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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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Ferdosi Bookshop, Box 45095, SE-104 30 Stockholm, SWEDEN

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

کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

زیر به مبلغ معادل 20 پوند شامل هزینه بسته بندی و پست خریداری کنند.
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سرمقاهل
فقط مردم می توانند به داد خود برسند!
سیل سراسری 98 همچنان ادامه دارد و پس از نقاط اوج خود در گلستان 

و لرستان، به استان خوزستان رسیده.
که  بارندگی های شدید،  در  نه  این سیل  و گسترش  ایجاد  زمینه های 
عدم  و  بی دانشی  در  بلکه  بیاید،  پیش  است  ممکن  جا  همه  و  همواره 
کارشناسی سیستم حاکم و چهار دهه سوء مدیریت و سودجویی از سوی 
کسانی فراهم شده که از یکسو ایران را سفره ی غارت و چپاول برای خود 
از سوی دیگر قرار گرفتن در »مقام« و  و  و وابستگان خویش دیده اند 
»مسئولیت« را نه جایگاهی برای خدمتگزاری به ملت و مملکت بلکه در 

هدف همان غارت به کار گرفته اند.
امروز کمتر کسی را در ایران می یابید که تمایلی به مشارکت در کارهای 
دولتی، از شورای روستاها و شهرها گرفته تا مقامات باالتر داشته باشد و 
به این دلیل نباشد که می تواند از این راه به فک و فامیل خود برای اشتغال 
و کسب و کار کمک کند! این »پدیده« حاکی از یک بیماری مزمن سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی است! بیماری بدخیمی که »مقام« و »مسئولیت« را 
نه در خدمت »خیر همگانی« و »خدمتگزاری« به جامعه، بلکه راهی برای 

تأمین سود فردی و خانوادگی می داند. ا
ین بیماری بیانگر این است که نه تنها مناسبات سیاسی بلکه چرخه  ی 
اقتصاد نیز به شدت معیوب است که شهروندان نمی توانند به کسب و کار 
عادی بپردازند. وقتی انحصارطلبان سیاسی و اقتصادی تمامی منابع کشور 
را در اختیار فقط کسانی قرار می دهند که به نوعی در حلقه ی حکومت قرار 
داشته باشند، آنگاه هر کسی برای یافتن جایی در آن تالش می کند بدون 
آنکه الزاما به حکومت وفادار باشد یا شایسته ی مقام و مسئولیتی باشد که 
به وی سپرده می شود! تنازع بقای اجتماعی در حکومت های توتالیتر راهی 
برای مردم نمی گذارد بطوری که ناهنجاری در جامعه مرتب بازتولید می شود 
است. رکورددار حکومت های مشابه  زمینه  این  در  اسالمی  و جمهوری 
سیل اخیر یک بار دیگر بی مسئولیتی مقامات جمهوری اسالمی را در 
برابر فاجعه ای به نمایش گذاشت که مقامات و مسئوالن پیشین در چهل 
سال گذشته بستر آن را با نادانی، عدم کارشناسی و سودجویی و غارت 
بی رحمانه ی منابع کشور فراهم آوردند. گزارش هایی که از سوی رسانه های 
وابسته به نظام نیز منتشر می شود، بیانگر تکرار این چرخه ی تخریب است 
که گروه های مافیایی حاکم مسبب آن هستند. درحال حاضر نیز آنها فقط 
منتظرند که طبیعت آرام گیرد و  »اخبار« سیل و مردمانی که هستی خود 
را از دست داده اند زیر گل و الی بحران های تازه به فراموشی سپرده شوند 
تا فاجعه ای دیگر... در چنین شرایطی، فقط خود مردم می توانند به داد خود

  برسند تا بر این تکراِر ویرانگر نقطه ی پایان بگذارند.

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کيهان منتشر کرد :

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

جمهوری اسالمی همچنان در انزوا و
سپاه پاسدارش در فهرست تروریست ها

اگر هنوز پیامدهای قرار گرفتن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست سازمان های تروریستی 
ابهاماتی دارد ولی بدون شک این تصمیم کاخ 
سفید، مرز تصنعی  اصلالح طلب و اصولگرا را در 
سپهر سیاسی جمهوری اسالمی برای همیشه از 

میان برداشت

سپاه پاسداران؛ تروریست 
یا مافیایی برای دور زدن تحریم ها؟

درگیری نظامی بین رژیم ایران و آمریکا؟ 
سابقه و واقعیت چه می گوید؟
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قرار  بر  مبنی  آمریکا  دولت  تصمیم 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  دادن 
در فهرست این کشور برای گروه های 
 ۲۶ دوشنبه  خارجی،  تروریستی 
فروردین 9۸ برابر با 1۵ آوریل ۲۰19، 
دقیقا یک هفته پس از اعالم آن توسط 
اجرایی  خارجه،  وزیر  پمپئو  مایک 
آمریکا،  جاری  قوانین  طبق  می شود. 
کنگره این کشور یک هفته فرصت دارد 
که در رابطه با چنین تصمیم هایی نظر 
خود را ابراز کند. در هفته ای که از اعالم 
این تصمیم گذشته، نه تنها صدایی در 
مخالفت با آن در کنگره شنیده نشد، 
بلکه برعکس ۶ سناتور جمهوریخواه در 
نامه ای خطاب به دونالد ترامپ رئیس 
جمهور این کشور، خواهان توقف همه 
ابعاد برنامه هسته ای جمهوری اسالمی، 

و نه تنها بخش نظامی آن شدند.
سکوت غرب و شرق

پیمان  چون  لمللی  بین ا نهادهای 
آتالنتیک شمالی )ناتو(، گروه ۷ کشور 
صنعتی جهان موسوم به »جی هفت«، 
کشورهای  کنفرانس  اروپا،  اتحادیه 
اسالمی و اتحادیه عرب نیز سخنی در 
آمریکا  ابراز  تصمیم  این  محکومیت 
کرد  اعالم  ژاپن  دولت  تنها  نکردند. 
که از این تصمیم دولت آمریکا پیروی 
نخواهد کرد. چرا فدریکا موگرینی که 
در زمان اعالم خروج آمریکا از برجام 
با چهره آشفته در مقابل دوربین های 
تلویزیون این تصمیم را محکوم کرد، 
این بار سکوت کامل اختیار کرده است؟ 
چرا محمدجواد ظریف با هیچکدام از 
همتایان اروپایی خود تماس نگرفت؟ 
پاسخ به این پرسش ها را شاید بتوان با 
بررسی گفگوی تلفنی حسن روحانی 
با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی اش، 
این  در  روحانی  که  حالی  در  یافت. 
را  آمریکا  اقدام  این  تلفنی  مکالمه 
از  ماکرون  امانوئل  می کرد،  محکوم 
محکومیت نسرین ستوده به زندان و 
شالق صحبت کرد. در حالی که حسن 
روحانی از »عواقب خطرناک« این اقدام 

می گفت، رئیس جمهور فرانسه صحبت 
از عواقب سیل برای مردم ایران کرد.

در  اسالمی  جمهوری  متحدین  حتا 
متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
اختیار  سکوت  هم  روسیه،  و  چین 
کرده اند. تنها ابراز نظر روسیه در این 
سخنگوی  زاخاروا  ماریا  پاسخ  رابطه 
وزارت خارجه به پرسش روزنامه نگاری 
در نشست هفتگی اش با رسانه ها بود، 
که این تصمیم آمریکا را »نابخردانه« 
خواند. سوریه و ترکیه به این تصمیم 
اعتراض کرده اند، که البته انتظار دیگری 
این  هم  عراق  نخست وزیر  نمی رفت. 
»منفی«  کشورش  برای  را  تصمیم 
ارزیابی کرد، بدون اینکه با آن مخالفت 
صریح بکند. دیگر کشورهای منطقه یا 
اسرائیل  سعودی  و  پادشاهی  چون 
ابراز خرسندی کردند، یا ترجیح دادند 
اروپا،  سکوت  کنند.  اختیار  سکوت 
lنطقه،  کشورهای  و  روسیه  چین، 
اگر نشان از همرائی با آمریکا نداشته 
باشد، حکایت از نگرانی  آنها از فعالیت 
اسالمی  جمهوری  ماجراجویانه  های 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و 

جمهوری اسالمی همچنان در انزوا و
سپاه پاسدارش در فهرست تروریست ها

اگر هنوز پیامدهای قرار گرفتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست سازمان های تروریستی ابهاماتی دارد ولی بدون شک این تصمیم کاخ 
سفید، مرز تصنعی  اصلالح طلب و اصولگرا را در سپهر سیاسی جمهوری اسالمی برای همیشه از میان برداشت

منطقه دارد.
اقدامی قانونی ولی بی سابقه

نامه ای  در  محمدجواد ظریف، جمعه 
دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  به  خطاب 
سازمان ملل متحد، قرار گرفتن سپاه 
انقالب اسالمی در فهرست  پاسداران 
سازمان های تروریستی را »ماجراجویی 
بی سابقه، غیرقانونی و خطرناک« خواند. 
جمهوری  خارجه  وزیر  نامه،  این  در 
»حامی  را  آمریکا  دولت  اسالمی، 
تروریسم« و فرماندهی مرکزی آمریکا 
یا »سنتکام« و تمامی نیروهای نظامی 

تروریستی«  »گروه  را  آن  به  وابسته 
صحبت های  در  لبته  ا ند.  ا می خو
محمدجواد ظریف یک تناقض عمده 
تروریست  اگر  می خورد:  چشم  به 
خواندن بخشی از نیروهای مسلح یک 
کشور غیرقانونی است، چرا جمهوری 
»قانون شکنی«  نیز  خودش  اسالمی 

می کند؟!
نبودن  یا  بودن  قانونی  مورد  در  البته 
این تصمیم دولت آمریکا شک و تردید 
بین المللی  مقررات  در  است.  بسیار 
نشده  اشاره  صراحتا  ماده ای  هیچ  در 
بخشی  ندارد  حق  کشوری  که  است 
را  دیگری  کشور  مسلح  نیروهای  از 
تروریست تلقی کند، اگرچه تا کنون 
چنین امری، چنانکه مقامات آمریکایی 
هم اشاره کرده اند، بی سابقه است. در 
جامعه  هم  »تروریسم«  مفهوم  مورد 
به  گذشته  سال های  تمام  در  جهانی 

توافقی دست نیافته است و در نتیجه 
متفاوت  مفهوم  این  از  برداشت ها 
مبنی  آمریکا  دولت  تصمیم  هستند. 
پاسداران  سپاه  خواندن  تروریست  بر 
انقالب اسالمی، بر پایه قوانین جاری 

این کشور اتخاذ شده است.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی اولین 

باراک  توسط   139۰ خرداد  در  بار 
اوباما به اتهام نقض حقوق بشر و در 
به  کنونی  دولت  توسط   139۶ سال 
اتهام حمایت از تروریسم در فهرست 
تحریم های آمریکا قرار گرفت. وزارت 
بخش های  نیر  آمریکا  داری  خزانه 
از  سپاه،  اقتصادی  امپراتوری  عمده 
مالی  تا شبکه های  تعاون سپاه  بنیاد 
آن را در ماه های گذشته در فهرست 
تحریم های خود قرار داده بود. بنابراین 
تصمیم اخیر مبنی بر قرار دادن سپاه 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 

که با نام FTO شهرت دارد چندان 
نامنتظره نیست.

جبهه واحد برای حفظ نظام
کسانی که این  روزها لباس سپاهی بر 
تن می کنند، احتماال فراموش کرده اند 
در  تروریستی  عملیات  در  سپاه  که 
داشته  دست  ایران  مرزهای  از  خارج 

است؛ از حمله به مقر تفنگداران دریایی 
تا  بیروت،  در  فرانسوی  و  آمریکایی 
یهودیان  همیاری  مرکز  مقر  انفجار 
آرژانتینی در بونئوس آیریس، همیشه 
نام عناصری از سپاه به عنوان آمران این 
عملیات تروریستی مطرح بوده است. 
حتا در پرونده حمله القاعده به برج های 
دوقلوی نیویورک نیز نام سپاه به چشم 
می خورد. بنابراین آنها یی که امروز به 
کارزار »من هم سپاهی ام« می پیوندند، 
عمال با یک گروه تروریستی همراهی 
و همصدایی می کنند و باید در انتظار 

عواقب آن نیز باشند.
قرار  پیامدهای  با  رابطه  در  هنوز  اگر 
گرفتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
ابهاماتی وجود دارد و مشخص نیست 
آمریکا و جمهوری اسالمی در حیطه 
نظامی چه واکنش هایی از خود نشان 

تصمیم  این  بدون شک  داد،  خواهند 
کاخ سفید، برای همیشه مرز تصنعی  
سپهر  در  را  اصولگرا  و  اصلالح طلب 
میان  از  اسالمی  جمهوری  سیاسی 
برداشت. حضور نمایندگان اصالح طلب 
با لباس سپاهی در نشستی که مجلس 
الیحه دوفوریتی واکنش به این تصمیم 
آمریکا را تصویب کرد، نشان داد زمانی 
که کلیت جمهوری اسالمی زیر سوال 
قرار گیرد، تمام جناح ها، حتا آنهایی 
که مانند »نهضت آزادی« سال هاست 
از گردونه قدرت کنار گذاشته شده اند، 
در یک جبهه قرار می گیرند. البته این 
جبهه متاسفانه برخی از عناصری که 
در خارج از کشور نیز ادعای مخالفت 
با جمهوری اسالمی دارند را نیز شامل 

می شود.
آینده نامعلوم

در  که  سازمان هایی  تمامی  با  آمریکا 
داده،  قرار   FTO به  موسوم  فهرست 
برخورد همگون نداشته است. با برخی 
چون القاعده و داعش برخورد نظامی 
داشته و با برخی دیگر چون حماس و 
حزب اهلل  به تحریم اقتصادی و انزوای 
سیاسی بسنده کرده است. کارشناسان 
های  سیاست  که  معتقدند  آمریکایی 
سپاه  با  مقابله  چگونگی  آمریکا  در 
پاسداران انقالب اسالمی روشن نیست 
و عملکرد آمریکا می تواند بستگی به 
واکنش جمهوری اسالامی ایران داشته 
باشد. اگر اظهارات حسن روحانی که 
به آمریکا هشدار  در روزهای گذشته 
امسال  تا  پارسال  از  که  »بدانید  داد 
به موشک ها و سالح هایی دست پیدا 
کردیم که در مخیله شما نمی گنجد« 
را جدی بگیریم، باید انتظار داشت که 
واکنش جمهوری اسالمی در هفته های 

آینده نظامی خواهد بود.
از  واکنشی  چنین  صورت  در  البته 
سوی جمهوری اسالمی، که با توجه به 
حضور نیروهای آمریکایی در بسیاری 
بحرین،  چون  منطقه  کشورهای  از 
سعودی،  پادشاهی  کویت،  عمان، 

و  ترکیه  افغانستان،  سوریه،  عراق، 
نمی رسد،  نظر  به   عاقالنه  ازبکستان، 
واکنش آمریکا نیز سخت خواهد بود. 
بر مبنای قوانینی که در آمریکا پس 
از حمله به برج های دوقلو در نیویورک 
به تصویب رسیدند،  ارتش و نهادهای 
امنیتی این کشور  موظف به مقابله با 
خطرات ناشی از تروریسم و به صورت 
پیشگیرانه در داخل و خارج مرزهای 
خود هستند. بر مبنای همین قوانین 
آمریکا در کشورهایی چون پاکستان، 
با  عراق  و  سوریه  افغانستان،  یمن، 
از  استفاده  با  یا  و  زمینی  عملیات 
القاعده و داعش و  پهپاد ها به جنگ 
تروریستی  گروه های  از  دیگر  برخی 
مبنای  بر  حمالت،  این  است.  رفته 
قوانین جاری در آمریکا، تابع مقررات 
بین المللی جنگی نیستند. به عبارت 
جنگ  رسمی  اعالم  به  لزومی  دیگر 
دولت  بنابراین  نیست،  کشوری  به 
به  حمله  برای  کنگره  مجوز  محتاج 
مقر و تأسیسات سپاه  در خاک ایران 

نیز نخواهد بود.
احمد رأفت
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سپاه پاسداران؛ تروریست 
یا مافیایی برای دور زدن تحریم ها؟

پروژه های  با  امپراتوری  یک 
نفت  از  انبوه سازی  و  عمرانی  کالن 
و  مالی  موسسات  تا  پتروشیمی  و 
برخی  به  بنا  که  صنعت  و  اعتباری 
از 200هزار  بیش  شامل  گزارش ها 
میلیارد تومان ثروت می شود. اینهمه 
و  موازی  نظامی  نهاد  یک  نام  به 
سپاه  شده:  ثبت  ایران  در  نامتعارف 

پاسداران انقالب اسالمی!
به عقیده ی بسیاری از کارشناسان، 
و  ایران  اقتصاد  نفوذ در  و  ثروت  این 
به  پاسداران  سپاه  که  ویژه ای  نقش 
در  سازمان یافته  و  شبکه ای  صورت 
ایفا  اقتصادی  تحریم  های  زدن  دور 
نام  گرفتن  قرار  اصلی  علت  می کند، 
این نهاد نظامی در فهرست گروه های 

تروریستی از سوی آمریکاست.
پیروزی  از  پس  نظامی   نهاد  این 
بی اعتمادی  دلیل  به   ۵۷ انقالب 
زمامداران جمهوری اسالمی به »ارتش 
از  حفاظت  هدف  با  و  شاهنشاهی« 
آن،  دستاوردهای  و  اسالمی  انقالب 
شد.  تشکیل  ایران  ارتش  موازات  به 
محمد توسلی دبیرکل فعلی »نهضت 
انقالب  پاسداران  »سپاه  نام  آزادی« 
گذاشت  نهاد  این  بر  را  اسالمی« 

الویری،  مرتضی  یزدی،  ابراهیم  و 
از  صباغیان  هاشم  غرضی،  محمد 
به  که  بودند  افرادی  نخستین  جمله 
سازماندهی سپاه پاسداران پرداختند. 
سپاه اکنون بجز ایفای نقش  نظامی و 
اطالعاتی و امنیتی، یک شبکه بزرگ 
و کالن اقتصادی را نیز در اختیار دارد.

سازندگی«  »جهاد  از  چیز  همه 
آغاز شد

پاسداران  سپاه  اساسنامه   10 ماده 
این  حضور  دایره  به  اسالمی  انقالب 
نهاد در فعالیت های اقتصادی پرداخته 
است: »مشارکت در عملیات امدادی 
به هنگام بروز بالیا و حوادث و انجام 
تولیدی  آموزشی،  امدادی،  خدمات 
درخواست   به  سازندگی  جهاد  و 
دولت و با رعایت کامل موازین عدل 
اسالمی در زمان صلح در حدی که به 
تشخیص شورای عالی سپاه، آمادگی 
رزمی الزم را برای انجام مأموریت های 

 خود از دست ندهد.«
تولیدی و جهاد  عبارت »خدمات... 
دست  در  شاه کلیدی  سازندگی« 
که  بود  نظامی  نهاد  این  فرماندهان 
اقتصادی  متنوع  حوزه های  بر  آن  با 
انحصار  کم کم  و  یافته  تسلط 

بخش هایی را نیز در دست بگیرند.
سپاه پاسداران با تکیه بر ماده 10 
جنگ  پایان  از  پس  خود  اساسنامه 
شد  عمران  حوزه  وارد  عراق  و  ایران 
و کم کم به بخش های مختلف صنعت 
دارایی های  یافت.  راه  نیز  تولید  و 
میلیارد  هزار   200 سپاه  مشخص 
تومان برآورد شده و این نهاد نظامی 
تابستان  سال  یعنی  جنگ  پایان  از 
کنون  تا  میالدی(   19۸۸(  136۷
حوزه  در  قرارداد   ۸000 حدود 
شرکت های  از  استفاده  با  اقتصاد 

زیرمجموعه اش امضا کرده است.
گستردگی  وجود  با  اینکه  جالب 
فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران 
بسیاری  هم  هنوز  اسالمی  انقالب 
حضور  توجیه  در  سپاه  سرداران  از 
در  انحصاری سپاه  و حتی  غیرعادی 
بر  کشور  اقتصاد  مختلف  بخش های 
تولیدی  »خدمات...  عبارت  همان 
و  کرده  تکیه  سازندگی«  جهاد  و 
نوعی  را  سپاه  اقتصادی  فعالیت های 
سازندگی  راه  در  »جهاد«  و  خدمت 
نمونه  برای  می کنند.  قلمداد 
سپاه  فرمانده  جعفری  محمدعلی 

سال  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  و   1394
بود »سازندگی«  تسنیم مدعی شده 
اقتصادی جداست و سپاه  فعالیت  از 
فعالیت های  وارد  مستقل  بطور 
سپاه  حضور  او  نمی شود!  اقتصادی 
اقتصادی  مختلف  محورهای  در 
به  کمکی  را  گذشته  سال های  طی 
»اقتصاد  نشاندن  ثمر  به  برای  دولت 

مقاومتی« دانسته بود!

پله پله تا تشکیل مافیا
با وجود آنکه آمار و اسناد مدون و 
کاملی از حجم فعالیت های اقتصادی 
سپاه پاسداران وجود ندارد و بخشی 
نهاد  این  اقتصادی  فعالیت های  از 
انجام  مخفیانه  امنیتی  نظامی- 
کنون  تا  آنچه  ردیابی  با  اما  می شود 
سپاه  می شود  مشخص  شده  علنی 
پاسداران در دوره هاشمی رفسنجانی 
با حضور فعال در پروژه های سدسازی 
توجهی  قابل  مالی  توان  راه سازی  و 

پیدا کرد.
نام  به  خاتمی  محمد  دولت  در 
خصوصی سازی بسیاری از شرکت های 
شد  واگذار  پاسداران  سپاه  به  بزرگ 

اسنادی  ویکی لیکس  که  بطوری 
به دارایی های سپاه پاسداران  مربوط 
با  که  کرد  منتشر  را  سال 2010  تا 
گسترده  نفوذ  و   تور  آن  به  استناد 
سپاه پاسداران بر اقتصاد ایران نمایان 

می شود.
بر اساس این اسناد، شرکت مخابرات 
ایران، شرکت سرمایه گذاری »غدیر«، 
پارسیان،  بانک  اصفهان،  پاالیشگاه 
فلزات،  معادن  پتروشیمی،  صنایع 
تجارت،  و  ملت  صادرات،  بانک های 
سینا،  بانک  صدرا،  دریایی  صنایع 
تراکتورسازی تبریز و داروسازی جابر 
خریده  بخش های  از  تعدادی  حیان 
 2010 سال  تا  سپاه  توسط  شده 

بوده اند.
بانک  »قوامین«،  بانک  همچنین 
مهر، موسسه اعتباری نیروهای مسلح، 
موسسه »انصارالمجاهدین«، موسسه 
و  االئمه«  »ثامن  اعتباری  و  مالی 
جمله  از  »عسکریه«  و  »موحدین« 
پاسداران  سپاه  به  متعلق  بانک های 

هستند.
این  شرکت های  بزرگترین  از  یکی 
نهاد، قرارگاه سازندگی »خاتم النبیاء« 
است که پس از پایان جنگ با دستور 
و  تشکیل  خامنه ای  علی  مستقیم 
پروژه های  پیمانکار  بزرگترین  اکنون 
این  می رود.  شمار  به  ایران  دولتی 
سال  تا  اقتصادی  بزرگ  کمپانی 
2010، ۸12 شرکت فعال در داخل 
و خارج ایران، 1۷00 قرارداد دولتی، 

بیش از 13۵هزار نیروی کار داشت.
فعالیت های  عطف  نقاط  از  یکی 
از  پس  اما  پاسداران  سپاه  اقتصادی 
امنیت  شورای  تحریم های  اجرای 
متحده  ایاالت  و  متحد  ملل  سازمان 
بود.  خورشیدی   ۸0 دهه  در  آمریکا 
در سال 2006 میالدی برابر با 13۸4 
شرکت های  از  بسیاری  خورشیدی 
شدن  اجرایی  دلیل  به  خارجی 
تحریم ها ایران را ترک کردند و سپاه 
شرکت ها  این  جایگزین  پاسداران 
و  گاز  و  نفت  مختلف  بخش های  در 
از  بهره گرفتن  با  و  شد  پتروشیمی 
سیاست خصوصی سازی نفوذ خود در 

این حوزه را افزایش داد.
برای نمونه قرارگاه »خاتم االنبیاء« 
میلیارد   2.09 تنها   2006 سال  در 
دالر برای توسعه میدان گازی پارس 
دالرقرارداد  میلیارد   1.2 و  جنوبی 
مترو  ازخطوط  یکی  ساخت  برای 

قرارداد  دالر  میلیارد   1.3 و  تهران 
را  ایران  لوله گازی که  برای ساختن 
دولت  از  پاکستان متصل می کند  به 

دریافت کرده بود.
گاز  و  نفت  بخش  در  حضور  این 
ایران تا حدی پیش رفت که در دولت 
دوم محمود احمدی نژاد حتی رستم 
بر  سپاه  فرماندهان  از  یکی  قاسمی 

صندلی وزارت نفت تکیه زد!
حوزه  در  سپاه  گسترده  حضور 
نهاد  این  سازماندهی  و  اقتصادی 
تجهیز  برای  پرنفوذ  و  ثروتمند 
جهت  کشور  از  خارج  در  شبکه ای 
شاید  اقتصادی  تحریم های  زدن  دور 
قرارگاه  که  بود  دلیلی  عمده ترین 
همراه  به  االنبیاء«  »خاتم  سازندگی 
سال  در  زیرمجموعه اش  موسسه   ۵
2010 در فهرست تحریم های ایاالت 

متحده آمریکا قرار گرفت.
چندان  شاید  شرایطی  چنین  در 
پاسداران  سپاه  که  نباشد  عجیب 
بزرگ  »بنگاه  را یک  اسالمی  انقالب 
اقتصادی« خواند. نامی که علی انصاری 
آندروی  سنت  دانشگاه  کارشناس 
با  بریتانیا در سال 2009 و همزمان 
حضور فعال سپاه در پروژه های نفت 
و گاز در شرایط تحریم، در گفتگو با 
روزنامه گاردین مطرح کرده و گفته 
یک  واقع  در  پاسداران  »سپاه  بود: 
شرکت غول پیکر است که اسلحه هم 
»اشتباه  دارد.« وی گفت:  اختیار  در 
است ایران را یک دیکتاتوری نظامی 
کوچک  گروه  یک  حکومت  تحت 
کنیم.  محسوب  پرقدرت  افسران 
تمایالت  از  مجموعه ای  من  نظر  به 
تجاری و مذهبی عامل محرک سپاه 

است.«

امپراتوری  به  خالص  تیر 
اقتصادی سپاه؟

پیشین  دور  در  پاسداران  سپاه 
جمهوری  علیه  اقتصادی  تحریم های 
زدن  دور  در  ویژه ای  نقش  اسالمی 
تأسیس  می کرد.  ایفا  تحریم ها 
کشورهای  در  تجاری  شرکت های 
دیگر، داد و ستد با بانک های کوچک 
چندانی  روابط  که  کشورهایی  در 
و  ذخیره  نداشتند،  آمریکا  و  اروپا  با 
نفتکش های  با  گاز  و  نفت  صادرات 
اجاره اِی دیگر کشورها، نقل و انتقال 
و  پولشویی  و  ایران  به  ارز  چمدانی 
ایجاد یک شبکه قاچاق کاال به ایران 
سپاه  به  که  است  اقداماتی  جمله  از 
پاسداران انقالب اسالمی نسبت داده 

می شود.
این تجربه برای دولت ترامپ که به 
نظر می رسد سفت و سخت در برابر 
جمهوری اسالمی ایستاده، کافیست 
تحریم ها  زدن  دور  اصلی  شریان  تا 
بگذارد.  فشار  زیر  پیش  از  بیش  را 
از خروج  و پس  ماه های گذشته  در 
تمرکز  بیشترین  برجام  از  آمریکا 
سپاه  علیه  فشار  بر  آمریکا  دولت 
پاسداران و فلج کردن شبکه اقتصادی 
آن متمرکز شده است. برای نمونه در 
روزهای نخست فروردین و دو هفته 
سپاه  خواندن  تروریستی  از  پیش 
وزارت  آوریل 2019،  ماه  هشتم  در 
را  شرکت  و  فرد   2۵ آمریکا  دارایی 
به دلیل دور زدن تحریم ها و انتقال 
دالر و یورو به سپاه پاسداران انقالب 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  و  اسالمی 
فهرست  در  ایران  مسلح  نیروهای 

تحریم های خود قرار داد.
بود:  آمده  وزارتخانه  این  بیانیه  در 
و  شرکت ها  از  وسیع  شبکه ای  »ما 
افراد مستقر در ایران، ترکیه و امارات 
متحده عربی را با هدف مختل کردن 
برنامه ای هدف گرفته ایم که حکومت 
از  بیش  جابجایی  برای  آن  از  ایران 
استفاده  نقد  پول  دالر  میلیارد  یک 

می کرد.«
شرکت های و  افراد  نام   قرارگرفتن 

زدن دور  به  که  سپاه  به   وابسته 
ایران کمک اقتصادی در   تحریم های 
پیش و  مرحله  چند  طی   می کردند، 
از امنیتی  نظامی-  نهاد  این  آنکه   از 
خوانده »تروریستی«  آمریکا   سوی 
است این  بر  دیگری  گواه  نیز   شود 
 که در کنار اهداف استراتژیک آمریکا
 در تروریستی خواندن سپاه پاسداران
 انقالب اسالمی، مهمترین هدف از این
 اقدام در حال حاضر فلج کردن بیش از
 .پیش اقتصاد جمهوری اسالمی است
روشنک آسترکی

ادعا  این  پمپئو  =مایک 
برای  ترامپ  تصمیم  که  را 
سپاه  شناختن  تروریستی 
ایجاد  هدف  با  پاسداران 
بوده  جنگ  حقوقی  بستر 

رد می کند.
پیش  ماه  چند  =آمریکا 
پاسداران  قراردادن  از 
سازمان های  فهرست  در 
پایگاه های  تروریستی 
اطراف  در  را  خود  نظامی 

ایران تقویت کرد.
پاسداران  سپاه  قرارگرفتن  از  پس 
فهرست  در  اسالمی  انقالب 
سوی  از  تروریستی  سازمان های 
امنیت  عالی  شورای   متحده،  ایاالت 
حرکتی  در  اسالمی  جمهوری  ملی 
آمریکا  نظامی  نیروهای  تالفی جویانه 
به  موسوم  آسیا  غرب  منطقه  در 
اعالم  تروریستی  گروه  را  »سنتکام« 

کرد.
سیاسی  معاون  عراقچی  عباس 
 20 اسالمی،  جمهوری  خارجه  وزیر 
ویژه  گفتگوی  برنامه  در  فروردین، 
دولتی  تلویزیون  دوم  شبکه  خبری 
آمریکایی ها  این پس  »از  اعالم کرد، 
سرباز  منطقه  در  پایگاه هایشان  در 
این  ما  نظر  از  و  نیستند  آمریکایی 
پایگاه ها، تروریستی و نیروهای مستقر 
در آن تروریست شناخته خواهند شد.«

مسلح  نیروهای  کل  ستاد  همزمان 
تمامی  کرد،  اعالم  بیانیه ای  در  نیز 
وابسته  نیروهای  و  یگان ها  پایگاه ها، 
بوده  تروریستی  گروه  »سنتکام«  به 
و برای برخورد با نیروهای این یگان 
هیچ  از  تروریسم  مصداق  عنوان  به 

تالشی فروگذار نخواهد کرد.
تشکل های  و  احزاب  میان  این  در 
اصالح طلبان که  به  سیاسی منسوب 
وجود  با  هستند،  میانه روی  مدعی 
برای  این  از  پیش  که  تالش هایی 
مذاکره با آمریکا داشتند از این اقدام 
حمایت  ملی  امنیت  شورای عالی 

کردند.
سپاه  حرکات،  این  ادامه ی  در 
در  نیز  اسالمی  انقالب  پاسداران 
»درس های  کرد،  اعالم  بیانیه ای 
به  فراموش نشدنی  و  پشیمان کننده 
دشمن خواهیم داد.« فرماندهان این 
برای  دیگری  از  یکی پس  نیز  ارگان 
آمریکا و متحدان منطقه ای واشنگتن 
شاخ و شانه کشیدند؛ از جمله یحیی 
خامنه ای  عالی   مشاوره  رحیم صفوی 
گفت، »اقدام آمریکا علیه سپاه عمر 
را کمتر خواهد کرد«  صهیونیست ها 
و محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه 
را  فارس  در خلیج  آمریکایی  ناوهای 
حزب اهلل،  آن  پی  در  و  کرد  تهدید 
اعالم  نیز  اسالمی  جهاد  و  حماس 
کردند همگی کنار جمهوری اسالمی 
و در یک جبهه ایم! برخی رسانه های 
داخلی نظیر کیهان تهران نیز رسماً از 
قتل نیروهای آمریکایی گفتند و دیدار 
عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش 
فرمانده  جعفری  عزیز  محمدعلی  با 
نظام  که  بود  آن  از  حاکی  نیز  سپاه 
موضعی یکدست و مشترک در قبال 

آمریکا و این تصمیم آن دارد.
همه این عوامل دست به دست هم 
درگیری  یک  وقوع  احتمال  تا  داد 
و  اسالمی  جمهوری  بین  نظامی 

آمریکا بار دیگر مطرح شود.
آمریکا در  اما دولتمردان  مقابل  در 
موضع گیری های خود تالش می کنند 
و  شوند  نظامی  مسائل  وارد  کمتر 
تمرکز خود را بر فشار حداکثری علیه 
رژیم آنهم از نظر اقتصادی گذاشته اند. 
تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران 
نیز با آگاهی به نقش این نهاد نظامی 

نامتعارف در اقتصاد بوده است.
تروریسم  مالی  تامین  توقف 

توسط سپاه
فهرست  در  سپاه  گرفتن  قرار  با 
هوک  برایان  تروریستی  سازمان های 
وزارت خارجه  ایران در  امور  مسئول 
آمریکا در یک کنفرانس خبری حاضر 
او در  از  بار که خبرنگاران  شد و هر 
اقدام  این  نظامی  پیامدهای  مورد 
پرسیدند وی تاکید کرد هدف دولت 
بلکه  نظامی  نه  اقدام  این  از  آمریکا 
اقتصادی است و محور آن توقف تامین 
است.  سپاه  توسط  تروریسم  مالی 

امنیت ملی کاخ  بولتون مشاور  جان 
سفید نیز  با توجه به حجم امکانات و 
تجهیزاتی که ارتش آمریکا در خلیج 
فارس دارد می گوید هرگز نباید سپاه 
در  اما  گرفت.  دست کم  را  پاسداران 
اسالمی  جمهوری  کارگزاران  مقابل 
می گویند، آمریکا از اقدام نظامی علیه 
جمهوری اسالمی هراس دارد و »هیچ 
غلطی نمی تواند بکند« و آنها پوزه ی 

آمریکاییان را به خاک می مالند!
رد جنگ و حمله نظامی

آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
آوریل 2019 در  روز چهارشنبه 10 
کنگره این کشور با یک پرسش مواجه 
از  بعد  کنگره  که  مجوزی  »آیا  شد: 
برای   2001 سپتامبر   11 حمالت 
استفاده از قهر علیه سایر کشورها به 
دولت این کشور داد، اجازه حمله به 
ارتباط  را می دهد؟« در همین  ایران 
کمیته  اعضای  از  پال  رند  سناتور 
که  بود  شده  مدعی  خارجی  روابط 
تصمیم دونالد ترامپ برای تروریستی 
انقالب  پاسداران  سپاه  شناختن 
بستر  کردن  فراهم  هدف  با  اسالمی 
حقوقی جهت جنگ با  ایران گرفته 
شده است. اما پمپئو با اشاره به اینکه 

جمهوری  میان  که  نیست  »شکی 
اسالمی ایران و القاعده ارتباط وجود 
دارد« این ادعای سناتور پال را رد و 
گفت »این موضوع نقشی در فرآیند 

این تصمیم نداشته است.«
»حکمت  با  همراه  تهدیدات 

بزرِگ صبر«
جمهوری  زمامداران  سابقه ی 
اسالمی در تهدید »دشمنان« گرچه 
اما فاصله ی میان حرف و  زیاد است 
ادعاهای آنها تا عمل شان بسیار زیادتر 
پیش  نوع  این  از  تهدیداتی  است. 
از  آمریکا  یکجانبه  خروج  از  پس  و 
برجام و یا پیش و پس از آغاز مرحله 
زبان  از  فراوانی  به  نیز  تحریم ها  دوم 
مجلس  نمایندگان  و  سپاه  سرداران 
شورای اسالمی و چهره های سیاسی 
اما  بود.  شده  مطرح  رژیم  امنیتی  و 
آنها نه امکان و نه جرأت عملی کردن 
بستن  جمله  از  دارند؛  را  ادعاها  این 
تهدید  معروفترین  که  هرمز  تنگه 
والیتمداران  می رود.  شمار  به  آنها 
اصولگرا و اصالح طلب قدمی فراتر از 
بلوف های تبلیغاتی نمی توانند بر دارند 
فرسودگی  و  ناتوانی  همان  این  و 
رهبر  از  که  است  سرنوشت سازی 
دچارند.  آن  به  مدافعانش  تا  نظام 
هوایی  نیروی  فروردین 9۷،  روز 20 
ارتش اسراییل در حمله ای غافلگیرانه 
شهر  حوالی   )T4( نظامی  فرودگاه 
که  را  لبنان(  مرز  )شمال  ُحمص 
داد  قرار  هدف  بود  قدس  سپاه  مقر 
و تعدادی کشته و زخمی و خسارات 
گذاشت.  سپاه   دست  روی  سنگین 
پس از این حمالت سپاهی ها تهدید 
کردند که انتقام خواهد گرفت و 14 
سخنانی  در  خامنه ای   9۷ خرداد 
توانسته اند  ما  جوانان  »امروز  گفت، 
به قدرت موشکی اّول منطقه تبدیل 
یکی  اگر  که  می داند  دشمن  بشوند. 
بزند، ده تا می خورد!« اما پس از این 
تهدیدات توخالی اسرائیل بارها و بارها 
مقر و انبار تسلیحاتی سپاه در سوریه 
را هدف قرار داد و جمهوری اسالمی 
دادن  ترجیح  ناتوانی  همان  دلیل  به 
خاموش  و  گرفته  ندیده  را  حمالت 
رژیم،  حامیان  فشار  گرچه  بماند. 
لفظی  واکنش  به  وادار  را  نظامی ها 
فرمانده سپاه خطاب  کرد و جعفری 
به اسرائیلی ها گفت، »بدانید اگر برابر 
صبر  شما  مذبوحانه  اقدامات  برخی 
پیشه می کنیم، حکمتی بزرگ در آن 

نهفته است!«
 9۷ دی ماه   26 در  فرمانده  این 
»بی شک  کرد،  عنوان  سخنانی  در 
به  دور  چندان  نه   آینده ای  در  شما 
مصلحت و صبر انقالبی ما پی خواهید 
برد، فقط بدانید که دارید با ُدم شیر 
که  روزی  از  بترسید  می کنید!  بازی 
موشک های نقطه زن ایران غرش کنان 
همه  انتقام  و  آید  فرود  سرتان  بر 
مسلمانان  ریخته  ناحق   به   خون های 

مظلوم منطقه را از شما بگیرد.«
حفظ  برای  سوریه  در  اغماض 

آرامش!
پس  تهدیدات  همین   نظیر 
فهرست  در  سپاه  قرارگرفتن  از 
سازمان های تروریستی هم باال گرفت 
هم  اجتماعی  شبکه های  سوژه  که 
بخش  زمینه  همین  است.  در  شده 
»اسپوتنیک«  خبرگزاری  فارسی 
روسیه که همسو با مواضع رژیم ایران 
فروردین(،   21( آوریل  دهم  است، 
حشمت اهلل  از  مصاحبه  یک  در 
فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اسالمی پرسشی 
با این مضمون پرسیده که آیا ممکن 
علیه  دیگری  اقدامات  ایران  است 

نیروهای آمریکایی در نظر بگیرد؟ و 
در صورتی که آمریکا به مواضع سپاه 
ایران  واکنش  کند،  حمله  سوریه  در 
داده  پاسخ  او  بود؟  خواهد  چگونه 
نیروهای  علیه  اقدامی  »هرگاه  است: 
متقابل  اقدام  بگیرد،  صورت  ما 
بازدارنده خواهیم داشت، نتانیاهو در 
سوریه حمالت مختلفی علیه ایرانی ها 
دلیل  این  به  فقط  ایران  داده،  انجام 
تبدیل  جنگ  محل  به  را  سوریه  که 
داده،  به خرج  اغماض  آنجا  در  نکند 
می کند  سعی  صهیونیستی  رژیم 
سوریه روی آرامش نبیند، ولی ما به 
دنبال آرامش در این کشور هستیم، 
ولی به هرحال، هرگونه اقدام نظامی 
علیه سپاه جمهوری اسالمی ایران به 
هر  ناحیه  از  مثل،  به  مقابله  واکنش 
کشوری که باشد، مواجه خواهد شد.« 
این  از  نیز  اسالمی  رهبر جمهوری 
تهدیدات که بیشتر خوراک تبلیغاتی 
برای سپاه و ساختن کلیپ  است زیاد 
داشته است که جمله معروف »دوران 
مشهورترین  شده«  تمام  رو  در  بزن 
آنهاست چرا که اسرائیل زد و در رفت 
هیچ  نتوانست  اسالمی  جمهوری  و 

کاری بکند!
پیش  ماه  چند  آمریکا  اینهمه،  با 
فهرست  در  سپاه  دادن  قرار  از 
پایگاه های  تروریستی  سازمان های 
ایران  اطراف  در  را  خود  نظامی 
تقویت کرد. انتقال بخشی از نیروهای 
نظامی این کشور از سوریه به پایگاه 
قرارداد  و  عراق  دیاله  در  عین االسد 
تجاری، امنیتی و نظامی با عمان برای 
استقرار واحدهای مختلف کشتیرانی 
الُقدم  و  صالله  بندر  دو  در  آمریکا 
ایاالت  است.  اقدامات  این  جمله  از 
متحده همچنین بی اعتنا به تهدیدات 
مشترک  مانور  فروردین  از 21  سپاه 
خود با بریتانیا و فرانسه را به نام »نیزه 
خلیج  در   »19 آرتمیس  شاخه  سه 

فارس آغاز کرد.
نظامی  کارشناسان  از  بسیاری 
کالسیک  جنگ های  دوران  معتقدند 
نیابتی،  جنگ های  و  بسرآمده 
نامتقارن و سایبری جای آن را گرفته 
متفاوت  پیامدهایی  و  آثار  که  است 
از جنگ های متعارف دارند. آنچه در 
این میان نگران کننده است، عطش و 
ایران  ابتکار رژیم اسالمی  استعداد و 

برای ایجاد بحران و تنش زایی است.
حامد محمدی

درگیری نظامی بین رژیم ایران و آمریکا؟ 
سابقه و واقعیت چه می گوید؟

کارتون از اسد بیناخواهی  تجمع طالب در قم در حمایت از سپاه پاسداران 
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ناگهان تمامى دست اندرکاران رژیم 
در عرض چند ساعت با تشر رهبر با 
هم دوست ویکصدا شده اند. آنها این 
مى  یکدیگر  به  نگاه  نوعى  با  روزها 
فهمانند یادتان نرود همه سرنشینان 

یک کشتى هستیم.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه روز 
دیدار  سپاه  سرداران  با  چهارشنبه  
بدو  از  ارتش و سپاه که  کرد. سران 
را  یکدیگر  دیدن  چشم  سپاه  تولد 
البته  و  اغراق آمیز  تعارفات  نداشتند، 

دروغین رد و بدل کردند.
مجمع  قضائیه،  قوه  رؤسای 
شورای  مجلس  مصلحت،  تشخیص 
مدعى  نگهبان  شورای  و  اسالمى 
شدند که حرکت آمریکا با تروریست 
خواندن سپاه، ایرانیان را متحد کرده 
حتى  تایید  مورد  که  ادعایى  است. 

1٠ درصد مردم ایران نیز نیست.
از  هیچیـک  کـه  نکتـه ای  تنهـا 
مسـئوالن حکومت زیـاد بر آن تاکید 
نکـرده اسـت، جانفشـانى و فداکاری 
مـردم در صـورت حملـه آمریـکا بـه 
ایـران اسـت! احساسـى کـه هرگـز 
مـردم  در  گذشـته  سـال  سـى  در 
انقـالب  از  پشـیمان  و  سـرخورده 
ایران دیده نشـده اسـت. ترس اصلى 
رژیـم نیـز دقیقـا از همیـن اسـت. از 
اینکـه اگـر تمـام نیروهـای نظامى و 
امنیتـى بـه جبهـه بروند یا بـه نوعى 
درگیـر جنـگ شـوند، چـه نیرویـى 
مـردم  خیـزش  آتـش  مى خواهـد 
را در سراسـر ایـران خامـوش کنـد.

و  مدیر  شریعتمداری  حسین 
سردبیر روزنامه بدون خواننده کیهان 
چاپ تهران از حسن روحانى رئیس 
فقط  چرا  که  کرده  انتقاد  دولت 
نیروهای آمریکایى مستقر در آسیا را 
تروریست خوانده نه تمامى نیروهای 
مسلح آن کشور را در داخل و خارج 

ایاالت متحده.
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
اسد  بشار  سفر  جریان  در  اخیرا 
ایران  به  سوریه  جمهوری  رئیس 
قرار داده نشد و در دیدار او با خامنه 
این  ای حضور نداشت. وی به دلیل 
اما  داد  استعفا  از سمت خود  تحقیر 
اتفاق  به  هفته  این  چهارشنبه  روز 
عراقچى  عباس  معاونانش  از  تن  دو 
محمدعلى  با  سرمدی  مرتضى  و 
قاسم  و  سپاه  فرمانده  جعفری 

دیدار  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانى 
کرد و گفت: وزارت خارجه تا آخرین 
آمریکا  مقابل  شما  کنار  در  نفس 

خواهد ایستاد.
مجلس  نماینده های  از  عده ای 
پاسداری،  لباس  پوشیدن  با  هم 
اعالم  سپاه  از  را  خود  پشتیبانى 
کردند اما به گفته یکى از فرماندهان 
این  با  خواسته اند  آنها   ، سپاه  سابق 
را  خود  نمایندگى  دروغین،  نمایش 
فرمایشى  انتخابات  بعدی  دوره  در 
مجلس شورای اسالمى قطعى کرده 
باشند وگرنه بسیاری از آنها عالقه و 
به  مضافا  ندارند.  سپاه  به  اعتقادی 
اینکه پوشیدن یونیفرم سپاه از سوی 
حرکت  واقعا  مجلس  نمایندگان 

مضحکى است.
حسن روحانى در دور اول ریاست 
جمهوری خود مدام صحبت از لزوم 
ورود  برای  روزنه هایى  گذاشتن  باز 
فضای آزاد به محیط های دانشگاهى 
مى کرد و معتقد بود که نبود حداقل 
اعتراض  و  نظر  اظهار  برای  آزادی 
حرکت های  به  منجر  مسئوالن،  به 
خواهد  حکومت  ضد  و  خشونت آمیز 
سپاه  فرماندهان  که  هنگامى  و  شد 
خود  سخنان  با  خواستند  او  از 
شورش  به  تشویق  را  دانشجویان 
تفنگ  و  حقوقدانم  من  گفت:  نکند، 

ندارم.
توصیـه  از  بعـد  هفتـه  ایـن  امـا 
خامنـه ای به مسـئوالن رژیم و اینکه 
کشـتى  یـک  سرنشـینان  همگـى 
سـرنگونى  صـورت  در  و  هسـتیم 
جمهـوری اسـالمى ، نـه تـو مانـى و 

همه سرنشینان یک کشتى هستیم، اگر غرق شویم 
نه تو مانى و نه من!

نه مـن، 1۸٠ درجه چرخید و شـعار 
داد که سـپاه مدافـع آزادی و امنیت 
بـه  اوضـاع  اکنـون  اسـت!  منطقـه 
صورتـى اسـت کـه زمـان گله گزاری 
از یکدیگـر نیسـت و بایـد در چنیـن 
شـرایطى، پیوسـتگى و همبستگى و 
انسـجام را در کشـور بیش از گذشته 

تقویـت کنیـم.
او خطاب به دولت آمریکا هم گفت: 
ایران  در  اختالف  ایجاد  دنبال  اگر 
بدانید  و  کنید  مى  اشتباه  هستید، 
بین سپاه و مردم یک رابطه صمیمى 

وجود دارد!
روز پنجشـنبه بانک هـای ایران نیز 
مشـمول دسـتور رهبـر رژیـم بـرای 
شـدند.  سـپاه  از  طرفـداری  اعـالم 
رئیـس  الریجانـى  آملـى  صـادق 
پیشـین قـوه قضائیـه نیز کـه عادت 
دارد در مـورد موضوعـات خـارج از 
حـوزه مسـئولیت خـود اظهـار نظـر 
کنـد، بـرای عقـب نمانـدن از غافلـه 
گفتـه اسـت: ملـت پشـتیبان سـپاه 

! ست ا
مانند  که  الریجانى  آملى  صادق 
مسئوالن  جمله  از  برادرانش  دیگر 
در  و  خامنه ای  على  نظرکرده ی 
نامحبوب ترین  از  یکى  حال  عین 
اسالمى  جمهوری  رژیم  چهره های 
آمریکایى ها  که  داده  شعار  است 
مردم  تمام  و  نهادها  همه  بدانند 
سپاه  از  ایران  صحنه  در  همیشه 

پاسداران حمایت مى کنند.
یکى از کاربران اینترنت در واکنش 
به ادعاهای او نوشته: آرزو بر جوانان 

عیب نیست!

نمایندگان مجلس شورای اسالمى با لباس پاسداری

»چهره جنایت«؛ چهره ناقضان حقوق بشر در 
جمهوری اسالمى

نخستین  ایران«،  برای  »عدالت 
جلد مجموعه ای ۵ جلدی را با عنوان 
این  منتشر ساخت.  «چهره جنایت« 
مجموعه نام ۵٠٠ نفر از کسانى را که 
در ۴٠ سال جمهوری اسالمى حقوق 
بشر را نقض کرده اند، با خالصه ای از 

عملکرد آنها، در بر مى گیرد.
نام  مجموعه  این  اول  جلد  در 
مقام های تراز اول جمهوری اسالمى، 
روحانى،  حسن  تا  خامنه ای  على  از 
ابراهیم  تا  الریجانى  آملى  صادق  از 
میرحسین  همچنین  و  رئیسى، 

موسوی نیز به چشم مى خورد.
فهرست 1٠٠  این  از  نفر  یک  تنها 
که  جنایاتى  خاطر  به  کنون  تا  نفره 
است:  شده  محاکمه  شده  مرتکب 
پرونده مرگ سه  سعید مرتضوی در 
فقط  کهریزک  زندان  در  بازداشتى 
ولى  شد،  محکوم  حبس  سال   ۲ به 
مشخص نیست چه مدتى را در زندان 

گذرانده است.

برای  »عدالت  دولتى  غیر  سازمان 
مجموعه ای  از  کتاب  اولین  ایران« 
پنج جلدی در رابطه با ناقضان حقوق 
بشر در ۴٠ سال جمهوری اسالمى را 
این  اول  است. در جلد  منتشر کرده 
مجموعه نام صد نفر از کسانى که در 
این چهار دهه در نقض حقوق بشر در 

ایران نقش داشته اند جای داده شده 
است. چهار جلد بعدی نام ۴٠٠ نفر 

دیگر را در بر خواهد گرفت.
احمد رأفت با مهدی بختیار، یکى از 
پژوهشگرانى که با »عدالت برای ایران« 
در تهیه این مجموعه با ارزش همکاری 
است. داده  انجام  گفتگویى  داشته  

اهواز در برابر فاجعه: وزارت نفت مانع بزرگ هدایت سیل به منطقه هور!  ۲۵۰ از  بیش  کنون  =تا 
خوزستان  استان  در  روستا 
هزار   ۱۰۷ و  شده  تخلیه 
داده  اضطراری  اسکان  نفر 

شده اند.
شرکت  عمومى  =روابط 
نفت: »هرگز فشار و اراده ای 
تاسیسات  حفظ  بر  مبنى 
نفتى )که البته آن هم متعلق 
به مردم است( به بهای وارد 
به  آسیب  و  خسارت  شدن 
مردم اعمال نشده و تصمیمى 
هم در این باره اتخاذ نشده و 

نخواهد شد.«
=شب گذشته تیپ زرهى 
»حجت« سپاه پاسداران جاده 
»عراقى« در شمال سوسنگرد 
کرد.  منفجر  را  بستان  و 
=رئیس مجمع نمایندگان 
خواستار  خوزستان  استان 
دخالت دستگاه های نظارتى، 
بازرسى  دادستان و سازمان 
جریان  در  کشور  کل 
جلوگیری وزارت نفت از ورود 

آب به هور شد.
در حالى  که سیل از ناحیه کانال چمران 
در حال پیشروی به سوی اهواز است، 
منابع داخلى مى گویند بیژن زنگنه وزیر 
نفت حاضر به صدور مجوز هدایت سیل 
به سوی منطقه هور به دلیل خسارات 
احتمالى به تاسیسات نفتى نیست. مردم 
کیلومتر  کنون ۲1  تا  اهواز  جوانان  و 
سیل بند دست ساز دور شهر کشیده اند.

در سومین هفته وقوع سیل در مناطق 
خوزستان  استان  ایران،  مختلف 
همچنان در وضعیت بحرانى قرار دارد 
خودجوش،  صورت  به  اهواز  مردم  و 
کیلومتر   ۲1 طول  به  سیل بندی 

اطراف شهر اهواز ساخته اند تا از ورود 
بیشتر آب به این شهر جلوگیری کنند.

با این حال، گزارش ها از نفوذ آرام آب 
دروازه  ورودی  ناحیه  از  سیل بندها  به 
مى دهند.  خبر  اهواز  به  اندیمشک 
جمعیت  رئیس  پیوندی  على اصغر 
استان  وضعیت  ایران  احمر«  »هالل 
توصیف  »نگران کننده«  را  خوزستان 
کرده و در حساب توئیتری اش نوشته که 
اوضاع در این استان به مرحله بحرانى 

نرسیده ولى قطعا نگران کننده است.
عبدالرضا رحمانى فضلى وزیر کشور 
امروز پنج شنبه ۲۲ فروردین ماه از ورود 
و  دو  »عین  مناطق  به  بیشتری  آب 
کیانشهر اهواز« خبر داده و گفته که باید 

سیل بندها آماده شوند.
غالمرضا شریعتى استاندار خوزستان 
شب گذشته در شبکه خبر دلیل ورود 
دبى  رفتن  باال  را  اهواز  شهر  به  سیل 
رودخانه های دز و کرخه و بهم پیوستگى 
آب رودخانه ها دانست که در پدیده ای 
نادر، مسیر آب را به سوی شهر اهواز 
تغییر داده است.طبق دستور استانداری 
خوزستان، »مناطق عین ۲، سیاحى، 
سلیم آباد، گلدشت و سادات« در شهر 

اهواز دستور تخلیه گرفته اند.
اعالم  خوزستان  استاندار  که  آنگونه 
استان  در  نفر  هزار   ۷٠ تا   ۶٠ کرده 
خوزستان در پى سیل اخیر، مجبور به 
ترک خانه های خود شده اند.به گزارش 
گزارش  خوزستان  بحران  مدیریت 
کرده، ۲۵٠ روستا در این استان تخلیه 
شده و 1٠۷ هزار نفر اسکان اضطراری 
سخنگوی  سعیدی  شدند.بهنام  داده 
سازمان مدیریت بحران کشور از تکمیل 
برای  کیلومتر  طول ۲1  به  خاکریزی 
خبر  اهواز  به  آب  ورود  از  جلوگیری 
داده که توسط »جوانان اهواز، نیروهای 
مسلح«  نیروهای  و  جهادی  امدادی، 

جوانان در حال ترمیم سیل بند مالشیه خوزستان

ویدئو

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

نادر اسکوئى: سپاه پاسداران و شبه نظامیان 
شیعى، تهدیدی برای امنیت آمریکا

داعش،  شکست  از  پس  آمریکا 
و  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه 
شبه نظامیان شیعى را مهمترین تهدید 
در  هم پیمانانش  و  خود  امنیت  برای 

خاورمیانه به حساب مى آورد.
سپاه پاسداران از قدرت نظامى کافى 
برای درگیری مستقیم با ارتش آمریکا 
از  مى تواند  اگرچه  نیست،  برخوردار 
به  حمله  برای  شیعى  شبه نظامیان 
نظامیان آمریکایى در منطقه استفاده 

کند.
مهمترین هدف آمریکا از قرار دادن 
در  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه 
قطع  تروریستى،  گروه های  فهرست 

منابع مالى این نهاد است.
سپاه  فرورین،   19 دوشنبه  روز  از 
پاسداران انقالب اسالمى در فهرست 
سازمان های تروریستى وزارت خارجه 
پیش  مدت ها  از  دارد.  قرار  آمریکا 
انقالب  پاسداران  سپاه  آمریکا  دولت 
را  آن  به  وابسته  نهادهای  و  اسالمى 
ماجراجویى های  با  مقابله  هدف  با 
هدف  منطقه،  در  اسالمى  جمهوری 

شکست  از  پس  است.  داده  قرار 
داعش در عراق و سوریه، آمریکا سپاه 
را  شیعى  شبه نظامیان  و  پاسداران 
مهمترین تهدید برای امنیت خود و 
به حساب  هم پیماناش در خاورمیانه 
قبال  در  آمریکا  سیاست  مى آورد. 
مرحله،  این  در  اسالمى  جمهوری 
وادار ساختن رژیم حاکم بر ایران به 

نشستن بر سر میز مذاکره است.

احمد رأفت در رابطه با قرار گرفتن 
در  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه 
وزارت  تروریستى  گروه های  فهرست 
نادر  با  آن،  عواقب  و  آمریکا  خارجه 
»شورای  ارشد  پژوهشگر  اسکوئى 
در  کتابى  نویسنده  و  آتالنتیک« 
پاسداران  سپاه  فعالیت های  با  رابطه 
داده  انجام  گفتگویى  خاورمیانه،  در 

است.

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

ویدئو

ساخته شده است.
منطقه  »یک  وارد  آب  که  گفته  او 
همین  برای  و  شده  اهواز«  از  کوچک 
دو،  عین  آباد،  سلیم  منطقه  »پنج 
باید  سیاحى«  و  سادات  گلدشت، 
تخلیه شوند« و »تعدادی از روستاهای 
پایین دست هم که احتمال ورود آب به 

آنها داده مى شد، تخلیه شده اند.«
بحران  مدیریت  سازمان  سخنگوی 
کشور گفته که »در همین رابطه بیشتر 
زنان، کودکان و افراد مسن به مناطق امن 
منتقل و اسکان اضطراری داده شده اند.« 
این  »تا  وی همچنین گفته است که 

لحظه کشته ای در اهواز نداشته ایم.«
جمال عالمى نیسى فرماندار اهواز امروز 
پنج شنبه ۲۲ فروردین ماه به ایسنا گفته 
که »خطری اهواز را تهدید نمى کند« و 
»تنها مشکلى که در اهواز ایجاد شده 
الهایى  سمت  از  آب  سرریز  از  ناشى 
در حال  است که  اهواز  به  و حمیدیه 

مدیریت است و جای نگرانى نیست.«
به گفته وی، از ۴٠ کیلومتری اهواز آب 
از دز و کرخه به سمت این شهر سرریز 

شده که در ورودی اهواز در محل پلیس 
راه قدیم از کانال چمران وارد مى شود 
به همین دلیل دستور تخلیه مناطق 

حاشیه این کانال داده شده است.
مى گوید  نیسى  عالمى  که  آنگونه 
دفع  »در  شدید،  بارندگى  صورت  در 
فاضالب و آب های سطحى به رودخانه 

کارون با مشکل مواجه مى شویم.«
استانداری  و  نیرو  وزارت  آنچه  طبق 
خوزستان مى گویند هدایت آب به سوی 
هورالعظیم مى تواند مشکل را برای اهواز 
و مردم خوزستان حل کند ولى وزارت 
نفت مانع این امر مى شود. گفته مى شود 
وزارت نفت به دلیل خسارت احتمالى 
که سیل به تاسیسات نفتى در غرب 
کارون و سوسنگرد وارد مى کند، مجوز 

باز شدن آب در هور را نمى دهد.
قاسم ساعدی رئیس مجمع نمایندگان 
استان خوزستان ممانعت وزارت نفت از 
جاری کردن سیل در تاالب هورالعظیم 
را تایید کرده و گفته که »وزارت نفت از 
آغاز عملیات اکتشافات و حفاری نفت، 
تاالب هورالعظیم را به ۵ مخزن تبدیل 

کرد. االن با وجود وقوع سیالب، مخازن 
1 و ۲ اندک آبى دارند، اما مخازن 3، ۴ 
و ۵ هنوز خشک هستند و آب ندارند.«

باعث  را  نفت  وزارت  اقدام  این  وی 
باقى ماندن کانون ریزگردها در استان 
دخالت  خواستار  و  دانسته  خوزستان 
دستگاه های نظارتى، دادستان و سازمان 

بازرسى کل کشور شده.
استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
مسئوالن  »اگر  کرد:  تاکید  خوزستان 
نظارتى و قضایى نیز توجه الزم را به 
این مسئله نداشته باشند، نمایندگان و 
مردم خوزستان  از مقام معظم رهبری 
درخواست کمک کرده و نامه ای خطاب 

با ایشان تدوین خواهد شد.«
از سوی دیگر، هشتگ #هور_را_باز_

کنید هم در فضای مجازی فعال شده 
و کاربران فضای مجازی، با استفاده از 
این هشتگ از خطر زیر آب رفتن »۲٠٠ 
هزار نفر« و زمین هایشان مى نویسند که 
وزارت نفت آن را به زیر آب رفتن چند 
چاه نفت، ترجیح مى دهد.ویدئوهایى هم 
در فضای مجازی منتشر شده که مدعى 
ساختن  رها  مجوز  صدور  با  هستند 
سیالب در مسیر منطقه هور در جاده 
»شط على«، مى تواند منطقه سوسنگرد 

و بستان را زیر آب رفتن نجات داد.
ناصری نژاد  مجید  حجت االسالم 
شورای  مجلس  در  شادگان  نماینده 
تذکر  در  ماه  فروردین   ۲٠ اسالمى 
نفت  »وزیر  بود  گفته  خود   شفاهى 
کمک  خوزستان  به  چرا  و  کجاست 
نمى کند؟ وزیر نیرو که عامل اصلى این 
نابسامانى ها است هم باید پاسخگو باشد 
و قوه قضائیه باید به موضوع سیل ورود 
کرده و مقصران و کسانى که این فاجعه 

را به وجود آورده اند، محاکمه کند.«
مجلس  بى توجهى  از  ناصری نژاد 
نابسامان  وضعیت  به  اسالمى  شورای 

مورد  اقالم  فقدان  و  استان خوزستان 
نیاز غذایى و دارویى مردم این منطقه 
انتقاد کرد و گفت که »مردم خوزستان 
هم اکنون نیز ایستادگى کرده و منازل و 
شهرهای خود را تخلیه نمى کنند و تا 

آخرین نفر در برابر سیل مى ایستند.«
روابط عمومى شرکت ملى نفت ایران 
وزارتخانه  این  جلوگیری  بیانیه ای  در 
از ورود آب به هور را »شایعه و مغایر 
حفظ وحدت ملى« دانسته که »توسط 

دشمنان کشور« صورت گرفته است.
در بیانیه شرکت ملى نفت آمده که بنا 
به دستور وزیر نفت و سیاست های اتخاذ 
شده از سوی هیات دولت و رئیس جمهور، 
»نه تنها امکانات صنعت نفت خوزستان 
برای کمک به هموطنانى که در معرض 
خطر و آسیب قرار دارند تحت هدایت 
ستاد مدیریت بحران استان بسیج شده 
است، بلکه هرگز فشار و اراده ای مبنى بر 
حفظ تاسیسات نفتى )که البته آن هم 
متعلق به مردم است( به بهای وارد شدن 
خسارت و آسیب به مردم اعمال نشده 
و تصمیمى هم در این باره اتخاذ نشده و 
نخواهد شد. بنابراین همه شایعه ها در 

این باره به شدت تکذیب مى شود.«
حاال قرار است بیژن زنگنه وزیر نفت 
امروز به خوزستان سفر  کند و مشخص 
نیست سرنوشت هدایت سیل در استان 
نفر  هزاران  جان  امنیت  و  خوزستان 
چطور رقم خواهد خورد.شب گذشته 
نیز تیپ زرهى »حجت« سپاه پاسداران 
جاده »عراقى« در شمال سوسنگرد و 
بستان را منفجر کرد. سپاه مى گوید این 
اقدام برای هدایت آب به سمت تپه های 
و  بستان  بر  فشار  کاهش  و  »اهلل اکبر 

سوسنگرد« صورت گرفته است.
آخرین اخبار حاکى از پیشروی سیل 
به دورترین زمین های منطقه شادگان و 
زیر آب رفتن روستای خروسى شمالى 
بخش خنافره است. همچنین، وضعیت 
بحرانى  صراخیه  و  رگبه  روستای  دو 
منازل  و  دامداری ها  وارد  آب  و  است 

شده است.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ماه، عاشقانه نیست.
راه، ِمه گرفته است.

ای دل ِ فرو خمیده، روی خاک!
» شمس« را بگو فرو بخوانَد این زمان

شعری از قصیده ی سیاِه خنده های چاک چاک.

)رضا مقصدی( خنده های چاک چاک

برتر  رمان  »پنجاه   - طالعی  جواد 
جهان در سده بیستم« عنوانی است 
انتشارات  سوی  از  تازگی  به  که 
»آفتاب« در نروژ روانه بازار کتاب شده 
برگزیده  رمان   ۵0 کتاب  این  است. 
زندگینامه  با  همراه  را  بیستم  قرن 
نویسندگان آنها و فراز و فرودهایی که 

طی کرده اند به ما معرفی می کند.
مارسل  مان،  توماس  کنراد،  جوزف 
ژید،  آندره  جویس،  جیمز  پروست، 
فرانتس کافکا، ویرجینیا وولف، ویلیام 
آلبرکامو،  همینگوی،  ارنست  فاکنر، 
جورج اورول، سالینجر، ماکس فریش، 
گونتر گراس،  هاینریش بل، الکساندر 
مارکز،  گارسیا  گابریل  سولژنیتسین، 
آمبرتو اکو و سلمان رشدی در شمار 
شناخته شده ترین نام هایی هستند که 
با زندگی و موفق ترین  در این کتاب 

آثار آنها آشنا می شویم.
۵0 رمان برتر جهان در سده بیستم

نویسنده: یوآخیم شول )آلمان(
مترجم: رحمت بنی اسدی )فرانسه(

۳۴۵ صفحه، نشر آفتاب ) نروژ(
آشنا،  نام های  این  کنار  در 
جز  که  هستند  هم  نویسندگانی 
شاید  ادبیات،  جدی  عالقمندان 
بسیاری نامی از آنان نشنیده باشند، اما 
با مطالعه ی کتاب به جایگاه برجسته 
در  داستانی  ادبیات  عرصه  در  آنها 
قرن بیستم پی می برند. نام رمان های 
معرفی شده از این نویسندگان از خود 
کسی  کمتر  مثال  است.  آشناتر  آنها 
است که داستان »پی پی جوراب دراز« 
را نخوانده و یا دست کم تعریف آن 
را از دیگران نشینده یا فیلمی از آن 
آن  نویسنده  نام  اما  باشد،  ندیده  را 
در حافظه ها  لیندگرن کمتر  آسترید 

مانده است.
ساگان،  فرانسوا  اثر  غم«  بر  »سالم 
»ناتور دشت« اثر جروم د. سالینجر، 
یورک  نوشته  دروغگو«  »یعقوب 
و  پاتریک سوسکیند  از  »عطر«  بکر، 
معرفی  رمان های  از  دیگر  بسیاری 
شده در این کتاب، در شهرت جهانی 
خود  نویسندگان  از  را  سبقت  گوی 

ربوده اند.
کتاب  تدوین کننده  شول،  یوآخیم 
که سال های زیادی را صرف آن کرده 
می نویسد:  کتاب  مقدمه  در  است، 
ضروری  و  کالسیک  آثار  »انتخاب 
 ۵0 تنها  یافتن  است.  دشوار  کاری 
ماموریت  رمان ها  میان  از  عنوان 
از  باید  آنکه  غیرممکنی است. ضمن 
و  آسیا  آفریقا،  ادبیات  به  عالقمندان 
آمریکای جنوبی، هند و استرالیا پوزش 
خواست.« شول سپس تصریح می کند 
که آثار نویسندگان برجسته ای چون 
بوریس  لویس،  سنکلر  روت،  ژوزف 
پاسوس،  دوس  خوان  پاسترناک، 
میشل  اشمیت،  آرنو  ساروت،  ناتالی 
بوتو، زیگفرید الینر و جمع دیگری از 
رمان نویسان شایسته ی آن بوده اند که 
آثارشان در این کتاب معرفی شوند.«

اما چرا چنین نشده است؟ نویسنده 

5۰ رمان برتر جهان در سده بیستم
پاسخ می دهد: »آنچه در زیر به عنوان 
تالش  حاصل  شده،  گزینش  رمان 
است.  آگاه  دوستان  و  مؤلف  ناشر، 
گزینشی سخت و تلخ. هر رمان پیش 
بحث  مورد  جدی  بطور  انتخاب  از 
قرار گرفته اند. ما محدودیت تحمیلی 
پلیسی،  رمان های  بایستی  داشتیم. 
کنار  علمی را  تخیلی/  و  هیجان انگیز 
می گذاشتیم. چند رمان مانند پی پی 
و  پایان  بی  داستان  بلند،  جوراب 
مستثنا  قاعده  این  از  را  سوالریس 
تنها  نهایی  فهرست  در  و  ساختیم 
از  فراتر  کردیم:  تکیه  معیار  یک  به 
کالسیک های تاریخ ادبیات، می بایست 
از حد  رمان هایی را برمی گزیدیم که 

این کالسیک ها فراتر رفته اند.«
است  آلمانی  ادیب  شول  یوآخیم 
آلمانی  به زبان  و نسخه اصلی کتاب 
نوشته شده است، اما کتابی که پیش 
به  آن  فرانسوی  ترجمه  از  داریم،  رو 
وسیله رحمت بنی اسدی روزنامه نگار 
به  فرانسه  مقیم  ایرانی  پژوهشگر  و 
نسخه  با  سپس  و  برگردانده  فارسی 

آلمانی انطباق داده شده است.
سال های  در  اسدی  بنی  رحمت 
دهه ۵0 و ۶0 خورشیدی با روزنامه 
رادیو  مردم شناسی  بخش  و  کیهان 
تلویزیون ملی ایران همکاری داشته و 
نزدیک به ۳۵ سال است که در فرانسه 
زندگی می کند. از او پیشتر کتاب هایی 
گزیده  و  مولوی  شاملو،  احمد  درباره 
ایرانی  مختلف  اقوام  از  شعرهایی 
تدوین و منتشر و ترجمه هفت جلدی 
انتشار  تاریخ هنر فرانسه را نیز برای 

آماده کرده است.
در بخشی از مقدمه کتاب که اصل 
است  نوشته  شول  یوآخیم  را  آن 
رمان های جدیدتر  »برای  می خوانیم: 
باید منتظر ماند و دید که آیا قهرمانان 
آنها نیز شخصیت برتر ادبی می شوند 
یا نه. میلیون ها خواننده با شخصیت 
رنج  ایروینگ  یوهان  از  گارپ  رمان 
با شخصیت هیوالیی  یا  و  کشیده اند 
به  سوسکیند  پاتریک  از  عطر  رمان 
از  باید  همچنین  لرزیده اند.  خود 
شخصیت مهربان رمان »نسل ایکس« 
دوگالس کوپالند یاد کرد که در دهه 
بهتر  میالدی،  بیستم  قرن  هشتاد 
دوره،  این  در  دیگری  کتاب  هر  از 
مشغول  خود  به  را  خوانندگان  ذهن 
کنون  تا  زمان  آن  از  است.  داشته 
رمان نویسان زیادی وارد عرصه ادبیات 
در  روزی  اینان  از  کدامیک  شده اند. 
جای  خود  زمان  کالسیک های  میان 
یک  در  می توان  بی تردید  می گیرند؟ 
مورد مطمئن بود: همه یا نزدیک به 
که  دارند  زیادی  چیزهای  آنها  همه 

برای ما تعریف کنند.«
برای  مرجع  کتاب  یک 

پژوهشگران و مترجمان
گفت  می توان  کلی  داوری  یک  در 
که جای کتاب »۵0 رمان برتر جهان 
در قرن بیستم« در کتابخانه یا قفسه 
کتاب هر عالقمند ایرانی ادبیات خالی 

=ستاره ی هایده بانوی آواز 
بی مهری های  با وجود  ایران 
و  می  سال ا ی  ر جمهو
صدایش  ساله   ۴۰ سانسور 
حکومتی  نه های  رسا در 
ایران، از سوی مقامات شهر 
لس آنجلس آمریکا به عنوان 
میراث هنری این شهر ثبت 

شد.
بی بدیل  خواننده  =این 
غربت  در  سال ها  ایرانی 
زندگی کرد و ترانه های زیبایی 
خواند. غربت  غم  در  نیز 

درگذشت  از  که سی سال  حالی   در 
غربت  در  ایران  آواز  بانوی  »هایده« 
می گذرد و حکومت جمهوری  اسالمی 
۴0 سال صدا و ترانه های او را ممنوع 
کرده، شهرداری لس آنجلس ستاره  این 
خواننده را در بلوار مشاهیر این شهر 
قرار داد. همچنین روز پنجم آوریل به 
ثبت  تقویم لس آنجلس  نام هایده در 

شد.
سی سال پس از درگذشت »هایده« 
در  ایران  آواز  بانوی  دده باال(  )فاطمه 
غربت، شهرداری لس آنجلس ستاره ای 
بلوار  در  ایرانی  هنرمند  این  نام  به 
داده  قرار  لس آنجلس  شهر  مشاهیر 

است.
حضور  با  مراسمی،  طی  همچنین 
شهر  شورای  اعضای  و  شهردار 
لس آنجلس و خانواده  و دوستداران این 
بانوی آواز ایران، پنجم آوریل به نام بانو 
به  لس آنجلس  شهر  تقویم  در  هایده 

ثبت رسید.
نام هایده به عنوان یکی از مشاهیر 
به  حالی  در  لس آنجلس  شهر  ایرانی 
ثبت رسید که سی سال از مرگ وی در 
غربت می گذرد و پس از وقوع انقالب 
در ایران، این هنرمند مجبور به ترک 
و مهاجرت از کشورش شد. ترانه های 
و  تکرارنشدنی  به یادماندنی،  هایده 

خاطره انگیز هستند.

ستاره »هایده« بانوی آواز ایران در بلوار 
لس آنجلس نصب شد

در ۴0 سال حیات جمهوری اسالمی، 
هنرمندان اصیل ایران مورد بی مهری 
و خشم حکومت قرار گرفتند و مجبور 
به غربت نشینی شدند. با این حال، به 
واسطه ارزش هنری که می آفرینند، در 
زمره میراث فرهنگی کشورهای دیگری 
که مقیم آنها شده اند در می آیند و چون 
بهرام بیضایی و محمدرضا شجریان، در 
عرصه های بین المللی مورد تقدیر قرار 

می گیرند.
هایده خواننده پرآوازه ایرانی در سال 
1۳۶۸ بر اثر بیماری دیابت درگذشت 
ولی آثار ارزشمند وی، سال هاست که 
با وجود سانسور و منع پخش چنین 
بین  در  حکومت،  سوی  از  آثاری 
شنیده  نیز  انقالب  از  پس  نسل های 

می شود و پرطرفدار است.
ترانه  کالم،  بدون  اجرای  حتی 
وزارت  سوی  از  »سوغاتی«  مشهور 
اعالم  ممنوع  پنهانی  اسالمی  ارشاد 
شد و ناصر چشم آذر تنظیم کننده این 
آهنگ، هرگز اجازه اجرای آن را بر روی 
صحنه پیدا نکرد. ولی مهران مدیری از 
هنرمندان جمهوری اسالمی این ترانه 
آنهم  کرد،  اجرا  خود  کنسرت  در  را 
بدون مجوز از خانواده ی تنظیم کننده 

و خواننده این اثر به یاد ماندنی!
اسالمی  جمهوری  تالش  سال   ۴0
برای ایجاد شکاف بین هنرمندان قبل 
همواره  بعدی،  نسل های  با  انقالب  از 

روز جهانی تئاتر در »کافه هنر« لندن
به مناسبت روز جهانی تئاتر نشستی 
در کافه هنر، در غرب لندن و طبق روال 
معمول جلسات روزهای یکشنبه در این 

کافه )۳1 مارس( برگزار شد.
روز جهانی تئاتر 2۶ مارس است که از 
سال 19۶1 تا امروز هر سال در گوشه و 
کنار جهان برگزار می شود. ناگفته نماند 
بحث  برای  است  مکانی  هنر  کافه  که 
و تبادل نظر در مورد تئاتر و سینمای 
ایران و جهان به منظور باال بردن دانش 
نیز  و  هنر  دو  این  درباره ی  عالقمندان 
برای یافتن راه هایی جهت ارتقای سطح 

کیفی آثار نمایشی ایرانی در لندن.
بازیگر  و  کارگردان  رضوانی،  داریوش 
هنر،   کافه  موسس  و  مبتکر  و  تئاتر 
گردهمایی را آغاز و پس از تبریک روز 
جهانی تئاتر به حاضران از سوسن فرخ 
نیا، مدیِر گروه تئاتری سام و و مدیر و 
موسس جشنواره تئاتر مستقل ایرانی در 

لندن برای سخنرانی دعوت کرد.
سوسن فرخ نیا سخنان خود را اینگونه 
اطالعات  کسب  برای  که  کرد  آغاز 
تئاتر  جهانی  روز  تاریخچه  درباره ی 
در  کافیست  پیام ها  و  سخنرانی ها  و 
»گوگل« جستجو کنیم تا سریع به آنان 
دست پیدا کنیم. از آن رو، فرخ نیا تنها 
جهانی  روز  تاریخچه  به  مختصر  بطور 
تئاتر پرداخت و گفت که به دنبال پایان 
جنگ جهانی دوم، در سال19۴۸ انگیزه 
و هدف از تاسیس انستیتوی بین المللی 
آن  یونسکو-  سازمان  ابتکار  به  تئاتر- 
مسیری  و  راه  نگراِن  بسیاری  که  بود 
بودند که فرهنگ و هنر در پیش گرفته 
چهره های  و  متخصصان  بنابراین  بود. 
پایه  را  اصولی  تئاترجهانی،  سرشناس 
از  بتواند  مؤثر  صورت  به  که  گذاشتند 
فرهنگ و هنر، بطور کلی، و از هنر تئاتر 
آنها  دغدغه ی  کنند.  دفاع  خاص  بطور 
از هنر  نکند  بود که  آن  در آن سال ها 
بازنشر  و  بازتولید  برای  دوباره  تئاتر  و 
ادامه در صفحه ۱۷ایدئولوژی های استبدادی و فاشیستی و 

ممنوعیت  و  شده  مواجه  شکست  با 
از  نتوانست  نیز  ایران  زنان  آوازخوانی 
شوق خوانندگانی که چون هایده در 
اجرای حرفه ای موسیقی  برای  تالش 

هستند، بکاهد.
به  منحصر  صداهای  از  یکی  هایده 
هنر  که  است  ایران  موسیقی  در  فرد 
تجویدی،  علی  نظر  زیر  را  آوازخوانی 
فرهنگ شریف، احمد عبادی و فریدون 

ناصری آموزش دید.
آخرین  تصویر  این  می شود  گفته 

اجرای هایده است
در  هایده همچنان  اجراهای  و  صدا 
عرصه موسیقی ایران بی بدیل است و 
توانایی گسترده  ی وی در اجرای انواع 
و  تحسین برانگیز  همچنان  موسیقی 

بی همتا است.
و حزن انگیزی  زیبا  ترانه های  هایده 
درباره تبعید از ایران و سرنوشت سیاه 
ایران پس از انقالب اسالمی ۵۷ خواند 

که جزو پرطرفدارترین ها هستند.
بانوی آواز ایران در آرامستان وست وود 
در  دوستدارانش  گسترده ی  با حضور 
لس آنجلس به خاک سپرده شد و در 
ایران، ویدئوی مراسم خاکسپاری وی، 
در شرایطی که حمل نوار ویدئو ممنوع 
و جرم بود، بین طرفداران موسیقی وی 

دست به دست می شد.
از 1۵0  این هنرمند شهیر بیش  از 

ترانه برجای مانده است.

است. این کتاب برای یک بار یا دوبار 
تدوین  شدن  نهاده  کنار  و  خواندن 
فرهنگنامه ای  یا  مرجع  بلکه  نشده 
است که هر روز می توان به آن سرک 
رمان  بازآموخت. ۵0  آن  از  و  کشید 
برای  است  خوبی  راهنمای  برتر، 
دانش آموزان و دانشجویانی که مایلند 
ادبیات کالسیک جهان را نه به صورت 
روشمند  گونه ای  به  بلکه  پراکنده، 
مطالعه کنند. تنها با این روش مطالعه 
است که یک دانشجو یا پژوهشگر و 
عالقمند به ادبیات می تواند در جایگاه 

کارشناس ادبیات داستانی بنشیند.
 ۳۵0 بیستم،  سده  برتر  رمان   ۵0
صفحه را در بر می گیرد. در ۵0 مورد 
از معرفی جداگانه نویسنده و مسیری 
که او در زندگی شخصی، خانوادگی، 
تحصیلی و ادبی خود طی کرده ، آغاز 
می کند و با نقد و بررسی موشکافانه ی 
می رسد.  پایان  به  او  اثر  مهمترین 
کتاب  جلد  نویسنده،  از  عکس هایی 
او و صحنه های فیلم ها و  از  برگزیده 
ساخته  اثر  این  برپایه  که  تئاترهایی 
شده اند، زندگینامه و نقد، هر کدام را 
تکمیل می کنند. به این ترتیب کتاب 
است،  آموختنی  و  خواندنی  تنها  نه 
بلکه به آلبوم عکسی نیز می ماند که 
می تواند خاطرات عالقمند به ادبیات 
و تئاتر و سینما را برای آنها زنده نگه 

دارد.
همچنین  برتر  رمان   ۵0 کتاب 
برای  خوبی  راهنمای  می تواند 
مترجمانی باشد که مایل به آشنایی 
با آثار خوب برای ترجمه هستند زیرا 
شده  معرفی  کتاب های  از  بسیاری 
به  هنوز  ارزشمند،  مجموعه  این  در 

فارسی برگردانده نشده   است.
نشر آفتاب، به عنوان ناشر این کتاب 
با مدیریت عباس شکری روزنامه نگار 
ظرف  نروژ،  مقیم  ایرانی  پژوهشگر  و 
اندکی بیشتر از دو سال فعالیت خود، 
و  نویسندگان  از  کتاب   ۶0 از  بیش 
مترجمان ایرانی مقیم خارج از کشور 

روانه بازار کتاب کرده است.
عالقمندان به خرید یا پخش کتاب 
در کشورهای مختلف می توانند برای 
سفارش آن با ایمیل زیر تماس بگیرند:

 Aftab.publication@gmail.

غیره استفاده ی ابزاری شود. تا رسیدیم 
به سال  19۶1  که انستیتوی بین المللی 
به  را  روزی  حتما  که  دید  الزم  تئاتر 
از  تا  دهد  اختصاص  تئاتر  بزرگداشت 
این طریق به مردم یادآوری کند تئاتر 
درست  و  شفاف  اصولی  مبنای  بر  باید 
پیش رود. از آن سال به بعد، درروز 2۶ 
مارس، هر سال هنر تئاتر در گستره ی 
بین المللی گرامی داشته می شود. از سال 
19۶2 هم تصمیم گرفته شد که پیامی 
و  سرشناس  چهره های  از  یکی  توسط 
مطرح تئاتری در عرصه ی بین المللی به 
مناسبت این روز فرستاده شود. در سال 
19۶2 ژان کوکتو کارگردان سرشناس 
تئاتر و سینمای فرانسه نخستین پیام به 

مناسبت روز جهانی تئاتر را فرستاد.
است  آن  مهم  مسئله  افزود  فرخ نیا 
زحمات  همه  این  نتیجه ی  ببینیم  که 
در عرصه  تئاتر و فرستادن پیام ها چه 
بعد  به  ازسال 19۴۵  یعنی  است.  بوده 
که جنگ جهانی دوم پایان یافت و همه 
تا به صورت  دست به دست هم دادند 
بین المللی، دنیا و تمدن انسانی مسیری 
منطقی و به دور از جنگ و خونریزی در 
پیش بگیرد، به راستی در این عرصه چه 

دستاوردی داشته ایم.

برای گام برداشتن در این مسیر قرار 
بود و امید می رفت که  تئاتر به صورت 
انسانیت  به  تا  دوای روح و روان درآید 
در پیمودن این مسیر کمک کند: »این 
موضوع مهمی است که باید درباره ی آن 
تحقیق کنیم و کافی نیست که به صورت 
روز  تاریخ  سطحی  و  کلی  اطالعات 
جهانی تئاتر و حواشی آن را بدانیم. یعنی 
تئاتر  جهانی  روز  مناسبت  به  می شود 
حرف های زیبایی زد ولی مهم به دست 
آوردن نتیجه ی ملموس و مثبت است.«

وی تأکید کرد که این فقط شامل ایران 
و کشورهای عقب مانده نیست بلکه شامل 
کشورهای پیشرفته نیز می شود: »توجه 
کنید به فقر رایج اخالقی در عرصه هنر 
که اکثریت مطلق محصوالت فرهنگی را 
تبدیل به کاالهای تجاری برای فروش و 
کسب هرچه بیشتر سود کرده است که 
محتوای آنها نیز روی روح و روان مردم 
تاثیر مخرب خود را می گذارد بجای دوا 
و تلطیف کننده ی روح و روان بودن. تنها 
جریان  این  برابر  در  مقاومت  هم  چاره 
تئاتر  هنرمندان  و  مردم  توسط   قوی 
است. راهش هم این است که فرهنگ و 

هنر و تئاتر مستقل به وجود آید.«
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بعد از آنکه دونالد ترامپ و کیم جونگ 
اون در دومین نشست خود در هانوی 
نرسیدند،  توافق  به  ویتنام  پایتخت 
دوستى بسیار گرم آن دو که در این 
سال ها با تماس های تلفنى، پیام های 
اینترنتى و ارسال کارت تبریک سال نو 
و تولد همراه بود، بعد از جلسه  هانوی 
به سردی گرایید و رهبر کره شمالى که 
برای بهبود بحران اقتصادی آن کشور 
روی قول های دوست عزیز گرانقدرش 
ماند  منتظر  مدتى  بود،  کرده  حساب 
اما وقتى مطمئن شد ترامپ از شرط 
اوضاع  مرمت  به  کمک  یعنى  خود 
اقتصادی کره شمالى در مقابل تعطیل 
فعالیت های هسته ای آن کشور کوتاه 
نمى آید، تصمیم گرفت جای ترامپ را 
در قلب خود به والدیمیر پوتین مرد 

قدرتمند دیگر بدهد.
کیم این هفته اعالم کرد برای خروج از 
تنگنای نفسگیر اقتصادی که بر زندگى 
روزمره مردم کشورش اثر گذاشته، در 
دیدار نزدیک خود با والدیمیر پوتین 
خروج  برای  روسیه  جمهوری  رئیس 
از کره شمالى از شرایط نگران کننده 

کنونى درخواست کمک خواهد کرد.
دعوت  به  پیش  سال  یک  از  که  او 
پوتین برای سفر به مسکو پاسخ مثبت 
روسیه  به  زودی  به  گفت  بود،  داده 
آنکه دولت چین  خواهد رفت. ضمن 
وی  به  بیشتری  وعده کمک های  نیز 

داده است.
مون  چهارشنبه  روز  دیگر  سوی  از 
جائه این رئیس جمهوری کره جنوبى 
که پس از بازی های المپیک زمستانى 
۲۰1۸ در ان کشور نقش میانجى میان 
کره شمالى و ایاالت متحده را داشته، 
برای گفتگو با ترامپ وارد واشنگتن شد 
تا درباره روابط کره شمالى و آمریکا و 
تصمیم کیم جونگ اون برای نزدیک 
شدن به روسیه و آغاز روابط همه جانبه 
پای  شدن  باز  نتیجه  در  و  مسکو  با 

روس ها به منطقه با وی گفتگو کند.
تن   ۲۲۰۰ روسیه  گذشته  ماه  در 

کیم جونگ اون پوتین را جایگزین ترامپ  مى کند؟

گندم به کره شمالى فرستاد و سفارت 
کرد؛  اعالم  یانگ  پیونگ  در  روسیه 
تحریم  اعمال  و  غیردوستانه  رفتار 
برخى کشورها را بر کره شمالى جبران 

 مى کنیم.
گرمتر  درخواست  از  قطعا  مسکو 
یانگ  پیونگ  سوی  از  روابط  شدن 
میان دو کشور استقبال  مى کند و برای 
جبران سال هایى که در شرق آسیا به 
بازی گرفته نشده بوده، از این موقعیت 

نهایت بهره برداری را خواهد کرد.
دانشگاه  استاد  هایکیناک  کیم  
اسالفش  و  پوتین  هنکاک  مى گوید، 
مدت ها منتظر چنین فرصتى بوده اند. 
روسیه  و  چین  همکاری  روی  هر  به 
برای جبران ادامه تحریم های آمریکا به 
کیم جونگ اون و کشور او نفس تازه ای 
از  را  کشور  آن  مردم  و  دمید  خواهد 
قحطى و گرسنگى نجات خواهد داد و 
در عین حال جای پای مسکو و پکن 
را نیز در شرق آسیا محکم خواهد کرد.

روسیه در ماه های اخیر سعى داشته 
مستقل  که  کند  قانع  را  جنوبى  کره 
حل  برای  آمریکا  با  مشورت  بدون  و 
مشکالت موجود بین سئول و پیونگ 
یانگ و برقراری صلح و آرامش در شبه 

جزیره کره وارد عمل شود.
روز  جنوبى  کره  جمهوری  رئیس 

چهارشنبه ضمن درخواست از ترامپ 
برای انجام سومین دیدار با رهبر کره 
برای  نیز  را  تازه ای  پیشنهاد  شمالى 
ادامه روابط حسنه بین ترامپ و کیم 
جونگ اون با رئیس جمهوری آمریکا 

در میان گذاشت.
او گفت: این پیشنهاد حاوی راه حل 
عملى و تامین کننده نظرات طرفین 
است. از جزئیات این پیشنهاد کسى جز 
نزدیکان رئیس جمهوری کره جنوبى 

خبر ندارد.
سخنگوی کاخ کرملین دیروز گفت: 
کیم  و  پوتین  مالقات  محل  و  تاریخ 
جونگ اون به زودی اعالم خواهد شد. 
ماه گذشته نماینده رهبر کره شمالى 
بعد از دیدار از مسکو به والدی وستوک 
از بنادر اصلى تجارتى روسیه سفر کرد 
و  نقل  بندر که محل عمده  این  از  و 
پیونگ  و  مسکو  همکاری های  انتقال 

یانگ خواهد بود بازدید نمود.
هفته پیش روزنامه N.K  کره شمالى 
از تعطیل چند کارخانه و بیکار شدن 
داد. آن کشور خبر  در  کارگر  هزاران 

یکى از پیشنهادات مسکو در ماه های 
اخیر، نشستن مسئوالن دو کره سر میز 
مسائل  و  برای حل مشکالت  مذاکره 
بینابین دو کشور و آرامش بخشیدن به 

شبه جزیره کره بوده است.

دیدار هیأت های دولتى دو کشور روسیه و کره شمالى در پیونگ 
یانگ؛ ۲ آوریل ۲۰۱۹

ایستاده اند.«
منابع سوریه دمکراتیک مى گویند، 
ز  ا یکى  یران  ا اسالمى  جمهوری 
پشتیبانان این هسته ها است که تالش 
را  ُکردها  کنترل  تحت  مناطق  دارند 

ناامن کنند.
 1۶ جمعه  العربیه،  خبری  پایگاه 
نوشت  خبر  این  اعالم  با  فروردین، 
منابع نظامى دیگری نیز تاکید کردند 
زیرزمینى در  از هسته های  ایران  که 
حمایت  کردها  کنترل  تحت  مناطق 
منابع،  این  از  یکى  گفته  به  مى کند 
روش های  با  دو  هر  ترکیه  و  ایران 
متفاوت تالش مى کنند فضای ناامن در 
مناطق تحت کنترل نیروهای »سوریه 

دمکراتیک« ایجاد کنند.
در  یران  ا ید،  فزا مى ا منبع  این 
را  شبه نظامیان  این  تا  است  تالش 
از قبایل عرب در  افرادی  که شامل 
شرق و غرب مى شوند تشکیل داده 
رژیم  گیرد.  کار  به  ُکردها  علیه  و 
ایران با همکاری ترکیه از گروه هایى 
برای تخریب و کاشتن بمب های کنار 
مرکز  در  بمب گذاری  یا  و  جاده ای 
استفاده  دمکراتیک  سوریه  نظامى 
به  ناامن  شرایط  و  جّو  تا  مى کند 

بیاورند.« وجود 
این منبع همچنین افزود: »شناخته 
تالش  ایران  که  عشایری  شده ترین 

تنش میان نیروهای »سوریه دمکراتیک« و
شبه نظامیان وابسته به حکومت های ایران و ترکیه

گروه  به  نزدیک  =منابع 
 » تیک ا مکر د یه  ر سو «
مى گویند جمهوری اسالمى 
پشتیبانان  از  یکى  ایران 
هسته های شبه نظامى است 
مناطق  مى کنند  تالش  که 
تحت کنترل ُکردها را ناامن 

کنند.
منابع نزدیک به نیروهای »سوریه 
آمریکا  سوی  از  که  دموکراتیک« 
فعالیت  به  نسبت  مى شوند  حمایت 
ی  ه ها و گر مینى  ز یر ز ی  هسته ها
حکومت های  به  وابسته  شبه نظامى 
ایران و ترکیه در خاک سوریه هشدار 

داده اند.

مورد  نیروهای  مى گویند  نها  آ
و  ایران  اسالمى  جمهوری  حمایت 
ترکیه با هدف برهم زدن نظم و ثبات 

سوریه به کار گرفته شده اند.
که  دمکراتیک«  »سوریه  نیروهای 
از کردها، عرب ها و سریانى ها تشکیل 
هسته های  »این  مى گویند،  شد ه  
و  داعش  به  وابسته  تنها  زیرزمینى 
ترکیه  حمایت  مورد  فرات  سپر  از 
منطقه ای  دولت های  بلکه  نیستند 
دیگری پشت این هسته های خرابکاری 

سوریه  با  را  آنها  نحوی  به  مى کند 
از  عبارتند  کند  درگیر  دمکراتیک 
قبیله  و  الشرابیین  و  البقاره  قبایل 
الولده که این قبایل اغلب در مناطق 
الحسکه  و  دیرالزور  الرقه،  روستایى 

سکونت دارند.«
ی  ا ر شو ئیس  ر ر  ا ر د ض  یا ر
 » تیک ا مکر د یه  ر سو « ک  مشتر
مى کند  تالش  ن  یرا ا « مى گوید، 
به  را  ضعیف النفس  آدم های  برخى 
بر  ایران  رفتار  این  بگیرد.  مزدوری 
فرزندان  بین  مسالمت آمیز  زندگى 
ر  نبا یا ز و  منفى  ثیری  تا سوری 
و  فرقه ای  سیاست  آغاز  این  دارد. 
به  مى  تواند  که  است  درگیری  هایى 
یک  و  برساند  آسیب  قبایل  همه 
جنگ داخلى میان مردم منطقه به 

بیاورد.« وجود 
یه  ر سو که  د  کر کید  تا ی  و
تالش  قدرت  همه  با  تیک  دمکرا
ست  سیا ع  نو ین  ا با  مى کند 
اوضاع  و  کند  مقابله  تفرقه اندازی 
 ۴ پنجشنبه،  روز  بخشد.  بهبود  را 
نخست  هو  نیا نتا مین  بنیا یل،  ر و آ
کرد  سفر  مسکو  به  اسرائیل  وزیر 
جمله  از  منطقه  اوضاع  مورد  در  تا 
جمهوری  نظامیان  خروج  ضرورت 
اسالمى از سوریه با والدیمیر پوتین 

کند. گفتگو 

در  نتانیاهو  =پیروزی 
برای  خوبى  خبر  انتخابات 
نیست  اسالمى  جمهوری 
چون فشارهای منطقه ای و 
بین المللى علیه رژیم ایران 

قطعا کاهش نخواهد یافت.
نخست وزیر  نتانیاهو  بنیامین 
انتخابات  در  پیروزی  با  اسرائیل 
پارلمانى اسرائیل برای پنجمین بار به 
عنوان نخست وزیر این کشور مسئول 

تشکیل کابینه شد.
آوریل   1۰ چهارشنبه  رویترز 
پس  داد  گزارش  فروردین(   ۲1(
حزب  آراء،  درصد   9۷ شمارش  از 
ائتالف  آن  با  که  گروه هایى  و  لیکود 
از  کرسى   ۶۵ شدند  موفق  کرده اند 
مجموع 1۲۰ کرسى کنست )پارلمان 

اسرائیل( را به دست آورند.
بود  کرده  پیش بینى  که  نتانیاهو 
رقبای او پیروز انتخابات شوند پس از 
کسب این موفقیت در جمع حامیان 
خود در دفتر حزب لیکود حاضر شد و 
نتیجه انتخابات را یک پیروزی بزرگ 
او را یاری  آنها که  از  توصیف کرد و 

کرده اند تقدیر نمود.
بنى  رهبری  به  آبى- سفید  ائتالف 
گانز رقیب اصلى نتانیاهو، 3۵ کرسى 
با  اساس  همین  بر  کرد.  کسب  را 
احزاب  دیگر  کرسى های  احتساب 
حامى ائتالف آبى- سفید، این ائتالف 
کنست  در  کرسى   ۵۵ نهایت  در 

خواهد داشت.
انتخابات، دست به  نتانیاهو در این 
ائتالف با احزاب راستگرا و گروه های 
مذهبى اسرائیل زد و حاال باید دید در 
انتخاب دولت جدید تا چه اندازه آنها 

را شریک خواهد کرد.
رئیس  اسرائیل  انتخابات  در 
جمهوری این کشور با سران هر حزب 
که بیشترین رای را کسب کرده اند در 
مورد ترجیح شان برای نخست وزیری 

بنیامین نتانیاهو پیروِز انتخابات اسرائیل

بهترین  سپس  و  مى کند  مشورت 
گزینه را برای تشکیل دولت و ایجاد 

ائتالف انتخاب مى کند.
فردی که از سوی رئیس جمهوری 
روز   ۴۲ شد،  کابینه  تشکیل  مامور 
فرصت دارد که دولت را تشکیل دهد 
و اگر در این مدت به هر دلیل نتواند 
کابینه را تشکیل دهد رئیس جمهور 
دولت  تشکیل  برای  را  دیگری  فرد 

انتخاب مى کند.
با  رابطه  در  اسرائیل  پیام  رادیو 
نوشته  اسرائیل  پارلمانى  انتخابات 
گذشته  شب  نیمه  از  پیش  است، 
بر  بود  شده  آغاز  آراء  شمارش  که 
بنى   پیشین،  نظرسنجى های  اساس 
گانز اطمینان داشت که جبهه تحت 
آبى-  حزبى  جبهه  یعنى  او  رهبری 
آورده  دست  به  را  آرا  اکثریت  سفید 
و او نخست وزیر اسرائیل خواهد شد.

بنى گانز و هم ائتالفى های او حتى 
جشن  خود  پیروزی  مناسبت  به 
در یک سخنرانى گفت  او  و  گرفتند 
که دولت بعدی را تشکیل خواهد داد 
دولت  اشتباهات  و  ضعف ها  همه  و 
پیشین را برطرف خواهد کرد.  برخى 
از تحلیلگران سیاسى به او هشدار داده 
بودند که ممکن است در این محاسبه 

اشتباه کند.

اولین  گوریون  بن  دیوید  کنون  تا 
طوالنى ترین  اسرائیل،  نخست وزیر 
دوره نخست وزیری را داشت و حاال 

نتانیاهو رکورد او را شکست.
بسیاری تحلیلگران معتقدند نتانیاهو 
را  خود  پیروزی  از  عمده ای  بخش 
آمریکاست  دولت  تصمیمات  مدیون 
از جمله انتقال سفارت ایاالت متحده 
رسمیت  به  اورشلیم،  به  تل آویو  از 
بر  اسرائیل  حاکمیت  شناختن 
بلندی های جوالن، حمایت از حمالت 
به  وابسته  نظامیان  برابر  در  اسرائیل 
رژیم ایران و همچنین قرار دادن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى در فهرست 
نتانیاهو  که  تروریستى  سازمان های 

تالش زیادی برای انجام آن کرد.
مخالفان نتانیاهو معتقدند با پیروزی 
انتخابات تنش های نظامى این  او در 
بیشتر  حماس  و  حزب اهلل  با  کشور 
برای  تالش ها  اینهمه،  و  مى شود 
مى کند  خنثى  را  فلسطین  با  صلح 
ضعیف  اسرائیل  در  دموکراسى  و 

مى شود.
انتخابات  این  در  نتانیاهو  پیروزی 
جمهوری  برای  خوبى  خبر  اصال 
ترتیب،  این  به  چون  نیست  اسالمى 
فشارهای منطقه ای و بین المللى علیه 

آن قطعا کاهش نخواهد یافت.

بنیامین نتانیاهو در کنار همسرش در دفتر حزب لیکود

مذاکرات  متحده  =ایاالت 
ره  با در سودان  با  خود 
دو  میان  روابط  عادی سازی 
کشور را که در زمان البشیر 
جریان داشت به حالت تعلیق 

درآورد.
در  سودان  =تحوالت 
بازتاب  اجتماعى  شبکه های 
از  بسیاری  و  داشته  زیادی 
کاربران ایرانى به سفر البشیر 
و  تهران  به   ۱۳۹۰ سال  در 
اشاره  خامنه ای  با  او  دیدار 

مى کنند.
اسالمى  =رهبر جمهوری 
از ایستادگى و مقاومت عمر 
توطئه های  برابر  در  البشیر 

غرب قدردانى کرده بود!

از  پس  که  سودان  نظامى  شورای 
موقت  را  قدرت  البشیر  عمر  سقوط 
در دست گرفت، اعالم کرد که تعهد 
کشور   این  آینده ی  دولت  مى دهد 
ضمن  شورا  این  بود.  نخواهد  نظامى 
اعالم اینکه برای رفع تحریم های آمریکا 
پیشنهاد  معترضان  به  مى کند  تالش 

مذاکره داده است.

عمر البشیر رئیس جمهوری سودان، 
11 آوریل )۲۲ فروردین(، پس از 3۰ 
سال به دنبال اعتراضات گسترده مردم 
اقتصادی  و  سیاسى  بحران های  علیه 
در این کشور، برکنار و حبس خانگى 
شد. او که خود با کودتای نظامى روی 
کار آمد در سن ۷۵ سالگى با کودتای 
نظامى برکنار شد.ایاالت متحده اعالم 
سودان  با  خود  مذاکره  است،  کرده 
دو  میان  روابط  عادی سازی  درباره 
کشور را به حالت تعلیق درآورده است. 
البشیر بود  با  آمریکا به دنبال گفتگو 
اما با آغاز اعتراضات مردم و برکناری 
البشیر اعالم کرد، »از دمکراسى و صلح 
در سودان حمایت کرده و بر این باور 
است که دوره انتقالى پیش روی ملت 

سودان باید کمتر از دو سال باشد.«
وزارت  سخنگوی  بالدینو  روبرت 
خبری  کنفرانس  در  آمریکا  خارجه 
باید  خودشان  سودان  »ملت  گفته، 
تصمیم بگیرند که چه کسى آنها را در 

آینده رهبری کند.«
»خواسته  کرد:  عنوان  ادامه  در  وی 
مردم سودان واضح است، آنها خواستار 
غیرنظامى  رهبری  با  انتقالى  روندی 
هستند که باید به آنها اجازه داد تا این 
آرمان را در دوره ای کمتر از دو سال 

متحقق کنند.«
گفتگوهای مرحله دوم میان آمریکا و 

سودان برای عادی سازی روابط در دوره 
باراک اوباما آغاز شد. همچنان که رژیم 

ایران نیز در دوره اوباما تقویت شد.
ایاالت متحده آمریکا از سال 199۷ 
اعمال  سودان  علیه  را  تحریم هایى 
ممنوعیت  شامل  که  است  مى کرده 
تجارت و بلوکه کردن دارایى های دولت 
و  بشر  حقوق  نقض   دلیل  به  سودان 
نگرانى های مرتبط با تروریسم بوده است.

به  تحریم هایى  نیز   ۲۰۰۶ سال  در 
دلیل نقش داشتن دولت این کشور در 
خشونت های دارفور علیه خارطوم اعمال 
شده است.بالدینو در پاسخ به سؤالى 
مبنى بر اینکه آیا ایاالت متحده آمریکا 
از تحویل عمر البشیر به دادگاه کیفری 
دلیل  به  محاکمه  جهت  بین المللى 
مى کند،  حمایت  دارفور،  جنایت های 
گفته »بر این باور هستیم که قربانیان 
دارفور مستحق اجرای عدالت هستند 
و رسیدگى به این موضوع برای تحقق 
صلح پایدار در دارفور ضروری است.«

به دستور سازمان  البشیر  با سقوط 
اطالعات و امنیت سودان همه زندانیان 

سیاسى آزاد شدند.
ایرانى  کاربران  بین  تحوالت سودان 
توییتر  جمله  از  اجتماعى  شبکه های 
بازتاب زیادی داشته است. اشاره بسیاری 
از آنها به سفر البشیر در سال 139۰ 
به تهران و دیدار او با خامنه ای است.

شورای نظامى سودان: 
دولت آینده نظامى نخواهد بود

شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسالمى در سوریه همچنان فعالندمردم سودان از هفته ها پیش علیه عمرالبشیر به خیابان آمدند و ایستادگى کردند تا او برکنار شد



صفحه ۷ـ Page 7 ـ شماره ۱۶۷۲
 جمعه 12 تا پنجشنبه 1۸ آوریل 2019

=احتمال اینکه حکومت 
عملیاتی  به  دست  ایران 
آمریکا  علیه  تحریک آمیز 
بسیار  بزند  منطقه  در 
از  ناشی  تلفات  است  زیاد 
تحریم ها می تواند سرداران 
تندرو مذهبی  و روحانیون 
اقدامی  به  را  ایران  رژیم 
اما  کند  وادار  ماجراجویانه 
این اقدام بی شک برای آنها 

پرهزینه خواهد بود.
ممکن  ایران  با  =جنگ 
پر  بسیار  ابتدا  در  است 
هزینه باشد، اما رژیم قادر 
و  بود  نخواهد  آن  ادامه  به 
پاسخ ها و واکنش های رژیم 
از ضربه های  به دلیل ترس 
و  آمریکا  از سوی  شدیدتر 
هم پیمانانش بسیار محدود 
دیگر  سوی  از  بود.  خواهد 
درگیری،  یا  جنگ  هر 
جمهوری  رژیم  مخالفان 
خیابان ها  به  را  اسالمی 
این  و  کرد  خواهد  سرازیر 
رژیم  سرنگونی  به  احتماال 

منجر خواهد شد.
مدت  طی  =ترامپ 
سفید  کاخ  در  حضورش 
که  زد  اقداماتی  به  دست 
جمهوری  رؤسای  دیگر 
انجام  جرأت  هرگز  آمریکا 
اگرچه  نداشتند؛  را  آنها 
جنگ در اولویت پروژه های 
ترامپ نیست، اما او با فشار 
برای تغییر کلی رفتار رژیم 
در  نظام  کلیت  تغییر  یا 

ایران موافق است.
نزاع  روحانی  =حسن 
»مادر  را  آمریکا  و  ایران 
کرد؛  توصیف  جنگ ها« 
»ام المعارک«را  واژه  این 
در  نیز  حسین  صدام  قبال 
ماجراجویانه اش  تصمیم 
برای اشغال کویت و نزاع با 
آمریکا نیز به کار برده بود 
اما دیدیم که صاحب اصلی 
جنگ ها«  »مادر  عبارت 
سیاسی  نقشه  از  چگونه 
و  منطقه ای  معادالت  و 
حذف  کلی  به  بین المللی 

شد.
میان  وتنش  منطقه ای  وضعیت 
زمان  از هر  بیش  تهران  و  واشنگتن 
به جنگ  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
نظر  به  است؛  کرده  نزدیکتر  دیگری 
»تاریخی«  تحریم های  که  می رسد 
دونالد  دولت  نیست،  کافی  آمریکا 
ترامپ بیش از هر زمان دیگری برای 
است  آماده  نظامی  گزینه  انتخاب 
ضربات  آزمایش های  که  به خصوص 
جمهوری  بر  موثر  و  سریع  نظامی 
اسرائیل  توسط  سوریه  در  اسالمی 
نتایج خود را با موفقیت پس داد کما 
نیروهای  به  اسرائیل  ضربات  اینکه 
سپاه در سوریه تاثیر مهمی بر نتایج 
نخست  نفع  به  و  پارلمانی  انتخابات 

وزیر نتانیاهو خواهد بود.
ایران  با  چنانچه  اما  بار  این  جنگ 

ایران در آستانه ی جنگی دیگر؟!

آغاز شود، برق آسا، بدون اخطار قبلی 
از  قانونی  تصویب  به  نیاز  بدون  و 
داد؛  رخ خواهد  آمریکا  کنگره  سوی 
می کند  ایجاب  منطقه  فعلی  شرایط 
برق آسا،  نظامی  عملیات  یک  که 
غافلگیرکننده  و  پیشگیرانه  سریع، 
رژیم  احتمالی  حمله  با  مقابله  برای 
شدت  به  که  سپاهی اش  سرداران  و 
به  و  عصبانی  آمریکا  تحریم های  از 

خشم آمده اند، صورت بگیرد.
احتمال اینکه حکومت ایران دست 
به عملیاتی تحریک آمیز علیه آمریکا 
است  زیاد  بسیار  بزند  منطقه  در 
می تواند  تحریم ها  از  ناشی  تلفات 
مذهبی  تندرو  روحانیون  و  سرداران 

رژیم ایران را به اقدامی ماجراجویانه 
وادار کند اما این اقدام بی شک برای 
آنها پرهزینه خواهد بود. به ویژه که 
اکنون فضای حاکم بر منطقه خلیج 
فارس وسوریه و لبنان بسیار متشنج 
نفت  صدور  شاهراه  بزرگترین  است. 
کشتی های  که  دارد  قرار  جایی  در 
سپاه  نظامی  قایق های  و  آمریکایی 
مستقر  آنجا  در  دو  هر  پاسداران 
ایران  رژیم  سوریه،  در  اما  هستند 
مهمترین سرمایه گذاری های سیاسی 
از ضربات پی  را پس  نظامی خود  و 
در پی اسرائیل ومحدود شدن دایره 

مانورش از دست داده است.
در  است  ممکن  ایران  با  جنگ 
اما  باشد،  هزینه  پر  بسیار  ابتدا 
بود  نخواهد  آن  ادامه  به  قادر  رژیم 
به  رژیم  واکنش های  و  پاسخ ها  و 
از  شدیدتر  ضربه های  از  ترس  دلیل 
بسیار  هم پیمانانش  و  آمریکا  سوی 
دیگر  سوی  از  بود.  خواهد  محدود 
هر جنگ یا درگیری، مخالفان رژیم 
خیابان ها  به  را  اسالمی  جمهوری 
سرازیر خواهد کرد و این احتماال به 
سرنگونی رژیم منجر خواهد شد. اما 
ویژه  به  منطقه  کشورهای  اینهمه  با 
همسایگان عرب ایران خواهان جنگ 
از  واکنش  هرگونه  که  چرا  نیستند 
سوی حکومت ایران مسلما به شهرها 
رسید  نخواهد  آمریکا  سواحل  یا 
و  سپاه  شبه نظامیان  خرابکاری  و 
اسرائیل  به  منطقه  در  آن  وابستگان 
نیز نمی تواند آسیبی وارد کند، پس 
عربی  کشورهای  را  آسیب  بیشترین 
نزدیک ایران خواهند دید. البته ایران 
فقط با موشک می تواند واکنش نشان 
دهد ودر این میان عربستان سعودی 
سیستم  پیشرفته ترین  با  امارات  و 
پاتریوت  موشکی  دفاع  پدافند 
نیز  مجهزند و کویت، بحرین و قطر 
با  مشترک  دفاع  قراردادهای  دارای 
آمریکا هستند و بزرگترین پایگاه های 
خاورمیانه  سطح  در  آمریکا  نظامی 
است.  شده  واقع  کشور  سه  این  در 

 ۴0 آمریکا  ویژه  به  جهانی  جامعه 
توسعه طلبی  و  قانونی شکنی  سال 
شاید  تا  کرده  تحمل  را  تهران  رژیم 
تغییری در رفتار رژیم تهران صورت 

بگیرد.
مه  ماه  نهایت  و  آینده  هفته های 
دوره  پایان  با  یعنی  جاری   سال 
معافیت شش ماهه ۸ کشور از سوی 
ایاالت متحده برای خرید نفت ایران 
نفتی  صادرات  رساندن  صفر  به  و 
تهران، ممکن است خیلی از مسائل 
روشن تر شوند. این اتفاقات در حالی 
ترامپ  دونالد  که  می گیرد  صورت 
رئیس جمهوری آمریکا از بزرگترین 
تهدید داخلی یعنی تحقیقات قضایی 

نتایج  در  روسیه  دخالت  به  مربوط 
انتخابات با پیروزی تمام خارج شده 

است.
ترامپ طی مدت حضورش در کاخ 
سفید دست به اقداماتی زد که دیگر 
رؤسای جمهوری آمریکا هرگز جرأت 
انجام آنها را نداشتند؛ اگر چه جنگ 
نیست،  ترامپ  پروژه های  اولویت  در 
با راه حل مشاورش  او به تدریج  اما 
رفتار  کلی  تغییر  برای  بولتون  جان 
ایران  در  نظام  کلیت  تغییر  یا  رژیم 
موافقت کرده و به این دلیل عواقب 
منفی هر جنگی احتماال سال 2019 
رقم  سال 2020  از  سبکتر  سالی  را 
سال  سال،  این  که  چرا  زد  خواهد 
سیاسی  باخت  و  برد  و  انتخابات 
سال  پس  خواهد  ترامپ  دونالد 
را  بیشتر  ماجراهای  ظرفیت   2020

ندارد.
چند  هر  پاسداران  سپاه  سرداران 
تصمیمات  از  نگرانی هایشان  وقت 
راسخ دونالد ترامپ را با سخنان تند 
هیچ  ترامپ  اما  می کنند  بیان  تیز  و 
آنان  پورت های  و  هارت  به  توجهی 
روحانی   که  وقتی  اما  ترامپ  ندارد. 
ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
تابستان گذشته گفت »آمریکا با ُدم 
جواب  بالفاصله  نکند«،   بازی  شیر 
داد  پاسخ  بزرگتر  تهدیدی  با  را  او 
عواقبی  با  که  نکنید  گفت:»کاری  و 
روبرو  آن  با  تاریخ  در  هیچکس  که 
نشده و تجربه نکرده مواجه شوید!« 
روحانی نزاع ایران و آمریکا را »مادر 
جنگ ها« توصیف کرد؛ البته این واژه 
حسین  صدام  قبال  »ام المعارک«را 
نیز در تصمیم ماجراجویانه اش برای 
اشغال کویت و نزاع با آمریکا نیز به 
صاحب  که  دیدیم  اما  بود  برده  کار 
اصلی عبارت »مادر جنگ ها« چگونه 
از نقشه سیاسی و معادالت منطقه ای 

و بین المللی به کلی حذف شد.
*منبع: روزنامه الحیات

نویسنده: فارس بن حزام
ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

شبی که دستور بازداشت سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی صادر شد

روز  در  حقیقت،  =در 
 ۲0۱9 سال  آوریل  هشتم 
بازداشت  دستور  واشنگتن 
انقالب  پاسداران  سپاه 

اسالمی را صادر کرد. 
پیش  سال  =شانزده 
روزی  چنین  در   )  ۲003(
پل  بر  آمریکایی  تانک  دو 
بغداد  در  »الجمهوریه« 
 ۲4 آنها  بودند.  ایستاده 
ساعت صبر کردند و سپس 
به سمت میدان »الفردوس« 
صدام  مجسمه  تا  رفتند 
کرده  سرنگون  را  حسین 
حزب  حکومت  دوران  و 
اعالم  علنی  بطور  را  بعث 
سپاه  دادن  قرار  آیا  کنند. 
سازمان های  فهرست  در 
روز  چنین  در  تروریستی 
در  را  ایران  رژیم  تاریخی، 
معرض وسوسه های حوادث 
9 آوریل بغداد قرار خواهد 

داد؟
نحوه  مشکل  با  تهران  دیگر  بار 
پاسخگویی به تصمیمات دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا و تیم مشاورش 
در کاخ سفید که به نظر می رسد در 
زمان  هر  از  بیش  کنونی  مرحله 
علیه  او  مواضع سرسختانه ی  دیگری 
تهران منسجم تر است، روبرو می شود.

ترامپ با قرار دادن سپاه در لیست 
تروریستی، رژیم تهران را در مقابل دو 
انتخاب قرار داده است: یا نشستن بر 
قبول یک معاهده  و  سر میز مذاکره 

هسته ای جدید یا رویارویی.
رژیم تهران خوب می داند که انتخاب 
هر کدام از این دو در نهایت برای او 
باخت است چون که هر کدام از دو گزینه 
جبران ناپذیر  خسارتی  اما  ناچیز  نفع 
داشت. خواهد  بر  در  تهران  برای 

است،  مصمم  ترامپ  دونالد  دولت 
همه نوع فشارهای اقتصادی و سیاسی 
را علیه رژیم جمهوری اسالمی به کار 
به قبول شروط  را  این رژیم  تا  گیرد 
12 گانه ای مایک پمپئو که برخی از 
بندهای آن به منزله پایان دخالت و 
است  منطقه  در  تهران  رژیم  نفوذ 
مجبور کند. قبول شرط عدم دخالت 
در کشورهای منطقه با ماهیت رژیم 
اگر  و  است  تضاد  در  تهران  اسالمی 
به  مجبور  اسالمی  جمهوری  رژیم 
امور  در  دخالت  عدم  شرط  قبول 
پایان  یعنی  بشود  دیگر  کشورهای 
موجودیت خودش را قبول کرده است.

پایان دادن به دخالت در امور داخلی 
کشورهای همسایه خالف نقش و اصول 
و عقاید ایدئولوژیک سپاه پاسداران و 
پروژه صدور انقالب است و اصرار تهران 
بر تطبیق مدل  سیاسی- نظامی خود 
در منطقه از دیدگاه ایاالت متحده و 
اغلب کشورهای غربی به ابزاری برای 
بی ثباتی منطقه ای و بین المللی تبدیل 
شده است پس تصمیم گرفته است تا 
با هر وسیله ای این روند را متوقف کند. 
به همین دلیل دولت ترامپ عزم خود 
را جزم کرده تا اول نقش خارجی سپاه 
پاسداران را که توسط لشکر قدس به 
سیاست های  اجرایی  بازوی  عنوان 
خارجی رژیم ایران پیش برده می شود، 
جمهوری  رئیس  کند.  خنثی  و  مهار 
آمریکا گفته است که قاسم سلیمانی 
فرمانده لشکر قدس وزیر امور خارجه 
سپاه  دادن  است.قرار  ایران  واقعی 

فهرست  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
سازمان های تروریستی از سوی ایاالت 
متحده آمریکا احتمال برخورد مستقیم 
نیروی  اعضای  میان  غیرمستقیم  یا 
حال  در  که  را  آمریکایی ها  با  قدس 
حضور  کشور  یک  از  بیش  در  حاضر 

گسترده نظامی دارد زیاد کرده است.
وابستگان  میان  برخورد  احتمال 
نیروی قدس و ایاالت متحده آمریکا، 
دولت های منطقه را یا ناچار به اتخاذ 
اقداماتی منسجم و مطابق با تصمیمات 
مجبورند  اینکه  یا  می کند  واشنگتن 
که  را  ایران  حکومت  نفوذ  عواقب 
اغلب آنها از رفتارش به ستوه آمده اند 
در  اسالمی  جمهوری  کنند.  تحمل 
حال حاضر بیش از هر زمان دیگری 
است.  گرفته  قرار  دفاعی  وضعیت  در 
رنج  ساختاری  مشکالت  از  رژیم  این 
می برد، ساختاری که هیچگونه تغییر، 
انعطاف پذیری یا اصالح را نمی پذیرد. 
در واقع رژیم تهران اسیر ساختار خود 
شده است؛ ساختاری که نه تنها کسب 
را سخت  بین المللی  جامعه  با  تفاهم 
کرده بلکه اجازه هیچگونه عقب نشینی 
متحده  ایاالت  خواسته های  برابر  در 
نجات  برای  جهانی  جامعه  یا  آمریکا 
و  شدید  تحریم های  از  ایران  کشور 

محاصره آمریکا را نمی دهد.
از  اسالمی  جمهوری  رژیم  اگر 
ویژه  به  غرب  با  و دشمنی  خصومت 
بنیان  که  آمریکا  متحده  ایاالت 
انسجام آن است،  ابزار  و  ایدئولوژیک 
و  داخلی مخالفان  برابر فشارهای  در 
عقب نشینی  جهانی  جامعه  خارجی 
و  بحران مشروعیت  با  بی درنگ  کند 
نهایت  هویت روبرو خواهد شد و در 
این  به  و متالشی می شود.  مضمحل 
ترتیب احتمال دارد که رژیم و سرداران 
دستاوردهای  حفظ  برای  سپاه اش 
ستیزه جویی  به  نظام  بقای  و  خود 
که  می داند  رژیم  آورند.  روی  بیشتر 
یک گام عقب نشینی یعنی اینکه باید 
بردارد. عقب  به  را  دیگری  گام های 

استقرار جمهوری  از  ۴0 سال پس 
اسالمی در ایران، واشنگتن برای اولین 
علیه  مهم  گامی  و  موثر  اقدامی  بار 
»نگهبان اصلی« رژیم و ابزار بقای آن 
انقالب اسالمی  یعنی سپاه پاسداران 
برداشته است. رئیس جمهوری آمریکا 
گفته است که این تصمیم به دوران 
انکار و نادیده گرفتن این حقیقت که 
تروریستی  نهاد  یک  پاسداران  سپاه 
است که هم مردم خود را در داخل 
از  خارج  در  هم  و  می کند  سرکوب 
گروه های تروریستی حمایت می کند، 
و  سپاه  کردن  می دهد.متهم  پایان 

وزیر خارجه  اش ]قاسم سلیمانی[  به 
داشتن  دست  و  تروریسم  از  حمایت 
در قتل ۶0۳ سرباز آمریکایی در عراق 
و مسئولیت انفجار مقر آمریکایی در 
سوی  از  سعودی  عربستان  »الُخبر« 
ترامپ، سوء ظن های تهران مبنی را بر 
اینکه واشنگتن تنها به خواسته تغییر 
نخواهد  بسنده  رژیم  خارجی  رفتار 

کرد، بیشتر می کند.
تغییر در رفتار خود  تهران هرگونه 
با  تغییرات  این  که  چرا  نمی تابد  را 
قانون اساسی رژیم که می گوید: سپاه 
اسالمی  جمهوری  نظام  از  پاسداران 
در داخل و خارج از کشور محافظت 
اگر  حال  است.  تعارض  در  می کند، 
در  مردم  واکنش های  پیش بینی 
رژیم  مخالفان  طیف  و  ایران  داخل 
تحریم های  از  ناشی  فشارهای  از  که 
ملی  ثروت  بردن  بین  از  و  اقتصادی 
در پروژه های خارجی توسط رژیم به 
ستوه آمده اند، برای آمریکایی ها دشوار 
که  سپاه  دادن  قرار  هدف  اما  است، 
مسئولیت حفاظت از رژیم در داخل و 
دفاع از منافع خارجی آن و طرح های 
اقتصادی اش  و  نظامی  استراتژیک 
مهمترین  از  یکی  دارد،  عهده  بر  را 
برنامه های آینده آمریکا خواهد بود به 
ویژه که اکنون سپاه تنها ابزاری است 
که جمهوری اسالمی برای پاسخگویی 
مستقیم یا غیرمستقیم به تصمیم های 

ایاالت متحده آمریکا در دست دارد.
آوریل  هشتم  روز  در  حقیقت،  در 
سال 2019 واشنگتن دستور بازداشت 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را صادر 
کرد. شانزده سال پیش )200۳ ( در 
چنین روزی دو تانک آمریکایی بر پل 
»الجمهوریه« در بغداد ایستاده بودند. 
آنها 2۴ ساعت صبر کردند و سپس 
رفتند  »الفردوس«  میدان  سمت  به 
تا مجسمه صدام حسین را سرنگون 
بعث  حزب  حکومت  دوران  و  کرده 
قرار  آیا  کنند.  اعالم  علنی  بطور  را 
سازمان های  فهرست  در  سپاه  دادن 
تاریخی،  روز  چنین  در  تروریستی 
رژیم ایران را در معرض وسوسه های 
حوادث 9 آوریل بغداد قرار خواهد داد؟ 
البته روش برخورد با رژیم ایران  الزم 
نیست کپی برداری از عملکرد آمریکا 
تفاهم  راه  باشد.  عراق  با  رابطه  در 
واشنگتن برای به زانو درآوردن رژیم 
حاکم بر تهران یا با محاصره کامل از 
خارج یا از طریق فراهم کردن تغییر 
کلیت رژیم  از داخل صورت می گیرد.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: مصطفی فحص

ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

پایان دادن به دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه خالف نقش و اصول و عقاید ایدئولوژیک سپاه 
پاسداران و پروژه صدور انقالب است

دارالترجمه بین المللی فـریـس

زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی
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دوشنبه تا جمعه ۱0 صبح تا 5 بعداز ظهر

طرفداران حزب لیکود با پرچمی که روی آن اسم ترامپ نوشته پس از پیروزی نتانیاهو در حال شادی هستند

سیدعلی خامنه ای، دونالد ترامپ



بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۶۷۲ 
جمعه ۲3 تا پنجشنبه ۲9 فروردین ماه 139۸خورشیدی

جامع ترین 
 تحقیقات در زمینه اوتیسم

زمینه  در  شده  انجام  تحقیقات  جامع ترین  در 
اوتیسم بیش از 5000 خانواده مورد مطالعه قرار گرفتند 

و 1۸ ژن جدید که در درمان این بیماری دخیل هستند کشف 
شد.به گزارش دیلی میل، یافته های این تحقیقات نشان می دهد که چرا 

 افراد مبتال به اوتیسم واکنش های متفاوتی نسبت به داروها نشان می دهند.
محققین اعالم کرده اند که توانسته اند طی بررسی بیش از 5000 خانواده 

مبتال به این بیماری به 1۸ ژن خاص برسند که می توانند کلیدی برای درمان 
این بیماری باشند.دکتر متیو پلچر مسئول این پروژه تحقیقاتی گفت: با کشف هر 

ژن جدید در رابطه با این بیماری ما قادر خواهیم بود به انواع متفاوتی از اوتیسم 
و عوامل ایجادکننده آن دست پیدا کنیم.وی افزود: این ژن ها می توانند به افزایش 
زیادی  کمک  بیماری  این  مختلف  وضعیت های  با  رابطه  در  ما  دانسته های  عمق 
کنند.محققان تا به امروز 61 دسته ژن دست پیدا کرده اند که در بروز اوتیسم موثر 
انگلیس حدود یک درصد  بیماری متفاوت است. در  این  به  ابتال  هستند.میزان 
افراد به این بیماری دچار هستند و بیماران پسر پاسخ بهتری نسبت درمان در 
مقایسه با دختران دارند.نکته قابل توجه در رابطه با این تحقیقات این است 
که ژن های کشف شده با دیگر بیماری ها نیز مرتبط هستند و این موضوع 

می تواند دلیل این را که بیماران اوتیسمی بیشتر به بعضی بیماری ها 
مبتال می شوند، توضیح دهد.

و  ژن ها  این  بین  شیمیایی  ارتباط  به  پروژه  این  محققان 
عملکرد مغز دست پیدا کرده اند و امیدوارند بتوانند 

با کشف این ارتباطات درمان های موثرتری 
برای این بیماری بیایند.

زنان  شاخص

در منی و اینهمه زمن جدا
با منی و دیده ات بسوی غیر

بهر من نمانده راه گفتگو
تو نشسته گرم گفتگوی غیر ...

... دیدمت شبی بخواب و سرخوشم
وه ... مگر بخواب ها به بینمت

غنچه نیستی كه مست اشتیاق
خیزم وز شاخه ها بچینمت

شعله می كشد به ظلمت شبم
آتش كبود دیدگان تو

ره مبند ... بلكه ره برم بشوق.
در سراچه غم نهان تو

نباشید،  نگران 
معنای  به  کردن  شکایت 
که  چیزهایی  مورد  در  نظرات   بیان 
یا  نیستند  درست  می کنید  احساس 
نیست.  اشتباه  نیستند،  رضایت بخش 
درجه های  می تواند  کردن  شکایت 
ناله کردن، نق  باشد:  مختلفی داشته 
زدن، نکوهش کردن، لعنت فرستادن، 

مخالفت کردن یا انتقاد کردن. 
لحن  یک  برمبنای  کلمات  این  همه 
منفی باید بیان شوند. با این حال، ما 
روی  از  بین شکایت  تفاوت  باید یک 
یک دلیل معتبر و و شکایت از روی 
عادت قائل شویم. این موضوع را باید در 
نظر بگیرید که اعتراض اصولی اصال بار 
منفی ندارد. به عنوان مثال، اگر شما به 

دلیل نقض قوانین راهنمایی و رانندگی 
شکوه  رانندگی  در  تخلف  از  ناشی 

می کنید، این حق مسلمی است. 
و  گله  اگر  که  می گویند  کارشناسان 
شیوه  باشد،  عادت  جنس  از  شکایت 
رنج آوری برای زندگی خواهد بود. دکتر 
سانجی گارج مشاور گروه بهداشت و 
روان و علوم رفتاری بیمارستان فورتیس 
نظر  به  »شکایت  می گوید  کلکته 
می رسد واکنش تقریبا طبیعی نسبت 
به آن چیزهایی است که  انتظارات و 
خواسته های ما را برآورده نمی کنند. اگر 
این احساسات گذرا نباشد، ممکن است 

بیش از حد مضر باشد.«
حتی  است  ممکن  شکایت  و  »گله 
احساسات شما را آزاد کند، اما زمانی 
طوالنی  یا  تکرار  حد  از  بیش  که 
بر  سمی  تاثیرات  می تواند  می شود، 

سالمت ما داشته باشد.«
چرا ما شكایت می كنیم؟

به طور کلی، شکایت می تواند به عنوان 
مشکل  با  پیشاپیش  مقابله  مکانیسم 
که  هنگامی  گیرد؛  قرار  توجه  مورد 
همه چیز فراتر از کنترل ما می شود، 
شکایت می کنیم. ویبوه داتر مدرس و 

کمک کند. من فقط نمی توانستم آن 
را ببینم.«

افزایش استرس:کارشناسان می گویند
که این یک چرخه ی مصیبت است 
و استرس هم می تواند منجر به گله 
و شکایت شود. دکتر گارج می گوید: 
از  سطحی  بروز  باعث  »شکایت 
اضطراب و احساسات منفی می شود 
که تاثیرات مضری روی فعالیت های 
روزمره ما دارد. هر شکایتی که می کنید 
می تواند یادآور وضعیت نامطلوب باشد 
که تاکنون تجربه کرده اید. نیازی به 
گفتن نیست، اگر ما از این مصیبت 
غافل مانده ایم، کار و زندگی ما را به 

منشاء رنج بدل می کند.«
بروز بیماری های جسمی : شکایت 
می تواند بر سالمت جسمی ما تأثیر 
بگذارد. تحقیقات نشان می دهد که 
حتی بر عملکرد مغز نیز اثر دارد. یک 
پژوهش در سال ۲016 در دانشگاه 
استنفورد نشان می دهد که شکایت 
کردن می تواند بر هیپوکام؛ ناحیه ای 
از مغز که مرتبط با حافظه و قدرت 
یادگیری است، تاثیر بگذارد. ذهن و 
بدن ما با هم نزدیک هستند. بدن ما 
قادر به جذب استرس تا سطح معینی 
است. فراتر از این حد، بدن ما شروع 
به احساس درد جسمی می کند. ما در 
چنین شرایطی از احساس خستگی 
رنج می بریم و عالقه خود را به لذت های 
می دهیم. دست  از  زندگی  ساده 

چگونه شكایت را متوقف كنیم؟
کارشناسان می گویند برای خاتمه دادن 
به گالیه کردن باید سپاسگزار باشید. 
شفادهنده  یک  عنوان  به  قدردانی 
در نظر گرفته می شود. مطالعه ای از 
دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد که 
افرادی که قادر به قدردانی هستند، به 
علت کاهش سطح هورمون استرس، 
اضطراب کمتری را تجربه می کنند. 
افتخار  احساس  به  شروع  بنابراین، 
برای همه چیز خود  و سپاسگزاری 

باشید.
تمركز بر روی راه حل: زمانی که 
شکایت دارید، شما در معرض مشکل 
هستید ولی فراموش می کنید که نیاز 
کنید  سعی  دارید.  حل  راه  یک  به 
درباره  و  ببندید  را  مشکالت  جلوی 
اینکه چگونه می توانید از گوشه ی تنگ 
مشکل بیرون بیایید و یا اینکه قدم 
بعدی شما چه باید باشد، فکر کنید.

شكست را قبول نكنید: 
شکایت  به  شروع  ما  که  لحظه ای 
مي کنیم، خود را نادیده می انگاریم 
خودمان  با  همکاری  عدم  با  و 
کنیم.  رفع  را  مشکالت  نمی توانیم 
پیشنهاد می کنیم که  كافی است: 
بلند  صدای  با  بارها  و  بارها  را  این 
بگویید. من به اندازه کافی رنج برده ام. 
من تصمیم می گیرم که اکنون تغییر 
کنم. این یک نوع تأیید مثبت است 
که به شما القا می کند که تا در پی 

یک تغییر موثر باشید.

نویسنده کتاب »ساده سازی« می گوید: 
»از آنجایی که بسیاری از ما در محیطی 
و  ناراحتی  آن  در  که  کرده ایم  رشد 
ما  است،  رایج  عمدتا  کردن،  شکایت 
به عنوان شیوه طبیعی زندگی  را  آن 
غیر  »به  می گوید،  داتر  می شناسیم.« 
از این، شکایت کردن احساس قربانی 
بودن به فرد می دهد. شما در موقعیت 
قربانی درباره این صحبت می کنید که 
و دیگران چقدر  چقدر خوب هستید 
ترتیب، تالش  به همین  بد هستند!« 
حس  کردن،  شکایت  با  می کنید 
همدردی را به دست آورید. از یک زاویه 
دیگر، شکایت می تواند به عنوان یک نوع 
دفاع از خود به شمار رود. دکتر گارج 
پذیرفتن  از  بسیاری  »برای  می گوید: 
است،  دشوار  هستیم  مقصر  اینکه 
شکایت و گالیه، بهانه ای به ما می دهد تا 
توضیح دهیم که چرا آن اتفاق نیفتاده.«
چگونه شكایت بر ما تاثیر می گذارد؟

عواقب گله و شکایت، چند برابر است. این 
بر سالمت روان و جسم ما تاثیر می گذارد 
و ممکن است آسیب های جانبی دیگری 
بی رحمانه  شکایت  باشد.  داشته  نیز 
می تواند خوشبختی ما را خراب کند:

خراب كردن روابط شما
ناله و شکایت کردن، روابط ما را خراب 
می کند و این به روابط عاشقانه محدود 
اطرافیانمان،  رابا  ما  رابطه  نمی شود. 
روزانه  به صورت  که  با همکارانمان  و 
ارتباط هستیم، تحت تاثیر  با آنها در 
قرار می دهد. ریا ساران مشاور فناوری 
در طول  بنگالورا،  بر  مبتنی  اطالعات 
قرار  استرس  فشار  تحت  که  دوره ای 
گله  به شدت  که  متوجه شد  داشت، 
»من  می گوید:  او  می کند.  شکایت  و 
بی گناه رنج کشیدم، کارم را از دست 
دادم، افسردگی شدید داشتم، و دوران 
تاریکی را گذراندم. متوجه شدم که به 
شدت شکوه می کنم و اطرافیانم را آزار 
می دهم. اولین تاثیری که داشت روی 
ارتباط من با شریک زندگی ام بود که او 
را متهم به توجه نکردن به اندازه کافی 
برای من  او  واقع،  در  به خودم کردم. 
آنجا بود و همچنین سعی کرد به من 

 ویدا قهرمانی
)۱۳۱۶-۱۳۹۷(

 ویدا قهرمانی در سال 1333 فعالیت 
سینمائی خویش را آغاز کرد. جوانی، 
که  شد  سبب  او  استعداد  و  زیبائی 
راه حوادث  فیلم چهار  در  بالفاصله 
به کارگردانی ساموئل خاچیکیان در 
نقش مقابل ناصر ملک مطیعی که در 
قرار  بود  اوج شهرت سینمائی خود 
گیرد. شرکت دختری هیجده ساله 
در فیلم فارسی اقدامی متهورانه بود 
که تا آن تاریخ در سینمای نوپای آن 
همین طور  نداشت.ویدا  سابقه  زمان 
به مدت دو سال تهیه کننده و مجری 
موفق  بسیار  و  ابتکاری  برنامه ای 
جاده  نام  به  تلویزیونی  پربیننده  و 
تلویزیونی  ایستگاه  اولین  شانس در 
بود  پاسال«  ثابت  »تلویزیون  ایران 
که جاذبه آن باعث جلب پشتیبانی 
مانند  خارجی  کمپانیهای  اقتصادی 
یا  هانزا«  »لوفت  هواپیمائی  شرکت 
به  غیره  و  »الئورا«  آرایشی  وسایل 

وسایل ارتباط جمعی ایران شد.
او همچنین مبتکر کافه نگارخانه به 
نام موند و دانسینگ رستورانی به نام 
هدف  با  دو  هر  که  است  کوچینی 

برای  ثابت  محیطی  آوردن  بوجود 
نمایش استعدادهای هنری و جوان 
در رشته های نقاشی، مجسمه سازی 
گروه  و  شد  پایه گذاری  موسیقی  و 
بلک کتز با فرهاد مهراد، ابی، حسن 
شماعی زاده از جمله جوانانی بودند 
که در کانونی به نام کوچینی، هنر 
و خالقیت خود را پرورش داده و به 
عضو  قهرمانی  رسیدند.ویدا  شهرت 
و  آمریکا،  هنرپیشگان  سندیکای 
مشاور هنری و همکار گروه نمایشی 
سازمان غیرانتفاعی ریسمان طالیی 

در سانفرانسیسکو بود.
فروغ فرخزاد

چگونه دست از شکوه و شکایت برداریم و
 زندگی کنیم

فعالیتی  عنوان  به  همواره  ورزش 
مفید برای بدن شناخته شده و کلید 
ورزش  آیا  اما  است.  بدن  سالمت 
می تواند به سالمت پوست صدمه وارد 
بدن  سالمت  رمز  بودن  فعال  کند؟ 
ورزش  منظم  طور  به  اگر  شماست. 
و  مدرن  زندگی  نواقص  تا  می کنید 
سبک زندگی کم تحرک و بی حوصله 
امروزی را تغییر دهید، باید به خودتان 
آفرین بگویید. شما نیمی از راه نبرد با 
بیماری را رفته اید. ولی در هر حال، 
باشگاه ورزشی  بیشتر  اینجا موضوع 

است تا خود ورزش!
تمرینات باشگاهی یک روش و ترفند 
کسب و کار است و اگر درست انجام 
آسیب زننده  می تواند  حتی  نشود، 
آسیب  این  مثال  باشد.  و خسارت بار 
می شود.  وارد  هم  صورت  پوست  به 
مبتدیان در امر ورزش معموال تمایلی 
نشان  خود  پوست  از  مراقبت  به 
نمی دهند و آنقدر که به تناسب اندام 
خود توجه نشان می دهند، به احتمال 
خشکی و چروک پوست خود توجه 

نشان نمی دهند.
عالوه بر تمرکز بر سالمت بدن، شما 
نیز  خود  پوست  از  باید  همچنین 
مراقبت کنید. در اینجا، ما   اشتباهات 
رایجی که به هنگام تمرینات ورزشی 
انجام می دهید که سالمت پوست شما 
را به مخاطره می اندازد، اشاره کرده ایم.
۱. قبل از تمرین ورزشی آرایش 

خود را پاک نمی كنید
اگر بعد از کار به ورزشگاه می روید یا 
در وسط یک  را  روزانه خود  تمرین 
روز شلوغ انجام می دهید، به احتمال 
نمی کنید  پاک  را  خود  آرایش  زیاد 
تمرین  به  آرایش کرده  صورت  با  و 
منافذ  ورزش،  حین  در  می پردازید. 
با  باز می شود و عرق پوست  پوست 
مواد آرایشی ترکیب می شود و منافذ 
افتادن  موجب چروک  و  می بندد  را 

پوست می شود.
نكته: دستمال مرطوب کننده آرایش 
ورزشی  وسایل  در  را  مصرف  یکبار 
خود بگذارید و همه جا آن را با خود 
ببرید تا آرایش خود را سریع  و راحت 

پاک کنید.
۲. حوله ورزشی با خود ندارید 

ورزشی  باشگاه  در  حوله  داشتن 
از  را  نمی توانید آن  ضروری است که 
دست بدهید. منافذ باز پوست در برابر 
باکتری هایی که بدن شما در معرض 
آسیب پذیرند.  می گیرند،  قرار  آن 
باکتری  از  مملو  ورزشی  دستگاه های 
و ناقل بیماری هستند و تعرق بدن و 
به همراه نداشتن حوله، نفوذ آنها را به 
پوست تشدید می کند. در طول جلسات 
تمرین سعی کنید که صورت خود را 
لمس نکنید. موهای خود را به صورت 
گره زده باالی سرتان ببنیدید و اجازه 
ندهید که موهایتان روی صورت شما 
بریزند. همچنین با یک حوله تمیز مدام 
عرق صورت و بدن خود را پاک کنید.

صورتتان  روی  بر  را  حوله  نكته: 
پوست  است  ممکن  زیرا  نکشید 
عوض،  در  کند.  تحریک  را  شما 

اگر  کنید.  خیس  را  خود  پوست 
حوله های  از  دارید،  حساسی  پوست 
کنید. استفاده  مصرف  یکبار  کاغذی 
از  بعد  را  خود  ورزشی  لباس   .۳

تمرین عوض نمی كنید
پس از پایان یک جلسه تمرین یا برای 
بازگشت از تمرین به خانه، لباس های 
و  نمی کنید  عوض  را  خود  ورزشی 

لباس  همان  با 
با  یا  می روید  خانه  به 

دوستان خود قرار می گذارید. این بدان 
معناست که شما لباس ورزشی خود را 
برای مدت زمان طوالنی به تن دارید. 
نگه داشتن لباس های آغشته به عرق 
بدن، تنفس پوست را ناممکن می کند 
و باعث خارش و آکنه پوست می شود.

دوش  تمرین  از  پس  حتما  نكته: 
بگیرید و لباس تمیز داشته باشید تا با 

لباس ورزشی خود عوض کنید.
۴. زیاد آب نمی آشامید 

آشامیدنی  آب  نوشیدن  که  در حالی 
امری  نظر  به  تمرین  در طول جلسه 
از هیدراته  اما بسیاری  واضح می آید، 
ورزشی  تمرین  از  پس  بدن  کردن 

تمرین  بدن در طول  غافل می شوند. 
برای  و  می دهد  دست  از  زیادی  آب 
همین باید حتما پس از تمرینات هم 
آب بنوشید، چون برای بهبود پوست 

کمک می کند.
برای  آن،  ترکیبات  و  آبمیوه  نكته: 
می نشینند.  دل  به  بیشتر  آبرسانی 
میوه هایی مانند خیار، نعناع،   آناناس، 
تمرین  از  پس  هم  تمشک  و  پرتقال 
دارای  و  هستند  مناسب  ورزشی 

محتوای آب زیادی هستند.
۵. تغذیه مناسبی ندارید

تغذیه  داشتن  بدون  ورزشی  تمرین 
مناسب، کامال بی معناست و تناسب اندام 
شما را بر هم می زند. کاهش وزن از این 
دست، عوارضی چون ضعف بدنی دارد. 
پس عالوه بر تمرین بدنی، باید تغذیه 
صحیح و مناسب اندام خود داشته باشید.

نكته: یک نوشیدنی غنی از پروتئین، 
یک  ورزشی،  تمرین  از  پس  درست 
را  ترکیب  این  است.  کامل  تغذیه 
اجتناب  برای  همچنین،  کنید.  آماده 
از گرسنگی طوالنی مدت، یک وعده 
از  قبل  ساعت  یک  مناسب  غذایی 

تمرین مصرف کنید.

۵ اشتباه ورزشی که سالمت پوست را تحت تاثیر 
قرار می دهد
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مردان  شاخص

من نمی دانم
- و همین درد مرا سخت می آزارد -

که چرا انسان، این دانا
این پیغمبر

در تکاپوهایش:
- چیزی از معجزه آن  سوتر -
ره نبرده  ست به اعجاز محبت،

چه دلیلی دارد؟
من بر آنم که در این دنیا

خوب بودن - به خدا- سهل ترین کار است
و نمی دانم که چرا انسان،

تا این حد،
با خوبی بیگانه است.

و همین درد مرا سخت می آزارد!

تناسب  به  رسیدن  راه های  از  یکی 
این  فیزیکی،  انرژی  کسب  و  اندام 
است که در باشگاه ورزشی ثبت نام 
باشگاه  به  منظم  طور  به  و  کنید 

بروید. 
اینجا است که  این حال، مشکل  با 
برای  رفتن  بیرون  انگیزه  خود  به 
انجام تمرینات ورزشی یک تا چند 
ساعت را بدهید، خصوصا در یک روز 
پرمشغله کاری. داشتن یک دوست 
ورزشی برای انجام تمرینات ورزشی 
را  مشکل  این  باشگاه،  به  رفتن  و 
بهتر  کسی  چه  و  کرد  خواهد  حل 
که  زندگی تان  شریک  و  پارتنر  از 
تبدیل به یک دوست ورزشی شود؟ 
بنابراین سعی کنید دوست خود را 
برای رفتن به باشگاه و ورزش کردن 
ترغیب کنید. در اینجا به دالیلی که 
چرا باید پارتنز خود را برای تبدیل 
کنید،  ترغیب  ورزشی  یار  به  شدن 

اشاره می کنیم: 

 انگیزه متقابل
وقتی یک روز پرکار و خسته کننده 
زندگی تان  شریک  برسد،  پایان  به 
آنجا خواهد بود تا شما را به حرکت 
کردن  ورزش  به  ترغیب  و  درآورد، 
راه  بهترین  بالعکس.  البته  و  کند، 
برای تشویق کردن خود برای انجام 
ورزش، این است که انگیزه یکدیگر 
کار  این  در  کنید  سعی  و  باشید 
که  باشید.هنگامی  پیگیر  و  منظم 
فرد مهم زندگی تان در ورزش با شما 
انجام  به  بیشتر  می کند،  همراهی 
باشگاه  به  رفتن  و  ورزشی  حرکات 
ضمن  داد.  خواهید  نشان  تمایل 
اینکه در حین ورزش نیز، او در کنار 

شما خواهد بود.

استفاده بهینه از زمان
مالقات  فرصت  دلیلی  هر  به  اگر 
نمی توانید  یا  ندارید  را  خود  پارتنر 
کنید،  مالقات  را  یکدیگر  روز  هر 
تا  کنید  نام  ثبت  باشگاه  در  هم  با 
باشید.  داشته  هم  با  ویژه ای  زمان 
در  هم  با  مالقات  از  می توانید  شما 

قلب هم 
دارای مغز است

در دانشگاه هرالد، تحقیقاتی صورت گرفته مبنی بر 
این که بدانند  آیا واقعا قلب با مغز ارتباطی دارد یا خیر! 

محققانی که در موسسه HeartMath کار می کنند معتقدند 
را درک می کند  احساسات  است که  دارای یک بخش خاص  قلب 

ارائه می دهد. برای مغز  را  با توجه به دریافتی های خود، پیام هایی  و 
این گروه تحقیقاتی معتقدند که قلب یک مرکز بزرگ الکترومغناطیسی در 

بدن ایجاد می کند که می توانند از آن اطالعات زیادی کسب کنند.دکتر رولن 
مک کارتی که مدیر این موسسه تحقیقاتی است اعتقاد دارد که این میدان بزرگ 

الکترومغناطیسی، سرشار از اطالعات عاطفی است که قلب مسئول دریافت و ارسال 
آن هاست.این بدین معنی است که وقتی شما احساساتی می شوید و احساس خود را 
تغییر می دهید، در کد های این میدان تغییرات و تداخلی ایجاد کرده اید و این روی 
دیگران تاثیر خواهد گذاشت.این گروه با بررسی این عقیده به این باور رسیده اند که 
وجود این میدان و کد های آن موجب شده به این نتیجه برسیم که چرا واقعا بعضی 
از افراد با وجود مشکالت عدیده و ناکامی های فراوان هنوز هم سرشار از آرامش 
هستند.اما جالب ترین بخش یافته های این تیم ها این است که قلب و مغز هر 
دو دارای شهود هستند این بدین معنی است که قبل از وقوع هر اتفاقی این 

دو عضو سیگنال هایی دریافت می کنند که از واقعه با خبر می شوند.
اما جالب این است که قلب همیشه نسبت به مغز پیشگام تر بوده 

و این اطالعات و کد ها را خیلی سریع تر از مغز دریافت می 
کند و نسیت به آن ها عکس العمل نشان می دهد. 

چه بسا که قلب، مغز را از خیلی رویدادها 
با خبر می کند.

تمرین  موقع  تمرین ها،  بین  فاصله 
ببرید.یکدیگر  لذت  و  شوید  بهره مند 
انجام تمرینات تشویق کنید  را برای 
و انگیزه بخش باشید. به عبارت دیگر 
می توانید با یکدیگر صحبت کنید و از 
موفقیت و پیروزی هم بهره مند شوید. 
بعد از هر جلسه تمرینی، با همسر یا 
دوست خود می توانید تا خانه بروید. با 
گذراندن وقت های اضافی با هم حتی 
تقویت  او  با  را  خود  پیوند  می توانید 
اندورفین  بدن  ورزش،  هنگام  کنید. 
آزاد می کند، که باعث خوشحالی شما 
می شود و چه موقعیتی بهتر از اینکه 

با هم شاد باشید.

برنامه های مناسب
برای  تا  است  دشوار  صورت  هر  در 
مدنظرتان،  اندام  تناسب  به  رسیدن 
روز  یک  طول  در  را  بیشتری  زمان 
برای تمرین صرف کنید. شما نیاز به 

ی  ن بند ما ز
کافی  و  مناسب 

تا  دارید  تمرین   برای 
از  بیش  روز  یک  در  نباشید  مجبور 
البته  کنید.  تمرین  ساعت  چندین 
برنامه ریزی دقیق برای تمرین ورزشی 
اگر  است.  بزرگی  مشکل  خودش 
برنامه های تمرین خود را با پارتنرتان 
ورزشی  برنامه های  کنید،  هماهنگ 
مناسب تری  بسیار  زمانی،  تناسب  و 
هر  به  شما  دوی  هر  بود.  خواهند 
حال چیزهای زیادی برای به اشتراک 
نیازی  همچنین  دارید.  گذاشتن 

ندارید تا به سختی ورزش کنید. 

تمرین های جدید
روال  طبق  که  هستید  فردی  اگر 

خوبی  به  و  می کند  تمرین  معمول 
دقیقا همان تمرینی که باید را انجام 
می دهید، معموال برای تان تمرین های 
محسوب  سخت  چالش  یک  جدید 
اینکه شریک زندگی تان در  می شود. 
تا  باشد،  کنارتان  در  ورزشی  باشگاه 
کنید،  شروع  را  جدیدی  تمرین های 
یک دلگرمی است و احساس امنیت 
برای تالش برای تمرین های جدید را 
ایجاد می کند. شما برای انجام این کار 
با حضور وی، در شرایط روحی امنی 

قرار دارید.

رقابت سالم
آسیب  کسی  به  کوچک  رقابت  یک 
به الی مشترکاتی که  نمی رساند! ال 
زندگی تان وجود  بین شما و شریک 
دارد و آنها را دوست دارید، می توانید 
نمودار پیشرفت تناسب اندام خود را 
زیادی  تاثیرات  این  کنید.  اضافه  نیز 
را  شما  و  گذاشت  خواهد  شما  روی 
به بهترین خودتان تبدیل خواهد کرد. 
در رقابت سالم شما بهترین نتایج را 
خواهید گرفت و همین رقابت باعث 

رشد هر دوی شما خواهد شد.

رامین جوادی
)۱۹۷۴- دویسبورگ، آلمان(

رامین جوادی آهنگساز آلمانی ایرانی 
تلویزیون  و  فیلم  موسیقی های  تبار 
و  ایرانی  مهاجر  یک  او  پدر  است. 
به  آمریکا  در  است.  آلمانی  مادرش 
تحصیل در رشته موسیقی پرداخت. 
به  شروع  تحصیالت،  پایان  از  بعد 
نوازندگی در یک گروه موسیقی در 
بوستن کرد و پس از آن با هانس زیمر 
مشغول به کار شد. جوادی بیشتر به 
بهترین  خاطر دریافت جایزه گرمی 
موسیقی متن برای فیلم مرد آهنین 
تلویزیونی  و سریال  مارول   )200۸(
بازی  عنوان  تحت  اچ بی او  محبوب 
که  است،  تخت مشهور شده  و  تاج 
قسمت های  تمام  متن  موسیقی 
دیگر  از  است.  نوشته  را  این سریال 
از  می توان  وی  مشهور  کارهای 
و  وارکرافت  آرام،  اقیانوس  حاشیه 
سریال های تلویزیونی همچون فرار از 
زندان، مظنون و دنیای غرب نام برد.

جوادی همچنین برای مجموعه های 
آهنگسازی  زیادی  تلویزیون 
به  می توان  جمله  آن  از  کرده است. 
آستانه،  تلویزیونی  مجموعه های 

فرار  فوروارد،  فلش  مجموعه،  تیغ: 
از زندان و سالطین فرار اشاره کرد. 
وی برای مورد، در سال 200۶ نامزد 
موسیقی  »برجسته ترین  امی  جایزه 
زمینه اصلی« شد. جوادی موسیقی 
متن مجموعه تلویزیونی مرد آهنین 
نیز  مه 200۸ پخش شد  در 2  که 
ساخت  وی  همچنین  ساخته است. 
و  تاج  بازی  سریال  متن  موسیقی 
پخش   2011 سال  در  که  تخت 
شد را نیز بر عهده داشته است. وی 
آهنگ  ساخت  مشغول  هم اکنون 

سریال مظنون می باشد.
فریدون مشیری

پنج دلیل برای اینکه پارتنر شما بهترین یار 
ورزشی  است

اینجا  در 
از  فهرستی 
برقراری  برای  آنچه 
ارتباط بهتر با خودتان الزم دارید را 
این  از  بسیاری  با  کردیم.  گردآوری 
راهکارها آشنایی دارید و بسیاری از 
ممکن  هستند.  تکرار  برایتان  آن ها 
آسان  تکراری  موارد  حذف  است 
ایجاد  آنها،  فقدان  قطعا  ولی  باشد، 
از  برخی  امیدواریم  می کند.  خأل 
و  مهم  راه  شما  برای  دیدگاه ها  این 

جدیدی باشد.

و آگاهی  را جزم کنید  ۱. عزم خود 
نهایی  هدف  دهید.  پرورش  را  خود 
خود را در پس سالها طراحی کنید تا 
به سمت یک رابطه خوب با خودتان 

پیش بروید. با درک این موضوع که 
تغییر خواهد  امر در طی سالها  این 

کرد. 

بلند  و  متوسط  کوتاه،  برای   .۲
عنوان  به  کنید.  برنامه ریزی  مدت 
با  عالی  ارتباط  هدف  از  بخشی 
را  اولویت ها  که  است  مهم  خودتان، 
کنید.  تعیین  مختلف  بخش های  در 
و  باشید  داشته  بینانه  واقع  اهداف 
مراحل  و  هدف  به  رسیدن  مراحل 
هر هدف و روش های رسیدن به آنها 
را تعیین کنید. تشخیص کوتاه ترین 
اغلب  هدف،  به  رسیدن  برای  راه 
عنوان  )به  است  رسیدن  زیربنای 
ثبت نام  جدیدی  کالس  در  مثال، 
خوبی  احساس  می دانید  که  کنید 
مدت  در  اما  داد(،  خواهد  شما  به 
پیش برنده  کمتر  انگیزه  طوالنی، 
است و بیشتر حفظ عادات و اجتناب 
رفتارهای  انجام  و  آنها  از  برخی  از 
جدید و موثر است که در درازمدت 
یک عملکرد خوب را بوجود می آورد. 
از  کوتاه مدت  در  رضایت  بنابراین 
طوالنی مدت  برنامه ریزی  و  خویش 

به  رسیدن  برای  سرمایه ای  می تواند 
اهداف باشد.

۳. یک نگرش کنجکاو و جستجوگر 
و پذیرا را انتخاب کنید. درک کنید 
و  است،  ناپذیر  اجتناب  تغییر  که 
بدون  که  است  خوب  کلی  طور  به 
بگیرید.  آغوش  در  را  آینده  ترس 
می توانیم  زمان  طول  در  فقط 
یا  چیزی  بودن  پایدار  متوجه 
با  شویم.  دیگران  و  خود  از  تعریف 
باشید  تغییراتی  مراقب  وجود،  این 
که به طور کامل مورد بررسی قرار 
که  تصمیماتی  مراقب  یا  نگرفته اند 
باشید  می رسند،  نظر  به  بی اهمیت 
و یا احساسات درستی که راجع به 
نادیده  که  نتایجی  یا  دارید  مسائل 

باشید. می گیرید، 

اولویت  در  را  خود  از  مراقبت   .۴

فعالیت،  تغذیه،  خواب،  دهید.  قرار 
ذهنی  عادات  و  تفریح  استراحت، 
خود  از  مراقبت  اصلی  پایه های 
هستند. این ها رفتارهای اولیه ارتباط 
ما  به شمار می روند.  با خود  صحیح 
بدن  نگهبان  خود  با  ارتباط  در  باید 
و ذهن خود باشیم. در عین حال، به 
خود  فیزیکی  نیازهای  مناسبی  طور 

تا همه چیز روال  برآورده کنیم  را 
بهتری بگیرد. ما در واقع با مراقبت 
از خود، نوعی اطمینان به خودمان 
را شکل می دهیم که در طول زمان 
بجای احساس بی توجهی و خیانت 
این  می گیرد.  قرار  خویشتن  به 
رفتارها می توانند برای مدتی تغییر 
آسان  اندازه که  به همان  اما  کنند 
بیش  هستند.  نیز  مهم  هستند، 
ضعیف  باشیم،  گرسنه  اینکه  از 
خودمان  با  باشیم،  خواب آلوده  و 
و  مهربانی  پس  هستیم.  نامهربان 
تجربه  را  خود  به  دادن  استراحت 

کنیم.

این  باشید.  مهربان  خودتان  با   .۵
خودتان  به  که  نیست  معنا  بدان 
و  بدهید  را  کاری  هر  اجازه 
دیگری  گردن  به  را  آن  مسئولیت 
بیاندازید. این بدان معناست که کار 
خود را بدون ارزیابی و انتقاد مخرب 
و تهاجمی انجام دهید. مردم اغلب 
خود را به طرز بیرحمانه ای ارزبابی 
می کنند و در صدد اصالح عملکرد 
روش  این  اکثرا  و  برمی آیند  خود 
حد،  از  بیش  سرزنش  با  اصالحی 
پیشرفت  انگیزه  کاهش  به  منجر 
است  ناپذیر  اجتناب  این  می شود. 
که خودتان را اصالح کنید ولی به 
و  بروید  مالیمت  و  مهربانی  سمت 
مسئولیت  و  مهربان  حال  عین  در 

پذیر باشید.

۶. کسانی را که اهدافی مشابه شما 
دارند، پیگیری کنید. عالوه بر اینکه، 
رفتار  بر  افرادی  با چنین  معاشرت 
مفید  می گذارد.  مثبتی  تاثیر  شما 
همچنان  را  خود  روابط  که  است 
که به دنبال برقراری رابطه خوب با 
خود هستید، تقویت کنید زیرا این 
افراد مدل های خوبی هستند. ضمن 
یکدیگر  از  می توانید  شما  اینکه 
از  بسیاری  برای  کنید.  حمایت 
و  است  افراد، غیرممکن غیرممکن 
این روابط برای رسیدن به خودتان 

سم است.

چگونه می توانم رابطه خوبی با خودم
 داشته باشم؟
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گاربینه موگاروزا تنیس باز اسپانیایى 
روز یکشنبه در مرحله نهایى مسابقات 
دلیل  به  مکزیک  مونتری  تنیس 
رقیب  آزارنکا  ویکتوریا  مجروح شدن 
بار  دومین  برای  او  بالروس  اهل 
نفر  تورنمنت شد.آزرانکا  این  قهرمان 
اول پیشین رده بندی تنیس دختران 
جهان در حالى که یک بر ۶ در ست 
اول به تنیس باز اسپانیایى باخته بود و 
در ست دوم نیز 1 بر 3 از وی عقب بود 
به دلیل ناراحتى زانو به مسابقه ادامه 
نداد و موگاروزای ۲3 ساله که قهرمانى 
و  لندن  ویمبلدون  اسلم  گراند  دو 
کارنامه  در  را  پاریس  گاروس  روالن 
خود دارد،  نفر اول این رقابت ها شد.

آزارنکا در حالى که اشک مى ریخت 
نتوانستم  که  متاسفم  خیلى  گفت: 
در رقابت امروز نمایش خوبى داشته 
باشم. او از سال ۲٠1۶ تا کنون و بعد 
مرحله  به  فرزندش  نخستین  تولد  از 

نهایى هیچ تورنمنتى راه نیافته بود.
وی در مرحله نیمه نهایى آنجلیک 
کربر تنیس باز معروف آلمانى و برنده 
چند گراند اسلم را ۶ بر ۴، ۴ بر ۶ و ۶ 

بر یک مغلوب کرده بود.
موگاروزا  نیز در مرحله نیمه نهایى 
اهل  تنیس باز  ریباریکوا  ماگدانال 

اسلواکى را شکست داده بود.

زیباى اسپانیایى، قهرمان مسابقات تنیس مکزیک

گاربینه موگاروزا

سه رکورد جدید در مسابقات دو و میدانى انتخابى 
بانوان ایران

انتخابى  میدانى  و  دو  مسابقات  در 
ایران که  تیم ملى دختران و پسران 
ورزشگاه  در  هفته  این  جمعه  روز 
سه  در  گردید،  برگزار  تهران  آفتاب 

ماده رکورد بانوان جابجا شد.
در ۴٠٠ متر با مانع،  شهال محمودی 
ثانیه  چهارم  و  دقیقه  یک  زمان  با 
رکورد تازه ای به جای گذاشت. رکورد 
پیشین این ماده یک دقیقه و 11 ثانیه 

در اختیار خود او بود.
در 1٠٠ متر با مانع الناز کمپانى با 
این  ملى  رکورد  ثانیه   زمان 1۴.1٠ 
ماده را بهبود بخشید. رکورد قبلى با  
زمان 1۴.۴٠ ثانیه متعلق به خود او بود.

در پرتاپ دیسک ژاله کاردان رکورد 
پرتاب  با  را  ماده  این  بانوان  ملى 
 ۴۸ و  متر   ۵1 مسافت  به  دیسک 
سانتیمترشکست. او پیش از این نیز 
با ۵1 متر و 3٠ سانتیمتر رکورد دار 

این ماده بود.
در  آمده  دست  به  رکوردهای 
ملى  تیم  انتخابى  دیگر  رشته های 

بانوان نیز چنین است:
 1.۷۸ توکلى  سپیده  ارتفاع:  پرش 

متر اول، آیلین بابکى دوم.
محمودی  شهال  مانع:  با  متر   ۴٠٠
اول ،  ثانیه  با رکورد یک دقیقه و ۴ 
 ۵ و  دقیقه  یک  پور  ابراهیم  محدثه 

ثانیه دوم.
پرتاب دیسک: ژاله کاردان با رکورد 
سمرقندیان  الهام  اول،  متر   ۵1.۴۸

۴۴.۵۷ متر دوم.
رکورد  با  نیزه: سحر ضیایى  پرتاب 

۴۷.۵9 متر اول.
با  کمپانى  الناز  مانع:  با  متر   1٠٠

رکورد 1۴.1٠ثانیه اول .
ماده ۲٠٠ متر: الهام کاکلى با رکورد 
با  محبى  مریم  اول.  ثانیه   ۲۴.۶۸

رکورد ۲۴.9۷ ثانیه دوم.
پرتاب چکش: زهرا رستمى با رکورد 
۵1.٠9 متر اول، ریحانه آرانى با رکورد 

۵٠.۷3 متر دوم.
نفرات اول مسابقات مواد مختلف دو 
نیز  تیم ملى پسران  انتخابى  میدانى 

مهدى تاج نایب رئیس AFC شد
بحرین  از  سلمان  =شیخ 
مقام  در  رییس  عنوان  به 
خود ماند و تاج بدون رقیب 
بجاى کفاشیان نایب رییس 

AFC شد.
=رئیس فدراسیون فوتبال 
آمریکا به تاج تبریک گفت.

به  ایران  فوتبال  فدراسیون  رییس 
عنوان نایب رییس کنفداسیون فوتبال 

آسیا )AFC( انتخاب شد.
وبسایت AFC شنبه، ششم آوریل 
)1۷ فروردین( در خبری کوتاه نوشت 
فوتبال  فدراسیون  رئیس  تاج  مهدی 
رئیسى  نایب  کاندیدای  که  ایران 
کنفدراسیون  کنگره  در  بود   AFC
فوتبال آسیا به عنوان نایب رئیس این 

کنفدراسیون انتخاب شد.
در  کفاشیان  على  جانشین  تاج 
تاج،  مهدی  رقیب  شد.  سمت  این 
بود  قرقیزستان  کشور  از  نماینده ای 
که از حضور در این رقابت انصراف داد 

و مهدی تاج به عنوان تنها کاندیدای 
این پست به عنوان نایب رئیس آسیای 

مرکزی AFC انتخاب شد.
رئیسى  نایب  کرسى  ایران  گرچه 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را دارد اما 
همواره تیم های فوتبال عربى هستند 
دارند  نفوذ  ورزشى  نهاد  این  در  که 
 AFC اسپانسر  اصلى ترین  چون 
کشورهای حوزه خلیج فارس هستند.

نشست  در  سه  ورزش  گزارش  به 
در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
شد،  برگزار  شنبه  که  کواالالمپور 
به  دیگر  بار  بحرین  از  سلمان  شیخ 
عنوان ریاست برگزیده و معرفى شد و 
همچنان بدون رقیب به کار خود ادامه 
مى دهد. همچنین در انتخابات امروز 
 FIFA Council جدید  اعضای 
نیز انتخاب و معرفى شدند. این اعضا 
پرافول  )قطر(،  العزیزی  سعود  شامل 
پاتل)هند(، ماریانو آرانتا )فیلیپین(، دو 
زائکای)چین( و کوهازو تاشیما)ژاپن( 
هستند که در کمیته اجرایى حضور 

خواهند داشت.

شمارش معکوس براى شفر؛ آخرین فرصت هاى سرمربى
 آلمانى براى ماندن روى نیمکت استقالل

=گفته مى شود در قرارداد 
با  آلمانى  سرمربى  جدید 
استقاللى ها بندى وجود دارد 
هیچ  فصل  این  در  اگر  که 
جامى به دست نیاید، قرارداد 
سال سوم فسخ خواهد شد.

=رفتن شفر به این سادگى ها 
 ۱۵ او  قرارداد  رقم  نیست. 
میلیارد تومان است! قرارداد 
باشگاه  با  شفر  سوم  سال 
شده. تنظیم  محکم  بسیار 

شکست تیم فوتبال استقالل )تاج( 
برای  را  سنگینى  تبعات  دربى،  در 
داشته  همراه  به  پایتخت  آبى پوشان 
از  اینکه  بر  عالوه  استقالل  است. 
بازی  در  گرفت،  فاصله  قهرمانى 
نیز  سایپا  تیم  مقابل  در  آن  از  پس 
و  نگرفت  مساوی  از  بهتر  نتیجه ای 
عماًل دست شاگردان وینفرید شفر از 

جام کوتاه ماند.
در  )تاج(  استقالل  وضعیت 
آسیا هم وخیم  باشگاهى  رقابت های 
مرحله  جدول  انتهای  در  و  است 
نیست  معلوم  و  گرفته  قرار  گروهى 
حتى بتواند از گروه خود صعود کند. 
افتادن  خطر  به  برای  مسائل  همین 

موقعیت شفر کافیست.
دنیای ورزش تورنتو در همین باره 
برای  استقالل  در  »وضعیت  نوشته 
سرمربى آلمانى کمى خطرناک شده 

است.«
و  داخلى  ها  بین  رختکن  دعواهای 
بر  که  بحران هایى  تیم،  خارجى های 
بازیکنان ایجاد شده  سر دخالت های 
آلمانى  مربى  این  که  ایراداتى  و  بود 
تمرین  زمین  نبودن  آماده  از  مدام 
اجرایى  معاون  که  کارهایى  کل  یا 
باشگاه انجام داده مى گیرد، استقالل 
بازی  است.  برده  پرتگاه  به سمت  را 
بزرگ با الهالل و ناکامى مطلق آبى ها 
در دو بازی قبلى، در حالى که حتى 
علیرضا منصوریان مربى پیشین این 
خیلى  اصفهان  آهن  ذوب  در  تیم 
بهتر از او در استقالل گرانقیمت، در 
آسیا نتیجه گرفته است، دردسرهای 
است.  کرده  بیشتر  را  آلمانى  مربى 
اتفاقاتى چون استیصال باشگاه حتى 
در کنترل افرادی چون مهدی قائدی 

راه  دعوا  رختکن  در  که  دیگرانى  و 
به  که  انتقادهایى  و  بودند  انداخته 
نسبتا  مربى  این  خانوادگى  کادر 
محبوب و موفق و البته گرانقیمت و 
پرهزینه گرفته شده است، شرایط را 
به سمتى مى برد که توالى ناکامى ها 
شاید این فصل را آخرین سال حضور 
شفر در ایران کند. شفر که چه بسا 
ایران  تیم ملى  سودای مربیگری در 
بعد از کیروش را هم داشت اما حاال 
چرخ روزگار چندان بر وفق مرادش 

نمى چرخد.
سادگى ها  این  به  شفر  رفتن  اما 
میلیارد   1۵ او  قرارداد  رقم  نیست. 
تومان است! قرارداد سال سوم شفر 

شده  تنظیم  محکم  بسیار  باشگاه  با 
نیز مبلغى در حدود 1,۲  و رقم آن 
میلیارد   1۵ از  )بیش  دالر  میلیون 
آن  گرفتن  نادیده  که  است  تومان( 
برای  زیادی  بسیار  تبعات  مى تواند 

استقالل در پى داشته باشد.
»اقتصاد  سایت  ارتباط  همین  در 
سال  یک  به  نزدیک  نوشته،   »۲۴
بعد از اینکه قرارداد وینفرید شفر با 
باشگاه استقالل برای دو سال تمدید 
سال  به  طرفین  بودن  پایبند  شد، 
ابهام  از  هاله ای  در  تعهد  این  دوم 
قرار دارد. شایعات در خصوص ادامه 
همکاری استقالل با مربى آلمانى از 
با  آبى ها  که  خورد  استارت  روزی 
هدایت شفر در ابتدا با ناکامى مقابل 
سایپا وداع زودهنگامى از جام حذفى 
عنوان  از  دفاع  رویای  که  داشتند 

قهرمانى شان را بر باد داد.
از  فهرستى  به  گزارش  این  در 
اشاره  )تاج(  استقالل  ناکامى های 
شده و آمده است که شفر یک سال 
قبل درست در موضع قدرت توانست 

این افراد هستند:
با  سیار  میالد  مانع:  با  متر   11٠

رکورد 1۴.3۸ ثانیه.
رکورد  با  قاسمى  رضا  متر:  دو صد 

1٠.۵۸ ثانیه.
دو چهارصد متر: مهدی رحیمى با 

رکورد ۴۷.3۲ ثانیه.
با  نیادوست  مسلم  متر:   1۵٠٠ دو 

رکورد سه دقیقه و ۴۵ ثانیه.
با  قنبرزاده  کیوان  ارتفاع:  پرش 

رکورد ۲ متر و ۲3 سانتیمتر.
با  مهردالن  شاهین  وزنه:  پرتاب 

رکورد 1۸ متر و ۵۸ سانتیمتر.
بهزاد  مانع:  با  متر  هزار   3 دو 
 1۴ و  دقیقه   9 رکورد  با  مصطفوی 

ثانیه.
رکورد  با  مقدم  رضا  پرتاب چکش: 

هفتاد متر و ۵۲ سانتیمتر.
پرش طول: میالد دریساوی با رکورد 

۷ متر و ۵۸ سانتیمتر.
دو ۴٠٠ متر با مانع: رضا ملک پور با 

رکورد ۵1.۴۵ ثانیه.

عضو هیأت مدیره فدراسیون فوتبال:

 در تالش تامین بودجه براى حقوق سرمربى تیم 
ملى هستیم؛ او از کیروش بزرگتر است!

رئیسه  هیأت  اعضای  از  یکى 
است  گفته  ایران  فوتبال  فدراسیون 
سرمربى  حقوق  پرداخت  برای  که 
جدید تیم ملى به دنبال تامین بودجه 
الزم هستیم چون او قطعا از کیروش 

بزرگتر و گرانقیمت تر است.
سرمربى  طالقانى  کاظم  گفته  به 
در  معرفى  مى شود.  زودی  به  جدید 
سرشناس  مربى  چند  حاضر  حال 
و  شده اند  دستچین  نامزدها  بین  از 
سوابق  بررسى  سرگرم  فنى  کمیته 
آنهاست. وی همچنین گفته، مطمئن 
نظر  از  نظر  مورد  شخص  باشید 
کیروش  از  سنگین وزن تر  حرفه ای 

خواهد بود.
طالقانى در مورد اینکه چرا پیش از 
پایان کار کیروش جانشین او انتخاب 
نشد، توضیح داد: آن زمان لزو مى  به 
این کار نبود ضمن آنکه وقت کافى نیز 

عبدالکاظم طالقانى

برای یافتن سرمربى جدید داشتیم.
به دنبال  افزود: به هرحال وقتى  او 
با  و  سرشناس  چهره  یک  استخدام 
بودجه  باید  هستید،  درخشان  سابقه 

الزم برای به کار گرفتن چنین فردی 
را تأمین کنید.

و  فوتبال دوستان  داد:  ادامه  وی 
اندرکاران این ورزش خواستار  دست 
همکاری یک مربى بزرگ و کارنامه دار 
جایگاه  در  که  هستند  ملى  تیم  با 
باشد  داشته  قرار  کیروش  از  باالتری 
و طبیعتا یافتن چنین چهره ای زمانبر 
خیال  عنوان  هیچ  به  که  زیرا  است 
به  نسبت  مربى کوچکتری  استخدام 

سرمربى قبلى را نداریم.
مهدی  روزها  این  گفت:  طالقانى 
زدن  برای سر  فدراسیون  رئیس  تاج 
خوزستان  سیل زده  بخش های  به 
برای  مالى  کمک  جمع آوری  و 
سیل زدگان در آن استان بسر  مى برد. 
فروش  از  حاصل  درآمد  است  قرار 
بلیت هفته بیست و پنجم لیگ برتر 
فوتبال به این کار اختصاص داده شود.

قراردادش را در روز فینال جام حذفى 
تمدید  سال  دو  برای  استقالل  با 
با  که  صدا  و  سر  پر  قراردادی  کند. 
ورود  اول  روز  از  متفاوت  شرایطى 
این مرد پا به سن گذاشته به تهران 
شده  درج  مالى  شرایط  و  شد  بسته 
اولین  با  نیز اصاًل قابل قیاس  در آن 
قرارداد نبود. مربى آلمانى روزی که 
در دبى با امضای قرارداد شش ماهه 
تا  شد  منصوریان  علیرضا  جانشین 
بگیرد،  برعهده  را  استقالل  هدایت 
نبود  نحوی  به  قراردادش  مالى  مفاد 
که بخواهد با همان شرایط برای سال 
دوم و سوم هم بماند به همین خاطر 
مدیرعامل وقت باشگاه به دلیل فشار 

آنها  که  انتظاراتى  و  هواداران  شدید 
در صفحات مجازی داشتند قراردادی 

جدید با مبلغى جدید بست.
استقالل  که  نتایجى  با  روزها  این 
آسیایى  و  داخلى  جام  در سه  )تاج( 
درباره  گمانه زنى ها  کرده  کسب 
خود  اوج  به  شفر  وینفرید  آینده ی 
یکى  آلمانى  سرمربى  است.  رسیده 
برای  دوحه  به  سفر  از  قبل  روز  دو 
روز  سومین  در  الهالل  با  رویارویى 
از گروه مرگ آسیا به نشست هیات 
دفاعیات خود  تا  رفت  باشگاه  مدیره 
را  استقالل  روزهای  این  وضعیت  از 
منتشر  تصاویر  و  خبرها  بدهد.  ارائه 
شده از این نشست که از پایان یافتن 
اختالفات او با برخى مدیران باشگاه 
حکایت داشت باز هم در سایه ی یک 
شایعه ی دیگر قرار گرفت: در قرارداد 
جدید سرمربى آلمانى با استقاللى ها 
بندی وجود دارد که اگر این باشگاه 
دست  به  جامى  هیچ  فصل  این  در 
فسخ  سوم  سال  قرارداد  نیاورد، 

خواهد شد.

مهدی تاج پس از انتخاب در کنگره 
در راهروهای سالن اجالس با کارلوس 
فوتبال  فدراسیون  رئیس  کوردیرو 
آمریکا برخورد و او نیز به تاج تبریک 
گفت. رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا 
کنفدراسیون  ویژه  مهمان  عنوان  به 
حضور  کواالالمپور  در  آسیا  فوتبال 

داشت.

                                                                                    وینفرید شفر

مهدى تاج
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در  دوستانم  از  =»من 
کمک شان،  خاطر  به  ایران 
از  نفر  دو  اما   سپاسگزارم. 
اتهام  تیم،  به  این  ایرانیان 
تله  دوربین های  از  استفاده 
جاسوسی  ابزار  عنوان  به 
یکی  و  هستند  بازداشت 
است؛  اعدام  آستانه  در 
ابزار  تله  دوربین های  اما 

جاسوسی نیستند.«
لیوود  ها زیگر  با ین  =ا
بهمن ماه سال گذشته نیز از 
فعاالن محیط  زیست زندانی 

حمایت کرده بود.

لئوناردو دی کاپریو ستاره هالیوود و 
فعال محیط زیست با انتشار تصاویری 
از یوز ایرانی و تعدادی از فعاالن محیط  
زیست زندانی شده، در صفحه شخصی 
اینستاگرامش، بار دیگر از آنان حمایت 
روحانی،  حسن  دی کاپریو  کرد. 
ظریف  محمدجواد  و  رئیسی  ابراهیم 
را نیز در این پست تگ کرده است.

و  بازیگر  دی کاپریو  لئوناردو 
از  یکی  که  هالیوود  مشهور  ستاره 
حفاظت  عرصه  در  فعال  چهره های 
به  وحش  حیات  و  زیست  محیط   از 
فعال   ۸ از  دیگر  بار  می رود،  شمار 
هومن  ویژه  به  ایرانی  محیط زیست 
حمایت  خالقی  امیرحسین  و  جوکار 

کرده است.
از  تصویری  انتشار  با  دی کاپریو 
آسیایی  نر  یوزپلنگ  نادر  گونه  یک 
زیست  محیط   فعاالن  همچنین  و 

لئوناردو دی کاپریو به مسئوالن جمهوری اسالمی: 
دوربین های تله ابزار جاسوسی نیستند!

شخصی  صفحه  در  زندانی،  ایرانی 
محیط  فعاالن  این  اینستاگرامی اش، 
افرادی  و  مهین دوست  را  زیست 
معرفی کرده که برای نجات یوز ایرانی 
انقراض  حال  در  گونه های  از  یکی 

جهان تالش می کرده اند.
او نوشت: »من از دوستانم در ایران 
اما  خاطر کمک شان،  سپاسگزارم.  به 
اتهام  تیم،  به  این  ایرانیان  از  نفر  دو 
به عنوان  تله  از دوربین های  استفاده 
ابزار جاسوسی بازداشت هستند و یکی 
در آستانه اعدام است؛ اما دوربین های 

تله ابزار جاسوسی نیستند.«
این بازیگر برجسته هالیوود تصویری 
تجهیزات  و  زیست  محیط  فعاالن  از 
ایرانی  یوز  از  عکسبرداری  برای  آنان 
منتشر کرده و نوشته است که تصویر 
با  کرده،  منتشر  وی  که  آسیایی  یوز 
تالش این فعاالن محیط  زیست و با 
مجوز سازمان محیط زیست در ایران 

تهیه شده است.

فعاالن  این  از  قدردانی  ضمن  وی 
محیط زیست نوشته که آنان در زندان 
هستند و یکی از آنها ممکن است با 
مجازات اعدام مواجه شود. این بازیگر 
هالیوود با تأکید بر اینکه دوربین های 
نیستند، خواستار  ابزار جاسوسی  تله 
از  کمپین حمایت  به  مردم  پیوستن 

این فعاالن شد.
دی کاپریو در این پست اینستاگرامی 
ابراهیم  حسن روحانی، جواد ظریف، 
تهرانی، میترا حجار و  رئیسی، هدیه 
است.  کرده  تگ  نیز  را  کیانیان  رضا 
سینمای  شده  شناخته  بازیگر  این 
جهان، بهمن ماه سال گذشته نیز از 

این فعاالن در بند حمایت کرده بود.
اسالمی،  جمهوری  قوه قضاییه 
واسطه  به  را  محیط زیست  فعال   ۸
به  متهم  تله  دوربین های  از  استفاده 
آمریکا  و  اسرائیل  برای  »جاسوسی« 
و عکسبرداری از سایت های حفاظت  

شده کرده است

خسارت ۳۰۰ میلیاردی سیل به آثار تاریخی: از نقش 
رستم تا فلک االفالک!

پل های  از  =مجموعه ای 
قلعه  رستم،  نقش  تاریخی، 
فلک االفالک، سازه های آبی 
شوشتر و یخچال میرفتاح در 
و خراب  دیده  آسیب  سیل 

شده اند.
ارائه  خواستار  =یونسکو 
میراث  سازمان  گزارش 
وارده  از خسارات  فرهنگی 

به آثار باستانی ایران شد.
=سازه های آبی شوشتر از 
آثار باستانی ایران است که 

ثبت جهانی شده است.
=بخشی از تپه فلک االفالک 

و خود قلعه ریزش داشته.
به  غیرمجاز  =حفارهای 
شوش  نی  باستا تپه های 

هجوم برده اند.
میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
میلیارد   2۵2 خسارت  از  فرهنگی 
 19 تاریخی  آثار  به  سیل  تومانی 
استان کشور خبر داد و گفت سیل به 
تاسیسات گردشگری نیز 1۵0 میلیارد 

تومان خسارت وارد کرده است.
گردشگری  معاون  تیموری  ولی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 
خسارت وارده به آثار تاریخی حاصل 
از سیل اخیر را گسترده خواند و گفت 
استان کشور  تاریخی 19  آثار  به  که 
خسارات گسترده وارد شده. به گفته 
وی، حدود 2۵2 میلیارد تومان به آثار 
تاریخی ایران خسارت وارد شده است.

سازمان  مقام  این  که  آنگونه 
شرح  گردشگری  و  فرهنگی  میراث 
به  را  خسارات  بیشترین  سیل  داده، 
روستاها  دستی  صنایع  کارگاه های 
وارد کرده که شامل 1۵0 میلیارد و 
همچنین  است.  تومان  میلیون   ۶00
در بخش گردشگری، بسیاری از اماکن 
گردشگری و اقامتی مناطق سیل زده 
رزروهای  و  خود  ارتباطی  مسیرهای 
صد درصدی خود را از دست داده اند.

بر اساس گزارش ولی تیموری، 2۷ 
اوایل  در  داخلی  گردشگری  درصد 
تعطیالت نوروزی رشد داشته ولی با 

تغییرات آب و هوایی و وقوع سیل این 
روند کاهش پیدا کرد.

پیشتر محمدحسن طالبیان معاون 
که  بود  کرده  اعالم  فرهنگی  میراث 
جاری  دلیل  به  تاریخی  اثر  صدها 
شدن سیل در استان های ایران آسیب 
دیده اند.به گفته محمدحسن طالبیان 
۷۳0 اثر تاریخی در 2۵ استان آسیب 
دیده و برای مرمت و نجات این آثار 
به اعتباری معادل ۳00 میلیارد تومان 

نیاز است.
داده،  گزارش  طالبیان  که  آنگونه 
استان های  در  خسارت ها  بیشترین 
تومان،  میلیارد   ۵0 حدود  لرستان 
تومان  میلیارد   ۴۵ حدود  خوزستان 
تومان  میلیارد   ۴0 حدود  گلستان  و 

بوده است.
که  گفته  فرهنگی  میراث  معاون 
میراث  سازمان  از  یونسکو  سازمان 
از  گزارشی  تا  خواسته  فرهنگی 
سیل  در  ایران  جهانی  آثار  وضعیت 
و  دهد  قرار  آنها  اختیار  در  اخیر 
زودی  به  نیز  یونسکو  کارشناسان 
به  خسارات  تخمین  برای  است  قرار 

خوزستان سفر کنند.
مسیر  از  متر   1200 اینکه  با 
آب های  و  سیالب  دفع  کانال های 
 1۵00 که  جمشید  تخت  سطحی 

هخامنشیان  دوره  در  و  پیش  سال 
سیل  کامل  بطور  بود،  شده  ایجاد 
هدایت  جمشید  تخت  بیرون  به  را 
»نقش  به  هم صدماتی  باز  ولی  کرد 
رستم« وارد شده است.معاون میراث 
تا   ۸1 سال  »از  که  گفته  فرهنگی 
کانال های دفع سیالب در تخت   9۳
جمشید توسط بنیاد پارسه و پاسارگاد 
و با تالش باستان شناس ها الیروبی و 
کاوش شده که در سیالب اخیر همین 
کانال ها بطور کامل سیالب ها در تخت 

جمشید را به خوبی تخلیه کرد.«
طالبیان درباره آسیب سیل به نقش 
رستم گفته که »متاسفانه سیالب و 
رستم  نقش  در  شدید  بارندگی های 
موجب شد افزایش ترک خوردگی در 
آرامگاه های نقش رستم شده است که 
موضوعی بحرانی است و نیازمند توجه 

جدی به این محوطه تاریخی است.«
سیل در پایتخت نیز منجر به وارد 
پل  تاریخی  پل های  به  آسیب  آمدن 
کن )دوره قاجار(، پل نمرود شهرستان 
فیروزکوه، پل شاه عباسی شهرستان 
پردیس شده و کاروانسرای امین آباد، 
گنبد طارس، آتشکده ری و دژ رشکان 

دچار آسیب های جزئی شده اند.
یخچال  مالیر،  شهر  سیل  در  اما 
بطور  قاجاریه  دوره  آثار  از  میرفتاح 
بنا  این  است.  ریخته  فرو  کامل 
به  میرفتاح  نام  به  شخصی  توسط 
صورت گنبدی شکل و با آجر ساخته 

آجر  و  خاک  از  تلی  به  اما  بود  شده 
فرهنگی  میراث  مقامات  شده.  بدل 
این  دادگستری  می گویند  همدان 
استان پرونده بررسی تخریب این بنا 
استان  را تشکیل داده است.در سیل 
واقع  تاریخی  خانه  چند  خوزستان، 
ریخته  فرو  تاریخی شوشتر  بافت  در 
و زیرزمین  خانه های تاریخی این بافت 
شده اند.  آب  از  پر  سانتی متر   ۶0 تا 
این در حالیست که این بناها باید هر 
شش ماه یک بار توسط سازمان میراث 
فرهنگی پایش شوند تا پایه های آنها 
فرو نریزد ولی حدود ۴ سال از پایش 

این بافت های تاریخی می گذرد.
داالن های  از  خروجی  آب  حجم 
سازه های آبی شوشتر متعلق به دوران 
در  و  بوده  باال  به شدت  نیز  ساسانی 
عین حال که طراحی منحصر به فرد 
آن، سیل را به بیرون هدایت کرده، ولی 
به دلیل قدمت سازه، احتمال ترکیدن 
داالن های آبی این اثر تاریخی که به 
دارد. وجود  رسیده،  نیز  جهانی  ثبت 

متعددی  تاریخی  آثار  بین،  این  در 
نیز از زیر زمین سر بیرون آورده اند که 
برخی چون اسکلت انسان ۳هزار ساله 
و یا ظروف ِگلی هزاران ساله رسانه ای 
شده اند. اما آنگونه که مهدی حیدری 
عضو هیات مدیره انجمن دوستداران 

میراث فرهنگی شوش می گوید وقوع 
حفاران  برخی  فعالیت  باعث  سیل 

غیرمجاز شده است.
به  غیرمجاز  حفاران  هجوم 

تپه های باستانی شوش
در  حفاران  فعالیت  به  نسبت  وی 
تپه های باستانی منطقه شوش هشدار 
داده و گفته است: »در برخی از این 
برای  که  بود  شده  عنوان  روستاها 
را  باستانی  تپه های  سیل بند،  ایجاد 
از خاک آن استفاده کنند  تخریب و 
که خوشبختانه تا کنون چنین اتفاقی 

نیفتاده است.«
درباره  فرهنگی  میراث  فعال  این 
وضعیت موزه شوش گفته است: »در 
گونی های  نیز  شوش  موزه  اطراف 
تا در صورت  آماده کرده ایم  را  خاک 
محافظت  موزه  این  از  سیل  وقوع 
شود. امکانات یگان حفاظت در شوش 
با  یگان  این  حال  این  با  نیست  زیاد 

حداقل ها تالش می کند.«
»فلک  قلعه  از  بخشی  همچنین 
االفالک« )متعلق به دوران ساسانیان( 
جریان  در  لرستان  استان  در 
داشته  ریزش  سیل آسا  بارندگی های 
قلعه ی  این  که  تپه ای  خاک های  و 
معروف بر آن قرار گرفته فرو ریخته 
است. به دلیل نیمه تمام گذاشتن سازه 
ریزش  این  قلعه،  رینگ دور  و  بتنی 
برای این بنای تاریخی تهدید بزرگی 

به شمار می رود.
معاون میراث فرهنگی گفته که برای 
تاریخی  بنای  این  اضطراری  مرمت 
قلعه  راهبردی  شورای  زودی  به 
فلک االفالک جلسه تشکیل می دهد تا 
به سرعت ترمیم و مستحکم کردن آن 

شروع شود.
پروازهای  درصدی   ۵۰ کاهش 

خارجی 
وقوع سیل در نوروز امسال، سفرهای 
قیمت  افزایش  و  را کم کرده  داخلی 
ارز، سفرهای خارجی مردم را کاهش 
اسعدی  مقصود  که  بطوری  داده. 
شرکت های  انجمن  دبیر  سامانی 
پروازهای  که  کرد  اعالم  هواپیمایی، 
داخلی 20 درصد و پروازهای خارجی 
۵0 درصد در تعطیالت نوروز امسال 
قبل  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت 

ریزش داشته است.
با  نیز  نوروزی  خارجی  سفرهای 
توجه به افزایش قیمت ارز در ایران، 
۳2 درصد کاهش داشته که به گفته 
تیموری، ۳۷۷ هزار نفر از ایرانیان به 

خارج از کشور سفر کرده اند.
 29 »از  که  گفت  تیموری  ولی 
اسفند 9۷ تا 1۶ فروردین 9۸، تعداد 
۷۷ میلیون و 120 هزار اقامت شب 
در کل کشور ثبت شده است که اگر 
شب   ۴ میانگین  بطور  فرد  هر  برای 
می توان  بگیریم،  نظر  در  را  اقامت 
نوروز  ایام  در  نفر  میلیون   20 گفت 

سفر کرده اند.«
وی آمار گردشگری داخلی را ۵.۴۴ 
»خوشبختانه  گفت:  و  خواند  درصد 
مردم  اولویت  عنوان  به  گردشگری 
گرفته  قرار  ایرانی ها  خانوار  سبد  در 
اقتصادی،  فشارهای  به رغم  و  است 
تفریح  و  فراغت  اوقات  نیازمند  مردم 

هستند.«
میراث  سازمان  گردشگری  معاون 
افزایش  مدعی  حال  این  با  فرهنگی 
گردشگر  ورود  درصدی   1۶.۷۵
اضافه  و  شده  نیز  کشور  به  خارجی 
کرده است: »این موضوع نشان دهنده 
این است که با وجود فشارهای خارجی 
و وضعیت آب و هوایی، ایران همچنان 
مقصد جذابی برای گردشگران است.«

پایان دادن به سال تحصیلی در استان خوزستان جدی شد!
فرهنگیان  مالی  =معوقات 
هنوز پرداخت نشده و کمک 
بالعوض به آموزگاران مناطق 
سیل زده منوط به اختصاص 
امکانات استانی و دولتی به 

سیل زدگان شد.
در  تخریب ها  =وضعیت 
خوزستان  استان  مدارس 

اعالم نشده.
=برخالف وعده آموزش و 
پرورش به بازگشایی مدارس 
سیل زده در ۱۷ فروردین، به 
نظر می رسد مدارس تا اطالع 

بعدی تعطیل خواهند بود.
مناطق  =دانش آموزان 
که درس  تا جایی  سیل زده 
خوانده اند، امتحان می دهند 
از  درسی  کتاب های  باقی  و 

امتحانات حذف می شود.
مدارس  بازگشایی  وعده  باوجود 
و  آموزش  وزیر  فروردین ماه،   1۷ از 
پرورش می گوید راه اندازی مدارس در 
مناطق سیل زده فعال امکانپذیر نیست. 
سال  به  دادن  پایان  ترتیب  این  به 
خوزستان جدی  استان  در  تحصیلی 
شده و مدیرکل آموزش و پرورش این 
استان گفته است: »موضوع اتمام سال 
تحصیلی خوزستان در ستاد مدیریت 

بحران استان بررسی خواهد شد .«
و  آموزش  وزیر  بطحایی  محمد 
نقاط  در  مدارس  راه اندازی  پرورش 
بودن  آب  زیر  دلیل  به  را  سیل زده 
کرده  اعالم  امکان ناپذیر  مناطق  این 
آموزش  وزارت  ارشد  مقام  این  است. 
مناطق  »برخی  که  گفته  پرورش  و 
سیل زده مملو از آب است و بنابراین 
خود  مناطق  به  نتوانستند  مردم 
بازگردند لذا راه اندازی مدارس در این 

مناطق امکانپذیر نیست.«
پیشتر  پرورش  و  آموزش  وزیر 
می توانند  دانش آموزان  که  بود  گفته 
یا  مدارس  در  فروردین  هفدهم 
کالس  سر  به  جایگزین  مکان های 
بروند و کالس های مدرسه برای همه 
در  سیل زده  مناطق  دانش آموزان 
اولین روز پس از تعطیالت دایر است.

وعده  این  که  حالیست  در  این 
از  بیش  دانش آموزان  و  نشده  انجام 
یک هفته است که در نقاط سیل زده 

قلعه فلک االفالک پس از بارندگی و سیل اخیر ریزش داشت

سازه های آبی شوشتر که سیل را هدایت کردند ولی صدمه هم دیدند

این  در  بطحایی  نرفته اند.  مدرسه  به 
مورد گفته که آنها آمادگی بازگشایی 
مدارس در این منطقه را داشته اند ولی 
»شورای تامین استان صالح ندانست 

که بازگشایی شود.«
آموزش   مدیرکل  تقی زاده  محمد 
امروز  خوزستان  استان  پرورش  و  
 ،9۸ فروردین ماه   21 چهارشنبه، 
اعالم کرد که موضوع اعالم پایان سال 
تحصیلی مدارس در استان خوزستان 
استان  این  بحران  مدیریت  ستاد  در 

بررسی می شود.
به  شرایط  »اگر  است:  گفته  وی 
کند  پیدا  ادامه  موجود  شکل  همین 
زمینه برای ادامه تحصیل دانش آموزان 
وجود ندارد که اگر ناچار شدیم سال 
سیل  درگیر  نقاط  برای  را  تحصیلی 
سال  برای  کنیم  اعالم  تمام شده 
تحصیلی آینده جبران عقب ماندگی ها 

لحاظ خواهد شد.«
۸۱ درصد مدارس استان لرستان 

تخریب شده!
استان های  در  مدارس  تخریب 
سیل زده بسیار گسترده است؛ سازمان 
 ۸1 که  کرده  اعالم  مدارس  نوسازی 
درصد مدارس استان لرستان تخریب 
و  بازسازی شود  باید  و ۵۵0 مدرسه 
گلستان  استان  در  مدرسه   ۳00 به 
خسارت  تومان  میلیارد   2۶ معادل 
وارد آمده است.19 مدرسه شهرستان 
پلدختر در شهر و روستا بر اثر جاری 
شدن سیل اخیر بطور کامل تخریب 
شده. ۶۶ مدرسه خراسان شمالی در 
سیالب اخیر آسیب دیده اند. در استان 
مدارس  به  وارده  خسارات  خوزستان 

هنوز برآورد نشده است.
که درس  جایی  تا  دانش آموزان 

خوانده اند، امتحان می دهند
با چنین تخریبی گسترده ای، وزارت 
آموزش و پرورش می گوید در مناطق 
بازگشایی  لرستان  چون  سیل زده  
منوط به بازگشت جمعیت و پاکسازی 
وزیر  بطحایی  است.  الی  و  گل   و 
آموزش و پرورش اعالم کرد که »در 
استان لرستان در پلدختر و معموالن 
امکانات را فراهم کردیم و کانکس ها 
فرستاده شده و حدود 100 کانکس 
شد  خواهد  فراهم  شرایط  و  مستقر 
اما تا موقعی که جمعیت نیامده باشد 
یا خانواده ها مشغول پاکسازی گل و 
الی از خانه های خود هستند، مدارس 

بازگشایی نمی شود.«
در  نیز  مدارس  دانش آموزان 

شرایطی در آستانه ی امتحانات پایان 
سال تحصیلی قرار دارند که به گفته 
دوره  »در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
چاره ای  دوازدهم  پایه  در  متوسطه 
جز این نداریم که امتحانات نهایی را 
در زمان مقرر برگزار کنیم« ولی در 
»بخش هایی  تحصیلی،  دیگر  مقاطع 
تا  و  می شود  حذف  درسی  کتب  از 
به عنوان  جایی که درس  خوانده اند، 
سال تحصیلی در نظر گرفته می شود 

و امتحان گرفته خواهد شد.«
برخی  در  است،  قرار  همچنین 
در  و  شیفته  دو  مدارس  شهرها  از 
وزیر  گفته  به  شوند.  برپا  کانکس ها 
کنکور  تاریخ  پرورش،  و  آموزش 
وزارت  و  نمی کند  تغییر  سراسری 
برای  سهمیه ای  است  قرار  علوم 
کنکور 9۸  در  سیل زده  دانش آموزان 

در نظر بگیرد.
معلمان  به  بالعوض  کمک  

مستلزم آرام شدن اوضاع است
داده  وعده  وام های  دیگر،  سوی  از 
مناطق سیل زده  در  معلمان  به  شده 
هم اجرایی نشده. علی الهیار ترکمن 
پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
با  وزارت آموزش و پرورش گفته که 
کسب  برای  کشور  بانک های  برخی 
تسهیالت کم بهره و بلندمدت مذاکره 
شده و »هم از طریق صندوق ذخیره 
از فرهنگیانی که  آندسته  فرهنگیان، 
سری  یک  هستند،  صندوق  عضو 

کمک  های بالعوض دریافت کنند.«
وی ارائه این کمک ها را مستلزم آرام 
کمک های  پرداخت  و  اوضاع  شدن 
ویژه به مناطق سیل زده اعالم کرده: 
بالعوض  کمک  دریافت  »البته 
مستلزم این است که اوضاع آرام شود 
و ما بدانیم چه تعداد از فرهنگیان در 
استان ها و با چه میزان و چه درصدی 
خسارت متحمل شده اند تا بر اساس 
همه  کنار  در  شویم.  عمل  وارد  آن 
به سیل  و دولت  استان  امکاناتی که 
زدگان اختصاص می دهد، ما هم یک 
وضعیت  بهبود  برای  ویژه ای  کمک 
سیل زدگان فرهنگی انجام می دهیم.«

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش در خصوص 
که  فرهنگیانی  معوقات  تاخیر  علت 
قرار بود قبل از عید پرداخت شود، اما 
است:  گفته  نشده،  پرداخت  کماکان 
»علت تاخیر وضعیت نقدینگی کشور 
بوده و انشاهلل به زودی مسئله را حل 

خواهیم کرد.«
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=یکی از برکات تروریست 
اعالم کردن سپاه پاسداران 
آمریکا،  دولت  سوی  از 
از  نقاب  آخرین  انداختن 
چهره ی جناح استمرارطلب 

جمهوری اسالمی بود.
دوشنبه  روز   - مصدقی  یوسف 
ایاالت  دولت   ،۲۰19 آوریل  هشتم 
متحده پس از سال ها تردید و مماشات، 
انقالب  پاسداران  »سپاه  نام  باالخره 
سازمان های  لیست  در  را  اسالمی« 
بر  داد.  قرار  خارجی اش  تروریستی 
رابطه ی  این تصمیم، هرگونه  اساس 

سپاه  با  حقوقی  یا  حقیقی  اشخاص 
پاسداران نزد دولت آمریکا، در حکم 
مراوده و همکاری آن شخص با یک 
سازمان تروریستی بین المللی محسوب 
سنگینی  بسیار  مجازات های  و  شده 
برای چنین اشخاصی در پی خواهد 
که  داشت  انتظار  می توان  داشت. 
از این پس منزوی تر  سپاه پاسداران 
اشخاصی  کلیه ی  و  شود  همیشه  از 
که تا کنون آشکارا یا مخفیانه همراه با 
این سازمان تروریستی مشغول چپاول 
منابع و ثروت های ایرانزمین بوده اند، 
از این به بعد به خاطر این همدستی، 
دور  بپردازند.  سنگینی  هزینه های 
نیست که شرکای دزدان سپاهی، این 
نهاد سرکوب و جنایت را همچون ناقل 
یک بیماری کشنده ی مسری، به حال 
خود رها کنند تا جان بَکَند و بپوسد.

اعالم  تروریست  برکات  از  یکی 
کردن سپاه پاسداران از سوی دولت 
از  نقاب  آخرین  انداختن  آمریکا، 
چهره ی جناح استمرارطلب جمهوری 
اسالمی بود. واکنش مسخره ی الوات 
در  تبهکار  فرقه ی  بهارستان نشین 
مجلس شورای اسالمی نشان داد که 
این جماعت همگی نوچه و جیره خوار 
سپاه هستند. این اوباش که اکثرشان 
حجت االسالم  »تَکرار«  نشخوار  با 
ساختمان  به  پا  خاتمی  سیدمحمد 
پوشیدن  با  گذاشته اند،  بهارستان 
مثل  سپاهی  بی قواره ی  یونیفرم های 
سیرک  بی مایه،  دلقک  مشت  یک 
بهارستان را گرفتار نمایشی جفنگ تر 
از همیشه کردند. معرکه گیری مضحک 
نتیجه ی  این  واجد  اما  جماعت  این 
نشان  دنیا  همه ی  به  که  بود  مفید 
میان  تفاوتی  هیچ  تنها  نه  که  داد 
نظام  در  اصولگرایی  و  اصالح طلبی 
بلکه  ندارد  وجود  اسالمی  جمهوری 
ریشه ی تمامی این تفکیک های قالبی 
به سازمان تروریستی »سپاه پاسداران 
بیان  به  می رسد.  اسالمی«  انقالب 
عامیانه، در جمهوری اسالمی سگ زرد 
اصالح طلب، برادر شغال اصولگراست و 
این هر دو از پسمانده های غارتی سپاه 

پاسداران تغذیه می کنند.
طی چند روز اخیر، مقاالت زیادی 
در باب تصمیم دولت ایاالت متحده 
در مورد سپاه منتشر شده اما کمتر 
کسی به ریشه ی ماجرا پرداخته است. 
بسیاری از »تحلیلگران«، این موضوع را 
نه نتیجه ی یک سیاست حساب شده ی 
زمانمند بلکه یک تصمیم سلیقه ای از 
سوی ترامپ دانسته اند. چنین تحلیلی 
نیست. سیاست  دقیق  وجه  هیچ  به 
خارجی ابرقدرتی چون ایاالت متحده، 
هیچگاه بر مبنای سلیقه و عقیده ی 
یک فرد- حتی شخص رئیس جمهور 

آمریکا- تعیین نمی شود.
هر چند دهه یکبار، تغییر دکترین 
را  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست 
این حوزه در دانشگاه ها  متخصصین 
آمریکا،  اول  سطح  اندیشکده های  و 
بر  همه جانبه  و  طوالنی  مطالعات  با 
متحده  ایاالت  ملی  منافع  مبنای 

تیم  طریق  از  و  می کنند  طراحی 
سیاست خارجی در دولت به رئیس 
 جمهور پیشنهاد می دهند. چنین تغییر 
دکترینی، پس از پذیرش و استقرار، 
با  متمادی-  دهه های  برای  معموال 
کلی  خطوط  دولت ها-  تغییر  وجود 
را  متحده  ایاالت  خارجی  سیاست 
و  اجرایی  ابزارهای  می کند.  تعیین 
تاکتیکی اعمال هر دکترین جدید، از 
یک دولت به دولت دیگر، متفاوت است 
اما هدف گذاری و اصول دکترین همواره 

حفظ می شود.
کاندولیزا  پیش،  از یک سال  بیش 
رایس وزیر خارجه اسبق ایاالت متحده، 
در مصاحبه ای با فرید زکریا-که روز 

چهارم مارس ۲۰1۸ از شبکه سی ان ان 
پخش شد- به روشنی توضیح داد که 
ایاالت  دولت  خاورمیانه ای  سیاست 
تغییرات   ۲1 قرن  شروع  از  متحده 
بنیادین کرده است. او که خود یکی 
توضیح  بوده،  تغییر  این  معماران  از 
داد که سرنگونی حکومت های یاغی و 
دموکراتیزه کردن دستوری سیاست در 
خاورمیانه از شروع هزاره سوم تبدیل 
آمریکا  متحده  ایاالت  استراتژی  به 

شده است.
این  از  پیش  رایس،  گفته ی  به  بنا 
تغییر استراتژی، ایاالت متحده حدود 
شصت سال از سیاست ثبات و امنیت 
این  و  کرد  حمایت  خاورمیانه  در 
موضوع را به برقراری دموکراسی در 
این منطقه ترجیح داد. آنچه در نهایت 
عاید آمریکا شد، جز ضرر چیزی نبود. 
رایس با اشاره به ظهور و رشد القاعده، 
حماس و حزب اهلل لبنان، تشکیل این 
ترجیح  نتیجه سیاست  را  سازمان ها 
گسترش  موضوع  بر  ثبات  و  امنیت 
دموکراسی در خاورمیانه دانست. او در 
ادامه سخنانش نتیجه گرفت که داشتن 
حکومت های دموکراتیک در خاورمیانه 
در نهایت به نفع ایاالت متحده است 
بمب گذار  دموکراسی ها هیچگاه  زیرا 
انتحاری و کودک سرباز اجیر نمی کنند، 
و  نمی کنند  تجاوز  به همسایگانشان 
عمدا و دانسته تروریست به کشورهای 

دیگر صادر نمی کنند.
از اواخر سال ۲۰۰1 تا کنون، ایاالت 
تغییر  سیاست  استمرار  با  متحده 
حکومت های یاغی خاورمیانه، چهره ی 
این بخش از جهان را به کلی تغییر 
داده است. دولت بوش پسر با استفاده 
از ابزار جنگ سخت و دولت اوباما با 
تکیه بر فشارهای سیاسی، تحریم و 
حکومت های  از  بسیاری  نرم،  جنگ 
سرکوبگر و ظاهرا با ثبات این منطقه 
به حدی  یا  کردند  نابود  کامال  یا  را 
به فروپاشی نزدیک کردند که دیگر 
امکان ثبات برای آنها متصور نیست. 
از  هم  ایران  اشغالگر  تبهکار  فرقه ی 
این تغییرات مستثنا نیست و بنا بر 
استراتژی بلندمدت ایاالت متحده، آرام 
آرام به لبه ی پرتگاه سوق داده می شود.

جمهوری اسالمی خطرناکترین یاغی 
منطقه  خاورمیانه و سپاه پاسداران یکی 
از پیچیده ترین سازمان های تبهکاری 
حکومت  سران  آنچه  است.  جهان 
جمهوری اسالمی و فرماندهان سپاه طی 
دوران پس از جنگ ایران و عراق برای 
تحکیم قدرت و استقرار حکومت شان 
از  وسیعی  گستره ی  داده اند،  انجام 
از  استفاده  سوء  دزدی،  خشونت، 
قدرت، فریب افکار عمومی، ترور داخلی 
آسیب  مهمتر،  همه  از  و  خارجی  و 
غیرقابل جبران به منافع ملی است.

به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
هیچ نهاد نظامی دنیای متمدن شباهت 
ندارد. مثل یک سازمان مافیایی بزرگ، 
مجموعه ای از خانواده هایی است که 
یک منطقه را میان خود تقسیم کرده اند 
و هر خانواده مشغول سوء استفاده در 

سپاه،  است.  خودش  قلمرو  حوزه  
احتماال تنها نیروی نظامی حکومتی 
دنیاست که دستگاه اطالعاتی- امنیتی 
بازوی  همینطور  و  طویل  و  عریض 
اجرایی برای سرکوب مخالفین داخلی 
در  و هم  دارد؛ هم موشک  می سازد 
تولید و توزیع خواروبار کشور دست 
می کند  پیشه  سدسازی  هم  دارد؛ 
خانگی  لوازم  مونتاژ  کارخانه  هم  و 
وارد می کند و هم  دارد؛ هم کاندوم 
دارد؛  دخالت  مخدر  مواد  تجارت  در 
به اینها اضافه کنید که سپاه قدس- 
پاسداران-  سپاه  بین المللی  شاخه 
تروریستی  خدمات  فروش  وظیفه ی 
جمهوری  هم پیمان  گروهک های  به 

اسالمی و برنامه ریزی و اجرای عملیات 
نمایندگی  به  را  خارجی  تروریستی 
دارد. عهده  به  اسالمی  جمهوری  از 

سپاه  مدافعین  طیف  از  بخشی 
کشور  داخل  و  خارج  در  پاسداران 
چنین استدالل می کنند که با وجود 
از سیاست ها  به بعضی  انتقاداتی که 
و عملیات سپاه پاسداران وارد است، 
مجموعه سپاه پاسداران مدافع مرزهای 
است؛  ملی  امنیت  حافظ  و  کشور 
بنابراین در نزاع میان دشمن خارجی 
و سپاه پاسداران باید در کنار سپاه قرار 
گرفت. فارغ از اینکه »سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی« حتی نام ایران را در 
ندارد،  سازمانی اش  و  رسمی  عنوان 
بدون تعارف هزینه ها و جنایاتی که 
سپاه پاسداران طی سی سال حکومت 
خامنه ای بر ایران تحمیل کرده است، 
صدها بار بیش از منافع بقای این نیروی 
یاغی و جنایتکار است. دفاع از وطن، 
کار ارتش ملی منظم و محترم است نه 
یک مشت دزد گردنه بگیر که تنها برای 
حفظ وضعیت غارت و چپاول موجود، 
با ترساندن منتقدین از دخالت نظامی 
به  را  قبرستانی  وضعیتی  خارجی، 

جامعه تحمیل می کنند.
تبهکار  فرقه ی  استمرار  آسیب های 
حاکم بر ایران، بسیار هولناکتر از هر 
ارضی  تمامیت  برای  دیگری  خطر 
چنانکه  است.  ایران  ملی  منافع  و 
نوشته  بارها  سطور  این  نویسنده ی 
است، نظام جمهوری اسالمی متجاوزی 
خویشاوندی  حکم  و  است  خانگی 
جنایتکار و بیمار را دارد که در خانه ای 
بی دفاع  اعضای  به  روز  هر  مشاع 
خانواده تجاوز می کند. هواخواهان سپاه 
پاسداران در این وضعیت، حکم بخشی 
از فامیل را دارند که از گزند متجاوز در 
امان هستند و از قَبل او نان می خورند. 
این جماعت به بهانه ی حفظ آبروی 
خانواده و جلوگیری از ضررهای خیالی 
و موهوم، جلوی هرگونه کمک خواهی 
از پلیس و همسایگان را می گیرند و 
حتی گاهی گناه اعمال شنیع متجاوز 
را به گردن قربانی می اندازند. در این 
تََشّفی  وضعیت، به هیچ روی امکان 
قربانی  ناحیه ی  از  همدلی  یا  خاطر 
با  همراهی  توقع  و  نیست  متصور 
متجاوز، احمقانه و بی معنی است. از 
وقیحانه  که  کسانی  چشم انداز،  این 
هستم«  سپاهی  هم  »من  َهشَتگ 
می کنند،  تبلیغ  مجازی  درفضای  را 
خواسته یا ناخواسته همدست متجاوز 

خانگی هستند.
مافیای مذهبی اشغالگر ایران، اکنون 
دزدان  و  ایستاده  پرتگاه  لبه ی  بر 
سپاهی اش تبهکارانه می کوشند تا با 
گروگانگیری جسم و ذهن مردم ایران، 
به هر بهایی خود را از سقوط در ورطه ی 
چه  آینده  در  اینکه  برهانند.  نابودی 
خواهد شد، به هیچ وجه روشن نیست؛ 
ولی به نظر می رسد که بازی به پایان 
خود نزدیک می شود و چند ماه آینده 
سرنوشت سازترین دوران چهار دهه ی 

اخیر ایران خواهد بود.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۱۱۴(

قوای قزاق در تهران مستقر شد و 
دولت سپهدار جای خود را به دولت 

کودتا سپرد.
سید محمدعلی جمالزاده تقریرات 
سید ضیاءالدین را از دریافت فرمان 
بازگو  گونه  بدین  ء  وزرا ریاست 

می کند:
»شب بسیار خسته بودم. به منزل 
رفتم و گفتم احدی مرا بیدار نکند 
ولی دیدم کسی مرا سخت جنباند 
طرف  ز  ا صاحب منصبی  گفت  و 
تشریف  که  است  آمده  رضاخان 
به  باید  شد  معلوم  رفتم.  بیاورید. 
حضور شاه بروم. از میرزا محمودخان 
با  و  گرفتم  سرداری  یک  مطبعه 
همان وضع نخراشیده و نتراشیده به 
وارد شدم. شاه روی  فرح آباد رفتم. 
یک صندلی نشسته بود و ولیعهد هم 
حاضر بود و دیگران از گوشه ها به من 
می کردند.  نگاه  مخصوص  حالتی  با 
شاه گفت بنشینید و من روی قالی 
نشستم و صحبت شروع شد. من با 
کمال ادب ولی با صداقت و جسارت 
خائنان  چطور  که  فهماندم  او  به 
درباری دارند تخت و تاج او را به باد 
و  گندم  فروش  که  گفتم  می دهند. 
انبارداری سزاوار شاه نیست. عاقبت 
گفت شما باید رئیس الوزرا بشوید و 
بروید اتاق دیگر تا حکم نوشته شود. 
در آن اتاق همینقدر نوشته شد که 
من رئیس الوزرا هستم. ولی من اصرار 
کردم که اختیارات تاّمه الزم دارم و 
عاقبت شاه از من قول گرفت که بعد 
از یک ماه بگذارم به فرنگستان برود و 
اختیارات تامه هم در حکم وارد شد.«

اکنون رشتۀ کالم را به ادیب السلطنه 
با  همراه  که  می سپاریم  سمیعی 
شاه  مخصوص  منشی  معین الملک 
مأمور مذاکره با قزاق ها و بازگرداندن 
آنها به قزوین شده بود. ادیب السلطنه 
)حسین سمیعی گیالنی( در کابینۀ 
او  بود.  رئیس الوزرا  معاون  سپهدار، 
سه  »دو  می نویسد:  خاطراتش  در 
خبر  دولت  به  کودتا  از  پیش  روز 
به  قزاق  از  بزرگی  اردوی  رسید که 
ریاست رضاخان رئیس آتریاد همدان 
تشکیل شده و به قصد کودتا از قزوین 
این  است.  رهسپار  تهران  سوی  به 
دولت  ارکان  طبیعتاً  ناگهانی  خبر 
و  هول  و  ساخت  متزلزل  یکباره  را 
َفَزعی در کابینه انداخت و از همان 
ساعت به اتخاذ تدابیر الزم و تدارکات 
و  ژاندارمری  قوای  تجهیز  و  نظامی 
و  حوالی  در  فوری  سنگربندی های 

دروازه های شهر پرداختند.
)سردار  والی  خان  قاسم  مرحوم 
همایون( را هم که رئیس بریگاد قزاق 
بود مأمور کردند که خودش به طرف 
قزوین برود و اردوی قزاق را از اجرای 
از  و  بازدارد  گرفته اند  که  تصمیمی 
آمدن به تهران مانع شود. ولی روز 
دوم اسفند در موقعی که وزرا مشغول 
که  آوردند  خبر  بودند  ناهار  صرف 
سردار همایون بازگشته و آمده است 
که نتیجۀ مسافرت خود را به دولت 
را خواستند و  او  فوراً  گزارش دهد. 
بر سر میز نشاندند که در صرف غذا 
شرکت کند و ضمناً شرح مسافرت 
خود را بیان کند. معلوم است که آن 
بیچارۀ بدبخت ُکله خورده و دست 
از پا درازتر از آن مأموریت برگشته 
خودش  دادن،  گزارش  حال  با  بود. 
نتوانست غذایی بخورد. سهل است، 
با بیانات مضطربانۀ خود آن غذاهای 
رنگین و لذیذ را به کام وزرا نیز تلختر 
از زهر می کرد و خالصۀ امیدی را هم 
که برای دولت باقی مانده بود مبدل 
به یأس کرد. وزرا با کمال نومیدی و 
آشفتگی از سر میز ناهار برخاستند  
و به اتاق جلسه رفتند ولی نه حال 
سخن  یارای  نه  و  داشتند  نشستن 
گفتن و چاره جویی کردن و عاقبت 
گفتند نشستن ما در این اتاق و با این 
خبرهای یأس آور هیچ نتیجه ندارد 
جز این که وزیر جنگ و همدستان او 
به تعقیب اقدامات دفاعی خود بروند 
و ما هم به خانه های خود برویم و اول 
جمع  رئیس الوزرا  منزل  در  مغرب 
شویم و ببینیم مدت آن دو ساعت 
و چه خبر  به چه صورت شده  کار 
تازه ای از اردوی قزاق رسیده است و 

ما را چه باید کرد.
همه  و  شد  موافقت  رأی  این  با 
برخاستند و رفتند. من هم دست و 

پای خود را جمع کردم، می خواستم 
ناگاه  بیایم  بیرون  جلسه  اتاق  از 
پیشخدمتی آمد که آقای رئیس الوزرا 
از منزل خود می خواهد با شما تلفنی 

صحبت کند. برخاستم و پای تلفن 
تلفن  پای  خودش  سپهدار  رفتم. 
بود. گفت فالنی، قرار شده است که 
شما به اتفاق معین الملک )در آنوقت 
احمدشاه  سلطان  مخصوص  منشی 
قاجار( به مهرآباد که قوای قزاق فعال 
به آنجا رسیده و مرکزیت گرفته است 
بروید و با رئیس اردو مالقات کنید 
و آنها را از آمدن به تهران منصرف 

کنید.
چنان  در  کلمات  ین  ا شنیدن 
در  رئیس الوزرا،  نفر  یک  از  موقعی 
کرد  غریبی  تأثیر  وجودم  سراپای 

بیچارۀ  این  و حیرت کردم که چرا 
ساده لوح این حرفها را می زند و این 
تصمیمات در کجا و برای چه اتخاذ 

شده است.
به  و  حرف  این  به  طرف  یک  از 
کودکانه  چاره جویی  و  تصمیم  این 
دیگر  طرف  از  و  گرفت  خنده ام 
کمال  با  و  شدم  عصبانی  به سختی 
عصبانیت جواب دادم که آقا، این چه 
فرمایشی است می فرمایید و این چه 
تدبیر خامی است که اندیشیده اید و 
از این رسالت من و معین الملک چه 
نتیجۀ امیدبخشی می توانید به دست 
بیاورید. مگر ندیدید و نمی دانید که 
کار از این کارها گذشته و جلو این 
سیل را که به سوی تهران جاری شده 
است با این حرفها نمی توان گرفت و 
اگر حتماً چنین رسالتی را هم مفید 
می دانید خواهش می کنم مرا معاف 
و یک نفر دیگر را به جای من معین 
و مأمور بفرمایید زیرا من هیچ بوی 
و  نمی شنوم  اوضاع  این  از  خیری 

فایده ای در این رسالت نمی بینم.
لهجۀ  و  خنده  با  اعظم  سپهدار 
آقا،  ای  گفت  به خودش  مخصوص 
نمی شود، کار گذشته است و اینطور 
قرار شده است که شما از طرف دولت 
و معین الملک از طرف شاه، بروید و 
چاره ای  و  بزنید  حرف  حضرات  با 
جز رفتن ندارید. معین الملک هم به 
سفارت انگلیس رفته است و در آنجا 
منتظر شماست، شما باید آنجا بروید 

و از آنجا با ایشان روانه شوید.

و  حیرت  بر  بیشتر  حرف  این 
عصبانیت من افزود. پرسیدم سفارت 
گفت  مناسبت؟  چه  به  نگلیس  ا
اینطور مقرر شده است، بعد خواهید 
فهمیده ام  که  )نمی دانست  فهمید 
این  که  است  این  در  من  و حیرت 
را  احمق ها چرا الاقل صورت ظاهر 
از  خواستم  هرچه  نکرده اند(  حفظ 
نشد  کنم،  خالی  شانه  بار  این  زیر 
و  گرفتم  درشگه ای  ناچار  نشد.  که 
از همانجا به سفارت انگلیس رفتم. 
مانده  غروب  به  ساعت  یک  تقریباً 
انگلیس  سفارت  باغ  وارد  که  بود 
شدم. دیّاری در آنجا پدیدار نبود و 
را  هیچکس  کردم  نگاه  هرطرف  به 
رفتم.  عمارت  جلو  عاقبت  و  ندیدم 
در بسته بود. زنگ زدم. پس از چند 
دقیقه یک نفر از پشت پنجره پیدا 
چه  پرسید  و  کرد  باز  را  در  و  شد 
می خواهید و با کی کار دارید؟ گفتم 
معین الملک اینجاست؟ گفت بلی، در 
اتاق نشسته است و مرا راهنمایی کرد 
و به اتاقی که معین الملک بود برد. 
معین الملک را دیدم تنها نشسته و 
رفیق،  گفتم  است.  رفته  فرو  به فکر 
اینجا چه می کنی؟ گفت من خودم 
بیایم  گفته اند  من  به  نمی دانم.  هم 
اینجا و منتظر شما باشم که بیایید 
این  در  ما  برویم.  مهرآباد  به  هم  با 
گفتگو بودیم که ناگاه دری از اتاق 
اتاق  دیگر باز شد و کلنل هیگ به 
ما آمد )کلنل هیگ را هر کس دیده 
مردی  که  می داند  باشد  شناخته  و 
و  ظریف  و  رند  و  زرنگ  خیلی  بود 
باهوش. فارسی را خیلی خوب حرف 
می زد و آداب ایرانی را خیلی خوب 
َمّزاح  و  بّشاش  غالباً  بود.  یاد گرفته 
حرکات  تمام  در  و  می آمد  به نظر 
گفتگوهایش  و  نگاهها  و  سکنات  و 
یک جنبۀ ظرافت و مسخرگی وجود 
داشت( کلنل هیگ با همین قیافه که 
عرض شد به ما نزدیک شد و دست 

برای  کرد  امر  و  کرد  تعارفی  و  داد 
ما چای آوردند و ضمناً گفت آقای 
وزیر مختار عصر به گردش رفته اند 
و هنوز نیامده اند، باید منتظر ایشان 
باشیم که بیایند و ایشان را ببینیم و 
بعد همگی به مهرآباد برویم. معلوم 
شد ایشان هم رفیق راه ما خواهند 
این هنگام ژنرال بیاض که  بود. در 
مردی بلندقامت و چهارشانه و خیلی 
کم حرف و متین بود وارد شد. تعارف 
کردیم. پس از چند دقیقه آمدند و 

گفتند آقای وزیر مختار آمده اند.
وزیر  اتاق  به  را  ما  هیگ  کلنل 
مختار راهنمایی کرد و هر چهار نفر 
از طی  نزد وزیر مختار رفتیم. پس 
تعارفات، کلنل هیگ شروع به سخن 
کرد و داستان حرکت اردوی قزوین 
برای  تهران  طرف  به  قزوین  از  را 
او  بیان  طرز  داد.  مختار شرح  وزیر 
به  و وزیر مختار طوری  بود  طوری 
حیرت  با  و  می داد  گوش  او  بیانات 
و تعجب تلقی می کرد که کار بر ما 
هم مشتبه شد و تصور کردیم وزیر 
بی خبر  بکلی  وقایع  این  از  مختار 
را  خود  بیانات  هیگ  کلنل  است. 
تمام کرد و در پایان گفت حاال قرار 
شده است من و ژنرال و معین الملک 
و فالنی به مهرآباد برویم و با رئیس 
اردوی قزاق مذاکره کنیم که فسخ 
تهران  به  آمدن  از  و  کنند  عزیمت 
منصرف شوند. وزیر مختار هم گفت 
بسیار خوب و برخاست و با ما دست 

داد و بیرون آمدیم.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۲9۵ (

سردار همایون

تأمالت بهنگام؛ متجاوز خانگی بر لبه ی پرتگاه

ادیب السلطنه
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ارباب حلقه ها
پدر و مادرش هر دو قدشان زیر 175 
نداشت  امید  کسی  و  بود  سانتی متر 
و  بود  دانشگاه  دوم  سال  که  مایکل 
فقط 1۸0 سانتی متر قد داشت، بتواند 
بیش از این قد بکشد.اما قانون وراثت 
نقض شد تا او در عرض یک سال، 10 
سانتی متر بلند بشود و در 22 سالگی 
که برای اولین بار بازی در NBA را 
تجربه می کرد، قدش به 19۸ سانتی 

متر برسد.
او  حضور  فصل  پانزده  آغاز  این 
بود.   NBA بسکتبال  مسابقات   در 
مایکل جردن در این پانزده فصل، تنها 
در دو تیم بازی کرد: سیزده سال در 
واشنگتن  در  سال  دو  و  شیکاگوبولز 
سه  سال،  پانزده  این  در  او  ویزاردز. 
مرتبه هم از دنیای ورزش خداحافظی 
به  رکورد  یک  خودش  برای  که  کرد 

حساب می آید. 
البته آخرین خداحافظی اش در سال 
2003 دیگر با بازگشت او همراه نشد. 
در آن روز، دونالدرامسفلد وزیر دفاع 
آمریکا هم به سالن آمده بود تا پس 
جردن،  خداحافظی  مسابقه  پایان  از 
پرچمی را که در یادبود حادثۀ یازده 
پنتاگون  ساختمان  بام  بر  سپتامبر 
هدیه  جردن  به  بود  شده  برافراشته 

بدهد. 
بین  در  که  این  وجود  با  مایکل 
غول های دو متری NBA قد چندان 
بلندی نداشت، اما توانست خودش را 
جا بیندازد. او کاری کرد که شیکاگوبولز 
در عرض هشت سال، شش مرتبه به 
قهرمانی NBA برسد. او در شیکاگو به 
یک اسطوره تبدیل شد. تماشاگران غیر 
از پیروزی های متوالی تیم که حتی به 
70 پیروزی پیاپی هم رسیده بود انگیزه 
دیگری هم برای رفتن به سالن داشتند: 
هر  جردن،  دانک های  اسلم  تماشای 
کسی را به شوق می آورد. جهش های 
جردن  متری  نیم  و  یک  به  نزدیک 
همیشه گل می شد و البته او پس از 
گل شدن توپ، حلقه را ول نمی کرد تا 

آن باال برای خودش شادی کند.
خاطر  به  جردن  بود  شده  شایعه 
بپرد.  قدر  این  می تواند  کفش هایش 

برای همین، کمپانی »نایکی« توانست 
از فروش کفش هایش به سود هنگفتی 

برسد. 
یکی دو سال بعد، کفش های مدل 
Air Jordan هم به بازار آمد تا این 
بار جردن هم از فروش آن ها سود ببرد. 
میلیون   130 بود:  آور  سرسام  رقم، 
دالر در عرض دو سال. در آن سال ها 
کمپانی نایکی خبر داده بود درآمدی 
که جردن ساالنه از قراردادهایش با این 
کمپانی به دست می آورد، از حقوق تمام 
کارکنان کارخانه نایکی در کشور مالزی 

بیشتر است. 
بیژن  با  جردن  مایکل  ضمن  در 
پاکزاد طراح ایرانی ساکن لس آنجلس 
نیز سالها همکاری داشت و عطر بیژن-

جردن او بین مردم به ویژه ورزشکاران 
و  آورد  دست  به  بسیاری  طرفداران 

فروش زیادی کرد. 
 2006 سال   Fortune مجله 
محاسبه کرد اثری که مایکل جردن از 
سال 19۸4 تا حاال در اقتصاد آمریکا 
گذاشته، باالی 50 میلیارد دالر است. با 
وجود این طبق محاسباتی که کرده اند 
را  درآمدش  باید  دیگر  سال   227 او 
پس انداز کند تا بتواند به ثروت »بیل 
مایکل جردن در 16  برسد!  گیتس« 
بسکتبالیست  بهترین   2003 آوریل 

تاریخ شد.

بنیان گذار كا.گ.ب)KGB(كه بود؟
 Feliks Edmundovitj Dzerzjinskij
سازمان  بنیان گذار  آهنین  فلیکس  یا 
امنیت لنینی بود. او در سالهای 1917 
به  را  سازمان  آن  ریاست   1926 تا 
به  عهده داشت که بعدها در شوروی 
حیات  موازی  امنیتی  سازمان  دهها 
بود  لهستانی  کمونیست  وی  بخشید. 
)1۸77 ـ 1926( که به سرعت عضو 
در صبح  و  بلشویک شد  موفق حزب 
امنیت  سازمان  لنینیست ها  پیروزی 
چکا را بنیاد گذارد. پایبندی به حزب 
به زودی لقب فلیکس آهنین را برایش 
در  مردم  را  او  مجسمه  کرد.  کسب 
آخرین روز شوروی در مقابل ساختمان 
سازمان امنیت لوبیانکا پایین کشیدند. 
او کمیساریای خلق در امور داخلی را 
این   .NKVD نام  با  گذاشت  بنیان 
در  ایدئولوژیک  پلیسی  سازمان  اولین 
جهان مدرن بود. در سالهایی که نه تنها 
ایران سازمان امنیت نداشت، آمریکا هم 
بیست  آلمان ها  نداشت. در غرب  سیا 
گشتاپو  ایدئولوژیکی  پلیس  بعد  سال 
اطالعاتی  سرویس های  کردند.  برپا  را 
انگلیس و فرانسه عادتاً به نیروی دریایی 
تجاری متکی بودند و خدمات اطالعاتی 
سرویس جاسوسی شوروی توانست در 
 Operation اعتماد  نام  به  عملیاتی 
Trust به مدت شش سال خود را در 
اروپا یک سازمان سفید ضدبلشویکی 
جا بزند و کمکهای غرب برای سرنگونی 
کاری  بریزد.  جیب  به  را  بلشویسم 
در  امروز سعی  اسالمی  که جمهوری 
آهنین  فلیکس  دارد.  آن  کپی برداری 
بعدها به وسیله دیگران جایگزین شد. 
لنینی  امنیت  سازمان  اولیه  مدیران 
که  بودند  نجومی  کشتارهای  مسئول 
بشریت در دوران جنگ سرد حتی از 
وصف  کمونیست  ضد  ژورنالیستهای 
آن را نشنیده بود. واقعیت این بار هم 
از تصورات ما وحشتناک تر بود. در آثار 
میخائیل شولوخوف مثل دن آرام و زمین 
بکر نوآباد گوشه هایی از این بازداشتها و 
پاکسازی ها را خوانده ایم. خالصه وقتی 
انداخت  راه  را  خود  گشتاپوی  هیتلر 
چکای لنینی دور اول مارتن اعدامهای 
جمعی را به اسم خود ثبت کرده بود. 

فردوسی در حال خواندن شاهنامهبرای محمود غزنوی
 )اثر وارتگس سورنیانس، سال ۱۹۱3(

سلطان محمود از تولد تا مرگ

محمود وقتی به دنیا آمد، کوچک اندام 
تا سبکتکین  بود. هفده سال گذشت 

مرد. 
سبکتکین بعد از مرگ، مقداری زمین 
بی ارزش در خراسان و غزنین، تعدادی 
افراد بیکار به عنوان سپاه و مقداری پول 

به جا گذاشت.
 محمود که هیچ چشمداشتی به این 
چیزهای بی ارزش نداشت، اول برادرش 
اسماعیل را از سر راه برداشت و حاکم 
و  بزرگ  پدر  چون  و  گردید  غزنین 
سامانیان  به  خاصی  ارادت  پدرش 
داشتند، راه افتاد سمت بخارا و ارادت 
مخصوص خود را به عبدالملک سامانی 

نشان داد. 
پرونده  ساله شد،  محمود 23  وقتی  
اما محمود، بد  صفاریان را هم بست. 
موقعی سلطان شده بود. دور و بر او را 
یک مشت آدم معروف گرفته بودند که 
به او کنایه می زدند و تکه می انداختند 
و سرکارش می گذاشتند و مدام داشت 

با آن ها سر و کله می زد. 
یک بار به ابوریحان بیرونی که منجم و 
پیشگو هم بود متلک وار گفت که: »در 
اتاق  در  کدام  از  من  بنویس  کاغذی 
بیرون می روم« بعد دیوار را کنده بود 
و بیرون رفته بود. جواب کاغذ را که 
دید شاخ درآورد. ابوریحان نوشته بود: 

کسانی که به تاریخ عالقه دارند ماجرای 
قتل عام چهار هزار نظامی لهستانی در 
فاصله 133۸ـ  1335 را در Katyn که 
محصول مشترک استالین و گشتاپوی 

هیتلر بود را خوانده اند.
به  را  جنایت  این  جزئیات  امسال 
وایدا  آندره  لهستانی  کارگردان  همت 
خواهیم دید که ایرانی ها را بی اختیار 
به یاد قتل عام افسران ناسیونالیست 
حتما  کنجکاوترها  می اندازد.  نوژه 
مارگارت  خانم  دادن  تحویل  داستان 
آلمانی توسط  یهودی  بابر کمونیست 
بلشویکها به گشتاپو را می دانند. آنچه 
بیرون  شوروی  آرشیوهای  از  امروز 
نسل کشی  نجومی  آمارهای  می زند، 
دوران  تمام  و  لنین  آخر  سالهای  در 
استالین است که از نظر عددی و سبک 
کار همطراز هولوکاست هیتلری است. 
بررسی هولوکاست والیت نژادی هیتلر 
سالها  طبقاتی  والیت  هولوکاست  و 
فلیکس  ماند.  خواهد  مطالعه  موضوع 
و  سابقه  و  شخصیت  نظر  از  آهنین 
الجوردی  اسداله  با  جنایت  سطح 
جالد جمهوری اسالمی همخوانی های 
حیرت انگیزی دارد. او مثل الجوردی 
خود زندانی سیاسی نظام ماقبل خود 
بوده است. در کار خود کامال در رهبری 
ذوب بوده و به خویش و فامیل خود 

رحم نمی کرده است.

فلیکس آهنین
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»از هیچ در!« یک بار هم به فردوسی 
گفته بود: »مثل رستم در سپاه من زیاد 
است!« فردوسی هم جواب داد: »حتماً 
همین طور است، ولی خدا فقط یک 

رستم خلق کرده«. 
بوعلی سینا مدام مثل صابون از دستش 
ابوالخیر  ابوسعید  از  می خورد.  لیز 
هم  شاعری  تا  سه  آن  و  می ترسید. 
که مثاًل قرار بود مجیزش را بگویند، 
منوچهری و عنصری و فرخی، کاری 
کردند که همه ماجرای ایاز را بفهمند.

 محمود که حوصله اش از این آدم های 
سفر  یک  عزم  بود،  رفته  سر  معروف 
خارجی کرد و عازم هند شد و اتفاقاً 
سوغاتی های خوب و جذابی از آن جا 

به ایران آورد.
 این سوغاتی های گرانبها باعث شدهر 
وقت محمود حوصله اش سر می رفت و 
بیکار می ماند، به هند برود و با دست پر 
برگردد. )بار آخری که از هند برگشت، 
سری به اصفهان زد( بعد احساس کرد 

دارد می میرد. 
حالیکه  در  و  غزنین  به  برگشت  پس 
می مرد  داشت  بیماری  خاطر  به 
گفت: »امروز چندمه؟« گفتند: »سوم 
ربیع االخر- 421 هجری قمری«. ولی 
را  سؤالش  جواب  وقت  هیچ  محمود 

نشنید و از دنیا رفت.

مایکل جردن
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خود  به  مرا  برنامه  مجری  صدای 
آورد که از مرگ سعید امامی به عنوان 
یاد  ناباورانه«  و  مظلومانه  »مرگ 
می کرد و من نمی دانم چرا با شنیدن 
واژۀ مظلومانه به یاد داریوش و پروانه 

فروهر افتادم.
در  چاقو  ضربه   ۲6 با  را  فروهر 
و  بودند  پایین خانه اش کشته  طبقه 
همسرش، پروانه را دقایقی بعد با ۲5 
ضربه. آنان هر دو بیمار بودند. فروهر 
پیش  چندی  و  می نالید  پا  درد  از 
گرفته  قرار  جراحی  عمل  یک  تحت 
بود و همسر 60ساله اش هنگامی که 
می کرد،  دریافت  را  چاقو  ضربه های 

سخت گرفتار آنفلوانزا بود…
نشست.  دلم  بر  ناباورانه  واژۀ  اما 
به راستی چه کسی مرگ سعید امامی 
خودکشی  خبر  نیافت.  ناباورانه  را 
سعید امامی، باورش آنقدر سخت بود 
که بسیاری از شنیدنش شوکه شدند. 
بسیاری پرسیدند: »چگونه متهمی با 
این درجه از اهمیت و اطالعات فراوان 
که می توانسته پرده از اسرار بسیاری 
در این پرونده بردارد، امکان می یابد به 

این سادگی خودکشی کند؟«
در همین فکرها بودم که زن جوانی 
از دور به من اشاره کرد که بروم و در 
کنارش بنشینم. او چه کسی بود که مرا 
صدا می کرد… در این جمع که کسی 
نبود…  چاره ای  نمی شناسد…  مرا 
بلند شدم و به طرفش رفتم. نزدیکتر 
که شدم شناختمش. او هم خبرنگار 
خیلی   . ماهنامه  یک  خبرنگار  بود. 

مضطرب بود. گفت: خیلی می ترسم.
ـ »از چی؟«

هستیم.  غریبه  ما  »فهمیده اند  ـ 
ببین چطور نگاهمان می کنند…«

را  نگاهها  سنگینی  لحظه  یک  در 
وصلۀ  کردم.  احساس  خودم  روی 
به  بودیم.  جمع  آن  در  ناجوری 
 ۲00 تا   150 کردم؛  نگاه  جمعیت 
نفر می شدند… از نوع روابط می شد 
فهمید فقط تعداد کمی از این جمع 
فامیل و بستگان سعید امامی هستند. 
اما بقیه چطور؟ آیا دوستان و همفکران 

سعید امامی بودند؟
را  افکارم  رشتۀ  همکارم  صدای 

گسست:
اینها همان محفل نشینان  ـ»نکند 

باشند؟«
و  محفل نشینان  واژۀ  روزها  آن 

قتلهای محفلی در مطبوعات و مجامع 
سیاسی زیاد شنیده می شد. تا به خودم 
خداحافظی  آمادۀ  را  همکارم  بیایم، 

دیدم:
ـ »من خیلی می ترسم… می خواهم 

بروم«.
در حالی که به طرف در می رفت، 
من  اما  گفت،  هم  دیگری  چیزهای 

کلمات آخرش را خوب نشنیدم.
دور تا دورم را خوب نگاه کردم… 
خدایا! چه می دیدم؟ آن سوی مسجد، 
کمی  و  بود  نشسته  فراهانی  عذرا 
خبرنگار  عطایی  خانم  آن سوترش 
صبح امروز. من که از دیدنشان خیلی 
خوشحال شده بودم، بلند شدم تا به 
طرفشان بروم. آه! این چه کاری بود 

که می خواستم انجام بدهم؟
با این کار فقط تردیدها را نسبت 
به خودم و آنها بیشتر می کردم. کسی 
ما  نباید می فهمید که  این جمع  در 
خبرنگار هستیم. اگر می فهمیدند ما 
را از جمع خود بیرون می کردند… ما 
می خواستیم برای روزنامه هایمان خبر 

و گزارش تهیه کنیم.
را  می کرد خودش  که سعی  عذرا 
به  گاهی  از  هر  بدهد،  جلوه  عزادار 
بعد دستش  و  نگاه می کرد  ساعتش 
می گذاشت.  مانتویش  جیب  روی  را 
با خودم گفتم البد در جیبش ضبط 

صوتش را قایم کرده تا آنچه را که در 
مراسم می گذشت، برای روزنامه ضبط 
که  گفت  من  به  عذرا  )بعدها  کند. 
حدسم درست بود( سخنران مجلس 
می کرد،  سخنرانی  معاد  درباره  که 
اگر کسی  که  نیست  »اینطور  گفت: 
مرتکب قتل بشود، به بهشت نرود. با 
جلب رضایت و پرداخت دیه می توان 

حق الناس را جبران کرد«.
دوباره به عذرا نگاه کردم. چهره اش 
هراسان و نگران بود. دوباره نگاهی به 
ساعت انداخت و دستش را به طرف 
جیبش برد. البد می خواست مطمئن 
شود که ضبط صوتش صدای سخنران 
که  او  چگونه؟  اما  می کند.  ضبط  را 
ضبط صوت را نمی دید… عذرا کالفه 
و مضطرب می نمود. )بعدها برایم گفت 
که از این وحشت داشت که یک وقت 
دکمۀ ضبطش بیرون بپرد و اطرافیان 

را متوجه خود کند.(
و  خواهر  به  حواسش  همۀ  عذرا 

همسر سعید امامی بود که با شدت 
زیاد گریه می کردند.

خواهرش می گفت: »ما کم کسی را 
از دست نداده ایم…«

همسر سعید امامی در میان هق هق 
گریه جمالتی را به صورت بریده بریده 

بیان می کرد:
من  نزنم…  حرف  نم  »نمی توا
بگویم…  کسی  چه  به  را  دلم  درد 

نمی توانم…«.
می خواست  چه  ُدّری،  »فهیمه 
گفتن  برای  حرفهایی  چه  بگوید؟ 
و  می کرد  گریه  داشت؟… همچنان 
نام همسرش را صدا می زد: »سعید! 
نمی توانم حرف نزنم… نمی توانم…«

که  گرفت  شدت  آنقدر  گریه اش 
شنیدن  قابل  برایم  دیگر  حرفهایش 
که  می کرد  گریه  بلند  آنچنان  نبود. 
آقایان  بخش  در  که  همکارانم  بعداً 
بودند برایم گفتند که صدایش را در 

آن سو نیز می شنیدند.
… یک زن که چادرش را محکم 
به دور خود پیچیده، به طرف دو دختر 
جوان که آنسوتر نشسته بودند رفت و 
تا  نشنیدم.  که  گفت  آنها  به  چیزی 
بیرون در آنها را همراهی کرد و خیلی 
زود بازگشت. آن دو نفر خبرنگار بودند. 
چند دقیقه بعد زن جوانی در کنارم 

نشست و پرسید:

که  آقا  حاج  بستگان  از  »شما  ـ 
نیستید؟«

ـ »حاج آقا؟«
می گویم…  را  امامی  آقا  حاج  ـ 

فامیلشان هستید؟«
ـ »نخیر.«

ـ »شما حاج آقا را می شناختید؟«
چه جوابی باید می دادم… دقایقی 
ختم  مجلس  از  را  خبرنگار  دو  قبل 
بیرون کرده بودند چون فهمیده بودند 
که خبرنگارند… دلم نمی خواست مرا 

هم بیرون کنند.
ـ »با شما هستم. شما حاج آقا را 

می شناختید؟«
زن مصّرانه سؤالش را تکرار می کرد:
ـ »شما حاج آقا را می شناختید؟«

را  امامی  سعید  آقای  من  »بله،  ـ 
می شناسم«.

ـ »از دوستان حاج آقا بودید؟…«
و  بلند شد  او  و  ندادم  من جوابی 
رفت. من دروغ نگفته بودم. من سعید 

امامی را می شناختم. نه فقط من، بلکه 
حاال دیگر بسیاری از ایرانیان و حتی 
غیر ایرانیان در داخل و خارج از کشور 

او را می شناختند.
به عذرا فراهانی نگاه کردم. چادرش 
البد  بود.  کشیده  صورتش  روی  را 
به خاطر این که کسی به فکر بیرون 

کردنش نیفتد!
ـ همان زن جوان دوباره در کنارم 

نشست و گفت:
ـ »شما حاج آقا را نمی شناسید… 
آقا پسر حاج آقا سعید گفته اند شما 
خبرنگارید. لطفاً جلسه را ترک کنید، 
چون ایشان راضی نیستند شما در این 

مجلس باشید.«
راضی  سعید  آقا  »حاج  پرسیدم: 

نیست؟«
راضی  آقاپسرشان   . . . »نخیر! ـ 

نیستند.«
سال  چند  پسرشان  »ببخشید  ـ 

دارند؟«
ـ »سیزده سال.«

ـ »ببخشید! او از کجا فهمید که من 
خبرنگارم... می توانم با این آقا پسر چند 

کلمه ای صحبت کنم...؟«
ـ »چه می خواهی بگویی؟«

ـ »به خودش می گویم.«
پسرش  با  می خواهی  مطمئنی  ـ 

صحبت کنی؟«

ـ »بله.«
ـ »مطمئنی؟ با خودش...«

را  سؤال  این  بارها  چرا  نفهمیدم 
تکرار کرد.

گفت: »باشد! می رودم دنبالش«
سعید  عرفان  از  مجلس  سخنران 
اشاره ای   .. می گفت. سخن  امامی 
کرد...  چمران  دکتر  عرفان  به  هم 
را  نام چمران  بی دلیل  نفهمیدم چرا 
به میان کشید... دربارۀ کربال و ساالر 
نمی دانم  زد.  حرفهایی  هم  شهیدان 
چطور شد که سخنران سخنانش را 
به امام علی)ع( کشاند و گفت: »حاج 
آقا سعید عاشق علی)ع( بود« بعدش 
هم گفت »حاج آقا سعید نماز شبش 

را ترک نمی کرد«.
و من همان موقع یاد سرمقاله های 
روزنامه کیهان افتادم که پس از اعالم 
او  از  امامی  سعید  خودکشی  خبر 
کرده  یاد  اسرائیل  جاسوس  به عنوان 
بود. سرمقاله نویس کیهان او را عضو 

کلیدی باندی مخوف دانسته بود که 
تردیدی  اسرائیل  به  وابستگیش  در 

نمی توان داشت.
زن جوانی که رفته بود پسر سعید 
امامی را بیاورد، به من گفت: »متأسفانه 

پسر حاج آقا را پیدا نکردم«.
و  می گفت  مصیبت  ذکر  سخنران 
امامی   سعید  بر  مجلس  در  حاضران 
می گریستند... وی در پایان از سربازان 
از  برخی  و  زمان)عج(  امام  گمنام 
شرکت  مراسم  این  در  که  مسؤوالن 

کرده بودند، تشکر کرد.
مدم  آ ن  و بیر که  مسجد  ز  ا
اسناد  مرکز  رئیس  »حسینیان«  
انقالب اسالمی را دیدم که از قسمت 

آقایان خارج شد.
در  به دست  بی سیم  مردان  تعداد 
بیرون مسجد بیشتر شده بود. سنگینی 
نگاههایشان را که روی خود احساس 
کردم، وحشتم بیشتر شد. با چشم همۀ 
اطرافم را جستجو کردم تا عذرا را در 
میان این جمع پیدا کنم. اما نبود؟ عذرا 

کجا رفته بود؟
پیام  خبرنگار  آقایی  کمال  وقتی 
روزنامه  خبرنگار  تاجیک  رضا  امروز، 
خبرنگار  نخعی  امیرعباس  خرداد، 
که  دیدم  را  بهمن  و  آزاد  روزنامه 
می شدند،  خارج  آقایان  قسمت  از 
نبودم.  تنها  من  شد.  کمتر  ترسم 

کنارم  در  نیز  دیگری  روزنامه نگاران 
بودند.

قلب  از دیدن همکارانم قوت  تازه 
گرفته بودم که سه مرد به طرفم آمدند. 
هر سه لباس شخصی پوشیده بودند. 

یکی از آنها گفت:
ـ »کارت شناسایی ات را بده ببینم«.

یکی از آنها کیفم را گرفت و بازرسی 
کرد. به اطرافم نگاه کردم تا از همکارانم 
کمک بگیرم. در هر سو خبرنگاری را 
به بازجویی گرفته بودند. آنها خود نیز 

نیاز به کمک داشتند...
* * *

ـ »عذرا! آن روز که از مسجد بیرون 
آمدم، هرچه گشتم تو را ندیدم. تو کجا 

رفته بودی؟«
ـ »اول از همه بگویم که من، تو و 
چند خبرنگار دیگر را دیدم که تحت 
خودم  درباره  اما  و  بودید  بازجویی 
تمام  ترحیم  مجلس  وقتی  بگویم. 
شد و من و همراهم از جایمان بلند 

شدیم، خانمی که خیلی خودش را به 
من نزدیک کرده بود، تالش می کرد 
از پشت سر مرا بازرسی کند. احساس 
می کردم می خواهد جیبم را بگردد و 
ضبط صوتم را کشف کند. من از او 
فاصله می گرفتم و او دوباره خودش را 
به من نزدیک می کرد. آن روز همسر 
من  همراه  میردامادی  محسن  آقای 
بود. او که اصاًل متوجه موضوع نشده 
بود، مدام به من می گفت: »بیا برویم 
خداحافظی  امامی  سعید  همسر  از 
هم  سؤال  چند  بتوانیم  شاید  کنیم. 
خطرناکی  وضعیت  بپرسیم.«  او  از 
شدن  کشته  تلخ  خاطرۀ  هنوز  بود. 
نویسندگان، ما را رها نکرده بود. مجید 
محمد  پوینده،  محمدجعفر  شریف، 

مختاری و...«.
ـ »در آن موقعیت به چه چیز فکر 

می کردی؟«
زودتر  هرچه  چیز:  یک  »فقط  ـ 
تا  و  برسانم  روزنامه  به  را  خودم 
دیر نشده خبر را برای چاپ تحویل 
بدهم... هرجور بود خودم را از دست 
زنی که می خواست مرا بازرسی کند، 
خالص کردم و خیلی سریع از مسجد 
بیرون آمدم و خودم را توی جمعیت 
گم کردم. یکی ـ دو خیابان از محل 
دور شده بودم که تازه فهمیدم خانم 
خیلی  نیست.  من  با  مادی  میردا

تنها  را  همراهم  من  شدم.  ناراحت 
خبرنگار  که  را  کسی  بودم  گذاشته 
با  از سر عالقه مندی  اما فقط  نبود، 
من همراه شده بود،  در آن موقعیت 
خطرناک رها کرده بودم. آنقدر برای 
رساندن نوار سخنرانی و خبر مجلس 
که  داشتم  عجله  روزنامه  به  ترحیم 
همراهم را از یاد برده بودم. از خیابان 
به آقای میردامادی در روزنامه سالم 
تلفن زدم و موضوع را اطالع دادم که 
گفت: »اشکالی ندارد، شما خودتان 
او  برسانید.  روزنامه  به  زودتر  را 
خودش می آید.« من هم به روزنامه 
رفتم و فوری مشغول تنظیم خبرم 

شدم.«
ـ »خوب، باالخره خانم میردامادی 

چه شد؟ آمد یا نه؟«
ـ »پشت میزم مشغول نوشتن خبر 
مجلس بودم که آقای میردامادی به 
من گفت همسرم را بازداشت کرده اند. 
خیلی سریع باید به همان جایی برویم 
که شما رفته بودید. خیلی سریع به راه 
افتادیم. آقای میردامادی خیلی نگران 
که  راه  در  بودم.  نگران  هم  من  بود. 
یک  میردامادی  موبایل  می رفتیم، 
زنگ  مدام  نگرفت.  آرام  هم  لحظه 
به  خیلی ها  درمی آمد.  به صدا  تلفن 
را  همسرش  سراغ  و  زدند  تلفن  او 
خوئینی ها،  موسوی  آقای  گرفتند. 
و...  کشور  وزیر  الری  موسوی  آقای 
ترس بَرم داشت. با خودم گفتم نکند 
میردامادی می خواهد مرا ببرد و تحویل 
بدهد تا همسرش را آزاد کنند. نکند 
می خواهد بگوید فراهانی خبرنگار است 
نه همسرم. شما او را اشتباه گرفته اید... 
تلفن میردامادی مدام زنگ می زد و من 
با خودم می گفتم: عذرا! تو با همسر 
را  تو  اگر  می کنی!  فرق  میردامادی 
مملکتی  مقامات  که  کنند  بازداشت 
آزادیت  پیگیر  و...  کشور  وزیر  مثل 
نخواهند شد... باالخره رسیدیم و قضیه 

تمام شد«.
ـ »چگونه تمام شد؟«

نم  خا زود  خیلی  »هیچی!  ـ 
به اتفاق  و  کردند  آزاد  را  میردامادی 

هم بازگشتیم«.
فکرها  آن  از  کدام  هیچ  »پس  ـ 

درباره میردامادی درست نبود؟«
انسان  یک  من  باالخره  »ببین!  ـ 
وقت ها  بعضی  دارم  حق  و  هستم 
بترسم. حق دارم بعضی وقت ها نگران 

که  می فهمیدم  را  این  من  شوم. 
بازداشت من با بازداشت همسر یک 
شخصیت سیاسی جمهوری اسالمی 
فرق زیادی می کند. خیلی ها به خاطر 
داشتند،  شوهرش  با  که  مناسباتی 
سعی  و  بودند  نگران  او  بازداشت  از 
انجام  آزادیش  برای  کاری  می کردند 
بازداشت  اگر من  افراد  دهند. همین 
می شدم، ممکن بود حتی خم هم به 
ابروی خود نیاورند. خب این مسائل 

مرا نگران کرده بود.«
خانم  بازداشت  موضوع  »حاال  ـ 
میردامادی از چه قرار بود؟ چرا او را 

گرفته بودند؟«
بستگان،  ختم،  پایان  از  »بعد  ـ 
امامی  سعید  همفکران  و  دوستان 
سوار اتومبیل هایشان به طرف منزل 
هم  میردامادی  خانم  بودند.  رفته  او 
از سر کنجکاوی سوار اتومبیلش شده 
و به دنبال آنها تا جلوی خانۀ سعید 

امامی رفته بود.«
موقع بازگشت چند نفر جلو راهش 
را گرفته و پرسیده بودند: »شما کی 
هستید و برای چه به اینجا آمده اید؟« 
پاسخشان  در  میردامادی  خانم  که 
عادی  شهروند  یک  »من  بود:  گفته 
هستم که خیلی دلم می خواست بدانم 

در این مراسم چه می گذرد.«

در مجلس ختم سعید امامی،وحشت بر فضا 
حاکم بود

همسر سعید امامی در میان هق هق گریه کلماتی را بریده بریده ادا می کرد:
 نمی توانم حرف نزنم… درد دلم را به چه کسی بگویم؟!

اشاره
ژیال بنی یعقوب در کتاب خود »روزنامه نگاران ...« از گفت 
و گویی که با عذرا فراهانی داشته است حکایت می کند. عذرا 
بنی یعقوب خبرنگار مطبوعات دوم  مانند ژیال  نیز  فراهانی 
خردادی است. آن دو در مراسمی که به مناسبت شب هفت 
سعید امامی )معروف به اسالمی( در مسجد جامع ضرابخانه 
تشکیل شده است شرکت کرده اند تا برای روزنامه هایشان 
خبر تهیه کنند. اما در  مجلس ختم مقام امنیتی رژیم که 
اتهام طراحی و اجرای قتلهای زنجیره ای را یکسره به گردن 
او شکستند و گفتند که در زندان با خوردن واجبی )محلول 
آهک و زرنیخ برای ازالۀ مو( خودکشی کرده است وحشت 

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

»دنباله دارد«           

۱۶

ژیال
بنی یعقوب

داریوش و پروانه فروهر سعید امامی روح اهلل حسینیان
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با  آرژانتین  با ۴1٫۷۷ درصد و  یمن 
۳1٫۸ درصد تورم در جایگاه دوم تا 

پنجم قرار گرفته اند.
در بخش دیگری از گزارش صندوق 
اقتصادی  رشد  پول  بین المللی 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  کشورها 
سال  در  ایران  اقتصادی  رشد  است. 
گذشته میالدی )201۸( منفی ۳٫9 
درصد برآورد شده. این در حالیست 
اکتبر  ماه  در  اقتصادی  نهاد  این  که 
که  بود  کرده  پیش بینی   201۸
میانگین رشد اقتصادی ایران تا پایان 
سال 201۸ منفی 1٫۵ درصد خواهد 

بود.
نرخ  گزارش،  این  ادامه ی  در 
با  برابر   201۸ سال  در  ایران  تورم 
که  است  شده  برآورد  درصد   ۳1٫2
درصد   29٫۶ اکتبر  ماه  گزارش  در 

پیش بینی شده بود.
پیشتر  پول  بین المللی  صندوق 
 201۸ سال  در  ایران  بیکاری  نرخ 
بود  کرده  عنوان  درصد   12٫۸ را 

حال و روز بد اقتصاد ایران:

 ششمین کشور با نرخ تورم باال و پیش بینی رشد اقتصادی 
منفی ۶درصد در سال ۲۰۱۹

پول  بین المللی  =صندوق 
در  ایران  اقتصادی  رشد 
سال ۲۰۱۹ را منفی ۶ درصد 

پیش بینی کرده است.
نرخ  نظر  از  ایران  =رتبه 
افزایش  پله  شانزده  تورم 
یافته و در جایگاه ششمین 
کشور با تورم باال قرار گرفته 

است.
صندوق  گزارش  جدیدترین 
رشد  می دهد  نشان  پول  بین المللی 
به   201۸ سال  در  ایران  اقتصادی 
و  یافته  کاهش  درصد   ۳٫9 منفی 
افزایش  درصد   ۳1٫2 به  تورم  نرخ 
گزارش  این  اساس  بر  است.  یافته 
ایران ششمین کشور از نظر نرخ تورم 

شناخته شده است.

صندوق بین المللی پول در تازه ترین 
گزارش خود درباره رشد اقتصادی و 
نرخ تورم در کشورهای مختلف نشان 
سال  در  ایران  تورم  نرخ  می دهد 
201۸ به ۳1٫2 درصد افزایش یافته 

است.
ایران  رتبه  گزارش  این  اساس  بر 
از نظر نرخ تورم شانزده پله افزایش 
کشور  ششمین  جایگاه  در  و  یافته 
رتبه  است.  گرفته  قرار  باال  تورم  با 
ایران در این رده بندی در سال های 
بوده   22 میالدی   201۷ و   201۶

است.
با 1۳۷0  ونزوئال  رده بندی  این  در 
هزار درصد تورم در رتبه نخست قرار 
دارد. سودان جنوبی با تورم 10۶٫۴ 
درصد، سودان با تورم ۶1٫۸ درصد، 

هیچ  خود  گزارش  تازه ترین  در  اما 
پیش بینی ای برای نرخ بیکاری ایران 

در سال 2019 نکرده است.
پیش بینی های  مهمترین  از  یکی 
به  مربوط  پول  بین المللی  صندوق 
طول  در  ایران  در  اقتصادی  رشد 
صندوق  است.  میالدی   2019 سال 
ایران  اقتصادی  بین المللی پول رشد 
درصد   ۶ منفی  را   2019 سال  در 

پیش بینی کرده است.
فروردین ماه   19 نیز  جهانی  بانک 
در برآوردی درباره وضعیت اقتصادی 
ایران آورده بود که اقتصاد ایران بیش 
درصد  و حدود ۳٫۸  پیش بینی ها  از 

کوچک تر خواهد شد.
بر اساس برآورد بانک جهانی، تولید 
ناخالص داخلی ایران در سال جاری 
۳٫۸ درصد پیش بینی شده است. این 
اقتصادی  نهاد  این  که  حالیست  در 
داخلی  ناخالص  تولید  میزان  پیشتر 
پیش بینی  درصد   ۳٫۶ رقم  را  ایران 

کرده بود.

از  قرمز  گوشت  =قیمت 
کیلویی 3۰ هزار و خرده ای 
به   ۱3۹۷ سال  ابتدای  در 
کیلویی ۱۲۰ هزار تومان در 

زمستان ۱3۹۷ رسید.
=نوبخت اسفندماه گفته 
 4۲۰۰ ارز  ارائه  دولت  بود 
کاالهای  واردات  به  تومانی 
 ۱3۹8 سال  در  را  اساسی 
ابتدای  از  اما  می دهد  ادامه 
ارز  این  اختصاص  فروردین 
به واردات گوشت قطع شده 

است.
تازگی  به  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر 
اعالم کرده است که ارز دولتی برای 
واردات گوشت قرمز قطع خواهد شد. 
قیمت  افزایش  معنای  به  خبر  این 
گوشت قرمز در طی هفته ها و ماه های 
آینده خواهد بود آنهم در شرایطی که 
افزایش قیمت گوشت قرمز در ماه های 
گذشته موجب حذف این ماده غذایی 
از سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی 

شده است.
تنظیم  ستاد  دبیر  قبادی  عباس 
بازار روز دوشنبه 19 فروردین ماه در 
اعالم  با خبرگزاری تسنیم  گفتگویی 
به  تومانی   ۴200 ارز  اختصاص  کرد 
واردات گوشت قطع شده است. انتشار 
این خبر با موجی از واکنش ها از سوی 
کاربران شبکه های اجتماعی و برخی 

رسانه ها روبرو شد.
سازمان  رئیس  نوبخت  باقر  محمد 
برنامه و بودجه یک روز پس از انتشار 
توجیه  و  کرد  تأیید  را  آن  خبر  این 
صادرات  را  دولت  عجیب  اقدام  این 
از  قرمز  »گوشت  کرد:  عنوان  دام 
ارز  واردات  برای  که  اقالمی  جمله 
اما  می شد  پرداخت  تومانی   ۴200
به  گوشت  قیمت  که  بودیم  شاهد 
دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی 
کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه 

بهره ای نبردند.«
نوبخت در ادامه افزود که دولت به 
این جمع بندی رسیده که اگر واردات 
گوشت با ارز نیمایی باشد قیمت آن 
کاهش می یابد. از محل واردات گوشت 

با ارز نیمایی ۵0 تا ۶0 هزار میلیارد 
تومان ارز صرفه جویی می شود.

این در حالیست که قیمت گوشت 
قرمز از کیلویی ۳0 هزار و خرده ای در 
کیلویی 120  به  ابتدای سال 1۳9۷ 
هزار تومان در زمستان 1۳9۷ رسید. 
را کنترل  این قیمت  نتوانست  دولت 
کند و همچنان گوشت قرمز در ایران 
120 تا 1۳0 هزار تومان برای هر کیلو 

به فروش می رسد.
جالب اینکه محمد باقر نوبخت  ۷ 
اسفند 9۷ درباره  اقدامات دولت برای 
تنظیم بازار کاالهای اساسی در سال 
»سیاست  اینکه  بر  تأکید  با   1۳9۸
حوزه  در  ارز ۴200تومانی  تخصیص 
نیز   9۸ سال  برای  اساسی  کاالهای 
»سیاست  بود  گفته  می شود«،  تکرار 
دولت این است که همچنان کاالهای 
ارز  با  را  مردم  مایحتاج  و  اساسی 

۴200تومانی تأمین کند.«
عدالتیان  جمشید  حال  همین  در 
بازرگانی  اتاق  عضو  و  اقتصاددان 
»سیاست های  است  معتقد  ایران 
بروز  موجب  دولت«  جزیره ای 
کاالهای  قیمت  زمینه  در  مشکالتی 
انجام  او در توضیح  اساسی می شود. 
گفته  دولت  سوی  از  نادرست  روند 
است که »دولت در ابتدا تالش کرد 
با گروه بندی کاالها، تعدادی از آنها را 
اساسی اعالم کرده و برای این گروه 
در  گرفت،  نظر  در  قیمت  ارزان  ارز 
عمل اما این سیاست به جایی نرسید 
زیرا از یکسو میزان نیاز دقیق به این 

کاالها مشخص نبود و از سوی دیگر 
متفاوت  نیازها  خانوار،  تناسب  به 
را  آن  تمام  نمی توان  و  بود  خواهد 

پوشش داد.«
اختصاص  برای  دولت  تصمیم  او 
گوشت  واردات  به  تومانی  ارز ۴200 
قرمز و بعد حذف این ارز دولتی برای 
واردات این کاال را مثال زده و گفته 
است  آن  از  »این روش حاکی  است: 
که بار دیگر شیوه ارز چند نرخی به 
دیگر  بار  دولت  و  انجامیده  شکست 
فعاًل  می کند.  طی  را  سابق  مسیر 
آن  از  بعد  و  است  نیمایی مطرح  ارز 
قرار  کار  دستور  در  آزاد  ارز  احتماالً 
کاال  قیمت  ترتیب  این  به  می گیرد. 
تنها جامعه  و در عمل  نیامده  پایین 

مصرفی با این نرخ ها کنار می آیند.«

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادعای 
برخی دولتی ها درباره تقاضای گوشت 
را زیر سوال برده و گفته است »اینکه 
اما  رفته  باال  قیمت ها  می گوییم 
ادامه  سابق  روال  به  تقاضا  همچنان 
زیرا  نشناخته ایم  را  بازار  یعنی  دارد 
افزایش قیمت تقاضا  با  نمی شود هم 
تقاضای  اساس  بر  ما  هم  شود  کم 
سابق، توزیع ارز و کاال داشته باشیم 
و در نهایت قیمت ها نیز باال بماند. ما 
مصرف کننده  از  حمایت  انجمن های 
نداریم که خواسته ها  نیز  قدرتمندی 
نتیجه  و  کنند  ارائه  دقیق  بطور  را 
در  امروز  سردرگمی  فرایند  این 

سیاست های اجرایی است.«

اقدام عجیب دیگری از سوی دولت: ارز 4۲۰۰ تومانی 
برای واردات گوشت قرمز قطع شد!

= ققنوس اعالم کرده است 
که »هدف اصلی این بررسی، 
درک و انتشار صدای کسانی 
است که بطور مستقیم تحت 
تأثیر این رویداد بوده اند« به 
همین دلیل این نظرسنجی 
هنگام  که  ایرانیانی  برای 
اخیر  سیل  فاجعه ی  وقوع 
اقامت  ایران  از  خارج  در 

داشته اند نیست.

با  رابطه  در  ایران«  ققنوس  »پروژه 
را  علمی  نظرسنجی  یک  اخیر  سیل 
آن  پیامدهای  و  ابعاد  بررسی  برای 

منتشر کرده است.
از  متشکل  ایران«  ققنوس  »پروژه 
دانشمندان و کارشناسان و روشنگران 
سوم  روز  در  که  مختلف  رشته های  
کنفرانس  یک  در   1۳9۷ اسفند 
واشنگتن  دانشگاه  در  مطبوعاتی 
اعالم موجودیت کرد، وظیفه ی خود 
و  ایران  موجود  مشکالت  بررسی  را 
و  علمی  راه های  ارائه ی  برای  تالش 
عملی برای حل آنها اعالم کرده است.

این پروژه در رابطه با سیل اخیر که 
از 2۸ اسفند 9۷ تا امروز صدها شهر 
و روستای ایران را فرا گرفته و بیش از 
ده ها کشته و صدها مصدوم و آسیب 
دیده بر جای گذاشته است، در متنی 
»هدف  است:  نوشته  داده  انتشار  که 

نظرسنجی »پروژه ققنوس ایران« درباره ی سیل اخیر

از  اطالعات  جامع ترین  کسب  ما، 
تأثیر این فاجعه بر روی افراد، آگاهی 
میزان  و  هشداردهنده  سطوح  از 
آمادگی و پشتیبانی دولت و همچنین 
اطالعات مربوط به میزان آسیب های 
بطور  و  امالک  ساختمان ها،  به  ورده 
کلی محیط زیست است. این پژوهش 
همچنین در پی درک این نکته است 
به دلیل ساخت و  آیا کوتاهی ها،  که 
علت  به  یا  و  بوده  ناکارآمد  سازهای 

سوء مدیریت دولتی؟«
کرده  اعالم  ایران«  ققنوس  »پروژه 
بررسی،  این  اصلی  »هدف  که  است 
است  کسانی  صدای  انتشار  و  درک 
این  تأثیر  تحت  مستقیم  بطور  که 
این  دلیل  همین  به  بوده اند«  رویداد 
هنگام  که  ایرانیانی  برای  نظرسنجی 
وقوع فاجعه ی سیل اخیر در خارج از 

ایران اقامت داشته اند نیست.
پرسش   ۴0 شامل  نظرسنجی  این 

صورت  به  آنها  به  پاسخ  که  است 
هویت  و  می شود  انجام  ناشناس 
نیست.  ردیابی  قابل  شرکت کنندگان 
در حال حاضر سه هفته برای شرکت 
گرفته  نظر  در  نظرسنجی  این  در 
شده و به گفته ی دکتر نوح فرهادی، 
مسئول پژوهشی این نظرسنجی، در 
در  نفر  ده ها  انتشار،  دقایق  نخستین 
در  شرکت  کرده اند.برای  شرکت  آن 
نظرسنجی »پژوهش آسیب های سیل 
اسفند 9۷- فروردین 9۸« در ایران« 

لطفا به این لینک مراجعه کنید:
/https://flood.questionpro.eu 

این  اعالم  ایران«  ققنوس  »پروژه 
نظرسنجی را در شبکه های اجتماعی 
توییتر  اینستاگرام،  فیس بوک،  خود، 
داخل  ایرانیان  و  کرده  منتشر  نیز 
آن  در  شرکت  به  تشویق  را  کشور 
کرده تا نتایج این پژوهش بیشتر قابل 

اتکا باشد.

طی  در  دالر  =قیمت 
آغاز  از  پس  ساعت  دو 
معامالت در صبح سه شنبه 
تومان   5۰۰ فروردین ماه   ۲۰
 ۱4۷5۰ به  و  یافت  افزایش 

تومان رسید.
روز  در  یورو  هر  =قیمت 
فروردین ماه   ۱۹ دوشنبه 
۱۶۰۰۰ تومان بود اما تا ساعت 
۱۲ ظهر روز سه شنبه با ۷۰۰ 
 ۱۶۷۰۰ به  افزایش  تومان 

رسید.
قیمت  اینکه  وجود  =با 
از  پس  بالفاصله  طال  و  ارز 
تعطیالت نوروز افزایشی شد، 
معتقد  مرکزی  بانک  رئیس 
نام  گرفتن  قرار  که  است 
سپاه پاسداران در گروه های 
آمریکا  سوی  از  تروریستی 
سنگین  »شکست  نتیجه 
سیاست های  از  آمریکا« 
اسالمی  جمهوری  اقتصادی 
 ۹8 فروردین   اول  نیمه  در 

بوده است! 
ترامپ  دونالد  آنکه  از  پس  روز  یک 
ریاست جمهوری آمریکا سپاه پاسداران 
تروریستی  گروهی  را  اسالمی  انقالب 
اعالم کرد قیمت ارز و طال در ایران با 

روندی سریع رو به افزایش رفت.
قیمت دالر در بازار ایران که از روز 
شده  افزایشی  فروردین ماه   1۷ شنبه 
بود و در آخرین ساعات روز دوشنبه 19 
فروردین به 1۴2۵0 تومان رسیده بود، 
در طی دو ساعت پس از آغاز معامالت 
فروردین ماه   20 سه شنبه  صبح  در 
۵00 تومان افزایش یافت و به 1۴۷۵0 
تومان رسید.قیمت دیگر ارزها نیز مانند 
دالر با سرعت در حال افزایش است. 
 19 دوشنبه  روز  در  یورو  هر  قیمت 
تا  اما  بود  تومان  فروردین ماه 1۶000 
ساعت 12 ظهر روز سه شنبه با ۷00 

تومان افزایش به 1۶۷00 رسید.
هر پوند بریتانیا که روز دوشنبه 19 
فرودین 1۸۶00 معامله شده بود ظهر 
 19100 به  فروردین   20 سه شنبه 
تومان رسید.همچنین صبح سه  شنبه 
 ۴000 امارات  درهم  فرودین ماه   20
تومان   ۳۶۶0 مالزی  رینگیت  تومان، 
بازار تهران  لیر ترکیه به 2۶20 در  و 

معامله شد.
سکه  و  طال  قیمت  حال  همین  در 
افزایشی  ارز  قیمت  با  همزمان  نیز 
 20 سه شنبه  صبح  که  بطوری  شد 
فرودین ماه هر مثقال طالی 1۸ عیار به 

یک روز پس از تروریستی اعالم شدن سپاه پاسداران:

 افزایش شدید نرخ ارز و طال و دستپاچه شدن رئیس بانک مرکزی 

2 میلیون ۶0 هزار تومان قیمت گذاری 
بهار  تمام  سکه  هر  همچنین  شده. 
تومان  هزار  و 1۸0  میلیون  آزادی ۵ 
تا  که  حالیست  در  است.این  رسیده 
نیمروز  در  گزارش  این  تنظیم  زمان 
در  قیمت ها  فروردین   20 سه شنبه 
بازار ارز و طال همچنان ملتهب در حال 
افزایش است.روند سریع افزایش قیمت 
ارز و طال در ایران واکنش عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران را 
در پی داشت. عبدالناصر همتی پیش 
فروردین   20 سه شنبه  روز  ظهر  از 
مردم  از  اینستاگرامی  یادداشتی  در 
کنند.  توجه  بازار  ریسک  به  خواست 
او البته نگفته که قرار گرفتن نام سپاه 
لیست  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
گروه های تروریستی چگونه بازار ایران 
را دچار »ریسک« کرده است و چند 
به  شده  ایجاد  ریسک  این  از  درصد 
دلیل وضعیت ناپایدار و شکننده اقتصاد 
ایران زیر سایه بی کفایتی مسئوالن و 

تحریم های اقتصادی است؟!
جالب اینکه ارزیابی رئیس کل بانک 
مرکزی ایران این است که قرار گرفتن نام 
سپاه پاسداران در گروه های تروریستی 
»شکست  نتیجه  آمریکا  سوی  از 
سیاست های  از  آمریکا«  سنگین 
در  اسالمی  جمهوری  اقتصادی 
است! بوده   9۸ فروردین   اول  نیمه 

گفتنی است نیمه نخست فروردین 
در ایران تعطیالت نوروزی بوده و چند 
استان به شدت گرفتار سیل بوده اند و 
در عمل بازارها به ویژه بازار ارز و طال 
فعالیت خاصی نداشته است. از روز 1۷ 
فروردین هم که بازارها فعالیت خود را 
آغاز کردند قیمت طال و ارز افزایشی شده 
بود. این افزایش قیمت در دیگر بازارها 
برای مثال قیمت  هم مشاهده شد و 
گوجه فرنگی طی دو روز 2 برابر شد!

یادداشت  در  همتی  عبدالناصر 
اینستاگرامی خود با تأکید بر اینکه »بانک 
مرکزی در بازار ارز حضور جدی دارد« 
نوشت: »اقدام اخیر دولت آمریکا در رابطه 

با سپاه پاسداران انقالب اسالمی، آخرین 
در  کشور  آن  سیاست  نشانه شکست 
فشار علیه ملت ایران و تحریم های مالی 
و پولی طی یک سال گذشته، خصوص 
فروردین  اول  دهه  سنگین  شکست 
9۸ است. اگر امید جدی به موفقیت 
سیاست های گذشته داشت طبیعتاً به 
نمی شد.« متوسل  خطرناک  کار  این 

مرکزی  »بانک  است:  افزوده  وی 
از  خود  برنامه های  دولت  به همراه 
پایدار،  ارزی  دسترسی های  جمله 
ایمن و تحریم ناپذیر را با قدرت پیش 
می برد و این اقدام نیز تأثیر پایداری در 
بازارها ندارد. لیکن، همانگونه که قباًل 
تأکید کردم از چند روز پیش مراکزی 
به پیشواز رفته و با القای جّو روانی برای 
در  عمدتاً  به تدریج  ارز،  نرخ  افزایش 
کانال های اعالم نرخ، قیمت های باالتر 
در  مرکزی  بانک  شد.  اعالم  ارز  برای 
بازار ارز حضور جدی دارد و همچون 
گذشته توصیه اش توجه مردم عزیز به 
تالش  تمامی  است.  بازار  این  ریسک 
ثبات  پایدار  استمرار  مرکزی  بانک 
گذار  دوره   این  در  کشور  اقتصادی 
برای  مناسب  بستر  ایجاد  و  تحریم ها 

رونق تولید و شکوفایی اقتصاد است.«
این دومین واکنش عبدالناصر همتی 
پس از پایان تعطیالت نوروزی در ایران 
گفته   9۷ اسفندماه   11 که  او  است. 
باز  به کانال 11 هزار تومان  بود دالر 
می گردد، روز یکشنبه 1۸ فروردین ماه 
9۸ گفته خود را تکذیب کرده و گفت 
هزار   11 دالر  که  نگفته ام  »هیچ گاه 

تومان می شود!«
و  متناقض  موضع گیری های  این 
دستپاچه بدون شک نشان از درماندگی 
جمهوری  نظام  کل  و  مرکزی  بانک 
اسالمی برای عملی کردن شعارهایشان 
تازه  دور  برابر  در  شدید  تضعیف  و 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
است  پاسداران  ویژه سپاه  به  اسالمی 
که بخش های مهمی از اقتصاد ایران را 

در انحصار دارد.
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چه کمکی به حل مشکالت بکند.
تهدیدات  به  بی اعتنا  میان،  این  در 
مقام های ارشد جمهوری اسالمی در 
آمریکا  دریایی  نیروی  اخیر،  روزهای 
سنتی  متحدان  بریتانیا،  و  فرانسه  با 
فروردین(،   ۲1( آوریل  دهم  از  خود، 
»نیزه  نام  به  را  مشترکی  رزمایش 
منطقه  در   »19 آرتمیس  سه شاخ  
مرکزی  فرماندهی  مسئولیت  تحت 
خلیج  در  )سنتکام(  متحده  ایاالت 

فارس آغاز کرد.
با  انگلیس  خارجه  وزارت  همزمان 
انتشار بیانیه ای در مورد سفر شهروندان 

داد. هشدار  ایران  به  کشور  این 
سه  فاصله  به  که  بیانیه  این  در 
سپاه  نام  گرفتن  قرار  از  پس  روز 
پاسداران انقالب اسالمی در فهرست 
شد  صادر  تروریستی  سازمان های 
اتباع  از  ایران  وضعیت  به  اشاره  با 
به  سفر  از  شده  خواسته  انگلیسی 
1۰۰ کیلومتری مرز افغانستان، عراق 
کنند.  خودداری  ایران  با  پاکستان  و 
لندن به شهروندان خود توصیه کرده 
خاک  داخل  در  غیرضروری  سفر  از 
توصیه  این  که  کنند  پرهیز  ایران 
مربوط به خطرات ناشی از سیالب های 
دولت  بیانیه  این  در  است.  ویرانگر 
انگلیس برای چندمین بار رژیم ایران 
دوتابعیتی ها  بی دلیل  بازداشت  به  را 
منوچین  است.استیون  کرده  متهم 
ادامه  در  نیز  آمریکا  خزانه داری  وزیر 

مختلف  کشورهای  با  خود  مذاکرات 
با  آنها  بیشتر  همسویی  برای  دنیا 
سیاست های کاخ سفید با وزیر اقتصاد 
است. کرده  گفتگو  و  دیدار  ایتالیا 

نظر  به  که  است  رویدادهایی  اینها 
می رسد زمامداران تهران پیام آنها را 
دریافت کرده اند. جمهوری اسالمی و 
مدافعان پیدا و پنهان آن که کنفرانس 
کرده  اعالم  شکست خورده  را  ورشو 
دولت  که  می بینند  اکنون  بودند 
اندازه در همسو کردن  تا چه  ترامپ 
مقابل  در  ایستادن  برای  اروپایی ها 

اروپایی ها در مسیِر دولت آمریکا؛ FATF در ُکما
سخنگوی  هارت  =یورگن 
ب  حز جی  ر خا ست  سیا
دمکرات مسیحی با حمایت 
درباره  آمریکا  اقدام  از 
پاسداران  سپاه  دادن  قرار 
سازمان های  فهرست  در 
انجام  خواستار  تروریستی 
اقدام مشابه از سوی دولت 

آلمان شد.
=رزمایش مشترک آمریکا، 
با عنوان  انگلیس  فرانسه و 
»نیزه سه شاخ آرتمیس ۱۹« 

در خلیج فارس برگزار شد.
سخنگوی  =فالحت پیشه 
بعد  ملی:  امنیت  کمیسیون 
برجام  از  ترامپ  خروج  از 
بطور  اروپا  از  ناامیدی  و 
به  نسبت  نظرات  طبیعی 
تا  خارجی  کنوانسیون های 
منفی  ایران  در  زیادی  حد 

شد.
ئیس  ر یی  با جی با حا =
ن  گا یند نما ن  کسیو ا فر «
والیی«: از گور آمریکا و اروپا 
نمی آید،  در  ما چیزی  برای 
در  که  می گویند  اروپایی ها 
شما  از  نان  لقمه  یک  قبال 
CFT و پالرمو را می خواهیم!

منتقدان  و  مخالفان  از  بسیاری 
دولت دونالد ترامپ مدعی بودند قرار 
فهرست  در  پاسداران  سپاه  گرفتن 
سازمان های تروریستی عالوه بر اینکه 
بحران زا  و  دردسرساز  منطقه  برای 
پذیرش  مورد  نمی تواند  بود  خواهد 

دیگر کشورها قرار بگیرد.
رزمایش مشترک نیروهای سنتکام و 
ناوگان نیروی دریایی ارتش انگلیس و 

فرانسه در خلیج فارس
عربستان،  اسرائیل،  بر  عالوه 
دشمنان  عنوان  به  بحرین  و  امارات 
گذشت  با  ایران  رژیم  منطقه ای 
و  تاثیرگذار  اقدام  این  از  روز  چهار 
حساس کاخ سفید از شواهد پیداست 
با  گذشته  از  همسوتر  اروپایی ها 
خواندن  تروریست  از  واشنگتن 
پاسداران  به  فشار  افزایش  و  سپاه 
کرده اند. استقبال  اسالمی  انقالب 

سیاست  سخنگوی  هارت  یورگن 
که  مسیحی  دمکرات  حزب  خارجی 
دولت  در  دمکرات  سوسیال  با حزب 
ائتالفی این کشور مشارکت دارد، در 
مصاحبه با روزنامه »دی ِولت« ضمن 
حمایت از اقدام اخیر آمریکا خواستار 
پاسداران  سپاه  عملکردهای  بررسی 
دولت  سوی  از  مشابه  اقدام  انجام  و 
راینهولد  آلمان شده است. همچنین 
ُربه سیاستمدار سوسیال دمکرات که 
اسالمی  جمهوری  مأموران  سوی  از 

گفته  می شد  جاسوسی  وی  درباره 
آمریکا  دولت  تصمیم  این  که  است 
است.  توجیه پذیر«  و  قبول  »قابل 
حزب چپ های این کشور اما توصیه 
کرده است که آلمان نباید راه آمریکا 
لیبیش  اشتفان  بگیرد.  پیش  در  را 
حزب  خارجی  سیاست  سخنگوی 
آلمان گفته است  پارلمان  چپ ها در 
نسبت  سمپاتی  ذره ای  آنکه  بدون 
این  باشد،  داشته  پاسداران  سپاه  به 
پرسش برایش مطرح است که چنین 
است  قرار  آمریکا  سوی  از  تصمیمی 

ماجراجویی های جمهوری اسالمی و به 
ویژه سپاه پاسداران  موفق بوده است. 
در عین حال از تهران زمزمه هایی به 
تشخیص  مجمع  که  می  رسد  گوش 
لوایح  تصویب  قید  نظام  مصلحت 
واکنش  در  و  زده  را  پالرمو  و   CFT
پیوستن  سپاه  خواندن  تروریست  به 
است. شده«  »منتفی   FATFبه

رژیم  ارشد  سران  وجود  این  با 
اقدام  گروه  به  پیوستن  برای  هنوز 
مالی نتوانسته اند تصمیم گیری کنند. 
سخنگوی  خوشرودی  نجفی  علی 
شده،  مدعی  ملی  امنیت  کمیسیون 

لزوماً ارتباطی میان FATF و تحریم 
و  دولت  ندارد.  وجود  پاسداران  سپاه 
جناح موسوم به اصالح طلب با کاهش 
همچنان   FATF پذیرش  احتمال 
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به 
موضوع  حتی  آنها  می آورند.  فشار 
مطرح  را  آن  گذاشتن  رفراندوم  به 
فالحت پیشه  حشمت اهلل  اما  کرده اند 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس 
صراحتاً گفته FATF  نیازمند تصمیم 

مصلحتی است و نه رفراندوم.
فالحت پیشه، ۲3 فروردین، در گفتگو 
با خبرآنالین عنوان کرد، »واقعیت این 
است که بعد از خروج ترامپ و به ویژه 
ناامیدی در  نوعی  از شکل گیری  بعد 
طبیعی  بطور  اروپا  و  ایران  مناسبات 
کنوانسیون های  به  نسبت  نظرات 
خارجی تا حد زیادی در ایران منفی 
بر  را  خود  اثر  موضوع  این  و  شد 
FATF هم گذاشته اما این به معنای 
رد پالرمو نیست، امیدواریم هفته بعد 
جلسه مجمع تشکیل و در این قالب 
گیرد.« صورت  الزم  تصمیم گیری 

پیوستن جمهوری اسالمی ایران به 
تراکنش های  شدِن  شفاف   FATF
که  دارد  پی  در  را  ایران  بانکی 
و  پاسداران  سپاه  برای  مسئله  این 
نهادهای حکومتی که اقدام به تامین 
پولشویی  طریق  از  تروریسم  مالی 
به  نیست  پذیرش  قابل  می کنند 
ویژه در شرایطی که خود سپاه جزو 
شناخته  تروریستی  سازمان های 

می شود.
دولت  شکستنی  تخم مرغ های 
بی فروغ  نگاه  اروپا؛  سبد  در 

والیتمداران به سوی شرق
رئیس  حاجی بابایی  حمیدرضا 
مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون 
می گوید، وزارت خارجه باید محوریت 
سمت  به  و  داده  تغییر  را  اروپا 
برود،  شرق  ویژه  به  دیگر  کشورهای 
و  آمریکا  گور  »از  او  اعتقاد  به  چون 

اروپا برای ما چیزی در نمی آید.«
وزارت  »متأسفانه  کرده  تاکید  او 
در  را  مرغ ها  تخم  همه  ما  خارجه 
هم  آنها  و  است  گذاشته  اروپا  سبد 
می گویند که در قبال یک لقمه نان 
از شما CFT و پالرمو را می خواهیم!« 
او همچنین توصیه کرده باید رابطه با 
چین، هند، عراق و آمریکای التین را 

افزایش دهیم!

در  سپاه  قرارگرفتن  =با 
ایاالت  تحریم های  فهرست 
از قتل  متحده والیتمداران 
می گویند  آمریکا  نظامیان 
برای  هم  اصالح طلبان  و 
آنان  محاکمه  و  بازداشت 

نسخه می پیچند.
= سکوت جامعه بین المللی 
و ا ینکه از اروپایی ها نیز در 
رابطه با تروریستی خواندن 
یی  صدا ران  پاسدا سپاه 
خروجی  درواقع  نیامده، 

کنفرانس ورشو است.
جوهر  و  اتحاد  =نمایش 
و   » ها و ر تند « ک  مشتر
ترامپ  برای  »اصالح طلبان، 
است  عسل  از  شیرین تر 
چون در میدانی که او برای 
مقابله با رژیم ایران گشوده 
است به یک پیکر واحد  نیاز 
چند  و  قطب  دو  نه  و  دارد 

جناح!
اسالمی  جمهوری  مقامات  واکنش 
انقالب  پاسداران  قرارگرفتن سپاه  به 
سازمان های  فهرست  در  اسالمی 
تروریستی اگرچه در کلّیت مشترک 
و  بی چون  بر حمایت  اساس  و  است 
نظامی  نامتعارف  این سازمان  از  چرا 
گذاشته شده اما در میدان عمل نیز 
است.  کرده  متحدتر  هم  با  را  آنها 
دو  در  حامیانش  و  نظام  که  اتحادی 
جناح اصلی از آن راضی اند و بخشی 
به دولت  به آن  از تحلیلگران نسبت 
نگرانی  ابراز  و  داده   هشدار  آمریکا 

می کنند.
دهه  چهار  در  همواره  که  گروهی 
آمریکا  »پوزه  کرده اند  تکرار  گذشته 
»هیچ  و  می مالیم«  خاک  به  را 
از  پس  بکنند«  نمی توانند  غلطی 
اعالم تروریستی شناخته شدن سپاه 
را  آمریکا  نظامیان  آشکارا  پاسداران، 
حاال  ولی  می کنند  قتل  به  تهدید 
رقبای اصالح طلب  شان را نیز در کنار 
خود می  بینند. به عنوان مثال روزنامه 
کیهان چاپ تهران که تریبون سنتی 
والیی ترین جریان ها درون نظام است 
چند  در  خود  پیاپی  شماره  سه  در 
گزارش و مقاله رسماً به ترور نیروهای 
آمریکایی در خاورمیانه و دیگر نقاط 
شبه نظامیان  توسط  دسترس  قابل 
اسالمی  جمهوری  حمایت  مورد 
که  است  نوشته  حتی  یا  و  پرداخته 
گورستان  به  را  فارس  خلیج  سپاه 

سربازان آمریکایی تبدیل می کند.
در  فروردین،   ۲1 روزنامه،  این 
این   …« می نویسد،  خود  سرمقاله 
تصمیم بیش از هر چیز، به نفع ایران 
آمریکا  نظامی  نیروهای  تمام شد… 
گروه  ایران،  سوی  از  منطقه  در  نیز 
دسترسی  شده اند.  نامیده  تروریستی 
در  آمریکا  تروریست  نظامیان  به  ما 
منطقه زیاد است یا دسترسی آنها؟!«

سپاه  مدافع  شدت  به  گروه  این 
تروریست  که  است  معتقد  پاسداران 
خواهد  معکوس  اثر  سپاه  خواندن 
گذاشت و حمایت ها از این ارگان در 
پیدا  افزایش  منطقه  و  کشور  داخل 
جریان های  اتحاد  سبب  و  می کند 
دیدگاه  این  اتفاقاً  می شود.  داخلی 
و  والیتمداران  سوی  از  فقط  نه 
جریان  سوی  از  بلکه  حزب اللهی ها 
تکرار  نیز  اصالح طلب  به  موسوم 
اوباما،  باراک  که  همانهایی  می شود. 
گمان  شرمن  وندی  و  کری  جان 
حمایت  و  تقویت  اگر  می کردند 
شوند می توانند مانعی برای روی کار 
قدرتمندتر  جمله  از  تندروها  آمدن 
شدن سپاه پاسداران در ایران شوند! 
مجلس  اصالح طلب  نمایندگان 
»فراکسیون  در  اسالمی  شورای 
با  رویارویی  اسم  به  که  امید« 
انحصارطلبی های  و  زیاده خواهی ها 
مردم  رای  سپاه  همچون  نهادهایی 
آمدند  مجلس  به  و  کردند  جمع  را 
به  پاسداری  لباس  همانها  با  همسو 
فراکسیون  همین  اتفاقاً  تن کرده اند! 
طرح  یک  ترامپ  اقدام  تالفی  برای 
سه فوریتی به مجلس ارائه داده که 
سازمان های  است  خواسته  آن  طی 
نظامیان  جهادی ها  و  آزادی بخش 

اشتراک منافع و اتحاد »میانه روها« و »تندروها« در 
دفاع از سپاه پاسداران؛ پرده ی آخر بازی دو جناح…

کنند  بازداشت  را  منطقه  در  آمریکا 
دهند!  اسالمی  جمهوری  تحویل  و 
انجام  برای  دادن  پیشنهاد  در  آنها 
آمریکا  علیه  تالفی جویانه  اقدامات 
از رقبای خود یعنی  را  گوی سبقت 
»فراکسیون والیی« نیز ربوده اند زیرا 
والیی ها در طرح پیشنهادی خود که 
با  تقویت سپاه  دو فوریتی بود صرفاً 
را در نظر  تبلیغاتی  اقتصادی و  نگاه 
طرح  اتفاقاً  که  بیشتر!  نه  و  گرفتند 

»فراکسیون والیی« نیز رای آورد!
فهرست  در  سپاه  دادن  قرار 
به  چه  اگر  تروریستی  سازمان های 
چارچوب  در  آمریکا  رهبران  بیان 
رفتار  تغییر  برای  حداکثری  فشار 
جمهوری اسالمی است اما در صورتی 
نظام  رفتار  تغییر  به  فشارها  این  که 
منجر نشود و مذاکره ای میان تهران 
معنای  به  نگیرد  واشنگتن صورت  و 
از فشارها نیست  خالص شدن رژیم 
کاخ  پازل  از  بخشی  آنوقت  بلکه 
بقای  ارکان  ریختن  فرو  برای  سفید 

جمهوری اسالمی کامل شده است.
در  سپاه  گرفتن  قرار  از  پس 
فهرست سازمان های تروریستی بجز 
مثل  شبه نظامی  گروه های  رهبران 
حماس  و  حشدالشعبی  و  حزب اهلل 
در  خودشان  که  اسالمی  جهاد  و 
تروریستی  سازمان های  فهرست 
که  بود  قطر  دولت  فقط  دارند  قرار 
به تصمیم آمریکا اعتراض کرد! باید 
این  گفت  و  گذاشت  کنار  را  تعارف 
رژیم  و  کمال  و  تمام  انزوا، شکست 
جمهوری  برای  اوضاع  است.  ایران 
که  شده  سخت  چنان  اسالمی 
شده اند  مجبور  آن  دیپلمات های 
گرفتن  برای  فشرده  رایزنی های 
کشورهای  از  حداقلی  حمایت های 

»دوست« را آغاز کنند.
فرازمند  محمد  اساس  همین  بر 
سفیر جمهوری اسالمی در آنکارا، ۲۲ 
فروردین، با مولود چاوِوش اوغلو وزیر 
خارجه ترکیه دیدار و در مورد موضع 
در  سپاه  قرارگرفتن  قبال  در  ترکیه 
تروریستی  سازمان های  فهرست 
حمایت های  از  است.  کرده  گفتگو 
چین و روسیه و کره شمالی و ونزوئال 
و سوریه و کوبا و عراق و کشورهای 
دیگر که با رژیم ایران مراوداتی دارند 

نیز هنوز خبری نیست.
جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 
آمریکا به شدت به دنبال فشار علیه 
سبب  که  فشاری  است.  ایران  رژیم 
و  واحدها  میان  ذاتی  وحدت  شده 
که  نظام  درون  سیاسی  جریان های 
به ظاهر رقیب یکدیگرند به اوج خود 
نظام  دل  از  اصالحات  جریان  برسد. 
علی  به  و  رویید  اسالمی  جمهوری 
با ایجاد یک  خامنه ای فرصت داد تا 
دوقطبی صوری )میانه روها- تندروها( 
مثابه یک  به  و  تثبیت  را  بقای خود 
بین المللی  فضای  در  کارآمد  ابزار 
بازیگردانی کند. توافق اتمی )برجام( 
بود  کاذب  دوقطبی  همین  نتیجه ی 
تنها  نه  و  برد  را  آن  سود  رژیم  که 
نیز  را  اروپایی ها  بلکه  اوباما  دولت 

فریب داد.
ترامپ تا کنون در سه مرحله وحدت 
بیشتر  را  رژیم  درون  یکپارچگی  و 
کرده است. وابستگان خود رژیم نیز 
آشکار شدن بیشتر این »سر و ته یک 
نامیده  »وحدت«  را  بودن«  کرباس 
بروز آن خوشحال هستند! کاخ  از  و 
سفید اما در سه گاِم اساسی موفق به 
پرده برداری از منافع مشترک همه ی 
شده  اسالمی  جمهوری  جناحین 
ماه  برجام در هشتم  از  است: خروج 

چهارم  در  تحریم ها  آغاز  مه ۲۰1۸، 
در  سپاه  قراردادن  و   ۲۰1۸ نوامبر 
لیست  در   ۲۰19 آوریل  هشتم  روز 

سازمان های تروریستی.
اینکه سپاه در فهرست سازمان های 
آمریکا  سوی  از  خارجی  تروریستی 
در  اروپایی ها  صدای  و  گرفت  قرار 
کنفرانس  خروجی  درواقع  نیامد 
او در کاخ  ورشو است. ترامپ و تیم 
هوک  بولتون،  پمپئو،  )پنس،  سفید 
دو  آن  قاطع،  اقدامات  با  دیگران(  و 
قطبی کاذِب سیال )میانه رو- تندرو( 
نظام  موتور  و  محرکه  نیروی  که  را 
برای  جمله  از  اسالمی  جمهوری 
فریب بخش مهمی از جامعه ی به کار 
بازی  قدرت  خامنه ای  به  و  می رفته 
می داده به هسته ای سخت و متراکم 
تبدیل کرده  با منافعی که به شدت در 
هم تنیده است. به بیان دیگر این »دو 
قطب/ جناح« چنان متحد شده اند که 
مشترک  خود  ماهیت  پیش  از  بیش 
نمایش  به  واحد  جبهه ی  یک  در  را 
نی  باده  موالنا،  قول  به  می گذارند. 
را  آنچنان  می کند،  شّر  هر سری  در 

آنچنان تر می کند!
از  بخش  آن  جدید  شرایط  در 
اصالح طلب ها که ادعا می کردند سپاه 
روحانی  دولت  علیه  کودتا  دنبال  به 
است و قصد تشکیل »دولت در سایه« 
لباس  شده اند.  کیش مات  دارد  را 
عارف  محمدرضا  پوشیدن  پاسداری 
و محمود صادقی و الیاس حضرتی و 
دیگران از »فراکسیون امید« در دفاع 
از سازمانی که در لیست سازمان های 
آن  از  گویاتر  گرفته  قرار  تروریستی 
است که نیازی به تفسیر داشته باشد.

و  چپ ها  و  آمریکا  دموکرات های 
منافع  اساس  بر  که  اروپایی   رهبران 
با  مماشات  دنبال  به  همواره  خود 
این  با  تنها   نه  بوده اند  تهران  رژیم 
اقدام ترامپ بلکه همچنین از واکنش 
به چشم  و  شده  آچمز  اصالح طلبان 
جمهوری  اصالح طلبان  که  می بینند 
اصولگرایانش  اندازه ی  به  اسالمی 
حمایت  از  هستند.بعد  بدخیم 
ابراهیم  ریاست  از  اصالح طلبان 
گل  دومین  قضاییه،  قوه  بر  رئیسی 
ماه های  در  جریان  این  خودی  به 
از  آنها  تمام قد  حمایت  گذشته 
تابوت  بر  را  آخر  میخ  که  بود  سپاه 
پوسیده ی اعتبار اجتماعی آنها کوبید.

پاسداران  سپاه  خواندن  تروریست 
هر  تا  می گذارد  باز  را  آمریکا  دست 
و شرکت خصوصی که  دولت  و  فرد 
رژیم  با  تجارت  و  فکر سودجویی  به 
نقره داغ شود.طبیعی است در  باشد 
در  رژیم  البیگران   شرایطی  چنین 
پیش  از  بیش  کانادا  و  آمریکا  اروپا، 
زیرا  قرار خواهند گرفت  زیر ذره بین 
باز  دنبال  به  که  آنها  ارتباط  نوع  هر 
کردن مجراهای تنفسی رژیم هستند، 
با  مناسبات  چارچوب  در  می تواند 

تروریسم قرار گیرد.
و  دولت  مدافعان  چرخش  در 
بستر  شدن  آشکار  و  اصالح طلبان 
به  می توان  والیی ها  با  آنها  مشترک 
واکنش والیتمداران و روزنامه کیهان 
تهران پس از انتشار گزارشی با تیتر 
جنگ طلبانه علیه عربستان و امارات 

اشاره کرد.
با   9۶ سال  آبان  در  روزنامه  این 
ملی  امنیت  عالی  شورای   شکایت 
با حکم  است  آن  رئیس  روحانی  که 
دادستانی تهران به دلیل »بی توجهی 
رعایت  بر  مبنی  ارسالی  تذکر  به 
مصالح و امنیت ملی« دو روز توقیف 

شد.

دیدار محمدجواد ظریف و عباس عراقچی با فرماندهان ارشد سپاه، ۲۱ 
فروردین ۱۳۹۸

ادامه در صفحه ۱۷

رزمایش مشترک نیروهای سنتکام و ناوگان نیروی دریایی ارتش 
انگلیس و فرانسه در خلیج فارس

حمایت حوزویان خراسان جنوبی از سپاه پاسداران

استیون منوچین و وزیر اقتصاد ایتالیا
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

تیتری  در   ،9۶ آبان   1۵ کیهان،   
عنوان  با  تحریک آمیز  و  جنگ طلبانه 
ریاض،  به  انصاراهلل  موشک  »شلیک 
زیادی  جنجال  دوبی«  بعدی  هدف 
به پا کرده بود و در میان دولتی ها و 
اصالح طلبان موجی از انتقاد به پا شد. 
اما حدود یک سال و نیم از این ماجرا 
گذشته و همین روزنامه نظامیان آمریکا 
را دوباره تهدید به قتل و ترور می کند و 
همچنین خواسته است که تنگه هرمز 
به روی کشتی های آمریکا، عربستان و 
بحرین و امارات بسته شود اما دولت 
و اصالح طلبان نه تنها سکوت کرده اند 
بلکه این بار خودشان نیز با سپاهی ها 
همسو شده اند! این نمایش آن اتحاد و 
جوهر مشترکی است که ظاهرا برای 
است چون  از عسل  شیرین تر  ترامپ 
با رژیم  برای مقابله  او  در میدانی که 
ایران گشوده است به یک پیکر واحد  
نیاز دارد و نه دو قطب و چند جناح! 
آرایش این میدان، سیاست های فشار 
آمریکا در برابر نمایش های مضحک، اما 
متحد، جمهوری اسالمی، در حالیست 
که کیهان تهران در مقاله ای با عنوان 
مورد  در  ترامپ  تصمیم  »عیارسنجی 
سپاه« مدعی شده است، »… آمریکا 
در همه این توطئه ها بطرز معجزه واری 
هم شکست خورده و هم نتیجه عکس 

گرفته است«!

اشتراک منافع و اتحاد....                               
از صفحه ۱۶

کنار  در  روسیه  =ارتش 
در  سپاه  قدس  نیروهای 
پوتین  اما  سوریه جنگیدند 
را  خود  منافع  نشده  حاضر 
پاسدارانی  از  فدای حمایت 
عنوان  به  حاال  که  کند 
تروریستی  سازمان  یک 
ز  ا  . ند ه ا شد ی  طبقه بند
سوریه  و  چین  حمایت های 
و کره شمالی و ونزوئال و ی 
هم  چپگرا  رژیم های  دیگر 

خبری نیست.
م  سو یک  ز  ا بیش  =
شورای  مجلس  نمایندگان 
اسالمی به طرح اقدام متقابل 
رای  آمریکا  به  نسبت  نظام 

نداده اند.
=فریدون مجلسی دیپلمات 
اسالمی  جمهوری  پیشین 
وارد  نباید  کرده  توصیه 
ترامپ« شد و هشدار  »تله 
داده است که سپاه آغازگر 
حمله نباشد بلکه نظام باید 
به دنبال  تنش  شکیبایی  با 
فضای  از  و  نباشد  جنگ  و 
دوری  احساسی  و  هیجانی 

کند.
=رئیس جمهوری فرانسه به 
حسن روحانی هشدار داده از 
افزایش تنش  با آمریکا پرهیز 

کند.
ارتش  فرماندهی  =ستاد 
تصاویری  توییت  با  آمریکا 
دریایی  تفنگداران  عبور  از 
پیام  هرمز  تنگه  از  آمریکا 
واضحی به تبلیغات حکومت 

ایران داده است.
نماینده  مک کال  =مایکل 
تگزاس  ایالت  جمهوریخواه 
که  ه  د ا د ئه  ا ر ا حی  طر
علیه  جدیدی  تحریم های 
پیشنهاد  را  ایران  حکومت 

می کند.
سپاه  گرفتن  قرار  از  پس  روز  دو 
پاسداران انقالبی اسالمی در فهرست 
سازمان های تروریستی از سوی ایاالت 
متحده آمریکا هنوز از حمایت  شرکای 
یعنی  اسالمی  جمهوری  راهبردی 
روسیه و چین از این ارگان سیاسی- 
نظامی خبری نیست. این در حالیست 
این  به  آوریل،  نهم  قطر،  دولت  که 
و  کرد  اعتراض  متحده  ایاالت  اقدام 
ثانی وزیر  محمد بن عبدالرحمن آل 
فارس  خلیج  شیخ نشین  این  خارجه 
هیچ  یک جانبه  »اقدام های  گفت 

مشکلی را حل نمی کند.«
حدود  روسیه  ارتش  نیروهای 
قدس  نیروهای  کنار  در  سال  هشت 
رژیم  به  وابسته  و شبه نظامیان  سپاه 
ایران برای حفظ بشار اسد در سوریه 
تا  پوتین  والدیمیر  اما  جنگیده اند 
کنون حاضر نشده منافع خود را فدای 
حاال  که  کند  پاسدارانی  از  حمایت 
در فهرست گروه های تروریستی قرار 
و  ونزوئال  و  شمالی  کره  از  گرفته اند. 
چپگرا  رژیم های  دیگر  حمایت های 
قول  به  و  اسد  بشار  آنها  از  و مهمتر 
راهبردی«  »شرکای  نظام  کارگزاران 
اقدام  این  تا  نیست  هنوز خبری  نیز 

»شیطان بزرگ« را محکوم کنند!
فروردین،   20 سه شنبه،  روز 
مجلس  علنی  نشست  در  نمایندگان 
»طرح تقویت جایگاه سپاه پاسداران 
در برابر آمریکا« را تصویب کردند. در 
این طرح عنوان شد، »به موجب این 
امنیتی  نظامی  نیروهای  کلیه  قانون 
آمریکا  متحده  ایاالت  اطالعاتی  و 
که در غرب آسیا فعالیت می کنند و 
که  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه 
به نمایندگی از آنها در منطقه غرب 
آسیا و … فعالیت می کنند تروریست 

اعالم می شوند.«
»هرگونه  که  شده  تاکید  همچنین 
کمک مالی، فنی، آموزشی، خدماتی 
و تدارکاتی و غیر آن به این دسته از 
در  معاونت  قانون  این  نظر  از  نیروها 
اقدامات تروریستی به حساب می آید.«

آمده  طرح  این  از  دیگری  بند  در 

»سپاه پاسداران انقالب اسالمی« منفورتر از همیشه؛ »شرکای 
راهبردی« کجایند؟ آن ۱۰۱ نماینده چه کار واجب تری داشتند؟!

دولت جمهوری اسالمی ایران موظف 
و  دوجانبه  مراودات  طریق  از  است 
چندجانبه با کشورها و رایزنی با مجامع 
و نهادها و سازمان های بین المللی از 
حداکثر توان خود برای بی اثر کردن 
اقدام آمریکا در معرفی نیروی رسمی 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  نظامی 

عنوان گروه تروریستی استفاده کند.
واجب تری  کار  چه  نفر   ۱۰۱  

داشتند؟!
در  حاضر  نماینده  مجموع 19۸  از 
رأی   2 موافق،  رأی   1۸9 مجلس 
این  به  ممتنع  رأی  یک  و  مخالف 
طرح داده شد. باید تاکید کرد مجلس 
دارد  نماینده   290 اسالمی  شورای 
یک  از  بیش  یعنی  نماینده   101 و 
متقابل  اقدام  طرح  به  مجلس  سوم 
آمریکا  به  نسبت  اسالمی  جمهوری 
رأی نداده اند! بدیهی است نباید ادعا 
کرد همه این تعداد نماینده به علت 
جمهوری  سیاست های  با  مخالفت 
پاسداران  سپاه  عملکرد  یا  و  اسالمی 
به این طرح رای نداده اند اما چندان 
دور از ذهن نیست در میان آنها باشند 
افرادی که به وضعیت موجود اعتراض 
دارند و کاماًل به ضربات سپاه پاسداران 
مخرب  آثار  و  کشور  ملی  منافع  به 
دارند.  آگاهی  ارگان  این  منطقه ای 
تبلیغاتی  اقدام  از  که  هم  تصاویری 
پوشیدن  در  مجلس  نمایندگان 

نشان  شده  منتشر  سپاه  یونیفرم 
می دهد که تنها بخشی از نمایندگان 
مجلس در هیاهوهای نمایشی و قیل 
کرده اند.  شرکت  توخالی  قال های  و 
مجلس  رئیسه  هیات  حال  عین  در 
رای گیری  که  عصر  نوبت  جلسه  در 
برای تصویب طرح اقدام متقابل علیه 
نیروهای سنتکام تصویب شد فقط نام 
هفت نفر از نمایندگان را که با تاخیر 
کرد!  قرائت  شدند  حاضر  جلسه  در 
این موضوع بیانگر این نکته است که 
عملکرد سپاه پاسداران و سیاست های 
نظام جمهوری اسالمی احتماالً درون 
مجلس شورای اسالمی نیز مخالفانی 
که  نمایندگان  این  همه ی  آیا  دارد. 
نبودند کاری مهمتر  در صحن علنی 
اقدامات  درباره  تصمیم  از  واجب تر  و 
پاسداران  سپاه  از  دفاع  در  امنیتی 

انقالبشان داشتند؟!
محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی و 
سپاه،  پیشین  اعضای  و  مبتکران  از 
با  گفتگو  در  فروردین   19 دوشنبه 
کیهان لندن، تایید کرد که بسیاری از 
عوامل و عقالی نظام گرفته تا گروهی 
از نمایندگان مجلس و فرماندهان سپاه 
موضع  برخالف  اصالح طلبان  برخی 
از  خصوصی  محافل  در  خود،  علنی 
اقدامات سپاه انتقاد می کنند. سازگارا 
معتقد است در شرایط فعلی نمی توان 
سپاه  علیه  انتقادی  مواضع  رگه های 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با لباس پاسداری

به گفته فرخ نیا امروزه در کشورهاِی 
از  نیز  ایاالت متحده آمریکا  اروپایی و 
که  می شود  خواسته  تئاتری  فعالین 
یا  و  سرمایه گذار  مطلوب  حرف های 
پشتیبان مالی را پیاده کنند، گیرم که 
این امر به صورت ظریف تر و پیچیده تری، 
برخالف ایران و کشورهایی نظیر کشورما، 
صورت می گیرد. هنرمند بدبخت هم از 
فقر و بی پولی ناچار است تن به این کار 
دهد: »در همین بریتانیا هم از شما به نحو 
پیچیده و ظریفی خواسته می شود که 
همان حرف هایی را بزنید  که حاکمیت 
از تو می خواهد و چیزی متفاوت و بدیل 
بر  راحت   چندان  را  موجود  وضعیت 
نمی تابد. اگر حرف آنها را نزنی به تو 
بودجه نمی دهند و اصالً داخل قضایا راه 
نمی دهند. اتکا به خود و به مردم چیزی 
است که در سال های اخیر هنرمندان 
مستقل به اهمیت آن واقف شده اند و به 
آن عمل می کنند تا کارهاِی سفارشی 

نکنند.«
البته  میان  این  »در  افزود:  فرخ نیا 
کسانی پیدا می شوند که شجاعت آن را 
دارند که حرف خودشان را رک و راست 
بزنند، مثل آقای کارلوس سلندرِن کوبایِی 
ساکن هاوانا که پیام امسال روز جهانی 
تئاتر را او فرستاده است. در پیام سلندرن 
اینکه  یکی  دارد.  وجود  مهم  نکته  دو 
هر جا که تماشاگر حضور داشته باشد 
چیزی که در برابرش اتفاق می افتد تئاتر 

است. یعنی مهم نیست که محل اجرا 
تئاتر مرکز باربیکن و یا تاالر تئاترنشنال 
لندن باشد. هر جا که سی نفر دور هم 
جمع شوند و بازیگران برایشان نمایش 
اجرا کنند آنجا تئاتر است. دومین چیز 
قشنگی که گفته آن است که هر اتفاقی  
بیفتد و هر بالیی که جهان و سیستم  
حاکم بر سر هنر بیاورد و از آن سوء 
استفاده کند، مسئولیت ایجاد شفافیت 
در آن لحظات ناِب ارتباط بین هنرمند 
و تماشاگر و ایستادگی هنرمند بر سر 

صداقت، با خود هنرمند است.«
سوسن فرخ نیا در پایان سخنرانی خود 
دوباره تاکید کرد که این وظیفه ی همه ی 
ماست که بر سر اصول مان بایستیم و این 
امر کوچک و بزرگ ندارد. اگر نه فقط 
»خودارضایی« فرهنگی کرده ایم. یعنی 
خودمان می نویسیم و در فیسبوک به 
اشتراک می گذاریم و می خوانیم اش و یا 
حداکثر اعتراضی می کنیم. ولی این، کار 
اساسی نیست. کار اساسی آن است که 
مستقل شویم و آستین باال بزنیم چون 
هیچکس کمک مان نخواهد کرد. مردم 
و هنرمندان با کمک همدیگر باید هنر 

مستقل را به وجود بیاورند.
فرخ نیا،  سوسن  سخنرانی  از  بعد 
فیلمنامه ی سلندر اثر بهرام بیضایی به 
صورت روخوانی با همکاری مژگان ربیعی 
که روایتگر نمایش بود و با نقش آفرینی 
فرشید آرین و داریوش رضوانی اجرا شد 
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این  به  انتقاد  جرات  کسی  و  دید  را 
آنها  گرفتن  قرار  از  پس  آنهم  ارگان 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
از  زودتر  این حال خیلی  با  ندارد.  را 
دیگر  پیش بینی می شد صدای  آنچه 
در محافل سیاسی و رسانه های درون 

کشور منعکس شد.
سابق  دیپلمات  مجلسی  فریدون 
روابط  تحلیلگر  و  اسالمی  جمهوری 
فروردین،   21 چهارشنبه  بین الملل، 
»آرمان«  روزنامه  با  مصاحبه  در 
را  پاسداران  سپاه  خواندن  تروریست 
داد  هشدار  و  دانست  ترامپ«  »تله 

سپاه آغازگر حمله نباشد.
مجلسی در جمالتی که گویی »به 
در می گوید تا دیوار بشنود« می گوید: 
»… بنده معتقدم فرماندهان سپاه که 
سنی از آنها گذشته و تجربه فراوانی 
را پشت سر گذاشته اند در این زمینه 
نیز شکیبایی در پیش خواهند گرفت 
و تا آنجا که امکان دارد در زمینی که 
بازی  کرده  آنها طراحی  برای  ترامپ 
لحن  همین  با  او  کرد.«  نخواهند 
توصیه کرده جمهوری اسالمی باید با 
»رویکردهای اصالحی که در سیاست 
خارجی در پیش خواهد گرفت فضای 
کند  هدایت  سمتی  به  را  بین المللی 
که ایران به دنبال هیچ  تنش و جنگی 
همچنین  و  نیست«  هیچ کشوری  با 
تاکید کرده باید از فضای هیجانی و 

احساسی دور باشد.
باید بسیار هوشیار بود 

تاکید  همچنین  مجلسی  فریدون 
و  ایران  مسلح  نیروهای  »اگر  کرده 
باشد  داشته  قصد  سپاه  به خصوص 
پاسخ عملی به اقدام اخیر ترامپ بدهد 
به احتمال زیاد با پاسخ آمریکا همراه 
و  تنش  به  نهایت  در  که  بود  خواهد 
تبدیل  خاورمیانه  در  احتمالی  جنگ 
توضیح  بالفاصله  وی  شد.«  خواهد 
چنین  نمی کنم  فکر  »بنده  داده 
قرار  ایران  کار  دستور  در  رویکردی 
داشته باشد و سپاه قصد داشته باشد 
مدت ها  از  که  باشد  جنگی  آغازگر 
قبل آمریکا و ترامپ دام آن را برای 
ترامپ  و  آمریکا  گسترده اند.  ایران 
در  سپاه  و  ایران  برای  مدت هاست 
خلیج فارس دام پهن کرده تا شرایطی 
آغازگر  سپاه  که  بیاورد  وجود  به  را 
جنگ باشد تا آمریکا بتواند به پاسخ 
بین المللی  مشروعیت  خود  احتمالی 
بدهد و ایران را آغازگر جنگ معرفی 
کند. با این وجود ایران در این زمینه 
به رغم  و  کرده  عمل  هوشیار  بسیار 
اجازه  فارس  خلیج  در  موثر  حضور 
نداده که آمریکا به هدف خود دست 

پیدا کند.«
سه شنبه شب، 20 فروردین، امانوئل 
در  فرانسه  جمهور  رئیس   ماکرون 
به  روحانی  حسن  با  تلفنی  تماسی 

جمهوری اسالمی هشدار داد از تشدید 
تنش  با آمریکا پرهیز کند و روحانی 
به  اسالمی  جمهوری  کرد  تاکید  نیز 
درحالیست  این  است.  پایبند  برجام 
که روحانی در اولین واکنش خود پس 
سوی  از  سپاه  خواندن  تروریست  از 
تهدید کرد  آمریکا در یک سخنرانی 
و  موشک ها  به  امسال  تا  پارسال  »از 
در  که  یافته ایم  دست  سالح هایی 

مخیله آمریکایی ها نمی گنجید!«
از  سّری  و  محرمانه  فهرست 

ظرفیت های دردناک!
نهادها،  بعضی  گویی  ایران  در 
جمله  از  ارگان ها  و  تشکیالت 
سیاره ای  در  تهران  کیهان  روزنامه 
دیگر فعالیت می کنند و در این دنیا 
فروردین،   20 روزنامه  این  نیستند. 
فهرست  »سپاه  نوشته  گزارشی  در 
ظرفیت های  از  متعددی  و  بلندباال 
به  پاسخ  برای  کم هزینه  و  آسان 
طرف آمریکایی دارد« و سپس چنین 
گرچه  فهرست  »این  داده:  توضیح 
بخش اعظم آن محرمانه و سّری است 
ولی آنچه که قطعی است این است که 
در درون آن گزینه های کم هزینه ولی 

دردناک موج می زند.«
که  تهدیداتی  در  تهران  کیهان 
از  تروریستی  عملیات  شدید  بوی 
داده:  ادامه  می رسد  مشام  به  آنها 
سپاه  نیابتی  تقابل  یکبار  »کافیست 
در پرونده هایی همچون، عراق، لبنان، 
آمریکایی  نیروهای  با  یمن  و  سوریه 
مرور شود. مرور این پرونده ها به خوبی 
نشان می دهد که نیرویی که آمریکا را 
می تواند از افغانستان و سوریه فراری 
بدهد، می تواند در صورت اقدام متقابل 
نتیجه  و  کند.«  عمل  این  از  فراتر 
می گیرد: »معنای این حرف این است 
که آمریکایی ها فقط زمان فرار خود از 
کل غرب آسیا را با تحریک بی مورد و 

ناشیانه سپاه، نزدیک تر کرده اند.«
روزهای  در  تهران  کیهان  تیترهای 
سه شنبه 20 و چهارشنبه 21 فروردین 
بیش از پیش روشن می کند که قرار 
گرفتن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
»ترامپ  است:  نبوده  بی اساس  اصال 
نظامیان  قتل  جواز  خود  حماقت  با 
آمریکا را صادر کرد«، »آقای ترامپ! 
به فکر سفارش تابوت باش!«، »سپاه، 
خلیج فارس را گورستان نظامیان شما 

می کند«.
نیروی  فرمانده  اینها،  بر  افزون 
که  کرده  تهدید  نیز  تهران  انتظامی 
و  می مالد  به خاک  را  آمریکا  پوزه ی 
محسن رضایی هم برای ناوهای ارتش 
و نشان  فارس خط  آمریکا در خلیج 
کشید اما با وجود همه این تهدیدها 
توییتی  در  آمریکا  ارتش  فرماندهی 
تفنگداران   »22 »تیم  از  تصاویری 
دریایی ایاالت متحده در حال عبور از 
تنگه هرمز را با هشتگ »#سنتکام« 
ریتوییت کرد که مربوط به 11 مارس 
این  حامل  توییت  این  است.   2019
پیام است که نیروهای آمریکا آمده و 

در منطقه مستقر هستند.
مک کال  مایکل  دیگر  سوی  از 
نماینده جمهوریخواه ایالت تگزاس و 
نفر دوم کمیته روابط خارجی مجلس 
را  جدیدی  طرح  آمریکا  نمایندگان 
قرار  به  توجه  با  که  کرده  پیشنهاد 
فهرست  در  پاسداران  سپاه  گرفتن 
همچنین  و  تروریستی  گروه های 
شماری  ایران،  رژیم  موشکی  برنامه 
از تحریم های جدید را علیه جمهوری 

اسالمی پیشنهاد می کند.
به گزارش صدای آمریکا این طرح به 
کمیته های مختلف ارجاع شده و پس 
از بررسی و در صورت موافقت رئیس 
گذاشته  رای  به  نمایندگان  مجلس 

خواهد شد.
اعالم  بیانیه ای  در  مک کال  مایکل 
اعمال  مجوز  »این طرح  است،  کرده 
تمامی  که  می دهد  را  تحریم هایی 
تامین  و  فناوری  گسترش  تجهیزات 
مالی برنامه موشکی را در بر می گیرد. 
که  مالی  مبادالت  آستانه  همچنین 
می تواند در تحریم ها قرار گیرد را به 
تا  می رساند  ممکن  حد  پایین ترین 
دست سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

از منابع مالی کوتاه شود.«
با عنوان »قانون   211۸.H.R طرح
تشدید تحریم های بین المللی و برنامه 
هشتم  ایران«،  بالستیک  موشکی 
در  دریافتی  طرح  عنوان  به  آوریل، 

کنگره ثبت شده است.

و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت.
پس از آن نیز یک ویدئو ساخته ی 
تئاتر  تاریخچه  درباره ی  جاللی  بردیا 
و  ویدئو  این  مجری  پخش شد.  ایران 
خود  آن  در  توضیحات  ارائه کننده ی 
بردیا بود. این ویدئو بر مبنای پژوهش و 
جمع آوری اسناد تاریخ تئاتر ایران تهیه 
شده بود و اطالعات مفیدی درباره این 
موضوع در اختیار تماشاگران قرار می داد 
که دوره ی زمانی از اوایل حکومت قاجار 
بر می گرفت. در  در  را   انقالب ۵۷  تا 
این ویدئو توجه خاصی به چهره هایی 
که سهم مهمی در پیشبرد تئاتر ایران 
داشته اند شده بود.پس از پایان نمایش 
ویدئو، گفت و شنودی درباره ی محتوای 
این برنامه انجام شد. حاضران پرسش ها 
و مسائلی را طرح کردند و بردیا جاللی 
به آنها پاسخ داد. از جمله پرسش هایی 
نیز در مورد نمایش سنتی ایران مطرح 
شد که به گفته ی پرسش کنندگان به 
منشاء و ریشه های آن به صورت کافی 
برخی  بود.  نشده  پرداخته  ویدئو  در 
گفتند که چهره هاِی دیگری نیز بوده اند 
که در پیشرفت تئاتر ایران نقش مهمی 
داشته اند که از آنها یادی نشده است. 
بردیا جاللی این نکات را پذیرفت و گفت 
ادعای کامل بودن ویدئو را ندارد و امیدوار 
است کمبودهای آن را در آینده رفع کند. 
بردیا جاللی در پایان گفت کار اساسی در 
زمینه تاریخ تئاتر ایران به صورت فیلم 
مستند نشده و امیدوار است در آینده این 

کمبود رفع شود.
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می گوید،  پمپئو  =مایک 
ما باید به مردم ایران کمک 
کنیم تا آزادی شان را باز پس 

بگیرند.
اقدام  این  به  واکنش  =در 
آمریکا، شورای  عالی امنیت 
می  سال ا ی  ر جمهو ملی 
بیانیه ای  انتشار  با  ایران 
نیروهای  فرماندهی  ستاد 
در غرب  آمریکایی مستقر 
آسیا و کلیه نیروهای وابسته 
به آن را تروریستی اعالم کرد.
=احمد رأفت: جنبه مثبت 
قرار گرفتن سپاه در فهرست 
تروریستی  سازمان های 
به  که  است  مهلکی  ضربه 
اسالمی  جمهوری  نظام 
منفی  جنبه  اما  می خورد 
آن احتمال جرقه جنگ در 
صورت واکنش های احمقانه 

سپاه است.
=محسن سازگارا: بسیاری 
از عوامل رژیم از نمایندگان 
سپاه  فرماندهان  و  مجلس 
ن  ح طلبا صال ا تا  فته  گر
علنی  ع  ضو مو ف  خال بر
خود، در محافل خصوصی از 
اقدامات سپاه انتقاد می کنند.
=هنگامه یزدری از اعضای 
شبکه فرشگرد: توییت پمپئو 
مردم  با  همراهی  بر  مبنی 
ایران، حائز اهمیت است که 
این همراهی، با تحریم صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی و 
پاکسازی رادیو فردا و صدای 
آمریکا از عوامل رژیم مصداق 
اما  عملی پیدا خواهد کرد. 
همه این اقدامات نباید از ما 
برای ایجاد تغییرات بنیادی 
مسئولیت  سلب  ایران  در 

کند.
با اعالم رسمی دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا، روز دوشنبه هشتم 
روزی  آستانه ی  در   ،20۱۹ آوریل 
روز  اسالمی  جمهوری  تقویم  در  که 
)والدت  شده  نامگذاری  »پاسدار« 
شعبان  سوم  در  شیعیان  سوم  امام 
»سپاه   )۹۸ فروردین   20 با  برابر 
پاسداران انقالب اسالمی« در فهرست 
این  سوی  از  تروریستی  سازمان های 

کشور قرار گرفت.
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 

همین  در  که  رسمی  بیانیه ای  در 
اقدام  »این  گفته،  شد  صادر  ارتباط 
مقیاس  و  دامنه  توجهی  قابل  بطور 
را  ایران  رژیم  بر  ما  حداکثری  فشار 
گسترش خواهد داد و خطرات انجام 
تجارت با سپاه پاسداران یا حمایت از 
آن را کامال شفاف می کند. اگر شما با 
سپاه پاسداران کار می کنید، در حال 

تامین بودجه تروریسم هستید!«
او همچنین تاکید کرده، »این اقدام 
پیامی روشن به تهران می فرستد که 
پیامدهای  تروریسم،  از  حمایت اش 

جدی دارد. ما به افزایش فشار مالی 
ایران  رژیم  برای  هزینه   بردن  باال  و 
به خاطر پشتیبانی آن از فعالیت های 
تروریستی ادامه خواهیم داد تا زمانی 
که این رژیم فعالیت های بدخواهانه و 

یاغی گرانه  ی خود را متوقف کند.«
وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس 
خبری که پس از اعالم سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به عنوان یک سازمان 
تروریستی برگزار شد، توضیحاتی در 
این مورد ارائه داد. وی از جمله گفت، 
»سپاه پاسداران نه تنها از ترور حمایت 
فعالیت های  در  خود  بلکه  می کند 

تروریستی نقش دارد.«
نوشت،  توئیتی  در  پمپئو  مایک 
کنیم  ایران کمک  مردم  به  باید  »ما 
بگیرند.  پس  باز  را  آزادی شان  تا 
سیاست  برای  تروریسم  از  استفاده 
است.  حیاتی  ایران  رژیم  خارجی 
تعیین سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
شامل نیروی قدس به عنوان سازمان 
ترویستی، کمک خواهد کرد تا دست 
رژیم از ابزارهایی که با آن این سیاست 
مخربش را اجرا می کند، خالی شود. 
تا زمانی که رژیم ایران جاه طلبی های 
فشار  نکند،  متوقف  را  خود  مرگبار 
ادامه  آن  علیه  بی رحمانه  حداکثری 

خواهد داشت.«

در این کنفرانس خبری برایان هوک 
وزارت  در  ایران  اقدام  گروه  رئیس 
داشت  حضور  نیز  آمریکا  خارجه 
فهرست  در  سپاه  »اینکه  گفت،  و 
گرفته  قرار  تروریستی  سازمان های 
آن  نگران کننده  نیست،  نگران کننده 
کاری  هر  آنها  سال  چهل  که  است 
خواستند کردند و هیچکس در برابر 
آنها نایستاد. چهل سال است که آنها 
بعد از هر تحریمی نیروهای آمریکایی 

در منطقه را تهدید کردند.«
هوک همچنین در پاسخ به پرسشی 

در مورد واکنش احتمالی رژیم ایران 
و تهدید نیروهای آمریکایی در منطقه 
مربوط  »تصمیمات  کرد،  عنوان  نیز 
امنیت ملی  این ماجرا در شورای  به 
در  الزم  اقدامات  تمام  شد،  گرفته 
خصوص تهدیدات جمهوری اسالمی 
بررسی شده، همه چیز بررسی شده، 
رژیم ایران بیشتر مافیای سپاه و یک 
دار و دسته اند نه یک نظام سیاسی. 
نخواهد  نگران  را  ما  ایران  تهدیدات 
کرد. ما بطور کل همه مسائل را بررسی 

کردیم و آماده هر اقدامی هستیم.«
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید پس از اعالم قرار گرفتن سپاه 
سازمان های  فهرست  در  پاسداران 
دولت  سوی  از  خارجی  تروریستی 
»اقدام  نوشت:  توییتی  در  آمریکا 
سپاه  طبقه بندی  در  امروز  بی سابقه 
عنوان  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
خارجی  تروریستی  سازمان  یک 
فشار  به  ما  تعهد  نشان دهنده ی 
تا  است  ایران  رژیم  علیه  حداکثری 
به تروریسم به عنوان ابزار کشورداری 
ایران  مردم  در حالی که  پایان دهد. 
فاسد  پاسداران  سپاه  رنج اند،  تحت 
ادامه  ترویسم  در  سرمایه گذاری  به 

می دهد.
با این اقدام مشروع، اکنون باید برای 

هرگونه  که  باشد  شده  واضح  همه 
حمایت از سپاه پاسداران چه خطرهایی 
دارد. ایران به استفاده از تروریسم برای 
و  متحده  ایاالت  دادن  قرار  هدف 
متحدان و شرکای ما ادامه می دهد.«

آمریکا،  اقدام  این  به  واکنش  در 
جمهوری  ملی  امنیت  شورای  عالی 
اسالمی ایران با انتشار بیانیه ای ستاد 
فرماندهی نیروهای آمریکایی مستقر 
»سنتکام«  به  موسوم  آسیا  غرب  در 
را  آن  به  وابسته  نیروهای  کلیه  و 

تروریستی اعالم کرد!

بین المللی  روزنامه نگار  رأفت  احمد 
و تحلیلگر مسائل سیاسی در ارتباط 
لندن  کیهان  به  آمریکا  اقدام  این  با 
در  سپاه  گرفتن  »قرار  می گوید: 
فهرست سازمان های تروریستی بسیار 
غیرمترقبه است. سابقه نداشته هیچ 
نهاد نظامی رسمی در دنیا تحریم شود 
و در فهرست سازمان های تروریستی 
این  کلی  جنبه  دو  از  بگیرد.  قرار 
است.  بررسی  قابل  ترامپ  تصمیم 
جنبه مثبت آن ضربه مهلکی است که 
به نظام جمهوری اسالمی می خورد. 
از سیاست خارجه جمهوری  بخشی 
اسالمی بر دوش سپاه است؛  و یا بخش 
اصلی سرکوب اعتراضات در ایران نیز 
این  حتماً  که  است  سپاه  دوش  بر 
اقدام آمریکا روی این موارد تاثیرگذار 
خواهد بود. جنبه منفی آن که جای 
است  سپاه  واکنش  دارد  هم  نگرانی 
که ممکن است با یک اقدام احمقانه 
و ماجراجویانه همراه شود و جرقه یک 
جنگ باشد. آغاز جنگ مشخص است 
اما نتیجه و زمان اتمام آن نه؛ و این 

بسیار خطرناک است.«
اظهار  کرد  تالش  لندن  کیهان 
کارشناسان  و  تحلیلگران  نظرهای 
داخل ایران به خصوص اعضای فعلی یا 
پیشین سپاه در مورد تصمیم ترامپ 

را پیگیری کند که هیچکدام پاسخگو 
نبوده اند. تنها سردار محسن رشید از 
پاسداران  اعضای دفتر سیاسی سپاه 
در دوران جنگ که در سال های اخیر 
خفیفی  انتقادات  مصاحبه  چند  در 
جمهوری  سیاست های  از  بخشی  به 
و  داد  کوتاه  پاسخی  کرده  اسالمی 
و  نیستیم  خط  در  فعاًل  »ما  گفت، 
در حاشیه ای هستیم باید از دیگران 
دارند،  بیشتری  اطالع  که  بپرسید 
اطالع دقیقی در این مورد ندارم که 

صحبتی کنم!«

در ایران بخشی از جریان موسوم به 
اصالح طلب به دفاع از سپاه  پاسداران 
سپاه  حامیان  میان  در  پرداخته اند. 
در  که  می خورند  چشم  به  افرادی 
انتخابات  نتایج  به  اعتراضات  جریان 
خود   ۸۸ سال  در  جمهوری  ریاست 
و  بازداشت  سپاه  اطالعات  توسط 
بازجویی و با اتهامات امنیتی دادگاهی 
و محکوم شدند. یکی از آنها عبداهلل 
رمضانزاده سخنگوی دولت به اصطالح 
اصالحات است که در دی ماه سال ۸۸ 
به شش سال زندان محکوم شد. او در 
توییتی نوشت: »علیرغم همه اختالف 
مقابل  در  داخلی،  مسائل  در  نظرها 
و  متحد  خارجی،  بی منطق  دشمن 
خود  مسلح  نیروهای  از  یکپارچه 

پشتیبانی می کنیم.«
به عملکرد  حتی در خود سپاه 

این ارگان اعتراض می شود
پاسداران  سپاه  نام  گرفتن  قرار  اما 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
در میان باندهای درون خود این نهاد 
خواهد  روبرو  واکنشی  چه  با  نظامی 
شد؟ محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی 
و از اعضای پیشین سپاه در پاسخ به 
این پرسش به کیهان لندن می گوید: 
»بطور مستقیم و علنی کسی جرات 
نمی کند که بگوید اقدام آمریکا خوب 

بود یا تقصیر سپاه است که کار به اینجا 
محافل  در  مدت هاست  اما  رسیده، 
درونی حکومت مثل وزارت خارجه و 
درون سپاه حتی کسانی که عاقل ترند 
منطقه  در  سپاه  ماجراجویی های  به 
منفور  اینطور  که  می کنند،  اعتراض 
محافل  در  بنابراین  است.  شده  واقع 
خصوصی آنهایی که ناراضی بودند به 
شدت بر انتقاداتشان خواهند افزود.«

این احتمال دور از ذهن نیست که 
یا  فکر  اتاق های  در  نیز  نظام  درون 
محافل خصوصی به عملکرد سپاه انتقاد 

شود. سازگارا در مورد اینکه بازتاب این 
پشت  شاید  که  را  انتقادی  رگه های 
درهای بسته مطرح شود کجا می شود 
جای  نمی کنم  »فکر  می گوید:  دید، 
پیدا کرد، طبیعتاً  را  بشود آن  علنی 
این فضا اصاًل نمی شود؛ حکومت  در 
استبدادی دوروپرور است. حتی باید 
انتظار داشت نمایندگان مجلس با رای 
باال تصویب  کنند که نیروهای آمریکا 
در فهرست سازمان های تروریستی از 
سوی جمهوری اسالمی قرار بگیرند و 
اقدام مقابله به مثل را می خواهند اما 
در محافل خصوصی حتی در سطح 
مطرح  انتقاداتی  نیز  الریجانی  علی 
با آمریکا دعوا  باید  می کنند که چرا 
آمریکا  با  می خواهد  دلشان  و  کنیم 
آشتی کنند به خصوص رئیس مجلس 

که دخترش هم در آمریکاست!«
اینکه  مورد  در  سازگارا  محسن 
حکومتی  اصالح طلبان  برخی  چرا 
سپاه  اطالعات  آسیب خورده ی  که 
تروریستی  ارگان  این  از  هستند 
حمایت می کنند می گوید: »خاصیت 
شامل  که  است  دوروپروری  استبداد 
اصالح  طلبان هم می شود. از زمان آقای 
خاتمی، اتفاقاً شخص خود خاتمی نیز 
در محافل خصوصی که می نشیند سر 
درد دلشان باز می شود و از خامنه ای و 
سپاه انتقاد می کند اما چون می خواهد 
در چارچوب نظام بماند باید تعریف و 
تمجید کند، اگر قرار باشد علنی انتقاد 

کند از زندان سر در می آورد.«
سیمای  و  صدا  تحریم  نوبت 

جمهوری اسالمی است
اقدام آمریکا علیه سپاه مورد استقبال 
قرار  اپوزیسیون  مختلف  طیف های 
گرفت. هنگامه یزدری از اعضای شبکه 
می گوید:  لندن  کیهان  به  فرشگرد 
را  پایانش  که  است  راهی   آغاز  »این 
تنها و تنها مردم ایران رقم خواهند زد! 
ارگانی که زنده یاد شاپور بختیار آن را 
»رجاله و اوباش خمینی« نام نهاده بود 
اگرچه کمی دیر اما سرانجام در اقدامی 
بی سابقه توسط دولت پرزیدنت ترامپ 
در جایگاهی قرارگرفت که شایسته ی 

آن بود!«
وی می افزاید: »در این بین اما اشاره 
پیاپی مقامات امریکایی از جمله توییت 
مایک پمپئو مبنی بر همراهی با مردم 
حقوق شان،  بازیابی  مسیر  در  ایران 
حائز اهمیت است که این همراهی، با 
تحریم صدا و سیمای رژیم و پاکسازی 
عوامل  از  آمریکا  و صدای  فردا  رادیو 
رژیم مصداق عملی پیدا خواهد کرد.«

هنگامه یزدری ادامه می دهد: »باید 
توجه داشته باشیم این اقدامات دولت 
به  ما  از  نباید  رژیم،  قبال  در  آمریکا 
عنوان مسئولین اصلی ایجاد تغییرات 
بنیادین در کشور سلب مسئولیت کند. 

در عین حال اما از فشارهای بین المللی 
بر مقامات جمهوری اسالمی که باعث 
ضعیف تر شدن بازوی سرکوب رژیم در 
داخل کشور و قطع بازوی تروریستی  
آن در منطقه و دیگر کشورها می گردد 

استقبال می کنیم.«
اقدام  از  بحرین  خبرها،  آخرین  در 
انقالب  پاسداران  سپاه  علیه  آمریکا 
بنیامین  و  کرده  حمایت  اسالمی 
نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز طی 
اقدام  این  از  خود  خرسندی  پیامی 

آمریکا را ابراز داشت.

رژه گردان های امنیتی سپاه

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در آستانه ی 
» روز پاسدار« تروریستی اعالم شد

از صفحه توییتر جان بولتون اعضای سپاه پاسداران ناظر یک مانور نظامی در منطقه تنگه هرمز از صفحه توییتر وزیر خارجه آمریکا
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