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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

در صفحات 10

تیم راگبی دختران در مسابقات غرب آسیا
****

باخت عمدی جودوکار ایرانی برای روبرو 
نشدن با حریف اسرائیلی!

****
نگرانی سرمربی کشتی آزاد ایران از 

»مشکالت جدی« تیم مّلی
****

دو بانوی ایرانی داوران مسابقات نیمه 
نهایی فوتسال جام ملت های اروپا

****
علی پروین: داوران ما سهوا اشتباه 

می کنند، غرض ندارند

افزایش سیل در بحران  آب
محیط زیست ایران: دو فیلم با 

یک بلیت!

کودک ۴ساله ا ی اهل روستای قصرقند 
از توابع استان سیستان و بلوچستان، 
یکی از قربانیان سیل یک هفته اخیر 
اثر  بر  که  است  کشور  استان  در ۲۲ 
طغیان رودخانه کاجو جان خود را از 

دست داد. ۵۶ میلیون ایرانی همچون 
این کودک ۴ ساله، در معرض خطر 
سیل هستند که بارش شدید باران و 
آنها  بهای جان  به  رودخانه ها  طغیان 

تمام می شود.

سرمقاهل کنفرانس ورشو 2۴ و 25 بهمن 1397

دریغ از یک کلمه در دفاع از 
جمهوری اسالمی

باز هم دوران سرنوشت ساز
نظام های بسته  ی سیاسی و اقتصادی، چه مذهبی و چه ایدئولوژیک، 
محکوم به سقوط و فروپاشی اند. گمان نمی رود کسی در این موضوع 
تردید داشته باشد مگر زمامداران این نوع نظام ها که خود را سرنوشت 

محتوم کشورها می شمارند.
در مورد انقالب اسالمی در ایران و نظام مبتنی بر استبداد مذهبی، در 
طول چهل سال گذشته بسیار گفته و نوشته شده. برای تدوین و تبیین 
تاریخی آن سند و مدرک کم نیست با اینهمه تاریخ معموال نه در زمان 
رویدادهای جاری بلکه در آینده نگاشته می شود؛  هنگامی که گذشت 

زمان، هیاهوی حال را از آن دور کرده باشد.
در این چهل سال اتفاقات بسیاری در ایران و جهان افتاد. فروپاشی 
»اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی« و محو شدن بلوک شرق که در 
صدر این رویدادها قرار دارد، »جنگ سرد« یا »رقابت« را از دوقطبی 
تبدیل کرد. جمهوری اسالمی فکر می کرد می تواند در  به چندقطبی 
این رقابت، یک قطب باشد آنهم از طریق برتری جویی و جاه طلبی های 
گروه  به چند  نهایتا دوستانش در سراسر جهان  اما  اسالمی- شیعی. 
تروریستی که همگی مزدبگیر خودش هستند کاهش پیدا کرد به اضافه 
چند کشور کوچک که آنها هم دوست هر دولتی هستند که بیشتر بپردازد. 
روسیه و چین را قطعا نمی توان دوست حکومت ایران به حساب آورد. 
اختالف آنها با اروپا و آمریکا بر سر مواردیست که قابل تفاهم و توافق اند.
که  داده  روی  عظیم  انقالبی  نیز  ارتباطات  تکنولوژی  عرصه ی  در 
مهمترین تأثیرش شکستن انحصار رسانه های بزرگ و تقویت جریان های 
مختلف خبررسانی در برابر جریانات اصلی و همچنین دولت ها، اعم از 
دمکراتیک و غیردمکراتیک، است. شکل دادن افکار عمومی نه تنها از 
انحصار حکومت ها و رسانه های وابسته و غیروابسته خارج شده، بلکه 
سیاست و رسانه برای همراهی با جامعه باید به »سوشیال مدیا« مراجعه 
نیز دستخوش  و رسانه ها  رابطه ی سیاستمداران  از سوی دیگر  کنند! 
تغییرات مؤثر شده. اگر تا چند سال پیش رسانه ها باید وقت می گرفتند 
تا نظر آنها را درباره مسائل مختلف بپرسند، در سال های اخیر، دولت ها 
نه تنها خودشان خبررسانی می کنند بلکه می توانند مستقیم با جامعه 

وارد گفتگو شوند و حتی بر شاخص های اقتصادی تأثیر بگذارند!
همه اینها برای ما ایرانیان چه آموزشی دارد؟! 

آنچه باید گفته شود، چهل سال آزگار گفته شده! نسل های تازه ای که به 
میدان آمده اند، نیاز به تکرار گفته های چهاردهه ی گذشته ندارند. حضور 
آنها نیز بی تردید متأثر از همین گفته هاست. از همین رو می بایست یک گام 
به سوی تعیین تکلیف بر می داشتند: ایران را پس  می گیریم و می سازیم! 
موجی که همراه با نشر آگاهی و شبکه سازی در داخل و خارج کشور 
به راه افتاده، یک گام سرنوشت ساز برای پس گرفتن ایران و به سوی 
آینده است. این گام از شناخت و بیان واقعیات فراتر رفته و امید عینی
 می آفریند. این یک نقطه ی عطف در دوران سرنوشت ساز کنونی است. 

=در حالی که نشست رؤسای سه دولت روسیه و ترکیه و ایران در سوچی بر سر سوریه مانند مذاکرات پیشین نتیجه ای 
نداشت، کنفرانس ورشو با حضور نمایندگانی از ناتو و  اتحادیه اروپا توانست گسترش هر چه بیشتر فشار حداکثری علیه 

حکومت ایران را به تأیید 63 کشور شرکت کننده برساند.
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همکاری  دیلی میل:  خبری  =پایگاه 
دادن  فراری  برای   CIA و  موساد   ،MI6

یک دانشمند اتمی ایران
صفحه 4

=رضا پهلوی خطاب به اتحادیه اروپا: این 
رژیم اصالح پذیر نیست و شما باید طرف 

خود را انتخاب کنید!
صفحه 5

=تأیید پولشویی تهیه کننده سریال »شهرزاد« 

صفحه 6
=سفر مخفیانه آیت اهلل موسوی جزایری 
به انگلیس برای »تبیین آرمان های انقالب«!

صفحه 7
=چهل سالگی انقالب؛ حکومت آیت اهلل ها 

بانکدار مرکزی تروریسم
صفحات  8 و 9

= »زن روز« و »مرد روز«
صفحه 12

=دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران 

صفحه 13
= سرگرمی -جدول - سودوکو

صفحه 14
=روزنامه نگاران-  ژیال بنی یعقوب )9(

صفحه 15
=مالوردی: آمار ازدواج کودکان در حال 

افزایش است
صفحات 16

=گفتگو با اعتمادی: ونزوئال پاتوق قاچاق مواد 
مخدر و پولشویی برای جمهوری اسالمی است

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

گزارش اختصاصی از ورشو؛
 جمهوری اسالمی مشکل اصلی 
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سرویس سیاسی کیهان:

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

با  سوچی  نشست  برگزاری  بسیاری 
شرکت رؤسای جمهور روسیه و ترکیه و 
جمهوری اسالمی، همزمان با »کنفرانس 
وزیران برای ارتقای آینده صلح و امنیت 
در خاورمیانه« را که در ورشو با شرکت 
۶۳ کشور و حضور ناتو و اتحادیه اروپا 
برگزار شد، اتفاقی نمی دانند. جمهوری 
اسالمی به کنفرانس ورشو دعوت نشده 

خارجه  وزیر  چاپوتوویچ  بود. یاتِسک 
از  دعوت  عدم  با  رابطه  در  لهستان، 
جمهوری اسالمی به این کنفرانس گفته 
بود »چون به نظر ما، ایران صحبت هایی 
می کند و کارهایی می کند که در سطوح 
جامعه بین الملل نمی گنجد و این روند 
آرام برگزاری کنفرانس را تهدید می کند، 
تصمیم گرفتیم از دعوت این کشور به 

کنفرانس ورشو صرف نظر کنیم.«
پوتین، رجب طیب  والدیمیر  نشست 

اردوغان و حسن روحانی در سوچی که 
پنجمین نشست این سه رئیس جمهور 
برای گفتگو در رابطه با سوریه بود، بدون 
توافق بر سر وضعیت ادلب پایان بافت. 
اگرچه در بیانیه ی پایانی این نشست 
تکرار می شود که »باید به حضور تمامی 
نیروهای تروریست در ادلب پایان داد«، 
ولی این سه کشور نه در مورد فهرست 
»نیروهای تروریست« توافق دارند و نه 
در مورد اینکه کدام نیرویی باید در ادلب 

حضور پیدا کند. برای جمهوری اسالمی 
تمام نیروهایی که علیه رژیم بشار اسد 
مبارزه می کنند  »تروریست« هستند، در 
حالی که ترکیه تنها کردهای »یگان های 
می داند.  »تروریست«  را  مدافع خلق« 
روسیه نیزبا برخی از نیروهای مخالف 
رژیم بشار اسد در حال مذاکره است و 
هنوز مشخص نیست کدام از آنها را قرار 

است »تروریست« خطاب کند.
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کودک ۴ساله ا ی اهل روستای قصرقند 
از توابع استان سیستان و بلوچستان، 
یکی از قربانیان سیل یک هفته اخیر در 
22 استان کشور است که بر اثر طغیان 
رودخانه کاجو جان خود را از دست داد. 
۵6 میلیون ایرانی همچون این کودک ۴ 
ساله، در معرض خطر سیل هستند که 
بارش شدید باران و طغیان رودخانه ها 

به بهای جان آنها تمام می شود.
ایران  زیست  محیط   بحرانی  وضعیت 
به  کنون  تا   92 سال  از  دست کم 
صورت رسمی در رسانه ها مطرح شده: 
فرونشست  زلزله،  سیل،  خشکسالی، 
هوا،  آلودگی  خاک،  فرسایش  زمین، 
انباشت  جنگل ها،  نابودی  و  سوختن 
آلودگی آب ها و هزاران مشکل  زباله، 
بر  عمیقی  زخم  که  درشتی  و  ریز 
گذاشته  جای  بر  ایران  طبیعت  جان 

و می گذارد. 
آب همیشه مایه ی حیات نیست!

ایران رتبه چهارم وقوع سیل در آسیا 
و ۸۰  دارد  را  جهان  در  دهم  رتبه  و 
درصد از مساحت آن شامل۴۸۰ شهر 
و ۸ هزار و 6۵۰ آبادی، مستعد سیالب 
و طغیان آب های سطحی هستند.  از 
همین روست که در بازه زمانی چهار 
ساله ی 9۰ تا 9۴، بیش از ۵۰۰ بار در 

ایران سیل آمده است.
نشان  آمده  به دست  تحقیقات  نتایج 
نفر  میلیون  از 1۵  بیش  که  می دهد 
یعنی معادل 1۸ درصد جمعیت کشور 
در مناطق پرخطر و در معرض سیل 
عالوه  می کنند.  زندگی  باال  شدت  با 
آواره   به  منجر  سیل  جانی،  تلفات  بر 
و بی سرپناه شدن هزاران نفر می شود 
شش  تا  یک  بین  رقمی  ساله  هر  و 
به  مالی  تومان خسارت  میلیارد  هزار 
دنبال دارد. تاسیسات و زیرساخت های 
شده ی  سرهم بندی  و  غیراستاندارد 
طغیان  اثر  بر  روستایی،  و  شهری 
رودخانه ها، منجر به قطع برق و گاز و 
تخریب سیستم های آبرسانی می شود. 
تا  سیل زده  مناطق  دلیل،  همین  به 
کمبود  و  گاز  و  برق  قطع  با  مدت ها 
مناطق  در  اما  مواجهند.  شهری  آب 
نابودی  شامل  تخریب ها  روستایی، 
شدن  تلف  و  کشاورزی  زمین های 
روستاها  همجواری  می شود.  دام ها 
این  در  دام ها  تردد  و  رودخانه ها  با 
مناطق، خسارات جدی به روستاییان 
می زند. دستکاری و تخریب سازه های 
پل سازی های  و  رودخانه ها  قدیمی 
غیراستاندارد و بی مورد مسئوالن که به 
اسم عمران و آبادانی ساخته می شوند، 
باعث تخریب های شدید توسط سیل در 

روستاها می شود. 
اینهمه در حالیست که پل ها و سدهای 
قدیمی روستایی با وجود فرسودگی، در 
هدایت مسیر سیالب کارایی بیشتری 
دارند و دست کم موجب طغیان بیشتر 
سیل نمی شوند. سیل همچنین راه های 
شهری و روستایی را مسدود می کند و 
روستاها حبس  در  را  روستاییان  گاه 
می کند. به حدی که روستاییان تا روزها 
بدون امکانات اولیه زندگی، در انتظار 
کمک  رسانی از خارج روستا می مانند. 
اینها تنها مواردی است که رسانه های 
داخلی از خسارات برجای مانده از سیل 
در روستاها گزارش می کنند ولی آمار 
دقیق و روشنی از خسارات جانی و مالی 
شهری و خصوصا روستایی وجود ندارد 
و سرنوشت سیل زدگان، پس از اسکان 

اضطراری نیز نامعلوم است. 
بارش شدید باران نیز به معنای افزایش 
از  زیادی  بخش  و  نیست  آبی  ذخائر 
آب حاصل از باران که به سیل تبدیل 
می شود به هدر می رود. اما خود سیل به 
هر حال  سبب  فرسایش خاک، نابودی 
زمین های کشاورزی و مراتع می شود که 
همه اینها خود وقوع سیل های بعدی را 

تسهیل می کند.
مدیریت بی مدیریت

مسئول  نهاد  هیچ  ایران  رودخانه های 
برای  استان  هر  و  ندارند  مشخصی 
خودش  بر رودخانه ها نظارت می کند. 
به همین دلیل طرح های مهار سیالب  
چون کارگروه سیل و مخاطرات دریایی 
به صورت پراکنده و محدود در ایران اجرا 
می شود. همچنین طرح کاهش بالیای 
اسالمی  شورای  مجلس  در  طبیعی 
حکومت  و  دارد  نامعلومی  سرنوشت 
و  پیشگیری  طرح های  اجرای  بجای 
مدیریت ریسک ، وقایع را همیشه پس 
از وقوع مدیریت می کند. درواقع ایران 

و  زلزله  سیل،  برابر  در  آمادگی  هیچ 
سازمان  ندارد.   طبیعی  دیگر  بالیای 
مدیریت بحران زیر نظر دولت و پدافند 
غیرعامل با زیرمجموعه های عریض و 
و  هستند  نظام نامه  یک  فاقد  طویل، 
پس از هر فاجعه نیز هر کدام مشکل را 

به گردن دیگری می اندازند. 
سیس   تا ی  ا بر ید  می گو لت  و د
زیرساخت های مقابله با سیل، 17 سال 
زمان و 1۰۴ هزار میلیارد تومان اعتبار 
تامین آن مقدور  مالی الزم است که 
نیست. همچنین دولت مدعی است 7۰ 
درصد از اعتبارات ساالنه طرح کاهش 
بالیای طبیعی و ستاد حوادث  اثرات 
غیرمترقبه صرف جبران خسارات ناشی 

از سیل شده است. 
هرگز  مربوطه  نهادهای  مسئوالن 
نیاموخته اند که عالج واقعه را قبل از 
وقوع باید کرد. آنچه به حساب نمی آید، 
جان و مال مردم است. در مواردی چون 
سیل اخیر در استان خوزستان، اهالی 
۴ روستای نزدیک سدخاکی رامشیر، 
زمین  و  دام  و  خود  زندگی  و  خانه 
کشاورزی شان را رها کرده و می روند 
تا جان خود را نجات دهند. در حالی 
که اگر تنها درصدی از پول اختالس ها 
و بریز و بپاش های نهادهای بی فایده ی 
حکومتی به این بخش تزریق شود، شاید 
کمتر از دو دهه زیرساخت های ویران 
شهری و روستایی ترمیم و احداث شوند.

محیط زیست را به یغما می برند
ایران،  در  سیل  وقوع  افزایش  باوجود 
و  خشک  سرزمینی  اما  کشور  این 
نیمه خشک است که میانگین ساالنه 
بارندگی آن 2۵۰ میلی متر یعنی ۵۰۰ 
جهانی  میانگین  از  کمتر  میلی متر 
است. چرا در سرزمینی که خشک و 
است،  بی آبی  و  کم آبی  بحران  دچار 
اینهمه سیل می آید؟! این پرسش بسیار 
مهمی است که شاید بر بستر آن بتوان 
به پاسخی هم برای حبس غیرقانونی 
۸ فعال محیط زیست و امنیتی کردن 
از طبیعت و حیوانات  فضای حمایت 

ایران نیز رسید.
کاهش  در  باید  را  پاسخ  نخستین 
وسعت جنگل ها از 2۵ میلیون هکتار 
کرد.  جستجو  هکتار  میلیون   1۴ به 
با  ران  زمین خوا و  ران  جنگل خوا
حمایت های فراقانونی و قانونی، در خاک 
زراعی، مراکز حفاظت شده، جنگل ها، 
حریم رودخانه ها، کوه ها و حتی درجزایر 
مردم،  بی خبری  و  سکوت  در  ایران، 
و  گسترده  ساز  و  ساخت  به  دست 
تخریب هولناک محیط زیست زده و 
می زنند. مراکز صنعتی و مراکز نظامی، 
آب،  انتقال  پروژه های  سدسازی ها، 
انبوه  کارخانه ها، مسکن ها و ویالهای 
چون قارچ در بهترین و زیباترین مناطق 
کشور روییده اند و در اختیار گروه های 
می گیرند.  قرار  جامعه  از  خاصی 
ارگان ها و نهادهای حکومتی مجوزهای 
غیرقانونی برداشت های سنگین از رودها 
را می دهند، مصالح رود را می فروشند، 
در  ماهی  پرورش  و  انبوه  مجوز صید 
جوار رودخانه صادر می کنند. حتی در 
کنار رودخانه ها، تاسیسات و پروژه های 
و  می کنند  اجرا  عمرانی  مهندسی- 
چیزی از آب و آبادانی نیست که آنها 

به یغما نبرند! 
نابودی پوشش های گیاهی منشاء اصلی 
سیل و در نتیجه فرسایش خاک و موتور 
حرکت این چرخه ی ویرانگر است. در 
ایران   وحش  حیات  چرخه ای،  چنین 
نیز دستخوش صدمات بسیاری شده، 
چنانکه کمبود آب و غذا، عالوه بر مرگ 
حیوانات آنان را به دنبال غذا به درون 
روستاها کشانده است که درگیری بین 
روستاییان و حیوانات را ناگزیر می کند. 
فراگیر  روند  از  جدا  موارد  این  البته 
تغییرات اقلیمی زمین ناشی از افزایش 
جمعیت، تغییر سبک زندگی، گسترش 
شهرنشینی و شیوه نادرست کشاورزی 
و هدردادن آب و بهره برداری بی رویه از 

سفره های آب زیرزمینی است.
تیمارگراِن  زیست  محیط  فعاالن 

جاِن آسیب دیده ی ایران
اکنون هیچ نقطه ای از خاک  ایران نیست 
که عرصه تاخت و تاز ارگان ها و نهادهای 
حکومتی قرار نگرفته باشد. اگر مردم از 
کالنشهرهایی  در  دست درازی ها  این 
چون تهران، مشهد و اصفهان با خبر 
تاراج   از  عمده ای  بخش  اما  می شوند، 
محیط زیست نه تنها رسانه ای نمی شود 
بلکه فعاالن محیط زیست، همانها که 

از جاِن آسیب دیده ی طبیعت ایران با 
خبرند، به همین دلیل بازداشت شده 
و به محاکمه فراخوانده می شوند تا در 
کمال بی شرمی به عنوان »جاسوس« و 

»مفسد فی االرض«  معرفی شوند!
شاید تا پیش از بازداشت ۸ فعال محیط  
زیست در بهمن ماه 96، کمتر کسی از 
نقش این فعاالن در حفاظت از طبیعت 
و جلوگیری از انقراض گونه های مختلف 
 . بود  مطلع  ایران  جانوری  و  گیاهی 
کیهان لندن یک سال پیش بازداشت 
محیط   فعاالن  گسترده  و  بی سابقه 
ایران  و حامیان حیات وحش  زیست 
توسط اطالعات سپاه را که در سکوت 
خبری صورت گرفته بود، افشا کرد. در 
استاد  سیدامامی  کاووس  میان،  این 
دانشگاه و فعال محیط  زیست به طرز 
مشکوکی در زندان اوین جان باخت و 
قوه  پیدا شد.  در سلول اش  وی  پیکر 
قضاییه زیر بار اتهام قتل وی در زندان 
نرفت و آن را خودکشی اعالم کرد. ۸ 
تن از نیروهای کارآزموده، تحصیلکرده 
محیط  بین المللی  عرصه  در  فعال  و 
فی  »مفسد  اتهام سنگین  به  زیست، 
االرض« و »جاسوسی« یک سال است 
در بازداشتگاه سپاه در زندان اوین بسر 
می برند. قوه قضاییه به تازگی جلسات 
دادگاه آنان را پشت درهای بسته آغاز 
کرده که پس از چهار جلسه هنوز در 
مرحله خواندن کیفرخواستی بیش از 

3۰۰ صفحه است. 
آنچه  از  بی اطالعی  و  سکوت سنگین 
در زندان بر سر این فعاالن می رود، با 
اعتراض علیه شکنجه و تهدید توسط 
زندانی  فعاالن  از  یکی  بیانی  نیلوفر 
به  نسبت  دادگاه  در  او  شد.  شکسته 
تنظیم کیفرخواست بر مبنای اعترافات 
که  گفت  و  کرد  اعتراض  اجباری اش 
تحت فشار، شکنجه و تهدید به تزریق 
آمپول بوده و مجبور به اعتراف علیه 

خود شده است. 
که  را  زیست  محیط   فعاالن  پرونده 
نظر خود  مورد  وکیل  داشتن  از حق 
از  یکی  بتوان  شاید  محروم اند،  نیز 
قضایی  پرونده های  خوفناک ترین 
جمهوری اسالمی خواند. حاال هم که 
مشخص شده این فعاالن تحت شکنجه 
روحی و روانی و جسمی هستند، حتی 
خانواده هایشان را نیز تهدید کرده اند. 
آنهم در شرایطی که وزارت اطالعات، 
و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان 
فعال   ۸ ملی  امنیت  عالی  شورای 
کرده  اعالم  بی گناه  را  زیست  محیط  
و آنها را از اتهامات وارد شده از سوی 
قوه قضاییه مبّرا می دانند. قوه قضاییه، 
حکومتی  تلویزیون  و  پاسداران  سپاه 
شدن  نزدیک  با  فعاالن  این  می گوید 
به مناطق حساس نظامی در پوشش 
فعالیت محیط  زیستی برای اسرائیل و 
آمریکا »جاسوسی« می کرده اند. اما اینها 
همان مناطقی هستند که باالتر شرح 
دادیم که چطور در چنگال بزرگترین 
شیره ی  و جنگل خواران  زمین خواران 

جان طبیعت مکیده می شود. 
در حال حاضر، سناریوسازی برای این 
خطرناکی  موقعیت  به  زندانی  فعاالن 
از  برشمردیم  که  نهادهایی  و  رسیده 
مدارک  ارائه ی  برای  دستاویزی  هر 
منبع  یک  می کنند.  استفاده  جعلی 
آگاه از وضعیت نیلوفر بیانی گفته است 
مهرماه  در  را  زندان، وی  مأموران  که 
امسال به بیرون از زندان و به مکان هایی 
چون آرایشگاه، مرکز خرید و یک ویال 
خواسته اند  او  از  و  بردند  لواسان  در 
تا موهایش را کوتاه کند، از فروشگاه 
اما  کند!  استراحت  ویال  در  و  خرید  
اینهمه  با  نیلوفر بیانی امتناع کرده و 
امنیتی که   نیروهای  متوجه شده که 
او را همراهی می کردند مخفیانه از وی 
فیلم می گیرند! چنین اقداماتی نشانگر 
تالش برای قلب واقعیت و صحنه سازی 
با استفاده از روش های غیرانسانی است. 
روند ناعادالنه محاکمه ۸ فعال محیط  
زیست و تخریب گسترده و جبران ناپذیر 
طبیعت و نابودی حیات وحش کشور، 
عمق سیاه و تاریک واقعیتی را در برابر 
چشم به نمایش می گذارد که در آن، 
از جان یک کودک ۴ ساله ی روستایی 
تا دانش و آگاهی و احساس مسئولیت 
جوانان ایران برای خدمت به خاک و 
و  غارت  فدای  همگی  سرزمین شان، 
که  می شود  نهادهایی  و  افراد  چپاول 

منابع قدرت را در دست دارند.
آزاده کریمی

در سوچی توافقی به دست نیامد
در  که  روسیه  و  اسالمی  جمهوری 
سوریه حضور نظامی دارند، اگرچه در 
برخاست  و  نشست  ترکیه  با  سوچی 
می کنند، ولی در خاتمه همین نشست 
در  نیروهایی حضورشان  تنها  گفتند 
خاک سوریه مجاز است که به دعوت 
دولت مستقر در دمشق آمده باشند. 
و  اسالمی  برخالف جمهوری  ترکیه، 
روسیه، با دولت بشار اسد رابطه ندارد 
و بنابراین حضور نظامی اش در سوریه، 
عاری  روحانی  اظهارات حسن  بر  بنا 
از مشروعیت است. در رابطه با اینکه 
چه نیرویی پس از پاکسازی ادلب از 
ستیزه گران »تحریر الشام« باید کنترل 
شهر را در دست گیرد نیز توافقی در 
سوچی حاصل نشد. جمهوری اسالمی 
بشار  ارتش  که  معتقدند  روسیه  و 

اسد باید در این شهر شمالی سوریه 
مستقر شود، در حالی که ترکیه با این 

پیشنهاد کامال مخالف است.
سوچی  نفره ی  سه   نشست  اگردر 
توافقی بین سران سه کشور حاصل 
آنها،  مشترک  موضع  تنها  و  نشد 
کاخ  تصمیم  کردن  ارزیابی  مثبت 
سفید مبنی بر خارج ساختن نظامیان 
آمریکایی از خاک سوریه بود، اما در 
ورشو این تصمیم آمریکا مورد انتقاد 
اروپایی  و  از کشورهای عربی  برخی 
قرار گرفت. جرمی هانت وزیر خارچه 
بریتانیا که در ورشو حضور داشت و 
در شمال  آمریکا  و  فرانسه  با  همراه 
این  دارد،  نظامی  حضور  نیز  سوریه 
شتباه  ا ا  ر ترامپ  لد  نا دو تصمیم 
جنگ  که  است  معتقد  و  نسته  دا
و  اسالمی  حکوکت  یا  داعش  علیه 
پایان  اسالمی  افراطی گرایان  دیگر 

نیافته است.

از  آمریکا  ارتش  خروج  از  انتقاد 
سوریه

برای  وزیران  با »کنفرانس  همزمان 
در  امنیت  و  صلح  آینده  ارتقای 
دمکراتیک  »نیروهای  خاورمیانه«، 
سوریه« که  عمدتا کردهای »یگان های 
مدافع خلق« را در بر می گیرد توانستند 
دو شهرک شجله و بغوز در شمال رود 
فرات را از بقایای داعشی ها پاکسازی 
کرده و شمار قابل توجهی از آنها را نیز 
دستگیر کنند. فرانسوی ها در روزهای 
داعش  هموز  دادند  هشدار  گذشته 
با  و  است  نشده  ریشه کن  سوریه  در 
سوریه،  از  آمریکایی  نظامیان  خروج 
آنها این امکان را خواهند یافت برخی 
از شهرک هایی را که ار دست داده اند، 
نیروهای  خروج  کنند.  اشغال  مجددا 
به  نیز  را  دیگری  مشکل  آمریکایی 
وجود خواهد آورد. ترکیه که به هیچ 
وجه نمی تواند دولت محلی کردها را 
در مرز خود بپذیرد، در انتظار خروج 
آمریکایی ها ازشمال سوریه برای حمله 
حاضر  حال  در  که  است  مناطقی  به 
دمکراتیک  کنترل »نیروهای  تحت 

سوریه« هستند.
این  اگر  معتقدند  بریتانیا  و  فرانسه 
که  شود  فراهم  ترکیه  برای  امکان 
و  آمریکا  اصلی  متحدین  کردها،  به 
حمله  داعش،  علیه  مبارزه  در  اروپا 

منطقه  در  غرب  به  اعتماد  کند، 
کاهش پبدا خواهد  کرد و در آینده 
بدون  را  آمریکا  و  اروپا  نیرویی  هیچ 
خود  متحد  عنوان  به  شک  و  ظن 
افراطی  اسالمگرایان  علیه  جنگ  در 
در  مسئله  این  پذیرفت.  نخواهد 
پیدا  انعکاس  نیز  ورشو  کنفرانس 
کرد. یک دیپلمات اروپایی حاضر در 
گفت  لندن  کیهان  به  کنفراس  این 
»خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی 
از سوریه به گسترش نفوذ جمهوری 
اسالمی در این کشور خواهد انجامید 
فشار  برای  آمریکا  استراتژی  کل  و 
حداکثری بر آیت اهلل های تهران را زیر 
دیپلمات  همین  برد«.  خواهد  سوال 
قدس  نیروهای  از  »نمی توان  افزود 
دشمن  عنوان  به  سلیمانی  قاسم  و 
با  و  همزمان  برد،  نام  یک  درجه 
تصمیمی غیرقابل توجیه امکان رشد 

را در سوریه  نفوذ جمهوری اسالمی 
فراهم کرد.«

دستاورد کنفرانس ورشو
بدون  که  سوچی  نشست  برخالف 
ورشو  کنفرانس  یافت،  پایان  نتیجه 
تمامی  داشت.  عمده  دستاورد  یک 
نشست  این  در  حاصر  کشور   63
نطر  توافق  مسئله  یک  مورد  در 

داشتند و آنهم وجود تهدیدی به نام 
این موضوع  جمهوری اسالمی است. 
آمریکا  و  لهستان  خارجه  وزرای  را 
این  پایانی  مطبوعاتی  کنفرانس  در 
کردند.  اعالم  صراحت  به  نشست 
خارجه  وزیر  پوتوویچ  چا یاتِسک 
شدم  »شگفت زده  گفت  لهستان 
این  در  حاضر  کشورهای  تمامی  که 
کنفرانس  جمهوری اسالمی ایران را 
مشکل به حساب می آوردند.« همتای 
آمریکایی  وی مایک پمپئو نیز افرود: 
»در این کنفرانس در مورد چگونگی 
وجود  نظر  اختالف  ایران  با  برخورد 
داشت در حالی که همه معتقد بودند 
تهدید  یک  اسالمی  جمهوری  که 
ادامه  است.« وزیر خارجه آمریکا در 
هیچکس  کنفرانس  این  »در  افزود: 
ایران  کلمه ای در دفاع از ]حکومت[ 
بیان نکرد و هیچ کشوری نیز اتهاماتی 
را که ما به جمهوری اسالمی وارد می 

کنیم زیر سوال نبرد.«
»کنفرانس وزیران برای ارتقای آینده 
صلح و امنیت در خاورمیانه« اگرچه 

برای  تالش  چون  دیگر  پرونده  چند 
با  اسرائیل  اختالفات  به  دادن  پایان 
انسانی  بحران  یا حل  و  فلسطینی ها 
این  در  جنگ  پیامد  در  یمن  در 
کشور را نیز در دستور کار قرار داده 
هدف  که  گفت  می توان  ولی  بود، 
سطح  در  همگرایی  ایجاد  اصلی اش 
بود.  اسالمی  جمهوری  علیه  جهانی 
رسانه های جمهوری اسالمی و برخی 
از  خارج  فارسی زبان  رسانه های  از 
کردن  عمده  با  کردند  تالش  کشور 
ترکیه،  و  عراق  لبنان،  حضور  عدم 
در  بکاهند،  نشست  این  اهمیت  از 
وزیر خارجه عمان،  حالی که حضور 
کشوری که دارای روابط گسترده ای 
با جمهوری اسالمی است و بارها نقش 
میانجی را در روابط تهران با آمریکا 
ایفا  را  دیگر  کشورهای  از  برخی  و 
انزوای هرچه  از  کرده است، حکایت 
بیشتر رژیم دارد. نام ترکیه نیز جزو 
کشورهای حاضر در این کنفرانس از 
اعالم  لهستان  خارجه  وزارت  سوی 
شده است. حضور وزیر خارجه ایتالیا، 
مهمترین شریک اقتصادی جمهوری 
دلیل  نیز  اروپا  اتحادیه  در  اسالمی 
دیگری بر گستردگی این انزوا است.

کنفرانس  این  برگزاری  روز  دو  در 
گروه های مخالف جمهوری اسالمی در 
علیه  تظاهرات  به  برابر محل نشست 
کیهان  که  پرداختند  ایران  حکومت 
آن  به  دیگری  گزارش های  در  لندن 

پرداخته است.
پایان  نقطه  نباید  را  ورشو  کنفرانس 
جمهوری  بر  حداکثری  فشار  کارزار 
که  ، شو ر و ر  د نست.  ا د سالمی  ا
نمایندگان دو نهاد ناتو و اتحادیه اروپا 
نیز در آن حضور داشتند، این کارزار 
توانست گسترش هر چه بیشتر خود 
شرکت کننده  کشورهای  تأیید  به  را 
برساند. امروز تنها آمریکا، اسرائیل و 
چند کشور عربی حوزه جنوبی خلیج 
فارس نیستند که در این جهت حرکت 
می کنند. برخی از کشورهای اروپایی، 
اروپای شرقی که  به ویژه کشورهای 
برای اتحادیه اروپا نقش بسیار مهمی 
بازی می کنند، و نیز دیگر کشورهای 

این  به  نیز  آفریقایی  حتا  و  عربی 
کارزار پیوسته اند. گسترش این جبهه 
می تواند، چنانکه مایک پنس معاون 
رئیس جمهور آمریکا در ورشو گفت، 
به حمایت از جنبش مردم ایران علیه 
نظام حاکم بیانجامد. مایک پنس در 
سخنانی تند و صریح گفت: »آمریکا 
با خروج از برجام نشان داد که کنار 
دارد  نظر  در  و  ایستاده  ایران  مردم 
مقابله  کشور  این  بر  حاکم  رژیم  با 
آمریکا  جمهور  رئیس  معاون  کند«. 
سال  »در  کرد  یادآوری  ادامه  در 
2۰۰9 که دولت ایران برای ماندن در 
انتخابات را از  قدرت، آرای مردم در 
آنها دزدید و مردم به خیابان آمدند، 
دولت وقت آمریکا تا زمانی که کتگره 
مصوبه ای در حمایت از این مردم به 
تصویب نرساند، سکوت اختیار کرده 
به گفته مایک پنس، در سال  بود.« 
2۰۰9 »دنیا فرصتی را از دست داد 
ولی این بار مصمم هستیم محکم در 

مقابل رژیم ایران بایستیم.«
احمد رأفت 

کنفرانس ورشو 2۴ و 25 بهمن 1۳۹۷

دریغ از یک کلمه در دفاع از جمهوری اسالمی
افزایش سیل در بحران  آب

محیط زیست ایران: دو فیلم با یک بلیت!
=در حالی که نشست رؤسای سه دولت روسیه و ترکیه و ایران در سوچی بر سر سوریه 
مانند مذاکرات پیشین نتیجه ای نداشت، کنفرانس ورشو با حضور نمایندگانی از ناتو و  
اتحادیه اروپا توانست گسترش هر چه بیشتر فشار حداکثری علیه حکومت ایران را به 

تأیید 6۳ کشور شرکت کننده برساند.



صفحه 3ـ Page 3 ـ شماره 1665
 جمعه 15 تا پنجشنبه 21 فوریه 2019

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
 ) استاد دانشگاه (

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

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

فکــس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk

Email: assot@aol.com

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

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

نشست خبری موسسه افق نو با حضور افسران امنیتی و اطالعاتی سابق آمریکا؛ ۲5 
اردیبهشت 13۹۷ در تهران با همکاری روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد

تحریم ۲ نهاد و 10 فرد ایرانی؛ فهرست بلند مقام های 
امنیتی پیشین آمریکا که در تور سپاه پاسداران افتادند!

خزانه داری  =وزارت 
»افق  موسسه  آمریکا  
برگزاری  خاطر  به  را  نو« 
ضداسرائیلی  همایش های 

تحریم کرد.
پیگرد  »نت  =شرکت 
حوزه  در  فعال  سماوات« 
الکترونیک و دفاع  »جنگ 
و  سپاه  همکار  و  سایبری« 

سپاه قدس تحریم شد.
»مونیکا  علیه  =آمریکا 
پیشین  افسر  ویت« 
هوایی  نیروی  اطالعات 
به  کمک  دلیل  به  آمریکا 
عملیات جاسوسی سایبری 
علیه  اسالمی  جمهوری 
نظامی  و  دولتی  مقام های 
آمریکایی اعالم جرم کرده 

است.
بررسی  لندن  =کیهان 
کرده که موسسه »افق  نو« 
دلباز  و  دست  امپراتوری 
انقالب  پاسداران  سپاه 
اسالمی در به تور انداختن 

آمریکایی هاست.
دفتر اداره کنترل دارایی های وزارت 
 ،)OFAC( خزانه داری ایاالت متحده
چهارشنبه 2۴ بهمن )1۳ فوریه( 2 
اتهام  به  را  ایرانی  فرد   10 و  نهاد 
و  دولتی  مقام های  از  جاسوسی 
در  سایبری  خرابکاری های  و  نظامی 

فهرست تحریم های خود قرار داد.
یکی از این نهادها وابسته به سپاه 
روش های  با  که  است  پاسداران 
بدافزارهای  از  استفاده  با  سایبری 
مخّرب اقدام به گردآوردن جاسوس و 
از کامپیوترهای  جمع آوری اطالعات 

اشخاص می کرده است.
وزارت  وبسایت  گزارش  به 
از  یکی  نام  آمریکا  خزانه داری 
است.  نو«  »افق  موسسات  این 
به  اقدام  سپاه  نظر  زیر  نهاد  این 
و  نشست ها  از  پشتیبانی  و  برگزاری 
می کرده  بین المللی  کنفرانس های 
و  اسرائیل ستیزی  آن  محتوای  که 
یهودستیزی و نفی هولوکاست همراه 
با ترویج مبارزه علیه اسرائیلی ها بود.

خزانه داری  وزیر  منوچین  استیون 
عملیات  این  هدف  می گوید  آمریکا 
از  جاسوسی  مخّرب  سایبری 
آمریکایی های شاغل در مراکز نظامی 
و دولتی این کشور در داخل و خارج 

از خاک ایاالت متحده بوده است.
دادگستری  وزارت  مجوز  با  اوفک 
فدرال  تحقیقات  اداره  و  آمریکا 
جزییات دقیق در خصوص مشخصات 
اقدامات قانونی علیه این نهادها و  و 

اشخصاص را اعالم کرد.
و  بنیانگذار  منتظمی  غالمرضا 
مدیر سازمان افق نو، نادر طالب زاده 
مهره های  از  سینما  تهیه کننده 
از  قشقاوی  حامد  نظام،  به  وابسته 
سپاه،  سایبری  و  فرهنگی  فعالین 
زینب نعیم مهّنا )طالب زاده( شهروند 
دوتابعیتی لبنانی- ایرانی در فهرست 

تحریم ها قرار گرفته اند.
وزارت خزانه داری آمریکا همچنین 
نیز  شرکت »نت پیگرد سماوات« را 
در  شرکت  این  است.  کرده  تحریم 
الکترونیک  »جنگ  جنگال،  حوزه 
پاسداران  سپاه  با  سایبری«،  دفاع  و 
که  قدس  سپاه  و  اسالمی  انقالب 

وابسته به آن است همکاری دارد.
بهزاد مصری، محمدباقر شیرینکار، 
منصورپور،  مجتبی  عباسی،  حسین 
در  پروار  و حسین  میرزابیگی  میالد 
ارتباط با این شرکت تحریم شده اند.

نام بهزاد مصری اولین بار در آذرماه 
او یک هکر  سال 1۳9۶ مطرح شد. 
با   FBI و  است  سپاه  به  وابسته 
کردنش  پیدا  برای  او  عکس  انتشار 
هک  به  متهم  او  گذاشت.  جایزه 
کردن کامپیوترهای شبکه تلویزیونی 
پخش  قسمت های  سرقت  و   HBO
نشده از سریال »بازی تاج و تخت« 

بود.
ایاالت  قطره چکانی  تحریم های 
و  نهادها  قراردادن  و  متحده 
سپاه  زیرمجموعه  در  فعال  اشخاص 
این  فرماندهان  که  حالیست  در 

اصلی  مراکز  و  نظامی  تشکیالت 
سپاه،  مشترک  ستاد  جمله  از  آن 
نیروهای زمینی، دریایی و هوافضای 
عقیدتی  سازمان  قدس،  سپاه  سپاه، 
شاخه  و  سپاه  اطالعات  سیاسی، 
عملیات  همچنان  آن  برون مرزی 
خرابکاری، موشک سازی و پروژه های 

تروریستی خود را ادامه می دهند.
مورد  در  گرچه  آمریکا  تحریم های 
ناوگان  و  بانکی  و  مالی  سیستم 
جمهوری  کشتیرانی  و  هواپیمایی 
شده  حساب  و  دقیق  ایران  اسالمی 
به  مربوط  که  تحریم هایی  اما  است 
در  می شود  آن  زیرمجموعه  و  سپاه 
مشخص  است.  ناقص  و  َفشل  عمل 
مثل  افرادی  تحریم  مبنای  نیست 
قشقاوی  حامد  یا  طالب زاده  نادر 
سطح  مهره های  فقط  آنها  چیست!؟ 
پایین شبکه های اطالعاتی و امنیتی 
و  درک  در  حتی  که  هستند  نظام 
گاهی  و  ناتوانند  خود  جهان بینی 
»محجور«  و  عقل«  »شیرین  حتی 
کارزار  شکار  همینها  ولی  می نمایند 

عملیات سایبری نظام می شوند.
در  نشستی   ،1۳95 سال  امرداد 
نوین  »تهدیدات  عنوان  با  تهران 
نادر  علیه مسلمانان« برگزار شد که 
طالب زاده یکی از مهمانان آن بود. در 
پنتاگون  که  شد  مطرح  نشست  این 
قصد  عربستان  کمک  با  اسرائیل  و 
»بیولوژیک کردن« عبادت مسلمانان 
را دارند و اسامی جدیدی را نام بردند 

که با این روش از بین رفته اند!
در این نشست کلیپی اکران شد که 
به ادعای سازندگانش در سال ۷5 با 
ایرانی  حجاج  میکروب  از  استفاده 
مسموم شدند و توان عبادتشان را از 

دست دادند!
طالب زاده در همین نشست مدعی 
خود  ساله   9 تحقیقات  در  که  شد 
مردم  که  آبی  رسیده  نتیجه  این  به 
به  آلوده  در مکه و مدینه می نوشند 
برای  و آب زمزم که  آرسنیک است 

مسلمانان مقدس است آلوده است!

اعالم جرم علیه یک افسر پیشین  
نیروی هوایی

 2۴ چهارشنبه  امروز  همچنین 
یک  علیه  آمریکا  شد  اعالم  بهمن، 
افسر پیشین اطالعات نیروی هوایی 
عملیات  به  کمک  دلیل  به  آمریکا 
جاسوسی سایبری جمهوری اسالمی 
نظامی  و  دولتی  مقام های  علیه 

آمریکایی اعالم جرم کرده است.
این افسر »مونیکا ویت« نام دارد 
بین المللی  کنفرانس های  در  که 
از  حمایت  در  نو«  »افق  سازمان 
کرده  شرکت  سپاه  قدس  نیروی 

سازمان  این  جذب  نهایت  در  و 
دارد  ۳9 سال  ویت که  است.  شده 
عنوان  به   200۸ تا   199۷ سال  از 
هوایی  نیروی  ضدجاسوسی  افسر 
از  بعد  سال  دو  و  متحده،  ایاالت 
خدمت  پیمانکار،  عنوان  به  نیز  آن 

می کرد.
نهادهای  که  حالیست  در  این 
اطالعاتی و امنیتی آمریکا یا از عمق 
باخبرند،  اگر  یا  و  بی خبرند  قضیه 
یا  پیگیری  برای  اراده ای  و  میل 
ندارند.  امنیتی  شبکه  این  تحریم 
است  سال  چندین  نو  افق   سازمان 
بین المللی  کنفرانس های  اسم  به 
و  اروپا  عراق،  لبنان،  ایران،  در  که 
عنوان  تحت  می کند  برگزار  آمریکا 
مقاله های علمی و پژوهشی با جوایز 
کارشناسان  به جذب  اقدام  دندانگیر 
یا تحلیلگرانی می کند که با نهادهای 
کشورهای  دولتی  و  امنیتی  نظامی، 
آمریکا  اسراییل،  به خصوص  دیگر 
جمله  از  خاورمیانه  کشورهای  و 
اینها  هستند.  ارتباط  در  مصر 
در  ایران  حکومت  که  کشورهایی اند 
آنها دیپلمات کمتری دارد و از طریق 
و  دولت  بدنه  در  مهره ها  این  جذب 
سازمان های نظامی آنها نفوذ کرده یا 
با فریب و توطئه اقدام به جاسوسی 

از آنها می کند.
بعید به نظر می رسد وزارت خارجه 
آمریکا، وزارت خزانه داری و سازمان 
افسر  جرالدی«  »فیلیپ  ندانند  سیا 
سیا،  سازمان  نظامی  اطالعات  سابق 
سابق  کارشناس  مالوف«  »مایکل 
آمریکا،  دولت  امنیتی  سیاست های 
جنگ  سابق  افسر  بنت«  »اسکات 
روانی ارتش آمریکا، »پیتر وان بورن« 
دیپلمات سابق وزارت  خارجه آمریکا 
از جمله کسانی هستند که با موسسه 

افق نو همکاری داشته اند.
که  اروپایی  موسسات  نیستند  کم 
به نام حقوق بشر با پاداش های کالن 
سر از کنفرانس هایی در می آورند که 
پاسداان  سپاه  به  وابسته  موسسات 
فعال  آنها  پشت  اسالمی  انقالب 
موسسه  مدیر  گارنر«  »مایا  هستند. 
بیداری و مطالعات روابط بین الملل و 
از دانمارک و »لسلی ورن«  راهبری 
فرانسه  در  فلسطینیان  حقوق  فعال 
سپاه  دام  در  که  هستند  مهره هایی 
جنبش  نام  به  و  افتادند  پاسداران 
کنفرانس ها  این  ثابت  پای  زنان 

هستند!
که  هستند  کسانی  اینها  درواقع 
باید  آمریکا  اطالعاتی  نهادهای 
دنبالشان باشند وگرنه واضح است که 
بودجه تطمیع و جذب و یا جاسوسی 

از آنها از کجا تامین می شود.

رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در 
توئیتر خود نوشت: نمایندگان من که 
از  پس  بودند،  رفته  شمالی  کره  به 
انجام مذاکرات مفید و امیدوارکننده 
راه  در  خود  شمالی  کره  همتایان  با 
آنها  هستند.  واشنگتن  به  بازگشت 
و  من  دیدار  تاریخ  و  محل  مورد  در 
رئیس جمهوری کره شمالی به توافق 

رسیدند.
جونگ  کیم  و  من  افزوده،  ترامپ 
اون نیز روزهای 2۷ و 2۸ فوریه در 
شهر هانوی پایتخت ویتنام به گفتگو 
رئیس  امیدوارم  نشست.  خواهیم 
جمهوری کره شمالی قدم های مثبتی 
به سوی برقراری صلح در شبه جزیره 

کره بردارد.
اوایل این هفته ترامپ دومین مالقات 
کره  رهبر  اون  جونگ  کیم  با  خود 
شمالی را اعالم کرده بود اما از شهر 
محل تشکیل جلسه صحبتی به میان 

نیاورده بود.
خارجه  وزارت  مسئوالن  گفته  به 
ویژه  نماینده  بیگان  استفن   ، آمریکا 
پس  شمالی  کره  امور  در  واشنگتن 
از سه روز مذاکره در پیونگ یانگ با 
کیم هویک چول نماینده کیم جونگ 

ترامپ: امیدوارم دیدار پرباری با کیم جونگ اون 
در  هانوی داشته باشیم

رؤسای جمهور آمریکا و کره شمالی؛ دیدار در سنگاپور

اون جزئیات این دیدار را برنامه ریزی 
از  قبل  روز  چند  شده  قرار  و  کردند 
نشست سران دو کشور، بیگان و کیم 
برگزار  دیگری  جلسه  چول  هویک 

کنند.
یک  تنها  که  حالی  در  است  گفتنی 
هفته به آغاز دومین دور گفتگوها بین 
رؤسای دو کشور باقی است، هیچیک 
و  اختالفات  با   رابطه  در  طرفین  از 

انتظاراتی که در نخستین مالقات در 
ماه ژوئن گذشته در سنگاپور داشته اند، 

کوتاه نیامده اند.
آمریکا همواره اصرار داشته کره شمالی 
مراکز غنی سازی اورانیوم، پالتونیوم و 
کند.  تعطیل  را  خود  موشک  پرتاب 
این  آمریکا  از  نیز  شمالی  کره  توقع 
بوده که نیروهای خود را از کره جنوبی 

خارج کند.

بسیاری از مهاجران و پناهجویان غیرقانونی، خود را با قایق های کوچک از طریق 
دریا به بریتانیا می رسانند

در  هنوز  بریتانیا  =چون 
است  )برجام(  اتمی  توافق 
این  سبب  به  نمی توانسته 
موقعیت به صورت مستقیم 
دانشمند  این  فرار  برای 
پروژه  و  کند  برنامه ریزی 
بطور   CIA و  موساد  با  را 

مشترک پیاده کرده است.
گزارش  =دیلی میل 
اطالعات  فرد  این  داده 
درباره ی  گسترده ای 
جمهوری  اتمی  برنامه های 
در  گویا  و  داشته  اسالمی 
روشن  احمد  مصطفی  ترور 
ایران  اتمی  دانشمند  دیگر 
کرده  کمک   ۲01۲ سال  در 

است.
و  اسرائیل  بریتانیا،  امنیتی  منابع 
ایرانی  اتمی  دانشمند  یک  به  آمریکا 
کمک کرده اند از کشور فرار کند و با 
طی کردن بیش از سه هزار مایل به 

یک مکان امن در آمریکا برسد.
روزنامه دیلی میل انگلیس بدون اشاره 
به نام و هویت این دانشمند در گزارشی 
او MI6، موساد  فرار  پروژه  نوشته در 
و CIA کمک کردند و فرد مورد نظر 
توانسته از تهران خارج شود، خود را به 
ترکیه برساند و از مسیر یونان، آلبانی، 
صربستان، کرواسی، اسلوونی، اتریش، 
طریق  از  و  رسیده  فرانسه  به  آلمان 

موتوری  قایق  یک  با  کاله  آب های 
کوچک به همراه 12 پناهجوی دیگر 

خود را به بریتانیا رسانده است.
بازجویی  مورد  بریتانیا  در  فرد  این 
به  هواپیما  با  نهایت  در  و  قرارگرفته 

آمریکا منتقل شده است.
در  ساله   ۴۷ ایرانی  دانشمند  این 
ابتدای سال 2019 همزمان با سال نو 
پناهجوی  تعدادی  همراه  به  میالدی 
دیگر با قایق های پالستیکی موتوردار 
از شمال فرانسه در منطقه کاله از دریا 
گذشته  و خود را به بریتانیا رسانده  است.

یک مقام اطالعاتی بریتانیا درباره ی 
روزنامه  به  ایران  فراری  دانشمند 
قصد  که  زمانی  »او  گفت:  دیلی میل 
پیوستن به تعدادی دیگر از مهاجران را 
داشت که می خواستند با قایق خود را 
به اروپا برسانند، شناسایی شده بود.«

فرد  این  داده  گزارش  دیلی میل 
باره ی  در  گسترده ای  اطالعات 
اسالمی  جمهوری  اتمی  برنامه های 
داشته و گزارش هایی نیز منتشر شده 
که در ترور مصطفی احمد روشن دیگر 
دانشمند اتمی ایرانی، در سال 2012، 
از  احمدی روشن  است.  کرده  کمک 
و  بود  اتمی  باالی  رده  دانشمندان 

موساد متهم به انجام این ترور است.
چون  که  است  قرار  این  از  قضیه 
بریتانیا هنوز در توافق اتمی )برجام( 
این  سبب  به  نمی توانسته  است، 

موقعیت به صورت مستقیم برای فرار 
این دانشمند برنامه ریزی کند و پروژه 
را با موساد و CIA بطور مشترک پیاده 
کرده است و با توجه به موج مهاجرانی 
که از راه دریا به بریتانیا می رسند این 
دانشمند هم در یک عملیات با قایق 
از  مهاجران  دیگر  همراه  به  کوچکی 

کانال رد شده و به بریتانیا رسید.
غیبت  اطالعاتی،  منابع  گفته  به 
توجه  مورد  سرعت  به  دانشمند  این 
اسالمی  جمهوری  امنیتی  نهادهای 
ایران قرارگرفته و اطالعات حاکیست 

برای  پاسداران  سپاه  از  ویژه  واحدی 
ماموریت  فرد  این  وضعیت  پیگیری 

پیدا کرده است.
به  را  خود  که  ایرانی هایی  شمار 
بریتانیا رسانده و در این کشور پناهنده 
می شوند در ماه های گذشته به شدت 
افزایش یافته است. دولت صربستان تا 
چندی پیش به ایرانی ها اجازه می داد 
کنند.  سفر  کشور  این  به  ویزا  بدون 
اگر چه هدف از این تصمیم افزایش 
بود  صربستان  و  ایران  تجاری  روابط 
ولی آنچه در نتیجه اتفاق افتاد، فرار 
تعداد بیشتری از ایرانیان به اروپا بود.

سناریوهای پشت پرده
شهرام  پرونده  یادآور  ماجرا  این 
متخصص  و  پژوهشگر  امیری 
رادیوایزوتوپ های پزشکی در دانشگاه 
به  وابسته  اشتر«  »مالک  صنعتی 
وزارت دفاع است که در سال 1۳95 
به جرم جاسوسی اعدام شد. او تحت 
عنوان سفر زیارتی به مکه از ایران فرار 
کرد، اما دستگاه های امنیتی جمهوری 
اسالمی با گروگان گرفتن خانواده  اش، 
اگرچه  و  بازگرداندند  ایران  به  را  او 
غربی  اطالعاتی  نهادهای  شد  عنوان 
جمهوری  توسط  اما  ربوده اند  را  او 

اسالمی اعدام شد.
اطالعاتی  نهادهای  کمک کردن 
به  بنا  که  دانشمند  یک  به  غربی 
همکارش  ترور  در  دیلی میل  نوشته 
است،  کرده  کمک   2012 سال  در 
دست کم  او  که  معناست  این  به 
امنیتی  نهادهای  با  سال  هفت 
است. بوده  ارتباط  در  غربی 

میان  در  امنیتی  پای مسائل  وقتی 
است، نهادهای مربوط در هر کشوری 
بطور طبیعی از تمام امکانات خود در 
هر زمینه ای برای رسیدن به هدف یا 
اهداف مورد نظر بهره می گیرد. انتشار 
آستانه ی  در  آنهم  گزارشی  چنین 
بر  یکسو  از  ورشو  نشست  برگزاری 
فشار علیه جمهوری اسالمی می افزاید 
انتشار  است  ممکن  سو  یک  از  و 
ضداطالعات با انگیزه ها و سناریوهای 

مختلف باشد.

پایگاه خبری دیلی میل: همکاری MI6، موساد و 
CIA برای فراری دادن یک دانشمند اتمی ایران

تاسیسات اتمی اراک
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رسانه های  روزها  =این 
به  بر پرداختن  غربی عالوه 
دستاوردهای نداشته ی چهل 
به  اسالمی،  جمهوری  سال 
شاهزاده  و  پهلوی ها  نقش 
تغییراتی  در  پهلوی  رضا 
نیز  هستند  ه  ا ر در  که 

پرداخته اند.
ایران  یک  پهلوی:  =رضا 
سکوالر، شباهتی به سیستم 
نخواهد  فعلی  تمامیت خواه 
داشت که مجبور است برای 
بقا با صدور ایدئولوژی خود 
منطقه را بی ثبات کند. زمانی 
برود،  بین  از  رژیم  این  که 
ایران نقش مثبتی در منطقه 

ایفا خواهد کرد. 
=در خیابان ها نسل جوان 
نام پدر مرا فریاد می زنند و با 
شعارهای خود روی دیوارها 
تحسین  ا  مر گ  ر بز ر پد
می کنند. آنها سهم بزرگی را 
که هرکدام در ساختن ملت 
ایفا کرده اند، به رسمیت  ما 

می شناسند.
اقتصاد  با  را  ایران  =ما 
بازار  و  عدالت  بر  مبتنی 
آزاد می سازیم و پس از این 
بازسازی، کشور ما می تواند 
چراغ صلح، ثبات و توسعه 
باشد،  جهان  و  منطقه  در 
همانطور که در گذشته بوده 

است.
با  که  اروپاییان  =شما 
فاشیست  دیکتاتوری های 
ه  ز ر مبا نیست  کمو و 
کنید  درک  باید  کرده ید 
اندازه  به  هم  ایرانی ها  که 
آلمانی ها و اروپایی ها آزادی 
بشر  و حقوق  دموکراسی  و 
می خواهند. شما نمی توانید با 
این رژیم کار کنید و همزمان 
به دموکراسی امیدوار باشید!

گذشت  مناسبت  به  روزها  این 
چهل سال از انقالب اسالمی در ایران، 
انتشار  به  تنها  نه  غربی  رسانه های 
گزارش هایی درباره آن پرداخته اند، بلکه 
با تغییر لحن بارزی نسبت به پهلوی ها 
و نقش شاهزاده رضا پهلوی در تغییراتی 
بسر  انتظارش  در  ایران  جامعه  که 
می برد، گفتگوها و تحلیل هایی منتشر 
کرده اند. در همین زمینه مجله آلمانی 
»بونت« در گزارش کوتاهی به گفتگوی 
شهبانو فرح پهلوی با روزنامه انگلیسی 
»تلگراف« اشاره می کند که در رابطه با 
زمامداران تازه به قدرت رسیده  در سال 
۵7 یادآور شده است: »آنها به من گفتند 
اگر همسرم را مسموم کنم و به قتل 
برسانم، اجازه خواهم یافت به ایران باز 
گردم. اگر همین موضوع ثابت نمی کند 
که آنها چگونه انسان هایی هستند، دیگر 
نمی دانم چه باید گفت!« مجله »بونت« 
از  ویدئو  یک  با  همراه  را  گزارش  این 
لحظاتی از زندگی شهبانو در پاریس در 

وبسایت خود منتشر کرده است.
روزنامه انگلیسی »تایمز« زیر عنوان 
انقالب  برای  شاه  وارث  پهلوی  »رضا 
بعدی ایران آماده است« به اقبال جامعه 
از پهلویها و نقش شاهزاده رضا پهلوی 
پرداخته است. »تایمز« می نویسد، مردی 
که می بایست شاه ایران می بود، حاال ۴۰ 
سال پس از سقوط پدرش خود را برای 
انقالب بعدی ایران آماده می کند. وی 
درست  امروز  ایران  موقعیت  می گوید 
مانند همان دوران بحرانی است که به 
نوشته ی  به  انجامید.  اسالمی  انقالب 
با  که  ایران  پیشین  ولیعهد  »تایمز« 
همسر و سه دخترش زندگی می کند، 
اعالم کرده است در پی ایجاد ائتالفی 
داوطلبانه از میان گروه های اپوزیسیون 
گذار  برای  برنامه ای  زودی  به  تا  است 
و شرایطی که مالیان از قدرت ساقط 
و  معروف  دهند.روزنامه  ارائه  می شوند 
پرخواننده ی بیلد نیز روز 11 فوریه به 
مناسبت چهلمین سالگرد قدرت یافتن 
اسالمگرایان در ایران، گفتگویی با رضا 
پهلوی منتشر کرده است که با این مقدمه 

آغاز می شود: به باور برخی از ناظران، رضا 
پهلوی فرزند ۵۸ ساله پادشاه  فقید ایران 
می تواند نامزد ایده آل برای رهبری یک 
دولت در تبعید باشد. او سال هاست که از 
نیروهای دموکرات مخالف نظام جمهوری 

اسالمی  پشتیبانی می کند.
»بیلد« درباره انقالب۵7 می نویسد، 
ایران چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 
سال 1979 را که  منجر به برکناری 
که  انقالبی  می گیرد.  جشن  شد  شاه 
خشن  حکومت  سلطنت،  سقوط  با 
این  رساند.  قدرت  به  را  روحانیان 
جشن که در ایران »دهه فجر« نامیده 
می شود، روز 11 فوریه به پایان می رسد. 
حکومت محمدرضاشاه پهلوی در چنین 
در  اعتراضات  از گسترش  پس  روزی 
مسلحانه  درگیری  با  کشور  سراسر 
کوتاهی میان برخی از نیروهای ارتش 
و افراد مسلح به پایان رسید. شاه، کشور 
ژانویه سال 79 ترک کرده  را در ماه 
بود. دولت اقتدارگرای او اصالحاتی در 
کشور انجام داده بود، اما در مقابل این 
اصالحات، نیروهای مخالف حکومت وی 
تحت فشار قرار داشتند. انقالب نیز به 
که  نشد  منجر  دموکراتیکی  روند  آن 
برخی از انقالبیون امیدش را داشتند 
بلکه یک رژیم اسالمی روی کار آمد که 
قتل عام، شکنجه و سرکوب مخالفان را 
در پیش گرفت.»بیلد« ادامه می دهد، از 
دسامبر سال 2۰17 تا کنون تظاهرات 
رژیم  علیه  اعتراض های گسترده ای  و 
دارد.  ادامه  کشور  سراسر  در  اسالمی 
در این اعتراضات، مردم شعار مرگ بر 

دیکتاتوری سر می دهند.
=خانواده شما ایران را 4۰ سال 
پیش ترک کرد. امروز کشور خود را 

در چه شرایطی می بینید؟
-اگر انقالب اسالمی نمی بود، بر اساس 
کره  باید  امروز  ایران  تحلیلگران،  نظر 
جنوبی را تداعی می کرد. اما متاسفانه 
بیشتر شبیه کره شمالی شده است. اگر 
به وضعیت فقر، آلودگی محیط زیست، 
نابودی زیرساخت ها و ناامیدی عمومی 
 نگاه کنید، به نظر می رسد که کشور ما 
به طاعون مبتال شده است. اینهمه در 
نتیجه مدیریت غلط و فساد فراگیر و 
مهمتر از همه، بی توجهی به نیازهای 
کشور و خواسته های ایرانیان است. این 
رژیم ثابت کرده که به کشور یا مردم خود 
اهمیت نمی دهد و تنها به فکر ایدئولوژی 

زهرآگین خود است.
ایران در  با مردم  =ارتباط شما 

چه سطحی است؟
اجتماعی  رسانه های  روزانه؛  -بطور 
برقراری  در  مرا  توانایی  تکنولوژی،  و 
و  داده  افزایش  هموطنانم  با  ارتباط 
کمک می کند که با رویدادهای کشورم 

در ارتباط باشم.
آیا  چیست؟  شما  =پیش بینی 
می تواند  نزدیک  آینده  در  رژیم 

اعتراضات موجود را متوقف کند؟
کرد.  خواهد  سقوط  رژیم  -این 
که  است  داده  نشان  ما  به  تاریخ 
قدرتمندترین  و  تمامیت خواه ترین 
حکومت ها نیز سرانجام سقوط می کنند.
یک  رژیم،  تغییر  صورت  =در 
ایران دموکراتیک سکوالر در منطقه 

چه تاثیری خواهد داشت؟
سیستم  یک  که  است  -واضح 
غیرنظامی که رفاه شهروندان را اولویت 
با   است  مایل  می داند،  خود  اصلی 
جهان  کشورهای  و  خود  همسایگان 
مناسبات دوستانه ای داشته باشد. ایران 
پیش از انقالب چنین بود. ما با همه 
از  سیاره،  این  مردم  همه  و  کشورها 
اعراب گرفته تا یهودیان و از روس ها تا 
آمریکایی ها، مناسبات دوستانه داشتیم. 
در نتیجه، ما نیز در جهان مورد احترام 
سکوالر،  ایران  یک  می گرفتیم.  قرار 

رضا پهلوی خطاب به اتحادیه اروپا: این رژیم اصالح پذیر 
نیست و شما باید طرف خود را انتخاب کنید!

شباهتی به سیستم تمامیت خواه فعلی 
نخواهد داشت که مجبور است برای بقا با 
صدور ایدئولوژی خود منطقه را بی ثبات 
کند. زمانی که این رژیم از بین برود، ایران 
نقش مثبتی در منطقه ایفا خواهد کرد.
»شاه  عنوان  به  را  شما  -بعضی 
در انتظار« توصیف کرده اند؛ اهداف 
شخصی شما در آینده ایران چیست؟

-همانطور که تا حال بارها گفته ام 
و در کتاب هایم نوشته ام،  آرزوی من 
آزادی ایران است. تنها تمرکز من در 
بتواند  ایران  که  است  این  زمان  این 
آنقدر آزاد باشد که مردم ایران، بتوانند 
با شرکت در انتخابات آزاد سرنوشت و 

آینده خودشان را تعیین کنند.
=وقتی هدف ها و آرزوهای شما 
برای آینده ایران در اروپا مورد بحث 
قرار می گیرد، بخش تاریک از میراث 
پدر شما به خاطر می آید. پاسخ شما 

در این مورد چیست؟
-من از شما می خواهم که به پیش 
از سال 1979 برگردید و بعد تا سال 
2۰19 پیش بیایید و ببینید که مردم 
ایران چه درباره گذشته و چه در مورد 
پدر من می گویند. در خیابان ها نسل 
با  و  فریاد می زنند  مرا  پدر  نام  جوان 
شعارهای خود روی دیوارها پدربزرگ 
مرا تحسین می کنند. آنها سهم بزرگی 
را که هرکدام در ساختن ملت ما ایفا 
کرده اند، به رسمیت می شناسند. شما 
چگونه  بپرسید  مردم  از  می توانید 
می اندیشند و آنها به شما یک پاسخ 

واضح می دهند.
=امیدهای شما برای چهل سال 

آینده ایران چیست؟
بازسازی  و تقویت  بر  -تمرکز من 
این رژیم در چهل سال  کشور است. 
گذشته تالش کرده کشور ما را نابود 
برای  را  آن  ما  ابتدا  بنابراین  کند. 
شهروندان خود بازسازی خواهیم کرد 
بار دیگر مطابق شأن خود  بتوانند  تا 
زندگی کنند. این کار با بازسازی یک 
اقتصاد مبتنی بر عدالت اقتصادی و بازار 
آزاد آغاز خواهد شد و نه بر پایه یک 
سیستم انحصارطلبانه و طراحی شده 
برای پوشش دادن سرکوب داخلی و 
تروریسم جهانی. پس از این بازسازی، 
ثبات  صلح،  چراغ  می تواند  ما  کشور 
باشد،  جهان  و  منطقه  در  توسعه  و 

همانطور که در گذشته بوده است.
=از دید شما، اروپا یا آلمان برای 
پشتیبانی از یک ایران آزاد چه باید 

بکنند؟
-شما در کشورهای خود، به آزادی، 
اهمیت  دموکراسی  و  بشر  حقوق 
که  کنید  درک  باید  شما  می دهید. 
و  آلمانی ها  اندازه  به  هم  ایرانی ها 
می خواهند.  را  همین ها  اروپایی ها 
اروپایی ها به عنوان جوامعی که تحت 
و  فاشیست  دیکتاتوری های  کنترل 
دموکراسی  و  آزادی  برای  کمونیست 
باید که خواسته های  مبارزه کرده اند، 
کنند.  درک  بیشتر  را  ایران  مردم 
کشورهای  ن  عنوا به  همبستگی 
از حرف باشد.  باید فراتر  دموکراتیک 
را  خود  طرف  جدی  بطور  باید  شما 
ضدمردمی   رژیم  با  یا  کنید.  انتخاب 
از  پشتیبانی  به  یا  کنید،  همکاری 
نیروهای دموکراتی بپردازید که علیه 
این رژیم سرکوبگر و دیکتاتوری مبارزه 
می کنند. شما نمی توانید با این رژیم کار 
کنید و همزمان به دموکراسی امیدوار 
باشید زیرا این رژیم قابل اصالح نیست. 
شما باید یک طرف را انتخاب کنید. 
درک این نکته که رژیم و اقدامات آن 
قابل تغییر نیست، اولین گام در حمایت 

از یک ایران آزاد است.
*منبع: روزنامه آلمانی بیلد )بیلد انگلیسی(

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

شاهزاده رضا پهلوی: اروپاییان باید از خواست آزادی و دموکراسی 
جامعه ی ایران پشتیبانی کنند

تظاهرات در لندن علیه 4۰ سال جمهوری اسالمی
مناسبت  به  سیاه  بادکنک های 
یا  اسالمی  انقالب  سالگرد  چهلمین 
عزای ملی در مقابل ساختمان سفارت 
جمهوری اسالمی در لندن، در هوا رها 

شدند.
در کنار هواداران نظام پادشاهی که 
بودند،  را سازماندهی کرده  تظاهرات 
گروه های  طرفدار  جوانان  از  گروهی 
از  برخی  و  ایران  کردستان  سیاسی 
هواداران جمهوری نیز حضور داشتند.

لندن،  ساکن  ایرانیان  از  گروهی 
نظام  هواداران  را  آنان  اکثریت  که 
به  می دادند،  تشکیل  پادشاهی 
مناسبت چهلمین سالگرد انقالب ۵7 
اسالمی  جمهوری  سفارت  مقابل  در 
در عصر روز یکشنبه، 22 بهمن 97، 
تجمع کردند. در جریان این تظاهرات 
ازای  به  کدام  بادکنک سیاه، هر   ۴۰
اسالمی،  حمهوری  عمر  از  سال  یک 

و  نظام  این  سیاهی  نماد  عنوان  به 
شدند. رها  هوار  در  ملی  عزاداری 

این  از  گزارشی  در  رأفت  احمد 

تظاهرات با دو تن از شرکت کنندگان، 
پرستو مهینی و نامدار بقائی یزدی نیز 

گفتگو کرده است.

ویدئو

حسن شریعتمداری: آمریکا در ورشو به دنبال همگرایی 
جهانی علیه جمهوری اسالمی است

ورشو  کنفرانس  برگزاری  با  آمریکا 
تالش خواهد کرد اجماعی بین المللی 
در رابطه با جمهوری اسالمی به وجود 
بیاورد و به ویژه کشورهای اروپایی را 
اسالمی  کند.جمهوری  همراه  خود  با 
کنفرانس ورشو را بسیار جدی گرفته 
برای هرگونه  را  و تالش دارد شرایط 
دو  و  کرده  سخت  تصمیم گیری 
دستگی در شرکت کنندگان ایجاد کند.

علی  تنها  اسالمی  جمهوری  در 
مذاکره  مورد  در  می تواند  خامنه ای 
با آمریکا تصمیم بگیرد، صحبت های 

دیگران را نباید زیاد جدی گرفت.

قبال  در  اروپا  در سیاست  چرخش 
به عوامل بسیاری  جمهوری اسالمی 
سیاست های  ویژه  به  دارد،  بستگی 
فعالیت های  کشور،  این  موشکی 
اروپایی  کشورهای  در  تروریستی اش 
ایفا  منطقه  در  که  مخربی  تقش  و 

می کند.
چند روزی بیشتر به آغاز کنفرانس 
ورشو نمانده است. جمهوری اسالمی، 
با وجود اینکه این کنفرانس در رابطه 
با مشکالت منطقه و نه بطور مشخص 

ایران اعالم شده، سخت نگران است. 
ظریف  محمدجواد  که  کنفرانسی 

آن را »سیرک« خوانده بود، می تواند 
به همگرایی بین المللی در مناسبات با 

جمهوری اسالمی تبدیل شود.
 این نگرانی در مورد کنفرانسی که 
7۰ کشور جهان به آن دعوت شده اند، 
مقامات  اخیر  روزهای  سخنان  در 
دیده  روشنی  به  اسالمی  جمهوری 

می شود.
کنفرانس  با  رابطه  در  رأفت  احمد 
ورشو، نگرانی های جمهوری اسالمی و 
واکنش مخالفان نظام به این نشست، 
با حسن شریعتمداری تحلیلگر سیاسی 

گفتگو کرده است.

ویدئو

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

شروان فشندی: کنفرانس ورشو تالشی برای 
نظمی نوین در خاورمیانه

صحنه  در  بازیگر   ۴ خاورمیانه  در 
اسالمی،  جمهوری  دارند:  حضور 

ترکیه، پادشاهی سعودی و اسرائیل.
و  به دنبال همگرایی  ترامپ  دونالد 
است  خاورمیانه ای  در  جدیدی  نظم 
جمهوری  آن،  بازیگر  دو  امروز  که 
اسالمی و ترکیه، در مقابل غرب قرار 
گرفته اند.آمریکا با انتخاب لهستان به 
کنفرانس،  این  میزبان  کشور  عنوان 
قرار  فشار  تحت  را  اروپا  دارد  تالش 
دهد تا با سیاست های این کشور در 
قبال جمهوری اسالمی همراهی کند.

در  ایرانی  اپوزیسیون  شرکت  برای 
نشست های بین المللی دو پیش شرط 

الزم است: گسترش جنبش برانداز در 
همکاری  و  همگرایی  و  کشور  داخل 
بیشتر نیروهای اپوزیسیون در خارج 

از کشور.
ورشو، پایتخت لهستان، در روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه آینده، 2۴ و 2۵ 
بهمن، میزبان کنفرانس وزرای خارجه 
7۰ کشور خواهد بود که برای گفتگو 
با چالش های  رابطه  تبادل نظر در  و 
پیش روی خاورمیانه به این شهر سفر 
خواهند کرد. جمهوری اسالمی که به 
این کنفرانس دعوت نشده است، در 
مرکز این گفتگوها قرار خواهد داشت. 
در این کنفرانس در رابطه با ثبات و 

اثرات  و  جنگ ها  منطقه،  در  امنیت 
آن بر شهروندان غیرنظامی، گسترش 
از  حمایت  و  موشکی  فعالیت های 
گروه های تروریستی و افراطی صحبت 
خواهد شد. اگرچه این کنفرانس بطور 
مشخص در رابطه با جمهوری اسالمی 
نیست، ولی تمامی موضوعاتی که در 
باقی  شکی  دارند،  قرار  کار  دستور 
مرکز  در  کشور  این  که  نمی گذراند 

توجه قرار خواهد داشت.
از  فشندی  شروان  با  رأفت  احمد 
با  رابطه  در  فرشگرد،  شبکه  اعضای 
دالیل برگزاری ان کنفرانس و اهمیت 

آن به گفتگو نشسته است.

ویدئو

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

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«
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ه  ند بر  » ه ما ن  فیو ا «=
»ِگِرمی«  طالیی  گرامافون 
در رده بندی »نیو ایج« شد.

گزارش  فوریه،   10 یکشنبه،  روز 
مفصلی داشتیم درباره گروه »اوپیوم 
مون« یا »افیون ماه« که نامزد دریافت 
جایزه »ِگِرمی« بود که دیشب برگزار 
شد. حاال خبر می رسد که درشصت 
گروه  نام  »ِگِرمی«  مراسم  یکمین  و 
»اوپیوم مون« به عنوان برنده در بخش 
موسیقی »نیو ایج« اعالم شده است.

بدون  »گرمی«،  اصلی  جایزه  چهار 
در نظر گرفتن رده بندی های مختلف 

»افیون ماه« برنده ی یکی از جوایز »ِگِرمی«

آهنگ  سال،  ضبط  سال،  آلبوم  به 
که  تازه ای  هنرمند  بهترین  و  سال 
برای اولین بار اثری از خود را رسما 
در  و  می شود  اهدا  ساخته  منتشر 
مجموع  نزدیک به ۸0 عنوان مختلف 
برای جوایز گرمی  وجود دارد که یکی 
»نیو  آلبوم موسیقی  بهترین  آنها   از 

ایج« است.
رده بندی موسیقی »نیو ایج« از ۳0 
سال پیش وارد جریان جوایز »گرمی «  
شده و به موسیقی گفته می شود که از 
نواها و آواهای تازه و تا کنون شنیده 

نشده در آنها استفاده شده است.
حمید  رده بندی،  این  در  امسال 

= دادستانی تهران تکخوانی 
زن در مراسم آغازین جشنواره 
فیلم »فجر« را تا پایان سال 

پیگیری می کند.
بطور  تهران  =دادستان 
رسمی اعالم کرد که »ما وجود 
پولشویی از طریق فیلم سازی 

و سینما را تایید می کنیم.«
به  کثیف  پول  ورود  تهران  دادستان 
سینما توسط محمد امامی تهیه کننده 
سریال »شهرزاد« را تأیید کرد و گفت 
که »در سینمای ایران، افرادی به  اسم 
تهیه کننده، پول های مشکوکی هزینه 
تا  که  گفته  می کنند.« وی همچنین 
در  زن  تکخوانی  موضوع  سال  پایان 
مراسم آغازین جشنواره فیلم »فجر« را 

پیگیری می کند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان 
تهران امروز سه شنبه 2۳ بهمن ماه 9۷ 
پول های  ورود  رادیویی  برنامه  یک  در 
پرونده  در  جمله  از  سیِنما  در  کثیف 
امامی و دریافت وام های کالن  محمد 
را تأیید کرد. او گفته است: »مهمترین 
مصداقی که وجود دارد همین ماجرایی 
است که اسم بردید، ]سریال شهرزاد[ 
است؛ همان سریال خانگی معروفی که 
تولید شد. در پرونده های دیگری هم این 

رّد پا را می بینیم.«
را  تهران فرهنگ و سینما  دادستان 
مسیر خوبی برای توجیه پولشویی خواند 
و گفت که »اصل اینکه در فیلم سازی 
افرادی به اسم تهیه کننده این پول های 
مشکوک را خرج می کنند تأیید می کنم 
اما صرفا محدود به این پرونده نیست  

تأیید پولشویی تهیه کننده سریال »شهرزاد« 
توسط دادستان تهران

داریم  پرونده هایی  حاضر  حال  در  و 
هنوز  اما  است  معلوم  پاها  رّد  این  که 

کیفرخواستی صادر نشده است.«
خواستار  اینکه  اعالم  با  دولت آبادی 
تهیه گزارشی در این موضوع شده، اعالم 
کرد که در حال حاضر پرونده هایی در 
این رابطه در دادسرای فرهنگ و رسانه 

وجود دارد.
اعالم  رسمی  بطور  تهران  دادستان 
از طریق  کرد که »ما وجود پولشویی 

فیلم سازی و سینما را تایید می کنیم.«
دادستانی تهران همچنین در واکنش 
مراسم  در  زن  خواننده  تکخوانی  به 
آغازین جشنواره فیلم »فجر« گفته که 
»بنای ما پیشگیری است اما اگر گزارش 
برسد حتما پیگیری می کنیم کمااینکه 
زن  همخوانی  از  شکایت  گزارش  یک 
در افتتاحیه آمد که به دادسرای رسانه 

ارجاع شده است.«
در بخشی از مراسم آغازین جشنواره 
فیلم »فجر«، فیلم- تئاتر »سالم چهل 
سالگی« به کارگردانی محمد رحمانیان 
اجرا شد که با همخوانی و تکخوانی زنان 
در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
همراه بود. تکخوانی زن در مراسم جشن 

»دلقک های بدون مرز« و پیک های شادی در 
ایران؛ ارزش لبخند کودکان

ارزش  چقدر  کودک  یک  »لبخند   
و  مبتکر  ویمر،  سوزی  نظر  به  دارد؟« 
بدون  »دلقک های  سازمان  پایه گذار 
این  به  او  دنیا«.  »یک  از  بیش  مرز«، 
دلیل و برای کاهش رنج کودکان سراسر 
جهان، به کشورهای جنگ زده، مناطق 
بحرانی یا نواحی ای که در اثر فاجعه های 
طبیعی آسیب دیده اند، سفر می کند و با 
اجرای برنامه های شعبده بازی، تردستی 
سرشار  لحظاتی  آکروباتیک،  حرکات  و 
ارمغان  به  آنان  برای  و خنده  از شادی 

می آورد.
»المپیک« امید و پویایی

یکی از ایستگاه های سفر »دلقک های 
بدون مرز« در ژانویه سال 201۷، برخی 
تهران،   شهر  سه  یاری رسانی  مراکز  از 
کرمان و مشهد در ایران بود. در این سفر، 
والتر اشتفن، مستند ساز آلمانی، این گروه 
را همراهی کرده و از فعالیت های هنری 
آنان فیلمی با عنوان »شادی در ایران« 
)Joy in Iran(  ساخته است. بخشی از 
برنامه های متنوع این گروه که از جمله 
در »خانه ی زنان معتاد سابق« در تهران، 
در یک مجتمع کودکان بی سرپرست در 
تربت جام، در مدرسه ای ویژه ی »کودکان 
کار و خیابان«، در بیمارستان کودکان 
پناهجویان  اقامتگاه  سه  در  و  سرطانی 
به  مستند  این  در  شده  اجرا  افغان، 
نمایش در می آید. سوزی ویمر )دلقک 
و  ِهپ(  )دلقک  شوک  آندرآس  َهپ( 
مونیکا زینگل )دلقک ُهپ(، از بازیگران 
اصلی این برنامه ی فرح بخش هستند که 
»المپیک« عنوان دارد. گروه با اجرای این 
تحرک،  امید،  چون  مفاهیمی  نمایش، 
تماشاگران  به  را  همکاری  و   نشاط 
می آموزد. خود  بزرگسال  و  ُخرد 

ساختار فیلم
والتر  کار  دومین  ایران«،  در  »شادی 
اشتفن درباره ی »دلقک های بدون مرز« 
یا  است که در آن شیوه ی »مشارکتی 
برده  کار  به  را  مستندسازی  مستقیم« 
است. نخستین فیلم او با عنوان »شادی 
 »)Happy Welcome( خوش آمدی 
که دستمایه ی آن نیز فعالیت های هنری 
گروه در یکی از اقامتگاه های پناهجویان 
در آلمان بوده،  بر اساس موازین همین 

روش تهیه شده است.
نظر  از  ایران«،  در  »شادی  فیلم 
میان  است  بستانی  و  بده  ساختاری 

»خدای عزیز! لطفا آزادی را به ایران بیاور«
کتاب »خدای عزیز! لطفا آزادی را 
اثر مشترک مهنوش  بیاور«  ایران  به 
ساکن  بشر  حقوق  )فعال  بختیاری 
سوئد( و رندی نوبل )فعال حقوق بشر 
در امور ایران( در کشور آمریکا اوایل 

سال جاری میالدی منتشر شد.
درباره  و  انگلیسی  زبان  به  کتاب 
موارد نقض حقوق بشر و آزادی بیان و 
اندیشه در ایران امروز است. بختیاری 
مشکالت  و  زندگی  داستان  نوبل  و 
نقض  مشکل  با  که  شخصیت هایی 
شده اند  مواجه  ایران  در  بشر  حقوق 
با  کریمی  آزاده  کرده اند.  روایت  را 
کتاب  این  درباره  بختیاری  مهنوش 

گفتگو کرده است.

سالگرد انقالب با واکنش های بسیاری 
مواجه شد ولی وزیر ارشاد آن را تکذیب 
کرد و آن را صدای جمع خوانی دانست. 
حتی شایعاتی از استعفای عباس صالحی 
نیز در پی این اتفاق شنیده شد که بعدا 
تکذیب شد.حاال، امروز دادستان تهران 
می گوید توجیهات وزارت ارشاد در این 
رابطه قانع کننده نبوده و »انتظار داشتیم 
وزارت ارشاد خودش رسیدگی کند اما 
متأسفانه دوستان اول تکذیب کردند اما 
در ادامه فیلم این همخوانی به دست ما 
رسید و حاال دوستان باید توضیح دهند 
که چرا چنین اجازه ای داده شده است.«

جعفری دولت آبادی ادامه داد: »وزارت 
را  موضوع  این  باید  خودش  ارشاد 
مدیریت می کرد تا ما مجبور به مداخله 
و مقابله در امور فرهنگی نشویم. سعی 
پرونده  این  به  پایان سال  تا  می کنیم 

رسیدگی شود.«
و  خوانندگان  اخیر،  ماه های  در 
موزیسین های مرد چون علی قمصری 
و حمید عسگری از حضور خوانندگان 
زن به روی صحنه حمایت کردند که 
حتی به ممنوعیت فعالیت هنری حمید 
منجر شد. نیز  پاپ  عسگری خواننده 

نوازنده  و  آهنگساز  سعیدی 
»اوپیوم  گروه  همراه  به  سنتورایرانی 
از  او  خود  که  ماه(  )افیون  مون« 
دریافت  نامزد  است  آن  پایه گذاران 
جایزه »گرمی « شده بود و با آلبومی  
به  دیگر  گروه  چهار  با  نام  همین  به 
گرامافون  برنده  و  پرداخت  رقابت 

طالیی شد.
گرامافون طالیی جایزه ی این رقابت  
سال  در  که  است  موسیقی  معتبر 
تندیس  یک  شد.  پایه گذاری   1959
طالیی به شکل گرامافونی قدیمی  که 
در  موسیقی  جوایز  ارزشمندترین  از 

سطح جهان به شمار می رود.

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

ویدئو

سوزی  و  دوربین  پشت  در  کارگردان 
اجرایی  هیئت  رییس  عنوان  به  ویمر، 
گروه و )بعدتر( رضا عابدینی، به عنوان 
دوربین.  برابر  در  آن،   ایرانی  عضو  تنها 
هدف این داد و ستد تصویری و کالمی، 
معرفی برنامه ها و فلسفه ی تشکیل گروه، 
نمایش های  اجرای  چگونگی  همچنین 
ایران و واکنش کودکان  تعیین شده در 
بازی ها  آن  که  است  بزرگساالنی  و 
از  فیلم هایی  تکه   افزودِن  دیده اند.  را 
گذشته،  از  شواهدی  عنوان  به  اجرا ها 
آنها  بودن  واقعی  وجه  فیلم،  دو  هر  در 
را تقویت می کند. خط روایتی مستند،  
هم  و  تصویر  از  خارج  صداهایی  با  هم 
با صداهای سر صحنه تکمیل می شود. 
سوزی ویمر در مقابل دوربین، از جمله 
هدف گروه را »با صداقت با زندگی روبرو 
شدن و شادی را با دیگران تقسیم کردن« 
عنوان می کند و می گوید: »شادی ابزاری 
است که همه، همیشه در اختیار دارند. 
شرایط  و  سخت  مواقع  در  به خصوص 
ناامید  کننده باید به یاد آورد که از این 
ابزار می شود استفاده کرد.« مصاحبه  با 

ویمر، در آلمان فیلمبرداری شده است.
شرایط اجرا

»شادی  فیلم  دو  مقایسه ی 

ایران«،  در  »شادی  و  خوش آمدی« 
نمایانگر محدودیت های اجرایی بسیاری 
است که در ایران به گروه تحمیل شده 
ولی  مرز«  بدون  »دلقک های  است. 
برخوردی خالقانه، ضمن  با  توانسته اند 
به  اجباری،   محدودیت های  این  رعایت 
نمایش  خنده دار  و  مضحک  جلوه های 
درباره ی  ویمر  بیافزایند.  »المپیک« 
شرایط فعالیت های هنری گروه در فیلم 
می گوید: »ما می بایست موقع اجرا سر و 
گردن مان را می پوشاندیم و لباسی به تن 
می کردیم که پستی ها و بلندی های بدن 

را نشان ندهد.«
به همین دلیل دلقک های زن در فیلم، 
همیشه با سرپوشی مقنعه وار و دامن های 
بلند و چین دار یا روپوش های رنگین و 
از  می شوند.  ظاهر  صحنه  گشاد  روی 
آن گذشته، تماس میان بازیگران زن و 
مرد نیز هنگام بازی ممنوع بوده است. 
به همین دلیل دلقک  َهپ )سوزی ویمر( 
همیشه با انبری بلند آستین کت دلقک 
ِهپ )آندرآس شوک( را می گیرد یا در 
صحنه ای که قرار است سوزی سر بر روی 
قلب دلقک مرد بگذارد و ضربان شدید 
ناشی از هیجان و اضطراب آن را اندازه 

بگیرد،  ...
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دفتر  اعضای  از  =یکی 
اهواز  در  جزایری  موسوی 
می گوید خبر مرگ او شایعه 

بوده و در انگلیس است.
سفر  شده  اعالم  =گرچه 
آرمان های  »تبیین  برای  او 
منابع  ما  ا بوده«  نقالب  ا
این  می گویند  غیررسمی 
آیت اهلل برای درمان به اروپا 

سفر کرده است.
اطرافیان  که  =همچنان 
هاشمی شاهرودی در مورد 
سفر او به آلمان مخفی کاری 
می کردند، اطرافیان موسوی 
جزایری هم در مورد سفر او 
اطالعاتی منتشر نکردند تا 

اینکه لو رفت.
در روزهای اخیر شایعه شد آیت اهلل 
نماینده  جزایری  موسوی  محمدعلی 
علی خامنه ای در خوزستان درگذشته 
است. این شایعه وقتی قوت گرفت که 
خبر عدم حضور او در محل کارش به 
بیرون درز پیدا کرد و بعد هم مشخص 

شد در منزلش نیز نیست.
در اهواز شایعات باالگرفت و عنوان 
امنیتی خانواده  به دالیل  بنا  شد که 
پنهان  را  مرگش  جزایری  موسوی 
اینهمه  با  سرانجام  اما  کرده اند، 
اطرافیانش،  و  خانواده  پنهانکاری  
او  که  شد  معلوم  و  رفت  لو  موضوع 
امامزاده های  به  بستن  دخیل  بجای 
توصیه  مردم  به  مالیان  که  انبوهی 
جمله  از  مشکالتشان  تا  می کنند 
وی  شود،  درمان  بیماری هایشان 
آغوش  و  انگلیس  به  درمان  برای 
»استعمار پیر« رفته است! البته برخی 

سفر مخفیانه آیت اهلل موسوی جزایری به انگلیس 
برای »تبیین آرمان های انقالب«!

برای  می گویند  هم  غیررسمی  منابع 
استراحت به آلمان سفر کرده است.

در واکنش به این خبرها حجت االسالم 
امور رسانه ای  کمیل عساکره مسئول 
 23 سه شنبه  جزایری،  موسوی  دفتر 
بهمن، ادعای سفر او به انگلیس برای 
»در  وی  گفت  و  کرد  رد  را  درمان 
این  و  است  کامل  سالمت  و  صحت 
سفر به منظور تبیین آرمان های انقالب 
برای خارج نشینان انجام شده است و 
است.« کذب  وی  درمانی  سفر  خبر 

هاشمی  محمود  درمانی  سفر 
مجمع  پیشین  رییس  شاهرودی 
از  نظام  مصلحت  تشخیص 
مقام   یک  سفرهای  پرحاشیه ترین 
اروپا  به  اسالمی  جمهوری  عالی 
نام  که  حالی   در  بود.  درمان  برای 
یکی  عنوان  به  شاهرودی  هاشمی 
او  بود  مطرح  رهبری  گزینه های  از 
و  شد  دچار  بی درمان  بیماری  به 
فقهی  کالس های  در  نتوانست  حتی 
و  شود  حاضر  علمیه  حوزه  در  خود 

مخفیانه برای درمان به هانوفر آلمان 
رفت و در کلینیک پروفسور سمیعی 
مدت ها  تا  او  اطرافیان  شد.  بستری 
و  پنهان  را  اروپا  به  سفرش  خبر 
حتی تکذیب می کردند اما ماه پشت 
خواهان  رژیم  مخالفان  نماند.  ابر 
دستگیری و محاکمه شاهرودی شدند 
دستش  که  آیت اهلل  این  نهایت  در  و 
بود،  آلوده  ایران  شهروندان  خون  به 
آلمان  دولت  کمک  با  آبروریزی  با 
مخفیانه این کشور را ترک کرد و به 
تهران بازگشت. تالش ها برای زنده نگه 
داشتن او بی ثمر بود و در نهایت دی ماه 
درگذشت. سالگی   6۰ در   97 سال 

به  درمانی  سفرهای  ثابت  پای 
خامنه ای  علی  اطرافیان  انگلستان 
هستند. حتی همسر مجتبی خامنه ای 
انگلیس  به  خود  نازایی  درمان  برای 
لندن  در  شد  شایعه  حتی  و  رفت 
فرزند خود را به دنیا آورده است ک 
بعدها غالمعلی حداد عادل پدر همسر 

مجتبی آن را تکذیب کرد.

موسوی جزایری متولد 1۳۲۲ در شوشتر است و از اعضای مجلس خبرگان

و استان بوشهر سالهاست به امید رفع 
بیکاری، آلودگی های محیطی، بوی بد 
تحمل  را  آالینده ها  به  آلوده  زیست  و 
کرده اند اما هنوز نرخ بیکاری بومی های 
استان باال است.معاون حقوقی نظارت 
افزوده  کشور  استان های  عالی  شورای 
است: »شرکت پیمانکاری و کارفرمایان 
هم  نیرو  پذیرش  اعالم  مواردی  در 
می کنند منتها مشخص نیست نیرو از 
کجا می گیرند و چه کسانی را استخدام 
می کنند! بومی ها در این بین سهمی از 
اشتغال ندارند؛ در حالی که ما در استان 
بوشهر هم نیروهای باسابقه و هم نیروهای 
تحصیلکرده داریم؛ هم افراد متخصص 
فنی و عمرانی داریم. حتی کارگر ساده 
از  بوشهر  استان  در  داریم؛  زیاد  هم 
عسلویه تا دیلم، کارگر ساده و متخصص 
بسیار است ولی متاسفانه شرکت ها هیچ 
اهتمامی برای جذب این نیروها ندارند.«

یکی از مهمترین بخش های سخنان 
که  است  اختالفی  درباره  فاطمی 
نفت  وزارت  و  پیمانکاری  شرکت های 
مختلف  مناطق  بومی  نیروهای  میان 
منفی  رقابتی  و  کرده اند  ایجاد  استان 
میان مردم روستاها و مناطق مختلف 
برای استخدام در پروژه ها روی داده است: 
»برخی شرکت های پیمانکاری، بین مردم 
کرده اند.  ایجاد  درونی  اختالفات  بومی 
این اختالفات و حاال درگیری هایی که 
ایجاد کرده اند بهانه ای شده تا از جذب 
بومی ها اجتناب کنند و از خارج استان 
نیرو بیاورند. گاهی هم روابط و فشارهایی 
که از مرکز به شرکت ها وارد می شود در 

جذب نیروهای خاص مؤثر است.«
سالهاست  حالی  در  اتفاقات  این 
نارضایتی مردم بوشهر را در پی داشته 
است که بر اساس قانون پروژه های بزرگ 
باید ۵۰درصد از نیروی کار خود را از میان 
نیروهای بومی استخدام کنند. به گفته 
فاطمی با وجود این قانون، شرکت هایی 
هستند که فقط 7 یا 1۰ درصد نیروی 
درصد  از 9۰  بیش  و  گرفته اند  بومی 

نیروهایشان غیربومی  است.
به غیر  این روند موجب شده است 
پرداخت حقوق  از دالیلی چون »عدم 
و مزایای شغلی« و »اخراج«، »تبعیض« 

سهم کارگران بومی بوشهر از پروژه های نفتی: 
اخراج و تبعیض

تب  ا مر سلسله   « =
»اخراج های  پیمانکاران«، 
گروهی« و »در نظر نگرفتن 
اشتغال  برای  کافی  سهمیه 
از جمله مشکالت  بومی ها« 
نیروهای کار در استان بوشهر 

است.
= این روند تنها به استان 
نفتی  پروژه های  و  بوشهر 
و  نیست  مربوط  عسلویه 
اساساً در بسیاری از مناطقی 
دولتی  بزرگ  پروژه های  که 
در حال انجام است مقاومت 
برای استخدام نیروهای بومی 

رخ می دهد.
مناطق مختلف  = جوانان 
عدم  به  اعتراض  در  بارها 
استخدام نیروهای بومی تجمع 
با  تجمعات  این  اما  کرده اند 
پایان  مسئوالن  بی تفاوتی 
یافته و نتیجه ملموسی در بر 

نداشته است. 
نیروهای بومی متقاضی کار در منطقه 
صنعتی عسلویه در جنوب ایران همواره از 
تبعیض کارفرمایان در استخدام نیروهای 
کار گالیه داشته اند. اکنون نماینده بوشهر 
در شورای عالی استان ها می گوید این 
نیروهای کار حتی پس از استخدام نیز 

در ابتدای لیست اخراج ها قرار دارند.
علی اکبر فاطمی نماینده بوشهر در 
شورای عالی استان ها و معاون حقوقی 
نظارِت شورای عالی استان های کشور 
استخدامی  سیاست های  از  انتقاد  با 
پروژه های نفت و گاز عسلویه گفته است: 
»سهم مردم بومی فقط آلودگی و تخریب 
محیط زیست است و کار و اشتغال نصیب 

دیگران شده است.«
ن«،  ا ر نکا پیما تب  مرا »سلسله  
»اخراج های گروهی« و »در نظر نگرفتن 
بومی ها«  اشتغال  برای  کافی  سهمیه 
از جمله مشکالتی است که علی  اکبر 
می کند.نماینده  اشاره  آن  به  فاطمی 
بوشهر در شورای عالی استان ها گفته 
است که کارگران عسلویه بیش از یک 
سال است که درگیر مشکالت اخراج از 
محل کار شده اند و ماهانه تعداد زیادی 

از کارگران پیمانکاری اخراج می شوند.
او افزوده است هر هفته تعداد زیادی 
از کارگران به شورای عالی کار بوشهر 
مراجعه می کنند که با وجود چند سال 
سابقه کار، اخراج شده اند و کارفرمایان 
هیچ راه حلی برای این کارگران ندارند 
و »خیلی ساده به آنها می گویند بروید 
خانه ما هر زمان پروژه جدیدی شروع 
شد، خبرتان می کنیم! که البته هیچ وقت 

آنها را دعوت به کار نمی کنند.«
به گفته علی اکبر فاطمی مردم عسلویه 

از عوامل اصلی اعتراضات  نیز به یکی 
کارگران بومی در استان بوشهر تبدیل 
داده  توضیح  این باره  در  فاطمی  شود. 
است: »بیشتر نیروها از تبعیض می نالند؛ 
چرا که برنامه منسجم و زمان بندی شده 
برای اشتغال هماهنگ وجود ندارد و هر 
شرکت پیمانکاری ساز خودش را می زند. 
مثالً در جذب نیرو، هیچ رویه ثابتی مثل 
اینکه بگویند بر اساس آزمون یا سنجش 
وجود  می کنیم  کاری جذب  تجربه ی 
به  تنها  روند  این  است  ندارد.«گفتنی 
استان بوشهر و پروژه های نفتی عسلویه 
از  بسیاری  در  اساساً  و  نیست  مربوط 
مناطقی که پروژه های بزرگ دولتی در 
حال انجام است همین بحران رخ داده 
است. برای نمونه جوانان جویای کار در 
استان خوزستان و به ویژه در آبادان و 
خرمشهر بارها به دلیل تبعیض وزارت 
نفت و شرکت های پیمانکاری وابسته به 
این وزارتخانه در استخدام نیروهای بومی 
اعتراض کرده اند.در یکی از این اعتراضات 
که آبان ماه 1396 رخ داد و جوانان جویای 
استخدام  به  اعتراض  آبادان در  کار در 
نیروهای غیربومی در اندک فرصت های 
شغلی موجود در محدوده منطقه آزاد 
اروند دو روز پیاپی مقابل فرمانداری ویژه 
آبادان تجمع کردند. دو هفته پس از این 
اعتراض جوانان بوشهری نیز تجمعی در 
اعتراض به عدم جذب در پروژه های نفتی 
برگزار کردند.این تجمعات یا با بی تفاوتی 
مسئوالن و یا با دادن وعده های بی عمل 
از سوی آنان پایان یافته و تا کنون نتیجه 
ملموسی در بر نداشته است.همچنین در 
سالهای گذشته نیز پروژه های سدسازی 
که در مناطق مختلف ایران انجام شد نیز 
چنین مشکالنی را برای نیروهای کار بومی 
آن مناطق ایجاد کرده بود و شرکت های 
با وزارت نیرو تمایلی به  طرف قرارداد 
نداشتند.هر  بومی  نیروهای  استخدام 
هیچ  کنون  تا  مقامات حکومتی  چند 
وقت علت چنین سیاست تبعیض آمیزی 
از  که  همانطور  اما  نداده اند  توضیح  را 
سخنان علی اکبر فاطمی نیز مشخص 
میان  ایجاد شکاف  به  روند  این  است، 
مردم بومی و حتی ایجاد اختالفات قومی 
در مناطق مختلف ایران دامن می زند!

که  اهواز  جمعه  امام   =
لندن  هیثرو  فرودگاه  در 
تحویل  محل  تا  هواپیما  از 
روی صندلی چرخدار حمل 
در  من  است،  گفته  شده، 
و  کردم  سخنرانی  جا  چند 
به من پیشنهاد شد به علت 
بیماری که داشتم معاینه هم 
شوم، فقط یک بار در مطب 
پزشک معاینه شدم ولی در 

بیمارستان بستری نشدم!
آیت اهلل محمدعلی موسوی جزایری 
نماینده علی خامنه ای در خوزستان که 
مخفیانه به لندن سفر کرده می گوید، 
»در نماز جمعه اعالم کرده بودم در ایام 
فاطمیه، برای تبلیغ به خارج می روم!«

 2۵ پنجشنبه  اهواز،  جمعه  امام 
بهمن، به خبرگزاری فارس گفته »در 
کردم،  سخنرانی  انگلیس  شهر  چند 
پیشنهاد شد  من  به  آنها  از  یکی  در 
آنجا  در  داشتم  که  بیماری  علت  به 
در  بار  یک  فقط  شوم،  معاینه  هم 
در  ولی  شدم  معاینه  پزشک  مطب 

بیمارستان بستری نشدم.«

آیت اهلل جزایری: ضدانقالب دروغ می گوید برای 
درمان به انگلیس نرفتم، فقط معاینه شدم!

حرف ها  »این  گفته  همچنین  او 
تهمت ضدانقالب است که وقتی دست 
خود را خالی می  بینند به دروغگویی 
اما  می شوند«  متوسل  تخریب  و 
تصویری از او در فرودگاه هیثرو لندن 
روی یک ویلچر منتشر شده که معلوم 
نبوده چه  او مساعد  اگر حال  نیست  
اصراری وجود داشته از میان اینهمه 
برای  وی  نظام،  تبلیغاتچی های 

»تبیین آرمان های انقالب« آنهم روی 
صندلی چرخدار به لندن برود!

موسوی  که  می شود  یادآوری 
جزایری در یکی از مصاحبه های خود 
گذشته  در  که  »مردمی  بود،  گفته 
فرانسه، لندن و آمریکا را برای درمان 
انتخاب می کردند اینک ایران را برای 
جای  این  و  می کنند  انتخاب  درمان 

مباهات دارد!«

جزایری نماینده خامنه ای روی ویلچر در لندن

حسن  آنکه  وجود  با   =
صالحی از این پس به عنوان 
به  مشغول  وزیر  مشاور 
برخی  اما  بود  خواهد  کار 
را  او  خبرگزاری ها جابجایی 

»برکناری« عنوان کرده اند.
حضور  پیشتر  =صالحی 
در  چینی  ترال  کشتی های 
را  ایران  سرزمینی  آبهای 

تکذیب کرده بود.
خون  نبی اهلل  کشاورزی  جهاد  وزیر 
سازمان  رئیس  عنوان  به   را  میرزایی 
اینکه  وجود  با  کرد.  منصوب  شیالت 
رئیس پیشین سازمان شیالت کشور 
اکنون به عنوان مشاور وزیر انتخاب شده 
است اما برخی بر این باور هستند که 
اعتراض به حضور کشتی های ماهیگیری 
دریای  در  ایران  سرزمینی  آبهای  در 
است. بوده  جابجایی  این  علت  عمان 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی 
در حکمی نبی اهلل خون میرزایی را به 
عنوان رئیس سازمان شیالت منصوب 
حکمی  در  حجتی  محمود  کرد. 
جداگانه حسن صالحی رئیس پیشین 
عنوان  به  را  ایران  شیالت  سازمان 

مشاور خود برگزیده است.
نبی اهلل خون میرزایی متولد 13۴۴ 
جمله  از  و  است  ایذه  شهرستان  در 
هیئت  عضو  به  می توان  او  سوابق 
فرماندار  ایذه،  آزاد  دانشگاه  علمی 
و  اهواز  فرمانداری  سرپرست  اللی، 
مدیرکل شیالت خوزستان اشاره کرد. 
او دکترای دامپزشکی دارد و کتابی با 
عنوان »شیر و فرآورده های آن« از وی 

منتشر شده است.
این  از  آنکه حسن صالحی  وجود  با 
پس به عنوان مشاور وزیر مشغول به 
کار خواهد بود اما برخی وبسایت ها از 
او  جابجایی  فارس  خبرگزاری  جمله 
را »برکناری« عنوان کرده و علت این 
برکناری را نیز نادیده گرفتن اعتراضات به 
حضور کشتی های ماهیگیری چینی ترال 
در آبهای سرزمینی ایران مطرح کردند.

از بهار سال گذشته حضور کشتی های 
ترال چینی برای ماهیگیری در آبهای 

کشور  جنوب  در  ایران  سرزمینی 
خبرساز شد. کارشناسان محیط زیست 
حضور این کشتی ها که با دستگاه های 
به  اقدام  عظیم  تورهای  و  اتوماتیک 
ماهیگیری از عمیق ترین سطوح دریا 
می کردند را برای محیط زیست دریایی 

خطری بزرگ برشمردند.
صیادان بومی نیز با شکایت از اینکه 
کشتی های عظیم جثه چینی از کف دریا 
تا سطح دریا هر جانداری را جمع می کنند 
و سهمی برای صیادان ایرانی نمی گذارند 
بودند. معترض  چینی ها  حضور  به 

با انتشار عکس ها و تصاویری از شیوه 
ماهیگیری این کشتی ها و جمع کردن 
چند تُن ماهی و انواع دیگر آبزیان از 
ساعت،  چند  طی  فقط  هم  آن  دریا، 
افکار عمومی نیز به این موضوع واکنش 
نشان داد و این موضوع در شبکه های 

اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
مقامات وزارت کشاورزی و دولت اما 
تا مدتها حضور کشتی های چینی در 
اما  می کردند  تکذیب  را  ایران  آبهای 
پس از آنکه مشخص شد این کشتی ها 
با دریافت مجوز از سازمان شیالت به 
مشغول  عمان  دریای  در  ماهیگیری 

هستند موج اعتراضات گسترده شد.
با  گفتگویی  در  نیز  صالحی  حسن 
خندوانه  برنامه  مجری  جوان  رامبد 
گفته بود که این کشتی ها در آبهای 
در  و  دارند  حضور  ایران  فراساحلی 
عمق بیش از 2۰۰ متری سطح دریا 
به ماهیگیری می پردازند و ایران چنین 
تکنولوژی ای را در اختیار ندارد که از 
همچنین  او  کند.  استفاده  منابع  این 
این  بود  گفته  متناقض  سخنانی  در 
در  و  است  ایران  به  متعلق  کشتی ها 
واقع حضور چینی ها در آبهای ایران را 

تکذیب کرده بود.
ظریف  جواد  محمد  حال  همین  در 
وزیر امور خارجه نیز اوایل شهریورماه 
سال جاری به دفاع از حضور صیادان 
چینی  در آبهای ایران پرداخت و گفت: 
»در همه جای دنیا اجازه می دهند که 
در سواحل شان و آنجایی که خودشان 
نمی توانند استفاده کنند دیگران استفاده 
کنند. من تخصصی در این حوزه ندارم 
اما این کار، کار غیرمرسومی نیست. شما 
نیست،  نفت  مثل  دارید،  منابعی  یک 

بلکه منابع زنده است و اگر از آن استفاده 
نشود نابود می شود یا باید دوباره تولید 
بشود. اگر شما نمی توانید از آن استفاده 
دیگران  به  است  این  قاعده اش  کنید 
اجازه صید بدهید. خیلی ها این کار را 

می کنند.«
این  بسیاری  برای  ظریف  اظهارات 
اجاره  که  کرد  حاصل  را  اطمینان 
و درآمدزایی آن  دادن سواحل کشور 
برای دولت اهمیت دارد و از بین رفتن 
ماندن  خالی  یا  و  دریایی  گونه های 
دست صیادان کشور و بیکار شدن آنها 

برای دولت روحانی مهم نیست.
اکنون مدتی است سپاه پاسداران که از 
هر فرصتی برای کوبیدن دولت و فشار به 
روحانی استفاده می کند نیز وارد میدان 
تنگسیری  علیرضا  دریادار  است.  شده 
روز  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
چهارشنبه 17 بهمن ماه از صدور دستور 
خبر  صنعتی  کشتی های  این  توقیف 
داد و در روزهای گذشته نیز 1۴ فروند 
کشتی ماهیگیری ترال توسط نیروی 
دریایی سپاه پاسداران توقیف شده است.

بود:  گفته  تنگسیری  علیرضا 
»صاحبان سواحل، همین شهرستان ها 
و روستا ها هستند باید درد صیادان را 
بهتر و بیشتر بشناسیم و برای آبادانی 
کشور دست به دست هم دهیم، البته با 
شعار نمی توان کاری از پیش برد. نباید 
امرار معاش ساحل نشین روستایی که 
از طریق ماهیگیری است، از بین برود.«

فرمانده نیروی دریایی سپاه با طعنه 
»امروز  بود:  گفته  روحانی  دولت  به 
برخی با عملشان نان را از یک روستایی 
گرفته و در دهان یک بیگانه می گذارند. 
این  نیست!  قبول  قابل  ما  برای  این 
ارتش  دریایی  نیروی  برای  موضوع 
پاسدران  سپاه  و  اسالمی  جمهوری 
انقالب اسالمی قابل قبول نیست، چرا 
که مردم، ولی نعمتان انقالب اسالمی 
هستند و ما نیز مدافع مردم هستیم.«

در چنین شرایطی مشخص نیست 
برکناری حسن صالحی رئیس سازمان 
وزارت  بر  فشار  پی  در  ایران  شیالت 
یا  و  گرفته  صورت  کشاورزی  جهاد 
محمود حجتی در او لیاقت و شایستگی 
ویژه ای دیده که او را به عنوان معاون 

خود منصوب کرده است.

حواشی درباره کشتی های ماهیگیری چینی در آبهای 
ایران ادامه دارد؛ رئیس سازمان شیالت تغییر کرد
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ایران  مردم  =ترامپ: 
رنجند  در  مدت هاست  که 
روشن تری  آینده  شایسته 

هستند.
به  خطاب  =بولتون 
همه  به خاطر  خامنه ای: 
همه  و  گزافه گویی ها 
تهدیدات علیه جان رئیس 
مسئول  تو  آمریکا،  جمهور 
ترور و وحشت آفرینی مردم 
خودت و وحشت آفرینی در 

جهان بطور عام هستی.
باید  آمریکا  =ظریف: 
بداند، ایرانیان واقعی هرگز 
در برابر دیکتاتورها سر خم 

نمی کنند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
دوشنبه شب، 22 آبان )11 فوریه( در 
توییتی به دو زبان انگلیسی و فارسی 
عملکرد جمهوری اسالمی را زیر سوال 
برده و نوشته است »۴0 سال فساد. 
۴0 سال سرکوب. ۴0 سال ترور. رژیم 
ایران فقط موجب چهل سال شکست 
شده است. مردم ایران که مدت هاست 
روشن تری  آینده  شایسته  رنجند  در 

هستند.«
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید نیز در دو توییت عملکرد رژیم 
ایران طی چهل سال گذشته را مورد 
انتقاد قرار داده و نوشت: »]جمهوری 
بوده  شکست  سال  چهل  اسالمی[ 
ایران  رژیم  با  انتخاب  اکنون  است. 
و  کند،  عوض  را  رفتارش  تا  است 
است  ایران  مردم  با  انتخاب  نهایتاً 
کنند.  تعیین  را  کشورشان  مسیر  تا 
ایران  ملت  اراده  از  متحده  ایاالت 
آنهاست  پشتیبان  و  می کند  حمایت 
تا اطمینان حاصل کند که صدایشان 
اسالمی  جمهوری  می شود.  شنیده 
پس از چهل سال، در عمل کردن به 
از حقوق  محافظت  برای  وعده هایش 
است.  خورده  شکست  شهروندانش 
تنها  ایران،  رژیم  سالگرد  چهلمین 
زمانیست برای نشان دادن چهار دهه 

شکست وعده های عمل نشده.«
توییت ها  این  بر  عالوه  بولتون 
به  خطاب  ویدئویی  پیام  یک  در 
خامنه ای گفته است: »به  خاطر همه 
علیه  تهدیدات  همه  و  گزافه گویی ها 
جان رئیس جمهور آمریکا، تو مسئول 
خودت  مردم  وحشت آفرینی  و  ترور 
و وحشت آفرینی در جهان بطور عام 
تو سالگردهای  هستی. فکر نمی کنم 

چندانی برای جشن داشته باشی.«

بولتون در بخشی از این پیام با اشاره 
به نرخ باالی بیکاری در ایران و تورم 
و سقوط ارز این را هم تاکید کرد که 
آیت اهلل ها  حاکمیت  با  ایران  »رژیم 
و  شده   تروریسم  مرکزی  بانکدار 
سراسر  به  را  خود  نظامی   نیروهای 
در  و  عراق  در  یمن،  در  خاورمیانه 

سوریه گسترش داده  است.«

بانکدار  آیت اهلل ها  انقالب؛ حکومت  سالگی  چهل 
مرکزی تروریسم

مقام های  و  نظام  مخالفان  برخالف 
جمهوری  زمامداران  اما  آمریکایی 
در  حکومتی  رسانه های  و  اسالمی 
ایران با نگاهی کاماًل متفاوت به جشن 
کرده اند.  نگاه  انقالب  سالگی  چهل 
بهمن،   2۳ سه شنبه  روزنامه ها  تمام 
از  تصاویری  انتشار  با  استثناء  بدون 
و  نظام  حامیان  پراکنده ی  حضور 
گروه های اجتماعی که به آنها  تکلیف 
شده بود در مراسم 22 بهمن شرکت 
را  آن  حماسی  تیترهای  در  کنند، 
انقالب  باشکوه  »طلوع  دادند:  بازتاب 
در دهه پنجم«، »شکوه ۴0 سالگی« 

و عبارات پرطمطراق مشابه.
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
جمهوری اسالمی در توییتی نوشت: 
به  که  ایران  مقاوم  مردم  برابر  »در 
به  امروز  گالیه ها  و  دشواری ها  رغم 
گرامی داشت  برای  میلیونی  صورت 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی شان 
فرود  تعظیم  سر  آمدند  خیابان ها  به 
در  برخی  که  واقعه ای  آورم؛  می 
آمریکا آرزو داشتند هیچگاه به وقوع 
ایرانیان  بداند:  باید  آمریکا  نپیوندد. 
سر  دیکتاتورها  برابر  در  هرگز  واقعی 

خم نمی کنند.«
در  تهران،  چاپ  کیهان  روزنامه 
میلیونی  تظاهرات  نوشته  گزارشی 
مردم در هزار شهر ایران در چهلمین 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  سالگرد 
و  مرز  این  مردم  دشمن  و  دوست 
روزنامه ی  این  کرد.  مبهوت  را  بوم 
وابسته به »بیت  رهبری« این حضور 
را بی سابقه و سیلی محکم به گوش 
است.  کرده  توصیف  ترامپ  و  آمریکا 
این روزنامه حضور مردم را »چهلمین 
و همچنین  ترامپ«  سیلی در گوش 
تالش  به  پاسخی  را  آن  و  »معجزه« 
دشمنان برای تغییر رژیم نامیده است.

نیست  تهران  کیهان  فقط  این 
بهمن   22 حکومتی  راهپیمایی  که 
رژیم«  »تغییر  به  »مردم«  پاسخ  را 
دانسته؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته 
»مردم به سران آمریکا از جمله ترامپ 
سرنگونی  آرزوی  که  کردند  اعالم 
نظام اسالمی را به گور خواهید برد و 

مردم ما هوشیار و بیدار هستند و در 
تبعیت از رهبر خود آماده جان فشانی 

هستند.«
فیلم هایی از این »جان فشانی  ها« در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده که 
بیشتر سبب آبروریزی نظام است؛ از 
هجوم بسیجی ها و همچنین جوانان و  
نوجوانان مدارس برای گرفتن کیک و 
ساندیس تا رفتارهای عجیب و غریب 

دیگر!
در ماه های اخیر برای کارگزاران نظام 
مراسم  برگزاری  اندازه  به  چیز  هیچ 
چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی 
اهمیت نداشت تا نمایش هر ساله را 
به روی صحنه ببرند. اما مشکالتی که 
از یکسو نظام با آن درگیر است و از 
سوی دیگر مردم با آن دست و پنجه 
نرم می کنند، با نمایش راهپیمایی و 
نه  نمی شود.  حل  رسانه ای  تبلیغات 
راهپیمایی  از  پس  روزهای  در  تنها 
 22 نمایش  روز  در  بلکه  حکومتی، 
همان  و  است  همان آش  نیز،  بهمن 
شرایطی  به  نظام  کارگزاران  کاسه. 
جمهوری  همینکه  که  رسیده اند 
اسالمی هنوز هست، احساس رضایت 

می کنند!
آنچه رسانه ها در حاشیه این مراسم 
»صدور  دادند  زیادی  مانور  آن  روی 
پیام راهبردی« از جانب علی خامنه ای 
پیام  این  اعالم  دقیق  زمان  است. 
اما شبکه های خبری  نشده  مشخص 
آن  روی  خود  گزارش های  در  بارها 
کرده اند  ادعا  برخی  و  کرده اند  تاکید 
از  ایران  رژیم  خروج  به  مربوط  که 
اصالحات  نیز  برخی  و  است  برجام 

اقتصادی را مطرح کرده اند.
همه  از  بیش  تهران  در  اما  آنچه 
موجب نگرانی جمهوری اسالمی شده، 
کنفرانس ورشو است که روزهای 2۴ 
و 25 بهمن در پایتخت لهستان برگزار 
و  به مسائل  است  قرار  و  خواهد شد 
سبب  خاورمیانه  در  که  مشکالتی 
بی ثباتی و جنگ افروزی شده بپردازد 
در  ایران  اسالمی  حکومت  طبیعتا  و 
مرکز آن قرار دارد. جمهوری اسالمی 
براندازی  جهت  در  را  کنفرانس  این 

خود ارزیابی می کند.

نسِل مادراِن خاوران؛ روایت کارگردان مستند »آنها 
که گفتند نه« از »مادرلطفی«

خبر  شنیدن  از  =پس 
از  وقتی  پسرش  اعدام 
ماموران، سراغ پیکر پسرش 
را گرفته بود یکی از آنها به او 
گفته بود »نمیدونم کجاست، 
انداختیم یک جایی که سگ 
خاوران،  شاید  بخوردش، 

نمی دونم کجا!« 
کسی  =»مادرلطفی« 
است که پیکر اعدام شدگان 
زیر  از  را  پسرش  جمله  از 
خاوران  در  خاک  خروارها 
از  یکی  او  کرد.  شناسایی 
بنیانگذاران حرکت »مادران 

خاوران« است.
در  =»مادرلطفی« 
۹۰سالگی  در  بهمن   ۲1
درگذشت و وزارت اطالعات 
قرار  که  یادبودی  مراسم  از 
 ۲5 روز  در  وی  برای  بود 
بهمن برگزار شود جلوگیری 

کرد.
فروغ  رمضان زاده-  فیروزه 
تاجبخش، مشهور به »مادرلطفی« از 
دادخواهی  جنبش  سرشناس  مادران 
در 21  شصت،  دهه  در  اعدام شدگان 
بهمن ماه، در 90 سالگی در بیمارستان 

طوس تهران درگذشت.
خانم  پسر  تنها  لطفی،  انوشیروان 
»سازمان  ارشد  اعضای  از  تاجبخش، 
ایران« بود که در سال  فداییان خلق 
خرداد  ششم  در  و  بازداشت   1۳۶2
از  دیگر  گروهی  همراه  به  ماه 1۳۶۷ 
زندانیان سیاسی چپ در زندان اوین 

اعدام شد.
فیلم  کارگردان  سروستانی،  نیما 
برای  نه«  گفتند  که  »آنها  مستند 
با  دقیقه ای   90 مستند  این  ساختن 
و جان   عینی  از شاهدان  تن  چندین 
زندانیان  اعدام های  از  به دربردگان 
سیاسی در تابستان 1۳۶۷ گفتگو کرده 

است.
او که رستم، برادر 19 ساله اش یکی 
از اعدام شدگان کشتار دهه شصت است 
درباره آشنایی خود با »مادرلطفی« به 
سال  از  »من  می گوید:  لندن  کیهان 
شروع  را  مستندم  ساخت  که   2000
کردم با مادرلطفی آشنا شدم. همیشه 
با هم در تماس بودیم حتی تا همین 
چند ماه پیش از حال او با خبر بودم.«

سروستانی ادامه می دهد: »مادرلطفی 
پسرش،  یاد  به  خانه اش  در  سال  هر 
این  در  می کرد،  برگزار  مراسم  انوش، 
نفر  پنجاه  چهل  به  نزدیک  مراسم 
از  بسیاری  و  مادرفروغ  می آمدند؛ 
مراسم،  این  در  اعدام شدگان  مادران 
از عزیزان خود تعریف  خاطراتشان را 
می کردند که می توانست سند مهمی  
از آن وقایع باشد. سال 200۸ آخرین 
و  بودم  آنجا  در  من  که  بود  باری 
می خواستم مثل سال های قبل از آن 
اما آمدند و  مراسم فیلمبرداری کنم، 
او اجازه ندادند تا مراسم را برگزار  به 
با  فقط  بعد  سال های  در  البته  کند. 
مراسم  نزدیکانش  از  معدودی  حضور 
سالگرد پسرش را برگزار می کرد، چون 
نداری  حق  بود  گفته  او  به  اطالعات 
گذاشته  مامور  کنی.  برگزار  مراسم 
بودند جلوی خانه اش. به همین دلیل 
مامورها  می شدیم  مطمئن  وقتی  ما 

رفته اند به خانه او می رفتیم.«
با  سوئد  ساکن  مستندساز  این 
اشاره به روحیه بسیار قوی و پرانرژی 
که   می کند  تاکید  تاجبخش،  خانم 
پایه گذاران  از  یکی  »مادرلطفی« 
است:  خاوران«  مادران  و  »خانواده ها 
جمع  در  که  بود  کسانی  از  »یکی 
کردن دیگر مادران اعدام شدگان نقش 
عمده ای داشت. در سال اول، نزدیک 
به چند صد نفر را جمع و در خاوران، 
برگزار کرد، در حقیقت، یکی  مراسم 
از بنیانگذاران حرکت مادران خاوران، 

»مادرلطفی« بود.«
از  که  »خاوران«  معروف  آرامستان 
سوی مسئوالن جمهوری اسالمی  به 
در  می شود  شناخته  »لعنت آباد«  نام 
ابتدای جاده تهران– مشهد، کیلومتر 
گرفته  قرار  رضا«  »امام  بلوار  پانزده 
است. نیما سروستانی برای فیلمبرداری 
از این آرامستان با خانم لطفی تماس 

که  است  کسی  »مادرلطفی«  گرفت. 
پیکر اعدام شدگان از جمله پسرش را از 
زیر خروارها خاک در خاوران شناسایی 
کرد. وی که در این مورد ساعت ها با 
می گوید:  کرده  صحبت  لطفی  مادر 
»در مستند، شاید 2 دقیقه از حضور 
مادر لطفی استفاده کردم ولی اطالعات 
منتشر  هنوز  که  دارم  او  از  بسیاری 

نکرده ام.«
»پس  می دهد:  ادامه  سروستانی 
وقتی  پسرش  اعدام  خبر  شنیدن  از 
را  پسرش  جنازه  سراغ  ماموران،  از 
گرفته بود یکی از آنها به او گفته بود 
»نمیدونم کجاست، انداختیم یکجایی 
خاوران،  شاید  بخوردش،  سگ  که 
لطفی  مادر  بنابراین  کجا!«  نمی دونم 

امیدوار می شود که جنازه پسرش باید 
در خاوران باشد. سه روز بعد از اعدام 
زود،  خیلی  صبح  روز  یک  پسرش، 
نزدیک سحر همراه با دامادش و یک 
نفر دیگر به آنجا می روند. آنموقع کسی 
در آنجا نبوده؛ شروع می کنند به کندن 
اعدام شدگان  از  البته بخشی  خاک ها. 
همان  در  هم  را   ۶2 و   ۶0 سال های 
نقطه دفن کرده بودند؛ بعالوه قبرستان 
بهایی ها و زرتشتی ها درست چسبیده 
دفن  را  اعدامی ها  که  جاییست  به 
»مادرلطفی«  ترتیب  این  به  کرده اند. 
پیکر  دفن  محل  که  می دانسته 
اعدام شدگان حدوداً کجاست. جاهای 
اینکه  تا  می کند  دست  با  را  مختلف 
دست پسرش را می بیند و پیراهنی که 
چند روز قبل برایش برده بود! همان 
پیراهن را بر تنش می بیند و پسرش را 

شناسایی می کند…«
گفتند  که  »آنها  مستند  کارگردان 
خود  فیلمبردار  با  همراه  وقتی  نه« 
رفتند  خاوران  به  »مادرلطفی«  و 
می دانستند که در آنجا نباید بیشتر از 
۷ یا ۸ دقیقه بمانند: »ما دو سه هفته 
برای فیلمبرداری از آن نقطه از خاوران 
برنامه ریزی کردیم، برای اینکه هفت، 
با  نباشیم، چون  بیشتر  دقیقه  هشت 
که  بودیم  کرده  تحقیق  فیلمبردارم 
اگر بیشتر از این در آنجا بمانیم کسی 
هست در یکی از مکانیکی های روبروی 
خبر  اطالعات  وزارت  به  که  خاوران 
می دهد.از طرفی خبر داشتیم خانمی ۶ 
ماه پیش از ما،  از فرانسه برای عکاسی 
به خاوران آمده بود و بیشتر از هشت 
را  او  و  بودند  آمده  بود،  مانده  دقیقه 
برده و به او یک سال حکم زندان داده 
او در زندان  بودند و در آن زمان هم 
بود. بنابراین ما از این موضوع مطمئن 
بودیم که نباید بیش از ۷-۸ دقیقه در 

آنجا باشیم.«
سروستانی ادامه می دهد: »زمانی که 
به آنجا رفتیم از مادر لطفی خواستم 

ما را به همان نقطه ای ببرد که جنازه 
پسرش را پیدا کرده بود. از او خواستم 
چون  کند  تعریف  خالصه  شکل  به 
در  البته  داشتیم؛  محدودی  زمان 
خانه اش مفصل ماجرا را شرح داده بود 
که شنیدنش هم بسیار وحشتناک و 
از ۷  او  اما صحبت های  دردآور است؛ 
-۸ دقیقه بیشتر طول کشید و زمانی 
که خواستیم سوار ماشین شویم یک 
ماشین پژو سیاه جلوی ما ترمز کرد؛ 
»مادرلطفی« پرسید »این ماشین کی 
بود؟« گفتم: »همونی که نباید میومد« 
روایت آن روز خیلی مفصل است اما 
در نهایت، بعد از دو سه ساعت تعقیب 
ماموران  دست  از  توانستیم  گریز  و 
اطالعات فرار کنیم. »مادرفروغ« بارها 
در تماس های تلفنی از این موضوع با 

شوخی یاد می کرد.«
به گفته این مستندساز، خانه فروغ 
تاجبخش محل مراجعه بیشتر فعاالن 
و خانواده های سیاسی بود؛ رابطه او با 
ایران بسیار خوب  فعاالن سیاسی در 
بود و همه برای او احترام بسیاری قائل 
بودند. او در همه زمینه ها فعال بود و 
حتی مسئولیت آپارتمان مسکونی را بر 
عهده داشت که در آن زندگی می کرد.

به گفته سروستانی، »مادرلطفی« در 
فعال  بسیار  هم  اجتماعی  زمینه های 
حضور  انسانی  کمک  هر  برای  و  بود 
داشت، به ویژه در زمینه کودکان کار 
بسیار فعال بود: »در جنوب تهران، یک 
زن و شوهر بودند که یک  ساختمان 
یاد  برای  آموزشگاهی  به  را  قدیمی  
و  خواندن  آموزش  و  مهارت  دادن 
نوشتن برای کودکان کار تبدیل کرده 
بودند. »مادرلطفی« با آنها رابطه بسیار 
بود  از کسانی  یکی  و  داشت  نزدیکی 
این  برای  آنها حمایت می کرد؛  از  که 
آموزشگاه پول جمع می کرد چون آن 
مالی  کمک های  این  به  شوهر  و  زن 
بسیار وابسته بودند تا بتوانند آموزشگاه 
دارند.  نگه  سرپا  کار  کودکان  برای  را 
اطالعاتی ها  هست  یادم  وجود  این  با 
راضی به این فعالیت آنها هم نبودند، به 
همین دلیل آنها بسیار با احتیاط رفتار 
از سال های  لطفی«  »مادر  می کردند. 
200۴-2005 تا وقتی سرپا بود و توان 
داشت از آنها حمایت می کرد و برایشان 

پول جمع می کرد.«
بهمن   21 روز  »مادرلطفی« 
درگذشت و مراسم یادبود وی که قرار 
بود روز پنجشنبه 25 بهمن ماه برگزار 
شود از سوی وزارت اطالعات لغو اعالم 
رابطه  این  در  هرانا  خبرگزاری  شد! 
نوشت: »امروز پنج شنبه، 25 بهمن ماه 
1۳9۷، منصوره بهکیش فعال مدنی که 
خود از جمله افرادی است که بستگان 
عام  قتل  در  را  خانواده اش  اعضای  و 
زندانیان سیاسی دهه شصت از دست 
در  صفحه شخصی اش  در  است  داده 
فیسبوک نوشت که به دستور وزارت 
اطالعات مراسم یادبود فروغ تاجبخش 
به  است.«   شده  لغو  رعد  سالن  در 
نوشته ی هرانا، منصوره بهکیش در این 
یادداشت گفته است: »دوستان عزیز، 
وزارت اطالعات کار خودش را کرد و 
مراسم امروز برای یادبود مادرفروغ در 
برای  ولی  کرد.  کنسل  را  رعد  سالن 
نباید  او  دادخواهی  فریاد  با  همراهی 
به این کنسل تن داد. می توان در خانه 
خودش او را یاد کرد و گرامی داشت. ما 
خانواده های خاوران از همان سال های 
و  عزیزانمان  گرامیداشت  برای  اول 
مشخص کردن تفاوت مرگ عزیزانمان 
با مرگ عادی، بجای لباس سیاه، لباس 

یا روسری سفید می پوشیدیم.«

فروغ تاجبخش در گفتگو با نیما 
سروستانی

»مادرلطفی« می دانسته که محل دفن پیکر اعدام شدگان حدوداً 
کجاست. جاهای مختلف را با دست می کند تا اینکه دست پسرش را 
می بیند و پیراهنی که چند روز قبل برایش برده بود! همان پیراهن را 

بر تنش می بیند و پسرش را شناسایی می کند…

مجموعه ای  در  »منوتو«  تلویزیون 
چهل  عملکرد  به  »کارنامه«  نام  به 
در  اسالمی  جمهوری  نظام  ساله ی 
در  می پردازد.  مختلف  عرصه های 
بخش اول »کارنامه«، دکتر فریدون 

خاوند، دکتر سارا بازوبندی و دکتر 
جمشید اسدی، کارنامه ی جمهوری 
اسالمی در حوزه اقتصاد را از زوایای 
می کنند.  بررسی  و  مرور  مختلف 
نرخ  درباره  خاوند  فریدون  دکتر 

درباره  بازوبندی  سارا  دکتر  رشد، 
جمشید  دکتر  و  بانکی  نظام 
نظام  اقتصاد  جانمایه  درباره  اسدی 
جمهوری اسالمی توضیحات خود را 

ارائه می دهند.

کارنامه ی اقتصادی جمهوری اسالمی

ویدئو

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«
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ویتامین های مورد 
نیاز پوست

 A ، E، K ویتامین  پوست  مخصوص  های  ویتامین 
هستند. که هر کدام عهده دار بر طرف کردن یک مشکل در 

پوست می باشند.ویتامین A : این ویتامین یک آنتی اکسیدان به 
حساب می آید. مشکالتی همچون چین و چروک که در اثر رادیکال های 

آزاد به وجود می آیند را برطرف می کند. میزان بسیار زیاد این ویتامین در هویج، 
اسفناج، انبه و سیب زمینی وجود دارد.ویتامین B۳ : این ویتامین معموال با نام 

نیاسین شناخته می شود و در بیشتر محصوالت آرایشی به کار گرفته می شود. عامل 
 C درخشندگی پوست است و قرمزی و التهابات پوست را نیز برطرف می کند.ویتامین
: ویتامین C از ویتامین های مخصوص پوست است که نقش مهمی در تولید کراتین ها 
دارد. کراتین نیز به پوست کمک می کند تا سلولهای مرده تولید شده و جایگزین سلول 
های فرسوده شوند. ویتامین E : بهترین آنتی اکسیدان برای پوست ویتامین E می باشد 
زیرا به حفظ رطوبت پوست بسیار کمک می کند. عوارض آکنه و لکه های ناشی از 
آن را ازبین می برد و هم زمان به جذب ویتامین A بسیار بسیار کمک خواهد کرد.
ویتامین K : ویتامین K یک مکمل و از ویتامین های مخصوص پوست به حساب 
می آید. زخم های پوستی که نیازمند زمان برای بهبودی هستند به کمک این 

ویتامین سرعت عمل در بهبودی پیدا خواهند کرد. ویتامین D : ویتامین 
D سیستم ایمنی بدن و توانایی بدن را تقویت می کند و با عفونت ها 

به خصوص عفونت های پوست مبارزه میکند. این ویتامین برای 
سالمت پوست بسیار بسیار مهم است. پاتوژن های خارجی 

هستند  سموم  معرض  در  دائم  صورت  به  که 
پاکسازی ویتامین  این  کمک  به 

 میشوند.

زنان  شاخص

دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز 
بر پیكر خود پیرهن سبز نمودم 

در آینه بر صورت خود خیره شدم باز 
بند از سر گیسویم آهسته گشودم 

عطر آوردم بر سر و بر سینه فشاندم 
چشمانم را ناز كنان سرمه كشاندم ...

... او نیست كه در مردمك چشم سیاهم 
تا خیره شود عكس رخ خویش ببیند ...

... اي آینه مردم من از حسرت و افسوس 
او نیز كه بر سینه فشارد بدنم را 

من خیره به آینه و او گوش به من داشت 
گفتم كه چه سان حل كني این مشكل ما را 
بشكست و فغان كرد كه از شرح غم خویش 

اي زن چه بگویم كه شكستي دل ما را

رژیم های مختلف چیزی  با  الغری 
مرسوم  بسیار  روزها  این  که  است 
تشخیص  دارد  اهمیت  آنچه  است. 
علمی بودن رژیم های چاقی و الغری 
 >Internet Slimming< اینترنتی
الغری  راه های  بهترین  همچنین  و 

می باشد .
که  اینترنتی  غیرمجاز  سایت های 
مردم برای مشاوره در زمینه مشکالت 
تغذیه ای استفاده می کنند؛ پایه علمی 
ندارند و از این سایت ها به جای افراد 
از  عموما  آموزش دیده،  و  مجرب 
کاالهای  بازاریابان  محدود  اطالعات 
تجارتی استفاده می شود. آنچه اهمیت 
دارد؛ تشخیص علمی بودن رژیم های 
چاقی و الغری اینترنتی و همچنین 

بهترین راه های الغری می باشد .
در جهان امروز به دلیل تغییر شیوه 
در خانم  بویژه  زندگی، شیوع چاقی 
برای  بنابراین  است.  افزایش  روبه  ها 
کاهش عوارض چاقی باید جامعه را 
کرد.  آگاه تر  مناسب  تغذیه  مورد  در 
افزایش وزن و چاقی اثرات نامطلوبی 
بیماری های  دیابت،  ایجاد  همچون 
قلبی عروقی و سرطان ها را به همراه 
دارد. استفاده از سایت های تغذیه ای 
یافته  افزایش  افراد  توسط  گوناگون 
است. سایت های غیرمجاز اینترنتی که 
مردم برای مشاوره در زمینه مشکالت 
تغذیه ای استفاده می کنند؛ پایه علمی 
جای  به  سایت ها  این  از  و  ندارند 
افراد مجرب و آموزش دیده، عموما از 
کاالهای  بازاریابان  محدود  اطالعات 
تجارتی استفاده می شود. آنچه اهمیت 
دارد؛ تشخیص علمی بودن رژیم های 
چاقی و الغری اینترنتی و همچنین 

بهترین راه های الغری می باشد .
عوارض چاقی

ـ  دیابت  چون  بیماری هایی 
ـ  عمر  طول  کاهش  ـ  هیپرلیپیدی 
سرطانـ  تنگی تنفسـ  سنگ صفراـ  
مشکالت باروری و زایمان و … برای 
فرد ایجاد می شود. چاقی شکمی نیز 
مشکالتی مانند دیابت و افزایش قند 
خون و عدم تعادل قند خون، افزایش 
چربی های خون و افزایش فشار خون، 
بر زندگی  امید  کاهش  طول عمر و 
و همچنین کاهش تناسب و زیبایی 

اندام برای افراد را به همراه دارد.
چاقی شكمی

اندازه دور شکم در خانم ها کمتر از 80 
سانتیمتر طبیعی و با رنگ سبز و بین 
88 ـ 80 هشدار و زرد رنگ می باشد 
باشند،  از 88  اعدادی  باالتر  به  . اگر 
در  اما  است .  رنگ  قرمز  و   خطرناک 
آقایان این اعداد متفاوت است، تا 94 
سانت طبیعی و سبز رنگ و بین 102 
از  باالتر  ـ 94  هشدار و زرد رنگ و 
102 خطر ناک و قرمز رنگ می باشد .

کاهش وزن کلی بدن تا رسیدن به 
شاخص توده بدن بین 25 ـ 20 که 
خود به خود باعث الغری کلی بدن و 
در نتیجه شکم می شود؛ برخی تصور 
می کنند که در ناحیه شکم آب جمع 
شده و باعث بزرگ شدن شکم آنها 

شده است . روزانه 5/2 لیتر حجم آب 
مصرفی است که به همان اندازه از کلیه ها 
افزایش  که  حالی  در  شود.  می  دفع 
ناحیه  در  ابتدا  چربی  صورت  به  وزن 
شکم و سپس ران ها و باسن می شود.

كمربند و سایر وسایل الغری
و  کمربندها  درباره  غلطی  باور 
که  دارد  وجود  الغری  شکم بند های 
افراد باید بدانند این کمربند ها بیشتر 
آب میان بافتی را کاهش می دهند و 
تاثیری در کاهش چربی شکمی ندارند.

کمربند های الغری در دو نوع  حرارتی 
هیچیک  ولی  دارند؛  وجود  لرزشی  و 
مجوز FDA )اداره غذا و دارو آمریکا( را 
 ندارند. با لرزش و حرارت این کمربندها 
فقط آب میان بافتی کاهش می یابد ؛ اگر 
چربی ها حرکت کنند و وارد جریان خون 
خطر  ایجاد  باعث  است  ممکن  شوند 
سکته قلبی و مغزی از طریق مسدود 
از  نمی توانیم  شوند .  هم  عروق  کردن 
امواج مغناطیسی بر بدن به عنوان روش 
الغری استفاده کرد ، زیرا برای ضربان 

قلب و مغز ممکن است مضر باشد و 
ایجاد تهوع ، سردرد  و سرگیجه مینماید . 
باشد  آنها نمی تواند دائمی  از   استفاده 
و بی اثرند؛ گوشواره های مغناطیسی از 
جنس ژرمانیوم تهیه شده و تاثیری در 

کاهش چربی ندارد.
رژیم اینترنتی و بازاریابی كاالهای 

تجارتی
اینترنت، بیش  با تایپ واژه چاقی در 
از آدرس های  از پنج میلیون مطلب 
مختلف به زبان فارسی باز می شود. و 
جستجوگر با انبوهی از اطالعات بدون 
می شود.  روبرو  مرجع  و  شناسنامه 
و  درستی  تشخیص  عالئم  از  یکی 
الغری  و  چاقی  رژیم های  نادرستی 
اینترنت  و  مجازی  شبکه های  در  که 
وجود دارد؛ حاشیه های تبلیغاتی جهت 
مختلف  تجاری  محصوالت  مصرف 
است. نکته ای که در آنها مشهود است 
آن است که نگارنده مطلب و رژیم باید 
مشخصات و تخصص و رشته ی خود را 
ثبت کند و مشخص شود که از کدام 
ارگان علمی و یا از انجمن های علمی 
وجود  معموال  که  است  شده  صادر 
تغذیه  از متخصصان  ندارد. هیچ یک 

ارائه ی  به  اقدام 
اینترنتی  غذایی  رژیم 

به  مراجعه  بنابراین  و  نمی کنند 
اینترنت و یا افراد غیر رشته تغذیه، راه 
عالج چاقی و الغری نیست و باید به 

متخصص مربوطه مراجعه کرد .
باورهای نادرست الغری

نباید به منظور بازاریابی واژه ی الغری 
و یا رژیمی را به هر ماده ی غذایی و 
کانوال  روغن  مثال  چسباند.  خوراکی 
یک روغن رژیمی و یا سرکه ی الغری 
و … باید دانست هیچ ماده ی غذایی 
آب  فقط  نمی شود .  الغری  باعث 
نوشابه های  نیست.  در باره  چاق کننده 
رژیمی باید دانست که: نوشابه رژیمی 
ساخارین ،  االنین ،  فتیل  حاوی  که 

) قند های  کا  سولفام  اسه  اسپارتام ، 
چاق کننده  هم  می باشند،  مصنوعی ( 
خانم های  برای  آن  بر  عالوه  هستند 
حامله توصیه نمیشوند و مصرف آنها 
می شود  پیدا  بیشتر ، خوردن  اشتیاق 
نوشابه  این  که  می کنند  حس   چون 
ها چاق کننده نیستند  و باعث افزایش 
ولع به خوردن می شوند. واژه رژیمی 
به معنای کم کالری نیست و نمی توان 
نا محدود آنها را مصرف کرد . تبلیغات 
زیاد  در گذشته در مورد آب درمانی 
لیتر  تا روزی 6  بوده و حتی مصرف 
علمی  که  است.  میشده  توصیه  هم 
سبب  رژیمی  چنین  زیرا  نیست . 
ادم )ورم  رقیق شدن شیره گوارشی ، 
( و سوء تغذیه افراد می شود . مصرف 
آب کرفس ، شوید ، جعفری تاثیری در 
الغری ندارند . ترشی ، سرکه ، آب لیمو ، 
افزایش  آبغوره سبب  آلوچه ،  لواشک ، 
بدن  وزن  افزایش  نتیجه  در  و  اشتها 
می شوند و از آنجایی که آب غوره حاوی 
 نمک است سبب افزایش فشار خون در 
افراد هم می گردد. فرم ترانس ، نمک ، 
بیسکوئیت ها  در  و شکر  روغن جامد 

باعث چاقی می شود .

بارداری دوران ویژه 
شماست  زندگی  در  ای 
خود  بارداری  درمورد  که  همانطور  و 
هیجان زده اید در طول این مسیر قطعا 
مشکالت کوچکی نیز وجود دارد. اما 
اکثر مشکالتی که شما در طول دوران 
حقیقت  در  مواجهید  آن  با  بارداری 
کامال متداول هستند. البته شما باید 
که  زمان  هر  بارداری  دوران  طول  در 
احساس ناراحتی می کنید با پزشک 
ما  خود مشورت کنید. در عین حال 
از مشکالت متداول در مدت  لیستی 
بارداری که ممکن است در این مدت 
آن ها را تجربه کنید گردآوری کرده ایم.

بارداری  دوران  در  لثه:  1- خونریزی 
ممکن است مقداری تورم و درد را در 

لثه های خود، مخصوصا در مواقعی که 
مسواک می زنید تجربه کنید. احتمال 
دارد که در هنگام مسواک زدن متوجه 
خونریزی از لثه های خود شوید، که 
هورمونی  تغییرات  که  هنگامی  اغلب 
در نتیجه حاملگی رخ می دهد اتفاق 
افتد. این شرایط به طور متداول  می 
تحت عنوان ورم لثه بارداری شناخته 
می شود و همچنین گاهی می تواند 
به عنوان عالئمی از بیماری لثه باشد. 
خود  دندانپزشک  یا  پزشک  با  حتما 

درباره آن صحبت کنید.
کامال  زیاد:  گرمای  احساس   -2
طبیعی است که در هر زمانی حتی در 
مواقعی که ممکن است هوا گرم نباشد 
احساس گرما کنید. احتمال دارد که 
همیشه احساس تعرق یا سوزش زیاد 
و ناراحتی داشته باشید، در حدی که 

احساس کنید که گرمازده شده اید. 
اختیاری  بی  ادرار:  اختیاری  بی   -۳
ادرار شرایطی است که در هنگام سرفه، 
عطسه یا گاهی حتی در هنگام خندیدن 
با صدای بلند ممکن است مقداری ادرار 
از شما خارج شود. اگرچه این امر می 
تواند بسیار خجالت آور باشد، اما  این 

توانند بسیار ناراحت کننده باشند.
هاضمه  سوء  و  معده  سوزش   -9
: تغییرات هورمونی که با آن مواجه 
سوء  به  منجر  تواند  می  شوید  می 
هاضمه شود که گاهی در شروع دوره 
می افتد.  اتفاق  شما  دوم  ماهه  سه 
همچنین همانطور که نوزادتان بزرگتر 
می شود و رحم شما گسترش می 
یابد، این امر مقدار قابل توجهی فشار 
را به معده تان وارد می کند؛ به همین 
دلیل شما حجم زیادی از سوء هاضمه 

و سوزش معده را تجربه می کنید. 
قطعا  امر  ین  بینی:  10- خونریزی 
کند  زده  وحشت  را  شما  تواند  می 
اما مقداری خونریزی بینی در طول 
دوران بارداری امری کامال شایع است 
و هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. 
11- ترشح از نوک پستان: احتماال 
فکر می کردید که وقتی کودکتان به 
دنیا می آید شما شروع به تولید شیر 
می کنید. در واقع، بدن شما به محض 
اینکه باردار می شوید، تولید شیر را 
شروع می کند. این برای سینه های 
شما کامال طبیعی ست که هنگامی که 
باردار هستید مقداری شیر ترشح شود. 
12- افزایش ترشح واژن: در طول 
دوران بارداری افزایش مقدار ترشح از 
واژن ممکن است نظر شما را جلب 
کند. نه تنها مقدار تغییر خواهد کرد، 
بلکه شما تفاوت در بافت و بوی ترشح 
را نیز خواهید دید. نگران نباشید، زیرا 

این امر بسیار طبیعی است. 
1۳- خونریزی از واژن: خونریزی از 
واژن در حین بارداری امری طبیعی و 
شایع نیست و باید لحظه ای که آن را 
می بینید، به پزشک خود اطالع دهید. 
بی  یا  خوابیدن  در  مشكل   -14
خوابی: همانطور که ممکن است در 
طول دوران بارداری احساس خستگی 
مفرط را تجربه کنید، همان قدر نیز 
شما  که  دارد  وجود  احتمال  این 
متوجه شوید که خوابیدن برای شما 
سخت شده است . تغییرات زیاد در 
بدن شما و عدم تعادل هورمونی که 
افتد، خواب  اتفاق می  این زمان  در 
مناسب را برای شما دشوار می سازد. 
15- درد در ناحیه لگن: با این که 
بسیار معمول نیست، اما بسیاری از 
زنان در حین بارداری احساس درد و 
ناراحتی زیادی در ناحیه لگن دارند. 
درد لگن در دوران بارداری به عنوان 
بارداری  به  مربوط  لگنی  حلقه  درد 
)PPGP( یا اختالل عملکرد سمفیز 
پوبیس )SPD( شناخته شده است. 
درد   PPGP رایج  عالئم  از  بعضی 
در هر دو طرف پشت کمر، درد در 
ناحیه بین مهبل )واژن( و درد مقعد و 
درد بیش از حد در نزدیکی استخوان 
نشیمنگاه است. در هنگام راه رفتن، 
از  باال رفتن  چرخش در رختخواب، 
پله ها یا ایستادن روی یک پا، می 
کنید.  احساس  بیشتری  درد  توانید 
به محض اینکه متوجه مشکل درد 
در حین بارداری شدید، فورا با پزشک 

خود صحبت کنید.

یکی از مشکالت خیلی شایع در طول 
دوران بارداری و گاهی پس از آن است. 
تغییرات  از  بسیاری  یبوست:   -4
هورمونی در بدنتان اغلب حس ناراحتی 
به شما می دهد یا باعث ناراحتی در 
به منظور دفع مدفوع می شود.  بدن 
اطمینان  یبوست  از  جلوگیری  برای 
حاصل کنید که روزانه حداقل هشت 
تا ده لیوان آب می نوشید. از مایعات 
بیشتری در رژیم غذایی خود استفاده 
کنید؛ مایعاتی مانند آبمیوه های تازه، 
میلک شیک ها، اب نارگیل رقیق شده 

و امثال این ها. 
5- خواب شفاف، عجیب و غیرقابل 
باشد  ترسناک  است  ممکن  توصیف: 
اما کامال عادی است که شما در هنگام 
بارداری خواب شفاف یا سبک داشته 
باشید. در اغلب موارد، رویاها بسیار عجیب 
و غریب خواهد بود و شما به سختی 
این  که چرا  دهید  توضیح  توانید  می 
رویا را داشتید. داشتن چنین رویاهایی 
است.  شایع  بسیار  بارداری  دوران  در 

از  بیش  خستگی  احساس   -6
حد:گاهی اوقات ممکن است فقط در 
سه ماهه سوم احساس خستگی داشته 
باشید، اما در بسیاری از موارد، افراد در 
طول 12 هفته اول نیز احساس خستگی 
می کنند. تغییرات هورمونی زیادی که 
در شما رخ می دهد باعث می شود که 
همیشه احساس خستگی کنید، حتی 
باشید. کرده  استراحت  خوبی  به  اگر 

حامله  شما  که  هنگامی  7- خارش: 
هستید، بدنتان  مقادیر بیشتری از خون 
را به پوست می فرستد. در نتیجه پوست 
شما شروع به خارش می کند. هنگامی 
که به سه ماهه سوم خود برسید یا شکم 
شما شروع به رشد قابل توجهی کند و 
برآمده شود، باعث کشیده شدن پوست 
شکم شده و خارش بیشتر در این ناحیه 
را ایجاد می کند. خارش خفیف شایع و 
طبیعی است، اما مطمئن شوید که از 

خارش شدید رنج نمی برید.
8- سردرد: در چند هفته اول حاملگی 
داشته  خفیف  سردرد  است  ممکن 
موارد  بعضی  در  که  حالی  در  باشید، 
ممکن است بسیار شدید باشد. اگرچه 
اینها رخدادهای طبیعی هستند اما می 

 شادی پریدر
 )1۳65 - تهران(

ایرانی  اولین شطرنج باز  پریدر  شادی 
به  زنان  استادبزرگ  درجه  که  است 
دست آورده است. وی 5 بار قهرمان 
شطرنج زنان ایران شده که نخستین 
بار آن در 9 سالگی بوده است.آخرین 
معادل   2010 اکتبر  در  او  ریتینگ 
2253 بوده است او را در رده سی وهشتم 
بین کل شطرنج بازان فعال ایرانی و رده 
سوم بین شطرنج بازان زن این کشور 
قرار می دهد.وی از 7 سالگی آموزش 
شطرنج را آغاز کرد. از سال 73 تا 79 
به طور مستمر در مسابقات رده های 
سنی زیر 10، 12 و 14 دختران کشور 
قهرمان شد. در سال 74 در 9 سالگی 
به عضویت تیم ملی بزرگساالن بانوان 
درآمد. در سال 74 نفر اول بزرگساالن 
شد.  کشور  سوم  نفر  و  تهران  بانوان 
در سال 76 درجه استاد فیده بانوان 
را کسب کرد و در مسابقات زیر 12 
سال دختران جهان در فرانسه به مقام 
چهاردهم رسید. در سال 79 قهرمان 
بانوان بزرگساالن کشور با امتیاز کامل 
)9 از 9( شد و درجه استاد بین المللی 
را به دست آورد. در سال 81  بانوان 

آسیا  سال   16 زیر  دختران  قهرمان 
شد و در مسابقات قهرمانی شهرهای 
آسیا اولین شطرنج باز زنی شد که به 
مقام سوم انفرادی می رسید.پریدر در 
سال2004 در المپیاد شطرنج موفق 
به شکست قهرمان شطرنج زنان جهان 
استاد  عنوان  و  شد  استفانووا  آنتونتا 
کرد.او  کسب  را  زنان  شطرنج  بزرگ 
در سال های 2003، 2005 و 2008 
نفر سوم انفرادی در قهرمانی شطرنج 
تیمی زنان آسیا و در سال 2009 نفر 
اول انفرادی و نفرسوم تیمی در این 

فروغ فرخزادمسابقات شد.

15 مشکل متداول در طول دوران بارداریالغری و رژیم های غذایی مرتبط با آن
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مردان  شاخص

از  یکی      
مشکالتی که اکثر 
افراد فارغ از هر جنسیتی 
با آن دست و پنجه نرم می کنند سرد 
بودن دست و پا و بدن می باشد. اکثر 
افرادی که از این مشکل رنج می برند 
بیشتر از سایر افراد به سرما حساس 
می باشند و حتی در مواقعی هم که هوا 
گرم است احساس سرما میکنند. جالب 
است بدانید سردی بدن بیماری نسیت 
بلکه عالمت و نشانه برخی از بیماری 
باشد. انسان می  نهفته در بدن  های 

1. سردی بدن بر اثر کم خونی
که  افتد  می  اتفاق  زمانی  خونی  کم 
در  کافی  اندازه  به  قرمز  های  سلول 
خون شما وجود ندارد تا اکسیژن مورد 
نیاز بدن را حمل کند. این عارضه باعث 

تنگی  و  سرگیجه  ضعف،  خستگی، 
همچنین  خونی  شود.کم  می  نفس 
سرد  ویژه  به  بدن  شدن  سرد  باعث 

شدن دست ها و پاها میشود.
2. سردی بدن بر اثر کم کاری تیروئید

.کم کاری تیروئید باعث می شود به 
شدت در مقابل سرما حساس شوید. 
به عالوه دیگر مشکالتی که کم کاری 
تیروئید در پی خواهد داشت عبارتند از 
درد مفاصل، یبوست، خشکی پوست 
و افزایش وزن. نشانه ها ممکن است 

سال ها طول بکشد تا نمایان شود.
3. سردی بدن بر اثر بیماری رینود 

Raynaud’s Phenomenon
عروق  می شود  باعث  رینود  بیماری 
خونی در دست های شما نسبت به 
سرما یا استرس واکنش شدید نشان 
دهند. در زمان حمله رینود که ممکن 
است چند دقیقه تا یک ساعت طول 
بکشد، رگ های خونی تنگ می شوند 
این  می شود.  محدود  خونرسانی  و 
حسی  بی  و  سردی  باعث  مسئله 
و  شود  می  پا  و  دست  های  انگشت 
آبی  یا  سفید  ها  انگشت  نتیجه  در 
انگشت  به  می شوند. زمانی که خون 

حال تو روشن است دال از مالل تو
فریاد از دلی که نسوزد به حال تو

ای نوش لب که بوسه به ما کرده ای حرام
گر خون ما چو باده بنوشی حالل تو

یاران چو گل به سایه سرو آرمیده اند
ما و هوای قامت با اعتدال تو

در چشم کس وجود ضعیفم پدید نیست
باز آ که چون خیال شدم از خیال تو
در کار خود زمانه ز ما ناتوان تر است
با ناتوان تر از تو چه باشد جدال تو؟

خار زبان دراز به گل طعنه می زند
در چشم سفله عیب تو باشد کمال تو

ناساز گشت نغمه جان پرورت رهی
باید که دست عشق دهد گوشمال تو

تمرین های زیر برای آب کردن چربی 
سینه در مردان مورد تحقیق و بررسی 
قرار گرفته و توسط متخصصین تناسب 
اندام بسیار توصیه شده اند. تمام این 
تمرینات یک نکته مشترک دارند و 
باالیی  این است که قسمت  آن هم 
سینه را هدف قرار می دهند. زیرا ما 
نیاز داریم که چربی سینه در مردان در 
قسمت پایینی سینه و زیر نوک سینه، 
سپس  باشند،  داشته  کشش  ابتدا 
توسعه یابند و پس از آن آب شوند. 
 بنابراین بدون نیاز به توضیح بیشتر، 
اجازه دهید که به 5 تمرین برتر برای 
آب کردن چربی سینه برای داشتن 
سینه هایی صاف و عضالنی نگاهی 

داشته باشیم.
پوالُِور با دمبل

پوالُوِر دمبل یکی از تمرینات کالسیک 
برای آب کردن چربی های سینه است 
بدنسازان  تایید  مورد  همیشه  که 
بوده  آرنولد شوارتزنگر  مانند  معروف 
و توسط آنها توصیه شده است. پدر 
بدنسازی، آرنولد شوارتزنگر با شور و 
هیجان بسیار از این تمرین حمایت می 
کند. یک نیمکت صاف را انتخاب کرده 
را روی آن قرار دهید. و پشت خود 

– دمبل سبک یا متوسط را باالی سینه 
نگه داشته و آرنج خود را کمی خم کنید.

عکس  مانند  آرامی  به  را  دمبل   –
متحرک به پشت سر خود منتقل کنید.

– اطمینان حاصل کنید که این کار به 
آرامی انجام شده و شما کشش را در 

عضالت احساس می کنید.
تا   10 با  ست   3 را  حرکت  این   –
12 تکرار انجام دهید. بهتر است این 

تمرین 3 بار در هفته انجام شود.
پرس دمبل با تخت شیبدار برای 
آب کردن چربی سینه در مردان

پرس دمبل با تخت شیبدار یکی دیگر 
از تمرین هایی ست که برای آب کردن 
چربی سینه در مردان در قسمت باالی 
سینه بسیار عالی بوده و در صورتی که 
بسیار  فشار  شود  انجام  درستی  به 

خوبی به باال سینه وارد می کند.
– بر روی نیمکت شیب قرار بگیرید. 
در  را  متوسط  یا  سبک  دمبل  دو 
طرفین خود نگه دارید و دستانتان را 

به شکلی عادی حفظ کنید.
– در یک حرکت انفجاری ) نه سریع!( 
دمبل ها را به سمت باال ببرید )پرس 
کنید( و اطمینان حاصل کنید که به 

سینه تان فشار وارد شده است.
– در هنگام باال بردن دمبل ها نفس را 
به تو داده و هنگام پایین آوردن نفس 

را بیرون دهید.
– دمبل ها را به آرامی پایین بیاورید. 
زاویه نیمکت باید در حدود 45 درجه 
باشد، اما این به خود فرد نیز بستگی 
که  کنید  انتخاب  را  ای  زاویه  دارد. 
بتوانید بهترین تاثیر ممکن را در باال 

سینه خود احساس کنید.
تا   10 با  ست   3 را  حرکت  این   –
12 تکرار انجام دهید. بهتر است این 

تمرین 3 بار در هفته انجام شود.
پرس باال سینه هالتر تخت شیب دار

قرصی جدید
  جایگزین تزریق انسولین

وقتی دیابت نوع 2 در مرحله پیشرفته باشد، پانکراس 
قادر به تولید انسولین کافی در بدن نیست. در این مرحله 

پزشکان معموال تزریق روزانه انسولین را برای کنترل قند خون 
پیشنهاد می دهند. با این حال، نتایج تحقیقات حکایت از نوعی فوبیا 

)ترس( از سوزن در افراد دارد که میتوان آن را به عنوان یکی از مهمترین 
موانع مبتالیان به دیابت نوع 2 از مصرف انسولین در نظر گرفت.رابرت النگر، استاد 

موسسه تحقیقات جامع سرطان، موسسه فناوری ماساچوست، کمبریج و همکاران 
وی ، امیدوارند تا با ایجاد تغییرات اساسی در دریافت انسولین توسط بیماران دیابتی، 

انجام این کار را برای این بیماران آسان تر سازند.این تیم با طراحی نوآورانه و جدید، قرصی 
را به بازار معرفی کردند که حاوی یک کپسول تجزیه پذیر و میکروسوزن انسولین است. 
هنگامی که فرد قرص را مصرف کند، انسولین مستقیما به دیواره معده تزریق می شود.
به اعتقاد محققان، سطوح و بافت های معده گیرنده های درد را ندارند و این روش ورود 
دارو به بدن بیمار، دردی را برای وی به همراه نخواهد داشت.میکروسوزن ها، سوزن های 
میلی متری هستند که دانشمندان برای ورود سوزن به پوست، بدون درد، اختراع کرده 
اند.میکروسوزن در این مقاله دارای دو جزء است: یک نوک تیز که حاوی انسولین 
فشرده است و به دیواره معده نفوذ می کند و یک استوانه تجزیه پذیر است که 

نگهدارنده نوک تیز می باشد.داخل کپسول، سوزن به یک فنر فشرده و 
دیسک متصل شده که تیم پزشکی آن را با شکر درست کرده است. 

هنگامی که کپسول وارد معده می شود، دیسک حاوی شکر نیز 
در معده حل می شود. با انجام این کار، فنر آزاد میشود 

و این به میکروسوزن اجازه می دهد که به 
دیواره معده تزریق شود.

یکی دیگر از تمرینات مفید برای آب 
کردن چربی سینه در مردان ، پرس باال 
سینه هالتر تخت شیبدار است.  پرس 
سینه معمولی روی تخت صاف، به باال 
باال  پرس  اما  کند،  نمی  تمرکز  سینه 
سینه هالتر روی تخت شیبدار به این 
قسمت تمرکز داشته و ما برای شکل 
افتادگی  کاهش  و  سینه  باال  به  دادن 

سینه، نیاز به نوع شیبدار آن داریم.
– در یک حرکت انفجاری، هالتر را به 
سمت باال فشار دهید و مطمئن شوید 
خود  سینه  باال  روی  بر  را  فشار  که 

احساس می کنید.
– در هنگام باال بردن هالتر نفس را به 
تو داده و هنگام پایین آوردن نفس را 

بیرون دهید.
– هالتر را به آرامی پایین بیاورید.

باال فشار دهید و  به  -هالتر را مجددا 
باز هم مطمئن شوید که فشار الزم به 

عضالت باال سینه تان وارد می شود.
– این چرخه را تکرار کنید.

زاویه نیمکت باید حدود 45 درجه باشد، 

اما این به فرد نیز بستگی دارد. زاویه ای 
را انتخاب کنید که بتوانید بهترین تاثیر 
احساس  باال سینه خود  در  را  ممکن 
کنید. این حرکت را 3 ست با 10 تا 12 
تکرار انجام دهید. بهتر است این تمرین 

3 بار در هفته انجام شود.
پرس سینه شیبدار با اسمیت

پرس سینه شیبدار با اسمیت نیز یکی 
دیگر از تمریناتی ست که برای آب کردن 
می شود  انجام  مردان  در  سینه  چربی 
و یکی از مزایای این حرکت این است 
که شما در این حرکت الگوی حرکت 
را می دانید و از آنجایی که وزن کمی را 
باال می برید نیاز به کمک کسی ندارید.

زیر  را  شدنی  تنظیم  نیمکت  یک   –
دستگاه اسمیت قرار دهید.

– هالتر را طوری بگیرید که دستهایتان 
کمی بیش از عرض شانه هایتان باز باشد.

– به آرامی هالتر را پایین بیاورید، اما 
تان  سینه  قفسه  به  که  ندهید  اجازه 

برخورد داشته باشد.
– هالتر را در یک حرکت انفجاری به باال 

فشار دهید.
هنگامی که هالتر را به باال فشار میدهید 
نفس را به داخل داده و هنگام پایین 

آن،  آوردن 
بیرون  به  را  نفس 

در  را  حرکت  این  دهید. 
دفعات اول، سه ست با 10-12 تکرار 

در هر ست انجام دهید.
این تمرین را 3 بار در هفته انجام دهید.
از بین بردن  برای  شنای شیبدار 

چربی سینه در مردان
یکی دیگر از تمرینات ساده و کالسیک 
برای آب کردن چربی سینه در مردان 
، حرک شنای شیبار است. این حرکت 
با شنای معمولی تفاوتی ندارد، غیر از 
اینکه پاها باید بر روی یک سطح بلند 

مانند نیمکت قرار داشته باشند.
– هنگام شنا رفتن، اطمینان حاصل 

کنید که پشتتان صاف باشد.
– دست ها باید کمی بیشتر از عرض 

شانه ها باز باشند.
– عرض شانه ها را تنظیم کنید و عرض 
های مختلف را امتحان کرده تا ببینید 
کدام یک برای شما بیشترین اثر را دارد. 
این حرکت را در دفعات اول، سه ست 
با 10-12 تکرار در هر ست انجام دهید
این تمرین را 3 بار در هفته انجام دهید.
افزایش سرعت آب شدن چربی 

سینه در مردان
مورد  در  که  غلطی  تصورات  از  یکی 
که  است  این  دارد  وجود  بدن  چربی 
چربی ذخیره شده در تمام قسمت های 

بدن یکسان است.
چربی های سینه و شکم یکی از سخت 
ترین ها برای آب کردن است و این بدان 
دلیل است که آنها برای آب شدن نیاز به 
سطح باالیی از متابولیسم و درجه باالتر 
لیپولیز )تجزیه چربی( دارند. چربی های 
سینه یک آنزیم نیز به نام آروماتاز را آزاد 
می کند که تستوسترون را به استروژن 
استروژن  که  هنگامی  و  کرده  تبدیل 
بیش از حد تولید می شود، خود را به 
چربی های سینه متصل می کند و این 
باعث رشد بافت سینه یا جینکوماستیا 

می شود.

سوزن  ها  انگشت  گردد،  برمی  ها 
سوزن و یا حتی دچار درد می شوند. 
4. سردی بدن بر اثر بیماری کلیوی

دیابت و فشار خون باال اغلب باعث بروز 
بیماری کلیوی می شود.تجمع بسیاری 
از مواد زائد در بدن افزایش پیدا می 
کند چرا که کلیه ها در امر تصفیه خون 
ضعیف عمل می کنند. این امر باعث 
مشکالت  بروز  و  بدن  دمای  کاهش 

دیگر می شود. 
5. سردی بدن بر اثر دیابت نوع 2

اگر به دیابت نوع 2 مبتال باشید، ممکن 
است دچار کم خونی هم باشید و کلیه 
ها و گردش خون شما نیز دچار مشکل 
می  باعث  عوامل  این  تمام  که  شود 

شوند احساس سرما کنید. 
بیماری  اثر  بر  بدن  سردی   .6
 Peripheral محیطی  سرخرگ 

Artery Disease
که  دهد  می  رخ  زمانی  مشکل  این 
پالک های خون شریان ها را تنگ می 
کنند و در نتیجه دریافت خون کافی 

در پاها و گاهی دست ها سخت می 
پای  از  سردتر  پاها  از  یکی  شود.اگر 
دیگر باشد، به ویژه اگر مشکل سردی 
پا با درد، بی حسی یا ضعف نیز همراه 
است ممکن است نشانه های بیماری 
صورت  در  باشند.  محیطی  سرخرگ 
شده  بیان  عالئم  از  یک  هر  مشاهده 

بالفاصله به پزشک مراجعه کنید. 
اثر بی اشتهایی  بر  7. سردی بدن 

عصبی یا آنورکسیا
این بیماری نوعی اختالل خوردن است 
که باعث می شود فرد مبتال میزان کالری 
دریافتی خود را به شدت کاهش دهد و 
فرد به شکل خطرناکی الغر می شود. 
کمبود بیش از حد چربی بدن باعث 
می شود فرد اکثر اوقات احساس سرما 
کند، به ویژه در دست ها و پاهای خود.  

8. سردی بدن بر اثر آنفوالنزا
بر  که  است  ویروسی  آنفوالنزا  عامل 
روی تمام بدن، از جمله بینی، گلو و 
ریه ها تاثیر می گذارد. در زمان ابتال به 
آنفوالنزا ممکن است همراه با سردرد، 
درد عضالنی، سرفه و ضعف، دچار تب 

شدید و لرز هم شوید. 
9. سردی بدن بر اثر نوروپاتی محیطی 

Peripheral Neuropathy
اما  کنید،  می  سرما  احساس  اگر 
بدنتان سرد نیست، ممکن است دچار 
مشکل نوروپاتی محیطی شده باشید.

انگشت  در  اغلب  محیطی  نوروپاتی 
های پا شروع می شود و به قسمت 
های باالی پا کشیده می شود. این 
اثر  بر  که  میدهد  زمانی رخ  مشکل 
یک بیماری یا شرایط پزشکی عصب 
های شما دچار آسیب شده اند. دیابت 
یکی از رایج ترین علل بروز نوروپاتی 

محیطی است.
کمبود  اثر  بر  بدن  سردی   .10

B12 ویتامین
کمبود ویتامین B12 می تواند باعث 
کم خونی شود که کم خونی نیز باعث 
احساس سرما می شود. این ویتامین 
در مرغ، تخم مرغ و ماهی به مقدار 

فراوان وجود دارد.
11. سردی بدن بر اثر عدم دریافت 

آهن کافی
بدون دریافت آهن کافی ممکن است 
آهن  فقر  از  ناشی  خونی  کم  دچار 
احساس  شود  می  باعث  که  شوید 
ممکن  آهن  کمبود  کنید.  سرما 
اثر کم خونی، رژیم غذایی  بر  است 
نامناسب یا عدم جذب آهن توسط 
آهن  منبع  بهترین  دهد.  رخ  بدن 
گوشت  در  اما  است،  قرمز  گوشت 
دارد.  وجود  آهن  نیز  مرغ  و  ماهی 
کاری  کم  اثر  بر  بدن  سردی   .12

Hypopituitarism هیپوفیز
کم کاری هیپوفیز زمانی رخ میدهد 
که غده هیپوفیز هورمون های خاص 
خود را به اندازه کافی تولید نمی کند. 
یکی از نشانه های کم کاری هیپوفیز 
حساسیت به سرماست یا اینکه فرد 
مبتال نمی تواند به راحتی گرم شود.

کم کاری هیپوفیز مشکالت دیگری 
نیز در پی دارد، از جمله کم خونی، 

از دست دادن اشتها و کاهش وزن. 
مصرف  اثر  بر  بدن  سردی   .13

برخی داروها
بروز  داروها  برخی  جانبی  عوارض 
مثال  عنوان  به  سرماست.  احساس 
تقویت  به  بتا  های  کننده  مسدود 
مواد  تولید  و  کنند  می  قلب کمک 
شیمیایی مضر را در بدن در پاسخ به 
بیماری قلبی متوقف می کنند. اما با 
مصرف این داروها ممکن است بیشتر 
احساس سرگیجه، خستگی، تهوع و 
و  ها  ویژه در دست  به  سرما کنید، 

پاهایتان.
14. سردی بدن بر اثر نوشیدن الکل

به نظر می رسد الکل در ابتدا شما 
را گرم می کند زیرا گردش خون را 
زیر  در رگ های خونی گشاد شده 
پوست افزایش می دهد. اما زمانی که 
مرکز خود دور می  از  را  بدن خون 
کند،  گرم  را  پوست  سطح  تا  کند 
دمای بدن کاهش پیدا می کند. این 
شرایط در هوای سرد بسیار خطرناک 
نام  به  شرایطی  بروز  باعث  و  بوده 
هیپوترمی hypothermia )کاهش 

خطرناک دمای بدن( می شود.

 امیر باقری
 )1357 - تهران(

امیر باقری،ایرانی-فرانسوی و دومین 
به   2003 سال  در  که  است  ایرانی 
درجه استاد بزرگی دست یافت. وی 
3 بار در سال های 199۸ )میز یک: 
+4 ۶= -2(، 2000 )میز دو: +1 4= 
-3( و 200۸ )میز سه: +2 4= -3( 
برای تیم ملی ایران در المپیاد شطرنج 
 )2010( هم اکنون  کردهو  بازی 
است. ایران  ملی شطرنج  تیم  مربی 

او اولین ایرانی است که پس از انقالب 
5۷ به درجه استاد بین المللی دست 
استاد  ایران 3  انقالب  از  یافت )قبل 
سال  از  باقری  داشت(.  بین المللی 
13۸0 به کشور فرانسه مهاجرت کرد 
ایران به عنوان استاد  و تحت پرچم 
بزرگی دست یافت اما پس از کسب 
کشور  برای  مدتی  فرانسه  تابعیت 
فرانسه بازی کردولی اکنون مجدداً به 
نمایندگی از ایران در مسابقات حاضر 
می شود. باقری یک بار به دور نهایی 
راه  نیز  فرانسه  قهرمانی  مسابقات 
یافت و قهرمان هفتم شطرنج فرانسه 
فرانسه هم  لیگ  شداو همچنین در 
باقری  ریتینگ  می کند.آخرین  بازی 

بوده  در آوریل 201۶ معادل 23۶1 
ایران و 3120  او را در رتبه 24  که 
شطرنج بازان فعال جهان قرار می دهد.

وی در مسابقات قهرمانی جهان فیده 
1999 حضور داشت که در دور اول 
حذف شد و برای مسابقات قهرمانی 
جهان فیده 2000 هم انتخاب شده 
بود که به دلیل عدم صدور ویزا موفق 
به حضور نشد. باقری معموالً بازی را با 
d4 آغاز می کند و با سیاه هم در پاسخ 
به  پاسخ  در  و  کاروکان  دفاع  به   e4
d4 به دفاع نیمزوهندی و بوگوهندی 

روی می آورد. رهی معیری

دالیل سردی بدنروش های آب کردن چربی سینه مردان
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=غالمرضا محمدی: شرایط 
مستعد  نفرات  حضور  برای 
لحاظ  به  توکیو  المپیک  در 
شرایط سنی و کمبود تجربه 

مهیا نیست.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران 
می گوید، این تیم با مشکالت و خالء 
جدی در بیشتر اوزان دست و پنجه 
نرم می کند و کار بسیار سختی حتی 
داریم  المپیک  سهمیه  کسب  برای 
و  معقول  باید  کشتی  از  انتظارات  و 

منطبق بر واقعیت ها باشد.
با  مصاحبه  در  محمدی  غالمرضا 
 23 سه شنبه  که،  ایسنا  خبرگزاری 
اینکه  بیان  با  شده  منتشر  بهمن، 
همه  در  که  ماست  همه  »وظیفه 
صادقانه  و  شفاف  مردم  با  موارد 
صحبت کنیم« با اشاره به دو رویداد 
)قهرمانی  بین المللی در کشتی  مهم 
جهان و المپیک 2۰2۰ توکیو( تاکید 
کار  و  نداریم  خوبی  »شرایط  کرده 
در  موفق  برای حضور  بسیار سختی 

این مسابقات داریم.«
او عنوان کرده »باید واقعیت ها را به 
مردم بگوییم، با توجه به شرایطی که 
طی سال های اخیر برای کشتی ایران 
به وجود آمده باید انتظارات از کشتی 
داشتن  لحاظ  به  ما  باشد.  منطقی 
قرار  خوبی  وضعیت  در  پشتوانه 
داریم اما باید تاکید کنم زمان بسیار 
کمی تا رقابت های جهانی و المپیک 
به  پشتوانه ها  این  رساندن  و   2۰2۰
این رویدادهای مهم داریم و شرایط 
در  مستعد  نفرات  این  حضور  برای 
شرایط  لحاظ  به  رو  پیش  المپیک 

سنی و کمبود تجربه مهیا نیست.«
برای  اینکه کشتی  بر  تاکید  با  وی 
و  کشتی  اهالی  همدلی  به  موفقیت 
گفت:  است،  نیازمند  صبر  همچنین 
کسب  برای  حرفه ای  مربی  »هر 
زمان  سال   ۴ به  حداقل  موفقیت 
اینکه  برای  ما  اما  است  نیازمند 

به سر  ویژه ای  شرایط  در  کشتی 
می برد ریسک قبول هدایت تیم ملی 
را پذیرفتیم و آمدیم و کار را بی هیچ 

توقعی شروع کردیم.«
نهمین  در  ایران  آزاد  کشتی  تیم 
کشتی  بین المللی  رقابت های  دوره 
آزاد جام تختی که 1۸ و 19 بهمن 
به  موفق  شد  برگزار  کرمانشاه  در 
کسب عنوان قهرمانی شد. کشورهای 
آذربایجان، ترکیه، روسیه، ارمنستان، 
بالروس،  هلند،  مجارستان، 
این  در  گرجستان  و  قرقیزستان 
کیفیت  اما  کردند  شرکت  رقابت ها 
کشتی گیران  و  بود  پایین  مسابقات 
فنی  و  جسمی  شرایط  و  چابکی 
رقابت های  برای  که  را  مناسب 
سنگین جهانی الزم است نداشتند و 

اهالی کشتی را نگران کردند.
غالمرضا محمدی 2 مدال نقره و 2 
مدال برنز کشتی آزاد را در کارنامه 
قهرمانی و چندین سال سرمربیگری 
و  بزرگساالن  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
تیم ملی کشتی نوجوانان و همچنین 
لیگ  تیم های  با  را  قهرمانی  سوابق 
برتر کشتی در کارنامه ورزشی خود 
بر  که  شرایطی  به  توجه  با  اما  دارد 
است  حاکم  ایران  کشتی  فدراسیون 

و کمبود بودجه و امکانات و مسائل 
سیاسی کار مشکلی را پیش رو دارد.

در خبری دیگری روز سه شنبه 23 
رقابت های  قرعه کشی  نتیجه  بهمن 
آزاد که روزهای  جام جهانی کشتی 
2۵ و 26 اسفندماه در شهر یاکوتسک 
شد  اعالم  می شود  برگزار  روسیه 
تیم های  با  ایران  تیم  قرعه  طبق  و 
هم  مغولستان  و  گرجستان  آمریکا، 
گروه  دیگر  در  است.  شده  گروه 
مسابقات تیم های روسیه، کوبا، ژاپن 

و ترکیه حضور دارند.
در  ایران  مسابقات  برنامه  طبق 
مغولستان  تیم  با  ابتدا  رقابت ها  این 
ترتیب  به  سپس  و  می دهد  مسابقه 
گرجستان  و  آمریکا  تیم های  مقابل 
کشتی  ملی  تیم  می رود.  میدان  به 
با  ایران  )امید(  سال   23 زیر  آزاد 
این  در  رضایی  علیرضا  سرمربیگری 
رقابت ها که در رده ی سنی بزرگساالن 
می کند. شرکت  می شود،  برگزار 

امیِد دوستداران کشتی به این تیم 
که  اوزان  از  تعدادی  شاید  تا  است 
تیم ملی می گوید  محمدی سرمربی 
با درخشش ورزشکاران  خالی است، 
توکیو  المپیک  رقابت های  تا  »امید«  

پر شود.

نگرانی سرمربی کشتی آزاد ایران از »مشکالت 
جدی« تیم مّلی

غالمرضا محمدی ۲1 آبان سال 1۳۹۷ سرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد شد

باخت عمدی جودوکار ایرانی برای روبرو نشدن با 
حریف اسرائیلی!

این  ز  ا که  =تصاویری 
نشان  شد  منتشر  مسابقه 
می دهد مالیی بعد از باخت 
به موسایف جودوکار گمنام 
 ۲0۹ رده  در  که  قزاقستان 
رنکینگ جهان قرار دارد و 
که  نبود  موقعیتی  در  اصاًل 
سعید مالیی را شکست دهد، 

می گریست.
 در دومین روز رقابت های جودوی 
مالیی  سعید  پاریس،  گرنداسلم 
کیلوگرم   ۸1 وزن  در  ایران  نماینده 
تیم ایران به عمد باخت تا در روز بعد 

با حریف اسرائیلی روبرو نشود.
قهرمان  مالیی  بهمن،  یکشنبه 21 
جودوی ایران ابتدا مقابل کنیا کوهارا 
از ژاپن به پیروزی رسید و سپس برابر 
تا راهی  برنده شد  آلمان  از  ویسزاک 

دور سوم شود.
او در سومین مبارزه مقابل رسالن 
گرفت  قرار  قزاقستان  از  موسائف 
این  شد.  حریف  این  مغلوب  و 
که  رسید  به ثبت  حالی  در  شکست 
در  باید  پیروزی  صورت  در  مالیی 
موکی  ساگی  برابر  نهایی  نیمه  دور 
و  می گرفت  قرار  اسرائیل  نماینده 
تا  خورد  شکست  دلیل  همین  به 

سعید مالیی دارنده مدال طالی جهان ۲01۸ که در رده نخست رنکینگ 
برترین جودوکاران جهان در این وزن قرار دارد

تیم راگبی دختران در مسابقات غرب آسیا

در  ایران  دختران  راگبی  تیم 
که  آسیا  قهرمانی  راگبی  رقابت های 
از 1۴ فروردین آینده در قطر برگزار 

می شود، حضور خواهد داشت.
تیم  سرمربی  حسینی  نازنین 
این  گفت:  ایران  دختران  راگبی 
ملی  تیم  که  است  بار  نخستین 
مسابقه ها  در  ایران  دختران  راگبی 
در  کرد،  اضافه  شرکت می کند. وی 
حال حاضر 27 بازیکن از استان های 
در  گرگان  شهر  در  کشور  مختلف 

اردو بسر می برند.
آسیا،  غرب  راگبی  مسابقات  در 
حضور  افغانستان  و  قطر  اردن، 
خواهند داشت. کادر فنی تیم راگبی 
از  اطالعات  گردآوری  سرگرم  ایران 
که  است  تیم هایی  بازی  چگونگی 
شرکت  رقابت ها  این  در  است  قرار 

کنند.
چین، ژاپن، قزاقستان و امارات نیز 
در مسابقه های قهرمانی راگبی آسیا 
راگبی  ورزش  دارند.  همیشه حضور 

اما مسئله  بازنده ها شود  راهی گروه 
وقتی دردناکتر شد که این جودوکار 
اسرائیلی مقابل حریف خود شکست 
خورد و اصاًل صعود نکرد و شکست 
ضرر  به  فقط  مالیی  سعید  عمدی 

خود او و تیم ایران تمام شد.
تصاویری که از این مسابقه منتشر 
شد نشان می دهد مالیی بعد از باخت 

می گریست.
موسایف جودوکار گمنام قزاقستان 
در رده 2۰9 رنکینگ جهان قرار دارد 
سعید  که  نبود  موقعیتی  در  اصاًل  و 

دو بانوی ایرانی داوران مسابقات نیمه نهایی فوتسال جام ملت های اروپا

گالره ناظمی داور ایرانی روز جمعه 
این هفته بازی نیمه نهایی رقابت های 
اروپا  ملت های  جام  بانوان  فوتسال 
را  روسیه  و  اسپانیا  های  تیم  میان 
قضاوت می کند. مرحله نیمه نهایی و 
فینال این مسابقه ها در پرتغال برگزار 
می شود. زری فتحی نیز داور دوم این 

دیدار خواهد بود.
فوتسال  محیط  در  ناظمی  گالره 
سرشناسی  چهره  جهان  دختران 
مرحله  دیدار،  این  از  پیش  او  است. 
 2۰1۸ المپیک  مسابقات  نهایی 
آرژانتین  در  نیز  را  جهان  جوانان 

سوت زده بود.

علی پروین: داوران ما سهوا اشتباه می کنند، غرض ندارند

= علی دایی: داوران ایرانی 
عمدا خطاهای بعضی تیم ها 

را نادیده می گیرند.

بازیکن  پروین  علی  عقیده  به 
سرمربی  و  ایران  ملی  تیم  پیشین 
داوران  پرسپولیس،  باشگاه  اسبق 
ایرانی که غالبا متهم به غرض ورزی 
دلیل  بدون  پنالتی  ضربه  اعالم  و 
کافی برای یک تیم خاص می شوند، 
واقعا چنین قصدی ندارند بلکه دچار 

اشتباه سهوی می شوند.
غیرمنتظره  باخت  درباره  او 
قطبی  که  فوالد  تیم  به  پرسپولیس 
ایران،  ملی  تیم  سابق  سرمربی 
در  دارد  عهده  به  را  آن  مدیریت 
ادعای  و  اهواز  غدیر  ورزشگاه 
پرسپولیس  طرفداران  و  مسئوالن 
به  عمدا  داور  هستند  مدعی  که 
کرده  پنالتی  ضربه  اعالم  آنها  ضرر 
گفت: مسابقه را از تلویزیون دیدم و 
به نظر من دومین گل فوالد پنالتی 
و  اتفاقات  دست  این  از  ولی  نبود 
داور  توسط  فوتبال  در  اشتباهات 

وجود دارد.
اول  نیمه  در  پرسپولیس  افزود:  او 
بازی  خوب  خوزستان  فوالد  برابر 
نکرد. اما در نیمه دوم بهتر نشان داد 
ولی به هر حال باختن بخشی از یک 
رخ  تیمی  هر  برای  و  است  مسابقه 

می دهد.
یک  بر   2 فوالد  مسابقه  این  در 
اول  گل  کرد.  مغلوب  را  پرسپولیس 
گل  دومین  و   2۵ دقیقه  در  فوالد 
آن در ثانیه های آخر نیمه اول روی 
ضربه پنالتی به دست آمد. تنها گل 

از پنجاه سال پیش در این کشورها 
رایج بود. اما در ایران این ورزش از 

1۵ سال پیش شروع شده است.
نازنین حسینی افزود:  تیم راگبی 
ماه  فروردین  در  ایران  دختران 
139۸ در اردوهای آمادگی المپیک 

2۰2۰ تمرین خواهند کرد.
او گفت: تیم راگبی ایران به دلیل 
در  نتوانست  امسال  مالی  مشکالت 
برونای  کشور  در  آسیایی  مسابقات 

شرکت کند.

مالیی را شکست دهد.
کریمی  علیرضا   ،1396 سال  پاییز 
کشتی گیر جوان تیم ملی امید ایران 
مجبور شد برای روبرو نشدن با حریف 
اسرائیلی در مسابقات جهانی کشتی 
این  بخورد.  عمدی شکست  لهستان 
او  برای  سنگینی  عواقب  شکست 
از حضور  ماه ها  و  داشت  مربی اش  و 
شدند  محروم  بین المللی  رقابت های 
از  آستانه محرومیت  در  ایران  تیم  و 
حضور در رقابت های بین  المللی قرار 

گرفت.

وارد   ۸۵ دقیقه  در  نیز  پرسپولیس 
دروازه فوالد شد.

و امـا علـی دایـی یـار پیشـین تیم 
ملـی و سـرمربی کنونـی تیم سـایپا 
بـر خـالف پرویـن دوسـت نزدیـک 
از  همیشـه  سـال ها  ایـن  در  خـود 
داشـته  گالیـه  داوران  طرف گیـری 
و قویـا معتقـد اسـت داوران ایرانـی 
را  تیم هـا  برخـی  خطاهـای  تعمـدأ 
برخـورد  یـا  و  می گیرنـد  نادیـده 
می کننـد. اعـالم  خطـا  را  سـاده ای 

این  است  قرار  او  تیم  که  دایی 
هفته در شهر »قدس« به مصاف تیم 
پنجاب هند در سری بازی های لیگ 
از  قبل  برود، ساعاتی  آسیا  قهرمانان 
در  رقابت سختی  مسابقه گفت:  این 
پیش داریم و نباید اشتباهات گذشته 

را تکرار کنیم. امکان اشتباه نداریم.
او اضافـه کـرد: داوری های نامعقول 
همیشـه بـه مـا لطمـه زده اسـت. ما 
تمـام انرژی خـود را در جـام حذفی 
گذاشـتیم امـا موقعـی کـه داور گل 
سـالم شـما را قبول نمی کنـد یا یک 
پنالتـی به ضرر شـما اعـالم می کند، 
چـکار می توانیـد بکنید؟ و متاسـفانه 
مسـئولیت  کـه  داوران  کمیتـه 
ایـن کار را دارد، بـه شـکایت شـما 
رسـیدگی نمی کنـد. مـا از تیم هـای 
اسـتقالل و نفـت در مسـابقات جـام 
اشـتباه داور  بـا  امـا  بردیـم  حذفـی 
می شـدیم،  پیـروز  کـه  دیـداری  در 

شکسـت خوردیـم.

نیمه  مرحله  دیگر  مسابقه  در 
نهایی این بازی ها روز یکشنبه ، تیم 
دختران اکراین به مصاف تیم پرتغال 

خواهد رفت.
دیگر  و  فتحی  ناظمی، زری  گالره 
داوران زن ایرانی ، مسابقات دختران 
ملی  و  باشگاهی  های  بازی  در  را 

مقابل تیم های خارجی بدون حضور 
تماشاچیان مرد قضاوت می کنند. در 
ملت های  جام  بازیهای  در  که  حالي 
خارج  در  که  مسابقات  دیگر  و  اروپا 
نیز  مردان  برگزار می شود،  ایران  از 
شاهد  و  دارند  حضور  ورزشگاه  در 

قضاوت آنان هستند.

زرى فتحى گالره ناظمى
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کتاب های  =پرتیراژترین 
ن  ا یر ا ر  د ه  شد منتشر 
و  درسی  دینی،  کتاب های 

عقیدتی هستند.
=آمارها نشان می دهد که 
ایران  در  حرفه ای  ناشران 
فقط کمی بیش از دو درصد 
درصد   1۷ و حدود  هستند 
سال  در  فعال  ناشران  از 
کتاب  عنوان  چهار  فقط 
چاپ می کنند! بر مبنای این 
ناشران  درصد   ۷۷ آمارها، 
منتشر  کتابی  اصال  ایرانی 
فعالی  حضور  و  نمی کنند 

ندارند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
می گوید جمهوری اسالمی در طول ۴0 
سال حیات خود یک میلیون و 200 
است. کرده  منتشر  کتاب  جلد  هزار 

عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
روز  روحانی  حسن  دولت  اسالمی 
کرد  اعالم  بهمن ماه،   25 پنجشنبه 
تا 9۶، یک  از سال 5۷  که حکومت 
میلیون و 200 هزار جلد کتاب چاپ 

کرده است.
صالحی عملکرد ۴0 ساله وزارتخانه 
و  ادبیات  فرهنگ،  حوزه  در  ارشاد 
مثبت  دینی  مسائل  و  هنر  رسانه، 
ارزیابی کرده و گفته که »کتاب های 
خوبی در حوزه فرهنگ چاپ شد که 
می گردد  بر  ها  پیشرفت  از  بسیاری 
بسیار  پیشرفت  که  علمی  پویایی  به 
به  زمینه محتوا  و در  داشتیم  خوبی 
لطف خدا منابع قابل توجهی داریم.«

در  را  حکومت  عملکرد  وی 
و  کرده  تحسین  نیز  دیگر  حوزه های 
اعتنایی  قابل  دستاوردهای  که  گفته 

داشته  است.

وزیر ارشاد: انتشار یک میلیون و ۲۰۰ هزار عنوان کتاب 
توسط حکومت در چهل سال

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حالی 
آمار انتشار بیش از یک میلیون کتاب 
در ایران را به عنوان دستاوردهای ۴0 
ساله نظام اعالم کرده که بخش عمده 
کتاب های منتشر شده در ایران توسط 
و حاوی مضامین  نهادهای حکومتی 
از  که  هستند  مذهبی  و  ایدئولوژیک 

سوی نظام تبلیغ می شوند.
ناشران  که  می دهد  نشان  آمارها 
حرفه ای در ایران فقط کمی بیش از 
دو درصد هستند و حدود 1۷ درصد 
چهار  فقط  سال  در  فعال  ناشران  از 
عنوان کتاب چاپ می کنند! بر مبنای 
ایرانی  ناشران  آمارها، ۷۷ درصد  این 
اصال کتابی منتشر نمی کنند و حضور 

فعالی ندارند.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
را  انتشاراتی  هزار   1۷ به  نشر  مجوز 
و  هزار   ۷2 حدود  سال  در  که  داده 
۸۷۸ عنوان کتاب منتشر می کنند. از 
ناشر کمتر  و ۶9  هزار  بین، سه  این 
در سال چاپ می کنند  کتاب  از 25 
و فقط نزدیک به ۴ هزار ناشر اساسا 

کتاب منتشر می کنند.
باالترین  ایران در رده نهم  اینکه  با 

انتشار کتاب در جهان قرار دارد ولی 
بیشترین تالیفات مربوط به کتاب های 
تبلیغاتی و کمک درسی و دینی است. 
امسال  آذرماه  کتاب  خانه  موسسه 
اعالم کرد »قرآن« چاپ شده توسط 
شمارگان  با  باور«  »بنیان  انتشارات 
پرشمارترین  جزو  نسخه  150هزار 

کتاب های این ماه بودند.
خانه کتاب همچنین از انتشار ۷1۳ 
عنوان کتاب دینی در دی ماه 9۷ خبر 
یک  شمارگان  با  که  نوشته  و  داده 
منتشر  نسخه  هزار   2۶1 و  میلیون 

شدند.
با  کتاب هایی  که  حالیست  در  این 
نظام  متفاوت  باورهای  و  ایدئولوژی 
اسالمی، گرفتار سانسور شده و مجوز 
مواردی  در  حتی  نمی گیرند.  انتشار 
سیاسی-  »متون  مانند  کتاب   یک 
کوشش  به  پهلوی«  دوره  مذهبی 
نسخه   10 در  فقط  جعفریان  رسول 

چاپ شده  است!
از سوی دیگر، 10 هزار عنوان کتاب 
»انقالب  مقدس«،  »دفاع  موضوع  با 
نمایشگاه  در  »مقاومت«  و  اسالمی« 
کتاب »دفاع مقدس« منتشر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران یزد: تخریب بافت تاریخی در 
سیل اخیر عمدی بوده!

ز  ا بخشی  « یب   تخر =
و  ر  حصا «  ، » ط ها با سا
و  یزد«  شهر  باروی  و  برج 
»پشت بندهای حصار بخصوص 
بر  یزد«  شمالی  بخش  در 
ولی  است  اثر سیل مشهود 
تاریخی  ارزشمند  بافت های 
شهرستان های  در  ویژه  به 
ابرکوه، ندوشن، میبد، بافق و 
روستاهای تفت بیش از سایر 

شهرستان هاست. 
بحران  =مدیرکل مدیریت 
یزد می گوید طبق بررسی های 
خرابی ها  این  شده،  انجام 
ناشی از آب گرفتگی عمدی 
توسط مالک با قصد تخریب 

بوده است.
در حالی  که مدیرکل میراث فرهنگی 
استان یزد از تخریب ۳ خانه تاریخی 
تاریخی  بافت  به  گسترده  خسارات  و 
اخیر  سیالب  جریان  در  شهر  این 
بحران  مدیریت  مدیرکل  داده،  خبر 
استانداری یزد می گوید جریان تخریب 
خانه های تاریخی در بافت جهانی یزد 
توسط  عمدی  آب گرفتگی  از  ناشی 
ربطی  و  بوده  تخریب  قصد  به  مالک 
است. نداشته  اخیر  روزهای  سیل  به 

بارش برف و باران شدید در دو روز 
اخیر، خسارات بسیاری به بافت تاریخی 
استان یزد وارد آورده، تا حدی که به 
این  فرهنگی  میراث  مدیرکل  گفته 
استان، در جریان سیل ۳ خانه تاریخی 
تخریب شدند که 2 خانه تاریخی در یزد 

و دیگری در بافق قرار داشته اند.
آنگونه که مصطفی فاطمی گفته و 
تصاویر منتشر شده از شهر یزد نشان 
می دهند، در روزهای اخیر بافت تاریخی 
و تمامی شهرهای استان یزد را آب فرا 
گرفته و مردم در حال خارج کردن آب از 
کوچه ها، خیابان ها و منازل خود هستند.

فرهنگی  میراث  مدیرکل  گفته  به 
هزار   200 استان  این  یزد،  استان 
عمده ای  بخش  و  دارد  تاریخی  بنای 
از  شده  تخریب  تاریخی  خانه های  از 
جمله خانه های ثبتی میراث فرهنگی 

نبودند ولی از جمله خانه های تاریخی 
به حساب می آمدند.

ساباط ها«،  از  »بخشی  تخریب  
و  یزد«  شهر  باروی  و  برج  و  »حصار 
در  بخصوص  حصار  »پشت بندهای 
بخش شمالی یزد« بر اثر سیل مشهود 
است ولی بافت های ارزشمند تاریخی به 
ویژه در شهرستان های ابرکوه، ندوشن، 
میبد، بافق و روستاهای تفت بیش از 

سایر شهرستان هاست.
این مقام ارشد میراث فرهنگی شهر 
جهانی یزد از تخریب بناهای تاریخی از 
مساجد و تکیه ها تا خانه های تاریخی 
که  گفت  و  داد  خبر  اخیر  سیل  در 
شرایط  به  اردکان  در  وضعیت  البته 
مشکل  و  رسیده  عادی  و  ایده آل 
خاصی نبوده. میبد نیز مشکل خاصی 
ابرکوه همچنان  ندارد اما در خرانق و 
هستیم. روبرو  آبگرفتگی  مشکالت  با 

مدیرکل میراث فرهنگی یزد با توجه 
به حجم آب و بارندگی شدید از کمبود 
امکانات الزم برای تخلیه آب از منازل 
تاریخی خبر داده و تأکید کرده وضعیت 
خوبی در این رابطه نداریم و به دلیل 
از  فرهنگی  میراث  امکانات  کمبود 

امکانات شهرداری استفاده می کنیم.
مصطفی فاطمی همچنین علت این 
قدیمی  قنات های  پرکردن  را  سیل 
توسط شهرداری ها و شهروندان دانسته 
است: »در گذشته این آب ها وارد قنات ها 
می شدند، اما در ۶0-50 سال گذشته 
بسیاری از قنات ها خشک، تخریب و پر 
شده اند و ارتباط آنها با آب های سطحی 

از بین رفته  است.«
هادی نسبت  هادی  حال،  این  با 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد 
می گوید خراب شدن چند مورد منزل 
مسکونی تاریخی در بافت جهانی یزد 
که در فضای مجازی منتشر شده، هیچ 
ارتباطی با آب گرفتگی چند روز اخیر 
نداشته.وی گفته که طبق بررسی های 
انجام شده خرابی ها ناشی از آب گرفتگی 
تخریب  قصد  با  مالک  توسط  عمدی 

بوده است.
هکتار   2۷0 و  هزار   2 یزد  استان 
بافت تاریخی دارد و شهر یزد به عنوان 
دومین  و  خام  خشت  شهر  نخستین 
شهر تاریخی جهان دارای بافت تاریخی 
مساحت  و  هکتار   ۷۴۳ مساحت  به 
حریم 5 هزار هکتار است که در 1۸ 
تیرماه سال 1۳9۶ توسط یونسکو در 
شهر کراکو واقع در لهستان در فهرست 

میراث جهانی به ثبت رسید.
و  فرهنگ  هنر،  از  گنجینه ای  یزد 
تمدن ایرانی است که با مجموعه های 
تاریخی،  بناهای  بادگیر،  از  باشکوهی 
زیارتگاه های زرتشتیان، بازارچه  و قنات  

و کاریز در جهان شناخته شده است.

۲۲ استان درگیر سیل، برف و کوالک: 
شش کشته و یک مفقود

وقوع  گذشته  روز   ۴ =در 
سیل و بارش برف و کوالک در 
۲۲ استان کشور چند کشته و 
مفقود بر جای گذاشته و ۲۲ 
هزار نفر را با مشکالت ناشی 

از آن مواجه کرده است.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
در جریان  اعالم کرد که  احمر  هالل 
 22 در  کوالک  و  برف  سیل،  وقوع 
استان کشور، بیش از 22 هزار نفر متأثر 
از شرایط جّوی شدند. از این بین، شش 

نفر کشته و یک نفر مفقود شدند.
در ۴ روز گذشته وقوع سیل و بارش 
کشور،  استان   22 در  کوالک  و  برف 
منجر به کشته شدن شش نفر و مفقود 
شدن یک نفر شده و 22 هزار نفر را 
مواجه کرده  آن  از  ناشی  با مشکالت 

است.
استان خراسان جنوبی،  در  نفر  سه 
و  سیستان  میرجاوه  در  نفر  یک 
بلوچستان، یک نفر در ممسنی فارس 
و یک نفر در اللی خوزستان در جریان 
سیل جان خود را از دست دادند و یک 
نفر از رودان هرمزگان نیز مفقود شده 

است.
تهران،  بوشهر،  ایالم،  اصفهان، 
خراسان های  بختیاری،  و  چهارمحال 
خوزستان،  شمالی،  و  رضوی  جنوبی، 
سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، 
قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و 
بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران، 
استان های  یزد  و  هرمزگان  مرکزی، 
از  که  هستند  کوالک زده  و  سیل زده 
روز 20 بهمن تا ساعت شش صبح روز 

چهارشنبه 2۴ بهمن ماه با شرایط آب و 
هوایی به شدت نامناسب درگیرند.

مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد 
اعالم  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و 
کرده که در این ۴ روز هزار و 1۳9 نفر 
امدادرسانی شدند و 2 هزار و 2۴۳ نفر 
اسکان اضطراری دریافت کرده و 9۶ 
نفر هم به مکان های امن منتقل شدند.

وی افزود: امدادرسانی در استان های 
سمنان،  شمالی،  و  جنوبی  خراسان 
مازندران، کرمان، هرمزگان، سیستان و 
بلوچستان و فارس همچنان ادامه دارد.

دلیل  به  نیز  خوزستان  استان  در 
سرریز  و  بارندگی ها  میزان  افزایش 
دز  و  کرخه  رودخانه های  آب  شدن 
بخش عمده ای از مناطق روستایی را 
حمیدرضا  همزمان  گرفته.  فرا  سیل 
لشکری معاون حفاظت و بهره برداری از 
منابع آب سازمان آب و برق خوزستان 
از میزان آب خروجی سد کرخه ابراز 
نتوانیم  اگر  که  گفته  و  کرده  نگرانی 
میزان خروجی را در این سد مدیریت 
کنیم امکان تنظیم آب خروجی وجود 
شاهد  دارد  احتمال  و  داشت  نخواهد 
سرریز کنترل نشده از سد باشیم که 
مشکالتی را در پایین دست رودخانه به 

وجود خواهد آورد.
به جاده  ها،  لرستان  استان  سیل در 
پل ها، زیرساخت های شهری و ترابری و 
بخش کشاورزی خسارت وارد کرده که 
در بخش زیرساختی سه هزار و 5۸0 
میلیارد ریال و در بخش کشاورزی یک 
هزار و ۶۸0 میلیارد ریال برآورد شده. 
همچنین ۸ هزار و ۷0۶ واحد مسکوتی 
تخریب شده اند که میزان خرابی آنها از 

20 تا 100 درصد تعیین شده است.

و  ازدواج  سردفتران  کانون  رئیس 
کشور  در  طالق   21 انجام  از  طالق 
است.به  داده  خبر  ساعت  هر  طی 
چهلمین  در  که  مظفر  علی  گفته 
دستاوردهای  درباره  انقالب  سالگرد 
قوه قضائیه صحبت می کرد، یک سوم 
جدایی  به   1۳9۶ سال  در  ازدواج ها 

انجامیده است.
مظفر گفته است: »در سال 1۳95 
با  قضائیه در جلسه ای  قوه  مسئوالن 
رهبر جمهوری اسالمی درباره افزایش 
روزافزون طالق توافقی به شدت اظهار 
نگرانی شد و قرار شد با اتخاذ تدابیری 
از روند صعودی جدایی زن و شوهرها 

به صورت توافقی کاسته شود.«
او ادامه داده است که به دنبال آن 
به  شناسی  آسیب  کارگروه  جلسات 
مانند  طالق  گوناگون  علل  بررسی 
عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
از  یکی  بررسی ها  این  در  پرداخت. 
علت های ازدیاد جدایی زوج ها مشکالت 
شد. داده  تشخیص  قانونگذاری 

مظفر در توضیح اینکه چرا مشکل 
قانونگذاری دلیل افزایش طالق است 
گفته که »تا پیش از سال 1۳۷1 زن 
نیازی  توافقی  برای طالق  و شوهرها 
به مراجعه به دادگاه خانواده نداشتند 
می رفتند  طالق  دفاتر  به  مستقیم  و 
اما قانونگذار  و آن را ثبت می کردند. 
جدایی  روند  در  مانع  ایجاد  برای 
زوجین قانون نیاز به ارائه گواهی عدم 
سازش از دادگاه خانواده و پیش بینی 
این  ولی  گذاشت  اجرا  به  را  داوری 
قانون نه تنها جلوی افزایش طالق را 
نگرفت بلکه منجر به استفاده شخصی 
دادگاه ها شد. به این دلیل که قبل از 
این بستگان نسبی و سببی دو طرف 
حاضر  دادگاه  در  داور  عنوان  به  باید 
می شدند اما از زمانی که دادگاه واحد 
داوری تشکیل داد و با پرداخت هزینه 

به  در سال ٩6  ازدواج ها  یک سوم 
طالق منتهی شده است

حضور  بخش  شوهر  و  زن  سوی  از 
اقوام سببی و نسبی در جلسات حذف 
گردید، این کار تنها منجر به کسب 
شد  قضایی  مجمع های  برای  درآمد 
و نقض غرض قانونگذار برای کاهش 

طالق توافقی.«
پرهزینه  این تجربه  مظفر در مورد 
و بی فایده یادآور شد که این روند تا 
سال 1۳91 ادامه داشت تا آنکه قانون 
حمایت از خانواده تصویب شد و واحد 
خانواده  دادگاه های  کنار  در  مشاوره 
روند  این  و  شد  پیش بینی  قانون  در 
در حال حاضر به مدت 2 ماه و طی 
5 جلسه علت و عوامل مؤثر جدایی 
سپس  می کند  بررسی  را  طرفین 
گواهی عدم سازش را صادر می نماید.«

و  زن  جدایی  علل  مورد  در  مظفر 
شوهرها گفت: »بررسی نشان داد که 
طرفین پیش از ازدواج، جایگاه ازدواج 
را بطور کامل برای خود روشن نکرده 
که  بود  این  تصورشان  غالبا  و  بودند 
این زندگی مشترک هم مانند رابطه 
پیدا  ادامه  ازدواج  از  قبل  دوستی 

میکند.«

قیمت دنبه هم نجومی شد! 
= قیمت هر کیلو دنبه با نرخ 
دولتی 36 هزار تومان است.

=سهمیه هر خانواده برای 
با  قرمز  گوشت  دریافت 
تعداد  اساس  بر  دولتی  نرخ 
اعضای خانوار ماهانه ۲ تا ۴ 

کیلوگرم است.
وضعیت بازار گوشت قرمز همچنان 
بر  آشفتگی  این  و  است  آشفته 
در  است.  بوده  مؤثر  هم  دنبه  قیمت 
گوشت  که  بازار  تنظیم  وبسایت های 
با  مرغ  تخم  و  زده  یخ  مرغ  و  قرمز 
نرخ مصوب دولتی عرضه می شود هر 
فروش  به  تومان   ۳۶000 دنبه  کیلو 

می رسد.
هفته های  قرمز طی  قیمت گوشت 
روبرو  چشمگیر  افزایشی  با  گذشته 
شده و قیمت هر کیلو گوشت گوساله 
به 110 هزار تومان و قیمت هر کیلو 
گوشت گوسفند نیز به بیش از 120 

هزار تومان رسیده است.
این افزایش قیمت موجب شد دولت 
توزیع گوشت قرمز یخ زدۀ وارداتی با 
کار  در دستور  را  دولتی  نرخ مصوب 
گوشت های  توزیع  روند  دهد.  قرار 
بود.  با حواشی زیادی همراه  یخ زده 
در  نخست  روزهای  طی  سو  یک  از 
از  عرضه،  محل  دولتِی  فروشگاه های 
سپیده دم صف های طوالنی تشکیل و 
در بسیاری موارد هم توزیع در برخی 

مراکز به هرج و مرج می کشید.
حاال دولت تصمیم گرفته از طریق 
وبسایت و به صورت اینترنتی گوشت 
قرمز یخ زده را به متقاضیان بفروشد 
اما این راهکار نیز با مشکالتی روبرو 
بوده است. چند ساعت پس از اعالم 
گوشت  عرضه  اینترنتی،  فروش  آغاز 
متوقف شد و همزمان یک منبع آگاه 
وزارت جهاد کشاورزی خبر از احتمال 

توقف این طرح داد.
فروش  سایت های  از  یکی  اکنون 
گوشت اینترنتی اعالم کرده است که 
تنظیم  سایت های  گوشت  موجودی 
فروش  و  شد  تمام  ساعته  دو  بازاری 
از  اینترنتی  به صورت  دوباره گوشت 
روز سه شنبه 2۳ بهمن ماه آغاز خواهد 

شد.

همچنین برای شرایط ثبت سفارش 
آمده است که »ثبت کد ملی  خرید 
سفارش  ثبت  زمان  در  پستی  کد  و 
کد  هر  »سهمیه  و  است«  الزامی 
کیلوگرم   ۴ تا   2 بین  ماهانه  پستی 
به درب  است. هزینه حمل محصول 
تومان  هزار   5 نیز  تهران  در  منزل 

عنوان شده است.«
این در حالیست که به نظر می رسد 
گوشت  اینترنتی  فروش  با  بود  قرار 
در صف های طوالنی  مردم  از حضور 
دولتی  گوشت های  خرید  برای 
جلوگیری شود. اکنون تمام شدن دو 
ساعته موجودی این وبسایت ها از یک 
سو آبروریزی دیگری برای دولت به بار 
آورده و از سوی دیگر نشان می دهد 
دلیل اصلی گرانی گوشت، بحران در 
تأمین است و بازار گوشت ایران یک 

گام به قحطی نزدیک شده است.
در  که  دیگری  نکته  اینها  همه  با 
گوشت  خرید  سفارش  ثبت  وبسایت 
می کند  توجه  جلب  دولتی  نرخ  با 
دنبه ۳۶  کیلو  است: هر  دنبه  قیمت 

هزار تومان!
بازاری  تنظیم  گوشت های  قیمت 
برای  تومان   500 و  هزار   2۸ شامل 
هزار   ۳9 تا   ۳۷ و  منجمد  گوساله 
نیم شقه  و  شقه  گوشت  برای  تومان 
گوسفند وارداتی است و گوشت ران 
به  تومان  هزار   ۴9 نیز  وارداتی  گرم 

فروش می رسد.
سطح  فروشگاه های  و  قصابی ها  در 
شهر نیز قیمت دنبه با افزایش روبرو 
هزار   50 تا   ۴5 کیلویی  به  و  شده 
تومان رسیده است. این در حالیست 
که اختالف نرخ دولتی دنبه با قیمت 

اصطالحاً آزاد آن چندان زیاد نیست.
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 - شیعی مسلک  ر  =د
تبهکار،  فرقه ی  اسالمی 
شما می توانید آدم بکشید 
و به بهشت بروید. می توانید 
آدم دزدی بکنید و در عین 
حال، قهرمانی خداجو باشید. 
و  »دیگران«  به  می توانید 
»غیرخودی ها« تجاوز بکنید 
و بی هیچ مجازاتی رستگار 
این  معتقدند:  شوید. چون 

»حّق« شماست!

پیش،  سال ها  مصدقی-  یوسف 
نماینده ی  محمدی تاَکندی  آیت اهلل 
رهبری«  »خبرگان  مجلس  دوره  دو 
از استان قزوین، روی منبر در میان 
با استناد به روایات  هموالیتی هایش 
و احادیث معتبر شیعی- اسالمی، رک 
اهل جمهوری  نگرش  پوست کنده  و 
اسالمی را نسبت به غیرخودی ها اعالم 
کرد. این آخوند اصالح طلب هواخواه 
خاتمی، با استناد به افسانه ی خروج 
بنی اسرائیل از مصر و غرق شدن آل 
فرعون در نیل، با تشبیه خمینی به 
موسی چنین حکم کرد که همانطور 
که موسی و پیروانش زنان و دختران 
آل فرعون را به کنیزی گرفتند و از 
آنها تمتع جنسی بردند، »سپاهیان« 
هوادار  و »آخوندها«ی  بسیجیان«  و 
و  داشته  »حق«  اسالمی،  جمهوری 
دارند که همانطور که اموال هواداران 
پادشاهی را مصادره کردند، زنان آنها 
را هم »بگیرند«. او چند بار با تأکید 
اضافه کرد که این اموال و زن ها، »حق 

ماست«.
که  ایامی  در  پیش،  سال  چند 
جواد ظریف مشغول سیاه بازی برای 
بود  برجام  مضحکه ی  از  رونمایی 
ارتش  نظامی  حمله ی  احتمال  و 
ایاالت متحده به ایران به صفر نزدیک 
می شد، محسن رضایی، فرمانده اسبق 
سپاه، مرتکب گزافه گویی مسخره ای 
شد و در سیمای جمهوری اسالمی 
اعالم کرد که اگر جنگی میان سپاه 
پاسداران و ارتش آمریکا در بگیرد، در 
همان هفته نخست جنگ، حداقل هزار 
نفر سرباز آمریکایی به اسارت گرفته 
خواهند شد که برای آزادی هر کدام 
از آنها، دولت ایاالت متحده مجبور به 
پرداخت چند میلیارد دالر خواهد شد. 
او اضافه کرد که این کار البته می تواند 
بسیاری از مشکالت اقتصادی ایران را 

هم حل کند!
ین  ا نندگان  خوا بعضی  ید  شا
سطور، یاوه های یادشده را به حساب 
شیرین عقلی و ذهن بیمار گویندگان 
یک  و  خل وضع  آخوند  یک  آنها- 
پاسدار مشنگ- بگذارند و از تعمیم 
چنین بینشی به باقی اصحاب عمامه 
و چکمه ی هواخواه جمهوری اسالمی 
بپرهیزند اما آنچه برای نمونه آورده شد، 
نشاندهنده ی جهان بینی اعضای فرقه ی 
تبهکار اشغالگر ایران اعم از اصولگرا 
مثال،  دو  این  است.  اصالح طلب  و 
این جهت قابل توجه هستند که  از 
گویندگان آنها بنا به حماقت یا جّوگیر 
شدن، برخالف باقی همپالکی هایشان 
سرراست و بدون تعارف اعتقاداتشان را 

به زبان آورده اند.
راستین،  و  معتقد  مسلمان  یک 
یا سنت  قرآن  نص  نمی تواند خالف 
رسول  رفتار  نفی  کند.  عمل  محمد 
و رد احکام ُمَصرَّح در قرآن به معنی 
ارتداد، بدعت یا خروج از دین است. 

مسائلی چون عدم برابری ارزش جان 
و حیات مسلمان و غیرمسلمان، عدم 
برابری زن و مرد، جواز قتل مرتد و 
کافر فطری و به غنیمت گرفتن اموال 
فرعی  احکام  و  جهاد  وجوب  آنها، 
بودن  حالل  همچون  آن  به  مرتبط 
گرفتن  بردگی  به  استحباب  و حتی 
کفار و مشرکین و فروش آنها در بازار 
مسلمین، جواز تجاوز به زنان و فرزندان 
هیچ شرطی،  بدون  شده  اسیر  کفار 
و  اسالم  پیامبر  از سنت های  همگی 
خلفای جانشین او است. گروگانگیری 
گروگان،  آزادی  برای  باج  گرفتن  و 
از منابع درآمد  از همان صدر اسالم 
مسلمان مدینه و صحابه پیامبر اسالم 
بود. فی المثل، محمد اسرای جنگ بدر 
حتی عمویش عباس بن عبدالمطلب را 
هم بدون باج)فدیه( آزاد نکرد )تاریخ 
همچنین   9۸3-۴ ص  ج3  طبری 

طبقات واقدی ج2 ص19(.
بدو  از  اسالمی  جمهوری  روش 
تأسیس، مثل همه تبهکاران و جانیان 
عالَم مصداق »النَّصُر بِالرُّعب« بوده و 
بر این اساس ترور،گروگانگیری، غارت 
نوامیس  به  تجاوز  مخالفین،  اموال 
پیمان شکنی  و  ُخدعه  غیرخودی ها، 
فرقه ی  این  روزمره ی  و  جاری  رویّه 
مسلمانان  این  است.  بوده  تبهکار 
پاکیزه، به پیروی از سنت پیامبرشان 
و استناد به آیات قرآن، با »دلی آرام 
و قلبی مطمئن« مرتکب همه گونه 
جنایت شده و می شوند. این مافیای 
جور  هر  انجام  برای  ایدئولوژیک، 
تبهکاری و وحشیگری مجوز شرعی 
دارد و از این نظر صد بار خطرناکتر از 

گروه های تبهکار معمولی است.
واضع اصطالح »فرقه ی تبهکار«- 
خود  چه  و  باشد  پرهام  رامین  چه 
هوشیاری  پهلوی-  رضا  شاهزاده 
عبارت  این  ساختن  با  را  کم نظیری 
هم  اصطالح،  این  است.  داده  نشان 
به ماهیت فرقه ای )ایدئولوژیک( این 
مافیایی/  سرشت  به  هم  و  جماعت 
گانگستری حکومت جمهوری اسالمی 
اشاره می کند. عبارت »فرقه ی تبهکار« 
برای  براندازان  همه ی  سوی  از  باید 
توصیف جمهوری اسالمی به هر زبانی 
گفته و ترویج شود. ریاکاران پلیدی 
چون سیدمحمد خاتمی و محمدجواد 
ظریف و نوچه های حقیر اصالح طلب/ 
استمرارطلب آنها، سال ها کوشیده اند 
تا ماهیت مافیایی و جنایتکار فرقه ی 
جهانی  جامعه ی  از چشم  را  تبهکار 
پوشیده نگه دارند و تصویری انسانی 
و طبیعی از حکومت وحشی و ناانسانی 
جمهوری اسالمی به جامعه ی جهانی 
ارائه کنند. آنچه اما در این ایام اخیر 
بر سر نازنین زاغری، اعظم َجنگَروی 
ابعاد  دیگر  بار  آمد،  نویدپور  زهرا  و 
مختلف منش و روش فرقه ی تبهکار 

اشغالگر ایران را نشان می دهد.
نازنین زاغری مثل بسیاری ایرانیان 
دوتابعیتی دیگر به گروگان گرفته شده 
و از همان هزار روز پیش، در لحظه ی 
دستگیری اش در فرودگاه، مخفیانه از او 
فیلمبرداری شده تا بعدها برای فشار بر 
او و خانواده اش- و البته ترساندن باقی 
ایرانیان دوتابعیتی- از آن استفاده شود. 
فرقه ی تبهکار بنا به سنت صدر اسالم، 
بریتانیا  دولت  از  زاغری  آزادی  برای 
باج می خواهد و از خود او هم تقاضای 

جاسوسی دارد.
تبهکار  فرقه ی  جیره خوار  اوباش 
برای آسیب زدن به او، با جستجو در 
پرونده ی  سراغ  زندگی شخصی اش، 
آن  قطعی  که حکم  رفتند  او  طالق 

بود. گانگسترهای  صادر و اجرا شده 
قوه قضائیه جمهوری اسالمی با ربودن 
پرونده ی طالق او و پاک کردن سوابق 
قضایی آن، زندگی اعظم َجنگَروی را 
با بحرانی شگفت آور روبرو کردند تا به 
تبهکار  فرقه ی  برای  که  بفهمانند  او 
هیچ خط قرمز و هیچ اصل انسانی و 
قانونی وجود ندارد. برای این شیعیان 
پاکیزه که با حکم رهبرشان در تابستان 
1367 هزاران زندانی بی دفاع را قتل 
عام کردند، نابود کردن زندگی امثال 
اعظم َجنگَروی، حکم انجام مستحبی 
میان  ُغَفیله  نافله  خواندن  قماش  از 

نمازهای مغرب و عشا را دارد.
اما داستان جگرسوز زهرا نویدپور، 
آینه تمام نمای سرشت فرقه ی تبهکار و 
اعضای ریز و درشت این مافیای وحشی 
تجاوز  قربانی  نویدپور،  زهرا  است. 
کمیسیون  رئیس  خدادادی  سلمان 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی بود 
که برای دادخواهی هر راه ممکنی را 
آزمود. او اما نه تنها به جایی نرسید بلکه 
بهای این پیگیری و دادخواهی را با از 
دست دادن جانش پرداخت. سلمان 
خدادادی، شیعه ی پاکیزه ی بسیجی و 
از اعضای اصالح طلب مجلس شورای 
در  را  تمام عمرش  او  است.  اسالمی 
تبهکار گذرانده و  به فرقه ی  خدمت 
بابت بقای نظام جمهوری اسالمی و 
اعتالی شیعه گری در منطقه، از هیچ 
به  بنا  است.  نکرده  فروگذار  جنایتی 
قواعد حاکم بر فرقه ی تبهکار، هیچیک 
از اعضای وفادار این مافیا- بخصوص اگر 
بخشی از عمر نکبت بار خود را به جهاد 
در راه این فرقه گذرانده باشند- نباید 
مشمول مجازات شوند. پس چه راهی 
به صرفه تر از پاک کردن صورت مسئله 

و خالص شدن از دست قربانی بینوا.
در مسلک شیعی- اسالمی فرقه ی 
تبهکار، شما می توانید آدم بکشید و 
به بهشت بروید. می توانید آدم دزدی 
بکنید و در عین حال، قهرمانی خداجو 
و  »دیگران«  به  می توانید  باشید. 
»غیرخودی ها« تجاوز بکنید و بی هیچ 
مجازاتی رستگار شوید. چون به قول 

آخوند تاَکندی:این »حّق« شماست!
در سکانسی از فیلم »پدرخوانده2« 
نسیس  ا فر نه ی  ا د و جا ر  هکا شا
مایکل  پوزو،  ماریو  و  فوردکاپوال 
و  برادرخوانده  به  خطاب  کورلئونه 
»اگر  می گوید:  چنین  تام،  وکیلش 
اگر  باشه،  قطعی  زندگی  در  چیزی 
تاریخ یک چیز به ما آموخته باشه، 
رو  کسی  هر  می تونی  تو  که  اینه 
بکشی!«* این چند جمله، عصاره ی 
دنیاست.  تبهکاران  همه ی  بینش 
فرقه ی تبهکار اشغالگر ایران هم از این 
قاعده مستثنا نیست و بنابراین همواره 
از هیچ جنایتی علیه »غیرخودی ها« 

فروگذار نکرده است.
جامعه ی  رفتار  که  است  روشن 
جهانی با فرقه ی تبهکار، هیچگاه نباید 
با یک حکومت طبیعی  مثل مراوده 
باشد.  متمدن  دنیای  در  محترم  و 
روشنگری در باب سرشت جنایتکار و 
ذات اصالح ناپذیر جمهوری اسالمی و 
جا انداختن اصطالح »فرقه ی تبهکار« 
جمهوری  حکومت  توصیف  برای 
اسالمی در همه ی عرصه ها و به هر 
زبانی، وظیفه ی همگی براندازان از هر 

سلیقه و مسلک سیاسی است.

* Michael Corleone: If an-
ything in this life is certain, if 
history has taught us anything, 
it is that you can kill anyone.
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روزنامه نگار  یک  فضا،  چنین  در 
جوان میدان سیاست را از حریفان 
زدن  گوی  برای  را  فرصت  و  خالی 
لدین  ا ء ضیا سید  یافت:  مناسب 

طباطبایی، مدیر روزنامۀ »رعد«.
محمدتقی بهار »ملک الشعرا« که 
»ایران«  دولتی  روزنامۀ  زمان  این 
»رعد«  مدیر  با  و  می کرد  اداره  را 
می نویسد:  داشت  نزدیک  دوستی 
این  ضیاءالدین،  سید  آقا  و  »من 
یکدیگر  با  پیش  از  زیادتر  اوقات 
مالقات داشتیم. من همیشه به این 
جوان هوشیار و شجاع و نافذ عالقه 
داشتم و باوجود دور بودن افق حزبی 
و موجود شدن موارد اختالف سلیقه، 
همواره سعی داشتم که بین ما نقاری 
اختالف  روزها  این  در  ندهد.  رخ 
فیمابین ما نیز برطرف گردیده بود 
و  به یک شکل  را  اوضاع  دو،  و هر 

یک رنگ می دیدیم.
سپهدار  اول  دولت  که  روزی 
ناراضی  را  سید  من  شد،  تشکیل 
یافتم و گفت: هیچکدام اینها چیزی 
نیستند، ما خودمان باید کار کنیم!

برآمدم  درصدد  نگذشت  چیزی 
یعنی  خودم  دوستان  بین  که 
نبود(  تهران  او  )خود  فیروز  فامیل 
لدین  ضیاءا سید  و  تیمورتاش  و 
کنم.  د  یجا ا نه  صمیما تباطی  ر ا
اما  بود.  سهل  تیمورتاش  قسمت 
بین فیروزیان و سید الفت به صعوبت 
)نصرت الدوله(  فیروز  می داد.  دست 
نمی خواست به شخصیت جوانانی که 
خود را به پای کار رسانیده اند اذعان 
کند. این یکی از بدترین صفات کهنه 
اشراف و اعیان ایران است که گمان 
می کنند کسی که پدرش وزیر نبوده 

است حق ندارد وزیر شود!
به همین اصل، سالها سردار معظم 
)تیمورتاش( و اشخاصی مانند او را 
است  این  عجب  و  سرمی گرداندند 
از  برحسب صدفه، شخصی  اگر  که 
طبقۀ دوم وزیر می شد بفور خود را 
در صف اعیان قرار داده همین اصل 

قدیم را پرورش می داد!
یکی از علل عمدۀ تربیت نشدن 
عصر  در  کافی  مردان  و  رجال 
مشروطه و منحصر شدن کارها به ده 
دوازده نفر پیر و جوان، همین حس 
محافظه کاری شوم بود. هرکس را که 
به اصطالح  الیق می دیدند بی درنگ 
که  می چیدند«  را  او  »نوک  خود: 
برچیند  دانه  نتواند  به خودی خود 
سید  و  باشد.  آنها  دست  محتاج  و 
ضیاءالدین از آنهایی نبود که بتواند 

با نوک چیده زندگی کند...
می جنبید.  زیاد  ضیاءالدین  سید 
با مستر هاوارد که مدتی بود جای 
و  گرفته  را  )جورج(  مستر چرچیل 
در عهد ِسرپرسی کاکس با سید زیاد 
گرم گرفته بود دمخور بود. در این 
اوقات دیپلمات دیگری به نام مستر 
با  مشروطه  آغاز  در  که  اسمارت 
دموکراتها دوستی داشت و در ایران 
کمک  مشروطه خواهان  به  لندن  و 
زیاد کرده بود نیز وارد تهران شده 
بود و با من خصوصیت داشت. مستر 
اسمارت معتقد بود که باید مأمورین 
و  آزادیخواهان  و  احرار  با  انگلیس 
افرادی که وجهۀ ملی دارند همکاری 
کنند ولی مستر هاوارد بخالف، میل 
داشت دوستان تازه و فعال خود را 

بلند کند و جلو بیندازد...«
ارشد  فرزند  لدین،  ضیاءا سید 
روحانیون  از  ـ  یزدی  آقا  سیدعلی 
علی  سید  بود.  ـ  مشروعه طلب 

و  گرفت  همسری  شیراز  در  آقا 
 1270 سال  در  ضیاءالدین  سید 
سال  دو  یافت.  تولد  خورشیدی 
را  و  ا پدرش  که  نداشت  بیشتر 
همراه خود به تبریز برد. تا دوازده 
سالگی در تبریز و سپس سه سالی 
پانزده  در  و  کرد  زندگی  تهران  در 
سالگی همزمان با آغاز مشروطیت، 
در   بازگشت.  شیراز  زادگاه خود  به 
سلطنت محمدعلی شاه، سید علی 
نوری  فضل اهلل  شیخ  با  یزدی  آقا 
صف  به  و  شد  همدست  و  همصدا 
پسر  اما  پیوست.  مشروعه خواهان 
در  و  بود  مشروطه خواه  او  جوان 
»ندای  به نام  روزنامه ای  ز  شیرا
روزنامه  این  داد.  انتشار  اسالم« 
و  شامل مقاالت مذهبی و سیاسی 
اندکی خبر بود که وقتی قلع و قمع 
مشروطه خواهان آغاز شد، سید خود 
را در خطر دید و روزنامه را تعطیل 
کرد و به تهران رفت. در تهران، او 
مشروطه خواهان  با  پنهان  به طور 
همکاری داشت. کسروی در »تاریخ 
به همدستی سید  ایران«  مشروطۀ 
ضیاءالدین در یک اقدام بمبگذاری 

مشروطه خواه  مجاهدین  سوی  از 
که  را  تن  سه   ...« می کند:  اشاره 
بمب همراه خود می داشتند در بازار 
و  بردند،  باغشاه  به  کرده  دستگیر 
سردستۀ ایشان را که سید اسماعیل 
سرابی می بود بی آن که به بازپرسی 
همان  کنند،  رسیدگی  یا  و  کشند 
نابود  آویخته  باغ  دروازه  از  روز 
گردانیدند. این اسماعیل خان یکی 
و  شاه،  مظفرالدین  تفنگداران  از 
بمباران  روز  که  بود  می  کسانی  از 
سنگر  مظفری  انجمن  در  مجلس 
بودند.  جنگیده  قزاقان  با  گرفته 
دانسته نیست چگونه خود را از آنجا 
بیرون انداخته و در کجا می زیسته 
و چگونه شناخته نمی بوده، داستان 
بمب را حمداهلل خان شقاقی که از 
تا  و  می بوده  او  همراهان  و  یاران 
دو سال پیش در تهران می زیست، 
چنین می گوید: اسماعیل خان مرا با 
خود نزد سید ضیاءالدین پسر سید 
علی آقا یزدی )که گفته ایم پدرش 
می نشست(  بستی  عبدالعظیم  در 
اشکاف  از  بمبی  ضیاء  سید  برده، 
بیرون آورده به ما داد که برده در 
حاجی  مغازۀ  در  بزرگ  چهارسو 
نمایندگان  از  )که  محمداسماعیل 
هوادار  زمان  این  ولی  یکم  مجلس 
محمدعلی میرزا می بود( جا دهیم، و 
خواستش این می بود که چون بمب 
هم  و  گیرد  آتش  مغازه  هم  بترکد 
به آوای آن مردم سراسیمه شوند و 

دیگر بازار را باز نکنند...«
23سالگی  در  ضیاءالدین  سید 
روزنامۀ »شرق« را در تهران انتشار 

که  هـ.ق(   1327 )1۴رمضان  داد 
با  و  می شد  منتشر  یومّیه  به طور 
به زودی  خود  تیز  و  تند  مقاالت 
این روزنامه،  به هم رسانید.  شهرتی 
طرف  از  شماره  انتشار6۴  از  پس 
ماه  توقیف شد. چند  داخله  وزارت 
بعد، از »شرق« رفع توقیف به عمل 
جمادی  االول   1۴ در  مجدداً  و  آمد 
در  نظمیه  حکم  به موجب   132۸
سید  بار،  این  رفت.  توقیف  محاق 
ضیاءالدین روزنامۀ »رعد« را به جای 
و در سرمقالۀ  منتشر کرد  »شرق« 
»شرق  نوشت:  آن  شمارۀ  نخستین 
گناهی  چه  داشت؟  تقصیری  چه 
کرده بود جز این که وظیفۀ ملیت 
خود را ادا نموده بود. آیا از توقیف 
ما  قلم  شد؟  بسته  ما  زبان  شرق 
میان  از  ما  افکار  گردید؟  شکسته 
رفت؟ نّیاتمان در بوتۀ اهمال ماند؟ 
اشتباهی است بس بزرگ و خطایی 
توقیف  را  شرق  سترگ.  بس  است 
کردید. برق را منتشر ساختیم. برق 
را توقیف بکنید رعد را طبع و نشر 
می سازیم. رعد را از ما بگیرید لغات 
معمولۀ دیگر از بین نرفته. خود ما 

را توقیف بکنید هستند کسانی که 
نیات و افکار و خیاالت ملت پرستانۀ 
بخالف  شرق  سازند.  منتشر  را  ما 
همین  چنانچه  شد.  توقیف  قانون 
به  را  توقیف  قانونی  علت  چندروزه 
ما ثابت کردند فبها، وااّل به طبع و 
نشر شرق اقدام نموده و مسلک حقۀ 

خود را تعقیب خواهیم کرد«.
روزنامۀ »برق« نیز پس از انتشار 
آنگاه  و  شد  توقیف  شماره  سیزده 
ئی«  لطباطبا ا لدین  ا ء ضیا »سید 
کرد.  منتشر  را  »رعد«  روزنامۀ 
عباس خلیلی که در »رعد« با سید 
ضیاءالدین همکاری داشته است در 

خاطرات سیاسی خود می نویسد:
ی  ر کنا بر مهم  مل  عا سّید  «
بود.  سپهدار  آوردن  و  فرمانفرما 
پس بالطبع باید سپهدار این حق را 
رعایت کرده و پاداشی در خور عمل 
او بدهد. او هم مقام وزارت را به سید 
تکلیف کرد. شبی که در اداره رعد 
بودیم سید تلفن کرده خبر تفویض 
آن مقام را داد. باور کردن آن برای ما 
مشکل بود زیرا در آن زمان کسی از 
طبقۀ معممین بدان مقام نمی رسید 
و سید معمم و نامه نگار بود. پرسیده 
شد آیا وزارت معارف یا مثال عدلیه 
او واگذار شده است. سید گفت  به 
نه، وزارت امور خارجه است و این نیز 
بعید به نظر می رسید ولی بعد مسلم 
شد که چنین بوده ولی سید آن مقام 
را هم قبول نکرد زیرا می خواست کار 
را یکسره کند و حکومت سپهدار را 
مغتنم  بود،  کار  انجام  از  غافل  که 

شمرد...«

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 1288 (

تأمالت بهنگام؛ فرقه تبهکار: جانیان اهل بهشت، 
آدم ربایان خداجو و متجاوزان رستگار

عباس خلیلی

عب« بوده است روش جمهوری اسالمی از بدو تأسیس، مثل همه تبهکاران و جانیان عالَم مصداق »النَّصُر بِالرُّ

 سید ضیاءالدین طباطبایی

روزنامه »رعد« با مدیریت سید ضیاءالدین طباطبایی
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فقید  سیاستمردان  از  1ـ 
از  یکی  رهبر  و  ایران 
سیاسی  مهم  ب  حزا ا

کشور ما
مصون  معنی  ازآنطرف  2ـ 
مساجد  از  ـ  می دهد 
قدیمی تهرانـ  وسیله ای 

برای نواختن
3ـ ورزشی است

4ـ برابرـ  هم در بدن انسان 
است و هم در اتومبیل

5 ـ دلواپس ـ بلند
6 ـ سلطان ـ گدا

7 ـ رنگی است ـ خوراکی 
است متداول

8ـ  حرف خطابـ  خزنده ای 
استـ  پایان نامۀ تحصیلی

9ـ از فالسفۀ بزرگ آلمان 
مکتب  ر  ا نگذ بنیا و 
کمونیزم  و  سوسیالیزم 

علمی
ـ  صندوق  نوعی  10ـ 

پیشینیان
ـ  کشور  یک  اتباع  11ـ 

تظاهر به نادانی

1ـ از رشته های آموزش 
عالی

2ـ او هم حرفه ای دارد 
ـ ترشروئی

3ـ از شاهان انگلیس
4ـ دوست و مددکار ـ 

موانع و سختی ها
داخلی  اعضای  از  ـ   5
ـ  ن  نسا ا ن  بد

ضمیری است
6 ـ گواه ـ من و تو

اندازه گیری  واحد  ـ   7
مسافتـ  از مرکبات

8ـ  ایستایی و کسادیـ  

مکانی عمومی برای 
سرگرمی

9ـ سه گانۀ آن در مصر 
است ـ سال

ـ  گوهر  از  برتر  10ـ 
و  خلق  و  خصلت 

خوی ـ پهلوان  
11ـ  نخست وزیر

پیشین  قهرمانان  از  1ـ 
وزنه برداری ایران و جهان    

2ـ از شاهان ایران
3ـ شهری در ایران ـ جبار
4ـ گودـ  اشک گلـ  استان

5 ـ سنگی است ـ پیکر ـ 
دشمن نوش

6ـ  پوشاکـ  کشوری است 
ـ نوشتن

در  زیبا  منطقه ای  ـ   7
نزدیکی الهیجانـ  پیشوا 

ـ محصول حرکت آب
8ـ  خوشحالیـ  رنگی است 

ـ شهری در ایران
9ـ شایسته و سزاوار ـ بازار 
سّنتی ساالنۀ بین المللی 

ـ آشوب
10ـ از مبهماتـ  سبکی در 

شعر فارسی ـ ترس
ـ  ست  ا درختی  11ـ 

تماشاخانه
12ـ از آهنگسازان مشهور 

و برجستۀ ایران
13ـ گلی است ـ مشورت

14ـ از منظومۀ شمسی ـ 
زبانی است ـ بدهی ها

15ـ زمینه ـ فلزی است ـ 
حرف ندا

رمان نویسان  و  داستانسرایان  از  1ـ 
برجسته، مشهور و فقید معاصر ایران

2ـ محتاط و دوراندیش ـ از شهرهای 
ایران ـ شکلی است هندسی

3ـ ویولنیست و آهنگساز بلندآوازه و 
فقید ایران ـ تأیید و اصرار

مجموعۀ  ـ  پخش کننده  ـ  جواهر  4ـ 
مقررات الزم االجرا

5 ـ مهارت و چیرگی ـ اشاره به دور ـ 
از اعضای داخلی بدن انسان

6 ـ جهت ـ اثری جاویدان از حکیم 
»خفته«  ـ  فردوسی  لقاسم  بوا ا

به هم ریخته
7 ـ جانشین ـ پایه ـ لحظه

8 ـ نقش ـ از شعرای نوپرداز، مشهور 
و فقید ایران

9ـ هیمه ـ مبنایی برای گاهشماری ـ 
از رودخانه های اروپا

10ـ رشد ـ مجازات ـ آمپول زدن
11ـ منهدم کننده ـ مکان و منزل

12ـ الوان ـ تکرار یک حرف ـ پژمرده 
و نحیف

13ـ از آثار موالنا
از  ـ  است  کشوری  پول  واحد  14ـ 

ممالک اروپایی ـ آهنگ و صدا
و  مصاحبت  ـ  ناآرام  و  آشفته  15ـ 

معاشرت

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

قنات حاج علیرضا
تهران دارای تاریخی بس شگفت انگیز 
و سرشار از حوادث تلخ و شیرین است. 
سابقه پایتخت بودن تهران کمی بیش 
با  تهران  پیشینه   است،  از 200 سال 
قدمت شهر کهنسال ری گره خورده و 
این دو در گستره ای واقع اند که پیش 
از استقرار نژاد آریاییان در این سرزمین 
هزاران سال محل سکونت اقوام دیگر 
تاریخی  تهران جاهای  در  است.  بوده 
دیدنی وجود دارد نظیر تپه ازبکی )با 
9 هزار سال قدمت(، چشمه علی )7 
هزار سال(، چال ترخان و تپه مرتضی 
کرد )آثار دوره ساسانی( و ... بناهایی از 
سده های اخیر مثل سر قبرآقا، خانه قوام 
الدوله، شمس العماره، تکیه دولت و ... 
و دست آخر قنات علیرضا که مظهر یا 
هرنج آن »سرچشمه« نام دارد که یکی 
از مشهورترین محله های تهران است. 

در تاریخچه این قنات می خوانیم که:
حاجی علیرضا  این قنات را نزدیک 
کرده  احداث  پیش  سال   200 به 
خان  ابراهیم  حاج  فرزند  او  است. 
ملقب  و  تاجبخش  به  معروف  کالنتر 
ابراهیم  حاج  است.  اعتمادالدوله  به 
بود.  قاجاریه  سده  اعظم  صدر  اولین 
او کسی است که آخرین صدراعظمی 
زندیه را نیز به عهده داشت و موجب 
انتقال قدرت از زندیه به قاجاریه شد 
ولی آغا محمد خان از او واهمه داشت 
و به فتحعلی شاه توصیه کرده بود که 
از قدرت زیاد او باید ترسید و سرانجام 
در سال 1215 قمری در یک روز وی 
قدرت  بستگانش که مصدر  تمامی  و 
بودند دستگیر و به فرمان شاه قجر از 
میان رفتند. ولی در آن هنگام به دو 
طفل خردسالش علیرضا متولد 1203 
اکبر  علی  و  میالدی   1789 قمری/ 
رحم شد و زنده ماندند. علیرضا که در 
همان زمان اخته گردید بعدها مستخدم 
فتحعلی شاه شد. او مردی نیک سیرت 
و خیرخواه بود و قنات حاجی علیرضا 
را ساخت و آبش را رایگان در اختیار 
را  امالکی  حتی  داد.  قرار  تهرانی ها 
نگهداری  مخارج  و  الیروبی  جهت 
داد. حاجی  اختصاص  آن  برای  قنات 
علیرضا در سال 1265 قمری/ 1849 

میالدی در اوایل دوره ناصری درگذشت. 
خود  زمان  در  علیرضا  حاج  قنات 
بسیار با ارزش بود و شاید به اندازه یک 
سد برای تهران امروز کارکرد داشت. این 
قنات از ضلع شمالی فرهنگسرای اندیشه 
)خیابان شهید قندی( آغاز می شود. یعنی 
مادر چاهش آنجاست و در امتداد جاده 
قدیم شمیران ادامه می یابد و در حوالی 
پادگان ولی عصر )عشرت آباد سابق( 
جاده را قطع کرده به شرق خیابان آمده 
در نزدیکی میدان سپاه در امتداد خیابان 
سپاه و ابن سینا ادامه می یابد. در شمال 
سه راه مجاهدین اسالم آب قنات به دو 
رشته تقسیم می شود. شاخه شرقی به 
خانه قوام الدوله در کوچه میرزا محمود 

از كوكاكوال
 تا

 كوكائین
اسم کشور بولیوی که دو سوم ایران 
انقالبی  بولیوار  سیمون  نام  از  است 
قرن نوزدهم گرفته شده )البته خود 
بولیوار که در کاراکاس ونزوئال به دنیا 
آمده بود(. بولیوی، روی کوه است و 
پایتخت  بلندترین  آن  پایتخت  الپاز 
دنیا و تقریباً هم ارتفاع توچال است. 
فوتبال  تیم های  وقتی  همین  برای 
با  شهر  این  در  آرژانتین  و  برزیل 
بازی می کنند، چون هوا در  بولیوی 
می آورند  کم  است،  کم  ارتفاع  آن 
بولیوی،  می بازند!  موقع ها  بعضی  و 
جزو فقیرترین کشورهای دنیا است. 
ماجرای این بدبختی هم به زمان ملکه 
ویکتوریای انگلیس می رسد. آن موقع، 
سوار  را  انگلیس  سفیر  بولیویایی ها، 
خر کردند. ملکه ویکتوریا که زورش 
نمی رسید بیاید نوک کوه، با قلم مو 
روی نقشه جهان، بولیوی را سیاه کرد 
وجود  بولیوی  من  نظر  »از  گفت:  و 
حق  اروپا،  در  احدی  هیچ  ندارد.« 
تجارت با بولیوی را نداشت. این طوری 
بولیوی پاپتی شد. بولیویایی ها با این 
زمینی  سیب  اصلی شان  غذای  که 
پرورش می دهند که  اما کوکا  است. 
و  می کنند  درست  کوکائین  آن  از 
اوامورالس 48  کوکاکوال.  نوشابه  هم 
ساله، رهبر سندیکای پرورش دهنده 
کوکا بود. او سال 2006 با 53 درصد 
آرا، به عنوان اولین سرخ پوست بومی 
بولیوی، رئیس جمهور شد؛ آن هم در 
کشوری که اکثرش سرخ پوست اند. او 
در شعارهایش اعالم کرد مزارع کوکا 
را از 120 کیلومتر مربع به 200 هزار 
کیلومتر مربع افزایش می دهد و حتی 
پیشنهاد داد در پرچم بولیوی، نقش 
و  گاز  نفت،  کنند.  رسم  کوکا  برگ 
ملی کرده، خصوصی سازی  را  کوکا 
پولدارها  شده  باعث  او  نمود.  لغو  را 
در چهار ایالت شلوغ کنند و بخواهند 
زیر آب مورالس را بزنند. اما او چهار 

سال دیگر وقت دارد.

تحمل گرسنگی
انسان چقدر می تواند بدون در اختیار 
داشتن مواد غذایی فقط با خوردن آب 
زنده بماند؟ درپاسخ به این سؤال باید 
گفت، این مدت بستگی به چاقی فرد 
دارد. »دان مک الرن« فیزیولوژیست 
یکی از دانشگاههای انگلستان می گوید، 
یک فرد چاق که فقط آب در اختیار 
دارد، فقط چند هفته ای می تواند زنده 
بماند. اولین چیزهایی که در این حالت 
کربوهیدرات های  می روند،  بین  از 
موجود در کبد و عضالت هستند. اما 
طی 24 تا 48 ساعت، بدن شروع به از 
دست دادن پروتئین تولید کنندۀ انرژی 
به  سپس  کرده،  سلول ها  و  عضالت 
منابع چربی روی می آورد. پس از یک 
هفته گرسنگی، کربوهیدرات های بدن 
کاماًل از بین رفته بدن فقط به پروتئین 
و چربی تکیه می کند. با صرف انرژی 
)حتی  عضالت  پروتئین،  مصرف  و 
می شوند.  ضعیف تر   قلب(  عضالت 
در این حالت بدن دیگر سازندۀ آنزیم 
)مواد شیمیایی که اعمال سلول ها را 
زیر نظر دارد( نخواهد بود. اعضاء کم 
کم کارآیی خود را از دست می دهند، 

سوخت و ساز بدن به هم می خورد و 
چربی کم کم ناپدید می شود... البته 
در پس همۀ اینها، مرگ نهفته است.

مقابل  در  مختلف  افراد  تحمل   
همینطور  است.  متفاوت  گرسنگی 
نیست  بد  طرفی  از  حیوانات.  تحمل 
بدانید »کنه« تنها موجود زنده ای است 
که می تواند مدت یکسال بدون خوردن 

غذا زنده بماند!
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ماست ماده ای غذایی با چربی کم و 
سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی است. 
دانشمندان در دهۀ اخیر پی برده اند که 
ماست در تقویت سیستم ایمنی و کاهش 
ناراحتی های معده مؤثر است. به گزارش 
مجلۀ هلث، ماست که خوراکی ثابت 
سفره  ایرانی هاست در دهۀ 90 بعنوان 
غذای سالم نمونه انتخاب شده است. 
به دلیل وجود مواد اسیدی در ماست، 
باکتری ها نمی توانند در آن رشد کنند. 
دو باکتری اصلی به نام اسپرپتوکوکوس 

تروفیلوس و الکتوباسیلوس بولغاریکوس، 
مسئول تبدیل قند شیر )الکتوز( به اسید 
الکتیک ماست است. بدین ترتیب کسانی 
که به الکتوز شیر حساس هستند و با 
مصرف شیر دچار ناراحتی های گوارشی 
می شوند، به راحتی می توانند از ماست 
استفاده کنند. عالوه بر این ماست یک 
منبع غنی از کلسیم است. مواد معدنی 
موجود در یک فنجان ماست، 5/1 برابر 
یک فنجان شیر است. این مقدار ماست 
می تواند 20 درصد نیاز پروتئین خود را 
تأمین کند. همچنین می توان ماست را با 
میوه هایی مثل هلو، گیالس، توت فرنگی 
و عسل مخلوط کرد و به این وسیله 
کرد.   اضافه  آن  به  را  ویتامین ها  انواع 

ماست

یک  واقعاً  کالری  یک  نظر شما  به 
نان چه  تکه  از یک  کالری است؛ چه 
از یک قاشق کره؟ جواب این است که 
شاید از نظر فیزیکی این طور باشد، اما 
بدن ما هم برای خودش قانون خود را 
دارد و عاقبت همه کالری ها موجود در 
غذاهای چربی مثل کره، چاق کننده تر 
از کالری غذاهای کربوهیدراتی مثل نان 
است. علتش هم این است که 23 درصد 
از کالری کربوهیدرات هایی که می خوریم، 
قبل از اینکه جذب بدن شوند، می سوزد 
و از بین می رود، اما چربی خیلی راحت 
جذب بدن می شود و فقط سه درصد 
کالری اش موقع جذب سوخته می شود. 
این موضوع را نتیجه بررسی های کلینیک 
مایو هم تأیید می کند. در این بررسی 
که روی دو گروه با رژیم پرکربوهیدرات 

شد  مشخص  شد،  انجام  پرچرب  و 
عده ای که از غذایی با کربوهیدرات باال 
ماه، 14  از هفت  بعد  کردند،  استفاده 
کیلو اضافه وزن پیدا کردند؛ درصورتی 
پرچربی  غذاهای  از  که  آن هایی  که 
استفاده می کردند، در مدت فقط سه ماه، 
همین 14 کیلو به وزن شان اضافه شد.

كالری

وزیر می رود که به مصارف منازل شرقی 
خیابان سیروس می رسد و شاخه غربی 
به طرف امامزاده سید اسماعیل و جنوب 
غربی خیابان سیروس می رود. عمق مادر 
چاه این قنات 80 متر و طول مسیر 9 
متر است. مظهر قنات حاج علیرضا در 
پیاده روی شرقی چهار راه سرچشمه در 
خیابان سیروس مقابل مرغ فروشی قرار 
دارد. مسیر این قنات در حوالی میدان 
تأسیسات  ایجاد  سبب  به  بهارستان 
مترو  خطوط  خصوص  به  و  شهری 
تغییراتی کرده است. قنات حاج علیرضا 
در نقشه های وزارت نیرو که از قنات های 
 6G39 ـO تهران تهیه شده به شماره

مشخص شده است.
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نیک آهنگ پس از آزادی از زندان با 
دّری نجف آبادی وزیر پیشین اطالعات 
بطور  خصوصی مالقات کرد. وزیری 
زنجیره ای  قتلهای  وقوع  به خاطر  که 
در  امرش  تحت  نیروهای  توسط  
وزارت اطالعات مجبور به استعفا شد. 
وقتی دّری نجف آبادی در سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب به آرامی از 
کنار غرفه ها عبور می کرد، ابوالحسن 
مختاباد خبرنگار همشهری، با لبخند 
شیطنت آمیزی نیکان را به او نشان داد 

و پرسید: »می شناسیدش؟«
 پاسخ داد: »نه«.
ـ او کوثر است؟

و دری گفت: »نیک آهنگ کوثر؟«
ـ بله، خودش است.

چند  اطالعات  مستعفی  یر  وز
زد،  حرف  آهنگ  نیک  با  دقیقه ای 
بیشتر  بدل شد  و  آنها رد  بین  آنچه 
خنده و شوخی بود تا حرفهای جدی. 
کاماًل  مالقات  آن  درباره  نیک آهنگ 
خندیدیم«  »کلی  می گوید:  اتفاقی 
هم  ز  ا ستند  می خوا که  موقعی 
گفت:  او  به  دری  کنند،  خداحافظی 
بیا.  دفترم  به  روزها  همین  از  »یکی 
به  باید  که  هست  زیادی  حرفهای 
وقتی  نجف آبادی  دری  بگویم.«  تو 
فهمید  رفت،  دیدنش  به  نیک آهنگ 
که او پسر همان دکتر کوثر است که 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  در  بارها 
مجلس نظرات کارشناسی خود را برای 
نمایندگان بیان کرده بود. آن روز دری 
با خنده ای گفته بود: حاال که این طور 
است، پنجاه در صد از حرفهایی را که 
میخواستم امروز به تو بزنم، نمی گویم. 
قصد من هدایت تو به راه راست بود، 
نمی شود  که  را  کوثر  دکتر  پسر  اما 

هدایت کرد«.
نیک آهنگ  کام  در  شوخی  این 
شیرین آمد. چرا که به زعم او معنای 
این که  نبود جز  این شوخی چیزی 
سابقه آشنایی دری با پدرش سبب رفع 
بدبینی ها شده است )آیا واقعاً اینطور 
بود؟( وزیر سابق اطالعات بعد از این 
شوخی به نصیحت او نشست که: »با 
کاریکاتورهایت به کلینتون حمله کن، 
به صدام حسین نه به افرادی مثل... در 
میان صدها طلبه، یک نفر ممکن است 
به درجه علمی ایشان برسد. بنابراین 
حرمتش را باید حفظ کرد. تو با آن 
کاریکاتورت به روحانیت ضربه زدی...«.

بود  نیک آهنگ در پاسخش گفته 
که »هرگز قصد توهین به روحانیت را 
نداشتم. تا کنون کاریکاتور هیچکدام 
از روحانیون را نکشیده ام،  چون خودم 
هم به حفظ حرمت آنها اعتقاد دارم«.

حرفهای  روز  آن  نجف آبادی  دری 
زیادی زد، اما نیک آهنگ بجز همان چند 
جمله، چیز دیگری  به او نگفت: »آن قدر 
برخوردش خوب و سخنانش مهربانانه 
بود که نتوانستم جوابی به او بدهم«.

ـ به تو اصالً این حرفها نمی آید. واقعاً 
چرا جوابش را ندادی؟

ـ باز هم که اینجوری سؤال می کنی!
ـ جوابم را ندادی!

نمی شد... چطور  دیگر،  نمی شد  ـ 
باید برایت توضیح بدهم که نمی شد 

جوابش را بدهم.
تو  نیک آهنگ!  بگذریم...  خوب!  ـ 
تا همین چند وقت پیش همزمان در 
چند روزنامه کار می کردی و از صبح تا 
شب یکسره مشغول بودی... این روزها 

چه می کنی؟
روزنامه ها  از  زیادی  تعداد  وقتی  ـ 
خیلی  شدند،  تعطیل  ره  یکبا به 
از  آنقدر  اول  روزهای  شدم.  عصبی 
که  بودم  ریخته  به هم  روحی  نظر 
حتی نمی توانستم کارهای معمول و 
قابل  حجم  دهم.  انجام  را  روزمره ام 
توجهی از انرژی زیادی که برای کار 
داشتم، بیکار مانده بود. وقتی بیکار در 
خانه می نشینم، مدام به همسرم غر 
می زنم. طبیعی است که وقتی نیلوفر 
رفتارش  می کند،  تحمل  مرا  غرهای 
و  من  می شود.  عوض  من  به  نسبت 
در  را  هزینه هایمان  همیشه  همسرم 
ماه  اولین  می کنیم.  ثبت  دفتر  یک 
پس از بیکاری ام هزینه های ما نسبت 

به قبل دوبرابر شد«.
ـ چطور چنین چیزی اتفاق افتاد؟ با 
توجه به این که بیکار شده بودی، باید 

پول کمتری خرج می کردید؟
ـ فکر می کنم یک واکنش روانی به 
بیکاری ام بود. ما که انگار نمی خواستیم 
بیکار  که  بیاوریم  خودمان  روی  به 
شده ایم، بیشتر از قبل خرج می کردیم. 
برای این که اعصابمان کمتر خرد شود، 
بیشتر می خوردیم. یکی ـ دو ماه اول 
به  کم  کم  من  و  گذشت  اینجوری 
خودم آمدم که این چه شیوه ای است 

که ما برای فرار از ناراحتیهایمان انجام 
می دهیم. وقتی پولی درنمی آوریم، چرا 
اینهمه هزینه کنیم، و به تدریج  باید 
صرفه جویی را شروع کردیم... انتشار 
هفته نامه مهر روزنۀ امیدی برای من 
بود. تعطیلی روزنامه ها نه فقط از نظر 
روحی و معنوی که از نظر مالی هم 
تا  من  کرد.  مشکل  دچار  مرا  خیلی 
را  روزنامه  چندین  تعطیلی  به حال 
تجربه کرده ام. هر روزنامه ای که تعطیل 
می شود، چند روز در این فکرم که حاال 
باید چه کار کنم. اولین روزنامه ای که 
تعطیلی اش واقعاً برای من سخت بود، 
روزنامه زن بود. من از روزنامه ای مثل 
همشهری که اصاًل نمی توانستم در آن 
کار کنم، به روزنامه ای رفته بودم که 

فائزه هاشمی به من فضای آزادانه ای 
برای کار داده بود و وقتی توقیف شد، 
بود. خیلی  برای من  ضربه سنگینی 
روزنامه های  به  آن  از  پس  سنگین... 
دیگر پیوستم و همه آن روزنامه ها در 
یک روز تعطیل شدند... خیلی سخت 
است که این همه سال با جان و دل کار 
کرده باشی اما حاال به عنوان دشمن، 
فاسد و مزدور غرب از تو یاد کنند... 

خیلی نگرانم! نگران آینده هستم.
آینده  به  نسبت  نیهایت  نگرا ـ 

چیست؟
فردا  دارم  امروز  را که  آیا کاری  ـ 
هم خواهم داشت؟ آیا می توانم برای 
خانواده ام  امکانات الزم برای زندگی 
را فراهم کنم و آیا می توانم به آینده ام 
نیرو  چقدر  من  مگر  باشم؟  امیدوار 
دارم. االن سی سالم است و حد اکثر 
برای  را  نیروی الزم  تا چهل سالگی 
خانواده ام  تأمین  و  سرمایه گذاری 
باید  فرزندم  دیگر  سال  شش  دارم. 
آیا  اما من نمی دانم  برود.  به مدرسه 
خواهم توانست در آن هنگام امکانات 

یا  کنم  فراهم  برایش  را  تحصیل 
نه؟... آیا قرار است فردا باز به دادگاه 
احضار، دستگیر و یا بازداشت شوم؟ 
کسانی  دارند  دوست  خیلی  مردم 
زندان  به  آرمانهایشان  خاطر  به  که 
قهرمان  و  کنند  مقاومت  می روند، 
بدهند.  امید  آنها  به  تا  بمانند  باقی 
من هم قهرمان بودن را دوست دارم. 
مثل  آدمهایی  نداریم،  که  تعارف  اما 
قهرمان  برای  محدودی  ظرفیت  من 
برای  را  شدن دارند. ما آموزش الزم 
روزها  این  ندیده ایم...  شدن  قهرمان 
اصاًل نمی دانم تکلیفم چیست. پس از 
آزادی از زندان، موقعیتهایی برای من 
فراهم شد که به خارج از کشور بروم 
کاریکاتوریستهای حرفه ای  نزد  در  و 

انجمن  سوی  از  ببینم.  آموزش  دنیا 
آمریکا  حرفه ای  کاریکاتوریستهای 
برای من دعوتنامه ای ارسال شد تا در 
همایش ساالنه شان شرکت کنم. من 
می توانستم در آنجا کاریکاتور ایران را 

مطرح کنم. 
ـ ُخب، چرا نرفتی؟

ـ االن با قرار کفالت آزاد هستم. پدر 
به  اگر من  همسرم کفیل من است. 
خارج از کشور می رفتم و همان موقع 
دادگاه احضارم می کرد، او باید به جای 
بازداشت  هم  شاید  و  می رفت  من 
می شد، درآن صورت من چه جوابی 
داشتم که به  همسرم و خانواده اش 
بدهم. در همان دوره ابراهیم نبوی هم 
که شرایطش مشابه من بود چند بار 
به خارج سفر کرد. چند بار هم به من 
پیشنهاد کرد که »بیا دوـ  سه هفته ای 
و  می زنیم  چرخی  برویم،  آمریکا  به 
برمی گردیم«. اما من هرگز نتوانستم 

خود را را راضی به رفتن کنم.
چند لحظه سکوت و بعد به آسمان 

نگاه کرد:

ـ تعطیلی روزنامه ها از یک سو تنفرم 
را از دشمنان دوم خرداد بیشتر و از 
دیگر سو به دوم خردادی ها و خاتمی 
منتقدترم کرد. در اولین روزهای پس 
از توقیف مطبوعات، خیلی از خاتمی 
آیا  می گفتم  خودم  به  بودم.  شاکی 
این  در  که  نبودند  مطبوعاتی ها  این 
مردم  به  را  خاتمی  پیام  سال  چند 
منتقل کردند. حاال که مطبوعات به 
حمایت او نیاز دارند، هیچ کاری برای 
زمان  گذشت  با  البته  نمی کند.  آنها 
نگاهم  هیجاناتم،  کردن  فروکش  و 
به خاتمی منطقی تر شد. البته هنوز 
هم از او دلگیرم. اما دلگیری ام به سان 
ناراحتی یک فرزند از پدر، مادر و یا 
آنها  از  که  این  با  که  است  برادرش 

آنها  سراغ  به  دوباره  است  ناراحت 
می رود چون دوستشان دارد و بجز آنها 
هم کسی را ندارد. من هنوز هم خاتمی 
تحقق  برای  چون  دارم  دوست  را 

آرزوهایم کسی جز او را نمی شناسم.
بیرون  مهر  هفته نامۀ  از  وقتی 
در  جوری  »یک  گفت:  می آمدم، 
کتابت بنویس در آرزوی روزی هستم 
که روزنامه ای حرفه ای، آزاد و زیبا به 

مردم عرضه شود.«  
  گمشدۀ خود را یافته ام

»اردشیر رستمی« حتی در همان 
معمولی  آدم  یک  هم  اول  برخورد 
نیست. یک طراح که به نظر من از هر 
لحاظ یک شاعر است. با طرحهایش 
با  کاریکاتورهایش،  با  می گوید،  شعر 
حرف زدنش، فرقی نمی کند دربارۀ چه 
حرف می زند. همیشه شعر می گوید، 
سنگ،  دربارۀ  وقتی  حتی  همیشه... 
دیوار، خیابان و غذا هم حرف می زند، 

شعر می گوید.
دربارۀ »شهال« که حرف می زند، از 

هر وقت دیگر شاعرتر می شود.

زندگی ام  پاداش  بزرگترین  »شهال 
ازدواج  شهال  با  که  روز  همان  است. 
زندگی ام  پاداش  بزرگترین  کردم، 
چیزها  خیلی  او  از  من  گرفتم.  را 
آموخته ام. من هر روز از او می آموزم. 
وقتی لبخند می زند، لطف بزرگی به 
من می کند. وقتی برایم چای می ریزد، 
اشکم درمی آید. آخر چرا او باید برای 
بزرگ  لطف  این  بریزد؟  چای  من 
اوست. خوشحالی جهان درآینده شکل 
خواهد گرفت که بداند شهال چقدر بر 
من تأثیر گذاشت. شهال چقدر انسان 
وارسته ای بود که مرا با این همه نقص 
پذیرفت. بعد از ازدواج با شهال بیشتر 
و بهتر از قبل کار می کنم. دستهایم، 
شده،  دوبرابر  گوشهایم  و  چشمهایم 

دستهای من و شهال، چشمهای من 
من  شهال.  و  من  گوشهای  شهال،  و 
خود  گمشدۀ  چون  شده ام،  بزرگتر 
را پیدا کرده ام. اگر همۀ جهان با من 
باشد اما شهال را در کنار خود نداشته 
باشم، احساس تنهایی می کنم و اگر 
همه جهان علیه من باشد اما شهال با 
من... از هیچ چیز نمی ترسم و به جلو 
خواهم رفت. اگر کسی می خواهد مرا 
بپذیرد باید با شهال بپذیرد. من بی او 

هیچ هستم، هیچ«.
جوری با تو ارتباط برقرار می کند که 
خیلی زود نام کوچکش را صدا می زنی. 
نمی توانی به او بگویی »رستمی«. او 
با همه  اردشیر...  است،  اردشیر  فقط 
و  پیر  می شود،  دوست  زود  خیلی 
جوان، دختر و پسر، زن و مرد فرقی 

برای او نمی کند.
نُه سال داشت که انقالب شد. آن 
می کردند.  زندگی  کرمان  در  موقع 
هنوز حوادث آن روزها ذهنش را رها 
نکرده  است. »آتشسوزی بانکها، شور 
مردمی  هیجان جوانها، خوشحالی  و 

که هیجانزده بودند، مردانی که چوب 
در دست داشتند، مشتهایی که گره 

می شد و باال می رفت و...«.
پدرش  رفتند.  تبریز  به  بعد  سال 

کارگر بود، کارگر ساختمانی.
فکر  مادرم  و  بود  معتاد  »پدرم 
کنیم،  زندگی  روستا  در  اگر  می کرد 
رفتیم.  روستا  به  ما  می کند.  ترک 
پدرم هم ترک کرد اما دوباره شروع 
کرد؛ خیلی زود همه چیز را فراموش 

کرده بود«.
ده سالگی اش با تحوالت شگرفی در 
ایران همراه شد. آدمهایی که بزرگتر 
از اردشیر بودند، او را با خود به کوه 
می بردند. آدمهایی که از نظر اردشیر 
اما  داشت  فرق  هم  با  حرفهایشان 
خودشان فرق زیادی با هم نداشتند. 
کتابهای  و  بودند  خوب  همه شان 
بعضی ها  می دادند.  او  به  جورواجور 
برای  را  محبوبه«  و  »حسن  کتاب 
سیاه  »ماهی  بعضی ها  می آوردند.  او 
کوچولو« و بعضی های دیگر »داستان 
راستان« را... اردشیر آدم بزرگهایی را 
که به او کتاب می دادند دوست داشت 

و آنها هم اردشیر را.
و  حسن  کتاب  رفتم  که  »روزی 
بازگردانم،  صاحبش  به  را  محبوبه 
مادرش تا در را به رویم باز کرد، زد 
گورستان  به  می خواستم  گریه.  زیر 
بروم و برایش فاتحه بخوانم. مادرش 
نمی دانست.  را  پسرش  قبر  نشانی 
ماهی  بازگرداندن  برای  دیگر  روز 
سیاه کوچولو رفته بودم که خواهرش 
گفت: »دیگر نمی آید، هیچوقت. بعد 
هیچکس  از  را  سراغش  هم  این  از 
او بدهم  نگیر«. خواستم کتاب را به 
روز  چند  چرا.  نفهمیدم  نگرفت.  اما 
بعد که داستان راستان را به در خانه 
»مگر  گفت:  پدرش  بردم،  صاحبش 
خبر نداری؟ چند روز پیش در جبهه 
شهید شد...« همه دوستانم را از دست 
داده بودم، همه شان را... این اتفاقات 
ابتدا تناقض شدیدی در من ایجاد کرد 
و بعدها رازهای دنیا را بر من آشکار 
تناقضاتش  تمام  با  که  رازهایی  کرد. 
حقیقت زندگی بود و هیچکدام بدون 
دیگری معنایی نداشت... اتفاقاتی که 
خود  اطراف  در  کودکی  دوران  در 
ماندگار  تصاویر  به  تبدیل  می دیدم، 
در ذهن من شد. تصاویری که بعدها 
تبدیل به کاریکاتور شد. همان تصاویر، 

مرا کاریکاتوریست کرد«.
شد.  بزرگ  زیاد  فقر  در  اردشیر 
او،  پدرش معتاد بود و کار نمی کرد. 
مجبور  برادرانش  و  خواهر  و  مادر 
بودند کار کنند تا غذایی برای خوردن 

به دست بیاورند.
برای  اما  بود  نان  ما  غذای  »تنها 
پولی  هم  نان  همین  آوردن  به دست 
نداشتیم و باید کار می کردیم. مادرم 
تکه پارچه هایی را که خیاطی ها دور 
برای  و  می کرد  جمع  می ریختند 
کنیم.  رشته  را  آنها  تا  می آورد  ما 
پارچه های رشته شده را به مغازه های 
مکانیکها  تا  می فروختیم  مکانیکی 
دستشان را با آن پاک کنند. برای هر 
می گرفتیم.  ریال   5 رشته ها  از  کیلو 
نتیجۀ دو ـ سه روز کار، چهار گونی 
یا شش تومان  بود که پنج  »رشته« 
را  پارچه ها  وقتی  می خریدند.  ما  از 
رشته می کردیم پُرزش در گلوی مان 
می رفت و اذیتمان می کرد. وقتی تشنه 
می شدیم نباید آب می خوردیم چون 
آب باعث می شد پرزها بیشتر به گلو 
وقتی  شویم.  اذیت  بیشتر  و  بچسبد 
می خواستیم کار را شروع کنیم مادر به 
هر کدام از ما یک شکالت می داد تا در 
دهان بگذاریم و بمکیم. شکالت را که 
می مکیدیم، پرزهای پارچه کمتر گلو را 
می سوزاند. اما حیف! که شکالت خیلی 
شدنش  تمام  با  و  می شد  تمام  زود 
سوزش گلوی ما بیشتر می شد. ما پنج 
بچه بودیم و مادر نمی توانست روزانه 
بیشتر از یک شکالت به ما بدهد. یعنی 
پول نداشت که بیشتر از این شکالت 
بخرد. من یک بار شکالتم را برای شش 
ـ هفت ساعت در دهان نگه داشتم. در 
پایان روز وقتی شکالت را در دهانم به 
خواهرم نشان دادم، گفت که مادر به 
تو شکالتهای زیادی داده بود؟ گفتم 
نه، گفت پس حتماً شکالت را همین 
االن در دهانت گذاشته ای. گفتم نه و 
بعد راه حل را به او یاد دادم: شکالت 
را با کاغذش در دهان بگذار. مدتی با 
کاغذش بازی کن، بعد یک گوشه از آن 
را سوراخ کن. از همان گوشه شکالت 
را کم کم بخور. این جوری خیلی طول 
می کشد تا شکالتت تمام شود و پرزها 

کمتر اذیتت می کند«.

خیلی سخت است که این همه سال با جان و دل کار 
کرده باشی و حاال از تو به عنوان دشمن و فاسد و مزدور 

غرب یاد کنند
اشاره

رویداد دوم خرداد، روزنه ای از امید به روی مطبوعات 
برای پرورش استعدادهای جوان در  را  گشود و زمینه 
عرصۀ روزنامه نگاری دوران بعد از انقالب فراهم ساخت. 
نپایید و  دریغ که این دومین »بهار آزادی« هم دیری 
باغی که به باغبان بی کفایت سپرده شده بود، دستخوش 

خزان شد.
رنجهای  و  غمها  حدیث  »روزنامه نگاران...«  کتاب 
روزنامه نگاران دوم خردادی است از زبان یکی از آنها: 

ژیال بنی یعقوب.
کتاب »روزنامه نگاران« چاپ تهران، نشر »روزنگار« 

چاپ رسیده است.

»دنباله دارد«           

9

ژیال
بنی یعقوب

تلویزیون آخوندی به روایت اردشیر رستمی اردشیر رستمی
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عدم  علت  گزارش،  این  اساس  بر 
حضور این فعال محیط زیست که گفته 
مشخص  بوده،  بیانی  نیلوفر  می شود 
فعاالن  دادگاه  که  حالی  در  نیست. 
و  غیرعلنی  صورت  به  زیست  محیط 
و  می شود  برگزار  بسته  درهای  پشت 
از  این زندانیان فقط حق برخورداری 
قوه  تایید  مورد  که  دارند  را  وکالیی 
قضاییه هستند، نیلوفر بیانی افشا کرد 
که در جریان بازجویی ها مورد شکنجه و 
تهدید قرار گرفته و از هراس جان خود، 

علیه خویش اعتراف کرده است.
همچنین یک منبع آگاه از وضعیت 
بیانی، به کمپین حقوق بشر در ایران 
گفته است که مأموران سپاه، بیانی را 
مکان هایی  به  و  زندان خارج کرده  از 

جلوگیری از حضور نیلوفر بیانی در دادگاه پرونده 
فعاالن محیط  زیست برای دو بار پیاپی

کرده  افشا  بیانی  =نیلوفر 
بود که مورد شکنجه و تهدید 
شده  مجبور  و  گرفته  قرار 

علیه خود اعتراف کند.
بود  گفته  همچنین  =وی 
خارج  به  مهرماه  اوایل  که 
و  شده  منتقل  زندان  از 
مأموران در مکان های عمومی 
را  وی  از  فیلمبرداری  قصد 

داشته اند.
پس از افشای شکنجه و فشار روانی 
هنگام بازجویی توسط نیلوفر بیانی، از 
اخیر دادگاه  حضور وی در دو جلسه 
رسیدگی به پرونده فعاالن محیط زیست 
جلوگیری شده است. ایرنا نوشته علت 
مشخص  جلسات  این  در  وی  غیبت 

نیست.
پس از افشای اعمال شکنجه و فشار 
نیلوفر  توسط  بازجویی  هنگام  روانی 
محیط زیست  فعاالن  از  یکی  بیانی 
سپاه،  اطالعات  توسط  شده  بازداشت 
از حضور وی در جلسات سوم و چهارم 
دادگاه رسیدگی به این پرونده جلوگیری 

به عمل آمده است.
جلسه  گزارش  در  ایرنا  خبرگزاری 
امروز چهارشنبه 2۴ بهمن ماه دادگاه 
انقالب نوشته که جلسه با حضور ۷ تن 
از فعاالن محیط  زیست برگزار شده و 
یکی از فعاالن زن در این جلسه و جلسه 

قبلی حضور نداشته اند.

یک  و  خرید  پاساژ  آرایشگاه،  چون 
ویالی ناشناس در لواسان برده اند و از 
او خواسته اند تا به آرایشگاه برود و در 
ویال استراحت کند تا برای مستندسازی 
از وی فیلم تهیه کنند. بیانی اما از انجام 
حاضر  و  کرده  امتناع  درخواست  این 
با آن وی را به  اتومبیلی که  از  نشده 
محل های مختلف برده بودند پیاده شود.

به گفته این منبع آگاه، با این وجود 
صورت  به  لحظاتی  در  سپاه  مأموران 

مخفیانه از بیانی فیلمبرداری کرده اند.
در جلسه امروز دادگاه، بخش دیگری 
این  صفحه ای   ۳00 کیفرخواست  از 
از  بیش  که  زیست  محیط  فعاالن 
یک سال است در زندان بسر می برند 

خوانده شد.

نیلوفر بیانی

درصد   6.5 تا   ۴.5=
اخیر  سالیان  در  ازدواج ها 
تا 1۴   1٠ به کودکان  مربوط 
ساالنه  اینکه  است.  سال 
ازدواج در  از ۴٠ هزار  بیش 
 5 باالی  و  است  سن  این 
شامل  را  ازدواج ها  درصد 

می شود آمار کمی نیست.
این  تمام  =مالوردی: 
فعالیت  سال  پنج  چهار 
خانواده،  و  زنان  حوزه  در 
از  را  مانع تراشی  بیشترین 

همجنسان خودم دیدم!
خانواده  و  زنان  امور  سابق  معاون 
ریاست جمهوری می گوید آمار ازدواج 
دختران در سنین پایین در ایران رو 
به رشد است. طبق تحقیقات میدانی 
امام علی«  موسسه خیریه »جمعیت 
در بیش از 10 شهرستان عمده ترین 
فقر  سن،  زیر  دختران  ازدواج  دلیل 
مناطق  برخی  در  مثال  برای  است . 
بلوچستان  و  استان سیستان   محروم 
اثر  بر  مرگ  بین  مجبورند  خانواده ها 
گرسنگی و شوهر دادن دخترشان به 
کسی که می تواند خوراک او را تامین 

کند یکی را انتخاب کنند .
سابق  معاون  مالوردی  شهیندخت 
امور زنان و خانواده به ایرنا گفته که 
اخیر  سال های  تالش های  وجود  »با 
در  دختران  ازدواج  آمار  متاسفانه 
سنین پایین، رو به رشد شده است.«

از  جلوگیری  رو،  این  از  وی 
دانسته  موضوعی  را  کودک همسری 
که به عنوان یک مطالبه عمومی باید 

مطرح شود.
خانواده  و  زنان  امور  سابق  معاون 

از  بازنشسته شده، بخشی  اکنون  که 
را  حکومت  دستگاه  در  زن  مدیران 
مورد انتقاد قرار داده و ریشه مخالفت 
مجلس  در  کودک همسری  طرح  با 
بانوان«  »خود  را  اسالمی  شورای 

خوانده است.
از حقوق  دبیرکل جمعیت حمایت 
که  داد  توضیح  این باره  در  زنان  بشر 
پنج  چهار  این  تمام  معتقدم  »چون 
سال فعالیت در حوزه زنان و خانواده، 
بیشترین مانع تراشی را از همجنسان 

خودم دیدم.«
آدرس های  و  »گزارش ها  مالوردی 
غلطی که این زنان داده اند« را دلیل 
»هنوز  که  دانسته  کنونی  موقعیت 
زمینه  این  در  را  مناسب  قوانین 
باید  کودکان  معتقدیم  البته  نداریم 
از کودکی آموزش های الزم را درباره 
خشونت  با  مبارزه  ویژه  به  مسائل 
اختالف ها  درباره  و  فراگیرند  باید 
کودکان  خشونت ها  و  مناقشات  و 
و  خشم  کنترل  گفتن،  نه  مهارت 
را  بحران ها  مقابل  در  الزم  مهارت 

باید داشته باشند.«
دلیل  به  ایران  در  کودکان  ازدواج 
فقدان قانون بازدارنده پس از انقالب 
بزرگ  اجتماعی  معضل  یک  همواره 
بوده ولی در سال های اخیر به دلیل 
بحران  حاد اقتصادی این ازدواج ها رو 

به افزایش گذاشته است.
موسسه  میدانی  تحقیقات  طبق 
در  علی«  امام  »جمعیت  خیریه 
عمده ترین  شهرستان   10 از  بیش 
فقر  سن،  زیر  دختران  ازدواج  دلیل 
مناطق  برخی  در  مثال  برای  است . 
بلوچستان  و  استان سیستان   محروم 
اثر  بر  مرگ  بین  مجبورند  خانواده ها 
گرسنگی و شوهر دادن دخترشان به 
کسی که می تواند خوراک او را تامین 

کند یکی را انتخاب کنند .
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  زنان 
پیشتر گفته بود »کسی موافق ازدواج 
تا   ۴.5 چون  نیست،  ساله   9 کودک 
۶.5 درصد ازدواج ها در سالیان اخیر 
سال   1۴ تا   10 کودکان  به  مربوط 
از ۴0 هزار  اینکه ساالنه بیش  است. 
 5 باالی  و  است  سن  این  در  ازدواج 
می شود  شامل  را  ازدواج ها  درصد 
آمار کمی نیست باید به این موضوع 

رسیدگی شود.«
در سال 9۶ از ۷۸ هزار و 9۷2 ازدواج 
ثبت شده سهم دختران زیر 15 سال 
تنها  آمار  این  که  بوده  مورد   1۴۸1
مختص تهران است و آمار بیشتری از 
این دست ازدواج ها در شهرستان ها و 

مناطق محروم به دست می آید .
حال  این  با  کودکان  فعاالن حقوق 
از  بخشی  تنها  دولتی  آمار  می گویند 
می گیرد،  بر  در  را  کودکان  ازدواج 
هویتی  برگه  که  دخترانی  چون 
ندارند، ازدواجشان بطور رسمی ثبت 

نمی شود.
 11 دختر  رها  اجباری  ازدواج 
ساله ای هلیالنی با مردی ۴۴ ساله که 
روستای  شورای  عضو  می شود  گفته 
هلیالنی از توابع استان ایالم است، در 
چند روز اخیر واکنش ها و اعتراضات 

بسیاری را به دنبال داشت.
در  رها  که  نوشتند  داخلی  منابع 
ازای  بوده و در  تهران ساکن  حاشیه  
بدهی 15 میلیون تومانی  پدرش که 
به مواد مخدر اعتیاد دارد، به عقد یکی 
از اعضای شورای روستایی هلیالنی در 

استان ایالم در آمده است.
با دستور دادستان ایالم، ازدواج این 
دختر 11 ساله غیرقانونی اعالم شد و 

شوهر و پدر رها بازداشت شدند.

مالوردی: آمار ازدواج کودکان در حال افزایش است

جراحی پالستیک سابقه ای طوالنی 
در ایران دارد و در پنجاه سال گذشته 
ایران یکی از پیشرفته ترین کشورهای 

منطقه در این رشته بوده است.
دکتر سیروس اصانلو از جراحان بنام و 
در واقع پیشکسوت جراحی پالستیک 
نزدیک به شصت سال پیش پس از پایان 
تحصیالت پزشکی با تخصص جراحی 
پالستیک به ایران بازگشت و سال ها در 
سمت استاد دانشکده پزشکی دانشگاه 
زبردستی  و  ذوق  با  جراحان  تهران 
از  و  داد  ایران  پزشکی  تحویل جامعه 
عنوان  به  پالستیک  جراحی  پس  آن 
پردرآمد  و  از رشته های محبوب  یکی 
دوره های  برای  پزشکی  دانشجویان 
تا  از آن زمان  تخصصی قرار گرفت و 
و  پسر  دختر،  زن،  هزار  هزاران  کنون 
حتی مردان میانسال، بینی، صورت و 
به  برای شکیل تر شدن  را  شکم خود 
دست جراحان پالستیک می سپارند و 
هم لباسان  و  رژیم  رهبر  اراجیف  برای 
او که نام فتوا بر آن گذاشته اند تره هم 
این روزها که  ویژه  به  خرد نمی کنند 
رهبر حکومت و آخوندهای او پا درهوا 
و در بالتکلیفی بسر می برند.در چنین 
شرایطی، این هفته علی خامنه ای و چند 
تن از آخوندهای حکومتی درباره حالل 
و حرام بودن اعمال جراحی پالستیک بر 
روی بدن خانم ها به دست جراحان مرد 
فتوا داده اند.برخی مانند خامنه ای طبق 
معمول فتوایی تند و اغراق آمیز صادر 
مالیم تر  دیگر  بعضی  فتوای  و  کرده  
همگی  اما  است  دلبازانه  و  دست  و 

فتوای خامنه ای و آخوندهای حکومتی درباره 
جراحی پالستیک در واپسین دوران رژیم

فتوادهندگان می دانند که برای صدور 
خیلی  دیگر  امروز  دستورات  اینگونه 
دیر است چه برسد به اینکه اصال معلوم 
نیست فردای برای این نظام در کار باشد.

فتاوی خامنه ای و مراجع تقلید را در 
زیر می خوانید:آیت اهلل خمینی در پاسخ 
این سوال که جراحی پالستیک برای 
زیبایی چه حکمی دارد؟ گفته بود، اگر 

جراح زن باشد مانع ندارد.
واکنش علی خامنه ای به این سوال 
زیبایی  جراحی  عمل  صورتی  در  که 
که  مرد  پزشک  توسط  زنان  برای 
مستلزم نگاه کردن و لمس کردن بدن 
این است که  است چه حکمی دارد؟ 
بیماری  درمان  زیبایی  جراحی  عمل 
محسوب نمی شود و نگاه کردن حرام  
نیز به خاطر این کار و لمس کردن جایز 
نیست مگر در مواردی که برای درمان 
باشد و پزشک  مانند آن  سوختگی و 

مجبور به لمس کردن و نگاه کردن باشد!
پاسخ آیت اهلل سیستانی به این سوال 
کمی نرمتر از خامنه ای است که فکر 
می کند باید از موقعیت و جایگاه امام 
زمان و رئیس مملکت اظهار نظر کند. 
سیستانی گفته، با پرهیز از لمس و نظر 

حرام جایز است.
پاسخ  هم  گلپایگانی  صافی  آیت اهلل 
متفاوت و روشنفکرانه تری به این سوال 
در  عقالنی  غرض  اگر  گفته  او  داده؛ 
میان باشد، اشکال ندارد.آخرین جواب 
به این پرسش از سوی آیت اهلل مکارم 
شیرازی از طرفداران مسجد جمکران 
اعالم شده؛ وی تاکید کرده در صورتی 
که این عمل آمیخته با حرام دیگری 
ندارد.  اشکال  صورت  هیچ  در  نباشد، 
اما در صورتی که مستلزم حرامی باشد 
مثل نظر و لمس نامحرم تنها در صورت 

ضرورت جایز است.

شهرک  اراضی  =مالک 
صل  ی ا مطهر محسین  غال
رییس هیات مدیره شرکت 
»نوید زر شیمی« و »امیرکبیر« 

است.
=ورود شهروندان عادی به 
هیلز  باستی  شهرک  داخل 
با  ممنوع است و اطراف آن 
دیوارهای بلند محصور شده.

قبیل  این  لواسان  =در 
است.  زیاد  بسیار  تخلف ها 
میلیون  نمونه، یک  در یک 
کشاورزی  زمین  مترمربع 
کاربری  تغییر  بند  و  زد  با 
پیدا کرده و تبدیل به زمین 
ارزش  و  می شود  مسکونی 
میلیاردها  به  شبه  یک  آن 
تومان می رسد. کم نیستند 
آقازاده های سپاهی که رد پای 
آنها در معامله این زمین ها و 
دیده  ویالها  ساز  و  ساخت 

می شود.
تلویزیون اینترنتی »آوانت« که در ایران 
فعال است و محتوای چندرسانه ای در 
قالب های گزارش، گفتگو و مستندهای 
سیاسی و اجتماعی تولید می کند در 
گزارشی به موضوع شهرک سازی های 
غیرمجاز و خارج از محدوده در منطقه 
ییالقی لواسانات در شمال شرقی تهران 

پرداخته است.
این گزارش گوشه ای از زد و بندهای 
زیر  را  شهری  مدیران  و  مسئوالن 
ذره بین گذاشته و نشان می دهد افراد 

شهرک ویالیی »باستی هیلز لواسان« امپراتوری 
»ژنرال های تدبیر و امید« با منظره ی سد لَتیان

صاحب نفوذ چطور با استفاده از رانت، 
را  کوهستانی  و  کشاورزی  زمین های 
شهری  اراضی  وارد  قانونی  مسیر  از 
می کنند و بی تفاوت به تخریب محیط 
زیست زمین  را می بلعند و با رقم های 

نجومی معامله می کنند.
»آوانت« در این مستند سراغ »باستی 
شهرک   است.  رفته  لواسان«  هیلز 
خصوصی که در حال حاضر بزرگترین 
و  است  منطقه  آن  ویالیی  شهرک 
مالک اصلی زمین های آن غالمحسین 
مدیره  هیات  رییس  مطهری اصل 
شرکت »نوید زر شیمی« و »امیرکبیر« 
است. وی از کسانی است که روزنامه 
اقتصاد به آنها لقب »ژنرال های تدبیر و 

امید« داده است.
او سابقه زیادی در گرفتن مجوز دارد 
از جمله زمین های باغ در اندرزگو در 
برج های  به  تبدیل  که  تهران  فرمانیه 
مرکز خرید »سانا« شدند. نام کارخانه 
پتروشیمی مطهری اصل برگرفته از نام 
سایه  در  اتفاقاً  که  است  نوید  پسرش 
الکچری  زندگی  پدر  مفتخواری های 

دارد.
از طالبی  سید مهدی صدرالساداتی 
معرفی می کند  عدالتخواه  را  که خود 
و در اینستاگرام  و تلگرام اش به افشای 
مسئوالن  اشرافیگری   و  رانتخواری ها 
آقازاده هایش  و  اسالمی  جمهوری 
می پردازد با انتشار این تصاویر نوشته، 
»بترسید از آن روزی که مردم بفهمند 
روز  آن  چیست؟  شما  ذات  باطن  در 
یوم اهلل است که دیگر مثل یوم اهلل 22 

بهمن نیست.«
او با اشاره به محافظه کاری مسئوالن 
و ضابطین در نظام برای پیگیری این 
مفاسد نوشته »یقین بدانید مسئوالن 

نمی اندازند«  جلو  را  خود  معروف 
بدون  می شود  »چگونه  پرسیده  و 
اسالمی  جمهوری  در  آنها  هماهنگی 

چنین غلط هایی کرد؟«
آمده  »آوانت«  مستند  توضیح  در 
»بعد از تخلفات اضافه بنا و اضافه طبقات 
پدیده ای جدید  با  بار  این  لواسان،  در 
زمین های  تغییرکاربری  شوید؛  آشنا 

چندصدهزار مترمربعی با یک امضا!«
باید توجه کرد سازندگان این مستند 
آرمانگرا  و  انقالبی  هستند  جوانانی 
نزدیک به هسته های قدرت در جناح 
افشای  پی  در  گرچه  که  اصولگرایان 
مفاسد هستند اما به وضوح در محتوای 
برنامه  های آنها خط و خطوط جناحی و 
باندی آشکار است. در همین گزارش 
هم گرچه تالش می شود نقش مدیران 
شهری در دولت حسن روحانی پررنگ 
جلوه داده شود اما این تخلفات سابقه 
فسادهایی  از  بسیاری  و  دارد  طوالنی 
که افشا می  شود در دولت احمدی نژاد 

ریشه دارند.
کیهان  به  رسیده  خبرهای  به  بنا 
لندن، فرزندان تعدادی از فرماندهان 
سپاه قدس نیز در سال های اخیر در 
لواسان اقدام به ساخت و ساز ویال در 
مناطق خارج از محدوده کرده اند که 
مدیران  به  را  الزم  رشوه  مواردی  در 
و  نکرده اند  پرداخت  کلفت تر  گردن 
با هزینه های  در نهایت ویالهایی که 
توسط  شده  ساخته  هنگفت  بسیار 
در  شده!  تخریب  لودر  با  شهرداری 
یک نمونه این اتفاق حدود شش ماه 
پیش در حالی برای آقازاده های یکی 
از فرماندهان سپاه افتاد که پدر سردار 
الف- چ« در ماموریت سوریه  »الف- 

بود.

از صفحه اینستاگرام نوید مطهری اصل
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ونزوئال  در  رژیم  =تغییر 
جمهوری  به  بزرگ  ضربه 
و  استمرارطلبان  و  اسالمی 
براندازان  به  انرژی  تزریق 

است.
با  ونزوئال  مردم  =اگر 
خیابان  به  جمعیت  آن 
آمریکا  دست  نمی آمدند 
شناختن  رسمیت  به  برای 
گوائیدو  جمهوری  ریاست 
از  نمی توانست  و  نبود  باز 
متحدین خودش بخواهد که 

او را به رسمیت بشناسند.
سیاستمداران  بین  =در 
و نظامی ها در ایران کسانی 
اگر شرایط  وجود دارند که 
فراهم شود متحد براندازان 
خواهند بود. اینها از جنس 
نگاه  که  هستند  کسانی 
معتقدند  و  دارند  سکوالر 
کشور برای پیشرفت باید به 
سوی جدایی دین و دولت و 

توسعه اقتصادی برود.
فرشگرد  در  ما  =نگاه 
و  نیست  روس ستیزانه 
در  باید  که  بزرگی  کار 
اپوزیسیون پیش ببریم این 
و  روسیه  به  پیام  که  است 
که پشت حکومت اند  چین 
صورت  در  که  بفرستیم 
اسالمی  براندازی جمهوری 
آنها  با  رابطه  نیست  قرار 
قراردادهایی  یا  شود  قطع 
که بر اساس منافع دوجانبه 

باشد لغو و منتفی گردد.
آمریکا،  از  پس  محمدی-  حامد 
کشورهای  از  زیادی  تعداد  و  کانادا 
عضو  کشورهای  التین،  آمریکای 
شناسایی  حال  در  نیز  اروپا  اتحادیه 
و به رسمیت شناختن خوان گوائیدو 
رهبر مخالفان ونزوئال به عنوان رئیس 

جمهوری موقت آن هستند.
ترکیه،  کنار  در  اسالمی  جمهوری 
روسیه و چین و معدودی کشورهای 
نیکالس  دولت  از  همچنان  دیگر 
مادورو حمایت می کنند. رژیم مادورو 
در  ونزوئال  در  چاوزی  چپگرایان  و 
اما  گرفته اند  قرار  سقوط  آستانه ی 
چرا کارگزاران رژیم ایران اصرار دارند 
همچنان بر روی »اسب بازنده« شرط 

ببندند؟
امیرحسین اعتمادی فعال و تحلیلگر 
معتقد  فرشگرد  اعضای  از  و  سیاسی 
جمهوری  برای  ونزوئال  اهمیت  است 
سیاسی،  مسائل  از  فراتر  اسالمی 
است  کشور  این  شرایط  به  مربوط 
که به عوامل رژیم از جمله حزب اهلل 
امکان قاچاق مواد مخدر و پولشویی 

می دهد.
جمهوری  ریاست  دوران  =در 
اصالح طلبان  احمدی نژاد،  محمود 
با  او  نزدیک  ارتباط  خاطر  به 
کشورهای  جمهوری  رؤسای 
و  و رفت  آمریکای التین  چپگرای 
و  مورالس  و  چاوز  و  اورتگا  با  آمد 
ونزوئال  در  گسترده  سرمایه گذاری 
می کردند.  او  به  زیادی  انتقادات 
احمدی نژاد  که  همان هایی  امروز 
را به باد انتقاد می گرفتند خودشان 
مادورو  نیکالس  دولت  از  حاال 
چاوز  معاون  که  می کنند  حمایت 
جانشین اش  او  مرگ  از  بعد  و  بود 
دوگانگی  این  از  شما  تحلیل  شد. 

چیست؟
-فکر می کنم در حال حاضر سیاست 
از  حمایت  اصالح طلب ها  خارجی 
ونزوئال یا گرایش به سمت آمریکای 
که  است  این  مسئله  نیست،  التین 
ونزوئال می افتد عماًل  اتفاقاتی که در 
از  آنها  و  می کند  کمک  براندازان  به 
این زاویه است که از اتفاقات ونزوئال 
ترجیح  نتیجه  نیستند. در  خوشحال 
که  همانطور  بماند.  مادورو  می دهند 
اخیراً حسن روحانی از سفیر مادورو 
خیلی  و  کرد  استقبال  تهران  به 
قاطعانه گفت از او حمایت می کنیم. 
رژیم  ونزوئال  در  اگر  می دانند  چون 
تغییر کند این یک انرژی به براندازان 
ایران تزریق می کند، همین االن که 
هنوز تغییری نکرده این اتفاق افتاده 
است. در واقع اگر دموکراسی خواهان 
نامشروع  دولت  از  را  قدرت  ونزوئال 
ضربه  شوند  پیروز  و  بگیرند  مادورو 
که  اصالح طلبان  به  است  بزرگی 

را  ایران  در  موجود  وضع  استمرار 
می خواهند.

یا  ظریف  محمدجواد  =یعنی 
حسن روحانی به عنوان دولتمردانی 
که پایگاه سیاسی و اجتماعی آنها 
تظاهر  فقط  هستند  اصالح  طلبان  
و  می کنند  مادورو  از  حمایت  به 

تریبون تبلیغاتی نظام اند؟
خارجه  وزیر  ظریف  -ببینید، 
خارجه  وزیر  نیست،  اصالح طلبان 
نظام و علی خامنه ای است و موضعی 
کهاو می گیرد همان چیزی است که 

خامنه ای می خواهد.
= روحانی هم همینطور؟

– به نظرم روحانی زیاد توجهی به 
مسئله نظام ندارد و مسائل شخصی 
روحانی  می گیرد.  نظر  در  را  خودش 
تعریف  اسالمی  جمهوری  بدون 
که  است  نظام  داخل  در  و  نمی شود 
کند.  طی  را  ترقی  پله های  می تواند 
نیست  معلوم  که   است  فردی  او 
داده  انجام  درست  را  تحصیالت اش 
یا نه و در چهل سال گذشته پله های 
قدرت را یکی یکی طی کرده، سال ها 
در امنیتی ترین نهاد جمهوری اسالمی 
رئیس  امروز  و  داشته  مسئولیت 
دارد  هم  را  این  امید  است،  جمهور 
که بعد از مرگ خامنه ای رهبر شود 
را حفظ  جایگاه خودش  یا دست کم 
کند. در واقع روحانی به دنبال تثبیت 
جایگاه خودش در قدرت است. او هم 
اگر  است  معتقد  اصالح طلب ها  مثل 
سیاست  بر  نوعی  به  ونزوئال  اتفاقات 
ایران تاثیر بگذارد و تغییری رخ دهد 
آنچه  اما  نیست.  ماندنی  هم  خودش 
رسمی  سیاست های  می گوید  ظریف 

جمهوری اسالمی است.
آنها  دو  هر  بگوییم  =می توانیم 
اسالمی  جمهوری  منافع  خاطر  به 
در تحوالت ونزوئال جانب مادورو را 

گرفته اند؟
-مسئله آ ن ها حفظ نظام است، اما 

هر کدام از زاویه ی منافع خودشان.
احمدی نژاد  دوران  =در 
ونزوئال  در  زیادی  سرمایه گذاری 
شد از مسکن تا نیروگاه که بعد از 
ملی  منافع  کرد.  پیدا  ادامه  هم  او 
شرایطی  چنین  در  می کند  ایجاب 
را  موضعی  اسالمی  جمهوری 
سقوط  مادورو  اگر  که  کند  اتخاذ 
کرد و خوان گوائیدو روی کار آمد 
آنجا  در  را  کشور  منافع  دست کم 
رژیم  آیا موضع رسمی  کند.  حفظ 
درباره رویدادهای ونزوئال به به نفع 

ایران است؟
– حتماً این منافع آسیب می بیند، 
ماجرا  این  به  دیگر  زاویه ای  از  منتها 
اسالمی  جمهوری  که  کنیم  نگاه 
گرفته  نظر  در  را  ملی  منفعت  کجا 
التین  آمریکای  در  بخواهد  حاال  که 
و ونزوئال در نظر بگیرد؟! کل مسئله 
جمهوری اسالمی در آمریکای جنوبی 
سودجویی برای نظام است. آمریکای 
برای  مناسب  است  منطقه ای  التین 
اوباما  دولت  در  مخدر.  مواد  قاچاق 
از  بزرگ  پرونده ای  انتشار  جلوی 
در  حزب اهلل  که  مخدر  مواد  قاچاق 
آن دست داشت گرفته شد و وزارت 
از  را  آن  پیگیری  ترامپ  دادگستری 

سر گرفت. حدود یک سال و نیم قبل 
شد.  منتشر  پلیتیکو  در  آن  گزارش 
حتی معامله ماشین های دست دوم را 
وسیله قرار داده بودند تا بتوانند از این 
طریق پولشویی کنند؛ شبکه ی بزرگی 
سر  و  بود  آفریقا  در  سرش  یک  که 

دیگرش در اروپا.
مسئله اصلی جمهوری اسالمی در 
ونزوئال پولشویی است. پرونده مهمتر 
در مورد بازداشت علی صدرهاشمی نژاد 
و  بود  صدرهاشمی نژاد  محمد  پسر 
هلدینگ استراتوس بود. آنها به اسم 
وارد  را  پول ها  ونزوئال  در  خانه سازی 
که  می کردند  آمریکا  مالی  سیستم 
هم تحریم ها را نقض می کردند و هم 

پولشویی می کردند.
که  ندارد  تفاوتی  خیلی  واقع  در 
اصالح طلب سر کار باشد یا اصولگرا، 
چون پولشویی برای آنها از هر چیزی 
مهمتر است. مخصوصاً با این تحریم ها 
دنبال آن هستند که بتوانند از طریق 
آمریکایی جنوبی به سیستم های مالی 
از  کنند چون  پیدا  آمریکا دسترسی 

اما  شده  خیلی سخت تر  اروپا  طریق 
سیستم مالی فاسد آمریکای جنوبی 
آنها فراهم می کند.  برای  را  این فضا 
مسئله ونزوئال فراتر از جناح بندی های 
فرصت  مهم  و  است  ایران  داخلی 

پولشویی در آن کشور است.
از آنکه گوائیدو خود  = تا پیش 
را به عنوان رئیس جمهوری موقت 
آمریکایی ها  بود،  نکرده  اعالم 
حمایت علنی از او نمی کردند اما با 
حضور جمعیت گسترده معترضان 
می کنید  فکر  کرد.  تغییر  وضعیت 
و  ونزوئال  مردم  گسترده  حضور 
بر  میلیونی«  »میدان  تعبیری  به 
گوائیدو  از  بین المللی  حمایت های 
تاثیر داشت یا اینکه اعالم ریاست 
شده  برنامه ریزی  موقت  جمهوری 
صورت  به  مردم  آن  از  بعد  و  بود 

انبوه به خیابان آمدند؟
در  بود.  حالت  دو  هر  نظرم  به   –
شده  سازماندهی  رویداد  این  واقع 
بود و همه گام ها و مراحل آن از قبل 
برنامه ریزی شده بود، از جمله اینکه 
جمهوری  ریاست  سوگند  گوائیدو 
موقت را بخورد و آمریکا هم بالفاصله 
قبل  هفته  یک  بشناسد.  رسمیت  به 
از آن در رسانه های آمریکا در باره  ی 
صحبت  مرتب  ونزوئال  تحوالت 

این  در  تظاهرات،  مورد  در  می شد؛ 
مورد که آمریکا گوائیدو را قرار است 
به رسمیت بشناسد و… روزی هم که 
تظاهرات شد یک روز ملی و مناسبت 
آن سالروز سقوط دیکتاتور سابق این 
کشور »مارکوس پرز خیمنز« بود. به 
نظرم وقتی مردم ونزوئال خود را برای 
یک تظاهرات بزرگ آماده می کردند 
همزمان نمایندگان آنها با آمریکا در 
حال مذاکره بودند تا حمایت آنها را 
قبل از تظاهرات داشته باشند. اهمیت 
این موضوع در آن بود که هشدارهای 
دولت آمریکا در باالترین و همچنین 
دولت های آمریکای جنوبی این فشار 
را از قبل وارد کرده بودند تا در روز 
خیابان ها  به  مردم  وقتی  ژانویه   23
به  دست  نتواند  مادورو  می آیند 
سرکوب شدید مردم بزند و گوائیدو را 

بازداشت یا حصر خانگی کند.
جمعیت  آن  با  مردم  اگر  طرفی  از 
دولت  دست  نمی آمدند  خیابان  به 
را  بتواند گوائیدو  نبود که  باز  آمریکا 
نمی توانست  و  بشناسد  رسمیت  به 

او  که  بخواهد  خودش  متحدین  از 
واقع  در  بشناسند.  رسمیت  به  را 
حضور میلیونی مردم تعیین کننده تر 
فرصت  این  که  بودند  آنها  چون  بود 
رهبر  از  بین  المللی  حمایت  برای  را 

مخالفان ایجاد کردند.
ونزوئال  اپوزیسیون  =اینکه 
برای  را  کار  بود  کشور  داخل 
نکرده  راحت تر  مادورو  مخالفان 

بود؟
آنهاست.  قوت  نقطه  این  -قطعاً 
فراموش نکنیم که گوائیدو فقط رهبر 
اپوزیسیون نیست بلکه رئیس پارلمان 

کشور هم هست.
از  بخشی  حمایت  واقع  =در 

حکومت را هم دارد…
– بله، او عالوه بر مشروعیت مردمی، 
سمت سیاسی هم دارد و این کار را 
برای مخالفان مادورو راحت تر می  کند. 
ما ضمن اینکه سعی می کنیم اتفاقات 
رویدادهای  به  کنیم  وصل  را  ونزوئال 
داشته  توجه  هم  را  این  باید  ایران 
چه  هر  که  نیست  اینطور  که  باشیم 
در این کشور اتفاق می افتد قرار  است 
همین  دهد!  روی  هم  ایران  در  عینا 
داخل  در  ونزوئال  اپوزیسیون  حضور 
در  ما  که  است  موقعیتی  کشور  این 

حال حاضر در  ایران نداریم.

=اپوزیسیون جمهوری اسالمی 
است  مستقر  کشور  بیرون  عمدتا 
داخل  در  مخالف  گروه های  و 
فعالیت  برای  امکانی  هستند 
شرایط  اگر  البته  ندارند.  سیاسی 

مرحله ی  به  گذار  دوران  در  ایران 
کنونی ونزوئال برسد، ریزش  درون 
مردم  پیوستن  و  بیشتر  حکومت 
خواهد  گسترده تر  نیز  مخالفان  به 
شد. برای رسیدن به این مرحله چه 

کارهایی می شود کرد؟ 
-کار سخت است…

می کنید  فکر  اگر  البته   …=
لطفًا  است  اشتباه  مسئله  صورت 

تصحیح کنید…
مثل  چهره ای  نمی توانیم  -…ما 
داشته  ایران  حکومت  داخل  گوائیدو 

باشیم…
مانند  فردی  داشتن  =منظورم 
اسالمی  جمهوری  در  گوائیدو 
دیگری  طور  را  سوال  نیست. 
است  این  منظور  می کنم.  مطرح 
را  خود  نیروهای  اپوزیسیون  که 
حکومتی  نهادهای  و  دستگاه  در 
از  جنتی  احمد  مثاًل  کند.  تقویت 
می کند  انتقاد  نظام  درون  گروهی 
که قصدشان مذاکره با آمریکاست. 
درون  گروه هایی  چنین  اینکه 
این  می شود  آیا  هستند  حکومت 
افرادی هم هستند  داد  را  احتمال 
که در صورت فراهم شدن شرایط، 

با اپوزیسیون همکاری کنند؟
و  ظریف  مورد  در  احتماالً  -جنتی 
متحدین  می کند.  صحبت  روحانی 
که  نیستند  آنهایی  ایران  درون  ما 
کنند؛  مذاکره  آمریکا  با  بخواهند 
براندازان  مخالف  و  رقیب  آنها  اتفاقا 
دنبال  به  آمریکا  اگر  چون  هستند! 
کسانی درون جمهوری اسالمی باشد 
که تمایل به مذاکره با آمریکا داشته 
کنند  عملی  بتوانند  را  این  و  باشند 
ترامپ  دولت  اینکه  احتمال  آنوقت 
هم مثل اوباما با آنها پای میز مذاکره 
بنشیند هست و احتمال اینکه امتیاز 
اما کسانی  بدهد و بگیرد زیاد است. 
هستند داخل ایران در بین نیروهای 
رفتن  خواهان  که  سیاسی  و  نظامی 
این  که  هستند  اسالمی  جمهوری 
با  و  شوند  شناسایی  می توانند  افراد 

آنها همکاری شود.
اطالع  گرایش  این  وجود  =از 

دارید؟
الزاما در  نه  دارند؛ مثال  -بله، وجود 

میان فرماندهان اصلی ارتش و سپاه، 
می توان  نظامی  نیروهای  بدنه  در  اما 
جنس  از  اینها  دید.  را  نشانه ها  این 
کسانی هستند که نگاه سکوالر دارند 
و معتقدند کشور برای پیشرفت باید به 
سمت جدایی دین و دولت و توسعه 
اقتصادی برود. کسانی هم هستند که 
روحانیت  قدرت  محدود شدن  دنبال 
متحدینی  می توانند  اینها  هستند؛ 
آنها  برای  باشند چون  براندازان  برای 
مطلوبی  حکومت  دینی  حکومت  نیز 
نیست. بخش هایی در داخل حکومت 
جمهوری اسالمی هستند که خواهان 
تمام شدن سیطره روحانیت هستند. به 
نظرم آنها نیز می توانند متحد براندازان 
گوائیدو  نه  آنها  از دل  و شاید  باشند 
را  براندازان  بتوانند  که  کسانی  اما 
نمایندگی کنند قابل شناسایی باشند.
در  سیاسی  چهره های  =آیا 
بتوانند  که  اسالمی  جمهوری 
باشند،  برانداز  اپوزیسیون  همراه 
بیشتر  شما  چون  دارند؟  وجود 
در  شدید.  متمرکز  نظامی ها  روی 
و  پیوستن  بر  نیز  فرشگرد  بیانیه 
جذب نیروهای نظامی تاکید شده. 
از  بارها  هم  پهلوی  رضا  شاهزاده 
مردم  صف  در  خواسته  نظامی ها 
باشند. آیا در شرایط فعلی نقش و 
تأثیر نظامی ها در تحوالت مهمتر از 

چهره های سیاسی  است؟
نظامی  و  سیاسی  فقط  من  -البته 
در  را  کسانی  حتی  نمی  بینم،  هم 
که  می  بینم  حکومت  اقتصادی  بدنه 
آنها  باید  و  است  ضروری  وجودشان 
را جذب کنیم. اتفاقاً از بدنه اقتصادی 
می شود  راحت تر  را  افراد  حکومت 
ایدئولوژیک  خیلی  چون  کرد  جذب 
کار  و  کسب  آنها  برای  و  نیستند 
نظامی ها  اهمیت  ولی  دارد  اهمیت 
خیلی باالست چون در نهایت وقتی 
میدان میلیونی شکل می گیرد و مردم 
می شوند،  رو  در  رو  آنها  با  مستقیم 
می روند.  شمار  به  سرکوب   نیروی 
ساختار نظامی، فرماندهی و فرمانبری 
است. ما باید بتوانیم روی تمرد کردن 
فرمانبرها کار کنیم، اما اگر بتوانیم از 
بین فرماندهان کسانی را پیدا کنیم 
نقش  ندهند  سرکوب  دستور  که 

مهمی را ایفا خواهند کرد.
میان  در  می رسد  نظر  =به 
مقامات کشوری و لشکری جمهوری 
اسالمی، گرایش »روسوفیل« وجود 
دارد. اپوزیسیون جمهوری اسالمی 
به  و  اما عمدتا »روس ستیز« است 
شدت مخالف پوتین و سیاست های 
به  بتواند  اپوزیسیون  اگر  روسیه. 
که  برساند  را  پیام  این  روس ها 
اصول  و  ملی  منافع  راستای  در 
همجواری  حسن  و  دیپلماتیک 
در  می تواند  می کند،  حرکت 
موثر  اسالمی  جمهوری  براندازی 
کنونی  شرایط  در  ویژه  به  باشد؟ 
که شکاف  بین رژیم ایران و روسیه 

بسیار عمیق شده؟
-ما در فرشگرد نگاه مان روس ستیزانه 
مصاحبه  بعضی  در  شاید  نیست. 
با  که  است  این  برنامه ما  که  گفته ام 
همه دولت ها رابطه داشته باشیم…
»روس ستیزی«  وجود  آیا   …=
را در اپوزیسیون جمهوری اسالمی 

می پذیرید؟
-… نمی توانم بگویم روس  ستیزی، 
اما بعضی ها روسیه را به چشم دشمن 
می کنند  فکر  شاید  می کنند.  نگاه 
نزدیک  آنها  به  نباید  عنوان  هیچ  به 
تهدید  حتی  یا  کرد.  مذاکره  و  شد 
برود  اسالمی  جمهوری  که  می کنند 
اینها  می کنیم!  قطع  را  روسیه  پای 
نیست.  سازنده  و  است  خطرناک 
اپوزیسیون باهوش و ملی باید بنشیند 
که  کسانی  همه  با  االن  همین  از  و 
کند.  مذاکره  هستند  حکومت  پشت 
فکر می کنم اتفاقاً کار بزرگی که باید 
در اپوزیسیون پیش ببریم این است 
به روسیه و چین که پشت  پیام  که 
صورت  در  که  بفرستیم  حکومت اند 
براندازی جمهوری اسالمی قرار نیست 
رابطه با آنها قطع شود یا قراردادهایی 
که بر اساس منافع دوجانبه باشد لغو 

و منتفی گردد.
ملی  منافع  اساس  بر  آینده  ایران 
با روسیه و چین و هم  ایرانیان، هم 
اروپا  اتحادیه  و  منطقه  کشورهای  با 
و آمریکا مناسبات عادی و بر اساس 
حقوق و احترام متقابل خواهد داشت. 
از آن زاویه که گفتید روس ها در میان 
پایگاه  لشکری  و  کشوری  مقامات 
پیام  باشد،  اینطور  واقعاً  اگر  دارند، 
دادن اپوزیسیون به روس ها می تواند 

کمک کند.

گفتگو با امیرحسین اعتمادی: ونزوئال پاتوق قاچاق مواد 
مخدر و پولشویی برای جمهوری اسالمی است

امیرحسین اعتمادی فعال 
سیاسی و عضو شبکه فرشگرد

یگان های امنیتی ونزوئال، مشابه گردان های موتور سنگین سپاه و 
بسیج معترضان را سرکوب می کنند
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=لغو همکاری شرکت های 
با  خارجی  اتومبیل سازی 
شرکت های ایرانی از یکسو 
دست تولیدکنندگان اتومبیل 
را در پوست گردو گذاشته و 
از سوی دیگر موجب افزایش 
عدم  و  اتومبیل ها  قیمت 
توانایی ساخت اتومبیل های 

پیش فروش شده است.
= تعداد خریداران در بازار 
کاهش  شدت  به   اتومبیل 
شیب  کاغذ  روی  اما  یافته 
شده  تندتر  قیمت  افزایش 
قیمت ها  مواقع  برخی  در  و 
روزانه و حتی ساعتی تغییر 

می کند.
شرکت های  آنکه  از  پس 
قراردادهای  خارجی  اتومبیل سازی 
همکاری خود با اتومبیل سازان ایرانی 
شدن  اجرایی  دلیل  به  و  یکطرفه  را 
شرکت ها  این  کردند  لغو  تحریم ها 
و  شدند  روبرو  بزرگی  مشکالت  با 
جامعه  از  بخشی  به  نیز  خریداران 

معترض ایران تبدیل شدند.
حسن روحانی و دولتش که برجام را 
راهگشای مشکالت می دانستند اکنون 
میلیاردها  حاصل اش  که  می بینند 
دالر زیان مالی برای تولید و صنعت 
و  کرده  سکوت  آنها  ولی  شده  ایران 
یا  اتومبیل سازی ها  از  حمایتی  حتی 

خریداران ماشین نمی کنند!
اقتصادی  تحریم های  بازگشت  با 
که  خارجی  شرکت های  آمریکا 
ایرانی  شرکت های  با  قراردادهایی 
بسته بودند، آنها را لغو کردند و یکی 

پس از دیگری از ایران خارج شدند.
در این میان لغو همکاری شرکت های 
با شرکت های  اتومبیل سازی خارجی 
تولیدکنندگان  از یکسو دست  ایرانی 
اتومبیل را در پوست گردو گذاشته و 
افزایش قیمت  از سوی دیگر موجب 
ساخت  توانایی  عدم  و  اتومبیل ها 

اتومبیل های پیش فروش شده است.
اتومبیل های  خریداران  روزها  این 
به  که  هستند  افرادی  جمله  از  رنو 

آشفتگی در بازار اتومبیل ادامه دارد؛ خریداران 
معترض و دولت بی خیال

خود  اتومبیل های  نگرفتن  تحویل 
اعتراض دارند. فرانسوی هایی که پس 
از برجام از سوی این شرکت در ایران 
مستقر شده بودند نیز بار سفر بسته 
کرده اند.  ترک  را  ایران  ماه هاست  و 
در  خودرو  پارس  شرکت  اکنون 
حالی که شرکت فرانسوی رنو دست 
پاسخگوی  است،  کرده  رهایش  تنها 
برای  به مشتریانی است که  تعهدات 
خود  اتومبیل های  گرفتن  تحویل 

پافشاری می کنند.
در این میان بسیاری دولت را مورد 
انتقاد قرار داده اند که با باور کاذب به 
برجام و راه انداختن جّو تبلیغاتی در 
و  وارد شدن ضرر  موجب  رابطه  این 
تولیدی  واحدهای  به  مضاعفی  زیان 
و صنعتی داخلی شدند که پیشتر در 
زیر بار فشار تحریم ها و رکود تورمی 
به سختی حیات خود را حفظ کرده 

بودند.
می گویند  نیز  منتقدان  برخی 
و  داخلی  اتومبیل سازی  شرکت های 
دولت با هم مقصر هستند و با توجه 
ُسست  قراردادی  برجام،  اینکه  به 
با  قرارداد  در  چرا  بود،  شکننده  و 
مفادی  اتومبیل سازی  شرکت های 
گرفتن  با  تحریم ها  بازگشت  درباره 
خسارت در صورت عدم انجام تعهدات 
خارجی  اتومبیل سازی  شرکت های  از 

پیش بینی نکردند.
موضوع  که  هنگامی  دیگر  سوی  از 
بازگشت تحریم ها مطرح شد برخی در 
مانند  شرکت هایی  در  برخی  و  دولت 
به  برنامه ای  داشتن  از  خودرو  پارس 
عنوان پالن بی )Plan B( برای عبور از 
بحران ناشی از بازگشت تحریم ها سخن 
امروز مشخص شده  که  پالنی  گفتند؛ 
ادعایی تبلیغاتی  وجود نداشته و صرفاً 

بوده است.
اتومبیل سازی  شرکت های  ناتوانی 
که  می شود  توجه   قابل  بیشتر  وقتی 
با  اتومبیل هر روز و هر ساعت  قیمت 
موضوع  همین  و  شده  روبرو  افزایش 
مشتریان  اعتراض  موج  گسترش  بر 

می افزاید.
بررسی قیمت حاشیه بازار اتومبیل های 
نشان  گذشته  هفته  یک  در  داخلی 
تا   ۸ از  اتومبیل ها  این  قیمت  می دهد 
21٫21 درصد و به طور میانگین 1۳٫5 

بیشترین  که  داشته  افزایش  درصد 
افزایش قیمت مربوط به دنا پلاس به 
کمترین  و  تومان  میلیون  میزان 21 
پژو 200۸  به  مربوط  قیمت  افزایش 
گروه  در  و  بوده  درصد   ۸ با  مشکی 
نیز  پایین  قیمتی  رده  اتومبیل های 
انواع پراید ، تیبا و پژو رکورددار رشد 

قیمت ها بوده است.
اتحادیه  رئیس  سعید  مؤتمنی 
فروشندگان  و  نمایشگاه ها  دارندگان 
اتومبیل  نیز در همین رابطه در گفتگو 
»قیمت  است:  گفته  همشهری  با 
سایپا  داخل  تولید  محصوالت  همه 
هفته  یک  طول  در  ایران خودرو  و 
تومان  میلیون   21 5تا  بین  گذشته 
افزایش  میزان  که  یافته  افزایش 
قیمت ها با توجه به قیمت های قبلی 
بوده  متفاوت  بازار  در  خودروها  این 

است.«
به گفته او تعداد خریداران در بازار 
اما  یافته  کاهش  شدت  به   اتومبیل 
روی کاغذ شیب افزایش قیمت تندتر 
شده و در برخی مواقع قیمت ها روزانه 

و حتی ساعتی تغییر می کند.
اینکه  بر  تأکید  با  سعید  مؤتمنی 
جهش قیمت اتومبیل ها در بازار آزاد 
بعد از تعطیالت اخیر تندتر هم شده، 
افزوده است: »افزایش قیمت خودرو 
و  شده  بازار  فعاالن  به  شوک  باعث 
بی دلیل  گرانی  شیوه  این  از  همه 
نزدیک  با  وقتی  می کنند.  تعجب 
حاشیه  نرخ  به  خودرو  قیمت   کردن 
هیچ  بدون  خودرو  بازار  نبض  بازار، 
قرار  اختیار خودروسازان  در  نظارتی 
گرفته، نمی توان  انتظاری بیش از این 

داشت.«
حمایت  است  معتقد  مؤتمنی 
از  دولت  چرای  و  بی چون 
قیمت  افزایش  عامل  اتومبیل سازان 
اتومبیل است:  بازار تقاضای  اخیر در 
خودروسازان  که  است  آن  »واقعیت 
بازار را به گروگان گرفته اند. اگر قیمت 
مشکل  یا  تحریم  یافته،  افزایش  ارز 
عرضه خودرو  و  تولید  برای  جدیدی 
ایجاد شده یا خودروسازان کیفیت و 
داده  افزایش  را  محصوالتشان  آپشن 
بودند شاید این شیوه افزایش قیمت 

قابل توجیه بود.«

چهار  کارون  =هواپیمایی 
ظرفیت  به   1۰۰ فوکر  فروند 
هر کدام 1۰۰ نفر، چهار فروند 
فوکر 5۰ هر کدام به ظرفیت 
5۰ نفر و یک فروند بوئینگ 
نفر   1۴5 ظرفیت  به   7۳7

دارد.
کارشناسان  از  =بسیاری 
ی  د قتصا ا ن  ا تحلیلگر و 
مافیایی  گروه های  معتقدند 
تکراری  سناریوی  یک  در 
به  را  کارون  پیمایی  هوا
ند  ند کشا شکستگی  ر و
بخش  به  نازل  قیمت  با  تا 
اعوان  همان  که  خصوصی 
هستند  خودشان  انصار  و 

واگذار شود.

)نفت  کارون  هواپیمایی  شرکت 
عنوان  به  آن  از  که  سابق(  ایرالین 
ایران  ایرالین غیرنظامی  قدیمی ترین 
یک  در  است  قرار  می شود  برده  نام 
سهامدار  و  شود.مالک  واگذار  مزایده 
هواپیمایی کارون یکی از شرکت های 
سرمایه گذاری  شرکت  زیرمجموعه 
نفت  صنعت  بازنشستگی  صندوق 
است. این ایرالین در سال های گذشته 
زیاندهی  به  مدیریت  سوء  سایه  در 
در  پیش  ماه  حدود شش  از  و  افتاد 
پی نوسانات نرخ ارز و کاهش مسافران 
خطوط هوایی زنگ ورشکستگی آن به 
صدا در آمد و وضعیت آن چنان وخیم 
شد که مدیران نفتی به فکر واگذاری 

آن به بخش خصوصی افتادند.
چهار  را  ایرالین  این  ناوگان 
هر  ظرفیت  به   100 فوکر  فروند 
فوکر  فروند  چهار  نفر،   100 کدام 
نفر   50 ظرفیت  به  کدام  هر   50
به   ۷۳۷ بوئینگ  فروند  یک  و 
می دهند. تشکیل  نفر   1۴5 ظرفیت 

مزایده،  آگهی  نوبت  دو  اساس  بر 
است 100 درصد سهام شرکت  قرار 
شود.  بر  واگذار  کارون  هواپیمای 
آگهی  در  مندرج  اطالعات  اساس 

»شرکت هواپیمایی کارون« در صف فروش؛ به نام 
خصوصی سازی، به کام ُمفتخواران

مزایده  اسناد  دریافت  مهلت  مزایده، 
تا دوشنبه 29 بهمن است.  پاکت های 
یکم  چهارشنبه  است  قرار  پیشنهاد 
معتقدند  شود. ناظران  گشوده  اسفند 
از  سناریویی  شرکت  این  واگذاری 
مافیای  سوی  از  طراحی شده  پیش 
قدرتمند در شرکت نفت است که در 
با  تا  دولت نفوذ دارند و در تالش اند 
ممانعت  پروازها،  در  بی نظمی  ایجاد 
شرکت  هواپیماهای  برخی  پرواز  از 
شده،  تحریم  قطعات  نبود  بهانه  به 
شرکت هواپیمایی کارون را ورشکسته 
نشان دهند تا زمینه واگذاری آن به 
با  خصوصی  بخشی  سرمایه گذاران 

قیمتی نازل فراهم شود.
افشا  جاری  سال  دی ماه  اواسط 
سازمان  مدیران  و  رئیس  که  شد 
خصوصی سازی با زد و بند کارخانه  ها 
را ورشکست می کنند تا آنها را ارزان 
بفروشند. در اغلب موارد یا فروشنده 
ارزیاب  بازرس  یا  بوده  همان خریدار 
و کارشناس قیمت گذاری همگی یک 
ارزش  مثال  عنوان  به  بوده  اند.  نفر 
میلیارد  هزار  دو  تپه،  هفت  نیشکر 
تومان است اما به قیمت 22۶ میلیارد 
مبلغ  این  از  و  تومان خریداری شده 
هم فقط 10 میلیارد تومان پرداخت 

شده است.
بیش از ۶0 نفر از کارکنان شرکت 

امسال  تیرماه   20 کارون  هواپیمایی 
به  اعتراض  در  آنها  شدند.  اخراج 
شرکت  این  ارشد  مدیران  اقدامات 
تجمع  اهواز  فرودگاه  در  بار  چند 
این  اما  کردند  برپا  اعتراضی 
آن  از  پس  و  بود  بی فایده  اعتراضات 
و  کارکنان  از  نفر   ۳0 از  بیش  نیز 
شدند. اخراج  شرکت  این  مهندسان 

بخش عمده مسافران شرکت کارون 
خانواده های  و  نفت  وزارت  پرسنل 
آنها هستند اما سال هاست از کیفیت 
نامنظم بودن پروازها و  خدمات آن، 
تاخیرهای طوالنی نارضی اند. بسیاری 
از شرکت های دولتی که در چند سال 
اخیر واگذار شدند در اختیار مدیران 
پرنفوذ  اقتصادی  باندهای  یا  سیاسی 
رژیم قرار گرفتند و به نابودی کشیده 
پرده خصوصی سازی ها  پشت  شدند. 
زد و بندهای سیاسی و جناحی است. 
سر  اصولگرایان  از  برآمده  دولت  اگر 
کار باشد مدیران وابسته به این جناح 
اصالح طلبان  اگر  و  می شوند  منتفع 
کارخانه های  بیایند  کار  روی 
آ نها  به  قیمت  نازل ترین  با  دولتی 
سازمان  واقع  در  می شود.  واگذار 
و  رسمی  نهادی  خصوصی سازی 
باالکشیدن  و  دزدی  برای  قانونی 
اموال مردم است که در دست دولت 

باید اداره شود.

وزارت نفت سال سال 1۳۹6 با هدف به فروش رساندن »شرکت 
هواپیمایی نفت خوزستان« نام آن را به »کارون« تغییر داد

از  پارچه ای  قلبی  موچین،  با  ابتدا   
جیب ِهپ بیرون می آورد و با تکان دادن 
نمایش  به  را  او  قلب  شدید  تپش  آن، 
می گذارد. این صحنه یکی از شادترین 
نماهای فیلم است و تماشاچیان بزرگ و 

کوچک را به خنده می اندازد.
اجراهای موفق

تحرک،  پر  نمایش  اجرای  کلی  بطور 
مضحک و سرشار از طنز »المپیک« که 
با موسیقی ای آهنگین همراه است، در 
اغلب مراکز نیکوکاری ایران با استقبال 
روایت  به  بنا  است.  شده  روبرو  زیادی 
ویژه  به  ایران«،  در  »شادی  تصویری 
با توپ های  بازی  حرکات آکروباتیک و 
دیگر  از  بیش  را  کودکان  توجه  رنگی، 
تردستی ها و شعبده بازی ها جلب می کرد 
تا جایی که برخی از بینندگان خردسال 
و  می پیوستند  دلقک ها  جمع  به  خود 
ادامه  آنها  با  بازی   به  سرور  و  خنده  با 

می دادند.
البته واکنش همه ی کودکان بیمار در 
برخی از بخش ها یکسان نبود. در فیلم 
به عنوان مثال، کودکی مبتال به سرطان 

که سُرم به سر دارد،  از دیدن دلقک ها 
وحشت کرد و به گریه افتاد. والتر اشتفن 
باورپذیری  به  نماهایی،   چنین  ثبت  با 

مستند خود افزوده است.
اعضای گروه و تامین هزینه

و  فیلمی صمیمی  ایران«  »شادی در 
بی ادعاست که می کوشد اثرات شفابخش 
به  را  سرزندگی  و  نشاط  نیروی  انتقال 
تصویر بکشد و زوایای پنهان انساندوستی 
دوربین  برابر  در  را  هم نوع  به  عشِق  و 
عریان سازد. ناگفته پیداست که این مهم 
بدون بازی، همت و تالش اعضای گروه 
ُُسرورند،  و  مهر  بی تکلف  پیام آوران  که 
فیلم  رو  این   از  اشتفن  نبود.  ممکن 
خود را با معرفی اعضای گروه که بدون 
ماسک و لباس دلقکی در برابر دوربین 
قرار می گیرند، آغاز می کند: سوزی ویمر 
بازیگر و طراح رقص، مبتکر و برنامه ریز 
آندرآس  است.  بوده  نیز  ایران  به  سفر 
شوک که در آلمان در رشته ی موسیقی 
با  سالگی  پانزده  از  و  می کند  تدریس 
همکاری  موزیک  مختلف  گروه های 
برنامه ها  داشته، مسئول بخش موزیک 

شوک  فارغ التحصیلی  رساله ی  است. 
درباره »نشاط نزد سالمندان« بوده است. 
مونیکا زینگل که سفر به ایران تجربه ی 
و  آموزش  دکترای  دارای  اوست،  اول 
پرورش از آلمان است. او همکاری خود 
را با گروه »دلقک های بدون مرزـ  شاخه 
آلمان« از سال 2012 پس از گذراندن 
دلقکی  کارآموزی  موفقیت آمیز  دوره ی  

آغاز کرده است.
در جریان سفر به مراکز خیریه ی ایران، 
راهنمای گروه،  رضا عابدینی،  نیز به جمع 
فراگیری  از  پس  و  می پیوندد  دلقک ها 
و  مضحک  حرکات  تمرین  و  شگردها 
تهیه ی لباس دلقکی،  خود به عنوان یکی 
از اعضای گروه به روی صحنه می رود. 
او در فیلم می گوید که به »شغل جدید 
دلقکی« ادامه خواهد داد،  هر چند که 
هیچ یک از افراد گروه برای بازی و سفر 

خود دستمزدی دریافت نمی کنند.
فیلم  هزینه های  از  بزرگی  بخش 
کارزار  ایران«، در چارچوب  در  »شادی 
»کراودفاندینگ« )»تأمین مالی جمعی« 
Crowdfunding( تامین شده است. 
این فیلم از ژانویه 2019 در آلمان اکران 

عمومی شده است.

»دلقک های بدون مرز« و...                            از صفحه 5

=پیشتر ساره بیات بازیگر 
سینما سفیر گردشگری بود 
و  وی  انفعال  دلیل  به  ولی 
انتقاداتی که مطرح شد حاال 
مجید مظفری جایگزین وی 

شده است.
درحالی که رویاهای رونق اقتصادی 
خروج  از  پس  گردشگر  جذب  با 
ایاالت متحده آمریکا از برجام، نقش 
میراث  سازمان  است،  شده  آب  بر 
فرهنگی و گردشگری، مجید مظفری 
بازیگر سینما و تلویزیون را به عنوان 
کرد.  معرفی  ایران  گردشگری  سفیر 
دلیل انتخاب این بازیگر برای تبلیغ 
گردشگری مشخص نیست، چون وی 
به  گردشگری  امر  در  فعال  چهره ای 

شمار نمی رود.
رونق  رویاهای  که  حالی   در 
اقتصادی با جذب گردشگر به ایران، 
پس از خروج ایاالت متحده امریکا از 
برجام نقش بر آب شده و کشورهای 
آذربایجان،  همسایه عراق، جمهوری 
افغانستان، ترکیه و پاکستان باالترین 
آمار گردشگران ایران را دارند، سفیر 

قبلی گردشگری ایران تغییر کرد.
عملکرد  به  که  انتقادهایی  از  پس 
بازیگر سینما که  انفعالی ساره بیات 
سیمین«  از  نادر  »جدایی  فیلم  با 
سفیر  عنوان  به  رسید،  شهرت  به 
سازمان  شد،  مطرح  گردشگری 
یک  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
تلویزیون،  و  سینما  دیگر  بازیگر 
سفیر  عنوان  به  را  مظفری  مجید 

جدید معرفی کرده است.
برای  مظفری  مجید  انتخاب  دلیل 
در  ایران  سرزمین  معرفی  و  تبلیغ 

مجید مظفری سفیر گردشگری شد

نیست،  مشخص  گردشگری  عرصه 
فعالیت  کنون  تا  وی  که  چرا 
و  نداشته  زمینه  این  در  چشمگیری 
به نظر می رسد بهتر می بود به واسطه 
مبلغ  موتورسواری  به  عالقمندی اش 
فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی 
تبلیغاتی  فعالیت های  به  یا  می شد 
کافه داری  زمینه  در  خود  شغل  در 

می پرداخت!
متاسفانه سازمان میراث فرهنگی و 
و گسترش  تبلیغ  گردشگری وظیفه 
گردشگری داخلی را به عهده افرادی 
سلبریتی های  صرفا  که  می گذارد 
سینما و تلویزیون هستند و شناخت 
سرزمین  از  الزم  آگاهی  و  دانش  و 

ایران ندارند.
مجید مظفری با این حال از چنین 
انتخابی استقبال کرده و در نخستین 
ایران  گردشگری  درباره  نظرش  ابراز 

به فقدان توالت ها اشاره کرده است.
جاذبه های  »ایران  است:  گفته  وی 

به  اما  دارد  زیادی  گردشگری 
مثال  برای  نمی شود،  توجهی  آن 
در  بهداشتی  سرویس های  موضوع 
هنوز  اما  است  مهم  بسیار  ایران 
اینکه  ضمن  داریم،  مشکل  آن  با 
کشورمان  در  مناسب  مجتمع های 

بسیار کم است.«
را  کشوری  »هر  کرد:  اظهار  وی 
مردم آن کشور آباد می کند. ایرانی ها 
گردشگری  تبلیغ  زمینه  در  باید 
مردم  به  آن  امنیت  معرفی  و  ایران 
کشورهای دیگر بسیار فعالیت کنند 
گردشگران  جذب  برای  را  زمینه  و 
کنند،  ایجاد  خارجی  کشورهای 
استفاده از هنرمندان نیز برای تبلیغ 
گردشگری ایران بسیار مفید خواهد 
طرح ها  این  نیز  هنرمندان  بود. 

حمایت خواهند کرد.«
یک  در  است  قرار  مظفری  مجید 
باشد  داشته  نیز حضور  مستند سفر 

و به معرفی ایران بپردازد.

مجید مظفری بازیگر سینما و تلویزیون
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=در کنفرانس ورشـو، 64 
کشـور و دو نهـاد )پیمـان 
و  آتالنتیـک شـمالی/ناتو 
اتحادیـه اروپـا( نیز حضور 

داشتند. 
آمریکایـی  =خبرنـگار 
ی  نه ا رسـا نشسـت  در 
و  آمریـکا  خارجـه  وزرای 
بود  لهسـتان: گفته شـده 
کنفرانـس در مـورد  ایـن 
ایـران نیسـت،  پـس چرا 
همـه شـرکت کنندگان در 
فقط  رسـانه ای  گفتگوهای 
صحبـت  کشـور  ایـن  از 

؟ می کننـد
=سـخنرانی مایک پنس، 
جمهـور  رئیـس  معـاون 
دیگـر  از  بیـش  آمریـکا، 
بیـش  توجـه  سـخنرانان 
از 400 روزنامه نـگاری کـه 
پوشـش  را  ایـن نشسـت 

کـرد. جلـب  می داننـد، 
=یک دیپلمات برجسـته 
ن  کیهـا بـه  یـی  پا و ر ا
لنـدن گفـت: مـا نـه تنها 
یـکا  مر آ ی  نی هـا ا نگر
بلکـه  می کنیـم  درک  را 
شـدیدا  نیـز  خودمـان 
ی  سـت ها سیا ن  ا نگـر
اسـالمی  جمهوری  مخرب 
در منطقه و جهان هستیم.
ز  ا یگـر  د یکـی  =
در  مطـرح  پرونده هـای 
در  کـه  ورشـو  کنفرانـس 
پشـت درهـای بسـته بـه 
شـد،  گذاشـته  گفتگـو 
پرونـده صلح در خاورمیانه 

بـود.
احمد رأفـت - »کنفرانس وزیران 
بـرای ارتقـای آینـده صلـح و امنیت 
سـخنرانی  بـا  کـه  خاورمیانـه«  در 
لهسـتان،  و  آمریـکا  خارجـه  وزرای 
مایـک پمپئـو و یاتسـک چاپوتوویچ، 
در صبـح روز پنجشـنبه، 1۴ فوریـه 
۲۰19، آغـاز شـده بود، بـا کنفرانس 
مطبوعاتی مشـترک ایـن دو میزبان 
در عصـر همـان روز به پایان رسـید.

جمهوری  مورد  در  اتفاق نظر 
اسالمی

وزیـر  دو  رسـانه ای   نشسـت  در 
روزنامه نـگار،  دو  بـه  تنهـا  خارجـه، 
دیگـری  و  آمریکایـی  یکـی 
کـردن  مطـرح  اجـازه  لهسـتانی، 
اولیـن پرسـش  دادنـد.  را  پرسشـی 
آمریکایـی  روزنامه نـگاری  را  
مطـزح کـرد: »گفتـه شـده بـود این 
کنفرانـس در مـورد ایـران نیسـت،  
پـس چرا همـه شـرکت کنندگان در 

گفتگوهـای رسـانه ای فقـط از ایـن 
وزیـر  می کننـد؟«  صحبـت  کشـور 
پاسـخ گفـت:  در  لهسـتان  خارجـه 
»من هم شـگفت زده شـدم کـه چرا 
نماینـدگان تمـام کشـورهای حاضر 
در کنفرانـس جمهـوری اسـامی را 
مشـکل ارزیابـی می کنند!« یاتسـک 
کـه  افـزود  خاتمـه  در  چاپوتوویـچ، 
»لهسـتان نیـز سیاسـت های ایران را 

می دانـد.« مخـرب 

بـه  پاسـخ  نیـز در  مایـک پمپئـو 
ایـن  »در  افـزود:  پرسـش  همیـن 
کنفرانـس شـاید مـا در مـورد نحـوه 
برخـورد بـا مشـکلی بـه نـام ایـران 
اختـاف نظـر داشـتیم، ولـی همـه 
جمهـوری  کـه  بودیـم  هم نظـر 
اسـامی ایـران یـک تهدیـد اسـت. 
در سـالن ]کنفرانـس[ حتی یک نفر 
هـم در دفاع از ایـران کلمه ای نگفت 
و هیچکـدام از شـرکت کنندگان نیـز 
اتهاماتـی را کـه بـه ایـن کشـور وارد 

نکردنـد«. نفـی  می شـد 
در کنفرانـس ورشـو، ۶۳ کشـور و 
دو نهـاد )پیمـان آتانتیک شـمالی/

ناتـو و اتحادیـه اروپـا( نیـز حضـور 
کشـور   ۴۰ مجمـوع  در  داشـتند. 
ریاسـت هیـات اعزامی بـه کنفرانس 
ورشـو را بـه وزیـران خارجـه خـود 
سـپرده بودنـد، دو کشـور اروپایی در 
سـطح معاون نخسـت وزیر شـرکت 
نیـز  اسـرائیل  از  البتـه  و  داشـتند 

بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیر، در 
رأس هیأتـی بـه لهسـتان آمـده بود. 
وزرای خارجه دوازده کشـور اروپایی، 
از جمله بریتانیـا، ایتالیا و اتریش نیز 

در ایـن کنفرانـس شـرکت کردنـد.
پنس  مایک  صریح  سخنان 

علیه جمهوری اسالمی
معـاون  پنـس،  مایـک  سـخنرانی 
از  بیـش  آمریـکا،  جمهـور  رئیـس 
دیگر سـخنرانان توجـه بیش از ۴۰۰ 
روزنامه نـگاری کـه ایـن نشسـت را 

پوشـش می دانند، جلب کـرد. مایک 
پنـس بـدون اسـتفاده از بیـان رایـج 
دیپلماسـی و بسـیار صریـح عملکرد 
اروپـا در رابطـه با جمهوری اسـامی 
رئیـس  معـاون  نقـد کشـید.  بـه  را 
جمهور آمریکا به کشـورهای اروپایی 
هشـدار داد کـه تـاش آنهـا بـرای 
آمریـکا  کـه  تحریم هایـی  زدن  دور 
اتخـاذ  اسـامی  جمهـوری  علیـه 
روابـط  بـه  اسـت »می توانـد  کـرده 

وارد  خدشـه  آتانتیـک  سـوی  دو 
کنـد«. مایک پنس با اشـاره به سـاز 
و کار ویـژه مالـی کـه اخیـرا توسـط 
آلمـان، بریتانیـا و فرانسـه راه اندازی 
بـرای  »تاشـی  را  آن  اسـت  شـده 
کـه  خوانـد  تحریم هایـی  زدن  دور 
آمریـکا علیـه یـک کشـور جنایتکار 
ایـن  اسـت«.  رسـانده  تصویـب  بـه 
رفتـار اروپـا، بـه گفته مایـک پنس، 
نـه تنها جمهـوری اسـامی را قویتر 
می سـازد، بلکـه فاصلـه بیـن اروپـا 

و آمریـکا را نیـز بیشـتر مـی کنـد«. 
مایک پنـس گفت »ما انتظـار داریم 
متحدیـن اروپایی مـا از برجام خارج 

شـوند و بـه مـا بپیوندنـد.«
البتـه مسـئله خـروج ار برجـام در 
دسـتور کار اروپا قرار ندارد و یاتسک 
چاپوتوویـچ وزیر خارجه لهسـتان، به 
وضـوح ایـن مسـئله را در کنفرانـس 
ورشـو  نشسـت  پایانـی  مطبوعاتـی 
اعـام کرد. یـک دیپلمات برجسـته 

اروپایـی نیـز بـه کیهان لنـدن گفت: 
»مـا نـه تنهـا نگرانی هـای آمریـکا را 
درک می کنیـم بلکـه خودمـان نیـز 
شـدیدا نگـران سیاسـت های مخرب 
و  منطقـه  در  اسـامی  جمهـوری 
جهان هسـتیم، ولی برخـاف دولت 
دونالـد ترامپ مـا معتقدیم کـه باید 
کانالـی بـرای گفتگـو با تهـران را باز 
کـه  زمانـی  تـا  بنابرایـن  گذاشـت، 
جمهـوری اسـامی به برجـام پایبند 
بمانـد، از این پیمان خـارج نخواهیم 

شـد، زیرا خـروج کشـورهای اروپایی 
از برجـام بـه معنای هـل دادن ایران 

در آغـوش چیـن و روسـیه اسـت.«
مایک پنـس امـا در صحبت هایش 
اشـاره کـرد کـه »آمریـکا بـا خـروج 
از برجـام نشـان داد کـه کنـار مردم 
بـا  دارد  نظـر  در  و  ایسـتاده  ایـران 
رژیـم حاکـم بـر ایـن کشـور مقابلـه 
کنـد«. معاون رئیس جمهـور آمریکا 
در ادامـه یـادآوری کـرد »در سـال 
۲۰۰9 کـه دولـت ایران بـرای ماندن 
در قـدرت، آرای مـردم در انتخابـات 
را از آنهـا دزدیـد و مـردم بـه خیابان 
آمدنـد، دولـت وقت آمریـکا تا زمانی 
کـه کتگـره مصوبـه ای در حمایـت 
از ایـن مـردم بـخ تصویـب نرسـاند، 
سـکوت اختیـار کرده بـود.« به گفته 
مایـک پنـس، در سـال ۲۰۰9 »دنیا 
فرصتـی را از دسـت داد ولـی این بار 
مصمـم هسـتیم محکـم در مقابـل 

رژیـم ایران بایسـتیم.«
در  صلح  برای  قرن«  »طرح 

خاورمیانه
در کنفرانـس ورشـو یکـی دیگر از 
پشـت  در  کـه  مطـرح  پرونده هـای 
درهـای بسـته بـه گفتگـو گذاشـته 
شـد، پرونده صلـح در خاورمیانه بود. 
کاخ سـفید می گویـد طرحـی بـرای 
پایـان دادن بـه ایـن بحـران قدیمی 
دارد کـه نـام »طـرح قرن« بـه روی 
تدویـن  اسـت.  شـده  گذاشـته  آن 
ایـن طـرح را دونالـد ترامـپ به جرد 
کوشـنر، دامـاد و مشـاورش سـپرده 
اسـت. جـرد کوشـنر در ورشـو اعام 
کـرد ایـن طـرح در مرحلـه نهایـی 
قـرار دارد ولی تنها پـس ار انتخابات 
زودهنگام در اسـرائیل، که قرار است 
در مـاه آوریـل برگزار شـود، به بحث 

گذاشـته خواهد شـد.
در پایـان ایـن نشسـت در پشـت 
درهای بسـته، تـاش روزنامه نگاران 
آوردن  دسـت  بـه  بـرای  رسـانه ها 
اطاعـات بیشـتر از منابـع غربـی و 

آمریکایـی بـدون نتیجـه مانـد.
در  شـرکت کننده  کشـورهای 
کنفرانـس ورشـو در کنـار دو نهـاد 
ناتـو و اتحادیـه اروپـا عبـارت بودنـد 
الجزیـره،  آلبانـی،  از:افغانسـتان، 
آرژانتیـن،  سـعودی،  عربسـتان 
اتریـش،  اسـترالیا،  ارمنسـتان، 
بحریـن،  آذربایجـان،  جمهـوری 
بلژیک، بلغارسـتان،برزیل، کرواسـی، 
قبـرس، جمهـوری چـک، دانمارک، 
فرانسـه،  فنانـد،  اسـتونی،  مصـر، 

هنـد،  اسـپانیا،  گرجسـتان،  یونـان، 
یمـن،  ژاپـن،   اسـرائیل،  ایرلنـد، 
اردن، کانـادا، قطـر، کنیـا، کلمبیـا، 
کـره جنوبی، کویـت، لیبریـا، لتونی، 
مالتـا،  لیتوانـی،  لوکزامبـورگ، 
نیجریـه،  آلمـان،  هلنـد،  مراکـش، 
لهسـتان،  عمـان،  نیوزلنـد،  نـروژ، 
پرتغال، رومانی، اسـلواکی، اسـلوانی، 
آمریکا، سـوئد، تایلند، تونس، ترکیه، 
انگلیس،ایتالیا،  اوکراین،مجارسـتان، 

عربـی. متحـده  امـارات 

کنفرانس ورشو؛ ۱۴ فوریه ۲۰۱۹

گزارش اختصاصی از ورشو؛

جمهوری اسالمی مشکل اصلی 
در خاورمیانه
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