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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

مکتبخانه های ایران بوی دود و 
مرگ می دهند

 در صفحه 2

ساختار مدارس ایران، در قرن بیست 
چهاردیواری های  بر  مبتنی  یکم  و 
فلک  و  چوب  و  مشق  و  مکتبخانه 
دارد  است. در حالی که جهان سعی 
مانند  نوین  ابزارهای  از  استفاده  با 
کامیپوتر و اینترنت، نسل فردا را خارج 
از مدرسه و بی واسطه با جهان رو در 

همچنان  اسالمی  جمهوری  کند،  رو 
مکتب محوری  و  قاجار  دوران  الگوی 
آموزشی  روش های  و  کرده  تجویز  را 
و  قرآنی  اسالمی-  آموزه های  بر  را 
همچنین  و  احادیث  و  والیتمداری 
احواالت آخوندهای قم تعریف می کند.

سرمقاهل

حمایت نمادین اروپا از ایران
ساز و کار مالی برای ندادن پول نقد به جمهوری اسالمی

روندهای بی پایان و زیانبار
»دیالوگ انتقادی«، »مذاکرات اتمی«، »برجام« و 

حاال »اینستکس«!
پس از آنکه نظام جمهوری اسالمی پس از انقالب ۵7 و جنگ هشت ساله 
با عراق، خود را تثبیت کرد و به اصطالح خواست راه »سازندگی« در پیش 
بگیرد، کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند برای بازپروری زمامداران ایران 
که به خرابکاری و ترور و جنایت معتاد هستند، راه »دیالوگ انتقادی«  و 
گفتاردرمانی در پیش بگیرند! این سیاسِت نه تنها بی فایده بلکه زیانبار، 
در شرایطی بود که دخالت حکومت ایران در چندین ترور مهم در فرانسه 
از  دادند  ترجیح  اروپاییان  اینهمه  با  بود.  شده  ثابت  اتریش  و  آلمان  و 
روش های تربیتی خود استفاده کرده و به جمهوری اسالمی شرور بگویند: 

»ما باید با هم حرف بزنیم!«
در چهره ی سیاستمداران  را  آن  از  انزجار  که   انتقادی«  »دیالوگ  اما 
اروپایی که در آن شرکت داشتند،  در عکس ها نیز می توان دید، نه تنها به 
جایی نرسید بلکه با افشای برنامه اتمی مخفی جمهوری اسالمی، متوقف 

شد. از آن پس نوبت »مذاکرات اتمی« رسید! 
سال ها »مذاکرات اتمی« ادامه داشت تا اینکه همه متوجه شدند اگر 
»دیالوگ انتقادی« را می شد بدون آمریکا پیش برد اما »مذاکرات اتمی« 
بدون آمریکا نتیجه ای ندارد. آمریکا هم آمد و دولت اوباما و وزیر خارجه اش 
جان کری در پیشبرد آن سنگ تمام گذاشتند تا موجود ناقص الخلقه ای 
به نام »برجام« متولد شد. توجه داشته باشیم که در همه این سال ها هیچ 
تغییر و تحول مثبتی جز جابجایی صوری قدرت در میان جناحین نظام 

جمهوری اسالمی روی نداده است! 
»برجام« آمد؛ ولی حاال چطور »برجام« را »اجرا« کنیم؟! زمامداران ایران 
که از مماشات های اوباما چشته خورده و بدعادت شده بودند، می خواستند 
نه تنها بدون اینکه خودشان اقدامی مثبت انجام دهند، بلکه همچنان در 
عراق و یمن و سوریه بتازند و در اروپا و آمریکا ترور و جاسوسی کنند، 
ولی تحریم ها برداشته و همه چیز عادی شود! آمریکا  اما با روی کار آمدن 

دونالد ترامپ، چوب الی این چرخه ی بی پایان و زیانبار گذاشت. 
حاال نوبت »اینستکس« است که مدتی گوش هایمان با آن پر شود! این 
»ساز و کار مالی« در واقع بازپروری یک عضو شرور و ولخرج جامعه جهانی 
است که نمی خواهد درآمدهای کشور خود را برای بهبود شرایط و ارتقاء 
سطح زندگی مردم خود خرج کند بلکه ترجیح می دهد بمب و موشک 
بسازد و گروه های شبه نظامی درست کند و عالوه بر ذلّه کردن مردم ایران، 
روزگار مردم کشورهای دیگر را نیز سیاه کند. حاال اینستکس قرار است 
اگر پولی در کار بود آن را به این عضو شرور و خرابکار ندهد بلکه کاالهایی 
در اختیارش بگذارد که بتواند مردم خود را تأمین کند! اما در این نیز هیچ 
تضمینی نیست: درست است که پول به جیب شرکت های احتمالی اروپایی 
می رود و پول نفت به جمهوری اسالمی نمی رسد، اما کاالها  وارد چرخه ی 
فاسد مافیای نظام می شود و معلوم نیست چگونه عرضه و توزیع خواهد شد! 
اینست که بر این چرخه ی زیانبار که اروپا نیز از آن سود می برد می بایست 

  یک بار برای همیشه نقطه ی پایان گذاشت.

=اعالم خبر ثبت »اینستکس« در آستانه سالگرد انقالب ۵7 اتفاقی نیست: استفاده تبلیغاتی!
=ثبت »اینستکس« به گفته بسیاری از دیپلمات های اروپایی در توافق با دولت آمریکا صورت گرفته است. 

=لهستان و آمریکا به عنوان برگزارکنندگان کنفرانس ورشو از 7۰ کشور برای شرکت در آن دعوت کرده اند که در همان 
روزهای اول 62 کشور پاسخ مثبت داده اند.
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=پارلمان اروپا ریاست جمهوری گوائیدو 
را به رسمیت شناخت ولی حزب اللهی ها و 
استمرارطلبان همچنان از مادورو حمایت 

می کنند
صفحه 4

=پروژه ققنوس ایران؛ تالش دوباره برای 
گشودن دروازه های تمدن بزرگ
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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.

در صفحات 1۰ و 11 

»کوسه بزرگ« کارش را کرد:
 شکست ایران در برابر ژاپن؛ حسرتی 

که ۴3 ساله شد
****

دادکان و قلعه نویی:
 نباید همه تقصیرها را گردن کیروش انداخت

****
ادعای وزارت ورزش درباره جانشینان کیروش به 

شوخی سال می ماند:
 زیدان و مورینیو و کلینزمن!

****
هفتمین قهرمانی جاکوویچ در گراند 

اسلم استرالیا

»اینستکس« ابزار هیاهوی تبلیغاتی در 
چهلمین سالگرد یک انقالِب

 شکست خورده
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بر  مبتنی  یکم  و  بیست  قرن  در  ایران،  مدارس  ساختار 
چهاردیواری های مکتبخانه و مشق و چوب و فلک است. در 
حالی که جهان سعی دارد با استفاده از ابزارهای نوین مانند 
کامیپوتر و اینترنت، نسل فردا را خارج از مدرسه و بی واسطه 
با جهان رو در رو کند، جمهوری اسالمی همچنان الگوی 
دوران قاجار و مکتب محوری را تجویز کرده و روش های 
آموزشی را بر آموزه های اسالمی- قرآنی و والیتمداری و 
احادیث و همچنین احواالت آخوندهای قم تعریف می کند.

با کمترین امکانات
 مکتب محوری به  هیچ  وجه به معنی تمرکز بر آموزش 
دانش و کسب و تجربه با استانداردهای شناخته شده نیست. 
مدارس در ایران گذشته از اینکه ابزار تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی برای مغزشویی کودکان و نوجوانان به شمار می روند، 
از نظر فن و تکنیک نیز »مکتبی« و عقب افتاده هستند: 27 
درصد مدارس کشور کلنگی هستند؛ 3۴ درصد به بازسازی 
نیاز دارند و فقط 39  درصد با معیارهای جمهوری اسالمی 
اینکه  ضمن  می روند.  شمار  به  مستحکم  مدارس  جزو 
۴2 درصد مدارس کل ایران فاقد سیستم های استاندارد 
گرم کننده و خنک کننده هستند و در زمستان ها با بخاری 
نفتی، گازی و حتی زغال سنگ گرم می شوند و در ماه های 
داغ سال در مناطق گرمسیر کشور هیچ وسیله ای برای مقابله 

با گرما وجود ندارد. 
استاندارد مدارس در ایران، همان چهاردیواری ها و راهروهای 
تنگ و تاریکی است که شعارهای ایدئولوژیک حکومتی روی 
دیوارهایش نقاشی شده و هر سال رنگ باخته تر از سال پیش 
می شود.  نمازخانه، بوی دود زغال، نفت و گاز، بوفه های 
غذاخوری بی روح و توالت های غیربهداشتی و کثیفی که 
وسط حیاط  کنار آبخوری ساخته شده اند و حیاط هایی که 
سبزی و درخت در آنها جایی ندارد چه برسد به آنکه فضایی 

برای آشنایی کودکان با طبیعت باشد. 
در  دانش آموز  1۴میلیون   ،98-97 تحصیلی  درسال   
بهترین حالت حداقل ۵ ساعت از شش روز هفته شان را 
در این محیط ها می گذرانند، البته اگر خوش شانس باشند 
و ساکن 11 استان  فاقد استاندارد پایین فضای آموزشی 
چون سیستان و بلوچستان، تهران، قم، هرمزگان، خراسان 
شمالی، گیالن، کرمان، خراسان رضوی و البرز نباشند. در این 
استان ها هر دانش آموز فقط 2 متر جای تحرک دارد و از عمر 
مدرسه ها گاه 7۰  تا 1۰۰ سال می گذرد بدون آنکه مرمت و 
نوسازی شده باشند. از همین رو هر لحظه امکان دارد زلزله 
یا توفان، سقف و دیوار مدرسه را روی سرشان خراب کند.

حاال این غیر از هزار و 7۰۰ کالس درس کانکسی و 8 هزار 
کالس خشت و ِگلی  است که مهراهلل رخشانی مهر رئیس 
سازمان نوسازی مدارس، اعالم کرده است. فقر و تنگدستی 
در گوشه و کنار ایران نیز مزید بر علت و مانع حضور بخشی 
از هزاران دانش آموز بازمانده از تحصیل در همین مدارس 

نیم بند شده است. 
در روستاهای دورافتاده و مرزی ایران به دلیل ناامن بودن 
راه ها و کمبود مدارس، عده ای از خانواده ها اجازه  تحصیل به 
فرزندان خود خصوصا دخترانشان نمی دهند. اگر هم خانواده 
کشاورز یا زمیندار باشد، نیاز به نیروی کودک برای کار دارند 

و دوری مدرسه بر مشکل اقتصادی خانواده می افزاید.
چون وزارت آموزش و پرورش در بسیاری از مناطق مدرسه 
نمی سازد، دانش آموزان عشایر و روستاهای مختلف باید 
راه های طوالنی برای رسیدن به مدرسه در نزدیک ترین 

سرویس های  بر  سوار  حاال  کنند؛  طی  شهر  یا  روستا 
غیراستاندارد باشد یا آویزان شدن به تراکتور و کامیون! 
آمارها در مورد مدارس شهری هم می گویند که فقط یک 
درصد دانش آموزان از سرویس استاندارد بهره مند هستند!

مدارس کلنگی
با یک جستجوی اینترنتی به واقعیت های دردناکی از وضعیت 
کودکان این سرزمین می رسید؛ تحصیل در کانکس های 9 
متری، چادر، کپر و یا فضای باز روستایی که جای کالس با 
زاویه تابش آفتاب عوض می شود؛ بدون آب و برق و وسایل 
آسایش در گرما و سرما. حتی ویدئویی از مدرسه ای در 
آذربایجان شرقی منتشر شده که با کپه ای زغال کالس 
را گرم می کنند. البته وزارت آموزش و پرورش اصال وجود 

چنین مدرسه ای را تکذیب کرد! 
در استان هرمزگان که بیش از 7۰ هزار دانش آموز در مدارس 
غیرایمن تحصیل می کنند، والدین یک مدرسه سه شیفتی با 
بیش از 2۰۰ دانش آموز اجازه ندادند بچه هایشان به مدرسه 
بروند. به همین دلیل هم مسئوالن، پیشنهاد برپایی کانکس 
برای برگزاری کالس های درس را دادند.  قدمت این مدرسه 
سلطنت  ابتدای  یعنی  دهه 2۰ خورشیدی  به  روستایی 
محمدرضاشاه فقید بر می گردد و هر لحظه امکان ریزش و 

آوارشدنش بر سر دانش آموزان آن وجود دارد.  
در کهگیلویه و بویراحمد نیز وضعیت اسفبار است؛ مدرسه ها 

اغلب فقط یک کالس دارند! که نه به صورت شیفتی که 
به صورت مختلط، دانش آموزان چندین سطوح را در خود 
جای می دهند و معلم به نوبت، درس کالس مربوطه را به 
آنان می دهد! کالس درس تخته ندارد و معلم فقط می گوید 
و بچه ها می نویسند! چنین تصویری برای کشوری با ثروت 
و عظمت ایران، آنهم در قرن بیست و یکم، کامال غریب اما 

واقعی است.
وضعیت تهران به عنوان پایتخت کشور، به دلیل تراکم 
جمعیت از همه جا خطرناکتر است. هزار مدرسه از سیستم 
استاندارد گرم کننده و خنک کننده برخوردار نیستند و یک 
چهارم آنها ناایمن و فرسوده اند. مدارس ناامن خصوصا در 
بخش جنوب و حاشیه ای تهران قرار دارند که مردمانش به 
دلیل فقر و پرهزینه بودن پایتخت نشینی در اطراف ساکن 
شدند. به دلیل تراکم جمعیت و زلزله خیز بودن تهران، هر 
تکان در مدارس این مناطق، می تواند به فاجعه ای هولناک 

تبدیل شود. 
بمب های ساعتی

مانند  بودن  غیراستاندارد  دلیل  به  ایران  در  مدرسه ها 
بمب های ساعتی هستند که تازه پس از انفجارشان، صدای 
دانش آموزان و نسل های آینده از این تاریکخانه ها به گوش 
خواهد رسید. انفجاری که زندگی هزاران را تا پایان عمر 

دستخوش تغییرات سرنوشت ساز می کند. 
آتش سوزی بخاری نفتی  در مدرسه دخترانه شین آباد در 
پیرانشهر در سال 91، منجر به کشته شدن دو دانش آموز و 
سوختن  29 دانش آموز دیگر شد که سال هاست به دنبال 
حق بیمه و هزینه عمل های جراحی شان جلوی ساختمان 

آموزش و پرورش تجمع می کنند. 
مسئوالن آموزش و پرورش هربار پس از وقوع این حوادث، 
وعده  مرمت و استانداردسازی مدارس را می دهند، ولی از 
کمبود بودجه برای نوسازی می نالند؛ برخی به مجلس شورای 
اسالمی فراخوانده می شوند، ولی آنها هم معلمان و مدیران 
مدارس را مقصر جلوه می دهند. برکنار شدن مسئوالن هم 
مشکلی را حل نمی کند و در نهایت، دوباره فاجعه تکرار 
می شود.  چنانکه بخاری نفتی مدرسه غیرانتفاعی »اسوه 
حسنه« زاهدان، آذرماه امسال جان ۴ دخترک دبستانی و 
پیش دبستانی را گرفت؛ و یا ریزش دیوار حیاط مدرسه ای 
در سنندج در مهرماه امسال »دنیا ویسی« دانش آموز 7 ساله 
را به کام مرگ فرو برد. چندی پیش نیز نشت بخاری گازی 
مدرسه ای در بم، منجر به  گازگرفتگی 2۵ دانش آموز شد.

بودجه  و  اعتبارات  از کمبود  مسئوالن مربوطه در حالی 
و  آموزش  آمده  به عمل  دارند که کاشف  مدارس گالیه 
پرورش بودجه 22۰ میلیارد تومانی از محل اعتبارات مربوط 
به استانداردسازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی را خرج 
تجهیز هنرستان ها کرده! رئیس سازمان نوسازی مدارس 
در توضیح این موضوع گفته که عنوان این ردیف اعتباری، 
نوسازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی و خرید تجهیزات 

هنرستان ها بوده و آنها هم اجازه ی این کار داشته اند!
پس از فاجعه ی زاهدان، قرار شد مجلس شورای اسالمی 3 
میلیارد دالر از صندوق ذخیره ارزی را برای استانداردسازی 
مدارس در نظر بگیرد ولی در نهایت اعالم شد که صندوق 
خالی است و پولی در بساط نیست!  از سوی دیگر، از سال 
گذشته مدارس از پرداخت هزینه  برق، گاز و آب معاف 
هستند و وزارت نیرو بخشی از کمک هزینه خود را باید به 
این وزارتخانه بپردازد ولی تخفیف ویژه ای که وزارت نیرو به 

نهادهای دولتی و حکومتی داده، در نهایت باعث شده که 
پولی هم برای آموزش و پرورش باقی نماند.

از طرفی، بودجه سال 97 آموزش و پرورش، ۴2 هزار میلیارد 
تومان بود ولی اعالم کردند که 1۰ هزار میلیارد تومان کسری 
بودجه دارد. محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش که در 
دیدار با خانواده دانش آموزان جانباخته در آتش سوزی مدرسه 
زاهدان وعده داده بود، دو ساله سیستم حرارتی مدارس را 
ایمن کند، حاال گفته با بودجه اندکی که دارند 8 ساله 

می توانند این کار را به سرانجام برسانند.
اما آیا وزارت آموزش و پرورش بودجه ی تعمیر و تعویض 
بخاری های نفتی را هم ندارد؟! بودجه های تصویب شده خرج 
چه می شود؟! آموزش و پرورش حتی ماه هاست که حقوق 
برخی آموزگاران را نمی دهد، به وزارت نیرو هم بدهکار است 

و مدارس اش را نیز نیکوکاران می سازند!
ظاهرا جمهوری اسالمی با وجود تبلیغ فرزندآوری و ازدواج 
زودهنگام، اصال ارزشی برای نسل های آینده قائل نیست چرا 
که منابع مالی کشور را صرف ساختن مدرسه و بازسازی آنها 
در سوریه و لبنان می کند. در چنین شرایطی نه دانش آموزان 
نه خانواده های آنها و نه آموزگاران  هیچ آسایش و امنیتی 
ندارند در حالی که کسی نمی داند حوادث مرگبار در مدارس 

ایران تا کی ادامه خواهد یافت!
 آزاده کریمی

کشور  سه  بریتانیا،  و  فرانسه  آلمان،   
و  روسیه  چین،  با  همراه  که  اروپایی 
 2۰1۵ سال  در  را  امضایشان  آمریکا 
زیر توافقی که با نام برجام شهرت دارد 
گذاشتند، پنجشنبه گذشته، 31 ژانویه 
2۰19، در حاشیه نشست وزرای خارجه 
رسمی  ثبت  رومانی،  در  اروپا  اتحادیه 
یک ساز وکار برای تجارت با جمهوری 
اجرایی  البته  کردند.  اعالم  را  اسالمی 
شدن این ساز و کار ویژه که برای آن 
نام »اینستکس INSTEX« یا »ابزار 
حمایت از مبادالت تجاری« را انتخاب 

کرده اند، به آینده موکول شده است.
اعالم خبر ثبت »اینستکس« در آستانه 
سالگرد انقالب ۵7، بنا بر اطالعاتی که 
کیهان لندن از منابع اروپایی به دست 
»دولت  نیست:  اتفاقی  است،  آورده 
جمهوری اسالمی خواسته بود که اروپا 
قبل از 2 فوریه )22 بهمن( این خبر را 
اعالم کند، تا دولت بتواند به مناسبت 
استفاده  آن  از  اسالمی  انقالب  سالگر 
تبلیغاتی کند. دقیقا به همین منظور نیز 
انتشار ارزیابی اتحادیه اروپا از سیاست های 
جمهوری اسالمی در منطقه و برنامه های 
بود  قرار  که  بالستیک اش  موشک های 

همزمان باشد، به تعویق افتاد.«
ساز و کاری که راهکار نیست

آنچه مقامات جمهوری اسالمی در ارتباط 
در  می گویند  »اینستکس«  عملکرد  با 
خارجه  وزرای  اظهارات  با  کامل  تضاد 
عباس  دارد.  قرار  اروپایی  کشورهای 
عراقچی، معاون وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی در اشاره به ثبت »اینستکس« 
و  ساز  این  گفته اند  »برخی  کرد  ادعا 
مانند  غیرتحریمی  کاالهای  برای  کار 
مواد غذایی و از این قبیل طراحی شده، 
ممکن است شروع کار با این کاالها باشد 
تا مکانیزمی برای پرداخت شکل گیرد 
اما این ساز و کار برای کاالهای تحریمی 
خواهد بود«. عباس عراقچی با خوشبینی 
بیش از حد می افزاید: »آنطور که ما مطلع 
به  را  این ساز و کار  اروپایی ها  هستیم 
شکلی طراحی کرده اند تا شرکت هایی 
که می خواهند با ایران کار کنند، مشمول 

تحریم های آمریکا نشوند.«
با  عراقچی  عباس  اظهارات  این  البته 
آنچه مقامات اروپایی می گویند، در تضاد 
است. در بیانیه اعالم ثبت »اینستکس« 
به صراحت آمده است که آغاز فعالیت های 
بیشتری  اقدامات  به  »منوط  نهاد  این 
که  »اقدامات«  این  جمله  از  است«. 
در همین بیانیه نیز به آن اشاره شده، 
 FATFتصویب همه عناصر اف ای تی اف«
« برای اجرایی شدن آن است. مصوبه هایی 
که هنوز به تصویب نرسیده اند و مانند 
توپ پینگ پنگ بین نهادهای مختلف 
شورای  )مجلس،  اسالمی  جمهوری 
مصلحت  تشخیص  مجمع  و  نگهبان 
نظام( در رفت و آمد هستند. چنانکه در 
بیانیه وزرای خارجه سه کشور اروپایی 
چارچوب  در  است »اینستکس  آمده 
استانداردهای مرجع بین المللی فعالیت 
پولشویی  با  مبارزه  که  داشت  خواهد 
در  نیز  را  تروریسم  از  مالی  حمایت  و 
که  زمانی  تا  می گیرد«.  بنابراین  بر 
لوایح چهارگانه »گروه ویژه اقدام مالی« 
نرسند،  اسالمی  جمهوری  تصویب  به 
اجرای »اینستکس« امکانپذیر نخواهد بود.

عدم شفافیت مالی
به صراحت  وزیر خارجه  بیانیه سه  در 
آمده است که این ساز و کار مالی »از 
اروپا  اتحادیه  با  ایران  مشروع  تجارت 
حمایت خواهد کرد و تمرکز آن عمدتا 
تجهیزات  دارو،  قبیل  از  بخش هایی  بر 
بود.  خواهد  غذایی«  مواد  و  پزشکی 
بنابراین برخالف ادعای عباس عراقچی 
تحریم های  نیست »اینستکس«  قرار 
آمریکا را دور بزند بلکه در بهترین حالت 
راهکاری است جهت عبور از سد امتناع 
بانک ها از همکاری با جمهوری اسالمی. 
با  رابطه  در  حتا  کنون  تا  که  امتناعی 
شامل  آمریکا  تحریم های  که  وارداتی 
آنها نمی شود نیز وجود داشته است. یک 
مثال بارز در این رابطه مشکالت خرید 
نفت و گاز جمهوری اسالمی حتا برای 
آنها  برای  آمریکا  که  است  کشورهایی 

استثنا قائل شده، مانند یونان یا ایتالیا. هر 
دو کشور اروپایی با وجود این استثنا به 
خاطر عدم همکاری بانک ها، شرکت های 
بیمه و شرکت های کشتیرانی نتوانسته اند 
در ماه های اخیر نفت از ایران وارد کنند. 
صادرات جمهوری اسالمی به کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا و واردات از این کشورها 
در 9 ماه اول سال جاری، یعنی قبل از 
اجرای تحریم های اصلی آمریکا در اوایل 
ماه نوامبر، 19 درصد کاهش پیدا کرده 

بود.
بانک های  از  بسیاری  همکاری  عدم 
اروپایی با جمهوری اسالمی به خاطر عدم 
شفافیت در سیستم  بانکی این کشور به 
قبل از تحریم های آمریکا باز می گردد. بنا 
بر گزارش »سازمان بین المللی شفافیت« 
جمهوری اسالمی در رده بندی این نهاد 
از میان 18۰ کشور در جایگاه 13۰ قرار 
دارد. به زبان دیگر جمهوری اسالمی در 
رده کشورهای بسیار فاسد قرار گرفته 
است که همکاری مالی با آن برای بسیاری 
از  بسیاری  بانک ها مشکل ساز است.  از 
با  همکاری  بین المللی  مالی  نهاد های 
جمهوری اسالمی را ریسکی قابل توجه 

ارزیابی می کنند.
استقالل نهادهای اقتصادی اروپایی 

از دولت
»اینستکس« زمانی که قدم به مرحله 
مشخص  آن  زمان  که  بگذارد،  اجرایی 
وزیر  ریندرز،  دیدیه  چنانکه  نیست، 
خارجه بلژیک در حاشیه نشست رومانی 
اروپایی  »شرکت های  کرد:  یادآوری 
آیا  گرفت  تصمیم خواهند  که  هستند 
رابطه با جمهوری اسالمی ریسک تحریم 
شدن از سوی آمریکا دارد یا نه«. وزیر 
افزود »دیدگاه  ادامه  بلژیک در  خارجه 
های  برنامه  با  رابطه  در  آمریکا  با  ما 
موشک های بالستیک جمهوری اسالمی و 
سیاست های منطقه ای این کشور یکسان 
است، تفاوت نظر ما با آمریکا تنها در مورد 
برجام است که البته امیدواریم در این 

رابطه هم به توافق برسیم.«
از  بسیاری  به گفته  ثبت »اینستکس« 

دیپلمات های اروپایی در توافق با دولت 
آمریکا صورت گرفته است. اولین واکنش 
آمریکا در این رابطه گویای این توافق 
است. سخنگوی سفارت آمریکا در برلین 
گفت »این مسئله تاثیری بر تالش آمریکا 
حداکثری  و  بیشتر  فشار  اعمال  برای 
بر ایران نخواهد داشت«. چنین به نظر 
می آید که کشورهای اروپایی و آمریکا، در 
پیامد خروج این کشور از توافق هسته ای، 
به نوعی تقسیم کار کرده  باشند. آمریکا 
در این تقسیم کار نقش »پلیس بد« را 
به عهده گرفته که قرار است جمهوری 
حداکثری  فشارهای  تحت  را  اسالمی 
قرار دهد. کشورهای اروپایی در سیاستی 
هماهنگ با آمریکا، نقش »پلیس خوب« 
دادن  وظیفه  اش  که  می  کنند  ایفا  را 
مشوق هایی برای باز نگه داشتن کانال 
از  جلوگیری  آن،  از  مهمتر  و  گفتگو 
بازگشت ایران به برنامه های هسته ای و 

غنی سازی مجدد اورانیوم است.
جاسوسی سایبری

به آمریکا  اروپا  با گذشت زمان مواضع 

نزدیک تر می شود و نگرانی ها در رابطه 
با فعالیت های جمهوری اسالمی افزایش 
در  که  پرونده ای  آخرین  می کند.  پیدا 
اروپا در رابطه با عملکرد مخرب جمهوری 
اسالمی گشوده شده، پس از چند پرونده 
در رابطه با اقدامات تروریستی، مربوط 
است.  تهران  جاسوسی  فعالیت های  به 
افغان تبار  نظامی  یک  بازداشت  از  پس 
در ارتش آلمان، که متهم به جاسوسی 
»آژانس  است،  اسالمی  برای جمهوری 
امنیت مجازی اتحادیه اروپا« در رابطه 
با افزایش فعالیت های جاسوسی سایبری 
جمهوری اسالمی ایران هشدار داد. در 
بیانیه این نهاد آمده است »تحریم های 
تازه اروپا علیه ایران، احتمال فعالیت های 
تهدیدآمیز سایبری دولت این کشور در 
کشورهای اتحادیه اروپا را افزایش داده 

است.«
در  عرب  کشورهای  از  برخی  همزمان 
منطقه نیز صحبت از افزایش فعالیت های 
جاسوسی سایبری جمهوری اسالمی و 
می کنند.  کشور  این  هکر های  حمالت 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
نیز در کنفرانسی که در رابطه با امنیت 
در فضای مجازی در تل آویو برگزار شد، 
دنیای  در  بار  ده ها  روزانه  »ایران  گفت 
که  می کند  حمله  اسرائیل  به  مجازی 
البته ما تا کنون توانسته ایم تمامی این 
حمالت را دفع کنیم«. امنیت اسرائیل 
هم یکی دیگر از خط قرمزهای اروپاست. 
آنگال مرکل صدراعظم آلمان، در گفتگویی 
با یکی از شبکه های تلویزیونی اسرائیل 
یادبود  یا  حافظه«  »روز  مناسبت  به 
قربانیان هولوکاست، در اشاره به صدها 
حمله هوائی اسرائیل به مواضع نیروهای 
»قدس« وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در خاک سوریه گفت: »اسرائیل 
باید از موجودیت خود دفاع کند و حضور 
ایران در خاک سوریه تهدیدی جدی برای 
امنیت این کشور است و ما در این رابطه 

با این کشور تفاهم داریم.«
برنامه های موشکی    بالستیک جمهوری 
اسالمی، اقدامات بی ثبات کننده اش در 

منطقه، و حمایت از گروه های تروریستی، 
موضوعاتی هستند که در روزهای 2۴ و 
2۵ بهمن در کنفرانسی در ورشو روی میز 
قرار خواهند گرفت. دولت های لهستان و 
آمریکا که برگزارکنندگان این کنفرانس 
هستند، از 7۰ کشور برای شرکت در آن 
دعوت کرده اند. در همان روزهای اول ۶2 
کشور به این دعوت پاسخ مثبت داده اند. 
عهده  به  کنفرانس  آغازین  سخنرانی 
مایک پنس معاون دونالد ترامپ خواهد 
اروپایی چون  کشورهای  از  برخی  بود. 
اسلواکی،  مجارستان،  چک،  جمهوری 
اسلونی، اتریش و بریتانیا در سطح وزیر 
خارجه در ورشو حضور خواهند یافت. 
محمدجواد  گفته  به  که  کنفرانسی 
ایرانی«  ضد  »سیرکی  بود  قرار  ظریف 
از  بسیاری  سیاست  می تواند  باشد، 
اسالمی  قبال جمهوری  در  را  کشورها 
هماهنگ سازد. امری که از هم اکنون به 
نگرانی های بسیاری در جمهوری اسالمی 

دامن زده است.
احمد رأفت

حمایت نمادین اروپا از ایران
ساز و کار مالی برای ندادن پول نقد به جمهوری اسالمی

مکتبخانه های ایران بوی دود و مرگ می دهند

=اعالم خبر ثبت »اینستکس« در آستانه سالگرد انقالب ۵۷ اتفاقی نیست: استفاده تبلیغاتی!
=ثبت »اینستکس« به گفته بسیاری از دیپلمات های اروپایی در توافق با دولت آمریکا 

صورت گرفته است. 
=لهستان و آمریکا به عنوان برگزارکنندگان کنفرانس ورشو از ۷۰ کشور برای شرکت در 

آن دعوت کرده اند که در همان روزهای اول 62 کشور پاسخ مثبت داده اند. 
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دولت استرالیا بخش صدور ویزای سفارت خود در 
تهران را تعطیل کرد

از  =چند وکیل مهاجرت 
ژانویه سال 2017 در نامه ای 
به سفارت استرالیا در تهران 
نسبت به فساد مالی و اداری 
در صدور ویزا برای ایرانیان 

هشدار داده بودند.
از  استفاده  با  =دالالن 
در  و  ساختگی  مدارک 
دست داشتن دعوتنامه های 
معتبر که احتماال با پرداخت 
برای  می کنند  دریافت  پول 
درست  پرونده  متقاضی 
کرده و او را راهی مصاحبه ی 
صدور ویزا می کنند؛ آنهم با 
تضمینی بودن پاسخ مثبت 

از سوی سفارت.
بخش صدور ویزای سفارت استرالیا در 
تهران به دلیل احتمال وجود رابطه و 
فساد در روند صدور ویزا برای ایرانیان 

تعطیل شد.
خبرگزاری اِی.بی.سی با اعالم این خبر 
نوشته است که چند وکیل مهاجرت از 
ژانویه سال 2017 در نامه ای به سفارت 
فساد  به  نسبت  تهران  در  کشور  این 
مالی و اداری در صدور ویزا برای ایرانیان 

هشدار داده بودند.
این نامه از سوی موسسه ای مهاجرتی 
و مستقر در استرالیا تهیه شده بود که 
وکالی آن عمدتاً با مشتریان ایرانی در 
ارتباط هستند. آنها در این نامه اعالم 
کرده بودند که بر اساس شواهد، گروهی 
از افراد فعال در امور مهاجرت از مسیری 
ارتباطات  واسطه ی  به  و  غیرقانونی 
ویژه ای که با سفارت استرالیا در تهران 
دارند، در قبال دریافت ده ها هزار دالر 
از مشتریان ایرانی خود، برای آنها ویزای 

سفر به استرالیا تهیه می کنند.
اجرای  کمیته  از  بازرسانی  نهایت  در 
قانون استرالیا در این باره تحقیق کرده 
و با برخی ایرانیان که متقاضی دریافت 
ویزای استرالیا بودند گفتگو کردند. بر 
نتایج این تحقیقات دولت این  اساس 
کشور تصمیم به تعطیلی بخش صدور 
ویزای سفارت استرالیا در تهران گرفت 
و فعالیت بخش صدور ویزای سفارت 
استرالیا از ژوئیه 201۸ به حالت تعلیق 
بررسی  کنون  تا  زمان  آن  از  درآمد. 
ساکن  ایرانِی  اتباع  برای  ویزا  تقاضای 
ایران به صورت آنالین یا در کنسولگری 

استرالیا در دیگر کشورها انجام می شد.
دریافت ویزای قانونی کشورهای استرالیا، 
کانادا و اروپا برای متقاضیان در سال های 
گذشته روندهای متفاوتی را شاهد بوده 
و در حالی که پیشتر وکالی مهاجرت 
در صورت واجد شرایط بودن متقاضی 
مراحل قانونی دریافت ویزا را برای وی 
دالالن  اکنون  می بخشیدند،  سرعت 
زیادی با عنوان وکیل مهاجرت یا حتی 
ویزای  گرفتن  به  عنوان،  این  بدون 

استرالیا، کانادا و اروپا مشغول هستند.
دالالن با استفاده از مدارک ساختگی و 
در دست داشتن دعوتنامه های معتبر که 
احتماال با پرداخت پول دریافت می کنند 
برای متقاضی پرونده درست کرده و او 
را راهی مصاحبه ی صدور ویزا می کنند؛ 
آنهم با تضمینی بودن پاسخ مثبت از 
سوی سفارت.این کار نه تنها در رابطه 
آلمان،  استرالیا،  چون  کشورهایی  با 
فرانسه، هلند، اتریش و دیگر کشورهای 
اروپایی که در تهران دارای کنسولگری 
هستند انجام می شود، بلکه برای کشور 
کانادا که دارای سفارت و کنسولگری در 
تهران نیست و متقاضی برای مصاحبه 
نیز  اطراف شود  راهی کشورهای  باید 

صورت می گیرد.
دالالن ویزای کانادا با جعل ویزای شنگن بر 
پاسپورت متقاضِی ویزای کانادا و ساختن 
مدارکی دال بر داشتن تمکن مالی و 
شغل مناسب و پردرآمد در ایران، شانس 
می دهند. افزایش  را  او  ویزای  گرفتن 

جالب اینجاست که قیمت این »خدمات« 
با نوسانات نرخ ارز در ایران تغییر می کند 
اما بطور متوسط قیمت ویزای شنگن 
2۵00 تا ۳۵00 یورو و قیمت ویزای 
کانادا و استرالیا ۴000 تا ۵000 یورو 

برای هر فرد است.

در حالی که مدارک مشخصی درباره 
همکاری افرادی در سفارتخانه های این 
کشورها برای صدور ویزا با دالالن ارائه 
دولت  اقدام  نظیر  اقداماتی  اما  نشده 
استرالیا برای بستن بخش صدور ویزای 
سفارت خود در تهران این احتمال را 

قوت می بخشد.
فروردین سال 97 نیز هفته نامه اشپیگل 
برلین  دادستانی  از سخنگوی  نقل  به 
موارد  برلین  دادستان  که  بود  نوشته 
رشوه خواری در نمایندگی های آلمان در 
تهران و بیروت را تحت تحقیق قضایی 
قرار داده است. بر اساس این گزارش افراد 
متقاضی توانسته اند با پرداخت هزاران 
یورو، از سفارتخانه های آلمان در تهران 

و بیروت ویزا دریافت کنند.
شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی 
از  سیلی  است  شده  موجب  ایران  در 
متقاضیان برای مهاجرت به کشورهای 
در  این  بیفتد.  راه  به  اول«  »جهان 
از  توجهی  قابل  بخش  که  حالیست 
اختالف  دلیل  به  مهاجرت  متقاضیان 
قیمت ریال با دالر و یورو قادر نیستند از 
شرایط مهاجرت سرمایه گذاری استفاده 
کنند و در نتیجه با اخذ ویزای توریستی 
خود را به مقصد رسانده و درخواست 
پناهندگی خود را به نهادهای  مسئول 

این کشورها ارائه می کنند.
به گزارش دولت آلمان در سال 201۸ 
این  وارد  پناهجو  هزار   1۶۴ میالدی 
کشور شده اند که هفت درصد پناهجویان 
ایرانیان  را  تن  و 7۶0  یعنی 11 هزار 
تشکیل می دادند. به این ترتیب می توان 
گفت در سال 201۸ هر ماه نزدیک به 
هزار ایرانی به آلمان پناهنده شده اند در 
حالی که این رقم پنج سال پیش کمتر 

از ۴00 تن در ماه بود.

کنفرانس ورشو »آغاز فتنه جدید«: نشست کمیسیون 
امنیت ملی با حضور اطالعاتی ها و امنیتی ها

رئیس  =فالحت پیشه 
کمیسیون امنیت ملی مجلس: 
اخیر  دهه  چند  طول  در 
بحران  یک  آغازگر  غربی ها 
معتقدیم  و  بوده اند  جدید 
شروع کننده  لهستان  که 
است. جدید  فتنه  یک 

ماه ،  بهمن  هفتم  یکشنبه،  عصر 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
از  آمریکا  اهداف  بررسی  به  اسالمی 
می پردازد.  ورشو  کنفرانس  برگزاری 
رئیس این کمیسیون می گوید نشست 

ورشو آغاز یک فتنه جدید است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت اهلل 
فالحت پیشه می گوید: »علی رغم آنکه 
لهستان رسماً اعالم کرد در این اجالس 
ما  اما  نیست،  مطرح  ایران  موضوع 
معتقدیم که اجالس لهستان، توطئه ای 
شبیه به داعش است چرا که در طول 
چند دهه اخیر غربی ها آغازگر یک بحران 
جدید بوده اند و معتقدیم که لهستان 
است.« جدید  فتنه  یک  شروع کننده 

وزارت  خارجه،  وزارت  از  مسئوالنی 
اطالعات و برخی از دستگاه های امنیتی 
از  از قرار معلوم مقاماتی  و دفاعی که 
در  هستند  ارتش  و  سپاه  تشکیالت 
حضور  ملی  امنیت  کمیسیون  جلسه 
خواهند داشت.در روزهای اخیر از داخل 
ایران اظهار نظرهای مختلفی در مورد 
در  امنیتی  نشست  از  آمریکا  اهداف 
لهستان منعکس شده است. عبدالرضا 
جمهوری  پیشین  سفیر  فرجی راد 
اسالمی ایران در نروژ و مجارستان مدعی 

است هدف آمریکا از نشست لهستان 
خروج از انزوا است اما فریدون مجلسی 
است  معتقد  پیشین  دیپلمات های  از 
»آمریکا در نشست ورشو دنبال یارگیری 
جنگی و تقسیم هزینه است.«گروهی 
هم مثل حسن خمینی که فهم آنها 
از تحوالت سیاسی بین المللی در حد 
حوزه های علمیه است خود را خالص 
کرده و می گوید معتقد است کنفرانس 
ورشو شکست خواهد خورد، گرچه علی 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی 
جمهوری اسالمی نیز در بیاناتی مشابه 
کنفرانس  این  برگزاری  کرده  عنوان 
و به این معناست که آمریکا قافیه را 
باخته و تحریم ها بی نتیجه مانده است.

 2۴ روزهای  ورشو  امنیتی  کنفرانس 
و  برگزار خواهد شد  بهمن 97  و 2۵ 
دارد. محور  چهار  آمریکا  اعالم  طبق 

-بحران های منطقه ای و اثرات آنها بر 
غیرنظامیان در خاورمیانه

-تولید و گسترش موشک ها
-امنیت سایبری و تهدیدات نوظهور 

در حوزه انرژی
انتقال  و  افراط گرایی  با  -مقابله 

غیرقانونی پول
همچنین تاکید شده کشورها گرد هم 
خواهند آمد تا این مشکالت و بحران ها را 
اولویت بندی کرده، تبادل اطالعات کنند و 
درمورد چگونگی همکاری برای پرداختن 
موثر به رفع این مشکالت گفتگو کنند.

آلمان   NDR =شبکه 
کانال  اروپا  داده  گزارش 
عنوان  با  مالی  پشتیبانی 
)اینستکس(   INSTEX
برای ادامه تجارت با ایران و 
ایاالت  با تحریم های  مقابله 
خواهد  راه اندازی  متحده 

کرد.
بلژیک:  خارجه  =وزیر 
اروپا در نگرانی های آمریکا 
در مورد ایران شریک است 
اما در نهایت این شرکت ها 
هستند که تصمیم می گیرند 
کار  ایران  با  می خواهند 

کنند یا نه.
ترامپ  دونالد  =پیشتر 
هشدار داده بود در صورت 
در  اخالل  هرگونه  ایجاد 
آمریکا  تحریم های  روند 
علیه رژیم ایران، واشنگتن 
متخلفان را به شدت تنبیه 

و مجازات خواهد کرد.
آلمانی گزارش داده اند که  رسانه های 
کانال  یک  انگلیس،  و  فرانسه  آلمان، 
 INSTEX پشتیبانی مالی با عنوان
)اینستکس( برای ادامه تجارت با ایران 
ایاالت متحده  با تحریم های  و مقابله 

راه اندازی خواهند کرد.
جمهوری اسالمی به دنبال آن است تا 
راه اندازی یک »ساز و کار مالی« کمی 

اروپا »ساز و کار مالی پشتیبان« راه اندازی می کند ولی 
تصمیم تجارت با ایران با شرکت هاست

فشار تحریم های آمریکا را کاهش دهد
  NDR به گزارش دویچه وله، شبکه

 11 ( ژانویه   ۳1 پنجشنبه،  آلمان 
وجود  با  که  داد  گزارش  بهمن ماه(، 
تحریم های آمریکا، کشورهای اروپایی 
ثبت  را  ایران  با  معامله  کانال  یک 
کرده اند. تصمیمی که می تواند اتحادیه 

اروپا را در برابر آمریکا قرار دهد.
مخفف  ینستکس(  ا (  INSTEX
 Instrument in Support of
ابزار  است:   Trade Exchanges

پشتیبانی معامالت تجاری.
طبق گزارش های منتشر شده، فرانسه 
بانکدار  و یک  بود  آن خواهد  میزبان 
نکفورت  فرا ز  ا نی  لما آ سرشناس 
خواهد  را  مالی  کانال  این  مسئولیت 
داشت و بریتانیا رئیس بازرسی و نظارت 
آن خواهد شد و از وزارت خارجه سه 
کشور، هر کدام یک نماینده را برای 
این کانال مالی معرفی خواهند  اداره 
شعبه  نیز  آلمان  در  گروه  این  کرد. 

خواهد داشت.

برای  فقط  و  تهاتری  مالی  کانال  این 
مبادله ی کاالست و در مرحله نخست 
تجهیزات  و  دارویی  و  غذایی  اقالم 
گفته  و  می گیرد  بر  در  را  پزشکی 
می شود شاید در آینده دامنه فعالیت 

آن گسترده شود.
وزیران  است  قرار  رابطه  همین  در 
و  فرانسه  آلمان،  کشور  سه  خارجه 
نشست  حاشیه  در  پنجشنبه  بریتانیا 
بوداپست یک بیانیه مشترک در این باره 

صادر کنند.
تکلیف  می  رسد  نظر  به  اینهمه  با 
راه اندازی این ساز و کار مالی پیشاپیش 
روشن است. دیدیه ریندرز وزیر خارجه 
نگرانی های  در  »اروپا  گفته  بلژیک 
آمریکا در مورد ایران شریک است اما در 
نهایت این شرکت ها هستند که تصمیم 
می گیرند می خواهند با ایران کار کنند 
یا نه و این نکته را در ذهنشان دارند که 
اگر با ایران کار کنند ریسک تحریم های 

آمریکا را هم خواهند داشت.«
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، 
2۸ ژانویه، درباره احتمال آغاز به کار 
»ساز و کار ویژه مالی« اتحادیه اروپا به 
رهبران اروپایی هشدار داد. به گزارش 
کاخ  ارشد  مقام  یک  آسوشیتدپرس 
سفید که نخواست نامش فاش شود، 
هرگونه  ایجاد  صورت  در  کرد  اعالم 
اخالل در روند تحریم های آمریکا علیه 
رژیم ایران، واشنگتن تحریم های ثانویه  
یکپارچه ای را اعمال خواهد کرد و افراد 
و موسسات خاطی مسئول آن خواهند 
بود. کاخ سفید تهدید کرده در صورت 
دور زدن تحریم های آمریکا متخلفان 
به شدت تنبیه و مجازات خواهند شد.

دیپلمات  ونزوئالیی در میان چادری های حامی مادورو در تهران، خیابان جردن

از  اروپا  =پارلمان 
کشورهای عضو این اتحادیه 
خواسته تا هر یک جداگانه 
خوان گوائیدو را به رسمیت 

بشناسند.
از  ما  اسپانیا:  =نماینده 
تغییر  به  می توانیم  اروپا 
کنیم  کمک  ونزوئال  رژیم 
که  بفهمانیم  همه  به  تا 
مستبدان هیچ امکانی برای 
دموکراسی فراهم نمی کنند.
وزیر  هانت  =جرمی 
گوائیدو  انگلیس:  خارجه 
اروپا  اتحادیه  کشورهای  از 
بر  را  فشار  است  خواسته 

مادورو بیشتر کنند.
 ۳1 پنجشنبه  اروپا،  پارلمان 
قطعنامه ای  در  بهمن(،   11( ژانویه 
غیرالزام آور که در بروکسل به تصویب 
پیشین  رئیس  گوائیدو  خوان  رسید، 
پارلمان ونزوئال و رهبر مخالفان دولت 
به عنوان »رییس  را  نیکالس مادورو 
به  ونزوئال«  موقت  قانونی  جمهوری 

رسمیت شناخت.
کشورهای  تمامی  از  بیانیه  این  در 
اتحادیه اروپا خواسته شده تا با اتخاذ 
مشابهی  اقدام  متحد  و  قاطع  موضع 
به رسمیت  را  انجام دهند و گوائیدو 

بشناسند.
طبق اعالم اتحادیه اروپا از برنامه های 
شد.  خواهد  کامل  حمایت  گوائیدو 
این  عضو  کشورهای  از  اروپا  پارلمان 
جداگانه  یک  هر  تا  خواسته  اتحادیه 
خوان گوائیدو را به رسمیت بشناسند.

استبان گونزالس پونز نماینده اسپانیا 
از حزب راست میانه در پارلمان اروپا 
اروپا  از  »ما  گفت:  زمینه  این  در 
می توانیم به تغییر رژیم ونزوئال کمک 
کنیم تا به همه بفهمانیم که مستبدان 
فراهم  دموکراسی  برای  امکانی  هیچ 

نمی کنند.«
وزیر خارجه انگلیس نیز گفته گوائیدو 
خواسته  اروپا  اتحادیه  کشورهای  از 
است فشار را بر مادورو بیشتر کنند.

هانت  جرمی  رویترز،  گزارش  به 
چه  پرسیده  گوائیدو  از  کرده  عنوان 
پیامی برای او یا دیگر وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا دارد که وی پاسخ داده، 

»لطفاً فشار بر مادورو را که تا کنون 
خسارت های زیادی به کشور ما وارد 
داشته  یاد  به  و  کنید  بیشتر  کرده 
فاجعه  دلیل  به  اینها  همه  باشید 
انسانی است که همین االن در ونزوئال 

رقم می خورد.«
روحانی  حسن  دولت  اما  ایران  در 
با  همسو  اصالح طلبان  از  بخشی  و 
همچنان  حزب اللهی ها  و  دلواپسان 
مادورو  نیکالس  کمونیست  دولت  از 
آنکه  از  پس  می کنند.  حمایت 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه رژیم 
در گفتگویی تلفنی با همتای خود در 
جمهوری  حمایت های  مادورو  دولت 
اسالمی از وی را اعالم کرد، حسین اهلل 
حزب اهلل،  بدست های  چماق  از  کرم 
حمید رسایی نماینده پیشین مجلس 
و عضو »جبهه پایداری« و محمدعلی 
دولت  مطبوعاتی  )معاون  رامین 
از  گروهی  همراه  به  احمدی نژاد( 
بسیجی ها به سفارت ونزوئال در تهران 
رفتند و آنجا حمایت خود از مادورو را 

اعالم کردند.
ملی  امنیت  مشاور  بولتون  جان 
و  مادورو  توییت،  چند  در  آمریکا 
نوشته  و  کرده  تهدید  را  او  حامیان 
»حمایت کوبا و کنترل این کشور بر 
نیروهای امنیتی و شبه نظامی مادورو 
کاماًل واضح است. هرگونه خشونت و 
مداخله و ارعاب پرسنل دیپلماتیک، 
دموکراتیک  رهبر  گوائیدو  خوان 
ونزوئال و یا مجمع ملی بیانگر حمله 
با  و  بوده  قانونی  دولت  به  شدید 

واکنشی شدید روبرو خواهد شد.«
»به  نوشته  توییتی  در  او همچنین 

و  سهامداران  کارگزاران،  بانکداران، 
توصیه  مشاغل،  سایر  و  معامله گران 
می کنم با طال و نفت و سایر کاالهای 
ونزوئالیی که مافیای مادورو از مردم 
آنها  نکنید  معامله  کردند  غارت 
دارایی های مردم است. ما آماده ادامه 

اقدامات هستیم.«
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
کشور  این  که  کرد  اعالم  رسماً  نیز 
گوائیدو را به عنوان رئیس  جمهوری 
ونزوئال به رسمیت می شناسد. برخی 
چهره های نزدیک به گوائیدو از تعیین 
سفیر در اسرائیل در چند روز آینده 
چارچوب  در  اقدام  این  داده اند.  خبر 
نمایندگی  به  دیپلمات هایی  تعیین 
کشورهایی  در  ونزوئال  اپوزیسیون  از 
رسمیت  به  را  گوائیدو  خوان  که 

شناخته اند، انجام می شود.
روسیه و ترکیه ضمن محکوم کردن 
این اقدام اعالم کرده اند که همچنان 
جمهور  رئیس  عنوان  به  را  مادورو 
رسمیت  به  ونزوئال  مشروع  و  قانونی 

می شناسند.
گوائیدو، روز چهارشنبه 2۳ ژانویه، 
در حضور ده هاهزار تن از هوادارانش 
مادورو  دولت  علیه  کاراکاس  در  که 
کرد  اعالم  رسماً  کردند،  تظاهرات 
کشور  این  موقت  جمهوری  رئیس 
است و در میان هوادار خود سوگند 
آمریکا،  اقدام،  این  از  پس  کرد.  یاد 
آمریکای  کشورهای  اغلب  و  کانادا 
وی  از  بولیوی  و  کوبا  بجز  التین 
اسالمی  جمهوری  کردند.  حمایت 
ایران، ترکیه و روسیه همچنان مادورو 

را رئیس جمهوری قانونی می دانند.

پارلمان اروپا ریاست جمهوری گوائیدو را به 
رسمیت شناخت 

ولی حزب اللهی ها و استمرارطلبان همچنان از مادورو حمایت می کنند
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ستون  پیشه:  =فالحت 
الیه های  در  دشمن  پنجم 
تصمیم گیری اقتصادی کشور 

نفوذ جدی دارد.
=احمد جنتی:کار به جایی 
رسیده که برخی از مقامات 
ما  که  شده  باورشان  ما 
را  مملکت  این  نمی توانیم 
کمک  با  مگر  کنیم  اداره 

آمریکا!
استمرار  بسیج:  =رئیس 
انقالب اسالمی از دروازه های 

آمریکا و اروپا نمی گذرد.
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
شرایط  از  انتقاد  با  اسالمی  شورای 
ادعا کرده »ستون  اقتصادی  مدیریت 
پنجم دشمن در الیه های تصمیم گیری 

اقتصادی کشور نفوذ جدی دارند.«
 12  ، فالحت پیشه هلل  حشمت ا
خبرگزاری  با  مصاحبه  در  بهمن ماه، 
یک  نیازمند  امروز  »ما  گفته  موج 
تصمیم گیری معقول در عرصه بین الملل 
زیرا  نشویم،  چالش  وارد  تا  هستیم 
دشمن می خواهد در عرصه بین المللی 

با چالش های متعدد روبرو باشیم.«
او سربسته گفته »در حوزه اقتصادی 
و مدیریتی شاهد مسائلی هستیم که 
با آن  نتوانستیم  متاسفانه در مجلس 
مقابله کنیم. به عنوان نمونه یک نفر 
که می خواهد در ایران سرمایه گذاری 
که  می شود  اذیت  اندازه ای  به  کند، 

مجبور می شود از ایران برود.«
فالحت پیشه عنوان کرد »در جای 
دیگری می بینیم که به راحتی اقالم و 
کاالها مورد نیاز مردم به میزان کافی 
وجود دارد، اما کشور ناگهان با کمبود 
روبه رو می شود. در اینگونه موارد ضعف 
مجلس  اما  است،  مشهود  مدیریتی 
نمی تواند وزیر مربوطه را استیضاح  کند 
و البی های متعددی به کار می افتند تا 

مانع استیضاح وزیر ضعیف شوند.«
رئیس کمیسیون امنیت ملی هشدار 
داده »زمانی که این موارد را می بینیم 
ستون  که  می رسیم  نتیجه  این  به 
پنجم دشمن در الیه های تصمیم گیری 

اقتصادی ما نفوذ جدی دارند.«
که  ی  یگر د مهم  مسئله ی 
فالحت پیشه به آن اشاره کرد »عده ای« 
هستند که به گفته ی وی می خواهند در 
سیاست خارجی ایران را را دچار چالش 

و تنش کنند!
»ستون پنجم دشمن« چه کسانی 
هستند که در الیه های تصمیم گیری 
احمد  دارند؟  جدی  نفوذ  اقتصادی 
روز  خبرگان  مجلس  رئیس  جنتی 
به  سخنانی  در  بهمن،   12 جمعه، 
نقالب  ا پیروزی  سالگرد  مناسبت 
اسالمی که در مقبره خمینی برگزار شد 
نسبت به »نفوذ آمریکا« هشدار داده و 
با انتقاد از مسئوالن نظام گفته »کار 
به جایی رسیده که برخی از مقامات 
ما باورشان شده که ما نمی توانیم این 
کمک  با  مگر  کنیم  اداره  را  مملکت 
آمریکا؛ ای لعنت بر این فکرهای غلط!«

نظام  که  وضعیتی  از  هم  ظامی ها 

در آن قرار دارد نگران اند. یکی از آنها 
سرتیپ غالمحسین غیب پرور فرمانده 
استمرار  می گوید،  که  است  بسیج 
انقالب اسالمی از دروازه های آمریکا و 
اروپا نمی گذرد. او گفته »چندین رئیس 
جمهور آمریکا تهدید به براندازی انقالب 
اسالمی کرده اند اما راه به جایی نبردند 
و خوراک مار و مور شدند.« غیب پرور 
را  فاسد  عناصر  »باید  کرده  تاکید 
قاطعانه از بین ببریم تا انقالب با سرعت 

بیشتری حرکت کند.«
پیروزی  لگرد  سا چهلمین  در 
حالی  در  اسالمی  انقالب  پیروزی 
با  مبارزه  و  »آمریکاستیزی«   که 
و   ۵7 انقالب  محور  »امپریالیسم« 
کسانی  گویا  بوده،  اسالمی  جمهوری 
گرو  در  را  انقالبش  و  نظام  استمرار 

آمریکا و اروپا می دانند.
کمیسیون  عضو  قدوسی  کریمی 
امنیت ملی مجلس مدعی شده وزارت 
بر  ظریف  محمدجواد  تیم  و  خارجه 
فرانسوی ها  با  موشکی  مسئله  سر 
می گوید  او  کردند.  گفتگو  دور  سه 
مسئوالن ایرانی در مذاکره اول قبول 
بجای  موشک ها  »برد  که  کرده اند 
دوهزار کیلومتر، 7۰۰ کیلومتر باشد 
و سر این موضوع با فرانسوی ها توافق 
همین  که  است  جالب  و  می کنند 
مذاکره  در  فرانسوی ها  هم  را  توافق 
تهران رد می کنند و می گویند و باید 

برد موشک ها 3۰۰ کیلومتر باشد.«
جمهوری  دولتمردان  که  حالی   در 
با  مذاکره  قصد  می کند  ادعا  اسالمی 
توان  و  موشک ها  و  ندارند  را  آمریکا 
نیست  مذاکره  قابل  نیز  نظام  دفاعی 
و سپاه هم خیال تغییر سیاست های 
خود در سوریه و عراق و یمن را ندارد، 
حکومت  دولتمندان  از  دیگری  گروه 
برای مذاکره با آمریکا و اروپا خود را به 
آب و آتش می زنند. همانهایی که فکر 
اسالمی  انقالب  مسیر  ادامه  می کنند 
اروپایی ها  و  آمریکا  با  معامله  بدون 

ممکن نیست.
خامنه ای  علی  که  شرایطی  در 
به خصوص  آمریکا  با  مذاکره  هرگونه 
دولت را ترامپ را ممنوع کرده، پرسش 
آیا درون نظام جریان هایی  اینجاست 
داشته  را  توانایی  این  که  هستند 
باشند که بدون در نظر گرفتن دستور 
خامنه ای و یا دور از چشم کارگزارانی 
که در هسته ی اصلی قدرت قرار دارند 
بردارند؟  خیز  آمریکا  با  مذاکره  برای 

استمرار انقالب و حفظ نظام در گرو گوشه ی چشم آمریکا؟
 احمد جنتی: ای لعنت بر این فکرهای غلط!

این روش سناریوی تکراری رهبر  آیا 
یکسو  از  که  است  اسالمی  جمهوری 
و شکست ناپذیر  مقتدر  رهبر  را  خود 
در مقابل استکبار قلمداد می کند اما 
در عمل مهره های نظام را برای آماده 
دیگر  قهرمانه ی  نرمش  یک  کردن 

می چیند؟!
هم  است؛  محتمل  سناریو  دو  هر 
»جریانی که در الیه های پنهان نظام 
رشد کرده اما تمایل به آمریکا دارد« 
و هم »سیاست تکراری علی خامنه ای 
که با دست پس می زند و با پا پیش 
می کشد. اما هیچ نشانه ای وجود ندارد 
نیز  سناریو  دو  این  از  کدام  هر  که 
موفقیتی داشته باشند چرا که هر دو 
قبال آزموده شده و شکست خورده اند! 
شش ماه پس از خروج آمریکا از برجام 
سخت ترین  شروع  از  پس  ماه  سه  و 
جمهوری  علیه  تاریخ  تحریم های 
رویکرد  در  تغییری  تنها  نه  اسالمی 
واشنگتن پدید نیامده بلکه فشارهای 
هم  بیشتر  ترامپ  دولت  روزافزون 

می شود.
مشکل کارگزاران جمهوری اسالمی 
این است که نه مایک پمپئو شبیه جان 
کری است و نه دونالد ترامپ می خواهد 
امورخارجه  وزیر  باشد.  اوباما  باراک 
آمریکا، درست روز 12 بهمن )در آغاز 
جشن های سالگرد انقالب اسالمی در 
ایران( در توییتی مستقیم خطاب به 
شکست  از  اسالمی  جمهوری  نظام 
یادآوری  و  می نویسد  آن  ۴۰ساله ای 
می کند که »رژیم حاکم شما همواره 
ایدئولوژی را بر منافع و رفاه مردم ایران 

ترجیح داده است«.
توییتی  نیز در  این  از  پمپئو پیش 
دیگر علی خامنه ای و سرنوشت او را 
مقایسه  جهان  دیکتاتورهای  دیگر  با 
که  حالیست  در  اینهمه  بود.  کرده 
مشکل بزرگ  رژیم ایران، مردم هستند. 
مردمی که اغلب آنها دیگر تاب و توان 
تحمل مشکالت اقتصادی و معیشتی را 
ندارند و اعتباری هم برای نظام و وعده 
و وعیدهایش قائل نیستند. ماه هاست 
که مقامات کشوری و لشکری جمهوری 
فروپاشی  از  را  خود  نگرانی  اسالمی 
و  انقالب  می کنند.  ابراز  براندازی  و 
ساله اش  چهل  عمر  در  که  حکومتی 
کرده  استفاده  سوء  مردم  از  همیشه 
بود، حاال، با هر سناریویی که در نظر 
بگیریم، برای بقای خود چشم به آمریکا 

و کاخ سفید دوخته است.

در  مجلس  نماینده   ۷۲=
نامه ای به سران قوا نوشتند 
برای  عملی  اهتمام  زنگنه 
مقابله با تحریم ها نشان نداده 
و تقریبا همه روزنه های موجود 
جهت بی اثر کردن تحریم ها را 

مسدود کرده است.
این  به  پاسخ  در  =زنگنه 
نمایندگان افشا کرده با فشار 
»پدر عروس«، یعنی آمریکا، 
پاکستان  و  چین  و  هند 
را  ایران  با  خود  همکاری 

متوقف کرده اند.
نفت  وزیر  از  =خبرنگاران 
پرسیده اند بنزین چقدر گران 
قدر  هر  گفته  او  و  می شود 

مردم تحمل داشته باشند!
=مافیاهای نفتی در اتاق های 

تاریک نفت می فروشند.
بیژن زنگنه وزیر نفت حسن روحانی 
یکی از آن افرادی است که با روی کار 
هرقدر  امید«  و  »تدبیر  دولت  آمدن 
توانست علیه سیاست های نفتی دولت 
گرفت.  موضع  احمدی نژاد  محمود 
دولت  در  پاسداران  سپاه  چون  اتفاقاً 
احمدی نژاد که زیر تحریم قرار داشت 
روی نفت و بنزین چنبره زده بود آنچه 
دولت  حامیان  برای  می گفت  زنگنه 
جذاب به نظر می آمد.احمدی نژاد هزینه 
داد.  بنزین  سهمیه بندی  برای  زیادی 
واردات تحت تحریم بود، تولید داخل 
هم  آنچه  و  نمی داد  را  مصرف  کفاف 
می شد  تولید  ایران  پاالیشگاه های  در 
نتیجه  استاندارد الزم را نداشت و در 
آلودگی گسترده ی زیست محیطی بود 
که سالمت شهروندان را به خطر انداخت.

جمهوری  ریاست  به  که  روحانی 
بود که  افرادی  اولین   از  رسید، زنگنه 
زنگنه  گرفت.  قرار  وی  توجه  مورد 
سبب  به  و  بود  نفت  شرکت  بدنه  از 
سابقه ای که داشت لقب »شیخ الوزراء« 
به او داده بودند. از اولین اقدامات وی 
حذف  نفت  وزارت  تصدی  از  پس 
سهمیه بندی بنزین بود. حاال نزدیک به 
شش سال و نیم از حذف سهمیه بندی 
بنزین گذشته و زنگنه اعتراف می کند 
و  سهمیه بندی  جز  »راهی  امروز  که 

افزایش قیمت سوخت نداریم!«
بیژن نامدار زنگنه روز چهارشنبه در 
پاسخ به پرسشی درباره ی سهمیه بندی 
به دروغ ادعا کرد »من در این زمینه 
به هیچ وجه رویکرد مخالفی نداشتم.«

دولت  کار  ابتدای  در  تنها  نه  زنگنه 
کرد،  حذف  را  سهمیه بندی  یازدهم 
بلکه سوابق مستند نشان می دهد سال 
9۵ وقتی کمیسیون تلفیق به دونرخی 
بودن بنزین رای داد و در مجلس هم 
و گفت  کرد  مخالفت  او  تصویب شد 
با  قیمت سوخت،  دونرخی شدن  »با 
سهمیه بندی آن موافق نیستم و اگر با 
مصوبه مجلس قیمت بنزین دونرخی 
شود، بدون شک شاهد بازگشت کارت 

سوخت به جیب مردم خواهیم بود.«
زنگنه همچنین در پاسخ به این سؤال 

»روشنگری« شیخ الوزراء درباره فشار »پدر عروس« 
علیه فروش نفت
که افزایش قیمت سوخت تا چه میزان 
»تا  کرد:  اظهار  بود،  خواهد  منطقی 

میزانی که مردم تحمل کنند!«
بنزین گفت:  گرانی  آثار  مورد  در  او 
آثار  سوخت  قیمت  افزایش  »بالشک 
داشت؛  خواهد  جامعه  در  نیز  تورمی 
تورم دو بخش دارد یکی در عدد و رقم 
و محاسبات و دیگری در آثار روانی آن 
بسیار  روانی  آثار  بسیاری  نظر  از  که 
مهمتر از عدد و رقم است.«در همین 
رابطه، خبرگزاری تسنیم، دهم بهمن، 
سهمیه بندی  دالیل  به  گزارشی  در 
اشاره شده  بنزین پرداخته که در آن 
»دولت ترجیح داده آمار مصرف بنزین 
را محرمانه کند و در محرمانگی آمار 
بیفتد.«روزنامه  چاره  فکر  به   مصرف، 
اعالم  گزارشی  در  نیز  تهران  کیهان 
کرده »میزان مصرف بنزین در کشور 
نگران کننده شده و با رد شدن از مرز 
حدود 1۰۰ میلیون لیتر در روز، چراغ 
خطر این مشکل هم روشن شده است.«

خودکفایی در تولید بنزین هیچگاه در 
ایران متحقق نشده و بلوف مشترک سپاه 
و دولت )هم در دوران احمدی نژاد و هم 
دو دولت روحانی تا به امروز( فقط برای 
کاستن از بار »روانی« تحریم هاست. اگر 
ایران در تولید بنزین خودکفا می شد با 
توجه به بازار مصرف گسترده ای که دارد 
حتماً به عنوان یک محصول داخلی به 
فروش می رفت و به نفع دولت می بود. 
پس باید پرسید چرا وقتی، بنا به ادعاها، 
بنزین به اندازه کافی تولید می شود نیاز 
به سهمیه بندی آن است!؟ چرا دولت و 
سپاه تولید نمی کنند تا بفروشند و درآمد 
کسب کنند؟! آیا این کار برای برداشتن 
بار مادی و روانی تحریم از روی جامعه 
بیشتر مؤثر است یا تکرار ادعاهایی که 
که  می بینند  روزانه  زندگی  در  مردم 
دروغ است! اتفاقا شیخ  الوزراء نیز مانند 
رهبر جمهوری اسالمی و مقامات نظام 
و  برجام  از  آمریکا  خروج  بود  معتقد 
تحریم ها هیچ اثری نخواهد داشت!وزیر 
نفت دولت روحانی با یک دردسر بزرگ 
دیگری نیز روبروست؛ دردسری که برای 
باز کردن آن مجبور شده واقعیت هایی 
را بگوید که در تضاد با ادعاهایش در 
مورد بی اثر بودن تحریم ها قرار دارد.روز 
نهم بهمن 97، 72 نماینده مجلس در 
نامه ای به سران قوا تاکید کردند بیژن 
زنگنه نه  تنها اهتمام عملی برای مقابله 
با تحریم ها از خود بروز نداده بلکه تقریباَ 
بی اثر  جهت  موجود  روزنه های  همه 
کردن تحریم ها را خواسته یا ناخواسته از 
جمله با لغو قراردادها مسدود کرده است.

این  نامه  به  پاسخ  برای  زنگنه 
به  و  افشاگری  به  مجبور  نمایندگان 
قول خودش »روشنگری« شده است. 
او درباره ی مذاکره با چینی ها برای فاز 2  
توسعه میدان نفتی یادآوران گفت که 
»با چینی ها در حال مذاکره بودیم، اما 
آنها اکنون حاضر نیستند هیچ مذاکره ای 
با ایران را به  مرحله قرارداد برسانند.« 
زنگنه درباره پروژه توسعه میدان فرزاد 
B نیز گفت »کارهایی در حال انجام 
است و این کار طوالنی شده، اما پدر 
عروس موافقت نمی کند!« این قرارداد 
می بایست بین ایران و هندوستان امضا 
می شد که تحریم های آمریکا، و به قول 

زنگنه »پدر عروس«، اجازه نداد.
او همچنین اعتراف کرد، »پاکستان 
حاضر به تکمیل خط لوله آی پی ]گاز[ 
نیست و به صراحت می گوید به دلیل 
فشارهای خارجی آمادگی انجام کار را 
ندارد، بنابراین هر شخص دیگری هم 

بیاید نمی تواند کاری کند.«
اگرچه بیژن زنگنه از آمریکا به عنوان 
»پدر عروس« نام برده، اما تحریم های 
آمریکا چنان روابط جهان از جمله اروپا 
را با جمهوری اسالمی تحت تأثیر قرار 
به  آمریکا  از  روحانی  حسن  که  داده 

عنوان »کدخدا« نام برده است!
شکست عرضه نفت در بورس

وزیر نفت جمهوری اسالمی، هشتم 
بهمن، نیز در واکنش به شکست مرحله 
سوم طرح فروش نفت خام در بورس و 
بدون مشتری ماندن آن گفته بود »ما 
حداکثر کاری که می توانستیم، انجام 
دادیم و اگر کسی کار بهتر و بیشتری 
برای استقبال به ذهنش می رسد به ما 
اعالم کند.« پیشتر دولت و وزارت نفت 
اعالم کرده بودند عرضه نفت خام در 
زدن  دور  برای  مطلوب  راهی  بورس 
زنگنه  بود.  خواهد  آمریکا  تحریم های 
»راه  های  بود  کرده  ادعا  تیرماه  دوم 
تحریم های  بر  غلبه  برای  بسیاری«  
نفتی آمریکا یافته  است.پس از شکست 
بورس،  در  نفت  عرضه  سوم  مرحله 
شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
اسالمی زنگنه را بازخواست کرده چرا 
حال و روز نفت اینطور شده که زنگنه 
نفت  قبلی  عرضه های  »در  داد  پاسخ 
در بورس انرژی، خودمان به خریداران 
انرژی نفت  از بورس  اعالم کردیم که 
خام را خریداری کنند، اما از این به بعد 
می گوییم از این بازار خریداری نکنند                                  تا 
    مشخص شود  بورس تا چه حد توانایی                                                                   
جذب مشتری برای محموله های نفت 
را دارد.« به این ترتیب زنگنه در این 
سخنان اعتراف کرده، خریداران قبلی 
نفت نیز شرکت های وابسته به وزارت 

نفت بودند نه بخش خصوصی!
در  مشهد  نماینده  پژمان فر  نصراهلل 
مجلس ادعا کرده »عدم خریداری نفت 
در بورس سناریو شرکت ملی نفت برای 
مسدود کردن         مسیر فروش این کاالی 
استراتژیک از طریق بازار متشکل و تحت 
نظارت بورس انرژی است.« او هشدار 
داده »انحصار در فروش نفت خام اقدام 
خطرناکی است که از سال های قبل و 
در اتاق های تاریک                                                       به وسیله                     شوراهای 
7 نفره                                           بر سر قیمت و نحوه معامله نفت 

خام ایران تصمیم گیری می کردند.«
بطور  سخنان  این  در  نیز  پژمانفر 
گروه های  کرده  تاکید  غیرمستقیم 
مافیایی در اتاق تاریک در حال فروش 
نفت هستند! همان پروژه  ی فسادی که 

امثال بابک زنجانی ها در آن  می رویند.
زنگنه هم جزو مقاماتی است که ادعا 
به  ایران  نفت  فروش  می کرد رساندن 
حسینی  مؤید  نیست.  ممکن  صفر 
آمریکا  اگر   « می گفت  نیز  او  مشاور 
تجربه تحریم دارد، ما تجربه دورزدن 
تحریم را داریم!« اما حاال »پدر عروس« 
است که مهار اقتصاد کشور را در دست 
جمهوری  خارجی  روابط  بر  و  دارد 

اسالمی »کدخدا«یی می کند.

ماکت مقوایی خمینی و ایرباس ایرفرانس که بهمن ۵۷ او و همراهانش 
را به مهرآباد آورد

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

پروژه ققنوس ایران؛ تالش دوباره برای گشودن 
دروازه های تمدن بزرگ

شاهزاده رضا پهلوی چندی پیش از 
تشکیل یک پروژه علمی خبر داد که در 
آن گروهی از متخصصان و کارشناسان 
رشته های  در  ایران  روشنگران  و 
هم   گرد  دنیا  سراسر  از  و  مختلف 
می آیند تا با بررسی مشکالت موجود 
در ایران به ارائه ی  راهکارهای علمی و 
بپردازند. بازسازی کشور  برای  عملی 

و  پژوهشگران  و  استادان 
معتبر  دانشگاه های  از  متخصصان 
رشته هایی  در  مختلف  کشورهای  و 
انرژی،  اقتصاد،  محیط زیست ،  چون 
تن،  و  جان  بهداشت  و  پزشکی 
و  امنیتی  مسائل  سیاست،  حقوق، 
ارتباطات،  دفاعی، کشاورزی،صنعت، 
رسانه، توریسم و… در این پروژه ی 

کاربردی شرکت دارند.
فوق  دارای  فروزان  فرداد  دکتر 
از  الکتروشیمی  رشته  دکترای 

دانشگاه تگزاس، عضو گروه پژوهشی 
انرژی در پروژه ققنوس است، آزاده 
با  رابطه  در  فروزان  دکتر  با  کریمی 

پروژه ققنوس و برنامه های آن برای 
آینده ی تأمین انرژی در ایران گفتگو 

کرده است.

ویدئو

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس 
کلیک نموده و یا به سایت کیهان 

لندن مراجعه نمایید.«

جمهوری اسالمی 4۰ سال بعد؛ مژگان کاهن: رواِن 
ما و نظام مولد خشونت

مطلق گرایی و بینش دوقطبی که در 
ایدئولوژی نظام نسبت به هر مقوله ای 
وجود دارد و تقسیم هر پدیده  به گناه 
بین  از  را  توان نسبی دیدن  ثواب،  و 
اسالمی  جمهوری  است.اولویت  برده 
قالب  بلکه  نیست  انسان ها  و  افراد 
نظام  حفظ  و  خود  ایدئولوژی  کردن 
است. عدم توجه به نیازهای فردی از 

جمله عوامل پریشانی روانی است.
جمهوری اسالمی به دلیل ساختاری 
که دارد مولد خشونت است. قوانینی 
چون قصاص که خشونت را به بد و 
رفتارهای  می کنند،  تقسیم  خوب 

خشن را نهادینه کرده است.
ابتدای  از  که  مرد  و  زن  جداسازی 
می گیرد،  صورت  دبستان  به  ورود 
روابط  به  را  مخالف  شناسایی جنس 
می سازد  محدود  جنسی  و  عاطفی 
و ابعاد دیگر رابطه بین زن و مرد را 

نادیده می گیرد.
بر  اسالمی  جمهوری  سال   ۴۰ در 
بیش  که  است  گذشته  چه  ما  رواِن 
از 23 درصد جمعیت دچار اختالالت 
روانی و نزدیک به ۵۰ درصد دیگر به 
کسانی  شمار  مبتالست؟!  افسردگی 
هم که اقدام به خودکشی می کنند در 
به سال  نسبت  سال جاری ۵ درصد 
گذشته افزایش یافته است. در 139۶، 
بر مبنای آمار رسمی، 212 کودک زیر 

17 سال دست به خودکشی زده اند.
سیاست های  و  ایدئولوژی  اینکه 
بحران  کنار  در  اسالمی  جمهوری 
مردم  رواِن  بر  تاثیری  چه  اقتصادی، 
که  است  پرسشی  دارد،  و  داشته 
احمد رأفت با مژگان کاهن روانشناس 
پایتخت  بروکسل،  ساکن  بالینی 

بلژیک، مطرح کرده است.

ویدئو
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

صدای دخترم از دور دست می آید.
صدای دخترم از نزدیک.

اگرچه تاریکم
وآسمان، به نََفس های سرد، خیره شده ست.

ترانه ای به زبان ِ سپیده می گذرد
که لحظه های دلم را سپید خواهد کرد.

بگو به باغ بخندد
بگو جوانه، به جان ِ درخت بنشیند.

بگو به عشق! درین روزگار ِ بی لبخند-
به رقص برخیزد.

مگو که تاریکم
وآسمان، به نََفس های سرد، خیره شد  ست.

سرود ِسبز ِ»سپیده«-
به رنج های سکوت ِ سیاه، چیره شده ست.

به عشق بنویسید:
که ماجرای جوان ِ دلم، تماشایی ست.

به عشق بنویسید:
صدای دخترم از دوردست می آید

که اوج ِ زیبایی ست.
5 بهمن ماه 13۹۷

)رضا مقصدی(

سروِد سبِز »سپیده«- به رنج های 
سکوِت سیاه چیره شده ست

کیهان کلهر در فهرست ۲۰ موزیسین برتر دنیا

است  قرار  کلهر  =کیهان 
موسیقی  آلبوم  بهمن ماه 
»هنوز پاییز است« را منتشر 

کند.
 20 فهرست  در  کلهر  کیهان 
انتخاب مجله  به  دنیا  برتر  موزیسین 
گرفت.  قرار  انگلستان  الینز  سانگ 
با  را  است«  پاییز  »هنوز  آلبوم  کلهر 
به  تریو«  »رامبرانت  گروه  همکاری 

زودی منتشر خواهد کرد.
کیهان کلهر نوازنده مشهور کمانچه

و  مطرح  نوازنده  کلهر  کیهان 
جایزه  برنده  و  کمانچه  زبردست 
»ِگِرمی« با گروه »راه ابریشم« از سوی 
مجله انگلیسی سانگ الینز به عنوان 
یکی از 20 موزیسین برتر دنیا معرفی 

شده است.
بیستمین  مناسبت  به  الینز  سانگ 
 20 نام  مجله،  این  تاسیس  سالگرد 
تن از مهمترین هنرمندان امروز دنیا 
و معرفی   انتخاب  را در یک فهرست 
نیز در آن  نام کیهان کلهر  کرده که 

قرار دارد.
کیهان کلهر همچنین پانزدهم بهمن 
ماه آلبوم »هنوز پاییز است« را منتشر 
با همکاری مجموعه  خواهد کرد که 
است.  گرفته  شکل  تریو«  »رامبرانت 
هم  پیش  چندی  از  اینکه  ضمن 
تا  بود  گرفته  انجام  برنامه ریزی هایی 
توسط موسسه »ساز آواز« آلبومی از 
اجراهای مشترک این گروه با کیهان 

شخصیت  =کلیدی ترین 
به  عشق  که  رمان  این 
بر  و  دور  مختلف  اشکال 
مادر  رزا  می افتد،  اتفاق  او 
 1۷ در  او  است.  خانواده 
فردی  اتفاقی  بطور  سالگی 
با  و  می بیند  خیابان  در  را 
هم قهوه می نوشند و درباره 
سهراب  »مسافر«  کتاب 
می زنند  حرف  سپهری 
این  بداند  رزا  اینکه  بدون 
سپهری،  سهراب  خود  فرد 

شاعر محبوبش است.
=دو فصل این رمان بطور 
خمینی  شخص  به  کامل 
اختصاص دارد که خمینی در 
آنها به سطح یک آدم منزوی، 
ترسو و البته متعصب و متکبر 
است. شده  آورده  پایین 
من  رمان  در  =خمینی 
»آیت اهلل العظما سیدروح اهلل 
الموسوی الخمینی« نیست. 
انقالب  کبیر  »رهبر  حتی 
بلکه  نیست  هم  اسالمی« 
اخمویی  عقب مانده  پیرمرد 
محاصره  در  وقتی  که  است 
از  بازگشته  عصبانی  ارواح 
جبهه جنگ و اعدامی هایش 
ترس،  از  می گیرد،  قرار 

خودش را خیس می کند!
= این رمان در اواخر ۲۰1۷ 
و  استرالیا  در  انگلیسی  به 
تا  و  شد  منتشر  نیوزیلند 
یک ماه دیگر به فارسی نیز 

منتشر خواهد شد.

درباره » اشراق درخت گوجه سبز« تازه ترین رمان شکوفه آذر

آذر  شکوفه   - رمضان زاده  فیروزه 
استرالیاست  ساکن  نقاش  و  نویسنده 
خود  هنری  و  فرهنگی  فعالیت  که 
در  او  کرد.  شروع  روزنامه نگاری  با  را 
زن  نخستین  عنوان  به   200۴ سال 
راه  از  را  ابریشم  جاده  مسیر  ایرانی، 
طی   Hitchhik روش  به  و  زمینی 
گودال«  »روز  سفر،  این  از  پس  کرد. 
در سال  وی  داستانی  مجموعه  اولین 
۸۸ از سوی نشر ققنوس منتشر شد.

بخورم«  را  تو  کنم  هوس  »شاید 
این  داستان  دیگر  کودکان  حوزه  در 
 1۳۸2 سال  در  که  است  نویسنده 

توسط نشر امیرکبیر منتشر شد.
از  پس  سال 1۳۸9  در  آذر  شکوفه 
چند بار بازداشت به دلیل فعالیت های 
روزنامه نگاری به ناچار ایران را به مقصد 

استرالیا ترک کرد.
»اشراق  نگارش  شروع  مورد  در  او 
درخت گوجه سبز« تازه ترین رمان خود 
به کیهان لندن می گوید: »سال ها بود 
بدون  رمانی کامال  نوشتن  فکر  به  که 
و  روحیات  برایند  که  بودم  سانسور 
شخصیت و جهان بینی من باشد بدون 
بدون  چشم پوشی؛  و  مالحظه  هیچ 

شکوفه آذر

ادامه در صفحه 1۷

هفت رنگ عشق در نمایشگاه »گروه هفت«
سال  از  هفت«  =»گروه 
۲۰۰۸ تا کنون نمایشگاه های 
گروهی متعددی داشته. هر 
کدام  از اعضای این گروه در 
رشته های نقاشی، گرافیک، 
عکاسی و مجسمه سازی آثار 
خود را به نمایش گذاشته اند.
=مسائل و مشکالت زنان 
»گروه  اصلی  مضامین  از 
هفت« به شمار می رود ولی 
چون  گسترده ای  پهنه ی 
با   ارتباط  هنرمند،  دنیای 
جهان پیرامون و وقایع روز 
دور  نظر  از  نیز  را  اجتماع 

نمی دارند.
 - اشتیاق  علی  کریمی،   آزاده 
»گروه هفت« از سال 200۸ تا کنون 
نمایشگاه های گروهی متعددی داشته. 
هر کدام  از اعضای این گروه در رشته های 
نقاشی، گرافیک، عکاسی و مجسمه سازی 
گذاشته اند. نمایش  به  را  خود  آثار 

مسائل و مشکالت زنان از مضامین 
به شمار می رود  اصلی »گروه هفت« 
دنیای  چون  گسترده ای  پهنه ی  ولی 
پیرامون  جهان  با   ارتباط  هنرمند، 
نظر  از  نیز  را  اجتماع  روز  وقایع  و 
نقاش،  پورهنگ  ژاله  نمی دارند.  دور 
مجسمه ساز و گالریست قدیمی درباره 
پیشینه تشکیل یک گروه هنری زنانه 
گروه های  انقالب  از  قبل  در  می گوید 
هنری زنان فعال بودند و شاخص ترین 
آن نمایشگاه گروهی از زنان در هفدهم 
آثار  که  بود  تخت جمشید  در  دی ماه 

قابل تأملی را به نمایش درآوردند.
تداوم  هفت«  »گروه  اعضای 
سنی  تفاوت  باوجود  را  خود  حیات 
متقابل،  احترام  کاری شان،  سبک  و 
انعطاف پذیری و حمایت از یکدیگر و 

تالش برای رشد می دانند.
کیانوش مجیدی نقاش و عکاس از 
سال 200۸ بطور رسمی فعالیت های 
این  کرد.آثار  شروع  را  خود  هنری 
هنرمند گویای درونیات و دغدغه های 
تصاویر  در  که  هستند  اجتماعی  اش 

ُگل ها و پرتره ها خودنمایی می کنند.
»اغلب  می گوید:  مجیدی  کیانوش 
معتقدند  گل ها  مجموعه  مخاطبان 
است،  اروتیسم  حاوی  تابلوهایم  که 
موافقم چون َگل آلت تناسلی گیاهان 
است ولی نقاشی گل ها برایم آرامش 
به همراه می آورد و همه دنیا در آن 
ُگل خالصه می شود.« اکرم ابویی  در 
دوران کودکی نقاشی را آموخته و پس 
از مهاجرت به آلمان در نمایشگاه های 
متعددی حضور داشته است.مضامین 
اجتماعی و انسانی در آثار او خودنمایی 
می کنند: حقوق بشر، حجاب اجباری و 

فعالیت های عدالتخواهانه زنان.
او می گوید: »در عصر امروز حقوق بشر 
حرف اول را می زند ولی در ایران حقوق 
نمی شود.« رعایت  کودکان  و  زنان 

در آثار اکرم ابویی از قالی ایرانی تا 
»فریاد« معروف ترین اثر ادوارد مونک 
قلب  در  می گوید  می شود.وی  دیده 
کشور آلمان تحت آماج اخبار غم انگیز و 
تلخ جهان بخصوص ایران قرار دارد که 
نمی تواند نادیده شان بگیرد. از همین 
انسان  وحشت  و  هراس  که  روست 
امروزی را در بازآفریدن تابلوی »فریاد« 
به سبک و سیاق خود، نشان داده است.

سوسن ُسهی طراح گرافیک و عکاس 
هنری از 1۸ سالگی وارد عرصه ی هنر 
شده است. او با تسلطی که بر ابزارهای 
آثاری  خلق  به  دست  دارد،   بصری 
مدرن می زند. این هنرمدرن با دنبال 
 کردن سایه ی خودش در این نمایشگاه 
روی دیوار رفته است.سوسن ُسهی در 

این سایه بازی به سوال بنیادین بودن 
یا نبودن نقب زده و به فرم های تازه ای 

دست پیدا کرده است.
او می گوید هنر برایش وسیله ای برای 
بیان خویشتن خویش و  دنیای اوست 
و آثارش را در قدم نخست آگاهانه و در 
ادامه با آفریدن شهود پرورش می دهد: 
»سعی می کنم از این طریق روزهای 
خودم را بنویسم، آثارم روزهای من و 

داستان های من هستند.«
ولی در عین حال، آثار سوسن ُسهی 
به دنبال پیوند با انسان ها نیز هستند: 
و  غمگین  شاد،  انسان ها  همه  »چون 
هراسناک می شوند  و نقاط مشترک 
دلیل سعی  همین  به  دارند.  بسیاری 
می کنم با آثارم بتوانم پیوندی انسانی 

با مخاطب برقرار کنم.«
مجسمه ساز،  نقاش،  آقاپور  شهال 
مضامین  است.  گالریست  و  عکاس 
آثارش را زنان، اجتماع و خود هنرمند 

تشکیل می دهند.
او در گالری Benakohell میزبان 
است.  غیرایرانی  و  ایرانی  هنرمندان 
تا زنان  می گوید وظیفه خود می داند 
همواره  و  کند  حمایت  را  هنرمند  
استوار  موضوع  همین  بر  تالشش 
فریاد  از  نمادی  مجسمه هایش  بوده. 
اعتراض انسانی است و در تابلوهایش 
زندگی اش را بیان می کند. آثار شهال 
آقاپور مجموعه ای از تاثیراتی است که 
به  از زندگی و جامعه  می گیرد که 
صورت خودآگاه و ناخودآگاه بروز پیدا 

می کند.

ویدئو

مجموعه  در  قضاوتی؛  هیچ  از  هراس 
داستان »روز گودال« که تمرینی برای 
تا  نویسندگی ام بود، سعی کرده بودم 
حدی چنین کنم اما در آن زمان، چون 
در ایران بودم، بطور خودکار، خودم را 
سانسور  داستان ها  نوشتن  هنگام  به 
می کردم. مثالً می دانستم نباید از سکس 
بنویسم، از عشق عاصی و شوریده یا هر 
ایران و دین اسالم  چیزی علیه رژیم 
بنویسم. به همین دلیل  حق نداشتم 
در این مجموعه داستان، تنها نشانه های 
بسیار ناچیزی از آن جنون و شوریدگی 
گوجه  درخت  »اشراق  رمان  در  که 
سبز« به کمال رسیده، دیده می شود.«

»اشراق  »رمان  می دهد:  ادامه  وی 
رمان  یک  سبز«  گوجه  درخت 
عشق،  درباره  چندالیه  و  چندوجهی 
و  عرفان  جامعه،  سیاست،  فرهنگ، 
است.  ایران  ساله  چهل  معاصر  تاریخ 
به نظرم روایت پروفسور بیدن آفورد، 
رییس دانشکده حقوق بشر در دانشگاه 
کتابم  از  رونمایی  مراسم  در  کرتین، 
این  درباره  بهترین خالصه ها  از  یکی 
رمان است. او گفت: »این کتاب، رمانی 
است که خواننده را با خود به سمت و 

سوی زندگی، مرگ، فرهنگ، ادبیات، 
خانواده، ملت، ایدئولوژی، سکس و هر 
چیز لعنتی دیگری می کشاند… این 
مراقبه  عنوان  به  می توان  را  داستان 
مرگ و زندگی توصیف کرد. مراقبه ای 
بر غنای زندگی که باید آن را زیست.« 
همانطور که می توانید از همین مختصر 
حدس بزنید، این رمان سیاسی است 
نوشته  جادویی  رئالیسم  سبک  به  و 

شده.«
شخصیت های  مورد  در  آذر  شکوفه 
چنین  داستان  محور  و  برجسته 
توضیح می دهد: »این رمان بطور کلی 
درباره  ضدزیبایی،  و  زیبایی  درباره 
داستان  این  است.  ضدامید  و  امید 
نفره  پنج  خانواده  یک  تالش  روند 
از  می خواهند  که  می دهد  نشان  را 
بمانند  و عواقب آن دور  انقالب  قطار 
اما  آلوده نشود  انقالب  به  و دامانشان 
نیست. ممکن  چیزی  چنین  عماًل 

جادویی  رئالیسم  سبک  به  داستان 
نوشته شده زیرا در همان اولین نسخه، 
فهمیدم که یک روایت رئالیست برای 
بیان آن حجم وسیع اطالعات که مایلم 
به خواننده بدهم، کافی نیست. نیاز به 
روایتی داشتم که دستم را باز بگذارد 
آزادانه آن جنون چند ساله  بتوانم  تا 
را که در من سرکوب شده بود، بیان 
کند. پس داستان را به سبک رئالیسم 
داستان، روح  راوی  و  نوشتم  جادویی 
در  که  است  1۳ساله  دخترکی  بهار، 
به  اتفاقی  بطور  انقالب،  اول  روزهای 
دست انقالبیون هیجان زده کشته شده 
است. او راوی زندگی خانواده اش است.

خانواده ای که نماد دگراندیشان ایران 
انقالب ۵7 است. آن جمعیت  از  بعد 
بسیار قلیلی که در رفراندوم فروردین 
۵۸ رای »نه« دادند. خانواده ای بسیار 

شبیه به خانواده خودم.

کلهر در ایران منتشر شود.
گروه  همراه  به  این  از  پیش  کلهر 
»ِگِرمی«  جایزه  برنده  ابریشم«  »راه 
استرالیا  در  ابریشم«  »راه  بود.  شده 
و نیوزلند از 2۶ فوریه تا 1۸ مارس 
2019، )هفتم تا 27 اسفند( توری را 
برگزار خواهند کرد که کیهان کلهر 
در آن حضور نخواهد داشت.مجموعه 
»رامبرانت تریو« متشکل از رامبرانت 
اورواتر  تونی  پیانو،  نوازنده  فرایش 
پلژر  وینسنت  و  کنترباس  نوازنده 
این  است  کوبه ای  سازهای  نوازنده 

مجموعه از سال 2011 فعالیت خود 
را با کیهان کلهر آغاز و از همان زمان 
با  را  متعددی  کنسرت های  کنون  تا 
معتبر  فستیوال های  در  هنرمند  این 

اروپایی برگزار کرده اند. این مجموعه 
کنسرت  نیز   9۶ سال  شهریورماه 
مشترکی در تاالر بزرگ وزارت کشور 
کلهر  کردند.کیهان  برگزار  تهران  در 
با  ایرانی  شهیر  موزیسین  و  نوازنده 
کشورهایی  از  موسیقی  گروه های 
نقاط  در  هند  و  مالی  ترکیه،  چون 
موسیقی  اجرای  به  دنیا  مختلف 

پرداخته است.
دنیا  به  ُکرد  خانواده ای  در  کلهر 
است.  شده  بزرگ  تهران  در  و  آمده 
وی ابتدا نواختن ویولن را آموخت و 

از 1۵ سالگی روزی 1۸ ساعت تمرین 
موسیقی می کرد. او در ایتالیا و کانادا 
تحصیل کرده و تا کنون بیش از 12 

آلبوم موسیقی منتشر کرده است.

ویدئو
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متعلق  »پیام«  =فرودگاه 
و  است  ارتباطات  وزارت  به 
شرکتی به اسم »پرواز پرسین 
کیش« با هیات مدیره ای که 
دست  در  آنها  از  سابقه ای 
از یک سال  کمتر  و  نیست 
بدون  به ثبت رسیده،  است 
مجوزهای الزم همکاری کرده 

است.
در  فرودگاهی  =مسئوالن 
قرقیزستان می گویند بویینگ 
ایرانی متعلق به شرکت »پیام 

ایر« بود.
کارشناس  تقوایی  =بابک 
لندن  کیهان  به  می  نظا
از  استفاده  علت  می گوید 
برای حمل  ارتش  هواپیمای 
گوشت این بوده که هواپیمای 
باربری غیرنظامی برای حمل 
محموله زیر ۴۰ تن در ایران 
همچنین  و  نیست  موجود 
نهاجا این کار را رایگان انجام 

می دهد.
=مدیران دولتی می گویند 
هواپیمای بوئینگ ارتش در 
اجاره یک شرکت خصوصی 
ارتش  سخنگوی  ولی  بوده 
می گوید این هواپیما در اجاره 

نبوده است!
پرونده سانحه هواپیمای بوئینگ 7۰7  
ارتش هنوز روشن نیست و گزارش ها 
حاکیست در دو هفته اخیر مسئوالن 
سیاسی و امنیتی- نظامی و کارشناسان 
و  »پیام«  فرودگاه های  از  بارها  ویژه 

»فتح« در غرب تهران بازدید کرده اند.
سانحه هواپیمای باری نیروی هوایی 
ارتش حامل ۴۰ تن گوشت 2۴ دی ماه 
97 رخ داد و  1۵ سرنشین آن جان 
باختند. این هواپیما قرار بود در فرودگاه 
»پیام« به زمین بنشیند اما به دالیل 
نامعلوم سر از فرودگاه »فتح« )متعلق 
به سپاه( درآورد و به علت کوتاه بودن 
باند این فرودگاه دیوار انتهای فرودگاه 
را شکست و به منازل مسکونی برخورد 

کرد و منفجر شد.
پس از سقوط این هواپیما، تعدادی 
از پروازهای فرودگاه »پیام« مختل شد 
و نهادهای مربوطه منتظرند تا نتیجه 
بوئینگ  سیاه  جعبه  درباره  بررسی ها 
باری ارتش مشخص شود. این هواپیما 
که ظاهرا قرار بود در فرودگاه »پیام« 
کرج به زمین بنشیند گفته می شود به 
دلیل اشتباه خلبان در فرودگاه »فتح« 
فرود آمده و پس از خروج از باند دچار 
سانحه شده است. اشتباهی که یک ماه 
قبل از آن نیز خلبان یکی از ایرالین های 
به  مشهد  فرودگاه  از  که  مسافربری 
»پیام« آمده بود مرتکب شد اما خلبان 
متوجه این فرود اشتباه شده و از وقوع 
کرد. جلوگیری  بزرگ  سانحه  یک 

فرودگاه  پروازهای  شدن  مختل 
لطمه  آن  اعتبار  به  یکسو  از  »پیام« 
می زند و از سوی دیگر از نظر اقتصادی 
زیان آور است. همچنین فعال ماندن این 
فرودگاه برای نظام ضروری است چون 
با افزایش فشار تحریم ها، هواپیماهای 
این  طریق  از  ارتش  و  سپاه  سنگین 
نیاز دولت  فرودگاه محموله های مورد 
اغلب  که  می کنند  وارد  ایران  به  را 
هستند.  فاسدشدنی  و  خوراکی  مواد 
ماموریتی که به دالیل مختلف انجام آن 
از طریق فرودگاه مهرآباد و »خمینی« 
روبروست  زیادی  محدودیت های  با 
به  فرودگاه  نزدیک ترین  »پیام«  و 
فرود  قابلیت  آن  باند  که  است  تهران 

هواپیماهای بزرگ را دارد.
در ماه های اخیر منابع خبری رسمی 
متعددی  گزارش های  غیررسمی  و 
می دهد  نشان  که  کرده آند  منتشر 
»پیام کرج« که مالکیت آن متعلق به 
وزارت ارتباطات و حیات خلوت سپاه و 
مقام های ارشد جمهوری اسالمی برای 
تجارت  سیاه و از آن مهمتر آلترناتیوی 
برای فرودگاه مهرآباد و »خمینی« است 
که در مواقع اضطراری از آن برای خروج 

از کشور و فرار نیز استفاده شود.
نهاد  چند  ارتش  هواپیمای  سانحه 
حکومتی در ایران را درگیر خود کرده 
اختالفات گسترده شده  بروز  و سبب 
است. گروهی خطای خلبان هواپیما را 

فرودگاه »پیام کرج« جعبه سیاه فساد سیستماتیک:

 رابطه وزارت ارتباطات و نیروی هوایی ارتش با شرکت »پرواز پرسین کیش«

عامل سانحه معرفی می کنند و گروهی 
دیگر امکانات رادیویی و راداری فرودگاه 
این  در  می دانند.  حادثه  این  عامل  را 
بین اما موضوعات پنهان دیگری آشکار 
می شود که از یکسو به مسئله سانحه 
مرتبط است و از سوی دیگر دریچه ای 
دولتی ها  گسترده ی  فساد  به   است 
مدیری  و  مقام  کمتر  که  نظامی ها  و 
مختلف  وزارتخانه های  در  می توان  را 

می توان یافت که به آن آلوده نباشد.
بهره برداری از فرودگاه »پیام« به 

عنوان پدافندغیرعامل
باند فرودگاه »فتح« و  نزدیک بودن 
»پیام« و در کنار آنها فرودگاه کوچک 
منطقه  همان  در  انتظامی  نیروی 
خطرات  زیادی دارد اما مقامات محلی 
در  کرج«  »پیام  فرودگاه  مسئوالن  و 
روزهای اخیر برای دفاع از ضرورت فعال 
نگه داشتن این فرودگاه به آب و آتش 
رازهای  ناخواسته  همزمان  و  می زنند 

مگوی فساد را نیز آشکار می کنند.
سرآغاز ابهامات

اینکه چرا از هواپیمای بوئینگ ارتش 
در این ماموریت استفاده شد پرسشی 
اسالمی  است که مسئوالن جمهوری 
نداده اند  آن  به  مشخصی  پاسخ  هنوز 
کرده  اعالم  ارتش  فرمانده  فقط  و 
علت استفاده از آن مشارکت در طرح 

»مردمیاری« بوده است.
به  نظامی  کارشناس  تقوایی  بابک 
کیهان لندن می گوید، علت استفاده از 
هواپیمای ارتش این بوده که هواپیمای 
باربری غیرنظامی برای حمل محموله 
زیر ۴۰ تن در کشور موجود نیست و 
به صرفه ترین راه که همچنین مجانی 
هم باشد استفاده از تنها بوئینگ 7۰7 
صرف  با  بود.  نهاجا  عملیاتی  ترابری 
هزینه سوخت و هندلینگ فرودگاهی 

این کار را نهاجا رایگان انجام می دهد.
عملیاتی  دید،  کمبود  تقوایی  بابک 
ناوبری  کمک  سیستم های  نبودن 
در  هشدار  عدم  و  »پیام«  فرودگاه 
بر  مبنی  را  فرودگاه  این  پرواز  چارت 
وجود فرودگاهی با باند موازی ]فرودگاه 
عوامل  از  »پیام«  نزدیکی  در  »فتح«[ 

این سانحه می داند.
واردات  پرده ی  پشت  بررسی  در 
»گلبرگ  شرکت  نام  گرم،  گوشت 
مجموعه  زیر  شرکت های  از  بهاران« 
این  می شود.  مطرح  کوروش«  »افق 
شرکت سفارش دهنده بیش از ده تن 
نام  به  و شرکتی  بود  گرم  بار گوشت 
شرکت »پرواز پرسین کیش« عملیات 
مقصد  به  را  قرقیزستان  از  بار  حمل 

فرودگاه »پیام« بر عهده داشت.
این شرکت هوایی اسفند سال گذشته 
)حدود 1۰ ماه پیش( در جزیره کیش 
به ثبت رسیده و معلوم نیست در این 
الزم  مجوزهای  چطور  کوتاه  مدت 
سازمان  از  هوایی  انجام خدمات  برای 
هواپیمایی کشور گرفته و در چه روندی 
همکاری خود را برای واردات گوشت با 

نیروی هوایی ارتش آغاز کرده است.
این شرکت پس از سانحه هواپیمای 
7۰7 نیز از طریق فرودگاه »خمینی« 
همچنان در حال واردات گوشت گرم 
و دام زنده از کشورهای اروپای شرقی، 

قرقیزستان، قزاقستان و رومانی است.
خبرگزاری آریا )وابسته به اصولگرایان( 
نهم بهمن، می نویسد: »گفته می شود 
پروازهای  ادامه  برای  پیام  فرودگاه 
شرکت پرسین کیش درخواست مجوز 
کرده اما مدیران این شرکت بجای ارائه 
اسناد و مجوزهای الزم، فرودگاه مقصد 
را از فرودگاه پیام به فرودگاه خمینی 

تغییر داده است.«
مراقبت  برج  مسئوالن  طرفی  از 
خلبان  کرده اند  اعالم  پیام  فرودگاه 
ارتباط  هیچ  فرود  از  پیش  بوئینگ 
برقرار نکرده است. در  آنها  با  رادیویی 

همین ارتباط نادر ثناگومطلق سرپرست 
شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه 
ایلنا  به  اقتصادی پیام، ششک بهمن، 
فرود  دستور  هیچ  قطع  »بطور  گفت 
و  نشده  صادر  پیام  فرودگاه  طرف  از 
دارد  وجود  دیگری  خطای  احتمال 
که بعد از تحقیقات کارشناسی شده، 
لندن  کیهان  شد.«  خواهد  مشخص 
تماس  ثناگومطلق  با  که  کرد  تالش 

بگیرد اما موفق نشد.
به  وابسته  بهاران  گلبرگ  شرکت 
فروشگاه های زنجیری »افق کوروش« 
و زیرمجموعه گروه صنعتی بهرنگ از 
برندهای شناخته شده ایران است اما 

»پرسین کیش« وابسته به کجاست؟
بررسی ها در روزنامه رسمی جمهوری 
اسالمی نشان می دهد این شرکت ششم 
اسفند 139۶ در منطقه آزاد کیش به 
ثبت رسیده است. حوزه فعالیت »پرواز 
است.  گسترده  بسیار  کیش«  پرسین 
داخلی  هواپیمایی  خطوط  تاسیس 
بار و  و خارجی، حمل و نقل هرگونه 
مسافر، واردات و خرید و فروش و اجاره 
هواپیما و هلی کوپتر و موتور و قطعات 
یدکی است و مدیرعامل آن فردی به نام 
علی طهوری است که اطالعی در مورد 
تجاری  فعالیت  و  تحصیالت  سابقه ی 

وی در دست نیست.
مجوزی  چنین  گرفتن  است  آشکار 
حوزه ی  این  در  فعالیت  دایره  این  با 
نفوذ  قدرت  و  پشتوانه  قطعا  حساس 

زیادی در نظام می خواهد.
رازی که پدر یکی از جانباختگان 

ناخواسته افشا کرد
افراد  از  یکی  نظر  اظهار  شاید  اما 
مربوط به حادثه ی اخیر کلید این معما 
زن  تنها  زارعی نژاد  مریم  پدرِ  باشد. 
حاضر در پرواز ناتمام بوئینگ ارتش که 
به همراه 1۴ سرنشین دیگر آن جان 
باخت. این زن به عنوان »مسئول خرید 
فرودگاه پیام« به این ماموریت فرستاده 

شده بود.
از درگذشت دخترش  پدر وی پس 
در یک مصاحبه گفته مریم مهماندار 
شاغل  مهرآباد  فرودگاه  در  و  هواپیما 
بود اما به درخواست خانواده به فرودگاه 
»پیام« منتقل شده تا به محل زندگی 
آنان یعنی هشتگرد نزدیک باشد و از 
آن زمان دیگر پرواز نمی کرد و کارمند 
این  به  پاسخ  در  پدر  این  بود.  شده 
پرواز  این  در  چرا  »پس  که  پرسش 
چند  »از  می گوید:  داشت؟«  حضور 
وقت پیش شرکت هوایی آنها با نیروی 
هوایی ارتش همکاری می کرد. بیشتر 
کارشان هم انتقال گوشت به ایران بود. 
او هم از طرف شرکت در این پرواز ها 
حضور داشت. آنطور که از صحبت های 
مریم متوجه شدم، ظاهرا نیروی هوایی 
که  هوایی  شرکتی  هواپیمای  ارتش، 
مریم در آن کار می کرد را اجاره کرده 
بود، به همین دلیل هم مریم همراه آنها 
بود و مریم هم چند بار قبل از این هم 

رفته بود.«
هواپیمای بوئینگ اجاره ای بود

به نظر می رسد پدر مریم زارعی نژاد 
روایت دخترش را درست متوجه نشده 
بود، اما در این سخنان آدرس درست را 
داد. در واقع آن شرکتی که دخترش 
گوشت  واردات  در  بود  شاغل  آنجا 
دخالت داشته و می شود حدس زد که 
هواپیمای نیروی هوایی را اجاره کرده 
»پرسین  همان  می توانست  که  بود 
از  پس  کرج  استاندار  باشد.  کیش« 
سانحه اعالم کرده بود »هواپیمای ارتش 
بوده  خصوصی  شرکت  یک  اجاره  در 
است« اما نگفت چه شرکتی. از سوی 
بین المللی  فرودگاه  سخنگوی  دیگر 
»مناس« در بیشکک قرقیزستان پس 
از سانحه در بیانیه ای گفته هواپیمای 
هواپیمایی  شرکت  به  متعلق  باربری 

بوئینگ ۷۰۷ نهاجا پس از انفجار در اطراف فرودگاه فتح

کل  ستاد  رئیس  =باقری 
می گوید  مسلح  نیرو های 
جمهوری اسالمی دست روی 
دست نخواهد گذاشت و در 
حفظ منافع خود ممکن است 
»رویکرد آفندی« داشته باشد.
نیروی  فرمانده  =حیدری 
زمینی ارتش: به دستور رهبر 
حالت تهاجمی در دستور کار 

نیروهای مسلح قرار گرفته.
معاون هماهنگ  =سیاری 
با تدبیر رهبر  ارتش:  کننده 
به  هوایی«  »تازش  قابلیت 
نیروی زمینی اضافه شده است!
 : ی ر حید ث  مر کیو =
تجهیزات ارتش قبل انقالب 

یکبار مصرف بودند.

برخی  و  رسانه ها  از سوی  ایران  در 
مقام های ارشد نظامی در سپاه و ارتش 
رویکرد  تغییر  بر  مبنی  زمرمه هایی 
نیروهای مسلّح از دفاعی به تهاجمی به 
گوش می رسد.رئیس ستاد کل نیرو های 
مسلح جمهوری اسالمی، یکشنبه هفتم 
بهمن، در حاشیه یک جلسه نظامی در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر رویکرد 
نیرو های مسلح از پدافندی )دفاعی( به 
آفندی )تهاجمی( گفته »در حفظ منافع 
آفندی  رویکرد  است  ممکن  خودمان 
داشته باشیم تا اجانب با مشاهده آثار و 
شواهد آن، فکر تجاوز به منافع کشورمان 

را از سر بیرون کنند.«
با  باقری  تسنیم، محمد  گزارش  به 
تاکید بر اینکه »جمهوری اسالمی دست 
منافع  تا  گذاشت  نخواهد  روی دست 
ملت، امنیت و آرامش کشور به خطر 
بیفتد« تاکید کرده »تغییری در ماهیت 
رزمایش هایی که امسال در تنگه هرمز، 
خلیج فارس، دریای عمان و در زمین و هوا 
انجام شد، صورت گرفت و این مسیر رو به 
ارتقاء است تا نیرو های مسلح آمادگی این 
را داشته باشند که در صورت ضرورت، در 

تاکتیک ها این تغییرات را اعمال کنیم.«
اینطور  کرده  ادعا  نظامی  مقام  این 
نیست که در عملیات و تاکتیک صرفاً 

دفاعی و منفعالنه عمل کنیم.
عموماً در بُعد نظامی اظهار نظرهای 
فرماندهان عضو سپاه بیش از آنکه ارزش 
تاکتیکی و اعتبار عملی داشته باشد، بیشتر 
بیان شور و شعار انقالبی و تهییج است 
و نمی شود حسابی روی آنها باز کرد اما 
این اواخر شعار دادن درباره تغییر رویکرد 
نظامی جمهوری اسالمی ایران از دفاعی 
به تهاجمی پس از اظهار نظر فرمانده 
نیروی زمینی ارتش در جریان رزمایش 
است. بیشتر شده  نزاجا«  »اقتدار 97 
تغییر ساختار دفاعی به تهاجمی

حیدری  کیومرث  اظهارات  طبق 
ششم  ارتش،  زمینی  نیروی  فرمانده 
بهمن، در برنامه گفتگوی ویژه خبری بنا 
به دستور علی خامنه ای در رزمایش ارتش 
از دو رویکرد رونمایی شده یکی »تغییرات 
ساختاری« و دیگری »راهبرد کلی« که 
به همه نیروهای مسلح ابالغ شده که 
بر اساس این رویکرد »حالت تهاجمی 
نیروهای  کار  دستور  در  و هدف محور 
مسلح قرار گرفته است.«این مقام ادعای 
دیگری هم کرده مبنی بر اینکه »نیروی 
زمینی را به یک نیروی متحرک هجومی 
تبدیل کرده ایم« و »از جنگ نامتقارن 
عبور کرده ایم و به مرتبه ای از بازدارندگی 
رسیدیم که نیازی به تاکتیک ناهمتراز 
نداریم و با یک تاکتیک خوب تهاجمی 

می توانیم از کشور دفاع کنیم!«
»تازش هوایی« همراه با »تجاوز«!

مهمان دیگر برنامه گفتگوی ویژه خبری 
حبیب اهلل سیاری معاون هماهنگ کننده 

تغییر رویکرد نظامی جمهوری اسالمی 
به »آفندی« و »تازش هوایی« با ابزار 

نیم قرن پیش!
ارتش بود که گفت »نیروی زمینی ارتش 
از یگان های قدیمی و سنتی عبور کرده و 
تیپ های ما به تیپ های واکنش سریع و 
متحرک هجومی، متحرک مکانیزه تبدیل 
شده اند.«او در حرف های خود از »حمله« 
چیزی نگفت اما ادعا کرد قابلیت »تازش 
هوایی« ونقل و انتقال سریع نیرو به نزاجا 
اضافه شده است! وی همچنین تاکید 
کرد »قطعاً ما متکی بر تدابیر فرمانده 
کل قوا قصد تجاوز به مرزهای دیگران 
را نداریم اما اگر در جایی الزم باشد تا 
توان خود به نمایش بگذاریم این کار را 
می کنیم!«بخش دیگری از صحبت های 
ارتش جمهوری  بلندپایه  مقام  این دو 
ادوات  و  تجهیزات  به  تاختن  اسالمی 
نظامی و ساختار ارتش پیش از انقالب 
بود. کیومرث حیدری ادعا کرد تجهیزات 
ارتش قبل انقالب »یکبار مصرف بودند« 
و »عقبه مطمئن عملیاتی نداشتند«، اما 
پس از انقالب با ایجاد نهضت خودکفایی 
هیچ  به  ما  نزاجا  رسته  در 23  امروز 
عنوان در چرخه دفاعی دست نیازمان 
به سوی هیچ بیگانه ای دراز نیست و به 
دستور »فرمانده کل قوا« تحول عمیق 
ساختاری در نزاجا صورت گرفته است.

ولی آیا ارتش جمهوری اسالمی چه 
تحول عمیقی در تجهیزات نظامی ایجاد 
کرده که فرماندهان آن چنین جسورانه 
و محکم در موردش اظهار نظر می کنند؟ 
ادعای اضافه شدن »تازش هوایی« و یا 
به  دفاعی  از  هوایی  رزم  تبدیل  ادعای 
تهاجمی، آنهم در شرایط تحریم، با تکیه 
بر چه نوع هواپیما و هلی کوپترهای ویژه ای 
مطرح می شود که این قابلیت را در اختیار 

نیروهای مسلّح گذاشته است؟!
از  زیادی  تصاویر  زمینه  همین  در 
رزمایش دو روزه ی نیروی زمینی منتشر 
شده که پرده از این ادعاها بر می دارد. به 
استتاد همین تصاویر، اظهارات این دو 
فرمانده ارتش نه تنها بلوف بلکه سراپا 
از  اعم  هوایی  ادوات  تمام  است.  دروغ 
هلی کوپتر و هواپیمایی که در رزمایش 
قرار  استفاده  مورد  نزاجا«  »اقتدار 97 
گرفت دست کم ۴۵ سال و بعضی از آنها 
بیشتر از نیم قرن از عمرشان می گذرد. 

 ،)7 )اف  چینی  چنگدو  جنگنده های 
و 21۴  شینوک  کبرا،  هلی کوپترهای 
محمدرضاشاه  خریدهای  همگی  که 
فقید برای ارتش ملّی ایران بود که هنوز 
جمهوری  زمینی  نیروی  فرماندهان 
اسالمی با تکیه بر آنها هم نمایش اقتدار 
می دهند و هم مدعی هستند »یک بار 
مصرف« بوده، مربوط به آن دوران است.

فراتر از اینها فقط با نگاهی سطحی به 
رزمایش نیروی زمینی ارتش عمق بالهت  
این فرماندهان سیاسی- عقیدتی پیدا 
می شود. بالهتی که نه تنها از نظامیان بلکه 
بر مخاطبان غیرنظامی نیز پوشیده نیست. 
حتی ساده ترین اصول نظامی هم در این 
رزمایش رعایت نشده. پوشش منطقه 
نصرآباد اصفهان خاکی است و بسیاری از 
نظامی های حاضر در این مانور بجای اینکه 
از لباس های خاکی برای استتار استفاده 
کنند لباس هایی برتن دارند معروف به 
)استتار سبز لجنی( که مخصوص مناطق 
جنگلی یا پوشش های گیاهی سبز است!

چطور می شود ادعای ایجاد »تیپ های 
محرک واکنش سریع« داشت اما هنوز 
اسلحه سازمانی نیروهای رزمی »ژ-3« 
را  ارتش  سازمانی  سالح  این  باشد؟! 
آلمانی ها بیش از ۶۰ سال پیش در ارتش 
خود استفاده می کردند و در مقایسه با 
سالح های نوین امروزی فوق العاده ُکند 
و در مجموع از رده خارج است. به نظر 
می رسد همین دو نمونه ی مختصر کافی 
باشد که گویند: تو خود حدیث مفصل 
مقامات کشوری  ُمجمل!  این  از  خوان 
با چنین  و لشکری جمهوری اسالمی 
ادعاهای دروغینی با سرنوشت کشور و 

جان و مال مردم بازی می کنند.

هلی کوپتر بل ای اچ-۱ )کبرا( ساخت آمریکا

»پیام« )پیام  ایر( بوده است. این مقام 
قرقیز اشتباه نکرده، شرکت هواپیمایی 
ارتباطات،  وزارت  به  وابسته  »پیام« 

هواپیمای ارتش را اجاره کرده بود.
اجاره  هواپیما  ارتش:  سخنگوی 

نشده نبود
اما قضیه وقتی پیچیده تر می شود که 
سخنگوی  تقی خانی  شاهین  سرتیپ 
ارتش، 2۴ دی ماه، تاکید می کند، »این 
پرواز در راستای سلسله اقدامات ارتش 
و به ویژه نیروی هوایی ارتش در اجرای 
طرح های مداوم مردم یاری و کمک به 
اقتصاد کشور انجام شده… در چنین 
در  صرفه جویی  برای  مأموریت هایی 
بهره برداری  و  تجهیزات  از  استفاده 
مطلوب از زمان های طوالنی مأموریت، 
نیز صورت  آموزشی  اقدامات  همزمان 
اقدامات  این مورد هم  می پذیرد و در 
آموزشی نیز برای خلبانان و مجموعه 
تیم پروازی صورت گرفته و در نتیجه 
این مأموریت، آموزشی هم بوده… در 
ضمن هواپیما به هیچ عنوان در اجاره 

نبوده است!«
باید یادآوری کرد که ساعاتی پس از 
سانحه، سخنگوی سازمان هواپیمایی 
سانحه  هواپیمای  کرد  اعالم  کشوری 
مسئله  این  و  بوده  قرقیزستانی  دیده 
که  باشد  دلیلی  می تواند  احتماالً 
نظامی ها در ایران بدون رعایت ضوابط 
طریق  از  کشوری  هواپیمایی  سازمان 
کرده  فرود  به  اقدام  »پیام«  فرودگاه 
از  گروهی  و  دولت  از  بودند.بخشی 
نمایندگان مجلس و مسئوالن و مدیران 
استان البرز برای مسافری شدن فرودگاه 
می کنند  ادعا  و  آورده  فشار  »پیام« 
امکانات و تجهیزات این هواپیما تکمیل 
است و کمبودی ندارد. هرچند سیستم  
بسیار ضروری  که  فرودگاه  این   ILS
است اصال راه اندازی نشده و همین به 
خودی خود نقص بسیار بزرگی است.

در این میان، روز ششم بهمن، عزیزاهلل 
شهبازی استاندار کرج گفت: »تا کنون 
برای ارتقای باند این فرودگاه، سیستم 
هزینه  ترانزیت  سالن های  و  ناوبری 
حجم  به  توجه  با  و  شده…  زیادی 
رفت  و آمدها، فرودگاه پیام می تواند به 
عنوان یک پدافند غیرعامل و فرودگاه 
بین المللی مورد بهره برداری قرار گیرد.«

رئیس  کوچی  رضایی  محمدرضا 
کمیسیون عمران مجلس هم در اظهار 
کیفیت  لحاظ  از  کرده  تاکید  نظری 
فنی  مسائل  دیگر  و  ترمینال ها  باند، 
فرودگاه »پیام« ظرفیت های باالیی دارد 
اقتصاد  و  غیرعامل  پدافند  لحاظ  از  و 
مقاومتی کمک زیادی به اقتصاد کشور 

می کند و باید حمایت شود.
در  اسالمی  جمهوری  دفاع  وزیر 
داده  قول  مجلس  عمران  کمیسیون 
جعبه سیاه بوئینگ زودتر مورد بررسی 
قرار گیرد اما شنیده ها حاکیست از نظر 
فنی برای بررسی محدودیت هایی وجود 
اطالعات  »حفاظت  طرفی  از  و  دارد 
ارتش« تاکید دارد پیش از ارائه هرگونه 
گزارش به مجلس یا هر نهاد دیگر ابعاد 
این مسئله باید ابتدا برای خود ارتش و 
نهادهای امنیتی نظام روشن شود. این 
مسئله تقویت کننده سناریویی است با 
این فرض که »خلبان بوئینگ با آگاهی 
از اینکه قرار است در فرودگاه فتح به 
زمین بنشیند با برج پیام تماس نگرفته 
است.« هدف و انگیزه های این تصمیم 
در جای خود قابل بررسی است که از 
واردات  و  اقتصادی  مسائل  به  یکسو 
و محموله ی گوشت باز می گردد و از 
سوی دیگر به ماموریت کادر پرواز که 
منابع غیررسمی ادعا کرده اند مرتبط با 
مسائل امنیتی بوده است. برخی منابع 
غیررسمی چند روز پس از سانحه ادعا 
کردند اغلب کادر پرواز این  هواپیما از 

نیروهای حفاظتی بوده اند.
سانحه ی  این  در  پرسش  و  ابهامات 
مرگبار بسیار است. فرودگاه »پیام« که 
متعلق به وزارت ارتباطات است با چه 
ضوابطی پروازهای شرکت پرسین کیش 
را پذیرفته و چرا پیش از آغاز همکاری ، 
مدارک و مجوزهای الزم این شرکت را 
دریافت نکرده؟ آیا هواپیمای بوئینگ 
ارتش در اجاره شرکت خصوصی بوده یا 
نه؟ نقش شرکت تازه تاسیس »پرسین 
کیش« در این میان چیست؟ اعضای 
هیچ  و  ناشناخته اند  آن  مدیره  هیات 
سابقه ای از آنها در دست نیست. این 
شرکت نه وبسایتی دارد و نه ردی از آن 
بجز ثبت در روزنامه رسمی )آگهی های 

ثبتی( موجود است.
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شفاف سازی  و  =بررسی 
شرکت   382 بودجه ای 
 2 و  دولتی  بانک   9 دولتی، 
وابسته  انتفاعی  مؤسسه 
پیوست الیحه  به دولت در 

بودجه آمده است.
آینده  سال  =از 
مقامات  همزمان  عضویت 
و  اجرایی  دستگاه های 
مدیره  هیأت  در  دولتی 
و  شده  ممنوع  شرکت ها 
دیوان محاسبات کل کشور 
نظارت  موضوع  این  بر 

خواهد کرد.
اعضای  حالی  =در 
از  تلفیق بودجه  کمیسیون 
شرکت های  کنترل  و  مهار 
خبر  آینده  سال  در  دولتی 
می دهند که دولت همچنان 
این  به  سنگینی  بودجه 
داده  اختصاص  شرکت ها 
نیز  را  آنها  مالیات  البته  و 

کاهش داده است! 
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
9۸ مجلس شورای اسالمی از بررسی 
دخل و خرج ۳9۳ شرکت دولتی در 
سال آینده خبر داده و ابراز امیدواری 
کرده که با این روند دیگر حقوق های 
نخواهد  وجود  نجومی  پاداش های  و 

داشت.
رئیس  نایب  فرهنگی  محمدحسین 
بودجه 9۸ مجلس  تلفیق  کمیسیون 
شورای اسالمی با اعالم این خبر گفته 
به  وابسته  شرکت های  مجموع  است 
دولت ۳ برابر بودجه عمومی کشور را 
دریافت می کنند. او همچنین بودجه 
الیحه  اساس  بر  دولتی  شرکت های 
تومان  میلیارد  را 127۳ هزار  بودجه 

اعالم کرده است.
محمدحسین فرهنگی گفته است که 
بیشترین بودجه کشور در شرکت های 
دولتی از جمله شرکت ملی نفت، گاز 

و صنایع پتروشیمی صرف می شود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 

بودجه شرکت های دولتی زیر ذره بین قرار می گیرد

9۸ مجلس شورای اسالمی می گوید 
و  درآمدی  مرحله  پایان  با  اکنون 
بررسی   ،9۸ بودجه  الیحه  هزینه ای 
و شفاف سازی بودجه ای ۳۸2 شرکت 
مؤسسه   2 و  دولتی  بانک   9 دولتی، 
پیوست  در  دولت  به  وابسته  انتفاعی 

الیحه بودجه امسال آمده است.
توسط  بررسی  این  وی  گفته  به 
کارشناسان  از  متشکل  کمیته ای 
مختلف صورت می گیرد و در این روند 
بودجه  به  مربوط  سیاستگذاری های 
کارکنان،  تعداد  دولتی،  شرکت های 
دیگر  اطالعات  برخی  و  بازنشستگی 

بررسی خواهد شد.
»کم  فرهنگی  حسین  محمد 
توجهی به بودجه شرکت های دولتی« 
ضعف های  مهمترین  نمونه  از  را 
که  گفته  و  خوانده  بودجه نویسی 
بسیاری از شرکت ها هزینه های زیادی 

را به دولت تحمیل کرده اند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 
9۸ همچنین گفته است که از سال 
مقامات  همزمان  عضویت  آینده 
دستگاه های اجرایی و دولتی در هیأت 
مدیره شرکت ها ممنوع شده است و 
این  بر  کشور  کل  محاسبات  دیوان 

موضوع نظارت خواهد کرد.
پیشتر محمدمهدی مفتح سخنگوی 
بودجه 9۸ مجلس  تلفیق  کمیسیون 
مالی،  انضباط  نیز  اسالمی  شورای 
نقدینگی  بی رویه  رشد  از  جلوگیری 
از  دولت  جاری  هزینه های  کاهش  و 
از  و  خوانده  تورم  کاهش  راهکارهای 
بررسی بودجه این شرکت ها خبر داده 

بودجه  تلفیق  کمیسیون  بود.اعضای 
در حالی از پیش بینی هایی برای مهار 
و کنترل شرکت های دولتی در سال 
آینده خبر داده اند که دولت همچنان 
شرکت ها  این  به  سنگینی  بودجه 
اختصاص داده و البته مالیات آنها را 

نیز کاهش داده است!
بودجه  بر اساس الیحه  نمونه  برای 
سال 1۳9۸ برای اعضای هیئت مدیره 
 ۳۳0 مجموع  در  دولتی  شرکت های 
تا ۶۶0 میلیارد تومان پاداش در نظر 
گرفته شده است. این در حالیست که 
تعداد شرکت های زیانده دولتی از 9 
 ۶۵ به  گذشته  سال های  در  شرکت 
شرکت افزایش یافته و افزایش بیش 

از 700 درصدی را نشان می دهد.
جالب اینکه با وجود افزایش تعداد 
بودجه  به  دولت  زیانده،  شرکت های 
آنها توجهی ویژه داشته و هزینه های 
میلیارد  هزار   ۵90 از  شرکت ها  این 
تومان با افزایش ۶7 درصدی به 992 
تومان رسیده است. در  میلیارد  هزار 
مقابل اما هزینه مربوط به مالیات این 
دولت  درآمد  عنوان  به  که  شرکت ها 
میلیارد   9۸00 از  می شود  محسوب 
تومان به ۵۴00 میلیارد کاهش یافته 
و همچنین دیگر درآمد دولت یعنی 
شرکت ها  این  ویژه  سود  درصد   ۵0
به  تومان  میلیارد  هزار   1۵٫۵ از 
۶700 میلیارد تنزل پیدا کرده است. 
شرکت ها  این  تسهیالت  بازپرداخت 
نیز از ۴0 هزار میلیار تومان با افزایش 
میلیارد  هزار   ۸2 به  درصدی   101

تومان رسیده است.

=رئیس جمهوری آمریکا 
از گزارش سازمان اطالعاتی 
آمریکا که در آن ادعا شده 
ایران  اتمی  فعالیت های 
کاهش پیدا کرده انتقاد کرد.
نظر  »به  گفته  =ترامپ 
خطر  پای  وقتی  می رسد 
است،  میان  در  ایران 
فوق العاده  اطالعاتی ها 
منفعل و خام عمل می کنند«.
سازمان  گزارش  =در 
اطالعاتی آمریکا تاکید شده 
پی  در  ایران  در  ناآرامی ها 
بیشتر  اقتصادی  مشکالت 

خواهد شد.
کسی  روحانی:  =حسن 
کردن  محکوم  بجای  نباید 
آمریکا، دولت خدمتگزار یا 
نظام بزرگ اسالمی را مورد 

سرزنش قرار دهد!
رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه، ۳0 
دو  در  بهمن ماه(  )دهم  ژانویه 2019 
اطالعاتی  نهادهای  گزارش  به  توییت 
ایاالت متحده درباره ی تهدیدات رژیم 
را ساده لوحانه  آن  و  کرد  انتقاد  ایران 

دانست.
نظر  »به  نوشت  ترامپ  دونالد 
در  ایران  خطر  پای  وقتی  می رسد 
فوق العاده  اطالعاتی ها  است،  میان 
آنها  می کنند.  عمل  خام  و  منفعل 
رئیس  من  وقتی  می کنند!  اشتباه 
سراسر  در  ایران  رژیم  شدم  جمهور 
درست  دردسر  دورتر  و  خاورمیانه 
می کرد، پس از پایان توافق وحشتناک 
اتمی، آنها بسیار فرق کردند. اما هنوز 
هستند.« تنش  و  خطر  منبع  هم 

دونالد ترامپ: فروپاشی اقتصاد رژیم ایران، تنها عاملی که آنها را 
عقب نشانده است

]جمهوری  »آنها  نوشته  ادامه  در  او 
راکت ها  آزمایش  حال  در  اسالمی[ 
)هفته پیش( و چیزهای دیگر هستند. 
فروپاشی  حال  در  ایران  رژیم  اقتصاد 
است و این تنها عاملی است که آنها 
باشید.  ایران  مراقب  نشانده.  عقب  را 
شاید اطالعاتی ها باید دوباره به مدرسه 

برگردند!«
سازمان سیا آمریکا روز سه شنبه در 
گزارش ساالنه ی خود به کنگره، درباره 
ارزیابی در خصوص برنامه ی اتمی رژیم 
بود، در حال حاضر  ایران اعالم کرده 
توانایی  توسعه  دنبال  به  کشور  این 

نظامی اتمی خود نیست.
جمهوری  دفاع  وزارت  بهمن  دهم 
از برخی دستاوردهای جدید  اسالمی 
نیروهای مسلح رژیم رونمایی کرد که 
 ،F۴CL شامل راکت هدایت ترکیبی
 »M-۳ »توفان  ضدزره  موشک های 
تسلیحات  این   می شد.   »7 »توفان  و 
در  را  دوربُرد  بالستیک  موشک های 
ایران تالش  بر نمی گیرد اما حکومت 
دارد نشان دهد تهدیدها و تحریم های 

باقری  محمد  است.  بی اثر  غربی ها 
مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
و  انبوه  تولید  برای  ایران  آمادگی  از 
داده  انفرادی خبر  تسلیحات  صادرات 
نظامی  تسلیحات  نمایشگاه  در  است. 
که   »۴0 »اقتدار  عنوان  با  تهران  در 
به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
 12 نیز  شده  برگزار  اسالمی  انقالب 
موشک بالستیک با بُردهای مختلف به 
نمایش گذاشته شده تا پیام روشنی به 

غربی ها باشد.
ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
جمهوری اسالمی گفته این تسلیحات 
ساخته  مردم  والیتمداری  سایه  در 
کننده  هماهنگ  معاون  است.  شده 
ناجا نیز عنوان کرده »تولیدات دفاعی 
ایران عامل بازدارنده و ناکامی دشمن 
در  که  است  این  مسئله  اما  است.« 
زبان  یکسو  از  نظامی  مقام های  ایران 
سوی  از  و  گرفته اند  پیش  در  تهدید 
روحانی  حسن  و  دولتی ها  دیگر 
بحران  مسبب  را  آمریکا  تحریم های 
اقتصادی قلمداد می کنند. روحانی روز 

حیثیت سپاه پاسداران در سوریه بر باد رفته؛ آنچه 
اسرائیل و روسیه می خواستند؟!

پوتین، نتانیاهو، ترامپ

سران  =فیروزآبادی: 
منافع  علیه  روسیه 
ایران  اسالمی  جمهوری 

توافقی نخواهند کرد.
توسعه  صفوی:  =رحیم 
روسیه  با  راهبردی  روابط 
از  یکی  عنوان  به  چین  و 
راهبرد های  اصلی ترین 
امنیتی  دفاعی  معماری 
اسالمی  جمهوری  نظام 

می تواند تلقی شود.
ریابکوف  =سرگئی 
معاون وزیر خارجه روسیه: 
متحد  ایران  و  روسیه 
در  هم  با  فقط  و  نیستند 

سوریه همکاری دارند!
الورنتیف  =الکساندر 
در  پوتین  ویژه  فرستاده 
سرگئی  و  سوریه  امور 
وزیر  معاون  ورشینین 
خارجه روسیه در اورشلیم 
بر  و  دیدار  نتانیاهو  با 
تامین  به  نسبت  تعهدشان 
تاکید  اسرائیل  امنیت 

کردند.
 TRT خبری  شبکه  وبسایت 
با  بهمن(،   11( ژانویه   ۳1 ترکیه، 
تایید درگیری میان نیروهای نظامی 
به  سوریه  غرب  در  ایران  و  روسیه 
نقل از برخی منابع از پایان همکاری 
داد.  خبر  سوریه  در  مسکو  تهران- 
نیز  ترکیه  خبری  منابع  برخی 
گزارش دادند در جریان این درگیری 
تعدادی از نیروی روسی و سپاهی ها 

کشته شده اند.
در همین حال المانیتور به نقل از 
گزارشی  در  »نوایا«  روسی  روزنامه 
نوشت، مسکو و تهران رقابت خود را 
خاورمیانه  تمامی  بر  حکمرانی  برای 
آغاز کرده اند. اینها شواهدی است که 
حال  در  عماًل  روسیه  می دهد  نشان 
کنار گذاشتن رژیم ایران از معادالت 

خود  همکاری های  افزایش  و  سوریه 
مختلف  گزارش های  است.  ترکیه  با 
در  آنکارا  و  مسکو  حاکیست  نیز 
ایجاد  جمله  از  سوریه  آینده  مورد 
منطقه امن در حوالی مرز سوریه به 

توافق های مهمی رسیده اند.
میان  کشمکش   حاضر  حال  در 
جمهوری اسالمی و روسیه در سوریه 
به اوج خود رسیده و با وجود اینکه 
دو طرف هیچ میلی به علنی شدن آن 
ندارند اما جسته و گریخته خبرهای 
پیرامون این تنش رسانه ای می شود.

در ایران طبق معمول بخش عمده 
سوریه  تحوالت  به  مربوط  خبرهای 
جمعه  اما  است  سانسور  تیغ  زیر 
دویچه وله  بهمن(،  )پنجم  ژانویه   2۵
درگیری  از  اشپیگل،  از  نقل  به 
مسلحانه میان دو گروه نظامی ایران 
و روسیه در روستای الغاب در استان 
حماء سوریه خبر داد. این درگیری، 
عنوان  با  گروهی  میان  ژانویه،   19
روسیه  به  وابسته  ببر«  »کماندوهای 
اسد  ارتش  چهارم  لشکر  نیروهای  و 
بشار  )برادر  اسد  ماهر  فرماندهی  به 
اسد( که از پشتیبانی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی برخوردارند روی داد 
تاریکی شب  و طی آن دو طرف در 
با تانک و خمپاره انداز و مسلسل های 

سنگین به جان یکدیگر افتادند.
حشمت اهلل  که  حالیست  در  این 
)چهارم  ژانویه   2۴ فالحت پیشه، 
آنکارا  از  بازگشت  از  پس  بهمن(، 
خبر داده بود، روس ها پدافند »اس-

۳00« را در جریان حمالت اسرائیل 
از  سوریه  در  پاسداران  سپاه  مقر  به 
بود  کرده  تاکید  وی  می اندازند.  کار 
که از برخی نواحی در سوریه بازدید 
کرده است. یک روز بعد از این اظهار 
سرگئی  بهمن،  پنجم  روز  در  نظر، 
روسیه  خارجه  وزیر  معاون  ریابکوف 
در مصاحبه با شبکه CNN صریحاً 
متحد  ایران  و  »روسیه  کرد  عنوان 
سوریه  در  هم  با  فقط  و  نیستند 

همکاری دارند!«
فعال  یا  و  عمدی  افتادن  کار  از 
نقطه  روسیه  هوایی  پدافند  نکردن 
تاریکی است که الپوشانی آن توسط 
و  نشد  ممکن  طرفین  از  هیچکدام 
رسمی  مقام  یک  بار  نخستین  برای 
پرده  صراحت  به  اسالمی  جمهوری 
جمهوری  علیه  روس ها  خیانت  از 
سوریه  در  پاسداران  سپاه  و  اسالمی 
اختالفات  که  کرد  فاش  و  برداشت 
عمیق  اندازه  چه  تا  مسکو  و  تهران 
قبل  ماه ها  از  اسرائیل  رهبران  است. 
در تالش بودند تا مسکو را برای عقب  
راندن شبه نظامیان مورد حمایت ایران 
حوالی  در  ویژه  به  سوریه  خاک  از 
که  کنند  متقاعد  جوالن  بلندی های 

عملی نیز شد.
اسالمی  جمهوری  حاضر  حال  در 
در سوریه نیز رو به انزواست و سپاه 
مالی  و  جانی  خسارات  که  پاسداران 
بسیاری را متحمل شده، حیثیت خود 
را در این کشور بر باد رفته می بیند. 
با  آنهم  شرم آور  شکست  این  تحّمل 
توهم استراتژی »نگاه به شرق« که از 
از  تبلیغ می شد،  نظام  رهبران  سوی 
جانب روس ها که حامی سنتی رژیم 
ایران  بوده اند، به ویژه در جایی که پای 
قطعا  است،  میان  در  اسرائیل  منافع 
برای رژیم ایران آسان نیست. مسئله 
چنان حاد شده که حسن فیروزآبادی 
مشاور عالی علی خامنه ای مجبور به 
واکنش شد و برخالف واقعیت، ادعای 
برعکس کرد که »روابط عمیق سیاسی 

روسیه  و  ایران  بین  ژئوپلیتیکی  و 
وجود دارد، همکاری خوبی بین تهران 
به  توجه  با  و  است  برقرار  مسکو  و 
شرایط موجود در منطقه و اروپا سران 
روسیه علیه منافع جمهوری اسالمی 

ایران توافقی نخواهند کرد.«
و  شرق«  به  »نگاه  کوِر  سیاست 
کار  روس ها  ناپایدار  دیوار  بر  تکیه 
جمهوری  و  پاسداران  سپاه  دست 
شکست  عمق  است.  داده  اسالمی 
ایران  حکومت  نظامی  سیاسی- 
که  می شود  مشخص   بیشتر  زمانی 
رحیم صفوی  یحیی  سخنرانی  به 
امور  در  خامنه ای  مشاور  دیگر 
این  از  پیش  او  شود.  رجوع  نظامی 
بود  گفته  سخنرانی  یک  در  قضایا 
جنگی  صهیونیسم  و  »استکبار 
و  کرده  راه اندازی  ما  علیه  ترکیبی 
حمایت از محور مقاومت و همچنین 
و  روسیه  با  راهبردی  روابط  توسعه 
اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  چین 
امنیتی  دفاعی  معماری  راهبرد های 
می تواند  اسالمی  جمهوری  نظام 

تلقی شود.«
روسیه  و  اسرائیل  که  مدت هاست 
نظامی  سیاسی،  مختلف  سطوح  در 
پی درپی  دیدارهای  امنیتی  و 
سپاه  مورد  در  و   می کنند  برگزار 
اسالمی  جمهوری  نقش  و  پاسداران 
توافق هایی  به  منطقه  و  سوریه  در 
بهمن،  نهم  سه شنبه  روز  رسیده اند. 
ادعا  در همان روزی که فیروزآبادی 
جمهوری  منافع  علیه  روس ها  کرد 
الکساندر  نمی کنند،  توافق  اسالمی 
والدیمیر  ویژه  فرستاده  الورنتیف 
سرگئی  و  سوریه  امور  در  پوتین 
ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه 
کردند  دیدار  نتانیاهو  با  اورشلیم  در 
که مئیر بن شبات مشاور امنیت ملی 
اسرائیل و ژنرال اهرون خلیوا فرمانده 
آن  در  نیز  اسرائیل  ارتش  عملیات 

حضور داشتند.
سپاه  مهم،  جلسه  این  محور 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
حکومت  حمایت  مورد  شبه نظامیان 
مکانیزم  تقویت  و  سوریه  در  ایران 
هماهنگی امنیتی بین ارتش  اسرائیل 
تنش  از  پیشگیری  برای  روسیه  و 
نمایندگان پوتین  این دیدار  بود. در 
بر تعهدشان نسبت به تامین امنیت 

ملی اسرائیل تاکید کردند.
اسالمی  جمهوری  می رسد  نظر  به 
برای  که  گرفته  قرار  شرایطی  در 
و  ضدایرانی   و  ویرانگر  حضور  ادامه 
سلطه جویانه اش در سوریه از چندین 
تحمل  را  مستقیم  فشارهای  نقطه 
و متحدان منطقه ای  آمریکا  می کند. 
و  اروپایی ها  و  یکسو،  از  واشنگتن 
سیاست های  دیگر  سوی  از  اسرائیل 
علیه  تهدیدی  را  ایران  حکومت 
می بینند.  جهان  و  منطقه   امنیت 
ویژه سه  به  اروپا  تعهد  میان  این  در 
انگلستان  و  فرانسه  و  آلمان  کشور 
امنیت  حفظ  و  موجودیت  به  نسبت 
اسرائیل، عرصه را بیشتر بر زمامداران 
دونالد  اگر  حاال  می کند.  تنگ  ایران 
تحریم های  می کند  ادعا  ترامپ 
به  را  ایران  رژیم  که  است  اقتصادی 
نیز  نتانیاهو  می دارد،  وا  عقب نشینی 
با  با  مذاکراتش  کند  ادعا  می تواند 
روس ها و همچنین حمالت گسترده 
هوایی اسرائیل به مواضع و پایگاه های 
ایران در سوریه است که سپاه قدس و 
پاسداران و شبه نظامیان مورد حمایت 
تهران در خاک سوریه را زمینگیر و 

ناکار کرده  است.

سخنانی  در  بهمن،  دهم  چهارشنبه، 
گفته »کسی نباید بجای محکوم کردن 
آمریکا، دولت خدمتگزار یا نظام بزرگ 
اسالمی را مورد سرزنش قرار دهد« اما 
نگفته علت این تحریم ها سیاست های 
نظام جمهوری اسالمی است که چهل 
جز  و  غربی هاست  با  ستیز  در  است 
هزینه تراشی و زیان برای مردم ایران 

نداشته است.
در گزارش سازمان اطالعاتی آمریکا 
که نهم بهمن به کنگره تقدیم شد، آمده 
»جمهوری اسالمی ایران یکی از چهار 
کشور اصلی تهدیدکننده منافع آمریکا 
و متحدان واشنگتن به شمار می رود.« 
در بخشی از گزارش تاکید شده »در 
روز  به  روز  ایران  اقتصاد  که  زمانی 
ضعیف تر می شود، رژیم ایران با بهبود 
توان نظامی به جاه طلبی های منطقه ای 
خود ادامه می دهد… در داخل ایران، 
تندروها در به چالش کشیدن رقبای 
عمل  گستاخانه تر  خود  میانه روی 
ماه های  در  می رود  انتظار  و  می کنند 

آینده ناآرامی ها بیشتر شود.«
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خوراکی های 
طبیعی جایگزین آنتی بیوتیک

و  دارند  بیوتیکی  آنتی  خاصیت  غذایی  مواد  برخی 
این  از  شوند.  بیوتیکی  آنتی  داروهای  جایگزین  می توانند 

خوراکی ها می توانید برای درمان بیماری هایی مانند سرماخوردگی 
به سیر، چای سبز  توانیم  می  آنها  از جمله  بگیرید.  بهره  آنفلوآنزا  و 

و  سرماخوردگی  به  مربوط  کسالت  که  کنیم.مواقعی  اشاره  لیموترش  و 
بیماری های روزمره باشد، می توان به درمان های طبیعی اعتماد کرد.

باشد،  روزمره  بیماری های  و  سرماخوردگی  به  مربوط  کسالت  که  مواردی  در 
می توان به درمان های طبیعی اعتماد کرد.بسیاری از ما عادت داریم که با اولین 
سرماخوردگی یا دیگر بیماری های ساده به پزشک یا داروخانه مراجعه می کنیم و 
مصرف آنتی بیوتیک را تنها راه درمان می دانیم؛ الزم به ذکر است در برخی موارد 
که بیماری و عفونت بدن شدید است، نیاز به مصرف آنتی بیوتیک تحت نظر پزشک 
وجود دارد.چای سبز یک آنتی بیوتیک طبیعی است که به دلیل دارا بودن قدرت 
تخریب باال باکتری ها را از بین می برد. هم چنین این چای قدرت شکست سلول 

های چربی را دارا است و در افراد چاق نیز ارزش مصرف روزانه را دارد.
تقویت  را  بدن  ایمنی  سیستم  و  است   C ویتامین  از  سرشار  لیموترش 
می کند. هم چنین برای مقابله با ویروس ها مانند آنفلوانزا, سرماخوردگی 

و… مؤثر است؛ این میوه تب را کاهش می دهد.سیر آنتی بیوتیک 
مانند  بیماری ها  از  بسیاری  درمان کننده  که  است  طبیعی 

ذات الریه و برونشیت به شمار می رود؛ اگر در روزهای 
سرد سال، روزانه این ماده غذایی را به صورت 

بسیار  شود،  میل  غذا  همراه  خام 
مفید است.

زنان  شاخص

بر گو که چه می جویم، بنما که چه می خواهم؛
چون شد که در این وادی، سرگشته و گمراهم؟

از عشق اگر گویی، می جویم و می جویم
وز یار اگر پرسی، می خواهم و می خواهم

در عالم هشیاری، از بی خبری مستم
در گوشه ی تنهایی، از بیخودی آگاهم

گر مهر نیم آخر، هر شب ز چه می میرم؟
گر ماه نیم آخر، هر دم ز چه می کاهم؟
در دامنی افتادم، گفتی که مگر اشکم

از خویش برون رفتم، گفتی که مگر آهم
ویرانه ی متروکم: نه بام و نه دیواری

آرام نگیرد کس، در سایه کوتاهم
آن اختر شبگردم، سیمین! که درین دنیا

دامان سیاهی شد، میدان نظرگاهم

ترس در خردساالن به دالیل زیادی 
این  ترین  رایج  از  کند.  می  بروز 
ترس ها می توان به ترس از غریبه 
کرد.  اشاره  تاریکی  و  تنهایی  و  ها 
و  روح  و  طوفان  از  ترس  همچنین 
اما  نمی کند.  رها  را  آنها  نیز  هیوال 
کودکان،  در  ترس  نوع  مهمترین 

ترس از جدایی می باشد.
در  که  کودکانی  از  بسیاری  حتی 
محیطی شاد و امن بزرگ می شوند 
نیز ترس هایی دارند. کودکان 2 تا ۶ 
ساله بطور متوسط چهار یا پنج ترس 
از میزان و شدت  بتدریج  اما  دارند. 
ترس های آنها کم می شود. از طرفی 
متنوع  بسیار  کودکان  ترس های 
است  ممکن  که  گونه ای  به  است، 
بترسد  سگ  یک  دیدن  از  کودکی 
اما کودک دیگری که هم سن اوست، 

این ترس را نداشته باشد.
سنین  برخی  در  ترس ها  بعضی 
از  ترس  مثال  متداول ترند.  کودکی 
غریبه ها و حتی بستگانی که کودک 
از  نمی بینند،  مرتب  به طور  را  آنها 
حدود سنین شش یا هفت ماهگی 
تا قسمت قابل توجهی از سال دوم 
مخلوقات  از  ترس  کودک،  زندگی 
خیالی در 2 سالگی، ترس از تاریکی 
در ۴ سالگی، ترس از غریبه ها بین 
۶ تا 9 ساله ها و ترس های اجتماعی 
و ترس از شکست در بین کودکان 

بزرگتر رایج هستند.
موقتی  عمدتا  کودکان  ترس های 
هستند، و حدودا نیمی از آنها ظرف 
»سه ماه« برطرف می شوند.کودکان 
و  ساکت  ترسیدن،  دنبال  به  غالبا 
با  نیز  برخی  و  می شوند  گوشه گیر 
ناامیدی به والدین خود می چسبند.

ترس ها  اینگونه  دالیل  از  برخی 
عبارتند از:

تجارب محدود خردساالن، اطالعات 
تصورات  و  آنان  پراکنده  و  ناقص 
مورد  در  آنها  نادرست  نظریات  و 
روشن  تجسم  قوه  طرفی  از  دنیا. 
آنان  ترس  در  نیز  پیش دبستانی ها 
از تاریکی، مخلوقات عجیب، هیوال، 
و جن ها نقش دارند. گاهی تجربه ای 
کودک  شدید  ترس  موجب  خاص 
حیوان  یک  دیدن  مانند  می شود. 

برنامه ای  تماشای  یا  بار،  اولین  برای 
ترسناک از تلویزیون.

والدین  رفتار  که  نکنید  فراموش 
کودکان  در  ترس  شکل گیری  در 
که  مادری  یا  پدر  مثال  است.  موثر 
بدون توجه به حضور کودک، هنگام 
متارکه  و  به جدایی  تهدید  مشاجره، 
کند، یا مادری که به خردسال شلوغ 
باز  اگر  می گوید  خرید،  هنگام  خود 
رها  همین جا  را  تو  کنی،  شلوغ  هم 
می تواند  رفتارهایی  چنین  می کنم، 
کودک  در  ترس  شکل گیری  باعث 
شود. کودکان همچنین بدلیل توجه 
دادن  نشان  واکنش  نحوه  به  زیاد 
والدین شان در برابر محرک هایی چون 
حشرات، تاریکی و … آن برخورد را 
یاد می گیرند. مثال اگر مادری با دیدن 
ک سوسک در آشپزخانه جیغ بکشد، 
احتماال فرزند خردسالش نیز که این 
رفتار مادر را دیده، از سوسک خواهد 

ترسید.
گاهی نیز ترس های کودکان از طریق 

مثال  می افتد.  اتفاق  شرطی شدن 
همزمان شدن حضور پزشک، درد و 
آمپول می تواند ترس از بیمارستان و 

پزشک را در کودک ایجاد کند.
والدین چطور برخورد کنند؟

کودکان معموال ترس های اولیه خود 
را پشت سر می گذرانند و فقط موارد 
معدودی از این ترس ها، شکل اختالل 

می گیرد  خود  به 
و  بررسی  به  نیاز  و 

موارد  اکثر  در  دارد.  بالینی  درمان 
حمایت و دلگرمی دادن آرام والدین 
برای غلبه کودک بر ترس هایش کافی 
است. درک کردن کودک بسیار مهم 
فرزند خردسال خود  به  هرگز  است. 
تو  یا  نداره«  ترس  »اینکه  نگویید، 
به کودک خردسال  بترسی«،  »نباید 
خود بگویید می توانم درک کنم که تو 
با هم سعی می کنیم  اما  ترسیده ای، 
آرام  ببریم، پس  بین  از  را  این ترس 
حرف  ترست  مورد  در  برایم  و  باش 

بزن.
را  فرزندشان  نباید  مادرها  و  پدر 
در  یا  مسخره  ترس هایش  بابت 

کنند .  خجالت زده  دیگران  حضور 
بر  غلبه  برای  بچه ها  کردن  مجبور 
سویی  تاثیرات  نیز  ترس هایشان 
کودک  می شود  باعث  کار  این  دارد، 
ندهد  بروز  را  ترسش  اجبار  روی  از 
این معنا نیست که دیگر  به  این  اما 
ترسی ندارد. والدین باید به ترس های 
از  فرزندشان احترام بگذارند و پیش 
هر کمکی به آنها فرصت بدهند که به 
محیط اطرافشان عادت کنند . گاهی 
نیز وجود یک الگوی هم سن و سال 
می تواند به کودک در غلبه کردن بر 
ترس هایش کمک کند، مثال کودکی 
که از یک عروسک خاص می ترسد را 
با کودک همسن خودش، که به راحتی 
عروسک  آن  با  ترسی  هیچ  بدون  و 
این  او  تا  کنید  روبرو  می کند،  بازی 
صحنه را ببیند، »تاکید می کنم فقط 
مشاهده کند« قرار نیست کودکتان را 
مقایسه کنید، یا سرکوفت بزنید که 
ببین دوستت نمی ترسد، اما تو خیلی 
رفتار  این  که  باشد  یادتان  ترسویی، 
غلط نه تنها ترس کودک را نمی کاهد 
بلکه اضطرابش را افزوده و عزت نفس 
او را با تحقیر شدن خدشه دار می کند.

اطراف  پوست  آیا 
چشم تان، چروک افتاده 
و تیره شده است؟ پوست اطراف چشم 
تواند  بدن است که می  از  ، قسمتی 
نشان دهنده آثار پیری زودرس باشد و 
این نشان دهنده عدم مراقبت مناسب 

از پوست است. 
علت پیری زودرس پوست اطراف 

چشم
توجه  آن  به  باید  که  چیزی  اولین   
اطراف  پوست  که  است  این  کنید 
چشم شما بسیار نازک تر و حساس 
تر از پوست سایر قسمت های بدن می 
باشد و دلیل دیگر این است که چشم 
در طول روز، فعالیت زیادی انجام می 
دهد، فعالیت هایی همچون پلک زدن، 

ابراز احساسات، که این ها به تنهایی 
می توانند باعث پیری زودرس پوست 
دالیل  عالوه  به  شوند.  چشم  اطراف 
ماوراء  اشعه  تاثیر  همچون  ژنتیکی 
زای  استرس  عوامل   ،)UV( بنفش 
بیرونی و نحوه زندگی باعث پیری و 
زودرس پوست اطراف چشم می شوند.
کاهش عالئم پیری زودرس پوست 

اطراف چشم
مرطوب کردن پوست یکی از راه هایی 
توجه  آن  به  کسی  کمتر  که  است 
می کند و نباید این گونه باشد. فرض 
کنید پوستتان هم چون انگور است و 
هنگامی که آبش را از دست می دهد 

چروکیده و جمع می شود.
آب  آن  به  دوباره  که  هنگامی  اما 
برگردانید، دوباره پر آب و خوش فرم می 
شود و و چروک ها و خطوط آن از بین 
می روند. پوست اطراف چشم نیز همین 
چربی  غدد  که  هنگامی  است.  گونه 
خود را از دست دهند، )منظور از غدد 
چربی مرطوب کننده طبیعی پوست 
است(، بیشتر مستعد خشکی هستند.

مرطوب  درباره  که  ترین سوالی  رایج 
کننده ها پوست پرسیده می شود این 

با تجمع رنگدانه ها در  برای مقابله 
بافت )سیاهی دور چشم( که به علت 
تابش اشعه UV اتفاق می افتند، از 

مواد زیر استفاده کنید:
آربوتین / هیدروکینون / اسید کوجیک 
/ ویتامین C / سبوس یا چاشنی چینی 
)soy( / نیاسین آمید / آزالئیک اسید

پف چشم
پف چشم، با خواب کافی و نوشیدن 
آب کافی درمان می شود. اما وقتی 
پوست  از  مراقبت  مواد  از  صحبت 
می شود، موارد زیر به کم کردن پف 

چشم کمک شایانی می کنند:
کافئین / چای سبز و دانه های پلی 

فنول / دی پپتید2 / بید علفی
 در موارد عمومی

در موارد دیگر برای محافظت از پوست 
اطراف چشمتان، دنبال آنتی اکسیدان 
های مناسب بگردید. این عناصر قوی، 
پوست  در  موادی  شدن  آزاد  باعث 
می شود که توسط اشعه UV، دود 
در  زا  آلودگی  موارد  دیگر  و  سیگار 
مانع  مواد  این  افتاده اند.  گیر  پوست 
شوند. می  پوست  زودرس  پیری  از 

به دنبال مواد زیر بگردید:
ویتامین E / ویتامین C / چای سبز / 

ویتامین B3 )نیاسین آمید( 
همیشه آرام و خونسرد باشید

چه در پاک کردن آرایش چشمتان، 
چه در استفاده از محصوالت مختلف 
که برای پوست اطراف چشمتان از آن 
ها استفاده می کنید، بسیار مهم است 
که آرام و خونسرد باشید و به آرامی 
به پوست اطراف چشمتان کرم بزنید. 
در زیر به چند نکته در مورد راه های 
است: اشاره شده  پوست  از  مراقبت 
هنگامی که آرایش خود را پاک 

می کنید
1_  محصوالت پاک کننده آرایش 

چشمتان را روی پدی نخی بزنید.
2_ پد را به آرامی روی پوست خود 

حرکت دهید.
3_ به آرامی آن را به سمت بیرون 

حرکت دهید.
۴_ تا زمانی که آرایشتان به طور کامل 
پاک شود این حرکات را انجام دهید.
هنگامی که از محصوالت مراقبت 

از پوست استفاده می کنید
را  مواد  انگشت کوچک خود  با   _1

روی پوست بمالید.
2_ مواد را اطراف چشم خود بمالید. 
در مسیر دایره ای شکل این کار را انجام 
دهید. پلک چشم را فراموش نکنید.

3_ این کار را تا زمانی که مواد کامال 
جذب پوستتان شوند ادامه دهید

آفتاب  ضد  کرم  از  استفاده 
ضروری است

در معرض نور خورشید بودن، یکی 
از عوامل اساسی در پیری زود رس 
شدن  تیره  باعث  و  است  پوست 

پوست زیر چشم می شوند.
استفاده گسترده از کرم ضد آفتاب، 
بی شک یکی از قسمت های اساسی 
مراقبت از پوست است و باید هر روز 

از ضد آفتاب استفاده شود. 

است که آیا می توانیم مرطوب کننده 
پوست را برای زیر چشم هم استفاده 
کنیم یا نه؟ جواب این سوال بله است. 
پوست  کننده  مرطوب  که  جایی  تا 
به  باعث سوزش پوست شما نشود و 
طور کافی اطراف چشم شما را مرطوب 
مرطوب  از  و  نیست  مشکلی  کند، 
کننده پوست برای زیر چشم هم می 

توان استفاده کرد.
از آن جایی  باشید، که  یاد داشته  به 
است،  نازک  چشم  اطراف  پوست  که 
صورت  های  کرم  به  است  ممکن 
اگر  باشد.  داشته  حساسیت  خاصی 
دچار سوزش یا خارش چشم شدید یا 
چشمانتان قرمز شد، از مرطوب کننده 
پوست استفاده نکنید و به جای آن از 

کرم دور چشم استفاده کنید.
مواد  با  معموال  چشم  دور  های  کرم 
خاصی درست شده اند که تاثیر منفی 
روی پوست شما ندارند و شامل مواد 
فعالی هستند که باعث کاهش چروک 

و خطوط اطراف چشم می شوند.

را  کرم دور چشم  عناصر سازنده 
چک کنید

دور  کرم  دنبال  دارید  که  هنگامی 
توجه  با  گردید،  می  مناسب  چشم 
باید  دارید  که  ای  درمانی  هدف  به 
دنبال کرمی با عناصر سازنده خاصی 
باشید. در قسمت پایین، عناصر و مواد 
سازنده ای را می بینید که ما پیشنهاد 
به  توجه  با  را  ها  آن  که  کنیم  می 

هدفی که دارید انتخاب کنید:
برای خطوط ریز اطراف چشم

جدای از جذب کننده های هیدراتی 
که برای از دست رفتن رطوبت به کار 
موادی  دنبال  است  ممکن  روند،  می 
افزایش  در  فوری  تاثیر  که  بگردید 

رطوبت و جوانی پوست دارند.
به همین دلیل، مواد و عناصر سازنده 
مناسبی انتخاب کنید که باعث کالژن 
سازی باالیی می شوند، این مواد شامل 

عناصر زیر هستند:
رتینوید )که خاصیت تجویزی دارد( / 
رتینول / ویتامین E / عناصر بازسازی 

کننده سلول
بافت  در  رنگدانه  تجمع  برای 

)سیاهی دور چشم(

نیوشا توکلیان
)1361 -  تهران (

عکاس  و  خبرنگار  توکلیان  نیوشا 
ایرانی است. از سال 2۰۰2 عکسهای 
بین المللی  معتبر  نشریات  در  وی 
اشترن،  تایمز،  نیویورک  تایم،  مثل 
نشریات  از  دیگر  برخی  و  فیگارو 
آمریکایی و اروپایی به چاپ رسیده 
است. او عکاس خودآموخته ای است 
را در سن 1۶  که عکاسی حرفه ای 
سالگی در نشریه زن آغاز کرد و در 
تا  ادامه داد. توکلیان  نشریات دیگر 
لبنان،  عراق،  کشورهای  در  کنون 
به  پاکستان  و  عربستان  سوریه، 
عکاسی پرداخته است. او با توماس 
اردبرینک روزنامه نگار نیویورک تایمز 

در تهران ازدواج کرده است.
 Magic of جایزه  برنده  وی 
 Persia Contemporary Art

Prize شده است.
توکلیان از اعضای گروه بین الملیی 
است   EVE Photographers
و  شده  تشکیل  عکاس  زنان  از  که 
آثار او به مسترکالس پرس فتو در 

آمستردام راه یافته است.
گالری »تامس ایربن« در نیویورک 

در  را  او  عکس های  از  مجموعه ای 
گذاشته  نمایش  به   2۰13 سال 
کن  نگاه  آثار  مجموعه  این  است، 
این  موضوع  که  افرادی  دارد.  نام 
عکس ها هستند در ساختمان محل 

سکونت توکلیان زندگی می کنند. 
به   2۰1۵ سپتامبر  در  توکلیان 
کالوس  پرنس  جایزه  برنده  عنوان 
در رشته عکاسی معرفی شد. جایزه 
برنامه ای  در  دسامبر  دوم  روز  در 
هلند  سلطنتی  خانواده  حضور  با 
این  ایرانی  دبیر  درخشانی  فریبا  و 

سیمین بهبهانیجایزه به وی اهدا شد.

راه های برای مراقبت از پوست اطراف چشمترس در خردساالن و نحوه برخورد والدین با آن
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مردان  شاخص

آیا    
رابطه  می دانید 
روانی  بیماریهای  بین 
است  ممکن  چیست؟  التهاب  و 
شما  شکم  که  باشید  شنیده  قبال 
این  است.  باکتری  ها  تریلیون  خانه 
میکروارگانیسم ها مواد غذایی خورده 
شده توسط شما را تجزیه می کنند و 
کمک  شما  کلی  سالمت  کیفیت  به 
که  می دانستید  آیا  اما  می کنند. 
روده شما می تواند وضعیت  وضعیت 
داده  قرار  تاثیر  تحت  را  شما  ذهن 
و  خلق  است  ممکن  موثر  طور  به  و 
قرار دهد؟ تاثیر  تحت  را  خوی شما 
التهاب و  روانی  های  بیماری 

دکتر لسلی کورن، متخصص یکپارچه 
سازی طب و سالمت روان، می گوید: 

“مغز همیشه علت بیماری های روانی 
نیست.” براساس مطالعات انجام شده، 
افسردگی که یک از بیماری های روانی 
رایج است، می تواند از طریق عوامل 
لیپوپلی  باالی  سطح  مانند  التهابی 
ایجاد شود که یک   )LPS( ساکارید
تولید  التهاب  آورنده  وجود  به  سم 
است.  روده  در  باکتری  توسط  شده 
گفته می شود که افسردگی مجموعه 
و  اکسیداتیو  استرس  التهاب،  از  ای 
اختالل عملکرد میتوکندری است که 

نشانه های آن را دربر می گیرد.
بر اساس مطالعات حیوانی و انسانی، به 
نظر می رسد که محیط زیست روده 
افسردگی  عالیم  در  مهم  عامل  یک 
را در  انسان  است که میکروبیولوژی 
خط مقدم تحقیقات روانپزشک قرار 
“درمان  از  متعددی  موارد  دهد.  می 
مبتال  بیماران  برای  پروبیوتیک” 
افسردگی،  مانند  ذهنی  عالئم  به 
اسکیزوفرنی  و  دوقطبی  اختالل 
و  ای  تغذیه  تغییرات  دارد که  وجود 
مکمل پروبیوتیک به کاهش عالئم آن 
کمک می کند. این نشان می دهد که 
التهاب دستگاه گوارش ممکن است با 

این شنیدستی که دهاتی پی فرزند خویش،
زد گریبان چاک، راه جنگل و صحرا به پیش.

یافت او فرزند را بر راه، لکن در چهی،
خواست بیرونش کشد، می کرد عقلش کوتهی.
هر که چیزی گفت آن خود رأی از او باور نکرد،

تا که تنها در بیابان ماند و شد در چاه فرد.
برگلویش ریسمانی بست و خود بر شد ز چاه،
پس کشید آن ریسمان چندی به زحمت روی راه.

)بینوا طفلی که شد خصمش ز نادانی پدر(
“آه طفل من” به سر کوبید مشت، آن خیره سر.

مدعی باور ندارد کان سیه کاری چه بود
بر مصیبت های آن بی فهم دهاتی فزود.

گر چه سعی و استقامت، شرط می باشد به کار،
بی بصیرت، کی توان شد جز به ندرت، کامکار؟

آن چیزی که به من تلنگری زد تا 
از خواندن مقاله ای در  تغییر کنم، 
باره ورزش و در مجله تایم شروع شد. 
خوب، مقاله را خواندم و با خود فکر 
این را می دانم”. سپس  کردم “من 
متوقف شدم. “اگر یک دارویی وجود 
داشته باشد که بتواند برای سالمتی 
انجام  ورزش  که  کاری  هر  انسان، 
احتماال  دهد،  انجام  را  دهد  می 
تا  که  است  دارویی  ارزشمندترین 

کنون توسعه یافته است.”
پزشکی که این حرف را زده، مارک 
تارنوپولسکی، متخصص مغز و اعصاب 
در  مستر  مک  دانشگاه  در  ژنتیک 
انتاریو است. بیماران او، بیماری های 
دیستروفی  مانند  شدیدی  ژنتیکی 
محققان  سایر  و  او  دارند.  عضالنی 
ورزش را به عنوان یک تقویت فوق 
العاده ای برای سالمتی می دانند نه 
بلکه  مهم،  های  بیماری  برای  فقط 
برای همه چیز از پوست زیبا گرفته 

تا تقویت روحیه.
 )NIH( امسال موسسه ملی بهداشت
یک مطالعه شش ساله 170 میلیون 
دالری را آغاز خواهد کرد. نشان داده 
خواهد شد که چگونه ورزش بر هر 
جنبه ای از سالمت تاثیر می گذارد، و 
با 3000 نفر از افراد فقیر در میانگین 
سنی از کودکان تا سالمندان شروع 
این  آن  اهداف  میان  در  شود.  می 
هدف نیز وجود دارد : نشان دادن این 
که ورزش یک داروی مفید است که 
می تواند به عنوان “دارو” تجویز شود.

همه ما از پدر و مادرمان، دوستان و 
گویند:  می  که  ایم  پزشکان شنیده 
“کمی هم ورزش کن؛ برای تو خوب 
است. ” اما وقتی کسی به شما می 
گوید دقیقا چطور ورزش می تواند به 
شما کمک کند و چه مقدار از چه 
از  بسیاری  دارید؟  نیاز  آن  به  نوعی 
پزشکان احساس می کنند که زمان 
آن دقیقا همین حاالست. حاال وقت 

تجویز ورزش است.
نام  مقاله اخیر کلینیک Mayo به 
ورزش “پزشکی قدرتمند” و “درمان 
تا  کمی  از   … دسترس  در  آسان 
دسترس  در  جانبی،  عوارض  بدون 
است. “نویسنده اصلی آن تصور می 
کند که یک روز پزشکان برای یک 
بیمار، ورزش های مناسب را همراه با 

دارو تجویز می کنند.”
انجام ورزش  این که  برای   6 دلیل 

موثر است:
1- ورزش تقویت کننده مغز است.

ورزش جریان خون را به مغز بهبود 
می بخشد و رشد عروق خونی جدید 
و سلول های مغزی را تحریک می 
می  نشان  اخیر  مطالعه  یک  کند. 
دهد که پروتئین ترشح شده توسط 
نام  به  ورزش،  طول  در  عضالت 
به طور   cathepsin B )CTSB(
مستقیم با حافظه و شناخت ارتباط 
دارد.درک اینکه چگونه این پروتئین 
بر مغز تاثیر می گذارد، به پزشکان 
کمک میکند تا به خطرات دمانس و 

در رختخواب جوراب 
بپوشید!

سرعت  بین  می دهد  نشان  خواب  زمینه  در  تحقیقات 
پاها  و  دست ها  در  خونی  عروق  اتساع  و  رفتن  خواب  به 

پاهای شما  برای  را  کار  این  دارد.پوشیدن جوراب  ارتباط وجود 
انجام می دهد و باعث می شود بسرعت به خواب بروید.خوابیدن مستلزم 

افت دمای داخلی بدن )CBT( و در عین حال گرم ماندن پوست است. 
و  رگ ها  اتساع  پوست،  گرم شدن  باعث  پتو  از  استفاده  و  جوراب  پوشیدن 

تسهیل تبادل دمایی و کاهش CBT می شود.این شرایط به مغز پیغام می دهد 
که زمان به خواب ر فتن است. پوشیدن جوراب هنگام خواب می تواند فواید دیگری 
نیز برای سالمت داشته باشد:جلوگیری از سرفه : در بسیاری از فرهنگ ها این باور 
قدیمی وجود دارد که پوشیدن جوراب و ریختن مقداری پودر خردل در داخل آن از 
سرفه های شبانه جلوگیری می کند، اما واقعیت این است که پوشیدن جوراب شب ها 
در رختخواب به خودی خود می تواند از سرفه جلوگیری کند.مقابله با خشکی پوست 
پا ـ  از بروز خشکی و ترک خوردگی در پاشنه  : پوشیدن جوراب هنگام خواب 
اگر  اتفاق می افتد، جلوگیری می کند.  اغلب در ماه های سرد سال  مشکلی که 
هم اکنون از ترک خوردگی پاشنه پا رنج می برید می توانید قبل از پوشیدن 
پا استفاده کنید. هنگامی که بیدار  از مرطوب کننده روی پاشنه  جوراب 

تعریق  از  داشت.جلوگیری  خواهید  نرم تری  پاشنه  پوست  می شوید، 
دمای خود  قادر می سازد  را  بدن  : جوراب  شبانه و گرگرفتگی 

را تنظیم کند و از ثابت شدن دمای بدن به دلیل تعریق 
افراد  بیداری  باعث  که  گرگرفتگی  بروز  و  شبانه 

جلوگیری  می شود،  شب  نیمه های  در 
می کند.

سایر شرایط مغزی روبه انحطاط مانند 
آلزایمر و پارکینسون، نزدیک تر شده و 

درک بهتری از آنها داشته باشند.
حالت  شود  می  باعث  ورزش   -2

روحی شما تقویت شود.
دهد،  می  کاهش  را  استرس  ورزش، 
خواب را بهبود می بخشد وشما را سر 
ایجاد  احتمال  ورزش  آورد.  می  خلق 
می  کاهش  را  افسردگی  و  اضطراب 
دهد و می تواند در درمان این بیماریها 

استفاده شود.
3- این بهترین درمان پوستی در 

جهان است.
داشت  خواهد  درخشش  شما  پوست 
زیرا افزایش جریان خون باعث تولید 
که  شود  می  مغذی  مواد  و  اکسیژن 

سالمت پوست را بهبود می بخشد.
نگه  جوان  را  شما  ورزش   -4

می دارد )به معنای واقعی کلمه!(
انعطاف پذیری و تعادل نه تنها باعث می 
شود که شما به سرعت حرکت کنید و 
مطالعات  بلکه  کنید،  احساس جوانی 

نشان می دهد که ورزش می تواند تا 
5 سال به زندگی شما اضافه کند. به 
همین دلیل است که ورزش کردن به 
کند. می  کمک  سلول  پیری  کاهش 
5- ورزش بهبود می بخشد و شفا 

را سرعت می دهد.
مطالعات نشان می دهد افراد مبتال به 
دیابت نوع 2، استئوآرتریت یا نارسایی 
مغزی  سکته  از  که  افرادی  یا  قلبی، 
بهبود می یابند، با ورزش کردن عالئم 
خود را کنترل می کنند و با تمرینات 
می  بهبود  تر  سریع  مناسب  ورزشی 
کمر  درد  یا  آرتریت  شما  اگر  یابند. 
مزمن دارید، بهتر است آن داستانهای 
قدیمی همسران را که می گفتند “اگر 
درد مفاصل دارید، از آنها کار نکشید” 
را بیرون بیندازید.نوع مناسب و میزان 
باشد.  انگیز  تواند شگفت  حرکت می 
مورد  در  که  کنید  حاصل  اطمینان 
بهترین ورزش برای خود، به ویژه اگر 
وضعیت شما شدید باشد، اول از همه با 

پزشک خود مشورت کنید.
6- ورزش باعث می شود که شما 

متناسب باشید.
خود  زندگی  مدت  تمام  در  شما 

شنیده اید که 
ورزش  می گویند: 

وزن  تا  کند  می  کمک 
خود را کاهش بدهید. بلی و نه. این 
بخشی از هر برنامه رژیم غذایی سالم 
است. اما به یاد داشته باشید ورزش در 
واقع کمک به ساخت عضله و به احتمال 
زیاد افزایش اشتها می کند، بنابراین 
به  است  ممکن  وزن  دادن  دست  از 
سرعت انجام نشود. اما خبر خوب این 
است که ورزش به شما کمک می کند 
تا چربی را به طور موثر تر بسوزانید 
و سلول های چربی را کاهش دهید؛ 
بدن شما با خوشحالی تنظیم می شود.

خبر خوب
شما الزم نیست که یک موش پر سر و 
صدای سالن بدنسازی باشید که ساعت 

برداشتن،  برگ  کند؛  می  ورزش  ها 
هرس بوته ها، پاک کردن گرد و غبار، 
با جاروی برقی جارو کردن، قدم زدن، 
و رقص و خالصه هر فعالیت فیزیکی 

که می توانید.
مربیان برجسته توصیه می کنند که 
150 دقیقه در هفته تمرین کنید، که 
می شود 5 روز در هفته و به مدت 30 
دقیقه است. قدم بزنید! به مدت طوالنی 
قدم بزنید، بهتر از تبدیل شدن به یک 
استرس  )ماراتن  است،  ماراتن  دونده 
است. مفیدتر  آن  از  و  فیزیکی(  دار 

محققان  نشوید:  ناامید  ندارید؟  وقت 
کشف کرده اند که تمرینات با شدت 
تواند  )یا HIIT( می  فاصله  با  و  باال 
این ترفند را انجام دهد: یک تمرین 10 
دقیقه ای می تواند به همان اندازه به 
عنوان یک جلسه 45 دقیقه ای موثر 

باشد، اگر فواصل با شدت انجام شود.
توانید  می  شما  کنید  امتحان  را  آن 
دوچرخه سواری، دویدن یا شنا کنید. 
کامل”،  چیز  “همه  مراحل  طول  در 
باید خیلی سریع حرکت کنید.  شما 
با  بنابراین  نیست،  همه  برای  شدت 

پزشک خود چک کنید.

بیماری های روانی همراه باشد.
زنده  های  ارگانیسم  ها  پروبیوتیک 
ای هستند که چنانچه به اندازه کافی 
مصرف شوند، مزایای سالمتی مختلفی 
را ارائه می کنند. غذاهای مخمر شده 

شایع ترین منبع پروبیوتیک هستند.
و  شده  رنده  کلم  مثل  غذاهایی  در 
الکتوز  با  که  سرکه  در  شده  پخته 
تخمیر شده باشد، و سایر سبزیجات 
سنتی، میکروب ها بر روی غذا عمل 
می کنند و سپس غذا بر روی میکروب 
های ما اثر می گذارد. وقتی ما در نظر 
داریم که چگونگی حالت های التهابی 
را در بدن خود تغییر دهیم، بهترین 
مکان برای شروع، روده است که خانه 
بیش از 70 درصد سیستم ایمنی بدن 
معرض  در  گرفتن  باشد.قرار  می  ما 
دارو، گلوتن، علف کش ها، استرس و 
عفونت می تواند توازن انجمن باکتری 
ها را در داخل روده شما مختل کند 
التهابی  پاسخ  باعث  خود  نوبه  به  و 
سیستم ایمنی بدن شما می شود تا 

به پاتوژن های مهاجم حمله کند.
طبق نظر طب جانز هاپکینز، سیستم 
عصبی عضالنی شما )ENS(، دو الیه 
نازک از بیش از 100 میلیون سلول 
عصبی است که دستگاه گوارش شما را 
از مری به راست روده تقسیم می کند.

چکان  ماشه  است  ممکن   ENS
تجربه تغییرات احساسی بزرگی باشد 

که افراد دارای سندرم روده تحریک 
پذیر )IBS( و مشکالت عملکردی 
نفخ،  اسهال،  یبوست،  مانند  روده 
مواجه  آن  با  معده  ناراحتی  و  درد 

هستند.”
و  روانی  های  بیماری  کاهش 

التهاب با تغذیه مناسب
اگر سالمت روده بخش کاملی از حفظ 
سالمتی ذهنی و عاطفی شما باشد، 
مغذی  مواد  تمام  دادن  اختصاص 
که روده شما نیاز دارد، یک اولویت 
است. در زیر برخی از بهترین منابع 
که  است  شده  معرفی  پروبیوتیک 
دستگاه گوارش شما به آن نیاز دارد:

:B ویتامینهای
بهبود هضم  برای   B ویتامین های
شما ضروری هستند، و مصرف مکمل 
ویتامین B کمپلکس می تواند منجر 
به بهبود خلق و خوی شما شود. به 
عنوان مثال، ویتامین B3 )نیاسین( 
به تجزیه کربوهیدرات، چربی ها و 
الکل کمک می کند، B6 پروتئین 
 B1 را تجزیه می کند، در حالی که
تبدیل  انرژی  به  را  کربوهیدرات 
کمک  اشتها  تنظیم  به  و  می کند 
می کند. یکی دیگر از ویتامین های 
B به نام بیوتین به کاهش ساخته 
می کند  کمک  کلسترول  شدن 
و  پروتئین ها  ها،  کربوهیدرات  و 

اسیدهای چرب را تجزیه می کند.
مواد غذایی تخمیر شده

مواد غذایی تخمیر شده منبعی عالی 
از پروبیوتیک های طبیعی هستند. 
استفاده از انواع غذاهای تخمیر شده 
چندین  شما  بدن  برای  می تواند 
گونه از باکتری های خوب را فراهم 
کند. تخمیر همچنین باعث افزایش 
ویتامین B، منیزیم و روی در مواد 
غذایی می شود که می تواند بر خلق 
و خوی تاثیر بگذارد. غذاهای تخمیر 
شده شامل کلم ترش، ماست، کفیر، 
خیار،  ترشی  کیمچی،  کامبوچا، 
نان ترش  و  آبجوی زنجبیل، میسو 

شماری اندک از آنها می باشد.
 گشنیز:

ترکیب  لینالول، یک  گشنیز حاوی 
برای  شده  شناخته  سبک  و  فرار 

کاهش استرس است.

رضا دقتی
)1333 -  تبریز (

فرانسوی  فتوژورنالیست  دقتی،  رضا 
جئوگرافی  نشنال  نشریه  ایرانی تبار 
رضا  نام  با  را  او  دنیا  در  که  است 
سالگی   14 از  رضا  می شناسند. 
یادگرفته است.  خودآموز  را  عکاسی 
تهران  دانشگاه  از  همچنین  وی 
است.  معماری  رشته  فارغ التحصیل 
در گیرودار انقالب یک آژانس خبری 
فرانسه از وی خواست تا از اعتراضات 
تهیه  عکس  آن ها  برای  تظاهرات  و 
و  اشترن  ماچ،  پاری  در  کند.عکسها 
نیوزویک به چاپ رسیدو چند هفته 
امضاء  قراردادی  نیوزویک  با  او  بعد، 
وی  گروگانگیری  جریان  در  کرد. 
سفارت  جلوی  که  بود  عکاسی  تنها 
بعدها  داشت.  حضور  متحده  ایاالت 
به هنگام عکسبرداری از جنگ ایران 
یافت  حضور  منطقه  در  نیز  عراق  و 
که  بود  گونه  بدین  و  زخمی شد.  و 
به  بیشتر  انقالب  از  پیش  که  رضا 
عکاسی معماری مشغول بود با شروع 
درگیری های انقالب 1357 ایران، به 
از  دقتی  آورد.  روی  خبری  عکاسی 
سال 1357 تا 1360، مجموعه ای از 

تحوالت پس از انقالب و درگیری ها و 
کشتار در ترکمن صحرا و کردستان 
تهیه کرد. عدم سازگاری عکس های او 
با خواست حکومت اسالمی ایران، رضا 
را مجبور به ترک ایران و مهاجرت به 
اروپا برای همیشه کرد. رضا پس از آن 
به در مجله نیوزویک به عنوان خبرنگار 
بخش خاورمیانه فعالیت کرد.وی در 
سال 2005 نشان شوالیه ملی لیاقت 
فرانسه و در سال 2010 در تاالر تئاتر 
مرکزی لینکلن شهر نیویورک برگزار 
شد جایزه لسی -که به اسکار عکاسی 

معروف است- را دریافت کرد. نیام یوشیج

 رابطه بین بیماری های روانی و التهاب چیست؟دارویی معجزه گر به نام ورزش
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دادکان و قلعه نویى:

 نباید همه تقصیرها را گردن کیروش انداخت
و  ورزش  وزارت  =دادکان: 
صدا و سیما مدت ها به دنبال 

اخراج کیروش بودند.
و  فوتبال  فدراسیون  اسبق  رئیس 
ملى  مى گویند،  تیم  پیشین  سرمربى 
نباید همه تقصیرها را به گردن کیروش 

انداخت.
نتیجه  با  ایران  فوتبال  تیم  شکست 
3 بر صفر از تیم ژاپن، در مرحله نیمه 
امارات  در  آسیا  ملت های  جام  نهایى 
اظهار نظرهای گوناگونى از سوی دست 
داشته  پى  در  ورزش  این  اندرکاران 

است.
پیشین  رئیس  دادکان  محمد 
فدراسیون فوتبال و استاد دانشگاه ملى 
درست  نظر  اظهار  دارد،  عقیده  ایران 
درباره باخت تیم ملى این است که باید 
قبول کنیم همه در این شکست مقصر 
پیش  مدتى  از  آنکه  ضمن  هستیم. 
ورزش  وزارت  که  بود  مشخص  کامال 
اسالمى  جمهوری  سیمای  و  صدا  و 
بدون توجه به برد یا باخت تیم ایران 
مقابل ژاپن یا هر تیم دیگری تصمیم 
به جدایى کیروش از تیم ملى داشتند.

رفتن  با  ما  فوتبال  کرد:  اضافه  او 
کیروش بدتر خواهد شد و تعدادی از 
این ماجرا  وارد  این روزها  کسانى که 
نیستند  ایران  فوتبال  نگران  شده اند 

بلکه دنبال شغل و مقا مى  برای خود 
هستند.

او گفت: پیش از بازی های جام جهانى 
و  فدراسیون  رئیس  تاج  آقای   2٠٠۶
دیگران روی من هم فشار گذاشتند تا 
برانکو سرمربى وقت تیم ملى را برکنار 
کنم اما من زیر بار خواسته آنها نرفتم.

تیم  سابق  سرمربى  نویى،  قلعه 
ایران نیز معتقد است ایران هم مانند 
برزیل که در روز بعدش در مسابقات 
جام جهانى هفت گل از آلمان خورد، 
مقابل ژاپن روز خوبى نداشت. بجای 
اظهار عقیده های احساسى، بهتر است 

واقعیت ها به مردم گفته شود.
وی افزود: روز دوشنبه روز خوب ما 

اوساکا قهرمان گراند اسلم ٢01٩ استرالیا
مسابقات تنیس دختران گراند اسلم 
نائومى  پیروزی  با  روز شنبه  استرالیا 
اوساکا تنیس باز 21 ساله ژاپنى بر پترا 
اهل جمهوری چک  تنیس باز  کویتوا 

به پایان رسید.
اوساکا، ست اول را 7 بر ۶ از رقیب 
دوم  در ست  اما  برد.  خود  ساله   28
در حالى که ۵ بر 3  از او جلو بود و 
برای رسیدن به قهرمانى تنها نیازمند 
یک امتیاز بود و برای کسب این امتیاز 
چهار فرصت طالیى داشت، ست را به 

کویتوا باخت.
عقب ماندگى  ست  دو  ابتدا  کویتوا 
خود را جبران کرد و امتیازات طرفین 
پیروزی  با  آنگاه  و  رسید   ۵  –  ۵ به 
در دو گیم دیگر این ست را برد. در 
سومین ست، به نظر مى رسید کویتوا 
خسته شده و دست مجروحش صد 

درصد گوش به فرمان او نیست.
نائومى اوساکا، ست سوم را ۶ بر ۴ 
برنده شد و سرانجام 7 بر ۶، ۵ بر 7 و ۶ 

بر ۴ پیروز زمین راد لیور را ترک کرد.
ضربه   7 با  پیش  سال  دو  کویتوا 
به  دزدی  برای  که  مردی  چاقوی 
سختى  به  بود  شده  وارد  خانه اش 
چند  نتیجه  در  و  بود  شده  مجروح 
انجام  وی  دست  روی  جراحى  عمل 

نائومی اوساکا

تحت  ماه ها  او  دلیل  این  به  و  شد 
معالجه قرار داشت و از تمرین دور بود.

اوساکا  قهرمانى  عنوان  دومین  این 
در یک سال گذشته است. او در گراند 
قهرمان  نیز  نیویورک   2٠19 اسلم 

شده بود.

ساله   31 تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
صرب و نفر اول رده بندی جهان روز 
مسابقات  نهایى  مرحله  در  یکشنبه 
رافائل  استرالیا،  اسلم  گراند  تنیس 
اسپانیایى  ساله   32 تنیس باز  نادال 
و نفر دوم رده بندی و رقیب قدیمى 
 3 بر   ۶ و   2 بر   ۶  ،3 بر   ۶ را  خود 
شکست داد و برای هفتمین بار برنده 

این تورنمنت شد.
نادال برای مدتى نسبتا طوالنى به 
عنوان پرامتیازترین تنیس باز در باالی 
داشت  قرار  تنیس باز  مردان  فهرست 
اما جاکوویچ بعد از پشت سر گذاشتن 
عمل  انجام  و  آرنج  شدید  ناراحتى 
روزهای خوب  به  رفته  رفته  جراحى 
متوالى  پیروزی  با  و  بازگشت  خود 
جدول  صدر  به  اسلم  گراند  سه  در 

تنیس بازان حرفه ای بازگشت.
نادال در این بازی زیاد اشتباه کرد و این 
دیدار بر خالف اغلب مسابقات فینال 2 
ساعت و ۴ دقیقه بیشتر طول نکشید. 

با این پیروزی تعداد عناوین قهرمانى 
رسید. اسلم  گراند   1۵ به  جاکوویچ 

 17 با  نادال  و  عنوان   2٠ با  فدرر 
اسلم همچنان  گراند  قهرمانى  عنوان 

در جایگاه اول و دوم قرار دارند.
جاکوویچ و نادال تا کنون 1۶ بار با 

در  جاکوویچ  شده اند.  روبرو  یکدیگر 
13 مسابقه برنده بوده است. رافا که 
بیشتر پیروزی های خود را روی زمین 
خاکى به دست آورده از سال 2٠13 
بر  غیرخاکى  زمین های  در  کنون  تا 

جاکوویچ پیروزی نداشته است.

هفتمین قهرمانى جاکوویچ در گراند اسلم استرالیا

جاکوویچ و نادال

ادعاى وزارت ورزش درباره جانشینان کیروش به 
شوخى سال مى ماند: زیدان و مورینیو و کلینزمن!

کیروش  کارلوس  کناره گیری  اعالم 
سرمربى تیم ملى فوتبال ایران به دنبال 
باخت 3 بر صفر به تیم ژاپن در مرحله 
نیمه نهایى مسابقه های جام ملت های 
آسیا ، وزارت ورزش را که بخش بزرگى 
و ۴٠٠  میلیون  از دستمزد ساالنه 1 
هزار یورویى او را تامین مى کرد به وجد 
مسئول  ناظمى  گفته  است.به  آورده 
روابط عمومى  این وزارتخانه، زین الدین 
یورگن  و  مورینیو  خوزه  زیدان، 
کلینزمن مربیان مشهور اهل فرانسه، 
جانشینى  پیشنهاد  آلمان  و  پرتغال 
کیروش را با طیب خاطر پذیرفته اند 
هدایت  کار  آنها  از  یکى  زودی  به  و 
ایران را به دست خواهد گرفت. تیم 

کیروش که مى دانست وزارت ورزش 
منتظر چنین فرصتى برای عزل او از 
سرمربیگری تیم ملى است، دقایقى پس 
از شکست ایران از ژاپن از بازیکنان تیم و 
فوتبال دوستان ایرانى خداحافظى کرد.

ملى  تیم  بازیکنان  بین  در  کیروش 
به خصوص آنهایى که به صورت گمنام 
در گوشه و کنار دنیا در تیم های مطرح 
وی کشف  توسط  و  داشتند  عضویت 
و به تیم ایران پیوستند از محبوبیت 
آنکه  ضمن  بود.  برخوردار  بسیاری 
تقریبا با تمامى  مربیان مشهور جهان 

آشنایى و مراوده دارد.
و اما ادعای مسئول هیجان زده روابط 
عمومى  وزارت ورزش که در این سال ها 
از مخالفان پر و پا قرص کیروش بوده 
، در مورد استقبال مربیان بزرگ دنیا، 
زیدان، مورینیو و کلینزمن از قبول پست 
مى تواند  تنها  ایران،  تیم  سرمربیگری 
باشد. وی  خود  پرداخته  و  ساخته 

سال های  در  ورزش  وزارت  اصوال 
با  اخیر بابت تامین دستمزد کیروش 
اما  است.  داشته  مشکل  خارجى  ارز 
ادامه کار مربى پرتغالى تنها در حیطه 
تاج  مهدی  و  فر  سلطانى  اختیارات 
نبوده بلکه پیشرفت و گسترش فوتبال 
ایران در این سال ها نسبت به گذشته، 
حضور ایران در دو جام جهانى متوالى 

»کوسه بزرگ« کارش را کرد: شکست ایران در 
برابر ژاپن؛ حسرتى که ۴3 ساله شد

=کیروش پس از حذف تیم 
آسیا  ملت هاى  جام  از  ملى 
ایران  تیم  از  ضمنى  بطور 

خداحافظى کرد.
اسپورتس:  فاکس  =سایت 
 »B کیروش باید بداند »پالن

هم در فوتبال نیاز است.
=کیروش: براى مردم ایران 
مى کنم.  آرزو  را  بهترین ها 
من کار خودم را انجام دادم و 

اینجا پایان است.
رسانه هاى  خبرنگار  =یک 
ر  د مى  سال ا ى  ر جمهو
غیرحرفه اى  درخواستى 
بابت  که  گفت  کیروش  به 
ایران  مردم  از  این شکست 
عذرخواهى کند ولى کیروش 
انگشتش را به سمت او گرفت 
و گفت: »تو باید عذرخواهى 

کنى!«
یک  به  آزمون  =سردار 

بازیکن ژاپنى سیلى زد!
نیمه  مرحله  در  ایران  فوتبال  تیم   
نهایى جام ملت های آسیا در روزی که 
اصاًل خوب بازی نکرد با سه گل مغلوب 
بازی  یک  در  ژاپنى ها  شد.  ژاپن  تیم 
تا  بودند  آمده  برنامه  با  شده  حساب 
ایران را شکست بدهند و راهى فینالى 

شوند که شایستگى آن را هم دارند.
محمدحسین  بیرانوند،  علیرضا 
کنعانى زادگان، مرتضى پورعلى گنجى، 
رامین رضاییان، میالد محمدی، امید 
اشکان  حاج صفى،  احسان  ابراهیمى، 
علیرضا  قدوس(،  سامان   -71( دژاگه 
ترابى(،  مهدی   -71( جهانبخش 
وحید امیری، )۵8- کریم انصاری فرد( 
و سردار آزمون در تیم ملى ایران در 
این دیدار به میدان رفتند و میلیون ها 
ماموریت  آنها  تا  بودند  امیدوار  ایرانى 

ناممکن را ممکن کنند.
کنفرانس  در  کیروش  کارلوس 
تیم  دیدار گذشته  از  مطبوعاتى پس 
که  بود  گفته  چین  برابر  در  ایران 
رسیده ایم  مسابقات  از  مرحله ای  به 
ما  سمت   به  بزرگ«  »کوسه های  که 
کرده  پیش بینى  درست  او  مى آیند. 
بود. ژاپنى ها همان کوسه ای بودند که 
کیروش مى دانست باید نگران شکست 

در برابر آنها باشد.
دقایق  اغلب  در  ژاپن  تیم  بازیکنان 
بودند.  ایران  بازیکنان  از  بهتر  بازی 
چه  و  گروهى  بازی  در  چه   آنها 
مى دانستند  دقت  به  فردی  حرکات 
دیدار  این  برنده ی  تا  کنند  چه  باید 
 ،۵۶ دقایق  در  ژاپن  گل های  شوند. 

پنالتى و در دقیقه  نقطه  از روی   ۶7
اما گل نخست که  92 به ثمر رسید 
ایران دریافت کرد تمام سازمان تیم را 
بهم ریخت. گلى که روی اشتباه کاماًل 
آماتور مدافعان به ثمر رسید. آنها در 
یک صحنه مشکوک که مهاجم ژاپنى 
خود را به زمین زد تا پنالتى بگیرد به 
سمت داور هجوم بردند تا او را متقاعد 
کنند کارت زرد به ژاپنى ها نشان دهد، 
اما بازیکن ژاپن ناباورانه توپ را گرفت، 
با یک ضربه سر دروازه  و  سانتر کرد 

بیرانوند فرو ریخت.
تیم ایران بعد از دریافت این گل از 
هم پاشید و بدون برنامه و پراسترس 
بازی کرد و دو گل دیگر هم دریافت 
کرد و دو سه موقعیت گل زنى را هم 

ژاپنى ها از دست دادند.
باخت، کارلوس کیروش  این  از  بعد 
در نشست خبری حاضر شد و بطور 
غیررسمى با فوتبال ایران خداحافظى 

ایران  مردم  »برای  گفت،  او  کرد. 
بهترین ها را آرزو مى کنم. من کار خودم 
است.« پایان  اینجا  و  دادم  انجام  را 

رسانه های  خبرنگار  یک  وقتى 
درخواستى  در  اسالمى  جمهوری 
این  بابت  او گفت که  به  غیرحرفه ای 
شکست از مردم ایران عذرخواهى کند، 
کیروش انگشتش را به سمت او گرفت 
و گفت: »تو باید عذرخواهى کنى!« و 

سپس نشست خبری را ترک کرد.
سایت فاکس اسپورتس در مورد این 
بازی نوشت کیروش باید بداند »پالن 
B« هم در فوتبال نیاز است. تحلیلى 
ایران  تیم  و  است  درست  کاماًل  که 

و حفظ مقام اول رده بندی فوتبال آسیا 
برای نزدیک به ۵ سال دستاورد بسیار 
مهمى  به حساب مى آید به ویژه نتایج 
بازی های ایران در جام جهانى روسیه در 
تاریخ فوتبال کشور بى سابقه بوده است.

به همین دلیل شخص حسن روحانى 
رئیس جمهوری اسالمى ایران در هر 
زمان که مسئله تمدید قرارداد کیروش 
به میان آمده، تمام قد خواهان ادامه کار 
رهبری«  »بیت  همچنین  شده،  وی 
کار  ادامه  طرفدار  امنیتى  مقامات  و 
کردن  سرگرم  زیرا  بوده اند  کیروش 
مردمى  که از هرگونه تفریح در ایران 
محرومند و نشاندن آنها جلوی تلویزیون 
یا روی صندلى استادیوم صدهزار نفری 
و  رژیم  رهبر  خاطر  رضایت  موجب 
است  بوده  نیز  امنیتى  دستگاه های 
نبود،  باال  از  حمایت ها  اینگونه  اگر  و 
فوتبال  تیم  سرشناس  سرمربى  قطعا 
ایران زودتر از اینها سرنگون شده بود.

برای  اخیر  سال های  در  کیروش 
دیدارهای  از  پیش  اردوهای  برپایى 
دستگرمى  بازی های  و  بین المللى 
 همیشه مشکل داشته است. سوای آن 
مربیان وطنى هم هیچ فرصتى را برای 
بدگویى و تضعیف موقعیت او از دست 
نمى دادند. حتى چند سال پیش یکى 
از آنها گفت: کیروش با سفارش این و 
آن سرمربى تیم رئال مادرید شده بود!

برنامه ای  گل  دریافت  از  پس  ظاهرا 
برای جبران نداشت.

روزبه چشمى مدافع تیم ملى ایران 
رفتن  »با  گفت،  بازی  پایان  از  پس 
چه  مى شویم  متوجه  تازه  کیروش« 

اتفاقى افتاده است.
اشکان دژاگه کاپیتان تیم ملى هم 
را  فوتبال  عنوان کرد، »هر کسى که 
دارد  دوست  را  فوتبال  و  مى شناسد 
فوتبال  به  مى داند که کیروش چقدر 

ایران کمک کرده است.«
این  کرد  فراموش  نباید  که  نکته ای 
است که تیم ژاپن نسبت به بازی های 
جام جهانى 1٠ بازیکن خود را تغییر 
داده و به اتکای یک برنامه ریزی دقیق 
را  و جوانى  قدرتمند  تیم  منسجم،  و 
آماده جام ملت های آسیا کرده است 
در صورتى که تیم ملى ایران ترکیب 
جام جهانى را در این مسابقات حفظ 

کرده است.

زشت  حرکت  دیدار  این  حواشى  از 
سردار آزمون بود. او که در دقایق آخر 
بازی عصبى و ناامید شده بود وقتى دید 
بازیکنان ژاپن وقت تلف مى کنند و به 
هر بهانه ای خود را به زمین مى زنند به 
قول معروف از کوره در رفت و با سیلى 
به صورت یکى از آنها زد که درگیری 

میان بازیکنان دو تیم باال گرفت.
واکنش ها به حذف تیم ملى از جام 
مجازی  در شبکه های  آسیا  ملت های 
متفاوت است. از توییت شاهزاده رضا 
پهلوی و اشاره به ۴3 سال ناکامى در 
کسب جام تا آنهایى که نگران جدایى 

کیروش از تیم ملى هستند.

تیم هاى  سایر  با  را  خود  فوتبال  اختالف  ایران  با  بازى  در  ژاپنى ها 
آسیایى به رخ کشیدند

نبود و این موضوع برای هر تیمى اتفاق 
هم  بارسلون  تیم  حتى   مى افتد. 
نمى تواند در چندین مسابقه پشت سر 

هم برنده شود.
در  ژاپن  داد:  ادامه  نویى  قلعه 
مسابقه های گذشته تیمى معمولى بود. 
اما برابر ایران روز خوب این تیم بود. 
در  که  افتاده  اتفاق  هم  مادرید  رئال 

زمین خودش سه گل خورده است.
نمى تواند  هیچکس  کرد،  تاکید  او 
شود.  کیروش  فنى  توانایى های  منکر 
رزومه او هم مشخص است و خالصه 
اینکه اگر از توانایى های کیروش درست 
استفاده  مى کردیم خیلى خیلى بهتر 

نتیجه  مى گرفتیم.

امیرقلعهنویی محمد دادکان

و  ژاپن  از  ایران  شکست  از  پس 
خداحافظى احساسى کیروش، ناظمى 
 رئیس روابط عمومى وزارت ورزش بعد 
از ساعاتى اعالم کرد: تعدادی از مربیان 
را  خود  آمادگى  جهان  فوتبال  نخبه 
برای رهبری تیم ایران اعالم نموده اند 
که در فهرست مربیان مورد صحبت 
دیده  کلینزمن  و  زیدان  مورینیو،  او 
مى شوند. او روز بعد بالن و اروه رنار را 

هم به این لیست اضافه کرد.
ورزش  وزارت  اینجاست  بحث  اما  و 
که در پرداخت دستمزد 1/۴ میلیون 
با  مقایسه  قابل  که  کیروش  یورویى 
حقوق امسال زیدان و مورینیو نیست 
مشکل دارد، چگونه و از کجا مى خواهد 
حقوق های 1٠ میلیون و باالتر را که به 
قول مسئول روابط عمومى آن وزارتخانه 
تامین  هستند  ایران  در  کار  مشتاق 
کند. حقوق ساالنه مورینیو در باشگاه 
منچستر یونایتد 1۶ میلیون یورو بود 
که معادل 22۴ میلیارد تومان است. 
از طریق  ثابت  این دستمزد  او سوای 
نصیبش  باالیى  درآمد  هم  تبلیغات 
مى شود که در مجموع سالى 2۶ میلیون 
یورو به حساب بانکى اش واریز مى شود.

یورگن کلینزمن نیز مدتى سرمربى 
تیم ملى آلمان بود و سپس سالى 2/۵ 
ملى  تیم  هدایت  بابت  دالر  میلیون 

آمریکا دریافت مى کرد.

یورگن کلینزمن خوزه مورینیو
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ما  وقتی  مطهری:  =علی 
و  آمریکا  سوی  از  دنیا  در 
متهم  نه  فقا منا ئیل  ا سر ا
و  تروریسم  از  حمایت  به 
خشونت هستیم، رفتاری که 
آقایان آزمون و حاج صفی و 
رضائیان از خود نشان دادند 
و در مقابل چشم مردم جهان 
مهلک  گرفت ضربه ای  قرار 
به ملت ایران بود و این افراد 

باید تنبیه شوند.
بازی در تیم ملی  =»اینها 
را با بازی در کوچه و محله 
اشتباه گرفته اند و نمی فهمند 
که رفتار آنها رفتار و اخالق و 
فرهنگ ملت ایران را به دنیا 

منتقل می کند«.
ی  مطهر علی  د  خو =
زشتگویی  و  درگیری  در 
پدرش،  و  است  بدسابقه 
مرتضی مطهری، نیز برگزاری 
جشن های ملی و باستانی را 
»حماقت« و »خریت« ایرانیان 
نامیده و گفته بود »ماییم که 
احمقی  پدرمادرهای  چنین 

داشته ایم!«
ملی  تیم  بازیکنان  بین  درگیری 
دیدار  پایان  در  ژاپن  و  ایران  فوتبال 
به  آسیا  ملت های  جام  نهایی  نیمه 
یکی از موضوعات مورد توجه رسانه ها، 
مردم و تحلیلگران تبدیل شده است.

شماتت  و  انتقاد  به  که  آنها  از  یکی 
مطهری  علی  پرداخته  ملی پوشان 
نماینده مجلس شورای اسالمی است 
فرهنگی  کمیسیون  عضو  سال ها  که 
شعور،  و  اخالق  رعایت  در  اما  بوده 
مقدس،  نظام  دولتمندان  بقیه  مانند 

سابقه بدی دارد.
که  »تیمی  کرده،  عنوان  او 
به  شود،  آسیا  قهرمان  می توانست 
خاطر ضعف روحی و روانی و اخالقی 
دل  و  برسد  مقام  این  به  نتوانست 
مردم را که در شرایط فعلی به شدت 

علی مطهری »پسر با ادب میرزا ُمشیر« معلم اخالق 
تیم ملی فوتبال شد!

به آن نیاز داشتند، شاد کند!« معلوم 
نیست علی مطهری چرا فکر می کند 
دولت و قوه قضاییه و مجلسی که او 
در آن نشسته و همچنین دیگر نهادها 
شرایط  »در  نباید  مسئول  مقامات  و 
فعلی« که همینها مسبب اش هستند، 
بتوانند »دل مردم« را »شاد« کنند و 
وی شاد کردن دل مردم را که گرفتار 
مشکالت عمیق اقتصادی و اجتماعی 
فوتبال  بازیکنان  وظیفه ی  هستند، 

می دادند!
مطهری در یادداشتی با عنوان »هم 
در فوتبال و هم در اخالق باختیم« در 
شکل و شمایل »معلم اخالق« ظاهر 
نوشته  خود  اینستاگرام  در  و  شده« 
»باخت ما در مقابل ژاپن نشان داد که 
تیم ملی فوتبال کشور ما، هم از نظر 
مسابقات  برای  آماده  روانی  و  روحی 
و  اخالقی  نظر  از  هم  و  نبوده  بزرگ 
فرهنگی. تیمی که با خوردن یک گل 
از هم می پاشد و نمی تواند داشته های 
نظر  از  بگذارد،  نمایش  به  را  خود 
روحی و روانی آماده نیست و معلوم 
کار  آن  روی  جهت  این  از  می شود 
نشده است. همچنین تیمی که پس 
عنان  مقابل،  تیم  مقابل  در  باخت  از 
از کف می دهد و به افراد تیم حریف 
حمله ور می شود، عالوه بر فوتبال در 
خود  ملت  و  است  باخته  هم  اخالق 
بازنده  افکار عمومی جهان  را هم در 

کرده است.«
او در ادامه گفته »وقتی ما در دنیا از 
سوی آمریکا و اسرائیل منافقانه متهم 

خشونت  و  تروریسم  از  حمایت  به 
و  آزمون  آقایان  که  رفتاری  هستیم، 
نشان  خود  از  رضائیان  و  حاج صفی 
دادند و در مقابل چشم مردم جهان 
ملت  به  مهلک  ضربه ای  گرفت  قرار 
ایران بود و این افراد باید تنبیه شوند. 
بازی  با  را  ملی  تیم  در  بازی  اینها 
گرفته اند  اشتباه  محله  و  کوچه  در 
و  رفتار  آنها  رفتار  که  نمی فهمند  و 
اخالق و فرهنگ ملت ایران را به دنیا 

منتقل می کند.«
دعوا و برخوردهای فیزیکی بازیکنان 
فوتبال و حتی کادر فنی و تماشاگران 
رفتار ناپسندی است که در همه جای 
دنیا بارها تکرار شده و محرومیت  های 
اینکه  اما  دارد  دنبال  به  خاص 
سابقه  با  مطهری  علی  مثل  فردی 
و  زشتگویی  و  فحاشی  در  که  بدی 
برخوردهای فیزیکی آنهم در مجلس، 
به خود  و حاال  داشته  ملت«،  »خانه 
اخالق  معلم  نقش  در  می دهد  اجازه 
»روضه خوانی« کند در نوع خود جالب 
است.بی اخالقی و هتاکی های مطهری 
مرتضی  فرزند  نیست.  ادعا  فقط یک 
مطهری که از پدرش به عنوان »معلم 
شاید  می شود  یاد  انقالب«  اخالق 
کرده  انقالب هوس  در چهل سالگی 
با این تفاوت  جا پای پدرش بگذارد. 
نشده  شنیده  پدرش  از  که دست کم 
»خفه  شو،  نگفته  کسی  به  جایی 
در  »علی  آقا«  اما  پفیوز«!  بِتمرگ 
این  نهم  مجلس  جلسات  از  یکی 
الفاظ را نثار مهدی کوچک زاده کرد.

نتیجه ی فوتبال »نتیجه گرا«: باخت در کدام میدان؟!
نزدیک  شاید   - آقاجانی  ناصر 
بیست سال پیش بود که وقتی تیم 
فوتبال ایران با ژاپن مسابقه می داد، و 
همراه جمعی از هموطنان در محلی 
برای تماشای بازی جمع شده بودیم 
و آخر بازی که با باخت تیم ما رقم 
پدید  احساساتم  در  تحولی  خورد، 
بعد  دیگر  زنهار  اینکه،  بر  مبنی  آمد 
از آن تاریخ حس و عالقه ام را به تیم 
وطنم گره نزنم و اصال برد و باختش 

برایم بی تفاوت باشد.
دیدن  مشتاق  اغلب  من  گرچه 
فرهنگ فردی و یا ملتی در آوردگاه 
مبارزه هستم و همیشه در خالل این 
و  روانی  درس های  اغلب  مسابقات 
فلسفی می آموزم و بس، و چند روز 
پیش هم که در چهارچوب بازی های 
ایران  بین  بازی  آسیا  ملت های  جام 
هم  باز  می کردم  تماشا  را  ژاپن  و 
پیروزی  دیدن  و  سرگرمی   قصدم 
صرف تیم میهنمان ایران نبود، بلکه 
میهن  موجود جمعی  فرهنگ  دیدن 
بافرهنگ  مقایسه  و   سنجش  در  ما 
موجود کشوری دیگر مثل ژاپن بود 
و  منظری  از  بی تفاوتی  کمال  در  و 
در کمال تاسف از منظری دیگر تیم 
فوتبال ما به تیم فوتبال ژاپن باخت. 
فوتبال  حوزه  در  فقط  باخت  این 
نبود که مرا غمگین می کرد، زیرا در 
یک  درجه  تیم  ده ها  تورنمنتی  هر 
تیم  یک  فقط  نتیجه  در  و  می بازند 
قهرمان می شود؛ این باخت در حوزه 
فرهنگ است که مرا غمگین کرد و 

همیشه می کند.
باخت مصاحبه و  این  از  بعد  حتی 
کردم،  گوش  را  بسیاری  تحلیل های 
باز هم نه به قصد صرفاً فوتبال بلکه 
تحلیلی  متدولوژی  قصد سنجش  به 
فهم  بر  هست  امیدی  آیا  اینکه  و 

درست؟!
نشنیدم  هیچکس  از  متاسفانه 
مسئله  و  ماجرا  اصل  بر  نقبی  که 
علمی  و  درست  تحلیل  با  بلکه  بزند 
بر  سوی  و  روی  شکست،  فلسفی   و 
بهبود  راه  و  بگردانیم  درست  جهت 

بیاموزیم.
آنچه ما در این بازی باختیم، باخت 
فرهنگ موجود ما بر فرهنگ موجود 

ژاپن بود.
زدن  »میانُبر«  فرهنگ  باخت 

درمقابل »اصالت«.
بر  پیروزی  صرفاً  فرهنگ  باخت 

حسب حادثه و اتفاق.
باخت فرهنگ عدم ارائه یک کاالی 
عالی به خریدار، گرچه در قالب ارائه 

یک بازی و سرگرمی باشد.
در  داور  به  خشم  فرهنگ  باخت 

مقابل پذیرش نظر او.
از  ژاپنی ها  که  است  نرفته  یادمان 
فوتبال  که  کردند  اراده  قبل  دهه ها 
علمی  و صحیح را از پایه بیاموزند و 

در این راه اول پذیرفتند که:
تصادفی  و  دارد  علم  کار  این   -1

نیست
2- هستند کسانی و ملت هایی که 

این علم را دارند
٣- و اینکه آنها باید گام به گام از 

روش آنها پیروی کنند
بسته هایی  علوم  اغلب  اینکه  و   -۴
را  آن  کل  باید  که  هستند  کامل 
یکجا پذیرفت و نمیشود بعضی ها را 
پذیرفت و بعضی ها را نپذیرفت و…

مثل  کشور هایی  و  ژاپن  باالخره  و 
قطر در آسیا صاحب فوتبال و یا هر 
چیز دیگر نیز شدند و اما تحلیلگران 
به  ادبیات  حوزه  در  و  داخل  در  ما 
و  دروغ  تا  گشتند  واژه هایی  دنبال 
دغل و اینهمه کمبود های فرهنگی و 
بازار  فلسفی را در قالب یک واژه به 
آنهم  و  کنند  ارائه  ایرانیان  مصرف 
است  نتیجه گرا«  »فوتبال  واژه  ابداع 
بر  داخل  در  ورزشی  تحلیلگران  که 
سر زبان دارند تا از اشاره به ماهیت 

فرهنگ  منش های  و  روش  واقعی  
موجود طفره روند و از آشکار کردن 
ابعاد و علت روی کردن به »فوتبال 
نتیجه گرا« را پوشیده نگه دارند زیرا 
ما  که  اینست  آن  مفهوم  و  معنی 
پیروز میدان باشیم و مهم نیست از 
چه طریقی و با چه حیلتی و تعمیم 

این روش و منش در هر حوزه ای.
ما  فوتبال  میدان  در  تنها  این  و 
نیست که رخ می دهد، در میدان علم 
نیز، تز های دزدی و دکتراسازی های 
این  دیگر  تراوش های  از  ساختگی 
و  دریغ  و  است.  فرهنگی   سرطان 
آئین  فرزندان  ما  که  آنجاست  درد 
»راستی« و پرهیز از دروغ و نیرنگ 

نیز هستیم!
که  باورم  این  بر  من  که  اینست 
اگر تیم ما پنج بار دیگر هم با ژاپن 
از  بازنده  بار  پنج  هر  بدهد،  مسابقه 
امروز  ژاپن  زیرا  بیرون می آید  زمین 
می کند؛  کپی  را  اسپانیا  فوتبال 
زمین  میانه  در  ژاپن می داند چگونه 
صاحب توپ بماند و خیمه زند و راه 
نتیجه  به  تا  بیازماید  مدام  را  نفوذ 
هرگز  ما  تیم  که  صورتی  در  برسد. 
ثانیه  به مدت سی  را  توپ  نتوانست 
در اختیار گرفته و سیستماتیک بازی 

را اداره کند.
شادا ایران،

شادا آئین راستی ایران
شادا پاالیش آئینمان از پلیدی ها،

شادا ایرانی که صبحش نزدیک است.
لس آنجلس

کاپیتان پیشین تیم های پرسپولیس 
و سرمربی و کاپیتان اسبق تیم ملی 
فوتبال ایران بعد از شکست تیم ملی 
مقابل ژاپن در جام فوتبال ملت های 
آسیا در روز دوشنبه گفت: تیم ملی 

امروز فقط به صدا و سیما باخت.
این  در  بازیکن  گفت:  پروین  علی 
را  خودش  می تواند  چگونه  شرایط 
کنترل کند وقتی از چهارشنبه هفته 
شبکه های  تمام  در  امروز  تا  پیش 
تلویزیونی در مورد این بازی صحبت 

می شد.
وی افزود: مجری تلویزیون می گفت 
می بینید.  را  ایران  کنونی  بازیکنان 
خالصه آنقدر این بازی را بزرگ کردند 
که بچه ها حتی نصف توان و مهارت 
نگذاشتند.  نمایش  به  هم  را  خود 
 ، می کردیم  نگاه  را  شبکه ای  هر 
درباره  زیادی  مجریان  و  کارشناسان 
آیا  اما  می کردند  صحبت  ملی  تیم 
تیم  بازی های  این همه  ما هم  زمان 
را  مسابقه  این  می شد؟  پخش  ایران 
از  بازیکنان  آنقدر حساس کردند که 
شدت استرس نمی توانستند راه بروند. 
در این مدت هر روز ارتباط تلفنی با 
دوبی، تهران و بقیه دنیا برقرار می شد 
و صدها کارشناس و گزارشگر درباره 

این بازی حرف می زدند.
می دانم  من  داد:  ادامه  پروین 
چقدر  مدت  این  ملی  تیم  بازیکنان 
اخالق کیروش  با  و  سختی کشیدند 
کنار آمدند. پروین در مورد اینکه آیا 
 ٣ واقعا  ایران  و  ژاپن  فوتبال  تفاوت 
گل بود یا نه، گفت: ژاپنی که امروز 
دیدیم نصف ژاپن همیشگی نبود. آنها 
چند بازیکن خود را همراه نداشتند و 

علی پروین:

 باخت ایران تقصیر صدا و سیما؛
 وبسایت فیفا: 

باخت ایران تقصیر مدافعان تیم

اگر تیم ما با توان یک سوم همیشه 
خود بازی می کرد برنده می شد اما از 
بس تلویزیون این را بزرگ کرده بود، 

اعضای تیم پر از استرس بودند.
وی گفت: من هم مثل همه ایرانی ها 
از نتیجه ناراحت هستم اما به بازیکنان 
تیم ملی خسته نباشید می گویم چون 
باید خود را برای جام جهانی و جام 

ملت های آینده آماده کنند.
فوتبال  جهانی  فدراسیون  وبسایت 
نوشت:  دوشنبه  روز  نیز  »فیفا« 
دالیل  از  ایران  مدافعان  اشتباهات 
باخت این تیم بود. سردار آزمون در 
برای  را  خوب  فرصت  یک  اول  نیمه 
نیمه  در  ژاپن  داد.  دست  از  گلزنی 
دوم از اشتباهات بازیکنان ایران کامال 

استفاده کرد.
ایران  که  شد  یادآور  فیفا  وبسایت 
دور  این  در  مسابقه  این  از  پیش  تا 
از  مسابقات جام ملت های آسیا گل 

نخورده بود.

ضربه سردار آزمون به صورت بازیکن ژاپن در جریان دیدار نیمه 
برخورد خشن احسان حاج صفی با بازیکن ژاپنی در پایان بازینهایی جام ملت های آسیا

اقتصادی«،  بد  =»وضعیت 
کم«،  اشتغال  و  »بیکاری 
بی پولی  مالی،  »مشکالت 
»نوسانات  کم درآمدی«،  و 
ارزی و قیمت«، » معیشت«، 
 « »اجاره بها«،  »مسکن«، 
و  ملی«  پول  ارزش  کاهش 
»کمبود کاال« از دغدغه های 
مردم تهران در کنار »تورم و 

گرانی کاال«است. 
نتایج یک نظرسنجی در ایران نشان 
می دهد ۶7٫۶ درصد پایتخت نشینان 
مهمترین  را  اقتصادی  مشکالت 
نگرانی خود می دانند و »تورم و گرانی 
»هزینه  پایین«،  »درآمد  کاالها«، 
مسکن« و »شوک های ارزی« از جمله 
مهمترین دغدغه ساکنان تهران است.

سفارش  به  نظرسنجی  این 
قرار  و  شده  انجام  تهران  شهرداری 
بود شرکت کنندگان مشکالت شهری 
نتیجه  اما  کنند،  فهرست  آن  در  را 
این نظرسنجی کاماًل متفاوت شده و 
مشکالت اقتصادی به عنوان مهمترین 
ساکنان  از  70درصد  حدود  دغدغه 

تهران مطرح شده است.
اقتصاد  دنیای  روزنامه  گزارش  به 
سنجش  هدف  با  تهران  شهرداری 
دوره  از  شهروندان  رضایت  »میزان 
»کاهش  و  شهری«  مدیریت  جدید 
از  شهروندان  رضایت  افزایش  یا 
مدیریت  از  دوره  این  تصمیمات 
نظرسنجی  یک  تازگی  به  شهری« 
توسط پژوهشگاهی در وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی انجام داد اما نتایج این 
بطوری  است  تکان دهنده  نظرسنجی 
که ۶7٫۶ درصد از ساکنان تهران که 
کرده اند  شرکت  نظرسنجی  این  در 
مهمترین  را  کاالها«  گرانی  و  »تورم 

دغدغه خود می دانند.
دو  هم  پیشتر  تهران  شهرداری 
و   9۶ شهریورماه  در  نظرسنجی 
در  که  بود  کرده  برگزار   97 خرداد 
شهروندان  چالش  مهمترین  آنها 
پایتخت از جنس مشکالت و مسائل 
شهری همچون آلودگی هوا و ترافیک 
اخیر  بود. در نظرسنجی  عنوان شده 
با  شد  انجام  جاری  سال  مهرماه  که 
دو  با  آماری  جامعه  مطابقت  وجود 
متفاوتی  نتایج  پیشین،  نظرسنجی 
حاصل شده و نشان داده می شود که 
مشکالت مربوط به مدیریت شهری با 
برای  ولی دیگر  نشده،  برطرف  اینکه 
و  نیست  اولویت  تهران  شهروندان 
معیشت  بحران  آنها  اصلی  دغدغه 

است!
شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
شب  ساکنان  از  نفر  هزار   ۵ شامل 
 ٣00 در  شده  انتخاب  تهران  شهر 
نقطه اصلی و پر تردد شهر همچون 
بوده اند  اصلی  و چهارراه های  میادین 
روز  نگرانی  »مهمترین  درباره  که 

مشکالت اقتصادی دغدغه 6۷.6درصد از پایتخت نشینان؛ ۸۰درصد 
از ساکنان تهران امیدی به بهبود وضعیت ندارند

مشکالت  و  مسائل  پایتخت نشینان« 
بیان  پاسخ  عنوان  به  را  اقتصادی 

کردند.
عملکرد  »ارزیابی  همچنین 
یا  افزایش  سنجش   « شهرداری«، 
کاهش درخواست رشوه و پارتی بازی 
شناخت  »میزان  و  شهرداری«  در 
سه  جدید«  شهردار  از  شهروندان 
محور مهم دیگر این نظرسنجی بود. 
در میان سبد ۶2 پارامتری اعالم شده 
از سوی شهروندان به عنوان مهمترین 
مشکالت  آنها،  نگرانی  و  دغدغه 
درصد   ۶7٫۶ وزن  با  اقتصادی 
به  مربوط  مشکالت  وزن،  بیشترین 
شهر و زندگی شهری با فاصله زیاد و با 
وزن ٣٫۵ درصدی در رتبه دوم و بعد 
حوزه های  به  مربوط  مشکالت  آن  از 
رتبه  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
مردم  نگرانی های  میان  در  را  سوم 

پایتخت به خود اختصاص داده اند.
»بیکاری  اقتصادی«،  بد  »وضعیت 
مالی،  »مشکالت  کم«،  اشتغال  و 
»نوسانات  کم درآمدی«،  و  بی پولی 

معیشت«،   « قیمت«،  و  ارزی 
کاهش   « »اجاره بها«،  »مسکن«، 
ارزش پول ملی« و »کمبود کاال« از 
دیگر دغدغه های مردم تهران در کنار 

»تورم و گرانی کاال« است.
این  نتایج  دیگر  تکان دهنده  بخش 
این  با  پرسشی  به  پاسخ  نظرسنجی 
مضمون است که »فکر می کنید این 
نگرانی شما در آینده بیشتر یا کمتر 
می دهد  نشان  نتیجه  و  می شود؟« 
شهروندان  از  ۸0درصد  برداشت 
نگرانی   که  آنست  شرکت کننده 
افزایش پیدا می کند یا امید چندانی 

به بهبود وضعیت ندارند.
تنها  نه  که  معناست  بدان  این 
دغدغه حدود دو سوم از مردم ساکن 
بلکه  است  اقتصادی  تهران مشکالت 
پیدا  افزایش  مشکالت  این  معتقدند 
در  بهبود  بروز  از  ناامید  آنها  و  کرده 

وضعیت کنونی هستند.
در  بدبینی  میزان  دیگر  سوی  از 
از  بیشتر  بسیار  شهر  جنوبی  مناطق 
بر  است.  بوده  تهران  شمالی  مناطق 
اساس نتایج این نظرسنجی ۶2 درصد 
از ساکنان منطقه یک، تصور بدتر شدن 
نگرانی ها و 1٣ درصد آنها تصور بهتر 
شدن وضعیت را دارند. یعنی در مقابل 
۸۸ درصد از ساکنان که برداشت بدتر 
شدن از وضعیت نگرانی ها را دارند ۴ 
وضعیت  این  می کنند  گمان  درصد 
بهتر خواهد شد. البته میزان بدبینی 
شرکت کننده  مختلف  گروه های  بین 
آماری  )جامعه  نظرسنجی  این  در 
باال  به  سال   1۸ از  شرکت کننده 
بوده  متفاوت  بودند(  شده   انتخاب 
است. برای نمونه میزان بدبینی مردان 
از  بیش  متأهل   افراد  زنان،  از  بیش 
 ۴۵ تا   ٣۵( میانسال ها  مجرد،  افراد 
سال( بیش از سایرین و اجاره نشین ها 

بیش از مالکان بوده است.
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واپسگرا  =جز در حکومت های 
آبرو  ایدئولوژیک، هیچ دولتی  و 
و غرور ملی  را به قهرمانی در یک 
نمی زند.  پیوند  ورزشی  رقابت 
حکومت های قدرتمند دنیا اگر در 
ورزش هم پیشرو و صاحب عنوان 
باشند، همواره به نقش اقتصادی- 
اجتماعی ورزش حرفه ای از منظر 

صنعت- سرگرمی نگاه می کنند.
= اگر در دوران پهلوی خود را در 
عرصه ی ورزش- همچون اقتصاد- 
می دیدیم،  ژاپن  برابر  در  رقیب 
این چنین مقایسه ای به حکومت 
پادشاهی پهلوی و دستاوردهای 
ایام،  آن  در  می برازید.  سترگش 
آسیا،  اقتصاد غرب  شکوفاترین 
ارتش  مجهزترین  و  قویترین 
خاورمیانه و پر نفوذترین ساختار 
داشتیم  را  کهن  قاره ی  ورزشی 
در  تصمیم گیری  کرسی های  که 
تمامی کنفدراسیون های ورزشی 
آسیا را کنترل می کرد. پول ملی  
به  دنیا  که  داشتیم  پاسپورتی  و 

آن احترام می گذاشت.
یوسف مصدقی - طی این چند هفته اخیر، 
فوتبال  عالقمندان  میان  متوهمانه ای  موج 
ایران برخاسته بود که سواران بر آن، تیم ملی 
فوتبال ایران را قویترین تیم آسیا و قهرمان 
بی تردید رقابت های جام ملت های این قاره، 
معرفی می کردند. این جماعت از سرمربی تیم 
ایران اسطوره ای شکست ناپذیر و از بازیکنان 
بی نقص  فوتبالیست هایی  تیم،  این  معمولی 
تصویر می  کردند. اعضای فرقه ی تبهکار اشغالگر 
ایران هم که همواره به دنبال فیل هوا کردن و 
تزریق دروغ و اعتماد به نفس کاذب به اذهان 
»مردم فهیم ایران« هستند، به این توهمات 
موفقیت  در  پررنگی  نقش  تا  می زدند  دامن 
احتمالی تیم ملی برای خود دست و پا کنند. 
شکست سنگین تیم ملی فوتبال ایران مقابل 
تیم جوان و الیق ژاپن در نیمه نهایی بازی های 
جام ملت های آسیا اما سیلی محکم واقعیت 
بود که به گوش فوتبال گلخانه ای جمهوری 

اسالمی نواخته شد.
واقعیت این است که جز در حکومت های 
و  آبرو  دولتی  هیچ  ایدئولوژیک،  و  واپسگرا 
غرور ملی  را به قهرمانی در یک رقابت ورزشی 
دنیا  قدرتمند  حکومت های  نمی زند.  پیوند 
عنوان  صاحب  و  پیشرو  هم  ورزش  در  اگر 
باشند، همواره به نقش اقتصادی- اجتماعی 
سرگرمی  منظر صنعت-  از  حرفه ای  ورزش 
نگاه می کنند. غرور ملی و احترام بین المللی 
پول  قدرت  شکوفا،  اقتصاد  به  دولت ها،  این 
و  اجتماعی  رفاه  باال،  سرانه ی  درآمد  ملی، 
اعتبار پاسپورت شهروندانشان است. در چنین 
حکومت هایی، دولت نه تنها در ورزش دخالت 
نمی کند بلکه می کوشد تا رقابت های ورزشی 
و  خورد  و  زد  برای  به صحنه ای  بین المللی 

تسویه حساب های سیاسی تبدیل نشوند.
حکایت فرقه ی تبهکار اشغالگر ایران اما در 
ورزش هم مثل باقی سیاست هایش برخالف 
عقل سلیم است. گانگسترهای شرکت سهامی 
کوشیدند  آغاز  همان  از  اسالمی،  جمهوری 
تبلیغ  برای  صحنه ای  به  را  ملی  ورزش  تا 
تباهکاری ها و عقاید واپسگرا و ناانسانی خود 
تبدیل کنند. به همین دلیل بود که در همان 
روزهای نخست پس از انقالب، اوباش مسلمان/ 
هوس  به  رسیده،  عرصه  به  تازه  چپگرای 

دولتی کردِن ورزش کشور افتادند.
از آنجا که ورزش ایران در دوران محمدرضا 
شعارهای  و  سیاست  از  دور  فقید  شاه 
ایدئولوژیک، در بیشتر رشته های ورزشی در 
سطح اول قاره ی آسیا قرار داشت، الزم بود 
که مدیرانی »ارزشی« و »متعهد« اداره ی این 
حوزه را در دست بگیرند تا هر چه یادآور دوران 

پهلوی باشد را از آنها بزدایند.
آغاز  همان  از  مقصود،  این  به  نیل  برای 
از  موجوداتی  اسالمی،  جمهوری  تشکیل 
ورزش  معلم  یک  داوودی-  مصطفی  قماش 
با  رفاقت  خاطر  به  تنها  که  دبیرستان 
محمدعلی رجایی به ریاست سازمان تربیت 
المپیک رسیده بود- با  بدنی و کمیته ملی 
ایران  احمقانه و جاهالنه، ورزش  تصمیمات 
را با سرعتی شگفت آور به قهقرا بردند و به 
بهانه ی تحکیم ارزش های انقالبی در ورزش 
کشور، اکثریت نیروهای متخصص و ستاره های 
ورزش ایران را پاکسازی و خانه نشین کردند.

داوطلبانه ی  واگذاری  نظیر  سیاست هایی 
ریاست کنفدراسیون های مختلف ورزشی قاره ی 
آسیا که با کوشش فراوان در دوران پهلوی به 

ایرانیان رسیده بود، تعطیل کردن لیگ های 
مختلف ورزشی داخلی، دولتی کردن دو باشگاه 
پرسپولیس و تاج تهران و تغییر نام این دو 
باشگاه، اجرای طرح مشهور به ممنوعیت حضور 
بازیکنان باالی 27 سال در تیم ملی فوتبال 
ایران و بدتر از همه سیاست عدم رویارویی با 
ورزشکاران اسرائیلی در میادین بین المللی، تنها 
نمونه هایی از تصمیمات مخرب مدیران متعهد و 
ارزشی در ورزش ایران بود. اوضاع ورزش زنان 
و تحمیل محدودیت های ضدانسانی بر نیمی از 

جامعه که حکایتی دیگر است.
در دهه ی نخست پس از انقالب، با هر گونه 
ستاره سازی یا محبوبیت ورزشکاران بخصوص 
به  می شد  برخورد  شدت  به  فوتبالیست ها، 
گونه ای که اگر فوتبالیستی ستاره می شد یا 
هنجارهای  به  اما  می کرد  گل  حد  از  بیش 
نه  فرمایشی جمهوری اسالمی تن نمی داد، 
از لیست تیم ملی خط می خورد بلکه  تنها 
حتی بدون تیم باشگاهی می ماند و معیشت اش 
مختل می شد. چنین بازیکنی اگر خوش شانسی 
می آورد، به یکی از تیم های ثروتمند کشورهای 

عربی می پیوست تا کامال نابود نشود.
نگارنده چندبار در تأمالتش به این موضوع 
اشاره کرده است که پس از مرگ خمینی و 
شروع دوران نکبت بار موسوم به »سازندگی«، 
امنیتی  دستگاه   مخفی  عملیات  با  همزمان 
جمهوری اسالمی برای جنایت و آدمکشی، 
ارائه ی  برای  حکومتی  تبلیغاتی  برنامه های 
تصویر مثبت از جمهوری اسالمی وارد دستور 
کار دولت وقت شد. این دوران که از پِس دهه ی 
نخسِت خونین و دهشتناک انقالب آمده بود، 
قرار بود دوران ثبات و پیشرفت نظام جمهوری 
اسالمی باشد. اکبر رفسنجانی که در این دوره 
سکاندار دستگاه اداره ی کشور بود، اراده داشت 
تا به سرعت و از طریق میانبر زدن به فرهنگ، 
دانش و صنعت، جمهوری اسالمی را پیشرفته 
کند. نگاه »سردار سازندگی« و گانگسترهای 
اطرافش به مقوالت »پیشرفت« و »توسعه« به 
شدت واپسگرا، متوهمانه، شتابزده و کّمی بود. 
این نگاه ایجاب می کرد که جامعه ی »اسالمی« 
ایران در همه ی حوزه های فرهنگی، اقتصادی 
و اجتماعی به سرعت به دستاوردهای قابل 

تبلیغ مجهز شود.
شکست ایران در جنگ بی ثمر و پرتلفات 
با عراق، چنان کام مردم کشور را تلخ کرده 
بود که انگار بر تمام ابعاد زندگی عموم جامعه 

خاک مرده پاشیده بودند. در چنین فضایی، 
حتی خشک مغزترین اعضای فرقه ی تبهکار هم 
متوجه نیاز به تغییر روحیه در جامعه افسرده 
دسترس ترین  در  از  یکی  بودند.  شده  ایران 
به جامعه ی شکسته  مخدرهایی که می شد 
به  تمایل  کرد،  تزریق  ایران  افسرده ی  و 

افتخارآفرینی در عرصه ی ورزش بود.
شاید اولین نمونه از چنین افتخارآفرینی هایی، 
رسته ی  در  سلیمانی  علیرضا  طالی  مدال 
فوق سنگین کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی 
جهان 1989 میالدی در سوئیس بود. سلیمانی 
که با قرعه خوب و کم دردسر به فینال رسیده 
با حریف قدرتمند آمریکایی  بود، در مصاف 
)بروس بومگارتنر( بازگشتی شکوهمندانه داشت 
و مسابقه ای را که در وقت اول باخته بود در 
وقت دوم برد و اولین مدال طالی فوق سنگین 
تاریخ کشتی ایران را کسب کرد. تصویر سکوی 
افتخار این رقابت که پرچم جمهوری اسالمی 
را باالی پرچم ایاالت متحده و اتحاد شوروی 
)برنده مدال برنز( نشان می داد، تا سال ها ابزار 
دستگاه تبلیغاتی فرقه ی تبهکار بود.یک سال 
بعد از این ماجرا، قهرمانی تیم ملی فوتبال ایران 
در بازی های آسیایی پکن، مخدر بیشتری برای 
تولید توهم در جامعه جوان ایران فراهم آورد. 
تیم ایران در آن مسابقات در مرحله نیمه نهایی، 
به مدد هوشمندی زنده یاد سیروس قایقران، تیم 
قدرتمند کره جنوبی را شکست داد  و در فینال 
در ضربات پنالتی بر کره شمالی نیز پیروز شد.

دولت  پیروزی،  این  واقعی  ارزش  از  فارغ 
رفسنجانی در آن زمان بهره برداری تبلیغاتی 
وسیعی از این »افتخارآفرینی« کرد. نگارنده 
خوب به خاطر دارد که دولتمردان آن دوران 

موفقیت  این  بر  تکیه  با  اسالمی،  جمهوری 
و  ایران  همآوردی  چون  اباطیلی  ورزشی، 
کره جنوبی را در عرصه ی اقتصاد به میان آورده 
بودند و دستگاه تبلیغاتی فرقه ی تبهکار سخن 
از موفقیت های شگفت آور پیش رو و سبقت 
گرفتن از غول های اقتصاد آسیا در آینده ی 

نزدیک می گفت!
واقعیت اما چیز دیگری بود، فرقه ی تبهکار 
و  ایدئولوژیک  حکومت های  همه ی  مثل 
غیرواقعی  و  گلخانه ای  فضایی  گانگستری، 
برای تولید »افتخارآفرینان« طراحی کرده بود 
تا به مدد موفقیت های ظاهری و بی بنیاد در 
المپیادهای ورزشی و علمی و همینطور کسب 
از  ویترینی  سینمایی،  فستیوال های  جوایز 
افتخارات را برای تخدیر جامعه مهیا کند. این 
ویترین کذایی، تصویری خالف واقع و سراپا 
دروغ از وضعیت ایران و ایرانی به جهانیان عرضه 
می کرد تا گانگسترهای حاکم در پوشش آن، 
به چپاول منابع تجدیدناپذیر ملی و پیگیری 

تبهکاری های بین المللی خود ادامه دهند.
هر گونه رشد و تکثیر گلخانه ای، بر این مبنا 
استوار است که فارغ از واقعیات و توانایی های 
اقتصادی و بدون در نظر داشتن امکانات و نقاط 
ضعف و قوت یک ساختار اجتماعی، نخبگانی 
مصنوعی برای دستگاهِ صاحِب گلخانه تولید 
شود. هر چه زمان بر این گلخانه گذشت، فضای 
آن بیشتر آلوده به انواع فساد شد. انواع دالل های 
ریز و درشت، اَشکال مختلف مافیاهای کوچک 
و بزرگ، تزریق پول های کثیف به فوتبال با 
هدف پولشویی و از همه بدتر سرایت ریاکاری 
و توهمات ایدئولوژیک به ورزشکاران و نخبگان 
پرورش یافته در این گلخانه، تصنع، توهم و فساد 

را در آن به باالترین حد ممکن رساند.
ورزش گلخانه ای ایران در سال های اخیر 
هر چند گاهی موفقیت های موردی پیدا کرده 
اما بنا به خصلت مصنوعی اش هیچگاه ریشه 
در واقعیت جامعه ایران نداشته و به همین 
برای حفظ  سبب ماندگاری و استمرار الزم 
همان موفقیت ها را هم از خود نشان نداده 
از  بارزی  ایران مثال  تیم ملی فوتبال  است. 
این ناتوانی است که در شرایط مصنوعی و با 
تمرین یک سبک بازی مشخص تدافعِی نسبتا 
کارآمد، با پرهیز از رویارویی با رقبای هم سنگ 
خود و البته تکیه بر بخت و اقبال موافق، چند 
سالی چهره ی یک تیم با اعتماد به نفس را از 
خود نشان داد. این تیم اما وقتی به حریفی 

واقعی رسید که ادعای برابری با او را داشت و 
نمی توانست به بهانه ی نابرابری قوا در مقابل آن 
تنها به دفاع بپردازد، مفتضحانه شکست خورد 

و عیار واقعی اش روشن شد.
استمرار موفقیت ورزش ملی یک کشور، 
اقتصاد  در  مستمر  و  متوازن  رشد  از  تابعی 
از  و سیاست آن کشور است. حکومت هایی 
قماش کره شمالی، آلمان شرقی سابق و فرقه ی 
تبهکار اشغالگر ایران شاید چند صباحی به مدد 
دوپینگ و تربیت گلخانه ای بتوانند در ورزش 
»افتخار« بیافرینند اما در نهایت سیلی سخت 
افتخارات  چنین  نشئگی  از  را  آنها  واقعیت 

بی ریشه ای، پرانده و خواهد پراند.
اگر در دوران پهلوی خود را در عرصه ی 
ورزش- همچون اقتصاد- رقیب در برابر ژاپن 
می دیدیم، این چنین مقایسه ای به حکومت 
سترگش  دستاوردهای  و  پهلوی  پادشاهی 
می برازید. در آن ایام، شکوفاترین اقتصاد غرب 
آسیا، قویترین و مجهزترین ارتش خاورمیانه 
قاره ی کهن  نفوذترین ساختار ورزشی  پر  و 
در  تصمیم گیری  کرسی های  که  داشتیم  را 
را  آسیا  ورزشی  کنفدراسیون های  تمامی 
کنترل می کرد. پول ملی  و پاسپورتی داشتیم 
که دنیا به آن احترام می گذاشت. آن زمان برای 
افتخارآفرینی نیاز به دالل و گلخانه نداشتیم. در 
خاک خود با توان خود بالیده بودیم و سرافراز 

به مصاف هر حریفی می رفتیم.
ایران  بر  تبهکار  فرقه ی  تا  شوربختانه، 
حکومت می کند، ایرانی جماعت در عرصه ی 
و  خفت  جز  اجتماعی اش  و  فردی  زیست 
تحقیر نخواهد دید و جز سوز سیلِی واقعیت را  

بر گونه اش تجربه نخواهد کرد.
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و  له  و لد ا مشیر ز  ا قتی  و ه  شا حمد ا
مستوفی الممالک و عین الدوله برای قبول ریاست 
وزرا پاسخ منفی شنید، منتخبین مجلس چهارم 
را در انتخابات نیمه تمام، برای مشاوره دعوت 
کرد و آنان نظر دادند که با توجه به شرایط و 
احوال، بهتر است سپهدار در مقام خود ابقا شود.

این جلسه روز اول بهمن ماه 1299 تشکیل شد 
و روز بعد، فتح اهلل خان سپهدار اعظم با شاه دیدار 
کرد و پذیرفت که کابینۀ جدید را تشکیل دهد.

تهران وضعی آشفته داشت.  زمان،  این  در 
مردم به سختی نگران بودند. همه می دانستند که 
مملکت دستخوش بحران سیاسی و مالی است 
اما کسی نمی توانست فردا را پیش بینی کند. 
ملک الشعرای بهار اوضاع را چنین ترسیم می کند:

»از قیافۀ شهر پیدا بود که رشته ها دارد از 
یکدیگر گسسته می شود و دو سیاست مغایر 
به سختی با یکدیگر در اصطکاک است و برق 
اغتشاش و انقالب از این میانه می جهد. تشکیل 
زیرا  شد  تکلیف  سپهدار  به  دیگر  بار  کابینه 
مشیرالدوله و مستوفی و فرمانفرما یکان یکان 
مازندران  بودند.  باززده  سر  دولت  تشکیل  از 
کوچک خان  میرزا  بود.  دولتی  قوای  به دست 
قربان  خالو  و  خان  احسان اهلل  از  و  کرده  قهر 
و بالشویکها جدا شده بود. حمالت روسها که 
بودند  تاخته  گیالن  به  بالشویکها  به حمایت 
از  انگلیسها  بود.  رانده  به عقب  را  قزاق  قوای 
پول  از  حتی  و  مهاجمین  برابر  در  مقاومت 
قزاقها  قزاقخانه خودداری می کردند.  به  دادن 
در فاصلۀ بین منجیل تا قزوین با ساز و برگی 
بی اندازه مندرس و حالی خراب درمانده، و دولت 
در حال بحران، و شاه در خیال فرار، و رجال 
سیاسی درصدد کسب مقام وزارت، و سیاسیون 
حربۀ  با  هنگامه  طلبان  و  وکالت،  درصدد 
قرارداد مشغول قتل عام وکالی دورۀ چهارم 
عصر...« آن  اوضاع  روح  بود  این  بودند.  شده 

احتمال حملۀ بالشویک ها به سوی تهران، 
علت العلل این نگرانی بود. تصمیم بانک شاهی 
)بانک انگلیس در ایران( در برچیدن شعبه های 
خود و کاستن از معامالت، این احتمال را تقویت 
اشیاء  یا  نقدی  سپردۀ  که  اشخاصی  می کرد. 
استردادشان  برای  داشتند،  بانک  در  باارزشی 
به بانک هجوم آورده بودند و بسیاری از آنها 
گزارش  می شدند.  آماده  تهران  از  فرار  برای 
واقعه، لرد کرزن را به خشم آورد و در تلگراف 
»نورمن«  به  خطاب  ژانویه 1921   21 مورخ 
که  این  علت  فهمید  نمی شود  »واقعاً  نوشت: 

مردم تهران همه به فکر فرار افتاده اند و دار و 
ندار خود را جمع می کنند چیست. وقتی خود 
ایران  تمام  در  فرد  ترسوترین  شاید  که  شاه، 
باشد، تصمیم خود را عوض کرده و به ماندن 
در پایتخت رضایت داده است دیگر این همه 
ترس و وحشت عمومی برای چیست؟ حال که 
دولت ایران قرارداد جدیدی با شورویها بسته 
یا این که در ُشُرف بستن است برای چه مردم 
این قدر عجله در ترک پایتخت خود دارند؟ اگر 
حکومت بالشویکی روسیه خیال داشت به ایران 
حمله کند دیگر برای چه قرارداد می بست؟ آیا 
عجیب نیست که حکومت شوروی از یک طرف 
با ایران پیمان ببندد و از طرف دیگر به تهران 
حمله کند؟ چرا مردم با این ترس و وحشت 

تهران را ترک می کنند؟«
وزیر مختار انگلیس در پاسخ این تلگراف نوشت:

»درست است که با هزار زحمت شاه را راضی 
کرده ایم عجالتاً در تهران بماند و از جایش تکان 
نخورد ولی وحشت او به هیچ وجه از بین نرفته 
است و من مطمئن نیستم که آیا خواهم توانست 
پیش از خروج قوای نظامی بریتانیا از ایران مانع 
از فرار معظم له شوم یا نه. امروز دوباره شاه را 
مالقات کردم و حد اعالی کوشش خود را برای 
بردم.  به کار  پایتخت  در  معظم له  نگهداشتن 

دالیل عمدۀ ترس شاه عبارتند از:
فرمانده  ازجمله  بعضی ها،  به عقیدۀ  1ـ 
به فرض  حتی  آیرونساید(  )ژنرال  نورپرفورس 
امضا  شوروی  و  ایران  دوستی  پیمان  که  آن 
شود، باز هم تهاجم بالشویک ها به تهران صورت 
خواهد گرفت. منتها دو احتمال هست؛ یکی این 
که بالشویک ها مستقیماً به ایران حمله کنند.  
فرمان  تحت  )نیروی  که جنگلی ها  این  دیگر 

پشتیبانی  با  قربان(  خالو  و  خان  احسان  اهلل 
مخفیانۀ بالشویک ها این تهاجم را برعهده گیرند.

2ـ فرماندۀ نورپرفورس بر این عقیده است که 
بالفاصله پس از خروج نیروهای بریتانیا، و شاید 
هم پیش از آن، در ایران انقالب خواهد شد و اگر 
زمام این انقالب به دست بالشویک های قفقازی 
بیفتد، جان خارجی های مقیم ایران در خطر 
می افتد. حکومت مرکزی نه پول دارد، نه وقت 
کافی و نه افسر خارجی که بتواند از عهدۀ دفع 
این خطر بزرگ برآید. نیروهای موجودـ  پلیس، 
ژاندارمری و قزاقـ  ابداً قابل اطمینان نیستند.

3ـ فکر مردم هنوز از این حیث ناراحت است 
به  ورود  از  نمی دانند مهاجمان پس  که هیچ 
تهران با اهالی پایتخت چگونه رفتار خواهند کرد.

4ـ اقدام بانک شاهی که طبق تصمیم هیأت 
مدیرۀ بانک در لندن، دستور برچیدن بسیاری 
از شعبات خود را صادر کرده، توأم با رفتار مشابه 
سایر مؤسسات تجارتی بریتانیا، اعتماد عمومی را 
کامال سلب و این اعتقاد را در ذهن مردم تلقین 
کرده است که همه چیز از دست رفته و دیگر 
هیچ روزنۀ امیدی برای نجات پایتخت وجود 
ندارد. رفتار یأس آفرین این مؤسسات زندگی 
و خطر  کرده  فلج  را  اقتصادی کشور  و  مالی 

انقالب را افزایش داده است.
5ـ  بدبینی بعضی از اروپائیان باوجود آن که 
به دلیل داشتن مناصب حساس در ایران کامال 
می دانند خطر فوری تهران را تهدید نمی کند 
به جای آن که با نشان دادن خونسردی و متانت 
اسباب آرامش خاطر مردم گردند، خود وسیله ای 

شده اند برای افزایش ترس و وحشت...«
این  از کرزن اجازه می خواهد متن  نورمن، 
تلگراف را به منظور کاستن از نگرانی ها انتشار 
دهد. کرزن در حاشیۀ تلگراف نورمن اظهار نظر 
می کند: »مخالفتی با انتشار متن تلگراف ندارم. 
موضوع این است که آقای نورمن خیال می کند 
ترس دولت بریتانیا موجب اقدام بانک شاهی در 
تهران گردیده است درصورتی که به عقیدۀ من 

قضیه کامال برعکس است.
مسؤولیت اوضاع فعلی در تهران در درجۀ 
اول برعهدۀ وزارت جنگ بریتانیاست که قوای 
نظامی خود را بی موقع احضار کرده، در درجۀ 
دوم به عهدۀ وزارت امور هندوستان )مستعمرات( 
و در درجۀ سوم متوجه کابینۀ انگلستان است. 
مع الوصف تردید ندارم هنگامی که بحران به نقطۀ 

خطر رسید کاسه و کوزه را بر سر وزارت امور 
خارجه خواهند شکست!«

این تلگراف، اختالف نظری را که بین مراجع 
تصمیم گیری انگلستان دربارۀ ایران و مسائل آن 
وجود داشت، آشکار می سازد. از یک سو وزیر 
امور خارجه همچنان به تصویب قرارداد 1919ـ  
درصورت روی کار آمدن دولتی قوی در ایرانـ  
امیدوار بود، در حالی که وزیر مختار انگلیس در 
تهران قرارداد را مرده و مدفون شده می دانست؛ 
که  ـ  انگلستان  جنگ  وزارت  دیگر  سوی  از 
وینستون چرچیل عهده دار آن بود ـ بر خروج 
حد  ایران  شمال  در  مستقر  نظامی  نیروهای 
اکثر تا اول بهار تأکید داشت و باالخره، وزارت 
مستعمرات بر اساس نظریات دریافت شده از 
هند، خارج شدن شاه و دولت از تهران و انتقال 
پایتخت به اصفهان و برانگیختن جنگ داخلی 

را توصیه می کرد.
بهار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران 
افکار  پیرو  اگرچه  می نویسد »شاه می ترسید. 
عمومی بود و افکار عمومی هم از طرف روسیه 
سواد  تازه  آنها  زیرا  نمی کرد  فرض  خطری 
قراردادی که بسیار مفید می نمود برای سپهدار 
فرستاده بودند و خود را با اقامت قوای انگلیس 
در ایران مخالف معرفی می کردند و این یک 
داشتند،  ایران  مردم  با  که  بود  نوع همدردی 
اما درحقیقت شاه از بالشویک می ترسید و از 
آشوبهای کوچک تهران خوف داشت. نه مایل 
بود خود را در آغوش انگلیسها بیندازد و مطیع 
ارادۀ آنها باشد و نه جرأت داشت آرام و آسوده 
بنشیند. تنها اعتماد او به قوۀ قزاقها بود و قزاقها 
هم در حدود قزوین لخت و بیچاره و بی فرمانده 

و بی حقوق و بی تکلیف و درمانده بودند«.

احمد احـرار

) کیهان لندن شماره 1286 (

جرج. پ. چرچیل

تأمالت بهنگام؛  
 سیلی سنگین واقعیت به گوش فوتبال گلخانه ای ایران

وینستون چرچیل



صفحه 13ـ Page 13 ـ شماره 1663
 جمعه 1 تا پنجشنبه 7 فوریه 2019

1ـ نویسنده معروف چک و 
خالق اثر »مسخ«

2ـ نور ـ از اعضای داخلی 
بدن انسان

چوبی  با  است  درختی  3ـ 
سخت ـ رزین

4ـ بهره ـ فرزند فرزند
از  ـ  تعجب  حرف  ـ   5

حبوباتـ  توانگر 
6ـ  از هنرپیشگان معروف و 

قدیمی تآتر ایران
7 ـ بی آالیشی

از  پرایی  ا ـ  زمانه  ـ   8

»وردی«
9ـ بر گونه نوازند ـ حیوانی 

است ـ حرف خطاب
10ـ مصاحب ـ واحد پول 
کشوری است ـ پوشش 

و حجاب
11ـ نوشابه

ایرانی  بانوی  اولین  1ـ 
وزارت  مقام  به  که 

رسید
ـ  ایران  در  شهری  2ـ 
ی  ر کشو یتخت  پا

است
ز  ا ـ  سا  شنا 3ـ 

فرآورده های نفتی
4ـ عار ـ از نوشیدنی ها 

ـ پوشش سر
5 ـ حرف فاصله ـ گلی 

است
6 ـ از شعرای نوپرداز و 

فقید ایران

یک  تکرار  ـ  انبان  ـ   7
رودخانه ای  ـ  حرف 

در آسیا
8 ـ آب راکد 

از  ـ  است  حرفه ای  9ـ 
اعداد

10ـ پادشاه ـ مداخل
ز  ا ـ  ن  شیطا 11ـ 
معروف  خوانندگان 

و قدیمی ایران و  نویسندگان  ز  ا 1ـ  
سیاستمردان فقید دوران 

پهلوی
ـ  نزدیک  بستگان  از  2ـ 

علمی است 
3ـ اختصار و خالصه گویی 

ـ کشوری است
مقدمۀ  ـ  برده  ـ  گله  4ـ 

درک
5ـ  کاغذ ضخیمـ  مهمترین

6ـ  پیامبری استـ  از زبان ها 
7 ـ از شعرا و ترانه سرایان 
معاصر  فقید  و  برجسته 
بدون  و  مسطح  ـ  ایران 

پستی و بلندی
8 ـ علمی است ـ خوراکی 

است 
بین المللی  خطوط  از  9ـ 
ـ  هوایی  نقل  و  حمل 

شیون و زاری
10ـ درختی است ـ لحظه 

ـ حصول

و  هموزنی  ـ  کمک  11ـ 
تعادل

ـ  ست  ا هی  گیا 1ـ  2
عکس العملـ  دیدار

13ـ از پادشاهان ایران قبل 
از یورش اعرابـ  جبونـ  

مادر به عربی
علوم  ز  ا ـ  لوان  ا 14ـ 

اجتماعی
از  یکی  به  منسوب  15ـ 
قاره هاـ  اوهام و تصورات

1ـ برادر ناصرالدین شاه
2ـ نوعی پارچه ـ توان ـ در ورق بازی 

است ـ سراییدن و آوازخوانی
3ـ از آثار ویلیام شکسپیر ـ عادل

4ـ از اقتصاددانان معروف انگلیس ـ از 
آفات نباتی ـ تکرار یک حرف

5ـ  جنبش و ارتعاشـ  نیایشـ  نازک
هم  ـ  خواسته ها  و  آرزوها  ـ   6
ه مگا ا ر آ هم  و  است  نی  ا حیو

7ـ  خرجـ  از ادبا و نویسندگان معروف 
ایران و استاد فقید دانشگاه تهران

8 ـ کوشش ـ هنرپیشه فقید هولیوود 
که به مقام وزارت فرهنگی کشورش 

رسید
9ـ هم گیاهی است و هم حیوانی با 
پوست گرانبها ـ واحد پول کشوری 

است
10ـ از میوه هاـ  مدرکـ  عالیمقام و واال

روش  ـ  بینوا  ـ  است  رنگی  11ـ 
12ـ شهر و بندری زیبا در اروپا ـ از 
و  پارسا  ـ  است  ضمیری  آنطرف 

پاکدامنـ  بُنیه
13ـ خالصـ  از رؤسای پیشین دانشگاه 

تهران
حیوانات  گردن  موی  ـ  گشاده  14ـ 
تشبیه پسوند  ـ  و شایسته  ـ الیق 

15ـ سرکردگی ـ قوی ـ قصد

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

كنفوسیوس:جامعه را درست 
كنید، فرد درست می شود

که  است  نامی  ما  برای  کنفوسیوس 
به  برای نقل جمالت قصار  معموال فقط 
کار می رود. اما برای حدود هفتصد میلیون 
معنوی  رهبر  یک  نام  کنفوسیوس  نفر، 
است، رهبری که یکی از سه دین بزرگ 
بشر را پدید آورده. البته آنچه کنفوسیوس 
می گوید، بیشتر از یک آیین و یک فلسفه 
است. ایدۀ کنفوسیوس یا به قول چینی ها 
سعادت  برای  که  بود  این  کونگ،  استاد 
فرد باید جامعه را درست کرد. )برعکس 
چیزی که الئوتسه و پیروانش دائوئیست ها 
می گویند: خودت را درست کن، جامعه ات 
درست می شود.( کنفوسیوس راه اصالح 
کهن  الگوهای  از  پیروی  در  را  جامعه 
می گوید:  و  می داند  باستان  حکمت  و 
پدر،  و  بماند  باقی  پسر  پسر،  »بگذارید 
پدر« کنفوسیوس خودش در زمان حیاتش 
برای اجرای ایده اش ایالتهای مختلفی را 
گشت و نزد امیران مختلف رفت. پیروانش 
می گویند او مدتی وزیر دربار ایالت لو شد 
و در آن مدت، ایالت لو به چنان آسایشی 

رسید که دیگر در آن جا دزدی نبود.
مرا  دیگران  كه  حقیقت  این   =
نشناسند، مرا آزار نمی دهد. آنچه مرا 
آزار می دهد، آن است كه من دیگران 

را نشناسم.
= مطالعه کردن بدون اندیشیدن، اتالف 
مطالعه  بدون  اندیشیدن  اما  است،  وقت 

کردن خطرناک است.
= آنان كه حقیقت را می دانند، به پای 
آنهایی كه به حقیقت عشق می ورزند 

نمی رسند. و آنان كه به حقیقت عشق 
از  كه  آنهایی  پای  به  هم  می ورزند 

حقیقت شاد می شوند نخواهند رسید.
می برند.  لذت  آب  از  خردمندان   =
و  تکاپو  در  خردمندان  کوه.  از  فرزانگان 
فعالیت اند. فرزانگان در آرامش و آسودگی. 
زیاد  فرزانگان  می برند،  لذت  خردمندان 

عمر می کنند.
= انسان برتر، هنگامی كه در آسایش 
است، امکان خطر را از یاد نمی برد. وقتی 
كه در امنیت است، احتمال ویرانی را 
همه  كه  هنگامی  نمی زداید.  خاطر  از 
اختالل  بروز  امکان  است،  مرتب  چیز 
را فراموش نمی كند. از این رو است كه 
چنین فردی به مخاطره نمی افتد و خود 

و خانواده اش حفظ می شوند.
درون  در  می جوید،  فرزانه  آنچه   =
خودش قرار دارد، آنچه دیگران می جویند 

در سایرین است.
= تا زمانی كه متوقف نشده باشی، 
آهسته  چقدر  كه  نیست  مهم  اصال 

حركت می كنی.
= اگر می خواهید کاری کنید که در 
عرض یک سال به نتیجه برسد، برنج بکارید. 
اگر می خواهید کاری کنید که در عرض 10 
سال به نتیجه برسد، درخت بکارید ولی اگر 
می خواهید کاری کنید که در عرض 100 

سال نتیجه بدهد، آدم تربیت کنید.
= چهار چیز به فضیلت نزدیک اند: 

ثبات، استقامت، سادگی و تواضع.

از بقراط تا بایر آلمان

بقراط اولین کسی بود که آسپرین 
می کرد؛  تجویز  مریض هایش  به  را 
باعث  که  گیاه  یک  ریشه  جوشانده 
می شد درد بیماران تسکین پیدا کند.

2300 سال بعد، در 6 مارس 1899 
یک  پیشنهاد  بایر  آلمانی  کمپانی 
بیوشیمی دان را قبول کرد که داروی 
ضد دردی را تولید کند که از ریشۀ 
دکتر  بود.  گرفته  منشاء  گیاه،  همان 
پدرش  روی  را  آن  هافمن  فلیکس 
امتحان کرده بود و درد رماتیسم پدر 

آرام شده بود.
کمپانی بایر هم که به دنبال یک 
داروی مسکن بود، این قرص ها را با 
عرضه  بازار  به  آسپرین  تجاری  نام 
جدیدی  عصر  شروع  این،  و  کرد 
آن  آسپرین  بود.  داروها  مصرف  از 
قدر معروف شد که بعدها به عنوان 
داروهای  از  خانواده ای  سلسلۀ  سر 
ضدالتهاب به حساب بیاید، کافکا و 
مارکز و دون کامیلو؛ )یک شخصیت 

نوشته های  در  معروف(  داستانی 
توصیه  دوستانشان  به  را  آن  خود 
کنند، اولین تبلیغ دارویی جهان به 
تبلیغ  را  دنیا آن  زنده  زبان  چندین 
کند، کاشف مکانیسم تأثیر آن، جایزه 
نوبل پزشکی بگیرد، به عنوان داروی 
ضد سکتۀ قلبی مصرف شود، اپیدمی 
وحشتناک آنفلوانزا در اروپا را کنترل 
کند و در کتاب رکوردهای گینیس 
به عنوان پرفروش ترین داروی جهان 

ثبت شود.
نیل آرمسترانگ  با  حتی  آسپرین، 
حامی  سال  هر  و  رفت  فضا  به 
زیادی  کوهنوردهای  مالی)اسپانسر( 
می شود تا به اورست بروند. آسپرین، 
دارویی است که ملکه الیزابت دوم به 
خاطر ساخت آن از کشورآلمان تشکر 
کرده. اآلن ساالنه 50 هزار تن از آن 
تولید می شود؛ یعنی مقداری که با روی 
هم قراردادن قرص ها می شود تا به کره 

ماه رسید و دوباره به زمین برگشت.

چرا اغلب پرنده ها به شکل 
حرف V پرواز می كنند؟
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دارد،  وجود  نظر  دو  مورد  این  در 
حالت شکل V باعث می شود پرنده ای 
که در رأس پرواز می کند جریان هوا 
پشت  پرندگان  پرواز  و  زده  پس  را 
سرش را آسان می کند، از این رو این 
آیرودینامیکی  لحاظ  از  پرواز  شکل 
مناسب تر و مؤثرتر است. در تأیید این 
نظریه شایان ذکر است که پرنده ها در 
سفرهای طوالنی مدت، شکل سفت و 

سخت تری در کنار هم جای می گیرند 
ولی در زمان های دیگر و در پروازهای 
کوتاه به صورت خط صاف و یا با آرایش 
V نصفه و نیمه، پرواز می کنند. دومین 
نظریه این است که با تجربه ترین و به 
پرنده  سفیدترین  ریش  معروف  قول 
رهبری گروه را به عهده می گیرد و در 
این حالت، دنباله روها در حین پرواز 

همیشه پیشوایان را می بینند.

تحقیقات جدید نشان می دهد که 
زعفران می تواند هر دردی از بیماریهای 
قلبی گرفته تا سرطان خون را بهبود 

بخشد.
دانشگاه  در  که  بررسیهایی  نتایج 
نشان  گرفت،  انجام  آتن  کشاورزی 
آنتی  از  غنی  منبع  زعفران  می دهد، 
اکسیدان است که با ممانعت از فعالیت 
رادیکالهای آزاد خطر بروز بیماریهای 
مرگ  از  می کاهد،  را  عروقی  ـ  قلبی 
آلزایمر  به دنبال  سلولهای مغزی که 
اتفاق می افتد جلوگیری نموده و از بروز 
سرطان سینه نیز تا حد چشمگیری 
می کاهد. در حقیقت زعفران به دلیل 
خواص آنتی اکسیدانی فراوان، به عنوان 

»زعفران« گیاه همه فن حریف

یک فاکتور حمایت کننده از فعالیت 
سلولهای مغز عمل نموده و با جلوگیری 
ناشی  نورن ها، مرگ  اکسیداسیون  از 
از پارکینسون را به تعویق می اندازد. 
زعفران دارویی مناسب برای مبتالیان 
به پرفشاری خون است. گردش خون 
را تنظیم می کند و بر میزان سالمت 

قلب می افزاید.
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كوثر چیز زيادي درباره بند 209 
نمي دانست، اما يكهو ترسید. می گويد:

بند  وارد  وقتي  داشتم  انتظار  ـ 
مي شوم از چند طرف به سرم بريزند 
طور  اين  اما  كنند.  نثارم  ضربه اي  و 
نشد. فقط چشمم را بستند و گفتند: 
لطفا از اين طرف تشريف بیاوريد. بعد 
دادند.  تحويل  را  شخصي ام  وسايل 
روي دستم چهار تا پتو گذاشتند. يك 
كاسه استیل، يك قاشق، يك سبد و 

يك سفره كوچك.
پس از عبور از میان يك راهروي 
در  بسته شدن  وقتي صداي  باريك، 
آهني را پشت سرش شنید، وحشت 

كرد.
پرسیدم: خیلي ترسیده بودي؟

ـ بله، ترسیده بودم. خیلي هم برايم 
شنیدن  با  ديگران  كه  نیست  مهم 
ترسويي  آدم  من  بگويند  حرفهايم 
خجالت  اصال  ترس  اين  از  هستم. 
نمي كشم. همه چیز مبهم و نامعلوم 
بود. از جمله سرنوشت و آينده ام. چرا 

نبايد مي ترسیدم، چرا؟
هفت  شد،  واردش  كه  راهرويي 
اتاق كوچك داشت، يك دستشويي، 
يك حمام و يك آبدارخانه كوچك. و 
انتهاي راهرو جايي بود براي تماشاي 
تلويزيون. همانجا بود كه وقتي نیك 
آهنگ باديگر هم بندانش به تماشاي 
تلويزيون نشست، خبر بازداشت خود 
را شنید. وقتي گوينده خبر تلويزيون 
كشیدن  خاطر  به  كوثر  كه  گفت 
كرده،  عذرخواهي  كاريكاتور  آن 
»خجالت  پريدند:  او  به  زنداني  چند 
معذرت خواهي  چرا  نمي كشي؟… 

كردي ترسو! آبروي مان را بردي.«
خبر  اين  شنیدن  از  خود  كه  او 
تعجب كرده بود، براي هم بندان خود 
توضیح داد كه »نه، اين گونه نیست، 
من به خاطر آن كاريكاتور عذرخواهي 
نكرده ام. به خاطر سوءتفاهمي كه به 

وجود آمده، عذرخواستم.«
چند روز گذشت. اما هیچ كس به 
سراغش نیامد تا از او بازجويي كند. 
هم  بود،   كرده  تعجب  خودش  هم 

زنداني هاي ديگر.
»با خود گفتم مثل اينكه مرا خیلي  
جدي نگرفته اند. كوچك ترين خبري از 
اوضاع بیرون نداشتم. تنها روزنامه هايي 
و  اطالعات  مي رسید  دستم  به  كه 
كیهان بود. از بد و بیراه هايي كه كیهان 
مي نوشت حدس زدم روزنامه هاي دوم 
خردادي بايد دفاع زيادي از من كرده 
باشند. متن سخنراني مهاجراني را كه 
در اطالعات خواندم، امیدوارتر شدم. 

اما به هرحال نگران بودم.«
مي ترسیدي  چیز؟  چه  نگران  ـ 

فراموش بشوي؟
نگران   . چیزها خیلي  نگران  ـ 
شلوغي هاي قم بودم. مي ترسیدم آنقدر 
ادامه پیدا كند كه تبديل به يك بحران 
بزرگ شود. با خودم مي گفتم نكند 
يك وقت بچه هاي دوم خردادي اين 
قضیه را از چشم من ببینند. نكند يك 
وقت با يك كاريكاتور به روند اصالحات 
لطمه جبران ناپذيري زده باشم. خیلي 
نگران فراموش شدن نبودم. يك شب 
يك نفر از بند كناري به ديوار كوبید 
و پرسید: نیك آهنگ كوثر اينجاست؟

ـ بله، خودم هستم.
گفت: امروز مالقاتي داشتم، گفتند 
بیرون خیلي به خاطر تو سر و صدا 

راه انداخته اند.
خیالش  حدي  تا  ترتیب  اين  به 
نشده  فراموش  هنوز  كه  شد  راحت 
است. آن بیرون هنوز به يادش بودند. 
چرا اين خبر تا اين حد باعث آرامش 

و رضايتش شد؟
به  بیشتر  نه!  بود؟  خودش  براي 
كه  شد  مطمئن  بود.  نیلوفر  خاطر 
وقتي  نیلوفر  نیست.  تنها  همسرش 
مي شود،  خیلي  باشد، مضطرب  تنها 
هم مضطرب. اما وقتي بداند همراهان 
زيادي دارد، خودش را تسال مي دهد 

و قرص و محكم مي ايستد.
همسرش  شرايط  وقتي  هم  هنوز 
را در آن روزها به ياد مي آورد، دلش 
از  پر  چشم هايش  و  مي شود  آشوب 
اشك مي شود. وقتي در آن دوشنبه 
دادند،  به دستش  را  كمپوت ها  سرد 

جوري كه كسي نفهمد، گريه كرد.
»به خاطر نیلوفر اشك ريختم. كسي 
بیايد،  من  مالقات  به  نمي توانست 
چون هنوز در بند بازداشتي ها بودم و 
بالتكلیف. اما كمپوت، خمیردندان و 
مسواك را كه به دستم دادند فهمیدم 
اما  آمده  زندان  در  پشت  تا  همسرم 
نتوانسته مرا مالقات كند. وقتي چهره 
معصومش را تصور كردم كه با زحمت 
برفي  روز  يك  در  بغل  به  بچه  زياد 

سراشیبي تند اوين را باال آمده گريه ام 
گرفت. اگر بگويید خیلي نازك نارنجي 
هستي، اصال برايم مهم نیست. چكار 

كنم، دست خودم كه نبود. 
ـ حاال چه كمپوتي برايت آورده بود؟

ـ گالبي، هلو و آلبالو. من همیشه 
با شوخي به نیلوفر مي گفتم هر وقت 
مرا به زندان انداختند، برايم كمپوت 
بفرست و او هم اين كار را كرد. البته 
فكر مي كنم بیشتر به خاطر خنده من 
بود. به هر حال كمپوت ها را با ديگر 
زنداني ها تقسیم كرديم و خورديم. از 

خوردنش خیلي لذت بردم. خیلي!
»نیكان« همیشه با شوق و عالقه 
زيادي درباره همسرش حرف مي زند. 

اطرافیانش  از  خیلي  انتظار  برخالف 
در سال 1376 به شكل كامال سنتي 
ازدواج كرد. يكي از دوستانش، نیلوفر 
دانشجوي  زمان  آن  در  كه  را  معزي 
معرفي  او  به  بود  نساجي  مهندسي 
را  همسرش  ويژگي هاي  همه  كرد. 
دوست دارد، به جز يكي، خیلي اهل 

مطالعه نیست.
و  است  طبیب  همسرم  پدر  ـ 
مجتهدان  از  پدربزرگش  آيت اهلل زاده. 
بود. مادرش هم فرهنگي.  خوزستان 
ندارند.  كتابخانه  خانه شان  در  اما 
كتاب هايشان را در گنجه مي گذارند. 
اين موضوع خیلي مرا ناراحت مي كند. 
همسرم هم خیلي كم كتاب مي خواند.

مكثي كرد و با خنده گفت:
»البته اين فقط يك ناراحتي كوچك 
است، نه بیشتر، آنقدر كوچك كه هرگز 
زندگي خوب مان را تحت الشعاع خود 

قرار نداده است.«
***

زنداني شدنش  از  پس  روز  چند 
تصمیم  روزنامه نگاران  از  تعدادي 

گرفتند به ديدن همسر و فرزند شش 
ماهه اش بروند.

ساعت از پنج عصر گذشته بود كه با 
تعدادي از بچه هاي آفتاب امروز و صبح 
امروز از پله هاي روزنامه پايین رفتیم. 

يكي از همراهان پرسید:
ـ از آقايان سردبیري كسي نمي آيد؟

ـ شايد اطالع ندارند.
ـ خب يكي خبرشان كند.

و بهمن دويد… و چند دقیقه بعد 
با علیرضا علوي تبار آمد.

علوي تبار با همان لبخند همیشگي  
و مهربانش گفت:

ـ مي خواستید بدون ما برويد؟
سوار يك پیكان شديم و به سوي 

مي رفتیم  كه  راه  در  رفتیم.  چیذر 
پرسید:

ـ آقاي علوي تبار! خبر جديدي از 
نیك آهنگ نداريد؟  نمي دانید چه وقت 

ممكن است آزادش كنند؟
ـ همه چیزنامعلوم است. پیش بیني 

فردا  البته  بكنم.  نمي توانم  خاصي 
دادگاه يزدان پناه است. چگونگي دادگاه 

در سرنوشت او بي تأثیر نخواهد بود.
از اتومبیل كه پیاده شدم، پاهايم در 
ته مانده برفي كه از ديروز باقي مانده 
بود،  فرو رفت. برفي كه حاال بیشترش 
آب شده بود. از چند پله كه باال رفتیم 
گفت:  و  كرد  توقف  يكهو  علوي تبار 
بچه ها اين طوري كه خیلي بد است.

پرسیدم: چطور؟
شیريني  يا  گل  كاش  گفت: 
مي خريديم. حوادث اين چند روز ما 

را كامال حواس پرت كرده.
ـ آقاي علوي تبار شما برويد داخل 
من و بهمن هم از همین گل فروشي 

نزديك خانه شان گل مي خريم.
***

ـ آقا، لطفا اين گلها را خیلي قشنگ 
بپیچید، براي يك دوست خیلي عزيز 

است.
نیك  خانه  به  مي خواهید  البد  ـ 

آهنگ كوثر برويد؟
ـ بله، اما شما از كجا فهمیديد؟

براي  ما  ز  ا خیلي ها  مروز  ا ـ 
خانواده اش گل خريده اند. حاال ديگر 
بیشتر اهالي »چیذر« فهمیده اند كه 

كوثر بچه محلشان است.
شباهنگ، خواهر نیك آهنگ در را به 
روي ما باز كرد. اتاق پذيرايي مملو از 
جمعیت بود. جاي نشستن نبود.نیلوفر 
كه فرزندش »نگارژ« را در بغل داشت 
راه را برايم باز كرد و روي مبل جمع 
و جور نشست تا در كنارش بنشینم. 

تا نشستم، گفت:
ـ خوب شد آمدي. من در اين جمع 

كسي را نمي شناسم.

محمود  زده  عینك  كه  آقا  اين  ـ 
شمس است.

ـ شمس الواعظین؟
ـ بله. و آن كه در كنارش نشسته 
جاليي پور. آن يكي هم علوي تبار عضو 

شوراي سردبیري صبح امروز.
با حالت معصومانه اي گفت:

ـ واي نشناختمش. چه بد شد.
ـ منظورت اين است كه تحويلش 

نگرفتي؟
خنديد و گفت:

و  سالم  گرم  و  خوب  خیلي  ـ 
احوالپرسي نكردم.

ـ اصال مهم نیست. فكر اين چیزها 
را نكن. آن يكي هم كريم ارغنده پور 
است. عضو هیأت مديره انجمن صنفي 
مطبوعات. كسي هم كه همین االن 
وارد شد يزدان پناه است. مدير مسئول 

روزنامه آزاد.
نیلوفر كامال آرام  انتظارم  برخالف 
آرامش  كمال  در  خونسرد.  و  بود 

صحبت مي كرد و لبخند مي زند.
مي گويم«،  »تبريك  گفت:  وقتي 

اين  كه  اين  مثل  خوردم.  جا  كامال 
حادثه اوضاع روحي اش را به هم ريخته 
و حواسش را پرت كرده چرا تبريك 
مي گويد؟ زنداني شدن شوهرش كه 
تعجب  با  وقتي  ندارد.  تبريك  ديگر 
نگاهش كردم، خندۀ  گرمي صورتش 
را پوشاند و گفت: »ازدواجتان را تبريك 
است،  يكي  كدام  مي گويم. همسرت 

خیلي دلم مي خواست ببینمش.«
مثل اين بود كه اين من بودم كه 
دچار حواس پرتي شده بودم نه نیلوفر. 
گفتم: »نیلوفرجان اصال فكر نمي كردم 
روحیه ات اينقدر خوب باشد كه به فكر 
تبريك ازدواج ما كه چند ماه هم از 
آن گذشته، باشي. واقعاً خوشحالم كه 

اينقدر صبوري.«
حرفم را قطع كرد و پرسید:

ـ حاال همسرت كدام يكي است؟
جا  از  دادم،  نشانش  كه  را  بهمن 
برخاست و پس از سالم و احوالپرسي 

به او هم تبريك گفت.
چنان آرام و با لبخند حرف مي زد 
در  كه  زماني  با  تفاوتي  چندان  كه 
كنار همسرش با من سخن مي گفت، 

نداشت.
همین طور مشغول صحبت با نیلوفر 
با  شمس الواعظین  صداي  كه  بودم 
همیشگي اش  شور  و  حرارت  همان 

توجهم را جلب كرد.
ـ آقاي يزدان پناه! اگر فردا در دادگاه 

حاضر نشويد، بهتر است.
ـ اگر نروم كه مي توانند جلبم كنند.

شمس الواعظین در حالي كه دستش 
را تكان مي داد، با خنده اي گفت:

»خودتان را به مريضي بزنید. دكتر 
آشنا در بیمارستان نداريد كه گواهي 
بدهد نیازمند بستري شدن هستید؟«

جاليي پور رشته سخن را به دست 
گرفت و با خنده گفت:

ـ اتفاقاً رنگتان هم پريده. شما واقعاً 
هم مريض هستید.

به يزدان پناه نگاه كردم. رنگ رخسار 
و آهنگ صدايش نشان از آن داشت 
غلیظ  لهجه  با  ترسیده.  حسابي  كه 
كه  آشنا  »پزشك  گفت:  كرماني اش 
زياد داريم. اما نكنه وضع بدتر شود.«

پسري كه دوربیني به دست داشت 
و تندتند عكس مي گرفت، از آن عقب 
خود را به میان جمع كشاند و گفت:

ـ شما اشتباه پدرم را نكنید.
او پسر لطیف صفري مدير مسئول 
نشاط بود. مرتضوي پدرش را به چند 

سال زندان محكوم كرد.
صفري  »آقاي  گفتم  خودم  با 
چه؟  يعني  گفتي  كه  اين  كوچك! 
كرد؟  اشتباه  پدرت  كه  چه  يعني 
آقاي شمس الواعظین! عمل به توصیه 
شما چه چیزي را حل خواهد كرد؟ 
يزدان پناه فردا كه نرود، دو روز ديگر 
كه بايد برود. شما در يك جمع صد 
نفره به يزدان پناه توصیه مي كنید كه 
خودش را به بیماري بزند بر فرض هم 
كه توصیه شما عاقالنه باشد چرا آن را 

فرياد مي زنید؟«
كودكانه اي  سادگي  با  پناه  يزدان 

گفت:
ـ پیشنهاد خوبي است، من فردا به 

دادگاه نمي روم.
علوي تبار در حالي كه سرش را تكان 
مي داد با متانت همیشگي اش خطاب 

به يزدان پناه گفت:
ـ اين كار هیج فايده اي براي شما 
براي  كه  اين  ضمن  داشت.  نخواهد 
وجهه تان هم خوب نیست كه خودتان 

را به مريضي بزنید. شما…
شمس به میان حرفهاي علوي تبار 

دويد و گفت:
ـ نه آقاي يزدان پناه! نه. شما حتما 
خودتان را به مريضي بزنید. چند روز هم 
كه دادگاه عقب بیفتد، چند روز است.

در  شمس!  »آقاي  گفتم  خودم  با 
اين چند روز مي خواهید چكار كنید؟ 
كه  وجودي  با  چرا  يزدان پناه!  آقاي 
حتي براي نیك آهنگ احضاريه هم 
را  او  زياد  اصرار  با  بودند،  نفرستاده 
به  را  تا خودش  به دادگاه فرستاديد 
قاضي مرتضوي معرفي كند. چرا براي 
او از دوستان پزشكتان گواهي بستري 
بودن در بیمارستان نگرفتید تا چند 
روز بیشتر در كنار فرزند شش ماهه اش 
بماند. ببخشید آقاي يزدان پناه! نیك 
پزشك  گواهي  به  نیاز  حتي  آهنگ 
دادگاه  سوي  از  اصال  چون  نداشت، 
احضار نشده بود. اما شما و برادرتان با 
اصرار زياد از او خواستید هرچه زودتر 
كند.  معرفي  مرتضوي  به  را  خودش 
شايد فكر مي كرديد اگر او را بگیرند 
همه چیز تمام مي شود و ديگر كسي 

كاري به كار شما ندارد.

نیک آهنگ کوثر: 

زندان رفتن ترس نداشت، از سرنوشت 
خانواده ام و آینده خودم می ترسم

نگران بودم که مبادا کاریکاتور من به روند اصالحات لطمه ای جبران ناپذیر بزند

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

ژیال بنی یعقوب، همانند مسیح علی نژاد، از جمله زنانی 
است که درمطبوعات دوم خردادی درخشیدند و با سرکوب 
این جنبش ـ که محصول بی کفایتی خاتمی و دارو دسته او 

بود ـ در لیست سیاه حکومت یکدست قرار گرفتند.
ژیال نیز چون »مسیح« کتابی گزارشگونه از برخوردهایش  با 
دولت و مجلس و دست اندرکاران امور، با عنوان »روزنامه نگاران 
ـ غصه می خورند و پیر می شوند« نوشته و انتشار داده است 

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

رسیده است.

»دنباله دارد«           

7

ژیال
بنی یعقوب

یکی از کارهای نیک آهنگ کوثر

بیژن صف سری مدیر روزنامه آزاد که کاریکاتور تمساح در آن چاپ شد

کریم ارغنده پور

علیرضا علوي تبار
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که  شکنجه  =مصادیق 
گرفتن اقرار به اکراه و اجبار 
وضوح  به  قوانین  در  است 
و  گردیده  اعالم  ممنوع 
تا  بازپرس  برای   می تواند 
تخلف انتظامی درجه چهارم 

را در پی داشته باشد.
از مستخدمین  =»هریک 
یا  یی  قضا ین  ر مو مأ و 
غیرقضایی دولتی برای اینکه 
متهمی را مجبور به اقرار کند 
او را اذیت و آزار بدنی نماید 
عالوه بر قصاص یا پرداخت 
دیه حسب مورد به حبس از 
شش ماه تا سه سال محکوم 
می گردد و چنانچه کسی در 
داده  دستور  خصوص  این  
دهنده  دستور  فقط  باشد 
مذکور  حبس   مجازات  به 
اگر  و  شد  خواهد  محکوم 
آزار  و  اذیت  بواسطه  متهم 
مجازات  مباشر  کند  فوت 
قاتل و آمر مجازات آمر قتل 

را خواهد داشت.«
وکیل  =هوشمند رحیمی 
به  دادگستری:  یک  پایه 
نیستم  معتقد  عنوان  هیچ 
که دستگاه قضای جمهوری 
اسالمی در مورد مظنونان و 
متهمان و محکومان وابسته 
هیچ  که  عدالت  با  نظام  به 
دست کم برابر قوانین موجود 
خودش رسیدگی کرده باشد 
اساسی  قانون  اگرچه طبق 
نیز همه افراد در برابر قانون 
یکسان هستند و هیچکس 

بر دیگران ارجحیت ندارد.
روشنک آسترکی – در هفته های 
گذشته افشاگری اسماعیل بخشی در 
جسمی  و  روحی  شکنجه های  مورد 
گذراند  سر  از  بازداشت  زمان  در  که 
بر  شکنجه  و  فشار  اعمال  دیگر  بار 
سیاسی  زندانیان  و  بازداشت شدگان 
و مدنی از سوی جمهوری اسالمی را 
برجسته کرد. در طی ۴0 سال گذشته 
بارها فعاالن سیاسی، مدنی و صنفی 
در هنگام بازداشت و در طول دوران 
بازجویی مورد آزار و شکنجه های کالمی، 
جسمی و روحی قرار گرفته اند در حالی 
که این موضوع همواره از سوی مقامات 
جمهوری اسالمی تکذیب شده است.

اما از نظر حقوقی و بر روی کاغذ و 
در قوانین، مأموران امنیتی، انتظامی و 
قضایی از اعمال شکنجه منع شده اند. با 
این وجود پس از افشاگری زندانیان هیچ 
اراده و ساز و کار قانونی برای پیگیری 
از سوی نهادهای مسئول نشان داده 

نمی شود.
کیهان لندن در این باره با هوشمند 
دادگستری  یک  پایه  وکیل  رحیمی 

گفتگو کرده است.
=ضرب و جرح افراد در هنگام 
بازداشت و یا در بازداشتگاه موقت 
مانند دفتر پلیس امنیت یا پاسگاه 

در قوانین چه حکمی دارد؟
-»ضرب و جرح« یک عنوان مجرمانه 
است پس نمی توان عنوانی مجرمانه را 
در مورد عده ای، مخصوصاً وقتی ضابط 
دادگستری هم باشند، مستثنا نمود. 
از سوی دیگر به موجب قانون اساسی 
جمهوری اسالمی، اصل 22، حیثیت، 
جان، مال و ناموس افراد را مصون از 
هر گونه تعرض دانسته است؛ اهمیت 
قانون اساسی از این روست که قانون 
مادر به شمار  می رود و هر قانونی در 
مخالفت با آن، حتی اگر به تصویب هم 
رسیده باشد، از درجه اعتبار ساقط است. 
در اصل سی و نهم همین قانون مقرر 
 می دارد که: »هتک حرمت و حیثیت 
دستگیر،  قانون  حکم  به  که  کسی 
به  شده،  تبعید  یا  زندانی  بازداشت، 
هر صورت که باشد ممنوع و موجب 
ترتیب ضرب  این  به  مجازات است.« 
و جرح افراد که هیچ، حتی توهین و 
از  بازداشت شده،  به شخص  فحاشی 
جرم  اسالمی  جمهوری  قوانین  نظر 
تلقی  می شود و هیچکس در هیچ مقامی 
  نمی تواند دست به چنین اعمالی بزند 
و در صورت ارتکاب، مرتکب به موجب 
قوانین  می تواند مورد پیگرد قانونی قرار 
اسالمی،  در جمهوری  چه  گر  گیرد؛ 
عمالً قوانین از این دست اجرا   نمی شوند 
و شاهد هستیم که هر روز چه اتفاقاتی 
برای شهروندان رخ  می دهد. نکته دیگر 

اینکه شخص دستگیر یا احضار شده 
آیین  جدید  قانون  طبق  دادسرا،  به 
دادرسی کیفری، هنوز متهم به حساب 
  نمی آید تا پس از اینکه مقام قضایی 
انتساب فعل مجرمانه را احراز کند، که 
در این صورت، تازه شخص واجد عنوان 
»متهم«  می شود که البته »متهم« هنوز 
تا زمان صدور حکم قطعی، »مجرم« به 

حساب   نمی آید.
متهم  روحی  آزار  و  =شکنجه 
چطور؟ آیا تهدیدهای آزاردهنده و 
ایجاد رعب  و  بی خوابی  تحمیل  یا 
و وحشت برای متهم جهت اقرار به 

جرم، قانونی است؟
منع  کنوانسیون  یک  ماده  -در 
شکنجه آمده »عبارت شکنجه از نظر 
کنوانسیون حاضر به هر عمل عمدی 
که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی 

یا روحی علیه شخصی به منظور کسب 
اطالعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص 
می گردد.  اطالق  شود،  اعمال  ثالث 
همچنین تنبیه شخصی به خاطر عملی 
که وی یا شخص ثالثی انجام داده یا 
انجام آن می رود یا تهدید و  احتمال 
تنبیه  یا  ثالث،  یا شخص  او  اجبار  یا 
شخص به هر دلیلی که مبتنی بر هر نوع 
تبعیض باشد شکنجه تلقی می گردد«. 
مطابق این مقرره در صورتی اینگونه 
اعمال رنج آور بدنی یا روحی شکنجه 
محسوب می شود که از جانب مقامات 
یا  تحریک  با  یا  و  دولتی  صالحیتدار 
رضایت یا سکوت آنها اعمال شده باشد. 
عالوه بر این، رنج و دردی که بطور ذاتی 
قانونی  مجازات های  الزمه  تبعی،  یا 
نمی گردد.  محسوب  شکنجه  است، 
از دیگر سوی، با تدقیق در این ماده 
مشخص  می شود که شکنجه فقط آزار 
جسمی نیست و  می تواند بعد معنوی و 
روانی نیز داشته باشد و همچنین الزم 
نیست که شخص متهم را مستقیماً 
مورد شکنجه قرار دهند، ممکن است 
حتی  یا  خویشاوندان  از  او،  نزدیکان 
دوستان او را مورد شکنجه قرار دهند. 
هدف شکنجه نیز طبق این ماده »کسب 
شده،  ذکر  اقرار«  گرفتن  یا  اطالعات 
پس زد و خورد در مسیر را   نمی توان 
»شکنجه« قلمداد نمود و تحت عنوان 
است.  بررسی  قابل  جرح«  و  »ضرب 
این  به  اسالمی هنوز  البته جمهوری 
نگرانند  که  چرا  نپیوسته  کنوانسیون 
ناگزیر  این کنوانسیون  به  با پیوستن 
از شفافیت در خصوص این مسائل در 
جامعه بین  المللی شوند و این رسوایی 

بزرگی برای آنها به بار خواهد آورد.
طبق ماده ۵ اعالمیه جهانی حقوق 
بشر نیز »هیچکس نباید شکنجه شود 
ظالمانه،  رفتاری  یا  مجازات  تحت  یا 
قرار گیرد.«  یا تحقیرآمیز  ضدانسانی 
پیشتر دیدیم که اصل 22 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی مصونیت از تعرض 
افراد را مورد حکم قرار داده، همچنین 
در اصل سی و هشتم نیز مقرر  می گردد: 
اقرار  گرفتن  برای  شکنجه  »هرگونه 
و یا کسب اطالع ممنوع است. اجبار 
سوگند،  یا  اقرار  شهادت،  به  شخص 
مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار 
و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. 
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات 
می شود«. در ماده 1۶9 قانون مجازات 
اسالمی جدید آمده است که »اقراری 
که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت 

و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد 
مکلف  دادگاه  و  است  اعتبار  و  ارزش 
است از متهم تحقیق مجدد نماید.« 
پس  می بینیم که حتی در قوانین خود 
جمهوری اسالمی با توجه به منشور 
حقوق شهروندی که حسن روحانی در 
دوران انتخابات رئیس جمهوری بسیار 
به آن  می بالید، اعمال هرگونه شکنجه نه 
تنها ممنوع است، بلکه شکنجه گر طبق 
قانون مجرم است و باید مجازات شود.

= در قوانین جمهوری اسالمی 
چه حقوقی برای متهم آورده شده؟ 
قوانین می توانند مصونیت  این  آیا 
و  روحی  شکنجه   های  از  را  متهم 

جسمی تضمین کنند؟
باید به  -در خصوص حقوق متهم 
دادرسی  آیین  قانون  و  اساسی  قانون 
کیفری مراجعه کنیم که این حقوق 
در آنجا برشمرده شده اند. بطور کلی 
کیفری  دادرسی  آیین  جدید  قانون 
قوانین  به  نسبت  را  پیشرفت هایی 
پیشین دارد که البته با اصالحیه سال  
9۴ می توان به تعبیری گفت حالوت این 
پیشرفِت هرچند اندک، به تلخی گرایید. 
می داند که در سال 9۴ تبصره    ای به ماده 
۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه 
شد که وکالت در پرونده   های با ماهیت 
سیاسی و امنیتی و عقیدتی را منحصر 
به عده معدودی وکیل که »مورد تایید 
و  نمود  هستند  قضاییه«  قوه  رئیس 
عضو  وکیل  هزار  حدود ۵0  میان  از 
وکالی  همچنین  و  وکال  کانون   های 
بیست  فهرست  به  صرفاً  قضاییه  قوه 
نفره    ای در هر حوزه محدود شده است. 
فراموش نکنیم که رسیدگی بر طبق 

ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری 
و  دادسرا  همان  یا  مقدماتی  مرحله 
تحقیقات مقدماتی، تفتیشی و سّری 
است و این موضوع آنقدر مهم است که 
قانونگذار برای متخلف، جرم »افشای 
اسرار شغلی و حرف های محکوم« را 
پیش بینی نموده است. این اسرار شامل 
تمام جریان رسیدگی از جمله سخنان 
او  می شود؛ ماده  اقاریر  متهم و حتی 
9۶ همین قانون مقرر می دارد »انتشار 
به  مربوط  مشخصات  سایر  و  تصویر 
هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات 
مراجع  و  رسانه ها  توسط  مقدماتی 
انتظامی و قضائی ممنوع است…« که 
البته دو استثناء بر این ماده در دو بند 
ذکر شده  که بطور خالصه ناظر به متهم 
متواری و متهمی است که چند اقرار 
لَِه افراد متعدد و ناشناس نزد بازپرس 

دارد که پس از درخواست بازپرس و 
موافقت دادستان امکان انتشار تصویر 
می گردد.  ممکن   متهم  مشخصات  و 
دلیل این ممنوعیت ریشه در این امر 
دارد که در این مرحله هنوز همه چیز 
یک ادعا تلقی  می شود و چیزی به اثبات 
نرسیده است تا بتوان آن را علنی کرد، و 
اگر ثابت شود که اتهام بی اساس بوده، 

آبروی یک شخص بی گناه می ریزد.
ماده  در  که  متهم  حقوق  از  یکی 
19۵ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر 
شده، مسئله تفهیم اتهام است. طبق 
این ماده »بازپرس پیش از شروع به 
تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی 
اعالم می کند مراقب اظهارات خود باشد. 
سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل 
صریح به او تفهیم می کند و به او اعالم 
می نماید که اقرار یا همکاری مؤثر وی 
می تواند موجبات تخفیف مجازات وی 
را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع 
به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، 
روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن 
باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، 
است.«  ممنوع  متهم  اجبار  و  اکراه 
همانطور که  می بینیم، مصادیق شکنجه 
که گرفتن اقرار به اکراه و اجبار است 
در اینجا به وضوح ممنوع اعالم شده و 
 می تواند برای بازپرس تا تخلف انتظامی 

درجه چهارم را در پی داشته باشد.
ماده  به  می توان  زمینه  همین  در 
2۳7 و ماده 2۳۸ آیین دادرسی کیفری 
درباره صدور قرار بازداشت استناد کرد 
و یا به موجب ماده 197 همین قانون، 
سکوت  متهم،  حقوق  از  دیگر  یکی 
مراتب  باید  که  است  کردن  اختیار 

سکوت در صورتجلسه ذکر و به امضای 
وی برسد؛ گرچه در عمل متهمان تا 
حدی تحت فشار قرار  می گیرند که 
حتی مسایلی که حقیقت ندارد را نیز 
اقرار  می کنند. در مواردی حتی شاهد 
بودم که موکالنم اظهار  می داشتند که 
اصاًل از آنچه در اوراق صورتجلسه آمده 
اطالعی نداشته اند و همه چیز نوشته 
شده و صرفاً ایشان ناگزیر به امضا و اثر 
انگشت بودند که البته اعتراض به این 
موارد نیز راه به جایی   نمی برد. بطور 
کلی دستگاه قضای جمهوری اسالمی 
در عمل اهمیتی به این مواد   نمی دهد.

در ماده 19۶ قانون آیین دادرسی 
کیفری حتی به وضوح اعمال شکنجه 
ممنوع اعالم شده و اقاریری نیز که به 
این ترتیب اخذ شده اند باطل و مرتکب 
را قابل مجازات دانسته و قاضی را مکلف 

به انجام مجدد تحقیقات کرده است، 
متهمان مورد  غالباً  آنجاکه  از  ولیکن 
نظر ما در این بحث در بازداشتگاه    ها و 
زندان   های نهادهای امنیتی و اطالعاتی 
جمهوری اسالمی هستند و   نمی توانند 
به مراجعی مانند پزشکی قانونی مراجعه 
نمایند تا دالیلی برای اثبات سخن خود 
داشته باشند، نه تنها اعالم این موضوع 
سبب بطالن اقرار آنها   نمی  شود بلکه 
آنها  به  نیز  جدیدی  اتهامی  عنوان 

می افزایند.
برابر  در  متهم  می تواند  =آیا 
سوی  از  اذیت    ها  و  آزار  اعمال 
نیروهای امنیتی و نظامی و بازجو، به 

مراجع قضایی شکایت کند؟
-از نگاه قانونی پاسخ به این پرسش 
قانون   ۳۵ مواد  مطابق  است.  مثبت 
و  مسلح  نیروهای  جرایم  مجازات 
»هریک  مجازات 1۳7۵  قانون   ۵7۸
یا  قضایی  مأمورین  و  از مستخدمین 
غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را 
مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی 
نماید عالوه بر قصاص یا پرداخت دیه 
حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه 
سال محکوم می گردد و چنانچه کسی 
در این  خصوص دستور داده باشد فقط 
دستور دهنده به مجازات حبس  مذکور 
محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه 
اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات 
قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد 
ترتیب مأمور خاطی  این  به  داشت.« 
مستحق مجازات و حبس است و اگر آن 
مامور دستور مافوق را اجرا کرده باشد 
باید دیه یا قصاص را به عنوان مباشر 
و شکنجه گر متحمل شود ولی مجازات 

حبس را مامور دستوردهنده یا مافوق 
تحمل خواهد کرد. اما در عمل چنین 
پرونده سازی های  به  منجر  شکایاتی 
زندانیان  و  بازداشتی ها  علیه  جدید 
می شود. مثالً در پرونده دخترانی که در 
پارک بودند و فیلم آن در فضای مجازی 
منتشر شد، مأموران تبرئه شدند و برای 
دختران پرونده تشکیل شد! یا در مورد 
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شاهد 
فشارهای نیروهای امنیتی و دستگیری 

مجدد آنها بودیم.
=اسماعیل بخشی پس از آنکه 
کرد،  افشاگری  شکنجه  درباره 
بازداشت شد. آیا افشاگری در مورد 
برخورد بازجو و دیگر مقامات نظامی 
و امنیتی کاری خالف قانون و جرم 

شمرده  می شود؟
-مسلماً خیر، طبق اصل هشتم قانون 
اساسی، مردم مکلف به »امر به معروف 
و نهی از منکر« دولت هستند. گرچه 
دولت منظور قوه مجریه است اما در 
کل  بتوان  شاید  وسیع  برداشت  یک 
رژیم حاکم بر کشورمان را مّد نظر قرار 
داد. همچنین پیشتر هم دیدیم که در 
قوانین آمده شخص شکنجه شده باید از 
عامل این موضوع شکایت کند و حتی 
اقاریر و  این  دادگاه موظف به بطالن 
در  ولی  است  تحقیقات  مجدد  انجام 
را  مورد  این  که  شاهد هستیم  عمل 
»تبلیغ علیه نظام« معرفی  می کنند؛ 
این جرم در ماده ۵00 قانون مجازات 
اسالمی مصوب 1۳7۵ در باب تعزیرات 
آمده و مجازات آن حبس از سه ماه تا 
یک سال پیش بینی شده اما شوربختانه 
دستگاه قضایی به هیچ طریقی خود 
را موظف به تبعیت از قانون   نمی داند 
چرا که قضات در سوگندنامه ی خود 
التزامی به قانون ندارند و متعهد   نیز 
می شوند که »با تالش پیگیر در مستند 
قضا، در تحکیم مبانی جمهوری اسالمی 
و حمایت از مقام رهبری، دین خود را 

به انقالب اسالمی ادا« نمایند!
از  با گذشت ۴0 سال  به هر روی 
که  هستیم  شاهد  هنوز   ۵7 فاجعه 
»برهه  در  همواره  اسالمی  جمهوری 
و هنوز  بسر  می برد  حساس کنونی« 
متزلزل   را  خود  حکومت  پایه   های 
می داند و کافی است تا شخصی علیه 
سخن  به  لب  رفته  او  بر  که  ظلمی 
به  افترا  و  سیاه نمایی  به  تا  بگشاید 
»سربازان گمنام امام زمان« و »تبلیغ 

علیه نظام« محکوم گردد.
پس  زیادی  افراد  ایران  =در 
و  روحی  بازداشت شکنجه   های  از 
جسمی شده اند و حتی برخی مانند 
ستار بهشتی بر اثر این شکنجه    ها 
جان باخته اند. یکی از جنجالی ترین 
پرونده  مورد  این  در  پرونده    ها 
بازداشت شدگان کهریزک بود که به 
محکومیت سعید مرتضوی منجر شد. 
آیا نمونه   های دیگری در دست هست 
مواردی  چنین  به  قضاییه  قوه  که 

رسیدگی کرده باشد؟
مرتضوی  سعید  مورد  در  -البته 
عدالتی اجرا نشد و   می بینیم که وکیل 
مصطفی ترک همدانی به سبب اعالم 
محکوم  حبس  به  ایشان  محکومیت 
شده و مرتضوی به عنوان شریک در 
محکوم  ابد  به حبس  باید  قتل  جرم 
 می شد و نه حکم حبس کوتاه مدت. به 
هیچ عنوان معتقد نیستم که دستگاه 
قضای جمهوری اسالمی در این موارد 
و افراد مظنون و متهم و محکوِم وابسته 
به نظام با عدالت که هیچ دست کم 
برابر قوانین موجود خودش رسیدگی 
کرده باشد اگرچه طبق قانون اساسی 
قانون یکسان  برابر  افراد در  نیز همه 
هستند و هیچکس بر دیگران ارجحیت 
و  شکنجه  روند  این  متأسفانه  ندارد. 
همواره  سال  این ۴0  طول  در  اعدام 
وجود داشته و از دستگیری و شکنجه 
و اعدام امرای ارتش تا دانشجویان و 
معترضان در اعتراضات سال 1۳7۸ و 
سپس معترضان به نتیجه انتخابات در 
سال ۸۸ موارد گوناگونی را  می توان ذکر 
کرد که تعداد آنها از شمار در رفته است. 
با زهرا کاظمی چه کردند؟ خاطرتان 
باشد او نیز از قربانیان سعید مرتضوی 
بود. یا در مورد کاووس سیدامامی چه 
کردند؟ پس از آنکه او را کشتند، آمدند 
و  داشته  وجدان  عذاب  گفتند وی  و 
خودش را کشته است! البته در میان این 
حجم ادعای خودکشی در زندان های 
جمهوری اسالمی باید پرسید، چگونه 
این افراد در زندان به لوازم خودکشی 
دسترسی داشته اند؟! مگر نه این است 
که آنها تحت نظر مأموران هستند، پس 
یا خودکشی زندانیان را خود مسئوالن 
انجام داده اند یا اهمال در وظیفه کرده اند 
که هر دو مورد جرم محسوب می شود.

یک وکیل دادگستری:

حتی توهین و فحاشی به متهم نیز طبق آیین دادرسی 
کیفری جرم و قابل پیگرد است

هوشمند رحیمی، وکیل پایه یک دادگستری اسماعیل بخشی
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این  حاکمیت  سال   40=
عملکرد  و  رفتار  و  نظام 
ضرورت  مدت،  این  در  آن 
به  دادن  پایان  برای  الزم 
تائید  را  آن  موجودیت 
ادامه ی  روز  هر  می کند. 
فقط  مذهبی،  حکومت  این 
بیالن خونین و ویرانگر آن را 
سنگین و طوالنی تر خواهد 

کرد.
ایران«  آیا نظام »جمهوری اسالمی 
پس از ۴۰ سال حاکمیت، موفق بوده 
این  عملی  نتیجه  و  کارنامه  است؟ 
و  مردم  برای  مذهبی  و  فکری  نظام 
سرزمین ایران چه بوده است؟ آمار و 
ارقام موجود- حتی با در نظر گرفتن 
دقیق نبودن و کامل نبودنشان- بر چه 
کارنامه  آیا  می دهند؟  گواهی  چیزی 
و بیالن ۴۰ ساله این نظام تائیدی بر 
موفقیت این ایدئولوژی است یا سند 

ورشکستگی آن؟
تالش این نوشتار آن است تا با کمک 
اطالعات گردآوری  و  ارقام  و  فاکت ها 
شده )عمدتا برگرفته یا بر اساس منابع 
شود  داده  نشان  حکومتی(،  مختلف 
حاصل »جمهوری اسالمی« به مثابه 
یک حکومت اسالمی، برای مردم ایران 
مرگ و جنایت و تحقیر و سرکوب و 
حاصل آن برای سرزمین ایران، ویرانی 

و نابودی فزاینده بوده است.
چهار دهه حاکمیِت حکومت اسالمی 
بر ایران با همه ی پیامدهای مرگبار و 
ویرانگرش بهترین دلیل است که باید 
به ادامه نظام کنونی بر ایران پایان داد و 
همچنین باید در ساختار سیاسی ایران 
بعد از »جمهوری اسالمی« از هرگونه 
دخالت مذهب و ایدئولوژی در حکومت 
آورد.   عمل  به  جلوگیری  قاطع  بطور 
تنها  نه  اسالمی«  »جمهوری  نظام 
حکومتی علیه منافع ملی ایران، بلکه 
حقوق  بشریت،  علیه  جدی  تهدیدی 
بشر و صلح و همزیستی منطقه ای و 
این  جهانی است. ۴۰ سال حاکمیت 
این  در  آن  عملکرد  و  رفتار  و  نظام 
پایان دادن  برای  مدت، ضرورت الزم 
به موجودیت آن را تائید می کند. هر 
روز ادامه ی این حکومت مذهبی، فقط 
بیالن خونین و ویرانگر آن را سنگین و 

طوالنی تر خواهد کرد.
بُرش  یک  می آید  زیر  در  آنچه 
کوچک و تنها ارائه چند نمونه از چند 
حوزه محدود برای نشان دادن چهره 
واقعی تری از محصوالت نظامی به نام 
جمهوری اسالمی بعد از۴۰ سال است.
بودن  بی ارزش  انسان،  نابودی 

جان و کرامت انسان
بخشی از آمار کشته شدگان و مرگ و 
میر ایرانیان در دوره ۴۰ سال جمهوری 

اسالمی
اعدام شدگان

جدول آمار اعدام شدگان: حداقل 
بهمن  از  شده  انجام  اعدام های  تعداِد 
سال 13۵7 تا آذر 1397: 2۶32۵ نفر

 جنگ ایران و عراق
جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
ایران و عراق:  کشته شدگان جنگ 

22۵۵7۰ نفر
مجروحین: ۵7۴1۰1 نفر)237819 
نفر معلولین 2۵ تا 7۵% و 33۶282 

نفر معلولیت زیر %2۵(
اسیر جنگی: ۴3173 نفر

در  شده  کشته  کودک سربازان 
جنگ ایران و عراق: 3۶۰۰۰ نفر

اعزام  دانش آموزان  ایرانیان:  فوروم 
شده به جبهه در طول جنگ هشت 

ساله با عراق:  ۵۵۰ هزار نفر
مرگ و میر جاده ای

کشته شدگان  ایران:  وبسایت 
حوادث جاده ای: 277 هزار نفر )از سال 

138۴ تا 1397(
مصدومین: چهار میلیون و سیصد 

هزار نفر )از سال 138۴ تا 1397(
گزارش  اساس  بر  فردا:  رادیو   
در  ایران،  مرکزی  بیمه  پژوهشکده 
پس  ایران  جهان،  کشور   19۰ میان 
از کشور آفریقایی سیرالئون، باالترین 
نرخ مرگ  ومیر در جاده ها را دارد. ۵1 
رانندگی بین 2۰  درصد جانباختگان 
تا ۵۰ سال سن دارند و هشت درصد 

جانباختگان کودکان هستند.
 فقر در ایران عامل مرگ 10 هزار 

نوزاد در سال
رادیو زمانه: محمد حیدری، رئیس 
بهداشت  وزارت  نوزادان  اداره سالمت 
ازای  »به  گفت:  آذر   21 چهارشنبه 
هر هزار تولد 8،27 نوزاد به دلیل فقر 
اقتصادی در کشور می میرند و با توجه 
و  میلیون  یک  حدود  ساالنه  تولد  به 

۴۰۰ نوزاد هر سال بیش از 1۰ هزار 
نوزاد به این علت از بین می روند.«
 مرگ به دلیل حوادث کاری

کیهان لندن: طی 1۰ سال گذشته 
تا سال 139۶،  از سال 1387  یعنی 
1۵هزار و 997 نفر در حوادث ناشی از 
کار ]اکثرا به دلیل تامین نبودن ایمنی 
کار[ جان خود را از دست داده اند که 
از این تعداد 1۵هزار و 7۶7 نفر مرد و 

23۰ نفر زن بوده اند.
وزیر  قاضی زاده،  حسن هاشمی  
بهداشت و درمان که ماه گذشته )آذر 
139۶( از مقام خود استعفا کرد، شمار 
اثر حادثه در محل  بر  کارگران فوتی 
کار را ساالنه بیش از 2 هزار تن اعالم 
حداقل  روزانه  او  گفته  به  بود.  کرده 
1۰۰ کارگر در ایران براثر حوادث کار 
و  بهداشت  وزیر  »معلول« می شوند.  
به  گذشته  سال  در  پیشین  درمان 
را  کارگاه ها  ایمنی  فقدان  صراحت 
علت اصلی مرگ کارگران در محل کار 
دانسته و گفته بود: ۴۰ درصد کارگاه ها 

ایمنی الزم را ندارند.
مرگ به دلیل آلودگی هوا

شهردار  حناچی  گفته ی  به  ایلنا: 
بر  نفر   ۴۵73  ،  9۴ سال  در  تهران، 
میکرون   2.۵ باالی  معلق  ذرات  اثر 
به  نفر  ساالنه 1۴9۴  رفته اند.  دنیا  از 
دلیل بیماری های تنفسی و آلودگی به 
بیمارستان مراجعه می کنند. در سال 
9۴ ذرات معلق نسبت به قبل کاهش 
یافته و با این وجود این آمار 3.1 برابر 

استانداردهای جهانی است.
توضیح: این آمار فقط مربوط به یک 
سال و فقط مربوط به شهر تهران می باشد.

سرپرست  شاهسونی  عباس  ایسنا: 
محیط  مرکز  هوا«  »سالمت  گروه 
زیست و کار وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی میزان مرگ به دلیل 
آلودگی هوا در ایران  فقط  برای سال 

9۴ را 97 128 نفر اعالم کرد.
مرگ به دلیل استعمال دخانیات

دکتر  گفته ی  به  ایران:  عصر 
محمدرضا مسجدی ، رئیس جمعیت 
کشور،  دخانیات  استعمال  با  مبارزه 
در  نفر  هزار   ۶۰ به  نزدیک  ساالنه 
و  دخانیات  استعمال  دلیل  به  کشور 
بیماری های ناشی از آن فوت می کنند 
از  )مشخص نیست مبنای آمارگیری 
چه زمانی است. از اول انقالب 13۵7 
به بعد؟ اگر نه از چه زمانی؟  اما اگر 
مبنا آمارگیری سال 13۵7 قرار داده 
شود، به این معنی است که در طول 
۴۰ سال حاکمیت جمهوری اسالمی  
استعمال  دلیل  به  نفر   2٫۴۰۰٫۰۰۰
مواد مخدر و بیماری های ناشی از آن 

فوت کرده اند.(
تخریب اجتماع؛  تشدید، تعمیق 

و گسترش آسیب های اجتماعی
 بخشی از آمار آسیب های اجتماعی در 
ایران در دوره ۴۰ سال جمهوری اسالمی

آمار ازدواج کودکان در ایران
ایسنا: ساالنه حدود ۴۰ هزار دختر 
زیر 1۵ سال در ایران ازدواج می کنند و 
بیش از هزار دختر زیر 1۵ سال طالق 

می گیرند.
ازدواج دختران زیر 1۸ سال

با  اجتماعی  پژوهشگر  یک  ایسنا: 
استناد بر پژوهش صورت گرفته گفت 
17 درصد از ازدواج های کشور مربوط 

به دختران زیر 18 سال است.
وجود 1۵ هزار بیوه زیر 1۵ سال 

در کشور

امانی، عضو شورای  ایسنا: شهربانو 
هزار   1۴ گفت:  تهران  شهر  اسالمی 
کشور  در  سال   18 زیر  بیوه  کودک 

وجود دارد.
ایسنا: به گفته ی دکتر فرشته روح 
افزا مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی و 
اجتماعی زنان و خانواده، بر اساس آمار،  
تعداد دخترانی که در شهرستان های 
مختلف، در سن پایین ازدواج می کنند، 
بین دو الی سه نفر هستند و در کل 
زیر 1۵  هزار دختر  کشور حدود ۴3 

سال ازدواج کرده اند.
ایران از نظر تعداد زندانیان، در 

رده 10 کشور اول دنیا قرار دارد
رادیو فردا: عضو کمیسیون آموزش 
»بر  که  افزوده  مجلس  تحقیقات  و 
هر 1۰۰  از   ۵8 سال  در  آمار  اساس 
هزار نفر، 23 نفر زندانی بوده اند که این 
میزان در سال 9۶ به 28۰ نفر به ازای 

هر 1۰۰ هزار نفر رسیده است.«
ظرفیت  برابر   3 زندانی  ورودی 

زندان های کشور
سالمت نیوز: محمدعلی پورمختار، 
نماینده مجلس با بیان اینکه سازمان 
مواجه  و مکان  با کمبود جا  زندان ها 
کرده  خاطرنشان   9۶ سال  در  است، 
بود: در حال حاضر 22۵ هزار زندانی 
داریم در حالی که گنجایش زندان های 
باعث  این  و  است  نفر  هزار   1۴۰ ما 
می شود هزینه سنگینی به قوه  قضاییه 
این در حالی است که  تحمیل شود. 
موسوی چلک،  قبل  روز  دو  همین 
اجتماعی  مددکاری  انجمن  رییس 
هزار  عنوان کرده ساالنه حدود ۴3۰ 
که حدود  زندان ها می شوند  وارد  نفر 
زندان های  از ظرفیت  برابر خارج  سه 

کشور است.
13میلیون خانوار کشور زیر خط 

فقر مطلق بسر می برند
بازوی  محاسبات  آنالین:  اقتصاد 
پژوهشی مجلس نشان می دهد نزدیک 
به 12 درصد از خانواده های ساکن در 
شهر تهران با درآمد زیر دو میلیون  و 
۶۰۰ هزار تومان زیر خط فقر مطلق 
قرار دارند و توانایی مالی برای تأمین 
حداقل های معیشتی خود را نداشته اند. 
گزارش  این  در  توجه  جالب  نکته 
سبقت نرخ خط فقر روستایی استان 
البرز و تهران به نسبت دیگر مناطق 
کشور است، نرخ فقر روستایی استان 
تهران و البرز با 1۴٫۵ درصد باالترین 
روستایی  مناطق  میان  در  فقر  نرخ 
دیگر است؛ اما باالترین نرخ فقر مطلق 
مربوط به استان سیستان  وبلوچستان 
از  درصد  استان ۴2٫2  این  در  است. 
 3۴ )چهارنفره(،  شهری  خانوارهای 
به  طور  درصد روستایی و 38 درصد 
فقر  زیر خط  استان  این  در  میانگین 
مطلق و با درآمدی کمتر از ۶۰۰ هزار 
بیشترین  این  با وجود   هستند.  تومان 
در  مطلق  فقر  درگیر  افراد  تعداد 
استان تهران هستند؛ دو  میلیون  و ۶3 
تهران در  افراد ساکن در  از  نفر  هزار 
فقر مطلق بسر می برند؛ گرچه مرکز 
پژوهش های مجلس نرخ فقر و تعداد 
فقرای کل کشور را ارائه نکرده است؛ 
این  اطالعات  از  بررسی ها  طبق  اما 
گزارش، حدود 13  میلیون  و 32۶ هزار 
 و 73۰ نفر از افراد جامعه زیر خط  فقر 

مطلق هستند.
پژوهش های  مرکز  گزارش  جزئیات 
مجلس نشان می دهد، 1۵٫3درصد از 
خانوارهای چهارنفره ساکن تهران زیر 

خط فقر مطلق قرار دارند و در مناطقی 
محرومی مانند  استان های  مانند 
به  مراتب بیش  سیستان  وبلوچستان 
و  سیستان   استان  در  است.  این   از  
بالغ بر 38 درصد مردم و  بلوچستان 
در کرمان حدود 32 درصد زیر خط 
فقر مطلق هستند. تعداد افرادی که در 
سیستان  و بلوچستان به  عنوان فقیر 
یک     حدود  شده اند،  شناسایی  مطلق 
میلیون و 2۰۰ هزار نفر و در کرمان بالغ 
بر یک  میلیون و 3۰۰ هزارنفر هستند.

برای سال 9۵  فقر مطلق  این خط 
تورم  نرخ  که  شده  گرفته  نظر  در 
دستمزد  و حداقل  بود  زیر 1۰درصد 
حدود  چهارنفره  خانواده  یک  برای 
و  بود  شده  تعیین  تومان  هزار   9۰۰
می توان پیش بینی کرد با توجه به تورم 
۴۰درصدی برآوردی، خط فقر مطلق 
امسال ]1397[ به چهار میلیون  تومان 

برسد.
به  دسترسی  عدم  مطلق  فقر 
را  جامعه  در  معیشت  حداقل های 
بررسی کرده و تحت تأثیر توزیع درآمد 
در جامعه نیست. در مطالعات مربوط 
به این نوع فقر به موضوع تأمین حداقل 

نیازهای اساسی پرداخته می شود.
اعتیاد و معتادین

مواد  کننده  مصرف  دومین  ایران 
مخدر در جهان است

بی بی سی: آنتونیو دلئو مدیر دفتر 
مبارزه با مواد مخدر و جرایم مرتبط 
سازمان ملل متحد در ایران، می گوید 
میزان  درصد  با 2.2۶  کشور  این  که 
نوع  از  اعتیادآور  مواد  مصرف  شیوع 
خود  به  را  جهان  دوم  رتبه  مخدرها، 

اختصاص داده است.
۵0 هزار معتاد خیابانی در ایران

ستاد  سخنگوی  لندن:  کیهان 
مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسال می  
 می گوید، ایران حدود ۵۰ هزار معتاد 
به 1۵ هزار  نزدیک  دارد که  خیابانی 
نفر آنان در خیابان های تهران سرگرم 
کشیدن مواد مخدر مختلف هستند. 
تنها 9  در حالی که ظرفیت پذیرش 
مورد  در  افشار  داریم.   را  معتاد  هزار 
زنان معتاد خیابانی هم توضیح داد که 
برای نگهداری 2۰۰ معتاد زن جا داریم 
ولی تعداد واقعی زنان معتاد خیابانی را 

دقیقا نمی دانیم.
رسمی  آمار  طبق  وله:  دویچه 
ایران  در  مخدر،  مواد  با  مبارزه  ستاد 
نفر  و 8۰8 هزار  میلیون  مجموعا دو 
مخدر  مواد  »مستمر«  مصرف کننده 
افزایش  نشانگر  آمار  این  دارد.  وجود 
به  معتادان  شمار  برابری  دو  از  بیش 
نسبت سال 139۰ است. مطابق آمار 
رسمی ده درصد معتادان ایران را زنان 
تشکیل می دهند. این آمار همچنین از 
تولد ساالنه 7۵۰۰ نوزاد معتاد در ایران 
خبر می دهد. در عین حال کارشناسان 
شمار واقعی معتادان به مواد مخدر در 
برآورد  رسمی  آمار  از  بیشتر  را  ایران 

می کنند.
اقتصاد آنالین: در سال 9۶ در شعاع 
۵۰۰ متری مدارس 1٫9 تن انواع مواد 
و  کشف  فروشان  خرده  از  را  مخدر 

ضبط شده است.
با  مبارزه  پلیس  رییس  جم:  جام 
درباره سن  همچنین  ناجا  موادمخدر 
اعتیاد گفت: سن اعتیاد یک مقداری 
پایین آمده است و حدود یکی دو سالی 
کمتر شده است. اما اینکه این سن به 
ستاد  از  باید  را  است  رسیده  چقدر 

مبارزه با مواد مخدر پرسید.
کاهش سن مصرف مواد مخدر به 

11 سال
ایسنا: حسن لطفی نماینده رزن در 
اجتماعی  کمیسیون  عضو  و  مجلس 
سن  کاهش  به  اشاره  با  مجلس 
مصرف مواد مخدر به 11 سال از نبود 
مدارس  در  پیشگیرانه  آموزش های 
حسن  ایسنا،  گزارش  به  کرد.  انتقاد 
لطفی در گفتگو با »خانه ملت« نسبت 
به کاهش سن مصرف مواد مخدر به 
11 سال و افزایش تمایل دانش آموزان 
به مصرف هشدار داد و گفت: متاسفانه 
برای  مسئوالن  راهکارهای  کنون  تا 
جلوگیری از گرایش نوجوانان و جوانان 
کارآمد  مخدر  مواد  مصرف  سمت  به 
نبوده و کاهش سن مصرف مواد مخدر 
نشانه عدم موفقیت سیاست های  نیز 

مبارزه با مواد مخدر است.
و  آسیب شناس  ابهری  مجید  ایرنا: 
سنی  کاهش  اجتماعی  رفتارشناس 
اعتیاد در کشور را تایید کرده است و 
اظهار می کند: در حال حاضر حداقل 

سن اعتیاد 1۴ سال است.
سالمت روانی جامعه

در  ایران  جامعه  روانی  بهداشت 
مخاطره است

فدایی  فرید  دکتر  وله:  دویچه 
متخصص اعصاب و روان و عضو انجمن 
روانپزشکان ایران می گوید 2۰ درصد 
افراد جامعه دچار یکی از انواع بیماری 
یا اختالالت روانی به درجات خفیف 
می گوید  او    ]…[ هستند  تا شدید 
روانی  بیماری های  از  بسیاری  گرچه 
آنها  از  اما بعضی  منشاء ژنتیک دارد 
ناشی از عوامل محیطی است: »برای 
مثال فقر، بیکاری و مهاجرت اجباری 
بر اثر جنگ میزان بیماری های روانی 
را باال می برد و آنها را تشدید می کند« 
کنگره  که  تحقیقی  نتیجه    ]…[
روانپزشکان  علمی   انجمن  ساالنه 
ایران در مهر 139۶ ارائه کرد، نشان 
مورد  افراد  23،۴۴درصد  که  می داد 
این  دارند.  روانی  اختالالت  مطالعه 
شش  در  نفر  هزار   3۶ روی  مطالعه 
انجام  سال   1۵ باالی  سنی  گروه 
می کرد  تایید  مطالعه  این  بود.  شده 
شهرها  در  روانی  اختالل های  که 
بیشتر از روستاها و شهرستان هاست 
و با سواد و فقر نسبت مستقیم دارد 
روانپزشکان  انجمن  رئیس   ].…[
ایران پیشتر گفته بود که افسردگی، 
رده های  در  پرخاشگری  و  اضطراب 
نخست شایع ترین اختالل های روانی 
کشور قرار دارند. او وسواس، اختالالت 
به  نیز  را  رفتاری  اختالالت  و  خواب 
که  بود  گفته  و  افزوده  سیاهه  این 
شمار زنان مبتال به افسردگی، دو برابر 

مردان است.
انجمن  رئیس  محمدی،  کوروش 
آسیب شناسی اجتماعی ایران با اشاره 
نهادینه  شده در جامعه  افسردگی  به 
ایران می گوید که »خشم در جامعه« 
افسردگی  ایجاد  اصلی  از دالیل  یکی 
محمدی  است.   شهروندان  میان  در 
در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به 
اینکه ایران جزو یکی از 1۰ کشور اول 
افسرده دنیاست گفت، جامعه ایران از 

میزان باالیی از خشم برخوردار است.
آسیب شناسی  انجمن  رئیس 
ایران ریشه های خشم را از  اجتماعی 
جمله در گذشته فرد و فضای زندگی 
میزان دشواری ها،  او می کاود.  کنونی 

تبعیض های اجتماعی، فاصله طبقاتی، 
فضای  اینکه  و  پیشین  ناکامی های 
از  حدی  چه  از  فرد  کنونی  زندگی 
در  برخوردارست  نشاط  و  شادی 
بسزایی می گذارد.   تأثیر  میزان خشم 
از  دقیقی  آمار  می گوید،  محمدی 
میزان خشم در ایران وجود ندارد، اما 
با توجه به برخی »معضالت اجتماعی 
درگیر  ایرانیان  که  گفت  می توان 
طالق ،  میزان  او  هستند«.  خشونت 
قتل، نزاع های دسته جمعی و اعتیاد در 
کشور را از عواملی خواند که رد پای 
خشم را نمایان می سازد، به گونه ای که 
می توان گفت »سایه خشونت بر همه 
زوایای زندگی مردم ایران قابل لمس 

است.«
تخریب و نابودی سرزمین ایران، 
آب و هوا، محیط زیست و حیات 

وحش
وضعیت محیط زیست در ایران

در  زیست  محیط  بحران  بزرگترین 
ایران موضوع خشکسالی است و تبدیل 
شدن ایران به یک کشور کم آب. این 
گذشته  سال  چهل  سی  در  مسئله 
اخیر  سال  پانزده  ده  در  و  شده  آغاز 
مانند بقیه ی منطقه ی خاورمیانه وارد 
مرحله ی عبور از حد آستانه شده است.

که  است  این  آستانه  حد  از  عبور 
طبیعت، زمانی که ذخیره های خود را 
از دست داد، اصطالحاً مقاومت را رها 
می کند و شروع به مردن می کند. این 
نشانه های مردن طبیعت در ایران به 
این یک مسئله ی  تدریج آشکار شد. 

علمی  است و نه احساسی.
برخی از نشانه های آن در سال 93 
آشکار شد و از طرف وزارت نیرو رسماً 
از دشت های  نیمی   در  که  اعالم شد 
ایران )که حدود 3۰۰ دشت را شامل 
می شود( امکان کشاورزی وجود ندارد، 
چون آبی وجود ندارد و سطح آب های 
قابل  پایین رفته که  آنقدر  زیرزمینی 

استفاده نیست.
و  جنگل ها  سازمان  معاون  اخیراً 
هفتاد  نزدیک  که  کرد  اعالم  مراتع 
کامل  بطور  ایران  تاالب های  درصد 

خشک شده اند.  
نه  است  خشکیدگی  نشانه  اینها 
پدیده ی  خشکسالی. خشکسالی یک 
موقت اقلیمی است و برطرف می شود، 
کاماًل  پدیده ی  یک  خشکیدگی  اما 
معموالً  است.  ژئومورفولوژیکی 
حالش  به  فکری  اگر  خشکسالی 
خشکسالی  به  می شود  تبدیل  نشود 
کشاورزی، و اگر مدیریت نشود تبدیل 
به خشکیدگی می شود. ما االن دچار 
از  دیگر  یکی  و  شده ایم  خشکیدگی 
نشانه های آن همین ریزگردها است که 
بخشی از آنها ناشی از مردن دشت ها 
را  خاک شان  نمی توانند  چون  است 
حفظ کنند و آن را در اختیار باد قرار 
می دهند. به اعتقاد من، که بیست سال 
دنبال  را  زیست  محیط  اخبار  است 
برای  بدترین سال  می کنم، سال 93 
محیط زیست ایران بود، و فکر می کنم 
سال های آینده بدتر از این هم خواهد 

شد.
در  ایران  مساحت  عظیمی از  بخش 
معرض مرگ سرزمین قرار گرفته است 
که این شامل استان اصفهان، کرمان، 
یزد، هرمزگان، عمده ی مساحت استان 
قم،  بلوچستان،  و  سیستان  فارس، 
استان  و  جنوبی،  و  مرکزی  خراسان 
االن هم  سمنان هم می شود. همین 
عمده ی دشت های این مناطق مرده اند 
و قابل کشاورزی نیستند، زیستگاه های 
جانوری شان نابود شده اند و این روندی 

است که شتابان پیش می رود.
بحران آب در ایران

آب  وضعیت  بررسی  آنالین:  خبر 
1۰سال  در  می دهد  نشان  کشور  در 
اخیر در کشور میزان بارندگی حدود 
11 درصد نسبت به متوسط بلندمدت 
حجم  نیز  آن  به تبع  و  یافته  کاهش 
جریان سطحی در دوره مشابه حدود 

۴۴ درصد کاهش یافته است.
نکته قابل توجه این است که کاهش در 
مقدار بارندگی به دلیل وقوع خشکسالی و 
تغییر اقلیم صورت می گیرد؛ ولی کاهش 
در حجم جریان سطحی عالوه بر این 
امر، به دلیل برداشت های باالدست نیز 
باعث  موضوع  این  می گیرد.  صورت 
شده است که در 1۵ سال اخیر مجموع 
حجم مخازن سدها در کشور حداکثر 
تا نصف از آب پر باشد. در این سال ها 
پر  بطور کامل  هیچگاه مخازن سدها 
تعداد ۶۰9 دشت در  از  است.   نبوده 
کشور 3۵۵ دشت با افت سطوح سفره 
آب زیرزمینی مواجه است. وضعیت کل 
کشور: حدود ۴۵  در  موجود  چاه های 

درصد آنها غیرمجاز هستند.
ادامه در صفحه 17

نابودی انسان،
 تخریب اجتماعی، 
مرگ سرزمینی، 

جنگ و تروریسم دولتی

کارنامه 40 ساله جمهوری اسالمی به 
زبان آمار و ارقام: 
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

چهارگانه  محورهای  =آمریکا 
کنفرانس ورشو را اعالم کرده است 
که همه موارد آن مرتبط با عملکرد 

جمهوری اسالمی ایران است.
تهران  چاپ  کیهان  =روزنامه 
ادعا کرده به دنبال بروز نشانه های 
شکست نشست لهستان، اروپایی ها 
جنبه  کردن  کم رنگ  دنبال  به 

ضدایرانی نشست ورشو هستند.
معتقدند  کارشناسان  =برخی 
از  فشارها  کاستن  برای  آمریکا 
دولت لهستان و کاهش ریسک های 
امنیتی نام ایران را از بیانیه مربوط 
به کنفرانس لهستان حذف کردند.

بیانیه ای  در  متحده  ایاالت  خارجه  وزارت 
محورهای نشست ورشو را که روزهای 1۳ و 1۴ 
فوریه بطور مشترک توسط آمریکا و لهستان 
برای بررسی آینده  صلح و امنیت در خاورمیانه 
بیانیه  این  کرد.در  اعالم  شد،  خواهد  برگزار 
از شرکا  مثبتی  بسیار  واکنش های  »ما  آمده: 
و متحدان مان در سراسر دنیا دریافت کرده ایم 
برای  را  قصد خود  و  تمایل  کشور  و چندین 

شرکت در این گفتگوی سازنده ابراز کرده اند.
برای  بود  خواهد  فرصتی  وزرا  نشست  این 
کشورها تا نظرات خود را هم از داخل و هم 
بگذارند.  درمیان  باهم  منطقه  این  خارج  از 
درباره  گفتگو  شامل  همچنین  نشست  این 
همچنین  و  منطقه ای  جاری  بحران های 
به  پرداختن  برای  بین المللی  تالش های 

آن هاست.«
چهار محور نشست ورشو به این شرح اعالم 

شده است:
بر  آنها  اثرات  و  منطقه ای  -بحران های 

غیرنظامیان در خاورمیانه
-تولید و گسترش موشک ها

-امنیت سایبری و تهدیدات نوظهور در حوزه 
انرژی

-مقابله با افراط گرایی و انتقال غیرقانونی پول
همچنین تاکید شده کشورها گرد هم خواهند 
آمد تا این مشکالت و بحران ها را اولویت بندی 
کرده، تبادل اطالعات کنند و درمورد چگونگی 
این  رفع  به  موثر  پرداختن  برای  همکاری 

مشکالت گفتگو  کنند.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا پیش از این 
اعالم کرده بود نشست لهستان ائتالف جهانی 
برای مقابله با رژیم ایران خواهد بود و محور آن 
را بررسی برقراری ثبات و امنیت در خاورمیانه 
با محور ایران دانسته بود. صدور اطالعیه جدید 
رسانه های  در  آمریکا  خارجه  وزارت  توسط 
داخلی به عنوان »تغییر محور نشست ورشو« 

تلقی شده اما جمعه شب پمپئو پیام خود را در 
یک توییت کوتاه اما مهم و کم سابقه باز هم به 

رهبران جمهوری اسالمی رساند.
و  خامنه ای، ظریف  از  تصویری  انتشار  با  او 
ونزوئال  دیکتاتور  مادورو  کنار  کاسترو  رائول 
نوشت: »دیکتاتورهای متفاوت. نتیجه یکسان.«

روزنامه کیهان چاپ تهران، پنجم بهمن در 
گزارشی ادعا کرده »به دنبال بروز نشانه های 
به دنبال  اروپایی ها  شکست نشست لهستان، 
کم رنگ کردن جنبه ضدایرانی نشست ورشو 
هستند.« این گزارش روزنامه کیهان تهران به 
نقل از پایگاه خبری المانیتور است که نوشته 
»اروپایی ها تالش دارند موضوع این نشست را از 

تمرکز روی ایران دور کنند.«
در همین گزارش همچنین با ادعای »احتمال 
لغو نشست ورشو« اشاره شده که روزنامه وال  
استریت  ژورنال به نقل از »برخی دیپلمات های 

اروپایی« از لغو آن خبر داده است.
از سوی دیگر برخی تحلیلگران اعتقاد دارند 
مقامات آمریکایی برای کاستن فشار از دولت 
لهستان به خصوص با توجه به مسائل امنیتی و 
تهدیداتی که ممکن است از سوی رژیم ایران 
و عوامل برون مرزی آن ایجاد شود با حذف نام 
رژیم ایران در بیانیه ی اخیر و متنوع تر کردن 
را  امنیتی  ریسک های  بحث  مورد  موضوعات 
این  در  قصد شرکت  که  اروپایی  وزرای  برای 

جرمی  چنانکه  کرده اند.  کم  دارند  را  نشست 
این  در  کرده  اعالم  بریتانیا  خارج  وزیر  هانت 

نشست حاضر خواهد شد.
در چنین شرایطی پیامی که از داخل ایران به 
جامعه جهانی ارسال می شود، هرگز شباهتی به 
یک پیام دوستانه و یا حتی عادی برای بهبود 

شرایط و کاهش تنش ها ندارد.
اعالم  روشنی  به  فرانسه  دولت  حالی که  در 
موشک  پرانی  از  دست  ایران  رژیم  اگر  کرده 
برندارد با تحریم های سنگین روبرو خواهد شد 
و از سوی دیگر تهران برای دور زدن تحریم ها 
به شدت نیازمند راه اندازی ساز و کار مالی ویژه  
)SPV( است، کمال دهقانی فیروزآبادی نایب 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر 
غیرقابل مذاکره بودن توان موشکی ایران گفته 
»جمهوری اسالمی تأمین امنیت ملی خود را 
بر هر نیاز دیگری اولویت داده و خود را آماده 
مقابله با تهدیدات بالقوه  بین المللی کرده و در 
صورت اعمال تحریم، در نحوه تعامل خود با 

کشورها تجدید نظر خواهیم کرد.«
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو هیأت رئیسه 
کمیسیون قضایی مجلس نیز عنوان کرده »آغاز 
ارسال  و  جدید  نیروگاه  ساخت  و  غنی سازی 
اصفهان حاکی  نیروگاه  به  زرد  تن کیک   ۳0
از آمادگی ایران برای خروج از برجام و فشار 
جدیدی بر طرف غربی است و طبیعی است 
وقتی گفتگو و مذاکره با غربی ها جواب نداده 

ایران راه خود را برود.«
که  داده اند  گزارش  اروپایی  دیپلمات های 
اعمال  بررسی  حال  در  بریتانیا  و  فرانسه 
تحریم های تازه علیه جمهوری اسالمی هستند 
که این تحریم ها برنامه موشکی رژیم را هدف 
قرار می دهد. این اظهار نظرها و رویدادهایی که 
موشک های بالستیک جمهوری اسالمی ایران 
محور مشترک آنهاست به اضافه عدم تصویب 
لوایح چهارگانه FATF که ارتباط مستقیم با 
پشتیبانی از تروریسم و خرابکاری در منطقه 
قرار  است که  همان چهار محوری  عیناً  دارد 
از سه هفته دیگر در ورشو مورد  است کمتر 

بررسی قرار گیرد.

محورهای چهارگانه کنفرانس امنیتی ورشو؛ ترسیم رفتارهای 
خرابکارانه ی جمهوری اسالمی ایران

کارنامه ۴۰ ساله جمهوری ...                            از صفحه 16
نهادهای  تقویت  ترویج خرافه پرستی، 

مذهبی و تبلیغی
همزمان با گسترش فقر و بیکاری و تخریب 
ضعیف  بیشتر  هرچه  و  ایران  سرزمینی 
شدن علم و دانش، سرمایه های ملی ایران و 
هزینه های نجومی  بودجه ساالنه کشوری صرف 
گسترش خرافه پراکنی و تقویت نهادهای دینی 
و مذهبی و نهادهای سرکوبگر می شود. راهی 
برای غارت اموال عمومی و پول به جیب زدن 
نهادهای مختلف. از این طریق، حکومت قشری 
را به لحاظ  اقتصادی وابسته به خود کرده تا 
به دلیل دفاع از منافع خود و خانواده هایشان 
هم که شده برای حفظ نظام در مقابل مردم 

معترض بایستند.
ایسنا: بودجه نهادهای مذهبی در سال 9۸

بیمه  برای  شده  پیش بینی  هزینه   
مداحان

خبر آنالین: در سال 9۸، پیش بینی شده 
است یک هزار و ۸0۴ مداح بیمه می شوند و 
به ازای بیمه هر فرد، یک میلیون و 9۴0 هزار و 
100 تومان در نظر گرفته شده که در نهایت ۳ 
میلیارد و ۵00 میلیون تومان، بیمه کردن مداحان 
در کشور برای دولت هزینه در برداشته است.

طرف  از  شرعی  اوقات  تعیین  بودجه 
تهران دانشگاه  ژئوفیزیک  موسسه 

با یک  برابر  هزینه ای  روز،  هر  برای  قطره: 
نظر  در  تومان  و 100  هزار  و 190  میلیون 
گرفته شده است. یعنی اگر اوقات شرعی هر 
روز را شامل اذان صبح، اذان ظهر، اذان مغرب 
و نیمه شب شرعی در نظر بگیریم، تعیین هر 
کدام از این اوقات در هر روز، حدود ۳00 هزار 

تومان هزینه دارد.
افزایش بودجه برخی نهادهای سرکوب 

و ایدئولوژیک
صدای آمریکا: بودجه قرارگاه »خاتم االنبیا« 
تومان  میلیون   ۸00 و  میلیارد   ۳۳۵ میزان 
پیشنهاد شده که 7۶ میلیارد تومان نسبت به 

سال قبل افزایش دارد.
نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران 
)از 102 میلیارد تومان در سال 97 به بیش از 
11۴ میلیارد تومان در سال 9۸(، ستاد مرکزی 
راهیان نور )از 22 میلیارد تومان در سال 97 
و بسیج  تومان در سال 9۸(  میلیارد  به 2۵ 
سازندگی )از 22 میلیارد تومان به 2۵ میلیارد 
تومان( از دیگر نهادهایی هستند که بودجه شان 
برای سال آینده افزایش پیدا کرده است. بودجه  
گذشته  سال  به  نسبت  هم  انتظامی   نیروی 
افزایش پیدا کرده و به 1۵ هزار و 7۳ میلیارد 

تومان رسیده است.
کیهان لندن: دکتر حسن منصور اقتصاددان 
تجارت  و  اقتصاد  آمریکایی  دانشگاه  استاد  و 
پاریس می گوید که الیحه بودجه 9۸ تنها منابع 

و مخارج خارج از نگین والیت را نشان می دهد. 
بودجه امسال مانند بودجه سال های گذشته و 
حتی بیشتر از آنها، کهنه گرا و فرهنگ ستیز 
و  اسالمی  تبلیغات  موسسات  بودجه  است. 
حوزه های علمیه چند برابر بودجه دانشگاه ها و 

موسسات پژوهش علمی کشور است.
صدور انقالب؛ قربانی کردن منافع ملی 
ایران در پای منافع سلطه جویی اسالمی- 

شیعی
جمهوری  نظامی  سیاسی-  مداخله های 
جنگ های  گسترش  یا  ایجاد  در  اسالمی 
منطقه ای و نیابتی و خسارات انسانی ناشی از 
آن، نشانه ای از آن است که جمهوری اسالمی نه 
تنها تهدیدی علیه ایران و ایرانی، بلکه تهدیدی 
علیه صلح و ثبات و همزیستی منطقه ای و 
جهانی می باشد. منازعاتی که حاصل آن جنگ 
و مرگ و ویرانی و قحطی و بیماری و گسترش 
کینه و نفرت پراکنی و خونریزی بوده و البته 
همواره تنگدست ترین انسان ها و خانوادهایشان 
به  تیتروار  نگاهی  بوده اند.  قربانیان آن  اولین 

برخی از این وقایع:
یورو نیوز: جنگ سوریه و حمایت از بشار 
اسد، دیکتاتور سوریه، جنگی با حداقل ۵11 

هزار کشته از مارچ 2011 تا مارچ 201۸
با ۶.1  جنگی  سوریه،  بی سی: جنگ  بی 
میلون آواره در داخل کشور و ۵.۶ میلیون نفر 

پناهجو در خارج از سوریه
صدای آمریکا: جنگ یمن، جنگی با: 10 

هزار کشته و حدود 2 میلیون آواره
بی بی سی: جنگ یمن، جنگی با بیش از 
میلیون کودک در معرض سوء  نیم  و  هفت 

تغذیه شدید
و  دولتی  تروریسم  اسالمی:  جمهوری 

تهدیدی جهانی
عملیات های تروریستی جمهوری اسالمی علیه 
اهداف غیرایرانی در چهارچوب »صدور انقالب«

عملیات  از  برخی  ایران:  پژواک 
خارج  در  اسالمی  جمهوری  تروریستی 
بانکوک،  تفلیس،  دهلی نو،  در  ایران  از 
ایرانی( غیر  )اهداف  استکهلم  ترکیه،  باکو، 

دریائی  تفنگداران  مقر  انفجار  وله:  دویچه 
آمریکا در بیروت 1۹۸3: مرگ 2۴1 نظامی 

آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی
انفجار در برج های ُخَبر در عربستان سعودی: 
کشته شدن 19 سرباز آمریکائی و زخمی شدن 

حدود ۴00 نفر
انفجار مرکزهمیاری یهودیان  بی بی سی: 
نفر  از 200  بیش  کشته،  نفر   ۸۵ آرژانتین: 

زخمی 
بی بی سی: ارسال مواد منفجره به مکه و 
پیامد های خونبار آن 1۳۶۶: کشته شدن ۴02 نفر

*گردآوری و تنظیم: حنیف حیدرنژاد

نخستین  از  که  خانواده هایی  دست  آن  از   
خمینی  اسالم،  با  اسالمی،  انقالب  جرقه های 
انحراف  یک  را  آن  و  بودند  مخالف  انقالب  و 
مدرن  ایران  توسعه  روند  در  جبران ناپذیر 
تهران  در  که  سال هایی  در  می دانستند. 
فهم  به  بودم  کرده  شروع  و  بودم  روزنامه نگار 
روز  به  روز  پیرامونم،  جامعه  و  خودم  بهتر 
عقاید  و  آرا  چقدر  که  می شدم  متوجه  بیشتر 
اقلیت  در  من  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
قرار دارد. این اتفاقی ساده نبود که صرفاً پیش 
آمده، بلکه محصول تربیت خانوادگی من بود با 
معیارهای اخالقی، فرهنگی و سیاسی پدرم که 
من بسیار تحت تاثیر او بودم. در باور ما، خدا 
وجود نداشت. به همین سادگی! و تالش برای 
اثبات خدا همانقدر بی حاصل بود که تالش برای 
نبودن او. اما بیان این باور شخصی، حتی در بین 
میان همکاران  در  بعدتر  یا  هم دانشگاهی هایم 
تحصیلکرده و برخی آزاداندیش من در روزنامه ها، 
امکان پذیر نبود. هنوز هم نیست. قریب به اتفاق 
داشتند  اعتقاد  خدا  به  برگشت  بی برو  آنها 
نبودند  هم  آتشه  دو  مسلمان های  که  هرچند 
نمی گرفتند.  روزه  و  نمی خواندند  نماز  مثال  و 
ذهن  در  خدشه ناپذیر  چنان  »خدا«  واژه  اما 
فرهنگی و مذهبی بسیاری از آنها جا گرفته بود 
که محال بود به راحتی بتواند زیر سوال برود.«

هرحال  »به  می افزاید:  ادامه  در  آذر  شکوفه 
تا  را داد  این فرصت  به من  این رمان  نوشتن 
درباره همه ممنوعه  های جامعه ایران بنویسم. 
درباره عشق شوریده، خداناباوری، سکس، عقاید 
خالصه  و  انقالب  ضد  ضدجنگ،  ضداسالم، 
هر آنچه در این ۴0 سال دلم می خواست در 
محافل عمومی درباره آنها حرف بزنم اما امکان 
نداشت. مثاًل دو فصل این رمان بطور کامل به 
شخص خمینی اختصاص دارد. خمینی را در 
سطح یک آدم منزوی، ترسو و البته متعصب 
و متکبر پایین آوردم. او در رمان من »آیت اهلل 
العظما سیدروح اهلل الموسوی الخمینی« نیست. 
او حتی »رهبر کبیر انقالب اسالمی« هم نیست. 
وقتی  که  است  اخمویی  عقب مانده  پیرمرد  او 
جبهه  از  بازگشته  عصبانی  ارواح  محاصره  در 
جنگ قرار می گیرد، از ترس، خودش را خیس 
می کند؛ نیمه شبی تا مچ پا، در سیالب اشک 
ارواح اعدامی و شهید غمگین، فرو می رود و بنا 
به دستورات پیچیده همین ارواح، برای اینکه 
مرگش را روز به روز به تاخیر بیندازد ناچار به 
ساختن قصر آیینه تودرتویی در زیرزمین خانه 
خودش در جماران می شود. خمینی در داستان 
آخرین  در  که  است  متحجری  پیرمرد  من 
ساعات زندگی اش به یاد اولین خودارضایی اش 
در رویای دخترخاله ای می افتد که حاال و در 
دم مرگ، حتی اسمش را هم به یاد نمی آورد.«

از شکوفه آذر می پرسم نقش عشق میان آدم ها 
تا چه اندازه در این کتاب پررنگ است؟ می گوید: 

است،  رمان  این  موضوعات محوری  از  »عشق 
معنویت،  زیبایی،  زندگی،  مرگ،  که  همانطور 
کتاب، سیاست، مذهب و باورهای عامیانه ایرانی. 
کلیدی ترین شخصیت در این رمان که عشق 
می افتد،  اتفاق  او  بر  و  دور  مختلف  اشکال  به 
رزا مادر خانواده است. او در 17 سالگی بطور 
اتفاقی یکبار فردی را در خیابان می بیند و با هم 
قهوه می نوشند و درباره کتاب »مسافر« سهراب 
سپهری حرف می زنند بدون اینکه رزا بداند این 
فرد خود سهراب سپهری شاعر محبوبش است. 
رزا درست در لحظه ای متوجه اسم او می شود 
زیر  دویدن  حال  در  خداحافظی  حین  در  که 
باران بودند. سهراب در چشم بر هم زدنی در 
جمعیت گم می شود اما عشق دست نیافتنی او 
همیشه در قلب رزا می ماند. بعد او با هوشنگ، 
عشق  یک  و  می کند  ازدواج  و  می شود  آشنا 
وفادارانه خانوادگی را تجربه می کند. اما سال ها 
بعد، در پی اعدام پسرش و دیگر وقایع، دچار 
فراموشی و جنون راه رفتن می شود و خودش 
را در کوه ها گم می کند و در آنجا با جهانگردی 
آشنا می شود و اشراق عشق را تجربه می کند. 
عشق های دیگری هم در این رمان هست: مثل 
»سیاه عشق« عفت که عشق در حد جنون و 
مرگ است یا عشق بیتا )دختر بزرگ خانواده( و 
عیسی که عشق تنانه ای است که باعث می شود 
هر بار که با هم عشقبازی می کنند در محاصره 
حلقه آتش قرار بگیرند. گرمای عشقبازی آنها، 

علف های دور و برشان را می سوزاند.«
این نویسنده ایرانی ساکن استرالیا در ادامه به 
ترجمه های این کتاب اشاره می کند و می گوید: 
»این رمان به فارسی نوشته شد اما چون از همان 
ابتدا می دانستم که در ایران امکان چاپ ندارد به 
کمک یک مترجم خوب، از فارسی به انگلیسی 
برگردانده شد. ترجمه با نظارت مستقیم خودم 
در مدت دو سال انجام شد به نحوی که سبک و 
اتمسفر شاعرانه و ریتمیک نثر در ترجمه حفظ 
شود. این رمان در اواخر 2017 به انگلیسی در 
استرالیا و نیوزیلند منتشر شد، تا یک ماه دیگر 
به فارسی هم منتشر خواهد شد و همین امسال 
ایتالیایی هم ترجمه و منتشر خواهد  به زبان 
شد. ضمناً امسال در انگلستان، آمریکا، کانادا و 

ولز هم منتشر می شود.«
شکوفه آذر می گوید استقبال جامعه ادبی و 
چیزی  آن  از  بهتر  خیلی  استرالیایی  غیرادبی 
بود که تصور می کرده است: »به هر حال رمان 
من، یک داستان ادبی پیچیده و چندالیه درباره 
ایرانی  عامیانه  باورهای  و  سیاست  و  فرهنگ 
ادبیات،  هنر،  از  شدت  به  که  داستانی  است. 
میراث فرهنگی و باستانی و اوضاع اجتماعی و 
سیاسی ایران الهام گرفته. رمان پر از فکت های 
سیاسی و اجتماعی و تاریخی است. مثال من از 
روایت هزار و یک شب در نوشتن روایت این 
اما  پرکشش  روایتی  که  گرفتم  الهام  داستان، 
شتابان است. یعنی هنوز خواننده از شوک یک 
درگیر  که  نیامده  بیرون  شده،  روایت  داستان 

شوک روایت داستان بعدی می شود. حدود 90 
داستان مستقل کوچک در این رمان گنجانده 
شده که خواننده را از داستانی به داستانی دیگر 
و از صفحه ای به صفحه ای دیگر می کشاند. از 
همان ابتدا آگاه بودم که رمانم کار شایسته ای 
است )دست کم به باور خودم( اما مطمئن نبودم 
که خواننده عام غربی بتواند ظرایف فرهنگی و 
بازی های زبانی و اشارات تاریخی یا عرفانی را 
درک کند. برای همین وقتی ناشرم اطالع داد 
در  همچنین  و  دارد  خوبی  فروش  رمان،  که 
برایم  شده،  جایزه  کاندیدای  ادبی  مسابقه  دو 
و 201۸در  سال2017  در  بود.  غافلگیرکننده 
و  استرالیا  در  ادبی  فستیوال   10 از  بیشتر 
اندونزی دعوت بودم برای سخنرانی درباره رمانم 
و ادبیات کالسیک و مدرن در ایران. و دیدن آن 
همه مخاطب مشتاق که رمانم را خوانده بودند 

واقعاً خوشحال کننده است.«
»اشراق درخت گوجه سبز« چندی پیش به 
همراه پنج اثر دیگر از میان بیش از 170 کتاب 
نامزد دریافت »جایزه  استال« یکی از مهمترین 
جوایز ادبی استرالیا  شد. نویسنده این کتاب از 
دالیل انتخاب »اشراق درخت گوجه سبز« در این 
مسابقه ادبی می گوید: »کتاب تا کنون کاندیدای 
دو جایزه شده و هر دو از مهمترین  جوایز ادبی 
در استرالیا هستند. استال پرایز، مهمترین جایزه 
استرالیا با ارزش۵0 هزار دالر به زنان نویسنده 
برتر استرالیا تعلق می گیرد. خالصه نظر هیات 
داوران این جایزه درباره اهمیت رمانم به زبان 
خود آنها این است: »اشراق درخت گوجه سبز، 
تاثیرگذار است. این رمان،  یک رمان عمیق و 
اندوه  و  غم  عمق  در  خیره کننده  مراقبه  یک 
زندگی یک خانواده ایرانی و یک جامعه در حال 
فروپاشی است که به وسیله یک نویسنده ایرانی- 
توانا نوشته شده است.« استرالیایی فوق العاده 

درباره  متعددی  بررسی های  و  نقد  این،  بجز 
استرالیا  رسانه های  و  نشریات  در  رمان  این 
این  متفاوت  جنبه های  به  که  شده  منتشر 
ادبی،  ارزش های  از جمله  اشاره کرده اند  رمان 
سبک روایی شاعرانه، شخصیت پردازی پیچیده، 
به  پرداختن  زندگان،  و  مردگان  زندگی  ادغام 
عامیانه،  باورهای  بطن  در  سیاسی  موضوعات 
اریک  مثال  مراقبه.  و  رویاها  ایرانی،  اساطیر 
مایر منتقد ادبی درباره این رمان گفته است: 
»ماالمال از زیبایی و وحشت، موجودات ماورایی 
و واقعی، عشق و نفرت است. اگر تنها یک کتاب 
باید بیشتر از یکبار خوانده شود، آن کتاب قطعاً 
»اشراق درخت گوجه سبز« است«. همچنین 
روزنامه  مشهور  ادبی  منتقد  کوسک  میریام 
این  سبک  درباره  نیز   »The Australian«
رمان نوشته است: »سبک نگارش در این رمان 
مسحورکننده است: یک سبک روحانی شاعرانه. 
همانطور که داستان پیش می رود، حس و حال 
داستان تیره می شود؛ توصیفات راوی باریک بین 
اطراف،  مناظر  و  حیوانات  پرندگان،  گل ها،  از 

مثل یک طلسم جادویی زیباست«.

درباره » اشراق...         از صفحه 5

تجمع طالب و بسیجیان قم در مخالفت با تصویب FATF و پالرمو بعد از نماز جمعه
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=هایکو ماس وزیر خارجه 
آلمان:  در چارچوب این ساز 
مورد  معامالتی  تنها  کار،  و 
پشتیبانی قرار می گیرد که 
مشمول تحریم های آمریکا 

نباشد!
قع  ا و در  ینستکس  =ا
مبادالتی«  بورس  »یک 
بیش نیست. کار این »ساز 
پول  که  است  آن  کار«  و 
حاصل از فروش نفت ایران 
اختیار  در  اینکه  بجای  را 
جمهوری اسالمی قرار گیرد، 
شرکت های  آن  اختیار  در 
اروپایی بگذارد که در مرحله 
نخست تنها مواد غذایی و 
دارو تحویل ایران می دهند. 
بسیاری  و  کاالها  نوع  این 
ضروری  کاالهای  از  دیگر 
مردم  روزمره  زندگی  برای 
لیست  در  اصوال  ایران، 
تحریم های آمریکا نیستند.

که  شرایطی  در   - طالعی  جواد 
جمهوری اسالمی ایران در هفته های 
برخی  انجام  راه  در  تالش  به  اخیر 
در  جاسوسی  و  تروریستی  عملیات 
کشورهای اروپایی متهم شده است، 
راه اندازی نهادی با نام »ابزار حمایت 
»اینستکس  یا  تجاری«  مبادالت  از 
برای  را  پرسش  این   »INSTEX
می کند  مطرح  ایرانیان  از  بسیاری 
جستجو  در  اقدام  این  با  اروپا  که 
خود؟  منافع  چیست؟  دنبال  به  و 
ماس  که  هایکو  آنطور  دنبال  به  یا 
»حفظ  می گوید:  آلمان  وزیرخارجه 
مجدد  تالش  از  جلوگیری  و  برجام 
اورانیوم  غنی سازی  برای  ایران 
تشویق  یا  و  نظامی«؟  مقاصد  با 
جمهوری اسالمی به پذیرش شرایط 
آمریکا برای پایان دادن به تحریم ها؟

اظهارات  خوشباورانه،  دیدگاه  از 
 هایکو ماس وزیرخارجه آلمان درباره 
دلیل راه اندازی »اینستکس« بهترین 
اروپاییان  اقدام  این  برای  توضیح 
از  پیش  روز  دو  ماس  هایکو  است.  
بود:  گفته  اقدام  این  رسمی  اعالم 
تنها  کار،  و  ساز  این  چارچوب  »در 
قرار  پشتیبانی  مورد  معامالتی 
تحریم های  مشمول  که  می گیرد 
آمریکا نباشد«! او روز پنجشنبه ۳1 
خارجه  وزیران  اجالس  در  ژانویه 
این  بر  بخارست  در  اروپا  اتحادیه 
سخن افزود: »ایجاد یک شرکت برای 
معامله با ایران قدم مهمی  برای حفظ 
توافق هسته ای با تهران است. از این 
طریق کشورهای اروپایی به تعهدات 
عمل  توافق  این  چارچوب  در  خود 
می کنند. تنها از این طریق است که 
سوی  به  خواست  ایران  از  می توان 
نظامی  اهداف  با  اورانیوم  غنی سازی 

باز نگردد.«
اما اگر رفت و آمدهای دیپلماتیک 
دونالد  خروج  از  پیش  هفته های 
ترامپ از برجام میان اروپا و آمریکا را 
به خاطر بیاوریم، دریچه های دیگری 
آن  در  می شود.  گشوده  ما  روی  به 
دو سه هفته، آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
دیگر  بلندپایه  مقام  چند  و  فرانسه 
اروپایی یکی پس از دیگری به دیدار 
دونالد ترامپ در کاخ سفید واشنگتن 
او  با  بسته  درهای  و پشت  شتافتند 
به گفتگو نشستند. در همان روزها، 
اروپا  و  آمریکا  از رسانه های  بسیاری 
ترامپ  مذاکرات  محور  که  نوشتند 
با میهمانان اروپایی یک نوع تقسیم 
اسالمی  جمهوری  برابر  در  وظایف 
دیگر،  عبارت  به  است.  بوده  ایران 
ترامپ کوشید متحدان اروپایی خود 
را مجاب کند که حکومت ایران جز 
زبان زور نمی فهمد. پس باید آمریکا 
بر فشارهای اقتصادی خود بر تهران 

باید  اروپایی ها  مقابل  در  بیافزاید. 
ترغیب  برای  مشوق هایی  بکوشند 
برای  مذاکره  به  اسالمی  جمهوری 
ایجاد  برجام  مکمل  پیمان  یک 
آن  چارچوب  در  که  پیمانی  کنند. 
دوربرد  موشکی  برنامه های  تکلیف 
ماجراجویی های  اسالمی،  جمهوری 
آن در سوریه و یمن، حمایت آن از 
حزب اهلل  مثل  شبه نظامی  گروه های 
از  تهران  و  شود  روشن  حماس  و 

تهدید مرزها و موجودیت اسرائیل و 
با تقویت  تحریک عربستان سعودی 

حوثی های یمن دست بردارد.
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که  بود  این  تحلیل ها  گرانیگاه 
از  ترامپ  خروج  از  پس  است  قرار 
برجام، اروپایی ها مناسبات خود را با 
ایران حفظ کنند  جمهوری اسالمی 
تا راه بازگشت به مذاکره میان ایران 
جمهوری  و  نشود  بسته  آمریکا  و 
غنی سازی  سرگیری  از  با  اسالمی 
اورانیوم نگرانی های موجود قدرت های 
منطقه ای به ویژه اسرائیل و عربستان 

سعودی را تشدید نکند.
بورس  یک  اینستکس 

مبادالتی است
در  آلمان  وزیرخارجه  سخناان 
تحلیل ها  همین  درواقع  بخارست 
که  اینستکس  می کند.  تایید  را 
موجودیت آن از روز ۳1 ژانویه رسما 

روزنامه  نوشته  به  است،  شده  اعالم 
»یک  واقع  در  نیز  آلمان  دیتسایت 
کار  نیست.  بیش  مبادالتی«  بورس 
پول  که  است  آن  کار«  و  »ساز  این 
حاصل از فروش نفت ایران را بجای 
اسالمی  جمهوری  اختیار  در  اینکه 
قرار گیرد، در اختیار آن شرکت های 
اروپایی بگذارد که در مرحله نخست 
تنها مواد غذایی و دارو تحویل ایران 
بسیاری  و  کاالها  نوع  این  می دهند. 

دیگر از کاالهای ضروری برای زندگی 
روزمره مردم ایران، اصوال در لیست 

تحریم های آمریکا نیستند.
اعالم  با  همزمان  همه،  این  با 
موجودیت رسمی اینستکس، دونالد 
که  داد  هشدار  اروپایی ها  به  ترامپ 
تحریم های اعمال شده علیه ایران را 
دور نزنند. یعنی بابت هیچ کاالیی غیر 
از آنچه در لیست تحریم های آمریکا 
قرار نگرفته پول به شرکت های خود 
پیش  پرسش  این  اینجا  در  ندهند. 
شرکت  هیچ  اصوال  آیا  که  می آید 
خدمات  حاضر  حال  در  اروپایی 
اختیار  در  استراتژیک  فنآوری  و 
می دهد؟  قرار  اسالمی  جمهوری 
زیرا  است  منفی  پرسش  این  پاسخ 
آمریکا  تحریم های  اعمال  زمان  از 
شرکت های  همه  تقریبا  کنون  تا 
نفت،  صنعت  در  که  غربی  بزرگ 
صنایع  سایر  و  اتومبیل سازی  گاز، 
این  داشتند،  حضور  ایران  زیربنایی 

کشور را ترک کرده اند و اکنون تنها 
در  کوچکی  و  متوسط  شرکت های 
ایران مانده اند که جایی در بازار بزرگ 
آمریکا و جهان  ندارند و از تحریم در 

این بازار نمی ترسند.
برآورده  امکان  که  آرزویی 

شدن ندارد
وزیرخارجه  معاون  عراقچی  عباس 
پس  بالفاصله  اسالمی،  جمهوری 

استقبال  ضمن  اینستکس  اعالم  از 
آلمان،  اروپایی  کشور  سه  اقدام  از 
امیدواری  ابراز  بریتانیا،  و  فرانسه 
به  شرکت  این  پشتیبانی  که  کرد 
نشود  محدود  دارویی  و  غذایی  مواد 
در  بزرگتری  قدم های  اروپایی ها  و 
با  خود  معامالت  سرگیری  از  مسیر 

ایران بردارند.
گزارش  در  آلمان  دیتسایت  اما 
جمله  از  خود  پنجشنبه  روز  مفصل 
واقع یک  »اینستکس در  می نویسد: 
پایاپای  معامالت  که  است  واسطه 
و  اروپایی  شرکت های  ]تهاتری[ 
و  با یکدیگر جوش می زند  را  ایرانی 
شبیه یک بورس مبادله خواهد بود. 
پول،  نه  خود  صادرات  بابت  ایران 
به  کرد.  خواهد  دریافت  کاال  بلکه 
عنوان  به  می تواند  ایران  ترتیب  این 
مثال نفت یا سایر تولیدات خود را به 
اروپا صادر کند، اما پول آن از طریق 
بانک ها روانه ایران نخواهد شد بلکه 

قرار  اروپایی  شرکت های  اختیار  در 
خواهد گرفت که به عنوان مثال دارو، 
به  صنعتی  کاالهای  و  غذایی  مواد 
ایران می فروشند.« البته آن کاالهای 
آمریکایی ها  نظر  از  که  صنعتی 
و  نمی شوند  محسوب  دومنظوره 
مورد  نظامی  ندارد در صنایع  امکان 
ترتیب،  این  به  گیرند.  قرار  استفاده 
آنچه معاون وزارت خارجه جمهوری 
اسالمی آرزو می کند، تا اطالع ثانوی 

برآورده شدنی نیست.
آغاز  همین  در  روشن  نکته ی 
آمریکا  که  است  این  اینستکس 
این  چارچوب  در  را  اروپا  اقدامات 
»ساز و کار« با هوشیاری و به دقت 
کوچک  اشتباه  یک  و  دارد  نظر  زیر 
این نهاد در معامله با ایران کافی است 

تا با مجازات های آمریکا روبرو شود.
به گزارش رسانه های آلمانی، برای 
تفاهم،  سوء  هرگونه  از  جلوگیری 
بیانیه  یک  صدور  طرح  هم اکنون 
ریخته  اروپایی ها  سوی  از  مشترک 
و  تصویب  زودی  به  که  است  شده 

منتشر خواهد شد. در این بیانیه
به  نسبت  دیگر  بار  اروپایی ها 
نقش  و  ایران  موشکی  برنامه های 
از  منطقه ای  تنش های  در  تهران 
جمله در سوریه و یمن ابراز نگرانی 
مسئله  همچنین  آنها  می کنند. 
اسالمی  جمهوری  تازه  تالش های 
را  اروپا  در  مخالفان خود  ترور  برای 

مورد تاکید قرار می دهند.
اعالم  پی  در  است  قرار  بیانیه  این 
به  اینستکس  رسمی  موجودیت 
زودی به عنوان دیدگاه نهایی اروپا در 
انتشار  ایران  اسالمی  برابر جمهوری 
یابد، اما تاریخ دقیق انتشار آن هنوز 

اعالم نشده است.
بازار ایران برای شرکت هایی 

که در آمریکا جایی ندارند
تقریبا همه گزارش های رسانه های 
می ورزند  تاکید  نکته  این  بر  آلمانی 
که تشکیل اینستکس تنها می تواند 
شرکت های  از  گروه  آن  مدیران 
برای  که  کند  خوشحال  را  اروپایی 
آنها معامله با ایران عملی تر از معامله 

با آمریکاست.
این بدان معناست که تا تحریم های 
آمریکا برقرار است، پای هیچ شرکت 
باز  ایران  به  اروپایی  بزرگ  و  مهم 
و  سود  و  و  سهم  زیرا  شد  نخواهد 
سرمایه این شرکت ها در بازار ایاالت 
متحده آمریکا ده ها و گاه صدها برابر 
سهم و سود و سرمایه آنها در ایران 

است.
نکته مهمتر این است که اینستکس 
توانایی پشتیبانی از شرکت های اروپا 
سوی  از  شدن  تحریم  صورت  در  را 
است  دلیل  همین  به  ندارد.  آمریکا 
آلمان  وزیرخارجه  ماس  هایکو  که  
این  تاسیس  اعالم  از  پیش  روز  دو 
مرکز به صراحت گفت: »اینستکس 
می کند  پشتیبانی  معامالتی  از  تنها 
آمریکا  تحریم های  مشمول  که 
نباشند.« در این حد نیز باز تصمیم با 
شرکت هاست که با همین شرایط نیز 
حاضر به معامله با جمهوری اسالمی 

ایران باشند یا نه.
شد،  گفته  آنچه  همه  به  توجه  با 
اروپایی ها  برای  اینستکس  تشکیل 
تنها این خاصیت را دارد که  برجام 
را حفظ کند. برای دولت روحانی نیز 
این امتیاز را ایجاد می کند که بتواند 
مجلس  در  خود  مخالفان  برابر  در 
انتصابی  نهادهای  و  اسالمی  شورای 
ظاهر  امروز  از  قویتر  کمی  حکومت 
از  آمریکا  خروج  فردای  از  شود. 
رقیبان  و  تندرو  اصولگرایان  برجام، 
خودی نظام، روحانی را به باد انتقاد  
گرفتند که برجام نه تنها »برد- برد« 
نبوده بلکه دولت آن را باخته است. 
که  می داند  نیز  روحانی  اکنون خود 
تعریف  و  محدوده  در  اینستکس، 
فعلی، گره ای از بحران های عدیده ی  
با  نخواهد گشود،  اسالمی  جمهوری 
اینهمه، می تواند با استفاده از مغلطه 
منتقدان  نزد  آخوندی  سفسطه  و 
اینستکس  با  که  کند  وانمود  خود 
بخش مهمی از تحریم های آمریکا دور 
در  تازگی  به  روحانی  می شود.  زده 
یک نشست علنی گفت: »ما افتخار 
را  تحریم ها  توانسته ایم  که  می کنیم 

دور بزنیم!«
از  باریکتر  این میان، یک نکته  در 
داشت:  پنهان  دیده  از  نباید  را  مو 
»ابزار  موجودیت  اعالم  با  اروپایی ها 
در  تجاری«  مبادالت  از  حمایت 
را  وقت  بدترین  بهمن،  یازدهم  روز 
برگزیدند. آنها، خواسته یا ناخواسته 
کردند  کمک  اسالمی  جمهوری  به 
برای  تازه  تبلیغاتی  کارزار  یک  تا 
کشاندن نیروهای وابسته به خود به 
خیابان به راه بیاندازد، چیزی که در 
چهلمین سالگرد یک انقالب به تمام 
معنا شکست خورده، از هوا نیز برای 

زمامداران ایران حیاتی تر است.
احتماال  اسالمی  جمهوری  نظام 
حداکثر جنجال تبلیغاتی را بر سر این 
اقدام کم ثمر اروپایی ها به راه خواهد 
انداخت و دست کم تا ۲۲ بهمن، که 
قرار است جیره خواران و مؤمنان خود 
را برای آخرین قدرت نمایی به خیابان 
راه  به  تبلیغاتی  هیاهوی  بکشاند، 

خواهد انداخت.

*در تهیه این گزارش از رسانه های 
آلمانی استفاده شده است.

»اینستکس« ابزار هیاهوی تبلیغاتی در 
چهلمین سالگرد یک انقالِب شکست خورده
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