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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

مشکل پرهزینه ی جمهوری اسالمی:

زنان فقط قربانی نیستند!

 در صفحه 2

رسانه های داخلی در حالی  از پیدا شدن 
پیکر بی جان زهرا نویدپور شاکی پرونده 
سلمان  توسط  جنسی  آزار  و  تجاوز 
خدادادی نماینده اصالح طلب مجلس 
و  پنجم  دوره های  در  اسالمی  شورای 
ششم و هفتم و هشتم و دهم و رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین 
فرمانده سابق سپاه، در روز یکشنبه 1۶ 

دی ماه، خبر دادند که پرونده رسیدگی به 
۴ سال آزار جنسی و تجاوز به وی توسط 
این مقام حکومتی، مسکوت و بی نتیجه 
مانده بود . ضمن اینکه متهم پرونده که 
به ریاست هیئت  امسال  امردادماه  در 
قایقرانی تهران نیز منصوب شده بود، 
در 1۴ مهرماه با وثیقه ی ۲۰۰ میلیون 

تومانی آزاد شد.  در صفحات 10 و 11 

سرمقاهل کنفرانس لهستان
عزم واشنگتن، نگرانی تهران

آینده از دیروز شروع شده
چهل سال تخریب شد؛ همزمان درباره این تخریب گفته و نوشته 
شد؛ چهل سال تجربه شد؛ تجربه های فردی به تدریج به تجربه های 
جمعی تبدیل شدند. اگرچه دامنه ی سرکوب از آغاز پیروزی انقالب 
تأسیس جمهوری  با  و  بود،  همگانی  و  فراگیر   ۵7 بهمن  در  اسالمی 
پشتوانه ی  و  حقوقی  شکل  آن،  اساسی  قانون  تصویب  و  اسالمی 

قانونی یافت، اما زمان الزم بود تا دو شرط تحقق یابد:
بنیه  ی  بر  آن  از  بخشی  که  دینی  سرکوبگر  نظام  ظرفیت   یک، 
اقتصادی کشور از جمله درآمد نفت متکی بود چنان کاهش یابد که 

جریان »پول« در شاهرگ هایش به مرحله ی توقف نزدیک شود.
دو، اکثریت جامعه به چشم خود ببینند و با پوست و گوشت خود 
اقلیت در چهل سال گذشته مرتب  تجربه کنند آنچه را که گروهی 
به  از دی ماه 96  ویژه  به  با رشدی سریع،  اقلیت  این  تکرار می کرد. 
اینسو، به اکثریتی تبدیل می شود که مخالف نظام جمهوری اسالمی 

است.
در تمام این سال ها اما فقط در مخالفت با این نظام تالش نشد بلکه 

در موافقت با آنچه بجای آن نیز باید بیاید فعالیت شده است.
هم  و  اصالحطلب  )هم  استمرارطلبان  مسموم  تبلیغات  برخالف 
اصولگرا(، مفهوم دموکراسی )حاکمیت مردم( در تاریخ معاصر ایران، 
در دورانی ریشه دارد که به انقالب مشروطه انجامید. جامعه ایران با 
است  خاورمیانه  کشور  تنها  بلکه  نیست،  بیگانه  تنها  نه  دموکراسی 
که در جهت آن انقالب کرده و پس از آن، دوره هایی را نیز در زمان 

پهلوی ها تجربه کرده است.
مردم ایران دوره ی کوتاهی پیش از انقالب ۵7 و مدتی نیز پس از 
بتواند خود را تثبیت و تحکیم  اینکه نظام جمهوری اسالمی  تا  آن، 
را  مردم(  حاکمیت  معنی  به  دموکراسی  نه  )و  »آزادی«  مزه ی  کند، 
چشیده اند. به این ترتیب، اگرچه مخالفت با نظام جمهوری اسالمی 
و تالش برای »براندازی« و »سرنگونی« و »برکناری« و »انحالل« و... 
از بزرگترین سد و مانع در راه دموکراسی  مهمترین گام برای عبور 
است، اما همزمان می بایست مرتب تکرار کرد که مخالفان جمهوری 
باز  مردم مشابه جوامع  بر حاکمیت  مبتنی  نظامی  دنبال  به  اسالمی 

هستند.
تمام تالش تاریخی که از انقالب مشروطه تا به امروز صورت می گیرد 
برای تحقق »حاکمیت مردم« است با این تفاوت که این حاکمیت در 
قرن بیست و یکم بسی فراتر از دوران قجر و اهداف انقالب مشروطه 
و قانون اساسی آن است. جهان در قرن بیستم، حاکمیت فاشیسم و 
کمونیسم در اروپا و بنیادگرایی اسالمی را در خاورمیانه تجربه کرده. 
آن  از  کشوری  هیچ  که  است  جهانی  مشترک  تجربه ی  یک  اینهمه 
برکنار نیست. از همین رو، تعمیق دموکراسی و تثبیت آن در قوانین 
»حاکمیت  کف  بلکه  سقف  نه  بشر،  حقوق  اصول  با  همراه  اساسی 
مردم« است! اینست که مدافعان دموکراسی بر اساس تجارب دیروز 
می بایست از امروز بر سر این اصول برای آینده توافق و پایبندی عملی

  داشته باشند. 

=آمریکا مصمم است جبهه ای منسجم علیه جمهوری اسالمی تشکیل دهد. جبهه ای که عالوه بر کشورهای عربی و 
اسرائیل، شماری از کشورهای اروپایی را نیز در بر بگیرد. 

=بعید به نظر می رسد کشورهای اروپایی دعوت آمریکا به کنفرانس لهستان را که یکی از کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا میزبانی آن را بر عهده دارد، رد کنند.

=با حضور نخست وزیر اسرائیل و وزرای خارجه بسیاری از کشورهای عربی در کنفرانس ورشو، اتحادی که مدت هاست 
در عمل وجود دارد، رسمیت خواهد یافت. 
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صفحه 3د
=هشدار ترامپ به ترکیه: در صورت حمله 
می کنیم نابود  را  ترکیه  اقتصاد  ُکردها  به 

صفحه 4
=بیانیه دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی در 
واکنش به نامه جمعی از فعاالن سیاسی به ترامپ

صفحه 5
ایران  در  »شهرزاد«  بی پایان  =سریال 
»گران نمایی  با  جانماز  آب کشیدن  امروز: 

اموال« و مدارک »جعلی و صوری«!

صفحه 6
=شیرین عبادی: جمهوری اسالمی مثل 

دزدان دریایی گروگانگیری می کند
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

در  مطبوعات  نشیب  و  فراز  قرن  =دو 
ایران )103(- احمد احرار

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=روزنامه نگاران-  ژیال بنی یعقوب )۵(

صفحه 15
=خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: شکست 

تاریخی دولت ترزا می
صفحات 16

را  زین  برجام:قاچ  هیِچ«  از  »پر  =جاِم 
محکم بچسبید، اسب سواری پیشکش!

صفحه 17
=اعتصاب در اهواز؛ این بار کارگران مترو

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.

ایران و عراق صعود کردند؛ اما داوری 
همه را شاکی کرد !

****
نادال ، شاراپوا و وژنیاکی به دور سوم 

گراند اسلم استرالیا رسیدند
****

کیروش هم ردیف بزرگترین مربیان جهان
****

پسر 13 ساله متهم پرونده آزارجنسی 
و قتل یک کودک

****
رشد اقتصادی ایران از تابستان منفی 

شده است

حفره های عمیق اتالف و فساد و ناکارآمدی: 

ایران عمال ورشکسته است
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رسانه های داخلی در حالی  از پیدا شدن 
پیکر بی جان زهرا نویدپور شاکی پرونده 
سلمان  توسط  جنسی  آزار  و  تجاوز 
خدادادی نماینده اصالح طلب مجلس 
شورای اسالمی در دوره های پنجم و 
ششم و هفتم و هشتم و دهم و رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس و همچنین 
فرمانده سابق سپاه، در روز یکشنبه 1۶ 
دی ماه، خبر دادند که پرونده رسیدگی 
به 4 سال آزار جنسی و تجاوز به وی 
مسکوت  حکومتی،  مقام  این  توسط 
اینکه  ضمن   . بود  مانده  بی نتیجه  و 
امردادماه امسال  متهم پرونده که در 
نیز  تهران  قایقرانی  ریاست هیئت  به 
با  مهرماه   14 در  بود،  شده  منصوب 
وثیقه ی 2۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. 
پرونده قضایی شکایت زهرا نویدپور از 
سلمان خدادادی ۵۶ ساله و دارای سابقه 
تجاوز و آزار زنان، اردیبهشت ماه امسال 
تشکیل شد ولی متهم نه تنها مجرم 
بلکه  نرسید  به کیفر  و  نشد  شناخته 
با مرگ مشکوک شاکی و خاکسپاری 
از  دیگر  بسیاری  مانند  وی،  شبانه ی 
پرونده های مشابه، سر به ُمهر باقی ماند. 

بهای سکوت نکردن
متولد  نویدپور،  زهرا  آنچه  برمبنای 
شرح  ویدئویی  فایل  یک  در   ،13۶9
از  پس  پیش،  سال   4 وی  می دهد، 
مراجعه به دفتر کار خدادادی در میدان 
»ولیعصر« تهران، مورد تعدی و تجاوز 

قرار می گیرد.
نیز در سال  سلمان خدادادی پیشتر 
1387 هنگام ورود به مجلس هشتم 
پرونده ی  یک  درگیر  اسالمی  شورای 
تجاوز به منشی دفتر خود و یکی از 
زنان مراجعه کننده به دفتر نمایندگان 
مسعود  حمایت  واسطه  به  ولی  بوده 
پزشکیان نماینده اصالح طلب تبریز با 
وجود بازبودن پرونده قضایی در دادگاه، 
تاییدنامه اش صادر و دوباره به مجلس 
شورای اسالمی راه پیدا می کند. آنگونه 
که نویدپور گفته است، حتی دو فرد 
ملکان  شهرستان  شهروندان  از  دیگر 
نیز توسط خدادادی مورد آزار جنسی 
جانشان  ترس  از  ولی  گرفته اند  قرار 

سکوت کرده اند. 
حراست  به  و  نکرد  سکوت  اما  زهرا 
مجلس،  زنان  فراکسیون  مجلس، 
نمایندگان،  بر  نظارت  کمیسیون 
دادستانی ملکان، اطالعات سپاه ملکان، 
به  نهایت  در  و  ملکان  اطالعات  اداره 
در  می برد.  شکایت  تهران  دادسرای 
این  به  رسیدگی  برای  اراده  فقدان 

از سوی دستگاه های یادشده،  پرونده 
زهرا به علی الریجانی، علی مطهری، 
صادقی  محمود  و  سلحشوری  پروانه 
جریان  در  را  آنها  و  کرده  مراجعه 
ارتکاب جرم توسط سلمان خدادادی 
نوشتاری  پیام های  ولی  می دهد  قرار 
رد و بدل شده بین زهرا و این مقامات 
حاکی از نادیده  گرفتن قضیه و پاس 

دادن شاکی به نهادهای دیگر است. 
اینهمه در حالی به وقوع پیوسته که 
بار   ۵ صوتی  فایل  یک  در  خدادادی 
به ارتکاب تجاوز اعتراف و حتی زهرا 
را تهدید کرده است! زهرا نویدپور در 
وبسایت  با  گفتگویی  در   97 تیرماه 
هرانا به صورت ناشناس ارتکاب تجاوز 
نیز  آبان ماه  و  می کند  رسانه ای  را 
ظاهر  وی«  تی   »گوناز  تلویزیون  در 
می دهد.  شرح  را  واقعه  و  می شود 
آیا  که  نیست  مشخص  بین  این  در 
نویدپور به رسانه های داخلی نیز برای 
بازتاب این جرم مراجعه کرده یا نه ولی 
عملکرد رسانه ها در سال 87 به هنگام 
زن  دو  و شکایت  بازداشت خدادادی 

را  احتمال  این  آزارجنسی،  اتهام  به 
قوت می بخشد که رسانه ها نیز تمایلی 
با این عضو نهادهای  به درگیر شدن 
حکومتی نداشته اند. گو اینکه هنوز هم 
اراده ا ی برای پیگیری این پرونده که 
منتهی به مرگ مشکوک شاکی شده 
چه در قوه قضاییه و چه در رسانه های 

داخلی دیده نمی شود. 
این شهروند شهرستان ملکان، که بنا بر 
خبرهای منتشرشده پدرش از دوستان 
سپاهی سلمان خدادادی بوده، پس از 
بی نتیجه ماندن پیگیری های قضایی اش 
اسناد تجاوز رسانه ای  و در حالی  که 
سلمان  عوامل  تهدید  مورد  شده، 
دادگاه  در  تا  می گیرد  قرار  خدادادی 
انکار  را  جرم  وقوع  کتبی  صورت  به 
کند. او حتی به هرانا گفته بود که از 
سوی مجرم، متهم به همدستی با سپاه 
پاسداران و صالح رحمتی فرمانده سپاه 
پاسداران با اهداف سیاسی شده است.

زهرا که از ترس جان خود مجبور به 
تغییر مکان مکرر می شود، در نهایت 
روز هجده آبان ماه به خبرگزاری هرانا 
با  او خبری نشد،  از  اگر  می گوید که 

مادرش تماس بگیرند. 
روز یکشنبه 1۶ دی ماه پیکر بی جان 
زهرا نویدپور در خانه مادری وی پیدا 

می شود.
توسط  کالبدشکافی  بدون  زهرا  پیکر 
نیروهای امنیتی در روستای تازه قلعه ی 
به خاک سپرده شد. در حال  ملکان 
حاضر خبری از متهم پرونده نیست. 
حتی دادستان کل کشور نیز از وضعیت 
بی اطالعی  ابراز   خدادادی  سلمان 

می کند.
حکومت  قربانیان  نخستین  زنان 

شرع
وابستگان  توسط  تجاوز  پرونده  این 
آخرین  و  اولین  ایران  در  حکومتی 
جمهوری  در  تجاوز  قربانیان  نیست. 
مقصر  و  متهم  خودشان  اسالمی، 
شناخته شده و حتی مجازات می شوند. 
فاجعه ای که بر ریحانه  جباری رفت، 
و  ضدانسانی  نمونه های  بارزترین  از 
زن ستیز در خصوص برخورد حکومت 
شرع با پدیده ی تجاوز جنسی است.  

پرونده زهرا نویدپور نیز در نوع خود 
سکوت  نیز  وی  که  چرا  است  نمونه 
نکرد و تا طلب حمایت از به اصطالح 
ولی  رفت  پیش  نیز  »نمایندگان« 
نیز  پایان  در  شد.  روبرو  بسته  دِر  با 
واقعیت  خدادادی  سلمان  تهدیدهای 
شکایت  در  تنها  نه   زهرا  و  کرد  پیدا 

بلکه  نرسید  نتیجه ای  به  تجاوز  علیه 
جان خود را از دست داد. اگرچه مرگ 
مشکوک وی از سوی نهادهای مسئول 
»خودکشی« اعالم شد اما اعترافات و 
و  پرونده  روند  خدادادی،  تهدیدهای 
و  برای خاکسپاری  امنیتی ها  دخالت 
عدم کالبدشکافی جهت تشخیص دلیل 
مرگ و همچنین غیب شدن متجاوز، 
گویای سرنوشت شومی است که زهرا 

نیز یکی از قربانیان آن بوده است.
از  ایران  در  بزه دیده  زنان  کلی  بطور 
حمایت کیفری و اصل برابری در برابر 
قانون محروم هستند. قرار گرفتن آنان 
در جایگاه شاکی، همزمان آنان را نه 
تنها در جایگاه »متهم« قرار می دهد، 
بلکه چه بسا در نهایت مجرم شناخته و 
محکوم شوند! این فرمول به ویژه وقتی 
پای افراد وابسته و نهادهای حکومتی 
در میان است، امکان هرگونه دادخواهی 
را به صفر می رساند. قربانیان یا مجبور 
خود  حق  از  گذشتن  و  سکوت  به 
می شوند، یا در صورت طرح شکایت با 
تهدید و مرگ روبرو می شوند، و یا اگر 

از خود دفاع کنند، در جایگاه متهم و 
مجرم قرار گرفته و به پای چوبه دار 
و  جباری  ریحانه  سرنوشت  می روند. 
پرونده تجاوز به دختران ایرانشهر تنها 
نمونه هایی از بی عدالتی در جنایت مکرر 

تجاوز علیه زنان است. 
بالقوه  اسالمی  جمهوری  در  زنان 
ارتکاب  موضوع  و  قربانی  آسیب پذیر، 
جرم هستند. فرهنگ سنتی خانواده ها 
نیز مزید بر علت می شود چنانکه حتی 
اگر به فرض دستگاه قضا و قوانین نیز 
از حقوق زنان مورد تجاوز قرارگرفته، 
از  بخشی  هم  باز  می کرد،  پشتیبانی 
جامعه ترجیح می دهد در برابر چنین 
که  اینست  کند.  سکوت  جنایتی 
سرنوشت امثال ریحانه جباری و زهرا 
نویدپور در یک نکته برجسته می شود: 
زمانی که به متجاوز »نه« می گویند و 
این  از خود می پردازند و در  به دفاع 
دفاع از حقوق انسانی خود، یکی سرش 
باالی دار می رود و دیگری در ناامیدی 
از مقامات مسئول به مرگی مشکوک 
جان می بازد. نتیجه: مرتکبان جنایت 
قربانیان،  و  کارند  سر  بر  همچنان 

مجازات و سر به نیست می شوند.
موقعیت  سودمند:  تناقض  یک 

برتر زنان
در  اسالمی  جمهوری  حال،  عین  در 
و  ابزاری  استفاده  به  را  غرب  حالی 
که  می کند  متهم  زنان   از  تبلیغاتی 
خودش مرتب در حال سوء استفاده از 
زنان است و در این راه حتی از کشاندن 
به  شهیدانش  زنان  خصوصی  مسائل 
عرصه ی عمومی ابایی ندارد! از همین 
از مادر و خواهر و همسر محسن  رو 
»همسر  عنوان  به  بار  یک  حججی 
استفاده  شهید«  »خانواده  و  شهید« 
تبلیغاتی می کند و بار دیگر به عنوان 
پیروی از »سنت حسنه ی نبی مکرم 
حسنه«  »سنت  این  در  زن  اسالم«! 
کاالیی است که »مبادله« می شود و 
مالکانشان نه »مردان« بلکه »فرهنگ 
از  اعم  مذکر« است که اسالمگرایان، 
زن و مرد، تا گلو در آن غرق هستند! 
هست  آنچه  هر  دایره،  این  از  خارج 
قرار  نابودی  و  تجاوز  مورد  می تواند 
توسط سلمان  نمی کند  فرقی  بگیرد؛ 
خدادادی فرمانده سابق سپاه )تجاوز به 
زهرا نویدپور( و نماینده مجلس باشد 
یا مرتضی عبدالعلی سربندی کارمند 
ریحانه  به  )تجاوز  اطالعات  وزارت 
جباری( و یا سعید حنایی )متجاوز و 
قاتل زنان مشهد( و اسیدپاشان )علیه 

زنان »بدحجاب«(! 
چرخه ی فاسد حکومت شرع، حمایت 
حفظ  در  بازدارنده  عامل  را  زنان  از 
نظام و پرهزینه می داند و اصل را بر 
کاهش این هزینه ها می گذارد چرا که 
قضیه یک سوی دیگر هم دارد: زنان 
فقط آسیب پذیر و قربانی نیستند بلکه 
به اعتبار همین موقعیت در جمهوری 
نظم  زدن  برهم  استعداد  اسالمی، 
حاکم را نیز دارند! به تعبیر جمهوری 
اسالمی، زنان »فتنه برانگیز« هستند و 
می بایست همیشه آنها را مهار و کنترل 
کرد. هرگونه پرداختن به حق و حقوق 
حتی  دارد.  هزینه  نظام  برای  زنان، 
زنان جمهوری اسالمی نیز که در به 
اصطالح »فراکسیون زنان« در مجلس 
نشسته اند، در برابر جنایت علیه زنان 
سکوت می کنند تا هزینه ی نظام را در 
زیر پا نهادن حقوق آنان پایین بیاورند! 
مشکل  همواره  زنان  ترتیب،  این  به 
پرهزینه ی جمهوری اسالمی هستند: 
چه حقوقشان رعایت بشود و چه نشود!
آزاده کریمی، االهه بقراط

آمریکا مصمم است جبهه ای منسجم 
علیه جمهوری اسالمی تشکیل دهد. 
جبهه ای که عالوه بر کشورهای عربی 
و اسرائیل، شماری از کشورهای اروپایی 

را نیز در بر بگیرد. 
بعید به نظر می رسد کشورهای اروپایی 
دعوت آمریکا به کنفرانس لهستان را 
که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
میزبانی آن را بر عهده دارد، رد کنند.

و  اسرائیل  وزیر  نخست  حضور  با 
کشورهای  از  بسیاری  خارجه  وزرای 
اتحادی  ورشو،  کنفرانس  در  عربی 
دارد،  که مدت هاست در عمل وجود 

رسمیت خواهد یافت.
در  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
کشورهای  به  اخیرش  سفر  نیمه ی 
به  همزمان  تقریبا  کرد  اعالم  عربی، 
نقالب  ا پیروزی  سالگرد  چهلمین 
اسالمی در ایران، نشستی بین المللی 
در  لهستان  دولت  با  همراهی  در 
روزهای 13 و 14 فوریه 2۰19 )24 و 
2۵ بهمن 97( با عنوان »اجالس وزرا 
برای ترویج آینده ای از صلح و امنیت در 
خاورمیانه« در ورشو برگزار خواهد شد. 
به گفته ی وزیر  این کنفرانس،  هدف 
خارجه آمریکا، »ارتقای ثبات و آزادی 
در خاورمیانه با تاکید بر مقابله با نفوذ 

جمهوری اسالمی در منطقه است.«
از آفریقا،  تا کنون بیش از 7۰ کشور 
آسیا، اروپا و خاورمیانه، از جمله عمده 
اسرائیل  و همچنین  عربی  کشورهای 
اگر  شده اند.  دعوت  کنفرانس  این  به 
در سطح  است  قرار  عربی  کشورهای 
وزیر خارجه در کنفرانس ورشو شرکت 
کنند، از اسرائیل نخست وزیر این کشور، 
بنیامین نتانیاهو، به لهستان سفر خواهد 
کرد. سکوت کشورهای اروپای غربی و 
این  با  رابطه  اروپا در  اتحادیه  مقامات 
کنفرانس قابل تأمل است. دفتر فدریکا 
موگرینی مقام ارشد سیاست خارجی 
و امنیت اروپا، از دادن پاسخی در این 
رابطه به کیهان لندن طفره رفت. وزارت 
خارجه بریتانیا و ایتالیا نیز حاضر نشدند 
در رابطه با این کنفرانس و موضع اروپا 

در قبال آن ابراز نظر کنند.
اروپا در منگنه

البته بعید به نظر می رسد که کشورهای 
اروپایی دعوت آمریکا به این کنفرانس 
را که یکی از کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا میزبانی آن را بر عهده دارد، رد 
کرده و در آن حضور پیدا نکنند. این 
حضور اما اگر با سکوت همراه باشد، 
جمهوری  مخالفان  از  بسیاری  انتظار 
اسالمی را که از هم اکنون این نشست 
را با اجالس معروف چهار قدرت جهانی 
)آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان( در 
گوادالوپ که به حمایت آنها از روح اهلل 
می کنند،  مقایسه  شد،  ختم  خمینی 
گوادالوپ،  در  کرد.  نخواهد  برآورده 
در ژانویه سال 1979، اروپا و آمریکا 
انقالب  از  به حمایت  تصمیم  هم نظر 
اسالمی گرفتند، در حالی که در حال 
حاضر ظاهرا چنین اتفاق نظری بین دو 

سوی آتالنتیک وجود ندارد.
اختالف نظر بین اروپا و آمریکا، البته 
از تهدیدی که برگزاری این کنفرانسی 
می تواند برای جمهوری اسالمی داشته 
باشد نمی کاهد. اختالف نظرهایی که در 
اتحادیه اروپا در رابطه با چگونگی برخورد 
با جمهوری اسالمی ایران وجود دارد، و 
تا کنون باعث شده است که وعده های 
فدریکا موگرینی از جمله راه اندازی ساز 
و کار ویژه مالی تحقق نیابند، بدون شک 
عمیق تر خواهد  کنفرانس  این  از  بعد 
مقامات  چشم  از  واقعیت،  این  شد. 
جمهوری اسالمی نیز دور نمانده است. 
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی در همین رابطه اشاره 
می کند که این کنفرانس »تالش برای 
اعضای  بین  تفرقه و شکاف در  ایجاد 

اتحادیه اروپا« است.
کنفرانس ورشو، تهدیدی برای تهران

جمهوری  پیشین  نماینده  خّرم  علی 
اسالمی در دفتر اروپایی سازمان ملل 

متحد، هشدار می دهد که  نباید »این 
کنفرانس را به شوخی گرفت«. کنایه 
او به حرف های محمدجواد ظریف است 
سیرک«  »یک  را  کنفرانس  این  که 
همین  در  خّرم  علی  بود.  خوانده 
رابطه می افزاید: »گردهمایی لهستان 
که  است  داغی  تابستان  راستای  در 
تندروهای آمریکا از آن سخن گفته اند. 
کردن  شنوا  هدف  با  گردهمایی  این 
گوش جهان با تالش های عداوت آمیزی 
آن  به  می خواهد  آمریکا  که  است 
دست بزند«.  همین دیپلمات یادآوری 
می کند که اگر در اتحادیه اروپا آمریکا 
کشورها  دیگر  لهستان  از  غیر  بتواند 
را نیز با خود همراه سازد، سه قدرت 
مهم این اتحادیه، یعنی فرانسه، آلمان 
و بریتانیا، مجبور به تبعیت خواهند شد.

نیز  اسالمی  مقامات جمهوری  برخی 
چون بهرام قاسمی و حسن فیروزآبادی 
زبان  خامنه ای،  علی  نظامی  مشاور 
تهدید را انتخاب کرده اند. برخی دیگر 
مانند سخنگوی وزارت خارجه صحبت 
از »واکنش سخن« می کند و می افزاید 
و  جدی  »بسیار  لهستان  با  برخورد 
مالحظه ای  و  مماشات  هرگونه  بدون 
خواهد بود«. البته تا کنون تنها برخورد 
»بسیار جدی« لغو هفته فیلم لهستان 
در تهران بوده است. تهدید های لفظی 
در جمهوری اسالمی کم سابقه نیستند، 
ولی در بسیاری موارد از مرز کلمات 
با چندصد  رابطه  در  نمی کنند.  عبور 
پایگاه های  به  اسرائیل  هوایی  حمله 
سپاه  به  وابسته  »قدس«  نیروهای 
دیگر  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
نیروهای نظامی تحت حمایت آن در 
حمله  به  تهدید  همیشه  نیز  سوریه 
متقابل کرده اند، ولی هرگز هیچکدام از 
این تهدیدها را نتوانستند یا نخواستند 
عملی کنند چون یا توان نظامی الزم را 
ندارند و یا از عواقب آن وحشت دارند.

ائتالف اعراب و اسرائیل
میزبان  عنوان  به  اما  لهستان  کشور 
کنفرانس ورشو به این تهدیدها با زبانی 

دیپلماتیک پاسخ داده است. در بیانیه 
وزارت خارجه این کشور اروپایی آمده 
لست: »لهستان حق خود می داند که 
کنفرانسی که هدف آن ایجاد بستری 
برای اقداماتی در راستای برقراری ثبات 
و رفاه در منطقه خاورمیانه است، برگزار 
کند.« این بیانیه پس از احضار کاردار 
وزارت  به  تهران  در  لهستان  سفارت 
قاسمی  بهرام  و صحبت های  خارجه، 
منتشر شد که گفته بود »لهستان حق 
برگزاری چنین کنفرانسی را ندارد« و این 
کنفرانس »دخالت در امور داخلی ایران 
اسالمی سال هاست  است«. جمهوری 
که میزبانی کنفرانس های متعددی را با 
محتوای مشابه بر عهده داشته است و 
تا کنون با واکنش اعتراضی هیچ دولتی 
لیست  با  اگرچه  است،  نشده  روبرو 
مدعوین و محتوای آنها مخالف بوده اند.

در این میان، حضور همزمان نخست 
وزیر اسرائیل و وزرای خارجه بسیاری 
از کشورهای عربی در زیر یک سقف، 
یکی دیگر از دالیل نگرانی جمهوری 
ورشو،  کنفرانس  با  است.  اسالمی 

با  عربی  کشورهای  از  بسیاری  اتحاد 
اگرچه مدت ها است که در  اسرائیل، 
خواهد  رسمیت  دارد،  وجود  عمل 
یافت. بسیاری از صاجب نظران بر این 
اقدام  صورت  در  که  هستند  عقیده 
نظامی آمریکا علیه جمهوری اسالمی، 
ایفا  مهمی  نقش  می تواند  اتحاد  این 
کند. برخی از رسانه های جهان عرب 
زمان  در  اگر  که  می کنند  یادآوری 
اقدام نظامی آمریکا علیه عراق و صدام 
حسین، هیچکدام از دولت های منطقه 
از آن حمایت نکردند، در صورت اقدام 
نظامی علیه جمهوری اسالمی، همه در 

آن شرکت فعال خواهند داشت.
یک جبهه ی منسجم

گزینه نظامی علیه جمهوری اسالمی 
پرتاب  از  پس  سپتامبر  ماه  از  ایران 
چند خمپاره به منطقه سبز بغداد و در 
نزدیکی سفارت آمریکا، توسط یکی از 
گروه های وابسته به نیروهای »قدس«، 
بار دیگر در دستور کار کاخ سفید قرار 
گرفت. پس از این واقعه، شورای امنیت 
ملی ایاالت متحده از پنتاگون خواست 
تا گزینه های نظامی خود را برای کاخ 
سفید ارسال کند. اگرچه اطالعی از این 
گزینه ها نیست، ولی این خبر از سوی 
گارت مارکیس سخنگوی شورای امنیت 
ملی، که ریاست آن با جان بولتون است، 
مورد تائید قرار گرفته است. محمدجواد 
ظریف در سفر اخیرش به عراق، در بغداد 
نگرانی خود از همراهی کشورهای عربی 
با آمریکا را به صورت آشکار بیان کرد و 
از کشورهای منطقه و از مقامات عراقی 
خواست »روی اسب بازنده شرط بندی 

نکنند.«
با  است  مصمم  آمریکا  حال،  هر  به 
کنفرانس ورشو جبهه ای منسجم علیه 
جمهوری اسالمی، که به گفته مایک 
برای صلح  تهدید  »اصلی ترین  پمپئو 
منطقه است«، تشکیل دهد. جبهه ای 
که عالوه بر کشورهای عربی و اسرائیل، 
اگر نه همه اتحادیه اروپا، بلکه حداقل 
شماری از کشورهای اروپایی را نیز در 

بر بگیرد. البته نباید فراموش کرد که 
امنیت اسرائیل برای اتحادیه اروپا خط 
از  قرمزی است که هرگز اجازه عبور 
آن را نخواهد داد. اصرار دولت کنونی 
را  حزب اهلل  نام  به  خطری  بر  آمریکا 
باید در همین مسیر دید. مایک پمپئو 
در جریان سخنرانی اخیرش در قاهره، 
در انتقاد از سیاست دولت باراک اوباما 
که از 2۰۰9 تا 2۰17 سکان سیاست 
دست  در  را  متحده  ایاالت  خارجی 
اسالمی  جمهوری  خطر  به  داشت، 
»شور  گفت:  و  کرد  اشاره  اروپا  برای 
برای  آمریکا  شدید  تمایل  به  ما  وافر 
خیالبافی باعث شد تا نگاه متفاوتی از 
امروز به حزب اهلل داشته باشیم. نگاهی 
کامال  که  گروه  این  شد  موجب  که 
در اختیار جمهوری اسالمی است، با 
نقض فاحش قوانین بین المللی، بتواند 
از  بیش  لبنان  مختلف  شهرهای  در 
کند.  انبار  موشک  و  راکت  13۰هزار 
سالح هایی که اسرائیل، متحد آمریکا 

و غرب را نشانه رفته اند.«
احمد رأفت 

کنفرانس لهستان
عزم واشنگتن، نگرانی تهران

مشکل پرهزینه ی جمهوری اسالمی:
زنان فقط قربانی نیستند!

=آمریکا مصمم است جبهه ای منسجم علیه جمهوری اسالمی تشکیل دهد. جبهه ای 
که عالوه بر کشورهای عربی و اسرائیل، شماری از کشورهای اروپایی را نیز در بر بگیرد. 
=بعید به نظر می رسد کشورهای اروپایی دعوت آمریکا به کنفرانس لهستان را که یکی 

از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میزبانی آن را بر عهده دارد، رد کنند.
=با حضور نخست وزیر اسرائیل و وزرای خارجه بسیاری از کشورهای عربی در کنفرانس 

ورشو، اتحادی که مدت هاست در عمل وجود دارد، رسمیت خواهد یافت. 

ویدئو
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دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

بازداشت  =حکم 
متهم  س.  عبدالحمید 
پیش  آلمانی  افغانستانی- 
 ۲01۸ دسامبر   6 در  این  از 
صادر شده بود. بر اساس این 
حکم او متهم است که برای 
جمهوری  اطالعات  وزارت 
می کرده  کار  ایران  اسالمی 
آن  اختیار  در  اطالعات  و 

می گذاشته.
آلمان،  خبرگزاری های  گزارش  به 
متهم  کشور  این  ارتش   مشاور  یک 
امنیتی  دستگاه  برای  جاسوسی  به 

جمهوری اسالمی ایران شده است.
آلمان،  کل  دادستانی  گفته ی  به 
عبدالحمید س.، پنجاه ساله، در ایالت 

راینلند دستگیر شده  است.
متهم  این  علیه  آلمان  دادستانی 
دستگاه  برای  جاسوسی  به  مشکوک 
ایران  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی 
نظامی  پرونده  کشور  این  ارتش  در 
عالی  دادگاه  است.  داده  تشکیل 
اعالم  کارلسروهه  در  مستقر  کیفری 
کرده که فرد متهم روز سه شنبه در 
ایالت راینلند در غرب آلمان دستگیر 

شده است.
حکم بازداشت این متهم افغانستانی- 
دسامبر   ۶ در  این  از  پیش  آلمانی 
2018 صادر شده بود. بر اساس این 
وزارت  برای  که  است  متهم  او  حکم 
اطالعات جمهوری اسالمی ایران کار 
آن  اختیار  در  اطالعات  و  می کرده 

می گذاشته است.
مشاور  و  مترجم  س.  عبدالحمید 
او  بوده است.  آلمان  ارتش  منطقه ای 
ژانویه   1۵ سه شنبه،  امروز  بود  قرار 
دادگاه  در  بازپرسی  برای   ،2019
اطالعات  اما  شود  حاضر  فدرال 
بیشتری در این زمینه منتشر نشده. 
اشپیگل آنالین در گزارشی نوشته که 
»اطالعات  به  افغان  دوتابعیتی  متهم 
استقرار  محل  همچنین  و  حساس 
نیروهای ارتش آلمان در افغانستان« 

دسترسی داشته است.
آلمان  دفاع  وزارت  سخنگوی  یک 
ارتشی  تایید کرده است که یک  نیز 
مظنون به جاسوسی در رابطه با ایران 
دستگیر شده و مسئولیت پیگیری این 

پرونده با دادستانی کل آلمان است.

یک مشاور 
افغانستانی ارتش 

آلمان به اتهام 
جاسوسی برای 

جمهوری اسالمی 
ایران بازداشت 

شد

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

مایک پمپئو در گفتگو با العربیه:
 آمریکا برای رسیدن مردم ایران به »دموکراسی 

حقیقی« کنار آنها خواهد بود
آمریکا:  خارجه  =وزیر 
ما  که  بداند  ایران  ملت 
خواهان زندگی بهتری برای 
خواهان  ما  هستیم.  آنان 
ایرانیان  صداهای  شنیدن 
حقیقی  دمکراسی  وجود  و 

هستیم.
که  آدمی  =شمخانی: 
حداکثر  با  تحریم  می گوید 
و  سمینار  به  وقتی  فشار، 
مفهوم اش  می رسد  کنگره 
این است که قافیه را باخته 

است.
عضو  =گودرزی 
ملی:  امنیت  کمیسیون 
امنیتی  کنفرانس  متاسفانه 
لهستان در راستای سیاست 
برگزار  آمریکا  خارجی 
می شود و با دعوت اسرائیل 
هم  اجالس  این  سوگیری 

مشخص است.
می داند  کسی  =هر 
نجات بخش  »اقدامات 
جنگ  زمان  در  ایران 
ربطی  مطلقا  دوم«  جهانی 
ندارد  اسالمی  جمهوری  به 
این  آنموقع  اتفاقا  اگر   و 
رژیم بر سر کار بود به دلیل 
یهودستیزانه اش،  مواضع 
پیدا  نجات  لهستانی ها  آن 
اگر  چنانکه  نمی کردند! 
می بود،  اسالمی  جمهوری 
پیمان دوستی با آمریکا نیز 
انقالب  از  پیش  دوران  در 
بسته نمی شد تا محمدجواد 
ظریف امروز برای »دشمنی« 

با آمریکا به آن استناد کند!
وزیر خارجه ایاالت متحده در مصاحبه ای 
همزمان  که  العربیه  شبکه  با  مفصل 
از شبکه الحدث نیز پخش شد تاکید 
صدای  شنید  خواهان  »آمریکا  کرده 
ملت ایران و برقراری دموکراسی در این 

کشور است.«
در این مصاحبه به موضوعات مختلفی 
و  آمریکا  روابط  جمله  از  شده  اشاره 
عربی،  کشورهای  سایر  و  عربستان 
یمن،  مسئله  منطقه ای،  سیاست های 
عراق و سوریه و بخشی از آن نیز مربوط 
به تشریح جزییات و اهداف کنفرانس 
ورشو است که قرار است 24 و 2۵ بهمن 
در لهستان برگزار شود و محور آن رژیم 

ایران است.
مایک پمپئو در این گفتگو تاکید کرده 
قرار است طی این کنفرانس پرونده های 
مختلف برای برقراری ثبات در خاورمیانه 
به ویژه موضوع »مبارزه با تروریسم و 
رژیم ایران« با مشارکت چندین کشور 

بررسی شود.
ورشو  »نشست  گفت:  این باره  در  او 
بسیار گسترده خواهد بود. کشورهایی 
از آسیا، آفریقا و آمریکای التین حضور 
برای  وسیع  پیمانی  داشت.  خواهند 
ایجاد  خاورمیانه  در  ثبات  برقراری 
خواهیم کرد و راه های مبارزه با تروریسم 
کرد«. خواهیم  بررسی  را  ایران  و 

پمپئو در مصاحبه با شبکه العربیه برای 
ملت ایران نیز پیام داد با تاکید بر حمایت 
ایاالت متحده از مردم در مسیر برقراری 
یک دمکراسی حقیقی در ایران که از بر 
هم زدن ثبات در منطقه اجتناب ورزد، 
گفت: »ملت ایران بداند که ما خواهان 
ما  هستیم.  آنان  برای  بهتری  زندگی 
خواهان شنیدن صداهای ایرانیان و وجود 
دموکراسی حقیقی هستیم. دموکراسی 
حقیقی از حزب اهلل و شبه نظامیان شیعه 
در عراق حمایت نمی کند. از تضعیف 
دولت ها و کمک به حوثی ها در یمن 
حمایت نمی کند. ما نمی خواهیم که ملت 

ایران از ما ترسی داشته باشد.«
پمپئو در این گفتگو همچنین تاکید 
از  ایران  رژیم  با  »رویارویی  که  کرد 
اولویت های آمریکا است و واشنگتن به 
همراه متحدانش این ماموریت را به انجام 

خواهد رساند«.
آمریکا  متحده  »ایاالت  گفت:  او 
اینجاست… ثبات خاورمیانه، شکست 
دادن داعش و رویارویی با رژیم ایران 

پرونده های مهمی هستند… ایران به 
عنوان حامی تروریسم، بزرگترین خطر 
را تشکیل می دهد… پرزیدنت ترامپ 
رویارویی با آن را )رژیم ایران( در اولویت 
قرار داده است… ما به همراه متحدانمان 
در خاورمیانه به آن جامه عمل خواهیم 
جهانی  ماموریت  یک  این  پوشاند… 
تا  آمده ام  خاورمیانه  به  من  است… 
برای هم پیمانان مان تاکید کنم که ما 
عزم خود برای رویارویی با رژیم ایران را 

جزم کرده ایم.«
ادامه واکنش ها در ایران به برگزاری 

کنفرانس ورشو
جمهوری  کارگزاران  ورشو،  کنفرانس 
اسالمی را بسیار نگران است از جمعه 
که پمپئو خبر برگزاری آن را اعالم کرد 
کارگزاران نظام و رسانه های وابسته به 
حکومت را به شدت پریشان کرده است.

روز یکشنبه، 22 دی ماه، روزنامه »صبح 
نو« نوشته برگزاری چنین کنفرانسی 
برخورد قاطع وزارت خارجه را می طلبد 
و پیشنهاد داده سفیر لهستان از ایران 
اخراج شود. روزنامه همشهری نیز آن 
از  نقل  به  و  ورشو« خوانده  را »شوی 
ظریف نوشته دولت لهستان نمی تواند 

این شرمندگی را پاک کند.
ویچخ  شنبه  رو  حاکیست  گزارش ها 
اونلت کاردار لهستان در تهران به وزارت 
اعالم  او  به  و  شده  فراخوانده  خارجه 
کردند که در صورت عدم اقدام جبرانی 
فوری، تهران هم ناچار به اتخاذ اقدامات 

متقابل است.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
به  ملی جمهوری اسالمی در واکنش 
کرده  عنوان  کنفرانس  این  برگزاری 
»آدمی که می گوید تحریم با حداکثر 
فشار، وقتی به سمینار و کنگره می رسد 
مفهوم اش این است که قافیه را باخته 
می گوید  آنچه شمخانی  البته  است«. 
از واقعیت فاصله دارد چون روز شنبه 
1۵ دی ماه، امیرحسین زمانی نیا معاون 
به  اشاره  با  نفت  وزیر  بین الملل  امور 
تحریم های آمریکا گفت »کسی حاضر 
نیست از ما یک بشکه بیشتر نفت بخرد، 

حتی آنها که از تحریم ها معاف اند.«
او با اشاره به دشواری های ایران برای 
در  می توانم  »آنچه  گفته  نفت  فروش 
همه  که  است  این  بگویم  زمینه  این 
با  مقابله  برای  نفت  وزارت  مجموعه 
تحریم ها بسیج شده است. فروش نفت، 
هم اکنون مهم ترین اولویت وزارت نفت 
است تا بازار نفت ایران که پس از برجام 
به سختی به دست آمد، محفوظ بماند و 

از دست نرود.«
پیشنهادی  و کار  زمانی نیا درباره ساز 
 )SPV( اروپا برای تبادل مالی با ایران
نیز گفت: »این ساز و کار اجرایی خواهد 

شد و کمک کننده هم خواهد بود، اما 
مشکل گشا نیست. در واقع هر اقدامی 
که اروپایی ها می خواهند انجام دهند، 

متوجه نفوذ آمریکا می شود.«
اینطور که از شواهد پیداست مقامات 
جمهوری اسالمی هنوز در مورد علت 
به  ورشو  نشست  برگزاری  اهداف  و 
اظهار  از  این  و  نرسیده اند  جمع بندی 
عباسعلی  پیداست.  نیز  آنها  نظرهای 
نگهبان  شورای  سخنگوی  کدخدایی 
»کنفرانس ورشو« را ضد ایرانی خوانده 
اما دالیلی که برای آن ذکر کرده ارتباط 

زیادی به رژیم ایران ندارد!
مقامات  می رسد  نظر  به  طرفی  از 
به  زورشان  چون  اسالمی  عالی رتبه 
یقه  شده اند  مجبور  نمی رسد  آمریکا 
گودرزی  مسعود  بگیرند!  را  لهستان 
امنیت ملی می گوید  عضو کمیسیون 
»لهستان گذشته خود را فراموش کرده 
اقدامات  درباره  آنها  به  است  الزم  و 
نجات بخش ایران در زمان جنگ جهانی 
دوجانبه  همکاری های  برخی  و  دوم 
یادآوری شود.« در حالی که هر کسی 
می داند »اقدامات نجات بخش ایران در 
زمان جنگ جهانی دوم« مطلقا ربطی 
به جمهوری اسالمی ندارد و اگر  اتفاقا 
آنموقع این رژیم بر سر کار بود به دلیل 
مواضع یهودستیزانه اش، آن لهستانی ها 
اگر  چنانکه  نمی کردند!  پیدا  نجات 
جمهوری اسالمی می بود، پیمان دوستی 
با آمریکا نیز در دوران پیش از انقالب 
ظریف  محمدجواد  تا  نمی شد  بسته 
امروز برای »دشمنی« با آمریکا به آن 

استناد کند!
لهستان در راستای سیاست خارجی 

آمریکا گام بر می دارد
شمخانی این اجالس را بی اهمیت تلقی 
می کند اما گودرزی نظر دیگری دارد. او 
نشست ورشو را یک »کنفرانس امنیتی« 
لهستان در  متأسفانه  و گفته،  خوانده 
آن  آمریکا  خارجی  سیاست  راستای 
اسرائیل  دعوت  با  و  می کند  برگزار  را 
سوگیری این اجالس هم مشخص است.«

سال های  در  اینکه  بیان  نماینده  این 
تابع  لهستان  با  همکاری ها  اخیر 
کرده  عنوان  شد،  بین المللی  شرایط 
شرایط  در  اخیر  دوره های  »در 
کشورهای  برخی  بین المللی،  خاص 
اروپایی به خصوص لهستان وارد فازی 
تابعی از مالحظات  شده اند که عموماً 
آمریکایی ها در سیاست خارجی است.«

آمریکا و لهستان، 21 دی ماه، بیانیه ای 
در  اجالس  برپایی  درباره ی  مشترک 
ورشو برای ارتقای آینده مبتنی بر صلح و 
امنیت در خاورمیانه با تمرکز بر مقابله با 
دخالت های منطقه ای جمهوری اسالمی 

منتشر کردند.

معاون  زمان  =ادریس 
خارجه  وزیر  سیاسی 
وزارت  مقامات  افغانستان: 
در  روزها  این  ایران  خارجه 
طالبان  سخنگویان  نقش 

عمل می کنند.
ایران در هراس  =»دولت 
آزادی های موجود  که  است 
الگو  به  افغانستان  در 
به  شود.  بدل  ایران  برای 
طرفدار  ایران  دلیل  همین 
در  مالعمر  اندیشه های 

افغانستان است.«
سفیر  عمر  =وحید 
برای  ایتالیا:  در  افغانستان 
از  حسن همجواری متقابل، 
شما می خواهم با مجاهدین 
مذاکره و کروبی و موسوی را 

آزاد کنید.
مرتضوی  =شاه حسین 
رئیس  سخنگوی  معاون 
جمهور افغانستان: جمهوری 
اسالمی بجای طالبان صدای 
را  خود  سیاسی   مخالفان 

بشنود.
مذاکرات سیاسی جمهوری اسالمی 
با گروه طالبان مخالفان زیادی در بین 
مقام های سیاسی و مردم افغانستان دارد. 
معاون وزیر خارجه افغانستان در واکنش 
به ظریف با یادآوری آزادی های موجود 
در افغانستان گفت که »تهران هراس 
افغانستان  در  موجود  آزادی های  دارد 
شود.« بدل  ایران  برای  الگویی  به 

وزیر  سیاسی  معاون  زمان  ادریس 
بر  تاکید  با  افغانستان  خارجه  امور 
ایران  خارجه  وزارت  »مقامات  اینکه 
سخنگویان  نقش  در  روزها  این 
شدت  به  می کنند«  عمل  طالبان 
امور  درباره  ظریف  جواد  سخنان  از 
این  افغانستان و روابط دولت  داخلی 
کشور و طالبان انتقاد کرد.محمدجواد 
ظریف در جریان سفر به هندوستان در 
گفت،   NDTV تلویزیون  با  مصاحبه 
در  بدون  افغانستان  آینده  »ترسیم 
نظر گرفتن طالبان، غیرممکن است.« 
در  »ما  بود  کرده  عنوان  همچنین  او 
به  برای کمک  آن،  از  فراتر  و  منطقه 
افغان ها در این تصمیم باید زمینه سازی 
فکر  کنیم.  تحمیل  که  این  نه  کنیم 
می کنم هیچ کس در منطقه، دولتی 
تحت سلطه طالبان را به نفع امنیت 
منطقه نمی داند. فکر کنم در این زمینه 

تقریبا یک اتفاق نظر وجود دارد.«

اعتراض مقام های ارشد 
افغانستان به گفتگوها میان 

جمهوری اسالمی و گروه طالبان
این  به  واکنش  در  زمان  ادریس 
سخنان، این مواضع را مداخله جویانه 
دانست و گفت: »ایران از یک افغانستان 
و  بیان  آزادی  آن  در  که  دموکراتیک 
حقوق مدنی و شهروندی تضمین شده 
باشد به شدت نگران است… رسانه ای 
آزاد )در ایران( وجود ندارد. دولت ایران 
در هراس است که آزادی های موجود 
ایران بدل  الگو برای  افغانستان به  در 
طرفدار  ایران  دلیل  همین  به  شود. 
اندیشه های مالعمر در افغانستان است.«

وحید عمر سفیر افغانستان در ایتالیا 
نیز در پاسخ اظهارات ظریف، در صفحه 
توئیترش نوشت: »دوستان ایرانی ما؛ ما 
ممکن است که طالبان را وارد ]قدرت[ 
برای  شما  از  اما  نکنیم.  یا  بکنیم 
سپاسگزاریم.  کردید[  که  توصیه]ای 
از  متقابل،  همجواری  حسن  برای 
شما می خواهم که قدرت را با سازمان 
مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت 
ایران تقسیم کنید، کروبی و موسوی 
را آزاد کنید و با سعودی صلح کنید. 
زیرا که ما فکر می کنیم این برای شما 

خوب است.«
او نیز شاه حسین مرتضوی  از  پیش 
رئیس جمهوری  سخنگوی  معاون 
در  دی،   20 پنجشنبه  افغانستان، 
فیس بوک خود مقامات وزارت خارجه 
رژیم ایران را متهم کرد که این روزها در 
نقش سخنگویان طالبان عمل می کنند. 
جمهوری  مذاکرات  به  اشاره  با  وی 
اسالمی با طالبان افغانستان نوشت که 
کردن  پیدا  برای  گفتگو  به  ایران  اگر 
راه  »چرا  دارد  اعتقاد  سیاسی  راه حل 
گفتگو با گروه های مخالف داخلی خود 
از جمله مجاهدین خلق را بسته است؟«

می نویسد،  کنایه  با  همچنین  او 
این  ایرانی  مقامات  از  عمده  »سوال 
دیپلمات های  قتل  درباره  یا  که  است 
از  مزار]شریف[  در  خود  شده  کشته 

هیات طالبان سوالی داشته اند؟«
با  سال هاست  اسالمی  جمهوری 
غیرعلنی  و  تنگاتنگ  ارتباط  طالبان 
رسمی  گفتگوهای  می گوید  اما  دارد 
با طالبان را به درخواست و با دعوت 
به  رسیدن  برای  افغانستان  مسئوالن 
می کند.  دنبال  کشور  این  در  صلح 
درونی  اختالف  سکه  این  دیگر  روی 
بین مقام های سیاسی افغانستان است. 
اسالمی  جمهوری  آنها  از  بسیاری 
حتی  و  منطقه  بی ثباتی  عوامل  از  را 
حضور  مخالف  و  می دانند  افغانستان 
با  صلح  مذاکرات  جریان  در  ایران 

طالبان هستند.
افغانستان  امنیتی  ارشد  مقام های 
سپاه پاسداران و کنسول رژیم در هرات 
را متهم به دست داشتن در قتل ها و 

ترورهای سازماندهی شده می کنند.

دونالد ترامپ و مایک پمپئو؛ کاخ سفید 1۸ ژوییه ۲01۸

نظامیان  خروج  =با 
یک  سوریه،  از  آمریکا 
 ۲0 وسعت  به  امن  منطقه 
ترکیه  و  ُکردها  بین  مایل 

ایجاد می شود.
»همه«  از  ترامپ   =
خواسته نظامیان خود را از 

سوریه را خارج کنند.

خارج  برای  ترامپ  دونالد  تصمیم 
از  آمریکا  نظامی  نیروهای  کردن 
سوریه هنوز محل تنش و اختالف در 
بین کشورهایی است که هر کدام به 
نوعی در وضعیت فعلی سوریه نقش 

بازی می کنند.
صفحه  در  آمریکا  جمهوری  رییس 
توییتر خود نوشت که آمریکا خروج 
عقب  مدت هاست  که  را  سوریه  از 
و در عین حال،  آغاز می کند  افتاده، 
علیه باقیماندگان داعش سرسختانه و 

از جهات متعدد هجوم می برد.
او با اشاره به اینکه آمریکا در حال 
مبارزه با داعش است گفته »سوریه، 
دشمنان  عنوان  به  ایران  و  روسیه 
از  را  سود  بزرگترین  آمریکا  طبیعی 

سیاست های بلندمدت آمریکا در قابل 
با  آنها  از مقابله  نیز  بردند، ما  داعش 
اما وقت آن است  داعش سود بردیم 
که همه نیروهای خود را از این کشور 

خارج کنند.«
احیای  صورت  در  داده  ادامه  وی 
پایگاه های  طریق  از  حمالت  داعش، 

مجاور از سر گرفته خواهد شد.
ترامپ با اشاره به ایجاد منطقه امن 
و  کردها  میان  مایل   20 وسعت  به 

ترکیه، به آنکارا هشدار داد در صورتی 
که ترکیه به کردها حمله کند، آمریکا 
اقتصاد این کشور را نابود خواهد کرد.

رییس جمهوری آمریکا بر این موضوع 
نیز تاکید کرده که نمی خواهیم ُکردها 

نیز دست به تحریک ترکیه بزنند.
»اکنون  کرده  تاکید  ترامپ  دونالد 
نیروهایمان  که  رسیده  فرا  آن  زمان 
جنگ های  به  برگردانیم.  خانه  به  را 

بی پایان خاتمه بدهید!«

هشدار ترامپ به ترکیه: در صورت حمله به ُکردها 
اقتصاد ترکیه را نابود می کنیم

ویدئو
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پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از 
متن و رویداد ها را به نمایش می گذارد. این بار: نظام مقدس نماینده خدا و امام زمان روی زمین

پی نوشت؛ نظام مقدس نماینده خدا و امام زمان
 روی زمین

ویدئو

در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

حمید بعیدی نژاد شاید تنها سفیر 
جمهوری اسالمی در کشورهای جهان 
است که غالبا از راه دور درباره  مسائل 
نظر  اظهار  نوع،  هر  از  ایران  داخلی 

می کند و میل دارد که مطرح باشد.
ایامی که عضو تیم  نژاد در  بعیدی 
ایران در مذاکرات هسته ای بود، عکس 
و نام او بیشتر از حاال که سفیر شده 

مطرح می شد.
با  ارتباط  در  پیش  روز  چند  او 
سال   ۵ تعیین  و  بازداشت  ماجرای 
زندان برای نازنین زاغری هنگامی که 
به دیدار خانواده اش به ایران رفته بود 

به وزارت خارجه بریتانیا احضار شد.
بعیدی نژاد روز دوشنبه  در توئیتر 
برای  هنوز  بنده  دفتر  نوشت:  خود 
قطعی کردن ساعت جلسه با دفتر وزیر 
بود  گفتگو  حال  در  انگلیس  خارجه 
که خبر احضارم را در رسانه ها دیدم. 

سفیر جمهوری اسالمی در لندن: به وزارت خارجه 
احضار شدم و به وزیر گفتم زاغری جاسوس است!

معلوم شد خبر را زودتر به بی بی سی 
داده اند و در همه جا پخش شده است. 
او اضافه کرده، در این مالقات به آقای 
وزیر خارجه گفتم مداخله در وضعیت 

یک تبعه ایران دخالت در امور داخلی 
کشور ماست ضمن آنکه خانم  زاغری 
به دلیل جاسوسی برای دولت شما در 
افراد خارج  توصیه های  و  زندان است 
است  سیاسی  مقاصد  با  نیز  زندان  از 
نمی کند.البته  خانم  این  به  وکمکی 
به  سفیر  که  هنگامی  است  طبیعی 
وزارت خارجه کشور محل خدمت خود 
احضار می شود چیزی جز آنچه به وی 
از تهران دیکته شده اجازه ندارد بگوید.

گفتنی است محمدجواد ظریف وزیر 
روحانی  حسن  و  ایران  رژیم  خارجه 
رئیس جمهوری آن نیز در این قبیل 
موارد اجازه اظهار نظر شخصی ندارند 
»بیت  از  که  را  آنچه  باید  دقیقا  و 
رهبری« به آنان دستور داده می شود 
منعکس کنند چون در غیر آن صورت 
با رهبر رژیم و بخش  سر و کارشان 

امنیتی سپاه خواهد بود.

از  گروهی  نامه   انتشار  دنبال  به 
به  خطاب  سیاسی  فعاالن  و  ایرانیان 
رئیس جمهوری آمریکا در مورد آینده 
ایران، شاهزاده رضا  وضعیت سیاسی 
 21 جمعه،  که  بیانیه ای  در  پهلوی 
منتشر  او  دبیرخانه  سوی  از  دی ماه، 
نامه  این  انتشار  در  کرد  اعالم  شد 
دخالتی نداشته و تاکید کرده گرفتن 
را  خارجی  دولت های  از  مالی  کمک 

توسط خودش توجیه پذیر نمی داند.
در  خود  سخنرانی  در  پهلوی  رضا 
رهبران  به  واشنگتن خطاب  انستیتو 
به  کمک  از  نمی توان  بود  گفته  دنیا 
رژیم  تغییر  از  و  گفت  ایران  مردم 

حرف نزد  
در این بیانیه آمده »اخیرا جمعی از 
تشکل های سیاسی طی نامه ای خطاب 
ایشان  از  آمریکا  جمهور  رئیس  به 
را  خواستار شده اند که حمایت خود 
رهبری  به  ایران  رژیم  اپوزیسیون  از 
و  نموده  اعالن  پهلوی  رضا  شاهزاده 
سرمایه های  از  بخشی  راستا  این  در 
توقیف شده مقامات رژیم را در اختیار 
هزینه  تامین  برای  تشکل ها  این 
دهد. قرار  آزادی خواهانه  مبارزات 

یادآوری  هم میهنان  آگاهی  جهت 
رضا  شاهزاده  شخص  که  می شود 
نامه نگاری  و  تالش  این  در  پهلوی 
هیچ گونه دخالتی نداشته و معتقدند 
اخذ کمک  مبارزه شخصاً  امر  که در 
دولت های  از  خودشان  برای  مالی 
خارجی را توجیه ناپذیر و صالح خود 

نمی دانند.

بیانیه دبیرخانه شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به نامه 
جمعی از فعاالن سیاسی به ترامپ

ولی الزم به تذکر است که تالش های 
داخل،  مبارزین  خستگی ناپذیر 
مستلزم حمایت دولت های آزادیخواه 
جهان است و در این راستا تشکل های 
مورد نظر به هر نحوی که صالح خود 

می دانند اقدام نمایند.«
امضاکنندگان آن نامه از دونالد ترامپ 
رضا  از  بودند ضمن حمایت  خواسته 
پهلوی با ایجاد یک صندوق مالی زیر 
نظر دولت آمریکا از حرکت مخالفان 
شود. حمایت  اسالمی  جمهوری 

سال های  در  پهلوی  شاهزاده 
در  که  اتهاماتی  برابر  در  گذشته 
این زمینه عمدتا از سوی وابستگان 

وارد  وی  به  اسالمی  جمهوری 
دریافت  مورد  در  بارها  می شود، 
مواضع  از کشورهای خارجی  کمک 
مصاحبه های  در  را  خود  صریح 
اینکه  از جمله  کرده،  اعالم  مختلف 
از کشورهای خارجی خواسته است 
سرکوبگر  رژیم  از  حمایت  بجای 
و  اجتماعی  جنبش  از  ایران، 
ایران حمایت معنوی  سیاسی مردم 
به  زیرا  کنند  رسانه ای  و  اخالقی  و 
خواست  یک  حمایت  این  او  تعبیر 
همواره  ایران  مردم  و  است  مشروع 
از معامالت پشت پرده و دیپلماسی 

پنهان ضربه خورده اند.

گابریال در آغوش مادرش نازنین 
زاغری

از 16 سرنشین هواپیما   =
زنده  پرواز  مهندس  فقط 

مانده است.
در  بوده  قرار  =خلبان 
فرودگاه »پیام« بنشیند اما 
باند  روی  نامعلوم  دالیل  به 
فرودگاه نظامی »فتح« فرود 

آمده!
=سانحه برای این هواپیما 
نیز  واقعیت  یک  از  پرده 
برداشت: واردات گوشت در 

اختیار نظامی هاست!
ن  ما ز سا ی  سخنگو =
هواپیمایی کشوری ادعا کرد 
هواپیما متعلق به قرقیزستان 

بوده!
 14 دی   24 دوشنبه،  روز  صبح   
ژانویه، یک فروند هواپیمای باری 7۰7 
متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی که از بیشکک قرقیزستان به 
بود  پرواز  در  »پیام«  فرودگاه  سمت 
حوالی فرودگاه »فتح« دچار سانحه شد.

تعداد سرنشینان این هواپیما 1۶ تن 
اعالم شد که گفته می شود فقط یک 

نفر از آنها زنده مانده است.
خلبان این هواپیما که باید در فرودگاه 
»پیام« کرج به زمین می نشست ظاهرا 
»فتح«  نظامی  فرودگاه  در  اشتباهی 
اقدام به فرود  حوالی فرودگاه »پیام« 
می کند که گفته شد هنگام نشستن 
را کنترل  نتوانسته هواپیما  باند  روی 
و  شده  خارج  باند  انتهای  از  و  کند 
باند  انتهایی  دیوار  به  برخورد  از  پس 
فرودگاه  کنار  مسکونی  شهرک  وارد 

شده است.
فردی که در این سانحه زنده مانده 
مهندس پرواز است. آپارتمانی هم که 
از  هواپیما به آن برخورد کرده خالی 

سکنه بوده است.
روابط عمومی ارتش اعالم کرده است 
که این هواپیمای باربری حامل گوشت 
»مردمیاری«  طرح  در  کمک  برای 
کرده  بارگیری  قرقیزستان  از  و  بوده 

بوده است.
اما طبق معمول این حوادث در ایران 
با انبوهی از تناقض گویی ها و ادعاهایی 
همراه است که منابع مطلع و موثق و 
معتمد برای پیگیری آنها در دسترس 
سخنگوی  جعفرزاده  چنانکه  نیست! 
سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد 

قرقیزستانی  مربوطه  هواپیمای  که 
بوده است!

نیست.  کم  سانحه  این  ابهامات 
خلبانان هواپیمای بوئینگ 7۰7 باربری 
ارتش معموالً از باسابقه ترین خلبانان 
معلوم  بنابراین  هوایی هستند  نیروی 
نیست که خلبان این هواپیما چگونه 
مختصات جغرافیایی فرودگاه »پیام« 
را  آنها  و  نداده  را تشخیص  و »فتح« 

اشتباهی گرفته است!
از سوی دیگر بطور معمول مشخصات 
هواپیما  مدل  و  نوع  از  پروازها  همه 
گرفته تا مالکیت، سرعت، ارتفاع پرواز، 
فرودگاه مبدأ و مقصد و مسیر هواپیما 
پرواز  مراقبت  واحد  و  می شود  ثبت 
است.  مطلع  مختصات  این  همه   از 
چگونه ممکن است سخنگوی سازمان 
چنین  مرتکب  کشوری  هواپیمایی 
هواپیمای  که  باشد  شده  اشتباهی 
نظامی ایرانی را متعلق به قرقیزستان 

اعالم کند!
که  مهمی  پرسش  گذشته  آن  از 
به  باید  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
چرا  که  است  این  دهند  پاسخ  آن 
ضروری  کاالهای  نقل  و  حمل  برای 
مردم، که از سوی مقامات ادعا شده، از 
هواپیماهای نظامی استفاده می کنند؟! 
و در مقابل برای حمل و نقل نیرو و 
تسلیحات نظامی، هواپیماهای تجاری 

را به کار می گیرند؟!
اصوال چرا واردات گوشت قرمز در 
انجام  نظامی ها  توسط  اخیر  ماه های 
بارها  که  می شود  یادآوری  می شود؟! 
در کیهان لندن گزارش هایی در مورد 
توسط  ایران  به  یخی  گوش  ترانزیت 
پاسداران  سپاه  به  متعلق  ایر«  »پویا 
است.  شده  منتشر  اسالمی  انقالب 
مثال  »گوشت«  از  فراتر  مسائلی  آیا 

سانحه پرابهام برای هواپیمای باربری نیروی
 هوایی ارتش

از  که  است  میان  در  پولشویی  پای 
هواپیماهای نظامی برای حمل گوشت 

استفاده می شود؟!
در این میان منابع مطلع می گویند 
فرود  برای  فرودگاه »فتح«  باند  طول 
و  است  کوتاه  سنگین  هواپیماهای 
خلبان نتوانسته هواپیما را بطور کامل 

در مسیر باند متوقف کند.
طریق  از  کرد  سعی  لندن  کیهان 
منابع آگاه از جزئیات مبهم این سانحه 
مطلع شود از جمله اینکه محموله بیمه 
نیز  شنیده ها  برخی  نه.  یا  بوده  شده 
حاکیست خلبان هواپیما اقدام به فرود 
اضطراری در فرودگاه »فتح« کرده است 
که در این صورت وجود نقص فنی پیش 
از فرود احتمال می رود. اما تا این لحظه 
خبری از اینکه آیا برج مراقبت در مورد 
اینکه خلبان اعالم وضعیت اضطراری 

کرده خبری منتشر نشده است.
فروند  یک  نیز   1384 آذر   1۵
هواپیمای C130 نیروی هوایی ارتش 
حوالی  تهران  در  مسافر   94 حامل 
این  کرد.  سقوط  مهرآباد  فرودگاه 
مسکونی  مجتمع  برج  دو  به  هواپیما 

»توحید« برخورد کرد.
رزمایش  هشتمین  جریان  در 
»فدائیان حریم والیت« که پنجشنبه 
و جمعه 2۰ و 21 دی ماه در اصفهان 
هوایی  نیروی  فرماندهان  شد  برگزار 
ارتش جمهوری اسالمی ادعا کردند از 
همه نظر در اوج توانایی قرار دارند. در 
این رزمایش هواپیماهای سوخو24 و 
اف4، اف۵، اف7 )جنگدو(، میگ29، 
سوخت رسان  هواپیماهای  اف14، 
هواپیماهای   ،747 و   7۰7 بویینگ 
ترابری c130 به اجرای عملیات تمرینی 
پرداختند که همگی آنها بین 4۵ سال 

تا نیم قرن کهنه هستند.

هواپیما پس از ورود به شهرک مسکونی داخل یک پارک متوقف و 
بخشی از آن منفجر شد

= مقامات جمهوری اسالمی 
امین  مردم  می کنند  ادعا 
در  شفاف  باید  و  هستند 
بگیرند،  قرار  امور  حریان 
اما بسیاری از مسائل مهم و 
مربوط به سرنوشت سیاست 
از  مردم  همین  اقتصاد  و 
جمله مبلغ اجاره بندر چابهار 

مخفی نگاه داشته می شود!
بنادر و  بندری سازمان  امور  معاون 
دریانوردی، 23 دی ماه، از آغاز فعالیت 
رسمی اپراتور هندی در بندر چابهار 
اجاره  رقم  می گوید  اما   داد  خبر 
قابل  شود،  پرداخت  باید  که  ماهیانه 
روپیه  »با  گفته  فقط  و  نیست  افشا 

انجام می شود«.
گفتگو  در  حسن زاده  محمدعلی 
جزئیات  درباره  مهر  خبرگزاری  با 
به  چابهار  بندر  اپراتوری  واگذاری 
شرکت IPGL هند عنوان کرده »بر 
اساس توافقنامه سه جانبه ایران، هند 
چابهار  توافقنامه  به  که  افغانستان  و 
سه  سران  حضور  با  و  شده  مشهور 
کشور به امضا رسید، باید این فرآیند 
اجرایی می شد؛ فعالیت اپراتور هندی 
در چابهار به صورت یک سال و نیم 
میان  قرارداد  قرارداد موقت و سپس 

مدت 1۰ ساله خواهد بود.«
بنادر و  بندری سازمان  امور  معاون 
دریانوردی تصریح کرد: »هندی ها در 
این مدت عالوه بر اپراتوری بندر شامل 
تأمین  به ساخت،  بارگیری،  و  تخلیه 
و  کرده  اقدام  نیز  تجهیزات  نصب  و 
همچنین بازاریابی فعالیت بندر را هم 
 1۰ این  پایان  در  هستند.  دار  عهده 
سال، عالوه بر پرداخت اجاره ماهیانه 
بندر، تجهیزاتی که خریداری و نصب 
کرده اند نیز به ایران واگذار می شود.«

معاون سازمان بنادر:
 رقم اجاره چابهار به هندی ها محرمانه است!

طریق  از  است  آن  دنبال  به  ایران 
بند چابهار تحریم های آمریکا را دور 
به  اشاره  با  حسن زاده،  چنانکه  بزند 
تحریم های  از  چابهار  بندر  معافیت 
خوبی  »فرصت  می گوید  آمریکا 
افزایش  و  بندر  این  توسعه  برای 
آسیا  شرق  و  جنوب  از  کاال  ترانزیت 
فراهم  میانه  آسیای  و  افغانستان  به 
شده است به خصوص که ظرفیت این 
بندر افزایش یافته و امکان پهلوگیری 
ظرفیت  با  اقیانوس پیما  کشتی های 
بیش از 8۰ هزار تن فراهم شده است.«

در حالی که واگذاری تمام و کمال 
چابهار به هندی ها منتقدان زیادی در 
داخل ایران دارد، معاون امور بندری 
دیگر  »در  می گوید  بنادر  سازمان 
بنادر بزرگ دنیا نیز مرسوم است که 
راهبری بندر را به شرکت های معتبر 
اکثر  در  کنند.  واگذار  بنادر  اپراتوری 

کشورهای همسایه ایران نیز این اتفاق 
رخ داده است.«

مورد  در  حسن زاده  که  جزییاتی 
قرارداد هند و ایران در مورد واگذاری 
تا چه  چابهار گفته مشخص می کند 
اندازه رژیم به هندی ها باج داده است. 
به گفته او »طبق این قرارداد در 18 
ماهه ابتدایی هندی ها سرمایه گذاری 
جزئی ای خواهند داشت چون بخش 
و  بنادر  سازمان  را  تجهیزات  اعظم 
کرده  نصب  و  خریداری  دریانوردی 
اینکه تنها 1۰ هکتار از  است. ضمن 
فاز  ترمینال  در  واقع  بندری  اراضی 
یک بندر شهید بهشتی و یک پست 
گذاشته  هندی ها  اختیار  در  اسکله 
شده است؛ اما سرمایه گذاری اصلی و 
میلیون دالری هندی ها  سنگین 8۵ 
 1۰ اپراتوری  دوره  در  بندر  این  در 

ساله IPGL خواهد بود.«

یکی از نیازهای اصلی ایران برای توسعه جذب سرمایه گذاری در بخش 
بنادر است، هندوستان پس از امضای برجام در سال ۲۰1۵ در توافقی به 
ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دالر قبول کرده بود که توسعه ی بندر چابهار 
را آغاز کند، اما در هفته های گذشته اعالم کرده شرکت های آمریکایی 

که باید تجهیزات توسعه این این بندر را فراهم می کردند، نگران 
تحریم های ایران بودند و به این ترتیب این توافق لغو شد
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

سریال بی پایان »شهرزاد« در ایران امروز:
 آب کشیدن جانماز با »گران نمایی اموال« و مدارک »جعلی و صوری«!

بانک  فریب  پرونده  =متهمان 
و  مدارک جعلی  ارائه  با  »سرمایه« 
در سه  اموال  گران نمایی  و  صوری 
فصل و به مدت دو سال در سریال 
»شهرزاد« جانماز آب می کشیدند و 

به مردم درس اخالق می دادند.
=این متهمان می گویند پول بانک 
که  حالی  در  دادند  را پس  سرمایه  
متهم هستند با تبانی با مدیرعامل 
دریافت  وام های کالن  بانک،  سابق 

کرده اند.
پروژه ی  »هنرمندان«  و  =عوامل 
این  »شهرزاد« پاسخگوی مردم در 
را  پرسشی  هرگونه  و  نبوده   رابطه 

ندیده گرفته اند.
=امامی عالوه بر سریال »شهرزاد« 
هم  فیلم  چند  در  سال ها  این  در 
سرمایه گذاری کرده و امسال دو فیلم 
»مصادره« و »خوک« که با سرمایه او 

ساخته شده اند اکران شد.
جریان  در  »شهرزاد«  سریال  تهیه کنندگان 
رسیدگی به پرونده متهمان بانک »سرمایه« به 
ارائه »صورت های اموال  »گران نمایی امالک« و 
جعلی و صوری« به این بانک متهم شده اند. محمد 
امامی ملک 40 میلیاردی را 20۵ میلیاردی و 
زده  جا  میلیاردی   9۶ را  میلیاردی   20 ملک 
است! جالب اینجاست که سریال »شهرزاد« به 
مخاطبان درس اخالق می داده و پول را به عنوان 

عنصری »کثیف« تبلیغ می کرده است!
رسانه های  غیرعادی  و  عجیب  سکوت  در 
مالی  فساد  موضوع  داخلی،  سینمایی  حداقل 

در  »شهرزاد«  پربیننده  سریال  سرمایه گذاران 
»سرمایه«  بانک  متهمان  به  رسیدگی  دادگاه 
مطرح و باالخره اتهامات آنان بطور شفاف اعالم 

شد.
تهیه کننده و سرمایه گذاران این سریال شبکه 
برای  »سرمایه«  بانک  فریب  به  خانگی  نمایش 
اخذ وام های کالن متهم هستند که از شیوه ی 
مالی  »صورت های  ارائه  و  اموال«  »گران نمایی 

جعلی و صوری« بهره برده اند!
در همین رابطه در دادگاه اعالم شد که محمد 
تهیه کننده سریال »شهرزاد« در مدارک  امامی 
دو ملک که به بانک سرمایه ارائه داده ، ملک 40 
میلیاردی را 20۵ میلیارد و ملک 20 میلیاردی را 

9۶ میلیارد جا زده است!
این در حالیست که همواره این سرمایه گذاران 
تولید  در  و  می کردند  تکذیب  را  وارده  اتهامات 

»فرهنگی« خود، سریال »شهرزاد«، نیز در سه 
فصل به مردم درس اخالق می دادند! با این حال، 
تا کنون هیچ یک از »هنرمندان« و عوامل همکار 
این پروژه  که دو سال از مواهب مادی و معنوی اش 
مطرح  پرسش های  قبال  در  شدند،  بهره مند 
شده پیرامون مشارکت در پروژه ای مشکوک و 
کرده  اختیار  سکوت  رسمی،  کالهبرداری  یک 
و حاضر به توضیح به افکار عمومی و پوزش از 
داخلی  رسانه های  اگرچه  نشده اند.  نیز  مردم 
خصوصا رسانه های سینمایی به واسطه شهرت 
این  و »محبوبیت« هنرمندان شرکت کننده در 
سریال، از طرح سوال در این باره خودداری می کنند.

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان 
بانک سرمایه روز سه شنبه 2۵ دی ماه برگزار شد. در 
جریان رسیدگی به این پرونده پای دو سرمایه گذار 
فتحی  حسن  کارگردانی  به  »شهرزاد«  سریال 

به میان آمد و قرار شد اتهامات آنان در پرونده 
دیگری به شکل جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

محمدهادی  و  تهیه کنندگی  امامی  محمد 
رضوی سرمایه گذاری فصل اول سریال »شهرزاد« 
در  آن  عرضه  طول  در  که  داشتند  عهده  بر  را 
شبکه نمایش خانگی بارها به دادگاه فراخوانده 
این وجود، عوامل و  با  بازداشت شدند.  و حتی 
دست اندرکاران این پروژه، نه تنها در این رابطه، 
به ویژه در زمینه ی پولشویی، شفاف سازی نکردند 
به  متهم  را  پروژه  این  پولشویی  منتقدان  بلکه 

دروغ پردازی کردند.
دادگاه  در جلسه  رضوی  و  امامی  اتهامات  اما 
پرونده بانک سرمایه چیست؟ آنگونه که نماینده 
محمد  گفته،  خود  کیفرخواست  در  دادستان 
امامی به همراه حسین هدایتی و سامان مدال 
به  کالن«  »تسهیالت  مورد  چندین  دریافت 
صورت »غیرقانونی و همکاری با بعضی از اعضای 

هیات مدیره« است.
با این وجود، علی بخشایش مدیرعامل پیشین 
بانک سرمایه و یکی از متهمان این پرونده، در 
دفاعیات خود درباره تسهیالتی که این بانک به 
که  است  گفته  داده،  »شهرزاد«  سرمایه گذاران 
»بدهی محمد امامی و هادی رضوی تسویه شده 

است و به صفر رسیده است.«
رئیس  مسعودی  قاضی  که  درحالیست  این 
اتهاماتش  دادگاه خطاب به بخشایش گفته که 
»تخصیص و ارائه خدمات بانکی به اشخاص« است 
و ادامه داده: »طی آن ضوابط را رعایت نکرده اید، 
بنابراین پرداخت وصول و جبران خسارت بحث 
دیگری است که در حال حاضر موضوع بحث ما 
نحوه  و  اعتبارسنجی ها  با  رابطه  و »در  نیست« 
تخصیص« از وی توضیح خواسته است. نماینده 
بانک سرمایه نیز به بخشایش گفته است: »آقای 
بخشایش، لطفا در بیانات خود کمی هم صداقت 

داشته باشید.«

در  سینمایی  =سازمان 
واکنش به میزبانی ورشو در 
کنفرانس وضعیت خاورمیانه 
رژیم  تهدیدات  بر  تمرکز  با 
فیلم  هفته  برپایی  ایران، 
سینمای لهستان را لغو کرد.
ن  ما ز سا ست  پر سر =
سینمایی در توئیتی نوشت 
میزبان  حرمت  لهستان  که 
خود؛ ایران را حفظ نکرده و 
نباید توقع ادامه میزبانی را 

داشته باشد.
مجازی  فضای  =کاربران 
این اقدام را سیاسی کردن 
بر  گذاشتن  منت  و  هنر 
مهاجران لهستانی در جنگ 
آنهم  می دانند  دوم  جهانی 
به  ایران  یاری  که  حالی  در 
در  مهاجر  نی های  لهستا
به  ربطی  هیچ  دوران  آن 

جمهوری اسالمی ندارد!

در پی اعالم برگزاری کنفرانسی در 
بین المللی  مقامات  و  رهبران  سطح 
و  خاورمیانه  مسائل  با  رابطه  در 
قرار  که  ایران  نقش  روی  بر  تمرکز 
برگزار  لهستان  کشور  در  است 
سینمایی  سازمان  سرپرست  شود، 
لهستان  فیلم  »هفته  که  کرد  اعالم 

واکنش سازمان سینمایی به کنفرانس ورشو: هفته 
فیلم لهستان در تهران لغو شد

حسین  است.  شده  لغو  تهران«  در 
خود  توئیتری  حساب  در  انتظامی 
میزبان  حرمت  که  »میهمان  نوشته 
را نگاه ندارد، نمی تواند انتظار داشته 
دهد.«  ادامه  خود  میهمانی  به  باشد 
ارشاد  وزارت  غیرفرهنگی  اقدام  این 
مجازی  فضای  کاربران  انتقاد  مورد 

قرار گرفته است.
در  لهستان  میزبانی  اعالم  پی  در 
برگزاری کنفرانس بررسی خاورمیانه 
با تمرکز بر روی رژیم ایران، در 24 
و 2۵ بهمن ماه، واکنش های بسیاری 
نظامی  و  سیاسی  مقامات  سوی  از 
اکنون  ولی  شده  داده  نشان  رژیم 
نیز  هنری  مسائل  به  واکنش ها  این 
کشیده و به لغو برگزاری هفته فیلم 

لهستان در ایران منجر شده است.
خارجه  امور  وزیر  پمپئو  مایک 
 21 جمعه  آمریکا  متحده  ایاالت 
دی ماه اعالم کرد که کنفرانس ورشو 
با حضور رهبران کشورهایی از آسیا، 
برپا خواهد  التین  آمریکای  و  آفریقا 
شد و در پی بررسی مسائل خاورمیانه 
این  در  ثبات  برقراری  هدف  با 
تروریسم  با  مبارزه  راه های  و  منطقه 
است. ایران  حکومت  تهدیدات  و 

حسین  واکنش ها  جدیدترین  در 
انتظامی سرپرست سازمان سینمایی 
در حساب توئیتری خود خبر از لغو 

هفته فیلم لهستان در ایران داد.
ملل  و  اقوام  »ایرانی،  که  نوشت  او 
در  را  لهستانی ها  ویژه  به  مختلف 
میزبانی  باز  آغوش  با  سخت  شرایط 

مرکز  آمارگیری  =نتایج 
مردم  می گوید  ایران  آمار 
کتاب،  از  را  بهره   حداقل 

سینما و تئاتر می برند.
=در این آمار میزان مطالعه 
 ۷ از  بیش  ایرانیان  ماهیانه 
 ۳ ولی  شده  اعالم  ساعت 
ساعت آن خواندن قرآن و 

دعاست!
به  اشاره ای  آمار  این  =در 
میزان تماشای تلویزیون های 

ماهواره ای نشده است.
=جمعیت ایران جوان است 
و بیش از نیمی از آن زیر ۳۰ 

سال دارند.
»فرهنگ  از  آمارگیری  طرح  نتایج 
تمایل  عدم  ایرانی«  خانوار  رفتاری 
تماشای  و  به کتابخوانی  ایران  مردم 
در  می دهد:  نشان  را  تئاتر  و  فیلم 
طول یک سال 48 میلیون نفر حتی 
یکبار به سینما نرفته اند و ۵1 میلیون 
نفر هم پا به سالن  تئاتر نگذاشته اند. 
طول  در  نفر  میلیون   19 همچنین 
گوش  موسیقی  هیچ  به  سال  یک 
نفر  میلیون   22 از  بیش  و  نداده اند 
هم در همین مدت، کتاب غیردرسی 

نخوانده اند!
ایران  مردم  می گویند  آمارها  این 
مطالعه  ماه  در  ساعت   ۷ از  بیش 
آن  ساعت   ۳ از  بیش  که  می کنند 
صرف خواندن قرآن و ادعیه می شود ! 
و  قم  شهرهای  هم،  همین  برای 
در  کتابخوانی  آمار  باالترین  مشهد 

کشور را دارند!
مرکـز آمار ایران »طـرح آمارگیری 
در  را  خانـوار«  رفتـاری  فرهنـگ  از 
سـال 1۳9۶ از بیـن 40 هـزار خانوار 
ایرانـی بـاالی 1۵ سـال در شـهر و 
روسـتا اجـرا کـرد. نتایـج ایـن طرح 
از  اسـتفاده  مطالعـه،  میـزان  کـه 
شـبکه های اجتماعـی، گـوش دادن 
بـه موسـیقی و رفتـن بـه سـینما و 
حکایـت  اسـت،  سـنجیده  را  تئاتـر 
از واقعیتـی بسـیار تلـخ دارد: سـطح 
نـازل فعالیت های فرهنگـی و هنری 

در جامعـه ایـران.
نتایج  ایران  آمار  مرکز  که  آنگونه 
این پژوهش را اعالم کرده حدود ۵8 
درصد افراد باسواد با جمعیتی حدود 
یعنی ۵8.2  نفر  و ۷8۶  میلیون   ۳0
سال  در  هدف  جامعه  کل  از  درصد 
مطالعه  غیردرسی  کتاب های   9۵

کردند.
کلی  بطور  که  افرادی  آمار  اما 
مطالعه ندارند، رقم باالی 22 میلیون 
و 84 هزار و 990 نفر است که یعنی 
41.8 درصد از جمعیت مورد بررسی 
روزنامه های  و  کتاب  گرفته،  قرار 

دیجیتال مطالعه نمی کنند.
امـا نکتـه قابل توجـه در ایـن آمار 
اسـت کـه شـهرهای مذهبـی  ایـن 
دوم  و  اول  رده  در  مشـهد  و  قـم 
پژوهـش  ایـن  در  مطالعـه  سـرانه 
اعتبـار  بـه  کـه  گرفته انـد  قـرار 
خوانـدن قـرآن، ادعیـه و کتاب هـای 
در  قمی هـا  اسـت!  بـوده  مذهبـی 
مـاه 20 سـاعت و ۷ دقیقـه مطالعـه 
کتاب هـای غیردرسـی داشـته اند، در 
حالـی  کـه میانگیـن همـه اسـتان ها 
۷ سـاعت و 41 دقیقه در ماه اسـت.

و  ساعت   10 با  رضوی  خراسان 
۳۳ دقیقه در رده دوم قرار دارد. در 
و 19  با 10 ساعت  یزد  رده  ی سوم 
دقیقه قرار گرفته و ایالم با دو ساعت 

و 48 دقیقه در آخرین رده است.
در  ایران  آمار  مرکز  پژوهش  نتایج 
مورد میزان بهره مندی ۶0 میلیون و 
۳41 هزار و 4۶ نفری مورد پرسش از 
سینما و تئاتر نشان می دهد که بیش 
از 48 میلیون نفر در طول یک سال 
 ۵۷ و  نرفته اند  سینما  به  هم  یک بار 
میلیون نفر هم در این مدت اصال به 
واقع 81.1 درصد  نرفته اند. در  تئاتر 
اصال  جمعیت  این  درصد   94.9 و 
میلیون  سه  نرفته اند.  تئاتر  و  سینما 
و 9۵ هزار و 981 نفر هم می شوند 
به سالن  بار  ۵.1 درصد حداقل یک 

نتایج آماری »فرهنگ رفتاری خانوار ایرانی«: ماهیانه 
۷ ساعت مطالعه با احتساب خواندن دعا و قرآن!

تئاتر رفته اند. بیش از یک میلیون نفر 
فقط  درصد  یعنی 4.08  بین  این  از 

یک بار در سال به تئاتر رفته اند.
شبکه های  از  استفاده  زمینه  در 
که  می دهد  نشان  آمارها  اجتماعی 
 ۶0 از  نفر  میلیون   ۳2 به  نزدیک 
افراد مورد پرسش عضو  نفر  میلیون 
این  هستند.  اجتماعی  شبکه های 
افراد روزانه 1 ساعت و 4 دقیقه در 

شبکه های اجتماعی بسر می برند.
بیش  از  نیز  موسیقی  با  رابطه  در 
که  شده  پرسش  نفر  میلیون   40 از 
در یک سال اخیر موسیقی از طریق 
و  لپ تاپ  تبلت،  یا  تلویزیون  رادیو، 
این  از  نه.  یا  داده اند  گوش  موبایل 
نفر  میلیون   19 از  بیش  جمعیت، 
موسیقی  به  اصال  درصد   ۳2 یعنی 
 4۵4 و  میلیون   40 و  ندادند  گوش 
گوش  موسیقی  به  نفر   9۵۷ و  هزار 

داده اند.
دیگر یافته های این پژوهش شامل 

موارد زیر است:
ـ سرانه ماهانه مطالعه روزنامه افراد 
1۵ ساله و بیشتر باسواد، 1 ساعت و 

2۷ دقیقه بوده است.
برنامه هـای  تماشـای  سـرانه  ـ 
ایـران  اسـالمی  سـیمای جمهـوری 
توسـط افـراد 1۵ سـاله و بیشـتر، 4 
بـوده  روز  در  دقیقـه   ۵2 و  سـاعت 
اسـت )در ایـن آمـار میزان تماشـای 
برنامه هـای ماهـواره و تلویزیون های 
آورده  کشـور  خـارج  فارسـی زبان 

نشـده اسـت!(

حرمت  که  میهمان  است.  کرده 
میزبان را نگاه ندارد، نمی تواند انتظار 
ادامه  خود  میهمانی  به  باشد  داشته 

دهد.«
فیلم  هفته  این  برگزاری  انتظامی 
ورشو«  مناسب  »رفتار  به  منوط  را 

دانسته است.
از  سینمایی  سازمان  تصمیم  این 
اقدامی  توئیتر  کاربران  برخی  سوی 
غیرفرهنگی توصیف شده که با وجود 
از  هزینه  صرف  و  قبلی  برنامه ریزی 
لغو  سیاسی  دالیل  به  مردم،  جیب 
به  همچنین  کاربران  این  می شود. 
نوشته اند  و  کرده اند  انتقاد  انتظامی 
که این مقام وزارت فرهنگ و ارشاد 
به  لهستان  مردم  سر  بر  اسالمی 
لهستانی  مهاجران  پناه دادن  دلیل 
منت  دوم  جهانی  جنگ  جریان  در 
که  حالی  در  آنهم  است  گذاشته 
جمهوری  به  ربطی  هیچ  یاری  آن 

اسالمی ندارد!
یکی از کاربران توئیتر در این باره 
حسین  رفتار  »این  است:  نوشته 
انتظامی و وزارت ارشاد، ضدفرهنگی 
است فرهنگ را به سیاست گره نزنیم، 
فیلمسازان  و  فیلم ها  بدهیم  اجازه 
میهمان  بر  بیایند.  ایران  به  لهستان 
دولت  ارشاد  آیا  نگذاریم.  منت 
برخورد  و  لغو  کار  در  هم  روحانی 
است؟« فیلم  و  فرهنگ  با  سیاسی 

هفته فیلم لهستان قرار بود اسفند 
و  شیراز  اصفهان،  تهران،  در   9۷

مشهد برگزار شود.

و  ساله   1۵ افراد  حضور  سرانه  ـ 
 1 اجتماعی،  شبکه های  در  بیشتر 
ساعت و 4 دقیقه در روز بوده است.

ـ حدود ۵1,1 درصد افراد 1۵ ساله 
ورزش  که  نموده اند  اظهار  بیشتر  و 

می کنند.
ـ سرانه انجام ورزش افراد 1۵ ساله 
و بیشتر، 2۷ دقیقه در روز بوده است.

معیشـتی،  و  اقتصـادی  مشـکالت 
از  را  هنـری  و  فرهنگـی  کاالهـای 
سـبد احتیاجـات مردم حـذف کرده 
و گسـترش و اسـتقبال دور از انتظار 
از اینترنـت و شـبکه های اجتماعـی، 
جایگزیـن میـزان اندک اقبالی شـده 
کـه مخاطـب ایرانـی بـه کتابخوانـی 
و روزنامه هـای چاپـی داشـته اسـت. 
ایـران  در  کتابخوانـی  سـرانه  آمـار 
بـوده  غیردقیـق  و  پرابهـام  همـواره 
و نهادهـای مختلـف از 2 دقیقـه تـا 
امـا  کرده انـد.  اعـالم  را  دقیقـه   ۷۶
بـه تازگـی مرکـز آمـار ایـران، آمـار 
مطالعـه ۷ سـاعت و 41 دقیقه ای در 
مـاه را اعالم کـرده که از ایـن میزان 
سـرانه ی ماهانـه مطالعه قـرآن و دعا 

۳ سـاعت و ۷ دقیقـه اسـت!
ایـن آمار وقتـی فاجعه بار می شـود 
علیرضـا  اعـالم  طبـق  بدانیـم،  کـه 
زاهدیـان معـاون طرح هـای آمـاری 
مرکـز آمار ایـران )امروز چهارشـنبه 
جمعیـت  درصـد   ۵0 دی مـاه(،   2۶
ایـران زیـر ۳0 سـال قـرار دارنـد و 
میانگیـن سـنی ایـران بـه ۳0 سـال 

رسـیده اسـت.

ادامه در صفحه 1۷
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یکی  می گوید  =پمپئو 
این  برگزاری  اهداف  ز  ا
ثبات  بر  تمرکز  کنفرانس 
آزادی  صلح،  خاورمیانه، 
و  منطقه  این  در  امنیت  و 
شرورانه  اقدامات  بررسی 

رژیم ایران است.
دولتمردان  به  =ظریف 
لهستان حمله کرده و گفته 
باید شرمسار باشند از اینکه 
»کنفرانس ضدایرانی«  یک 
در آن کشور برگزار می شود.
جمهوری  =دولتمردان 
یک  در  حالی  در  اسالمی 
تاریخ  به  مرتب  اخیر  سال 
معاصر ایران، از جمله پیمان 
آمریکا،  و  ایران  دوستی 
رجوع و استناد می کنند که 
در تمام چهل سال گذشته 
تحریف  و  نکار  ا مشغول 
به  بوده اند.  آن  تخریب  و 
نظر نمی رسد اگر در دوران 
جنگ جهانی دوم، به فرض 
اسالمی  جمهوری  محال، 
توجه  با  می بود،  قدرت  در 
رژیم،  این  یهودستیزی  به 
لهستانی های فراری از برابر 
رژیم هیتلری، جان سالم به 

در می بردند!

آمریکا قرار است روزهای 13 و 14 
ماه فوریه )24 و 2۵ بهمن( کنفرانسی 
با موضوع گسترش ثبات و آزادی در 
خاورمیانه با تمرکز روی مسائل ایران 
ورشو  در  آن  میزبانی  و  کند  برگزار 
انقالب های  مهد  و  لهستان  پایتخت 
همبستگی/  »جنبش  و  مخملی 

سولیدارنوش« خواهد بود.
ایاالت متحده، جمعه  وزیر خارجه 
شبکه  با  مصاحبه  در  ژانویه،   11
گفت  خبر  این  اعالم  با  نیوز  فاکس 
سراسر  از  کشور  ده ها  رهبران  »ما 
هم  گرد  کنفرانس  این  در  را  جهان 

جمع می کنیم.«
اعالم کرده  پمپئو  مایک  آنطور که 
از  نمایندگانی  و  رهبران  است، 
کشورهای آسیایی، آفریقایی، نیمکره 
این  در  خاورمیانه  و  اروپا  غربی، 
کنفرانس شرکت خواهند کرد و یکی 
از اهداف برگزاری آن تمرکز بر ثبات 
در  امنیت  و  آزادی  خاورمیانه، صلح، 
این منطقه و بررسی اقدامات شرورانه 
اسالمی  جمهوری  خرابکاری های  و 

است.
اینکه  به  اشاره  با  همچنین  پمپئو 
حکومت بشار اسد بخشی از مذاکرات 
»ما  گفت:  بود،  خواهد  نشست  این 
کنیم  حاصل  اطمینان  می خواهیم 
زمانی که این مذاکره سیاسی شروع 
قابل  و  روشن  گزینه ها  همه  شود، 

بحث باشند.«
به  ایران  رژیم  و  روسیه  از  وی 
در  شرورانه  اقدامات  مجریان  عنوان 
خاورمیانه نام برد و گفت: »امیدواریم 
و  سوریه  حکومت  با  همراه  را  آنها 
تمامی افراد ذینفع در آنجا ]سوریه[ 
درباره  تا  بیاوریم  میز مذاکره  بر سر 
از  پس  سوریه  که  ساختاری  شکل 
باشد  داشته  باید  داخلی  جنگ  یک 
این  کرده  تاکید  او  کنند.«  مذاکره 

»کنفرانس ورشو« مانور آمریکا و متحدانش علیه 
جمهوری اسالمی؛ 

ظریف: »سیرک مذبوحانه ضدایرانی!«

تصمیم  که  هستند  سوریه  مردم 
کشور  آن  کسی  چه  گرفت  خواهند 

را رهبری کند.
»کنفرانس  کارشناسان،  اعتقاد  به 
دولت  سیاست  های  ادامه  در  ورشو« 
ترامپ برای »فشار حداکثری« علیه 

رژیم ایران است.
وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین 
رهبران  اولین  از  یکی  اسرائیل 
لهستان  کنفرانس  به  که  دنیاست 

دعوت شده است.
برگزاری  به  ظریف  واکنش 

کنفرانس ورشو 
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
به  واکنش  در  اسالمی  جمهوری 
در  لهستان  کنفرانس  برگزاری 
بهمن ماه 97 که مصادف با چهلمین 
سالگرد وقوع انقالب اسالمی در ایران 
»کسانی  نوشت:  توییتی  در  است، 
ایرانی  ضد  نمایش  آخرین  در  که 
توسط آمریکا شرکت کرده بودند، یا 
مرده اند، یا بی آبرو شده اند. در حالی 
جنگ  در  را  لهستانی ها  ایران  که 
کشور  این  داد،  نجات  دوم  جهانی 
اکنون میزبان یک سیرک مذبوحانه 
دولتمردان  می شود.«  ایرانی  ضد 
یک  در  حالی  در  اسالمی  جمهوری 
معاصر  تاریخ  به  مرتب  اخیر  سال 
ایران  پیمان دوستی  از جمله  ایران، 
و آمریکا، رجوع و استناد می کنند که 
تمام چهل سال گذشته مشغول  در 
انکار و تحریف و تخریب آن بوده اند. 
دوران  در  اگر  نمی رسد  نظر  به 
محال،  فرض  به  دوم،  جهانی  جنگ 
می بود،  قدرت  در  اسالمی  جمهوری 
رژیم،  این  یهودستیزی  به  توجه  با 
رژیم  برابر  از  فراری  لهستانی های 

هیتلری، جان سالم به در می بردند!
سخنگوی  قاسمی  بهرام  همچنین 
نیز  اسالمی  خارجه جمهوری  وزارت 
نسبت به سخنرانی تند و تیز مایک 
پمپئو در دانشگاه قاهره، که یک روز 
پیش از مصاحبه او با فاکس نیوز، انجام 
شد واکنش نشان داد و گفت، »آمریکا 
و به  خصوص رژیم افراطی کنونی آن 
به خاطر خصومت دیرینه با ملت ایران 
و مخالفت با همه اقدامات دولت قبل 
از خود و در اثر سوء استفاده از سوی 
محافل بدنام و ناکام و فریب خوردن 
خاص،  البی   های  و  جریان  ها  توسط 
است که هیچ  راهی در پیش گرفته 
نفعی در این رفتار برای آمریکا متصور 

نیست.«
خروج  از  پس  ترامپ  می گوید،  او 
برای  جایگزینی  نمی   تواند  برجام  از 
و  یأس  نوعی  دچار  و  کند  پیدا  آن 

عصبانیت مزمن شده است!
ترامپ  دولت  سیاست های  قاسمی 
علیه جمهوری اسالمی را »خصومت 
خوانده  ایران«  ملت  با  دشمنی  و 
مقابل  در  ما  بفهمد  باید  او  گفته  و 
دشمنان ایران و ایرانی با تمام توان 
از منافع ملی و راهبردی خود دفاع 

خواهیم کرد.
همچنین  خارجه  وزارت  مقام  این 
نشان  آمریکا  »رفتار  کرده  تاکید 
تفرقه  افکنی  دنبال  به  که  می  دهد 
در  جدید  مرج  و  هرج  یک  ایجاد  و 

منطقه است.«
در کنار مردم ایران ایستاده ایم

در  خود  سخنرانی  در  پمپئو 
برای  »ما  بود  گفته  قاهره  دانشگاه 
رسیدن به آزادی در کنار مردم ایران 
ایستاده ایم« و همچنین تاکید کرده 
در  ایران  مردم  که  زمانی  »در  بود 

علیه  تهران  در  سبز  جنبش  جریان 
ساکت  ما  خاستند،  پا  به  آخوندها 
بودیم. آیت اهلل ها و سرسپردگان شان، 
آزادی  خواهان  که  را  ایران  مردم 
محبوس  رساندند،  قتل  به  بودند، 
تاکید  او  کردند«.  مرعوب  و  کردند 
درس  قضایا  این  از  آمریکا  کرده 
عبرت گرفته و پشتیبان مردم ایران 

خواهد ایستاد.
روزنامه  واکنش  با  اظهارت  این 
و  شد  روبرو  تهران  چاپ  کیهان 
تیتری  در  دی ماه،   22 شنبه،  روز 
جمهوری  رهبر  سیاق  و  سبک  به 
غیب  از  »شاهد  عنوان  با  اسالمی 
قاهره:  در  یک  درجه  احمق  رسید؛ 
است!«  منطقه  نجات  فرشته  آمریکا 
به پمپئو و دولت آمریکا تاخته است. 
علی  سخنرانی  از  برگرفته  تیتر  این 
روز  قم،  مردم  با  دیدار  در  خامنه ای 

19 دی ماه، است.
گفت  سخنان  این  در  خامنه ای 
»برخی دولتمردان آمریکایی اینطور 
البته  دیوانه اند،  که  می کنند  وانمود 
بنده این را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً 
»احمق های درجه یک« هستند.« او 
انقالب  از  همچنین تاکید کرد، پس 
جمهوری  تحریم  با  آمریکایی ها  نیز 
اسالمی تصور می کردند کار نظام در 
شد  خواهد  تمام  ماه  شش  از  کمتر 
چهل  به  اکنون  انقالب  حالی که  در 

سالگی رسیده است.
اسالمی  جمهوری  بر  آمریکا  فشار 
در روزهای اخیر افزایش چشمگیری 

داشته است.
نفوذ  با  اعضای  از  کاتن  تام  سناتور 
توییتی  انتشار  با  نیز  آمریکا  سنای 
مورد  باید  ایران  »رژیم  نوشته 
اشاره  با  او  بگیرد«.  قرار  حسابرسی 
به دستگیری یک شهروند آمریکایی 
در ایران گفته است »در انتظارم که 
با همکارم برای ارائه و تصویب قانون 
برای  تا  ایران کار کنم  گروگان ها در 
دشمنان مان روشن کنیم که اگر شما 
یک شهروند آمریکایی را به گروگان 
بگیرید برایتان عواقب خواهد داشت.«

ملی  امنیت  مشاور  بولتون  جان 
افزایش  به  اشاره  با  نیز  سفید  کاخ 
تحریم  برای  اروپایی ها  اقدامات 
اطالعات  وزارت  واحدهای  از  یکی 
»ما  کرده  توییت  اسالمی  جمهوری 
در تالش های مان برای متوقف کردن 

تروریسم ایران متحد هستیم.«
برگزاری کنفرانس ورشو و همزمان 
افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی 
جمهوری  در  تنش  ایران،  رژیم  به 
که  کرد  خواهد  تشدید  را  اسالمی 
تأثیر  نیز  خاورمیانه  در  بی تردید 
گستره ی  و  شدت  و  داشت  خواهد 
آن هنوز مشخص نیست؛ با این حال 
گروهی معتقدند تغییر آرایش نظامی 
اخیر آمریکا در منطقه، از جمله اعالم 
خروج تدریجی از سوریه و تحرکات 
آن در عراق و مذاکرات در افغانستان، 

بی ارتباط با سرنوشت ایران نیست.
برگزاری  به  هم  توییتر  کاربران 
کنفرانس ورشو واکنش نشان داده اند. 
کاربری با شناسه »نه بابا« می نویسد: 
»رژیمی که با کنفرانس گوادلوپ بیاید 
با کنفرانس لهستان می رود.« کاربرد 
نوشته  نویس«  »شب  نام  با  دیگری 
آمریکا  عزم  به  نسبت  تاحاال  »اگر 
انداختن رژیم شک داشتم این  برای 
لهستان  در  ایران  با  مقابله  کنفرانس 
ترامپ  دولت  عزم  برای  را  من  شک 

برای انداختن رژیم از بین برد.«

مایک پمپئو در استودیو شبکه فاکس نیوز

مرخصی  یک  شد  پیشنهاد  نازنین 
سه روزه را بپذیرد که مورد قبول این 
زندانی واقع نشد زیرا مبتنی بر تجربه 
معتقد  او  کوتاه مدت،  مرخص  قبلی 
است که این مسئله از نظر روانی به 
ساله اش، صدمه  چهار  دختر  گابریال، 
گفت  رتکلیف  ریچارد  کند.  می   وارد 
»نازنین تنها در صورتی که مرخصی 
به  عمل  کتبی  ضمانت  با  طوالنی تر 
وعده بدهند حاضر به خروج از زندان 

است.«
در این دیدار، بازجویان سپاهی بطور 
ضمنی از نازنین زاغری خواستند که 
در صورت آزادی و بازگشت به لندن 
با آنها همکاری داشته باشد و اطالعاتی 
در رابطه با برخی نهادها چون اسمال 
اختیار  در   Small Media  مدیا
که  می شود  یادآوری  دهد.  قرار  آنها 
این نهاد غیرانتفاعی که مرکز آن در 
لندن قرار دارد، با هدف کمک رسانی 
به سازمان های غیردولتی در زمینه ی 
حقوق بشر در فضای مجازی و مقابله با 
سانسور تاسیس شده است. در گذشته 
و  گزارش  چندین   Smal Media
تحقیق در مورد ایران در رابطه با حقوق 
کودکان،  وضعیت محیط زیست و یا 

سانسور منتشر ساخته است.

اسالمی  جمهوری  سفیر  احضار 
در لندن

نرگس  غذای  اعتصاب  آغاز  با 
جرمی  زاغری،  نازنین  و  محمدی 
حمید  بریتانیا،  خارجه  وزیر  هانت 

بدیعی نژاد را برای توضیحاتی احضار 
به  هانت  جرمی  دیدار  این  در  کرد. 
مناسب  پزشکی  رسیدگی های  عدم 
وزیر  کرد.  اعتراض  زاغری  نازنین  به 
این  از  پس  بالفاصله  بریتانیا  خارجه 
دیدار در حساب کاربری توئیتر خود 
ادامه زندان برای نازنین را »غیرقابل 
قبول« خوانده و جمهوری اسالمی را 
متهم به »زیر پا گذاردن اصول اولیه 
بعیدی نژاد  حمید  کرد.  بشر«  حقوق 
سفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن 
خبرگزاری  به  دیدار  این  از  پس  نیز 
خانم  که  گفت  اسالمی  جمهوری 
زاغری  مانند هر زندانی دیگری »در 
درمانی  امکانات  و  تسهیالت  از  اوین 
بود«.  خواهد  و  بوده  برخوردار  الزم 
پیگیری  اسالمی  جمهوری  سفیر 
خصوص  در  بریتانیا  خارجه  وزارت 
را  زاغزی  نازنین  درمانی  وضعیت 
»دخالت در امور داخلی ایران« خواند 
و از این شهروند دوتابعیتی با عنوان 
»جاسوس« نام برد. البته در هیچکدام 
زاغری در  نازنین  از دو دادگاهی که 

شیرین عبادی: جمهوری اسالمی مثل دزدان 
دریایی گروگانگیری می کند

و  ی  د عبا ین  شیر =
همسر  رتکلیف،  ریچارد 
با  همزمان  زاغری،  نازنین 
آغاز اعتصاب غذای سه روز 
محمدی،  نرگس  و  نازنین 
دو  این  سالمت  وضعیت  از 
اوین  در  سیاسی  زندانی 

گفتند.
=جرمی هانت وزیر خارجه 
بعیدی نژاد  حمید  بریتانیا، 
سفیر جمهوری اسالمی در 
در  توضیح  برای  را  لندن 
سالمت  وضعیت  با  رابطه 

نازنین زاغری احضار کرد.
خالف  بر  قضائیه  =قوه 
نظر پزشکان اوین از انتقال 
این دو زندانی برای معالجه 
ممانعت  زندان  از  خارج  در 

می کند.
=ریچارد رتکلیف در این 
نشست مطبوعاتی فاش کرد 
پاسداران  سپاه  بازجویان 
ند  خواسته ا همسرش  ز  ا
بازگشت  و  آزادی  ازای  در 
جمهوری  برای  بریتانیا  به 

اسالمی جاسوسی کند.
دی   24 دوشنبه   - رأفت  احمد 
ریچارد  عبادی،  شیرین  ژانویه(   14(
نازنین  نیایی  بریتا همسر  رتکلیف 
بنیاد  رئیس  ویال  مونیک  و  زاغری، 
زاغربی  نازنین  که  رویترز،  تامپسون 
قبل  تا  دوتابعیتی  شهروند  عنوان  به 
از سفر به ایران و زندانی شدن برای 
آن کار می کرد، در نشستی مطبوعاتی 
نشست  این  کردند.  لندن شرکت  در 
سه  غذای  اعتصاب  آغاز  با  همزمان 
روزه نازنین زاغری و نرگس محمدی 
دو  این  شد.  برگزار  اوین  زندان  در 
با دو خواست دست  زندانی سیاسی، 
به اعتصاب غذا زده اند: امکان معالجه 
پزشکی تخصصی در خارج از زندان و 
تضمین مقامات زندان که به این وعده 

عمل خواهند کرد.
قبل  ساعاتی  که  رتکلیف  ریچارد 
مطبوعاتی  نشست  این  در  حضور  از 
بود  کرده  گفتگو  تلفنی  همسرش  با 
می گوید در مالقاتی که روز یکشنبه 
23 دی 97 نازنین و نرگس با عباس 
اوین  زندان  درمانگاه  مسئول  خانی 
از  خارج  در  معالجه  قول  داشتند، 
زندان را دریافت کرده اند ولی این فرد 
ضمانت  رابطه  ایبن  در  نشده  حاضر 

کتبی بدهد.
»همسرش  افزود  رتکلیف  ریچار 
جسمی،  مشکالت  دیگر  بر  عالوه 
غده ای زیر پستان دارد که باید در یک 
مرکز تخصصی مورد بررسی قرار گیرد 
تا تشخیص داده شود این غده بدخیم 
نازنین  افزود  او  یا خوش خیم است«. 
»از نظر روانی نیز پس از آخرین دیدار 
مناسبی  موقعیت  در  بازجویانش  با 

قرار ندارد«.

پیشنهاد جاسوسی در ازای آزادی
 29 روز  که  داد  توضیح  رتکلیف 
روز  هزارمین  در  دی(،   8( دسامبر 
بازداشت، دو بازجو از سپاه پاسداران 
در زندان اوین به دیدار نازنین زاغری 
رفتند. در آن مالقات که بیش از یک 
به  ابتدا  در  انجامید،  طول  به  ساعت 

آنها حضور یافته این اتهام جاسوسی 
به او تفهیم نشده است، اگرچه برخی 
چون  دولتی،  مقامات  و  رسانه ها 
بریتانیا،  در  اسالمی  جمهوری  سفیر 
را  نگلیسی  ا یرانی-  ا شهروند  این 

»جاسوس« می خوانند.

حکومت دزدان دریایی
شیرین عبادی نیز در این نشست 
طبق  »جاسوس  گفت:  مظبوعاتی 
که  می شود  اطالق  کسی  به  قوانین 
اختیار  در  را  دولت  سّری  اطالعات 
کشور دیگری قرار دهد. این اتهام اصوال 
به کارمندان ارشد دولت وارد می شود 
که به چنین اطالعاتی دسترسی دارند. 
جمهوری  دولت  برای  هرگز  نازنین 
در  حتا  است،  نکرده  کار  اسالمی 
ایران زندگی نمی کرده، بنابراین اصال 
تی  طالعا ا چنین  به  نسته  ا نمی تو
دسترسی داشته باشد«. شیرین عبادی 
ضمن اشاره به اینکه هم اکنون شماری 
عقیدتی  و  سیاسی  زندانیان  از  دیگر 
چون سعید ملک پور، احمدرضا جاللی، 
آرش صادقی، مصطفی دانشجو، محمد 
بنازاده، حسن شاهرضا، حسن ممتاز 
شیما  یداللهی،  شکوفه  سروستانی، 
انتصاری، علی کریمی و احمد براکوهی 
نیز در شرایط جسمانی بسیار بدی در 
می برند،  بسر  زندان  میله های  پشت 
تالش  به  متهم  را  اسالمی  جمهوری 
نرگس  کرد.  آنها  خاموش  قتل  برای 
 1۶ محکومیت  دوران  که  محمدی 
ساله خود را می گذراند به بیماری های 

آمبولی ریه و فلج عضالنی متبال است 
و بارها در همین رابطه به بیمارستان 

منتقل شده است.
گفت:  همچنین  عبادی  شیرین 
زندانیان  تدریجی  مرگ  »حکومت 
عاقبت  چون  می خواهد،  را  سیاسی 
او  از  معالجه  بیماری که حق  زندانی 
مرگ  جر  چیزی  است،  شده  سلب 
نیست و تا کنون چندین نفر به این 
آنها  آخرین  شده اند؛  دچار  سرنوشت 
به  گذشتخ  ماه  در  که  بود  زندانی ای 
جان  زندان  در  معالجه  عدم  دلیل 
به  اشاره  در  حقوقدان  این  سپرد«. 
دوتابعیتی که هم اکنون  37 شهروند 
اسالمی  هستند، جمهوری  زندان   در 
خواند  دریایی«  دزدان  «حکومت  را 
دزدان  چون  حکومت  »این  گفت:   .
به  را  دوتابعیتی  زندانیان  دریایی 
گروگان می گیرد تا در ازای پرداخت 
باج آنها را آزاد کند. اگر دولت بریتانیا 
بدهکار  اسالمی  جمهوری  به  پولی 
است، این مسئله چه ربطی به نازنین 

زاغری دارد؟«

ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری درباره وضعیت همسرش در این 
کنفرانس توضیح می دهد
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موسوی:  =عبدالرحیم 
تغییر  دنبال  به  دشمن 
عرصه  در  است  نظام 
سومارها،  مجازی،  فضای 
در  مهران ها  و  خرمشهر ها 
بیم  حتی  و  محاصره اند 

سقوط می رود!
دادرس  =محمدحسین 
جانشین فرمانده کل ارتش: 
را  نظام  می خواهد  دشمن 
از  پاسداری  دهد،  تغییر 
مجازی،  فضای  در  انقالب 

امری حیاتی و مهم است.
=رئیس سازمان عقیدتی 
هر  انجام  ارتش:  سیاسی 
امری که مقدمه حفظ نظام 

اسالمی باشد واجب است.
چنین  =برگزاری 
هشت  حضور  با  گردهمایی 
و  بلندپایه  امرای  از  نفر 
عقیدتی  سازمان  رییس 
مضمون  با  ارتش  سیاسی 
تالش  و  براندازی  با  مقابله 
تغییر  از  جلوگیری  برای 
نظام تا کنون بی سابقه بوده 

است.
بسیجیان  گردهمایی  دومین 
جمهوری  ارتش  سازمانی  کوی های 
با  دی ماه،   2۷ پنجشنبه  اسالمی، 
رئیس  ارتش،  کل  فرمانده  حضور 
ارتش  سیاسی  عقیدتی  سازمان 
موضوع  با  بسیجیان  از  گروهی  و 
»فضای مجازی و جنگ نرم« در مرکز 
برگزار  »نزاجا«  آموزش  و  پشتیبانی 

شد.
با  سخنانی  در  موسوی  عبدالرحیم 
مقابله  مسیر  »دشمنان  اینکه  بیان 
تاکید  داده اند«  تغییر  را  انقالب  با 
کرد، »دشمن با تمام توان در عرصه 
فضای مجازی و جنگ نرم به میدان 
آمده، اما واقعیت این است که مردم 
ما همچون جنگ تحمیلی به میدان 
مقابله با دشمن در عرصه جنگ نرم 

گردهمایی امرای ارتش جمهوری اسالمی با هدف مقابله با براندازی 
و تغییرنظام از طریق فضای مجازی

نیامده اند.«
اسالمی  جمهوری  ارتش  فرمانده 
فضای  عرصه  در  »امروز  داده  هشدار 
و  خرمشهر ها  سومارها،  مجازی، 
حتی  و  محاصره اند  در  مهران ها 
لشکر  ای  پس  می رود؛  سقوط  بیم 

صاحب الزمان  آماده باشید!«
موسوی تاکید کرد، »باید با پیروی 
را  دشمن  که  رزمندگان  و  شهدا  از 
در  را  راندند، دشمن  بیرون  از کشور 
فکری،  مرز های  از  مجازی  فضای 
بیرون  خود  فرهنگی  و  عقیدتی 
ما  دارد.  را  توان  این  ما  ملت  برانیم؛ 
ملتی هستیم که در مقابل استکبار با 
تمام توان ایستادیم و آن ها را شکست 

دادیم.«
خود  سخنرانی  از  بخشی  در  وی 
بسیار  مجازی  »فضای  کرد  عنوان 
دشمنان  و  است  پیچیده  و  گسترده 
اسالم، انقالب اسالمی و والیت فقیه 
را هدف قرار داده اند تا در موفقیت و 

کارآمدی آنها شبهه ایجاد کنند.«
میان  اختالف  »ایجاد  موسوی 
ارتش و سپاه« را از مهمترین اهداف 
دشمنان دانست و گفت: »دشمنان با 
و  ارتش  میان  می خواهند  توان  تمام 
عنوان  به  کنند؛  ایجاد  اختالف  سپاه 
مثال این موضوع را در فضای مجازی 
منتشر می کنند که چرا میان بودجه 
ارتش و سپاه تفاوت وجود دارد؛ باید 
در پاسخ گفت که آیا منافقین دلشان 

=فرمانده ارتش جمهوری 
مسلح  نیروهای  اسالمی: 
جدی  عزم  وجود  تمام  با 
به  زدن  ضربه  برای  دشمن 

نظام را حس کرده اند.
=رئیس عقیدتی سیاسی 
همسو  با  آمریکا  خامنه ای: 
و  خارجی  مهاجمان  کردن 
دنبال  به  غرب گرا  جریان 

تغییر نظام است.
گزارش  انتشار  پس  روز  یک 
روزنامه وال استریت ژورنال درباره ی 
پنتاگون  از  بولتون  جان  درخواست 
برای ارائه طرح یک حمله نظامی به 
جمهوری  ارتش  کل  فرمانده  ایران، 
با  مسلح  نیروهای  گفت،  اسالمی 
برای  دشمن  عزم جدی  وجود  تمام 
ضربه زدن به نظام را حس کرده اند، 
کارشان  روی  قوا  تمام  با  بنابراین 
را  آنان  جلوی  تا  می شوند  متمرکز 

بگیرند.
 24 دوشنبه  موسوی  عبدالرحیم 
دی، در سخنانی عنوان کرد، »یکی 
این  مسلح  نیروهای  ویژگی های  از 
است که حال شان همیشه حال شب 
حمله است چرا که هیچ دشمنی به 
نیمه  همین  که  است  نداده  قول  ما 
شب به ما حمله نکند پس ما باید به 
این موضوع هم توجه داشته باشیم و 
را  اقتدار دفاعی مان  در دوران صلح، 

افزایش دهیم.«
به گفته این مقام نظامی »نیروهای 
مانند  غّدار  دشمنی  با  وقتی  مسلح 
طرف  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا 
هستند به دنبال آن هستند تا پشت 

او را به خاک بماند.«
»ما  کرده  تاکید  همچنین  او 
فعلی،  سخت  شرایط  در  می توانیم 
و  مردم  شاد  چهره های  با  را  کشور 
دشمنان  خورده  شکست  چهره های 
آنان  و  کنیم  خارج  شرایط  این  از 
موفق  خود  کار  در  خداوند  یاری  به 

عبدالرحیم موسوی می گوید نیروهای مسلح حال شان همیشه حال 
شب حمله است!

نخواهند شد.«
حال  مورد  در  موسوی  آنچه  البته 
نیروهای مسلح ایران می گوید چندان 
با واقعیت جور نیست چون خواست 
به خصوص  آنها  از  بسیاری  حال  و 
فرماندهان و سربازان جوان با چیزی 
کامال  می کند  توصیف  موسوی  که 

متفاوت است:
ژورنال،  استریت  وال  روزنامه 
داده  گزارش  دی ماه،   2۳ یکشنبه 
خمپاره ای  حمله ی  از  پس  که  بود 
رژیم  حمایت  مورد  شبه نظامیان 
بغداد،  در  آمریکا  سفارت  به  ایران 
متحده  ایاالت  ملی  امنیت  شورای 
خواسته  کشور  این  دفاع  وزارت  از 
ایران  به  نظامی  حمله  برای  طرحی 

ارائه دهد.
اواسط  حشدالشعبی  شبه نظامیان 
شهریور )سپتامبر 2018( با خمپاره 
آمریکا  قراردادن سفارت  قصد هدف 
در بغداد را داشتند که به حوالی آن 

برخورد کرد.
میرا ریکاردل معاون مشاور امنیت 
ژورنال  استریت  وال  به  آمریکا  ملی 
»اقدامی  به سفارت  بود حمله  گفته 
جنگی« است و ایاالت متحده باید به 

آن پاسخ دهد.
اظهارات مقام های نظامی جمهوری 
ناوگان  استقرار  یکسو،  از  اسالمی 
خلیج  در  آمریکا  دریایی  نیروی 
در  آمریکا  نظامیان  استقرار  و  فارس 
دیاله  استان  در  عین االسد  پایگاه 

برای ارتش سوخته است؟ یا آمریکای 
و  خشک  شیر  دارو،  که  جنایتکاری 
ملزومات اولیه زندگی مردم را تحریم 
کرده، دلش برای کاهش بودجه ارتش 
کردن  دنبال  است؟!  سوخته  سپاه  و 
دشمنان  خواست  موضوعات،  این 
نتوانست  که  آنجا  از  وی  است.« 
به  کند،  انکار  را  بودجه  اختالف  این 
بردن  سوال  زیر  با  آنهم  توجیه اش 

»منافقین« پرداخت!
سران  همیشگی  سخنان  موسوی 
و  تکرار  را  نظام  لشکری  و  کشوری 
دست  سپاه  و  »ارتش  کرد  تأکید 
آمریکا  تا  دارند  یکدیگر  دست  در 
منحوس  رژیم  و  دهند  شکست  را 

صهیونیستی دچار اضمحالل شود.«

دشمن به دنبال تغییر نظام است
دیگری  سخنرانان  نشست  این 
سرتیپ  آنها  از  یکی  داشت.  هم 
جانشین  دادرس  محمدحسین 
نیز  او  که  بود  ارتش  کل  فرمانده 
فضای  طریق  از  »دشمن  داد  هشدار 
مجازی می خواهد محیط را غبارآلود 
و غیرشفاف کند، تا جای حق و باطل 
با یکدیگر عوض شود چرا که در این 
ابتدا  که  دارد  قصد  دشمن  محیط 
کلی  بطور  را  نظام  و سپس  ارزش ها 

تغییر دهد.«
او تاکید کرد حضور بسیجیان برای 
جمهوری  مقدس  نظام  از  پاسداری 

در گردهمایی ارتش و بسیج در مرکز پشتیبانی نیروی زمینی

امری  مجازی،  فضای  در  اسالمی 
حیاتی و مهم است.

معاون  محمودی  محمد  سرتیپ 
اجرایی ارتش نیز سخنران دیگر این 
نشست بود که تاکید کرد، »هجمه و 
مجازی  فضای  در  دشمن  حمله های 
بماند و الزم است که  نباید بی پاسخ 
جوانان  خصوصاً  نظام  دلسوزان  همه 
و بسیجیان وفادار با ایمان در فضای 
مجازی حضور جدی داشته باشند و به 

مقابله با حرکات دشمنان بپردازند.«
محمدحسنی  عباس  حجت  االسالم 
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
هم در این مراسم سخنرانی کرد و او 
نیز نسبت به تالش ها برای تغییر نظام 
امری  هشدار داد و گفت: »انجام هر 
باشد  اسالمی  نظام  مقدمه حفظ  که 
طریق  از  امروز  دشمن  است.  واجب 
زدن  ضربه  دنبال  به  مجازی  فضای 
جمهوری  مقدس  نظام  براندازی  و 
اسالمی است و ما باید با تمام توان در 

این فضا ورود پیدا کنیم.«
این گردهمایی که عالوه بر فرمانده 
ارتش، سرتیپ محمد حسین دادرس 
ارتش، سرتیپ  فرمانده کل  جانشین 
اجرایی  معاون  محمودی  محمد 
ارتش، سرتیپ مهدی هادیان معاون 
هوایی،  نیروی  کننده  هماهنگ 
معاون  کاویانی  علی  حمزه  سرتیپ 
ارتش،  دریایی  نیروی  هماهنگ 
هماهنگ  معاون  جهانشاهی  سرتیپ 
ارتش، سرتیپ  زمینی  نیروی  کننده 
ارتش  سخنگوی  تقی خانی  شاهین 
کل  فرمانده  حسینی  محمدرضا  و 
دژبان ارتش حضور داشتند، با حضور 
هشت نفر از امرای بلندپایه و رییس 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش آنهم 
با مضمون مقابله با براندازی و تالش 
برای جلوگیری از تغییر نظام تا کنون 

بی سابقه بوده است.
اولین بار تیرماه سال 1۳9۷ بود که 
استقرار پایگاه های مقاومت بسیج در 
شد.  رسانه ای  ارتشیان  شهرک های 
پروژه ای که در راستای طرح امنیتی- 
از  بخشی  و  است  مصباح  حفاظتی 
ارتشی ها  خانواده  ی  رصد  آن  هدف 
دایره  در  آنان  حفظ  برای  تالش  و 

وفاداران نظام است.

قیر نایاب است، بسیاری از پروژه های 
جاده سازی و راه سازی متوقف شده

اصلی ترین نیاز پروژه های راه سازی قیر است

=هدایت اهلل خادمی عضو 
مجلس:  انرژی  کمیسیون 
جاده ای  زیرساخت های 
بسیاری از شهرها و روستا 
قیر  معطل  تکمیل  برای 

مانده اند.
اعدام  از  پس  ماه  یک  از  کمتر 
محمدباقر درمنی مشهور به »سلطان 
شورای  مجلس  نماینده  یک  قیر« 
اسالمی می گوید قیر با قیمت مناسب 

در کشور فراوان اما نایاب است!
کمیسیون  عضو  خادمی  هدایت اهلل 
با  مصاحبه  در  مجلس  انرژی 
خبرگزاری »خانه ملت« از کمبود قیر 
جاده های  و  راه ها  بهینه سازی  برای 

کشور خبر داد.
از  یکی  می گوید،  نماینده  این 
میان  اختالفات  قیر  کمبود  دالیل 
دو وزارتخانه نفت و راه و شهرسازی 
از  بسیاری  که  زده  مثال  او  است. 
مرحله  در  خوزستان  جاده های 
به  قیر  نرساندن  دلیل  به  آسفالت 
چرا  دیده اند  آسیب  پیمانکاران 
زمستان  فصل  بارندگی های  که 
جاده ها  این  اکثر  زیرساخت های 
موضوع  این  و  برده  میان  از  را 
و  پیمانکاران  میان  اختالف  باعث 
وجود  با  پیمانکاران  و  شده  دولت 
جاده ها  آماده سازی  و  هزینه کرد 

قیر  به موقع  دریافت  عدم  دلیل  به 
بسیار متضرر شده اند.

از  بسیاری  نماینده  این  گفته  به 
شهرداری های شهرهای کوچک »توان 
خرید قیر را ندارند« و »شهرداری ها و 
دارند«  قیر  خرید  مشکل  پیمانکاران 
با قیمت مناسب  و در حالی که قیر 
فراوان است افراد فعال در این حوزه 
با انجام کوچکترین فرآیندی سودهای 

قابل  مالحظه ای دریافت می کنند.
می گوید،  همچنین  خادمی 
از  بسیاری  جاده ای  زیرساخت های 
معطل  تکمیل  برای  روستا  و  شهرها 
نابودی  از  پیش  باید  و  مانده اند  قیر 
این زیرساخت ها قیر مورد نیازشان را 

تامین کرد.
هر گوشه از کشور گرفتار مشکالت 
حوزه ای  کمتر  و  شده  خود  خاص 
که  مانده  باقی  صنعت  بخش  در 
فعالیت عادی و بدون مشکل داشته 
خود  اثر  تدریج  به  تحریم ها  باشد. 
ایران  اقتصاد  بر  از گذشته  بیشتر  را 
گذاشته و عمق بحران را می شود از 
اسالمی  جمهوری  کارگزاران  زبان 
آنها  نظرهای  اظهار  و  در مصاحبه ها 

فهمید.
اعدام  با  بود که  قوه قضاییه مدعی 
اقتصاد  به  آرامش  اقتصادی  مفسدان 
مشکالت  چنان  اما  برمی گردد 
این  که  است  عمیق  و  گسترده 

نمایش ها بی اثرند.

نظامیان  خروج  اعالم  از  پس  عراق 
دیگر  سوی  از  سوریه  از  کشور  این 
را  ایران  در  شهروندان  از  گروهی 
ایران  به  آمریکا  نظامی  نگران حمله 
در  نگرانی  این  که  بطوری  کرده 
پیدا  بازتاب  نیز  اجتماعی  شبکه های 
کرده است و اتفاقاً جریانات رسانه ای 
حکومتی نزدیک به نظامی ها به ویژه 
و  مستقیم  اجتماعی  شبکه های  در 
اظهارنظرهای  اساس  بر  غیرمستقیم 
عالی رتبه  مقام های  جنگ طلبانه ی 

نظام به این شایعه دامن می  زنند.
عقیده ی  به  تبلیغاتی  چنین 
است  دیدگاه  این  بر  تاییدی  ناظران 
در  نظامی  درگیری  یک  آغاز  که 
اسالمی  جمهوری  برای  منطقه 

اساس  بر  تا  است  حیاتی  فرصتی 
حاشیه  به  را  داخلی  بحران های  آن 
و  گسترده  نارضایتی های  و  برده 
سرکوب  را  اجتماعی  جنبش های 
چند  گذشته  هفته های  در  کند. 
نظامی ها  و  سپاه  محور  با  همایش 
شده  برگزار  کشور  مختلف  نقاط  در 
و در همه آنها به نوعی علیه آمریکا 
و اعتراضات داخلی موضع گیری شده 
که اصلی ترین نکته ی آنها القای این 
حمله  با  آمریکا  که  است  موضوع 
نظامی به دنبال تغییر رژیم است. این 
مرحله جدیدی از تبلیغات سیاسی و 
از  اخیر  روزهای  در  که  است  روانی 
و  حکومتی  مسئوالن  برخی  سوی 
می شود  زده  دامن  آن  به  رسانه ها 

ترس جنگ  از  را  مردم  از  بخشی  تا 
پشت  و »سوریه ای شدن« همچنان 
نظام  خود  آنکه  حال  نگهدارد  نظام 
از  هراس  که  است  وضعیتی  مسبب 
کشور  و  مردم  سر  بر  همواره  جنگ 

سایه انداخته است.
یکی از نشست ها ی اخیر نظامی ها، 
مدیران  همایش  اولین  برگزاری 
با  مسلح  نیروهای  معمم  ارشد 
حضور روحانیونی از ارتش جمهوری 
نیروی  پاسداران،  سپاه  اسالمی، 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  و  انتظامی 
سازمان  میزبانی  به  مسلح  نیروهای 

عقیدتی سیاسی ارتش بوده است.
دی ماه،  که،2۳  همایش  این  در 
رئیس  سعیدی  علی  شد  برگزار 
دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه ای 
دنبال  به  آمریکا  گفت  سخنانی  در 
و  است  کشور  ضرورت های  تغییر 
کرده  سازی  ضرورت  دارد  نظر  در 
که  آنطور  را  کشور  اولویت های  و 
کند.  القا  مردم  به  می خواهد  خود 
او گفته یکی از اهداف و راهکارهای 
زانو  به  در  ایادی اش  و  آمریکا  مهم 
درآوردن ایران اسالمی همسو کردن 
اهداف »مهاجمان خارجی« با برخی 
جریان های غرب گرای  داخلی است و 
که  را  آنها  اهداف  می خواهد  دشمن 
تغییر نظام مقدس جمهوری اسالمی 

است همسو کند.«
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
سخنانی  در  مرداد،   22 اسالمی، 
گفته بود جنگ نخواهد شد و مذاکره 

نخواهیم کرد.
طی  دوشنبه،  روز  روحانی  حسن 
کرد  اعالم  گنبدکاوس  در  سخنانی 
در روزهای آتی ماهواره پیام به فضا 
کیلومتری   ۶00 در  و  شده  پرتاب 
این  از  پیش  می گیرد.  قرار  فضا 
از  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
اسالمی خواسته  مقام های جمهوری 
بود دست از اقدامات تحریک کننده 
بردارند. به گفته پمپئو ایران به اسم 
موشک های  علمی،  ماهواره های 

بالستیک تست می کند.

دیدار حسن روحانی با فرماندهان عالی رتبه ارتش جمهوری اسالمی، 1۳ آبان 1۳۹6
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ویتامین D و قلب
پزشکی  تحقیقات  “موسسه  از  گروهی 

وست مددر استرالیا دریافتند که ویتامین D از بروز 
از  پس  قلب  بافت های  و ضخیم شدن  زخم  از حد  بیش 

حمله قلبی جلوگیری می کند که این ممکن است به کاهش خطر 
 1,25D نارسایی قلبی کمک کند.محققان از موشها برای بررسی تاثیر

)یک شکل از ویتامین D که با هورمون ها ارتباط دارد( بر سلول هایی 
کردند.  استفاده  دهند،  می  تشکیل  را  زخم  بافت  قلبی  از حمله  پس  که 

این سلول ها “فیبروبالست های واحد تشکیل کلُنی قلب” )cCFU-Fs(نامیده 
 D می شوند.“جیمز چانگ” دانشیار و محقق ارشد این تحقیق گفت: ویتامین
برای محافظت در برابر نارسایی قلبی مفید است، اما تعامل آن با فیبروبالست های 
واحد تشکیل کُلنی قلب به خوبی ثابت نشده است.فواید ویتامین D به طور 
 D فزاینده ای شناخته شده است، اما ما هنوز کامال درک نمی کنیم که ویتامین

چگونه از نظر مکانیزمی می تواند به بیماری های قلبی کمک کند.
حمالت قلبی هنگامی رخ می دهند که مسیر انتقال خون به قلب مسدود شود 
و منجر به آسیب بافتی شود.این عمل باعث پاسخ التهابی می شود که در 

آن فیبروبالست های واحد تشکیل کلنی قلب، بافت آسیب دیده را با 
بافت زخم مبتنی بر کالژن جایگزین می کنند.چانگ افزود: این 

یک مشکل است، زیرا آسیب بافت  قلب می تواند توانایی 
قلب برای پمپاژ خون را کاهش دهد، که این 

امر می تواند منجر به نارسایی قلبی 
شود. 

زنان  شاخص

تا بکی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر
ریختن از بهر نان از چهر آب ای رنجبر

زینهمه خواری که بینی زافتاب و خاک و باد
چیست مزدت جز نکوهش یا عتاب ای رنجبر

از حقوق پایمال خویشتن کن پرسشی
چند میترسی ز هر خان و جناب ای رنجبر

حاکم شرعی که بهر رشوه فتوی میدهد
کی دهد عرض فقیران را جواب ای رنجبر

آنکه خود را پاک میداند ز هر آلودگی
میکند مردار خواری چون غراب ای رنجبر

گر که اطفال تو بی شامند شبها باک نیست
خواجه تیهو می کند هر شب کباب ای رنجبر
گر چراغت را نبخشیده است گردون روشنی

غم مخور، میتابد امشب ماهتاب ای رنجبر

تاثیرات  چه  بیوتیک  آنتی  مصرف   
منفی روی بدن میگذارد اینگونه داروها 
چه تاثیرات منفی روی بدن خواهند 
به  را  داروها  اینگونه  ،نباید  گذاشت 
طور خودسرانه مصرف کنیم عوارض 
سالمتی  روی  زیادی  های  آسیب  و 
موارد  اکثر  گذاشت.در  خواهند  مان 
اتفاقی که برای شما می افتد به این 
صورت است: شما با کمی خارش در 
گلو به رختخواب می روید و صبح که از 
خواب بیدار می شوید احساس می کنید 
مری شما به کاغذ سنباده تبدیل شده 
است سپس به یک مرکز مراقبت های 
پزشکی مراجعه می کنید و آن ها نیز 
یک نسخه از انواع آنتی بیوتیک ها برای 

شما تجویز می کنند.
آنتی  بودن  بی   ضرر  ایده  آیا 

 بیوتیک ها  درست است؟؟
 مطالعه ای در سال 2013 نشان داد 
که پزشک ها آنتی بیوتیک را برای %60 
آن ها  به  گلودرد  انواع  با  که  افرادی 
مراجعه می کنند تجویز می کنند، در 
حدود  در  باید  میزان  این  که  حالی 
بسیار  باشد.آنتی بیوتیک ها   %10
بد  باکتری های  هستند،آن ها  مفید 
باکتری ها  زدن  ضربه  می کشند،از  را 
به بدن جلوگیری می کنند و به شما 
خود  بیماری  با  که  می دهند  اجازه 
مبارزه کنید. اما به یاد داشته باشید 
که آنتی بیوتیک ها باکتری های خوب 
همین  به  و  می برند  بین  از  نیز  را 
آسیب های  برخی  می توانند  خاطر 
بسیار جدی را به بدن شما وارد کنند. 
Jeffrey Linder پروفسور بیماری ها 
در بیمارستان زنان بریگهام و همکار 
می گوید:  باال  مطالعه  در  نویسنده 
هنگام صحبت کردن با بیماران، پیام 
اصلی من این است که اگر شما عفونت 
باکتریایی ندارید سعی کنید از دوره 
بیماری عبور کنید چون مصرف یک 
آسیب  شما  به  بیشتر  آنتی بیوتیک 
میزند تا اینکه برای شما مفید باشد.

باکتریایی  عفونت  این که  اما  و 
عفونت های  ذات الریه،  چیست؟؟ 
از  بیش  مدت  )با  سینوسی  شدید 
گلودرد  و  گوش  عفونت  روز(،  ده 
عفونت های  انواع  از  استرپتوکوکی 
بیماری  هر  در  هستند.  باکتریایی 

دیگری مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا 
یا حتی برونشیت حاد، شما می توانید 
از پزشک درخواست کنید که برای تان 
آنتی بیوتیک تجویز کند البته اگر شما 
واقعاً به آنتی بیوتیک نیاز داشته باشید.
آنتی  از  استفاده  منفی  تاثیرات 

 بیوتیک ها
1-روده شما هرگز شما را نمی بخشد

اوقات  گاهی  چطور  می دانید  شما 
غذایی  مواد  می توانند  آنتی بیوتیک ها 
موجود در روده شما را کمی سریع تر از 
آنچه که باید به قسمت تحتانی دستگاه 
این  دلیلش  بدهند؟  حرکت  گوارش 
است که آنتی بیوتیک ها در حال پایین 
رفتن در سیستم گوارشی نظم همه نوع 
از باکتری های روده )خوب و بد( را کاماًل 
بر هم می زنند. با توجه به مطالعه ای که 
در مجله ی آمریکایی گوارش منتشر شد 
بسیاری از افراد پس از قطع آنتی بیوتیک 
تسکین می یابند اما برخی از مردم دیگر 
هرگز بهبود نمی یابند. محققان دریافتند 
که شرکت کنندگانی که بیش از سه 

ساله  پنج  دوره  یک  در  آنتی بیوتیک 
مصرف کرده اند 1/5 برابر بیشتر احتمال 
ابتال به بیماری روده تحریک پذیر مانند 
کولیت اولسراتیو یا بیماری کرونرا دارند.

2-چاقی
می دانید که در گوشتی  احتماالً  شما 
که مصرف می کنید آنتی بیوتیک وجود 
دارد اما آیا شما می دانید چرا در گوشت 

آنتی بیوتیک وجود 
برای  فروشندگان  دارد؟ 

چاق کردن گاو و مرغ قبل از این که 
آن ها را بکشند از آنتی بیوتیک استفاده 
می کنند. آنتی بیوتیک ها همین عملکرد 
داشته  نیز  شما  بدن  در  می توانند  را 
در  شده  منتشر  مطالعه  یک  باشند. 
مجله بین المللی چاقی نشان داد که 
آنتی بیوتیک ها در دوران کودکی برای 
تأثیر بر افزایش وزن کودکان استفاده 
در  وزن  افزایش  بر  البته  و  می شوند 
سال های آینده نیز تأثیر گذارند. محققان 
دریافتند کودکانی که حداقل هفت دوره 
آنتی بیوتیک دریافت کرده اند،در سن 15 
سالگی حدود 1/4 کیلوگرم )در حدود 
3 پوند( سنگین تر از کودکانی هستند 

که به این میزان آنتی بیوتیک مصرف 
نکرده اند. در همین راستا آنتی بیوتیک ها 
نوع دو )یک عامل  با پیشرفت دیابت 
خطر برای کسانی که چاق هستند( نیز 
ارتباط دارند: شرکت کنندگان در این 
مطالعه که بیشتر از 5نوع آنتی بیوتیک 
احتمال  بیشتر  کرده اند %53  استفاده 

ابتال به این بیماری  را دارند.
3-احتمال تاثیر بر مغز

آیا تا به حال شما از بیماری که در ارتباط 
با مغز و روده باشد چیزی شنیده اید؟ 
عرض  باید  رابطه  این  در  متأسفانه 
شود: هم زمان با اینکه آنتی بیوتیک ها، 
روده ی  در  را  بد(  یا  )خوب  باکتری ها 
هم چنین  آن ها  می کنند  نابود  شما 
روی مغز شما تأثیرمی گذارند. با توجه 
به یک مطالعه ی جدید منتشر شده در 
مجله ی روانشناسی بالینی، مصرف فقط 
یک دوره واحد از آنتی بیوتیک ها ممکن 
است با افزایش خطر ابتال به افسردگی 
محققان  باشد.   مرتبط  اضطراب  و 
دریافته اند که شرکت کنندگان بعد از 
مصرف پنج دوره جداگانه پنی سلین 
50% بیشتر احتمال ابتال به افسردگی 

یا اضطراب را دارند.

اختالل  از       
پراشتهایی  تغذیه ای 
روانی چه میزان اطالع دارید؟ خورد و 
خوراک این افراد غیرارادی و غیرقابل 
عوامل  برخی  بود،  خواهد  کنترل 
اضطراب می  و  ،تنش  استرس  مانند 
تواند پراشتهایی روانی را در مبتالیان 
از  که  هایی  خانم  ببخشد،  شدت 
های  ویژگی  میبرند  رنح  عارضه  این 
آن  ،احساسات  دارند  خاصی  رفتاری 
ها تاثیرات فراوانی بر پراشتهایی شان 

خواهد گذاشت.
اختالل  عکس  بر  روانی  اشتهایی  پر 
نشانگان  از  یکی  روانی  اشتهایی  بی 
ویژگی  است.  پاکسازی   – پرخوری 
غذاهای  گونه  وسواس  مصرف  آن 

اقدام به دفع  پر کالری و در پی آن 
آنهاست. پرخوری و پاکسازی در طی 
روز بارها تکرار میشود. میزان مصرف 
کالری برای هر دوره 1200 تا 1500 
کالری و غذاهای اصلی کربوهیدراتها 
توانایی  بیماران  از  بسیاری  هستند. 
ندارند.  را  سیری  احساس  درک 
ایجاد  پاکسازی  روش  متداولترین 
استفراغ است. در مواردی فرد مبتال 
از آمفتامین ها، تنقیه، داروهای ملین، 
یا روزه  تمرینات بدنی وسواس گونه 
غذای  اثر  کردن  خنثی  برای  داری 

حجیم مصرف شده استفاده میکند.
روانی  اشتهایی  پر  به  مبتال  افراد   
نوعی وسواس به خوردن دارند، ولی 
به دلیل نگرانی راجع به افزایش وزن 
پس از صرف غذا اقدام به تخلیه آن 
میکنند )بسیاری از مانکن های شاغل 
در رشته مدلینگ(. پر خوری معمواٌل 
با  و  میشود  ایجاد  استرس  پی  در 
خود  افکار  و  افسرده  خلق  اضطراب، 
نارضامندی در طی دوره پرخوری و 
بیماری  این  است.  آن همراه  از  پس 
دهه  اوایل  در  که  دخترانی  بین  در 
بیشت هستند بیشتر مشاهده میشود. 

4- از غذا به عنوان وسیله ای برای 
میشود.  استفاده  تنبیه  یا  پاداش 
دختران در صورت رد غذای تعارف 
خانواده  اعضای  سایر  توشط  شده 
دچار استرس و احساس گناه میشوند.

5- زنان مبتال به پر اشتهایی روانی 
گزارش میکنند که خانواده به وزن 
و ظاهر فیزیکی و جذابیت اهمیت 

زیادی میدهند.
اشتهایی  پر  به  مبتال  زنان   -6
دوره  از  که  میکنند  گزارش  روانی 
خردسالی به وزن خود فکر میکردند 

و نگران بودند.
های  عرصه  متخصصان  و  والدین 
آموزش، بهداشت جسم و روان باید 
اجتماعی  فشارهای  عمیق  تاثیر  از 
برای همنوایی با استانداردهای غیر 
واقع گرایانه ظاهر مقاومت و آنان را 
در زمینه تغذیه، ایده آل های واقع 
گرایانه جسمی و کسب عزت نفس 
کنند.  راهنمایی  بخشی  اثر  خود  و 
اختالالت  از  از  پیشگیری  به  توجه 

فوق  مسایل  آنکه  از  قبل  خوردن 
به بروز مشکالت جدی در خوردن 
است.  ضروری  امری  شود،  منجر 
پیشگیری، مداخله زودرس و اجرای 
نوجوانان  برای  درمانی  های  برنامه 
در معرض خطر گاه میتواند از مزمن 
روانی  اشتهایی  پر  اختالالت  شدن 

پیشگیری کند.

عزت نفس افراد مبتال به پر اشتهایی 
روانی پایین است، افسرده و مضطرب 
محکمی  اخالقی  باورهای  و  هستند 
نقص  بی  که  دارند  آرزو  آنها  دارند. 
باشند اما از سوی دیگر به خود ارزش 
منفی میدهند و تصویر بدن معیوبی 
ورزی  جرات  فاقد  و  خجالتی  دارند، 
هستند. اشتغال ذهنی افراد مبتال به 
پر اشتهایی روانی اغلب ترس از طرد 
شدگی و در روابط جنسی و جذابیت 
جنس  سازی  خوشنود  برای  ناکافی 

مذکر است.
اشتهایی  پر  به  مبتال  افراد  خانواده 
روانی ممکن است یک یا چند مورد از 

ویژگی های زیر را داشته باشند.
زمان  بیشتر  کشمکش  و  1-استرس 
به  غذا  از  استفاده  نیز  و  غذا  صرف 
عنوان وسیله ای برای تنبیه یا اعمال 
نفوذ و تاکید بیش از اندازه بر روی وزن 
و رژیم در پیشینه آنان دیده میشود.

در  گرفته  صورت  های  مکالمه   -2
زمان صرف غذا اغلب توام با کشمکش 

و تسلط  در تین مکالمات با والدین 
بوده، در حالی که تالش کودکان برای 

بیان عقایدشان سرکوب میشود.
خوردن،  سریعتر  برای  کودکان   -3
تمام کردن  و  بشقابشان  تمیز کردن 
غذا در همان زمانی که بقیه اعضای 
میکنند  تمام  را  خود  غذای  خانواده 

خود را تحت فشار ببینند.

لیال عراقیان
)1362 - تهران (

ایران است.  لیال عراقیان معمار اهل 
او برای طراحی پل طبیعت در تهران 
شناخته می شود.وی در رشته ریاضی 
دیپلم گرفت و به نقاشی هم عالقه 
معماری  می دید  که  این  از  داشت. 
ترکیبی از ریاضیات و نقاشی است به 
این رشته عالقه مند شد. لیال عراقیان 
معماری  کارشناسی  مدرک  دارای 
لیسانس  فوق  و  بهشتی  دانشگاه  از 
است.او  کلمبیا  بریتیش  دانشگاه  از 
همکارش  همراه  به  سال 1384  در 
سازه های  شرکت  بهزادی  علیرضا 
پارچه ای دیبا را تأسیس کردند.شرکت 
دیبا پس از اجرای سازه های چادری 
به مسابقه  پارک آب و آتش تهران، 
و  شد  دعوت  طبیعت  پل  طراحی 
طرحشان برگزیده شد. لیال عراقیان 
سقف  پارچه ای  پوشش  بازسازی  در 
در  پلیس  بی سی  استادیوم  نمای  و 
ونکوور، کانادا که توسط شرکت آلمانی 
انجام  استراکچرز  تنستایل  هایتکس 
فعالیت  فنی  دستیار  عنوان  به  شد، 
مسابقه  در  عراقیان  داشته است.لیال 
دومین  ورزشی،  فضاهای  طراحی 

 1390 معماری  و  سازه  کنفرانس 
همچنین  و  شد  دوم  جایزه  برنده 
در مسابقه کوشک جهانی به همراه 
بابک رستمیان و علیرضا برهانی رتبه 
در  او همچنین  نمود.  را کسب  دوم 
دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، 
دانشگاه  و  دوبی  آمریکایی  دانشگاه 
در  سخنرانی هایی  آلمان،  آنهالت 
زمینه تاریخچه سازه های پارچه ای در 
ایران، معرفی شرکت دیبا و پروژه پل 
طبیعت انجام داده است.وی به همراه 
علیرضا بهزادی در سال 2016 جایزه 
پروین اعتصامیمعماری آقاخان را دریافت نموده است.

راهکارهای مقابله با پراشتهایی روانی آنتی بیوتیک و آسیب های ناشی از مصرف آن



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1661
 جمعه 18 تا پنجشنبه 24 ژانویه 2019

مردان  شاخص

برای   
از  پیشگیری 
سنگینی  فلزات  آسیب 
توانید  می  شوند  می  بدن  وارد  که 
کمک  طبیعی  راهکارهای  برخی  از 
بگیریدسرب ،جیوه ،کادمیوم و آرسنیک 
برای بدن افراد مختلف عوارض زیادی 
بروکلی،  کلم  لبنیات،  دارند  بر  در 
سبزیجات  و  ساردین  و  کیلکا  ماهی 
فلزات  این  رفع عوارض  توانند در  می 
سیستم  کنند.تضعیف  کمک  شما  به 
از جمله  و آسیب کلیوی  بدن  ایمنی 
عوارض ورود این فلزات به بدن است.

فلزات سنگین اغلب از طریق آب، غذا و 
هوا وارد بدن ما می شوند و چون مقادیر 
کم آنها نیز سمیت زیادی دارد، باید با 
و  غذایی  مواد  برخی  مصرف  افزایش 

اجتناب از بعضی کارها، آثار سوء این 
سموم را خنثی کرد.

، فلزات سنگین، گروهی از عناصر فلزی 
محسوب می شوند که بسیار سمی بوده، 
نقش مضری در بدن انسان دارند. سمی 
ترین آن ها سرب، کادمیوم، جیوه و 
آرسنیک است اما مخرب ترین اثر این 
وارد  وقتی  که  است  آن  فلزات،  نوع 
بدن می شوند در بافت ها به خصوص 
کبد تجمع یافته و از بدن خارج نمی 
شوند و در دراز مدت که به دوز معینی 
می رسند منجر به بروز مسمومیت و 
شوند. می  کننده  مصرف  در  بیماری 

سیستم ایمنی بدن تا جایی که امکان 
فلزات  کند  می  سعی  باشد،  داشته 
و  ادرار  تعریق،  طریق  از  را  سنگین 
مدفوع دفع کند، اما انواعی از این فلزات 
سریعتر از آنکه بدن بتواند آن ها را دفع 
کند در بافت ها رسوب کرده و آثار سوء 

خود را برجای می گذارند.
آلوده،  هوای  بر  عالوه  سرب   : سرب 
از طریق لوله های آب، لوازم آرایشی، 
غذایی،  مواد  نگهداری  فلزی  ظروف 
برخی قوطی های کنسرو، سیگار و شیر 
حیواناتی که در مناطق آلوده تغذیه می 

به پرواز شک کرده بودم  به هنگامی که شانه هایم
از توان سنگین بال خمیده بود،

و در پاک بازی معصومانه گرگ ومیش
شبکور گرسنه چشم حریص بال می زد

به پرواز شک کرده بودم من / سحرگاهان
سحر شیری رنگی نام بزرگ / در تجلی بود

دیدار  گفتم:»شوق  که می شکفت  مریمی  با 
خدایت هست؟«

بی که به پاسخ آوایی برآورد
خستگی باز زادن را به خوابی سنگین فروشد

همچنان که تجلی ساحراِن نام بزرگ؛
و شک بر شانه های خمیده ام

جای نشین سنگینی توانمند بالی شد 
که دیگر بارش به پرواز احساس نیازی نبود

های  پایه  تنها  نه  روانی،  مشکالت 
متزلزل  را  زناشویی  زندگی  یک 
ناباروری  و  نازایی  در  بلکه  می کند، 

هم اثرات بدی می گذارد. 
مشارکت  است  کرده  ثابت  تجربه   
و  کودکان  پرورش  در  شوهر  و  زن 
تالش برای هدفی مشترک و دوست 
داشتنی اغلب بنیان زندگی آنان را 
است  چنین  این  می کند.  محکم تر 
در  کودک  فقدان  می بینیم  گاه  که 
شدن  سست  به  زوج  یک  زندگی 

پایه های خانواده می انجامد.
اثرات روحی ناباروری

در  ماندن  و  فرزند  نداشتن  تحمل 
کنار همسر برای بسیاری از همسران 
این  از  خیلی ها  اما  است،  کابوس 
ساخته اند.  فرصت  خود  برای  واقعه 
مانند  روانشناختی  مشکالت 
روانی  فشار  و  افسردگی  اضطراب، 
مهم ترین و بیشترین مشکالتی است 
روبرو  آن  با  نابارور  خانواده ه  ای  که 
مورد  زوج های  درصد   8۵ هستند. 
روانشناختی  مشکالت  با  بررسی 
روبرو هستند که  ناباروری  از  ناشی 
نابارور  زوج های  آسیب  مهم ترین 
ایرانی در بخش درون فردی شامل 
و  غم  عصبانیت،  و  خشم  احساس 
اندوه، احساس حقارت و درماندگی، 
احساس  زندگی،  از  رضایت  کاهش 
گناه، کاهش امید به زندگی،حسادت 
و  فرزند  صاحب  همسران  به 
افت  است.  استرس  و  افسردگی 
عدم  احساس  نفس،  عزت  شدید 
گری،ناامیدی  خودسرزنش  زیبایی، 
جمله  از  زندگی  در  هدف  نبود  و 
گونه  این  در  موجود  آسیب های 

خانواده هاست.
 اثرات ناباروری برای مردان

مشکالت روانی که پس ازآگاهی به 
نابارور بودن برای مردان پیش می آید 
عبارت است از:اضطراب،نگرانی برای 
و  جنسی  قدرت  دادن  ازدست 
و  جنسی  لیاقت  مردانگی،نداشتن 
ناباروری مردان هجومی براحساسات 
که  کند  می  تداعی  را  مردانه 
روانی  آسیب  رقابت،  حس  شامل 
میزان  است.  ساختگی  اضطراب  و 
 ۴۹% مرد  ناباروی شریک جنسی 
است اما معموالً همیشه زنان از نظر 
باروری مورد مطالعه قرار می گیرند. 
استرس، افسردگی، احساس گناه و 
یا اضطراب در مردان نابارور موجب 
ناتوانی جنسی روانی در مردان می 
شود که احساس بی لیاقتی همراه با 
ناباروری را تشدید می کند. احساس 
استرس روانی تحت تأثیر پارامترهای 
اسپرم، مشکالت نعوذ را تشدید می 
کند و واکنش های احساسی نسبت 
این  دهد.  تغییرمی  را  ناباروری  به 
مشکل باعث بی ثباتی ذهنی و عدم 
تعادل روانی شده و منجربه ناتوانی 
ناباروری  جنسی می شود.تشخیص 
مردانگی  درمورد  زیادی  سؤاالت 
برای آقایان پیش می آورد و باعث 

احساس خجالت در آنها می شود. 

درد قفسه سینه 
درد قفسه سینه با طیف گسترده ای 

غیرتهدید  و  کننده  تهدید  بهداشتی  شرایط  از 
کننده در زندگی مرتبط است، که از آن جمله می توان 

انسداد جریان خون در ریه یا  به حمله قلبی، پارگی آئورت، 
آمبولی، حمالت پانیک و سوزش سر دل اشاره کرد. به طور کلی، 

درد قفسه سینه به دو دسته تقسیم می شود:
 درد قفسه سینه قلبی و درد قفسه سینه غیر قلبی.

درد قفسه سینه قلبی اغلب به عنوان آنژین شناخته می شود. چندین بیماری 
قلبی که همراه با درد قفسه سینه هستند شامل حمالت قلبی، آترواسکلروز و 

اسپاسم عروق کرونر است.درد قفسه سینه غیر قلبی اغلب با شرایطی در رابطه با 
ریه، آسیب های فیزیکی، شرایط گوارشی و ترس و یا اضطراب مرتبط است.

ناراحتی می تواند به سرعت و در قسمتهای مختلف، بسته به علت ریشه ای آن رخ 
دهد. به عنوان مثال، اگر احساس فشار یا سوزش همراه با تنگی نفس دارید، ممکن 
است درد قفسه سینه قلبی داشته باشید. از طرفی اگر با درد قفسه سینه، ضربان 
قلب سریع، حس ترس و تعریق را تجربه کنید، ممکن است یک حمله پانیک 

داشته باشید. به هرصورت مراقبت اورژانس پزشکی برای شما توصیه می شود.
شرایط کمتر جدی که با درد قفسه سینه مرتبط هستند، شامل حمالت 

وحشت و اضطراب، زخم معده، التهاب حاد و دردناک غده عصبی، آسیب 
عضالنی / اسکلتی، سوزش سر دل، GERD، سنگهای صفراوی و 

اسپاسم مری است. با این حال، این شرایط هنوز باید به طور 
مناسبی تشخیص داده شود تا اطمینان حاصل شود 

که درد قفسه سینه شما با یک بیماری 
جدی تر مرتبط نیست.

تشدید  موجب  روانی  مشکالت 
ناباروری می شود

اختالالت  که  داده  نشان  بررسی ها 
که  ناباروری  زنان  در  روانی  و  روحی 
با روش های لقاح خارج رحمی تحت 
است.  جدی  می گیرند،  قرار  درمان 
باعث  روانی  مشکالت  طرف  یک  از 
پاسخ دهی  و  کارآیی جسمی  کاهش 
ناباروری  طبی  درمان های  به  بیمار 
تداوم  ادامه  از طرف دیگر  و  می شود 
احتمالی  شکست های  و  ناباروری 
افزایش  به  منجر  درمانی  مراحل  در 
مشکالت روانی این بیماران می گردد.

سالمت  موضوع  اهیمت  به  توجه  با 
روان و نقش آن در باروری، محققین 
درمان  برنامه  که  می کنند  پیشنهاد 
ناباروری با درمان روحی و روانی همراه 
مادری  حس  تجربه  و  باروری  باشد. 
از  رضایت  احساس  موجب  زنان  در 
خویش می شود و شادمانی و آستانه 
افزایش  آنان  در  را  مشکالت  تحمل 
می دهد. ناباروری ضربه روانی شدیدی 

محسوب می شود که عالوه بر کاهش 
احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس 
در زنان موجب بروز تنش در رابطه بین 
فردی، اجتماعی و زناشویی می شود.

تقویت سخت رویی
از  مثبتی  نتیجه  وقتی  معموال 
درمان های ناباروری حاصل نمی شود، 
زوجین و بویژه خانم ها بشدت افسرده 
این که  به  توجه  با  ناامید می شوند.  و 
درمان های نازایی و ناباروری هزینه بر 
است و از لحاظ روحی فرد را بشدت 
تحت فشار قرار می دهد و زمانی که 
تکرار  برای  دیگری  فرصت های  هنوز 
حاضر  دیگر  دارند،  ناباروری  درمان 

نیستند تن به انجام این کار بدهند.
مهم ترین راه کار در چنین شرایطی، 
تقویت سخت رویی فرد است. چنانچه 
ناباروری  درمان های  شروع  ابتدای  از 
برای  نیز  روان شناختی  درمان های 
روش های  از  و  شود  انجام  افراد 
استفاده  آنها  برای  درمانی  واقعیت 
شود در نتیجه افراد راحت تر پذیرای 

درمان های مداوم می شوند.
بعضی افراد ناباروری را با هویت خود 
باورهای  با  را  آن  و  می دهند  پیوند 

نسبت  منفی 
تلفیق  خود  به 

باعث  خود  که  می کنند 
حس بی ارزشی و بی کفایتی می شود، 
را  ارتباط  این  بتوان  اگر  نتیجه  در 
به عنوان آن  فرد  شکست مرز هویت 
چیزی که هست و توانایی باروری را 
به عنوان یک واقعه مستقل از آن جدا 
کرد، می توان استرس و فشار روانی را 

به شکل موثری کاهش داد.
 با نازایی خود کنار بیایید

چون  باشید،  داشته  خاطر  آسودگی 
تسریع  را  شما  درمان  روند  آرامش 

می بخشد.
رابطه عاطفی تان با همسرتان را ارتقا 
بدهید، قبول کنید که همسرتان اگر 
بارور نمی شود احساس خشم و گناه 

می کند برای آنان تسلی خاطر باشید.
بیشتر با هم بخندید و تفریح کنید. 
ناامیدی  و  یاس  است  ممکن  نازایی 
هم  با  و  تفریح  بیاورد،  همراه  به  را 
بودن می تواند فشار روانی را بکاهد.به 
هم مهلت بدهید. بسیاری از مراحل 
درمان نازایی زمانبرند، شاید شکست 
بخورید، اما اگر به طرف مقابل مهلت 
بدهید، او را به ادامه راه دلگرم می کنید.

سراغ عالقه و هدف تان بروید، یادتان 
ختم  فرزند  به  راه ها  همه  که  بیاید 
آرمان ها  صاحب  شما  و  نمی شود 
که  بوده اید  بزرگی  ال های  ایده  و 
آن ها  حسرت  در  ازدواج  از  پیش 
برای  مناسبی  زمان  حاال  بودید، 
به  رسیدن  راه  در  برنامه ریزی 
است. زندگی تان  بزرگ  اهداف 

همسرتان  سرزنش  این که  باالخره 
سرزنش و بی انصافی در حق خودتان 
است، پزشکان از زوج هایی که طرف 
مقابلشان باردار نمی شود یا عقیم است 
غالبا می پرسند، آیا تنها هدف تان برای 
ازدواج با او داشتن فرزنده بوده است؟ 
مسلما زناشویی ابعاد گسترده ای دارد 
که تنها یک بعد آن فرزندآوری است.

کنند وارد بدن ما می شود. ضمن اینکه 
برخی از انواع شمع های عطری حاوی 
سرب بوده و از طریق تنفس وارد بدن 
می شود. این فلز سمی، انعطاف رگ ها 
را کم و ضربان قلب را نامنظم می کند 
و افراد را در معرض پرفشاری خون قرار 
می دهد. همچنین در استخوان ها تجمع 
کرده، در دوران یائسگی و با کاهش توده 
استخوانی، در بدن آزاد می شود. کاهش 
کودکان،  بیشفعالی  هوشی،  ضریب 
عالئم  از  بیخوابی  و  تحریک پذیری 
است.ویتامین  بدن  در  سرب  افزایش 
C و مکمل های آن به دفع سرب از 
طریق ادرار کمک می کند. منابع حاوی 
کلسیم، از جمله لبنیات، کلم بروکلی، 
سبزیجات  و  ساردین  و  کیلکا  ماهی 
برای کاهش آثار سوء سرب مفید است.

فلزات  انواع  تمامی  میان  در   : جیوه 
سنگین، جیوه خطرات و عالئم بیشتری 
دارد. آمالگام دندان، آفت کش ها و به 
آلوده،  دریاهای  های  ماهی  خصوص 
بیشترین راه های ورود احتمالی جیوه به 

بدن را فراهم می آورند. جیوه در عملکرد 
سلول های قرمز خون و اکسیژن تداخل 
ایجاد می کند و با کمبود اکسیژن، سبب 
خستگی، کم خونی، بی قراری و ضعف 
خطرناک،  فلز  این  چون  و  شود  می 
تمایل خاصی به رسوب در بافت مغز 
دارد، با بروز افسردگی، اختالالت روانی، 
اشکال در تمرکز و سردرد نیز مرتبط 
است. همچنین این فلز سمی می تواند 
موجب تشدید بیماری MS شود و اگر 
جنین از طریق مادر در معرض آن قرار 
گیرد، عوارضی چون فلج مغزی، عقب 
را  مادرزادی  نقایص  و  ذهنی  افتادگی 

ایجاد خواهد کرد.
حاوی  دریا  های  ماهی  و  تن  ماهی 
میزان باالتری جیوه اند. برای پیشگیری 
خوردن  از  است  بهتر  موارد،  این  از 
ماهی های بزرگ جثه، بویژه به صورت 
مستمر یا زیاده از حد اجتناب کنید و 
به صورت هفتگی در نوع مصرف ماهی 
و   E ویتامین  کنید.  ایجاد  تنوع  ها 
سلنیوم از جمله مواد خنثی کننده آثار 
سمی جیوه هستند. مغزهای آجیلی، 
سبزیجات  مرغ،  تخم  زرده  حبوبات، 
حاوی برگ سبز تیره و گوجه فرنگی 

برای  ریزمغذی هایی  شامل  نیز 
اجتناب از مسمومیت جیوه هستند.

کادمیوم : ظروف مخصوص یخ در 
یخچال، حشره کش ها، قهوه فوری، 
برخی غذاهای کنسروی و نوشیدنی 
های کوالدار و رنگ های غیر مجاز 
ورود  اصلی  منابع  از جمله  خوراکی 
کادمیوم به بدن محسوب می شوند. 
کادمیوم در سیگار نیز وجود دارد و 
بدن  جذب  مستقیم  آن  درصد   ۳0
هوا  در  آن  درصد   ۷0 و  شود  می 
انتشار می یابد. این فلز سمی، منجر 
و  بدن  ایمنی  سیستم  تضعیف  به 
آسیب کلیوی می شود.برای در امان 
ماندن از آثار مخرب این ماده سمی 
اید از کشیدن سیگار خودداری کنید 
و در معرض دود آن قرار نگیرید. نان 
سفید و برنج سفید حاوی میزانی از 
این فلز سنگین هستند. آهن، کلسیم 
هستند  امالحی  جمله  از  منیزیم  و 
می  کاهش  را  کادمیوم  جذب  که 
دهند. گوشت قرمز، لبنیات، مغزهای 

آجیلی، غالت سبوس دار و غذاهای 
غنی شده از روی به ترتیب از منابع 

خوب این امالح به شمار می روند.
ارسنیک: طبق تحقیقات انجام شده، 
برای حفظ و نگهداری بیشتر چوب، 
چوبی،  های  سازه  از  درصد   90 به 
ارسنیک می زنند و افراد با دست زدن 
به چوب، بسادگی ارسنیک را جذب 
محصوالت  از  بسیاری  کنند.  می 
غذایی فراوری شده و انگور که برای 
دفع افاتش از آفت کش های حاوی 
حاوی  شود،  می  استفاده  ارسنیک 
مقادیر باالیی از این فلز سمی هستند 
اما خوشبختانه 9۵ درصد ارسنیک از 
ادرار و مدفوع دفع می شود.  طریق 
با این حال، متاسفانه، ۵ درصد باقی 
به ریه و پوست  تواند  مانده آن می 
امان  در  برساند.برای  جدی  آسیب 
ماندن از زیان این ماده سمی، مصرف 
به  ارگانیک  سبزیجات  و  ها  میوه 
عنوان راهکار اصلی توصیه شده است. 
منابع غذایی حاوی ویتامین C مانند 
مرکبات، توت فرنگی و فلفل قرمز نیز 
می توانند از بدن در برابر مسمومیت 

به آرسنیک محافظت کنند. 

کامران دیبا
)1315 - تهران (

نقاش،  دیبا،  طباطبایی  کامران 
ایرانی  مدرنیست  معمار  و  شهرساز 
موزه  به  می توان  او  آثار  است.از 
هنرهای معاصر تهران، فرهنگ سرای 
نیاوران و فرهنگسرای دانشجو، پارک 
فرح  شهبانو  مخصوص  دفتر  شفق، 
پهلوی و منزل مسکونی پرویز تناولی 

در تهران اشاره کرد.
از  تبریز  طباطبایی های  خاندان 
ایران  دربار  در  پرنفوذ  خانواده های 
او  پدر  بودند.  قاجاریان  دوره  از 
دندانپزشک  دیبا«  »اسفندیار 
به  بسیاری  دلبستگی  او  مادر  بود. 

معماری و طراحی داخلی داشت.
در  تحصیل   1۳۳۵ سال  در  وی 
هاوارد  دانشگاه  در  معماری  رشته 
را  دی.سی.  واشینگتن،  شهر  در 
با  زمان تحصیل،  آغاز کرد. وی در 
آمریکا،  کنگره  کتابخانه  به  مراجعه 
به دانش خود در زمینه های فلسفه 
و روان شناسی افزود. در سال 1۳4۳ 
دانش آموخته این رشته شد و پس 
از آن به مدت یک سال تحصیالت 
جامعه شناسی  رشته  در  را  تکمیلی 

ادامه داد.پارک شفق ،موزه هنرهای 
معاصر تهران ، فرهنگ سرای نیاوران 
، مسجد موزه فرش ایران ، مسجد 
دانشگاه جندی شاپور و شهر جدید 
از آثار برجسته وی قبل از  شوشتر 

سال 1۳۵۷ می باشد.
کامران دیبا برای پروژه شهر جدید 
را  آقاخان  معماری  جایزه  شوشتر، 
در  برگزیده  طرح  و  کرده  دریافت 
آثار معماری و شهرسازی  مجموعه 
و  معماری  آثار  نمایشگاه  در  جهان 
شهرسازی قرن بیستم در جشن سال 
است. شده  لس آنجلس  در   2000 احمد شاملو

عوارض ناشی از ورود فلزات سنگین به بدن اثرات مشکالت روانی در ناباروری و نازایی
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کیروش هم ردیف بزرگترین مربیان جهان
به  کیروش  با  =کفاشیان: 

اهدافمان رسیدیم
بر  ایران  فوتبال  تیم  پیروزی  با 
سرمربى  کیروش  کارلوس  ویتنام، 
بردهای  تعداد  نظر  از  ایران  تیم 
تیم های ملى تحت هدایت او با شمار 
پیروزی های دل بوسکه سرمربى اهل 
چهارم  مکان  در  و  شد  برابر  اسپانیا 
مربیان تیم های ملى از نظر موفقیت 

در بازی های رسمى قرار گرفت.
همراه  سال ها  این  در  کیروش 
آفریقای  امارات،  پرتغال،  تیم های 
سرمربى  عنوان  به  ایران  و  جنوبى 
ای  منطقه  و  جهانى  رقابت های  در 

حضور داشته است.
ملى  تیم  رهبری  ایام  در  وی 
آفریقای جنوبى با این تیم 2 پیروزی 
برد   ۵ و  آفریقا  ملت های  جام  در 
جهانى  جام  مقدماتى  بازی های  در 

2٠٠2 به دست آورد.
همچنین در مدتى که سرمربى تیم 
بود، در دو دوره که در  ملى پرتغال 
این سمت فعالیت داشت 1۶ پیروزی 
رسمى برای تیم پرتغال کسب کرد. 
اروپا  مقدماتى  رقابت های  در  برد   2
در  پیروزی  و شش   1992 سال  در 
جهانى  جام  مقدماتى  بازی های 
برد در مراحل مقدماتى  1994 و 8 

اول و دوم جام جهانى 2٠14.
بازی  در  پیروزی  هشت  با   او 
ملت های  جام  نهایى  و  مقدماتى 

  12 همچنین   2٠1۵ سال  در  آسیا 
دوم  و  اول  دوره های  در  پیروزی 
 2٠18 جهانى  جام  انتخابى  مرحله 
روسیه با ایران، شکست تیم مراکش 
در  برد   2 و  روسیه  جهانى  جام  در 
ملت های  جام  در  گذشته  روزهای 
کیروش  بردهای  شمار   2٠19 آسیا 
همراه تیم ایران به 33 بازی مى رسد.

تیم های  با  را  او  پیروزی   23 اگر 
اضافه  پرتغال  و  جنوبى  آفریقای 
کنیم او با ۵۶ پیروزی ملى امتیازات 
به دست آمده، با دل بوسکه سرمربى 

معروف اسپانیایى برابر مى شود.
رئیس  نایب  کفاشیان  على 
رئیس  و  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
ایران  فوتبال  فدراسیون  پیشین 
کارلوس  حضور  از  سال   8 مى گوید: 
و  مى گذرد  ایران  فوتبال  در  کیروش 

کارولین وژنیاکى قهرمان سال پیش 
گراند اسلم استرالیا روز چهارشنبه با 
شکست جوانا الرسن نفر 7۵ دختران 
جهان با حساب ۶ بر یک و ۶ بر 3 به 

دور سوم این بازی ها راه یافت.
حذف  تنیس باز  برای  وژنیاکى 
سوئدی فقط به ۶۶ دقیقه وقت نیاز 
داشت. وژنیاکى در دور سوم با ماریا 
روسى-  ساله   31 شاراپوا  تنیس باز 
در سال  روبرو مى شود که  آمریکایى 
2٠٠8 قهرمان این تورنمنت شده بود.

گراند   ۵ در  کنون  تا  که  شاراپوا 
اسلم قهرمان شده، روز جمعه رقابت 
خود  دانمارکى  حریف  با  تنگاتنگى 
خواهد داشت. وی در دور دوم بر ربکا 
غلبه  سوئد  اهل  پیترسون  تنیس باز 

کرده بود.
و  آلمانى  کربر  تنیس باز  آنجلیک 
حذف  از  بعد  اسلم  گراند  سه  برنده 
بیتریس حداد مایا  تنیس باز برزیلى با 

حساب ۶ بر 2 و ۶ بر 3 به دور سوم 
رسید. او در سال 2٠1۶ قهرمان این 

مسابقه ها شده بود.
با  خود  مبارزه  سومین  در  کربر 
استرالیایى  پرل  تنیس باز  کیمبرلى 

روبرو خواهد شد.
تنیس  رده بندی  نفر 24٠  که  پرل 
وایلد  با  مسابقه ها  این  در  دنیاست، 
او که فقط  یافته است.  کارت حضور 
2٠ سال دارد دانا وکیک ” سید ” 29 

این تورنمنت را مغلوب کرده بود.
پترا کویتوا  تنیس باز اهل جمهوری 
چک و قهرمان گراند اسلم ویمبلدون، 
ایرینا کاملیا بگو  تنیس باز رومانیایى را 
۶ بر یک و ۶ بر 3 شکست داد. او در 
دور سوم با  تنیس باز سوئیسى بلیندا 

بنچیچ به میدان مى رود.
یولیا  خود  بازی  دومین  در  بنچیچ 
اینستوا را 7 بر ۶، ۶ بر 4 و ۶ بر 2 

پشت سر گذاشت.

و  اسپانیایى  نادال  تنیس باز  رافائل 
برنده 17 گراند اسلم ، بر متیو ابدن 
 تنیس باز استرالیایى روز چهارشنبه ۶ 
بر 3 ، ۶ بر 2 و ۶ بر 2 پیروز شد. نادال با 
سروهای غیر قابل برگشت این بازی را 
در 1ساعت و ۵۶ دقیقه به پایان رساند.

قدیمى  کافین  تنیس باز  دیوید 
بر 2  و ۶  بلژیک ۶ بر صفر، ۶  اهل 
اهل  رقیب  گرین  کریستیان   2 بر 
فیلیپ  کرد.  مغلوب  را  خود  شیلى 
کوهل شربر  تنیس باز آلمانى، ژی لى 
 تنیس باز اهل شیلى را ۶ بر 2 ، ۶ بر 2 

و ۶ بر 4 حذف نمود.
جو ویلفرید سونگا  تنیس باز با تجربه 
فرانسوی ۶ بر 4 ، ۶ بر 4 و 7 بر ۵ از 
مارتین کلیزان تنیس باز اسلواکى برد.

تنیس  دوم  نفر  واورینکا  استن 
سوئیس بر ارنست گوبلیس پیروز شد. 
در حالى که گوبلیس ست اول ۶ بر 2 
از واورینکا جلو بود، به بازی ادامه نداد.

نادال ، شاراپوا و وژنیاکى به دور سوم گراند اسلم 
استرالیا رسیدند

رافائل نادال

کیروش به آمریکاى جنوبى مى رود؟ جانشین او از 
آمریکاى جنوبى مى آید؟

چندیست نشریات و خبرگزاری های 
ایران و کلمبیا اخباری در مورد انتخاب 
کارلوس کیروش سرمربى ۶۵ ساله تیم 
سرمربى  عنوان  به  ایران  فوتبال  ملى 
آینده تیم ملى کلمبیا منتشر مى کنند.

ظاهرا تاریخ شروع کار کیروش با تیم 
کلمبیا، چند هفته پس از پایان بازی های 
جام ملت های آسیا خواهد بود. اگر چه 
کلمبیا  فدراسیون  مسئوالن  از  یکى 
شایعه ای  را  کیروش  استخدام  اخیرا 
است. خوانده  اساس  و  پایه  بدون 

در این میان شخص کیروش به روال 
همیشگى این خبر را نه تائید کرد و نه 
تکذیب و تنها به ذکر گله از فدراسیون 
بسنده  ورزش  وزارت  و  ایران  فوتبال 
فدراسیون  مسئوالن  اینکه  و  نمود 
قرارداد  انعقاد  برای  را  او  درخواست 

بلندمدت نپذیرفته اند.
کوتاه مدت  تمدید  از  پیش  البته  او 
قراردادش تا پایان جام ملت های آسیا 
نیز مدتى ناز کرد و در جلساتى که با 
فوتبال  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی 
داشت گفت: امضای قرارداد چند ماهه 
در  من  بین المللى  وجهه  و  شأن  در 
دنیای فوتبال نیست و قرارداد موقت 

را نمى پسندم.

ایران و عراق صعود کردند؛ اما داورى همه را 
شاکى کرد !

=کنایه کارلوس کیروش به 
تیم  باید قدردان  ما  داورى: 
که  زمانى  که  باشیم  داورى 
احساسى  و  فشار  پر  بازى 
بود تصیمات قاطع و درستى 

گرفت!
سه  داور  چشمى:  =روزبه 

پنالتى ایران را نگرفت.
=اشکان دژاگه: استراتژى 
بازى بود و موفق  ما کنترل 

هم شدیم.
تساوی  با  ایران  فوتبال  ملى  تیم  
به  عنوان  عراق  مقابل  در  گل  بدون 
یک  مرحله  به   D گروه  صدرنشین 
آسیا  ملت های  جام  نهایى  هشتم 

صعود کرد.
محمدحسین  بیرانوند،  علیرضا 
حسینى،  مجید  سید  کنعانى زادگان، 
روزبه  محمدی،  میالد  غفوری،  وریا 
امید  دژاگه(،  اشکان   – چشمى)8٠ 
 -۶3( جهانبخش  علیرضا  ابراهیمى، 
مهدی طارمى(، وحید امیری، سامان 
سردار  ترابى(،  مهدی   -7۵( قدوس 
آزمون بازیکنانى بودند که مقابل عراق 

به میدان رفتند.
دیدار ایران و عراق چهارشنبه شب 
مکتوم  آل  استادیوم  در  دی ماه،   2۶
دوبى برگزار شد. هر دو تیم به صعود 
خود به مرحله دوم مطمئن بودند و 
رقابت بر سر صدرنشینى گروه پنجم 
گِل  هفت  امتیاز،  هفت  با  ایران  بود. 
زده، بدون گل خورده در مقابل یمن 
و ویتنام به لطف تفاضل گل بهتر به 

عنوان تیم نخست صعود کرد.
تیم عراق هم هفت امتیازی شد اما 
دارد  و دو گِل خورده  شش گِل زده 
کار  حذفى  مرحله  د  صعود  برای  و 

سخت تری پیش رو خواهد داشت.

پاس های اشتباه بازیکنان تیم ملى 
ایران در مقابل عراق زیاد بود. گرچه 
فرصت  ایران  تیم  بازی  اول  نیمه 
تیم  موقعیت سازی  اما  داشت  گلزنى 
در نیمه دوم اصاًل خوب نبود و بجز 
نه چندان جدی  آنهم  یکى دو مورد 
تیم  دروازه  روی  خطرناکى  فرصت 

عراق ساخته نشد.
بازیکنان جوان تیم عراق از ابتدای 
نیمه دوم از وسط میدان هافبک های 
تیم ایران را تحت فشار قرار دادند. آ ها 
مستقیم  فیزیکى  بازی  و  دوندگى  با 
ایران  تیم  هافبک های  ندادند  اجازه 
در  و  کنند  حمله های جدی طراحى 
مجموع این بازیکنان عراق بودند که 
نبض بازی در نیمه دوم را در دست 
داشتند و حتى فرصت داشتند با یک 
کنند  باز  را  ایران  دروازه  سر  ضربه 
که بیرانوند با نوک انگشتان خود در 
آخرین لحظه توپ را از زیر تیر افقى 

دروازه به ُکرنر فرستاد.
بازیکنان  هم  بازی  از  دقایقى  در 
دروازه  شوت  با  کردند  تالش  ایران 
آنها  ضربات  ولى  کنند  باز  را  عراق 
ضعیف تر از آن بود که دروازه بان عراق 

تسلیم شود.
از  ایرماتوف  روشن  بازی  داور 
ازبکستان بود و بارها اعتراض بازیکنان 
او  به  عراق  و  ایران  تیم  فنى  کادر  و 
اعتراض کردند. عراقى ها معتقد بودند 
سامان قدوس به خاطر خطای شدید 
روی بازیکن عراقى باید اخراج مى شد 
اما فقط کارت زرد گرفت و بازیکنان 
به  پنالتى  دو  بودند  معتقد  ایران هم 

نفع آنها گرفته نشده است.
مشکوک  صحنه  دو  بازی  طول  در 
اتفاق افتاد و هر دو بار بازیکنان ایران 
معتقد بودند در محوطه جریمه توپ به 
دست بازیکنان عراقى برخورد کرده و 
پنالتى است اما داور نظر دیگری داشت

کارلوس کیروش سرمربى تیم ایران 

کیروش در ضمن شرایطى نیز برای 
ادامه کار و آماده ساختن تیم ملى در 
بازی های جام ملت های آسیا ارائه  داد و 
تاکید کرد، بدون ترتیب دادن اردوهای 
تعهدی  دوستانه،  بازی های  و  متعدد 
مسابقات  این  در  ایران  پیروزی  برای 
صورت  هر  به  اما  بدهد.  نمى تواند 
آسیایى  مسابقات  پایان  تا  کرد  قبول 
به همکاری با فدراسیون فوتبال ادامه 
دهد.چند روز قبل از شروع مسابقات 
جام ملت های آسیا، وقتى خبرنگاری 
در امارات درباره سمت آینده کیروش 
در  گفت:  ابتدا  وی  کرد،  سوال  او  از 
مقوله  این  درباره  نباید  فعلى  شرایط 
اشاره کرد که  تنها  اما  صحبت کنیم 
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش در 
پیش  ماه  چند  در  قراردادش  خاتمه 
حاضر شدند درباره تمدید قرارداد با او 

صحبت کنند.
به هر روی تا حاال تنها صحبت ها از 
به تیم ملى فوتبال  پیوستن کیروش 
کلمبیا بوده و بس. اما این هفته یک 
نشریه ورزشى کلمبیا نوشت: جانشین 
کیروش برای مدیریت تیم فوتبال ایران 
تعیین شده؛ او یک مربى اهل اوروگوئه 
است به نام خورخه فوساتى سرمربى 

در کنفرانس خبری بعد از پایان بازی 
علیه تیم داوری با کنایه موضع گرفت 
و گفت: »ما باید قدردان تیم داوری 
هم باشیم. داوری را دیدیم که زمانى 
بود  احساسى  و  فشار  پر  بازی  که 
تصمیمات قاطع و درستى گرفت. نه 
مثل بعضى از داوران که در لحظات 
حساس عصبى مى شوند و تصمیمات 

اشتباه اتخاذ مى کنند.«
حال  »در  کرد:  تاکید  همچنین  او 
و  دارد  نیاز  استراحت  به  تیم  حاضر 
باید از لحاظ ذهن و بدنى خودمان را 
برای بازی های آینده آماده کنیم، جام 
اینجا آغاز خواهد  از  ملت های واقعى 
شد. از اینجا همه چیز برای برنده و 
هیچ چیز برای بازنده خواهد بود. به 
این معناست که باید نگاهمان را کامال 
دقیق کنیم تا بازی های آینده را پشت 

سر بگذاریم.«
ایران که  تیم  روزبه چشمى مدافع 
داشت،  بازی  این  در  را  خوبى  روز 
گفت: »پنالتى روی امید ایراهیمى و 
دومین شوتى که ما زدیم و به دست 
بازیکن عراق خورد، صد درصد پنالتى 
بود ولى نمى دانم چرا داور اعالم نکرد. 
ده، بیست ثانیه هم ایرماتوف با داوران 
نمى دانم  ولى  کرد  صحبت  کمک 
پنالتى  به  تصمیم  چرا  نهایت  در 
پنالتى  به جز صحنه های  ما  نگرفت. 

موقعیت های دیگری هم داشتیم.«
بسیاری از بازیکنان تیم ملى ایران و 
عراق هم پس از پایان بازی علیه داور 
تیم  سرمربى  اتفاقاً  کردند.  مصاحبه 
تاکید  عراق هم در کنفرانس خبری 

کرد بازیکن ایران باید اخراج مى شد.
عراق  بازی  در  ایران  تیم  کاپیتان 
امید ابراهیمى بود اما در اواخر نیمه 
دوم که اشکان دژاگه به بازی آمد وی 
بازوبند را بست. دژاگه در پایان بازی 
گفت استراتژی ما کنترل بازی بود و 

موفق هم شدیم.

کارولین وژنیاکى آنجلیک کربر شاراپوا

پیشین تیم ملى قطر و تیم الریان آن 
کشور.

از سوی دیگر دو روز قبل کفاشیان 
نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا 
و فدراسیون فوتبال ایران ضمن تعریف 
گمان  گفت:  کیروش  از  تمجید  و 
کنونى  شرایط  در  کیروش  نمى کنم 
قولى  مربیگری  برای  دیگری  تیم  به 
داده باشد. ضمن اینکه اگر کیروش در 
ایران باقى بماند، رفتن تیم ملى به جام 

جهانى آینده تضمبن خواهد بود.

کارلوس کیروش

صدف کیا شمشکى و مرتضى جعفرى قهرمان اسکى 
زنان و مردان کشور

مسابقات اسکى قهرمانى ایران با نام 
»کیا گالری« روزهای شنبه و یکشنبه 
در قسمت دختران و پسران در پیست 

بین المللى اسکى دیزین برگزار گردید.
در قسمت بانوان، صدف کیا شمشکى 
مقام اول، فروغ عباسى و مرجان کلهر 

عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.
جعفری،  مرتضى  مردان،  بخش  در 
بهنام کیا شمشکى و پوریا ساوه شمشکى 
رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

دیگر،  بخش  چهار  در  رقابت ها  این 
شهرنشینان  دختر،  پسر،  جوانان 
پیشکسوت و شهرنشینان جوان انجام 
شد. در بخش پسران جوان، رهام صبا، 
على صید و اسماعیل ساوه شمشکى 
اول، دوم و سوم شدند.در قسمت جوانان 
و  مقدیه  نازنین  طبری،  دنیا  دختر، 
پارمیس فاتحى منش در مکان های اول تا 
سوم قرار گرفتند.در قسمت شهرنشینان 

پیشکسوت، مهدی مقدسیان اول، عیل 
مشهد دوم و ایرج کبیری سوم شدند. در 
بخش شهرنشینان پسران جوان ؛ فرید 
معمارزاده ، سیاوش آقا محمد و بهزاد 
بختیاری جایگاه اول تا سوم را به خود 
اختصاص دادند.در قسمت شهرنشینان 
آیالر  پارسا،  آناهیتا  ؛  جوان  دختران 

سال  هشت  در  او  استخدام  از  خیلى 
ملى  تیم  سرمربى  عنوان  به  پیش 
از  که  را  آنچه  واقع  در  راضى هستم. 
کرد. برآورده  داشتیم  انتظار  کیروش 

کفاشیان گفت: دو جلسه با تیم ایران 
در امارات تمرین کردم و متوجه شدم 
که آنها در فرم و شرایط مناسبى قرار 
پیروز  عراق  بر  که  امیدواریم  و  دارند 
شوند چون عراق تیمى  سرحال و آماده 
است و همیشه مقابل ایران خوب بازی 

مى کند.
و  من  رابطه  به خبرنگاران گفت:  او 
هیچ   ، بوده  خوب  همیشه  کیروش 
نداشتیم. من در  با هم  وقت مشکلى 
رئیس  نایب  عنوان  به  حاضر  حال 
امارات  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
در  بیشتر  مى دهم  ترجیح  اما  هستم 
شنبه  سه  باشم.روز  ایران  تیم  کنار 
در  عراق  فوتبال  تیم  سرمربى  کاتانج 
پرسید،  او  از  که  خبرنگاری  پاسخ 
ایوانکوویچ  برانکو  با  شما  شنیده ایم 
سرمربى تیم پرسپولیس ایران دوست 
هستید و از طریق او اطالعاتى درباره 
تیم ملى ایران به دست آورده اید، پاسخ 
داد: من با برانکو زیاد صحبت مى کنم اما 
او چیزی درباره تیم ایران به من نگفته 
است.سرمربى تیم عراق اما گفت که دو 
بازیکن تیم ما که عضو باشگاه های ایران 
به  و طارق همام  بشار رسن  هستند، 
اندازه کافى از تیم های باشگاهى ایران 
شناخت دارند. من هم از طارق آنچه را 

که الزم داشته ام پرسیده ام.

مهرآئین و نیلوفر خرمى رتبه اول تا سوم 
این مسابقه ها  از آن خود کردند.در  را 
۶٠ اسکى باز از استان های تهران ، البرز ، 
و  قزوین  کردستان ،  همدان ،  اصفهان ، 
کردند.ارتفاع  رقابت  یکدیگر  با  زنجان 
پیست اسکى دیزین بین 2 هزار و ۶۵٠ 

تا 3 هزار و ۶٠٠ متر است.



صفحه 11 ـ Page 11 ـ شماره 1661
 جمعه 18 تا پنجشنبه 24 ژانویه 2019

 ۳ ۰ د  و حد نه  لیا سا =
دانش آموزان  به  تن  هزار 
شهرستان های تهران اضافه 
می شود که با فرض تراکم ۳۰ 
نفره در هر کالس، ساالنه به 
1۰۰۰ کالس درس نیاز است.

شهرستان های  =مدارس 
تهران فاقد استاندارد وسایل 
خنک کننده  و  گرم کننده 

هستند.
وعده  تهران  =استاندار 
جمع آوری بخاری های گازی 

مدارس تهران را داد.
=استاندار تهران می گوید 
برخی  در  تهران  »استان 
یک  دچار  شاخص ها  ز  ا
عقب ماندگی تاریخی است.«
ی  ن ها ستا شهر ر  د =
اتباع  عمدتا  تهران  استان 
روستاها  مهاجران  خارجی، 
و استان های دیگر و افرادی 
فرار  پایتخت  گرانی  از  که 

کرده اند، زندگی می کنند.
پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
شهرستان های استان تهران می گوید 
باالی  تراکم  نسبت  به  پایتخت 
درس  کالس  هزار   12 به  جمعیت 
بیشتر نیاز دارد. از سوی دیگر، استاندار 
تهران از وضعیت وسایل گرم کننده و 
انتقاد  تهران  مدارس  خنک کننده 
تهران  و گفته هزار مدرسه در  کرده 
هستند. غیراستاندارد  زمینه  این  در 

سیستم  وضعیت  درحالی که 
گرم کننده در مدارس استان سیستان 
جان  و  است  بحرانی  بلوچستان  و 
نفتی  بخاری های  را  دانش آموزان 
هم  ایران  پایتخت  می کند،  تهدید 
سیستم  فاقد  مدرسه های  انبوه  با 
خنک کننده  و  گرماکننده  استاندارد 

روبروست.
استاندار  محسنی بندپی  انوشیروان 
در  استاندارد  این  فقدان  از  تهران 
استان  این  شهرستان های  مدارس 
انتقاد کرده و گفته که »بیش از 1000 

مدارس شهرستان های تهران: کمبود 1۲ هزار کالس 
درس و هزار بخاری غیراستاندارد

استان  شهرستان های  در  مدرسه 
تهران داریم که هنوز وسایل گرمایشی 
نیست.« استاندارد  آنها  سرمایشی  و 

بندپی که پیشتر خبر از جمع آوری 
مدارس  گازی  بخاری های  تمام 
»حتما  که  گفته  بود،  داده  را  تهران 
به  تا  آید  پیش  ناگواری  حادثه  باید 
بیفتیم؟  آنها  کردن  استاندارد  فکر 
وقوع  از  پس  کرده ایم  عادت  انگار 
حادثه ناگوار به فکر استاندارد کردن 

تجهیزات بیفتیم.«
اعالم  دی ماه   2۵ تهران  استاندار 
بخاری های  حذف  برای  که  کرد 
غیراستاندارد از مدارس ۵0 درصد از 
اعتبارات ملی، ۵0 درصد از اعتبارات 
استانی و حمایت خیرین بهره  می برند 
سیستم های  این  همیشه  برای  تا 

گرمایشی ناایمن جمع آوری شوند.
همچنین وضعیت تعداد کالس های 
تابعه  شهرستان های  مدارس  درس 
مناطق  این  نیست.  روبراه  هم  تهران 
عمدتا  آن  ساکنان  که  مهاجرنشین 
می آیند،  جامعه  فرودست  طبقات  از 
پرورش  و  آموزش  مدیرکل  گفته  به 
شهرستان های استان تهران، 12 هزار 

کالس درس کم دارند.
شورای  جلسه  در  محسنی بندپی 
آموزش و پرورش در 24 دی ماه هم 
گفته بود که »تراکم دانش آموزی در 
مدارس ابتدایی استان تهران 10 نفر 

بیش از میانگین کشوری است.«
وی نسبت به کمبود فضای آموزشی 
منطقه 22 در مهر 98 هشدار داد و 
از  گفت که »استان تهران در برخی 
عقب ماندگی  یک  دچار  شاخص ها 

تاریخی است.«
صیدلو  محمد  امروز،  حاال 
شهرستان های استان تهران را محروم 
دانسته و گفته که محرومیت های این 
اما »به دلیل همجواری  شهرستان ها 
دیده  کمتر  پایتخت  با  مناطق  این 

می شود.«
آنگونه که مدیرکل آموزش و پرورش 
اعالم  تهران  استان  شهرستان های 
کرده، با اینکه تراکم دانش آموزی در 
کشور 24 است ولی در شهرستان های 

استان تهران این عدد ۳2 است.
به گفته صیدلو، »از ۵00 هزار اتباع 
در  نفر  هزار   110 کشور،  خارجی 
خدمات  از  که  هستند  تهران  استان 

آموزشی استفاده می کنند.«
کالس های  سر  بر  فقط  مشکل  اما 
تابعه  شهرستان های  و  نیست  درس 
تهران با کمبود معلم و نیروی آموزشی 
و  آموزش  مدیرکل  مواجهند.  نیز 
تهران  استان  شهرستان های  پرورش 
به  کشور  »در  می گوید:  باره  این  در 
همکار  یک  دانش آموز   14 هر  ازای 
استان  در  ولی  دارد  وجود  فرهنگی 
تهران به ازای هر 19 دانش آموز یک 
همکار فرهنگی است که این موضوع 
در  انسانی  نیروی  مشکل  از  حاکی 

آموزش و پرورش است.«
بر مبنای اظهارات این مقام آموزش 
هزار   ۳0 حدود  سالیانه  پرورش،  و 
این  دانش آموزان  به  دانش آموز 
با  که  می شود  اضافه  شهرستان ها 
هر کالس،  در  نفره  تراکم ۳0  فرض 
نیاز  درس  کالس   1000 به  ساالنه 

است.

پسر 1۳ ساله متهم پرونده آزارجنسی و قتل یک کودک
=پرونده قضایی قتل کودک 
با شناسایی  چهارپنج ساله 
جریان  در  1۳ساله  قاتل 

رسیدگی قرار گرفته.
پیشتر  =نوجوان 1۳ ساله 
اذیت جنسی  و  آزار  به  نیز 

شناخته شده بوده است.
در  معموال  کودکان  =این 
پشت بام خانه ای نیمه کاره در 
روستای فارمد بازی می کردند. 
جسد کودک نیز همانجا پیدا 

شده.
به سن  اگر  =پرونده متهم 
تحویل  باشد  رسیده  بلوغ 

دادسرا می شود.
می گویند  مشهد  قضایی  مقامات 
پسربچه  1۳سالهای را به اتهام قتل و 
آزار جنسی علیه کودکی چهارپنج ساله 
و  بازداشت کرده اند. دادستان عمومی 
انقالب مرکز خراسان رضوی می گوید 
»این فرد پس از اغفال کودک 4 ساله 
می کند.«  کودک  این  قتل  به  اقدام 
معضالت گسترده اجتماعی و انحطاط 
اخالقی در ایران چنان رو به گسترش 
است که معصومیت کودکانه انسان ها 
نیز به شدت دستخوش بحران و تباهی 
روز سه شنبه  داخلی  است.منابع  شده 
18 دی ماه از گم شدن پسربچه ای در 
روستای فارمد از توابع مشهد خبر دادند 
که در نهایت بعد از ظهر روز شنبه 22 
این  برهنه ی  و  بی جان  پیکر  دی ماه 
نیمه کاره  خانه ای  پشت بام  بر  کودک 
خانه ی  این  در  کودکان  شد.  پیدا 
می کردند.حاال  بازی  معموال  نیمه کاره 
از  پرده  رضوی  خراسان  دادستانی 
که  گفته  و  برداشته  موحش  جنایتی 
متهم این پرونده پسربچه ای 1۳ ساله 
است که کودک خردسال را مورد آزار و 
اذیت جنسی قرار داده و سپس اقدام به 

قتل وی کرده است.
هیچ آمار شفاف و قابل اعتماد از جرم 
ولی  ندارد  وجود  ایران  در  جنایت  و 
انتشار اخبار گسترده  و مهیب از قتل، 
تجاوز، دزدی و آدم ربایی که در داخل 
روز  به  روز  می پیوندد،  وقوع  به  ایران 
سقوط و انحطاط فزاینده ی اخالقی و 
روانی جامعه و پایین آمدن سن ارتکاب 

به جرم را آشکار می کند.

کالهبرداری،  که  حالیست  در  این 
رانتخواری، قاچاق و قتل های خاموش 
حکومت به عنوان مسئول ساماندهی و 
جلوگیری از رفتارهای پرخطر اجتماعی 
و  روانی  امنیت  ایجاد  بهانه ی  به  و 
روزنامه ها  صفحات  اکثر  اجتماعی، 
و  کرده اند  پر  را  کشور  رسانه های  و 
مرجعی  و  برنامه  که  می دهند  نشان 
روزافزون  مشکالت  به  رسیدگی  برای 

جامعه ی ایران وجود ندارد.
ویژه  بازپرس  احمدی نژاد  علی اکبر 
قتل دادسرای مشهد در رابطه با مجرم 
1۳ساله و قربانی چهارپنج ساله به ایسنا 
گفته که »تحقیقات را در خصوص اینکه 
مقتول روزی که مفقود شده باچه کسانی 
بوده و بازی می کرده و اینکه در نهایت 
چه کسی جنازه را پیدا کرده است شروع 
کردیم و متوجه شدیم که کودکانی که 
همان روز برای بازی به پشت بام رفته 
پشت بام  به  بازی  برای  دوباره  بودند 
می کنند.« پیدا  را  جنازه  و  می روند 

غالمعلی صادقی دادستان عمومی و 
انقالب مرکز خراسان رضوی ظهر امروز 
چهارشنبه 2۶ دی ماه در جمع مسئوالن 
پرونده  این  درباره  استان  قضایی 
»دستور  که  است  گفته  دهشتناک 
ویژه ای در مورد پیگیری قتل پسربچه 
خردسال در مشهد صادر شده است.«

وی گفته که »وقوع قتل متأثرکننده 
یک پسر بچه خردسال در حاشیه شهر 
مشهد باعث تألم خاطر شهروندان شده 
است و متأسفانه این قتل توسط یک 
پسربچه 1۳ ساله روی داده است که 

جای تأمل و تأثر دارد.«
صادقی دادستان خراسان رضوی اعالم 
کرد که »این فرد پس از اغفال کودک 
4ساله اقدام به قتل این کودک می کند.«

مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
از  »پس  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
اعالم این گزارش دستور ویژه ای برای 
پس  پرونده  و  صادر  پرونده  پیگیری 
از دستگیری متهم به قتل در جریان 

رسیدگی قرار دارد.«
گزارش ها حاکیست که پیکر کودک 
چهارپنج ساله بدون لباس پیدا شده و 
در نتیجه تحقیقات، پسربچه ای 1۳ ساله 
که پیشتر نیز سابقه آزار و اذیت کودکان 
آزار  و  قتل  عنوان متهم  به  داشته،  را 
جنسی این کودک شناسایی می شود.

آنگونه که بازپرس ویژه قتل دادسرای 
تحقیقات  در  داده،  شرح  مشهد 
مشکوکی  رفتار  ساله   1۳ پسربچه ی 
داشته و چیزهایی را مخفی می کرده 
ولی »در نهایت خود او در محل اقرار 
کرد که کودک را به قصد اذیت و آزار به 
پشت بام برده و بعد او را خفه کرده است 
و جنازه هم به همین دلیل بی لباس 
بوده است.«به گفته احمدی نژاد، بررسی 
این پرونده به دلیل نوجوان بودن متهم 
در اختیار دادگاه گذاشته شده تا بررسی 
کنند که این پسر از نظر قانونی بالغ 

محسوب می شود یا نه.
این  »به  کرده  اضافه  همچنین  وی 
 1۵ زیر  متهم  شناسنامه   که  دلیل 
سال است محکومیت کیفری شامل او 
نمی شود و چون این پرونده از صالحیت 
ما خارج بود به دادگاه تحویل داده شد.«

بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی 
و انقالب مشهد تصریح کرد: »اگر این 
باشد  رسیده  بلوغ  به  ساله   1۳ پسر 
پرونده به دادسرا تحویل داده می شود 
و اگر به این نتیجه برسند که قاتل به 
بلوغ نرسیده است پسر 1۳ ساله تحویل 

خانواده می شود.«

=وزارت ارتباطات می گوید 
سنسورگذاری  تکنولوژی 
این  بودجه  با  را  حریق 
ملی  پارک  در  وزارتخانه 

گلستان به کار می گیرد.
=پارک ملی گلستان در دو 
سال اخیر بیش از ۲۰ بار در 

آتش سوخته است.
=قرار است این سنسورهای 
دیگر  پارک های  در  حریق 
گرفته  کار  به  نیز  جنگلی 

شوند.

پی  در  می گوید  ارتباطات  وزیر 
محیط زیست  سازمان  با  توافق 
سنسورهای  و  دور  سنجش  فناوری 
گلستان  ملی  پارک  در  حریق  اعالم 
نصب  با  می گوید  او  می شود.  نصب 
این سنسورها در صورت آتش سوزی 
مطلع  آن  از  سرعت  به  محیط بانان 

می شوند.
جهرمی  آذری  محمدجواد  پیشتر 
وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرامش 
از توافق با سازمان محیط زیست برای 
و  هشداردهنده  سنسورهای  نصب 
پارک  در  ماهواره ای  تصویربرداری 
ملی گلستان خبر داده بود که سالیانه 

با خطر آتش سوزی مواجه است.
 24 دوشنبه  دیروز  عصر  حاال، 
دی ماه مراسم انعقاد تفاهم نامه پروژه 
تشخیص زودهنگام هشدار حوادث در 
موزه حیات وحش پارک ملی گلستان 
وزارت  است  قرار  و  شده  برگزار 
میلیارد   4۵ بودجه ی  با  ارتباطات 
ریالی با توجه به وقوع 20 آتش سوزی 
ملی  پارک  در  گذشته  سال  دو  در 
گلستان، این پروژه برای اولین بار در 

وزارت ارتباطات پارک ملی گلستان را با بودجه ۴ 
میلیارد تومانی هوشمند می کند

ایران در این پارک ملی اجرایی کند.
این  »در  ارتباطات،  وزیر  گفته   به 
پروژه از دانش اینترنت اشیاء، تصاویر 
ماهواره ای، سنسورهای رطوبت و دما 
یا همان آی یو تی برای ثبت رطوبت و 
دمای خاک و همچنین دوربین هایی 
می شود  نصب  جنگل  سطح  در  که 

استفاده می کنیم.«
آذری جهرمی همچنین اعالم کرد 
مدل  پنج  پایلوت  صورت  »به  که 
سایر  در  تسهیل  باهدف  را  فناوری 
پهنه پارک های کشور تست می کنیم 
و چند شرکت بخش خصوصی دانش 
این  اجرای  برای  را  خود  ایده های  و 

پروژه پیاده خواهند کرد.«
را  پروژه  این  آغاز  جهرمی  آذری 
محیط  حفظ  برای  جدیدی  رویکرد 
اطالعات  فناوری  توسط  زیست 
دانست و گفت که فناوری در جهان 
به این بلوغ رسیده که می توان از آن 
برای حفاظت از محیط زیست استفاده 

کرد.
جزئیات  درباره  ارتباطات  وزیر 
این  »عمده  که  گفت  پروژه  این 

آتش سوزی ها توسط محیط بانان اطفا 
می شود  طی  که  زمانی  اما  می شود، 
نیروها متوجه آتش شده و برای اطفا 
آن بروند آتش گسترش پیدا می کند؛ 
با استفاده از این فناوری می توان زودتر 
به وقوع حریق در پارک ملی گلستان 
پی برد و این پروژه برای نخستین بار 
در کشور است که به صورت پایلوت در 
پارک ملی گلستان اجرایی می شود.«

با اشاره به آسیب های بسیار زیادی 
آورده گفته  وارد  به طبیعت  بشر  که 
باعث  آب  مدیریت  در  ما  »رفتار  که 
اتفاق  بسیاری  شده خشک سالی های 
بیافتد. رفتار ما در برخورد با گونه های 
حیوانی باعث شده بخشی از آنها در 
معرض انقراض قرار گیرند؛ برخورد ما 
با منابع طبیعی و محیط زیست باعث 
شده تا به سمت خشکسالی و کاهش 

پوشش جنگلی برویم.«
مشکل  بزرگترین  ارتباطات  وزیر 
خشکسالی  نیز  را  ایرانی  یوزپلنگ 
خواند که »باعث شده خرگوش ها که 
غذای اصلی یوزپلنگ هستند به دلیل 

خشکسالی از بین بروند.«

اقتصادی کشور در  =رشد 
حالی  در  امسال  تابستان 
شده  1.1درصد  و  منفی 
است که در این زمان هنوز 
تحریم های اقتصادی آمریکا 
علیه ایران اجرایی نشده بود.
شد  ر نی  جها نک  با =
اقتصادی ایران در سال ۲۰19 
را منفی ۳.6درصد پیش بینی 

کرده است.
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش 
خود رشد اقتصادی تابستان امسال را 
بانک  پیشتر  است.  اعالم کرده  منفی 
جهانی نیز رشد اقتصادی ایران را در 
سال 2019 میالدی، منفی پیش بینی 
کرده بود.مرکز آمار ایران در تازه ترین 
رشد  است  کرده  اعالم  خود  گزارش 
اقتصادی ایران در تابستان امسال منفی 
اقتصادی  رشد  است.  بوده  1٫1درصد 
منفی  فصل  این  در  هم  نفت  بدون 
1٫۶درصد اعالم شده است که نشان 
از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران دارد.

نکته قابل توجه اینکه رشد اقتصادی 
حالی  در  امسال  تابستان  در  کشور 
منفی و 1٫1درصد شده است که در 
اقتصادی  تحریم های  هنوز  زمان  این 
آمریکا علیه ایران اجرایی نشده بود و 
بسیاری از بخش های اقتصادی کشور 

به روال معمول مشغول به کار بودند.
نرخ  این  تأخیر  با  ایران  آمار  مرکز 
منفی در رشد اقتصادی را اعالم کرده 
است اما پیشتر نیز بانک جهانی رشد 
برای  را  ۳٫۶درصد  منفی  اقتصادی 
ایران در سال 2019 میالدی  اقتصاد 

پیش بینی کرده بود.
آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر  اکنون 
کشور  اقتصاد  وضعیت  درباره  ایران 
در تابستان 9۷ تولید ناخالص داخلی 
سه  افزوده  ارزش  جمع  از  کشور 

رشد اقتصادی ایران از تابستان منفی شده است

گروه کشاوزری، صنعت و خدمات به 
افزوده  ارزش  رشد  که  می آید  دست 
امسال  تابستان  در  کشاورزی  بخش 
صنعت  گروه  و  ۳٫۶درصد  منفی 
رشد  است.  بوده  2٫8درصد  منفی 
این  در  خدمات  بخش  افزوده  ارزش 
مدت منفی نبوده و مثبت 1٫2درصد 
گروه،  این سه  از  یک  هر  است.  بوده 
تشکیل  )بخش(  زیرگروه  چند  از 
می شوند و ارزش افزوده آنها از جمع 
می آید.ارزش  دست  به  زیرگروه ها 
دو  مجموع  از  کشاورزی  گروه  افزوده 
بخش کشاورزی و ماهیگیری به دست 
رشد  امسال  تابستان  در  که  می آید 
۳٫8درصد  منفی  کشاورزی  بخش 
8٫۷درصد  ماهیگیری  بخش  رشد  و 
بوده است. در گروه صنعت هم رشد 
منفی  )مسکن(  ساختمان  بخش 
8درصد، رشد بخش تأمین آب، برق و 
گاز طبیعی منفی 12٫1درصد و رشد 
بخش صنعت منفی ۳درصد بوده است.

است  افزوده  آمار  مرکز  گزارش 
به  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  که 
قیمت های ثابت )سال پایه: 1۳90( در 
تابستان امسال به 190 هزار میلیارد 
تومان رسید که نسبت به فصل مشابه 

و  شده  کمتر  1٫1درصد  قبل  سال 
ایران  اقتصادی  رشد  ترتیب  بدین 
منفی شده است.گفتنی است بسیاری 
اقتصادی  تحلیلگران  و  از کارشناسان 
معتقدند مشکالت اقتصاد ایران بیش 
از آنکه معلول تحریم های آمریکا علیه 
ایران باشد ناشی از نبود زیرساخت های 

اصولی و سوءمدیریت است.
کمیسیون  رئیس  پورقاضی  مهدی 
صنعت و معدن اتاق بازرگانی در رابطه 
با ناکارآمدی دولت که موجب بروز این 
مشکالت می شود گفته است که دولت 
اراده ای برای حمایت از صنعت ندارد: 
»در واقع آنها دیگر اقتصاد و دانش را 
در  فقط  و  کرده اند  رها  به حال خود 
اندیشه های حزبی و پوپولیستی خود 
اصالح  رویه  این  در  شده اند.  غرق 
می رود  حاشیه  به  اقتصادی  ساختار 
و  صنعت  بودجه  غیر  یا  بودجه  در  و 
تولید دیگر جایی نخواهند داشت. در 
واقع کسی که خوابیده است را می توان 
به  را  خود  که  کسی  اما  کرد،  بیدار 
خواب زده است، با صدای مهیب هم 
بیدار نمی شود. این وضعیتی است که 

دولت های ایران در آن بسر می برند.«
ادامه در صفحه 17
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=»در مورد آنچه که ما از نوآوری 
الزم داريم،    می توانیم از منابع صد 
سال پیش خود بگیريم. می خواهم 
از اين فرصت استفاده کنم و بگويم 
و  پادشاهی  تنها طرفداران  نه  که 
گرايش ]مصدقی[ که به لیبرال ها 
و ملیون معروف اند و آن گرايشی 
و  می شود  نامیده   ايران  چپ  که 
حتی جنبش مذهبی کنونی، همه 
را  و ريشه های خود  سوابق خود  
در انقالب مشروطه دارا می باشند. 
نه تنها ما طرفداران مشروطه که 
ارتباط مستقیم با انقالب مشروطه 
ملیون  و  »لیبرال« ها  بلکه  داريم، 
انقالب مشروطه هستند  فرزندان 
و چپ گرايان ايران، مثاًل فدائیان، 
پدران فکريشان ]از جمله[ حیدر 
امیدوارم که  اغلی است. من  عمو 
بازگشت به اين ريشه ها کمک کند 

تا همديگر را بهتر بفهمیم.« 
اين سخنان بايد به نظرتان آشنا 
بیايد؛ از نخستین گفتگوئی است که 
حدود 18 سال پیش )1992( حضوراً 
با شما داشتم. در صدمین سالگرد 
گسترده ترين  مشروطه  انقالب 
در  انقالب  اين  تجلیل  در  مراسم 
آثار  برگذار گرديد.  ايران و خارج 
و  ويژه نامه  و  کتاب  از  پرشماری 
آن  بازبینی  و  بررسی  در  رساله 
اين توجه گسترده  منتشر شد. و 
هر سال ادامه داشته است. به نظر 
می رسد آرمانهای جنبش مشروطه 
سرچشمه  به عنوان  آن  انقالب  و 
الهام مورد استناد نیروهای بسیار 
بیشتری نسبت به آن دو دهه پیش 
قرار گرفته است. آيا در اين رويکرد 
تازه، طاليه تحقق آن امیدواری را  

می بینید؟
نیرو های  همه  هنگام  آن  در  ـ 
سیاسی انقالبی پیشین به مشروطه 
پادشاهی  مبادا  بودند  کرده  پشت 
پهلوی از آن اعتباری بگیرد. مشکل  
فراموش کردن  گرایش ها همان  آن 
زیر  بود.  خودشان  شناسی  نسب 
تأثیر تاریخ نگاری  مسلکی و حزبی 
ایران که شصت سالی از فردای هجوم 
ما  تاریخی  مکتب  ایران  به  متفقین 
بوده است، جنبش مشروطه از تقریباً 
همه اسباب بزرگی خود برهنه شد. 
استبدادی  ضد  انقالبی  صرفاً  را  آن 
شمردند که چند سالی آزادی را به 
ایران آورد تا رضا شاه آمد و مشروطه 
را از میان برد و تنها دوره مصدق بود 
که باز موقتاً دمکراسی را برقرار کرد. 
تجددخواهی و توسعه و نوسازندگی 
در این مکتب تاریخی از یادها رفت 
و اگر هم بدان پرداختند در امیر کبیر 
متوقف ماند که به او  نیز در پانتئون 
مصدق در کنار مصدقی های دیگر که 
معصومان شبه مذهبی عصر ما قلمداد 
شده اند، جائی دادند. ریشۀ کژاندیشی 
همین  در  می باید  را    انقالب  نسل 
نگر  یک سو  و  غرض ورزانه  نگرش 
جستجو کرد که تاریخ را سیاستبازی 

با وسائل دیگر   می شمارد.
نگرش  همان  با  دیگر،  جبهه  در 
تاریخ،  به  تبلیغاتی  و  سیاستبازانه 
جنبش مشروطه را زیر سایه سنگین 
ملت  جای  که  انداختند  پادشاهی 
شاه  خدا  شعار  با  نیز  را  میهن  و 
مشروطه  جنبش  کرد.  تنگ  میهن 
برآمدن  در  که  سهمی  همه  با 
پادشاهی تازه داشت همچون رقیب 
چه  اگر  که  شد  تلقی  دشمنی  و 
آن  می شد  نمی بود   کردنی  فراموش 
سترون ترین  و  خشک ترین  به  را 
تشریفات فروکاست. جنبش مردمی 
با همه هدف های نوسازندگی و تجدد 
هرچه  می   شد.  فراموش    بایست  آن 

»سرچشمه  از  بود  جهان  در  خوبی 
می تافت. درخشان«   خورشید  یک 

گفته اند که ملتی که گذشته خود 
را فراموش کند محکوم به باز زیستن 
آن است. گرایش های سیاسی ایران 
کردن  فراموش  با  راست  و  چپ  از 
عصر  نخستین  در  خود  ریشه های 
روشنگری ایرانی محکوم به باز زیستن 

دوران های صفوی و قاجار شدند.
ایران  مردم  دوباره  آوردن  روی 
که  مشروطه،  حنبش  آرمان های  به 
بزرگی  و  شکوه  دوران های  مانند 
ایران الهام بخش هر روزی توده های 
گسترده شده است، کمتر کسی را به 
اندازه من شادمان   می کند. همواره در 
انتظار چنین دگرگشتی بوده ام و آن 
نیام    در  رفته  شمشیری  همچون  را 
دست  سالح  روز  یک  که  می دیدم 
قرون وسطای  با  نبرد  در  مردم  این 

جمهوری اسالمی خواهد شد.
ـ  است  طوالنی  =دهه های 
دهه ها پیش از سی ساله تبعید ـ 
که از نوشتن و گفتن درباره انقالب 
مشروطه بازنمانده ايد. يکی از آن 
سخنان دربارۀ »شکست سیاسی« 
و نه »شکست تاريخی« مشروطیت 
با رويکرد جديد جامعه  است. آيا 
ايرانی و سرآمدانش که در جنبش 
آن  و  کرد  نمودار  را  خود  سبز 
دگرگشتی که در الگوی آرزوئی اين 
مردم فرآهم آمده است، می توان از 
مشروطه  انقالب  تاريخی  پیروزی 

سخن گفت؟ 
از  پس  ایران  تاریخ  ــ  همایون 
مغوالن بیشتر تاریخ شکست هاست. 
این همه شکست با خود روانشناسی 
شکست   می   آورد. از این رو شکافتن 
تا  آید  می    الزم    شکست  معنی های 
جهان  پایان  همچون  شکستی  هر 
برابر  ننماید. ما شکست سیاسی در 
شکست تاریخی داریم و دچار شکست 
خوردن.  شکست  برابر  در  شدن 
اوضاع  از  برنیامدن  شکست سیاسی 
احوال  و  اوضاع  در  و  است  احوال  و 
دیگرگون ممکن است جبران شود. 
شکست تاریخی بی موضوع شدن و 
سپری شدن است. ایرانیان از اسکندر 
خوردند  سیاسی  شکستی  مقدونی 
و  اوضاع  در  ایرانی  شاهنشاهی  ولی 
احوال دیگر باز برخاست. اما شکست 
در نهاوند یک شکست تاریخی بود. 
سپرده  تاریخ  به  آن  از  پیش  ایران 
شد و ایران دیگری سر برآورد که آن 
شکست تاریخی را جبران کرد؛ ایده 

ایران نمرد.  
 جنبش مشروطه به کژراهه رفت 
و در انقالب اسالمی از پهنه سیاست 
رانده شد ولی نه بی موضوع و سپری. 
هر چه از حکومت پیروزمندان گذشت 
این  گردید.  آشکارتر  مشروطه  قدر 
پیروزی  در  که  بود  اسالمی  انقالب 
به شکست  عیار خود  تمام  سیاسی 
نه  عبرت،  مایه  ــ  افتاد  تاریخی 

سرچشمه الهام. 
شکست  دچار  ترتیب  همین  به 
  setback انگلیسی  در  آنچه  شدن، 
می گویند با شکست خوردن تفاوت 
دارد که از پا افتادن است. اگر بر زمین 
افتاده باز برخیزد ــ با هر فاصله و به 
هر ترتیب ــ شکست نخورده است. 
جامعه ایرانی و جنبش مشروطه در 
پا  از  ولی  افتادند  زمین  بر   1357
نیفتادند. نه جامعه ایرانی بویه رسیدن 
به ملت های پیشرفته شعار انقالبیان 
مشروطه را فراموش کرد، نه جنبش 
مشروطه پویائی و باززائی خود را از 
گلی  مانند  سبز  جنبش  داد.  دست 
که جامعه، مایه هایش را مانند شیره 
درخت، صد سال برای شکفتن آن در 

رگ های خود انباشت، نشان پیروزی 
تاریخی جنبش مشروطه است ــ با 
آن یکی نیست؛ همان است در جامه 
ژرف تر  خود؛  یکمی  و  بیست  سده 
بر  استوار  آگاه تر.  و  گسترده تر  و 
پایه های مادی و فکری و اجتماعی 
که مشروطه خواهان صد سال پیش 
جرأت آرزو کردنش را نیز نمی داشتند.
بعد  سال   4 ـ  امروز  اما  =و 
به طور  از آن صد سال ـ آن چه 
خاص جلب توجه می کند،  نیروهای 
که  است  دينی  گرايش  با  فراوان 
اکنون رودرروی حکومت اسالمی 
کنار  در  که  نیروهائی  ايستاده اند، 
ملت، ولی فقیه به کرسی نشانده 
خود  گرده   بر  گرانی  بار  را   شده 
احساس  می کنند. آنها در سخنان 
نائینی و آخوند خراسانی به دنبال 
چه می گردند؛ »مقید« و »مشروط« 
کردن قدرت ولی فقیه يا آزاد کردن 

سیاست از بنِد دين؟
فرهنگی  پیشرفت  ــ  همایون 
جامعه ایرانی در پرتو تجربه تلخ این 
سه دهه همه الیه های اجتماعی را در 
بر   می گیرد و رهبران و اندیشه مندان 
مذهبی را نیز برکنار نداشته است. در 
ایرانی  جامعه  دینی  نواندیشی  پهنه 
کشور های  مجموع  از  بیش  سهمی 
نواندیشان مذهبی  دارد که  اسالمی 

شان بیشتر به بیرون گریخته اند.
شرایط کنونی ایران بی شباهت هائی 
به دوران جنبش مشروطه نیست. در 
آن هنگام نیز پاره ای رهبران مذهبی 
نیرومند  گرایش های  با  مردمانی  و 
مشروطه  خواهی  تجدد  به  مذهبی 
پی  در  و  داشتند  گرایش  خواهان 
آشتی دادن آن دو عنصر، دیرجوش 
بودند. آنها از سوئی با نیرو های ارتجاع 
پادشاهی  و  روحانیت  سرگردگی  به 
قاجار در جامعه ای که هشت سده ای 
از پیشرفت و آگاهی بی خبر مانده بود، 
ارزش های ریشه  با نظام  از سوئی  و 
گرفته در سراسر هستی خود در جنگ 
بودند. همان نائینی که رساله در دفاع 
از مشروطه  می نوشت برضد مدارس 
نوین فتوی  می داد. بسیاری از آنان زود 
از پیامد های جنبش تجددخواهی به 

هراس افتادند و از مشروطه بریدند.
و  مسلمان  روشنفکران  امروز 
روحانیان نواندیش با همان معماها و 
دشواری ها به صورت  دیگر روبرویند. 
آنها نمی توانند به آسانی ذهنیتی را 
»مدرن«  مکتب  در  یا  حوزه  در  که 
برای  است  گرفته  شکل  شریعتی، 
با  و  آماده سازند؛  پذیرفتن مدرنیته 
حکومتی روبرویند که دست سرکوب 
آن هزاران بار زورمندتر از قاجار های 
پوسیده است. از همه این ها گذشته 
از  پاک  که  نیست  انقالبی  هیچ 
می آید  بر   آن  دل  از  که  جامعه ای 
بریده باشد. در جائی تعریفی از حالت 
انقالبی خواندم بسیار شیوا و رسا:  نظم 
کهنه ای در آستانه سپردن جای خود 
گذرنده،  جهان  یک  تازه،  نظمی  به 
وارثی در پشت سر نمی گذارد؛ بلکه 
یک بیوه آبستن از آن  می ماند، یک 
شب دراز کائوس و فروریختگی که 
هنوز  نو  و  است  رفته  کهنه  آن  در 
 chaos )کائوس  است  نشده  زاده 
از آفرینش جهان برای  حالت پیش 

یونانیان بود.(
روشنفکران و نواندیشان مسلمان 
امروز ایران در کشاکشی قهرمانانه اند 
پاس  را  آنان  کوشش های  می باید  و   
داشت. آنان دست در دست نیروهای 
لیبرال و سیاستگران عملگرا مشکل 
اسالم  در یک جامعه مدرن را خواهند 

گشود.

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

منطقه ای و جهانی آگاهی داشت.
وی سال های طوالنی در روزنامه های 
بنیانگذاران  از  و  زد  قلم  ایران  معتبر 
بود  »آیندگان«  روزنامه ی  اصلی 
تاریخچه ی  در  نوین  صفحه  ای  که 
گشود.همایون  ایران  روزنامه نگاری 
خود  تسلط  و  روزنامه نگاری  مهارت 
ایده های سیاسی  با  را  فارسی  زبان  بر 
خویش در هم آمیخت و از دهه ی 3۰ 
از  نوشته هایی  این سو،  به  خورشیدی 

خود بر جای گذاشت که بنا بر شرایط 
آنها  از  بسیاری  خاورمیانه،  در  موجود 
همچنان معتبرند و گویی همین امروز 
قدیمی وی  مقاالت  شده اند.  نگاشته 
پنجاه خورشیدی  تا  در دهه های سی 
موقعیت  مستند  بازتاب  همچنین 
هستند.  ایران  اجتماعی  و  سیاسی 
از  گلچینی  بازنشر  به  ما  رو  همین  از 
که  می پردازیم  همایون  داریوش  آثار 
در سال های تبعید پس از انقالب 57 
نزدیک  همکاری  نیز  لندن  کیهان  با 
ستون  این  در  که  مقاالتی  داشت. 
لندن  کیهان  آرشیو  از  می خوانید، 

انتخاب شده اند.
داريوش همايون

 )۵ مهر 1۳۰۷ ، تهران- 8 بهمن 1۳89 ، ژنو(

 امروز هم اسباب و هم اراده اش را داريم
کیهان لندن شماره 1۳21 - 4 شهريورماه 1۳89

گرايش های سیاسی ايران از چپ و راست با فراموش کردن ريشه های خود در نخستین عصر 
روشنگری ايرانی محکوم به باز زيستن دوران های صفوی و قاجار شدند

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ايران )1۰۳(

تصویر تاریخی احمدشاه، او را در 
این زمان پادشاهی زبون، بی تصمیم 
و ترسو نشان می دهد که جز رهاندن 

خود از مهلکه فکری در سر ندارد.
به تاریخ  تلگرافی که  »نورمن« در 
ششم ژانویه 1921 به لندن مخابره 
کرد، شرح دیدار و گفت وگوی خود 
را با پادشاه ایران چنین گزارش داد:

خبرهای  شنیدن  از  که  »شاه 
مربوط به بیرون رفتن اتباع انگلیس 
)بانک  شاهی  بانک  شدن  بسته  و 
ایران و انگلیس( شدیداً غرق وحشت 
نزد  مرا  مجدداً  امروز  است  شده 
ساعت  دو  قریب  و  فراخواند  خود 
صحبت کرد. معظم له باز هم کوشید 
به  دایر  نظرش  با  مرا  موافقت  که 
و  کند  جلب  یران  ا فوری  ترک 
به  بنا  مسافرت  این  که  آورد  دلیل 
لجه  معا برای  پزشکان  تشخیص 
اروپا  در  پزشکی  معاینات  انجام  و 
با  انگلستان  اگر دولت  و  الزم است 
ایران،  پادشاه  به عنوان  مسافرتش، 
مقام  از  است  حاضر  نکند  موافقت 

سلطنت استعفا دهد.
این نکته تأکید  بر  شاه مخصوصاً 
داشت که هرگاه تا هنوز فرصت باقی 
است و اوضاع کشور به مرحلۀ انفجار 
نرسیده است، او به خارج سفر کند 
حرکتش را می توان به عنوان ضرورت 
معالجه و مشاورات طبی توجیه کرد، 
اما اگر آنقدر صبر کند و منتظر بماند 
تا پس از خروج نیروی انگلیس از ایران 
عازم اروپا شود همه خواهند گفت که 

او نوکر انگلیس بوده است«.
این، زمانی است که دولت انگلیس 
را  خود  نیروهای  بود  کرده  اعالم 
ایران  از  قطع  بطور  معین  تاریخ  در 
خارج خواهد کرد و این تصمیم قابل 
تجدیدنظر نیست. احمدشاه خود را از 
هر سو در خطر حس می کرد. از یک 
سو نگران آن بود که پس از خروج 

راه  قزوین،  مقیم  انگلیسی  نیروهای 
و  بازبماند  بالشویک ها  حملۀ  برای 
که  یابند  دست  تهران  بر  به آسانی 
در آن صورت خودش و خانواده اش 
از  شد.  خواهند  عام  قتل  بیرحمانه 
مورد  در  انگلیسی ها  نقشۀ  دیگرسو، 
وی  شدن  مستقر  و  پایتخت  تغییر 
نمی زد  دلش  بر  چنگی  اصفهان  در 
از  بهتر  سرنوشتی  نبود  مطمئن  و 

مهاجران دورۀ جنگ پیدا کند.
ادامۀ  در  انگلستان  مختار  وزیر 
اشاره  »شاه  می نویسد  خود  گزارش 
شده  منفور  ملتش  نزد  او  که  کرد 
به دلیل این که در گذشته نصایح مرا 
گوش کرده و خود را هوادار سیاست 
ما نشان داده است. در حالی که اکنون 
انگلستان قصد دارد حمایت مالی و 
و  ایران قطع کند  از  را  نظامی خود 
بدون این پشتیبانی در شرایط حاضر 
بقای ایران به عنوان یک کشور مستقل 

ممکن نخواهد بود.
اعلیحضرت البته از تصمیم ما دائر 
به فراخواندن نیروهایمان گله نداشت 
و تأکید کرد که علل و جهات آن را 
از لحاظ اوضاع داخلی و ضرورتهای 
بین المللی کامال درک می کند ولی 
در ضمن از سرنوشت خود می ترسید 
که اگر به دست بالشویکها بیفتد ـ 
قطعاً  پایتخت  سقوط  درصورت  و 
چنین می شودـ  تکلیفش چه خواهد 
اگر  که  می کند  پیش بینی  او  بود. 
بالشویکها  به دست  بماند  تهران  در 

کشته خواهد شد و هرگاه به جنوب 
کشور )منطقۀ نفوذ بختیاریها( برود 
هیچ معلوم نیست سرنوشت بهتری 
داشته باشد. بدین جهت صریحاً به 
من گفت درصورتی که خطر نزدیک 
را  کابینه  اعضای  بالشویکها  شدن 
او  کند  وادار  تهران  از  مهاجرت  به 
شیراز  یا  اصفهان  به  آنان  همراه 

نخواهد رفت.
کردم  عرض  اعلیحضرت  خدمت 
که خروج فوری ایشان از کشور، در 
شرایط و احوال کنونی، ابداً به صالح 
سقوط  به  منجر  احتماال  و  نیست 
این  در  خواهدشد.  سلطنتی  رژیم 
در  ایشان  وظیفۀ  حساس،  لحظات 
خاندان  و  ملتشان  و  وطنشان  قبال 

قاجار، حتی نسبت به مصالح شخصی 
خودشان این است که تا وقتی جانشان 
به طور جدی در خطر نیفتاده است از 
اجرای این فکر، یعنی ترک مملکت، 
توانستم  سرانجام  کنند.  خودداری 
معظم له را قانع کنم که تصمیم خود 

را عجالتاً به تأخیر اندازد تا ما با فرصت 
کافی دربارۀ این موضوع مطالعه کنیم 
و نتیجۀ تصمیم خود را به اطالعشان 

برسانیم«.
در پاسخ این تلگراف، لرد کرزن به 
نورمن اطالع داد که تصمیم انگلستان 
از  خود  نیروهای  فراخواندن  دربارۀ 
ایران قطعی است و تغییر نخواهد کرد.

پنج  را،  این موضوع  نورمن  وقتی 
روز بعد به اطالع احمدشاه رسانید او 
به فکر افتاد از سلطنت استعفا کند و 
به عنوان یک فرد عادی از کشور خارج 
شود. وزیر مختار انگلیس در تلگراف 
مورخ دوازدهم ژانویه، به لندن چنین 

گزارش داد:
چون  داشت  اظهار  »اعلیحضرت 
اکثر رجال کشور که با آنها مشورت 
کرده با انتقال مرکز حکومت از تهران 
بوده اند  یا شیراز مخالف  اصفهان  به 
چنین تصمیمی عجالتاً منتفی است. 
چون  خودش،  شخص  دربارۀ  اما 
نمی کند  موافقت  انگلستان  دولت 
به بهانۀ معالجه از ایران خارج شود و 
محمدحسن میرزا ولیعهد را جانشین 
خود سازد، و از آنجا که مایل نیستند 
در تهران بمانند و به دست بالشویکها 
بیفتند، لذا تصمیم گرفته اند از مقام 
سلطنت استعفا دهند و به عنوان یک 
شهروند عادی کشور را ترک گویند. 
دارند  نظر  در  که  فرمودند  ایشان 
جلسه ای  در  قبال  را  خود  تصمیم 
محرمانه به معدودی از رجال کشور 

بیانیه ای  و سپس طی  دهند  اطالع 
به آگاهی ملت برسانند.

اعلیحضرت  از  در ضمن صحبت، 
واالحضرت  کوشیده  اند  که  شنیدم 
به جای  که  کنند  قانع  را  ولیعهد 
ایشان پذیرای مقام سلطنت شود ولی 
واالحضرت نیز از قبول این مسؤولیت 
خطیر، در چنین اوضاع آشفته، سر باز 

زده است.
این  با  که  فرمودند  اعلیحضرت 
با  هم  باز  که  دارند  تصمیم  حال 
کنند  صحبت  میرزا  محمدحسن 
شاید بتوان رضایتشان را جلب کرد 
و چنانچه اقدامشان به نتیجه نرسید 

که  را  دیگرشان  برادر  احتماال  آنگاه 
از ولیعهد کوچکتر است به این مقام 

برخواهند گزید.
به کار  را  خود  مهارت  تمام  من 
بردم و هرآنچه از تحبیب و ترغیب 
داشتم  چنته  در  که  استدالل  و 

را  شاه  بتوانم  مگر  تا  ریختم  بیرون 
از تصمیم خود منصرف گردانم ولی 
متأسفانه نتیجه نگرفتم. اعلیحضرت 
من  از  التماس  و  اصرار  با  دیگر  بار 
)وزیر  عالیجناب  موافقت  خواستند 
خروج  با  را  انگلستان(  خارجه  امور 
موقت ایشان از ایران جلب کنم زیرا 
از کمونیست شدن ایران می ترسد و 
کمونیستها  به دست  خود  افتادن  از 
اعلیحضرت  خدمت  دارد.  وحشت 
عرض کردم از آنجا که اطالع قطعی 
دارم عالیجناب با استعفای ایشان از 
مقام سلطنت مخالفند، حتی جرأت 
ابالغ این پیام را به ایشان در خود 
احساس نمی کنم ولی شاه همچنان 
و  داشت  اصرار  خود  درخواست  بر 
روز دیگر هم  نمود که چهار  اظهار 
دولت  نظر  از  شدن  مسبوق  برای 

انگلستان منتظر خواهد ماند«.

نورمن در پایان تلگراف خود اظهار 
نظر می کند:

شاه  می کنم  تصور  که  آنجا  »از 
تصمیم خود را گرفته است و از سفر 
هم  از  نمی شود  منصرف  خارج  به 
یکی  انتخاب  مورد  در  باید  اکنون 
دیگر از اعضای خاندان سلطنت برای 
چون  کنیم  فکر  ایشان  جانشینی 
تشکیل رژیم جمهوری در ایران ابداً با 
منافع و مصالح بریتانیا سازگار نیست 
وخیمی  عواقب  به  دارد  احتمال  و 

منجر گردد«.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1284 (

احمدشاه در سفر اروپا

محمدحسن میرزا )ولیعهد(

ادامه در صفحه 1۷
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ترانه سرایان  و  شعرا  از  1ـ 
نوپرداز و فقید ایران

شهری  ـ  صدا  و  سر  2ـ 
در ایران

3ـ قسمتی از پاـ  نخ بافتنی
4ـ ضمیری است ـ لوس ـ 

مار بی سر
در  ـ  شمشیر  فرزند  ـ   5

بیابان فراوان است
6 ـ معمور ـ من وتو

معروف  ویلونیست  ـ   7
قرن  در  انگلیس  فقید  و 

گذشته

8 ـ قبل از موعد ـ حرفی 
به آخر آن بیفزایید قسمتی 

از دست است
ـ  استفهام  ادوات  از  9ـ 

داراالیتام
10ـ بشر ـ قسمتی از اندام 
ـ محصول حرکات آب دریا
11ـ حقیقتـ  قسمتی از بنا

ن  نا ا قد حقو ز  ا 1ـ 
برجسته ایران

2ـ همصدا ـ آشکار 
3ـ گروـ  پیامبری است 

ـ فلزی است
4ـ لحظهـ  سرگردانی و 

بی خانمانی
ـ  است  حیوانی  ـ   5

لیاقت
6 ـ پشیمان ـ پهلوان

7ـ  خوراکی است سنتی 
ـ مشهور

8 ـ میل بانوان باردار ـ 
تاریخ نویس

9ـ از تزریق کردنی ها ـ 
حماسی  شعر  شاهکار 

ایران
10ـ غرامت ـ بخشی از 

استان مازندران
پی  در  ـ  ایذاء  11ـ 

پناهندگی است

1ـ  از آهنگسازان برجسته 
ایران و رهبر ارکستر ملی 

کشور ما 
فارسی  گویش های  از  2ـ 
اقامت  و  ایستادن  ـ  نور  ـ 

کردن 
3ـ کلک ـ ورم ـ درخشان 

و هویدا
4ـ از نخست وزیران پیشین 

ایران 
ـ  عربی  به  »نه«  ـ   5
ـ  همنشینی  و  همسفری 

از اقوام ایرانی ـ اندازه
به  که  آسیایی  قومی  ـ   6
قمر  ـ  کرد  حمله  اروپا 

مصنوعی 
7ـ  سیاهـ  شهری در ایران 

ـ گیاه جوان
8ـ  پلی معروف در اصفهان 

ـ حرف ندا ـ هنر هفتم
9ـ بیابان ـ درختی است

و  دوخت  وسایل  از  10ـ 

و  حرفه ای  عنوانی  ـ  دوز 
از  ـ  کمپانی  ـ  دانشگاهی 

نت های موسیقی
11ـ تنگه ای است ـ تذکار

ـ  است  حشره ای  12ـ 
»جوان« بهم ریخته ـ ِگل

ـ  ایران  در  شهری  13ـ 
نوآوری

14ـ قله ای است ـ کور
15ـ قوی ـ پر اشتها

1ـ متفکر، مؤلف و مترجم برجسته و از 
اجتماعی  نواندیشی  نهضت  پیشگامان 

وتجدد در کشور ما
2ـ باالپوشی است ـ محل نسخه پیچی

3ـ پرنده ای است ـ نبرد ـ دزدیدن
4ـ واحد اندازه گیری سطحـ  ازکشیدنی ها 
ـ از روزنامه نگاران برجسته و فقید ایران

5ـ  از سلسله های حکومتی در کشور ما 
ـ ستیز و جنگ 

6ـ  بی نصیب و بهرهـ  پایتخت کشوری 
است ـ تکرار یک حرف

7ـ  سبکی در شعر فارسیـ  از شهرهای 
معروف اروپا ـ رطوبت

پهناور ـ خوراکی است  ـ  کشوری   8
متداول ـ از ممالک عربی

نو  شعر  پیشگام  ـ  است  خوراکی  9ـ 
در ایران 

10ـ از بنادر ایرانـ  سه چهارم کرۀ زمین 
ـ شهری در ایران

11ـ گذشته ـ دسر لرزان ـ زحمت و 
رنج ـ قسمتی از شبانه روز

12ـ خارجی ـ حرف فاصله  ـ تلخ
13ـ باریکهـ  نغمه و نواـ  سرزمین و دیار

ـ حکمرانان  ـ منع شده  14ـ گریبان 
مصر قدیم

15ـ از نقاشان هنرمند و معاصر ایران 
ـ حرف خطاب

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

اهدای شمشیر به استالین
در تهران

دوم  جهانی  جنگ  جریان  در 
سورد  ویلکینسون  انگلیسی  کمپانی 
)سازنده   )Wilkinson Sword(
تیغ  امروزه  و  زمان  آن  در  شمشیر 
ریش تراشی مشابه و رقیب کمپانی 
ژیلت( شمشیری را به عنوان قدردانی 
در  استالینگراد،  مردم  شجاعت  از 
آنها  به  نازی،  آلمان  رژیم  با  مقابله 

تقدیم کرد.
وجود  همچنان  شمشیر  این  آیا 
توسط  که  شمشیر  ین  ا ؟  د ر ا د
شده  خته  سا د  سور یلکینسون  و
بود، توسط چرچیل از طرف پادشاه 
جریان  در  ششم،  جرج  نیا  بریتا
به   1943 سال  در  تهران  کنفرانس 

استالین اهدا شد. 
از افرادی که در آن مراسم حضور 
)رئیس  از روزولت  داشتند، می توان 
جمهور آمریکا( و وینستون چرچیل 
)نخست وزیر انگلستان( و نمایندگان 
دیگری از دولتهای بریتانیا، روسیه و 

ایاالت متحده نام برد.
به  سپس  ارزشمند  شمشیر  این   
کلمنتی  مارشال  استالینگراد،  ناجی 

 Marsha l  Klement i ( شیلوف  و ر و
Voroshilov( سپرده شد.

 این شمشیر همچنان در آن شهر 
که اکنون به ولگاگراد تغییر نام یافته 
استالینگراد«  »نبرد  موزه  در  است، 
مورد بازدید عالقمندان قرار می گیرد. 
توسط  نیز  این شمشیر  از  کپی  سه 
ویلکینسون سورد تولید شد که یکی 
موزۀ  در  عموم  بازدید  برای  آنها  از 
بدفوردشایر  در  ارتش«  »اطالعات 

انگلستان به نمایش درآمد.
این شمشیر  برای  فلز مخصوص   
تهیه  سندرسون  برادران  وسیلۀ  به 
حک  آن  روی  بر  جمله  این  و  شد 
شد: »این هدیه از طرف جرج ششم 
قدردانی  عنوان  به  انگلستان  پادشاه 
شجاع  شهروندان  به  بریتانیا  مردم 

استالینگراد تقدیم می شود.«
 این جمله همچنین به زبان روسی 
شده  حک  شمشیر  دیگر  سوی  در 
وروشیلوف  مارشال  در عکس  است. 
وزیر دفاع روسیه در حضور استالین، 
دیده  تهران  در  چرچیل  و  روزولت 

می شود.

جاذبه توریستی ایرلند!

جورج برنارد شاو هم رمان نویس بود، 
گیاه خوار  یک  هم  و  سیاستمدار  هم 
با  را  او  بیشتر  امروزه  البته  سرسخت! 
در  شاو  می شناسند.  نمایشنامه هایش 
به  دوبلین  در  تهی دست   خانوادۀ  یک 
عنوان  به  مدتی  جوانی  در  آمد.  دنیا 
منتقد موسیقی در روزنامه کار کرد و 
مدتی کارمند شرکت مخابرات بود. تحت 
تأثیر مارکس و اندیشه هایش، نویسندۀ 
مقاله های اجتماعی شد. از آن جایی که 
مقالۀ اجتماعی نوشتن، آخر و عاقبت 
به سمت سیاست  ندارد، شاو کم کم 
لندن  به  کشیده شد. در سال 1870 
نمایش هایش  خیلی  مردم  اوایل  رفت. 
وقتی حین  اما  نمی گرفتند،  تحویل  را 
اجرای خصوصی یکی از نمایش ها، ادوارد 
وارد  انگلستان(  وقت  )پادشاه  پنجم 
سالن نمایش شد و آن قدر خندید که 
صندلی اش شکست، مردم هم تصمیم 
از  پنجم،  ادوارد  از  پیروی  به  گرفتند 
نمایشنامه های او لذت ببرند! شاو هم 
تشویق شد و نوشت و نوشت تا جایزۀ 

نوبل ادبیات سال 1925 را گرفت.
شاو یک عالقه عجیب و غریب هم 
داشت. او مدام برای آدمهای سرشناس 
هم دوره اش نامه می نوشت. برای همین 
بود که دوستان زیادی در سراسر دنیا 
معروف سینما  هنرپیشه  از  کرد،  پیدا 
بگیر تا بوکسور و سیاستمدار. در سفر 
به شوروی، با استالین آشنا شد و یک 

جورهایی کشته مردۀ عمو سبیلو شد. 
البته شاو بعد از جنگ جهانی اول در 
و  تاریک  فضاهای  از  نمایشنامه  هایش 
ناامید کننده بعد از جنگ نوشت.او در 
نوامبر 1950 درگذشت، هنگام مرگ، 
یک  تنها  نه  دوبلینی،  فقیر  بچه  پسر 
شخصیت درباری در انگلستان بلکه یک 
چهره جهانی شده بود. گاهی در سالگرد 
مرگ او جشنواره ای در کنار آبشار نیاگارا 
برپا می شود که در آن 800 اجرا از کارهای 
او روی صحنه می رود.این گفته ها از اوست:

* اتفاق ها را می بینید و می پرسید چرا؟ 
من رؤیاهایی را می بینم که هرگز وجود 

نداشته  اند و می پرسم چرا نه؟
* افراد خوش بین و بدبین، با هـم جامعه 
را می سازند. افـراد مثبت  اندیش هواپیما 

می سازند و افراد منفی باف چتر نجات.
* قانون طالیی این است که هیچ قانون 

طالیی وجود ندارد.
که درست  است  روزگار  از عجایب   *
راحتی  زندگی  می شویم  آماده  وقتی 

داشته باشیم، مرگ فرا می رسد.
قبول  را  شما  نصایح  هرگز  مردم   *
نخواهند کرد، مگر این که دکتر یا وکیل 
باشید و آنها برای شنیدن نصایحتان پول 

خرج کرده باشند.
* تالش کن چیزی به دست بیاوری که 
تو را راضی کند و گرنه طولی نخواهد 
کشید که ناچار خواهی شد به آنچه به 

دست آورده ای رضایت دهی.

جورج برنارد شاو ل در سفر به بمبئی

استالین در رومانی!

مطمئناً دبیر کل حزب شدن آن هم 
حزب کمونیست رومانی، آرزوی کودکی 
به  در یک کفاشی  کار  برای  نبود که 
بخارست آمده باشد. اما بساط کمونیسم 
و حزب بازی در رومانی مد بود و نیکالی 
چائوشسکوی جوان هم آلوده شد. همین 
شد که در ایام جوانی که همه به دانشگاه 
می روند و درس می خوانند تا آدم حسابی 
بشوند، نیکالی به جرم اغتشاش و آشوب 

از این زندان به آن زندان می افتاد.
نیکالی در زندان با جورجیو دی جی 
هم سلولی بود )جی جی بعدها دبیر کل 
حزب کمونیست رومانی شد( و به خاطر 
امتیاز وقتی دولت کمونیستی  همین 
روی کار آمد، نیکالی وزیر کشاورزی 
بود. چائوشسکو درست سه روز بعد از 
مرگ جی جی، دبیر کل حزب شد. او 
از همان اول، استقالل از شوروی را در 
تمام زمینه ها اعالم کرد و خار چشم 
از  او اعالم کرد کشور را  روس ها شد. 
نو می سازد. پس شروع کرد به کنترل 
شدید رسانه ها و تماس های تلفنی مردم 
جمعیت،  افزایش  سیاست  اجرای  و 

سخت تر کردن قوانین طالق و ...
غرب که اوضاع کشورهای بلوک شرق 
به خصوص رومانی را برای منافع خودش 
کرد.  سوار  حقه ای  می دید،  خطرناک 
کشورهای غربی در یک جلسه مشترک 
با دادن وام های سنگین به رومانی برای 
ایجاد اختالف در منطقه موافقت کردند. 

چائوشسکو هم چشم و گوش بسته قبول 
کرد، بدون این که فکر کند باالخره این 
وام ها بهره هم دارد و این شد که کم 
کم نه تنها کمر اقتصاد، بلکه کمر مردم 

هم شکست.
مالیات های سنگین، جمعیت گرسنه 
و در حال ازدیاد، روش استالینی اداره 
حکومت و از همه مهم تر رئیس جمهوری 
نشنیدن  و  ندیدن  به  را  خودش  که 
اعتراضات زده بود، جرقۀ انقالب را زد 
حتی  خیابان ها.  توی  ریختند  ملت  و 
پلیس و ارتش هم با ملت یکی شدند. 
رئیس جمهور و اهل و عیالش تصمیم 
به فرار گرفتند، اما دستگیر شدند. نفرت 
مردم از چائوشسکو و فجایع بیشمار زمان 
نخست وزیریش به حدی بود که تمام 
صلح  جایزۀ  کسب  برای  تالش هایش 
نوبل و کمک هایش به آفریقا )می گویند 
مدیون  را  خود  استقالل  زئیر  کشور 
چائوشسکو است( و حتی مقام افتخاری 
لژیون دونوور فرانسه هم نتوانست جلوی 
مرگش را بگیرد. او و همسرش درست 
شدند.  اعدام   1989 کریسمس  روز 
آخرین حرفی که رئیس جمهور فراموش 
کار، زد این بود: »تاریخ، قاضی بهتری 

خواهد بود.«
سنگ  هیچ  بدون  زنش  و  نیکالی 
قبری در یک گورستان متروک در حوالی 
بخارست دفن شدند. پس از اعدام آنان، 

قانون اعدام در رومانی لغو شد.
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... با انتشار روزنامه »نشاط« رجایی 38ساله 
کار با عبداهلل نوری را در روزنامه خرداد نیمه کاره 
شمس الواعظین  جمع  به  دوباره  و  کرد  رها 
دیگر  بار  و  پیوست  جالیی پور  حمیدرضا  و 
بار  این  داد؛  تشکیل  را  سیاسی اش  سرویس 
با محمد قوچانی، رامین رادنیا و سها روحانی.

با  را  فعالیتش  »نشاط«  تعطیلی  از  بعد 
همین جمع در عصر آزادگان پی گرفت. کار 
شبانه روزی در روزنامه برای علیرضا سخت و 
طاقت فرسا بود. به ویژه که او را از خانواده اش 

دور می کرد.
»کار در روزنامه خیلی وقت گیر بود. آنقدر 
وقت گیر که ارتباطم را با خانواده خیلی کم کرد. 
اصال وقتی باقی نمانده بود که به آنها برسم. 
وقتی در یک روزنامه کار می کنی، به طور تمام 
وقتی  حتی  هستی؛  روزنامه  اختیار  در  وقت 
زندگی  می دانید!  نشسته ای...  خانه  در  که 
روزنامه نگار از کارش جدا نیست. این دو آنچنان 
در هم تنیده اند که روزنامه نگار نمی تواند از هم 
جدایشان کند. تلفن منزلمان مثل تلفن یک 
ادارۀ خیلی شلوغ همیشه مشغول بود... خالصه 

آشفته بازاری است کار در روزنامه!.
برای تعطیلی 16 نشریه  توفانی که  ... در 
به راه افتاد، عصر آزادگان نیز در امان نماند. یک 
روز پس از توقیف این روزنامه، خبرنگار آفتاب 
امروز که به دیدن دوستان عصر آزادگانی اش 

در خیابان افریقا رفته بود، از او پرسید:
»آقای رجایی! به خاطر بسته شدن روزنامه تان 

چه احساسی دارید؟«
بود که:  این طور داده  را  رجایی پاسخش 

»هیچ احساسی؟«
پاسخ  این  از  که  امروز  آفتاب  خبرنگار 
آزرده شده بود، گفت: »روزنامه مثل بچه آدم 
می ماند. حاال این بچه از دستتان رفته، چطور 

می توانید...«
رجایی به میان حرفش دویده و گفته بود: 
»خانم! خیلی موضوع را رمانتیک نکنید. ما این 
قدر از این تعطیلی ها دیده ایم که نگو و نپرس... 
دیگر همه چیز برایم عادی شده؛ همه چیز!«
با تعجب به رجایی نگاه کردم و پرسیدم:

ـ »یعنی از تعطیلی روزنامه ها هیچ ناراحت 
نشدی؟«

دیگر  من  یعقوب!  بنی  خانم  »می دانید  ـ 
آنقدرها جوان نیستم... آنقدرها جوان نیستم 
که یک حادثۀ تلخ و یا شیرین مرا دستخوش 

هیجان زیاد کند... من در این دو دهه شاهد 
حوادث زیادی بوده ام...«.

و  کرد  نگاه  من  به  محزون  چشمهای  با 
ادامه داد:

»می فهمید چه می گویم؟... حوادث تلخ و 
زیادی  به من چیزهای  دهه  دو  این  شیرین 
آموخته است.این حوادث به من فهمانده است 
که چه در زندگی شخصی و چه در زندگی 
اجتماعی نمی شود نسبت به یک حادثه به طور 
مجرد قضاوت کرد. بلکه باید بگذاریم مدار یک 
اتفاق در جامعه کامل شود و بعد قضاوت کنیم. 
به همین دلیل انتشار یک روزنامه هیچ وقت 
مرا خیلی امیدوار نکرده بود که تعطیلی آن 
مرا مأیوس کند... ممکن است در یک مقطع 
از زمان از خیلی چیزها مأیوس بشویم اما این 
جریانهای  مدار  نیست.  ابدی  و  پایدار  یأس 
اجتماعی از حوزه های متعددی عبور می کند، 
را  منظورم  بشناسیم.  را  آنها  همۀ  باید  پس 
می فهمید... می خواهم بگویم تحوالت اجتماعی 
یک مدار ندارد، چندین مدار دارد که همدیگر 
از  من  خاطر  همین  به  می کنند.  کامل  را 
حوادث جزئی خیلی سرخورده نمی شوم. یعنی 

هیچکس نباید بشود«.
ـ »اما به هر حال این واقعیت را هم نمی توانید 
به لحاظ  و  هستیم  انسان  ما  که  کنید  انکار 
می پذیریم.  تأثیر  مختلف  حوادث  از  عاطفی 
شاد«. گاه  و  می شویم  محزون  گاه  بنابراین 
ـ »بله! من هم از نظر عاطفی تأثیر می پذیرم«.

به دوردستها خیره شد و غباری از غم روی 
چهره اش نشست:

»قتلهای زنجیره ای به ویژه قتل فروهرها از 

نظر عاطفی تأثیر زیادی روی من گذاشت. اما 
دادگاهی و زندانی شدن عبداهلل نوری خیلی 
مرا متأثر نکرد. چون منتظرش بودم. همۀ ما 
منتظر بودیم که نوری را بگیرند. اما هیچ کدام 
از ما منتظر قتل فروهرها نبودیم. ترور حجاریان 
هم خیلی مرا آشفته و پریشان کرد. چون اصاًل 
در انتظارش نبودم... اما هیچ کدام از این حوادث 
مرا به این تحلیل نرساند که از حاال به بعد باید 

ناامید باشم یا امیدوار«.
از خاطر  … هنوز تلخي آن روز غم انگیز 
رجایي زدوده نشده است. همان روزي که یکي 
از همکارانش در »خرداد«، کورش رحیم خاني، 

او تلفن زد و خبر قتل فروهرها را گفت.  به 
طنین این خبر تا مدتها در گوشش انعکاس 

داشت و رنجش مي داد:
»احساس بدي به من دست داد،  از شنیدن 
سعي  اما  بودم.  خورده  یکه  خیلي  خبر  این 
و  کنم  قانع  را  خودم  جوري  یک  مي کردم 
دلداري بدهم. مي گفتم این اتفاق منحصر به 
فرد است و دیگر اتفاقاتي از این دست نمي افتد. 
اما رحیم خاني مي گفت که باز هم اتفاق مي افتد 
و من مي گفتم نه، دیگر امکان ندارد… چند 
روز بعد خبر مفقود شدن دکتر مجید شریف 
را شنیدم و چند روز بعد جسدش پیدا شد… 
پارچه  این خبر یک  از شنیدن  همه وجودم 
احساس  همه  روزها  آن  بود…  شده  آتش 
نگراني مي کردیم. همه مان دلهره و اضطراب 
مي کرد:  توصیه  دیگري  به  هرکس  داشتیم. 
را  مراقب خودت باش! ساعت رفت و آمدت 
عوض کن، در اتومبیلت را از داخل قفل کن«.

… وقتي محمد مختاري و محمد جعفر 
پوینده به قتل رسیدند، رجایي و عمادالدین 
باقي ساعتها با هیجان زیاد درباره آینده بحث 
مي کردند. در همین بحثها بود که رجایي به 
باقي گفت: »مقتوالن را از میان کساني انتخاب 
مي کنند که بتوانند به آنها اتهام ارتداد بزنند«.

اما عمادالدین باقي که با نظر رجایي مخالف 
بود، سعي مي کرد به او بقبوالند که: »نه! این 
طور نیست. اینها قصد دارند روشنفکران دیني 
افکار  تا  افراد شروع کرده اند  این  از  بزنند.  را 

عمومي را از اصل قضیه منحرف کنند«.
یک خاطره دیگر نیز هنوز ذهن رجایي را رها 

نکرده است:

آن  از  یکي  در  بود.  پردلهره اي  »روزهاي 
روزهاي پردلهره آقاي عبداهلل نوري به ما خبر 
داد حواستان به تلکس خبرگزاري باشد. امشب 
یک خبر خیلي مهم درباره قتلهاي زنجیره اي 

مخابره خواهد شد«.
وقتي رجایي درباره محتواي خبر سماجت به 
خرج داده بود، نوري گفته بود: »سر نخ قتلها 
است  قرار  است.  رسیده  اطالعات  وزارت  به 
خودشان امشب اطالعیه اي بدهند و موضوع 
را اعالم کنند.« ساعتي بعد که اطالعیه وزارت 
اطالعات مخابره شد، رجایي دوان دوان به اتفاق 
عبداهلل نوري در طبقه پایین ساختمان رفت و 

اطالعیه را به دستش داد. رجایي تمام حواسش 
به او بود تا انعکاس آن خبر مهیج و دلچسب 
را در چهره اش ببیند. نوري وقتي اطالعیه را 
کلمه به کلمه خواند و لبخند از روي صورتش 

محو شد، رجایي پرسید:
»چرا؟ چرا آقاي نوري؟ این که خیلي خوب 
است. آنها مسئولیت قتلها را به عهده گرفته اند. 

باالخره همه چیز روشن شد…«
رجایي  به  نگاهي  محزون  و  خسته  نوري 

کرده و گفته بود:
ـ نه آقاي رجایي، نه قرار نبود این طوري 

باشد.
نوري وقتي تعجب رجایي را دید، ادامه داد:

»قرار بود خیلي بهتر و صریح تر از این باشد. 
این جوري موضوع در سطح باقي مي ماند! فقط 
در سطح! متوجه اید آقاي رجایي! یک سرمقاله 

دراین باره بنویسید، هرچه زودتر بهتر«.
مصاحبه ام را با رجایي با این سئوال ادامه 

دادم:
تعطیلي  همکارانتان  از  بعضي  براي  ـ 
روزنامه هایشان خیلي سنگین بود. اما ظاهرا 

براي شما این طور نیست؟
ـ خب، آنها روزنامه نگاران حرفه اي هستند 
من  اما  روزنامه.  دغدغه شان  مهمترین  و 
هم  وقت  هیچ  نیستم.  حرفه اي  روزنامه نگار 
من  باشم.  حرفه اي  که  نبودم  این  دنبال 
دغدغه هاي سیاسيـ  اجتماعي دارم. همانطور 
که گفتم تحلیل من این است که تحوالت ایران 
از چند مدار عبور مي کند و مطبوعات فقط یکي 
از آنهاست. من اطمینان دارم اوضاع به تدریج 
بهتر خواهد شد. شاید به همین دلیل است 

که به اندازه آنها از این قضیه مضطرب نشدم.
ـ آقاي رجایي! شاید مضطرب نشده باشید 
اما از آن شور و شوق قبلي هم در شما خبري 
با نشاط  نیست. آن روزهایي را مي گویم که 
سو  آن  به  تحریریه  سوي  این  از  سرزنده  و 
به  بي حوصله  خیلي  روزها  این  اما  مي رفتید 

نظر مي آیید.
به خود تکاني داد و به میز چشم دوخت. 
چند لحظه سکوت کرد و بعد همان طور که 

به میز نگاه مي کرد، گفت:
ـ  این طورها هم نیست خانم! فرق زیادي 

نکرده ام…

و من با خنده اي گفتم:
ـ اتفاقا چرا! این طورهاست.

انگار احساس غرور بر او چیره شد که گفت:
ـ من نه هیچ وقت همه امیدم را به روزنامه ها 
بسته بودم و نه هیچ وقت فکر مي کردم با چند 
تا روزنامه  مي شود همه چیز را درست کرد که 

حاال با تعطیلي شان ناامید شده باشم.
گفت  من  به  رجایي  مصاحبه  همین  در 
فعالیت  از  که  خوبي  خاطرات  همه  »با  که 
روزنامه نگاري اش دارد هرگز قصد ندارد با هیچ 

روزنامه اي همکاري کند.«
و من پرسیدم:

ـ حتي اگر فضا براي کار مطبوعاتي خیلي 
مناسب شود؟

ـ فرقي نمي کند، هرگز به عرصه روزنامه نگاري 
باز نخواهم گشت.

ـ چرا آقاي رجایي؟
انجام  باید  ـ هرکاري در عرصه مطبوعات 
مي دادم، انجام داده ام. نهایت توان من در این 
زمینه همان بود که عرضه کرده ام. باور کنید 
فراتر از این هم نمي توانم بروم. دلم مي خواهد 
بعد از این انرژي ام را در حوزه هاي دیگر صرف 

کنم. دیگر به هیچ روزنامه اي نخواهم…
بر  قدري  کرد.  رها  تمام  نیمه  را  حرفش 
صندلي اش آسود و به نقطه اي نامعلوم خیره 
شد. احساس کردم همه واقعیت را نمي گوید. 
بخشي از واقعیت همین سکوتش بود. بخشي 
از واقعیت چهره خسته و محزونش بود. شاید 
شده  دلسرد  که  بگوید  نمي خواست  رجایي 
یک  این  در  آنچه  بگوید  نمي خواست  است. 
سال بر او گذشته خسته اش کرده و شاید هم 

نمي خواست بگوید تعطیلي پي درپي مطبوعات 
آزرده اش کرده. رجایي به چه فکر مي کرد؟ از 
این همه خسته و دلسرد بود، چرا  چه چیز 
سکوت کرده بود؟ آیا از حرفهایش پشیمان شده 
بود؟ چه چیز را با خودش مزه مزه مي کرد؟ چه 

مي خواست بگوید؟
به خود تکاني داد و بر تردیدش غلبه کرد:

ـ نه! دیگر نخواهم رفت.
ـ کجا؟

ـ به هیچ روزنامه اي.
کاسته  اندکي  فضا  تلخي  از  که  این  براي 

شود، گفتم:
ـ البته اگر رودربایستي ها بگذارد.

همان  که  این  »مگر  گفت:  و  خندید 
روزنامه  به  مرا  دیگر  بار  یک  رودربایستي ها 

بازگرداند.«
نشد  باعث  حرفها  این  از  کدام  هیچ  البته 
تأثیرات  درباره  فراوان  اشتیاق  با  رجایي  که 
به  حرفي  خود  شخصیت  بر  روزنامه نگاري 

میان نیاورد.
از  روزنامه نگاري،  عرصه  به  ورود  از  »قبل 
بودم. یعني خیلي  مسائل سیاسي روز غافل 
دقیق آن را دنبال نمي کردم. مطالعاتم بیشتر 
در حوزۀ نظري بود. روزنامه ها حسي را در من 
تقویت کرده که دیگر هرگز نمي توانم نسبت 
به مسائل روز بي تفاوت باشم. من قبل از این 
بودم،  درونگرایي  آدم  شوم،  روزنامه نگار  که 

روزنامه نگاري مرا وارد دنیاي دیگري کرد«.
***

علیرضا رجایي، داراي دکتراي علوم سیاسي، 
در سال 1341 در تهران به دنیا آمد. در یکي 
از روزهاي مهرماه در یکي از محله هاي جنوب 

تهران.
خراسان  میدان  در  هم  هنوز  »مادربزرگم 
بود  افسر شهرباني  زندگي مي کند. پدرم که 
االن بازنشسته شده است، پدر و مادرم هردو 

مهربان هستند، خیلي مهربان«.
سخن  مادرش  دربارۀ  خواست  تا  رجایي 

بگوید، چشمهایش پر از اشک شد:
»مادرم فوق العاده مهربان بود… و هست. 
یک روز ابري وقتي من و برادرهایم از مدرسه 
بیرون زدیم، مادر را دیدیم که با چتر منتظر 
ایستاده بود. مبادا که یک وقت باران ببارد و ما 
خیس شویم. پدرم هم مهربان است. همانطور 
که پدربزرگ و مادربزرگم خیلي مهربان بودند.«

او خوش اقبالي خود را در روابط مهربانانه 
خانواده اش با یکدیگر مي داند: »حقوق پدرم 
اندك بود اما خانه مان همیشه پر از عاطفه و 

شادي بود«.
هنوز تصویر زیباي قرآن خواندن پدرش را از 
یاد نبرده است: »پدرم با این که افسر شهرباني 
شاه بود تمام روزهاي ماه مبارك رمضان عباي 
پشمي اش را بردوش مي انداخت و قرآن تالوت 
مي کرد و فضاي خانه را پر از معنویت مي کرد 
ـ فضاي خانه ما مذهبي بود البته نه از نوع 

خشک و رسمي اش«.
به خاطر شغل پدرش، چند سالي در کاشان 

زندگي کرده اند:
»دوران ابتدایي را در دبستان اتحاد کاشان 
گذراندم. پس از آن به تهران آمدیم و من براي 

ادامه تحصیل به دبیرستان هدف رفتم«.
رجایي با همه عالقه اي که به سیاست داشت 
همسرش را از میان آن همه دختر سیاسي که 

مي شناخت، انتخاب نکرد.
یک روز یکي از دوستانش علیرضا حقیقي به 
او تلفن کرد و درباره یک دختر شیرازي صحبت 
او  براي  مناسبي  همسر  مي توانست  که  کرد 

باشد: یعني خواهرزاده محمدجواد مظفر.
رجایي در پاسخ علیرضا حقیقي گفته بود:
ـ نه! شیراز که نمي آییم. خیلي دور است.

را شنید، گفت:  موضوع  مادرش  وقتي  اما 
»چرا که نه! خیلي هم خوب است.«

دختر  آن  رفتند.  شیراز  به  بعد  روز  چند 
شیرازي امروز همسري مهربان و همدمي خوب 
براي علیرضا رجایي است. آنها دو پسر دارند: 

»امیر یحیي« و »امیرطاها«.

قتل فروهرها،  آغازي بر قتلهاي زنجيره اي و 
اخطاري به ملي ـ مذهبي ها بود

عبداهلل نوري فاش كرد كه اعالميه دولت درباره عامالن قتلهاي زنجيره اي با 
دستكاري زياد انتشار يافته است و آن نيست كه قرار بود منتشر شود

اشاره
رنجنامة  بني يعقوب،  ژيال  نوشتة  روزنامه نگاران... 
كه  روزنامه نگاراني  است.  خردادي  دوم  روزنامه نگاران 
بسيار،  عطش  با  و  شدند  »اصالحات«  سراب  فريفتة 

مشتاقانه به سوي آن دويدند ولي اثري از آب نديدند.
از فعاالن عرصة روزنامه نگاري  نويسنده، كه خود يكي 
را كشيده است، در كتاب  رنج آن  و  بوده  اين دوران  در 
افتاده  پاي  از  روزنامه نگاران  و  روزنامه ها  خود سرنوشت 
و در وادي حيرت گرفتار آمده را به خوبي تصوير مي كند.
گويي در همه حال، اين سرنوشت محتوم روزنامه نگاراني 
است كه به ميثاق خود با قلم وفادارند و استقالل حرفه اي 

را فداي منافع سرسپردگي و كاسه ليسي نمي كنند.
از  تازه  نسلي  با  ضمنا  بني يعقوب،  خانم  قلم  لطف  به 
روزنامه نگاران ايراني كه پس از تأسيس جمهوري اسالمي 
در شرايط خاص اين زمان رشد كرده و به كار مطبوعاتي 

روي آورده اند آشنا مي شويم.
به چاپ  تهران  در  روزنگار«  به وسيله »نشر  كتاب  اين 

رسيده است.

»دنباله دارد«           
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قرار  که  فضایی  =پروژه  
برای شکست  نشانه ای  بود 
باشد  آمریکا  تحریم های 

شکست خورد.
می گوید  ارتباطات  =وزیر 
 ۲ طی  از  پس  »ماهواره بر« 
مرحله ۳  در  موفق،  مرحله 
و  نرسیده  کافی  به سرعت 
قرار  مدار  در  پیام  ماهواره 

نگرفت.
=وزیر خارجه آمریکا اخیراً 
بود رژیم  در سخنانی گفته 
پروژه های  اسم  به  ایران 
بالستیک  موشک  علمی، 

تست می کند.
وزیر  جهرمی  آذری  محمدجواد 
ارتباطات جمهوری اسالمی، سه شنبه 
۲۵ دی ماه، از شکست پرتاب ماهواره 

پیام )ماهواره دوستی( خبر داد.
بامداد  که  نوشت،  توییتی  در  او 
دولت های   ICT وزرای  با  سه شنبه 
فضایی  پایگاه  به  دوازدهم  تا  هشتم 
»امام خمینی« رفته اند اما »ماهواره بر« 
با طی ۲ مرحله موفق، در مرحله ۳ به 
سرعت کافی نرسید و ماهواره پیام به 

مدار نرسید.
این  پرتاب  از  پیش  شب  یک  او 
با هشتگ »آینده  ماهواره در توییتی 
که  نوشت  مردم  به  خطاب  روشن« 
و  دارد  برایشان  خوبی«  »خبرهای 
شده؟«  چی  بزنید  »حدس  پرسیده 
ناکامی  و  این »خبر خوب«  البته  که 

بعدیش سوژه صدها کاربر شده است.
دولت  وبسایت  را  پروژه  این  شکست 
هم گزارش داد و نوشت، این ماهواره 
مهندسی  دانشکده  چهار  مشارکت  با 
هوافضا، برق کامپیوتر و مکانیک و ۱۶ 
نفر از استادان دانشکده های دانشگاه 
امیرکبیر )پلی تکنیک( ساخته شده و 
بر  فعالیت  عمده  بخش  آن  بر  عالوه 
بوده  دکترا  و  ارشد  دانشجویان  عهده 
است.طبق اعالم وبسایت دولت بررسی 
و  گرد  پایش  بهبود  گیاهی،  پوشش 
در  کشاورزی،  اراضی  و  حریق  غبار، 
کنار ذخیره و ارسال داده و اندازه گیری 
تشعشعات فضایی با هدف بررسی اثر 
پرتوهای کیهانی بر عملکرد ماهواره، از 
جمله ماموریت هایی بود که ماهواره پیام 
برای انجام آنها طراحی و ساخته شده 
مخابراتی  مأموریت  پیام  ماهواره  بود. 
هم داشت که باید یک پیام را ذخیره 
به زمین مخابره می کرد. همچنین  و 
چهار دوربین روی این ماهواره نصب 
بود که عملیات عکسبرداری از زمین 

را انجام می داد.
مصاحبه آذری جهرمی با صدا و 

سیمای جمهوری اسالمی
این ماهواره،  ناموفق  پرتاب  از  پس 
به  تلفنی  تماس  در  جهرمی  آذری 
برنامه »حاال خورشید« با اجرای رضا 
رشیدپور توضیح داد که سرعت جدا 

شدن ماهواره از ماهواره بر مناسب نبود 
و به سرعت مطلوب نرسید و در لحظه 
نگرفت.وی  قرار  مدار  ماهواره در  آخر 
افزود: »ما دوست داشتیم خبر خوب 
هر  حال  هر  به  اما  بدهیم  مردم  به 
کاری فراز و فرودهایی دارد اما ناامید 
برای این موضوع  نمی شویم و مجدداً 

تالش می کنیم.«
وزیر ارتباطات جمهوری اسالمی با 
اشاره به توییت شب قبل خودش نیز 
گفت، دیشب با دوستان بیدار بودیم؛ 
اکثر پُست ها را خواندم به کامنت کسی 

که برایم نوشته بود »حامله ای؟« بسیار 
خندیدم و می خواستم جواب دهم بله! 
حامل پیام خوبی هستم اما فرصت نشد!

اما فرای پرتاب ناموفق این ماهواره 
اطالعات  وزیر  خوشمزگی های  و 
شکست  روی  اینکه  تلویزیون،  در 
پروژه ای که ماه هاست با تبلیغات فراوان 
درباره اش مانور می دهند، باز همچنان 
تبلیغ می کنند، در نوع خود کم سابقه 
و البته هدفدار است.خبرگزاری تسنیم 
نزدیک به سپاه یک روز پیش از پرتاب 
ناموفق ماهواره آن را نشانه ای از شکست 

تحریم ها دانست. در هفته های گذشته 
امامان جمعه در برخی از شهرها پرتاب 
این ماهواره ها در شرایط تحریم را پیام 

آشکار به دشمنان دانسته بودند.
در  دی ماه،   ۲۴ روحانی،  حسن 
ماهواره  »این  بود،  گفته  گنبدکاوس 
روزی ۶ بار از باالی سر ما می گذرد. 
پیام با دوربین هایش اطالعاتی درباره ی 
آب و هوا، کشاورزی، آب سرزمینی و 
این  ارسال می کند.  برای ما  جنگل ها 
اولین  بلکه  نبوده،  تحقیقاتی  ماهواره 
ماهواره عملیاتی ماست«. هم دولت و 
هم سپاه و والیی ها روی این ماهواره 
البته  که  بودند  کرده  زیادی  تبلیغات 
عادی بود و در گذشته هم تکرار شده 
بود اما اینکه پس از شکست پروژه هم 
باز روی آن تبلیغات بشود، عادی نیست!

چند فرضیه قابل طرح است از جمله 
اینکه در شکست این پروژه تعمدی در 
کار باشد. هفته گذشته مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا در پیامی جدی به تهران 
اعالم کرد دست از آزمایش موشک های 
بالستیک تحت عنوان پرتاب ماهواره 
زمین  مدار  به  ماهواره  پرتاب  بردارد. 
از دولت احمدی نژاد شروع شد و طی 
غیررسمی  منابع  چندبار  سال ها  این 
گزارش دادند که پرتاب ها ناموفق بوده 
شکست  پروژه  یک  وقت  هیچ  ولی 
نشد. کرنا  و  بوق  در  اینطور  خورده 

چه بسا با شکست پرتاب این ماهواره، 
نظام جمهوری اسالمی از یکسو مدعی 
تهدیدها عقب نشینی  مقابل  در  است 
نکرده و از سوی دیگر این پیام را به 
آمریکا داده که ناموفق بوده و نباید از 

تست جدید نگران بود.
نباید فراموش کرد همواره حتی در 
و  علمی  ظاهر  به  ماهواره های  پرتاب  
وزارت  و  نظامی ها  ایران  در  پژوهشی 
دفاع نقش محوری را دارند.از طرفی اگر 
در روزهای آتی رسانه ها و چهره های 
در  حزب اللهی ها  و  سپاه  به  نزدیک 
باد  به  را  دولت  پروژه  این  شکست 
انتقاد گرفتند نباید تعجب کرد. چون 
از یکسو برای تبلیغات روی پرتاب آن 
حساب ویژه بازکرده بودند و از طرفی 
ممکن است مطرح شود که دولت پس 
از تهدیدهای آمریکا جا زده و به هر 
نحوی پروژه را به شکست کشانده تا 

فشارهای آمریکا را کاهش دهد.
که  کرد  اشاره  باید  دیگر  سوی  از 
زیر  ایران  فضایی  فناوری های  عموماً 
اگر  حتی  و  است  دفاع  وزارت  نظر 
پروژه دانشگاهی باشد برای پرتاب آن 
نیروهای مسلح هستند که نقش اصلی 
خبر  که  همچنان  دارند.  برعهده  را 
پرتاب ماهواره ها در چهلمین سالگرد 
انقالب اسالمی را امیر حاتمی وزیر دفاع 
و قاسم تقی زاده معاون او اعالم کردند. 
آذری جهرمی هم در توییت خود تاکید 
کرده »ماهواره بر« به سرعت مورد نظر 
نرسید. منظور از ماهواره بر همان است 
که پمپئو به آن »موشک  بالستیک« 
می گوید و از النچرهای نظامی پرتاب 

می شود.
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جدید  همه پرسی  یک  ری  ا برگز
است. گروهی از نمایندگان دو حزب 
و  کارگر«  »حزب  شامل  اپوزیسیون 
»حزب دمکرات- لیبرال« و حتا برخی 
از نمایندگان حزب محافظه کار معتقدند 
که باید بار دیگر به مردم مراجعه کرد و 
از آنها در رابطه با خروج یا باقی ماندن 
در اتحادیه اروپا نظرخواهی کرد. ترزا 
این  با  به شدت  محافظه کاران  و  می 
گزینه مخالف هستند. بسیاری معتقدند 
شود،  برگزار  مجددی  همه پرسی  اگر 
این بار هواداران خروج از اتحادیه اروپا 
در اقلیت قرار خواهند گرفت. دو سال و 
نیم پیش، در همه پرسی قبلی، هواداران 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با کمتر 
از ۵۲ درصد توانستند پیروزی را از آن 

خود سازند و حرف خود را با آینده ای 
مبهم و نامعلوم به کرسی بنشانند.

استعفای دولت
جرمی کوربین رهبر »حزب کارگر« 
بالفاصله پس از اعالم نتایج رأی گیری 
»از سال  اعالم کرد  عوام،  در مجلس 
چنین  دولتی  هیچ  امروز  تا   ۱9۲0
شکست مفتضحانه ای را به ثبت نرسانده 
بود«. رهبر حزب کارگر معتقد است 
بعد از این »شکست مفتضحانه« دولت  
ترزا می که در مجلس عوام نیز اکثریت 
ندارد، و محتاج آرای ده نماینده حزب 
شمالی  ایرلند  دمکراتیک  اتحادگرای 
است،  باید استعفا دهد و مردم مجددا 

به پای صندوق های رای بروند.
عوام  مجلس  از  کوربین  جرمی 
خواست بالفاصله طرح عدم اعتماد به 
دولت را در دستور کار خود قرار دهد. 
دارد  فرصت  روز  پنج  می  ترزا  دولت 
طرح جدیدی را برای خروج از اتحادیه 
اروپا به مجلس عوام ارائه دهد. آخرین 
فرصت برای ارائه طرح بدیل، دوشنبه 

آینده ۲۱ ژانویه ۲0۱9 است.
انصراف از برکسیت

کنونی،  شرایط  در  چهارم  گزینه 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: 
شکست تاریخی دولت ترزا می

= رای سه شنبه، 15 ژانویه 
شکست  بزرگترین   ،۲۰1۹
یک دولت در بریتانیا از سال 

1۹۲۰ میالدی است.
خواهان  کارگر«  =»حزب 
رای عدم اعتماد و برگزاری 

انتخابات جدید است.
=ترزا می باید حداکثر تا 
دوشنبه آینده طرح بدیلی را 
به پارلمان انگلیس ارائه دهد.

احمد رأفت - طرح توافق ترزا می 
اروپا  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  برای 
نتوانست آرای الزم را در مجلس این 
که  طرح  این  آورد.  دست  به  کشور 
گفتگوی  سال  دو  به  نزدیک  نتیجه 
بریتانیا با اتحادیه اروپا بود، توانست تنها 
۲0۲ رأی موافق به دست آورد در حالی 
مخالف  رأی  آن  به  نماینده  که ۴۳۲ 
بزرگترین  رای،   ۲۳0 اختالف  دادند. 
پارلمان  تاریخ  شکست یک دولت در 

بریتانیا است.
هنگامی که نمایندگان پس از بحثی 
که پنج روز قبل آغاز شده بود در داخل 
پارلمان رأی می دادند، در میدان مقابل 
آن صدها نفر در حمایت و مخالفت از 
البته  بودند.  شده  جمع  دولت  طرح 
میدان  در  که  کسانی  از  بسیاری 
برای  بودند  شده  جمع  وست مینستر 
اعالم حمایت یا مخالفت با طرح ترزا 
می تجمع نکرده بودند. تجمع کنندگان 
را می توان عمدتا به حامیان خروج بدون 
توافق از اتحادیه اروپا و هواداران باقی 
ماندن در این اتحادیه تقسیم کرد.بعد 
از رأی منفی پارلمان به طرح ترزا می، 
چهار گزینه در مقابل بریتانیا قرار دارد.

خروج بدون توافق
هیچگونه  بدون  خروج  اول  گزینه 
توافقی در ۲9 ماه مارس ۲0۱9 است. 
این گزینه برای محافل اقتصادی بریتانیا 
پیش  هفته ها  از  که  است  کابوسی 
خواب را از چشمان آنها ربوده است. 
 ( بریتانیا  بزرگ  شهر  سه  شهرداران 
نامه  در  منچستر(  و  لیورپول  لندن، 
مشترکی این گزینه را چکشی خواندند 
اقتصاد کشور فرود خواهد  که بر سر 
آمد. برای رئیس بانک مرکزی بریتانیا 
خروج بدون توافق و بدون دوران گذار 
می تواند چند میلیون فرصت شغلی را 
هر  هزینه های  و  بسوزاند  بریتانیا  در 
خانواده بریتانیایی را بین ده تا پانزده 

درصد افزایش دهد.
همه پرسی جدید

گزینه دیگری که بسیاری از کسانی 
که سه شنبه در میدان مقابل مجلس 
می کنند،  مطرح  بودند،  شده  جمع 

اتحادیه  از  خروج  از  بریتانیا  انصراف 
اروپا است. بنا بر مصوبه اخیر دادگاه 
از  انصراف  برای  بریتانیا  اروپا،  عالی 
ترک اتحادیه اروپا نباید هیچ اقدامی 
هرگونه  که  کافیست  و  دهد  انجام 
با بروکسل را متوقف سازد و  مذاکره 
مهلت ۲9 مارس را نادیده بگیرد. البته 
دولت بریتانیا می تواند از اتحادیه اروپا 
تمدید  را  مارس   ۲9 مهلت  بخواهد 
کند، تا فرصت برای مذاکرات بیشتری 

به دست آید.
ترزا می طرح بدیل ندارد

با توجه به اینکه ترزا می در مورد 
یک طرح بدیل از سوی دولت تا کنون 
صحبتی نکرده است به نظر نمی رسد 
که اساسا چنین طرحی وجود داشته 

باشد. در این میان، برخی معتقدند که 
بریتانیا می تواند روابط خود را مشابه 
روابط نروژ با اتحادیه اروپا تنظیم کند. 
مانند  ترزا می  وزرای دولت  از  برخی 
راه  این چنین  نیز پشتیبان  راد  آمبر 
خروجی هستند. نروژ در بازار مشترک 
به  پایبند  ولی  دارد،  عضویت  اروپا 
بسیاری از قوانین اتحادیه اروپا چون 
معافیت گمرکی و یا معاهده شنگن و 

واحد پولی مشترک نیست.
دونالد تاسک رئیس لهستانی شورای 
نتیجه ی  به  واکنش  در  اروپا  اتحادیه 
مخالفت  و  ژانویه   ۱۵ روز  رأی گیری 
طرح  با  بریتانیا  عوام  مجلس  قاطع 
می  ترزا  از  کشور،  این  وزیر  نخست 
کنونی  شرایط  به  توجه  با  خواست 
هر چه سریع تر موضع جدید و برنامه 
از  خروج  چگونگی  برای  کشورش 
مقام های  اطالع  به  را  اروپا  اتحادیه 

اروپایی برساند.
اتحادیه اروپا و بریتانیا در یک مورد 
اتفاق نظر دارند: خروج بدون توافق برای 
هر دو طرف فاجعه بار خواهد بود، اگرچه 
بریتانیا در صورت چنین اتفاقی هزینه 

بسیار سنگین تری خواهد پرداخت.

لندن؛ شب رأی گیری برای طرح خروج از برکسیت؛ 15 ژانویه ۲۰1۹

اسپانیایی   حزب  =یک 
سازمان  از  یورو  هزار   ۸۰۰
دریافت  خلق  مجاهدین 
در  را  کمک ها  این  و  کرده 
بیالن مالی خود ثبت نکرده 

است.
تحقیق  اسپانیا  =سنای 
مالی  حمایت  با  رابطه  در 
حزب  از  خلق  مجاهدین 
در  را   VOX راستگرای 

دستور کار خود قرار داد.
لندن  کیهان  =پیشتر 
با  رابطه  در  گزارشی  در  نیز 
حمایت جمهوری اسالمی از 
انتخاباتی  اتحاد  چپگرایان 
حمایت  به   Podemos
 VOX سازمان مجاهدین به

اشاره کرده بود.
راستگرای  حزب   – رأفت  احمد 
VOX که در آخرین انتخابات محلی 
اسپانیا در ایالت ال اندلس یک موفقیت 
به  غیرقابل پیش بینی به دست آورد، 
از سازمان  مالی  خاطر دریافت کمک 
دستگاه  ذره بین  زیر  خلق  مجاهدین 
مالیاتی این کشور اروپایی قرار گرفته 
به  نیز  اسپانیا  سنای  مجلس  است. 
درخواست »حزب خلق«، حزبی که تا 
چند ماه پیش رهبری دولت مرکزی را 
در دست داشت، تحقیق در این رابطه 

را در دستور کار خود قرار داده است.
رسانه های  که  نیست  بار  اولین  این 
سازمان  مالی  حمایت  به  اسپانیا 
اسپانیایی  راستگرایان  از  مجاهدین 
لندن  کیهان  پیشتر  می کنند.  اشاره 
حمایت  با  رابطه  در  گزارشی  در  نیز 
اتحاد  از چپگرایان  اسالمی  جمهوری 
حمایت  به   Podemos انتخاباتی 
اشاره   VOX به  مجاهدین  سازمان 
کرده بود. در هفته های اخیر جزئیات 
سازمان  که  پول هایی  از  بیشتری 
مجاهدین خلق به این حزب واریز کرده  
منتشر شده است.حزب VOX که نام 
»رأی«  معنی  به  التین  زبان  از  آن 
گرفته شده و در سال ۲0۱۳ تأسیس 
یک  ایجاد  یک  برای  جمله  از  شد 
حکومت مرکزی قوی تالش می کند.
کمک ۸۰۰هزار یورویی مجاهدین

رسانه های  که  اطالعاتی  بنابر 
اسپانیایی به دست آورده اند، VOX در 
جریان انتخابات پارلمان اروپا در سال 
۲0۱۴ میالدی حدود 800 هزار یورو 
از سازمان مجاهدین خلق کمک مالی 
دریافت کرده است. از آنجا که در اسپانیا 
نمی توانند  حقیقی  شخصیت های 
از۵0  بیش  سیاسی  سازمان  هیچ  به 
سازمان  کنند،  مالی  یورو کمک  هزار 
مجاهدین از طریق ۱۴۶ نفر از اعضا و 

هوادارانش در ۱۵ کشور از جمله آلمان، 
ایتالیا، سوئیس، کانادا و ایاالت متحده 
کمک های مالی خود را به صندوق این 

حزب واریز کرده است.
افراد  از  کمک  دریافت  البته 
غیراسپانیایی از نظر قانونی در اسپانیا 
دادگاه  ولی  نمی آید،  حساب  به  جرم 
حسابرسی اسپانیا می گوید این حزب 
سازمان  از  که  را  کمک هایی  هرگز 
مجاهدین دریافت کرده در گزارش های 
مالی خود منظور نکرده است. یکی از 
سخنگویان دادگاه حسابرسی اسپانیا به 
کیهان لندن می گوید »ما در بررسی 
بیالن هایی که این حزب رسما برای ما 
این ۱۴۶ کمک  از  اثری  ارسال کرده 
مالی که از سوی هواداران یک سازمان 
ایرانی به صندوق حزب واریز شده پیدا 
نکردیم«. البته رهبران VOX دریافت 
را  خلق  مجاهدین  سازمان  از  کمک 
 ۵00 می گویند  و  نمی شوند  منکر 
این سازمان کمک مالی  از  هزار یورو 
رسانه های  از  برخی  کرده اند.  دریافت 
اسپانیایی حدس می زنند که حجم این 
حمایت مالی بیش از 800هزار یورویی 
حساب  به  قانونی  طریق  از  که  بوده 
است.کمک های  شده  وارد    VOX
بنا  خلق،  مجاهدین  سازمان  مالی 
»ال پائیس«  پرتیراژ  روزنامه  آنچه  بر 
می نویسد،  80 درصد از کل بودجه ای  
پارلمان  انتخابات  برای  این حزب  که 
را  کرده  خرج   ۲0۱۴ سال  در  اروپا  
در   VOX البته  است.  کرده  تامین 
آن انتخابات تنها ۱.۵۶ درصد آرا را به 
دست آورد و نتوانست حتا یک نماینده 
هم راهی پارلمان اروپا کند. آلخو ویدال 
کوادراس، کاندیدای اصلی VOX در 
انتخابات سال ۲0۱۴، که تا قبل از این 
انتخابات به نمایندگی از »حزب خلق« 
بود،  اروپا  پارلمان  در  کرسی  صاحب 
سازمان  با  راستگرایان  ارتباط  حلقه 
قانونگزار  این  است.  خلق  مجاهدین 
میالدی   ۲000 سال  از  اسپانیایی 
پارلمان  راهی  بار  اولین  برای  که 
سازمان  با  خود  همکاری  شد،  اروپا 

است. کرده  آغاز  را  خلق  مجاهدین 
همکاری مشکوک با مجاهدین

گفتگو  در  کوادراس  ویدال  آلخو 
 Estrella« اینترنتی  روزنامه  با 
ورود  بدو  »در  می گوید   »Digital
نماینده ای  دعوت  به  اروپا  پارلمان  به 
برای  پرتغال  سوسیالیست  حزب  از 
اولین بار با نمایندگان مجاهدین خلق 
از  پس  و  کردم  مالقات  بروکسل  در 
اختیارم  در  آنها  که  مدارکی  مطالعه 
قرار دادند، حمایت از فعالیت هایشان را 
آغاز کردم«. این همکاری، به گفته آلخو 

ویدال کوادراس »تا امروز ادامه دارد«.
کوادراس  ویدال  آلخو  خروج  با 
در  او  مشارکت  و  خلق«  »حزب  از 
کمک های    ،VOX حزب  راه اندازی 
حزب  این  راهی  مجاهدین  مالی 
آباسکال،  سانتیاگو  شد.  تازه تاسیس 
رهبر VOX که در همین رابطه در 
پیدا کرده  رادیویی حضور  برنامه  یک 
خاطر  به  »مجاهدین  می گوید  بود 
در  کوادراس  ویدال  آلخو  حمایت های 
گذشته تصمیم به کمک مالی به حزب 
ما گرفتند، و این کمک  در روز روشن 
انجام گرفته و ما در هیچ طرح و پروژه 

مشکوکی شریک نیستیم«.
سخنگویان  از  یکی  گونزالس،  مارتا 
»حزب خلق« به کیهان لندن می گوید 
شهروندان  از  کمک  دریافت  »اگرچه 
اشکالی  قانونی  نظر  از  غیراسپانیایی 
اینگونه  به  نمی توان  ولی  ندارد، 
از مجلس  ما  نبود.  کمک ها مشکوک 
سنا خواستیم که در رابطه با حمایت 
در  نامش  گذشته  در  که  سازمانی 
قرار  تروریستی  گروه های  فهرست 
داشته، از یک حزب سیاسی اسپانیایی  
تحقیقاتی را آغاز کند، زیرا این امر از 
نظر ما قابل قبول نیست و مشکوک 
پرسش  این  ما  برای  می آید.  نظر  به 
سیاسی  گروه  یک  که  است  مطرح 
غیراسپانیایی برای تحقق کدام منافع 
در  حتی  که  اسپانیایی  حزب  یک  از 
ندارد  هم  نماینده ای  مرکزی  پارلمان 

باید حمایت مالی کند«.

جنجال حمایت مالی مجاهدین از راستگرایان اسپانیا

مریم رجوی و آلخو ویدال کوادراس

تبلیغات روی پرتاب ناموفق »ماهواره پیام«:
 تهدیدهای آمریکا تأثیرگذار بود؟

پرتاب ماهواره سیمرغ مرداد 1۳۹6
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سرمایه  بانک  وقت  =معاون 
میلیارد   1۳ مبلغ  به  وامی 
تومان به شرکت »جاوید گشت 
حسین  به  متعلق  یت«  هدا
در  نیز  او  و  می پردازد  هدایتی 
ازای خوش خدمتی ۲٫۵ میلیارد 

به ضیایی پرداخت می کند.
دادگاه  جلسه  نخستین  =در 
متهمان ردیف اول تا سوم پرونده 
وزیر  شد  علنی  سرمایه،  بانک 
اسالمی  رفاه جمهوری  پیشین 
چطور در ازای دریافت رشوه و زد 
و بند از موقعیت خود و مدیران 
پرداخت  برای  سرمایه  بانک 
استفاده  مافیا  به  تسهیالت 

می کرده است.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 
علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، 
مدیره  هیات  سابق  رئیس  کاظمی  پرویز 
بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو سابق 
حقوقی بانک سرمایه، سه شنبه 2۵ دی ماه، 
در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی 
به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

علی بخشایش به اتهام مشارکت در اخالل 
طریق  از  کشور  اقتصادی  نظام  در  عمده 
مشارکت  و  بانکی  و  پولی  نظام  در  اخالل 
در 4۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی 
به اتهام مشارکت در اخالل عمده در نظام 
نظام  در  اخالل  طریق  از  کشور  اقتصادی 
فقره   41 در  مشارکت  و  بانکی  و  پولی 
خیانت در امانت و محمدرضا توسلی به اتهام 
مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی 
کشور از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی 
و مشارکت در 4۰ فقره خیانت در امانت پای 

میز محاکمه می روند.
این سه نفر به اتهام »اخالل عمده در نظام 
اقتصادی« به میزان 29 هزار و 3۵4 میلیارد 
اما  دادگاهی شده اند  ریال  میلیون  و 88۰ 
پیش از تشکیل دادگاه به تشخیص دادسرا 

وثیقه گذاشته و آزاد شدند.
کاظمی  پرویز  متهم  سه  این  بین  در 
او وزیر رفاه دولت  موقعیتی متفاوت دارد. 
اول محمود احمدی نژاد، از دوستان نزدیک 
هاشمی رفسنجانی و برادر ناصر کاظمی یکی 

از شهدای سرشناس سپاه است.
طبق کیفرخواستی که نماینده دادستان 
نتیجه »عدم  در  بانک سرمایه  قرائت کرد 
فاسد«  مدیران  »داشتن  و  کافی«  نظارت 
نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان از اموال 

مردم و معلمان را حیف و میل کرده است.
خیانت مدیران بانک سرمایه مشخص 

شده
خصوصی  بانک   ۶ جزو  سرمایه  بانک 
و  داشته  را  سرمایه ها  بیشترین  که  است 
 48 از  بیش  فرهنگیان  ذخیره  صندوق 
با 37 درصد  ریخته گران  و شرکت  درصد 
سهامدار بانک سرمایه بودند و مدیران این 
دو مجموعه در هیئت مدیره بانک سرمایه 
شرکت های  برای  و  می کردند  نفوذ  اعمال 

تحت نظارت خود تسهیالت می گرفتند.
طبق کیفرخواست پرونده تخلفات 32 نفر 
از مدیران این بانک مشهود و »غفلت و سهل 
این سطح مردود« و »خیانت«  انگاری در 

مشخص است.
اکثر متهمان با 2۰ سال سابقه بانکی در 
آستانه بازنشستگی بودند و فرض عدم اطالع 
از قوانین بانکی، به نوشته ی کیفرخواست، 
رشوه  و  گرفته   امتیاز  آنها  است.  مردود 

دریافت کرده اند.
در این پرونده نام حسین هدایتی مشهور 
به »آقای عابربانک« از مهره های وابسته به 
سپاه و از دالل های صاحب نام فوتبال نزدیک 
به باشگاه پرسپولیس نیز مطرح است. یاسر 
ضیایی معاون وقت بانک سرمایه وامی به 
مبلغ 13 میلیارد تومان به شرکت »جاوید 
گشت هدایت« متعلق به حسین هدایتی 
ازای خوش خدمتی  در  نیز  او  و  می پردازد 
می کند.  پرداخت  ضیایی  به  میلیارد   2٫۵
هدایتی  منزل  در  حاضر  حال  در  ضیایی 
سکونت دارد و مدیر شرکت لوله نورد اهواز 

متعلق به هدایتی است.
بانک  پرویز کاظمی رییس هیات مدیره 
تسهیالت   پرداخت  ازای  در  نیز  سرمایه 
۶۰۰ میلیارد تومانی به حسین هدایتی به 
عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت استیل 
آذین منصوب شده است. در مورد پرداخت 
تسهیالت به افراد »وثیقه  قابل اعتماد اخذ 
نشده« و »شرکت های متقاضی تسهیالت 

مورد اعتبارسنجی قرار نگرفته اند«.
بخشایش: تحریم ها را دور می  زدیم!

هزار  به 14  نزدیک  متهمان  در مجموع 

میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان 
را حیف و میل کرده اند.

هر سه متهم در اغلب تسهیالت اعطایی 
پیگیری های  طریق  از  ضابطه،  خالف 
نامتعارف و اعمال فشار بر زیردستان و امضای 
داشتند. مستقیم  و  موثر  نقش  تسهیالت 

وقتی قاضی از علی بخشایش یکی از سه 
تخلفات اش  مورد  در  پرونده  اصلی  متهم 
پرسیده او گفته »می خواستیم تحریم ها را 

دور بزنیم«!
قاضی به او گفته »]چطور[ تحریم ها را از 
تسهیالت  این  می زدید؟  دور  داخل کشور 
به ملک در لواسانات و دیگر مناطق تهران 
فردی  به  سرمایه  بانک  شده اند…  تبدیل 
خرید  به  اقدام  هم  او  و  می داد  تسهیالت 
ملک در فرشته و عباس آباد می کرد و مجدد 
همین امالک را با چند برابر ارزش واقعی به 
عنوان وثیقه برای گرفتن تسهیالت جدید به 

بانک ارائه می کرد.«
در  بندها  و  زد  و  تخلفات  از  مجموعه ای 
به  است.  شده  ثبت  سرمایه  بانک  پرونده 
عنوان مثال فردی به اسم »هادی رضوی« 
ملکی را که 2۵ میلیارد تومان ارزش دارد به 
عنوان وثیقه برای دریافت وام به این بانک 
ارائه داده در صورتی که ارزش ملک 12۵ 

میلیارد تومان تعیین شده است!
در این پرونده نمونه های مشابه این تخلف 
بسیار است و امالک دیگری هم در لواسانات 
وثیقه  عنوان  به  شکل  همین  به  اوشان  و 
سپرده شده که ارزش واقعی آنها به اندازه 

وام دریافت نبوده است.
نماینده دادستان گفته تمام تصمیمات در 
رابطه با اعطای تسهیالت، در منازل و ویال ها 

و پستوها گرفته می شد.
همچنین به گفته او شعبات بانک سرمایه 
عنوان  به  بود،  شده  تقسیم  متهمان  بین 
خاص،  متهمان  با  اسکان  »شعبه  مثال 
شعبه مخصوص آقای بخشایش بود و شعبه 
مرکزی با متهمان خاص شعبه اختصاصی 

آقای کاظمی بود.«
ملی  کارت  از  استفاده  سوء 

کارتن خواب ها
نماینده دادستان در جریان دادگاه مسائل 
مثاًل  کرد.  افشا  هم  را  دیگری  پرده  پشت 
پرداخت تسهیالت ۵۰۰ میلیارد تومانی به 
ملی  کارت  از  استفاده  سوء  با  افراد خاص 
»کارتن خواب ها« از طریق شرکتی به همین 
آمده شرکت  به دست  اطالعات  نام! طبق 
تأسیس  از  بعد  هفته  یک  کارتن خواب ها 
سرمایه  بانک  از  تسهیالت  گرفتن  برای 
اقدام کرده و طبق اقرار های این افراد آنها 
از شمال کشور در حالی که حتی جوراب 
به پا نداشتند، به تهران آورده شده اند و کت 
و شلوار به تن آنها کرده اند و ادکلن گران 
قیمت زدند و آنها را به بانک برای گرفتن 

تسهیالت بردند!
آ نطور که در دادگاه اعالم شد دختر علی 
هم  او  و  دارد  صرافی  دوبی  در  بخشایش 
مبالغی گرفته است.تعدادی از متهمان که 
در پرونده نام آنها مطرح شده مبالغ دریافتی 
را »برای شهرت طلبی در  بانک سرمایه  از 
هیچ  و  کرده اند«  هزینه  فوتبال  تیم های 
نشده  رعایت  آنها  در  هم  قانونی  ضوابط 
است. حتی در مواردی تسهیالت گیرندگان 
قیر خریده اند و آن  را صادر کرده اند! البته 

بخشایش این اتهامات را قبول نکرده است.
در ادامه، قاضی پرده از حقوق های نجومی 
برمی دارد؛  متهمان  و  بانک  این  مدیران 
حقوق هایی که بطور میانگین 19 میلیون 
و  سودها  اضافه  به  بوده  ماه  در  تومان 
هیات  اعضای  بین  که  میلیاردی  امتیازات 
مدیره تقسیم می شده است. فقط در یک 
فقره 77۰ میلیون تومان سود به اعضا تعلق 
گرفته و یا در سال 92 بین 1۵۰ تا 2۰۰ 
میلیارد سود به اعضا تخصیص یافته است.
و  احمدی نژادی ها  بین  اختالف 

اصالح طلبان بر سر پرویز کاظمی! 

متهمان  دادگاه  اول  جلسه  برگزاری  با 
و  رسانه ها  در  اصالح طلبان  سرمایه،  بانک 
شبکه های مجازی روی این مسئله تمرکز 
کردند که پرویز کاظمی )برادر شهید( وزیر 
رفاه دولت احمدی نژاد بوده و یکی از ده ها 
مدیر دزدی است که زمان او قدرت گرفتند. 
اتفاقاً در جلسه رای اعتماد او در مجلس، 
به  را  بود »خدا کاظمی  احمدی نژاد گفته 
من معرفی کرده است« اما حدود یک سال 
و نیم بعد اختالف بین آن دو باال گرفت و 
کاظمی استعفا داد. از آن زمان وی علنی 
علیه احمدی نژاد دست به افشاگری زده و 
خود را به اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن 
خمینی و بطور کلی به اصالح طلبان نزدیک 

کرده است.
موثق  و  مطلع  منابع  از  لندن  کیهان 
اطالعاتی در مورد پرویز کاظمی دارد از جمله 
همکاری او با مافیای واردات فولکس واگن به 
ایران و بطور کلی مافیای اتومبیل. پاتوق او و 
همکارانش دفتری در حوالی میدان آرژانتین 
است. بوده  تهران  بخارست  خیابان  در 

پرویز کاظمی برای ورود به مجلس دهم 
تالش زیادی کرد اما نتوانست وارد لیست 
اصالح طلبان شود و ادعا می کرد پول زیادی 
از وی خواسته اند تا اسم اش را داخل لیست 
بنابراین تالش  نفره تهران قرار دهند.   3۰
کرد به صورت مستقل تبلیغات کند و در 
نهایت نام او در دو سه لیست اعتدالگرا اما 
بی رمق قرار گرفت که در نهایت موفق نشد. 
انتخاباتی  تبلیغات  در  را  او  سرمایه  بانک 
ساپورت می کرد و میلیون ها تومان توسط 
تبلیغات  هزینه  اسم  به  بانک  این  مدیران 

انتخاباتی غارت شد.
زعفرانیه،  در  کاظمی  پرویز  حاج  منزل 
خیابان آصف در برج »هستی« قرار داشت 
شمال  الکچری  برج های  از  یکی  یعنی 
ولنجک.  زیبای  تهران در حوالی کوه های 
در جریان رقابت های انتخاباتی برای جلب 
شهیدش  برادر  روی  شهدا  خانواده  آرای 
توانست  طریق  همین  از  و  می داد  مانور 
را  باکری  و  همت  خانواده های  حمایت 

بگیرد.
ژیال بدیهیان همسر محمد ابراهیم همت 
و فاطمه چهل امیرانی همسر حمید باکری 
در سال 94 پیش از انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در نامه ای مشترک درحمایت از او 
می گذارید  راه  این  در  پای  »اگر  نوشتند، 
توصیه ما به شما این است که همان برادر 
کاظمی از جنس رزمنده های دهه شصت 
نیمی  اگر  که  رزمنده هایی  همان  باشید، 
از کردار آنان، در این روزهای خاکستری 
سرمشق ما بود کشور از هزار و یک گزند 

داخلی و خارجی در امان می ماند.«
بود  آمده  نامه  این  از  دیگری  بخش  در 
بجای  شهیدتان  برادر  که  کنید  »تصور 
اگر  و  کند  را طی  راه  این  است  قرار  شما 
بنا بر این دارید که قدمی بردارید خود را با 
سنگ محک شهدا بسنجید. برادر کاظمی، 
موفقیت  آرزوی  شما  برای  نمی گوییم 
و  الهی حق است  می کنیم، چرا که وعده 
اگر در مسیر درست گام بردارید قطعا موفق 
خواهید شد، حتی اگر موفقیت شما پیروزی 
در انتخابات نباشد! پس اگر دعایی می کنیم 
دعا برای رستگاری شماست. امید که در راه 

شهدا قدم بگذارید.«
به نظر می رسد پرونده متهمان ردیف اول 
تا سوم بانک سرمایه از دادگاه های جنجالی 
مدیران و وزرای فاسد نظام باشد و احتماال 
همزمان دریچه ای تازه به سوی فسادهای 
کالن در فوتبال باز خواهد کرد زیرا پرویز 
کاظمی جاه طلبانه به دنبال کسب محبوبیت 
از طریق فوتبال نیز بود. سیامک مدیرخراسانی 
وکیل تسخیری پرویز کاظمی می گوید، به 
و  قضاوت کرده ام  عنوان کسی که سال ها 
با نگاه قضایی، باید بگویم دالیل مطروحه 
دفاعیات  و  است  قوی  کیفرخواست  در 
بود. ضعیف  فوق العاده  پرونده  متهمان 

فساد به سبک برادِر شهید: رشوه 6۰۰ میلیارد تومانی حاج 
پرویز کاظمی به »آقای عابربانک«

حسین هدایتی رفیق نزدیک بابک زنجانی و سردار محمد رویانیان مدیرعامل 
سابق پرسپولیس است، او آذر ماه سال 1۳۹6 به خاطر بدهکاری 1۰۰۰ میلیارد 

اجرای تومانی به بانک سرمایه بازداشت شد سالگرد  در  بولتون  =جان 
برجام: ممنون پرزیدنت ترامپ که به این 
توافق پایان دادید و فشار حداکثری را 

اعمال کردید.
برای  اسالمی  جمهوری  =شانس 
برای حفظ  اروپایی ها  اقدامات عملی 
برجام به حداقل رسید و آن ها جبهه ای 
و  تحریک آمیز  اقدامات  علیه  تازه 

خرابکارانه  رژیم باز کردند.
=سفیر سوئیس در ایران گفته این 
کشور هیچ تضمینی برای راه اندازی ساز 
و کار مالی ویژه اروپا )SPV( نداده است.
= نقوی حسینی: بر کسی پوشیده 
نبوده است که کشورهای اروپایی مدعی 

در مقابل آمریکایی ها ذلیل هستند.
در حالی که با خروج یکطرفه آمریکا از برجام در ماه 
مه 2۰18 نفس های توافق اتمی به شمارش افتاده 
است، سه سال پس از امضای آن میان کشورهای 
1+۵ و جمهوری اسالمی ایران، همچنان واکنش های 

مختلفی نسبت به آن مطرح می شود.
گرچه کشورهای اروپایی تالش کرده اند با خروج 
یکطرفه ایاالت متحده از برجام به هر قیمتی آن را حفظ 
کنند اما در عمل چیزی عاید رژیم ایران نشده است. 
با اعمال تحریم های ثانویه آمریکا از ماه نوامبر 2۰18 
نه تنها شرکت ها و موسسات مالی و بانکی بین المللی 
با وجود  بلکه  متوقف کرده اند  را  ایران  با  همکاری 
وعده ی رهبران اروپا، راه اندازی ساز و کار ویژه مالی 
)SPV( نیز به نتیجه نرسیده و رژیم بیش از پیش در 
تنگنای اقتصادی و انزوای سیاسی قرار گرفته است.

سفید،  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  بولتون  جان 
»امروز  نوشت  توییتی  در  ژانویه،   1۶ چهارشنبه 
وحشتناک  توافق  ]اجرایی شدن[  سالگرد  سومین 
ایران است که میلیاردها دالر را در قالب برداشتن 
تحریم ها به تهران داد اما بلندپروازی های هسته ای، 
و  تروریسم  از  حمایت  موشکی،  آزمایش های 
ممنون  نداد.  پایان  را  منطقه ای اش  توسعه طلبی 
پرزیدنت ترامپ که به این توافق پایان دادید و فشار 

حداکثری را اعمال کردید.«
در پی اعالم 12 شرط آمریکا در روز 31 اردیبهشتت 
97، علی خامنه ای نیز سوم خرداد 1397، در سخنانی 
برای اروپایی ها هفت شرط گذاشت و اجرای همه آنها 
را الزمه ی ماندن جمهوری اسالمی در برجام دانست. از 
طرح این شروط بیش از هفت ماه گذشته و اروپایی ها 
از آن شروط رهبر جمهوری  به هیچ یک  تنها  نه 
ریسک  هم  رژیم  بلکه  نکرده اند،  اعتنایی  اسالمی 
خروج از برجام را هنوز نپذیرفته و با وجود شعارها 
و تهدیدهایی که روزانه مقامات کشوری و لشکری 
به همراه حزب اللهی ها سر می دهند، محکم به برجام 
چسبیده اند تا شاید وضعیت بدتر از آنچه هست نشود.

در چنین شرایطی نه تنها شانس رژیم برای حمایت 
عملی اروپایی ها از برجام و کمک به تهران در برابر 
تحریم ها به حداقل رسیده بلکه جبهه ای تازه علیه 
اقدامات تحریک آمیز و خرابکارانه  رژیم باز شده است.

به  پیام«  »ماهواره  ناموفق  پرتاب  از  یک روز پس 
سوی مدار زمین، وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای به 
این اقدام واکنش نشان داد و در بیانیه ای رسمی این 
پرتاب را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان 
دانست و قویاً آن را محکوم کرد. در این بیانیه تاکید 
شد، برنامه موشکی بالستیک ایران منشاء نگرانی برای 
فرانسه و جامعه بین المللی است. اما موشک پرانی های 
نگرانی های  از  بخشی  تنها  اسالمی  جمهوری 
اروپایی  هاست. حمایت از گروه های تروریست منطقه 
و طراحی  اقدامات خرابکارانه و ضدامنیتی در خاک 
اروپا بیش از افزایش بُرد موشک ها رهبران اروپایی را 
نگران کرده و اخیراً اتحادیه اروپا بیانیه ای نیز در رابطه 
با این قبیل اقدامات خرابکارانه رژیم ایران صادر و آن 
را به شدت محکوم کرده و بخشی از وزارت اطالعات 

را نیز تحت تحریم قرار داده است.
در چنین شرایطی جمهوری اسالمی نه تنها فکر و 
خیال عملی کردن تهدیدات و بلوف ها برای خروج از 
برجام را ندارد بلکه گروهی از سرسخت ترین مخالفان 
توافق اتمی را هم به این نتیجه رسانده که فعالً به هر 
طریق ممکن آن را حفظ کنند. به ویژه آنکه تنش ها 
میان اروپا و جمهوری اسالمی چنان با سرعت در 
حال افزایش است که کمتر از یک هفته  پیش که 

اعالم شد لهستان میزبان کنفرانسی شده که محور 
آن بررسی تهدیدات از سوی جمهوری اسالمی است، 
هیچ کشور اروپایی تا کنون نسبت به آن واکنشی 

نشان نداده است.
تازه ترین اظهارنظرها، مارکوس الیتنر  بعالوه، در 
سفیر سوئیس در ایران در دیدار با سرپرست سازمان 
توسعه تجارت گفته این کشور هیچ تضمینی برای 
راه اندازی ساز و کار مالی ویژه اروپا )SPV( نداده 

است.
خروج از برجام ضرر دارد

عضو  نقوی حسینی  حسین  اساس  همین  بر 
اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری »خانه ملت« 
گفته خروج ایران از برجام در شرایط فعلی به ضرر 
»آمریکایی ها  او می گوید:  تمام می شود.  کشورمان 
برای اینکه بتوانند تغییر را از درون دنبال کنند تالش 
می کنند کشورهای دیگر را با خود همراه کنند و 
ورشو[  ]کنفرانس  همایش هایی  چنین  برگزاری  با 
مخالفان و معاندین و ضد انقالب ها را در خارج از 

کشور جمع کنند.«
گفته  مصاحبه  این  از  بخشی  در  نقوی حسینی 
»بر کسی پوشیده نبوده است که کشورهای اروپایی 
مدعی در مقابل آمریکایی ها ذلیل هستند و نمی توانند 
در مقابل آمریکا موضع مستقلی داشته باشند… 
برعکس همه ادعاهایی که اروپایی ها در رابطه با فعال 
کردن کانال ارتباط مالی با ایران داشتند اما در آخر 
مشخص شد که جرات فعال کردن spv را ندارند. 
اقدامات اخیر دانمارکی ها و هلندی  ها برای مقابله با 
جمهوری اسالمی ایران هم در همین راستا صورت 
وعده های شان  به  عمل  زمان  که  حاال  گرفته… 
با  اروپایی ها  کرده اند.  بهانه جویی  به  شروع  رسیده 
سیاست های آمریکا همگام هستند و اعضای گروه ۵+1 
خود از شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند.«

با  روس ها  کرده  تاکید  حالی  در  نقوی حسینی 
کنفرانس ورشو مخالفت می کنند که تا کنون اطالعی 

از مواضع روسیه درباره این کنفرانس وجود ندارد.
همزمان کیهان چاپ تهران در گزارشی با عنوان 
»بسته پر از هیچ SPV بجای انجام تعهدات برجامی 
اجرای  آغاز  روز  از  سال  »اکنون سه  نوشت  اروپا« 
تعهدات 1+۵ ذیل برجام سپری شده است. عالوه بر 
بی دستاوردی برجام، در حال حاضر بیش از 2 هفته 
از آغاز سال 2۰19 سپری شده است و جز وعده های 
پوچ، چیزی از بسته اروپایی و spv نصیب ایران نشده 
است. کانال مالی اروپا )spv( حتی اگر اجرایی نیز 
بشود، چیزی فراتر از نفت در برابر غذا و دارو نیست.«

جمهوری اسالمی در تنگنای کنونی نه تنها بدون 
وجود  با  بلکه  خامنه ای  شرط  هفت  شدن  عملی 
فشارهای شدید اروپایی ها از جمله تحریم بخشی از 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی به دلیل اقدامات 
تروریستی نیز هنوز حاضر به خروج از برجام نیست.

بخش هایی از برجام به حالت تعلیق درآید
حسن بهشتی پور از کارشناسان سیاسی نزدیک به 
دولت روحانی در مصاحبه با روزنامه ایران با اشاره به 
اینکه »خروج از برجام دشمنان ایران را دوباره با هم 
متحد می کند که این به نفع منافع ما نیست« پیشنهاد 
تعلیق  حالت  به  برجام  از  بخش هایی  اجرای  داده 
درآورده شود و تاکید کرده »این به معنای بیرون 
آمدن نیست ]بلکه[ برای این است طرف مقابل را 
به فعالیت وادارد تا به نوعی کار جدیدی انجام دهد.«

او تاکید کرده »اروپا مدام می گوید می خواهد کاری 
انجام دهد، اما در عمل شرکت های بزرگ اروپایی 
ترجیح می دهند با آمریکا کار کنند تا با ایران… 
ما با خروج از برجام فضا را دست امریکا و اسرائیل 
می دهیم… فراموش نکنیم خروج از برجام یعنی 
دوستان مان را تشویق کرده ایم سمت جبهه مخالف 
ما برود؛ در صورت خروج از برجام با چین، روسیه و 

هند هم نمی توانیم کار کنیم.«
بهشتی پور برخالف نقوی حسینی می گوید »یادمان 
باشد همین چین و روسیه همراه قطعنامه ها علیه 

ایران بودند.«
در چنین شرایطی، نظام در تنگنایی خودساخته 
افتاده  و دست کم تا امروز با وجود تالش ها و  گیر 
البیگری های پیدا و پنهان برای مذاکره با آمریکایی ها 
ظاهرا هنوز شرایط برای اقداماتی شبیه نرمش قهرمانه  
یا نوشیدن جام زهر مهیا نشده است. در حال حاضر 
کارگزاران نظام به همین جام »پُر از هیِچ« برجام 
به مصداق »قاچ زین را محکم بچسب، اسب سواری 

پیشکش!« راضی اند.

جاِم »پر از هیِچ« برجام: قاچ زین را محکم 
بچسبید، اسب سواری پیشکش!

دیدار خامنه ای و دولتی ها، در ماه رمضان )۱۳۹۷(
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

دادگستری  وکیل  =یک 
قصور  دلیل  به  که  گفته 
مقامات  وظیفه،  انجام  از 
دانشگاه آزاد در این پرونده 
غیرعمد  قتل  به  متهم 
پرداخت  به  باید  و  هستند 
زندان  سال   ۳ تا  و  دیه 

محکوم شوند.
گفته  عارف  =محمدرضا 
قصور  در  مجلسی ها  که 
توافق  به  آزاد  دانشگاه 

رسیده اند.
سالمت  =وضعیت 
و  ضد  مصدوم  دانشجویان 

نقیض گزارش می شود.
بررسی پرونده قضایی اتوبوس مرگ 
محسوسی  تغییر  قوه قضاییه  از سوی 
کل  دادستان  گفته ی  به  و  نداشته 
کشور  بخشی از پرونده پس از بهبود 
دانشجویان مصدوم که در حال درمان 
بسر می برند به دادگاه می رود. مجلس 
آزاد  شورای اسالمی کوتاهی دانشگاه 
پرونده  یک  و  کرده  اعالم  محرز  را 
شکایت نیز علیه این دانشگاه باز شده 
ولی قوه قضاییه به یک میزان دانشگاه 
آزاد اسالمی، پیمانکار و راننده را مقصر 

اعالم کرده است.
دانشگاه  دانشجویان  که  حالی  در 
انجام  عدم  از  تحقیقات  و  علوم 
وعده های دانشگاه آزاد و به کار گرفتن 
نصب  عدم  و  فرسوده  اتوبوس های 
این  جاده ی  در  گاردریل  و  حفاظ 
چهارشنبه  هستند،   ناراضی  دانشگاه 
طهرانچی  محمدمهدی  دی ماه   2۶
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی گفته که 
»درحال حاضر هیچ اتوبوس فرسوده ای 
در واحد علوم و تحقیقات این دانشگاه 
تاکید  همچنین  وی  نمی کند.«  تردد 
حادثه  بروز  از  پس  که  است  کرده 
این  اتوبوس های  تمامی  آزاد  دانشگاه 
دانشگاه تعویض شده اند.رئیس دانشگاه 
نصب  عملیات  شروع  از  اسالمی  آزاد 
گاردریل در این واحد دانشگاهی خبر 
داده و اضافه کرده که این کار طی چند 
اتمام می رسد.طهرانچی  به  آینده  روز 
از  تعدادی  قضایی  شکایت  درباره 
از  جانباخته  دانشجویان  خانواده های 
دانشگاه آزاد گفته که »این نوع مسائل 

باید از بازپرس پرونده پرسیده شود.«
صفوی  نواب  حسام  پیش،  روز  دو 
بازیگر و وکیل دادگستری در مصاحبه 
بود که وکالت خانواده  کوتاهی گفته 
اتوبوس  حادثه  جانباختگان  از  یکی 
مرگ دانشگاه آزاد را به عهده دارد و 
با بازپرس پرونده هم گفتگو داشته و 
به زودی پرونده این شکایت به دادگاه 

فرستاده می شود.

تعلل قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده اتوبوس مرگ: 
تا بهبود دانشجویان مصدوم پرونده به دادگاه 

ارسال نمی شود

با این حال، رسول کوهپایه زاده وکیل 
»اتهام  گفته که  ایسنا  به  دادگستری 
مسئوالن دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، 
ارتکاب قتل شبه عمد است. در اینجا 
و  مجرمین  و  متهمین  اینکه  از  غیر 
محکوم  دیه  پرداخت  به  محکومین 
و  حبس  مجازات  قانونگذار  هستند، 
زندان هم برای آنها در نظر گرفته است 
و در ماده ۶1۶ قانون تعزیرات مصوب 
اعالم کرده  در صورتی که  سال ۷۵ 
قتل غیرعمدی و بواسطه بی احتیاطی 
که  امری  به  اقدام  یا  مباالتی  بی  یا 
مرتکب در آن مهارت نداشته است یا 
به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، 
مسبب آن به حبس از یک تا سه سال 
و نیز پرداخت دیه محکوم می شود.«

ولی َدر برای دادستان کل کشور به 
یک پاشنه می چرخد و وی پس از 20 
روز همچنان بر بازداشت پیمانکاران و 
می کند.  تاکید  آزاد  دانشگاه  مدیران 
منتظری  محمدجعفر  حجت االسالم 
همان  که  گفته  کشور  کل  دادستان 
بازداشت  مقصر  عناصر  اول  روزهای 
شده اند و »بخشی از پرونده تکمیل و 
آماده ارسال به دادگاه است و بخشی از 
پرونده هم نیاز دارد که افراد آسیب دیده 
بهبود پیدا کنند و بعد از آن به دادگاه 
ارسال شود.«نظر کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی که 
این حادثه را مورد بررسی قرار داده ولی 
کامال متفاوت از قوه قضاییه است و به 
گفته محمدرضا عارف رئیس کمیسیون 
آزاد  دانشگاه  تحقیقات،  و  آموزش 
اسالمی در این زمینه کوتاهی کرده و 
باید مقصر عمدی این اتفاق تعیین شود.

بررسی های  نتیجه  درباره  عارف 
مجلس شورای اسالمی از این حادثه 
اخیر  حادثه  خصوص  »در  که  گفته 
دانشگاه آزاد باید این دانشگاه یکسری 
بخصوص  دهد  انجام  را  الزم  اقدامات 
این که جمع بندی ما در کمیسیون 
کار  بر  ضعیفی  نظارت  که  بود  این 
که  گرفته  صورت  دانشگاه  پیمانکار 
شود  جبران  باید  حتما  موضوع  این 
اما به طور کلی پیگیری خانواده های 
آسیب دیده یکی از برنامه های ما بوده 

سریال بی پایان »شهرزاد«  ...                         از صفحه 5
هادی  که  کرده  ادعا  همچنین  وی 
رضوی و محمد امامی در رابطه با امالک 
هادی  و  کرده اند  »گران نمایی«  خود 
رضوی، ملکی را که 28 میلیارد ارزش 
داشته به عنوان ملک 12۵ میلیاردی 
سازمان  است.نماینده  کرده  معرفی 
وارده  اتهامات  نیز  کشور  کل  بازرسی 
به محمد امامی را بدین صورت شرح 
داده است: »مدیران شرکت های آقای 
امامی صراحتا اعتراف کردند صورت های 
مالی ارائه شده به بانک سرمایه جعلی 

و صوری بوده است!«قهرمانی نماینده 
چگونگی  با  ارتباط  در  دادستان  دیگر 
رضوی  و  امامی  پرونده های  تسویه 
گفته است: »آقای امامی دو ملک را به 
بانک سرمایه ارائه داده اند که یک ملک 
با مبلغ 20۵ میلیارد و ملک دیگر 9۶ 
میلیارد بوده است که پس از کارشناسی 
قیمت ملکی که 20۵ میلیارد بوده 40 
بوده  میلیارد  ملکی که 9۶  و  میلیارد 
حدود 20 میلیارد تعیین شد.«قهرمانی 
میلیارد   12۳ رضوی  »هادی  افزود: 

بخصوص دانشجویانی که تحت درمان 
قرار دارند باید کار درمان آنها توسط 

دانشگاه پیگیری شود.«
شدن  دادگاهی  خواستار  عارف 
مقصران این حادثه شده و اضافه کرده 
که »گزارشی که به مجلس ارائه شد 
نشان داد کوتاهی هایی در این زمینه 
وجود داشت اما این که مقصر عمدی 
چه کسانی بودند باید تعیین شود. اما 
به طور کلی در این سانحه قصور وجود 
داشته است بخصوص اتوبوسی که در 
فنی  لحاظ  از  داشت  وجود  دانشگاه 
استاندارد الزم را نداشته است. بنابراین 
ما منتظر رسیدگی های قوه قضاییه در 

این زمینه هستیم.«
سالمت  وضعیت  دیگر،  سوی  از 
دانشجویان مصدوم هم متناقض اعالم 
شده، علی ابطحی رئیس دانشگاه علوم 
درباره  تهران  اسالمی  آزاد  پزشکی 
وضعیت مصدومان وازگونی این اتوبوس 
مصدومان  از  نفر   ۳ »تنها  که  گفته 
حادثه واژگونی اتوبوس در واحد علوم و 
تحقیقات بستری هستند و خوشبختانه 

این افراد هوشیاری دارند.«
دانشجوی  است  قرار  وی،  گفته  به 
چند  نورافشار  بیمارستان  در  بستری 
روز دیگر مرخص شود.ابطحی درباره 
وضعیت این سه مجروح گفته که »با 
وجود آنکه برخی از مصدومان ضایعه 
داشتند اما خوشبختانه در این حادثه 
حال،  این  نداشتیم.«با  نخاعی  قطع 
 2۶ از  آزاد،  دانشگاه  رئیس  گفته  به 
نفر  حادثه، 8  این  مجروح  دانشجوی 
همچنان در بیمارستان بستری هستند.

مقامات دانشگاه آزاد اسالمی از جمله 
علی اکبر والیتی، روز دوشنبه 24 دی ماه 
با خانواده های جانباختگان در حادثه 
کردند.  دیدار  آزاد  دانشگاه  اتوبوس 
درباره  آزاد  دانشگاه  رئیس  آنگونه که 
وعده  دانشگاه  این  گفته،  دیدار  این 
پیگیری مسائل مجروحان و متوفیان 
است. داده  دانشگاه  این  طرف  از  را 

دادستان تهران پیشتر راننده، دانشگاه 
آزاد و پیمانکار را به یک میزان مقصران 
آزاد  دانشگاه  اتوبوس  واژگونی  حادثه 

اسالمی اعالم کرده بود.

 امروز هم اسباب و ...                                    از صفحه 12
انتهای  تا  مشروطه  انقالب   =
حکومت  تحقق  در  خود  آرمانهای 
ملت  آزاد  اراده  بر  مبتنی  قانون 
سلطه  و  قدرت  نتوانست  و  نرفت 
به  برای همیشه و  را  فردی پادشاه 
طور قطعی به بند بکشد. این قدرت 
با انقالبی دیگر که به روایتی »ضد 
انقالب« مشروطه بود، برچیده شد. 
آیا قدرت متولیان و اصحاب دین و 
استبداد دینی را می توان با »اسالم 
کمک  به  و  قدرت  در  رحمانی« 
تفسیرهای  و  تعبیر  در  »اجتهاد« 
به روز از احکام دینی، از میان برد؟

ـ مسأله امروز ایران بیش از اسالم 
است.  سیاسی  گوناگون،  تعبیر های  ـ 
آنچه در جبهه نواندیشی دینی  می گذرد 
دارد. جمهوری  )جنبه( کمکی  سویه 
که  مردمی  سیاسی  پیکار  با  اسالمی 
نافرمانی مدنی   می رود  از  بسیار فراتر 
کنار زده خواهد شد. با اینهمه نمی باید 
تفسیر های  و  تعبیر  همان  اهمیت  از 
روزآمد از احکام دینی غافل شد. هر 
درجه وارد کردن خرد خودمختار در 
امر دین پیشرفتی است که دامنه اش 
به احکام دینی محدود نخواهد ماند. ما 

با یک توده خرافات زده بیست سی در 
صد جمعیت سر و کار داریم که نیاز 
به آشنائی با آن تعبیرات دارند. بودن 
در  مذهبی  مندان  اندیشه  و  رهبران 
آن  یا حتی حاشیه های  جنبش سبز 
پذیرفتن پیام جنبش را بر آنان آسانتر 
خواهد کرد. آینده اسالم را هم در ایران 

نجات خواهد داد.
=ـ بازهم به سخنان گذشته تان 
بازگردیم و آنها را زمینۀ پرسشهای 
از  امروز کنیم! سالها پیش ـ پیش 
آشنائی با شماـ  از یکی از نخستین 
باره  مقاله هایتان )کیهان لندن( در 
بر  جمله ها  این  مشروطه  انقالب 
خاطرم نقش بسته است: »آن زمان 
]زمان انقالب مشروطه[ اراده اش را 
در  نداشتیم.  را  اسبابش  داشتیم، 
اسالمی  انقالب  از  پیش  دهه های 
را  اراده اش  داشتیم،  را  اسبابش 
قدرت  اوج  ]زمان  امروز  نداشتیم. 
حکومت اسالمی[ هم اسباب و هم 

اراده اش را داریم .« 
در طول سالها گفتگوهای بسیار 
از  مستقیماً  تا  نیامد  پیش  فرصتی 
شما بپرسم آن اسباب و این اراده چه 

بوده  که بود و نبودشان این چنین 
تعیین کننده تاریخ و سرگذشت این 
ملت بوده است؟ چگونه می توان بر 
این دریافت و آگاهی ملت اطمینان 
این هر  اهمیت  به  امروز  داشت که 
دو عنصر در کنار هم رسیده است؟

جنبش  سخنگویان  و  سران  ـ 
آن  در  می باید  را   آنان  که  مشروطه 
بافتار سترون اجتماعی و زمین خشک 
سیاسی گذاشت و به عنوان شگفتی های 
تاریخ ما ستود، با دلیری و روشن بینی 
ماندگی  واپس  بنیاد های  پاره ای  به 
جسارت  و  اراده  زدند.  ایرانی  جامعه 
استثنائی   می   خواست که چنان طرح 
زود هنگام، و »لقمه از حوصله )جامعه( 
بیش« را در دست گیرند و تا همان 
جا که رفت برسانند. پیروزی آن طرح 
نه یک کشور  اسبابی   می  خواست که 
از هم گسیخته در پائین ترین درجات 
انسانیت روزگار آنان، و نه تسلط محض 

بیگانگان اجازه  می داد.
اسباب  آن  پهلوی  پادشاهی  در 
ـ بیش از همه پایان یافتن  فراهم آمدـ 
ـ و جامعه  مداخالت هر روزه بیگانگانـ 
که    رسید  جائی  به  سرانجام  ایرانی 
می  توانست هم به آزادی برسد و هم 
این  اما  نشود.  توسعه آن کند  فرایند 

بار طبقه متوسط و جامعه روشنفکری 
ایران که موتور انقالب مشروطه بودند 
نیروی خود را در ستیز با هم و مبارزه 
و  آزادی  راستای  در  حرکتی  هر  با 
توسعه ــ هر کدام به سهم و بسته به 

ـ فرسودند.  اولویت های خودـ 
معه  جا و  متوسط  طبقه  ن  آ
روشنفکری، امروز چه در کمیت و چه 
کیفیت با مقیاس های بی پیشینه در 
تاریخ ایران نیرومند شده است و آزاد 
از دودلی ها و سازشکاری های نسل های 
پیش از خود استوار و آگاه رو به سوی 
یک جامعه شهروندی دارد. اگر کمترین 
تردیدی در سرسپردگی این توده انبوه 
و  کشتگان  شمار  به  توان  می    هست   
زندانیان و قربانیان دیگر سرکوب های 
همین یک ساله گذشته نگریست. این 
بار جنبش روشنگری ایران نه شکست   

می پذیرد نه بیراهه خواهد رفت.
ناکامی  در  سالها  این  =در 
انقالب  »کامیابی«  و  مشروطیت 
اخالقی  شکست  بر  بارها  اسالمی 
»گلهای  و  یرانی«  ا نتلکتوئل  »ا
سرسبد« جامعه انگشت گذاشته اید. 
بزرگ  اشتباهات  بارۀ  در  جمله  از 
نقش  از  ارزیابی  در  عرفیگرایان 
ل  سا صد  « ب  کتا ر  د هب  مذ

: ید گفته ا  » د تجد با  کش  کشا
چه  و  مشروطه  انقالب  در  »چه 
یرانی  ا توده  حجاب،  برداشتن 
پیش  سال  پنج  و  بیست  از  بسیار 
مذهبی تر بود. تفاوت را می باید در 
کیفیت سرآمدان سیاسی و فرهنگی 
جهان  با  روشنرائی  دوره های  آن 
سومی های قرون وسطای پایان سده 

بیستم ایران یافت.
آنقدر همه عرفیگرایان خواستند 
به  که خود  کنند  بازیچه  را  مذهب 
رقابت یکدیگر بازیچه آن شدند.... 
این  انقالب صرف  از  یک دهه پس 
چه  هر  برای  روشنفکران  که  شد 
نزدیکتر کردن خود به آخوندها به 
زبان آنها هر چه نزدیکتر شوند و از 
این »استادی« خود شادمان بودند .« 
سخنان  همین  تلویحًا  و  تقریبًا 
دست  در  ابزاری  صورت  به  امروز 
سخنگویان  مخالف  »سکوالرهای« 
و سرآمدان جنبش سبز ـ راه سبز 
بکار  آنها  مدافعان  علیه  ـ  امید 
کجاست؟  مشکل  می شود.  گرفته 
عنصر استواری اخالقی را باید کجا 
تا  بایستیم  آن  بر  و  کنیم  جستجو 
همباز »روشنفکری تاریک اندیش« 

گذشته ها نشویم؟

ـ آنها که در بیرون   می   خواهند جای 
سران جنبش سبز را بگیرند بهتر است 
زیاد تند نروند. بیرون بودن از کشوری 
که صحنه پر هیجان ترین نمایش های 
همه  سوی  از  روشن بینی  و  اراده 
الیه های اجتماعی، از جمله روشنفکران 
مسلمان، است اگر با ادعاهای بیش از 
گنجایش همراه شود خطر پرت افتادن 
هیچ  جامعه  آن  در  داشت.  خواهد 
نشانی از کمبود خرد و آگاهی و دانش 
نمی بینیم. این که کسانی در تنگنای 
همه فشارها و تهدیدها و محدودیت ها 
که افراد خانواده شان را نیز بی تعرض 
ما  که  می   گویند  سخنانی    نمی گذارد 
در بیرون   می توانیم نگوئیم هر دلیلی   
می تواند داشته باشد.  عمده آن است که 
آنها سخنانی نیز  می گویند که تا کنون 
تنها در بیرون   می   شد گفت. عمده تر 
آن است که یک نیروی مردمی پشت 
آنهاست که نمی گذارد از مسیر بیرون 
ـ تا کنون آنها را پیوسته بیشتر  بزنندـ 

به راه آورده است.
ما خوشبختانه پس از این سی سال، 
روشنفکری تاریک اندیش کمتر داریم. 
دو  یکی  روشنفکری  بیماری های  اما 

تا نیست.
)برگرفته از گفتگو با »تالش«(

چهارم دی ماه واژگونی اتوبوس سرویس دانشجویان دانشگاه علوم و 
تحقیقات تهران 1۰ قربانی گرفت

قیمت  به  را  ملکی  که  داشته  بدهی 
12۵ میلیارد با بانک تهاتر می کند که 
در اینجا ابهامات زیادی وجود دارد.«بر 
دادستان،  نماینده  اساس صحبت های 
میلیارد   ۳00 از  بیش  امامی  محمد 
تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده که 
با ملک  هایی به ارزش ۶0 میلیارد تومان 
سعی در تسویه بدهی خود داشته است.

»شهرزاد«  سریال  بر  عالوه  امامی 
نیز  فیلم  چند  در  سال ها  این  در 
سرمایه گذاری کرده و امسال دو فیلم 
به نام های »مصادره« و »خوک« که با 

سرمایه او ساخته شده بود، اکران شد.
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»دولت  پورقاضی  مهدی  گفته  به 
تصمیم دارد با دادن یارانه و نظایر آن 
بگذراند. پس  را  این مرحله  به مردم، 
با  بخواهیم  که  ندارد  وجود  انگیزه ای 
یک  مثال  و سخنرانی  مصاحبه  انجام 
مورد نقص را اصالح کنیم. کل سیاست 
دولت این است که پول چاپ کند و 
و  مصرف  برای  مردم  به دست  را  آن 
تقاضا برساند. به همین ترتیب بخش  
و  را هم شش قفله کرده اند  خصوصی 
مدام از مشکل تحریم می گویند. به نظر 
من بیش از 80درصد مشکالت مربوط 
به مسائل داخلی است و شاید 20درصد 

داد.« ارتباط  تحریم  به  بتوان  را 
استاد  و  اقتصاددان  دیهیم  حمید 
اقتصاد دانشگاه تهران نیز گفته است 
برآوردها نشان می دهد رشد اقتصادی 
کشور با ادامه روند کنونی منفی یک 
وضعیت  یعنی  بود،  خواهد  درصد 
معیشت مردم نه تنها بهبود نمی یابد، 
آن  با  باید  نیز می شود که  بدتر  بلکه 
این  اقتصاددان  کرد.این  مقابله جدی 
را  آتی  تورم  کنار  در  درآمد  کاهش 
مهم دانسته و افزوده است: »ما نه تنها 
کاهش درآمد خواهیم داشت بلکه تورم 
باال را نیز تجربه می کنیم که این تورم 

در  شاغل  کارگر   2۰۰=
ساخت  ر  نکا پیما شرکت 
ماه   19 اهواز  متروی  پروژه 

است حقوق نگرفته اند.
ین  ا در  مالی  =بحران 
جب  مو همچنین  کت  شر
جاری  سال  ابتدای  از  شده 
کارگر   1۰۰ از  بیش  کنون  تا 

اخراج شوند.
ساخت  پروژه  در  شاغل  کارگران 
متروی شهر اهواز که از مدت ها پیش 
با مشکالت زیادی روبرو و اعتراضات 
روز  از  بودند  داده  انجام  پراکنده ای 
یکشنبه 2۳ دی ماه دست به اعتصاب 
زده اند. این اعتصاب امروز 24 دی ماه 

نیز همچنان ادامه دارد.
ساخت  پروژه  کارگران  از  نفر  ده ها 
متروی اهواز روز یکشنبه 2۳ دی ماه 
در نخستین روز اعتصاب خود مقابل 
اما  ورودی کارگاه تجمع کرده بودند 
قطار  سازمان  ساختمان  مقابل  امروز 
شهری اهواز دومین روز اعتصاب خود 
بنری  کارگران  داده اند.این  ادامه  را 
در دست داشتند که روی آن نوشته 
حقوقی  مطالبه  ماه   18« بود  شده 
داریم، چطور زندگی کنیم؟« این در 
حالیست که به گفته کارگران معترض 
اکثر آنها 19 ماه طلب دستمزد دارند.

به  معترض  کارگران  از  یکی 
خبرگزاری ایلنا گفته است که در طول 

اعتصاب در اهواز؛ این بار کارگران متروی پروژه 
ساخت مترو

19 ماه گذشته بطور پیوسته در حال 
پیگیری مطالبات معوق مانده مزدی 
پیمانکاری  شرکت  مسئوالن  از  خود 
عمرانی(  پروژه  این  )مجری  کیسون 
بوده اند  اهواز  قطار شهری  سازمان  و 
اما این شرکت به بهانه نداشتن منابع 
مالی از پرداخت بدهی های 19 ماهه 

گذشته کارگران خودداری می کند.
کارگران پروژه ساخت متروی اهواز 
می گویند با وجود اعتراضات کارگری 
شرکت  سوی  از  روشنی  پاسخ  هنوز 
پیمانکاری کیسون و مسئوالن سازمان 
قطار شهری اهواز به عنوان کارفرمای 
اصلی، درباره پرداخت حداقل بخشی 
از معوقات 19 ماهه مزدی به آنها داده 

نشده است.
کارگران افزوده  اند که: »ما کارگران 
شاغل در پروژه ساخت متروی اهواز 
از محروم ترین اقشار جامعه هستیم و 
حقوق دریافتی ما از سوی شرکت های 
پیمانکاری به صورت حداقلی پرداخت 
میزان  حالت  بهترین  در  می شود. 
پروژه  در  شاغل  کارگر  یک  دریافتی 
مترو یک میلیون نیم تا یک میلیون 
و هفتصد هزار تومان است که از این 
مقدار بخش زیادی بابت پرداخت اجاره 
بهای مسکن پرداخت قبوض آب، برق 
و گاز کسر می شود که اگر هریک از 
با  نشود  پرداخت  ماه   یک  موارد  این 
دردسرهای زیادی مواجه خواهیم شد 
چه برسد به اینکه کارگری نوزده ماه 

حقوق نگرفته باشد.«

کارگران پروژه ساخت متروی اهواز 
دلیل  به  بارها  گذشته  ماه های  در 
و  حقوق  موقع  به  نشدن  پرداخت 
کردند  برگزار  اعتراضی  تجمع  مزایا 
پرداخت  وعده  با  کارفرما  بار  هر  اما 
حقوق آنها را به کار بازگرداند. یکی از 
بزرگترین تجمعات 200 کارگر شاغل 
در شرکت کیسون آبان ماه 9۷ برگزار 
بودند  کرده  تهدید  کارگران  و  شد 
و  حقوق  نشدن  پرداخت  صورت  در 
صورت  به  دیگر  بار  مزدی  معوقات 

گسترده تر تجمع خواهند کرد.
اکنون با گذشت 2 ماه از آن تجمع، 
یک  مبلغ  کیسون  کارفرمای شرکت 
سه  طی  تومان  ۳00هزار  و  میلیون 
هفته و دو قسط به حساب کارگران 
واریز کرده اما هنوز هم کارگران ماه ها 

حقوق از کارفرما طلبکار هستند.
بحران مالی در این شرکت همچنین 
موجب شده از ابتدای سال جاری تا 
کنون بیش از 100 کارگر اخراج شوند. 
این موضوع موجب شده کارگرانی که 
بیش از یک سال و نیم حقوق طلبکار 
از  نیز  را  شغلی شان  امنیت  هستند، 
دست داده و نگران اخراج خود باشند.

معترض  کارگران  شرایط  این  در 
گفته اند که با توجه به اینکه تا کنون 
مسئوالن استانی و شهرستانی به ویژه 
اداره کار اهواز به خواسته های صنفی 
نمی داده اند  اهمیتی  کارگران  ما 
ناچاریم به اعتراضات صنفی خود در 

طی روزهای آینده ادامه دهیم.

مانند موریانه اساس اقتصادی کشور را 
نابود می کند. البته تاثیر تورم بر اقشار 

فرودست جامعه باال خواهد بود.«
شاخص  »اگر  است:  افزوده  وی 
داشته  نظر  مد  را  زندگی  هزینه های 
باشیم، یک فقیر تقریبا ۳۵ تا 40درصد 
از هزینه های خود را صرف مواد غذایی 
می کند در حالی که این میزان برای 
افراد مرفه 10درصد است. بنابراین با 
خوراکی  اقالم  در  بویژه  تورم  افزایش 
هزینه آن برای اقشار ضعیف باال خواهد 
می تواند  اجتماعی  تبعات  این  و  بود 
کرد  فراموش  نباید  باشد.البته  داشته 
در شرایط تورمی وضعیت افراد دارا با 

داشتن انواع دارایی ها بهتر می شود.«
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=سرمایه گذاری در بخش 
و  شده  متوقف  گار  و  نفت 
کمیاب  حدی  تا  هم  آب 
فکر  به  مقامات  که  شده 
»باال کشیدن« آب های ژرف 

افتاده اند.
=موسسات اعتباری تحت 
سپاهیان  و  روحانیون  نظر 
را  مردم  سرمایه های  عمال 
باال کشیده اند و دولت برای 
جلوگیری از بحران سیاسی 
این  بار را با گران کردن ارز 
و به تبع آن تورم 70 تا 90 
منتقل  مردم  به  درصدی 

کرد.
= سال های 138۵ تا 1390 
 621 از  بیش  که  حالی  در 
به  سرمایه  دالر  میلیارد 
شد،  تزریق  ایران  اقتصاد 
جمعیت شاغل کشور 71 هزار 
نفر افزایش یافت اما کشور 
چین در سال های 1978 تا 
1996 با سرمایه گذاری 330 
میلیون  میلیارد دالر، 226 

فرصت شغلی ایجاد کرد.
دوم  فصل  در   - محمدی  مجید 
مجموعه ی داستانی و کمدی »خانم 
ِمیِزل شگفت انگیز« )آمازون، دسامبر 
۲۰1۸( شوهر خیانتکار خانم میزل از 
سر ناچاری به کسب و کار پدری اش 
که تولید لباس است رو می کند. او در 
بدو ورود متوجه می شود که کسب و 
کار پدرش در آستانه ی ورشکستگی 
است: افراد بسیاری بدون آنکه کاری 
بکنند حقوق می گیرند و فقط سیگار 
خراب  دستگاه ها  همه ی  می کشند، 
تعویض  یا  تعمیر  سال ها  و  هستند 
نشده اند، درآمدها در نقاطی عجیب 
و غریب در کارگاه و خانه به صورت 
شده اند  پنهان  اسکناس  بسته های 
آنها  از  گنج  نقشه ی  یک  تنها  و 
توسط مادر خانواده تهیه شده که با 
از  وام هایی  و  پیدا می شوند،  زحمت 
مافیای شهر گرفته شده که به موقع 
مافیا  اعضای  و  نمی شوند  پرداخت 
کارگاه  به  شبانه  بازپرداخت  برای 
حمله می کنند. مادر خانواده مسئول 
حسابداری است و از کتاب های وی 
هیچکس سر در نمی آورد غیر از خود 
وی. اوضاع از این آشفته تر نمی شود. 
اما پدر خانواده که قرار بوده کارگاه را 
اداره کند بر این باور است که همه 
امید  پسرش  به  و  است  روبراه  چیز 
زندگی  مشغول  همچنان  و  می دهد 
به  کار  و  کسب  کل  است.  اشرافی 
می  اداره  زیرزمینی  و  نقدی  صورت 

شود.
دقیقا  اسالمی  جمهوری  حکایت 
حکایت کارگاه تولید لباس خانواده ی 
ورشکسته  عمال  کشور  است.  میزل 
در  کار  تق  تا  نمانده  و چیزی  است 
جناح های  و  نظام  رهبران  اما  بیاید 
دوقلو نه تنها منکر آن هستند بلکه 
نوید  همیشه  از  روشن تر  را  آینده 
می دهند. برخی از کارگزاران نظام نیز 
اکتفا  این حد  به  ناامیدی  برای رفع 
می کنند که »این بیمار هنوز نمرده 
است« )سعید لیالز 1۴ دی 1۳9۷(. 
»آینده ی  همین  چارچوب  در 
روشن« است که »مردم در حال له 
جهانگیری،  )اسحاق  هستند«  شدن 
وبسایت رسمی اتاق بازرگانی 1۸ دی 

.)1۳9۷
ورشکستگی به معنای عدم انطباق 
دخل و خرج و عدم امکان بازگشت 
همه ی  است.  انطباق  وضعیت  به 
حکومت  که  می دهند  نشان  شواهد 
با جابجا کردن قروض و دادن وعده 
گذاشتن  و  طلبکاران  به  سرخرمن 
درآمدهای خیالی در بودجه در حال 
عادی نشان دادن وضعیت است. البته 
حکومِت  مافیای  تبلیغاتی  بوق های 

نکبت و فالکت و البی آن در خارج از 
کشور برای تداوم تاراج و ریزه خواری 
ادعا دارند مردمی که در این کارگاه 
ورشکسته زندگی می کنند به آینده 
و  آمریکا  مردم  از  بیشتری  امید 
بوق ها  این  دارند.  سعودی  عربستان 
تا  با هم می آمیزند  را  این دو کشور 
خواننده متوجه نشود آینده ی تاریک 
یک دیکتاتوری در خاورمیانه با آینده 
مردم امریکا روی هم ریخته شده و به 
سردبیران منتفر از ترامپ ان بی سی و 
مخاطبان شبیه به آنها فروخته شده 

است.
چرا می گوییم ایراِن تحت جمهوری 
برای  است؟  ورشکسته  اسالمی 
نیازی  این موضوع هیچ  نشان دادن 
به اتکا به منابع خارجی یا اطالعات 
محرمانه و پنهان نداریم. کافی است 
منابع تحت نظارت حکومت و همان 
بوق های تبلیغاتی رژیم را مرور کنیم. 
در این نوشته صرفا به چهار حوزه ی 
اشاره  کشور  یک  اداره ی  در  کلیدی 

می کنم.

صنعت
در  اسالمی  جمهوری  کارنامه  ی 
حوزه  ی  در  فرصت  دهه  چهار  طی 
توسعه ی صنعتی فاجعه بار بوده است. 
شده  پردازش  داده های  اساس  بر 
سرشماری نفوس و مسکن سال های 
1۳۸5 تا 1۳9۰ در حالی که بیش از 
۶۲1 میلیارد دالر سرمایه به اقتصاد 
شاغل  جمعیت  شد،  تزریق  ایران 
کشور ۷1 هزار نفر افزایش یافت اما 
تا   19۷۸ سال های  در  چین  کشور 
199۶ با سرمایه گذاری ۳۳۰ میلیارد 
شغلی  فرصت  میلیون   ۲۲۶ دالر، 
ایجاد کرد. گزارش های بانک مرکزی 
تا  از سال 1۳9۳  که  می دهد  نشان 
تولید  از  کشور  سهم صنعت   1۳9۶
ناخالص داخلی از مقدار بسیار ناچیز 
 1۳ به  دوره  آغاز  در  درصد   1۴.9
درصد در سال 1۳9۶ رسیده است. 
سرمایه گذاری دولت در ماشین آالت 
سال  در  درصد   1.9 از  نیز  صنعتی 
سال  در  درصد  دهم   9 به   1۳9۳
آذر   ۲۲ )ایسنا  است  رسیده   1۳9۶
تحریم هایی که  به  توجه  با   .)1۳9۷

سال های  در  شد  آغاز   9۷ سال  در 
9۷ و 9۸ این روند کاهش ادامه پیدا 
خواهد کرد. وضعیت توسعه در دیگر 
بخش ها نیز با نزدیک به صفر شدن 
بودجه های عمرانی بهتر از توسعه  ی 

صنعتی نیست.

حوزه ی آب
وزیر  آبفای  و  آب  امور  معاون 
زیرزمینی  آب  »منابع  گفت:  نیرو 
با  کشورند  مهم  دارایی های  از  که 
بدون  و  حد  از  بیش  استفاده های 
برنامه ریزی رو به اضمحالل خواهند 
رفت به گونه ای که حتی ممکن است 
این دارایی مهم تا 15 سال آینده از 
دست رفته و پیامدهای منفی نظیر 
هزینه های  افزایش  و  زمین  نشست 
داشته  پی  در  را  چاه ها  از  بهره وری 
باشد« )همشهری 1۴ مرداد 1۳9۴(. 
در  را   کشور  در  آب  ورشکستگی 
رودخانه ها  دریاچه ها،  شدن  خشک 
استان  از یک  انتقال آب  تاالب ها،  و 
ورشکستگی  )انتقال  دیگر  استان  به 
همگان  دیگر(  جای  به  جا  یک  از 
»شاهد  کنند.  مشاهده  می توانند 
و  دشت ها  درصد   ۸۰ شدن  خشک 
چاه های آب زیرزمینی و رودخانه ها 
حفاظت  سازمان  )رئیس  هستیم 
شهریور   ۶ مهر  زیست،  محیط 
1۳9۷(. اتالف آب در سیستم تامین 
بوده  درصد   ۳5 ایران  شهری  آب 
است. در حوزه های جنگل و چراگاه 
بوده  شکل  همین  به  وضعیت  نیز 
است. ایران با اینکه قطب صنعتی در 
دنیا و کشوری توسعه یافته به حساب 
اکسید  دی  تولید  حیث  از  نمی آید 

کربن رتبه ی هشتم را در دنیا دارد.

بانکداری
بخش عمده ی بانک ها و موسسات 
 1۳9۷ سال  در  کشور  اعتباری 
آستانه ی  در  یا  ورشکسته  عمال 
)همشهری  بودند  ورشکستگی 
احتمال   .)1۳9۷ اردیبشهت   1۷
ورشکستگی از سال 9۲ برای برخی 
بانک ها مطرح بود )جهان نیوز ۲۲ 
دی 1۳9۲(. بنا به گفته ی مدیرعامل 
انباشته  »زیان  صادرات  بانک  سابق 

این بانک ها]یی که قرار است به دلیل 
تقریباً  ادغام شوند[  وضعیت بحرانی 
تومان می شود که  میلیارد  ۷۰ هزار 
مبلغی  آن  برابر  دو  تقریباً  رقم  این 
بحران  نشاندن  فرو  برای  که  است 
جیب  از  اعتباری  و  مالی  مؤسسات 
)تابناک  شد«  هزینه  ملت  و  دولت 
اعتباری  موسسات   .)1۳9۷ آذر   ۲۶
تحت نظر روحانیون و سپاهیان عمال 
کشیدند  باال  را  مردم  سرمایه های 
بحران  از  جلوگیری  برای  دولت  و 
سیاسی این بار را با گران کردن ارز 
و به تبع آن تورم ۷۰ تا 9۰ درصدی 
به مردم منتقل کرد. منابع به تاراج 
رفته نیز عمدتا از کشور خارج شده و 
در دیگر کشورها به مسکن و حساب 

بانکی و سهام تبدیل می شوند.

رسانه ها و فرهنگ
ورشکستگی  نشانه ی  مهمترین 
بخش هنر و رسانه  و فرهنگ، دولتی 
شدن تام و تمام آن است. در ایران 
منابع  بدون  است  غیرممکن  امروز 
دولتی فیلم ساخت، کتاب و روزنامه 
منتشر کرد، نمایشی را روی صحنه 
راه  به  اینترنتی  وبسایت  و  برد، 
اهل  میان  در  دعوا  همه ی  انداخت. 
بر  ایران  در  رسانه  و  هنر  و  فرهنگ 
سر سهمی است که از منابع دولتی 
این  شود.  آنها  نصیب  است  قرار 
منابع دولتی به صورت وام کم بهره، 
دولت  توسط  وارداتی  تجهیزات 
از  حاتم بخشی  پایین،  اجاره ی  با 
مجلس(،  )مصوب  دولتی  بودجه ی 
حکومتی  و  )شهرداری ها(  عمومی 
)نهادهای انتصابی و دستگاه رهبری( 
انتقال  و  افراد،  و  نهادها  برخی  به 
اموال مصادره ای به برخی نهادها به 
بخش یادشده منتقل می شود. همین 
منابع هستند که بخش فرهنگ، هنر 
بخش  به  عمال  را  ایران  در  رسانه  و 
تبلیغات دولتی تبدیل کرده اند چون 
اعمال  از  اطمینان  بدون  حاکمان 
سیاست های هدایتی و نظارتی خود 
از کاال و خدماتی حمایت نمی کنند. 
که  است  این  داستان  خالصه  ی 
این  از  را  دولتی  منابع  امروز  اگر 
بخش حذف کنید چیز زیادی باقی 

نمی ماند.
بخش  کردن  تبلیغاتی  نتایج 
فرهنگ را در افول دائمی آن می توان 
و  تعداد  می گویند  کرد.  مشاهده 
اخیر  سال  چهل  در  کتاب ها  تیراژ 
است.  درست  است.  یافته  افزایش 
اما این کتاب ها توسط بخش دولتی 
خریده  بخش  همان  توسط  و  تولید 
واقع  در  دولتی  کتابخانه های  در  و 
به  کتاب  تیراژ  وقتی  می شوند.  انبار 
می رسد  نسخه  تا 5۰۰  حدود 1۰۰ 
بسیار  کتابخانه ها  به  مراجعه  و 
که  است  این  معنی اش  است  اندک 
تولیدات دولتی را مردم نمی خرند و 
نمی خوانند. میزان بلیت فروخته شده 
از حدود ۸۰ میلیون در سال 1۳۶۸ 
به ۶5 میلیون بلیت در سال 1۳۷۲ و 
بعد به 1۶ میلیون در سال 1۳۸5 و 
به 1۲ میلیون در سال 1۳۸9 رسید. 
درصدی   ۷۰۰ حدود  کاهش  این 
افزایش حدود ۲۰ میلیونی  در عین 
جمعیت کشور از اواخر دهه ی شصت 
صورت گرفت. در سال های دهه نود 
اعالم  شده  فروخته  بلیت  تعداد  نیز 

نشده است.
خبرگزاری ها و وبسایت های داخلی 
در اواخر دولت احمدی نژاد فهرستی 
نشده در  اکران  ایرانی  فیلم  از ۲۰۰ 
کردند  منتشر  را  اسالمی  جمهوری 
مرداد  آنالین، ۶  خبر  تابناک،  )الف، 
دولت  سال  هشت  در  تنها   .)1۳91
شد  ساخته  فیلم   9۰ نژاد  احمدی 
)با اخذ پروانه از دولت( که هیچگاه 
همان  نرخ  به  درنیامدند.  نمایش  به 
سال )با متوسط حدود یک میلیارد 
فیلم(  هر  ساخت  برای  تومان 
بودجه های  از  تومان  میلیارد   ۲۰۰
عمومی و خصوصی تلف شد. بخش 
عمده ی این بودجه عمومی و دولتی 
یک  نیز  ایران  سینمای  است.  بوده 
معنا  این  به  است  دولتی  سینمای 
که تهیه کننده درواقع کارگزار دولت 
یک  پیشبرد  برای  عمومی  بخش  و 
در  فیلمی  است.  سینمایی  پروژه ی 
بخش  که  نمی شود  ساخته  ایران 
را  آن  هزینه های  تمام  خصوصی 
تامین کرده باشد )غیر از پروژه های 
کمک های  میزان  برای  پولشویی(. 

همه ی  که  سینما  بخش  به  دولتی 
به  می گیرد  بر  در  را  آن  اجزای 
جداولی که بنیاد فارابی منتشر کرده 

نگاه کنید )در وبسایت تابناک(.
بیانگر  روزنامه ها  تیراژ  وضعیت 
ورشکستی کامل آنها بدون یارانه ها و 
آگهی های دولتی است. سه روزنامه ی 
دولتی و عمومی )همشهری، ایران، و 
جام جم( تیراژی میان 5۰  تا ۲۰۰ 
هزار دارند که 5۰ درصد آنها برگشتی 
است. غیر از دو روزنامه ی ورزشی و 
تا ۳۰  تیراژ حدود ۲۰  )با  اقتصادی 
هزار با حدود پنجاه درصد برگشتی( 
بقیه ی روزنامه ها تیراژی کمتر از 1۰ 
میلیونی  هشتاد  کشور  یک  در  هزار 
دارند )انصاف نیوز ۲۰ مرداد 1۳9۷(  
که حدود نیمی از آنها برگشتی است 
و بخش قابل توجهی خریدار دولتی 
که  )تهران(  کیهان  روزنامه ی  دارد. 
روزی با جمعیت سی میلیونی، یک 
میلیون تیراژ داشت امروز با جمعیتی 
به حدود  برابر شده،  از دو  که بیش 
حکومت  است.  رسیده  هزار  پنج 
نهادهای  و  می کند  تولید  روزنامه 
و  رادیو  می خرند.  را  آنها  دولتی 
هزاران  ساالنه  نیز  دولتی  تلویزیون 
هزاران  و  بودجه  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان از طریق آگهی دریافت 
می کنند تا برنامه هایی برای خودی ها 
)کمتر از حدود 15 درصد جمعیت( 
تولید کنند. جمعیت زیر چهل سال 
رسمی  و  دولتی  تبلیغات  با  اصوال 
)رادیو و تلویزیون دولتی( کاری ندارد 
گرم  فون«  »اسمارت  به  سرش  و 
است و جمعیت باالی چهل سال نیز 
تا هفتاد درصد شبکه های ماهواره ای 

را دنبال می کند.
خوانندگان  برخی  است  ممکن 
نویسنده  از  مطلب  این  پایان  در 
ایران ورشکسته  سوال کنند که اگر 
پاسخ  سرپاست.  هنوز  چگونه  است 
همین  به  وضع  اگر  که  است  این 
ترتیب پیش برود ورشکستگی خود 
خواهد  شما  آغوش  در  آشکارا  را 
تدریج  به  ورشکستگی  انداخت. 
اینکه  دوم  و  می دهد.  بروز  را  خود 
فروش  و  گاز،  و  نفت  درآمد  با  فعال 
منابع ملی از آب )به صورت صادرات 
هندوانه( و خاک تا مواد معدنی نان 
و تخم مرغی که گیر اکثر جمعیت 
نایافتنی  پایان  منابع  این  اما  می آید 
نیست. سرمایه گذاری در بخش نفت 
و گاز متوقف شده و آب هم تا حدی 
کمیاب شده که مقامات به فکر باال 
افتاده اند.  ژرف«  »آب های  کشیدن 
در  مجلس  های  پژوهش  مرکز 
گزارشی رشد اقتصادی ایران را میان 
منفی ۲٫۶ درصد تا منفی 5٫5 درصد 
در پایان سال 9۷ برآورد و پیش بینی 
کرده که رشد اقتصادی سال 9۸ در 
 ۴٫5 منفی  حالت  خوش بینانه ترین 
درصد و در بدبینانه ترین حالت منفی 

5٫5 درصد خواهد بود.
نشانه های دم دست تر ورشکستگی 
حدود  روزانه ی  افزایش  در  را  ایران 
نقدینگی،  به  تومان  میلیارد   1۰۰۰
ایران  فروش چهار هزار متر سفارت 
درصد   ۸5 توانایی  عدم  نایروبی،  در 
حقوق  پرداخت  در  شهرداری ها 
 ،)1۳9۷ دی   ۳ )تابناک  کارکنان 
عمرانی  بودجه های  عملی  حذف 
و  )اختصاص  روحانی  دولت  در 
هزار   19۰ فروش  تحقق(،  عدم 
طی  در  قرضه  اوراق  تومان  میلیارد 
چهار سال،  و حقوق عقب افتاده ی 
بخشی از کارکنان دولت نیز می توان 
مشاهده کرد. وزیر مستعفی بهداشت 
»برخی  گوید:  می  روحانی  دولت 
بازنشستگان نسبت به عدم پرداخت 
مطالبات خود گالیه دارند که بحث 
پرداخت این مطالبات وظیفه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی است. پرداخت 
بر  بازنشستگان و  این مطالبات حق 
عهده دولت است، اما مسئوالن باید 
مطالبات  نتوانسته اند  که  کسانی  به 
خود را دریافت کنند صادقانه بگویند: 

نداریم!« )تابناک 9 دی 1۳9۷(.

نظام جمهوری اسالمی یک ورشکسته ی به تقصیر است!

حفره های عمیق اتالف و فساد و ناکارآمدی: 

ایران عمال ورشکسته است
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