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سپاس ازخوانندگان و کاربران
ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک
برای کمک به ادامه ی انتشار رسانه ی  خودتان

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

شما خوانندگان و کاربران هستید.
www.kayhanlife.comروزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

یک نسخه ی نخ نما
از شکنجه تا نفوذ و موازی سازی

 در صفحه 2

به  بخشی  اسماعیل  تکان دهنده  نامه 
در  اطالعات  وزیر  علوی  سید محمود 
هفته گذشته بار دیگر یکی از زوایای 
تبهکاری نظام جمهوری اسالمی را در 

صدر اخبار قرار داد.
اعضای  ز  ا یکی  بخشی  اسماعیل 
و  کشت  مجتمع  کارگری  سندیکای 
پی  در  که  تپه  هفت  نیشکر  صنعت 

اعتصاب اخیر کارگران این مجتمع در 
آبان ماه امسال بازداشت و پس از حدود 
یک ماه و نیم آزاد شد، روز جمعه 14 
دی ماه در نامه ای به وزیر اطالعات روایت 
تلخی از شکنجه هایی را که در زندان 
تحمل کرده مطرح و وزیر اطالعات را 

به مناظره دعوت کرد.
در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل تروریسموتحریم
دالیلبحراندرروابطایرانواروپا

ترفند و تحریف و ترور
آنچه در تیتر می خوانید پس از پیروزی انقالب اسالمی ترتیب اولویت اش 
به این شکل بود:  ترور، تحریف، ترفند! ۴0سال پس از آن دوران این ترتیب 
به دالیل مختلف از جمله هشیاری غرب و هزینه ی باالی تروریسم دولتی 
تحریفات  تبلیغ  و  ترفند  در  اجتماعی  مؤثر شبکه های  نقش  همچنین  و 
)خبرهای جعلی و ضداطالعاتی، اکانت های فیک( برعکس شده است. این 
تحریف و ترفند در پیچیدگی های زبانی نیز برای پیشبرد تبلیغات و مقاصد 

سیاسی به کار گرفته می شود. 
انتخابات استصوابی »ماجرا«ی  از همان زمان که »پروژه اصالحات« در 
»بد و بدتر« را به راه انداخت و پاسخ مساعد نیز از سوی بخش مهمی از 
جامعه گرفت، به این نکته ی مهم نیندیشید که با این کار، ناخواسته، به سود 
مخالفانی عمل می کند که خواهان سقوط این رژیم و جایگزینی آن با یک 
نظام مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق بشر هستند: تبلیغات آنها در طول 
بیست سال در میان موافقانشان، »بدتر« را به عنوان رقیب آنها بی آبرو و به 
شدت تضعیف کرد اگرچه »بدتر« مانند »بد« همواره بخش مهمی از این نظام 
مانده است! اما عدم محبوبیت و انزوای »بدتر« در میان بخش مهمی از مردم، 
با وجود سلطه اش بر منابع قدرت سیاسی و اقتصادی، چیزی جز تضعیف کل 

رژیم و بی اعتمادی جامعه نسبت به این جناح مهم قدرت نبوده است!
به این ترتیب با بی اعتباری »بدتر«، تکلیف جنبش آزدایخواهی در برابر 
نیمی از دوقلوی »بد« و »بدتر« مشخص شد. دست آن نیمه ی دیگر نیز با 
توجه به ناکارآمدی ساختاری نظام )با برجام یا بی برجام و یا هر چیز دیگر( 
سرانجام برای بخش های بیشتری از جامعه، از جمله آنهایی که به تدبیر 
»اصالحات« توسط »بد« امید بسته بودند، رو شد و نه در تهران و مناطق 
خوش نشین، بلکه بیش از یک سال است در شهرها و شهرستان های کشور 

شعار داده می شود:  اصالح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!
اما »بد«ها در داخل و بوق هایشان در رسانه های موسوم به »فارسی زبان« 
بیکار  تأمین می شوند،  و خارج  پول های داخل  با  که  نهادهای مختلفی  و 
ننشسته اند. آنها ترفند و تحریف را در صدر فعالیت های تبلیغاتی خود قرار 

داده اند و از حاال به فکر دو انتخابات استصوابی سال های نزدیک هستند! 
افشای برنامه های ترور )احتماال توسط »بدتر«ها( در تابستان 97 در اروپا 
می بایست  مخالفان  اگرچه  نمی دهد  پاسخ  اقداماتی  که چنین  کرد  ثابت 
هشیاری خود را همچنان حفظ کنند. پس ترفند و تحریف برای جلب داخل 

و خارج بیشتر کاربرد دارد. 
اینست که هر اندازه اپوزیسیون مدافع دموکراسی روی اشکال نوینی از 
مبارزه متمرکز می شود، استمرارطلبان )»بد« و »بدتر« هر دو استمرارطلب 
هستند!( برای انتخابات استصوابی به ویژه ریاست جمهوری 1۴00 به دنبال 
چاره و چهره می گردند! از آنجا که جمهوری اسالمی کلکسیون ُمهره های 
حقوق  و  زندانیان  سراغ  به  مثال  و  کرد  ریسک  باید  پس  است  سوخته 
بشری های خودی رفت و چه بسا گوشه چشمی نیز به زنان انداخت حتی 
اگر یکی از آنها برای گرمی بازار فقط به عنوان نامزد از سد رجل های قانون 

اساسی و شورای نگهبان رد شود!
آری؛ ماراتن تحوالت اجتماعی در ایران در نبرد تنگاتنگ زمانی صورت 
می گیرد. همه چیز بستگی به این دارد که آیا مردمی که مشتاق عبور از این 
نظام هستند می توانند در برابر »بد و بدتر«های استمرارطلب ابراز وجود کرده و 

  ُمهر پایان بر »ماجرا« بگذارند یا نه!

=پس از تصمیم اتحادیه اروپا به تحریم وزارت اطالعات جمهوری اسالمی، دیدار برخی از سفرا و کارداران کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا با مقامات وزارت خارجه در تهران چند دقیقه  بیشتر به طول نیانجامید چرا که دیپلمات های اروپایی در 

اعتراض به تهدیدات همتایان ایرانی خود، ساختمان وزارت خارجه را ترک کردند.
=یکی از دیپلمات ها به کیهان لندن می گوید: لحن بی ادبانه و پرخاشگری که ایرانی ها در این دیدار استفاده کردند قابل 

تحمل نبود و ما ناچار شدیم جلسه را ترک کنیم و در انتظار پوزش رسمی وزارت خارجه جمهوری اسالمی هستیم.

 در صفحه18
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و  تهران  بین  میانجیگری  آماده  =ایتالیا 
واشنگتن
صفحه 4

=درخواست از مقام های بین المللی: تأمین 
امنیت خانواده پهلوی در برابر توطئه های 

جمهوری اسالمی
صفحه 5

=شورش علیه جشنواره فیلم »فجر«: از 
ده نمکی تا فرهادی!

صفحه 6
که  می کنند  ورشکست  را  =کارخانه  ها 

ارزان بفروشند!
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران 
=آسیب شناسی مخالفان بیرون- همایون

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=روزنامه نگاران-  ژیال بنی یعقوب )۴(

صفحه 15
کیهان  با  گفتگو  در  اسداللهی  =شبنم 
لندن: پول های بلوکه شده ایران متعلق به 
براندازی صرف  از  باید پس  مردم است و 

آبادانی کشور شود
صفحات 16

=دکتر منصور: الیحه بودجه تنها منابع و 
مخارج خارج از نگین والیت را نشان می دهد

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

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

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

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

کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

بُرد پرگل ایران در برابر یمن
****

تنیس گراند اسلم استرالیا:
 بزرگان حریفان خود را شناختند

****
فدرر و بنچیچ قهرمان هاپمن کاپ

****
دماوند اعالم برائت کرد و پالسکو انتقام گرفت:

 باد »بوی مرموز« تهران را با خود برد!
****

وزیر ورزش:
 همه امکانات برای حضور خانم ها در 

ورزشگاه ها فراهم شده

مذاکرهباآمریکا؛تمایلُمهرههای
مهمامنیتیبه»کدخدا«یاروپا!
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نامه تکان دهنده اسماعیل بخشی به سید 
محمود علوی وزیر اطالعات در هفته گذشته 
نظام  تبهکاری  زوایای  از  یکی  دیگر  بار 
جمهوری اسالمی را در صدر اخبار قرار داد.

اسماعیل بخشی یکی از اعضای سندیکای 
نیشکر  صنعت  و  کشت  مجتمع  کارگری 
هفت تپه که در پی اعتصاب اخیر کارگران 
بازداشت  امسال  آبان ماه  در  مجتمع  این 
آزاد شد،  نیم  و  ماه  از حدود یک  و پس 
به وزیر  نامه ای  روز جمعه 14 دی ماه در 
اطالعات روایت تلخی از شکنجه هایی را که 
در زندان تحمل کرده مطرح و وزیر اطالعات 

را به مناظره دعوت کرد.
در بخشی از این نامه با اشاره به شکنجه های 
آمده  پیاپی  خوردن های  کتک  و  جسمی 
دنده های  در  ماه  دو  از  »پس  است: 
شکسته ام، کلیه ها، گوش چپم و بیضه هایم 

احساس درد می کنم.«
و  فشارها  از  همچنین  بخشی  اسماعیل 
با  هنوز  که  است  نوشته  روانی  آزارهای 
دچار  آنها  اثر  بر  ماه  دو  حدود  گذشت 

حمله های عصبی می شود.
سخنگوی دولت اسماعیل بخشی را به 

شکایت تهدید کرد
همانطور که قابل پیش بینی بود، بالفاصله 
پس از انتشار این نامه مقامات یکی پس از 
دیگری به تکذیب ادعای اسماعیل بخشی 
استاندار  شریعتی  غالمرضا  پرداختند. 
خوزستان که پیشتر هم وارد کردن هر گونه 
فشار بر کارگران بازداشتی را رد کرده بود، 
در مصاحبه ای ادعاهای اسماعیل بخشی را 
تکذیب و احتمال سناریوسازی از سوی این 

کارگر را مطرح کرد.
سپس وزارت اطالعات دولت روحانی که 
از  کننده  بازجویی  و  بازداشت کننده  نهاد 
اسماعیل بخشی بود نیز هر گونه شکنجه 
در دوران بازجویی را تکذیب کرد. کمیسیون 
مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت 
با  شورای اسالمی نیز اعالم کرد نشستی 
برای  همکارانش  و  اطالعات  وزیر  حضور 
مبنی  بخشی  اسماعیل  ادعاهای  بررسی 
بر شکنجه در دوران بازداشت برگزار کرده 
که در این نشست هر گونه شکنجه ی این 

کارگر رد شده است!
جالب تر اینکه محمود واعظی، رئیس دفتر 
حسن روحانی از این فراتر رفته و گفته است 
وزارت اطالعات و مقامات دولتی می توانند از 
اسماعیل بخشی برای حرف هایش شکایت 

کنند!
با این وجود اسماعیل بخشی همچنان بر 
اعمال شکنجه اصرار دارد و سپیده ُقلیان 
فعال مدنی نیز که به همراه وی بازداشت 
شده بود و با اختالف چند روز پس از آزادی 
بخشی از زندان آزاد شد نیز در یادداشتی 
که در توئیتر و اینستاگرام خود منتشر کرده 
اعمال شکنجه را تأیید کرده و نوشته است 
در جریان دستگیری شاهد کتک خوردن 
طی  و  بوده  بخشی  اسماعیل  وحشیانه 
بازجویی ها تحقیر او را دیده است. سپیده 
ُقلیان در روایتی از شکنجه ای که خودش نیز 
شاهد آن بوده نوشته که »ای کاش شکنجه 
به همان ضرب و شتم خالصه می شد. وارد 
کردن اتهامات جنسی، در جایی که قطعاً 
جایی  به  صدایم  می زدم  فریاد  اگر  حتی 
نمی رسید، دردناک ترین قسمت ماجرا بود«.

که  است  گفته  همچنین  قلیان  سپیده 
دستگیری  زمان  در  بخشی  اسماعیل 
می خواست مانع از کتک خوردن او شود 
باد کتک گرفتند  به  را چنان  اما خودش 

که بیهوش شد.
از  پس  که  است  نوشته  همچنین  ُقلیان 
به  را  وی  بخشی،  اسماعیل  نامه  انتشار 
ستاد خبری وزارت اطالعات احضار کرده 
و بازجوها به او گفته اند که  آنها در مورد 
شکنجه دچار توهم شده اند. وزارت اطالعات 
اعترافات  فیلم  به پخش  تهدید  همچنین 

اسماعیل بخشی کرده است.
حالی  در  دولتی  مقامات  میان،  این  در  
همگی با هم به تکذیب فشار و شکنجه علیه 
اسماعیل بخشی مشغول هستند که ضرب 
و جرح او در زمان بازداشت را، احتماالً به 
دلیل وجود شاهدان در محل بازداشت، رد 
رئیس  فالحت پیشه  نکرده اند. حشمت اهلل 
کمیسیون امنیت مجلس شورای اسالمی 
استفاده  »درگیری«  لفط  از  این باره  در 
او  بازداشت  هنگام  است  گفته  و  کرده 
اما شکنجه در  »درگیری هایی« رخ داده، 

کار نبوده است.
بخشی  اسماعیل  شدن  شکنجه  موضوع 
هفته  مهم  خبرهای  از  یکی  به  حالی  در 
گذشته تبدیل شد که طی ماه های گذشته 
ده ها کارگر دیگر از جمله بیش از 60 کارگر 
نیشکر هفت تپه و فوالد خوزستان که در 
این دو کارخانه شرکت  اعتراضات صنفی 

کرده بودند بازداشت شده و برای همگی 
پرونده  های قضایی با اتهامات امنیتی چون 
علیه  »اقدام  و  عمومی«  نظم  در  »اخالل 

امنیت ملی« تشکیل شده است.
این در حالیست که در دیگر اصناف نظیر 
فشارهای  نیز  دانشجویان  و  آموزگاران 
از  جلوگیری  برای  فعاالن  علیه  امنیتی 
برگزاری هرگونه تجمع و اعتراض شدت پیدا 
کرده است. از ابتدای سال 97 تا کنون دست 
کم 10 آموزگار در ایران به حبس و شالق 

و جزای نقدی محکوم شده اند.
نفوذ و موازی سازی برای تخریب

امنیتی  نهادهای  و  نظام  برخورد  تنها  اما 
و  احضار  فقط  مدنی،  فعاالن  و  اصناف  با 
بازداشت و شکنجه و صدور احکام قضایی 

نیست.
یکی از روش های نهادهای امنیتی جمهوری 
برای  به ویژه در وزارت اطالعات  اسالمی 
فعالیت   مسیر  در  دست انداز  و  سد  ایجاد 
برای  تالش  همواره  مخالفان،  و  منتقدان 
نفوذ و ایجاد جریان های وابسته و موازی 
بوده است. شیوه ای که به ویژه از دهه هفتاد 
خورشیدی و با دولت هاشمی رفسنجانی 
برجسته شد و یکی پس از دیگری نه تنها 
احزاب و گروه های سیاسی بلکه نهادهای 
از  نیز  را  صنفی  کانون های  مانند  مدنی 

آلودگی های خود در امان نگذاشت.
این شگرد که با تهدید و اجبار یک یا چند 
نفر از افراد سطوح میانی و باالی تشکیالت 
به همکاری، یا وارد کردن افراد نفوذی در 
گروه ها آغاز می شود، در برخی از آنها به 
گاه  و  عمیق  اختالفات  و  شکاف ها  ایجاد 

چندپاره شدن منتهی شده است.
اکنون به نظر می رسد همین روش از سوی 
نهادهای امنیتی درباره گروه های صنفی از 
جمله کارگران معترض نیز مورد استفاده 

قرار می گیرد.
ایجاد یک نهاد صنفی فرمایشی در سندیکای 
اتوبوسرانی شرکت واحد تهران و حومه در 
این  از  بارزی  نمونه  گذشته  هفته های 
اقدام است. همچنین همزمان با برگزاری 
اعتراضات کارگران گروه ملی فوالد ایران 
در اهواز، تعدادی را با عکس علی خامنه ای 
به این تجمعات فرستادند و پس از بازداشت  
کارگران گروه ملی فوالد، چند نفر به عنوان 
رسانه های  با  مصاحبه  به  کارگری  فعال 
با  همسو  مواضعی  و  پرداختند  حکومتی 
حکومت را در سخنان خود مطرح کردند.

نیشکر هفت  در مجتمع کشت و صنعت 
تپه نیز اقدامی مشابه صورت گرفت و پس 
و  اعتصاب کارگران  از  از گذشت 10 روز 
آنان در مقابل فرمانداری  تجمع هر روزه 
شهر شوش، ناگهان یک کانال تلگرامی با 
نام مشابه کانال صنفی کارگران این مجتمع 
آغاز به فعالیت کرد. این کانال های وابسته 
ویدئوهای  و  خبرها  میان  در  موازی،  و 
اعتراضات کارگران، خبرهای هدفمند برای 
منحرف کردن مخاطبان و ایجاد تفرقه میان 

کارگران معترض منتشر می کنند.
اعتراضات صنفی، پاشنه آشیل نظام

چنین فشار گسترده و فراگیری بر اصناف 
مختلف در ایران بی دلیل صورت نمی گیرد 
به  اسالمی  جمهوری  می رسد  نظر  به  و 
خوبی دریافته است که پاشنه آشیل نظام 
اصناف  سراسری  و  گسترده  »اعتراضات 

مختلف« است.
طی  صنفی  اعتراضات  که  شرایطی  در 
داشته  وجود  همواره  گذشته  سال های 
را  گذشته  ماه های  اعتراضات  آنچه  اما 
متمایز می سازد اینست که این اعتراضات 
 96 دی ماه  سراسری  تظاهرات  پی  در 
شکل گرفته اند. تظاهراتی که با شعارهای 
قاطعانه ی خود به نوعی با نظام جمهوری 
اسالمی و جناحین آن اتمام حجت کرده 

است.
اعتراضات سراسری پارسال از اواخر آذرماه 
شدت گرفت و در اعتراضات صنفی بیش از 
پیش به نمایش درآمد و ادامه یافت. مردمی 
که چهار دهه انواع فشار و ستم های ناشی 
از استبداد دینی و سوء مدیریت ها را تحمل 
کرده و در برهه های مختلف به اصالح طلبان 
نظام  در  سازنده  تغییرات  ایجاد  مدعی 
دریافتند  بودند،  داده   بسیار  فرصت های 
بلکه  آن جناح  یا  این  از  نه  که مشکالت 
اقتصادی  و  حقوقی  و  سیاسی  ساختار  از 
نظام است. از همین رو شعارهای آنها در 
اعتراضات یک سال اخیر روشنی بیشتری 
یافت. بیشتر مردم »دشمن« را تشخیص 
پس  »همینجاست«!  که  می دانند  و  داده 
باید »پشت به دشمن« و »رو به میهن« به 
همه ی کسانی که برای استمرار نظام تالش 
می کنند پیام داد که ماجرا به پایان خود 

نزدیک می شود. 
روشنک آسترکی

وزارت  تحریم  به  اروپا  اتحادیه  تصمیم  از  پس 
اطالعات جمهوری اسالمی، دیدار برخی از سفرا 
و کارداران کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مقامات 
وزارت خارجه در تهران چند دقیقه  بیشتر به طول 
نیانجامید چرا که دیپلمات های اروپایی در اعتراض 
به تهدیدات همتایان ایرانی خود، ساختمان وزارت 

خارجه را ترک کردند.
یکی از دیپلمات ها به کیهان لندن می گوید: لحن 
بی ادبانه و پرخاشگری که ایرانی ها در این دیدار 
استفاده کردند قابل تحمل نبود و ما ناچار شدیم 
انتظار پوزش رسمی  جلسه را ترک کنیم و در 

وزارت خارجه جمهوری اسالمی هستیم.
اقدامات  به  باالخره تصمیم گرفت  اروپا  اتحادیه 
خود،  خاک  در  اسالمی  جمهوری  تروریستی 
از  یکی   2019 ژانویه   ۸ دهد.  نشان  واکنش 
اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت  معاونت های 
فهرست  در  فرد  دو  و  داخلی(  امنیت  )معاونت 
دو  این  گرفتند.  قرار  اروپا  اتحادیه  تحریم های 
معاونین  از  هاشمی مقدم  سعید  از  عبارتند  فرد 
امنیتی  مامور  اسدی  اسداهلل  و  اطالعات  وزارت 
جمهوری  سفارت  در  دیپلماتیک  پوشش  با  که 
اسدی  اسداهلل  داشت.  فعالیت  وین  در  اسالمی 
در حال حاضر در بلژیک زندانی است و در رابطه 
برای بمب گذاری علیه همایش  با پرونده تالش 
ساالنه سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت 
شده است. سعید هاشمی مقدم، بنا بر اطالعاتی 
که سازمان های امنیتی اروپایی در دست دارند، 
مسئولیت اقدامات تروریستی جمهوری اسالمی 

در اروپا را بر عهده داشته است.
بالفاصله  اسالمی  جمهوری  دیپلماسی  دستگاه 
داد.  نشان  واکنش  از خود  اروپا  تصمیم  این  به 
محمدجواد ظریف در توئیتی نوشت: »اروپایی ها 
منافقین  به  فرانسه  و  هلند  دانمارک،  جمله  از 
ایرانی  12هزار  که  گروهی  خلق[  ]مجاهدین 
علیه  برای جنایت  به صدام  و  رساند  قتل  به  را 
کردهای عراق کمک کرد و تروریست های دیگر 
پناه می دهند که قتل ایرانی های بیگناه را از اروپا 
ایران،  علیه  اتهام پراکنی  می کند.  صحنه گردانی 
تروریست ها  به  دادن  پناه  مسئولیت  از  را  اروپا 

مبرا نمی کند«. 
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه فراتر رفته و 
زبان تهدید را انتخاب کرد. بهرام قاسمی در اشاره 
به تحریم های جدید اروپا گفت: »جمهوری اسالمی 
در پاسخ به این اقدام در چارچوب عمل متقابل 

اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.«
تهدید اروپا به اقدام متقابل

کارداران  و  سفرا  از  برخی  دیدار  بعد،  روز  یک 
وزارت  مقامات  با  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
دقیقه ای  چند  ژانویه،   9 در  تهران،  در  خارجه 
نیانجامید چرا که دیپلمات های  به طول  بیشتر 
اروپایی در اعتراض به تهدید های همتایان ایرانی  
خود، ساختمان وزارت خارجه را ترک کردند. یکی 
از دیپلمات هایی که در این دیدار چند دقیقه ای 
»لحن  لندن می گوید:  کیهان  به  داشت،  حضور 
بی ادبانه و پرخاشگری که ایرانی ها در این دیدار 
استفاده کردند قابل تحمل نبود و ما ناچار شدیم 
انتظار پوزش رسمی  جلسه را ترک کنیم و در 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی هستیم«. گویا 
این  از همکاران محمدجواد ظریف که در  یکی 
را  اروپایی  دیپلمات های  داشت  حضور  نشست 
»تروریست« خوانده و آنها را تهدید به بازداشت 

کرده بود!
در حال حاضر در ۸ کشور اروپایی )آلمان، فرانسه، 
آلبانی(  و  هلند  نروژ،  دانمارک،  سوئد،  بلژیک، 
پرونده هایی در رابطه با اقدامات تروریستی منتسب 
آلبانی،  است.  جریان  در  اسالمی  جمهوری  به 
هلند و فرانسه نیز در همین رابطه چند دیپلمات 
جمهوری اسالمی را اخراج کرده اند. این اولین بار 
نیست که رسما از جمهوری اسالمی در کشورهای 
اروپایی به عنوان آمر اقدامات تروریستی نام برده 
می شود. در گذشته در دادگاه های فرانسه، آلمان، 
جمهوری  نیز  قبرس  و  اتریش  بریتانیا،  ایتالیا، 
روی  خود  مخالفان  ترور  آمر  عنوان  به  اسالمی 
اطالعات  سازمان  بود.  گرفته  قرار  اتهام  سکوی 
با  هلند صحبت از »شواهد محکمی« در رابطه 
دست داشتن جمهوری اسالمی در ترور دو ایرانی 

در کشور خود می کند.
اقدامات تروریستی در اروپا

آلمیره هلند،  در سال 201۵ میالدی، در شهر 
یک ایرانی که با نام علی معتمد شناخته می شد 
به قتل رسید. علی معتمد به احتمال بسیار نامی 
برای  آن  با  است که محمدرضا کالهی  صمدی 
خود و خانوده اش تقاضای پناهندگی کرده بود. 
محمدرضا کالهی  صمدی متهم ردیف اول پرونده 

انفجار در دفتر حزب جمهوری اسالمی در 7 تیر 
1360 است که منجر به کشته شدن 73 نفر از 
بعد،  سال  سه  شد.  این حزب  عالیرتبه  مقامات 
احمد موال ابوناهض که با نام احمد نیسی شهرت 
داشت، ۸ نوامبر 201۸ در شهر الهه ترور شد. 
عربی  »جنبش  جدایی طلب  گروه  رهبران  از  او 

آزادیبخش االهواز« بود.
در تیرماه سال جاری اسداهلل اسدی مامور امنیتی 
جمهوری  سفارت  در  دیپلماتیک  پوشش  با  که 
اتریش خدمت می کرد، در  پایتخت  اسالمی در 
آلمان به اتهام تالش برای بمب گذاری در همایش 
ساالنه سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس 
ایرانی  زوج  یک  رابطه  همین  در  شد.  دستگیر 
ماشین  در  منفجره  مواد  که  بلژیکی  تابعیت  با 
نیز  فرانسوی  ایرانی-  بود، و یک  پیدا شده  آنها 
به  است  قرار  گروه  این  دادگاه  شدند.  بازداشت 
زودی در بلژیک برگزار شود. در ماه آبان نیز یک 
ایرانی با تابعیت نروژی که به تازگی از سفری به 
ایران بازگشته بود، در سوئد دستگیر شد. این فرد 
متهم به تالش برای ترور حبیب جُبر، از رهبران 
»جنبش عربی آزادیبخش االهواز« است. همچنین 
کشور آلبانی، که البته عضو اتحادیه اروپا نیست، 
در آذر ماه سفیر جمهوری اسالمی و یک دیپلمات 
دیگر را به اتهام تالش برای اقداماتی تروریستی 
در جریان مسابقه فوتبال بین تیم ملی این کشور 
و در اسرائیل، که در نوامبر 2016 در تیرانا برگزار 
شد، اخراج کرد. این تصمیم در پیامد تحقیقاتی که 
دو سال به طول انجامیدند، و بر پایه اعترافات 20 
نفری که در همین رابطه در سال 2016 دستگیر 

شده بودند، اتخاذ شد.
اعتراف به مشارکت در اقدامت تروریستی

اگرچه جمهوری اسالمی رسما هرگونه مشارکت در 
اقدامات تروریستی در کشورهای اروپایی را تکذیب 
می کند، ولی گاهی نیز خود را مجبور می بیند که 
این اتهامات را بپذیرد و البته گناه آن را به گردن 
رئیس  خرازی  کمال  بیاندازد.  خودسر  عوامل 
آبان  ماه  در  راهبردی سیاست خارجی،  شورای 
سال جاری در گفتگو با شبکه تلویزیونی یورونیوز، 
در پاسخ به پرسشی در مورد اقدامات تروریستی 
جمهوری اسالمی می گوید: »قطعا ممکن است 
عناصری طرح هایی برای وخامت روابط )با اروپا( 
داشته باشند، حتا در داخل ایران«. چند روز قبل 
از آن، روزنامه ایران که سخنگوی رسمی دولت 

همین  سرمقاله ای  در  است،  اسالمی  جمهوری 
امکان را مطرح ساخته بود. در این سرمقاله در 
اشاره به پرونده ترور مخالفان در دانمارک آمده 
است »اگر چنین ارتباطاتی بوده که بطور قطع 
خارج از اطالع مسئولین کشوری است، در این 
صورت باید یک اقدام جدی و قاطع صورت گیرد«. 
روزنامه ایران در ادامه همین سرمقاله می نویسد 
»شنیده شده که آقای رئیس جمهور در این مسئله 
تصمیم نهایی خود را گرفته است و باید در روزهای 
از  هفته ها  البته  باشیم«.  آن  نتایج  شاهد  آینده 
انتشار این خبر در ارگان رسمی دولت گذشت، 
ولی هیچ خبری از این »تصمیم نهایی« نیست و 

کسی در جریان این »نتایج« قرار نگرفته است.
بدون  اسالمی  جمهوری  تروریستی  پرونده های 
شک در روابط با اروپا تاثیر خواهد داشت. روابطی 
می شود.  مشکل تر  و  پیچیده تر  روز  به  روز  که 
مکرر  وعده های  برخالف  کنون  تا  اروپا  اتحادیه 
ارشد سیاست خارجی و  فدریکا موگرینی مقام 
راهکار  است  نخواسته  یا  نتوانسته  اروپا  امنیت 
ویژه مالی یا SPV را اجرایی کند. پس از اینکه 
چندین کشور اروپایی درخواست میزبانی از دفتر 
مرکزی این راهکار را رد کردند، صحبت از استقرار 
آن در فرانسه با ریاست آلمان شد. این طرح نیز 

گویا منتفی شده است. در این روزها از سوئیس، 
کشوری که عضو اتحادیه اروپا نیست، به عنوان 
دفتر  احتمالی  انتقال  می شود.  برده  نام  میزبان 
اتحادیه  از  خارج  کشوری  به  مالی  ویژه  راهکار 
اروپا، خود حکایت از عدم تمایل کشورهای عضو 
این اتحادیه به ادامه روابط اقتصادی گسترده با 

جمهوری اسالمی ایران دارد.
سخنان اخیر امیرحسین زمانی نیا، معاونت امور 
از  نیز حاکی  نفت  وزارت  بازرگانی  و  بین المللی 
آمریکاست.  اخیر  تحریم های  از  ناشی  مشکالت 
تحریم ها  تأثیر  به  اذعان  با  زمانی نیا  امیرحسین 
می گوید: »حتا کشورهایی که از آمریکا معافیت 
برای خرید نفت ایران را دریافت کرده اند، حاضر 
نیستند حتا یک بشکه بیشتر از محدودیتی که در 
این معافیت در نظر گرفته شده است، از ما نفت 
بخرند«. مسعود پلمه دبیرکل انجمن کشتیرانی و 
خدمات نیز صحبت از بسته شدن بنادر به روی 
کشتی های جمهوری اسالمی می کند و می گوید 
ورود  برادر هم  و  بنادر کشورهای دوست  »حتا 
کشتی های ما را ممنوع کرده اند«. مسعود پلمه 
دریایی  نقل  و  حمل  شرکت  بیست  از  صحبت 
می کند که با آغاز تحریم ها ایران را ترک کرده اند. 
او می افزاید »به خاطر مشکالت ناشی از تحریم ها 
و  بندری  حوزه  کار  نیروی  از  درصد  حدود 40 

دریایی خانه نشین شده است.«
مذاکره با آمریکا در ابهام

با توجه به مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها و 
سایه ای که اقدامات تروریستی جمهوری اسالمی 
بر روابط با اروپا انداخته است، مسئله گفتگوی 
مستقیم با آمریکا بار دیگر روی میز قرار گرفته 
است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
اخیرا به این امکان اشاره کرده است. علی شمخانی 
در بازگشت از سفری به افغانستان در ماه دسامبر 
201۸، مدعی شد که در کابل نمایندگانی از آمریکا 
پیشنهاد دیدار با او و آغاز مذاکرات داده اند. البته 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، بارها صحبت 
ار تمایل به گفتگوی مستقیم با جمهوری اسالمی 
کرده است و این هیچ موضوع مخفی و سّری نیست 
سوی دبیر  از  آن  کردن  برمال  به  احتیاجی  که 

شورای عالی امنیت ملی باشد.
اما علی شمخانی معتقد است که پیشنهاد گفتگوی 
دونالد ترامپ حکایت از ضعف آمریکا دارد. دبیر 
زمان  »در  می گوید:  ملی  امنیت  عالی  شورای 

دموکرات ها آنها تمام تالش خود را انجام دادند 
را جمع  مهره هسته ای ایران  و  پیچ  و  دانش  تا 
کنند ولی نتوانستند، پس پیشنهاد مذاکره دادند«. 
دقیقا  ترامپ  دونالد  که  حالیست  در  ادعا  این 
خالف این دید را مطرح می سازد: »اوضاع ایران 
اصال خوب نیست. کنار گذاشتن توافق وحشتناک 
هسته ای با ایران، اثر عظیمی روی آنها داشته و 
از همه جا عقب می کشند.  را  نیروهایشان  دارند 
اوضاع شان خوب نیست. می خواهند مذاکره کنند«. 
بدون  آمریکا  در  عادی  زندگی  اینکه  از  گذشته 
اینکه نیازی به حکومت ایران داشته باشد، جریان 
عدیده  بحران های  با  کشور  این  دولت  و  دارد 
مانند جمهوری اسالمی روبرو نیست، این نکته 
نیز مطرح است که اگر در آمریکا طرف مذاکره 
بود،  و کاخ سفید خواهد  است  کننده مشخص 
در جمهوری اسالمی چند دسته تالش دارند در 
مقابل دونالد ترامپ بر سر میز مداکره بنشینند! 
مانند  دیگر،  مشکالت  بر  عالوه  ترتیب  این  به 
شرط و شروط آمریکا برای مذاکره، تا زمانی هم 
که مخاطبی جدی و قابل اطمینان در جمهوری 
اسالمی پیدا نشود، آغاز هرگونه مذاکره رسمی و 

غیررسمی با آمریکا امکانپذیر به نظر نمی رسد.
احمد رأفت

تروریسم و تحریم 
 دالیل بحران در روابط ایران و اروپا

یک نسخه ی نخ نما
از شکنجه تا نفوذ و موازی سازی

=پس از تصمیم اتحادیه اروپا به تحریم وزارت اطالعات جمهوری اسالمی، دیدار برخی از سفرا و کارداران 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مقامات وزارت خارجه در تهران چند دقیقه  بیشتر به طول نیانجامید چرا که 

دیپلمات های اروپایی در اعتراض به تهدیدات همتایان ایرانی خود، ساختمان وزارت خارجه را ترک کردند.
=یکی از دیپلمات ها به کیهان لندن می گوید: لحن بی ادبانه و پرخاشگری که ایرانی ها در این دیدار استفاده 
کردند قابل تحمل نبود و ما ناچار شدیم جلسه را ترک کنیم و در انتظار پوزش رسمی وزارت خارجه جمهوری 

اسالمی هستیم. 
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دونالد ترامپ و کیم جونگ اون

دولت هاى  مسئوالن  میان  گفتگو 
انتخاب  براى  شمالى  کره  و  آمریکا 
کیم  و  ترامپ  دونالد  دیدار  مکان 

جونگ اون همچنان ادامه دارد.
ساعاتى  آمریکا  جمهورى  رئیس 
پیش گفت که اخیرا بطور غیرمستقیم 
با همتاى کره شمالى خود تبادل نظر 

کرده است.
چاپ  ایلبو«  »مان هاوا  روزنامه 
نوشت  دوشنبه  روز  جنوبى  کره 
وزارت  کارشناسان  از  تن  چند  که 
کره  با همتایان  اخیرا  آمریکا  خارجه 
شمالى خود در هانوى پایتخت ویتنام 
مى رود  گمان  و  داشته اند  مذاکراتى 
مالقات دوم ترامپ و کیم جونگ اون 

در ویتنام باشد.
ترامپ روز یکشنبه در کاخ سفید به 
خبرنگاران گفته بود: مذاکرات با کره 
شمالى به کندى پیش مى رود با وجود 
این ما از روند گفتگوها راضى هستیم.

در  بار  نخستین  کشور  دو  رؤساى 

گذشته  هفته  کردند.  دیدار  سنگاپور 
با  ما  رابطه  گفت:  اون  جونگ  کیم 
پیشرفت  سرعت  به  مى تواند  آمریکا 
کند در حالى که او چندى پیش گفته 

بود اگر آمریکا تحریم ها را از روى کره 
مى شود  مجبور  او  برندارد،  شمالى 
تعطیل  براى  را  دیگرى  سیاست 

فعالیت هاى هسته اى انتخاب کند.

از سرگرفتن مذاکرات خاموش آمریکا و 
کره شمالى 

دیدار رهبران چین و کره شمالى در پکن؛ 10 ژانویه ۲01۹

رئیس جمهورى چین: امیدوارم مذاکرات ترامپ و 
کیم جونگ اون به نتیجه برسد

پنجشنبه  روز  اون  جونگ  کیم 
خوشحال از حمایت شى جین پینگ 
تصمیم  از  چین  جمهورى  رئیس 
دیدار  دومین  براى  ترامپ  دونالد 
و  واشنگتن  میان  اختالفات  حل  و 
پیونگ یانگ و رسیدن به توافق، چین 

را ترک کرد.
دونالد ترامپ و رهبر کره شمالى ماه 
در سنگاپور  یکدیگر  با  ژوئن گذشته 
مالقات و مذاکره کردند. رهبر چین به 
کیم جونگ اون گفت: امیدوارم شما و 
ترامپ در نقطه اى در حد فاصل بین 
پایتخت دو کشور دیدار کنید. چین 
متحد و هم پیمان اصلى اقتصادى این 

کشور است.
آماده  پکن  کرد،  اضافه  چین  رهبر 
راه  در  سازنده  و  مثبت  نقش  اجراى 
پاک شدن  و  پایدار  به صلح  رسیدن 
شبه جزیره کره از سالح هسته اى است.

سال گذشته رهبر کره شمالى براى 
نخستین بار به قصد انجام یک سفر 
پیش  اوحتى  رفت.  چین  به  رسمى 
جائه این  مون  دیدن  به  سفر  این  از 
رئیس جمهورى کره جنوبى  و دونالد 
ترامپ رئیس جمهورى آمریکا نرفت. 
سفر این هفته وى به چین، چهارمین 
دیدار وى از این کشور در کمتر از یک 

سال اخیر است.
روزه  سه  سفر  در  اون  جونگ  کیم 
همسر  سول جو  رى  چین،   به  خود 
این  در  داشت.  همراه  به  را  خود 
مالقات رهبر چین دعوت همتاى کره 
شمالى  خود را براى سفر به آن کشور 

پذیرفت.
بعد از دیدار رؤساى جمهورى آمریکا 
سال  در  سنگاپور  در  شمالى  کره  و 
مالحظه اى  قابل  پیشرفت   ، گذشته 

یانگ  پیونگ  و  واشنگتن  روابط  در 
دیده نشده در حالى که هر دو رئیس 
جمهورى قول کتبى براى تبدیل شبه 
جزیره کره به منطقه عارى از سالح 
شمالى  کره  بودند.  داده  هسته اى 
کند  کمک  تا  دارد  انتظار  آمریکا  از 
تحریم هایى را که سازمان ملل متحد 
و  هسته اى  فعالیت هاى  خاطر  به 
موشکى کره شمالى علیه این کشور 

اعمال کرده برچیده شود.

سفر مهم پمپئو به کشورهاى خاورمیانه
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
به  را  واشنگتن  آینده  دوشنبه  روز 
خاورمیانه  کشور   ٨ از  دیدار  قصد 
ترک مى کند تا به سران این کشورها 
تعرض  صورت  در  دهد  اطمینان 
جمهورى اسالمى ایران، در کنار آنها 

ایستاده است.
و  ناگهانى  مسافرت  این  دالیل 
هم پیمانان  نگرانى  رفع  فشرده، 
ایاالت متحده پس از خروج نیروهاى 

آمریکا از سوریه است.
انتقـال  علـت  ترامـپ  دونالـد 
نظامیان آمریکا از سـوریه به عراق را 
پایـان موفقیت آمیـز سـرکوب داعش 
صاحب نظـران  امـا  اسـت.  دانسـته 
بـه  را  دیگـرى  دالیـل  سیاسـى 
تصمیـم رئیس جمهورى این کشـور 

مى داننـد. مرتبـط 
قرار است پمپئو به رهبران ٨ کشور 
اطمینان دهد که واشنگتن با تمامى 
امکانات خود را موظف به حمایت از 
مزاحمت  صورت  در  و  مى داند  آنها 
ایران براى همسایگان و فراتر از آن، 
مقابله با رژیم جمهورى اسالمى را در 

دستور کار دارد.
پمپئو دیدار خود را از اردن شروع 
بحرین،  مصر،  به  سپس  مى کند، 
امارات متحده عربى، قطر، عربستان 
و کویت سر مى زند.  سعودى، عمان 
خارجه  وزارت  عالى رتبه  عضو  یک 

آمریکا گفته است،
به  خارجه  وزیر  سفر  اصلى  دالیل 
او  مجدد  تاکید  منطقه،  کشور   ٨
با  همسو  و  نزدیک  روابط  ادامه  به 

آنهاست.
بـراى  پمپئـو  کـه  دیگـرى  خبـر 
در  آمریـکا  دوسـت  کشـورهاى 
خاورمیانـه دارد ایـن اسـت کـه قـرار 
از  نیـروى واحـدى  بـه زودى  اسـت 
کشـورهاى  دیگـر  و  شیخ نشـین ها 
سـوریه  در  اسـتقرار  بـراى  منطقـه 
تشـکیل شـود. مایک پمپئو در سـفر 
عربسـتان  مسـئوالن  بـا  ریـاض  بـه 
نیـز  سـعودى گفتگوهـاى مجـددى 
در رابطـه بـا ماجـراى قتـل عدنـان 

داشـت. خواهـد  خاشـقجى 
از  پمپئو  دیدار  منطقه  کارشناسان 

۶ کشور عضو شوراى همکارى هاى 
توصیف  مهم  نیز  را  فارس  خلیج 
ها  سال  این  در  آمریکا  کرده اند. 
رفع  براى  داشته  سعى  همواره 
یکدیگر  با  کشور   ۶ این  اختالفات 
تا  بدهد  ترتیبى  و  کند  پادرمیانى 
قطر، کویت، بحرین، عمان، عربستان 
با  مقابله  براى  را  امارات  و  سعودى 

ایران متحد نماید.
پمپئو درباره اوضاع یمن و تحرکات 
ایران در آن کشور جنگزده و ویران 
گفتگو  آمریکا  متحدین  با  نیز  شده 

خواهد نمود.

دونالد  امنیتى  مشاور  بولتون  جان 
ترامپ مى گوید شرط خروج نیروهاى 
آمریکا از سوریه این است که ترکیه قول 
بدهد به کردهاى مقیم شمال آسیب 
نمى رساند. ضمن آنکه ایاالت متحده 
باید مطمئن شود که از گروه داعش 
باشد. نمانده  باقى  سوریه  در  کسى 

دونالد ترامپ در ماه دسامبر گفته بود، 
داعش به کلى سرکوب شده و سربازان 
آمریکایى در حال ترک سوریه هستند. 
و  داخل  در  تصمیم  این  دلیل  به  او 
بسیارى  انتقادات  با  امریکا  از  خارج 

روبرو شد.
از سفر  اما روز یکشنبه پیش  ترامپ 

آمریکا فعال در سوریه مى ماند

نیروهاى آمریکایى و مخالفان سورى در حسکه؛ سوریه؛ ۴ نوامبر ۲01۸

به  استراحت،  براى  دیوید  کمپ  به 
از  بودم  گفته  من  گفت:  خبرنگاران 
سوریه خارج مى شویم اما تاریخ قطعى 
براى این کار تعیین نکرده بودم. سوریه 
را وقتى ترک ترک مى کنیم که اثرى 

از داعش در آنجا باقى نمانده باشد.
ماه گذشته اعالم خروج نیروى آمریکا 
متحدین  ترامپ،  سوى  از  سوریه  از 
واشنگتن را به خصوص در خاورمیانه 
ترامپ  که  آنجا  ز  ا و  کرد  شوکه 
و  دفاع  وزیر  با  مشورت  بدون  ظاهرا 
اعالم  را  خبر  این  نظامى  فرماندهان 
ماتیس  ژنرال  و  او  میان  بود،  کرده 
اختالفاتى به وجود آمد که منجر به 

خروج جیمز ماتیس از کابینه شد.
دیگر  مقام  دو  استعفا،  این  دنبال  به 
مک  برت  دفاع،  وزارت  عالى رتبه 
گرک و کوین سوئینى نیز پست خود 
کردهاى  همزمان  و  کردند  ترک  را 
را  آنها  اردوغان  که  آمریکا  متحد 
به  سوریه  در  مى خواند  »تروریست« 
ترکیه  نیروهاى  حمله  نگران  شدت 
شدند و به همین دلیل دونالد ترامپ 
اردوغان  از  تلفنى  گفتگوى  یک  در 
جنگجویانى  کار  به  کارى  خواست 
داعش  گروه  نمودن  متالشى  در  که 
درسوریه با آمریکا همکارى کرده اند، 

نداشته باشد.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و انزو موآِورو میالنِزى وزیر امور خارجه ایتالیا

میالنِزى  موآِورو  =انزو 
وزیر خارجه ایتالیا در سفر 
در  واشنگتن  به  اخیرش 
میانجیگرى  امکان  با  رابطه 
مقامات  با  تهران،  با 
تبادل  به  آمریکا  عالى رتبه 

نظر پرداخت.
=ایتالیا که از تحریم هاى 
است،  شده  معاف  نفتى 
اقتصادى  مهمترین شریک 
در  اسالمى  جمهورى 

اتحادیه اروپا است.
احمد رأفت - ِانزو موآِورو میالنِزى 
وزیر خارجه ایتالیا در سفرى ناگهانى 
به واشنگتن در آخر هفته گذشته با 
آمریکایى اش،  همتاى  پمپئو،  مایک 
جان بولتون مشاور امنیتى کاخ سفید، 
دونالد  داماد  و  و جرد کوشنر مشاور 
در  پرونده  دو  داشت.  دیدار  ترامپ، 
داشتند:  قرار  میز  روى  دیدارها  این 
را  مهمى  نقش  ایتالیا  ایران.  و  لیبى 
در حل بحران لیبى، مستعمره سابق 
این کشور اروپایى، ایفا مى کند. اخیرا 
ایتالیا میزبان یک کنفرانس بین المللى 
در رابطه با لیبى بود که در آن رهبران 
جناح هاى مختلف در کنار نمایندگان 
حضور  غربى  و  اروپایى  کشورهاى 

داشتند.
فرانسه و ایتالیا، در همکارى و رقابت 
با یکدیگر سال هاست تالش دارند بر 
راه  و  بگذارند  تاثیر  کشور  این  وقایع 
و  آن  داخلى  جنگ هاى  براى  حلى 
مقابله با نفوذ داعش بیابند. ایتالیا در 
با فرانسه در لیبى، از حمایت  رقابت 
است.  برخوردار  آمریکا  کنونى  دولت 
یکى از دالیل سفر ناگهانى انزو موآِورو 
میالنِزى به واشنگتن، تالش براى به 
دست آوردن حمایت بیشتر آمریکا از 
نقشى است که در این کشور آفریقایى 
در  بحران  به  توجه  با  مى کند.  ایفا 
گسترش  واشنگتن،  و  پاریس  روابط 
حمایت آمریکا از نقش ایتالیا در لیبى 

قابل تصور است.
شک  سیاسى  مفسران  ایتالیا  در 
ندارند که قرار گرفتن ایتالیا در فهرست 
کشورهاى فعال معاف از تحریم نفتى 
نوامبر  ماه  در  که  اسالمى  جمهورى 
لیبى  با پرونده  اجرایى شد، بى رابطه 
مهمترین  که  ایتالیا  البته  نیست. 
اسالمى  جمهورى  اقتصادى  شریک 
به  مى تواند،  است،  اروپا  اتحادیه  در 
گفته برخى از همین مفسرین، نقش 

نیز  را  واشنگتن  و  تهران  بین  رابط 
ایفا کند. دیدار وزیر خارجه ایتالیا با 
جان بولتون و جرد کوشنر، مشاوران 
همین  در  نیز  ترامپ  دونالد  اصلى 
رابطه اهمیت پیدا مى کند. انزو موآِورو 
میالنِزى چند هفته پیش در رم، در 
او  با  ظریف،  محمدجواد  با  دیدارى 
عمدتا در رابطه با آینده روابط آمریکا 
و جمهورى اسالمى گفتگو کرده است.

دوست  و  ایران  شریک  ایتالیا، 
آمریکا

کیهان  به  ایتالیایى  دیپلمات  یک 
لندن مى گوید »دولت کنونى آمریکا 
کشورهاى  دیگر  از  بیش  ایتالیا  به 
آنجا  از  و  است  نزدیک  اروپا  اتحادیه 
اقتصادى  روابط  داراى  ما  کشور  که 
اسالمى  جمهورى  با  گسترده  بسیار 
است، از دید کاخ سفید مى تواند نقش 
مهمى را در ماه هاى آینده براى آماده 
یا  مستقیم  مذاکره  شرایط  ساختن 
غیرمستقیم با تهران ایفا کند«. همین 
دیپلمات ایتالیایى در ادامه مى افزاید 
»معافیت فعلى ایتالیا از تحریم نفتى، 
نگه داشتن  گرم  راستاى  در  مى تواند 
روابط اقتصادى بین دو کشور صورت 
آمریکا  دیگر  روایت  به  باشد.  گرفته 
و  ایتالیا  بین  روابط  در  نمى خواهد 
وجود  به  اختاللى  اسالمى  جمهورى 
قابل  کشورى  لزوم  هنگام  در  تا  آید 
داشته  میانجیگرى  براى  اطمینان 

باشد«.

موآِورو  انزو  و  پلوسى  نانسى 
میالنِزى در واشنگتن

بازگشت  در  اما  ایتالیا  خارجه  وزیر 
با  گفتگو  به  اشاره  در  واشنگتن،  از 
مقامات آمریکایى در رابطه با جمهورى 

انزو  پرداخت.  کلى گویى  به  اسالمى 
بر  تاکید  ضمن  میالنِزى  موآِورو 
حمایت ایتالیا از توافق هسته اى به دو 
مسئله اشاره کرد که مفسران سیاسى 
که  مى دانند  بر سخنانى  تائید  را  آن 
دیپلمات ایتالیایى نیز به کیهان لندن 
نیست  »بعید  گفت  او  است.  گفته 
موقت  معافیت  ماه،   ۶ پایان  در  که 
تمدید  نفتى،  تحریم هاى  از  ایتالیا 
ادامه  انزو موآِورو میالنِزى در  شود«. 
صحبت هایش همچنین اشاره کرد که 
»گسترش دیالوگ با تهران و اهمیت 
این دیالوگ« یکى دیگر از موضوعاتى 
آن  مورد  در  واشنگتن  در  که  بود 

گفتگوهایى انجام شده است.
با توجه به اینکه وزیر خارجه ایتالیا 
از  برخى  با  کشور  این  سفارت  در 
نانسى  چون  دمکرات  حزب  رهبران 
پلوسى، جان کرى و هیالرى کلینتون 
که  نیست  بعید  داشت،  دیدار  نیز 
اصلى،  موضوع  نیز  گفتگوها  این  در 
باشد.  بوده  اسالمى  پرونده جمهورى 
جان کرى و هیالرى کلینتون هر دو 
باراک  جمهورى  ریاست  دوران  در 
اوباما مسئولیت دیپلماسى این کشور 
را عهده دار بودند، و نانسى پلوسى، که 
ایتالیایى تبار است، در روزهاى گذشته 
جدید  نمایندگان  مجلس  ریاست  به 
آمریکا انتخاب شد، که اکثریت آن با 
دمکرات ها است. هر گونه مذاکره اى با 
کنونى  شرایط  در  اسالمى  جمهورى 
اکثریت  که  دمکرات ها  حمایت  به 
مجلس نمایندگان را در دست دارند، 
محتاج خواهد بود، و ایتالیا نمى خواهد 
نقشى را در میانجیگرى بین تهران و 
واشنگتن بر عهده بگیرد که از حمایت 
هر دو جناح سیاسى آمریکا برخوردار 

نباشد.

ایتالیا آماده میانجیگرى بین تهران و
 واشنگتن
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فرزند  شفیق  =شهریار 
و  پهلوی  اشرف  شاهدخت 
رضا  شاهزاده  پسرعمه ی 
پهلوی از نخستین قربانیان 
جمهوری  دولتی  تروریسم 
اسالمی در خارج کشور بود 
در   1۳۵۸ آذر   16 روز  که 

پاریس ترور شد.
=بسیاری از شخصیت های 
سیاسی و فرهنگی از جمله 
عبدالرحمن  بختیار،  شاپور 
قاسملو، عبدالرحمن برومند، 
کاظم رجوی، رضا مظلومان 
آریامنش(، صادق  )کوروش 
شرفکندی، فریدون فرخزاد 
و ده ها تن دیگر در کشورهای 
قاتالن  توسط  اروپا  مختلف 
رهبران  سوی  از  اعزامی 
به طرزی  جمهوری اسالمی 

فجیع به قتل رسیدند.
=تابستان ۹۷ در پرونده ی 
دفتر  ایران،  رژیم  ترورهای 
که  شد  گشوده  جدیدی 
توسط  خیر  ا تحریم های 
از  بخشی  اروپا  اتحادیه 
تحرکات  این  به  واکنش 

خرابکارانه است.
رژیم  مخالفان  =فعالیت 
می تواند هشدارها نسبت به 
لزوم تامین امنیت چهره های 
رضا  جمله  از  اپوزیسیون 
پهلوی و خانواده ی وی را از 
و شبکه های  مجازی  فضای 
و  قعیت  ا و به  عی  جتما ا
کشانده  جمعی  رسانه های 
و  به چالشی جدی  را  آن  و 
غربی  دولت های  برای  مهم 
و مقامات آنها تبدیل کرده و 
آنان را موظف به پاسخگویی 

و پذیرش مسئولیت کند.
چهارشنبه 19 دی ماه )نهم ژانویه(، 
اروپا  اتحادیه  آنکه  از  پس  روز  یک 
رت  ا وز خلی  دا منیت  ا ونت  »معا
اطالعات« را به علت طراحی و اجرای 
عملیات  و  تروریستی  ماموریت های 
خرابکارانه مورد تحریم قرار داد گروهی 
با ترند  از مخالفان جمهوری اسالمی 
 #ProtectPahlavi هشتگ  کردن 
)محافظت از پهلوی( خواهان حساسیت 
بیشتر رهبران دنیا به ویژه کشورهای 
تأمین  و  حفاظت  به  نسبت  اروپایی 
امنیت شاهزاده رضا پهلوی و خانواده 

وی شدند.
یادآوری می شود که شهریار شفیق 
و  پهلوی  اشرف  شاهدخت  فرزند 
از  پهلوی  رضا  شاهزاده  پسرعمه ی 
دولتی  تروریسم  قربانیان  نخستین 
کشور  خارج  در  اسالمی  جمهوری 
بود که روز 1۶ آذر 13۵۸ در پاریس 
بسیاری  بعد  سال های  در  شد.  ترور 
فرهنگی  و  سیاسی  شخصیت های  از 
عبدالرحمن  بختیار،  شاپور  جمله  از 
کاظم  برومند،  عبدالرحمن  قاسملو، 

)کوروش  مظلومان  رضا  رجوی، 
آریامنش(، صادق شرفکندی، فریدون 
فرخزاد و ده ها تن دیگر در کشورهای 
اعزامی  قاتالن  توسط  اروپا  مختلف 
اسالمی  جمهوری  رهبران  سوی  از 
رسیدند.  قتل  به  فجیع  طرزی  به 
ترورهای  پرونده ی  در   97 تابستان 
رژیم ایران، دفتر جدیدی گشوده شد 
اتحادیه  توسط  اخیر  تحریم های  که 
اروپا بخشی از واکنش به این تحرکات 

خرابکارانه است.
سیاه  پیشینه ی  ین  ا اساس  بر 
حکومت دینی ایران است که مخالفان 
جمهوری اسالمی و طرفداران پهلوی ها 
رضا  علیه  توطئه  اجرای  به  نسبت 
پهلوی و خانوده اش ابراز نگرانی کرده 
خصوص  این  در  غربی  مقامات  به  و 
از  آنکه  ویژه  به  می دهند.   هشدار 
تظاهرات سراسری دی ماه 9۶ به این 
حمایت  در  معترضان  شعارهای  سو، 
از  شرایط  عبور  برای  این خانواده  از 
نابسامان موجود و تالش برای بازسازی 
ویرانی های چهل ساله، بسیار پر رنگ تر 

شده است.
مورد  در  توجه  قابل  نکات  ز  ا
طیف  استقبال  اخیر،  توییتری  توفان 
گسترده ی مخالفان دموکرات جمهوری 
یک  بیانگر  که  است  آن  از  اسالمی 
اقدامات  برابر  در  فراگیر  همبستگی 
صادراتی  تروریست های  احتمالی 
چهره های  علیه  اسالمی  جمهوری 

جنبش آزادیخواهی ایرانیان است.
چپ و راست، از مشروطه خواهان تا 
شمار زیادی از جمهوریخواهان، فراسوی 
گرایش های  سیاسی و سلیقه ای خود با 
و  سیاسی  حساس  شرایط  به  توجه 
که  نقشی  دلیل  به  ایران  اجتماعی 
این  از  گذار  در  می تواند  پهلوی  رضا 
شدن  ترند  در  کند،  بازی  وضعیت 
ProtectPahlavi# مشارکت کردند.

با شدت گرفت موج نارضایتی های 
از یک  اعتراضات  ادامه ی  و  اجتماعی 
سو و فشارهای بین المللی و تحریم  ها از 
سوی دیگر کارگزاران جمهوری اسالمی 
سایه فروپاشی را بیش از همیشه باالی 
سر خود احساس می کنند و مقامات 
رژیم از ماه ها پیش مرتب نسبت به آن 
هشدار می دهند. علی خامنه ای رهبر 
سخنرانی های  در  اسالمی  جمهوری 
اخیر خود، به بهانه های مختلف اشاره ای 
به دوران پهلوی می کند تا به خیال خود 
نظر مخاطبانش را نسبت به آنها بدبین 
کند! وی و افراد گوش به فرمانش دائم 
نسبت به برنامه ریزی و »نفوذ« مخالفان 
و تحرکات آنها برای براندازی هشدار 

درخواست از مقام های بین المللی: تأمین امنیت
 خانواده پهلوی در برابر توطئه های جمهوری اسالمی

وزارت  بودجه   رو  همین  از  می دهند. 
اطالعات به عنوان کانون اصلی سرکوب 
و همچنین صادرات تروریسم دولتی در 
سال 139۸ با 1۸هزار میلیارد تومان 
میلیارد  هزار  از ۵۸  بیش  به  افزایش 

تومان رسیده است.
اتریش،  بلژیک،  هلند،  فرانسه، 
آلبانی  و  دانمارک  لوکزامبورگ،  نروژ، 
سال های  در  که  هستند  کشورهایی 
اخیر به عرصه فعالیت های تروریستی 
جمهوری اسالمی تبدیل شده اند. برخی 
از تدارکاتچی های اقدامات اطالعاتی و 
خارج  در  تروریستی  و  ضداطالعاتی 
و  دیپلمات ها  همیشه،  مثل  کشور، 
عوامل رژیم در سفارتخانه هایش هستند 
مصونیت  از  برخورداری  دلیل  به  که 
می توانند  باز  دست  با  دیپلماتیک 

توطئه های رژیم را پیش ببرند.
دولت باراک اوباما و رهبران اروپایی 
با هدف تقویت به اصطالح میانه روهای 
را  این خیال  تندروها  رژیم در مقابل 
و صلح  امنیت  به  داشتند که  در سر 
در منطقه و جهان کمک خواهند کرد 
و ممکن است تهران با این مماشات ها 
خود  مخّرب  فعالیت های  از  دست 
بر دارد؛ اما پول هایی که پس از امضای 
توافق اتمی به ایران سرازیر شد از یکسو 
صرف توسعه صنایع موشکی و افزایش 
گروه های  تقویت  و  بالستیک ها  بُرد 
سوی  از  و  شد  منطقه  شبه نظامی 
دیگر هسته های ترور و خرابکاری های 
فرامرزی رژیم را در خاورمیانه، آفریقا 
و به ویژه اروپا بیش از پیش فعال  کرد.

از  یکی  تحریم   وجود  با  نیز  حاال 
توسط  اطالعات  وزارت  معاونت های 
کرد  فراموش  نباید  اروپا،  اتحادیه 
نسبت  همچنان  اتحادیه  این  رهبران 
اسالمی  جمهوری  خرابکاری های  به 
تهران  با  و  هستند  عصا«  به  »دست 
مماشات می کنند اما فعالیت مخالفان 
رژیم می تواند هشدارها نسبت به لزوم 
تامین امنیت چهره های اپوزیسیون از 
جمله رضا پهلوی و خانواده ی وی را از 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی 
به واقعیت و رسانه های جمعی کشانده 
و آن را به چالشی جدی و مهم برای 
دولت های غربی و مقامات آنها تبدیل 
کرده و آنان را موظف به پاسخگویی و 

پذیرش مسئولیت کند.
هشتگ  ن  شد ند  تر با 
ProtectPahlavi# نظرهای مختلفی 
نیز در این خصوص بیان شده که چون 
خطاب آنها رهبران و مقامات کشورهای 
انگلیسی  زبان  به  اغلب  است،  دیگر 

تنظیم شده اند.

در روزهای اخیر خبرهایی در باره ی 
بازداشت یک آمریکایی در ایران منتشر 
وایت«  آر.  »مایکل  نام  به  فردی  شد. 
ارتش  پیشین  سرباز  که  ساله   ۴۶
آمریکاست. پس از پنج ماه مخفیکاری، 
وزارت   97 دی ماه   19 در  سرانجام 
خارجه جمهوری اسالمی این خبر را 

تایید کرد است.
مایکل وایت تابستان 97 برای دیدار 
مشهد  شهر  به  دخترش  دوست  با 
توسط  بازگشت  هنگام  اما  شد،  وارد 
دستگاه های امنیتی جمهوری اسالمی 
دستگیر شد و از آن زمان همچنان در 

زندان بسر می برد.
از  »پس  کرده  ادعا  قاسمی  بهرام 
در  آمریکایی  شهروند  این  بازداشت 
نخستین روزهای دستگیری از طریق 
دفتر حفاظت منافع آمریکا در تهران به 
اطالع دولت آمریکا رسید و دولت متبوع 
وی از همان ابتدای بازداشت در جریان 
است.« داشته  قرار  دستگیری  این 

جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
رسانه های  برخی  گفته  اسالمی 
آمریکایی در چند روز گذشته با انتشار 
مطالب نادرست و فضاسازی و تشدید 
پردازی های  دروغ  و  روانی  جنگ 
گزارش هایی  انتشار  با  هدفمند 
آزار  و  نامطلوب  شرایط  به  بی اساس، 
اشاره  آمریکایی  زندانی  این  اذیت  و 
ادعای  به  این گزارش ها،  کرده اند، که 
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
به  و  است  نادرست  و  دروغ  اسالمی، 

شدت تکذیب می شود.
از  فرد  این  »پرونده  افزود:  قاسمی 
سوی مجاری ذیصالح قانونی در حال 
رسیدگی است و در صورت اتمام این 
روند موضوع از سوی مراجع ذیربط در 

وزارت خارجه جمهوری اسالمی بازداشت شهروند 
آمریکایی در مشهد را تایید کرد

زمان الزم اطالع رسانی خواهد شد.«
جوآن وایت مادر مایکل، چهارشنبه 
نهم ژانویه، با شبکه یورونیوز مصاحبه 
کرده و گفته است که سه هفته پیش از 
طریق مقام های وزارت خارجه آمریکا از 
موضوع بازداشت فرزندش مطلع شده 

است.
حال  نگران  اینکه  بر  تاکید  با  او 
نمی خواهد  که  گفت  است،  پسرش 
و  بزند  حرفی  ماجرا  جزییات  درباره 
تایید کرد که پسرش پیش از اینها نیز 
برای دیدار با دوست دخترش به مشهد 
رفته بود اما بدون هر مشکلی توانسته 

بود به آمریکا باز گردد.
مادر مایکل وایت همچنین به شبکه 
NBC گفته قرار بود پسرش در ماه 
ژوئیه 2۰1۸ )امرداد( با پرواز امارات به 
آمریکا بازگردد. وی تاکید کرده نگران 
جزییات  درباره  کردن  صحبت  است 
ماجرا باعث پیچیده تر شدن وضعیت 

فرزندش شود.
شده،  منتشر  گزارش های  بر  بنا 
عنوان  به  تهران  در  سوئیس  سفارت 
حافظ منافع آمریکا در تهران پیگیری 

این پرونده را بر عهده دارد.
مایکل  سالمت  به  نسبت  نگرانی ها 
وایت زیاد است چون پیش از آخرین 
سفرش به دلیل وجود یک تومور در 

گردنش، تحت درمان قرار گرفته بود.
پسر  و  پدر  نمازی  سیامک  و  باقر 
نزار زکا  ایرانی- آمریکایی،  دوتابعیتی 
وانگ  ژیو  آمریکایی،  لبنانی-  شهروند 
رابرت  و  آمریکایی  چینی-  شهروند 
از  که   FBI سابق  کارمند  لوینسون 
مارس 2۰۰7 در جزیره کیش ناپدید 
شد، شهروندان آمریکایی هستند که 
واشنگتن آنها را »گروگان های زندانی« 

در ایران می نامد.
دوشنبه  روز  نیز  ایران وایر  وبسایت 
17 دی نوشت که سه زندانی پیشین 
وکیل آباد در مشهد از محبوس بودن یک 
آمریکایی در این زندان خبر می دهند.

پس از آن بود که روزنامه نیویورک  
را  وایت  مایکل  بازداشت  خبر  تایمز 
دریایی  نیروی  در  خدمت  سابقه  که 
آمریکا را دارد اعالم کرد و نوشت که 
وی از اواخر ژوئیه سال گذشته )اوایل 

امردادماه( در مشهد زندانی است.
نیویورک تایمز در این رابطه با وزارت 
خارجه آمریکا تماس گرفته و یکی از 
مقام های این وزارتخانه به این روزنامه 
گفته  است: »ما از گزارش های مربوط به 
بازداشت یک شهروند ایاالت متحده در 
ایران آگاهیم. برای ما هیچ چیز مهمتر 
از سالمت و امنیت شهروندان آمریکا 
خاطر  به  نیست.  کشور  از  خارج  در 
به حریم خصوصی  مالحظاِت مربوط 
افراد، در حال حاضر نمی توانیم در این 
خصوص اطالعات بیشتری ارائه کنیم.«

خبرگزاری  دبیر  دلیریان  حسین 
پاسداران  سپاه  به  نزدیک  که  تسنیم 
اخبار  اغلب  و  است  اسالمی  انقالب 
پوشش  را  دفاعی  و  امنیتی  حوزه ی 
می دهد ادعا کرده دوست دختر ایرانی 

مایکل وایت نیز در بازداشت است.
داشتن  نگاه  گروگان  در  و  بازداشت 
ایرانیان  همچنین  و  غربی  شهروندان 
دوتابعیتی به یکی از ابزار رایج جمهوری 
اسالمی برای معامله و امتیاز گرفتن از 
اروپا و آمریکا تبدیل شده است تا جایی 
که حتا مقامات خود رژیم نیز اعتراف 
چنین  گروگانگیری  با  که  می کنند 
شهروندانی می توانند به اهداف سیاسی 

و اقتصادی برسند.

در  جام  تربت  =نماینده 
مجلس گفته شوروی هم بمب 
فروپاشید:  ولی  داشت  اتم 
سرنگون  شوروی  زمانی که 
کالهک اتمی  1۳هزار  شد، 
 ۲0 ز  بیش ا در  داشت، 
کشور نفوذ خارجی داشت، 
ایستگاه فضایی داشت اما در 
تکه پاره  مسکو  خیابان های 
تمامیت  و  امنیت  و  شد 

ارضی اش را از دست داد!
=»امروز مردم برای تامین 
معیشت خودشان و برای پر 
فرزندان  شکم های  کردن 

خود مشکل دارند«.
کمیسیون  بین الملل  کمیته  رئیس 
نطقی  در  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
در  ما  »نفوذ  داده  هشدار  کم سابقه 
 کشورهای منطقه مهم است اما شاید 
در  را  ما  نفوذ،  سنگین  هزینه های 

خیابان های تهران زمینگیر کند!«
جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده 
و  حقوقی  کمیته  عضو  و  تربت  جام 
 1۶ یکشنبه  روز  مجلس،  قضائی 
دی ماه، طی سخنانی در صحن علنی 
اضافی  هزینه های  خواسته  مجلس 
جمهوری  خارجی  سیاست های  در 
اسالمی کم شود تا این هزینه ها رژیم 
را در خیابان های تهران زمینگیر نکند.

او گفته »زمانی که شوروی سرنگون 
داشت،  کالهک اتمی  13هزار  شد، 
خارجی  نفوذ  کشور   2۰ بیش از  در 

هشدار رئیس کمیسیون قضائی مجلس: 

»زمینگیر شدن نظام در خیابان های تهران«!

داشت، ایستگاه فضایی داشت اما در 
خیابان های مسکو تکه پاره شد و امنیت 
و تمامیت ارضی اش را از دست داد.«

»امروز  افزود:  جهان آبادی  رحیمی 
مردم برای تامین معیشت خودشان و 
برای پر کردن شکم های فرزندان خود 
مشکل دارند. ما اگر نتوانیم هزینه های 
را  خارجی  و  داخلی  سیاست  اضافی 
را  سنگینی  هزینه های  کنیم  درمان 
امنیت  به  تقبل خواهیم کرد. آسیب 
در  که  دشمنان  توسط  نه  ما  ملی 

خیابان شهرهای ما رخ می دهد.«
»آنچه  کرد:  تاکید  همچین  وی 
خانه  در  است  واجب  خانه  در  که 
مصرف کنیم و تالش کنیم که برای 
هزینه های زائد داخلی و خارجی چاره 
عقالنی پیدا کنیم. ما به  دوستیابی، 
در  همکاری ها  افزایش  و  تنش زدایی 

عنوان  به  اقتصاد  به  توجه  و  منطقه 
اولویت اول در داخل نیاز داریم.«

»سوریه رو رها کن، فکری به حال 
جانم  لبنان،  نه  غزه،  »نه  و  کن«  ما 
در  مردم  شعارهای  از  ایران«  فدای 
جریان اعتراضات سرای است که مؤید 

نطق این نماینده است.
نمایندگان  که  داشته  سابقه  کمتر 
مجلس شورای اسالمی چنین علنی 
هشدار  نظام  فروپاشی  به  نسبت 
آستانه ی  در  نطقی  چنین  دهند. 
از  خیلی  کام  انقالب  سالگی  چهل 
تلخ  را  اسالمی  جمهوری  کارگزاران 
به  واکنشی  هیچ  هنوز  کرد.  خواهد 
از  نماینده  این  هشدارآمیز  اظهارات 
یا  سپاه  فرماندهان  و  مقامات  سوی 
نشان  رسانه هایشان  و  حزب اللهی ها 

داده نشده است.

اعتراضات بازاریان در تهران، تابستان سال 1۳۹۷

غرب از خمینی در سال ۵7 حمایت 
کرد و دولت جیمی کارتر حتا از وی 

حمایت مالی کرد.
سال ها  آن  در  روحانیت  از  بخشی 
به  اتکا  با  و  داشت  قدرت  اشتهای 
این  توانست  خارجی  سیاست های 

قدرت را به دست آورد.
طبقه متوسط در نظام گذشته چون 
خانه سیاسی نداشت، نتوانست از روند 

مدرنیزاسیون استفاده کند.
و  شاه  پای  زیر   ۵7 سال  در  ارتش 

بختیار را خالی کرد.

۴۰ سـال از انقالبـی که سرنوشـت 
زد  رقـم  ایـران  بـرای  را  شـومی 
چـه  در  انقـالب  ایـن  گذشـت. 
شـرایطی انجـام گرفت و چـه عوامل 

حسن شریعتمداری در گفتگو با کیهان لندن: 

غرب در سال ۵۷ از خمینی حمایت کرد

را  آن  پیـروزی  خارجـی  و  داخلـی 
میسـر سـاختند، پرسشـی اسـت که 

احمد رأفت با حسـن شـریعتمداری 
در میـان گذاشـته اسـت.

ویدئو

تصاویری که اخیراً در رسانه ها از مایکل وایت و دوست دختر ایرانی اش منتشر شده
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

شورش علیه جشنواره فیلم »فجر«:

از ده نمکی تا فرهادی!
کمال  توصیه  از  =پس 
فیلمسازان  به  تبریزی 
صورت  در  را  آثارشان  که 
بودن  حساسیت برانگیز 
موج  ندهند،  جشنواره  به 
در  حضور  از  انصراف 
جشنواره »فجر« آن هم در 
پیروزی  سالگرد  چهلمین 

انقالب به راه افتاد.
ارشاد  =در عوض وزارت 
اسالمی می گوید هر فیلمی 
در  شرکت  تقاضای  که 
باشد،  نداده  را  جشنواره 
هم  نوروزی  عمومی  اکران 

ندارد!
گفته،  الوند  =سیروس 
فیلم های  انصرافی ها  اغلب 
هستند  سخیف  و  کمدی 
که برای حفظ آبرویشان به 

جشنواره نیامدند.
=دبیر جشنواره گفته که 
برای  تمایلی  اصغر فرهادی 
داوران  هیأت  در  حضور 
نداشته  »فجر«  جشنواره 

است.
سی  و هفتمین دوره جشنواره فیلم 
چهلمین  سالگرد  با  همزمان  »فجر« 
با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سال 
مواجه  فیلمسازان  انصراف  و  شورش 
شده و آنان تمایلی به شرکت در این 
مسابقه ندارند و آثارشان را برای اکران 

عمومی نگه داشته اند.
اصغر فرهادی نیز به دالیل نامعلوم 
درخواست دبیر جشنواره برای شرکت 
در هیأت داوران را رد کرده و تکلیف 
این  در  هم  مجیدی  مجید  حضور 

ترکیب مشخص نیست.
گمان هایی  و  انتشار حدس  پی  در 
در  فرهادی  اصغر  حضور  بر  مبنی 
فیلم  جشنواره  داوران  هیأت  ترکیب 
دبیر  داروغه زاده  ابراهیم  »فجر«، 
جشنواره  این  دوره  هفتمین  و  سی  
اصغر  که  گفته  ایسنا  خبرگزاری  به 
فرهادی به پیشنهاد داوری جشنواره 
فیلم »فجر« پاسخ منفی داده است. 
دبیر جشنواره گفته که این پیشنهاد 
از سوی او و پیشتر به فرهادی داده 

شده بود.
ترکیب  هنوز  که  گفته  داروغه زاده 
جشنواره  از  دوره  این  داوران  هیأت 
هفته   شنبه  روز  و  نشده  مشخص 
شورای  جلسه  تشکیل  با  آینده 

سیاست گذاری نهایی می شود.
وی درباره حضور مجید مجیدی به 
عنوان رئیس هیأت داوران نیز اضافه 
مجیدی صحبتی  آقای  »با  که  کرده 
نشده است و فقط پیش از این خودم 
که  داشتم  فرهادی  آقای  با  صحبتی 
از  می توانیم  داوری  برای  آیا  ببینم 
ایشان  استفاده کنیم؟ ولی  کمکشان 
تمایلی نداشتند در این موقعیت قرار 

بگیرند.«
کـه  پرحاشـیه  دوره  دو  از  پـس 
سـوی  از  شـدیدی  انتقادهـای 
جشـنواره  داوران  بـه  سـینماگران 
فیلـم »فجـر« شـد، حـاال نـه تنهـا 
شناخته شـده ای  سـینماگر  کمتـر 
تمایـل بـه حضـور در ترکیـب هیأت 
بلکـه  دارد،  جشـنواره  ایـن  داوران 
کسـب  و  شـرکت  بـرای  کـه  آنـان 
جوایز این جشـنواره فرمایشـی، سـر 
و دسـت می شکسـتند و روی آنتـن 
صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی 
یکدیگـر را بـه باد ناسـزا می گرفتند، 
بـا سـردی و بی میلـی بـا آن برخورد 

. می کننـد
کـه  باورنـد  ایـن  بـر  سـینماگران 
در کـوران 10 روزه جشـنواره فیلـم 
نهادهـا  از  کثیـری  عـده ی  »فجـر«، 
بلیت هـای  بـا  کـه  سـازمان ها  و 
مهمـان بـه ایـن جشـنواره می آینـد، 
حتـی  و  حاشـیه ها  اصلـی  عامـل 
ممنوعیت هـای آتـی فیلم هـای آنهـا 
هسـتند! چنانکـه کارمنـدان درجـه 

صحنه هایی از فیلم های حاضر در جشنوار »فجر«

بزرگداشت دکتر رضا قاسمی 
بنیانگذار »کانون ایران« در لندن

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

 ۳1 که  لندن  در  ایران«  »کانون 
سال پیش رسما فعالیت های خود را 
آغاز کرده است، از دکتر رضا قاسمی 
دیپلمات پیشین و بنیانگذار این نهاد 

فرهنگی تقدیر به عمل آورد.
»کانون  موسس  از  تقدیر  مراسم 
شعرخوانی  شب  حاشیه  در  ایران« 

مهرانگیز رساپور برگزار شد.
لندن ۳1 سال  در  ایران«  »کانون 
دکتر  اگرچه  رسید؛  ثبت  به  پیش 

از  بیش  آن  بنیانگذار  قاسمی  رضا 
۳۵ سال پیش فعالیت های فرهنگی 
آغاز  بریتانیا  پایتخت  در  را  خود 
که  شبی  حاشیه ی  در  بود.  کرده 
شعرخوانی  برای  ایران«  »کانون 
در  پگاه(  )م.  رساپور  مهرانگیز 
از  کرد،  برگزار  لندن  در  کلیسایی 
به  نزدیک  برای  قاسمی  رضا  دکتر 
فرهنگی اش  فعالیت های  چهاردهه 

تقدیر به عمل آمد.

چیست این زمزمه ی آب
که در روح و روانم جاری ست؟

سخن خاطره هاست؟
قصه ی جوی پراز شهد و گالب 

و شادی ست؟

چیست این چندهزار
اصله ی سبز چنار

که به قد نود و اندی سال
در کنار جویی؛ در خیابانی به 

بلندای شهر
قد برافراشته است امیدوار

پاسخش را سیمرغ، از سر کوه 
دماوند

چنین بازم داد:

این درختان نجیب و رعنا
شاهد تاریخند

شاهدانی خاموش،
بر عبور تو وهم میهن تو

از خیابان های خاکی شهر
از بال، بیماری

رمل و اصطرالب و جهل و 
بی سامانی    

تا…
رسیدن به خرد

کسب دانایی و فخر و عزت
تکیه بر تخت و غروِر جمشید

روزگارانی چون، عصر 
خسروپرویز

و سپس…
پِی پرپر شدن چندین نسل
پِی آوارگی و جنگ و گریز

از سقوطی ناچار، به  ته چاِه 
ویل

باز هم تکراِر ورقی از تاریخ

آری
این صبوران سبز، همه را 

می دیدند
همه را می بینند، همه را 

می دانند
جرم شان هم »این« است.

پس، به نام نامی دین
و مالطی از آهک و کین

ریشه شان خشکاندند
به امیدی که روند از خاطر

به امیدی که نمانند به یاد من 
و تو

تا ندانیم، که بودیم و
چه ها داشته ایم.

اما،
جاهالن غافل از آنند

که در حین گذر از آشوب
این چناران همگی سرو شدند
آری، این چناران، همگی سرو 

شدند
و هنوز…

آنقدر باقی هست از چندهزار
که نشسته است به امید گذار

و به عشق دیدار
تا به زودی همه شیران جوان

در پناه خورشید
بدهند دست به دست

در خیابان هامان، بنشانند 
درخت

بنشینند به تخت و بخوانند به 
آواز بلند

تا که دنیا باقی ست
خرد و خوشکامی

سهم هر ایرانی ست.
ژانویه ۲01۹

درختان خیابان 
پهلوی

)منیژه باقری(

حـوزه  طلبه هـای  و  نهادهـا  پاییـن 
علمیـه قم با ایـن بلیت هـای رایگان، 
راه اکـران خیلـی از آثار سـینمایی را 
سـد کرده و منجر به سانسـوری فراتر 
از وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و 
همچنیـن ممنوعیت نمایـش فیلم ها 

می شـوند.
ماجرا از زمانی شروع شد که کمال 
سینماگران  به  کارگردان  تبریزی 
ساختند  فیلمی  اگر  که  کرد  توصیه 
که تصور می کنند برای گرفتن پروانه 
بهتر  می شوند،  مشکل  دچار  نمایش 
است که قید حضور در جشنواره فیلم 
»فجر« را بزنند و فیلم شان را مستقیم 
را  اکران کرده و جشنواره ای شدنش 

فراموش کنند.
ده نمکی  مسعود  بین،  این  در 
هم  »اخراجی ها«  سری  کارگردان 
انصراف داده و گفته که  از جشنواره 
می خواهد فیلم »زندانی ها« را را زودتر 
به  آثار  با  که  ده نمکی  کند.  اکران 
شدت بازاری اش سال ها در جشنواره 
می کرده،  شرکت  رقابتی  بخش  در 
رقابتی  فیلمش  که  گفته  این بار 
نیست و برای همین هم فرصت را به 

جوانترها می دهد!
هم  با  همه  »ما  فیلم  بر  عالوه 
شب«  »سراسر  فیلم های  هستیم«، 
»موج  مؤتمن،  فرزاد  کارگردانی  به 
کیارش  ساخته   »۴۸ ردیف  ام،  اف 
اسدی زاده، »مجبوریم« به کارگردانی 
رضا درمیشیان و »رحمان 1۴00« به 
کارگردانی منوچهر هادی در جشنواره 
شرکت  »فجر«  فیلم  هفتم  و  سی 
نکردند و فضای اکران عمومی را برای 

آثارشان مناسب تر دیده اند.
سینماگران  برخی  شورش  اما 
از  »فجر«،  فیلم  جشنواره  علیه 
محتوای  دلیل  به  صرفا  برخی  نظر 
بلکه  نیست  حساسیت برانگیزشان 

هنری  اعتبار  که  است  دلیل  این  به 
ندارند و جای آنها بازار عمومی است. 
الوند نویسنده  این میان سیروس  در 
برخی  »انصراف«  کارگردان سینما  و 
از فیلمسازان از جشنواره فیلم »فجر« 
را شانتاژ خبری دانسته و گفته است: 
»به عنوان مثال کمال تبریزی فیلمی 
کاماًل کمدی بازاری ساخته و خودش 
فجر  فیلم  در  جایش  می داند  هم 

نیست.«
فیلم های گیشه  او گفته که »اینها 
هم  خودشان  و  ساخته اند  بازاری  و 
می دانند جایی در فجر ندارند. اینکه 
از  کارگردانان  از  بسیاری  می گویند 
فجر انصراف داده اند، شینطت خبری 
جشنواره  دفتر  به  من  وگرنه  است 
همه  که  دیدم  چشم  به  و  رفته ام 

کارگردانان می خواهند در فجر امسال 
حضور داشته باشند«.

کارگـردان فیلـم »زن دوم« ادامـه 
داد: »برخی عـادت دارند فیلم بازاری 
بسـازند و بـه فجـر هـم نمی رونـد تـا 
کسـی یقه شـان را نگیـرد. اینهـا تنها 
و تنهـا بـه اکـران و فـروش اثرشـان 
بـرای  بازی هـا  ایـن  فکـر می کننـد. 
مـا کامـاًل روشـن اسـت. از نظـر مـن 
جشـنواره فیلـم فجـر امسـال بسـیار 
هیجان انگیـز اسـت. اگر مـن و فیلمم 
در فجـر نرفـت اصاًل مهم نیسـت زیرا 
مهـم این اسـت کـه جشـنواره خوب 

شـود.« برگزار 
بـرگ  و  ترفنـد  ارشـاد  وزارت  امـا 
تـازه ای علیـه ایـن فیلمسـازان با هر 
انگیـزه و برنامـه ای کـه بـرای عـدم 
شـرکت در »فجـر« داشـته باشـند، 
رو کـرده اسـت. محمدرضـا فرجـی 
مدیـرکل سـینمای حرفه ای سـازمان 
اکران هـا  رونـد  تغییـر  از  سـینمایی 
اکـران  اولویـت  گفتـه  و  داده  خبـر 
متقاضـی  کـه  اسـت  فیلم هایـی  بـا 
شـرکت در جشـنواره »فجر« بوده اند 
االن  از  نمی تواننـد  تهیه کننـدگان  و 
بـرای اکـران نـوروزی ثبت نـام کنند!

اینکه  به  توجه  »با  است:  گفته  او 
نهایی  هنوز  نوروزی  اکران  آیین نامه 
مشخص  سرگروه ها  و  است  نشده  
برای  قرارداد  ثبت  امکان  نیستند 
و  بود  خواهد  مردود  نوروزی  اکران 

مورد تأیید ما نیست.«
از سـوی دیگـر، سـازندگان دو فیلم 
کوتاه پذیرفته شـده در این جشنواره 
هـم انصـراف داده انـد چـرا کـه طبق 
از  دقیقـه  بایـد ۵  آیین نامـه جدیـد 
فیلمشـان را کوتاه می کردنـد. داروغه 
این بـاره توضیـح داد: »ایـن  زاده در 
فیلم هـا از طـرف انجمن فیلمسـازان 
جـوان و انجمـن فیلم  کوتاه مسـتقل 

خانـه سـینما معرفـی شـده بودنـد و 
البتـه خودشـان هـم از ابتـدا گفتنـد 
کـه فیلـم را بـا ایـن شـرط معرفـی 
می کننـد کـه بتوانند طبـق آیین نامه 
هماهنـگ  را  خودشـان  جشـنواره 
کننـد امـا آنهـا نتوانسـتند چـون بـه 
هـر حـال خیلـی امکانپذیـر نیسـت 
کـه فیلـم کوتـاه تدوین دوباره شـود، 
ضمـن اینکـه ایـن آیین نامـه دربـاره 
پیشـنهاد  هـم  کوتـاه  فیلـم  زمـان 
خـود دوسـتان بود که سـال گذشـته 
مطـرح شـد و مـا هـم در آییـن نامه 

کردیم.« اعمـال 

جشنواره  از  دوره  هفتمین  و  سی 
تا 22 بهمن ماه  از 11  فیلم »فجر« 

97 برگزار خواهد شد.

از چپ: »زندانی ها«، »سراسر شب« و »موج اف ام، ردیف ۴۸«

ویدئو

کتابگزاری درباره »مافیاساالری:
فاشیسم مذهبی در لباس عدالت طلبی«

جمهوری اسالمی را دشوار می توان 
طبقه بندی  جاری  چارچوب های  در 
رژیم های سیاسی قرار داد اما این نظام 
و  از حیث چارچوب های حقوقی  هم 
هم از حیث نحوه ی عمل در عالم واقع 
پلیسی،  از همه ی رژیم های  عناصری 
دیکتاتوری، اقتدارگرا و تمامیت خواه را 
به عاریت گرفته است. در واقع می توان 
اسالمی  جمهوری  رهبران  که  گفت 
خویش  قدرت  تحکیم  و  بقا  برای 
هیچ خط قرمزی نداشته و از همه ی 
تجربیات بشری در سرکوب و خشونت 

و فریبکاری بهره گرفته و می گیرند.
کتاب »مافیاساالری ایرانی: فاشیسم 
مذهبی در لباس عدالت طلبی« نوشته 
موضوع  همین  به  محمدی  مجید 
می پردازد. در این کتاب می خوانیم که 
جمهوری اسالمی برای تطبیق با شرایط 
تحول و انطباق یافته و به همین دلیل 
از نسخه های مختلفی به نحوی آگاهانه 
یا ناآگاهانه پیروی کرده است. کاست 
طی  در  اسالمی  جمهوری  حکومتی 
چهار دهه تقریبا ثابت مانده و روابط 
درونی و قدرت در آن بسیار شبیه به 
مافیا در باندهای تبهکار است. فساد و 
سوء استفاده از قدرت همیشه بخشی 
جدایی ناپذیر از رفتار مقامات جمهوری 
اسالمی بوده است اما در دهه های ۸0 
و 90 خورشیدی این موضوع تشدید 
شده و برخی از مقامات از فرط وضوح 
و احساس خطر برای بقای نظام بدان 

اعتراف هم کرده اند.
مقامات حاکم در جمهوری اسالمی 
هر سه ویژگی غالب مافیا را در چهار 

دهه ی ۵0 تا 90 خورشیدی دارند:
1( سازماندهی غیر شفاف

تبهکاران  میان  از  عضوگیری   )2
حرفه ای و آماتور

۳( خط قرمزهایی که در صورت عدم 
رعایت موجب تصفیه می شود.

کاست حکومتی  در  ویژگی  هر سه 
قابل  روشنی  به  اسالمی  جمهوری 
و  جهات  از  است.می توان  مشاهده 
حیثیات مختلف این نظام را توتالیتر، 
فاشیستی،  دینی،  استبداد  اقتدارگرا، 
مافیایی، مباشرپرور، اشغالگر، نظامی- 
امنیتی، و دیکتاتوری خواند. از حیث 
و  بسته عمل کردن کاست حکومتی 
آن  می توان  آن  ساختاری  تبهکاری 
بسیج  نحوه ی  حیث  از  و  مافیایی،  را 
اجتماعی و نقش این نیروها در سازمان 
سرکوب آن را فاشیستی خواند. در این اثر 
به این دو وجه توجه ویژه ای شده است.

وجه  کمتر  ایرانی«  »مافیاساالری 
یا  ژنرال ها(  از  )جمعی  نظامی   صرفا 
و  کسب  اهالی  از  )گروهی  اقتصادی 

یا  مخدر  مواد  حوزه ی  در  مثال  کار 
و  حول  بیشتر  و  دارد  خرده فروشی( 
است.  گرفته  شکل  ایدئولوژی  حوش 
)سپاه  شبه نظامیان  و  روحانیون 
اساس  بر  اسالمی(  انقالب  پاسداران 
دیدگاه های اسالمگرایانه دور هم جمع 
شده و یک کاست حاکم را بنا کرده و 
ادعا دارند که دارند احکام اسالم را اجرا 
می کنند و در عالم واقع هم دارند چنین 
با  ایدئولوژیک  وجه  همین  می کنند. 
رگه های ضد یهودی- ضد بهایی جدی، 
و  کیش شخصیت،  غرب،  با  دشمنی 
ادعای برتری بر دیگر ملت هاست که 
آنها را کامال در مقوله ی فاشیسم جای 
می دهد. پیوند عمیق جمهوری اسالمی 
نیز  اروپایی  و  ایرانی  فاشیست های  با 

حاکی از همین ویژگی است.
کتاب »مافیاساالری ایرانی:  فاشیسم 
مذهبی در لباس عدالت طلبی« در عین 
حال هشداری است به ایرانیانی که در 
پی تحقق جامعه ای دمکراتیک و آزاد 
هستند. از ضروریات چنین جامعه ای 
و  سیاسی  نخبگان  آزادانه ی  چرخش 
باند  هیچ  تا  است  مستقل  رسانه های 
و محفلی نتواند چهل سال سرنوشت 
کشور را در اختیار بگیرد و با مصونیت 
و بدون حساب کشی و پاسخگویی هر 
تبهکاری و فسادی را به سود گروه و 
خانواده ی مرتکب شود. گرفتن حکومت 
از یک باند تبهکار و دادن آن به باندی 
دیگر مشکل را حل نمی کند. نتیجه ی 
باندهای  به  حکومت  اختیارات  دادن 
تبهکار امروز برای همگان روشن است، 
چه بتوانند این موضوع را بیان کنند و 
چه نتوانند.مطالب این کتاب عمدتا در 
نیمه ی اول دهه ی هشتاد خورشیدی 
نوشته شده اند و از این جهت حال و 
می کنند.  منعکس  را  دوره  آن  هوای 
بخش قابل توجهی از آنها بطور هفتگی 

در وبسایت »گویا« منتشر شده اند.
این کتاب که به صورت الکترونیک 
کتاب  فروشگاه  در  نویسنده  توسط 
گوگل در اینترنت منتشر شده از همین 

طریق به فروش می رسد.
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= با وجود تحریم  یکی از 
معاونت های وزارت اطالعات 
توسط اتحادیه اروپا، رهبران 
این اتحادیه همچنان نسبت 
خرابکاری های جمهوری  به 
عصا«  به  »دست  اسالمی 
سیاست های  به  و  هستند 
قبال  در  مریز«  و  »کج دار 

تهران ادامه می دهند.
اگر  است  =ساده انگارانه 
تصور شود با این اقدام اروپا 
یستی  ر و تر ی  لیت  ها فعا
متوقف  اسالمی  جمهوری 

خواهد شد!
تهران:  چاپ  =کیهان 
پاسخ  در  که  گزینه   تنها 
روزافزون  گستاخی های  به 
عزت  و  ملی  منافع  اروپا، 
مردم ایران را تامین می کند، 

خروج از برجام است.

 1۸( ژانویه  هشتم  اروپا،  اتحادیه 
دی ماه(، معاونت امنیت داخلی وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی را تحریم 
و سعید هاشمی مقدم و اسداهلل اسدی 
لیست  را در  وزارتخانه  این  از عوامل 

تروریست های اتحادیه اروپا قرار داد.
دیپلمات های  از  یکی  اسدی 
است  اتریش  در  اسالمی  جمهوری 
که به دلیل دست داشتن در توطئه 
برای بمب گذاری در نشست سازمان 
بازداشت  پاریس  در  خلق  مجاهدین 

شد.
بین المللی  رسانه های  در  که  آنطور 
افراد و  این  نام  عنوان شد قرار است 
معاونت  دارایی  های  و  اموال  توقیف 
در  آن  مامور  دو  و  اطالعات  وزارت 

اروپا، در دی ماه آغاز شود.
اروپا،  تصمیم  این  به  واکنش  در 
خارجه  وزیر  ساموئلسن  آندرس 
»امروز  نوشت  توییتی  در  دانمارک 
خارجی  سیاست  برای  مهمی  روز 
وضع  با  اروپا  اتحادیه  اروپاست. 
اطالعاتی  نهاد  یک  علیه  تحریم ها 
ایرانی، به خاطر توطئه های ترورش در 
پیامی  این  کرد.  موافقت  اروپا،  خاک 
است قوی از اتحادیه اروپا که ما چنین 

رفتاری را در اروپا نمی پذیریم.«
خارجه  وزیر  بلوک  استف  همزمان 
هلند نیز اعالم کرد جمهوری اسالمی 
و  ترور طی سال های  2۰1۵  دو  در 
داشته  دست  کشور  این  در   2۰17
است. او در نامه ای  به پارلمان هلند 
نیز خبر داد که سرویس اطالعاتی این 
کشور شواهدی محکم« دارد که نشان 
می دهد حکومت ایران در این دو ترور 
دست داشته است.وزیر خارجه هلند 
و  اروپا  »اتحادیه  نوشت  توییتی  در 
رژیم  غیرقانونی  دخالت  علیه  هلند 
ایران در اروپا اقدامی جدی می کنند. 
روشن  پیامی  و  هدفمند  تحریم های 
تاکید می کنند که این رفتار غیرقابل 

قبول است و باید فورا متوقف شود.«
نروژ،  اتریش،  بلژیک،  فرانسه، 
آلبانی  و  دانمارک  لوکزامبورگ، 
سال های  در  که  هستند  کشورهایی 
اخیر به عرصه فعالیت های تروریستی 

جمهوری اسالمی تبدیل شده اند.
حمایت آمریکا از اروپا

حمایت  با  اروپا  اتحادیه  اقدام  این 
شد  همراه  آمریکا  خارجه  وزارت 
سوابق  از  نموداری  پمپئو  مایک  و 
در  ایران  رژیم  تروریستی  عملیات 
اروپا را به تصویر کشید. او گفت، ایران 
را  ترورها   1979 سال  از  حزب اهلل  و 
در اروپا آغاز کردند. با این اقدام تازه 
به  روشن  پیامی  اروپایی  کشورهای 
تحمل  تروریسم  که  فرستادند  ایران 
ایاالت  خارجه  وزیر  شد.  نخواهد 
از  قویاً  »آمریکا  کرد  تاکید  متحده 
می کند  حمایت  جدید  تحریم های 
در  اروپایی،  هم پیمانان  کنار  در  و 
حالی که با این تهدید مشترک مقابله 

می کنیم، می ایستد.«
واکنش ظریف و واکنش  ها به ظریف

در بین مسئوالن جمهوری اسالمی 
محمدجواد ظریف اولین فردی است 
نشان  واکنش  اروپا  اقدام  این  به  که 

سیاست مماشات و دست به عصا بودن اتحادیه 
اروپا در مقابل اقدامات تروریستی »میانه روها« تا 

کی ادامه خواهد داشت؟

»اروپایی ها  نوشت  توییتی  در  او  داد. 
از جمله دانمارک، هلند و فرانسه به 
منافقین- گروهی که 12۰۰۰ ایرانی را 
به قتل رساند و به صدام برای جنایت 
و  کرد-  کمک  عراق  کردهای  علیه 
می دهند  پناه  دیگری  تروریست های 
که قتل ایرانی های بی گناه را از اروپا 
اتهام پراکنی  می کنند.  صحنه گردانی 
اروپا را از مسئولیت پناه  ایران،  علیه 

دادن به تروریست ها مبرا نمی کند.«
واکنش ظریف به اروپایی ها انبوهی 
از واکنش ها را علیه خود وی در پی 
داشت از جمله اینکه شهروندان از او 
تروریست ها  به  اروپا  اگر  پرسیده اند 
کمک کرده چطور برای حفظ برجام 
برای  آنهاست؟  کمک  انتظار  چشم 
امیدوار  که  خارجه  وزارت  و  دولت 
مالی  کار  و  ساز  اروپایی ها  بودند 
تا  کنند  راه اندازی  را   )SPV( ویژه 
این  باشد  ایران  کمک  تحریم ها  در 
و  ایران  حکومت  برای  اروپا  تصمیم 
دولت روحانی به شدت سنگین است.

در  داخلی  درگیری های  تشدید 
حکومت

از نخستین پیامدهای تحریم وزارت 
اطالعات، تشدید درگیری های درون 
کیهان  روزنامه  اول  تیتر  است.  نظام 
چاپ تهران، چهارشنبه 19 دی ماه با 
برجام:  باغ  میوه  »تازه ترین  تیتر  این 
تحریم  بیاورد  تضمین  بود  قرار  اروپا 
و  روحانی  دولت  به  حمله  آورد!« 
کیهان  موضع  البته  است.  ظریف 
تهران و ظریف علیه اروپا و در دفاع از 
نظام شبیه هم است! با این تفاوت که 
حسین شریعتمداری و همکاران او ادعا 
می کنند سازمان مجاهدین در قتل 17 
هزار ایرانی دست داشت و نه 12۰۰۰!

ادامه  در  »اروپا  نوشته  روزنامه  این 
و  برجام  در  خود  عهدشکنی های 
کانال  میزبانی  در  موذیانه  رفتارهای 
مالی، همچنان به دنبال وقت کشی و 
اظهارات گستاخانه در حوزه موشکی 
و قدرت منطقه ای کشورمان و تحریم 
ایران در موضوع حقوق بشر است. با 
این حال واکنش مقامات ارشد دولت 
به این گستاخی، حسن ظن، اغماض 

و الپوشانی است!«
کیهان تهران نوشته »تنها گزینه ای 
که در پاسخ به گستاخی های روزافزون 
اروپا، منافع ملی و عزت مردم ایران را 
تامین می کند، خروج از برجام از سوی 
اگر  نداده  توضیح  البته  است«  دولت 
برجام  از  اسالمی  فرض جمهوری  به 
افتاد!  خواهد  اتفاقی  چه  شود  خارج 
آیا سانتریفیوژها با چند برابر ظرفیت 
به چرخش درخواهند آمد و تولیدات 
بیشتر  تروریسم  صادرات  و  موشکی 
وضعیتی  است  روشن  شد؟!  خواهد 
که رژیم در آن گرفتار شده زاییده ی 

همین اقدامات ماجراجویانه است!
گرچه تحریم معاونت امنیت داخلی 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی که 
روبرو  آمریکا  استقبال  و  حمایت  با 
می شود  تمام  گران  رژیم  برای  شد 
موضع  در  گذشته  از  بیشتر  نظام  و 
اما  گرفت  خواهد  قرار  انزوا  و  ضعف 
اقدامی  چنین  که  کرد  تصور  نباید 
خرابکاری های  و  توطئه ها  مقابل  در 
است.  قاطعانه  چندان  ایران  رژیم 
تا  اسالمی  جمهوری  و  اروپا  رابطه 
تار  و  تیره  اینها  از  بیش  بارها  کنون 
دادگاه  با  رابطه  در  جمله  از  شده 
عضو  کشورهای  که  »میکونوس« 
سفارتخانه های  ماه ها  اروپا  اتحادیه 
خود را در تهران تعطیل و روابط خود 
را به شدت محدود کردند. حاال همین 
معاونت های  از  یکی  تنها  اروپا  که 

اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت 
است  معنی  این  به  کرده  تحریم  را 
این  معاونت های  دیگر  فعالیت  که 
وزارتخانه برای آنها در حد و اندازه ی 
معاونت امنیت داخلی که تحریم شده 
اینهمه  با  نیست!  حساسیت برانگیز 
امروز یک تفاوت مهم با همه دوره های 
و  اقتصادی  ناتوانی  دارد:  قبلی وجود 
سیاسی رژیم و نارضایتی های گسترده 
اجتماعی که در یک سال گذشته به 
صورت تجمعات و تظاهرات سراسری 

بیش از پیش افزایش یافته است.
تفکیک مسئولیت طراحان ترور 

و خرابکاری
اطالعات  وزارت  معاونت های 
خارج  اداره ی  یک  اسالمی  جمهوری 
رأس  در  و  نیستند  وزارتخانه  این  از 
آنها برای انجام هر مأموریتی در داخل 
و خارج از کشور وزیر آن که در حال 
تصمیم  است  علوی  محمود  حاضر 
از  بخشی  اطالعات  وزارت  می گیرد. 
کابینه است و وزیر هم تابع مقام باالتر 
یعنی رئیس دولت است. آیا اروپایی ها 
دولت  و  وزارتخانه  یک  فعالیت  بین 
تفکیک قائل شده اند؟ فراتر از آن آیا 
بین فعالیت یک بخش از یک وزارتخانه 
تفاوتی  نیز  آن  دیگر  بخش های  با 
شاید  اروپا  محدود  اقدام  می بینند؟! 
آنهم  و  قابل درک شود  با یک فرض 
جمهوری  اطالعات  وزارت  در  اینکه 
جمله  از  معاونت ها  برخی  اسالمی 
معاونتی که اروپا آن را تحریم کرده از 
وزیر دستور نمی گیرند! با این فرض، آیا 
علوی و روحانی در جریان فعالیت های 
آیا  نیستند؟!  معاونت  این  مخّرب 
گروهی »خودسر« در وزارت اطالعات 
می کند  فعالیت  اسالمی  جمهوری 
که  دارد  نفوذی  و  امکانات  چنان  که 
بازوهای آن  در وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی و سفارتخانه ها نیز نفوذ کرده 
عملیات  برای  »خودجوش«  بطور  و 

تروریستی اقدام می کند؟!
اوایل  در  لندن  کیهان  گزارش  به 
آذرماه 97، حتی کمال خرازی رئیس 
خارجی  سیاست  راهبردی  شورای 
از علی  »بیت رهبری« که  مستقیم 
به  نیز  می گیرد  دستور  خامنه ای 
در  بود.  کرده  اشاره  احتمالی  چنین 
»بار  زیر عنوان  لندن  گزارش کیهان 
جمهوری  تروریسم  سایه ی  دیگر 
اسالمی بر اروپا« آمده است: »کمال 
خرازی در گفتگو با شبکه تلویزیونی 
پرسشی  به  پاسخ  در   »2۴ »فرانس 
اسالمی  جمهوری  نقش  با  رابطه  در 
اروپا  در  اخیر  تروریستی  اقدامات  در 
می گوید »قطعا این امکان وجود دارد 
که عناصری حتا در داخل ایران برای 
این  در  اروپا«  با  مناسبات  تخریب 
عملیات دست داشته باشند«! ولی در 
هر صورت مسئولیت این اقدامات بر 
عهده وزارت اطالعات و دولت حسن 

روحانی است.
کجا  از  فرضی  خودسرهای  این  اما 
نقشه  بگیرند؟  دستور  است  ممکن 
عملیات را در کدام اتاق فکر و به نفع 
چه کسی یا کسانی طراحی می کنند؟ 
از چه طریق  را  امکانات خود  و  ابزار 

تدارک می  بینند؟
تصور  اگر  است  ساده انگارانه 
جمهوری  اروپا،  اقدام  این  با  شود 
اسالمی، »خودسر« یا »غیرخودسر«، 
فعالیت  های تروریستی خود را متوقف 
این  برعکس؛  حتی  کرد!  خواهد 
محّرکی  می تواند  اروپا  ناقص  اقدام 
بعدی  خرابکاری های  افزایش  برای 
وزارت  معاونت های  دیگر  جانب  از 
گذشته  این  از  شود.  رژیم  اطالعات 

کارخانه ها را فراهم کرده اند تا شرایط حسن روحانی و محمود علوی، امنیتی های میانه رو!
واگذاری مهیا شود!

این نماینده صراحتاً گفته »در اغلب 
این موارد، واگذارکنندگان در ابتدا این 
شرکت ها و صنایع را به ورشکستگی و 
ضرردهی رسانده اند و سپس با قیمت 
پایین به افراد فاقد صالحیت فروخته اند 
و در موارد متعددی از این واگذاری ها، 
ارزیاب  حتی  یا  فروشنده  و  خریدار 

قیمت و خریدار یک نفر بوده اند.«
امروز  »تا  می گوید  علیرضابیگی 
۸۸ میلیارد دالر از شرکت های دولتی 
توسط سازمان خصوصی به فروش رفته 
که باید مشخص شود این واگذاری ها و 
عواید حاصل از آن که معادل سه برابر 
بودجه کشور است، تا چه اندازه باعث 
رونق اقتصاد و تقویت بخش خصوصی 

در کشور شده است.«
نمونه هایی  »متاسفانه  او  گفته  به 
از  با آنها مواجهیم، حکایت  که امروز 
ابهامات گسترده و دامنه داری در فروش 
این  در  صنعتی  واحدهای  از  برخی 
بخش دارد و حاال که پرونده واگذاری 
دستگاه  در  نیز  موارد  این  از  برخی 
قضایی در حال بررسی است، ارتباطات 
برخی از این افراد در حال روشن شدن 
است. این موارد به اندازه ای است که 
امروز در ذهن من و برخی از همکارانم 
این ایده در حال شکل گیری است که 
واگذاری های اینچنینی بر اساس یک 
سناریوی از پیش طراحی شده شکل 

گرفته است.«
هزار   10 ماشین سازی  فروش 
میلیارد تومانی به قیمت ۷0 میلیارد 

تومان
فروش  ماجرای  به  علیرضابیگی 
شرکت ماشین سازی تبریز اشاره کرده 
و گفته ماشین سازی تبریز واحدی بود 
که در خاورمیانه هیچ همتایی ندارد و 
به واسطه این کارخانه بزرگ، تکنولوژی 
می تواند  و  شده  کشور  وارد  بزرگی 
پشتوانه صنایع نظامی، موشکی و حتی 
هسته ای ایران باشد اما همین کارخانه 
و  می کنند  ضررده  را  ماشین سازی 
فرد  به  منحصر  کارخانه  این  بعدش 
که ۴ کالس  به کسی می فروشند  را 
سواد هم ندارد… خریدار این کارخانه 
یک اخاللگر ارزی است، فردی که در 
سال های 9۴ تا 97،  قریب به نیم میلیارد 
دالر ارز دولتی دریافت کرده و از محل 
آزاد،  و  دولتی  ارز  مابه التفاوت  درآمد 
به  را  تبریز  ماشین سازی  خرید  پول 
دست آورده. جالب اینجاست که حاال 
مشخص شده این فرد با خریدار شرکت 
هفت تپه هم مرتبط است؛ دو جوان 
و  دارای سابقه جعل  که  3۰ ساله ای 
دسیسه هستند و از محل تقلب و جعل 
و رشوه، بیش از یک میلیارد دالر ارز 
خریدار  با  و  کرده اند  دریافت  دولتی 
ارتباط بوده اند و به  ماشین سازی، در 
یکدیگر  با  سازمان یافته  ارتباط  نوعی 

داشتند.«
همه این افراد یک نقطه ارتباط دیگر 
بانک مرکزی داشته اند که چنین  در 
پول هایی را دریافت کرده و سرمایه های 

قابل توجهی به جیب زده اند.
در جریان واگذاری این شرکت که 
۵ هزار میلیارد تومان ارزش زمین آن 
بدون تاسیسات بوده و ۵ هزار میلیارد 
تومان هم ارزش ماشین آالت آن بوده 
تنها 7۰ میلیارد تومان پرداخت شده 

است.
به  تپه  هفت  نیشکر  واگذاری 

قیمت 10 میلیارد تومان
نماینده  این  که  دیگری  نمونه ی 
روی آن دست گذاشته »قیمت گذاری 
و نحوه فروش نیشکر هفت تپه« است. 
آنطور که علیرضابیگی می گوید ارزش 
نیشکر هفت تپه، دو هزار میلیارد تومان 

افشای ابعاد تازه مفتخواری در سازمان خصوصی سازی: 
کارخانه  ها را ورشکست می کنند که ارزان بفروشند!

 10 ماشین سازی  =فروش 
هزار میلیارد تومانی به قیمت 

فقط ۷0 میلیارد تومان.
یا  رد  موا غلب  ا =در 
فروشنده همان خریدار بوده 
یا بازرس ارزیاب و کارشناس 
قیمت گذاری همگی یک نفر 

بوده !
=ارزش نیشکر هفت تپه، دو هزار 
میلیارد تومان است اما به قیمت 22۶ 
از  و  شده  خریداری  تومان  میلیارد 
این مبلغ هم فقط 1۰ میلیارد تومان 

پرداخت شده.
سازمان  در  فساد  از  جدیدی  ابعاد 
شده  رسانه ای  ایران  خصوصی سازی 
است از جمله فروش کارخانه 1۰هزار 
میلیاردی به 7۰میلیارد تومان به یک 
»بی سواد« و دست داشتن مهره های 
در  اصالح طلبان  ویژه  به  نظام  ارشد 

فسادهای میلیاردی!
طریق  از  آنهم  فسادها  این  افشای 
خبرگزاری ها و رسانه های رسمی آشکارا 
حاکی از تشدید اختالف بین باندهای 

درونی رژیم برسر قدرت است.
احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در 
اسالمی در گفتگویی  مجلس شورای 
وابسته  تسنیم  خبرگزاری  با  مفّصل 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به 
از تخلف و فساد در  ابعاد گسترده ای 
نحوه واگذاری های شرکت های دولتی 
چوب  و  یقه سفیدها  و  مفتخوارها  به 
حراج به اموال مردم توسط مقام های 
عالی رتبه به نفع اشخاص را افشا کرده 

است.
متاسفانه در بسیاری موارد مفسدین 
برای به چنگ آوردن منافع مالی پا روی 
َشرف و انسانیت گذاشته اند و موجبات 
نابودی  و  کارگران  اخراج  و  بیکاری 

است اما به قیمت 22۶ میلیارد تومان 
خریداری شده و از این مبلغ هم فقط 
1۰ میلیارد تومان پرداخت شده است!

زندگی  هفت تپه  ناکارآمد  مدیریت 
صدها کارگر را تحت تاثیر قرار داده و 
آنها با گرفتاری های معیشتی دست و 
پنجه نرم می کنند و ماه هاست حقوق 

نگرفته اند.
علیرضا بیگی در ادامه این گفتگو به 
واگذاری  مورد  در  پرده  پشت  مسائل 
و  اردبیل«  گوشت  »مجتمع  فروش 
»رشت الکتریک« هم اشاره کرده است.

کارخانه  پرونده  هفت سر  اژدهای 
عسگریان  خیرالنساء  الکتریک  رشت 
همسر غالمحسین کرباسچی دبیرکل 
صدیقیان  فاطمه  کارگزاران،  حزب 
همسر عبداهلل نوری وزیر کشور دولت 
اصالحات، گیتا شاه نواز همسر غالمرضا 
جبلی  سوده  و  کرباسچی  معاون  قبه 

دختر باجناق کرباسچی هستند.
نماینده تبریز از وزارت اطالعات و 
دستگاه های اطالعاتی خواسته به این 

پرونده ها رسیدگی کنند.
فروش هپکو اراک به قیمت فقط 

10 میلیون تومان!
از پرونده های عجیب و  یکی دیگر 
غریب سازمان خصوصی سازی واگذاری 
قیمت  به  اراک  هپکو  عظیم  کارخانه 
این  است!  تومان  میلیون   1۰ فقط 
شرکت تامین کننده اصلی ماشین آالت 
به   ۸3 سال  در  که  است  راهسازی 
اقوام یکی از وزرای وقت واگذار شده 
و او یکی از اعضای هیئت مدیره هپکو 
قابل توجهی وام در  می شود و مبالغ 
اختیار صنعت ماشین آالت راهسازی 
هپکو قرار می گیرد؛ با گذشت زمان و 
راهسازی  آالت  ماشین  واردکردن  با 
انتفاع  حّیز  از  هپکو  عماًل  مستعمل، 
صنعت  این  نهایتا  و  می شود  ساقط 
منحصر به فرد به قیمت 1۰ میلیون 
فروخته  یک شکالت فروش  به  تومان 

می شود.
و  »بد«  و  نظام  جناحین  دست 

»بدتر« در یک کاسه
در پرونده ای دیگر »نیروگاه اصفهان« 
به یکی  از اقوام یکی از مسئوالن وقت 
امروز  که  شده  فروخته  نیرو  وزارت 
نفت  وزارت  ارشد  مسئوالن  از  یکی 
را  نیروگاه  این  که  فردی هم  و  است 
قیمت گذاری کرده امروز از مدیران آن 
مجموعه است! درواقع بازرس ارزیاب 
همگی  قیمت گذاری  کارشناس  و 
همان خریدار بوده اند! به عبارت دیگر، 

فروشنده، همان خریدار بوده است.
ی  ر ا گذ ا و ک  مشتر ل  مد
ل  و ا  : لتی و د ی  کت ها شر
بعد  شرکت ها،  ورشکسته کردن 

هم فروش آنها
نماینده تبریز با تاکید بر تکرار الگویی 
شرکت های  واگذاری  نحوه  در  خاص 
دولتی به بخش خصوصی گفته است: 
»تقریباً واگذاری این شرکت ها از یک 
مدل و الگو تبعیت می کنند؛ یعنی در 
ابتدا همه این شرکت ها ورشکسته شده 
و به زمین زده شدند و بعد، به فروش 
آقایان  این  از  باید  واقعا  رسیده اند؛ 
خودتان  ماشین  اگر  شما  که  پرسید 
همین  با  بفروشید  می خواستید  را 
الگو حاضر به فروشش بودید؟ با این 
دهم  یک  به  که  شیوه ای  و  شکل 
به فروش می رود؟ عقل سلیم  قیمت 
می گوید وقتی شما ماشین یا خانه تان را 
می خواهید بفروشید، مشکالت و عیب 
و نقص ها را بر طرف می کنید، ماشین 
دارد،  لکه ای  اگر  می برید،   کارواش  را 
آن را بر طرف می کنید تا به بهترین 
قیمت بفروشید نه اینکه خرابی هایش 
را بیشتر کنید تا با قیمت پایین تر به 

فروش برسانید!«

اعتراضاتگستردهکارگرانهفتتپه

خرابکاری های اطالعات سپاه و واحد 
برون مرزی نه تنها کمتر از فعالیت های 
وزارت اطالعات نیست بلکه در برخی 
تخریبی  آثار  با  و  و  موارد گسترده تر 
بیشتری نیز هست! قابل تصور است 
خود  جلسات  در  نیز  اروپایی ها  که 
به این جمع بندی نرسیده اند که اگر 
معاونت امنیت داخلی وزارت اطالعات 
شود،  تحریم  اسالمی  جمهوری 
فعالیت های تروریستی این وزارتخانه 
و یا نهادهای مشابه جمهوری اسالمی 

متوقف خواهد شد!
ماموریت های برون مرزی سپاه

گسترده  دستگاه  و  دم  است  بعید 
از  اروپا  امنیتی  سرویس های 
ماموریت های برون مرزی »واحد۴۰۰« 
سپاه قدس خبر نداشته باشند. ششم 
ساالر  سردار   ،139۵ سال  آبان ماه 
آبنوش معاون هماهنگ کننده قرارگاه 
»خاتم االنبیاء« سپاه طی سخنانی در 
مصالی نهاوند استان همدان با اشاره 
به اینکه حفاظت از والیت فقیه برای 
سپاه مرزی ندارد تهدید کرد، »همه 
به  پاسداران  سپاه  بدانند  یقین  دنیا 
شکل  هم  اروپا  و  آمریکا  در  زودی 

می گیرد!«
 ۴۰۰ واحد  چهره  شاخص ترین 
سرپرست  عبداللهی،  حامد  سردار 
انتصاب،  از  او پیش  یگان است.  این 
عهده  بر  را  زاهدان  سپاه  فرماندهی 
سلیمانی  قاسم  که  زمانی  و  داشت 
بود  ثاراهلل کرمان  لشکر ۴1  فرمانده 
معاون این لشکر شد. در سال 137۶ 
فرماندهی  علی خامنه ای  حکم  با  که 
سپاه قدس به قاسم سلیمانی محول 
عنوان  به  عبداللهی  بعد  اندکی  شد، 
قدس  سپاه  اطالعات  اداره  رئیس 

منصوب گشت.
مسئله اینجاست که در اکتبر 2۰11 
ایرانی  متهمان  اروپا   )139۰ )مهر 
طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا 
از  آنها  از  تعدادی  که  کرد  تحریم  را 
نیروهای سپاه قدس بودند. این فقط 
تروریستی  فعالیت  های  از  نمونه  یک 
سپاه قدس است که اتحادیه اروپا از 
می دانسته  هم  و  بوده  مطلع  هم  آن 
نهاد  کدام  به  وابسته  آن  عوامل 
جمهوری اسالمی هستند! اما به نظر 
می رسد سیاست اتحادیه اروپا تا کنون 
این بوده که با مماشات بتواند اقدامات 
تروریستی جمهوری اسالمی را مهار 
کند. با تغییر شرایط در داخل و خارج 
ایران، سیاست مماشات اروپاییان نیز 

حتما تغییر خواهد کرد.
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ساله  چهل  =غفلت 
در  ایران  مذهبی  حکومت 
اهمیت  و  حساسیت  درک 
ندیده  و  آب«  »امنیت 
اساسی  تکلیف های  گرفتن 
خود نسبت به وجوه مختلف 
عدم  نتیجه،  در  و  مسئله 
سرمایه گذاری های  انجام 
صیانت  برای  کافی  و  الزم 
آب،  تجدیدپذیر  منابع  از 
فنآوری های  از  استفاده 
افزایش  منظور  به  نوین 
ذخایر، توسعه منابع و ایجاد 
و  انتقال  زیرساخت های 
را  کشور  اینک  آب،  توزیع 
در خط مقدم بحران جهانی 

آب قرار داده است.
میلیارد   4 شدن  =روانه 
مترمکعب آب از استان ایالم 
به خاک عراق، در حالیست 
حفظ  بهانه  به  دولت  که 
روابط سیاسی مصلحت آمیز 
با افغانستان، حتی از گرفتن 
حق آب ایران از هیرمند نیز 

درمانده است. 
=با وجود دریاچه کاسپین 
فارس  خلیج  شمال،  در 
و  رودخانه ها  و  جنوب  در 
که  تاالب هایی  و  دریاچه ها 
کوه های  رشته  فاصله  در 
کوه های  سلسله  و  البرز 
زاگرس قرار داشتند، بحران 
حاد و خطرناک آب ایران را 
تنها می توان نتیجه حماقت 
دانست  حکومتی  خیانت  و 
گذشته  سال  چهل  طی  که 
تنها به سوء استفاده آسان 
و  طبیعی  منابع  از  ارزان  و 
پرداخته  ایران  ملی  ذخایر 

است.
شدن  خشک   - تقی زاده  رضا 
آب  شور شدن  تاالب ها،  و  دریاچه ها 
کارون، قطع جریان آب در زاینده رود، 
اراضی  در  مرکزی  کویر  سریع  رشد 
دایر، برخاستن توفان شن و نمک از 
غرب  جنوب  مناطق  تا  غرب  شمال 
هکتار  هزاران  رفتن  میان  از  ایران، 
مانند  بیماری هایی  شیوع  جنگل، 
روستا های  در  سالک  و  طاعون  سل، 
ریشه کن  انقالب  از  پیش  که  کشور 
بحران  از  بخشی  تنها  شده بودند، 
چندالیه و پیچیده ی »امنیت آب« در 
ایران است که اینک در وضعیت قرمز 

قرار گرفته.
در تعریِف کلِی »امنیت آب« آمده 
پاک  آب  به  مردم  »دسترسی  است: 
به منظور برخورداری از غذای سالم، 
تولیدات کافی، رفع نیازهای بهداشتی 
و  جانداران  سالمت  تامین  و  مردم 

محیط زیست.«
عدم عرضه آب سالم و آشامیدنی در 
حد کفایت، و غفلت در تامین ذخیره 
با دوام این ماده حیاتی منجر به تهدید 
حیات جانداران و انهدام محیط زیست 
و کاهش توان تولید می شود که مفهوم 
ساده آن تهدید» امنیت آب« است با 

شدت و ضعف های متفاوت.
آب،  امنیت  گرفتن  قرار  خطر  در 
سالمت جان و حفظ محیط زیست را 
مورد تهدید قرار می دهد و به دنبال 
آن، فقر، مهاجرت و منازعات درونی و 
جنگ های بیرونی برای ادامه بقا شکل 

می گیرند.
غفلت چهل ساله حکومت مذهبی 
اهمیت  و  حساسیت  درک  در  ایران 
گرفتن  ندیده  و  آب«  »امنیت 
به  نسبت  خود  اساسی  تکلیف های 
وجوه مختلف مسئله و در نتیجه، عدم 
انجام سرمایه گذاری های الزم و کافی 
تجدیدپذیر  منابع  از  صیانت  برای 
آب، استفاده از فن آوری های نوین به 
منظور افزایش ذخایر، توسعه منابع و 
توزیع  و  انتقال  زیرساخت های  ایجاد 
مقدم  خط  در  را  کشور  اینک  آب، 

بحران جهانی آب قرار داده است.

هشدار مراجع جهانی        
منابع  گذشته  سال  ده  طی 
در  شاغل  متخصصان  و  دانشگاهی 
نشریات  و همچنین  دولتی  نهادهای 
داخلی به تدوین و انتشار صد ها رساله 
تحقیقی و مقاله پیرامون بحران آب در 
ایران و خشکی دریاچه ها، رودخانه ها 

بحران آب در ایران نتیجه چهار 
دهه حاضرخوری و غفلت حکومت

و مسئوالن  مبادرت کرده  تاالب ها  و 
حکومتی را نسبت به عواقب بی تفاوتی 

در قبال بحران آب هشدار داده اند.
به عنوان یک مسئله جهانی و عامل 
مراجع  غذایی،  امنیت  بر  تاثیرگذار 
پرداخته  آب  موضوع  به  نیز  جهانی 
متعدد  هشدار های  ایران  مورد  در  و 

داده اند.
چندی پیش نماینده سازمان خوار و 
بار و کشاورزی )فائو( در ایران نسبت 
به کاهش رویش گیاهان و بیابانزایی 
و کاهش تولید محصوالت کشاورزی 
و  کرد  خطر  اعالم  کشور  سراسر  در 
طرح های  اجرای  و  تدوین  ضرورت 
راهبردی و کارساز برای مقابله با این 

پدیده شوم را مورد تاکید قرار داد.
آمریکا  فضانوردی  و  هوا  ملی  اداره 
سال  پنج  که  گزارشی  طی  )ناسا( 
ماه   1۳ حدود  و  شد  آماده  پیش 
پیش در ایران نیز انتشار یافت، ایران 
را در جمع ۴۵ کشور مواجه با خطر 
فوری خشکسالی و بحران آب، در رده 
چهارم معرفی کرد که با وجود دریای 
شمال،  در  خزر(  )کاسپین،  مازندران 
رودخانه ها  و  در جنوب  فارس  خلیج 
و دریاچه ها و تاالب هایی که در فاصله 
رشته کوه های البرز و سلسله کوه های 
و  حاد  بحران  داشتند،  قرار  زاگرس 
می توان  تنها  را  ایران  آب  خطرناک 
حکومتی  خیانت  و  حماقت  نتیجه 
گذشته  سال  چهل  طی  که  دانست 
ارزان  و  آسان  استفاده  سوء  به  تنها 
ایران  ملی  ذخایر  و  طبیعی  منابع  از 

پرداخته است.
از  یکی  استاد  فراستی  علی 
دانشگاه های داخلی در حاشیه گزارش 
پنج  شدن  »خشک   به  نسبت  ناسا 
آب های  بستر  پایین  رفتن  دریاچه، 
کشور،  نقاط  اقصی  در  زیرزمینی 
چند  و  زاینده  رود  آب  خشک  شدن 
ذخیره  سطح  کاهش  دیگر،  رودخانه 
کشور،  سد های  اغلب  پشت  آب 
یزد  روستاهای  از  درصد   ۶۵ تخلیه 
در 2۵سال گذشته، خالی  شدن ۳00 
روستا در حاشیه دریاچه هامون، تامین 
وسیله  به   روستا  هزارو۳00  پنج   آب 
تانکر و گسترش کویر« هشدار داد و 
آن را »تکرار تراژدی تلخی که هر روز 
بیشتر از پیش سرزمین ما و ساکنان 
آن را به لبه یک فاجعه ملی و زیست 

 محیطی می کشد« اعالم  خطر کرد.
که  است  این  ناسا  گزارش  نتیجه 
»جنگل های ایران به سرعت درختزار، 
درختزارها بوته زار، و بوته زارها بیابان 
ایران  سوم  دو  بیابان ها  و  می شوند« 
تا   2۵ طی  و  گرفت  خواهند  فرا  را 
آینده ۵0 میلیون جمعیت  ۳0 سال 
تبدار  و  خشک  زمین های  در  کشور 
نمک  و  توفان های شن  معرض  در  و 
یا  ایران  امروز  نوزادان  بود؛  خواهند 
بیابانگرد می شوند و یا ناگزیر از کوچ 

به سرزمین های دیگر.
بجای  اینک  که  کالنتری  عیسی 
محیط  حفظ  سکان  ابتکار  معصومه 
زیست به او سپرده شده و سابقه 12 
کارنامه  در  را  کشاورزی  وزارت  سال 
 « که  می کند  اعتراف  دارد  خود 
کشاورزی طی ده سال گذشته تقریباً 
افزایش تولید نداشته . چون آب روز به 
روز کمتر می  شود. آب در حال شور تر 
شدن است. طبیعت ما در حال از بین 
کشور  داخل  در  امروز  است.  رفتن 
هامون  از   نداریم.  آبدار  تاالب  یک 
بختگان  تا  ارومیه  از  و  هورالعظیم  تا 
خشکیده است. طبیعت کشور در حال 
از بین رفتن است. این ماییم که باور 
نمی کنیم آب نداریم. کماکان برداشت 

ضایعات  بی رویه،  مصرف  بی رویه، 
بجای  طبیعت  بر  فشار  بی رویه، 
اینکه منابع مان را اصالح کنیم و در 
زیربناهای مربوط به آب سرمایه گذاری 
جز  که  می کنیم  توزیع  پول  کنیم، 
نمی آید.  در  آن  از  دیگری  تورم چیز 
تا  اگر 20  که  می  ترسم  واقع  به  من 
2۵ سال آینده با همین روش از آب 
بهره برداری کنیم، سرنوشت قوم مایا 
و سومر سر ملت ایران هم بیاید. این 

دور از انتظار نیست.«
الگوی  یافتن  برای  عیسی کالنتری 
فردای ایران الزم نیست به دنبال قوم 
سومالی  الگوی  بگردد،  سومر  و  مایا 
امروز پیش چشم ما حاضر است و در 
خطر بیابانزایی، کشور ما درست پشت 
سر سومالی و در شرایط »سومالیایی 
اقتصاد  چنانکه  گرفته،  قرار  شدن« 
کشور نیز در خطر »ونزوئالیی شدن« 

است.
در تازه ترین واکنش خارجی نسبت 
در  آب  بحران  تشدید  و  خشکی  به 
وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین  ایران، 
مذهبی  حاکمیت  بارها  که  اسرائیل 
ایران را خطری علیه موجودیت کشور 
متبوع و مردم خود معرفی کرده در 
میانه خردادماه برای کمک به کاهش 
آمادگی  اعالم  ایران  در  آب  بحران 
کرد ولی خبرگزاری فارس وابسته به 
سپاه پاسداران، او را »آب دزد« خواند 
با  پیشتر  نیز که   و عیسی کالنتری 
کاله دیگری به گونه ای دیگر در مورد 
با  این بار  بود،  زده  حرف  آب  بحران 
رگ برآمده بر گردن و توسل به زبان 
و بیان ویژه ی جمهوری اسالمی گفت: 
»نتانیاهو غلط می  کند. به نتانیاهو چه 
او  ایران؟  زیست  محیط  دارد  ربطی 

برود دنبال کار خودش!«

دیگران چه می کنند؟
شدن  بحرانی  از  پیشگیری  برای 
میزان  منطقه،  هر  در  آب  وضعیت 
عرضه باید همیشه باالتر از تقاضا باشد 
و طرح های الزم به منظور حفظ این 
نسبت برای آینده نیز پیش بینی شود.

نتیجه پیشی گرفتن تقاضا برای آب 
مردم  شدن  فقیرتر  عرضه،  میزان  از 
است و فقر عمومی به نوبه خود عاملی 
است برای سرعت دادن به روند کم آبی 
»دایره  گرفتن  شکل  بیابانزایی؛  و 
و  شمال  کشورهای  که  منحوس« 
غرب آفریقا سال ها با آن روبرو بوده اند 
است. شده  ایران  گریبانگیر  امروز  و 

برای حفظ نسبت عرضه آب، بیشتر 
از تقاضا، ابتدا باید به  نحوه مصرف آب 
و بعد، به سرنوشت آب پس از مصرف 
نیاز،  مورد  آب  تامین  برای  پرداخت. 
بخصوص در مناطق خشک، نمی توان 
دریاچه ها،  ظرفیت  بر  تنها  نباید  و 
کرد.  تکیه  باران  بارش  و  رودخانه ها 
را  مصرف  قابل  آب  از  قابلی  مقدار 
آب  گرفت.  دریا ها  و  فاضالب  از  باید 
آلودگی  و  رفتن  هدر  آفت  از  باید  را 

حفظ کرد.
عربستان سعودی که فاقد رودخانه 
و دریاچه و تاالب است، طی ۳0 سال 
گذشته ده ها میلیارد ها دالر در اجرای 
دریا  آب  کردن  شیرین  طرح های 

سرمایه گذاری کرده است.
در حال حاضر ظرفیت شیرین سازی 
در  کارخانه   ۳1 با  عربستان  در  آب 
میلیون   ۵ از  مختلف،  منطقه   1۸
صد  و  رفته  فراتر  روز  در  مترمکعب 
ریاض  شیرین  آب  مصرف  درصد 
پایتخت آن کشور، با آب خلیج فارس 
و از طریق خط لوله ای به طول ۴۶7 
کیلومتر از محل کارخانه شیرین سازی 

آب تا شهر، تامین می شود.
به  تنها  تا سال 200۴  اسرائیل که 
منابع آب های زیرزمینی و بارش باران 
برای مصرف کشاورزی، صنایع و رفع 
اینک  داشت،  تکیه  خانگی  نیازهای 
استفاده  با  را  خود  نیاز  درصد  چهل 
از دریا  از ۴ کارخانه آب شیرین کن، 

تامین می کند.
اسرائیل  دولتی  آب  شرکت 
)Mekorot ( تنها به منظور افزایش 
ظرفیت منابع آب آن کشور اعتباری 
به ارزش 2٫2 میلیارد دالر تخصیص 
و  مصرف  کاهش  منظور  به  و  داده 
صرفه جویی آب باید سیاست کشت و 
زراعت داشت ولی نه به قیمت کاهش 
تولید و کند شدن رشد اقتصاد بلکه به 
منظور افزایش تولید و ثروتمند شدن.

وضعیت خطرناک کمبود آب در 
ایران

برخالف سرانه مصرف انرژی )برق، 
مردم  که  اتومبیل…(  سوخت  گاز 
ایران را در ردیف رکوردداران مصرفی 
مصرف  سرانه  داده،  قرار  جهان  در 
عربستان  نیست.  باال  ایران  در  آب 
لحاظ  این  از  و…  عراق  سعودی،  و 

جلوتر از ایران قرار دارند.
در جهان 70 درصد  متوسط  بطور 
کشاورزی، 20  در  آب شیرین  منابع 
درصد صنایع و 10 درصد به مصرف 
خانگی )آشامیدن، پخت غذا، نظافت، 
شستشوی جامه و خانه، آب دادن گل 

و گیاه…(
در کشورهای صنعتی، سهم صنایع 
پنجاه  به  آب کشور  منابع  از مصرف 
همیشه  و  می رسد  مجموع  درصد 
نسبت روشنی بین میزان مصرف آب 
کشورها  اقتصادی  و  صنعتی  رشد  و 

دیده می شود.
صنایع  در  مصرفی  آب  میزان 
صنایع  در  آب  مصرف  با  تنها  ایران 
کشورهایی مانند بنگالدش، میانمار و 

سودان قابل مقایسه است.
برای اغلب کشورهای جهان رابطه ای 
ناخالص  تولید  افزایش  بین  مستقیم 
ملی و میزان آب آماده برای مصارف 
کشاورزی دیده می شود. معنی کاهش 
منابع آب، رشد منفی تولید ناخالص 

ملی است.
در ایران 9۳ درصد از منابع آب در 
امور کشاورزی، 2 درصد در صنعت و 
خانگی  مصرف  به  درصد  پنج  حدود 
می رسد که در توزیع مصرف خانگی 
زیادی  فاصله  روستا ها  و  بین شهر ها 
شهرها،  در  چنانکه  می شود،  دیده 
از  بیشتری  آب  شهری  مرفه  مناطق 

محله های فقیر مصرف می کنند.
با وجود مصرف 9۳ درصد آب کشور، 
سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی 

ایران حدود ۸ درصد است.
به  و  گذشته  سال  یک  طول  در 
صادرات  افزایش  دادن  نشان  منظور 
محصوالت  صادرات  ارزش  غیرنفتی، 
کشاورزی با نرخ های متفاوت محاسبه 
شده، و با این وجود ارز حاصل عموما 
از بازگشت به چرخه اقتصاد داخلی و 
افزایش دارایی و رشد اقتصاد داخلی 

بازمانده است.
بر پایه آمار سال گذشته میزان آب 
قابل تجدید ایران 100تا 10۴ میلیارد 
در  مصرف  حجم  و  بوده  مترمکعب 
مترمکعب.  میلیارد   9۶ سال  همان 
این نسبت خطرناک حاکی از مصرف 
بیش از 90 درصد از ذخایر آب کشور 
است در حالی که حد مجاز مصرف در 

جهان تنها ۶0 درصد است.
در  روحانی  دولت  گذشته  سال 
آب  محدود  منابع  از  صیانت  زمینه 
ایران اعتباری را به مصرف نرساند و 
امسال نیز بجای تدوین طرحی جامع 
عوارض  با  مقابله  برای  چندوجهی  و 
تهدید امنیت آب، که موجودیت نظام 
طرح  به  می گیرد،  چالش  به  هم  را 
تبلیغاتی برنامه های خیالی خود مانند 
انتقال آب دریاچه مازندران به سمنان 
و آب خلیج فارس به مناطق مرکزی 

ایران بسنده کرده است.
بی بند  از  کشور  داخل  کارشناسان 
یاد  آب  دولتی  مدیریت  در  باری  و 
رفتن  دست  از  جمله  از  می کنند، 
در  آب  مکعب  میلیارد   1۵ ساالنه 
مصرف  و  توزیع  کهنه  روش های 
کشاورزی، حفر نزدیک به نیم میلیون 
و  دادن  راه  از  غیرمجاز  چاه  حلقه 
ستاندن رشوه و همچنین روانه شدن 
استان  از  آب  مترمکعب  میلیارد   ۴
که  حالی  در  عراق،  خاک  به  ایالم 
سیاسی  روابط  حفظ  بهانه  به  دولت 
از  حتی  افغانستان،  با  آمیز  مصلحت 
از هیرمند نیز  ایران  گرفتن حق آب 

درمانده است.

محمد رحمانیان کارگردان تئاتر به 
قید وثیقه آزاد شد

نمایش »ترانه های قدیمی: پیکان جوانان«

خاطر  به  =رحمانیان 
نمایش  بازیگر  تکخوانی 
از  پس  جوانان«  »پیکان 
و  احضار  دوباره  سال  یک 

بازداشت شد.
=قوه قضاییه تهدید کرده 
نظارت  عدم  صورت  در  که 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
موازین  رعایت  بر  اسالمی 
شرعی در نمایش ها، در این 

حوزه دخالت می کند.
سال  رحمانیان  =محمد 
ایران  ترک  هنگام  گذشته 
متوجه پرونده قضایی خود 

شد.
کارگردان  رحمانیان  محمد 
پرونده  دلیل  به  تئاتر  سرشناس 
قدیمی:  »ترانه های  نمایش  قضایی 
آوازخوانی  موضوع  و  جوانان«  پیکان 
نمایش  این  زن  بازیگران  از  یکی 
آزاد  وثیقه  قید  به  بازداشت و سپس 

نگارش  برای  پیشتر  رحمانیان  شد. 
نمایشنامه »روز حسین« تا مرز مرتد 

شناخته شدن پیش رفته بود.
 1۶ گذشته  روز  داخلی  رسانه های 
دی ماه نوشتند که محمد رحمانیان 
سوی  از  تئاتر  سرشناس  کارگردان 
بازداشت  ارشاد  وزارت   21 دادسرای 
قید  به  نیز  ساعاتی  از  پس  و  شده 

وثیقه آزاد شده است.
رحمانیان به ایرنا گفته که به دلیل 
نمایش  »کنسرت-  قضایی  پرونده 
جوانان«  پیکان  قدیمی:  ترانه های 
درباره  ولی  شده  بازداشت  و  احضار 
قرار  صدور  از  پس  پرونده  جزئیات 

کفالت و آزادی، سکوت کرده است.
رحمانیان  محمد  احضار  جریان 

نمایش  کنسرت-  قضایی  پرونده  به 
جوانان«  پیکان  قدیمی:  »ترانه های 
برمی گردد که در زمستان 9۶ به روی 
اپیزود آن، هانا  صحنه رفت و در دو 
کامکار اقدام به تکخوانی کرده است. 
این نمایش در سالن تئاتر شهرزاد تا 
به آخر اجرا شد تا اینکه با جلوگیری 
از خروج رحمانیان از ایران تازه برای 
وی روشن شد که پرونده قضایی در 
ارشاد  دارد.دادسرای  ارشاد  دادسرای 
ادعای  با  که  را  پرونده هایی  عموما 
عمومی«  »عفت  کردن  خدشه دار 
فرهنگی  آثار  بودن  »غیراخالقی«  و 
رسیدگی  می شود  مربوط  هنری  و 

می کند.
احضار و بازداشت محمد رحمانیان 
از  که یک سال  تئاتری  پرونده  برای 
در  می توان  را  می گذرد  آن  اجرای 
چارچوب دخالت قوه قضاییه در حوزه 
فرهنگ و هنر توسط دادستان تهران 

ارزیابی کرد.
عباس جعفری دولت آبادی اول دی 

با تئاتر »بینوایان«  ماه 97 در رابطه 
ارشاد  وزارت  »از  که  بود  گفته 
که  خود  ذاتی  وظیفه  به  خواستیم 
توجه  است  مسائل  این  مدیریت 
و  پلیس  دستگاه  تا  کند  بیشتری 
دادستانی مجبور نشوند در تمام موارد 
وارد شوند. دادستانی و پلیس آخرین 
سنگر است. زمانی ورود می کنیم که 

دیگر چاره ای نباشد.«
و  فرهنگ  وزارت  تهران  دادستان 
برخورد  به  مکلف  را  اسالمی  ارشاد 
شرعی  موازین  خالف  نمایش های  با 
نکند،  اقدام  »اگر  که  گفت  و  خواند 
دادستانی به وظیفه خود عمل خواهد 
از  نباید  هیچکس  آنموقع  و  کرد 
عدم  سایه  در  که  دادستانی  برخورد 
انجام وظایف دستگاه ها رخ می دهد، 

 گالیه کند.«
جعفری دولت آبادی دو بار پیاپی از 
اجرای تئاتر »بینوایان« انتقاد کرده و 

خواستار توقف اجرای آن شده بود.
حوزه  هنرمندان  با  قضایی  برخورد 
با  تئاتر، در دولت حسن روحانی که 
هنری،  و  فرهنگی  باز  فضای  ادعای 

پای  به  را  هنرمندان  از  بسیاری 
در  بود،  کشیده  رای   صندوق های 
افزایش  به  ماه های گذشته دوباره رو 
گذاشته است. شهریورماه امسال نیز، 
سعید اسدی مدیر مجموعه تئاتر شهر 
و مریم کاظمی کارگردان تئاتر »رویای 
شب تابستان« به دلیل پخش صدای 
محبوب  و  مشهور  خواننده  »پوران« 
این  تبلیغاتی  انقالب در تیزر  از  قبل 

نمایش، احضار و بازداشت شدند.
طراح  )نویسنده،  رحمانیان  محمد 
نمایش  موسیقی  کارگردان(  و 
جوانان«  پیکان  قدیمی:  »ترانه های 
را بر اساس سازه های از دست رفته 
کاربری  تغییر  یا  شده  فراموش  یا 
کرده  طراحی  تهران  شهر  داده   های 

از  قبل  سال  یک  است.رحمانیان 
ریاست جمهوری  انتخابات  اعتراضات 
ممنوع الکار   92 سال  تا   ۸۸ سال 
بود و مجبور به مهاجرت به کانادا و 
پس  کارگردان  این  شد.  ایران  ترک 
نوشتن  برای  ایران  به  بازگشت  از 
مرز  تا  حسین«  »روز  نمایشنامه 
مرتد شناخته شدن پیش رفت و نشر 
کتاب  این  منتشرکننده ی  »چشمه« 

هم برای مدتی لغو مجوز شد.
رحمانیان در این باره به کنایه گفته: 
»اینکه من از سال ۸۸ به این طرف 
به جان می خرم و  را  همه سختی ها 
تالش می کنم کار کنم، به این دلیل 
یا  کارگردانی  به  عالقه  که  نیست 
نمایشنامه نویسی دارم و یا می خواهم 
تنها  دهم.  نشان  را  خودم  تعهد 
می خواهم  که  است  این  دلیلش 
که  روز  هر  کنم.  عصبانی  را  عده ای 
اینترنت را چک می کنم به این دلیل 
است که ببینم چند نفر به من فحش 

داده اند!«

محمد رحمانیان کارگردان و استاد تئاتر
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ابتال به سرطان سینه 
با این پروتئین

سرطان  سینه از جمله سرطان های رایج در بانوان است که 
ساالنه جان افراد زیادی را می گیرد. به تازگی محققان موفق به 

 کشف پروتئینی شده اند که موجب بروز سرطان سینه در فرد می شود.
محققان آمریکایی در نتیجه یک مطالعه جدید متوجه شدند که پروتئین 

Cx26 به جای سرکوب تومورهای سرطانی به رشد و گسترش نوعی از سرطان 
سینه به نام سه گانه منفی کمک می کند. سرطان سینه سه گانه منفی نسبت به 
 درمان مقاوم است و حدود 15 تا 20 درصد تمام سرطان های سینه را شامل می شود.

هورمون درمانی سرطان سینه، سلول های سرطانی را از تعامل با هورمون هایی مانند 
 استروژن و پروژسترون که باعث رشد و گسترش سلول های سرطانی می شود، بازمی دارد.

این درحالی است که سلول های سرطان سینه سه گانه منفی فاقد گیرنده های الزم 
برای ملحق شدن به این هورمون ها و عوامل رشد هستند و بدون این گیرنده ها، 
درمان سرطان سینه موثر نخواهد بود در نتیجه میزان زنده ماندن زنان مبتال به این 
زیرمجموعه سرطان سینه کاهش می یابد. اکنون محققان موسسه تحقیقاتی کلینیک 
لرنر در اوهایوی آمریکا در جریان مطالعه ای موفق به کشف مسیری از سلول 

 های بنیادی شدند که موجب ابتال به سرطان سینه سه گانه منفی می شود.
آنها معتقدند که یک جمعیت تهاجمی از سلول های سرطانی به نام سلول 

سرطان  از  بسیاری  درمان  بودن  دشوار  عامل  سرطان  بنیادی  های 
ها ازجمله سرطان سینه سه گانه منفی است. زیرا سلول های 

بنیادی سرطان به خودی خود تکثیر می شوند و سریع 
رشد و گسترش می یابند و فنوتیپ خود را در 

تغییر تومور  محیط  به  واکنش 
 می دهند.

زنان  شاخص

خفته در من دیگري، آن دیگري را می شناس
چون ترنجم بشکن آنگه آن پري را می شناس
من پري هستم به افسون در ترنجم بسته اند

تا رها سازي مرا، افسونگري را می شناس
سوي سامانم بیا، با خود دل و جان را بیار
کاروانی مرد باش و رهبري را می شناس

هفت کفش آهنین و هفت سال آوارگی...
این من و فرمان من، فرمانبري را می شناس

نه، پري گفتم، غلط گفتم، زنی سوداییم
در من آفته، سوداپروري را می شناس

یک زنم کز سادگی آسان به دام افتاده ام
خوش خیالی را نگر، خوش باروي را می شناس

آفتابم، بی تفاوت تن به هر سو می کشم
بی دریغی رپا ببین، روشنگري را می شناس

پوست  کننده  سفت  روغن  بهترین 
از  میتوان  چگونه  چیست؟  بدن 
افتادگی پوست و شلی پوست گردن 
سعی  افراد  همه  کرد؟  جلوگیری 
می کنند تا حدی که می توانند از 
شل شدن پوست بدنشان جلوگیری 
و  مناسب  راهکارهای  با  و  کنند 
را  پوستشان  سازی  کالژن  ارزانی، 
بدن  دادن  ماساژ  دهند.  افزایش 
بدن  پوست  کننده  سفت  روغن  با 
میتواند در این راستا کمک شایانی 
به شما بکند و از شل شدن پوست 

صورت و بدنتان جلوگیری کند. 
مفید  های  درمان  از  یکی  ماساژ 
و  است  التهاب  و  درد  درمان  برای 
می  موثر  بسیار  خون  گردش  برای 
ضروری  های  روغن  با  ماساژ  باشد. 
ماساژ  داشت.  خواهد  بهتری  اثر 
روش  یک  ضروری  روغن های  با 
پوست  شدن  سفت  برای  طبیعی 
ضروری  های  روغن  بهترین  است. 
برای سفت کردن پوست از ساختار 
اند  شده  تشکیل  کوچکی  مولکولی 
برده  بکار  موضعی  طور  به  اگر  که 
شوند می تواند به پوست نفوذ کرده 

و به زیبایی پوست کمک کنند. 
از  برخی  با  را  خود  پوست  اگر 
دهید،  ماساژ  ضروری  روغن های 
سرعت  به  می تواند  شما  پوست 
ثبات و استحکام خودش را به دست 
روغن های  انتخاب  هنگام  بیاورد. 
پوست  دادن  ماساژ  برای  ضروری 
شل و افتاده، بهتر است روغن هایی 
که سرشار از آنتی اکسیدان هستند 
را انتخاب کنید. آنتی اکسیدان ها، 
فالونوئیدهای  و  مهم  های  ویتامین 
و  کنند  می  تامین  را  شما  پوست 
و  سلول  بازسازی  خون،  گردش 
متابولیسم را افزایش می دهند. در 
پوست  به  را  جوان  ظاهری  نتیجه، 

شما می بخشند.
اثرات  بر  عالوه  دیگر،  سوی  از 
مرطوب کنندگی، آنتی اکسیدان های 
ضروری،  های  روغن  در  موجود 
پوست  شدن  بدتر  از  می توانند 
معرض  در  گرفتن  قرار  علت  به 
آسیب های محیطی پیشگیری کرده 
و سطح پوست را از رادیکال های آزاد 
محافظت کنند.در عین حال، خواص 
ضد التهابی و ضد باکتری روغن سفت 
کننده پوست بدن ، می توانند باعث 
پاکسازی و التیام پوست آسیب دیده 
شده و سطوح pH پوست را در حد 
تعادل نگه دارند، بنابراین باعث جوان 
شدن پوست شده و از شل شدن و 
افتادگی پوست پیشگیری می کنند.

سفت  روغن  انواع  بهترین  از  برخی 
کننده پوست بدن عبارتند از:

روغن زیتون: روغن زیتون غنی از 
از جمله ویتامین  آنتی اکسیدان ها، 
E و ویتامین A است که به کاهش 
کمک  سالخوردگی  فرایند  تدریجی 
می کند. به عالوه،  این روغن برای 
مناسب  مرطوب کردن پوست شما 

است.

کمی روغن زیتون را در یک فنجان 
بریزید و حرارت دهید. سپس روغن 
را روی صورت خود بمالید و به مدت 
ماساژ  دورانی،  به صورت  دقیقه،   15
دهید. هر روز قبل از خواب، این کار 

را انجام دهید.
روغن نارگیل: روغن نارگیل می تواند 
به الیه های عمیق تر پوست نفوذ کند 
و باعث جوان سازی سلول های پوست 
شود و سبب تغذیه پوست شما گردد. 
آنتی اکسیدان ها، رادیکال های آزاد 
را که باعث آسیب رسیدن به پوست 
می شوند و فرآیند سالخوردگی شما را 
سریع تر می کنند، از بین می برند.

شما می توانید از روغن نارگیل برای 
ماساژ  پوست خود استفاده کنید. با 
حرکات دورانی و رو به باال، پوست خود 
را با مقداری روغن نارگیل و به مدت 
10 دقیقه، ماساژ دهید. این روش را 
قبل از خواب و هر شب تکرار کنید.

می  خردل  روغن  خردل:  روغن 
به  و  را سفت کند  تواند پوست شما 

 E خاطر داشتن مقدار زیاد ویتامین
، از چین و چروک و دیگر نشانه های 

پیری جلوگیری می کند.
روغن  که  آنجایی  از  حال،  این  با 
پوست  التهاب  سبب  احتماال  خردل 
می شود، قبل از استفاده از آن به طور 
مستقیم بر روی پوست، مقداری از آن 
را بر روی قسمت کوچکی از پوست، 

امتحان کنید.
در  رزماری  روغن  رزماری:  روغن 
بهبود گردش خون بسیار عالی است، 
را  پوست  افتادگی  باعث  نتیجه  در 
بهبود می بخشد. عالوه بر این، آنتی 
اکسیدان هایی که در این روغن یافت 
باال  را  فیبروبالست  تولید  شوند،  می 
می برند و سبب افزایش االستیسیته 
پوست می شوند. به خاطر اسکوالن و 
کارنوسول، روغن رزماری می تواند به 
تاخیر  به  را  پیری  روند  طور طبیعی 

بیندازد.
با  را  شده  خرد  خیار  یک  از  نیمی 
رزماری  روغن  غذاخوری  قاشق   1
مخلوط کنید. سپس، این مخلوط را 
قرار  خود  دیده  آسیب  پوست  روی 
دهید و 15 دقیقه صبر کنید و سپس 

را  خود  صورت 
بشوئید. این روش را 2 

تا 3 بار در هفته انجام دهید.
آووکادو  روغن  آووکادو:  روغن 
به  ضروری  های  روغن  سایر  همانند 
طور طبیعی، دارای خاصیت مرطوب 
به  عمیقا  تواند  می  و  است  کنندگی 
درون پوست نفوذ کند. عالوه بر این، 
روغن آووکادو، رشد کالژن را افزایش 
می دهد و استحکام پوست را به شدت 
تقویت می کند. این روغن منبعی از 
ویتامین های A، B و E می باشد که 
می تواند پوست را از درون سفت کند.

 15 مدت  به  را  آووکادو  روغن  کمی 
با حرکات دورانی و  یا بیشتر،  دقیقه 
رو به باال، بر روی پوست خود ماساژ 

را  آن  ساعت  یک  از  بعد  و  دهید 
این  بهتر،  نتایج  برای کسب  بشویید. 

روش را به صورت روزانه تکرار کنید.
روغن بادام یکی از ارزان قیمت ترین 

روغن سفت کننده پوست بدن
روغن بادام، دارای ویتامین E باالیی 
است و رطوبت پوست شما را تامین 
می کند و به طور قابل توجهی افتادگی 
وشل شدن پوست را کاهش می دهد 
و در نتیجه، پوست شما را سفت می 
کند.این روغن را  هر روز و به مدت 
20 دقیقه، بر روی پوست خود ماساژ 

دهید و سپس دوش بگیرید.
گاما  اسید  پامچال:  گل  روغن 
لینولئیک )GLA( موجود در روغن 
گل پامچال، می تواند سنتز کالژن را 
تقویت کند و خطوط چین و چروک 
کاهش  به  که  دهد  کاهش  را  ریز 

افتادگی پوست نیز کمک می کند.
روغن  قطره  چند  توانید  می  شما 
خود  پوست  ماساژ  برای  پامچال 
و  دورانی  صورت  به  کنید.  استفاده 
به سمت باال، به مدت 5 تا 7 دقیقه 
پوست را ماساژ دهید. این روش را هر 

روز و قبل از خواب انجام دهید.

همه پدر و مادرها 
فرزندانشان  می خواهند 
باشند.  داشته  را  زندگی  بهترین 
اسباب  خرید  برای  آنها  از  بسیاری 
بازی های جدید برای کودکانشان کار 
می کنند، بعضی دیگر هم سختگیری 
فرزندان  می خواهند  زیرا  می کنند، 
باشند.  داشته  هدفمندی  و  منضبط 
اجازه  خود  فرزندان  به  هم  عده ای 
چگونه  آنها  به  تا  می دهند  انتخاب 

تصمیم گرفتن را بیاموزند. 
هر خانواده ای روش های خود را برای 
همه  بین  چیز  یک  اما  دارد،  تربیت 
پدر و مادرها مشترک است: زمانی که 
آنها به عقب برمی گردند، می خواهند 
برخی از اشتباهاتی را که در گذشته 

انجام داده اند را  برطرف کنند.
و  پدر  رایج  اشتباهات  اینجا  در  ما 
مادرها را با شما در میان می گذاریم تا 
از سالهای اول جادویی زندگی کودک 
خود لذت ببرید و کمتر نسبت به آن 

احساس پشیمانی کنید. 
از ارتباط خود با فرزند خود لذت 

نمی برند.
یک کودک که با سرعت بسیار باالیی 
از کودکی تا تبدیل شدن به یک فرد 
به  نیاز  واقعا  می کند،  رشد  خودکفا 
اما  دارد.  بزرگساالن  با  دائمی  تماس 
حقیقت این است که پدر و مادر نیز 
به این ارتباط نیاز دارند. بله، به دلیل 
مشغله های زندگی زمان اندکی دارید 
تا با کودک خود بازی کنید. اما اگر 
بازی نکردن با کودک را به یک عادت 
تبدیل کنید، در بعضی موارد ممکن 
شما  فرزند  که  شوید  متوجه  است 
یکباره رشد کرده است و دیگر زندگی 

خود را زندگی می کند.
زمان  بازگرداندن  برای  راهی  هیچ 
بنابراین  ندارد،  وجود  رفته،  از دست 
سعی کنید نه تنها از لحاظ جسمی 
با  بلکه  به فرزند خود نزدیک شوید، 

اینها  هستند.  پشیمان  نکرده اند، 
خاطرات خوبی هستند ولی به راحتی 
می توانید بدون آنها زندگی کنید، اما 

بهتر است آنها را داشته باشید.
بازی های خالق نداشتند.

ما نمی گوییم که اگر شما بازی های 
باشید،  داشته  فرزندتان  با  خالقانه 
یک  یا  هنرمند  یک  به  مطمئنا 
شد.  خواهند  تبدیل  موسیقیدان 
اول  دارد.  وجود  شانس  این  اما 
بسیاری  در  را  فرزندتان  اگر  اینکه، 
از فعالیت های مختلف درگیر کنید، 
می توانید عالقه و استعداد فرزندتان 
را پیدا کنید. بعد می توانید بر روی 
تمرکز  کودک  قوت  نقاط  تقویت 
فعالیتی  نوع  هر  اینکه،  دوم  کنید. 
با  خواندن  آواز  مثال،  عنوان  به 
بازی  و  دادن،  مسابقه  بلند،  صدای 
منجر  فکری  اسباب بازی های  با 
و  تخیل  هوش،  میزان  افزایش  به 
می شود.  آنان  واژگان  دایره  وسعت 
سرانجام ارتباط بین شما و فرزندتان 

تنهایی  به  این  و  قوی تر می کند  را 
دلیل خوبی برای انجام آن است. 

خیلی سخت گیر بودند.
گوشزد  را  کاری  انجام  صرفا  اینکه 
به  را  بد  کارهای  اینکه  یا  کنید 
با  کامال  دهید،  توضیح  فرزندتان 
نیش  و  به سختگیری  اینکه شروع 
زدن کنید، متفاوت است.  یک باور 
قدیمی است که می گوید هر چقدر 
انتظارات را باالتر ببرید، فرد موفق تر 
واقعا  شما  واقعیت،  در  اما  می شود. 
سخت گیری  منفی  تاثیر  می توانید 
که  ببینید  را  کودکان  روی  بر 
کاهش  حتی  و  رفتاری  مشکالت 
رشد استعدادها را به دنبال دارد و 
البته، رابطه فرزندان را با والدین به 

شدت ضعیف می کند. 
مضر  نیز  بد  نمرات  برای  مجازات 
است و می تواند موفقیت کودک را 
کودکان  دهد.  کاهش  مدرسه  در 
فرزندان  به  و  نکنید  مجازات  را 
واقعا  که  چیزهایی  برای  خود 
دهید.  پاداش  می دهند،  اهمیت 
چیز  واقعا  فنجان  یک  شکستن 

ناراحت کننده ای نیست.

ذهنتان هم نزدیک شوید. 
اندازه  به  اغلب  را  خود  فرزندان 

کافی در آغوش نمی گیرند.
دانشمندان اهمیت بغل کردن را برای 
سالمتی ثابت کرده اند )برای سالمتی 
آغوش گرفتن  در  روحی و جسمی(. 
احتماال  ولی  دارد  بسیاری  مزایای 
گرفتن  آغوش  در  که  هستید  موافق 
فرزندتان اساسا احساس دیگری دارد. 
به  را  کار  این  والدین  اوقات،  گاهی 
دالیل مختلف انجام نمی دهند و اغلب 
قدیمی  اشتباهات  و  افکار  دلیل  به 
است )مانند توصیه هایی که به مادران 
می گوید »بچه را زیاد بغل نکن، عادت 

می کند...«(.
با گذشت زمان، کودک رشد خواهد 
به  را  او  اجازه نخواهد داد که  کرد و 
آغوش بکشید. بنابراین از این لحظات 
لذت  هنوز می توانید  که  در حالی  را 

ببرید.
کودکی  دوران  از  فیلم  و  عکس 

فرزندشان ندارند.

چیز  هیچ  نگیرید،  عکس  اگر  البته، 
بر  این  افتاد.  نخواهد  اتفاق  بدی 
یا  روحی  سالمت  ذهنی،  وضعیت 
نمی گذارد.  تاثیر  کودک  جسمی 
شما  آینده،  در  که  دارد  احتمال  اما 
ارزشمندترین  از  برخی  بخواهید 
لحظات زندگی خود را به خاطر داشته 
باشید و این احساسات را با فرزندان 
بالغ خود به اشتراک بگذارید. بسیاری 
از پدر و مادرها واقعا از اینکه بیشتر 
از دوربین عکاسی یا فیلمبردای خود 

استفاده نکرده اند پشیمان هستند. 
یک  ویدئوی  هرگز  آینده  در  شما 
نمایش آتش بازی را تماشا نخواهید 
اولین  می خواهید  قطعا  اما  کرد، 
)بیش  ببینید  را  فرزندتان  قدم های 
)با  عکس  آلبوم های  و  بار(.  یک  از 
و  دستگاه ها  تمام  داشتن  وجود 
هنوز  داریم(  امروز  که  فن آوری هایی 
نگه  برای  راه  بهترین و مطمئن ترین 

داشتن عکس های مهم است.
روی  را  فرزندشان  کلمات  اولین 

کاغذ نیاورند.
کلماتی  اولین  اینکه  از  والدین  اغلب 
یادداشت  را  کرده  ادا  فرزندشان  که 

نسرین سراجی
)1957 - تهران (

معمار  بزرگ زاد  سراجی  نسرین 
ایرانی-بریتانیایی است. سراجی یکی 
از بنیانگذاران آتلیه سراجی، معماران 
رئیس  و  پاریس  در  همکاران  و 
مدرسه عالی معماری پاریس است.

او در سال 19۸3 از مدرسه معماری 
انجمن معماری لندن فارغ التحصیل 

شد.
نقل  پاریس  به   ،19۸9 سال  در   
مکان کرد و سال بعد، آتلیه سراجی، 
کرد.بین  اندازی  راه  را  خود  دفتر 
سراجی   2005 تا   2001 سال های 
در  دارای کرسی  و  استاد  عنوان  به 
دپارتمان معماری دانشگاه کرنل در 
سال  می کرد.  کار  نیویورک  ایتاکا، 
عالی  مدرسه  رئیس  عنوان  به  بعد 
انتخاب  -ماالکه  پاریس  معماری 
شد و همچنین تدریس در آکادمی 
هنرهای زیبا وین را آغاز کرد، جایی 
که به عنوان استاد چندرشته ای در 
و  پایداری  بوم شناسی،  زمینه های 

حفاظت خدمت می کرد. 
در سال 201۴، به عنوان 100امین 
دانشگاه  در  طراحی  مدعو  استاد 

سال  شد.در  انتخاب  کنگ  هنگ 
دریافت  به  مفتخر  سراجی   ،200۶
وزیر  از  هنر  و  ادب  شوالیه  مدال 
مشارکت های  برای  فرانسه  فرهنگ 
و  انسانی  علوم  و  هنر  در  اش  مهم 
فرانسه  در  آموزش  با  آن ها  ارتباط 

شد. 
در سال 200۸، هر دو نشان شوالیه 
آکادمی  دونور  لژیون  لیاقت  ملی 
فرانسه و مدال نقره آکادمی معماری 
ژوئیه  در  کرد.  دریافت  را  فرانسه 
2011، او نشان شوالیه ملی لژیون 

سیمین بهبهانیدونور را دریافت کرد.

بیشترین اشتباهات والدین پشیمان کدامند؟روغن سفت کننده پوست بدن 
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مردان  شاخص

های  یافته  
مورد  در  جدید 
در   A ویتامین  نقش 
میانجی گری رابطه بین باکتری  های 
است  ممکن  ایمنی  سیستم  و  روده 
برای ابداع درمان  های جدید بیماری 
های خود ایمنی مانند بیماری کرون، 
کولیت اولسراتیو و سایر بیماری های 
التهابی که روی روده تاثیر می گذارد، 

“حیاتی” باشد.
 A تاثیر باکتری های روده بر ویتامین
اثبات شده است که باکتری  های روده 
نقش حیاتی در حفظ سالمتی ما بازی 
می کنند. تحقیقات نشان داده  اند که 
که  هایی  میکروارگانیسم  تریلیون 
میزبان روده ما هستند می  توانند ما 
را الغر، جوان و سالم نگه دارند – هم 

در بدن و هم در ذهن.
را می  کار  این  باکتری  ها  اما چگونه 
سیستم  به  مربوط  اول  پاسخ   کنند؟ 
ایمنی است. مطالعات مختلف به آرامی 
رابطه پیچیده بین باکتری  های روده 
و سیستم ایمنی را حل کرده  اند. این 
مطالعات برهم کنش بین باکتری های 
روده   که  باکتری  هایی  و  روده  مفید 
های ما را تسخیر می  کنند و می توانند 
باعث بروز مشکالتی در بدن شوند را 
نشان می دهند و به ما می گویند که 
می  پاسخ  بیماری  به  ما  بدن  چگونه 
دهد.دانشمندان مدتی است که متوجه 
شده اند که میکروبیوم به تنظیم پاسخ 
این  با  کند.  می  کمک  ایمنی  های 
حال، بسیاری از مکانیسم های دقیق 
پشت این تعامل هنوز ناشناخته مانده 
است. به عنوان مثال، سیستم ایمنی 
بدن – که برای حفاظت از ما در برابر 
دقیقا  طراحی شده  است-  ها  پاتوژن 
امکان  این  که  کند  می  عمل  چگونه 
را برای باکتری  ها فراهم می  کند که 

“دوستانه” در روده ما زندگی کنند؟
تحقیقات جدید ممکن است پاسخی 
گروهی   .A ویتامین  باشند:  یافته  را 

شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم
به جلد رهگذر اما در انتظار تو بودم

نسیم زلف تو پیچیده بود در سر و مغزم
خمار و سست ولی سخت بی قرار تو بودم

همه به کاری و من دست شسته از همه کاری
همه به فکر و خیال تو و به کار تو بودم

خزان عشق نبینی که من به هر دمی ای گل
در آرزوی شکوفائی و بهار تو بودم

اگر که دل بگشاید زبان به دعوی یاری
تو یار من که نبودی منم که یار تو بودم

چو الله بود چراغم به جستجوی تو در دست
ولی به باغ تو دور از تو داغدار تو بودم

به کوی عشق تو راضی شدم به نقش گدائی
اگر چه شهره به هر شهر و شهریار تو بودم

مـا فقـط دو ردیـف دنـدان داریم و 
هـر کـدام کـه دچـار عفونت شـود، 
قطعـا بـه باقی آنهـا سـرایت خواهد 
کـرد، بنابرایـن بایـد خیلـی مراقب 
آنهـا باشـیم، اگـر نمی خواهیـم آنها 
را از دسـت بدهیـم. دندانپزشـکان 
را  از روش هـای سـاده ای  بسـیاری 
دندان هـا  سـالمت  می تواننـد  کـه 
را حفـظ و بهبـود ببخشـند؛ حتـی 
پیشـگیری از پوسـیدگی دنـدان را 
نشـان داده انـد. روش دندانپزشـکان 
برای سـالمت دندان ها یـک فرمول 
بسـیار سـاده به عنوان تغییـر رژیم 
اسـت  ممکـن  کـه  اسـت  غذایـی 
دنیایـی کامال متفاوت را برای شـما 

پدیـد آورد.
دندانپزشکان  توصیه   10 اینجا  در 
دندان  افتادن  از  جلوگیری  برای 
و  سفید  دندان های  از  حفاظت  و 
آورده ایم.  گرد هم  را  مرواریدی تان 

چنین  برای  پزشکان  از  باید 
توصیه هایی سپاسگزار باشیم.

قرقره ی روغن را امتحان کنید.
یا استعمال روغن های مفید،  قرقره 
یک روش پاک کننده است که مانع 
از ایجاد حفره یا پوسیدگی می شود 
و باکتری ها را از بین می برد. روغنی 
خواص  دارای  که  کنید  انتخاب  را 
ضدباکتریایی  و  کننده  ضدعفونی 
مانند روغن کنجد یا روغن نارگیل 
است و تا 20 دقیقه آن را به عنوان 
از  پس  کنید.  استفاده  دهانشویه 
با آب  انجام این کار، دهان خود را 

یا آب نمک بشویید.
زیاد شکر مصرف نکنید.

بـاز  را  ایـن زخـم کهنـه  بگذاریـد 
کنیـم، مصـرف بیـش از حـد شـکر 
می توانـد دندان هـای شـما را خراب 
کنـد. ایـن فقـط شـامل کیـک یـا 
آب نبـات نیسـت؛ این حتی شـامل 
قنـد موجـود در نـان، لوبیـا، میـوه 
از  می شـود.  هـم  سـیب زمینی  و 
خـوردن  از  کنیـد  سـعی  رو،  ایـن 
میوه هـای  و  غذاهـا  حـد  از  بیـش 
شـیرین اجتنـاب کنید. اگـر به طور 

حسگر پوشیدنی
 ویژه اختالالت مغزی

پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن موفق به تولید نوعی 
شدند.  مغزی  سکته  به  مبتالیان  برای  پوشیدنی  حسگر 

بیماران  بدن  در  را  عارضه  این  توان  می  این حسگرها  با کمک 
کنترل و تنظیم کرد.دانشمندان دانشگاه “نورث وسترن” در حال توسعه 

بیماران  بهبودی  روند  پوشیدنی هستند که سبب تسریع در  حسگرهای 
مبتال به سکته مغزی می شوند.

حسگرهای پوشیدنی برای کمک به مبتالیان به سکته مغزی به نقل از بی بی سی، 
این سنسورها قادرند تا پیوسته اطالعات خود را به پزشکان ارسال کنند.محققانی که 
این سیستم را توسعه داده اند می گویند که این سیستم به پزشکان کمک می کند تا با 
دقت بیشتری بر میزان تاثیرگذاری درمان نظارت داشته باشند.جزئیات این مطالعه در 
نشست ساالنه “انجمن پیشبرد علوم آمریکا” در تگزاس منتشر شد.این حسگرها شبیه 
چسب زخم های کوچک هستند که می توانند اطالعات بیماران را به صورت بی سیم 
به تیم پزشکی بیمار ارسال کنند.این فناوری با قرار دادن سنسورها در بدن می تواند 
مناطقی از ماهیچه ها که تحت تاثیر سکته مغزی قرار گرفته است را به طور دقیق 

مشخص کند و می تواند درمان هایی را جهت بهبود این مشکل در نظر بگیرد.
چالش اصلی محققان گنجاندن تعداد زیادی از قطعات الکترونیک بر روی 

یک جسم منعطف کوچک بود که بیمار بتواند به راحتی آن را برای 
مدت زمان زیادی بپوشد.“جان راجرز” )John Rogers(مخترع 

گفت:  وسترن”  “نورث  دانشگاه  محقق  و  حسگرها  این 
این  که  بیمارانی  و  هستند  نامرئی  این حسگرها 

احساس  را  آن  می پوشند،  را  حسگرها 
نمی کنند.

منظـم نوشـابه می نوشـید یـا آدامس 
می جویـد، بایـد جایگزین هـای شـکر 
را در بیـن موادغذایـی پیـدا کنیـد تا 
بـرای کمـک بـه از بیـن بـردن ایـن 

شـکرها کمـک کننـد.
روز  در  بار  دو  را  دندان های خود 

بشویید.
شما ممکن است بخواهید دندان های 
از  بخشی  عنوان  به  را صبحگاه  خود 
این  اما  بشویید،  خود  روزانه  برنامه 
زدن  مسواک  نیست.  کافی  مطمئنا 
باعث  زیرا  دارد،  اهمیت  نیز  در شب 
باکتری هایی  و  پالک ها  برداشتن 
می شود که باعث پوسیدگی دندان ها 
می شوند.  پریودنتال  بیماری های  و 
البته بعد از خوردن موادغذایی پرشکر 

هم بد نیست، مسواک بزنید. 
زبان خود را بشویید.

دندان ها و لثه  تنها عناصر داخل دهان 
نیستند که باکتری بر روی آنها قرار 

می گیرد و شروع به تخریب می کند، 
زبان شما نیز می تواند یکی از عناصر 
زبان  که  است  مهم  باشد.  باکتری زا 
خود را با برس کامال بشویید و حتی 
مخصوص  شوینده  مواد  از  می توانید 
آمده هم  بازار  در  تازگی  به  زبان که 

استفاده کنید.
به جزئیات کوچک توجه کنید.

وقتی نوبت به بهداشت دهان می رسد، 
باید به جزئیات بسیار توجه کرد. اگر 
لثه ها کمی قرمز شدند، اگر بزاق دهان 
کمی پررنگ باشد یا اگر درد اندکی 
در دهان داشته باشید، با دندانپزشک 
خود تماس بگیرید. این همه راه هایی 
است که بدن به ما می گوید که چیزی 

اشتباه است.
چای سبز یا سیاه بنوشید.

به  می تواند  سیاه  و  سبز  چای 
مشخص  کند.  کمک  دندان هایتان 
برای  سبز  چای  که  است  شده 
برابر  از دندان های شما در  محافظت 
گفته  است.  مفید  بسیار  حفره ها 
از  پس  حتی  ترفند  این  که  می شود 

خوردن شیرینی نیز کمک می کند.
زیاد مسواک نزنید

از  بیش 
و  دندان  حد 

وارسی  را  خود  لثه های 
نکنید. این حتی شامل مسواک زدن 
مسواک  می شود.  هم  دندان هایتان 
زدن زیادی، حتی بیش از دو بار در 
روز، مینای دندان شما را می پوساند. 
و  سخت  حد  از  بیش  زدن  مسواک 
محکم هم می تواند مشکالت مشابهی 

ایجاد کند. 
سالمت  به  که  غذاهایی  خوردن 

دندان کمک می کنند.
مواد غذایی وجود دارند که از حفره ها 
محصوالت  اکثر  می کنند.  جلوگیری 
از جمله پنیر، پالک دندان را  لبنی، 
کاهش داده و حتی مینای دندان را 
مجددا باز می گرداند. سیب، حتی اگر 

اسیدی و پر از شکر هم باشد، منجر 
به افزایش تولید بزاق دهان می شوند 
سطح  کاهش  باعث  نتیجه  در  و 

باکتری می شود.
نخ دندان بزنید.

مسواک زدن برای دندان هایتان کافی 
نیست، باکتری ها و تکه های کوچکی 
دندان ها،  الی  به  ال  موادغذایی  از 
بافت  شوند.  حفره ها  باعث  می توانند 
معمولی دندان مانع ورود موادغذایی 
به الی دندان می شود ولی در صورت 
دندان ها،  بین  خالی  فضای  وجود 
استفاده از نخ دندان مانع از بیماری 
لثه، بوی بد دهان می شود و مؤثرتر از 

مسواک زدن است.
دندانپزشک خود را دو بار در سال  

ببینید
متخصـص  یـک  شـما  دندانپزشـک 
بـه  کمـک  چگونگـی  مـورد  در 
دندان هایتـان اسـت. او می تواند قبل 
از اینکه دیر شـود، متوجه مشـکالت 
در  بـار  دو  شـود.  دنـدان  و  دهـان 
سـال بـرای مراقبـت بهداشـت دهان 
و دنـدان بایـد دندانپزشـک خـود را 

مالقـات کنیـد.

شیپرا  رهبری  به  که  دانشمندان  از 
میکروبیولوژی  استادیار  ویشناوا، 
دانشگاه  در  ایمونولوژی  و  مولکولی 
که  دریافتند  پراویدنس،  در  براون 
سطح متوسط ویتامین A در روده از 
فعال شدن بیش از حد سیستم ایمنی 
جلوگیری می  کند.یافته های منتشر 
ممکن   Immunity مجله  در  شده 
برای  توجهی  قابل  پیامدهای  است 
بیماری  مانند  ایمنی  خود  اختالالت 

کرون داشته باشد.
ویتامین A واکنش ایمنی را تحت 

کنترل نگه می  دارد
میکروبیوتای روده شامل بیش از 100 
تریلیون باکتری است، محققان توضیح 
عمدتا  ها  باکتری  این  که  دهند  می 
فرمیکوتس  های  باکتری  نوع  دو  به 
های  باکتری  و   )Firmicutes  (
Bacteroidetes تقسیم می شوند.

وایزنوا و تیمش، با استفاده از میکروبیوم 

که  شدند  متوجه   ، موش  مدل  یک 
باکتری  های روده، پاسخ  های ایمنی 
میزبان خود را با تنظیم یک پروتئین 
که ویتامین A را در دستگاه گوارش 

فعال می  سازد، کنترل می  کنند.
 7 دهیدروژناز  رتینول  پروتئین،  این 
)Rdh7( نامیده می شود زیرا ویتامین 
تبدیل می  اسید  رتینوئیک  به  را   A
کند که شکل فعال ویتامین A است.

دریافتند  دانشمندان  این،  بر  عالوه 
 Firmicutes های  باکتری  که 
خانواده  از  بخشی  که  هایی  )باکتری 
خاص  طور  به  هستند(  کلوستریدیوم 
آورد.  می  پایین  را   Rdh7 بیان  تر، 
دانشمندان بر این باورند که باکتری 
کبد  که  می  شود  باعث  کلوستریدیوم 
مقدار زیادی از ویتامین آ را ذخیره کند.

وایزنوا و تیمش، موش  هایی را پرورش 
 Rdh7 دادند که به طور ژنتیکی فاقد
روده  دهنده  تشکیل  سلول  های  در 
دارای  جوندگان  این  بودند.  هایشان 
بافت  رتینوئیک در  اسید  سطوح کم 
ایمنی  های  سلول  همچنین  و  روده 
کمتری هستند که مولکول به اصطالح 
مولکول IL-22 را تشکیل می دهند. 

IL-22 یک مولکول سیگنال دهنده 
میکروبی  ضد  واکنش  که  است 
کند. را هدایت می  ایمنی  سیستم 

می  اشاره  همچنین  ارشد  محقق 
کند که دیگر عناصر سیستم ایمنی 
– مانند سلول های ایمونوگلوبولین 
پس   –  T های  سلول  سایر  و   A
ها،  موش   Rdh7 تخریب  از 
نشان می  این  ماندند.  باقی  یکسان 
پاسخ  کلید  تنها   Rdh7 که  دهد 
سیستم ایمنی به باکتری ها است.
بیماری  برای  درمان های جدید 

های خود ایمنی
را  خود  تحقیقات  تاثیر  دانشمندان 
گویند  می  آنها  دهند.  می  توضیح 
که درک تعامالت بین باکتری های 
روده و پاسخ ایمنی می  تواند روش 
اختالالت  برای  درمانی جدید   های 
التهاب  بیماری  مانند  ایمنی  خود 

روده را روشن کند.
ویشناوا می  گوید: ” بسیاری از این 
بیماری  ها به افزایش پاسخ ایمنی یا 
داده  نسبت  بدن  ایمنی  فعال سازی 
پیدا  جدیدی  روش  اما  می  شوند، 
کرده  ایم که باکتری در روده ما می 
 تواند واکنش ایمنی را کاهش دهد.”

وی افزود: “این تحقیق می تواند در 
تعیین درمان در مورد بیماری های 
خود ایمنی مانند بیماری کرون یا سایر 
بیماری های التهابی روده و همچنین 
باشد.” حیاتی   A ویتامین  کمبود 

دارند  قصد  دانشمندان  آینده،  در 
سرکوب  چرا  که  کنند  بررسی 
بدن  ایمنی  پاسخ  برای   Rdh7
حیاتی است و چگونه باکتری، بیان 

ژن را کنترل می  کند.
در  “تغییر  کرد:  اظهار  ویشناوا 
های  ژن  و   A ویتامین  وضعیت 
با  همزمان   A ویتامین  متابولیکی 
است،  روده  التهابی  های  بیماری 
باعث  این  آیا  که  دانیم  نمی  ما  اما 
التهاب می شود یا خیر. ما امیدواریم 
باکتری  ها  – که  ما  یافته  های  که 
می  توانند نحوه تولید ویتامین A در 
روده یا کبد را تنظیم کنند – می 
مساله  این  کردن  روشن  به   تواند 
کمک کند که افزایش و کاهش این 
ویتامین در التهاب روده چه تاثیری 
دارد و دقیقا چگونه عمل می کند”.

محقق با تاکید بر نقش رژیم غذایی 
حفظ  در  روده  های  باکتری  و 
ادامه  بدن،  ایمنی  سیستم  سالمت 
می داد که” هم رژیم غذایی و هم 
باکتری های موجود در روده ما به 
سلول  رفتار  نحوه  تنظیم  به  شدت 
 های ایمنی بدن مرتبط می باشند.”

کردن  “پیدا  گفت:  ویشناوا  شیپرا 
یک  در  ارتباطات  این  که  آنچه 
سطح مولکولی، مهم است که بدانیم 
چگونه می توانیم از رژیم یا باکتری 
یا هر دو آنها با هم برای تأثیر درمان 
عفونی  یا  التهابی  های  بیماری  در 

استفاده کنیم.

حسن خسروشاهی
)1319 - آذربایجان (

از  یکی  خسروشاهی  حسن 
ثروتمندان ایرانی در جهان، موسس 
کانادایی  کارآفرین  و  شاپ  فیوچر 
شهر  در   1۳19 متولد  تبار  ایرانی 
آذربایجان  استان  تابع  خسروشهر 
مدارک  او  باشد.  می  تبریز  شرقی 
خود در 2 رشته حقوق و اقتصاد از 
دانشگاه تهران دریافت نمود. حسن 
خسروشاهی در سال 1۳۶0 به کشور 

کانادا مهاجرت کرد. 
همان  که  خسروشاهی  خانواده 
و  مینو  های  شرکت  سابق  مالکان 
الوند در زمان شاه بودند؛ هم اکنون 

در ونکوور کانادا اقامت دارند. 
آقای حسن  اقتصادی  فعالیت  اولین 
تاسیس  با   19۸2 در  خسروشاهی 
در     Future Shopشعبه اولین 
در  فروشگاه  این  شد.  آغاز  ونکوور 
بسیار  فعلی  های  فروشگاه  با  قیاس 
کوچک است و فقط ۴000 فوت مربع 
مساحت دارد و وسایل الکترونیکی آن 
زمان مانند کمودور را می فروشد و 
بر  اندک  اندک  ایام؛  طی  در  سپس 
تعداد شعب افزوده و در استان های 

دیگر نیز شعباتی دایر می نماید.
از   200۳ سال  در  خسروشاهی 
کلمبیا  بریتیش  وزیر  نخست  طرف 
حامی  سخاوتمندترین  عنوان  به 
نشریه   200۴ سال  در  میشود.  یاد 
 Canadian Business کانادائی 
در لیست 100 نفر ثروتمند کانادا او 
را در رده ۶۴ با ثروتی معادل ۵۴0 
میلیون دالر کانادا قرار می دهد؛ در 
حالی که این ثروت بر اساس گزارش 
همین نشریه در سال 2000 معادل 
از لحاظ  ۳00 میلیون دالر کانادا و 

رتبه 92 گزارش می گردد. شهریار

۱۰ توصیه دندانپزشکان برای جلوگیری از 
پوسیدگی دندان 

نقش ویتامین A در درمان   بیماری های 
خود ایمنی
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کیروش و سرمربیگرى فوتبال کلمبیا، 
شایعه اى نزدیک به واقعیت

کانال های  و  نشریات  است  مدتى 
خبر  خارجى  تلویزیون های  ورزشى 
کیروش  کارلوس  جدید  سمت 
عنوان  به  را  ایران  ملى  تیم  سرمربى 
از  کلمبیا  فوتبال  ملى  تیم  سرمربى 
منتشر  کشور  آن  رسانه های  قول 

 مى کنند.
این  در  کنون  تا  شخصا  کیروش 
است.  نکرده  وضوح صحبت  به  مورد 
ایرانى  رسانه های  روزها  این  آنچه 
گزارش هایى  حد  در  مى کنند   تکرار 
کانال  و  کلمبیا  رسانه های  که  است 
وبسایت  و  اسکای  تلویزیون  ورزشى 
فاکس ورزش آسیا درباره شغل آینده 
پخش  ایران  ترک  از  بعد  کیروش 

کرده اند.
پایان  از  پس  نوشت،  وبسایت  این 
مسابقات جام ملت های آسیا در امارات 
، کیروش طبق قرار و مدارهایى که با 
گذاشته  کلمبیا  فوتبال  فدراسیون 
جنوبى  آمریکای  کشور  این  راهى 

خواهد شد.
کارلوس کیروش چندی پیش گفته 
فوتبال  عملکرد  به  او  آینده  که  بود 

ملت های  جام  رقابت های  در  ایران 
آسیا بستگى دارد و در حال حاضر من 
فقط روی این بازی ها تمرکز  مى کنم. 
قصد ما این است که قهرمان شویم و 
مردم ایران را خوشحال کنیم. به هر 
حال قرارداد من با ایران فقط تا پایان 
جام ملت ها اعتبار دارد و آینده نیز در 

دست خداست.
او اضافه کرده بود که مربیان فوتبال 
تصمیم  خود  آینده  برای  نمى توانند 
به  بستگى  آنها  آینده  زیرا  بگیرند 

نتایجى که کسب  مى کنند دارد.
کیروش بعد از بازی های جام جهانى 
تمدید   ، روسیه  در   2٠1٨ فوتبال 
قرارداد با تیم ملى ایران را نپذیرفت 
و منابع مختلف فاش کرده اند که برای 
همکاری با فدراسیون فوتبال کلمبیا و 
توافق  به  تیم آن کشور  سرمربیگری 

رسیده است.
فوتبال  تیم  سرمربى  پوکمن  خوزه 
از  از جام جهانى 2٠1٨  بعد  کلمبیا 
سمت خود استعفا داد و آرتور ریس 
بطور موقت هدایت این تیم را به عهده 

دارد.

فدرر و بنچیچ قهرمان هاپمن کاپ
متشکل  سوئیس  تنیس  ملى  تیم 
از راجر فدرر قهرمان 37 ساله برنده 
بلیندا  او  و همبازی  اسلم  گراند   2٠
بنچیچ با پیروزی بر تیم تنیس آلمان 
گراند  قهرمان  کربر  آنجلیک  شامل 
اسلم ویمبلدون و الکساندر زورو نفر 
چهارم رده بندی تنیس جهان، برای 
هاپمن  قهرمانى  مقام  به  بار  دومین 

کاپ رسیدند.
 2 بر   ۶ و   ۴ بر   ۶ را  زورو  فدرر، 
بر   7 و   ۴ بر   ۶ کربر  و  داد  شکست 
۶ بر بنچیچ پیروز شد. اما در مسابقه  
مختلط  فدرر و بنچیچ بر کربر و زورو 

غلبه کردند.
تنیس بازی  نخستین  فدرر  راجر 
است که دو بار مقام اول این تورنمنت 
را کسب کرده است. او اولین بار در 
سال 2٠٠1 به اتفاق مارتینا هینگیز 

به این عنوان دست یافتند.
قرار است مرحله نهایى هاپمن کاپ 
برگزار  دیگری  محل  در  آینده  سال 

بلیندا بنچیچ و راجر فدرر

اسلم  گراند  تنیس  مسابقات  گردد. 
استرالیا از 1۴ ژانویه در ملبورن آغاز 

مى شود.

استرالیا  ملبورن  تنیس  رقابت های 
اسلم  گراند  مسابقه  چهار  از  یکى 
در  ژانویه   1۴ دوشنبه  روز  جهان، 
تا 27  و  مى شود  آغاز  پارک  ملبورن 

این ماه ادامه خواهد داشت.
مراسم  هفته  این  پنجشنبه  روز 
و  شد  برگزار  بازی ها  این  قرعه کشى 
چهره های سرشناس و تازه واردین به 
رقیبان  حرفه ای،  جرگه  تنیس بازان 
تورنمنت  این  اول  دور  در  را  خود 

شناختند.
ساله   37 فدرر  تنیس باز  راجر 
سوئیسى، قهرمان سال پیش و دارنده 
در  اسلم  گراند   2٠ نخست  عنوان 
اولین بازی به دیدار دنیس ایستومین، 

 تنیس باز اهل ازبکستان مى رود.
و  اسپانیایى  نادال  تنیس باز  رافائل 
به  مشهور  و  جهان  پیشین  اول  نفر 
سلطان زمین خاکى به مصاف جیمز 
داک ورت ،  تنیس باز اهل استرالیا مى 
رود که به لطف »وایلد کارت« مجوز 

استثنایى در تورنمنت حضور دارد.
نواک جاکوویچ  تنیس باز صرب و نفر 
اول رده بندی تنیس دنیا با  تنیس باز 
گذاشتن  سر  پشت  با  که  جوانى 
به  ورود  ویزای  ورودی،  مسابقات 
زمین  به  آورد  دست  به  را  تورنمنت 

مى رود.
جاکوویچ و فدرر امسال برای کسب 

بازی ها  این  قهرمانى  مقام  هفتمین 
خیز برداشته اند و هر کدام این عنوان 
را دریافت کنند، نخستین  تنیس بازانى 
هستند که به کسب چنین افتخاری 

نائل مى شوند.
اسکاتلندی  موری  تنیس باز  اندی 
و نفر اول پیشین جهان که به دلیل 
جراحى لگن خاصره مدتى از مسابقات 
دور بود، در اولین بازی خود با روبرتو 

باتیستا اگوت به میدان مى رود.
مسابقه  در  فدرر  حریف  ایستومین 
دوم  دور  در  پیش  سال  دو  آغازین 
کرده  مغلوب  را  جاکوویچ  مبارزات 
کریوس  تنیس باز جنجالى  نیک  بود. 
با  را  خود  دیدار  اولین   ، استرالیایى 

کانادایى  رایونیچ  تنیس باز  میلوس 
برگزار خواهد کرد.

تنیس  اول  نفر  ووژنیاکى  کارولین 
بازی  در  نروژ،  از  جهان  دختران 
نخست ون اولت ونک را پیش رو دارد. 
با  سیمونا هالپ  تنیس باز اهل رومانى 
مسابقه خواهد  استونیا  از  کاپنى  کیا 

داشت.
سرینا ویلیامز برنده 23 گراند اسلم 
در اولین بازی با تاجانا ماریا از آلمان 

روبرو مى شود.
گراند  امسال  قرعه کشى  مسئولیت 
لیور  تنیس باز  راد  را،  استرالیا  اسلم 
مشهور استرالیایى که استادیوم تنیس 

ملبورن به نام اوست به عهده داشت.

تنیس گراند اسلم استرالیا:
 بزرگان حریفان خود را شناختند

مسابقات تنیس نیوزیلند، قطر و چین: 

ستاره ها باختند
برای   2٠19 سال  آغازین  روزهای 
نواک  و  شاراپوا  ماریا  ویلیامز،  سرینا 
سرینا  نبود.  خبر  خوش  جاکوویچ 
برنده 23 گراند اسلم، نواک جاکوویچ 
ماریا  و  جهان  مردان  تنیس  اول  نفر 
اول پیشین دختران دنیا  نفر  شاراپوا 
و  قطر  نیوزیلند،  تورنمنت های  در 

چین به حریفان خود باختند.
در اوکلند پایتخت نیوزیلند، سرینا 
بنچیچ  به  باخت  از  پس  ویلیامز 
برابر  جمعه  روز  سوئیسى،  تنیس باز 
ساله   1٨ تنیس باز  آندرسکو  بیانکا 
بر  بر 7، ۶ بر یک و ۶  اهل کانادا ۶ 

3 مغلوب شد.
بیانکا را مى توان پدیده جدید تنیس 
رده  در  که  او  دانست.  جهان  زنان 
به دنبال کسب  قرار دارد،  1۵2 دنیا 
وارد  ورودی  مسابقات  در  پیروزی   3
این بازی ها شد و در نخستین دیدار 
لهستانى  تنیس باز  وژنیاکى  کارولین 
رده بندی  سوم  نفر  و  نروژ  اهل  تبار 
جهان را روز پنجشنبه شکست داد و 
برای اولین بار به مرحله نیمه  نهایى 

یک تورنمنت بین المللى رسید.
مرحله  این  به  صعود  از  بعد  بیانکا 
بازی های  از  عبور  من  آرزوی  گفت: 
انتخابى و ورود به مسابقات اصلى بود. 
اما چند پیروزی نیز مقابل تنیس بازان 
نامى جهان در این تورنمنت به دست 

آوردم.
تنیس باز  شاراپوا  ماریا  همزمان 
پیشین  اول  نفر  و  آمریکایى  روسى- 
جهان 1٠ روز پیش از آغاز بازی های 
در  استرالیا  ملبورن  اسلم  گراند 
چین  »شین  ژن«  در  آزاد  مسابقات 
در دیدار با آیرینا سابالنکا در شرایطى 
که ست اول یک بر ۶ باخته بود در 

روبرتو باتیستا تنیس باز اسپانیایی 

فرهاد مجیدى دستیار شفر شد؛ هفِت 
محبوب روى نیمکت تاج

بُرد پرگل ایران در برابر یمن: هواداران پاى سپاه و 
موشک را وسط کشیدند، سانسورچی  کالفه شد!

=واکنش خیلی از کاربران 
توییتر به نتیجه بازى ایران 
سیاست  از  ترکیبی  یمن  و 
مردم  متلک گویی  و  طنز  و 
به سپاه و رهبران جمهورى 
که  به خصوص  بود  اسالمی 
بازیکنان یمن در بازى بارها 
با  پرخاش  و  خشونت  با 
درگیر  ایران  تیم  بازیکنان 

شدند.
تیم ملى فوتبال ایران، دوشنبه شب 
17 دی ماه 97، موفق شد در نخستین 
بازی خود در گروه )D( جام ملت های 
آسیا با پنج گل در برابر تیم ملى یمن 

پیروز شود.
مهدی  را  دیدار  این  گل های 
اشکان   ،)2۵ و   12 )دقیقه  طارمى 
اشتباه  ملى روی  تیم  کاپیتان  دژاگه 
سردار   ،)23 )دقیقه  یمن  دروازه بان 
قدوس  سامان  و  )دقیقه ۵3(  آزمون 
و  رساندند  ثمر  به   )7٨ )دقیقه 
ملت های  جام  افتتاحیه  پرُگل ترین 

آسیا را برای تیم ایران رقم زدند.
تیم یمن حریف سختى برای ایران 
نبود. تقریباً همه دقایق بازی توپ و 
کارلوس  شاگردان  اختیار  در  میدان 
کیروش و فرصتى برای تمرین گل زنى 
و موقعیت سازی بود. بازیکنان پرانگیزه 
و رزمنده ظاهر شدند و اصاًل یمن را 
نظر  در  بسته ای  پا  و  دست  حریف 

نگرفتند.
ویدئوی باال گل زیبای سامان قدوس 
را نشان مى دهد که روی شوت چکشى 
از پشت 1٨ قدم وارد دروازه یمن شد.

ملى  تیم  سرمربى  کوچیان  جان 
از شکست سنگین  بعد  یمن  فوتبال 
مقابل ایران در نشست خبری از بازی 
تیم ایران تمجید کرد و گفت: »باید 
ایران  فوتبال  ملى  تیم  کنم  اعتراف 

خیلى خوب بازی کرد.«
ایران  ملى  »تیم  کرد:  عنوان  او 
امشب  بازی  در  شرایط خیلى خوبى 
از  استفاده  با  مى توانست  و  داشت 
بازی  خوب  دفاعى اش  باالی  قدرت 
کند. ما در عرض 1٠ الى 1۵ دقیقه 
ضربه خوردیم و تیم ما به هم ریخت. 
ولى  بود  بد  ما  تیم  و  یمن  برای  این 
یک  بازی  این  کنیم  فراموش  نباید 

دیدار سخت برای ما بود.«

تیم  بازیکنان  کرد  تاکید  کوچیان 
یمن در 3٠ دقیقه ابتدایى خوب بودند 
ولى به خاطر مشکل بدنى در ادامه راه 

به مشکل خوردند.
تیم  سرمربى  کیروش  کارلوس 
از  در نشست خبری پس  ایران  ملى 
بازیکنان  و  ایران  ملى  تیم  به  بازی 
خوب  بازی  یک  ارائه  خاطر  به  یمن 
تبریک گفت و تاکید کرد، »یمنى ها 
اشتباهاتى داشتند و ما از آن استفاده 
کردیم و جا دارد به بازیکنانم تبریک 
یمن  بازیکنان  به  همینطور  و  بگویم 
تیم شان  برای  لحظه  آخرین  تا  که 

جنگیدند.«
اینکه  خصوص  در  ایران  سرمربى 
انتظار  ملى  تیم  از  ایران  در  خیلى ها 
امر  این  »البته  گفت:  دارند  قهرمانى 
طبیعى است چون این انتظار مربوط 
افراد  از  به هواداران است ولى برخى 
کسانى  مى زنند  را  حرف ها  این  که 
فوتبال  رشد  برای  کاری  که  هستند 

انجام نمى دهند.«
خبری  کنفرانس  این  ادامه  در 
کیروش تاکید کرد ویتنام )حریف دوم 
افزود  و  است  ایران( خیلى خطرناک 
نمى تواند  تیمى  هیچ  اول  بازی  »در 

مدعى قهرمانى باشد.«
توییتر به  از کاربران  واکنش خیلى 
از  ترکیبى  یمن  و  ایران  بازی  نتیجه 
مردم  متلک گویى  و  طنز  و  سیاست 
اسالمى  و رهبران جمهوری  به سپاه 
در  یمن  بازیکنان  که  به خصوص  بود 

اهل  از حریف  بر ۴  نیز 2  دوم  ست 
بالروس عقب بود و به دلیل ناراحتى 

شانه زمین را ترک کرد.
شاراپوا 31 ساله به دلیل یک سال 
پایین  خیلى  رده های  به  محرومیت 
سقوط کرده بود. او اکنون در جایگاه 
29 تنیس بانوان جهان دیده مى شود.

شکست  غیرمنتظره ترین  اما  و 
تنیس  مشهور  چهره های  میان  در 
اسلم  گراند  تدارکاتى  بازی های  در 
در  جاکوویچ  نواک  برای  استرالیا 
از  او که پس  داد.  قطر رخ  مسابقات 
بیش از یک سال دست و پنجه نرم 
روحى  و  جسمى  مشکالت  با  کردن 
و سقوط به رده های زیر صد نفر اول 
به مکان نخست مردان دنیا بازگشته 
بسیار  فرم  در  حاضر  حال  در  است 

خوبى بسر مى برد.
او اما روز جمعه در رقابت های تنیس 
قطر 3 بر ۶، 7 بر ۶ و ۶ بر ۴ از روبرتو 
شکست  اسپانیایى  تنیس باز  باتیستا 

خورد.
جاکوویچ سال گذشته در دو گراند 
اوپن  اس  یو  و  ویمبلدون  مهم  اسلم 

قهرمان شده بود.

= شفر: می دانم او می خواهد 
یاد بگیرد و رویاهاى بزرگی 

براى مربیگرى دارد.

هفت  شماره  مجیدی  فرهاد 
دستیار  عنوان  به  تاجى ها  محبوب 

وینفرید شفر انتخاب شد.
پیشین  کاپیتان  مجیدی  فرهاد 
فوتبال  از   1392 آبان  استقالل  تیم 
خداحافظى کرد و برای ارتقاء دانش 

مربیگری خود عازم اروپا شد
را  شفر  با  کار  سابقه  که  مجیدی 
که  متعددی  جلسات  از  بعد  دارد 
استقالل  مسئوالن  و  مربى  این  با 
این  دستیار  عنوان  به  داشت  )تاج( 
مربى از نیم فصل دوم روی نیمکت 

آبى پوشان خواهد نشست.
او پس از خداحافظى از فوتبال در 
و  کرد  شرکت  مربیگری  کالس های 
در نهایت مدرک بین المللى گرفت و 
نیمکت  روی  نشستن  برای  مشکلى 
او  حضور  ندارد.  )تاج(  استقالل  تیم 
از سوی هواداران  زیادی  استقبال  با 

استقالل مواجه شده است.
به  اشاره  با  استقالل  شفر سرمربى 
حضور مجیدی در کادر فنى این تیم 
گفته »من با فرهاد در االهلى امارات 
مهاجم  یک  عنوان  به  او  کردم،  کار 
توانستیم  و  آمد  ما  تیم  به  جوان 
قهرمانى،  این  شویم.  لیگ  قهرمان 
غافلگیری بزرگى بود زیرا حدود 2۵ 
نشده  قهرمان  االهلى  که  بود  سال 

بود.«
او مى گوید، »من با 2 بازیکن بزرگ 
یعنى  کرده ام،  کار  امارات  در  ایرانى 
على کریمى و فرهاد مجیدی و از آن 
زمان با فرهاد در ارتباطم. با فرهاد در 
مختلف  مسایل  و  استقالل  خصوص 
صحبت کرده ام، مى دانم او مى خواهد 
برای  بزرگى  رویاهای  و  بگیرد  یاد 
مربیگری  مدرک  و  دارد  مربیگری 
خود را هم از انگلستان دریافت کرده 
است. در جلساتى که داشتیم، گفت 
به  حمایت  و  کمک  برای  مى خواهد 
بابت  این  از  من  و  بیاید  استقالل 
خوشحالم و فرهاد حمایت مرا دارد. 

با  پرخاش  و  خشونت  با  بارها  بازی 
شدند:  درگیر  ایران  تیم  بازیکنان 
نداره ۵  لیگ  ساله  که چهار  »تیمى 
برا دلجویى  تا گل خورده«، »وقتشه 
از یمن دو تا بالستیک سه تام کروز 
براشون بفرستیم«، »این طرز برخورد 
و ستمدیدگان جهان  با مستضعفین 
درست نیست«، »ایران یه گل دیگه 
میومد  تانک  با  سپاه  میزد  یمن  به 
تک  تک  با  »امشب  ورزشگاه«،  تو 
گل های ایران به یمن آخوندها گریه 
معظم  مقام  بیت  »االن  کردند«، 

رهبری ماتمکده شده« و…
غیرحرفه ای  حاشیه  یک  بازی  این 
گل  از  پس  شادی  آن  و  داشت  هم 
طارمى بود که در یک بازی ملى عدد 
شش را نشان داد. عددی که معموالً 
پرسپولیسى ها برای ُکرُکری خوانى های 
فوتبالى به تاجى ها نشان مى دهند. به 
همین دلیل انتقادات زیادی به طارمى 
شد به ویژه آنکه رفتار او در گذشته 
این  دامنه  تا  شد  علت  بر  مزید  نیز 
عده ای  البته  شود.  زیادتر  اعتراض ها 
هم گفتند منظوری نداشته و به یاد 
پورعلى گنجى  خود  مصدوم  همبازی 
عدد شش را که شماره پیراهن اوست 

نشان داده است.
رامین رضاییان مدافع تیم ملى پس 
از پایان بازی گفت: »در فوتبال امروز 
تیم ضعیف وجود ندارد، همه تمرکز 
ما روی بازی های خودمان است و از 
حاال به بازی با ویتنام فکر مى کنیم.«

پخش بازى در صدا و سیماى جمهورى اسالمی با سانسور زیاد همراه 
بود، هواى این روزهاى امارات فوق العاده خوب است و ایرانی ها نیز ار 
فرصت استفاده کرده و با لباس هاى دست و دل باز حسابی و »رسانه 

میلی« را به زحمت انداختند
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امیدوارم  =جهانگیرى: 
حضور خانم ها در ورزشگاه ها 

با بن بست روبرو نشود.
وزیر ورزش و جوانان این هفته در 
مورد  در  دولت  هیئت  جلسه  پایان 
گفت:  ورزشگاه ها  در  خانم ها  حضور 
اعضاى کمیسیون فرهنگى و تربیتى 
این  از  پیش  فرهنگى  عالى  شوراى 
امکانات  شدن  فراهم  لزوم  درباره 
الزم مانند در ورودى جداگانه، محل 
نشستن مجزا، سرویس هاى بهداشتى 
اکنون  بودند.  شده  یادآور  خدمات  و 
ورزشگاه ها  در  امکانات  این  تمامى 
در  پیش  هفته  دو  و  شده  ایجاد 
از  موضوع  و  داشتیم  که  جلسه اى 
و  فرهنگى  کمیسیون  اعضاى  سوى 
هم  شورا  دبیر  گردید،  مطرح  تربیت 
قول داد در اسرع وقت در این زمینه 

تجدید نظر صورت بگیرد.
شرایط  که  شد  یادآور  فر  سلطانى 
کرده  تفاوت  گذشته  با  امروز  ایران 
درباره  دولت  خوشبختانه  و  است 
حضور خانم ها نه تنها در ورزشگاه ها 
بلکه در همه مکان ها ، مناسبت ها و 
رویدادها نظر مثبت دارد و دلیلى هم 

وجود ندارد که غیر از این باشد.
حاضر  حال  در  افزود،  وى 
و  استادیوم ها  تمام  در  زیرساخت ها 

وزیر ورزش: همه امکانات براى حضور خانم ها در 
ورزشگاه ها فراهم شده

مجموعه هاى ورزشى به وجود آمده و 
مطلقا مشکلى از بابت درهاى ورودى 
مستقل،  جایگاه  و  معبر  جداگانه، 
بانوان  ویژه  خدمات  و  سرویس ها 
دبیرخانه  براى  نیز  گزارش  نداریم. 
ارسال  فرهنگى  انقالب  عالى  شوراى 
شده است و کارهاى کارشناسى هم 
این  تا  گرفته  انجام  ارتباط  این  در 
مصوبه اصالح شود و خیلى امیدواریم 
براى  ورزشگاه ها  در  خانم ها  نشستن 

تماشاى بازى هاى ملى اغاز شود.
سلطانى فر در خاتمه اظهارات خود 
جام  بازى هاى  و  ایران  ملى  تیم  به 
ملت هاى آسیا نیز اشاره کرد و گفت: 
نهایى  به مرحله  ایران  امیدواریم تیم 

این مسابقات راه یابد.
روز چهارشنبه ، اسحاق جهانگیرى 
رئیس  روحانى  حسن  اول  معاون 

مصاحبه  در  ایران  اسالمى  جمهورى 
سواالت  به  پاسخ  نیوز ضمن  یورو  با 
متعدد خبرنگار این شبکه تلویزیونى 
در واکنش به این سوال که مسابقات 
فوتبال جام ملت هاى آسیا با شرکت 
در  عربى  متحده  امارات  در  ایران 
جریان است و بانوان نیز هر روز مانند 
این  تماشاى  به  استادیوم  در  مردان 
رقابت ها مى نشینند ، آیا امیدى هست 
که ایران نیز یک روز اینگونه رویدادها 
این  به  تا حال  آیا  و  کند  میزبانى  را 
در  داد:  پاسخ  کرده اید،  فکر  موضوع 
بازى جام باشگاه هاى آسیا و  آخرین 
در دیدار میان تیم هاى پرسپولیس و 
تیم کاشیماى ژاپن ، بانوان در ورزشگاه 
من  و  داشتند  حضور  نفرى  صدهزار 
فراهم شده  که  امکانى  این  امیدوارم 
نشود. روبرو  بن بست  با  و  یابد  ادامه 

دماوند اعالم برائت کرد و پالسکو انتقام گرفت: باد 
»بوى مرموز« تهران را با خود برد!

تهران  در  مرموز  =بوى 
شهرى  مسئوالن  بعضی  را 
خی  بر  ، ند د کر یب  تکذ
مربوط به دستگاه هاى دیگر 
دانستند و در نهایت اعالم 
کردند که نه دستگاهی براى 
سنجش بو دارند و نه آن را 

قابل شناسایی دانستند!
می  کر ا خد هید  نا =
مت  سال ن  کمیسیو عضو 
منبع  تهران  شهر  شوراى 
طیبه  هوا،  وارونگی  را  بو 
مجلس  نماینده  سیاوشی 
ى  پو د می  سال ا ى  ا ر شو
فاطمه  کهریزک،  زباله ى 
ذواالفقار نماینده مجلس از 
قول فرماندار تهران متروى 
ایستگاه »ملت« در اکباتان 
را منشأ »بوى مرموز« اعالم 

کردند!
سازمان  که  حالی  =در 
وارد  نیز  غیرعامل  پدافند 
ز  ا م  کدا هر  شد،  عمل 
نهادها، فاضالب، گاز، دپوى 
را  دماوند  آتشفشان  زباله، 
متعفن  بوى  احتمالی  منبع 
به  که  کردند  اعالم  تهران 
خودى نشان از بی کفایتی و 
بی لیاقتی مدیریت کالنشهر 

تهران دارد!

دیروز  نامطبوع  بوى  که  حالى   در 
استان  در  ابهر  شهرستان  تا  تهران 
و  دستگاه ها  بود،  رفته  پیش  زنجان 
نهادهاى ریز و درشت حکومت حتى 
هم  بو  این  اصلى  منشأ  شناسایى  از 
پیمانکار  مدیر  حاال  ماندند.  عاجز 
منبع  مى گوید  »پالسکو«  ساختمان 
که  است  فاضالبى  انبار  بو،  این 
مدیران وقت »پالسکو« بجاى تخلیه، 
آن را مسدود کرده و فاضالب برج را 

به قنات هاى متروکه هدایت کردند.
روز گذشـته 12 دى مـاه 97، بـوى 
گنـد و نامطبوعى در مناطق مختلف 
تهـران پراکنـده شـد تـا حـدى کـه 
بسـیارى از شـهروندان سطح شهر را 
تـرک کـرده و بـه خانه هایشـان پناه 
بردنـد. ایـن بـو، واکنش گسـترده اى 
در فضـاى مجـازى بـه دنبال داشـت 
و دسـتاویز شـوخى و خنـده مـردم 
شـد بـه ویـژه آنکـه پخـش ایـن بـو 
در آسـتانه ى چهـل سـالگى انقـالب 
بـوده  »فجـر«  دهـه  و  اسـالمى 
فضـاى  کاربـران  همچنیـن  اسـت. 
مجـازى نوشـتند که این بـوى تعفن 
شـباهت زیـادى بـه بـوى فاضـالب 
دارد و بسـیار آزاردهنده بوده اسـت.

حاال پس از گمانه زنى هاى مختلف، 
مدیر پیمانکار اجراى طرح ساختمان 
 ۳0 صبحگاه  که  »پالسکو«  تاریخى 
دى ماه 9۵ آتش گرفت و سوخت، به 
وبسایت »عصرایران« گفته که »انبار 
فاضالب پالسکو در عمق 21 مترى 

منشأ این بو بوده است.«
مهنـدس علـى  رحیمـى در این باره 
گفتـه کـه »عصر دیـروز وقتـى یکى 
 21 منفـى  عمـق  در  مقنى هـا  از 
متـرى در حـال حفارى بـود، ناگهان 
اعـالم خطـر کـرد و مـا او را بیـرون 
کشـیدیم و همزمان با او، گازى بدبو 
با فشـار بسـیار زیاد از چـاه به بیرون 
پرتاب شـد. فوران ایـن گاز که مانند 
آتشفشـان بود، چنان شـدتى داشت 
کـه تـا مـدت نیـم سـاعت الـى ۴۵ 
دقیقـه با سـرعتى زیـاد ادامـه یافت 
و بعـد از آن ُکنـد و نهایتـاً متوقـف 

» شد.
ساختمان  پیمانکار  بررسى 
»هنگام  که  داده  نشان  »پالسکو« 
نیم  از  بیش  در  برج پالسکو  احداث 
فاضالب  بزرگ  انبار  قرن پیش، یک 
در عمق منفى 21 متر احداث کرده 
بودند. این انبار فاضالب بعد از سال ها 
پر مى شود و مدیران وقت پالسکو به 
جاى تخلیه، آن را مسدود و فاضالب 
هدایت  متروکه  قنات هاى  به  را  برج 

مى کنند.«
بوى  این  دامنه ى  گذشته  شب 
استان  در  ابهر  شهرستان  تا  عجیب 

ابهرى ها  و  یافت  گسترش  زنجان 
در شهر  گاز  بوى  مى کردند  فکر  که 
پیچیده، مکررا با سازمان هاى مسئول 

تماس مى گرفتند.
سازمان هاى  و  نهادها  واکنش  اما 
بوى  این  پیچیدن  مورد  در  تهران 
بود.  بحث برانگیز تر  همه  از  تعفن، 
کامال  نظرات  تهران  شهرى  مدیران 
متفاوت و متناقضى درباره منبع این 
را  بو  این  نهایت  در  و  کرده  ارائه  بو 

غیرقابل شناسایى خواندند!
بـوى مرمـوز تهـران در نهایـت بـه 
از  زمسـتانى،  بـاد  وزیـدن  برکـت 
تهـران رخـت بـر بسـت. ایـن تعفن 
بـا اینکـه منشـأ و میـزان خسـارت 
مـردم  سـالمت  بـر  احتمالـى اش 
مشـخص نشـد، اما حداقل توانسـت 
شـهرى  مدیریـت  فقـدان  و  خـالء 
ثابـت  پیـش  از  بیـش  را  پایتخـت 
کـه کالنشـهر  دهـد  نشـان  و  کنـد 
تهـران با چه مشـکالت وسـیع و چه 
بى کفایتـى در  و  بى لیاقـت  مدیـران 

روبروسـت. مختلـف  حوزه هـاى 
بعد  و  گاز،  لوله  ترکیدگى  ابتدا  در 
سپس  و  »انقالب«  میدان  فاضالب 
مترو »ملت« در اکباتان علت این بو 
اعالم شد؛ ولى سازمان آب و فاضالب، 
و  تهران  گاز، شهردارى  شرکت ملى 
زیرمجموعه هایش مانند مترو و حوزه 
ریشه  کردند  اعالم  شهرى  خدمات 
و  است  نامشخص  متعفن  بوى  این 
آنها  به حوزه تحت مسئولیت  ربطى 

ندارد.
اداره  مدیرکل  کالنترى  کیومرث 
در  تهران  استان  زیست  محیط 
منشأ  درباره  اظهارنظرها  تازه ترین 
ماده اى  شبیه  »بو  که  گفته  بو  این 
به نام مرکاپتان است که شرکت گاز 
آن را به گاز مصرفى تزریق مى کند، 
این  پیمانکاران  از  یکى  است  ممکن 

ماده را به گاز اضافه کرده باشد.«
مناطق  شهروندان  وى،  گفته  به 
2،۶، 7 و ۸ بیشتر از همه این بوى بد 

را استشمام کرده اند.
شدن  فعال  همچنین  کالنترى 
آتشفشان دماوند را به دلیل شباهت 
این تعفن به بوى گوگرد نیز تکذیب 
»گمانه زنى هایى  که  گفت  و  کرد 
درباره وجود منشأ این بوى نامطبوع 
از سوى گدازه هاى قله دماوند وجود 
داشت که توسط کارشناسان تکذیب 

شد.«
تهران  استاندار  بندپى  انوشیروان 
درباره بوى بد دیشب تهران گفته بود 
کنون  تا  مشخصى  منشأ  »هیچ  که 
شناسایى نشده است و علت و منبعى 
یا  فاضالب  شبکه  در  مشکل  مانند 
این  از  و مسائلى  گاز  لوله  ترکیدگى 

دست مطرح نیست.«
اداره  نظر  همچنین  وى 
را تکرار کرده و  محیط زیست تهران 
گفته که »احتمال اینکه در این بین 
به  مرکاپتان ها  مانند  شیمیایى  مواد 
محلى سرازیر شده  در  یا سهو  عمد 
باشد هست که این مسئله در دو یا 

سه ساعت بعدى مرتفع شد.«
پیش بینى  واحد  دیگر،  سوى  از 
تهران  هواى  کیفیت  کنترل  شرکت 
هم ضمن اعالم عدم شناسایى منبع 
با  توجه  »با  که  بود  گفته  بو  این 
مختلف  آالینده هاى  غلظت  افزایش 
دى اکسیدگوگرد،  جمله  از  تهران 
منبع  نتیجه گرفت که یک  مى توان 
شاخص  افزایش  باعث  گوگرددار 

آالینده هاى تهران شده بود.«
جاللى  سردار  دار،  و  گیر  این  در 
هم  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
براى  که  گفت  و  شد  میدان  وارد 
تشکیل  جلسه  بو،  این  شناسایى 

اساس  بر  نیست  معلوم  او  مى دهند! 
هرگونه  تحقیقات،  و  شواهد  کدام 
بوى  این  فاضالب  و  گازى  منشأ 
تعفن را رد کرد و گفت که اگر منشأ 
شیمیایى باشد، سازمان پدافند وارد 

عمل خواهد شد!
عباس زارع نژاد مشاور وزیر بهداشت 
که نیروهاى این وزارتخانه را به نقاط 
مشکوک به منشأ بوى تعفن فرستاده 
کهریزک  پاالیشگاه  کرد  اعالم  بود، 
کارخانه  زباله سوزى،  سایت  تهران، 
منشأ  هیچکدام  تهران  شرق  جنوب 

بو نیستند.
طبق گزارش وزارت بهداشت، هیچ 
مورد مسمومیت با بوى بد به مراکز 
بیمارستان ها  و  اورژانس  درمانى، 

مراجعه نشده است.
کمیسیون  عضو  خداکرمى  ناهید 
سالمت شوراى شهر تهران منبع بو را 
وارونگى هوا، طیبه سیاوشى نماینده 
مجلس شوراى اسالمى دپوى زباله ى 
نماینده  ذواالفقار  فاطمه  کهریزک، 
مجلس از قول فرماندار تهران متروى 
را منشأ  اکباتان  ایستگاه »ملت« در 

»بوى مرموز« اعالم کردند!
امـور  مدیـرکل  عطایـى  اصغـر 
خدمـات شـهرى شـهردارى تهـران 
شـد  منکـر  را  قضیـه  کل  بـه  کـه 
را  بویـى  »مـا چنیـن  کـه  گفـت  و 
فـرض  بـه  نکرده ایـم.!  استشـمام 
اینکـه در برخـى نقـاط شـهر این بو 
استشـمام شـده باشـد به شـهردارى 
تهـران ارتباطـى نـدارد، چـرا کـه ما 
یـا  و  نداریـم  تهـران  آرادکوهـى در 
اینکـه زباله اى در شـهر باقـى نمانده 

اسـت!«
منشأ  بودِن  گوگردى  که  حالى   در 
این بو قوت مى گرفت و احتمال فعال 
مطرح  هم  دماوند  آتشفشان  شدن 
شد، مهدى زارع  عضو هیأت علمى 
پژوهشگاه بین المللى مهندسى زلزله 
زلزله شناسى گفت که »بوى بدى  و 
به  است  شده  منتشر  تهران  در  که 
هیچ عنوان به قله آتشفشانى دماوند 
ارتباطى ندارد. خود من هم در سطح 
هفت  میدان  در  و  بودم  تهران  شهر 
این  را حس کردم.  بو  به وضوح  تیر 
بو اصال گوگردى نبود و مشخصا بوى 

بد زباله است!«
سخنگوى  میالنى  حسینى  آرش 
شهر  شوراى  سالمت  کمیسیون 
پایتخت  مرموز  بوى  درباره  تهران 
گفت که »متاسفانه در تهران دستگاه 
با  مرتبط  گازهاى  براى  سنجش 
شرکت  حاضر  حال  در  نداریم؛  بو 
آالینده  گازهاى  هوا،  کنترل کیفیت 
سنجش  براى  اما  مى کند  پایش  را 
دستگاهى  آمونیاک  مانند  گازهایى 
نداریم. این اتفاق جدید بوده و نمونه 
باید  لذا  است.  نداشته  نیز  مشابهى 
بررسى هاى کافى انجام گیرد تا پس 
بو  این  منشأ  مورد  در  بتوانیم  آن  از 

اظهار نظر کنیم.«
مرمـوز  بـوى  تهـران  بـاد  ظاهـرا 
بـه  امـا  بـرده  پایتخـت  از  را  تعفـن 
اعـالم  وجـود  بـا  نمى رسـد  نظـر 
قضیـه ى فاضـالب قدیمـى پالسـکو، 
هنـوز بر سـر منشـأ آن توافـق وجود 
داشـته باشـد. پاییز سـال گذشـته و 
در آبان مـاه بـود کـه بـوى بـد تهران 
بـه سـراغ فـرودگاه »امـام خمینى« 
محیـط  سـازمان  آنموقـع  رفـت! 
زیسـت اعـالم کـرد کـه  2۸ کانـون 
تولیـد بـوى بـد در فـرودگاه »امـام 
خمینـى« کشـف شـده  ولـى دیگـر 
کسـى نفهمیـد و در جایـى نخوانـد 
کـه بـراى رفـع بوهـاى بـد تهـران و 
مقابلـه با ایـن کانون هـاى تعفن چه 

اقداماتـى صـورت گرفتـه اسـت.

= آرین غالمی براى اعزام 
و حضور در این مسابقات با 
اقدام  خود  شخصی  هزینه 

کرده بود!
ساله   1۶ شطرنج باز  غالمى  آرین 
»استاد  عنوان  دارنده  و  ایرانى 
در  نکرده  پیدا  اجازه  بین المللى« 
سوئد  ریلتون  بین المللى  تورنمنت 
اسرائیل  نماینده  با  فینال  در مسابقه 
روبرو شود و در حالى که مى توانست 
قهرمان این رقابت ها باشد با احتساب 

شکست در برابر اسرائیل دوم شد!
آرین با شش پیروزى پیاپى در دور 
هفتم با حریف اسرائیلى روبرو شد اما 
با فشار مسئوالن از رقابت با او انصراف 
داد و پاداش دالرى چشمگیرى را نیز 

از دست داد.
ورزشکاران  بارها  انقالب  ابتداى  از 
ایرانى در عین شایستگى به علت اجبار 
به روبرو نشدن با حریفان اسرائیلى یا 
از شرکت در مسابقات محروم شدند 

شطرنج باز 16 ساله ایرانی به اجبار دوم شد چون 
فرصت قهرمانی در برابر حریف اسرائیلی را نیافت!

یا عناوینى را که شایسته آن بودند از 
دست دادند.

کل  مدیر  حسین زادگان  حبیب 
ورزش و جوانان ضمن تمجید از روبرو 
نشدن اجبارى با حریف اسرائیلى در 
نامه اى به تبلیغات سیاسى و عقیدتى 
پرداخته و مدعى شده است که »اقدام 

مردم  اقشار  همه  براى  نوجوان  این 
درس آموز و قابل تقدیر خواهد بود. او 
با  قدرت،  اوج  در  مى توان  کرد  ثابت 
عزت نفس و در جهت حفظ ارزش ها 
از سکو و مقام به نفع مظلومان کنار 
رفت. آرین از سکوى برتر ورزشى کنار 
رفت اما در قلب مردمش همواره باقى 

خواهد ماند.«
اینهمه درحالیست که آرین غالمى 
براى اعزام و حضور در این مسابقات 
با هزینه شخصى خود اقدام کرده بود!

فدراسیون   ،1۳9۵ سال  بهمن  در 
برنا  با  اسالمى  جمهورى  شطرنج 
شطرنج بازان  درخشانى  درسا  و 
جبل الطارق  مسابقات  در  که  ایرانى 
سیاسى  دالیل  به  نیز  کردند  شرکت 
برنا  کرد.  برخورد  آنها  با  عقیدتى  و 
درخشانى 1۵ ساله در این مسابقات 
بازى  اسرائیل  از  هوزمان  الکساندر  با 
نیز  ساله   1۸ درسا  خواهرش  و  کرد 
بدون حجاب اسالمى در این بازى ها 

حضور یافت.

کمی  سال  و  سن  غالمی  آرین 
دارد و پدر اوست که امور مربوط 

به مسابقات را پیگرى می کند

زیست  محیط  =سازمان 
می گوید این یوز توانایی رها 
ندارد  را  طبیعت  در  شدن 
و این به معناى نابودى این 
قچیان  قاچا توسط  نسل 

است.
قاچاقچیان  و  =ربایندگان 
میلیون  دو  و  یک  به  فقط 
تومان جریمه نقدى محکوم 
شده اند. آنان این توله یوز را 
۲0 میلییون تومان فروخته 

بودند.
زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
و  شکار  پرونده  متهمان  مى گوید 
قاچاق توله یوزپلنگ باید به مجازاتى 
یوزپلنگ  یک  نابودى  با  متناسب 
انقراض  به  رو  آن  نسل  که  آسیایى 
است محکوم شوند. دادگاه بدوى سه 
متهم مهمترین پرونده تاریخ تخلفات 
محیط زیستى را به پرداخت 1 میلیون 
و دو میلیون تومان محکوم کرده است.

در جریان دادگاه شکار و قاچاق یک 
دى ماه  که  ماهه(   ۸( یوزپلنگ  توله 
سازمان  شکایت  با  گذشته  سال 
محیط زیست تشکیل شد، سه متهم 
این پرونده به استناد ماده 1۳ قانون 
شکار و صید به پرداخت 1 میلیون و 

اعتراض سازمان محیط زیست به حکم قضایی مربوط 
به شکار و قاچاق توله یوزپلنگ

دو میلیون تومان محکوم شدند.
فعاالن  که  حالیست  در  این 
این  شکار  واسطه  به  محیط زیستى 
توله یوزپلنگ که نسل آنان در آسیا 
آن  است،  نابودى  و  انقراض  به  رو 
تخلفات  تاریخ  پرونده  مهمترین  را  
محیط زیستى مى دانند که محکومیت 
متهمان آن متناسب با جرم آنها نیست.

اعالم  زیست  محیط  سازمان  حاال 
کرده که مراتب اعتراض و تجدیدنظر 
خواهى نسبت به راى صادره در مورد 
متهمان شکار  و قاچاق توله یوزپلنگ 

را به مرجع قضایى ارائه خواهد داد.
دفتر  مدیرکل  حسین پور  معصومه 
سازمان  مجلس  امور  و  حقوقى 
وبسایت  به  زیست  محیط  حفاظت 
»دیده بان محیط زیست« گفته است: 
معاونت  از  که  مکتوبى  استعالم  »در 
محیط  )معاونت  سازمان  تخصصى 
یوزپلنگ  این  گرفته ایم،  طبیعى( 
توانایى بازگشت و زندگى در طبیعت 
را ندارد، بنابراین از نظر این سازمان 
گونه اى تلف شده محسوب مى شود.«

سازمان محیط زیست گزارش کرده 
که با اقدام متهمان این پرونده، توله 
و  شدن  رها  توانایى  دیگر  یوزپلنگ 
زندگى در طبیعت را ندارد و قرار است 
مستندات آن نیز به مرجع تخصصى 
و ضابط قضایى به دادگاه تجدید نظر 

ارائه شود.

تصمیم  و  تشخیص  صورت  در 
به مجازاتى  مرجع قضایى، متخلفین 
یوزپلنگ  یک  نابودى  با  متناسب 
و  ضرر  پرداخت  همچنین  و  آسیایى 
زیان وارده به محیط زیست ناشى از 
شکار غیرمجاز یک یوزپلنگ آسیایى 

محکوم خواهند شد.
متهمان این پرونده توله یوزپلنگ را 
در یکى از استان هاى شرقى ایران به 
دام انداخته و به مدت دو ماه آن را در 
باغى در شهر کرج نگهدارى  کردند و 
در نهایت به مبلغ 20 میلیون تومان 

به فرد دیگرى فروختند.
و  شکار   عاملین  اما  بدوى  دادگاه 
در  را  آسیایى  یوزپلنگ  توله  قاچاق 
مهمترین پرونده تاریخ تخلفات محیط 
فقط  صید  و  شکار  حوزه  در  زیستى 
به جزاى نقدى 1 و 2 میلیون تومان 

محکوم کرده است.
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ما در بیرون زندگی می کنیم و از 
پرداختن به يکديگر گزيری نداريم. 
اين  باالی  و کیفیت  میلیونی  شمار 
به دمکراسی های  توده ای که رخت 

غربی کشیده است، و همان زندگی 
در دمکراسی های غربی، با آزادی و 
غنای فرهنگی رويائیش )رويائی برای 
مانند های ما تشنگان سوخته( ما را 
در مقوله ويژه ای می گذارد. در میان 
ما صد ها و هزاران کوشنده سیاسی، 
گذشته  ساله  پنجاه  درام  بازيگران 
نمی توانند دست  که  ايران، هستند 
بردارند و نمی توان دست آنها را کوتاه 

آنها به بسیار جا ها می توان  با  کرد. 
و  رهائی  پیکار  آنها  بی  و  رسید 
بازسازی ايران تنگدست خواهد بود. 
در ايـران ممکـن اسـت مخالفان 
بیـرون نـه چندان شـناخته باشـند 
ولـی  شـوند  گرفتـه  جـدی  نـه  و 
زمان هائـی بوده اسـت که سـنگینی 
مبارزه بیشـتر به بیرون افتاده اسـت 
نظـر می رسـد چنـد  بـه  اکنـون  و 
گاهـی بـاز چنیـن باشـد. هنگامـی 
صـدای  هـر  اکنـون  ماننـد  کـه 
ناگزيـر  می شـود  خفـه  ناموافقـی 
نگاه هـا  بـه نیرو هائـی می افتـد کـه 
می تواننـد از همـان مزيت آزادی در 
بیـرون بـه سـود کوشـندگان درون 
تبعیـدی  مخالفـان  گیرنـد.  بهـره 
مقـدار  بـه  و  می تواننـد  همچنیـن 
زيـاد توانسـته اند راه را  بر دگرگونی 
سرتاسـر گفتمان جامعه روشنفکری  
پـاره ای  اگـر  و  بگشـايند  ايـران 
رويکرد هـای  در  عمـده  اصالحـات 
کـردن  دگرگـون  در  بکننـد  خـود 
منظـره سیاسـی ايـران نیـز چنـان 

تاثیـری خواهنـد بخشـید. 
امـا مانند هر گوشـه جامعه بیمار 
مـا پرداختـن بـه نیرو های سیاسـی 
بیـرون می بايـد از آسـیب شناسـی 
آغاز شـود. چـرا هزاران تـن از فعال 
تريـن عناصـر جامعه ايرانـی پس از 
آن تجربـه هولناک انقالب اسـالمی 
و پـس از بیسـت و چنـد سـال در 
اروپـا و امريـکا درس هـای خـود را 

نیاموخته انـد و در اکثريـت بـزرگ 
درمیـان  سـترونند؟  چنیـن  خـود 
می تـوان  کـه  گوناگونـی  عوامـل 
برشـمرد دو عامـل بـه نظـر مهم تر 

از همـه می آيـد. 
بـا  ی  ر فتـا گر  ، نخسـت
سیاسـی  فعـاالن  پیشینه هاسـت. 
سـنگینی  گذشـته های  تبعیـدی 
دارنـد و دهه های گذشـته را اساسـا 
ـ   در دفـاع و توجیـه آن گذشـته هاـ 
کـه بـی تاختن بـر گذشـته ديگران 
نشـدنی اسـت ـــ گذرانده انـد. در 
پیلـه گذشـته ها مانـدن، هـم يـک 

روانشناسـی  هـم  و  سیاسـی  نیـاز 
اسـت. ايـن را می تـوان فهمید. ولی 
فهمیـد کـه  را هـم می تـوان  ايـن 
آن گذشـته ها  کـه  آنهـا  از  بیـرون 
چنـان  کسـی  کرده انـد  زندگـی  را 
نتیجـه،  و  نـدارد  را  دلمشـغولی ها 
بـی ربـط شـدن کسـانی اسـت کـه 
در هـزاران کیلومتری ايـران گرفتار 
نظـر  از  کـه  هسـتند  موضوعاتـی 
زمانـی همـان فاصلـه را بـا هشـتاد 
نـود در صـد جمعیت ايـران دارد. از 
اين گذشـته پیشـینه های شـخصی 
هـر چه باشـد در موقعیت فاجعه بار 
کنونـی ملـت مـا غرق شـده اسـت. 
مـا بـه عنـوان دو نسـل يـک ملـت 
باخته ايـم و چنـدان تفاوتـی نـدارد 
مراتـب(  )سلسـله  پايـگان  در  کـه 
باخـت، هـر کـدام مـا در کجـا قرار 
داريـم. مدرنیتـه از بازنگـری و نقـد 
همـه چیـز، از باور ها تـا نظم موجود 
سـرگرفت. آنکـه نمی توانـد خـود را 
بازنگـری کند از پويندگـی مدرنیته 
بی بهره اسـت. در موقعیت ما چنان 
بازنگـری شـرط الزم اعتباريافتن از 
نظـر سیاسـی نیـز هسـت. آنهـا که 
در پوسـته دفـاع از خـود نمانده انـد 
عـام  قبـول  و  درونـی  شـکفتگی 

بیشـتری دارنـد. 
دوم، پويش قدرت است. نیرو های 
سیاسی در بیرون سیاست را چنان 
کشاکشی  در  انگار  که  می ورزند 
برسر قدرت اند. اما قدرت در هزاران 

کیلومتری و در دست کسانی است 
که تا در جايگاه خود هستند کسی 
از بیرون جرئت بازگشت به میهن را 
بیرون  در  قدرت  پويش  ندارد.   نیز 

کردن  پا  و  دست  از  بیش  واقع  در 
و  آشنايان  درحلقه های  موقعیتی 
نزديکان نیست. گذشتن و نگذشتن 
تفاوتی  عمل  در  موقعیتی  چنان  از 
کم  دست  آن  از  گذشتن  ندارد. 
محترمانه تر خواهد بود. همین پويش 
میان تهی است که نمی گذارد کسان 
با واقعیت خود و ديگران روبرو شوند 
و آدم های ديگری بشوند و همه ما 
نیاز داريم آدم های ديگری بشويم؛ به 
جهان مدرن پا بگذاريم و فرهنگ و 

سیاست خود را امروزين کنیم. 
* * *

را  اصلی  کاستی های  اگر  اکنون 
به  می توانیم  باشیم  دانسته  درست 
چاره ها برسیم. باز نگری  پیشینه های 
تازه ای  گفتمان  به  را  ما  خود، 
می رساند که با سی سال پیش همه 
ما تفاوت های بنیادی خواهد داشت؛ 
يک  بر  گفتمانی،  بر چنان  توافق  و 
اصول  با  که  همانند  مواضع  سلسله 
نه حاشیه های  همه عناصر اصلی و 
برای  سرآغازی  بخواند،  مهتابزده 
برای  تری  معنی  با  و  تازه  سیاست 
بود. خواهد  ايرانی  جامعه  سراسر 

ينکه  ا فتن  ير پذ تیب  تر بهمین 
قدرت،  پويش  خدمت  در  سیاست 
در شرايط تبعید، جز وقت گذرانی و 
چرخیدن بر گرد خود نیست به ما 
امکان خواهد داد که سیاست را، نه 
تنها در فضای تبعیدی، اصالح کنیم. 
چند گاهی چشم پوشی از رسیدن 
و  کردن  دگرگون  برای  قدرت  به 
سالم سازی سیاست ورزی در میان 
تعبیر  در  که  است  همان  ايرانیان 
انگلیسی، ساختن فضیلت از ضرورت 
می گويند. پويش قدرتی را که نیست 
بیرون  معادله  از  باشد  نمی تواند  و 
می بريم و ادب و انصاف و رواداری را 
بجای آن می گذاريم و آنگاه خواهیم 
اين  از  سیاسی  نیروی  چه  که  ديد 
قبايل درهم اوفتاده پديد خواهد آمد. 
اصل آن اسـت که نگرش قبیله ای 
مـدرن  رويکـرد  بـا  را  ناموسـی  و 
جانشـین کنیـم. در فرهنـگ مـدرن 
غربـی همکاری و رقابت دو روی يک 
سـکه اند. طرف هـای طیف سیاسـی 
نبايـد خـود را قبايـل در حال جنگ 
می توانـد  مـدرن  انسـان  بشـمارند. 
هويت هـای  حتـا   ، ری هـا ا د فا و
گوناگـون داشـته باشـد. امـا بـرای 
را  مدرنیتـه  می بايـد  بـودن  مـدرن 
در مرکـز گفتمان سیاسـی گذاشـت 
و از آنجـا بـه برنامه هـا و دسـتور کار 
agenda  هـا رسـید. آنـگاه بیشـتر 
مـا خواهیـم ديـد کـه ديـوار چینی 
در  می تـوان  و  نیسـت  میانـه  در 
جاهای اساسـی و حیاتـی با يکديگر 

بود. همـراه 

داریوش همایون  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 3۰ 
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 ۵7 
نزديک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  اين  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داریوش همایون
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جرج. پ. چرچیل در ادامۀ يادداشت، 
خطر گسترش تبلیغات بالشويکی در 
منطقه و نفوذ آن به عراق و هندوستان 
ايران،  گذاردن  بالدفاع  درصورت  را، 

يادآور می شود:
»مصالح سیاسی ما، از سابقۀ نفوذ 
بگذريم،  که  ايران  در  قدرتمان  و 
عبارت است از دفاع هند و حراست 
بین النهرين. وزارت هندوستان ممکن 
است بگويد بهترين محل دفاع از هند، 
مرزهای هندوستان است که درحال 
حاضر امن است، پس چه بهتر که ايران 
را به سرنوشت شومی که خود برگزيده 
را  خبطش  نتیجۀ  تا  بسپاريم  است 
ببیند. اما گسسته شدن شیرازۀ نظم در 
ايران، احتماال به اغتشاش و بی نظمی 
مشابه در افغانستان منجر خواهد شد. 
به عالوه، در اينجا مسأله دفاع از هند 
در قبال تهاجم نظامی دشمن مطرح 
که  است  اين  اصلی  مسأله  نیست. 
تبلیغاتی  چگونه می توان جلو حملۀ 
دشمن را گرفت. فراموش نکنیم که 
اين نوع حمله، به مراتب گسترده تر و 
مقابله با آن دشوارتر است. تبلیغاتی 
کارآمدن  روی  از  پس  آتیه،  در  که 
دولت بالشويکی در ايران، علیه ما آغاز 
بالشويکهای  توسط  تنها  خواهد شد 
متعصب صورت نخواهد گرفت بلکه 
مبلّغان شیعهـ  که همکیش ناراضیان 
مسلمان در هند هستند و تئوريهای 
کرده  مسموم  را  ذهنشان  بالشويکی 
استـ  عامل اين تبلیغات خواهند بود.

در  ايران  حوادث  عکس العمل 
از  شديدتر  و  سريعتر  حتی  عراق، 
بدون  زيرا  بود  خواهد  هندوستان 
که  سوسیالیستی  حکومت  شک 
فعلی  حکومت  جانشین  ايران  در 
ترکیه  کمالیست های  با  خواهد شد، 
را  متحدی  قوای  عراق  کردهای  و 
ما  موقعیت  داد که  تشکیل خواهند 
می سازد. متزلزل  بین النهرين  در  را 

در ايران، مؤسسات بزرگ تجاری ما 
نظیر شرکت نفت ايران و انگلیس، بانک 
شاهی و تعدادی شرکتهای ديگرـ که از 

لحاظ اهمیت به پای اين دو نمی رسند 
ـ همگی در معرض تهديد قرار خواهند 
گرفت. شرکت نفت، چون مرکزش در 
خوزستان است در معرض گزند فوری 
قرار نمی گیرد اما عملیات بانک شاهی، 
نظر به اين که شعبۀ مرکزی آن در 
سقوط  لحظۀ  همان  از  است  تهران 
پايتخت، فلج و مختل خواهد شد. از 
همه بدتر اين که پس از سقوط پايتخت 
سابق  قروض  کنونی،  رژيم  تغییر  و 
ايران به انگلستان که سر به میلیونها 
می زند، و نیز مبالغ هنگفتی که صرف 
تأسیسات نظامی و غیر نظامی شده، 

همه از بین خواهد رفت...«
انگلیس،  و  ايران  قرارداد  دربارۀ 

چرچیل چنین اظهار نظر می کند:
و  شده  دير  خیلی  ديگر  »حاال 
فرصتی برای اظهار نظر در اين مورد 
دولت  اگر  حتی  است.  نمانده  باقی 
کنونی همتی به خرج دهد و قرارداد 
را در آخرين لحظه از تصويب مجلس 
در  آن  مواد مختلف  اجرای  بگذراند، 
اوضاع و احوال کنونی که خطر به پشت 
دروازه های تهران رسیده است، ديگر 
عملی نیست. در زمینۀ اصالحات مالی 
هیچ اقدام اساسی نمی توان کرد مگر آن 
که نیروی مسلح پشتیبان آن باشد تا 
نظم و آرامش را در مملکت اعاده دهد و 
جمع آوری مالیاتها را ممکن سازد. پايۀ 
اصلی قرارداد و ضامن اجرای آن چیزی 
نیست جز يک نیروی مقتدر نظامی...«

در  را  خود  پیشنهادهای  آنگاه،  و 

صورت روبرو شدن با حملۀ بالشويکها 
به تهران، ارائه می دهد:

»... حاال اگر اين دورنمای غم انگیزی 
که ترسیم کرده ام تحقق يابد و حملۀ 
امسال  بهار  در  بالشويکها  موعود 
صورت گیرد، اقدامات زير را که جنبۀ 
فوت  بدون  می توان  دارد،  پیشگیری 

وقت انجام داد:
1ـ دولت انگلستان می تواند به وزير 
مختار خود در تهران دستور دهد که 
از همین حاال مقدمات انتقال سفارت 
بريتانیا را به اصفهان فراهم سازد و شاه 
و دولت ايران را هم متقاعد سازد که 
جملگی از تهران خارج شوند و اصفهان 
را پايتخت موقتی کشور قرار دهند. 
انتقال  پیشنهاد  به  دادن  اثر  ترتیب 
سفارت به بغداد )که گويا اخیراً مطرح 

به صالح نیست و تنها  شده( مطلقاً 
نتیجه اش تولید بیم و هراس و ايجاد 
هرج و مرج مطلق در ايران خواهد بود.

2ـ به وزير مختار بريتانیا در تهران 
با  بی درنگ  که  داد  دستور  می توان 
رئیس کنونی ايل بختیاری که روابط 
)صمصام السلطنه(  دارد  ما  با  حسنه 
تماس بگیرد و تحقیق کند که او به 
و  مربی  تعداد  و چه  پول  مقدار  چه 

چه میزان کمک تسلیحاتی نیاز دارد 
تا ما مطمئن باشیم که ايل بختیاری 
خواهد توانست از شاه و حکومت وی در 
اياالت مرکزی و جنوبی ايران حفاظت 
با  است  ممکن  بريتانیا  دولت  کند. 
رئیس ايل بختیاری به توافقی در اين 
باره برسد و بدون فوت وقت تعدادی 
بختیاری  منطقه  به  انگلیسی  افسر 
بدهند. را  الزم  ترتیبات  تا  بفرستد 

اين است  هدف نقشه مورد بحث 
که از افتادن ايران مرکزی و جنوبی 
به دست بالشويکهای شمال جلوگیری 
کردن  آزاد  برای  را  زمینه  و  کنیم 
مناطق اشغال شده در فرصتی مناسب 
نقشه،  اين  اساس  بر  سازيم.  آماده 
چاههای نفت در شوشتر حفظ خواهد 
به  اگرچه جاده همدان کماکان  شد 
روی مهاجمان سرخ باز خواهد ماند 
از  عده ای  است  بهتر  به هرحال  ولی 
قوای تعلیم ديدۀ بختیاری به منطقه 
غرب ايران )همدان و کرمانشاه( اعزام 
مهاجمان  سوء  مقاصد  از  تا  شوند 
جلوگیری کنند. اين عده را می توان با 
شاهسون های شمال که نسبت به شاه و 
حکومت وفادارند متحد و تقويت کرد... 
در چنین دورۀ بحرانی از اين فکر که 
می شود ايران را تحت هدايت مجلس 
و يا به دست مشتی دموکرات روشنفکر 
پوشید.  چشم  بکلی  بايد  کرد  اداره 
به جای اين کارها ممکن است حکومتی 
از سیاستمداران استخواندار و مقتدر 
که قاطبۀ مردم با نامشان آشنا هستند 

و طوايف عصیانگر از آنها می ترسند، 
تشکیل داد. درست است که اين گونه 
و  طماع  و  فاسد  اکثراً  مقتدر  رجال 
رشوه گیرند ولی به هرحال تنها کسانی 
هستند که می توانند حريف رؤسای 
طوايف و قبايل گردنکش شوند وگرنه 
هیچکدام از اين رؤسا به حرف رهبران 

فرقۀ دموکرات گوش نمی دهند«.
اين  در  را  کشور  عمومی  اوضاع 
زمان، ملک الشعرای بهار )تاريخ مختصر 
تصوير  چنین  ايران(  سیاسی  احزاب 

می کند:
»... از طرفی سعدالدوله و ممتازالملک 
برادرش، به امید تشکیل دولت شروع به 
کار کردند و از طرف ديگر، مطرودين 

و  لسلطنه  محتشم ا حاج  کاشان، 
مستشارالدوله )صادق( و ممتازالدوله 
وارد تهران شدند و خانه شان مجمع 
ماجراجويان  و  بازاری  مردم  ازدحام 
مخالفت  زمزمۀ  و  گرديد،  سیاسی 
عمومی با افتتاح مجلس و ضديّت با 
شد.  آغاز  انتخابات  تجديد  و  قرارداد 
آقا سید  افتادند.  هم  به جان  جرايد 
ضیاءالدين مديريت روزنامۀ »رعد« را 

به آقا میرزا علی حق نويس واگذار کرده 
بود ولی در سیاست عصر کامال دخالت 
داشت و سیاست موافقت با انگلستان 
را پیش گرفته بود. روزنامۀ »ايران« بار 
ديگر به مؤلف واگذار شده بود و من با 
افتتاح مجلس و ثبات دولت موافق بودم 
ولی از قیافۀ شهر پیدا بود که رشته ها 
دارد از يکديگر گسسته می شود و برق 
انقالب و اغتشاش از اين میانه می جهد!

دولتی  قوای  به دست  مازندران 
کرده  قهر  خان  کوچک  میرزا  بود. 
قربان  خالو  و  خان  احسان اهلل  از  و 
بود. حمالت  شده  جدا  بالشويکها  و 
بر  بالشويکها  به حمايت  که  روسها 
گیالن تاخته بودند قوای قزاق را عقب 
رانده بود. انگلیسها از مقاومت در برابر 
به  دادن  پول  از  حتی  و  مهاجمین 
قزاقخانه خودداری می کردند. قزاق ها 
در فاصلۀ بین منجیل تا قزوين با ساز 
و برگی بی  اندازه مندرس و حالی خراب 
درمانده، دولت درحال بحران، شاه در 
درصدد  سیاسی  رجال  فرار،  خیال 
کسب مقام وزارت، سیاسیون درصدد 
وکالت و هنگامه طلبان با حربۀ قرارداد 
مشغول قتل عام وکالی دورۀ چهارم 
شده بودند... باالخره مأمورين انگلیسی 
به طرفی  را  شاه  که  برآمدند  درصدد 
حرکت دهند و خود شهرت جمع آوری 
بانکهای خود را دادند... در اين موقع 
در شهر آشوبهايی برپا و اجتماعات و 
هنگامه هايی ديده می شد که نه مربوط 
به دموکراتها بود و نه زير سر اعتدالیون 

احمد احـرار

) کيهان لندن شماره 12۸۳ (

ميرزا کوچک خان ملک الشعرای بهار

جرج. پ. چرچيل
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و  ترانه سرا  آهنگساز،  1ـ 
موسیقی شناس پیشکسوت 

و فقید ایران
2ـ گلی است

ـ  ایران  شهرهای  از  3ـ 
خجستگی و یُمن ـ مرضی 

است
4ـ مهیاـ  همشکلی

5 ـ گشادگی
6 ـ نهی و ممنوع کردن ـ 
خوراکی است ـ از ماه های 

شمسی 
ـ  تزویر  و  روئی  دو  ـ   7

گذشتهـ  نظیر
8 ـ پیرامون خانه و بنا ـ او 

هم حرفه ای دارد
9ـ کوهی مرتفع در آفریقا 

10ـ کسر ـ نژادی است
11ـ قعر ـ شهری در ایران 

ـ بدی

و  مورخ  پژوهشگر،  1ـ 
رجل سیاسی فقید ایران 

و وزیر پیشین فرهنگ
2ـ ضروری ـ قدیمی

ـ  طوالنی  شهری  3ـ 
دشواری و سختی

ـ  کشیدنی ها  ز  ا 4ـ 
بدهی ـ وسط
5 ـ خانۀ خدا

ـ  است  حیوانی  ـ   6
مقاومت و ایستادگی

بازی  وسایل  از  ـ   7
شهرهای  از  ـ  تنیس 

آلمان 

8 ـ نظافت ـ تنش 
ـ  حرف  یک  تکرار  9ـ 

تداوم
ـ  ی  حشیگر و 1ـ  0

مجروح
ـ  دیوانه  و  نادان  11ـ 

اسب تندرو

برجسته  شعرای  ز  ا 1ـ 
قرن  در  روس  مشهور  و 

نوزدهم
بخار  ـ  است  خوراکی  2ـ 
متراکمـ  از شهرهای اسپانیا

3ـ نمایش متنوعـ  رطوبت 
ـ پاره و کهنه

4ـ فوری ـ وسیلۀ برقراری 
ارتباط ـ پهلوان ـ رایحه

به عربی ـ نوعی  5 ـ »نه« 
سیم ـ از بستگان نزدیک

6ـ  درویش بی اعتنا به دنیا 
ـ از شهرهای شمالی ایران

7ـ  از کشتی گیران برجسته 
قهرمان  و  ایران  نام آور  و 

پیشین جهان ـ شراب
تکرار  ـ  است  مرضی  ـ   8
یک حرفـ  اعضاء و جوارج 

اندرونی ـ مفید
بدل  و  رد  نوشته های  9ـ 

شده ـ آزادی
و  سرکردگی  ـ  منها  10ـ 

حیوانات  اغلب  ـ  بزرگی 
دارند

11ـ کاخی تاریخی در ایران 
ـ ولیمه

12ـ معروف ـ محل شنا ـ 
کفپوشی است 

طرف  ـ  راهنمایی  13ـ 
راست ـ تکرار یک حرف

و  نگهبان  ـ  نباتات  14ـ 
کالنتر

15ـ نوعی حرکت اسب ـ 
از وسایل نجاری ـ دوست 

و مددکار

1ـ از رجال سیاسی دوران پهلوی و 
رئیس پیشین مجلس شورای ملی ایران

معروف  تاریخ نگار  و  نویسنده  2ـ 
دوران قاجار

3ـ ظرفی است ـ توان ـ سلمانی
ـ  سرویس  ها  ـ  اسالم  شعب  از  4ـ 

دانش و بصیرت
5 ـ نشانه ـ ترساندن ـ تله

تکرار  ـ  شناسا  ـ  گوهر  از  برتر  ـ   6
یک حرف

7 ـ لحظه ـ از رشته های آموزشی ـ 
قاره ای است

8ـ  هادیـ  تکرار یک حرفـ  خواهش 
9ـ از فوتبالیست های معروف و فقید 

ایران 
ابزار  از  ـ  تنبیه  ـ  بی سر  قوم  10ـ 

آشپزخانه
مایۀ  ـ  سنتی  است  خوراکی  11ـ 

حیات ـ واهمه
12ـ نوازنده و آهنگساز فقید ایران و 
استاد مسلم و کم نظیر موسیقی سنتی

ـ  حرف  یک  تکرار  ـ  خاطر  13ـ 
ایران  تاریخی  از شهرهای  خاندان ـ 

ـ حرف تعجب
14ـ دید و نظرـ  معنا و مفهومـ  نحیف

وزنه برداری  فقید  قهرمانان  از  15ـ 
ایران و جهان

عمودی:

افقی:
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پینوكیوی آلمانی
اگرجوزف گوبلز متولد اکتبر 1897 
به علت نابرابر بودن پاهایش در آزمایش 
قبولی ارتش رد نمی  شد زندگی او شکل 
ارتش  از  گوبلز  اما  می  یافت.  دیگری 
رانده شد. رفت تاریخ و ادبیات خواند 
تا دکترا گرفت و بعد چون از کارایی 
زبانش مطمئن بود و صدای خوبی هم 
داشت، عضو حزب نازی شد، تا آن جا 
که با هیتلر آشنا شد و تا دم مرگ هم 
با او بود. رشد و ترقی هیتلر پس از این 
آشنایی ثابت کرد پشت سر مردان بزرگ 
می  تواند یک مرد باهوش هم باشد. گوبلز 
در طول دوازده سالی که وزیر تبلیغات 
آلمان نازی بود، با تکیه بر همان شعار 
می  گویی،  دروغ  »اگر  که  معروفش 
بگو« کاری کرد که  بزرگ  یک دروغ 
مردم آلمان به حرف و عمل هیتلر به 
عنوان شاقول سنجش کجی و راستی 

کارهایشان نگاه کنند.
کار  رسید،  آخر خط  به  که  هیتلر 
گوبلز هم تمام بود. هر چند هیتلر قبل 
از خودکشی، ساعت مچی خودش را 
به گوبلز داد تا مزد وفاداری او باشد، 

اما گوبلز هم بعد از سه روز فکر کردن 
فهمید باید وفاداری را کامل کند. برای 
همین اول شش فرزندش را با سم کشت 
و بعد هم خودش و همسرش را با گلوله 
کلت به هیتلر ملحق کرد. حرف او پیش 
از مرگ این بود: »اسم ما دیگر در تاریخ 
رفته؛ به عنوان بزرگترین دولتمردان و یا 
بزرگترین جنایتکاران فرقی نمی  کند.«

دو تن از دلقکان مشهور عصر ناصری

کریم شیره ای نایب نقارخانه و در 
حقیقت از طرف رئیس خانه هایی که 
نایب  می کردند  اداره  را  قسمت  این 
اداره  رئیس بوده. نقارچی ها را تحت 
بر  خود،  شغل  مناسبت  به  و  داشت 
دسته های مطرب درجه دوم و سوم 
کرده.  ریاست  هم  شهر  دولتی  غیر 
و  می کرد  رسیدگی  آنها  دعاوی  به 
در مقابل اجازۀ کسب، مبلغی از آنها 
این  به  می گرفت ولی کریم شیره ای 
قانع نشد و چون مرد بذله گویی بود به 
دربار و خلوت شاه نفوذ کرده و دلقک 
کس  همه  به  کم  کم  و  شد  درباری 
لیچار )لچر( می گفت و در بذله گویی 
طرف  که  می کرد  داخل  نمکی  خود 

تعرض واقع نشود.
اینکه  وجود  با  هم  شاه  ناصرالدین 
نبود  قبیل شوخی ها  این  اهل  خیلی 
دست  که  می کرد  اقتضا  سیاستش 
کریم  نایب  بگذارد.  باز  را  کریم  نایب 
هم می دانست به کی لیچار بار کند و 
هیچ وقت به آنها که طرف توجه بودند 
سایر  و  درباری ها  نمی کرد.  بی ادبی 
رجال هم برای اینکه از زبان او مصون 
می دادند.  باجی  او  به  یک  هر  باشند 
دنبال  که  شیره ای  لقب  به  راجع  اما 
اسم او بسته شده، شاید به مناسبت 
شیرین کاریهای او در بذله گویی بوده 
یا اینکه شغل اولیه اش شیره فروشی 

بوده است.

امـا دیگـر دلقـک دربار، اسـماعیل 
بزاز بود که چنانکه از لقبش پیداسـت 
بـزاز و طبیعتـاً مـرد خوشـمزه ای بود. 
ابتـدا در مجالـس رفقای خـود لودگی 
زیـاد می کـرد و آنهـا را می خنداند. اما 
کـم کم کارش باال گرفته و در مجلس 
اعیـان هـم حاضر می شـد و حضـار را 
سـرگرم می کـرد. باالخـره بـا داشـتن 
کسـب بـزازی یکـی از سردسـته های 
عملـه طرب شـد. در این دوره مطربی 
کار شـریفی نبـود و آنهـا کـه بـه این 
کار می پرداختنـد مردمـان آبرومندی 
نبودنـد. اسـماعیل بزاز مردی شـریف 
و  گریـزان  مطربـی  پسـتی های  از  و 
اسـتقبال او از این کار، به خاطر عالقه 
بـه لودگـی بـود. چنـان که با داشـتن 
دسـتۀ مطـرب، کسـب اصلـی خـود 
بـزازی را تـرک نکـرد. انعامـی هم که 
مردم به اسـماعیل بـزاز می دادند غیر 
از باجـی بود که کریم شـیره ای از آنها 
می گرفـت. الحـق اسـماعیل بـزاز هم 
نسـبت بـه آنها حق شناسـی شـایانی 
می کـرد و بـه مـدح و ثنای خـود آنها 

را خوشـحال می کـرد.
مکه  به  عمر  آخر  در  شخص  این 
رفت و مسجدی ساخت و از اموالش 
موقوفه ای برای آن مقرر داشت. خیابان 
اسماعیل بزاز که این مسجد در آن واقع 
است و بعدها خیابان مولوی نام گذاری 

شد به اسم او معروف بود.

جوزف گوبلز کریم شیره ای و دلقک های دیگر قاجاری

از دفترداری تا سرداری

اسم صالح  الدین، این نبود و یوسف 
بود. )ایوب هم اسم بابایش بود که بعدها 
شد شهرت پسر.( اصلیت صالح  الدین 
هم عرب نبود و کرد بود. کارش هم 
بابای  منشی  اولش  و  نبود  جنگیدن 
نورالدین زنگی بود. بعد کم کم برای 
خودش سرداری شد و توی جنگ های 
نورالدین  و  داد  نشان  خودی  صلیبی 
از او خوشش آمد و حکومت مصر را 
مرد،  نورالدین  که  هم  بعد  داد.  او  به 
صالح  الدین به دمشق، مرکز حکومت 
او آمد و سر بقیۀ رقبا را زیر آب کرد 
و به اسم بابایش حکومت تشکیل داد. 
کار  به  کاری  سالی صالح  الدین  چند 
مملکت التینی اورشلیم نداشت و صبر 
نیامدند.  که  بیایند  هم  بقیه  تا  کرد 
و  آمد  دیگر  این شد که یک چشمۀ 
رفت سر وقتشان. اول در نبرد حطین 
)جایی نزدیک طرابلس امروزی( زد در  
یک روز شش هزار شوالیه را کشت و 
تا  گرفت  اسیری  به  را  اورشلیم  والی 
صلیبی  ها حساب کار دستشان بیاید. 
با  اول  المقدس.  بعد رفت سراغ بیت 
حاکم مسیحی آن جا قرار گذاشت که 
50 روز پشت دروازه  های شهر لشکر 
را جمع  آنها خودشان  تا  نگه دارد  را 
که  اورشلیم  حاکم  اما  کنند،  جور  و 
دستش  دارد  می کرد صالح  الدین  فکر 
می  اندازد قبول نکرد. صالح  الدین هم 
در اکتبر 1187 بعد از 12 روز با یک 

حمله، بیت المقدس را پس گرفت. پس 
از فتح بیت المقدس باز هم صالح  الدین 
یک چشمۀ دیگر آمد و فدیه خیلی از 
اسرا را داد و آنها را آزاد کرد. به زنان 
و کودکانی که در جنگ همسر یا پدر 
از دست داده بودند، آن قدر طال داد 
از آن دیگر  او راضی شوند.بعد  از  که 
صالح  الدین  جنگ  به  صلیبی  ها  هی 
می  آمدند و کاری از پیش نمی  بردند. 
صالح  الدین هم که خوشش آمده بود 
هی موش و گربه بازی را ادامه می  داد. 
صالح  الدین فرد مرام بازی بود می گویند 
او یک بار حریفش، ریچارد شیردل را 
در میدان جنگ پیاده دید، اسب برایش 
فرستاد که حیف است جناب عالی با 
این همه یال و کوپال پیاده بجنگی. در 
تابستان 1192 هم وقتی شنید ریچارد 
افتاده تب کرده و در بستر بیماری است، 
برایش هدایا و پزشک شخصی خودش 
وقت  عوضش صالح  الدین  فرستاد.  را 
جنگ هیچ ترحمی نداشت و قلع و قمع 
می  کرد. مثالً نوشته  اند در نوامبر 1182، 
»یافا« را به یک حمله و »پیش از آن 
که راهبان فرصت کنند دعای صبحشان 
را بخوانند« گرفت.  وی به جز ایوبی، 
صالح  الدین »ابوالمظفر« و »ناصر« هم 
لقب دارد که هر دو تا به معنای »پیروز« 

و »برنده« و دمت گرم است.
 1193 سال  در  ایوبی  صالح  الدین 
میالدی در سن 55 سالگی درگذشت.

اولین رئیس بانک ملی ایران، یک نفر 
آلمانی به نام »لیندن بالت« بود. وی 
در تیر ماه 1312 به اتهام اختالس و 
سوء استفاده در دیوانعالی جنایی تهران 
محاکمه شد. این اولین محاکمه یکی 
از اتباع خارجی مقیم ایران در یکی از 

دادگاه های ایران بوده است.
چون تا قبل از این تاریخ به موجب 
وجود »کاپیتوالسیون« در ایران، اتباع 
خارجی را در محاکم ایرانی، محاکمه 

نمی کردند.
بالت«  »لیندن  دادگاه  دادستان 
بود.  گلشاییان«  »عباسقلی  آلمانی، 
پرداخت  به  محکوم  بالت«  »لیندن 
شش هزار لیره انگلیس غرامت و 36 

ماه زندان شد. 
غرامت  مبلغ  پرداخت  از  بعد  وی 

اولین محاكمه یک تبعه خارجی

پس از چندی از زندان قصر آزاد و به 
حقیقت  در  و  کرد  مراجعه  کشورش 

بقیه دوره زندانی او بخشوده شد.

لیندن بالت
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وقتي شانزدهم بهمن ماه 1376 نخستین 
شماره روزنامه جامعه با تیتر بزرگ »سالم بر 
جامعه« وارد تحريريه روزنامه ها شد، بسیاري 
با حیرت زياد گوشه سمت  از روزنامه نگاران 
راست صفحه آخر را به يكديگر نشان مي دادند. 
شناسنامه جامعه در يك كادر يك ستوني از 
باال تا پايین صفحه كشیده شده بود. اسامي 
همه همكاران روزنامه، در اين شناسنامه ديده 
كمتر  در  آن  از  پیش  تا  كه  چیزي  مي شد. 
روزنامه اي سابقه داشت. عالوه بر اين شناسنامه 
طويل، در باالي تمام مطالب، نام نويسنده با 
حروف نسبتا مناسب ديده مي شد. بعدها در 
كنار نام نويسندگان، عكس آنها نیز چاپ شد.

از  كه  همشهري  روزنامه  مسئوالن  حتي 
منظري نخستین روزنامه مدرن ايران محسوب 
مي شود، پس از رفتن احمد ستاري با اكراه زياد 
نام صاحبان آثار مندرج در روزنامه خود را قید 
مي كردند. بسیاري از مطالب فاقد مشخصات 
نويسنده بود و فقط تعداد اندكي از مطالب با نام 
نويسنده شان منتشر مي شد، آن هم با حروف 

كوچك در پايین مطلب، نه در باالي مطلب.
و  همشهري  روزنامه  مسئوالن  از  برخي 
تا پیش  ايران  از روزنامه  ها در  بسیاري ديگر 
در  مندرج  آثار  اگر  مي كردند  تصور  آن  از 
روزنامه شان را شناسنامه دار كنند لطفي است 
كه در حق خبرنگاران و نويسندگان خود روا 
داشته اند و يا امتیاز ويژه اي است كه براي آنان 
قائل شده اند. غافل از اين كه اين حق طبیعي 

صاحبان آثار نوشتاري و تصويري است.
تعدادي از مسئوالن تازه همشهري با تدوين 
آيین نامه حق التحرير نويسندگان غیرثابت مقرر 
همراه  به  نويسنده اي  نام  »اگر  بودند  كرده 
تعلق  حق التحرير  او  به  شود  چاپ  مطلبش 

نخواهد گرفت«.
روزنامه  زيست  محیط  صفحه  مسئول 
همشهري كه بسیاري از همكاران غیرثابتش 
در آن صفحه استادان دانشگاه و كارشناسان 
صاحب نام بودند، در حالي كه آيین نامه را در 

دست داشت، مي گفت:
»تجسم كنید كه من از آقاي دكتر… كه از 
استادان معروف محیط زيست است بپرسم تو 
دلت مي خواهد پول مطلبت را بگیري يا نامت 
در باالي مقاله ات چاپ شود؟ كدام را ترجیح 
مي دهي؟ او چه جوابي بايد به من بدهد؟ البد 
پول  بگويم  »اگر  مي كند  فكر  خودش  پیش 
مي خواهم، پیش خودشان فكر مي كنند چقدر 
نامم  از  به خاطرش حاضرم  كه  پرستم  پول 
بگذرم و اگر بگويم پول نمي خواهم شايد پیش 
خودشان بگويند آنقدر شهرت طلب است كه به 
خاطر نامش از پول مي گذرد.« كساني كه آن 
روزها به حرفهاي مسئول صفحه محیط زيست 
گوش مي كردند، با خنده تلخي اظهارنظرهاي 

گوناگوني مي كردند.
در اين میان كاظم شكري دبیر گروه مقاالت 
تعداد  با  سروكارش  كه  همشهري  روزنامه 
زيادي از نويسندگان صاحب نام بود در برابر 
اين آيین نامه مقاومت زيادي به خرج  داد و 
از  را  نويسندگان صفحه اش  توانست  باالخره 
اين قاعده مستثني كند. اما ساير گروه ها تا 
مدتها از اين آيین نامه تبعیت مي كردند تا اين 
كه باالخره مسئوالن از پافشاري خود بر اين 
آيین نامه دست برداشتند. اقدام شمس الواعظین 
در شناسنامه دار كردن مطالب روزنامه اش بر 
روزنامه همشهري و بسیاري ديگر از روزنامه ها 
نام  تدريج  به  كه  جايي  تا  گذاشت  تأثیر 
نويسندگان از پايین مطالب به باال رانده شد 
واندك اندك با حروف بزرگتري به چاپ رسید.

به هر حال اين موضوع انكاركردني نیست 
اين  به  ايراني در دستیابي  كه روزنامه نگاران 
حق اولیه، يعني ذكر نام خود بر آثارشان تا 

حد زيادي مديون شمس الواعظین هستند.
اين اقدام باعث ارتقاء كیفیت و غناي مطالب 
روزنامه ها نیز شد. نويسنده و خبرنگاري كه قرار 
بود نامش باالي مطلبي كه مي نويسد درج شود. 
با مسئولیت، جسارت و دقت بیشتري مطلب 

خود را به رشته تحرير مي كشید.
شمس الواعظین با شور و هیجان زياد اصول 
دهگانه اش را برای رجايی و مظفر توضیح می داد:

رسالت  چارچوب  در  جامعه  »روزنامه 
و  فرهنگی  سیاسی،  جغرافیای  مطبوعاتیش 
اجتماعی ايران را از طريق شفاف كردن فعل 
و انفعاالت اجتماعی منعكس می كند و هیچ 
نهاد و گروهی و پديده ای را از اين قاعده خارج 

نمی كند.
جامعه به كلیه نهادها، احزاب، جمعیتها و 
گروههای اجتماعی در دو طیف سنتی و مدرن 
احترام می گذارد و در راه توسعۀ گفتمان و گفت 
و شنود تعالی بخش به دور از هر گونه جانبداری 

و تعصب كوشش می كند«.
شمس با شور فراوان دستهايش را در هوا 

تكان می داد:
القاب  به كارگیری  از  »ما، در روزنامه خود 
و عناوين اضافی برای همه مقامهای مملكتی 
پرهیز می كنیم و به بیان نام و نام خانوادگی 
آنها اكتفا خواهیم كرد. روزنامه جامعه در راه 
تخصصی كردن قلمروهای گوناگون سیاسیـ  
اجتماعی و فرهنگی گام برمی دارد و در همه 
صفحه ها ديدگاه كارشناسان رشته های مختلف 
را هنگام وقوع يك رويداد و يا هنگام پرداختن به 
يك موضوع دارای اهمیت، منعكس می كند...«.

رجايی با حیرت زياد به دهان شمس چشم 
خسته  دادن  توضیح  از  شمس  بود،  دوخته 

نمی شد و رجايی از شنیدن...
شمس كه بر پیشانیش عرق نشسته بود، تند 
و تند حرف می زد و مرامنامه روزنامه اش را با 
هیجان زياد تشريح می كر د. آنچنان با هیجان 
و بلند و بلند حرف می زد كه گويی برای يك 

جمعیت چند صد نفری سخنرانی می كند:
ـ »در روزنامه مان از نظام روشمند و علمی 
نظرسنجی عمومی برای درك و درج نوسانات 
و تحوالت افكار عمومی در قبال رويدادهای 
مهم داخلی و خارجی استفاده خواهیم كرد و از 
طريق نظارت دقیق بر عملكرد نهادهای رسمی 
كشور و انتقاد از نابسامانیهای اجتماعی تالش 
عمومی  آزاديهای  و  بشر  حقوق  از  می كنیم 

پاسداری و ركن چهارم جامعه را با نیت ياری 
رساندن به دولت به عنوان يك نهاد مدنی احیاء 
كنیم. ما قصد داريم گامی در راه جهانی شدن 

مطبوعات برداريم...«
سكوت درگرفت. شمس مكثی طوالنی كرد 
و به چشمان رجايی خیره شد و گفت: »حاال 
ملحق  جامعه  به  كنی...  می خواهی چكار  تو 

می شوی يا نه؟«
پر  حرفهای شمس  شنیدن  از  كه  رجايی 

از شادی و انرژی شده بود، با لبخندی گفت:
»اينها كه تو گفتی مرامنامۀ حزبی بود نه 

آيین نامه يك روزنامه... من بايد فكر كنم«.
وقتی شمس  با شنیدن اين حرف، لبخند 
گرمی  خندۀ  با  رجايی  پريد،  لبانش  روی  از 

اضافه كرد:
مرامنامۀ  از  نمی كشد...  طول  خیلی  »اما 
روزنامه ات خوشم آمده، ضمن اين كه خودم 

هم به فعالیتهای حزبی عالقه مندم«.
بود، اصول  آيا آنچنان كه رجايی گفته   ...
دهگانه شمس الواعظین يك مرامنامۀ حزبی بود؟

برای  نامه ای  در  مخملباف  محسن  بعدها 
شمس نوشت:

»شمس عزيز، به من كه دوست تواَم بگو 
تو  مانده كه  روزنامه  بی  فرقه جديدی  كدام 
كدام  به  يا  انداخته ای؟  به راه  روزنامه  برايش 
فكر نوين رسیده ای كه برای بیانش به انتشار 
را  راستش  عزيز!  است... شمس  نیاز  روزنامه 
بگو، »جامعه« روزنامه مونولوگ است يا روزنامۀ 

ديالوگ؟«
رجايی از همان لحظه ای كه از دفتر شمس 
خارج شد، درباره همكاری و يا عدم همكاريش 
با »جامعه« فكر كرد. هر چه بیشتر فكر می كرد 
كمتر می توانست خودش را به اين همكاری 

راضی كند:
»تصمیم گرفتم نروم. شمس چند بار تلفن 
زد اما نرفتم. باالخره يك بار پشت تلفن آنقدر 
اصرار كرد كه بار ديگر به ديدنش رفتم و گفتم 
قبولت دارم، اما اجازه بده من كار خودم را بكنم، 

تو هم كار خودت را«.
شمس آن روز در پاسخ دكتر رجايی گفته بود:

»آنطورها هم كه تو فكر می كنی ما حزب 
نیستیم. »جامعه« يك روزنامه است با هیأت 

تحريريه ای با عقايد متفاوت و متنوع«.

آن روز شمس آنقدر با علیرضا حرف زد تا 
او را در رودربايستی قرار داد:

»با اين كه از نظر روحی  از اين همكاری 
اكراه داشتم، نتوانستم به شمس بگويم نه... با 
او رودربايستی داشتم. به همین خاطر گفتم بله 
می آيم... می آيم و با روزنامه ات همكاری می كنم«.

گفتم: »فقط همین، آقای دكتر رجايی؟ اساس 
بود؟« رودربايستی  يك  به خاطر  همكاريتان 

ـ »فقط رودربايستی كه نه! يك نوع احساس 
وظیفه هم بود، فكر كردم وظیفه دارم به آنها 

كمك كنم«.
و علیرضا رجايی به جامعه رفت و پشت يكی 
از میزهای تحريريه به عنوان دبیر گروه سیاسی 
نشست. اوايل با همكارانش اختالف نظرهای 

زيادی پیدا  می كرد:
و  بودند  حرفه ای  روزنامه نگاران  »آنها 
من  و  بود  ژورنالیسم  دغدغه شان  مهمترين 
مهمترين عالقه ام سیاست بود تا روزنامه نگاری. 
روزنامه برای من فقط يك تريبون بود. تريبونی 
آنها  برای  اما  سیاسی ام...  عقايد  بیان  برای 

روزنامه اصل بود و همه چیز«.
لحظه ای به اطرافش نگاه كرد. بعد به زمین، 

بعد به سقف و بعد هم گفت:
كنار  »البته همین عالقه های حرفه ای در 
را  بود كه روزنامه جامعه  عالقه های سیاسی 

آفريد.. هر دو گروه به هم نیاز داشتند«.
شرايط كار در »جامعه« خیلی سخت بود. 
يكی ـ دو ماه اول تا ساعت دو ـ سه بعد از 

نیمه شب كار می كردند، آن هم در يك تحريريه 
خانم  يك  وقتی  كه  كوچك  آنقدر  كوچك. 
مترجم از روزنامه اطالعات كه قرار بود با گروه 
سیاسی همكاری كند به تحريريه جامعه وارد 
افرادی كه  شد، تصور كرد همۀ آن میزها و 
در مقابلش می بیند، گروه سیاسی را تشكیل 

می دهند كه رجايی به او گفت:
»نه، فقط اين يك میز كه من و دوستانم 

دور آن نشسته ايم، میز گروه سیاسی است«.
كرده  نگاه  رجايی  به  واج  و  هاج  مترجم 
اين  با  نیست، شما  »باوركردنی  بود:  و گفته 
امكانات ناچیز می خواهید روزنامه منتشر كنید. 
امكانات، میزها و فضای فیزيكی اختصاص يافته 
به يك گروه خبری در روزنامه اطالعات، از همه 

تحريريۀ شما بیشتر و وسیعتر است«.

... رجايی بعد از تعطیلی جامعه، روزنامه نگاری 
را در »توس« پی گرفت. تا اين كه توس هم 

تعطیل شد... و بعد روزنامه »خرداد«.
شكل گیری  روزهای  نخستین  همان  در   
خرداد »عیسی خندان« از سوی عبداهلل نوری 
به عنوان مدير اجرايی روزنامه تعیین شد. عیسی 
كه قباًل مدير اجرايی مجله »ايران فردا« و يكی 
از همكاران »دريچۀ گفت و گو« بود، از سالها 

قبل با علیرضا ارتباط دوستانه داشت.
و  دوستان  از  همراه جمعی  به  كه  عیسی 
نزديكان عبداهلل نوری در تالش برای راه اندازی 
پیغام فرستاد كه  برای رجايی  بود  »خرداد« 
برای پذيرفتن مسؤولیت گروه سیاسی به آنجا 

برود اما او اين پیغام را خیلی جدی نگرفت.
چند روز بعد علیرضا به همراه تعدادی از 
همكارانش به ديدن خانوادۀ حمیدرضا جاليی پور 
كه آن روزها در زندان بود، رفت. آنجا عبداهلل 
نوری را ديد كه به دلجويی از مادر حمیدرضا 
آمده بود. نوری پس از سالم و احوالپرسی گرم 
گفته  رجايی  به  اصفهانیش  شیرين  لهجۀ  با 
بود: »شما چرا نمی آيی خرداد  كمك ما؟«

رودربايستی يك بار ديگر كار دست رجايی 
داد و از فردای همان روز كارش را به عنوان دبیر 

گروه سیاسی خرداد آغاز كرد.
به نظر من، مهمترين ويژگی علیرضا رجايی 
آدم  و  عالم  همۀ  با  زيادش  »رودربايستی« 
است. به خاطر همین رودربايستی بود كه به 
رودربايستی  همین  خاطر  به  و  رفت  جامعه 

به توس رفت و همین رودربايستی باعث شد 
مجلس  دورۀ  ششمین  نمايندگی  كانديدای 

شورای اسالمی از تهران شود.
»ايران  در  دوستانش  از  تعدادی  چطور؟ 
فردا« برای دادن فهرست انتخاباتی در دفتر 
اين نشريه جلساتی گذاشته بودند. همه چیز از 
يك تلفن شروع شد. تلفن يك دوست قديمی 
به نام محمد بهزادی، يكی از نويسندگان ايران 
فردا بود كه اعظم طالقانی دختر ارشد آيت اهلل 
نیز  هاجر«  »پیام  مسؤول  مدير  و  طالقانی 

سردبیری نشريه اش را به او سپرده بود.
محمد بهزادی به او تلفن زد و از او خواست 
تا در اين جلسات شركت كند. بهزادی همچنین 
گفته بود كه دوستانش قصد دارند نام رجايی را 

در فهرست انتخاباتی خود بگنجانند.
رجايی ادامه ماجرا را اين طور تعريف كرد:

»شوخی بامزه ای بود، من در جلسات اول 
شركت نكردم. بهزادی دوباره تلفن زد و گفت: 
علیرضا! حاال نمی خواهی كانديدا شوی، خب 
نشو.. الاقل همین جوری بیا و در اين جلسات 
گپی  و  می كنیم  تازه  ديداری  كن.  شركت 
می زنیم... اصرارهايش مرا در رودربايستی قرار 
از دوستان  آن جلسه خیلی  در  رفتم.  و  داد 
در  كرديم.  شوخی  و  خنديديم  كلی  بودند. 
آخر جلسه يكی از دوستان كه احترام زيادی 
برای او قائلم، خطاب به من و احمد زيدآبادی 
گفت كه شما دو نفر تا دير نشده برويد برای 
انتخابات ثبت نام كنید. من گفتم: زيد برود 
اما من نه... بعد از آن بهزادی چند بار ديگر به 
من تلفن زد. می خواست بداند برای انتخابات 
بار می گفتم  نه؟ كه هر  يا  نام كرده ام  ثبت 
نه، دفعه آخر كه زنگ زد، با دلخوری گفت: 
»آخرين مهلت برای ثبت نام جمعه است و 
تو هنوز ثبت نام نكرده ای؟ من دوباره دچار 
رودربايستی شدم و گفتم: محمدجان دلخور 
نشو، همین فردا می روم...  آن شب خیلی فكر 
كردم. اگر نمی رفتم بهزادی از دستم ناراحت 
كه  رفته ام  می گفتم  دروغ  به  اگر  و  می شد 
اخالقی نبود. باالخره تصمیم گرفتم برای ثبت 
نام بروم اما صدايش را درنیاورم. اينطوری بود 
كه روز جمعه دست پسر كوچكم را گرفتم و 

برای ثبت نام رفتم«.
جلسات،  همان  از  يكی  در  بعد،  روز  دو 
دوستانش به او گفتند كه نامش را در فهرست 

انتخاباتی خود قرار داده اند.
رجايی اعتراض كرده بود كه »از میان اين 
مشهور  اصاًل  كه  من  من؟...  چرا  آدم،  همه 

نیستم، آخر  چه كسی مرا می شناسد؟«
بعدها  نرسید.  جايی  به  اعتراضهايش 
روزنامه نگاران نیز نام او را در فهرست انتخاباتی 

خود قرار دادند.
كه  بود  اين  امیدش  همه  رجايی  علیرضا 
از  تا  كند  رد  را  صالحیتش  نگهبان  شورای 
مخمصه ای كه دوستانش برای او درست كرده 
بودند فراركند. رجايی به آرزوی  خود نرسید. 
شورای نگهبان صالحیت زيدآبادی را رد كرد 
اما در كمال ناباوری صالحیت او را تأيید كرد.

علیرضا رجايی باالخره مجبور شد علی رغم 
میل باطنی اش در مبارزات انتخاباتی ششمین 
قابل  رأی  او  كند.  شركت  مجلس  دوره 
حیرت  باعث  و  آورد  به دست  مالحظه ای 

خیلی ها شد.
اما رجايی خودش از رأی بااليی كه آورده 
كه  اين  از  »بعد  نشد:  شگفت زده  اصال  بود، 
شورای نگهبان صالحیت تعدادی از داوطلبان 
را رد كرد با محاسبه ای كه پیش خود داشتم، 
دست  به  مالحظه ای  قابل  رأی  می دانستم 

خواهم آورد«.
***

... در نخستین روزهای اعالم نتايج شمارش 
آراء نام رجايی در رديف 28 )از سی نفر( نشست.

 اين اتفاق بسیاری از همكاران روزنامه نگارش 
نبود.  ماندگار  اين شعف  اما  كرد.  را شادمان 
چرا كه در نتايج قطعی انتخابات نام رجايی 
به رديف سی و چندم تنزل كرد. بسیاری از 
ناظران سیاسی با ترديد زياد به اين تغییر رده 
نگاه كردند. به راستی چرا اين اتفاق افتاد؟ من 

هنوز پاسخ اين سؤال را نمی دانم.
ـ »آقای رجايی! برايت مهم بود وارد مجلس 

شوی؟«
مهم  نبود.  مهم  برايم  مجلس  به  »ورود  ـ 
حال  درست  بیاورم.  خوبی  رأی  كه  بود  اين 
در  می كند  سعی  كه  داشتم  را  دانشجويی 
باالتری  نمره  ديگران  از  دانشگاه  امتحانات 

بگیرد«.
ـ »همین؟«

رأی  دلم می خواست  بود.  همین  »واقعاً  ـ 
اعالم  نخستین  در  وقتی  آوردم.  كه  بیاورم 
نتايج، نام من جزو برندگان انتخابات بود، واقعاً 
خوشحال شدم، اما وقتی در اعالمهای بعدی 

نامم حذف شد، ناراحت نشدم«.
با خندۀ شیطنت آمیزی گفتم:

ـ »راستش را بگو! يعنی يك ذره هم ناراحت 
نشدی؟«

با لحنی آرام كه با لبخندی تلخ همراه بود، گفت:
ـ »نه، ناراحت نشدم. من در امتحان قبول 
در حق من چه  ديگران  كه  اين  بودم،  شده 

می كردند، از ارزش قبولی ام نمی كاست«.
به چشمهايش نگاه كردم، نه! اين چشمها 

دروغ نمی گفت.

روزنامه نگاری که رأی آورد اما وکیل نشد!
او گفت: رویدادهای این دو دهه به من آموخته است که نباید در برابر

 یک حادثۀ تلخ یا شیرین دستخوش هیجان زیاد شوم

اشاره
شدگان  بازداشت  فهرست  در  یعقوب  بنی  ژیال  نام 
میدان 7 تیر )تظاهرات زنان در روز 22 خرداد( به چشم 

می خورد.
از جمله  نژاد،  یعقوب، همانند مسیح علی  بنی  ژیال 
زنانی است که درمطبوعات دوم خردادی درخشیدند و 
با سرکوب این جنبش ـ که محصول بی کفایتی خاتمی 
و دارو دسته او بود ـ در لیست سیاه حکومت یکدست 

قرار گرفتند.
از  گزارشگونه  کتابی  »مسیح«  چون  نیز  ژیال 
دست اندرکاران  و  مجلس  و  دولت  با  برخوردهایش  
امور، با عنوان »روزنامه نگاران ـ غصه می خورند و پیر 
برای صفحه  که  است  داده  انتشار  و  نوشته  می شوند« 

»خاطرات و تاریخ« برگزیده ایم.
این کتاب به وسیله »نشر روزنگار« در تهران به چاپ 

رسیده است.

                                                                         علیرضا رجائی

»دنباله دارد«           

4

ژیال
بنی یعقوب

   عبداهلل نوری  



صفحه 15 ـ Page 15 ـ شماره 1660
 جمعه 11 تا پنجشنبه 17 ژانویه 2019

ادامه در صفحه 17

= چرا دونالد ترامپ مخاطب نامه 
شما قرار گرفت؟

-چون پرزیدنت ترامپ اولین رئیس 
جمهور آمریکاست که صراحتاً از مردم 
اسالمی  جمهوری  مقابل  در  ایران 
پشتیبانی کرده  و می گوید ما در کنارتان 
هستیم.  پرزیدنت ترامپ تنها  قدرت 
اول جهان و مقام رسمی  و یک دولت 
غربی است که صراحتاً با فرقه تبهکار 
مقابل جمهوری  و  برخاسته   تقابل  به 
اسالمی ایستاده  و پی در پی به ایرانیان 
اطمینان داده که صدای مظلوم آنها را 
این  در  همچنین   وی  است.  شنیده 
خصوص مواضع روشنی دارد. همچنین 
آشوب  هرجا  می کند  اعالم  صراحتا 
و  تخریب  و  توطئه  و  آتش افروزی  و 
جمهوری  پای  رد  است  خرابکاری 

اسالمی در آن دیده می شود.
ما یادآوری کردیم که تمام سرمایه ها 
چه آنها که توسط  فرزندان و وابستگان 
کشور  از  اسالمی  جمهوری  مقامات 
خارج کرده اند و چه آن دارایی هایی که 
جمهوری اسالمی آن را از خزانه کشور 
و مردم عماًل چپاول کرده، همه و همه 
سرمایه ملت ایران است که  در طی  این 
۴0 سال از خود ملت دزدیده شده و باید 

به ملت ایران بازگردانده شود.
از دونالد ترامپ  نامه  این  = در 
خواسته شده که »یک صندوق مالی 
زیر نظر و حسابرسی دولت آمریکا و 
با ائتالفی سازمان یافته بر ضد رژیم 
ایجاد  اسالمی«  اشغالگر  و  آپارتاید 
شود تا در مسیر مبارزات مردم ایران 
علیه جمهوری اسالمی به کار گرفته 
شود. آیا با این کار نوعی اختیار یا 
متحده  ایاالت  دولت  به  سرپرستی 
داده  مردم  اعتراضات  با  رابطه  در 
چنین  آیا  دیگر  بیان  به  نمی شود؟ 
استقالل  انجام،  صورت  در  کاری 
مبارزات مردم ایران علیه نظام حاکم 
بر کشور را با لغزش روبرو نمی کند و 
در سرنوشت  بیگانه  دولت  دخالت 

کشور نیست؟
که  این جهت  به  عنوان!  هیچ  -به 
امروز موضوعات یک کشور فقط مختص 
به آن کشور نیست مخصوصا جمهوری 
اجازه  خودش  به  عمال  که  اسالمی 
کشور  »فالن  بگوید  صراحتا  می دهد 
باید محو شود یا ما انقالبمان ر ا باید 
صادر کنیم!« جمهوری اسالمی فقط 
تهدید و معضل مردم ایران نیست بلکه 
یک تهدید جهانی است و برای پایان 
جنگ های منطقه و پیشگیری از جنگ 
جدید، جهانیان به ویژه آمریکا و اروپا 
بایستی در کنار هم قرار بگیرند. جایی 
که جمهوری اشغالگر اسالمی از درون 
مردم را آزار می دهد و به گروگان گرفته 
و عماًل دارد از بین می برد و در برون 
هم دارد اقداماتی را انجام می دهد که 
همانند غده سرطانی سرتاسر دنیا پخش 

شده، یک عزم جهانی می خواهد.
این قسمت که می گویید آیا پرزیدنت 
را  مبارزات  استقالل  می تواند  ترامپ 
زیر سوال ببرد باید گفت خیر. از نظر 
تاریخی نماد ملی همواره امین ایرانیان 
سوی  از  گسترده  ائتالفی  است.  بوده 
ایرانیان معمولی برون مرز با حسابرسی 
مستقل تضمین استقالل مبارزه برون 
شبکه ای  رهبری  چنانکه  است  مرز 
مرز  درون  معمولی  ایرانیان  جنبش 

مستقل است.
با توجه به اینکه جمهوری  اسالمی 
تروریست است و ماهیت اش مشخص 
است، صراحتا پرزیدنت ترامپ و مایک 
کردند  اعالم  خارجه  امور  وزیر  پمپئو 
که نظام ایران اموال ملت را در جهت 

شبنم اسداللهی در گفتگو با کیهان لندن:
 پول های بلوکه شده ایران متعلق به مردم است و 

باید پس از براندازی صرف آبادانی کشور شود
که  کردیم  یادآوری  =ما 
که  آنها  تمام سرمایه ها چه 
توسط  فرزندان و وابستگان 
مقامات جمهوری اسالمی از 
و چه  کرده اند  کشور خارج 
آن دارایی هایی که جمهوری 
اسالمی آن را از خزانه کشور 
کرده،  چپاول  عماًل  مردم  و 
ملت  سرمایه  همه  و  همه 
ایران است که  در طی  این 
40 سال از خود ملت دزدیده 
ایران  ملت  به  باید  و  شده 

بازگردانده شود.
= این سرمایه ها باید پس 
از براندازی جمهوری اسالمی 
در  به کشور  ایران  آزادی  و 
و  آبادانی  و  بازسازی  جهت 
و  بشود  هزینه  مردم  رفاه 
زیرساخت های کشور ساخته 
شود. نباید اجازه داد که این 
سرمایه عظیم ملت رنجدیده 
یا  میل شود.  و  ایران حیف 
اینکه بعضی ها فکر می کنند 
که اپوزیسیون می خواهد این 
پول را خرج خودش کند، به 
هیچ عنوان! اپوزیسیون دارد 
کار خودش را انجام می دهد و 
قرار نیست بابت آن از مردم 
پولی  یا حقوقی دریافت کنند!

از  جمعی   - آسترکی  روشنک 
ایرانیان در روزهای گذشته در نامه ای 
اعالم  به  اشاره  با  ترامپ  دونالد  به 
همبستگی طیف های مختلفی از مردم 
از  جهوریخواه،  تا  پادشاهی خواه  از 
رئیس جمهوری آمریکا خواسته اند تا 
ایران  مردم  بلوکه شده ی  سرمایه های 
پس  از  بعد  تا  شود  حفظ  آنها  برای 
گرفتن کشورشان، آن را صرف ساختن 

و آبادانی کشور کنند.
یادآوری  با  نامه  این  نویسندگان 
شکل گیری اعتراضات سراسری مردم 
گسترش  و  اسالمی  جمهوری  علیه 
فقر و سرکوب و فساد و از میان رفتن 
منابع کشور تأکید کرده اند نظام حاکم 
بر ایران به نام صدور انقالب عامل زایش 
گروه های تروریستی و جهادی و حمایت 
از گروه های تروریستی همچون القاعده، 
طالبان و… است و نه تنها دشمن ملت 
ایران بلکه عامل درگیری و آشوب در 
منطقه خاورمیانه و همچنین تهدیدی 

علیه امنیت جامعه جهانی است.
کیهان لندن در این رابطه گفتگویی با 
شبنم اسداللهی فعال حقوق بشر ساکن 
کانادا و از دست اندرکاران تنظیم و انتشار 

این نامه انجام داده است.
انگیزه ای موجب نگارش  = چه 
این نامه و همچنین در اختیار عموم 

قرار گرفتن آن برای امضا شد؟
به ویژه نسل جوان  ایرانیان  -چون 
و  ندارند  آزاد  تریبون  به  دسترسی  
اینترنت بدون فیلتر در دسترس آنان 
نیست و اکثر رسانه های موجود ندای 
تعداد  نمی دهند؛  بازتاب  را  ایرانیان 
زیادی از دانشجویان، فعاالن  سیاسی 
با  ایران  داخل  شهروندان  و  مدنی  و 
تماس هایی که با من و دکتر مرجانه 
روحانی داشتند از ما خواستند که ندای 
آنان را به گوش جهانیان ویژه کاخ سفید 
برسانیم. این نامه نخست توسط دکتر 
نگارش  واژه   ۵۴0 با  روحانی  مرجانه 
شد. پس از مرور و تأیید تیمی بین ما 
برای تایید و تنظیم شورایی از سوی 
عاشقان ایران »شهروندان ایران« روی 
فیس بوک من گذاشته شد و در نهایت 
گرچه با حدود ۸00 واژه برای تبریک 
سال نو، روز دسامبر ۳1  با  ۴02 امضا، 
به کاخ سفید ارسال شد اما امکان ثبت 
وجود  ژانویه  هفتم  تا  نامه  برای  امضا 
داشته و باید اشاره کنم که به همت 
بانو زهره بختیار این شاید نخستین بار 
است که نامه ای همزمان برای دسترسی 
همگان به فارسی حرفه ای ترجمه شد. 
از این فرصت استفاده می کنم تا از بانو 
ناهید شاهین برای جمع آوری امضا و 
بانو فرانک آزاد برای همیاری در فضای 
بی دریغ  پشتیبانی  سیل  و  مجازی 

امضاکنندگان نیز سپاسگزاری کنم.

اسالمی  جمهوری  مخرب  آرمان های 
حیف و میل می کنند و یا به گروه های 
آتش افروزی  صرف  برای  تروریستی 
توقیف  اموال می بایست  این  می دهد؛ 
شود و در جهت منافع ملی ایران صرف 
خاصی  شخص  به  اینکه  نه  و  شود 
صندوقی  یک  در  بلکه  شود  واگذار 
ذخیره بشود که در آینده برای بازسازی 
خسارت های ناشی  از ۴0 سال حکومت 
ویرانگر جمهوری اسالمی استفاده ملی  
و میهنی شود. کشور ما عماًل شرایط 
سرمایه ها  این  همه  دارد  بدی  بسیار 
باید پس از براندازی جمهوری اسالمی 
جهت  در  کشور  به  ایران  آزادی  و 
بازسازی و آبادانی و رفاه مردم هزینه 
زیرساخت های کشور ساخته  و  بشود 
این سرمایه  اجازه داد که  نباید  شود. 
عظیم ملت رنجدیده ایران حیف و میل 
شود. یا اینکه بعضی ها فکر می کنند که 
اپوزیسیون می خواهد این پول را خرج 
خودش کند، به هیچ عنوان! اپوزیسیون 
دارد کار خودش را انجام می دهد و قرار 
نیست بابت آن از مردم پولی  یا حقوقی 
وظیفه  یک  عماًل  این  کنند!  دریافت 
ملی  و خویشکاری است. وظیفه اصلی  
اپوزیسیون این است که صدای مردم 
اراده  و  خواست  و  باشد  کشور  داخل 
آنها را مطرح کند. این وظیفه ماست که 
از اموال و دارایی ها و ثروت های مردم 
ایران حفاظت و صیانت کنیم تا انجا 
که می توانیم اجازه ندهیم این ثروت ها 
حیف و میل و یا صرف خرابکاری بشود 
بلکه در یک صندوق برای ملت و کشور 

ذخیره شود.
= در بخش دیگری از این نامه 
از رئیس جمهوری آمریکا خواسته 
شده که دولت آمریکا ثروت چپاول 
شده مردم ایران را بلوکه کند تا آنها 
بعد از پس گرفتن کشورشان، آن را 
صرف ساختن ایرانی آزاد و دموکرات 
و زیرساخت های ایران کنند. ضمانت 
از  ثروت  این  گرفتن  پس  اجرایی 
دولت آمریکا در آینده چیست؟ آیا 
دولت  است  ممکن  نمی کنید  فکر 
آمریکا به فرض پاسخ مثبت به این 
نامه، این ثروت را بلوکه کرده و بعدها 
برای پس دادن  آن به ملت ایران یا 
نظام جدید، شرط و شروطی بگذارد؟

-جمهوری اسالمی فقط محدود به 
جغرافیای ایران نیست و در تمام دنیا 
در حال انجام اقدامات خرابکارانه است 
و به همین دلیل همه کشورهای دنیا 
و جامعه جهانی که حساب مردم ایران 
شایسته  کرده اند  جدا  فرقه  این  از  را 
این  و  بایستند  مردم  کنار  در  است 
معضل جهانی را حل کنند. این معضل 
محدود به خاورمیانه نیست و به یک 
بلوکه  با  تبدیل شده.  معضلی جهانی 
کردن این ثروت ها هم از حرکت های 
تروریستی جمهوری اسالمی جلوگیری 
این  میل  و  حیف  از  هم  و  می شود 
حال  در  می شود.  جلوگیری  ثروت ها 
اعمال  مالی  حمایت  موتور  حاضر 
تروریستی در منطقه از جیب و سفره 
انجام  تبهکار  فرقه  ایران توسط  مردم 
این حکومت  می شود. در حال حاضر 
مشروعیت ندارد، اما در یک ایران آزاد 
با یک حکومت مشروع و پایگاه مردمی 
هیچ کشوری نمی تواند اموال مردم را 
بلوکه کند. بر فرض محال که این پول 
االن بلوکه شود و برای همیشه بلوکه 
این است که در دست  از  بهتر  بماند 
تروریستی  اعمال  صرف  تبهکار  فرقه 
و سرکوب مردم ایران و آشوبگری در 

منطقه شود.

تظاهرات سراسری دی ماه ۹6

حیاتی  اهداف  =»انهدام 
توسط  فرضی«  دشمن 
هواپیما هایی با عمر نیم قرن 
بخشی از رزمایش »فداییان 

والیت ۸« بود.
رزمایش  گذشته  =سال 
دو  امسال  و  بود  روزه  سه 
تصمیمی  نظر  به  که  روزه 
آن  هزینه ی  کاهش  برای 

بوده است.
=از حواشی این رزمایش 
حضور پُررنگ روحانیون در 
کنفرانس خبری آن در کنار 
بود  هوایی  نیروی  خلبانان 
که معلوم نیست چه فهمی 
از عملیات و تاکتیک رزمی 
میدان  در  بتوانند  که  دارند 

نبرد نقشی بازی کنند!
هشتمین رزمایش ساالنه ی »فدائیان 
حریم والیت« صبح پنجشنبه 20 دی ماه 
1۳97، در منطقه عمومی اصفهان با 
اصفهان،  پایگاه های شکاری  مشارکت 
شد. برگزار  شیراز  و  همدان  تهران، 

هواپیماهای  رزمایش،  این  در 
سوخو2۴ و اف۴، اف۵، اف7 )جنگدو(، 
هواپیماهای  اف1۴،  میگ29، 
 ،7۴7 و   707 بویینگ  سوخت رسان 
اجرای  به   c130 ترابری  هواپیماهای 
عملیات تمرینی پرداختند. همچنین 
بدون  هواپیمای  تعدادی  شد  گزارش 
سخنگوی  گفته  به  که  سرنشین 
رزمایش، مجهز به موشک های نقطه زن 
و بمب های هوشمند با بُرد بلند بودند 
در این مانور مورد آزمایش قرار گرفتند.

رسمی  خبرگزاری های  که  آ نطور 
نظامی  مقام  های  از  نقل  به  داخلی 
نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی 
درگیری هایی  مانور  این  در  نوشته اند، 
هوایی با سرعت و در ارتفاعات مختلف، 
در  زمین  به  هوا  بمباران  و  تیراندازی 
روز و شب تمرین شده و از بمب های 
هوشمند ساخت داخل و ارتقاء یافته از 
نوع سنگین و نیمه سنگین و استفاده 
از انواع موشک های لیزری، تلویزیونی 
راکت های  انواع  و  راداری  حرارتی، 

ساخت داخل استفاده شده است.
به  اشاره ای  گزارش ها  این  در 
استفاده  مورد  تسلیحات  مشخصات 
در این رزمایش نشده بنابراین مقایسه 
میزان توانایی و دقت و کارایی ها آنها 
ارتش های  در  امروز  که  نمونه هایی  با 
قرار  استفاده  مورد  جهان  پیشرفته 
تمام  اما  نیست،  ممکن  می گیرد 

هواپیماهایی که در این رزمایش مورد 
استفاده قرار گرفته دست کم ۴۵ سال 
قدمت دارند و عمر برخی از آنها باالی 
نیم قرن است و همگی آنها در دوران 
پهلوی برای ارتش ایران خریداری شده  
هواپیماها  این  با  پرواز  ریسک  بودند. 
اخیر  سال های  در  و  باالست  بسیار 
شماری از بهترین خلبانان ایران قربانی 
نقص فنی، فرسودگی و سقوط به دلیل 

استفاده از این هواپیماها شده اند.
همچنین  رزمایش  این  سخنگوی 
پایدار  امنیت  دنبال  به  »ما  گفته 
کرده  تشریح  و  هستیم«  منطقه  در 
»افزایش حجم قدرت آتش و دقت در 
اصابت اهداف متحرک و ثابت زمینی 
و هوایی، استفاده از مهمات نقطه زن و 
دورایستا با قدرت تخریب بسیار باال از 

نقاط قوت این رزمایش است.«
سازمان  به  )وابسته  مهر  خبرگزاری 
تبلیغات اسالمی( که اخبار این رزمایش 
داده  پوشش  بیشتری  جزییات  با  را 
نوشته است که در بخشی از رزمایش، 
هواپیماهای شکاری بمب افکن »اف۵« 
و »صاعقه« اهداف مهم و حیاتی دشمن 
را با استفاده از تسلیحات ساخت داخل 
منهدم کردند و همچنین هواپیماهای 
به بمب های هوشمند،  »اف7« مجهز 
نقطه زن، دورایستا و راکت های ساخت 
حیاتی  اهداف  بار  اولین  برای  داخل 
»تکنیک های  با  را  فرضی  دشمن 
ابتکاری« و »خارج از رینگ پدافندی« 

در عمق منطقه نبرد منهدم کردند.
رزمایش  از  تا کنون  آنچه  اساس  بر 
»فدائیان حریم والیت۸« نقل شده، این 
رزمایش تفاوت خاصی با رزمایش سال 
گذشته نداشت بجز رمز آن که پارسال 
امسال  و  بود  العباس«  ابوالفضل  »یا 
عصر  تا  دست کم  شد!  حسین«  »یا 
پنجشنبه خبری از پرواز هلی کوپترهای 

نیروی هوایی منتشر نشده. همچنین 
سال گذشته رزمایش سه روزه بود و 
امسال دو روزه برگزار شد که به نظر 
می رسد تصمیمی برای کاهش هزینه ی 

آن بوده است.
حضور پُررنگ روحانیون در کنفرانس 
خلبانان  کنار  در  رزمایش  این  خبری 
معلوم  است.  آن  حاشیه های  از  یکی 
نیست وظیفه آخوند ها در برگزاری یک 
رزمایش هوایی چیست و چه فهمی از 
تاکتیک های عملیاتی و رزمی دارند تا 
یا  بتوانند نقش نظامی در رزمایش و 

خود رزم بازی کنند!
سیدافقهی  سیدهادی  همزمان 
کارشناس مسائل منطقه در مصاحبه 
با »خبرگزاری دفاع مقدس« در تشریح 
دستاوردهای منطقه ای انقالب  در طول 
۴0 سال گذشته، گفته است »مهمترین 
اسالمی  دستاورد منطقه ای جمهوری 
نام  به  ضداستکباری  جبهه  »تشکیل 
جمهوری  محوریت  با  مقاومت  محور 
اسالمی ایران و به خطر انداختن امنیت 
در  گزاف  و  این الف  است.«  اسراییل 
حالیست که محمدجواد ظریف هرگونه 
تهدید به نابودی علیه اسرائیل توسط 
جمهوری اسالمی را اساسا منکر شده 

است.
گرچه ادعای به کار بردن بمب  های 
لیرزی و هوشمند و ساخت بمب های 
الکترونیک  تجهیزات  ارتقاء  و  مدرن 
برای  خوبی  خوراک  است  ممکن 
رسانه های داخلی و  برخی مخاطبان 
بردن  کار  به  عمل  در  اما  باشد 
هواپیماهایی که نیم قرن از عمر آنها 
گذشته این پیام را به رقبا و دشمنان 
می دهد  اسالمی  جمهوری  منطقه  ای 
که نظام در حوزه نظامی بر موشک های 
تجهیزات  نظر  از  و  کرده  تکیه  خود 

مدرن دفاعی چیزی در چنته ندارد.

رزمایش دفاع از »حریم والیت« با هواپیماهایی که نیم 
قرن پیش »شاه« برای ارتش ایران خرید برگزار شد

»انهدام اهداف حیاتی دشمن فرضی« توسط هواپیما های اف 5 و 
صاعقه بخشی از رزمایش »فدائیان والیت۸« بود

= البلداوی عضو کمیسیون 
امنیت و دفاع پارلمان عراق 
می گوی، »پایگاه های نظامیان 
آمریکا در شمال عراق میزبان 
ده ها عضو این سازمان است و 
نیروهای آمریکایی مستقیما 

آن ها را آموزش می دهند.
خبرگزاری دولتی ایرنا، پنجشنبه 20 
دی ماه، در گزارشی ادعا کرده گروهی 
»تحت  مجاهدین  سازمان  اعضای  از 
آمریکایی«  نیروهای  حمایتی  چتر 

دوباره به عراق بازگشته اند.
این ادعا را اولین بار محمد البلداوی 
عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان 
گفت  حتی  و  کرد  مطرح  عراق 
»پایگاه های نظامیان آمریکا در شمال 
سازمان  این  عضو  ده ها  میزبان  عراق 
مستقیما  آمریکایی  نیروهای  و  است 

آنها را آموزش می دهند.«
»نیروهای  می گوید،  البلدواری 
آمریکایی مستقر در کردستان عراق، 
به محض رسیدن اعضای مجاهدین به 
پایگاه های آمریکا، کار آموزش نظامی 
آغاز  را  سالح  به  آنها  کردن  مجهز  و 

کرده اند.«
وی هدف آمریکا از »فراخوان مجدد 
عناصر نفاق« به خاک عراق را »برنامه 
ریزی برای یک نقشه پلید« دانسته و از 
رهبران سیاسی عراق خواسته است که 

گزارش های ضد و نقیض از استقرار مجدد گروهی 
از اعضای سازمان مجاهدین در عراق

نسبت به این مسئله حساسیت نشان 
داده و مانع تعرض آمریکا به کشورهای 

همجوار از طریق خاک عراق شوند.
در سال 1۳۶۵ با فشار دولت فرانسه 
خود  مقر  خلق  مجاهدین  سازمان 
و  کرد  منتقل  بغداد  به  پاریس  از  را 
صدام حسین پذیرفت مسعود رجوی 
سازمان تحت رهبری خود را در پایگاه 
 ۸0 حدود  دیاله  استان  در  »اشرف« 

کیلومتری مرز ایران مستقر کند.
حدود سه هزار نفر از اعضای سازمان 
عراق  در  از سه دهه  بیش  مجاهدین 
»لیبرتی«  و  »اشرف«  پایگاه های  در 
مستقر بودند و آخرین گروه از آنها در 
شهریور سال 1۳9۵ )سپتامبر 201۶( 
زیر نظر کمیساریای عالی پناهندگان 
به  »لیبرتی«  اردوگاه  از  ملل  سازمان 

آلبانی منتقل شدند.
نهادهای حکومتی جمهوری اسالمی 
واکنش  هنوز  مجاهدین  سازمان  و 
رسمی به این خبر نشان نداده اند اما 
فراکسیون  رئیس  نایب  سالک  احمد 
شورای  مجلس  والیی  نمایندگان 
اسالمی نیز بر اساس ادعاهای البلداوی 
»شکست های  که  است  گفته  اخیراً 
خروج  و  منطقه  در  آمریکا  متعدد 
باعث  سوریه  از  کشور  این  نیروهای 
حضور  دیگری  گونه  به  ترامپ  شد 
آن  و  دهد  نشان  را  منطقه  در  خود 
حمایت از منافقین با استقرار آنها در 
کردستان  در  خود  نظامی  پایگاه های 
عراق است.« او تاکید کرده مردم عراق 
و حشدالشعبی طومار آمریکا را در هم 

خواهند پیچید.

آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان مجاهدین را در فهرست سازمان های 
تروریستی قرار داده بودند اما حدود پنج سال پیش این سازمان از این 

فهرست حذف شد



صفحه Page 16 - 16 - شماره 1660 
جمعه 21 تا پنجشنبه 27 د ی ماه 1397خورشیدی

جمهوری  در  =بودجه 
اسالمی، بودجه یکپارچه ای 
نیست به این معنا که تصویر 
یکپارچه ای از منابع عمومی 
نمی دهد  نشان  مخارج  و 
نشان  را  بخشی  آن  بلکه 
نگین  زیر  از  که  می دهد 

والیت بیرون است.
 111 حدود  دولت   =
کسری  تومان  تریلیون 
خطر  این  و  داشت  خواهد 
ترمیم  برای  که  دارد  وجود 
به  دولت  کسری ها  این 
بانک مرکزی متوسل شود و 
دوباره بیشتر پول چاپ کند 
ادامه  نقدینگی  صدور  به  و 

دهد.
مانند  امسال  =بودجه 
و  گذشته  سال های  بودجه 
حتی بیشتر از آنها، کهنه گرا 
و فرهنگ ستیز است. بودجه 
تبلیغات اسالمی  موسسات 
چند  علمیه  حوزه های  و 
و  دانشگاه ها  بودجه  برابر 
علمی  پژوهش  موسسات 

کشور است.
نظامی  نهادهای  =بودجه 
امنیتی در کل چند هزار  و 
صفحه الیحه بودجه مستتر 
است اما در عمل اختصاص 
که  است  طوری  بودجه 
بودجه  یک  به  را  بودجه 
تبدیل  اطالعاتی  امنیتی- 
می کند که یک ششم بودجه 

به آن اختصاص داده شده.
روشنک آسترکی- جزییات الیحه 
سه شنبه  روز   139۸ سال  بودجه 
روحانی  حسن  توسط  دی ماه  چهارم 
تقدیم مجلس شد. اکنون کمیسیون 
شورای  مجلس  بودجه  الیحه  تلفیق 
مختلف  کمیسیون ها  نظرات  اسالمی 
را جمع آوری کرده و سپس آن را به 
رأی نمایندگان گذاشته و آنگاه برای 
نگهبان  شورای  به  نهایی  تصویب 

می فرستد.
الیحه  مشکالت  گذشته  سال 
بودجه سبب ایجاد موج گسترده ای از 
امسال  اعتراضات در میان مردم شد. 
وضعیت بودجه با بازگشت تحریم های 
اقتصادی از یکسو و شکننده تر شدن 
پایه های اقتصاد کشور با گذشت یک 
سال دیگر زیر سایه مدیریت ناکارآمد 

دولت، بیشتر قابل توجه  است.
تیم اقتصادی دولت روحانی بودجه ای 
انقباضی و تورم زا راهی مجلس کرده 
است که با توجه به توزیع ناعادالنه ی 
امنیتی و  نظامی،  بین بخش های  آن 
همچنین موسسات تبلیغات اسالمی و 
حوزه های علمیه و نهادهای وابسته به 
»بیت خمینی« انتقادهای زیادی را در 

پی داشته است.
نخستین  برای  امسال  همچنین 
مجلس  به  آنکه  از  پیش  بودجه  بار 
شورای اسالمی ارائه شود به دفتر علی 
خامنه ای ارسال شد تا او نظرات خود 
دولت  معتقدند  برخی  کند.  اعمال  را 
با این اقدام هزینه کاستی ها  روحانی 
و بی عدالتی ها در تخصیص بودجه را 
میان خود و رهبر جمهوری اسالمی 
تقسیم کرده و عده ای دیگر معتقدند 
نظر  از  ایران  ویژه  شرایط  دلیل  به 
نارضایتی های  بین المللی،  تنش های 
بودجه  و تحریم های سنگین،  داخلی 
در ابتدا به دفتر خامنه ای ارسال شده 

است.
کیهان لندن در مصاحبه ای با دکتر 
استاد  و  اقتصاددان  منصور  حسن 
تجارت  و  اقتصاد  آمریکایی  دانشگاه 
پاریس بودجه سال آینده ایران و نکات 
مهم آن را مورد بررسی قرار داده است.
بودجه  کلی  نگاه  یک  در   =
تحریم ها  به  توجه  با   1۳۹۸ سال 
تورم زا  موجود،  اقتصادی  بحران  و 
ارزیابی می شود. نظر شما در این باره 

چیست؟
باید بگویم که این بودجه  -نخست 
در مفهوم علمی کلمه بودجه نیست 
چرا که همه درآمدها و منابع عمومی 
بخشی  فقط  و  نمی کند  منعکس  را 
را منعکس می کند که از زیر ساطور 
رهبری بیرون مانده باشد. دوم اینکه 
گذشته  سال های  طبق  بودجه  این 
ناهنجار است چون از دو بخش تشکیل 
دولت  بنگاهداری  بخش  و  می شود 

بر بخش اداره کشور با ضریب 2٫۶۶ 
می چربد.

بگویم،  باید  نکته  این  توضیح  در 
این بودجه با مفهوم کالسیک بودجه 
اینکه  نخست  دارد.  تفاوت هایی 
بودجه  اسالمی،  جمهوری  در  بودجه 
که  معنا  این  به  نیست  یکپارچه ای 
تصویر یکپارچه ای از منابع عمومی و 
مخارج نشان نمی دهد بلکه آن بخشی 
را نشان می دهد که از زیر نگین والیت 
بیرون است. در نتیجه حدود ۴۰ درصد 
تولید ملی و شرکت های متعدد آن از 
داده  نشان  و  می ماند  بیرون  بودجه 
نمی شود. تفاوت دوم اینست که بودجه 
دولت  های جمهوری اسالمی به صورت 
معمول ناهنجار هستند بدین معنا که 
می شود  تقسیم  بخش  دو  به  بودجه 
که بخش بزرگ آن مربوط به بودجه 
بنگاهداری دولت است و زیر یک سوم 
کشور  که  است  بودجه   ای  آن  بودجه 
آن  نتیجه  در  شود.  اداره  آن  با  باید 
مالیات  اصال  بزرگترش  خیلی  بخش 
نمی پردازد و یا مالیاتش خیلی جزیی 
این تفاوت امسال  است که متاسفانه 
نیز  تشدید  بحرانی  شرایط  این  در  و 
شده است. تفاوت سوم اینست که این 
حدود  اول  برخورد  همین  در  بودجه 
یک چهارم کسری دارد و این کسری 
اگر منابع درآمدی دولت وصول شوند، 
می تواند  یکسو  از  شد،  نخواهند  که 
صندوق توسعه ملی را خالی کند و از 
بانک  سوی دیگر دست استقراض به 
به  دو  هر  این  که  کند  دراز  مرکزی 

شدت ایجاد تورم خواهند کرد.
دالر  کردن  وارد  دیگر  سوی  از 
که  تومان   7۰۰۰ تا  تومانی   ۵۸۰۰
عماًل  این الیحه صحبت اش شده  در 
تن دادن دولت به تورم باال و کاهش 
خارجی  ارزهای  با  ریال  برابری  نرخ 
یک چهارم  پنجم چون حدود  است. 
بودجه به صورت رسمی دچار کسری 
است در عمل اینطور است که دولت 
معموالً برای کمتر نشان دادن کسری 
درآمدها را اغراق آمیز بیان می کند، بعد 
نیمه  های سال به بانک مرکزی متوسل 
می شود. در نتیجه برنامه دولت این بود 
که عماًل پولی را به صندوق توسعه ملی 
واریز نکند اما به دلیل ترس از فشار 
افکار عمومی گفتند 2۰درصد درآمد 
به این صندوق واریز می شود اما اکنون 
در بودجه راه هایی را باز گذاشته اند که 
کسری  برابر  در  نتوانست  دولت  اگر 
توسعه  بودجه مقاومت کند، صندوق 
ملی را خالی کند و از بانک مرکزی هم 
استقراض کنند در نتیجه بودجه سال 

آینده به شدت تورمی است.
در  مهم  موارد  از  =یکی 
است.  نفتی  درآمدهای  بودجه، 
درباره  دولت  پیش بینی های  آیا 
درآمدهای نفتی سال آینده با توجه 

به شرایط تحریمی منطقی است؟
-این بودجه حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد 
به درآمد نفتی متکی است، آنهم در 
شرایطی که قیمت نفت پایین رفته و 
میزان صادرات نفت ایران هم کاهش 
پیدا کرده. دولت این بودجه را چطور 
 3۵۰۰ دالر  بجای  می کند؟  تأمین 
تومانی آن را ۵۸۰۰ تومان و تا برخی 
تا  می برد  باال  تومان   7۰۰۰ تا  موارد 
تحویل  دالرهای  ریالی  ارزش  بتواند 

از فروش نفت را  داده شده ی حاصل 
باال ببرد. این اقدام دولت در نفس خود 

به شدت تورم زا است.
در  نقدی  یارانه های  =پرداخت 
سال آینده نیز با انتقادهایی روبرو 
شده. به عقیده شما ادامه پرداخت 
تورم زا  اقدامی  نیز  نقدی  یارانه 

است؟
-پرداخت ماهیانه ۴۵ هزار تومان به 
ادامه  آینده هم  در سال  یارانه بگیران 
دارد منتها این ۴۵ هزار تومان که از 
قدرت  امروز  شده  مقرر   13۸9 سال 
است  تومان  1۰هزار  زیر  خریدش 
در نتیجه به هدف کمک به معیشت 
پیدا  ادامه  یارانه پردازی  اما  نمی رسد 

می کند.
شروع  را  یارانه پردازی  دولت  وقتی 
می خواهیم  که  بود  این  بهانه  کرد 
قیمت  با  را  انرژی  حامل  های  قیمت 
قیمتی  یعنی  انرژی  حامل  های  فوب 
که آن حامل ها در روی عرشه کشتی 
حالی  در  کنیم.  برابر  می کنند  پیدا 
داده  رخ  ایران  در  که  تورمی  با  که 
یعنی  تومانی   1۰۰۰ بنزین  امروز 
1۰ سنت که تقریبا یک دهم قیمت 
بین المللی اش است و این امر به شدت 
از  انرژی  حامل  های  شدن  قاچاق  به 
جمله بنزین دامن می زند. در حالی که 
قصد داشتند با اجرای طرح هدفمندی 
یارانه ها از قاچاق سوخت هم جلوگیری 
کنند که اکنون با توجه به این وضعیت 
قیمت ها سوخت به صورت سازمانیافته 

همچنان قاچاق می شود.
کالن  بودجه های  =اختصاص 
تبلیغات  نهادهای  و  موسسات  به 
در  علمیه  حوزه های  و  اسالمی 
چشمگیر  نیز  امسال  بودجه 
این  به  بودجه  از  بخشی  است. چه 
پیدا  اختصاص  نهادها  و  سازمان ها 
کرده و مضراتش برای اقتصاد کشور 

چیست؟
معمول  سنوات  طبق  بودجه  -این 
معمول  سنوات  از  بیشتر  حتی  و 
کهنه گرا و فرهنگ ستیز است. در این 
زمینه آماری را خدمتتان ارائه خواهم  
داد که در این شرایط چگونه بودجه 
در  پژوهشی  موسسه  و  دانشگاه   ۴2
از سازمان  بودجه شان  ترازو  یک کفه 
یا مثال  تبلیغات اسالمی کمتر است. 
با  است  برابر  قم  علمیه  بودجه حوزه 
دانشگاه  یعنی  مادر  دانشگاه  بودجه 
دو  به  بودجه  در  ما  واقع  در  تهران! 
درآمدها  یکی  که  می کنیم  نگاه  رقم 
و دیگری هزینه ها است. در درآمدها 

دولت عمده ی درآمدش مالیات است.
عرض  و  می کنم  گرد  را  ارقام  من 
می کنم. بودجه کل کشور برابر است 
با 17۰3 تریلیون تومان که از این رقم 
۴۰7 تریلیون تومان برای اداره کشور 
تریلیون   12۰۰ یعنی  باقی  و  است 
است.  دولت  بنگاهداری  مال  تومان 
 2٫۶۶ دولت  بنگاهداری  سهم  یعنی 
حاال  است.  کشور  اداره  بودجه  برابر 
این درآمدها از کجا وصول می شوند؟ 
است  عبارت  درآمد  منشاء  بزرگترین 
تریلیون   1۵۴ مالیاتی.  درآمدهای  از 
می شود.  گرفته  مالیات ها  از  تومان 
بر  مالیات  مالیاتی  مبلغ  بزرگترین 
 ۶3 رقم  با  است  خدمات  و  کاالها 
اشخاص  مالیات  بعد  تومان،  تریلیون 

تریلیون   2۵ با  غیردولتی  حقوقی 
دولتی  شرکت  های  بر  مالیات  تومان، 
7 تریلیون تومان، مالیات بر درآمد و 
که  خصوصی  بخش  کارکنان  حقوق 
تریلیون   1۵۶ می شود  اینها  مجموع 
از درآمد  تومان درآمد مالیاتی. وقتی 
مالیاتی صحبت می کنیم ناگزیر باید به 
بخش هایی که مالیات نمی پردازند هم 
نگاهی بیاندازیم. مجموعه نهادهای به 
اصطالح انقالبی و شرکت ها و موسسات 
تجاری زیر نظر رهبر جمهوری اسالمی 
که حدود ۴۰ درصد اقتصاد ملی را در 
یک  از  کمتر  مجموع  در  می گیرد  بر 
می پردازند.  را  مالیات ها  کل  درصد 
یعنی 99 درصد از آن بخش دیگر زیر 
یک درصد از این بخش تأمین می شود. 
همچنین موسسات بسیار بزرگ مانند 
قدس  آستان  نظر  زیر  شرکت  های 
رضوی که درآمدشان ساالنه به ده ها 
میلیارد دالر می رسد، فقط 1۰ دالر یا 
1۰۰ هزار تومان مالیات می پردازند که 
تبرک است و در  برای  واقع  آنهم در 
بنیاد  نمی پردازند.  مالیاتی  هیچ  واقع 
انقالب اسالمی که طبق  مستضعفان 
در  خودش  مالی  حساب های  صورت 
سال 139۵ بیش از 1۴ میلیارد دالر 
دارایی داشت و سود انباشته سنواتش 
3٫۵ میلیارد دالر بود بطور کلی مالیات 
نمی پردازد. یا جامعه المصطفی العالمیه 
که تا کنون ۵۰هزار طلبه را از 122 
2۵هزار  و  گرفته  پوشش  زیر  کشور 
طلبه فارغ التحصیل دارد با بودجه 2۰2 
و  حسابرسی  مشمول  تومان  میلیارد 
حوزه  خدمات  مرکز  نیست.  مالیات 
از  علمیه قم با 1۰۴2 میلیارد تومان 
مشمول  نه  اما  می برد  سهم  بودجه 
حسابرسی است و نه مشمول مالیات، 
زیر   11 با  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
میلیارد   3۴۶ بودجه  با  مجموعه 
تومان مالیات نمی دهد. از این نمونه ها 
برد. نام  را  موسسه  ده ها  می توان 

تبلیغات  به  که  بودجه   ای  مجموعه 
حدود  شده  داده  اختصاص  اسالمی 
7۰۰۰ میلیارد تومان است. شما این 
رقم را در یک کفه بگذارید و بودجه 
کفه  در  را  کشور  بزرگ  دانشگاه   ۴2
دیگر بگذارید تنها به ۴۵۰۰ میلیارد 

تومان می رسد.
همانطور که می بینیم بودجه کالنی 
مداحان  نوحه خوانان،  روحانیت،  به 
جامع  تحصیالتشان  که  کسانی  و 
سطح  سیوطی،  معالم،  المقدمات، 
کدامیک  می شود.  داده  است  و… 
این دروس  از  از پیشرفت  های بشری 
حاصل شده؟! تکیه حکومت بر آموزش 
این کتاب ها است یا خرافات متجاوز از 
1۸ مجلد محمد باقر مجلسی که اینها 
از بحار  در نظر داشتند هر یک جلد 
کنند؟!  منتشر  جلد  در 1۰  را  االنوار 
بجای ریاضیات و علوم انسانی و فیزیک 
و شیمی و اقتصاد این کتاب ها و این 
کجا  به  را  جامعه  است  قرار  دروس 

برساند که تکیه حکومت بر آنهاست؟!
امسال  دولت  عمرانی  =بودجه 
افزایش یافته اما آیا می توان امیدوار 
بود این بودجه واقعا تخصیص داده 

شود؟
-بر اساس بودجه ۶2 تریلیون تومان 
صرف عمران خواهد شد. سال گذشته 
از ۴2 تریلیون تومانی که دولت تعیین 

کرده بود نصفش را هم اختصاص نداد 
و سالیان پیش هم اینطور بود. امسال 
با این وضعیت اقتصادی هیچ امیدی 
وجود ندارد که پولی برای هزینه  های 
نتیجه  باشد در  عمرانی وجود داشته 
آینده پیشخور می شود و سرمایه گذاری 
در  مولد  ساختارهای  ساختن  برای 
ایران به بوته فراموشی سپرده می شود.

بودجه  افزایش  از  =گزارش ها 
خورشیدی  آینده  سال  در  نظامی 
در  شما  تحلیل  می دهند.  خبر 

این باره چیست؟
-هزینه  های نظامی بودجه به نحوی 
مستتر و پنهان است یعنی شما باید 
صفحه  هزار  چند  این  در  بگردید 
عدد و رقم و پیدا کنید که کدامیک 
هزینه  های نظامی است. آنچه به صورت 
مستقیم گفته شده برای ستاد مرکزی 
سپاه پاسداران است 2۵ تریلیون و نیم 
تومان است. بودجه بسیج یک تریلیون 
بودجه  است.  تومان  میلیارد   33 و 
ارتش 1۰ تریلیون تومان است. بودجه 
ارتش ۵۰  سیاسی  عقدیتی  نهادهای 
دانشگاه  بودجه  است.  تومان  میلیارد 
افسری 37 میلیارد تومان است. بودجه 
مسلح  نیروهای  کل  فرماندهی  ستاد 
توجه  با  تومان.  میلیارد   ۴۶3 معادل 
که  است  کرده  اعالم  دولت  اینکه  به 
حدود  نظامی اش  هزینه  های  مجموع 
2۰ میلیارد دالر است که با احتساب 
دالر  اگر  نظامی  هزینه  های  مجموع 
بگیریم  نظر  در  تومان  هزار   1۰ را 
رقمی  باید  بودجه  نظامی  هزینه  های 
حدود 2۰ تریلیون دالر شود در حالی 
هزینه  های  می زنیم  جمع  وقتی  که 
تومان  تریلیون  به 72  بودجه  نظامی 
می رسد. یعنی حدود 7۰ میلیارد دالر 
این  در  که  دارد  وجود  نظامی  هزینه 
امسال  بودجه  گفت  می شود  شرایط 
در  است.  نظامی  بودجه  یک  کشور 
انتظامی  نیروی  نظامی  بودجه  کنار 
1۵ تریلیون تومان بودجه دارد که رقم 
قابل توجهی است چون هزینه نیروی 
در  نظامی  بودجه  از  جدا  انتظامی 
نظر گرفته می شود. همچنین بودجه 
دستگاه اطالعات که حدود ۶ تریلیون 
تومان بودجه دارد اما وقتی این رقم را 
بودجه در مقایسه با سازمان  های دیگر 
اطالعاتی مثل اطالعات سپاه در نظر 
بگیریم رقم بسیار بزرگتری می شود که 
این هم مستتر است که عماًل بودجه 
اطالعاتی  امنیتی-  بودجه  یک  به  را 
به  بودجه  تبدیل می کند. یک ششم 

این امور اختصاص داده شده است.
وضعیت  میان  این  در   =

درآمدهای دولت چگونه است؟
درآمدهای  که  شده  زده  -تخمین 
یک  تا  یک  روزانه  صادرات  با  نفتی 
و نیم میلیون بشکه نفت و با قیمت 
حدود  بشکه  هر  در  دالر   ۵۰ حدود 
نفتی  درآمد  تومان  تریلیون   137
اساس  بر  درآمد  این  داشت.  خواهیم 
دالر ۵۸۰۰ تومانی محاسبه شده که 
و  برنامه  رئیس سازمان  نوبخت  البته 
شده  تضمین  نرخ  این  گفته  بودجه 
است که این بدان معناست که ممکن 
است نرخ دالر بیشتر شود چون معلوم 
اتفاقی  چه  آینده  ماه  های  در  نیست 
تا 7 یا ۸ هزار  بیافتد و ممکن است 
هر  برابر  در  دولت  برود.  باال  تومان 

و  نفت می گیرد  از رهگذر  دالری که 
تحویل بانک مرکزی می دهد می تواند 
۵۸۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان دریافت کند در 
نتیجه قیمت ها در کشور بطور رسمی 
و با اهرم دولتی با تورم روبرو خواهند 
برای  هم  کوچکتری  منبع  های  شد. 
برای  دارد.  وجود  دولت  درآمدهای 
دولت  مالکیت  از  ناشی  درآمد  نمونه 
معادل 2۵ تریلیون تومان، درآمد ناشی 
 1۰ معادل  خدمات  و  کاال  فروش  از 
متفرقه  درآمدهای  و  تومان  تریلیون 
درآمد  و  تومان  تریلیون   1۵ شامل 
سرمایه ای،  کاالهای  فروش  از  ناشی 
تفاوت رقم فروش کاالهای  به  ما  که 
سرمایه   ای مانند کارخانه ها و پل ها و… 
است که دولت پدید آورده با آنچه باید 
بسازد، رقمی حدود ۶2 تریلیون تومان 
است. همینطور مبلغ بدهی و تعدیل 
بدهی، دولت بدهی دریافت می کند و 
بدهی  های سابق را می پردازد که ما به 
تفاوت اینها هم جزو درآمدهای دولت 
است 2۵ تریلیون تومان است. مجموع 
 ۴۰7 حدود  به  دولت  درآمدهای 
ظاهر  به  که  می رسد  تومان  تریلیون 
اما  می کند  تراز  را  مسئله  بودجه  در 
وقتی به درآمدها و هزینه  های جاری 
 122 دولت  می بینیم  می کنیم  نگاه 
تریلیون تومان کسری دارد و به نظر 
می رسد دولت می خواهد این رقم را با 
قرض گرفتن و کمتر بدهی پرداختن 
تأمین کند که هیچ تضمیمنی برای آن 
وجود ندارد. در نتیجه این خطر وجود 
کسری ها  این  ترمیم  برای  که  دارد 
دولت به بانک مرکزی متوسل شود و 
دوباره بیشتر پول چاپ کند و به صدور 

نقدینگی ادامه دهد.
=هزینه های دولت چگونه است 
که در نهایت دولت با کسری بودجه 

روبرو می شود؟
-عمده هزینه دولت پرداخت حقوق 
تومان.  تریلیون  با 9۵  است  کارکنان 
رفاه اجتماعی مانند صندوق  های بیمه 
122 تریلیون تومان که بزرگترین رقم 
هزینه دولت است. یارانه  های نقدی که 
تومان،  تریلیون   12 می پردازد  دولت 
استفاده از کاال و خدمات 23 تریلیون 
 19 دارایی ها  و  اموال  هزینه  تومان، 
بالعوض  کمک  های  تومان،  تریلیون 
هزینه ها ۶1  سایر  تومان.  تریلیون   ۶
برابر  مجموع  در  که  تومان  تریلیون 
دولت  هزینه  تومان  تریلیون  با 32۰ 
است. اینجاست که وقتی به درآمدها 
می کنیم  نگاه  جاری  هزینه  های  و 
 2۰9 جاری  درآمد  دولت  می بینیم 
با  اختالفش  که  دارد  تومانی  تریلون 
32۰ تریلیون تومان هزینه هایش 111 
تریلیون تومان اختالف وجود دارد که 

رقم کسری بودجه دولت است.
=شما همیشه به این نکته اشاره 
دستگاه  در  »بودجه  که  داشته اید 
دولتی ایران ابزاری است برای توزیع 
رانت میان خودی ها«. آیا در بودجه 

امسال هم چنین است؟
بودجه  که  کردم  اشاره  قبال  -بله، 
تبلیغات اسالمی که ده ها نهاد موازی 
را در بر می گیرد در مجموع به 7۰۰۰ 
میلیارد تومان می رسد و رقم بسیاری 
بزرگی است. در بین این دانشگاه  های 
بزرگ دانشگاه تهران، تبریز، فردوسی 
مشهد، صنعتی شریف، اصفهان، شهید 
و  بهشی، شیراز  اهواز، شهید  چمران 
صنعتی شیراز و دیگر دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی ۴۵۰۰ میلیارد تومان است.

شما وقتی به این رقم ها نگاه می کنید 
این  چرا  که  می آید  پیش  سوال  این 
در  موازی کاری  و  پاشیدگی  همه 
وجود  دولت  یک  دارد؟  وجود  کشور 
ارشاد  وزارت  دولت  این  که  دارد 
یک  کالن  بودجه   ای  با  هم  آن  دارد 
تریلیون و ۴1۶ میلیارد تومان! اصوالً 
متعلق  اسالمِی  ارشاد  وزارت  یک  در 
کارهای  همه  اسالمی  حکومت  به 
زیر  باید  اسالمی  تبلیغات  به  مربوط 
نظر این وزارتخانه باشد در حالی که 
چنین نیست. نهادهایی چون شورای 
بوجه  با  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی 
فرهنگ  سازمان  تومان،  میلیارد   3۴
 32۰ بودجه  با  اسالمی  ارتباطات  و 
تبلیغات  سازمان  تومان،  میلیارد 
اسالمی با بودجه 3۴۶ میلیارد تومان، 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  ستاد 
ده ها  و  تومان  میلیارد   1۵ بودجه  با 
مجموع  در  اینچنینی  دیگر  موسسه 
با بودجه 7 تریلیون تومان هیچگونه 
توجیهی ندارند جز اینکه بگوییم هر 
برای  کشور  این  در  قدرتمندی  نهاد 
خودش طلب بودجه می کند و دولت 
از محل درآمدهایش این بودجه را بین 

این نهادها توزیع می کند 
ادامه در صفحه 17

دکتر حسن منصور: الیحه بودجه تنها منابع و مخارج 
خارج از نگین والیت را نشان می دهد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=بزرگ نیا دانشمند و استاد 
مهندسی  شناخته شده ی 
عمران و محیط  زیست است 
و این نشان را به دلیل نقش 
موثری که در زمینه مدل های 
حرکتی زمین لرزه، تجزیه و 
تحلیل خطر لرزه و ساختار 
داشته،  لزله  ز مهندسی 

دریافت کرده است.
=قرار است این نشان اوایل 
ماه مارس در نشست ساالنه 
موسسه تحقیقات مهندسی 
به  کانادا  ونکوور  در  زلزله 

یوسف بزرگ نیا اعطا شود.
یوسف بزرگ نیا استاد ایرانی دانشگاه 
نشانه  برنده  لس آنجلس  در  کالیفرنیا 
علمی »بروس بولت« سال 2019 شد. 
این نشان به دلیل تاثیرات این دانشمند 
ایرانی بر شناخت از مدل های حرکتی 
زمین لرزه، تجزیه و تحلیل خطر لرزه و 

ساختار مهندسی زلزله اهدا شد.
آنگونه که وبسایت دیده بان علم ایران 
خبر داده، یوسف بزرگ نیا دانشمند و 
علمی  نشان  کالیفرنیا  دانشگاه  استاد 
»بروس بولت« را از سوی کنسرسیوم 
قوی  جنبش های  رصد  سیستم های 
تحقیقات  موسسه   ،)COSMOS(
مهندسی زلزله )EERI( و جامعه زلزله 

شناسی آمریکا دریافت کرده است.
استاد  و  دانشمند  بزرگ نیا 
و  عمران  مهندسی  شناخته شده ی 
نشان  این  که  است  محیط زیست 
زمینه  در  که  موثری  نقش  دلیل  به 
مدل های حرکتی زمین لرزه، تجزیه و 
تحلیل خطر لرزه و ساختار مهندسی 

زلزله داشته، تعلق می گیرد.
قرار است این نشان اوایل ماه مارس 
تحقیقات  موسسه  ساالنه  نشست  در 
به  کانادا  ونکوور  در  زلزله  مهندسی 

یوسف بزرگ نیا اعطا می شود.

دانشمند ایرانی برنده نشان علمی ۲01۹ جامعه 
زلزله شناسی آمریکا شد

بزرگ نیا دانشمندی پیشرو در زمینه 
»مدل سازی و مهندسی زلزله«، هدایت 
زمینه  در  بزرگ  تحقیقاتی  پروژه های 
در  زمین  جنبش  مدل های  توسعه 
زلزله را که برای تحلیل های لرزه ای در 
سراسر دنیا استفاده می شوند، بر عهده 
داشته و همچنین چندین سال مدیر 
مرکز تحقیقات مهندسی زلزله اقیانوس 
تحقیقاتی  مرکز  یک  که  بوده  آرام 

چنددانشگاهی است.
این در حالیست که بسیاری از اساتید 
بزرگ علمی و پژوهشی ایران پس از 
یا  اسالمی،  جمهوری  آمدن  کار  روی 
از دانشگاه ها اخراج و یا مجبور به ترک 
ایران شدند. نسل های جوانتر نیز برای 
پژوهش های  و  عالی  تحصیالت  ادامه 
علمی بدون محدودیت و با استفاده از 
خارج  راهی  دیگر  کشورهای  امکانات 
در  اکنون  که  دانشمندان  این  شدند. 
دیگر کشورهای جهان به موفقیت های 
چشمگیری دست پیدا می کنند، بدون 
تردید می توانستند عوامل تاثیرگذاری 
در پیشرفت و رشد ایران باشند. ایران 
گسل های  روی  داشتن  قرار  وجود  با 
و  الزم  امکانات  و  تکنولوژی  از  زلزله، 
کافی برای شناسایی و پیش بینی وقوع 
زلزله برخوردار نیست و ساختمان های 
کنون  تا  نیز  و ضدزلزله  غیراستاندارد 
جان هزاران نفر را در ایران گرفته است. 

فرهاد مجیدی دستیار شفر ...                      از صفحه 10
و  دارد  خوبی  تجربه  و  او شخصیت 
می تواند به ما کمک کند. من هم به 
او کمک می کنم.« یک هفته پیش از 
مربی  عنوان  به  مجیدی  فرهاد  اینکه 
استقالل )تاج( انتخاب شود در رسانه  ها 
نوشتند که او گزینه اصلی سرمربیگری 
نشستن  است.  مازندران  نساجی  تیم 
می توانست  تیم  این  نیمکت  روی 

در  او  تجربه  افزایش  و  مجیدی  برای 
لیگ کمک بزرگی باشد اما از طرفی 
با هدایت جواد  نتوانست  تیم نساجی 
نکونام موفق باشد و جایگاه خوبی در 
جدول ندارد و هواداران این تیم درپی 
این هستند تیم دست فرد با تجربه ای 
سپرده شود که وضعیت آنها را بهبود 
بخشد تا تیم به دسته پایین سقوط نکند.

همچنین کارشناسان درباره وقوع زلزله 
در تهران که دیر یا زود روی خواهد داد 

همواره هشدار می دهند.
کارشناسی  مدرک  بزرگ نیا  یوسف 
»شریف«  صنعتی  دانشگاه  از  را  خود 
مدرک  و  آریامهر(  صنعتی  )دانشگاه 
را  خود  دکترای  و  ارشد  کارشناسی 
در  کرد.  دریافت  برکلی  دانشگاه  از 
سال 200۴ دکتر بزرگ نیا و پروفسور 
Vitelmo V. Bertero یک کتاب 
1100 صفحه ای تحت عنوان »مهندسی 
به  زلزله شناسی  مهندسی  از  زلزله، 
بر عملکرد« منتشر  مهندسی مبتنی 
ایرانی  دانشمند  و  استاد  کردند.این 
در   همکار  سردبیر  سالی  چند  که 
 Bulletin of Seismological
در  بوده   Society of America
مشهور  مجله  سردبیر  حاضر  حال 
است.  Spectra زلزله  مهندسی 

بزرگ نیا شخصیت بروس بولت را الگوی 
خود دانسته و دریافت مدال یادبودی 
به نام این دانشمند بزرگ را افتخاری 
عظیم برای خود توصیف کرده است.

پروفسور بروس آلن بولت )1۵ فوریه 
19۳0 – 21 ژوئیه 200۵( متخصص 
زمین شناسی و استاد علوم  زمین شناسی 
کالیفرنیا  دانشگاه  در  سیارات  علوم  و 
رشته ی  پیشگامان  از  و  بود  برکلی 
مهندسی زلزله شناسی به شمار می رود.

اول  قدرت  =رحیم صفوی: 
منطقه هستیم، آمریکا باید 

این قدرت را بپذیرد.
عضو  نوبندگانی  =جمالی 
 : ملی منیت  ا ن  کمیسیو
اتحادیه  به  بازگشت سوریه 
نفوذ  برای  بهانه ای  عرب 
این  در  سیاسی  اقتصادی- 

کشور است.
=رمضان شریف سخنگوی 
سپاه: آمریکایی ها در سوریه 
میلیاردها  صرف  با  عراق  و 
دالر هزینه هیچ دستاوردی 

نداشتند.
یحیی رحیم صفوی مشاور عالی علی 
در  دی ماه،   19 چهارشنبه  خامنه ای، 
سخنانی، انقالب اسالمی را تفکری رو به 
گسترش دانست که یکی از چالش  های 
حشدالشعبی  وی  آمریکاست.  بزرگ 
عراق و حزب اهلل لبنان را نمونه هایی از 
مشکالت آمریکا دانست و گفت، »این 
مدل فکری مقاوم سازی مردم در مقابل 

فرهنگ لیبرال دموکراسی است!«
»ما  اینکه  بیان  با  نظامی  مقام  این 
مقابل  در  عراق  و  سوریه  در  امروز 
شده ایم«  پیروز  متحدانش  و  آمریکا 
»آیا  پرسیده  و  کرده  انتقاد  دولت  از 
سیاستمداران ما از این پیروزی ها بهره 
می برند؟ سیاست خارجی ما به خوبی از 
این پیروزی در عرصه بین الملل بهره 
منطقه  اول  قدرت  امروز  ما  می برد؟ 
این قدرت  باید  امروز آمریکا  هستیم. 
را بپذیرد. قدرت آمریکایی ها در حال 
قدرت  حال  در  چینی ها  است.  نزول 

گرفتن در جهان هستند.«
این ادعاها در حالیست که برآوردها 
 2012 سال  از  ایران  رژیم  حاکیست 
تا کنون بیش از 1۶ میلیارد دالر در 
آمار  جنگ سوریه هزینه کرده است. 
و  ایرانی  نیروهای  تلفات  از  رسمی 
در  فرمان سپاه قدس  مزدوران تحت 
این جنگ اعالم نشده اما گزارش های 
از  بیش  شدن  کشته  از  غیررسمی 
شش هزار نیرو، اعم از ایرانی و افغان 
و پاکستانی و…، حکایت دارد. همه 
اینها از دید رحیم  صفوی پیروزی است 
که البته اگر هدف تنها ماندن بی ثبات 
بوده  قدرت  در  اسد  بشار  نامعلوم  و 
باشد، ادعای درستی کرده است بدون 
آنکه به عقب نشینی محتوم جمهوری 
بکند. اشاره ی  سوریه  از  اسالمی 

فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در گذشته نیز حرف های مشابه 

با بیش از شش هزار کشته و 16 میلیارد دالر هزینه و عقب نشینی 
محتوم، رحیم صفوی می گوید ایران پیروز جنگ سوریه است!

که  بود  گفته  از جمله  و  زده  دیگری 
»جمهوری اسالمی ایران هم بایستی 
هزینه هایی که در سوریه کرده است 
را برگرداند و سوری ها این آمادگی را 
دارند که از نفت، گاز و معادن فسفات 

سوریه این هزینه ها را برگردانند.«
تجاری-  قراردادهای  به  اشاره  با  او 
لزوم  و  سوریه  با  روسیه  اقتصادی 
رژیم  برای  پیاده شدن شرایط مشابه 
ایران گفته بود، »تصور من این است 
که درست است که ما هزینه کردیم 
صحنه  این  برنده  روسیه  و  ایران  اما 
با  ساله   ۴9 قرارداد  روس ها  هستند، 
سوریه بستند هم پایگاه نظامی گرفتند 
به  سیاسی.  و  اقتصادی  امتیاز  هم  و 
دولت  با  می تواند  هم  ایران  نظرم 
سوریه قرارداد طوالنی مدت سیاسی و 
اقتصادی داشته باشد و هزینه هایی که 
کرده است بازگرداند و هم اکنون هم 
ایران از معادن فسفات سوریه در حال 

صادرات است.«
به هر روی، این اولین بار است یکی 
این  به  اسالمی  مقام های جمهوری  از 
صراحت ادعا کرده که رژیم ایران پیروز 
شریف  رمضان  است!  سوریه  جنگ 
سخنگوی سپاه نیز در سخنانی گفته 
آمریکایی ها در سوریه و عراق با صرف 
میلیاردها دالر هزینه هیچ دستاوردی 
جمهوری  نظامی  نداشتند.حضور 
از  یکی  سوریه  در  ایران  اسالمی 
برای  ترامپ  دونالد  دالیل  اصلی ترین 
آن   پیامد  در  و  اتمی  توافق  از  خروج 
که  شد  سنگینی  تحریم های  موجب 
دنبال  به  را  کشور  اقتصادی  انسداد 
آورده است. از سوی دیگر اتحادیه عرب 
نخواهد گذاشت نظام سیاسی سوریه 
حتی اگر بشار اسد در قدرت بماند در 
چنگ جمهوری اسالمی باشد. ششم 
نمایندگان  شد،  اعالم   2019 ژانویه 
به  سوریه  بازگشت  عربی  کشورهای 

اتحادیه عرب را بررسی می کنند.

نوبندگانی عضو  محمدجواد جمالی 
ملی،  امنیت  رئیسه کمیسیون  هیات 
1۶ دی 1۳97، گفت »بازگشت سوریه 
نفوذ  برای  بهانه ای  عرب  اتحادیه  به 
اقتصادی- سیاسی در این کشور است و 
کشورهای عربی تالش می کنند ضمن 
برقراری روابط دیپلماتیک، دخالت در 

این کشور را از سر بگیرند.«
نه  و  اسرائیل  نه  دیگر  سوی  از 
سپاه  نیروهای  نداده اند  اجازه  آمریکا 
تهران  حمایت  مورد  شبه نظامیان  و 
در سوریه تاخت و تاز کنند. بیش از 
210 حمله نظامی به مقرهای سپاه و 
حزب اهلل توسط ارتش اسرائیل گویای 
وسعت ضرباتی است که نظامیان ایران 
جمهوری  حمایت  تحت  گروه های  و 
اسالمی خورده اند. در مجموع سوریه 
اسالمی  جمهوری  برای  باتالق  جز 
نبوده است. آنچه حکومت ایران در این 
جنگ داد با آنچه تا امروز، فکر می کند، 
به دست آورده هیچ تناسبی ندارد. در 
شعارهای مردم در اعتراضات خیابانی به 
وضوح شنیده می شود که به سردمداران 
»سوریه  می گویند  اسالمی  جمهوری 
کن!« ما  حال  به  فکری  کن،  رها  را 

سابق  کاردار  علیزاده  حسین 
فنالند،  در  اسالمی  سفارت جمهوری 
اردیبهشت سال 1۳97، به خبرگزاری 
آناتولی ترکیه گفت، ایران با چنگ و 
دندان بشار اسد را نگه داشت، اما ده ها 
کشور عرب و مسلمان را از دست داد. 
باتالقی  نیز سوریه مانند  او  اعتقاد  به 
است که دست و پا زدن در آن موجب 

فرو رفتن بیشتر خواهد شد.
حضور  اوباما  باراک  دولت  در  اگر 
نظامی رژیم ایران در سوریه برگ برنده 
و  باجگیری  برای  ظریف  محمدجواد 
امضای توافق اتمی شد حاال در دولت 
و  کرده  تغییر  وضعیت  ترامپ  دونالد 
این حضور به یکی از اصلی ترین عوامل 

تضعیف نظام تبدیل شده است.

تشییع جنازه یکی از نیروهای »مدافع حرم« که در سوریه کشته شده 
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بارها  که  نکته   ای  همان  یعنی 
متذکر شده ام که بودجه در دستگاه 
برای  است  ابزاری  ایران  دولتی 
این  و  خودی ها  میان  رانت  توزیع 
قدرتی  به  بسته  کدام  هر  خودی ها 
بودجه سهم می خواهند  از  دارند  که 
در  شما  و  می کنند  دریافت  را  آن  و 
بگیرید در شرایطی که دولت و  نظر 
بخش  های خصوصی در بحران کنونی 
بودجه   ای  چنین  بپردازند  نمی توانند 
دارد در این سازمان ها توزیع می شود. 
برای مثال مگر طلب کارگران نیشکر 
هفت تپه چقدر است؟ شما می توانید 
با چند میلیارد تومان طلب کارگران را 
بپردازید اما بودجه کالنی مثال 1۴00 
قم  علمیه  حوزه  به  تومان  میلیارد 
بنابراین درآمد وجود  تعلق می گیرد! 
در  مشکل  اما  دارد  وجود  پول  دارد، 
با  وگرنه  است.  بودجه  این  تخصیص 
همین بودجه می شود به اکثر مسائل 
نمونه دیگر  داد.  پاسخ  موجود کشور 
که  اینست  موازی  دستگاه  های  در 
مطالعات  و  انسانی  علوم  پژهشکده 
فرهنگی با بودجه 7۵ میلیارد تومان 
کتب  تدوین  و  مطالعه  سازمان  و 
با بودجه ۳0  انسانی و اسالمی  علوم 
میلیارد تومان وجود دارند که معلوم 
نیست چرا دو سازمان هستند و از آن 
مهمتر معلوم نیست محصول این دو 
می گیرند  که  بودجه هایی  از  موسسه 
زمینه  در  کتاب  یک  مثال  چیست؟ 
اقتصاد اسالمی نوشته  یا  روانشناسی 
باشند که ببینیم با این بودجه دقیقا 

دارند چه محصول پژوهشی و فرهنگی 
و اسالمی تولید می کنند؟ یا »موسسه 
با  خمینی«  امام  حضرت  آثار  نشر 
بودجه 2۶ میلیارد تومان در کنار این 
انقالب  و  خمینی  امام  »پژوهشکده 
اسالمی« با بودجه ۸٫۵ میلیارد تومان 
و »موسسه آموزشی و پژوهشی امام 
خمینی« با بودجه 1۴ میلیارد تومان 
و »دانشگاه بین المللی امام خمینی« 
بعالوه  تومان  میلیارد  بودجه 1۳1  با 
»آستان مقدس حضرت امام خمینی« 
با بودجه 2۴٫۵ میلیارد تومان! معلوم 
نیست این موازی کاری ها به نام »امام 
خمینی«  »امام  چیست؟!  خمینی« 
که فوت کرده و آثار تولید نمی کند و 
این »موسسه نشر آثار امام خمینی« 
با چنین بودجه کالنی دارند سال به 
می کنند؟!  نشر  را  چیزی  چه  سال 
تمام گفته  های او را در »صحیفه نور« 
بیشتر از 20 مجلد چاپ کردند. کدام 
حرف ایشان دیگر ناگفته و چاپ نشده 
ده ها  با  موسسه   ای  که  است  مانده 
کار  ادامه  باید  بودجه  تومان  میلیارد 
این  خریدار  کسانی  چه  اصال  بدهد؟ 

آثار هستند و آنها را می خوانند؟!
در سامانه مجلس شورای اسالمی در 
نایب  از قول  تاریخ ۸ دی ماه جاری 
رئیس اقتصادی مجلس گفته شده که 
یازده میلیون خانوار یعنی حدود ۴0 
میلیون نفر زیر خط فقر اعالم شدند. 
وجود  از  کشور  در  میدانی  مطالعات 
خط  زیر  نفر  میلیون   ۳ کم  دست 
کسانی  یعنی  می برند.  نام  گرسنگی 

خالی  نان  نمی توانند حتی  که حتی 
از  مرگ  خطر  معرض  در  و  بخورند 
گرسنگی قرار دارند. آنوقت در چنین 
نهادهای  موازی  بودجه  های  شرایطی 
اسالمی و تبلیغاتی چه توجیهی دارد؟!
=به این ترتیب در چه وضعیتی 

قرار داریم؟
-دولت در معرض تحریم قرار گرفته 
و می خواهد همه مشکالت را به گردن 
حالی  در  بیاندازد  تحریم کنندگان 
کردن  برطرف  با  داشت  وظیفه  که 
می شوند  تحریم  سبب  که  مشکالتی 
از اعمال تحریم جلوگیری کند. دولت 
تبدیل شده به بلندگوی سیاست  های 
و  منطقه  در  اسالمی  جمهوری  غلط 
عمالً به تشدید تحریم ها دامن می زند 
و در نتیجه در وظیفه اصلی خودش که 
حفظ ملت از گرفتاری ها است کوتاهی 
کرده است.ارزیابی اقتصاددان  های داخل 
و خارج و مجلس اینست که برای اینکه 
نشود  این که هست  از  بدتر  وضعیت 
ما ساالنه به ۶0 میلیارد دالر سرمایه 
خارجی نیاز داریم که با این وضعیت 
بودجه این سرمایه جذب نخواهد شد.

سنت  خالف  بر  امسال  همچنین 
جمهوری  رهبر  گذشته  سالیان 
به  ارائه  از  پیش  را  بودجه  اسالمی 
مجلس شورای اسالمی دیده و بر آن 
در شکل موجود تأیید نهاده است. این 
در  اصاًل  نظام  رهبری  می دهد  نشان 
صدد آشتی با مردم ایران نیست و به 
در  ملی  منابع  دشمنانه ی  تخصیص 
نیت  و  اصرار می ورزد  داخل و خارج 
رها کردن صدها میلیارد دالر از ثروت 

ملی به ملت ایران را هم ندارد.

مجیدی یکی از محبوب ترین بازیکنان 
تاریخ تیم تاج است و خود را از شاگردان 
»مکتب ناصرحجازی« می داند. نشستن 
هم  )تاج(  استقالل  نیمکت  روی  او 
برای  ریسک.  هم  و  است  فرصت 
هواداران استقالل )تاج( روشن بود که او 
روزی هدایت این تیم را به عهده خواهد 
با  شفر  درکنار  نشستن  شاید  گرفت. 
تجربه او را که نشان داده موفق بودن 
را خوب بلد است به رویاهایش برساند.

شدن  بسته  در  پیشتر  =شما 
کانادا  سفارت جمهوری اسالمی در 
فعالیت زیاد و مؤثری داشتید و در 
نهایت هم موفق شدید. آیا این اقدام 
کمکی به مسیر مبارزات مردم ایران 
از آن زمان تا کنون کرده است؟ آیا 
اکنون دولت کانادا واقعا در کنار مردم 
ایران ایستاده یا بر اساس منافع خود 
و  مردم  مبارزات  از  حمایت  میان 
مقامات جمهوری اسالمی کج دار و 

مریز عمل می کند؟
روشنگری  جهت  در  من  -فعالیت 
دولت  به  اطالع رسانی  و  درمطبوعات 
تروریستی،  فعالیت های  درمورد  کانادا 
جاسوسی و نفوذی سفارت جمهوری 
اسالمی در کانادا و آمریکای شمالی بوده 
که منجر به بسته شدن سفارت یا بهتر 
بگویم خانه ترور رژیم اسالمی  در تاریخ 

هفتم سپتامبر 2012  در کانادا شد.
فراهم کردن تسهیالت کنسولی برای 
شهروندان خارج از کشور وظیفه کشور 
دولت  میزبان.  کشور  نه  است  متبوع 
محافظه کار وقت کانادا مکرراً پیشنهاد 
از  ایران  منافع  حافظ  دفتر  شدن  باز 
ایتالیا و عمان  را مطرح نمود  طریق 
ولی   دولت جمهوری اسالمی نه نه تنها 
با آن راهکار موافقت نکرد بلکه اقدام به 
آزار و اذیت شهروندان ایرانی - کانادایی 
که به ایران سفر می کنند کرد و می کند. 
عالوه بر این دیپلمات های سفارت های 
از  متشکل  معموال  اسالمی  جمهوری 
اعضای سابق سپاه پاسداران و نیروی های 

قدس هستند که از مصونیت سیاسی 
خود برای مقاصد تروریستی نیز استفاده 
می کنند و به راحتی  کشور میزبان را 
می توانند ترک کنند. بطور کلی  وجود 
سفارت جمهوری اسالمی در کشورهای 
غرب خطر و تهدیدیست برای مخالفان 
جمهوری اسالمی و امنیت شهروندان آن 
کشورها و ما با اثبات این مسائل توانستیم  
دولت وقت کانادا را برای بسته شدن 

سفارت قانع کنیم.
فکر  آیا  شرایطی  چنین  در   =
آمریکا  دولت  از  کمک  می کنید 
برای بلوکه کردن ثروت مردم ایران 
است  ایران  مردم  نفع  به  نهایت  در 
با  روزی  اسالمی  جمهوری  اگر  و 
دولت ترامپ یا دولت بعدی آمریکا 
دولتمردان  آیا  برسد،  توافقاتی  به 
در  را  ایران  مردم  منافع  آمریکایی 
نظر می گیرند یا توافق های تازه خود 

با جمهوری اسالمی را؟!
جمهوری  از  آمریکا  فواید  -مگر 
عواید  این  آیا  است؟  چقدر  اسالمی 
ضررهای  یا  می کند  برابری  ضررها  با 
فرقه تبهکار بیش از منافع مادی است؟ 
زیادی  هزینه های  تبهکار  فرقه  امروزه 
مثاًل  ایجاد کرده.  برای جامعه جهانی 
با  مقابله  یا  مهاجرت ها  از  جلوگیری 
اعمال  و  افراطی  گروه های  گسترش 
خرابکارانه هزینه های زیادی بر گردن 
جامعه جهانی گذاشته است، آیا عواید 
جمهوری اسالمی اینقدر زیاد است که 
جبران این ضررها را بکند؟ به عقیده ما 

اینطور نیست و این کار عمالً هم به نفع 
مردم ایران هست و هم جامعه جهانی.

= شاهزاده رضا پهلوی به تازگی 
در گفتگویی اختصاصی با کیهان لندن 
بار دیگر بر نگاه به داخل و سازماندهی 
مردم  توسط  مبارزات  و  اعتراضات 
آیا  است.  کرده   تأکید  ایران  داخل 
شرایطی  چنین  در  می کنید  فکر 
از کشور چگونه  خارج  اپوزیسیون 
می تواند از مبارزات مردم درون ایران 
حمایت کند و در همین حال پاسدار 
منافع ملی کشور در جامعه بین الملل 

برای حال و آینده باشند؟
-به نظر من اپوزیسیون باید صدای 
نمی تواند  و  باشد  ایران  درون  مردم 
رهبر  را  خود  و  بدهد  مشی  خط 
بداند. اپوزیسیون باید بلندگوی انتشار 
هم  امروز  و  باشد  مردم  خواست های 
اپوزیسیون دارد به همین وظیفه عمل 
افراد مستقل فرا  می کند تا جایی  که 
انجام  را  کار  همین  دارند  هم  حزبی 
می دهند. ثروت های مردم ایران به یغما 
رفته و در دست گروه های تروریستی 
افتاده که با آن آتش افروزی می کنند؛ 
ما باید این سرمایه ها را حفظ کنیم و از 
خروج آنها جلوگیری کنیم. تا در آینده 

برای آبادانی کشور استفاده کنیم.

= و کالم آخر؟
-با سپاسگزاری از کیهان لندن برای 
از  سپاس  وهمچنین  نامه  این  انتشار 
من  اختیار  در  که  فرصتی  برای  شما 
گذاشتید تا توضیحات بیشتری درباره 

این نامه بدهم.

شبنم اسداللهی در گفتگو...                            از صفحه 15
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=غیب پرور رئیس سازمان 
»آویزان«  نباید  بسیج: 
آمریکایی ها شد، نباید برای 
اقتصادی دِر  حل مشکالت 

آمریکایی ها را کوبید.
شورای   دبیر  =شمخانی 
»در  ملی:  منیت  ا لی  عا
آمریکایی  دو  افغانستان 
مراجعه کردند و گفتند که 
شما  با  می خواهد  آمریکا 
با  ایران  اما  کند،  مذاکره 
کرد!«  نخواهد  مذاکره  آنها 
شمخانی پس از آن به این 
که  کرد  اعتراف  موضوع 
بد  وضعیت  درباره  ترامپ 
جمهوری اسالمی و پیام های 
سخن  رسانه ها  در  »آنها« 

گفت.
رئیس سازمان بسیج، سه شنبه 1۸ 
دی ماه، در سخنانی علیه آنهایی که 
هستند  آمریکا  با  مذاکره  دنبال  به 
موضع گرفته و با اشاره به نقش علی 
انقالب  داشتن  »نگه  در  خامنه ای 
آمریکا  به  نباید  گفته  اسالمی« 

»آویزان« شد.
دونالد  آنکه  از  پس  روز  دو  تنها 
اسالمی  »جمهوری  گفت  ترامپ 
می خواهند  و  ندارد  خوبی  وضعیت 
گفتگو کنند« با وجود تکذیب هرگونه 
مذاکره از سوی وزارت خارجه رژیم، 
رئیس  غیب پرور  غالم حسین  سردار 
اقتصاد  که  دارم  »قبول  گفته  بسیج 
کشور مریض است، نظام مدیریتی ما 
به شدت ناقص است ولی نباید برای 
حل مشکالت اقتصادی دِر آمریکا را 

کوبید.«
کدام  اساس  بر  نیست  معلوم  او 
شواهدی که کسی آنها را نمی بیند، 
مدعی شد، »دین خواهی و خودباوری 
ما  به  عالم  تمام  و  نیست  کم  مردم 
را  این  عّده ای  ولی  می خورد  غبطه 
قبول ندارند و به آمریکا و اروپا آویزان 
می شوند. من در تاریخ جایی ندیده ام 
خیر  ما  برای  ]آمریکایی ها[  اینها 

بخواهند.«
از  منظورش  نگفته  غیب پرور 
اروپا  و  آمریکا  به  که  عّده ای  آن 
است  کسانی  چه  شده اند  »آویزان« 
وزارت  و  دولت  حاضر  حال  در  اما 
که  است  اسالمی  جمهوری  خارجه 
همچنان چشم انتظار اروپایی ها برای 
است  محتمل  و  است  برجام  حفظ 
انتقاد  آنهایی  از  نظامی  مقام  این 
کرده که مذاکره با آمریکا را راه برون 
می دانند  تحریم ها  مخمصه  از  رفت 
عالئمی  او  اطرافیان  و  ترامپ  به  و 

می فرستند.
ترامپ  دونالد  هدفدار  نشانه های 
برای گفتگو با ایران به تعبیر برخی 
کارشناسان تشدید اختالفات درونی 
رژیم را به همراه دارد که از شواهد 
اساس  بر  تحلیل  این  پیداست 

واقعیات است.
اعتراف شمخانی به مالقات 

با آمریکایی ها
شورای عالی  دبیر  شمخانی  علی 
دی ماه،   1۷ دوشنبه  ملی،  امنیت 
غرب  در  امنیت  و  دفاع  همایش  در 
و  فرماندهان  از  تعدادی  که  آسیا 
مقام های بلندپایه نظامی خارجی هم 
در آن حضور داشتند گفت که »در 
جریان سفری که به افغانستان داشته 
و  کردند  مراجعه  آمریکا  نماینده  دو 
شما  با  می خواهد  آمریکا  که  گفتند 
مذاکره کند« و بالفاصله افزود:  »اما 

ایران با آنها مذاکره نخواهد کرد!«
مشخص  اینکه  بیان  با  شمخانی 
نمی کنیم  مذاکره  آمریکا  با  ما  است 
تاکید کرد، »آمریکا عهدشکن و غیر 
قابل اعتماد است پس مذاکره با آنها 

معنایی ندارد.«
حرف های  به  واکنش  در  او 

افغانستان  »در  کرد،  تاکید  ترامپ 
آمریکایی ها دو بار برای مذاکره به من 
پیام دادند و دروغ می گویند که ایران 
برای مذاکره به آنها پیام داده است.«

از  تعدادی  و  شمخانی  علی 
فرماندهان سپاه و مقام های سیاسی 
و امنیتی، پنجم دی ماه، به کابل سفر 
دولت  میان  گفتگو  برای  تا  کردند 
افغانستان و گروه طالبان میانجیگری 
محرابی  سردار  سفر  این  در  کنند. 

کل  ستاد  امنیت  و  اطالعات  معاون 
قاآنی  سردار  و  مسلح   نیروهای 
نیروی قدس سپاه  جانشین فرمانده 
)معاون قاسم سلیمانی( دبیر شورای  
عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی را 

همراهی می کردند.
اینکه شمخانی گفته دو آمریکایی 
آشکار  کردند  مراجعه  من  به 
می کند در حاشیه گفتگوها با دولت 
افغانستان و گروه طالبان دیدارهایی 
با آمریکایی ها نیز انجام گرفته است 
اما او و دیگران آن را پنهان کرده اند 
رسانه  ها  در  ترامپ  آنچه  اینکه  تا 
گفت سبب آشکار شدن این دیدار و 

اعتراف شمخانی به آن شد.
لندن  کیهان  گزارش  به  همچنین 
در روزهای اخیر انزو موآِورو میالنِزی 
اخیرش  ایتالیا در سفر  وزیر خارجه 
امکان  با  رابطه  در  واشنگتن  به 
میانجیگری میان تهران و واشنگتن 
با مقامات عالی رتبه آمریکا به تبادل 

نظر پرداخت.
و  توان  از  ایران  رژیم  شدن  ناامید 
تعهدات  به  برای عمل  اروپا  ظرفیت 
خود برای حفظ برجام بدون آمریکا، 
مذاکره  راه  کردن  باز  برای  تالش ها 
می کند.  بیشتر  را  آمریکایی ها  با 
امیدهای محمدجواد ظریف و آنهایی 
که معتقد بودند برجام بدون آمریکا 
هم قابل اجراست نقش بر آب شده 
آینده  هفته های  و  روزها  در  باید  و 

غیررسمی  و  رسمی  اخبار  منتظر 
پنهان  و  پیدا  گفتگوهای  مورد  در 
شدن  فراهم  برای  تازه  تالش های  و 
زمینه عقب نشینی جمهوری اسالمی 
کرد  فراموش  نباید  که  هرچند  بود؛ 
فضای سیاسی در ایران ملتهب است، 
نارضایتی های اجتماعی به اوج خود 
بهبود شرایط،  برای  می رسد و رژیم 
راهکارهای عملی ندارد. از سوی دیگر 
پای  نشستن  برای  نیست  مشخص 
میز مذاکره با آمریکا در کدام حوزه 
»تغییر رفتار« داده و علی خامنه ای 
کدام یک از 1۲ شرط آمریکا را قبول 
خواهد کرد؟ شروطی که پذیرش هر 
کدام از آنها ساختار نظام را به خطر 

می اندازد.
به این نکته هم باید اشاره کرد که 
سراغ  به  افغانستان  در  آمریکایی ها 
نظامی-  چهره ی  یک  که  شمخانی 
تهران  در  و  رفته اند  است  امنیتی 
بسیج  سازمان  رئیس  غیب پرور  هم 

و پیش از او سعید جلیلی به عنوان 
رژیم  امنیتی  و  نظامی  چهره های 
واکنش نشان داده اند که پیام خاصی 
را در خود مستتر دارد. در حالی  که در 
جریان مذاکرات مخفی و علنی پیش 
 ،۲۰1۵ اتمی  توافق  به  رسیدن  از 
از دیدار دیپلمات ها و  خبرها حاکی 
نمایندگان سیاسی جمهوری اسالمی 
با آمریکایی ها بود، حاال  این نظامی ها 
و امنیتی ها هستند که میدان عمل را 

در دست دارند.
در  آمریکایی ها  که  شرایطی  در 
عالی ترین  از  شمخانی  با  افغانستان 
مقام های امنیتی نظام دیدار می کنند، 
جان بولتون مشاور امنیتی کاخ سفید 
در اسرائیل و ترکیه به دنبال پیشبرد 

سیاست های آمریکاست
که  آمریکا  با  مذاکرات  سطح 
آن  اعتراف  به  مجبور  شمخانی 
قابل  اما  نیست  مشخص  هنوز  شده 
حدس است که چندان موفق نبوده 
چون نشانه ای از تغییر و انعطاف در 
نمی شود.  دیده  آمریکا  سیاست های 
سر  بر  باید  هنوز  طرفین  ظاهرا 
اینکه  بزنند.  چانه  طرفین  امتیازات 
در قدم های اول مذاکره آمریکا روی 
چه تعداد و کدام یک از شروط خود 
کدام  ایران  رژیم  و  دارد  ویژه  تاکید 
بپذیرد،  است  ممکن  را  آنها  از  یک 
وجود  گمان هایی  البته  و  ابهامات 
دارد. همزمان حمالت نظامی ارتش 

سوریه  در  سپاه  مواضع  به  اسرائیل 
گزارش ها  است.  کرده  پیدا  کاهش 
وابسته  نیروهای  تحرکات  حاکیست 
ایران در منطقه در دو سه هفته  به 
همچنان  اما  شده  کاسته  گذشته 
رسانه های اسرائیلی از پرواز مشکوک 
ایرالین های ایرانی از تهران به دمشق 

گزارش می دهند.
البته نباید تعجب کرد اگر شنیده 
عقب نشینی  حال  در  ایران  شود 

سوریه  از  خود  تجهیزات  و  نیروها 
است. اگر چنین فرضی رنگ حقیقت 
عقب نشینی  شرایط  بگیرد  خود  به 
مهیا شدن  حال  در  منطقه  از  سپاه 
1۲گانه  شروط  از  بخشی  که  است 
که  است  مشخص  آمریکاست. 
اجازه  بدون  هرگز  تصمیمی  چنین 
اسالمی  جمهوری  رهبر  تایید  و 
باندهای  بنابراین  نمی شود.  اجرا 
جریان  در  آنچه  شبیه  نظام  درون 
برای  افتاد  اتفاق  برجام  مذاکرات 
مثل  »رهبر«  راهکارهای  پیشبرد 
همیشه در دو نقش ظاهر می شوند. 
با  مذاکره  مخالفان  نقش  گروهی 
آمریکا را بر عهده می گیرند تا اهرم 
و  باشند  گرفتن  امتیاز  برای  فشار 
بش  و  مشغول خوش  دیگر  گروهی 
و مذاکره و بده و بستان می شوند تا 
مسیر امتیاز دادن را باز کنند. با این 
روش هم منزلت خامنه ای در نرمش 
قهرمانانه ی دوم حفظ می شود و هم 

ممکن است خواسته های آمریکا اجرا 
شود.

یادآوری می شود که علی شمخانی 
که  توافقی  است.  برجام  حامیان  از 
علی  قهرمانانه ی  نرمش  از  پس 
مستقیم  مذاکرات  از  پس  خامنه ای 
دولت روحانی و اوباما به امضا رسید. 
روحانی معتقد است اروپا »کدخدا« 
َدِم  باید  آمریکاست؛ پس  و آن  دارد 

»کدخدا« را دید!
نشان  شمخانی  مواضع  پیشینه ی 
می دهد وی به مذاکره با آمریکایی ها 
رغبت بیشتری دارد تا نشستن پای 
میز مذاکره با اروپایی ها. این مسئله را 
می شود از رفتار و برخورد او در دیدار 
اروپایی  کشورهای  خارجه  وزرای  با 
نیز دید. شمخانی در دیدارهای خود 
اروپایی  کشورهای  خارجه  وزرای  با 
قدر  هر  بریتانیا  و  فرانسه  جمله  از 
احتیاط  جانب  آمریکایی ها  مورد  در 
آنها  برابر  در  اما  می کند  رعایت  را 
حتی »زبان تهدید« به کار می گیرد 
از نوع  با »روش های خاص خود«  و 
صورت  و  دست  حرکات  و  نشستن 
تالش می کند نشان دهد که با آنها 
زاویه دارد. در یکی دو سال اخیر هیچ 
وزیر خارجه ی اروپایی پس از دیدار 
با شمخانی دست  پُر  به کشور خود 
باز نگشته است. نمونه آن دیدار او با 
جرمی هانت وزیر خارجه انگلیس در 
بود که شمخانی هر چه  آبان  اواخر 
دلش خواست به او گفت. نتیجه آن 
شد که وزیر خارجه انگلیس پس از 
بازگشت از تهران به شدت علیه رژیم 
آبان   ۲۸ و  گرفت  به  موضع  ایران 
استفاده  گفت   )۲۰1۸ نوامبر   19(
برای  دوتابعیتی ها  از  ایران  حکومت 
بریتانیا  برای  سیاسی  فشار  اعمال 
هزینه  ایران  و  است  قبول  غیرقابل 
پرداخت!  خواهد  را  رفتاری  چنین 
 1۳9۶ اسفند  ماجرا  این  مشابه 
)مارس ۲۰1۸( اتفاق افتاد و ژان ایو 
لودریان وزیر خارجه فرانسه در دیدار 
با شمخانی هدف حرف های تند و تیز 
او قرار گرفت و به دنبال آن موجی از 
زشتگویی ها علیه وزیر خارجه فرانسه 
تالش های  نهایت  در  و  افتاد  راه  به 
فرانسوی ها برای راضی کردن تهران 
از عملی  برای جلوگیری  انعطاف  به 
شدن تصمیم ترامپ بی نتیجه ماند و 

آمریکا از برجام خارج شد.
اصلی  عوامل  جمله  از  نیز  حاال 
اجرای  در  اروپایی ها  شده  که سبب 
تعهدات خود نسبت به برجام پس از 
خروج آمریکا تعلل کنند سیاست های 
جمهوری اسالمی است که یک سر 
حمایت  و  جنگ طلبی ها  ادامه  آن 
و  عراق  سوریه،  در  تروریست ها  از 
موشکی  آزمایش های  ادامه  و  یمن 
خرابکاری های  آن  دیگر  سر  و  است 

ضدامنیتی در کشورهای اروپایی.
مسائل  قبیل  این  است  طبیعی 
کار  و  ساز  ایجاد  در  اروپا  تاخیر  در 
با  تجارت  ادامه  برای   )SPV( مالی 
ایران موثر بوده است. چه بسا یکی از 
باندهای درون نظام به دنبال آن است 
روابط رژیم ایران با اروپا مختل شود 
تا در نهایت تحت فشارهای اقتصادی 
و سیاسی رژیم مجبور شود با آمریکا 
که حسن روحانی آن را »کدخدا«ی 
بدون  و  مستقیم  بطور  می داند  اروپا 
واسطه ی اروپایی ها پای میز مذاکره 
اگر  نیست  عجیب  اصاًل  بنشیند؟! 
گفته شود منافع سیاسی و اقتصادی 
در  نظام  درون  باندهای  از  گروهی 
نیز  آنها  و  آمریکاست  با  رابطه  گرو 
که  خود  رقبای  زدن  عقب  برای 
آمریکاست  با  ستیز  در  منفعت شان 
دست به هر کاری می زنند. با چنین 
اصلی ترین  از  یکی  فرضی، شمخانی 
ُمهره های امنیتی و نظامی جمهوری 
روش های  با  که  است  اسالمی 
روابط  در  اختالل  جمله  از  معکوس 
ایران و اروپا، دست کم بخشی از نظام 
را به آن نقطه می رساند که تنها راه 
نجات از مخمصه، در گرو مذاکره با 

آمریکاست!

شمخانی و روحانی هر دو از مهره های امنیتی نظام اند و رفاقت طوالنی دارند و به لحاظ دیدگاه سیاهی مشابه هم هستند

مذاکره با آمریکا؛ تمایل ُمهره های 
مهم امنیتی  به »کدخدا«ی اروپا !

غیب پرور فرمانده بسیج علی شمخانی، همایش دفاع و امنیت در غرب آسیا، 17 دی ماه 1397، تهران
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