کند.
یسرائل  هآرتص،  روزنامه  گزارش  به 
»ایالف«  روزنامه  با  گفتگو  در  کاتز 
گفته عربستان سعودی به عنوان رهبر 
جهان عرب حامی روند صلح اسراییل 
تاکید کرده  و  بود  فلسطین خواهد  و 
این  در  عربستان  حضور  از  اسراییل 
مذاکرات استقبال خواهد کرد و هیچ 
کشوری به اندازه عربستان در مورد طرح 

صلح قدرت ندارد.
کاتز گفته اسراییل اطالع دارد که رژیم 
کارخانه  های  ساخت  حال  در  ایران 

موشک های  ساخت  و  تسلیحاتی 
برای  باید  و  است  لبنان  در  پیشرفته 
تعریف  جدیدی  قرمزهای  خط  ایران 
کرد و ما اجازه نخواهیم داد این روند 

ادامه پیدا کند.
مواضع ولیعهد عربستان مقابل رژیم ایران 
باعث شده اسراییل و آمریکا او را شریکی 

مهم برای خود در نظر بگیرند.
گذشته  سال های  در  نوشته  هاآرتص 
ولیعهد عربستان دیدارهایی با مقام های 
اسراییلی داشته، از جمله در سال 2015 
در بندر ایالت و دیداری که ماه مارس 
امسال در حاشیه کنفرانس سران عرب 

در اردن صورت گرفت.
ملک سلمان پادشاه سعودی سه شنبه در 
ریاض با ملک عبداهلل پادشاه اردن دیدار 
کرده بود و دو طرف بر حمایت از قدس 

تاکید کردند.
از  شماری  آذر   22 چهارشنبه  روز 
سران کشورهای عضو سازمان همکاری  
اسالمی در استانبول تشکیل جلسه دادند 
و در بیانیه ای با درخواست از جهان برای 

دعوت وزیر اطالعات اسراییل از عربستان برای 
حضور در مذاکرات صلح فسلطین و اسراییل

به رسمیت شناختن کشور فلسطین به 
کردند  تاکید  شرقی،  قدس  پایتختی 
صلح  روند  از  باید  متحده  ایاالت  که 

خارج شود.
تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
رسمیت  به  فلسطین،  خودگردان 
شناختن بیت  المقدس یا اورشلیم را به 
عنوان پایتخت اسراییل »جنایت بزرگ« 
توصیف کرد و گفت: »با تصمیم های 
یک جانبه و باطل آمریکا درباره قدس 
مخالفیم و دیگر نقشی برای آمریکا در 
روند صلح قائل نیستیم«. او تاکید کرد 
که واشنگتن از حطوط قرمز درباره قدس 

عبور کرده است.
محمود عباس گفته برای لغو تصمیم 
آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل 

اقدام خواهیم کرد.
اسراییل به دنبال آن است که تهدیدهای 
موشکی ایران و دخالت  در منطقه توسط 
رژیم جمهوری اسالمی را فصل مشترکی 
برای نزدیک شدن و همکاری های بیشتر 
مسئله  همین  دهد.  قرار  عربستان  با 
باعث شده سعودی ها در مسئله انتقال 
سفارت آمریکا به اورشلیم منفعل  عمل 
کنند و این مسئله با انتقاد شدید ایران، 
ترکیه و کشورهای دیگر اسالمی روبرو 

شده است.
جمهور  رییس  اردوغان،  طیب  رجب 
ترکیه تاکید کرده با برگزاری اجالس 
تاریخی سازمان کنفرانس اسالمی در 
استانبول، کشورهای اسالمی بار دیگر 
به جهان نشان دادند که قدس بدون 

حامی نیست.
کشورهایی که در استانبول در حمایت 
از فلسطین بیانیه دادند خود کلکسیون 
بزرگی از اختالفات و تضادهای سیاسی 

و فرقه ای هستند.

ه  یند نما  ، لیکین پو =
باید  گفته  جمهوری خواه 
بدانند  دنیا  و  ایران  مردم 
حامیان تروریست ها چقدر 
خرج  کجا  و  رند  دا پول 

می کنند.
گفته  ه  یند نما ین  ا =
یق  طر ز  ا ن  ا یر ا یم  ژ ر
فاسد  و  استبدادی  ساختار 
به دست  دارایی های کالنی 

آورده است.
مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت 
آراء طرح رسیدگی به دارایی های علی 
خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی ایران 

و سایر مسووالن رژیم را تصویب کرد.
بر  العربیه  خبرگزاری  گزارش  به 
 1۳ چهارشنبه،  که  طرح  این  اساس 
تصویب  رای  با 2۸۹  دسامبر 2017، 
باید  آمریکا  خزانه داری  وزارت  شد 
فهرست دارایی های این افراد را منتشر 

کند.
قانونی  برای  طرح  این  پیش نویس 
شدن باید ابتدا در سنا تصویب و سپس 

دونالد ترامپ آن را امضاء کند.

نماینده  پولیکین،  بروس 
گفته  ماین،  ایالت  از  جمهوری خواه 
ایران  در  حکومتی  مقام   70 »حدود 
فاسد  استبدادی،  ساختار  طریق  از 
ثروت های  کشور،  این  در  مخفی  و 
کالنی به دست آورده اند و برای کمک 
ضربه  ما  منافع  به  که  گروه هایی  به 
می زنند، استفاده می  کنند و  مهم است 
که به خاطر امنیت منطقه و آمریکا این 
جهان  مردم  برای  مخفی  دارایی های 

مجلس نمایندگان آمریکا طرح رسیدگی و افشای 
دارایی های خامنه ای و دیگر مقامات رژیم را تصویب کرد

افشا شود«.
شهروندان  حق  این  کرده  تاکید  او 
ایران و جهان است که بدانند حامیان 
اصلی تروریسم چه مقدار ثروت دارند 
مصرف  را  آن  منظوری  چه  برای  و 

می  کنند.
علی خامنه  ای مسوول »ستاد اجرایی 
میزان  است که  امام«  فرمان حضرت 
 ۹5 حدود  سازمان  این  دارایی های 

میلیارد دالر تخمین زده می شود.

علی خامنه ای در میان اسکورت ها در بازدید از مناطق زلزله زده کرمانشاه

اطالعات  وزیر  کاتز  ئل  ییسرا
اسراییل

= پوتین در سفری ناگهانی 
به سه کشور سوریه، مصر و 
ترکیه سفر و با رهبران آنها 

دیدار و گفتگو کرد.
= او در دیدار با اسد دستور 
از  روسیه  نیروهای  خروج 

سوریه را اعالم کرد.
معتقدند  =کارشناسان 
قصد او از این سفر استفاده از 
انزوای ترامپ پس از تصمیم 
به  آمریکا  سفارت  انتقال 

اورشلیم بوده است.
= گروهی دیگر معتقدند که 
پوتین برای انتخابات آینده ی 
ریاست جمهوری در روسیه 
این  جایگاه  تحکیم  روی 
کشور در خاورمیانه حساب 

باز کرده است.
جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر 
دسامبر   11 دوشنبه  روز  سوریه 
رفت  سوریه  به  ناگهانی  سفری  در 
در  حمیمیم  هوایی  پایگاه  در  و 
این  تمام  در  که  جایی  الذقیه  بندر 
بود،  روسیه  ارتش  اختیار  در  سال ها 
افسران  و  اسد  بشار  با  دیداری کوتاه 
و فرماندهان روسی و سوری داشت و 
همان جا اعالم کرد که ارتش روسیه از 

سوریه خارج خواهد شد.
در این دیدار، سرگئی شویگو، وزیر 
دفاع روسیه که پیشتر به سوریه رفته 

بود، از پوتین استقبال کرد.
سخنانی  در  روسیه  جمهور  رییس  
سوریه،  ارتش  کنار  در  »ما  گفت، 
بیشتر  توانستیم  نیم  و  سال  دو  در 
ببریم  بین  از  را  تروریستی  گروه های 
پدیدار  دیگر  بار  تروریست ها  اگر  و 
وارد  آنها  به  ضربه ای  چنان  شوند، 
قبال  را  آن  نمونه  که  کرد  خواهیم 

ندیده باشند.«
از  روسیه  نظامیان  کرد  تاکید  او 
»اما  شد،  خواهند  خارج  سوریه 
برای  سوریه  همسایگان  با  آمده  ایم 

مبارزه با تروریسم همکاری کنیم.«
این سفر برای پوتین جنبه تبلیغاتی 
زیادی داشت. خبرگزاری راشا تودی، 
او داخل هواپیما منتشر  از  تصاویری 

کرد در حالی که پوتین مقتدرانه به 
دوربین و بیرون هواپیما نگاه می کرد 
او  روسی  سوخو  جنگنده  چندین  و 
پس  می کردند.پوتین  اسکورت  را 
با ژنرال  و  قاهره شد  از سوریه راهی 
عبدالفتاح السیسی، رییس جمهوری 
مصر دیدار کرد و از آنجا راهی آنکارا 
شد تا با رجب  طیب اردوغان دیدار و 

در ضیافت شام وی شرکت کند.
این  از  تایمز،  نیویورک  روزنامه 
برای  ناگهانی  تور  عنوان  به  دیدارها 
روسیه  جمهوری  رییس  قدرت نمایی 
در کنار متحدان شرقی خود نام برده 
است. پوتین با السیسی برای استفاده 
هوایی  پایگاه  های  از  روسیه  ارتش 
توافق کرد و این روزنامه نوشته که او 
پس از مانور پیروزی در سوریه و مصر 

راهی ترکیه شده است.
به نوشته نیویورک تایمز، پوتین از 
این سفر دنبال منافع خود در داخل 
مقابل  در  ویژه  به  تا  بود  هم  روسیه 
خود  آمریکایی  رقیب  ترامپ،  دونالد 
قدرتمند  رهبران  میان  در  که  بگوید 
دنیا حرفی برای گفتن دارد و زمینه را 
برای حضور خود در مبارزات انتخاباتی 
ریاست جمهوری روسیه را فراهم کند. 
او اعالم کرده قصد حضور در انتخابات 
و  بار  پنجمین  برای  و  دارد  را  بعدی 
این  در  می  تواند  بار  آخرین  احتماالً 

انتخابات شرکت کند.
کاخ  سخنگوی  پسکوف  دیمیتری 
نیروهای  خروج  با  رابطه  در  کرملین 
نظامی روسی از سوریه می گوید هیچ 
خروج  برای  خاصی  زمانی  جدولی 
نیروهای روسیه از سوریه وجود ندارد 
روزه  یک  امر  این  که  است  واضح  و 

انجام نمی  شود.

عنوان  کارشناسان  از  گروهی 
فشار  تصمیم،  این  اعالم  می کنند 
پوتین به اسد برای رسیدن به یک راه 

حل سیاسی است.
همزمان آرایک استپانیان، کارشناس 
سیاسی در گفتگو با رادیو اسپوتنیک 
گفته »فکر می کنم بخشی از نیروی 
و  اضطراری  موارد  برای  ما  هوافضای 
مین روبی ]در سوریه[ باقی بماند زیرا 
به قصد  معلوم است که تروریست ها 
تجزیه سوریه در آن تعداد زیاد مین 
و تله کار گذاشته اند. مذاکره کنندگان 
و  برای حفاظت  نیز  داخلی  پلیس  و 
و  نظامی  پایگاه های  امنیت  تامین 
از  عمدتاً  ماند.  خواهند  باقی  شهرها 
تعداد پرسنل ارتش کاسته خواهد شد، 
چون نیاز به آنها از بین خواهد رفت 
و اقدام های نظامی در مقیاس بزرگ 
است«. رسیده  پایان  به  سوریه  در 

در  پوتین  کار  این حالی سختی  با 
ترکیه است. این کشور هنوز خواستار 
مدت هاست  اما  اسد،  بشار  برکناری 
رضایت داده که پیش  شرط رسیدن به 

صلح برکناری او نباشد.
ایران  و  مصر  ترکیه،  حکومت های 
و سوریه در اردوگاه روسیه هستند و 
در شرایطی که آمریکا و اسراییل در 
متحده  ایاالت  سفارت  انتقال  مسئله 
به اورشلیم از طرف متحدان عرب و 
اروپایی ها در انزوا قراردارند، پوتین به 
دنبال بهره  برداری از موقعیت و تحکیم 
هرچه بیشتر جایگاه خود در منطقه 
که  می کند  دنبال  را  اهدافی  و  است 
ریاست  انتخابات  در  آن  سر  یک 
جمهوری آینده ی روسیه است و سر 
دیگرش در منافع منطقه  ای این کشور 

در خاورمیانه.

تور شرقی والدیمیر پوتین: تحکیم جایگاه روسیه 
در خاورمیانه و بستر مبارزه انتخاباتی آینده

روز پنج شنبه، 1۴ دسامبر )2۳ آذر(، در 
مقر آژانس اطالعات پنتاگون، نشستی 
با هدف ارائه »شواهد غیرقابل انکار« از 
اقدامات بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه 
و جهان و یافته های تازه در ارتباط با اجرای 
قطعنامه 22۳1 شورای امنیت برگزار شد.

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، 
سخنران اصلی این مراسم بود و آنچه 
بیش از همه در این نشست به چشم 
می آمد نشان دادن بقایای موشکی بود 
که حدود یک ماه پیش حوثی های مورد 
حمایت حکومت ایران در یمن به فرودگاه 

ریاض شلیک کردند.
بی ثبات سازی  به  را  ایران  رژیم  هیلی، 
از  آنچه  و گفت  کرد  متهم  خاورمیانه 
بررسی بقایای موشک برمی آید می تواند 
نقض  انکارناپذیر«  »شواهد  عنوان  به 
تعهدات بین المللی ایران و تالش نافرجام 
این کشور برای الپوشانی این موارد تلقی 

شوند. 
پایگاه خبری NBC به نقل از یک مقام 
ارشد اطالعاتی آمریکا گزارش داد که 
این کشور شواهد دیگری در دست دارد 
که حاکی از گسترش و تکثیر تسلیحات 
رژیم ایران و نقض تحریم های شورای 

امنیت است.
با  این موشک  هیلی گفته مشخصات 
ایران مطابقت  موشک »قیام« ساخت 
دارد. از ویژگی های مورد اشاره آمریکا، 
موشک  و  قیام  موشک  نداشتن  بالک 
می گوید  آمریکا  است.  شده  شلیک 
بالستیک  موشک  تنها  قیام  موشک 

کوتاه برد بدون بالک است.
او همچنین گفت، حوثی  های یمن قصد 
حمله به یک فرودگاه غیرنظامی در یکی 
از کشورهای گروه 20 را با استفاده از یک 

موشک ایرانی داشتند.
خبرگزاری العربیه گزارش داد که هیلی 
در این کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرده 
که واشنگتن در حال گفتگو با اعضای 
شورای امنیت درباره چگونگی برخورد 
همچنین  است.  ایران  تهدیدهای  با 
گفته وزیر دفاع آمریکا به زودی اقدامات 
جدیدی را علیه ایران به دلیل رفتارهای 

خصمانه این کشور اعالم خواهد کرد.
گروه های  در  ایران  کرده  تاکید  او 
تروریستی در خاورمیانه دست دارد و 
از جهانیان خواست پیش از اینکه این 
کشور تبدیل به کره شمالی دیگری شود 

با آن مقابله کنند.
سازمان ملل در حال بررسی بقایای 

موشک  هاست
دبیرکل  نشست،  این  از  پس  ساعاتی 
سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد هشدار داد که تهران 
ممکن است قطعنامه خودداری از انجام 
آزمایش موشک های بالستیک را مراعات 

نکند، اما به برجام پایبند مانده است.
به گفته آنتونیو گوترش، این سازمان در 
حال بررسی بقایای موشک هایی است 
که حوثی ها در ماه های گذشته به خارج 

پنتاگون و شورای امنیت به دنبال اقدام علیه 
موشک  بازی های جمهوری اسالمی ایران

از یمن شلیک کردند.
گوترش می گوید، در نامه ای که به آلمان، 
فرانسه، آمریکا و بریتانیا در زمینه پرتاب 
ماهواره موشک بر »سیمرغ« که ایران 27 
ژوئن نوشته، آمده است که ماهواره »قطعاً 
قادر به حمل کالهک هسته ای است« با 
این حال ایران مدعی شده این پرتاب 
فقط بخشی از فناوری فضایی بوده است.
ایران همه اتهامات را ادعای ُمخرب 

دانست
نماینده دائمی جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل، با رد اظهارات نیکی هیلی 
گفته این اقدام نشانه بارز نقش مخرب، 
تحریک آمیز و غیرمسووالنه آمریکا است.

غالمعلی خوشرو، در بیانیه ای اعالم کرده 
»این را نشانه بارزی از نقش مخرب و 
تحریک آمیز آمریکا می دانیم و شواهد 
نمایش  به  امروز  ادعایی که  و مدارک 
و  جعلی  مدارک  مثل  شد،  گذاشته 
ساختگی است که آمریکا در گذشته در 
مناسبت های دیگر نیز ارائه کرده است«.

جمهوری اسالمی ایران در این بیانیه این 
اقدامات آمریکا را سرپوش گذاشتن بر 
کشتار مردم یمن و انتقال سفارت ایاالت 
و  )اورشلیم(  بیت المقدس  به  متحده 
نادیده گرفتن حق فلسطین دانسته است.

نیکی هیلی در کنفرانس 13 دسامبر ۲۰1۷
همچنین محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران نیز با انتشار تصاویری از کالین پاول، 
وزیر خارجه پیشن آمریکا در دولت اول 
بوش پسر و همچنین نیکی هیلی، توییت 
کرد: »زمانی  که من در سازمان ملل بودم 
این نمایش و آنچه به بار آورد را دیدم«.

اشاره محمد جواد ظریف به سخنرانی 
خارجه  امور  وزیر  پاول  کالین  مشهور 
پیشین ایاالت متحده در سال 200۳ 
امنیت  شورای  در  با حضور  که  است 
سازمان ملل متحد، اطالعاتی از وجود 
تسلیحات ممنوعه در عراق ارائه داد و 
نظر دیگر قدرت ها را برای حمله به این 

کشور جلب کرد.
به هر حال، در چنین شرایطی عرصه 
بر جمهوری اسالمی سخت تر و تنگ تر 
می شود چون نه تنها آمریکا و متحدان 
و  ملل  سازمان  حاال  بلکه  آن،  عرب 
اروپایی ها نه به دلیل برنامه اتمی بلکه 
به خاطر برنامه های موشکی مجبورند 
به توافق برسند. مواضع فرانسه در این 
زمینه بسیار اهمیت دارد چنانکه امانوئل 
که  فرانسه  جمهوری  رییس  ماکرون 
بوده است،  اتمی  توافق  همواره مدافع 
اخیرا به صراحت در مورد موشک های 

ایران هشدار داده است.

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

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

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

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne Road
Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر



صفحه Page 4 - 4 - شماره 141 
جمعه 24 تا پنجشنبه 30 آذر ماه 1396خورشیدی

=جعفری می گوید باال بردن 
تعطیل ناپذیر  سپاه  توان 

است.
دریایی  نیروی  =فرمانده 
سپاه گفته »موازنه قدرت« 
به  دشمن  کردن  وادار  و 
راهبرد  ما  برای  شکست 

اساسی است.
=این سخنان در حالیست 
خبر  جی  ر خا بع  منا که 
ابزار  عنوان  به  ایران  دادند 
این  غیرنظامی  و  توریستی 
هواپیماها را سفارش داده و 
تحویل گرفته اما سر از سپاه 

درآورده اند!
چهار فروند هواپیماهای بال ثابت و 
دوزیست آب نشین که ایران حدود دو 
سال پیش از روسیه خریداری کرده بود 
به نیروی دریایی سپاه در بندرعباس 
تحویل داده شد.در مراسم تحویل این 
هواپیماها که علی جعفری فرمانده سپاه 
حضور  او  جانشین  سالمی  حسین  و 
نیروی  فرمانده  فدوی  علی  داشتند، 
این مدل هواپیما  دریایی سپاه گفت 
قابلیت هایی مثل »گشت و شناسایی، 
پشتیبانی، امداد و نجات، آتش نشانی 
و ترابری دریایی« دارند و چون امکان 
فرود در آب و حرکت شبیه یک شناور 
ارتفاعات  در  همچنین  پرواز  و  تندرو 
مختلف را دارد به پرندگان دوزیست و 

آب  نشین مشهور هستند.
بخواهیم  اگر  کرده  تأکید  سالمی 
پیشرفته  و  آرام  مستقل،  آزاد،  امن، 

زندگی کنیم، باید قدرتمند باشیم.
به گفته او »قدرت های سلطه طلب 
جهان هنوز هم از ایده آل ها، آرمان ها 
و  برنداشته اند  دست  رؤیاهای شان  و 
و  می بینند  آشفته  خواب های  مدام 
این خواب ها را به توطئه، فتنه، طرح 

و برنامه تبدیل می کنند و مدام دنبال 
از  را  آرزوهای شان  که  هستند  این 
صفحات ذهنشان به واقعیت های روی 
زمین تبدیل کرده و برای همین هم 

هزینه می کنند«.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان 
اینکه باید به تدریج اما پرشتاب قدرت 
»ما  گفت:  برسانیم  بلوغ  به  را  خود 
االن با آن بخش از قدرت هایمان که 
به بلوغ رسیده اند توانسته ایم موازنه را 
با قدرت ها برقرار و بازدارندگی ایجاد 
به  و  رانده  عقب  به  را  دشمن  کرده، 
خیلی  در  این  و  کنیم  وادار  شکست 
سایر  در  و  است  داده  رخ  جنبه ها  از 
راهبرد  یک  ما  برای  این  جنبه ها 

اساسی است«.
علی جعفری فرمانده کل سپاه نیز 
چهار  این  تحویل  کوتاه  سخنانی  در 
هواپیما را در ادامه روند باال بردن توان 
و استطاعت نیروی دریایی و نیروهای 
این  کرد  تاکید  و  دانست  دیگر سپاه 

روند دائمی و »تعطیل ناپذیر« است.
پرطمطراق  اظهارات  این  تمام 
فرماندهان  گفته  به  و  دشمنان  علیه 
که  سلطه طلب«  »قدرت های  سپاه 
هواپیماهای  این  تحویل  مراسم  در 

سپاه چهار فروند هواپیمای دوموتوره آبی- خاکی از 
روسیه تحویل گرفت

بیان شد، در شرایطی است که سپاه 
نقشی  هیچ  هواپیماها  این  تولید  در 
است. روسیه  تولید  تماماً  و  نداشته 

این  تحویل  به  غربی  خبری  منابع 
هواپیماها به ایران واکنش نشان داده 
و با اشاره به تحریم های سازمان ملل 
ایران مبنی بر ممنوعیت خرید  علیه 
تجهیزات نظامی خبر داده اند که خرید 
توریستی  اهداف  برای  این هواپیماها 
ناوگان  از  سر  اما  بوده،  شده  اعالم 
است. درآورده  سپاه  دریایی  نیروی 

»آیرو  روسی  هواپیماهای  این  نام 
 8C-LA مدل  دو  و  است  وولگا« 
شده تر  شناخته  بقیه  از   8L-LA و 
است. مدل اولیه آن در زمان شوروی 
در سال 1960 میالدی برای ترابری 
کامل تر  مدل های  و  طراحی  شهری 
آن در سال 19۷3 طراحی و تولید شد.

مدل های دیگر این هواپیما در سال 
2009 به تولید انبوه رسید و با تغییر 
از  آن  به  توانایی ها  بعضی  افزودن  و 
جمله سیستم رادیویی و رادار مجهز 
نامنظم  جنگ های  در  استفاده  برای 
دریایی به کار گرفته شد که سپاه آن 
را خریداری کرد تا در خلیج فارس و 

دریای عمان استفاده کند.

حضور فرمانده سپاه در بندرعباس، پنج شنبه ۲۳ آذر

= رئیس فراکسیون مبارزه 
کرده  اعالم  کاال  قاچاق  با 
که  اسنادی  اساس  بر  است 
فراکسیون  این  اختیار  در 
بیشتر  ورود  رد  دا ر  قرا
کشور  به  قاچاق  کاالهای 
کارت  و  گمرک  همکاری  با 
مصرف  بار  یک  بازرگانی 

انجام شده است.
= 600 اتومبیل به اسم یک 
نفر از طریق گمرک بوشهر و 
بندرعباس وارد کشور شده، 
در حالی که این فرد اصال از 

ماجرا خبر نداشته است.
مفاسد  با  مبارزه  فراکسیون  رئیس 
اقتصادی در پاسخ به ادعای گمرک 
کانتینر  یک  حتی  نبود  مورد  در 
رسمی«  »مبادی  در  قاچاق  کاالی 
در  را  تخلفات  »اسناد  کرد  تهدید 

اختیار رسانه ها قرار می دهم.«
فراکسیون  رئیس  خجسته،  امیر 
مجلس  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه 
خبری  نشست  در  اسالمی،  شورای 
خود با خبرنگاران آمار واردات قاچاق 
بین ۷0  را  »مبادی رسمی«  از  کاال 
این  در  و  کرد  عنوان  درصد   90 تا 
حجم  »این  داشت:  اظهار  خصوص 
که  می شود  کشور  وارد  حالی  در 
هیچ کدام از مسئوالن رسمی وزارت 
خصوص  این  در  گمرک  و  اقتصاد 

پاسخگو نیستند.«
امیر خجسته همچنین با رد ادعای 
اقتصاد  وزارت  و  گمرک  مسئوالن 
کانتینر  یک  حتی  نبود  بر  مبنی 
به مستندات  اشاره  با  قاچاق،  کاالی 
 3300 روزانه  ورود  مبنی  خود 
»اگر  گفت:  قاچاق،  کاالی  کانتینر 
گمرک  و  اقتصاد  وزارت  مسئوالن 
و  نکنند  رسیدگی  تخلفات  این  به 
نشود،  جمع  گمرک  در  باندبازی ها 
مدارک و مستندات این مقدار قاچاق 
را در اختیار رسانه ها قرار می دهیم.«

تهدید گمرک توسط رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:

 اسناد تخلفات را به رسانه ها می دهم
 ۵362 واردات  به  ادامه  در  وی 
ولوو،  پورشه،  مانند  لوکس  اتومبیل 
و  نیسان  تویوتا،  رنو،  بی ام و،  بنز، 
به  پاسخ  در  و  کرد  اشاره  هیوندای 
سوالی مبنی بر اینکه بازه زمانی این 
»این  افزود:  است،  بوده  کی  قاچاق 
مهرماه  پایان  تا   9۵ سال  برای  آمار 
اقتصادی و  آزاد، ویژه  از مناطق   96

گمرکات رسمی بوده است.«
رئیس  ایلنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
اقتصادی  فساد  با  مبارزه  فراکسیون 
یکی از تخلفات را ورود کاال با کارت 
ارزیابی  مرزنشینان  اسم  به  بازرگانی 
نفر  اسم یک  به  کرد: »600 خودرو 
از این افراد از طریق گمرک بوشهر و 
بندرعباس وارد کشور شده، در حالی 
که وی اصاًل از این ماجرا خبر نداشته 

است.«
است  معتقد  همچنین  خجسته 
سامانه جامع گمرکی کارکرد مطلوب 
کاالهای  از  بسیاری  و  ندارد  را  خود 
قاچاق از طریق این سامانه به داخل 
اعتراف  باید  و  می شود  وارد  کشور 
کنترل  حقیقتا  کاال  قاچاق  که  کرد 

نمی شود.
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
با  مسائل  این  همه  که  کرده  تاکید 
بازرگانی  کارت  و  گمرک  همکاری 

یک بار مصرف انجام شده است.
این  در  که  تخلفاتی  از  نمونه  یک 
نشست خبری از سوی امیر خجسته 
مطرح شد تخلف شرکت کیان تراش 
از  استفاده  با  که  بوده  خاورمیانه 
در  مصرف  بار  یک  بازرگانی  کارت 
در  اظهارنامه   2۵00 ماه،   چهار 
کرده  ارائه  لوکس  کاالهای  خصوص 
است در حالی که این حجم از قاچاق 
به صورت کامال سازمان یافته صورت 

گرفته است.
مفاسد  با  مبارزه  فراکسیون  رئیس 
خبرنگاران  به  همچنین  اقتصادی 
وسیله  هزار    ۵۵0 اخیرا  است  گفته 
است.  شده  کشف  کرج  در  خانگی 
که  متوجه شدند  بازرسی  هنگام  در 
وسایل  اجزای  نام  به  گمرکی  پروانه 

خود  که  حالی  در  بوده  خانگی 
است.  بوده  خانگی  لوازم  محموله 
خانگی  لوازم  عوارض  چون  واقع  در 
را  اینها  قاچاقچیان  است  درصد    ۷6
کرده اند  اظهار  آن  وسایل  طریق  از 
پرداخت  کمتری  گمرکی  حقوق  تا 

کنند.
بزرگ ترین  به  مربوط  دیگر  نمونه 
اسباب بازی،  شامل  قاچاق  محموله 
شیشه ای  ظروف  دیواری،  کاغذ 
است که در روندی سازماندهی شده 
باالی  کریستال  و  شیشه ای  ظروف 
پنج هزار کانیتر تحت عنوان شیشه 
شده  وارد  شیشه ای  درپوش  و  خرد 

است.
داده  توضیح  باره  این  در  خجسته 
ظروف  قاچاق  پرونده  در  است 
کریستال سه هزار اظهارنامه به اسم 
چهار نفر از قاچاقچیان معروف کشف 
از  قاچاق ها  این  درصد  که 90   شده 

گمرک بندرعباس بوده است.
اکنون  که  اسنادی  اساس  بر 
با  مبارزه  فراکسیون  اختیار  در 
ترخیص  دارد  قرار  اقتصادی  مفاسد 
گمرک  در  کریستال  ظروف  هزاران 
درپوش  عنوان  تحت  بندرعباس 
و  دهن گشاد  ظروف  و  شیشه ای 
ضایعات  و  فالکس  شیشه  همچنین 
شیشه با تبانی سازمان یافته از طریق 
شده  کشور  وارد  گمرک  سبز  مسیر 

است.
است  داده  خبر  همچنین  خجسته 
18 دستگاه بیهوشی با مجوز وزارت 
از  دالر  هزار  دو  ارزش  به  بهداشت 
خمینی«  »امام  بین المللی  فرودگاه 
پزشکی«  تجهیزات  »سلطان  توسط 

وارد کشور شد.
توسط  حالی  در  اسناد  این 
فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی 
مقامات  که  است  شده  جمع آوری 
گمرک و دولت روحانی همواره عبور 
رسمی  مرزهای  از  قاچاق  کاالهای 
هستند  مدعی  و  کرده  رد  را  کشور 
به کشور کاهش  قاچاق  ورود کاالی 

یافته است.

این فضا  تهران:  =فرمانده 
مردم  روانی  تخلیه  برای 

واجب است.
=چنین فضایی در کشوری 
مانند ایران، احتمال شناسایی 
و دستگیری معترضان را باال 

می برد.
پارک  تهران می گوید یک  فرماندار 
و  تجمعات  برای  ثابت  مکان  یک  یا 
اعتراضات مردمی در پایتخت در نظر 
حالی  در  پیشنهاد  این  شود.  گرفته 
مطرح می شود که مردم برای اعتراض 
به زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین حقوق 
تهدید  و  سرکوب  با  همواره  خود، 
روبرو هستند.عیسی فرهادی، فرماندار 
تهران در دیدار با اعضای شورای شهر 
یا  محل  »یک  کرد:  پیشنهاد  تهران 
تجمعات  و  اعتراضات  برای  پارکی 
تهران در نظر گرفته شود، که هرکس 
قصد اعتراض دارد به آن پارک برود و 
مدیر مربوطه را نیز به آن محل دعوت 

فرمانده تهران می گوید یک پارک برای اعتراضات 
مردمی اختصاص یابد

برای  مکان  این  که  گفته  کنیم.«وی 
ضرورت  مردمی«  اعتراضات  »تخلیه 
از کشورهای دنیا  دارد و در بسیاری 
هیچ  از  او  البته  است.  شده  انجام 
کشوری نام نبرده و تا جایی که همه 
می دانند در کشورهای پیشرفته، خود 
و  گردهمایی  محل  تجمع کنندگان 
مسیر تظاهرات خود را در خیابان یا 
در برابر اماکن معیین تعیین کرده و 
برای دریافت مجوز به اطالع نهادهای 
تهران  می رسانند.فرماندار  مربوطه 
بودجه  تخصیص  خواستار  همچنین 
گفته  و  شده  تهران  کتابخانه های  به 
حساب  از  میلیارد   ۷0 سال  در  که 
شهرداری برداشت می شود ولی فقط 
ساز  و  ساخت   برای  آن  درصد  نیم 

کتابخانه ها استفاده نمی شود.
 303 وجود  از  همچنین  فرهادی 
بافت فرسوده در  هزار و ۷00 هکتار 
تهران خبر داد و گفت که یک و نیم 
میلیون نفر از مردم تهران در این بافت 

زندگی می کنند.
وی افزود: »زلزله ها نیز ایرانگردی را 

شروع کرده اند و همه جای ایران زلزله 
داریم. باید برای پیشگیری از خسارات 
بافت  نوسازی  شهر  شورای  زلزله 
تا  بیاورد،  خود  برنامه  در  را  فرسوده 
در 4 سال این شورا 10 یا 20 درصد 

از این بافت فرسوده نوسازی شود.«
به گفته فرماندار تهران، پایتخت 30 
هزار گدا و معتاد متجاهر دارد که باید 
برای آنها کاری کرد.اظهارات فرمانده 
یا  پارک  یک  انتخاب  درباره  تهران 
مردمی،  اعتراضات  برای  ثابت  فضای 
با  باید  اعتراضات  که  شرایطی  در 
انجام  کشور  وزارت  رسمی  مجوز 
منفی  پاسخ  اعتراض ها  اغلب  و  شود 
چندان  عمل  در  می کنند،  دریافت 
محلی از اعراب ندارد. از سوی دیگر، 
می تواند فضای بسته و مناسبی برای 
شناسایی و رصد و سرکوب معترضان 
مالباختگان  اعتراضات  چنانکه  باشد. 
سرمایه گذاری  بنیادهای  و  بانک ها 
امنیتی تبدیل شده  نیز به موضوعی 
و در موارد متعدد با سرکوب نیروهای 
انتظامی و امنیتی ها روبرو شده است.

= نزدیکان آیت اهلل خمینی 
بودجه  از  سهم دندان گیری 

سال 1۳97 می برند.
پروژه  است  سال   ۲8  =
ساخت مقبره خمینی با خرج 
میلیاردها تومان هنوز تمام 
نشده و دست اندرکاران آن 

همچنان پول می گیرند.
با اعالم بودجه سال 139۷ که حسن 
روحانی روز یک شنبه 19 آذر آن را به 
مجلس ارائه داد رقم های هنگفتی به 
موسسات و نهادهایی اختصاص یافته 
خمینی«  »آیت اهلل  عنوان  زیر  که 

فعالیت می کنند.
دستگاه ها  و  موسسات  این  عموم 
و  خمینی  بیت  قیمومیت  تحت 
آیت اهلل  نوه  خمینی  سیدحسن 
خمینی قرار دارد و شرح بودجه آنها 

در سال 9۷ از این قرار است:
 ۷1 امام:   آثار  تنظیم  و  نشر  دفتر 
و 200 هزار  میلیون  و 342  میلیارد 

تومان
و  میلیارد   ۵ خمینی:   امام  پرتال 

۷00 میلیون تومان
)هزینه های  خمینی  امام  آستان 

مقبره(: 18 میلیارد تومان
برنامه حمایت از فعالیت های تجلیل 

امام خمینی:  18 میلیارد تومان

اللهم ارزقنا  : سهم 1۳1 میلیارد تومانی موسسات 
وابسته به »امام خمینی« در بودجه 1۳97

به  خدمات  ارائه  و  حرم  امور  اداره 
زائران:  9 میلیارد تومان

برگزاری مراسم سالگرد ارتحال:  9 
میلیارد تومان

گران قیمت  ترین  خمینی  مقبره 
خاندان  دنیاست.  تمام  در  مقبره 
خمینی مدعی بودند او و اطرافیان اش 
ادعای  و  و شعار  ساده زیست هستند 
موی  »یک  که  بود  این  خمینی 
کاخ نشینان  همه  به  را  کوخ نشینان 
هر  سال ها  این  طی  در  نمی دهد«. 
بار که رسانه یا فردی به این مخارج 
بیت خمینی  از طرف  کرده  اعتراض 
او  به  وابسته  واحدهای  مسووالن  یا 

انتقاد  آن  نمونه  است.  شده  حمله 
مسیح مهاجری مدیر مسوول روزنامه 
»جمهوری اسالمی« در سال 1394 
بود که محمدعلی انصاری، سرپرست 
مقبره به شدت علیه او موضع گرفت.

روح اهلل خمینی رهبر انقالب اسالمی 
و بنیانگذار حکومت جمهوری اسالمی 
در 14 خرداد سال 1368 درگذشت، 
اما هنوز بعد از 28 سال پروژه ساخت 
که  حالی  در  و  نشده  تمام  او  مقبره 
برای  تومان  میلیاردها  می شود  گفته 
آن هزینه شده، هنوز مشخص نیست 
آن  در  است  قرار  دیگر  میلیارد  چند 

هزینه کنند.

برپایی نماز در مقبره خمینی به امامت نوه خمینی

مدارس  نوسازی  =بودجه 
به 86 میلیارد کاهش یافته 
به  نیاز  مدارس  که  درحالی 
11 هزار میلیارد بودجه نیاز 

دارند.
=۳ میلیون و نیم دانش آموز 
مدارس  پرخطر  محیط  در 

تحصیل می کنند.
رئیس شورای شهر تهران می گوید 
در حال حاضر ۷00 مدرسه تهران با 
زلزله  فرو می ریزد؛  توفان شدید  یک 
که جای خود دارد. این در حالیست 
که بودجه سازمان نوسازی و توسعه 
در  دولت  بودجه  الیحه  در  مدارس 
درصدی  صد  کاهش   ،139۷ سال 

دارد.
رئیس  رفسنجانی،  هاشمی  محسن 
شورای شهر تهران، ری و تجریش در 
همایش چشم انداز شهر تهران در افق 
برنامه پنج ساله سوم، درباره وضعیت 
مدارس پایتخت گفته که »بر اساس 
با  تهران  در  مدرسه   ۷00 گزارش ها 
فرو می ریزد،  زلزله  توفان شدید  یک 

که دیگر جای خود دارد.«
رئیس شورای شهر تهران، اشاره ای 

همزمان با کاهش بودجه نوسازی مدارس اعالم شد:

 700 مدرسه تهران با یک توفان فرو می ریزند!
به راهکارهای این شورا برای بازسازی 
این مدارس نکرد و فقط به این نکته 
اکتفا کرد که نقش دولت در رسیدگی 
به بخش های مختلف مدیریت شهری 

در این رابطه حائز اهمیت است.
هاشمی  رفسنجانی همچنین از بوی 
بد و متعفن فرودگاه بین المللی »امام 
خمینی« شکوه کرد و گفت: »وقتی 
فرودگاه  از  خارجی  میهمان  یک  که 
امام وارد تهران می شود هنگامی که با 
بوی نامطبوع مواجه می شود آن را از 
منظر مدیریت شهری می بیند ولی آن 
فرودگاه و این بوی نامطبوع در اختیار 

مدیریت شهری نیست.«
وی اظهار امیدواری کرد که مسائل 

شهری با هماهنگی دولت حل شود.
بر اساس این گزارش، سهم بودجه 
تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  سازمان 
در  دولت  بودجه  الیحه  در  مدارس 
درصدی  صد  کاهش   ،139۷ سال  
داشته؛ این رقم در سال گذشته 814 
میلیارد و ۵8 میلیون تومان بوده که 
امسال 66 میلیارد و 342 میلیون و 

۷80 هزار تومان شده است.
میلیون  یک  که  حالیست  در  این 
در  دانش آموزان  از  نفر  هزار   ۵00 و 
به  نیاز  که  می کنند  تحصیل  فضایی 

میلیون  و 2  دارد  نوسازی  و  تخریب 
دانش آموز نیز در معرض خطر جدی 
نا  هستند چرا که یک سوم مدارس 

ایمن است.
مدارس  بازسازی  و  تخریب  برای 
فرسوده نیاز به 11 هزار میلیارد تومان 
اعتبار و برای مقاوم سازی  به ۵ هزار 

میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
بودجه بسیار اندک نوسازی، توسعه 
دهد،  می  نشان  مدارس  تجهیز  و 
فرسودگی هشداری است که همچنان 
صورت  در  و  نمی شود  گرفته  جدی 
دانش آموزان  تنها  فاجعه،  یک  وقوع 
و خانواده های آنها زیان خواهند دید.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ماتیاس  گفته ی  به   – طاهری  امیر 
آلمان  رهبران   )Kuentzel( کونتزل 
دست کم دو دلیل برای حمایت از ایران 
دارند.  آمریکا  با  ضدیت  خصوص  در 
شکست  از  آلمان ها  خشم  اول،  دلیل 
آلمان  اشغال  و  دوم  در جنگ جهانی 
توسط نیروهای خارجی تحت رهبری 
آمریکاست. و دلیل دوم این است که 
به  که  نباشد  کشوری  تنها  اگر  ایران 
آلمان و هیتلر به عنوان مجرم جنگی 
از معدود کشورها  نگاه نمی کند، یکی 

حتما هست.

آلمانی ها و ایران؛ گذشته و حال یک 
دوستی سرنوشت ساز

نویسنده: ماتیاس کونتزل
صفحه؛ چاپ  اول اکتبر ۲۰۰۹انتشارات 

wjs؛  آلمان
در طول مذاکرات فرسایشی و طوالنی 
به  موسوم  ایران  با  اتمی  توافق  به  که 
»برجام« منتهی شد، اغلب تحلیلگران  
بر این باور بودند که چهار قدرت غربی 
یعنی آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان 
درباره عزم جدی برای محدود ساختن 
در  ایران  جاه طلبی های  بیشتر  هرچه 
برنامه هسته ای اش، با هم تفاهم داشته 
و هم صدا بوده اند. در حالی که در این 
آلمانی  محقق  نگیز،  شگفتی ا کتاب 
ماتیاس کونتزل تشریح می کند که بر 
امور  وزیر  فیشر  یوشکا  گفته  اساس 
خارجه پیشین آلمان که یک بار مواضع 
دیدگاه  بود،  کرده  مطرح  را  کشورش 
آلمان در این مورد بر خالف تصور، به 

موضع روسیه نزدیکتر بوده تا آمریکا.
به گفته ی کونتزل، دلیل این امر رابطه ی 
ویژه ای است که ایران و آلمان از سال 
1۸71 میالدی یعنی زمانی که کشور 
آلمان به عنوان یک دولت- ملت شکل 
گرفت، تا کنون داشته اند. در آن زمان 
ایران که تحت سلطنت قاجار بود، جز 
اولین کشورهایی بود که حکومت رایش 
آلمان را به رسمیت شناخت و دو سال 
آلمان  نام  به  کشوری  اینکه  از  پس 
ناصرالدین  نقشه جهان ظاهر شد،  در 
رسمی  بازدید  یک  برای  قاجار  شاه 

غیرمنتظره به برلین سفر کرد.
گرمی  این  دلیل  که  نیست  سخت 

روابط دو طرفه را فهمید.
برای بیش از یک قرن، ایران به دنبال 
یک قدرت اروپایی بود که توانایی مقابله 
با امپراتوری های روسیه و انگلستان را 
که برای جاه طلبی های استعماری خود، 
بودند،  کاسته  ایران  قلمرو  وسعت  از 

داشته باشد.
در سال 1۸71 آلمان متحد خوبی به 
نظر می رسید. برای آلمان ها هم ایران 
تنها متحد بالقوه در خاورمیانه بود که 
بسر  روسیه  و  انگلستان  تسلط  تحت 
جهانی  در جنگ  دوستی  این  می برد. 
اول و زمانی که ایران از  ملحق شدن به 
اتحاد ضد آلمان سر باز زد و با پیامدهای 
آن نیز روبرو شد، برای اولین بار مورد 
امتحان قرار گرفت. با ظهور رژیم نازی 
در آلمان، بعد جدیدی به رابطه ایران 
و آلمان اضافه شد: افسانه اجداد آریایی 
مشترک ایرانی ها و آلمان ها. در جنگ 
جهانی دوم، ایران مجددا بی طرفی خود 
را اعالم کرد اما پس از رد درخواست 
انگلستان و روسیه در مورد قطع روابط 
با آلمان، توسط آن دو کشور مورد هجوم 
و تصرف قرار گرفت )آمریکا نیز بعدا به 

متصرفان ایران ملحق شد(.
ایرانی ها همیشه خود را با نژاد آریایی 
آن  پیشینه  که  می دانستند  مرتبط 
شاه  بازمی گردد.  قبل  سال   2500 به 
را  خود  هخامنشی  داریوش  شاهان، 
»یک آریایِی پسر یک آریایی« می نامید 
که همانا نام این کشور، یعنی ایران، به 
معنی »سرزمین آریایی ها« نیز بود. البته 
ایده ی آریایی بودن آلمان ی ها فقط به 
قرن 1۹ میالدی و پیدایش ناسیونالیسم 
در اروپا بازمی گردد. پس از آن بود که 
 )Herder( »نویسندگانی چون »هردر
کردند  ادعا   )Schlegel( »شلگل«  و 
که اجداد آلمانی ها از قبایل آریایی در 
گروه های  به  که  بودند  آسیا  در  جایی 
مختلفی تقسیم شده و به هندوستان، 
ایران و اروپا مهاجرت کردند )مدت ها 
بعد ایرلندی ها نیز ادعا کردند که آریایی 
هستند و جمهوری تازه تاسیس خود را 
»ایر« )Eire( به معنی کشور آریایی ها 

نامیدند(.

 Alfred( در دهه 1۹۳0 آلفرد روزنبرگ
Rosenberg( یکی از فیلسوفان هیتلر، 
کتاب »اسطوره ی  قرن بیستم« را منتشر 
مشعل  بود  کرده  ادعا  آن  در  که  کرد 
آلمانی  ها  به  ایرانیان  را  بودن  آریایی 
سپرده اند. دلیلش این بود که ایرانیان 
به خاطر ورود اسالم و تجاوزهای اعراب، 
خالص  نژاد  دیگر  مغول ها،  و  ترک ها 
پست تر  نژادهای  با  و  نیستند  آریایی 
ترکیب شده اند. به همین دلیل در سال 
1۹۳۶ زمانی که رایش سوم می خواست 

فهرست نژادهای برتر و پست تر را منتشر 
کند، بحث شدیدی درباره جای ایران در 
این فهرست در گرفت. در نهایت منطق 
دولت پیروز شد و ایران یک ملت آریایی 
اعالم گشت و بدین ترتیب در فهرست 

نژادهای برتر قرار گرفت.
هرچند این پایان داستان نبود؛ دولت 

ایران از رایش سوم خواست که تمامی 
به  را  یهودیان  حتی  ایرانی  شهروندان 
عنوان نژاد آریایی بپذیرد. این درخواست 
خشم مقامات دولت نازی را که به فکر 
نابود کردن یهودیان بودند، برانگیخت.

می دهد  نشان  کتاب  این  در  کونتزل 
که  داشت  اصرار  آیشمن  آدولف  که 
مقامات ایرانی، یهودیان این کشور را که 
تعدادشان در آن زمان حدود ۶0000 
جا  یک  در  و  کرده  فهرست  بود  نفر 
جمع کند. تهران این درخواست را رد 
کرد و برعکس تا جایی پیش رفت که 
که  آلمان  یهودیان  از  نفر  برای صدها 
سوم  رایش  حکومت  از  می خواستند 
آلمان فرار کنند، ویزا صادر کرد )سفارت 
برای  را  کار  این  نیز  پاریس  در  ایران 
صدها تن از یهودیان فرانسه انجام داد(.

اسطوره ی آریایی بودن منبع بسیاری از 
سوء تفاهم های میان تهران و برلین شد.

مفهومی  آریایی  واژه  ایرانیان  برای 
از  یکی  نژادی.  نه  داشت  فرهنگی 
استر  نام  به  باستان  ایران  ملکه های 
بود. پدربزرگ مادری  واقع یهودی  در 
رستم، قهرمان کتاب شاهنامه که کتابی 
اساطیری در ادبیات ایران است، ضحاک 
بود که عرب بود. آیت اهلل خمینی نیز به 
ادعا  و  کرده  افتخار  خود  عربی  ریشه 
می کرد که از نوادگان پیامبر اسالم است.

آریایی  دیگر،  سوی  از  آلمانی ها  برای 
بودن مقوله ای نژادی بود که به خون و 
بیولوژی مربوط می شد. نازی ها مقاالت 
سر  ابعاد  درباره  را  علمی  اصطالح  به 
رنگ  طیف  پست تر،  و  برتر  نژادهای 
آنها  موی  و  رنگ چشم  و  آنها  پوست 

منتشر می کردند.
هم  امروز  حتی  تفاهم  سوء  این 

ادامه دارد.
هاشمی  آیت اهلل   1۹۸۶ سال  در 
رئیس  زمان  آن  در  که  رفسنجانی 
جمهوری اسالمی ایران بود، نامه ای را 
به هلموت ُکهل، صدراعظم وقت آلمان، 
بر روی »ریشه های مشترک  و  نوشت 
آریایی مان« تاکید کرد. کالوس کینکل 

، وزیر امور خارجه وقت آلمان، نیز از 
صدساله«  اتحاد  و  مشترک  »میراث 

سخن می گفت.
در سال 200۹ در نامه ای که محمود 
وقت  جمهوری  رئیس  احمدی نژاد، 
آنگال  به  ایران،  اسالمی  جمهوری 
آمده  نوشت  آلمان،  صدراعظم  مرکل، 
بود: »اتحاد ایرانی آلمانی که در سال 
شده  شکسته  متفقین  توسط   1۹۴1
جالب  شود.«  احیا  می بایست  است، 
توجه است که رهبران آلمان به راحتی 

را  خود  فاصله  و  کرده  رد  را  هیتلر 
حفظ  نازی ها  افسانه پردازی های  با 

می کنند.
در  طول 50 سال گذشته »روابط ویژه« 
ایران و آلمان از راه های مختلف برجسته 
صنعتی  نمایشگاه  اولین  است.  شده 
به  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  آلمان 

میزبانی ایران  در سال 1۹۶0 در تهران 
ارهارد،  برگزار شد که در آن لودویگ 
»معجزه ی  پدر  و  آلمان   اقتصاد  وزیر 
یکصد  گروهی  کشور،  این  اقتصادی« 
را  آلمانی  اقتصادی  فعالین  از  نفره 
صدراعظم های  تمامی  کرد.  همراهی 
تا زمان سقوط  از کنراد آدناوئر  آلمان 
کار  شروع  از  پس  همگی  ایران،  شاه 
بازدیدی رسمی از ایران داشتند. حتی 
پس از آنکه روحانیون قدرت را در ایران 
به دست گرفتند، آلمانی ها همیشه  با 
جمله  از  باال،  سطوح  در  بازدیدهایی 
پیشین  صدراعظم  شرودر،  گرهارد 
با  ویژه  روابط  حفظ  در  سعی  آلمان، 
ایران داشتند. تنها یک بار مجلس فدرال 
مورد  در  آرا  اتفاق  به  را  قانونی  آلمان 
سرمایه گذاری  ضمانت  قانون  تصویب 

در ایران تصویب کرد.
پهلوی،  شاه  رضا  سلطنت  دوران  در 
آلمان مدارس صنعتی را در جهت کمک 
به مردم ایران برای دسترسی به دانش 
و فن آوری روز، در این کشور تاسیس 
کردن  صادر  به  همچنین  آلمان  کرد. 
ماشین آالت صنعتی و تجهیزات نظامی 
دیگر کشورهای  که  پرداخت  ایران  به 
اروپایی به ویژه انگلستان در فراهم کردن 
آنها بی میلی می کردند. در دهه 1۹۳0 
و تا قبل از درگرفتن جنگ جهانی دوم، 
آلمان به بسیاری از جوانان ایرانی مشتاق 
برای تحصیل در این کشور برای تحصیل 
در رشته های علوم بورسیه اعطا می کرد، 
کشورهای  دیگر  که  حالی  در  هم  آن 
اروپایی حتی مدارک و دیپلم ایران را 
به رسمیت نمی شناختند. پس از پایان 
جنگ نیز تعداد ایرانی های محصل در 
دانشگاه های آلمان بسیار افزایش یافت. 
دالیلی همچون کمبود نیروی کار پس 
باعث  آلمان  در  دوم  جهانی  جنگ  از 
این  در  بتوانند  زیادی  ایرانی های  شد 
کشور کار کرده و هزینه تحصیل خود 
را بپردازند. ازدواج این دسته از مهاجرین 
ایرانی با زنان آلمانی باعث شد تا بعد 
انسانی جدیدی به روابط میان این دو 

دهه  از  پس  تنها  شود.  اضافه  کشور 
1۹70 میالدی بود که آلمان جای خود 
را در بزرگترین مقصد تحصیلی جوانان 
ایرانی جویای علم در غرب به آمریکا داد.

که  باورند  این  بر  منتقدین  برخی 
وابستگی آلمان به ایران تنها به دلیل 

مسائل اقتصادی است.
کونتزل نشان می دهد که چنین تفکری 
اشتباه است. آلمان به عنوان بزرگترین 
به  ناچیزی  نیاز  در جهان  صادرکننده 
ایران دارد؛ در سال 201۳ تنها نیم درصد 
کل صادرات آلمان به سوی ایران بوده 
است. همچنین آلمان واردکننده عمده 
کاالهای مختلف یا نفت از ایران نیست.

آلمان  رهبران  کونتزل،  گفته  به  بنا 
حداقل دو دلیل دیگر برای ترغیب ایران 

به ضدیت با آمریکا دارند.
اولین دلیل، خشم آلمان ها از شکست 
در جنگ جهانی دوم و به تبع آن اشغال 
تحت  خارجی  نیروهای  توسط  آلمان 
رهبری آمریکاست. این خشم به طور 
عمومی قابل نشان دادن نیست چرا که 
آلمان عضو پیمان آتالنتیک شمالی است 
و در طول جنگ سرد به حمایت آمریکا 
در برابر شوروی که دشمنی به مراتب 

خطرناک تر بود، نیاز داشت.
روی  آمریکا  از  ایران  که  بهتر  چه 

برگرداند.
اگر  ایران  که  است  این  دلیل  دومین 
تنها کشوری نباشد که به آلمانی ها به 
خاطر هیتلر به عنوان جنایتکاران جنگی 
نمی نگرد، جزو معدود کشورهایی ست 
از  بیش  برای  ندارد.  دیدی  چنین  که 
100 سال است که آلمان تنها قدرت 
اروپایی مورد عالقه بیشتر ایرانیان است. 
آلمانی ها نیز متقابال این احساس را با 
داشتن نظر مثبت نسبت به ایران جبران 
می کنند. کونتزل تعدادی نظرسنجی را 
نقل می کند که بر اساس آن آلمانی ها 
خطر  را  آمریکا  و  اسراییل  کشورهای 
جهانی  ثبات  و  صلح  برای  جدی تری 

می دانند تا ایران.
کونتزل همچنین اظهار می کند آلمان ها 
از اینکه دائما به خاطر جنایات هیتلر 
قرار  هجوم  مورد  و  شده  سرزنش 
هستند.  خسته  و  ناراحت  می گیرند 
از  یکی  لتزر  وا مارتین  که  چیزی 
نویسندگان مطرح آلمانی از آن با عبارت 
»چماق هولوکاست« یاد می کند. والتزر 
می گوید: »انگیزه آنها که هنوز می خواهد 
ما را شرمنده رسوایی گذشته مان نگه 
دارند، به دلیل این نیست که آن اتفاقات 
را نمی توان فراموش کرد، بلکه به این 
علت است که از رسوایی های گذشته ما 
برای اهداف حال و آینده خود استفاده 

کنند.«
اینکه هولوکاست هیچگاه نظر ایرانیان 
را به خود جلب نکرده برای آلمانی ها 
بسیار خوشایند است. رهبر جمهوری 
رئیس  و  خامنه ای  آیت اهلل  اسالمی، 
جمهور سابق ایران، محمود احمدی نژاد 
بارها وقوع هولوکاست را انکار کرده اند. 
تعداد  نیز  رفسنجانی  هاشمی  آیت اهلل 
در  شده  کشته  یهودی  میلیون  شش 
هولوکاست را رد کرده و گفته این تعداد 
رئیس  است.  بوده  نفر  حدود 20000 
جمهور سابق این کشور، حجت االسالم 
نظری  اظهار  در  نیز  خاتمی  محمد 
ادعا کرده است که »حقایق این اتفاق 
تایید  و  ثبت  مورد  مستقال  هیچگاه 
قرار نگرفته است.« از سال 1۹۸۹ هر 
ساله تهران میزبان گردهمایی منکرین 
هولوکاست است که هزینه آن توسط 

حکومت پرداخت می شود.
این  ایران  هسته ای  پرونده  نهایتا  و 
فرصت را برای آلمان میسر کرد تا در 
لیگ بزرگ دیپلماتیک به نقش آفرینی 
از  آلمان  اقتصادی،  نظر  از  بپردازد. 
چین  و  روسیه  فرانسه،  انگلستان، 
قدرت بزرگ تری محسوب می شود اما 
همچنان به عنوان عضو دائم در شورای 
امنیت جایی ندارد. فرمول 1+5 توسط 
سابق  جمهوری  رئیس  اوباما،  باراک 
آمریکا، ابداع شد که یک شورای امنیت 
موازی را شکل داد که در آن آلمان نیز 
آمریکا، چین،  با  یکسان  دارای حقوق 
روسیه، فرانسه و بریتانیا بود. این حرکت 
می تواند برای مسائل آتی جهان نیز در 
نظر گرفته شود که در آن آلمان نیز به 
عنوان عضوی از کلوپ ابرقدرت های دنیا 

نقش آفرینی کند.

آوازهتک مضراب            !

 واقعا شگفت انگیز است. سرزمینی 
تقاطع  محل  می خواست  که 
فرهنگ های بزرگ باشد و مهر و 
را سرلوحه همه دستورات  آشتی 
کهن قرار دهد به سرزمین نفرین 
تبدیل شده است که هر  شده ای 
سال و هر قرن اش به خونریزی و 

خونخواهی گذشته است.
پس از تهاجم دوم، یورش تازیان 
به  ما  روزگار  همه  ایران  در 
گذشته  انتقام جویی  و  خونریزی 
است. آنچه را تازیان کم گذاشتند 
و  کردند  جبران  تیمور  و  چنگیز 
پس از آن هم هر قوم و ملتی که 

در این سرزمین به حاکمیت رسید 
شیوه های خونریزی و انتقام جویی 
پیشین را الگوی کار خود قرار داد 
تا ما به نخستین انقالب به اصطالح 
دموکراتیک در خاورمیانه رسیدیم. 
راه  به  دیگر  بود که  این  امیدمان 
صلح و صفا برویم و مهر و آشتی 
را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم 
باقی  همچنان  خونریزی ها  ولی 
ماند. در مشروطیت به قول احمد 
که  می کشتند  را  رقیبان  شاملو 
سنی است و سنیان را می کشتند 
که شیعه است. سرزمینی شده ایم 
که به جای هر چیز دیگر از در و 
دیوار خون می ریزد. حتی شاعران 
ما عارف و عشقی و کسانی  ملی 
خون  عید  برگزاری  ندای  دیگر 
سرداده اند. با این امید که صلح و 
عدالت به سرزمین کهن آریایی ما 
بازمی گردد. ولی دریغا که هر ندای 
و  بیشتر  دشمنی  به  تنها  خون 
انتقام جویی  های گسترده تر تبدیل 

می شود.
آخرین  این  ولی  گفتیم  را  همه 
»امام  هدیه  که  خونریزی ها 
خمینی« برای ما بود روی دست 
انقالب  در  شد.  بلند  آنها  همه 
تنها  مخالفین  اسالمی  کشتن 
نمی شود  تلقی  خوب  عمل  یک 
بلکه واجب عینی است و هر کس 
خالف حاکمیت دینی عمل کند 
مستوجب رفتن به دوزخ است. در 
خونریزی های  و  خون  همه  میان 
واقعه  چند  اسالمی   جمهوری 
تاریخی  بدیل  هیچ  دهشتناک 
نویسندگان  کشتن  یکی  ندارد. 
کشتار  دیگری  و  نظام  مخالف 
زندان های  در  سیاسی  زندانیان 
محکومیت  که  حالی  در  رژیم  

زندان خود را گذرانده بودند.
فجیع ترین  یادآور  سال  هر  پاییز 
کشتارهای سیاسی در ایران است. 
در میان جانباختگان راه آزادی نام 
چند تن برجستگی ویژه دارد. قتل 
فجیع داریوش فروهر و همسرش 
پروانه اسکندری و چند نویسنده 
و مترجم معروف از جمله محمد 
احمد  پوینده،  جعفر  مختاری، 
مربوط  حواشی  و…  میرعالئی 
باید در  به آن مساله ای است که 
پرداخت.  آن  به  دیگری  مناسبت 
بیشتر قربانیان قتل های زنجیره ای 
مترجمان  و  نویسندگان  میان  از 

معروف انتخاب شده بودند.
در  حاکم  نظام  محکومیت  سند 
محتوای دو نامه ای است که یکی 
از سوی سعیدی سیرجانی خطاب 
به »مقام رهبری« نوشته و دیگر 
از  است که چندی پس  بیانیه ای 
قتل سعیدی سیرجانی به صورت 
مخفی از سوی کانون نویسندگان 

برابر  در  است.  یافته  انتشار  ایران 
حاکم  نظام  تاریخی  دو سند  این 
یک  از  گمی شد.  سردر  گرفتار 
داد  ادامه  به کشتارهای خود  سو 
محدودیت ها  بر  دیگر  سوی  از  و 
و  اجتماعی  ممنوعیت های  و 

فرهنگی افزود.
نامه اش  در  سیرجانی  سعیدی 
آزاده ام  نوشته است: »آدمیزاده ام، 
و دلیلش همین نامه که در حکم 
فرمان آتش است و نوشیدن جام 
بدانند  آیندگان  بگذارید  شوکران. 
ایران هم  که در سرزمین بالخیز 
جان  از  دلیرانه  که  مردمی   بودند 

خود گذشتند و مردانه به استقبال 
مرگ رفتند.«

ما نویسنده ایم
نامه ای چنین دالورانه رخنه ای در 
نیروی  و  می اندازد  هراس  دیواره 
نویسندگان  به  تازه ای  ذهنی 
از  برخاسته  نیروی  با  می دهد. 
این نامه نویسندگان ایران چندی 
بعد نامه ای سرگشاده با عنوان ما 
نویسنده ایم انتشار دادند و با زبانی 
آن  محتوای  بر  روشن  و  صریح 
نوشتند  جمله  از  ورزیدند.  تاکید 

که:
»حق طبیعی و اجتماعی و مدنی 
و  آزادانه  نوشته هامان  که  ماست 
بی هیچ مانعی به دست مخاطبان 
برداشتن  میان  از  ما  برسد. هدف 
بیان و  اندیشه و  موانع راه آزادی 
نقد  که  است  بدیهی  است.  نشر 
اعتالی  الزمه  نویسندگان  آثار 
تجسس  اما  است  ملی  فرهنگ 
به  نویسنده  خصوصی  زندگی  در 
حریم  به  تجاوز  آثارش  نقد  بهانه 
به  او  شناختن  محکوم  و  اوست 
عقیدتی  و  اخالقی  دستاویزهای 
شئون  و  دموکراسی  خالف 
می گوییم  باز  است.  نویسندگی 
که ما نویسنده ایم. ما را نویسنده 
ببینید و حضور جمعی ما را حضور 

صنفی نویسندگان بشناسید.«
با وجود این هشدارها نظام حاکم 
و  افزود  موجود  محدودیت های  بر 
انفرادی  از سوی دیگر کشتارهای 
جالب ترین  از  یکی  داد.  ادامه  را 
شیوه های برخورد با نویسندگان و 
نقشه انهدام آنها، اتوبوسی بود که 
قرار بود نویسندگان معترض را با 
خود به ارمنستان ببرد. نقشه قتل 
این  ناموفق ماند ولی  خوشبختانه 
جنایت مرگبار در پرونده رژیم باقی 
ماند. عظمت این جنایت بسیاری 
واداشت که یک  را  نویسندگان  از 
باز  دادگستری  در  ملی«  »پرونده 
کنند و زیر و باالی این ماجرا را برای 
دهند. انتشار  آینده  نسل  آگاهی 

رژیم  عوامل  گربه  و  موش  بازی 
و  کمتر  نویسندگان  با  حاکم 
یافته  ادامه  همچنان  بیشتر  یا 
نویسندگان  از  بسیاری  است. 
در  و  گرفتند  پیش  مهاجرت  راه 
اروپا  و  آمریکا  مختلف  شهرهای 
مبارزه  این  ولی  گزیدند  اقامت 
و  دارد  ادامه  همچنان  دور  راه  از 
باالخره خونی که بر زمین ریخته 
شده روزی، روزگاری هر چه دور 
دامن قاتالن را خواهد گرفت. در 
این مدت جنبه های معنوی مبارزه 
تقویت شده و از طریق انجمن های 
فرهنگی خون تازه ای در رگ های 
است.  شده  تزریق  ایران  فرهنگ 
خونی که باالخره خواهد جوشید.

خونیکههمچنانمیجوشد

ایران و آلمان؛ یک رابطه ی عاشقانه ی صد ساله

محمدرضاشاه پهلوی و شهبانو فرح در دیدار رسمی در آلمان، ماه مه 1۹۶۷

ماتیاس کونتزل
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تمرین می کنند.
=دختران در همه رشته ها اجازه 
اعزام برون مرزی ندارند؛ این شرایط 

چه تاثیراتی بر روی آنها می گذارد؟
فدراسیون  گفتند  آمدند  -خب، 
بین المللی یک سری محدودیت ها برای 
پوشش دختران گذاشته، نمی توانیم در 
همه ورزش ها اعزام برون مرزی داشته 
داریم  ورزش هایی  معدود  االن  باشیم. 
که اعزام برون مرزی داشته باشند. این 
در  را  ما  ورزشی  سهمیه های  مساله 
مسابقات بسیار کم کرده، نمونه دیگری 
از این سخت گیری ها حذف تیم فوتبال 
ملوان رشت بود به این دلیل که گفتند 

حجابشان درست نبوده.
این سخت گیری ها فقط به حجاب 
ساعت،  سر  باید  نمی شود؛  خالصه 
بیاییم و برویم، ساعت نماز داریم؛ ساعت 
مناجات داریم. باید این کار ها را انجام 
دهیم، چندی پیش چند نفر از دوستانم 
از بچه های تیم ملی تنیس را دیدم که با 
بچه های تیم ملی ترکیه قرار بود بازی 
تمرینی  اردوی  روز  حدود 10  کنند؛ 
گذاشته بودند، دختر ها و پسرهای ترک 
پشت یک میز کنار هم نشسته بودند 
و با هم حرف می زدند و می خندیدند، 
مربی آنها هم کنارشان بود، به آنها حس 
می داد، بغل شان می کرد، اما بچه های تیم 
ما منزوی، مثل طردشده ها، گوشه ای 
نداشتند  اجازه  حتی  بودند؛  نشسته 
به پسر ها نگاه کنند. از بچه های ترک 
پرسیدم چکار می کنید؟ گفت می رویم 
ماساژ؛ اما بچه های ایرانی این اجازه را 

نداشتند چون ماساژور مرد بود.
دوره  یکمین  و  سی   که  پارسال 
ریودوژانیروی  در  المپیک  بازی های 
برزیل با حضور بیش از ده هزار ورزشکار 
کاروان  شد،  برگزار  کشور   206 از 
ورزشی ایران نیز با 63 ورزشکار در این 
رقابت ها شرکت کرد اما موضوعی که 
هرگز رسانه ای نشد این بود که پیش 
از کارناوال معروف رقصنده های برزیل، 
مسووالن المپیک ایران ورزشکاران ایرانی 
را تا پایان کارناوال در هتل نگه داشتند 
نباشند. رقصندگان  تماشای  شاهد  تا 
= اردوهای دختران ورزشکار به 

چه شکل برگزار می شود؟
-درشرایطی که بچه ها باید در اردوی 
یک ماهه و حداکثر شش ماهه شرکت 
کنند آنها را در   نهایت مثل اردوی اخیر 
در ترکیه تا 10 روز می برند، حتی مربی 
با آنها تمرین کند.  ایران و  بیاید  باید 
فدراسیون نه تنها برای استخدام مربی 
هزینه نمی کند بلکه دختران را هم به 
اردو ها نمی فرستد چون باید هم هزینه 
بابت  فردی  هم  و  بپردازد  را  اقامت  
حراست بفرستد تا مبادا در آنجا به کار 
خالف شرعی دست بزنند یا در خیابان 

روسری شان عقب برود.
برای  ورزشکار  دختران  طرفی  از 
بازی مثال در تیم های خارجی باید از 
فدراسیون تاییدیه بگیرند اما فدراسیون 
اجازه خروج به آنها نمی دهد. فدراسیون 
باید تایید کند که او ورزشکار ایران است 
بازیکن  بتواند در آن تیم به عنوان  تا 
در  باشد  داشته  اجازه حضور  خارجی 
حالی که این اجازه برای پسر ها صادر 
می شود. همه بابت این تبعیض ها ناراحت 
هستند. خیلی ها، حداقل دوستانم در 
از من می پرسند چطور  همه رشته ها 
می توانیم به کشورهای اروپایی برسیم 

تا در ورزش حرفه ای خود رشد کنیم.
مسووالن فدراسیون های ورزشی در 
در  عضویت  و  برون مرزی  اعزام  ایران 
تیم ملی را برای بچه ها به بت تبدیل 
خود  تالش  تمام  ورزشکاران  کرده اند. 
برسند،  ملی  سطح  به  تا  می کنند  را 
فدراسیون ها هم تشویق شان می کند که 
اگر چهار تامسابقه را بردی به همه جا 
معرفیت می کنیم، از تو حمایت می کنیم، 
اسم ات همه جا منتشر می شود؛ اما اگر 
کند  طی  را  خودش  راه  ورزشکاری 

تبعیض و فشارهای روانی علیه زنان ورزشکار ایران
برای  ورزشکار  =دختران 
بازی در تیم های خارجی باید 
از فدراسیون تاییده بگیرند 
اما فدراسیون اجازه خروج به 
آن ها را نمی دهد در حالی که 
این اجازه برای پسر ها صادر 

می شود.
مالک  را  خواندن  =نماز 
را  استعداد  اما  می دانند 
نمی بینند؛ بازیکن نمازخوان 
را وارد تیم می کنند و کسی 
را خذف  نمی خواند  نماز  که 

می کنند.
= برخی از ورزشکاران زن 
با مربیان حرفه ای مرد به طور 

زیرزمینی تمرین می کنند.
از  ریو، پیش  المپیک  =در 
کارناوال معروف رقصنده های 
المپیک  مسووالن  برزیل، 
را  ایرانی  ورزشکاران  ایران 
تا پایان کارناوال در هتل نگه 
تماشای  شاهد  تا  داشتند 

رقصندگان نباشند.
ائمه  رزیتا  رمضان زاده-  فیروزه 
دوست، عضو پیشین تیم ملی تنیس 
روی میز زنان ایران است. این ورزشکار 
میانه  آسیای  قهرمانی  نایب  2۵ ساله 
در سال 200۸، حضور در مسابقه های 
جهانی مدارس در سال 2006، قهرمانی 
ایران در رده بندی نوجوانان 13۸4، نایب 
قهرمانی در رده بندی جوانان در سال 
13۸۵ و حضور در رقابت های بین المللی 
کاپ »فجر« سال 1392 را در کارنامه 

ورزشی خود دارد.
کیهان لندن در مورد موانع و مشکالت 
ائمه  رزیتا  با  ایران  در  ورزشکار  زنان 

دوست گفتگو کرده است.
=در سال های اخیر شاهد افزایش 
در  ایرانی  زن  ورزشکاران  حضور 
میدان های جهانی بودیم. این شرایط 
چه تاثیراتی بر روی ورزش زنان در 

ایران گذاشته است؟
-ابتدا بگویم که مقام های جمهوری 
و  اسالمی در دهه هشتاد خورشیدی 
برای  خاتمی،  ریاست جمهوری  زمان 
تحقق اهداف سیاسی، ارتقای دیپلماسی 
و نشان دادن اقتدار ملی و نمایش زن 
نشانه  به  و  ایرانی  با حجاب  مسلمان 
حضور زنان در عرصه های اجتماعی فضا 
و امکان حضور ورزشکاران زن ایرانی را 

در عرصه های جهانی کمی باز کردند.
بودم  نوجوان  وقتی  هست  یادم 
دو  سال،  در  ما  بین المللی  اعزام های 
بار و   نهایت سه بار بود ولی از 14 سال 
پیش تمرکز کردند روی باز کردن فضا؛ 
مثاًل از 10 مسابقه ای که ایران می تواند 
شرکت کند سه بار مسابقه بین المللی 
برای دختران تا پنج و شش بار افزایش 
شد  بیشتر  که  اعزام ها  اما  کرد.  پیدا 
هم  ورزشکاران  دانش  و  سواد  سطح 
باال رفت؛ دیدند چقدر ورزش پیشرفت 
کرده و ما چقدر عقب هستیم. از سوی 
این فکر  به  دیگر ورزشکاران حرفه ای 
افتادند برای ارتقای خود با مربیان مرد 
تمرین کنند با توجه به اینکه اعزام های 
برون مرزی آقایان بیشتر بود سطح علمی 
آنها هم بیشتر بود و از لحاظ قدرت بدنی، 
قابلیت های جسمانی ورزشکاران را قوت 

می بخشند.
کم کم، تمرین های زیرزمینی خانم ها 
به  توجه  با  مرد شروع شد.  مربیان  با 
در  پسران  و  دختران  بودن  مختلط 
اعزام های برون مرزی دیدند که دختران 
کشورهای  سالن های  در  دارند  اجازه 
ولی  کنند  بازی  آقایان  کنار  در  دیگر 
وقتی به ایران برمی گردند حق تمرین 
با مربی مرد را ندارند در حالی که این 
از  منطق بسیار اشتباه است. بسیاری 
ورزشکاران تیم های ملی به این موضوع 
معترض بودند، به همین دلیل خیلی ها 
را تنها به دلیل تمرین با مربی مرد از تیم 

ملی حذف کردند.
در رشته تنیس روی میز المپیک ریو، 
شاهد موفقیت ندا شهسواری، بازیکن 
با تالش خود  سخت کوشی بودیم که 
و خانواده اش شاهکار کرد. اما مسووالن 
فدراسیون اعالم کردند مربی ندا اعزام 
نشده در حالی که مربی ندا در زیرزمین 
تمرین  او  با  کرمانشاه  در  آنها  خانه 
ایران  ورزشی  مقام های  البته  می کرد. 
می دانند که بسیاری از زنان ورزشکار 
به صورت پنهانی با مربیان حرفه ای مرد 

را حذف  او  برود  آنها  و خالف جهت 
می کنند؛ هرچند عضویت در تیم های 
ملی، جز جنگ اعصاب، مزیت دیگری 
ندارد؛ اینکه با حجابت بخواهند تو را 
مقایسه کنند، اینکه نمازت را می خوانی 
یا نه، چشم هایت جایی نمی چرخد یا با 

پسر ها حرف نمی زنی!
=به خاطر بی توجهی رسانه های 
اخبار  جدی  پوشش  برای  رسمی 
ورزش زنان، شبکه های اجتماعی در 
این زمینه نقش پررنگ تری دارند. 
واکنش هایی  چه  ورزشی  مقام های 
در برخورد با این تریبون ها داشته اند؟

-ورزشکاران زن ایرانی با استفاده از 
صفحه های خود در اینستاگرام، فیس 
بوک یا حساب کاربری خود در توییتر، 
تصاویر و اخبار تمرین ها و موفقیت های 
خود را منتشر می کنند. کسی که هزینه 
زحمت  و  می پردازد  را  مربی شخصی 
می کشد دوست دارد دیگران هم او را 
بشناسند، اما به آنها گفته شده چنانچه 
از تیم  باشید  عکس بی حجاب داشته 
ملی خط می خورید، االن اگر صفحات 
بچه های تیم ملی تنیس را ببینید هیچ 
عکسی از بدن سازی یا تمرین های خود 
صفحه های  چون  نکرده اند  منتشر  را 

شخصی شان کنترل می شود.
خاطر  به  ورزشکار  =زنان 
حفظ  یا  حجاب  به  مربوط  مسائل 
شئونات اسالمی بار ها توبیخ ومحروم 

شده اند…
-بله، بار ها دیده ام، مثال در سال 94 
یک دختربچه 13 ساله که از نونهالی 
آمده بود باال، دررده نوجوانان، قهرمان 
داشت  خوب  خیلی  بود،  شده  ایران 
یک  با  اینکه  برای  اما  جلو،  می رفت 
پسر هم تیم خودش شوخی کرد برای 
یک سال از مسابقات محرومش کردند 
در حالی که در دسته یک کشور اول 
شده بود، از آن زمان او به خاطر این 
محرومیت، ورزش تنیس را کنار گذاشت.

به  شد  حذف  رشت  ملوان  تیم  یا 
نماز  اخالقی.  مسائل  و  خاطر حجاب 
خواندن را مالک می دانند اما استعداد 
را نمی بینند؛ بازیکن نمازخوان را وارد 
تیم می کنند و کسی که نماز نمی خواند 
را خذف می کنند. این اواخر در مورد 
باید  و  است  سیگاری  می گفتند  من 

کالس هایش را حذف کنیم.
اگر بازیکن فوتبال، روسریش بیفتد از 
تیم اخراج و کارت قرمز می گیرد. با این 
شرایط، بازیکن، هنگام بازی دائم استرس 

دارد که مبادا مقنعه اش عقب برود.
ازیک طرف به ورزشکاران زن تاکید 
حرف  یا  کنید  سوالی  نباید  می کنند 
نامربوطی بزنید، اگر خبرنگاری از شما 
سوال کرد بگویید فدراسیون همه چیز 
را آماده می کند و مسابقات آماده سازی 

خیلی خوب است.
کند  باعث  اسالمی  =پوشش   
شدن حرکات ورزشکار و در مواردی 
گرمازدگی و بازماندن از ادامه مسابقه 
می شود. آیا خود شما این مشکالت را 

تجربه کرده اید؟
رشته  در  مثال  دیده ام؛  بار ها  -بله، 
خودم و می دانم که در همه رشته ها این 
مشکل هست، در مورد تنیس همیشه 
راکت به لباس گیر می کند که آزاردهنده 
است. در کشور گرمی مثل هندوستان 
بچه ها کباب می شوند، همه سرشان در 
دچار  مو هایشان  می کند،  عرق  مقنعه 
ریزش می شود یا سرشان جوش می زند 
چون مجبورند در کنار مقنعه از هدبند 

هم استفاده کنند.
یک بازیکن تنیس باید لباس گشاد 
بپوشد، مراقب باشد باسن اش دیده نشود، 
لباس گشاد همراه با شلواری که بلندی 
فاق آن تا زانو است. با چنین شلواری 
حرکت  مانع  برداشت؛  گام  نمی توان 
می شود؛ بچه ها پشت میز چندین بار برای 
گام برداشتن باید شلوار خود را باال بکند 
تا فاق شلوارشان مانع حرکت شان نشود.

ندا شهسواریرزیتا ائمه دوست

برای شستشو دادن مغز کریمی ها خیلی دیر شده؛ 
فسیل های متحجر این را در مغز خود فرو کنند

کمدی  نمایشنامه   - یگانه  مینو 
علیرضا  ورزشی  زندگی  تراژدی 
ایران و  کریمی عضو تیم ملی کشتی 
دو بار باخت او در مسابقات جهانی با 
دستور از باال مقابل ورزشکاران روس 
و اسرائیل می تواند سوژه جالبی برای 

فیلمسازان باشد.
تاسف آور  و  غم انگیز  حادثه  دو  این 
بدنی  توانایی های  اوج  سال های  در 
است.  داده  روی  کریمی   تکنیکی  و 
با  مبارزه  صورت  در  می توانست  او 
حریفانش خود و ایران را صاحب مدال 

و عنوان قهرمانی کند.
آخرین بار که کریمی  مفت و مسلم 
قهرمانی  مقام  و  مدال  به  رسیدن  از 
کشتی  رقابت های  در  اخیرا  بازماند 
جهان در لهستان بود که با وجود چند 
از کشتی گیر روس  بودن  امتیاز جلو 
یک  حدود  از  بیش  که  حالی  در  و 
دقیقه به پایان مسابقه باقی نمانده بود 
ازاوخواستند بازنده تشک را ترک کند 
اسرائیلی  رقیب  با  بعدی  دیدار  در  تا 
روبرو نشود بنابراین جز آنکه در زمان 
چاره  شود  حریف  تسلیم  باقیمانده 
دیگری نداشت و این کا ر را هم کرد و 
حیثیت و غرور جوانی و ایرانی اش له 
شد بدون آنکه تقصیری متوجه خود 

او باشد.
ایرانی  ورزشکاران  نشدن  حاضر 
مقابل رقیبان اسرائیلی بعد از انقالب 
در میدان های بین المللی اتفاق تازه ای 
نیست اما این بار به مشکلی غیرقابل 
صدا  و  سر  پر  جنجالی  و  پیش بینی 
در  شد.  تبدیل  خارج  و  داخل  در 
این سال ها از هر ورزشکاری خواسته 
حریف  با  نشدن  روبرو  برای  می شد 
و  چون  بدون  کند  تمارض  اسرائیلی 
چرا ناچار به اطاعت بود. چند ماه پس 
از آن نیز با دادن چند سکه به او سر و 
ته قضیه به هم آورده می شد و بعد هم 
او را که بی رحمانه مورد سوء استفاده 
فراموش  بود  گرفته  قرار  تبلیغاتی 

می کردند.

قضیه  معروف  قول  به  بار  این  اما 
اتفاق  نبود  بنا  آنچه  و  کرد  پیدا  بیخ 
نام  به  ورزشکاری  و  افتاد  بیفتد 
پیش  کریمی  که چهار سال  علیرضا 
مدال و مقام خود را به خاطر حاضر 
اسرائیل  کشتی گیر  مقابل  نشدن 
بار  دومین  برای  بود  داده  دست  از 
قربانی بی شعوری و تصمیمات غلط و 
ندانم کاری موجوداتی شد که روحیه 
روی  آنها  انتقام جویی  و  آتش افروزی 

وایکینگ ها را سفید کرده است.
اوج  در  سالگی   23 در  کریمی  که 
توانایی های جسمی و فنی بسر می برد 
کم  چیزی  هیچ  شدن  جهانی  برای 
امتیاز  چند  که  شرایطی  در  ندارد، 
وی  از  بود  جلو  خود  حریف  از  نیز 
تن  خفت بار  شکستی  به  خواستند 
حریف  با  بعدی  مسابقه  در  و  دهد 
چنین  نشود.  سرشاخ  اسرائیلی 
بگوئیم  بهتر  یا  نابخردانه  دستور 
و  روح  که   است  کافی  احمقانه ای 
ملیتی  هر  از  ورزشکاری  هر  روان 
در هر رشته ورزشی و در هر کجای 
دنیا را متالشی کند؛ به همین دلیل 
کریمی  نیز که جان به لبش رسیده 
گذاشت،  کنار  را  واهمه  و  ترس  بود 
پیامدهای احتمالی را به جان خرید 
که  لحظه ای  گفت  خبرنگاران  به  و 
دستور دادند مسابقه ی بُرده را واگذار 
کنم احساس کردم انگار دنیا را روی 
سرم خراب کرده اند و به این ترتیب 
به  را  خود  ناخشنودی  و  اعتراض 

گوش مردم ایران و جهان رساند.
هیات حاکمه و اعضای )پولیت بورو(

ی رژیم جمهوری اسالمی  به خصوص 

پس از آنکه برای نخستین بار رئیس 
قهرمان  با  نیز  کشتی  فدراسیون 
از  نگران  شد  هم صدا  خود  ناخشنود 
سرایت این اعتراض به نسل جوان و 
فارغ التحصیل  میلیون  و یک  ناراضی 
بیکار و عصبانی و تکرار حوادث سال 
با  ۸۸ بالفاصله تشکیل جلسه داد و 
قید دو فوریت اجرای برنامه هایی برای 
رجوع  و  رفع  کریمی  و  از  دلجویی 
قضیه و ساختن یک قهرمان تخیلی 
دستور  در  را  وطن پرست  و  فداکار 
کار قرار داد که نخستین اجرای این 
سناریوی فوری و فوتی به کارگردانی 
سلطانی فر وزیر ورزش و دعوت او از 
با حضور حسن  به جلسه ای  کریمی  
روحانی رئیس جمهوری روی صحنه 
رفت. روز بعد از این مراسم کریمی  باز 
زبان به انتقاد گشود و به خبرنگاران 
تلفن همراهم  روزها  این  گفت چون 
تماس  پدرم  با  نمی دهم  جواب  را 
گرفتند و از من دعوت کردند با رئیس 
جمهوری دیدار کنم اما وقتی به محل 
قرار رفتم اثری از آقای روحانی ندیدم 

و فقط با عده ای عکاس روبرو شدم.
پیچیده تر شد  ماجرا  ترتیب  این  به 
و این بار در اجرای بخش دوم سناریو 
سردار جعفری و دیگر فرماندهان سپاه 
کریمی  را برای صرف چای و شیرینی 
به جمع خود دعوت کردند با او حرف 
زدند شوخی کردند و خندیدند برای 
او دست زدند و دست آخر هم او را به 
عضویت افتخاری سپاه مفتخر نمودند!

چند روز پس از اجرای این برنامه ی 
مضحک، کریمی  را به تماشای نمایش 
دیگری به کارگردانی رهبر رژیم بردند 
تا به حرف ها و شعارهای روضه مانند 
خامنه  مراسم،  آن  در  کند.  او گوش 
ای با آگاهی کامل از دالیل عصبانیت، 
نارضایتی و آزردگی کریمی  و اینکه نه 
یک بار بلکه دو بار تمامی  انگیزه و امید 
به زندگی و آینده یک قهرمان جوان 
را به خاطر هیچ و پوچ تباه کرده اند 
که  فردی  عنوان  به  او  از  کرد  تالش 

به خاطر آرمان های انقالبی به مدال و 
مقام پشت کرده است یاد کند.

اما مردم ایران بطور کلی و جوانان 
کنجکاوی  دلیل  به  ویژه  به  کشور 
به  دسترسی  لطف  به  و  ایرانی  ذاتی 
مسائل  جریان  در  خوبی  به  اینترنت 
و کردار  رفتار  با  دارند،  قرار  دنیا  روز 
تظاهر  و  رژیم  سرکردگان  شرورانه 
در  و  فلسطین  مردم  با  همدردی  به 
در  حضور  و  نفوذ  گسترش  حقیقت 
از  و  آشنا هستند  منطقه  همه جای 
کردن  ساقط  برای  حکومت  تالش 
حکومتی  برپایی  و  عربی  دولت های 
با مدل امپراتوری عثمانی، با مقداری 
جعلیات و ضمیمه های من درآوردی 
از نوع جمهوری اسالمی  آشنا  شیعه 
مقاصد  و  اهداف  درباره  آنها  هستند. 
اندازه  به  فقیه  مطلقه  والیت  رژیم 
و  پدربزرگ  مادر،  و  پدر  از  کافی 
مادربزرگ خود شنیده اند و اکنون نیز 

با چشمان خود شاهد آن هستند.
از  بعد  پیش  ماه  چند  خامنه ای 
دیدار از حوزه علمیه قم به مسئوالن 
حوزه گفت در وجنات طلبه ها نشانی 
از انقالبی گری ندیدم و باید چاره ای 
اندیشید.  موجود  وضع  تغییر  برای 
خامنه ای  نظر  از  طبیعی  برداشت 
درباره طلبه های نسل جدید و اینکه 
و  قیافه  و  ریخت  در  را  انقالبی گری 
و  سن  هم  جوان های  تفکر  و  نگاه 
که  است  این  کریمی  ندیده  سال 
دانشجو  و  دانش آموز  کنونی  نسل 
حاضر  پیش  سال   40 مانند  دیگر 
رسیدن  برای  را  خود  جان  نیست 
شماری آیت اهلل جاه طلب پر از کینه 

و  فرهنگ  تاریخ،  به  نسبت  عقده  و 
و  دمکراسی  مخالف  و  ایران  تمدن 
ورزشگاه ها  در  زنان  حضور  و  آزادی 

به حراج بگذارد.
ایران  در  کریمی  امروز  هم نسالن 
می دانند قصد واقعی ولی فقیه از دادن 
عنوان آتش به اختیار به نوجوانان و 
مرز  از  دفاع  مطلقا  دل  ساده  جوانان 
بلکه  نیست  آن  مردم  و  ایران  بوم  و 
سرکوب و خفقان طبقه تحصیل کرده، 
فهمیده و روشنفکر و میلیون ها جوان 

درس خوانده و بیکار و ناراضی است.
مطلقه  والیت  حکومت  دوران  در 
تیم های  اعضای  از  بسیاری  فقیه 
به  سفر  جریان  در  ایران  ورزشی 
کشورهای  به  به خصوص  خارج 
هفته  چند  شده اند.  پناهنده  اروپایی 
پیش محمد رشتونژاد عضو تیم ملی 
جودو که همراه این تیم در مسابقات 
هلند  روتردام  در  جودو  بین المللی 
شرکت کرده بود هنگام عزیمت تیم 
به ایران به فرودگاه نرفت. فدراسیون 
ملی  تیم  کرد سرپرست  اعالم  جودو 
نیز در  که مسئولیت حراست تیم را 
این سفر به عهده داشته در هلند باقی 
ایران  مانده تا رشتونژاد را با خود به 
بازگرداند اما  این اتفاق نیفتاد و او در 
خارج بسر می برد. وی چند ماه پیش 
فدراسیون  مسئوالن  به  سفر  این  از 
بد  بسیار  مالی  شرایط  درباره  جودو 
نیز  و سرانجام  بود  داده  خود هشدار 
به خاطر آنکه آینده ای برای خود در 
ایران نمی دید تصمیم گرفت در اروپا 

باقی بماند.
معموال  مواقعی  چنین  در 
خانواده  رژیم،  امنیتی  دستگاه های 
فشار  تحت  را  پناهنده  ورزشکاران 
قرار می دهند و آنها را تهدید به اعمال 
در  محرومیت هایی  و  محدودیت ها 
آنکه  تا  می کنند  مختلف  زمینه های 
گردانند.  باز  ایران  به  را  خود  فرزند 
روشی که در دوران استالین و بعضی 

کشورهای اروپای شرقی مرسوم بود.

مدتی پس از عدم بازگشت رشتونژاد 
همراه تیم ملی جودو به ایران، رئیس 
مصاحبه ای  در  فدراسیون  پیشین 
تیم ملی در سال های  گفت: 9 عضو 
پناهنده  اروپایی  کشورهای  به  اخیر 
شده اند و هرگاه تیم ایران برای انجام 
مسابقه به این کشورها می رود آنها با 

دوستان قدیمی  خود دیدار می کنند.
راحله آسمانی عضو پیشین تیم ملی 
ایران که چند سال  تکواندو دختران 
از  پناهنده شد پس  بلژیک  به  پیش 
یک سال  در  اقامت  اجازه  دریافت 
تکواندو  ملی  تیم  همراه  گذشته 
مسابقات  در  کشور  آن  دختران 

بین المللی حضور می یابد.
اسالمی  جمهوری  رژیم  مسئوالن 
بازگشت  عدم  از   سال هاست 
که  ایران  دانشگاه های  بورسیه های 
قرار است پس از دریافت درجه دکترا 
به کشور بازگردند و به کار و تدریس 
بپردازند شکایت می کنند. آنها دقیقا 
مدیر  می دانند.  را  مسئله  این  علت 
و  خارج  اعزامی به  دانشجویان  بخش 
بورسیه های دانشگاه صنعتی »شریف« 
گفت  پیش  چندی  سابق(  )آریامهر 
این  بورسیه های  درصد   10 از  کمتر 

دانشگاه به ایران باز می گردند.
دکتر مریم میرزاخانی استاد دانشگاه 
در آمریکا که چندی پیش درگذشت 
بورسیه همین دانشگاه بود که اقامت 
در آمریکا را به بازگشت به جمهوری 
باالترین  و  داد  اسالمی  ترجیح 
به  وی  به  ریاضی  جهانی  جایزه ی 
عنوان نخستین زن در این رشته تعلق 

گرفت.

علیرضا کریمی در کنار پاسدار غیب پرور رییس بسیجخامنه ای در این دیدار انگشتر خود را به کریمی داد



مرفه،  اقشار  برای  هزینه ها  این  شاید 
رقم ناچیزی باشد اما برای یک خانواده 
از  زیادی  بخش  و  متوسط  سطح 
مسافران ایرانی رقم چشمگیری است؛ 
برای مثال یک خانواده پنج نفره برای 
یک مسافرت ارزان و نزدیک مثل رفتن 
خروج  عوارض  بابت  فقط  ترکیه  به 
 ۱۰۰ و  میلیون  یک  باید  کشور،  از 
هزارتومان بپردازد. یعنی این خانواده 
چهارم  یک  از  بیشتر  کم  دست  باید 
هزینه سفر خود را تنها بابت عوارض 

خروج از کشور بپردازد.
از  بسیاری  قیمت  دیگر  ازسوی 
تمام  گران  آنقدر  داخلی  سفرهای 
ترجیح  مردم  از  بسیاری  که  می شود 
می دهند به سفر خارجی بروند؛ مثال در 
حال حاضر یک تور چهار یا پنج روزه به 
دبی و ترکیه با برخی از سفرهای داخلی 

برابری می کند.
عوارض خروج از کشور پس از سه 
دهه در حالی قرار است سه تا شش برابر 
افزایش یابد که نرخ دالر از نیمه مهرماه 
جاری به مرز ۴۰۰۰ تومان رسیده و 
فعال در همین قیمت باقی مانده است. 
از سوی دیگر قرار است از ابتدای دی ماه 
سال جاری قیمت بنزین هم به ۱۵۰۰ 
تومان و قیمت نفت گاز )گازوییل( به 
۴۰۰ تومان افزایش یابد؛ تصمیمی که 
به گفته ناظران، ۱ و ٢  دهم درصد 

افزایش تورم به همراه خواهد داشت.
تردیدی نیست که دولت برای تامین 
افزایش درآمد قصد  و  بودجه  کسری 
دارد این الیحه غیرکار شناسی را اجرا 
کند؛ تصمیمی که نشان می دهد دولت، 
خود، بزرگ ترین مصرف کننده در کشور 
است. فقط از محل افزایش حامل های 
انرژی ۱۷ هزار میلیارد تومان پول روانه 

جیب های دولت می شود.
از  سیاسی  تحلیلگر  عبدی،  عباس 
این تصمیم دولت به عنوان »افزایش 
آن  توضیح  در  و  یاد می کند  درآمد« 
می گوید: »درآمد دولت ازاین عوارض 
خروج، تقریباً برابر افزایش ۵۰ تومان 

هر لیتر بنزین است.«
به گفته وی، دولتی که در٢مرحله 
و  افزود  بنزین  برقیمت  درصد   ۱۵۰
افزایش  از  عاجز  حاال  نبود  اعتراضی 
۵ درصدی آن است و به جایش به ۳ 
برابر کردن عوارض خروج متوسل شده.

از کشور فقط  البته عوارض خروج 
تفریحی  سفرهای  مسافران  شامل 
دو  تا  نیم  و  یک  بین  ساالنه  نیست، 
میلیون نفر از فرودگاه »امام خمینی« 
زیادی  تعداد  می شوند؛  خارج  تهران 
از این شهروندان، تجار و بازرگانان و 
هستند  خانواده هایی  آنها  از  بسیاری 
بلکه  و گردش  تفریح  قصد  به  نه  که 
امور  تحصیل،  درمان،  انجام  برای 
اداری یا دیدار با فرزندان و عزیزانشان 
از ایران خارج می شوند و برخالف تعبیر 
سخنگوی دولت روحانی که مدعی شده 
»دارندگی و برازندگی« بسیاری از این 
خانواده ها از اقشار متوسط و حتی پایین 

جامعه هستند.
بنا برادعای مقامات دولت دوازدهم 
که تنها کسانی هستند که از افزایش 
دفاع  تمام قد  از کشور  عوارض خروج 
از  می توانند  که  »کسانی  می کنند 
حتم  طور  به  شوند،  خارج  کشور 
محمد  که  آنطور  پولدارهستند«! 
کردبچه، مشاور رییس سازمان برنامه 
کسی که  »قاعدتاً  بودجه می گوید:  و 
خارجی  مسافرت  باشد  نداشته  پول 
نوع  بهترین  این  ما  نظر  به  نمی رود. 
درآمد است و همه جای دنیا هم این 

مالیات را می گیرند.«
است،  درآمد  نوع  بهترین  این  اگر 
پس به گفته حرمت اهلل رفیعی، رییس 
دفا تر  صنفی  نجمن  ا هیات مدیره 
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بدون  افراد  این  اکثر  شدند،  اخراج 
سرپرست هستند؛ جدا از این، حدود 
چهارصد نفر زن، پیر، جوان و بچه ها 
اخراج شده اند.  که  بوده اند  از کسانی 
اکثر این افراد کسانی هستند که در 
از  مهاجرت  دوباره  که   ٢۰۱۴ اواخر 
برای  ایران  به  شد  شروع  افغانستان 
رفته  اروپایی  کشورهای  به  رفتن 
بودند، برخی از این افراد یا از ترکیه 
برگشت خورده بودند یا در ایران جرات 
نکرده بودند  به طرف ترکیه بروند.«

وی در بین این افراد پناهجویانی را 
دیده بود که می گفتند ۱۰ سال بدون 
داشتن کارت اقامت در ایران زندگی 
یا جوانانی که می گفتند  بودند  کرده 
 ۸ یا  پیش  سال   ٢ پیش،  ماه  شش 
به  اروپا  به  رفتن  قصد  به  پیش  ماه 
ایران رفته بودند ولی قاچاقبرها کاله 
مانده  ایران  در  و  گذاشته  سرشان 
بودند؛ آنها در کوره ها کار می کردند یا 
به جمع آوری ضایعات مشغول بودند 
و  شناسایی  را  آنها  مدتی  از  بعد  که 

اخراج کرده بودند.«
افغان،  روزنامه نگار  این  گفته  به 
الزم  امکانات  هم  افغانستان  دولت 
افراد  این  از  نگهداری  برای  کافی  و 
ندارد »به خصوص در فصل سرما و در 
شرایط فعلی که در افغانستان برق و 

گاز نداریم.«
موضوع دیگری که وی بر آن تاکید 
می کند این است که بیشتر مهاجران 
جنوبی،  والیت های  از  شده  اخراج 
افغانستان،  مرکزی  و  شرق  جنوب 
از  والیات  این  هستند؛  بامیان  نظیر 
سویی ناامن هستند و از سوی دیگر، 
تامین  و  شده  آغاز  زمستان  فصل 
این  برای  پوشاک  و  آذوقه  و  سرپناه 

مهاجران کار آسانی نیست.
وزارت امور مهاجران افغانستان 

امکانات کافی ندارد
این  که  گزارش هایی  اساس  بر 
امور  وزارت  سوی  روزنامه نگاراز 
افغانستان  وعودت شوندگان  مهاجران 
هم  نهاد  این  است  کرده  دریافت 
برای حمایت از مهاجران اخراج شده 

امکانات کافی ندارد.
او در ادامه ی گفتگو با کیهان لندن 
افغانستان  »حکومت  می کند:  تاکید 
مقابل  در  مرموزانه ای  سکوت  یک 
اخراج مهاجران افغان کرده. احتماالً بر 
اساس توافق دوجانبه ای این کار صورت 
می گیرد. چون همیشه این اخراج ها در 
فصل زمستان آغاز می شود. چرا فصل 
بهار یا تابستان این کار انجام نمی شود؟ 
اخراج ها  زمستان  فصل  شروع  با  اما 
دولت  طرفی  از  می شوند.  شروع  هم 
ایران، مهاجرین را از مرز نیمروز اخراج 
اینکه موضوع  به خاطر  قبال  می کند، 
اخراج مهاجران در رسانه ها شدت پیدا 
کرد ایران از روی عمد، مهاجران را از 
که  جایی  می کند  اخراج  نیمروز  مرز 
امکانات رسانه ای کمتر است تا بحث 

سر زبان خبرنگاران نیفتد.«
می گوید:  افغان  روزنامه نگار  این 
می شوند  بازداشت  که  »مهاجرانی 
شب به یک پایگاه یا پادگان فرستاده 
می شوند و صبح آنها را به طرف دو مرز 
نیمروز و دوغارون منتقل می کنند. به 
تازگی مهاجران افغان مثل گذشته به 
برده نمی شوند.  اردوگاه سنگ سفید 
بین  مینی بوس   ۱۵ تا  ده  روز  هر 
٢۰۰ تا ٢۵۰ نفر شامل زن و مرد در 
آنها  از  تعدادی  را که  سنین مختلف 
از تهران هستند، دقیقاً به چند گروه 
تقسیم کرده  و عده ای را به مرز نیمروز 
دوغارون  مرز  به  را   دیگر  گروهی 
را  مهاجران  تعداد  بیشترین  می برند. 
از طریق مرز نیمروز اخراج می کنند.«

او اضافه می کند: »احتمال دارد که 
پروژه ای  خاطر  به  افغانستان  دولت 

افزایش عوارض خروج از کشور و حس تحقیر جمعی

= درحال حاضر هر مسافری 
به  ایران  از  قصد خروج  که 
خصوص مرز هوایی را داشته 
باشد باید عوارض فرودگاهی 

را هم بپردازد. 
= اگر فردی قصد پرواز به 
 4۰۰ بلیت  نرخ  با  استانبول 
باشد  داشته  را  هزارتومان 
 ۶۸ به  نزدیک  مبلغی  باید 
هزارو ۵۰۰ تومان بابت مالیات 
و هزینه های اضافی بپردازد.
 ۹ که  گذشته  سال  =در 
میلیون نفر به خارج از ایران 
احتساب  با  کردند،  سفر 
تومانی  هزار   7۵ عوارض 
شده،  گرفته  نفر  هر  از  که 
بدون در نظر گرفتن عوارض 
زائران عتبات و حج و اربعین، 
می بایست حدود ۶۰۰ میلیارد 
دولت  کیسه ی  به  تومان 
ریخته شده باشد. این درآمد 
در  و  رفت  کجا  به  هنگفت 

کجا هزینه شد؟
افزایش  چرا  رمضان زاده-  فیروزه 
خروج  عوارض  برابری  شش  تا  سه 
از کشور در الیحه بودجه ۹۷ تا این 
شهروندان  انتقادات  از  موجی  اندازه 
تا  است؟  داشته  پی  در  را  ناظران  و 
 ۳۱ حذف  خبر  حتی  که  اندازه  آن 
یارانه  فهرست  از  یارانه بگیر  میلیون 
نقدی در سال آینده به حاشیه رانده 

شد.
در الیحه بودجه سال آینده عوارض 
خروج از کشور برای هر نفر٢٢۰ هزار 
به ۷۵  نسبت  که  تعیین شده  تومان 
هزار   ۱۱۵ تا  قبل  سال  تومان  هزار 
در  البته  است  داشته  افزایش  تومان 
سفر دوم، عوارض ۵۰ درصد و به ۳۳۰ 
هزار تومان افزایش پیدا می کند و در 
سفر سوم و سفر های بعدی این عوارض 

تا صد درصد افزایش خواهد داشت.
این در حالیست که عوارض خروج 
سایر کشورها با عوارض خروج از ایران 
هیچ شباهتی ندارد و حتی در برخی 
از کشور ها چیزی به نام عوارض خروج 

از کشور اصال وجود ندارد.
به گزارش »انتخاب«، لبنان از جمله 
 ۵۰ دریافت  با  که  است  کشورهایی 
رقم  به  نزدیک  رقمی  دالر   ۱۰۰ تا 
پیشنهادشده در بودجه ۹۷ از مسافران 
دریافت می کند اما به جز یکی دو کشور 
کوچک مانند فیجی تقریباً هیچ کشوری 
در دنیا از رقم ۵٢ تا ۱۰۴ دالر عبورنکرده 
است. کشورهایی مانند آلمان و بریتانیا 
در مورد بیشتر سفرهای مسافرانشان۱۰ 

و ۵ و ۱۶ دالر دریافت می کنند.
نباید فراموش کنیم در حال  البته 
حاضر هر مسافری که قصد خروج از 
را داشته  از مرز هوایی  به ویژه  ایران 
هم  فرودگاهی  عوارض  باید  باشد 
هر  نرخ  روی  بر  مثال،  برای  بپردازد. 
بلیت از فرودگاه »امام خمینی« مبلغ 
از  فرودگاهی  مالیات  هزارتومان   ۳۵

مسافر گرفته می شود.
خروج  عوارض  این  دیگر،  سوی  از 
بدون درنظرگرفتن مبلغی است که به 
عنوان مالیات به قیمت بلیت هواپیمای 
مثال،  برای  می شود.  افزوده  مسافران 
با  استانبول  به  پرواز  قصد  فردی  اگر 
داشته  را  هزارتومان   ۴۰۰ بلیت  نرخ 
باشد باید مبلغی نزدیک به ۶۸ هزار و 
۵۰۰ تومان بابت مالیات و هزینه های 

اضافی بپردازد.
با درنظرگرفتن همه این محاسبات، 

خدمات مسافرتی، در سال گذشته که 
ایران سفر  از  ۹ میلیون نفر به خارج 
هزار   ۷۵ عوارض  احتساب  با  کردند، 
تومانی که از هر نفر گرفته شده، بدون 
در نظر گرفتن عوارض زائران عتبات و 
حج و اربعین، می بایست حدود ۶۰۰ 
میلیارد تومان به کیسه ی دولت ریخته 
شده باشد. این درآمد هنگفت به کجا 
رفت و در کجا هزینه شد؟ می گویند 
بخشی از درآمد حاصل از این عوارض 
برای توسعه صنعت گردشگری هزینه 
می شود، صنعتی که بدون پیشرفت در 
تاسیسات  و  زیرساخت ها  ساختار ها، 
اقامتی و گردشگری سال هاست با سوء 

مدیریت روبروست.
فارغ از اینکه دولت دوازدهم با ارائه 
الیحه افزایش ناگهانی عوارض خروج 
برای  جمعی  تحقیر  حس  کشور،  از 
نکته  کرده،  ایجاد  کشور  شهروندان 
مهم اینجاست که این روش نه تنها بر 
میزان سفر شهروندان ایرانی تاثیر منفی 
خواهد گذاشت بلکه به نوعی، جریمه 
غیرمستقیم  ممنوعیت  رفتن،  خارج 
زورگیری  واقع  در  و  کشور  از  خروج 
و گرفتن باج سر گردنه از شهروندان 
می شود.  تعبیر  ایران  متوسط  طبقه 
پاسپورت  که  شرایطی  در  هم  آن 
پایین ترین   در  صورت  هر  در  ایرانی  
حاال  و  دارد  قرار  اعتباری  رده های 
دولتمردان جمهوری اسالمی از این راه 
نیز تالش می کنند تا سفرهای خارجی 
ایرانیان را به حداقل برسانند. به برکت 
سیاست های نابخردانه ی دولت دوازدهم 
زیر عنوان توسعه گردشگری و خرج 
کردن از جیب مردم، نه تنها سفر ارزان 
به خارج از کشور از سبد خانوارها حذف 
می شود، بلکه دیوارهای زندان بزرگی 
به نام ایران روز به روز بلند تر و انگیزه 

گردشگری در کشور کمتر می شود.

اخراج پناهجویان افغان از ایران با شروع فصل سرما
افغان:  نگار  روزنامه  =یک 
اخراج مهاجران افغان از سه 
چهار ماه پیش به این طرف 
یک  حدود  گرفته،  شدت 
هزار نفر که همگی کودک و 
نوجوان بودند از ایران اخراج 
شدند، اکثر این افراد بدون 

سرپرست هستند.
اخراج  مهاجران  =بیشتر 
جنوبی،  والیت های  از  شده 
مرکزی  و  شرق  جنوب 
بامیان  نظیر  فغانستان،  ا
هستند این والیات از سویی 
سوی  از  و  هستند  ناامن 
آغاز  زمستان  فصل  دیگر، 
شده و تامین سرپناه و آذوقه 
و پوشاک برای این مهاجران 

کار آسانی نیست.
که  است  این  =احتمال 
خاطر  به  افغانستان  دولت 
در  پول هایی  یا  پروژه ای 
مقابل اخراج این پناهجویان 
وزارت  وگرنه  کرده  سکوت 
ن  نستا فغا ا ین  جر مها
نشان  واکنش  می بایست 

می داد.
 ۲۰ اخراج  به  =افغانستان 
مهاجر افغان از آلمان که به 
آنها نزدیک ده هزار یورو هم 
داده می شود اعتراض کرده 
صدها  اخراج  برابر  در  ولی 
پناهجوی افغان از ایران که 
این  مرزهای  در  پول  بدون 
کشور رها می شوند سکوت 

می کند.

چندی  از  رمضان زاده-  فیروزه 
پیش و با آغاز فصل سرما، روند اخراج 
صد ها پناهجوی افغان از ایران دوباره 
از سر گرفته شده است. این مهاجران 
شامل زنان، مردان، کودکان، نوجوانان 
و سالمندانی هستند که بدون داشتن 
پول و غذا از ایران اخراج و به دو مرز 

نیمروز و دوغارون فرستاده می شوند.
شبکه های  روزنامه نگاران  از  یکی 
خواست  که  افغانستان  در  تلوزیونی 
نامش محفوظ بماند به کیهان لندن 
افغان  مهاجران  »اخراج  می گوید: 
طرف  این  به  پیش  ماه  چهار  سه  از 
شدت گرفته، حدود یک هزار نفر که 
همگی کودک و نوجوان بودند از ایران 

این  اخراج  مقابل  در  پول هایی  یا 
وگرنه  کرده  سکوت  پناهجویان 
وزارت مهاجرین افغانستان می بایست 
واکنش نشان می داد. در حال حاضر 
می خواهند ٢۰ مهاجر افغان را از آلمان 
اخراج کنند و وزیر امور مهاجرین ما 
گفت واکنش نشان می دهیم اما جالب 
است صد ها نفر از همین پناهجویان 
در زمستان، در بد ترین وضعیت، هر 
ولی  می شوند،  اخراج  ایران  از  روز 
نمی دهد.  نشان  واکنش  افغانستان 
افغان هایی که از ایران اخراج می شوند 
اگر  که  حالی  در  ندارند  هم  پولی 
به هر  اخراج شود  آلمان  از  مهاجری 
نفر حدود ۱۰ هزار یورو داده می شود. 
دولت افغانستان در برابر صدها افغان 
اخراجی از ایران سکوت می کند اما در 
آلمان  از  افغان که  مقابل ٢۰ مهاجر 
اخراج می شوند واکنش نشان می دهد؛ 

این مساله کمی مرموزانه است.«
این روزنامه نگار افغان معتقد است: 
»دولت ایران به خاطر مسائل امنیتی 
که ادعا می کند، طرح اخراج مهاجران 
دیگر  جهت  از  و  گرفته  دست  در  را 
نیز فشار می آورد به کسانی که کارت 
اقامت ندارند به اروپا بروند و ایران را 

ترک کنند.«
او توضیح می دهد: »در سال ٢۰۱۵ 
که  دیدم  دوغارون  مرز  در  را  افرادی 
اخراج  اما  داشتند  قانونی سبز  کارت 
شده بودند اما حاال تصویب شده فقط 
کسانی که کارت قانونی ندارند از ایران 

اخراج می شوند.«
که  شده ای  اخراج  مهاجران  بیشتر 
گفتگو  آنها  با  افغان  روزنامه نگار  این 
اقامت  کارت  که  گفته اند  کرده 
نداشتند و غیرقانونی وارد ایران شده 
بودند؛ معدود افرادی هم بودند که با 
اما پس  ایران شدند  پاسپورت داخل 
از پایان تاریخ تمدید پاسپورتشان به 

مهاجران غیرقانونی تبدیل شده اند.
ادامه می دهد: »دو  این روزنامه نگار 
سال پیش دولت ایران اعالم کرد هر 
را  کارت  این  دارد،  سبز  کارت  کس 
تبدیل می کنیم  به کارت همایش ۳ 
گرفته اند  اقامت  کارت  که  کسانی  و 
خانه  یا  زمین  خود  نام  به  می توانند 
هم  فرزندانشان  و  بخرند  ماشین  یا 
دانشگاه  و  مدرسه  وارد  می توانند 
کارت های  سال  به  سال  و  بشوند 
می شود،  تمدید  مهاجرت  این  اقامت 
یک ساله به سه ساله، و شایعاتی هم 
مطرح شد که دولت ایران اعالم کرده 
افغان ها  از  تعدادی  به  آینده  در  که 
اقامت دائم می دهد. گفته می شود به 
یک سری از خانواده های افغان که پدر 
رفته اند  به جنگ سوریه  آنها  یا پسر 

اقامت دائم داده شده.«
به گفته وی، »این اواخر و در دولت 
روحانی به کودکان افغان اجازه دادند 
برعکس  بروند،  دولتی  مدرسه  به 
افغان  خانواده های  گذشته  سال های 
دارای کارت سبز یا کارت همایش ۳ 
که در سال های گذشته اجازه نداشتند 
به نام خود خانه یا ماشین بخرند حاال 
یا  نام خودشان زده می شود  به  سند 
می توانند در کنکور شرکت کنند البته 
فقط در چند رشته مشخص جزو علوم 
اجتماعی. البته تضمینی نیست که این 
افراد با داشتن خانه یا ماشین بتوانند 
در ایران به شکل دائم زندگی کنند.«

با این وجود، در شرایطی که امروزه 
بسیار  امکانات  کشور ها  سایر  در 
دارد،  وجود  مهاجران  برای  بهتری 
مهاجر  میلیون  دو  حدود  وضعیت 
استانداردهای  با  ایران  در  افغان 
بین المللی بسیار فاصله دارد. مهاجران 
از  پس  ایران  در  افغان  پناهندگان  و 
سال ها زندگی در این کشور از هویت 

و حقوق شهروندی برخودار نیستند.

پسرکان افغان، استان کرمان، اکتبر ۲۰۱۶
»دارندگی و برازندگی«؟! برای خانواده های متوسط و کم درآمد؟!

=شورای نگهبان با عضویت 
شورای  در  غیرمسلمانان 
شهر مخالفت و آن را »نفی 

سبیل« تعبیر کرده است.
=کمیسیون شوراها و امور 
ماه   ۶ تا  است  قرار  داخلی 
اعمال  را  اصالحات  دیگر 

کند.
از  پس  اسالمی  شورای  مجلس 
در  نیکنام  سپنتا  عضویت  تعلیق 
زرتشتی  دلیل  به  یزد  شهر  شورای 
دینی  اقلیت های  عضویت  به  بودن، 
در شوراهای شهر رأی مثبت داد. این 
باید توسط شورای نگهبان  اما  قانون 

تایید شود.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
وظایف  تشکیالت،  »اصالح  قانون 
با  را  اسالمی«  شوراهای  انتخابات  و 
 ۱۳ و  مخالف   ۴۱ موافق،  رای   ۱۵٢
از  رأی(   ٢۰۶ )جمع:  ممتنع  رأی 
در  حاضر  نماینده ی   ٢۳۱ مجموع 

جلسه تصویب کردند.
اضافه  واحده ای  ماده  قانون  این  در 
امور  و  شوراها  کمیسیون  که  شده 
ساختار  می کند  موظف  را  داخلی 
مجلس  آیین نامه  مطابق  را  سازمانی 
شورای اسالمی تدوین و تصویب کنند 
و تا مدت ۶ ماه به منظور تصویب در 

اختیار مجلس قرار دهند.

این در حالیست که شورای نگهبان، 
شورای  در  نیکنام  سپنتا  عضویت 
شهر یزد را تسلط کفار بر مسلمانان 
برشمرده و با حضور وی در این شورا 

مخالفت کرده است.
شورای  مجلس  نمایندگان  حاال 
قانون  این  اصالحات  در  اسالمی 
دینی  »اقلیت های  که  آورده اند 
اساسی  قانون  در  شده  شناخته 
ساکن در شهرها و روستاهای کشور 
شوراهای  انتخابات  نامزد  می توانند 

اسالمی همان شهر و روستا شوند.«
تبصره ٢ این ماده متذکر شده که 
در  شده  شناخته  دینی  اقلیت ّهای 
به  باید  به جای اسالم  قانون اساسی 
اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی 
داشته باشند.در این قانون یک تبصره 
به ماده ۶۳ این قانون اضافه شده که 
دائمی  دبیرخانه  استقرار  از  حکایت 
انتخابات  بر  نظارت  مرکزی  هیئت 
در مجلس شورای اسالمی در اجرای 

ماده ۵۳ این قانون دارد.
است:  آمده  تبصره  این  در 
داخلی  امور  و  شوراها  »کمیسیون 
آیین نامه  مطابق  است  موظف  کشور 
ساختار  اسالمی  شورای  مجلس 
سازمانی را تدوین و به تصویب برساند 
و حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به منظور 
تصویب در اختیار کمیسیون آیین نامه 
قرار  اسالمی  شورای  مجلس  داخلی 

دهد.«

مجلس به عضویت غیرمسلمانان در شوراهای شهر رأی مثبت داد:

 رأی نمایندگان در انتظار »نه« 
شورای نگهبان!
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تغییرات پوستی 
در حاملگی

بارداری  دوران  طی  در  باردار  خانم های  پوست   
دستخوش تغییرات زیادی است و ممکن است دچار تغییر 

رنگ ترک های پوستی و کشیدگی در نقاط مختلف شود.تغییرات 
پوستی در دوران بارداری از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند ،برخی 

از ضایعات شایع هستند و در تمام زنان باردار مشاهده می شوند و برخی 
از ضایعات به دوران بارداری اختصاص دارد و بعد از زایمان از بین می رود.

تغییرات پوستی به وجود آمده شامل رنگدانه هایی که روی گونه ، پیشانی، چانه 
و بینی پدیدار می شود که ماسک حاملگی نامیده می شود و با تماس با نور خورشید 
شدت پیدا می کند.همچنین تیره شدن بعضی از نواحی پوست از عوارض این دوران 
است.ترک های پوستی از دیگر عارضه های به وجود آمده این دوران است که به دلیل 
کشیدگی بیش از حد پوست به دنبال افزایش وزن در ناحیه شکم ،کشاله ران و 
پهلو به وجود می آید که با اتمام دوران بارداری می توان با استفاده کردن از پمادها 
و کرم های موضعی و در نهایت با انجام میکرودرم و لیزرهای پوستی این عارضه 
را از بین برد.همچنین سوزش و خارش شدید که در بعضی از قسمت های بدن 
از جمله شکم ایجاد می شود که می توان با مراجعه به پزشک تا حدی آن را 
کنترل کرد.اکثر مشکالت پوستی دوران بارداری بعد از زایمان کم شده 

و یا از بین می رود،بهتر است برای درمان مشکالت پوستی به پزشک 
مراجعه شود و با مصرف کرم ضد آفتاب و مرطوب کننده از بروز 

آن ضایعات جلوگیری شود .برای عارضه های پوستی حاد 
می توان از داروهایی که حاوی کورتون است به 

میزانی که از طرف پزشک توصیه شده 
استفاده کرد.

زنان  شاخص

جنازه های خوشبخت
جنازه های ملول

جنازه های ساکت متفکر
جنازه های خوش بر خورد ،خوش پوش ، 

خوش خوراک
در ایستگاه های وقت های معین

و در زمینه ی مشکوک نورهای موقت
و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی ....

آه ،
چه مردمانی در چارراهها نگران حوادث اند

واین صدای سوت های توقف
در لحظه ای که باید ،باید ، باید

ـه شود ـِ مردی به زیر چرخ های زمان ل
فروغ فرخزادمردی که از کنار درختان خیس میگذرد....

بهترین راه برای دریافت ویتامینها، 
مغذی  مواد  سایر  و  معدنی  مواد 
آنها  از طریق خرید  نیاز شما  مورد 
دراگ  و  محلی  فروشگاه های  از 
استورها نیست؛ از طریق رژیم غذایی 
شماست. یک طرح خوب و متعادل، 
لبنیات  و سبزیجات،  ها  میوه  از  پر 
مایعات،  زیادی  مقدار  چربی،  کم 
روغن های سالم، پروتئینهای خوب 
و دانه های کامل؛ باید این ترفند را 

انجام دهید.
با این حال، بسیاری از افراد مسن تر 
به سختی از یک رژیم غذایی سالم 
پیروی می کنند؛ ممکن است دالیل 
باشد،  برای آن وجود داشته  زیادی 
دالیلی مانند: عدم اشتها – مشکل 
مشکل   – ثابت  درآمد   – جویدن 
افزودن  سالم.  غذاهای  کردن  پیدا 
به  دیگر  که  بدنی  به  غذایی  مواد 
مواد  این  از  تا  نمی کند  کار  خوبی 
به  صعود  همچنین  و  کند  استفاده 
مشکل  تواند  می  غذایی  مواد  قله 
باشد. مصرف مکمل ها ممکن است 

یک گزینه باشد.
1- چرا ویتامین ها مهم هستند؟

می  کمک  شما  بدن  به  آنها 
کند.  کار  باید،  که  آنطور  تا  کنند 
در میان سایر کار های دیگر، آنها 
سیستم ایمنی بدن شما را تقویت 
سالم  را  شما  اعصاب  کنند،  می 
غذایی  مواد  به  و  دارند  می  نگه 
کمک می کنند تا به انرژی تبدیل 
ویتامین  مصرف  پای  وقتی  شوند. 
می  وسط  به  معدنی  مواد  و  ها 
دارای  سالخورده  بزرگساالن  آید، 
مصرف  برای  مختلفی  نیاز های 
آنها هستند. به عنوان مثال، مقدار 
مناسب کلسیم می تواند به کاهش 
کند.  کمک  زنان  در  استئوپروز 
ویتامین D که به بدن شما کمک 
می کند تا از کلسیم استفاده کند، 
تحلیل  از  جلوگیری  در  همچنین 
افراد  در  شکستگی  و  استخوان 
دانستن  کند.  می  نیز کمک  مسن 
چیست،  شما  واقعی  نیاز  که  این 

گاهی اوقات دشوار است.
۲- چه چیزی ممکن است نیاز 

داشته باشم؟
در  را  زیر  موارد  توانید  می  شما 
طریق  از  یا  و  خود  غذایی  رژیم 

مصرف مکمل ها دریافت کنید:
کلسیم: کلسیم برای نقش خود در 
قوی تر ساختن استخوان های شما 
شناخته شده است، و در محصوالت 
لبنی مانند شیر و ماست یافت می 

شود.
مغذی  ماده  این   :D ویتامین 
نور  دریافت  از  و  بدن  توسط  که 
خورشید ساخته می شود، به شما 
فسفر  و  کلسیم  تا  می کند  کمک 
برای  بنابراین  کنید،  جذب  را 
های  دندان  و  استخوان ها  سالمت 
بزرگساالن  است.  ضروری  شما 
را  آن  نمی توانند  سالخورده 
ها  مکمل  بنابراین  بسازند،  خوب 

احتمال  تا  کنند  کمک  می توانند 
آنها  شکستگی  و  استخوان  تحلیل 

کاهش یابد.
برای  ویتامین  این   :B1۲ ویتامین
حفظ سلول های خونی و سلول های 
بر  پیری  است.  عصبی سالم ضروری 
چگونگی مصرف و استفاده از ویتامین 
B12 گرفته شده از مواد غذایی، تاثیر 
می گذارد، بنابراین اگر شما بیش از 
احتماال  باشید  داشته  سن  سال   ۵0
بهتر است که ویتامین B12 خود را 
از مکمل ها و غذا های غنی شده با 
B12 مانند غالت و همچنین غذاهای 
غنی از آن مانند گوشت، لبنیات کم 

چرب و ماهی دریافت کنید.
فوالت: این کمک می کند تا از کم 
خونی جلوگیری شود. اسفناج، لوبیا، 
نخود فرنگی، پرتقال، غالت غنی شده 
و نان غنی شده می تواند آن را داشته 

باشد.
به  ویتامین  این   :B۶ ویتامین 
شما  ایمنی  سیستم  و  متابولیسم 

آن  توانید  می  کند. شما  می  کمک 
را در غالت غنی شده و محصوالت 
ها  ارگان  گوشت  همچنین  و  سویا، 
کنید.  دریافت  کامل  های  دانه  و 
اطمینان حاصل  باید  شما همچنین 
دریافت  نیز  را  موارد  این  که  کنید 

می کنید:
C: پرتقال و فلفل قرمز  ویتامین 
و  سبزیجات  سایر  با  همراه  سبز،  و 
میوه ها این ویتامین را به بدن می 
است  ممکن  ویتامین  این  رسانند. 
به شما در محافظت از آب مروارید 
کمک  زخم  بهبود  به  کند،  کمک 
احتمال  برای  را  شما  شانس  و  کند 
سرطان  از  خاصی  انواع  به  ابتال 

کاهش دهد.
دیگر،  چیزهای  میان  در  منیزیم: 
کمک می کند تا فشار خون و سطح 
دارید.  نگه  ثابت  را  خود  خون  قند 
شما  های  استخوان  برای  همچنین 
نیز مفید است. شما می توانید آن را 
در آجیل، اسفناج، و محصوالت لبنی 
پیدا کنید، و از آن به منظور تقویت 
استفاده می  از غالت صبحانه  برخی 
شود. کارشناسان مطمئن نیستند که 

این ماده معدنی 
به  تواند  می  چقدر 

کار  خوب  مکمل  یک  عنوان 
کند.

در اینجا برخی از آیتم های محبوب 
در  توانید  می  که  دارد  وجود  شما 
قسمت مکمل ها پیدا کنید و ممکن 
است بخواهید با پزشک خود در باره 

آنها صحبت کنید:
برای  واقعا  اینها  ها:  پروبیوتیک 
سالمندان بسیار مهم هستند، زیرا نوع 
عملکرد گوارشی آنها با باال رفتن سن، 
شروع به کند شدن می کند. سالمت 
بدن  ایمنی  سیستم  برای  نیز  روده 
مطالعات  از  برخی  است.  مهم  بسیار 
ها  پروبیوتیک  که  دهد  می  نشان 

)موجودات زنده ای مانند آنها که در 
ماست یافت می شوند(، به جلوگیری 
از انواع اسهال و کاهش عالئم سندرم 

روده تحریک پذیر کمک می کنند.
همچنین  که   :Q1۰ کوآنزیم 
به  شود،  می  نامیده  نیز   CoQ10
طور طبیعی در بدن شما ساخته شده 
و در اکثر بافت های بدن نیز یافت می 
شود. این ممکن است به کارکرد بهتر 

سیستم ایمنی بدن شما کمک کند.
در  عمدتا  که  هورمونی  مالتونین: 
شب آزاد می شود، اعتقاد بر این است 
که به شما کمک می کند به خواب 

بروید. علم به آن امیدوار است.
روغن ماهی: اسیدهای چرب امگا 
3 موجود در ماهی آزاد و بعضی دیگر 
از ماهی ها ممکن است دارای فواید 
قلب  انجمن  باشند.  قلبی-عروقی 
دو  حداقل  کند  می  توصیه  آمریکا 
بار در هفته از این نوع ماهی بخورید. 
با این حال، در مورد فرم مکمل آن، 
هیچ مطالعه ای نشان نداده است که از 
بیماری قلبی محافظت می کند. امگا 
کاهش  به  است  ممکن  همچنین   3
روماتوئید کمک کند. آرتریت  عالئم 

محلول  این  با 
 16 حداقل  می توانید 
را  خودتان  آرایشی  قلموهای  بار 
تمیز کنید و ماده نهایی که به دست 
می آورید حدود 30 گرم خواهد بود. 
محلول  این  تهیه  برای  الزم  مواد 
عبارت است از : یک صابون کاستیل 
روغن  دارای  سفت  و  مالیم  )صابون 
دو  سدیم(،  هیدروکسید  و  زیتون 
 ۸ زیتون،  روغن  چای خوری  قاشق 
قطره   ۸ و  لیموترش  اسانس  قطره 

اسانس روغن چای سبز .
زیادی  بخش  که  نکنید  باور  شاید 
قلموهای  با  پوستی  بیماری های  از 
و  نشده اند  ضدعفونی  که  آرایشی 
عالوه  می آید.  بوجود  هستند،  آلوده 

می تواند  که  بهداشتی  خطرات  بر 
روی  بر  باکتری ها  تجمع  توسط 
برس های آرایشی ایجاد شود، برس ها 
تاثیر  همچنین  کثیف  قلموهای  و 
که  آنطور  و  می کنند  کم  را  آرایش 
هر  در  ندارند.  مناسبی  کارکرد  باید 
حال رو، باید از شر کثیفی و آلودگی 
خالص شوید و آنها را از بین ببرید. 
قلمو  نظافت  زمان  از  هرچقدر  زیرا 
بگذرد، پرزهایش ضعیف و شکننده تر 
می شوند. شکستن پرزها و افتادنشان، 
از کیفیت کارایی شان می کاهد و تاثیر 

بدی روی نتیجه آرایش شما دارد.
را  زیتون  صابون کاستیلی و روغن 
تنگی  دهانه  که  شیشه  یک  داخل 
بزنید.  بهم  قاشق  با  و  بریزید  دارد، 
بهترین  از  یکی  کاستیلی  صابون 
انتخاب هاست برای اینکه پاک کننده 
و ضدباکتری است. این صابون از گیاه 
مواد  حاوی  و  شده  گرفته  خالصی 
شیمیایی یا نگهدارنده نیست. روغن 
زیتون نیز بسیار به کار می آید، چون 
بین  از  را  قلمو  اینکه خاک  بر  عالوه 
پوست  و  موها  برای  بعدها  می برد، 

صورت شما خوب است.
الزم  روغن های  حاضر،  حال  در 
لیمو  اسانس  دو  هر  کنید.  اضافه  را 
که  را  سبز  چای  روغن  اسانس  و 
اضافه  را  دارند  باکتری  ضد  خاصیت 
ضد  ماده  یک  لیمو  اسانس  کنید. 
عفونی کننده طبیعی است و طراوت و 
تازگی پرزهای قلمو را حفظ می کند. 
این اسانس ها این قابلیت را دارند که 
تمامی سموم قلمو و پرزهایش را که 
در طول استفاده بوجود آمده، از بین 
دارای  چای  درخت  اسانس  ببرند. 
خواص مشابه است و یک ضد عفونی 
کننده قوی است و در عین حال برای 
است.  مفید  بسیار  نیز  قلمو  پرزهای 
تمام ترکیب را به خوبی مخلوط کنید.

برس های  و  قلموها  همه  ابتدا 
آنها  ابتدا  دهید.  را شستشو  آرایشی 
از آب گرم بگذارید.  را داخل ظرفی 
باشد  شده  تصفیه  آب  باید  قطعا 

بسیار  مقدار  نریزد.  پرزهایش  تا 
کمی حدود یک چهارم لیوان آب، 
تمیزکننده آرایش خانگی یا همان 
و  بریزید  آب  داخل  را  شیرپاکن، 
در  آرامی  به  را  مو  قلم  بگذارید. 
ظرف بچرخانید و بگذارید کثیفی ها 
از آنها بیرون بیاید. پس از آن دوباره 
آب را خالی کنید و داخلش ظرف 
مجددا آب گرم بریزید و قلموها را 
به سمت  را  قلمو  پرزهای  بشویید. 
پایین بکشید و بگذارید که حداقل 
تا یک ساعت در آب خیس بخورد. 
اما توجه داشته باشید که پایه قلمو 
چسب  می تواند  زیرا  نشود،  خیس 
بن  حاوی  که  ببرد  بین  از  را  آن 

پرزهاست.
اکنون که برس های خود را تمیز 
کرده اید، به آرامی داخل محلولی که 
تهیه کردید بگذارید. به سمت پایین 
اطمینان  و  دهید  حرکن  را  پرزها 

جهات  همه  در  که  کنید  حاصل 
روی  را  آنها  سپس  و  داده اید  قرار 
به  و  بگذارید  کاغذی  یک دستمال 
آرامی با آب بشویید. توصیه ما این 
است که هفته ای یکبار این روش را 
امتحان کنید. این کار باعث می شود 
که مواد مغذی حتی به پوست شما 
صدمات  با  شما  و  شوند  منتقل 

آرایش کردن کمتر مواجه شوید.

لیلی امیرارجمند
)1317 - تهران (

جهان  لیلی  یا  امیرارجمند  لیلی 
در  ایران  آموزشی  مدیران  از  آرا 
از  او  است.  پهلوی  حکومت  دوره 
بنیانگذاران، عضو هیئت امناء و مدیر 
عامل کانون پرورش فکری کودکان 
عبداهلل  لیلی  پدر  بود.  نوجوانان  و 
جهان آرا فرزند تقی، کارمند وزارت 
دارایی بود و هفت سال نیز، ریاست 
ضراب خانه را عهده دار بود. مادرش، 
متولد  داراب،  فرزند  شاهرخ،  ناهید 
بلژیک و کارمند بازنشسته موزه ایران 
رازی  مدرسه  در  لیلی  بود.  باستان 
دیبا  فرح  همکالسی  تهران،  تهران 
بود. او لیسانس ادبیات زبان فرانسه 
کارشناسی  و  تهران  دانشگاه  از  را 
ارشد علوم کتابداری و اطالع رسانی 
را از دانشگاه راتگرز گرفت. فرح در 
به  جدید  دوست  چهار  با  فرانسه 
نام های لیلی امیرارجمند، کریم پاشا 
بژورن  و  جوادی  فریدون  بهادری، 
امیرارجمند  مایرولد آشنا شد. لیلی 
بعدها در کاخ پهلوی به جرگه دربار 
پیوست و سپس نماینده فرح پهلوی 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  در 

نوجوانان شد. لیلی در دوران قدرت 
دوست  صمیمی ترین  پهلوی  فرح 
مشاغل  به  دلیل  این  به  و  بود  او 
که  یافت  دست  مهمی  و  متعدد 
آخرین سمت وی عضو هیئت امناء 
فکری  پرورش  کانون  عامل  مدیر  و 
کودکان و نوجوانان بود. سایر مشاغل 
از:رئیس کتابخانه  بودند  وی عبارت 

دانشگاه ملی )1339-1342(،
استادیار کتابداری دانشگاه تهران،
رئیس کتابخانه شرکت ملی نفت،

عضو هیئت امنای بنیاد آرشام و عضو 
هیئت مدیره و موزه علوم و فنون.

چطور قلموی آرایشی  را با آب لیمو و روغن 
چای سبز تمیز کنیم؟

با باال رفتن سن به چه ویتامین هایی نیاز داریم؟
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مردان  شاخص

علی اکبر سعیدی 
سیرجانی

) 1310 - 1373(
ادیب،  سیرجانی،  سعیدی  علی اکبر 
پس  ایرانی  نویسنده  و  پژوهشگر 
در  دبستان  دوره  در  تحصیل  از 
زادگاهش در سال 1۳27 برای ادامه 
مقدماتی  دانشسرای  وارد  تحصیل 
برای   1۳۳0 سال  در  شد.  کرمان 
تحصیل در رشته فلسفه به دانشگاه 
تهران رفت. بعد از چند سال تدریس 
تهران  به  بم  و  سیرجان  مناطق  در 
رفت و نخستین همکاری های خود 
نامه  لغت  برای  معین  دکتر  با  را 
دهخدا آغاز کرد. وی از سال ۴۴ تا 
ایران همکاری  فرهنگ  بنیاد  با   57
میم  واژگان قسمت حرف  تدوین  و 
داشت. عهده  بر  را  نامه  لغت  از 

در  فرهنگی  مقاالت  ارائه  با  وی 
مجالتی چون نگین و بامشاد به نقد 
اسالمی  جمهوری  و  وقت  حکومت 
در  او  مقاالت  می پرداخت. مجموعه 
عناوین شیخ صنعان،  با  کتاب هایی 
در آستین مرقع و ای کوتاه آستینان 
ممنوع  بعدها  که  رسید  چاپ  به 

حکومت  در  او  کتاب های  شدند. 
جمهوری اسالمی به جز معدودی در 
شمار کتاب های ضاله )گمراه کننده( 
شمار  به  ممنوع الطبع  و  درآمده اند 
از  پس  سیرجانی  روند.سعیدی  می 
انقالب با انتقادهای خود از حکومت، 
بیش  و  ایران شد  مغضوب حاکمان 
رهبر  به  که  نامه هایی  با  پیش،  از 
شد،  واقع  مغضوب  می نوشت،  ایران 
در  را  وی  ارتداد  حکم  که  جایی  تا 
پی داشت؛ و سرانجام آنچنان که خود 
انتظار داشت توسط حکومت به طور 

مرموزی از دنیا رفت.

می  هنگا
می  شما  که 
پایین  قسمت  دوید، 
مورد  کامال  تواند  می  بدن 
موجب  دویدن  بگیرد.  قرار  آسیب 
استخوان  مفاصل،  به  زیادی  فشار 
هایی  بافت  تمام  و  ها  ماهیچه  ها، 
که در زیر کمر قرار دارد، می شود، 
ها  زانو  در  به خصوص  فشار  این  اما 
و لگن سخت تر است. بر طبق برخی 
دویدن،  های  آسیب  اکثر  مطالعات، 
در پا ها و بخصوص زانو ها اتفاق می 
افتد، چون در دویدن، از زانو استفاده 

خوبی نمی شود.
و  دالیل  به  نزدیک  نگاهی   -1

خطرات
اغلب آسیب های مربوط به دویدن، 

یا  نامناسب  از شکل  ناشی  تواند  می 
از  بعضی  باشد.  مفاصل  هماهنگی  نا 
شواهد همچنین اشاره به زمین و یا 
حتی کفش شما دارد. اکثریت قریب 
به اتفاق آسیب های ناشی از دویدن 
)تا 75٪( می تواند به “استفاده بیش 
از حد” مربوط باشد. هنگامی که بدن 
تکراری  حرکات  به  استراحت،  بدون 
ادامه می دهد، مشکالت ممکن است 
برانگیز  تعجب  کمی  باید  دهد.  رخ 
بدن،  از  جایی  هر  در  بنابراین  باشد، 
ناشی  های  آسیب  درصد  تا 70   ۳0
دویدن،  دهد.  می  رخ  دویدن،  از 
همچنین به عنوان یکی از بهترین راه 
های کاهش وزن شناخته شده است 
اندام برای  و توسط مدرسان تناسب 
مدت زمان طوالنی توصیه شده است. 
روش  یک  حد”،  از  بیش  “استفاده 
طوالنی  های  فاصله  برای  دویدن 
استراحت  شما  که  حالی  در  است، 
نکرده و به بدن خود مواد مغذی مورد 
نیازش را نمی رسانید. زمانی که شما 
با این شرایط، کیلومتر های بیشتری 
را به ورزش خود اضافه می کنید، این 
یک دستورالعمل برای آسیب رساندن 

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست
گویی همه خوابند ، کسی را به کسی نیست

آزادی و پرواز از آن خاک به این خاک
جز رنج سفر از قفسی تا قفسی نیست

این قافله از قافله ساالر خراب است
اینجا خبر از پیش رو و باز پسی نیست
تا آئینه رفتم که بگیرم خبر از خویش

دیدم که در آن آئینه هم جز تو کسی نیست
آن کهنه درختم که تنم زخمی برف است
حیثیت این باغ منم ، خار و خسی نیست
امروز که محتاج توام ، جای تو خالیست
فردا که می آیی به سراغم نفسی نیست

در عشق خوشا مرگ که این بودن ناب است
وقتی همه ی بودن ما جز هوسی نیست

بافت ها،  اندام،  که  می دانید  آیا 
از  شما  هورمون های  و  عضالت 
پروتئین  شده اند؟  ساخته  پروتئین 
بخشی  هر  توسط  غذاها  در  موجود 
از بدن برای توسعه، رشد و عملکرد 
می توان  می شود.  استفاده  مناسب 
گفت که هیچ چیز مهمتر از مصرف 
غذاهای پروتئینی نیست و به دلیل 
اینکه پروتئین در تقریبا هر عملکرد 
که  دارد  اهمیت  است،  دخیل  بدن 
شما هر روز غذایی بخورید که حاوی 

پروتئین باشد.
که  می دهد  نشان  جدید  مطالعات 
باال  پروتئین  با  رژیم غذایی  داشتن 
دارای مزایای بسیاری برای سالمتی 
بدن است. پروتئین نه تنها به شما 
کمک می کند که وزن خود را حفظ 
تنظیم  برای  همچنین  بلکه  کنید، 
توانایی  افزایش  خون،  قند  میزان 
ضربان  کاهش  تمرکز،  و  یادگیری 
قلب، افزایش سطح انرژی و تقویت 

ماهیچه ها و استخوان ها موثر است.

تالش  اشتباه  به  افراد  از  بسیاری 
خود  غذایی  رژیم  در  تا  می کنند 
در  دهند.  کاهش  را  پروتئین 
حالیکه با داشتن رژیم غذایی حاوی 
غذای  خوردن  اشتهای  پروتئین، 
بیشتر را از دست می دهید و مجبور 
نیستید که افزایش قند خون و کم 
بودن میزان قند خون خود، میل و 

رغبت داشته باشید. 
اگر  شد  خواهید  شگفت زده  شما 
بدانید که چه مواد غذایی با پروتئین 
حتی  کنید.  مصرف  می توانید  باال 
اگر رژیم گیاهخواری یا وگان دارید، 
موادغذایی با پروتئین باال را انتخاب 

کنید.
حاوی  غذاهای  روز  هر  باید  ما 
پروتئین مصرف کنیم تا متابولیسم 
بدن ما به خوبی کار کند. با پروتئین 
سطح انرژی ما را باال می رود و سطح 
قند خون ما پایدار خواهد بود. بیایید 
غذاهای حاوی  بهترین  از  برخی  به 

پروتئین نگاه کنیم.

گوشت گاو : ۲۲ گرم 
سالم  علوفه  از  که  گاوی  گوشت 

کنترل قند 
خون با نرم افزار تلفن همراه

به تازگی نوعی نرم افزار مخصوص تلفن همراه به بازار 
عرضه شده است که کاربران با استفاده از آن می توانند قند 

خون بدنشان را اندازه گیری کنند. برای کنترل قند خون بدن و 
پیشگیری از کاهش ناگهانی آن، این نرم افزار انتخاب بسیار مناسبی به 

شمار می رود.محققان علوم پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا در آمریکا اعالم 
کردند از گوشی تلفن همراه می توان برای اندازه گیری قند خون استفاده 

کرد.مهندسان این دانشگاه در سن دیه گو نوعی گوشی هوشمند و نرم افزار 
خاص آن ابداع کرده اند که می توان با استفاده از آن و بدون سوزن، قند بیمار 
دیابتی را اندازه گرفت.دکتر پاتریک مرسیر و همکارانش می گویند این گوشی و 
نرم افزار مربوط به آن به بیمار این امکان را می دهد که از وسیله ای جداگانه برای 
اندازه گیری قند خونش استفاده نکند و در کنترل میزان قند خون، راحت باشد؛ 
این وسیله، عدد مربوط به قند خون را ذخیره می کند، و نتایج آن را برای پزشک 
ارسال کند.این وسیله که جی فون GPhone نام گرفته است نوعی حس گر دارد 
که تحت نظر مهندسان نانو ساخته شده است.جی فون شامل دو بخش است:  
بخش اول که توسط چاپگر سه بعدی درست شده است روی گوشی تلفن 

همراه قرار می گیرد و یک حس گر قابل تعویض در گوشه آن قرار می 
گیرد. و بخش دوم که شامل پالت های درهم فشرده یک بار مصرف 

با آنزیم های مخصوص است که با نیروی مغناطیسی به حس 
گر متصل شده اند.تست قند خون با این وسیله حدود 

بیست ثانیه طول می کشد و می توان بدون 
تعویض قطعات، سی بار این کار را 

انجام داد.

منابع  بهترین  از  یکی  شده،  تغذیه 
پروتئین است که براحتی در دسترس 
قرار دارد. 22 گرم گوشت گاو تقریبا 
شما  روزانه  پروتئین  از  درصد   50
منبع  همچنین  می کند.  تامین  را 
و   E و   A ویتامین های  از  غنی 

آنتی اکسیدان هاست.
و  قلبی  بیماری های  گوشت،  این 
کاهش  را  خون  قند  سطح  افزایش 
می دهد، زیرا حاوی چربی سالم است.

سینه مرغ: ۲1 گرم
از  درصد  از ۳0  بیش  یک سینه مرغ 
مقدار پروتئین روزانه را تامین می کند 
و گزینه ای عالی برای ناهاری سرشار 
انواع  منبع  مرغ  است.  پروتئین  از 
کاهش  برای  که  است   B ویتامین 
درمان  -عروقی،  قلبی  بیماری  خطر 
دیابت، تقویت سالمت مغز و کاهش 
البته  دارد.  اهمیت  کلسترول  سطح 
باید اطمینان حاصل کنید که مرغ از 
غذای ارگانیک بدون آفت کش تغدیه 

دریافت  آنتی بیوتیک  و  باشد  کرده 
نکرده باشد. تهیه چنین مرغی چندان 

سخت نیست.

 استخوان: ۲0 گرم
از پروتئین و آمینو  استخوان سرشار 
روده  یکپارچگی  به  که  اسیدهاست 
می کند.  کمک  بدن  سم زدایی  و 
مفید،  معدنی  مواد  حاوی  همچنین 
سلنیوم  کلسیم،  پتاسیم،  جمله  از 
پروتئین،  منبع  این  است.  منیزیم  و 
برای  بدن،  پروتئین  تأمین  بر  عالوه 
و  است  شفا بخش  هم  استخوان ها 
مفصل،  سالمت  بهبود  مانند  اثراتی 
سیستم  تقویت  سلولیت،  کاهش 
ایمنی بدن و درمان بیماری های روده 

دارد.

عدس: 1۸ گرم 
برای  عالی  راه  یک  عدس  خوردن 
است  دارویی  گیاهان  و  گیاهخواران 
که تا پروتئین کافی در رژیم غذایی 
خود داشته باشند. یک فنجان عدس، 
مغذی  مواد  فهرست  از  زیادی  تعداد 
الزم برای بدن از جمله پروتئین، فیبر، 

 ، ت فسفا
آهن،  منگنز، 

و  پتاسیم  فسفر، 
دارد.  را   B ویتامینهای گروه  

پروتئین عدس به تقویت سالمت قلب 
اینکه  و عروق کمک می کند، ضمن 
در هضم بهتر غذا نقش بسیار دارد. 
می کند  تنظیم  را  خون  قند  میزان 
آلزایمر حفاظت  بیماری  از  را  و بدن 

می کند.

ماهی قزل آال )و سایر ماهی های 
وحشی(: 17 گرم

سالم  غذاهای  از  یکی  قزل آال  ماهی 
و  باال  پروتئین  دارای  زیرا  است 
یک  و  است  امگا ۳  اسیدهای چرب 
و  ویتامین ها  انواع  از  خوب  منبع 

 B12 ویتامین  جمله  از  موادمعدنی 
)با بیش از 100 درصد پروتئین مورد 
نیاز بدن را تامین می کند(، ویتامین 
دی، سلنیوم، ویتامین  B۳، و B5و 
پتاسیم. مزایای مصرف ماهی قزل آال 
از  بدن  تمام  سالمت  تقویت  شامل 
چشم،  قلب،  استخوان،  مغز،  جمله 

پوست و سلول ها می شود.

لوبیا قرمز: 1۵ گرم
لوبیا قرمز یکی دیگر از منابع غذایی 
در  می تواند  که  باالست  پروتئین  با 
یا وگان مصرف  رژیم غذایی گیاهی 
از  خوبی  منبع  قرمز،  لوبیا  شود. 
می توانند  که  است  فیبر  و  پروتئین 
به شما احساس خوردن غذایی کامل 
و سالم را بدهد. در حالی که کنترل 
قند خون خود را نیز کنترل می کنید 
لوبیا  در  موجود  فیبر  و  پروتئین  و 
مواد  تا  کند  می  کمک  بدن  به  نیز 
در  را  اسیدها  کند.  جذب  را  مغذی 
می  باعث  که  می کند،  آزاد  رگ ها 
شود احساس پرانرژی بودن می کنید 
و دستگاه گوارش شما را هم به کار 

می اندازد.

هوشنگ ابتهاج

خواهد شد.
دیدگی  آسیب  به  منجر  نیز  چاقی 
یک  طبق  بر  شود.  می  دویدن  در 
چاق  غیر  و  چاق  افراد  که  مطالعه 
دونده را مقایسه می کرد، افرادی که 
چاق بودند، در معرض خطر بیشتری 
بوده و در طی اولین هفته خود که ۳ 
کیلومتر یا بیشتردویده بودند، بیشتر 
از افراد غیر چاق دونده، زخمی شدند 
و اگر این صدمات در گذشته رخ داده 
وجود  بیشتری  احتمال  هم  باز  بود، 
اتفاق  دوباره  صدمات  این  که  داشت 

بیافتد.
2- انواع آسیب های در حال دویدن

)پیچ  همسترینگ  عضالت  پارگی 
التهاب  و  همسترینگ(  خوردگی 
رایج  های  آسیب  )تاندونیت(  تاندون 
در میان قهرمانان دوی سرعت است. 
به  دونده های مسافت میانی، تمایل 
در  دارند،  پشت  و  کمر  درد  به  ابتال 
مسافت طوالنی،  های  دونده  حالیکه 
از  برخی  دارند.  پا  مشکالت  بیشتر 

روی  توانند  می  که  اضافی  مشکالت 
دونده ها تاثیر بگذارند عبارتند از: پیچ 
خوردگی ساق پا، زانوی دونده، پارگی 
رباط، تاندونیت آشیل، پارگی مچ پا و 

فاسیتیس پالنتار.
۳- آیا دویدن، باعث کاهش تراکم 

استخوان می شود؟
در مقایسه دونده های مسافت های 
طوالنی و کوتاه، چندین مطالعه نشان 
می دهد که دونده های طوالنی تر، 
تری  پایین  استخوان  چگالی  دارای 
تراکم  متوسط  واقع،  در  هستند. 
استخوانی ستون فقرات کمری دونده 
هایی که به طور متوسط ۹2 کیلومتر 
پایین   ٪۹,7 دویدند،  می  هفته  در 
دویدند.  نمی  که  بود  کسانی  از  تر 
سریع  گردش  و  استخوان  کم  جرم 
استخوان نیز در مطالعه ای که شامل 
مردان  نفره  دو  طوالنی  های  دونده 
بود، خود یک مشکل بود. به نظر می 
رسد که این نشان دهنده این مسئله 
است که دونده هایی که فاصله های 
بیشتری  احتمال  دوند،  می  طوالنی 

برای از دست دادن استخوان دارند.
با این حال، برخی از تحقیقات اخیر 

متضاد این یافته را نشان می دهد، 
با  پا  تراکم استخوان  افزایش  یعنی 
تمرینات تحمل بار از جمله دویدن، 
مطالعات  این  است.  پذیر  امکان 
همچنین نشان می دهد که سختی 
با  مستقیم  طور  به  که  استخوانی، 
تراکم استخوان ارتباط دارد، بدون 
فاصله  و  جنس  گرفتن  نظر  در 
دویدن، دیده می شود. به گفته جان 
بریستول،  دانشگاه  استاد  توبیاس، 
نوجوانان وقتی که در فعالیت های 
با تأثیرات باال شرکت کردند، تراکم 
استخوان خود را افزایش دادند. به 
بیشتر  مردان،  در  رسید  می  نظر 
تراکم  که  هنگامی  است.  مشخص 
استخوان زود رس می شود، ممکن 
استخوان  تراکم  با  مشکالتی  است 
بعدها  که  باشد،  داشته  پنهان  در 
زنان  در  به خصوص  این  دهد.  رخ 
است  ممکن  که  است،  درست 
مربوط به زمانی باشد که استروژن 

پس از یائسگی کاهش می یابد.
می  فشار  قلب  به  دویدن  آیا   -۴

آورد؟
از طریق  تواند  قلبی می  حمالت 
آیا  اما  شود،  تحریک  فشار  و  تقال 
رخ  آنها  که  است  دلیلی  تنها  این 
می دهند؟ برای یک دونده، تجربه 
یک  عرض  در  قلبی  حمله  یک 
دویدن خود،  از شروع  پس  ساعت 
احتمال  به  این  نیست.  سابقه  بی 
است که  برای کسانی مشکل  زیاد 
به طور معمول در این راه تقال نمی 
جالب  چیزی  مطالعه  یک  کنند. 
ممکن  قلبی  حمالت  داد.  نشان 
دوند،  می  که  کسانی  در  است 
دالیل  همه  به  نسبت  دهد،اما  رخ 
دلیل  به  قلبی  قلبی، “حمله  حمله 
می  درصد   ۴ از  کمتر  به  دویدن”، 

رسد.
ها  کلیه  روی  بر  دویدن  آیا   -5

فشار وارد می کند؟
فرآیند  یک  عمدی  رابدومیولیز 
عضالنی  های  سلول  به  که  است 
می  منجر  دیده  آسیب  اسکلتی 
شود و با ورزش شدید ارتباط دارد. 
سازی  آزاد  باعث  عضله  به  آسیب 
نوع  یک  شود،  می  میوگلوبین 
آزاد  خون  جریان  در  که  پروتئین 
تحت  بدن  که  هنگامی  شود.  می 
یا  گیرد  می  قرار  استرس  تحریک 
شود،  می  آب  کمبود  دچار  بدن 
تری  باال  سطوح  در  میوگلوبین 
دیده شده و در کلیه ها جمع می 
شود. همانطور که این پروتئین در 
کلیه ها شکسته می شود، می تواند 
باعث  و  برساند  آسیب  سلول  به 
نارسایی کلیه شود. اما جالب است 
مسافت  های  دونده  مورد  در  که 
نارسایی کلیه یک مشکل  طوالنی، 

رایج نیست.
وجود  مشکل  این  که  هنگامی 
دارد، اغلب مشخص شده است که 
ویروسی  یا  باکتریایی  های  عفونت 

موجب آن شده است. 

آیا دویدن برای سیستم بدنی شما بد است؟ ۸ مواد غذایی سرشار از پروتئین را بشناسید 
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سرینا ویلیامز آماده حضور در گراند اسلم استرالیا
گریک تایلى مدیر مسابقات تنیس 
چهار  از  یکى  استرالیا  اسلم  گراند 
با  جهان  تنیس  بزرگ  تورنمنت 
خوشحالى حضور سرینا ویلیامز دارنده 
عنوان قهرمانى 23 مسابقه گراند اسلم 
تنیس را در این رقابت ها اعالم کرده 

است.
نخستین  در  ساله   36 سرینای 
گراند  زنان  قهرمان  بارداری  ماه های 
در   201٧ سال  در  استرالیا  اسلم 
یک  دارای  اینک  ملبورن شد. سرینا 
المپیا  آلکسیس  نام  به  دختر  فرزند 
است.کریگ تایلى گفته ویزای سرینا 
صادر شده و او در حال حاضر سرگرم 
با  دیدار  برای  شدن  آماده  و  تمرین 
رقیبان سرشناس و چهره های تازه وارد 

است.
سرینا ویلیامز و و آلکسیس اوهانیان

در  شرکت  برای  گفته:  نیز  سرینا 
 201٨ سال  اسلم  گراند  نخستین 

ایزى پایپ کاشان، قهرمان کشتى باشگاه هاى جهان
آزاد  کشتى  مسابقات  چهارمین 
ایزی  پیروزی  با  جهان  باشگاه های 
ورزشگاه  مجموعه  در  کاشان  پایپ 
صدهزار نفری تهران به پایان رسید.

ایزی پایپ در فینال این رقابت ها 6 
بر 4 تایتان مرکوری آمریکا را مغلوب 
مرکوری  تایتان  گذشته  سال  کرد. 
در  بود.  شده  مسابقات  این  قهرمان 
وزن  در  رقابت ها  این  نهایى  مرحله 
بر   4 بر   6 اطری  رضا  کیلوگرم   ۵٧
توماس گیلمن برنده مدال نقره سال 

201٧ جهان را شکست داد.
اهل  شویلى  خینچگا  والدیمیر 
پایپ و  ایزی  تیم  گرجستان و عضو 
دارنده مدال طالی جهان و المپیک 
بر آلن والترز کشتى کحیر آمریکایى 
تیم تایتان مرکوری را ٧ بر صفرغلبه 

نمود.
وزن 6۵  در  خلیلى  عموزاده  فرزاد 
 6 امتیاز  با  فوتل  برنارد  بر  کیلوگرم 
بر 3 فائق آمد. در وزن ٧0 کیلوگرم 
محمد نادری، فرانکلین گومز نفر دوم 
جهان در سال 2011 را به نتیجه 2 
بر 2 رسید ولى به دلیل کسب امتیاز 

آخر برنده شد.
در وزن ٧4 کیلوگرم حسین الیاسى 
کورچینسکى  نازاری  برابر   4 بر   ۵
شکست خورد. در وزن ٧9 کیلوگرم 

رضا افضلى دارنده مدال طالی آسیا 
با اختالف فاحش 12 بر صفر به کایل 

داک باخت.
علیرضا  کیلوگرم   ٨6 وزن  در 
کریمى دارنده مدال طالی جهان که 
در روزهای اخیر خبرهای زیادی در 
رسانه های دنیا به دلیل باخت عمدی 
حاضر  برای  روس  کشتى گیر  به  او 
اسرائیلى  کشتى گیر  مقابل  نشدن 
منتشر شد از دیوید تیلور 1 بر صفر 

شکست خورد.
حسین  کیلوگرم   92 وزن  در 
شهبازی قهرمان جوانان جهان 4 بر 

2 بر نیکالس هفالین غلبه نمود.
والدیسالو  کیلوگرم   9٧ وزن  در 
بایتسایف کشتى گیر روسى تیم ایزی 

جهان  طالی  مدال  صاحب  و  پایپ 
بر   12 آمریکا  تیم  از  اشنایدر  کایل 

صفر به کایل اشنایدر باخت.
در آخرین مسابقه میان دو باشگاه 
رقم  را  برنده  تیم  سرنوشت  که 
کشتى گیر  پتریاشویلى  گئو  مى زد 
دارنده  پایپ  ایزی  تیم  گرجستانى 
مدال طالی جهان و نفر سوم المپیک 
نفر  گویازدوفسکى  نیکالس  مقابل 
سوم المپیک قرار گرفت و در پایان 
6 بر ۵ برنده شد. در صورت شکست 
چهارمین  قهرمانى  جام  پتریاشویلى 
آمریکا  نصیب  ها  مسابقه  این  دوره 

مى شد.
این  در  ساری  ستارگان  تیم 

تورنمنت سوم شد.

آماده ام. او مدتى پس از تولد فرزندش 
در ماه سپتامبر با آلکسیس اوهانیان 
برای  غالبا  که  موفق  کارآفرین  یک 
نقاط  به  سرینا  بازی های  تماشای 
مراسم  در  مى کرد  دنیا سفر  مختلف 

بسیار با شکوهى در نیواورلئان ازدواج 
هواپیمای  با  دو  هر  بعد  روز  و  کرد 

شخصى به ماه عسل رفتند.
 3 سرینا  عروسى  جشن  هزینه 

میلیون دالر بود.

بازیگر نقش »رستم« عضو هیئت رئیسه فدراسیون 
ورزش هاى پهلوانى شد!

جاى  به  ورزش  =وزیر 
توجه به پیشکسوتان ورزش 
یک  زورخانه اى،  باستانى 
تلویزیون  و  سینما  بازیگر 
رییسه  هیئت  عضو  به  را 
رشته ى  ین  ا فدراسیون 
ورزشى منصوب کرده است!

ارجمند  داریوش  اقدامى عجیب  در 
بازیگر قدیمى سینما و تلویزیون از سوی 
عنوان عضو  به  و جوانان  ورزش  وزیر 
ورزش های  فدراسیون  رئیسه  هیئت 
پهلوانى و زورخانه ای منصوب شد. گویا 
وزارت ورزش به دلیل حضور این بازیگر 
در نقش »رستم«، باور کرده اند که او 

پهلوان است یا نشانى از رستم دارد!
و  ورزش  وزیر  سلطانى فر،  مسعود 
داریوش  عجیب  اقدامى  در  جوانان، 
و  سینما  قدیمى  بازیگر  ارجمند 
عضویت  به  حکمى  طى  را  تلویزیون 
ورزش های  فدراسیون  رئیسه  هیئت 
کرده  منصوب  زورخانه ای  و  پهلوانى 

است.
در این حکم آمده که این انتصاب به 
پیشنهاد ریاست فدراسیون ورزش های 

پهلوانى و زورخانه  ای و به استناد بند 
فدارسیون های  اساسنامه   ٨ ماده   6

ورزشى آماتوری انجام شده است.
تلویزیون،  بازیگر  ارجمند  داریوش 
در  را  »رستم«  نقش  این  از  پیش 
و  کرده  بازی  سرباز«  »چهل  سریال 
شاید یکى از دالیل حضور وی در این 
هیئت به دلیل همین بازی باشد. این 
بازیگر پیش از این نیز به دلیل بازی در 
نقش مالک اشتر در سریال »امام على« 
مورد توجه قرار گرفته بود و تا سال ها 
در مراسم های مختلف درباره امام اول 
مقامات  گویا  مى شد!  دعوت  شیعیان 

جمهوری اسالمى او را به دلیل ایفای 
این نقش به عنوان یکى از صحابه این 
این  بودند!  شناخته  رسمیت  به  امام 
با گذشت  یافته که  ادامه  روند چنان 
سال ها، هنوز این بازیگر از نقش »امام 

على« بیرون نیامده است!
مدیریت  در  غیراصولى  انتخاب های 
دولت اتفاق تازه ای نیست ولى انتخاب 
یک  رئیسه  هیئت  در  بازیگر  یک 
فدراسیون ورزشى، وقتى پیشکسوتان 
در این رشته بسیاری دارد، بیش از هر 
بى مسوولیتى  و  ناآگاهى  نشانگر  چیز 

مقامات مربوطه است.

و  زنان  تیراندازی  مسابقات  در 
در  ایران  دختران  تیم  آسیا  مردان 
تیراندازی با تپانچه اول شد و مدال 
طال گرفت. شیرین مرتضوی، فاطمه 
قدرت الهى و هانیه رستمیان اعضای 
تیم تیراندازی با تپانچه ایران بودند.

تیم های دختران هند و کره جنوبى 
در این رقابت ها دوم و سوم شدند. در 
بخش سالح بادی این مسابقه ها تیم 
12 نفره تفنگ ایران یک مدال نقره 

تیمى در رده جوانان به دست آورد.
در  نیز  ذوالفقاری  سیاوش  امیر 
سهمیه  توانست  نوجوانان  قسمت 

المپیک کسب کند.
اعضای تیم دختران  و پسران ایران 
این  در  سنى  مختلف  رده های  در 
در شهر  ماه  آذر  از 1٧  که  رقابت ها 
واکو سایتاما ژاپن آغاز شده عبارتند 
از: رویا صبح خیز، فاطمه کرم زاده، 

مسابقات تیراندازى آسیا:
 مدال طال براى دختران ایران

خى  بر غه  غد د ین  ا -
خاص  تفکرات  طرفداران 

فمنیستى است.
و  ین  متد ن  نا ز م  عمو -
دغدغه اى  خانواده هایشان 
ورزشگاه ها  در  براى حضور 

نداشتند.
در  زنان  حضور  -مطالبه 
لبه  مطا یک  ه ها  ورزشگا
ساختگى براى حاشیه سازى 

بود.
رئیس بسیج زنان مى گوید سخنان 
آیت اهلل مکارم شیرازی در مخالفت با 
حضور زنان در ورزشگاه ها فصل الخطاب 
در  زنان  »حضور  موضوع  و  است 
منتفى  همیشه  برای  ورزشگاه ها« 
است. این در حالیست که معاون امور 
زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری 
حضور  برای  شیوه نامه ای  تدوین  از 
است. داده  خبر  ورزشگاه ها  در  زنان 

سازمان  رئیس  اصالنى  مینو 
مخالفت شورای  اعالم  از  زنان  بسیج 
زنان  خانواده  و  اجتماعى  فرهنگى- 
شورای عالى انقالب فرهنگى با حضور 
زنان در ورزشگاه ها خبر داد و گفت 
عظام  مراجع  نظرات  شورا  این  که 
تقلید را فصل الخطاب در این خصوص 
قرار داده است.وی با اشاره به فتوای 
آیت اهلل مکارم شیرازی در رد موضوع 
»حضور زنان در ورزشگاه ها«، نظرات 
صریح  ُمر  اساس  بر  را  تقلید  مراجه 
گفت  و  دانست  اسالم  و  کریم  قرآن 
که »بررسى های اجتماعى و فرهنگى 
بر فتوای دلنشین آیت اهلل مکارم  نیز 

رئیس بسیج زنان: حضور زنان در ورزشگاه ها براى 
همیشه منتفى شد

شیرازی مهر تأیید مى زند.«
اصالنى گفته که »عموم زنان متدین 
دغدغه ای  اساساً  خانواده هایشان  و 
برای حضور در ورزشگاه ها نداشتند و 
این دغدغه از سوی برخى از طرفداران 
تفکرات خاص فمنیستى به خصوص 
فمنیست های سکوالر مطرح شده بود.«

را  جامعه  زنان  اصلى  اولویت  وی 
که  گفته  و  خوانده  دیگری  مسائل 
حضور  پیرامون  ای  مصوبه  »تصویب 
زنان در ورزشگاه ها غیرضروری است.«

بسیجى  مقام  این  که  آنگونه 
در  زنان  حضور  موضوع  کرده،  اعالم 
عالى  شورای  دستور  از  ورزشگاه ها 

انقالب فرهنگى خارج شده است.
وی تأکید کرده که »از همان ابتدای 
مطرح شدن این موضوع هم معلوم بود 
و جز  نخواهد رسید  نتیجه ای  به  که 
اینکه این مطالبه کاذب وقت و انرژی 
کشور را گرفت نتیجه دیگری نداشت.«

زنان گفته که  رئیس بسیج جامعه 
خاص  ورزشگاه ها  در  زنان  »حضور 
و  فهیم  زنان  عموم  و  مردم  عموم 
ورزش دوست ما نبود« و تأکید کرده 

و  شرایط  باید  کار  این  جای  به  که 
امکانات الزم برای فعالیت های ورزشى 

بانوان در سراسر کشور فراهم شود.
در  زنان  حضور  »مطالبه  وی 
ساختگى  مطالبه  یک  را  ورزشگاه ها 
که  دانسته  حاشیه سازی«  برای 
شیرازی  مکارم  آیت اهلل  فتوای  با 

پرونده اش برای همیشه بسته شد.
شده  انجام  حالى  در  اظهارات  این 
که پیش از این معصومه ابتکار معاون 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 
حضور  برای  شیوه نامه ای  تدوین  از 
با  بود.  زنان در ورزشگاه ها خبر داده 
با  این وجود، آیت اهلل مکارم شیرازی 
که  گفته  و  کرده  مخالفت  طرح  این 
نیز مطرح  قبل  »این طرح در دولت 
شد، هم رهبری و هم مراجع مخالفت 
با  برخى  متأسفانه  هم  باز  و  کردند 
دنبال تصویب  به  آن  از  اطالع  وجود 
آئین نامه هستند. مگر مشکل کشور ما 
ورود زنان به ورزشگاه است؟ مشکل 
جوانان  بیکاری  و  نان  گرانى  مردم 
تحصیل کرده و اشتغال و مشکل بانک 
است که مردم را بیچاره کرده است.«

شدن  اعالم  مثبت  دنبال  به 
دوچرخه سوار  دو  دوپینگ  آزمایش 
ملى  تیم های  مدیر  ایران  ملى  تیم 
دوچرخه سواری گفته است وثیقه ای 
را که آنها نزد فدراسیون گذاشته اند 

به اجرا مى گذاریم.
دوچرخه سواران  از  اخیرا  گفت:  او 
تیم ملى خواستیم ۵0 میلیون تومان 
صورت  در  تا  بگذارند  وثیقه  ما  نزد 
سود  به  آنها  پول  کار  این  تکرار 

فدراسیون ضبط شود.
و  رسولى  افزوده  سلگى  محسن 
عضو  دو  جدیداالسالم  شهاب الدین 
تیم دوچرخه سواری ایران هستند که 
مثبت  آنها  دوپینگ  آزمایش  نتیجه 
بین المللى  مسابقات  در  است.  بوده 
دوچرخه سواری که اخیرا در لهستان 
برگزار شد از رسولى آزمایش به عمل 
آمد و معلوم شد مواد نیروزا مصرف 

کرده بوده است.
شامل  وثیقه  مبلغ  گفت  سلگى 
بلیت هواپیمای سفر به خارج، لباس، 
که  بود  خواهد  اردوها  هزینه  و  غذا 
بالغ  تومان  میلیون   1۵ حدود  به 

مى شود.
تا  سال  آغاز  از  که  شد  یادآور  او 
از  دوپینگ  آزمایش   110 کنون 

دوچرخه سواران گرفته شده است.

وثیقه 
دوچرخه سواران 

دوپینگى را 
ضبط

 مى کنیم

لقا  مه  احمدی،  الهه  نجمه خدمتى، 
جعفری،  زینب  نازنین  بزرگ،  جام 
صادقیان،  آرمینا  پور،  شفیعى  مریم 
نکونام،  محمد  امیر  جاللیان،  روژان 

امیر سیاوش  صادقیان وعلیرضا داود 
کشور   2٧ از  تیرانداز  آبادی.40٧ 
آسیایى در مسابقات تیراندازی آسیا و 
کسب سهمیه المپیک شرکت دارند.

رسول خادم رئیس فدراسیون 
کشتى باقى مى ماند؟

نامزد   10 از  نفر   ٨ ورزش  وزارت 
را  ایران  کشتى  فدراسیون  ریاست 
تائید صالحیت کرده است. این افراد 
احمد  تمیم،  بنى  حمید  از:  عبارتند 
عباس  توپچى،  رضا  محمد  پازاج، 
رسول  گلى،  چمن  عبداهلل  جدیدی، 
خادم رئیس کنونى فدراسیون، امین 

رشید لمیر و تقى کالنتری.
و  صفری  بهمن  نام  ورزش  وزارت 
نامزدها  فهرست  از  را  زمانى  خسرو 
رسول  نیست  بعید  اما  زد.و  خط 
خادم رئیس کنونى فدراسیون کشتى 
تائید  ورزش  وزارت  از سوی  اگر چه 
داشتن  وجود  با  و  شده  صالحیت 
سوابق درخشان در این رشته و روابط 
خوب با مسئوالن فیال در پست خود 
باقى نماند.خادم از آغاز کار سلطانى فر 
دنبال  به  و  ورزش  وزیر  عنوان  به 
دخالت  بوی  که  او  نظرهای  اظهار 
این وزارتخانه در کار فدراسیون ها را 
با اخطار  مى داد و همزمان شدن آن 
و  جهان  کشتى   فدراسیون  اکید 

مورد  در  المپیک  بین المللى  کمیته 
ممنوعیت دخالت دولت دراین ورزش، 
با   سلطانى فر  نشست  نخستین  در 
دست اندرکاران کشتى شرکت نکرد 
باخت  ماجرای  دنبال  به  نیز  حاال  و 
در  او  نظر  اظهار  و  کریمى  اجباری 
ورزشکاران  نشدن  اینکه حاضر  مورد 
مقابل  بین المللى  مسابقات  در  ایران 
ورزشکاران اسرائیل دیگر نه در داخل 
برد دارد و نه اثری در خارج شاید به 
سرنوشت مسعود شجاعى کاپیتان تیم 
پانیانوس  تیم  بازیکن  و  فوتبال  ملى 
مکابى  برابر  تیم اش  همراه  که  یونان 

اسرائیل بازی کرد دچار شود.
ریاست  شده  تائید  نامزدهای 
وزارت  سوی  از  کشتى  فدراسیون 
با  تقریبا همگى کشتى گیران  ورزش 
سابقه و اعضای سابق تیم ملى کشتى 
جدیدی  عباس  مانند  که  هستند 
سمت هایى نیز در شهرداری تهران و 
اسالمى  جمهوری  دیگر  سازمان های 

داشته و دارند.

علیرضا کریمی و رسول خادم
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نظر  به  که  راغفر  حسین  دکتر 
تاریخ  دروازه بانان  بهترین  از  فن  اهل 
فوتبال ایران بوده است آنقدر گرفتار 
در  شرکت  و  دانشگاه  در  تدریس 
این  در  که  است  اقتصادى  جلسات 
سال ها پیشنهاد همکارى با فدراسیون 
فوتبال و بعضى باشگاه هاى لیگ برتر 

را نپذیرفته است.
راغفر در اظهار نظر تازه خود گفته 
دولت دوازدهم دولت جدیدى نیست 
و  است  قبل  سال   ۴ دولت  ادامه  و 
برنامه هاى  همه  چرا  نیست  معلوم 
آقاى روحانى معموال به آینده موکول 
مى شود و دستاوردهاى سال گذشته 
کجا  است  قرار  جمهورى  رئیس 

خودش را نشان بدهد؟
اتکاى  مى رسد  نظر  به  گفته  راغفر 
حافظه  به  بیشتر  کنونى  دولت 
حافظه  تا  است  دولت  بلندمدت 
که  دستاوردهایى  آن.  کوتاه مدت 
براى  مى کند  صحبت  آن  از  دولت 
مردم آنطور که باید و شاید ملموس 
نیست ضمن آنکه تعارض هاى جدى 
میان سیاست هاى دولت و وعده هاى 

آن دیده مى شود.
همه  در  را  خصوصى سازى  دولت 
زمینه ها در دستور کار خود قرار داده 
در حالى که این سبک خصوصى سازى 

اقتصاددان فوتبالیست: لَختى و ُکندى در 
دستگاه هاى اقتصادى مملکت  

رشد  جز  گذشته  سال   ٣0 در 
عمومى،  منابع  غارت  نابرابرى ها، 
بدهکارى  و  فقر  بیکارى،  افزایش 

دستاورد دیگرى نداشته است.
ورزشکار،  اقتصاددان   این  نظر  به 
تحول و دگرگونى بزرگى که روحانى 
از آن صحبت مى کند با سیاست هاى 
جمله  از  دولت  شده  تعریف 
ارتباطى  و  تناسب  خصوصى سازى 
چشم اندازى  هیچ  از  و خالصه  ندارد 
مبنى بر بهبود شرایط در سیاست هاى 
اقتصادى دولت نشانى دیده نمى شود.

بودجه  الیحه  راغفر،  گفته  به 
سیاست هاى  از  مجموعه اى  دولت 

بنگاه هاى  از  هنوز  و  است  متناقض 
از  دولتى  مدیران  خصوصى شده 
بخش  منافع  و  مزایا  و  مدیریت 

خصوصى استفاده مى کنند.
ایجاد  مدعى  که  حالى  در  دولت 
قیمت ها  افزایش  با  است   اشتغال 
تحمیل  جامعه  به  را  زیادى  تورم 
دهم  و  نهم  دولت هاى  در   . مى کند 
 1۴ احمدى نژاد[  محمود  دولت  ]دو 
هزار واحد تولیدى ورشکست شدند. 
این روند در دولت یازدهم نیز ادامه 
هزار  ده ها  در حال حاضر  کرد.  پیدا 
وام تولیدى در شهرک هاى صنعتى 

خوابیده اند.

=علیرضا کریمى کشتى گیر 
به همراه  را  ملى  تیم  جوان 
خانواده اش به دیدار خامنه اى 

بردند.
اسالمى  جمهورى  =رهبر 
بزرگى  کار  گفته  کریمى  به 
کردى و بارها به وزیر ورزش 
گفت پاداش مالى او را بدهید 

و اصالً کم نگذارید!
با  سرانجام  هفته  دو  از  بعد 
پیگیرى هاى سپاه دیدار على خامنه  اى 

با علیرضا کریمى کشتى گیر جوان تیم 
ملى جفت و جور شد و او را به همراه 
سلطانى فر  همراهى  با  مادرش  و  پدر 
جمهورى  رهبر  دیدار  به  ورزش  وزیر 

اسالمى بردند.
این  در  که  مى دهند  نشان  تصاویر 
ورزش  وزیر  و  سپاه  فرماندهان  دیدار 

بیش از همه خوشحال اند.
خامنه اى کریمى را در آغوش گرفت، 
او گفت: »کار  به  و  بوسید  را  او  روى 
بزرگى کردى، کارى که کردى از سنخ 

»حضرت آقا« از فتیله پیچ شدن اجبارى کشتى گیر 
تیم ملى احساس لذت کردند!

کار پوریاى ولى است، این را پاى خدا 
حساب کن، اجر آن را از خدا بخواه و 
براى خودت حفظ کن و براى خودت 
نگهدار این اجر معنوى را« او سپس رو 
به وزیر ورزش کرد و خیلى جدى بر 
رشوه دادن به این ورزشکار تاکید کرد 
و گفت: »البته آقایان باید پاداش مالى 
ایشان را بدهند و اصاًل کم نگذارید« 
و  کرد  تاکید  جمله  این  به  بارها  و 
»بله حتماً  با خنده گفت:  سلطانى فر 

بیشتر هم مى  دهیم«!
داد:  ادامه  کریمى  به  رو  خامنه  اى 
این کار  از  »من احساس لذت کردم، 

آدم  یعنى  شدم،  مطلع  وقتى  شما 
احساس عزت مى کند، که یک جوان 
از جوان هاى ما حاضر است اینطور پا 
روى نفس خود بگذارد، براى یک هدف 

بزرگ«.
دیدار  این  درباره  تسنیم  خبرگزارى 
کشتى گیر  کریمى  »علیرضا  نوشت: 
سرافراز کشورمان در مسابقات جهانى 
کشتى زیر 2٣ سال جهان و خانواده ى 
او، از خودگذشتگى و عزت آفرینى این 
پهلوان جوان را مورد تجلیل و تقدیر 

قرار دادند«.
در روزهاى گذشته تالش زیادى شد 
تا از باخت اجبارى کریمى در مقابل 
حریف روس براى قرار نگرفتن مقابل 
کریمى  شود.  تقدیر  اسراییلى  حریف 
گفته بود وقتى شنیده باید ببازد دنیا 
به  او  است.  شده  خراب  سرش  روى 
نشان اعتراض آهنگ »آخرین سنگر، 
اینستاگرام  را در  از داریوش  سکوته« 
خود قرار داده بود.  گروه هاى مختلف 
مردم و رسانه ها و همچنین داریوش 
خواننده ى مورد عالقه کریمى از این 

کشتى گیر جوان دلجویى کردند.
خامنه اى در این دیدار انگشتر خود 
را به کریمى داد، رسم بر این است که 
مهمان از خامنه اى درخواست انگشتر 
مى کند، اما خامنه اى خود براى هدیه 
دادن انگشترش به کریمى پیش قدم 

شد
وزیر  نخست  نتانیاهو،  است  گفتنى 
اسراییل در پیامى به کریمى گفته بود 
آنهایى که او را وادار کردند ببازد روزى 

به خاک خواهند افتاد.
فدراسیون بین المللى کشتى )فیال( 
اجبارى-  باخت  این  بررسى  حال  در 
سیاسى است و احتمال محرومیت تیم 
ملى کشتى ایران از حضور در مسابقات 

بین  المللى کم نیست.
در این میان سپاه بانى اصلى برگزارى 
مراسم مختلف تجلیل از کریمى شده تا 
شاید باخت تحمیلى او را جبران کنند 

و موضوع را یک امر ملى جا بزنند.
کریمى که در گذشته هم مجبور شد 
براى مسابقه ندادن با حریف اسراییلى 
خود را به مریضى بزند، در مصاحبه اى 
گفته براى گرفتن پاداش مراجعه کرده، 
برو  گفته  او  به  فدراسیون کشتى  اما 
پاداش خود را از کسى بگیر که گفته 

کشتى نگیرى!

دکتر حسین راغفر، دروازه بان پیشین تیم ملى فوتبال و اقتصادداِن امروز

پر کرده است.
پروژه هاى  این گزارش آمده که  در 
ورزشى این مجموعه پس از گذشت 
رها  نیمه کاره  کلنگ زنى  از  سال ها 
شده اند و فضاى ورزشگاه را با آهن آالت، 
ملزومات  بسیارى  و  قیر  سطل هاى 
کرده اند. پر  عمرانى  پروژه  یک  دیگر 

محمود واعظى، رئیس دفتر ریاست 
طرح هاى  تکمیل  درباره  جمهورى 
آزادى  ورزشى  مجموعه  تمام  نیمه 
در تهران در الیجه بودجه سال ۹۸، 
گفته است: »ما سیاستى را در پیش 
گرفته ایم که دولت اگر بودجه تملک 
براى  دارد، در بخش هایى که  دارایى 
سرمایه گذارى  نیست  سود آور  مردم 
کند و سایر پروژه ها را به مردم واگذار 
کند. ممکن است نظر برنامه ریزان در 
بوده  این  بر  بودجه  و  برنامه  سازمان 
کنیم  ایجاد  را  مشوق هایى  که  است 
تا سالن هاى ورزشى را مردم تکمیل 
دولت  این  در  ورزش  مسئله  کنند. 
کم  و  است  بوده  توجه  مورد  همواره 

و کسرى ها را مى توان جبران کرد.«
همچنین،  مجموعه  این  در 
اسکوربورد و پروژکتورهاى گران قیمت 
به حال خود رها شده و تعداد نسبتا 
زیاد اتومبیل هاى اسقاطى و همچنین 
دپوى زباله در نزدیکى پارکینگ این 

مجموعه ورزشى قرار گرفته است.
آزادى  نفرى  هزار   100 استادیوم 

ورزشگاه ملى ایران: ویترین آهن قراضه و زباله

پس  آریامهر  =مجموعه 
تنها  جزو  سال   4۳ ز  ا
استاندارد  ورزشگاه هاى 

ایران است.
=این مجموعه را عبدالعزیز 
فرمانفرماییان طراحى و اجرا 

کرد.
=رئیس دفتر حسن روحانى 
طرح هاى  تکمیل   درباره 
نیمه تمام این استادیوم گفته 
که بخش خصوصى باید آنها 

را به انجام برساند.
مدیران  مسئولیت  عدم  دلیل  به 
آزادى  ورزشى  مجموعه  ورزشى، 
را  پیشین(  آریامهر  )ورزشگاه  تهران 
دپوى  و  عمرانى  ناتمام  پروژه هاى 
دربر  زباله  و  اسقاطى  اتومبیل هاى 
قدمت  با  استادیوم  این  است.  گرفته 
۴٣ سال، ورزشگاه ملى ایران به شمار 
بازى هاى  میزبان  روزگارى  و  مى رود 

آسیایى بود.
مجموعه  که  کرده  گزارش  ایسنا 
)استادیون  تهران  آزادى  ورزشى 
وضعیت  در  آریامهر(  نفرى  صدهزار 
ماشین هاى  و  مى برد  بسر  نابسامانى 
ناتمام  پروژه هاى  و  زباله  و  اسقاطى 
عمرانى اولین استادیوم ملى ایران را 

ورزشگاه هاى  معدود  از  یکى  تهران، 
توسط  که  است  ایران  استاندارد 
وسعت  در  فرمانفرماییان  عبدالعزیز 
1۴1 هزار متر مربع ساخته شد. این 
مجموعه همزمان با بازى هاى آسیایى 
»استادیوم  نام  با  رسما   1۹7۴ سال 

صدهزارنفرى آریامهر« افتتاح شد.
این استادیوم سال ها بدون بازسازى 
در سال  اینکه  تا  ماند  باقى  تعمیر  و 
و  عایق کارى  بخش هایى  در   1٣۸1

تعمیر شد.
این مجموعه ورزشى بعد از انقالب 
در سال 57 به »آزادى« تغییر نام داد 
سالن هاى  بودن  دارا  با  اکنون  هم  و 
هزار  دوازده  سالن  چندمنظوره، 
از  یکى  مصنوعى  دریاچه  و  نفرى 
ورزشى  مجموعه هاى  بى نظیرترین 

خاورمیانه و آسیاست.
سیناترا  فرانک   ،1۹75 نوامبر  در 
خواننده و هنرپیشه معروف آمریکایى 
در ورزشگاه آریامهر )آزادى( کنسرت 

اجرا کرد.
فضاهاى  آزادى  بزرگ  مجموعه 
بدون استفاده زیادى دارد که مى توان 
از آنها براى ساختن بسیارى از اماکن 
تفریحى و ورزشى استفاده کرد تا هم 
تیم هاى  فعلى  مشکالت  از  بسیارى 
مختلف ورزشى برطرف شوند و هم از 
آنها براى ورزش و تفریح عموم مردم 

استفاده کرد.

طبق اسناد در سال ۹۴ دارایى هاى 
و  امالک  )شامل  باشگاه  ثابت 
دارایى هاى قابل مشاهده ( ۶1 میلیارد 
و 5۸٣ میلیون و ۴00 هزار تومان بوده 
است که این مبلغ در سال ۹۴ ناگهان 
502 میلیون و ٣00 هزار تومان شده 
است. یعنى در فاصله یک سال مبلغ 
۶1 میلیارد و ۶٣ میلیون و 100 هزار 
مشهود  ثابت  دارایى هاى  از  تومان 
در  مى گردد  کسر  یکباره  به  باشگاه 
حالى که مسووالن این باشگاه پول را 
حتى صرف پرداخت بدهى میلیاردى 
آن نکرده اند. بدهى که رقم آن 211 

میلیارد تومان است!
است،  این  »سوال  نوشته  ایسنا 
سازمان  و  نظارتى  نهادهاى  براى  آیا 
بازرسى چنین اختالف آمارهاى مالى 
اهمیت دارد؟ آیا این نهادها به موضوع 
مالى باشگاه پرسپولیس ورود کرده اند 
یا خواهند کرد؟ چرا هیچ مقام قضایى 
دلش براى بیت المال و پول هاى هدر 
در  شده  تلف  سرمایه هاى  و  رفته 
و  استقالل  مانند  دولتى  باشگاه هاى 
پرسپولیس نمى سوزد و پیگیر ماجرا 
نیست؟ چرا هیج فردى تا کنون براى 
سوء مدیریت مالى در این باشگاه ها و 
کال مجموعه فدراسیون و فوتبال ایران 

بازداشت و زندانى نشده است؟«

بخور بخور در پرسپولیس؛ ۶1 میلیارد تومان 
دارایى باشگاه گمشده !

ه  شگا با مه  نا ز ا تر =
سال  به  مربوط  پرسپولیس 
1۳94 نشان مى دهد در کمتر 
از یک سال ۶1 میلیارد تومان 
این  مشهود  دارایى هاى  از 

باشگاه ناپدید شده!
لى  عا على  ن  ما همز =
روزنامه  نگار ورزشى برگه  اى 
آن  طى  که  کرده  افشا  را 
بدون هیچ تشریفات ادارى 
و فقط با یک امضاء 200 هزار 
یورو از حساب باشگاه منتقل 

شده است.

ایران  در  فوتبال  به  عالقمندان 
تهران  پرسپولیس  تیم  که  مى دانند 
سرمربى  ایوانکویچ،  برانکو  هدایت  با 
کروات خود دو سال است که تبدیل 
ایران  در  باشگاهى  تیم  بهترین  به 
تیم  این  جوان  بازیکنان  است.  شده 
بازى  فوتبال  همیشه  از  چشم نوازتر 
مى کنند و به طور مشخص »تاکتیک« 
دارند چیزى که در باشگاه  هاى ایران 
سکه  روى  یک  این  است.اما  کم یاب 
که  پرسپولیسى هاست  براى  فوتبال 
روى  آن  است؛  برانکو  هدایت  تحت 
دیگر سکه که شش دانگ در اختیار 
و  زیبایى  به  تنها  نه  وطنى هاست 
بلکه  نیست،  تاکتیک  شان  انسجام 
ویترینى از فساد است و فساد و فساد.

گزارشى  در  ایسنا  خبرگزارى 
باشگاه  مالى  ترازنامه  بررسى  نوشته 
و ۹5  سال هاى ۹۴  پرسپولیس طى 
از  میلیارد   ۶1 حدود  مى دهد  نشان 
باشگاه  این  مشهود  ثابت  دارایى هاى 
به یکباره ناپدید شده و در هیچ سند 

مالى قابل ردیابى نیست!
در این گزارش به طور دقیق شرح 
داده شده که این پول در چه فرآیندى 
ناپدید شده، اما مشخص نیست کجا 

رفته!

روزنامه  نگار  عالى،  على  همزمان 
ورزشى در ایران سندى از باشگاه افشا 
بدون  پول  یورو  هزار  که 200  کرده 
تحویل  امضاء  یک  با  تشریفاتى  هیچ 
نوشته  او  است.  شده  دیگرى  فرد 
از  زنجانى  و  خاورى  تولید  »کارخانه 
یا  دولتى  باشگاه  جاهاست.  همین 
مى توانید  هم؛  مثل  دولتى  شرکت 
را  میلیارد(  )یک  یورو  هزار   200
بگیرید  بدون هیچ تشریفاتى تحویل 
هزینه  نظارتى  هیچ  بدون  احتماالً  و 
یک  وام  براى  ما  آن وقت  کنید! 
میلیونى آویزان سند و ضامن و چک 

و سفته ایم!«
تیرماه  اول  به  مربوط  پول  این 
دریافت کننده  و  است   1٣۹5 سال 
فقط نوشته »این مبلغ جهت باشگاه 

پرسپولیس دریافت شد«.
فساد در فوتبال ایران بیداد مى کند. 
کاپیتان  کریمى  على  پیش  چندى 
از  ایران  فوتبال  ملى  تیم  پیشین 
بود  خواسته  فدراسیون  مسووالن 
فیش حقوقى و فهرست اموال خود را 

منتشر کنند.
در  پرسپولیس  باشگاه  بدهى 
قراردادهایى که با بازیکنان و مربیان 
خارجى داشته آنقدر زیاد است که در 

خطر کسر امتیاز قرار دارد.

سمت راست مادر و پدر کریمى بهت زده در کنار وزیر ورزش و در حضور رهبر جمهورى اسالمى

سندى که على عالى در توییتر منتشر کرد

خنده رضایت خامنه اى و وزیر ورزش که بیشتر از خنده هاى کریمى است!
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تالش ـ اين روزها شاهد اوج گيری 
جدال شديدی هستيم بر سر تفسير 
نظرات  اسالمی،  انقالب  آرمانهای  از 
و روش حکومتداری آيت اهلل خمينی 
اسالمی  يعنی حکومت  وی  ميراث  و 
مبتنی بر واليت فقيه. بفرمائيد معنا و 
جايگاه اين جدال در شرايطی که امروز 

به سر می بريم چيست؟
همايون ـ آويختن به نام خمینی 
را  خود  چیز  همه  که  کسانی  برای 
اکنون  است.  طبیعی  داشتند  او  از 
گروه هائی آمده اند که آنها را سراسر 
همه  در  چنانکه  ـ  می کنند  بی بهره 
»نسل«  است.  داده  روی  انقالب ها 
اول پیروزمندان انقالب که در اوضاع و 
احوال غیرعادی به قدرت رسیده است 
دير يا زود مغلوب اوضاع و احوال عادی 
جامعه بیمار می شود که شاهکارش 
انقالبیان  است.  بوده  انقالب  همان 
ناخويشکاری   disfunctional از 
برآوردن آرمان های خود، سهل است، 
بر  هم  زده  انقالب  کشور  اداره  از 
نمی آيند و گروه های ديگری که بیش 
از آرمان به غنیمت می انديشند، بنا 
به منطق انحصارجوی انقالبی، جای 
هر  برای  خمینی  می گیرند.  را  آنها 
دو گروه وسیله ای بیش نیست. يکی 
گفتارهای مصلحت آمیز او را ريسمان 
نجات می کند؛ ديگری هسته باورهای 
بیشتر  با قدرت  و  است  را گرفته  او 
همه از جمله خانواده و ياران خمینی 
را کنار می زند. خمینی مدت هاست 
به هر معنی مرده است. ديگر حتی 
بهره برداری سیاسی از او نیز چندان 

به کار نمی آيد.

برابر  در  که  است  اين  =موضوع 
اين  از  می بايد  آيا  انحصارگر  گروه 
به  خمينی  »راستين«  پيروان  گروه 
پيروی دشمن دشمن من، دوست من 
است پشتيبانی کرد ـ خارج از اينکه 

واقعيت چيست؟
دشمن  دشمن  همیشه  البته  ـ   
از  می تواند  کسی  چه  نیست.  دوست 
خلق  مجاهدين  با  اسالمی  جمهوری 
دوستی کند؟ ولی دست کم اين است 
که اکنون زمان حمله به کسانی نیست 
پناه گرفته اند  که پشت سپر خمینی 
در  احمدی نژاد  ـ  خامنه ای  گروه  با  و 
در  خمینی  سخنان  آوردن  افتاده اند. 
باره کوتاهی اش در شکستن قلم ها يا 
يادآوری اعدام هزاران زندانی )از جمله 
آزادشدگان( به فرمان او بسیار به جا بود. 
»آزاديخواهان« مکتب خمینی نمی بايد 
آبشخورهای انقالب و جمهوری اسالمی 

را از ياد ها ببرند.

راديو  در  اخيرتان  مصاحبه  در   =
جنبش  از  توصيفی  در  ايران،  صدای 
سبز، آن را جنبش رهائی از گفتمان 
»گفتمان  اساسًا  و  ـ  اسالمی  انقالب 
ـ  آن  کالسيک«  معنای  به  انقالبی 
جامعه  گذر  نوشته ای  در  و  ناميده 
اسالمی  حکومت  و  انقالب  از  ايرانی 
سه  به  بيزارش  و  خشم آگين  نگاه  و 
دهه آن را مايه سرافرازی جنبش سبز 
نام آورترين سرآمدان  اما  خوانده ايد. 
اين  پرکار  سخنگويان  و  اسالمگرا 
جنبش در بيانيه ها و رساله های خود 
با بيشترين استقبال و برخورد  ـ که 
مواجه می شوند و شما نيز از تشويق 
ستايشگرانه آنها خودداری نکرده ايد 
ـ به هم آنچه شما با بيزاری می نگريد، 
آويخته اند. همزمانی و توازی آن گذر 
و آن بيزاری و اين حمايت و پشتيبانی 
از  که  ايرانی  جامعه  در  و  شما  در  را 
می توان  می گوئيد، چگونه  آن سخن 

توضيح داد؟
ـ هر کس با نگاه به خويشتن نیز 
ناگهانی  بريدن  که  دريابد  می تواند 

از »هسته باورها«ی خود چه اندازه 
کنار  در  می بايد  ما  است.  دشوار 
به گذشته، جدا شدن ها  پايبندی ها 
اين  از  ببینیم. گذشته  نیز  را  آن  از 

سبز  جنبش  وابستگان  از  بسیاری 
در دستگاه حاکم يا حاشیه های آن 
ناگزيرند خود را حفظ کنند و به همان 
ريسمان نجات که گفتیم بیاويزند. اما 
اين ها فرعی است. اصل، آن دگرگونی 
ايرانی در  ژرفی است که در جامعه 
جانفشانان  که  همان  است،  جريان 
که  می دارد  وا  را  خمینی  پیشین 
راه خمینی  به  بازگشت  اعالم کنند 

را نمی خواهند.
گذشته  ساله  يک  کوشش  همه 
من در جدا کردن جنبش سبز از راه 
سبز امید که بسیاری از اصالح طلبان 
بر  در  گوناگون  درجات  به  نیز  را 
می گیرد از همین رو بوده است که 
کوتاه آمدن های ناگزير يا باورمندانه 
عناصر نزديک به انقالب و حکومت 
در  که  تاريخی  جابجائی  با  اسالمی 
جامعه ايرانی زير چشمان نگران اين 
رژيم روی می دهد اشتباه نشود. در 
نکته  امید  سبز  راه  با  سبز  جنبش 
مهمی که نمی بايد از نظر دور داشت 
تأثیر يک  اندرکنش   interaction
سويه جنبش سبز است. هر چه هست 
از آن سو به راه سبز امید است. جنبش 

سبز هیچ کوتاه نمی آيد.

اين  دوم  بخش  گذاشتن  کنار  =با 
نوشته اند:  که  اشکوری  آقای  گفته 
»تحوالت تاريخی معموال خوابگردانه 
رخ می دهند و در بستر جامعه آماده 
خواهد  پديد  تازه  افکار  هم  تحول، 
آمد و هم رهبرانی تازه و هماهنگ با 
نيازها و خواسته ها به عرصه خواهند 
آمد.«، رخ دادن »خوابگردانه تحوالت 
می تواند  ربطی  و  معنا  چه  تاريخی« 
با تالشهای دو سويه »سران راه سبز 
به  آويختن  ـ  باشد  داشته  اميد« 
گفتمان انقالب اسالمی و قانون اساسی 
مبتنی به واليت فقيه از يک سو تکيه 
بر حقوق شهروندی، حقوق بشر و... به 
عنوان هدف های آينده از سوی ديگر؟

تاريخی  تحوالت  بررسی  با  من  ـ 
در جهان و به ويژه پس از خواندن 
 tipping جابجائی«  »نقطه  نظريه 
دارم  گرايش  اين  به  بیشتر   point
که تحوالت تاريخی را بروز ناگهانی 
فرايندی ببینم که به مدت های دراز 
با  بیشتر  گوناگون،  زمینه های  در  و 
يک ايده آغاز می شود و هنگامی که 
بنا به آن نظريه، ويروس دگرگونی به 
نقطه واگیردار رسید ناگهان همه را فرا 
می گیرد. »تا آنجا که به راه سبز امید و 

اصالح طلبان پیرامونی مربوط می شود 
دگرگونی در آنها راه يافته است و دارد 
کار می کند. تکیه بر حقوق شهروندی 
ـ  نیست  کمی  تحول  بشر  و حقوق 

حتی اگر بی فاصله پس از وفاداری به 
گفتمان انقالب اسالمی بیايد. اين را 
ما در نوشته يک اصالح طلب می بینیم 
که نمايش تلويزيونی را نیز بر سرش 
استداللی  هیچ  پايان  تا  او  آوردند. 

نمی رود ولی به راه افتاده است.
از بیست  نامه جنبش سبز  نسب 
و دو خرداد آغاز نمی شود. از همان 
دو سه سال نخست پیروزی انقالب، 
نخستین نشانه های راه يافتن گفتمان 
دمکراسی لیبرال در نوشته های بیرون 
پديدار گرديد و در رياست جمهوری 
سنگین تری  مجالت  در  رفسنجانی 
که پیاپی انتشار يافتند بیرون رفتن 
از گفتمان انقالب اسالمی را می شد 
به طور منظم ديد. پس از دوم خرداد 
وزنه  با  هنوز  که  تازه  گفتمان  اين 
سنگین ملی مذهبی به پائین کشیده 
می شد گسترش يافت و انديشه مندان 
اسالمی گام هائی به سوی در آمدن 
برداشتند.  انديشه مندان مسلمان  به 
در همان سال ها روشنفکران به شمار 
لیبرال  به گفتمان دمکراسی  فراوان 
دست  بیرون  ايرانی  اجتماع  در  که 
انتخابات  پیوستند.  می يافت  باال 
می بايد  نیز  را  خرداد  دو  و  بیست 
در  رفراندم  گفتمان  مستقیم  دنباله 
200۵ و گفتمان مطالبه محور اندکی 
پیش از رأی گیری دانست. هر دو سند 
نشانه های روشن آن نقطه جابجائی 

هستند.
اگر ما همه جنبش سبز را انقالب 
آگاهی می نامیم که نخستین بار خانم 
جوانی از ايران در هفته های آغازين 
پس از تظاهرات 2۵ خرداد به کار برد 
از همین روست که در اين فرايند دراز 
کمتر می توان به خوابگردی اصطالح 
شده برخورد. رهبران فراوان جنبش 
سبز سال ها آگاهانه خود را و اجتماع 
بزرگ تر را پیش برده اند تا آنجا که 
امروز جامعه ايرانی با همین حکومت، 
رهائی  بخت  و  امیدواری  نقطه  تنها 
است  خاورمیانه ای  جهان  سرتاسر 
که ما به شتاب از آن دور می شويم 
ترک  آنکه جامعه  از  ويژه پس  به  ـ 
سرانجام تصمیم به بازگشت به اصل 
گرفته است و با کنار گذاشتن واپسین 
بقايای جهان بینی آتاترک می خواهد 
هجرت از اروپائی را که هیچ گاه خانه 
توده های ترک نبوده به خاورمیانه آغاز 
کند. مردم ايران با کمال میل جائی 
را  را که جمهوری اسالمی آرزويش 
دارد به مردم ترک پیشکش می کنند.

داريوش همايون  روزنامه نگاری برجسته،
و  نوجو،  و  جستجوگر  نظريه پردازی 
میهن دوست  و  ملی گرا  سیاستمداری 
بود که بر نقش موثر ايران در مناسبات 

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ايران  معتبر 
بود  »آيندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاريخچه ی  در  نوين  صفحه  ای  که 
گشود.همايون  ايران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ايده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خويش در هم آمیخت و از دهه ی 30 
از  نوشته هايی  اين سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرايط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گويی همین امروز 
قديمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ايران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازيم  همايون  داريوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب ۵۷ 
نزديک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  اين  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داريوش همايون

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

  جنبش سبز کوتاه نمی آيد
کيهان لندن شماره 1۳1۳ - 1۰ تيرماه 1۳۸۹

دو قرن فراز و نشيب مطبوعات در ايران )4۹(

کار  روی  و  تهران  در  شاه  ماندن 
آمدن کابینۀ فرمانفرما، نقشۀ متحدين 
را نقش بر آب کرد. قشون روس بر قم 
و کاشان تسلط يافت. مهاجرين که از 
انتقال پايتخت به اصفهان و تبديل 
برابر  در  مقاومت  مرکز  به  اين شهر 
انگلیس مأيوس شده بودند  روس و 
به کرمانشاه کوچیدند. در همدان و 
کرمانشاه، قوای عثمانی غلبه داشت 
و منطقه غرب ايران پايگاه امن تری 
برای مقاومت به نظر می رسید. رضاقلی 
خان نظام السلطنه حکمران لرستان و 
خوزستان با قوای خود به مجاهدين 
پیوست و رياست دولت موقت را بر 
موقت  دولت  تشکیل  گرفت.  عهده 
ابتکار سیاسی پرنس رويس  آخرين 
بود که اندکی بعد به برلن فراخوانده 
ايران  در  مأموريتش  دوران  و  شد 

پايان گرفت.
دولت  رياست  برای  دموکرات ها 
يت  ا هد لسلطنه  ا مخبر  ، قت مو
سلیمان  بودند.  کرده  پیشنهاد  را 
میرزا رهبر حزب دموکرات، با جلب 
برای  نامه ای  رويس،  پرنس  موافقت 
برای  وی  از  و  نوشت  مخبرالسلطنه 
پیوستن به »کمیتۀ دفاع ملی« دعوت 
نپذيرفت.  مخبرالسلطنه  ولی  کرد 
خطرات«  و  »خاطرات  در  خود  او 

می نويسد:
هر  برای  از  که  نوشتم  »جواب 
گونه خدمت ملی و مملکتی حاضرم 
لیکن در اين نهضت چون بايد مايه 
از اجنبی خواست و شخصاً استطاعت 
ندارم اگر بنده را معذور بداريد کمال 
لطف است. آن نهضت بی اساس بود 
و سبب اضمحالل ژاندارم شد. مقدار 

هنگفت اثاثه و قورخانه و اسلحۀ دولت 
از میان رفت و مهاجرين دست از پا 
درازتر مراجعت کردند. در کرمانشاه 
نظام السلطنه گربه ها رقصاند و لیره ها 
از آلمانی ها گرفتند و قائدين آخر، از 
اسالمبول سر درآوردند و مدتی در آن 
حدود به بطالت گذراندند. در کرمانشاه 
تشکیل کابینه داده بودند و مدرس 

وزير معارف بوده«.
پیش از آن که مهاجرين از اصفهان 
به کرمانشاه نقل مکان کنند، فرمانفرما 
)رئیس الوزرا( کوشید آنان را به تهران 
سردار  به  تلگرافی  طی  بازگرداند. 
اصفهان،  حکمران  بختیاری،  اشجع 
به مدرس  را  او  پیام  تأکید کرد که 
عقالی  بعضی  و  نوراهلل  آقا  حاج  و 

قوم برساند:
»به شما می گويم حضرات ايشان 
تاهلل  باهلل،  واهلل،  بداريد  مستحضر  را 
از هیاهوی يک عده که هیچ وسیله 
و جلوی  درمان  مملکت  درد  ندارند 
نمی شود. سی  گرفته  اجنبی  قشون 
هزار قشون روس تا امروز وارد شده 
تا کنگاور را اشغال کرده و خیال  و 
دارند...  کرمانشاه  طرف  به  حرکت 
حاج آقا نوراهلل و مدرس و چند نفر 
عقال را حاضر کنید. اين تلگراف مرا 
بدهید بخوانند. بگوئید با فحش دادن 
فالن دموکرات به بنده مملکت صورت 
اصالح پیدا نمی کند. استقالل ايران از 
اين حرکات بقا پیدا نمی کند... هیچ 
معلوم نیست در کنگاور و صحنه جز 
آن که يک عده جوانان ايرانی کشته 
شوند چه نتیجه می خواهند بگیرند. 
فقط برای اين که مواجب خور خارجه 
شده اند و يک اشخاصی آنها را تحريک 
می کنند. استقالل ايران از اين فقره 

درست نمی شود. دشمنی علنی ايران 
ايران  استقالل  انگلیس  و  روس  با 
بايد کاری کرد  را متزلزل می کند... 
اين همسايه قوی پنجه از حال تغّیر 
تولیدشده  نگرانیهای  و  اضطراب  و 
راحت  خیالش  وجوهات  به وسیله 
شود. جز اين به عقیدۀ بنده و خیلی 
از عقال که از موزر و ترورها نمی ترسند 
چارۀ ديگری نداريم. نداريم. نداريم ـ 

فرمانفرما«
مهاجران، با وجود آن که تعدادی 
بود،  آنها  میان  در  نويسنده  و  شاعر 
انتشار  روزنامه ای  نکردند  فرصت 
دهند. اما پس از آن که بر اثر شکست 
قوای عثمانی و پیشرفت قشون روس، 
برچید  را  خود  بساط  موقت  دولت 
قصر  در  شد،  مرز  سوی  آن  عازم  و 
شیرين شبنامه ای با عنوان »حرفهای 

حسابی« انتشار يافت.
مندرجات اين شبنامه از قلمی توانا 
تراوش کرده و رنجنامه ای بود حاکی از 
آزردگی خاطر پیروان و حاوی مالمت 

پیشروان نهضت:
فلکزده  بدبخت  مردم  »مشتی 
آرزوی  که  بود  مدتی  ايرانیان  از 
دشمنان  از  انتقامی  موقع  رسیدن 
آتیۀ  برای  فکری  فرصت  و  ديرين 
مملکت خودشان می نمودند. جنگ 
تا  دشمنان  سر  شد.  شروع  فرنگ 
اندازه ای که می بايست مشغول گرديد. 
عثمانی ها  و  اطريشی ها  و  آلمان ها 
شخصی،  هر  از  استفاده  صدد  در 
اين  برآمدند.  دولتی  ملتی،  هیئتی، 
مردم صاف و صمیمی و ساده لوح و 
بدبخت هم خود را به میان انداخته 
هیاهوئی،  به مجرد  که  کردند  خیال 

اغتشاشی، انقالبی، اختاللی، دشمنان 
گريبانشان  مغلوب،  قوی پنجه شان 
تأمین  مملکتشان  آتیۀ  و  خالص 
خورده  گول  بدبختانه  شد.  خواهد 
بودند. چند  رفته  غلط  کرده  اشتباه 
دسته ژاندارمری که با هزاران خون 
دل تأسیس شده بود به روی دولت 
ياغی شد، طاغی شد، منحل گرديد. 
مقداری تفنگ و فشنگ و توپ شنیدر 
و  رفت  به غارت  داشتند  که  غیره  و 
چپاول گرديد و در گرو ماند و به دست 
دزدان و يغما گران و قطاع الطريق افتاد 

و تلف گشت.
حرارت  و  با حس  جوانهای  جان 
ريگ،  درياهای  در  رشید  و  فعال  و 
زير  در  يا  برف،  از  پر  در دشت های 
هیچ  بی  دشمن،  شربنل  دانه های 
خدمت حقیقی به ملک و ملت خود، و 
به محض هدر، از میان رفت. دولتشان 
ملتشان  درآمد.  پا  از  بوده  ضعیف 
فالکت زده بود به هالکت رسید... از 
بد اخالق ترين مجاهدين تا منّزه ترين 
کرد  وحشی ترين  از  تربیت شدگان، 
يا متمدن ترين عالِم، از بی خبرترين 
دهاتی تا متمولترين اشراف مملک، 
حتی اطفال نابالغ و زنهای خانه نشین 
حق اين سؤال را دارند که برای چه 

و به خاطر که؟
ما  امنیت  خورد،  برهم  ما  راحت 
سلب شد، حال ما منقلب، استقبال 
ما تیره و تاريک گرديد. وضع زندگی 
در  ما  ملیت  شد.  بدتر  بود،  بد  ما 
معرض تهديد بود، دچار خطر گرديد. 
استقالل ما متزلزل بود، زير و رو شد. 
دولت ما در مخاطره بود، مستأصل و 
منقرض گرديد. برای چه و به خاطر 

که؟

بدبختی ها  و  فالکت ها  همه  اين 
شديم،  ويالن  چرا؟  آمد،  ما  سر  بر 
چرا؟ سرگردان شديم، چرا؟ محروم و 
مأيوس به خرابه های قصر پناه آورديم، 
و  اسمی  ملیت چندهزارساله جز  از 
از ممالک محروسه جز رسمی باقی 
نمانده است، آن هم با وضعی مشّوش، 
با آتیۀ تاريک و بالجمله با هر فالکت 

و سفالت طاقت شکن.
 هیچ قوۀ قاهره، هیچ پنجۀ آهنین، 
استبداد  هیچ  شّدادی،  قدرت  هیچ 
سؤال  اين  حق  نمی تواند  فرعونی 
نمايد.  سلب  ايرانی ها  از  را  مشروع 
منتظر  ايرانیان  که  نیست  آن  موقع 
نقش حضرت اشرف ها، ريا و تدلیس 
امرا  خودستايی  حجت االسالم نماها، 
بازی  حقه  دروغی،  سردارهای  و 
اراذل،  منفعت پرستی  شارالتان ها، 
سست عنصری  اوباش،  رجاله بازی 
جوانهای جبون کم جرأت خاک نشین 
نوع حقیقت و  مذلت گزين بی همه 
کی  تا  بنشینند.  جسارت  و  اخالق 
آلت دست اين و آن بايد شد؟ تا چند 
به گاو ساله های سامری بايد پرستش 
کرد و آنها را به مقام معبودين رسانید؟ 

برای چه، به خاطر که؟...
ايرانیان حق دارند و بايد بپرسند 
روز  بدين  که  به خاطر  و  چه  برای 
سالمت  برای  آيا  فتاديم.  ا سیاه 
مملکت و استقالل قومیت خودمان؟ 
آيا  معاهده؟  کدام  موجب  به  کو؟ 
دشمن!  تجاوزات  از  مدافعه  به امید 
مادی  معاونت  کدام  به موجب  کو؟ 
حفظ  آرزوی  به  آيا  معنوی؟  و 

تمامیت ملکی وطن! کو؟ به تأمین 
به خاطر  آيا  رسمی؟  ضمانت  کدام 
آلمان ها و عثمانی ها؟ باز برای چه؟ 
کدامین معاهده را با دولت ما بستند؟  
کدامین قوای رسمی را با هیأت های 
منتخبه ما گذاردند؟ کدامین وعده 
را دادند و وفا کردند؟ کدامین حرف 
با  برآمدند؟  عهده اش  از  و  زدند  را 
بستند؟  را  قرارداد  کدام  عین الدوله 
با مستوفی الممالک کدام؟ با کمیتۀ 
مالیشان  کمک  کدام؟...  ملی  دفاع 
مقتدر،  کافی  صاحبمنصبان  کو؟ 
میلیونها  ماکزيم،  و  شنیدر  توپهای 
پول وافر آنها که وعده می دادند کو 
تفنگشان  هزار  سیزده  کجاست؟  و 
که شهرت دروغی در پنج ماه قبل 
به کرمانشاهان رسیده بود کجا شد؟ 
و  عور  و  لخت  چرا  ژاندارم ها  افراد 
چرا  هستند؟  فشنگ  بی  و  گرسنه 
بی نعلی چالق  از  ژاندارمها  اسبهای 
بی  ژاندارمها  از  اغلب  چرا  شده؟ 
که  داوطلب ها  چرا  هستند؟  اسلحه 
داخل نظام شده اند به واسطۀ نبودن 
به  که  اين  جای  اسباب،  و  اسلحه 
منزل  خاکروبۀ  بروند  جنگ  میدان 
می کنند  پاک  را  آلمانی  پپ  کلنل 
را  قصر  راه  روی  سنگريزه های  و 
باز  برمی چینند؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟... 

برای چه و به خاطر که؟!
موقع آن است که ايرانیان بیست 
و پنج نفر از نمايندگان مجلس را که 
را  و هیأت مشاوره  در قصر جمعند 
که انتخاب کرده اند، مجبور کنند اين 
بپرسند.  الزمه  مراجع  از  را  سؤاالت 
اگرچه جواب همه منفی است ولی 
در نتیجه، تکلیف آخری آنها معلوم 

خواهد شد...«

احمد احـرار

) کيهان لندن شماره 12۳۰ (

» ادامه دارد«           

مخبرالسلطنه هدايتمحمد خان سردار اشجع سليمان ميرزا
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و  خواننده  آهنگساز،  1ـ 
فقید  و  معروف  گیتارنواز 

ایران
ـ  آسمانی  نزوالت  از  2ـ 

بیابان ـ حرف ندا
ـ  آهنگ  ـ  خرس  3ـ 
آهنگساز بزرگ ایتالیایی و 

خالق »آیدا«
4ـ پلی تاریخی در ایران

5 ـ محکم
6ـ  حرف نمی زندـ  بدونـ  

آهنگ نظامی
7 ـ غوغا ـ از دبیرستانهای 

قدیمی تهران
8 ـ از وسایل خانه و اداره 
ـ شاعر و موسیقیدان بزرگ 

ایران در دربار سامانی
9ـ آنسوی ـ کشوری است
10ـ شفقت ـ مرغی است

11ـ جواهر ـ اعالمیه

کشتی گیران  ز  ا 1ـ 
و  ن  یرا ا م  صاحب نا

قهرمان پیشین جهان
ـ  ایران  در  شهری  2ـ 

فرمانده
اندازه گیری  واحد  3ـ 
سطحـ  خیابانی معروف 

و قدیمی در تهران
ـ  گیاه  از  بخشی  ـ   4

دوستی
تنیس بازان  ز  ا ـ   5
قدیمی ایران با شهرتی 

جهانی
حرف  ـ  خیاط  ـ   6

فاصله
7 ـ عصاره ـ گذشته ـ 

از حبوبات
8ـ  از بازیگران برجسته 

و قدیمی تئاتر ایران
9ـ چهرهـ  از خیابانهای 

قدیمی تهران
10ـ تذکر ـ حرفی به 
اول آن بیفزایید معنی 

خونبها می دهد
ـ  روش  و  رسم  11ـ 

سلطان ـ میل وافر

1ـ ترانه سرا و شاعر مشهور، 
با ذوق و فقید معاصر ایران

2ـ سرایندۀ »مرا ببوس« ـ 
سردار نامی و دلیر پارتی

بدن  داخلی  اعضای  از  3ـ 
انسان ـ صحیه ـ شجاعت

4ـ قرار داد نفت او با ایران 
مشهور است ـ دستاوردها ـ 

سرشگ
پول  واحد  ـ  اندک  ـ   5
و  بیابان  ـ  است  کشوری 

صحرا
برای  لزوم  مورد  ماده  ـ   6
جدایی  و  دوری  ـ  زندگی 

ـ خداوند
برزن ـ پرنده ای  7 ـ وی ـ 

است
8 ـ از هنرهای مستظرفه ـ 

مایۀ حیات ـ طریق
9ـ شیطانـ  نجیبـ  گلخن

10ـ پیشینیانـ  محل عبور 
و مرور

11ـ از گلف بازان معروف و 
فقید جهان

12ـ ستیزهـ  بالـ  از ماه های 
مسیحیـ  گشایش

ـ  ست  ا ی  فه ا حر 13ـ 
مدیحه سراییـ  کشتی

ـ  قماش  و  پارچه  14ـ 
طوالنی کننده ـ دانشکده ای 

است
15ـ نشریۀ هفتگیـ  گذشته 
بدن  داخلی  اعضای  از  ـ 

انسان

از سیاستمردان برجستۀ دوران  1ـ 
پهلوی و نخست وزیر پیشین ایران

واحد  ـ  افریقایی  است  2ـ کشوری 
سنتی اندازه گیری

ـ خوانندۀ  افضل  ـ  است  علمی  3ـ 
فقید مردمی

ـ  سطح  زه گیری  ندا ا واحد  4ـ 
تندرستیـ  سلول

5 ـ زبانی است ـ استوار ـ تریاک
6 ـ گریبان ـ بخشی از کشور ما ـ 

زبان موسیقی ـ راه بی پایان
7ـ  گلی استـ  جوی آبـ  پرنده ای 

است ـ واجد اهمیت
8 ـ گیاهی ـ یادگار

9ـ مخروبهـ  مرغی استـ  مادر به عربی
10ـ تکرار یک حرفـ  از نویسندگان 
و داستانسرایان معاصر و فقید ایران
11ـ کافیـ  پوشاکی استـ  از زبانها

ـ  انرژی  و  گرمی  مایۀ  ـ  صدا  12ـ 
پراکندگی

سنتی  واحد  ـ  شیرین  عاشق  13ـ 
اندازه گیری وزن ـ فرد

برجستۀ  آهنگساز  و  پیانیست  14ـ 
معاصر ایران

15ـ مسجدی معروف در مرکز تهران 
ـ از دام هاـ  از بنادر صادراتی ایران در 

کرانۀ خلیج فارس

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

میالدی(:   453 تا   405( »آتیال« 
زمان حیاتش  در  قوم هون که  رهبر 
از  اروپا،  در  را  امپراتوری  بزرگ ترین 
زمان  در  داشت.  دانوب  تا  اورال  رود 
فرمانروایی اش وی یکی از مخوف ترین 
و  غربی  روم  امپراتوری های  دشمنان 
تازیانه  او لقب  شرقی بود. رومیان به 
خداوند داده بودند  و به او باج می دادند 

تا کاری به کار رم نداشته باشد.
»آتیال« در آغاز به ایران حمله کرد 
و با شکست مواجه شد. حمله ای که 
او در سال 441 میالدی به امپراتوری 
روم شرقی کرد باعث شد تا تصمیم به 
حمالت بیشتری به سوی غرب بگیرد. 
وی در اروپا شهرهای بسیاری را نابود 

و غارت کرد.
م  نا به  تیال«  »آ عموی  مرگ   
روگیال )راگا و یا روا( در سال 424 
میالدی موجب شد که او به همراه 
فرزندان  بودا(که  )یا  بلدا  برادرش 
امپراطوری  بودندکنترل  مونجوک 
دو  آتیال  بگیرند.  دست  به  را  هون 
پیش  و  کشید  لشگر  بالکان  به  بار 
گل  از  چالون  نبرد  در  شکست  از 
پیش  اورلئان  تا  امروزی(  )فرانسه 
روم  امپرطور   452 در  وی  رفت؛ 
غربی والنتینای سوم را از پایتختش 
و  قسطنطنیه  به  و  راند  بیرون  راونا 
دو  این  به  تاختن  از  وی  رسید  رم 

شهر خودداری ورزید.
معلوم  دقیقا  »آتیال«  نام  منشأ 
کمی  بسیار  اطالعات  چون  نیست 
است. موجود  هون ها  اسامی  درباره 

ممکن است این نام از کلمه آتیل که 
در آلتایی قدیم به معنی آب و نیز نام 
رود ولگا در زبان ترکی است، گرفته 
شده باشد.)همچنین این نام را با آتالیق 
ـ به معنی پدرخواندهـ  که عنوانی مهم 
در قبایل ترک بوده مقایسه کنید(مورخ 
لهستانی نام آتیال را بصورت آگویال بکار 
برده که معنی کلمه آگوا در زبان التین 
آب است. برخی هم معتقدند که نام 
آتیال از ترکیب کلمه ایتلت مجاری )به 
معنی قاضی( یا آتا در زبان گوتی )آتا 
ـ به معنی پدرـ از زبان ترکی وارد این 
ایال  با پسوند تصغیر  زبان شده است( 
تاریخی  شده است.نوشته های  ایجاد 
نشان می دهد که نام آتیال در اروپای 
مرکزی قبل از آتیالی هون نیز رواج 

داشته است. 

شمشیر آتیال
نقل است که آتیال شمشیری داشت 
به نام مریخ که معتقد بود این شمشیر 
هدیه  او  به  جنگ   خدای  مریخ  را 
کرده است داستان از این قرار است که 
روزی در دوران جوانی در دشتی تنها 
بود که طوفانی به پاشد. او برای پناه 
بردن به مکانی امن هراسان میدوید تا 
خود را به سرپناهی برساند. در همین 
بر  برقی  رعدو  پایش  مقابل  در  حین 

»آتیال« امپراطور هون

زمین فرود آمد و آنچه باقی گذاشت 
یک شمشیر بود با لبه ای پهن که آنرا 

مریخ نام نهاد.

مرگ آتیال 
آخرین  زفاف  شب  در  که  آتیال 
ازدواجش با ایلدیکو که زنی جوان و 
زیبا از گوتها بود،  در اثر خونریزی بینی 
و به روایتی خونریزی داخلی فوت کرد.  
)عدۀ زیادی معتقدند آتیال توسط این 
زن مسموم شد(. هون ها جنازه آتیال 
را در سه تابوت درون هم قرار دادند 

قرار  آن  درون  جسد  که  اول  تابوت 
تابوت  که  دوم  تابوت  طال،  از  داشت 
طالیی را درون خود جا داده بود از نقره 
و سومین تابوت که تابوت نقره درون 
آن جای می گرفت از فوالد بود. تابوت 
آتیال را در بستر رود تیزا دفن کردند.

آتیال آن چنان محبوب مردم خود 
بود که در عزای او به جای اشک ریختن،  
را  خود  رگهای  طرفدارانش  از  برخی 
می ریختند. را  خود  خون  و  می زدند 

نوادگان آتیال 
از  داشت  بسیاری  فرزندان  آتیال 
پسرانش  از  تن  او سه  فرزندان  میان 
و  )دنیز(  دنگیز  الالک،  نامهای  به 
ارناخ بر سر تصاحب تاج و تخت پدر 
که  پرداختند  یکدیگر  با  جنگ  به 
این نزاع با پیروزی الالک همراه بود. 
امروزه ادعاهایی در مورد انتساب برخی 
پادشاهان به آتیال مطرح می شود یکی 
اثبات،  قابل  و  معتبر  ادعاهای  این  از 
ادعای انتساب تزارهای بلغارستان به 
بسیار  که  دیگری  ادعای  آتیالست. 
انتساب  نشده است،  اثبات  اما  رایج 
شارلمانی-بنیانگذار امپراطوری مقدس 

روم - به آتیال است.
وجهه آتیال در میان ملل 

مختلف 
سویوت  شهر  در  آتیال  مجسمه 
در  ولی  است   شده  نصب  ترکیه 
وی  غربی  اروپای  کشورهای  بیشتر 
نمادی از بیرحمی و تجاوزگری است. 
را  وی  تاریخنگاران  برخی  ازطرفی،  
دانسته اند. شریف  و  بزرگ  پادشاهی 

ترکها  و  مجارها  فرهنگ  در  آتیال 
قهرمان  یک  وابسته  فرهنگهای  و 
اسکاندیناوی  افسانه های  در  است. 
نیز از آتیال به نیکی یاد شده است. در 
آتیال  آلمانیها  حماسی  منظومه های 
او  نیست.  آسمانی  بالی  یک  دیگر 
به  میلی  که  صلح جو  است  پادشاهی 
مبارزه و کشور گشایی ندارد. در سرود 
نیبلونگن این امر بوضوح دیده می شود.

در قزاقستان نیز آتیال یک قهرمان 
است و بانک ملی این کشور تصویر او 
ای  تنگه  های 100  روی سکه  بر  را 

حک نموده است.

            10 پرسش و 10 پاسخ  
1(»مادونا« چند سال سن دارد؟

1ـ 49         2ـ 50           3ـ 51             4ـ 52
2(نقش اول فیلم »دختر مسخره« ساخته شده در سال 1968 كه به 

خاطر آن جایزه اسکار گرفت، را چه كسی بازی كرد؟
1ـ آن مارگرت 2ـ آنجی دیکسون 3ـ باربارا استرایزند 4ـ دوریس دی

3(كدامیک از سنگ های زیر نیمه قیمتی است؟
1ـ الماس         2ـ فیروزه            3ـ یاقوت            4ـ زمرد

4(پایتخت ایالت كالیفرنیا كجاست؟
1ـ لس آنجلس 2ـ ساکرامنتو 3ـ سان فرانسیسکو 4ـ سان دیه گو

5(»باغ ارم« در كدام شهر ایران قرار دارد؟
1ـ مشهد         2ـ یزد              3ـ اهواز                4ـ شیراز

6(كدامیک از حیوانات زیر منقرض نشده اند؟
1ـ پرنده دودو 2ـ ایگوانودون 3ـ نیمه سگ نیمه ببر 4ـ مار کبرای سفید

7(»ماسال« در كدام استان قرار دارد؟
1ـ گیالن        2ـ مازندران           3ـ آذربایجان شرقی  4ـ گلستان

8(كدام ستاره سینما در فیلم »3 تفنگدار« ساخته شده در سال 
1973 ایفای نقش كرد؟

1ـ راکوئل ولش 2ـ کلودیا کاردیناله 3ـ الکه زومر 4ـ اورسوال آندرس
9(كدام كشتی گیر زیر هیچوقت به مدال طالی جهان و المپیک 

دست نیافت؟
1ـ منصور مهدیزاده                   2ـ محمد صنعتکاران

 3ـ حسین نوری                      4ـ شمس الدین سیدعباسی
10(یکسال پیش از انقالب »جورج بوش« پدر به كدام شهر ایران 

سفر كرد؟  1ـ تبریز   2ـ اصفهان   3ـ رشت    4ـ مشهد

در صفحه 15

در صفحه 15 وجه اشتراک این شخصیت ها چیست؟
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دوران حکمرانی از 434 تا 453 میالدی
سال تولد: 406 میالدی             سال مرگ :453 میالدی

نام پدر : مونجوک        سلف :بلدا و راگا          جانشین : الالک

آنتونی كوئین
بازیگر فیلم »دیدار«

دبورا كار
بازیگر فیلم »نرگس سیاه«

شرلی مک لین
بازیگر فیلم »گیشای من«

ووپی گلدبرگ
بازیگر فیلم »رنگ بنفش«

گریگوری پک
بازیگر فیلم »شبی در ُرم«

اودری هپبورن
بازیگر فیلم »شایعه«
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چشمه سار کوچکی حفره بسیار بزرگی 
کندند که یک جیپ به راحتی در آن 
کسروی  آنگاه جسد  می گرفت،  جای 
لباسهای  همان  با  که  را  حدادپور  و 
خونین که بر تن داشتند بدون آنکه به 
کفن بپوشانند در قعر آن حفر کردند و 
روی آن سنگ و بتون و شن و سیمان 

ریختند.
مرحوم سمینو)**( سخنرانی بسیار 
از  زیادی  تعداد  کرد؛  ایراد  مهیجی 
طرفدارانش بودند و عده زیادی دانشجو 
از دانشگاه تهران آمده بودند و مراسم 
با سخنرانی و شعر و غیره پایان یافت.

که  کسروی  از  خاطره ای 
پیش بینی  را  خود  مرگ 

می کرد
شده  خارج  ازچاپخانه  شیعیگری 
روزنامه  بساط  روی  در خیابان  و  بود 

فروش ها خودنمائی می کرد.
عصر من با گردش درالله زار سری 
به دفتر زدم، کسروی پشت میز خود 
نشسته بود و عده ای از طرفداران دور 
را دور روی صندلی ها نشسته و سخنانی 
می گفتند. شخصی وارد شد، یک جلد 
در  و  بود  خریده  را  شیعیگری  کتاب 
تبریک  و  کرد  سالمی  داشت،  دست 
کتاب  کسروی  آقای  افزود:  و  گفت 
قشنگی شده است و چه تصاویر زیبا، 
عکس العملی  که  نمی کنید  فکر  شما 

داشته باشد؟
کسروی خندید و گفت چرا فکرش 
را کرده ایم. کوچکترین عکس العملش 
این  ولی  می کشند،  را  ما  که  آنست 
حرف ها را که ما می زنیم و نوشته ایم 
می دانند ولی نمی گویند، علی دشتی 
هم این حرفها را می داند و نمی گوید 
و دیگران هم می دانند و جرأت گفتن 
آن را ندارند چون کشته می شوند، ما 

گفتیم و پای مرگش هم ایستاده ایم.

کتاب  ازمراسم  خاطره ای 
سوزان

سالی یک بار در زمستان مراسمی 
سوزان  کتاب  به  که  می شد  برگذار 
کتابهائی  اشخاص  بود.  شده  معروف 
از قبیل رمان و شعر و غیره می آوردند 
و  افکنده  آنها  به  نگاهی  کسروی  و 
می گفت  آن  درباره  کوتاهی  سخنان 
می افکند.  بخاری  درآتش  را  کتاب  و 
کسی کتاب شعر خودش را آورده بود 
و گفت من سالها دچار مالیخولیا شده 
پسرم  می گفتم،  عاشقانه  شعر  هی  و 
پهلویم و عروسم بغل دستم و دخترم 
در  سپید  موی  با  زنم  و  شوهر  خانه 
کنارم ولی من با سوز و گداز عشق در 
فراق یار از دست رفته هی زور می زدم 
و شرح فراق می دادم چه سود از این 
عشق و شرح هجران؛ آنگاه با خنده و 
افکند.  درآتش  را  خود  دیوان  لودگی 
کتاب های  هم  کسروی  مرحوم  شبی 
رمان و غیره را یکی یکی دیده و به 
به یک  آتش می افکند، بعد چشمش 
جلد انجیل خورد، آن  را با احترام در 
طاقچه گذاشت و گفت ما کتابهائی را 
می سوزانیم که باعث گمراهی جوانان 
انجیل  ولی  می شوند؛  جامعه  مردم  و 
با اینکه توسط پیروان حضرت مسیح 
محترم  و  مقدس  ما  نزد  نوشته شده 
است چون روزگاری به مردم راهنمائی 

و داللت کرده است و می کند.
و  زده  بهتان  که  کسانی  بنابراین 
سوزان  کتاب  در  کسروی  می گفتند 
قران را سوزانده است اتهامی بیش نبود؛ 
بنیانگذار  و  کریم  قرآن  درباره  او  چه 
آن با احترام خاص سخن می گفت و 
هیچگاه تا آنجا که من می دانم خدای 
مقام  به  توهینی  و  اهانت  کرده  نا 
بدعتی  نیز  خود  البته  نمی کرد.  آنها 
آورده و چیزی به نام پاکدینی مطرح 
کتاب  در  آن  اصول  که  می ساخت 
ورجاوند بنیاد نوشته شده و می گفت 
با آئین بخردانه و  دین یعنی زیستن 
خداوند گوهری گرانمایه که به انسان 

اهدا فرموده همانا خرد می باشد خرد 
راهنمای انسان در نیکی و بدی است و 
اگر انسان پیرو خرد باشد هیچگاه کاری 

خالف قاعده و اصول نمی کند.

راه و رسم سیاسی کسروی
سال های 22 و23 گفتگوهائی بین 
کسروی و توده ای ها درگرفت، کسروی 
چه  ایران  »سرنوشت  نام  به  کتابی 
چیست؟«  چاره  امروز  و  شد  خواهد 
نوشته و به دسته جاتی که سیدضیاء 
طباطبائی لیدر آنها بود و چپ گرایان که 
توده ای ها بودند؛ می تاخت و می گفت 
انسان اگر در بیابانی به دیوار باغی و 
درختان سرسبز آن باغ بنگرد در پیش 
خود می گوید حتما این باغ بنیانگذاری 
داشته  که آن  را ساخته و آباد کرده 
است. بنابراین وقتی با جهانی چنین با 
نظم و قاعده که میلیونها سال است دور 
محوری آن چنان با نظم می گردد که 
دقیقه ای جلو و عقب نمی افتد و این 
اتمسفر که کره خاکی را فرا گرفته اگر 
اندکی زیاد یا کم شود انسان از گرما 
یا سرما هالک خواهد شد و چیزهای 
حیرت آور بسیاری، چگونه بدون سازنده 

کی  چلچله  بود.  تواند  بنیانگذار  و 
آموخته النه وآشیانه با این دقت بسازد 
بیاورد  توشه  برای جوجه های خود  و 
و ماده چگونه این قواعد حیرت آور را 
هدایت و راهنمائی می کند، اگر انسان 
از توده و مواد درست شده این مواد را 
چه کسی رهبری می کند که سلولهای 
و  قرنیه  سلولهای  و  بسازند  را  چشم 
سلولهای  و  دهند  سامان  را  عنبیه 
اعصاب گوش را. اگر فقط توده و ماده 
باشد اینها روی هم انباشته می شدند نه 
اینگونه اعجاز و دانش وآنچه می بینیم 
تازه آنچه می بینیم یک هزارم آفرینش 
نیست معلوم نیست درعالم هستی چه 
خبرهائی هست که بشر هنوز کشف 

نکرده است.
»آقای  نام  به  درکتابی  چپی ها 
او  به  ماتریالیسم«  مفهوم  و  کسروی 
شما،  دانش  از  حیف  دادندکه  جواب 
و  پیچ  در  فهم  و  دانش  این  با  شما 
افتاده اید  گیر  کوچه هائی  همان  خم 
که شیوخ صوفی گیرکرده بودند. پدر 
آمرزیده کدام روح، وقتی انسان را به 
جبر زیرآب می کنند در3 دقیقه خفه 
و  شده  پر  ریه اش  در  آب  و  می شود 
چند حباب هوا خارج می شود رو، آیا 
روح انسان با این حبابهای هوا خارج 

می شود؟ ووو؟ و از این قبیل گفتارها.
کسروی در یک سخنرانی در همین 
موارد سخن می گفت؛ دانشجوئی با او به 
مقابله برخاست و گفت اشتباه می کنید، 
شد  عصبانی  کسروی  بود،  کجا  خدا 
حالیکه  در  و  کرد  ترک  را  جلسه  و 
غرغرکنان خارج می شد گفت پسرک 
نادان در خانه اش پای روضه می نشیند، 
مادرش درپای روضه گریه می کند و 
خودش هم به پای مادر گریه را سر 
و  این جا می آید  وقت  آن  و  می دهد 
می گوید خدا نیست، عجب وضعی شده 

است، عجب دنیائی شده است.

ز  ا ی  یگر د ه  طر خا
راهنمائی های کسروی

»پدر« درسال 23 با مرحوم خسرو 
این  از  داستان  بود.  شده  آشنا  روزبه 
قرار بود که ما درخانه پرمان)حاتمی( 
پیرو مکتب  آنها  اغلب  و  می نشستیم 
حاتمی  سرهنگ  ـ  بودند  توده  حزب 
ـ سرهنگ حبیب اهلل پرمان ـ ابراهیم 
مرحوم  و  خانم صفا حاتمی  ـ  پرمان 
آنها  پیش  و  بود  روزبه مخفی  خسرو 
می آمد. »پدر« در دام او گرفتار شده 

و  گرم  بیان  و  تبلیغات  تاثیر  تحت  و 
گیرای او قرار گرفته بود و ما می دیدیم 
شب ها با لباس شخصی و کاله پوست 
گذشته  شب  از  پاسی  و  می رود  بره 
خودش  بعد  سالهای  برمی گردد، 
بود  نمانده  تعریف می کرد که چیزی 
تسلیم  و  شوم  آذربایجان  عازم  من 
و  تبریز  که  آذربایجان  دموکراتهای 
شهرهای آذربایجان را گرفته بودند و 
حکومت جداگانه تشکیل داده بودند و 
پول چاپ کرده روی اسکناس با ترکی 
نوشته بودند ایکی تومن و رهبرانشان 
یحیی  غالم  او  و همدست  پیشه وری 
دانشیان بودند. خالصه اگرهمت مرحوم 
قوام السطنه نبود، مملکت ویران شده و 
معلوم نبود عاقبت کار به کجا کشیده 

می شد.
مرحوم  خدمت  به  »پدر«  خالصه 
مورد  این  در  او  با  و  رفته  کسروی 
می گوید  کسروی  و  می کند  مشورت 
آقای سروان من بیش از اینها از شما 
مملکت  به  خائن  اینها  داشتم.  توقع 
اینها  حسابی  حرف  هستند.  ملت  و 
چیست؟ ایالت را از کشور جدا کردن 
و افسران رشید را کشتن و با روس ها 
الس زدن و مملکت را به آنها فروختن 
بلکه  بروید  آنها  نزد  نباید  است، شما 

مبارزه  آنها  با  و  کشیده  اسلحه  باید 
کنید و اگر در این راه هم کشته شوید 
سعادتمند می گردید. خالصه رای»پدر« 

را می زند.

مرحوم  و  ادبیات  درباره 
عارف قزوینی 

خاصی  نظر  شعر  درباره  کسروی 
باید  هم  شاید  ازادبا،  بعضی  و  داشت 
گفت اغلب آنها او را در این مورد بی ذوق 
و کم ذوق تشخیص می دادند. می گفتند 
کسروی شعر را نمی فهمد و با تعصب 
درباره شعرای کم نظیری مثل سعدی 
و حافظ بحث می کند و آنها را می راند. 
مگر می شود حافظ »شیرین سخن« را 
با همه اشعار شیرین و دلکش به موجب 
اینکه در یکجا می گوید بخت و اقبال 
مطرح است و در جای دیگر می گوید 
کوشش  و  سعی  نتیجه  جز  زندگی 
نیست؛ بخاطر این ضد و نقیض گوئی 

دور انداخت.
شاعر برای خود عالمی دارد و روزی 
تحت تاثیر یک پیش آمد شعری گفته 
و روزگاری دیگر، چند سال دیگر در 
اثر پیش آمد و موضوع دیگری شعر 
رهبر  را  خود  که  او  گفته.  دیگری 
امروزی ها  قول  به  و  نمونه  و  جامعه 
الگو نمی داند. او برای دل خود شعری 
ساخته است. این مائیم که باید بین 
و  بهتر  و  کنیم  قضاوت  بد  و  خوب 
کسروی  تندروی  برگزنیم.  را  برتر 
پذیرفتنی نبود. مگر صحیح است که 
در میان هزاران شعر و گفتار عالمانه 
باب   در  اینکه  بخاطر  سعدی  شیخ 
چیزی  جوانی  عنفوان  درباره  پنجم 
پسرکی  به  چشمی  گوشه  و  نوشته 
داشته همه آن نوشته های پندآمیز و 
شیرین را بدور ریخت. کتاب »درقلمرو 
را  یاد  زنده  دشتی  علی  سعدی« 
اسطوره ای  درباره  ببینید  تا  بخوانید 
ئی  قلمفرسا چگونه  سعدی  چون 
می کند. خود دشتی که صاحب قلمی 
بی نظیر است چگونه در مقابل سعدی 
با اعجاز از او یاد می کند. ولی کسروی 
در این باب )خشک( بود؛ می گفت شعر 
سخن است و سخن باید به مناسبت 
و به موقع ضرورتی ایجاب کند و این 
سخن باید دارای معنی و محتوا باشد 
و  غم  زانوی  ضرورت  بدون  اینکه  نه 
تفکر در میان گرفته و هی زور بزنیم 
همینطور  چیده  هم  بغل  را  قوافی 
عدس و عسس و مگس و اینها را با 
هم جور کرده و آنها را با سخنانی ربط 

داده و غزلی بسازیم.
فرض کنید شعر مانند کره خوراکی 
کره  نفس  به  کره  ارزش  می باشد. 
باشد  بسته بندی  در  می خواهد  است 
می خواهد توده ای یا فله ای باشد؛ انسان 
کره را می خواهد که میل کند. قالب آن 
که ارزشی ندارد، آیا می شود به جای 
کره آشغال دیگری را در قالب ریخت 

که ارزشی ندارد؟
بگذریم از بدآموزی های دیگر شعرا 
و  زورگو  مردمان  سرای  مدیحه  که 
جباران روزگار بوده اند و خود را تا مقام 

سگی کوچک پائین می آوردند.

بودی رفته  بشکار  به کویت  سحرآمدم 
تو که سگ نبرده بودی بچه کار رفته بودی

یا 
چون به بزرگان بنشینی بخوان 

پیش من افکن تکه ای استخوان 

به  تازها  و  تاخت  این  میان  در  و 
و  بی خبر  ما  از  و  مرده  مادر  شعرای 
بی دفاع خفته در میان هزاران خروار 
خاک، به مرحوم عارف قزوینی ارادت 
خاص داشت و با احترام زیاد از او یاد 

خاطراتی دربارۀ کسروی و 
مبارزات و قتل او )بخش پایانی(

مقدمه ترور بعدی و قتل 
کسروی 

»پدر« تعریف می کرد که به علت 
مشهد  در  بیمارستانی  در  بیماری 
بستری بودم، یکی از آشپزها یا کمک 
آشپزها، از ضاربین و قاتلین کسروی 
بود؛ این شخص را صدا زدم و با دادن 
انعامی، به او گفتم شرح بده شماها 
چگونه این »ملعون« را از پا درآوردید.

داد  شرح  گونه  این  را  داستان  او 
که ما چند نفر نزد آیت اهلل بهبهانی 
رفتیم و به او گفتیم حضرت آقا شما 
فتوا بدهید که کسروی کافر است تا 

ما حساب او را پاک کنیم. 
فرمودند شما به پیش آن شخص 
دینی  مسائل  درباره  او  از  و  بروید 
شما  به  وضعیت  تا  بکنید  سؤاالتی 
را  ما هم همین کار  و  روشن گردد 
من  حال  را  داستان  بقیه  کردیم. 

شرح می دهم.
برای  را  کسروی  دادگستری، 
مسأله  درباره  بازپرسی  و  توضیح 
روزی  بود.  کرده  احضار  کتابهایش 
آزادگان  جمعیت  هفتگی  درجلسه 
برحسب همه هفته، سخنرانی و غیره 
 6 و   5 حاضرین  میان  در  بود.  دایر 
نفر ناشناس با قیافه های غیرمأنوس 
آمدند که ضابطین جلسه آنها را در 
میان جمعیت نشاندند و مراقب آنها 
بودند. آقای کسروی سخنرانی خود 
را شروع کرد و درباره بازپرسی خود 
شرح می داد و گفت خدا را شکر که 
دشمنان ما، ما را براهی می کشند و 
می کشانند که مسیح را کشیدند. ما 
مضرات  درباره  نوشته ایم  کتابهائی 
خرافات. با اصل دین نه تنها حرفی 
نداریم که آن را مقدس هم می دانیم و 
برای  بزرگان دین احترام خاص قائلیم 
ولی آنچه دین را به بیراهه کشانده 
گمراه کننده  پندارهای  و  خرافات 
است ولی با این کارها که دشمنان 
ما می کنند ما را مثل مسیح به راه 

بزرگ و شایان می کشانند. 
پس از سخنان او یکی از آن چند 
نفر ناشناس بلند شد وگفت »حضرت 
آقای کسروی امام صادق علیه السالم 
چگونه آدمی است؟« کسروی تبسمی 
کرد و گفت آقاجان این امام صادق 
تربوده  کاذب  همه  از  )استغفراهلل( 
است؛ چون به پیروان خود گفته بود 
که پس از من اسماعیل فرزندم امام 
خواهد بود از طرف حضرت باریتعالی، 
یافت و مردم سؤال  اسماعیل وفات 
کردند چگونه شد؟ حضرت فرمودند 

خدا پشیمان گردید! 
چنین شد که تیر حضرت بهبهانی 
به هدف اصابت کرد و با صراحتی که 
کسروی با آن شیعیان متعصب سخن 
گفت فرمان قتل خود را امضا کرد. 
البته نویسندگانی هستند که خیلی 
بهتر این موضوع را مطرح می کنند 
ولی بنحوی که بجز خواص؛ دیگران 

به موضوع پی نبرند وکفرش نکنند...

شدن  کشته  ستان  دا
کسروی

بود   1323 ماه  اسفند  نظرم  به 
نیست(*  خاطرم  در  دقیقا  )تاریخ 
گفت  و  آمد  خانه  به  ظهر  »پدر« 
از  گفت  کشتند؛  را  کسروی  امروز 
نزدیک دادگستری می گذشتم دیدم 
دادگستری شلوغ است؛ داخل شدم 
نزدیکتر  کشتند؛  را  کسروی  گفتند 
رفتم کشته او را غرقه به خون دیدم، 
قاتل گویا نواب صفوی بود و مشغول 
سخنرانی برای مردم بود و با هیجان 
می گفت: مردم، دیشب جدم حضرت 
ابوالفضل عباس را خواب دیدم که ما 
و  داد  فرمان  کافر  این  به کشتن  را 
گفت چنین خونی کربال هم به خود 
ندیده است . ضاربین را که بادرشگه 
فرار می کردند در نزدیک بازار تهران 

دستگیر کردند و به زندان بردند.

یارانش  از  نفر  چند  با  کسروی 
آقایان آزادی، یزدانیان و حدادپور به 
بازپرسی می روند. ضاربین که مهیای 
انجام نقشه خود بودند پاسبان ها را در 
اطاقی سرگرم می کنند و سپس حمله 
را آغاز می نمایند. آزادی و یزدانیان 
فرار می کنند، حدادپور پشت در کشته 
می شود و کسروی دست می برد که 
کلت خود را که به کمر داشته، باز کند 
ولی مجال این کار را به او نداده و با 
خنجر و اسلحه کارش را می سازند. 
جسد آن  دو در پزشکی قانونی بود و 
برای محل دفن جستجو ادامه داشت.

هم  ظهیرالدوله  در  حتی  جائی 
سر  در  ناچار  به  ندادند؛  دفن  اجازه 
نزدیک  و  کوه  دامنه  در  ارتفاعاتی 

می کرد و می گفت اگر باید شاعر بود 
الاقل مثل عارف قزوینی می باید بود 
و اشعاری نغز از او می نوشت و آنگاه 
می نوشت در سال های خیلی پیش که 
من تازه به عدلیه رفته بودم با سمت 
در  عارف  و  رفتم  همدان  به  بازرس 
همدان روزگار بدی داشت و افسرده 
و بیمار. به دیدن او به خانه اش رفتم، 
ابزار؛  و  فرش  بدون  محقر  خانه ای 
صحبت ها  بود.  افتاده  تختی  روی 
اشاره  او  وضع  به  من  مقوله،  هر  از 
کرده و اظهار ناراحتی کردم و گفتم 
آقای عارف عزیز من با قوام السلطنه 
و  نزدیک  بسیار  رابطه  نخست وزیر 
دوستانه دارم، اجازه بدهید در تهران 
را  شما  وضع  و  بروم  خدمتش  به 
مقرری  که  بخواهم  و  کنم  گوشزد 
به  و  کنند  تعیین  شما  برای  کافی 
وضع شما سر و سامانی بدهد. گفت 
هرگز، هرگز. من به هیچ عنوان زیر 
بار قوام السلطنه و امثال قوام السلطنه 
و هرکس و در هر مقامی و موقعیتی 
مرا  زندگی  همین  نمی روم،  باشد 
بس است و به هیچ کس نیاز ندارم. 
رفتگان  همه  خدا  بیامرزد.  خدایش 

را بیامرزد.

چه  کسروی  قاتلین  با 
کردند

چند نفر به عنوان متهمین و قاتلین 
بطوریکه  شدند،  گرفتار  کسروی 
دادگاه  به  که  هر گاه  را  آنها  شنیدم 
می آوردند با نقل و شیرینی و گالب در 
مسیرشان پذیرائی و بدرقه می کردند و 
سفارش الزم از طرف آیت اهلل بهبهانی 
که آن وقت می گفتند در دادگستری 
نفوذ فوق العاده ای داشت به مسؤولین 
وزیر  هژیرکه  می گفتند  می شده. 
به  تمایل  وصله  چون  بود  دارایی 
بهائیت به او زده بودند مایل بوده که 
به نحوی این اتهام را ازخودش رفع 
کند و به دادگاه سفارش الزم کرده 
بود؛ در نتیجه متهمین پس از برائت 
دیگر شیر شده بودند و خود هژیر را 
هم در مقام وزیر دربار ترور کردند و 
به همان اتهام هم دستگیر و محاکمه 

نظامی شده و اعدام گردیدند.
و  کسروی  ازقتل  باید  چگونه  اما 
می کردند؟  حاصل  برائت  حدادپور 
مطرح  چنین  محکمه  در  متهمین 
کرده بودند که حدادپور رفیق کسروی 
به ما حمله کرد و تیری که از هفت تیر 
او شلیک شد به کسروی اصابت کرد 
و کسروی کشته شد. خوب تکلیف 
کسروی که معلوم گردید، حدادپور 
را چرا کشتید؟ حدادپور پیرو کسروی 
و واجب القتل بود و گفتیم که به ما 
حمله کرد و ما از خود دفاع کردیم 
است  الزم  که  هم  جان  از  دفاع  و 
شود؛  کشته  اگرکسی  راه  این  در  و 
جان  از  ما  است،  شده  کشته  خب 
خود دفاع کردیم اگر نمی کردیم که 
او هم در  بنابراین  کشته می شدیم، 
راه دفاع از خود کشته شد و خونش 
هدر رفت و با سالم و صلوات آقایان 
محترم فدائیان اسالم تبرئه شدند و 
این بود نمونه دادگستری آن زمان و 
سرنوشتی  چنان  دادگستری  چنین 

هم داشت که همه دیدیم. 
امام   فتوای  هم  این  و 

سلمان  مورد  در  »عزیز«! 
 رشدی

بسمه تعالی 
اناهلل وانا الیه راجعون 

سراسر  غیور  مسلمانان  اطالع  به 
جهان می رسانم مولف کتاب » آیات 
شیطانی« که علیه اسالم و پیامبر و 
قران، تنظیم شده است،  همچنین 
ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم 
به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور 
می خواهم تا در هر نقطه که آنان را 
یافتند، سریعا آن ها را اعدام نمایند تا 
دیگر کسی جرات نکند به مقدسات 
مسلمین توهین نماید و هرکس که 
است  راه کشته شود شهید  این  در 
ان شاء اهلل. ضمنا اگر کسی دسترسی 
به مولف کتاب دارد ولی خود قدرت 
اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی 
برسد.  اعمالش  جزای  به  تا  نماید 

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته 
روح اهلل  الموسوی الخمینی . 29 
بهمن 1367/ رجب 1409

آیت اهلل کاشانی و نواب صفوی زمانی که هنوز رابطه آنها بهم نخورده بود

دنیا باید بداند که خط انقالب همان مسیری است که شهید نواب صفوی دنبال 
را دنبال کنند.     نواب  انقالب حاضرند که خط  اکنون کسانی در صحنه  و  کرد 
 محمود احمدی نژاد 

ایرج هاشمی زاده 

*شادروان کسروی روز 20 اسفند1324 به دادسرای تهران احضار می شود، قاتلین 
کسروی، مظفری و برادران امامی وارد اطاق دادسرا می شوند و کسروی و حدادپور را به 

قتل می رسانند و اهلل اکبر گویان کاخ دادگستری را ترک می کنند.
** سروان سمینو افسر ژاندارمری و ازدوستان خانوادگی ما بود، .... سمینو فرزند 

یک افسر فرانسوی و مادر ایرانی بود. 
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ایران و آلمان؛ یک رابطه ی ...                            از صفحه 5 
که  می کند  نقل  همچنین  کونتزل 
برای  نیز  دیگری  بالقوه  دلیل  آلمان 
به  هسته ای  برنامه  وجود  از  حمایت 
در  دارد.  ایران  در  حداقلی  صورت 
تالش  آلمان  میالدی   1۹۹0 دهه 
مخفیانه ای  هسته ای  برنامه  تا  کرد 
که  هسته ای  سایت  دو  توسعه  با  را 
اتمی  انرژی  آژانس  بازرسان  روی  به 
بسته بود پیش ببرد؛ بسیار شبیه به 
همان چیزی که ایران نیز مشغول آن 
بود. در آن زمان بیل کلینتون، رئیس 
اعمال  به  تهدید  با  آمریکا  جمهوری 
تحریم، آلمانی  ها را مجبور به تعطیل 
تاکتیک  کرد؛  برنامه ها  این  کردن 
مشابهی که علیه ایران نیز اجرا شده 
است. نداده  مثبتی  پاسخ  تا کنون  و 

با عقب نشینی آمریکا از جهان تحت 
حال  در  آلمان  اوباما،  باراک  رهبری 
مستقل  شخصیت  اثبات  و  بازیابی 

خود است و آنطور که کونتزل نشان 
می دهد نه به بلوک شرق وابسته است 
مرکز  در  آلمان  غرب.  بلوک  به  نه  و 
ستون سیاسی جدیدی در اروپا قرار 

گرفته است.
جذابیت های  دارای  کونتزل  کتاب 
به  جدید  نگاهی  درباره  ویژه ای 
نظرات و احساسات آن سیاستمداران 
که  است  آلمانی  صاحب نظران  و 
افکارشان در سکوت پنهان شده است.

آلمان  در  گزارش رسمی جدید  یک 
عنوان می کند که: »جمهوری فدرال 
هیچ مدرک و شواهدی در خصوص 
ایران  هسته ای  برنامه  نظامی  ابعاد 
ندارد.« این گزارش می تواند دست کم 
و  پهلو  دو  موضع  بیانگر  بخشی  در 
مبهم آلمان در گروه 1+5 و مذاکرات 
ایران  اسالمی  جمهوری  با  هسته ای 

باشد.

اقدامی  در  =دیوان عالی 
م  عدا ا حکم  شتاب زده، 
احمد رضا جاللی، پزشک و 
کارشناس مدیریت پزشکی 
تائید  را  بحران،  شرایط  در 

کرد.
=احمد رضا جاللی متهم به 
دست  و  موساد  با  همکاری 
داشتن در قتل دو دانشمند 
اتمی در سال ۲۰1۰ میالدی 

شده است.
جاللی  احمد رضا  =دادگاه 
و  بسته  ی  ها ر د پشت 
اطمینان  مورد  وکیل  بدون 
است.  شده  برگزار  متهم 
به گفته مادر  حکم دادگاه، 
بر  مبتنی  پژوهشگر،  این 
اعتراف های ساختگی است 
زور شکنجه روحی  »به  که 

و جسمی« گرفته شده اند.
اعدام  حکم  کشور،  دیوان عالی 
و  پزشک  جاللی،  احمد رضا 
احمد رضا  کرد.  تائید  را  پژوهشگر، 
دعوت  به  گذشته  سال  که   جاللی 
برای  شیراز  و  تهران  دانشگا ه های 
به  پژوهشی  کارگاه های  برگزاری 
ایران سفر کرده بود، پنج روز قبل از 

بازگشت بازداشت شد.
پس از تحمل ۹ ماه زندان انفرادی، 

به  دادگاهی  در  جاللی  احمد رضا 
اعدام  به  صلواتی،  ابوالقاسم  ریاست 
روز های  در  که  شد. حکمی  محکوم 
گذشته از سوی دیوان عالی کشور نیز 
تائید شد. عباس جعفری دولت آبادی، 
جاللی  احمد رضا  تهران،  دادستان 
نهاد  موساد،  برای  جاسوسی  به  را 
امنیتی اسرائیل، و دست داشتن در 
مجید  و  علی محمدی  مسعود  ترور 
دانشمندان  از  تن  دو  شهریاری، 
متهم  اسالمی  جمهوری  هسته ای 

می کند.
همکاری با موساد

مجید شهریاری، 2۹ نوامبر 2010 
در  که  بمبی  انفجار  با  تهران  در 
کشته  بود،  شده  نصب  او  اتومبیل 
شد. چند ماه پیش از آن، 12 ژانویه 
استاد  علی محمدی،  مسعود   ،2010
پیامد  در  نیز  تهران  دانشگاه  فیزیک 
کنترل  دور  راه  از  که  بمبی  انفجار 
داده  دست  از  را  خود  جان  می شد 
در  ایران،  اسالمی  جمهوری  بود. 
نفر،  دو  این  شدن  کشته  با  رابطه 
کیک  قهرمان  فشی،  جمالی  مجید 

احمد رضا جاللی، پزشک و کارشناس بین المللی، 
در یک قدمی اعدام

در  برنز  مدال  برنده  و  بوکسینگ 
مسابقات جهانی را دستگیر و 15 مه 

2012 اعدام کرد.
احمد رضا  مادر  مرتضوی،  نجبیه 
به  تلفنی  گفتگوی  در  جاللی، 
که  می کند  تأکید  لندن  کیهان 
پسرش بی گناه است و اصال »این دو 
شدند«  شهید  که  را  عزیز  دانشمند 
نمی شناخته و بنابراین »اطالعاتی در 
مورد آنها نداشته است که در اختیار 
کسی بگذارد«. این مادر 7۴ ساله که 
ماهی دو بار برای دیدن فرزندش از 
تبریز به تهران سفر می کند، در ادامه 
می افزاید: »پسرم بارها به قرآن قسم 
خورده که بی گناه است. اگر پسرم در 
پس  داشته  دست  نفر  دو  این  قتل 
کسی را که قبال اعدام کردند بی گناه 
بوده است. مسئوالن باید در هر حال 

توضیح بدهند و در مقابل خدا برای 
قتل یک بی گناه پاسخگو باشند«.

اعتراف اجباری
نجبیه مرتضوی در ادامه می افزاید: 
به  زندان  در  پسرم  می گویند   «
می دهند  نسبت  او  به  که  جرایمی 
احمد رضا  است.  کرده  اعتراف 
نیز  دادگاه  در  و  است،  گفته  بارها 
زور  با  او  از  که  است،  کرده  تکرار 
روحی  و  جسمی  شکنجه های 
به  هیچ کس  ولی  گرفته اند،  اعتراف 

صحبت های او توجهی نکرده«.
می گوید  جاللی  احمد رضا  مادر 
تلفنی  دیوان عالی،  تائید  از  »بعد 
نظر  از  کردم.  صحبت  احمد رضا  با 
و  است  ریخته  به هم  بسیار  روانی 
اعدامم  زودتر  هرچه  می گوید  مرتب 
از این عذاب  کنند تا حداقل شماها 
مدت  این  در  من  کنید.  پیدا  نجات 
تا  بارها  دارم  قلبی  بیماری  چون 
می خواهند  رفته ام.  پیش  مرز سکته 
پسر بی گناهم را که همه شان تا یک 
تمجدید  و  تعریف  او  از  پیش  سال 
پس  خوب  کنند؟  اعدام  می کردند، 

باید مرا هم اعدام کنند«.
سکوت اجباری

پوچ  وعده های  از  مرتضوی  نجبیه 
بسیار  قضائیه  قوه  بی احترامی های  و 
»گفتند  می گوید  و  است  عصبانی 
درست  را  کارش  کنید  سکوت 
می کنیم. ما ماه ها حتی خبر بازداشت 
او را نیز مخفی نگاه داشتیم، بعد هم 
که  وای  نکردیم،  گفتگو  رسانه ها  با 
و  بودند  گذاشته  کار  سر  را  ما  آنها 
عمل  وعده هایشان  از  هیچ کدام  به 
سکوت  به  حاضر  دیگر  نکردند. 

نیستیم«.
همسر  و  جاللی  احمد رضا  مادر 
این پزشک، ویدا مهران نیا ، امیدشان 
نجیبه  است.  بین المللی  جامعه  به 
می گوید  لندن  کیهان  به  مرتضوی 
دادگاه  مجدد  برگزاری  خواهان  »ما 

دادگاهی  هستیم.  احمد رضا  برای 
پسرم  به  آن  در  که  عادالنه  و  علنی 
انتخاب آزادانه  از خود و  اجازه دفاع 
نجیه  بدهند«.  را  مدافع  وکیل 
مرتضوی از ابوالقاسم صلواتی، قاضی 
است:  شاکی  نیز  پسرش  پرونده 
من  با  توهین آمیز  لحن  با  »همیشه 
صحبت می کند و یک بار هم مرا که 
از  زور  با  بودم  رفته  برای دادخواهی 

اتاقش بیرون کرد«.
اعتراض بین المللی

»شتاب زده«  تأیید  بین الملل  عفو 
حکم اعدام احمدرضا جاللی از سوی 
دیوان عالی کشور را در بیانیه ای که در 
روزهای گذشته منتشر شد، محکوم 
کرده است. در این بیانیه اشاره شده 
است که »این تائید شتاب زده نه تنها 
آقای جاللی  قانونی  به حقوق  تجاوز 
برای داشتن دادگاهی عادالنه است، 
زندگی  برای  او  حق  به  تجاوز  بلکه 
مقام های  که  می رسد  نظر  به  است. 
جمهوری اسالمی عمدا مانع بررسی 

عادالنه این پرونده شده اند«.
برای  اعدام  حکم  تائید  از  قبل 
دیوان عالی،  سوی  از  پژوهشگر  این 
علمی  جوایز  برندگان  از  گروهی 
نوبل، استادان دانشگاه های مختلف 
دولت های  و  آمریکایی،  و  اروپایی 
حکم  به  سوئد  و  بلژیک  ایتالیا، 
خواهان  و  کرده  اعتراض  دادگاه 
بودند.  احمد رضا جاللی شده  آزادی 
بازداشت،  از  قبل  جاللی،  احمد رضا 
سوئد،  در  کارولینسکا  دانشگاه   با 
دانشگاه پیه مونته شرقی در ایتالیا و 
دانشگاه بروکسل در بلژیک همکاری 

داشته است.

 پاسخ وجه اشتراک 
اینان همگی در نقش کشیش و راهبه بازی کردند
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پاسخ سؤاالت )1۰ پرسش و 1۰ پاسخ( از صفحه 13
 1ـ 51 سال ۲ـ باربارا استرایزند 3ـ فیروزه 4ـ ساکرامنتو
 5ـ شیراز 6ـ مار کبرای سفید 7ـ گیالن 8ـ راکوئل ولش

 9ـ حسین نوری 1۰ـ اصفهان

رامین حسین پناهی بعد از نه روز به اعتصاب 
غذای خود پایان داد

رامین حسین پناهی بعد از مالقات 
با  و  پناهی  انور حسین  برادر خود  با 
اطالعات  اداره  قول مساعد مسئوالن 

به اعتصاب غذای خود پایان داد.
زندانی  پناهی،  حسین  رامین 
سیاسی که ابتدای تیرماه سال جاری 
بازداشت  امنیتی  نیروهای  توسط 
در  کنون  تا  زمان  آن  از  و  بود،  شده 
سپاه  اطالعات  انفرادی  سلول های 
بسر  سنندج  شهر  اطالعات  اداره  و 
می برد، در اعتراض به بالتکلیفی خود 
و همچنین عدم انتقال وی به زندان 
مرکزی، در بازداشتگاه اداره اطالعات 
سنندج از تاریخ چهارده آذرماه دست 

به اعتصاب غذا زده بود.
پنج  عصر  امروز  سیاسی  فعال  این 
شنبه، 2۳ آذراه، بعد از مالقات با انور 
حسین پناهی برادر خود و همچنین 
با قول مساعد مسئوالن اداره اطالعات 
سنندج بعد از نه روز به اعتصاب غذای 

خود پایان داد.
پناهی،  حسین  خانواده  گفته  به 
قاضی  همچنین  و  اطالعات  وزارت 
رامین  که  کرداند  موافقت  پرونده 
و  نماید  استفاده  اختیاری  وکیل  از 
که  وی  رسیدگی  دادگاه  همچنین 

رامین حسین پناهی
رامین حسین پناهی

به  شود،  برگزار  آذرماه   25 بود  قرار 
تاریخ دیگری موکول شود که وکیل 
ایشان آقای حسین احمدی نیاز بتواند 
پرونده را مطالعه و نیز دفاعیات خود 
را به دادگاه ارائه نماید و رامین هم از 
مالقات با خانواده و استفاده از کتاب و 

روزنامه ی روزانه برخوردار شود.
رامین حسین پناهی فعال سیاسی 
توسط  جاری  سال  تیرماه  اول  ُکرد 
سنندج  شهر  در  امنیتی  نیروهای 
گذشت  با  که  بود  شده  بازداشت 
گردش  و  بازداشت  از  ماه  چندین 
پرونده کماکان به زندان منتقل نشده 

است.
فعال  این  پرونده  که  است  گفتنی 
انقالب  دادگاه  اول  شعبه  به  سیاسی 
ارجاع شده است و بنابه گفته خانواده 
برای  پاسداران  سپاه  پناهی  حسین 

وی درخواست اعدام کرده است.
سازمان   ، تیرماه   ۹ در  پیشتر 
لندن  در  آن  مقر  که  بین الملل  عفو 
بازداشت  بیانیه ای،  انتشار  با  است 
عضو  چهار  و  پناهی  حسین  رامین 
خانواده اش را »ناپدید شدن اجباری« 
شدن  روشن  خواستار  و  خواند 
و  آنان  نگهداری  محل  و  سرنوشت 

با  رابطه  در  شفاف سازی  همچنین 
شد  پناهی  حسین  رامین  وضعیت 
حالی  در  سنندج  واقعه  از  پس  که 
شد.  بازداشت  بود،  شده  زخمی  که 
این سازمان از مقامات ایرانی خواست 
هر چه سریع تر به آزادی سایر افرادی 
که صرفا به خاطر نسبت خانوادگی با 
رامین حسین پناهی بازداشت شده اند 
نیز  پناهی  اقدام کند.خانواده حسین 
در همین رابطه در تظلم خواهی خود 
به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، 
خانم عاصمه جهانگیر نامه ای نوشتند.

رضا شهابی در زندان سکته کرد
مالقاتی  در  شهابی  =رضا 
زندان  در  با خانواده اش  که 
گفت  داشته  شهر  رجایی 
به  را  او  اما  که سکته کرده 
بیمارستان منتقل نکرده اند.
مدیره  هیات  عضو  این   =
شرکت  کارگران  سندیکای 
بازداشت   89 سال  واحد 
ریاست  به  دادگاهی  در  و 
قاضی صلواتی به شش سال 
زندان و پنج سال محرومیت 
سندیکایی  فعالیت های  از 

محکوم شد.
هیئت  زندانی  عضو  شهابی،  رضا 
مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد 
تهران و حومه، در زندان  اتوبوسرانی 
است.  کرده  رجایی شهر کرج سکته 
کارگران  سندیکای  گزارش  به 
تهران  اتوبوسرانی  واحد  شرکت 
اعضای  که  مالقاتی  در  حومه،  و 
خانواده رضا شهابی با این زندانی در 
داشتند  آذرماه،   22 چهارشنبه،  روز 
دارای  نیمه چپ صورت رضا شهابی 
نیز  چشمش  زیر  و  بوده  افتادگی 
فرو رفتگی خاصی داشته است. رضا 
به  است  گفته  خانواده اش  به  شهابی 
پزشک زندان که مراجعه کردم به من 

گفته سکته خفیف کرده ای!
این  از  پیش  متخصص  پزشک 
توان  شهابی  رضا  بود  داده  تشخیص 
جسمی تحمل شرایط زندان را ندارد. 
باال  همواره  زندانی  این  خون  فشار 
و  شده  خون دماغ  زندان  در  و  بوده 
سردردهای شدید مکرر داشته است 
اما مسوالن زندان و دادستانی تهران 
به وضعیت جسمی او بی توجه بوده  و 
گاهی با تاخیرهای بدون توجیه او را 
برای معاینه به بیمارستان اعزام کردند 
به تشخیص پزشک متخصص هم  و 
مشکالت  با  اکنون  نکرده اند.  توجه 
زندانی  کارگر  این  جسمی،  فراوان 
سکته کرده و حتی پس از سکته نیز 
برای معاینه و جلوگیری از پیامدهای 

آن به بیمارستان اعزام نشده است.
واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 
تاکید  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی 
می کند محکومیت حبس رضا شهابی 
پزشک  اینکه  وجود  با  و  یافته  پایان 
متخصص تشخیص داده که شهابی از 
نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد 
و نشانه های قابل مشاهده نیز گویای 
متخصص  پزشک  تشخیص  درستی 

است، وی را آزاد نمی کنند.
پیرامون  که  مطلبی  در  همچنین 
وضعیت این زندانی در کانال تلگرامی 
واحد  شرکت  کارگران  سندیکای 

رضا شهابی

منتشر  حومه  و  تهران  اتوبوسرانی 
شده آمده است با توجه به تشخیص 
بر  مبنی  زندانی  این  معالج  پزشک 
عدم توانایی تحمل زندان و سکته  او 
در زندان، ادامه غیرقانونی حکم زندان 
می تواند  زندانی  این  نشدن  آزاد  و 
قضایی  مقامات  تصمیم  نشان دهنده 
زندانی  کارگر  این  تدریجی  به حذف 
گفته  آنچه  بر  بنا  شهابی  رضا  باشد. 
و شرط  قید  بدون  و  فوری  باید  شد 
آزاد گردد و سندیکا نهادهای امنیتی 
و دادستانی تهران و مسئولین زندان را 
مسئول حفظ جان کارگر زندانی رضا 

شهابی می داند.
رضا شهابی روز شنبه، 11 آذر، در 
بی حسی  و  مداوم  سردردهای  پی 
به  شهر  رجایی  زندان  از  پاهایش 
شد  برده  خمینی«  »امام  بیمارستان 
و  معاینه  از  و پزشک متخصص پس 
بررسی نتیجه سی تی اسکن و ام آر آی 
تشخیص داد که وی به دلیل وخامت 
تحمل  توانایی  جسمانی  وضعیت 

زندان ندارد.
از سوی دیگر رضا شهابی عالوه بر 
دچار  شده،  یاد  جسمانی  مشکالت 
حال  این  با  بود  شده  کلیه  عفونت 
نظر  به  بی توجهی  با  زندان  مقامات 
از  پس  را  زندانی  این  معالج،  پزشک 

معاینه دوباره به زندان بازگرداندند.
سندیکای  مدیره  هیات  عضو  این 
 ۸۹ سال  از  واحد  شرکت  کارگران 
به  دادگاهی  در  سپس  و  بازداشت 
به شش سال  قاضی صلواتی  ریاست 
از  محرومیت  سال  پنج  و  زندان 
شد.  محکوم  سندیکایی  فعالیت های 
به  محکوم  همچنین  شهابی  رضا 
به  تومان  میلیون  هفت  بازگرداندن 

از سوی  این مبلغ  دولت شده  است؛ 
شده  جمع آوری  کارگر  زیادی  تعداد 
کارگران  خانواده  به  را  آن  شهابی  و 

زندانی پرداخت کرده بود.
برای  زمان  همان  که  شهابی  رضا 
گذراندن حکم حبس به زندان احضار 
شده بود پس از چهار سال زندان برای 
درمان و جراحی به مرخصی رفت اما 
با پایان یافتن محکومیت او، دادستان 
مرخصی  از  ماه  پنج  که  کرد  اعالم 
و  شده  محسوب  غیبت  او  درمانی 
باید برای سپری کردن آن به زندان 

بازگردد.
مقامات   ۹۶ مردادماه  همچنین 
اعالم کردند که  او  به همسر  قضایی 
رضا شهابی به یک سال دیگر زندان 
رفته  هم  روی  باید  و  شده  محکوم 
17 ماه دیگر در زندان بماند. با اعالم 
به  اعتراض  در  شهابی  رضا  خبر  این 
وضعیت خود در زندان به مدت پنجاه 
موجب  که  کرد  غذا  اعتصاب  روز 

تشدید بیماری های او شده است.
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جاری  خارجی  =سیاست 
بدون  اسالمی  جمهوری 
تردید عقیده گرا و بی اعتنا 
به مالحظات امنیت و مصالح 

ملی ایران است.
و  توافق  از حصول  =پس 
لغو تحریم ها و دست یافتن 
میلیارد   250 از  بیش  به 
از  ناشی  درآمدهای  دالر 
آزاد شدن پول های مسدود 
شده و همچنین صادرات از 
سر گرفته شده ساالنه نفت، 
حضور  اسالمی  جمهوری 
خود را در جنگ های نیابتی، 
علیه  اصلی،  جبهه  دو  در 
اسرائیل و عربستان سعودی 

شدت و وسعت داد.
=تشدید تحریکات نظامی 
نیروهای قدس در منطقه و 
بزرگ نمایی قاسم سلیمانی، 
داشتن  اختیار  در  بدون 
دفاع  بتدایی  ا بزارهای  ا
است  نسخه ای  کشور،  از 
آسمان  گرفتن   قرار  برای 
عربستان در اختیار نیروی 

هوایی و موشکی اسرائیل.
رضا تقی زاده - انتشار گزارش های 
به  نزدیک  رسانه های  در  گسترده 
از جمله خبرگزاری  پاسداران،  سپاه 
طی  فارس،  و  تسنیم  مهر،  های 
روزهای دوشنبه و سه شنبه، مبنی 
بر تماس قاسم سلیمانی با فرماندهان 
گردان عزالدین قسام و سرایاالقدس، 
و  غزه  )باریکه  اسرائیل  مرزهای  در 
»اعالم  و  اردن(  رود  باختری  کرانه 
گروه های  از  جانبه  همه  حمایت 
بالقوه  اقدام  فلسطین«  مقاومت 
خطرناکی است که می تواند ایران را 
در خط رویارویی مستقیم نظامی با 

اسرائیل قرار دهد.
بر اساس گزارش های منتشره، قاسم 
به  کمک  برای  آمادگی  به  سلیمانی 
»همه جنبش های مقاومت در منطقه 
برای دفاع از مسجداالقصی« )تشدید 
تجهیز  و  اسرائیل  با  نیابتی  جنگ 
شبه نظامیان در اورشلیم( تاکید کرد.

تبلیغاتی  متن های  انتشار  طی 
دیگری در رسانه های متعدد ایران، از  
قاسم  )ساختگی(  حضور »سایبری« 
همچنین  و  اورشلیم  در  سلیمانی 

جنوب لبنان خبر داده شد!
واکنش های اخیر جمهوری اسالمی 
بعد از اظهارات روز ششم ماه دسامبر 

دونالد ترامپ مبنی بر اعالم شناسایی 
اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و 
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به آن 

شهر صورت گرفت.
دادن  قرار  با  اسالمی  جمهوری 
اختیار  در  ایران  موشک های ساخت 
حوثی های یمن و شلیک یک فروند 
نوامبر  ماه  پنج  در  موشک ها  این  از 
سوی  از  ریاض،  به  جاری  سال 
عربستان سعودی تهدید به جنگ شد.

در رابطه با رویداد یاد شده، دونالد 

موشک  تحویل  تائید  ضمن  ترامپ 
یمن،  حوثی های  به  ایران  سوی  از 
حمایت آمریکا از عربستان سعودی را 
مورد تاکید قرار داد. همزمان، حسین 
شریعتمداری، نماینده علی خامنه ای 
در نشریه افراطی کیهان تهران، طی 
اقدامی تحریک آمیز با عنوان درشت 
به  انصاراهلل  موشک  »شلیک  نوشت: 

ریاض، هدف بعدی، دبی.«

گروه های  و  اسالمی  جمهوری 
نظامی فلسطینی

سال  در  قسام  گردان های عزالدین 
شکل  غزه  نوار  در  میالدی   ۱۹۹۲
سازمان  نظامی  شاخه  و  گرفته 

فلسطینی حماس محسوب می شوند 
که در عین حال سلول های عملیاتی 
اردن و منطقه  در ساحل غربی رود 
نفوذ دولت خودگران محمود عباس 

نیز دارند.
»سرایا«  به  موسوم  گردان های 
)اورشلیم(،  »سرایاالقدس«  یا  و 
فتحی  توسط   ۱۹۸۱ سال  در 
شقاقی تاسیس شد و بازوی نظامی 
»جهاد  یا  و  اسالمی  فلسطینیان 
اسالمی فلسطین« محسوب می شود 

که هزینه ها و نیازهای آن را )مانند 
گردان های عزالدین قسام( جمهوری 
دو  تفاوت  می کند.  تامین  اسالمی 
گرایش  در  فلسطینی،  نظامی  گروه 
نزدیکی  و  اسالمی«  »جهاد  مذهبی 
سپاه  قدس  نیروهای  به  آن  بیشتر 

پاسداران جمهوری اسالمی است.
انتفاضه  طی  نظامی  گروه  دو  این 
فلسطینیان  نبرد(  و  )خیزش  دوم 
که از سال ۲۰۰۰ آغاز شد و تا سال 
مستقیم  هدف  یافت،  ادامه   ۲۰۰۵
نظامی اسرائیل قرار گرفتند و بسیاری 
از ظرفیت های خود را که توسعه یافته 

به نظر می رسیدند، از دست دادند.
دارای  که  اصلی  گروه  دو  هر 

هستند  عملیاتی  زیرشاخه های 
آمریکا  و  اروپا  اتحادیه  سوی  از 
شناخته  تروریستی«  »گروه های 

می شوند.
تجهیز  با  همزمان   ۲۰۰۹ سال  از 
سالح های  به  لبنان  حزب اهلل 
)بخصوص  گذشته  از  پیشرفته تر 
به  موشک(،  و  پرتابی  سالح های 
نظامی  بازوی  تجهیز  و  بازسازی 

»جهاد اسالمی« پرداخت.
طی این دوران، مناسبات جمهوری 

حماس  سیاسی  شاخه  با  اسالمی 
و  میانه رو  گرایش های  دلیل  به 
آشتی جویانه خالد مشعل رییس دفتر 
سیاسی و اعالم »آشتی ملی« با هدف 
توقف »مقاومت مسلحانه« و در پیش 
مسالمت آمیز«،  »مقاومت  گرفتن 
عربستان  به  او  بیشتر  نزدیکی  و 

سعودی، تضعیف شد.
بیش  و  اهمیت  با  تحول  یک  طی 
سال  خردادماه  در  همزمان،  کم  و 
جای  به  هنیه  اسماعیل  جاری، 
خالد مشعل به ریاست دفتر سیاسی 
حماس منصوب شد و قاسم سلیمانی 
بر  شادباش،  ضمن  او،  به  پیامی  در 
»ادامه خط جهادی تا آزادی مسجد 

االقصی و کل فلسطین« تاکید کرد.
موجودیت  اسالمی  جمهوری 
مدیون  زیادی  حدود  تا  را  خود 
حمایت فلسطینی ها و همکاری های 
تروریستی الفتح با طرفداران خمینی 
 ۱۳۵۶ سال  شورش های  جریان  در 
تروریستی  آموزش های  و   ،۱۳۵۷ و 
نفرات در لبنان طی سال های پیش 

از به قدرت رسیدن می داند.
جمهوری  جاری  خارجی  سیاست 
از  متاثر  تردید  بدون  اسالمی 

باطن  در  و  عقیدتی  گرایش های 
ملی  مصالح  و  امنیت  به  بی اعتنا 
ایران است، از جمله پیروی از نظریه 
»جهاد  اسالمی«،  انقالب  »صدور 
برای دفاع از حرم«، و »اهمیت بیشتر 
دفاع از سوریه در مقایسه با دفاع از 

خوزستان«.
آذر   ۲۲ چهارشنبه  روز  اظهارات 
حسن روحانی طی اجالس فوق العاده 
سران سازمان همکاری اسالمی  در 
برای  همکاری  بر  مبنی  استانبول، 
هیچ گونه  بدون  قدس  از  »دفاع 
جهت  در  پیش شرط«   و  مالحظه 
و  واقعی  خارجی  سیاست  اثبات  و 

باطنی جمهوری اسالمی قرار دارد.

جنگ های نیابتی
اسالمی  جمهوری  حمایت  میزان 
از حزب اهلل لبنان و گروه های نظامی 
فلسطینی، به نسبت امکاناتی که در 
اختیار داشته تغییر کرده و در فاصله 
سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲، در نتیجه 
فروش  از  ناشی  درآمدهای  افزایش 

نفت، افزایش چشمگیر داشته است.
سال ۲۰۱۲ و آغاز اعمال تحریم های 
گسترده علیه ایران، با شکل گرفتن 

و  لیبی  تونس،  در  عربی«  »بهار 
مصر و آغاز جنگ داخلی در سوریه 
همزمان شد و به این دلیل  جمهوری 
اسالمی، خالف میل باطنی، قادر به 
حضور فعال در دفاع از حکومت اسد 

در دمشق نبود.
فکر  شده ی  محاسبه  قبول  با 
»توافق اتمی« در درون هیات حاکمه 
و  تحریم ها  تعلیق  منظور  به   ، نظام 
درآمدهای  به  دوباره  یافتن  دست 
مالی،  امکانات  بهبود  و  ایران  نفتی 
روحانی  حسن  »عملگرا«ی  دولت 
احمدی نژاد  افراطی  دولت  جانشین 
لغو  و  توافق  حصول  از  پس  و  شد، 
از  بیش  به  یافتن  و دست  تحریم ها 
ناشی  درآمدهای  دالر  میلیارد   ۲۵۰
از آزاد شدن پول های مسدود شده و 
همچنین صادرات از سر گرفته شده 
ساالنه نفت، جمهوری اسالمی حضور 
خود را در جنگ های نیابتی، در دو 
جبهه اصلی، علیه اسرائیل و عربستان 

سعودی شدت و وسعت داد.
حضور فعال نظامی در یمن، بعد از 
جنوب لبنان، سوریه، عراق و باریکه 
امکانات  بهبود  مستقیم  نتیجه  غزه، 
تعمیم  نسبت  همان  به  و  مالی 
هدف های سیاست خارجی عقیدتی 
تهران در »ضدیت  حکومت مذهبی 
با  »مبارزه  )آمریکا(،  استکبار«  با 
دولت  و  یهود  قوم   ( صهیونیسم« 
اسرائیل( و مقابله با نفوذ »وهابیت« 
و شکل دادن به »هالل شیعی« در 
برابر عربستان سعودی و هم پیمانان 

آن است.
در  اربعین  مراسم  بزرگ نمایی 
حج  مراسم  با  میلیونی«  »رقابت 
است،  آن  میزبان  عربستان  که 
در  )بخصوص  اخیر  سال های  در 
تشدید  با  متناسب  جاری(،  سال 
گرایش های های عقیدتی در سیاست 
داخلی  و  خارجی  رفتارهای  و 
گرفته  صورت  اسالمی  جمهوری 

است.
نفوذ  افزایش  نمایش  فاسد  تالی 
نظامی جمهوری اسالمی در منطقه، 
از یک سو متحد ساختن کشورهایی 
است که خود را مورد تهدید مشترک 
عقب  دیگر  سوی  از  و  می بینند، 
تعهدات  از  حکومت  امکانات  ماندن 
گرفته؛  شانه  بر  که  است  فزاینده ای 
تجربه های  فاجعه بار  تکرار  مشابه 
اتحاد جماهیر شوروی سابق که در 
انهدام  به  میالدی  نود  دهه  ابتدای 
امپراتوری  سقوط  حاکم،  نظام  
کمونیستی و فروپاشی و تقسیم آن 

کشور انجامید.
نیروهای  نظامی  تحریکات  تشدید 
کیش  ترویج  منطقه،  در  قدس 

قاسم  بزرگ نمایی  و  شخصیت 
سلیمانی بدون در اختیار داشتن ابزار 
برابر  از کشور در  ابتدایی دفاع  های 
برای  هجوم خارجی، نسخه ای است 
جغرافیایی  فاصله  برداشتن  میان  از 
اسرائیل و ایران و قرار دادن آسمان 
و  هوایی  نیروی  اختیار  در  سعودی 
موشکی که زیرساخت های کشور را 
هدف حمالت تخریبی تالفی جویانه 
کوبنده تر  تکرار  دهند؛  قرار  خود 

جنگ هشت ساله و مخرب با عراق!

به  را  ایران  مقوایی،  »سردار«  با 
می برند! جنگ  پرتگاه 

عملیات  تدارک  حال  در  فلسطین«  اسالمی  »جهاد  سرایا-  پسران 
نظامی تصویر قاسم سلیمانی در یک نت بوک در دست فردی در اورشلیم

سربازان  از  تقلید  به  که  )کتائب(  قسام  عزالدین  گردان  دختران 
اسرائیلی لباس پوشیده اند
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