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کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

ماه عسل جمهوری اسالمی با 
اروپا رو به پایان است

جمهوری  روابط  برای  آینده  ماه  سه 
ویژه  به  و  جهانی  جامعه  با  اسالمی 
کشورهای اروپایی سرنوشت ساز خواهد 
بود. جمهوری اسالمی کم و بیش سه 
ماه دیگر برای تصویب لوایح چهارگانه 
از  مالی  حمایت  و  پولشویی  علیه 

تروریسم و پیوستن به FATF فرصت 
دارد. در ماه مه 20۱۹ به احتمال بسیار، 
 ۸ برای  آمریکا  که  ۶ماه ای  استثنای 
کشور در ماه نوامبر گذشته قائل شد و 
به آنها اجازه خرید نفت و گاز می داد، 

 در صفحه 2تمدید نخواهد شد.

سرمقاهل
حکومت بد و بدتر با هم

 آنکه رأی آورد و آنکه رأی نیاورد!
بی بهار شکفتن، در سرنوشت ماست!

حقوق زنان بی تردید در چارچوب مناسبات قدرت قابل بررسی است. 
چه آن زمان که زنان در دوران قاجار به زیر چادر و چاقچور رانده شدند، 
و چه وقتی رضاشاه به خواست اقلیت روشنفکر کشور به »کشف حجاب« 
اقدام کرد و چه در غائله ی خمینی در 1۵خرداد ۴2 علیه حق رأی زنان و 
چه سپس در انقالب ۵7 که حکومت اسالمی تالش کرد مناسبات قدرت 
را نه به دوران قاجار بلکه به 1۴۰۰ سال پیش بازگرداند، همواره حقوق 

زنان در مرکز این فراز و نشیب قرار داشته است.
خمینی نخستین حمله علیه حقوق زنان را با حجاب آغاز کرد. زنان 
ایران اما نخستین تظاهرات علیه نظام تازه به قدرت رسیده را به نام خود 
رقم زدند و در اعتراض به حجاب اسالمی- اجباری شعار دادند: ما انقالب 

نکردیم تا به عقب برگردیم!
خمینی عقب نشینی کرد تا حکومت اسالمی مستحکم شود و بعد حجاب 
اجباری را از سال 6۰ به بعد با »یا روسری یا توسری« به جامعه تحمیل کرد.
حجاب اجباری اگرچه ظاهر قضیه است ولی فراتر از زنان، مهمترین 
حق انسانی را زیر پا می گذارد: حق اختیار و انتخاب! با همین »اجبار« 
بود که حقوق افراد جامعه در قانون اساسی، حقوق مدنی و حقوق کیفری 
در چارچوب شرع و احکام مذهب شیعه جعفری اثنی عشری محدود 
شد. این محدودیت فراگیر حتی دنباله روان نظام جمهوری اسالمی را 
نیز خودی و ناخودی می کند تا جایی که ساختار قدرت و حکومت را 
به باندهای مافیایی و مخوف تبدیل کرده که علیه خود و مردم توطئه 
فنا می دهند. چنین  باد  به  را  معنوی کشور  و  مادی  منابع  و  می کنند 

ساختاری در چارچوب یک قدرت ناپایدار قابل توضیح است.
این ناپایداری را زنان هنوز یک ماه از پیروزی انقالب اسالمی نگذشته 
گذاشتند.  نمایش  به  )8مارس( 13۵7  اسفند  در 17  تظاهرات خود  با 
دستگاه سرکوب حکومت اسالمی اما خشن تر از آن بود که به زنان و 
مردان ایران مجال بدهد. با اینهمه اگر زنان چهل سال پیش در شعار خود 
یادآوری کردند انقالب برای بازگشت به عقب نبوده، چهار دهه بعد، مردم 
در گوشه و کنار کشور در تظاهرات اعتراضی خود آن انقالب را اصال 
»اشتباه« دانسته و شعار می دهند: ما انقالب کردیم چه اشتباهی کردیم! 
انقالبی که صدایش را پادشاهی نیز شنیده بود که خاندانش حقوق زنان 

را به قانون تبدیل کرده بود.
همین تحول است که سران نظام را چنان سراسیمه کرده که رئیس 
دادگاه های انقالبش، که پس از اینهمه سال هنوز تعطیل نشده، تهدید 
می کند که برای »حفظ انقالب« آدمکشان دست پرورده  در عراق و یمن 
و سوریه و افغانستان و پاکستان را به جان مردم می اندازد.  ناپایداری 
جمهوری اسالمی اما همانگونه در سرشت آن است که شکفتن پایدار 
انسان در سرشت اوست؛ انسانی که خودی و ناخودی، شرقی و غربی، 
زن و مرد، ندارد و در هر جا که هست حقوقی همسان باید داشته باشد.

* الهام گرفته از شعر »فروِغ فرزانه« از رضا مقصدی

=برخی تحلیلگران معتقد بودند موفقیت رئیسی در پوشیدن ردای ریاست جمهوری گامی مهم در نزدیک شدن وی به 
مقام رهبری نظام است؛ اما حاال...

=پیش بینی می شود با آمدن رئیسی، از یکسو حجم برخورد با پرونده های فساد اقتصادی گسترده تر شود و از سوی دیگر 
عرصه بر معترضان اجتماعی بیش از پیش تنگ گردد. 

=پیام این انتصاب روشن است: آنکه بر مسند دستگاه قضا تکیه می زند »آیت اهلل قتل عام« است!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

درگذشت
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

شادروان پرویز مشیر فاطمی
را به اطالع دوستان و آشنایان می رساند.

پروین،رضا،نادر مشیر فاطمی
صفیه مشیر فاطمی و سیروس صدیق
و خانواده های : مشیر فاطمی،فوالدی و صدیق

همه  به  را  فاطمی  مشیر  پرویز  شادروان  درگذشت  کیهان   =
بازماندگان و دوستان آن روانشاد تسلیت می گوید.

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

قیمت : ٣٥ پوند + هزینه بسته بندی و  پست
کتاب سقوط بهشت را از تاریخ ٢٣ فوریه تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :

نگاه رسانه ها و تحلیلگران عرب به 
سفر ناگهانی اسد به تهران؛

 ماجرا ادامه دارد ...
 در صفحه18

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.
روزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن
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سه ماه آینده برای روابط جمهوری اسالمی با جامعه 
اروپایی سرنوشت ساز  ویژه کشورهای  به  و  جهانی 
خواهد بود. جمهوری اسالمی کم و بیش سه ماه دیگر 
برای تصویب لوایح چهارگانه علیه پولشویی و حمایت 
مالی از تروریسم و پیوستن به FATF فرصت دارد. 
در ماه مه 2۰19 به احتمال بسیار، استثنای ۶ماه ای 
که آمریکا برای ۸ کشور در ماه نوامبر گذشته قائل 
شد و به آنها اجازه خرید نفت و گاز می داد، تمدید 
نخواهد شد. در ماه مه انتخابات برای تجدید پارلمان 
اروپا نیز برگزار خواهد شد. فدریکا موگرینی حامی 
سرسخت جمهوری اسالمی که گفته است خود را 
کاندیدا نخواهد کرد، دیگر به عنوان مقام ارشد در 

سیاست خارجی و امنیت اروپا نخواهد بود.
»مجمع تشخیص مصلحت نظام« که که مدت هاست 
سرگرم بررسی دو تا از لوایح چهارگانه است، تصویب 
آن را به تاخیر می اندازد. اجرایی شدن اینستکس، 
یا مکانیزم ادامه روابط اقتصادی اروپا با جمهوری 
اسالمی، به تصویب این لوایح بستگی دارد و تا زمانی 
که جمهوری اسالمی به FATF نپیوندد، نخواهد 
توانست از امکانات محدود اینستکس نیز استفاده 
کند. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس، که در 
مراسم بزرگداشت »شهدای استان کرمان« صحبت 
می کرد، گفت تصویب این دو الیحه  که در دستور 
کار »مجمع تشخیص مصلحت نظام« قرار دارد به 

نفع جمهوری اسالمی نیست.
تحریم  های کمرشکن نفتی

عضو  که  تهران  سابق  شهردار  قالیباف،  محمدباقر 
در  هست  نیز  نظام«  مصلحت  تشخیص  »مجمع 
»قطعا  گفت  اصفهان  علمیه  حوزه  در  مراسمی 
تصویب این لوایح و پیوستن به FATF به نفع ما 
نیست.« وی افزود »فکر نکنم این لوایح در مجمع 
رای بیاورند«. شهردار سابق تهران FATF را »سالح 
جبهه استبکار« خواند و گفت »ما باید تکلیف خود را 

برای ادامه مسیر انقالب« با آن روشن کنیم!
اسالمی،  جمهوری  نفت  وزیر  زنگنه  نامدار  بیژن 
نفت  بر صنعت  زمانی فشار  دارد که »هیچ  اذعان 
به اندازه االن نبوده است«. وی گفته »امروز نوک 
حمله آمریکا به جمهوری اسالمی صنعت نفت است. 
آمریکایی ها می خواهند دو چیز را از کار بیاندازند: 
نخست اینکه باعث شوند ایران نتواند نفت خود را 
بفروشد و یا صادرات ما به صورت قابل توجهی کاهش 
پیدا کند، و دوم کاری کنند تا نتوانیم پول نفت را 
جابجا کنیم.« البته بیژن نامدار زنگنه برای اینکه بار 
دیگر مورد حمله اصولگرایان قرار نگیرد ادعا می کند 
که جمهوری اسالمی قادر به دور زدن تحریم هاست 
برای  چگونه  بگوییم  نمی توانیم  »ولی  می افزاید  و 
کنیم!«  افشا  را  آن  چگونگی  نمی خواهیم  اینکه 
برخالف ادعای وزیر نفت، عباس عراقچی که برای 
شرکت در کمیسیون مشترک برجام در وین بسر 
می برد می گوید »دور زدن تحریم ها با ابتکاراتی که 
کشورهای عضو مطرح می کنند، کار آسانی نیست.«

نشریه تخصصی »آرگوس« در آخرین شماره خود 
آغاز  از  قبل  تا  که  اسالمی  »جمهوری  می نویسد 
نیم  و  دو  متوسط  بطور  روزانه  جدید  تحریم های 
میلیون بشکه نفت صادر می کرد، در ماه فوریه سال 
یک  به  گازی اش  میعانات  و  نفت  صادرات  جاری 
میلیون و 3۸۰ هزار بشکه تقلیل یافته است.« از ۸ 
کشوری که از معافیت معامالت نفت و گاز با جمهوری 
اسالمی برخوردار هستند، سه کشور ایتالیا، اسپانیا و 
تایوان از ماه نوامبر تا کنون حتا یک بشکه نفت هم از 
ایران نخریده  اند. فروش نفت به صورت غیرقانونی در 
آب های بین المللی نیز، برخالف دور قبلی تحریم ها، 
ناوگان های دریایی کشورهای عربی،  نیست.  ساده 
آمریکا و اسرائیل نفتکش هایی را که از بنادر ایران 
حرکت می کنند تحت نظر دارند تا از هرگونه نقل 

و انتقال جلوگیری کنند.
تجدید تحریم های اروپا

با وجود تالش های فدریکا موگرینی، که چند ماه 
دیگر از مقام خود کنار خواهد رفت، اتحادیه اروپا در 
روزهای گذشته کلیه تحریم های حقوق بشری خود 
علیه جمهوری اسالمی را که در سال 2۰11 میالدی 
به تصویب رسیده بودند، تمدید کرد. این تحریم  ها ۸2 
مقام جمهوری اسالمی چون گروهی از فرماندهان 
پلیس  مدیران  و  زندان ها  مسئوالن  برخی  سپاه، 
سایبری را در لیست سیاه قرار داده اند. این افراد حق 
سفر به کشورهای اروپایی را ندارند و کلیه حساب های 
بانکی آنها مسدود شده است. بر اساس این تحریم ها، 
که  را  تجهیزاتی  فروش  حق  اروپایی  کشورهای 
می توانند برای رصد مخالفان جمهوری اسالمی و یا 

سرکوب معترضین قرار گیرند، ندارند.
رسانه های ایران به بیانیه شرکت فرانسوی ویلمورن، 
یکی از مهمترین تولیدکنندگان بذر در جهان، که 
اعالم کرده است به همکاری اقتصادی با جمهوری 
می دهند.  بسیاری  اهمیت  ادامه  می دهد،  اسالمی 
و  محصوالت  فروش  آمریکا،  جدید  تحریم های 
تجهیزات کشاورزی را شامل نمی شود. آمریکا خود نیز 
صادرکننده بذر و محصوالت کشاورزی به ایران است 
و در سال 2۰1۸ صادراتش به ایران در مقایسه با سال 
قبل سه برابر و نیم افزایش داشته. آمریکا مهمترین 
صادرکننده دانه های سویا به ایران به شمار می رود.

هشدار چهار کشور اروپایی
چندی پیش چهار کشور اروپایی در خاتمه دیدار 
در  عرب  اتحادیه  عضو  کشورهای  با  اروپا  اتحادیه 
شرم الشیخ، به مقامات تهران هشدار دادند که آینده 

در  تغییراتی  گرو  در  اسالمی  جمهوری  با  روابط 
است.  کشور  این  منطقه ای  و  داخلی  سیاست های 
ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و آلمان از جمهوری اسالمی 
لبنان،  داخلی  امور  در  دخالت  از  دست  خواستند 
سوریه، عراق و یمن بردارد، فعالیت ها و آزمایش های 
موشک های بالستیک را متوقف سازد و دیگر اسرائیل 
را به نابودی تهدید نکند. این هشدار، به نوعی قبول 
درخواست ملک سلمان، پادشاه سعودی است، که 
در جریان دیدار با مقامات اروپایی در شرم الشیخ، 
خواستار تشکیل یک ائتالف جهانی علیه دخالت های 

حکومت ایران در منطقه شده بود.
البته رد پای سه خواست این ۴ کشور اروپایی، را 
می توان در شروط دوازده گانه ای که مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا، در ماه مه 2۰1۸ اعالم کرده نیز یافت. 
در هفته های اخیر و پس از کنفرانس ورشو، با وجود 
اختالف نظر بین دو سوی اقیانوس آتالنتیک در مورد 
حضور یا خروج از برجام، مواضع اروپا و آمریکا در قبال 
جمهوری اسالمی نزدیکتر شده و رایزنی ها افزایش 
یافته اند. در روزهای گذشته مایک پمپئو وزیر خارجه 
آمریکا در دو گفتگوی تلفنی با همتایان فرانسوی 
رایزنی در مورد سیاست های  به  بریتانیایی خود  و 
دوتابعیتی  شهروندان  پرداخت.  اسالمی  جمهوری 
که در ایران به گروگان گرفته شده اند، حمایت های 
تهران از گروه های تروریستی و شبه نظامی در منطقه، 
و تهدید های فرماندهان سپاه به حمالت موشکی، از 
جمله موضوعاتی بودند که در این گفتگوهای تلفنی 

مورد بررسی قرار گرفتند.
گروگان های دوتابعیتی

در رابطه با شهروندان دوتابعیتی که در جمهوری 
اسالمی در زندان بسر می برند، باید به تصمیم دولت 
بنیاد  کارمند  زاغری،  نازنین  با  رابطه  در  بریتانیا 
رویتر تامسون اشاره کرد. پنجشنبه گذشته جرمی 
بر  از  تصمیمی مبنی  بریتانیا،  هانت وزیر خارجه 
تحت »حمایت دیپلماتیک« قرار دادن این شهروند 
ایرانی- بریتانیایی خبر داد. بر اساس این تصمیم، که 
اعتراض فوری جمهپوری اسالمی را به دنبال داشت، 
سفارت بریتانیا در ایران خود را موظف می داند بطور 
رسمی در پرونده نازنین زاغری دخالت کرده و برای 
او از جمله وکیل مورد اطمینان انتخاب کند و در 
این رابطه با مقامات جمهوری اسالمی مذاکره نماید. 
»حمایت دیپلماتیک« اصوال شهرندان دوتابعیتی در 
کشور دیگر مورد تابعیت  آنها را شامل نمی شود و این 
تصمیم وزارت خارجه بریتانیا، چنانکه جرمی هانت در 
حساب توئیتر خود نوشت »کامال استثتنائی« است.

دانشگاه  استاد  یک  دستگیری  خبر  روزها  این  در 
استاد  این  است.  شده  منتشر  نیز  بلژیکی  ایرانی- 
در  نشده،  برده  او  از  نامی  کنون  تا  که  دانشگاه، 
دانشگاه لوون بلژیک تدریس می کند و در جریان 
»جاسوسی«  همیشگی  اتهام  به  ایران  به  سفری 
است.  شده  بازداشت  ملی«  امنیت  علیه  »اقدام  و 
کلیه  فرد،  این  بازداشت  پیامد  در  لوون  دانشگاه 
روابط خود با دانشگاه های ایران را به تعلیق درآورد. 
انجمن رؤسای دانشگاه های آلمان نیز روز سه شنبه 
۵ مارس، خواستار آزادی احمدرضا جاللی یک استاد 
دانشگاه دیگر شد که به اعدام محکوم شده  و در 
وضعیت جسمانی بسیار نگران کننده ای بسر می برد. 
ویدا مهران نیا همسر این پزشک دوتابعیتی، چندی 
پیش در گفتگو با کیهان لندن از ابتالی احمدرضا 
جاللی به بیماری لوکمی یا سرطان خون، و ممانعت 
مقامات زندان از اعزام او به بیمارستان برای معالجه 

خبر داده بود.
تشدید انزوا در اروپا

پیتر آندره آلت، رئیس انجمن رؤسای دانشگاه های 
ضمن  خامنه ای  علی  به  خطاب  نامه ای  در  آلمان 
هشدار  جاللی،  احمدرضا  فوری  آزادی  درخواست 
می دهد که در صورت عدم قبول این درخواست و 
عدم آزادی این پزشک و پژوهشگر دانشگاهی، ادامه 
آموزشی  با موسسات  آلمان  دانشگاه های  همکاری 
ایران »نه تنها دشوار بلکه غیرممکن خواهد بود«. 
شاخه سوئدی سازمان عفو بین الملل نیز نامه ای را 
با خواست آزادی احمدرضا جاللی با امضای بیش 
و  استادان  از  بسیاری  جمله  از  نفر،  هزار   2۰۰ از 
پژوهشگران بین المللی و برندگان جوایر علمی نوبل، 
منتشر ساخته است. یک منبع دیپلماتیک در بلژیک 
به کیهان لندن می گوید، »جمهوری اسالمی آزادی 
بروکسل  آزاد  دانشگاه  با  که  را  جاللی  احمدرضا 
همکاری داشت و همچنین آزادی استاد دانشگاه لوون 
را که اخیرا بازداشت شده، مشروط به آزادی اسداهلل 
برای  اتهام تالش  به  اسدی، دیپلماتی می کند که 
بمب گذاری در میتینگ ساالنه سازمان مجادین خلق 
بازداشت شده و در بلژیک در انتظار محاکمه است.«

سفیر  نیز  هلند  خارجه  وزیر  گذشته  روزهای  در 
این کشور در جمهوری اسالمی را برای »مشورت«  
در  هلند،  خارجه  وزیر  بلوک  استف  فراخواند. 
بیانیه ای می نویسد: »این تصمیم پس از آن اتخاذ 
را  هلندی  دیپلمات  دو  اسالمی  که جمهوری  شد 
این  کرد.«  اخراج  را  آنها  و  خواند  نامطلوب  عنصر 
تصمیم درواقع واکنش جمهوری اسالمی به اخراج 
دو دیپلمات خود از هلند در تابستان گذشته بوده 
است. دولت هلند در پیامد گزارش سازمان امنیت  
این کشور که این دو دیپلمات جمهوری اسالمی را 
متهم به دست داشتن در ترور دو هلندی ایرانی تبار 

کرده بود، تصمیم به اخراج آنها گرفت.
 احمد رأفت

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی پس 
از ماه ها پیش بینی تحلیلگران، روز پنجشنبه 
1۶ اسفندماه در حکمی سیدابراهیم رئیسی 

را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.
بدتر هم آمد!

به  معروف  رئیس الساداتی  سیدابراهیم 
 ۵۸ حجت االسالمی  رئیسی،  سیدابراهیم 
ساله  و دارای تحصیالت حوزوی و دکترای 
فقه و حقوق خصوصی است که همه سوابق 
کاری او پیش از 3 سال تولیت آستان قدس 

رضوی، در قوه قضاییه بوده است.
حمایت  با   ۵9 سال  در  که  رئیسی 
محمدحسینی بهشتی و علی قدوسی وارد 
قوه قضاییه شده بود و نام او جزو مقاماتی 
است که در کشتارهای دهه ی شصت و پس 
از آن نقش داشته اند، در سال 9۶ به عنوان 
به  حزب اهلل  جریان  و  اصولگرایان  نماینده 
عنوان رقیب حسن روحانی وارد مبارزه ی 

انتخاباتی ریاست جمهوری شد.
موفقیت  بودند  معتقد  تحلیلگران  برخی 
رئیسی در پوشیدن ردای ریاست جمهوری 
مقام  به  وی  نزدیک شدن  در  مهم  گامی 
رهبری نظام است. او در انتخابات استصوابی 
9۶ کوشید با تکیه بر مشکالت اقتصادی و 
و  مانند »عدالت«  کلیدواژه هایی  بر  تأکید 
»مبارزه با فساد« رأی جمع کند و تبدیل 
اما  شود؛  ضدفساد  و  عدالتجو  »سید«  به 
سابقه ی سیاه قضایی او به ویژه در دهه ۶۰ 
خورشیدی، در کنار جنگ روانی سنگین و 
هراس افکنی از سوی اصالح طلبان و مدافعان 
دولت روحانی و همچنین برخی رسانه های 
شد  موجب  کشور  از  خارج  فارسی زبان 

رئیسی مغلوب روحانی شود.
انتخابات  میدان  واگذاری  از  پس  رئیسی 
به رقیبی که می توانست از کارنامه ی خود 
بازگشت.  به آستان قدس  بخورد  شکست 
حاال پس از دو سال از ریاست »بد« بر قوه 
نیز بر کرسی ریاست قوه  مجریه، »بدتر« 

قضاییه تکیه می زند.
که  است  آمده  رئیسی  انتصاب  حکم  در 
»آغاز دهه ی پنجم انقالب و گذشت چهل 
سال از تشکیل دادگسترِی مبتنی بر فقه و 
حقوق اسالمی، ایجاب می کند که با تکیه بر 
تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته 
در این نصاب زمانی، تحّولی متناسب با نیازها 
قضائیه  قوه ی  در  تنگناها  و  پیشرفت ها  و 

صورت گیرد.«
جمهوری اسالمی در حالی ۴۰ سال تالش 
کرده دادگسترِی مبتنی بر »حقوق عرفی« 
نظام  و  مشروطه  انقالب  زاییده  که  را 
حقوقی مترقی در دوران پهلوی ها بود را به 
»دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسالمی« 
تبدیل کند که دستگاه قضاییه اش در سطح 
جنایت علیه بشریت به خون آلوده است. با 
اینهمه نظام اسالمی نتوانست کل نظام نسبتا 
مدرن حقوقی را نابود کند اما مانند دیگر 
نهادها، دادگستری و نظام قضا نیز از محتوا 
تهی شد. نهادی که باید نگاهبان عدالت و 
پاالیشگر حکومت از فساد باشد، سال هاست 
که خود به عنوان یکی از نهادهای انتصابی 
مهم به مرکز فساد و بازتولید آن تبدیل شده 
است. درواقع ریاست بر قوه قضاییه در کنار 
شورای نگهبان که نهادهای ظاهرا انتخابی 
را از هویت تهی می کند، به مراتب مهمتر از 
ریاست بر دو قوه به اصطالح انتخابی مجریه 

و مقننه است!
اکنون پیش بینی می شود با آمدن رئیسی، 
اقتصادی  نابسامان  شرایط  به  توجه  با 
یکسو  از  مردمی،  اعتراضات  گسترش  و 
حجم برخورد با پرونده های فساد اقتصادی 
گسترده تر شود و از سوی دیگر عرصه بر 
و  دگراندیشان  و  مدنی  و  سیاسی  فعاالن 
همچنین معترضان اجتماعی بیش از پیش 

تنگ شود.  
»دوران  به  بازگشت  و  اصالح طلبان 

طالیی امام«
در این میان تیم هاشمی رفسنجانی همراه با 
اصالح طلبانی که مدیران میانی نظام اداری 
کشور بعد از انقالب بودند در انتخابات سال 
۸۴ از محمود احمدی نژاد که این طیف را 
عامالن اصلی ناکامی های کشور و از علل 
فساد می دانست شکست خوردند. رفسنجانی 
که نتوانسته بود ریاست جمهوری خود را به 
عنوان یکی از بنیانگذاران نظام تکرار کند، 
در شورایی کردن »رهبری« نیز ناموفق ماند.

از دست  معنی  به  آنها  برای  این شکست 

دادن سطح میانی نظام بود. از همین رو در 
انتخابات سال ۸۸ می خواستند با میرحسین 
موسوی که پیشتر در زمان نخست وزیری 
سابقه درگیری با خامنه ای را داشت به قدرت 
بازگردند. اصالح طلبان با ناکامی نامنتظره در 
این انتخابات، در اعتراضات پس از انتخابات 
رنگین  انقالب های  از  الگوبرداری  هدف  با 
همراهی کردند بدون آنکه تفاوت ساختاری 
کشورهای بلوک شرق با نظام دینی خود 
را جدی بگیرند! هدف آنها نه تغییر نظام 
بلکه اقدامی علیه زمامداران اصلی و بطور 
مشخص علی خامنه ای بود. به همین دلیل 
آنها نه به آینده بلکه به گذشته روی آورده 
و هدف خود را بازگشت به »دوران طالیی 
امام« اعالم کردند! یعنی رجعت به قبل از 
خامنه ای و نه عبور از وی! آرزویی که گذشته 
از مقاومت باند خامنه ای،  با توجه به رشد 

جامعه ی ایران نیز، بسیار مهمل بود.
با شکست »جنبش سبز«، اصالح طلبان که 
نبودند،  بی بهره  انقالب«  »سفره   از  هرگز 
مطرح  را  حاکمیت  به  بازگشت  کم کم 
کردند و کوشیدند با حجت االسالم حسن 
»نرمش  کردن  عملی  برای  که  روحانی 
قهرمانانه« ی خامنه ای، ریاست دولت را بر 
عهده گرفت، به قدرت بازگردند. خامنه ای 
که از حضور مردم در خیابان ترسیده بود 
رضایت داد این جریان همچنان به عنوان 
سیاهی لشکری که به ویژه هنگام انتخابات 
نظام  داخل  در  کار می آید،  به  استصوابی 

باقی بماند.

اصالح طلبان بر این باور بودند که با کمک 
برجام و کاهش مشکالت ایران و آمریکا و 
و  اروپا  بین  اقتصادی  رابطه  ایجاد  سپس 
ایران، یک ساختار قدرت سیاسی متناسب با 
این مناسبات را طراحی می کنند که از درون 
آن بتوان »رهبر سوم« را پس از خامنه ای 
بیرون کشید. شاید به همین دلیل از مطرح 
شدن حسن روحانی به عنوان »رهبر سوم« 
ابایی نداشتند و حتی خوش خوشانشان نیز 

می شد.
انتخابات  به  رئیسی  ابراهیم  سید  ورود  با 
تالش  همه   ،9۶ جمهوری  یاست  ر
اصالح طلبان بر حذف او متمرکز شد چرا 
که وی فقط رقیب ریاست جمهوری نبود 
بلکه برای جایگاه رهبری نیز رقیب به شمار 
می رفت. آنها در تبلیغات بی امان و جنگ 
روانی مانند همیشه دوگانه ی »بد و بدتر« 
را به میان آوردند و در این میان از انتشار 
هیچ سند و اعترافی علیه رئیسی به عنوان 
تندرو، حامی اعدام و شکنجه و عامل کشتار 
سال ۶7 کوتاهی نکردند!  آنها برگ برنده ی 
خود را با انتشار فایل صوتی بر زمین زدند 
که در آن آیت اهلل حسینعلی منتظری درباره 
اعدام های دهه ۶۰ لقب »آیت اهلل قتل عام« 
را به رئیسی می دهد و او را عضو کمیته سه 

نفره اعدام معرفی می کند! 
این »رقیب بدتر« اکنون به ریاست نهادی 
منصوب  جمهوری  ریاست  از  قدرتمندتر 

شده است!

چرخش اصالح طبان؛ ترس یا حیله؟ 
اکنون با شکست برجام و توخالی درآمدن 
وعده های دولت روحانی، رئیسی در صدر 
همان قوه قضاییه ای قرار گرفته که دو سال 
پیش اصالح طلبان آنهمه حریف و حدیث 

علیه اش منتشر کردند.
همزمان، با گشوده شدن پرونده های فساد 
بر سر  همواره  که  اصالح طلبان  اقتصادی، 
»سفره انقالب« نشسته و گاه بطور نجومی 
متمتع شده اند، به تکاپو افتاده اند. به نظر 
می رسد همین موضوع موجب شده آنها با 
آمدن رئیسی چنان تغییر موضوع بدهند که 
انگار نه انگار آن تبلیغات و افشاگری های دو 
سال پیش علیه نامزد »بدتر« از سوی آنها 

بوده است.
ماه ها پس از فاجعه کهریزک، سیدابراهیم 
درباره  قضاییه  قوه  وقت  معاون  رئیسی 
شکنجه و کشته شدن جوانان در کهریزک 
گفته بود: »این یک مسئله  حاشیه ای است 
و متن اصلی ظلم بزرگ به نظام اسالمی 
است!« جابجایی مهره های »بد« و »بدتر« 
بر صفحه ی شطرنج جمهوری اسالمی نشان 
مسائل  هدف  با  انتصاب  این  که  می دهد 
»غیرحاشیه ای« و برای حفظ »متن اصلی« 
صورت  است  اسالمی«  »نظام  همانا  که 
تکیه  قضا  دستگاه  مسند  بر  آنکه  گرفته: 

می زند آیت اهلل قتل عام است!
دخیل  او  بر  اصالح طلبان  نیست  بیهوده 
می بندند! رئیسی آن کسی است که حسن 
روحانی در رقابت های انتخاباتی درباره اش 
می کنند  اعالم  ایران  »مردم  بود:  گفته 
آنهایی که در طول 3۸ سال فقط اعدام و 
زندان بلد بودند را قبول ندارند!« خامنه ای با 
این انتصاب نشان داد که او رئیسی را قبول 
دارد چرا که نظام در این شرایط به افرادی 

نیاز دارد که جز اعدام و زندان بلد نیستند.
در مجموعه ی این شرایط است که احمد 
وصف  روحانی ای  را  رئیسی  نیز  زیدآبادی 
و  دوز  روحانی،  حس  برعکِس  که  کرده 
نیز  ابطحی  محمدعلی  نمی دانست!  کلک 
در اینستاگرام نوشته است: »با هر نگاهی، 
قوه  ریاست  برای  رئیسی  آقای  انتخاب 
قضاییه، خبر خوبی برای همه بود!« افراد 
مشابه در مجیزگویی از »آیت اهلل قتل عام« 

گوی سبقت از یکدیگر می ربایند.
به نظر می رسد آنها می دانند نظام ممکن 
است فرصتی برای برگزاری یک انتخابات 
استصوابی دیگر نداشته باشد. برای حل این 
مسئله نه تنها باید فکری به حال جانشینی 
احمد جنتی در شورای نگهبان کرد بلکه 
ریاست  انتخابات  با حذف  تا  باید کوشید 
جمهوری به مثابه یک نهاد »تدارکاتچی« 
از شّر  حواشی آن نیز خالص شد. شاید 
دور  نمایندگان  دوش  بر  حذف  این  بار 
تا  بیفتد  اسالمی  شورای  مجلس  آینده 
به بازبینی قانون اساسی بپردازند. در این 
می کنند  تالش  نیز  اصالح طلبان  مسیر 
تا  شوند  همراه  کالن  برنامه ریزی های  با 
همچنان در چرخه ی قدرت باقی بمانند. 
کسی چه می داند؟ شاید رئیسی که امروز 
نیز پرونده های آنها زیر بغل اوست، فردا بر 

جایگاه خامنه ای تکیه زند!
از  اعم  استمرارطلبان،  »حساب«های  این 
ممکن  زمانی  تنها  اصالح طلب،  و  اصولگرا 
بیاید که مردم  از آب در  است درست در 
به  روز  که  آنها  اجتماعی  جنبش های  و 
روز گسترده تر می شود به همراه نیروهای 
آنها را  مدافع دموکراسی، کاسه و کوزه ی 

بهم نریخته باشند.
روشنک آسترکی

حکومت بد و بدتر با هم
آنکه رأی آورد و آنکه رأی نیاورد!

ماه عسل جمهوری اسالمی با اروپا 
رو به پایان است

=برخی تحلیلگران معتقد بودند موفقیت رئیسی در پوشیدن ردای ریاست جمهوری گامی مهم 
در نزدیک شدن وی به مقام رهبری نظام است؛ اما حاال...

=پیش بینی می شود با آمدن رئیسی، از یکسو حجم برخورد با پرونده های فساد اقتصادی گسترده تر 
شود و از سوی دیگر عرصه بر معترضان اجتماعی بیش از پیش تنگ گردد. 

=پیام این انتصاب روشن است: آنکه بر مسند دستگاه قضا تکیه می زند »آیت اهلل قتل عام« است!
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نمایش موشک های سپاه در راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن

شروط اروپایی ها برای رابطه عادی با جمهوری اسالمی: 

موشک پرانی و دخالت های منطقه ای و تهدیدات 
علیه اسرائیل باید متوقف شود

انگلیس،  =فرانسه، 
آلمان و ایتالیا از رژیم ایران 
دخالت های  به  خواسته اند 
خود در لبنان، سوریه، یمن 

و عراق پایان دهد.
در  =شرق االوسط 
کشورهای  نوشته  گزارشی 
اروپایی سه شرط پیش روی 
جمهوری اسالمی گذاشته اند 
عادی سازی  برای  را  آن  و 
جهان  با  ایران  رژیم  روابط 

ضروری دانسته اند.
درواقع  اروپا  شرط  =سه 
به  آمریکا  1۲شرط  همان 
شکل فشرده است به اضافه 
توقف  لزوم  در  صراحت 
تهدیدات جمهوری اسالمی 

علیه اسرائیل!

تغییر  خواهان  اروپایی  کشور  چهار 
قبال  در  اسالمی  جمهوری  مواضع 
کشورهای منطقه و هماهنگی تهران با 
کنوانسیون وین شدند و بهبود روابط 
در  جهان  کشورهای  دیگر  با  ایران 
صحنه بین المللی را منوط به سه شرط 

دانستند.
االوسط،  الشرق  روزنامه  وبسایت 
اسفند(،   12( مارس  سوم  یکشنبه 
گزارش داد فرانسه، انگلیس، آلمان و 
ایتالیا از رژیم ایران خواسته اند موضع 
خود در لبنان، سوریه، یمن و عراق را 
تغییر دهد و روابط خود با آنها را مطابق 

با کنوانسیون وین تنظیم کند.
تهران  از  اروپایی  دیپلمات های 
بین المللی  جامعه  با  تا  خواسته اند 
سازگار باشد نه اینکه در مقابله با آن 

عمل کند.
منابع آگاه به شرق االوسط می گویند 
نمایندگان  بین  منظمی  جلسات 
کشورهای موسوم به E4 و جمهوری 
اسالمی در مورد سیاست های منطقه ای 
ایران صورت گرفته است. آنها گفته اند 

دخالت های جمهوری اسالمی در این 
آنها  حاکمیت  نقض  موجب  کشورها 

می شود.
کشورهای اروپایی سه مسئله را برای 
عادی سازی روابط رژیم ایران و جهان 

ضروری دانسته اند.
نظامی  نیروهای  خطر  اینکه  اول 
شیعه را تشخیص دهد و متوجه تهدید 
این نیروها علیه سایر کشورهای عربی 

باشد.
دوم، فعالیت های موشکی جمهوری 
آزمایش   و  ساخت  از  اعم  اسالمی 
دادن  قرار  یا  و  بالستیک  موشک های 
در  موشک  انواع  و  نظامی  تجهیزات 
اختیار گروه های شبه نظامیان منطقه 
خواسته اند  اروپایی ها  شود.  متوقف 
با  ایران در این حوزه مطابق  اقدامات 

قوانین شورای امنیت باشد.
سوم، جمهوری اسالمی به تهدیدات 

مداوم علیه اسرائیل پایان دهد.
آنچه اروپایی ها پیش پای جمهوری 
از  بخشی  تکرار  گذاشته اند  اسالمی 
شروط 12گانه ی آمریکاست که مایک 
پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده، در 
ماه مه سال 2018 اعالم کرد و اجرای 
گفتگو  برای  الزم  پیش شرط  را  آنها 
میان ایران و آمریکا دانست. افزون بر 
اینکه آمریکا اشاره مستقیم به مسئله 
جمهوری  توسط  اسرائیل  تهدید 

آن  روی  اروپایی ها  اما  نکرده  اسالمی 
نیز دست گذاشته اند. دست کم هشت 
با  آمریکا  گانه ی  شروط 12  از  شرط 
آنچه اروپایی ها از ایران خواسته اند در 
یک جهت قرار دارد و درواقع سه شرط 
اروپاییان، همان 12 شرط آمریکا منتها 

به شکل فشرده و خالصه است.
در  آلمان  صدراعظم  مرکل  آنگال 
فوریه  اواسط  که  مونیخ  کنفرانس 
2019 برگزار شد گفته بود که هدف 
نقش  مهار  آمریکا،  و  اروپا  مشترک 
و  است  اسالمی  جمهوری  مخرب 
اختالفات اتحادیه اروپا با ایاالت متحده 

تاکتیکی است.
گفتنی است که به شروط اروپایی ها 
کارگروه  به  ایران  پیوستن  لزوم  باید 
تصویب  و   FATF مالی  اقدام  ویژه 
که  افزود  نیز  را  پالرمو  و   CFT
پیش شرط آغاز به کار سیستم مالی 

»اینستکس« است.
صورت  به   ،2018 مه   18 آمریکا 
آن  از  شد.  خارج  برجام  از  یکجانبه 
کردند  بسیار  تالش  اروپایی ها  زمان 
تا بدون حضور آمریکا برجام را حفظ 
کنند اما جمهوری اسالمی نه تنها با 
اقدامات  به  بلکه  نکرد  همکاری  آنها 
خرابکارانه ی خود ادامه داد و سرانجام 
اروپایی ها را نیز به همان نقطه ای رساند 

که دولت آمریکا رسید.

کیم جونگ اون و مون جائه این؛ پیونگ یانگ؛ 1۹ سپتامبر ۲018

شبه نظامیان  =آمریکا 
حمایت  مورد  »النجیاء« 
در  را  اسالمی  جمهوری 
سازمان های  فهرست 

تروریستی قرار داد.
=چند سناتور آمریکایی 
الیحه  گذشته  سپتامبر 
»تحریم تروریست های مورد 
حمایت ایران« را به مجلس 

سنا ارائه دادند.
النجباء:  دبیرکل  =معاون 
اسالمی،  مقاومت  در  ما 
افتخار می کنیم که همیشه 
در سنگر مقابله با تروریسم 
آمریکا هستیم و بدون هیچ 
مقابله  آن ها  با  تردیدی 

می کنیم.
غضنفرآبادی  =موسی 
انقالب  دادگاه های  رئیس 
اسالمی تهران: اگر ما انقالب 
را یاری نکنیم، حشدالشعبی 
افغانی،  فاطمیون  عراقی، 
و  پاکستانی  زینبیون 
خواهند  یمنی  حوثی های 
آمد و انقالب را یاری خواهند 

کرد!
سه شنبه  آمریکا،  خزانه داری  وزارت 
گروه  اسفند(،   14 ( مارس  پنجم 
که  را  عراق  »النجباء«  شبه نظامی 
نظامی  و  مالی  مستقیم  حمایت  از 
پاسداران  سپاه  و  اسالمی  جمهوری 
برخوردار است، به فهرست گروه های 

تروریستی خود افزود.
گروه النجباء در سال 201۳ از گروه 
شبه نظامی عصائب اهل الحق منشعب 
به  را  الکعبی رهبری آن  اکرم  و  شد 
یکی  که  گروهی  این  گرفت.  عهده 
لشعبی  حشدا زیرمجموعه های  ز  ا
و  سیاسی  اهرم  یک  عنوان  به  است 
جمهوری  خدمت  در  نظامی  بازوی 
خاک  در  همزمان  و  است  اسالمی 
سوریه در حمایت از رژیم بشار اسد 

نیز می جنگد.
وزارت خزانه داری آمریکا الکعبی را در 

سال 2008 تحریم کرده بود.
روبیو  مارکو  و  کروز  تد  بردیو،  دیوید 
سپتامبر  در  آمریکایی  سناتورهای 
2018، الیحه »تحریم تروریست های 

آمریکا »النجباء« را در فهرست سازمان های تروریستی 
قرار داد ولی مقامات ایران به کمک این گروه ها برای 

حفظ »انقالب« امیدوارند

شبه نظامیان النجباء زیر نظر سپاه آموزش نظامی دیده اند و قاسم سلیمانی 
محبوب آنهاست

مجلس  به  را  ایران«  حمایت  مورد 
سنا ارائه دادند. مجموعه ای از اعضای 
دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در 
مجلس نمایندگان آمریکا نیز ماه ژانویه 

2019 الیحه مشابهی ارائه دادند.
آمریکا  خزانه داری  وزارت  بیانیه  در 
النجباء  قراردادن گروه  از  آمده هدف 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
منع استفاده این جنبش و رهبر آن از 
منابع مالی جهت »برنامه ریزی حمالت 

تروریستی و اجرای آن« بوده است.
نصر الشمری معاون دبیرکل النجباء 
]جنبش[  در  »ما  که  کرد  اعالم 
مقاومت اسالمی، افتخار می کنیم که 
با تروریسم  همیشه در سنگر مقابله 
مستضعف  ملت های  علیه  آمریکایی 

قرار داریم.«
به گزارش خبرگزار فارس، الشمری به 
پایگاه خبری »بغداد الیوم« گفت که 
اشغالگری  با  که  هستیم  کسانی  »ما 
و  عراق  ویران کننده  و  تروریستی 
آنها  داعشیی  و  لقاعده  ا تروریسم 

]آمریکا[ مقابله می کنیم.«
افزود: »بدون  این مطلب  بیان  با  وی 
آنان  با همه طرح های  تردیدی،  هیچ 
کرد…  خواهیم  مقابله  ]آمریکایی ها[ 
و این باج خواهی بی ارزش آمریکایی ها 
فقط بر پافشاری ما بر مواضع مان که 
خواهد  است،  تضعیف  و  تغییر  بدون 

افزود.«
نیز  عراق  اهل الحق  عصائب  جنبش 
ضمن محکوم کردن این اقدام آمریکا، 
آمریکا  استانداردهای  که  کرد  تأکید 
درباره تروریسم، نادرست و در بسیاری 

موارد معکوس است.

این جنبش اعالم کرد که هر کس با 
تروریسم مقابله کند، با داعش بجنگد 
و جانفشانی کند، از نظر دولت آمریکا 
تروریست است، ولی هر کس که مانند 
افراد  صهیونیستی  رژیم  و  سعود  آل 
غیرنظامی را بکشد، دوست و هم پیمان 

آن به شمار می رود.
چنین  که  کرد  تأکید  الحق  اهل 
تصمیم هایی فرزندان مقاومت را نخواهد 
ترساند و فقط بر پایمردی و عزم آنان 
برای مقابله با ظلم، طغیانگری و دفاع 
از عدالت و مستضعفان و مقابله با تمام 
کسانی خواهد افزاد که خواستار ضربه 
زدن به خاک، ملت و مقدسات عراق 

هستند.
که  نیست  ذهن  از  دور  احتمال  این 
در  را  خود  اگر  اسالمی  جمهوری 
شرایط سقوط و فروپاشی ببیند برای 
بقا دست به دامان شبه نظامیانی شود 
و  داخل  در  گذشته  دهه های  در  که 
است.  کرده  سازماندهی  ایران  اطراف 
در چنین شرایطی انتقال صدها نیروی 
نظامی و تسلیحات و ادوات از سوریه و 
دیگر نقاط به پایگاه عین  االسد در استان 
دیاله عراق نزدیک مرز ایران برای دولت 
ترامپ و وزارت دفاع آمریکا قابل توجیه 
است. روز چهارشنبه 1۵ اسفند 1۳9۷، 
غضنفرآبادی  موسی  حجت االسالم 
رئیس دادگاه های انقالب اسالمی تهران 
در جمع طالب مدرسه علمیه هشدار 
داده است که »اگر ما انقالب را یاری 
نکنیم، حشدالشعبی عراقی، فاطمیون 
افغانی، زینبیون پاکستانی و حوثی های 
یاری  را  انقالب  و  آمد  یمنی خواهند 

خواهند کرد!«

نفتکش  از جمله شرکت ملی  ایران  ناوگان دریایی  از تحریم های آمریکا  پس 
تحریم شد

اسرائیل:  وزیر  =نخست 
با  می کند  تالش  ایران 
در  نفت  مخفیانه ی  قاچاق 
مسیرهای دریایی، تحریم ها 

را دور بزند.
نخست وزیر اسرائیل می گوید، نیروی 
دریایی این کشور می تواند در صورت 
لزوم جلوی قاچاق نفت ایران را بگیرد.

شب  چهارشنبه  نتانیاهو  بنیامین 
ششم مارس )1۵ اسفند(، در مراسم 
پایان دوره دانشجویان افسری نیروی 
دریایی ارتش اسرائیل تاکید کرد ایران 
تحریم  نفتی را از طریق دریا دور می زند.

به خبرگزاری رویترز، نتانیاهو تاکید 
این  دریایی  نیروی  و  اسرائیل  کرده 
کشور می توانند در صورت لزوم علیه 
ایران دست  قاچاق نفت توسط رژیم 
با  مقابله  وظیفه  او  بزنند.  اقدام  به 
ایران  اسالمی  جمهوری  تالش های 
برای دور زدن تحریم ها را وظیفه  همه 
آنها  از  و  دانست  جهانی  قدرت های 

خواست در این مورد همکاری کنند.
نتانیاهو در عین حال به موارد مشابه 
در دوره پیش از رفع تحریم های نفتی 
که  است  گفته  و  کرده  اشاره  ایران 
ایران در سال های  جمهوری اسالمی 
به  اقدام  نیز   201۵ سال  از  پیش 

قاچاق نفت نموده بود.
در  عمدتاً  اسرائیل  دریایی  نیروی 
دریای مدیترانه و دریای سرخ مستقر 

است اما این اظهارات نتانیاهو می تواند 
با  لفظی  تنش های  افزایش  بر  دلیلی 
ایران به ویژه با فرماندهان سپاه شود.

آمریکا  تحریم های  دوم  دور  آغاز  با 
و سیاست واشنگتن مبنی بر به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران، جمهوری 
تحریم ها  زدن  دور  به  اقدام  اسالمی 
که  کرده  کشتی هایی  از  استفاده  با 
یا پرچم  آنها نامشخص است و  ثبت 
نصب  آنها  روی  دیگری  کشورهای 
حاکیست  دیگر  گزارش های  شده. 
ماندن  دور  برای  نفتکش ها  از  برخی 
و  الکترونیک  سیستم های  رادارها  از 

ناوبری خود را خاموش می کنند.
به گزارش رادیو فردا به نقل از وبسایت 
»وای.نت«، نتانیاهو در سخنرانی خود 

در جمع افسران نیروی دریایی گفته 
زیرا  می دانم  خوبی  به  را  این  »من 
فرمانده نیروی دریایی و رئیس ستاد 
من  نزد  واحدها  فرماندهان  با  ارتش 
تصویب  برای  را  عملیات  و  می آیند 
شما  می خواهم  من  می کنند،  ارائه 
بدانید که ]این عملیات ها[ مرتباً انجام 
می شوند، حتی در همین روزها، اکثر 
این عملیات بی نام و نشان می مانند، 
می کند  تالش  ایران  آن،  بر  عالوه  و 
مسیرهای  در  نفت  پنهان  قاچاق  با 
دریایی تحریم ها را دور بزند، هر چه 
این تقالها ]از سوی ایران[ گسترش 
دریایی وظیفه مهمتری  نیروی  یابد، 
این  از  جلوگیری  برای  تالش  در 

اقدامات ایران دارد«.

بنیامین نتانیاهو از نقش مهم نیروی دریایی اسرائیل 
در مقابله با قاچاق نفت توسط ایران خبر داد

کره جنوبی آماده میانجیگری بین واشنگتن و 
پیونگ یانگ

کره جنوبی به آمریکا و کره شمالی 
پیشنهاد کرده در صورتی که عالقمند 
به رسیدن به نوعی توافق برای حل 
مسائل بینابین هستند، سئول آماده 

پادرمیانی میان آنهاست.
جمهوری  رئیس  این  جائه  مون 
آنکه  از  بعد  ساعاتی  جنوبی  کره 
کره  و  آمریکا  طرف  دو  گفتگوهای 
آنها  به  نرسید،  جایی  به  شمالی 
برای  اقدامی  هیچ  از  که  داد  اطالع 
دو  رؤسای  میان  مذاکرات  ادامه 

کشور فروگذار نخواهد کرد.
هفته پیش در دومین مالقات دونالد 
اون در هانوی  ترامپ و کیم جونگ 
بود  امیدوار  دنیا  ویتنام،  پایتخت 
دونالد  میان  عالقه  و  عشق  احساس 
و کیم که این روزها همه درباره آن 
حل های  راه  یافتن  می زنند،  حرف 
مسالمت آمیز بین دو دولت را آسانتر 
اتفاق  این  انتظار  خالف  بر  اما  کند. 
قدم  شد  حاضر  واشنگتن  نه  نیفتاد. 
نفسگیر  تحریم های  و  بگذارد  پیش 
نه  و  بردارد  شمالی  کره  گرده  از  را 
پیونگ یانگ داوطلب شد به خواسته 
تعطیل  با  و  دهد  در  تن  ترامپ 
راکتور  بستن  و  هسته ای  زرادخانه 
موشک هایش  نمودن  اوراق  و  اتمی 
راه را برای حل مشکالت موجود بین 

دو کشور هموار نماید.
رهبران آمریکا و کره جنوبی هیأتی 
از مسئوالن و کارشناسان دو کشور را 
با خود به اجالس هانوی برده بودند. 
اما فرستادگان کره شمالی و شخص 
کیم جونگ اون به برچیدن یکطرفه 
تعطیل  و  هسته ای  فعالیت های 
آنها  اتمی تن در ندادند.  راکتورهای 
شرط رسیدن به توافق و اعالم پایان 
حالت جنگی در شبه جزیره کره را 
لغو کامل تحریم های آمریکا دانستند.

این  که  داشت  اصرار  آمریکا  اما 
بستن  با  باید  که  است  شمالی  کره 

اورانیوم  غنی سازی  راکتور هسته ای، 
را متوقف سازد و به آمریکا اطمینان 
دهد به دنبال آزمایش بمب اتمی و 

پرتاب موشک های دوربرد نیست.

و از آنجا که هیچ یک از دو دولت 
نماندند،  پایبند  خود  وعده های  به 

مذاکرات هانوی بی نتیجه ماند.
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=چهارمین نشست مجمع 
در  نظام  مصلحت  تشخیص 
تمام  بی نتیجه   FATF مورد 
شد و ادامه بررسی ها به سال 

بعد موکول شد.
عضو  کی  تر کبر  ا =
فراکسیون نمایندگان والیی: 
پالرمو و CFT منافذ دور زدن 

تحریم ها را مسدود می کند.
مسئوالن  خاتمی:  =احمد 
باور کنند آمریکا و اروپا در 
پایبندی به تعهدات شان سر 

و ته یک کرباس هستند.
=حسین مظفر عضو مجمع: 
به  اروپایی ها  است  انتظار 
و  کنند  عمل  خود  وظایف 
اگر آنها به وظایف خود عمل 
کنند، زمینه برای بحث های 
و  می شود  مطرح  جدی تر 

می توان تصمیم گیری کرد.
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
برای تصمیم گیری در مورد الیحه الحاق 
جرائم  با  مبارزه  کنوانسیون  به  ایران 
 CFT سازمان یافته فراملی )پالرمو( و
روز شنبه 11 اسفند، بدون نتیجه تمام 
شد و ادامه بحث در این مورد به نشست 

سال آینده موکول شد.
اکبر ترکی عضو فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس به تسنیم گفته عضویت 
در لوایح مربوط به FATF هیچ نفعی 
در  تأثیری  هیچ  و  ندارد  ایران  برای 

کاهش اثر تحریم ها نخواهد داشت.
او تاکید کرده »مسئوالن اروپایی هیچ 
 FATF به  پیوستن  که  ندادند  قولی 
مشکالت را برطرف کند و تنها گفته اند 
که ما در لیست سیاه قرار نمی گیریم 
و هیچ تضمینی وجود ندارد کاری که 
آمریکا در برجام کرد، درباره پالرمو هم 

تکرار نکند.«
این نماینده هشدار داده »استکبار با 
تحت فشار قرار دادن ایران برای پیوستن 

به این کنوانسیون ها به دنبال آن است که 
تمامی اطالعات مالی کشور را به دست 
آورده و به این واسطه منافذ دور زدن 
 CFT تحریم ها را مسدود کند و پالرمو و
ابزاری برای نفوذ به سیستم مالی ایران 

هستند.«
بل  قا که  لیست  حا در  ینهمه  ا
نخواهد  مجمع  که  بود  پیش بینی 
به  ایران  الحاق  مورد  در  توانست 
تصمیم  نظر  مورد  کنوانسیون های 
نهایی بگیرد. حسین مظفر عضو  مجمع 
این باره  در  نظام  مصلحت  تشخیص 
به  اروپایی ها  است  »انتظار  می گوید: 
وظایف خود عمل کنند و اگر آنها به 
وظایف خود عمل کنند، زمینه برای 
و  می شود  مطرح  جدیتر  بحث های 

می توان تصمیم گیری کرد.«
اما بعضی از مقام های ارشد جمهوری 
اسالمی از جمله حشمت اهلل فالحت پیشه 
ادعا  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
پالرمو  مورد  در  تصمیم  چون  کردند 
 CFT هنوز به نتیجه نرسده در مورد
دیگر  سوی  از  نشد.  نظر  اعالم  هم 
مجمع  دیگر  عضو  میرسلیم  مصطفی 
به  می گوید  نظام  مصلحت  تشخیص 
درخواست فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد 
و فالحت پیشه بررسی پالرمو به تعویق 

افتاد.
همزمان احمد خاتمی در اظهاراتی 
و  آمریکا  کنند  باور  »مسئوالن  گفته 

FATF مجمع ناتوان از تشخیص مصلحت نظام در مورد

سر  تعهدات شان  به  پایبندی  در  اروپا 
و ته یک کرباس هستند و این وعده 
قرآن است که اگر تقوا و مقاومت داشته 
باشیم، توطئه  های دشمنان نقش بر آب 

می شود.«
دولتی ها به مجمع تشخیص مصلحت 
بدتر  برای  که  می آوردند  فشار  نظام 
به  پیوستن  اقتصادی  وضعیت  نشدن 
گروه اقدام مالی FATF ضروری است. 
پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان 
انقالب اسالمی و نماینده پیشین مجلس 
»تهدید  کرده  عنوان  آنها  به  خطاب 
کردن مجمع تشخیص نمایی از استبداد 
نظر  »تحمیل  داده  هشدار  و  است« 
را  نظام  به مجمع تشخیص مصلحت 

خطری جدی برای کشور است.«
مورخ،  جلسه  در  مالی  اقدام  گروه 
ژوئن  ماه  تا  فوریه 2۰19،  جمعه 22 
2۰19 به ایران فرصت داد که تصمیم 
خود در مورد تصویب کنوانسیون های 
مورد نظر اعالم کند در غیر این صورت 
تعلیق جمهوری اسالمی از قرار گرفتن 

در لیست سیاه تمدید نخواهد شد.
از شروط اروپایی ها برای آغاز به کار 
پیوستن  »اینستکس«  مالی  سیستم 
ایران به FATF و  شفافیت نظام مالی 
اقدام  این  که  است  ایران  در  بانکی  و 
پولشویی  و  فساد  شدن  آشکار  یعنی 
به نفع تروریسم در سیستم اقتصادی 

جمهوری اسالمی ایران.

موحدی کرمانی، حدادعادل، باقری و والیتی در جلسه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام

تمرکز هفتمین »کنگره جهانی علیه مجازات 
اعدام« بر جمهوری اسالمی

در  اسالمی  جمهوری  در  اعدام 
»کنگره  هفتمین  میزگرد  چندین 
مورد  اعدام«  مجازات  علیه  جهانی 

بررسی قرار گرفت.
چندین سازمان حقوق بشری ایرانی 
مجازات  علیه  جهانی  »کنگره  در 
چندین  در  و  داشتند  حضور  اعدام« 
میزگرد و دیدارهای جانبی در رابطه 
جمهوری  در  بشر  حقوق  وضعیت  با 

اسالمی صحبت کردند.
بیش از ۵۰۰ نهاد و سازمان از پنج 
قاره در هفتمین »کنگره جهانی علیه 
مجازات اعدام« که در بروکسل برگزار 

شد حضور داشتند. 
ویژه  گزارشگر  رحمان  جاوید 
بررسی  جهت  متحد  ملل  سازمان 
جمهوری  در  بشر  حقوق  وضعیت 
ایران  ویژه  میزگرد  در  نیز  اسالمی 
»کنگره جهانی علیه مجازات اعدام« 

حضور داشت.
»ائتالف جهانی علیه مجازات اعدام« 
هفتمین کنگره جهانی خود را از 2۶ 
فوریه تا اول مارس در شهر بروکسل، 

نهادهای  مرکز  و  بلژیک  پایتخت 
کنگره  این  در  کرد.  برگزار  اروپایی 
چندین نهاد حقوق بشری ایرانی نیز 
جمهوری  در  اعدام  داشتند.  حضور 
مورد  میزگرد  چندین  در  اسالمی 
گزارش  آخرین  گرفت.  قرار  بررسی 
ایران«  بشر  حقوق  »سازمان  ساالنه 

در رابطه با اعدام در جمهوری اسالمی 
در سال 2۰1۸ میالدی نیز در حاشیه 
رسانه ای  نشستی  در  کنگره  این 

رونمایی شد.
احمد رأفت که در این کنگره حضور 
تهیه  کنگره  این  از  گزارشی  داشت، 

کرده است.

با  کیست  حا ها  خبر =
آمریکا  تحریم های  وجود 
ماهان  هواپیمایی  مدیران 
به  جدید  پرواز  برای  ایر 
توافق  به  قزاقستان  مقصد 

رسیده اند.
ماهان  پرواز  =ممنوعیت 
به  زیادی  ضرر  آلمان  به 
این شرکت زده و جمهوری 
اسالمی خواستار رفع تحریم 
توسط  ماهان  هواپیمایی 

آلمان شده است.
خبرها حاکیست با وجود تحریم های 
هواپیمایی  شرکت های  علیه  آمریکا 
جمهوری اسالمی، ماهان ایر به زودی 
قزاقستان  آلماتی  به  خود  پروازهای 
همچنین  گرفت.  خواهد  سر  از  را 
مسیر  پروازهای  می شود  گفته 
ماهان  شرکت  به  نیز  تهران  آستانه- 
پرواز  است.ممنوعیت  شده  واگذار 
مقصد  به  »ماهان ایر«  هواپیماهای 
آلمان نه تنها برای مدیران این شرکت 
بلکه برای صنایع هواپیمایی جمهوری 
داشته  پی  در  زیادی  ضرر  اسالمی 
است و مدیران آن به دنبال جایگزینی 
شرکت  این  برای  جدید  مسیرهای 
هستند.حتی پس از آغاز تحریم های 
سایه  در  توانست  ایر  ماهان    آمریکا، 
البی بسیار قدرتمند پروازهای خارجی 
بارسلونا،  پاریس،  مقصد  به  خود 
میالن، آتن، استانبول، دوبی، مونیخ، 
دوسلدورف و فرانکفورت را حفظ کند 
اما به تدریج فشارهای آمریکا نتیجه 
 2۰19 ژانویه  از  آلمان  دولت  و  داد 
تمام پروازهای ماهان به فرودگاه های 

این کشور را ممنوع کرد.
پارلمانی  معاون  امیری  حسینعلی 
در  اسفند،  هفتم  روحانی،  حسن 
بحث  در  آمریکا  گفت،  اظهاراتی 
تحریم ها از دولت ها عبور کرده و در 
با  مستقیم  صورت  به  فعلی  شرایط 
شرکت ها، بانک ها و مؤسسات تماس 

جمهوری اسالمی از آلمان خواسته تحریم »ماهان  
ایر« را لغو کند

نداشته  مراوده  ایران  با  تا  می گیرد 
باشند و قطع ارتباط کنند.

با این وجود گروهی از کارشناسان 
فشارهای  از  بیشتر  آنچه  معتقدند 
اروپایی ها  رویکرد  تغییر  برای  آمریکا 
به خصوص آلمان مؤثر بود ناامیدی آنها 
از تغییر اقدامات جمهوری اسالمی در 
منطقه از جمله دامن زدن  به جنگ 
است. بوده  تروریسم  از  حمایت  و 

دخالت های  و  موشک پرانی  توقف 
اسرائیل  علیه  تهدیدات  و  منطقه ای 
عادی  رابطه  برای  اروپایی ها  شروط 
با جمهوری اسالمی است که باید به 
آن لزوم تصویب لوایح مربوط به گروه 

اقدام مالی FATF را نیز افزود.
اقتصادی  شریک  بزرگترین  آلمان 
اروپایی  کشورهای  در  ایران  رژیم 
از  بزرگی  اجتماع  طرفی  از  است. 
ایرانی ها به آلمان رفت و آمد دارند و 
پروازهای ماهان به این کشور درآمد 
قابل توجهی برای مدیران این شرکت 

هوایی داشت.
شرکت هواپیمایی ماهان متعلق به 
سازندگی  کارگزاران  حزب  اعضای 
است و اعضای ارشد آن نفوذ زیادی 
ساختار  و  نظام  سیاسی  بدنه  در 
اقتصادی کشور دارند از جمله اسحاق 
جهانگیری معاون اول حسن روحانی.

معاون  عراقچی  عباس  اسفند،   13
جمهوری  خارجه  وزارت  سیاسی 

اکرمان  فلیپ  با  دیدار  در  اسالمی 
خارجه  وزارت  منطقه ای  مدیرکل 
تحریم  از  آمده  تهران  به  که  آلمان 
آلمان  دولت  توسط  ماهان  شرکت 
انتقاد کرده است. معاون ظریف گفته 
»تنها وجود اراده سیاسی برای حفظ 
باید برای  اروپا  برجام کافی نیست و 
حفظ آن اقدامات عملی انجام دهد و 

هزینه بپردازد.«
عراقچی با انتقاد از  مواضع سیاسی 
که  کرده  عنوان  اروپایی  کشورهای 
برای  می رود  انتظار  اروپایی  طرف  از 
برای عملیاتی شدن هر چه سریع تر 
عمل  به  جدیتری  تالش  اینستکس 

آورد.
بر اساس اطالعات اتحادیه بانک های 
ایران  آلمان میزان صادرات آلمان به 
و  داشته  کاهش  گذشته  ماه های  در 
تحریم ها  از  پس  آلمانی  شرکت های 

ایران را ترک کرده اند.
با آغاز جنگ سوریه سپاه پاسداران 
از هواپیمایی ماهان برای انتقال نیرو 
کرد.  استفاده  نظامی  تسلیحات  و 
استفاده  بین المللی  مقررات  طبق 
اهداف  برای  تجاری  هواپیماهای  از 
ماهان  بر  است. عالوه  نظامی ممنوع 
دیگر شرکت های هواپیمایی جمهوری 
معراج،  ایر،  ایران  جمله  از  اسالمی 
ایر  ایر، آسمان و پویا  کاسپین، قشم 

نیز در فهرست تحریم ها قرار دارند.

یک فروند ایرباس ماهان ایر در دوسلدورف

ویدئو

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

=محمد خاتمی: دیگر خیلی 
مردم  به  که  است  سخت 
بدهید. رای  بیایید  بگوییم 
اصالحات  دولت  =رئیس 
ز  ا ش  یز ر  ، ید می گو
سبد  به  ن  ح طلبا صال ا
جریان های رقیب اصالحات 
سبد  به  بلکه   ، د و نمی ر

براندازان روانه می شود.
 : م کال یبا ز ق  د صا =
انتخابات  در  اصالح طلبان 
بسیار  شانس   1400 سال
ضعیفی برای پیروزی دارند.

اعضای  دیدار  در  خاتمی  محمد 
شورای  مجلس  امید«  »فراکسیون 
اسالمی با بیان اینکه »ما در موقعیت 
فوق العاده سختی قرار داریم« بر لزوم 
کرده  تاکید  بحران ها  ریشه  به  توجه 
وضعیت  این  نتیجه  است،  گفته  و 
و  نظام  به  مردم  بی اعتمادی  افزایش 
به  بی اعتمادی  این  تبدیل  و  جامعه 

ناامیدی است.
در این دیدار که، سه شنبه 1۴ اسفند 
1397، برگزار شد بعضی نمایندگان 
از  کردند  صحبت  خاتمی  از  پیش 
توصیف  به  که  مطهری  علی  جمله 
شرایط کشور پرداخت و سپس خاتمی 
حرف های خود را آغاز کرد و با اشاره 
به اینکه وضعیت کنونی نتیجه برخی 
که  جهت گیری هاست  و  سیاست ها 
باید اصالح شود گفت، هم در ساختار 
اشکاالتی  و  اشتباه  رویکرد  در  هم  و 
وجود داشته است و در مجلس، آقای 
بسیاری  شجاعانه،  خیلی  مطهری 
این  اما  می کند  مطرح  را  مسائل  از 
می شود؟ شنیده  چقدر  سخنان 

خاتمی  کلمه،  وبسایت  گزارش  به 
نظر  اگرچه  »اصالحات  کرد  تاکید 
انتقادی دارد اما درون نظام است« اما 
این  »خطر  که  گفت  هم  را  این  وی 
مایوس  هم  درون  از  مردم  که  است 
و  اصالح پذیر  باید  »نظام  و  شوند« 
نظام،  اصالح  با  تا  شود  انعطاف پذیر 
یأس ها از بین برود« اما مانند همیشه 

استمرارطلبان نزدیک خط پایان؛ روضه ی تکراری 
محمد خاتمی برای »فراکسیون امید«

نگفت که  مانند همه اصالح طلبان  و 
اصالح  را  اوال می خواهند چه چیزی 
کنند و آیا چهار دهه برای این اصالح 

نامعلوم کافی نیست؟!
او در ادامه اعترافات خفیفی هم کرد 
با  و گفت: »امروز من از سوی مردم 
این سوال مواجهم که ما را کشاندید 
نشان  مورد  یک  رای،  صندوق  پای 
دهید که در راستای اصالحات واقعی 
باشد؛ آیا قوه قضاییه و نحوه برخوردها 
سالم  خصوصی  بخش  یا  شد  بهتر 
می تواند در عرصه حضور داشته باشد؟ 
آیا رویکردهایی که ما را در تنگناهای 
شد  اصالح  داد،  قرار  خارجی  بزرگ 
یا در برابر رویکردهای سالم مقاومت 
شد تا مردم نتیجه امتیازی که بدست 

آمده را احساس نکنند؟!«
رئیس دولت اصالحات عنوان کرد، 
»دیگر خیلی سخت است که به مردم 
فکر  آیا  بدهید.  رای  بیایید  بگوییم 
به  انتخابات  آینده  دور  در  می کنید 
حرف من و شما مردم پای صندوق ها 
خواهند آمد؟ بعید می دانم مگر اینکه 

در یک سال آینده تحولی رخ دهد.«
او هشدار داده، »متأسفانه با خواست 
جامعه  در  یأس  داخلی  جریان های 
ریزش  و  است  افزایش  حال  در  ما 
جریان های  سبد  به  اصالح طلبان  از 
رقیب اصالحات نمی رود، بلکه به سبد 
کار  برجام  می شود.  روانه  براندازان 
بزرگی بوده است و اگر تنها اثر آن، این 
باشد که ما را از بند 7 منشور سازمان 
است.« بوده  موفق  کند،  خارج  ملل 

خاتمی در بخشی از سخنان خود به 
مسئله FATF هم پرداخت و گفت، 
و  موافق  نظرات  به  احترام  »ضمن 
مخالف، نمی دانم با توجه به مصالح ملی، 
به چه حسابی در مقابل آن مقاومت 
به  می شود. کاری نکنیم که اجماعی 
نفع ترامپ ایجاد شود و مجلس باید 
 FATF از دستاورد خود یعنی تصویب
دولت  کند.  دفاع  جدی  شکل  به 
می توانست تصمیمات بهتری بگیرد.«

وی در پایان عنوان کرد، جریانی که 
این همه تهاجم به دولت می کند از سر 
دوست داشتن مردم این کار را نمی کند 
و  دولت  از  که  است  این  برای  بلکه 

بدشان  مطهری  امثال  و  اصالحات 
می آید.در همین زمینه فاطمه سعیدی 
سخنگوی »فراکسیون امید« به ایسنا 
گفته در این دیدار پیرامون مسائل و 
مشکالت کشور صحبت شده و طبق 
انتخابات  سالگرد  در  و  هر سال  روال 
است. بوده  اسالمی  شورای  مجلس 

تکرار  خاتمی  حرف های  از  بخشی 
سعید  که  بود  حرف هایی  همان 
وزارت  پیشین  عضو  حجاریان 
یک  در  بهمن،   3۰ روز  اطالعات 
میزگرد سیاسی عنوان کرد. او که از 
تئوریسین های پروژه اصالحات است 
گفته بود، »من گمان دارم، سال آینده 
و  اقتصادی  فشارهای  روزها،  همین 
معیشتی بر مردم زیاد می شود و آنها 
فارغ از بحث  سیاسی نه تنها به صندوق 
رأی بلکه از تمام سیستم اداره کشور 
قطع امید می کنند. یعنی، نه اصولگرا 
به  نه  و  می شناسند  اصالح طلب  و 

مجلس و دولت اهمیت می دهند.«
مصاحبه  یک  در  امسال  آبان ماه  او 
مدعی شدهبود »براندازها راهی برای 

پیشرفت ندارند.«
 1400 انتخابات  در  اصالح طلبان 

شانس بسیار ضعیفی دارند
استادان  از  زیباکالم  صادق 
اسفند،   13 دانشگاه،  استمرارطلب 
گفت،  آرمان  روزنامه  با  مصاحبه  در 
»اصالح طلبان در انتخابات سال1۴۰۰ 
پیروزی  برای  ضعیفی  بسیار  شانس 
دارند، زیرا دولت روحانی که با عقبه 
عملکرد  آمد،  کار  روی  اصالح طلبان 
توضیح  است.«او  داشته  نامطلوبی 
از  نارضایتی  به دلیل  »مردم  داد، 
اقبال  اصالح طلبان  به  روحانی  دولت 
برای  قاعده  این  اما  نمی دهند  نشان 
زیرا جبهه  است  متفاوت  اصولگرایان 
خود  ثابت  رأی  همواره  اصولگرایی 
که  این جناح  طرفداران  و  دارد  را 
معموال هیاتی رأی می دهند، منتظر 
می مانند و می بینند که گزینه نهایی 
اصولگرایان چه کسی خواهد بود تا به 
آن رأی بدهند؛ برای مثال باید منتظر 
قالیباف،  آقایان  بین  که  دید  و  بود 
باهنر، ضرغامی و… چه کسی گزینه 

نهایی اصولگرایان می شود.«

دیدار محمد خاتمی با گروهی از نمایندگان اصالح طلب مجلس
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

فرد پروانه - ثریا سبقتی ترانه سرا و 
خواننده ی اصلی گروه »نایت تاکس« 
یا »صحبت های شبانه« است. گروهی 
که ثریا با آن همکاری دارد یک گروه 
راک آلترناتیو است که در لس آنجلس 

فعالیت دارد.
»در  نام  به  گروه  این  آلبوم  اولین 
و  داشت،  زیادی  بازخورد  رویاها« 
به  »سبز«  آنها  تکی  آهنگ  اولین 
دفعات از ایستگاه رادیویی پرمخاطب 
لس آنجلسی ّکی.آر.اُ.کیو پخش می شد.

از پدر ومادری  ثریا در سال 1994 
بدنیا  آمریکا  لس آنجلس  در  ایرانی 
و  انگلیسی  تحصیالت  او  آمد. 
مطالعات تطبیقی خودش را در »کالج 
اکسیدنتال« گذراند اما موسیقی هدف 

و حرفه همیشگی او بوده است.
برنامه ی  در  ثریا  که  هنگامی 
»مدرسه ی راک« به تمرین خوانندگی 
مشغول بود، با هم گروهی هایش آشنا 
را  و گروه »قدیسان سیاهپوش«  شد 
تشکیل داد که بعدا به » نایت تاکس« 

تغییر نام پیدا کرد.
ثریا ثابتی با کیهان الیف درباره آثار و 
برنامه های آینده اش سخن گفته است.

=آلبوم نخست شما کار خوبی از 
آب درآمد؛ آلبوم جدید کی منتشر 
آلبوم  با  تفاوت هایی  می شود و چه 

قبلی دارد؟
-ما در حال حاضر قطعات جدیدی 
ضبط کرده ایم اما هنوز تاریخ دقیقی 

برای انتشار آلبوم نداریم.
کنسرت ها  در  را  ترانه هایمان  همه 
برای عالقمندان  اجرا می کنیم بنابراین 
آنها می توانند چیزی شبیه به آنچه در 

آلبوم جدید است را بشنوند.
آلبوم دوم دقیقا یک رویکرد متمرکز و 
جمع و جورتری تری خواهد داشت. اگر 
چه آلبوم اول برای ما بسیار خوشایند 
تجربه  یک  حال  عین  در  اما  بود 
از  می شد.  محسوب  برایمان  آموزشی 
که  است  این  دوم  آلبوم  ویژگی های 
دامنه گسترده تری از کیبوردها به کار 
بر روی همسرایان  ترانه  می رود و در 

بیشتر تمرکز و تأکید شده.
=اگر حق انتخاب داشتید، با کدام 
داشتید  دوست  هنرمندان  از  یک 

ثریا سبقتی خواننده راک لس آنجلس دوست دارد 
در ایران برنامه اجرا کند

همکاری کنید و سه هنرمندی که 
اثر  شما  سبک  و  موسیقی  روی 
کدامند؟ گذاشته اند  اصلی  و  مهم 

تام  کنم  انتخاب  توانستم  می  -اگر 
از  نفر  دو  می کردم.  انتخاب  را  یورک 
اصلی  عالقه  مورد  که  هنرمندی  سه 
من هستند ریدیوهد )یک گروه راک 
هم  سومی  و  بژورک   و  انگلیسی( 
متغییر است اما در حال حاضر عالقمند 

به  فایست هستم.
=فکر می کنید بهترین ترانه ی شما 
کدام است و چرا آن را بهترین می دانید؟

-بهترین ترانه ای که ساختیم در آلبوم 
دوم است اما از میان آنها که تا حاال 
منتشر کرده ایم »سبز« را می پسندم. 
من بطور دلپذیری شگفت زده شده ام از 
اینکه مردم به آن عالقه نشان دادند و 
آن را ترانه ای جذاب و دل انگیز ارزیابی 

کردند.
=شما روی صحنه یک شخصیت 
خیره کننده، جذاب و خوش سلیقه  را 
به نمایش می گذارید. چگونه تصمیم 
می گیرید برای هر نمایش چه لباسی 

بپوشید؟
-پوشش برای من بسیار اهمیت دارد 
و پیش از هر اجرایی به معنای واقعی 
اضطراب به من دست می دهد. پیش 
رو  و  زیر  را  لباس هایم  گنجه  اجرا  از 
می کنم و می کوشم لباس های جدیدی 
ترجیح  اما  کنم.  ترکیب  هم  با  را 
حضور  شلوار  با  صحنه  روی  می دهم 
داشته باشم. این پوشش به من اجازه 

برای  مدیری  =مهران 
ساخته  هرگز  که  پروژه ای 
هدایتی  حسین  از  نشده 
5۰۰ میلیون تومان دستمزد 

گرفته!
با  تی تی«  »ماه  =سریال 
تومانی  میلیارد   15 بودجه 
نیمه  هدایتی  دستگیری  با 

تمام ماند!
=برخی سینماگران وجود 
پولشویی و جریان پول های 
این  با  را  سینما  در  کثیف 
که  می کنند  توجیه  بهانه 
ندارد  ربطی  فیلمساز  »به 
کجا  از  فیلمش  سرمایه  که 
می آید!« یا این پول ها »جزء 
به  رو  صنعت  نیمه  الینفک 
ما  یا  و  سینماست!«  رشد 
مسیرها  این  از  داریم  »نیاز 
چاره ای  هیچ   و  کنیم  عبور 

هم نداریم!«
حسین  می گوید  دادستانی  نماینده 
هدایتی با پول های کثیف وارد عرصه 
نیز  آن  چک های  و  شده  فیلم  تولید 
اگر  حتی  که  گفته  او  است.  موجود 
بخشش  و  بذل  هدایتی  که  مبالغی 
شده  هم  همسران«  »کابین  کرده، 

باشد، باید برگردد!
رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان 
در جلسه رسیدگی به پرونده هدایتی در 
بانک سرمایه اعالم کرده که بخشی از 
پول های کثیف هدایتی را باید در شبکه 
نمایش خانگی و سینما جستجو کرد.

از  هدایتی  که  تسهیالتی  درباره  او 
بانک سرمایه دریافت کرده، گفته است: 
»بخشی از این تسهیالت نیز به حساب 
برخی اشخاص برای تهیه فیلم ریخته 
شده است. متاسفانه عده ای وارد شبکه 
با پول های کثیف به  خانگی شدند و 
تهیه فیلم پرداختند و هدایتی نیز در 
آن  و چک های  کرده  ورود  فیلم  یک 

موجود است.«
خطاب  همچنین  دادستان  نماینده 
شما  »مبالغ  است:  گفته  هدایتی  به 
شده  بخشش  و  بذل  که  هرکس  به 
را  و غیر ورزشی همه  از ورزشی  اعم 
بر می گردانیم. برخی گفته بودند اینها 
کادو است؛ این مبالغ حتی اگر کابین 

همسران شده باشد باید برگردد.«
ورود  به  دادستان  نماینده  اشاره 
نمایش  شبکه  به  هدایتی  حسین 
»ماه  سریال  به  می تواند  خانگی 
تی تی« داوود میرباقری مرتبط باشد؛ 
شبکه  برای  بود  قرار  که  مجموعه ای 
در  اما  شود  ساخته  خانگی  نمایش 

وقت تکاندن جیب سینماگران از پول های کثیف!؟

میانه ی تولید متوقف شد.
مشغول  میرباقری  داوود  درحالی که 
با  فارسی«  »سلمان  سریال  ساخت 
بودجه هنگفت دولتی است، در دومین 
اتهامات  به  رسیدگی  دادگاه  جلسه 
مالی حسین هدایتی، موضوع حمایت 
با عنوان  نیمه تمام وی  از پروژه  مالی 
»ماه تی تی« در شبکه نمایش خانگی 
به  سینما  در  کثیف  پول های  ورود  و 

میان آمد.
»ماه  سریال  تولید  ترتیب  این  به 
حسین  دستگیری  دلیل  به  تی تی« 
شد  متوقف  سرمایه گذارش  هدایتی 
سریال  تهیه  سراغ  به  میرباقری  و 
تلویزیون  برای  فارسی«  »سلمان 
جمهوری اسالمی رفت. مهران برومند 
تهیه کننده »ماه تی تی« گفته بود که 
این  تولید  هزینه  تومان  میلیارد   1۵
سریال است که حتی بخش هایی از آن 
تصویربرداری شده و پس از حل مشکل 
اسپانسر مالی، یعنی هدایتی، دوباره از 

سر گرفته می شود.
مهران مدیری، بهروز افخمی و محسن 
تنابنده نیز از سینماگرانی هستند که 
برای پروژه »این بچه مال کیه« مبالغ 
دریافت  هدایتی  حسین  از  هنگفتی 
کردند. شنیده ها حاکیست هدایتی در 
سال 9۳، بیش از یک میلیارد تومان 
کرد  سرمایه گذاری  پروژه   این  برای 
که هرگز هم ساخته نشد. این منابع 
خبری می گویند مهران مدیری ۵00 
 ۷00 تولید  برای  افخمی  میلیون، 
میلیون و محسن تنابنده 200 میلیون 

تومان دریافت کرده اند.
سرانجام  به  درباره  هدایتی  حسین 
نرسیدن این پروژه گفته بود: »»مشکل 
مالی من با دوستان حل شده و از کل 
پولی که برای این پروژه گذاشته بودم، 
باقی مانده  فقط ۵0 میلیون تومانش 

است.«
مشخص نیست که آیا هدایتی بدهی 
خود از این سینماگران را دریافت کرده 
یا نه ولی حضور چنین سرمایه گذاران 
دست و دلبازی در سینما، بیشتر نشان 

لیلیت تریان بانوی مجسمه ساز در 88 سالگی درگذشت
از  تریان  =لیلیت 
قدیمی  مجسمه سازان 
ایرانی ارمنی تبار بود که طی 
مادر  مراسمی در سال 85، 
لقب  ایران  مجسمه سازی 

گرفت.
لیلیت تریان بانوی مجسمه ساز که به 
ایران را  وی لقب مادر مجسمه سازی 
داده اند، در سن 88 سالگی در سکوت 
پیشکسوتان  از  او  درگذشت.  خبری 
اولین  از  و  مجسمه سازی  رشته 

آموزگاران این هنر در ایران بود.
تجسمی  هنرهای  تخصصی  مجله 
خود  اینستاگرام  صفحه  در  تندیس 
بانوی  تریان  لیلیت  درگذشت  از 
مجسمه ساز ایرانی ارمنی تبار در سکوت 
رسانه ای، خبر داده است.لیلیت تریان از 
مجسمه سازان قدیمی ایرانی ارمنی تبار 
و از اولین آموزگاران این رشته هنری در 
ایران بود که طی مراسمی در سال 8۵، 
لقب مادر مجسمه سازی ایران گرفت.

اجازه   ۵8 انقالب  از  پس  تریان 
و  نداشت  را  مجسمه سازی  تدریس 
تا سال ها در کارگاه شخصی خود، به 

آموزش عالقمندان می پرداخت.
لیلیت تریان از پدر و مادری ارمنی 

از تمایل آنها به نزدیکی با سلبریتی ها و 
افراد سرشناس با ُشل کردن سر کیسه 
دارد.از سوی دیگر، شنیده ها حاکیست 
هدایتی سرمایه گذاری تئاتر »دورهمی 
بهاره  کارگردانی  به  شکسپیر  زنان« 
رهنما را نیز بر عهده داشته است. حاال 
اگر قانون به فرض محال، اعمال شود، 
بهره مند  سینماگران  و  تهیه کنندگان 
باید  با میلیاردر کالهبردار  از نزدیکی 

جیب هایشان را بتکانند!
نفوذ پول های کثیف در سینما چنان 
گسترده شده که سینماگران نیز در پی 
پنهان کردنش بر نمی آیند. حتی کمال 
تبریزی کارگردان شناخته شده سینما 
از  بهره مندی  شائبه  به  واکنش  در 
پول های کثیف در تولید فیلم »ما همه 
با هم هستیم« گفته که به فیلمساز 
ربطی ندارد که سرمایه فیلمش از کجا 

می آید!
و  بازیگر  تنابنده  محسن  همچنین، 
کارگردان پروژه هایی چون »پایتخت« 
گفته است که »این همه حرف  زدن 
در رابطه با پول و پول کثیف راهی به 
جایی نمی برد، چون جزء الینفک نیمه 

صنعت رو به رشد سینماست!«
این  دنیا  جای  »همه  که  گفته  او 
انحصارطلبی و اعمال نفوذها را شاهد 
هستیم؛ برای ما که به تازگی پول های 
زیادی وارد سینمای مان می شود نیاز 
داریم از این مسیرها عبور کنیم و هیچ  

چاره ای هم نداریم!«
پروژه های نیمه تمام و بی فایده سینما 
نمایش خانگی ساخته شده  و شبکه 
اگر  رانتخواری،  و  کثیف  پول های  با 
روبروست،  انتقاد  با  و  ندارد  تماشاگر 
سینما  برای  که  سال هاست  گویا 
سینماگران  برای  ولی  ندارد،  آب  هم 
سرمایه گذاری  نه  دارد.  نان  حسابی 
سرمایه ی   گرفتن  پس  دنبال  به 
بادآورده اش از آنهاست و نه آنها به فکر 
قشرهای کم درآمد کشور چون معلمان 
و کارگران هستند که برای حقوق اولیه 
اعتراض  به  دست  خود،  معوقه ی  و 

می زنند.

می دهد که به راحتی و بدون نگرانی به 
اطراف خم و راست شوم، باال و پایین 

بپرم و یا دراز بکشم.
=پدر و مادر شما ایرانی هستند. 
آیا فارسی هم صحبت می کنید و با 

هنرمندان ایرانی همکاری دارید؟
اما  می فهمم  فارسی  کمی  تا  -من 
زبان صحبت کنم.  این  به  نمی توانم  
در لس آنجلس بزرگ شده ام و دوستان 
ایرانی هنرمند زیادی داشته  و با آنها به 
صورت گسترده ای ارتباط داشته ام. در 
کنسرت اخیر که در زبوالن لس آنجلس 
داشتیم همراه با یک بانوی ایرانی به 
نام کریس اسفندیاری در نواختن ساز 
تجربه  ما  برای  که  کردیم  همکاری 

فوق العاده ای بود.
سفر  ایران  به  کنون  تا  =آیا 
داشتن  صورت  در  آیا  و  کرده اید 
این فرصت دوست دارید »گفتگوی 

شبانه« را در ایران اجرا کنید؟
-من هیچ وقت ایران را ندیده ام ولی 
ایران  به  سفری  دارم  دوست  خیلی 
داشته باشم. با توجه به حال و هوای 
سیاسی موجود در ایران فکر نمی کنم 
داده  آنجا  در  اجرایی  چنین  اجازه 
شود اما این چیزها باید تغییر کند؛ ما 
می توانیم برای کنسرت دعوت شویم. 
راک  موسیقی  ایران  در  که  می دانم 

هواداران زیادی دارد.
*منبع: کیهان الیف )کیهان لندن به 

زبان انگلیسی(
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

در سال 1۳09 در خیابان نادری تهران 
متولد شد. در سال 1۳۳1 به آکادمی 
Beaux Art پاریس وارد شد و پس 
با  همزمان  آکادمی  دیپلم  دریافت  از 
تأسیس دانشکده هنرهای تزئینی در 
را  خود  تدریس  فعالیت   1۳۳9 سال 
آغاز می کند.پدرش کارمند عالی رتبه 
بانک ملی ایران بود و وی به تشویق 
مادرش که مدتی در فرانسه در رشته 
هنر تحصیل کرده بود، وارد عرصه ی 
می توان  وی  آثار  جمله  شد.از  هنر 
در  خان«  یپرم  »یادبود  مجسمه  به 
کلیسای مریم مقدس تهران )1۳4۷(، 

ماشتوج«  »مسرپ  یادبود  مجسمه 
و  تهران  ترمانکچاج  درکلیسای 
مبدع  ماشتوتس؛  »ِمسروب  مجسمه 
الفبای ارمنی« در محوطه ی کلیسای 
تارکمانچاتس تهران اشاره کرد.لیلیت 
تریان عضو کمیسیون نصب مجسمه و 
بناهای یادبود ایران در وزارت فرهنگ 
وهنر دوران پهلوی، عضو هیئت داوری 
اولین دوساالنه مجسمه سازی تهران و 
عضو هیئت مؤسس انجمن هنرمندان 
مجسمه ساز ایران بود که نمایشگاه های 
در  نیز  را  بسیاری  گروهی  و  انفرادی 

زمینه مجسمه سازی برگزار کرد.

)آکا  مشیر  ریچی   - پروانه  فرد 
و  ترانه سرا  خوراستا ریچی( خواننده، 
تیک  و  »ریچی  موسیقی  گروه  رهبر 
 Ricci and the Tic( توز«  تاک 
Tac Toes( نوامبر گذشته در بخش 
هالیوود،  رسانه  و  موسیقی  جوایز 
برنده جایزه بهترین موسیقی »رگی« 
آهنگ  برای  جاماییکایی(  )موسیقی 

»واکایو« شد.
»ریچی  گروه  فیس بوک  صفحه 
تازه کار  وجود  با  توز«  تاک  تیک  و 
جذب  فالور  هزار   ۳0 حدود  بودن، 
نخست  رتبه  است  توانسته  و  کرده  
در لیست گروه های موسیقی »رگی«  

لس آنجلس را از آن خود کند.
مشغول  حاضر  حال  در  گروه  این 
نام  به  آلبومی  از  آهنگی  تولید 
 )All go rhythms( »ال گوریتسم«

است که به زودی بیرون خواهد آمد.
پدرو  از  هالیوود  در  مشیر  ریچی 
مادری ایرانی که برای ادامه تحصیل 
بودند  رفته  آمریکا  دانشگاه های  به 
زاده شد. خانواده مشیر پس از پایان 
تحصیالت به ایران بازگشتند و ابتدا در 
شیراز و سپس در تهران ساکن شدند. 
در آنجا ریچی در سنین نوجوانی در 
تهران  ایرانزمین  بین المللی  مدرسه 

تحصیل کرد.
باورهای  و  عقاید  با  مردی  مشیر، 
او معتقد است که  در  معنوی ست. 
مدرسه ایرانزمین عشق او به موسیقی 
توسط  مدرسه  شد.  آغاز  پروردگار  و 
ریچارد  نام  به  آمریکایی  زوجی 
شده  تأسیس  ایرواین  ان  مری  و 
وابسته  کلیسای  طرف  از  که  بود 
پرس بیترین  پروتستان  مذهب  به 

ریچی مشیر، زاده ی ایران و برنده جایزه »رگی« 
برای آهنگ »واکایو«

)Presbyterian( برای امور تبلیغی 
ایرواین  ریچارد  بودند.  آمده  ایران  به 
مسئول  همسرش  و  مدرسه  مدیر 
مدرسه  موسیقی  و  هنر  کالس های 

نیز بودند.
ریچی  با  گفتگویی  الیف  کیهان 
و  معنوی  اعتقادات  مورد  در  مشیر 
کارهای وی در زمینه موسیقی داشته 

است:
»واکایو«  که  محبوبتی  از  =آیا 
کسب کرد شگفت زده شدید؟ برنده 
شدن جایزه بهترین رگی چه تأثیری 
در زندگی شخصی و حرفه ای شما 

داشته؟
-بسیار حس خوب و دلپذیری دارم. 
و  ترانه، وحی  همزمان کشف معنای 
الهام شگرفی بود و وقتی چنین حالی 
به من دست داد فهمیدم که قدرت 
عالی و برتر، کار جادویی خود را انجام 
می دهد. همچنین وقتی متوجه شدم 
محل اعطای جوایز یک بلوک با جایی 

که در آنجا به دنیا آمدم یعنی هالیوود، 
دست  من  به  این حس  دارد،  فاصله 
نیست  ساده  اتفاق  یک  این  که  داد 
هم  دست  به  دست  چیزهایی  بلکه 
داده و هماهنگی درست کرده اند؛ پس 
خواهیم  موفق  و  پیروز  که  فهمیدم 

شد.
جایزه  این  شخصی،  جنبه  از 
و  شغلی  مسیر  شدن  مشخص  برای 
در  رفتن  بود.  الزم  بسیار  حرفه ای ام 
پی رویاهایم از راه پیگیری موسیقی 
در این مرحله از زندگیم یک انتخاب 
نظر حرفه ای  از  بود.  و دشوار  سخت 
هنوز مطمئن نیستم. بگذارید این را 
بگویم من این حرفه را برای شهرت 
تأکید  با  و  نکرده ام  انتخاب  پول  یا 
پیام  گسترش  پی  در  که  می گویم 

پروردگار هستم.
=»واکایو« به چه معناست و این 

ترانه از کجا الهام گرفت؟
ادامه در صفحه 1۷
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این  تأیید  صورت  =در 
نگهبان  شورای  در  مصوبه 
مجلس  کنونی  نماینده   34
نمی توانند  اسالمی  شورای 
روی  پیش  انتخابات  برای 

مجلس نامزد شوند.
=بهمن کشاورز وکیل پایه 
یک دادگستری معتقد است 
مصوبه مجلس شورای اسالمی 
درباره دوره نمایندگی مغایر 
اصل 62 قانون اساسی است. 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
قانونی را تصویب کردند که بر اساس 
آن افرادی که سه دوره پیاپی نماینده 
برای  نمی توانند  بوده اند،  مجلس 
انتخابات  در  پیوسته  دوره  چهارمین 

مجلس شورای اسالمی شرکت کنند.
عضو  شاه نشین  محمودی  محمد 
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
به  مصوبه  این  درباره  اسالمی  شورای 
خبرگزاری ایسنا گفته است که در حال 
انتخابیه  حوزه های  از  بسیاری  حاضر 
زیر سایه سنگین نمایندگان چند دوره 
مانده است اما با این مصوبه جوانان با 
ایده، فکر و اطالعات باالتر مجالی برای 
دیگر  طرف  از  می کنند  پیدا  حضور 
نمایندگان با سابقه سه دوره نمایندگی 
می توانند یک دوره تجدید قوا کرده و 

دوره بعد از آن مجدداً کاندیدا شوند.
بیان  با  شاه نشین  محمودی  محمد 
اینکه »این مصوبه نقاط قوت بسیاری 
دارد« گفته است که این مصوبه خالف 
دیگر قوانین درباره نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی نیست اما با این حال 
این مصوبه برای تأیید نهایی به شورای 

نگهبان ارسال خواهد شد.
به گفته محمودی شاه نشین بر اساس 
اسالمی  شورای  مجلس  باید  قانون 
که  کند  را مشخص  انتخابات  شرایط 
این شامل دوره های حضور نمایندگان، 
آنها  و حتی تحصیالتی  شرایط سنی 
این  برخی  وجود  این  می شود.با  هم 
مصوبه را خالف قانون اساسی ارزیابی 
می کنند. بهمن کشاورز وکیل پایه یک 
دادگستری از جمله این افراد است و 
می گوید مصوبه مجلس شورای اسالمی 
اصل  مغایر  نمایندگی  دوره  درباره 
 ۶2 اصل  است.در  اساسی  قانون   ۶2
قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده 
از  اسالمی  شورای  مجلس  که  است 
نمایندگان ملت که به طور مستقیم و 
با رأی مخفی انتخاب می شوند، تشکیل 
و  انتخاب کنندگان  می  گردد و شرایط 
انتخاب  شوندگان و کیفیت انتخابات را 

قانون معین خواهد کرد.
همچنین در اصل ۶3 قانون اساسی 
نمایندگی  »دوره  که  است  آمده  نیز 
مجلس شورای اسالمی ۴ سال است 
از  پیش  باید  دوره  هر  انتخابات  و 
پایان دوره قبل برگزار شود به طوری 

ممنوعیت بیش از سه دوره پیاپی نمایندگی مجلس 
شورای اسالمی؛ علی الریجانی کجا می رود؟

که کشور در هیچ زمان بدون مجلس 
نباشد.«

بهمن کشاورز معتقد است که »در 
وجود  قیدی  اساسی  قانون   ۶3 اصل 
ندارد اال محدود بودن دوره نمایندگی 
به  توجه  با  بنابراین  سال.  چهار  به 
که  اساسی  قانون   2۰ و   19 اصول 
حاوی اعالم تساوی حقوق همه آحاد 
ملت است، کسانی که شرایط انتخاب 
برای  باشند می توانند  داشته  را  شدن 
اسالمی  شورای  مجلس  در  عضویت 
بعضی  که  است  بدیهی  شوند.  نامزد 
نامزدی ممکن  این  برای  شرایط الزم 
است در قوانین عادی پیش بینی شود؛ 
بر  و حداکثر سن  مثل شرط حداقل 
علمی  و  اجتماعی  مطالعات  مبنای 
در خصوص توان بدنی و قوای فکری 
حداقل  داشتن  شرط  یا  و  انسان ها 
تحصیالت با توجه به اینکه نمایندگان 
به امر خطیری اشتغال دارند. یا شرط 
نداشتن سوءپیشینه کیفری بر مبنای 
هر  اما  قضایی.  مراجع  رسمی  گواهی 
قید و شرط دیگری که با اطالق اصل 
۶3 قانون اساسی مغایر باشد محل تأمل 
خواهد بود. همچنان که برخی ایرادات 
که به پاره ای از کاندیداها گرفته می شود 
نامزدی  از  آنان  محرومیت  باعث  و 
می گردد بدون اینکه نص صریح قانونی 
داشته باشد هم اکنون نیز محل بحث 
و مناقشه است و تاکنون مباحثات در 

اطراف آن حل نشده است.«
این  تأیید  صورت  در  وجود  این  با 
مصوبه در شورای نگهبان 3۴ نماینده 
فعلی مجلس شورای اسالمی نمی توانند 
مجلس  انتخابات  بعدی  دوره   برای 

شورای اسالمی نامزد شوند.
اسفندیار  تازیانی،  آشوری  محمد 
اختیاری کسنویه یزد، حسین امیری 
خامکانی، عزیز اکبریان، مهرداد بائوج 
عالءالدین  کلیا،  بت  یوناتن  الهوتی، 
بروجردی، مسعود پزشکیان، محمدرضا 
حسن  شهباز  جاللی،  کاظم  تابش، 
پور بیگلری، حسن خسته بند، محمد 
دهقانی نقندر، محمدرضا رضایی کوچی، 
علیرضا سلیمی، حسینعلی شهریاری، 

هادی شوشتری، محمدقسیم عثمانی، 
حمیدرضا  فرهنگی،  محمدحسین 
قاضی زاده  امیرحسین  فوالدگر، 
هاشمی، نادر قاضی پور، هادی قوامی، 
جبار  دستجردی،  کامران  حسن 
قدوسی،  کریمی  جواد  کوچکی نژاد، 
محمدمهدی مفتح، علیرضا محجوب، 
علی مطهری، سیامک مره صدق، ناصر 
موسوی الرگانی، علی الریجانی، حسین 
نقوی حسینی، عزت اهلل یوسفیان مال 
سه  اکنون  که  هستند  نمایندگانی 
دوره یا بیشتر به طور پیاپی در مجلس 

شورای اسالمی نماینده بود ه اند.
بسیاری از این نمایندگان را می توان 
نمایندگان صاحب نفوذ مجلس شورای 
بر  قلمداد کرد که سالهاست  اسالمی 
کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده و 
شورای  مجلس  انتخابات  دوره  هر  در 
اسالمی نیز با استفاده از همین نفوذ و 
قدرت برای اخذ آرا در حوزه انتخابی 

استفاده کرده اند.
 1۰ حدود  که  کسانی  از  یکی  اما 
سال است در مجلس شورای اسالمی 
حضور پیاپی دارد علی الریجانی است. 
علی الریجانی که به همراه برادرانش از 
خانواده های قدرتمند حکومتی به شمار 
می روند در صورت تأیید این قانون در 
شورای نگهبان، باید با ریاست مجلس 

شورای اسالمی خداحافظی کند.
علی الریجانی سیاستمدار اصولگرای 
و  سال 13۸7  از  که  ایرانی  ساله   ۶1
شورای  مجلس  هشتم  دوره  آغاز  از 
اسالمی تا کنون و به مدت سه دوره 
نماینده قم در مجلس شورای اسالمی 
بر  نیز  را  مجلس  این  ریاست  و  بوده 
عهده داشته است. او پیش از حضور در 
مجلس شورای اسالمی رئیس سازمان 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  و  و سیما  صدا 
امنیت  عالی  شورای  دبیر  و  اسالمی 
ملی کشور بوده  است.اکنون پیش بینی 
می شود علی الریجانی با اعالم نامزدی 
ریاست  انتخابات  دور  سیزدهمین  در 
برگزار  دیگر  سال  دو  که  جمهوری 
کرسی  بر  نشستن  برای  شد  خواهد 

ریاست دولت اقدام کند.

عکس یادگاری نمایندگان مجلس دهم؛ خرداد ۹6

نماینده  =محمود صادقی 
که  امید  فراکسیون  عضو 
رئیس جمهور شدن رئیسی 
را »وزارت اشرار« می دانست 
با  مالقات  خاطر  به  را  او  و 
امیر تتلو مسخره می  کرد در 
توییتی از ریاست رئیسی بر 
کرده  استقبال  قضائیه  قوه 

است.
طباطبائی  =شهاب الدین 
اصالح طلب  سیاسی  فعال 
از  نقل  به  روزنامه شرق  در 
دادستان  موسوی تبریزی 
یونسی  و  انقالب  پیشین 
وزیر اسبق اطالعات نوشته 
به انتصاب رئیسی خوشبین 

است.
=نعمت احمدی حقوقدان: 
و  گزینه «  »بهترین  رئیسی 

»خیرالموجودین« است.
نی  ا ر ند ز ما ن  حسا ا =
روزنامه نگار و فعال سیاسی: 
آقای رئیسی در شرایط فعلی 
بهترین گزینه قاضی القضاتی 

است.
آملی الریجانی  صادق  برکناری 
سپردن  و  قضائیه  قوه  ریاست  از 
جمهوری  قضایی  دستگاه  مسئولیت 
از  حاکی  رئیسی  ابراهیم  به  اسالمی 
به  خامنه ای  علی  که  است  اعتمادی 

او دارد.
اسفندماه،   12 یکشنبه  روز 
سخنگوی  محسنی اژه ای  غالمحسین 
قوه قضائیه ریاست رئیسی بر دستگاه 
گفته  کرد.  تایید  را  ایران  قضایی 
نوروز  تعطیالت  از  پس  وی  می شود 
139۸ رسماً کار خود را آغاز خواهد 
کرد. سیدابراهیم رئیسی رقیب اصلی 
ریاست  انتخابات  در  روحانی  حسن 
جمهوری سال 139۶ بود. وی بسیار 
خاطر  به  چنانکه  است  »بدسابقه« 
دهه  وسیع  اعدام های  در  نقش اش 
او در »کمیته مرگ«  ۶۰ و عضویت 
و  اعدام«  »آیت اهلل  عنوان  به  او  از 
»آیت اهلل قتل عامل« نام می برند. در 
جمله  از  برخی،   9۶ انتخابات  دوران 
که  می کردند  تبلیغ  اصالح طلبان، 
تنها  نه  شود  جمهور  رئیس  او  اگر 
حقوق شهروندی و آزادی های نیم بند 
اجتماعی محدود می شود بلکه فضای 
سایه  جامعه  بر  دیگر  بار  امنیتی 
بر  نه  رئیسی  ابراهیم  حاال  می افکند. 
مقام  بر  بلکه  دولت هیچکاره  کرسی 
ریاست قوه قضائیه که ریش و قیچی 
نظام حقوقی جمهوری اسالمی را در 

دست دارد تکیه می زند.
سیدابراهیم رئیسی شاگرد سیدعلی 
او به  خامنه ای بود و کارنامه  ی سیاه 
یک برگ  برنده برای اصالح طلبان در 
آنها مدعی  تبدیل شد.  انتخابات 9۶ 
برابر  در  روحانی  به  رای  که  شدند 
مردم  و  است  رفراندوم  یک  رئیسی 
که  به حکومت می گویند  کار  این  با 
نمی خواهند!  چه  و  می خواهند  چه 
ناصری  عبداهلل  مثال  عنوان  به 
دولت  رئیس  مشورتی  شورای  عضو 
اصالحات می گفت، اگر رئیسی رئیس 
جمهور شود در تمام رتبه های جهانی 
در زمینه حقوق بشر جابجایی نزولی 
صورت خواهد گرفت و یا آذر منصوری 
عنوان  ملت«  »اتحاد  حزب  قائم مقام 
کرده بود، پیشینه او نشان می دهد که 

فرش قرمز زیر پای »آیت اهلل اعدام«: استیصال 
استمرارطلبان

نه به توسعه باور دارد و نه به حقوق 
شهروندی و آزادی.

همچنین روز پنجم اردیبهشت سال 
رییس  شریعتمداری  محمد   ،139۶
در  روحانی  حسن  انتخاباتی  ستاد 
سراسری  همایش  در  سخنرانی  یک 
مسئوالن ستادهای فرهنگیان روحانی 
در مورد آثار مخّرب دولت احمدی نژاد 
او  عملکرد  از  انتقاد  با  و  صحبت کرد 
 گفت »بعد از تحریم ها عزت ملت به 
ذلت تبدیل شد. واردات محدود شد 
در حالی که بنجل ترین کاالها را باید 
اخراج  را  ما  دانشجویان  می خریدیم. 
می کردند و کارگران بیکار شده بودند. 
نشده ای  اعالم  فروپاشی  دچار  کشور 
جمهوری  کشتی های  گرفت.  قرار 
نداشتند  آمد  و  رفت  امکان  اسالمی 
و با پرچم کشورهای دیگر رفت وآمد 

می کردیم.«
یکی از معلمان معترض که در این 
همایش حضور داشت درباره ی زندانی 
و  کرد  انتقاد  صنفی  فعاالن  بودن 
شریعتمداری خطاب به او گفت »ما 
اصلح  انتخاب  که  شدیم  جمع  اینجا 
داشته باشیم. شما فکر می کنید اگر 
آقای قالیباف که رییس پلیس و آقای 
بودند  دادگستری  رییس  که  رییسی 
به عنوان رییس جمهور انتخاب شوند، 
تعداد معلمان زندانی کمتر می شود؟« 
واقعیت روشن تر از آن است که برای 

این پرسش، پاسخی نیافت!
انتخاباتی  مناظره های  جریان  در 
که از صدا و سیما جمهوری اسالمی 
از  گوشه هایی  نیز  می شد  منتشر 
روحانی  زبان  از  رئیسی  سیاه  سوابق 
روحانی  اینکه  جمله  از  شد  علنی 
او گفت »به عنوان قاضی  به  خطاب 
کرده  چه  روحانیت  ویژه  دادستان  و 
کشیدند!«  چه  او  دست  از  علما  و 
کرد  متهم  را  او  همچنین  روحانی 
که نهادهای انقالبی و امنیتی از پول 
بیت المال برایش تبلیغ می کنند و با 
از  وی  می آوردند.  جمعیت  اتوبوس 
رئیسی پرسید شما که قاضی هستید 

پولش را از کجا می آورید؟!
در بُعد اقتصادی نیز در مورد رئیسی 
عنوان  به  بود.  زیاد  حدیث  و  حرف 
دوران  همان  در  مطهری  علی  نمونه 
سوئیس  را  کشور  روحانی  می گفت، 
نمی شویم!  هم  ونزوئال  اما  نمی کند 
اشاره های  هم  روحانی  حسن  خود 
خفیفی به مفاسد رئیسی و اطرافیان 

او داشت.
استمرارطلبان مدام تبلیغ می کردند 
تا  بدهید  رأی  روحانی  حسن  به 
مجریه  قوه  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
نشود. قوه ای که ظاهرا انتخابی است 
و رئیس آن عماًل هیچکاره  است. حاال 
تقریبا دو سال از آن زمان گذشته و 
رئیسی که ریاست یکی از بزرگترین 
آسیا  مذهبی  اقتصادی-  بنگاه های 
بر  را  رضوی  قدس  آستان  یعنی 
»قاضی القضات«  حاال  داشته،  عهده 
شده و رئیس دستگاه قضائی و عماًل 
همه کاره؛ چنانکه تا کنون نیز روحانی 
و دولت اش در برابر اقدامات خودسرانه 
نتوانسته اند هیچ  قضائیه  قوه  عامالن 
کاری انجام دهند و این ناتوانی خود 
را زیر عنوان »استقالل قوه قضائیه« 
توجیه کرده و می فروشند. قوه   قضائیه 
یکسو   از  است  انتصابی  نهاد  یک  که 
مستقیم زیر نظر خامنه ای قرار دارد 
و از سوی دیگر بازوی امنیتی آن در 
کنار دسترسی به منابع مالی بی ترمز 

هر کاری بخواهد می کند.
ابراهیم  انتصاب  فقط  مسئله  اما 
ابعاد  وقتی  قضیه  نیست.  رئیسی 

از  عده ای  که  می کند  پیدا  دیگری 
حتی  او  آمدن  روی  اصالح طلبان 
صادقی  محمود  کرده اند.  باز  حساب 
شورای  مجلس  اصالح طلب  نماینده 
است،  حقوقدان  ظاهرا  که  اسالمی 
روز 12 اسفند در توییتی می نویسد، 
»بسیاری از قضات دادگستری نسبت 
به تغییرات قریب الوقوع در مدیریت 
قوه قضاییه خوشبین هستند؛ باتوجه 
به پیشینه ی گزینه احتمالی ریاست 
بازرسی  سازمان  می رود  امید  قوه، 
با  مقابله  در  را  خود  بایسته  جایگاه 
بازرس  هیچ  دیگر  و  یابد  باز  فساد 
وظیفه شناسی به اتهام افشای اسرار 

بازداشت نشود«!
توییت  زیر  کاربران  واکنش  از 
راحت  »چه  گذشت:  نباید  صادقی 
مردم رو خر می کنید، اول از رئیسی 
حمایت  ازش  بعد  می ترسونیدشون. 
می کنید؟«، »رمال ها نان به نرخ روز 
خور یه شبه رنگ عوض می کنند…«، 
»شما چجوری اینقدر وقیح و چرک 

هستین؟«
توییت های صادقی قبل از انتخابات 
به عباراتی  ابراهیم رئیسی؛  9۶ علیه 
از  کرد  دقت  باید  برده  کار  به  او  که 

جمله »وزارت اشرار«!
همین  که  رئیسی  سیدابراهیم 
اگر  می گفتند  درباره اش  جماعت 
می کشد،  دیوار  خیابان  وسط  بیاید 
از  گروهی  محبوب  یک باره  حاال 
است! موضعی که  اصالح طلبان شده 
وابسته  »جوان«  روزنامه  برای  حتی 
به سپاه پاسداران نیز عجیب است و 
آن را »مشکوک« می خواند. اشاره این 
روزنامه به مقاله شهاب الدین طباطبایی 
در  اصالح طلب  سیاسی  فعالین  از 
روزنامه شرق درباره ی ابراهیم رئیسی 
است که با تکیه بر اظهارات دیگران 
جمله  از  روزنامه ها  برخی  و  نوشته 
را  آن  ایسنا  خبرگزاری  و  اطالعات 

بازنشر کرده اند.
حسین  مقاله  این  در  نویسنده 
مجمع  دبیرکل  موسوی تبریزی 
کل  )دادستان  مدرسین  و  محققین 
انقالب در دوران خمینی( را به عنوان 
یکی از چهره هایی معرفی می کند که 
است.  خوشبین  رئیسی  انتصاب  به 
موسوی تبریزی در مورد رئیس جدید 
قوه قضاییه به وبسایت »انصاف نیوز« 
گفته »من تا االن چیز بدی از آقای 
آن  در  هم  رفتارش  ندیده ام.  رئیسی 
زمان با مردم مالیم بود و اصاًل روحیه 
وضعیت  احتماالً  نداشت…  خشنی 
ابراهیم  ریاست  زمان  در  قضائیه  قوه 
بود.« طباطبائی  بهتر خواهد  رئیسی 
اسبق  وزیر  یونسی  »علی  کرده  نقل 

اطالعات نیز چنین نظری دارد.«
عمق تباهی در این است که نویسنده 
رئیسی،  تعمید  غسل  برای  مقاله 
مهره های امنیتی  و »بدسابقه« نظام را 
با کارنامه های سیاهی که دارند شاهد 
قانع  نیز  این  به  او  اما  است!  گرفته 
نشده و در ادامه برای اطمینان دادن 
به مخاطبان، خاطره ای هم از عباس 
معروفی )نویسنده و روزنامه نگار ساکن 
با  دادگاه  در  شدنش  تبرئه  و  آلمان( 
حکم رئیسی روایت کرده و به نقل از 
معروفی، رئیسی را »دادستان جوان، 
معرفی  خوش تیپ«  و  خوش سیما 

می کند!
رئیسی  انتصاب  به  کردن  دلخوش 
چنان  اصالح طلبان  برخی  سوی  از 
واکنش  که  شد  مشمئزکننده 
از  خود  که  تاجزاده  مصطفی  منفی 
پرچمداران استمرارطلبی است را در 

پی داشت.

ابراهیم رئیسی او را ستایش کرد امیر تتلو َرپر و  یکی از سلبریتی هایی که در ایام انتخابات با حمایت از 
خواننده پرحاشیه است که اتفاقًا به شدت مورد تمسخر اصالح طلبان قرار گرفت

=با وجود افزایش گرانی ها 
سال  روزهای  آخرین  در 
راه آهن  کارگران  از  بسیاری 
سه الی چهار ماه است حقوق 

نگرفته اند.
راه آهن  پیمانی  =کارگران 
در بیش از 1۰ شهر اعتصاب 

کرده اند.
 اعتصاب کارگران نگهداری خطوط 
هفته  از  که  راه آهن  فنی  ابنیه  و 
آغاز شده  پراکنده  به صورت  گذشته 
با  همزمان  اسفند،   12 یکشنبه  بود، 
پیدا  ادامه  معلمان  سراسری  اعتصاب 
کرد و کارگران راه آهن چندین شهر در 
حمایت از همکاران خود به اعتصاب ها 

پیوستند.
مکانیک،  کارگران  شامل  معترضان 
)وسیله  ِدرِزین  راننده  نقل،  و  حمل 
راه آهن(،  ماموران  تردد  ریلی  نقلیه 
جوشکار و… هستند و بسیاری از آنان 
سختی  بسیار  کاری  شرایط  وجود  با 
دریافت  حقوق  ماه هاست  دارند  که 
وضعیت  و  ندارند  بیمه  نکرده اند، 

نیز مشخص نیست.  آنان  قراردادهای 
شرکت های  طریق  از  آنها  از  بسیاری 
پیمانکاری »تراورس« استخدام شده اند 
را  حقوقشان  و  حق  شرکت  این  اما 

پایمال کرده و نمی پردازد.
گزارش ها حاکیست کارگران خطوط 
زاگرس،  آذربایجان،  کرج،  ریلی 
شاهرود، هرمزگان، خراسان، سیرجان، 
اندیمشک، نیشابور و چند شهر دیگر به 

این اعتصاب پیوسته اند.
راه آهن  پیمانی  کارکنان  و  کارگران 
سال 1397  مرداد  و  تیر  ماه های  در 

نزدیک به یک ماه اعتصاب کردند اما 
آنان  مطالبات  به  توجهی  مسئوالن 
نکردند. کارگران راه آهن آذربایجان از 
اواخر دی ماه دست به اعتصاب زده اند. 
در روزهای اخیر ده ها نفر از کارگران 
ساختمان  مقابل  لرستان  تراورس 
آنها  کردند.  تجمع  درود  فرمانداری 
حقوق  ماه  چهار  الی  سه  دست کم 
نگرفته اند و شرایط زندگی بسیار سختی 
دارند. اینهمه در حالیست که دولت و 
مقامات مسئول همه این اعتراضات و 

اعتصابات را نادیده می گیرند.

کارگران راه آهن در چند شهر ایران دست به 
اعتصاب زدند
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=دو واردکننده مهم نفت 
و  جنوبی  کره  ایران،  خام 
فرانسه واردات نفت خود را 
تقریبا متوقف کرده اند. چین 
واردات  اخیر  هفته های  در 
نیمه  با  مقایسه  در  را  خود 
دوم سال 2018 به ده درصد 
رسانده است. ژاپن و هند نیز 
در آغاز سال جدید به عنوان 
خریدار تقریبا از دور خارج 

شدند.
ایران  تحلیلگر:  =یک 
حاضر است خطر تصادف های 
عظیم  تانکرهای  فاجعه بار 
نفتی برای معامالت مخفیانه  
درست  بخرد؛  جان  به  را 
همانطور که در مورد نفتکش 

سانچی رخ داد.
در  آلمان  در  وِلت«  »دی  روزنامه 
وضعیت  بررسی  به  مفصل  تحلیلی 
نوشته  و  پرداخته  ایران  نفت  فروش 
کشورهای  بر  آمریکا  فشار  که  است 
این  از  نفت  خرید  عدم  برای  دیگر 
کشور تاثیر خود را به خوبی نشان داده 
تحلیلی  گزارش  این  درمقدمه  است. 
خریدار  مهمترین  »پنج  می خوانیم: 
نفت ایران ورود نفت خام از این کشور 
ایران  رسانده اند.  صفر  به  تقریبا  را 
می کوشد با روش های ماجراجویانه به 
صدور مخفیانه ی نفت بپردازد و از این 
راه محیط زیست و جان انسان ها را به 

خطر می اندازد.«
به گزارش این روزنامه، شرکت ملی 
عربستان  از  پس  ایران،  نفتکش های 
بزرگ  ناوگان  دومین  دارای  سعودی 
تانکرهای نفتی جهان است. برخی از 
این کشتی های عظیم دارای دو میلیون 
بشکه ظرفیت هستند و هر بشکه برای 
1۵9 لیتر جا دارد. اما این کشتی ها این 
مورد  نقل  و  حمل  برای  کمتر  روزها 
استفاده قرار می گیرند. در حال حاضر 
بیشتر آنها در جایی با محموله کامل 
پهلو گرفته اند و بیشتر نقش انبارهای 
می کنند  ایفا  را  نفتی  عظیم  شناور 
زیرا ایران دیگر نمی تواند نفت خود را 

بفروشد.
»ولس  نفتی  اطالعات  آمار  را  این 
بر  می دهد.  نشان  نیز  لندن  در  والو« 
»دی  اختیار  در  که  آمار  این  اساس 
بزرگترین  است،  گرفته  قرار  وِلت« 

تالش جمهوری اسالمی برای فروش مخفیانه نفت؛ 
به بهای جان انسان ها و فاجعه در محیط زیست

واکنش  در  ایران  نفت  واردکنندگان 
به تحریم های آمریکا علیه ایران، کامال 
این حال، در  با  عقب نشینی کرده اند. 
مورد این ارقام، یک فاکتور نیز وجود 
را  آنها  به  اطمینان  درصد  که  دارد 
می کوشد  تهران  زیرا  می دهد  کاهش 
صادرات خود را مخفیانه انجام دهد و 
گاهی با روش های ماجراجویانه ای که 
محیط زیست و زندگی انسان ها را به 

خطر می اندازد.
۹0 درصد کاهش واردات چین

تحلیلگر  اشمیت  کورت  گفته  به 
نفت  واردکننده مهم  والو« دو  »ولس 
خام ایران، کره جنوبی و فرانسه واردات 
نفت خود را تقریبا متوقف کرده اند. به 
تجاری  تحریم های  که  می رسد  نظر 

آمریکا تاثیر خود را نشان می دهد.
چین به عنوان مهمترین خریدار نفت 
ایران در هفته های اخیر واردات خود 
را در مقایسه با نیمه دوم سال 2018 
به ده درصد رسانده است. ژاپن و هند 
دو خریدار مهم دیگر نفت خام ایران 
هستند. این دو نیز در آغاز سال جدید 
از دور خارج  تقریبا  به عنوان خریدار 

شدند.
ایاالت  تحریم های  تشدید  از  پیش 
متحده آمریکا، ایران روزانه 2 میلیون 
و ۳00 هزار بشکه نفت تولید می کرد. 
و  نفت  درصد   ۵ تقریبا  زمان  آن  در 
مشتقات نفتی مورد نیاز جهان از سوی 
ایران تامین می شد. دو سوم این رقم به 
آسیا و حدود یک سوم آن به کشورهای 
اروپایی صادر می شد. چین و هند در 
سال های گذشته همواره مشتری اصلی 

نفت ایران در آسیا بوده اند.
افزایش بهای نفت

اگرچه  نیز  ایتالیا  و  ترکیه  فرانسه، 

دو  اسالمی  =جمهوری 
نفر از کارکنان سفارت هلند 
را »عنصر نامطلوب« دانسته 

و آنها را اخراج کرده است.
وزیر  بلوک  =استف 
می گوید  هلند  خارجه 
اخراج همکاران ما از تهران 
به  و  است  قبول  غیرقابل 
همین دلیل سفیر ایران را به 
احضار  هلند  خارجه  وزارت 

کردیم.

جمهوری  سیاسی  روابط  در  تنش 
بیشتر  اروپایی ها  و  ایران  اسالمی 
می شود. گزارش ها حاکیست حکومت 
ایران دو نفر از کارکنان سفارت هلند در 
تهران را اخراج کرده و در مقابل هلند 
سفیر خود را از ایران فرا خوانده است.

 1۳ دوشنبه  هلند،  خارجه  وزارت 
اسفند، در بیانیه ای اعالم کرد که پس 
از اخراج کارکنان سفارت این کشور در 
تهران توسط جمهوری اسالمی، سفیر 

خود را از ایران فرا خوانده است.
استف بلوک در توئیتی که متن کامل 
بیانیه وزارت خارجه هلند پیوست آن 
تا  شد  گرفته  »تصمیم  نوشت:  است 
برخی  برای  را  تهران  در  هلند  سفیر 
مشورت ها فرا بخوانیم. این تصمیم پس 
از آن اتخاذ شد که دو نفر از کارکنان 
سفارت هلند ]در تهران[ اخراج شدند. 

این پذیرفتنی نیست.«

اخراج دو کارمند سفارت هلند در ایران؛ هلند 
سفیر خود را از تهران فراخواند

وی همچنین با انتشار بیانیه  اضافه 
کارکنان  از  نفر  دو  تهران  که  کرده 
نامطلوب«  »عنصر  را  هلند  سفارت 
تند  نسبتاً  لحنی  در  و  کرده  معرفی 
اضافه کرده که »به همین دلیل سفیر 
ایران را به وزارت خارجه هلند احضار 
کردیم و صریحاً گفتیم که اخراج دو 

همکار هلندی غیرقابل قبول است.«
وی اقدام جمهوری اسالمی ایران را 
گفته  و  کرده  توصیف  ناگهانی  بسیار 
که کارکنان اخراج شده سفارت هلند، 
خاک ایران را ترک کرده و به کشورشان 
برگشته اند.ژاک لویی ورنر سفیر هلند 
در ایران روز 28 فوریه در صفحه توئیتر 
خود از تداوم کار محمدجواد ظریف به 
عنوان وزیر خارجه جمهوری اسالمی 

استقبال کرده بود.
در  هلند  سفارت  اعضای  و  سفیر 

سال های گذشته همواره روابط خوب 
وزارت  ارشد  مقام های  با  نزدیکی  و 
و   داشتند  اسالمی  جمهوری  خارجه 
البیگران   شامل  حسنه  ارتباطات  این 
جمهوری اسالمی در کانادا، آمریکا و 

اروپا نیز می شد.
مارس  )سوم  اسفند   12 یکشنبه 
2019( فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا 
از رژیم ایران خواستند به دخالت های 
خود در لبنان، سوریه، یمن و عراق پایان 
دهد. در همین ارتباط شرق االوسط در 
گزارشی نوشت کشورهای اروپایی سه 
اسالمی  جمهوری  روی  پیش  شرط 
عادی سازی  برای  را  آن  و  گذاشته اند 
ضروری  جهان  با  ایران  رژیم  روابط 
توقف  شامل  شروط  این  دانسته اند. 
موشک پرانی و دخالت های منطقه ای و 

تهدیدات علیه اسرائیل می شود.

ایران  نفت  اصلی  واردکنندگان 
این  وابستگی  از  اما  بودند  اروپا  در 
نمی توان  ایران  خام  نفت  به  کشورها 
بسیار  صادرکنندگان  گفت.  سخن 
عربستان  کنون  تا  اروپا  نفت  مهمتر 
سعودی، ایاالت متحده آمریکا و روسیه 
سه  این  پیش  سال  ده ها  از  بوده اند. 
نفت  صادرکنندگان  مهمترین  کشور 
کشورها  همین  و  بوده اند  نیز  جهان 
می برند.  سود  خود  رقیب  حذف  از 
تخصصی  نشریه  سردبیر  ویک  راینر 
 Energie( انرژی  اطالعات  سرویس 
 )Informationsdienst/ EID
می گوید: »وضعیت ایران در باالرفتن 
در  است«.  داشته  نقش  نفت  قیمت 
پایان ماه فوریه 2019 نرخ هر بشکه 

نفت برنت به ۶۷ دالر رسید.
آمریکا در چارچوب تحریم های تازه، 
ایران  از  همچنان  که  را  شرکت هایی 
نفت وارد می کنند تهدید به مجازات 
چنین  اینکه  جمله  از  است  کرده 
شرکت هایی از معامله با آمریکا محروم 
خواهند شد. کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا تا کنون به این تحریم های تجاری 

از سوی آمریکا نپیوسته اند.
تاثیر پایدار فاجعه ی سانچی

دلیل  به  وِلت«،  »دی  نوشته  به 
تحریم  قواعد  در  موجود  استثناهای 
نفت ایران و معافیت موقت چند کشور 
از این تحریم ها، صادرات نفت همچنان 
این،  بر  عالوه  دارد.  ادامه  حدودی  تا 
از  بخشی  دست کم  می کوشد  ایران 
صادرات خود را به صورت پنهانی انجام 
دهد. تصادف یک کشتی سنگین در 
شرق  آب های  در  گذشته  سال  اواخر 

چین نشانه ای از این اقدام بود.

ژاک لویی ورنر سفیر هلند در تهران

چرا مداحی نکنند؟ همه چیزشان را از خمینی دارند
سارق  یک  =سروش 
ناقض  و  تبلیغاتچی  علمی، 
مقررات حقوقی و اخالقی در 
روابط صمیمی  با دانشجویان 

بوده است.
اگر  دنیا  از  جا  هر  =در 
دانشجویانش  با  معلم 
رابطه ی صمیمی  برقرار کند 
می کنند  اخراج  کار  از  را  او 
اما در ایران تحت جمهوری 
برای  قرمزی  خط  اسالمی 
نداشته  وجود  قدرتمندان 

است.
سیدحسین  و  =سروش 
ایاالت  در  امروز  که  نصر 
متحده بساط عرفان فروشی 
باز کرده و دستشان را برای 
پیروان  سمت  به  بوسیدن 
دراز می کنند باید از عرفان 
خمینی  مثل  جالدانی 
ستایش کنند تا این مغازه را 

باز نگه دارند.
دیگر  و  =سروش 
دانشگاهی  تحصیلکردگان 
خمینی  دستبوسی  به  که 
نسل  اولین  رفتند 
مداحان  و  تبلیغاتچی ها 

حکومت بودند.
=سواد مقامات یک رژیم 
را با جهت گیری ای که کشور 
را بدان سمت سوق می دهند 

می توان اندازه گرفت.
و  نیست  علم  =عرفان 
در  آورده ای  به  هنگامی  که 
و  سیاسی  منزلت  کسب 
اجتماعی تبدیل شود روغن 
بساط  در  که  است  ماری 
خیابانی  دستفروش های 
به  برای دوای همه ی دردها 

فروش می رسد.
- شجاعت رهبران سیاسی 
بالهت  برابر  در  ایستادن  با 
و حماقت و تنفر و خشونت 
نه  و  می شود  اندازه گیری 

استفاده از آنها.

مجید محمدی - سخنان عبدالکریم 
سروش )حسین حاج فرج اهلل دباغ( در 
مدح و ستایش خمینی تازه نیست. او 
پرداخته  خمینی  از  ستایش  به  بارها 
است و این را باید به معنای قدرشناسی 
که  کرد. سروش هنگامی   تفسیر  وی 
جزوه ی  یک  تنها  بازگشت  ایران  به 
سی چهل صفحه ای منتشر کرده بود 
»علمی«  پرونده ی  میزان  همین  با  و 
مقابله  برای  فیلسوف رسمی  نظام   به 
با مخالفان فکری آن تبدیل شد. آثار 
بعدی وی نیز همه پیاده شده از نوار 
و زیرنویس داده شده توسط شاگردانی 
بود که در آن دوره به فراوانی در خدمت 
بسط جهل و تبلیغات فعالیت داشتند 
مطالب  سروش  که  نمی دانستند  و 
دیگران بجای ترجمه ی آنها، به عنوان 
می کند.  عرضه  خود  فکر  محصوالت 
ساعات اول شب تلویزیون در دورانی 
که تصویر متحرک انحصاری بود )دو 
کانال تلویزیونی دولتی( به او اختصاص 
می یافت. بعد از آن به عضویت شورای 
انقالب فرهنگی درآمد و بزرگترین اتاق 
انجمن فلسفه و حکمت در اختیار وی 
راننده ی  دو دهه  برای  او  قرار گرفت. 
ریاست  و  وزیری  نخست  )از  شخصی 
جمهوری( داشت و مدام از این کشور 
مجامع  در  دولتی  ارز  با  آن کشور  به 
به  و کنفرانس ها حضور پیدا می کرد. 
از  شبکه ای  وی  که  بود  گونه  همین 
موقعیت های  گرفتن  برای  ارتباطات 
دانشگاهی برای خود و فرزندانش ایجاد 
و  دورانی که وی  در  این شبکه  کرد. 
فرزندانش به خارج کشور آمدند مایه ی 
حضور در محافل دانشگاهی )با دریافت 
انجام  بدون  مناسب(  حقوق های 
کوچکترین کار علمی  بوده است. این 
توهم که سروش قرار است در اسالم 
تحولی ایجاد کند با خرج صدها هزار 
دالر از کیسه ی مردم ایران ایجاد شد 
غربیان  آثار  مترجم  در حالی که وی 
در باب فلسفه ی دین و علم بدون ذکر 

منابع بوده است )سرقت علمی(.

حرفه ای  تبلیغاتچی  یک  سروش 
اسالم  برای  تبلیغات  کار  که  است 
است.  نکرده  فروگذار  لحظه  یک  را 
تهران  دانشگاه  در  که  دورانی  در  او 
سنت  همانند  هیچگاه  می داد  درس 
دانشگاهی غربی شرح درس و صورت 
در  را  استفاده اش  مورد  کتاب های 
دانشجویان  تا  نمی کرد  عرضه  کالس 
از  می گوید  او  هرچه  کنند  تصور 
برای  اوست.  خود  فکری  ترشحات 
جامعه ی بی سواد اواخر دهه ی پنجاه و 
شصت خورشیدی بیان برخی نظریات 
فیلسوفان غربی زبان و علم توجه برانگیز 
انتقال دانش  اما سروش در مقام  بود 
ظاهر نمی شد. یک بار در دانشکده ی 
الهیات تهران خواستم عنوان کتابی را 
که به همراه خود به کالس آورده بود 
و در دستش بود نگاه کنم؛ متوجه شد 
که من دارم تالش می کنم عنوان کتاب 
را بخوانم. کتاب را در دستانش چرخاند 

تا عنوانش را نتوانم ببینم.
شاگردان  از  یکی  با  سروش 
صمیمی   رابطه ی  خود  کالس های 
وی  خانواده ی  برای  موضوع  و  داشت 
به  منجر  و  آشکار  دیگر  بسیاری  و 
اختالف خانوادگی وی شد. بعدا مثل 
همه  مدیران جمهوری اسالمی اعالم 
بوده  ایشان  صیغه ی  وی  که  کردند 
با  معلم  اگر  دنیا  از  جا  هر  در  است. 
صمیمی برقرار  رابطه ی  دانشجویانش 
اما  می کنند  اخراج  کار  از  را  او  کند 
در ایران تحت جمهوری اسالمی خط 
قرمزی برای قدرتمندان وجود نداشته 
است. سوء استفاده از موقعیت، بخشی 
تعریف شده از رفتار مقامات جمهوری 
بود.  خواهد  و  هست  و  بوده  اسالمی 
خامنه ای این بساط دانشگاهی وی را 
به هم زد و از همانجا خصومت سروش 
اسالمی(  جمهوری  )نه  خامنه ای  و 
سروش  مثل  اصالح طلبانی  شد.  آغاز 
مال  که  دینی ای  با حکومت  هیچگاه 
آنها  ندشتند؛  مشکلی  بود  خودشان 
با خامنه ای مشکل داشته و دارند که 

برخی امتیازات را از آنها گرفت.
تحصیلکردگان  دیگر  و  سروش 
به دستبوسی خمینی  که  دانشگاهی 
و  تبلیغاتچی ها  نسل  اولین  رفتند 
مداحان حکومت بودند که اسالمگرایی 
شیعی برای جامعه ی ایران به ارمغان 
آورد. اصالح طلبان گاه چنان از مداحان 
خامنه ای انتقاد می کنند که گویی در 
یک نظام شایسته ساالر سر برآورده اند. 
سروش بدون حکومت دینی و خمینی 
کسی بود شبیه رحیم پور ازغدی )که 
حتی مثل او سخن می گوید( و شهریار 
در  زرشناس  و  ازغدی  اما  زرشناس؛ 
دورانی به میدان آمدند که جامعه دیگر 
بزرگ«  »فیلسوفان  تولید  شیفته ی 
نبود و مارکسیست ها هم قبال همه از 
و  بودند  عرصه ی عمومی  حذف شده 
آنها که ماندند یا تواب بودند یا دیگر 
نمی بردند.  خود  ایدئولوژی  از  اسمی  
دورانی  در  رژیم  تبلیغاتچی  دستگاه 
که سروش و همکاران در داخل بودند 
آنها تحت عنوان  مجرای مداحی های 
خروج  از  بعد  و  بودند  نظریه پردازی 
خدمت  در  فارسی  بی بی سی  هم 

عرفان نمایی آنها بوده است.
هر سه ویژگی ذکرشده یعنی سرقت 
نقض  و  بودن  تبلیغاتچی  علمی، 
مقررات حقوقی و اخالقی دانشگاهی، 
این و  از مقام داوری سواد  سروش را 
نکته  چند  اما  و  می کشد.  زیر  به  آن 
میان  سروش  بیجای  مقایسه های  در 
محمدرضاشاه و خمینی در سخنرانی 
وی در کالیفرنیا به مناسبت چهلمین 

سالگرد حکومت نکبت و فالکت:
قدرت جهل و تنفر

علم  قدرت  به  پهلوی  رژیم  مقامات 
و تکنولوژی پی برده و تالش داشتند 
جامعه ی ایران را از انحطاط هزارساله 

کشور  سراسر  در  دانشگاه  تاسیس  با 
تحقیقاتی  مراکز  به  دادن  شکل  و 
نجات دهند و تا حدود زیادی در طی 
پنج دهه چنین کردند اما خمینی و 
دستبوسی  و  جهل  قدرت  به  یارانش 
داشتند  باور  کورکورانه  دنباله روی  و 
و توانستند این انرژی را در جامعه ی 
ایران در خدمت کسب قدرت و ثروت 
قرار دهند. خمینی و خامنه ای علم و 
دانش را در ایران نابود کرده و بجای 
آن ایدئولوژی را نشاندند و بعد با دروغ، 
و موشک های خریده شده  تاسیسات 
از پاکستان و کره  شمالی را به عنوان 
دستاوردهای علمی  به مردم از همه جا 

بی خبر فروختند.
در همه  ی جوامع نیروهایی متمرکز 
در  و  نیک  پندار  و  گفتار  و  کردار  بر 
و  زشتی  و  تاریکی  نیروهای  آن  برابر 
بدکرداری وجود دارد. رهبران فرهمند 
به نیکی پر و بال می دهند و رهبران 
تبهکار به تباهی. خمینی و خامنه ای 
پرچمدار تباهی ها بوده اند. روشنفکران 
و  غرب  با  دشمنی  دلیل  به  ایرانی 
یهود و نوستالژی زندگی چوپانی، در 
یک دوره ی چهل ساله خمینی را به 
عنوان رهبر فرهمند به جامعه ی ایران 
فروختند کسی که جز اعدام و تنفر و 
جنگ و خشونت چیزی نمی دانست. 
انقالب و  با  همه ی سال های خمینی 
جنگ و اعدام گذشت. پس از عملیات 
اتوبوس  با  و پنج شبی  کربالی چهار 
در سفر از شیراز به تهران از اصفهان 
می گذشتیم. شهری بود با هزاران حجله 
قربانی  که  جوانانی  از  عکس هایی  با 
وفادارانش  و  خمینی  جاه طلبی های 
شده بودند. سروش و شرکا آن سال ها 
نمی خواهند  یا  کرده اند  فراموش  را 
جهل   میزان  بررسی  برای  ببینند. 
مجموعه  یک بار  است  کافی  خمینی 
این  را مرور کنید.  سخنرانی های وی 
مرور به شما نشان می دهد کسانی که 
آدمی مثل خمینی را باسواد و فیلسوف 

می نامند خود چقدر بی مایه اند.
دانش کشورداری

با  را  رژیم  یک  مقامات  سواد 
جهت گیری ای که کشور را بدان سمت 
سوق می دهند می توان اندازه گرفت و 
نه با نمرات ریاضی و فیزیک آنها. بر 
اساس هر شاخص علمی  اجتماعی و 
فرهنگی و اقتصادی که درنظر بگیریم 
در  پهلوی  دوران  در  ایران  جامعه ی 
مسیر توسعه و پیشرفت و سربلندی 
قرار داشت و جامعه ی ایران در دوران 
خمینی و خامنه ای در مسیر نکبت و 

فالکت و تحقیر.
به  خمینی  از  سروش  که  تصویری 
دست می دهد فیلسوف شاه افالطونی 
باید  همه  از  بهتر  وی  خود  که  است 
بداند که چنین همه دانی را خدا هم 
نیافرید و حکمرانی چنین عوام فریبان 
زمین  روی  جهنم  به  تمامیت خواهی 
که  است  جالب  می شود.  منتهی 
جامعه  ی  از  هرچه  مذهبی  نیروهای 
بیشتر  می گیرند  فاصله  خود  مذهبی 
شیفته ی آن شده و دو سه نقدی را هم 
که به گفتمان های آن داشتند فراموش 

می کنند.
اروپایی  رهبران  کشورداری  دانش 
از  سوادتر  با  را  خمینی  سروش  )که 
پادشاهان  مثل  می کند(  معرفی  آنان 
تا 20 میالدی  بریتانیا  در قرون 12 
را آنجا می توان مورد سنجش قرار داد 
که توانستند با واگذاری اداره  ی امور به 
مردم هم راه را برای قدرت یابی کشور 
نهادهای  توانستند  هم  و  کنند  باز 
توسعه یافته ترین  در  را  پادشاهی 
کشورهای دنیا حفظ کنند. حکومتی 
که خمینی بنیان نهاد هر روز از منظر 
فتنه  و  براندازی  مقاماتش در معرض 

است.

انقالب ارتجاعی ۵7 خمینی را به جای شاه بر کرسی قدرت نشاند

آتشی که سرنشینان سانچی را سوزاند
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تحقیقات 
نصب  روی مغز برای رفع مشکالت روانی با  آمریکا  استنفورد  دانشگاه  محققان 

کاشت های کوچک در مغز موش ها موفق شدند برای 
کنند. ارسال  مغز  به  را  الزم  فرمان های  افسردگی،  درمان 

پیچیده ترین  و  قدرتمندترین  انسان  مغز  که  معتقدند  دانشمندان 
ساختار زنده با ترکیبی از میلیاردها مدار الکتریکی زنده، شگفت انگیز و 

ناشناخته است.پژوهشگران پیشتاز در عرصه ارتباطات مغزی یا متخصصان 
علوم اعصاب معتقدند که بهترین راه برای شناخت فعالیت پیچیده مغز و درمان 

اجرای  جهت  در  موش ها  مثل  ساده  جانوران  مغزی  تحریک  مغزی،  مشکالت 
فرمان های مورد نظر است.دانشمندان عصب شناس دانشگاه استنفورد معتقدند که 
استفاده از کاشت های مغزی رایج عالوه بر مزیت هایی همچون تحریک جاندار نسبت 
به انجام فرامینی همچون حرکت، رفتار و واکنش، یک مشکل اساسی یعنی منبع 
بزرگ تامین انرژی دارند.در واقع کاشت های رایج برای تامین انرژی از باتری هایی 
به نسبت سنگین استفاده می کنند که از نظر اندازه و وزن برای حیوانات ریز جثه 
مثل موش ها سنگین به نظر می آید.دکتر آدا پون، مهندس الکترونیک دانشگاه 
استنفورد اظهار کرد: برای رفع مشکل حمل باتری های سنگین از سیستم تحریک 
بی سیم استفاده کردیم. خوشبختانه در این روش موش ها با آزادی کامل در 

محوطه وسیع تری حرکت می کنند.وی در ادامه افزود: در سیستم ایمپلنت 
مغزی جدید، برای تامین انرژی از بدن موش کمک گرفته می شود. 

در واقع این سیستم از یک دستگاه سیلندر شکل با ابعاد دو 
میلیمتر عرض، سه میلیمتر طول و بیست میلی گرم وزن 

ساخته شده که از نظر اندازه 100 بار سبک تر 
و کوچکتر از سیستم های گذشته 

است.

زنان  شاخص

شب تیره و ره دراز و من حیران
فانوس گرفته او به راه من

بر شعله بی شکیب فانوسش
وحشت زده می دود نگاه من ...

... بر ما چه گذشت؟ كس چه می داند
من او شدم ... او خروش درياها

من بوته وحشی نیازی گرم
او زمزمه نسیم صحراها ...

... در بستر سبزه های تر دامان
من ماندم و شعله های آغوشی
می ترسم از اين نسیم بی پروا

گر با تنم اينچنین درآويزد
ترسم كه ز پیکرم میان جمع

عطر علف فشرده برخیزد!

داروهایی  از  آنتی بیوتیک ها    
باالیی  مصرف  آمار  که  هستند 
عوارض  مورد  در  مردم  اکثر  دارند. 
داروها  این  نادرست  یا  زیاد  مصرف 
ناقص  با اطالعات  اطالعات ندارند و 
آنها  خودسرانه ی  مصرف  به  اقدام 
ایجاد  امر موجب  و همین  می کنند 
باکتری های  و  جدید  بیماری های 
است. شده  داروها  این  به  مقاوم 

 World( جهانی  سالمت  سازمان 
به   )Health Organisation
مصرف  مورد  در  اطالعاتی  تازگی 
نادرست آنتی بیوتیک ها منتشر کرده 
و به منظور اطالع رسانی برای مصرف 
گوشزد  را  نکاتی  داروها،  این  بهتر 
سازمان،  این  آمار  است. طبق  کرده 
ساالنه 700 هزار نفر در اثر مقاومت 
جان  داروها  این  برابر  در  باکتری ها 
خود را از دست می دهند و در صورتی 
که اقدام مناسبی در این مورد صورت 
نگیرد، این آمار تا سال 20۵0 به 10 
میلیون نفر خواهد رسید. تعدادی از 
جهانی  سالمت  سازمان  که  نکاتی 

منتشر کرده است عبارتند از:
صورت  در  آنتی بیوتیک ها   .1
مصرف صحیح نیز منجر به ايجاد 

مقاومت باكتريايی خواهند شد
یکی از خاصیت های تکاملی باکتری ها، 
شیمیایی  حمالت  برابر  در  مقاومت 
باکتری های دیگر  از سوی  است که 
انگل ها صورت می گیرد. در زمان  یا 
مصرف آنتی بیوتیک، مقدار زیادی از 
باکتری های مضر کشته می شوند اما 
حمله  این  برابر  در  آنها  از  تعدادی 
ژن های  حتی  و  می کنند  مقاومت 
مقاوم را از باکتری های دیگر گرفته 

و از آنها استفاده می کنند.
آنتی بیوتیک ها،  حمله ی  از  بعد 
باعث  می توانند  مقاوم  باکتری های 
ایجاد بیماری جدید در فرد شوند یا 
به صورت دسته جمعی بر روی پوست 
و سطح بدن فرد جمع شوند. همین 
باکتری ها می توانند به راحتی به فرد 
دیگر منتقل شوند و این امر یکی از 
بیماری ها  انتقال  دالیل  مهم ترین 
در  که  است  افرادی  در  بخصوص 
می کنند.  کار  درمانی  سازمان های 
صحیح  مصرف  دلیل،  همین  به 
هرچند  عوارضی  نیز  آنتی بیوتیک ها 
بروز  موجب  می تواند  و  دارد  جزئی 

بیماری های جدید در افراد شود.
۲. بدن شما در برابر آنتی بیوتیک 
باكتری  بلکه  نمی شود  مقاوم 

مقاوم می شود
مقاومت  می کنند  تصور  افراد  برخی 
بوجود  بدن  ساختار  در  باکتریایی 
این  که  است  حالی  در  این  می آید 
مقاومت در ساختار ژنتیکی باکتری ها 
برای  روشی  هنوز  و  می آید  بوجود 
مقابله با این مقاومت پیدا نشده است.
درمان  برای  آنتی بیوتیک ها   .۳

سرماخوردگی مناسب نیستند
بر  داروها  این  نام  از  که  همان طور 
برای  تنها  آنتی بیوتیک ها  می آید، 
بوسیله ی  که  بیماری هایی  درمان 

باکتری ایجاد می شوند مفید هستند. 
این در حالی است که عامل بیماری هایی 
است.  ویروس  سرماخوردگی،  مانند 
مصرف خودسرانه ی آنتی بیوتیک برای 
درمان این بیماری ها، عالوه بر آن که 
فرد  بدن  برای  زیادی  جانبی  عوارض 
دارد، باعث افزایش مقاومت باکتریایی 
در سطوح بزرگ تر جامعه نیز می شود.

کشور  از 12  شده  منتشر  آمار  طبق 
سالمت  سازمان  توسط  مطالعه  مورد 
جهانی، ۶۴ درصد افراد به اشتباه تصور 
می کنند که آنتی بیوتیک ها برای درمان 
طبق  هستند.  مناسب  سرماخوردگی 
این آمار، اکثر افراد به علت سفارشات 
غلط پزشکان و پرستاران به این باور 
رسیده اند. آمار دیگر از این قرار است 
که مصرف آنتی بیوتیک ها در کشورهای 
کشورهای  از  بیشتر  توسعه  حال  در 
توسعه یافته است. در سرشماری انجام 
گرفته مشخص شد که ۴2 درصد افراد 
گذشته،  ماه  یک  در  کشورها  این  در 
آنتی بیوتیک مصرف کرده اند و این در 

حالی است که این آمار در کشورهای 
توسعه یافته 29 درصد است.

را  داروها  اين  درمان  دوره ی   .۴
كامل كنید

برخی افراد با مشاهده ی اولین عالئم 
را  آنتی بیوتیک ها  مصرف  بهبودی، 
قطع می کنند. عالئم بهبود بدن قبل 
از درمان کامل و از بین رفتن بیماری 
باکتریایی خود را نشان می دهند و این 
در حالی است که هنوز باکتری ها به 
طور کامل از بین نرفته اند و در صورتی 
که قبل از کامل شدن دوره ی درمان، 
مصرف دارو را قطع کنیم یا از مقدار آن 
کم کنیم، باکتری ها با قدرت بیشتری 
به تکثیر ادامه خواهند داد. البته اگر 
بیماری  یک  درمان  برای  اشتباها 
استفاده  آنتی بیوتیک  از  ویروسی 
دوره ی  طول  است  بهتر  می کنید، 
درمان را تا حد امکان کاهش دهید.
۵. آنتی بیوتیک ها را تنها با دستور 

پزشک مصرف كنید
این نکته، مهم ترین عنوان این لیست 
شرایطی  هیچ  در  نباید  افراد  است. 
به مصرف  اقدام  بدون دستور پزشک 
این داروها کنند. برخی افراد، داروهایی 

برای  قبل  از  که 
تجویز  دیگر  بیماری 

ممکن  که  می کنند  مصرف  را  شده 
است تاریخ مصرف آنها گذشته باشد و 
باعث ابتال به بیماری های خطرناک تری 
به  نیز بدون توجه  شود. برخی دیگر 
بیماری، هر نوع آنتی بیوتیکی را مصرف 
می کنند که این امر نیز ممکن است 
باشد  داشته  جبران ناپذیری  خسارات 
مقاومت  ایجاد  آن،  ضرر  کمترین  و 

باکتریایی در بدن است.
دوره  يک  مصرف  حتی   .6
باعث  می تواند  نیز  آنتی بیوتیک 

ايجاد مقاومت باكتريايی شود
تصور غلط این است که تنها با مصرف 
متعدد،  درمانی  دوره های  و  چندباره 

ایجاد  بدن  در  باکتریایی  مقاومت 
می شود. در صورتی که حتی با یک بار 
دوره ی درمان این داروها نیز می توان 
مقاومت باکتریایی را در بدن ایجاد کرد 
یا باعث تغییر در ساختار باکتری های 

مفید و حیاتی بدن شد.
اين  برابر  ۷. جامعه ی پزشکی در 

مشکل مسئول است
دالیل  مهم ترین  از  یکی  شاید 
در  آنتی بیوتیک ها  اشتباه  مصرف 
جهان، مشاوره ی نادرست پزشکان و 
باشد.  داروها  این  مورد  در  پرستاران 
این  به اشتباه  بر پزشکانی که  عالوه 
ویروسی  بیماری های  برای  را  داروها 
اطالع رسانی  عدم  می کنند،  تجویز 
باعث  می تواند  نیز  بیماران  به  آنها 
ایجاد این رفتار در افراد شود. پزشکان 
باید با دقت و حساسیت زیاد، بیماران 
را از عوارض جانبی این داروها مطلع 

کنند.
جزو  آنتی بیوتیک ها  که  هرچند 
مهم ترین داروها در درمان بیماری های 
باکتریایی هستند، مصرف نادرست آنها 
می تواند خسارات جبران ناپذیری برای 

فرد و اجتماع داشته باشد.

یک  پورنوگرافی 
برای  جدی  تهدید 
است  پسربچه ها  بخصوص  کودکان، 
جنس  به  نسبت  را  آنها  دیدگاه  و 
مخالف، عشق و روابط جنسی تغییر 
می دهد. حتی منجر به رفتار خشونت 
آمیز کودک نسبت به جنس مخالف 
می شود و در بزرگسالی نیز عالوه بر 
و خشونت  تجاوز جنسی  عامل  این، 

علیه زنان است.
مطالعات تحقیقاتی نشان می دهد که 
مولد شخصیت  پورن،  فیلم  تماشای 
پرخاشگر در امور جنسی در زندگی 
اکنون  که  است  بدیهی  است.  واقعی 
دسترسی به محتویات جنسی مانند 
مجله  به  محدود  و  نیست  گذشته 

که  درحالیست  این  نیست.  فیلم  و 
درباره  فرزندتان  با  کردن  صحبت 

پورنوگرافی یک قاعده دشوار است. 
برای شروع، بسیار ناخوشایند خواهد 
بود. اما به عنوان یک پدر و مادر، شما 
امروزه  کودکان  که  باشید  آگاه  باید 
گستردگی  و  بی شمار  تنوع  دلیل  به 
بازی های  و  هوشمند  ابزارآالت 
کامپیوتری، به طور ناخواسته تبدیل 
به جزوی از سیستم دیجیتالی جهان 
شده اند و نمی توان به راحتی آنها را از 

این سیستم دور نگه داشت.
و  اینترنت  چقدر  که  نیست  مهم   
سیستم  به  را  فرزندتان  کامپیوتر 
فیلترهای  یا  هوشمند  نمایش 
مخصوص به کودکان تجهیز کرده اید، 
شیوه اتصال با سایت ها و برنامه های 
و  نیستند  یکسان  همگی  اینترنتی 
برای  باالیی  توانایی  از  نیز  کودکان 
ناشناخته  سرزمین های  این  کشف 

برخوردارند.
و  شناخت  یادگیری  که  حالی  در 
مناسب  و  خوشایند  بخش  تفکیک 
نیست  ساده  کودکان  برای  اینترنت 
در  سکسی  محتوای  از  استفاده  و 

چگونه  مواردی  چنین  که  می دهد 
روی فرزند شما تاثیر گذاشته است. 
با این کار، می توانید از اثرات منفی 

آن بکاهید.

قضاوت نکنید
فرزندتان  می کنید  احساس  اگر 
جنسی  واضح  و  صریح  موارد  به 
درباره  سرعت  به  داشته،  دسترسی 
کودک خود به نتیجه گیری نپردازید. 
ممکن است این تصادف بوده باشد 
یا ممکن است ناخواسته این اتفاق 
امنیت  درباره  شما  و  باشد  افتاده 
سیستم کامپیوتر خانه سهل انگاری 

کرده باشید. 

گفتگو
گفتگو  باره  این  در  خود  کودک  با 
به  و سرزنش.  قضاوت  بدون  کنید، 
خصوص اگر آنها اعتراف به تماشای 

پورنوگرافی کنند یا اینکه شما آنها را 
در حال تماشای پورن، دیده باشید.

پذیرش موضوع و بحث در مورد آن 
به  که  است  الزم  اما  است،  دشوار 
بحث گذاشته شود. توضیح دهید که 
پورنوگرافی، مانند فیلم و برنامه های 
نمونه  و  می شود  ساخته  تلویزیون، 

واقعی یک رابطه جنسی نیست.

رابطه جنسی را منکوب نکنید
مهم نیست چه موقع، زمانی که آنها 
جنسی  رابطه  برای  کافی  اندازه  به 
بپذیرید.  را  آن  باید  باشند،  آماده 
صمیمانه ای  و  جدی  صحبت  باید 
یک  سالم  و  مناسب  زمان  درباره 
داشته  خود  فرزند  با  رابطه جنسی 
یا  تکذیب  را  جنسی  رابطه  باشید. 
درباره  به طور آشکار  و  نکنید  نفی 
و  ناسالم  سالم،  رفتار  های  تفاوت 
سوء رفتار در روابط جنسی صحبت 
اجازه  شما  به  گفتگوها  این  کنید. 
برقرار  ارتباط  فرزندتان  با  می دهد 
کنید و به تصمیم گیری های آگاهانه 
درباره دوستیابی، روابط، جنسیت و 

پورنوگرافی کمک کنید.

منفی  تاثیرات  آنها  روی  بر  اینترنت 
زیادی دارد. 

مطالعات نشان می دهد که برای اغلب 
پسران و دختران، اولین تجربه تماشای 
محتوای پورن، زمانی اتفاق می افتد 
که بین 11 تا 1۴ ساله هستند. پس 
چگونه می توانید به آنها کمک کنید 
بیایند؟ کنار  بهتر  موضوع  این  با  تا 

اين واقعی نیست
در صورتی که آنها قبال در اینترنت با 
چنین موضوعی روبرو شده اند، اول از 
همه نباید بترسید. آرام باشید. تالش 
کنید تا به آنها در درک اینکه پورن 
یک جهان غیرواقعی و ساختگی است، 
کمک کنید. به آنها توضیح دهید که 
اگر می خواهند درباره مسائل جنسی 

بدانند، پورن راه درستی نیست.

در دسترس باشید

گاهی اوقات بچه ها به طور تصادفی در 
فضای مجازی با دنیای پورن و سکس 
روبرو می شوند. آنها ممکن است توسط 
همسن و سالهای خود یا افراد بزرگتر از 
خودشان در مدرسه با این موضوع آشنا 
شوند.  اگر احساس می کنید که قادر 
نیستید به طور مستقیم درباره مسائل 
جنسی، سکس و پورنوگرافی با کودکان 
خود صحبت کنید،  دست کم سعی 
تالش کنید تا کمی بازتر به موضوع نگاه 
کنید و برای پاسخ دادن به پرسش های 
آنها در دسترس باشید. آنها می توانند 
به طور طبیعی در مورد آن کنجکاو 
درباره  آنها  سواالت  از  پس  باشند. 
سکس و پورن ناامید و مایوس نشوید.

مجازات نکنید
مشاوران خانواده می گویند که والدین 
قطع  مانند  تنبیهی  اقدامات  از  نباید 
کامپیوتر  گرفتن  و  اینترنت  کردن 
مجازات  را  کودکان  کنند.  استفاده 
تا  کنید  کمک  آنها  به  بلکه  نکنید، 
آنچه را که کشف کرده اند را بفهمند. 
کنید،  دوستانه  توصیه های  آنها  به 
به شما نشان  به طور واضح  این کار 

 هما هودفر
بازنشسته  استاد  هودفر  هما 
دانشگاه  در  انسان شناسی  رشته 

کونکوردیای کانادا است.
تابعیت  از  غیر  به  هودفر  خانم 
را  ایرلند  و  کانادا  ایرانی، شهروندی 
هم دارد.او در سال 201۵ دانشگاه 
و  فعالیت  کرد.  ترک  را  کونکوردیا 
زنان  نقش  بر  به ویژه  او  تحقیقات 
در سیاست متمرکز بود. او که برای 
دیدار خانواده و تحقیق درباره حضور 
زنان در انتخابات به ایران سفر کرده 
تهران  در  بود،در 17 خرداد 139۵ 
بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 
او پیشتر در اسفند 139۴ بازداشت 
و سپس آزاد شد و از آن زمان بارها 
مورد بازجویی قرار گرفت تا این که 
احضاریه ای از دادسرای زندان اوین 

دریافت کرد و بازداشت شد.
اعالم  را  هودفر  اتهام  رسمی  منابع 
به  او  که  شده  گفته  اما  نکرده اند 
خارجی  دولت  یک  با  »همکاری 
علیه جمهوری اسالمی ایران« متهم 
به  نزدیک  سایت های  شده است.وب 
عضویت  ایران  اسالمی  جمهوری 
 Women )ولوم  در سازمان  هودفر 

 Living Under Muslim
Laws( و تالش برای براندازی نرم 
را دلیل این دستگیری می دانند. هما 
تفصیلی  مصاحبه  اولین  در  هودفر 
از  آزادی  از  بعد  رسانه ها  با  خود 
زندان در ایران، در گفتگو با خبرنگار 
نیوز  سی بی اس  تلویزیونی  شبکه 
را  او  بازجویانش  که  گفت  کانادا 
را  که جنازه اش  بودند  کرده  تهدید 
او مدعی  کانادا خواهند فرستاد.  به 
شد که در طی 112 روز بازداشت در 
زندان اوین، ده ها بار از وی بازجویی 

فروغ فرخزادو »شکنجه روحی« شده است.

چگونه با فرزندانتان درباره پورنوگرافی هر آنچه باید درباره آنتی بیوتیک ها بدانید
صحبت کنید
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مردان  شاخص

جهان  در 
با  ارزشی  با  مواد 
دارد  وجود  مایع  صورت 
کاهش  در  بسیاری  کاربرهای  که 
مصارف  و  ها،واکسیناسیون  بیماری 
می  مقاله  این  در  که  دارد  پزشکی 
خواهیم با آن ها و کاربرد آن ها در 
زندگی انسان توضیحی را ارائه دهیم.

خون انسان  هر لیتر در حدود 400 دالر
به  زنده  انسان های  تمامی  بدن  در 
این  و  دارد  وجود  خون  کافی  اندازه 
در  خون  ارزش  می شود  باعث  امر 
نگاه اول چندان جدی قلمداد نشود. 
اما بد نیست بدانید فرآیند اهدای و 
و  ساده  چندان  کار  خون  نگه داری 
در  خون  نتیجه  در  و  نیست  ارزانی 

قرار  دنیا  گران قیمت  مایعات  دسته 
می گیرد. هر لیتر در حدود 400 دالر.

اسید   گاما-هیدروکسی بوتیریک 
هر لیتر در حدود 660 دالر

شدید  میل  و  بی خوابی  افسردگی، 
عوارضی  از  به خواب  ناگهانی  و 
گاما- کمک  به  که  هستند 

می توان  اسید  هیدروکسی بوتیریک 
آنها را درمان کرد. جالب است بدانید 
اسید  گاما-هیدروکسی بوتیریک  از 
به عنوان یک داروی بیهوشی نیز در 
می شود.گاما- استفاده  پزشکی  علم 

هیدروکسی بوتیریک اسید در سیستم 
مرکزی عصب انسان ها نیز یافت می شود 
و ناقابل لیتری 660 دالر ارزش دارد.

لیتر  هر  چاپگر؛  مشکی  جوهر 
713 دالر

پرینتر خود را به هر اندازه هم که گران 
خریده باشید، هزینه جوهر آن در دراز 
مدت از قیمت خود پرینتر بیشتر برای 
شما آب خواهد خورد. با این حساب 
پرینت های خود  توصیه می کنیم در 
به  کمتری  نیاز  تا  کنید  صرفه جویی 

شانه بر زلف پریشان زده ای به به به
دست بر منظرۀ جان زده ای به به به

آفتاب از چه طرف سر زده ای امروز که سر
به من بی سر و سامان زده ای به به به

صف دل ها همه بر هم زده ای ماشاءاله
تا به هم آن صف مژگان زده ای به به به

صبح از دست تو پیراهن طاقت زده چاک
تا سر از چاک گریبان زده ای به به به

من خراباتیم از چشم تو پیداست که دی
باده در خلوت رندان زده ای به به به

تو بدین چشم گر عابد به فریبی چه عجب
گول صد مرتبه شیطان زده ای به به به ...

... عارف این گونه سخن از دگران ممکن نیست
دست باالتر از امکان زده ای به به به

بسیار  نبوغ و جنون مرز  بین  اغلب 
باریکی است. بسیاری از اندیشمندان، 
مخترعان و شخصیت های شهیر دنیا 
و  علم  رشد  بر  شگرفتی  تاثیر  که 
تکنولوژی و فرهنگ و هنر و سیاست 
روزمره  و  عادی  زندگی  در  داشتند، 
رفتارهای غیرعادی و عجیب از خود 
بدانید  دارید  دوست  می دادند.  بروز 
کدامیک از آنها؟ با ما همراه باشید تا 
نام 14 نابغه ای که رگه هایی از جنون 

داشتند را بدانید.
داروین  چارلز  داروین:  چارلز 
بزرگ  زیست شناس  و  زمین شناس 
دنیا که نظریه های علمی اش جهان 
را تکان داد، در طول سفرهای خود 
روی  بر  تنها  نه  جهان،  سراسر  به 
تنوع حیوانات مطالعه می کرد، بلکه 
هر موجودی را که مشاهده می کرد، 
از جمله حشرات را می خورد.او واقعا 
خوردن آرمادیو و یک جانور شکالت 
رنگی ناشناخته را دوست داشت، اما 
در عوض پس از خوردن خورشت پوما؛ 
شمالی  آمریکای  بومی  حیوان  یک 
ناامید شد. داروین حتی عضو باشگاه 
گلوتتون بود: اعضای این باشگاه هر 
می کردند  مالقات  را  یکدیگر  هفته 
غریبی  و  عجیب  غذاهای  درباره  و 
کردند. می  بحث  بودند،  خورده  که 

لینکلن  آبراهام   : لینکلن  آبراهام 
ایاالت  جمهور  رئیس  شانزدهمین 
متحده آمریکا برای حفظ اسناد مهم 
از  کاله معروفش استفاده می کرد و 
این اسناد را داخل کاله خود پنهان 
می کرد. همچنین بعد از آنکه یک دختر 
جوان گفت که زنان اغلب از مردانی 
خوششان  بیشتر  دارند،  ریش  که 
کرد. بلند  را  خود  ریش  او  می آید، 

هوگو  ویکتور   : هوگو  ویکتور 
خود  جهان،  نویسنده  مشهورترین 
از  برخی  از  استفاده  به  مجبور  را 
روش های عجیب و غریب می کرد. او 
یکبار خدمتگزاران خود مجبور کرد 
که تمام لباس هایش را در بیاورند، تا 
او نتواند خانه را ترک کند. و هنگامی 
نوتردام«  »گوژپشت  رمان  روی  که 
کار می کرد، نصف ریش و مویش را 

کوتاه کرد و قیچی  را دور انداخت.
گابریل کوکو شانل : گابریل کوکو 
شانل طراح مد مشهور همیشه قیچی 
خود را در اطراف و نزدیک گردنش 
قرار می داد. یکبار هنگامی که متوجه 
شد یکی از مدل هایش لباس طراح 
دیگری را پوشیده است، شانل لباس 
اینطوری  که  و گفت  کرد  قیچی  را 

خیلی خاص تر است.
که  هنگامی  شیلر:  فریدریش 
شیلر  فریدریش  منتظر  شاعر  گوته 
متوجه  ناگهان  بود،  او  کار  دفتر  در 
بوی ناخوشایندی شد. پس از تالش 
بوی  این  منبع  جستجوی  برای 
نامطبوع، در کشوی یکی از میزهای 
گاز  سیب  زیادی  تعداد  شیلر،  اتاق 
شد  معلوم  کرد.  پیدا  فاسد  زده ی 
گندیده  از سیب های  ناشی  بد  بوی 
الهام بخش  نویسنده  شیلِر  برای 

تحقیقات ثابت کرد 
که چرا گوشت سرطانزاست

یک مطالعه جدید نشان داد که Neu5Gc، قند غیر 
انسانی موجود در گوشت قرمز، باعث سرطان می شود. این  در 

نسخه آنالین مجموعه مقاالت آکادمی ملی علوم منتشر شده است.
محققان آمریکایی متوجه شدند که یک نوع قند که خاص گوشت قرمز 

است نقش اساسی در تشکیل تومورها در انسان ایفا می کند.
دیاگو  سن  پزشکی  دانشکده  محققان  ام.ان.تی،  اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به 

پرداختند که چرا  این موضوع  بررسی  به  تحقیق  در یک  آمریکا  در  -کالیفرنیا 
مصرف  قرمز  گوشت  زیاد  که  افرادی  در  ها  سرطان  انواع  برخی  به  ابتال  خطر 

می کنند بیشتر از افرادی است که گوشت قرمز مصرف نمی کنند.
محققان در این مطالعه متوجه شدند که گوشت های قرمز مانند گوشت گوسفند، 
گاو و خوک مملو از یک نوع قند به نام Neu5Gc هستند. آنها کشف کردند که 

Neu5Gc در بافت های انسانی ذخیره می شود.
محققان از این یافته ها نتیجه گرفتند که مصرف گوشت قرمز می تواند موجب 

بروز یک نوع التهاب بالقوه ای شود که به تشکیل سرطان منجر می شود.
 Neu5Gc ایـن التهـاب درصورتـی بـروز می کنـد که بـدن مرتب علیـه

کـه یـک نـوع مولکـول خارجی محسـوب می شـود شـروع بـه تولید 
آنتـی بـادی کند.محققـان در آزمایـش بـر روی موش هـا متوجه 

شـدند کـه دادن ایـن قنـد به مـوش هـا موجب بـروز یک 
التهـاب سیسـتمیک مـی شـود کـه خطر تشـکیل 

تومورهـای خـود بـه خـودی را پنـج برابر 
افزایـش مـی دهد.

است. می کرده  کمک  او  به  و  بوده 
چارلز دیکنز : از سرگرمی های مورد 
عالقه چارلز دیکنز بازدید از سردخانه 
در  را  ناشناس  اجساد  که  بود  پاریس 
آنجا نگهداری می کردند. او در این باره 
هستم،  پاریس  در  "وقتی  بود:  گفته 
می شود  باعث  ناشناخته  نیروی  یک 
نمی خواهم  بروم.  سردخانه  به  تا 
این  می روم."  آنجا  به  اما  باشم،  آنجا 
غذایی  رژیم  از  همچنین  نویسنده 
شامپاین تجویز شده توسط یک دکتر 
استفاده کرد. در این رژیم غذایی، غذا 
می خوری، شامپاین می نوشی تا به یک 

ذهن آرام برسی!
مخترع  فورد  هنری   : فورد  هنری 
خوردن  به  زیادی  عالقه  آمریکایی 
علف های هرز داشت. فورد به مزرعه رفت 
و چمن زیر پایش را برمی  َکند و از آن 
انواع ساندویچ، ساالد و سوپ می پخت. 
یاد  ماشین  یک  عنوان  به  بدن  از  او 
می کرد که معده نقش یک دیگ بخار را 
برای آن بازی می کند و نیاز به سوخت 

دارد. کارآمد  عملکرد  برای  مناسب 
جورج گوردون بایرون : لرد بایرون 
در دوران خود، شخصیتی واقعا عجیب 
دوست  را  حیوانات  که  بود  غریب  و 
دانشگاه  وارد  او  که  هنگامی  داشت. 
کمبریج شد، سعی کرد تا سگ خود را 
نیز با خود ببرد، اگرچه حضور سگ ها 
سگ  ورود  از  که  بود.زمانی  ممنوع 
وی جلوگیری شد، شاعر یک خرس 
خریداری کرد و آن را به اتاق کارش در 
کمبریج برد. او اینگونه استدالل کرد 
طور  به  خرس ها  ورود  ممنوعیت  که 
خاص در مقررات دانشگاه ذکر نشده 
و کالج هیچ زمینه قانونی برای شکایت 
از او نداشت. بایرون در برابر کالج پیروز 

شد و خرس با او در اتاقش باقی ماند.
اسکار وایلد : اسکار وایلد نیز حیوانات 
او  داشت.  دوست  را  غریب  و  عجیب 
حیوان  خرگوش  با  پیاده روی  عاشق 
خانگی خود بود و با یک موش سفید 

به تئاتر رفت.
کالرک گیبل : کالرک گیبل بازیگر 
پاکیزگی  وسواس  هالیوود  معروف 
را  خود  لباس های  همیشه  او  داشت. 
عوض می کرد، چند بار در روز دوش 

فت  می گر
حمام  وان  از  اما 

در  و  می کرد  اجتناب 
وجود  حمامی  وان  هیچ  خانه اش 
وان  در  که  می کرد  تصور  او  نداشت. 

حمام، داخل آب کثیف نشسته است.
توماس ادیسون : این مخترع مشهور، 
استخدام  برای  غیرمعمولی  روش 
جدید  تحقیقات  برای  دانشمندان 
خود داشت. او آنها را برای شام دعوت 
می کرد، برایشان یک کاسه سوپ تهیه 
می کرد و به تماشای آنها می نشست. 
کسانی که قبل از خوردن سوپ به آن 
نمک اضافه می کردند را نمی پذیرفت. 
ادیسون نمی خواست با افرادی که قبل 
نتیجه گیری  آزمایش،  یک  انجام  از 

کرده بودند، کار کند.

تئاتر  ملکه  این   : برناردت  سارا 
فرانسوی نیز واقعا غیرعادی بود. او یک 
تابوت داشت که همه جا با خود آن 
را می برد. داخل آن استراحت می کرد، 
می خوابید و از صمیم قلب نقش هایش 

را داخل این تابوت کشف می کرد.
انواع  دارای  آهنگساز  این   : بتهوون 
به  بود.  جنون  نشانه های  از  مختلف 
خود  ریش  ندرت  به  او  مثال،  عنوان 
را می تراشید، از آنجایی که معتقد بود 
که تراشیدن ریش برای خالقیت مضر 
است. او به ظاهرش کامال بی توجهی 
می کرد. لباس هایش معموال کثیف و 
پاره بود و موهای خاکستری خود را به 
عقب می داد. همچنین او، فقط قهوه ای 
را می نوشید که از 60 دانه قهوه تهیه 

شده بود.
با  را  دیوید  حتما   : بووی  دیوید 
موهای قرمز و بدون ابرو به یاد دارید. 
به  او  که  می کنند  فکر  مردم  اغلب 
تراشیده  را  ابروهایش  هدفمند  طور 
ولی این حقیقت ندارد. ابروهای او به 
دلیل شوک عصبی که پس از پذیرفته 
نشدن آهنگ »رانندگی در شنبه« به 

وی دست داد، ریختند.

باشید. داشته  گران قیمت  مایع  این 

جیوه؛ هر لیتر در حدود 900 دالر
جیوه در واقع فلز است اما به صورت 
می شود،  یافت  ما  اطراف  در  مایع 
در  را  جیوه  از  استفاده  بیشترین 
دماسنج شاهد هستیم. البته از جیوه 
استفاده  نیز  پزشکی  مصارف  در 
سمی  خاصیت  دلیل  به  اما  می شود 
جیوه، استفاده از آن توسط پزشکان 
با احتیاط انجام می شود.جیوه رسانای 
حالت  از  و  هست  نیز  خوبی  بسیار 
مهتابی  المپ های  در  جیوه  گازی 
مایع  همین  و  می شود  استفاده 
برای  دالر   900 لیتری  حدود  در 

سازندگان آب می خورد!

انسولین؛ هر لیتر در حدود 2500 دالر
انسولین  تولید  و  ساخت  فرآیند 
است.  دشواری  و  سخت  بسیار  کار 
همان گونه که حتما می دانید انسولین 
صورت  به  که  است  هورمون  یک 

انسان  لوزالمعده  توسط  طبیعی 
که  گزارشی  اساس  می شود.بر  تولید 
کرده  منتشر  آمریکا  پزشکی  انجمن 
از سال 1۳81  انسولین  قیمت  است 
افزایش  برابر  میزان سه   به  تا 1۳92 
راه های  از  دیگر  یکی  است.  داشته 
انسانی  قرار دادن ژن  انسولین  تولید 
باعث  امر  این  است،  گیاهان  داخل 
می شود تا شاهد تولید انسولین باشیم 
و همین روند پیچیده و سخت هزینه 
دالر   2500 لیتری  حدود  تا  را  آن 

افزایش می دهد!

عطر CHANEL No5؛ هر لیتر 
در حدود 6868 دالر

آشنایی  سازی  عطر  صنایع  با  اگر 
طرفداران  از  اینکه  یا  باشید،  داشته 
چنل  عطر  نام  حتما  هستید،  عطر 
نامبر فایو به گوش شما خورده است، 
 94 حدود  بار  اولین  برای  عطر  این 
شمسی   1۳01 سال  در  پیش  سال 
توسط دو شیمیدان با نام های ارنست 
باوکس و کوکو چنل تولید شد. کوکو 
چنل به شماره 5 عالقه زیادی داشت 
چنل  عطر،  این  نام  دلیل  همین  به 

نامبر فایو نامگذاری شد.

در  نعلی؛  خرچنگ  آبی  خون 
حدود 16 هزار دالر به ازای هر لیتر

از خون خرچنگ نعلی برای آزمایش 
مختلف  محصوالت  آلودگی  عدم 
جالب  می شود.  استفاده  پزشکی 
گونه  این  خون  که  بدانید  است 
خرچنگ، آبی رنگ است و در مقابل 
باکتری های سمی عکس العمل نشان 
خرچنگ  خون  می دهد.خاصیت 
توسط  پیش  سال   50 حدود  نعلی 
دانشمندان کشف شد تا این روزها 
قیمتی 16 هزار دالری برای هر لیتر 

در قبال آن پرداخت کنید!

لیزرژیک  اتیالمید  دی  اسید 
پانصد  و  هزار   32 )ال اس دی(؛ 

دالر به ازای هر لیتر
از این اسید حدود نیم قرن بیش در 
استفاده  توهم زا  مواد مخدر  ساخت 
می شد، ال اس دی از ترکیبات شفاف 
ساخته  لیزرژیک  اسید  بلورین  و 
یک  بدانید  است  جالب  می شود. 
لیتر ال اس دی قادر است برای بیش 
توهم زا  حالت های  نفر،  هزار   1۳ از 
قیمتی  غلظت  این  با  و  کند  ایجاد 
۳2 هزار و 500 دالری برای هر لیتر 

داشته باشد!

از 40 هزار  بیش  کبرا؛  زهر شاه 
دالر به ازای هر لیتر

می تواند  راحتی  به  کبرا  شاه  زهر 
بیاورد،  در  پا  از  را  بالغ  فیل  یک 
زهر  تا  است  شده  باعث  امر  این 
از  یکی  عنوان  به  کبرا  شاه  مار 
در  موجود  زهر های  خطرناک ترین 
دنیا شناخته شود.جالب است بدانید 
به  پروتئین  کبرا  شاه  مار  زهر  در 
خصوصی یافت می شود که آنرا با نام 
ohanin می شناسیم. این پروتئین 
قوی  بسیار  مسکن های  ساخت  در 
استفاده می شود، مسکنی که در آن 
Ohanin وجود دارد به میزان 20 
اثر  از مسکن های حاوی مرفین  بار 

بخشی بیشتری دارد.

میلیون  ده  از  بیش  عقرب،  سم 
دالر به ازای هر لیتر

و  دفاع  برای  را  عقرب  سم  خداوند 
است،  کرده  خلق  دشمنان  کشتن 
جالب اینجاست که تمامی گونه های 
عقرب ها سم ندارند و تنها 25 گونه 
از عقرب ها شناسایی شده اند که سم 
آنها برای انسان ها کشنده به حساب 
می آید. پروتئینی که در سم عقرب 
از  که  افرادی  برای  را  می شود  پیدا 
استفاده  می برند  رنج  مفاصل  ورم 
این  از  دیگر  طرف  از  می کنند. 
چندگانه  فلج  درمان  در  پروتئین 
استفاده  نیز  روده ای  عارضه های  و 
ده  از  بیش  قیمت  با  تا  می شود 
لیتر  هر  برای  خود  دالری  میلیون 
لقب گرانترین مایع دنیا را به خود 

اختصاص دهد.

امین جعفریان
امین جعفریان، تحصیالت کارشناسی

 )2005(  1۳84 سال  در  را  خود 
در رشته مهندسی برق در دانشگاه 
صنعتی »شریف« )آریامهر( به پایان 
به کشور  از مهاجرت  رساند و پس 
آمریکا، دکترای رشته ریاضی را در 
سال 2011 در دانشگاه تگزاس در 

آستین دریافت کرد.
این ریاضیدان ایرانی در سال 2015 
را  مالی  ارشد  کارشناسی  دوره  نیز 
در دانشگاه پرینستون گذرانده بود.

مدال  برنده  ایران،  در  جعفریان 
طالی المپیاد کشوری ریاضی سال 
۷9 شده بود و با همراهی تیم ایران 
المپیاد  نقره  مدال   80 سال  در 
جهانی ریاضی را دریافت کرد. تیم 
ریاضی  جهانی  المپیاد  در  ایران 
 8۳ بین  در   )1۳80(  2001 سال 
رتبه  کسب  به  موفق  جهان  کشور 

سیزدهم شد.
دیده بـان  وبسـایت  گـزارش  بـه 
علـم ایـران، امیـن جعفریـان نخبه 
ریاضی و برنده نشـان نقـره المپیاد 
جهانـی ریاضـی سـال 2001 بر اثر 
تصـادف رانندگـی جـان خـود را از 

دسـت داد.
مریم  پروفسور  نیز  پیشتر 
ایرانی  زن  نخستین  میرزاخانی 
برنده مدال فیلدز )نوبل ریاضی( در 
24 تیرماه سال 96 در پی ابتال به 
سرطان درگذشت. زمینه تحقیقاتی 
تایشمولر،  نظریه  بر  مشتمل  او 
ارگودیک  نظریه  هذلولی،  هندسه 

و هندسه بود.
سقوط  بازماندگان  از  میرزاخانی   
دانشگاه  دانشجویان  حامل  اتوبوس 
صنعتی »شریف« )آریامهر( به دّره 

در اسفندماه سال ۷6 بود. عارف قزوینی

با ارزش ترین مایعات در دنیا۱۴ نابغه جهان که رگه هایی از جنون داشتند

آبراهام لینکلن
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تیم هاى مشت زنى زنان و مردان ایران در مسابقات آسیایى؛ 

دخترها با پوشش اسالمى، پسرها فقط با شورت
تیم های ملى پسران و دختران ایران 
برای  ماه 9۸  فروردین  اول  هفته  در 
شرکت در مسابقات مشت زنى آسیا به 

بانکوک مى روند.
این نخستین بار است که فدراسیون 
ایران  جهانى بوکس به زنان بوکسور 
اجازه حضور با حجاب در این رقابت ها 
مشت زنى  فدراسیون  است.  داده  را 
از  بار  چند  سال ها  این  در  ایران 
تقاضا  زنى  مشت  جهانى  فدراسیون 
کرده به دختران بوکسور ایران اجازه 
حضور در مسابقات آسیایى، بین المللى 
با  کنون  تا  اما  شود  داده  المپیک  و 
اسالمى  پوشش  با  خانم ها  شرکت 
در  روسری  از  استفاده  به خصوص 
مبارزات بین المللى موافقت نشده بود.

کار  این  سرسخت  مخالفان  از 
کشورها  برخى  فمنیستى  گروه های 
فرانسوی ها  هستند.  فرانسه  جمله  از 
خواسته اند اجازه رفتن زنان با حجاب 
المپیک 2٠2۴  اسالمى در مسابقات 

فرانسه به روی رینگ بوکس داده نشود.
فدراسیون  رئیس  ثوری  حسین 
اخیرا  اسالمى  جمهوری  بوکس 
بوکسور  زنان  از  فیلمى  روسیه،  در 
ایرانى با پوشش از سر تا پا به رئیس 
فدراسیون جهانى بوکس نشان داد و 

به  از وی خواست  بار  برای چندمین 
زنان مشت زن ایران شانس حضور در 
داده  آسیایى  و  منطقه ای  بازی های 
بوکس  تیم  شده  قرار  حاال  و  شود 
زنان ایران بطور آزمایشى در بازی های 

بانکوک حضور پیدا کند.

سوئیسى  تنیس باز  فدرر  راجر 
جمعه  روز  اسلم  گراند   2٠ برنده  و 
سیتسیپاس  استفانو  بر  پیروزی  با 
 ۴ بر   ۶ و   ۴ بر   ۶ یونانى  تنیس باز 
صدمین عنوان قهرمانى یک تورنمنت 
را به اتفاق خانواده و دوستداران خود 

جشن گرفت.
چهارم  در  بار  نخستین  برای  فدرر 
مسابقات  در   2٠٠1 سال  فوریه 
تنیس داخل سالن در میالن با غلبه 
بر جولین باتر فرانسوی نفر اول یک 

تورنمنت شد.
عنوان  صدمین  کسب  از  بعد  او 
همیشه  مقام  این  به  رسیدن  گفت: 
تبدیل  امروز  که  بود  رویا  یک  برایم 

به واقعیت شد.
به  آینده  دوشنبه  روز  از  راجر 
مکان چهارم رده بندی تنیس مردان 
فدرر  کرد.  خواهد  صعود  جهان 
تعداد  که  است  تنیس بازی  دومین 
پیروزی های او در مسابقات تنیس به 

1٠٠ مسابقه رسیده است.
تنیس باز  کانرز  جیمى  وی  از  قبل 

این  به   19۸3 سال  در  آمریکایى 
جایگاه مهم دست یافته بود.

فدرر گفت: مطمئن نیستم هنگامى 
خود  قهرمانى  مقام  اولین  من  که 
آوردم  دست  به   199۸ سال  در  را 
استفانوس متولد شده بود اما تردید 
انتظار  آینده درخشانى در  ندارم که 

اوست.

را  کانرز  رکورد  آنکه  برای  فدرر 
عنوان  به  دیگر  بار  ده  باید  بشکند 

قهرمانى یک تورنمنت دست یابد.
اهل  تنیس باز  ناوراتیلوا  مارتینا 
جمهوری چک که اکنون در آمریکا 
زندگى مى کند، دارنده رکورد 1۶7 
زنان  تنیس  مسابقات  در  پیروزی 

است.

صدمین قهرمانى فدرر در یک تورنمنت

راجر فدرر

انضباطى  کمیته  =رئیس 
زنده  برنامه  یک  در  فوتبال 
رادیویى به تحقیر گفته است 
»شهرستانى«  بازیکنان  که 
حق اعتراض به وزرا را ندارند!
=حرف هاى توهین آمیز این 
یک  اتفاقًا  که  اجرایى  مقام 
قاضى است با واکنش  منفى 
هواداران  و  فوتبالیست ها 

ورزش روبرو شده.
مدتى  نظام  =کارگزاران 
است با اهالى فوتبال سرشاخ  

شده اند.
به  فوتبال  بازیکنان  انتقادات 
حمایت  و  کشور  سیاسى  مقام های 
آنها از اعتراض مردم به گرفتاری های 
اسماعیل  واکنش  با  معیشتى 
انضباطى  کمیته  رئیس  حسن زاده 

فدراسیون فوتبال روبرو شد.
برنامه  در  اسفند،   13 حسن زاده، 
پُست  مورد  در  رادیویى  زنده 
اظهاراتى  در  بازیکنان  اینستاگرامى 
جوان  یک  »وقتى  گفته  توهین آمیز 
به تهران آمده و  تازه  شهرستانى که 
مشهور شده، علیه وزیر حرف مى زند 
یا از زمین و زمان صحبت مى کند باید 
در یک برنامه کالبدشکافى شود.  ما 
یک مشکل با رسانه ها داریم که لذت 
مى برند مسائل را وارونه جلوه دهند. 
چرا رادیو صحبت رحمتى علیه من را 
بولد مى کند تا از من حرفى دربیاید؟«

این  به  پاسخ  در  حتى  حسن زاده 
کلمه  از  استفاده  آیا  که  پرسش 
گفت:  است،  درست  »شهرستانى« 
ارائه  دیگری  جور  را  مطلب  »چرا 

به  مردم   واکنش  »#من_یک_شهرستانى_هستم«؛ 
»زیاده گویى«  رئیس کمیته انضباطى فوتبال

فوتبالى که یک جوان  مى دهید؟ در 
سال  دو  یکى  وقتى  شهرستانى 
نگذشته مى آید و میکروفن جلوی او 
سیما  و  صدا  وزیر،  علیه  و  دارد  قرار 
کالبدشکافى  باید  و… حرف مى زند 
شود. بودن یا نبودن افراد در هر شغلى 
با  همه  باید  دارد.  سازمانى  ترتیبات 
انجام  را  وظیفه مان  احترام  رعایت 

دهیم و به قوانین احترام بگذاریم.«
بعد  و  کریمى  على  و  غفوری  وریا 
چهره های  از  رحمتى  مهدی  آنها  از 

به  اخیراً  که  هستند  فوتبال  مطرح 
دالیل مختلف علیه مقام های بلندپایه 
و مدیریت ناکارآمد کشور در صفحه 
اینستاگرام خود انتقادهایى را مطرح 
یافته  بسیاری  بازتاب  که  کرده اند 

است.
عنوان  به  که  حسن زاده  حرف های 
فوتبال  فدراسیون  در  قاضى  یک 
با  نشسته  انضباطى  کمیته  رأس  در 
شده  روبرو  بسیاری  منفى  واکنش  

است.

با  مجازی  شبکه های  در  کاربران 
»#من_هم_شهرستانى_ هشتگ 

حرف های  به  انتقاد  در  هستم« 
از  توهین آمیز حسن زاده به  حمایت 

فوتبالیست ها پرداخته اند.
هشتگ اعتراضى علیه رئیس کمیته 
نیز  رسانه  ها  در  فوتبال  انضباطى 
بازتاب پیدا کرد و در نهایت او را وادار 
نمود بطوری که وی  به عقب نشینى 
گفت که از منظورش بد برداشت شده 

و خودش هم شهرستانى است!

با  است  هفته ای  چند  نظام 
است.  شده  سرشاخ  فوتبالیست ها 
تنشى که آغازگر آن على خامنه ای و 
سخنرانى او علیه وریا غفوری و على 
اسالمى  جمهوری  رهبر  بود.  کریمى 
در واکنش به انتقادها و حمایت  این 
ورزشکاران از مردم و مطالباتشان، به 
مردم  داد!  »نمک نشناس«  لقب  آنها 
برای  استادیوم ها  در  مقابل  در  هم 
وریا  اسم  خامنه ای  به  دهان کجى 
غفوری را دسته جمعى صدا مى زدند.

واکنش چهره هاى فوتبالى در حمایت از فوتبالیست هاى منتقد

شروع ناامیدکننده تیم هاى ایرانى در لیگ 
قهرمانان آسیا

=برانکو ایوانکوویچ سرمربى 
پرسپولیس: بازیکنان خسته 

بودند ولى ذوق داشتند.
سرمربى  شفر  =وینفرید 
دریافت  از  بعد  استقالل: 
گل، اعتماد به نفس ما پایین 
آمد و اعتماد به نفس حریف 

بهتر شد.
گروهى  مرحله  اول  هفته 
با  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
همراه  ایرانى  تیم های  ضعیف  نتایج 

بود.
تیم  اسفند،   1۴ سه شنبه 
پرسپولیس در تهران در حضور ۴۵ 
پاختاکور  تیم  میزبان  تماشاگر  هزار 
ازبکستان بود که این بازی با نتیجه 

مساوی یک بر یک تمام شد.
سرمربى  ایوانکوویچ  برانکو 
به  پایان مسابقه  از  پرسپولیس پس 
بازی ها  »برنامه  گفت،  خبرنگاران 
بسیار فشرده است و چهار روز پیش 
هم بازی داشتیم اما بازیکنان خسته 
به دنبال  و  بودند ولى ذوق داشتند 
االهلى  با  بازی  از  بعد  بودیم.  برد 
البته  مى شود.  شروع  آنها  لیگ  تازه 
برد  گزینه  وقتى  گفته ام  همیشه 
لیگ  در  اول  بازی  همیشه  هستید 
پاختاکور  گفتم  وقتى  است.  سخت 
۸ ملى پوش دارد و تمرین مى کند 
مى توانستند  مى کردند  تمرکز  اگر 

خطرناک تر هم باشند.«

دوحه  در  )تاج(  استقالل  تیم 
مهمان تیم الدحیل بود. گرچه نیمه 
گل  بدون  تساوی  با  بازی  نخست 
تمام شد اما در روزی که دروازه بان 
و خط دفاعى استقالل بسیار ضعیف 
از  گل  سه  دوم  نیمه  کردند  عمل 
حریف قدرتمند خود دریافت کردند 

و شکست سنگینى خوردند.
وینفرید شفر سرمربى استقالل در 
پایان  از  پس  مطبوعاتى  کنفرانس 
مى دانستیم  »ما  کرد،  عنوان  بازی 
بازیکنان  و  هستند  خوبى  تیم  آنها 
آنها  گل  از  بعد  دارند.  گران قیمتى 
ما  و  داشتند  نگه  را  توپ  خوب 
دوباره موقعیت داشتیم اما از دست 
پاس های  زمین  مرکز  در  دادیم. 

کاپیتان تیم ملى: محال است مورینیو و زیدان به ایران بیایند
ملى  تیم  کاپیتان  شجاعى  مسعود 
سال  دو  در  مى گوید:  ایران  فوتبال 
فدراسیون  مسئوالن  از  بعضى  اخیر 
فوتبال و تیم ملى مایل به ادامه کار 
پرتغالى  سرمربى  کیروش  کارلوس 
دلیل  همین  به  و  نبودند  ایران  تیم 
در  که  اختالفاتى  رفع  برای  اصراری 
برخى  و  کیروش  میان  سال ها  طول 
بود  آمده  وجود  به  باشگاه  مربیان 
دیگر  و  بطور کلى کیروش  نداشتند. 
رفع  برای  ایران  در  فوتبال  مسئوالن 

مسائل اقدامى نکردند.
شجاعى نظم و شخصیت بخشیدن 
به تیم ملى را از دستاوردهای بزرگ 
کیروش در این سال ها دانسته است. 
او در مورد شایعاتى که درباره پیوستن 
چهره های بزرگ فوتبال از جمله خوزه 
مورینیو و زین الدین زیدان به عنوان 
زبان هاست،  سر  بر  کیروش  جانشین 
گفت: ورود این دو نفر به فوتبال ایران 
شرایط  در  چون  است  محال  فرض 
اعتراض هایى که  ایران و  حال حاضر 

به دستمزد کیروش مى شد، طبیعتا 
و  زیدان  مانند  افرادی  همکاری 

مورینیو غیرممکن است.
حاضر  حال  در  شجاعى  مسعود 
عضو تیم باشگاه تراکتورسازی تبریز 
فراوان  اشتباهات  مورد  در  او  است. 

آنها  و  دادیم  هم  به  زیادی  کوتاه 
و  کردن  پرس  برای  زیادی  شانس 

توپ گیری داشتند.«
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  شفر 
استقالل  گل،  دریافت  از  بعد  چرا 
دریافت  از  »بعد  گفت،  کرد،  افت 
گل، اعتماد به نفس ما پایین آمد و 
بهتر شد. ما  به نفس حریف  اعتماد 
مى  کناره ها  به  را  بازی  بیشتر  باید 
مى کردیم  استفاده  فضا  از  و  بردیم 
زیرا حریف ما 3 دفاع داشت. مشکل 
ما در 3٠ دقیقه پایانى همین بود.«

روز دوشنبه نیز تیم  ذوب اصفهان 
دیگر نماینده ایران در آسیا مقابل تیم 
الزوراء عراق قرارگرفت که این بازی 
هم با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

اشتباه  است:  گفته  ایران  در  داوری 
داوری جزیى از فوتبال است. مضافا 
بر اینکه داوران فوتبال زندگى راحتى 
مجبورند  آنها  همه  ندارند.  ایران  در 
زندگى  اداره  برای  نیز  دیگری  شغل 

داشته داشته باشند.

ایران در جام 
جهانى والیبال

مسابقات جام جهانى والیبال مردان 
از 9 تا 23 مهر ماه با حضور 12 تیم 
فدراسیون  مى شود.  برگزار  ژاپن  در 
جهانى والیبال روز دوشنبه این هفته 
نام کشورهای حاضر در این رقابت ها 
میزبان،  عنوان  به  کرد.ژاپن  اعالم  را 
لهستان به عنوان قهرمان جهان و دو 
تیم برتر هر قاره در این بازی ها حضور 
قاره های  داشت.نمایندگان  خواهند 

مختلف در این مسابقه ها عبارتند از:
آسیا: ایران و استرالیا
آفریقا: مصر و تونس
اروپا: ایتالیا و روسیه

آمریکای شمالى: آمریکا و کانادا
آمریکای جنوبى: برزیل و آرژانتین

جام جهانى والیبال به شکل دوره ای 
برگزار مى شود و هر تیم یازده مسابقه 
گذشته  دوره های  در  داد.  خواهد 

پرواز على علیپور باالتر از بازیکنان حریف براى زدن ضربه سر

کارلوس کیروش و مسعود شجاعى؛ کنفرانس مطبوعاتى؛ 1۹ ژوئن ۲018

بهترین 2 تیم شرکت کننده سهمیه 
به  را  المپیک  بازی های  در  حضور 
دست مى آوردند. اما از امسال در جام 
کننده  تیم های شرکت  دیگر  جهانى 

در المپیک انتخاب نمى شوند.
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ن  تهرا شهر  =شورای 
اسفندماه   1۵ چهارشنبه 
استفساریه  به  پاسخ  در 
مورد  در  تهران  شهرداری 
ارائه پروانه ساخت در 6۲ باغ 

پایتخت رأی مثبت داد.
مجوز  درختکاری،  روز  با  همزمان 
سوی  از  پایتخت  باغ   ۶2 تخریب 
تهران صادر شد. صدور  شورای شهر 
این مجوزها به دلیل لغو مصوبه برج باغ 
دوران مدیریت شهرداری باقر قالیباف 

معطل مانده بود!
آغاز  و  درختکاری  روز  با  همزمان 
شورای  اعضای  طبیعی،  منابع  هفته 
و  پروانه ساخت   با صدور  تهران  شهر 
ساز در ۶2 باغ در تهران موافقت کردند.

پرونده های این ساخت  و سازها پس 
از لغو مصوبه برج باغ در دوران مدیریت 
شهرداری باقر قالیباف معطل مانده بود 
و حاال با موافقت اکثریت اعضای شورای 
شهر تهران اجرایی خواهد شد.بر مبنای 
این موافقت، مجوز ساخت  و ساز برای 
عوارض  که  می شود  صادر  باغ هایی 
خود را به صورت »سیستمی و کامل« 

پرداخت کرده باشند!
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
دو  از کاشت  روز درختکاری پس  در 
نهال سیب به سبک و سیاق همیشه، 
شعار حفظ درختان و جنگل ها را داد 
و از دستگاه های ناظر از جمله دستگاه 
از  جلوگیری  در  تا  خواست  قضایی 
تعرض به جنگل کمال اهتمام را داشته 
باشند.خامنه ای همچنین از وارد آوردن 
خسارت به جنگل ها و آسیب رساندن 
به درختان در برخی مراکز پُردرخت 
با انگیزه احداث ساختمان انتقاد کرد 
و گفت که »دستگاه های مسئول باید 
جدا در مقابل اینگونه کارها بایستند و 

نگذارند.«

ساخت  و ساز در 6۲ باغ تهران در روز درختکاری 
مجوز گرفت!

ُمضر  نهال های  برخی  کاشت  از  او 
در برخی نقاط کشور هم انتقاد کرد و 
گفت: »شنیدیم که در برخی مناطق 
کشور به خاطر جلوگیری از پیشرفت 
صحرا و بیابان زایی برخی از نهال ها و 
مضر  و  نیست  مناسب  که  اصله هایی 
است، کاشته می شود، خیلی ضروری 
است که دستگاه های مربوط مراقبت  

کنند که چنین اتفاقی نیفتد.«
مساحت  از  که  درحالیست  این 
کاسته  روز  به  روز  ایران  جنگل های 
می شود، تا حدی که طبق آمار دفتر 
سازمان  مناطق  امور  و  زیستگاه ها 
محیط زیست، »در هر ثانیه، ۳۵0 متر 
نابود  کشور  در  مرتع  و  جنگل  مربع 

می شود.«
تهران حداقل 1۵ سال درختان  در 
طرح  قانونی  پوشش  زیر  باغ ها  و 
پس  حاال  و  شدند  تخریب  »برج باغ« 
از یک سال و اندی این طرح که برای 
مدتی متوقف شده بود، از سر گرفته 
نیز،  مدت  این  طول  در  است.  شده 
از  حفاظت  بهانه  به  مالکان  از  برخی 
درختان، آنها را جابجا می کردند و یا 
دست به آتش سوزی عمدی می زدند تا 

به راحتی بتوانند از گورستان درختان 
بیشتر  سودجویی های  برای  باغ ها،  و 
عضو  نوری  بسازند.امید  خانه  و  برج 
هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی 
درباره  )بهشتی(  ایران  ملی  دانشگاه 
صدور مجوز ساخت  و ساز در این ۶2 
باغ گفته است که »با صدور مجوز عمال 

باید فاتحه باغ ها را خواند.«
این کارشناس فضای سبز گفته که 
باغ کاربری خود را با هر مساحت و هر 

شرایطی از دست می دهد.
با توجیه خواندن صدور  نوری  امید 
باغ،  مساحت  از  درصد  در ۳0  مجوز 
صدور چنین مجوزی را »سنگ بنای 

تخریب کامل باغ«ها دانست.
این متخصص فضاهای سبز شهری 
با اشاره به اقداماتی که سایر کشورهای 
جهان برای حفظ باغ ها انجام می دهند، 
اظهار داشت: »سایر کشورهای جهان 
باغ ها را به عنوان باغ های اجتماعی به 
واگذار  مردم نهاد  سازمان های  و  مردم 
کرد  حفظ  را  آنها  بتوان  تا  می کنند 
ولی برخی مصوبه های شهری ما باعث 
در  مانده  باقی  باغ های  اندک  تخریب 

تهران می شود.«

استاندار تهران: بوی بد فرودگاه »امام خمینی« تا 
»مرقد امام« بعد از ۳۰ سال قطع نشده!

=برخی از مسئوالن فاضالب 
و سوزاندن ضایعات و زباله در 
این بخش از تهران را دلیل 

این بوی بد می دانند.
که  شد  اعالم   ۹6 =سال 
یک میلیارد دالر الزم است 
را  تعفن  بوی  این  بتوان  تا 

رفع کرد.
نیز  امسال  دی ماه  =اوایل 
بوی بد و نامطبوعی سراسر 
تهران را فراگرفت که نهادها 
در  مسئول  ارگان های  و 
اظهارات ضد و نقیض منشأ 
آن را عدم مدیریت صحیح 
نهادهای دیگر شهری دانسته 
و »گناه« بوی بد را به گردن 

یکدیگر انداختند!
فاصله  در  تهران می گوید  استاندارد 
فرودگاه »امام خمینی« تا »مرقد امام« 
28 کانون بوی بد شناسایی شده که 
بعد از ۳0 سال هنوز این بوی بد به 

مشام می رسد! انتشار خبر این بوی بد 
و تداوم آن از  فرودگاه تا مرقد »امام 
خمینی« بسیار معنادار و واقعا »بودار« 

از آب در آمده است!
استاندار  بندپی  محسنی  انوشیروان 
چندی  که  تعفنی  بوی  درباره  تهران 
امروز  بود،  فراگرفته  را  تهران  پیش 
ایسنا  به  اسفندماه   1۶ پنجشنبه 
خمینی«  »امام  فرودگاه  از  که  گفته 
کانون  و  نقطه   28« وی  مقبره ی  تا 
سال  از ۳0  بعد  که  شده«  شناسایی 
که از مرگ خمینی می گذرد هنوز این 

بوی بد به مشام می رسد!
که  بفهمیم  باید  که  کرده  تأکید  او 

منشاء این بوی بد از کجاست؟!
استاندار تهران منشأ بوی بد در این 
مناطق را فاضالب آمده از سوی شمال 
شهر به سوی این منطقه که در جنوب 
دانسته  دارد،  قرار  تهران  استان  شرق 
روزانه  که  گفته  همچنین  وی  است. 
حدود 9 هزار تُن پسماند در این استان 
تولید می شود که نسبت به دفع بهداشتی 
و استفاده از علم، تکنولوژی و تخصص 
در تبدیل این پسماند به استفاده مجدد 
که بتوانیم انرژی تجدیدپذیر را از آن 

استفاده کنیم هنوز نتوانسته ایم انجام 
مدیرکل  کالنتری  بدهیم.کیومرث 
نیز  تهران  زیست  محیط  حفاظت 
آبان ماه سال 9۶ گفته بود که کانون های 
خمینی  مقبره  و  فرودگاه  بد  بوی 
شناسایی شده اند. او گفته بود که برای 
دفع این بوی بد در این منطقه به یک 
گفته  است!به  نیاز  پول  دالر  میلیارد 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
فاضالب  کانون ها،  مهمترین  تهران، 
شهرستان های »اسالمشهر« و بهارستان 
و همچنین سوزاندن ضایعات و زباله ها 
است. فرودگاه  اطراف  پسماندهای  و 

و  بد  بوی  نیز  امسال  دی ماه  اوایل 
فراگرفت  را  تهران  سراسر  نامطبوعی 
در  مسئول  ارگان های  و  نهادها  که 
اظهارات ضد و نقیض منشأ آن را عدم 
مدیریت صحیح نهادهای دیگر شهری 
دانسته و »گناه« بوی بد را به گردن 
یکدیگر انداختند! حاال پس از دو ماه، 
نشده  پیدا  بو  این  اصلی  منشأ  هنوز 
ولی استاندار تهران گفته که بوی بد 
از فرودگاه »امام خمینی« تا مقبره وی 
بعد از سی سال هنوز به مشام می رسد 

و باید منشأ آن پیدا شود!

انتقال پایتخت از تهران: 

از دولت اصرار از شورای شهر انکار!

=محمدرضا احمدنسب قائم 
فاضالب  و  مقام شرکت آب 
تهران هرگونه نشت  استان 
آب به زیر پایه برج »آزادی« 
را تکذیب کرده و گفته که زیر 
پایه برج »آزادی« شبکه آب 
وجود ندارد بنابراین اگر نشت 
آب هم رخ داده باشد مربوط 

به لوله آب نیست.
= ۲۵ مهرماه امسال، زهرا 
نژادبهرام عضو شورای شهر 
شهرداری  تمایل  از  تهران 
برج  بازسازی  به  تهران 
»آزادی« )شهیاد( خبر داد و 
گفت که »مرمت برج آزادی 
نظر  مد  که  مدت هاست 

مدیران بوده و هست.«
شهردار منطقه 9 تهران می گوید آب 
به زیرپایه های برج »آزادی« )شهیاد( 
نشت  ایران  پایتخت  نماد  عنوان  به 
کرده است. این ادعا ولی توسط شرکت 
مدیرعامل  و  تهران  فاضالب  و  آب 
این  بنیاد رودکی تکذیب شده است. 
هخامنشی،  معماری  از  تلفیقی  برج 
ساسانی و هنر ایرانی یکی از جاذبه های 
مفاخریان  است.علی  تهران  توریستی 
شهردار منطقه 9 تهران از وضعیت برج 
»آزادی« که در اختیار وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی است، انتقاد کرده و گفته 
که آب به زیرپایه های این برج نشت 
کرده و اگر به موقع آب بندی نشود، به 

سازه آسیب می رسد.
وی گفته که نگهداری از برج آزادی 
به  است،  رودکی  بنیاد  اختیار  در  که 
»اقدامات  و  شده  سپرده  فراموشی 
نامناسب سال های گذشته در میدان 
آزادی موجب شده بود که این میدان و 

برج با مشکل مواجه شود.«
تهران   9 منطقه  شهردار  مفاخریان 
هشدار داده که اگر این برج به موقع 

پایه های 
»آزادی«
 زیِر آب!

آب بندی نشود به سازه آسیب خواهد 
رساند و موجب می  شود که برنامه های 
آمفی تئاتر این سالن نیز با مشکل برگزار 
شود.به گفته وی، در گذشته زهکشی و 
عایق کاری با دقت انجام نشد و موجب 
شده که همچنان نشت آب در پایه های 

برج »آزادی« ادامه پیدا کند.
از تشکیل  تهران  شهردار منطقه 9 
کمیته رسیدگی خبر داده و گفته که 
برنامه هایی چون ایجاد پیاده رو و محلی 
برای تجمعات و طرحی برای احداث 
پارکینگ در میدان »آزادی« در دست 
است.علی مفاخریان شهردار منطقه 9 
تهران بارها از وزارت ارشاد درخواست 
کرده که مدیریت این برج را در اختیار 
شهرداری تهران قرار دهند، »تا با توجه 
به کمبودهای بودجه ای وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، بازسازی و نگهداشت 

این برج تسریع پیدا کند.«
این وجود، محمدرضا احمدنسب  با 
قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان 
تهران هرگونه نشت آب به زیر پایه برج 
»آزادی« را تکذیب کرده و گفته که 
زیر پایه برج »آزادی«، شبکه آب وجود 
ندارد بنابراین اگر نشت آب هم رخ داده 

باشد مربوط به لوله آب نیست.
بنیاد  مدیرعامل  صفی پور  علی اکبر 
رودکی به عنوان مسئول برج »آزادی« 
تهران نیز به این موضوع واکنش نشان 
این  زیر  آب  نشت  خبر  گفت:  و  داد 
صفی پور  ندارد.علی اکبر  صحت  برج 
مشکل نشت آب را مربوط به دو سال 
پیش دانسته و گفته که »با همکاری 
شهرداری تهران برطرف شد و اکنون 

هیج جای برج نشت آب ندارد.«
حالت  رودکی،  بنیاد  مدیرعامل 
از  ناشی  را  برج  این  »خشک زدگی« 

نشتی های سابق دانسته است.

این درحالیست که 2۵ مهرماه امسال، 
زهرا نژادبهرام عضو شورای شهر تهران 
از تمایل شهرداری تهران به بازسازی 
برج »آزادی« )شهیاد( خبر داد و گفت 
مدت هاست  آزادی  برج  »مرمت  که 
که مد نظر مدیران بوده و هست.«برج 
خورشیدی   1۳49 سال  در  شهیاد 
معروف  معمار  امانت  حسین  توسط 
ایران ساخته شد و در طول 40 سال 
پس از انقالب تالش شد تا این بنای 
به  مردم  عمومی  اذهان  از  شاخص 
دوران  از  ایران  پایتخت  نماد  عنوان 
پهلوی پاک شود و بناهایی چون »برج 
جمهوری  بنشیند.  آن  بجای  میالد« 
اسالمی با بی توجهی و عدم رسیدگی 
باعث شد تا صدمات غیرقابل جبرانی 
به برج »آزادی« وارد شود و رطوبت به 
چنان مشکلی در این بنا تبدیل شود 
را  آن  بازسازی  شهرداری  مدیران  که 
دست به دست کنند!هرچند بازسازی و 
مرمت غیراستاندارد و سطحی نیز خود 
عامل تخریب شدید این بنا شده زیرا 
چندی پیش رطوبت ناشی از تعویض 
غیراستاندارد کاشی های میدان شهیاد به 
زیرزمین این بنا رسید.برج شهیاد نمادی 
از ایراِن مدرن و یادبودی از جشن های 
2۵00 ساله شاهنشاهی ایران در میانه 
تهران  اصلی غرب  میدان های  از  یکی 
به نام »میدان شهیاد« قرار گرفته که 
غرب  سوی  از  پایتخت  ورودی  دروازه 
نیز به شمار می رود. در این بنای فاخر 
تلفیقی از معماری هخامنشی، معماری 
ساسانی و هنر ایرانی به کار گرفته شده 
است. در محوطه زیرین برج، چندین 
تاالر نمایش، نگارخانه، کتابخانه و موزه 
یک  عنوان  به  می تواند  که  دارد  قرار 
جاذبه ی توریستی محلی برای کسب 

درآمد جهت نگهداری آن تبدیل شود.

نیز   1۳86 سال  =در 
نتقال  ا برای  احمدی نژاد 
کارمندان دولت به شهرهای 
نظر  در  تسهیالتی  دیگر، 
با  نهایت  در  که  گرفت 
از  اندکی  انتقال  و  استقبال 
در  و  شد  روبرو  کارمندان 
این انتقال حتی اسناد اداری 
و مدارکی نیز ناپدید شدند!

=موافقان انتقال پایتخت بر 
این باورند که تهران قابلیت 
خود  مشکالت  ساماندهی 
بار مرکزیت  باید  را ندارد و 
اداری و سیاسی را از دوش 

آن برداشت.
از  تهران  شهر  شورای  رئیس 

از  پایتخت  انتقال  طرح  با  مخالفت 
تهران به پیشنهاد دولت خبر داد. او 
گفته: »هر دولتی که در گذشته اداره 
امور را در دست گرفته، در خصوص 
انتقال پایتخت مطالعاتی را انجام داده 
و هزینه ای نیز در این رابطه پیش بینی 

کرده بود.«
همکاری های  مرکز   9۷ مهرماه  در 
از  ریاست جمهوری  نهاد  اجتماعی 
خواست برای انتقال پایتخت از تهران 
به شهری دیگر خبر داد و دلیل آن 

را جذب 20 میلیون جمعیت اضافی 
تهران  به  آینده  سال   ۳0 در  ایران 
دانست که منجر به افزایش مشکالت 

این شهر می شود.
مخالفت  با  پیشتر  موضوع  این 
معدن  صنعت،  وزارت  و  نیرو  وزارت 
حاال  ولی  بود  شده  مواجه  تجارت  و 
امروز در جلسه مشترک شورای شهر 
تهران با معاون اول رئیس جمهوری، 
نیز  تهران  شهر  شورای  مخالفت 

شنیده شد.
رئیس  رفسنجانی  هاشمی  محسن 
شورای شهر با بیان اینکه جلسه امروز 
انتقال  سر  بر  جهانگیری  اسحاق  با 
پایتخت است، پیش از جلسه مخالفت 
مدیریت شهری با این موضوع را اعالم 

کرد.
او گفت: »هر دولتی که در گذشته 
در  گرفته،  دست  در  را  امور  اداره 

را  پایتخت مطالعاتی  انتقال  خصوص 
انجام داده و هزینه ای نیز در این رابطه 

پیش بینی کرده بود.«
هاشمی رفسنجانی همچنین گفت، 
دولت بهتر است هزینه های این انتقال 
را به تهران اختصاص دهند تا بتوانیم 

تهران را ساماندهی و درست کنیم.
2۵ سال از تصویب قانون ساماندهی 
مشکالت  ولی  می گذرد  تهران  شهر 
یافته  صعودی  سیر  همواره  پایتخت 
است. کمبود آب و مسکن و احتمال 

امروز  جدی  مشکالت  از  زلزله  وقوع 
پایتخت  انتقال  موافقان  است.  تهران 
قابلیت  تهران  که  باورند  این  بر 
و  ندارد  را  خود  مشکالت  ساماندهی 
را  و سیاسی  اداری  مرکزیت  بار  باید 
آن  انتقال  اما  برداشت.  آن  دوش  از 
به  به شهری دیگری، می تواند منجر 
جذب نقدینگی سرگردان جامعه شود.

در  پایتخت  انتقال  دیدگاه،  این  از 
 ۶0 حداقل  انتقال  معنای  به  تهران 
هزار کارمند 40 دستگاه دولتی است 
که در نتیجه بیش از 2 هزار میلیارد 
حقوق ماهیانه آنها را نیز در کشور به 

گردش در می آورد.
با این حال، مخالفان انتقال پایتخت، 
دالیل طرح شده را پاک کردن صورت 
از  پایتخت  انتقال  می دانند.  مسئله 
احمدی نژاد  محمود  دولت  در  تهران 
به  حتی  که  شد  مطرح  جدی  بطور 

مقدمات تشکیل شورای عالی انتقال 
توسط  آن  و تصویب کلیات  پایتخت 
در سال 91  اسالمی  مجلس شورای 

نیز رسید ولی اجرایی نشد.
در سال 1۳8۶ نیز احمدی نژاد برای 
شهرهای  به  دولت  کارمندان  انتقال 
دیگر، تسهیالتی در نظر گرفت که در 
از  اندکی  استقبال  و  انتقال  با  نهایت 
کارمندان روبرو شد و در این انتقال ها 
نیز  مدارکی  و  اداری  اسناد  حتی 

ناپدید شدند!
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ست  ا لی  سا چند  =
در  منوتو  تلویزیون  که 
مه های  برنا و  مستندها 
سرگرم کننده ی تولیدی اش، 
از تصاویری بهره می برد که 
تنها منبع ممکِن آن آرشیو 
تلویزیون ملی ایران است. 
گذشته از جنبه های مثبت 
در اختیار قرار گرفتن این 
نتایج  باب  در  تأمل  منابع، 
پخش مستندهایی از جنس 
جامعه  در   »۵۷ »انقالب 
ملتهب و رو به انفجار ایران، 

بی فایده نخواهد بود.
=فردریش نیچه فیلسوف 
این  به  هوشمندانه  آلمانی  
نکته اشاره کرده است که 
افراط در رجوع به گذشته، 
سترگ  مانعی  به  می تواند 
برای تغییر در حال آدمیان 
اصل  نفی  به  نهایت  در  و 

زندگی منجر شود.
یوسف مصدقی- هفته ی گذشته، 
شبکه ی تلویزیونی پر بیننده ی منوتو 
با  قسمتی  پنج  مستندی  مجموعه 
عنوان »انقالب ۵7« پخش کرد که 
با  مجموعه ای  بر  ادامه ای  واقع  در 
همین نام بود که قریب به چهار سال 
پیش در این شبکه تولید و پخش شده 
بود. فارغ از کیفیت باالی تولید و فرم 
مجموعه،  این  روایت  هوشمندانه ی 
آنچه بیش از هر چیز توجه مخاطبین 
آن را را به خود جلب می کرد، حجم 
زیاد تصاویِر کمتر دیده شده یا اصال 
دیده نشده ی آرشیوی در این مجموعه 

مستند بود.
تلویزیون  که  است  سالی  چند 
برنامه های  و  مستندها  در  منوتو 
ز  ا تولیدی اش،  سرگرم کننده ی 
تصاویری بهره می برد که تنها منبع 
ممکِن آن آرشیو تلویزیون ملی ایران 
است. از روز روشن تر است که عده ای 
از شیعیان پاکیزه ی مستقر در صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی- که بنا به 
سنت اولیاءشان از کفن میت و نعل 
خِر مرده هم نمی گذرند- بخشی یا 
حتی تمام آرشیو تلویزیون ملی ایران 
را در مقابل جیفه ی دنیا به مالکین 
کارگزاران  یا  منوتو  شبکه ی  اصلی 

آنها فروخته اند.
این موضوع از چشم گانگسترهای 
معارض در »شرکت سهامی جمهوری 
گاهی وسط  و  نمانده  دور  اسالمی« 
می شود  بهانه ای  جناحی،  دعواهای 
طرف  به  متلک  و  لیچارگویی  برای 
پیش  هفته  نمونه،  برای  مقابل. 
حسن  ور  )مشا آشنا لدین  م ا حسا
روحانی(- که در کنار شغل اصلی اش 
یعنی دامادی ُدّری  نجف آبادی، ریاست 
را هم  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
حساب  تسویه  برای  دارد-  برعهده 
اسبق  )رئیس  ضرغامی  عزت اهلل  با 
اسالمی(  جمهوری  سیمای  و  صدا 
توئیتی کنایه آمیز نوشت و در آن با 
اشاره هایی نه چندان ظریف، ضرغامی 
را متهم کرد که در حفاظت از آرشیو 
تلویزیون ملی اهمال کرده و موجب 
شده که عده ای »اجنه« آن را بدزدند 

و به شبکه ی منوتو بفروشند.
توئیت  این  که  داشت  توجه  باید 
به تالفی رفتار ضرغامی نوشته شده 
که دو هفته پیشتر در جلسه شورای  

عالی فضای مجازی از حسن روحانی 
گردگیری مبسوطی کرده بود.

واقع امر این است که شاید تنها کار 
مثبتی که در طول ریاست ضرغامی 
بر صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
انجام شد، این بود که حداقل بخشی 
از آرشیو رو به نابودی تلویزیون ملی 
ایران بنا به هر مالحظه ای، دیجیتال 
َرست.  کامل  نابودی  خطر  از  و  شد 
پاسدار  به  کار  این  اعتبار  قاعدتا 
عزت اهلل  چون  فاسدی  و  عقب مانده 
ضرغامی نمی رسد اما بانی این کار هر 
که بوده و به هر سببی که مرتکب این 
عمل شده، خدمتی ارزشمند جهت 
حفظ اسنادی از تاریخ معاصر کشور 
انجام داده است. امید که الباقی این 
سالمت  و  صحیح  جایی  هم  آرشیو 
نگهداری شود تا پس از نابودی فرقه ی 
تبهکار، به کار اهل پژوهش و محققان 

تاریخ معاصر ایران بیاید.
آرشیو  انتقال  ماجرای چگونگی  از 
ایران که  از  به خارج  تلویزیون ملی 
پخش  نتایج  باب  در  تأمل  بگذریم، 
مستندهایی از جنس »انقالب ۵7« 
در جامعه ملتهب و رو به انفجار ایران، 

بی فایده نخواهد بود.
شاید در نگاه نخست، حسی که از 
دیدار تصاویر ایام انقالب مصیبت بار 
بسته  غیروا بیننده ی  در   13۵7
شود،  برانگیخته  حاکم  قدرت  به 
بر  از  ناشی  باشد  اسفی  و  افسوس 
حکومت  دستاوردهای  رفتن  باد 
پهلوی و از میان رفتن منابع و اعتبار 
ایراِن دوران پادشاهی. عالوه بر رنج 
ملت  تقصیِر«  به  »ورشکستگی  این 
گاه  و  بََدوی  رفتارهای  دیدن  ایران، 
وحشیانه ی »خلق قهرمان ایران« در 
روزهای منتهی به انقالب، به خصوص 
و  غارت  در  آنها  پایکوبی  و  شادی 
آتش زدن اموال عمومی و خشونت 
به اصطالح  ین  ا فسارگسیخته ی  ا
ارتشیان  و  کارگزاران  علیه  »مردم« 
همدل با نظام پادشاهی، حس شرم 
و انزجار را در هر بیننده ی منصفی 

بر می انگیزد.
نمی توان  تنها  نه  کار،  اینجای  تا 
بود  ناخرسند  تصاویر  این  پخش  از 
بلکه منطقی به نظر می رسد که به 
آنها  روشنگر  و  آگاهی بخش  کارکرد 
و پخش  اما ساخت  امید بست.  هم 
 »۵7 »انقالب  نوع  از  مستندهایی 
ایران  باشندگان جامعه ی  بر همه ی 
تأثیراتی همگون و همسان نمی گذارد. 
این مستند می بینید  اینکه شما در 
که در نتیجه ی عدم برخورد جدی با 
یک مشت شورشی و اوباش خیابانی، 
الیق ترین و تواناترین ژنرال های ارتش 
ایران، سینه ی دیوار گذاشته شده اند یا 
اینکه مدیرانی که سال ها برای رشد 
زحمت  مملکت  توسعه ی  و  کشور 
هیچ  رعایت  بدون  را  بودند  کشیده 
تشریفات قضایی به سرعت تیرباران 
کرده اند، پیامی خطرناک به بخشی از 
جامعه ی کنونی ایران مخابره می کند. 
فرقه ی  جیره خواران  به  تصاویر  این 
تبهکار و هواخواهان والیت فقیه، پیام 
می دهد که چون پادشاه فقید ایران و 
فرماندهان ارتش شاهنشاهی در مقابل 
موج انقالب راضی به شدت عمل با 
اوباش انقالبی نشدند و بدون مقاومت 
و خونریزی از معرکه کناره گرفتند، 

عاقبتی شوم برای آنها رقم خورد.
پاسدار و بسیجی آدمکش و متجاوز 
در  پشت  اخیر  دهه ی  چهار  در  که 
پشت با خشونت زیسته و از خشونت 
ارتزاق کرده، با دیدن عاقبت برخورد 

خفیف با معترضان به حکومت مستقر، 
طبیعتا به این پندار دچار می شود که 
نه تنها برای حفظ قدرت بلکه برای 
جز  راهی  بستگانش  و  خود  بقای 
اِعمال خشونت حداکثری بر معترضان 
اخالقی  هرچند  این خشونت  ندارد. 
تنازع  منظر  از  اما  نیست  انسانی  و 
بقاء برای ُجند اسالم ضروری است. 
تصاویر مستندهایی از قماش »انقالب 
۵7«، تلویحا به حافظان وضع موجود 
نباید به  این هشدار را می دهند که 
معترضان به وضع موجود امتیاز داد 
نظام  به سقوط  امتیازدهی  این  زیرا 
حاکم و مجازات هواخواهانش منجر 

خواهد شد.
همچنین   »۵7 »انقالب  مستند 
برای طبقه ی  پیامی هولناک  حاوی 
ایران  اجاره بگیر  و  دالل  متوسِط 
شامل  انقالب،  عواقب  دیدن  است. 
همه  از  و  اقتصادی  رکود  ناامنی، 
بدتر موج پابرهنگان و »مستضعفان« 
غارتگر و مصادره چی، مرفهین جامعه 
آنها  همدلی  مانع  و  می ترساند  را 
وضع  در  بنیادی  تغییرات  برای  را 
موجود می شود. نارضایتی های ناشی 
در  اجتماعی  آزادی های  سرکوب  از 
اسالمی، هرچند  حکومت جمهوری 
که عاملی مهم برای اعتراض طبقه ی 
مقابل  در  اما  است  جامعه  متوسط 
قطع  و  ناامنی  از  طبقه  این  خوف 
مناسبات فاسد اقتصادی که موجب 
رشد طبقه ی متوسط منحط کنونی 
در ایران شده است، این طبقه را در 
قرار  تبهکار  فرقه ی  کنار  در  نهایت 
می دهد. نگارنده طی سال های اخیر و 
به ویژه پس از خیزش دی ماه 139۶، 
از بسیاری از طیف های متنوع طبقه ی 
امنیت  که  است  شنیده  متوسط 
انقالبی  مرج  و  هرج  بر  را  پادگانی 
ترجیح می دهند. این بخش از جامعه، 
با خوی داللی و اجاره بگیرِی ناُمَولّد و 
فاسدشان، همواره متحد استراتژیک 
فاسد  استمرارطلبان  نجات بخش  و 

حکومتی بوده و هستند.
آنچه به اختصار در این چند سطر 
که  است  جهت  این  به  بیشتر  آمد، 
از یاد نبریم که هر روایتی از تاریخ، 
دو  تیغی  حکم  راوی،  قصد  از  فارغ 
سوی  یک  همواره  که  دارد  را  لبه 
آن رو به روایتگر است. اینکه تصور 
کنیم ِصرف نشان دادِن ایام خوش و 
دستاوردهای شگرف گذشته، موجب 
خواهد شد که جامعه فاسد و پرتعارض 
امروز ایران یکپارچه برای بر انداختن 
حمل  اگر  برخیزد،  تبهکار  فرقه ی 
عدم  نشانه ی  نشود،  ساده لوحی  بر 
شناخت از جامعه کنونی ایران است.

فردریش نیچه فیلسوف آلمانی ، در 
مقاله ی دوم از کتاب »تأمالت نابهنگام« 
از سود و زیان پرداختن به تاریخ برای 
زندگی انسان ها نوشته و هوشمندانه 
اشاره کرده است که افراط در رجوع 
به گذشته، می تواند به مانعی سترگ 
برای تغییر در حال آدمیان و در نهایت 
به نفی اصل زندگی منجر شود. او به 
مقاله ی  این  دیباچه ی  در  درستی 
زندگی  برای  »ما  گرانقدر می نویسد: 
و ُکِنش به تاریخ نیازمندیم؛ نه برای 
اجتناب کوته نظرانه از زندگی و عمل 
یا حتی]بدتر از آن[، ماستمالی کردِن 

زیسِت خودخواهانه و اعمال بدمان«.
آینده  راه  چراغ  می تواند  گذشته 
باشد؛ تنها زمانی که تاریخ به خدمت 
زندگی و تغییر در حال آدمیان درآید. 
تفاوت میان تاریخ اندیشی و ُچسناله 

در همین نکته است!

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )110(

دوران  در  که  بهبودی  سلیمان 
محمدرضاشاه  و  رضاشاه  سلطنت 
بود،  پهلوی  دربار  ارشد  کارکنان  از 
سرتیپ  با  را  خود  دیدار  نخستین 
می دهد:  شرح  چنین  رضاخان 
از  عده ای  وثوق الدوله،  کابینۀ  »در 
نفر  دو  و  ژاندارمری  صاحب منصبان 
هم از وزارت جنگ، طبق قراردادی که 
با انگلیسی ها منعقد شده بود )قرارداد 
برای  که  داشتند  مأموریت   )1919
نظام جدید ایران آیین نامه بنویسند 
و برای این منظور کمیسیونی تشکیل 
شد. در آن موقع ماشین تحریر نبود و 
نوشته ها همه دست نویس بود. از نظر 
داشتند،  نویسنده  به  که  احتیاجی 
رئیس من سلطان علی خان ریاضی مرا 
برای این کار انتخاب و معرفی کردند.

که  گالری  عمارت  در  کمیسیون 
یکی از عمارات سلطنتی و در غرب 
تکیۀ دولت بود تشکیل می شد. میز 
بزرگی در وسط اتاق قرار داشت که 
نشسته  آن  اطراف  صاحب منصبان 
و مشغول کار می شدند. میز تحریر 
کوچکی هم کنار اتاق اختصاص به من 
داشت. اوراقی که در کمیسیون با مداد 
نوشته می شد می دادند تا پاکنویس و 

به صورت دفترچه آماده کنیم.
ریاست کمیسیون با مرحوم کلنل 
)سرهنگ( فضل اهلل خان آق اولی بود. وی 
یکی از صاحب منصبان ارشد ژاندارمری 
بود و اطالعات وسیعی در نظام داشت. 
او با احساسات عالیۀ وطن پرستی، چون 
زیر بار قرارداد 1919 نرفت، سرانجام 
خودکشی  از  بعد  و  کرد  خودکشی 
نشد. تشکیل  کمیسیون  دیگر  او 

صاحب منصبی  روزها  از  یکی  در 
خوش اندام و باالبلند از صاحب منصبان 
قزاق که چرکسی پوشیده بود )چرکسی 
لباس بلند قزاقی بود که از روسیه نمونۀ 
آن آورده شده بود( وارد اتاق شد. در 
آن روز سوای بنده که مشغول تحریر 

بودم، شخص دیگری آنجا نبود. بنده 
از نظر احترام، از پشت میز برخاسته 
و ایستادم. پرسیدند: آقایان نیامدند، 
کی خواهند آمد؟ جواب دادم: شاید 
به  بالفاصله  و  دیگر.  ساعت  نیم  تا 
در  دادم.  چای  دستور  پیشخدمت 
موقع صرف چای، درحالی که در اتاق 
قدم می زدند پرسش هایی کردند که 
اسم شما چیست و چه کار می کنی و 
چه طور در محلی که صاحب منصبان 
ارشد هستند شما هم هستید. جوابهای 
الزم و مناسب دادم. خط مرا دیدند، 
مدتی از آن تعریف کردند. بعد فرمودند 
من می روم، آقایان که آمدند بگویید 
هم  مدتی  و  آمد  رضاخان  سرتیپ 
رفت. در  نیامدند،  آقایان  ماند، چون 
را شناختم  ایشان  بود که  این موقع 
». . هستند. رضاخان  سرتیپ  که 

و اما واسطۀ آشنایی سید ضیاءالدین 
به روایت  این صاحب منصب قزاق،  با 
و  )سیاح(  کاظم خان  کلنل  او،  خود 
بوده اند  )کیهان(  ماژور مسعود خان 

که شرحش خواهد آمد.
روز دوم بهمن ماه 1299 احمدشاه 
طبق صالحدید مجلس عالی مشورتی، 
سپهدار )فتح اهلل اکبر( را فراخواند و از 
وی خواست ریاست دولت را برعهده 

گیرد.
پذیرفت  را  مأموریت  این  سپهدار 
اعتماد  جلب  برای  که  آن  به شرط 
عمومی چهار تن از رجال مورد عالقۀ 
مردم را وارد کابینه کند. سه تن از 
کاندیداهای سپهدار عبارت بودند از 
اسفندیاری،  محتشم السلطنه  حاج 
ممتازالملک و مستشارالدوله که در 
تبعید  کاشان  به  وثوق الدوله  کابینۀ 
شده بودند و در بازگشت از تبعید علناً 
برضد قرارداد ایران و انگلیس فعالیت 
می کردند. همین خود نشان می داد 
که سپهدار نیز فضای سیاسی کشور را 
برای دنبال کردن و به تصویب رساندن 

قرارداد مناسب نمی داند.
فوریه  )سوم  بهمن  چهاردهم  روز 
را  کابینه  اعضای  سپهدار،   )1921
برد.  سلطنتی  کاخ  به  معرفی  برای 
احمدشاه که با ترکیب جدید کابینه 
گفت  به کنایه  نداشت  موافق  نظر 
بعضی ها به کسب وجاهت ملی بیشتر 
اهمیت می دهند تا مصلحت مملکت. 
این سخن بر وزرای وجیه الملّه گران 

آمد. حاج محتشم السلطنه در جواب 
گفت »اعلیحضرت مثل این است که 
از وجود امثال ما در کابینه نگرانند. 
قبال به کاشان تبعید شده ایم و اگر 
را  ما  مجدداً  می توانند  باشند  مایل 
بار  این  است  بهتر  اما  کنند.  تبعید 
بگیرند.  نظر  در  دورتری  تبعیدگاه 
از  تا بکلی  یا بغداد  مثال هندوستان 
دست وجیه الملّه ها آسوده شوند«! در 
مراجعت از کاخ سلطنتی، تبعیدیان 
کاشان از وزارت استعفا کردند و دو 
هفته طول کشید تا سپهدار کابینۀ 

خود را تکمیل و از نو معرفی کند.
در این فاصله بود که سفارت انگلیس 
می کوشید سردار معظم )تیمورتاش( 
و سید ضیاءالدین را وارد کابینه کند 
ـ  کرزن  لرد  ـ  امور خارجه  وزیر  اما 
همچنان با ابتکارات نورمن مخالفت 
می ورزید و ترجیح می داد کابینه ای 
)فیروزمیرزا  نصرت الدوله  به ریاست 
فیروز( جایگزین کابینۀ سپهدار شود.

نصرت الدوله که در سفر احمدشاه به 
اروپا او را همراهی می کرد، همچنان 
مقیم اروپا بود و سرانجام در اواسط 
شد.  ایران  عازم   1299 زمستان 
خود  یادداشتهای  در  آیرن ساید 
ششم  روز  شب  »آخر  می نویسد: 

به  را  خود  کوتاه قامتی  مرد  فوریه 
او  کرد.  معرفی  قزوین  در  من  دفتر 
شاهزاده فیروزمیرزا بود که به هنگام 
امور  وزارت    ،1919 قرارداد  عقد 
به  داشت.  برعهده  را  ایران  خارجه 
به سبب  را  اتومبیلش  که  گفت  من 
برف و سرمای شدید در گردنۀ آوج 
من  به  را  خود  اسب  با  و  کرده  رها 
اسپرت،  کت  یک  او  است.  رسانیده 
جورابهای  و  هلندی  گلف  شلوار 
رنگی جلف پوشیده بود و یک کاله 
آستراخان ایرانی نیز به سر داشت. از 
مسأله عقب نشینی نیروهای ما اظهار 
نگرانی می کرد و می گفت چند روز 
دستخوش  ایران  ما،  رفتن  از  پس 
از  او  شد.  خواهد  بلشویکی  انقالب 
اختیار  در  اتومبیلی  خواست  من 
بگذارم تا خود را به تهران برساند و 
با شاه مذاکره کند. در مکالماتش با 
من، اکثراً اصطالحات فرانسوی به کار 
می برد مانند vie et mort )زندگی 
 outrance    Résistence)یا مرگ
at� و  درجه(  آخرین  تا  à)مقاومت 

taquer à fond  )ریشه کن کردن( 
و این کلمات را مرتباً تکرار می کرد. 
من به او گفتم در تهران با وزیر مختار 
ما صحبت کند اما امیدوار نبودم که 
بیش از سردار همایون به درد بخورد.«.

فوریه  )دوازدهم  بهمن   23 روز 
1921( نورمن به کرزن اطالع داد که 
»نصرت الدوله باالخره به تهران رسید«. 
پیشاپیش، نصرت الدوله توسط برادرش 
ساالرلشکر برای نورمن پیغام فرستاده 
بود که تصور می کند هنوز زمان برای 

روی کار آمدن او مناسب نیست.
سپهدار  بهمن   28 روز  سرانجام، 
شرح  این  به  را  خود  جدید  کابینۀ 

معرفی کرد:
رئیس الوزرا  اکبر(  )فتح اهلل  سپهدار 

و وزیر داخله
محتشم السلطنه )حسن اسفندیاری( 

وزیر امور خارجه
نصرالملک )حسنعلی هدایت( وزیر 

تجارت و فوائد عامه
امین الملک )دکتر اسماعیل مرزبان( 

وزیر معارف
ساالرلشکر )عباس میرزا( وزیر عدلیه
امیرنظام همدانی )عبداهلل( وزیر جنگ

سردار معتمد رشتی )میرزا صادق 
خان اکبر( وزیر پست و تلگراف

کفیل  )فیض(  خان  عیسی  میرزا 
وزارت مالیه

سمیعی(  )حسین  ادیب السلطنه 
معاون رئیس الوزراء

روز  پنج  از  بیش  کابینه  این  عمر 
به  قزاق ها  ورود  با  نکشید.  طول 
تهران و تشکیل دولت کودتا در سوم 
اسفندماه تاریخ ورق خورد. روز قبل 
از معرفی آخرین کابینۀ قبل از کودتا 
که  آیرون ساید  ژنرال  بهمن(   27(
با شاه  بود  آمده  تهران  به  قزوین  از 
مالقات کرد و به دریافت نشان شیر و 
خورشید، به پاس خدمات ارزندۀ  وی، 
نایل شد.او در این مالقات از احمدشاه 
درخواست کرد رضاخان میرپنج را به 
فرماندهی قوای قزاق بگمارد اما شاه 
درخواست او را به سکوت برگذار کرد 

و پاسخی نداد.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 1291 (

چندتن از روزنامه نگاران اوائل دوران رضاشاه. از چپ ردیف جلو: شکراهلل صفوي ـ سیدمحمد طباطبایي. 
ردیف وسط: سیدکاظم اتحاد ـ عباس خلیلي ـ علي دشتي ـ فرخي یزدی  ـ زین العابدین رهنما. ردیف 

ایستاده: عباس مسعودي  ـ امیر رضواني ـ اعتصام زاده.

تأمالت بهنگام؛ در باب سود و زیان پخش 
مستندات تاریخی

زنان ایران پیش از انقالب ۵۷

سلیمان بهبودی
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1ـ از آثار تاریخی مشهد
2ـ اشاره ـ تقدیم کردن

آهنگسازان  از  ـ  دریا  3ـ 
مشهور و برجستۀ ایران

4ـ مؤثرـ  از میوه هاـ  عددی 
است

5 ـ شخصیت و خلق و خو 
ـ کشتی

از  ـ  شأن  و  مقام  ـ   6
و  معروف  هنرپیشگان 

فقید ایران
7 ـ لحظه ـ زورگو ـ حرف 

فاصله

8 ـ مسؤول امور روستا ـ از 
وسایل خانه

9ـ خیلی داغ ـ روانی
و  خانه  ـ  سوی  آن  10ـ 

کاشانه
11ـ از خوانندگان مشهور و 

قدیمی یونانی

و  مشهور  خوانندۀ  1ـ 
با  آمریکایی  فقید 

شهرتی جهانی
کشوری  ـ  چهره  2ـ 

کوچک در اروپا
گله  ـ  است  جامی  3ـ 

ـ پائیز 
لباس  از  قسمتی  4ـ 

ـ سوا
5 ـ از ماه های قمری

سنتی  وسایل  از  ـ   6
آرایش بانوانـ  »نه« 

به عربی ـ روشنی
7 ـ پکر و آزرده ـ زنگ

8 ـ جانداری است ـ از 
شهرهای ایران

9ـ بلد ـ تنی نیست
کشوری  پایتخت  10ـ 

است 
ایران  شاهان  از  11ـ 
قبل از حملۀ عرب ها 

ـ الوان
1 ـ از نوابع عالم موسیقی

جمهوری  رؤسای  از  2ـ 
پیشین فرانسه

ـ  شکسته  پا  و  دست  3ـ 
حیوانیـ  غیر قابل کشت

ـ  تشریفات  ـ  بیهوده  4ـ 
پهلوان

م  جر ـ  بنیه  ـ   5
نسبت داده شده

6ـ  مربی برجستۀ تیم ملی 
کشتی آزاد ایران که در 
مسابقات جهانی 1965 
تیم ایران را به قهرمانی 
جهان رسانید ـ حرارت 

غیرطبیعی بدن
7 ـ رها ـ عشیره ـ جامعه 

و گروه
ر  و ا د فترین  معرو ـ   8
در  فوتبال  بین المللی 

دهۀ اخیر
9ـ شهری در ایران ـ تکرار 

یک حرف

10ـ از هنرپیشگان برجسته 
و قدیمی تآتر ایران

11ـ از دروس مدرسهـ  هم 
نوعی شیرینی است و هم 
نوعی بازیـ  تزریق برای 

پیشگیری
12ـ عصاره ـ از امپراتوران 

ُرم ـ زبانی است
مشهور  نورد  یا در 13ـ 
پرتغالیـ  بحری در شعر 

فارسی
و  مخدر  ماده ای  14ـ 
ـ  درخشان  ـ  خطرناک 

حرف فاصله
15ـ تنها و واحد ـ گیاهی 
است ـ از شهرهای کنار 

کویر ایران

1ـ از خوانندگان فقید و فراموش ناشدنی 
ایتالیایی اپرا با شهرتی جهانی

2ـ باال و عالی ـ مصیبت ـ خجسته 
3ـ تهور ـ چهره ـ رنگی است

4ـ برگه ـ از شهرهای تاریخی اسپانیا
5 ـ تکرار یک حرف ـ گدایی ـ لعاب

6 ـ جانوری است ـ سرپرست ـ سالم 
و تهنیت

7 ـ  هوس بانوان باردار ـ زبانی است
8 ـ فلکی و سماوی ـ جعل کننده ـ 

عمیق
9ـ موسیقیدان معروف دربار ساسانی 

ـ استان ـ بلی
10ـ حرف همراهی ـ نازک - مرغی 

است
11ـ از سبزیجاتـ  از نوشیدنی هاـ  لقب 

خالق »مثنوی«
12ـ ارشاد ـ دریانوردان ـ واحد پول 

کشوری است
13ـ ابزار ـ از وسایل موسیقی ـ دلگیر 

و تیره
14ـ داخل دایره است ـ مایۀ حیات ـ 

واحد اندازه گیری طول
از  ـ  ـ کوشش  تکرار یک حرف  15ـ 

شهرهای ایران ـ پوشش

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

خونش به زمین نریخت

اینجا حرم شاه عبدالعظیم است و 
این سه نفر، عباس میرزا، ولیعهدی که 
سل جانش را خورد، محمدمیرزا، پسر 
عباس میرزا که جانشین پدر است و 
نفر سوم میرزاابوالقاسم فراهانی وزیر و 
معتمد عباس میرزا مشهور به قائم مقام 
فراهانی. درآخرین لحظات عمر، عباس 
میرزا که به سختی نفس می کشد به 
را  میرزا  »قدر  می گوید:  محمدمیرزا 
بدان. مبادا بدخواهان در تو اثر کنند و 
خون سید را بریزی!« محمد در حرم 
امام رضا قسم می خورد هیچ گاه خون 
ابوالقاسم را نریزد. اینجا کاخ نگارستان 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران )محل 
فعلی( است. میرزا ابوالقاسم چند روز 
باز  اتاق  در  شده.  زندانی  اینجا  است 
می شود و صدای نگهبان بلند می شود: 
»بلند شو، احضار شدی.« تا میرزا بیرون 
می آید، چند نفر به سرش می ریزند و 
پارچه ای را در گلوی او فرو می کنند. 
میرزا بدون این که خونش ریخته شود، 
خفه می شود. میرزا ابوالقاسم فراهانی 
در همان سالی که کریم خان زند مرد، 
در خونشان  وزارت  که  خانواده ای  در 
روزگارباعث  گردش  آمد.  دنیا  به  بود 
مقام  و  تبریز  از  سر  ابوالقاسم  تا  شد 
وزارت عباس میرزای ولیعهد در بیاورد. 
اعتراض او به جنگ دوم با روس ها باعث 
شد تا به مشهد تبعید شود. ولی شکست 
فضاحت بار فتحعلی شاه، او را دوباره به 
دربار برگرداند تا پای قرارداد گلستان 

را از طرف ایران امضا کند. قائم مقام تا 
هنگام مرگ عباس میرزا کنار او بود. چهار 
ماه بعد از مرگ عباس میرزا، فتحعلی شاه 
هم مرد. محمد پسر عباس میرزا با کمک 
قائم مقام، شاه ایران شد. ولی دوران صدر 
اعظمی قائم مقام به یک سال نکشید. او 
را در سال 1835 میالدی در نگارستان 
خفه کردند  و در صحن شاه عبدالعظیم 
به سرعت به خاک سپردند. 13 سال 
طول کشید تا مرد دیگری از فراهان به 
نام محمدتقی خان امیرکبیر ظهور کند. 
داشت  را  قائم مقام  که خصلت  مردی 
و سرنوشتی کم و بیش مثل قائم مقام 

پیدا کرد.

اندازه مغز پرندگان با طول عمر 
آنها رابطه مستقیم دارد

دانشمندان با انجام تحقیقی دریافتند: 
با  طوطی  و  کالغ  همچون  پرندگانی 
مغزهای بزرگتر بهتر و طوالنی تر زندگی 
می کنند. پرندگانی که از مغز بزرگتری 
برخوردارند  بدنشان  اندازه  نسبت  به 
زندگی بهتری دارند زیرا رفتارهای خود 
را با چالش های محیطی وفق می دهند. 
به گفته دکتر »دانیل سول« از مرکز 

کاربردی  و  شناختی  بوم  تحقیقات 
فرضیه  اسپانیا،  بارسلونای  در  جنگلی 
حمایت مغز از حیوانات در برابر موارد 
محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. 
انگلیس،  از  دانشمندانی  و  »سول« 
مجارستان و کانادا پس از مقایسه آمار 
تلفات، اندازه مغز و حجم بدن 236 گونه 
جهان  مختلف  نواحی  در  پرندگان  از 
دریافتند: مغز بزرگتر مزایای بیشتری 
را برای پرندگان به همراه دارد. کالغ و 
طوطی در بین پرندگان بزرگترین مغز 
و قرقاول کوچکترین مغز را دارا هستند. 
تحقیقات قبلی نشان داده بود: بین اندازه 
مغز و توانایی حیوانات در ارائه رفتارهای 
جدید و سازگاری آسان تر با محیط رابطه 
وجود دارد. مطالعه روی نخستین ها نیز 
همین نتایج را در برداشت. بنا بر گزارش 
رویترز، برخورداری از مغز بزرگتر توانایی 
جاندار را برای سازگاری با محیط و کنار 
افزایش می  با تغییرات زیستی  آمدن 
دهد. پرندگانی با مغز بزرگتر همچنین 
در  اسکان  و  مهاجرت  برای  را  خود 
ناحیه ای جدید بهتر سازگار می سازند و 
با تغییرات فصلی به شیوه مناسب تری 

کنار می آیند.

یکی از مشهورترین و پر طرفدارترین 
چاقوهای جهان چاقویی است که به آن 
می گویند.  سوئیس«  ارتش  »چاقوی 
دلیل  به  سوئیسی  چاقوی  اشتهار 
چندین قابلیت است که توأماً در یک 
قبضه چاقو کار گذاشته شده است. از 
جمله قیچی، سر بطری بازکن، ناخن 
گیر، تیغ صورت تراشی و چند تیغه 
اما ارتش  اندازه های مختلف،  با  چاقو 
است،  چاقو  این  سازنده  که  سوئیس 
برای قرن بیست و یکم، این چاقو را 
اضافه کردن یک حافظه موسیقی  با 
این  است.  کرده  متحول  دیجیتال، 
قدرتی  دارای  کوچک،  بسیار  وسیله 

چاقوی سوئیسی متحول شد

معادل یک جی پی است که قادر است 
250 قطعه موسیقی را در حافظه خود 
جای دهد. ضمن آنکه موسیقی مذکور 
از  با سیستم های مختلف  را می توان 
حافظه  و  کرد  ضبط  ام .پی 3  جمله 
ندارد.  مشکلی  سیستم ها  این  با  آن 
دارای  در خود  دیجیتالی  این وسیله 
گیرنده رادیویی اف .ام  و همچنین یک 
ضبط کننده صدای زنده نیز می باشد. 
ویکتوری نوس که شرکت طرف قرارداد 
با ارتش سوئیس برای ساختن و متحول 
کردن چاقوی سوئیسی است، برای این 
چاقوی همه کاره قیمتی معادل دویست 

دالر در نظر گرفته است.

چاقوی ارتش سوئیس قائم مقام فراهانی
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زه  خمیا باره  در ندن  خوا حتی 
قبلی  هشدار  بدون  می تواند  کشیدن 
باعث خمیازه کشیدن شود. بر خالف 
نیست  این  علت  گذشته  دانسته های 
که مغز به اکسیژن نیاز دارد. برخی از 
نظریه های فعلی درباره خمیازه کشیدن، 
)مانند  اجتماعی  عالمت  نوعی  را  آن 
تبادل  باعث  که  می دانند  خندیدن( 
را  گروهی  رفتار  و  می شود  اطالعات 
انتقال  با  خمیازه  می دهد.  سازمان 
می تواند  دیگر  فردی  به  فردی  از 
اطالعات )مثال »من خسته هستم.« یا 

خمیازه كشیدن مسری است
»این فیلم مالل آور است.«( را در یک 
چنین  منتقل  کند.  اجتماعی  حلقه 
ابزاری ممکن است در روزهای قبل از 
پیدایش زبان در حیات بشر بوجود آمده 
باشد. اما آیا شواهد علمی از این نظریه 
پشتیبانی می کنند؟ دانشمندان در یک 
بررسی در سال 2005 مغزهای گروهی 
را که خمیازه کشیدن افراد را مشاهده 
توانستند  و  کردند  اسکن  می کردند، 
فعالیت  از  فرد  به  منحصر  الگوهایی 
در نواحی از مغز که به تقلید رفتاری 

مربوط می شدند را مکان یابی کنند.

به  مربوط  ستاره ها  چشمک زدن 
زمین  اتمسفر  تالطم  پر  جریان های 
است که باعث ایجاد لرزش هایی روی 
پرتوهای نوری که از ستارگان به زمین 

می رسد می شود. 
که  را  ستاره ها  ما  خاطر  همین  به 
حال  در  هستند  دور  خیلی  زمین  از 
و  ماه  اما  می بینیم.  زدن  چشمک 
و  هستند  نزدیک  زمین  به  سیاره ها 
پرتوهای  در  تغییری  زمین  اتمسفر 
نوری آنها به وجود نمی آورد. بنابراین 

آنها چشمک نمی زنند.

چرا ستاره ها چشمک می زنند؟
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ساعت از 11 شب گذشته بود که 
خود  سوی  به  را  بهمن  تلفن،  زنگ 
گروه  دبیر  اشرفی  محسن  کشاند. 
که  بود  امروز  صبح  روزنامه  گزارش 
می خواست فردای آن روز من و بهمن 
را ببیند. خیلی زود قرار را گذاشت و 

تلفن را قطع کرد.
بهمن با خوشحالی زیاد فریاد زد:

ـ قرار است روزنامه جدیدی منتشر 
شود.

ـ خودش گفت؟
ـ نه! پشت تلفن که کسی از اینجور 

حرفها نمی زند.
ـ پس از کجا فهمیدی؟

ـ حس ششم به من گفت.
ـ از کی تا حاال حس ششمت اینقدر 

قوی شده؟
خنده ای کرد و گفت:

توقیف  را  روزنامه ها  وقتی  از  ـ 
کردند...

ـ شوخی را کنار بگذار و همه چیز 
را برایم تعریف کن. جزء به جزء برایم 

بگو که آقای اشرفی به تو چه گفت؟
ـ چیز خاصی نگفت. فقط گفت فردا 

می خواهد من و تو را ببیند.
ـ و تو از این حرف این طور برداشت 
کردی که می خواهند روزنامه تازه ای 

منتشر کنند؟
ـ دقیقا.

ـ چطور؟
ـ هیچ تا به حال شده آقای اشرفی 
برای سالم و احوالپرسی به ما تلفن بزند؟

ـ خوب معلوم است، نه!
ـ تاکنون هر وقت به ما تلفن کرده 
و  بوده...  خیلی جدی  کار  یک  برای 
اغلب اوقات هم برای دعوت به کار با 

ما تماس گرفته...
او  با  که  قبل  سالها  از  را  اشرفی 
بودم،  همکار  اطالعات  روزنامه  در 

می شناسم. 
این مرد چهل و پنج ـ شش ساله 
رسمی  دبیر  عنوان  به  سالهاست  که 
دبیرستانهای  در  پرورش  و  آموزش 
تهران شیمی تدریس می کند، روزنامه 
نگاری را به طور حرفه ای در روزنامه 
اطالعات و با احمد ستاری شروع کرد. 
عرصۀ  در  اصلی اش  تخصص  که  او 
حوزه های  به  مربوط  روزنامه نگاری 
اقتصادی است، هر از گاهی به حوزه های 
می کشد. سرک  نیز  طنز  و  سیاست 

بیشترین سالهای روزنامه نگاری اش 
را در گروه اقتصادی روزنامه اطالعات 
سپری کرده است. زمانی سردبیر هفته 
نامه اقتصادی »میهن« بود. زمانی دیگر 
احمد  استادش  و  دوست  همراه  به 
ستاری به روزنامه همشهری رفت و 
روزگاری هم به اتفاق دوست دیگرش 
اطالعات  ماهنامه  فردنیا،  فرهت 
سیاسی ـ اقتصادی را منتشر می کرد. 
ترابران  تخصصی  ماهنامۀ  سردبیری 
به  مطبوعاتی اش  فعالیتهای  دیگر  از 

شمار می رود.
تحت  صفحه  ی  ا بر فی  شر ا
مسئولیتش در صبح امروز نام »گزارش 
امروز« را برگزید. صفحه ای که در آن 
گزارشهایی با سبک و سیاقی متفاوت 
با آنچه تا پیش از آن در روزنامه های 
ایران به چاپ می رسید، درج می شد.

رشته  استاد  فرقانی  هدی  محمد 
عالمه  دانشگاه  در  روزنامه نگاری 
کالس  سر  در  زمانی  طباطبایی 
بود:  گفته  دانشجویانش  به  خطاب 
»صفحۀ گزارش صبح امروز در هیچ 
شناخته  سبکهای  و  قالبها  از  یک 
شده گزارش نویسی نمی گنجد. همۀ 
آنهاست ولی هیچ کدام نیست. سبک 
و شیوۀ خاصی است و مطالعۀ آن را به 
همۀ دانشجویان روزنامه نگاری توصیه 
گزارشهای  این  خواندن  با  می کنم. 
عمل  در  را  نویسی  گزارش  جذاب 

بیاموزید.«
همراهان اشرفی در گروه گزارش در 
آغاز »عباس عظیمی«، »آتوسا راوش« 
و »بیژن کیامنش« بودند. بعد از چند 
ماه آنها رفتند و بهمن، محمد رضایی و 
مریم مرتضوی نسب به صفحه گزارش 

امروز پیوستند.
محسن اشرفی در نخستین سالگرد 
نام  صفحه اش  به  امروز  صبح  انتشار 
یک  در  و  داد  زشت  اردک  جوجه 
یادداشت چند سطری نوشت: »جوجه 

اردک زشت یک ساله شد«.
این  با  اشرفی  سالروز  آن  در  آیا 
را  تیتر می خواست بگوید صفحه اش 
جوجه  همچون  آغاز  در  دیگران  که 
اندرسن،  کریستین  هانس  اردک 
زشت می پنداشتند به قویی زیبا بدل 

شده است؟
***

یک  در  را  اشرفی  روز  آن  فردای 

دفتر مالقات کردیم. در لحظۀ ورودمان 
روزنامۀ  خبرنگار  نخعی  امیرعباس 
مثل  دیدیم.  را  »آزاد«  شده  توقیف 
و  دور  کنجکاو  و  خندان  همیشه 
می خواست  می نگریست.  را  اطرافش 
بداند چه خبر است؟ ما چرا به آنجا 
آمده ایم؟ خودش را چرا به آنجا دعوت 

کرده اند؟
با خنده ای به او گفتم:

ـ نخعی جان! اینقدر عجله نکن... 
دیر یا زود همه چیز روشن می شود.

ـ دو ساعت اینجا نشسته ام اما کسی 
حرفی به من نمی زند.

در همین موقع اشرفی هر سه ما 
و  کرد  دعوت  اتاق  یک  داخل  به  را 
خیلی زود به سراغ اصل مطلب رفت. 
از انتشار یک روزنامه تازه حرف زد و 

خطاب به من گفت:
اجتماعی  سرویس  برای  را  تو  ـ 
باید  فردا  همین  از  گرفته ایم.  درنظر 
به عنوان دبیر سرویس اجتماعی کار 
خودت را شروع کنی. همین امروز هم 

نیروهایت را خبر کن.
نخعی پرسید:

ـ نام روزنامه چیست؟
ـ نامش را به دیگران هم نگفته ایم، 

شما هم ندانید بهتر است.

ـ چرا؟
کالفه و عصبی گفت:

دهان  به  دهان  نامش  هیچی!  ـ 
می چرخد، خبرش در همه شهر پخش 
می شود و آن وقت ممکن است هنوز 
روزنامه را منتشر نکرده ایم، توقیفش 

کنند.
گفتم: به هر حال این منطقی نیست 
روزنامه ای کار کنیم که  برای  ما  که 
حتی نامش را نمی دانیم. همکاران من 
چطور باید برای روزنامه ای که نامش 
را نمی دانند خبر، گزارش و مصاحبه 
تهیه کنند. به منابع خبری، مصاحبه 
شونده ها و... باید چه بگویند؟ چه کسی 
حاضر است با خبرنگاری که حتی نام 
روزنامه اش را نمی گوید مصاحبه کند؟

اشرفی خیلی بی حوصله گفت:
ـ تهران، روزنامه تهران!

ـ تا حاال نشنیده ام روزنامه ای به نام 
تهران مجوز گرفته باشد.

اشرفی کالفه تر از قبل گفت:
به  روزنامه ای  داریم...  چرا!  چرا!  ـ 
نام تهران داریم. قبال هفته نامه بوده... 
حاال قرار است تبدیل به روزنامه بشود.

بهمن پرسید:
امروزی ها  صبح  را  روزنامه  این  ـ 

منتشر می کنند؟
ـ نه! نه! این روزنامه هیچ ارتباطی 
با صبح امروز و صبح امروزی ها ندارد. 
البته تعدادی از همکاران صبح امروز 
به این روزنامه دعوت شده اند. اما فقط 

تعداد کمی از آنها.
بعد خطاب به من گفت:

ـ تو هم باید سعی کنی تا حد امکان 
نیروهایت را از میان صبح امروزی ها و 
حتی آفتاب امروزی ها انتخاب نکنی.

موقع خداحافظی، اشرفی گفت:
ـ نام روزنامه را به هیچ کس نگویید. 

به هیچ کس!
اشرفی  فهمیدم  روز  همان  فردای 
و دوستانش به هم، کسانی که از آنها 
برای همکاری در روزنامۀ تازه دعوت 
به عمل آورده بودند، گفته بودند: نام 
روزنامه ای که قرار است منتشر کنیم 
تأکید  هم  آنها  همه  به  است.  تهران 

کرده بودند که نام روزنامه را به هیچ 
کس نگویند.

چند روز بعد یک روزنامه محافظه کار 
نوشت که: »شنیده می شود گروهی از 
روزنامه  دارند  قصد  خردادی ها  دوم 
جدیدی به نام تهران را منتشر کنند«.

نیت واقعی اشرفی کم کم بر من 
حرف  این  بیان  با  او  می شد.  آشکار 
که نام روزنامه تهران را به هیچ کس 
نگویید، در واقع می خواست نام روزنامه 
نیز  همه جا عنوان شود. همکارانش 
آرزوی نهانی او را برآورد کرده بودند و 
اکنون خبر دهان به دهان گشته و به 
گوش روزنامه های رقیب نیز رسیده بود.

چند روز بعد وقتی همکاران فنی 
روزنامه تازه در زیرزمین یک ساختمان 
مشغول  تیر  هفت  میدان  حوالی  در 
همه  بودند،  روزنامه  آرایی  صفحه 

آراستند،  »بهار«  نام  به  را  صفحه ها 
نه تهران.

دور  برای  بود  ترفندی  تهران 
نگهداشتن »بهار« ازگزند خزان. آنها 
از ترس خزان حتی بهار را از دوستان 
و همکاران خود نیز کتمان کرده بودند 
و اینک بهار از راه می رسید تیتری که 
یک روز قبل از انتشار بر صفحه اول 
بهار نشست اشک بر دیدگان اعضای 
نشاند. در خزان مطبوعات،  تحریریه 

بهار آمد.
اما بهار با تیتر دیگری به میان مردم 
آخرین  در  روزنامه  مسئوالن  رفت. 
به  را  آن  می خواستند  وقتی  دقایق 
چاپخانه بفرستند، جای این تیتر را به 

تیتر دیگری دادند.
از ترس  البد از سر احتیاط بود و 

خزان بود.
***

کار در »بهار« با دلهره و اضطراب 
یافت.  ادامه  نگرانی  با  و  شد  شروع 
روز  هر  که  عجیب  نگرانی  یکجور 

بیشتر می شد.
پورعزیزی  سعید  همه  از  بیشتر 
صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه 
بهار نگران بود. نگرانی اش گاه آنقدر 
شدت پیدا می کرد که به ترس تبدیل 

می شد. یکی از همان روزها با ترسی که 
در چشمانش موج می زد به تحریریه 
گروه  میزهای  از  یکی  پشت  و  آمد 
سیاسی نشست. لبخند سردی زد و 
گفت: »دقت کنید! خیلی دقت کنید 

تا روزنامه مان را تعطیل نکنند.«
صدایش مستأصل و مضطرب بود.

بگویید  می خواهید  »چه  پرسیدم: 
آقای پورعزیزی؟ ای کاش کمی واضح تر 
می گفتید«. سخن  ما  با  صریح تر  و 

بر  که  را  عراق  درشت  قطره های 
پیشانی اش نشسته بود با پشت دست 

پاک کرد و خطاب به من گفت:
ـ یعنی همان جور بنویس که قبل 
همشهری  روزنامه  در  خرداد  دوم  از 

می نوشتی.
با تعجب نگاهش کردم: »اما االن 
سه سال از دوم خرداد گذشته...« آنقدر 

خسته و عصبی می نمود که هر بحثی 
با او بی فایده بود.

یکی از همکاران گروه سیاسی گفت:
تعطیلی  به  تصمیم  آنها  اگر  ـ 
این  حتما  باشند،  گرفته  روزنامه تان 
کار را می کنند و دقت ما کمک زیادی 

نمی تواند به شما بکند.
با خنده ای عصبی گفت: »نه! آنها بنا 

ندارند بهار را تعطیل کنند«.
خنده ای  با  کسی  جمع  میان  از 

شیطنت آمیز گفت:
ـ اینقدرها هم مطمئن نباشید آقای 

پورعزیری!
در  که  بحثی  به  بی توجه  بهمن 

جریان بود، رو به پورعزیزی گفت:
نامه خانم معصومه  راستی! چرا  ـ 

شفیعی را چاپ نکردید؟
رنجدیده  همسر  شفیعی  معصومه 
اعتراض  در  روزها  آن  گنجی  اکبر 
نامه ای  همسرش  بودن  زندانی  به 
خطاب به مقامات کشوری نوشته بود. 
مسئوالن بهار که ابتدا تصمیم به چاپ 
نامۀ همسر گنجی گرفته بودند، قبل 
از ارسال روزنامه به چاپخانه نامه را از 

صفحه بیرون کشیدند.
پورعزیزی در پاسخ بهمن گفت:

ـ ما این روزها در شرایطی نیستیم 

که از اکبر گنجی و امثال او دفاع کنیم.
بهمن مثل همیشه احساساتی و پر 

از هیجان گفت:
ـ ما حداقل ده درصد از اصالحات 
را مدیون گنجی هستیم. آن وقت شما 
نمی خواهید از او دفاع کنید. مگر شما 
افشاگری های گنجی را درباره پرونده 
قتل های زنجیره ای فراموش کرده  اید... 

مگر...؟
پورعزیزی به میان حرفهای بهمن 

دوید و گفت:
و  محدودیت ها  خودش  گنجی  ـ 
محظورات ما را درک می کند. چطور 

شما درک نمی کنید آقای احمدی؟
کسان  پورعزیزی،  حرف  این  با 
دیگری هم وارد بحث شدند. کسانی 
که به سیاستهای روزنامه در بی توجهی 
به وضع اکبرگنجی، روزنامه نگار دربند 

معترض بودند.
***

دیگری  جور  خیلی ها  روزها  این 
شده اند. خدایا! اینها را چه می شود؟ 
چرا رفتارهایشان اینقدر عوض شده؟ 
و  عجیب  اینقدر  لبخندهایشان  چرا 

سرد شده است؟
روزنامه نگار  زیادی  تعداد  میان  از 
اندکی  که بیکار شده اند، فقط تعداد 
حاال  و  شده اند  روزنامه  این  وارد 
که  نگرانند  نگرانند.  بعضی هایشان 
نکند یک نفر از راه برسد و جایشان را 
بگیرد. وقتی آدم جدیدی وارد تحریریه 
می شود خیلی ها به او چپ چگ نگاه 
می کنند و با خود می گویند نکند این 
همان آدمی باشد که آمده به جای ما 
پشت این میز بنشیند. به همین خاطر 
سالمش را به سردی علیک می گویند. 
حتی تعارفش نمی کنند که لحظه ای بر 
یک صندلی بیاساید. انگار نه انگار که 
هنوز دو ماه هم از آن روزها نگذشته... 
از آن روزهایی که صمیمانه با هم کار 
می کردند. با هم گفتگو می کردند، با 
هم می خندیدند و با هم می گریستند.

یک روز یک دوست که در روزهایی 
نه چندان دور همکارمان بود به بهار 
آمد. برخی از دوستانش آن چنان با 
سردی با  او سخن گفتند که با بغضی 
فروخورده گفت: »دلتنگ بودم، دلتنگ 
شماها... با خودم گفتم به میان شما 
اما  شود.  باز  دلم  تا  بیایم  بهاری ها 
انگار مزاحمتان شده ام، ببخشید مرا... 

ببخشید.« و بدون خداحافظی رفت.
هر  که  جوانی  مرد  دیگر  روز  یک 
مطلب  امروز  آفتاب  برای  گاهی  از 
می نوشت، برای دیدن ما به بهار آمد. 
آیا به مطالبش در  بداند  می خواست 
گروه اجتماعی بهار نیاز داریم یا نه؟ 
توی اتاق انتظار به انتظار من نشسته 
گزارشهایش  و  درباره سوژه ها  تا  بود 

گفتگو کنیم.
وقتی به اتاق انتظار رفتم، ندیدمش. 
منشی تحریریه که دختر جوانی بود، 
گفت: رفت، همین چند لحظه پیش 

رفت.
ـ آقای... به من گفت که به او بگویم 

از اینجا برود. من هم گفتم.
ـ چرا؟

ـ من چه تقصیری دارم؟... من که 
نمی توانم از دستورات رئیسم سرپیچی 

کنم.
ـ منظورم شما نبودید خانم! آقای... 
چرا چنین حرفی زد؟ یعنی چرا گفت 

که از اینجا برود؟
ـ گفت از اینجا برود و هیچ وقت 

دیگر هم اینجا پیدایش نشود.
ـ چرا؟

ـ چرا چی؟
اینجا  وقت  هیچ  که  گفت  چرا  ـ 
پیدایش نشود. مگر او را می شناخت؟ 
چیز خاصی درباره اش می دانست که 

ما نمی دانیم.
ـ نه! چون نمی شناخت مش گفت 

باید از اینجا برود.
حرفش را قطع کردم و گفتم:

نمی فهمم.  را  ـ من حرفهای شما 
می توانم با آقای... صحبت کنم؟

ـ تشریف بردند. کار داشتند، رفتند.
به سراغ آقای »میم« رفتم و ماجرا 
را برایش تعریف کردم. وقتی حرفهایم 

را شنید. گفت:
ـ به خاطر حفظ امنیت روزنامه بوده... 
ممکن  اینجا  به  ناشناس  افراد  تردد 
است برای روزنامه خطرآفرین باشد.

ـ اما او ناشناس نبود. قرار بود برای 
ما گزارش بنویسد.

ـ ما که این را نمی دانستیم.
ـ آن بنده خدا چه تقصیری داشت 
بایدمورد  ندانستن شما  به خاطر  که 

اهانت قرار بگیرد؟
مسایل  این  خاطر  به  را  خودت  ـ 

کوچک ناراحت نکن.
مرا  پاسخ  که  آن  بی  میم،  آقای 
بشنود، دوان دوان از تحریریه بیرون 

رفت تا به صفحه بندی برود.
آه! خدایا! ما را چه شده است که 
و  قدر  کم  ما  نزد  در  انسانها  حرمت 

کوچک شده...
که  این  جز  بکنم  می توانستم  چه 
به آن مرد جوان تلفن بزنم و دلجویی 
کنم. صدای لرزانش را که پشت تلفن 
برای  که  را  حرفهایی  همه  شنیدم، 
یاد  از  بودم،  کرده  آماده  عذرخواهی 
بگویم؟  او  به  توانستم  بردم. چه می  
تصمیم گرفتم به جای حرف زدن فقط 

بشنوم. با صدای بغض آلودش گفت:
ـ برای همیشه از حرفه روزنامه نگاری 
متنفر شدم... نبودید که ببینید چطور 
مرا از آنجا بیرون انداختند. احساس 

حقارت می کنم.

در خزان مطبوعات »بهار« آمد اما از راه نرسیده 
دچار خزان شد!

فضای خفقان زده مطبوعات، بر خلقیات و روحیات مطبوعاتی ها نیز تأثیر منفی گذاشت

اشاره
روي  به  امید  از  روزنه اي  خرداد،  دوم  رويدادهاي 
که  روزها  اين  نگاران...«  »روزنامه  کتاب  مخواندن 
باقیمانده مطبوعات نیمه مستقل نیز هدف تهاجم حکومت 
استبدادی قرار گرفته اند، سخن سعدی را به ياد می آورد 
که فرمود »بنیاد ظلم ابتدا اندک بود، هرکس آمد چیزی 
بر آن افزود تا بدين پايه رسید«. دولت احمدی نژاد اگر 
با مطبوعات و مطبوعاتی ها چنین می کند که شاهد آنیم 
از چنین دولتی  اين  انتظاری جز  نیست.  جای شگفتی 
نمی رفت و نمی رود، اما رنجهايی که ژيال بنی يعقوب روايت 
می کند محصول حکومت خاتمی و دوران قدرت »اصالح 

طلبان« است.
رنجنامه را دنبال می کنیم...

 کتاب »روزنامه نگاران« چاپ تهران، نشر »روزنگار« است.

»دنباله دارد«           
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بریتانیا اما با واکنش تند و سریع سفیر 
روبرو  بریتانیا  در  اسالمی  جمهوری 
شد. حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری 
اسالمی در لندن در دو توئیت جداگانه 
به  واکنش  در  فارسی  و  انگلیسی  به 
دولت بریتانیا نوشت: »تصمیم وزارت 
حمایت  اعطای  به  انگلیس  خارجه 
مخالف  زاغری،  خانم  به  دیپلماتیک 
فاقد  و  می باشد  لملل  بین ا حقوق 
حقوق  است.  اجرایی  و  حقوقی  آثار 
اعطای حمایت دیپلماتیک  بین الملل 
از سوی دولت ها را فقط نسبت به اتباع 
خود ممکن می داند. طبق قانون ایران 
تابعیت  اقامت،  محل  از  فارغ  ایرانیان 

خود را حفظ می کنند.«
خارجه  وزارت  اقدام  این  اهمیت 
انگلیس در این است که موضوع را به 
مسئله ای سیاسی بین دو دولت تبدیل 
می کند اگرچه »دولت« و قوه مجریه در 
جمهوری اسالمی در این موارد اختیار 

تصمیم گیری ندارد.
دوتابعیتی  ایرانی  زاغری  نازنین 
به  وابسته  تامسون  بنیاد  کارمند  و 
فروردین   1۵ در  رویترز  خبرگزاری 
سفر  از  بازگشت  هنگام   1۳9۵ سال 
خمینی«  »امام  فرودگاه  در  ایران  به 
علیه  اقدام  اتهام  به  او  شد.  بازداشت 
به اشد مجازاِت  امنیت ملی محاکمه 
این اتهام یعنی ۵ سال زندان محکوم 
شد. او همچنین ۳0 اردیبهشت 1۳9۷ 
و  احضار  انقالب  دادگاه  به شعبه 1۵ 
تفهیم اتهام جدید شد. ریچارد رتکلیف 
بود  کرده  اعالم  زاغری  نازنین  همسر 
علیه  »تبلیغ  همسرش  جدید  اتهام 

نظام« است.
از  سیاسی  حمایت  با  رابطه  در 
وابسته  تامسون  بنیاد  زاغری،  نازنین 
به خبرگزاری رویترز که نازنین زاغری 
انتشار  با  بود،  مشغول  کار  به  آن  در 
خارجه  وزیر  تصمیم  این  از  بیانیه ای 
بریتانیا استقبال کرده و نوشته است: 
»این یک گام مهم است که از 1۵0 
استفاده  آن  از  بریتانیا  در  سال پیش 

نشده بود.«
امیدواری کرده  ابراز  بنیاد تامسون 
به  که  این حمایت سیاسی  که  است 
مورد  یک  به  مسئله  تبدیل  معنای 
سیاسی و حقوقی بین دولت ایران و 
بریتانیاست به حل مشکل کمک کند. 
جمهوری  مقامات  از  تامسون  بنیاد 
اسالمی ایران خواسته است که نازنین 
زاغری را هر چه زودتر آزاد کند. در این 
بیانیه آمده است که: »ما می دانیم که 
همکار ما بی گناه است و می خواهیم که 
او همراه با همسر و دخترش دوباره در 
لندن زندگی کند. همه ی ما در بنیاد 
انتظار  در  که  مدت هاست  تامسون 

بازگشت نازنین هستیم.«
اول  پنجشنبه  روز  زاغری  نازنین 
شهریورماه 1۳9۷ پس از دو سال زندان 
برای سه روز به مرخصی مشروط آمد.

کمپین »نازنین را آزاد کنید« درباره 
آزادی نازنین زاغری نوشته بود: »صبح 
هنوز  نازنین  که  حالی   در  پنج شنبه، 
دفتر  به  داشته  تن  بر  خواب  لباس 
زندان احضار شده و به او اطالع دادند 
آماده شود  تا  10 دقیقه فرصت دارد 
چرا که دارد آزاد می شود، او به سرعت 
دیگر  که  حالی  در  و  پوشیده  لباس 
را  وسایل اش  بودند  دورش  زندانی ها 

جمع کرده است.«
برای  امنیتی  و  قضایی  مقامات 
آزادی نازنین زاغری سه شرط گذاشته 
بودند مبنی بر اینکه در طی روزهای 
مرخصی از هرگونه مصاحبه با رسانه ها 
خودداری کند و همچنین اجازه ورود 
شامل  خارجی  سفارتخانه  هیچ  به 

بن بست گروگانگیری: دولت بریتانیا نازنین زاغری 
را تحت حمایت دیپلماتیک قرار می دهد

=وزیر خارجه بریتانیا گفته 
این  از  معجزه  انتظار  است 
اقدام ندارد اما هم نشان از 
بی گناهی نازنین زاغری دارد 
که  است  این  گویای  هم  و 
دولت بریتانیا در برابر رفتار 
شهروندانش  با  ناعادالنه 

سکوت نمی کند.
از  دیپلماتیک  =حمایت 
نازنین زاغری به این معناست 
که هر آسیب و فشاری به این 
همسان  دوتابعیتی  زندانی 
زدن  آسیب  و  فشار  اعمال 
به دولت بریتانیا خواهد بود 
تحت  را  کشور  دو  روابط  و 
قرار  خود  پیامدهای  تأثیر 

خواهد داد.
=سفیر جمهوری اسالمی 
در بریتانیا این اقدام را خالف 
حقوق بین الملل و فاقد آثار 
دانسته  اجرایی  و  حقوقی 
نیز  تامسون  بنیاد   - است. 
براز  ا بیانیه ای  نتشار  ا با 
که  است  کرده  امیدواری 
به  که  سیاسی  حمایت  این 
معنای تبدیل مسئله به یک 
مورد سیاسی و حقوقی بین 
دولت ایران و بریتانیاست به 

حل مشکل کمک کند.
دولت بریتانیا در تازه ترین تالش خود 
برای آزادی نازنین زاغری اعالم کرده 
است که از وی حمایت دیپلماتیک به 
عمل می آورد. در شرایطی که چنین 
به  مجبور  را  ایران  حکومت  اقدامی 
سفیر  می کند،  زاغری  نازنین  آزادی 
این  به  بریتانیا  در  اسالمی  جمهوری 
نشان  واکنش  بریتانیا  دولت  تصمیم 

داده است.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا روز 
پنجشنبه 1۶ اسفندماه 1۳9۷ برابر با 
۷ مارس 2019 اعالم کرد که به دلیل 
رفتار غیرقابل پذیرش جمهوری اسالمی 
با نازنین زاغری- رتکلیف شهروند ایرانی 
است  زندانی  تهران  بریتانیایی که در 
می کند. دیپلماتیک  حمایت  وی  از 

در  که  ویدئویی  در  هانت  جرمی 
شده  منتشر  نیز  توییترش  صفحه 
تصمیم  امروز  من  که  است  گفته 
اقدامی  در  بریتانیا  دولت  که  گرفتم 
تحت  را  زاغری  نازنین  غیرمعمول 

حمایت دیپلماتیک قرار دهد.
وزیر امور خارجه بریتانیا افزوده است 
که این اقدام بدان معناست که دولت 
اعالم می کند که شیوه  بریتانیا رسماً 
رفتار با نازنین زاغری با تعهدات ایران 
بر اساس قوانین بین المللی هماهنگ 
نیست و اکنون این موضوع به مسئله 
رسمی میان جمهوری اسالمی و دولت 
همچنین  می شود.او  تبدیل  بریتانیا 
افزوده است انتظار معجزه از این اقدام 
ندارد اما هم نشان از بی گناهی نازنین 
زاغری دارد و هم گویای این است که 
دولت بریتانیا در برابر رفتار ناعادالنه با 

شهروندانش سکوت نمی کند.
حمایت دیپلماتیک از نازنین زاغری 
به این معناست که هر آسیب و فشاری 
به این زندانی دوتابعیتی همسان اعمال 
بریتانیا  به دولت  و آسیب زدن  فشار 
خواهد بود و روابط دو کشور را تحت 
تأثیرات پیامدهای خود قرار خواهد داد.

این اقدام غافلگیرکننده وزیر خارجه 

سفارت بریتانیا و حق خروج از خاک 
ایران را ندارد.

تالش  بریتانیا  دولت  مدت  این  در 
زیادی برای آزادی نازنین زاغری انجام 
داد. از جمله تالش جرمی هانت وزیر 
به  روزه  یک  سفر  در  بریتانیا  خارجه 
با  دیدار  و   1۳9۷ آبان ماه  در  ایران 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و 
علی شمخانی رئیس شورای امنیت ملی 

که همگی بی نتیجه ماند.
 12 چهارشنبه  روز  زاغری  نازنین 
دی ماه به همراه نرگس محمدی فعال 
با  اوین  زندان  در  زندانی  بشر  حقوق 
صدور اطالعیه ای اعالم کردند که در 
اعتراض به چگونگی نحوه رسیدگی به 
وضعیت درمانی شان به مدت سه روز 

اعتصاب غذا  می کنند.
در این بیانیه آمده بود »برخورداری 
و  معالج  پزشک  به  دسترسی  از حق 
دارو و درمان از جمله حقوق مندرج 
و بدیهی در اعالمیه ها و آیین نامه های 
بین المللی و داخلی است که متاسفانه 
درخواست های  علی رغم  مدت هاست 
مسئوالن  به  ما  مراجعات  و  مکرر 
مربوطه، از آن محروم شده ایم. آخرین 
پیش  ماه  چند  مراجعه  آن  مورد 
معاینه  و  اوین  زندان  بهداری  به  ما 
به  زندان  متخصص  پزشک  توسط 
عنوان پزشک معتمد سازمان زندان ها 
بوده که ایشان طی دستور و گزارش 
ما  اورژانسی  مراجعه  خواهان  کتبی، 
اما  درمانمان شده اند.  تحت  مراکز  به 
آن  مانع  نامعلوم  دالیل  به  مسئوالن 
شده اند. این در حالی است که پیشتر 
اعزام های پزشکی ما به این مراکز طی 
است.  انجام  می شده  حبس  دوران 
متاسفانه نه تنها اعزام های پزشکی و 
رسیدگی های اورژانسی انجام نمی شود 
بلکه پیگیری های مستمر ما از داخل 
دادیار  با  مالقات  امکان  حتی  زندان، 
پیگیری های  و  زندانیان  ویژه  محترم 
به  زندان  خارج  ما  وکالی  الینقطع 
سرانجا می  نرسیده و این امر به شدت 
تردیدهای  و  نگرانی  اعتراض،  مورد 
سوال  این  طرح  جای  ماست.  جدی 
جدی وجود دارد که دارویی که تحت 
مراقبت پزشکان معالج تا مدت ها پیش 
برای معالجه بیمار استفاده  می شده و 
اکنون به دلیل عدم اعزام و تداوم آن، 
ناگهان قطع شده، تهدیدی جدی برای 
سالمت و حتی بقای ما نیست؟ چنین 
رفتار  و  قوانین  مطابق  آیا  شیوه ای 

انسانی است؟«
اما به خواست های آنها پس از این 
اعتصاب نیز ترتیب اثر داده نشد و نازنین 
زاغری و نرگس محمدی هفته گذشته 
دوباره در نامه ای اعالم کردند که اگر 
نشود  رسیدگی  آنها  خواسته های  به 
زد. خواهند  اعتراضی  اقدام  به  دست 

آنها نوشته اند: »اکنون پس از گذشت 
بیش از دو ماه از اعتصاب غذایمان و 
علی رغم نامه نگاری ها و مراجعات متعدد 
اعزام های  متأسفانه  امر،  مسئوالن  به 
پزشکی همچنان انجام نمی شود و ما 
هستیم.  محروم  پزشکی  رسیدگی  از 
این در حالی است که مراجعات مکرر 
مراکز  در  معالجمان  پزشکان  به  ما 
زندان  در  که  سال هایی  طی  درمانی 
بسر برده ایم، امری معمول بوده اما به 

دالیل نامعلوم انجام نمی شود.«
در ادامه این نامه آمده است:  »بدیهی 
یا  اتفاقی  هر  بروز  صورت  در  است 
تشدید بیماری، مسئولیت آن بر عهده 
مقامات مسئول نظام جمهوری اسالمی 
ایران خواهد بود و در صورت تداوم عدم 
رسیدگی به درخواست هایمان دست به 

اقدامات اعتراضی خواهیم زد.«

حسین موسویان دیپلمات پیشین جمهوری اسالمی؛ وی در زمان 
ترور فجیع میکونوس در برلین سفیر حکومت ایران در آلمان بود

سته  ا خو ن  یا سو مو =
آمریکایی ها جمهوری اسالمی 
را »حکومت منفور« و »محور 

شرارت« نخوانند.
=پیشنهاد »معامله بزرگ 
در مقابل بزرگ« واقع بینانه 
نیست و باید اعتماد سازی با 
اقدامات متقابل و با قدم های 
ممکن عملی و کوچک شروع 

شود.
=واشنگتن و تهران حتی 
»دشمنی  که  مایلند  اگر 
دائمی« داشته باشند، حداقل 
و  مردم  به  احترام  به خاطر 
یکدیگر،  فرهنگ  و  تاریخ 
می توانند از دشنام و توهین 

متقابل پرهیز کنند
و  ایران  روابط  در  =تغییر 
اما  است،  امکانپذیر  آمریکا 
هم نیازمند صبر است و هم 

روش مناسب.
سابق  سفیر  موسویان  حسین 
زمان  در  آلمان  در  اسالمی  جمهوری 
»ترور میکونوس« و عضو پیشین تیم 
مذاکره کننده هسته  ای در مقاله  ای در 
در  تغییر  ایست آی«  »میدل  وبسایت 
روابط جمهوری اسالمی ایران و آمریکا 
را امکانپذیر دانسته و برای پایان دادن 
به »خصومت آمریکا با رژیم ایران« به 
گفته ی خودش، یک »استراتژی پنج 

محوری« ارائه داده است!
موسویان  استراتژی  محور  اولین 
»اصالح نیت« آمریکاست. او می  نویسد، 
واشنگتن باید به تهران اطمینان دهد 
کنار  را  رژیم  تغییر  سیاست  که 
او، »این اطمینان  به گفته  می گذارد. 
که  شد  خواهد  حاصل  صورتی  در 
واشنگتن صداقت خود را در حرف و 
عمل نشان دهد. حرف های توخالی که 
همراه با اقدامات خصمانه باشند، تنها 
نشانه بی  صداقتی و عدم جدیت بوده و 

نتیجه معکوس خواهد داشت.«
اصالح  و  روش  اصالح  زبان،  اصالح 
برنامه عمل از دیگر محورهایی است 
که موسویان به آنها اشاره کرده و در 
موردشان توضیحاتی داده است. از جمله 
او به اینکه دولتمردان آمریکا جمهوری 
اسالمی را با عنوان »حکومت منفور« و 

»استراتژی پنج  محوری« حسین موسویان برای مذاکره با آمریکا:

 واشنگتن اطمینان دهد که سیاست تغییر رژیم را 
کنار می گذارد!

»محور شرارت« می خوانند انتقاد کرده 
از  و در بخش دیگری نوشته »برخی 
اندیشکده های آمریکا پیشنهاد »معامله 
بزرگ در مقابل بزرگ« ]؟[ را داده اند. 
این پیشنهاد مبتنی بر واقعیات نیست. 
راه عملی شروع اقدامات »کوچک در 
مقابل کوچک« ]؟[ است.« برای مثال 
ایران و آمریکا می توانند در چارچوب 
قوانین بین المللی، به راحتی در مورد 
مبارزه با مواد مخدر یا دزدهای دریایی 

همکاری کنند.
او همچنین پیشنهاد داده واشنگتن 
و تهران حتی اگر مایلند که »دشمنی 
دائمی« داشته باشند؛ حداقل به خاطر 
فرهنگ  و  تاریخ  و  مردم  به  احترام 
یکدیگر، می توانند از دشنام و توهین 

متقابل پرهیز کنند.
بخش مهم این به اصطالح استراتژی 
تحت  او  طرح  پنجم  محور  موسویان 
تاکید  که  است  خط«  »پایان  عنوان 
عملی  محور  چهار  از  هیچیک  کرده 
خط  آخر  طرفین  مگر  شد  نخواهد 
این  در  او  اصلی  موضوع  ببینند.  را 
بخش، برنامه های موشکی رژیم ایران 
به  می توان  نوشته  موسویان  است. 
در  منطقه ای  عادالنه  چارچوب  یک 
مورد سالح های متعارف و سالح های 

غیرمتعارف دست پیدا کرد.
اسالمی  جمهوری  سابق  دیپلمات 
توجیه گر  عنوان  به  مدت هاست  که 
نظریه پرداز  و  حکومت  سیاست های 
در  داده،  توضیح  می کند،  فعالیت  آن 
برد موشک های خود  ایران  که  حالی  
نگاه  کیلومتر  هزار  دو  داوطلبانه  را 
داشته، اسرائیل و عربستان هر دو به 
با برد چهار یا پنج هزار  موشک هایی 
همچنین  هستند.  مجهز  کیلومتر 

دارنده  تنها  اسرائیل  وجودی که  با 
است،  خاورمیانه  در  اتمی  سالح های 
ایران  علیه  تحریم ها  و  فشارها  همه 

است که هیچ سالح هسته ای ندارد!
کند  القا  خواسته  نوعی  به  وی 
اسالمی  جمهوری  موشک پرانی  های 
قدرت  افزایش  به  واکنش  نوعی 
موشکی کشورهای دیگر منطقه است 
است  خواسته  اساس  همین  بر  و 
بدون  ملل  سازمان  قطعنامه های  که 
دوگانه  استانداردهای  و  اجرا  تبعیض 
ایجاد  برای  راه  تا  کنار گذاشته شود، 

یک صلح پایدار در منطقه باز گردد.
در  تغییر  کرده،  تاکید  پایان  در  او 
روابط ایران و آمریکا امکانپذیر است، 
اما هم نیازمند صبر است و هم روش 
مناسب. یک تغییر واقعی و بزرگ چند 
سال طول خواهد کشید به شرط اینکه 
دو طرف تعهدات و فرصت های مسیر 

صلح را در آغوش گیرند.
امنیتی های  از  گروهی  گرچه 
با  مذاکره  برای  اسالمی  جمهوری 
آمریکا تکاپو می کنند اما نظام در عمل 
مذاکره  الزمه ی  آمریکا  که  را  آنچه 
علی  است.  نکرده  برآورده  دانسته 
امنیت  عالی  شورای   دبیر  شمخانی 
ملی، اوایل اسفندماه تاکید کرده بود، 
»اساساً معامله با دولت ترامپ اشتباه 
است، از طریق ساز و کارهای جدیدی 
که طراحی کرده ایم نیازی به معامله با 

آمریکا نداریم.«
چراغ  نوعی  به  موسویان  مقاله  این 
 سبز برای گفتگو بر سر توان موشکی 
جمهوری اسالمی است و باید منتظر 
دیگر  و  او  به  سپاه  مقام های  واکنش 
سیاسیونی بود که در داخل نظام به دنبال 
این مدل »نرمش قهرمانانه« هستند.

دوتابعیتی  استاد  =یک 
ایرانی- بلژیکی که با دانشگاه 
با  می  کرده  همکاری  تهران 
اتهام امنیتی بازداشت شده 

است.
اعالم نشده  فرد  این  =نام 
نیز  او  پژوهشی  رشته  و 

مشخص نیست.
تهران  دانشگاه  =رئیس 
در  بازداشت  این  تاثیر  از 
علمی  ی  ی ها ر همکا
دانشگاه های ایران و بلژیک 

خبر داده.
علوم  وزارت  مقام  =قائم 
می گوید مشکل جدی نیست!

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل 
ضمن تایید بازداشت یک استاد ایرانی- 
بلژیکی از قطع همکاری علمی دانشگاه  
تهران و دانشگاه لوون بلژیک خبر داد.

حسین ساالر آملی، روز دوشنبه 1۳ 
اسفند، در مصاحبه با خبرگزاری مهر 
دانشگاه های  ارتباط  وضعیت  درباره 
بلژیک  کشور  دانشگاه های  با  داخل 
با توجه به دستگیری یکی از اساتید 
همکاری  قطع  و  بلژیکی  ایرانی- 
دانشگاه لوون بلژیک با دانشگاه تهران 
افرادی  از  یکی  داده » ظاهراً  توضیح 
ایران  که به خاطر مسائل امنیتی در 
دستگیر شده در دانشگاه لوون بلژیک 

فعالیت داشته است.«
مابقی  با  ارتباط  »در  گفت،  وی 
نداریم  مشکلی  بلژیک  دانشگاه های 

واکنش قائم مقام وزیر علوم به بازداشت استاد ایرانی- بلژیکی: 

موضوع خیلی نگران کننده نیست!
انجام  مشترک  تحقیقاتی  کارهای  و 
می شود، با وجود این جمهوری اسالمی 
ایران به مسائل مربوطه عفو و کاهش 
دوره زندان این افراد با توجه به موضوع 

معموالً ورود پیدا می کند.«
همچنین  علوم  وزارت  مقام  قائم 
عنوان کرده »دانشگاه تهران نیز در این 
خصوص درخواست خود را اعالم کرده 
و همکاران در قوه قضائیه پیگیر این 
موضوع هستند و اگر استحقاق آن را 
داشته باشد مورد تخفیف قرار می گیرد 
با آن  ارتباط علمی دانشگاه تهران  تا 

دانشگاه آسیب نبیند.«
پروژه های  وضعیت  درباره  وی 
دانشگاه تهران با دانشگاه لوون بلژیک 
می گوید: »پروژه هایی که منعقد شده 
اگر پیشرفت زیادی داشته باشند طبق 
و  می شود  انجام  منعقدشده،  قرارداد 
همکاری ها  توسعه  است  ممکن  فقط 
متوقف شود.«ساالر آملی تاکید کرد، 
»این موضوع خیلی نگران کننده نیست 
امیدوارم شرایط این فرد طوری باشد 
که منجر به آزادی وی شده و ارتباط 
علمی دانشگاه تهران با دانشگاه مذکور 

از این طریق آسیب نبیند.«
خبر بازداشت استاد ایرانی- بلژیکی 
رئیس  احمدآبادی  نیلی  محمود  را 
گفت،  و  کرد  اعالم  تهران  دانشگاه 
بر  »متأسفانه مسائل سیاسی همواره 
علمی  همکاری های  جانبه  دو  روابط 

تأثیرگذار است.«
اینکه  بر  تاکید  با  احمدآبادی  نیلی 
همکاری های  تداوم  پیگیر  علوم  وزیر 
دو جانبه دانشگاه های دو کشور ایران 
کرد:  خاطرنشان  هستند،  بلژیک  و 

علوم  وزیر  اروپا،  به  اخیر  سفر  »در 
مسئوالن  با  خود  مالقات های  در 
موضوع  این  پیگیر  بلژیک  دانشگاهی 
شدند و این موضوع از طریق سفارت و 

وزارت خارجه نیز دنبال می شود.«
وزارت  مقام  قائم  اینکه  وجود  با 
خیلی  »موضوع  شده  مدعی  علوم 
دانشگاه  رئیس  نیست«  نگران کننده 
تهران تاکید کرده فرد بازداشت شده 
در دانشگاه لوون تدریس می کرد و به 
همین دلیل در سفر اخیر دانشگاه های 
اعتراض  بازداشت  این  به  کشور  آن 
جامعه  برای  موضوع  این  و  کردند 

دانشگاهی آنها بسیار اهمیت دارد.
و  ایرانی  پزشک  جاللی  احمدرضا 
پژوهشگر دانشگاه پیرمنتو ایتالیا، باقر 
و سیامک نمازی، نازنین زاغری، مایکل 
وانگ  ژیائو  آمریکایی،  شهروند  وایت 
پژوهشگر چینی- آمریکایی و چندین 
تن دیگر از شهروندانی هستند که با 
اتهامات امنیتی در سال های گذشته در 
ایران بازداشت شدند که پرونده اغلب 
آنها در اختیار اطالعات سپاه قرار دارد.

ششم اسفند 1۳9۷، نیز دو دانشجوی 
خارجی دانشگاه تهران به اتهام اخالل 
فردوسی  خیابان  در  ارز  بازار  در 
بازداشت شدند! آن دو جمعاً کمتر از 2 
هزار دالر پول داشتند و می خواستند 
را  آن  دانشگاه  شهریه  پرداخت  برای 

تبدیل کنند!
با چنین برخوردهایی است که ادعای 
علی خامنه ای و دیگر مقام های جمهوری 
و  روحانی  حسن  جمله  از  اسالمی 
»تعامل«  درباره  ظریف  محمدجواد 
نیست. باورپذیر  جهانی  جامعه  با 
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نهادهای اطالعاتی و امنیتی ما شلیک 
نشده است… شاید قابل درک نباشد 
که این اتوبوس دارای دو گارد محافظ 
در جلو و پشت سر بوده و هر دو گارد 
بوده اند.  تیربار سنگین  دارای  محافظ 
اما با وجود اینکه ۵ دقیقه پژو حامل 
مواد منفجره ما را اذیت کرده و تالش 
می کند در موقعیت مناسب قرار گیرد، 
این  سوی  از  هوایی  تیر  یک  حتی 
خودروهای محافظ شلیک نشده و این 

امر جای سوال دارد.«
رئیس  اظهارات  براساس  گرچه 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
برخی  و  رسانه ها  از  بخشی  اسالمی، 
تحلیلگران »تشکیل پرونده جاسوسی« 
با هدف »تحمیل اشتباه و انحراف« را 
دستگاه های  ضربه پذیری  به  مربوط 
تروریستی  عملیات  در  نظام  امنیتی 
فراموش  نباید  اما  کرده اند  عنوان 
فقط  قصور  عملیاتی  چنین  در  کرد 
و  نیست  اطالعات  وزارت  جانب  از 
دیگر وزارتخانه ها و نهادهای نظامی از 
انتظامی  جمله واحد اطالعات نیروی 
)مرزبانی(، سپاه، ارتش و وزارت دفاع 
نیز مسئول اند که همگی آنها مستقل 
به  اطالعات  عمل می کنند.  وزارت  از 
عبارت دیگر، وزارت اطالعات مسئول 

تیراندازی و دفاع کردن نیست!
ر  ساختا ز  ا جاسوسی  قع  ا و در
وزارت  کارشناسی  و  تصمیم گیری 
اطالعات ارتباط چندانی با واکنش به 
یا گروگانگیری  و  تروریستی  عملیات 
در هنگام اجرا ندارد. اتفاقاً فردی مثل 
فالحت پیشه  که در تیرماه سال 139۵ 
سالم  جان  تروریستی  حمله  یک  از 
به سوابقی که در  توجه  با  برد  به در 
مشاغل امنیتی دارد به این مسئله باید 
آگاه باشد. چنانکه می گوید در زمینه 
هشدار  بارها  »ما  تروریستی  حوادث 

داده ایم. وزارت کشور مسئولیت خود 
را پذیرفته، اما در عمل پاسخگو نیست. 

باید به این مشکل رسیدگی شود.«
اما او حاال در هشدار خود به وزیر 
آدرس  چنین  غیرمستقیم  اطالعات، 
داده است: تحمیل اشتباه و اتالف منابع 

در ساختار تصمیم گیری!
مهرماه 1397، بخشی از اموال وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی در فرانسه 
مسدود شد. علت این تصمیم از سوی 
اطالعاتی  عوامل  فرانسه تالش  دولت 
همایش  در  بمب گذاری  برای  رژیم 
سازمان مجاهدین بود. در پی این اقدام 
دو دیپلمات سفارت جمهوری اسالمی 
میان  تنش  و  اخراج شدند  فرانسه  از 
تهران و پاریس شدت گرفت. یکی از 
در  اسالمی  جمهوری  دیپلمات های 

اتریش بازداشت شد.
عوامل  نبود.  این  فقط  مسئله  اما 
هلند،  دانمارک،  اسالمی  جمهوری 
آلبانی، بلغارستان و آلمان و نقاط دیگر 

وضعیت قرمز در وزارت اطالعات؟! جاسوسی در ساختار 
تصمیم گیری و کارشناسی…

=حشمت اهلل فالحت پیشه 
منیت  ا کمیسیون  رئیس 
جاسوسی  به  نسبت  ملی 
ت  ر ا ز و ر  ختا سا ر  د
و  داده  هشدار  اطالعات 
پرونده  تشکیل  خواستار 
عوامل  »شناسایی  برای 
انحراف  و  اشتباه  تحمیل 
ساختار  در  منابع  اتالف  و 
تصمیم گیری« این وزارتخانه 

شده است.
=این سخنان فالحت پیشه 
داخلی  خبرگزاری های  در 
کامال در حاشیه و در البالی 
منتشر  مربوطه  گزارش های 

شد.
تذکر  معتقدند  =گروهی 
فالحت پیشه به وزیر اطالعات 
است  ضربه هایی  به  مربوط 
مورد  چندین  در  نظام  که 
خورده  تروریستی  عملیات 
مسئله  می  رسد  نظر  به  اما 

فراتر از این  است.

رئیس  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
کمیسیون امنیت ملی، 13 اسفندماه، 
خواستار  مجلس،  علنی  جلسه  در 
تشکیل »پرونده جاسوسی در ساختار 
وزارت  کارشناسی  و  تصمیم گیری 

اطالعات« شد.
علوی  محمود  به  تذکری  در  او 
در  مورد جاسوسی  در  اطالعات  وزیر 
تشکیل  از  وزارتخانه گفت هدف  این 
این پرونده »شناسایی عوامل تحمیل 
در  منابع  اتالف  و  انحراف  و  اشتباه 
این  است.  تصمیم گیری«  ساختار 
اما  با وجود اهمیتی که دارد  موضوع 
در خبرگزاری های داخلی، در حاشیه 

مطرح شد.
سال  چهل  طی  بار  اولین  برای 
گذشته است که یک نماینده مجلس 
چنین صریح بر فعالیت جاسوسی در 
وزارت اطالعات صحبت کرده و آنطور 
این  است  او مشخص  اظهارات  از  که 
نفوذی ها توانسته اند به این هدف خود 
بوده  انحراف«  و  اشتباه  »تحمیل  که 
ساختار  در  منابع  »اتالف  به  منجر  و 

تصمیم گیری« شده دست بیابند.
گذشته  ماه های  در  فالحت پیشه 
نیز پس از چند عملیات تروریستی در 
داخل ایران از جمله حمله به رژه نظامی 
در اهواز و  سلسله حمالت به مرزبانی  

پاسداران  سپاه  اتوبوس  به  حمله  و 
و  بلوچستان  و  سیستان  استان  در 
گروگان  گرفته شدن تعدادی از ماموران 
مرزبانی، در مورد نفوذ و قصور و خیانت 
اطالعاتی  نیروهای  بدنه  در  تمرد  و 
بود.  داده  هشدار  کشور  امنیتی  و 
فالحت پیشه روز 2۸ بهمن در واکنش 
حامل  اتوبوس  به  انتحاری  حمله  به 
گفته  خبرنگاران  به  سپاه،  نیروهای 
بود، »قطعاً بخشی از حادثه تروریستی 
در زاهدان در قالب جاسوسی اطالعاتی 
بوده و افرادی که این کار را کرده اند، از 

نفوذ استفاده کرده اند.«
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، 
بیشتر  توضیح  در  نیز  اسفند،  چهارم 
»وقتی  گفت،   حادثه  این  مورد  در 
هماهنگی الزم میان دستگاه ها وجود 
ندارد، نتیجه این می شود که در حادثه 
تروریستی  حادثه  زاهدان،  تروریستی 
تروریستی  حادثه  در  حتی  و  اهواز 
سوی  از  هم  تیر  یک  حتی  مجلس 

اروپا نه تنها ترور، توطئه و خرابکاری  
در  آنها  پای  رد  بلکه  دادند  ادامه  را 
پولشویی، ترانزیت مواد مخدر، قاچاق 
و سازماندهی  انسان  قاچاق  و  اسلحه 

حمالت سایبری هم شناسایی شد.
اسالمی  که جمهوری  شرایطی  در 
و  تمام  به حمایت  برجام  برای حفظ 
کمال اروپایی ها نیاز داشت و به دنبال 
اتحادیه  بود   SPV مالی  کانال  ایجاد 
دی ماه(،   1۸( ژانویه  هشتم  اروپا، 
معاونت امنیت داخلی وزارت اطالعات 
را تحریم و عوامل این وزارتخانه را در 
اروپا  اتحادیه  تروریست های  لیست 
دیپلمات های  از  تعدادی  و  داد  قرار 
جمهوری اسالمی از کشورهای اروپایی 

اخراج شدند.
همراه  به  ضدامنیتی  مسائل  این 
موشک پرانی های سپاه پاسداران چنان 
ضربه  شرایط  این  در  نظام  منافع  به 
زد که در نهایت اروپایی ها را که برای 
به دنبال  آمریکا  با تحریم های  مقابله 
پیدا کردن چاره برای تهران بودند به 
همان نقطه ای رساند که آمریکا رسیده 
و آنها نیز به این نتیجه رسیده اند که 
پول در دست رژیم ایران یعنی گسترش 

تروریسم.
می گوید،  فالحت پیشه  آنچه  طبق 
در  جاسوسی  و  نفوذ  است  بدیهی 
»ساختار تصمیم گیری« و »کارشناسی« 
در وزارت اطالعات هم سطح مدیران و 
مقام های ارشد این وزارتخانه به عنوان 
و  را شامل می شود  تصمیم گیرندگان 
عنوان کارشناسان  به  را  آن  بدنه  هم 
ساده  بیان  به  اجرایی.  نیروهای  و 
اطالعات  یکسو  از  وزارتخانه  این  در 
طبقه بندی شده لو می  رود و از سوی 
دیگر تصمیم  هایی گرفته می شود که، 
به گمان این نماینده مجلس، به سود 

جمهوری اسالمی نیست!

به این ترتیب، وزارت اطالعات تحت 
ریاست محمود علوی در وضعیت قرمز 
علنی  کرد  توجه  باید  و  گرفته  قرار 
شدن مسائل امنیتی و پشت پرده در 
مجلس پیام های خود را دارد. از جمله 
ضعف های  عادی،  شرایط  در  اینکه 
نهادهای مسئول و پشت  امنیتی در 
پرده حل و فصل می شود و نه اینکه 
از سوی نماینده ی مجلس به صورت 
اتفاقی  چه  حاال  گردد.  مطرح  علنی 
با  اسالمی  جمهوری  در  که  افتاده 
سابقه طوالنی در مخفیکاری، موضوع  
مهمی مانند »جاسوسی« و »نفوذ« در 
وزارت اطالعات علنی می شود؟ آیا این 
پیامد درگیری ها و اختالفات جناحی 
مثاًل  دارد؟  دیگری  علت  یا  و  است 
اخطارهای  و  تذکرها  بودن  بی نتیجه 
اطالعات  وزیر  به  غیرعلنی  که  قبلی 
داده  او  ریاست  تحت  وزارتخانه  و 

شده است.
علنی  فالحت پیشه  نچه  آ گر  ا

حمله تروریستی به مراسم رژه نظامی در اهواز؛ ۳1 شهریور 1۳۹۷

»نظام مقدس« به نفت در برابر 
غذا هم راضی است

=کمال خرازی در دیدار با 
یک هیات فرانسوی در تهران 
سریع تر  عملکرد  خواستار 
اروپا در اجرای ساز و کار مالی 

اینستکس شده است.
به  تهران خطاب  =کیهان 
خرازی نوشته، از جیب مردم 
اروپا  تعهد  ندهید  تخفیف 

برجام است نه اینستکس!
یطی  ا شر ر  د م  نظا =
قرارگرفته که نه تنها عزمی 
ندارد  برجام  از  برای خروج 
بلکه به اینستکس یعنی نفت 
در برابر غذا هم راضی است.

شورای  رییس  خرازی  کمال 
دیدار  در  خارجی  روابط  راهبردی 
فرانسوی  اندیشکده  از  هیاتی  با 
از  اروپایی  کشورهای  از  »مونتین« 
انتقاد  اسالمی  جمهوری  علیه  فشار 
قبال  در  آنها  رویکرد  گفته  و  کرده 
کرده  مضاعف  را  حساسیت ها  برجام، 
و موجب بی اعتمادی افکار عمومی در 
ایران به اروپا شده است.در این دیدار 
شد  انجام  اسفند،   1۴ سه شنبه  که، 
خرازی خواستار عملکرد سریع تر اروپا 
در اجرای ساز و کار مالی اینستکس 
شده و گفته اجرای آن می تواند فضای 

کنونی را علیه اروپا تغییر دهد.
نیز  طرفین  گفتگوهای  از  بخشی 
به  خرازی  که  بود  سوریه  مورد  در 
مالقات کنندگان گفت، »با وجود برخی 
و  روسیه  ایران،  بین  اختالف نظرها 
ترکیه، سه کشور منافع مشترکی در 
ایجاد ثبات و امنیت در سوریه دارند 
این  در  کشور  سه  بین  رایزنی های  و 

خصوص مفید و سازنده بوده است.«
با توجه به بیانیه اخیر اروپایی ها که 
دخالت  به  خواسته اند  ایران  رژیم  از 
در کشورهای منطقه از جمله سوریه، 
در  خرازی  دهد،  پایان  یمن  و  عراق 
دیدار با هیات فرانسوی تالش کرده تا 
به اروپایی ها بگوید با درخواست سوریه 
منافع  و  داشته  کشور حضور  این  در 
مشترکی برای ایجاد ثبات و امنیت با 
دارد.به گزارش  آنکارا وجود  و  دمشق 
بخش  در  خرازی  ایرنا،  خبرگزاری 
تشدید  به  صحبت هایش  از  دیگری 
لفاظی های بنیامین نتانیاهو علیه ایران 
برای  »نتانیاهو  کرد:  تصریح  و  اشاره 
انتخابات نیاز به نمایش قدرت دارد اما 
تحرک  هرگونه  که  می داند  خوبی  به 
علیه منافع ایران برایش انتحار سیاسی 
اینکه  بر  تاکید  با  بود.«وی  خواهد 
ثبات  ایجاد  هدف  باید  کشورها  همه 
و آرامش را در سوریه پیگیری کنند، 
بدون  که  خارجی  »نیروهای  گفت: 
هماهنگی با دولت سوریه در این کشور 
حضور دارند، باید هر چه سریع تر خاک 
سوریه را ترک کنند.« رییس شورای 
به  پاسخ  در  خارجی  روابط  راهبردی 
پرسشی درباره ی دلیل سفر بشار اسد 
به ایران بدون اعالم قبلی ادعا کرده »به 
دلیل رعایت مسائل امنیتی، این سفر 

بدون اعالم قبلی انجام گرفت.«
 خرازی زبان ملت سوریه!

کرده  تالش  همچنین  خرازی 
که  کند  القا  فرانسوی  مهمانان  به 
سیاست ها و اقدامات جمهوری اسالمی 
در سوریه از جمله حمایت از بشار اسد 
درخواست  به  و  شده  حساب  کاماًل 
مردم سوریه بوده است. وی تاکید کرد: 
»ملت سوریه از اسد برای ایجاد آرامش 
و همچنین مقابله با تروریسم حمایت 
می کند« و »تحلیل دولت های اروپایی 
از تحوالت در سوریه و دیدگاه ملت این 

کشور واقع بینانه نیست.«
در حالی که جمهوری اسالمی نسبت 
کشور  داخل  در  مردم  اعتراضات  به 

بی توجه است و بطور کل صدای مردم 
را نمی شنود، خرازی به اعتراضات مردم 
در اروپا اشاره کرده و بر اساس سیاست 
گفته  آمریکا  و  اروپا  بین  دوبهم زنی 
تضعیف  راستای  در  آمریکا  »منافع 
حمایت  و  است  شده  تعریف  اروپا 
آمریکا از برخی تنش ها و رخدادهای 
اعتراض آمیز در کشورهای اروپایی در 

راستای تضعیف اروپاست.«
اروپا در چند مرحله عقبگرد کرد

به  نسبت  تهران،  چاپ  کیهان 
روز  و  داده  نشان  واکنش  دیدار  این 
»از  عنوان  با  مطلبی  در  چهارشنبه 
جیب مردم تخفیف ندهید تعهد اروپا 
برجام است نه اینستکس« می نویسد: 
دکتر  اظهارات  صحت  بر  تاکید  »با 
عمومی  بی اعتمادی  درباره  خرازی 
ملت ایران نسبت به مواضع اروپا، باید 
این نکته را متذکر شد که تعهد اروپا 
در قبال تعهد برجامی ایران، مقابله با 
اقتصادی  و  بانکی  و  مالی  تحریم های 
در  اروپا  اینستکس.  اجرای  نه  و  بوده 
چند مرحله عقبگرد، ابتدا زیر تعهدات 
کانال  راه اندازی  مدعی  و  زد  برجامی 
 SPV به مبادالت مالی ویژه موسوم 
برای مبادله نفت در مقابل غذا و دارو 
شد که اساسا توهین آمیز و نقض تعهد 
بود. اما حتی پای این وعده نیز نماند و 
مدعی راه اندازی اینستکس برای مبادله 
با پول نفت فروخته شده  غذا و دارو 

ایران به کشورهای غیراروپایی شد.«
»با  نوشته  پایان  در  تهران  کیهان 
رفته،  دست  از  اعتماد  اوصاف،  این 
برجامی،  تعهدات  اجرای  با  صرفاً 
امکان بازسازی تدریجی دارد و نه به 
چون  مجعولی  واژگان  با  واسطه بازی 

SPV و اینستکس.«
بر اساس این گزارش تحلیلی کیهان 
تهران به نظر می رسد نظام نه تنها عزمی 
برای خروج از برجام که به آن »هویچ 
پوسیده« می گوید ندارد بلکه حاال که 
SPV درست نشد به همین اینستکس 
)نفت در برابر غذا( نیز راضی است. این 
خود می تواند بیانگر این باشد که اگر 
جمهوری اسالمی برای مذاکره با آمریکا 
قدمی هم برداشته ولی تا کنون به هیچ 
نتیجه ای نرسیده است. مقام های نظامی 
و امنیتی جمهوری اسالمی و همچنین 
از علی خامنه ای در  تبعیت  به  دولت 
کرده اند  تاکید  بارها  اخیر  هفته های 
موشکی  آزمایش های  مورد  در  نه  که 
به  حاضر  نه  و  می کنند  عقب نشینی 
همزمان  اما  هستند  سوریه  از  خروج 
برای آغاز به کار کانال مالی اینستکس 
کاال/ برابر  در  »نفت  جز  چیزی  که 

در  این  می کنند.   تالش  نیست،  غذا« 
حالیست که خروج از برجام برای نظام 
چیزی جز خودزنی نیست و احتماالً در 
چنین شرایطی عزمی برای آن ندارد. 
به ویژه اینکه مقامات عالی رتبه مرتب، 
دست کم در حرف، تکرار می کنند ایران 
به تعهدات برجامی خود پایبند خواهد 
به  برای  اسالمی  جمهوری  بود.تالش 
راه افتادن کانال مالی اینستکس دلیل 
بسیار مهمی دارد که مربوط به شرایط 
داخلی ایران است. تمام کارایی این ساز 
و کار مالی تسهیل تجارت و یا بطور 
دقیق تر تهاتر و معامله »نفت در برابر 
کاال« و در عمل نفت در برابر غذاست. 
بحران  اقتصادی بطور روزافزون در ایران 
افزایش پیدا کرده و رشد تورم و گرانی از 
یکسو، کاهش درآمدهای نفتی از سوی 
دیگر و قفل شدن نظام بانکی ایران و 
همچنین کمبود کاالهای اساسی دامنه 
اعتراضات عمومی را به شدت باال برده 
اسالمی  جمهوری  زمامداران  است. 
این  به  نسبت  را  خود  اینکه  وجود  با 
اعتراضات بی اعتنا نشان می دهند اما هر 
لحظه نگران گسترش آن به خیابان ها و 
شکل گرفتن یک همبستگی قاطع در 

برابر نظام هستند.

کمال خرازی در دیدار با هیاتی از اندیشکده فرانسوی مونتین

و  جناحی  اختالفات  به  مربوط  کرده 
حد  چه  تا  است،  سیاسی  رقابت های 
شکاف بین جناحین جمهوری اسالمی 
زیاد شده که برای ضربه زدن و سبقت 
اختالفات  و  دعواها  حتی  یکدیگر  از 
وزارت  باالیی  الیه های  به  را  جناحی 
لو  را  یکدیگر  و  رسانده اند  اطالعات 
می دهند، از همدیگر جاسوسی می کنند 
در  که  می گیرند  تصمیماتی  حتی  و 
عمل کلّیت نظام را به خطر می اندازد؟!

اگر هم مسئله مربوط به »آتش به 
و  است  اطالعات«  وزارت  اختیارهای 
نیروهای خودسر شبیه همان محافلی 
پیاده  را  زنجیری  قتل های  پروژه  که 
تا  که  است  این  نشانگر  پس  کردند، 
و  َفشل  اطالعات  وزارت  اندازه  چه 
مدیران  از  بخشی  که  است  ناکارآمد 
طراحی  قدرت  آن  تصمیم سازان  و 
خرابکاری  برای  برون مرزی  عملیاتی 
و بمب گذاری را دارند و وزیر اطالعات 

قادر به کنترل آنها نیست!
از سوی دیگر، شاید این جاسوس ها و 
نفوذی ها عوامل وابسته به سرویس های 
با  مرتبط  و  رژیم  دشمنان  اطالعاتی 
اما  باشند.  خارجی  دولت های  سایر 
این  احتماالت،  این  از  فاجعه بارتر 
است که عوامل نفوذی و جاسوس ها 
دست نشانده دولت هایی که به تعبیر 
هستند  عاقل«  »بازیگران  آکادمیک 
نباشد و وابسته به سازمان ها و تشکیالت 
غیردولتی از جمله گروه های تروریستی 
مثالً القاعده و داعش باشند! این احتمال 
نیز چندان دور از ذهن نیست چون در 
به  داعش  تروریستی  حمالت  جریان 
و  اسالمی  شورای  مجلس  ساختمان 
مقبره خمینی در تهران از سوی خود 
مقام های رسمی رژیم عنوان شد که 
حمایت  مورد  داعش  میدانی  عوامل 

عوامل نفوذی بودند!
یک  که  است  شرایطی  چنین  در 
یا  داخل  در  امنیتی  کوچک  پروژه 
یا  خودسرها  توسط  کشور  خارج 
نفوذی هایی که معلوم نیست سر در 
کدام سازمان دولتی یا گروه تروریستی 
دارند، می تواند به یک درگیری، جنگ 
توجه  با  نظامی منجر شود.  یا حمله 
کسی  چه  فالحت پیشه  اظهارات  به 
می تواند ادعا کند ک وزارت اطالعات 
قابل اعتماد است و قدرت حفظ منافع 
ملی کشور را دارد؟! آیا رهبر جمهوری 
اسالمی از اوضاع وزارت اطالعات خبر 

دارد؟
ناگفته نباید گذاشت که کم نیستند 
اطالعات  وزارت  در  شاغل  نیروهای 
که یک سرشان در پولشویی و داللی 
احزاب.  در  دیگرشان  سر  و  است 

»ائتالف  دبیرکل  که  کاسبان  محمد 
از  نمونه ای  هست  نیز  اعتدالگرایان« 
این افراد است )تیتر وبسایت الف در 

بازی با نام »کاسبان«(.
م  تما ء  ستثنا ا ن  و بد قتی  و
و  اسالمی  جمهوری  وزارتخانه های 
تمامی سازمان ها از رأس تا بدنه با فساد 
نمی شود  هستند  روبرو  سیستماتیک 
از  و  سالم  اطالعات  وزارت  کرد  ادعا 
و  است  دور  به  فراگیر  فسادهای  این 
متفاوت عمل می کند. چنانکه در جریان 
دادگاه هایی که برای مفسدان اقتصادی 
مورد  در  بارها  نیز  می شود  برگزار 
وزارت  کارمندان  و  مدیران  همکاری 
اطالعات در پولشویی ها و اختالس ها 
این  به  است.  آمده  میان  به  صحبت 
ترتیب چندان جای تعجب ندارد که 
تعدادی از نیروهای وزارت اطالعات در 
رده های مختلف در ازای دریافت پول و 
رشوه تن به فروش اطالعات و اقدامات 

دیگر بدهند.

محمود علوی وزیر اطالعات حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=این مدیر جوان شکایت 
دیگری هم به دلیل »توهین 
رتبه  عالی  مقام  یک  به 
کشور« در توئیتر خود داشته 
که مربوط به پیش از انتصاب 
اصفهان  شهرداری  در  وی 

بوده.
می گویند  داخلی  رسانه های  برخی 
شهر  معروف  به  امر  ستاد  شکایت  با 
مدیرعامل  معینی  علی  اصفهان، 
شرکت توسعه گردشگری سپاهان به 
دلیل پخش مسابقات فوتبال در پارک 
کوهستانی صفه اصفهان به یک سال 
زندان محکوم و روانه زندان دستگرد 

اصفهان شده است.
انتقال علی معینی  از  منابع داخلی 
مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری 
سپاهان وابسته به شهرداری اصفهان 
به زندان برای گذراندن یک سال دوره 

محکومیت اش خبر دادند.
با  اصفهان  شهرداری  مدیر  این 
شکایت ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر دادگاهی و در نهایت به یک سال 
می شود  گفته  و  شده  محکوم  زندان 
دلیل گشوده شدن این پرونده قضایی 
جهانی  جام  مسابقات  پخش  هم 
صفه  کوهستانی  پارک  در  فوتبال 

اصفهان بوده است!
اصفهان  شهر  معروف  به  امر  اداره 
این شکایت را به دلیل عدم تفکیک 
در  مردان  و  زنان  و حضور  جنسیتی 

یک سال زندان به جرم فراهم  کردن شرایط 
تماشای گروهی فوتبال در اصفهان!

کنار یکدیگر در حین پخش مسابقات 
انجام داده است.

چون  رسانه ها  برخی  حال  این  با 
خبرگزاری فارس می گویند یک سال 
زندان علی معینی به دلیل »توهین به 
یک مقام عالی رتبه کشور« در توئیتر 
بوده و ربطی به پخش مسابقات فوتبال 

در پارک کوهستانی صفه ندارد.
محتوای توئیت و فردی که ادعا شده 
در این توئیت مورد توهین قرار گرفته 
می شود  گفته  ولی  نیست  مشخص 
نماینده  شکایت  محتوای  اساس  بر 
توئیتری  توهین  این  مدعی العموم، 
مربوط به پیش از انتصاب وی در این 

شرکت بوده است.
از  پس  اصفهان«  »ندای  وبسایت 
توسعه  شرکت  در  معینی  انتصاب 

هنوز  کنون  تا  تصادف  این  دلیل 
توضیح داده نشده است. درآن زمان اما 
تانکر نفتی سانچی که به شرکت ملی 
نفتکش های ایران تعلق داشت، با یک 
بارکش چینی تصادف کرد و در نهایت 
کشته  ملوان   ۳0 از  بیش  شد.  غرق 
بارگیری  شدند و 11۳ هزار تن نفت 
دریایی  منطقه  در  شدن  رها  با  شده 
زیست  فاجعه  یک  شانگهای  نزدیک 

محیطی بزرگ آفرید.
اما به تازگی شایع شده که کشتیرانی 
بین المللی دریافته است که تانکرهای 
دریایی ایرانی بعضی وقت ها برای آنکه 
اتوماتیک  نشوند سیگنال های  ردیابی 
می کنند.  خاموش  را  خود  شناسایی 
در یک مورد مشخص این موضوع را 
از گزارشگران شبکه سی بی سی  یکی 

تالش جمهوری اسالمی....                               از صفحه 7
ملی  شرکت  است.  کرده  ثابت  کانادا 
این  از  می خواهد  ایرانی  نفتکش های 
مانع ضبط نفت هایی شود که  طریق 
بطور  آمریکا   با دور زدن تحریم های 
تانکرها حمل  این  به وسیله  مخفیانه 

می شوند.
تصادف در یک دریای آرام

تحلیلگر  اشمیت  کورت  گفته  به 
ایران حاضر است خطر  والو«،  »ولس 
تصادف های فاجعه بار تانکرهای عظیم 
نفتی برای معامالت مخفیانه  را به جان 
مورد  در  که  همانطور  درست  بخرد؛ 
نفتکش سانچی رخ داد. این وضعیت 
به  ایرانی  مسئوالن  است.  بی سابقه 
از آن می شوند که  صورت فعال مانع 
یکی  شوند.  ردیابی  بتوانند  صادرات 
با  اطالعات  و  خبر  ارسال  روش ها  از 

فتنه  »فعالین  از  را  وی  گردشگری، 
فارسی   رسانه های  با  که  خواند   »88
زبان خارج از کشور مصاحبه کرده و 

سابقه بازداشت نیز داشته است.
علی معینی پیش از این در حساب 
توئیتری خود از دریافت ۳ ابالغیه با 
موضوع شکایت از وی به دلیل فراهم 
جمعی  دسته  تماشای  امکان  آوردن 
بازی های فوتبال جام جهانی در پارک 

کوهستانی صفه خبر داده بود.
وابسته  تفریحی  شرکت  مدیر  این 
پخش  از  اما  اصفهان  شهرداری  به 
مسابقات به عنوان تجربه ای موفق در 
تفکیک جنسیتی  بدون  و  باز  فضای 
یاد کرده بود. معینی یازدهم اسفندماه 
شده  اصفهان  دستگرد  زندان  راهی 

است.

=در پی این حادثه سیم های 
برق نیز دچار پارگی شده و 
برق منطقه قطع شده است. 
اسفند  تا  فرودین ۹۵  =از 
هلیکوپتر  )دو سال( 8   ۹7
در ایران سقوط کرده که به 
معنای به طور متوسط هر سه 
ماه یکبار است! آمارهای قبل 
از سال ۹۵، متوسط هر ماه 

یک سقوط بوده است. 
دلیل  به  کشور  =اورژانس  
کمبود امکانات از »هوانیروز« 
هلی کوپتر می گیرد که طی 
داشته  سقوط   ۴ سال،  دو 

است.
»هالل  اورژانس  هلی کوپتر  سقوط 
و  چهارمحال  استان  در  احمر« 
پنج  هر  مرگ  موجب  بختیاری 
احمر  هالل  اورژانس  شد.  سرنشین 
این هلی کوپتر را برای کمک به یک 

زن  باردار از »هوانیروز« گرفته بود.
یک  اسفندماه   1۳ دوشنبه  امروز 
احمر  هالل  امداد  هلی کوپتر  فروند 
چهارمحال و بختیاری در پی برخورد 
طی  کرد.  سقوط  برق  دکل  یک  با 
که  سرنشین  پنج  هر  حادثه  این 
پزشکی  فوریت های  کارشناسان 
اورژانس و کادر پرواز بودند جان خود 

را از دست دادند.
مدیرعامل  مرتضوی فرد  احمد 
چهارمحال  احمر«  »هالل  جمعیت 
پنج  اجساد هر  بختیاری گفته که  و 
به  شناسایی  برای  که  شده  پیدا  نفر 

سقوط هلی کوپتر »هوانیروز« در اختیار اورژانس 
۵ کشته داد

پزشکی قانونی انتقال داده شده است.
طاهری  رسول  حادثه  این  در 
و  فوریت ها  کارشناس  ساله   ۳1
کارشناس  ساله   ۳9 کاویانی  ستار 
فوریت های پزشکی اورژانس، به همراه 
خلبان،  خواجوی  مسعود  سرهنگ 
و  خلبان  کمک  ودعی  علی  سروان 
استوار علی اشرفی از پرسنل فنی در 
این سانحه جان خود را از دست دادند.

کیهان  به  رسیده  گزارش های 
از  هلی کوپتر  این  حاکیست  لندن 
چهارم  پایگاه  به  متعلق   214 نوع 
اصفهان  »هوانیروز«  پشتیبانی  رزمی 
کمبود  دلیل  به  اورژانس  است.  بوده 
هلی کوپتر برای امدادرسانی در مناطق 

دورافتاده با »هوانیروز« قرارداد دارد.
)دو   9۷ اسفند  تا   9۵ فرودین  از 
سقوط  ایران  در  هلیکوپتر   8 سال( 
کرده که به معنای به طور متوسط هر 
سه ماه یکبار است! از این بین، چهار 
است.  بوده  اورژانس  به  مربوط  پرواز 
آمارهای قبل از سال 9۵، متوسط هر 

ماه یک سقوط بوده است.
جعفر مردانی معاون سیاسی، امنیتی 
و  چهارمحال  استاندار  اجتماعی  و 
بختیاری وی، علت سقوط هلی کوپتر 
روستای  در  برق  دکل  به  برخورد  را 

سرتشنیز اعالم کرد.
حادثه  این  پی  »در  است:  گفته  او 
سیم های برق نیز دچار پارگی شده و 

برق منطقه قطع شده است.«
برای  امدادرسان  هلی کوپتر  این 
ماموریت به روستای دهدلی و نجات 
فرودگاه  از  باردار  مادر  یک  جان 
شهرکرد برخاسته بود و پیش از ظهر 
اطراف  در  اسفند،  روز دوشنبه، 1۳  

روستای سرتشنیز شهرستان کیار در 
۳۵ کیلومتری شهرکرد رخ داده است.

از  یکی  ایران  در  هوانوردی  صنعت 
جهان  در  را  حوادث  میزان  باالترین 
هوایی  سوانح  ساله  هر  و  داراست 
متعددی در ایران به وقوع می پیوندد 
به  از شرایط جّوی، معطوف  که جدا 
ایمنی اندک هواپیماها و هلی کوپترها 
و فقدان مدیریت در این عرصه است.

که  نیست  بار  اولین  این 
خارج  رده  از  هلی کوپترهای 
»هوانیروز« در ماموریت های اورژانس 
سقوط می کنند. 24 آبان 1۳91 یک 
ماموریت  در   214 هلی کوپتر  فروند 
برای  فرودگاه مشهد  اورژانس حوالی 
به  تصادف  یک  مجروحان  انتقال 
مسیر  در  که  شد  اعزام  بیمارستان 
موتور  فنی  نقص  علت  به  برگشت 
دچار سانحه شد و سقوط کرد و 10 
نفر شامل تمام خدمه و تکنیسین های 
او  همراه  و  مصدوم  و  اورژانس 

جانباختند.
آنگونه که رسانه های داخلی گزارش 
حادثه   4 جاری  سال  در  کرده اند، 
داده: هلی کوپتر  ایران رخ  در  مرگبار 
خلیج فارس  آب های  فراز  بر  »الوان« 
آموزشی  هلی کوپتر  فروردین ماه،  در 
در  مالرد  »اخترآباد«  منطقه  در 
بوئینگ ۷0۷  فروند  شهریورماه، یک 
باری حامل گوشت متعلق به نیروی 
اسالمی  جمهوری  ارتش  هوایی 
هواپیمای  فروند  یک  و  دی ماه  در 
آموزشی فوق سبک در منطقه بهاریه 

کاشمر در بهمن ماه بوده است.
نفر   2۷ امسال،  هوایی  حوادث  در 

جان خود را از دست دادند. 

نیایش  نوعی  -برای من خوانندگی 
و کار معنوی و مدتیشن از راه دعا و 
می نویسم،  ترانه  وقتی  است.  نیایش 
خود  از  می شوم،  بی خود  خود  از 
ترکیبی  صوتی،  جاز  می شوم.  دور 
بداهه های  و  مهمل  هجاهای  از 
بی معنی ست. نام »واکایو« به من الهام 
شد. پیش از آنکه آهنگ را برای کپی 
را  »واکایو«  واژه  من  بفرستم،  رایت 
سرچ کردم و متوجه شدم که معنی 
به  اتیوپیایی  قدیمی  زبان  در  آن 

معنای »آه پروردگار خوب« است.
موزیک »رگی« که منشائی اتوپیایی 
را در  اتیوپی  از  باستانی  پیامی  دارد، 
مورد پروردگار یا »جاه« نشر می دهد. 
من اعتقاد راسخ دارم که سروده ام  در 
مقدر  و  مشّیت  یک  »واکایو«  مورد 

بوده است.
»رگی«  به  را  شما  = چه چیزی 
عالقه  مورد  هنرمند  و  کرد  جذب 

شما چه کسی است؟
-باب مارلی و ویلرز کسانی هستند 
جذب  »رگی«  موزیک  به  مرا  که 
یک  مارلی  می کنم  فکر  من  کردند. 
پیامش  که  است  امروزی  پیامبر 
جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  به 
رسیده و بر آنها تأثیر گذاشته است. 
او همچنین همه این کارها را پس از 
مثبت  انرژی های  ارسال  راه  از  مرگ 

انجام می دهد.
آلفا  پالس،  استیل  اهورو،  بلک  من 
بلوندی و برنینگ سپیر را نیز دوست 
دارم. از نسل جدید نوازندگان »رگی« 
مارلی،  گاد(  )جونیور  دیمین  من 
هم  را  سابالیم  و  استوپید  اسالیتی 

دوست دارم.
حال  در  اکنون  هم  =»رگی« 
حرکت به مناطق مختلف است، که 
با ضرب آهنگ R&B، رپ و راک 
و تقریباً هر سبک موسیقی دیگری 
می کنید  فکر  شما  دارد.  همخوانی 
دست  از  را  خود  هویت  »رگی« 
خواهد داد؟ فکر می کنید در 1۰ سال 
آینده این موسیقی کجا خواهد بود؟!

اختالط  از  بیشتر  چیزی  -شخصاً 
می کنید.  اشاره  که  ندیده ام  ادغام  و 
شاخه های  از  که  »رگاتون«  چه  اگر 
»رگی« است، محبوبیت دیرینه دارد 
به  می کنم  فکر  حال  همین  در  اما 
شدت با استفاده از شیوه ها و ژانرهای 
جذب  را  بیشتری  مخاطبان  مختلف 
کرد و این موسیقی را بیشتر جهانی 

کرد.
با توجه به اینکه اعتقاد دارم در دهه 
معنویات  دنبال  به  مردم  اکثر  آینده 
هستند و اشعار »رگی« وسیله ای برای 
پیدا کردن معنی زندگی هستند، در 
بار  ژانر  این  نتیجه تصور می کنم که 

دیگر محبوبیت پیدا خواهد کرد.
که  کرده اید  فکر  حال  تا  =آیا 
متون فارسی و آهنگ های ایرانی را 

با »رگی« میکس کنید؟!
-در حال حاضر دو آهنگ دارم که 
این  است.  ما  بعدی  آلبوم  از  بخشی 
و  فارسی  اشعار  از  آمیزه ای  آهنگ ها 
آهنگ  آنها  نخستین  است.  انگلیسی 
»کوروش بزرگ« نام دارد و در مورد 
افکار او صحبت می کند. آهنگ دیگر 
نامش »آداجیو« است که یک قطعه 
موسیقی کالسیک است که اشعارم را 

افزوده ام.  در مورد خداشناسی به آن 
همچنین در یکی از آنها شاید هم هر 
خواهم  استفاده  سنتور  از  آنها  دوی 

کرد.
منتشر  که  جدیدی  آلبو  =در 
عادی  نوازندگان  بجز  شد  خواهد 
مهمان  نوازندگان  آیا  گروه تان، 
دیگری هم هستند که در آن اجرا 

داشته باشند؟
-آهنگ های متعلق به آلبوم آینده 
 All go(»ال گوریتسم« یعنی  ما 
و  شده اند  نوشته  همه   )rhythm
در  که  آنجا  از  هستند.  تولید  آماده 
یک  عنوان  تحت  هنوز  حاضر  حال 
می توانید  نیستیم  امضاشده  برچسب 
به این لینک بروید و ما را برای تولید 
کنون  تا  کنید.  حمایت  آلبوم  این 
داشته ایم  همکاری  نوازندگانی  با  ما 
داگ«  اسپون  ویت  »کولبورت  با  که 
 collaborated with Snoop(
اسالیتلی  اند  سوپالی  ایر  و   )Dog
 Air Supply and( استوپید 
نیز همکاری   )Slightly Stoopid

داشته اند.
=خوانندگان ما در کجا می توانند 
چه  و  بشنوند؟  را  شما  موسیقی 

پیامی برای طرفدارانتان دارید؟
تاک  تیک  و  »ریچی  -موسیقی 
توز« برای دانلود و مشاهده در تمامی 
دسترس  در  اینترنتی  پالتفرم های 
پیام  گسترش  من  آرزوی  است. 
زرتشت  پیامبر  اصل  سه  و  پروردگار 
یعنی »گفتار نیک، پندار نیک، کردار 

نیک« است.
*منبع: کیهان الیف )کیهان لندن 

به زبان انگلیسی(
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

ریچی مشیر، زاده ی ایران...                              از صفحه ۵
کسب و کار عرفان

آن  ادعای  که  نیست  علم  عرفان 
)شناخت  بتراشد  سواد  کسی  برای 
می تواند  البته  کار  و  کسب  این 
هنگامی  که  و  باشد(  برانگیز  معرفت 
به آورده ای در کسب منزلت سیاسی 
)چنانکه  شود  تبدیل  اجتماعی  و 
خود  و  خمینی  برای  آن  از  سروش 
است  ماری  روغن  می کند(  استفاده 
که در بساط دستفروش های خیابانی 
فروش  به  دردها  همه ی  دوای  برای 
شبیه  مداحانی  و  سروش  می رسد. 
و  عارف  عنوان  به  را  وی خمینی  به 
تبلیغاتی  دستگاه  مجرای  از  حکیم 
رژیم به عوامی  که در تاریخ به دنبال 
تا  فروختند  می گشتند  خود  عظمت 
حقوق  نقض  و  جامعه  بودن  توده وار 
عزتی  کنند.  تضمین  را  آنها  فردی 
به  خمینی  است  معتقد  سروش  که 
ارمغان اورد باال نشستن دستبوسانی 
بود که به تحریک توده ها برای تبعیت 
آثار  به  می پرداختند.  »پیشوا«  از 
تا  کنید  مراجعه  خمینی  »عرفانی« 
ببینید جز انبوهی از مهمالت و هذیان 
دستگاه  ندارد.  وجود  چیزی  آنها  در 
از  تمامیت خواه  رژیم های  تبلیغاتی 
و  می سازد  همه چیزدان  »پیشوا« 
این  خودشان  قاب  دور  بادنجان های 
می کنند  باور  تدریج  به  را  داستان ها 

چون به نفع شان است.
فقه نیز علم نیست: مجموعه آیین ها 
و سنن زندگی در یک قبیله در شبه 
پیش  سال   1400 در  عرب  جزیره 
است. شأنی که سروش برای فقه به 
می دهد  نشان  قائل شده  علم  عنوان 

برای  صرفا  فقه  بر  وی  نقدهای  که 
است  روحانیونی  از  مشروعیت زدایی 
که امتیازات وی در دوران خمینی را 
با فقه خمینی که  او  قبول نداشتند. 
همان فقه سنتی بوده مشکلی نداشته 

است.
سروش و سیدحسین نصر که امروز 
در ایاالت متحده بساط عرفان فروشی 
باز کرده و دستشان را برای بوسیدن 
به سمت پیروان دراز می کنند باید از 
عرفان جالدانی مثل خمینی ستایش 
کنند تا این مغازه را باز نگه دارند. مرید 
و مریدبازی یک کسب و کار جمعی 
است که سروش و سیدحسین نصر به 
خوبی فراگرفته اند. اگر حکومت دینی، 
شیعیان افغان و پاکستانی و لبنانی و 
ایرانی را پایگاه خود برای بسط مراکز 
می داند  امریکا  و  اروپا  در  اسالمی 
اینگونه  به  نیز  غربی  دولت های  )و 
نگاه  تنوع  بسط  عنوان  به  اقدامات 
صدها  تریلرها  که  روزی  تا  می کنند 
بگیرند(  زیر  را  جمعیت شان  از  نفر 
سروش و نصر و دیگر احیاگران دینی 
به آنها به عنوان مریدان بالقوه ای نگاه 
می کنند که بساط جلسات آنها را پر 
رونق نگاه می دارند. باالخره شیعیانی 
که از قرون وسطا به قرن 21 آمده اند 
نمی توانند کوله پشتی مهمالت خود را 

یکباره بر زمین بگذارند.
شجاعت

با  سیاسی  رهبران  شجاعت 
ایستادن در برابر بالهت و حماقت و 
اندازه گیری می شود  تنفر و خشونت 
و نه ایستادن در برابر حق رای زنان 
سپاهیان  فرستادن  علیه  مقاومت  و 

رژیم  مقامات  روستاها.  به  دانش 
برابر کمونیست ها  پهلوی حداقل در 
این  مارکسیست  اسالمگرایان  و 
شجاعت را از خود نشان دادند گرچه 
در برابر خمینی و یارانش و شبکه ی 
روحانیت کمبود شجاعت داشتند. اما 
خمینی و وفادارانش نه تنها در برابر 
ایرانیان  تاریخی  بالهت  و  حماقت 
غرب  با  )دشمنی  بیستم  قرن  در 
فیضیه(  دایناسورهای  به  اعتماد  و 
سوار  آنها  امواج  بر  بلکه  نایستادند 
منافع  پیشبرد  برای  آنان  از  و  شده 

خود بهره گرفتند.
دهه  یک  طول  در  البته  خمینی 
)بخوانید  شجاع  بسیار  حکومتش 
بود:  ابله(  و  جنایتکار  و  سنگدل 
در  را  مخالفانش  از  تن  هزاران 
هزار  ده ها  رساند؛  قتل  به  زندان 
کربال  فتح  برای  را  ایرانی  جوان 
پس  از  بعد  دوران  در  »قدس«  و 
افراد  همکاری  )با  خرمشهر  گرفتن 
محسن  مثل  دیگری  »شجاع« 
به  و هاشمی  رفسنجانی(  رضایی 
رفته  لو  عملیات  و  مین  میدان های 
صدام  سربازان  دست  به  تا  فرستاد 
قتل عام شوند و با صحه گذاشتن بر 
گروگانگیری دیپلمات های امریکایی 
صدها میلیارد دالر خسارت تا همین 
او شجاعت  کرد.  بار  بر کشور  امروز 
قطع دست  و  راه اندازی سنگسار  به 
حجاب  تحمیل  و  انگشتان  و  پا  و 
قرن  اواخر  در  زنان  به  اجباری 
بیستم را داشت؛ او آنقدر شجاع بود 
که دویست تن از بهاییان را به اتهام 
فهرستی  کرد؛  اعدام  بودن  بهایی 
این شجاعت های وی در  از  طوالنی 
تاریخ معاصر ایران ثبت شده است.

چرا مداحی نکنند؟...                                      از صفحه 7

کیفیت بد که قابل تشخیص نباشد و 
یا استفاده از تکنولوژی های کهنه است.

نفتکش سانچی ۳2 خدمه داشت که 
دو نفر از آنها بنگالدشی و بقیه ایرانی 

بودند
سانچی در سال گذشته در مسیر کره 
جنوبی دومین خریدار مهم نفت ایران 
حرکت می کرد. برخورد این کشتی با 
اتفاق  آرام  دریایی  در  چینی  بارکش 
افتاد. اینکه کشتی چینی تانکر ایرانی 
را به خاطر خاموش بودن سیگنال فنی 
آن نشناخته و به این دلیل نتوانسته 
به  تا  کند،  جدا  آن  از  را  خود  مسیر 
حال تنها یک شایعه بوده است. اما اگر 
تایید شود، نشانه ای آشکار از وضعیت 
یأس آور صنعت نفت ایران خواهد بود.

*منبع: روزنامه »دی وِلت«
*ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
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=در برابر جمهوری اسالمی 
ایران، اگر نخواهد از سوریه 
عقب نشینی کند، تنها یک 
دارد:  وجود  خونین  راه 
همانگونه که به اسد توصیه 
کرد بُکشد تا بماند، خودش 
عمل  توصیه  همین  به  نیز 

کند! اما...
با  عربی  وبسایت  =یک 
به »فالیت رادار24«  استناد 
هواپیمای  یک  که  نوشت 
شماره  به   310 یرباس  ا
W55115 متعلق به خطوط 
روز دوشنبه  ماهان،  هوایی 
فرودگاه  از  اسفند  ششم 
بین المللی دمشق به تهران 
و شبانگاه همان  پرواز کرد 
بازگشت.  دمشق  به  روز 
تحریم های  تحت  ماهان ایر 

آمریکا قرار دارد.

سفر اخیر بشار اسد رئیس جمهوری 
سوریه به ایران در روز ۶ اسفند ۱۳۹۷، 
کرده  مطرح  را  بسیاری  پرسش های 
است؛ به  ویژه که این سفر در حالی 
منطقه ای  نداهای  که  گرفت  صورت 
خروج  خواستار  که  بین المللی  و 
به  وابسته  »قدس«  سپاه  نیروهای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و دیگر 
شبه نظامیان مورد حمایت حکومت 
ایران از این کشور هستند، روز به روز 
بلندتر می شود. تا جایی که خیلی از 
کشورها از جمله ایاالت متحده شرط 
مشارکت در بازسازی سوریه را خروج 

کامل تهران از سوریه اعالم کرده اند.
اینستاگرامی  استعفای  همزمان 
ظریف که خیلی زود و پس از چند 
ساعت آن را در همان اینستاگرام پس 
مدتی  برای  را  همگان  توجه  گرفت، 
نمایش  به  آن  اهداف  و  سفر  این  از 
کرد  جلب  خارجه ای  وزیر  استعفای 
که نه او و نه دولتش در سیاست های 
منطقه ای و همچنین سیاست خارجی 

کالن کشور نقشی ندارند.
و  غیررسمی  سفر  اینهمه  با 
اعالم نشده ی اسد به پیشگاه خامنه ای 
و  ناظران  تحلیل  و  تجزیه  مورد 
کارشناسان مسائل منطقه قرار گرفت. 
این  از  اما  ایران  داخلی  رسانه های 
واکنش ها تنها به بازتاب آنچه پرداختند 
قدرت  نمایش  به  آن  با  بتوانند  که 
بپردازند. اسالمی  جمهوری  پوشالی 

البته دیدگاه های رسانه ها و تحلیل ها 
ایرانی  ناظران  سوی  از  که  همانطور 
مختلف بود در جهان عرب نیز متفاوت 
است. برخی تحلیلگران مانند نویسنده 
افراطی فلسطینی عبدالباری عطوان 
و  العربی«  »القدس  وبسایت  سردبیر 
کسانی که از جریان منطقه ای معروف 
به »خط مقاومت« متشکل از حزب اهلل 
لبنان و ایران و سوریه دفاع می کنند، 
را  آن  و  کرده  حمایت  سفر  این  از 
یک سفر راهبردی در روابط تهران و 
دمشق و نشان دهنده بهبود وضعیت 
و  نظامی  و  لحاظ سیاسی  به  سوریه 
آمریکایی–  تهدیدات  برابر  در  پیامی 

اسرائیلی قلمداد کرده اند.
نشانه ی  سوریه  پرچم  غیبت 

سرسپردگی اسد؟!
از  انتقاد  اولین  در  عربی  رسانه ها 
خامنه ای  با  مالقاتش  و  اسد  سفر 
پا گذاشتن  به مسئله زیر  تهران،  در 
نبود  جمله  از  رسمی  پروتکل های 
پرچم سوریه در کنار پرچم جمهوری 
نگاه بسیاری،  از  اسالمی پرداخته اند. 
غیاب پرچم سوریه از جلسه رسمی، 
یعنی تبعیت کامل اسد و دولتش از 
خط مشی تهران. نکته ای که از دیگاه 
تنها  نه  عرب  تحلیلگران  از  بسیاری 
رسمی  پروتکل های  به  بی احترامی 
است بلکه نوعی بی احترامی به سیادت 
است.  تلقی شده  و حاکمیت سوریه 
در  می توان  نیز  را  احتمال  این  البته 
نظر گرفت که چه بسا این سفر چنان 

بی خبر  با هدف  و  و سّری  نامنتظره 
که  انجام شده  روحانی  دولت  ماندن 
حتی از پرچم سوریه نیز در این دیدار 

غفلت شده است!
اولین  این  که  می شود  یادآوری 
سفر بشار اسد به تهران پس از سال 
با  اسد  سفر  این  در  است.   20۱0
سلیمانی  قاسم  و  روحانی  خامنه ای، 
فرمانده سپاه قدس دیدار کرد اما در 
همه این دیدارها طبق تصاویری که 
از رسانه های جمهوری اسالمی منتشر 

شد، پرچم سوریه غایب بوده است.
پیام های یک سفر پیدا و پنهان

گزارشی  در  االوسط  شرق  روزنامه 
و  مسکو  از  »نگرانی  عنوان  تحت 
است:  نوشته  واشنگتن«   با  مقابله 
چندین  حامل  ایران  به  اسد  »سفر 

پیام و موضوع است.«
این رسانه مشهور عرب می نویسد: 
دونالد  تصمیم  از  پس  دیدار  »این 
به  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ 
در شرق  نیروهایش  از  بخشی  حفظ 
حافظ  »نیروهای  تشکیل  و  سوریه 
ایجاد  و  آمریکایی  اروپایی-  صلح« 
آستانه  در  نیز  و  امنیتی«،  »منطقه 
سفر  بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
هماهنگی  برای  مسکو  به  اسرائیل 
هوایی  حریم  کنترل  جهت  نظامی 
سوریه بعد از تصمیم روسیه به دادن 
S ۳00«« به سوریه و مسئله تشکیل 
کمیته ای بین المللی برای تدوین قانون 
عادی سازی  مسئله  و  سوریه  اساسی 
روابط اعراب با دمشق که همه اینها 
در نهایت و جمع بندی به ضرر رژیم 

ایران هستند، صورت گرفت.«
که  می کند  یادآوری  روزنامه  این 
»اسد و تهران خواهان کنترل کامل 
همه مناطق سوریه و پیروزی نظامی 
تمام عیار بر مخالفان رژیم اسد هستند. 
اما آمریکا ترکیه و روسیه یک راه حل 
سیاسی و انتقال قدرت بدون دخالت 
مستقیم حکومت ایران و همچنین با 
حضور پررنگ مخالفان اسد و تغییرات 
تدوین یک  از جمله  کلی در سوریه 

قانون اساسی را ترجیح می دهند.«
که  می کند  تأکید  شرق االوسط 
»روسیه تمام سرنخ های بحران سوریه 
را در دست دارد و همه کنفرانس های 
تنظیم  خود  میل  مطابق  را  سوچی 
می کند. روسیه اما در قبال آمریکا و 

تعهداتی  ترکیه  و  عربی   کشورهای 
دارد که نه اسد ونه ایران نمی توانند 
این کشور را از پایبندی به تعهداتش 
و  پیدا  سفر  بنابراین  کنند.  منصرف 
پنهان اسد در رابطه با همین مسائل 
ایجاد  مسئله  است.  گرفته  صورت 
برای  چالش  بزرگترین  امن  منطقه 
دو رژیم جمهوری اسالمی و اسد به 
شمار می رود برای همین خامنه ای آن 
را طرحی و نقشه ای بسیار خطرناک 

توصیف کرده است.«
شرایط و زمینه های این سفر

تحلیلی  وبسایت  رابطه  همین  در 
»انابالدی« که از منابع لبنانی منتقد 
وحزب اهلل  ایران  رژیم  سیاست های 
نوشته:  گزارشی  در  است  منطقه  در 
»عالوه بر غیاب پرچم سوریه، از دیگر 
ویژگی این سفر که خالف پروتکل های 
رئیس  و  خارجه  وزارت  بود،  رسمی 
این سفر خبر  از  نیز  ایران  جمهوری 
نداشتند و این دیدار از طریق خامنه ای 
دیده شده  تدارک  دسته اش  و  دار  و 
وزارت  اعتراض  به  بود؛ مسئله ای که 
خارجه ایران و استعفای ظریف و پس 

گرفتن آن منجر شد.«
صورت  شرایطی  در  دیدار  این 
گرفت که ترکیه و روسیه برای ایجاد 
منطقه امن در شمال سوریه به توافق 
رسیده اند. موضوعی که رژیم ایران به 
شدت با آن مخالف است. این منطقه 
که قرار شده ترکیه آن را رسما اداره 
کند نه تنها دست جمهوری اسالمی 
سرکوب  از  را  اسد  رژیم  و  ایران 
مخالفان کوتاه خواهد کرد بلکه مسئله 
سوریه را بین المللی کرده و آن را به 
پایگاهی برای تجمع همه مخالفان و 
منسجم  بین المللی  مرکز  یک  ایجاد 
خواهد  تبدیل  اسد  رژیم  برابر  در 
کرد. روسیه برای اعزام سربازان خود 
جهت کمک به ترکیه برای اداره این 
منطقه امن اعالم آمادگی کرده است. 
چراغ سبز و رضایت روسیه درباره این 
مسئله به معنی پایان نقش حکومت 
ایران و قبول تغییرات کلی در سوریه 
که  می داند  اسالمی  جمهوری  است. 
در سوریه فقط اسد را دارد و چنانچه 
موقعیت اسد تضعیف شود دیگر جایی 
برای تهران در سوریه باقی نخواهد ماند.

به  ایران  حکومت  واکنش 
که  شد  سبب  امن«  ایجاد»منطقه 

در  ایران  و  روسیه  شدید  اختالف 
سوریه بیشتر برمال شود. علی خامنه ای 
»توطئه ای  را  آن  اسد  با  دیدار  در 
خطرناک« توصیف کرده و گفته است 
که با وجود اعالم آمادگی روسیه، باید 
این طرح را محکوم و با آن مخالفت 
اما بشار اسد خوب می داند که  کرد. 
مخالفت با تصمیمات روسیه یعنی از 
قدرت صاحب حق  دادن یک  دست 
»وتو« که در صحنه های بین المللی در 
آینده می تواند از او به مراتب بیشتر از 
حکومت پادرهوای ایران حمایت کند.

بشار  خامنه ای،  با  اخیر  دیدار  در 
اسد نیز رجب طیب اردوغان را یک 
فرصت طلب  »اخوان المسلمینی« 
را  خود  می خواهد  که  کرد  توصیف 
رویدادهای  عنوان کسی که همه  به 
سوریه را در دست دارد معرفی کند. 
اسد رو ز۱۷ فوریه در یک سخنرانی 
محلی  شوراهای  سران  به  خطاب 
یک  »اردوغان  که  بود  گفته  سوریه 
آمریکایی  هاست!«  برای  ارزان  مزدور 
و افزود: »از ابتدای بحران در سوریه، 
برای  مانند گدایی است که  اردوغان 
روس ها  به  سوریه  به شمال  رسیدن 

التماس می کند.«
این سخنان اسد با واکنش روس ها 
روبرو شد و روسیه روز ۱۸ فوریه رسما 
در  ترکیه  خواسته های  کرد،  اعالم 
شمال سوریه منطقی و قانونی است و 
ترکیه در چارچوب حراست از »امنیت 

ملی اش« عمل می کند.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین 
در پاسخ به اسد روز ۱۸ فوریه گفت: 
»همه خواسته های ترکیه »مشروع و 
قابل درک« است و  و  حقی طبیعی 
تالش  تاثیرگذار  کشورهای  رهبران 
می کنند تا مشخص کنند که ترکیه 
چگونه می تواند این حق را حفظ کند«.

که  می رسد  نظر  به  ترتیب  این  به 
سفر ناگهانی و پنهان از دولت روحانی، 
این  حول  بیشتر  ظاهرش،  برخالف 

محورها بوده است.
»الخلیج  وبسایت  میان،  این  در 
آنالین« که مورد حمایت قطر است 
و از لندن منتشر می شود در عنوانی 
شبکه های  فعاالن   « نوشت:  درشت 
اجتماعی پس از دیدار اسد از تهران، 

سیاست امارات را مسخره می کنند.«
تالش برای انزوای رژیم ایران

اشاره ای  هیچ  قطر  رسانه های  اما 
این  محتوای  درباره  تحلیلی  یا 
بیشتر  بلکه  نکرده اند  منتشر  سفر 
بحرین  و  امارات  اخیر  سیاست های 
را که سفارت های خود را در دمشق 
باز کرده اند، شماتت کرده و این نوع 
سیاست را که گویا با هدف دور کردن 
اسد از حکومت ایران در پیش گرفته 

شده به تمسخر گرفتند.
انور  از  توییتی  آنالین«  »خلیج 
قرقاش وزیر مشاور امور خارجه امارات 
که از دسامبر 20۱۸ پس از باز شدن 
سفارت امارات به این مقام  در دمشق 
در  که  کرده  منتشر  شده،  منصوب 
کردن  خارج  »برای  است:  آمده  آن 
اسد از زیر چتر ایران و تضعیف نقش 
ایران در سوریه روابط با سوریه را از 
سر می گیریم و سفارت هایمان را در 

سوریه باز می کنیم.«
در همین رابطه سیلی از شماتت و 
طنزنویسی در رسانه های قطری علیه 
سیاست اخیر امارات متحده عربی در 

رابطه با اسد به راه افتاده است.
علی باکر یکی از تحلیلگران هوادار 
رسانه های  فعاالن   از  یکی  و  قطر 
اسد  بشار  »سفر  نوشت:  اجتماعی 
سیاست  موفقیت  نشانه  تهران  به 

حکیمانه امارات است!!«
همین نویسنده نوشت: »می گویند 
اسد و خامنه ای حرف های وزیر مشاور 
اماراتی که گفته برای تضعیف نقش 
ایران در دمشق سفارت باز می کنیم 
قهقهه  به  دوتایی  و  کرده  زمزمه  را 

خندیدند!«
فعاالن  از  یکی  المحمود  ایمان 
نوشت:  توییتر  در  نیز  سعودی 
و  اسد  بشار  عکس های  »وقتی 
یاد حرف  یکدفعه  دیدم  را  خامنه ای 
حاشیه  کشورهای  مشاوران  از  یکی 
بود:  گفته  که  افتادم  ]فارس[  خلیج 
پایان  به  اسد  با  روابط  »عادی سازی 
نفوذ ایران می انجامد.« منظور ایمان 

المحمود اظهارات انور قرقاش است.
و اما فیصل القاسم یکی از چهره های 
رسانه ای معروف و از مدیران »الجزیره« 
و مجری برنامه جنجال برانگیز »االتجاه 
المعاکس« در پرسشی در توییتر خود 
نوشته است: »حاال نظر شیخ محمد 
دمشق  در  را  سفارتش  که  زاید  بن 
بازگشایی کرد و خواستار اعاده روابط 

اتحادیه عرب با سوریه شد، چیست؟«
یاسر ابوهالله یکی دیگر از تحلیلگران 
عرب نیز نوشته است که سفر خارج از 
تهران  به  اسد  بشار  رسمی  پروتکل 
نشانه ی شکست سیاست عربستان و 
امارات در باره  بازنگری روابط با اسد 

است.
روشنفکران  از  یکی  جعاره  بسام 
سوری نیز  سیاست امارات در برقراری  

روابط با دمشق را به باد انتقاد گرفت.
از  نقل  به  نیز   2۴ لبنان  وبسایت 
در  »مونیتور«  آمریکایی  وبسایت 
تحلیلی نوشت: »هدف ایران از دعوت 
غافلگیرانه و سّری بشار اسد به تهران 
ارسال پیام به ایاالت متحده بوده مبنی 
بر اینکه رژیم ایران بر ایفای نقش در 
سوریه اصرار دارد.این وبسایت نوشت: 
زمانی  در  آنهم  ایران  به  اسد  »سفر 
که دمشق تحت فشار رو به افزایش 
دور کردن  برای  قدرتمند  کشورهای 
دمشق از تهران برای کاهش تنش در 
منطقه قرار دارد، نوعی دهان کجی و 
نشانه تفکیک ناپذیری و اتحاد رژیم 
سوریه با حکومت ایران است.خامنه ای 
حسن  و  اسالمی  جمهوری  رهبر 
از  با گرمی  روحانی رئیس جمهوری 
اسد استقبال کردند. این صحنه زمانی 
اتفاق می افتد که رژیم ایران با شرکای 
اصلی و قدرتمندش در سوریه، یعنی 
روسیه و ترکیه، اختالفی عمیق دارد.«

این وبسایت همچنین نوشته است: 
اسد  میزبانی  و  استقبال  با  »ایران 
پیامی  ترکیه  و  متحده  ایاالت  برای 
ارسال کرد که معنای آن چنین است: 
تهران از حضور در سوریه عقب نشینی 
نمی کند و در برابر تحوالت و تهدیدات 

جدید تسلیم نخواهد شد.«
وبسایت عربی »المدن« نیز در پایان 
گزارش خود درباره این سفر ناگهانی، 
با  و  کرد  اشاره  »فالیت رادار2۴«  به 
استناد به آن نوشت که اپراتور پرواز 
هواپیمای  یک  که  است  داده  نشان 
 W55۱۱5 شماره  به   ۳۱0 ایرباس 
به خطوط هوایی ماهان، روز  متعلق 
فرودگاه  از  اسفند  ششم  دوشنبه 
بین المللی دمشق به تهران پرواز کرد و 
شبانگاه همان روز به دمشق بازگشت. 
وزارت خزانه داری آمریکا ماهان ایر را 
از سال 20۱۱ در فهرست تحریم های 
خود قرار داده و در ماه مارس 20۱۶ 
بخشیده  شدت  را  تحریم ها  این 
به  اشاره  با  وبسایت عربی  این  است. 
بگیرد  نتیجه  می خواهد  پرواز  این 
با خطوط هوایی که متعلق  که اسد 
کرمان«  »حلقه  و  پاسداران  سپاه  به 
ایران  به  خود  ناگهانی  سفر  است 
سلیمانی  قاسم  است.  داده  انجام  را 
به  وابسته  »قدس«  سپاه  فرمانده 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
اسحاق جهانگیری معاون اول حسن 
روحانی از مهمترین افراد شاخص این 
هستند. نظامی  و  اقتصادی  حلقه ی 

در سفر نامنتظره و غیررسمی اسد 
به تهران و گفتگوهایش با خامنه ای و 
اطرافیان مورد اعتماد وی، هر آنچه رد 
و بدل شده باشد، قطعا نه استعفای 
آن  بر  تأثیری  می توانست  ظریف 
بگذارد و نه توافق های احتمالی اسد 
و خامنه ای می تواند در برابر سیاست 
منطقه ای قدرت هایی مانند روسیه و 
آمریکا که با سه کشور مهم خاورمیانه، 
ترکیه و عربستان اسرائیل، به توافق 
برابر  در  کند!  »مقاومت«  رسیده اند 
اگر نخواهد  ایران،  جمهوری اسالمی 
از سوریه عقب نشینی کند، تنها یک 
که  دارد: همانگونه  راه خونین وجود 
بماند،  تا  بُکشد  کرد  توصیه  اسد  به 
عمل  توصیه  همین  به  نیز  خودش 
اسد که  این صورت،  در  آیا  اما  کند! 
ظاهرا از جنگ خسته شده و به دنبال 
بازسازی  برای  جهانی  حمایت  جلب 
رژیم  حامی  همانگونه  است،  سوریه 
ایران خواهد بود که خامنه ای از وی 
حمایت کرد؟! چگونه؟! با کدام منابع؟! 

به کدام بها؟!
لینک  که  رسانه های عرب  *منبع: 

آنها در مطلب داده شده است.

نگاه رسانه ها و تحلیلگران عرب به سفر ناگهانی اسد به تهران؛

 ماجرا ادامه دارد ...
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