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کیهان لندن منتشر کرد:

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

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

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

موانع جبران خسارات سیل 
نبود دانِش الزم و اراده ی کافی در 

حکومت

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سیل 
استان  آمدن 25  گرفتار  و  سهمگین 
مناطق  آبگرفتگی، مردم  و  با سیالب 
هولناک  در شوِک  سیل زده همچنان 
از دست رفتن خانه و کاشانه و کار و 

زندگی خود هستند. آنها در انتظارند 
موقت  اسکان  از  و  بگیرند  سامان  که 
به خانه های خود  و چادر  اردوگاه   در 
از  بسیاری  از  که  برگردند؛ خانه هایی 

آنها چیزی باقی نمانده.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com
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سرمقاهل ایران در دوران اشغال توسط جمهوری اسالمی

دولتبیتفنگودولتباتفنگبهرهبریخامنهای
شبهنظامیانخارجیراواردکشورکردند

وای اگر از پی امروز بود فردایی!
فشارهای  دلیل،ِ  به  و  وجود،  با  می رسد،  ایران  از  که  گزارش هایی 
طبیعی  بالیای  سهمگین  پیامدهای  همچنین  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
مانند زلزله و سیل که مقامات و نهادهای مسئول از مدیریت آنها در هر 
سر مرحله ی پیش بینی- پیشگیری و وقوع و بازسازی، به شدت ناتوان 

هستند،  گویای وضعیت انفجاری جامعه است. 
جامعه حالت فنری را پیدا کرده که چهل سال است حلقه های آن با 
فشار شدید و مداوم در همه ی زمینه ها بهم فشرده شده است. باز شدن 
این فنر، در شرایطی که دستگاه سرکوب دیگر قادر به حفظ فشار بر آن 
نیست، در درجه ی نخست طومار نظام و وابستگان آن را چنان در هم 
خواهد پیچید که تنها یک معجزه ی سیاسی- فرهنگی می تواند از بار 
خشونت آن بکاهد و روند ناگزیر تغییر را از خشم و نفرت و انتقامجویی 

به کانال های حقوقی هدایت کند.
عبرت  یکدیگر  سرنوشت  از  دیکتاتور  و  توتالیتر  رژیم های  اگرچه 
نمی گیرند، اما همواره هستند مقاماتی از این رژیم ها که فکر روز مبادا را 
نیز می کنند و با انتقال بخشی از ثروت  خود به خارج از مرزهای کشور و 
تأمین امکانات برای خانواده ی خویش، دست به »دوراندیشی« می زنند! اما 
کمتر پیش آمده که مقامات کلیدی بتوانند جان سالم به در ببرند. به ویژه 
آنکه جمهوری اسالمی در این زمینه نیز بسیار شاخص و بی نظیر است: 
یکی اینکه بر خالف رژیم های مشابه که مستحکم به نظر می رسیدند، 
موقعیت اش همواره متزلزل بوده و از همین رو، تکیه ی خود را بر جنگ 
و بحران و تنش گذاشت و همه اینها را با غارت و مصرف منابع ملت و 
مملکت تأمین مالی کرد؛ چیزی که به نوبه ی خود بر تزلزل بیشتر آن افزود!
دیگر اینکه بر خالف رژیم های مشابه، مقاماتش نه پس از سرنگونی 
بلکه در دوران »اقتدار« مجبور به تحمل پیامدهای سرنگونی هستند! 
این موضوع، پا به پای اینکه خشم و نفرت و مشکالت جامعه روی هم 
انباشته می شود، روند هراس از مردم و سرنگونی را برای آنها طوالنی تر 
می کند چنانکه پس از دوره های مختلف ایستادگی جامعه در دهه های 
گذشته که دی 9۶ نقطه ی اوج آن بود، قدرت و شهامت مردم بیشتر، و 
نظام شکننده تر و ترسوتر شده. به ویژه آنکه شبکه های اجتماعی ابعاد 
دیگری به کارزارهای اجتماعی بخشیده: جمعیت جوان ایران ایستادگی 

و توانایی های خود را با ایران و جهان به اشتراک می گذارد.
اینست که هشدارها به سران جمهوری اسالمی برای سپردن قدرت 
به دست نمایندگان واقعی مردم، نه از سر دلسوزی با آنها، که سرانجام 
ساقط خواهند شد، بلکه برای بازشدن آرام فنر فشار و خشم و نفرت 
است تا به خود جامعه گزند کمتری وارد شود. اما هیچ نشانه ای از تعقل در 
زمامداران رژیم دیده نمی شود. از همین رو هر بار با دیدن خشم و نفرتی 
که در مردم موج می زند و فیلم های آن در شبکه های اجتماعی دست 
به دست می گردد، این مصرع از غزل حافظ با تطبیق بر شرایط امروز

 تداعی می شود که: وای اگر از پی امروز بود فردایی!

خارجی  نیروهای  =این 
به  کمک  برای  اگر  حتی 
ایران آمده باشند، چه مقام 
یا نهادی مجوز ورود آنها را 

صادر کرده است؟
ن  نو قا  1 ۴ 2 صل  ا =
اساسی، وظیفه »پاسداری 
تمامیت  و  استقالل  از 
ارضی« کشور را به ارتش 
سپرده است. چرا ارتش در 
مقابل ورود نیروهای مسلح 
بیگانه سکوت اختیار کرده 
و واکنشی نشان نمی دهد؟
که  کولبران  به  =چرا 
لقمه ای  برای  تالش  در 
مرزهای  در  هستند  نان 
کشور شلیک می شود اما 
نیروهای بیگانه می توانند 
تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانیددر خاک ایران رژه بروند؟!

سقوطبهشت
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با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سیل 
سهمگین و گرفتار آمدن 2۵ استان 
با سیالب و آبگرفتگی، مردم مناطق 
سیل زده همچنان در شوِک هولناک 
از دست رفتن خانه و کاشانه و کار و 
زندگی خود هستند. آنها در انتظارند 
که سامان بگیرند و از اسکان موقت 
در اردوگاه  و چادر به خانه های خود 
برگردند؛ خانه هایی که از بسیاری از 

آنها چیزی باقی نمانده.
از  نشان  کنون  تا  رسمی   آمارهای 
سیل زدگی 14۰۰ روستا و خساراتی 
در  تومان  میلیارد  4۰هزار  از  بیش 
مناطق مختلف دارد. همچنین 76 نفر 
جان باخته و 76۸ نفر زخمی شده  و 

تحت درمان قرار گرفتند.
این در حالیست که بارندگی و سیل 
استان های  در  از جمله  آبگرفتگی  و 
و  و سیستان  هرمزگان  و  خوزستان 
تا  دارد.  ادامه  همچنان  بلوچستان 
از سیل  همینجا نیز خسارات ناشی 
به زیرساخت های شهری و روستایی 
آنقدر زیاد است که جبران آنها به یکی 
از نگرانی های اصلی نه تنها سیل زدگان 
بلکه همه ی مردم کشور تبدیل شده 

است.
وام هایی ناکافی و مبهم!

در  سیل  وقوع  از  پس  روز  چند 
استان های گلستان و فارس و لرستان 
مقامات دولتی یکی پس از دیگری از 
حمایت های  و  تسهیالت  و  وام  ارائه 
دادند.  خبر  سیل زدگان  به  نقدی 
فوری،  میلیونی  تا 1۵   ۵ وام  مبالغ 
وام هایی تا سقف ۵۰ میلیون تومان 
برای بازسازی و وام هایی تا سقف ۵۰ 
میلیون تومان برای خرید وسایل خانه 
و جبران خسارت کشاورزان بود. یک 
حساب سرانگشتی کافیست تا مشخص 
شود این مبالغ قادر نیست هیچ چیز 

را جبران کند!
ساکن  و  عمران  مهندس  که  رضا 
خرم آباد است به کیهان لندن می گوید 
و  معموالن  از  زیادی  مناطق  »در 
روستاها  تخریب  میزان  پلدختر 
1۰۰درصدی بوده  و وقتی می گویم 
1۰۰درصد یعنی شما زمینی با یکی 
دو متر ارتفاع گل خشک شده روی آن 
می بینید که پیشتر خانه ای دوطبقه و 
حیاط و باغچه و دیوار داشته و عده ای 

در آن زندگی می کردند!«
این مهندس عمران می گوید »هنوز 
که خبری از ثبت نام برای وام نیست. 
بسیاری از مردم سیل زده اصال مدارک 

را  و همه چیزشان  ندارند  شناسایی 
آب با خود برده؛ اما حتی اگر دولت 
و  بازسازی،  برای  تومان  میلیون   ۵۰
نه ساختن، پرداخت کند هم نمی شود 
با قیمت های امروز مصالح ساختمانی 
یک خانه را با این رقم سر و سامان 
این پول  برابر  به دو  داد و دست کم 

نیاز است.«
که  است  دلیل  همین  به  شاید 
عالی  مشاور  ایرانی،  محمدجعفر 
روز  اجتماعی  امور  در  کشور  وزارت 
2۵ فروردین گفت شاید لرستان  تا 
مدت ها و شاید سال ها با آسیب های 
مختلف بجا مانده از سیالب دست به 

گریبان باشد.
زمین های کشاورزی نیازمند توجه 

فوری هستند
شدند  سیل  گرفتار  که  استان هایی 
همگی جزو مناطق کشاورزی کشور 
و دارای بخش قابل توجهی زمین های 
کشاورزی بودند. اعالم شده که 9۰۰ 
هزار هکتار مزرعه و 1۰۰ هزار هکتار 
از باغ های 19 استان تا نیمه فروردین 

کشاورزی  وزیر  است.  دیده  آسیب 
میزان خسارتی را که تا نیمه فروردین 
به بخش کشاورزی وارد شده 13 هزار 
میلیارد تومان عنوان کرد؛ اما مجتبی 
باغداران  اتحادیه  رئیس  نایب  شادلو 
رقم  است  تأکید کرده  تهران  استان 
بخش  در  سیل  خسارات  از  دقیقی 

کشاورزی در دست نیست. 
برای  دولت  سوی  از  کنون  تا  آنچه 
جبران خسارت کشاورزان عنوان شده، 
پرداخت مبلغی به عنوان غرامت به 
کشاورزان است. این در حالیست که 
زمین های  در  سیل  این  پیامدهای 
سال های  برای  می تواند  کشاورزی 
طوالنی زیان های هنگفت نه فقط به 
کشور  کشاورزی  به  بلکه  کشاورزان 

وارد کند.
دکتر فرداد فروزان مدیر گروه  پژوهشی 
با  ایران«  ققنوس  »پروژه  کشاورزی 
اشاره به اینکه »سیل هم به صورت 
فیزیکی و هم به صورت شیمیایی به 
خاک صدمه  می زند«  در توضیحاتی به 
به کیهان لندن می گوید: »محصوالت 
کشاورزی در 4۰-3۰ سانتی متری اول 
سطح خاک رشد می کنند که بهترین 
همین  در  هم  خاک  مرغوب ترین  و 
پایین تر  سطوح  چون  است  قسمت 
برای کشاورزی تقریباً خاک مرده به 
حساب می آید و تنها برخی درختان 
سیل  وقتی  می دوانند.   ریشه  آنجا 
می آید، سطح باالی خاک را می شورد 
و می برد و کیفیت و مرغوبیت خاک 
را از نظر فیزیکی و شیمیایی عوض 
می کند و تناسب ترکیبات شیمیایی 
مانند فسفات و نیترات را بهم می زند.

با  همچنین سیل حجمی از شن را 
خود به زمین های کشاورزی می آورد 
و یا شنی که در سطوح پایین خاک 
است بر اثر سیل روی خاک می آید. 
این حجم شن اصال برای کشاورزی 
به درد نمی خورد و آن را باید با شیوه 
علمی خاصی شخم )Tillage( بزنند 
و حجم شن در زمین را متعادل کنند 
که گیاهان بتوانند ریشه های خود را در 
خاک پرورش داده و محصول بدهند.«

این کارشناس کشاورزی تأکید می کند 
به حدی  سیل  اگر شدت  حتی  که 
روخانه ها  بستر  از  را  که شن  نباشد 
به زمین کشاورزی بیاورد و یا خاک 
را  کشاورزی  زمین  سطح  مرغوب 
بشوردو  ببرد، باز هم حجم آبی که 
به زمین کشاورزی وارد می شود برای 
مدت ها باقی می ماند و موجب کاهش 

همین  به  و  می شود  خاک  اکسیژن 
دلیل ریشه و ساقه درختان و گیاهان 

می پوسند.
دکتر فرداد فروزان در ادامه می افزاید 
معموال  مزرعه داران  و  »کشاورزان 
قشرهای متمولی نیستند و بسیاری از 
آنها به دلیل خرید ابزار و ماشین آالتی 
مثل تراکتور زیر بار قرض هستند، در 
نتیجه ضرر و زیان ناشی از نابود شدن 
زیادی  مشکالت  محصول،  یکباره ی 
چنین  در  می کند.  ایجاد  آنها  برای 
این  دولت  که  است  مرسوم  مواردی 
زیان را جبران و به کشاورزان کمک 
مالی می کند. دولت هایی که توانمند 
هستند و دانش و دلسوزی  بلندمدت 
وقوع  از  پس  می کنند  تالش  دارند، 
و  حصار  نصب  با  سرعت  به  سیل 
تمیزکردن راه ها و احیای خاک مزارع، 
زمین های کشاورزی را به حالت اول 
حاصلخیز  را  زمین ها  و  برگردانند 
کنند؛ اما دولت در ایران فقط به این 
فکر می  کند که فعال مبلغی پول به 
کشاورزان پرداخت کند ولی توانمندی 

و دغدغه این را ندارد که برای سال های 
آینده ی کشاورزان کاری انجام بشود. 
با این وجود تعداد زیادی از کشاورزان 
و دانشگاهیان با ما در ارتباط هستند 

تا مشاوره و کمک بگیرند.«
دکتر فروزان درباره اقدامات جبرانی 
»مثال  می گوید:  کشاورزان  و  دولت 
می تواند  دولت  که  مهمی  کار  یک 
انجام دهد اینست که پس از شخم زدن 
خاک برای مخلوط شدن دوباره شن 
و خاک، خیلی سریع کودهای حیوانی 
که آغشته به آفت نیست و آنالیز شده 
بدهد که می بینیم هیچ  به زمین ها 
نشانه ای برای اینکه دولت در فکر انجام 
این اقدامات مهم باشد دیده نمی شود.«

»پروژه  کشاورزی  کارشناس  این 
»این  می دهد:  ادامه  ایران«  ققنوس 
آمد  ممکن  وقت  بدترین  در  سیل 
در  کشاورزی  فصل  مهمترین  چون 
ایران است! االن هم کشاورزان نباید 
بلکه  باشند  داشته  واهمه  و  بترسند 
دوباره  مزرعه  اینکه خاک  برای  آنها 
زنده شود باید هر چه زودتر عملیات 
الزم را برای خاک کشاورزی خودشان 
انجام بدهند و حتی اگر بتوانند کاشت 
محصول را دوباره به سرعت و پس از 
اگر  حتی  دهند  انجام  خاک  احیای 
محصول این بار کم باشد مهم نیست 
چرا که انجام عملیات احیای خاک و 
یک نوبت کاشت، خاک را برای کاشت 

بعدی آماده می کند.«
تکرار  بار  هر  که  معیوبی  روند 

می شود...
هر چند توضیحات فرداد فروزان نشان 
می دهد نیاز به هیچ معجزه ای نیست 
الزم  »دانش«  داشتن  صورت  در  و 
و »اراده« ی کافی، دولت می تواند از 
بروز تأثیرات درازمدت و جبران ناپذیر 
جلوگیری کند اما هیچ شاهدی مبنی 
بر راهکارهای علمی و عملی از سوی 
دولت وجود ندارد! بلکه تجربه عکس 
آن را نشان می دهد: بخشی از مناطق 
جنگ زده پس از پایان جنگ ۸ ساله ی 
ایران و عراق، سالیان سال به حال خود 
رها شدند. پس از زلزله بم دولت حتی 
جانباختگان  تعداد  شمارش  به  قادر 
این زلزله نبود و بخش های مهمی از 
بم هنوز ویرانه ی بی کفایتی مسئوالن 
کرمانشاه  زلزله  از  سال  دو  است. 
می گذرد و با وجود کمک های بی دریغ 
قابل  جمعیت  همچنان  اما  مردم 
توجهی کانکس نشین هستند و خبری 
از آبادی در سرپل ذهاب و روستاهای 
آن نیست! با این تجربه، مردم مناطق 
جبران  به  امیدی  هیچ  نیز  سل زده 
خسارت ها از سوی دولت و بازسازی 

خانه و کار و کسب خود ندارند. 
کارنامه ضعیف حکومت در موارد مشابه 
یکسوی مشکل است و پاسکاری هایی 
مقامات  میان  و  وزارتخانه ها  در  که 
صورت می گیرد سوی دیگر مشکالت. 
پایان  تا  نمایندگان مناطق سیل زده 
اسالمی  شورای  مجلس  تعطیالت 
مجلس  بازگشایی  با  و  بودند  ناپدید 
آنها دیده  از سوی  نیز هیچ تحرکی 
نمی شود. روحانی نیز که خودش در 
دولت اش  بود،   قشم  نوروزی  سفر 
در  ویرانی  و  سیل  روزهای  اوج  در 
حال تالش برای بازگرداندن مدیران 
استانی از سفرهای نوروزی بود! قوه 
قضاییه هم تنها اقدامی که به فکرش 
مقامات  کردن  ممنوع الخروج  رسید 

محلی بود! 
ماند  دولت  برای  که  راهی  تنها 
از  دالر  میلیارد   2 برداشت  تقاضای 
صندوق توسعه ملی بود که با شرط 
در  پا  فعال  خامنه ای  شروط های  و 
از  که  خواسته  خامنه ای  هواست. 
جبران  موجود«  قانونی  »محل های 
خسارت صورت گیرد و یکی از این 
»محل ها« جابجایی در بودجه عمرانی 
کشور است آنهم در حالی که بودجه 
گذشته  سال های  در  کشور  عمرانی 
پرداخت  جمله  از  دیگر  امور  صرف 
حقوق کارکنان دولتی به دلیل کسری 
بودجه دولت شده است! حاال اگر این 
به سیل زدگان پرداخت شود  بودجه 
یا  عمرانی  پروژه های  اینکه  یعنی 
نیمه کاره بمانند و یا به دلیل کمبود 
اساس  بر  شوند!  اعتبار، سرهم بندی 
که  است  »اراده«  و  »دانش«  همین 
72۵ پل عمدتا تازه تأسیس در سیل 

اخیر بطور کامل تخریب شدند! 
روشنک آسترکی

نیروهای »حشدالشعبی« )بسیج توده ای( 
از خاک عراق به ایران وارد شدند. بعد 
به گردان های »فاطمیون«  نوبت  آن  از 
افغانستانی و »زینبیون« پاکستانی رسید 
که از تهران به خوزستان فرستاده شدند. 
»حزب اهلل«  شبه نظامیان  نیز  لبنان  از 
شدند.  ایران  جنوبی  شهرهای  راهی 
هنوز خبری از »انصار اهلل« یمن نیست 
توسط  ایران  خاک  از  بخشی  اشغال  تا 
نیروهای شبه نظامی خارجی تحت حمایت 
جمهوری اسالمی تکمیل شود، و وعده ای 
دادگاه  رئیس  غضنفرآبادی  موسی  که 
های انقالب تهران که گفته بود »اگر ما 
انقالب را یاری نکنیم حشدالشعبی عراقی، 
فاطمیون افغانستانی، زینبیون پاکستانی و 
حوثی های یمنی خواهند آمد و انقالب را 
یاری خواهند کرد« کامال تحقق پیدا کند.

روزنامه کارون که در خوزستان منتشر 
می شود در گزارشی با عنوان »امدادرسانی 
پر ابهام« دو پرسش بسیار مهم را مطرح 
و  نظامی  دولتی،  نیروهای  آیا  می کند: 
هم  هنوز  گسترده ای  بطور  که  مردمی 
برای  دارند  سیل زده حضور  مناطق  در 
امدادرسانی کافی نبوده که نیاز به نیروهای 
خارجی احساس شده است؟! مهمتر از 
روزنامه  دوم  پرسش  اول،  پرسش  این 
در  کشورها  عموم  بطور  است:  کارون 
چنین زمان هایی از طریق »هالل  احمر« 
و »صلیب سرخ« که در روابط دولت ها 
با  امدادرسانی  برای  است  شده  تعریف 
آیا  به یاری و همکاری می پردازند.  هم 
شبه نظامیان عراقی در خوزستان از طریق 
دولت این کشور سامان یافته و به ایران 

اعزام شدند؟!
کل توان »حشدالشعبی« در خوزستان

ایرج مسجدی  را  این پرسش  به  پاسخ 
داده  بغداد  سفیر جمهوری اسالمی در 
از  )حشدالشعبی(  نیروها  »این  است: 
سوی دولت عراق فرستاده نشده بلکه در 
قالب موکب های مردمی و خودجوش از 
شهرهائی مانند بصره آمده اند«. نیروهایی 
که به گفته سفیر جمهوری اسالمی در 

بغداد »تحت حمایت ایران هستند«. 
در رابطه با پرسش اول روزنامه کارون 
اسالمی  جمهوری  مقامات  بارها  هم 
گفته اند که خود قادر به مدیریت بحران 
همکاری های  به  احتیاجی  و  هستند 
جهانی  جامعه  و  ندارند  بین المللی 
می تواند کمک های خود را بدون حضور 
دهد.  قرار  آنها  اختیار  در  کشور  در 
که  ظریف  محمدجواد  ادعای  برخالف 
می گفت آمریکا مانع کمک رسانی است، 
کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، 
پادشاهی سعودی، امارات متحده عربی 
و صلیب سرخ جهانی و اتحادیه اروپا تا 
کنون کمک هایی را به ایران فرستاده اند. 
یکصد  از  بیش  با  چرا »حشدالشعبی« 
اتومبیل و کامیون در خیابان های برخی 
از شهرهای خوزستان جوالن داد و در 
اهواز مستقر شد؟ اگر مبنا را منابع همین 
سازمان شبه نظامی قرار دهیم نیز دلیل 
این هجوم مشخص نیست. پس از چندی 
از  ایرانیان  اعتراضات  با  این حضور  که 
روبرو  اجتماعی  شبکه های  در  جمله 
سازمان  این  کاربری  حساب  در  شد، 
ایران،  خاک  به  ورود  علت  توئیتر،  در 
جلوگیری از ورود سیل به جنوب عراق 
عنوان می شود. جمال جعفر ابراهیم، که 
با نام ابومهدی المهندس شهرت دارد و 
جانشین فرمانده »حشدالشعبی« است، 
در سخنرانی اش در مسجد اعظم اهواز 
از  آنها  حضور  از  هدف  بود  گفته  نیز 
استقرار در خوزستان منحرف ساختن 
مسیر سیل از شهر العماره در عراق است. 
همین فرمانده نظامی »حشدالشعبی« اما 
روز بعد تغییر نظر داده و اعالم می کند 
که نیروهای تحت فرماندهی اش »برای 
کمک به سیل زدگان از جمله کمک به 
کل  با  رفته،  آب  زیر  روستاهای  مردم 
توان خود در خوزستان مستقر شده اند.«
حضور غیرقانونی شبه نظامیان خارجی

ولی این نیروهای خارجی چه برای انحراف 

مسیر سیل و چه برای امدادرسانی به ایران 
آمده باشند، مشخص نیست مجوز ورود 
این افراد مسلح را چه مقام یا نهادی صادر 
کرده است. اگر این نیروهای شبه نظامی 
برای امدادرسانی هم قدم به خاک ایران 
گذاشته باشند، ورود آنها بر مبنای اصل 
12۵ قانون اساسی خود جمهوری اسالمی 
به مصوبه مجلس شورای اسالمی و امضای 
رئیس جمهور احتیاج دارد. مصوبه ای که 
تا  است  نشده  در مجلس مطرح  هرگز 
رئیس جمهور با امضای خود آن را تائید 
یارسانی عضو هیات رئیسه  بهرام  کند. 
عبدالکریم  و  اسالمی  شورای  مجلس 
حسین زاده نایب رئیس »فراکسیون امید« 
تنها دو قانونگزاری هستند که تا کنون 
به این اقدام غیرقانونی اعتراض کرده اند.

می نویسد:  توئیتی  در  یارسانی  بهرام 
عبور  و  دارند  حرمت  کشور  »مرزهای 
برای  از آن حتا  نظامی خارجی  نیروی 
با  اگر  نیست.  قبول  قابل  امدادرسانی 
شوند  مستقر  در کشور  نظامی  ماهیت 
و  است  اساسی  قانون  اصل 146  نقض 
اگر بخواهند در قالب همکاری دو کشور 
عمل کنند طبق اصل 12۵ باید توافقنامه 
امضای  با  مجلس  تصویب  از  بعد  آن 

رئیس جمهور اجرا گردد.« 
بر مبنای اصل 142 همین قانون اساسی، 
و  استقالل  از  »پاسداری  ارتش  وظیفه 
تمامیت ارضی« و در نتیجه حفاظت از 
مرزهای کشور است. چرا ارتش در مقابل 
ورود نیروهای مسلح بیگانه سکوت اختیار 
کرده است و واکنشی از خود نشان نمی 
دهد؟ نیروهای مستقر در مرزهای کشور 
سمت  به  عراق  با  مرز  همین  در  که 
کولبران کرد ایرانی تیراندازی می کنند 
و کسانی را که برای گذاشتن لقمه نانی 
از  به گذر  بر سر سفره خانواده مجبور 
کوهستان های خطرناک مرزی هستند، به 
قتل می رسانند، هنگام ورود افراد مسلح 
غیرایرانی به خاک کشور نگاهشان به کدام 
سو بوده  است؟! اینها پرسش هایی است که 

تا کنون نه امرای ارتش و نه مقامات دولتی 
تنها حشمت اهلل  نداده اند.  پاسخ  آن  به 
امنیت  کمیسیون  رئیس  فالحت پیشه 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی، به گفتن اینکه وزارت کشور از 
ورود آنها اطالع داشته، بسنده کرده است. 
انگار اطالع داشتن وزارت کشور از بار این 

اقدام غیرقانونی و پرمعنا می کاهد!
هشدار به مردم و تهدید آمریکا

شبه نظامی  نیروهای  حضور  دالیل 
عراقی، لبنانی، افغانستانی و پاکستانی 
در خاک ایران بدون شک بی ارتباط با 
کشور  استان  تقریبا 2۰  در  که  سیلی 
جاری شده نیست ولی نه برای کمک 
از  مردم  خشم  و  نارضایی  مردم!  به 
بی کفایتی نهادهای دولتی در این بحران 
که عواقب اقتصادی  و اجتماعی آن را 
نیز  آینده  سال های  قطعا  و  ماه ها  در 
شاهد خواهیم بود، بر هیچکس پوشیده 
با گذشت  اعتراض های مردمی  نیست. 
روزها افزایش خواهد یافت. حضور این 
درگیری  مناطقی که شاهد  در  نیروها 
مردم با نیروهای انتظامی و اعتراض های 

گسترده ی آنها بودیم، می تواند هشداری 
از سوی نظام باشد که بگوید به اندازه 
کافی نیروی سرکوب برای مقابله با هر 
حرکت اعتراضی دارد و اگر هم نیروهای 
بومی کافی نباشند، می تواند از مزدوران 

خارجی خود استفاده کند.
در  حتی  که  »حشدالشعبی«  حضور 
جریان جنگ علیه داعش در عراق نیز 
از سوی سازمان های جهانی چون عفو 
بین الملل به انواع جنایت متهم شده و 
فرماندهان بی رحم و با نام های ترسناکی 
چون ابوعزرائیل دارد، که ده ها سر را از 
بدن در مقابل دوربین  جدا کرده است، 
می تواند با هدف ایجاد رعب و وحشت 
اعتراض ها  گسترش  از  پیشگیری  و 
اهدف  می تواند  این حضور  البته  باشد. 
دیگری هم داشته باشد. ماشاءاهلل بازگیر 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
خرم آباد این حضور را »ایستادگی بدون 
درنگ و تعلل فاطمیون، حشدالشعبی، 
و  ظلم  برابر  در  انصاراهلل  و  حزب اهلل 
خوانده  استکبار«  سران  زیاده خواهی 
است! به عبارد دیگر آوردن شبه نظامیان 
تحت حمایت جمهوری اسالمی به ایران 
نیز  آمریکاییان  به  هشداری  می تواند 
را در فهرست  باشد که سپاه پاسداران 
سازمان های تروریستی قرار داده است. 
حسن  از  اسالمی،  جمهوری  مقامات 
محمدجواد  خارجه اش  وزیر  و  روحانی 
پاسداران،  سپاه  فرماندهان  تا  ظریف، 
از  صحبت  گذشته  روزهای  در  بارها 
حمله به نظامیان و منافع آمریکا در دیگر 

کشورهای منطقه کرده اند.
برخی از کارشناسان البته این حضور را 
نوعی لشکرکشی قاسم سلیمانی فرمانده 
در  اگرچه  که  می دانند  قدس  نیروهای 
معادالت جناحی درون نظام وزن قابل 
داخل  در  نیرویی  ولی  دارد،  توجهی 
کشور برای رقابت با دیگر فرماندهان سپاه 
ندارد. آوردن شبه نظامیان تحت حمایت 
منطقه،  کشورهای  از  قدس  نیروهای 

می تواند موقعیت نظامی قاسم سلیمانی 
را در داخل کشور به نوعی تقویت کند. 
البته تجربه 4۰ سال جمهوری اسالمی، و 
روزهای پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران 
از  تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
هر  که  است  داده  نشان  آمریکا،  سوی 
بحرانی  موقعیت  در  نظام  کلیت  زمان 
قرار گیرد، تمام جناح هایی که به نوعی 
در حکومت قرار دارند، و حتا آنهایی که 
در در این چهاردهه به حاشیه رانده شده 
و یا مورد غضب قرار گرفته اند، از جمله 
نیروهای ملی- مذهبی و یا بخش هایی 
دین  جدایی  مدعی  جمهوریخواهان  از 
جمهوری  از  دفاع  پرچم  حکومت،  از 
اسالمی را به دست می گیرند؛ این بار اما 
در شرایطی که از یکسو دّره ی عظیم بین 
نظام و مردم را با هیچ راهکار و ترفندی 
نمی توان پُر کرد و از سوی دیگر دولت 
کنونی آمریکا حلقه ی مهار به دور گردن 
جمهوری اسالمی را بیش از همیشه سفت 
کرده است بطوری که اروپا نیز فعال حاضر 

به »ازخودگذشتگی« نیست.
احمد رأفت

ایران در دوران اشغال توسط جمهوری اسالمی
دولت بی تفنگ و دولت باتفنگ  به رهبری خامنه ای

شبه نظامیان خارجی را وارد کشور کردند

موانع جبران خسارات سیل 
نبود دانِش الزم و اراده ی کافی در حکومت

=این نیروهای خارجی حتی اگر برای کمک به ایران آمده باشند، چه مقام یا نهادی مجوز 
ورود آنها را صادر کرده است؟

=اصل ۱۴2 قانون اساسی، وظیفه »پاسداری از استقالل و تمامیت ارضی« کشور را به 
ارتش سپرده است. چرا ارتش در مقابل ورود نیروهای مسلح بیگانه سکوت اختیار کرده 

و واکنشی نشان نمی دهد؟
=چرا به کولبران که در تالش برای لقمه ای نان هستند در مرزهای کشور شلیک می شود 

اما نیروهای بیگانه می توانند در خاک ایران رژه بروند؟!
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دیدار ترامپ و محمد بن زاید در نشست اتحادیه عرب، مه ۲0۱۸

ادامه همکاری  امارات با آمریکا برای افزایش فشار 
به جمهوری اسالمی

سفید  کاخ  بیانیه  =در 
آمده در تماس تلفنی ترامپ 
و بین زاید آل نهیان طرفین 
ائتالفات  تقویت  بر ضرورت 
و  کردند  تاکید  منطقه  در 
دولت  شدید  تحریم های 
را  ایران  رژیم  علیه  آمریکا 

مورد بررسی قرار دادند.
کرد  اعالم  بیانیه ای  در  سفید  کاخ 
که رئیس جمهوری آمریکا در تماسی 
تلفنی با ولیعهد ابوظبی با او در باره ی 
بازار  اسالمی،  جمهوری  تحریم  های 
انرژی و موضوعات منطقه ای و روابط دو 

طرف گفتگو کرده است.
خبرگزاری رویترز، جمعه 19 آوریل 
ترامپ  دونالد  نوشت  فروردین(،   20(
پنجشنبه به وقت واشنگتن با محمد بن 
زاید آل نهیان درباره ی تداوم حمایت 
لزوم  متحده،  عربی  امارات  از  آمریکا 
تاثیر  و  منطقه  در  ائتالف ها  تقویت 
تحریم های فلج کننده دولت آمریکا بر 

رژیم ایران صحبت کرده است.
طبق بیانیه  ای که کاخ سفید در این 
مورد صادر کرده است طرفین همچنین 
در مورد کمک های امارات عربی متحده 
یک  عنوان  به  انرژی  جهانی  بازار  به 
اعتماد نفت گفتگو  قابل  تامین کننده 
محمد  با  ترامپ  تلفنی  کردند.تماس 
بن زاید در حالی صورت گرفت که وزیر 
خارجه امارات روز چهارشنبه در سفر به 
واشنگتن با همتای آمریکایی خود دیدار 
و گفتگو کرد.مایک پمپئو وزیرخارجه 
آمریکا در دیدار با شیخ عبداهلل بن زاید 
آل نهیان وزیر خارجه امارات به خاطر 
گریفیث  مارتین  اقدامات  از  حمایت 
نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن 
از او تشکر کرد. آنها در مورد اهمیت 
»ناتوی  و  سودان  و  لیبی  در  ثبات 
عربی« نیز گفتگو کردند. برخی رسانه ها 
با  مقابله  گفتگو  این  محور  نوشته اند 
در  ایران  رژیم  بی ثبات کننده  فعالیت 
منطقه شامل لبنان و ادامه تالش برای 

ایجاد ائتالف استراتژیک خاورمیانه بود.
جمهوری اسالمی ایران تشکیل ناتوی 
برای  اسرائیل  و  آمریکا  اقدام  را  عربی 

متحد کردن اعراب علیه خود می داند.
سیاسی  روابط  گذشته  سال  دو  از 
دستخوش  ابوظبی  و  تهران  میان 
آوریل  است.  شده  بسیاری  تنش های 
201۸ )فروردین 1۳9۷( ولی اهلل سیف 
رئیس کل سابق بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران شروع نوسانات ارزی در 
جلسه علنی مجلس امارات و عربستان را 
عامل اختالل و مقصر در نوسانات ارزی 
بازار کشور و کاهش ارزش ریال دانست 
و گفت بازار دوبی به گونه ای شده که 
هر روز علیه اقتصاد ایران تالش می کند.

در ایران تحلیلگران حکومتی می گویند 
آمریکا تمام تالش خود را متمرکز کرده 
تا با استفاده از ابزار درهم با فشار از کانال 
دوبی، نرخ ارز در ایران را افزایش دهد.

این در حالیست که نیروهای اطالعاتی 
خنثی سازی  و  شناسایی  برای  امارات 
شبکه های پولشویی وابسته به جمهوری 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  با  اسالمی 
عنوان  به  دارند.  نزدیکی  همکاری 
مقداد   ،1۳9۷ سال  اردیبهشت  مثال 
سعید  خدایی،  محمدحسن  امینی، 
نجف پور، مسعود نیکبخت، فواد صالحی، 
شرکت  ولدزاقرد،  خدمتی  محمدرضا 
محمدرضا  تعاونی  کیش،  ارس  جهان 

خدمتی و شرکا و صرافی راشد توسط 
وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل نقل 
پاسداران  سپاه  برای  مالی  انتقاالت  و 
در  آنها  تحریم  شدند.  اسالمی  انقالب 
امارات فعال بودند و سیستم مالی این 

کشور را آلوده به پولشویی می کردند.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
هم در سخنرانی های خود در چند مورد 
است.  گرفته  تند  مواضع  امارات  علیه 
از  جمعی  با  دیدار  در   9۷ مهرماه  او 
ورزشکاران، امارات و عربستان را متهم 
از تروریست های حمله به  به حمایت 

رژه نیروهای مسلح در اهواز کرد.
توسعه  دی ماه سال 1۳9۷، سازمان 
تجارت ایران گزارشی منتشر کرد که 
نشان می داد واردات ایران از امارات طی 
9 ماه نزدیک به ۳0 درصد کاهش پیدا 
کرده و در مقابل واردات از عمان تقریباً 
سه برابر شده است.امارات پس از چین 
اما  است  ایران  تجاری  دومین شریک 
جمهوری اسالمی در ماه های گذشته 
تالش کرده عمان را جایگزین کند در 
حالی که از یکسو ظرفیت بازار عمان 
و امارات قابل مقایسه با هم نیست و 
از سوی دیگر اسرائیل بسته های ویژه ی 
اقتصادی برای حاکمان مسقط در نظر 
عمان  است  محال  تقریباً  که  گرفته 
منافعی را که با اسرائیلی ها دارد فدای 

تهران کند.

کره  رهبر  =مالقات 
است  قرار  پوتین  و  شمالی 
در روزهای آینده در مسکو 

صورت گیرد.
ترامپ خواسته  دونالد  از  کره شمالی 
است در سومین دیدار میان سران دو 
کشور مایک پمپئو وزیر خارجه خود 
بگذارد  کنار  همراهانش  لیست  از  را 
گستاخانه  و  نابجا  اظهارات  با  او  زیرا 
خود موجب آزردگی رهبر کره شمالی 

می شود.
یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه کره 
شمالی روز پنجشبه گفت: پمپئو فردی 
و  است  بی مالحظه  و  خشن  گستاخ، 
سخنان نامعقول به زبان جاری می کند. 
جمهوری  رئیس  است  بهتر  بنابراین 
در سومین  را  دیگری  آمریکا شخص 
خود  شمالی  کره  همتای  با  مالقات 

جانشین وی کند.
پمپئو سال گذشته چهار بار به پیونگ 
یانگ سفر کرد و یک بار نیز با رهبر 
کره شمالی دیدار نمود. این مقام کره ای 
افزود: بهتر است دونالد ترامپ شخص 
موجه تری را بجای پمپئو همراه خود به 
سومین نشست رهبران دو کشور ببرد.

هفته گذشته در کنگره آمریکا از پمپئو 
سوال شد که آیا همچنان بر این عقیده 
است که رئیس جمهوری کره شمالی 
فردی ظالم و ستمگر است، وی پاسخ 
داد: نظرم درباره رهبر کره شمالی تغییر 

نکرده است.
یونگ گان هو، عضو عالی رتبه وزارت 
نظر  اظهار  نحوه  شمالی  کره  خارجه 
اون  جونگ  کیم  مورد  در  را  پمپئو 
خشن، بی ادبانه و غیر قابل قبول خواند 

حذف پمپئو در سومین نشست، شرط کیم جونگ 
اون برای دیدار با دونالد ترامپ

دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی به همراه هیئت های دو کشور در سنگاپور

و روش بحث و جدل وی را در مراحل 
پایانی نشست  هانوی با اعضای هیات 

کره شمالی بسیار ناپسند دانست.
یونگ گان هو تاکید کرده، حضور پمپئو 
در جلسه آینده رهبران دو کشور فضای 
آشفتگی  و  تنش  دچار  را  مذاکرات 
می کند و گفتگوها بدون نتیجه پایان 
خواهد یافت. او اضافه کرد: در صورت 
واشنگتن  بین  مذاکرات  سرگیری  از 
پمپئو جزو  امیدوارم  یانگ،  پیونگ  و 
بلکه  نباشد  ترامپ  آقای  همراهان 
شخصی بالغ، متین و موقر جایگزین 

او و هم صحبت ما شود.
ژوئیه  ماه  جلسه  در  داد،  ادامه  وی 
گذشته، پمپئو با لحن گانگسترمآبانه از 
رهبر و نمایندگان کره شمالی خواست 
فعالیت های هسته ای را تعطیل کنند.

جونگ  کیم  دفتر  حال  همین  در 
و  وی  کرد،  اعالم  پنجشنبه  روز  اون 

والدیمیر پوتین در روزهای پایانی ماه 
جاری در مسکو دیدار و گفتگو خواهند 
کرد. قرار دیدار رؤسای دو کشور در 
مسکو از یک سال پیش گذاشته شده 
تاریخ  تعیین  برای  اصراری  اما  بود 
از نخستین  بعد  ویژه  به  این مالقات 
جلسه بین ترامپ و کیم جونگ اون 

در سنگاپور وجود نداشت.
حاال پس از پایان ناامید کننده نشست  
هانوی واصرار ترامپ برای خاتمه دادن 
به فعالیت های هسته ای و موشک پرانی 
کره شمالی بدون موافقت با برداشتن 
تحریم ها از روی آن کشور باعث شد تا 
کیم جونگ اون به سراغ بازی با کارت 
روسیه برود و به همین دلیل قرار است 
به زودی با پوتین در مسکو به صحبت 
بنشیند و دو کشور روسیه و کره شمالی 
باب داد و ستدهای بازرگانی و روابط 
اقتصادی و سیاسی بیشتری را باز کنند.

مقر یونی کردیت در میالن

=یکی از سخنگویان این 
مرکزی اش  دفتر  در  بانک 
کیهان  به  میالن،  شهر  در 
که  آنجا  »از  می گوید  لندن 
ما از دو سال پیش سرگرم 
نهادهای  مقامات  با  مذاکره 
مالی آمریکا بودیم، بخشی 
برای  را  مدت  این  سود  از 
کنار  جریمه  این  پرداخت 
از  بیش  که  بودیم  گذاشته 
مبلغی بود که باید پرداخت 
جریمه  این  بنابراین  کنیم، 
تاثیری  ما  فعالیت های  در 
این  داشت«.  نخواهد 
هیچکدام  به  البته  سخنگو 
از دیگر پرسش های کیهان 
این  روابط  درباره ی  لندن 
بانک در گذشته با جمهوری 
اسالمی پاسخ نداد و تنها به 
گفتن اینکه »در حال حاضر 
بانک  و  شرکت  هیچ  با 
نداریم«  رابطه ای  ایرانی 

بسنده کرد.
ایتالیایی  بانک   - رأفت  احمد 
دو  از  بیش  از  پس  کردیت«  »یونی 
خزانه داری  وزارت  با  مذاکره  سال 
آمریکا، پرداخت جریمه  یک میلیارد 
شعبه  پذیرفت.  را  میلیونی   ۳00 و 
مرکزی این بانک در ایتالیا و دو بانک 
اتریش  در  گروه  این  به  متعلق  دیگر 
تا  بین 200۷  در سال های  آلمان،  و 
2011 میالدی تحریم های وقت علیه 

جمهوری اسالمی را دور زده بودند.
این  پایه  بر  کردیت«  »یونی  گروه 
است  شده  متعهد  همچنان  توافق 
در  را  بی طرف  ناظر  یک  حضور 
بانک  هایش در ایتالیا، اتریش و آلمان 
بپذیرد. وظیفه این ناظران، که افرادی 
و  ایتالیایی  بانک  این  قبول  مورد 
خزانه داری آمریکا هستند، نظارت بر 
کلیه تراکنش های مالی با کشورهایی 
مانند جمهوری اسالمی است که در 
عالوه  دارند.  قرار  تحریم ها  فهرست 
میانمار،  لیبی،  اسالمی،  بر جمهوری 
کوبا، سودان و سوریه نیز در فهرست 

تحریم های آمریکا هستند.

شعبات آلمان و اتریش گروه بانکی 
»یونی کردیت« با »خطوط کشتیرانی 
همکاری  ایران«  اسالمی  جمهوری 
داشته  و در فاصله سال های 200۷ تا 
2011 میالدی در حداقل دوهزار مورد 
در انتقال پول به جمهوری اسالمی با 
»خطوط کشتیرانی جمهوری اسالمی 
آن  به  وابسته  شرکت های  و  ایران« 
در  مجموع  در  کرده اند.  همکاری 
»یونی  گروه  بانک های  سال ها  این 
کردیت« کمی بیش از ۵00 میلیون 
دالر به ایران انتقال داده اند. در حقیقت 
جریمه ی مربوطه، پرداخت بیش از دو 
برابر حجم کل تراکنش های این گروه 

ایتالیایی با جمهوری اسالمی است.
در 10۵  با حضور  کردیت«  »یونی 
آمریکا،  اروپا،  قاره  چهار  در  کشور 
ایتالیا  بانک  آفریقا و آسیا، مهمترین 
از  یکی  و  سرمایه  حجم  نظر  از 
یکی  اروپاست.  بانکی  مهم  گروه های 
دفتر  در  بانک  این  سخنگویان  از 
مرکزی اش در شهر میالن، به کیهان 
دو  از  ما  که  آنجا  »از  لندن می گوید 
سال پیش سرگرم مذاکره با مقامات 
نهادهای مالی آمریکا بودیم، بخشی از 
این  پرداخت  برای  را  این مدت  سود 
جریمه کنار گذاشته بودیم که بیش 
از مبلغی بود که باید پرداخت کنیم، 
بنابراین این جریمه در فعالیت های ما 
تاثیری نخواهد داشت«. این سخنگو 
البته به هیچکدام از دیگر پرسش های 
کیهان لندن درباره ی روابط این بانک 
در گذشته با جمهوری اسالمی پاسخ 
نداد و تنها به گفتن اینکه »در حال 
ایرانی  بانک  و  هیچ شرکت  با  حاضر 

رابطه ای نداریم« بسنده کرد.

یک هفته قبل از »یونی کردیت«، بانک 
به  نیز  بریتانیایی »استاندارد چارترد« 
توافقی با خزانه داری آمریکا دست یافته 
بود. این بانک بریتانیایی نیز پذیرفت 
به خاطر نقض تحریم های آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی و پولشویی برای آن، 
بپردازد، که  میلیارد دالر جریمه  یک 
۶۳9 میلیون آن به خزانه داری آمریکا 
بریتانیا  نظارتی  نهادهای  به  بقیه  و 
تعلق خواهد گرفت. شبعه »استاندارد 
چارترد«  در دوبی، در سال های بین 
نهادهای  با  میالدی   201۴ و   2011
اسالمی  جمهوری  اقتصادی  و  بانکی 
برای دور زدن تحریم ها همکاری داشته 
مانند  نیز  بریتانیایی  بانک  این  است. 
»یونی کردیت« ایتالیایی متعهد شده 
به  آینده مقررات مربوط  است که در 
تحریم ها را رعایت کند. البته »اف سی 
آی«، نهاد بریتانیایی نظارت بر بانک ها 
معتقد است که »استاندارد چارترد« در 
رابطه با نظارت بر تراکنش های بانکی 
سهل انگاری های بسیاری مرتکب شده 

است.
بانک  چندین  گذشته  سال های  در 
دیگر چون بانک های فرانسوی »ب آن 
آکریکول«  »کردیت  باس«،  پاری  پ 
سوئیسی  بانک  ژنرال«،  »سوسیته  و 
آمریکایی  بانک  سوئیس«،  »کردیت 
بانک  چیس«،  مورگان  بی  »جی 
بی  اچ  »اس  ژاپن،  »میتسوبیشی« 
سی« بریتانیا، »کومرز بانک« و »دویچه 
بانک« آلمان، »رویال بانک« اسکاتلند 
و »آی آن جی« هلندی نیز به دلیل 
نقض تحریم ها و همکاری با جمهوری 
اسالمی به پرداخت بیش از 1۵ میلیارد 
بودند. شده  محکوم  جریمه  دالر 

جریمه چندین میلیاردی بانک هایی که با 
جمهوری اسالمی همکاری می کنند

پمپئو: به حساب دولت های حامی مادورو خواهیم رسید
نظامی  مستشاران  اعزام  دنبال  به 
کوبا و نیروهای ویژه روسیه به ونزوئال 
برای جلوگیری از سقوط مادورو، رژیم 
انتقال  با وجود  نیز  جمهوری اسالمی 
بخشی از قوای سه گانه ارتش، سپاه و 
بسیج به نقاط سیل زده، در تدارک اعزام 
قدس  سپاه  رزمی  یگان های  از  یکی 
به ونزوئال به بهانه حمایت از حکومت 

مستضعفان است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در 
سفر کلمبیا اخیر خود به گفت: ایاالت 
امکانات  تمامی  از  استفاده  با  متحده 
اقتصادی و سیاسی خود از مردم ونزوئال 
مقابل رژیم دیکتاتور کاراکاس دفاع می 
کند و نیکالس مادورو رئیس جمهوری 
آن کشور را مسئول بحران کنونی این 
کشور می داند.پمپئو به کشورهایی که 
هشدار  می کنند  پشتیبانی  مادورو  از 
داد که بهای تالش برای حفظ رئیس 
را  سرکوبگر  و  نامحبوب  جمهوری 
خواهند پرداخت. او که هنگام بازدید 
از کاکوتا در ناحیه مرزی کلمبیا محل 
نگهداری موقت پناهندگان ونزوئالیی، با 
خبرنگاران صحبت می کرد، به روسیه 
و کوبا اخطار داد دست از تالش برای 
مادورو  مردمی  ضد  حکومت  ادامه 
پناهندگان  اردوگاه  در  بردارید.حضور 
سه  سفر  از  بخش  آخرین  ونزوئالیی، 
به  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  روزه 

کشورهای شیلی، پاراگوئه و پرو بود.
در همین حال مادورو از دولت دونالد 
بر  تحریم ها  اعمال  خاطر  به  ترامپ 
کاراکاس و طرفداری همه جانبه از خوان 
گوایدو نامزد اکثریت مردم آن کشور به 

شدت انتقاد کرد.
در  ژانویه  ماه  در  گوایدو  هواداران 
شرایطی که حمایت کشورهایی را در 
سراسر دنیا با خود داشتند با آمدن به 
و  مادورو  استعفای  خیابان ها، خواهان 
ریاست جمهوری گوایدو شدند. بیش از 
سه میلیون تن از مردم ونزوئال به خاطر 
کمبود و گرانی مواد غذایی و مایحتاج 
دارو، کشور خود  به خصوص  عمومی 
را ترک کرده اند.پمپئو گفت: آمریکا از 
ارائه هر نوع همکاری و کمک سیاسی 
اقتصادی که در توان دارد به مردم  و 

پس  او  نمود.  نخواهد  دریغ  ونزوئال 
پناهندگان  اردوگاه های  از  بازدید  از 
و  کلمبیا  در  کاکوتا  در  ونزوئالیی 
کمک های  نگهداری  محل  انبارهای 
تحمیل  دنبال  به  گفت:  بشردوستانه 
تحریم بر ونزوئال و عدم صدور ویزا برای 

نزدیکان رژیم این کشور هستیم.
از  نفر  در یک سال گذشته، هزاران 
با همراه داشتن حداقل  ونزوئال  مردم 
وسایل الزم به کلمبیا پناهنده شده و 
در اردوگاه های کاکوتا اسکان گرفته اند.

اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  که  در حالی 
و چند کشور دیگر گوایدو را به عنوان 
رئیس دولت موقت ونزوئال شناخته اند، 
همچنان  کوبا  و  روسیه  و  چین  ولی 

مادورو را رهبر آن کشور می دانند.
پمپئو به خبرنگاران گفت: شاهد باشید 
که چگونه عرصه سیاسی و اقتصادی هر 
روز بر مادورو تنگ تر خواهد شد. او افزود: 
سردمداران کوبا هم تقاص پشتیبانی از 
نیز  روس ها  با  داد.  خواهند  را  مادورو 
این باره صحبت خواهیم کرد.اتمام  در 
حجت پمپئو با رژیم های حامی مادورو 
سپاه  آمادگی  اعالم  از  پیش  روز  یک 
ونزوئال  به  نیرو  اعزام  برای  پاسداران 

بیان شده است.ساعاتی پس از اظهارات 
پمپئو در مورد حمایت چین و روسیه و 
کوبا به منظور ادامه حکومت دیکتاتوری 
مادورو در ونزوئال، پکن به سخنان وزیر 
آن  همدستی  درباره  و  آمریکا  خارجه 
کشور با کوبا و روسیه اعالم کرد: این 
دولت آمریکا است که سعی دارد ساختار 
سیاسی و اقتصادی ونزوئال را بهم بریزد 
و بطور کلی آرامش کشورهای آمریکای 

جنوبی را مختل کند.
پمپئو گفته بود، چین با اعمال نفوذ 
در مسائل مالی و اقتصادی ونزوئال به 
مشکالت عدیده آن کشور دامن می زند 
و سعی دارد مادورو را که تشنه قدرت 
و بی اعتنا به خواست های مردم است در 

رأس حکومت آن کشور نگاه دارد.
مایک پمپئو تاکید کرد که رهبران 
چین و متحدین آن در رابطه با ونزوئال 
دودوزه بازی می کنند. چین   پول در 
اختیار مادورو می گذارد تا مخالفان خود 
آن  در  دمکراسی  برقراری  موافقان  و 
کشور را حذف کند. چینی ها  بیشتر 
وام  ونزوئال  به  جهان  در  کشور  هر  از 
می دهند و آنها تا کنون ۶2 بیلیون دالر 

در اختیار مادورو گذاشته اند.
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نماینده  پارسایی  =بهرام 
کشور،  مرزهای  مجلس: 
نیروی  عبور  و  دارد  حرمت 
از آن، حتی  نظامی خارجی 
برای امدادرسانی قابل قبول 

نیست.
ر  حضو  : حت پیشه فال =
شبه نظامیان بدون نظر وزارت 

کشور صورت نگرفته است.
 : نی حا و ر حسن  =
نیروهای  از  آمریکایی ها 
ویژه  به   منطقه  مردمی 
حشد الشعبی  و  حزب اهلل 

عصبانی هستند.
س  لمهند ا ی  مهد بو ا =
ه  ند ما فر نشین  جا
حشدالشعبی در کنار قاسم 
سلیمانی و استاندار خوزستان 
در جلسه ستاد بحران شرکت 

کرده!
خرم آباد:  سپاه  =فرمانده 
نقطه  هر  در  مظلومی  فریاد 
از جهان بلند شود لشکریان 
الشعبی،  حشد  فاطمیون، 
بدون  انصاراهلل  و  حزب  اهلل 
درنگ مقابل استکبار خواهند 

ایستاد.
عضو  نوبندگانی  =جمالی 
مجلس  رئیسه  هیات  دیگر 
حشدالشعبی  داده  توضیح 
خود پیشنهاد ورود به ایران 
را داده و دولت این مجوز را 

صادر کرده.
و  عراقی  نیروهای  حضور  قضیه ی 
افغان در مناطق سیل زده ایران به اسم 

امدادرسانی همچنان ادامه دارد.
رئیسه  هیات  عضو  پارسایی  بهرام 
فروردین،   ۲9 پنجشنبه  مجلس، 
اساسی  قانون  اصول  به  استناد  با 
جمهوری اسالمی به حضور نیروهای 
شبه نظامی خارجی در ایران به بهانه  ی 
استان های  در  مردم  به  امدادرسانی 
در  نماینده  کرد.این  انتقاد  سیل زده 
توییتی نوشته »مرزهای کشور، حرمت 
دارد و عبور نیروی نظامی خارجی از 
آن، حتی برای امدادرسانی قابل قبول 
نیست. اگر با ماهیت نظامی در کشور 
قانون  اصل 1۴۶  نقض  شوند  مستقر 
اساسی است و اگر بخواهند در قالب 
همکاری دو کشور عمل کنند، طبق 
اصل 1۲۵ قانون اساسی، باید توافقنامه 
امضای  با  از تصویب مجلس،  بعد  آن 

رئیس  جمهور اجرا گردد.«
ادعا  نماینده  این  حالی که  در  اما 
با  بعد  باید  نظامی ها  حضور  می کند 

تصویب مجلس و امضای رئیس جمهور 
رئیس  فالحت پیشه  باشد حشمت اهلل 
کمیسیون امنیت ملی، ۲۷ فروردین، 
خبرآنالین  با  کوتاهی  مصاحبه  در 
درباره  ی حضور نیروهای حشدالشعبی 
و حواشی آن عنوان کرده، »حضور آنها 
بدون نظر وزارت کشور صورت نگرفته 
»باالخره  می کند:  اضافه  و  است« 
همکاری های غیررسمی میان ایران و 
عراق تحت معقوله اربعین وجود دارد 

که به نظرم باید از آن استقبال کرد.«
سخنرانِی  در  نیز  روحانی  حسن 
 ۲9( اسالمی  جمهوری  ارتش  روز 
از  »آمریکا   گفت،  صریحاً  فروردین( 
ملت ایران به دلیل ایستادگی عصبانی 
است، از نیروهای مسلح عصبانی است 
ایستاده اند،  آنها  توطئه   برابر  در  چون 
آنها از نیروهای مردمی منطقه به  ویژه 
نیروهای  و  حشد الشعبی  و  حزب اهلل 
مردمی یمن عصبانی هستند و با هر 
قدرتی که تحت سیطره آنها نباشد به 

مجادله می پردازند.«
فکر  »آمریکایی ها  کرده،  تاکید  او 
با  منطقه  ملت های  که  نمی کردند 
مسلح  نیروهای  و  ایران  ملت  کمک 
ایران بتوانند همه نیروهای نیابتی آنها 
را که تروریست هستند مضمحل کنند، 
راهی که آمریکا در پیش گرفته است 
غلط است، سردمداران آمریکا در اوهام 

خود غرق شده اند.«
و  فالحت پیشه  نظر  اظهار 
حاکی  روحانی  موضع گیری های 
ورود  با  تنها  نه  دولت  است  آن  از 
حشدالشعبی مشکل ندارد بلکه آن را 
»کمک ملت های منطقه« نیز می داند. 
که  گویاست  کاماًل  شواهد  افزود  باید 
ترابری بخشی از این شبه نظامی ها به 
با  )افغان ها(  فاطمیون  نیروهای  ویژه 

امکانات دولتی صورت می گیرد.
النجباء،  حزب اهلل،  شبه نظامیان 
حشدالشعبی و فاطمیون با چراغ سبز 
قاسم سلیمانی به ایران آمدند و دولت 

نیز با آنها همکاری کرده است.
فارس  خبرگزاری  پنجشنبه،  روز 
این  ارشد  فرمانده  یک  حضور  از 

دولت و سپاه پاسداران شریک یکدیگر برای ورود 
شبه نظامیان حشدالشعبی  به ایران

شبه نظامیان در جلسه ستاد مدیریت 
بحران خوزستان در شهرستان شادگان 
سلیمانی  قاسم  آن  در  که  داد  خبر 
فرمانده سپاه قدس، ابومهدی المهندس 
و  حشدالشعبی  فرمانده  جانشین 
خوزستان  استاندار  شریعتی  غالمرضا 

حضور داشتند.
از  که  نظرهایی  اظهار  آخرین  در 
مقامات شنیده شده، سرهنگ پاسدار 
ماشاءاهلل بازگیر فرمانده سپاه خرم آباد 
محدود  سپاه  »عملکرد  کرده،  عنوان 
به مرز و زمان و مکان نیست و آمریکا 
امروز  است.  ناراحت  سپاه  عملکرد  از 
شاهد رشد هسته  های مقاومت اسالمی 
هستیم،  منطقه  در  مردمی  بسیج  و 
و  تفکر  از  برگرفته  که  هسته  هایی 
گفتمان سپاه و بسیج انقالب اسالمی 

است.«
فریاد  »امروز  که  است  گفته  او 
مظلومی در هر نقطه از جهان بلند شود 
الشعبی،  حشد  فاطمیون،  لشکریان 
و  درنگ  بدون  انصاراهلل  و  حزب  اهلل 
تعللی حضور پیدا کرده و در برابر ظلم 
و زیاده خواهی سران استکبار خواهند 

ایستاد.«
بازگیر به حضور نیروهای فاطمیون 
و حشدالشعبی، بسیجیان و گروه های 
جهادی در مناطق سیل زده نیز اشاره 
تربیت شدگان  »اینها  گفته  و  کرده 
مکتب عاشورا و منتظران منجی عالم 
سرخ  بال  دو  با  که  هستند  بشریت 
شهادت و سبز مهدویت در اوج ایمان، 
مشغول  مسئولیت پذیری  و  معنویت 

جهاد و خدمت به مردم هستند.«
جمالی  محمدجواد  نهایت  در 
رئیسه  هیأت  عضو  نوبندگانی 
در  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون 
ملت«  »خانه  خبرگزاری  با  گفتگو 
توضیح داده، »حشدالشعبی با پیشنهاد 
خود به دولت ایران اقدام به کمک به 
مناطق سیل زده کرد و در این مسیر 
جمهوری  ]طرف[  از  درخواستی 
بود همچنین  نگرفته  اسالمی صورت 
آنها نیز بدون اجازه دولت وارد کشور 

نشدند.«

تویوتا هایلوکس سپاه )پالگ سبز( نمره ث

حساب های  =اینستاگرام 
کاربری تعدادی از فرماندهان 

سپاه را مسدود کرد.
از  هدف  پمپئو:  =مایک 
کارزار فشار علیه رژیم ایران 
تغییر ماهیت اصلی جمهوری 

اسالمی است.
نزدیک  جوان  =روزنامه 
سناریوی  نوشته  سپاه  به 
ز  ا یم  ژ ر تغییر  یکا  مر آ

شهرستان هاست.
اسالمی،  شورای  مجلس  نمایندگان 
سه شنبه ۲۷ فروردین، با کلیات طرح 
»اقدام متقابل در برابر اعالم نام سپاه 
سازمان  عنوان  به  انقالب  پاسداران 
موافقت  آمریکا«  توسط  تروریستی 

کردند.
نماینده   ۲9۰ از  رای گیری  این  در 
مجلس ۲۰۶ نفر حاضر بودند که ۲۰۴ 
ممتنع  رأی  نفر  و ۲  موافق  رأی  نفر 

دادند.
این طرح 13 ماده دارد اما برخی مواد 
آن بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد 
ساخته و پرداخته تخیالت و توهمات 
مثال در  عنوان  به  است.  آن  طراحان 
موجب  »به  آمده  طرح  این  اول  ماده 
این قانون نیروهای فرماندهی مرکزی 
یا  و  سازمان ها  و  )سنتکام(  آمریکا 
نهادهای تحت اختیار این فرماندهی، 
هرگونه  و  می شوند  اعالم  تروریست 

موافقت مجلس شورای اسالمی با طرح »اقدام متقابل برابر آمریکا«؛ 
فشار به سپاهی ها افزایش پیدا خواهد کرد

مالی،  اطالعاتی،  نظامی  از  اعم  کمک 
فنی، آموزشی، خدماتی و تدارکاتی به 
این نیروها همکاری در اقدام تروریستی 
محسوب می گردد.« در صورت اجرای 
بین  روابط  تردید  بدون  طرح  این 
خود  همسایگان  و  اسالمی  جمهوری 
آمریکایی در آن مستقر  نیروهای  که 
هستند یا با آنها همکاری نظامی دارند 

به تنش کشیده خواهد شد.
در ماده پنج نیز آمده »دولت موظف 
و  حقیقی  اشخاص  کلیه  از  است 
با سپاه  حقوقی داخلی و خارجی که 
همکاری  اسالمی  انقالب  پاسداران 
معرض  در  جهت  این  از  و  می کنند 
آسیب قرار می گیرند حمایت حقوقی، 
مشخص  اما  نماید«  معنوی  و  مادی 
نیست در شرایطی که نظام با بحران 
مالی روبروست و نهادهای مختلف در 
تأمین هزینه های خسارات سیل اخیر 
درمانده اند، این منابع قرار است چطور 

تامین شود؟!
با ثبت رسمی سپاه پاسداران انقالب 
سازمان های  فهرست  در  اسالمی 
از  آمریکا،  متحده  ایاالت  تروریستی 
فروردین(   ۲۶( آوریل   1۵ دوشنبه 
متحده  ایاالت  خزانه داری   وزارت 
ارگان های  و  شخصیت ها  فهرست 

تحریمی زیرمجموعه سپاه را به روز کرد.
نیروی  جدید  فهرست  اساس  بر 
زمینی، هوافضا و دریایی سپاه، سازمان 
از جمله  بسیج و زیرمجموعه های آن 
سازمان بسیج ملی و سازمان مقاومت 
بسیج نیز به فهرست تحریم ها اضافه 

شد.
اسامی  شده  به روز  فهرست  این  به 
بنگاه  یک  و  سوری  و  عراقی  تعدادی 
عراق،  کشورهای  در  شعباتی  با  مالی 

سوریه و ترکیه نیز اضافه شده است.

=مرکز ارتباطات و تبلیغات 
نیروهای  کل  ستاد  دفاعی 
مسلح: حضور نیروی دریایی 
رزمایش  یک  در  ه  سپا
یک  سواحل  در  دوجانبه 
کشور خارجی نشان دهنده 
ی  ی ها ز سا فضا شکست 
آمریکا و دشمنان جمهوری 

اسالمی علیه سپاه است.
=ستاد کل نیروهای مسلح 
می گوید  اسالمی  جمهوری 
رزمایش با موفقیت به پایان 
رسیده اما خبرگزاری ترکیه 
نوشته این رزمایش تا جمعه 
۱۹ آوریل )۳۰ فروردین( ادامه 

خواهد داشت!

برگزاری  از  ایران  داخلی  رسانه های 
رزمایش مشترک امداد و نجات دریایی 
در  عمان  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
سواحل مسقط با حضور نیروهای سپاه 

پاسداران خبر دادند!
پنجشنبه ۲9 فروردین، در نخستین 
خبرگزاری های  بامدادی،  ساعات 
رسمی ایران در یک خبر مشترک از 
دادند  توضیح  و  نوشته  رزمایش  این 
این  در  کننده  شرکت  واحدهای  که 
رزمایش شامل یگان هایی از نیروهای 
سلطنت  مرزبانی  و  هوایی  دریایی، 
عمان و همچنین یگان هایی از نیروی 
و  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی 

نیروی دریایی سپاه پاسداران بودند.
در متن این خبر که »مرکز ارتباطات 
و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای 
مسلح« برای خبرگزاری ها ارسال کرده 
و آنها نیز ظاهرا بدون کم و کاست آن 
را منتشر کرده اند حضور نیروی دریایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یک 
یک  سواحل  در  دوجانبه  رزمایش 
»نشان  و  »بی سابقه«  خارجی  کشور 
دهنده شکست فضاسازی های آمریکا 
ایران  اسالمی  جمهوری  دشمنان  و 
علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی« 
شده  تاکید  آن  در  و  شده  توصیف 
»سپاه یک نهاد نظامی قدرتمند و با 

اعتبار در منطقه و جهان است!«
ولی ابهام این خبر و رزمایش مربوطه 
شده  اعالم  که  می شود  بیشتر  زمانی 
»رزمایش با موفقیت به پایان رسیده« 
 )TRT( ترکیه  دولتی  اما خبرگزاری 
به نقل از آژانس رسمی عمان نوشته 
 13 روز  که  رزمایش  این  که  است 
آوریل )شنبه ۲۴ فروردین( آغاز شده 
تا روز 19 آوریل یعنی فردا، جمعه 3۰ 
فروردین، ادامه خواهد داشت! این در 
حالیست که گویا ستاد کل نیروهای 
مسلح نه قبال خبر داده که این رزمایش 
از چه زمانی آغاز شده و نه از قرار معلوم 

ادعای ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی:

رزمایش مشترک با عمان با حضور یگان های سپاه پاسداران!

خبر دارد که این رزمایش تا فردا ادامه 
دارد!

ضمناً خبرگزاری TRT اشاره ای به 
حضور یگان های سپاه در این رزمایش 
نیروهای  از  غیر  »به  نوشته  و  نکرده 
گارد  نیروهای  ایران،  و  عمان  دریایی 
نیروی  از  هلی کوپترهایی  ساحلی، 
شرکت  نیز  پلیس ها  و  عمان  هوایی 
رزمایش،  این  از  »هدف  و  داشته اند« 
رسیدن به درجه های عالی در خصوص 
اشتراک گذاری  به  و  نظامی  مسائل 

تجارب بوده است.«
بر اساس این شواهد می توان گفت که 
این احتمال وجود دارد که طرح ادعای 
پاسداران  سپاه  از  واحدهایی  حضور 
پس  آنهم  مشترک  رزمایش  یک  در 
ارگان در فهرست  این  قرار گرفتن  از 
سازمان های تروریستی از سوی آمریکا، 
با هدف های  رسانه  ای  موج سازی  یک 

تبلیغاتی باشد.
یک  در  که  است  توضیح  به  الزم 
در  خبرگزاری  هیچ  گذشته  هفته 
رزمایش  این  برگزاری  مورد  در  ایران 

اطالع رسانی نکرده است!
فروردین،   ۲۸ چهارشنبه  حتی 
نوری  محمدرضا  حجت االسالم 
اسالمی  جمهوری  سفیر  شاهرودی 
حضور  با  که  نشستی  در  عمان،  در 
تعدادی از فعاالن اقتصادی در سفارت 
در مسقط برگزار شد به تشریح روابط 
جمهوری اسالمی و عمان پرداخت و 
هیچگونه  حاضر  حال  در  »ما  گفت، 
بارزترین  که  نداریم  عمان  با  مشکلی 
نشانه آن سفر آسان چنین جمعی به 
است.  نشست  این  برگزاری  و  عمان 
نشانه دیگر آن است که در حال حاضر 
عمان  در  ما  مشترک  نظامی  کمیته 
حضور دارد و در روزهای آینده مانور 
همزمان  می کنیم.  برگزار  مشترک 
قائم مقام وزیر کشاورزی عمان هم در 
ایران است و قراردادهایی نیز بخصوص 
در زمینه شیالت امضاء خواهد شد.« 
خبر  فقط  اسالمی  جمهوری  سفیر 
قرار  آینده«  می دهد که »در روزهای 

است یک »مانور مشترک« برگزار شود.
که  می شود  یادآوری  نیز  نکته  این 
سخنرانی  این  در  شاهرودی  نوری 
برای  نظام  که  باج هایی  از  فهرستی 
عمان قائل شده و فرصت های اقتصادی 
که از طریق این کشور فراهم شده را 

نیز شرح داد.
از  پس  انگلیس  و  فرانسه  آمریکا، 
اعالم تروریستی بودن سپاه پاسداران 
و  هارت  و  بلوف ها  با  همزمان  و 
پورت های مقامات جمهوری اسالمی، 
از دهم آوریل )۲1 فروردین(، رزمایش 
مشترکی به نام »نیزه سه شاخ آرتمیس 
مسئولیت  تحت  منطقه  در   »19
متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی 
دریای  و  فارس  خلیج  در  )سنتکام( 
نیز  احتمال  این  کردند.  آغاز  سرخ 
برگزاری  خبر  انتشار  که  دارد  وجود 
حضور  با  عمان  با  مشترک  رزمایش 
واکنشی  پاسداران  سپاه  یگان های 
باشد درست  نیز  غربی ها  رزمایش  به 
مثل تروریستی اعالم کردن فرماندهی 
جمهوری  سوی  از  آمریکا  نظامی 

اسالمی به عنوان مقابله به مثل!
خبرگزاری های  گرچه  حال،  هر  به 
دو  در  اسالمی  جمهوری  در  وابسته 
بخش فارسی و انگلیسی تالش کردند 
القاء کنند که با وجود قرار گرفتن سپاه 
فهرست  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
سازمان های تروریستی از سوی آمریکا، 
یگان های این نهاد نظامی در رزمایش 
مشترک با عمان شرکت کرده اند، اما 
در درستی این ادعا تردیدهای جدی 
در  عمان  آنکه  ویژه  به  دارد  وجود 
سال های اخیر یک میانجی فعال بین 

حکومت ایران و غرب بوده است.
گفتنی است که یکشنبه ۲۵ فروردین 
پانزدهمین نشست کمیسیون مشترک 
نظامی دو کشور به میزبانی ستاد کل 
نیروهای مسلح عمان نیز برگزار شده 
به سرپرستی سرتیپ  ایرانی  و هیات 
قدیر نظامی رئیس کمیسیون مشترک 
حضور  آن  در  عمان  و  ایران  نظامی 

داشته است.

رزمایش مشترک نظامی جمهوری اسالمی و عمان

دیدار پمپئو و تعدادی از فعاالن ایرانی- آمریکایی داالس ۱۳۹۸

در پی تروریستی اعالم کردن سپاه 
اینستاگرام  آمریکا،  توسط  پاسداران 
لوگوی  نام و  با  را که  تمام پیج هایی 
فعالیت  نامتعارف  نظامی  نهاد  این 
و  کرده  خارج  دسترس  از  می کردند 
فرماندهان  از  تعدادی  حساب های 
سلیمانی،  قاسم  جمله  از  سپاه 
قاسمی،  سعید  قالیباف،  محمدباقر 
ضرغامی،  عزت اهلل  کمالی،  موسی 
حسین سالمی و محمد باقری مسدود 

شده است.

دانشگاه  در  پمپئو  نشست 
»A&M« تگزاس 

خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  همزمان 
جلسه  یک  در  پیش  روز  یک  آمریکا 
 »A&M« پرسش و پاسخ در دانشگاه
تگزاس حضور یافت و بار دیگر جمهوری 
حامی  »بزرگترین  را  ایران  اسالمی 
تروریسم« در منطقه خواند و با  اشاره به 
اقدام دولت آمریکا برای قرار دادن سپاه 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 
آمریکا، به کشورها و شرکت ها در مورد 
تجارت با بنگاه ها و افراد نزدیک به سپاه 

هشدار داد.
وی در بخشی از سخنان خود گفت، 
حداکثری  فشار  اعمال  حال  در  »ما 
جمهوری  ماهیت  اصل  تا  هستیم 
اسالمی ایران را تغییر داده و اطمینان 
حاصل کنیم که این رژیم، به بیان ساده 
مانند یک کشور نرمال رفتار می کند و 
اقدام به گسترش ترور در سراسر دنیا 

نمی کند.«
که  »امروز  افزود،  ادامه  در  پمپئو 
برای  کارزاری  ایران  ایستاده ایم  اینجا 
ترور در سراسر اروپا راه انداخته است. 
دیپلمات های ما در تالش برای مقابله 
با آنها هستند تا این روند متوقف شود.«

روز  همچنین  آمریکا  خارجه  وزیر 

گروهی  با  داالس  شهر  در  دوشنبه 
و  کرد  دیدار  آمریکا  مقیم  ایرانی های 
در مورد ادامه فشارها علیه رژیم ایران 
این  مورد  در  او  کرد.  گفتگو  آنان  با 
از  گروهی  با  مالقات  »از  گفته  دیدار 
ایرانی- آمریکایی های برجسته و موفق 
در داالس لذت بردم. ما در مورد معرفی 
سپاه به عنوان گروه تروریستی، که از 
و  کردیم  صحبت  شد،  اجرایی  امروز 
چهل سال بی توجهی رژیم به نیازهای 
مردم ایران. ایاالت متحده همیشه در 
آنها  ایستاد.  خواهد  ایران  مردم  کنار 

سزاوار بهتر از این هستند.«
تغییر رژیم از شهرستان ها

سپاه،  به  نزدیک  جوان  روزنامه 
در  فروردین،   ۲۸ چهارشنبه  روز 
گزارشی سخنان پمپئو را شاهدی بر 
سناریوی آمریکا برای »تغییر رژیم از 
همکاری  به  و  دانسته  شهرستان ها« 
و  کرده  اشاره  نیز  آمریکا  با  امارات 
می نویسد، انور بن محمد قرقاش وزیر 
به  که  امارات  خارجه  امور  در  مشاور 
دیدار  در  است،  کرده  سفر  واشنگتن 
که  کرد  اعالم  آمریکایی  مسئوالن  با 
»امارات در کنار آمریکا برای مقابله با 
ایفای نقش ایران در برهم زدن ثبات 
منطقه و مبارزه با افراطی گری تالش 

می کند.«
به نوشته ی جوان، این مقام اماراتی 
و  آمریکا  بین  »شراکت  کرده  تاکید 
امارات از تمایل مشترک آنها برای ایجاد 
خاورمیانه مملو از امنیت و رفاه بیشتر 

نشأت می گیرد.«
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

نام  تهران  =خیابان های 
شجریان، انتظامی، کشاورز، 
نصیریان، رشیدی و امیرخانی 

می گیرند.
ن  تهرا شهر  =شورای 
تا  داده  پیشنهاد  همچنین 
به  خانه شاعران  کوچه های 
»حسین منزوی«، »سیمین 
دانشور«، »هوشنگ ابتهاج«،  
»علی حاتمی«، »چهارسو«، 
و  مافی«  »یحیی  »حافظ«، 
»علی معلم« تغییر نام دهند.

با  تهران  شهر  شورای  اعضای 
نامگذاری خیابانی به نام »محمد رضا 
نهادهای  کردند.  موافقت  شجریان« 
استاد  این  قبال  در  مختلف حکومت 
متناقض  بسیار  رفتاری  ایران  آواز 
جمهوری  سیمای  و  صدا  دارند؛ 
اسالمی مستندی علیه او می سازد و 
نام  به  را  خیابانی  پایتخت  شهرداری 
وی می کند. مشخص نیست واکنش 

»تندروها« به این تصمیم چه باشد.
امروز  صبح  تهران  شهر  شورای 
رای  با  فروردین ماه   2۷ سه شنبه 
خیابان های  از  یکی  اکثریت 
نام  به  را  تهران  غرب  شمال 
کرد. نامگذاری  شجریان  محمدرضا 

و  صدا  که  حالیست  در  این 
اواسط  سیمای جمهوری اسالمی در 
شجریان  علیه  برنامه ای  فروردین ماه 
روبرو  منفی  واکنش  با  و  کرد  پخش 
برنامه،  این  پخش  با  همزمان  شد. 
آواز  استاد  شجریان  محمدرضا 
موسیقی«  »خدایگان  جایزه   ایرانی 
بین المللی  فرهنگی  موسسه 
عمر  »یک  پاس  به  را  »آقاخان« 
ماندگار  تاثیرگذاری  و  فعالیت هنری 
کرد. دریافت  بشریت«  موسیقی  بر 

شجریان پس از اعتراضات سال ۸۸ 

نامگذاری خیابانی به نام محمدرضا شجریان در تهران

تا کنون ممنوع التصویر و ممنوع الکار 
بیماری  به  ابتالی  دلیل  به  و  است 
به دو سال است که  سرطان نزدیک 

در انظار عمومی دیده نشده است.
حاال بر مبنای طرح »تغییر نام معابر 
هنرمندان  نام  به  عمومی«  اماکن  و 
عرصه های  قدیمی  و  پیشکسوت 
سینما، تئاتر و موسیقی، شورای شهر 
تهران خیابان فالمک جنوبی و شمالی 
را در منطقه دو تهران، شهرک غرب، 

به نام محمدرضا شجریان تغییر داد.
تصمیم نامگذاری معابر تهران به نام 
هنرمندان از سوی شورای شهر تهران، 
مشایخی  جمشید  درگذشت  از  پس 
بازیگر قدیمی گرفته شد که خیابان 
»جی« تهران به نام جمشید مشایخی 
تغییر کرد.همچنین خیابان  سپند در 
انتظامی،  نام عزت اهلل  به  منطقه یک 
نام  به   2 منطقه  در  کوکب  خیابان 
)خوشنویس(،  امیرخانی  غالمحسین 
خیابان نیلوفر در منطقه 2 به نام علی 
داود  نام  به  معارف  نصیریان، خیابان 
رشیدی، 2۴ متری سعادت آباد به نام 
محمدعلی کشاورز با طرح شورای شهر 
تهران تغییر کرده است.اعضای شورای 
شهر تهران با اکثریت آرا و بدون رای 

مخالف این طرح را تصویب کرده اند.
رئیس  حق شناس  محمدجواد 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون 
گفته  ایسنا  به  تهران  شهر  شورای 
شاعران  انجمن  پیشنهاد  به  که 
اطراف  در  کوچه   12 که  شده  مقرر 
به  شعرای  نام  به  شاعران  خانه 
شود. نامگذاری  ایرانزمین  نام 

آنگونه که حق شناس گفته، پیشنهاد 
نام  به  تهران  از  خیابان هایی  تا  شده 
»حسین منزوی«، »سیمین دانشور«، 
ابتهاج«،  »علی حاتمی«،  »هوشنگ 
»چهارسو«، »حافظ«، »یحیی مافی« 
و »علی معلم« تغییر نام دهد.همچنین 
که  داده  پیشنهاد  خداکرمی  ناهید 
اشعار معروف شاعران در کنار سردیس 
و یا نام کوچه و خیابان ها قید شود.

نامگذاری  خیابان ها و معابر شهرها 
به ویژه در پایتخت با اسامی بزرگان 
همواره  تاثیرگذار  چهره های  و 
جناح های  درگیری  و  مناقشه  مورد 
بوده.  اسالمی  جمهوری  سیاسی 
بی توجهی  است،  مشخص  آنچه  ولی 
سوی  از  هنرمندان  نادیده گرفتن  و 
زمان  در  حکومت  فرهنگی  نهادهای 

حیات آنهاست.

»آواز پری ها«؛ خاطرات پری زنگنه در لندن رونمایی شد
سرشناس ترین  پری ها«،  »آواز  در 
فولکلور  و  محلی  موسیقی  خواننده 
پرده  پس  در  خود  زندگی  از  ایرانی 

تاریکی می گوید.
به موسیقس محلی  پری زنگنه که 
ایرانی جان تازه ای بخشید و زمانی در 
مهمترین سالن های اپرای جهان روی 
صحنه می رفت، تا کنون چندین کتاب 
هم روانه کتابفروشی ها کرده است، که 

»آواز پری ها« آخرین آنها است.
»پری  نام  با  که  شاه یالنی  پریرخ 
سال  پاییز  در  دارد  شهرت  زنگنه« 
رانندگی  پیامد یک حادثه  1۳۳9 در 
از دست  بینایی هر دو چشم خود را 
داد، ولی هرگز از پای ننشست و زانوی 
غم در بغل نگرفت. او در این سال ها 
نه تنها در زمینه های مختلف موسیقی، 
از فولکلور تا اپرا، توانست موفقیت های 
بسیاری به دست آورد، بلکه در دیگر 
زمینه های هنر هم درخشید؛ از نگارش 
قصه های کودکانه تا گردآوری ترانه های 
محلی. یکی از مهمترین کتاب های او 

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

ویدئو

چه باید گفت با جانان؟
چه باید گفت با باران ِ سیال سیل؟

چه باید گفت با َخیل ِ خراب ِ خانه بر دوشان 
ِ خوزستان؟

ویا آن شهر ُو دیگر، شهر.
 ِ چشم   ِ سرد   ِ سرود  از  باید  دست،  کدامین 

کودکان ِ درد بنویسد؟
ویا از زاری ُو بیزاری ِ آن مادران ِ پای، تا َسر، ِگل.
 ِ دریاوار   ِ مردان  وغمگین خوان ترین 

خونین دل.
کدامین چشم، باید تا بگرید بر چنین افسوس؟

کدامین خشم باید تا فرو ریزانَد ،از بنیاد....
دریغ ُو درد ُو شیون را

)رضا مقصدی( درین کابوس، مرا بنواز ای رنگین ترین آواز!

=نویسنده ی »چاله عنکبوت« در مقدمه ای با 
ارائه ی یک تقسیم بندی به کسانی می پردازد 
با ظاهر ضدجنگ نیز جنگ طلب  که حتی 
هستند: یا واقعا به دنبال وقوع آنند و یا با 
ترساندن از آن، فضا را برایش آماده می کنند!
=»مسئوالن جمهوری اسالمی که تظاهرات 
علیه حسنی مبارک در مصر و معمر قذافی در 
لیبی و  زین العابدین بن علی در تونس را بجای 
»بهار عربی«، »بیداری اسالمی« می نامیدند، 
را  اسد  بشار  علیه  مردم سوریه  تظاهرات 
شام«  »فتنه ی  بلکه  اسالمی«  »بیداری  نه 

خواندند.«
=زمامداران رژیم ایران که تقریبا بالفاصله 
پس از انقالب با جنگ هشت ساله بین ایران 
و عراق، جایگاه خود را در کشور مستحکم 
کرده بودند، این بار یک سال پس از مقابله با 
اعتراضات اجتماعی سال ۸۸ که با سرکوب 
وارد یک جنگ  بود،  خاموش شده  شدید 
هشت ساله ی دیگر شدند: جنگ سوریه با 

خود!
یک  روایت  عنکبوت«  »چاله  =کتاب 
ایدئولوژی مذهبی متفرعن و بی حد و مرز 
و  »کسب  تنها  راستی  به  مرگ   که  است 
کار« آن است. این کسب و کار را در اسناد و 
مدارکی که بر اساس رسانه های خود جمهوری 
اسالمی و سخنان مقامات کشوری و لشکری 
این کتاب گردآوری شده می توان دید:  در 
تاکتیک های  با  سلطه جو  استراتژی  یک 
حیله گرانه که برای پیروان ساده اندیش خود 
بذر مرگ می کارد و برای رهبران و فرماندهان 

و آمرانش، دالر روی دالر انباشته می کند.
نوشته حامد محمدی  االهه بقراط - »چاله عنکبوت« 
روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، همکار کیهان لندن، درباره 
در  پاسدارانش  سپاه  و همچنین  اسالمی  نقش جمهوری 
جنگ سوریه است. رضا تقی زاده و حسن شریعتمداری هر 

یک مقدمه ای بر این کتاب نوشته اند.
رضا تقی زاده می نویسد: »نویسنده در تنظیم اسناد جنگ و 
روایت رویدادهای جنگ و اثر آن بر جامعه ی ایران باریک بین 
و نکته سنج است و در موارد متعدد دست روی جزییاتی 
می گذارد که در حجم اخبار و تحلیل ها از دید پنهان می ماند.«

وی همچنین یادآوری می کند که کتاب »… دریچه ای 
است که بخشی از سایه روشن های مشارکت نظامی ایران را 
در جنگ داخلی سوریه آفتابی می کنند اگرچه تاریکی های 

باقی مانده تا زمان فروپاشی نظام در پرده خواهند ماند.«
حسن شریعتمداری با اشاره به نویسنده ی »چاله عنکبوت« 
می نویسد: »او نویسنده ای تازه کار است و من با این برداشت 
کتاب او را برای خواندن به دست گرفتم. ولی از شما چه 
پنهان هر چه در مطالعه کتاب پیشتر رفتم، بیشتر مجذوب 

این کتاب شدم و آن را کاری در خور اهمیت یافتم.«
وی می افزاید که یک بخش »بسیار مهم این کتاب ایجاد 
یک آرشیو مقایسه ای برای حوادثی است که در عرض  این 
این حوادث  بازخورد  و  افتاده  اتفاق  در سوریه  چند سال 
در گفتار و کردار متناقض و دروغ بنیان رهبران جمهوری 
در  حقایق  دادن  نشان  وارونه  در  آنان  کوشش  و  اسالمی 
سوریه که بخصوص این اواخر و پس از آمدن ترامپ بر سر 

کار در جهت خواسته های آنان به پیش نرفته است.«
سوریه: چاله عنکبوت

نویسنده: حامد محمدی
ناشر: کیهان لندن؛ سپتامبر 201۸/ شهریور 1۳9۷

خود نویسنده نیز در مقدمه ای با ارائه ی یک تقسیم بندی به 
کسانی می پردازد که حتی با ظاهر ضدجنگ نیز جنگ طلب 
هستند: یا واقعا به دنبال وقوع آنند و یا با ترساندن از آن، 
فضا را برایش آماده می کنند! بر این اساس به نظر حامد 
محمدی، جنگ طلبان که بین خود تقسیم کار نیز کرده اند 
سه گروه هستند: »یکی، ارزشی ها و دلواپسان و آتش به 
اختیارها؛ دیگری، کسانی که جای پا در دولت دارند و حسن 
روحانی با چراغ سبز علی خامنه ای فرمانده ی بی تفنگ آنها 
شده و از سوی قاسم سلیمانی، فرمانده ی با تفنگ، به خاطر 
مواضع جنگ طلبانه اش مورد تقدیر قرار گرفته؛ و گروه سوم 
در  دست  که  هستند  اسالمی  جمهوری  بیرونی  بازوهای 
دست نیروهای خارجی دارند و در پوشش دفاع از »صلح« و 
»علیه جنگ« در عمل بر طبل جنگ می کوبند.« به نوشته 
به  موسوم  رسانه های  در  جمله  از  »اینها  محمدی،  حامد 
»فارسی زبان« بدون آنکه دولت آمریکا در پی جنگ باشد، 
درباره وقوع جنگ تبلیغ می کنند. »جنگ« چه روی دهد و 

چه روی ندهد، آب و نان این جریان به راه است!«
کتاب عالوه بر دو پیشگفتار و یک مقدمه دارای پانزده 
فصل است که از مارس 2011 با »آغاز بحران در سوریه 
که  گفتگو  دو  با  و  می شود  آغاز  به جنگ«  سپاه  ورود  و 
می گیرد.  پایان  شده اند  منتشر  لندن  کیهان  در  نخست 
نویسنده اشاره می کند که مسئوالن جمهوری اسالمی که 
تظاهرات علیه حسنی مبارک در مصر و معمر قذافی در 
لیبی و  زین العابدین بن علی در تونس را بجای »بهار عربی«، 
»بیداری اسالمی« می نامیدند، تظاهرات مردم سوریه علیه 

شام«  »فتنه ی  بلکه  اسالمی«  »بیداری  نه  را  اسد  بشار 
خواندند. پشتیبانی بی چون و چرا از رژیم بشار اسد، اعم از 
مالی و تسلیحاتی و نیروی انسانی،  با همین نامگذاری آغاز 

شد و تا امروز ادامه دارد.
زمامداران رژیم ایران که تقریبا بالفاصله پس از انقالب 
با جنگ هشت ساله بین ایران و عراق، جایگاه خود را در 
کشور مستحکم کرده بودند، این بار یک سال پس از مقابله با 
اعتراضات اجتماعی سال ۸۸ که با سرکوب شدید خاموش 
شده بود، وارد یک جنگ هشت ساله ی دیگر شدند: جنگ 

سوریه با خود!
در این جنگ نیز »مرگ ستایی« و »خودنمایی با مرگ« 
تا به ابتذال »سلفی گرفتن« با تابوت و جسد هم رسید! 
جمهوری اسالمی که مداخله نظامی خود را در سوریه انکار 
می کرد، پس از تحمل نزدیک به سه هزار کشته در سوریه، 
تصمیم گرفت این »شهدا« را جایگزین شهدای جنگ ایران و 
عراق کند. شهیدان جنگ هشت ساله با عراق نه تنها یادشان 
به تاریخ سپرده می شود بلکه بازماندگان و معلوالن و جانبازان 
و خانواده های آنها نیز  دیگر برای جمهوری اسالمی قابل 
اعتماد نیستند و بسیاری از آنها دست به اعتراض نیز می زنند.

مذهبی  ایدئولوژی  یک  روایت  عنکبوت«  »چاله  کتاب 
متفرعن و بی حد و مرز است که مرگ  به راستی تنها »کسب 
و کار« آن است. این کسب و کار را در اسناد و مدارکی که بر 
اساس رسانه های خود جمهوری اسالمی و سخنان مقامات 
کشوری و لشکری در این کتاب گردآوری شده می توان دید: 
یک استراتژی سلطه جو با تاکتیک های حیله گرانه که برای 
پیروان ساده اندیش خود بذر مرگ می کارد و برای رهبران و 

فرماندهان و آمرانش، دالر روی دالر انباشته می کند.
حامد محمدی نویسنده کتاب با مقایسه موقعیت زمامداران 
جمهوری اسالمی با افرادی مانند صدام حسین و معمر قذافی 
می نویسد: »هم صدام و هم قذافی به عنوان اسالمگرایان 
چپگرا )مرتجعان سرخ و سیاه( باور داشتند که »خداوند« 
پشت آنها و نظام هایشان است و هر چه به پایان خود نزدیک 
می شدند، بیشتر این باور را بر زبان می آوردند. هر دوی آنها 
می دانستند شکست در این کارزار یعنی سقوط و برچیده 
شدن بساط قدرت. آیا در ایران هم امروز با چنین وضعیتی 
مقامات  و  اسالمی  جمهوری  رهبران  آیا  هستیم؟  روبرو 
سیاسی و نظامی در وضعیتی مشابه صدام و قذافی و وزرای 
تبلیغاتشان قرار گرفته اند و نگران موقعیت مشابه هستند؟!«

پاسخ این پرسش را آینده ی نه چندان دور خواهد داد 
اما آنچه در »چاله عنکبوت« آمده همگی مربوط به پیش 
عنوان  به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  که  است  آن  از 
آمریکا  متحده  ایاالت  لیست  در  تروریستی  سازمان  یک 
تنها مواضع سپاه  نه  قرار بگیرد. در طول یک سال اخیر 
در سوریه به شدت مورد حمله قرار گرفته بلکه از دست 
دادن نیروهایی که هیچ آموزش کافی برای جنگ نداشتند، 
نظام را مجبور کرد تا دست به دامان ارتش نیز بشود و آن 
را به باتالق سوریه بکشاند. حامد محمدی معتقد است که 
این تلفات چنان به نیروهای پاسدار جمهوری اسالمی ضربه 
زده که »اگر قرار باشد اعتراضات و اعتصابات خیابانی راهی 
برای سرنگونی نظام جمهوری اسالمی باشد وقت آن فرا 
رسیده است؛ چون دستش برای سرکوب تظاهرات گسترده 

و سراسری خالی است.«
آیا سوء استفاده از بالی سیالب سراسری 9۸ در استان های 
دیگر  و  »فاطمیون«  و  »حشدالشعبی«  ورود  برای  ایران 
ایران،  به خاک  اسالمی  مزدوران دست نشانده ی حکومت 
برای جبران تلفات سپاه در جنگ سوریه نیست؟! آیا برای 
ایران و ایرانیان توانی مانده که پس از چهل سال »انقالب 
پی در پی« اینک بار سنگین »جهاد پی در پی« توسط یک 
تفکر بیمار و یک نظام فرسوده و خرابکار را به بهای از دست 

رفتن آب و خاک خود تحمل کنند؟!
پاسخ این پرسش نیز به زودی داده خواهد شد؛ یک نکته 
را اما باید یادآوری کرد:  »چاله عنکبوت« همان سوراخی 
آذر   22( دسامبر 200۳  روز 1۳  که صدام حسین  است 
1۳۸2( از آن بیرون کشیده و سه سال بعد در ۳0 دسامبر 

200۶ به دار آویخته شد.
فروشگاه  لندن،  کیهان  طریق  از  را  عنکبوت«  *»چاله 
اینترنتی آمازون و همچنین برخی کتابفروشی های ایرانی 

در کشورهای مختلف می توان تهیه کرد.

جمهوری اسالمی آتش بیار دو جنگ هشت ساله:

درین کابوس. ایران و عراق؛ سوریه با سوریه!
چراغی در فراسوی دلم افروختم در این شب 

ِ تاریک.
که ره را از مسیر ِ چاه ، بشناسم.

و جاپای ِ قدم های ترا ای آه ِ بی پایان!
ازین ویرانسرا تا سرزمین ِماه، بشناسم.
و بنوازم تمام ِ آرزوهای درخشان را ....

که با ما همچنان با مهربانی، دوستی دارند.
مرا بنواز ای دنیای شاد ِ شعر ِ شورانگیز!

عاشق،   ِ ِ چشم های دختر  با سالم  با من  که 
گذر کردی.

مرا بنواز ای رنگین ترین آواز!
اگرچه چشم ِ غمگین ِ مرا همواره، تَر کردی.

اصیل  نام های  فرهنگ  جمع آوری 
ایرانی است.پریرخ شاه یالنی  که زمانی 
به او لقب »حنجره طالیی« داده بودند، 
خواندن را از کودکستان در ایران آغاز 
امروز هرگز  به  تا  زمان  آن  از  و  کرد، 
»آواز  برنداشت.  آوازخواندن  از  دست 

پری ها« تنها خاطرات او نیست، بلکه 
نگاهی است به موسیقی معاصر ایران 
که پری زنگنه بدون شک در آن سهم 
از  گزارشی  رأفت  دارد.احمد  بسزایی 
در حضور  کتاب  این  رونمایی  مراسم 

پری زنگنه تهیه کرده است.
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زمینی  نیروی  =فرمانده 
اسالمی:  جمهوری  ارتش 
نیروهای آمریکایی در هیچ 
نخواهند  امنیت  دنیا  کجای 

داشت.
ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
»در  کرده،  ادعا  اسالمی  جمهوری 
تا  را  آنها  و  ایستادیم  دشمن  مقابل 
ارتفاعات جوالن تعقیب کردیم و دیر 
نیست که از این ارتفاعات باال برویم و 
آن  از  را  صهیونیستی  رژیم  مزدوران 

پایین بکشیم.«
نیروی  فرمانده  حیدری  کیومرث 
 ۲9 پنجشنبه  ارتش،  زمینی 
فروردین، در گفتگو با برنامه ثریا قرار 
فهرست  در  پاسداران  سپاه  گرفتن 
اقدامی  را  تروریستی  سازمان های 
اظهاراتی  در  و  خوانده  »احمقانه« 
باید  »آمریکایی ها  گفته  تهدیدآمیز 
امنیت  درواقع  کار  این  با  که  بدانند 
جانی نیروهایشان را به خطر انداختند 
و در هیچ کجای دنیا تأمین نخواهند 

داشت خصوصاً نیروهای سنتکام.«
در  پاسداران  سپاه  قرارگرفتن  با 
تروریستی  سازمان های  فهرست 
مقام های سیاسی و نظامی جمهوری 
در  آمریکا  نیروهای  بر  عالوه  اسالمی 
هم  را  اسرائیل  )سنتکام(،  خاورمیانه 
رژه   مراسم  جریان  کردند.در  تهدید 
روز ارتش در تهران که، ۲9 فروردین، 
شد  برگزار  روحانی  حسن  حضور  با 
بنری  همراه  به  »قدر«  موشک  یک 
تهدیدآمیز که روی آن شعار »مرگ بر 
اسرائیل« نوشته بودند به نمایش در آمد.

از  تعدادی  هم  آن  از  پیش 

کیومرث حیدری فرمانده نزاجا می گوید »مزدوران 
رژیم صهیونیستی« را از جوالن پایین می کشیم!

فرماندهان سپاه علیه اسرائیل خط و 
آنان  با  دیگران هم  و  نشان کشیدند 
محمدعلی  جمله  از  شدند  همصدا 
فروردین،   ۲3 که،  کرمانی  موحدی 
تهران  جمعه  نماز  خطبه های  در 
تهدید کرد »اگر رهبر اجازه دهد سپاه 
می کند،  یکسان  خاک  با  را  تل آویو 
ترامپ یک احمق است و آمریکا مادر 

تروریسم است.«
ارتشی ها  توسط  اسرائیل  تهدید 
موسوی  عبدالرحیم  انتصاب  از  پس 
به سمت فرماندهی ارتش به یکی از 
چنانکه  شد.  تبدیل  آن  شاخص های 
محو  از  خود  سخنرانی  در  بارها  او 
عنوان  حتی  و  گفته  سخن  اسرائیل 

کرده »آرزویم محو اسرائیل است!«
در امرداد سال 139۷، رونوشِت یک 
نامه به دست کیهان لندن رسید که 
نشان می داد ارتش جمهوری اسالمی 

سیاست  سازمان یافته  صورت  به 
جنگ افروزانه ی اسراییل ستیزی را در 
میان نیروهای خود گسترش می دهد.

و  پایور  نیروهای  نامه  این  طی 
به  احترام  جهت  می بایست  وظیفه 
فرماندهان هنگام بازدید سلسله مراتب 
از مکان هایی مانند قرارگاه ها، سایت ها 
و محل تجمع نیروها، همچنین هنگام 
»شعار  فرماندهان،  خروج  و  ورود 
حماسی« علیه کشور اسراییل سر دهند:

فرمانده فرمانده     ۲۵ سال آینده
با ایرانی پاینده      اسراییلی نمانده

ارتشی ها  اینکه  از  خامنه ای  علی 
و  آمریکا  برای  سپاهی ها  با  همسو 
اسرائیل شاخ و شانه می کشند بسیار 
او   ،9۸ فروردین   ۲۸ است.  راضی 
آنها  به  ارتش  فرماندهان  با  دیدار  در 
توصیه کرد »هر کاری که دشمن را 

عصبانی کند خوب است«!

تهدید اسرائیل در مراسم رژه روز ارتش جمهوری اسالمی، ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

= این وکیل دادگستری به 
»توهین به مقامات«، »تبلیغ 
با  »همکاری  نظام«،  علیه 
»تشکیل  و  متخاصم«  دول 
نظام«  براندازی  برای  گروه 

متهم شده است.
= امیرساالر داودی پیشتر 
متهمان  از  برخی  وکالت 
جمله  از  امنیتی  و  سیاسی 
عهده  به  را  عربی  سهیل 

داشت.
متهم  داودی  =امیرساالر 
است ادمین کانال تلگرامی 
»بدون روتوش« بوده و اتهام 
»براندازی نظام« نیز به همین 
وی  کیفرخواست  در  دلیل 

آمده.
یک  پایه  وکیل  داودی  امیرساالر 
دادگستری که از اواخر آبان ماه 139۷ 
بازداشت شده و در زندان بسر می برد 
»راه اندازی  و  نظام«  علیه  »اقدام  به 
گروه هایی برای براندازی« متهم شده 

است.
داودی  امیرساالر  وکیل  گفته  به 
برای این زندانی دو کیفرخواست صادر 
کیفرخواست  نخستین  در  که  شده 
»تبلیغ  و  مقامات«  به  »توهین  اتهام 
علیه نظام« علیه وی ادعا شده و در 
دومین کیفرخواست او به »همکاری با 
دول متخاصم« و »تشکیل گروه برای 

براندازی نظام« متهم شده است.
وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع 
 ۲۷ سه شنبه  روز  داودی  امیرساالر 

یک وکیل دادگستری به تبلیغ علیه 
نظام و اقدام برای براندازی متهم شد

خبرگزاری  با  گفتگو  در  فروردین ماه 
است  گفته  خبر  این  اعالم  با  ایرنا 
کیفرخواست های صادر شده برای این 
وکیل زندانی به شعبه 1۵ دادگاه انقالب 
تهران به ریاست قاضی صلواتی ارسال 
مشگانی  وحید  گفته  است.به  شده 
متخاصم«  دول  با  »همکاری  اتهام 
برای مصاحبه امیرساالر داودی با بخش 
فارسی صدای آمریکا )VOA( علیه 
وی ادعا شده است.امیرساالر داوودی 
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون 
وکالی مرکز روز ۲9 آبان ماه با مراجعه 
کارش  دفتر  به  دادگستری  مأموران 

بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
وکالت  پیشتر  داودی  امیرساالر 
برخی از متهمان سیاسی و امنیتی از 
جمله سهیل عربی را به عهده داشت. 
او همچنین متهم است ادمین کانال 
تلگرامی »بدون روتوش« بوده و اتهام 
دلیل  به همین  نیز  نظام«  »براندازی 

در کیفرخواست وی درج شده است.
امیرساالر  همسر  کالهچیان  طناز 
داودی و یک وکیل دادگستری دیگر 
نشده  مطرح  رسانه ها  در  او  نام  که 
با کانال  ارتباط  نیز آذرماه 139۷ در 
تلگرامی »بدون روتوش«به شعبه دوم 
بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و 

بازجویی شدند. 
اکنون وحید مشگانی فراهانی وکیل 
امیر ساالر داودی گفته است که برای 
با  پرونده ای  نیز  کالهیچیان  طناز 
عینوان اتهامی »اجتماع و تبانی علیه 
امنیت ملی« تشکیل شده بود که شعبه 
همسر  برای  اوین  دادسرای  بازپرسی 
امیرساالر داودی قرار منع تعقیب صادر 

کرده است. 

امیرساالر داودی

پنج  از  یکی  هنوز  =ایران 
برای  جهان  بزرگ  زندان 

روزنامه نگاران است.
نخست  رتبه های  =در 
به  رسانه ها  آزادی  جدول 
ترتیب نروژ، فنالند و سوئد 
کره  اریتره،  و  دارند  قرار 
سه  ترکمنستان  و  شمالی 
کشور انتهای جدول هستند.
کشور  ز  ا پس  یران  =ا
قبل  و  کوبا  و  یمن  بحرین، 
عربستان  الئوس،  کشور  از 
و جیبوتی قرار گرفته است.

در  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
رسانه ها  آزادی  رتبه بندی  گزارش 
ایران  که  کرد  اعالم   ۲۰19 سال  در 
سال  به  نسبت  رتبه  سقوط شش  با 
جهان،  کشور   1۸۰ بین  از  گذشته، 
در انتهای جدول و در رتبه 1۷۰ قرار 

دارد.
 این سازمان می گوید »رژیم جنگ 
را  اطالع رسانی  آزادی  علیه  خود 
نیز  کشور  این  مرزهای  از  خارج  به 
با آنکه تالش در بهتر  کشانده است. 
اما  دارد،  خود  چهره  دادن  نشان 
در  فارسی زبان  و  جهانی  رسانه های 
مورد  نیز  را  ایران  مرزهای  از  خارج 

حمله سانسور قرار می دهد.«
مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
رتبه بندی  از  خود  ساالنه  گزارش 
مربوط  جهان  در  رسانه ها  آزادی 
این  کرد.  منتشر  را   ۲۰1۸ سال  به 
آزادی  رتبه  که  کرد  اعالم  سازمان 

ایران در انتهای جدول رتبه بندی آزادی رسانه ها؛ 
رتبه ۱۷۰ در بین ۱۸۰ کشور

رسانه ها و مطبوعات در ایران در بین 
1۸۰ کشور جهان، در میان 1۰ رتبه 
آخر و در رده 1۷۰  قرار گرفته است. 
هنوز  ایران  گزارش،  این  مبنای  بر 
یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای 
روزنامه نگاران است.ایران پس از کشور 
بحرین، یمن و کوبا و قبل از الئوس، 
عربستان و جیبوتی قرار گرفته است. 
به رده بندی  ایران نسبت  همچنین 
شش  فهرست،  این  در   ۲۰1۸ سال 
رتبه پایین تر آمده که نشان از کاهش 

بیش از پیش آزادی  رسانه هاست.
سازمان  گزارش  مبنای  بر 
گزارشگران بدون مرز، ایران »یکی از 
سرکوبگرترین کشورهای جهان برای 
شهروندخبرنگاران  و  روزنامه نگاران 
و  خبرها  حکومتی  مهار  و  است 

اطالعات در ایران همه جانبه است.«
کم  دست  گزارش،  این  اساس  بر 

نگار و شهروندخبرنگار  روزنامه   ۸۶۰
تا 13۸۸  فاصله سال های 13۵۸  در 
بازداشت،  گرفته،  قرار  تعقیب  تحت 
شده اند.در  اعدام  حتی  یا  و  زندانی 
این گزارش عالوه بر تأکید بر فشار بر 
شهروندخبرنگاران فعال در شبکه های 
حکومت  سانسور  فشار  بر  اجتماعی، 
از  خارج  فارسی زبان  رسانه های  بر 
نیز پرداخته شده. گزارشگران  کشور 
بدون مرز می گوید: »رژیم جنگ خود 
علیه آزادی اطالع رسانی را به خارج از 
مرزهای این کشور نیز کشانده است. 
دادن  نشان  بهتر  در  تالش  آنکه  با 
چهره خود دارد، اما رسانه های جهانی 
مرزهایش  از  خارج  در  فارسی زبان  و 
قرار  سانسور  و  حمله  مورد  نیز  را 

می دهد.«
آزادی  جدول  نخست  رتبه های  در 
نروژ،  ترتیب  به  جهان  در  رسانه ها 
اریتره،  و  دارند  قرار  سوئد  و  فنالند 
سه  ترکمنستان  و  شمالی  کره 
در  هستند.  جدول  انتهای  کشور 
رسانه ها،  آزادی  سال ۲۰19  گزارش 
مرگبار  خبرنگاران  برای  افغانستان 
بوده و 1۶ خبرنگار و همکار رسانه ای 
در حمله هایی که رسانه ها هدف قرار 
گرفته بودند کشته شدند. این کشور 
با سه رتبه سقوط در رده 1۲1 جهان 

قرار گرفته است.
در این رتبه بندی عربستان سعودی، 
خاشقجی  جمال  قتل  به  توجه  با 
روزنامه نگار در کنسول گری عربستان 
گرفته  قرار   1۷۲ رتبه  در  ترکیه  در 
رتبه  در  نیز  روسیه  همچنین  است. 
1۴9 و آمریکا در رتبه ۴۸ با سه رتبه 
قرار  پیشتر  سال  به  نسبت  سقوط 

دارند.

خامنه ای: ارتش به برکت جمهوری اسالمی، ارتشی »مکتبی« و 
»نمایشگاهی از ارزش های اسالمی« است

اسالمی  =رهبر جمهوری 
در دیدار با ارتشی ها عنوان 
کرده، هر کاری که دشمن را 
عصبانی کند، خوب و درست 
است و در مقابل همگان باید 
را  دشمن  که  کاری  هر  از 
جری و روحیه آن را تقویت 

کند، اجتناب کنند.
=ویدئویی از یک سرهنگ 
بازنشسته ارتش منتشر شده 
اُمرای  و  فرماندهان  از  که 
ارتش خواسته در مقابل ورود 
اشغالگران حشدالشعبی به 

ایران واکنش نشان دهند.
رهبر  و  فقیه  ولی  خامنه ای  علی 
چهارشنبه  ایران،  اسالمی  جمهوری 
بلندپایه  فرماندهان  با  فروردین،   ۲۸
ارتش و امیران نیروی زمینی دیدار و 

برایشان سخنرانی کرد.
علی خامنه ای نیروهای مسلح را از 
»مظاهر و عناصر قدرت ملی« دانست 
و گفت، »البته در بسیاری از کشورها 
و  آزادی  مدعی  کشورهای  در  حتی 
عنصر  مسلح  نیروهای  بشر،  حقوق 
اقتدار دیکتاتورها و برخورد با ملت ها 
هستند، همچنانکه این روزها نمونه ی 
قابل  پاریس  شنبه های  قضیه  در  آن 
مشاهده است.« اشاره ی خامنه ای به 
فرانسه  در  »جلیقه زردها«  اعتراضات 

به شرایط اقتصادی این کشور است.
امروز  ارتِش  اینکه  یادآوری  با  او 
متدین تر و کارآمدتر از همیشه است 
دست  در  ارتش  زمام  »امروز  گفت، 
نیروهای متدین و انقالبی است، البته 
تحقیر  به  عادت  همواره  که  افرادی 
مدام  دارند،  را  تکریم خائنان  و  ملت 
از ارتش مدرن رضاخان دم می زنند، 
اصطالح  به  ارتش  آن  که  حالی  در 
در  نتوانست  روز  یک  حتی  مدرن، 
بیاورد،  دوام  بیگانگان  هجوم  مقابل 
اسالمی  جمهوری  مقتدر  ارتش  اما 
منظم  جنگ  یک  در  سال  هشت 
مقاومت و ایستادگی کرد و امروز نیز 
تدین  توانایی،  تجربه، روحیه،  دانش، 
و امانتداری ارتش بیش از گذشته و 

مایه افتخار است.«
از  دیگری  بخش  در  خامنه ای 

»اتحاد  کرد،  عنوان  خود  سخنان 
و  الزم  مسلح  نیروهای  روزافزون 
و  است«  دشمن  عصبانیت  موجب 
ارتش  دادن  برادری  »دست  افزود، 
از حرکت  زیبا پس  و سپاه، حرکتی 

زشت آمریکایی ها بود.«
او در پایان نیز خطاب به ارتشی ها 
گفت: »هر کاری که دشمن را عصبانی 
کند، خوب و درست است و در مقابل، 
هر کاری که دشمن را جری و روحیه 
آن را تقویت، و روحیه جبهه خودی را 
تضعیف کند، بد و ناپسند است و همه 
باید در سخنان و کارهای خود از آن 

اجتناب کنند.«
ارتشی ها  برای  خامنه ای  موعظه 
که  می گیرد  صورت  شرایطی  در 
چند  با  قوا  کل  فرمانده  عنوان  به  او 
تصمیمات  روبروست.  اساسی  مسئله 
او در برابر آثار و پیامدهای قرارگرفتن 
سپاه پاسداران در لیست سازمان های 
بحران ورود شبه نظامیان  تروریستی، 
مناطق  به  فاطمیون  و  حشدالشعبی 
علیه  عمومی  اعتراض  و  سیل زده 
آن که فراتر از مسائل سیاسی باعث 
و  ملی  احساسات  شدن  جریحه دار 
همچنین  و  گردید  مردم   میهنی 
سبب  که  نظام  کلی  سیاست های 
اروپا  و  آمریکا  میان  بیشتر  نزدیکی 
آمریکا،  مشترک  رزمایش  و  شده 
فرانسه و انگلیس که اتفاقاً هر سه از 
امضاکنندگان توافق اتمی نیز هستند، 
همه و همه بازتاب شکست سیاست  

قرار  از  پس  که  است  نظام  خارجی 
گرفتن سپاه در فهرست سازمان های 
روبرو  واقعی  نبرد  یک  با  تروریستی 

شده است.
شده  مجبور  خامنه ای  علی  اینکه 
نیروی  توسط  معترضان  سرکوب 
انتظامی و گردان های امنیتی سپاه و 
بسیج در دوران رهبری اش را به روی 
خود نیاورد و در عوض دولت فرانسه 
پلیس  برخورد  و  بخواند  دیکتاتور  را 
این کشور با »جلیقه زردها« را نقض 
حقوق بشر قلمداد کند، نشان می دهد 
است.  سفسطه گر  اندازه  چه  وی  که 
این در حالیست که در دی ماه 139۶، 
ارتش  فرمانده  موسوی  عبدالرحیم 
جمهوری اسالمی از نیروی انتظامی و 
بسیج برای سرکوب تظاهرات قدردانی 
کرد و برای خفه کردن اعتراضات در 

نطفه اعالم آمادگی نمود!
مزدوران  کشاندن  همچنین 
مناطق   به  فاطمیون  و  حشد العشبی 
از  موجی  امدادگر  اسم  به  سیل زده 
که  است  داشته  پی  در  را  اعتراض 
ببیند  را  آن  نیست  مایل  خامنه ای 
از  بخشی  اتفاقا  کند.  یادآوری  یا  و 
و  مسلح  نیروهای  بین  از  معترضان 
ارتباط  همین  در  هستند.  ارتشی ها 
سرهنگ  صحبت های  از  ویدئویی 
بازنشسته ارتش حمید رضایی منتشر 
شده که خطاب به امیران باسابقه از 
آنها می خواهد در برابر ورود اشغالگران 

به خاک کشور موضع  بگیرند.

توصیه ولی فقیه به فرماندهان ارتش: هر کاری که دشمن را 
عصبانی کند خوب است!

مقام های سیاسی و نظامی جمهوری 
قرار گرفتن سپاه در  از  اسالمی پس 
تروریستی  سازمان های  فهرست 
و  زدند  الف ها  اول  روز  سه  دو  تا 
از  و  کردند  زیادی  زیاده گویی های 
تالفی و انتقام، مالیدن پوزه ی آمریکا 
به  فارس  خلیج  تبدیل  و  خاک  به 
گفتند  سخن  آمریکایی ها  گورستان  
اما در نهایت به یک طرح دو فوریتی 
اقدام  برای  بی خاصیت  و  مضحک 
دادند.  رای  آمریکا  علیه  متقابل 
و  هارت  همه ی  وجود  با  همزمان 
پورت های مقامات کشوری و لشکری 
نظام، حشمت اهلل فالحت پیشه رئیس 
کرد  اعالم  ملی  امنیت  کمیسیون 
نظامیان ایرانی آنقدر حرفه ای هستند 
را  آمریکا  با  جنگ  یک  جرقه ی  که 

نزنند!
قرار  باره ی  در  بحث  میان،  این  در 
گرفتن سپاه در فهرست سازمان های 
تروریستی همچنان ادامه دارد. ناتان 
ضدتروریسم  دایره  کارشناس  سیلز 
مصاحبه  در  آمریکا  خارجه  وزارت 
می گوید:  پست  اورشلیم   روزنامه  با 
برای  سپاه  شناختن  »تروریستی 
آن بود که این ارگان مثل یک ماده 
شخص  هیچ  و  بشود  رادیواکتیو 
یا  شدن  نزدیک  جرات  شرکتی  یا 
همکاری با آن را نداشته باشد؛ سپاه 
دیگر نمی تواند پشت حزب اهلل یا جهاد 

اسالمی پنهان شود.«
در روزهای اخیر یک شبکه فعال در 
لبنان که متهم به پولشویی میلیون ها 
دالر برای باندهای مواد مخدر و کمک 
به تأمین مالی حزب اهلل است از سوی 
وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شد. 
همراه  به  لبنان  تبعه  شمس  قاسم 
و  مالی  شبکه  آن  با  مرتبط  نهاد  دو 
همچنین صرافی شمس تحریم شدند.

آمده  آمریکا  خزانه داری  بیانیه  در 
به کار جابجایی پول  »شبکه شمس 
استرالیا،  جمله  از  کشور  چندین  از 
برزیل، کلمبیا، فرانسه، ایتالیا، لبنان، 
هلند، اسپانیا، آمریکا و ونزوئال اشتغال 

داشته است.«
سیگال مندلکر معاون وزارت خزانه 
داری گفته بود که این تحریم ها بخشی 
سودجویی  از  پیشگیری  از»کارزار 
آن  تروریست  وابستگان  و  حزب اهلل 
و  فساد  از خشونت،  در سطح جهان 

تجارت مواد مخدر است.«
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معتقد  آمریکا  =دولت 
است که جمهوری اسالمی با 
استفاده از مناسبات نزدیک 
رژیم های  از  شماری  با 
التین  آمریکای  چپگرای 
مالی  هزینه های  دارد  قصد 
تقویت  و  مادورو  از  حمایت 
سلول های حزب اهلل لبنان در 

ونزوئال را تامین کند.
اسالمی  =جمهوری 
جاری  بحران  تفاوت های 
ونزوئال با بحران سوریه را در 
نساخته  وارد  معادالت خود 
است  امیدوار  نتیجه  در  و 
که به بازی گرفتن حزب اهلل 
در آمریکای التین به آسانِی 
بار  دمشق،  در  آنها  تجهیز 

دیگر جواب دهد!
رضا تقی زاده - نیروهای قدس سپاه 
پشتیبانی  و  هماهنگی  با  پاسداران، 
روسیه، تدارکات تازه ای را آغاز کرده اند 
دولت  نجات  آن  نهایی  هدف  که 
چپگرای نیکالس مادورو از خطر سقوط 
و پیشگیری از به قدرت رسیدن دولت 
طرفدار آمریکا به رهبری خوان گوایدو 

در ونزوئال است.
طی چند هفته گذشته گزارش هایی 
مرکب  شبکه هایی  تقویت  بر  مبنی 
ونزوئال  در  لبنان  حزب اهلل  عوامل  از 
انتشار یافت و مایک پمپئو وزیر خارجه 
آمریکا چند روز پیش از اعالم تصمیم 
در مورد قرار دادن نام سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست »گروه های 
با  گفتگو  طی   » خارجی  تروریست 
شبکه خبری »فاکس بیزنس« نسبت 
در  لبنان  حزب اهلل  فعالیت های  به 

کشورهای آمریکای التین هشدار داد.
پمپئو همچنین یادآور شد: »حکومت 
ایران قصد دارد زندگی مردم در ونزوئال 
را تحت تاثیر قرار دهد و ما مسئولیت 

داریم این خطر را کاهش دهیم.«
دولت آمریکا معتقد است که جمهوری 
اسالمی با استفاده از مناسبات نزدیک با 
شماری از رژیم های چپگرای آمریکای 
مالی  هزینه های  دارد  قصد  التین 
حمایت از مادورو و تقویت سلول های 
حزب اهلل لبنان در ونزوئال را تامین کند.

دولت جرج  زمان  از  لبنان  حزب اهلل 
بوش )پسر( از سوی آمریکا در فهرست 
قرار  خارجی  تروریستی  گروه های 
طی  آمریکا  خزانه داری  وزارت  داشته. 
تازه ترین اقدام برای مقابله با فعالیت های 
برون مرزی جمهوری اسالمی و حزب اهلل  
روز پنجشنبه 22 فروردین 9۸ فردی 
لبنانی به نام کاظم خمس و دو موسسه 
متعلق به او را )صرافی خمس( به اتهام 
نقل  از  ناشی  پول  انتقال  و  پولشویی 
نفع  به  مواد مخدر  فروش  و  انتقال  و 
جمهوری اسالمی مورد تحریم قرار داد.

دولت  زمان  از  اسالمی  جمهوری 
از  استفاده  با  نژاد  احمدی  محمود 
قابل  مالی  منابع  و  نفتی  درآمدهای 
با  تهران  مناسبات  ایران  مالحظه 
دولت های چپگرای آمریکای جنوبی را 
بدون داشتن برنامه راهبردی و تعیین 
هدف های جامع اقتصادی و سیاسی و 
صرفا به منظور رقابت با نفوذ اسرائیل در 
منطقه گسترش داد.نزدیکترین روابط 
ایران با کشورهای آمریکای التین بین 
تهران و کاراکاس پایتخت ونزوئال برقرار 
شد و مناسبات دوستانه احمدی نژاد و 
هوگو چاوز رییس جمهور وقت آن کشور 
به رشد قارچی این مناسبات غیرطبیعی 
کمک کرد.برقراری خط پرواز هواپیمایی 
تهران– دمشق–  ایران در مسیر  ملی 
کاراکاس و طراحی و اجرای ده ها طرح 
صنعتی )مونتاژ اتومبیل(، ایجاد بانک با 
سرمایه مشترک، همکاری های نظامی 
)طرح تولید موشک( فعالیت های معدنی 
و همچنین شهرک سازی ) ساخت ۳0 
هزار واحد مسکونی در حومه کاراکاس( 
تنها بخشی از طرح هایی است که هزینه 
اجرای آنها را عمدتا تهران تامین کرد و 

بسیاری از آنها عمال متوقف شدند.
با وجود تنگناهای مالی بعد از اعمال 
تحریم های یک سال اخیر آمریکا علیه 
پول،  انتقال  و  نقل  مشکالت  و  ایران 
جمهوری اسالمی ظاهرا مصمم است با 
تکرار اقداماتی که در سوریه برای نجات 
صورت  سقوط  خطر  از  اسد  حکومت 
نیکالس  دولت  حفظ  برای  گرفت، 

ونزوئال  مادورو!  نجات  برای  قاسم سلیمانی  تالش 
صحنه تازه درگیری با آمریکا

مادورو در کاراکاس تالش کند.
تقویت  بر  عالوه  منظور،  این  به 
و  ونزوئال،  در  حزب اهلل  شبکه های 
لجستیک  نیازهای  تامین  منظور  به 
عملیات آینده نیروهای قدس و حزب اهلل 
لبنان در ونزوئال، جعفرزاده سخنگوی 
شرکت هواپیمایی ماهان روز دوشنبه 
پرواز  خط  گشایش  از  فروردین   19
داد. خبر  کاراکاس  تهران-  مستقیم  

تا  تهران  مستقیم  پرواز  زمان  طول 
است  ساعت   1۶ متوسط  کاراکاس 
رسیدن  برای  ماهان  هواپیماهای  و 
سوختگیری  نیازمند  نهایی  مقصد  به 
از  ماهان  شرکت  موسسین  هستند. 
چهره های نزدیک به  هاشمی رفسنجانی 
مناسبات  دارای  موسسه  این  و  بوده 
نزدیک با سپاه پاسداران به ویژه نیرو های 
اسلحه  حمل  اتهام  به  و  است  قدس 
قاچاق از سال 2011 در لیست تحریم 
آمریکا قرار داشته و فرانسه و آلمان و 
تعداد دیگری از کشورهای اروپایی نیز 
شرکت یاد شده را تحریم کرده اند . نام 
قاسم سلیمانی و اسحاق جهانگیری- 
لیست  در  روحانی  اول  معاون 
کارگزاران شرکت ماهان دیده می شود.

تعهدات و انتظارات روسیه
موازی با تالش های مالی و تدارکاتی 
دولت  تقویت  برای  اسالمی  جمهوری 
شد  اعالم  مارس  ماه  روز 2۵  مادورو، 
دو فروند هواپیمای نظامی روسی با ۳۵ 
تن محموله نظامی و 90 سرباز روسی 
در فرود گاه »مایکتیا« نزدیک کاراکاس 
به زمین نشسته اند؛ اقدامی که آمریکا 
آن را تحریک آمیز و مداخله در بحران 
داخلی ونزوئال معرفی کرد.وبسایت رصد 
همان  در   Flightradar24 پروازها 
روز اعالم داشت یک فروند هواپیمای 
مسافربری »ایلیوشین ایل-۶2« و یک 
از   »124 »آنتونوف  باری  هواپیمای 
فرودگاه نظامی »چالوفسکی« در روسیه 
خاک  درون  توقف  از  بعد  و  برخاسته 
سوختگیری  و  بارگیری  برای  روسیه 
تائید  بعد  روز  و  شده  کاراکاس  روانه 
شد واسیلی تونکوشکروف، رئیس ستاد 
مشترک نیروهای زمینی روسیه یکی از 
سرنشینان هواپیمای نخست بوده است.

هواپیماهای  فرود  از  پیش  ماه  سه 
نظامی روسیه در کاراکاس، روسیه مانور 
نظامی  نیروهای  با  مشترکی  نظامی 

ونزوئال در آن کشور برگزار کرد که به 
دلیل محدود بودن، فاقد اهمیت نظامی 
تلقی و با آن بیشتر به عنوان حمایت 

سیاسی روسیه از مادورو برخورد شد.
دولت مادورو ماه هاست که با بحران 
فلج کننده اقتصادی و کاهش حمایت 
داخلی روبروست و در وضعیت کنونی 
نجات آن از خطر سقوط نیازمند یک 

معجزه است.
رقیب  گوایدو  خوان  آمریکا  دولت 
ونزوئال  قانونی  را رییس دولت  مادورو 
می خواند و کشورهای اتحادیه اروپا نیز 
در رابطه با به رسمیت شناختن گوایدو 

به اقدامی مشابه مبادرت کرده اند.
ریسک  و  محدود  سرمایه گذاری 
حضور  برای  روسیه  شده  حساب 
عنوان  به  می تواند  ونزوئال  در  نظامی 
کارت سیاسی در بده بستان های آینده 
قرار  استفاده  مورد  مسکو  واشنگتن– 
گیرد- وضعیتی شبیه به سهم گرفتن 
در سوریه که به دلیل  متفاوت بودن 
موقعیت و شرایط، تامین آن برای ایران 

ممکن نیست.
به  شدت  به  که  اسالمی  جمهوری 
بخت روی کار آمدن یک دولت دمکرات 
در واشنگتن دل بسته، امیدوار است به 
هر قیمت در مسیر تضعیف سیاست 
خارجی دولت ترامپ گام بردارد، به این 
امید که بخت های تجدید انتخاب وی 
را در انتخابات ریاست جمهوری سال 
قدرت رسیدن  2020 کاهش دهد.به 
گوایدو پیش از گرم شدن تنور انتخابات 
در آمریکا و قرار گرفتن ونزوئال در کنار 
آن کشور، یک پیروزی سیاسی بزرگ 

برای ترامپ محسوب خواهد شد.
این جمع بندی، حکومت مذهبی  با 
تهران ظاهرا پس از دریافت چراغ سبز از 
»برادر بزرگتر«، درگیر کمک به پیشبرد 
طرح پر هزینه ای شده است که پیروزی 
ریاست  انتخابات  در  ترامپ  آینده 
جمهوری و یا سقوط قابل پیش بینی 
مادورو در آینده نزدیکتر، می تواند آن 
را کامال نقش بر آب سازد؛ جمهوری 
اسالمی ظاهرا تفاوت های بحران جاری 
ونزوئال با بحران سوریه را در معادالت 
خود وارد نساخته و در نتیجه امیدوار 
است که به بازی گرفتن حزب اهلل در 
آمریکای التین به آسانی تجهیز آنها در 

دمشق، بار دیگر جواب دهد!

=رهبر کره شمالی:  رابطه 
ترامپ  اقای  و  من  شخصی 

عالیست.
 1۳ شنبه  روز  شمالی  کره  رهبر 
واقعا  ترامپ  دونالد  اگر  گفت:  آوریل 
اهل مذاکره باشد و به اصرار خود بر 
برای  نکند  پافشاری  تحریم ها  ادامه 

سومین دیدار و گفتگو با او آماده ام.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه گذشته 
رئیس  جائه این،  مون  با  دیدار  در 
جمهوری کره جنوبی و میانجی بین 
سفید  کاخ  در  اون  جونگ  کیم  و  او 
ترکیب  به  نیست  حاضر  بود،  گفته 
تحریم ها بر پیونگ یانگ دست بزند. 
اختالفات  این  گفت:  حال  درعین  او 
باعث فرسایش عالقه قلبی او به کیم 

جونگ اون نشده است.
از سوی دیگر رهبر کره شمالی در 
روابط  درباره  سخنرانی  یک  جریان 
به  حاضر  درصورتی  گفت:  کشور  دو 
ترامپ  با  نشست  سومین  در  شرکت 
طرف  دو  هر  منافع  آمریکا  که  است 
را در نظر داشته باشد. در واکنش به 

کیم جونگ اون: آماده سومین دیدار با ترامپ هستم اگر ...

اظهار نظر کیم جونگ اون ترامپ در 
توئیت خود وی را تحسین کرده است.

کشور  دو  رؤسای  دیدار  نخستین 
برگزار شد  سال گذشته در سنگاپور 
که به خوبی و خوشی به پایان رسید و 
ترامپ مثل همیشه گفت، رهبر جوان 
دارد.  جای  او  قلب  در  شمالی  کره 
فوریه  ماه  در  نشست  دومین  در  اما 

در هانوی پایتخت ویتنام، شرط ترامپ 
برای بسته شدن راکتورهای هسته ای 
کره شمالی و تخریب سکوهای پرتاب 
برداشته  از  قبل  کشور  آن  موشک 
و  کیم  قبول  مورد  تحریم ها  شدن 
هیات همراهش قرار نگرفت و به دنبال 
آن روابط بسیار گرم کیم جونگ اون و 

دونالد ترامپ به سردی گرایید.

کمیسیون  =رئیس 
امنیت ملی مجلس می گوید 
حرفه ای  ایران  نظامیان 
هستند و جرقه یک جنگ با 

آمریکایی ها را نمی زنند!
مشروعیت  =»افول 
نظام«،  بین المللی  و  داخلی 
»بحران اقتصادی، تحریم و 
»اختالف  و  بودجه«  کسری 
و شکاف درونی نظام« توانی 
با  نظامی  رویارویی  برای 

آمریکا نمی گذارد.
مئیر  و  بولتون  =جان 
امنیت  مشاوران  بن شبات 
اسرائیل  و  آمریکا  ملی 
درباره ی مقابله با فعالیت های 
مخّرب رژیم ایران در منطقه 

گفتگو می کنند.
رئیس  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
ایران  نظامیان  است  معتقد  اسالمی 
حرفه ای هستند و جرقه یک جنگ با 

آمریکایی ها را نمی زنند.
دوشنبه 2۶ فروردین، روزنامه آرمان 
یادداشتی از این نماینده منتشر کرده 
که در آن قرار گرفتن سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی در فهرست سازمان های 
علیه  روانی  جنگ  یک  را  تروریستی 
موضع  که  خوانده  اسالمی  جمهوری 
دونالد  یعنی  روانی«  جنگ  »مثلث 
بولتون  جان  و  پمپئو  مایک  ترامپ، 
بیشتر  آنها  هدف  می گوید  او  است. 
اقدامات در بخش  از  دور کردن سپاه 

سازندگی و عمران است.
فالحت پیشه در این یادداشت تاکید 
معنی  این  به  آمریکا  اقدام  این  کرده 
نیست که طبل جنگ بین دو طرف 
به صدا درآمده بلکه به این معناست که 

حساسیت ها کمی بیشتر شده است.
در  ترامپ  سیاست  داده  توضیح  او 
و  دارد  جدی  مخالفان  آمریکا  داخل 
حزبی  اختالفات  به  رابطه  همین  در 
بین  آمریکا  نمایندگان  مجلس  در 
اشاره  دموکرات ها  و  جمهوریخواهان 

کرده است.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، 
دوشنبه هشتم آوریل )19 فروردین( از 
سوی آمریکا در فهرست سازمان های 
آن  دنبال  به  گرفت؛  قرار  تروریستی 
تالفی جویانه  تهدیدات  اقسام  و  انواع 
از سوی مقام ها و رسانه  های جمهوری 
اسالمی علیه آمریکا مطرح شد. گروهی 
اسرائیل و عربستان و امارات را تهدید 
به موشک پرانی کردند، عده ای از بسته 
شدن تنگه هرمز گفتند و مدعی شدند 
نظامیان  گورستان  را  فارس  خلیج 
نهایت  در  آنها  کرد.  خواهند  آمریکا 
تروریست  را  »سنتکام«  نیروهای 
و  ویژه  از ظرفیت های  و  اعالم کردند 
ناشناخته ای برای تالفی سخن گفتند 

که واشنگتن از آن بی خبر است!
افول مشروعیت داخلی و بین المللی

ترمز جنگ را کدامیک می ِکشند؟
»نظامیان حرفه ای« یا جیب خالی؟!

اما با وجود همه این هیاهوها به نظر 
بلکه  پاسداران  سپاه  تنها  نه  می رسد 
کل نظام دست و پا بسته تر از همیشه 
شده اند.  بلوف ها  این  عاقبت  متوجه 
جمهوری اسالمی شرایط و توان ورود 
به یک جنگ، آنهم در برابر آمریکا، را 
ندارد. یکی از مهمترین دالیل آن افول 
بی سابقه مشروعیت داخلی و بین المللی 
نظام است. یک رژیم سیاسی اگر عامل 
تعیین کننده ای مانند مشروعیت را از 
برای  بتواند  است  محال  بدهد  دست 
یک رویارویی نظامی نیرو بسیج کند. 
»شرکای راهبردی« نظام یعنی چین 
و روسیه پس از قرار گرفتن سپاه در 
فهرست سازمان های تروریستی ترجیح 
از  را فدای حمایت  منافع خود  دادند 
و  نکنند  سیاسی  نظامی-  ارگان  این 

وارد جدال با آمریکا نشوند.
دو روز پس از قرار گرفتن سپاه در 
با  و  تروریستی  سازمان های  فهرست 
سوی  از  تهدیدات  شدت  باالگرفتن 
رئیس  ماکرون  امانوئل  ایران،  رژیم 
جمهوری فرانسه در تماس تلفنی به 
افزایش  از  داد  هشدار  روحانی  حسن 
احتماال  کند.  پرهیز  آمریکا  با  تنش  
عاقل ترها در تهران این پیام را دریافت 
کرده اند که در موقعیت حساسی قرار 

دارند.
بحران اقتصادی، تحریم و کسری 

بودجه
و  است  تحریم  در  ایران  اقتصاد 
گزارش ها حاکیست فروش نفت به کمتر 
از یک میلیون بشکه در روز رسیده است. 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 
عنوان   1۳9۷ سال  آبان ماه  بودجه  و 
هزارمیلیارد   ۸0 دولت  که  بود  کرده 
است.  داشته  درآمد  کاهش  تومان 
کشور،  وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
2۵ فروردین، در جلسه علنی مجلس در 
گزارشی اعالم کرد سیل حدود ۳۵ هزار 
میلیارد تومان خسارت وارد کرده است. 
درواقع کاهش درآمدهای ایران و وقوع 
سیل کسری شدید بودجه در سال 9۸ 

را تضمین کرده اند.
حدود  که  هزینه هایی  افزود  باید 
عراق  و  هشت سال جنگ در سوریه 
روی دست نظام گذاشته رمق اقتصاد 
جمهوری  دست  و  کشیده  را  ایران 
باعث  که  خالیست  چنان  اسالمی 

از  مالی  حمایت های  در  اخالل 
گروه های شبه نظامی مثل حزب اهلل و 

حماس شده است.
۳0 دی 1۳9۷، غالمعلی جعفرزاده 
برنامه  کمیسیون  عضو  آبادی  ایمن 
و بودجه مجلس اعالم کرد دولت در 
میلیارد  هزار   100 حدود   9۸ سال 
داشت.  خواهد  بودجه  کسری  تومان 
همچنین مرکز آمار ایران در گزارشی 
که یکشنبه 2۵ فروردین منتشر کرد، 
اقتصادی منفی ۳.۸ درصدی  از رشد 
کشور طی 9 ماهه سال 9۷ خبر داد 
و بر اساس جدیدترین گزارش صندوق 
»چشم انداز  عنوان  با  پول  بین المللی 
اقتصادی  رشد  نرخ  اقتصادی جهان« 
ایران در سال 2019 به منهای شش 
درصد خواهد رسید. درواقع فقط یک 
دیوانه می تواند در چنین شرایطی وارد 

جنگ شود!
اختالف و شکاف درونی نظام

بود  غافل  آن  از  نباید  که  نکته ای 
شکاف عمیق در بدنه نظام است. غیبت 
101 نماینده در جلسه رای گیری بر سر 
اقدام متقابل ایران علیه آمریکا پس از 
تروریست خواندن سپاه رویدادی است 
که نباید به سادگی از آن گذشت. در 
بین آرای کسب شده نیز سه نماینده 
به اقدام علیه »سنتکام« رای ممتنع و 

منفی دادند.
از  هفته  یک  به  نزدیک  گذشت  با 
پاسداران  سپاه  علیه  آمریکا  تصمیم 
دبیر  شمخانی  علی  اسالمی،  انقالب 
شورای  عالی امنیت ملی هنوز موضع 
سکوت  این  نکرده.  اعالم  را  خود 
معنادار است به ویژه آنکه حشمت اهلل 
عدم  به  فروردین،  نهم  فالحت پیشه، 
حضور شمخانی در کمیسیون امنیت 
ملی نیز انتقاد کرده بود. او گفت، این 
کمیسیون »بارها تالش کرده که آقای 
شمخانی را به جلسات دعوت کند اما 
و  نرسیده  نتیجه ای  به  تالش ها  این 
حضور  کمیسیون  جلسات  در  ایشان 

نمی یابد.«
نظامی  مشترک  مانور  همزمان، 
آب های  در  بریتانیا  و  فرانسه  آمریکا، 
خلیج فارس با عنوان »نیزه سه شاخ 
در  غرب  دیگر  پیام   »19 آرتمیس 
سرداران  پورت های  و  هارت  مقابل 

زیاده گوی سپاه بود.
جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ 
مئیر  با  دیدار  از  توییتی  در  سفید 
اسرائیل  ملی  امنیت  مشاور  بن شبات 
خبر  آوریل   1۵ دوشنبه  روز  در 
زیادی  موضوعات  »ما  نوشته  و  داده 
تعهد  جمله  از  داریم،  گفتگو  برای 
مشترک مان برای مقابله با فعالیت های 
که  بازیگرانی  دیگر  و  ایران  مخّرب 
]حضور آنها[ در خاورمیانه و دیگر نقاط 

جهان به بی ثباتی می انجامد.«
فهرست  در  سپاه  گرفتن  قرار 
شرایط  تروریستی  سازمان های 
فوق العاده سختی را پیش پای تهران 
گذاشته است. هر قدمی که کاخ سفید 
ایران  رژیم  به  حداکثری  فشار  برای 
هیاهوی  با  اول  مرحله  در  برمی دارد 
توخالی کارگزاران نظام روبرو می شود 
اما خیلی  می کشند  تپانچه   و همگی 
زود غالف می کنند! دولت آمریکا هم 
این را می داند. کم نیستند تحلیلگرانی 
که معتقدند در مورد رژیم ایران فقط 
مماشات!  نه  می دهد  جواب  »زور« 
اساسا  اسالمی  جمهوری  که  چرا 
بلکه  نیست  نظام سیاسی عادی  یک 
بیشتر به یک فرقه تبهکار و سازمان 
مافیایی شبیه  است که کارش غارت 
است و حاال که جیب  اش خالی شده 
ته دیگ خورده دیگر  به  و کفگیرش 

رمقی برای جنگ ندارد.

حضور فرماندهان ارتش و سپاه در مراسم بزرگداشت سالگرد ترور 
صیادشیرازی، ۲۱ فرودرین ۱۳۹۸ شبکه نقل و انتقاالت مالی کاظم خمس از وابستگان حزب اهلل لبنان

کیم اخیرا در جریان یک سخنرانی 
با  دیدار  دومین  از  بعد  گفت: 
تردید  دچار  شدت  به  آمریکایی ها 
شده ام که آیا آنها واقعا به دنبال بهبود 

روابط با ما هستند؟
وی افزود: با وجود این مایل هستیم 
یک بار دیگر برای حل این مسئله قدم 
که  صورتی  در  البته  بگذاریم.  پیش 
آمریکا با حسن نیت و با قصد رسیدن 
به نتیجه ای قابل قبول برای دو کشور 
گام بردارد.او اضافه کرد: ایاالت متحده 
به اشتباه فکر می کند با  وارد آوردن 
فشار حداکثری می تواند نظرات خود 
را بر ما تحمیل کند. او از آمریکایی ها 
خواست در گفتگوهای آینده در فکر 

استفاده از این روش ها نباشند.
کیم جونگ اون در پایان صحبت های 
خود یادآور شده: روابط شخصی بین 
بسیار  همچنان  ترامپ  دونالد  و  من 
عالیست. او گفته، برای تعیین برنامه 
سومین نشست در اواخر سال جاری 
و آگاهی از نقطه نظرها و پیشنهادات 
منصفانه آمریکا در آن مالقات، منتظر 

می مانم.

کیم جونگ اون و ترامپ؛ هانوی؛ ۲۷ فوریه ۲۰۱۹



بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۶۷۳ 
جمعه 3۰ فروردین ماه تا پنجشنبه ۵ ا ردیبهشت ماه 139۸خورشیدی

یافته های جدید در 
طی یک مطالعه پژوهشگران در زمینه دهانشویه به  مورد دهانشویه

یافته های جالبی در مورد این محلول ها دست پیدا کردند. 
آن ها متوجه شدند دهانشویه ها عالوه بر از بین بردن باکتری های 

مضر دهان، باکتری های مفید را نیز از بین میبرند به این ترتیب مصرف 
کنندگان را در معرض ابتال به امراض چاقی و دیابت قرار میدهند.تحقیقات 

پژوهشگران نشان داده افرادی که دو بار در روز از دهانشویه استفاده می کنند، 
ابتال به دیابت نوع دو و چاقی هستند. به میزان ۵۵ درصد بیشتر در معرض 

مطالعه پژوهشگران سالمت عمومی دانشگاه هاروارد نشان می دهد که تقریبا تمامی 
محلولهای دهانشویه رایج حاوی موادی هستند که باکتری ها ، چه باکتری های خوب 
و مفید و چه باکتری های بد و مضر را از بین می برند.باکتری های مفید موجود در 
دهان با کمک به تولید اکسید نیتریک، بدن را در برابر ابتال به امراض چاقی و دیابت 
محافظت می کند. این مولکول مهم به تعداد بی شماری از سلولها کمک می کند که از 
طریق انتقال سیگنالها در سرتاسر بدن با یکدیگر در ارتباط باشند و سطح انسولین و 
سوخت و ساز بدن)متابولیسم( را تنظیم کنند.کار اصلی بیشتر دهانشویه ها مقابله 
با بوی بد دهان و تر و تازه کردن تنفس است. برخی از انواع آنها مانند دهانشویه 
های حاوی فلوراید، اگر پس از مسواک زدن کامل و دقیق دندانها استفاده 

شوند می توانند به محافظت دندانها در برابر اسیدهای تولید شده توسط 
باکتری پالک دندانی، کمک کنند. انجمن دندان پزشکی انگلیس 

هم اعالم کرده است استفاده روزانه از دهانشویه به منظور 
سالمت دهان الزم نیست و از بین بردن پالکها و 

ذرات مواد غذایی جا مانده بین دندانها را 
تضمین نمی کند.

زنان  شاخص

زنها را از رقصیدن منع کردند،
از آواز خواندن،

از عاشقی کردن،
بوسیدن،

خندیدن...
زنها در پیله های خود فرو رفتند

و از تنهایی بسیار شاعر شدند
و در شعرهایشان وحشیانه رقصیدند،

آواز خواندند،
عشق ورزیدند،

بوسیدند،
اما خنده نه؛

فقط گریستند

  آتنا دائمی
)۱۳۶۷ - فومن(

فعال  مدنی،  فعال  دائمی  فاطمه 
حقوق کودکان، فعال حقوق بشر و از 
زندانیان سیاسی در ایران است. وی 
بیست ونهم مهرماه سال 93 بازداشت 
و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو 
الف تحت بازجویی بود ، سپس در 
تاریخ ۲۸ دی ماه 1393 پس از پایان 
اوین  زندان  زنان  بند  به  بازجویی ها 
از  پس  مدنی  فعال  شد.این  منتقل 
جلسه  افتادن  تعویق  به  چندین بار 
دادگاه نهایتاً در تاریخ ۲3 اسفند 93 
در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، 
محاکمه و به دلیل فعالیت های مدنی 
مسالمت آمیز، به اتهام »تبلیغ علیه 
امنیت  علیه  تبانی  و  اجتماع  نظام، 
توهین  رهبری،  به  توهین  ملی، 
و  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  به 
اختفای ادله جرم« به 1۴ سال زندان 
دادگاه  قاضی  شد.پیش تر،  محکوم 
تجدیدنظر با تبدیل قرار بازداشت به 
وثیقه موافقت کرد و به این ترتیب 
ماه  از شانزده  فعال مدنی پس  این 
بازداشت در تاریخ ۲۶ بهمن ماه سال 
گذشته از بند زنان زندان اوین آزاد 

شد.در شعبه 3۶ دادگاه تجدیدنظر 
استان تهران بر اساس حکم قضات 
قمی زاده و حوزوان برای چهار فعال 
به  مدنی  فعال  این  حکم  مدنی، 
در  دائمی  یافت.آتنا  تقلیل  سال   ۷
آخرین اعتصاب غذای خود از تاریخ 
19 فروردین 139۶ تا ده خرداد ماه 
9۶ به مّدت ۵۴ روز در اعتصاب غذا 
اعتراض  نشانه  به  دائمی  آتنا  بود. 
خانواده اش  اعضای  محکومیت  به 
اعتصاب غذا کرده بود که در نهایت 
به  خواهرانش  برائت  حکم  اعالم  با 

سیمین بهبهانیوی، اعتصاب خود را شکست.

باعث  کارهایی  چه  دانید  می  آیا 
آسیب رسیدن به پاها می شود؟ ساده 
ترین آسیبی که به پاها می تواند وارد 
شود گرفتگی عضالت پا میباشد که 
می تواند کارهای روزمره را با اختالل 
شایع  دالیل  از  یکی  کند.  همراه 
آسیب رسیدن به پاها ورزش کردن 

و تصادفات می باشد. 
آسیب رسیدن به پاها

کاری   9 بررسی  به  هم  با  حال 
باعث آسیب رسیدن  میپردازیم که 

به پاها می شوند.
 – پاها  به  رسیدن  آسیب   -۱

گرفتگی پا
پاهای  می توانند  پدیکور  سالن های 
شما را درمان کنند اما گاهی باعث 
حوله  از  اگر  می شوند حتی  عفونت 
کرده  استفاده  خودتان  شخصی 
باشید. زیرا در حوضچه هایی که پای  
خود را قرار می دهید ممکن است که 
زخمی سطحی  طریق  از  باکتری ها 
وارد پوستتان شوند. برای محافظت 

از پاها و زیر ران ها، اگر دچار زخم 
یا خراش شده اید پدیکور را متوقف 
از  بعد  ساعت   ۲۴ همچنین  کنید. 
واکس، اصالح یا استفاده از کرم های 

موبر استفاده کنید.
2- ورزش زیاد و زود هنگام

آخر  نگرانی های  و  دغدغه های 
انجام  در  که  می شوند  باعث  هفته 
زیاده روی  و ورزش ها  تمرینات  زیاد 
را  کردن ها  تمرین  سرعت  و  شود 
باال ببرد. می توانید به استرس خود 
پایان دهید. یک شکستگی کوچک 
یا حرکت بد در فوتبال یا هر ورزش 
بلکه  است  دردناک  تنها  نه  دیگری 
ترکی بر روی استخوان ایجاد خواهد 
کرد. شکستگی ها بین ۶ تا ۸ هفته 
زمان نیاز دارند تا بهبود پیدا کنند. 
آتل  یا  به گچ  نیاز  که  است  ممکن 
باشید  باشید. در نظر داشته  داشته 
دو  یک  به  را  شما  دوستتان  اگر 
ماراتون دعوت کرد نباید بیشتر از ۵ 
کیلومتر بدوید زیرا با این کار به خود 

آسیب وارد می کنید.
با  پاها  به  رسیدن  آسیب   -۳

چاقی بیش از حد بدن

اضافه  دچار  که  کسانی  و  چاق  افراد 
که  افرادی  به  نسبت  هستند  وزن 
وزن نرمالی دارند بیشتر از درد پا رنج 
است  واضح  بسیار  آن  دلیل  می برند. 
وزن زیاد به معنی فشار زیاد بر پاها 

است. 
4- سیگار کشیدن

به  تنها  نه  کشیدن  سیگار  به  عادت 
کند  می  وارد  آسیب  قلب  و  ها  ریه 
بلکه می تواند دیگر مشکالت را برای 
شمار  سیگار  کند.  ایجاد  سالمتی 
قرار  دیگر  بیماری های  معرض  در 
می دهد. باعث التهاب رگ های خونی 
و لخته شدن خون در آن می شود که 
درد زیادی را در دست ها و پاها ایجاد 
می کند. مکن است که زخم در دست 
این  بافت های  و  آید  به وجود  پاها  و 
نواحی را از بین ببرد. تنها را متوقف 
کردن این بیماری که قانقاریا نامیده 

می شود، ترک سیگار کشیدن است.
5- بیماری های عروقی

سیگار کشیدن شما را بیشتر مستعد 

بیماری  کرد.  خواهد  عروقی  بیماری 
پاها  بر  زیادی  تاثیر  که  جدی  که 
می گذارد. در این حالت عروق باریک 
می شوند و در نهایت پاره و خون ریزی 
داخلی اتفاق می افتد. درد ران ها یک 
نشانه رایج آن است اما فقدان جریان 
خون باعث زخم شدن پا و انگشتان 
است.  درمان  قابل  غیر  که  می شود 
در شرایط حاد تر قانقاریا و قطع عضو 

اتفاق خواهد افتاد.
با  پاها  به  رسیدن  آسیب   -۶

کفش های پاشنه بلند
قطعا نیازی به گفتن این حرف نخواهد 
بلند چقدر  پاشنه  بود که کفش های 
برای پاها مضر هستند. حتی استفاده 
از آن ها برای یک شب می تواند تاثیر 
بد خود را روز بد نشان دهد. تحقیقات 
پاشنه  کفش های  که  داده اند  نشان 

بلند باعث:
آشیل  تاندون  شدن  سخت  و  سفت 

می شوند.
پاها و زانوها دچار کشیدگی می شوند.

ایجاد  پاها و سرگیجه  ناحیه  درد در 
می کنند.

۷- صندل های ابری و نازک

از  استفاده 
به  ابری  صندل های 

که  است  هوا حقیقتی  گرمای  دلیل 
نمی شود از آن چشم پوشید. صندل ها 
برای پوشیدن راحت هستند، هزینه 
کفش های  اما  ندارند.  الزم  زیادی 
طبی برای پاها بهتر هستند. پوشیدن 

صندل ها برا مدت زمان زیاد موجب:
حفاظ  زیرا  می شود  پاها  رنگ  تغییر 

زیادی ندارد.
موجب ایجاد درد در کف پاها می شود 

زیرا سطح صافی دارد.
که  می کنند  تالش  انگشتان  چون 
صندل از پا خارج نشود موجب التهاب 

تاندون ها می گردد.
8- مصرف الکل

الکل یک سم برای اعصاب محسوب 
زمان  مرور  به  می تواند  و  می شود 
تخریب  از  را  پاها  در  اعصاب موجود 
سوزش  حس  ایجاد  موجب  کند. 
چیز  امر  این  علت  گاهی  می شود. 
ویتامین  کمبود  مثل  است  دیگری 
افراد  در  که   B ویتامین  بخصوص 

الکلی بسیار کم است.
بد  با  پاها  به  رسیدن  آسیب   -9

کوتاه کردن ناخن ها
انگشتان  همانند  را  پاها  انگشتان 
دست تمیز کنید و ناخن ها را تا اندازه 
مناسب کوتاه کنید. بلند بودن بیش 
از اندازه ناخن های پا باعث می شود 
شی  با  برخورد  اثر  در  ناگهان  که 
بشکند. کوتاه کردن بیش از اندازه نیز 
نکنند.  رشد  دیگر  که  باعث می شود 
چگونه؟ وقتی که ناخن ها بی اندازه 
کوتاه باشند کفش با ناخن فشار وارد 
می کند و آن ها را وارد بافت انگشت 
می کند. یک راه دیگر برای جلوگیری 
که  است  این  ها  ناخن  رشد  عدم  از 
ناخن ها را به صورت حاللی نچینی 
به طور مستقیم رشد  بگذارید که  و 

کنند.

هدیه  خریدن 
قدرت  نیازمند  مناسب 
تخیل و بخشندگی و البته داشتن پول 
اما عمدتا خریدن هدیه  است.  کافی 
کار ساده ای نیست، چون از طرفی با 
انواع محصوالت مختلف روبرو هستیم 
که شرکت های تولید کننده روز به روز 
در حال ارتقای کیفیت و کاربری آن 
شدت  دلیل  به  طرفی،  از  و  هستند 
این تغییرات بخش عمده ای از آنها از 
اینجا  در  می شوند.  خارج  ما  تیررس 
با مدرن ترین و البته گران قیمت ترین 
آشنا  دنیا  زیبایی  و  آرایشی  لوازم 
خریداری  به  مجبور  البته  می شوید. 

هیچ کدام نیستید!
سشوار فوق العاده دایسون 

بواسطه   Dyson بریتانیایی  شرکت 
جاروبرقی  چون  خانگی  لوازم  تولید 
و خشک کن شناخته شده و چندان 
در زمینه محصوالت مربوط به زیبایی 
و آرایشی تجربه نداشته است. سشوار 
جیمز  توسط  شرکت  این  کالسیک 
دایسون طراحی شده که این شرکت 
این  تاسیس کرد.  را در سال 1991 
دسته  ای  دارای  دایسون  سشوار 
و  است  گرم   ۲3.۷۵ وزن  با  طالیی 
ابزار آرایشی و زیبایی کامال استثنایی 
سشوارهای  دایسون  البته  است. 
این  ولی  دارد  هم  دیگری  متعدد 
نمونه بواسطه سبکی و طالیی بودن، 
از  است.  دیگر  آنهای  از  خاص تر 
ویژگی های دیگر این سشوار می توان 
حرارت،  درجه  چهار  ارائه  قابلیت  به 
قابلیت تنظیم و تقسیم کننده جریان 
هوا و شات سرد برای موها اشاره کرد. 
کمکی  ابزارهای  دارای  سشوار  این 
حالت دهنده  مو،  صاف کننده  چون 
این  است.  پخش کننده  همچنین  و 
سشوار به پوست سر آسیب نمی زند 

و قیمت اش 399 پوند است.
LUNA دستگاه پاک سازی پوست

تیغ  است.  رطوبت  باالی  جذب 
این مجموعه مردانه در  ریش تراش 
یک ست سه تایی تهیه شده است که 
اگر بودجه کافی برای خریداری اش 
را دارید، می توانید آسان ترین روش 
را در تراشیدن ریش خود را داشته 
ست  این  برای  یورو   13۴ باشید. 

ریش تراشی باید هزینه کنید.
و  آکنه  ضد  ابریشمی  بالشت 

ماساژور
 Slip آمریکایی  تجاری  عالمت 
محصوالت  انواع  تولیدکننده 
است  خوابیدن  به  مربوط  ابریشمی 
پوست های  محافظت  برای  که 
و  مستعد جوش  بخصوص  حساس 
آکنه طراحی شده است. این بالشت 
فیبرهای  از  بسیار  رنگی  تنوع  با 
تا  شده  ساخته  ابریشم  طالیی 
شب  طول  در  را  پوست  رطوبت 
حفظ کند. این بالشت همچنین به 
دلیل کاهش اصطکاک مو در حین 
خواب باعث می شود تا موها سالم تر 

هدیه  می تواند  بالشت  این  بمانند. 
خوبی برای یک دوست باشد.

 Dr. پوست  از  مراقبت  ماسک 
Dennis Gross Skincare

فرق  بقیه  با  کمی  محصول  این 
دریچه ای  را  آن  می توان  و  دارد 
مراقبت  محصوالت  روی  به  جدید 
دنیس  خواند.  صورت  پوست  از 
ساکن  زیبایی  متخصص  گروش 
نیویورک این ماسک جالب را برای 
کرده  طراحی  پوست  از  حفاظت 
به  محصول  این  از  بخشی  است. 
شده  ساخته  روز  تکنولوژی  کمک 
است. این ماسک شامل یک چراغ 
ال ای دی تایید شده توسط کشور 
تا  می کند  کمک  که  آمریکاست 
و  چین  قبیل  از  پوست  مشکالت 
مرتفع  نور  با کمک  پوست  چروک 
شود. با ترکیب پرتو درمانی نورهای 
قرمز، آبی و ترکیب نور آبی و قرمز 
و  آکنه  درمان  برای  دستگاه  این 
می کند.  کمک  پوست  رنگ  تغییر 
این ماسک با استفاده از یک بند در 
پشت سر روی صورت قرار می گیرد 

و با یک یو اس بی، شارژ می شود.

کرم های  و  ورقه ای  ماسک های 
هدیه  یک  است  ممکن  پاک کننده 
زیبایی  به  عالقه مندان  برای  عالی 
است  جایی  اینجا،  و  نباشد.  پوست 
که LUNA توسط شرکت سوئدی 
Foreo در بازی حضور پیدا می کند. 
در  پوست  پاک سازی  دستگاه  این 
رنگ های مختلف صورتی، خاکستری، 
دسترس  در  صورتی  و  بنفش  قرمز، 
است. این دستگاه قادر به پاک کردن 
کثیفی های  و  چربی ها  درصدی   9۸
می تواند  محصول  این  است.  پوست 
تنظیم  درجه  سه  با  را  پوست  منافذ 
قوی، متوسط و مالیم پاک سازی کند. 
جا  دست  در  خوبی  به  دستگاه  این 
می گیرد و با یک یو اس بی که همراه 
محصول ارائه می شود، شارژ می شود. 

قیمت آن حدود 139 پوند است.
اتوی موی اورئال 

اتوی موی اورئال محصولی از شرکت 
زیبایی و آرایشی کشور فرانسه، اورئال 
و  سرامیکی  ورقه های  با  که  است 

مجموعه ای از شانه های متنوع تولید 
شده است. این ابزار با استفاده از بخار 
آب و تکنولوژی pro-keratin برای 
موها  به  دادن  حالت  و  کردن  صاف 
طراحی شده است. این اتوی مو همراه 
صورت  به  که  است  کرم  و  ِسُرم  با 
سفارشی و صرفا برای استفاده از این 

دستگاه ساخته شده است.
عنوان  به  لیتر(  میلی   ۵۰( سرم  این 
بکار  برابر حرارت  یک محافظ مو در 
گرفته می شود و = حاوی روغن های 
کرم  است.  زردآلو  و  بادام  آووکادو، 
)1۵۰ میلی لیتر( اورئال نیز در روند 
و  می کند  کمک  موها  کردن  صاف 
می تواند قبل یا بعد از کار روی موها 
استفاده شود. این محصول 1۸۰ یورو 

قیمت دارد. 
ست ریش تراش مخصوص آقایان

این محصول در لندن توسط شرکت 
تجاری تونیک آقایان طراحی و تولید 
و  شیک  مجموعه ای  و  است  شده 
دامادهاست.  برای  مناسب  هدیه ای 
مردان  زیبایی  و  اصالح  دوتایی  ست 
شامل ریش تراش با سری حاوی موی 
خصوصیت  دارای  که  است  خالص 

با دنیای مدرن ابزارهای زیبایی آشنا شوید آسیب رسیدن به پاها با این 9 کار
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مردان  شاخص

سربه سر سرتاسر در سراسر ِ دشت
راه به پایان بُرده اند

گدایان ِ بیابانی.

پای آبله
ُمرده اند

بر دو راهه ها همه،
در تساوی فاصله با تو

 ـ ای نزدیکترین چایخانه ی اُتراق! ـ
از لَه لَِه سوزان ِ باد ِ سام

تا اله اله ِ بی امان ِ سوز ِ زمستانی
گدایان ِ بیابانی.

به صورت  سال  تا 10  پنج  آیا شما 
مشغول  خود  شغل  به  حرفه ای 
هستید؟  آیا فعالیت شغلی شما به 
علت فقدان انرژی الزم و ضعف بدنی 
اکنون  بله،  اگر  شده؟  نقصان  دچار 
زمان آن است که عادت های غذایی و 
شیوه زندگی خود را تغییر دهید. اگر 
روز شما با بی حوصلگی شروع شده 
و با خستگی پایان می یابد، دلیل آن 
نادیده گرفته  و  رژیم غذایی ضعیف 
کاری،  شلوغ  روز  یک  است.  شده 
بدون صبحانه و پس از آن با یک ناهار 
ناسالم که سطح انرژی را پایین نگه 
می دارد، شروع می شود و در طول روز 
هم هر چه که دم دست مان می آید 
را می خوریم! بنابراین اگر می خواهید 
بهره وری خود را افزایش دهید و سطح 
انرژی را در طول روز حفظ کنید، این 
به  خود  برای  امروز  از  را  ها  عادت 

ارمغان بیاورید.
هرگز صبحانه را از دست ندهید

مهم نیست که چقدر دیر به جلسات 
اطمینان  می رسید،  کار  دفتر  یا  
حاصل کنید که همیشه صبحانه را 
بخورید. همانطور که مشخص است، 
صبحانه اولین وعده غذایی ما پس از 
شام و بعد از گذشت یک مدت زمان 
طوالنی، شب تا صبح است. صبحانه 
فاصله طوالنی و خالء غذایی حداقل 
می کند.  پر  بدن  برای  را  ساعت   ۸
یک صبحانه سالم که حاوی میوه ها، 
ها،  دانه  و  آجیل  سبزیجات،  غالت، 
نان فیبردار و شیر است، تقریبا تمام 
انرژی را برای انجام کار نیاز دارید را 

در اختیار شما  قرار می دهد!
یک  همیشه  خود  کار  دفتر  در 

بطری آب همراه نگه دارید
بسیار مهم است که در دفتر کار خود، 
هیدراته بمانید. به چه معنی؟ توضیح 
می دهیم. تهویه هوای مطبوع در دفاتر 
کار به ما کمک می کند تا از سطح 
باشیم.   برخوردار  هیدرات  از  باالیی 
این باعث می شود که سطح انرژی ما 
کاهش پیدا نکند، همچنین به دلیل 
فراموش  عمدتا  ما  کاری،   مشغله 
اطمینان  بنوشیم.  آب  تا  می کنیم 
حاصل کنید که شما در طول ساعات 
می کنید.  مصرف  زیادی  آب  اداری 
برای این باید همیشه یک بطری پر 
دارید  نگه  خود  میز  روی  بر  آب  از 
)همیشه خوب است برای نوشیدن، 
از  یا  بطری های شیشه ای  در  را  آب 
تغییر،  ایجاد  برای  دارید(.  نگه  مس 
برگ  آب،  بطری  داخل  می توانید 
نعنا، برش لیمو، خیار و سیب اضافه 
عالوه  می توانید  کار  این  با  کنید. 
آن  به  خود  بدن  هیدراته کردن  بر 

ویتامین و مواد معدنی هم برسانید.
میان وعده ها را با میوه جایگزین 

کنید
بله، همه ما به هنگام کار کردن دوست 
داریم تا با اشتیاق تنقالت بخوریم. به 
خصوص در زمان عصرگاه تمایل ما به 
چیبس و پفک زیاد می شود. در این 
فرصت روز، همه ما باید این تنقالت 

درمان 
آرتروز با زهر عقرب

علل  به  که  است  مفصلی  بیماری  نوعی  آرتروز 
از وجود  بیماری  این  آید.  فرد می  به سراغ  مختلفی 

ضعف در استخوان ها نشئت می گیرد و در دراز مدت و در 
صورت عدم درمان تاثیرات مخربی را بر سالمت فرد وارد خواهد کرد. 

به گفته محققان، به زودی درمانی که بتواند روند زندگی حدود 1.۳ میلیون 
فرد مبتال به آرتروز روماتوئید را بهبود بخشد از زهر عقرب به دست خواهد آمد.

آرتروز نشانه مشخصی از سالمت ضعیف استخوان هاست که معموال با افزایش 
سن متظاهر می شود. این بیماری عمدتاً بر مفاصل تاثیر گذاشته و افراد مبتال به 
این بیماری از درد و خشکی مفاصل گله می کنند. سایر عالئم این بیماری شامل 
قرمزی، گرما، تورم و کاهش میزان حرکت مفاصل درگیر بیماری است. درحالیکه درمان 
های متعددی برای تسکین عالئم این بیماری نظیر مدیتیشن، فیزیوتراپی یا گاهی 
اوقات جراحی وجود دارد، اما هنوز هیچ درمان قطعی وجود ندارد. »کریستین بیتون«، 
سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »آرتروز روماتوئید یک بیماری خودایمنی 
است که در آن، سیستم ایمنی به خود بدن حمله می کند. این بیماری بر مفاصل 
تاثیر می گذارد.«وی در ادامه می افزاید: »سلول های موسوم به “سینوویوسیت 
های شبه فیبروبالست” )FLS( در این بیماری نقش دارند. با رشد این سلولها 

و جابجایی بین مفاصل، محصولی را ترشح می کنند که به مفاصل آسیب 
رسانده و سلول های ایمنی که موجب درد و التهاب می شوند را به 

سمت خود جلب می کنند. با روند پیشرفت این آسیب، مفاصل 
بزرگ شده و قادر به حرکت نیستند.«در درمان های فعلی، 

سلول های ایمنی درگیر بیماری هدف قرار گرفته 
قرار  هدف  را   FLS یک  هیچ  و 

نمی دهند.

ناسالم را با میوه های تازه یا ساالد عوض 
کنیم. آسان است تا با خودمان سیب 
همچنین  ببریم.  کار  محل  به  موز  یا 
می توانیم در صورتی که شرایطش مهیا 
یخجال  در  را  میوه ها  یا  ساالد  باشد، 
دفتر کار بگذاریم و ساالد یا ساالد میوه 
تنقالت  بدانیم که  باید  درست کنیم. 
احساس  القای   برای  تفاله ای  فقط 
سیری هستند و فاقد هیچ گونه انرژی 
همچنین  نیستند.  ذهن  و  بدن  برای 
می توانید سیب زمینی یا دانه های شور را 
به تنقالت اداره و دفتر خود اضافه کنید.

کافئین سالم بنوشید
ما  هستیم.  کافئین  به  معتاد  ما  اکثر 
در تمام طول روز نیاز به یک فنجان 
شیرین  نوشیدنی های  یا  قوی  قهوه 
انرژی  کافئین  بدون  اغلب  و  داریم 
الزم برای فعالیت را نداریم. کافئین در 
نوشیدنی هایی با قند باال می تواند انرژی 
را افزایش دهد اما در نهایت منجر به 
سقوط سطح انرژی در بدن ما می شود. 
اتفاق،  این  با  مقابله  برای  راه  بهترین 

مصرف کافئین به شیوه ای شبیه چای 
سبز است. این کار نیاز کافئین بدن را 
برآورده می کند و شما را سالم نگه می 

دارد.
به میان وعده ها توجه کنید

بهترین راه برای انرژی داشتن در طول 
یک روز، خوردن غذا در فواصل متعدد 
روز است. بسیاری از ما ترجیح می دهیم 
در وعده های اصلی غذا پرخوری کنیم 
و حجم زیادی به بدن برسانیم و بعد 
به مدت ۴-۵ ساعت هیچ چیز نخوریم. 
هدردادن  برای  روش  بزرگترین  این 
انرژی بدن است. اگر می خواهید برای 
تمام روز سرحال و فعال باشید، مهم 
از روز،  است که در فواصل مشخصی 
انرژی کسب کنید. سعی کنید زمان 
مشخصی برای میان وعده در حد فاصل 
ناهار تا پایان روز کاری، انتخاب کنید و 

تأمین انرژی کنید.
یک میز ناهار نباشید!

هنگامی که باید یک کار را در موعد 
مقرر تمام کنید یا زیر فشار کاری قرار 
کنید.  ترک  را  ناهار  میز  باید  دارید، 
کار  در حین  نهایت  در  باید  بنابراین، 
اشتباه  یک  این  بخورید.  غذا  کردن، 

است!  بزرگ 
اینکه  خاطر  به 

ارسال ایمیل، تایپ کردن، 
اتفاق  زیاد  کار  موقع  در  خواندن، 
می افتد، پس نمی توانید روی غذاخود 
تمرکز کنید تا مواد مغذی وعده غذایی 
به بدن شما برسد. بنابراین همیشه برای 
صرف ناهار وقت بگذارید، از دسکتاپ  
فاصله بگیرید و در آرامش غذا بخورید.

شب کارها بخوانند
اگر یک کارگر شبانه هستید، باید در 
انرژی  مورد تغییرات شدید در سطح 
در  معموال  شب  بدانید.شیفت  خود 
می گذارد.  تاثیر  بدن  طبیعی  چرخه 
در اینجا چند نکته برای کسانی که در 

شب کار می کنند، وجود دارد: 
-مالتونین یک هورمون است که بدن ما 

ترشح می کند؛ این هورمون به ما کمک 
می کند تا بخوابیم. مواد غذایی حاوی 
مالتونین می باشند، مانند گوجه فرنگی، 
گردو، شیر، روغن زیتون، شراب و غیره 
به شما برای خواب کمک خواهند کرد.

-تحقیقات نشان می دهد که نور آبی 
تلفن همراه، موجب بیدار شدن می شود 
مالتونین  هورمن  کاهش  باعث  زیرا 
است  امروز دشوار  در جهان  می شود. 
کنید،  خاموش  را  خود  تلفن های  تا 
بنابراین آنها را از کنار تخت خود دور 
کنید. سعی کنید تمام نورها را خاموش 
تاریک  و  آرام  اتاق  یک  در  و  کنید 
اگر شما عادت دارید هنگام  بخوابید. 
خواب  به  موسیقی  به  دادن  گوش 
بروید، سعی کنید صدای موسیقی را 

پایین بیاورید.
-به عنوان کسی که تمام طول شب را 
بیدار بوده و از نور خورشید هم طبیعتا 
تامین  برای  باید  بود،  خواهد  محروم 
ویتامین استخوان ها و پوست و موی تان 
نور خورشید  در طول روز در معرض 
قرار بگیرید، سعی کنید روزنامه خود را 
در بالکن بخوانید یا هر زمان که ممکن 

است از نور خورشید بهره مند شوید.

کیوان کریمی
)۱۳۶۴-بانه(

کردتباِر  کارگردان  کریمی  کیوان 
فارغ التحصیل رشته  او  است.  ایرانی 
علوم ارتباطات اجتماعی از دانشکده 
تهران  دانشگاه  اجتماعی  علوم 
است. کریمی کارش را در سینما با 
ساخت فیلم کوتاه شروع کرده است. 
انتقادی  نگاه  در  ریشه  او  فیلم های 
نسبت به انسان معاصر دارد. کیوان 
به  سال 1۳92  آذر   2۳ در  کریمی 
نوشتن  مستند  فیلم  ساخِت  دلیل 
خویش  مسکونی  منزل  در  شهر  بر 
انفرادی  بازداشت و روانه سلول های 
زندان اوین شد. او در ۵ دی با تودیع 
وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان 
 1۳9۴ سال  ماه  مهر  شد.در  آزاد 
رسیدگی  جلسه  هشت  طی  از  بعد 
شعبه بیست و هشت دادگاه انقالب 
اسالمی به ریاست قاضی مقیسه ای، 
کیوان کریمی را به اتهام »تبلیغ علیه 
توهین  و  اسالمی  جمهوری  نظام 
حبس  سال   ۶ به  مقدسات«  به 
تعزیری و 22۳ ضربه شالق محکوم 
فراوانی  بازتاب  صادره  کم  کرد. 
و  سینمایی  بین المللی  مجامع  در 

چند  دربرداشت.تنی  بشری  حقوق 
و  فیلسوفان  و  شناسان  جامعه  از 
به  بیانیه ای  در  بشر  حقوق  فعاالن 
عنوان »شعر جنایتی  زبان تحت   9
علیه دولت«اولین واکنش را به حکم 
انجمن  دادند.سپس  نشان  کریمی 
نویسان،  فیلمنامه  کارگردانان،  ملی 
درفرانسه  سینما  عوامل  و  بازیگران 
و ایتالیا و انجمن ملی روزنامه نگاران 
طی  ایتالیا  سینمایی  منتقدان  و 
بیانیه ای به حکم صادره علیه کیوان 
کریمی اعتراض کرده و خواستار لغو 

مجازات او شدند. احمد شاملو

از  برخی 
سالمتی  مزایای 
از:  عبارتند  روی  پیاده 
پیشگیری  روانی،  و  جسمی  سالمت 
از بیماری های قلبی، دیابت، سرطان 
و انواع بیماری های مزمن. مطالعات 
بیشتر نشان داده است که پیاده روی 
باعث افزایش تراکم استخوان شده و 
مانع از پوکی استخوان می شود. راه 
روده  سرطان  به  ابتال  خطر  رفتن، 
می  کاهش  نیز  را  آرتریت  و  بزرگ 
شگفت  شکل  یک  روی  پیاده  دهد. 
این  برای بدن است.  از ورزش  آوری 
شما  برای  ای  هزینه  هیچ  تمرین 
زندگی  شیوه  با  متناسب  و   ندارد 
همه است. اگر چه ممکن است شما 
ثابت شده  اما  باشید،  مشغول  بسیار 

راه رفتن سریع در اطراف محل کار و 
یا در خانه می تواند یک تمرین بسیار 
روی  پیاده  موثر  فواید  باشد.  مفید 
شامل بهبود کلی سالمتی و کاهش 
وزارت  گفته  به  باشد.  می  زیاد  وزن 
به  امر  این  متحده،  ایاالت  بهداشت 
کاهش مرگ و میر در میان گروه های 
سنی مختلف کمک کرده و می کند.

 
مزایای پیاده روی برای سالمتی

برای  الزامی  ورزش  یک  روی  پیاده 
بروید  راه  بیشتر  هرچه  است.  انسان 
بود.  بهتر خواهد  برای سالمتی شما 
رفتن  راه  مختلف  مزایای  از  برخی 

برای سالمتی عبارتند از:

کنترل وزن با پیاده روی:
راه رفتن با قدم های کوتاه و سریع، 
برای  شما  که  است  چیزی  آن  همه 
کاهش کالری و چربی مازاد خود نیاز 
تا  کند  می  کمک  رفتن  راه  دارید. 
کالری اضافه ای که از طریق خوردن 
برسد.  تعادل  به  اید  آورده  دست  به 
یک مایل پیاده روی می تواند تقریبا 
بسوزاند  را  انرژی  کالری  کیلو   100

بنابراین، سه بار پیاده روی در هفته 
و هربار حداقل ۳ الی ۴ کیلومتر می 
تواند کل وزن اضافی بدنتان را از بین 

برده و شما را الغرتر کند.
تناسب اندام:

زمان  مدت  برای  روزانه  روی  پیاده 
تندرست  را  شما  تواند  می  طوالنی 
این عمل، عملکرد  و سالم نگه دارد. 
طبیعی اندام های قلبی – تنفسی را 
شما  بدنی  قدرت  و  داشته  همراه  به 
را به میزان قابل توجهی افزایش می 
دهد. قدم زدن برای ۳0 دقیقه در روز 
به طور منظم، می تواند به شما کمک 
و هیکل خوبی  که الغرتر شده  کند 
نهایت  در  کار  این  اما  باشید.  داشته 
باشد،  شما  توان  حد  از  بیش  نباید 
شما می توانید با سرعت بیشتری قدم 
بزنید تا که آن را به یک ورزش پایدار 

تر و موثرتر تبدیل کنید.
سالمت روان با پیاده روی

روی  پیاده  که  دانیم  می  ما  همه 
آور  بسیارحیرت  بدن  فیزیک  برای 

است. برای سالمت روحی چه طور؟ 
شما  ذهنی  نگرش  برای  همینطور 
کار روحیه شما  این  است.  مفید  نیز 
و  استرس  سطح  داده،  افزایش  را 
بر  عالوه  و  داده  کاهش  را  افسردگی 
را  شما  نفس  عزت  نفس،  به  اعتماد 

تقویت می کند.
پیاده روی تنهایی یا گروهی به شما 

خوب  ارتباطات  کند  می  کمک 
اجتماعی برقرار کنید. به واسطه یک 
پیاده روی خوب روحیه شما در تمام 
گیاه  یک  مانند  و  شده  تقویت  روز 

سرسبز تازه نگه داشته می شود.
سالمت قلب

تحقیقات و مطالعات پزشکی نشان 
می دهد که قدم زدن باعث کاهش 
شده،  باال  کلسترول  و  خون  فشار 
و سایر  مغزی  بنابراین خطر سکته 
را کاهش  قلب  به  مربوط  مشکالت 
جمله  از  آرام،  رفتن  راه  دهد.  می 
را  قلب شما  که  است  هایی  ورزش 

تقویت می کند.
بهداشت عمومی

و  ذهنی  آمادگی  برای  کار  بهترین 
روی  پیاده  وزن،  کنترل  به  کمک 
افزایش  برای  روی  پیاده  است. 
تراکم استخوان و جلوگیری از پوکی 
سودمند  بسیار  مزمن  استخوان 
است. همچنین باعث محدود شدن 
بیماری های دیگر شده و مصونیت 

بدن انسان را افزایش می دهد.
عرق  باعث  خوب  روی  پیاده  یک 
کردن و دفع ضایعات سمی از بدن 
شدن  برافروخته  زیرا  شده  شما 
سرزندگی  و  سالمتی  باعث  پوست 
اجزای  از  را  شما  سیستم  و  شده 

ناسالم پاک می کند.
پیاده روی برای سالمت ماندن

کسانی که زیاد پیاده روی می کنند 
و  عقل  زوال  به  ابتال  مستعد  کمتر 
آسیب های استخوان می شوند، زیرا 
استخوان های آنها قوی شده و می 
توانند صدمات را تحمل کنند. آنها 
بدنی انعطاف پذیرتر داشته و جنبش 
عضالنی خوبی دارند که باعث فراهم 
بهتری  کلی  توانایی  و  تعادل  شدن 
در آنها می شود. بزرگساالنی که از 
در  و  هستند  فعال  جسمی  لحاظ 
روی  پیاده  سالگی سریع  اوایل ۵0 
مشکالت  به  ابتال  خطر  کنند،  می 
در  باال  خون  فشار  و  دیابت  قلبی، 
آنها کاهش می یابد. همانطور که در 
بریتانیا توصیه شده،  مجله پزشکی 
زنانی که به طور منظم پیاده روی 
بیماری  به  مبتال  کمتر  کنند  می 

های قلبی و دیابت می شوند.

5 مزیت شگفت انگیز پیاده روی که باید بدانید عادت های سالم زندگی کارمندی!
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صدف خادم به زنان ایران:

 برای رسیدن به هدف پشتکار داشته باشید
را  پیروزی  این  =خادم 
دفاع  برای  که  آنهایی  به 
به  و  جنگیدند  کشور  از 
کرد  اهدا  ایران  زنان  همه 
به آنان توصیه کرد برای  و 
دست یافتن به اهداف خود 

پشتکار داشته باشند.
صدف  فروردین،   ۲۴ شب  شنبه 
که  ایران  بوکسور  زن  اولین  خادم 
شده  حاضر  بین  المللی  مسابقات  در 
خود  فرانسوی  حریف  بر  پیروزی  با 
شبی به یادماندنی برای ورزش زنان 

ایران ثبت کرد.
وزیر  که  مسابقه ای  در  خادم 
را  آن  نزدیک  از  فرانسه  ورزش 
راند  دو  در  برد  با  می کرد  تماشا 
آنی  بر  بوکس  مسابقه  راند  سه  از 
شد. پیروز  فرانسه  از  چائووین 

این  در  ساله   ۲۴ بوکسور  این 
ا  نداشت  اسالمی  حجاب  مسابقه، 

لباس اش به رنگ پرچم ایران بود.
که  خادم  مربی  منشی پور  مهیار 
سبک وزن  قهرمان  این  از  پیش 

رسیدن  برای  بود  جهان  بوکس 
زیادی  تالش  تورنمنت  این  به  او 
زمانی که  منشی زاده  و  خادم  کرد. 
یک  برای  پیش  سال  دو  منشی زاده 
دوره آموزشی به ایران آمده بود با هم 

خبرگزاری فرانسه نوشت با اینکه حریف فرانسوی بود، اما  صدف خادم 
در  را  او  که  داشت  زیادی  طرفداران  فرانسوی  تماشاچیان  میان  در 

 تمامی شش دقیقه مسابقه تشویق کردند

آشنا  اجتماعی  شبکه های  راه  از  و 
شده اند و این بوکسور در کالس های 
منشی پور آمادگی و استعداد خود را 

نشان داد.
صدف خادم در حالی که راند اول را 
با استرس شروع کرد و ضربات پیاپی 
دریافت  خود  تجربه تر  با  حریف  از 
کرد اما در ۲ راند بعدی با پیدا کردن 
همچنین  و  بوکس  رینگ  در  خود 
توصیه های فنی مربی اش توانست آن 
را زیر ضربات بی توقف هوک  شوون 

خود قرار دهد.
خـادم ایـن پیـروزی را بـه آنهایـی 
کـه بـرای دفاع از کشـور جنگیدند و 
بـه همـه زنـان ایـران اهدا کـرد و به 
آنـان توصیه کرد برای دسـت یافتن 
داشـته  پشـتکار  خـود  اهـداف  بـه 
سـخنان  در  خـادم  صـدف  باشـند. 
کوتاهـی از حریـف خـود، اَن شـوون 
تمجیـد کـرد و گفت، »این مسـابقه 
دو پیروز داشـته اسـت، هـر دوی ما 

شـدیم.« پیروز 

از  که  ندارد  اشکالی   =
که  کنند  شروع  من  خود 
پول هایی که به حساب من 
می شود  ریخته  نزدیکانم  و 

از کجا می آید؟
علی دایی بازیکن پیشین تیم ملی 
فوتبال ایران و سرمربی کنونی باشگاه 
قضائیه  قوه  به  چهارشنبه  روز  سایپا 
اسالمی  اطالعات جمهوری  وزارت  و 
توصیه کرد به کثیف کاری های فوتبال 

ایران رسیدگی کنند.
مطبوعاتی  کنفرانس  در  که  دایی 
و  سایپا  تیم های  مسابقه  از  پیش 
سپاهان صحبت می کرد، در رابطه با 
باخت سایپا به پرسپولیس گفت: در 
. چون  نکردیم  بازی خوب عمل  آن 
می بردیم.  می کردیم،  بازی  بهتر  اگر 
متاسفانه چند اشتباه بچگانه تیم ما 

مزید بر علت شد.
بعد  آمده  پیش  بحث های  به  دایی 
از مصاحبه محمد برادرش با رسانه ها 
که باعث دلخوری و ناراحتی عده ای 
است  طبیعی  که  داد  توضیح  شد، 
وقتی بعد از یک بازی حساس که تیم 
مصاحبه  درخواست  شده،  بازنده  ما 
تلفنی می کنید و به قول خودتان پس 
از مسابقه هم فحش شنیده ایم و هم 
باخته ایم، چنین مصاحبه ای  را  بازی 
شدن  مطرح  باعث  شرایط  آن  در 
تازه  می شود.  نیز  حرف ها  اینگونه 

یک  که  گفته  دروغ  ما  محمد  مگر 
بازیکن پرسپولیس به اندازه کل تیم 
من هزینه دارد؟ می توانیم این را ثابت 
و  عجیب  مسئله  آنکه  ضمن  کنیم. 
جدیدی نیست. در همه جای دنیا هر 
بهتری  بازیکن  است،  پولدارتر  تیمی 

می خرد.
می کنم  تقاضا  هرحال  به  افزود:  او 
فوتبال،  فدراسیون  اخالق  که کمیته 
قوه قضائیه ، وزارت اطالعات و نیروی 
به  سپاه  اطالعات  حتی  و  انتظامی 
خیلی از مسائلی که در فوتبال ایران 
واقع  در  کنند.  ورود  می افتد  اتفاق 
شروع  من  خود  از  که  ندارد  اشکالی 
کنند که پول هایی که به حساب من 

کجا  از  می شود  ریخته  نزدیکانم  و 
می آید؟

می خواهم  خدا  از  من  گفت:  دایی 
همه  و  بیاید  پیش  موارد  این  که 
ماجرای  به  مثال  کنند.  کنترل  را 
و  شرکت  در  نباتی  روغن  میلیاردی 
صندوق پیشکسوتان رسیدگی کنند، 
موضوع بلیت فروشی را پیگیری کنند، 
در  تقلبی  بلیت های  مسئله  روی  یا 
مسابقه های خارج از خانه پرسپولیس 
و مسائل از این قبیل ذره بین بیاندازند 
و ببینند جای پای چه کسانی در راه 
انجام این تخلفات به چشم می خورد؟ 
یکی از وظایف کمیته اخالق این است 
که فضای ورزشگاه ها را درست کنند.

علی دایی: 

قوه قضائیه و وزارت اطالعات به کثیف کاری های 
فوتبال وارد شوند

علی دایی

داریم  توقع  =روحانی: 
 ، کشتی ی  شته ها ر ر  د
و  ندو  تکوا وزنه برداری، 
آینده  المپیك  در  کاراته 

مدال بگیریم!
روز  روحانی  حسن  حجت االسالم 
شنبه در دیدار با مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش گفت: خیال مردم از تیم 
باشد  راحت  آینده آن  و  فوتبال  ملی 
و امیدواریم تیم فوتبال امید هم بعد 
از سال ها به المپیک ۲۰۲۰ ژاپن راه 

یابد.
تیم های  پیروزی های  افزود:  او 
باشگاهی ایران در مسابقات آسیایی، 
خوشحال  را  مردم  از  نیمی  حداقل 
کرد. موفقیت تیم ملی فوتبال در جام 

جهانی روسیه نیز افتخارآفرین بود.
وعده های  از  هیچکدام  که  وی 
مشکالت  با  رابطه  در  انتخاباتی اش 
نیافته،  تحقق  جامعه  مطالبات  و 
ورزش  از  یادآور شد حمایت  این بار 
دختران در سال جاری از برنامه های 
است. امید«  و  »تدبیر  دولت  اصلی 

داریم  توقع  کرد:  تاکید  روحانی 

روحانی: حمایت از ورزش زنان از برنامه های مهم 
دولت است!

وزنه برداری،  کشتی،  رشته های  در 
آینده  المپیک  در  کاراته  و  تکواندو 

مدال بگیریم!
جام  در  فوتبال  ملی  تیم  اوعملکرد 
ورزشی  کاروان های  و  روسیه  جهانی 
ایران در رقابت های آسیایی، پارا آسیایی، 
المپیک جوانان، صعود بسکتبال ایران 
تیم های  مدال آوری  و  جهانی  جام  به 
کشتی، شطرنج، وزنه برداری، کاراته و 

تکواندو را در مسابقات بین المللی باعث 
افتخار دانست.

وی گفت: اخیرا وزارت ورزش هزار 
مکان ورزشی را در سراسر کشور در 
روحانی  داد.  قرار  سیل زدگان  اختیار 
آن  ترتیب  این  به  نداد  توضیح 
بگیرد،  دارد  توقع  وی  که  مدال هایی 
باید  ورزشی  مکان های  کدام  در 

برایشان تمرین شود!

حسن روحانی

صدور حکم بازداشت برای صدف خادم؛
 فدراسیون بوکس تکذیب کرد

ایران  بوکس  =فدراسیون 
م  د خا ف  صد ید  می گو
در  شخصی  مسئولیت  با 
مسابقه فرانسه شرکت کرده 
و صدور حکم بازداشت وی، 
شیطنتی از سوی رسانه های 

»ضدانقالب« است. 
بازی   بوکس:  =فدراسیون 
صدف خادم »نمایشی« بود!

صدف خادم، نخستین زن بوکسور 
دلیل  به  بین المللی،  عرصه  در  ایران 
ایران،  در  بازداشت  حکم  صدور 
کرده  لغو  ایران  به  را  خود  بازگشت 
است. رئیس فدراسیون بوکس ایران 
در  وی  با  »برخورد«  هرگونه  اما 
تکذیب  را  ایران  به  بازگشت  صورت 
رسانه های  »شیطنت  را  آن  و  کرده 
وابسته به عربستان سعودی« خوانده 

است.
نماینده  داالی  کالرا  که  آنگونه 
»تاریخساز«  بوکسور  خادم،  صدف 
حکم  است،  گفته  رویترز  به  ایرانی 
مهیار  و  خادم  صدف  بازداشت 
ایران  در  وی  مربی  منشی پور 
اساس،  همین  است.بر  شده  صادر 
برای  که  ایرانی  زن  بوکسور  این 
رسمی  مسابقات  در  نخستین  بار 
به  و  کرد  فرانسه شرکت  در  بوکس 
گرفته  تصمیم  رسید،  نیز  پیروزی 
کند. لغو  را  ایران  به  خود  بازگشت 

فدراسیون  مقامات  حال  این  با 
برخورد  هرگونه  ایران  در  بوکس 
بازگشت  صورت  در  را  وی  با 
ثوری  حسین  کرده اند.  تکذیب 
شرکت  بوکس  فدراسیون  رئیس 
را  فرانسه  مسابقات  در  خادم  صدف 
»در  که  گفته  و  خوانده  »نمایشی« 
موضوع  ضدانقالب  رسانه های  برخی 
ایشان در صورت برگشت  با  برخورد 
مطرح  فدراسیون  سوی  از  ایران  به 
تکذیب  قویاً  موضوع  این  که  شد 

می شود.«
با  پیشتر  ایران  بوکس  فدراسیون 
صدور بیانیه ای مسئولیت در شرکت 
را  فرانسه  مسابقات  در  خادم  صدف 

اعالم کرد  و  این فدراسیون سلب  از 
که فعالیت های خادم شخصی بوده و 
فدراسیون  این  سوی  از  سازماندهی 

نداشته است.
در  بوکس  فدراسیون  رئیس  حاال 
واکنش به ادعای صدور بازداشت برای 
صدف خادم در ایران، آن را تکذیب 
کرده و اخبار منتشر شده مربوط به 
برخورد با وی در صورت بازگشت به 
ایران را »شیطنت رسانه های وابسته 

به عربستان سعودی« دانسته است.
»خانم  است:  گفته  ثوری  حسین 
ورزشکاران  مجموعه  در  خادم 
قرار  بوکس  رشته  شده  سازماندهی 
ندارد و از نظر فدراسیون بوکس تمام 
کاماًل  و  شخصی  ایشان  فعالیت های 

نمایشی است.«
 ۲۴ ایرانی  بوکسور  خادم  صدف 
اسالمی،  حجاب  بدون  فروردین ماه 
در مسابقات رسمی بوکس در فرانسه 
شرکت کرد و برنده نیز شد. شرکت 
مسابقه  این  در  خادم  پیروزی  و 
بازتاب گسترده ای در اذهان عمومی 
او  و  داشت  بین المللی  رسانه های  و 
برای نخستین بار  به خاطر حضورش 
و  بین المللی  رسمی  مسابقات  در 
»تاریخساز«  عنوان  پیروزی اش 

ورزش بوکس زنان نام گرفت.
رسمیت  به  از  پس  خادم  صدف 
بوکس  ورزشی  رشته  شدن  شناخته 

صدف خادم نخستین بوکسور زن ایرانی شرکت کننده 
در  مسابقات بین المللی

یورگن کلینزمن سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران؟
ستاره  کلینزمن  یورگن  اینکه  در 
فهرست  در  آلمان  فوتبال  پیشین 
ملی  تیم  سرمربیگری  نامزدهای 
تردیدی  دارد،  قرار  ایران  فوتبال 
وجود ندارد اما اینکه قرعه مدیریت 
پیشین  سرمربی  نام  به  ملی  تیم 
تیم فوتبال آمریکا و باشگاه تاتنهام 
نظر  به  قطعی  هنوز  بیفتد  لندن 

نمی رسد.
ولی گفته می شود مهدی تاج رئیس 
فدراسیون فوتبال شخصا با سه نامزد 
کلینزمن  جمله  از  سمت  این  احراز 

دیدار و گفتگو داشته است.
پیشین  مدیرعامل  سلطانی  امیر 
باشگاه استقالل خوزستان که اکنون 
سرگرم  سیتی  استوک  باشگاه  در 
در  کلینزمن  از  عکسی  است،  کار 
توضیح  و  گذاشته  خود  اینستاگرام 
داده که سرمربی اسبق تیم های ملی 
عنوان  به  احتماال  آمریکا  و  آلمان 
معرفی  کیروش  کارلوس  جانشین 

خواهد شد.
که  هنگامی  کلینزمن  دستمزد 
میلیون   ۲ شد،  آمریکا  تیم  سرمربی 

بدون  تردید  بی  بود.  سال  در  دالر 
حمایت مالی وزارت ورزش، فدراسیون 
وی  حقوق  پرداخت  به  قادر  فوتبال 
نیست ولی از آنجا که مسعود سلطانی 
فر وزیر ورزش به هر قیمت به دنبال 
بود  ملی  تیم  از  کیروش  شدن  جدا 
رفتن  از  خوشحال  بسیار  اکنون 
کیروش از ایران بخش اعظم دستمزد 

کیروش را متقبل خواهد شد.
اما نکته بسیار مهم در مورد استخدام 
کلینزمن این است که او اکنون تبعه 
آمریکاست و ممکن است به این دلیل 
نشود.  داده  ایران  در  کار  اجازه  او  به 
سازمان  یک  با  قرارداد  امضای  چون 
تحریم های  ایرانی در حکم دور زدن 

آمریکا تلقی خواهد شد.

یورگن کلینزمن

سال  سه  باوجود  کشور  در  زنان 
مسابقات  در  شرکت  اجازه  تمرین، 
هزینه  با  سرانجام  ولی  نکرد  پیدا  را 
فرانسه  رقابت های  در  خود  شخصی 
بدون حجاب شرکت کرد و به عنوان 
اولین بوکسور زن ایرانی پیروز میدان 

شد.
این ورزشکار زن ایرانی با توجه به 
زنان  بوکس  فدراسیون  فعالیت  عدم 
و ممنوعیت ورزش بوکس برای زنان 
در  خود  مربی  حمایت  با  ایران،  در 

مسابقات فرانسه شرکت کرد.
مسابقات  در  ایرانی  زنان  شرکت 
ورزشی به دلیل لزوم داشتن حجاب 
و  است  محدود  شدت  به  اسالمی 
از  بوکس  چون  ورزش ها  از  برخی 
نامناسب  زنان  برای  نظام  سوی 

خوانده شده.
اعالم  فرانسه  خارجه  امور  وزارت 
درباره  بالفاصله  نمی تواند  که  کرده 
اظهار  منشی پور  و  خادم  پرونده 
و جمهوری  فرانسه  روابط  کند.  نظر 
هفته  نظر  اظهار  دلیل  به  اسالمی 
ایاالت  در  فرانسه  سفیر  گذشته 
فعالیت های  درباره  آمریکا  متحده 
هسته ای ایران رو به تیرگی گذاشته 
به  فرانسه  نیز  این  از  پیش  است. 
تروریستی  فعالیت های  افشای  دلیل 
ایران  در  سفیر  معرفی  از  مدت ها 

خودداری کرده بود.

مهیار منشی پور قهرمان جهان بوکس، مربیگری صدف خادم را به 
عهده داشت



صفحه ۱۱ ـ Page 11 ـ شماره ۱۶۷۳
 جمعه 19 تا پنجشنبه 2۵ آوریل 2019

=مقامات سازمان حفاظت از 
نباتات می گویند از عربستان 

به فائو شکایت برده اند.
هفته  دو  به  نزدیک  =فائو 
پیش به ایران نسبت به هجوم 
هشدار  صحرایی  ملخ های 

داده بود.
=طبق برآورد صورت گرفته 
از سوی سازمان حفظ نباتات، 
میلیارد  هزار   ۱۲۵ احتمال 
تومان خسارت به محصوالت 
دلیل  به  ایران  کشاورزی 

هجوم ملخ ها وجود دارد.
کشور  نباتات  حفظ  سازمان  رئیس 
»تهدید  را  آن  که  قطحی  به  نسبت 
امنیت غذایی کشور« خوانده به دلیل 
هجوم ملخ های صحرایی به شش استان 
کشور، هشدار داد. سازمان خوار و بار 
جهانی فائو دو هفته پیش درباره هجوم 
ایران  مقامات  به  صحرایی  ملخ های 
درگاهی  بود.محمدرضا  داده  هشدار 
کشور  نباتات  حفظ  سازمان  رئیس 
می گوید در صورت عدم کنترل حمله 
ملخ های صحرایی به مزارع کشاورزی 
»امنیت  ایران،  جنوبی  استان  شش 
افتاد. به خطر خواهد  غذایی کشور« 

او هجوم این ملخ ها را در ۴0 سال 
اخیر بی سابقه خوانده و گفته که این 
آفات بسیار خطرناک در حال حاضر از 
عربستان وارد کشور شده  و به شش 
استان جنوبی یعنی بوشهر، سیستان و 
بلوچستان، هرمزگان، فارس، خوزستان 

و کرمان رسیده اند.
رئیس  درگاهی  محمدرضا  گفته  به 
سازمان حفظ نباتات کشور، این ملخ ها 
در حال حاضر 200 هزار هکتار زمین 
نابودی  در معرض خطر  را  کشاورزی 
تا کنون در ۳۸ هزار  قرار داده اند که 
هکتار مبارزه جدی انجام شده و خطر 

از بین رفته است.
بر اساس گزارش رئیس سازمان حفظ 

سازمان حفظ نباتات: احتمال قحطی با هجوم 
ملخ های صحرایی

نباتات، در شش استان ملخ زده جنوبی، 
حالت آماده باش و اقدامات برای دفع 
وظیفه  اینکه  با  و  شده  اعالم  آفات 
است  دولت  عهده  به  ملخ  با  مبارزه 
»ولی اعتبار الزم برای قوت گرفتن این 
فعالیت ها که بالغ بر 10 میلیارد تومان 

است، تامین نشده است.«
درگاهی همچنین روز چهارشنبه 2۸ 
خبرگزاری  با  گفتگویی  در  فروردین 
و  کشور  وزیر  بی توجهی  از  تسنیم 
سازمان مدیریت بحران به درخواست  
حمایت برای مبازره با ملخ های مهاجم 
وجود  »با  بود:  گفته  و  داده  خبر 
نامه نگاری و درخواست کمکی که وزیر 
جهاد کشاورزی در سال گذشته با وزیر 
کشور و سازمان مدیریت بحران برای 
مبارزه با ملخ های مهاجم داشته اما این 
است.«  مانده  پاسخ  بی  درخواست ها 
این گفتگو در حال حاضر از خبرگزاری 
با  است.درگاهی  شده  حذف  تسنیم 
را  شرایط  پنجشنبه  روز  وجود  این 
تحت کنترل خوانده و گفته که »در 
صورت تامین اعتبار و اقدامات صورت 
گرفته این آفت با حداقل خسارت دفع 

می شود. جای نگرانی نیست.«
سوم  فائو  جهانی  خواروبار  سازمان 
ملخ های  هجوم  به  نسبت  آوریل 
صحرایی به کشورهای منطقه هشدار 

داده بود، ولی مقامات مسئول در ایران، 
عربستان  در کشور  آفت  کنترل  عدم 
صحرایی   ملخ های  هجوم  منشاء  را 
که  هرچند  می دانند.  ایران  سوی  به 
هجوم  اول  موج  که  هستند  مدعی 
ملخ های صحرایی را که در هرمزگان 
گزارش  کرده اند.در  کنترل  داد  رخ 
این  از  »برخی  است:  آمده  فائو  تازه 
سمت  به  گروهی  صورت  به  ملخ ها 
عربستان حرکت کرده و در ماه مارس 
غرب  جنوب  در  کردند،  تخم گذاری 
آسیا گروه های بزرگتر و گله هایی نیز 
در سواحل جنوب ایران وجود دارند که  
در پایان مارس از تخم بیرون آمده اند.«

آنگونه که محمدرضا درگاهی رئیس 
سازمان حفظ نباتات می گوید، ملخ های 
صحرایی »آسیب جدی« به زمین های 
کشاورزی وارد نکردند ولی 12۵ هزار 
میلیارد تومان ارزش ریالی محصوالتی 

است که در خطر آفت قرار دارند.
این مقام سازمان دفع آفات بار دیگر 
بر نقش عربستان در هجوم ملخ ها به 
سوی ایران تاکید کرد و گفت که به 
نظر می آید عربستان وظایف ذاتی خود 
انجام  آفت  این  با  مبارزه  قبال  در  را 
نداده و در همین رابطه برای بررسی 
این موضوع اعتراض خود را به فائو ارائه 

کرده است.

سازمان ملل متحد: ۱۰ میلیون شهروند ایران تحت 
تاثیر سیل و ۲ میلیون نیازمند کمک های بشردوستانه

نفر  ایرانی یک  =از هر ۴۰ 
زندگی اش تحت تاثیر سیل 

قرار گرفته است.
می گوید  ملل  =سازمان 
هزار   ۴۰۰ و  میلیون  یک 
غیرنقدی عالوه  دالر کمک 
عمومی  و  موجود  منابع  بر 
به  فوری،  مساعدت  برای 
سیل زدگان ایران کمک کرده.
احمر«  »هالل  مقام  =یک 
ایران، سیل اخیر را بدترین 
ایران  اخیر  سال   ۱۵ فاجعه 

توصیف کرده.
امروز  روحانی  =حسن 
را  کشور  به  وارده  خسارت 
۴۰ هزار میلیارد تومان اعالم 
کرد و گفت که این رقم باالتر 
هم خواهد رفت چون هنوز 
خسارات خوزستان محاسبه 
نشده. او گفته در صورت لزوم 
دولت از صندوق توسعه ملی 

برداشت خواهد کرد.
به  وابسته  »رلیف وب«  وبسایت 
سازمان ملل متحد می گوید دو میلیون 
نفر ایرانی در جریان سیل  اخیر نیازمند 
کمک های بشردوستانه هستند که به 
معنای گرفتار شدن یک تن از هر ۴0 
شهروند ایرانی است. این فاجعه بشری 
در حالی در ایران به وقوع پیوسته که 
و  سر  بجای  کشور  سیاسی  مقامات 
از  سیل زدگان،  وضع  به  دادن  سامان 
آن برای اهداف سیاسی خود نیز سوء 

استفاده می کنند.
آنگونه که وبسایت سازمان ملل متحد 
اعالم کرده اکنون از هر ۴0 ایرانی یک 
نفر گرفتار سیل و نیازمند کمک های 
بشردوستانه است. این وبسایت نوشته 
سیل  گرفتار  ایرانی  میلیون  دو  که 
حمایت ها  این  نیازمند  و  شده اند 

هستند.
از  نقل  به  همچنین  وبسایت  این 
سرخ  صلیب  بین المللی  فدراسیون 
ایرانی  میلیون   10 حدود  که  نوشته 
تاثیر  تحت  نوعی  به  زندگی شان 
سیل قرار گرفته و نیم میلیون نفر از 

خانه هایشان آواره شده اند.
خبری  منابع  برخی  حال،  این  با 
می گویند این ارقام بیشتر هستند و 12 
میلیون نفر تحت تاثیر سیل اخیر در 
بین، ۷۸  این  قرار گرفته اند. در  ایران 
نفر کشته و بیش از 11۳۶ نفر مجروح 

و مصدوم شده اند.
سازمان ملل متحد در گزارشی اعالم 
کرده که یک میلیون و ۴00 هزار دالر 
کمک غیرنقدی عالوه بر منابع موجود 
و عمومی برای مساعدت فوری، کمک 

کرده است.
زهرا فالحت معاون امور بین الملل و 
حقوق بشردوستانه »هالل  احمر« این 
سیل را »بزرگترین فاجعه در بیش از 

1۵ سال اخیر ایران« توصیف کرده و 
گفته است: »صحنه هایی که داوطلبان 
ما گزارش می دهند، ویران کننده است. 
کل روستاها در عرض چند دقیقه زیر 
ساختمان های  و  خانه ها  می رود.  آب 
نابود  کامال  و  دیده  آسیب  بی شماری 

شده.«
اعالم  طبق  که  حالیست  در  این 
از  دیگری  موج  در  احمر«،  »هالل 
خراسان  ایالم،  استان   11 سیالب ها، 
زنجان،  شمالی،  و  رضوی  جنوبی، 
سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، 
و  سیل  با  یزد  و  هرمزگان  گلستان، 

آبگرفتگی مواجه شده اند.
روحانی  حسن  حجت االسالم 
 2۸ چهارشنبه  امروز  رئیس دولت 
سیل  که  کرد  اعالم  فروردین ماه 
به  تومان  میلیارد  هزار   ۴0 حدود 
ولی  کرده  وارد  خسارت  کشور 
به  توجه  با  رقم  این  افزایش  احتمال 
به  وارده  خسارات  بودن  نامشخص 
استان خوزستان وجود دارد. او با اشاره 
شروط   درباره  خامنه ای  علی  نامه  به 
برداشت از صندوق توسعه ملی گفت 
که دولت تا جایی که ممکن است از 
امکانات بودجه ای خود استفاده می کند 
و هر چقدر که کسر باشد از صندوق 
کرد. خواهد  استفاده  ملی  توسعه 

رهبر  خامنه ای  علی  این  از  پیش 
نامه  به  پاسخ  در  اسالمی  جمهوری 
استفاده  بر  مبنی  روحانی  درخواست 
منوط  را  آن  ملی،  توسعه  صندوق  از 
مقرر  درصد  »پنج   از  استفاده  به 
برای  کشور  عمومی  بودجه ی  در 
غیرمترقبه«،  حوادث  جبران خسارت 
بودجه های  ردیف های  در  »جابجایی 
عمرانی« و »بیمه ها و تسهیالت بانکی« 

کرده بود.
عدم  مدعی  حکومت  بین،  این  در 
بین المللی  نهادهای  کمک رسانی 
تحریم های  دلیل  به  سیل زدگان  به 
شده  اسالمی  جمهوری  علیه  آمریکا 
متحد  ملل  آنکه، سازمان  است. حال 
حمایت های  از  گزارشی  تازگی  به 

ارسالی به سیل زدگان را منتشر کرده. 
این سازمان اولویت هایش را در بخش 
بهداشت،  و  آب  سرپناه،  »سالمت، 
کرده  اعالم  غذا«  و  بازسازی  آموزش، 
و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل متحد در ایران اقالمی چون »یک 
هزار تخته چادر و پتو، کیسه خواب و 
به  گذشته  هفته  را  آشپزخانه«  اقالم 

ایران ارسال کرده است.
اقالم  نیز  بهداشت  جهانی  سازمان 
در  را  سیل زدگان  نیاز  مورد  پزشکی 
قالب بسته های »درمان بیماران تروما 
]ضربات روحی[، بسته های حاوی دارو 
کنترل  اورژانس،  پزشکی  تجهیزات  و 
غیرواگیر،  بیماری های  و  وبا  بیماری 
خودروی دو دیفرانسیل« تأمین کرده 
و در اختیار وزارت بهداشت قرار داده 
صندوق  تجهیزات  است  است.قرار 
کودکان ملل متحد، که برای خدمات 
است،  سیل  وقوع  از  پس  ایمن سازی 
برسد.  ایران  به  آوریل   20 تاریخ  در 
و  بهداشتی  بسته های  همچنین 
صندوق  باروری  بهداشت  کیت های 
جمعیت سازمان ملل متحد تا 2۵ آوریل 
از زنان و دختران برای  برای حمایت 
رفع نیازهای اساسی بهداشت باروری 
شد. خواهد  وارد  ایران  به  سالمت  و 

در جریان سیل اخیر، هزاران کودک 
ویرانگر  پیامدهای  دستخوش  ایرانی 
سیل  شده و نزدیک به یک ماه است 
دولت  بازمانده اند.  نیز  تحصیل   از  که 
برگزاری کالس های  به  قادر  می گوید 
دلیل تخریب  به  برای کودکان  درس 
گسترده در مناطق سیل زده بخصوص 
احتمال  و  نیست  خوزستان  در 
استان  در  تحصیلی  سال  پایان  اعالم 

خوزستان وجود دارد.
مردم  وضعیت  درباره  اطالع رسانی 
سیل زده و شرایط بهداشتی و اسکان به 
صورت حداقلی و عمدتا از شبکه های 
احتمال  و  می گیرد  صورت  اجتماعی 
بروز بیماری هایی روده ای و واگیر دار در 
کمپ های اسکان سیل زدگان خصوصا 

برای کودکان رو به افزایش است.

آمار تکان دهنده یکی از مقامات استان خوزستان درباره 
خسارت سیل در روستاهای شادگان

از  بیش  که  =محصوالتی 
شده اند  آسیب  دچار  همه 
هستند.  کلزا  و  جو  گندم، 
نخل ها، زهکش ها، وسایل و 
تجهیزات کشاورزان و نهرهای 
نابود  کشاورزی  زمین های 

شدند یا آسیب دیدند.
=8۰ درصد زراعت، نخیالت، 
مزارع پرورش ماهی، دامداری 
و دامپروری روستاهای بخش 
رفته   آب  زیر  به  دارخوین 

است.
ع  ر ا مز صد  ر د  ۱ ۰ ۰ =
چومه  خزعلیه،  روستاهای 
جعفری،  بحاث،  خزعلیه، 
ابوسدره،  ابوشلوگ،  عگله، 
 ، کفیشه  ، ر ا بنو  ، مه گر
ذیل،  امیلحه،  ابوعرابید، 
توپچی، نهرعطیه، منصوره و 
جفال، رگبه، صراخیه، حدبه، 
گرمه، ناصری و غیاضی به زیر 

آب رفته  است.
نظام صنفی کشاورزی  اجرایی  دبیر 
توصیف  در  شادگان  طبیعی  منابع  و 
وضعیت ناگوار روستاییان سیل زده گفته 
است که آب به داخل بسیاری از منازل 
تلف  دام  زیادی  تعداد  و  کرده،  نفوذ 
داشته اند،  آنچه  هر  کشاورزان  و  شده 
از دست داده اند. او همچنین از تخریب 
100درصدی مزارع بیش از 10 روستا 
است. داده  خبر  شادگان  منطقه  در 

هوشنگ مقامسی دبیر اجرایی نظام 
طبیعی  منابع  و  کشاورزی  صنفی 
شهرستان شادگان و عضو هیئت مدیره 
نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
سیالب های  درباره  خوزستان  استان 
به  که  خوزستان  در  فروردین ماه 
شادگان رسیده گفته است که اکنون 
زمان برداشت محصول فرا رسیده بود 
اما سیالبی که از سدهای احداث گشته 

بر روی رودخانه های دز، کارون و کرخه 
و به واسطه نهر بحره به سوی تاالب 
شادگان سرازیر شده، مدیریت نشد و 
برای آن ورودی و مسیر هدایت مناسبی 
محصوالت  نتیجه،  در  نگشت.  تعبیه 

کشاورزی بسیاری را نابود کرد.
که  است  معتقد  مقامسی  هوشنگ 
و  شهرستان  مسئوالن  مدیریت  سوء 
مزارع،  رفتن  آب  زیر  موجب  استان 
در  بسیاری  مسکونی  منازل  و  باغات 
شهرستان شده است بطوری که اکنون 
نفوذ  از خانه ها  بسیاری  داخل  به  آب 
کرده و دام ها هم یا در آب تلف شدند یا 

به مکان دیگری منتقل شده اند.
کشاوری  صنفی  نظام  اجرایی  دبیر 
و منابع طبیعی شهرستان شادگان با 
است  گفته  تکان دهنده ای  آمار  ارائه 
روستاهای  مزارع  درصد   100 که 
خزعلیه، چومه خزعلیه، بحاث، جعفری، 
گرمه،  ابوسدره،  ابوشلوگ،  عگله، 
بنوار، کفیشه، ابوعرابید، امیلحه، ذیل، 
توپچی، نهرعطیه، قسمتی از منصوره 
روستاهای  مرکزی،  بخش  از  جفال  و 
رگبه، صراخیه، حدبه، گرمه، قسمتی 
از روستای ناصری و غیاضی از بخش 
خنافره به زیر آب رفته اند و ۸0 درصد 
زراعت، نخیالت، مزارع پرورش ماهی، 
دامداری و دامپروری روستاهای بخش 
دارخوین به زیر آب رفته ، و این اتفاق در 

سیل زدگان  روحی  اختالالت 
و  کابوس  اضطراب،  حادثه:  از  پس 
هزار  ده ها  از  بیش   گناه؛  احساس 
از  سیل  وقوع  پی  در  ایران  در  نفر 
در  و  گریخته  کاشانه شان  و  خانه 
بهترین حالت، در کمپ های گروهی 
و اردوگاه ها بسر می برند. سیل زندگی 

اختالالت روحی و روانی سیل زدگان:

 اضطراب، کابوس و احساس گناه

مردم در شمال، غرب و جنوب غربی 
مواجه  نامعلوم  آیند ه ای  با  را  کشور 
کرده و امنیت روحی و روانی آنها را به 

شدت به مخاطره انداخته است.
سیل زدگان اکنون در چه شرایط و 
وضعیت روحی و روانی بسر می برند؟ 
در کمبود نیازهای اولیه زندگی خود، 

روانی شان  و  روحی  واکنش های 
چطور  می کند؟  پیدا  بروز  چگونه 
می شود عالوه بر انتقال آب و غذا، از 
نظر روحی از آنان حمایت کرد؟ اینها 
بهناز  با  که  است  سواالتی  از  بخشی 
مهرانی مشاور روانشناس ساکن آلمان 

مطرح کردیم.

کمپ های سیل زدگان استان خوزستان که نشان از گستردگی تعداد 
مردم بی سرپناه دارد

زمانی رخ داد که تمام هزینه ها انجام شده 
و تنها برداشت محصول باقی مانده بود.

صنفی  نظام  مدیره  هیئت  عضو 
استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی 
که  است  افزوده  ادامه  در  خوزستان 
بارندگی  شد  موجب  مدیریت  ضعف 
سال خشکسالی،  چند  از  پس  شدید 
مزارع کشاورزان را نابود کند: »بعد از 
زیان هایی  و  چندین سال خشکسالی 
که کشاورزان شادگان دیده بودند بارش 
نعمت الهی محصول بسیاری را برای 
بود  آورده  ارمغان  به  کشاورزان  مزارع 
اما متاسفانه ضعف مدیریت مسئوالن 
در مدیریت آب، کل محصول و زحمات 

کشاورزان را بر باد داد.«
که  است  کرده  تأکید  مقامسی 
استان  در  نیرو  وزارت  مسئوالن 
سدها  آب  ساختن  رها  از  خوزستان 
خودداری  سیل آسا  بارندگی  از  پیش 
افزایش  موجب  همین  که  کردند 
خسارت های سیل شده است: »در طول 
اسفند ماه رودخانه های کارون و مارون 
رهاسازی  برای  باالیی  بسیار  ظرفیت 
داشتند اما مسئوالن اداره آب و برق، 
آب را به موقع رهاسازی نکردند. با توجه 
به بارش های سنگینی که در حال وقوع 
بود به لحاظ علمی قابل پیش بینی بود 
که ظرفیت سدها به اتمام خواهد رسید 

و برای آنها امکان...

ویدئو
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به  که  زمانی  از  =آدمیان 
ابزار  سپس  و  زبان  ابداع 
 ، فتند یا ست  د شتن  نو
تا  کرده اند  تالش  همواره 
را  خود  زیستی  تجربه ی 

ثبت و ضبط کنند.
تالش  تمام  =موجودات 
»همیشه  برای  را  خود 
قیمت  به  حتی  ماندن« 
جلوگیری از هستی یافتِن 
آیندگان، می کنند. طبیعت 
اما از چنین گناهی به آسانی 
به  پس  نمی پوشد  چشم 
را  موجودات  زمان،  مدد 
معدوم می کند. نباید اصرار 
ماندن«  حد  از  »بیش  به 

داشت!
یوسف مصدقی- چند هفته پیش، 
نخستین  در  لندن،  کیهان  سردبیر 
جدید  سال  در  هفتگی اش  سرمقاله 
خورشیدی، بجای نوشتن از ماجراهای 
روزمّره ی سیاست ایران، به موضوعی 
بنیادین پرداخته بود که از دید صاحب 
این صفحه کلید، پس از چند هفته، 
تأمل  شایسته ی  همچنان  تنها  نه 
است بلکه اندیشه در آن واجب تر از 
هر موضوع دیگری می نماید. به این 
سبب، نگارنده تصمیم گرفت تا به این 
واجب عمل کند و در این جستار به 
موضوع محوری سرمقاله ی مورد اشاره 
یعنی مفهوم »تداوم انسان« بپردازد. 
این شاید فتح بابی باشد برای چند 
مطلب دیگر در دنباله ی این جستار 

در ایام آتی. تا چه پیش آید.
سنجش زمان و بار میراث

سرمقاله ی  آن  در  بقراط  االهه 
نکته  این  به  درستی  به  خواندنی، 
اشاره کرده که هر چند ما نوِع بشر 
که  آگاهیم  مسئله  این  از  کمابیش 
فردیّتی فناپذیر و مقهوِر  زمان داریم 
تا  ناکام، می کوشیم  تدابیری  با  ولی 
زماِن تعریف گریز و شناخت ناپذیر را 

برای خود تا حدی قابل درک کنیم. 
از این رو، واحدهای سنجش زمان را 
ابداع کرده ایم تا فانی بودِن خودمان 
از خود  انسانیِت پس  استمرار  به  را 
پیوندی  چنین  نتیجه ی  بزنیم.  گره 
این است که هر آنچه در طول زمان 
از ناحیه ی هر فرد یا ملتی سر زده 
و  فاجعه  شّر،  و  خیر  از  اعم  باشد– 
»بشریت«ی  حساب  به  دستاورد- 
نوشته می شود که فرد فرد ما جزئی 
از آنیم. این بشریت در ملل و اقوام 
میراث های  صاحب  خود،  متنوع 
متفاوتی است و از این رو هر یک از 
ما افراِد جامعه ی انسانی، بار میراثی 
از گذشتگان خود را وابسته به جغرافیا 
و فرهنگی که در آن به دنیا آمده ایم، 
به دوش می کشیم. آیندگان ما نیز بار 
میراث ما را به دوش خواهند کشید 
و تا زمانی که »تداوم انسان« برقرار 
باشد، این زنجیره ی میراث– شوم یا 

خجسته- برقرار خواهد بود.
از آنجا که که نگارنده در گزاره  های 
لندن  کیهان  سردبیر  با  یادشده 
که  نمی بیند  بی فایده  است،  همدل 
تا  بپردازد  آنها  به  مبسوط تر  قدری 
این مفاهیم و نتایج حاصل از درک 
آنها، برای خواننده ی هوشمند قدری 

روشن شود.
تاریخ: روایات متنوع در خدمت 

یک کالن روایت
ابداع زبان  به  از زمانی که  آدمیان 
یافتند،  نوشتن دست  ابزار  و سپس 
تجربه ی  تا  کرده اند  تالش  همواره 

ثبت و ضبط کنند.  را  زیستی خود 
این  از  حاصل  تصاویر  و  مکتوبات 
تالش ها، »تداوم انسان« را با انتقال 
تجربه ی گذشتگان به آیندگان تسهیل 
تا  السکو  غارنگاره های  از  کرده اند. 
پاپیروس های  و  سومری  کتیبه های 
اودیسه،  گیل گمش،  ز  ا مصری، 
شاهنامه و دیگر حماسه های منظوم 
مختلف  ملت های  و  اقوام  منثوِر  و 
پراکنده ی حکمای  مکتوبات  تا  دنیا 
پیش سقراطی و رساله های نبوغ آسای 
ابوالعالء  »لزومیات«  از  افالطون، 
َمَعّری و »رباعیات« خیام تا غزلیات 
تروبادورهای  چامه های  و  حافظ 
پرووانس،  اهل   )Troubadours(
تا  شب  یک  و  هزار  داستان های  از 
دن کیشوت سروانتس، از تراژدی های 
شکسپیر  تا رمان های فلوبر، پروست 
و فاکنر، از دستورعمل تولید باروت 
و ساختن قطب نما تا طب جالینوس 
و »قانون« ابن سینا، از »هنر جنگ« 
سون تسو )Sun Tzu( تا »شهریار« 
از  مارکس،  »سرمایه«  و  ماکیاولی 
شرح اعتراف گیری و شکنجه در دوران 
هولناک  توصیفات  تا  انکیزیسیون 
مارکی دو ساد،  ُسدوِم«  روز   1۲۰«
تا  نسکریت  سا ی  ترا سو ما کا ز  ا
پورنوگرافی های تولیِد انبوه زمان ما، 
و بی شمار مکتوبات و تصاویر ضبط 
در  نوعی  به  یک  هر  دیگر،  شده ی 
»تداوم انسان« نقش داشته اند. همه ی 
این آثار، تالش مؤلفان و مرتکبان شان 
را برای ماندگاری و غلبه بر زمان نشان 

می دهند.
طبیعت، اصرار بر »بیش از حد 

ماندن« را مجازات می کند…
از چنین چشم اندازی، زمان مقید 
آن  که  می شود  خاص  مفهومی  به 
اینجا  تاریخ،  می نامیم.  »تاریخ«  را 
»تداوم  که  است  روایاتی  مجموعه 
انسان« را تصویر می کنند. همانگونه 
روایت ها  این  شد،  برشمرده  که 
دارند.  هوش ربا  و  شگرف  تنوعی 
تالش  و  طبیعت  با  انسان  تقابل  از 
برای بقا در بََدوی ترین شکل ممکن 
از کشف  تََفلُسف،  و  اندیشه ورزی  تا 

تالش  تا  لذتجویی  تعمیق  و  غرایز 
برای تبدیل تخیل بی پروا به هنر، از 
جنگ های خونبار بر سر منابع حیاتی 
به  و شرایع  ادیان  آیین ها،  ترویج  تا 
در  همگی  شمشیر،  و  خطابه  مدد 
شمول این روایات قرار می گیرند. در 
»تاریخ«  واژه ی  روایت ها،  این  تمام 
بشریت  کوشش  از  عرصه ای  ُمضاِف 
است:  شده  انسان«  »تداوم  برای 
تاریخ علم، تاریخ فلسفه، تاریخ هنر، 
تاریخ ادیان و… روایاتی هستند که 
انسان« را شکل  کالن روایِت »تداوم 
می دهند. شاید تنها تفاوت ما با دیگر 
گونه های جانوری روی زمین، همین 

تاریخ  داشتِن ماست.
حکم زمان است این!

 Anaximander( آنکسیماندر 
حکمای  از   )Ἀναξίμανδρος
از  یکی  سقراط،  از  پیش  یوناِن 
دوران  اندیشمندان  ژرف اندیش ترین 
را  زوال  و  نابودی  او  بود.  باستان 
تنها نتیجه ی تصادف و قهر طبیعت 
را  »نیست شدن«  بلکه  نمی دانست 
موجودات  بزه  و  تبهکاری  حاصل 
از حد ماندن« می دید.  برای »بیش 
ستیز  عرصه ی  را  عالم  آنکسیماندر 
برای »بودن« می دید و عقیده داشت 
را  خود  تالش  تمام  موجودات  که 
برای »همیشه ماندن« حتی به قیمت 
جلوگیری از هستی یافتِن آیندگان، 
می کنند. طبیعت اما از چنین گناهی 
به آسانی چشم نمی پوشد پس به مدد 
زمان، موجودات را معدوم می کند. این 

حکیم یونانی در قدیمی ترین متن بجا 
مانده در فلسفه ی غرب، در باب آغاز و 
انجام موجودات چنین می گوید: »از 
آنچه موجودات پیدا آمده اند، در همان 
نیز به ناچار ناپیدا می روند. حکم زمان 
است این؛ مجازاِت بیداد به یکدیگر را، 

بایست کشیدن.«*
حال تصور کنید که حاکمان یک 
آینده  به  اندیشیدن  بجای  کشور، 
در  انسان«  »تداوم  برای  تالش  و 
جغرافیای سرزمینی که بر آن حکومت 
می کنند، تمام هّم و غّم خود را صرف 
»بیش از حد ماندن« کنند و در این 
هزینه ای  هر  پرداخت  از  خیال خام 
سرمایه ی  و  گذشتگان  میراث  از 
نکنند.  دریغ  سرزمین  آن  آیندگان 
نخست  حکومتی،  چنین  نتیجه 
و  اخالقی  و  اقتصادی  ورشکستگی 
سپس فروپاشی همه جانبه و نابودی 

به حکم زمان است.
نظام جمهوری اسالمی، برای ماندن 
جنون آمیز  مصرف  با  استمرارش،  و 
تمام منابع ایران و نابود کردن میراث 
بجا مانده از گذشتگان این سرزمین، 
به مانعی بزرگ بر راه »تداوم انسان« 
در جغرافیای ایران تبدیل شده است. 
این فرقه ی تبهکار که در کارِ بی تاریخ  
واسطه ی  به  است،  ایرانزمین  کردِن 
»نیست«  زمان  حکم  به  بیدادش 
که  است  ایرانیان  ما  بر  شد.  خواهد 
تاریخی مان  میراث  و  وطن  نگذاریم 
همراه این تبهکاران فنا شود. »تداوم 
و  عزم  بدون  ما،  کشور  در  انسان« 
عمل ما آدمیاِن حاضر در زمان حال، 

ممکن نیست.
پرویز  ترجمه ی  از  شده  *نقل 
در  التین   متن  یک  از  ضیاءشهابی 
مانده  بجا  پراکنده ی  سخنان  باب 
نگارنده  پیش سقراطی.  فیلسوفان  از 
در  پیش  سال ها  را  جمله  چند  این 
فلسفه  دکترای  دوره ی  در  کالسی 
خاطر  به  و  شنید  ضیاءشهابی  از 
سپرد. در نقل قول، سه واژه را برای 
دادم:  تغییر  متن  شدن  فهمیدنی تر 
»آنچه« بجای »آنکه«، »موجودات« 
به  »مجازات«  و  »هست ها«  بجای 

ترجمه ی  بعدها  »پادافره«.  جای 
A Preso� )انگلیسی کتاب را یافتم 

 cratics Reader: Selected
 )Fragments and Testimonia
سطر  چند  این  می بینید  چنانکه 
متفاوت  قدری  انگلیسی  ترجمه  در 

هستند:

Whence things have their 
origin,
Thence also their destruc�

tion happens,
According to necessity;
For they give to each other 

justice and recompense
For their injustice
In conformity with the 

ordinance of Time.

از سخن  دیگری  انگلیسی  ترجمه 
آنکسیماندر چنین است:

Whence things have their 
origin,
Thence also their destruc�

tion happens,
As is the order of things;
For they execute the sen�

tence upon one another
�The condemnation for 

the crime�
In conformity with the 

ordinance of Time.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۱۱۵(

ادیب السلطنه سمیعی خاطرات خود 
را از شب کودتا چنین ادامه می دهد:

»دم پله عمارت برای ما دو دستگاه 
اتومبیل حاضر کرده بودند. کلنل هیگ 
به ما گفت خوب است پیش از رفتن 
برویم  رئیس الوزرا  پیش  مهرآباد  به 
و دستوری از ایشان بگیریم. گفتیم 
بسیار خوب، برویم. همگی آنجا رفتیم. 
بودند.  آنجا  هم  وزیران  از  تن  چند 
رئیس الوزرا را به اتاق دیگر بردیم و 
پرسیدیم چه دستوری می دهید که ما 
با حضرات مذاکره کنیم؟ گفت مطلب 
معلوم است و باید حتی االمکان سعی 
منصرف  تهران  به  آمدن  از  که  کرد 
شوند. از آنجا به طرف مهرآباد رفتیم 
و تقریباً ساعت ۸ بعدازظهر بود که به 
مهرآباد رسیدیم و به مقدمۀ اردوی 
قزاق برخوردیم. قراوالن مانع از عبور 
شدند ولی بعد که فهمیدند ما که ایم 
و از کجا می آییم  راه دادند و ما را به 
ایوانی که جلو قهوه خانه خرابه ای بود 
بردند. پرسیدیم رئیس اردو کجاست، 
کنیم.  مالقات  ایشان  با  می خواهیم 
گفتند رئیس، عصر به ینگی امام رفته 
است و تا نیم ساعت دیگر خواهد آمد. 
شما همین جا بمانید تا بیایند. اتفاقاً 
هم هوا خیلی سرد بود و هم هیچ چراغ 
و وسیلۀ روشنانی در آن قهوه خانه و 
با  نمی شد.  پیدا  آن  حوش  و  حول 
ایوان  آن  در  تاریکی  و  سرما  همان 
ایستادیم و منتظر آمدن رئیس شدیم.

ده پانزده دقیقه بیشتر طول نکشید 
خرابه ها  همان  پشت  از  دیدیم  که 
ما  نزدیک  و  شدند  پیدا  نفری  چند 
بود  تاریک  طوری  ایوان  ولی  آمدند 
که ما نمی توانستیم یکدیگر را ببینیم 
و تشخیص بدهیم. در تاریکی سالم 
و علیکی رد و بدل شد و از آن میانه 
است  تاریک  که  اینجا  گفت  یکی 
ببینیم.  را  همدیگر  نمی توانیم  ما  و 
خوب است چراغی پیدا کنید و توی 
برویم.  آنجا  که  بگذارید  قهوه خانه 
دیده  شخص  این  صورت  اگرچه 

آمرانۀ  کامال  لحن  از  ولی  نمی شد 
کالم او معلوم بود که خود رئیس اردو 
است. یاللعجب، کسی چه می دانست 
که این شخص مرموز که در آن شب 
تاریک با ما روبرو شده بود روزی زمام 
کشور ایران را به دست خواهد گرفت 
و بر سریر شاهنشاهی ایران جلوس 
خواهد کرد و آن همه تغییرات بزرگ 
در سراپای این کشور خواهد داد و ما 
که آن شب از طرف شاه و دولت به 
روز  بودیم چند  رفته  او  نزد  رسالت 
دیگر جزو چاکران و فرمانبرداران او 

خواهیم شد!
بود  داده  امر  که  به طوری  باری، 
و  گوشه  از  نیم سوز  چراغ  یک  فوراً 
کنار پیدا کردند و بردند در طاقچۀ 
همان قهوه خانۀ خرابه که جز خاک 
بود  نمانده  برجا  آن  از  خشتی  و 
آن  به  دسته جمعی  ما  و  گذاشتند 
قهوه خانه رفتیم و در روشنایی چراغ 
با یکدیگر روبرو شدیم. حاضران آن 
اتاق از طرفی من بودم و معین الملک 
و ژنرال هیگ و از طرف دیگر رضاخان 
بود و سید ضیاءالدین. چنانکه همه 
دیده بودند پیش از این واقعه آقای 
بر  کوچکی  عمامۀ  ضیاءالدین  سید 
سر داشت ولی در مسافرتی که چند 
روز پیش از کودتا به قزوین کرده بود 
بود.  کرده  تبدیل  کاله  به  را  عمامه 
در  و  رفتیم  قهوه خانه  به  که  همین 
روشنایی چراغ ایستادیم آقا بی محابا 
مرا  اگر  گفت  و  برداشت  را  کاله 
نمی شناسید حاال بشناسید. گفتم آقا، 

ما شما را در هر لباسی که باشید خوب 
می شناسیم. بعد، رئیس اردو گفت چه 
فرمایشی دارید؟ گفتم پیام هایی از شاه 
و دولت داریم. گفت: بسم اهلل، بفرمایید. 
من به معین الملک گفتم چون شما 
اول  هستید  اعلیحضرت  پیام  حامل 
شما پیام خود را بگویید. معین الملک 
گفت اعلیحضرت همایونی فرموده اند 
این نهضت و عزیمت ناگهانی اردوی 
قزاق به تهران موجب وحشت اهالی 
شده است و الزم است از این عزیمت 
منصرف شوید و به قزوین بازگردید و 
بی دلیل مایۀ اضطراب عمومی را فراهم 
نکنید که در این موقع هیچ مناسب و 

مقتضی نیست.
همین که سخن معین الملک تمام 
شد رئیس اردو با حالتی عصبانی و 
لحنی خشن و عتاب آمیز گفت خیلی 
اعلیحضرت  که  است  تأسف  مایۀ 
چنین  یک  موقعی  چنین  یک  در 
فرمایشی می کنند و ما را از آمدن به 
تهران منع می فرمایند. مگر نمی دانند 
زحمت  چه قدر  قزاق  اردوی  این 
کشیده و در راه مملکت چه فداکاریها 
کرده و در این مدت با جنگلی ها و 
بلشویک ها چه زد و خوردها داشته و 
چه قدر تلفات داده است. بعد از این 
حاال  فداکاری ها  و  جانبازی ها  همه 
که فراغتی یافته ایم و می خواهیم به 
خانه های خود برگردیم ما را از آمدن 
منع  فرزند  و  زن  دیدن  و  تهران  به 
ما  که  نمی شوند  راضی  و  می کنند 
روزی  چند  و  بکشیم  راحتی  نفس 
خستگی خود را رفع کنیم. این است 
اجر زحمات و پاداش خدمات قزاق ؟ 
که  است  تصمیمی  این  خیر،  خیر، 
صاحبمنصبان گرفته اند و محال است 
از  و  دهند  گوش  حرفها  این  به  که 

تصمیم خود برگردند.
رئیس اردو این سخنان را با کمال 
حرارت و البته در عین حال با کمال 
متانت بیان می کرد و همین که کالم 
خود را در اینجا قطع کرد من رشتۀ 

این  به دست گرفتم، گفتم  را  سخن 
فرمایشات شما همه صحیح است ولی 
در این میان یک اشتباه فرموده اید و 
فرموده اید  تصور  که  است  این  آن، 
اعلیحضرت قدر خدمات و فداکاریهای 
قزاق را نمی دانند یا دولت نمی خواهد 
که شما به خانمان خود برگردید و از 
دیدار خانواده هایتان برخوردار شوید. 
درصورتی که این طور نیست. رشادت 
و شجاعت و فداکاری صاحب منصبان 
و افراد قزاق همه وقت منظور نظر شاه 
و دولت بوده است و قدر خدماتی را 
که همه وقت و در هر مورد کرده اید 
نخواسته اند  هرگز  و  می دانند  خوب 
دیدار  از  شما  که  نمی خواهند  و 
ممنوع  و  محروم  خود  خانواده های 
اینطور  که  ندارد  هم  علتی  باشید. 
باشد. ولی این که خواسته اند شما در 
این موقع از آمدن به تهران منصرف 
شوید فقط برای این است که به وسیلۀ 
اردوهای شجاع قزاق در سیل خطری 
تهران  طرف  به  شمال  حدود  از  که 
شود،  جلوگیری  است  شده  جاری 
چنان که تا حال شده است و چون 
یگانه قوه برای جلوگیری از این خطر 
همان قوه قزاق است بیم آن دارند که 
اگر این اردو موضع و استحکامات خود 
را ترک کند و به تهران بیاید آن خطر 
نیز به تهران نزدیک شود. این است که 
در بازگشت اردو و تعقیب متجاسران 
اصرار می ورزند واالّ هیچ نظر دیگری 

در میان نبوده و نیست.
من  بیانات  این  از  بعد  اردو  رئیس 

ساکت شد ولی از طرف دیگر آقا سید 
ضیاءالدین سخن گفت و با لحنی شدید 
و عصبانی به اولیای امور تهران تاخت 
و اظهار داشت که تهران مرکز فساد و 
خیانت شده و اسباب بدبختی مملکت 
را فراهم کرده است و باید این تهران، 
این تهران جانی، این تهران خیانتکار 
را زیر و رو کرد و این دستهای ناپاک 
را از میان برداشت و مملکت را از این 
مرگ و هالکت که او را احاطه کرده 
تصمیم  این  از  ما  و  داد  نجات  است 
و  نیستیم  دست بردار  گرفته ایم  که 
این حرفها و نصیحت ها به گوش ما 
بیاییم  تهران  به  باید  نمی رود، حتماً 
و مرکز را از این کثافت ها پاک کنیم.

حرفهای آقا سید ضیاءالدین که تمام 
شد به کلنل هیگ گفتم خوب است 

شما هم اگر مطلبی دارید بگویید.
با  و  داد  خود  به  حرکتی  کلنل 
چند  این  تمسخرآمیز  لحن  همان 
کلمه را گفت: آقای رئیس الوزرا ما را 
فرستاده اند که از آقایان خواهش کنیم 
از این عزم خود منصرف بشوند و به 

تهران نیایند.
به این بیان کلنل هیگ هیچ جوابی 
مجلس  مطلق  سکوت  و  نشد  داده 
چند،  لحظه ای  از  پس  فراگرفت.  را 
رئیس اردو و سید ضیاءالدین ما را در 
قهوه خانه گذاشتند و بیرون رفتند و 
ما بالتکلیف قدری ایستادیم و متحیر 
که چه باید بکنیم. پس از چند دقیقه 
را  ما  هم  هیگ  ژنرال  و  ما  رفقای 
رفتند  بیرون  اتاق  از  و  کردند  ترک 
و ما دیگر آنها را ندیدیم و ندانستیم 
کجا رفتند و چرا ما را یک دفعه بدون 
این که چیزی بگویند تنها گذاشتند. 
حیرت و اضطراب ما دم به دم فزونی 
می گرفت و در تکلیف خود که بمانیم 
یا برویم سرگردان بودیم. سرانجام من 
به معین الملک که خود را باخته بود 
گفتم حاال که حضرات ما را در اینجا 
این طور بالتکلیف گذاشته و رفته اند 
تکلیف  کسب  خودمان  است  خوب 

کنیم و هرطور هست خود را از این 
ورطه نجات بدهیم. فوری بیرون رفتیم 
و این طرف و آن طرف را گشتیم. یک 
نفر قزاق پیدا کردم و گفتم خواهش 
می کنم خدمت رئیس اردو از قول من 
و آقای معین الملک بگویید که ما دیگر 
در اینجا کاری نداریم و خوب است 
بازگردیم. قزاق  اجازه دهید به شهر 
قدری  فرمودند  گفت  و  آمد  و  رفت 
صبر کنید، من خودم حاال پیش شما 
واقعاً هم طولی نکشید  خواهم آمد. 
ضیاءالدین  سید  همراه  ایشان  که 
دوباره نزد ما آمدند. رئیس اردو گفت 
چه فرمایشی دارید؟ من همان پیغام 
تکرار  بودم  داده  قزاق  توسط  که  را 
کردم. گفتند بسیار خوب، البته برای 
بازگشت شما به شهر مانعی نیست 
اما چون ممکن است مراجعت و عبور 
شما از میان اردو اسباب زحمت شما 
بشود خوب است به قدر نیم ساعت در 
همین جا بمانید تا من بفرستم و اردو 
را از بازگشت شما مطلع کنم، آن وقت 
بروید. ما اظهار امتنان کردیم و آقایان 
بی درنگ رفتند و ما به همان امید و 
انتظار آنجا ماندیم غافل از این که آن 

حرفها را فقط برای اغفال ما زدند.
بیش  خاکی  تّل  قهوه خانه  چون 
نبود و هیچ چیز از فرش و نیمکت 
بتوان  یا چیز دیگری که  یا صندلی 
روی آن نشست نداشت همان طور 
سر پا ایستادیم، در میان اتاق قدیم 
خوب  حقیقتاً  هم  سرما  می زدیم. 

خدمت می کرد.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱29۶ (

تأمالت بهنگام؛ »تداوم انسان« و حکم زمان
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ـ  نظافت  وسایل  از  1ـ 
شهری صنعتی در ایران 
2ـ از فالسفۀ بزرگ آلمان 

در قرن هیجدهم 
در  شهری  ـ  غالت  از  3ـ 

ایران
توان  ـ  هستی  جهان  4ـ 
ـ  نوشتن  و  ندن  خوا

وحشی
از  ـ  است  ستاره ای  ـ   ۵
اعضای داخلی بدن انسان

6 ـ مبارکی ـ هم کتابچه 
است و هم اداره ـ شراب

7 ـ استوار ـ در دهان است
مربوط  و  اهلی  ـ  تقوا  ـ   8

به خانه 
9ـ طرف راست ـ از وسایل 

موسیقیـ  عقاید
از  ـ  است  ضمیری  10ـ 

شهرهای ایران
وسیلۀ  ـ  دلی  دو  11ـ 

عکاسی

و  موسیقی شناس  1ـ 
هنرپرور برجسته  و 
بانی  و  ایران  فقید 
جذاب  برنامه های 

»گلها«
ـ  است  کشنده  2ـ 
ـ  ست  ا ی  تنگه ا

جانداری است
م  یلیا و ز  ا ثری  ا 3ـ 

شکسپیر 
از  ـ  غذا  صورت  4ـ 

آبزیان
ـ  است  ضمیری  ـ   ۵

مدرک

6 ـ از مرکبات ـ شکوه 
ـ کشتی

7ـ  شایستگیـ  تنگه ای 
است

8 ـ از تمدن های کهن 
جهان ـ بلند ـ مایۀ 

حیات
ـ  پا  ز  ا قسمتی  9ـ 

حرفه ای است
10ـ ویرانی ـ گزاف

است  پوشاکی  11ـ 
خاندان های  ز  ا ـ 

حکومتی در ایران

و  سراینده  آهنگساز،  1ـ 
موسیقی شناس برجسته 

و فقید ایران
قدیمی  روزنامه های  از  2ـ 
ایران ـ نوعی ماکارونی 

3ـ پایتخت کشوری است 
چایخوری  وسایل  از  ـ 

ـ پیروان
4ـ درختی است ـ شهری 
در ایران ـ از بنادر ایران 

در کرانۀ خلیج فارس 
به دل  ـ  راهنمایی  ـ   ۵
یتخت  پا ـ  ن  فکند ا

کشوری است
6 ـ سر ـ از نخست وزیران 
پیشین ایرانـ  دغلکاری 

و کالهبرداری
7 ـ کوهی در آسیا ـ خانه 

ـ چهره  
وسایل  از  ـ  رایزن  ـ   8
از  ـ  ویژه  ـ  موسیقی 

موصوالت

بر  ـ  واال  و  باال  ـ  وی  9ـ 
ـ  است  رودخانه  روی 

پیدا نشدنی
بیهوده  ـ  نوارتزئینی  10ـ 
ز  ا ـ  زشت  و  شّر  ـ 

پیمودنی ها
11ـ از اعضای داخلی بدن 
انسان ـ از شیرینی های 

سنتی
12ـ از هنرپیشگان قدیمی 
و معروف سینمای ایتالیا 
ـ واحد اندازه گیری سطح

13ـ چانهـ  بر گونه نوازندـ  
موجودی افسانه ای

14ـ داخل دایره است ـ از 
انواع پارچهـ  نوعی منزل 

مسکونی
1۵ـ آب جاریـ  از حرفه ها

و  قدیمی  معروف،  خوانندگان  از  1ـ 
فقید ایران

فقید  و  برجسته  هنرپیشگان  از  2ـ 
سینمای ایرانـ  حقی برای اعضای 

دائمی شورای امنیت
3ـ از شعرای نوپرداز و معروف ایران ـ 

میوه ای است
4ـ لحظه ـ شهری تاریخی در ایران ـ 

صحاف ـ از کشیدنی ها
درختی  ـ  شبانه روز  از  قسمتی  ـ    ۵
استـ  مرضی استـ  پسوند تشبیه
6 ـ فلج بودن ـ ستاره ای است ـ لرزش و حرکت

7ـ  سازمانی بین المللی مربوط به حمل 
و نقل هوایی ـ خوراکی سنتی 

8ـ  از شعرای رمانتیک و معروف روس 
9ـ سرپرستان و مربیانـ  لوردهـ  دست

10ـ گیاهی است ـ چهره ـ ذکی 
11ـ تکرار یک حرف  ـ خوراکی است 
متداولـ  محل ذخیرۀ اجناس و کاال 

ـ حرف خطاب
ـ از نویسندگان و داستانسرایان معروف  12
معاصر ایران ـ در ورق بازی است

13ـ مصون ـ وی ـ نوعی چراغ
14ـ از شهرهای کوچک استان کرج 

ـ قطار شتر 
1۵ـ هم شجاعت است و هم قلبـ  گلی 

است ـ از وسایل موسیقی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

عنوان  به  تهران  عمر  از  چه  اگر 
پایتخت و شهر زمان زیادی نمی گذرد، 
کنار  در  کوتاه  مدت  همین  در  اما 
دینی  اقلیتهای  دیگر  عبادتگاه های 
و  مختلف  نقاط  در  نیز  کلیسا  دهها 
مسیحی  گوناگون  فرقه های  برای 
کاتولیک، ارتدوکس، پروتستان و ارمنی 

تأسیس شد.
پژوهشگران  از  برخی  برای  شاید 
این  فرهنگی  و  اجتماعی  موضوعهای 
شهر، این نکته تاریخی آشکار نباشد که 
تقریباً همزمان با تأسیس »مسجد شاه« 
)مسجد امام فعلی( در زمان فتحعلی 
شاه قاجار، نخستین کلیسای تهران که 
داخل برج و باروی »شاه تهماسبی« و 
در جوار بازار تهران ساخته شده است، 
محسوب  تهران  تاریخی  آثار  از  یکی 

می شود.
کلیسای »تادئوس و باردوقیمئوس 
و  ارمنی  مقدس«، نخستین کلیسای 
منطقه  در  که  است  تهران  مسیحی 
بازار حضرتی، تقاطع خیابان مولوی در 

جنوب شرقی تهران، واقع شده است.
این کلیسا در سال 1808 میالدی 
)وبه قولی زودتر از آن( به کوشش ده 
خانواده ارمنی معروف به »جام بران« 
از  قاجار  شاه  فتحعلی  دستور  به  که 
جلفای اصفهان برای نصب شیشه های 
بودند،  آمده  تهران  به  گلستان  کاخ 

ساخته شده است. 
استاد  کلیسا  این  اصلی  بانیان 
»هاروطیون«  استاد  و  »خاجیک« 
که  هستند  بران«  »جام  به  معروف 
قرار  کلیسا  مدخل  در  آنها  مدفن 
دارد. نام کلیسا برگرفته از نام دو تن 
که  است  عیسی  حواریون حضرت  از 
اول  قرن  اول  نیمۀ  از  را  مسیحیت 
داده اند.  رواج  ارمنستان  در  میالدی 
سیصد  حدود  آن  نمازخانه  و  کلیسا 
دارد که  مربع مساحت  متر  بیست  و 
تنها  و  اولین  عنوان  به  آن  صحن  از 
مکان موجود در آن زمان، برای تدفین 
به  تهران،  در  یافته  وفات  مسیحیان 

عنوان آرامگاه استفاده شده است.
بسیاری از شخصیت های سیاسی و 
فرهنگی خارجی مانند سفیران روسیه، 
انگلستان، شاهزاده گرجستان، »چارلز 
»چارلز  انگلیسی،  نویسندۀ  اسکات« 
آلیسون« فرستاده ویژه و وزیر مختار 

دربار انگلستان در ایران »داوود خان« 
طبیب نظام که هنگام معالجه بیماری 
سربازان،  بین  در  یافته  رواج  طاعون 
و  شد،  بیماری  این  گرفتار  نیز  خود 
نیز »گریبایدوف« سفیر مقتول روسیه 
تزاری در ایران، در این کلیسا به خاک 

سپرده شده اند. 
در سال 1970 میالدی ضمن رنگ 
فرو  اثر  در  کلیسا  دیوارهای  کردن 
اولیه  گچ رویه سطحی، شکل  ریختن 
نقاشی  تصاویر  از  قسمتی  و  دیوارها 

شده روی آنها نمایان شد.
این تصاویر یک شکل، گلدان گلی را 
با گل و بته و پرندگانی به شکل طوطی 
از عصاره  آنها  نشان می دهند و رنگ 

گیاهی تهیه شده است.
سنگ  روی  بر  شده  نقش  تصاویر 
مزارها، افرادی را با لباس های متعلق 

به دوره قاجار نشان می دهد.
در حال حاضر ماهی یکبار در اولین 
جمعه هر ماه میالدی و سالی یکبار در 
روز مخصوص این کلیسا در آن مراسم 

مذهبی انجام می گیرد. 

كلیساهای تهران از »تادئوس« تا »وارطاتانس«
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کتاب  در  کریمان«  دکتر »حسین 
ضمن  حال«،  و  گذشته  در  »تهران 
)که  طاطاووس«  »کلیسای  به  اشاره 
کلیسا  این  از  است،  تادئوس(  همان 
که در نزدیکی بقعه »سیداسماعیل« 
قدیمی ترین  عنوان  به  شده،  ساخته 
کلیسای تهران یاد می کند. وی به نقل 
از »مصطفوی« باستان شناس و مؤلف 
کتاب »آثار تاریخی تهران می نویسد« 
قاجار  فتحعلی شاه  عهد  از  کلیسایی 
آن  )پالک(  کاشی  که  کوچه ای  در 
به نام جارچی باشی و اسم قدیمی تر 
آن کوچۀ ارامنه است، در ضلع غربی 
نزدیک بازار وجود دارد. نام این کلیسا 

»طاطاووس« است.
کشیش  »قیواندرستمی«  گفتۀ  به 
کلیسا  این   ،)1320-30( سالهای 
و  است  عباس  شاه  زمان  به  مربوط 
از  چندی  خانواده های  مزبور  شهریار 
ارامنه را مانند بسیاری نقاط ایران در 
تهران آن زمان که به »شهر ده« موسوم 
کلیسای  و  است  داده  سکونت  بوده 
کوچکی نیز در آن زمان برای ایشان 

ساخته اند.
اگر این اظهار نظر صحیح باشد، به 
یقین کلیسای عصر شاه عباس در عهد 
فتحعلی شاه قاجار تغییر کرده و بنای 
کنونی به جای آن احداث شده است. 
سنگ قبرهای متعددی از مسیحیان 
و ارامنه در دهلیز و نمازخانه و صحن 
به  این کلیسا  این کلیسا وجود دارد. 
هر حال از کلیسای حایابان »شاهپور« 
که قدیمی تر از سایر کلیساهای تهران 

است به مراتب قدیمی تر بوده است. 
تهران،  قدیمی  کلیسای  دومین 
»گئورگ مقدس« در بازارچه قوام الدوله 
کوچه »درخونگاه« است که به سبب فضا 
و شکل بنا، تا حدودی بزرگتر و زیباتر 
از کلیسای »تادئوس« به نظر می آید.

»آلبرت جواکیم« سرپرست کلیسای 
زمان  دربارۀ  گئورگ«  و  »تادئوس 
تأسیس قدیمی ترین کلیسای تهران 
می گوید: برابر تاریخ ذکر شده در جزوه 
مقدس«،  »گئورگ  کلیسای  معرفی 
 1790-9۵ سالهای  در  کلیسا  این 
این صورت  در  و  است  تأسیس شده 

از  قدیمی تر  که  »تادئوس«  کلیسای 
این کلیساست باید در سالهای پیش 
از این تاریخ احداث شده باشد و شاید 
سال  عنوان  به  میالدی  تاریخ 1808 
تأسیس  کلیسای »تادئوس« صحیح 
روابط  مسؤول  »کشیشیان«  نباشد. 
عمومی شورای خلیفه گری ارامنه تهران 
این  نظر  زیر  کلیساهای  تعداد  درباره 
شورا می گوید: 8 کلیسا در تهران زیر 
نظر شورای خلیفه گیری اداره می شود 
قدیمی ترین  آنها  قدیمی ترین  که 
کلیساهای تهران نیز هستند، عبارتند از 
کلیسای »میناس«، »تادئوس مقدس«، 
»گئورگ مقدس« که از عمر کلیساهای 
اول و دوم دو قرن می گذرد و کلیسای 

سوم حدود 140 سال عمر دارد.
از زمان ساخت بقیه کلیساها کمتر 
از پنجاه سال می گذرد و حتی دو باب 
از آنها پس از پیروزی انقالب اسالمی 

ساخته شده اند.
یعنی  نها  آ جدیدترین  عمر  ز  ا
سال   1۵ فقط  مقدس  »وارطانس« 
از مسیحیان،  دیگری  گروه  می گذرد. 

دارای  تهران  آسوریان هستند که در 
بیش  و  هستند  فعال  کلیسای  شش 
»ژوزف«  ندارند.  عمر  سال  پنجاه  از 
آشوری  و  کلدانی  کلیسای  کشیش 
باره  این  در  تهران  فرصت  خیابان 
به  کلیسا  شش  تهران  در  می گوید: 
مسیحیان آشوری و کلدانی تعلق دارد.

حضرت  کلیسای  آنها  قدیمی ترین 
است.  فرصت  خیابان  در  »یوسف« 
کلیسای شرق آشوری )مارگیورکس( 
کلیسای  جنوبی،  کارگر  خیابان  در 
»برادران آشوری« در خیابان ستارخان 
»آشوری«،  »انجیلی«،  کلیسای  و 
کارگر  خیابان  در  توما«  »حضرت 
شمالی، کلیسای »حضرت مریم« در 
دیگری  کلیسای  و  خرمشهر  خیابان 
به همین نام در خیابان سرباز نیز از 
اقلیت  به  متعلق  تهران  کلیساهای 

آشوری و کلدانی هستند. 
تهران  کلیساهای  از  سوم  گروه 
متعلق به اقلیتهای غیر ارمنی و آشوری 
و  روس«  »ارتدوکس  کلیسای  است. 
»ارتدوکس یونان« در خیابان مفتح که 
از نظر نما جزء کلیساهای زیبای تهران 
محسوب می شوند و حدود پنجاه سال 

قدمت دارد. 
کلیسای »کاتولیک حضرت مریم« 
در خیابان نوفل لوشاتو، کلیسای جنب 
از  نیز  قلهک  در  انگلیس  باغ سفارت 
قدیمی  نسبت  به  کلیساهای  جمله 
اختیار  در  بیشتر  که  هستند  تهران 

سفارتخانه ها بوده اند.
تهران  کلیساهای  از  دیگری  گروه 
»انجیلی«،  کلیسای  عنوان های  با 
محل  ها  » یر د « و   » سقفی ا «
هستند. مسیحی  مؤمنان  عبادت 

کلیسای  آنها  از  قدیمی ترین  که 
سی  خیابان  در  انجیلی  زبان  فارسی 
تیر است که در سال 1876 تأسیس 

شده است. 
این کلیسا پس از کلیساهای متعلق 
به ارامنه، قدیمی ترین کلیسا به شمار 
تهران،  کلیساهای  کل  تعداد  می آید. 
نقاط  در  بیشتر  که  است  باب   3۵
مرکزی تهران واقع شده اند. اگر تعداد 
8 کلیسای ارمنی و 6 کلیسای آشوری 
را از مجموع کلیساهای تهران کم کنیم، 
فرقه های  به  متعلق  باقیمانده  تعداد 

مختلف مسیحی هستند.
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پاسخی  به  یکسره  روز  چند  عذرا 
که موسوی خوئینی  ها به سؤالش داده 
بود، فکر می کرد: »این وظیفۀ توست 
که به عنوان یک خبرنگار به دنبال این 
سؤال بروی که آیا سعید امامی کشته 

شده یا نه؟ نه وظیفۀ من...«
باالخره یک روز طاقتش تمام شد 
و به همکارانش گفت: »بچه ها من اول 
بعد هم  و  امامی  می روم خانۀ سعید 

بهشت زهرا.«
یکی از همکاران مرد با شنیدن این 
حرف به او گفته بود: »من هم می توانم 

با شما بیایم«.
نه؟  که  »چرا  بود:  گفته  عذرا  و 
تنها  اگر  است.  بهتر  خیلی  اینجوری 

باشم، خطرات بیشتر می شود«.
سوار اتومبیل روزنامه »سالم« شدند 
قباًل  که  آدرسی  اساس  بر  رفتند.  و 
بودند،  آورده  به دست  جوری  یک 
پیدا کردند. سر کوچه یک  را  کوچه 
آنسوتر  کمی  و  »تویوتا«  اتومبیل 
که  بود  پارک  »میتسوبیشی«  یک 
و  او  سرنشینانش  کرد  احساس  عذرا 
همکارش را از دور زیر نظر دارند. به 
طرف آپارتمانی رفتند که گفته می شد 
منزل  حاج آقا سعید در آن واقع است.

و  دادم  فشار  را  زنگها  از  »یکی  ـ 
پرسیدم منزل آقای سعید اسالمی؟« 
که گفتند: »نه، آن یکی زنگ را بزنید.« 
آن یکی زنگ را که زدم، صدای یک 
بچه از پشت آیفون گفت »بفرمایید«! 
پرسیدم »منزل سعید امامی؟« جواب 
داد: »بله! بفرمایید«. گفتم: »مادرتان 
طوالنی  مکث  یک  از  پس  هست«؟ 
گفت: »نه، نیست. رفته بیرون«. »چه 
کرد.  دوباره مکث  برمی گردد؟«  وقت 
این بار طوالنی تر از دفعۀ قبل: »معلوم 
نیست.« صدای یک دختر دهـ  دوازده 
ساله بود که وقتی حرف می زد احساس 
کردم کسی دارد به او یاد می دهد که 
نگوید. دوباره گفتم  بگوید و چه  چه 
مادرت کی می آید؟ من می خواهم با 
او صحبت کنم که گفت: »مادرم معلوم 
نیست کی بیاید و اگر هم بیاید اصاًل با 

شما صحبت نمی کند«.
عذرا در همین وقت صدای پای چند 

نفر را شنید که به طرف او می آمدند.
ـ »سالم«.
ـ »سالم«.

ـ »شما با چه کسی کار داشتید؟«
ـ »با آن آپارتمان«.

ـ »چه کار داشتید؟«
ـ »کار داشتیم دیگر«.

ـ »اگر مشکلی هست ما می توانیم دِر 
آپارتمان را برایتان باز کنیم«.

صاحبخانه  با  ما  متشکریم.  »نه!  ـ 
صحبت کردیم و مشکل حل شد«.

ـ »حاال با کدام واحد کار داشتید؟«
ـ »با یکی از واحدها«.

و  عذرا  با  که  چهارشانه ای  مرد 
همکارش صحبت می کرد، با شنیدن 

این حرف عصبانی شد و گفت:
ـ »اصالً شما هماهنگ کرده بودید؟«

ـ »مگر برای زنگ زدن یک خانه هم 
به هماهنگی نیاز است؟«

منزل  زنگ  و  شد  عصبانی تر  مرد 
سعید امامی را فشار داد و پرسید:

چه  زدند  زنگ  که  ینها  »ا ـ 
می خواستند؟«.

عذرا و همکارش خیلی سریع سوار 
اتومبیلشان شدند و رفتند.

رانندۀ سالم که خیلی سریع می راند، 
تعقیب  در  اتومبیل  یک  دید  وقتی 
آنهاست تندتر کرد: »راننده ما خیلی 
شجاع و نترس بود. یک لحظه احساس 
به  را  اتومبیلش  باشد  اگر الزم  کردم 
اتومبیلهای دیگر میزند تا راهی برای 
خود باز کند... هر جور بود خودش را 
در  کوچه و پس کوچه ها گم کرد. و ما 
را از شر تعقیب کنندگان خالص کرد.«

لحظه ای در سکوت گذشت و عذرا 
ماجرای بهشت زهرا را تعریف کرد:

یکراست  امامی  سعید  منزل  »از 
فقط  رفتیم.  زهرا  بهشت  طرف  به 
می دانستم کدام قطعه است، بدون این 
که شماره و ردیف قبر را بدانم. آن روز 
هیچ کس نمی دانست قبر معاون اسبق 
وزارت اطالعات کجاست. ظاهراً خانواده 
و دوستانش در پنهان نگهداشتن قبر 
نبود،  چاره ای  بودند....  شده  موفق  او 
باید تمام قطعه را می گشتیم. معموالً 
روی قبرهای جدید سه یا چهار سنگ 
لحد می گذارند... به همین دلیل برای 
من خیلی عجیب آمد که روی یکی از 
قبرها 16 سنگ لحد گذاشته بودند. دو 
سرباز هم در کنار قبر نگهبانی می دادند. 
اولین کارم این بود که عکاس را صدا 
زدم و گفتم سریع سه چهار تا عکس 
از اینجا بینداز... وقتی عکسها را گرفت 
و سوار ماشین شد از سربازها پرسیدیم 

اینجا قبر سعید امامی است که اظهار 
بی اطالعی کردند. گفتیم پس اگر قبر 
سعید امامی نیست قبر کیست؟ که باز 

هم گفتند نمی دانیم.
باید  نداشت.  فایده  اینجوری  نه! 
احساس  ما  با  که  می کردیم  کاری 
صمیمیت کنند. من و همکارم درباره 
مسائل مختلف با آنها حرف زدیم. مثاًل 
شهرستان  کدام  از  بچه ها،  پرسیدیم 
آمده اید؟... خب! از شهرتان چه خبر؟ 
آنجا اوضاع چگونه است؟ بعد از کلی 
حرف زدن، وقتی کمی با ما احساس 
راحتی کردند گفتند: »اینجا قبر سعید 
امامی است، به ما گفته اند اجازه ندهیم 
کسی اینجا بیاید و اجازه ندهیم کسی 
از این قبر عکس بیندازد. تو را به خدا 
هم  به کسی  و  بروید  اینجا  از  زودتر 

نگویید عکس گرفته اید«.
فردای آن روز گزارش عذرا فراهانی از 
خانه و قبر سعید امامی در صفحه اول 
سالم چاپ شد. البته بدون هر عکسی.

چاپ  را  عکسها  احتیاط  روی  »از 
نکردیم... حاج آقا گفتند شاید واقعاً قبر 
سعید امامی نباشد و بعد کسی بیاید 
در صد  ما 99  البته  بشود.  مدعی  و 
اطمینان داشتیم که قبر سعید امامی 
همان است. اما برای اینکه مشکلی پیش 

نیاید باید احتیاط می کردیم.
عذرا پس از آن به مدت پنج هفته، هر 
جمعه ساعت شش تا نه صبح به بهشت 
زهرا می رفت و از دور قبر سعید امامی 

را زیر نظر می گرفت.
و یک شیشه  ـ »یک جعبه خرما 
انتظار  به  و  می گرفتم  دستم  گالب 

می ایستادم«.
چه  برای  اصاًل  چی؟  »به انتظار  ـ 

می رفتی؟«
یا  بدانم چه کسی  ـ »می خواستم 

کسانی سر قبرش می آیند«.
ـ »خب، فهمیدی؟«

می آمد.  هفته  هر  پیرش  »پدر  ـ 
به اتفاق همسر و بچه های سعید امامی 
رنگ  سرمه ای  پژوی  یک  بر  سوار 
آنها  پی  در  هم  پژو  یک  می آمدند. 
می آمد. فکر می کنم دوستانش بودند. 

دهـ  بیست نفری می شدند«.
ـ »چه کار می کردند؟«

دعا  و  می نشستند  قبر  »دور  ـ 
می خواندند... گریه هم می کردند«.

نتیجه ای رسیدی.  به چه  ـ »خب 
جواب سؤالت را پیدا کردی؟«

نتیجه رسیدم که سعید  این  به  ـ 
امامی زنده نیست«

ـ »چرا؟ چون خانواده و دوستانش 
و  به بهشت زهرا می آمدند  هر هفته 

گریه می کردند؟«
ـ »احساسم این بود که آن گریه ها 

از ته دل، از سر سوز و واقعی است«.
عذرا فراهانی تیرماه 1347 در تهران 
متولد شده... به گفته خودش در یک 
خانواده خیلی معمولی و متوسط زندگی 
و  آزاد  شغل  دارای  پدرش  می کند. 
مادرش خانه دار است. دارای دو لیسانس 
است: حقوق و روانشناسی. خیلی اتفاقی 

خبرنگار شده است:
»سال 7۰ بعد از این که درسم را 
در رشته روانشناسی تمام کرده بودم، 
دنبال کار می گشتم. هر جا می رفتم 
کار پیدا نمی کردم. یکی از دوستانم که 
در هفته نامه »حوادث« کار می کرد، از 

من پرسید: »دلت می خواهد خبرنگار 
خبرنگاری  از  تصوری  من  بشوی؟« 
جذابی  حرفه  نظرم  به  اما  نداشتم 
آمد. چند روز بعد با مسؤوالن حوادث 
که  پذیرفتند  آنها  و  کردم  صحبت 
به صورت آزمایشی با آنها همکاری کنم. 
آن روز به آنها گفتم من از روزنامه نگاری 
چیزی نمی دانم اما چون ورزشکار هستم 
قول می دهم آنچه را که می خواهید اگر 
در کوه قاف هم باشد، برایتان بیاورم«.

بازی  والیبال  که  سالهاست  عذرا 
و  بسکتبال  هم  سالی  چند  می کند. 
و  خواهران  همه  می کرد.  کار  تنیس 
پنج  هستند.  ورزشکار  هم  برادرانش 

خواهر و سه برادر دارد.
به جز »سالم« تا کنون تعطیلی پنج 

نشریه را تجربه کرده است:
این  روزنامه،  هر  تعطیلی  از  »بعد 
احساس به من دست می داد که انگار 
همه، ما را فراموش کرده اند... همۀ آدمها 
احساس من  این شاید  دنیا...  و همۀ 
نبود، شاید هر روزنامه نگار بیکارشده ای 
او  از  انتظار را داشت که دیگران  این 
دلجویی کنند و آنها که می توانستند 

او بدهند.  به  امکان کار کردن  دوباره 
ما  هویت  از  مهمی  بخش  »روزنامه« 
بود. شاید هم همه هویت ما... هر بار 
می کردند،  تعطیل  را  روزنامه ای  که 
بخشی از هویت ما دچار خدشه می 
شد. وقتی در روزنامه کار می کردم هر 
روز در پایان روز از خودم می پرسیدم 
حاال فردا چه بنویسم، چه ننویسم. دلم 
برای این سؤالها، دلم برای آن اضطراب 
و دلهره ای که برای روزنامۀ فردای مان 
داشتم، تنگ شده... من انتظار داشتم 
بعضی ها تلفنی به ما بزنند و حالی از 
که یک  آنهایی  از  بیشتر  بپرسند.  ما 
انگار  اما  می کردیم.  کار  برایشان  روز 
آنها دیواری جلوی خود کشیده بودند 
هیچکدام  برای  اما  نبینند.  را  ما  که 
از  نمی خورم...  غصه  مسائل  این  از 
تعطیلی روزنامه ها واقعاً ناراحت شدم 
اما هرگز دچار ناامیدی نشدم. من با 
پایان روزنامه نگاری به پایان زندگی ام 

نرسیده ام که مأیوس باشم«.
ـ »عذرا! این روزها چه می کنی؟«

ـ »خیلی کارها«.
ـ »مثاًل«.

کتاب  چند  نوشتن  »مشغول  ـ 
برای  هستم... در ضمن تصمیم دارم 
انتخابات میاندوره ای مجلس ششم هم 
از شهر اراک کاندیدا شوم. این روزها 
به برنامه ها و شعارهای انتخاباتی ام فکر 

می کنم«.
ـ »امیدوارم مردم به تو رأی بدهند«.

ـ »من هم امیدوارم«.
دوره  ششمین  انتخابات  در  عذرا 
مجلس نیز از شهر اراک کاندیدا شده 
بود اما موفق نشد رأی الزم را برای ورود 

به مجلس کسب کند.
که  روزنامه نگاری  اشرفی  محمود 
به  متفاوتی  و  ویژه  دیدگاه  با  معموالً 
مسائل نگاه می کند وقتی شنید نزدیک 
به 1۵ هزار نفر در اراک رأی خود را به نام 
ریخته اند،  صندوقها  به  فراهانی  عذرا 

شگفت زده شد و خطاب به او گفت:
نتوانستی   که  نیست  مهم  »خیلی 
وارد مجلس بشوی، مهم این است که 
1۵ هزار نفر در اراک تو را دوست دارند 

و این واقعاً جالب است.«
گفتگو با وحید پور استاد

قرار  بار  چند  پوراستاد«  »وحید 
مصاحبه ام را لغو کرد. بار اول به خاطر 
سوم  و  دوم  بار  سرماخوردگی اش. 
بار چهارم  به خاطر بی حوصلگی اش و 
روی سؤالهایم  هنوز  که  این  به خاطر 
خواسته  من  از  قباًل  بود.  نکرده  فکر 

بود محور سؤالها را به او بدهم و من 
هم علی رغم میل باطنی ام قبول کرده 
بودم. چرا که می دانستم خیلی حساس 
و زودرنج است و من اصاًل قصد نداشتم 

ناراحتش کنم.
ریزنقش است و جوان. آنقدر جوان 
که تو به سختی باور می کنی کوله باری 
تجربه های  دارد؛  دوش  بر  تجربه  از 

ژورنالیستی.
و  امید  شادی،  از  پر  جوانی  وحید 
نشاط است و تا حدود زیادی خجالتی 
و کمرو... در عین حال خیلی حساس 
سرخ  صورتش  زود  خیلی  زودرنج.  و 
می شود.   هم وقتی خجالت می کشد 
سرخ می شود، هم موقعی که می رنجد و 

همینطور وقتی عصبانی می شود.
شیشه های  پشت  از  چشمهایش 
عینک طبی اش برق می زند؛ درخششی 
که تو را به یاد معصومیت دوران کودکی 
می اندازد. چشمهایش همه چیز را بیان 
می کند: عالقه زیادش به آرمانهایش و 

امیدش به آینده...
معموالً لبخندی بر لب دارد و خیلی 
زود خنده اش می گیرد. از آن خنده های 

خجالتی.
اغلب  خبرنگارها،  بیشتر  برخالف 
می کند.  تن  به  شلوار  و  کت  اوقات 
باز هم  تیره رنگ، و  کت و شلوارهای 
برخالف اغلب خبرنگارها، خیلی مبادی 

آداب است.
... از همان دوران کودکی »روزنامه« 
را دوست داشت و با ولع فراوان روزنامه 
مسائل  به  زیادی  عالقه  می خواند. 

سیاسی روز و اخبار خارجی داشت.
سیاسی  مسائل  به  »عالقه ات  ـ 
اما  است  فهم  قابل  برایم  حدودی  تا 
عالقه مندی ات را به مسائل خارجی درک 
نمی کنم. به ویژه در سالهای نوجوانی؟«

خنده اش گرفت و گفت:
ـ »راستش را بخواهید االن نمی توانم 

بگویم«.
ـ »یعنی بعداً می توانی بگویی؟«
دوباره خنده اش گرفت و گفت:

خشخاش  روی  مته  نبود  »قرار  ـ 
بگذارید و سخت بگیرید. منظورم این 
بود که واقعاً االن علتش را خودم هم 
نمی دانم... شاید مهمترین دلیلش این 
بود که از همان کودکی دلم می خواست 
کارهایی انجام بدهم که دیگران کمتر 
انجام می دهند. بچه های دور و برم نه 
فقط به مسائل خارجی عالقه نداشتند 

که اصاًل روزنامه هم نمی خواندند«.
نشریه  یک  سبزوار،  شهرستان  در 
محلی چاپ می شد که »وارثان زمین« 
این نشریه  نام داشت. وحید همیشه 
را می خواند و با خودش می گفت ای 
کاش مطلبی هم از من در آن چاپ 
می شد. باالخره یک روز قلم را برداشت 
و تفسیری بر »انفجار سفارت اسرائیل در 
آرژانتین« که آن روزها به وقوع پیوسته 
بود نوشت و به آدرس نشریه ارسال کرد. 
چند روز بعد وقتی مقالۀ چاپ شده اش 
را در وارثان زمین دید، چند دقیقه به آن 
خیره شد. شاید همان موقع که با دقت 
زیاد به تک تک واژه های چاپ شده اش 
نگاه می کرد، تصمیم گرفت که هر جور 
شده روزنامه نگار شود. آن موقع دانش 

آموز دبیرستان بود.
ـ »آقای پوراستاد! کار روزنامه نگاری 
را بطور جدی چه وقت و چگونه شروع 

کردی؟«
سر به زیر انداخت و به میزش نگاه 
کرد. من با او در دفتر کارش در یک 
از  بعد  می کردم.  مصاحبه  انتشاراتی 
چند دقیقه، سکوت را شکست و گفت:

به  تحصیل  ادامه  برای  ـ»وقتی 
تهران آمدم، همه فکر و ذهنم این بود 
که هرچه زودتر یک کار فرهنگی پیدا 
کنم و بیشتر از همه دلم می خواست 
به کار شوم.  در یک روزنامه مشغول 
من  برای  روزنامه  در  کار  روزها  آن 
رؤیای  بود.  دست نیافتنی  رؤیای  یک 
رها  مرا  هم  لحظه  یک  که  شیرینی 
نمی کرد... از قضا دوستانی پیدا کردم 
که در روزنامه همشهری کار می کردند. 
با خودم گفتم عجب شانسی! باید از این 
فرصت استفاده کنم. مطالبی نوشتم و 
به دوستانم دادم تا در همشهری چاپ 
کنند اما هیچکدام چاپ نشد. می گفتند 

قابل چاپ نیست«.
ـ »از چه نظر قابل چاپ نبود؟«

ـ »دقیقاً نمی دانم، اما می گفتند با 
سیاستهای همشهری همخوانی ندارد«.

ـ »خب، بعد؟«
ـ »تصمیم گرفتم وارد روزنامه سالم 

شوم«.
ـ »چون موفق به ورود به همشهری 

نشده بودی، به فکر سالم افتادی؟«
ـ »نه؛ اصال این طور نبود. از همان 

اول هم سالم برای من جذابیت بیشتری 
آن  از  گذشته  همشهری.  تا  داشت 
مطمئن بودم که ورود به روزنامه سالم 
روزنامه  در  کار  از  سخت تر  به مراتب 

همشهری است«.
به زعم  که  روزنامه ای  به  را  »تو  ـ 
خودت کار در آن آسانتر بود، راه نداده 
بودند. آن وقت می خواستی به روزنامه ای 
بود؟« آن سخت تر  در  کار  که  بروی 

ـ »من باید شانس خودم را امتحان 
می کردم«.

ـ »خب، امتحان کردی؟«
ـ »یک روز تصمیم گرفتم به روزنامه 
سالم بروم و بگویم من آمده ام با شما 
امیدوارم مرا در جمع  همکاری کنم. 

خودتان بپذیرید«.
وحید همان روز کیفش را برداشت 
و به محل ساختمان روزنامه سالم در 
خیابان فلسطین رفت. همان جا بود که 
عباس عبدی، عضو شورای سردبیری 
را دید. وحید که چند  روزنامه سالم 
بار در جلسات سخنرانی عبدی شرکت 
کرده بود، تا او را دید شناخت. آنقدر از 
دیدن عبدی خوشحال شده بود که یک 
لحظه یادش رفت اصالً برای چه به اینجا 
آمده است. لباسش را مرتب کرد و به 
طرف عبدی رفت. اول کمی دستپاچه 
بر خودش مسلط  اما سعی کرد  شد 
شود: »آقای عبدی! من دانشجوی رشته 
حقوق هستم... خیلی دلم می خواهد 

اینجا کار کنم«.
عبدی با یک لبخند گرم چند سؤال 
از او پرسیده بود و پوراستاد هم تند و 
تند جوابش را داده بود. وقتی حرفهای 
پوراستاد تمام شد، عبدی خیلی جدی به 
او نگاه کرد و با لحنی رسمی به او گفت:

تصمیم  نیرو  جذب  در  من  »اما 
گیرنده نیستم و نمی توانم دربارۀ ورود 
یا عدم ورود شما به روزنامه تصمیمی 

بگیرم«.
با شنیدن این حرف، یکهو خنده از 
روی صورت وحید محو شد. احساس 

کرد آب سردی رویش ریخته اند.
»حاال من چه کار کنم آقای عبدی؟ 
چه کسی می تواند درباره من تصمیم 
بگیرد... من خیلی عالقه مندم با روزنامه 
شما همکاری کنم، من سالم را خیلی 

دوست دارم«.
عبدی وقتی سماجت او را دید، گفت:

ـ »آقای عرب سرخی مدیر داخلی 
روزنامه می تواند در این مورد تصمیم 

بگیرد«.
ـ »من چطور می توانم ایشان را ببینم 

آقای عبدی؟«
ـ »تو همین جا منتظر بمان تا من 

به او اطالع بدهم«.
وحید پور استاد معتقد است که اگر 
آن روز عباس عبدی او را جدی نگرفته 
بود، شاید هرگز وارد عرصۀ مطبوعات 
نمی شد. عبدی رفت و پور استاد پشت 
در تحریریه به انتظار ایستاد. یک ساعت 
یک  نیامد.  سرخی  عرب  اما  گذشت 
ساعت دیگر هم گذشت باز هم خبری 
از او نشد. هرچه عقربه های ساعت جلوتر 
می رفت اضطراب وحید بیشتر می شد.

از سه ساعت آمد.  بعد  ـ »باالخره 
وقتی دیدمش دلهره ام بیشتر شد«.
ـ »چرا؟ دلهره ات برای چه بود؟«

از  یکی  درباره  بود  قرار  »من  ـ 
با آدمی  مهمترین آرزوهای زندگی ام 
صحبت کنم که همطراز من نبود... این 

موضوع باعث دلهره ام می شد«.
ـ »باالخره حرفهایت را به فیض اهلل 

عرب سرخی گفتی.«
ـ بله هر جور بود حرفهایم را زدم و 
درخواستم را مطرح کردم. او در جوابم 
گفت چند مطلب بنویس و برای من بیاور. 
من هم رفتم و دو هفته روی دو موضوع 
مختلف کار کردم. یکی درباره انتخابات 
زمان  به  روزها  آن  که  مجلس  پنجم 
دیگری  می شدیم.  نزدیک  برگذاریش 
دربارۀ سیاستهای آمریکا نسبت به ایران.

دو هفته بعد مقاله هایش را برداشت 
و با شوق زیاد به روزنامه سالم رفت و 
سراغ عرب سرخی را گرفت. او این بار هم 
وحید را ساعتها در انتظار گذاشت. آن 
انتظارهای طوالنی به جای این که وحید 
را ناراحت کند، برایش دلچسب و شیرین 
آمد: »این انتظارها لذت ورود به تحریریه 
سالم را برای من بیشتر می کرد. وقتی 
بار  نخستین  برای  عرب سرخی  آقای 
دستم را گرفت و با خودش به تحریریه 
برد با تمام احساسم به همه کس و همه 
چیز نگاه می کردم. احساس عجیبی بود؛ 
هم لذت بود و هم حسرت... از آن روز به 
بعد رفت و آمدم به سالم شروع شد... 
و چند هفته بعد توانستم یک صندلی 
برای خودم در آن تحریریه پیدا کنم... 
همکاری ام با سالم تا روزی که تعطیل 

شد، ادامه یافت...«

کنجکاوانه در پی کشف راز نهفتۀ سعید امامی
مدیر »سالم« به خبرنگارش گفت این وظیفۀ توست که دربارۀ مرگ واقعی یا ساختگی 

سعید امامی تحقیق کنی، عذرا فراهانی نیز پاشنه ها را ورکشید و راه افتاد

اشاره
عـذرا فراهانـی، از روزنامه نگاران دوم خردادی، داسـتان 
جسـتجوگری خود را درباره سـعید امامی بـرای همکارش 

ژیال بنی یعقـوب حکایـت می کند.
در شـماره گذشـته ماجرای حضـور او را در مجلس ختم 
سـعید امامـی خواندیـد. از آنجا که شـهرت داشـت قضیه 
مـرگ سـعید امامـی بـا خـوردن واجبـی در زنـدان یک 
داسـتان سـاختگی اسـت و او با هویت دیگری بـه زندگی 

ادامـه می دهـد، عـذرا در صدد کشـف حقیقـت برآمد...
و  بنی یعقـوب  ژیـال  خاطـرات  »روزنامه نـگاران...« 
مصاحبه هـای او بـا روزنامه نـگاران دوم خردادی اسـت که 
به صـورت کتـاب، توسـط »نشـر روزنـگار« انتشـار یافته 

. ست ا

»دنباله دارد«           

۱۷

ژیال
بنی یعقوب

مصطفی تاج زاده و وحید پوراستاد
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را  دانشگاه  در  تحصیل  و  داشت  سال 
ایده آلش عکاسی  پیگیری شغل  برای 
ترک کرده بود. او درباره ی شرایط کاری 
خود در سال های دهه ی 1990 می گوید: 
»در این سال ها من با دوربین دستی کار 
می کردم و همیشه چمدانی همراه داشتم 
که در آن وسایل کار و چیزهایی مثل 
مواد شیمیایی برای ظاهر کردن فیلم را 
در آن جا می دادم. از آنجا که می ترسیدم 
مواد مورد نیازم کافی نباشد و کارم ناتمام 
بماند، همیشه چمدان را پر می کردم و 
همه جا به کول می کشیدم. فکر می کنم 
من در آن دوره به تمام گوشه  و کنارهای 
حمام های هتل های اروپا وارد شده بودم. 
چون می توانستم آن اتاقک های نمور را 
در عرض چند دقیقه به تاریکخانه  ای 

مجهز تبدیل  کنم.«
اولین عکس از میدان جنگ

ی  یر تصو ش  ر ا گز نخستین 

درگیری های  به  که  نیدرینگهاوس 
سارایوو مربوط می شد، در سال 199۴ 
او هرچند  در رسانه ها به چاپ رسید. 
با  بود،  نام آشنا  عکاسی  زمان  آن  در 
این  حال برای کسب ماموریت بالکان 
ساده  دلیل  این  به  کرد؛  بسیار  تالش 
که مسئوالن »آژانس اروپایی عکاسان 

خبری« از اعزام او به میدان جنگ به  
خاطر »زن بودن« سر باز می زدند.ولین 
عکس نمایشگاه، یک سرباز بوسنی را 
نشان می دهد که با شلیک گلوله ای در 
روز روشن، از ناحیه ی شکم به  شدت 
به پشت روی آسفالت  و  زخمی شده 
سرد خیابان افتاده است. در این حال 
یک سرباز فرانسوی از نیروهای سازمان 
ملل و یک رهگذر زن که به کمک او 
رساندن  با  می کنند  سعی  شتافته اند، 
کمک های اولیه از خونریزی بیشتر او 
بی نتیجه  که  کنند. تالشی  جلوگیری 
می ماند: این سرباز چند لحظه بعد در 
همان محل، روی آسفالت سرد خیابان 
جان می سپرد و زن را در حالت استیصال 
مرکز  در  می گذارد.  باقی  ناباوری  و 
زخمی  سرباز  خونین  عکس، جراحت 
است که نگاه را به خود جلب می کند. 
)عکس شماره 1( نیدرینگهاوس درباره  ی 
چرایی فعالیت هایش در جبهه  های جنگ 
می گوید: »اگر از آنچه در مناطق جنگی 
رخ می دهد عکس نگیرم، کسی هم از 

این فجایع با خبر نمی شود.«
برای صلح و همبستگی

عکس های نیدرینگهاوس با آنکه از 

زخم های جنگ از نگاه عکاس زنی که در 
افغانستان کشته شد

بهجت امید - در چند دهه ی گذشته 
که  داده  رخ  تروریستی ای  قتل  کمتر 
دنیای سیاست و هنر را همزمان دگرگون 
قتلی یک  باشد. چنین  کرده  متاثر  و 
روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
به  کشور  این  مرز  نزدیک  افغانستان 
پاکستان به وقوع پیوست: روز ۴ آوریل 
کارزار  یک  برگزاری  هنگام   201۴
»خوست«،  منطقه ی  در  انتخاباتی 
مردی که لباس نیروهای پلیس افغان 
را بر تن داشت، به صف خبرنگاران و 
و صدا،  بی  سر  و  نزدیک شد  عکاسان 
آنها  به سمت  و هدفمند  ولی مصمم 
شلیک کرد. در این حمله ی تروریستی، 
آنیا نیدرینگهاوس عکاس و خبرنگار زن 
آلمانی که با خبرگزاری آسوشیتدپرس 
همکاری داشت، کشته شد و کتی گانون 
روزنامه نگار کانادایی، یک پزشک و یک 
پلیس افغان نیز به شدت زخمی شدند. 
درمان جراحت های آسیب دیدگان، ماه ها 

به طول انجامید.
سازمان گزارشگران بدون مرز پیش از 
این حمله ی تروریستی، با صدور بیانیه ای 
اعالم کرده بود که فعالیت رسانه ای در 
افغانستان با خطر جانی جدی همراه  
است. این هشدار ولی مانع از آن نشده 
بود که نیدرینگهاوس از انجام وظیفه ی 
انسانی ای که برای خود تعیین کرده بود، 
طفره رود و به عکاسی در گستره هایی 
که کمتر خطر داشت، روی بیاورد. او 
به عنوان عکاسی سرشناس و برنده ی 
بهترین  رشته ی  در  پولیتزر  جایزه ی 
عکس خبری در سال 200۵، به اندازه ی 
کافی ثروت و شهرت به دست آورده بود 

که بتواند در این جهان پهناور بی دغدغه 
در گوشه ای دنج زندگی کند. ولی باور 
داشت که »جنگ به همه ی ما مربوط 
می شود، چرا که هر یک از ما در شعله ور 
خونین،  جنگ های  تمام  آتش  شدن 

سهم داریم.«
عکس های بیدارکننده 

موزه  ِکِته ُکلویتس شهر کلن آلمان، 
عکاس  این  بزرگداشت  مناسبت  به 
مارس  ماه  پایان  از  مسئولیت شناس 
نمایشگاهی از آثار گوناگون او برپا کرده 
عنوان  با  که  نمایشگاه  این  در  است. 
»جنگجوی تصویرها« برگزار می شود، 
بیش از 90 عکس قطع  بزرگ رنگی که 
برخی از آنها به امضای نیدرینگهاوس 
این  درآمده.  نمایش  به  است،  مزین 
مجموعه نه تنها عکس هایی از جنگ های 
بالکان،  لیبی، عراق، پاکستان، افغانستان 
و سوریه را شامل می شود، بلکه تصاویری 
عکاس  این  که  برمی گیرد  در  نیز  را 
و  المپیک  بازی های  از  بشردوست 
چهره های شخصیت های جهانی برداشته 
بود. این پرتره ها بدون تدارک خاصی، 
سران  گردهمایی های  حاشیه ی  در 
کشورها یا هنگام برگزاری کنفرانس ها 

گرفته شده اند. 
آغاز کار

ی  عکس ها نه    ، ر کا ز  غا آ ر  د
جنگ،  میدان های  از  نیدرینگهاوس 
که  بودند  او  پرتره های  نخستین  بلکه 
کنجکاوی و توجه اهل فن و رسانه ها 
در  برانت  ویلی  تصویر  برانگیختند.  را 
دموکرات  سوسیال  حزب  گردهمایی 
آلمان که در 2۶ نوامبر 1990 در میدان 
برگزار شد،  آگوستوس شهر الیپزیگ 
یکی از این عکس هاست که نیم رخ رهبر 
سوسیالیست ها را پشت تریبون، روبروی 
ده ها هزار تن از هواداران حزب در حال 
عکس  این  می دهد.  نشان  سخنرانی 
مانند پرتره های دیگر نیدرینگهاوس در 
شرایطی برداشته شده که او تنها چند 
دقیقه فرصت نزدیک شدن به ویلی برانت 

را داشته است.
بر  ه  عالو وضعیتی  چنین  در 
سرعت  فنی،  تجهیزات  و  امکانات 
عکاس  دید  زاویه ی  انتخاب  و  عمل 
نیز نقشی تعیین کننده بازی می کند. 
 2۵ تنها  سال  این  در  نیدرینگهاوس 

جنگ و فجایع آن خبر می دهند، با این 
حال پیامی  صلح جویانه در خود دارند. 
او مرگ را نشان می دهد تا ارزش زندگی 
را بنمایاند. کشمکش های خونین را از 
طریق عدسی دوربین به ثبت می  رساند 
آرامشی  به  رسیدن  برای  تالش  تا 
و  برانگیزاند  همگان  در  را  همدالنه 
بربریتی قرون  وسطایی  را برمال می سازد 
تا انسانیت را در بشر اواخر قرن بیستم 
که پای به قرنی تازه می گذارد بیدار کند.

در این میان، شرایط زنان و کودکان 
موضوع ها  دیگر  از  بیش  جنگ زده 
می گیرند.  جای  او  توجه  کانون  در 
نیدرینگهاوس حتی زمانی که به سراغ 
ثبت لحظه ی تجسس خانه ی یکی از 
نمایندگان مجلس عراق در بغداد می رود 
سربازان  عملیات  تاثیر  می کوشد  نیز 
آمریکایی را بر زنان و بچه هایی که در 
در  کند.  برجسته  دارند،   حضور  اتاق 
عکسی که در 2۷ نوامبر 200۴ برداشته 
شده، دو زن و سه کودک در پس زمینه ی 
اتاقی با دیواری گچی منتظر ایستاده اند.

در این جمع ۵ نفره، دختر روسری  
به  سِر جوانی که به دیوار تکیه داده با 
دوربین  به  پر سوء  ظن  و  تیز  نگاهی 
دو دختر  که  حالی  در  دوخته،  چشم 
خردسال کنار او با کنجکاوی به عکاس 
نگاه می کنند. اینطور که پیداست، نه 
مسلح  سربازان  تهدید آمیز  عملیات 
بلکه  اتاق،  رعب آور  فضای  و  ارتشی 
دوربین عکاسی است که در مرکز توجه 
آنها قرار گرفته است. )عکس شماره 2(

گزارش های  در  نیدرینگهاوس، 
تصویری خود از سفرهای متعددش به 
افغانستان نیز،  به ویژه به وضعیت زنان و 
دختران افغان که ناگزیر بودند در مناطق 
جنگی زندگی کنند، می پرداخت. او به 
عنوان مثال در سال 2009 با همکاری 
کتی گانون، یک سری گزارش تصویری 

تهیه و منتشر کرد و به گونه ای مؤثر 
به  را  آنان  روزمره ی  زندگی  گویا  و 
تصویر درآورد. عکسی که سه زن فقیر 
برقع پوش را در حال گدایی در قندهار 
این  کارهای  جمله  از  می دهد،  نشان 

سری گزارش های تصویری است.
ثبت رویدادهای ورزشی جهانی 

ورزشی،  رویدادهای  مستندسازی 
سوی دیگر فعالیت های نیدرینگهاوس 
اندازه ی  به  کارش  حاصل  که  بود 
را  همگان  تحسین  او،  جنگی  تصاویر 
برمی انگیخت. نیدرینگهاوس به شرکت 
از  عکاسی  و  المپیک  مسابقات  در 
رویدادهای آن عالقه ی خاصی داشت. 
فرصت  او  به  مراسم  این  در  شرکت 
می داد، نفس  تازه  کند و از فجایع جنگ 
فاصله  بگیرد. او به عنوان مثال در سال 
بازی های  از  تا  رفت  لندن  به   2012
المپیک آن دوره که در پایتخت بریتانیا 
تهیه  تصویری  گزارش  برگزار می شد، 
بولت،  یوسین  بی نظیر  عکس  کند. 
این  در  جهان،  دونده ی  سریع ترین 
مسابقات برداشته شده است.نمایشگاه 
»جنگجوی تصویرها« تا ۳0 ژوئن در 

موزه  ِکِته ُکلویتس کلن ادامه دارد.
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مولتی  و  موزیکال  تک نفره  نمایش 
مدیای »شب بود، بیابان بود ... فرخزاد 
بود« نوشته فیروزه خطیبی نویسنده، 
بازیگر  و  کارگردان  نمایشنامه نویس، 
تئاتر، نتیجه همکاری های چند ماهه 
او با سعید محمدی خواننده، نوازنده 
است.  لس آنجلس  ساکن  آهنگساز  و 
این نمایش بر اساس ماجراهای واقعی 
آشنایی و دوستی چندین ساله سعید 
با فریدون فرخزاد،  زندگی  محمدی 
ساله  چندین  هنری  همکاری های  و 
اجرای  جمله  از  هنرمند،  دو  این 
این  با  میهنی  ملی -  کنسرت های 
هنرمند فقید، اواخر ماه ژوئن  امسال 
تئاتر  صحنه  روی  به  لس آنجلس  در 

خواهد رفت.
این نمایش نخستین تجربه بازیگری 
سعید محمدی محسوب می شود که 
با سال ها اجرای موسیقی روی صحنه 
این بار، یک پرفورمنس تئاتری کم نظیر 
را در ابعادی تازه همراه با نوازندگی و 

خوانندگی به اجرا می گذارد.
نیز  او  می گوید  محمدی  سعید 
هنرمندان  از  دیگر  بسیاری  مانند 
خاطرات  تا  است  بوده  مایل  همواره 
و سرگذشت زندگی هنری خود را به 
نگارش درآورد: »این سفر هنری که از 
فریدون  شادروان  با  آشنایی  اول  روز 
از   از بیش  فرخزاد کلیک خورد، بعد 
هنری،  همکاری  و  دوستی  سال   ۷
اجباری  تبعید  زندان،  و  دستگیری 
و  اجرای کنسرت های ملی... میهنی 
بر صحنه های اروپا و آمریکا، باالخره 
لندن،  خیابان های  از  یکی  در  روزی 

منجر به جدایی ابدی شد.«
احترام  به  سعید محمدی می گوید 
که  مسئولیتی  احساس  اساس  بر  و 
فرخزاد  فریدون  زنده یاد  قبال  در 
دارد، همچنین احساس مسئولیت در 
قبال مردم و تاریخ معاصر هنرمندان 
در تبعید و کسانی که به موسیقی و 
هنر او حسن نظر دارند تصمیم گرفته 
است سرنوشت هنری خود را در فرم 
موسیقی  از  بتوان  آن  در  که  تئاتری 
که حرفه اصلی اوست نیز  بهره گرفته 
شود بیان کند: »این مسائلی است که 
در طول سال ها همواره برای بسیاری 
به عنوان سئوال های بی جواب مطرح 
این سئوال ها  با  بوده و خود من هم 
اما نه من و نه زنده یاد  روبرو بوده ام. 
یا  و  یا جرأت  هرگز  فرخزاد  فریدون 
فرصت جوابگویی و روشنگری در این 
را نداشته ایم.  به همین جهت  مورد 
امروز که بیش از ۴0 سال از آن روزها 
می گذرد به این نتیجه رسیدم که باید 

حرف را زد و حقایق را گفت.«
سعید محمدی می گوید: »از فیروزه 
ما،  خانوادگی  قدیم  خطیبی، دوست 
است  روزنامه نگاری  و  نویسنده  که 

آشنایی با فریدون فرخزاد؛ خاطرات هنری سعید محمدی 
در نمایش موزیکال »شب بود، بیابان بود ... فرخزاد بود«

هم  تبعید  در  تئاتر  حیطه  در  که 
برای  داشته  درخشانی  فعالیت های 
نگارش خاطراتم کمک خواستم. بعد از 

شور و مشورتی چند هفته ای باالخره 
به توصیه و با پیشنهاد فیروزه، داستان 
یک  به   خاطرات،  کتاب  فرم  از  من 
نمایشنامه تغییر شکل داد.  یعنی من 
داستانم را گفتم و نوشتم و او با قلم 
مرا  حقیقی  داستان  کارشناسانه اش، 
تبدیل به نمایشنامه ای جذاب کرد.«

فیروزه خطیبی نویسنده و کارگردان 
نمایش »شب بود، بیابان بود... فرخزاد 
بود« در این زمینه می گوید: »سعید 
انقالب  از  بعد  سال های  اولین  از  را 
به  که  زمانی  از  و  نیویورک  از   ،
اجرای  برای  فرخزاد  زنده یاد  همراه 
کنسرت های سیاسی به این شهر آمده 
بودند می شناسم. این دو هنرمند در 
و  پدر  خانه  همسایگی  در  زمان  آن 
مادرم پرویز و زینت خطیبی زندگی 
و  مشکالت  وجود  با  و  می کردند 
مهاجرت  و  ایران  ترک  که  مشقاتی 
آورده  وجود  به  آنها  برای  ناخواسته 
کنسرت های  اجرای  ازطریق  بود، 
بزرگ ملی- میهنی در تاالرهایی چون 
»کارنگی هال« نیویورک، همه نیروی 
خود را در راه مبارزه با رژیم اسالمی 
که  همانطور  می کردند.  صرف  ایران 

سه  دو  یعنی  زمان  آن  در  می دانید 
که  زمانی  انقالب،  از   بعد  اول  سال 
مختلف  شهرهای  در  رژیم  مخالفان 
از  انتقاد  حتی  می شدند،  ترور  دنیا 
جمهوری اسالمی بی نهایت خطرناک 
بود و به شجاعت و شهامت خاصی نیاز 
داشت. شجاعت و شهامتی که بعدها 
فرخزاد با جان خود و سعید محمدی 
هنری  کارهای  پیشرفت  در  وقفه  با 
پرداختند.« آن  برای  گرانی  بهای 

ادامه می دهد:  »در  فیروزه خطیبی 
در  درلس آنجلس،  زندگی  سال های 
خطیبی،  پرویز  پدرم،  حیات  زمان 
دوستی ما با سعید محمدی همچنان 
که  اواخربود  همین  و  داشت  ادامه 
ضمن مالقاتی با وی صحبت نوشتن 
کتابی از خاطرات او از دوران زندگی و 
کار با فریدون فرخزاد پیش آمد. وقتی 
بخشی از این ماجراهای شگفت آور را 
بیانش،  طرز  شنیدم،  سعید  دهان  از 
به  نسبت  هوشیاری اش  و  تفکر  نوع 
برایم  بود  گذشته  او  بر  که  وقایعی 
جذابیت خاصی پیدا کرد. به خصوص 
جا  همه  حرف ها  این  البالی  که 
و  موسیقی  به  او  ازعشق  صحبت 
خوانندگی بود و فکر کردم بهترین راه 
ارائه این داستان واقعی، و احساساتی 
نمایش  یک  است،  نهفته  آن  در  که 
سعید  هم  آن  در  که  است  موزیکال 
حضوردارد و هم فریدون فرخزاد و هم 
موسیقی، همان عاملی که این دو را 

برسر راه یکدیگر قرار داد.«
بود…  بیابان  بود،  »شب  نمایش 
فرخزاد بود« که مراحل پایانی تمرین ها 
را می گذراند، نخستین تجربه بازیگری 
سعید محمدی است که ابعاد تازه ای 
از شخصیت و هنر او را نیز به نمایش 
می گذارد. فیروزه خطیبی در این مورد 
صحنه  با  محمدی  »سعید  می گوید: 
بیگانه نیست و مسلما به خاطر شناخت 
و دوستی نزدیکی که با فریدون فرخزاد 
داشته است، از هر جهت صالح ترین و  
بهترین روایتگر و روشنگر داستان این 

نمایش محسوب می شود.«

سعید محمدی و فریدون فرخزاد

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

به  قدم  بازیگری  با  هاشمی  زکریا 
همان  در  و  گذاشت،  سینما  جهان 
فروغ  تشویق  با  را  رمان نویسی  حال 
فرخزاد آغاز کرد و اولین مستندهای 
بعد  ساخت،  را  ایران  ملی  تلویزیون 
فیلم  و  گرفت  قرار  دوربین  پشت 

سینمایی کارگردانی کرد.
زکریا  که  باز«  گوش  و  باز  »چشم 
گرفته  قرض  به  مولوی  از  هاشمی 
از  او  فیلمنامه وار  گزارش  عنوان   ،
جبهه های جنگ ایران و عراق است، 
کتابفروشی ها  روانه  بار دوم  برای  که 

می شود.
با  که  کسانی  برای  هاشمی  زکریا 
سینمای قبل از انقالب آشنایی دارند، 
نامی شناخته شده است. برخی او را 
با فیلم های فرخ غفاری می شناسند، 
از  آینه«  و  »خشت  با  دیگر  برخی 
از  بعد  او  با  عده ای  گلستان.  ابراهیم 
باکره«  »زن  و  قاپ«  »سه  فیلم های 
که با کارگردانی او اکران شد آشنایی 
پیدا کردند. کمتر کسانی اما با زکریا 
آشنایی  نویسنده  عنوان  به  هاشمی 

دارند.
در  که  باز«  گوش  و  باز  »چشم 
روزهای گذشته  توسط »نشر مهری« 
لندن بازنشر شد، کتابی فوق العاده در 
مورد جنگ ایران و عراق است. »چشم 
زکریا  که  عنوانی  باز«،  گوش  و  باز 
هاشمی برای این کتاب از مولوی به 
از آن کتاب هایی  قرض گرفته است، 

زکریا هاشمی، از بازیگری تا نویسندگی

است که نمی توان نیمه کاره گذاشت، 
باید  را  آخر  سطر  تا  اول  صفحه  از 
یک نفس خواند. »چشم باز و گوش 
باز« یک رمان نیست، گزارشی است 
جوانان  از  هزار  هزاران  که  جنگی  از 
را  جوانانی  داد.  کشتن  به  را  کشور 
کلیدی  و  شربتی  نوشاندن  با  که 
»بهشت«  روانه  گردن  به  پالستیکی 
از زشتی های جنگ  کردند؛ گزارشی 
شباهت  فیلمنامه  یک  به  بیشتر  که 
که  نقدی  در  هویدا  فریدون  دارد. 
است  نوشته  کتاب  این  اول  چاپ  بر 
ادبی«  »»نئورئالیسم  از  صحبت 
می کند. عباس میالنی در مقاله ای که 
آن زمان در کیهان لندن منتشر شد،  
»گرنیکا«ی  با  را  هاشمی  زکریا  کار 

پابلو پیکاسو، که جنگ داخلی اسپانیا 
را با چند خط روی یک بوم جاودانه 
کرد، مقایسه می کند. صدرالدین الهی 
در آن سال های دور در کیهان لندن 
نوشت »این کتاب یک تفاوت اساسی 
با آنهای دیگر دارد. چشم نویسنده از 
میان تمام سطور آن وق زده به من 
از  قروچه ای  دندان  با  و  نگاه می کند 
سر خشم و ریشخند و لجاجت مرا به 

چالش می طلبد.«
با زکریا هاشمی در  این گفتگو  در 
کتاب  از  البته  لندن،  کیهان  دفتر 
صحبت نمی کنیم، این کتاب را باید 
خواند. با او در مورد زندگی هنری اش  
در سال های قبل و بعد از انقالب گفت 

و شنید نشستیم.

ویدئو

                                                            آنیا نیدرینگهاوس؛ آتن؛ ۲۰۰۴

                                                                                    عکس شماره ۱
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پاسداراِن »تروریست« نه پاسداران »انقالبی«
ایاالت  منابع  =طبق 
سپاه  آمریکا،  متحده 
پاسداران رژیم ایران در قتل 
۶0۳ سرباز آمریکایی که در 
سال های 200۳ تا سال 200۷ 
در عراق خدمت می کردند، 

دست دارد. 
اینکه  از  قبل  =ترامپ 
درباره  را  خود  تصمیم 
تروریستی اعالم کردن سپاه 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
بگیرد با مشاوران اطالعاتی 
»سیا« و فرماندهان پنتاگون، 
احتمالی  واکنش های  تمام 
کرد.  بررسی  را  ایران  رژیم 
که  است  آگاه  خوب  ترامپ 
در هر برخورد نظامی با رژیم 
ایران شاید آغازگر آن تهران 
باشد اما ابتکار عمل و پایان 
دادن به آن در دست آمریکا 

خواهد بود.
ایران بخواهد  =اگر رژیم 
علی  محمد  تهدیدات 
سپاه  فرمانده  جعفری 
خطر  به  درباره  پاسداران 
آمریکایی ها  جان  انداختن 
یا شرق آسیا  در خاورمیانه 
را عملی کند، ایاالت متحده 
قادر است آنها را نه تنها ۳ 
دهه بلکه سه قرن به عقب  

برگرداند.
=2۴ ساعت قبل از اینکه 
جمهوری  ریاست  فرمان 
قرار  برای  متحده،  ایاالت 
لیست  در  سپاه  دادن 
صادر  تروریستی  گروه های 
مالی  امور  مدیران  شود، 
سپاه به تکاپو افتاده و برای 
دوری از خطر جدیدی که از 
به  اطلس  اقیانوس  آنسوی 
سراغشان آمده، به سرعت 
بیش  در  را  خود  سهام های 
بانک  و  موسسه  پنج  از 

فروختند.
تصمیم  و  یافت  پایان  فرصت ها 
نهایی گرفته شد، رژیم تهران ضربه  ی 
کمرشکن، سرنوشت ساز و بی سابقه ی 
متحمل  واشنگتن  سی  از  را  دیگری 
شد. در واقع پیش از این هرگز اتفاق 
نیفتاده بود که واشنگتن نیروی نظامی 
گروه   یک  عنوان  به  را  دیگری  کشور 

تروریستی معرفی کند. این مسئله تنها 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  برای 
اتفاق افتاد سپاهی که در حقیقت به 
سپاه پاسداران »تروریسم« تبدیل شده 

است.
برای  آمریکا  متحده  ایاالت  تصمیم 
لیست  در  پاسداران  سپاه  دادن  قرار 
گرفته  بیهوده  تروریستی  گروه های 
مستقیم  بطور  سپاه  دست های  نشد. 
زیادی  به خون شمار  یا غیرمستقیم 
طبق  است.  آلوده  آمریکایی ها  از 
سپاه  آمریکا،  متحده  ایاالت  منابع 
 ۶۰3 قتل  در  ایران  رژیم  پاسداران 
سال های  در  که  آمریکایی  سرباز 
۲۰۰3 تا سال ۲۰۰۷ در عراق خدمت 

می کردند، دست دارد.
نشان  تصمیم  این  با  ترامپ  دونالد 
سخت  بسیار  استراتژی  یک  که  داد 
برای به زانو در آوردن رژیم تهران در 
پیش گرفته است. ترامپ پس از برائت  
با روسیه و تأثیر بر  ارتباط  از تهمت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج 
بازرس  مولر  روبرت  سوی  از  آمریکا 

جبهه ی  در  پرونده،  این  گزارشگر  و 
داخلی پیروز شد. پیروزی ترامپ در 
جبهه داخلی دست او را برای ترسیم 
سیاست خارجی آمریکا و شکل دادن 
به آن در آینده به کلی بازکرده است.

در  ترامپ  دونالد  جدید  رویکرد 
و  تهران  رژیم  پاسداران  سپاه  برابر 
نزدیک شدن ماه مه آینده که آخرین 
شده  معاف  کشورهای  برای  فرصت 
یافتن  واشنگتن جهت  تحریم های  از 
جایگزینی برای خرید نفت به منظور به 
صفر رساندن صادرات نفت ایران، زنگ 
خطر بزرگی برای رژیم مالیان به شمار 

می رود.
اینکه کاخ سفید در مسیر  از  پیش 
بردارد،  قدم  تحریم های جدید  اعمال 
ترامپ همچون عقابی به سوی بازوی 
مسلح به خنجر حکومت ایران یعنی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی هجوم 
در  سال هاست  که  خنجری  می آورد؛ 
پیکر مردم ایران، منطقه و جهان فرو 
پاسداران  سپاه  دادن  قرار  است.  رفته 
به مثابه حامی تروریسم و عامل اصلی 
فهرست  در  منطقه ای  بحران های 
گروه های تروریستی دقیقا در سالگرد 
خروج آمریکا از توافق هسته ای معیوب 

و ناقص باراک اوباما صورت می گیرد.
»سپاه تروریست« رژیم ایران همواره 
مسلح  بازوی  و  مطمئن  نماینده ی 
خمینی بوده است که از روزهای اول 
برافراشتن  آرزوی  بدبختی«  »انقالب 
همه  بر  سیاه«  »نگونبختی  پرچم 
پایتخت های عربی را در سر داشت و تا 
این لحظه نیز برای تحقق آن در بغداد، 
بیروت، صنعا و دمشق از هیچ تالشی 

فروگذار نکرده است.
یک  مثابه  به  دقیقا  ترامپ  تصمیم 
زلزله ی بنیان برافکن برای رژیم ایران به 
شمار می رود؛ به ویژه آنکه او نهادی را 
هدف قرار داده که وظیفه  و عملکردش 
تنها سرکوب هر جنبشی در داخل و 
وفاداری مطلق به ولی فقیه یک انقالب 
فعالیت هایش  دایره  بلکه  نیست  شوم 
مالی،  کالن  سرمایه گذاری   طریق  از 

فروش مواد مخدر، قاچاق اسلحه و نفت 
به منظور مقابله با تحریم های آمریکا 
از مرزهای خاورمیانه هم فراتر می رود.

مدیر  پمپئو  مایک  که  هنگامی 
سپاه  بود  گفته  بود،  »سیا«  سازمان 
از  بیش  به  »تروریست ها«  پاسداران 
۲۰ درصد از کل اقتصاد ایران چنگ 
کند؛  می  کنترل  را  آن  و  انداخته 
بنابراین طبیعی بود وقتی خزانه داری 
ایاالت متحده آمریکا ماه ژانویه گذشته 
تحریم ها را علیه خطوط هوایی»ماهان 
برای  که  کند  اعمال  و»قشم«  ایر« 
تأمین حمایت لجستیک و تسلیحاتی 
سپاه  به  وابسته  شبه نظامیان  برای 
به  لبنان  پاسداران در سوریه، یمن و 

کار گرفته می شدند.
ترامپ تصمیم خود را عملی کرد. وی 
از تهدیدهای مبالغه آمیز علیه مقامات 
اسالمی  جمهوری  سیاسی  یا  نظامی 
ایران نیز هیچ واهمه ای ندارد. او قبل از 
اینکه تصمیم خود را بگیرد با مشاوران 
اطالعاتی »سیا« و فرماندهان پنتاگون، 
تمام واکنش های احتمالی رژیم ایران 

را بررسی کرد. ترامپ خوب آگاه است 
که در هر برخورد نظامی با رژیم ایران 
شاید آغازگر آن تهران باشد اما ابتکار 
دست  در  آن  به  دادن  پایان  و  عمل 

آمریکا خواهد بود.
که  می داند  خوب  ترامپ  دونالد 
یاوه گویی  و بلوف های فرماندهان سپاه 
پوچ  ادعاهای  و  توخالی  حرف های  از 
فراتر نخواهد رفت بنابراین جنگ آنها 
است.  لفاظی  حد  در  فقط  آمریکا  با 
ایران بخواهد تهدیدات  اگر رژیم  اما  
سپاه  فرمانده  جعفری  علی  محمد 
پاسداران درباره به خطر انداختن جان 
آمریکایی ها در خاورمیانه یا شرق آسیا 
را عملی کند، ایاالت متحده قادر است 
آنها را نه تنها 3 دهه بلکه سه قرن به 
عقب  برگرداند. البته تصمیم ترامپ به 
معنای چراغ سبز نهادهای آمریکا برای 
آغاز یک جنگ نیست اما ترامپ با این 
گردن  دور  فوالدین  زنجیری  تصمیم 
قاسم سلیمانی و مزدوران منطقه  ای و 
بین المللی او انداخته که دیگر قادر به 
تامین مالی جهت حمایت از طرح های 
شرورانه و عملیات خرابکارانه در منطقه 
و جهان  نخواهند بود. دیگر البی های 
اروپا  یا  متحده  ایاالت  در  ایران  رژیم 
قادر به معامله و بده و بستان با سپاه 
آن  به  وابسته  موسسات  به  کمک  یا 
نیستند.  مقامات آمریکایی می گویند، 
گروه های  لیست  در  سپاه  دادن  قرار 
از  میلیون  تروریستی در مجموع 11 
اعضا و وابستگان آن را در بر می گیرد 
بسیج  مانند  سازمان هایی  جمله  از 
داخلی  سرکوب  ابزار  مهمترین  که 

جمهوری اسالمی به شمار می رود.
ایران،  خبرگزاری های  گزارش  به 
فرمان  اینکه  از  قبل  ساعت   ۲۴
ریاست جمهوری ایاالت متحده، برای 
گروه های  لیست  در  سپاه  دادن  قرار 
امور  مدیران  شود،  صادر  تروریستی 
مالی سپاه به تکاپو افتاده و برای دوری 
از خطر جدیدی که از آنسوی اقیانوس 
به سرعت  آمده،  سراغشان  به  اطلس 
پنج  از  بیش  در  را  خود  سهام های 

موسسه و بانک فروختند.
از قرار دادن سپاه  ناشی  پیامدهای 
تروریستی،  گروه های  فهرست  در 
با  را  همراهانش  و  سلیمانی  قاسم 
روبرو  بی سابقه  و  فاجعه بار  بحرانی 
کرده.  نشانه های این فاجعه و تاثیرات 
آن هم اکنون در حزب اهلل لبنان نمایان 
شده است بطوری که این حزب برای 
اولین بار از یک مضیقه مالی شدید خبر 
داده است. به زودی شاهد شدیدترین 
تاثیرات منفی این تصمیم بر اوضاع و 
خواهیم  نیز  یمن  حوثی های  احوال 
بود. حوثی ها با کمک های تسلیحاتی 
سپاه پاسداران مانع از تحقق هر گونه 
ثبات و صلح در یمن شدند. پمپئو در 
سخنرانی اخیر خود قاسم سلیمانی را 
»تروریستی« همچون ابوبکر البغدادی 
آمریکا  توصیف،  این  با  کرد.  توصیف 
از تعقیب و مجازات وی و مزدورانش 

کوتاهی نخواهد کرد.
بدین  پاسداران  سپاه  ضعیف شدن 
اصلی  تکیه گاه  که  هست  نیز  معنا 
خمینی  شوم«  »انقالب  محکم  و 
اگر  و  شده  تضعیف  ایران  داخل  در 
اقتصادی  تحریم های  با  روند  این 
رسیدن  پایان  به  شود،  همراه  جدید 
ایران  رژیم  زوال  به  رو  سرنوشت 
چندان طول نخواهد کشید؛ به ویژه 
ایران  ملت  برای  پرسش  این  آنکه 
چه  به  که  مانده  بی پاسخ  همواره 
دلیل واشنگتن که بیش از ۴ دهه از 
دولت  و  ملت  دوستان  صمیمی ترین 
ایران تا قبل از 19۷9 بود، می بایست 

ناگهان به یک دشمن تبدیل شود؟!

*منبع: روزنامه شرق االوسط
*نویسنده: امیل امین

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

رهبر جمهوری اسالمی در کنار پاسداران نظام

محمدجواد ظریف »سردار دیپلماسی« و قاسم سلیمانی »سردار تروریست«

پرواز مستقیم  =راه اندازی 
تازه ترین  کاراکاس  تهران- 
هواپیمایی  شرکت  اقدام 
آمریکا  دولت  که  ایر  ماهان 

روی آن متمرکز شده است.
بدون  می گوید،  پمپئو   =
شک پول ایران در آمریکای 
جنوبی برای مقاصد بدخواهانه 
و  حزب اهلل  از  حمایت  مثل 
تروریسم در سراسر منطقه 

وجود دارد.
=هواپیمایی ماهان یکی از 
شبکه   به  متعلق  بنکاه های 
مولی  موسسه  عنکبوتی 

الموحدین است.
ه  د ا علی ز د ا مر حمد  =ا
ملی  شرکت  )مدیرعامل 
مس(، شهریار ذوالعلی، حمید 
عرب نژاد خانوکی، شمسعلی 
مرعشی  حسین  و  نقوی 
دست اندرکاران ماهان و مولی 
الموحدین هستند که با سپاه 

در تروریسم شراکت دارند.
که  کارکردی  واقع،  =در 
ی  ا بر  » س قد ن  ستا آ «
»مولی  دارد،  اصولگرایان 
جریان  برای   الموحدین« 
موسوم به اصالح طلبان دارد! 
رانتخواران  و  =مدیران 
ز  ا بیشتر  ح طلب  صال ا
ن  یا ا لگر صو ا و  ن  میا نظا
خود  توانستند سرمایه های 
در  خود  حساب های  به  را 
کشور  از  خارج  بانک های 
اروپایی  کشورهای  ویژه  به 
آقازادگان  و  کنند  منتقل 
و  نزدیک  فامیل  و  فک  و 
همچنین صادراتی های مدافع 

خود را به غرب بفرستند.
آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
می گوید هزار شرکت در ارتباط با سپاه 
پاسداران تحریم خواهند شد و تاکید 
اسالمی  جمهوری  بر  فشارها  کرده 
بتوانند  ایران  مردم  تا  می یابد  افزایش 
سرنوشت خود را در دست بگیرند.این 
در حالیست که پس از خروج آمریکا 

از برجام و آغاز مرحله دوم تحریم ها، 
دولتمردان کاخ سفید هدف از اعمال 
اسالمی  به جمهوری  فشار حداکثری 
را »تغییر رفتار رژیم« عنوان می کردند.

این فشارها فعالیت های رژیم ایران در 
را به شدت مختل  حوزه های مختلف 
تامین  در  اختالل  شامل  که  کرده 
از  منطقه  تروریستی  گروه های  مالی 
است.  شده  نیز  لبنان  حزب اهلل  جمله 
اما در داخل ایران از یکسو زمامداران 
از  بسیاری  دیگر  سوی  از  و  حکومت 
تحلیلگران معتقدند مسیری که دولت 
دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسالمی 
در پیش گرفته فراتر از تغییر رفتار و 
نشاندن نظام پای میز مذاکره است و 
برای  شده  کنترل  پروژه ی  عمل  در 
تغییر رژیم سیاسی ایران است اما نه 
به صورت مستقیم. درواقع کاخ سفید 
به دنبال ضعیف کردن کانون های قدرت 
تا جایی که زور  نظام است  در داخل 
حاکمان ناشی از فشارها تا جایی کاهش 
با  رویارویی  توان  مردم  که  کند  پیدا 
پمپئو  قول  به  و  باشند  داشته  را  آنها 

اختصاصی کیهان لندن؛ 

»آستان قدس« برای اصولگرایان؛ مؤسسه »مولی 
الموحدین« برای اصالح طلبان! هر دو شرکای وفادار 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی
»سرنوشت شان را در دست بگیرند«.

انقالب  پاسداران  سپاه  دادن  قرار 
سازمان های  فهرست  در  اسالمی 
فشارهاست  این  از  بخشی  تروریستی 
که به واشنگتن برای کوتاه کردن دست 
پاسداران و شبه نظامیان مورد حمایت 
و  منطقه ای  خرابکاری های  در  رژیم 
آنها کمک  با موشک پرانی های  مقابله 
می تواند  عمل  در  اقدام  این  می کند. 
مستقیم و غیرمستقیم از قدرت سپاه 
بکاهد  نیز  اعتراضات  سرکوب  برای 
چرا که صدها نفر از نیروهای سپاهی 
و بسیجی که پیاده نظام و فرماندهان 
خیابانی  اعتراضات  سرکوب  میدانی 
بودند در سوریه کشته شدند. در واقع 
سیاست های جنگ طلبانه نظام در عمل 
به خود آنها ضربه های سنگین تری وارد 
اسالمی  جمهوری  اگرچه  است  کرده 
مانند  خود  خارجی  مزدوران  روی  بر 

حشدالشعبی حساب باز کرده است.
به کار  نظیر همین رویداد در مورد 
گرفتن هواپیماهای مسافربری در جنگ 
سوریه نیز اتفاق افتاد و رژیم ضربه ی 
آن را با تحریم شدن این شرکت ها و از 
دست دادن منابع مالی در این بخش، 
این  که  اینجاست  مسئله  اما  خورد. 
رویدادها نه تنها برای حاکمان تهران 
پاره ای  در  بلکه  نشده  عبرت  درس 
شده  اجرا  ناقص  تحریم ها  که  موارد 
راه اندازی  شده اند.  نیز  گستاخ تر  آنها 
از  کاراکاس  تهران-  مستقیم  پرواز 
همین موارد است. ماموریتی که با یک 
صورت  ماهان ایر   3۴۰ ایرباس  فروند 
گرفت. این پرواز مشکوک، دوشنبه 19 
آمریکا  دولت  اما  شد.  انجام  فروردین 
حواسش جمع بود و خیلی زود متوجه 
این اقدام گشت و به آن واکنش نشان 
نیز  تحلیلگران  برخی  اعتقاد  به  داد. 
این اقدام جمهوری اسالمی در به راه 
انداختن یک خط پرواز هوایی که نه 
تنها سودی ندارد بلکه کلی هزینه نیز 
دارد، چیزی جز حمایت هدفمند سپاه 

از رژیم نیکالس مادور نیست.
مایک پمپئو در همین زمینه گفته که 
این اقدام نمونه مشخص دخالت رژیم 
ایران در آمریکای جنوبی است و به نفع 
آمریکا و مردم آن منطقه نیست. وی 
همچنین در مصاحبه با صدای آمریکا 
عنوان کرده، »بدون شک پول ایران در 
آمریکای جنوبی برای مقاصد بدخواهانه 
مثل حمایت از حزب اهلل و تروریسم در 

سراسر منطقه به کار گرفته می شود.«
سال  از  ماهان  هواپیمایی  شرکت 

از سوی  تحریم ها  فهرست  در   ۲۰11
بندهای  و  زد  اما  گرفت  قرار  آمریکا 
مخفیانه دولت باراک اوباما و جمهوری 
کرد  بی اثر  را  تحریم ها  این  اسالمی 
چنانکه پروازهای این شرکت به اغلب 
پایتخت های بزرگ اروپایی و کشورهای 
و  میانه  آسیای  و  فارس  خلیج  حوزه 
از  داشت.  ادامه  شرق  و  شرق  جنوب 
ژانویه تا آوریل ۲۰19 با افزایش فشار 
از  اروپایی  کشورهای  برخی  آمریکا، 
جمله آلمان و فرانسه پرواز هواپیمایی 
مقابل  در  اما  کردند  ممنوع  را  ماهان 
پروازهای این خط هوایی به کاراکاس 
در ونزوئال و پیش از آن آلماتی و آستانه 

در قزاقستان برقرار شد.
شرکت هواپیمایی ماهان نه تنها در 
ماموریت های  از  زیادی  بخش  عمل 
لجستیک و تدارکاتی سپاه را به عهده 
دارد بلکه شواهد کافی مبنی بر همکاری 
مستقیم مدیران ارشد و سرمایه گذاران 
آن با سپاه پاسداران وجود دارد. مالک 
هواپیمایی ماهان موسسه خیریه »مولی 
  ۲۷3۴ ثبت  به  کرمان  الموحدین« 

است که حسین مرعشی پسر عمومی 
همسر اکبر هاشمی رفسنجانی بنیانگذار 
هر دو مجموعه  است. در واقع خیریه 
هلدینگ  یک  الموحدین«  »مولی 
عظیم اقتصادی- تجاری است متعلق 
کارگزاران  حزب  ارشد  مهره های  به 
سازندگی که بازوی اصلی تامین مالی 
جناح اصالح طلب و در عمل بنگاهی 
هستند که در شراکت با سپاه ستون های 
می دهند.اغلب  تشکیل  را  نظام   بقای 
کارگزاران ماهان ایر همانهایی هستند 
الموحدین«  »مولی  موسسه  در  که 
با  آن  زیرمجموعه  شرکت  ده ها  و 
زده اند.  چنبره  رسمی  مسئولیت های 
تعداد بسیاری از اعضای هیات مدیره این 
شرکت ها در ده ها شرکت دیگر سمت 
دارند و مجموعه ای تودرتو و عنکبوتی 
مرادعلی زاده،  احمد  که  ساخته اند 
عرب نژاد  حمید  و  ذوالعلی  شهریار 
هستند. آن  سرشاخه های  خانوکی 

ملی  شماره  به  مرادعلی زاده  احمد 
1۰1۰۲۸3۷1۶۲ رئیس هیات مدیره 
 1۶ در  دست کم  ماهان  هواپیمایی 
شرکت دیگر مدیرعامل، رئیس، نایب 
از  است  مدیره  هیات  عضو  یا  رئیس 
جمله شرکت »ماهان سیر«، »شرکت 
تجهیزات فرودگاهی ماهان«، »شرکت 
وتوسعه پردیس ماهان«، »شرکت راه 
و ساختمان کرمان«، »شرکت صنایع 

غذایی شفق کوثر ایرانیان« و ...
او پیش از سال ۸۴ مدیرعامل شرکت 
آمدن  کار  روی  با  اما  بود  مس  ملی 
احمدی نژاد به علت نزدیکی به باند اکبر 
هاشمی رفسنجانی از سمت خود برکنار 
سال  شهریور  دیگر  بار  اینکه  تا  شد 
139۲ پس از پیروزی حسن روحانی 
به این سمت منصوب گشت و همچنان 

این پست را در اختیار دارد.
ملی  شماره  به  ذوالعلی  شهریار 
خیریه  مدیرعامل   31۷9۵9۷۴۷1
هیات  رئیس  نایب  »مولی الموحدین« 
دست کم  او  است.  ماهان  ایر  مدیره 
در 1۵ شرکت رئیس، نایب رئیس یا 
عضو هیات مدیره است. برخی از این 
سازندگی  و  »توسعه  شامل   شرکت ها 
آیندگان فردا کرمان«، »شرکت راه و 
صنایع  »شرکت  کرمان«،  ساختمان 
کشت و دام سبزواران« و »شرکت مس 
کرمان«، »شرکت پتروشیمی کرمان« و 
... می شود. او از نزدیکان حسین مرعشی 
است.حمید عرب نژاد خانوکی با کد ملی 
۲99۲۴۲۰۸۷۵ مدیرعامل هواپیمایی 
ماهان ایر است.۲۴ ژوئن ۲۰1۷، مجله 

پولیتیکو در گزارشی افشا کرد که پس 
از برجام در توافق های فوق  سّری  میان 
دولت باراک اوباما با جمهوری اسالمی 
آمریکایی  شهروندان  آزادی  ازای  در 
یا  آزاد  ایرانی   1۷ ایران  در  بازداشتی 
شد.  داده  تخفیف  محکومیت شان  در 
حمید عرب نژاد از اعضای پیشین سپاه 
پاسداران یکی از آنها بود که نامش در 
این گزارش آمده. او در سال ۲۰1۴ به 
اتهام توطئه  برای خرید شش هواپیمای 
بوئینگ از طریق یک شرکت لیزینگ 

تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
ُمشت نمونه خروار

برای تشریح عملکرد این باند مافیایی 
از میان صدها شرکت و کارخانه تابعه 
و وابسته به آن کافیست روی فعالیت 
شرکتی با عنوان »عمران مهر شهداد« 
)سهامی خاص( با شماره ثبت 1۴۷۷۲ 
تاسیس   139۵ سال  بهمن ماه  که 
که حمید  شود  انداخته  نورافکن  شد 
و  رئیس  ذوالعلی  شهریار  و  عرب نژاد 
نایب رئیس هیات مدیره ی آن هستند.

از راست: احمد مرادعلی زاده، حمید عرب نژاد و حسین مرعشی

ادامه در صفحه ۱۷
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

این شرکت به تنهایی توانسته مجوز 
کلیه فعالیت های مربوط به ارائه خدمات 
آموزشی و فنی خلبانی، خرید و فروش 
انواع هواپیماها و هلی کوپترهای سنگین 
تجهیزات  فروش  و  خرید  سبک،  و 
فرودگاهی و گردشگری و ارائه خدمات 
سمپاشی هوایی زمین های کشاورزی را 
دریافت کند و همزمان مجوز واردات و 
صادرات، تجارت، خرید و فروش سهام، 
طراحی، نظارت و اجرای ساخت و ساز 
در حوزه راهسازی و آبرسانی و دامپروری 

را دریافت کند!
ملی  شماره  به  نقوی  شمسعلی 
۳1۳0۶1۷۳10 مدیرعامل این شرکت 
و مدیر مرکز علمی کاربردی ماهان است.

مهمانداری  و  خلبانی  آموزش  مرکز 
»بوتیا ماهان« وابسته به ماهان ایر

محمدرضا   ،1۳91 آذر   22
در  کرمان  وقت  نماینده  پورابراهیمی 
مجلس شورای اسالمی در مصاحبه ای 
الموحدین«  »مولی  موسسه  می گوید 
می کند  تاکید  و  ندارد  مالی  شفافیت 
که حسین مرعشی بنیانگذار آن به اسم 
اینکه فعالیت آن خیریه است، گزارش 
از عملکرد آن نمی دهد. حتی  دقیقی 
هشت  طول  در  احمدی نژاد  محمود 
سالی که رئیس جمهور  بود زورش به 
این مجموعه نرسید و جعبه سیاه آن 
باز نشد. آن زمان اوج درگیری های باند 
هاشمی رفسنجانی و احمدی  نژادی ها بود.

گرچه نظام با ایجاد دوقطبی سیاسی 
صوری و دروغین )میانه روها- تندروها( 
انشقاق کرده  امروز جامعه را دچار  تا 
موفق  خود  استصوابی  انتخابات  در  و 
بوده، اما از نظر اقتصادی، وقتی سابقه 
بررسی شود آشکارا  این »دو قطبی« 
بر  فقط  مسئله  که  می شود  مشخص 
سر سهم خواهی است و از نظر سیاسی 

اختصاصی کیهان لندن؛ ....                               از صفحه ۱۶
اسالمی  جمهوری  مدافع  همگی 
هستند که این سفره ی نعمت را برای 

آنها گشوده نگاه داشته است.
نیز  اینها  از  پیش  لندن  کیهان 
گزارش هایی در مورد »حلقه کرمان« و 
ارتباط میان اسحاق جهانگیری و قاسم 
سلیمانی که شرکت ماهان و موسسه 
قول  به  الموحدین«  »مولی  خیریه 
منتشر  است  آن  خروس  ُدم  معروف 
کرده بود. این دو، جهانگیری و سلیمانی، 
کشوری  کارگزاران  اصلی  میدانداران 
)دولت( و لشکری )سپاه( نظام هستند 
کرمانی! دو  هر  و  هم والیتی  اتفاقاً  و 

غالمعلی  سردار   ،1۳9۶ آبان   2۵
ابوحمزه فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان در 
مولی  »موسسه  گفت،  سخنرانی  یک 
شکل  شرکت  چند  با  را  الموحدین 
دادند و میلیاردها تومان گردش سرمایه 
این موسسه است؛ این سرمایه ها را از 
مردم  این  به  چقدر  آورده اند؟  کجا 
استان کمک  در  و محروم  بی بضاعت 
کردند؟ تکلیف مالی زمین های هفت 
باغ علوی، سهام طالیی و موسسه مولی 
الموحدین روشن شود و رسانه ها باید 
در این خصوص رسالت خود را انجام 

دهند و نقششان پررنگ شوند.«
مهر1۳9۶،   1۸ سپاه  سردار  همین 
پس از بازداشت مهدی جهانگیری برادر 
معاون اول روحانی اعالم کرد او توسط 
سپاه بازداشت شد و خواستار اعتراض 
کارگزاران  حزب  »امکانات  به  مردم 
شد. کرمان  استان  در  سازندگی« 

غالمعلی ابوحمزه همچنین اعالم کرد 
که سپاه استان کرمان از شرکت های 
مرعشی  حسین  با  مرتبط  اقتصادی 
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، 
خواسته که درباره فعالیت ها و گردش 
مالی خود به این نهاد »پاسخگو« باشند.

پهلوی:  رضا  =شاهزاده 
بازسازی  برای  نیان  یرا ا
ی  ها و نیر به  ن  شا ر کشو

تروریست احتیاجی ندارند
فرمانده  شاکرمی  =جمال 
 » منین لمو ا میر ا « ه  سپا
از  نفره   ۲۰۰ کاروان  ایالم: 
حشدالشعبی و جنبش النجباء 
سیل زدگان  به  کمک  برای 
که  شدند  مهران  مرز  وارد 
است. ماشین   ۵۰ شامل 
ن  فغا ا ن  میا شبه نظا =
بلکه  سپاه  توسط  تنها  نه 
پالک  که  اتومبیل هایی  با 
دولتی و ارتشی دارند جابجا 

می شوند.
پهلوی:  رضا  =شاهزاده 
به  حشدالشعبی  مزدوران 
به  فقط  آورده شدند  ایران 
یا  ایرانیان.  منظور سرکوب 
هرچه زودتر مزدوران تان را 
از خاک میهن  خارج می کنید 
یا مردم ایران، دلیرمردان و 
شیرزنان خوزستان و لرستان، 
می کنند.  بیرون شان  خود 
ایران جای نظامی و شبه نظامی 
نیست. نه  بیگا رتش  ا و 

امدادگر  نیروهای  که  حالی  در 
دستگیر  واهی  بهانه های  به  مردمی 
افغان  شبه نظامیان  حضور  می شوند، 
و عراقی و اعضای لشکر »فاطمیون« 
و حشدالعشبی )بسیج شیعیان عراق( 
عنوان  تحت  سیل زده  مناطق  در 
امدادرسانی با انتقادات و واکنش های 

شدید روبرو شده است.
مزدورانی که تحت فرماندهی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در سوریه و 
کردن  فروکش  با  می جنگیدند  عراق 
راندن  بیرون  احتمال  و  جنگ  آتش 
وابستگان نظامی جمهوری اسالمی و 
برقراری صلح در آن کشور، مأموریت 
ظاهر  در  که  کرده اند  پیدا  جدیدی 

امدادگران ایرانی را دستگیر کرده و 
»حشدالشعبی« و »فاطمیون« وارد می کنند! 

کمک رسانی به سیل زده هاست! اما مردم 
مناطقی که سیالب خانه و کاشانه ی 
کمک  می گویند  کرده  ویران  را  آنها 
نمی خواهند.  را  مزدورها  و  غریبه ها 
آنهم در شرایطی که نیروهای امنیتی 
به دستگیری شهروندانی می پردازند که 
بدون هیچ چشمداشتی به سیل زدگان 

یاری می رسانند.
در این ویدئو یکی از شهروندان که 
سیل زدگان  برای  غذا  پختن  مشغول 
می شود.  دستگیر  است  اهواز 
و  دلیل؛  به چه  می گویند  اطرافیانش 
پاسخ می شنوند: من دلیلش را نمیدانم؛ 

دستور دادستان است!
پاسدار  سرهنگ  فروردین،   2۴ روز 
سپاه  فرمانده  شاکرمی  جمال 
مصاحبه  در  ایالم  »امیرالمومنین« 
از  نفره  کاروان 200  تسنیم گفت،  با 
برای  النجباء  جنبش  و  حشدالشعبی 
کمک به سیل زدگان وارد مرز مهران 

شدند که شامل ۵0 ماشین است.
کرد،  عنوان  همچنین  سپاهی  این 
گروه  یک  بزرگ  کاروان  این  »در 
جهادی در قالب یک گردان و نیز ۴ 
صورت  به  آن  موکب  دو  که  موکب 
ثابت در خوزستان و دو موکب سیار 
در خوزستان و لرستان به امداد رسانی 

به سیل زدگان مشغول خواهند شد.«
جمهوری  سفیر  مسجدی  ایرج 
اسالمی در بغداد نیز پیش از این حضور 
شبه نظامیان عراقی در استان های غربی 
و جنوب غربی را تایید کرد و خبرگزاری 
فارس نوشت جنبش النجباء با بیش از 
وارد  سنگین  و  سبک  ماشین   100
تصور  است  ایران شدند.گرچه ممکن 
به  موسوم  نیروهای  پای  که  شود 
»مدافع حرم« را سپاه پاسداران انقالب 
در  آمریکا  از سوی  اخیرا  که  اسالمی 
آن  تروریستی  سازمان های  لیست 
کشور قرار گرفته، به درون خاک ایران 
مشخص  شواهد  طبق  اما  کرده،  باز 
و  روحانی  حسن  دولت  بسیج،  است 
دیگر دستگاه های مربوطه نیز در این 
اقدام دخالت دارند. بخشی از نیروهای 
سیل زده  مناطق  به  که  »فاطمیون« 
اعزام شده اند سوار بر تویوتاهای پالک 
قرمز بوده اند که متعلق به ارگان های 

با  نیز  آنها  از  بخشی  و  است  دولتی 
تویوتاهای پالک سبز متعلق به سپاه 

پاسداران جابجا می شوند.
این اقدامات تحریک کننده با اعتراض 
شهروندان از جمله در مناطق سیل زده 
و همچنین برخی چهره های سیاسی 

روبرو شده است.
به  واکنش  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
حضور شبه نظامیان عراقی و افغانستانی 
در مناطق سیل زده در متنی که شنبه 
شب، 2۳ فروردین منتشر شد نوشته: 
»هم میهنانم، ناسنجیده رودخانه ها را 
را  سیالب ها  طبیعی  مسیر  و  بستند 
منحرف کردند و فاجعه ای بزرگ را که 
این روزها در نقاط مختلف کشور شاهد 

آن هستیم سبب شدند.
در پی این فاجعه، رژیِم سراپا منفور 
ورود  برای  را  راه  تا  یافت  فرصت 
شبه نظامیان تروریست تحت فرمانش 
کند.مزدوران  باز  میهن مان  خاک  به 
حشدالشعبی به ایران آورده شدند فقط 
سرکوب  ایرانیان؛  سرکوب  منظور  به 
بی خانمان  و  مصیبت زده  مردمان 
که  جایی  در  لرستان؛  و  خوزستان 
ارتش ایران تجهیزات و ماشین آالت و 
نیروی متخصص کافی برای خدمت و 

کمک رسانی به هم وطنان مان را دارد.
و  جان  با  بیکار  جوان  میلیون ها 
مناطق  بازسازی  برای  آماده اند  دل 
از  که  پولی  از  نیمی  با  سیل زده. 
خزانه کشور، بیهوده صرف آشوبگری 
مرزهای  ورای  در  تروریست پروری  و 
ایران می شود، می توان تمام ویرانی ها 

را از نو ساخت.
ایرانیان برای بازسازی کشورشان به 

نیروهای تروریست احتیاجی ندارند.
از  را  مزدوران تان  زودتر  هرچه  یا 
مردم  یا  می کنید  خارج  میهن   خاک 
ایران، دلیرمردان و شیرزنان خوزستان 
می کنند.  بیرون شان  خود  لرستان،  و 
ایران جای نظامی و شبه نظامی و ارتش 

بیگانه نیست.«
این  فرماندهان  حاکیست  شنیده ها 
شبه نظامیان با سران قبایلی که نزدیک 
به نظام هستند جلساتی برگزار کرده اند 
حاضر  حال  در  آن  جزییات  از  که 

اطالعی در دست نیست.

نیروهای »فاطمیون« سوار بر ماشین های دولتی )پالک قرمز( نمره الف

 حفظ این ذخیره عظیم آب وجود 
مقامات  بنابراین،  داشت.  نخواهد 
می بایستی زودتر اقدام به تخلیه سدها 
اسفندماه  در  کار  این  اما  می کردند 
صورت  برق  و  آب  سازمان  سوی  از 

نگرفت.«
این در حالیست که منابع خبری در 
خوزستان می گویند غالمرضا شریعتی 
استاندار اصالح طلب خوزستان که باید 
دستور آزاد ساختن آب پشت سدها را 
می داد، با وجود اخطار و اصرار فعاالن 
برق  و  آب  مدیران  و  محیط زیست 
منطقه ای خوزستان، در برابر این اقدام 

مقاومت کرده است.
اکنون هوشنگ مقامسی دبیر اجرایی 
نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 
شهرستان شادگان با طرح این پرسش 
پرآب  اندازه  این  تا  سدها  اگر  که 
هستند که سرریز می شوند پس چرا 
ممنوعیت کشت در سال گذشته برای 
کشت پاییزه اعالم شده بود، گفت: »به 
کشاورزان اعالم شده بود که هیچگونه 
قراردادی با آنها برای توزیع آب صورت 
نخواهد گرفت. این درحالیست که با 

سرریز  سدها  بارشی،  کمترین  وقوع 
و  مزارع  سمت  به  سیالب  و  کرده، 
خانه های مردم می آید. چرا وزارت نیرو 
ذخیره  آب  واقعی  در خصوص حجم 
شفاف سازی  سدها  پشت  در  شده 
با کشاورزان  مسئوالن  نمی کرد؟ چرا 
تعامل خوبی ندارند و حاضر نیستند به 
آنها اطالعات خوبی بدهند؟ برخوردی 
که با کشاورزان می شود به مثابه برخورد 

با یک غریبه ناشناس است.«
وی در ادامه افزوده است که »فلسفه 
وجودی سدها، جلوگیری از ورود سیل 
آب  رهاسازی  و  رودخانه ها  طغیان  و 
برای کشت و زرع است اما با توجه به 
بی اعتمادی  مسئوالن،  مدیریت  سوء 
تعهدات  به  نسبت  کشاورزان  بین 
هر  که  چرا  کرده،  پیدا  رواج  دولت 
زمانی تعهدی به کشاورزان داده شده، 
متاسفانه دولت به وعده اش عمل نکرده 

است.«
گفتنی است بی اعتمادی کشاورزان 
به دولت نه تنها به دلیل سوء مدیریت 
مقامات استان در پیش و پس از سیل 
است بلکه آنها به جبران خسارت ها که 

نیز آمار تکان دهنده یکی از ....                                  از صفحه ۱۱ است  مطرح شده  دولت  از سوی 
بی اعتماد هستند.

ره  ین با ا در  مقامسی  هوشنگ 
واسطه   به  سال 9۵  »در  است:  گفته 
خسارات سیل در شعیبیه شوشتر برای 
کشاورزان و دامداران ایجاد شد هنوز به 
کشاورزان پرداخت نشده است. ما وعده 
پرداخت شنیده ایم اما تا کنون شاهد 
عمل از سوی مقامات در این خصوص 
نبوده ایم. وزرای جهاد کشاورزی و نیرو 
اعالم کرده اند که خسارات را از تاریخ 
2۴ فروردین ماه به حساب کشاورزان 
واریز خواهند کرد اما متأسفانه تا کنون 
است.  نشده  داده  به کشاورزان  ریالی 
اصال دولت مگر هزینه خسارات وارده 
به کشاورزان را توانسته به خوبی برآورد 
کند که اکنون به دنبال پرداخت دوباره 

آن هستند؟«
هوشنگ مقامسی گفت محصوالتی 
که بیش از همه دچار آسیب شده اند 
گندم، جو و کلزا هستند. او همچنین 
از نابود شدن و آسیب  دیدن نخل ها، 
زهکش ها، وسایل و تجهیزات کشاورزان، 
نهرهای زمین های کشاورزی خبر داده 
و گفته است »در واقع، کشاورزان هر 
آنچه را که داشته اند از دست داده اند.«

او در دیدار با امام جمعه بردسیر گفته 
بود، »مشکل اصلی استان کرمان حزب 
است  مرعشی  محوریت  با  کارگزاران 
که تمامی امکانات استان را در اختیار 
دارند ... شرکت هایی چون هواپیمایی 
ماهان، و کرمان موتور در دست حزب 
این  چرا  است،  سازندگی  کارگزاران 
سخنان گفته نمی شود و مردم مطالبه 
نمی کنند؟ چرا کسی پاسخگوی این 

سواالت نیست؟«
تمام جار و جنجال غالمعلی ابوحمزه 
در این عبارات وی خالصه می شد: »به 
آنها پیام هم داده ایم و باز هم می گوییم 
و  حساب  و  باشید  پاسخگو  بیایید 
کتاب ها را بگویید و گرنه با سپاه طرفید. 
که  اموالی  و  غیرقانونی  کارهای  همه 
غیرقانونی تصرف کرده اید را به بیت المال 
بر می گردانیم!«در واقع، کارکردی که 
»آستان قدس« برای اصولگرایان دارد، 
»مولی  الموحدین« برای جریان موسوم 

به اصالح طلبان دارد!
تحریم  این شرکت ها و افراد وابسته 
فعالیت های  از  دیگری  بخش  آن  به 
تروریستی سپاه پاسداران و در نتیجه 
کرد.  خواهد  مختل  را  نظام  دستگاه 
به ویژه آنکه در چهار دهه ی گذشته 
مدیران و رانتخواران وابسته به جناح 
و  نظامیان  از  بیشتر  اصالح طلب 
اصولگرایان توانستند سرمایه های خود 
بانک های  در  خود  حساب های  به  را 
کشورهای  ویژه  به  کشور  از  خارج 
آقازادگان  و  کنند  منتقل  اروپایی 
همچنین  و  نزدیک  فامیل  و  فک  و 
غرب  به  را  خود  مدافع  صادراتی های 
آرشیو  و  سوابق  دست کم  بفرستند. 
اخبار نشان می دهد بخش قابل توجهی 
از پروژه هایی که شرکت هایی مرتبط به 
موسسه »مولی الموحدین« در کشور 
بنگاه  های  با  شراکت  در  کرده  پیاده 

اروپایی بوده است.

احمر«  »هالل  =رئیس 
ایران: به دنبال بسته بودن 
حساب  و  سوئیفت  حساب 
اثر  در  احمر  هالل  ارزی 
اعالم  وجود  با  تحریم ها، 
مبلغی  رقام،  ا و  عددها 
حمر  ا ل  هال ب  حسا به 
است. نشده  واریز  ایران 
سرخ  صلیب  ینده  =نما
آلمان پیشتر از حمایت ۳۰۰ 
از  کشور  این  یورویی  هزار 
سیل زدگان ایران خبر داده 
»حمایت  که  گفته  او  بود. 
مالی صورت گرفته از سوی 
 ۳۰۰ آلمان  خارجه  وزارت 
تمامی  که  بود  یورو  هزار 
تجهیزات  خرید  صرف  آن 
و انتقال آنها به ایران شد.«

احمر«  »هالل   جمعیت  رئیس 
می گوید به دلیل بسته بودن حساب 
»هالل   ارزی  حساب  و  سوئیفت 
یک  حتی  تحریم ها،  اثر  بر  احمر« 
برای  خارجی  کمک  یورو  یک  دالر، 
سیل زدگان دریافت نکرده اند! پیشتر 
1.2میلیون  کمک  از  اروپا  اتحادیه 
یورویی و همچنین سفارت آلمان در 
ایران از کمک ۳00 هزار یورویی این 
کشور به سیل زدگان خبر داده بودند.

جمعیت  رئیس  پیوندی  علی اصغر 
نشست  یک  در  احمر«  »هالل 
سازمان  این  که  کرد  اعالم  رسانه ای 
این لحظه حتی یک دالر کمک  »تا 
نکرده  دریافت  سیل  برای  خارجی 

است!«
به گفته وی، »به دنبال بسته بودن 
حساب سوئیفت و حساب ارزی هالل 
احمر در اثر تحریم ها، با وجود اعالم 
عددها و ارقام، مبلغی به حساب هالل 

احمر ایران واریز نشده است.«
در  احمر«  »هالل  جمعیت  رئیس 
عین حال اعالم کرده که »کمک های 
ست  چادر،  پتو،  مثل  نقدی  غیر 
ترکیه،  کویت،  از  و…  بهداشتی 
آذربایجان، فرانسه، آلمان، ارمنستان، 
شده  ارسال  ایران  به  و…  پاکستان 

رئیس جمعیت »هالل احمر«: حتی یک دالر کمک 
خارجی برای سیل زدگان دریافت نکرده ایم!

است.«
وی با بیان اینکه خوشبختانه سیل 
فروکش  مازندران  و  گلستان  در 
کرده، اظهار کرد: استان های لرستان، 
درگیر  همچنان  خوزستان  و  ایالم 
هزار   22۷ کنون  تا  و  هستند  سیل 
شده اند  داده  اضطراری  اسکان  نفر 
در  آنها  نفر  هزار   100 از  بیش  که 

خوزستان هستند.
پیشتر  آلمان  نماینده صلیب سرخ 
این  یورویی  هزار   ۳00 حمایت  از 
خبر  ایران  سیل زدگان  از  کشور 
داده بود. او گفته که »حمایت مالی 
صورت گرفته از سوی وزارت خارجه 
آلمان ۳00 هزار یورو بود که تمامی 
انتقال  و  تجهیزات  خرید  صرف  آن 

آنها به ایران شد.«
رئیس جمعیت »هالل احمر« ایران 
 ۳0 از  بیش  حمایت  از  همچنین 
به سیل زدگان  مردم  تومانی  میلیارد 
خبر داد که »در قالب اقالم خوراکی، 
غیره  و  موکب  بهداشتی،  بسته های 

شده است.«
درخواست  اینکه  بیان  با  پیوندی 
برای  خارجی  کشورهای  از  استمداد 
جمعیت  بین  همدلی  فضای  ایجاد 
ایران  با  کشور  مختلف  کشورهای 
است، تصریح کرد: »همانطور که ایران 
بارها به کشورهای دیگر کمک کرده 
است، به همین دلیل ایران نیز اعالم 
کمک های  وجود  صورت  در  کرده 

خارجی آنها را قبول خواهد کرد.«
وی اظهار داشت: »کشورهای دیگر 

به  کمک  برای  عالقمندی  ابراز  نیز 
ایران کردند البته تا کنون مبلغی به 

حساب ایران واریز نشده است.«
احمر«  »هالل  جمعیت  رئیس 
هزار   ۵00 رقم  که  گفته  همچنین 
جهانی  صلیب سرخ  کمک  یورویی 
وجود  »با  و  شده  تصویب  ایران  به 
سوی  از  مبالغی  پرداخت  تصویب 
اتحادیه اروپا تا کنون ایران مبلغی را 

دریافت نکرده است.«
»از  که  کرد  اعالم  پیوندی 
سرخ  صلیب  جهانی  فدراسیون 
تحریم ها  که  کردیم  درخواست 
برساند  آسیب  ایران  مردم  به  نباید 
سرخ  صلیب  و  جهانی  فدراسیون  و 
می دانند  صالح  که  طریقی  هر  از 
را  ایران  به  کمک ها  ارسال  مسیر 
که  حالیست  در  این  کنند.«  هموار 
رد  را  موضوعی  چنین  سرخ  صلیب 
مانعی  هیچ  که  است  کرده  اعالم  و 
ایران  به  کمک ها  این  ارسال  برای 
وجود ندارد و معلوم نیست چرا این 
ادعا از سوی مسئول »هالل احمر« 

دوباره تکرار می شود!
احمر«  »هالل   جمعیت  رئیس 
تومان  100میلیارد  واریز  اعالم  با 
حساب  به  مردمی  نقدی  کمک های 
 2۴ شنبه  دیروز،  صبح  تا  جمعیت 
شده  »مقرر  کرد:  اعالم  فروردین، 
به ۷0 خانواده که بر اساس گزارش 
پزشکی قانونی در سیل اخیر داغدار 
پرداخت  تومان  10میلیون  شده اند، 

شود.«



KAYHAN LONDON ONLINE

Page 18  صفحه 18

آخرین ویدئوهای خربی در لنز ایران
www.lenziran.com

No.1673 Friday 19 April 2019   
P.O. Box 435,Old Brompton Road 2,London, SW7 3DQ
Tel: +(44)-(0)20 3633 3684   Fax: +(44)-(0)20 3633 3685
e-mail: ads@kayhan.london - www.kayhan.london

سال سی  و پنجم ـ  شماره 1۶۷۳ )شمارۀ 20۷ از دورۀ جدید( 
ـ  19  آوریل  2019 میالدی  جمعه   ۳0 فروردین ماه 1۳98 خورشیدی - 1۳  شعبان  1440  قمری 

آگهیدرکیهانآگاهیمیآورد
نشانیسایت:

www.kayhan.london
روابطعمومی:

info@kayhan.london
آگهیوتبلیغات:

ads@kayhan.london
سردبیری:

editorial@kayhan.london

= تاثیر این سیل ویرانگر، 
از جنبه روانی بر روی مردم، 
همچون تاثیر فاجعه نیروگاه 
اتمی  چرنوبیل بر روی ملت 
شوروی  جماهیر  اتحاد 
ناتوانی نظام  است: فساد و 
قدرقدرتی  فروپاشی  و 

حاکمان در ذهنیت مردم.
در  ما  =مشکل 
سیاست های آمریکا نیست، 
در سیاست های ایران ستیز 
هیئت  ملی  ضدمنافع  و 
اسالمی  جمهوری  حاکمه 
موافق  ما  اینکه  است.  
سیاست های آمریکا باشیم 
بر  تاثیری  هیچ  مخالف،  یا 
و  ارتجاعی  رژیم  ماهیت 

ضدمنافع ملی ما ندارد.
پیروان   – دستمالچی  پرویز 
از  فقیهیان  والیت  و  دینی  حکومت 
همان ابتدای تشکیل حکومت دینی 
جهانی  ساختن  رویای  در  ایران،  در 
فقیهی،  والیت  شیعه-  اسالمی- 
دست به دشمنی با »جهان« زدند و 
با سیاست های خود تا توانستند برای 
ملت ما دشمن ساختند. سیاست های 
شکست  که  )استراتژیکی(  راهبردی 
آن را می شد از همان زمان پیش بینی 
این  دیگر  سوی  کرد.  پیشگویی  و 
حکومت ارتجاعی، جنبه های سیاست 
حکومت،  ساختار  زمینه  در  درونی 
است.  ملت  حقوق  و  اقتصادی  نظم 
را  چیز«  »همه  می خواستند  آنها 
سر  بر  اما  کردند،  و  کنند،  اسالمی 
اینکه »اسالم« واقعی چیست، دوباره 
جنگ »هفتاد و ملت«، مانند ۱۴00 
سال گذشته، شروع شد و هر یک از 
شد  مدعی  ناب«  »اسالم  کلیدداران 
که دیگری از اندیشه و عمل پیامبر 
محمد یا امامان فاصله گرفته است. 
یا  اعتقادی،  ایمانی-  دعوای  این  در 
اما  مردم،  با هدف گول زدن  ابزاری 
برای کنار زدن حریف و کسب قدرت، 
آن کس که بازنده اصلی شد مردم و 

منافع ملی ما بود.
نسل  دو  دینی  حکومت  پیروان 
سال،  چهل  نسل(،  سه  هم  )شاید 
فرصت داشتند تا جامعه نمونه دینی 
نمونه،  و  بسازند، و ساختند،  را  خود 
اما نمونه ای سراپا منفی. از اقتصاد تا 
سیستم بانکداری اسالمی جز خرابه ای 
بود  قرار  که  روحانیانش  نماند.  بیش 
»روحانی« بمانند و به مال و قدرت و 
ثروت دنیایی چشم نداشته باشند، دزد 
و فاسد و جنایتکار و تبهکار حرفه ای 
شدند که برای کسب قدرت و انباشت 
هر چه بیشتر ثروت از هر مرز انسانی، 
اخالقی یا قانونی عبور کردند، همگی 
به نام اسالم، اما برای جیب و اقتدار 
کرد،  جنایت  بیشتر  کس  هر  خود. 
باالتر رفت، نگاه کنید )برای نمونه( به 
پیشینه ی رئیس قوه قضاییه امروزش، 
ابراهیم رئیسی. در این نظم »الهی« نه 
از حقوق بشر خبریست نه از حقوق 
شهروندی، نه از آزادی نه از دمکراسی 
و کرامت انسانی، اما سراسر پر است از 
تبعیض و نابرابری، فساد، ریا، فحشا، 
چندمیلیاردی،  دزدی های  اختالس، 

سنگسار، قصاص، بریدن دست و پا.
اسالمی  انقالب  دنبال  به  که  آنان 
خود،  »رای«  با  که  ندیدند  رفتند، 
نظم  به  آزادانه  اسالمی،  انقالب  با 
در   که  می دهند  رای  تامگرایی 
از  تسمه  دور  چندان  نه  آینده ای 
گرده آنها خواهد کشید و این اولین 
اتفاقی  چنین  که  نبود  تاریخ  در  بار 
می افتاد. ملت آلمان، در سال ۱۹۳2، 
با رای خود نازیسم را بر سر کار آورد 
هنوز  رای دهندگان  زمان  آن  در  و 
نمی دانستند که این رژیم بعدا ملت 
کشید.  خواهد  خون  و  خاک  به  را 
خود  آزاد  خواست  و  اراده  با  یکی 
رای به نظمی  استالینی )چکسلواکی 

۱۹۴۶(، دیگری به فاشیسم، سومی  
حکومت  به  چهارمی   و  نازیسم  به 
چرا؟  داد.  فقیه  والیت  به  دینی، 
چون درست فکر نکردند و استبداد 
را تنها در فرد خالصه کردند. منطق 
انسان  ساختن  در  دمکراتیک  نظم 
»اکمل«  انسان های  عنوان  به  نوین 
و  ساختار  ساختن  در  بل  نیست، 
مناسباتی است که در آن از زیان های 
همه  شامل  )که  »غیراکمل«  انسان 
پیشگیری  می شود(  شهروندان 
موجود  واقعا  »اسالمی«  انسان  کند. 
همین هایی است که از ج.ا تا طالبان 
و القاعده و… می بینیم. منطق نظم 
دمکراتیک، در ساختار دمکراتیک آن 
است تا کسی نتواند خودسری کند، تا 
حکومتگران بنا بر اراده ملت و با آراء 
آنها در یک انتخابات دمکراتیک، آزاد 
و سالم بیایند و بروند، بدون خشونت 
دمکراتیک  نظم  منطق  خونریزی.  و 

در حقوق بشر برای همه است.
قدرت »فاکت«ها، واقعیات موجود 
تمام  از  قوی تر  ذهن،  از  بیرون 
است.  رجزخوانی ها  و  ناراستگویی ها 
از میان رفتن زیرساخت ها، جاده ها، 
در  ناتوانی  و  و…  سدها  پل ها، 
که  داد  نشان  سیل  بحران  مدیریت 
روی  بر   و  است  پوشالی  خانه  این 
ماسه و شن بنا شده. تاثیر این سیل 
ویرانگر، از جنبه روانی بر روی مردم، 
اتمی   نیروگاه  فاجعه  تاثیر  همچون 
چرنوبیل بر روی ملت اتحاد جماهیر 
نظام  ناتوانی  و  فساد  است:  شوروی 
در  حاکمان  قدرقدرتی  فروپاشی  و 
ذهنیت مردم. در جمهوری اسالمی، 
مردم به چشم می بینند که نه اهلل، نه 
خاک پاک کربال، نه امام زمان و نه 
نمی توانند  او  نمایندگان خودخوانده 
کاری  می تواند  آنچه  کنند.  کاری 
کند، علم و خرد است که اینها همگی 
بی بهره از آنند. در حکومت دینی، در 
والیت فقیه، دروغ و ریا و ناتوانی در 
نهفته  و  نهادینه  عمومی   امور  اداره 
در سیستم است به گونه ای که بیان 
حقیقت همواره دشنه ای می شود به 
قلب نظام. حکومتی که می خواهد با 
آمریکا و اسرائیل و… بجنگد، با یک 
میان  از  زیرساخت هایش  تمام  سیل 
می رود و ناتوان و درمانده از مدیریت 
نیروهای  به  ملت،  به  و کمک رسانی 
معلوم  که  شبه نظامی تروریستی 
وارد  می دهد  اجازه  کیستند  نیست 
سیل زدگان  به  و  شوند  ایران  خاک 

یا  سیل زدگان  به  کنند.   »کمک« 
و  نظامی   نیروهای  پس  حاکمان؟ 
انتظامی  و شبه نظامی  و »هالل احمر« 
و سپاه و بسیج و جهاد سازندگی و 
و  ج.ا… کجا هستند، چه می کنند 
چرا نمی توانند یا نمی خواهند کمک 
کنند؟ مگر سیل زدگان به غیر نان و 
برای زندگی چه  آب و دارو و چادر 
خواسته اند که حکومت »امام زمان« 

مستاصل مانده است؟
انقالب اسالمی که  پاسداران  سپاه 
قدرت  تحکیم  و  حفظ  اساسی  ابزار 
تامگرای  نظم  یک  فقیهیان،  والیت 
ارتجاعی است، همواره در تمام دوران 
و  آزادی  سرکوبگر  هم  خود  حیات 
ایران  در  دمکراسی  و  آزادیخواهان 
در  را  آن  پای  رد  هم  و  است  بوده 
بیرون  و  درون  در  دگراندیشان  قتل 
کرد.  مشاهده  راحتی  به  می توان 
محمد  و  راد  وکیلی  علی  )مثال( 
آزادی، قاتالن شاپور بختیار و سروش 
کتیبه، هر دو، بنا بر اسناد و مدارک 
افسران  از  دادگاه،  به  شده  ارائه 
عالی رتبه واحد قدس سپاه پاسداران 
بوده اند. یا محمد جعفری صحرارودی 
منصور  )امیر  درجزی  غفور  حاج  و 
بزرگیان اصل( و همچنین مصطفی 
مصطفوی )معروف به مصطفی تاریخ 
به دلیل تسلط او به تاریخ کردستان(، 
یاران  و  قاسملو  عبدالرحمان  قاتالن 
از  در حین مذاکره در وین، هر سه 
افسران عالی رتبه سپاه بوده اند. اینکه 
فرمانده اش،  گفته های  بر  بنا  سپاه 
محمدعلی جعفری، 200 هزار شیعه 
پیروان حکومت دینی ایران را تعلیم 
و  است  نظامی داده  ایدئولوژٰیک- 
آنها را تامین مالی کند، عمال اعالم 
که  است  کشورهایی  تمام  به  جنگ 
این نیروها  در آنجا حضور دارند. اگر 
این شبه نظامیان شیعه زیر فرماندهی 
تروریستی  خودسر  نیروهای  سپاه  
سپاه  هستند؟  چه  پس  نیستند، 
که  اسد،  چون  جنایتکاری  کنار  در 
هزار  پانصد  حدود  خون  به  دستش 
به  جمله  از  است،  آغشته  سوری 
خون هزاران نفر از نیروهای دمکرات 
ملت  خرج  به  سوریه،  آزادیخواه  و 
ایران، در این جنگ و جنایت سهیم 
نظام های دمکراتیک،  است. در  بوده 
نظامیان را نمایندگان منتخب ملت 
در  می کنند،  کنترل  پارلمان  در 
تکلیف  تعیین  همه  برای  سپاه  ج.ا. 
می برد.  سر  را  مخالفان  و  می کند 

سپاه نه نماینده مردم، که ابزار والیت 
مردم،  بر  حکومت  برای  فقیهیان 
والیت گشایی  برای  و  آنها  سرکوب 

یک حکومت دینی مرتجع است.
هم  »خوب«  کارهای  سپاه  اینکه 
مگر  باشد.  کرده  خب،  است،  کرده 
ایتالیا،  در  فاشیست  سیاه جامگان 
ضمن حمایت از فاشیسم و سرکوب 
تمام آزادیخواهان کاری های »خوب« 
نکردند؟ مگر از میهن دفاع نکردند؟ 
تاثیری  هیچ  آنها  »خوب«  کارهای 
آنها  آزادیخواهانه  ضد  ماهیت  در 
ندارد. در آلمان نازی هم چنین بود. 
سرکوب  حین  هم  اس اس  نیروهای 
مخالفان و آزادیخواهان، برای کشور 
)برای نازیسم( کارهای »خوب« انجام 
می دادند. اما  نباید فراموش کرد که 
نظام هایی  خدمتگزاران  همگی  آنها 
بودند که جنایتکار بوده و ملت های 
کشاندند.  خون  و  خاک  به  را  خود 
نتیجه اعمال چنین نیروهایی نه صلح 
و امنیت و رفاه برای این جوامع، که 
فاجعه بود. اینکه ترامپ سپاه را وارد 
لیست تروریستی بکند، یا نکند، اینکه 
نکند  یا  کند  مماشات  آنها  با  اوباما 
ارتجاعی  ماهیت  در  تغییری  و… 
ضدمردمی   نهاد  این  تروریستی  و 
که  نهادی  نمی دهد،  ضدآزادی  و 
ارتجاعی  حکومت  یک  اصلی  ابزار 
توهمات  و  قدرت  حفظ  برای  دینی 
کشورگشایی اسالمی- شیعه- والیت 
فقیهی است که در چهل سال گذشته 

عامل اصلی سرکوب ها بوده است.
ابتدای  ازهمان  اسالمی  جمهوری 
تشکیل، آمریکا و اسرائیل، دو شیطان 
اعالم  دشمن  را،  کوچک  و  بزرگ 
در  چه  هر  عمل  و  حرف  در  و  کرد 
برد  کار  به  راه  این  در  داشت  توان 
نماز  در  هفته  هر  )تقریبا  همواره  و 
اعالم  بی مناسبت(  یا  با-  جمعه ها، 
می کند که قصد نابودی آنها را دارد. 
اکنون این »دشمنان« تعارفات و زبان 
شمشیر  و  نهاده  کنار  را  دیپلماتیک 
از رو بسته اند و می خواهند به شکل 
»دشمن« عمل کنند، و می کنند. مگر 
شما می توانید به دشمن بگویید: چرا 
مثل دشمن عمل  و از امکاناتت علیه 
از  ج.ا.  خب،  می کنی؟  استفاده  من 
امکاناتش استفاده می کند و آمریکا هم 
از امکاناتش. تفاوت در این است که 
توان و اعتبار »دشمنان« خودساخته 
ج.ا. از او بیشتر است. یعنی تحریم های 
آمریکا )چه ما موافق باشیم یا مخالف، 

که اصوال هیچ تاثیری مثبت یا منفی 
و  تصمیمات  چنین  اتخاذ  روی  بر 
صورت  هر  در  نداریم(  پیامدهایش 
تنها  ج.ا.  اقدامات  و  می شکند  کمر 
باد  و  کالم  صرفا  است،  رجزخوانی 
هوا است، شاید هم تنها برای ثبت در 
باشد. و واکنش جهان همواره  تاریخ 
چنین است که کنار این دو »شیطان« 
می ایستد و برای رجزخوانی های ج.ا. 
آمریکا  نمی کند.  خورد  هم  »تره« 
مالی،  اقتصادی،  قدرت  بزرگترین 
علمی  و نظامی تاریخ است و ج.ا. چه 
ملی  ناخالص  تولید  هیچ!  هست؟ 
آمریکا و اتحادیه اروپا با هم ٪۵0  کل 
ناخالص جهان و سهم روسیه  تولید 
گاز.  و  نفت  آن هم  است،    ۱٪ تنها 
از اتحادیه اروپا تا روسیه و چین نیز 
همواره نشان داده اند که سر »بزنگاه« 
رفته اند.  ج.ا.  خودساخته  دشمنان  با 
شورای  قطعنامه های  به  کنید  نگاه 
رابطه  در  ملل متحد  امنیت سازمان 
با سیاست های اتمی  ج.ا. یا در همین 
یک سال گذشته که هر بار اسرائیل 
به مواضع سپاه در سوریه حمله کرد، 
پیشه  و روسیه سکوت  اروپا  اتحادیه 
خیال  اینکه  برای  سرانجام  و  کردند 
را  ج.ا.  بی خرد  و  کوته بین  حاکمان 
راحت کرده باشند، هر دو رسما اعالم 
کردند امنیت اسرائیل برای آنها مقدم 
نمایش  تنها  ج.ا.  سیاست های  است. 
نیز  درون  در  که  نمایش هایی  است، 
این  از  مردم  و  ندارد  خریدار  دیگر 
خسته  بربادده  ایران  سیاست های 
شده اند. اما، آنچه از این سیاست های 
هزینه های  می ماند،  کوته بینانه 
ما  ملت  برای  میلیاردی  و  سنگین 
و  بیکاری  و  بدبختی  و  فقر  است. 
ورشکستگی اقتصادی و سقوط ارزش 
پول ملی و… همه آثار شوم چنین 
ماجراجویی هایی است که ملت را به 

خاک سیاه نشانده است.
دمکرات  و  آزادیخواه  اپوزیسون 
باید  بیرون،  و  درون  در  ایران، 
استراتژی خود را بر اساس منافع ملی 
تنظیم کند و نه سیاست های این یا 
آن کشور دوست یا دشمن جمهوری 
اسالمی. روشن است که سیاست های 
هر کشوری بر اساس عالیق و تضمین 
می شود.  برنامه ریزی  آنها   منافع 
و  سیاسی  کردن های  خاک  و  گرد 
ناسزاگویی به آمریکا و اسرائیل گره ای 
نباید  نخواهد گشود.  ما  از مشکالت 
مشکل  نشاند.  علت  بجای  را  معلول 

ما در سیاست های آمریکا نیست، در 
ضدمنافع  و  ایران ستیز  سیاست های 
ملی هیئت حاکمه جمهوری اسالمی 
سیاست های  موافق  ما  اینکه  است.  
آمریکا باشیم یا مخالف، هیچ تاثیری 
بر ماهیت رژیم ارتجاعی و ضدمنافع 
ملی ما ندارد. چه ما موافق با اقدامات 
آمریکا یا… باشیم، چه مخالف با این 
را  وضع  که  چیزی  هیچ  سیاست ها، 
مثبت تغییر دهد حاصل نخواهد شد. 
و  ذهن  از  خارج  در  موجود  واقعیت 
است  این  )»فاکت«ها(  ما  توهمات 
که تحریم ها و سایر تدابیر )قرار دادن 
سپاه در لیست سازمان های تروریستی 
یا…( همچنان ادامه خواهند داشت و 
هزینه آنها را ملت تا کنون پرداخته 
است و در آینده نیز باید بپردازد، چرا؟ 
زیرا ما با حکومتی روبرو هستیم که 
منطق کشورداری و سیاست در سده 
حوزه  از  خارج  نمی فهمد،  را  بیست 
قانون  از  بین المللی، خارج  مناسبات 
و عرف جهانی عمل می کند، چنانکه 
در درون نیز با توهمات اسالمی خود 
جامعه را به ویرانی کشانده است. سایه 
جنگ )جنگ نعمت است، خمینی( 
در چهل سال گذشته هرگز ما را رها 
نکرد، چرا؟ به دلیل سیاست های ج.ا.، 
یعنی تا زمانی که این سیاست ها ادامه 
اقداماتی  و  تدابیر  با چنین  ما  یابند، 
خواهیم  روبرو  »دشمنان«  سوی  از 
نهاد  در  سیاست هایی  چنین  و  بود. 
تامگرا است،  این نظم  و در سیستم 
است.  وسطایی  قرون  که  نظمی  
برای  سنگین  بسیار  هزینه هایی  ما 
پرداخته ایم  کسانی  ماجراجویی های 
رساله های  همان  آنها  دانش  اوج  که 
عملیه و توضیح المسائل ها هستند و 
خرافات  و  تزویر  و  دروغ  سال  چهل 

تحویل این ملت داده اند.
همزیستی  و  صلح  در  باید  ما 
همسایگان  و  جهان  با  مسالمت آمیز 
جغرافیای  به  کنیم.  زندگی  خود 
سیاسی ایران نگاه کنید، اگر خطری 
دارد،  وجود  ایران  برای  استراتژیک 
بل  اسرائیل،  یا  اروپا  یا  آمریکا  نه 
همسایگان شرقی با جمعیتی بیش از 
۳00 میلیون نفر متعصب و گرسنه، 
و حکومت هایی بی ثبات هستند. تصور 
و  رود  بیرون  افغانستان  از  ناتو  کنید 
سقوط  پاکستان  بی ثبات  حکومت 
قدرت  آنجا  در  کسانی  چه  کند، 
طالبان  بنیادگرایان  گرفت؟  خواهند 
و القاعده و داعش. در چنین حالتی 
دوستان ما چه کسانی خواهند بود؟ 
سیاست تنها بحث میان خوب و بد 
برای  ارائه راه حل واقع بینانه  نیست، 
نتیجه  است.  موجود  واقعا  مشکالت 
آمریکا  با  ج.ا.  »مبارزه«  سال  چهل 
اکنون  آمریکا  چیست؟  اسرائیل  و 
از  است:  نشسته  ایران  دور  تا  دور 
ترکمنستان  از  آذربایجان،  تا  عراق 
در خلیج  و  پاکستان  و  افغانستان  تا 
یار  و  اسرائیلی که دوست  و  فارس.  
ما در منطقه بود، اکنون با کشورهای 
اسالمی- عربی اتحادی علیه ما درست 
کرده اند که هیچکس خواب آن را هم 
دلیل  به  تنها  اتحاد  این  و  نمی دید. 
ممکن  ج.ا.  بی خردانه  سیاست های 
شد.  اتحادیه اروپا دوست مشترک و 
استراتژیک آمریکا و اسرائیل است و 
روسیه و چین هم همواره در لحظات 
تعیین کننده یا سکوت پیشه می کنند 
یا با دیگران مشترکا علیه ج.ا. قطعنامه 
چهل  سیاست های  می کنند.  امضاء 
ساله ج.ا.، ملت ما را در جهان منزوی و 

خوار کرده است.
مشکل ایران در این حکومت دینی 
بر  در  هست  که  زمانی  تا  و  است 
روی همین پاشنه خواهد چرخید و 
مخالفت خوانی های ما با سیاست های 
جهانی تنها برای تسکین روح است. 
پیامدهای  می ماند  ملت  برای  آنچه 
سیاست هایی   کمرشکن  و  سنگین 
است که در تهران اتخاذ می شوند. تا 

کنون که چنین بوده است.
*تماس با نویسنده: 

Dastmalchip@gmail.com

آنچهمیماند
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