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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.

جمهوری اسالمی، منبع فساد

»هر کسی در هر جایگاهی اگر مرتکب 
فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد 
و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود 
ندارد.« این جمالت را ابراهیم رئیسی 
رئیس قوه قضاییه هفته گذشته و در 
نشست با دانشجویان مطرح کرد. 40 
سال پس از انقالبی که به ادعای رهبرش 
روح اهلل خمینی، مستضعفان و پابرهنگان 

لشکر آن بودند و قرار بود نظامی پاک 
و الهی برقرار شود، فساد و تباهی چنان 
»ارکان نظام اسالمی« را فرا گرفته که 
می کند  اصرار  قضاییه اش  قوه  رئیس 
»خط قرمزی« برای مبارزه با فساد در 
نظر نخواهد گرفت و همزمان به فاسد 
نهادهای  در  مقامات  از  بسیاری  بودن 

مختلف اعتراف می کند.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

 در صفحه 2

سرمقاهل
بحران جمهوری اسالمی روز به روز 

حاد تر می شود

رسانه های اجتماعی کارآتر از رسانه های سّنتی
سوشیال مدیا یا رسانه های اجتماعی بهترین رویدادی بود که می توانست 
برای رشد دمکراسی و شکستن انحصار رسانه های سنتی و پرمخاطب )پر 
مشتری( اتفاق بیفتد. این رسانه ها که زمانی می توانستند افکار عمومی را 
نه  تنها هدایت بلکه تولید کنند، امروز خود مجبورند به دنبال سوشیال 
مدیا و شبکه های اجتماعی بدوند. افکار عمومی را دیگر نه آنها، بلکه خود 
»عموم« شکل می دهد. این را رسانه  های غربی که با فرهنگ گفتگو آشنا 
هستند، دریافته  اند. اما در جمهوری اسالمی که هیچ! رسانه های پرمخاطب 
خارج کشور نیز همچنان یکطرفه اند. کامنت نوشتن مخاطبان یا مشتریان، 
به معنی ارتباط دو طرفه نیست! پاسخگویی رسانه ها )فروشنده( است که 
این ارتباط را دوطرفه می کند! اگر رسانه ای بخواهد همچنان یکطرفه عمل 

کند، درارتباط با مخاطبان به بن بست می رسد!
همزمان، ایرانیان مدافع دمکراسی در شرایط امروز نباید به رسانه های 
سنتی بیش از حد بها داده و آرزوی یکی مثل آنها را داشته باشند! می دانید 
چرا؟ زیرا از این مرحله عبور کرده ایم! چیزی نمانده که در این ۴۰سال گفته 
نشده باشد! شعارهای مردم از دی9۶ به اینسو عبور از این مرحله را اعالم 
کرد! دررسانه های فارسی زبان چه حرفی بیش از مردمی می توان زد که 
مختصرو مفید در شعارهایشان می گویند، ما انقالب کردیم چه اشتباهی 
کردیم!، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران!، سوریه را رها کن فکری به حال 
ما کن!، پشت به دشمن، رو به میهن!، دشمن ما همینجاست، بیخود میگن 
که  تلویزیونی  در  ماجرا!  تمومه  دیگه  اصولگرا،  اصالحطلب  آمریکاست! 
2۴ساعته  در اختیار شما باشد، چه حرفی بیشتر از این برای گفتن دارید؟! 
پس نسل های جوانتری که به میدان آمده اند، نباید آنچه را تکرار کنند 
که دیگران در ایران و در خارج کشور در تنهایی، در اقلیت، در توطئه ی 
سکوت و در محاصره ی بوق های تبلیغاتی نظام و فرستادگانش در کارزاری 
نابرابر ولی با پیگیری تمام انجام داده اند. آن مرحله، دیر، اما با موفقیت، 
سپری شده و مردم نه تنها بهتر از همه با وضعیت کشور آشنا هستند 
بلکه راه خود را نیز انتخاب کرده اند: پس گرفتن ایران از جمهوری اسالمی 
و دوباره ساختن آن با تکیه بر دستاوردها و ارزش های انسانی و مدرنی که 

پهلوی ها در کشور بنیان گذاشتند.
اینک هر چه به مراحل سرنوشت ساز نزدیک می شویم، تخریب و تحریف 
از سوی رژیم و رسانه ها و افراد وابسته شان بیشتر می شود از جمله با حرف 
زدن از همین رسانه های سنتی و پر مخاطب! در حالی که میدان، دیگر در 

حرف زدن نیست؛ به دو دلیل: 
یک، هیچکس آنچه را که خالف واقعیت موجود در ایران از این رسانه ها 

گفته می شود باور نمی کند!
دو، آنچه هم بر اساس مطالبات مردم در این رسانه ها گفته  شود، خودشان 

بهتر از من و شما می دانند!
 و ما مگر همین را نمی خواستیم؟! چه دستاوردی بهتر از این! 

نه با تکرار حرف های چهل سال گفته شده بلکه با برنامه و امید می توان 
جامعه ای را که گوشش دیگر به حرف های رسانه های سنتی بدهکار نیست، و 
سرش بیشتر در گوشی و موبایل است، برای روزهای سرنوشت ساز آماده کرد. 
روزهایی که شرایط ایران را به گونه ای تغییر دهد که با آزادی بیان و فعالیت 
رسانه های همگانی، رسانه های فارسی زبان خارج کشور مجبور به تغییر 

  کاربری شوند و یا در خود ایران به خدمتگزاری مردم بپردازند.

=حکومت ایران با خواست »تضمین امنیتی« برای استمرارش بر سر میز هر مذاکره ای در این چهار دهه نشسته است. 
=اگر در مذاکرات قبلی از فعالیت های هسته ای صرف نظر شد، آیا در مذاکرات احتمالی آینده بر سر چشم پوشی از 

برنامه های موشکی و صدور انقالب اسالمی و بطور کلی 12شرط آمریکا معامله خواهد شد؟ 

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کيهان منتشر کرد :

قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک 
ویلموتس در بن بست تحریم های بانکی

****
نادال قهرمان مسابقات تنیس آزاد ایتالیا

****
همسر وزیر خارجه و علی دایی اعضای 

جدید کمیسیون صلح ورزش
****

پاسخ تند رئیس فدراسیون جهانی کشتی 
به نماینده مجلس جمهوری اسالمی

****
کتک کاری خونین در مسابقات فوتبال 

دختران ایران
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به  بقيه گوش  مثل  هم  رئيسی  ابراهيم 
فرمان رهبر نظام است

»بيم« بله، »اميد« نه!
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»هر کسی در هر جایگاهی اگر مرتکب 
فساد شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد 
و در این رابطه هیچ خط قرمزی وجود 
ندارد.« این جمالت را ابراهیم رئیسی 
رئیس قوه قضاییه هفته گذشته و در 

نشست با دانشجویان مطرح کرد.
 40 سال پس از انقالبی که به ادعای 
رهبرش روح اهلل خمینی، مستضعفان و 
بود  بودند و قرار  پابرهنگان لشکر آن 
نظامی پاک و الهی برقرار شود، فساد 
و تباهی چنان »ارکان نظام اسالمی« 
را فرا گرفته که رئیس قوه قضاییه اش 
اصرار می کند »خط قرمزی« برای مبارزه 
با فساد در نظر نخواهد گرفت و همزمان 
در  مقامات  از  بسیاری  بودن  فاسد  به 

نهادهای مختلف اعتراف می کند.
استفاده  سوء  و  فساد  میان  این  در 
نظام  توسط  کشور  ثروت   و  منابع  از 
جمهوری اسالمی که از همان ابتدای 
انقالب با غارت اموال بسیاری از فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان و ثروتمندان 
سال های  طی  شد،  آغاز  مالکان  و 
گذشته چنان گسترده شد که دست 
چپاولگران حکومتی حتا به جیب مردم 
عادی و کارمندان و کارگران دراز شد 
و تشت رسوایی نظام این بار با صدایی 
بلندتر از همیشه بر زمین افتاد. اتفاقاتی 
چون اعتراض گسترده مالباختگان در 
شهرهای مختلف و اعتراضات سراسری 
دی ماه 1396 موجب شد مقامات باال 
علی  به  فرمایشی  نامه نگاری  یک  در 
الریجانی  صادق  سوی  از  خامنه ای 
رئیس وقت قوه قضاییه سناریو »مبارزه 

با فساد اقتصادی« را آغاز کنند.
د  فسا ر  د می  سال ا ی  ر جمهو

»سلطان پرور« شد
با  هر چند به نظر می رسد این اقدام 
آرام  و  عمومی  افکار  مدیریت  هدف 
اما  گرفته  صورت  اعتراضات  کردن 
ادعا می شود از امرداد 9۷ تا کنون 3۲ 
قوه  در  اقتصادی  فساد  بزرگ  پرونده 
قضاییه تشکیل شده که در این میان 
چند پرونده از جمله پرونده تلفن همراه، 
و همچنین بیرون کشیدن پرونده های 
قدیمی تر مانند پرونده وحید مظلومین، 
باقر درمنی و حسین هدایتی و پرونده 
بانک سرمایه جنجالی تر از بقیه پرونده ها 

شده  است.
سلطان سکه

در پرونده مربوط به سکه و ارز وحید 
به »سلطان سکه«  معروف  مظلومین 
معروف  قاسمی  اسماعیل  محمد  و 
»افساد  جرم  به  سالم«  »محمد  به 
فی االرض« از طریق تشکیل شبکه فساد 
و اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و پولی 

با انجام معامالت غیرقانونی و غیرمجاز و 
قاچاق عمده و کالن ارز و سکه به اعدام 
محکوم شدند و حکم آنها به سرعت اجرا 
شد. یکی از مهمترین نکات درباره اعدام 
مظلومین و قاسمی این بود که بیش از 
یک ماه پس از به دار آویختن این دو، 
دادستان تهران اعالم کرد پرونده وحید 

مظلومین هنوز تکمیل نشده است!
به  معروف  درمنی  باقری  حمید 
روندی  در  نیز  بانکی«  »ابَربدهکار 
و  شریکش  و  سکه«  »سلطان  مشابه 
با وجود اینکه پرونده او چند سالی در 
قوه قضاییه پیگیری می شد اما هر بار 
متوقف شده بود، به جریان افتاد و به 
سرعت به اتهام »افساد فی االرض« به 
اعدام محکوم و بامداد شنبه اول دی ماه 

9۷ به دار آویخته شد.
مرد هزاران میلیاردتومانی

یکی دیگر از متهمان جنجالی، حسین 
هدایتی معروف به »مرد هزاران میلیارد 
تومانی« و »عابربانک پرسپولیس« است. 
روند دادرسی و صدور حکم این متهم 
با جنجال بسیاری روبرو و یک وکیل 

دادگستری در رابطه با این پرونده به 
ضرب گلوله به قتل رسید!

طلبکارانه  کامال  دادگاه  در  هدایتی 
رفتار می کرد و برخالف دیگر متهمان 
پرونده های فساد بزرگ گویی خاطرجمع 
بود که حکم اعدام نمی گیرد. وی هفته 
گذشته به ۲0 سال زندان، بازگرداندن 
4۸۸ میلیارد تومان و ۷4 ضربه شالق 

در انظار عمومی محکوم شد.
وکیل  یک  ترور  می رسد  نظر  به 
هدایتی  پرونده  با  مرتبط  دادگسترِی 

از آنکه خبر صدور  تنها ساعاتی پس 
حکم منتشر شد، موجب شد دست های 
حکم  صدور  در  بتوانند  پرده  پشت 
هدایتی تاثیر بگذارند و حکم او سه هفته 
با تأخیر اعالم شد. این در حالیست که 
هدایتی،  اعالم حکم  از  روز پس  یک 
سخنگوی قوه قضاییه »شالق در انظار 
عمومی« را نیز به شالق در مقابل چند 

تن از شاکیان تقلیل داد!
سلطان سریال و سرمایه داری شیعه

پرونده دیگری که از روزهای گذشته 
سرمایه  بانک  پرونده  شده  خبرساز 
است. یکی از متهمان اصلی این پرونده 
هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری 
وزیر نورچشمی دولت حسن روحانی 
بیت رهبر جمهوری  به  نزدیکان  از  و 
اسالمی است. هادی رضوی 10۷میلیارد 
تومان از بانک سرمایه و صندوق ذخیره 
فرهنگیان اختالس کرده. هادی رضوی 
و  می ساخته  سریال  رانتخواری  با 
قول  به  و  حرم«  »مدافعان  دوستدار 
خودش، البی سرمایه داری شیعه است!

مانند حسین  نیز  داماد شریعتمداری 
هدایتی در دادگاه قیافه ای حق به جانب 
گرفته و همواره با نخوت با دیگران حتی 

نماینده دادستان برخورد می کند!

حقوق متهم با حکم حکومتی رهبر 
ضایع شد

منطبق  درباره  مواردی  است  گفتنی 
صادر  احکام  و  دادرسی  روند  نبودن 
نیز  اسالمی  قوانین جمهوری  با  شده 

مطرح شده است.
یک  یه  پا وکیل  ن  جلیلیا سعید 
آغاز  درباره  تهران  در  دادگستری 
روندی مهم در نظام قضا با نامه نگاری 
الریجانی و خامنه ای به کیهان لندن 
می گوید: »اصل ۵ و ۵۷ قانون اساسی 
رهبری را امام امت و والیت مطلقه امر 
او فعالیت  می شناسد که قوا زیر نظر 
هرچند  رهبری  اختیارات  می کنند. 
در اصل 110 بیان و ظاهراً احصا شده 
اختیارات  امت  امام  فقهی  نظر  از  اما 
نامحدودی دارد. این استجازه ای که از 
سوی الریجانی برای برخورد با جرائم 
اقتصادی گرفته شد منطبق با وظایف 
و  اختیارات احصا شده رهبر در اصل 
110 قانون اساسی نبود بلکه نوعی حکم 
حکومتی بود و رهبر با استفاده از والیت 
مطلقه اش آن را صادر کرد. سوابقی در 

مورد صدور حکم حکومتی وجود دارد 
و با توجه به اینکه قوا و حتی خود قانون 
اساسی مشروعیت شان را از تنفیذ ولی 
به  رهبری  امت می گیرند،  امام  و  امر 
رأس  در  امت  امام  و  امر  ولی  عنوان 
همه قوا و قوانین ایستاده و می تواند هر 
تصمیمی بگیرد یا هر قانونی بگذراند!«

سعید جلیلیان در ادامه تأکید می کند 
»در مورد این استجازه مواردی از حقوق 
متهم که در قوانین آیین دادرسی به 
جلوگیری  بهانه  به  شده  تصریح  آنها 

از متهم سلب شده  اطاله دادرسی  از 
تشریفات  به  مربوط  بخشی  است. 
دادرسی  است مثل فرصت 10 روزه 
در  که  اعدام  حکم  به  اعتراض  برای 
قانون فرصت اعتراض ۲0 روز است؛ یا 
تعیین دادگاهی ویژه برای رسیدگی به 
این نوع اتهامات؛ بخشی دیگر مربوط 
به اصول دادرسی است که سلب آنها 
دچار  دادرسی  ماهیت  می شود  باعث 
انتخاب  اشکال شود مانند سلب حق 
و معرفی وکیل. در این استجازه تبصره 
ماده 4۸ قانون آیین دادرسی کیفری 
که مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی 
است به مرحله رسیدگی تعمیم داده 
شده و سلب حق اعتراض به رأی در 
اعدام هم عمال دادرسی  از مورد  غیر 
برخالف  که  کرده  مرحله ای  یک  را 
رویه  در  است، حتی  موضوعه  قوانین 
از  یکی  آرا  به  اعتراض  حق  قضایی 
و  است  دادرسی شناخته شده  اصول 
سلب حق اعتراض به رای می تواند باعث 
بی اعتباری کل جریان دادرسی شود.«

»در  دادگستری  وکیل  این  عقیده  به 
بررسی احکام باید »تطبیقی« بررسی 
کنیم که دادگاه از یک منطق پیروی 
درمنی  چه  برای  مثاًل  خیر.  یا  کرده 
مبنای  بر  و  دانسته  اعدام  را مستحق 
مستحق  هدایتی  چرا  منطق  همان 
را  پرونده ها  دادگاه  اما  نیست؟!  اعدام 
»مصداقی « بررسی می کند. مثالً در یک 
پرونده اعمالی که یک متهم انجام داده و 
از اعمال مصرح در ماده یک قانون مبارزه 
با اخاللگران است اگر به قصد ضربه زدن 
به نظام باشد یا آگاه باشد که به نظام 
ضربه وارد می شود با استناد به ماده ۲ 
اگر همان  اعدام است، ولی  مجازاتش 
عمل توسط متهمی دیگر انجام شود که 
قصد ضربه  زدن نداشته باشد و علم به 
موثر بودن اقدام در ضربه زدن به نظام 
نداشته باشد مجازاتش حبس است. نکته 
مهم اینجاست که تشخیص اینکه کدام 
قصد یا علم داشته و کدام قصد یا علم 
نداشته با قاضی است. حاال اگر تطبیقی 
بررسی کنیم مشخص می شود دادگاه 
در هر پرونده از استانداردهای جداگانه 

استفاده کرده است.«
به این ترتیب این پرونده ها با سلیقه و 
چه بسا فشارهای پشت پرده پیگیری 
می شوند و هر مافیایی و جناحی زورش 
بیشتر باشد، مهرۀ متهم اش بیشتر در 

امان خواهد بود.
از سوی دیگر برخی معتقدند که متهمانی 
آوریخته  دار  به  یا  و  شده  زندانی  که 
می شوند فقط عامالن افراد قدرتمند در 
رأس نظام هستند و »دانه درشت «ها را 
باید در دفاتر الریجانی ها و هیئت دولت 
مذهبی  نهادهای  و  رهبری«  »بیت  و 

جستجو کرد.
فاسدترین  از  یکی  اسالمی  جمهوری 
را  آن  که  است  جهان  حکومت های 
و  می کنند  عنوان  »فسادپرور«  نام  به 
هر فرد فرصت طلب و بدون تخصصی 
می تواند درشبکه ی فساد نظام قرار گفته 
و همزمان با استفاده از ثروت بادآورده به 
یک »مفسد اقتصادی« تبدیل شود و در 
این راه چه بسا سر خود را نیز به باد دهد.
روشنک آسترکی

 فشار حداکثری آمریکا که کمی بیش 
از یک سال پیش با خروج این کشور 
از برجام آغاز شد، حکومت ایران را در 
موقعیت سختی قرار داده است. حسن 
روحانی می گوید که »در هیچ دوره ای 
با  نفت  فروش  و  بانکی  تبادالت  در 
مواجه  روزها  این  شرایط  و  مشکالت 
نبوده ایم، لذا نیازمند تمرکز و احساس 
شرایط جنگ اقتصادی از سوی همه 
هستیم.« حسن روحانی برای مدیریت 
قابل  او  گفته  به  که  کنونی  وضعیت 
مقایسه با دوران ۸ ساله جنگ با عراق 
است، خواهان »اختیارات ویژه« برای 
است.  همان  شده  جمهوری  ریاست 
»اختیارات ویژه«ای که علی خامنه ای 
از آنها  در زمان ریاست جمهوری اش 
بعد  ساعت  چند  البته  بود.  برخوردار 
حسن روحانی در دیدار دیگری مدعی 
شد »طی هفته های گذشته به  خاطر 
وحدت و برنامه ریزی درست توانسته ایم 
از شرایط بسیار سختی عبور کنیم و 
امروز شرایط ما به مراتب از هفته های 
ساعت  چند  در  است.«  بهتر  گذشته 
فاصله این دو دیدار چه اتفاقی افتاده 
به  اضطراری  شرایط  از  کشور  که 
وضعیت بهتر رسیده است؟! این یکی 
از معجزاتی که رئیس دولت »تدبیر و 
امید« در مورد آن، مانند بسیاری دیگر 

از مسائل، سکوت اختیار کرده است.

حذف نفت ایران از بازارهای جهانی
صادرات نفت ایران در پیامد بازگشت 
میلیون و ۷00  از حدود ۲  تحریم ها 
هزار بشکه در روز به کمتر از ۵00 هزار 
بشکه کاهش یافته است و جمهوری 
خبرگزاری های  گفته ی  به  اسالمی، 
مهم جهان، قادر به یافتن مشتری برای 
میلیون ها  و  نیست  طالی سیاه خود 
جمهوری  دست  روی  نفت  بشکه 
اسالمی مانده است. نخست وزیر هند 
در مراسم اعالم پیروزی اش در انتخابات 
پارلمانی اخیر گفت این کشور دیگر حتا 
یک بشکه نفت هم از جمهوری اسالمی 
نخواهد خرید. قبل از آن دولت ترکیه 
خبر از قطع وارادات نفت از ایران را داده 
بود. دولت حسن روحانی که امیدوار 
بود حذف نفت ایران از بازار جهانی بر 
قیمت ها تاثیر بگذارد، باید بپذیرد که 
نه تنها بهای نفت افزایش پیدا نکرد، 
بلکه در دو هفته گذشته کاهش نیز 

یافته است.
بازار نفت، از تحریم ها علیه جمهوری 
اسالمی و ونزوئال که بگذریم، در حال 
کشوری  از  آمریکا  است.  دگرگونی 
تولید کننده و همزمان واردکننده نفت 
کشوری  به  گذشته  ماه های  در  خام، 
صادرکننده تبدیل شده است. استخراج 
بین المللی  با سرمایه گذاری های  نفت 
در کشورها نفتخیز شوروی سابق نیز 
افزایش چشمگیری داشته است. عراق 
نیز هر ماه تولید نفت خود را افزایش 
می دهد. البته استفاده از سوخت های 
دالیل  از  دیگر  یکی  نیز  غیرفسیلی 
کاهش مصرف نفت است. روندی که 
با افزایش تولید ماشین های هیبرید با 
قابلیت استفاده از سوخت دوگانه نیز 
گسترش خواهد یافت. استفاده از باد 
نیز که  انرژی  تولید  برای  و خورشید 
امروز در برخی از کشورها حتا بیش از 
۲0 درصد از نیاز برق را تأمین می کند 
روز به روز از اهمیت نفت در اقتصاد 
می کاهد. کاهش اهمیت نفت در بازار 
برای  انرژی، خبر خوشایندی  جهانی 
کشورهایی چون ایران که اقتصاد آنها 
وابستگی کامل به صادرات سوخت های 
از  دیگر  برخی  نیست.  دارد  فسیلی 
سال ها  این  در  نفتخیز  کشورهای 
گام های موثری در جهت کاهش نقش 
نفت و گاز در اقتصادشان انجام داده اند، 
در حالی که این وابستگی در جمهوری 
اسالمی با ویران ساختن اقتصاد مولد 

افزایش یافته است.

نفی و تقاضای همزمان مذاکره
مرتب  اسالمی  جمهوری  رهبران 
کنونی  شرایط  در  که  می کنند  تکرار 
روحانی  حسن  نیستند.  مذاکره  اهل 
اخیرا در دیدار با گروهی از روحانیون 

عنوان  هیچ  به  امروز  »شرایط  گفت 
شرایط مذاکره نیست و امروز شرایط 
ما مقاومت و ایستادگی است!« حسن 
خواهان  می گوید  حالی  در  روحانی 
مذاکره نیست، که مجید تخت روانچی 
نماینده جمهوری اسالمی در سازمان 
ملل متحد در نامه ای خطاب به آنتونیو 
گوترش از دبیرکل سازمان ملل متحد 
می خواهد از امکانات و نفوذ خود »جهت 
از سرگرفتن گفتگوهای دیپلماتیک در 
جهت تخفیف وضعیت بحرانی منطقه 
البته در  استفاده کند.  خلیج فارس« 
کسانی  چه  نمی شود  اشاره  نامه  این 
داشته  حضور  گفتگوها  این  در  باید 
باشند و در چه مواردی باید گفتگو کرد.

حشمت اهلل  اخیر  اظهارات  مبنای  بر 
فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
مخاطب  نمی تواند  اروپا  اسالمی، 
گفتگوها  این  در  اسالمی  جمهوری 
باشد. حشمت اهلل فالحت پیشه می گوید 
»اروپایی ها فقط به برجام آویزان شده اند 
اقدامی برای حفظ آن نمی کنند و  و 
بعید هم هست که اینستکس ]ساز و 
کار مالی تجارت با جمهوری اسالمی[ 
را هم اجرایی کنند.« روسیه هم که به 
گفته والدیمیر پوتین »آتش نشان هر 
بحرانی نیست« و حل مناقشه کنونی 
میان تهران و واشنگتن نیز، به گفته 
رئیس جمهور روسیه، بستگی به »همه 
واشنگتن  و  تهران  ازجمله  بازیگران« 
دارد. چین نیز در حال حاضر درگیر 
جنگ اقتصادی با آمریکاست و حاضر 
میز  روی  را  دیگری  پرونده  نیست 
مذاکرات خود با دونالد ترامپ قرار دهد. 
رؤسای جمهور دو کشور که قرار است 
در اواخر ماه ژوئن در ژاپن با یکدیگر 
مالقات کنند، مسائل بسیار مهمتر از 

جمهوری اسالمی برای گفتگو دارند.

حکومت ایران نگران حضور نظامی 
آمریکا در خلیج فارس

گسترش  نگران  اسالمی  جمهوری 
متحدینش  و  آمریکا  نظامی  حضور 
در آب های خلیج فارس و کشورهای 
همسایه است. در روزهای گذشته پنی 
مستعفی  دولت  دفاع  وزیر  موردانت 

این  ویژه  نیروهای  اعالم کرد  بریتانیا 
کشور در خلیج فارس مستقر شده اند 
اوضاع  شدن  بحرانی  صورت  در  و 
متحدانش  و  آمریکا  به  کمک  آماده 
هستند.  اسالمی  جمهوری  برابر  در 
پیمان  دبیرکل  استولتنبرگ  ینس 
آتالنتیک شمالی )ناتو( که در روزهای 
نیز  بود  کرده  سفر  لندن  به  گذشته 
پس از مالقات با ترزا می نخست وزیر 
مستعفی بریتانیا، از جمهوری اسالمی 
خواست »دست از فعالیت های بی ثبات 
کننده  در منطقه، بردارد، از گروه های 
تروریست چون حماس و جهاد اسالمی 
حمایت نکند و برنامه های موشکی اش 

را متوقف سازد.«
مایک  که  خواست هایی  همان  دقیقا 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا در شرایط 
مقامات  با  مذاکره  برای  1۲گانه اش 
تشکیل  با  است.  کرده  مطرح  تهران 
پارلمان جدید اروپا، ماموریت فدریگا 
موگرینی مقام ارشد سیاست خارجی 
و امنیت اروپا نیز در ماه ژوئیه پایان 
اسالمی  جمهوری  و  یافت  خواهد 

از  را  سرسخت اش  حامیان   از  یکی 
گذشته  از  بیش  و  داد  خواهد  دست 
منزوی  و  تنها  بین المللی  سطح  در 
خواهد شد. برایان هوک نماینده ویژه 
ایران،  امور  در  آمریکا  خارجه  وزارت 
در سفری که تازگی به بروکسل برای 
دیدار با مقامات اروپایی داشته گفته 
است »ما روی حمایت نظامی اروپا نیز 
حساب می کنیم زیرا گذشته از اختالف 
دغدغه های  برجام،  با  رابطه  در  نظر 
رابطه  در  اروپایی مان  دوستان  ما  و 
برنامه های  از  اسالمی،  جمهوری  با 
موشکی، تا آشوب آفرینی در منطقه و 
نقض حقوق بشر و بازداشت خودسرانه 

دوتابعیتی ها، مشترک است.«

دولت جوان و حزب اللهی
در  خامنه ای  علی  اخیر  صحبت های 
مبنی  دانشجویی  گروه های  با  دیدار 
بر آماده ساختن زمینه برای روی کار 
آمدن دولتی »جوان و حزب اللهی«، بار 
برکناری حسن روحانی  دیگر مسئله 
نیروهایی  به  کشور  اداره  سپردن  و 
وابسته تر به »بیت رهبری« با حمایت 
سپاه را مطرح می کند. برخی معتقدند 
تغییراتی که به تازگی در رأس سپاه 
ویژه  به  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
علی  حکم  با  آن  امنیتی  نهاد های 
خامنه ای صورت گرفته  است، بی رابطه 
با امکان تغییر دولت نیست. تغییراتی 
پیشنهاد  به  بسیاری  گفته  به  که 
مجتبی خامنه ای، فرزند رهبر کنونی 
است.  گرفته  انجام  اسالمی،  انقالب 
مدت هاست که از مجتبی به عنوان یکی 
جانشینی  برای  اصلی  کاندیداهای  از 
علی خامنه ای صحبت می شود و کم 
و  سپاه  تغییرات  که  کسانی   نیستند 
امامان جمعه را مقدمه ای برای تغییرات 

اساسی تر می بینند.
برخی نیز معتقدند تا زمانی که یکی از 
دو دولت کنونی، دولت حسن روحانی 
و دولت »با تفنگ«، بر دیگری غالب 
نشود، مذاکره ای با آمریکا آغاز نخواهد 
شد زیرا هرکدام می خواهند به تنهایی 
در  و  بنشینند  مذاکره  میز  سر  بر 
لباس  مذاکرات،  این  موفقیت  صورت 
از جنگ  قهرمان جلوگیری  و  منجی 

به تن کنند. ولی مشکل اساسی این 
نیست که چه کسی بر سر میز مذاکره 
بنشیند، مشکل آن است که چه چیزی 
گرفت!  خواهد  قرار  مذاکره  میز  روی 
جمهوری اسالمی با خواست »تضمین 
امنیتی« برای استمرارش بر سر میز 
هر مذاکره ای در این چهار دهه نشسته 
است. در مذاکرات احتمالی آینده نیز 
خواست دیگری جز »تضمین امنیتی« 
نخواهد داشت. اگر در مذاکرات قبلی 
که به امضای توافق هسته ای منجر شد، 
فعالیت های هسته ای خود را روی میز 
قرار داد، آیا در مذاکرات احتمالی آینده 
آمادگی تعطیلی برنامه های موشکی و 
یا صرف  نظر از صدور انقالب اسالمی 
به دیگر کشورهای منطقه را دارد؟ آیا 
داد؟  خواهد  تن  آمریکا  1۲شرط  به 
اگر چنین شود، جمهوری اسالمی با 
جهانی  جامعه  خواست های  پذیرش 
که خواست مردم ایران نیز هست، جام 
زهری را خواهد نوشید که مرگ محتوم 

آن را رقم خواهد زد.
احمد رأفت

جمهوری اسالمی، منبع فسادبحران جمهوری اسالمی روز به روز حاد تر می شود
=حکومت ایران با خواست »تضمین امنیتی« برای استمرارش بر سر میز هر مذاکره ای 

در این چهار دهه نشسته است. 
=اگر در مذاکرات قبلی از فعالیت های هسته ای صرف نظر شد، آیا در مذاکرات احتمالی 
آینده بر سر چشم پوشی از برنامه های موشکی و صدور انقالب اسالمی و بطور کلی 

۱2شرط آمریکا معامله خواهد شد؟ 
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»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«

مایک پمپئو:

 رژیم ایران هیچکدام از ۱۲شرط را عملی نکرده؛ 
اختالف من با بولتون داستان سرگرم کننده است

=پمپئو می گوید، »چالش 
نیروهای  ایران  با  اصلی 
استراتژی  هستند،  نیابتی 
ما تضعیف توان رژیم ایران 
برای حمایت از شبه نظامیان 

است.« 
نشانده  دست  =حوثی ها 
و  هستند  ایران  رژیم 
بی ثبات  را  خاورمیانه 
شکل  دلیل  به  می کنند، 
تهران  احتماال  آنها  حمالت 
پشت این حمالت قرار دارد.

به  می گوید،  آمریکا  خارجه  وزیر 
هیچکدام از 12شرطی که برای تغییر 
بود  شده  مشخص  ایران  رژیم  رفتار 
عمل نشده و پاسخ  جمهوری اسالمی 

منفی بوده است.
مایک پمپئو در مصاحبه ای با برنامه 
@hughhewitt که 21 ماه مه در 
وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر 
با  بود  این  هدفمان  می گوید،  شد 
شروط 12گانه رفتار علی خامنه ای و 
رژیم او تغییر کند اما پاسخ منفی است 
توقف  از جمله  از شروط  و هیچکدام 
توان  با  بالستیک  موشک های  پرتاب 
حمل کالهک اتمی و آزادی شهروندان 
از  حمایت  به  دادن  پایان  و  خارجی 
عملی  امروز  تا  تروریستی  گروه های 

نشده اند.
به  پاسخ  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
پاسداران  سپاه  »آیا  که  پرسش  این 
به  و  می ماند  سوریه  در  همچنان 
ارسال  دوربُرد  موشک های  حزب اهلل 
می کند؟« گفت: »چالش اصلی با ایران 
نیروهای نیابتی هستند. استراتژی ما 
تضعیف توان رژیم ایران برای حمایت 
و  سوریه  و  لبنان  در  شبه نظامیان  از 
شبه نظامیان شیعه در عراق است که 
دولت این کشور را تضعیف می کنند تا 
نتواند به صورت مستقل روی پای خود 

بایستد.«
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  پمپئو 
فکر می کند »رژیم ایران پشت حمالت 
به نفتکش های امارات و موشک پرانی  
»آنها  گفته،  دارد؟«  قرار  حوثی ها 
و  هستند  ایران  رژیم  دست نشانده 
از  و  می کنند  بی ثبات  را  خاورمیانه 
رفتارهای  این  ما مقابله  اصلی  اهداف 
تاکید  ادامه  در  او  است.«  ایران  رژیم 
کرده که رژیم ایران چهل سال است 
به این شیوه عمل می کند و از شکل 
این حمالت، محتمل است رژیم ایران 
پشت آنها باشد و ما به پیگیری وضعیت 
نقض  مورد  در  می دهیم.پمپئو  ادامه 
اسالمی  جمهوری  توسط  حقوق بشر 
نیز به حقوق همجنسگرایان اشاره کرد 
و گفت که در گزارش های بسیاری در 
زمینه حقوق بشر و آزادی های مذهبی 
و یا به زندان انداختن فعالین سیاسی، 
فهرست  در  ایران  رژیم  اسم  همیشه 

ناقضین حقوق بشر قرار دارد.
از  دیگری  بخش  در  همچنین  او 
مصاحبه گفته، »آشکار کردیم که اجازه 
نمی دهیم رژیم ایران در پشت نیروهای 
نیابتی پنهان شود، اگر آمریکا از طرف 
ایران یا نیروهای نیابتی آن مورد تعرض 
قرار گیرد به صورت متناسب علیه رژیم 

ایران اقدام می کنیم.«
خبرنگار در یکی از پرسش ها در مورد 
اختالف  جمله  از  کابینه  در  اختالف 
پاسخ  او  و  می پرسد  بولتون  و  پمپئو 
می دهد: »هیچ اختالفی بین من، جان 
بولتون و برایان هوک وجود ندارد و آنچه 
می گویند داستان های سرگرم کننده ای 
است که به درد انبساط خاطر و قهوه 

نوشیدن می خورد.«
از  نقل  به   CNN اخیر در روزهای 
اختالف  بود  کرده  ادعا  مطلع  منابع 
بولتون و پمپئو بر سر مسائل مختلف 

در دولت آمریکا تشدید شده است.
پمپئو  بود،  آمده  گزارش  این  در 
با  بولتون  که  است  ناراحت  این  از 
موضع گیری های علنی که بعضی از آنها 
با سیاست های وزارت خارجه در تضاد 
وزیر خارجه  را در موضع  است، خود 
قرار داده و از محدوده اختیاراتش عبور 
کرده است.عالوه بر این، ادعا شده بود 
بولتون در ماه های گذشته تالش کرده 
دولت  درون  اطالعات  گردش  از  تا 
جلوگیری نموده و حتی در مواردی از 
جمله پرونده کره شمالی تالش داشت 
 CIA تا با دریافت مستقیم اطالعات از
وزیر خارجه را از حلقه تصمیم گیری در 

این مورد کنار بگذارد.

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

بودن  مرتبط  =احتمال 
با  آرین  بانک  مجوز  لغو 
متحده  ایاالت  تحریم های 
وجود  ایران  علیه  آمریکا 

دارد.
بانک:  آرین  =رئیس 
افغانستان  مرکزی  بانک 
بانک  آرین  فعالیت  درباره 
کلی گویی انجام داده و عدم 
این  بانکی  قوانین  رعایت 
کشور از سوی آرین بانک را 

مطرح کرده است.
سرمایه  با  بانک  =آرین 
میلیون  ده  از  بیش  اولیه ی 
سرمایه گذاری  با  و  دالر 
و  ملی  بانک های  مشترک 
صادرات ایران در سال ۲004 
فعالیت خود را در افغانستان 

آغاز کرد.
کرده  اعالم  افغانستان  مرکزی  بانک 
که جواز فعالیت آرین بانک، تنها بانک 
ایرانی در افغانستان را لغو کرده و برای 
جمع آوری کامل حساب های خود تنها 
۳ ماه فرصت داده شده است. این بانک 
1۴ سال پیش و توسط بانک های ملی و 

صادرات ایران تأسیس شده بود.
بانک مرکزی افغانستان درباره لغو مجوز 
این بانک اعالم کرده است که آرین بانک 
به این دلیل لغو شد که این بانک قانون 
و مقررات وضع شده دولت افغانستان 
و  نمی کرد  رعایت  را  بانکداری  درباره 
سرپیچی  مرکزی  بانک  دستورات  از 

می کرده است.
بر اساس اعالم بانک مرکزی افغانستان 
این بانک سهمی در حد صفر در رشد و 
توسعه اقتصادی افغانستان داشته است.

از  اولیه ی بیش  با سرمایه  آرین بانک 
سرمایه گذاری  با  و  دالر  میلیون  ده 
صادرات  و  ملی  بانک های  مشترک 
را  فعالیت خود  در سال 200۴  ایران 
افغانستان آغاز کرد. ایمیل هاشور  در 

حواشی لغو مجوز یک بانک ایرانی در افغانستان
سخنگوی بانک مرکزی افغانستان روز 
شنبه 2۸ اردیبهشت با اعالم خبر لغو 
مجوز این بانک پس از 1۴ سال فعالیت 
در افغانستان گفت که »آرین بانک ایرانی 
نیست، بلکه تنها سهامدار ایرانی دارد و 
مجوز آن بر اساس نقض قوانین بانکی 

این کشور لغو شده است.«
در همین حال داود مهدیان رئیس آرین 
فارس  خبرگزاری  با  گفتگو  در  بانک 
در  بانک  این  فعالیت  لغو جواز  درباره 
»بانک مرکزی  است:  افغانستان گفته 
بانک  آرین  فعالیت  درباره  افغانستان 
رعایت  عدم  و  داده  انجام  کلی گویی 
قوانین بانکی این کشور از سوی آرین 
بانک را مطرح کرده است، در صورتی 
که این بانک نیز مانند تمامی بانک های 
این  مرکزی  بانک  قوانین  افغانستان 
انجام  را طی 1۴ سال گذشته  کشور 
داده و تمام عملیات این بانک بر اساس 

مقررات بانکی بوده است.«
داود مهدیان افزوده است »در این میان 
وجود  نیز  کاستی هایی  است  ممکن 
داشته باشد که در همه بانک ها ممکن 
است اتفاق بیفتد اما همه این عوامل 
نمی تواند موجب توقف فعالیت یا لغو و 

فسخ جواز را در پی داشته باشد.«
رئیس آرین بانک ادامه داده است که »به  
هر حال این تصمیمی است که از سوی 
بانک مرکزی افغانستان گرفته شده و ما 
نیز به  صورت فنی و کارشناسی شده از 
طریق مجراهای قانونی و اداری پیگیر 
موضوع هستیم و سعی می کنیم در طی 
روزهای آینده به نتیجه دست پیدا کنیم 
و بفهمیم که امکان لغو این تصمیم وجود 

خواهد داشت یا خیر.«
مهدیان همچنین گفته که »وضعیت 
عملکردی آرین بانک به  گونه ای نبوده که 
منتهی به لغو جواز آن باشد و فعالیتش 
توقف پیدا کند. چرا که بر اساس قوانین 
لغو  فعالیتشان  زمانی  بانک ها  جهانی 
می شود که اوال در آستانه ورشکستگی 
قرار گرفته باشند و یا اینکه دست به 
پولشویی زده باشد که حیثیت، رتبه و 
اعتبار آن کشور را تحت الشعاع قرار داده 
باشد. اما در غیر این صورت تمامی بانک ها 

می توانند نواقصی داشته باشند اما این 
به تنهایی دلیل لغو جواز آنها نمی شود.«

هاشور سخنگوی  ایمل  آنکه  وجود  با 
کرده  تأکید  افغانستان  مرکزی  بانک 
است که »در این تصمیم هیج انگیزه 
سیاسی وجود نداشته و تمام تصمیم 
در پرتو مسائل اقتصادی و به خصوص 
به  اما  می شود«  گرفته  مالی  بخش 
نظر می رسد این تصمیم بی ارتباط به 
فعالیت های ایران در منطقه برای دور 
زدن تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
نباشد.رؤسای هیئت ناظرین و اجرایی 
آرین بانک افغانستان سال 1۳9۵ اعالم 
کردند در سازمان منطقه آزاد تجاری- 
صنعتی چابهار شعبه ای از این بانک را 

فعال خواهند کرد.
بانک   1۳9۴ سال  از  دیگر  سوی  از 
آرین به سرمایه  گذاران افغانستان برای 
وام هایی  تولیدی  واحدهای  راه اندازی 
سابقه ای  چنین  بود.  کرده  پرداخت 
احتمال مرتبط بودن لغو مجوز این بانک 
با تحریم های آمریکا را افزایش می دهد.

اکنون با لغو مجوز این بانک از سوی 
عالء  سید  افغانستان  مرکزی  بانک 
میرمحمد صادقی رئیس اتاق مشترک 
اینکه  به  اشاره  با  افغانستان  و  ایران 
فعالیت های تجاری ایران و افغانستان 
محدود است، گفته است لغو فعالیت 
آرین بانک تأثیری در مبادالت تجاری 

دو کشور ندارد!

عضو  را  بیلینگزلی  مارشال  اسالمی  جمهوری  به  وابسته  رسانه های  برخی 
اتاق جنگ واشنگتن علیه جمهوری اسالمی می دانند؛ عکس: دیدار مارشال 

بیلینگزلی )چپ( و فؤاد حسین معاون نخست وزیر عراق )راست(

بلندپایه  =مقام های 
مذاکره  حال  در  آمریکایی 
افزایش  برای  عراقی ها  با 
جمهوری  علیه  فشار 

اسالمی هستند.
کاردار  هود  =جوی 
سفارت آمریکا در بغداد در 
دیدار با مشاور امنیت ملی 
متحده  ایاالت  گفته  عراق 
منع  و  راهبردی  توافق  به 
عراق  خاک  گرفتن  کار  به 
کشوری  به  حمله  برای 

دیگر پایبند است.
کاماًل  می گوید،  =پمپئو 
محتمل است که رژیم ایران 
علیه  خرابکاری  مسئول 
کشورهای  نفتی  منافع 

خلیج فارس باشد.
اعالم  عراق  وزیری  نخست  دفتر 
کرده، مارشال بیلینگزلی معاون وزیر 
کارگروه  رئیس  و  آمریکا  خزانه داری 
همراه  به   )FATF( مالی  اقدام 
کرده  سفر  بغداد  به  اقتصادی  هیات 
و با فؤاد حسین معاون نخست وزیر 
جمهوری  تحریم های  درباره ی  عراق 
کرده  گفتگو  و  دیدار  ایران  اسالمی 

است.
خبرگزاری آناتولی ترکیه، سه شنبه 
۳1 اردیبهشت، در خبری اختصاصی 
طرفین  نشست  این  در  نوشت 
میان  مالی  و  اقتصادی  همکاری 
منطقه  تحوالت  و  واشنگتن  و  بغداد 
این  در  بیلینگزلی  کردند.  بررسی  را 
دیدار همچنین اقدامات آمریکا برای 
جمهوری  علیه  تحریم ها  اجرای 
عراقی  طرف  به  را  ایران  اسالمی 

تشریح کرده است.
در  نیز  عراق  وزیر  نخست  معاون 
منطقه  »اوضاع  گفته،  مورد  این 
امیدواریم  است.  حساس  و  پیچیده 
طریق  از  شده  ایجاد  مشکالت  که 

مسالمت آمیز حل و فصل شود، زیرا 
هرگونه تنش و درگیری تاثیر منفی 
روی همه کشورهای منطقه به ویژه 

اقتصاد عراق خواهد داشت.«
دوم  ژورنال،  وال  استریت  روزنامه 
گزارش  اردیبهشت(،   12( مه  ماه 
حال  در  آمریکایی  مقامات  داد 
در  صوری  شرکت های  کردن  پیدا 
که  هستند  عراق  و  امارات  ترکیه، 
مخفیانه ی  معامالت  برای  محلی 
یک  می شوند.  محسوب  ایران  رژیم 
مالی  ارتباط  نقاط  گفته  آگاه  منبع 
جمهوری  مالزی،  در  ایران  مخفی 
حال  در  همه  ترکیه  و  آذربایجان 

هستند. بررسی 
گفته  نیز  عراق  رسمی  مقام  یک 
آوردن  فشار  مشغول  واشنگتن  بود، 
قطعات  واردات  به  تا  است  بغداد  بر 

یدکی اتومبیل از ایران پایان دهد.
به  راکت  پرتاب  پی  در  همچنین 
بغداد،  در  آمریکا  سفارت  حوالی 
آمریکا  سفارت  کاردار  هود  جوی 
مشاور  الفیاض  فالح  با  شهر  این  در 

امنیت ملی عراق دیدار کرده است.
این  عراقی،  رسانه های  گزارش  به 
از  یکی  را  عراق  آمریکایی  مقام 
ایاالت  راهبردی  شرکای  مهمترین 

گفت:  و  خواند  منطقه  در  متحده 
»آمریکا بطور کامل از عزم نیروهای 
ملت  از  حمایت  در  عراق  امنیتی 
به مشورت،  آمریکا  است.  آگاه  عراق 
عراقی  نیروهای  تجهیز  و  آموزش 
علیه داعش ادامه می دهد به ویژه که 
داعش تهدیدی برای عراق محسوب 

می شود.«
بغداد  در  آمریکا  سفارت  کاردار 
و  راهبردی  توافق  به  »آمریکا  گفت: 
منع به کار گرفتن خاک عراق برای 
حمله به کشوری دیگر پایبند است.«

آمریکا،  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
گفت،  اردیبهشت،   ۳1 سه شنبه 
ایران  رژیم  که  است  محتمل  کاماًل 
نفتی  منافع  علیه  خرابکاری  مسئول 

کشورهای خلیج فارس باشد.
تمامی  به  توجه  با  کرد،  تاکید  او 
درگیری های منطقه  که در 10 سال 
شکل  و  بودیم  شاهدش  گذشته 
کاماًل  می رسد  نظر  به  حمالت،  این 
ایران  حکومت  که  است  محتمل 
پمپئو  باشد.  حمالت  این  پشت 
هنوز  متحده  ایاالت  کرده،  اشاره 
در این مورد به نتیجه ای قطعی که 
کرد  اعالم  همگان  به  را  آن  بتوان 

نرسیده است.

سفر معاون خزانه داری آمریکا به عراق به خاطر 
تحریم های جمهوری اسالمی ایران

فرانسه مهندس ایرانی متهم به قاچاق تجهیزات 
نظامی را به آمریکا مسترد می کند

=متهم با سپاه پاسداران 
ارتباط  در  اسالمی  انقالب 
فدرال  قاضی  دو  و  بوده 
ایاالت متحده می گویند وی 
سیستم های  صادرات  برای 
الکترونیکی  و  رادیویی 
مورد استفاده در تسلیحات 
تالش  ماموریت  نظامی 

می کرده است.
که  را  ایرانی  مهندس  یک  فرانسه 
دالل خرید و صدور تکنولوژی نظامی 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  به 

است به آمریکا مسترد می کند.
االن«  »خبر  تلویزیونی  شبکه 
اعالم  فرانسە  دادستانی  از  نقل  به 
دالل  ایرانی  مهندس  یک  کرد کە 
نظامی  تکنولوژی  صدور  و  خرید 
نقض  دلیل  به  را  پاسداران  به سپاه 
واشنگتن  به  آمریکا  تحریم های 

مسترد می کند.
سن  سال   ۴1 که  ایران  تبعه  این 
از   )2019 )فوریه  پیش  ماه   ۳ دارد 
تهران به مسکو و سپس به فرودگاه 
شهر »نیس« در جنوب فرانسه رفت 
که توسط نیروهای امنیتی بازداشت 

شد.
متحده  ایاالت  فدرال  قاضی  دو 
برای  تالش  به  متهم  او  می گویند 
رادیویی  سیستم های  صادرات 
در  استفاده  مورد  الکترونیکی  و 

تسلیحات نظامی است.
عنوان  به  وی  حاکیست  گزارش ها 
سپاه  با  که  شرکت  یک  نماینده 
فرانسه  به  بوده  ارتباط  در  پاسداران 

سفر کرده است.
و  تهران  دانشگاه  فارغ التحصیل  او 
او  است.  نوری  فیبرهای  متخصص 
رسیدگی  جریان  در  آوریل   ۳0 روز 
سال   10 حدود  گفته  پرونده اش  به 
برای سازمان هوافضای ایران فعالیت 

پژوهشی انجام می داده است.
این  می گویند  آمریکایی  مقامات 
ارسال  به  اقدام  امارات  از طریق  فرد 

تجهیزات ممنوعه می  کرده است.

گفته اند  ایرانی  مهندس  وکالی 
او  استرداد  برای  آمریکا  درخواست 
گرفته  صورت  سیاسی  انگیزه های  با 

است.

ویدئو

ویدئو
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رئيسی  ابراهيم  =آیت اهلل 
در جمع اهالی رسانه گفته، 
آزادی مطبوعات حمایت  از 
که  کرده  تاکيد  اما  می کند 
خطوط قرمز حکومت رعایت 

شود!
=او گفته: »آنهایی که نسبت 
حرفی  قضایی  دستگاه  به 
ایشان  به  نسبت  و  زده اند 
صادر  کيفرخواستی  احيانًا 
گذشت  هم  آنها  از  شده، 

می کنيم«
به  ایران  در  =خبرنگاران 
اقدام  چون  واهی  اتهامات 
 ، » خلی ا د منيت  ا عليه 
»تبليغ عليه نظام جمهوری 
با  » همکاری  یا  و  اسالمی« 
عوامل بيگانه« و » جاسوسی« 
بازداشت و زندانی می شوند.

رئیس  رئیسی  براهیم  ا آیت اهلل 
کنونی قوه قضاییه و عضو هیأت مرگ 
کشتارهای دهه شصت در دیدار با اهالی 
مطبوعات و رسانه می گوید »رسانه ی 
حاکمیت شدن افتخار است.« او گفته 
رسانه ها از خطوط قرمز قانون عبور نکنند 
تا کارشان به دادگستری کشیده نشود!

آیت اهلل ابراهیم رئیسی رئیس کنونی 
قوه قضاییه و عضو هیأت مرگ در دهه 
شصت خورشیدی با تعدادی از مدیران 
برخی  کرد.  دیدار  مطبوعات  و  رسانه 
رسانه ها  مدیران  و  داخلی  رسانه های 
در گفتگوهایی این دیدار را بی سابقه و 

»امیدوارکننده« توصیف کرده اند.
تاسیس  دلیل  که  حالی  در  او 
دستگاه های  توسط  خبرگزاری ها 
حکومتی را انتقال نگاه و خبرشان به 
جامعه دانسته، گفته است: »اگر همه 
رسانه ها این موضوع را مورد توجه قرار 
دهند، طبعا همه آنها، رسانه حاکمیت 
خواهند شد و رسانه حاکمیت شدن یک 

افتخار است.«
تاسیس  که  لیست  حا در  ین  ا
و  بودجه  با  روزنامه ها  و  خبرگزاری ها 
حکومتی  مختلف  دستگاه های  هزینه 
از جمله خبرگزاری میزان زیر نظر قوه 
قضاییه به شدت مورد انتقاد است. روند 
و  روزنامه  درست کنی  گسترش  به  رو 
خبرگزاری سازی در ایران، اتفاقا نشان 
مطبوعات  و  دارد  بیان  آزادی  عدم  از 
خبری  بولتن های  به  را  رسانه ها  و 
دستگاه های دولتی و حکومت تبدیل 
کرده که طبق خوشآمد و اهداف آنان 
فعالیت می کنند و به همین دلیل نیز 
از سوی جامعه مورد استقبال و اعتماد 

قرار نمی گیرند.
در این میان، در حالی  که ایران یکی 
از زندان های بزرگ خبرنگاران در جهان 
محسوب می شود، ابراهیم رئیسی »وجود 
انقالب  »برکت  را  کشور«  در  آزادی 
اسالمی و خون مطهر شهدا« دانسته 
و گفته: »ما در دستگاه قضایی خود را 
موظف به حمایت از آزادی رسانه ها و 
مطبوعات می دانیم و معتقدیم که این 

آزادی به نفع مردم و کشور است.«
همچنین  قضاییه  دستگاه  رئیس 
»آگاهی بخشی و امیدآفرینی« را وظیفه 
اصحاب رسانه شمرد و خواستار جلوگیری 
و  دشمنان«  »فضاسازی  از  رسانه ها 

»امیدآفرین« بودن مطبوعات شد.
آیت اهلل رئیسی به اهالی رسانه گفته که 
مراقب باشند تا »نکته ها و سینگنال هایی 
که موجب شادمانی دشمن می شود، در 

جامعه منتشر و شنیده نشود!«
سابق  رئیس  و  قضاییه  قوه   رئیس 
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 

»آنهایی که نسبت به دستگاه قضایی 
حرفی زده اند و نسبت به ایشان احیاناً 
هم  آنها  از  شده،  صادر  کیفرخواستی 
گذشت می کنیم« اضافه کرد: »اما مسئله 
ما حق نظام و حقوق مربوط به اصل 
نظام و اجرای مقررات و قوانین است و 
انشاءاهلل حتماً عزیزان با توجه به قانون 
مطبوعات به آن پایبند هستند و پایبند 
باشند تا کار به دادگستری و بخش های 
دادسرای ما کشیده نشود. ما می گوییم به 
نحوی عمل شود که آن خط قرمز هایی 
که قانون برای حفظ آزادی قرار داده 
و حفظ رسانه و مطبوعات در گرو آن 

خطوط قرمز است، رعایت شود.«
وی با بیان اینکه حفظ آبرو و حرمت 
و منزلت اشخاص به عنوان یک سرمایه 
است،  نظر دستگاه قضایی  مهم مورد 
که  است  این  ما  تالش  »تمام  گفت: 
مخدوش  افراد  حیثیت  ناکرده  خدای 
کامال  باید  محاکم  در  قضاوت  نشود. 
عادالنه و منصفانه و به دور از هر گونه 
قاضی  ما می گوییم  باشد.  نفوذپذیری 
حتی حق دخالت دادن حّب و بغض 
برسد  چه  ندارد؛  نیز  را  خود  شخصی 
به اینکه تحت نفوذ افرادی دیگر باشد؛ 
به همین دلیل کار قضاوت کار سختی 

است.«
مهدی  از  نقل  به  داخلی  منابع 
رحمانیان مدیرمسئول روزنامه »شرق« 
نوشتند، مدیران مسئول رسانه ها موضوع 
بازداشت روزنامه نگاران را طرح کرده اند 
و گفته اند که تعداد زیادی خبرنگار در 
زندان داریم، که رئیسی پرسیده: »واقعاً 
پاسخ،  در  نفرند؟!«  چند  است؟  زیاد 

ابراهيم رئيسی در دیدار با مدیران رسانه ها: رسانه ی 
حاکميت شدن افتخار است!

سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده، یک 
نفر بیشتر نیست و آنهم به خاطر روزنامه، 
زندان نیست، بلکه اتهام امنیتی دارد و 

کف خیابان گرفته شده  است!
رحمانیان  گزارش،  این  مبنای  بر 
درباره بازداشت مرضیه امیری خبرنگار 
این روزنامه که در جریان تهیه گزارش 
شده،  بازداشت  کارگران  اعتراض  از 
خبرنگار  او  که  گفته  و  کرده  صحبت 
و روزنامه نگار است و به همین خاطر 

دستگیر شده است.
قوه قضاییه حرف  رئیس  آن  از  بعد 
سخنگو را اصالح کرده و گفته که »نه 
اتهامش  که  است  این  ایشان  منظور 

امنیتی است!«
از  شده  تایید  تحقیقات  اساس  بر 
سوی گزارشگران بدون مرز، در فاصله 
دست کم   13۸۸ تا   13۵۸ سال های 
۸۶۰ روزنامه نگار را رژیم ایران بازداشت 
و زندانی کرده و شماری از آنها اعدام 

شده اند.
جعلی  اتهام های  با  روزنامه نگاران 
داخلی«،  امنیت  علیه  چون»اقدام 
»تبلیغ علیه نظام جمهوری اسالمی« 
 « و  بیگانه«  عوامل  با  یا »همکاری  و 
جاسوسی« بازداشت و زندانی شده اند. 
»توهین  چون  نیز  دیگری  اتهام های 
و  »توهین  و  اسالمی«  مقدسات  به 
اهانت به مقام رهبر جمهوری اسالمی 
و یا بنیانگذار نظام« نیز برای بازداشت 
روزنامه نگاران و شهروند خبرنگار کافی 
بوده است! در همین زمینه دست کم 
۵۷ تن از آنها با این اتهام ها بازداشت و 

زندانی شده اند.

رئيس قوه قضایيه و مدیران رسانه ها

زمينه  در  که  =مشکالتی 
تنظيم بازار وجود دارد، یکی 
نمایندگان  اصلی  دالیل  از 
مجلس برای استيضاح وزیر 
صنعت، معدن و تجارت است.
برای  امضا  =جمع آوری 
و  ورزش  وزرای  استيضاح 
و  آموزش  نفت،  جوانان، 
پرورش و جهاد کشاورزی نيز 
در مجلس شورای اسالمی در 

حال انجام است.
شورای  مجلس  نمایندگان  برخی 
اسالمی طرح استیضاح رضا رحمانی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
حال  در  و  می کنند  پیگیری  را 
جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر 
تجارت[  و  معدن  ]صنعت،  صمت 

هستند.
سبزوار  نماینده  مقصودی  حسین 
استیضاح رضا رحمانی  موافقان  از  و 
شرایط  از  »نمایندگان  است:  گفته 
و  هستند  ناراضی  صنعت  بخش 
معتقدند این بخش از کنترل رحمانی 

خارج است و وی هیچکاره است.«
حسین  که  مواردی  جمله  از 
مقصودی به عنوان نمونه های عملکرد 
کرده  مطرح  صمت  وزیر  نادرست 
گفته  او  است.  اتومبیل  بازار  است 
]مدیران  زارع  یکه  و  »مونسان  که 
ایران خودرو[ در بحث ایران خودرو 
میدانداری می کنند و رحمانی حتی 

طرح استيضاح وزیر صمت؛ با ليسانس فقه نمی توان 
بازار را مدیریت کرد! 

توان جابجایی این دو نفر را هم ندارد 
و وضعیت شرکت خودروسازی سایپا 

هم به همین صورت است.«
به گفته این نماینده مجلس شورای 
اسالمی در مورد قطعه سازان اتومبیل 
و نوع پرداخت ارز به آنان نیز مفاسدی 
شود. مشخص  باید  که  دارد  وجود 

عدم  به  اشاره  با  سبزوار  نماینده 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  توزیع  بر  نظارت 
در  که  »مشکالتی  که  است  گفته 
یکی  دارد،  بازار وجود  تنظیم  زمینه 
مجلس  نمایندگان  اصلی  دالیل  از 
برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و 

تجارت است.«
با  همچنین  مقصودی  حسین 
بی توجهی  برای  دولت  از  انتقاد 
که  است  گفته  شایسته ساالری  به 
دولت سر نمایندگان مجلس شورای 
تحصیلی  مدرک  درباره  را  اسالمی 
رضا رحمانی کاله گذاشت: »متأسفانه 
عدم توجه به شایسته ساالری در این 
بر  افرادی  و  بیداد می کند  وزارتخانه 
اساس رانت و خویشاوندی امور اصلی 
گرفته اند.  عهده  بر  را  وزارتخانه  این 
رحمانی در مورد رشته تحصیلی اش 
و  گذاشت  کاله  مجلس  سر  هم 
وزارتخانه  به  ارتباطی  رشته اش 
صنعت، معدن و تجارت نداشت؛ وی 

لیسانس فقه از دانشگاه آزاد دارد.«
حمیده  که  حالیست  در  این 
و  صنایع  کمیسیون  عضو  زرآبادی 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  معادن 
استیضاح  »دلیل  است  این باره  در 
در  او  که  است  این  صمت  وزیر 

مدت وزارتش نتوانسته به خوبی در 
از جمله مدیریت  حوزه های مختلف 
بازار خوردو عمل کند چراکه این امر 
به  مردم  برای  را  فراوانی  مشکالت 

وجود آورده است.«
افزوده  همچنین  زرآبادی  حمیده 
که بجز وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
استیضاح  برای  امضا  جمع آوری 
وزرای ورزش و جوانان، نفت، آموزش 
در  نیز  کشاورزی  و جهاد  پرورش  و 
حال  در  اسالمی  شورای  مجلس 

انجام است.
اینجاست که دولت روحانی  جالب 
یک  تحمیل  برای  زیادی  تالش 
»وزارت  عنوان  با  جدید  وزارتخانه 
اسالمی  شورای  مجلس  به  تجارت« 
دارد. در حالی که پیشتر نمایندگان 
این طرح  با  اسالمی  مجلس شورای 
مخالفت کردند اما دولت همچنان از 
البی خود برای تحمیل این وزراتخانه 
استفاده می کند. بهانه تفکیک وزارت 
صمت از سوی دولت نیز ناتوانی او از 
مدیریت همه حوزه های زیرمجموعه 

این وزراتخانه بوده است.
اعتقاد  به  که  حالیست  در  این 
به  توجه  با  کارشناسان  از  بسیاری 
به  یا  اقتصادی  مدیریت  کار  و  ساز 
دولت،  نادرست  مدیریت  بهتر  بیان 
وزارت  راه اندازی  می شود  پیش بینی 
تنها  تجارت  وزارت  عنوان  با  تازه ای 
در  بیشتر  رانت  توزیع  برای  را  راه 
اسالمی  جمهوری  فاسد  اقتصاد 
فراهم می کند و دست دولت را برای 
به باد دادن منابع کشور باز می کند.

نماینده  حضرتی  =الياس 
حزب  مقام  قائم  مجلس، 
حب  صا و  ملی  د  عتما ا
سفيد«  »ماهی  رستوران 
دست کم  البی  یک  با  گفته 
۱۰۰ نفره باید سدی در برابر 
در  ضدایرانی  البيگری های 
سطح جهان ایجاد کرد و مانع 

بروز جنگ شد!
=این نماینده عنوان کرده، 
از  می توانند  البيگران  این 
وفاداران به نظام و منتقدان 
جمهوری  مخالفان  حتی  و 
اسالمی باشند ولی باید دل 

در گرو ایران داشته باشند! 
می گوید  روحانی  =حسن 
شرایط امروز به هيچ عنوان 
و  نيست  مذاکره  شرایط 
امروز ما در شرایط مقاومت 

و ایستادگی هستيم!
پیشین  اعضای  از  حضرتی  الیاس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و عضو 
»فراکسیون امید« پیشنهاد داده وزارت 
عالی  با شورای   در هماهنگی  خارجه 
امنیت ملی گروهی حداقل 1۰۰ نفره 
را تشکیل دهد تا در گفتگو با مقامات 
اروپایی مواضع جمهوری  آمریکایی و 

اسالمی را تشریح کنند.
رستوراندار،  مجلسی  و  سردار  این 
سه شنبه 31 اردیبهشت، در مصاحبه با 
»خانه ملت« تاکید کرده، »محمدجواد 
ظریف به تنهایی در این برهوت دنیا، 
صدای جمهوری اسالمی شده در حالی 
باید  تک صدایی  این  از  معتقدم  که 

خارج شویم.«
حضرتی گفته این البی 1۰۰نفره باید 
تبدیل به سدی در برابر البیگری های 
شود  جهان  سطح  در  ضدایرانی 
همچنین می توان با این شیوه مانع از 

بروز هرگونه جنگی شد.

»تشکيل البی ۱۰۰نفره«؛ پيشنهاد الياس حضرتی 
برای مذاکره با آمریکا!

»باید  البیگران  این  کرده  تاکید  او 
از شخصیت های موثر و تاثیرگذار در 
آشنا  شخصیت های  بین الملل،  حوزه 
این  اعضای  با سابقه تشکیل شود،  و 
نظام،  به  وفاداران  از  می تواند  گروه 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  منتقدان 
جمهوری  مخالف  که  آ نهایی  حتی 
آنها  همه  اما  باشند،  هستند  اسالمی 
باید دل در گرو ایران داشته باشند!« 
مجلس  نمایندگان  باید  او  گفته  به 
سنای  مجلس  شخصیت های  آمریکا، 
آمریکا و رؤسای کمیته ها و احزاب آنها، 
روزنامه نگاران و شخصیت های روشنفکر 
و صاحبان صنایع و کارخانجات طرف 

همکاری قرار گیرند.
با  باید  اینکه  بیان  با  حضرتی 
چنین  نیز  اروپایی  شخصیت های 
یادآوری  دهیم  انجام  را  رایزنی هایی 

تحمیلی  جنگ  زمان  »در  کرده، 
مواضع  تشریح  برای  البیگری   نیز 
دفاع  ادامه  دالیل  و  خودمان  برحق 
ایران  از  را  زیادی  گروه های  مقدس، 
می فرستادند که شامل گروه  پارلمانی، 
مذهبی و سیاسی می شدند. این گروه 
را نیز جمهوری اسالمی ایران را باید 

بفرستند تا نتیجه بگیریم.«
اقسام  و  انواع  گذشته  هفته  دو  در 
به خصوص  رژیم  درون  از  طرح ها 
برای  اصالح طلب  به  موسم  جریان 
مذاکره با آمریکا از »تشکیل میز قرمز«، 
»تبادل  و  پارلمانی«  »دیپلماسی 
زندانی ها« تا اشاره های علی خامنه ای به 
مذاکره در باره  »آب و هوا، منابع طبیعی 
است. شده  مطرح  زیست«  محیط  و 

می کند  تالش  اسالمی  جمهوری 
شبیه آنچه در جریان مذاکرات اتمی 

الياس حضرتی خود متهم به زد و بند و البيگری با مافياست، ماجرای کله پاچه خوری او با شهرام جزایری از 
اختالسچی های با سابقه یک فقره از ماجراهایی است که لو رفت. روزنامه کيهان تهران  در پيگيری این موضوع 

پرسيد »کدام سنخيت باعث این همنشينی شده است؟«

رضا رحمانی 

و امضای برجام پشت درهای بسته و 
در خلوت صورت گرفت از بیراهه  های 
مختلف به کاخ سفید پل بزند. وقتی 
مسیرهای مذاکره پنهان باشد رد شدن 
زیرپا گذاشتن  و  از حقوق شهروندان 
و  بده  و  سهل تر  عمومی  مطالبات 
بندهای سیاسی که  بستان ها و زد و 
نفع آن فقط برای جریان های زورگو و 
مافیای حاکم خواهد بود بیشتر ممکن 
می شود. چنانکه محمدجواد ظریف و 
تیم او با جان کری و تیم اش بریدند و 

دوختند و بر تن کردند.
در این میان، دونالد ترامپ هرگونه 
مذاکره با جمهوری اسالمی را منوط به 
شروط 1۲گانه کرده و به دنبال مذاکره 
جمهوری  با  جدیدی  توافق  سر  بر 
اسالمی است اما پیداست که تا کنون 
دولت  که  چارچوب هایی  پذیرفتن 

آمریکا برای مذاکره گذاشته برای رژیم 
مسئله  همین  نیست.  مقدور  تهران 
برای  که  جریانی  همان  شده  سبب 
می زند  پا  و  دست  آمریکا  با  مذاکره 
به بهانه های مختلف علیه ترامپ نیز 

موضع گیری نند.
رئیس جمهور آمریکا دوشنبه عصر 
پیش از سفر به پنسیلوانیا گفت مایل 
وارد  باشد  آماده  ایران  هرگاه  است 
بحثی  حاضر  درحال  اما  شود  گفتگو 

میان دو کشور در جریان نیست.
ترامپ تاکید کرده، »حکومت ایران 
آشوبگر و تروریست است و درجه یک 
در ترور، ما نمی دانیم چه می شود، اگر 
عمل تروریستی باشد به شدت پاسخ 
هر  آنها  نداریم.  چاره ای  ما  می دهیم 
زنگ  بودند  مذاکره  آماده  که  زمان 
بزنند، اگر آماده نیستند مزاحم نشوند، 

تا آن زمان فشارها افزایش می یابد.«
میان  تنش ها  افزایش  با  همزمان 
و  آمریکا  ایاالت متحده  و  ایران  رژیم 
متحدانش در منطقه یوسف بن علوی 

وزیر خارجه عمان به تهران سفر کرد.
کشورهایی  ژاپن  و  عراق  عمان، 
هستند که به دنبال ایفای نقش میانجی 
در روابط تهران و واشنگتن هستند. بنا 
بر تازه ترین خبرها عادل عبدالمهدی 
بغداد  که  گفته  عراق  وزیر  نخست 
واشنگتن  و  تهران  به  را  هیات هایی 
اعزام کرده است تا »تنش بین ایران و 
ایاالت متحده آمریکا را متوقف کنند.«

 3۰ شب  دوشنبه  روحانی،  حسن 
ماه، در یک سخنرانی در  اردیبهشت 
جمع شماری از روحانیون گفت: »در 
مهرماه سال گذشته در جریان سفر به 
سازمان ملل، پنج نفر از رهبران معروف 
دنیا واسطه شدند که با رئیس جمهوری 
از  پیش  و سال  کنیم  مذاکره  آمریکا 
آن نیز وزارت خارجه آمریکا هشت بار 

درخواست مذاکره داد.«
به گفته روحانی، »اما شرایط امروز 
به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست 
و  مقاومت  شرایط  ما  شرایط  امروز  و 

ایستادگی است!«
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

حتی  و  اجرا  ورود،  =از 
نشستن نوازندگان زن گروه 
موسیقی »پاتتیک« جلوگیری 

به عمل آمد!
=مراسم شب گذشته یک 
گروه  و  بوده  خیریه  جشن 
»پاتتیک« به صورت رایگان 

در آن قصد اجرا داشته.
شهردار  مراسم،  این  =در 
اعضای شورای شهر  و همه 

قزوین حضور داشتند.
=پیشتر در استان اصفهان 
حضور  از  نیز  هرمزگان  و 
روی  بر  زن  زندگان  نوا
بود  شده  جلوگیری  صحنه 
هرمزگان  زن  نوازندگان  و 
به اجرا موسیقی  در خیابان 

پرداخته بودند.

به دستور رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
قزوین، از ورود و اجرای نوازندگان زن 
یک گروه موسیقی بر صحنه یک جشن 
خیریه جلوگیری به عمل آمد. در پی 
این دستور، هنرمندان حاضر در سالن 

به نشانه اعتراض سالن را ترک کردند.
اول  چهارشنبه  دیروز  شامگاه 
یک  برگزاری  جریان  در  خردادماه، 
جشن خیریه در دانشگاه آزاد اسالمی 
رئیس  موسی خانی  دستور  به  قزوین، 
این دانشگاه، از ورود نوازندگان زن گروه 
صحنه  روی  به  »پاتتیک«  ارکسترال 
اجرا جلوگیری شد. رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی در داخل سالن و بین اجرای 

برنامه ها این دستور را صادر کرد.
احمد شکری تهیه کننده این برنامه 
به خبرگزاری ایلنا گفته که با دستور 

اعتراض به جلوگیری از حضور نوازندگان زن در 
کنسرت دانشگاه آزاد قزوین

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، از 
ورود نوازندگان زن گروه ارکسترال زهی 
»پاتتیک« به سالن جلوگیری به عمل 
آمده و حتی به این نوازندگان اجازه داده 
نشده تا به سالن بیایند و روی صندلی 
بنشینند.احمد شکری گفته که در پی 
این اقدام حراست دانشگاه آزاد، بسیاری 
به  سالن،  این  در  هنرمندان حاضر  از 

نشانه اعتراض سالن را ترک کرده اند.
همچنین گزارش شده که صفحات 
نوازندگان  از  تعدادی  اینستاگرامی 
خیابانی در تهران با دستور قوه قضاییه 
مسدود و از دسترس خارج شده است.

نوازندگان  اینستاگرام  صفحات  در 
خیابانی از جمله مهرداد مهدی، آسو 
کوهزادی و نغمه مرادآبادی آمده که به 
دستور مقامات قضایی به دلیل انتشار 
محتوای مجرمانه صفحه شان مسدود 

شده است.
تعدادی  حتی  حاکیست  شنیده ها 
احضار  نوازندگان و خوانندگان  این  از 

شده اند.
مراسم  در  ایلنا،  گزارش  اساس  بر 
دانشگاه آزاد قزوین که از آن به عنوان 

استان  در  خیریه  جشن  بزرگترین 
اعضای  و  یاد می شود، شهردار  قزوین 

شورای شهر قزوین حضور داشتند.
به گفته این برنامه گذار، گروه موسیقی 
ارکسترال زهی »پاتتیک« از معتبرترین 
به  و  است  قزوین  استان  گروه سنتی 
صورت رایگان برای اجرای کنسرت در 

سالن حضور پیدا کرده بودند.
طی سال های گذشته بارها از اجرای 
نوازندگان زن در کنسرت ها جلوگیری 
شده بود. اواخر سال 9۶، حتی از حضور 
ملی  ارکستر  اجرای  در  نوازندگان زن 
اصفهان و گروه موسیقی زنان هرمزگان 
»فجر«  موسیقی  جریان جشنواره  در 
جلوگیری به عمل آمد. نوازندگان زن 
هرمزگان در پی این ممانعت در خیابان 

به اجرا موسیقی پرداخته بودند.
که  بود  کرده  اعالم  ارشاد  وزارت 
دستورالعملی برای حضور نوازندگان زن 
در کنسرت ها تهیه و تدوین می کند. 
نگار  موسیقی  اجرای  نیز،  تازگی  به 
معظم خواننده زن شیرازی در یک تور 
گردشگری در روستای ابیانه، منجر به 

صدور حکم قضایی و احضار وی شد.

=رقص و شادی از مدارس و 
کالس های درس تا مکان های 
از  گردشگری  و  توریستی 
سوی حکومت ممنوع شده 
است ولی جامعه راه خود را 

می رود.
اجرای  نظنز  جمعه  =امام 
موسیقی توسط این خواننده 

زن را »وقیحانه« خوانده.
ی  شگر د گر ن  ما ز سا =
می گوید این گروه توریستی 
نبوده و به صورت خانوادگی 
به ابیانه رفته بودند و نظارت 
فقط بر گروه های گردشگری 

انجام می شود.

آواز  معلم  و  خواننده  معظمی  نگار 
آواز خوانی اش  ویدئوی  انتشار  پی  در 
در ابیانه، از سوی دادستانی اصفهان 
مورد پیگیرد قانونی قرار گرفت! هفته 
گذشته، انتشار ویدئوهایی از رقص و 
شادی دانش آموزان مدارس با آهنگ 
پخش  ممنوعیت  باعث  »جنتلمن« 
در  درس  از  خارج  موسیقی های 

مدارس ممنوع شد.
دادستان  اصفهانی  علی  که  آنگونه 
امروز  اصفهان  انقالب  و  عمومی 
سه شنبه ۳1 اردیبهشت ماه اعالم کرد 
نگار معظمی خواننده  و معلم آواز در 
در  تک خوانی اش  ویدئوی  انتشار  پی 
ابیانه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته 

است.
با  مقدماتی  پرونده  وی،  گفته  به 
گزارش پلیس اطالعات امنیت عمومی 
تشکیل شده و دادستان نطنز در حال 

پیگیری موضوع است.
در  که  کرد  عنوان  اصفهانی  علی 
این رابطه هنوز کسی دستگیر نشده 
ولی »یک نفر و عده ای در این جریان 
هنجارشکنی کرده که نفر اصلی تحت 
قضایی  دستگاه  دادستانی  پیگرد 

است.«
نگار  نوشته  تسنیم  که  آنگونه 
معظمی روز جمعه 2۷ اردیبهشت ماه 
در قالب یک تور گردشگری به ابیانه 
یا  »هرده«  محله  در  و  کرده  سفر 
و  تک خوانی  به  اقدام  »پایین ده« 
مجازی  فضای  در  آن  فیلم  انتشار 

کرده.
زن  این  برای  بازداشت  قرار  صدور 
می گیرد  صورت  حالی  در  هنرمند 
که پس از پخش ویدئوهای گسترده 

احضار خواننده زن ویدئوی آوازخوانی در روستای ابیانه

در  دانش آموزان  شادی  و  رقص 
از  »جنتلمن«  آهنگ  با  مدارس 
بزرگ شده  خواننده ی  مانکن  ساسی 
ساکن  و  اسالمی  جمهوری  در 
مدارس  در  موسیقی  اجرای  آمریکا، 
با ممنوعیت و محدودیت روبرو شده 

است.
معلم  دو  پرورش  و  آموزش  وزارت 
پخش  و  اخراج  را  مدارس  این 
را  مدارس  درس  از  خارج  موسیقی 

ممنوع اعالم کردند.
زن  یک  آوازخوانی  اجرای  حاال، 
مراکز  از  یکی  ابیانه،  در  هنرمند 
مردم  استقبال  و  کاشان  گردشگری 
از این ویدئو، پیگرد قانونی وی را در 

پی داشته است.
میراث  مدیرکل  الهیاری  فریدون 
فرهنگی اصفهان اینکه این آوازخوانی 
انجام  گردشگری  تور  یک  قالب  در 
که  گفته  و  کرده  تکذیب  را  شده 
وجود  تورها  روی  بر  کافی  »نظارت 
آژانس ها  آن  برگزارکنندگان  و  دارد 

زیر نظر میراث فرهنگی هستند.«
ضوابط  حفظ  بر  تأکید  با  وی 
حرفه ای و شئونات اسالمی در تورها، 
گفته است: »مشکل اساسی ما درباره 
تورها نیست و مشکل کسانی هستند 
خانوادگی  و  دوستانه  صورت  به  که 
مسافرت می کنند و کسی مدیریتی بر 
آنان ندارد و طبیعی است که آنها از 

حوزه نظارت ما خارج هستند.«
این  گفته،  الهیاری 
نخستین بار  برای  »هنجارشکنی ها« 
در  شهروندان  »اینکه  و  نیست 
نکنند  رعایت  را  شئوناتی  جایی 
خارج از حوزه ما بوده و فعالیت های 

گردشگری بر عهده ما است.«

امام  امینی  روح اهلل  حجت االسالم 
زن  این  آوازخوانی  نظنز،  جمعه 
خواستار  و  خوانده  »وقیحانه«  را 

پیگیری آن از کانال های الزم شده!
زن  این  توسط  موسیقی  اجرای  او 
دانسته  رمضان  ماه  حرمت شکنی  را 
اداره  قضایی،  دستگاه  »وظیفه  که 
است  انتظامی  نیروی  و  اطالعات 
حرمت شکنی ها  این  با  شدت  به  که 

برخورد کنند.«
معلم  و  خواننده  معظمی  نگار 
صفحه  در  و  است  آوازخوانی 
خود،  تلگرام  کانال   و  اینستاگرام 
خوانندگان  از  مختلفی  ترانه های 

ایرانی را بازخوانی کرده است.
تک خوانی زنان پس از انقالب حرام 
و ممنوع اعالم شده و سال هاست که 
خوانندگان حرفه ای زن، برای حضور 
در کنسرت ها باید در سایه ی صدای 
مردان آواز بخوانند و صدایشان باالتر 
رونق  با  اما  نشود.  شنیده  مردان  از 
به  عالقمند  زنان  مجازی،  فضای 
خوانندگی در صفحات اینستاگرام یا 
فیس بوک خود، آواز خوانده و از خود 
فیلم می گیرند و پخش می کنند. حتی 
زنان  برخی  خیابانی  کنسرت های  در 
آواز خوانده  و یا به عنوان نوازنده در 

گروه های خیابانی حاضر شده اند.
و  فرهنگی  تاسفبار  وضعیت 
اجتماعی جامعه ایران به گونه ای است 
که آواز خوانی در سفرهای گروهی و 
در فضاهای تفریحی و گردشگری نیز 

برای زنان جرم به شمار می رود.
رقص و شادی با همه محدودیت ها 
اما  امنیتی  و  قضایی  پیگردهای  و 
همواره جزو تفکیک ناپذیر فرهنگ و 

منش مردم ایران باقی مانده است.

ایرانی،  مستقل  جشنواره  ششمین 
روزهای  در  فرخ نیا  مدیریت سون  با 
2۳ تا 2۶ مه )2 تا ۵ خرداد( در شهر 

لندن برگزار خواهد شد.
از  کار   12 جشنواره  این  در 
به  ایرانی  غیر  و  ایران  هنرمندان 
روی  انگلیسی  و  فارسی  زبان های 

صحنه خواهند رفت.

لندن، میزبان ششمین جشنواره مستقل تئاتر ایرانی؛ 
گفتگو با سوسن فرخ نیا مدیر هنری جشنواره

شهر  متوالی،  سال  ششمین  برای 
لندن میزبان جشنواره مستقل تئاتر 
این  در  امسال  بود.  خواهد  ایرانی 
انگلیسی  زبان  به  کار  دو  جشنواره 
نیز روی صحنه خواهد رفت. برگزار 
در  لندن  تئاتر  جشنواره  کنندگان 
سوم  و  دوم  نسل  هستند  تالش 
کامل  آشنایی  که  نیز  را  ایرانیان 

سالن  به  ندارند  فارسی  زبان  به 
جشنواره،  ۶امین  بکشانند.در  تئاتر 
آلمان  و  لهستان  از  تئاتر  گروه های 

نیز به لندن سفر خواهند کرد.
فرخ نیا  سوسن  با  رأفت  احمد 
و  تئاتر  هنرپیشه  و  کارگردان 
گفتگو  به  جشنواره  این  بنیانگذار 

نشسته است.

نوازنده ای از گروه ارکسترال زهی »پاتتیک«

=رهبر جمهوری اسالمی از 
»ولنگاری زبانی« و »ساخت 
برخی  نازل«  بسیار  لفظی 
ترانه ها که در صدا و سیمای 
حکومت در سریال ها پخش 

می شود انتقاد کرده است.
=این ابراز نگرانی های علی 
خامنه ای درباره زبان فارسی 
مقامات  که  حالیست  در 
جمهوری اسالمی و رسانه های 
وابسته به آن یکی از مراجع 
مهم ضربه به زبان فارسی هم 
از نظر نگارشی و دستوری و 
هم از نظر استفاده اشتباه از 

کلمات و عبارات هستند!
آیت اهلل علی خامنه ای رهبر جمهوری 
در  بیگانه  لغات  استفاده  از  اسالمی 
تلویزیون حکومتی و رسانه ها انتقاد کرد. 
او از وضعیت زبان فارسی ابراز نگرانی 
کرده و خطاب به مسئوالن حکومتی 
دچار  فارسی  زبان  نگذارید  که  گفته 

فرسودگی و ویرانی شود!
و  سیاسی  شرایط  که  حالی   در 
اجتماعی کشور با بحران  های عمیق رو 
به وخامت گذاشته، علی خامنه ای رهبر 
جمهوری اسالمی با عده ای از شعرای 
برگزار  شعر  شب  مجیزگویان  و  بیت 

کرده است!
 ۳0 دوشنبه  شب گذشته  خامنه ای 
اردیبشهت ماه در مراسم افطار با شعرای 
اهل بیت خود نسبت به وضعیت زبان 
فارسی ابراز نگرانی کرده و گفته است: 
»من راجع به زبان فارسی حقیقتاً نگرانم 
زیرا در جریان عمومی، زبان فارسی در 

حال فرسایش است.«
نظارت  و سیمای تحت  از صدا  وی 
خودش گالیه کرده و گفته که »بجای 
زبان  و  معیار  و  صحیح  زبان  ترویج 
زبان  گاهی  درست،  و  صیقل خورده 
بی هویت و تعابیر غلط و بدتر از همه 

تعابیر خارجی را ترویج می کند.«
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 

آیت اهلل خامنه ای: راجع به زبان فارسی حقیقتا نگرانم!

فالن  از  سیمایش  و  صدا  در  گفته، 
توسط  شده  ترجمه  فرهنگی  لغت 
یک نویسنده استفاده می شود و باعث 
عمومی شدن »و آلوده شدن زبان به 
از  همچنین  می شود.«وی  مضّر  زوائد 
استفاده از لغات بیگانه در رسانه ها انتقاد 
کرده و به مسئوالن حکومت گفته که 
»نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی 
و ویرانی شود.«رهبر جمهوری اسالمی 
همچنین از »ولنگاری زبانی« و »ساخت 
لفظی بسیار نازل« برخی ترانه ها که در 
صدا و سیما در سریال ها پخش می شود 

انتقاد کرده است.
او گفته است: »زبان فارسی قرن های 
وسیله  به  عمدتاً  که  است  متمادی 
اینگونه  و  شده  حفظ  بزرگ  شاعران 
سالم و فصیح به دست ما رسیده است، 
را حفظ  زبان  باید حرمت  ما  بنابراین 
کنیم و اجازه نداریم با بی مباالتی آن 
بی هنر  ترانه سرای  فالن  دست  به  را 
بعد  و  را خراب کند  الفاظ  بدهیم که 
نیز با پول بیت المال در صدا و سیما و 
دستگاه های دولتی و غیردولتی پخش 
در  اسالمی  جمهوری  شود.«رهبر 
فعالیت  به  شدت  به  نیز  سال 1۳9۶ 
آموزشگاه های زبان انگلیسی انتقاد کرده 
و پس از آن بود که شورای عالی آموزش 
و پرورش از منع تدریس زبان انگلیسی 
داد. خبر  ابتدایی  آموزش  سطح  در 

خامنه ای در طول سال های متمادی 

به دستگاه هایی چون وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، صدا و سیمای حکومت و 
آموزش و پروش دستورات اکید نسبت 
به محدود کردن آموزش و تبلیغ زبان 
انگلیسی تحت عنوان حراست از زبان 
همچنین  است.خامنه ای  داده  فارسی 
یک سال پیش از آن، در سال 1۳9۵ در 
دیدار با مداحان خواستار مرجعیت علمی 
یافتن زبان فارسی شده بود. او گفته بود 
که »بنده سه چهار سال قبل از این، به 
جوان های دانشجو و اهل علم گفتم که 
شما باید کاری کنید که پنجاه سال بعد، 
اگر کسی خواست به تازه های علمِی آن 
روز دست پیدا کند، مجبور بشود بیاید 
می شود،  این  بگیرد؛  یاد  فارسی  زبان 
این ممکن است!«این ابراز نگرانی های 
در  فارسی  زبان  درباره  خامنه ای  علی 
حالیست که مقامات جمهوری اسالمی 
و رسانه های وابسته به آن یکی از مراجع 
مهم ضربه به زبان فارسی هم از نظر 
نگارشی و دستوری و هم از نظر استفاده 
هستند! عبارات  و  کلمات  از  اشتباه 

گفتنی است که طی روزهای اخیر، 
اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
چون  حوزوی  آیت اهلل های  سوی  از 
همچنین  و  شیرازی  مکارم  آیت اهلل 
واسطه  به  سیاست گذاری  شورای 
آگهی های  پخش  سلبریتی ها،  حضور 
تبلیغاتی گسترده و انجام »قمار« مورد 

انتقاد قرار گرفته است.

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

ویدئو
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=محسنی اژه ای »متدینین« 
را تشویق به واکنش متقابل 
و فیلمبرداری و عکسبرداری 
از کسانی کرده که به گفته 
وی در پی رواج »بی عفتی« 

در جامعه هستند.
خیر  ا ی  ل ها سا ر  د =
برای  مختلفی  کمپین های 
اجباری  حجاب  با  مبارزه 
به  »امر  اجرای  با  مقابله  و 
به  منکر«  از  نهی  و  معروف 

راه افتاده.
بر  برا در  جامعه  =خود 
در  حکومت  دخالت های 
مقررات  و  خود  زندگی 
تحمیلی، با ابتکارات مختلف 

یستادگی می کند.
معاون اول قوه قضاییه می گوید »چرا 
ما از کسانی که به دنبال قانون گریزی 
و بی عفتی هستند، فیلم نمی گیریم و 
برای مقامات قضائی نمی فرستیم؟!« او 
با ترغیب »آتش به اختیارها« گفته چرا 
دستگاه  یک  تا  نشسته اند  متدینین 

حکومتی بیاید، برخورد کند!
ایسنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
غالمحسین  حجت االسالم 
محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه 
در  خردادماه  اول  چهارشنبه  امروز 
مراسم تودیع و معارفه رؤسای سابق 
استان  کل  دادگستری  جدید  و 
به  »دشمن  است:  گفته  هرمزگان، 
بی اخالقی  و  بی عفتی  رواج  دنبال 
را  مردم  پایبندی  تا  است  جامعه  در 

بکاهد.«
انجام  از  »چرا  پرسیده:  وی 
امربه معروف و نهی از منکر می ترسیم؟ 
چرا از پخش این موضوع در شبکه های 
بیگانه و معاند می هراسیم؟ چرا ما از 
و  قانون گریزی  دنبال  به  که  کسانی 
و  نمی گیریم  فیلم  هستند،  بی عفتی 

اژه ای: از »بی عفتی ها« فیلم بگیرید و بفرستید!

برای مقامات قضائی نمی فرستیم؟«
معاون  می رسد  نظر  به  که  اینطور 
پخش  موضوع  به  قوه قضاییه  اول 
آمران  برخورد  نحوه  از  ویدئوهایی 
حکومتی در اجرای »امر به معروف و 
نهی  از منکر« در فضای مجازی توسط 
هشتگ های »چهارشنبه های سفید«، 
ما«، »تماشاچی  اسلحه  ما،  »دوربین 
نباشیم« و »دختران خیابان انقالب« 
اشاره دارد. بیشتر این ویدئوها توسط 
شهروندان در داخل ضبط شده و در 
فضای مجازی از جمله از طریق مسیح 

علینژاد منتشر می شود.
این  در  حاضر  زنان  از  تعدادی 
کمپین ها بازداشت و به احکامی چون 
گاه  و  شدند  محکوم  شالق  و  زندان 

مجبور به ترک ایران شده اند.
قوه قضاییه عنوان  اول  اژه ای معاون 
کرد: »چرا ما منفعل شده ایم و اقدامی 
در مقابل هنجارشکنان نمی کنیم و در 

این خصوص نگرانیم.«
»دشمن  می گوید:  محسنی اژه ای 
بی اخالقی  و  بی عفتی  رواج  دنبال  به 
مردم  پایبندی  تا  است  جامعه  در 
»با  دشمن  که  گفته  او  بکاهد.«  را 
دنبال  به  خودشان  مأمورین  آموزش 
زدن  کنار  و  جامعه  در  هنجارشکنی 
روسری هستند تا با پخش در فضای 

مجازی به اهداف خود برسند.«
»در  اینکه  بیان  با  محسنی اژه ای 
این موضوع  تأسف  با کمال  مقاطعی 
است«، گفته که  افتادن  در حال جا 
»کسانی هم دانسته یا نادانسته با این 

موضوع همراهی می کنند.«
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه 
از  مردم  کردن  دور  دنبال  به  دشمن 
انقالبی است، گفته: »آنها  ارزش های 
به دنبال آن هستند تا مردم کشورمان 
نسبت به ارزش ها و باورهای دینی شان 

اعتماد و ایمان شان بکاهد.«
»کسی  داشت:  اظهار  اژه ای 
می خواهد در داخل اتوبوس، در کوچه 
از  نهی  و  معروف  به   امر  خیابان  یا 
منکر کند، می ترسد، همه متدینین ما 
نمی توانند این هنجارشکنی را تحمل 
کنند و چرا نشسته ایم تا یک دستگاه 

حکومتی بیاید، برخورد کند!«
ادعاهای  و  بی پایه  سخنان  این 
اژه ای و امثال او در حالیست که خود 
شهروندان ایران در برابر امر و نهی های 
در  حکومت  دخالت های  و  مأموران 
با  و  می ایستند  خودشان  زندگی 
ابتکارات گوناگون از جمله شعار و از 
و  آواز  و  سربرداشتن حجاب و رقص 
مقررات  و  اسالمی  جمهوری  شادی، 

تحمیلی آن را به هیچ می گیرند.

با  کارخانه  این  اول  =فاز 
میلیارد   200 سرمایه گذاری 
با  نیز  تومانی و فاز دوم آن 
میلیارد   300 سرمایه گذاری 
 500 اشتغال  باعث  تومانی 
نفر به صورت مستقیم و ۱000 
غیرمستقیم  صورت  به  نفر 

می شود.
رئیس  مهدوی  =علی 
و  معدن  صنعت،  سازمان 
 ۱390 سال  ایالم  تجارت 
شهرستان  نورد  کارخانه 
صنعت  »پیشانی  را  ایوان 
فوالد در منطقه غرب کشور« 

معرفی کرده بود.

پس  ایوان«  »نورد  فوالد  کارخانه 
از تعطیالت نوروز خط تولید خود را 
متوقف کرده و کارگران این مجموعه 

تولیدی از کار بیکار شده اند.
سال  در  غرب  ایوان  نورد  مجتمع 
13۸۷ در ایالم و در شهرک صنعتی 
شهر ایوان تأسیس و در سال 139۰ با 
میلگرد  تن  هزار  تولید 1۵۰  ظرفیت 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
این کارخانه پس از 1۰ سال کار، به 
دلیل بحران اقتصادی و اختالف میان 
سهامداران تعطیل و کارگران آن بیکار 

شده اند.
میان  اختالف ها  مهمترین  از  یکی 
افزایش  به  کارخانه  این  سهامداران 
سرمایه، جذب نقدینگی و سرمایه گذار 
فاز  است  گفتنی  می گردد.  باز  جدید 
سرمایه گذاری  با  کارخانه  این  اول 
آن  دوم  فاز  و  تومانی  میلیارد   ۲۰۰
میلیارد   3۰۰ سرمایه گذاری  با  نیز 
به  نفر   ۵۰۰ اشتغال  باعث  تومانی 
صورت مستقیم و 1۰۰۰ نفر به صورت 

غیرمستقیم می شود.
در ایـن کارخانـه تنهـا خـط تولید 
میلگـرد آجـدار فعـال بود کـه اکنون 
بـر اسـاس گزارش ها همـه ۵۰ کارگر 

یک کارخانه دیگر تعطیل شد؛ 
۱000 فرصت شغلی از دست رفت

ایـن واحـد تولیـدی بعـد از تعطیلـی 
امیدوارنـد  بیـکار شـدند و  کارخانـه 
تأمیـن هزینـه زندگـی خـود  بـرای 
بیـکاری  بیمـه  مقـرری  از  بتواننـد 

اسـتفاده کننـد.
اینکه  بیان  با  اخراج شده  کارگران 
کنون  تا  کارخانه  در  تولید  وضعیت 
خوب بوده گفته اند با توجه به وضعیت 
دشوار  شرایط  و  معیشت  نامناسب 
با  کارفرما  تا  دارند  انتظار  اقتصادی 
بازگشایی کارخانه امکان اشتغال دوباره 

را برای آنها فراهم کند.
کارخانه  مدیرعامل  عبدی  محمد 
نورد ایوان نیز در گفتگو با خبرگزاری 
آمده  به وجود  درباره مشکالت  ایلنا 
»دو  است:  گفته  کارخانه  این  در 
دچار  صنعتی  واحد  این  است  سال 
قول  د  وجو با  ست.  ا مشکالتی 
واحد  این  به  کمک  برای  مسئوالن 
ماه  چند  از  پس  هم اکنون  تولیدی 
هیچ  می گذرد  آن  تعطیلی  از  که 
کارخانه  این  مشکالت  به  مسئولی 

توجه نمی کند.«
عبدی افزوده است: »این کارخانه به 
عنوان بزرگترین کارخانه استان ایالم در 
میلیارد  سرمایه گذاری ۵۰۰  با  فاز   ۲
تومان، سهم قابل توجهی در اشتغال 
دارد اما متأسفانه همچنان با مشکالتی 

دست به گریبان است.«
مدیرعامل این کارخانه معتقد است 
قضایی  حمایت  دارای  کارخانه  »این 
که  است  گونه ای  به  مشکل  و  است 
مسئوالن به راحتی می توانند مداخله 
و آن را رفع کنند. اکنون اگرچه مشکل 
بین سهامداران است اما آیا این کارخانه 
ارزش رایزنی و مساعدت مسئوالن را 

ندارد؟«
شرایطی  در  دولتی  مسئوالن  حاال 
و  کارخانه  این  وضعیت  به  نسبت 
هستند  بی تفاوت  بیکارشده  کارگران 
سازمان  رئیس  مهدوی  علی  که 
سال  ایالم  تجارت  و  معدن  صنعت، 
ایوان  نورد شهرستان  139۰ کارخانه 
منطقه  در  فوالد  صنعت  »پیشانی  را 

غرب کشور« معرفی کرده بود!

نیست روحانی  =مشخص 
ایرانیان  دارد  انتظار  چطور 
خارج از کشور دارایی خود را 
در اقتصادی که رکود تورمی 
بیش از یک دهه است گلوی 
آن را فشرده و فساد و رانت 
و مافیا بر آن حکومت می کند، 

سرمایه گذاری کنند؟
به  نی  حا و ر حسن  =
سازمان ها و نهادهای اجرایی 
سیمای  و  صدا  همینطور  و 
جمهوری اسالمی دستور داده 
که در جهت رونق فعالیت های 
اقتصادی، آموزشی و فرهنگی 
یی  ا لز شتغا ا همچنین  و 
اقدامات الزم را به عمل آورند! 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
اقتصادی  دولت دوازهم در دستوراتی 
ایرانیان  سرمایه های  جذب  خواستار 
گردشگری،  توسعه  کشور،  از  خارج 
محصوالت  در  خودکفایی  اشتغال، 
کشاورزی و همچنین رونق فعالیت های 
اقتصادی، آموزشی و فرهنگی شده است!

 3۰ دوشنبه  روز  روحانی  حسن 
عجیب  دستوراتی  در  اردیبهشت ماه 
و  صدا  و  وزارتخانه ها  به  مضحک  و 
توسعه  خواستار  حکومت  سیمای 
صنعت گردشگری، جذب سرمایه های 
ایرانیان خارج از کشور، خودکفایی در 

محصوالت کشاورزی شد.
حسن  ایسنا  خبرگزاری  گزارش  به 
اجرایی  دستگاه های  به  روحانی 
فرآیند  تسهیل  برای  تا  داد  دستور 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی و رفع 
موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زائد 
و دست و پاگیر و غیرضروری و جذب 
سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و 
همچنین واگذاری بنگاه های اقتصادی 
به بخش غیردولتی بطور جدی تسریع 

تازه ترین دستورات اقتصادی حسن روحانی: 
عوام فریبی یا توهم؟

نمایند.
تصور  دولت  رئیس  می رسد  نظر  به 
ایرانیان  سرمایه گذاری  عدم  می کند 
خارج کشور در ایران به دلیل »قوانین 
زائد و دست و پا گیر« است! این در 
حالیست که مشخص نیست روحانی 
از  خارج  ایرانیان  دارد  انتظار  چطور 
کشور سرمایه خود را در اقتصادی که 
است  دهه  یک  از  بیش  تورمی  رکود 
گلوی آن را می فشارد و فساد و رانت و 
مافیا بر آن حکومت می کند، وارد کشور 
برخوردهای  در خطر  را  خود  و  کرده 
تند و خودسرانه و بدون معیار نهادهای 

امنیتی و اطالعاتی قرار دهند!
البته حسن روحانی که گویا »از دنیا 
به  دیگر  دستوری  در  است  بی خبر« 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری نیز دستور داد که با توجه به 
وضعیت بارندگی ها در سال جاری و تأمین 
شرایط مناسب برای جذب گردشگر در 
زمینه توسعه این صنعت اقدام کنند.

شعارهای  از  یکی  گردشگر  جذب 
بوده  کنون  تا  از سال 139۲  روحانی 
است اما هم دولت نخست و هم دولت 
و  شده  مردود  روند  این  در  وی  دوم 
را  بود  داده  که  وعده هایی  نتوانسته 
عملی کند. اکنون و در بحران سیاسی 
ایران در حوزه بین المللی انتظار افزایش 

انتظاری  کشور،  به  گردشگران  آمار 
بی پایه و به شدت دور از واقعیت است.

اما به نظر می رسد دستورات ناگهانی 
ابعاد  روحانی  واقعیت حسن  از  دور  و 
به  دستوری  در  او  دارد.  هم  دیگری 
وزارتخانه  این  کشاورزی  جهاد  وزارت 
به  رسیدن  جهت  در  کرده  ملکف  را 
اساسی  محصوالت  در  خودکفایی 
کشاورزی برای تولید آنها در داخل و 
از طریق  تولید  در صورت ضرورت  یا 

کشورهای همسایه اقدام کند!
و  آموزش  وزارتخانه های  همچنین 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  و  پرورش 
باید با کاهش ساعات آموزش های صرفا 
نظری، برای آموزش مهارت های عملی 
و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام 
کنند.حسن روحانی به دیگر سازمان ها 
و نهادهای اجرایی و همینطور صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی نیز دستور 
فعالیت های  رونق  جهت  در  که  داده 
و  فرهنگی  و  آموزشی  اقتصادی، 
همچنین اشتغالزایی اقدامات الزم را به 

عمل آورند!
صدا  نیست  مشخص  میان  این  در 
دستگاه های  دیگر  و  رژیم  سیمای  و 
افزایش  برای  اجرایی چطور می توانند 
اشتغالزایی اقدام کنند و اگر قادر به این 
کار می بودند چرا تا کنون اقدام نکرده اند! 
جهاد  وزارت  نیست  مشخص  یا  و 
کشاورزی که در مدیریت و ساماندهی به 
کشاورزان سیل زده وامانده است چگونه 
گرانی  و  بحران  شرایط  در  است  قرار 
محصوالت  در  خودکفایی  تحریم،  و 
کند؟! ایجاد  کشاورزی  اساسی 

واقعیت اینست که دستورات روحانی 
نه از نظر سازمانی و ساختاری و نه از نظر 
بودجه ، آنهم در این شرایط اصال امکان 
عملی شدن ندارند. حسن روحانی یا با 
انگیزه عوام فریبی این دستورات را به 
وزارتخانه ها و نهادهای مختلف داده و یا 
واقعا دچار توهم است و خبر از آنچه در 

کشور و جهان می گذرد ندارد!

قدوسی  کریمی  د  -جوا
اخیر  انتصاب های  می گوید، 
اقتدار  سپاه سبب تقویت و 
سپاه  اطالعاتی  سازمان 
خواهد شد و تغییرات اخیر 
و  انقالب  حفظ  برای  سپاه 
اطالعات  وزارت  با  همکاری 

بسیار موثر خواهد بود.
- این نماینده گفته خامنه ای 
اطالعاتی ها  با  جلسه  در 
وزارت  همکاری  خواستار 
سپاه  اطالعات  و  اطالعات 

شده است.
جواد کریمی قدوسی عضو جنجالی 
کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای 
انتصاب های  با  کرده  تهدید  اسالمی 
انقالب  پاسداران  سپاه  در  جدید 
دوتابعیتی ها،  نفوذی ها،  اسالمی 
در  تحریم   کاسبان  و  کودتاچی ها 

تیررس سپاه قرار خواهند گرفت.
خبرگزاری »خانه ملت« وابسته به 
اردیبهشت،   31 سه شنبه  مجلس، 
مصاحبه ای از کریمی قدوسی منتشر 
اخیر  انتصابات  آن  موضوع  که  کرده 

سپاه پاسداران است.
اینکه  بر  تاکید  با  نماینده  این 
اطالعات  حفاظت  سازمان  مسئول 
در  فقیه  ولی  نمایندگی  و  سپاه 
سپاه با حکم مستقیم علی خامنه ای 
»معاونت  ادغام  می شوند  منصوب 
اطالعات راهبردی سپاه« و »سازمان 

اطالعات سپاه« را تایید کرده است.
تحوالت  به  اشاره  با  همچنین  وی 
تحریم ها  فارس،  خلیج  و  منطقه 
کرده،  تاکید  کشتیرانی،  مسائل  و 
انتصاب ها و اقدامات بسیار راهگشایی 
برای پیشبرد اهداف و ماموریت های 
حساس  مقطع  این  در  سپاه  ویژه 
انجام شده است و این چهره ها بسیار 

باتجربه هستند.
»نمایندگان  فراکسیون  عضو 
این پرسش که  به  پاسخ  والیی« در 

عنوان  به  فدوی  انتصاب سردار  پیام 
چیست،  سپاه  کل  فرمانده  جانشین 
نیروی  فرمانده  سال ها  او  گفته 
این کسوت  در  و  بوده  سپاه  دریایی 
اینکه  به  توجه  با  است،  تالش کرده 
در  بیشتر  ایران  »تهدیدهای  امروز 
فدوی  انتصاب  است«  دریایی  حوزه 
به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه 
پیام دارد و »به دشمن می فهماند که 

ما متوجه دریا نیز هستیم.«
انتصاب  این  کرده  تاکید  قدوسی 
موثر  و  خوب  به موقع،  »الحمدهلل 

انجام شده است.«
تاکید خامنه ای به همکاری وزارت 

اطالعات و اطالعات سپاه
قدوسی  کریمی  مصاحبه  ادامه  در 
به تغییر و تحوالت در اطالعات سپاه 
»انتصاب های  گفته  و  کرده  اشاره 
سازمان  اقتدار  و  تقویت  سبب  اخیر 
اطالعاتی سپاه خواهد شد، تغییرات 
و  انقالب  حفظ  برای  سپاه  اخیر 
بسیار  اطالعات  وزارت  با  همکاری 
موثر خواهد بود، زیرا هماهنگی های 
اطالعات  و  اطالعات  وزارت  بین 
است.  شده  به روز  و  دقیق تر  سپاه 
وزارت  مسئوالن  که  جلسه ای  در 
رهبری  معظم  مقام  با  اطالعات 
این  بین  همکاری  بر  ایشان  داشتند 

تاکید  سپاه  اطالعات  و  وزارتخانه 
شرایط  اکنون  الحمدهلل  که  کردند 

بسیار مطلوب است.«
کریمی  از  ملت  خانه  خبرگزاری 
 BBC »چرا  پرسیده  قدوسی 
سپاه  جدید  تغییرات  به  نسبت 
داده،  پاسخ  که  شده؟«  حساس 
و  می کند  را  خودش  کار  »دشمن 
منفی  عکس العمل های  که  موقعی 
که  می دهد  نشان  می دهد  انجام 
و  خورده  هدف  به  ما  شلیک های 

مسیر درستی رفتیم.«
وی با بیان اینکه به زودی تاثیرات 
مهم انتصاب های اخیر سپاه در حوزه 
دوتابعیتی ها،  نفوذی ها،  منطقه، 
عوامل کودتاچی و تحریم ها مشخص 
خواهد شد، بیان کرد: »از عصبانیت 
که  شویم  متوجه  می توانیم   BBC
پاسداران  سپاه  در  خوبی  تصمیمات 
شده  انجام  و  اتخاذ  اسالمی  انقالب 

است!«
شنبه ۲۸ اردیبهشت، حسین طائب 
سپاه  اطالعات  مسئول  عنوان  به 
عنوان  به  محقق  حسن  سرتیپ  و 

جانشین او معرفی شدند.
حسین سالمی فرمانده کل سپاه در 
امروز  »ما  گفت،  آنها  معارفه  مراسم 
اطالعاتی  تمام عیار  جنگ  فضای  در 

جواد کریمی قدوسی: نفوذی ها، دوتابعیتی ها و کودتاچی ها در 
تیررس سپاه پاسداران قرار می گیرند

انقالب  دشمنان  جبهه  و  آمریکا  با 
فضا  این  و  هستیم  اسالمی  نظام  و 
و عملیات  روانی  از عملیات  ترکیبی 
سایبری، تحرکات نظامی، دیپلماسی 
عمومی و القای رعب و وحشت است 
و در این نبرد لحظه ای از اندیشیدن 
دشمن،  بر  تمرکز  و  آمریکا  به 
رفتاری  الگوی  و  راهبردها  تشخیص 

آن نباید غافل شویم.«
برخی تحلیلگران معتقدند نهادهای 
امنیتی و اطالعاتی جمهوری اسالمی 
خامنه ای  علی  آنچه  با  مقابله  برای 
جدید  آرایش  نامیده   »۸۸ »فتنه 

گرفته اند.
اطالعات  وزیر  علوی  محمود 
فروردین،   3۰ اسالمی،  جمهوری 
که  بود،  گفته  تهران  نماز جمعه  در 
که  جاسوس  ده ها   139۷ سال  در 
بیگانه  اطالعاتی  دستگاه های  جذب 
شده بودند، در مراکز حساس کشور 
شناسایی شدند و به دستگاه قضایی 
معرفی  و در اختیار این دستگاه قرار 

گرفتند.
او مدعی شد، گزارش شناسایی این 
جاسوس ها موجب بهت همه  کسانی 
شد که در جریان عملکرد وزارت قرار 
بیگانه ای که  و سرویس های  گرفتند 
اقدام به جذب این افراد کرده بودند 

را دچار سرگیجه کرد!
معاونت ضد  اقدامات  مورد  در  وی 
جاسوسی وزارت اطالعات نیز گفت، 
وزارت  ضدجاسوسی  عرصه  »در 
ضدجاسوسی  از  را  راهبرد  اطالعات 
و  آفندی  ضدجاسوسی  به  پدافندی 
تهاجمی تغییر داده است و در مصاف 
بیگانه،  اطالعاتی  سرویس های  با 
کاری  و دشمن، ضربه های  متخاصم 

را به آنها وارد کرده است.«
سال  در  پاسداران  سپاه  بودجه 
9۸ نسبت به سال 9۷ رقمی حدود 
پیدا  تومان کاهش  1٫3هزار میلیارد 
افزایش  با  اطالعات  وزارت  اما  کرد 
به  نسبت  تومانی  میلیارد  1۸هزار 
۵۸٫۲هزار  حدود  آن  از  قبل  سال 

میلیارد تومان سهم گرفت.



صفحه ۷ـ Page 7 ـ شماره ۱۶۷۸
 جمعه 2۴ تا پنجشنبه ۳0 مه 2019

اپوزیسیون  =نمایندگان 
ونزوئال،  در  حکومت  و 
در  را  غیررسمی  مذاکراتی 
آغاز  نروژ  اروپایی  کشور 

کرده اند.
=نماینده خوان گوائیدو، 
موقت  جمهور  رئیس 
با  مالقات  در  ونزوئال، 
کاراکاس،  در  روسیه  سفیر 
خواهان همکاری این کشور، 
که از دولت نیکالس مادورو 
حمایت می کند، برای پایان 

دادن به بحران کنونی شد.
جمهور  رئیس  =نماینده 
آمریکا،  در  ونزوئال  موقت 
افسران  با  مالقات  در 
که  جنوب«  »فرماندهی 
قرار  فلوریدا  در  آن  مرکز 
دارد، در رابطه با گزینه های 
نظر  تبادل  به  نظامی 

پرداخت.
ونزوئال  در  بحران   - رأفت  احمد 
روزنه ای  هنوز  و  دارد  ادامه  همچنان 
نمی شود.  دیده  آن  پایان  برای 
که  کنونی  مخالف حکومت  نیروهای 
رهبری آن با نیکالس مادورو، رئیس 
جمهوری برکنار شده است، و خوان 
عنوان  به  را  پارلمان  رئیس  گوائیدو، 
انتظار  در  موقت،  جمهور  رئیس 
رسمیت  به  انتخابات جدید  برگزاری 
می شناسند، سرگرم مذاکره در سطوح 
مختلف برای خروج از بحران کنونی 

هستند.
هر  نمایندگاه  مه  ماه  اواسط  از 
با  نروژ  پایتخت  اسلو،  در  جناح  دو 
میانجیگری این کشور، گفتگوهایی را 
آغاز کردند که البته تا کنون پیشرقت 
قابل مالحظه ای نداشته است. ریاست 
هیأتی که دولت کنونی را نمایندگی 
وزیر  رودریگز  خورخه  با  می کند 
مخالفان  هیات  رهبری  و  ارتباطات 
رئیس  نایب  گنزالس  استالین  با 
خوان  نزدیک  همکاران  از  و  پارلمان 
آنجا  تا  مذاکرات،  این  است.  گوائیدو 
اطالع  توانست  لندن  کیهان  که  که 
و  موردی  هیچ  در  هنوز  کند،  پیدا 
انتخابات  مجدد  برگزاری  ویژه  به 
ریاست جمهوری به نتیجه نرسیده اند. 
انتخابات  برگزاری  گوائیدو  خوان 
به عنوان  را  مجدد ریاست جمهوری 
پیش شرط برای هرگونه توافقی تعیین 

کرده است.
در  طوالنی  سابقه ای  دارای  نروژ 
میانجیگری بین المللی است. از جمله 
اسرائیلی ها  بین  به مذاکرات  می توان 
اسلو  توافقنامه  به  که  فلسطینی ها  و 
انجامید اشاره کرد. دولت کلمبیا نیز 

گزینه های اپوزیسیون ونزوئال برای گذار از بحران

در مذاکراتی که در اسلو و با نظارت 
با  توانست  گرفت  انجام  نروژ  دولت 
به   FARC گروه  مسلح  شورشیان 
دهه  دو  به  که  یابد  دست  توافقی 
پایان  کشور  این  در  مسلحانه  مبارزه 

داد.
با  همزان  ونزوئال  اپوزیسیون 
و  تجمعات  خیابانی،  تظاهرات 
اعتصاب ها، در سطوح مختلف سرگرم 
است.  خارجی  کشورهای  با  مذاکره 
در دو هفته گذشته نمایندگان خوان 
با سفیر روسیه  گوائیدو در کاراکاس 
در ونزوئال نیز چندین دیدار داشتند. 
اپوزیسیون ونزوئال با توجه به حمایت 
مسکو از دولت نیکالس مادورو، از این 
جلوگیری  برای  است  کشور خواسته 
گرفتن  شدت  و  تنش ها  افزایش  از 
خشونت، تمام نفوذ خود را برای گذار 
کار  به  بحران  این  از  مسالمت آمیز 
دستور  در  ونزوئال  در  وضعیت  گیرد. 
پمپئو  مایک  اخیر  مالقات های  کار 
وزیر خارجه آمریکا با سرگئی الوروف 
دیدار  و  مسکو  در  روسی اش  همتای 
با والدیمیر پوتین در سوچی نیز قرار 

داشت.
خبری  کنفرانس  در  پمپئو  مایک 
روسی اش  همتای  با  مشترک 
وجود  با  بتوانیم  »امیدوارم  گفت 
با  رابطه  در  که  اختالف نظرهایی 
برای  مشترک  راهی  داریم،  ونزوئال 
کشور  این  در  بحران  به  دادن  پایان 
و پایان دادن به رنجی که مردم این 
کشور می کشند، پبدا کنیم«. سرگئی 
الوروف نیز در همین کنفرانس خبری 
گفت »ما مخالف تحمیل دمکراسی با 
استفاده از زور هستیم و فکر می کنیم 
باید شرایطی را به وجود آورد که مردم 
ونزوئال بدون پیش شرط و بدون تهدید 
که  کنند  آغاز  را  مذاکراتی  خارج،  از 
عبور از بحران کنونی را میسر سازد«. 
خوان گوائیدو در اشاره به نقش مثبتی 
که روسیه با توجه به نفوذش در این 
ایفا  می تواند  التین  آمریکای  کشور 
ایتالیایی  روزنامه  با  گفتگو  در  کند، 

روس ها  به  »ما  می گوید  »الاستامپا« 
اطمینان و ضمانت دادیم که با تغییر 
توانست  خواهند  ونزوئال  در  دولت 
نقش مهمی را که در اقتصاد ما دارند 
قراردادهایی  تمام  به  ما  کنند.  حفظ 
که که دولت کنونی با روسیه و دیگر 
احترام  است  ساخته  منعقد  کشورها 
همکاران  از  یکی  گذاشت.«  خواهیم 
خوان گوائیدو که این روزها در مادرید 
بسر می برد به کیهان لندن می گوید 
»این ضمانتی که ما به روس ها دادیم 
راه را برای مذاکره واشنگتن با مسکو 

در رابطه با ونزوئال هموار کرد.«
ابتدا  از  اگرچه  ونزوئال  اپوزیسیون 
داشته،  تاکید  مسالمت آمیز  گذار  بر 
نظر  در  نیز  را  دیگر  گزینه های  ولی 
دیدار  به  باید  رابطه  همین  در  دارد. 
خوان  نماینده  وکیو  کارلوس  اخیر 
گوائیدو در واشنگتن با افسران ارشد 
 Southern یا  جنوب«  »فرماندهی 
ستاد  که  کرد  اشاره   Command
و  دارد  قرار  فلوریدا  در  آن  مرکزی 
جنوبی  آمریکای  عملیات اش  حوزه 
با  رابطه  در  نشست  این  در  است. 
امکان اقدام نظامی آمریکا در صورت 
رایزنی  ونزوئال  در  اوضاع  وخامت 
پایه  بر  ونزوئال  پارلمان  است.  شده 
کنونی اش  اساسی  قانون   1۸۷ اصل 
می تواند از کشورهای خارجی بخواهد 
با اعزام نیروهای نظامی، ونزوئال را در 
بازگرداندن ثبات و آرامش یاری رسانند.

در روزهای گذشته برخی از همکاران 
نزدیک خوان گوئیدو بازداشت شدند و 
برخی دیگر نیز مجبور به ترک کشور 
یا پناه بردن به سفارت های اروپایی در 
کاراکاس شده اند. واکنش اپوزیسیون 
به تشدید سرکوب تا کنون تجمعات 
در  ولی  است،  بوده  مسالمت آمیز 
گفته  ونزوئال  اپوزیسیون  محافل 
می شود که دستگیری احتمالی خوان 
اگر  که  است  قرمزی  خط  گوائیدو 
رژیم نیکالس مادورو از آن عبور کند، 
می تواند پای نظامیان خارجی را به 

ونزوئال باز کند.

استمرارطلبان در بازی خطرناک دموکرات ها؛
 »براندازی نظام« هدف مشترک هر دو حزب آمریکا؟!

سرپرست  =شاناهان 
موثق  منابع  از  پنتاگون: 
گزارشی در مورد تهدیدات 
برای  ایران  رژیم  سوی  از 
آمریکا  منافع  و  نیروها 
با تغییر موضع  داشتیم که 
و  حمالت  جلوی  خود 
را  ایران  محاسبه  خطای 

گرفتیم.
به  پاسخ  در  =پمپئو 
پرسید  که  خبرنگاری 
خطای  دادن  کاهش  برای 
به  حاضر  آیا  محاسباتی، 
رژیم  با  مستقیم  مذاکره 
به  گفته  هستید،  ایران 
برای  راه هایی  کافی  اندازه 

انتقال پیام داریم.
اصالح طلب  =روزنامه 
ادعای  اگر  نوشته  شرق 
برای  دموکرات ها  تالش 
گفتگو  از  تهران  بازداشتن 
پایان  تا  ترامپ  دولت  با 
ریاست جمهوری  دوره 
باشد،  داشته  صحت  او 
در  کردن  بازی  مصداق 

زمین دموکرات هاست.
با  تهران  =کیهان 
تحلیل  از  استقبال 
دموکرات  نوشته  شرق 
هدف  در  جمهوریخواه  و 
آن  و  ندارند  فرقی  هم  با 
برانداختن  خام  خیال 
اسالمی  جمهوری  نظام 
است، تفاوت آنها در شیوه 
رسیدن به این هدف است.

و  آمریکا  مایک پمپئو وزیر خارجه 
پنتاگون  سرپرست  شاناهان  پاتریک 
 ۳1( مه  ماه   21 سه شنبه  روز 
عالی رتبه  نمایندگان  با  اردیبهشت(، 
مجلس  جمهوریخواه  و  دموکرات 

نمایندگان و سنا جلسه داشتند.
موضوع اصلی این جلسه تنش های 
خاورمیانه، تهدیدهای نظامی از سوی 

رژیم ایران و احتمال جنگ بود.
پس  پنتاگون  سرپرست  شاناهان 
از این جلسه که پشت درهای بسته 
برگزار شد به خبرنگاران گفت، تغییر 
منطقه  در  آمریکا  نیروهای  آرایش 
برای  که  ایران،  با  جنگ  برای  نه 
بازدارندگی و جلوگیری از تهدیدهای 

آنهاست.
سرپرست وزارت دفاع آمریکا تاکید 
کرد، از منابع موثق گزارشی در مورد 
برای  ایران  رژیم  سوی  از  تهدیدات 
نیروها و منافع آمریکایی داشتیم که 
با تغییر موضع خود جلوی حمالت و 

خطای محاسبه ایران را گرفتیم.
خارجه  امور  وزیر  پمپئو  مایک 
مجلس  به  هم  گفت،  نیز  آمریکا 
خود  سیاست  سنا  هم  و  نمایندگان 
سال   ۴0 عملکردهای  قبال  در 
گذشته ی حکومت ایران را گفتیم و 
توضیح دادیم که می خواهیم جلوی 
شاهد  سال ها  این  که  را  رفتاری 

بوده ایم بگیریم.
به  پاسخ  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
کاهش  برای  پرسید  که  خبرنگاری 
به  حاضر  آیا  محاسباتی،  خطای 
هستید،  ایران  با  مستقیم  مذاکره 
گفت، »به اندازه کافی راه هایی برای 

انتقال پیام داریم.«
خواسته  جناح  دو  از  قانونگذارانی 
بودند دولت آنها را در جریان رویکرد 
قرار  ایران  رژیم  درباره ی  واشنگتن 

دهند.
پس از پایان این جلسه سناتور مک 
امور خارجی  ارشد کمیته  کال عضو 
مسئول  گفت،  نمایندگان  مجلس 
بندر  در  نفتکش ها  به  اخیر  حمالت 
نفتی  تاسیسات  امارت،  الفجیره 
در  آمریکا  سفارت  محل  و  عربستان 
رژیم  مستقیماً  بغداد،  سبز  منطقه 

ایران است.
گراهام  لیندزی  سناتور  همچنین 
»برای  نوشت،  توییت  رشته  یک  در 
جمهوری  که  است  روشن  من 
اقتصادی   فشارهای  تحت  اسالمی 
کارزار  این  و  می شود  رانده  عقب 

کار می کند.  فشار حداکثری درست 
آن  منشاء  که  آمریکا  منافع  تهدید 
و  واقعی  است  اسالمی  جمهوری  از 
با  مماشات  سیاست  است.  شدید 
اوباما  زمان  در  اسالمی  جمهوری 
تمام شده و روزهایی کە رژیم ایران 
آمریکایی ها را بدون عواقب بُکشد به 

پایان رسیده است.«
خبرگزاری ایلنا به نقل از بی بی سی 
آمریکایی  سناتورهای  اختالف  از 
سناتورهای  و  نمایندگان  جلسه  در 
خبر  شاناهان  و  پمپئو  با  آمریکایی 
شده  شنیده  است،  نوشته  و  داده 
باب منندز از شرایط فعلی و کمپین 
نگرانی  ابراز  ایران  بر  فشار  حداکثر 
کرده در حالی که افرادی مانند جیم 
استراتژی  به  که  کردند  اعالم  ریش 
کامل  اعتماد  ایران  مورد  در  ترامپ 
دارند. این اختالف ها در جلسه دیروز 
بر  جدل  گرفتن  باال  و  بحث  باعث 
این موضوع شده و در ادامه منندز و 

ریش جلسه را ترک کردند.
از سوی دیگر دموکرات های کنگره 
آمریکا نشستی را با حضور جان برنان 
باراک  دولت  در  سیا  رئیس  آخرین 
تیم  مسئول  شرمن  وندی  و  اوباما 
مذاکرات اتمی آمریکا به منظور ایجاد 
فشار علیه دولت ترامپ برگزار کردند.

به  وابسته  رسانه های  همزمان 
دموکرات ها و شبکه های فارسی زبان 
دارند  ضدترامپ  مواضع  که  همسو 
را  ترامپ  استیضاح  بحث  دیگر  بار 
بی بی سی  فارسی  کرده اند.  مطرح 
گرفتن  »باال  عنوان  با  گزارشی  در 
برای  دموکرات   ها  درخواست 
از  »پس  نوشته  ترامپ«  استیضاح 
کاخ  حقوقی  سابق  مشاور  خودداری 
کنگره  در  دادن  شهادت  از  سفید 
رسمی،  احضاریه  صدور  علیرغم 
دموکرات  نمایندگان  درخواست های 
رئیس  ترامپ  دونالد  استیضاح  برای 
اما  است«  گرفته  باال  آمریکا  جمهور 
نانسی  از  نقل  به  گزارش  همین  در 
پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در 
»فکر  آمده  ترامپ  استیضاح  باره ی 
چنین  به  لحظه  این  در  نمی  کنم 

نقطه ای رسیده باشیم«!
او  تیم  و  ظریف  محمدجواد  گرچه 
جمهوری  نظام  کلیت  حقیقت  در  و 
آمریکا،  در  نظام  البیگران  و  اسالمی 
کانادا و اروپا روی دموکرات ها حساب 
باز کرده اند اما در روزهای اخیر قضیه 
شکل تازه ای به خود گرفته و در بین 
سیاست های  مورد  در  استمرارطلبان 
دموکرات ها نیز تردید ایجاد شده است!
بازی کردن در زمین دموکرات ها

 ۳1 سه شنبه  شرق،  روزنامه 
اردیبهشت، در یادداشتی با عنوان »ما 
و بازی دموکرات های آمریکا« نوشت، 
به  ]دموکرات ها[  آنها  می شود  گفته 
در  علنی،  موضع گیری های  موازات 
نهان هم به طرف ایرانی پیام می دادند 
جمهوری  ریاست   دوره  پایان  تا  که 
مجدد  آمدن  کار  روی  و  ترامپ 
برجام صبوری  احیای  و  دموکرات ها 
پیشه کند… اینکه ایران با دو حزب 
ارتباط  و  تماس  در  آمریکا  اصلی 
در  بلکه  ندارد  نه تنها  اشکالی  باشد، 
است ضرورت هم  جای خود ممکن 
این  دارد  آنچه  اشکال  باشد.  داشته 
است که احزاب مزبور ما را به بازی 
در زمین خود بکشانند. ادعای تالش 
از  بازداشتن تهران  دموکرات ها برای 
گفتگو با دولت ترامپ تا پایان دوره 
ریاست جمهوری او، اگر صحت داشته 
زمین  در  بازی کردن  باشد، مصداق 

دموکرات ها است.«
آمده،  یادداشت  این  از  بخشی  در 
خطرناک  شکلی  وقتی  بازی  »این 
به  می بینیم  که  می کند  پیدا 

معلوم  که  است  متکی  مفروضاتی 
نیست به وقوع بپیوندند.

ترامپ  نیست  معلوم  آنکه  نخست 
پست ریاست جمهوری را در دور دوم 
به دموکرات ها واگذار کند. دوم آنکه 
نامزدی  کنون  تا  که  دموکرات هایی 
خود را اعالم کرده اند، مواضع متفاوتی 
که  به گونه ای  دارند؛  برجام  قبال  در 
جو  جمله  از  بقیه،  ساندرز  از  غیر 
مشروط  بازگشت  خواهان  بایدن، 
موجب  همین  که  هستند  برجام  به 
پیچیده تر شدن موضوع می شود. سوم 
آنکه معلوم نیست اگر حزب دموکرات 
هم برنده انتخابات 2020 شود، موضع 
حفظ  برجام  برابر  در  را  خود  کنونی 
دیگر  سوی  از  احتمال  این  کند!« 
تحلیلگران و ناظران غربی نیز مطرح 
دیگر،  سال  دو  تا  آنکه  ویژه  به  شده 
وضعیت جامعه ایران قابل پیش بینی 
نیست و معلوم نیست جامعه جهانی 
و  چین  و  روسیه  و  اروپا  از  اعم 
برای  حزب،  دو  هر  شامل  آمریکا، 
حل مشکالت در خاورمیانه همچنان 
جمهوری  نظام  تحمل  به  حاضر 

اسالمی در ایران باشند!
 19( مه  ماه  نهم  ترامپ،  دونالد 
اردیبهشت( در یک اظهار نظر گفته 
درباره  دارم  دوست  »می دانید  بود، 
ایران چه اتفاقی بیفتد؟ دوست دارم 
به من زنگ بزنند. می دانید که جان 
می کند.  صحبت  زیاد  آنها  با  کری 
جان کری به آنها می گوید به ما زنگ 
ایران  زمامداران  نزدن  زنگ  نزنند!« 
به ترامپ، همانطور که شرق نوشته، 
بازی کردن جمهوری اسالمی  یعنی 
آنکه  بدون  دموکرات ها  زمین  در 
اقتصادی  موفقیت های  به  توجه  با 
اصال  آنها  آمریکا،  در  ترامپ  دولت 
شانس بازگشت به قدرت را در سال 

2020 داشته باشند!
هدف براندازی است

از سوی دیگر، روزنامه کیهان تهران 
یادداشت  این  به  مثبت  واکنش  در 
این  در  منتقدان  »بارها  نوشته  شرق 
سال ها بر این نکته تاکید کرده بودند 
که دموکرات و جمهوریخواه در هدف 
خام  خیال  آن  و  ندارند  فرقی  هم  با 
اسالمی  جمهوری  نظام  برانداختن 
رسیدن  شیوه  در  آنها  تفاوت  است، 
اوباما  اینکه  کما  است،  هدف  این  به 
فریبای  لبخندهای  میان  در  یک بار 
برجامی خود نقاب از چهره برداشت 
و  پیچ  تمام  می شد  اگر  گفت  و 
مهره های تاسیسات هسته ای ایران را 
باز می کردم. حاال گویا طیف اصالحات 
نیز به این حقیقت و شناخت منطبق 
این  و  این سال ها  از  واقعیت، پس  با 

تجربه ها نزدیک شده است.«
»باز  کرده،  تاکید  تهران  کیهان 
هرکدام  روی  مستقل  حساب  کردن 
از آنها، به ویژه وقتی که در موقعیت 
جایی  به  راه  دارند،  قرار  اپوزیسیون 

نمی برد.«
موسویان  سیدحسین  این  از  پیش 
در  اسالمی  جمهوری  سابق  سفیر 
آلمان در زمان »ترور میکونوس« نیز 
اردیبهشت،  چهارم  چهارشنبه  روز 
دولتی  روزنامه  در  که  یادداشتی  در 
»نقطه  به  شد  منتشر  »ایران« 
غیرقابل بازگشت« اشاره کرد و نوشت 
آن  دنبال  به  منطقه  »کشورهای 
هستند روابط آمریکا و ایران را به نقطه 
گونه ای  به  برسانند  برگشت  غیرقابل 
دموکرات ها،  پیروزی  با  حتی  که 
و  ایران  مسائل  فصل  و  حل  شانس 
در  موسویان  برسد.«  صفر  به  آمریکا 
این یادداشت هشدار داده بود »پایان 
فرصت مذاکره نزدیک می شود« و با 
افزایش محبوبیت ترامپ »راه مفری« 

نخواهد بود.

گفتگوی وزیر خارجه و سرپرست وزارت دفاع آمریکا با خبرنگاران

گذشته  ماه  یک  =در 
بنادر  ایران در  نفتکش های 

ترکیه پهلو نگرفته اند.
ایرانی  نفتکش  =یک 
عازم ترکیه محموله خود را 

در سوریه تخلیه کرد.
ادعا  آنکارا  دولت  اینکه  وجود  با  
از تحریم های آمریکا علیه  کرده بود 
جمهوری اسالمی پیروی نمی کند اما 
بنادر  ترکیه  که  گزارش ها حاکیست 
و  بسته  ایران  نفت  روی  به  را  خود 
در یک ماه گذشته هیچ نفتکشی از 
ایران در بنادر این کشور پهلو نگرفته 

است.
نفت  صادرات  حاکیست  گزارش ها 
ایران در هفته های اخیر به زیر ۴00 

هزار بشکه در روز رسیده است
رویترز، 21 ماه مه )۳1 اردیبهشت(، 
واردات  ترکیه  پاالیشگاه های  نوشته 
نفت از ایران را متوقف کرده اند تا از 

تحریم های آمریکا تبعیت کنند.
کشوری  هشت  از  یکی  ترکیه 
معافیت  آمریکا  از  ماه  شش  که  بود 
تمدید  عدم  از  پس  اما  گرفت  نفتی 
هیچ  گذشته  ماه  در  معافیت ها  این 
به  تانکرها  از طریق  نفتی  محموله ی 

بنادر ترکیه منتقل نشده است.
رویترز گزارش داده چهار روز بعد از 
لغو معافیت ها یک نفتکش با  1۳0هزار 

ترکیه از تحریم  های نفتی ایران تبعیت می کند

گزارش ها حاکیست صادرات نفت ایران در هفته های اخیر به زیر ۴۰۰ هزار 
بشکه در روز رسیده است

هواداران خوان گوائیدو؛ ۱۸ مه ۲۰۱۹

بود  ترکیه  عازم  که  ایران  نفت  تن 
محموله ی  و  داد  تغییر  را  مسیرش 
خود را در یکی از بنادر سوریه تخلیه 

کرد.
میالدی  مارس  ماه  اوایل  از  ترکیه 
گذشته خرید نفت از ایران را کاهش 
داده و نفت عراق، روسیه و قزاقستان 

را جایگزین کرده است.
نفت  درصد   1۵ مجموع  در  ترکیه 
تامین  ایران  از  را  خود  نیاز  مورد 

می کند.
بیلینگسلی  مارشال  این  از  پیش 
در  آمریکا  خزانه داری  وزیر  معاون 
به  مالی  کمک های  با  مبارزه  زمینه 
جهت  مذاکره  برای  که  تروریسم 
اجرای تحریم های ایاالت متحده علیه 
رژیم ایران به آنکارا سفر کرده بود به 
دولت رجب طیب اردوغان هشدار داد 
که ترکیه بین ایران و آمریکا یکی را 

باید انتخاب کند.



بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۶۷۸ 
جمعه 3 تا پنجشنبه 9 خرداد ماه 139۸خورشیدی

 سنگ کیسه صفرا 
چه ربطی به بیماری قلبی دارد؟

شاید برای شما عجیب باشد که وقتی فردی مبتال به 
سنگ کیسه صفرا میشود دکتر برای او مراقبت های قلبی 

نیز تجویز میکند! 
اما بدن انسان دارای هماهنگی و سیستم منظمی میباشد، اگر بخشی 

دچار  به خود  نیز خود  ها  بخش  دیگر  نقص شود  دچار  این سیستم  از 
مشکل میشوند، حال اگر کسی مبتال به سنگ کیسه صفرا شود احتمال بروز 

بیماری های قلبی باالست. 
نتایج یک مطالعه گسترده نشان داده است افرادی که سابقه سنگ کیسه صفرا 
دارند اندکی بیشتر در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی هستند.متخصصان 
در این مطالعه که روی بیش از ۲۵۰ هزار فرد بالغ در ایاالت متحده انجام گرفت 
دریافتند افرادی که سابقه سنگ کیسه صفرا داشته اند ظرف چند دهه آینده 1۷ 
درصد بیشتر با خطر ابتال به امراض قلبی روبه رو بوده اند.متخصصان می گویند: 
اگرچه برخی از فاکتورهای خطرزا مانند چاقی، دیابت نوع دو و سطح ناسالم 
کلسترول بین دو بیماری سنگ کیسه صفرا و بیماری قلبی مشترک است 
دو  این  بین  ارتباط  دلیل  کامل  طور  به  نمی تواند  عوامل خطرزا  این  اما 
بیماری را توضیح دهد.به گزارش یونایتدپرس، متخصصان معتقدند که 

سنگ کیسه صفرا خود یک عامل خطرزا برای ابتال به بیماری قلبی 
است و در واقع افرادی که سابقه ابتال به آن را دارند باید توجه 

بیشتری به سالمت قلب و عروق خود داشته باشند و از 
جمله اینکه رژیم غذایی سالمی را انتخاب کرده 

و سبک زندگی صحیح و سالمی را 
نیز دنبال کنند.

زنان  شاخص

... ای خدا ... بر روی من بگشای
لحظه ای درهای دوزخ را

تا به کی در دل نهان سازم
حسرت گرمای دوزخ را؟

ديدم ای بس آفتابی را
کاو پیاپی در غروب افسرد

آفتاب بی غروب من!
ای دريغا، درجنوب! افسرد

بعد از او ديگر چه می جويم؟
بعد از او ديگر چه می پايم؟

اشك سردی تا بیفشانم
گور گرمی تا بیاسايم

پشت شیشه برف می بارد
پشت شیشه برف می بارد ...

صبحانه  فواید  در 
از  شده  گفته  بسیار 
جمله اینکه مهمترین وعده ی غذایی 
جدید  تحقیقات  اگرچه  است.  روز 
بیانگر نتایج دیگری هستند اما قطعا 
نمی شود گفت خوردن صبحانه زیانبار 
است یا فایده ای ندارد؛ بلکه برعکس؛ 
پژوهش ها و تست های مختلف نشان 
از  قبل  که  کودکانی  مثال  برای  داده 
دو  می خورند،  نان  یا  غالت  مدرسه 
برابر کودکانی که صبحانه نمی خورند 
در امتحانات موفق هستند. همچنین 
بر اساس این تحقیقات، دانش آموزانی 
می خورند  سالم  صبحانه  روز  هر  که 
بیش از دیگران در مدرسه موفق عمل 

می کنند.

مطالعات دانشگاه کاردیف در انگلستان 
با  از آن است که شروع صبح  حاکی 
یا  و  لبنی  فرآورده های  نان،  غالت، 
میوه احتمال موفقیت در امتحانات را 
افزایش می دهد. ضمن اینکه خوردن 
تنقالتی مانند چیپس و یا شیرینی در 

صبح بهتر از هیچ چیز نخوردن است.
تا 11   9 دانش آموز  هزار   ۵ محققان 
که  دادند  قرار  بررسی  مورد  را  سال 
متعلق به 1۰۰ مدرسه ابتدایی بودند، 
خود  همراه  که  کودکانی  بین  این  از 
میوه و سبزیجات می آوردند در طول 

روز احساس بهتری داشتند.
در حالی که مطالعات دیگر بر طوالنی 
بودن زمان صرف صبحانه برای تقویت 
گروه  دستاوردهای  دارند،  تاکید  مغز 
دانشگاهی کاردیف بر این استوار است 
که مواد مغزی صبحانه موثرتر از هر 

گزینه دیگری هستند.
پزشکان  از  یکی  مور  گراهام  دکتر 
مطالعات دانشگاه کاردیف می گوید: ما 
ارتباط بین اینکه آیا جوانان صبحانه 
می خورند و اینکه با چه کیفیت غذایی 
صبحانه می خورند را بررسی کرده ایم. 
معناداری  ارتباط  پژوهش  این  در 

آنچه  با  مستقیم  ارتباط  بر  مبنی 
عملکرد  و  می خورند  دانش آموزان 
آنها در مدرسه نشان می دهد، حاوی 
و  آموزش  برای  مهمی  پیامدهای 
بهداشت  های  سیاست  و  پرورش 
عمومی نیز هست.زمان صرف شده 
و منابع اختصاص یافته برای بهبود 
را  مدارس  در  کودکان  سالمت 
می توان یکی از وظایف اصلی مدارس 
دانست چرا که حاصل آن بر پیشرفت 
دارد.  اثر  دانش آموزان  تحصیلی 
این روند منجر به بهبود یا تخریب 
رابطه بهداشت و آموزش در مدارس 
می شود. اما بهبود وضعیت مواد غذایی 
که در مدارس عرضه می شوند قطعا 
بود. خواهد  موثر  آموزش  بهبود  بر 

کریس  بونل استاد جامعه شناسی و 
سیاست های اجتماعی در کالج لندن 
می گوید: توجه به تغدیه و سالمت در 
وضعیت آموزشی دانش آموزان نیازی 

است که مدارس باید به عنوان مکمل 
آموزش بر آن تمرکز کنند.

بسیاری از مدارس در سراسر انگلستان 
دانش آموزان  به  حاضر  حال  در 
صبحانه می دهند و می بینند که این 
به سود دانش آموزان است و مکانیسم 
مهمی برای افزایش عملکرد آموزشی 

کودکان و جوانان است.

انجام  بین صبحانه خوردن و کیفیت 
سالمت  اینکه  ضمن  شده،  دیده  آن 
آن  بهداشتی  تهیه  طرز  و  صبحانه 
به  دستیابی  است.شانس  مهم  هم 
نمره متوسط و ارزیابی مثبت معلم از 
که  کسانی  در  دانش آموزان  عملکرد 
می شود.  برابر  دو  خورده اند،  صبحانه 
این شانس باالتر از حد متوسط یعنی 
بین ۵۰ تا 1۰۰ درصد باالتر از کسانی 

است که هرگز صبحانه نمی خورند.
نیست  مهم  مور  دکتر  گفته  به 
مدرسه  در  یا  خانه  در  دانش آموزان 
صبحانه بخورند، این اهمیت دارد که 

آنها صبحانه می خورند.
دانش آموزان  از  مطالعه،  طول  در 
مواد  تمام  فهرست  تا  شد  خواسته 
غذایی و نوشیدنی هایی که در یک دوره 
بیش از ۲۴ ساعت مصرف می کنند از 

جمله دو نوع صبحانه را تهیه کنند.
این  ارشد  نویسنده  کووت  لیتل  هانا 

همه  که  حالی  در  می گوید:  مطالعه 
مفید  در  گرفته  صورت  پژوهش های 
بودن خوردن صبحانه و نتایج مثبت آن 
در سالمت عمومی جامعه اتفاق نظر 
دارند ولی هنوز ارتباط خوردن صبحانه 
است. نامشخص  آموزشی  محیط  در 

نتایج این مطالعه نشان می دهد: خوردن 
صبحانه در عین حال که شواهد قوی 

هدی جراح
)۱۳۵۹ - تهران(

هدی جراح مدل، مربی و ورزشکار 
زن ایرانی است. او قهرمان بدنسازی 
و فیتنس زنان و ساکن کشور آمریکا 
و دبی است. وی اصالتی آذری دارد و 
شغل اصلی اش سهام دار یک شرکت 
از  ابتدا  در  وی  است.  آمریکا  در 
ورزش تکواندو شروع کرد و توانست 
به مسابقات مهم هم راه پیدا کند. او 
بعد از تکواندو به دیگر ورزش های 
های  کالس  و  پرداخت  هم  رزمی 
دفاع شخصی و کار با سالح سرد را 
گذراند.او پس از مشاهده عکس های 
شد  بدنسازی  رشته  عاشق  آرنولد، 
ورزش  مورد  در  را  مطالعاتش  و 
به  سپس  و  کرد  شروع  بدنسازی 

ورزش ایروبیک روی آورد.
ایروبیک  کوتاهی  مدت  از  پس  او   
را رها و بدنسازی را شروع کرد و از 
سن 1۶ سالگی مربیگری را نیز آغاز 
داشتن  دلیل  به  همزمان  او  نمود. 
چهره ای زیبا و اندامی متناسب به 
عنوان مدل هم فعالیت داشته است.

اعتقاداتی  دلیل  به  او  خانواده 
او  ورزشی  فعالیت  با  داشتند،  که 

به شدت مخالف بودند.او به جز رشته 
در  رزمی  رشته های  و  بدنسازی 
ورزش تیراندازی نیز مهارت دارد و 
در مسابقات حرفه ای شرکت داشته 
است.هدی جراح هم اکنون قهرمان 
مختلف  مسابقات  قهرمان  نایب  و 
بدنسازی و بادی بیلدینگ فیتنس و 
دارنده جایزه بدنسازی شاخه بیکینی 
به  که  او  در سفری  آمریکاست.  در 
بازداشت  مدتی  برای  داشت  ایران 
او،از  اینستاگرام  محتویات  و  شد 
و  بی بی سی  با  اش  مصاحبه  جمله 

فروغ فرخزادتصاویر سفرش به ایران پاک شدند.

ارکان  مهمترین  از  یکی  صداقت، 
اینکه  یادگیری  است.  رابطه  یک 
چگونه تشخیص دهیم کسی در حال 
دروغ گفتن است، یک مهارت مفید 
محسوب می شود. دروغ اگر به عادت 
از یک مشکل  نشانه ای  تبدیل شود 
عمیق تر است، هم از سوی کسی که 
دروغ می گوید و هم کسی که در برابر 
دروغ سکوت می کند. در اینجا برخی 
از دور شدن  نشانه هایی که حکایت 
افراد از صداقت دارند را بر می شماریم.

تغییر صدا
پنهان  نشانه  که  رایجی  تغییر 
کردن حقیقت در افراد است، تغییر 
جنایی  تحلیلگر  یک  صداست. 
حال  در  »وقتی  می گوید:  اف بی آی 
اول  هستیم،  متهم  یک  بازجویی 
که  می دهیم  را  شانس  این  او  به 
مثل  زندگی اش  ساده  واقعیت های 
صدای  با  را  تولدش  تاریخ  و  نام 
اینگونه  کند.  بیان  طبیعی  و  عادی 
یک الگوی صوتی ایجاد می شود که 

پاسخی  او  که  پرسش هایی  روند  در 
است.  شناسایی  قابل  ندارد،  برایش 
اگر الگوهای آوایی فرد بطور ناگهانی 
کم  سرعت،  بردن  باال  کند،  تغییر 
آشفته شدن صدا،  یا  کردن سرعت 
نشان می دهد که فرد دروغ می گوید.«

پايین انداختن سر
توجه به زبان بدن در مکالمات همیشه 

مهم است، خصوصا وقتی این زبان روند 
خاصی به خود می گیرد. مثال حرکت 
سر افرادی که مشغول صحبت هستند 
می تواند یک پرچم قرمز به نشانه عدم 
صداقت باشد. اگر کسی هنگام صحبت 
و  ناگهانی  سر  حرکت  شما  با  کردن 
که  بدانید  حتم  داشت،  غیرمعمولی 
دروغ می گوید. یک تحلیلگر رفتاری و 
متخصص زبان بدن در مقاله ای آورده 
است: »حرکت تند و سریع سر به سمت 
عقب، شیب سر به یک سمت و پایین  
آوردن سر هنگامی که به یک سوال پاسخ 
داده می شود از نشانه های دروغ است.«

چشم ها
پلک زدن سریع و غیرمعمول و حالت 
غمگین چشم ها یکی از نشانه های دیگر 
هنگام دروغ گفتن است. تشخیص این 
حالت های بیانی کوچک بر چهره یک 
فرد در کمتر از یک ثانیه ممکن است 
برای افراد آموزش ندیده مشکل باشد. 
اگر شما در طول مکالمه خود متوجه 
رفتار  و  مژه ها  و  پلک  سریع  حرکت 

غیرمعمول شوید، این می تواند نشانه ای 
بر عدم صداقت این شخص باشد.

نفس عمیق کشیدن
طبیعی  روند  در  تغییر  یک  غالبا 
تنفس نیز می تواند یک سیگنال برای 
تنفس  باشد.  دروغگو  فرد  تشخیص 
در  عمیق  تنفس  به  شروع  یا  شدید 
دروغگویی  نشان دهنده  مکالمه  یک 

تنفس  این  است. 
نتیجه  در  سنگین 

افزایش ضربان قلب و باال رفتن فشار 
خون است. اساسا فرد دروغگو نیاز به 
تنفس شدیدتری دارد چون عصبی و 
به زمان بیشتری  نیاز  آشفته است و 

برای پنهان کردن واقعیت دارد.
حرکات اضافی

عالوه بر فشرده و منقبض کردن صورت 
صورتشان  به  دروغگو  افراد  بدن،  و 
بیش از اندازه معمول دست می زنند، 
ناحیه ی دهان، گوش و  بخصوص در 
بینی. در هنگام فشار و استرس، رنگ 
رنگ پریدگی  این  می پرد؛  دروغگو 
به ویژه در صورت و دست ها مشهود 
است. سوراخ بینی نیز گشاد می شود، 

ضمن اینکه فرد لب هایش را تنگ و 
باریک می کند. بدن در فضای اطراف 
شانه ها  و  دست ها  می آید،  کش 
پهلو  به  آرنج ها  و  می شوند  کشیده 
مالیده می شود. فرد ابروهایش را جمع 
می کند و سفت نگه می دارد. دست ها 
مشت می شوند و فرد مدام شانه باال 
قورت  مکرر  را  دهان  آب  می اندازد. 
می دهد و یا ناگهان موقعیت بدن خود 
را تغییر می دهد. فشردگی بدن مثل 
را  شیئی  یا  نشستن  سینه  به  دست 
در آغوش فشردن نیز نشانه دیگری از 
حرکات اضافی دروغگوست. همه اینها 
دروغگویی  و  نشانه های عدم صداقت 
به  افراد دیده می شود و  است که در 
این معنی نیست که یک فرد دروغگو 
مجموعه ی این نشانه ها را بروز می دهد 
بلکه در هر دروغگو ممکنست یک یا 
چند نشانه بدون آنکه وی بر آنها آگاه 

باشد دیده شود.
صداقت و راستگویی، همواره آسانتر از 
دروغ است زیرا معموال برای حفظ یک 
دروغ باید چندین دروغ دیگر نیز گفت 
و چه بسا همواره در حال دروغگویی 

بود تا آن دروغ اولیه فاش نشود!

اگر صبحانه بخورید در امتحانات موفق از کجا می فهمم دروغ می گویی؟ ...
می شوید؟!
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مردان  شاخص

انتظار خبری نیست مرا قاصدک
قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟

از كجا وز كه خبر آوردی؟
خوش خبر باشی، اما،  اما

گرد بام و در من
بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری

برو آنجا كه بود چشمی و گوشی با كس
برو آنجا كه تو را منتظرند

قاصدک!
در دل من همه كورند و كرند

دست بردار ازین در وطن خویش غریب
قاصد تجربه های همه تلخ ...

وقتی عاشق می شویم به سادگی از 
کنار معایب شریک زندگی خود رد 
بی حوصله  کمی  او  شاید  می شویم. 
شاید حواس پرت  یا  باشد  تندخو  و 
را  گذشته  قرارهای  و  قول  و  است 
فراموش می کند. اما چه بسا مشکل 
زندگی تان  شریک  و  باشد  جدی تر 
آنقدر هم که به نظر می رسد مناسب 
قبول  شما  هم  شاید  نباشد.  شما 
نکنید که یک رابطه مسموم دارید 
و برای همین تمام نشانه ها و زنگ 

خطرها را نادیده می گیرید.
تشخیص و بررسی یک رابطه بیمار 
حفظ  برای  اما  نیست  آسان  اصال 
ضروری  عاطفی  و  روانی  سالمت 
یک  های  نشانه  به  اینجا  در  است. 

رابطه بیمار اشاره می کنیم:
بیمارگونه  شما  زندگی  1-شریک 
دروغ می گوید. شما دروغ او را کشف 
می کنید. نه فقط یکبار یا دوبار بلکه 
پی  دروغ هایش  به  بارها  و  بارها 
او  که  نیست  این  منظور  می برید. 
به  ظرف ها  شستن  درباره  بار  چند 
بر سر  بلکه موضوع  بلوف زده  شما 
در  که  است  بزرگ  فریب  و  دروغ 

حال جویدن رابطه ی شماست.
بطور مثال دوست پسر یا دختر شما 
گفته که در یک کنفرانس کاری بسر 
می برد، در حالی که در یک کافه یا 
است؛  خوش  دوستانش  با  مهمانی 
برای  شما  پسر  یا  دختر  دوست  یا 
جلب توجه، به دروغ از رابطه ای که 
با دوست نزدیک شما داشته، صحبت 
می کند. اگر شریک زندگی دارید که 
دروغ هایش  و  می گوید  دروغ  زیاد 
دامنه دار است، صبر نکنید تا تغییر 
کند چون این امکانپذیر نیست. رابطه 
خود را بر اساس بستری که بارها و 
بارها در گذشته فرو ریخته بنا نکنید.

فریبکار  2-شریک زندگی شما یک 
است. فریبکاری حتی از قدیمی ترین 
گناه بشر یعنی دروغ هم خطرناکتر 
منتهی  خیانت  به  که  چرا  است 
می شود. فریبکاری نوعی خودخواهی 
است، به خصوص اگر تکرار شود. شما 
با پذیرش این فریبکاری خودتان نیز 

راه حل های 
طبیعی برای رفع آنزیم های كبد

توانیم  می  طبیعی  های  روش  و  راه  از چه  استفاده  با 
آنزیم های کبدمان را تنظیم کنیم ؟چه درمان های طبیعی 

در این زمینه به ما کمک می کنند افزایش آنزیم های کبد برای 
بدنمان بسیار مضر است!

 افزایش آنزیم های کبد یکی از مهمترین دالیل التهاب کبد و کاهش عملکرد 
آن است، بنابراین آگاهی از نحوه کاهش آنزیم ها اهمیت ویژه ای دارد.، آنزیم 

نوعی پروتئین است که در هر نقطه بدن وظیفه مشخصی به عهده دارد. ولی عمده 
مسئولیت آنزیم، افزایش سرعت واکنش های شیمیایی بدن است.

آنزیم های کبد در حالت طبیعی درون سلول های کبد قرار دارند، ولی اگر به هر دلیل 
کبد آسیب ببیند، این آنزیم ها وارد جریان خون می شوند و میزان آنها به بیش از حد 
نرمال می رسد. تشخیص میزان آنزیم های کبد با یک آزمایش ساده خون انجام می 
 ،ALT 5 تا ۴0 و ، AST هستند. میزان نرمال ALT و AST شود. دو آنزیم مهم کبد

7 تا 56 واحد در هر لیتر سرم است.
کم  غذایی  رژیم  =مصرف   : كبد  های  آنزیم  كاهش  برای  طبیعی  روش  چند 
پروتئین =استامینوفن مصرف نکنید =از سموم محیطی دوری کنید=از 
مصرف الکل و سیگار اجتناب کنید =در معرض دود سیگار قرار نگیرید 

و  سبزی  کنید=مصرف  اجتناب  شده  فراوری  غذاهای  مصرف  =از 
میوه را افزایش دهید =مصرف انواع کلم مفید است =روزانه 

6 تا 8 لیوان آب بنوشید = مصرف سیر، گریپ فروت، 
سبزیجاتی با برگ پهن، چای سبز، هویج، چغندر، 

روغن زیتون، سیب و آووکادو را افزایش 
دهید.

آماده وارد شدن به فریبکاری می شوید. 
سعی نکنید برای خودتان دلیل و برهان 
شما  زندگی  شریک  چون  بتراشید، 
قطعا نیاز به کمک و احساساتتان ندارد. 
او هرگز نمی خواهد کارهای بد و عادت 
بگذارد. کنار  را  خودش  دادن  فریب 

۳- شریک زندگی شما دشنام می دهد. 
صدایتان  سخیف  کلمات  با  او  اینکه 
می زند یا اغلب سر شما فریاد می کشد 
قرار  کالمی  حمالت  مورد  را  شما  و 
فرقی  نیست.  بخشش  قابل  می دهد، 
نمی کند این رفتار در فضای عمومی 
فحاشی  خودتان.  بین  فقط  یا  باشد 
به  لحظه  به  لحظه  که  است  چیزی 
انتقادات شدید و لگدمال شدن اعتماد 
به نفس شما منجر می شود. اگر او را رها 
کنید برعکس هر روز احساس بهتر و 
اعتماد به نفس بیشتری خواهید داشت.

۴- شما را بطور مشروط دوست دارد. 
هیچکس نباید مثل یک قاب دستمال 

کثیف با دیگری رفتار کند. اگر زمانی 
رابطه  دنبال  به  یا  اوست  نفع  به  که 
است،  مهربان  شما  با  است،  جنسی 
او را متوقف کنید زیرا در این  حتما 
شده اید  رابطه ای  وارد  شما  صورت 
طرف  خواسته های  به  مشروط  که 
مقابل است و در ازای برآورده کردن 
این خواسته هاست که دوست داشته 

 . ید می شو
یک  در  نفر  دو 

وفادار  و  عاشقانه  رابطه 
به تعهدات خود، احساس خوشبختی 
می کنند. برقراری تعادل در یک رابطه 
و  است  برخوردار  زیادی  اهمیت  از 
نباید وزنه ترازوی رابطه به یک طرف، 

چه زن و چه مرد، سنگینی کند.
است.  حسود  بسیار  شما  5-شریک 
گاهی اوقات کمی حسادت در رابطه 
ادامه  حس  نشانگر  زیرا  است  خوب 
یکدیگر  به  اشتیاق  و  میل  و  رابطه 
زیادی  حسادت  حال،  این  با  است. 
می تواند در فرد مقابل باعث سرکوب 
یا  شدید  سرخوردگی  احساسات، 
با  اغلب  شما  اگر  شود.  استرس 
حسادت بی جا از طرف شریک زندگی 

تصمیم  باید  هستید،  روبرو  خود 
بگیرید که بمانید یا بروید! در صورت 
یک  بر  را  بیمار  رابطه  این  ماندن، 

رابطه سالم ترجیح داده اید.
6-شریک زندگی شما معتاد به مواد 
مخدر یا الکل است. سوء مصرف مواد 
نه تنها منجر به کاهش رفاه زندگی 
می شود، بلکه سالمت جسمی و روانی 
داشته  یاد  به  می کند.  تهدید  هم  را 
او  تا  نیست  شما  کار  این  که  باشید 
را ترک دهید. هیچکس نباید مجبور 
به تحمل بار این مسئولیت شود بجز 
خود فرد معتاد که به بیماری اعتیاد 
حمایت  می توانید  شما  است.  دچار 
با  تماس  نگرانی،  اعالم  با  را  خود 
خانواده وی و ارائه امکانات توانبخشی 
نیستید  بدی  آدم  شما  دهید.  نشان 
نکنید.  همراهی  آخر  تا  را  او  اگر 
در  نهایت  در  رفاه  و  امنیت  شادی، 
زندگی  اولویت های  سطح  باالترین 
هر فردی قرار دارد. این درباره شریک 
زندگی شما نیز صادق است و خودش 
باید به این درک برسد که با اعتیاد، 
شادی و امنیت و رفاه خود و شریک 

زندگی اش را از بین می برد.

بیت اهلل عباس پور 
)۱۳۵۸ - ۱۳۹۴(

Bai-(بیت اهلل عباس پورمعروف به بیتو 
to(, ورزشکار و مربی در رشته پرورش 
اندام بود. او برای نخستین بار در سال 
201۳ میالدی با نام کشور ایران وارد 
المپیا شد. عباسپور  مسابقات مستر 
به   1۳9۴ شهریور  سوم  شامگاه  در 
رگ  التهاب  بیماری  به  ابتال  دلیل 
)واسکولیت( در بیمارستان آتیه به کما 
رفت و ساعتی بعد از آن درگذشت.

در  را  فوتبال  ورزش  نخست  وی 
می کرد  دنبال  آموزشگاهی  سطح 
نیز  یوگا  ورزش  به  آن  کنار  در  و 
آسیب  دلیل  به  اما  می پرداخت. 
دیدگی در رقابت های فوتبال مدتی 
کردن  قدرتمند  به  سعی  وزنه  با 
 1۳7۴ سال  در  کرد.  خود  بدن 
باشگاه  به  عمویش  پیشنهاد  به 
روز  همان  از  که  رفت  بدنسازی 
ورزیده  بدنی  داشتن  خاطر  به  اول 
و عضالنی مورد توجه مربی باشگاه 
از  یکی  شک  گرفت.بدون  قرار 
موفق ترین بدنسازان ایرانی بیت اهلل 
عبارسپور بود که عالوه بر ورزش در 
فارغ التحصیل  نیز  تحصیلی  زمینه 

رشته حقوق بود..
آمریکایی  ستاره  جیمز  دنیس 
جمع آوری  به  جهان،  اندام  پرورش 
تأمین هزینه های  برای  مالی  کمک 
عباسپور  بیت اهلل  بیماری  درمان 
کمپین  معرفی  در  پرداخت.جیمز 
هیچ کمکی  بدون  نوشت:بیتو  خود 
دولت  حتی  و  است  بیمارستان  در 
هم کمکی نکرده، هرچه داشته است 
را  هزینه ها  از  بخشی  تا  فروخته  را 
روی  بیتو  کنید  کمک  کند.  تأمین 
شدن  بزرگ  و  بایستد  خود  پای 

فرزندانش را ببیند. مهدی اخوان ثالث

سال  =در 
آلویز   ،۱۹۰۱
و  روانشناس  آلزهایمر 
متخصص اعصاب در آلمان نخستین 
مورد این بیماری را كشف كرد. به 
همین دلیل این بیماری »آلزهایمر« 

نام گرفت.
=آلزهایمر یک بیماری مغزی است 
بازگشت ناپذیر  و  پیش رونده  كه 

است.
=سازمان بهداشت جهانی استفاده 
از ویتامین ب و سایر ویتامین ها و 
مکمل های غذایی را در پیشگیری 
از این بیماری مفید نمی داند و حتی 
استفاده طوالنی از چنین موادی را 
منع  فراموشی  از  پیشگیری  برای 

كرده است.

 )  WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
برای نخستین بار راهکارهایی را برای 
مقابله با بیماری فراموشی یا زوال عقل 
در اختیار افکار عمومی  قرار داده است. 
یا  فراموشی  بیماری  نوع  شایع ترین 
زوال  یا  آلزهایمر   بیماری  »نسیان«، 

عقل در دوران سالمندی است.
این  بهداشت جهانی،  دید سازمان  از 
و  پیشگیری  وسیله  هنوز  بیماری 
درمان ندارد، اما ورزش و تحرک کافی، 
ترک مصرف دخانیات و الکل و توجه 
به تغذیه سالم می تواند از خطر ابتال به 

آن جلوگیری کند یا از آن بکاهد.
می دهند  نشان  انجام شده  تحقیقات 
مصرف  و  تحرک  عدم  تنها  نه  که 
دخانیات بلکه اضافه وزن، بیماری قند 
و فشار خون باال و اضطراب زیاد نیز در 
ابتالی انسان به فراموشی موثر هستند. 
سازمان بهداشت جهانی از دولت ها و 
تندرستی  و  بهداشت  امور  مسئوالن 
خود  فعالیت های  که  است  خواسته 
را در زمینه پیشگیری از این بیماری 
گسترش دهند. درمان بیماری پس از 
ابتالی انسان  به آن دیگر ناممکن است 
زیرا نه واکسنی برای آن کشف شده و 

نه دارویی درمان بخش.
و  علمی   نشریه های  گزارش  پایه  بر 
در  سوئدی  محققان  البته  پزشکی 
سال های اخیر به نتایجی رسیده اند که 
ممکن است در آینده به تهیه دارویی 
موثر برای پیشگیری و درمان آلزهایمر 

منتهی شود.
مبتالیان به دمانس و آلزهایمر در 

ایران و آلمان
فراموشی )نسیان( و شایع ترین نوع آن، 
آلزهایمر، یکی از مهمترین بیماری های 
است.  معاصر  دوران  در  سالمندان 
ایران  وزیربهداشت  اجتماعی  معاون 
یک سال پیش اعالم کرد که در این 
کشور 700 هزار تن از بیماری آلزهایمر 
کسانی  آمار  البته  این  می برند.  رنج 
است که در مراکز درمانی و خانه های 
سالمندان به ثبت رسیده اند، در حالی 
که تعداد مبتالیان ثبت نشده می تواند 
از این هم بیشتر باشد. در آلمان که 

دارد،  ایران  با  برابر  تقریبا  جمعیتی 
سال  در  فراموشی  به  مبتالیان  تعداد 
2018 بیش از یک میلیون و 700هزار 

تن گزارش شده است.
جهانی  بهداشت  سازمان  دبیرکل 
مقابله  راهکارهای  انتشار  با  همزمان 
کرده  پیش بینی  فراموشی  بیماری  با 
سطح  در  مبتالیان  شمار  که  است 
جهان تا ۳0 سال دیگر سه برابر امروز 
باید  خواهد شد. وی گفته است: »ما 
بیماری  گسترش  خطر  کاهش  برای 
جدی  اقدامات  به  دست  فراموشی 

بزنیم.«
تقویت قلب برای سالمتی مغز

به نظر این مقام که به نوشته اشپیگل 
جهانی  و  علمی باال  جایگاه  از  آنالین 
برخوردار است، هرچه برای قلب خوب 
است برای مغز هم خوب است. بنابراین 
خون  فشار  و  قلب  دائمی   کنترل 
می تواند شانس عدم ابتال به فراموشی 
دیگر، روش  از سوی  ببرد.  باال  نیز  را 
زندگی فعال و پرتحرک بطور مستقیم 

به سالمتی مغز کمک می کند.
جهانی  بهداشت  سازمان  نظریه  در 
آمده است: »تحقیقات گسترده نشان 

داده اند که انسان ها با فعالیت جسمی  
کافی به ندرت به بیماری فراموشی 
نظر  به  می شوند.  مبتال  )دمانس( 
می رسد فعالیت فیزیکی تاثیر بسیار 
باشد.  مثبتی بر ساختار مغز داشته 
عالوه بر این، تحرک کافی برای مقابله 
با فشار خون نیز بسیار مفید است و از 
این طریق هم خطر ابتال به فراموشی 

و آلزهایمر کاهش می یابد.«
بیماری  یا  دمانس  عنوان  زیر 
متعددی  اختالالت  فراموشی، 
جمع بندی می شوند که از طریق آنها 
توانایی های جسمی  و روحی شخص 
می یابد.  کاهش  شدت  به  مبتال 
بیشترین مبتالیان به فراموشی دچار 
ظرف  که  هستند  آلزهایمر  بیماری 
خود  روحی  توانایی های  سال  چند 
شخصیت  و  می دهند  دست  از  را 
اساسا  آلزهایمر  می کند.  تغییر  آنها 
نیازمند  بیمار  و  شده  ناتوانی  سبب 
شدید  روحی  و  جسمی   کمک  به 
به  مبتالیان  از  بسیاری  می شود. 
نزدیکان  که  می رسند  مرحله ای 
از  برخی  نمی شناسند.  نیز  را  خود 
آنها به شدت حساس شده و رفتاری 
پرخاشگرانه در پیش می گیرند. هنوز 
نه واکسنی علیه این بیماری کشف 
شده و نه دارویی شفابخش. بنابراین، 
تعیین کننده ترین راهکار تالش برای 

پیشگیری است.
ورزش بجای مکمل های غذایی

کنار  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
تحرک زیاد و ترک مصرف دخانیات 
برای  را  کافی  و  سالم  تغذیه  یک 
و  )فراموشی(  دمانس  از  پیشگیری 
حرکات  می کند.  توصیه  آلزهایمر 
ورزشی نیز می توانند برای پیشگیری 
از بیماری به میانساالن و سالمندان 
کمک کنند. همچنین کنترل وزن و 
افزایش آن به ویژه در  از  جلوگیری 
بسیار مهم است و  میانسالی  دوران 
خودداری از مصرف الکل نیز از سوی 
سازمان بهداشت جهانی توصیه شده 

است.
از  استفاده  سازمان  این  مقابل،  در 
و  ویتامین ها  سایر  و  ب  ویتامین 
مکمل های غذایی را مفید نمی داند. 
تحقیقات و آزمایش های انجام شده 
سودمند بودن این مواد در پیشگیری 
و درمان فراموشی و آلزهایمر را اثبات 
جهانی  بهداشت  سازمان  نکرده اند. 
چنین  از  طوالنی  استفاده  حتی 
موادی را برای پیشگیری از فراموشی 

منع کرده است.
خطر ابتال به فراموشی با افزایش سن 
می شود.  تشدید  مستعد  انسان های 
پژوهشگران »انجمن آلزهایمر آلمان« 
به این نتیجه رسیده اند که این خطر 
تهدید  کمتر  را  ساله   65 زیر  افراد 
بین  افراد  چهارم  یک  اما  می کند. 
85 تا 89 ساله به این بیماری مبتال 

می شوند.
ادامه در صفحه ۱۷   

شش نشانه برای کشف یک رابطه بیمار؛ آیا باید 
یک شریک دروغگو، حسود یا معتاد را تحمل کرد؟

سازمان بهداشت جهانی: با ورزش و تحرک 
جلوی زوال عقل رابگیرید
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پسر بد تنیس  باز جنجال آفرید
ساله   ٢۴ تنیس باز  کریوس  نیک 
و  آرام  بود  ماهى  چند  استرالیایى 
مختلف  تورنمنت های  در  سربراه 
خط  سرداور،  با  مى کرد،  شرکت 
و  جّر  کن ها  جمع  توپ  و  نگهدار 
بحث نمى کرد، راکتش را هم از فرط 

عصبانیت نمى شکست.
از  تنیس نویسان  مدت  این  در 
و  مى کردند  تعریف  او  رفتار  تغییر 
خوشحال  ورزش  این  دوستداران 
بودند که کریوس نیمه یونانى و نیمه 
استرالیایى بالغ، عاقل و مبادی آداب 
شده است. اما گویا او را نظر زده بودند 
در  هفته  این  شب  پنجشنبه  چون 
جریان مسابقه های تنیس آزاد ایتالیا، 
آخرین مسابقات تنیس پیش از گراند 
دوباره  پاریس،  گاروس  روالن  اسلم 
کرد  عود  کریوس  عصبى  رفتارهای 
نگهداران  خط  از  یکى  به  خطاب  و 
که ضربه او را خارج اعالم کرده بود، 
جمالت تند و ناپسندی به زبان آورد 
عنوان  به  مسابقه  داور  باعث شد  که 
جریمه یک گیم از گیم هایى را که او 

برده بود باطل اعالم کند.
به دنبال این تصمیم داور، کریوس 
راکت خود را ابتدا چند بار به زمین 
فاصل  حد  نرده های  به  سپس  و 
تماشاچیان و زمین بازی، بطری های 
به هر چه دم دستش  آب و خالصه 
رود  گاسپر  و  داور  به  و  کوبید  بود 
کرد  پرخاش  نیز  نروژی خود  حریف 
و فضای پر تنشى را در ورزشگاه به 

وجود آورد.
سرداور  از  تلفنى  مسابقه  داور 

خود  دفتر  از  معموال  که  تورنمنت 
تماشا  را  مسابقه  زمین  نزدیکى  در 
برای  کرد  درخواست  مى کند، 
رفتار  مورد  در  تصمیم  و  رسیدگى 
کریوس به کنار زمین بیاید اما نیک 
کریوس در شرایطى که ست اول را ۶ 
بر 3 برده  و ست دوم را ٧ بر ۵ باخته 
و در ست سوم یک بر یک با حریف 
وسایل  دیگر  و  راکت  بود،  مساوی 
گذاشت  تنیس اش  کیف  در  را  خود 
و  رفتم  من  گفت:  تماشاچیان  به  و 

استادیوم را ترک کرد.
در  ماجرا  از  بعد  ساعاتى  کریوس 
مسابقه  در  نوشت:  خود  اینستاگرام 
امروز بدشانسى لحظه ای رهایم نکرد. 
او خطاب به شهر رم نوشت: به خاطر 
این اتفاق بسیار متاسفم. شاید باز به 

دیدارت بیایم.
برگزارکنندگان  گفته  به  وی 

نیک کریوس

تورنمنت تنیس رم، سى و سه هزار 
و پانصد و سى و شش یورو جایزه دو 
بازی قبلى خود را همراه با ۴۵ امتیاز 
از دست داد. بیست هزار یورو نیز به 
دلیل رفتار غیرورزشى جریمه شد. در 
زمین  ترک  به خاطر  او  سال ٢٠1۶ 
هنگام مسابقه با میسکا ِزِورِو تنیس باز 
آلمانى در بازی های تنیس شانگهای 
برای چند ماه از حضور در رقابت های 

تنیس محروم شده بود.
رافائل نادال، ورداسکو هموطن خود 
را ۶ بر ۴ و ۶ بر صفر در رم شکست 
داد. راجر فدرر ساعاتى پیش از دیدار 
با استفانو سیتسىپاس تنیس باز ٢٠ 
شدن  مجروح  دلیل  به  یونانى  ساله 

پای راستش تورنمنت را ترک کرد.
نواک جاکوویچ ۴ بر ۶ ، ٧ بر ۶ و 
پوترو  دل  مارتین  خوان  از   ۴ بر   ۶

تنیس باز آرژانتینى برد.

مسابقات تنیس استادان رم آخرین 
از  پیش  امتیازی   1٠٠٠ تورنمنت 
گاروس  روالن  اسلم  گراند  بازی های 
یکشنبه شب با پیروزی رافائل نادال 
بر نواک جاکوویچ  تنیس باز 31 ساله 
رده بندی  اول  نفر  و  صربستان  اهل 

مردان جهان پایان یافت.
دو  که  تماشایى  رقابت  این  نتیجه 
ساعت طول کشید ۶ بر صفر، ۴ بر ۶ 
و ۶ بر یک به سود  تنیس باز 3۴ ساله 
اسپانیایى و نفر دوم رده بندی تنیس 
نخست  عنوان  اولین  این  بود.  جهان 
یک تورنمنت برای رافا در فصل جاری 

به شمار مى رود.
جاکوویچ به دنبال یک بازی طوالنى 
شوارتزمن  تنیس باز  دیه گو  مقابل 
آرژانتینى در شب قبل خسته به نظر 
این بار  نادال  که  حالى  در  مى رسید. 
بر  جاکوویچ  برابر  معمول  خالف  بر 
اعصاب و روحیه خود کامال مسلط و 

بسیار مصمم و جنگنده عمل کرد.
بر   ۶ آسان  خیلى  را  اول  ست  او 
از  اما پیروزی در ست دوم  برد  صفر 
ان جاکوویچ شد. نادال اما ست سوم 
را که پر از لحظات هیجان انگیز و رد 
و بدل های دیدنى بود ۶ بر یک به نفع 

 3۴ جالب  رکورد  و  داد  خاتمه  خود 
عنوان قهرمانى مسابقات هزار امتیازی 
تنیس را به نام خود ثبت نمود. این 
یکمین  و  هشتاد  ضمن  در  موفقیت 
در  تورنمنت  یک  در  نادال  قهرمانى 

دوران طالیى تنیس وی بود.
نادال در ماه های اخیر در رقابت های 
هزار امتیازی مونت کارلو، بارسلون و 
مادرید در مرحله نیمه نهایى مغلوب 
جام  دریافت  هنگام  او  بود.  شده 

و  فدرر  مقابل  گفت:  رم  در  قهرمانى 
جسمى،  توان  تمام  باید  جاکوویچ 
روحى و مهارت های فنى را به نمایش 

گذاشت تا بتوان از آنها امتیاز گرفت.
گریک روزدسکى  تنیس باز انگلیسى 
- کانادایى نفر دوم پیشین رده بندی 
تنیس  کنونى  مفسر  و  جهان  مردان 
نادال  مى گوید:  تلویزیون  و  رادیو 
کنونى  جنگنده ترین  تنیس باز 

دنیاست.

نادال قهرمان مسابقات تنیس آزاد ایتالیا

رافائل نادال

همسر وزیر خارجه و على دایى اعضاى جدید 
کمیسیون صلح ورزش

به  وابسته  ورزش  صلح  کمیسیون 
کمیته ملى المپیک ایران، على دایى 
و  فوتبال  ملى  تیم  پیشین  بازیکن 
سرمربى اسبق باشگاه های پرسپولیس و 
سایپا و مریم ایمانیه همسر محمدجواد 
جمهوری  خارجه  وزیر  ظریف 
جدید  اعضای  عنوان  به  را  اسالمى 
است. کرده  انتخاب  کمیسیون  این 

ریاست این کمیسیون را حمیدرضا 
رئیس  عارف  محمدرضا  پسر  عارف 
نماینده  و  تهران  دانشگاه  پیشین 
مجلس شورای اسالمى به عهده دارد. 
از دالیل انتخاب على دایى به عضویت 
او چند  که  است  این  این کمیسیون 
متحد  ملل  سازمان  سال سفیر صلح 

قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس در 
بن بست تحریم هاى بانکى

بلژیکى  روزنامه  =یک 
ف  ختال ا لیل  د شته  نو
و  ایران  فوتبال  فدراسیون 
ویلموتس درخواست اقامت 
سوى  از  ایران  در  او  دائم 

فدراسیون است.
کیست  حا ه ها  شنید =
با  قرارداد  که  اصلى  مسئله 
این مربى را فعالً منتفى کرده 
تحریم هاى بانکى و چگونگى 
نحوه  و  دستمزد  پرداخت 

انتقال حقوق اوست.
رئیس  تاج  مهدی  که  درحالى 
اسالمى  جمهوری  فوتبال  فدراسیون 
برای انعقاد قرارداد با مارک ویلموتس 
گزینه هدایت تیم ملى فوتبال ایران به 
بلژیک سفر کرده گزارش شده امضای 
جدی  مشکل  یک  به  قرارداد  نهایى 

برخورده است.
به  گذشته  هفته  ویلموتس  مارک 
ملى  تیم  از کمپ  تا  کرد  ایران سفر 
فدراسیون  کند.  بازدید  ایران  فوتبال 
بلژیکى  مربى  این  به  ایران  فوتبال 
پایان مسابقات  تا  قراردادی  پیشنهاد 
رئیس  و  داد   ٢٠٢٢ جهانى  جام 
که  کرد  اعالم  هم  فدراسیون  این 
توافق بین طرفین صورت گرفته، اما 
امضای  بدون  نهایت  در  ویلموتس 

قرارداد به بلژیک بازگشت.
 Het« روزنامه  تسنیم،  گزارش  به 
Laatste Nieuws« چاپ بروکسل 
بلژیک مى نویسد گرچه جایگاه ایران 
در رنکینگ فیفا ٢1 است و دستمزد 
ویلموتس 1٫3 میلبون یورو اما ممکن 
است این سرمربى ۵٠ ساله پیشنهاد 

ایران را رد کند.

به  دلیل  کرده  ادعا  روزنامه  این 
درخواست  قرارداد  خوردن  بن بست 
ویلموتس  از  ایران  فوتبال  فدراسیون 
برای اقامت دائم در ایران به منظور زیر 
نظر گرفتن تیم ملى از نزدیک است 
که او قبول نکرده. ویلموتس پیش از 
این فکر مى کرد که اقامتش در ایران 
بطور موقت خواهد بود و هر زمان که 
تیم ملى برنامه ای برای بازی ها خواهد 
داشت باید در این کشور حضور داشته 
ایران  فوتبال  فدراسیون  اما  باشد، 

اینطور فکر نمى کند!
با سفر تاج به بروکسل برای بستن 
زیادی  انتقاد  فوتبال  اهالى  قرارداد، 
به او و مسئوالن فدراسیون کردند و 
گفتند اینکه رئیس فدراسیون فوتبال 
شأن  در  شده  بلژیک  راهى  کشور 
منافع  و  جایگاه  و  نیست  ایران  تیم 
ملى ایران در نظر گرفته نشده. حتى 
پیشین  سرمربى  کیروش  کارلوس 
ایران  به  قرارداد  عقد  برای  ملى  تیم 
آمد و هیچ ادعایى نیز مبنى بر اینکه 
حاال  اما  نداشت.  باشد  پروازی  مربى 

بوده است.
حمیدرضا عارف روز چهارشنبه گفت: 
دایى با وجود داشتن مشغله های فراوان 
قول داده در برخى جلسات کمیسیون 
کرد  تاکید  او  کند.  پیدا  حضور 
مسئوالن  با  دایى  اخیر  درگیری های 
از  او  کنار گذاشتن  و  باشگاه سپاهان 
انتخاب  در  تاثیری  تیم  این  مدیریت 
وی به عضویت کمیسیون صلح ندارد 
بین المللى ترین  عنوان  به  دایى  چون 
چهره ورزش ایران کامال برای عضویت 
در این کمیسیون واجد شرایط است. 
امیدواریم از موقعیت مردمى و جهانى 
اهداف کمیسیون  پیشبرد  برای  دایى 
استفاده کنیم زیرا او محبوبیت فراوانى 

کتک کارى خونین در مسابقات فوتبال دختران ایران
حوادث بى سابقه و جنگ تن به تنى 
جریان  در  هفته  این  که جمعه شب 
ذوب  دختران  فوتبال  تیم های  بازی 
سیرجان  شهرداری  و  اصفهان  آهن 
از خشونت بارترین  را مى توان  رخ داد 
تیم در  بازیکنان دو  میان  درگیری ها 

تاریخ فوتبال ایران دانست.
به گفته دست اندرکاران فوتبال ایران 
بین  فیزیکى  برخورد  نخستین  این 
این  تاریخ  در  دختر  فوتبالیست های 
مسابقه  این  است.نتیجه  بوده  ورزش 
که در اصفهان برگزار شد ٢ بر صفر به 
سود تیم میهمان بود. از آنجا که نتیجه 
این مسابقه برای هر دو تیم بسیار مهم 
بود، از آغاز مبارزه تالش برای در اختیار 
گرفتن توپ و زمین و گشودن هر چه 
بیشتر دروازه رقیب، هدف بازیکنان هر 
دو تیم بود.اولین گل مسابقه را در نیمه 

اول، فاطمه سهرابى برای تیم شهرداری 
سیرجان وارد دروازه ذوب آهن کرد. با 
وجود کوشش و دوندگى مداوم یاران 
شدند  موفق  سیرجانى ها  آهن،  ذوب 
برای بار دوم نیز دروازه تیم میزبان را 
باز کنند. این گل را سهیال نظام آبادی به 
ثمر رساند.عصبانیت بازیکنان ذوب آهن 
و واکنش دختران تیم شهرداری ، زمین 
جنگ ٢٢  میدان  به  تبدیل  را  چمن 
دختر چاالک، پر زور و عصبانى تبدیل 
آنها پیراهن، شلوار و به خصوص  کرد. 
موهای یکدیگر را بى رحمانه به هر سو 
مى کشیدند ، مشت و لگد نثار همدیگر 
مى کردند و بازار جیغ و فریاد و فحش 
هم بسیار داغ و خون از سر و صورت 

برخى بازیکنان سرازیر بود.
ذوب  تیم  سرمربى  محمودی  بیان 
روز  امروز  گفت:  خبرنگاران  به  آهن 

پاسخ تند رئیس فدراسیون جهانى کشتى به نماینده 
مجلس جمهورى اسالمى

هنوز  کشتى  فدراسیون  سرپرست 
روی صندلى مقام جدید خود جابجا 
این  از  استفاده  سوء  فکر  به  نشده 
فدراسیون  رئیس  از  و  افتاده  سمت 
از  استفاده  با  است  خواسته  جهانى 
او ویزای  امکانات و روابط خود برای 

یک ساله شنگن بگیرد.
نناد اللوویچ رئیس فدراسیون جهانى 
خواسته ای  چنین  انتظار  که  کشتى 
موقت  سرپرست  نعمتى  بهروز  از  را 
در  نداشته  ایران  کشتى  فدراسیون 
پاسخ شدید الحنى به او که نماینده 
و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای 
شما  اصال  من  نوشته:  است  اسالمى 
را نمى شناسم و نمى دانم کى به این 

سمت منصوب شده اید !
نعمتى در آغاز کار اعالم کرده بود؛ 
تا پایان ماه رمضان فدراسیون کشتى 
را ترک خواهد کرد اما به نظر مى رسد 

که چنین خیالى ندارد.
اللوویچ در قسمتى از نامه خود به 
نعمتى یادآور شده: در شرایط کنونى 
امکان تهیه چنین ویزایى برای شما 

وجود ندارد.
به گفته دست اندرکاران فدراسیون 
تصور  هرگز  نعمتى  کشتى گیران،  و 

نمى کرد که اللویچ چنین واکنشى به 
به همین  او نشان دهد و  درخواست 
دلیل ارسال چنین نامه ای را به رئیس 
و گفته؛ شاید کسى  انکار کرده  فیال 

از جانب من این نامه را نوشته باشد!
کرده:  اضافه  نامه  ادامه  در  اللوویچ 
شرایط  که  شوم  یادآور  شما  به  باید 
 1٢ در  را  ایران  کشتى  فدراسیون 
و  کرده ام  دنبال  دقت  به  اخیر  ماه 
انتظار داشتم در چهارچوب اساسنامه 
راه  کنونى  وضعیت  برای  فدراسیون 
برای  بخصوص  مى کردید  پیدا  حلى 
اضطراری  عمومى  مجمع  برگزاری 
از طریق  انتخاب رئیس فدراسیون  و 
این مجمع شش ماه بعد از استعفای 

رئیس قبلى.
ما  لحظه  این  تا  ضمنا  افزوده:  او 
و  شما  خود  از  اطالعاتى  هیچگونه 
مورد  در  ایران  المپیک  ملى  کمیته 
دریافت  مجمعى  چنین  برگزاری 
نکرده ایم و در حال حاضر نمى دانیم 
ایا در آینده نزدیک این مجمع برگزار 

خواهد شد یا نه؟
دیگر  سوی  از  داده:  ادامه  اللوویچ 
ما هیچ مدرک رسمى یا پیش نویسى 
رئیس  عنوان  به  را  شما  انتصاب  که 

شنیده شده پشت پرده دالیل دیگری 
قرارداد  عدم  و  بوده  سفر  این  برای 
از  فراتر  ایران  ملى  تیم  با  ویلموتس 
ویلموتس  حرف هاست.درواقع  این 
پس از سفر به تهران نظرش در مورد 
همکاری با فدراسیون عوض شد و به 
امضا  را  قرارداد  تا  بود  بهانه ای  دنبال 
جمهوری  بانکى  تحریم های  نکند.  
پرداخت  برای  راه  باعث شد  اسالمى 
مبلغ قرارداد و دستمزد او بسته باشد. 
سالیانه  فوتبال  جهانى  فدراسیون 
عضو  فدراسیون های  به  کمک هایى 
توجهى  قابل  رقم  که  مى کند  خود 
است و قرار شد در صورتى که امکان 
داشته باشد فدراسیون از این کمک ها 
سرمربى  دستمزد  فیفا  طریق  از  و 
که  کند  پرداخت  را  ملى  تیم  آینده 
در این شرایط معلوم نیست چیزی به 

سرمربى بلژیکى برسد یا نه!
فدراسیون  مى شود  گفته  همچنین 
کافى  موجودی  اصال  حاضر  حال  در 
برای پرداخت مبلغ قرارداد این مربى 

را ندارد!

در جامعه ایران دارد و نخستین عضو 
کمیسیون از خانواده ورزش است.

این  دیگر  اعضای  از  عارف  گفته  به 
کمیسیون باید از ندا شهرزاد سرپرست 
مجتبى  تهران،  شهرداری  پیشین 
مطالعات  انجمن  رئیس  مقصودی 
صدقى  کاوه  ایران،  صلح  المللى  بین 
فعال بخش خصوصى و مریم ایمانیه 
)ظریف( همسر محمدجواد ظریف وزیر 

خارجه جمهوری اسالمى نام برد.
اغلب رسانه های داخلى که این خبر 
را منتشر کرده اند ترجیح داده اند بجای 
عکس مریم ایمانیه همسر محمدجواد 
ظریف، عکس دایى و ظریف را منتشر 

کنند.

تائید  ایران  کشتى  فدراسیون  موقت 
کند، دریافت نکرده ایم و اصوال برای 
فدراسیون  در  شما  نیست  روشن  ما 
دارید.  مسئولیتى  چه  ایران  کشتى 
همچنین باید به شما در مورد بدهى 
ایران  کشتى  فدراسیون  سنگین 
این  احتمالى  پیامدهای  و  فیال  به 
بدهکاری از جمله محرومیت کشتى 
تذکر  مسابقات  در  شرکت  از  ایران 
بدهم. به هرحال من مى توانم روز 1٧ 
ژوئن شما را در مقر فدراسیون جهانى 

کشتى در سوئیس مالقات کنم.

خوبى نبود و ما در فضای پر تنش و 
نا آرام استادیوم به کمک داور باختیم 
)اصطالحى که در فوتبال ایران از بقیه 

دنیا رایج تر است(.
او افزود: ما یک گل عقب افتادیم. تیم 
مقابل شروع به وقت کشى کرد و داور 
نیز 1۵ دقیقه وقت اضافى به حساب 
آورد. وی گفت: بازیکنان حریف روی 
اعصاب اعضای تیم من فشار گذاشته 
بودند. در نیمه دوم یاران تیم سیرجان 
به دختران تیم ما حمله کردند و یکى 
و  است  بیمارستان  در  هنوز  آنها  از 
را  تیم سیرجان  بازیکن  تنها دو  داور 
اخراج نمود. مربى این تیم نیز به پدر 

دروازه بان تیم ما فحاشى کرد.
شهرداری سیرجان در حال حاضر با 
این پیروزی در رده دوم جدول مسابقات 
دارد. قرار  ایران  دختران  باشگاه های 

نناد اللویچ

مارک ویلموتس و مهدى تاج در حال بازدید از امکانات فوتبال ایران

محمدجواد ظریف و على دایىمریم یمانیه و همسرش محمدجواد ظریف
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بی پولی، تحریم و بحران ارز گریبان پرسپولیس و 
استقالل را گرفته

=شنیده ها حاکی از جدایی 
چند بازیکن استقالل به دلیل 

کاهش رقم قراردادهاست.
=تعدادی از مدیران باشگاه 
وعده  استقالل  هواداران  به 
اما  داده اند  خارجی  مربی 
این  مانع  تحریم  و  بی پولی 

کار است.
=پرسپولیس طلب بازیکنان 
پرداخت  را  خود  خارجی 
نکرده و مسئوالن آن به دنبال 

دریافت ارز دولتی هستند!
تیم فوتبال استقالل )تاج( با بحران 
وریا  قرارداد  است.  شده  روبرو  تازه ای 
غفوری، آیاندا پاتوسی، روزبه چشمی، 
و  حسینی  سیدحسین  کریمی،  علی 
یکی دو بازیکن دیگر به پایان رسیده و 
باشگاه استقالل از جمعه هفته گذشته 
اما جیب  آغاز کرده  را  آنها  با  مذاکره 
در  که  تیم  است!این  خالی  باشگاه 
دلیل  به  برتر  لیگ  دوره  هجدهمین 
کمبود بودجه تعدادی از بازیکنان اصلی 
خود مثل مامه تیام و امید ابراهیمی 
و  داد  از دست  آغاز فصل  از  پیش  را 
با چندین مصدوم نتوانست امتیازهای 
الزم را بگیرد، در فصل نوزدهم نیز با 
مشکالت تازه  ای دست به گریبان است.

و  غفوری  با  باشگاه  مذاکره  از  پس 
کریمی باشگاه استقالل )تاج( اطالعیه 
بازیکن یک  این دو  به  صادر کرد که 
داده  وقت  قرارداد  تمدید  برای  هفته 
بازیکن  دو  از  مذاکرات  این  در  شد. 
را  قراردادشان  رقم  که  شده  خواسته 
به نسبت فصل گذشته کاهش دهند 
است.  روبرو شده  آنها  مخالفت  با  که 
رسانه ها نوشته اند این سیاست ممکن 
است باعث جدایی چند بازیکن شود، 
اما مسئوالن باشگاه استقالل برخالف 
با  ندارند  دوست  گذشته  سال های 
افزایش  برای  بازیکنان  درخواست 
هم  اگر  و  کند  موافقت  قرارداد  مبلغ 
گزینه های  سراغ  شود،  جدا  بازیکنی 
دیگری خواهند رفت.نمونه این اتفاق، 

مذاکره با وریا غفوری است. مسئوالن 
باشگاه استقالل از غفوری خواسته اند 
که رقم قراردادش را کاهش دهد، اما 
بازیکن استقالل گفته است که اگر او را 
نمی خواهند، سراغ گزینه دیگری بروند 
و بحث تمدید قرارداد را مطرح نکنند!

)تاج(  استقالل  باشگاه  از  همچنین 
صحبت های  طبق  که  می رسد  خبر 
ایسما  مجیدی،  فرهاد  با  شده  انجام 
گونکالوس شاید در صورت خرید مهره 
جدید در خط حمله، از استقالل جدا 
سرمربی  وضعیت  دیگر  شود.مسئله 
تماشاگران  از  بخشی  است.  استقالل 
تعدادی  و  باشگاه  پیشکسوتان  و 
خارجی  گزینه  دنبال  به  مدیران  از 
بهبود  را  تیم  این  تا وضعیت  هستند 
بخشد اما پول کافی برای جذب مربی 
خارجی وجود ندارد و از سوی دیگر با 
ممکن  پول  انتقال  بانکی  تحریم های 
اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  نیست. 
ناپایدار است و کمتر کسی  ایران نیز 
خطر می کند که در چنین شرایطی با 
رقم های معمولی در ایران فعالیت کند.

حاکیست  گزارش ها  همچنین 
بازیکنان خارجی تیم فوتبال پرسپولیس 
هم طلب خود را نگرفته اند و مسئوالن 
تالش اند  در  پرسپولیس  باشگاه 
ارز  آنها  حقوق  و  حق  پرداخت  برای 
نشوند  مجبور  تا  کنند  تهیه  دولتی 
پرداخت دستمزد  برای  این  از  بیشتر 

افزایش  به  توجه  با  خارجی های خود 
چشمگیر قیمت ارز، ضرر مالی کنند.

تسنیم نوشته به خاطر همین مسئله 
دلخوری  با  رسن  بشار  که  بود  هم 
مجبور به ترک ایران شد و باز هم به 
وی وعده داده شد که دستمزدش را 
به زودی دریافت می کند. ضمن اینکه 
نبود  ایوانکوویچ  برانکو  وساطت  اگر 
ماریو بودیمیر نیز در سفر اخیرش به 
کرواسی در کشورش ماندنی شده و با 
فسخ قرارداد یک طرفه و شکایت به فیفا 
خواهان کل پول قراردادش می شد. از 
این جهت که او به دلیل چند ماه عقب 
افتادن حق و حقوقش قانوناّ می توانست 
سابق  )بازیکن  گولچ  آنتونی  مانند  به 
دهد. انجام  را  کار  این  پرسپولیس( 

با توجه به این مسائل، امکان اینکه 
باشگاه پرسپولیس با بازیکنان خارجی 
خود برای فصل آینده قطع همکاری کند، 
زیاد است. باشگاه پرسپولیس اگر مایل 
به حفظ رادوشویچ، بودیمیر و بشار باشد 
باید مبلغی در حدود 1۴ تا 1۵ میلیارد 
تومان برای یک فصل آنها کنار بگذارد 
که در ظاهر اقدامی معقول نیست. جدا 
از اینکه فراهم کردن دستمزد مربیان 
 20 از  بیش  هم  پرسپولیس  خارجی 
میلیارد تومان برای این باشگاه هزینه 
باشگاه  داشت.مدیریت  خواهد  بر  در 
پرسپولیس در این زمینه صحبت هایی 
است. داشته   ایوانکوویچ  برانکو  با  هم 

صیغه و خالکوبی دو عامل جدید 
انتقال ویروس ایدز در ایران

دکتر مینو محرز متخصص سرشناس 
و  عفونی  بیماری های  استاد  و  ایدز 
دانشکده  ایدز  تحقیقات  مرکز  رئیس 
پزشکی دانشگاه تهران می گوید معموال 
مبتالیان به بیماری ایدز که از بیماری 
خود خبر ندارند، ویروس را به دیگران 

منتقل می کنند.
دکتر محرز در گفتگو با روزنامه ایران 
اضافه کرده: متاسفانه گزارش ها شامل 
چهل  را  اچ.آی.وی  ویروس  حامالن 
هزار اعالم می کنند در حالیکه تعداد 
واقعی مبتالیان به این  بیماری 2 تا ۳ 

برابر بیش از این است.
به  امروزه  خوشبختانه  گفته:  وی 
به  ایدز  شده،  کشف  داروهای  کمک 
یک بیماری مزمن قابل کنترل تبدیل 
از  قدرت  جدید  داروهای  چون  شده 
بین بردن ویروس را دارند. حتی امکان 
انتقال بیماری را می توانند منتفی کنند.

به  متخصص  این  که  مهمی  نکته 
به  ابتال  الگوی  تغییر  کرده  اشاره  آن 
دیگر  که  بطوری  است  بیماری  این 
خون وسیله ابتال به ایدز نیست. چون 
زمانی استفاده از سرنگ های چند بار 
راه  تزریقی  معتادان  بین  در  مصرف 
حساب  به  بیماری  این  انتقال  جدی 
میان  در  سرنگ  توزیع  با  اما  می آمد 
انتقال  راه  این  زیادی  تا حد  معتادان 
کنترل شده اما موضوع نگران کننده 
راه  از  انتقال  ایران،  امروز  جامعه  در 
تماس جنسی حفاظت نشده است که 
عده ای به دلیل عدم آگاهی و ناتوانی 
در خویشتنداری به این مصیبت گرفتار 
می شوند و متاسفانه آموزش و پرورش 
در آگاهی دادن به کودکان و نوجوانان 

بسیار ضعیف عمل کرده است.
نشان  آمار  می گوید  محرز  دکتر 
درصد  اخیر 99  سال  دو  در  می دهد 
ایدز  به  تماس جنسی  راه  از  بیماران 
مبتال شده اند. پس از آن انتقال بیماری 
آخر  و دست  به جنین  آلوده  مادر  از 
استفاده از سرنگ آلوده یا هر وسیله که 

خون  آلوده را به بدن شخص منتقل کند.
او ادامه داده: زمانی که انتقال بیماری 
از طریق سرنگ آلوده بود، تعداد مردان 
مبتال 9۶ درصد و زنان آلوده به ویروس 
اما در عرض دو  بود.  حدود ۴ درصد 
سال اخیر به دلیل تغییر الگوی ابتال 
به ایدز شمار زنان مبتال به ۳۵ درصد و 
مردان آلوده به ۶۵ درصد رسیده است. 
و  »صیغه«   موقت  ازدواج  روزها  این 
خالکوبی که بین زنان و مردان بسیار 
انتقال  جدید  دوعامل  شده   متداول 
تشکیل  ایران  در  را  ایدز  ویروس 
می دهند. متاسفانه حقیقت تلخ دیگر 
در این رابطه این است که نوجوانان و 
جوانان و حتی افراد ۵0 و ۶0 ساله هر 
روز به تعداد مبتالیان اضافه می شوند. 
مشکل اینجاست که بیماری این افراد 
داده  تشخیص  پیشرفته  مرحله  تا 
نمی شود چون پزشکان فکر نمی کنند 

که آنها مبتال به ایدز باشند.
توصیه  ایدز  تحقیقات  مرکز  رئیس 
می کند هر فردی قبل از ازدواج بهتر 
است برای آزمایش اچ.آی.وی به مراکز 
مخصوص مراجعه کند. البته مثبت بودن 
نتیجه آزمایش به معنای مجرد ماندن 
شخص نیست چون این بیماران حق 
ازدواج دارند اما همسر آنان حتما قبل 
از آغاز زندگی مشترک باید از بیماری 
همسر اینده خود اطالع داشته باشد.

جرح  و  ضرب  دلیل  به   =
مسئوالن  از  شهری  مدیر 
شکایت  آبادان  پاالیشگاه 

شده است.
= اخیراً تعدادی از نیروهای 
نیروهای  توسط  شهرداری 
مرزبانی به شدت مورد ضرب 
و جرح قرار گرفته اند و علت 
و  نیست  مشخص  هم  آن 

کسی هم پاسخگو نبوده.
گزارش  ایران  در  رسانه ها  برخی 
 2۴ سه شنبه  شامگاه  دادند، 
شهرداری  ماموران  ماه،  اردیبهشت 
پاالیشگاه   2 فاز  ماموران  و  آبادان 
آبادان بر سر انتقال رآکتور بنزین با 

هم درگیر شدند.
آنطور که حسین حمیدپور شهردار 
آبادان می گوید، یک محموله سنگین 
 2 فاز  برای  بنزین سازی  رآکتور 
پاالیشگاه آبادان از کشورهای آسیایی 
و  تخلیه  آبادان  پاالیشگاه  اسکله  در 
پس  و  شده  منتقل  شهر  داخل  به 
به  شهر  داخل  مسافتی  گذراندن  از 
پاالیشگاه آبادان منتقل شده در حالی  
هماهنگی  هیچ  وی،  گفته ی  به  که، 
است. نگرفته  صورت  شهرداری  با 

شهردار آبادان توضیح داده با توجه 
بدهی  پاالیشگاه   2 فاز  اینکه  به 
این  و  دارد  شهرداری  به  میلیاردی 
انتقال باعث تخریب آسفالت، نشست 
زمین و همچنین چند خیابان اصلی 
مدیران  از  یکی  به  شده  مسدود 
شهری دستور داده تا به محل انتقال 
این رآکتور برود و مانع جابجایی آن 
که  شود  پاالیشگاه  اسکله  جلوی  از 
این فرد مورد ضرب و جرح و توهین 

قرار گرفت.
به  اینکه  به  اشاره  با  حمیدپور 

کتک کاری در آبادان؛

 از دعوا بر سر انتقال رآکتور بنزین پاالیشگاه تا ضرب 
و جرح ماموران شهرداری توسط مرزبانی!

از  شهری  مدیر  جرح  و  دلیل ضرب 
شکایت  آبادان  پاالیشگاه  مسئوالن 
شده، تهدید کرده یکی از ۷ محموله 
ملی  طرح  اینکه  دلیل  به  وارداتی 
تا  اما  شد  منتقل   2 فاز  به  است 
میلیاردی  چند  بدهکاری  وضعیت 
فاز 2 پاالیشگاه پرداخت نشود اجازه 
نخواهیم داد که رآکتورها از اسکله به 

پاالیشگاه منتقل شود.
ضرب و جرح ماموران شهرداری 

توسط مرزبانی
برخورد  قضیه ی  دیگر  گزارشی  در 
خشن نیروهای دریابانی و مرزبانی با 
صیادان در آبادان به مجلس شورای 

اسالمی کشیده شده است.
اخیراً  که  حاکیست  گزارش ها 
تعدادی از نیروهای شهرداری توسط 
مورد  شدت  به  مرزبانی  نیروهای 
علت  و  گرفته اند  قرار  جرح  و  ضرب 
و کسی هم  نیست  آن هم مشخص 

پاسخگو نبوده.
در  آبادان  نماینده  مختار  جلیل 
فرمانده  با  مکاتباتی  طی  مجلس 
نیروی انتظامی، وزیر کشور و رئیس 

خودکشی ۷ نفر 
در هریس به 
دلیل بیکاری

مجلس  در  اهر  و  هریس  نماینده 
از  سه شنبه  روز  اسالمی  شورای 
خودکشی هفت مرد در ماه های اخیر 
در  درآمد  و  شغل  نداشتن  دلیل  به 
اهالی  گفت:  و  داد  خبر  منطقه  این 
آن  اطراف  روستاهای  و  شهرها  این 
زندگی  ساختمانی  کارهای  انجام  با 
دلیل  به  اما  می کردند  اداره  را  خود 
بیکار  و  ساختمان سازی  رکود 
آنان  خانواده های  کارگران،  شدن 
روبرو  معیشتی  جدی  مشکالت  با 

هستند.
بیت اهلل عبدالهی افزود: در یک سال 
اخیر هفت نفر آنان از فرط تنگدستی 
جان خود را گرفتند. او به نماینده ها 
گفت: عدم رونق کسب و کار و نبود 
درآمد بخصوص در روستاهای اطراف 
مردم  شدید  افسردگی  باعث  شهرها 

شده است.
منطقه  کشاورزان  داد:  ادامه  وی 
استخر  آنها  برای  دولت  دارند  تقاضا 
کارهای  برای  چون  بسازد  معیشتی 
کشاورزی سخت به آب احتیاج دارند.

شده  تصفیه  آب  که  شد  یادآور  او 
گران  بسیار  ما  روستاهای  در  را 

می فروشند.

ماریو بودیمیر وریا غفوری

کمیسیون امنیت ملی خواستار اعزام 
بازرسان ویژه به آبادان برای بررسی 
با  مرزبانی  و  دریابانی  برخورد  نحوه 

صیادان و شهروندان شده است.
نوشته  ملت«  »خانه  خبرگزاری 
رفتار  در خصوص  متعددی  شکایات 
دریابانی و مرزبانی با شهروندان شده 

است.
حال  در  گفته،  آبادان   نماینده 
حاضر تنها منبع درآمد مردم منطقه، 
کشتی های  روی  اشتغال  و  صیادی 
قرار  اگر  لذا  است  و شناورها  باربری 
باشد به آنها فشار بیاوریم، مردم در 
قرار  تنگنا  در  خود  معیشت  موضوع 

خواهند گرفت.
نیرویی  »هیچ  کرده،  تاکید  مختار 
یا  جرم  وقوع  در صورت  نباید حتی 
کار خالف قانون پیش از صدور حکم 
فرد  با  نامتعارف  برخورد  به  اقدام 

خاطی کند.«
الریجانی  علی  رابطه  همین  در 
رئیس مجلس شورای اسالمی از وزیر 
با  دریابانی  برخورد  خواسته  کشور 

صیادان را پیگیری کند.

و  ی  منه ا خا =آیت اهلل 
شیرازی  مکارم  آیت اهلل 
پیشتر دوچرخه سواری زنان 

را حرام خوانده بودند.
گفته  اصفهان  =دادستان 
بود باید زنان دوچرخه سوار 
را متوقف و دوچرخه هایشان 

را ضبط کرد.
=او گفته بود روحانیون بارها 
دوچرخه سواری  به  نسبت 
زنان هشدار و اعالم مخالفت 

کردند. 
قضاییه  قوه  =سخنگوی 
گفته فقط با دوچرخه سواران 

بدحجاب برخورد می شود.
اصفهان  دادستانی  که  حالی   در 
پیشتر دوچرخه سواری زنان را ممنوع 
اعالم کرده بود، سخنگوی قوه قضاییه 
بانوان  برای  می گوید دوچرخه سواری 

منع قانونی ندارد.
در حالی  که هفته پیش دادستانی 
اصفهان، دوچرخه سواری زنان را طبق 
و  خوانده  حرام«  »فعل  دینی  فتوای 
زنان  احضار  و  توقیف  تذکر،  دستور 
دوچرخه سوار به پلیس امنیت را داده 
بود، امروز سه شنبه ۳1 اردیبهشت ماه 
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضاییه اعالم کرد نقل قول دادستان 
اصفهان »یک برداشت ناقص از نظر و 

نامه دادستان اصفهان بوده.«
 2۴ سه شنبه  روز  اصفهانی  علی 
که  بود  گفته  ایرنا  به  اردیبهشت ماه 
همچنین  و  علما«  »فتوای  طبق  بر 
براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان 
در فضای عمومی »فعل حرام« است.

به گفته وی، »ائمه جمعه، جماعات 
که  مدت هاست  شهدا«  خانواده  و 
اماکن  در  بانوان  دوچرخه سواری  به 
»همچنین  و  بودند  معترض  عمومی 
این  برای  هایی  مزاحمت  و  تعرضات 

بانوان ایجاد شده بود.«
آنگونه که دادستانی اصفهان دستور 

تناقض گویی قوه قضاییه در مورد دوچرخه سواری 
زنان؛ قانونی یا غیرقانونی؟!

اعالم  انتظامی  نیروی  به  بود،  داده 
زنان  مشاهده  صورت  در  که  شده 
تذکر  آنان  به  ابتدا  دوچرخه سوار، 
مدارک  سپس  و  دهند  محترمانه 
شناسایی شان را بگیرند و دوچرخه را 

توقیف کنند.
علی اصفهانی حتی گفته بود که در 
زنان،  توسط  اقدام  این  تکرار  صورت 
بودن  حرام  دلیل  به  دوچرخه سواری 
این فعل، مجازات اسالمی در پی دارد.

حاال در پی انتقادات شدید مردم و 
ممنوعیت  به  مجازی  فضای  کاربران 
قوه  سخنگوی  زنان،  دوچرخه سواری 

در  ایشان  »آنچه  می گوید:  قضاییه 
که  نیست  این  کردند  اعالم  نامه  آن 
بانوان مطلقاً  دوچرخه سواری توسط 

ممنوع است!«
و  بخشنامه  اسماعیلی  غالمحسین 
را  اصفهان  دادستان  پیگیری  دستور 
اعمال  مظاهر  با  »برخورد  به  مربوط 
بی حجابی  یا  بدحجابی  عفت،  منافی 
و تشویق دیگران به فساد و فحشا و 
امثال آن« دانسته و گفته است: »ای 
کاش کسانی که در فضای مجازی به 
اظهار نظر پرداختند، ذیل این دستور 

را می دیدند.«
است:  گفته  قضاییه  قوه  سخنگوی 
که  کرده  اعالم  دستور  ذیل  »در 
را  محل هایی  است  الزم  شهرداری 
تعبیه  بانوان  دوچرخه سواری  برای 
را  چیزی  چنین  که  کسی  کند. 
می خواهد آیا معتقد است بانوان مجاز 

به دوچرخه سواری نیستند؟«
سال های  خامنه ای  علی  آیت اهلل 
پیش دوچرخه سواری زنان در مجامع 
را  نامحرم  دید  معرض  در  و  عمومی 
آیت اهلل  همچنین،  بود.  دانسته  حرام 
مکارم شیرازی درباره حکم دوچرخه 
و موتورسواری بانوان در وبسایت خود 
پاسخ داده که »با توجه به پیامدهای 
سوء که اینگونه امور دارد، الزم است 
از آن پرهیز شود و به وسوسه هایی که 

این و آن می کنند توجه نکنید!«

دوچرخه اختراعی برای زنان در 
جشنواره ابن سینا!

دکتر مینو محرز

انتقال راکتور بنزین در آبادان
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ادامه در صفحه ۱۷» ادامه دارد«           

دو  از  حاصل  =وقایع 
 ۱۳۵۸ آبان  سیزدهم  روِز 
بیش  و دوم خرداد ۱۳۷۶، 
نکبت  پر  یام  ا باقی  ز  ا
اسالمی،  جمهوری  تاریخ 
ناپذیر  جبران  آسیب های 
و زیان های مزمن به منافع 

ملی ایران زده اند.
گفتماِن  چراگاِه  =در 
استمراِر جمهوری اسالمی، 
زنگ واژگان »دوم خرداد«، 
بر  نشستن  وقت  یادآوِر 
پهن  سفره  و  یغما  خوان 
ژست  با  لبته  -ا نقالب  ا

اصالح طلبی- است.
اطالعاتی  =موازیکارِی 
و  کشور  اداره  در سیستم 
توسعه طلبِی استعماری در 
بهانه  به  خاورمیانه  منطقه 
استراتژیک  عمق  ایجاد 
سیاست  دو  نظام،  برای 
ر  ا ستمر ا ی  ا بر ی  د بنیا
جمهوری اسالمی است که 
خرداد  دوم  مولود  دو  هر 
ز  ا پس  هستند.   ۱۳۷۶
بود که  نمایش دوم خرداد 
انزوای فرقه تبهکار اشغالگر 
ایران شکست و روابط ایران 
و اروپا برای مدتهای مدیدی 

حسنه شد.
معنا  این  به  =اینهمه 
گانگسترهای  که  نیست 
گرداننده جمهوری اسالمی 
با  قبلی،  نیت  و  قصد  با 
و  جامع  نقشه ای  طراحی 
کامل، فریب دوم خرداد را 
شکل دادند. نکبت حاصل 
بیشتر  د،  خردا دوم  ز  ا
و  عافیت طلبی  خاطر  به 
طبقه  در  روزافزون  فساد 
رخ  ایران  جامعه  متوسط 
جامعه  از  بخش  این  نمود. 
ایران، همواره مدافع حفظ 
به  شایق  و  موجود  وضع 
کسب سود حداکثری بدون 

پرداخت هزینه است.
ی  ر جمهو ی  ال هیو =
ح  لقا صل  حا  ، می سال ا
ارتجاع سرخ و سیاه است. 
این هیوال، در سیزده آبان 
ارتجاع  زهدان  از   ۱۳۵۸
سرخ بیرون آمد و در دوم 
سایه  زیر   ۱۳۷۶ خرداد 
ارتجاع سیاه به بلوغ رسید.

روزهای  میان  مصدقی-  یوسف 
سیاه تقویم جمهوری اسالمی، کمتر 
عموم  که  یافت  توان  می  را  روزی 
به  آن  تباهی  درباره  هنوز  جامعه 
اتفاق نظر نرسیده باشند. گذر سال ها 
و  تبهکار  سرشت  شدِن  آشکار  و 
بیشینه  اسالمی،  حکومت  ویرانگر 
باشندگان ایران را به حدی از بیزاری 
از فرقه تبهکار اشغالگر ایران رسانده 
که تقریبا از تمام »ایام اهلل« ثبت شده 
بر تقویم  جمهوری اسالمی با نفرت 
در  استثنا  تنها  شاید  می کنند.  یاد 
دوم خرداد 13۷۶  روزها،  این  میان 

خورشیدی باشد.
صاحب این صفحه کلید بر این باور 
روِز  دو  از  حاصل  وقایع  که،  است 
خرداد  دوم  و  آبان 13۵۸  سیزدهم 
نکبت  پر  ایام  باقی  از  بیش   ،13۷۶
تاریخ جمهوری اسالمی، آسیب های 
مزمن  زیان های  و  ناپذیر  جبران 
صحت  زده اند.  ایران  ملی  منافع  به 
این حکم درباره سیزده آبان روشن 
شعور  مختصر  از  کس  هر  و  است 
شکی  باشد،  برخوردار  هوشیاری  و 
ندارد که اقدام نابخردانه و مشکوک 
چپگرایان مسلمان در اشغال سفارت 
 ،۵۸ آبان  سیزده  در  متحده  ایاالت 
اقتصادی،  عظیم  آسیب های  موجب 
سیاسی و حیثیتی به کشور ایران و 
شهروندانش شده است. درباره دیگر 
خرداد  دوم  یعنی  اشاره  مورد  روز 
13۷۶ و دنباله های درازدامن آن، اما 
هنوز چنین اتفاق نظری میان ایرانیان 

درون و برون مرز، حاصل نشده است.
هرچند بسیاری از ایرانیان، تکلیف 
که  بزرگی  فریب  با  را  خودشان 
»مردم ساالری  نام  به  روز  این  در 
آنها  به  مدنی«  »جامعه  و  دینی« 
هنوز  اما  کرده اند،  روشن  قالب شد، 
یا  ساده لوحانه  که  کسانی  هستند 
دوم  »دستاوردهای  از  وقاحت،  با 
خرداد« سخن می گویند و از این روز 
بیشتر  می کنند.  یاد  نیکی  به  سیاه 
تا  پیر  از  نگاه دروغین،  این  حامیان 
جوان، کسانی هستند که طی دوران  
مختلف پس از دوم خرداد، در چراگاِه 
اسالمی  جمهوری  استمراِر  گفتماِن 
چریده اند و پروار شده اند. در گوش این 
جماعت، زنگ واژگان »دوم خرداد«، 
یغما  خوان  بر  نشستن  وقت  یادآوِر 
و سفره پهن انقالب -البته با ژست 

اصالح طلبی- است.
نگارنده از این رو حکم به تباهی روز 
دوم خرداد می دهد که وضع هولناک 
امروز را حاصِل آنچه پس از ۲ خرداد 
13۷۶ در عرصه سیاست ایران رخ داد، 
می داند. بدیهی است که اهمیت هر 
واقعه ای اعم از خوب یا بد، وابسته به 
گذر زمان و میزان استمرار تأثیرات آن 
واقعه است. برخی اتفاقات و تصمیمات 
ممکن است که در طول چند ساعت 
شگفت آوری  طرز  به  روز  چند  یا  و 
فاجعه بار و تلخ باشند اما پس از چندی 
از میزان تأثیر آنها کاسته شده و کم کم 
تبدیل به خاطره ای ناخوشایند و دور 
از زماِن حاضر  شوند. برخی دیگر از 
اتفاقاِت تاریخی برخالف دسته اول، 
ممکن است به ظاهر با شادی و امید 
شروع شوند یا حداقل در زمان وقوع، 

اما  باشند  نداشته  فاجعه بار  ظاهری 
در طول زمان و به واسطه پیامدهایی 
که از آنها ناشی می شوند، لطمه های 
مستمر و جبران ناپذیری را نسل بعد 
از نسل، باقی بگذارند. دوم خرداد ۷۶ 

از دسته دوم است.
ایران  شرایط سیاسی  و  وقایع  اگر 
را چند ماهی پیش از خرداد 13۷۶ 
یا مطالعه کنیم، در  یاد آورده  به  را 
می یابیم که سال 13۷۵ خورشیدی، 
سالی بحرانی برای حکومت جمهوری 
اسالمی بود. رژیم مواجه با مشکالت 
عمیق داخلی و بین المللی بود. رکوِد 
تعدیل  سیاست  از  ناشی  تورمی 
اقتصادی در دولت رفسنجانی، طبقات 
و  ناامیدی  را دچاِر  فرودست جامعه 
بود که چند  انباشته ای کرده  خشم 
باری در شورش های حاشیه نشین های 
نشان  را  خود  کشور  مختلف  نقاط 
مشهور  ماجرای  همزمان،  بود.  داده 
دادگاه میکونوس باعث شده بود که 
تمام دولت های مهم اروپایی سفیران 
خود را از تهران احضار کنند و سطح 
روابط شان را با جمهوری اسالمی به 

پایین ترین حد ممکن برسانند.
در همین ایام، قیمت نفت ایران به 
پایین تر از ده دالر رسیده بود و این 
مسئله باعث شده بود که درآمد دولت 
رفسنجانی به شدت کاهش پیدا کند. 
سررسید بسیاری از وام ها و بدهی  های 
دولِت به اصطالح »سازندگی« هم در 
این سال باعث شده بود که فشاری 
فزاینده بر اقتصاد ایران وارد شود. در 
این دوره، تقسیم قدرت در »شرکت 
سهامی جمهوری اسالمی« به گونه ای 
قدرت  اصحاب  از  هیچکس  که  بود 
دسِت باال را نداشت. سپاه و قوه قضائیه 
ابزاِر  به  سازمان یافته  آنچنان  هنوز 
سرکوب مجهز نشده بودند و در واقع 
به شکل  اسالمی  »نظاِم« جمهوری 
کنونی اش قوام نگرفته بود. خامنه ای 
و  نبود  یکه سوار مرکب قدرت  هنوز 
افتاده  َقَدرقدرتی  از  هم  رفسنجانی 
سرکوبگر  اطالعاتی-  نهاد  تنها  بود. 

دو  میان  اطالعات(  حکومت)وزارت 
جناح چپ و راست دوپاره شده بود 
و هر روز بخشی از جنایات داخلی و 
ناراضیان  و  رقبا  توسط  خارجی اش 
و  حسین  صدام  رژیم  می شد.  افشا 
امارت  و  عراق  در  خلق  مجاهدین 
اسالمی طالباِن نوظهور در افغانستان، 
از غرب و شرق جمهوری اسالمی را 

تهدید می کردند.
در چنین وضع بحرانی و شکننده ای، 
رشد  حال  در  مافیای  گردانندگان 
حکومت، برای بقا نیاز به خریدن زمان و 
کسب حداقلی از مشروعیت بین المللی 
داشتند. نمایش انتخاباتی دوم خرداد 
13۷۶ نه تنها زمان و مشروعیت کذایی 
را- بیش از حد انتظار گردانندگانش- به 
جمهوری اسالمی بخشید بلکه موجب 
عافیت طلب  بخش  مضاعف  آلودگی 
طبقه متوسط قالبی و گلخانه اِی جامعه 

ایران شد.
سهامی  »شرکت  شاکله  در  آنچه 
اصالح طلبی  اسالمی«  جمهوری 
خوانده می شود، بیماری مزمنی است 
که از دوم خرداد 13۷۶ بخش بزرگی 
از طبقه متوسط برآمده از اقتصاد نفتی 
تا  از آن دوران  آلوده کرده است.  را 
به امروز، طبقه متوسِط دالل مآب با 
حمایت از دروغ های رنگارنگ اصحاب 
دوم خرداد درباره »جامعه مدنی« و 
»مردم ساالری دینی«، عمال به تحکیم 
پایه های نظام جمهوری اسالمی کمک 
از  تحکیم،  این  نتیجه  است.  کرده 
یکسو گسترش قدرت سپاه پاسداران 
امنیتی  اطالعاتی-  نهادهای  دیگر  و 
سرکوبگر و از سوی دیگر، بخشیدن 
وجود  ادعای  به  ظاهری  مشروعیت 

است.  بوده  ایران،  جامعه  در  آزادی 
در  تأکید کرد که  نکته  این  بر  باید 
اخیر،  سال  چند  و  بیست  این  طی 
وعده های اصالح طلبانه تنها ناظر بر 
زیاده خواهی های همین بخش از طبقه 
فرودستان  نیازهای  و  بوده  متوسط 
جامعه هیچ انعکاسی در این وعده ها 

نداشته است.
مهمترین پیامد ماجرای دوم خرداد 
تبهکاِر  فرقه  رشد  و  تثبیت   ،13۷۶
حاکم بر »شرکت سهامی جمهوری 
اسالمی« بود. تالی فاسد این تثبیت، 
تبهکاران  این  رفتار  پیچیده تر شدن 
در عرصه های داخلی و بین المللی بود. 
موازی کارِی اطالعاتی در سیستم اداره 
در  استعماری  توسعه طلبِی  و  کشور 
منطقه خاورمیانه به بهانه ایجاد عمق 
سیاست  دو  نظام،  برای  استراتژیک 
بنیادی برای استمرار جمهوری اسالمی 
است که هر دو مولود دوم خرداد 13۷۶ 
خرداد  دوم  نمایش  از  پس  هستند. 
اشغالگر  تبهکار  فرقه  انزوای  که  بود 
اروپا  و  ایران  روابط  و  ایران شکست 
شد. مدیدی حسنه  مدت های  برای 

نیروهای  شرایطی،  چنینی  در 
دچار  همیشه  از  بیش  اپوزیسیون 
چنددستگی شدند و بخشی از آنها به 
بوی کباِب دوم خرداد فریفته گشته 
همزمان  کوبیدند.  تفرقه  طبل  بر  و 
از  تنهاتر  کشور  داخل  دگراندیشان 
همیشه زیر فشار خردکننده نهادهای 
امنیتی و قاتلین زنجیره اِی حقوق بگیر 
آنها قرار گرفتند و قلع و قمع شدند. 
در همین دوره و پس از چند سال 
و  یافت  افزایش  نفت  قیمت  رکود، 
و  تجهیز  صرف  نفت  سرشار  درآمد 
توسعه سپاه پاسداران و سایر نهادهای 
دوم  از  پس  چند  شد.هر  سرکوب 
آلوده  صباحی،  چند  جامعه  خرداد، 
به امیدی واهی برای تغییر و بهبود 
اوضاع شده بود، اما این امید واهی به 
سرعت از میان برخاست و جایش را 

به افسردگی و بی تفاوتی سپرد. 

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۱2۰(

از پی آمدهای فوری کودتا ـ چنان 
»حکم  اعالمیۀ  چهارم  بند  در  که 
یا  تعطیل  ـ  است  آمده  می کنم« 
اوراق  و  روزنامجات  »تمام  توقیف 

مطبوعه« بود.
خود  که  آن  با  ضیاءالدین  سید 
روزنامه نگار بود، وجود مطبوعات را 
مزاحم »دولت قوی« و مانع اجرای 
دولتی  چنین  انقالبی  برنامه های 
در  بهار  ملک الشعرای  می دانست. 
سیاسی«  احزاب  مختصر  »تاریخ 

می نویسد:
ورود  خبر  که  روزنامه ای  »تنها 
به ریاست  را  قزاق ها  ز  ا عده ای 
کرد  منتشر  پنجه  میر ن  خا رضا
و  بود  ـ  یومیه  ایران  ـ  من  روزنامۀ 
این خبر چیز عمده ای در بر نداشت. 
فقط معلوم می نمود که خبری است... 
از آغاز صبح به فرمان بازیگران کودتا، 

مطابق نقشۀ منظم، بگیر بگیر شروع 
)کارآگاهی(  تأمینات  مأمورین  شد. 
به اتفاق یک دهه قزاق به حال نظام 
به راه افتاده بودند، مأمور پیشاپیش 
لباس  او،  قفای  در  قزاقها  دهۀ  و 
قزاقان پارچۀ پشمی بخور پررنگ و 

ساز و برگ آنها نونوار و قیافه هاشان 
مطمئن بود.

مأمور  دستجات  این  از  دهه  هر 
خانۀ یک نفر از رجال کشور بود که 
و  دستگیر  را  او  شده  او  خانۀ  وارد 
بزرگ  اعیان  از  اگر  را  او  اثاث البیت 
بود وارسی و مهر و موم کرده خود 
احدی  و  می بردند  به اسیری  را  او 
نمی دانست او را به کجا خواهند برد 

و چه بر سرش خواهند آورد.
کالهش  به  سرش  که  هرکس 
مگر  شد  گرفتار  روز  آن  می ارزید 
کسی که امید همفکری به او می رفت 
و یا از دستگیر کردن او خائف بودند 
و نمی شد او را به عقیدۀ حضرات در 
عداد »خائنان« قرار داد و این قبیل 
اشخاص انگشت شمار بودند از قبیل 
صمصام السلطنه و خوانین بختیاری 
و مستوفی الممالک و مشیرالدوله و 
مؤتمن الملک و امثال آنها... و بالجمله 
در یک هفته قریب هشتاد نفر ناجور 
و از هر دست و هر طبقه و صنف به 
در  را  آنها  غالب  و  افتادند  محبس 
میدان  به  مشرف  قزاقخانه  عمارت 
مشق قدیم حبس کردند و از تنگی 
اطاقی جای  را در  مکان، هر دسته 

داده بودند.
تلگرافخانه و تلفونخانه، شبانه مانند 
شهربانی به تصرف درآمد و بازارها باز 
نشد و مردم حیرت زده و مبهوت با 

هم صحبت می کردند. غروب دوشنبه 
ملتفت شدند که تلفونخانه خط قم 
و ساوه و عراق )اراک( آزاد است و 
شده  داده  نواحی  بدان  مرکز  اخبار 
گوناگون  و  مبهم  به اشکال  و  است 
در آن والیات شهرت یافته، منجمله 
قزاقها  که  شد  داده  خبر  قم  به 
بالشویک شده اند و تهران را گرفته 
و غارت کرده اند. مردم قم از این خبر 
وحشت اثر اجناس مغازه ها و دکاکین 
و  کرده  پنهان  و  برده  خانه ها  به  را 
معصومه  حضرت  صحن  در  خود 

اجتماع نموده بودند.
 تا روز سه شنبه بعضی دوایر دولتی 
باز بود و مابقی به حال تعطیل باقی 
پستخانه  سه شنبه  عصر  بود.  مانده 
سایر  به  و  کردند  تعطیل  هم  را 
شد.  داده  تعطیل  حکم  نیز  دوایر 
که  یافت  شهرت  روز  همین  در 

شده  رئیس الوزرا  ضیاءالدین  سید 
است. مشارالیه لباس خود را تبدیل 
بلند  )کت  و سرداری  با کاله  کرده 
رفته  فرح آباد  دربار  به  بسته(  یقه 
دستخط رئیس الوزرایی خود را از شاه 
گرفته و شاه در آن دستخط اشاره 

به غفلت کاری و القیدی زمامداران 
دوره های گذشته کرده بود...«

چند سطر بعد، ملک الشعرا به شرح 
سید  با  خود  مذاکرات  و  دیدار 

ضیاءالدین می پردازد:
)اسفند(  حوت   ۷ پنجشنبه  »روز 
تلفون  من  به  رئیس الوزرا  دفتر  از 
شد و مرا به عمارت گاالری )گالری( 
کاله  با  رئیس الوزرا  کردند.  احضار 
در  و سرداری،  مانند  ترکی  پوستی 
پذیرفت.  مرا  جنوبی  اطاق  آخرین 

هنوز دولتی انتخاب نکرده بود.
در مالقات با ایشان »دست خوش!« 
گفته شد. رئیس دولت اظهار داشت 
»اگر من کودتا نکرده بودم مطمئن 
باشید که مدّرس کودتا کرده همۀ 
سپس  می آویخت!«  به دار  را  ما 
بیانیۀ طوالنی خود را که روز شنبه 
)9 اسفند( منتشر ساخت برای من 
از اول تا آخر خواند. در این بیانیه 
فقط یک بار اشاره به قانون و رژیم 
مورد  در  آن  و  بود  شده  کشور 
نوشته  که  بود  )شهرداری(  بلدیه 
نسخۀ  در  ولی  قانونی«  »بلدیه  بود 
لفظ  »قانونی«  لفظ  به جای  چاپی 

»معاصر« نوشت!
پس از قرائت بیانیه، اشاره به جشن 
مخصوصاً  گفت  و  کرد  مشروطیت 
اول کاری که کردم ارباب کیخسرو 
جشن  نعقاد  ا قرار  و  خواستم  را 

مشروطیت را دادم. بعد از آن گفت 
همۀ  تهران،  به  ما  ورود  فردای  از 
مأموران خارجه مرا مالقات کردند و 
همه حاضرند که هرچه پول بخواهم 
وعدۀ  قسم  همه  و  بدهند  من  به 

مساعدت به من داده اند...
همۀ  رم  دا خیال  گفت  سپس 
توقیف  را  »رعد«  حتی  روزنامه ها، 
کنم و تنها روزنامۀ  »ایران«  را دایر 
نگهدارم و ماهی هزار تومان به عنوان 
خواهم  روزنامه  این  به  خرج  کمک 
داد، و تو باید با من همدست و همکار 
شوی و برطبق قولی که به هم داده ایم 

با هم کار کنیم.
گفتم  و  کردم  گله  ایشان  از  من 
من  با  کارها  نقشۀ  در  قبال  بود  بنا 
صحبت کنید و مرا از اصل نقشه و 
مراد حقیقی خود مستحضر فرمایید، 
کرده اید  کاری  سابقه   بدون  شما 

شما  با  نمی توانم  کورکورانه  من  و 
که  می دانید  بعالوه  کنم.  همکاری 
کار  لّتوالی  علی ا است  سال  چند 
فرسوده  و  خسته  بسیار  و  می کنم 
شده ام و احتیاج به استراحت دارم. 
اجازه بدهید حاال که شما مسؤولیت 
شور  بدون  و  شخصاً  را  اصالحات 
دوستانتان به عهده گرفته اید من هم 
استفاده کرده قدری استراحت کنم 
و به امور شخصی و جمع آوری آثار 
ادبی خود و کارهای علمی بپردازم 
کارهایتان  پیشرفت  در  امیدوارم  و 
و  من  مساعدت  به  مبرمی  احتیاج 

امثال من نداشته باشید...
و کمال خلوص  واقع  روی  از  من 
و  کردم  طرح  را  صحبت  این  نّیت 
روحی  نکتۀ  و  قلبی  احساس  یک 
و  بود  گفتار  این  مؤید  بالبداهه  نیز 
پیشنهاد ایشان از این رو از طرف من 
رد شد. و خود، میرزا علی اکبرخان 
روزنامۀ  سردبیر  که  را  خراسانی 
روزنامه  آن  به مدیریت  بود  »ایران« 
به آقای رئیس الوزرا معرفی کردم و 
رئیس الوزرا نیز بی درنگ و بی آن که 

چانه بزند نظر مرا پذیرفت.
در  هرروز  زیادی  فردا جمعیت  از 
آنجا  از  و  می آمدند  گرد  من  خانۀ 
دفترخانۀ  در  آمده  بیرون  برخی 
از  مالقات  وقت  رفته  وزرا  ریاست 
از  داستانهایی  خواسته  رئیس الوزرا 
نقل  آنجا  صحبت های  و  من  خانۀ 

می نمودند.
این قضایا را رئیس  کابینۀ ایشان، 
)عامری(  نائینی  سلطان محمدخان 
خوب  گفت  و  داشت  اظهار  من  به 
شد  گفته  نپذیرید.  را  کسی  است 
ممکن نیست مگر دولت قزاق بگذارد 
و حقیقت  مردم شود.  ورود  مانع  و 
به  نسبت  قصدی  سوء  و  بود  این 
اندیشۀ  در  ضیاءالدین  سید  دولت 
من خطور نکرده بود و به اصالحاتی 
که وعده داده شده بود امیدوار بودم 
کسی  بر  همگنان  اخالق  فساد  اما 
علت  همین  به  و  نیست  پوشیده 
ده  از  و پس  کردند  توقیف  مرا  هم 
روز توقیف در شهربانی به دزاشوب 
)دزاشیب( فرستادند و تا رفتن سید 
در آنجا بودم و از انزوایی که دیری 
بود طالب آن بودم استفاده کردم و 
تصدیق دارم که سید نسبت به من 
بد نمی خواست و منظور بدی نداشت 

ولی پیش آمد چنین پیش آورد...«

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳۰۱ (

تأمالت بهنگام؛ بلوغ هیوالی سیزده آبان در دوم خرداد  

حجت االسالم محمد خاتمی رئیس جمهوری اسالمی می شود

صمصام السلطنه بختیاری  ارباب کیخسرو شاهرخ

کابینه سید ضیاء طباطبایی
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1ـ از شعرای معروف و نوپرداز 
ایران

2ـ حرفه ای استـ  سه چهارم 
کرۀ زمین

گوشی  در  حرف  ـ  آزاد  ۳ـ 
هم  و  است  صیقل  هم  ـ 

آوارگی
۴ـ صورت ـ از رودخانه های 

اروپا
و  فروش  خدمات  از  ـ   5

ارسال کاال
6 ـ هدایت ـ مجروح

ـ  ست  ا ه  کشند ـ   7

حرارت  ـ  چاره اندیشی 
غیرطبیعی بدن

هم  او  ـ  است  سنگی  ـ   8
حرفه ای دارد

9ـ سرگردانـ  طوالنی کردن
10ـ حرف خطاب ـ بندری 

مهم در ژاپن
ـ  ایران  شهرهای  از  11ـ 

بهبودی ـ ناقال

ن  گا نند ا خو ز  ا 1ـ 
فقید  و  خوش صدا 

ایران
2ـ از وسایل استحمامـ  

همصدا و متفق
۳ـ من و توـ  راه بی پایان

۴ـ ورزشی است
5ـ  خلوتـ  از سبزیجات 

ـ ذکاوت
6ـ  تیرگیـ  واحد سنتی 
ـ  وزن  اندازه گیری 
قسمتی از دست و پا

ـ  به فرد  منحصر  ـ   7
خطی فرضی به دور 

زمین
نقشه  ـ  ندا  حرف  ـ   8

برای اجرا
و  بدنه  ـ  آدمکش  9ـ 

دیواره
ـ  پارچه  نوعی  10ـ 

صحرا ـ مبارکی
ـ  است  حرفه ای  11ـ 

ظلم 1ـ از پادشاهان ساسانی
2ـ پل ـ پایه ها ـ لطیف

روبرو  را  شما  عیب  ۳ـ 
ـ  پهلوان  ـ  می گوید 

بخشی از اوستا
۴ـ از پیشگامان هنر تئاتر 

در ایران 
دایره  داخل  ـ  هلهله  ـ   5

است ـ بخیل
درختی  ـ  بی آغازی  ـ   6

است ـ رهبر
از  قسمتی  ـ  سهل  ـ   7
صورت ـ خوراکی است 
سنتیـ  جزیره ای متعلق 

به ایران
8 ـ هر سال ـ قابل حصول

ـ  واالتباری  ـ  فرشته  9ـ 
بزرگ

و غزلسرایان  از شعرا  10ـ 
معروف و معاصر ایران

ـ  موسیقی  بان  ز 11ـ 
یتخت  پا ـ  مصیبت 

کشوری است
12ـ تکرار یک حرفـ  زاده 

ـ از وحوش
1۳ـ از فیلمسازان معروف 

و برجستۀ ایران
اعضای  از  ـ  بالیا  1۴ـ 
از  ـ  انسان  بدن  داخلی 
و  برجسته  هنرپیشگان 

قدیمی کشور ما
15ـ مزرعۀ برنجـ  از وسایل 
موسیقی ـ واحد قدیمی 

پول

1ـ تهور ـ نوعی بنا
2ـ گزند ـ آشتی و صلح ـ پنهانی
۳ـ طّیار ـ بیهوده ـ قسمتی از پا

خداوند  ـ  است  کشوری  پایتخت  ۴ـ 
ـ آینده

5 ـ شهری که یکشبه ساخته نشد ـ 
ارتعاش ـ از الیاف مصنوعی

6 ـ ادیب، پژوهشگر و مؤلف گرانقدر 
ایران و استاد فقید دانشگاه تهران 

ـ عمارت
7 ـ نوعی رقص ـ حرف ندا ـ میوه ای 

است
8 ـ لحظه ـ روز ـ جذابیت

9ـ از نویسندگان معروف روس و خالق 
اثر جنگ و صلح

زمین  ـ  پرستیدنی ها  از  ـ  لوس  10ـ 
قابل کشت و زرع

11ـ خانۀ زنبور ـ فرزند ذکور ـ نوعی 
خوراک سنتی

12ـ رنگی است ـ خاموشی ـ طوالنی 
کننده

1۳ـ از شهرهای ایرانـ  لوردهـ  لم یزرع
1۴ـ زبانی استـ  حرف خطابـ  پیکر

15ـ از حرکات آب دریا ـ شهری در 
ایران ـ میوه ـ تالش

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

اهل  می شناسید.  که  است  دانشور  سیمین  زنم  و   ...«
کتاب و قلم و دانشیار رشتۀ زیباشناسی و صاحب تألیف ها 
و ترجمه های فراوان. و در حقیقت نوعی یار و یاور این قلم. 
که اگر او نبود چه بسا خزعبالت که به این قلم درآمده بود.«

بدیهی است که این جمله ها را جالل آل احمد گفته است. 
اینکه  مثاًل  گفت؟  باید  چیزهایی  این ها چه  از  غیر  دیگر 
سیمین دانشور متولد 8 اردیبهشت 1۳00 شمسی است و 
شیرازی. یا اینکه مادرش هنرمند بوده و پدرش پزشک. یا 
مثاًل ماجرای ازدواجش با جالل که در اتوبوس اصفهان ـ 
تهران با هم آشنا شده اند و این قضایا. بعد هم می شود کلی 
کتاب ترجمه شده وتألیفی از او ردیف کرد؛ و عنوان های 
دهان پرکن دانشگاهی. ولی به جای این حرف ها تکه ای از 
نامه های سیمین را در سفر آمریکایش به آل احمد برایتان 

می آوریم از کتابی با همین نام.
»جالل عزیزم، اآلن دوشنبه ۳ نوامبر است. صبح امتحان 
داشتیم و بدبختانه کمی دیر پا شدم. هر طوری بود خود را 
به مدرسه رساندم و امتحانم را دادم. حیرت خواهی کرد، با 
وجود شب بیداری دیشب تمام سؤاالت را بی کم و کاست 
نوشتم. ما تراژدی ها و کمدی های یونان قدیم را تمام کرده 
بودیم. از هر کدام دو یا سه نمایشنامه خوانده بودیم و تاریخ 
تحول این نمایش ها را. بعد از امتحان به خانه برگشتم که 
نامه ام را تمام کنم و پست کنم و چه دیدم؟ نامۀ محبوب تو 
عزیزم را. اآلن اشک در چشمم است. چه کاغذی و چقدر آن 
مورد تنها رفتن تو به تپه های زرگنده شبیه تنها رفتن خودم 
به جنگل بلوط )Oakwood( بود. یک روز تنها به جنگل 
رفتم و بی اختیار به یاد تو افتادم و آن قدر گریه کردم که نگو. 
بعد به خانه برگشتم. دیدم اگر همین طور گریه کنم، عقل 
از سرم پرواز خواهد کرد. هیچ کس هم خانه نبود. عاقبت 
توی راهرو یک دختر فیلیپینی به اسم پسیتا را دیدم. رفتم 
به او گفتم بیا پهلوی من و تسلی ام بده که آمد. الهی من 
بمیرم برای شوهر تنها و بی کسم. قربان عکست بروم. همین 
عکس را می خواستم. چقدر قشنگ شده ای و چقدر قشنگ 
هستی. نگهش خواهم داشت و با خود به ایران می آورمش.

 اما جواب سؤاالت تو: وزنم 1۳۳ پوند، قدم 168، حالم 
متوسط و از دوری تو نزار. عکس فرستاده ام. در حال حاضر 
به یاد آن روز هستم که با هم به همان تپه های زرگنده 
به  خواستگاری،  برایم  خاله  بود.  جمعه  روز  یک  رفتیم. 
گمانم به اشارۀ مادرم، پیدا کرده بود. خواستگار از قوم و 
خویش های شوهرش بود و من تو را خبر کردم و تو هم 
آمدی و کاسه کوزۀ خاله و خواستگار را به هم ریختیم. حاال 
می دانی که آن خواستگار همکار مهم مصدق است. اگر یار 
و یاور پیرمرد باشد می بخشمش. بعد با هم رفتیم روی تپه 
ماهورهای زرگنده گشتیم و زیر درختی نشستیم. تو روی 
درخت یادگاری کندی ... چطور خیال می کنی من تو را 
نشناخته ام؟ تو را خیلی خوب هم شناخته ام و از کلیۀ ضعف ها 

و قدرت های شخص تو هم اطالع دارم و همچنین از ضعف ها 
و قدرت های خودم. در این دنیا گل بی عیب خدا نیافریده و 
غیر از خدا هیچ کس مطلق نیست و اگر آدمی بگوید من 
مطلقم، بدان که آدم هشلهفی است. توعصبی هستی، زود 
از کوره در می روی، عکس العمل فوری حساب نکرده نشان 
می دهی اما در عوض قلبی طالیی داری. مهر داری و در 
مهرورزی استادی. پاک و صادق و سر راست و صریح هستی 
اما بیشتر صفات هم تو و هم من، گذشته از توارث، ریشه در 
محیط خانوادگی و محیط اجتماعی و سیاسی دارد و وقایعی 
که بر هر دومان گذشته. خود من شاهد عواقب انشعاب تو 
از حزب توده بوده ام. یادت است در دماوند، شب به خانه 
می رفتیم، از یک باالخانه به طرفمان سنگ و آجر پرتاب 
کردند و فحش های چارواداری دادند و تو خودت را حایل 
من گرفته بودی که سنگ به من نخورد؟ چه می گفتند؟ 
بدانشعابی و خیلی بدتر از اینها. تو می خواستی بروی باال و 
بزن بزن راه بیندازی و من با التماس نگذاشتم. یادت است 
آن شب در خانۀ ملکی آن جوجه فکلی که ته دلش توده ای 
مانده بود، چقدر به تو بد و بیراه گفت؟ من در آمدم گفتم 
آقای محترم من خیال دارم زن این مرد بشوم، بس بکنید. 
یکی از حضار هم همین را گفت. و او گفت: مخصوصاً این 
حرفها را می زنم که چشم و گوش این زن باز بشود. و من 
گفتم پس حسودیتان می شود و او گفت خیال نکنید شما 
هم تحفۀ نطنزی هستید! و تو عزیز دل من گفتی برای من 
که تحفه است. خالص. )قربان تکیه کالم های خاص خودت 
می روم: همین، والسالم، خالص، الخ و غیره( مهم در این 
دنیا شدت درجۀ مقاومت آدم هاست. تو مقاوم هستی. اما 
هیچ کدام صد در صد نمی توانیم خودمان را از شر گذشته 
و وقایع و اوضاع حال خالص بکنیم. می دانم اآلن خواهی 
گفت باز رفت سر منبر. بگو. دوستت دارم و اگر یک بار دیگر 

هم به دنیا بیایم باز زن تو می شوم!«

از دوستت دارم ها
ولیعهد  میرزای  ناصرالدین  وقتی 
تا  می آمد  تهران  به  تبریز  از  داشت 
به  بنشیند،  تاجدارش  پدر  تخت  بر 
سربازانش مدام تأکید می کرد که وارد 
مردم  چهارپای  و  اسب  نشوند،  مزارع 
را بدون کرایه به اردوی لشکر نیاورند و 
آسیبی به کسی نرسانند. ۳0 سال بعد، 
ناصرالدین شاه پیر برای تأمین مخارج 
با  قراردادی  اروپا،  به  سفرش  دومین 
انگلیسی امضا کرد که طبق  یک لرد 
کلیه صنایع  انحصاری  امتیاز  آن حق 
کشور، استفاده از زمین های کشاورزی، 
منابع معدنی، جنگل ها و ضرب سکه 
کشور را به بیگانگان سپرد. شاید همین 
مقایسه، برای پی بردن به نحوه زمامداری 
سلطنت  طول  در  کشور  وضعیت  و 
چهارمین شاه قاجار کافی باشد، شاهی 
که با ۴9 سال سلطنت، همراه انوشیروان 
ساسانی، رکورددار طول مدت سلطنت 

در تاریخ ایران است.
حکومت طوالنی ناصرالدین شاه از هر 
جهت در تاریخ ایران استثنایی است. در 
زمان او بود که اولین نشانه های مدرنیته 
به ایران آمد و روزنامه و صنعت چاپ 
اکثر  بنای  در کشور فعال شد، سنگ 
مؤسسات جدید کشور گذاشته شد و 
اولین  او  گرفت.  امروزی شکل  تهران 
پادشاه ایران بعد از اسالم بود که به اروپا 
رفت و روابط ایران و جهان، در دوره او 
بیشتر از هر زمان دیگری گسترده شد. 
تا رود  در عوض هرات، مرو، سرخس 
جیحون، افغانستان و بخش های زیادی از 
سیستان و بلوچستان از ایران جدا شدند، 
اعطای لقب و نشان درباری به رکوردی 
رسید.  تاریخ  دوره های  تمام  از  بیشتر 
اقدامات درخشان  این  ناصرالدین شاه 
را به کمک 6 صدر اعظم انجام داد که 
شاید دانستن احوال و کردار ایشان به 

فهم پارادوکس سلطنت او کمک کند.
=ناصرالدین شاه وقتی کشته شد، 85 
زن داشت و نفری 100 تومان مقرری 
زن ها  این  سوگلی  بود.  کدامشان  هر 
انیس الدوله بود که هیچ وقت بچه دار نشد 
و قیافه خفنی هم داشت. انیس الدوله 
همان زنی بود که وقتی میرزای شیرازی 

ناصرالدین شاه، شاعر، نقاش، پلنگ كش!

فتوای تحریم تنباکو را داد، به شاه گفت 
»همان کسی )قلیان کشیدن را( حرام 

کرده که من را به تو حالل کرده«.
=ملیجک، محبوب شاه بود. او برادرزاده 
انیس الدوله بود. ملیجک آزاد بود به هر 
جای دربار سرک بکشد و هر حرفی بزند.

=ناصرالدین شاه تمام چیزهایی که 
شاهان قبلی داشتند را داشت، چیزهایی 
مثل دلقک دربار و ... دلقک مخصوص 
ناصرالدین شاه، کریم شیره ای بود که 
احدی از کله گنده های آن موقع از نیش 
زبان و تکیه کالم هایش در امان نبود. 
داریم،  اآلن  چند ضرب المثلی هم که 
براساس بعضی کارهای او ساخته شده، 

مثل »خر کریم را نعل کرد«.
»ظل  اسم  به  داشت  پسری  =شاه 
السلطان« ـ حاکم اصفهان ـ که خون 
سرگرمی  می کرد.  شیشه  در  را  ملت 
چشم  در  کردن  سیخ  کودکی اش 
گنجشک ها بود. می خواست همین کار 
را با مظفرالدین هم بکند تا خودش شاه 
شود ولی مظفرالدین، شاه شد و ملت، 

مشروطه راه انداختند.
=شاه قاجار شاعر بود. در همه قالب ها 
شعر گفته، از جمله چند غزل راجع به 

امام حسین.
=ناصرالدین شاه داستان هم می نوشت. 
»پیر و جوان« یک رمان بلند است که 
ماجرایی شبیه حاج یونس و هستی دارد 

و بدک نیست.

ناصرالدین شاه و ملیجک در شکارگاه اعتمادالسلطنه )نشسته( 
وملیجک تفنگ به دست ایستاده است
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=ناصرالدین، سینمایی ترین شاه تاریخ 
ایران است و بیشتر از هر کسی نقش اش 
روی پرده رفته. معموالً نقش او را با بازی 

عزت اهلل انتظامی به یاد می آوریم.
=ناصرالدین شاه نقاشی هم می کرد )از 
کمال الملک یاد گرفته بود( و همه جور 
طرحی را به صورت ساده می کشید، از 
شمایل آدمهای واقعی و خیالی گرفته تا 
مناظر اطراف تهران. او نامه زیر ار در کنار 
یکی از طرح هایش نوشته. هم می توانید 
ببینید. هم  را  نامه نویسی شاه  نمونه 
طرح هایش را: » جناب صدراعظم، اوالً 
ان شاءاهلل  احوال شما خوب است. ثانیاً 
شکلی امروز کشیدیم چون بسیار شبیه 
بود برای شما فرستادم. ثانیاً حاال گفتند 
پلنگی در کوه نمودار شده است، شما 
را به سر خودم قسم می دهم که مانع 
نشوید که پلنگ را من خودم نزنم، بسیار 
حیف است. پیرارسال زحمت بسیار برای 
زدن پلنگ کشیدیم، پلنگی پیدا نشد. 
شما البته به آدم خودتان بگویید که برود 
کوه و حکما جای پلنگ را نشان بدهد 
که انشاء اهلل بعد از اطمینان، ما برویم و 
پلنگ را بزنیم. بسیار بسیار شوق دارم 
که پلنگ را بزنم. البته شما دریغ نداشته 
باشید. یک پلنگ بزنم عوض هزار کبک 
است. البته به آدمتان بگویید راهنمایی 
کند. شما از من خاطر جمع باشید. به 
شکار  باشد،  شیر  هزار  اگر  خدا  فضل 

خواهم کرد.«
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»نسرین ظهیری« را وقتی فردای 
تعطیلی یکباره 19 نشریه در آفتاب 
من  به  یک جمله  فقط  دیدم،  امروز 

گفت:
چطور  را  خانه مان  کرایه  حاال  ـ 

بدهیم؟
کرد:  تعریف  برایم  بعدها  نسرین 
»روزها می گذشت و من همین طور 
کسی  که  بودم  منتظر  بودم.  منتظر 
این  در  بیا  بگوید  و  کند  صدا  مرا 
که  بهار  کن.  همکاری  ما  با  روزنامه 
منتشر شد با من تماس نگرفتند اما از 
بعضی از دوستانم دعوت به همکاری 
کردند. یکی ـ دو نفر از آنها هر کدام 
دو شغل دیگر هم داشتند. بهار آنها 
را صدا زد اما مرا که بیکار بیکار در 
خانه نشسته بودم نه. آنها از کسانی 
که اصال احتیاج مالی نداشتند دعوت 
به کار کرده بودند اما از ما که توان 
پرداخت اجاره خانه مان را هم نداشتیم 
نه... صاحبخانه ما آدم خوبی بود، یک 
بانکی  فیش  یک  که  رحالی  د  روز 
در دست داشت در خانه مان را زد و 
گفت: همین امروز هفده هزار تومان 
شده  بیکار  روزنامه نگاران  حساب  به 
ریخته ام، نگران نباشید. مردم همین 
واریز  حسابتان  به  پول  دارند  طور 
می کنند. اما کمکهای مردمی بیشتر از 
پنجاه میلیون تومان نشد. این رقم در 
برابر هزار نفر که بیکار شده بودند، رقم 
زیادی نبود. انجمن صنفی مطبوعات 
که بانی افتتاح این حساب بود فقط 
توانست به روزنامه نگاران مجرد نفری 
روزنامه نگاران  و  تمان  هزار  پنجاه 
متاهل 70 هزار تومان بپردازد. آن هم 

برای یک ماه و نه بیشتر«.
وقتی وضع مالی شان آنقدر نامطلوب 
شد که قابل تحمل نبود، به اسالم شهر 
شوهرش  خانواده  با  تا  کردند  کوچ 
زندگی کنند. »اقامت در آن جا برای 
تدریجی  مردن  یک  معنای  به  من 
نداشتم.  به هیچ چیز دسترسی  بود. 
نه آنقدر پول داشتم که بتوانم کرایه 
ماشین بدهم و برای برقراری ارتباطاتم 
به تهران بیایم و نه انرژی و توانی برای 
این کار در من باقی مانده بود. هر روز 
افسرده تر می شدم تا این که یک روز 
فکری به ذهنم خطور کرد و آن ادامه 
تحصیل بود. تصمیم گرفتم از فراغتی 
نهایت استفاده  برایم رقم خورده  که 
آزمون  در  و  بخوانم  درس  بکنم.  را 
کارشناسی ارشد شرکت کنم... شروع 
کردم. هرچه بیشتر درس می خواندم 

وضع روحی ام بهتر می شد«.
در   1353 متولد  ظهیری  نسرین 
اقلید فارس است. یک سال بعد از این 
که دیپلم ریاضی اش را گرفت، توانست 
برای تحصیل در رشته علوم ارتباطات 
دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  به 
پیدا کند. سال  راه  عالمه طباطبایی 
تهران  مقیم  که  همسرش  با   137۸
بود، ازدواج کرد و از بازگشت به اقلید 
منصرف شد. روزنامه نگاری را با روزنامه 
ایران شروع کرد و بعدها به روزنامه های 

آزاد و آفتاب امروز رفت.
***

»علیرضا محمودی« از یک نظر با 
دیگر همکاران روزنامه نگارش که بیکار 
تعطیلی  دارد.  زیادی  تفاوت  شده اند 
روزنامه ها چندان باعث نگرانی او نشد.

محمودی پس از کار در روزنامه های 
اینک  فتح  و  خرداد  توس،  جامعه، 
او  است.  آورده  روی  فیلمسازی  به 
قصد  گوید  می  که  حال  همان  در 
اقرار  بازگردد  روزنامه  به  ندارد هرگز 
می کند که نمی تواند روزنامه نگاری را 
کنار بگذارد به قول یکی از دوستانم 
شکالت  مرداب  مثل  روزنامه نگاری 
است. یعنی آدم در حال غرق شدن 
در آن، کامش هم شیرین می شود و 

نمی تواند مزه اش را فراموش کند.
محمودی پس از تعطیلی روزنامه ها 
یک فیلم مستند درباره جوانان تهرانی 
ساخت و این روزها فیلم بعدی اش را 
که درباره انتخابات ریاست جمهوری 
به  که  او  است.  زده  کلید  است،   ۸0
جامعه،  هنر  و  ادب  گروه  در  ترتیب 
می کرد،  کار  فتح  و  خرداد  توس، 
فعالیتش در  از روزهای  را  خاطره ای 

این روزنامه به یاد می آورد:
ثالث،  شهید  سهراب  که  »روزی 
محسن  کرد،  فوت  ارزنده  سینماگر 
آن  که  دخترش سمیرا  با  مخملباف 
ساخته  را  »سیب«  فیلم  تازه  روزها 
به  راست  یک  و  آمد  روزنامه  به  بود 
شمس  رفت.  شمس الواعظین  دفتر 
صدایم کرد و گفت »با ضبط صوتت 
بیا، آقای مخملباف می خواهد حرف 
بزند. ضبط را آماده کردم و میکروفون 
را به دست مخملباف دادم و او خیلی 

عصبانی بود که »ای روزنامه های مرگ، 
برایتان جنازه آورده ام« و خیلی   من 
از  من  شد.  چاپ  که  دیگر  حرفهای 
شنیدن صحبت های مخملباف که با 
داد و فریاد بیان می شد، خنده ام گرفت. 
نمی فهمیدم چطور می تواند خودش را 
صاحب جنازه بداند. وقتی چند سال 
پیش گفته بود حاضر نیست با این ها 
او[  مثل  فیلمسازانی  و  ثالث  ]شهید 
در یک النگ شات ظاهر شود... برایم 
خیلی خنده دار بود که حاال مخملباف 
صاحب عزای شهید ثالث شده... صحنه 
عجیب و پیچیده ای بود. با همۀ این 
احترام  مخملباف  برای  من  حرفها 

زیادی قائلم«.
***

قول  به  که  محمودی  علیرضا 
و  معمولی  کامال  مادر  یک  خودش 
زندگی  درباره  دارد،  نوازنده  پدر  یک 
خصوصی اش گفت: »هشتم مردادماه 
1350 در تهران متولد شدم و هفت 
سال بعد به خاطر یک اتفاق خنده دار 
به همدان مهاجرت کردیم. آن اتفاق 
این بود: یک پلیس به جلو مغازه پدرم 
می رود و از او چند سئوال می کند که 
خیلی هم مهم نبود. پدرم همان روز 
به خانه آمد و گفت امروز پلیس آمده 
بود در مغازۀ من... دیگر برایم آبرویی 
نمانده باید همین فردا کوچ کنیم به 
همدان. من دیگر نمی توانم در این شهر 
زندگی کنم. سال ها بعد برای تحصیل 
در رشته سینما به تهران آمدم و در 
این شهر ماندگار شدم. بعد هم که با 
مینا اکبری روزنامه نگار، ازدواج کردم.«

***
»بنفشه سام گیس« احساساتی ترین 
به عمر  نگاری است که من  روزنامه 
خودم دیده ام... یک دختر احساساتی 
ساده و خالص که شاعرانه به دنیا نگاه 
می کند و شاعرانه درباره زندگی حرف 

می زند:
»وقتی که بچه بودم، کوچک، خیلی 
کوچک، رنگ های مداد رنگی ام اسم 
داشت. نه فرمز و آبی و سبز و نارنجی 
رنگ های  آنها  یا  که  اسم هایی  و... 
اعضای یک خانواده بودند... یا رنگ های 
من  میهمان  گل ها  رنگی ام،  مداد 

بودند. تمام آدم های روی کره زمین، 
و  ابر  کبوترها،  ماهی ها،  خرگوش ها، 
رودخانه و ستاره و شعله آتش، شیرین 
بود. شیرین تر، زندگی خودم را هم به 
رنگ های آن جعبه مدادرنگی می دیدم. 
زندگی ام در کودکی، رنگین کمانی بود. 
یا  مات  پررنگ،  جایی  موج دار،  زیبا، 
سایه روشن، مثل رنگ های جعبه مداد 
رنگی ام، رنگارنگ. زندگی ام از رنگین 
کمان مداد رنگی ها سیراب می شد... 
بودم،  بچه  که  وقتی  از  زمان،  آن  از 
بسیار گذشته و سال های بسیار هرچه 
جستجو کردم از آن رنگین کمان مواج 
اثری نیست... خبری هم... جعبه مداد 

رنگی ام ناپدید شده و عجیب آن که 
بعد از آن جعبه مداد رنگی، در هیچ 
رنگین  آن  دیگری  مدادرنگی  جعبه 
کمان را ندیدم. راستی عجیب نیست.. 
زندگی به رنگ شیشه است. به رنگ 
شیشه ای پرخلل که نور را و تاریکی 
را و تمام رنگ ها را در فراز و نشیب 
سطوحش در خود می شکند. شیشه 
پرخلل، غرور و رنگها را می شکند و 
آنها را به تواضع و فروتنی وا می دارد... 
هر  پرچم  به  می گفت:  من  به  کسی 
ملت نگاه کن. به رنگ هایش. هر کدام 
که رنگ سرخ درش بود، بیرق همیشه 
افراشته ای است بر سر ملتی که برای 
آزادی، قربانی داده اند... و من به پرچم 
سرزمینم می اندیشم. سه رنگ سفید، 
سبز و سرخ در کنار هم نشسته اند و 
عجب این سرخ، سرخ مانده در گذر 
سالها... سرخی خون برپارچه سخت 
پاک  گاه  هیچ  خون  رد  می نشیند. 
نمی شود. با قویترین شوینده ها هم که 
بشویی اش... یادم هست که قاتلی را به 
پای محکمه آورده بودند. دو دستش 
می گفت»بوی  بود.  کرده  پنهان  را 
خون، هوا را و رنگ خون زمین را پر 

می کند...«.
پدیده  هر  زیبایی  می تواند  بنفشه 
را بیرون بکشد: »رنگ زندگی را باید 
جست.  در بیکران و اعماق ذهن... با 
بر  می توان  حتی  مناسب  رنگ  یک 
شفافیت و وضوح اجزای زندگی افزود 
و از نمای مات و کدر به درش کرد. 
از  بعد  رفتم.  به مطب چشم پزشک 

باغ  خواب  از  را  نگاهش  بود.  ظهری 
گفتم  شد.  خیره  من  به  و  برگرفت 
همه چیز در نظرم بی رنگ است. من 
رنگ می خواهم. رنگی یکدست که بر 
سطح بنشیند و زندگی را رنگ بزند. 
نه از سر ریا که به زیبایی و به غایت... 
از تک شاخه گل سرخ گلبرگی گرفت 
و به من داد و گفت از روزنه هایش نگاه 
کن. سعی کن از روزنه هایش پیرامونت 
را ببینی. همه چیز را رنگین خواهی 
سرخ  گل  گلبرگ  روزنه های  از  دید. 
کمان  رنگین  آن  کردم.  نگاه  سخت 
مواج کودکانه را دیدم که پیش نگاهم 

می رقصد و موج می زد«.

روزنامه  در  بار  اولین  را  بنفشه 
در  شریف  شهرام  و  او  دیدم.  خرداد 
گروه اجتماعی با من کار می کردند... 
گروههای  همه  در  کار  روزها  آن 
روزنامه رنگ سیاسی داشت. سوژه های 
سیاسی  نهایت  در  هم  اجتماعی 
می شدند. چاره ای نبود... شور سیاسی 
آن  من  بود...  کرده  پر  را  جا  همه 
نمی شناختم  خوب  را  بنفشه  روزها 
برای  که  سوژه هایی  نوع  همان  از  و 
تهیه گزارش  به شهرام می دادم، به 
شهرام  کار  نتیجه  می دادم...  هم  او 
خیلی  نه...  بنفشه  اما  می شد  خوب 
زود فهمیدم که او با هر آنچه که بوی 
سیاست بدهد، بیگانه است... او را آزاد 
بنویسد  چیزهایی  درباره  تا  گذاشتم 
که می فهمد... هر چقدر شهرام عاشق 
از آن  سوژه های سیاسی بود، بنفشه 
سیاسی  گزارشهای  شهرام  متنفر... 
آنچه  باره هر  در  بنفشه  و  می نوشت 

نشانی از سیاست نداشت.
ـ بنفشه! تو چرا اینقدر از سیاست 

بدت می آید؟
ـ سیاست به نظر من بازی است. 
خاصی  بازیکنان  که  بازی  نوع  یک 
دارد و هر کس را هم به میان خود 
راه نمی دهند. بسیار دیده ام که یک 
موضوع در کام مردم بسیار تلخ و ناگوار 
آمده اما برای آدمهای خود آن چرخه 
این طور نبوده چرا که سیاست برای 
آنها یک بازی است و در هر صورت از 

آن لذت می برند.
سام  بنفشه  و  شریف  شهرام  نگاه 

گیس به پدیده ها یک وجه مشترک 
لطیف  را  چیز  همه  آنها  داشت؛  

می دیدند.
شهرام  ذهن  باغ های  کوچه  در 
عطرآگین  سبزه های  بوی  چیز  همه 
را می داد. به همین خاطر حتی وقتی 
خشن  و  خشک  سوژه های  درباره 
لطیف  واژه هایش  می نوشت،  گزارش 
به  پرداختن  در  او  بود.  شاعرانه  و 
دنبال  به  نیز  »سنگین«  سوژه های 
بود و در دشت های غم  »سبکبالی« 
را  زیبایی ها  راز  هم  سیاست  انگیز 
می جست. حتی وقتی درباره قتل های 
و  می کرد  مصاحبه  هم  زنجیره ای 

و  تند  واژه های  از  می نوشت  گزارش 
آن  در  او  نمی کرد...  استفاده  خشن 
سوی دیوارهای سنگی، دشت های پر 
از نیلوفر را می دید، هم چنان که بنفشه 
در زیر خاراسنگ سبزه های بهاری را.

زندانی  و  خرداد  روزنامه  تعطیلی 
از  بنفشه  برای  نوری  عبداهلل  شدن 
توس  و  جامعه  روزنامه های  تعطیلی 
می کرد،  همکاری  آنها  با  قبال  که 

ناگوارتر بود.
»آن روز که آقای نوری را به زندان 
من  به  بدی  خیلی  احساس  بردند، 
که  روزی  از  بدتر  خیلی  داد.  دست 
به  را  جالیی پور  و  شمس الواعظین 
زندان بردند... با آقای نوری احساس 
 . . . یم می کرد بیشتری  صمیمیت 
برخالف بسیاری از مدیران مسئول که 
هرگز گذارشان به تحریریه روزنامه شان 
به  ساعت  چند  روز  هر  نمی افتد، 
تحریریه می آمد و با ما گفتگو می کرد. 

آن هم با حوصله زیاد.«
ـ درباره چه چیزهایی حرف می دید؟

روز  اوضاع  از  چیز...  هم  درباره  ـ 
گرفته تا مسائل روزنامه.

برای  وقت ها  بعضی  نوری  آقای 
تهیه گزارش به ما سوژه هم می داد... 
دیدگاه  درباره  »بروید  بار گفت:  یک 
تهیه  گزارش  دین  به  نسبت  جوانان 
و  جنوب  بچه های  میان  به  کنید، 
درباره  ببینید  و  بروید  شهر  شمال 
همین  از  می اندیشند.  چگونه  دین 
روز  یک  بپرسید...  جردن  بچه های 
از  بروید و  به میان جوانان کوهنورد 

آنها هم بپرسید... اگر پاسخ های تند 
بار  یک  می کنیم.  چاپ  دادند،  هم 
هم گفت به پارتی های شبانه بروید و 
گزارش تهیه کنید، ببینید این بچه ها 
را  زندگی  هستند،  آدمهایی  چطور 
چطور می بینند و چه می خواهند...« 
مسائل  به  روشنی  نگاه  نوری  آقای 
داشت و هرگز ندیدم به راحتی انسانها 

را محکوم کند.
نوع  این  تهیه  از  »هدف  می گفت 
آدمها  کردن  محکوم  نباید  گزارشها 
شناختن  جهت  در  باید  بلکه  باشد 

جوانان و کمک به آنها باشد«.
***

صاحب  خانواده  یک  در  بنفشه 
دانش و اصیل تهرانی در سال 1351 
مادرش هر  و  پدر  است.  متولد شده 
انگلیسی  زبان  لیسانس  دارای  دو 
دارای  خودش  و  دولتی  دانشگاه  از 
دانشگاه  از  روزنامه نگاری  لیسانس 
آزاد... مادرش با این اعتقاد که دختر 
حتما باید صاحب هنری باشد، در سن 
یازده سالگی برای او معلم پیانو گرفت.

»تا سالهای آخر دبیرستان از معلم 
پیانو درس می گرفتم اما حاال خودم 
تمرین می کنم. البته نه خیلی زیاد... 
نوشتن  مثل  چیز  هیچ  من  برای 
طریق  از  را  احساساتم  من  نیست. 
نوشتن راحت تر می توانم منتقل کنم 

تا پیانو...«
بنفشه، یگانه فرزند خانواده است. 
»برادرم را که ده سال از من کوچکتر 
بود بیماری سرطان در سال 1376 از 

ما گرفت و من تنها شدم.«
آخرین صفحه این دفتر

واپسین روزهای سال 1379 است 
دفتر  صفحه های  آخرین  در  من  و 

یادداشتم می نویسم:
اسفند منتظر فروردین و ما منتظر 
در  را  »نوروز«  امید  صد  با  ما  بهار... 
سال  مقدم  در  کسی  آیا  انتظاریم. 
آیا  گفت...  خواهد  شادباش  ما  به  نو 
نسیم بهاری بر زخم های ما مرهمی 

خواهد نهاد.
وقت  چه  »تا  می گوید:  بهمن 
می خواهی پنجره های اتاق را از ترس 
سرما به روی خودت بسته نگه داری... 
پنجره ها را باز کن تا نسیم بهاری راهی 

به داخل پیدا کند...«
و من پنجره را باز می کنم تا  نوروز 

به خانه ما هم پر بکشد.
از تراس کوچک خانه مان به شهر 
نگاه می کنم... در شهر باد می آید... یک 
قاصدک روی نرده می نشیند و من به 
سرخی غروب نگاه می کنم. انگار هیچ 
چیز نمی تواند مرا تسکین دهد. حتی 

مقدم بهار.
صدای زنگ تلفن... آه باز هم زنگ 
تلفن... هر بار که این صدا را می شنوم 
همه  چندماه  این  در  می لرزد.  دلم 
گوشی  پشت  از  را  ناگوار  خبرهای 

تلفن شنیده ام. 
صدای  می دارم  بر  که  را  گوشی 
غمگین حمید بداغی، مدیر آتلیه پیام 

امروز را از آن سوی خط می شنوم:
ـ پیام امروز را هم تعطیل کردند... 

ما هم بیکار شدیم.
متأسفم  عزیز...  حمید  متاسفم  ـ 
برای تو و همه همکارانت که بهارتان 

با بیکاری توأم است.
این  تلفن...  زنگ  صدای  دوباره 
در  که  است  خدادوست  علیرضا  بار 
این  و  بود  ما  همکار  امروز«  »آفتاب 
روزها در »دوران امروز« همکار سعید 

رضوی فقیه است.
خدادوست می گوید:

ـ دوران امروز را هم تعطیل کردند...  
عیدی خوبی به ما ندادند. و بعد هم 
جامعه  هفته نامه های  تعطیلی  خبر 

مدنی و مبین را داد.
 . . خدادوست. آقای  متأسفم  ـ 
متأسفم که دوران امروزتان در تالطم 

دوران امروز گرفتار شده.
***

بنفشه  عروسی  رت  کا دیدن 
و  گرمی  به  مرا  دوباره  سام گیس، 
طراوت بهار امیدوار می کند... و چند 
روز بعد کارت عروسی هدیه عصاریان.

ی  یبا ز ما  ا ه  د سا ی  رت ها کا
روی  را  روزنامه نگار  دو  این  عروسی 
جلو  روزها  این  تا  گذاشته ام  تاقچه 
فراموش  هرگز  تا  باشد.  چشمهایم 
را  ما  نازنین،  بهار  هم  هنوز  نکنم 
هم  هنوز  نمی گذارد...  بار  و  بی برگ 
بهار سخاوتمندانه بر تنگنای خاطر ما 
طراوت عشق را می پراکند. سالها قبل 
کسی به من گفته بود: »تا بهار هست، 

انسانها  عاشق خواهند ماند«.
پایان

روزنامه نگاری مثل غرق شدن در مرداب 
شکالت است!

اشاره
یادداشتهای ژیال بنی یعقوب، روزنامه نگار دوم خردادی با 
تلخ،  طعم  با  لطیف  می گیرد. شعری  پایان  بیانی شعرگونه 

مثل شراب ناب.
این کالم نغز از زبان یک روزنامه نگار پس از تعطیل فله ای 
مطبوعات، بهترین توصیفی است که می توان درباره روزنامه 
و روزنامه نگاری بیان کرد: روزنامه نگاری مثل مرداب شکالت 
است، انسان وقتی در آن فرو می رود کامش هم شیرین می شود.
افسوس که حکومتگران نابردبار، هرکدام به کیفیتی، این 

مرداب شکالت را به زهر آلوده می کنند...
یادآور می شویم که کتاب »روزنامه نگاران  غصه می خورند 
و پیر می شوند« از طرف نشریه »روزنگار« در تهران چاپ و 

منتشر شده است

پایان

ژیال
بنی یعقوب
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هجده سال حبس برای اهل قلم

کتاش آبتین، رضا خندان مهابادی )دو عضو هیات دبیران کانون نویسندگان(و کیوان باژن )عضو سابق هیات دبیران کانون 
نویسندگان( با ابالغ احکامی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقالب تهران، مجموعا به ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

=۴۰۰ میلیون اروپایی در 
پنجشنبه ۲۳  از  کشور   ۲۸
پای  به   ۲۶ یکشنبه  تا  مه 
خواهند  رأی  صندوق های 
رفت تا ۷5۱ نماینده پارلمان 

اروپا را انتخاب کنند.
=بریتانیا در شرایطی این 
انتخابات را برگزار می کند که 
قرار است در چند ماه آینده، 
از  اکتبر،  ماه  اواخر  احتماال 

اتحادیه اروپا خارج شود.
و  سیاسی  =نهادهای 
امنیتی اروپایی و آمریکایی 
صحبت از تالش های روسیه 
و حقیقی  مجازی  در جهان 
این  بر  تاثیرگذاری  برای 

انتخابات می کنند.
 2۳ پنجشنبه  روز   - رأفت  احمد 
در  رای گیری  حوزه های   ،2019 مه 
بریتانیا و هلند درهای خود را به روی 
شهروندان گشودند. در 2۶ کشور دیگر 
اروپایی این انتخابات در روزهای آینده 
برگزار خواهند شد. نتایج این انتخابات 
حوزه های  آخرین  شدن  بسته  تا 
رای گیری در شب یکشنبه 2۶ماه مه 
اعالم نخواهد شد. بیش از ۴00 میلیون 
شهروند 2۸ کشور عضو اتحادیه اروپا 
می توانند در این انتخابات رأی دهند. 
پارلمان اروپا از ۷۵1 نماینده تشکیل 
شده است و شمار نمایندگان هر کشور 
عضو اتحادیه بستگی به جمعیت آن 
 9۶ انتخابات  این  در  که  آلمان  دارد. 
اعزام خواهد  اروپا  نماینده به پارلمان 
داشت، در صدر قرار دارد، و مالت با تنها 
۶ کرسی، کمترین شمار قانونگذاران را 

به بروکسل خواهد فرستاد.
ویژگی های انتخابات پارلمان اروپا

این انتخابات، در مقایسه با انتخابات 
قبلی، چند ویژگی دارد. مهمترین ویژگی 
این انتخابات برگزاری آن در بریتانیایی 
است که قرار است در ماه های آینده از 
اتحادیه اروپا خارج شود. بنا بر آخرین 
نظرسنجی ها، »حزب برکسیت« نایگل 
مخالفان  از سرسخت ترین  یکی  فاراژ، 
بین  اروپا،  اتحادیه  در  بریتانیا  حضور 
۳0 تا ۳۵ درصد آرا را به دست خواهد 
و  محافظه کار  سنتی  حزب  دو  آورد. 
کارگر بریتانیا در مجموع هم نخواهند 
به  با هم  را  آرا  از  این درصد  توانست 
نظرسنجی ها  آخرین  در  آورند.  دست 
رأس  در  که  محافظه کار،  سهم حزب 
انتخابات  این  از  دارد،  قرار  قدرت 
رسید. نخواهد  هم  درصد  ده  به  حتا 

بر  بنا  انتخابات،  این  دیگر  ویژگی 
 ۴00 رشد  نظرسنجی ها،  آخرین 
و  افراطی  راست  نیروهای  درصدی 
از  جدایی  خواهان  که  است  احزابی 
گروه  دو  این  هستند.  اروپا  اتحادیه 
اختالف   وجود  با  سیاسی،  احزاب  از 
دو  دارند، هر  یکدیگر  با  نظرهایی که 
پوتین  والدیمیر  روسیه  حمایت  از 
به  ملی«  »جبهه  هستند.  برخوردار 
رهبری مارین لوپن در فرانسه، »اتحادیه 
شمال« ماتئو سالوینی  و »جنبش ۵ 
ستاره«  لوئیجی دی مایو در ایتالیا، که 
در ائتالف با یکدیگر در دولت حضور 

دارند، چپگرایان »سیریزا« در یونان و 
»پودموس« در اسپانیا و احزاب مشابه 
شرقی  اروپای  کشورهای  و  هلند  در 
مانند حزب ویکتور اوربان که دولت را 
در مجارستان در دست دارد، و یا حزب 
»آزادی« در اتریش، همه آشکار و پنهان 
پوتین  والدیمیر  روسیه  به  نوعی  به 
وابسته هستند. این احزاب می توانند، 
را  نظرسنجی ها  روزها  این  آرای  اگر 
تائید کنند، حداقل 1۸0 کرسی را در 

پارلمان آینده به دست آورند.
نفوذ  اولین قربانی  اتریش  دولت 

روسیه
زد و بند و وابستگی به روسیه  در 
ائتالفی  دولت  استعفای  به  اتریش 
راستگرا انجامید. پس از افشای رابطه 
رهبر حزب »آزادی« با روس ها رئیس 
جمهور اتریش برای ماه سپتامبر آینده 
پارلمانی  زودهنگام  انتخابات  خواستار 
استعفای  به  که  ویدیوئی  در  شد. 
معاون  اشتراخه  کریستیان  هاینس 
شد،  منتهی  اتریش  صدراعظم  کورتز 
مخاطب  زن  به  »آزادی«  حزب  رهبر 
خود که گفته می شود از بستگان یک 
روسیه  میلیاردر  و  قدرتمند  شهروند 
است، پیشنهاد اعطای امتیازاتی را در 
در  حزب اش  و  او  از  حمایت  صورت 
انتخابات سال 201۷ را می دهد. معاون 
این  در  اتریش  صدراعظم  مستعفی 
ویدئو از مخاطب روس می خواهد سهام 
یک روزنامه منتقد حزب او را خریداری 

کرده و سردبیر آن را تغییر دهد.
خی ورهوف استاد، نخست وزیر سابق 
بلژیک و رهبر ائتالف لیبرال- دمکرات 
»گروه های  می گوید  اروپا  پارلمان  در 
ضد اروپایی زیر چتر والدیمیر پوتین 
توانستند رشد کنند، اگرچه نمی توان 
منکر شد که احزاب سنتی چپ و راست، 
هنوز  سوسیال دمکرات،  و  محافظه کار 
اسیر گذشته هستند و قادر نیستند در 
شرایط کنونی برای خواست های جوامع 
بیابند.«  را  مناسب  پاسخ های  اروپایی 
نخست وزیر سابق بلژیک البته می افزاید 
»نیروهای راستگرا و پوپولیست نیز تنها 
در مخالفت با سیستم موجود نقشی را 
می توانند ایفا کنند و اگر در قدرت قرار 
گیرند، چون ایتالیا، هیچگونه پاسخی 
برای مشکالت ندارند و تنها می توانند 
مشکالت جدیدی بر مشکالت موجود 
بیافزایند.« خی ورهوف استاد می گوید 
»اگر چین با سرمایه گذاری می خواهد 
نفوذ خود را گسترش دهد، روسیه که 
سرمایه ای در اختیار ندارد سعی می کند 
تالش  و  موجود  تضادهای  در  نفوذ  با 

برای عمیق تر ساختن آنها جایی برای 
خود پیدا کند.«

بات های روسی
آنچه ماه هاست نگرانی محافل سیاسی 
و امنیتی دو سوی آتالنتیک را برانگیخته 
است، مسموم ساختن جّو سیاسی در 
فضای مجازی از سوی روسیه است. ورا 
یورووا کمیسار قضائی کمیسیون اروپا 
در اوایل آوریل سفری به آمریکا داشت 
تا در رابطه با تهدید های مجازی روسیه 
آمریکایی  کارشناسان  و  مسئولین  با 
تبادل نظری داشته باشد. ورا یوروو در 
بازگشت از واشنگتن گفت »اطالعاتی 
از  برخی  امنیتی  نهادهای  از  ما  که 
این  با  رابطه  در  اروپایی  کشورهای 
توسط  بودیم،  کرده  دریافت  تهدیدها 
تائید  نیز  آمریکایی  امنیتی  نهادهای 
شد.« همزمان در واشنگتن، کریستوفر 
وری مدیر اف بی آی نیز این تهدیدها را 
تائید کرد و گفت » نفوذ روسیه تنها به 
دوران انتخابات خالصه نمی شود و ۳۶۵ 
روز در سال این کشور تالش دارد در 
جهان مجازی با پخش اطالعات کاذب 
بر سیاست های کشورهای غربی تاثیر 
بگذارد.« مدیر اف بی آی افزود »دخالت 
پارلمان  انتخابات  در  روسیه  گسترده 
اروپا را باید نوعی تمرین و تجربه آموزی 
سال  انتخابات  در  تاثیرگذاری  برای 

2020 آمریکا به حساب آورد.«
مسئول  نهاد  که  گزارشی  بر  بنا 
تهیه  اروپا  اتحادیه  دیجیتال  امنیت 
حساب   2۵0 کنون  تا  است،  کرده 
شبکه  در  روسیه  به  وابسته  کاربری 
توئیتر شناسایی شده اند که عمده آنها 
در آلمان و فرانسه فعال هستند. این 
بلکه  نیستند  »بات«  تنها  حساب ها 
بسیاری از آنها توسط اشخاص حقیقی 
اداره می شوند و به صورت سازماندهی 
های  شبکه  در  را  کذب  اخبار  شده 
که  اخباری  می دهند.  قرار  اجتماعی 
بنا بر تحقیقاتی که موسسه کانادایی 
»گلوبال ریسرچ« انجام داده با چنان 
مهارتی تنظیم می شوند که واقعی به 
آتالنتیک«،  »شواری  می رسند.   نظر 
یکی از مهمترین اندیشکده های آمریکا 
در  جامعی  بسیار  پژوهش  اخیرا  نیز 
های  »اسب  عنوان  با  رابطه  همین 
ساخته  منتشر  کرملین«  ترویای 
است. در این پژوهش نفوذ روسیه در 
سه کشور ایتالیا، یونان و اسپانیا مورد 
قرار گرفته است،  بررسی کارشناسان 
به وضعیت در  اشاراتی  اگرچه در آن 
آلمان هم می شود. بریتانیا و  فرانسه، 

سایه ی روسیه بر انتخابات پارلمان اروپا

نگاه  از  =گنهکاران 
همیشه  باید  اسالمگرایان 
دینداران  مدیون  را  خود 
آنها  بدون  چون  بدانند 
خداوند آنقدر بالیای طبیعی 
که  می کرد  نازل  زمین  بر 
دیگر جایی برای زندگی بشر 

باقی نمی ماند.
پایان  اعالم  دلیل  =به 
پیامبرانه  معجزات  عصر 
معجزات  اسالمگرایان 
اختراع  خود  برای  تازه ای 
کرده اند مثل ریشه کن کردن 
خشونت،  با  جنایت  و  جرم 
بردن مردم به زور به بهشت، 
فراهم کردن رفاه عمومی با 
بشری  علم  گرفتن  نادیده 
با  افتخار  و  غرور  اعطای  و 

دشمنی با تمدن غربی.
قدرت  =اشتهای 
شیعه  اسالمگرایان 
سیری ناپذیر است و از همه 
را  اشتها  این  می خواهند 
تحریک کرده و بدان پاسخ 

دهند.
باید  ایران  مردم  =چرا 
و  تقلب  و  دروغ  سپاسگزار 
باشند؟  اسالمگرایان  فساد 
این  طلبکار  باید  آنها  چرا 

امور باشند؟
مجید محمدی - به سخنان مقامات 
جمهوری اسالمی و اسالمگرایان ایرانی 
مسلمانان  از  توجهی  قابل  بخش  و 
وجود  با  آنها  در  کنید.  نگاه  یا  گوش 
و  دنیا  از  دوری  ادعای  و  نمایش 
همگان  و  دنیا  از  طلبکاری  بی نیازی، 
موج می زند. گذر از اسالم مادربزرگ ها 
گذر  معنای  به  دقیقا  اسالمگرایی  به 
و  دنیاخواهی  به  بندگی  و  عبادت  از 
قدرت طلبی تحت لوای برپایی و اجرای 
احکام و دستورات دینی است. نخست 

به دو نمونه اشاره می کنم.
حمیدرضا  که  آن  اول  نمونه ی 
آصفی سخنگوی سابق وزارت خارجه 
»اگر  می گوید:  اسالمی  جمهوری 
منطقه  در  تروریست  با  واقعا  ترامپ 
مخالف است، باید خود از حامیان سپاه 
باشد و به دالوری های آن تعظیم کند« 
)الف 1۷ مهر 1۳9۶(. در اینجا نه تنها 
واقعیات نادیده گرفته می شود )از جمله 
اینکه دولت آمریکا و مؤتلفانش با ده ها 
هزار حمله ی هوایی و صدها حمله ی 
زمینی در عراق و سوریه داعش را از 
مناطق تحت اشغالش بیرون کرده اند و 
نه سپاه قدس( بلکه برای کار ناکرده 
طلبکار هم هستند. وقاحت و پر رویی 

در این نوع سخنان موج می زند.
نمونه ی دوم، در ایام عاشورا وبسایت 
خبرگزاری فارس که بوق تبلیغاتی سپاه 
و  رادیویی  شبکه های  است  پاسداران 
تلویزیونی خارج کشور را متهم می کند 
که بر اساس هنجارهای تبلیغاتی رژیم 
در ایام عاشورا عمل نکرده اند. آنها حتی 
می خواهند رسانه هایی که هزینه شان را 
نمی پردازند بر اساس خواست آنها عمل 
کنند و به بوق تبلیغاتی مسلمانان تبدیل 
شوند. اگر آنها قرار می بود مثل رادیو و 
)پخش  کنند  عمل  دولتی  تلویزیون 
برنامه های عادی خود را برای ایام محرم 
تعطیل کرده و وقت خود را به مداحان و 
روحانیون اختصاص دهند( دیگر نیازی 
این  آنها  البته  نمی بود.  آنها  وجود  به 
زمینه را در بی بی سی فارسی می بینند 
که چنین تقاضایی را مطرح می کنند.

شیعه  اسالمگرایان  قدرت  اشتهای 
سیری ناپذیر است و از همه می خواهند 
بدان  و  کرده  تحریک  را  اشتها  این 
دادن  نشان  از  غیر  آنها  دهند.  پاسخ 
حرص و طمع بلعیدن همه ی دنیا، از 
مردم دنیا می خواهند که هر روز آنها را 
باالی سرشان بگذارند و از آنها قدردانی 
کنند چون تنها آنهایند که می توانند 
با تاراج منابع و آزادی انسان ها موجب 
رستگاری و سعادت همگان شوند. انگار 
چیزهایی به دنیا داده اند که نمی توانند 
ارائه  دنیا  به  خدماتی  یا  بگیرند  پس 
واقع  کرده و مورد تشویق و قدردانی 
نشده اند. آنها از مردم دنیا نمی خواهند 
به همانگونه با آنها رفتار کنند که خود 

از همه ی دنیا طلبکارند، با همه ی نکبت و فالکتی 
که به ارمغان آورده اند

با دیگران رفتار می کنند بلکه خود را 
حق و بقیه را باطل می دانند و دو نظام 

رفتاری متفاوت را تبلیغ می کنند.
همین  اساس  بر  اسالمگرایان 
دنیا  و  ایران  مردم  به  مدام  طلبکاری 
نصیحت می کنند، در مورد همه ی امور 
و رفتارها و آدمیان داوری ارزشمدارانه 
دارند و دیگران را تایید یا رد می کنند،  
خود را از همه جهت الگو می دانند و 
تصور می کنند همه ی ارزش های عالم 
در آنها جمع است. به همین علت نظام 
و  کامل  سفید  را  اسالمی  جمهوری 
نظام های دیگر را سیاه کامل می بینند.

عرضه  ایران  به  اسالمگرایان  آنچه 
و  فساد  و  تقلب  و  سرکوب  کرده اند، 
و  تاراج  و  خویشاوندساالری  و  دروغ 
اتالف منابع بوده است. چرا مردم ایران 
باید سپاسگزار این امور باشند؟ چرا آنها 

باید طلبکار این امور باشند؟
این حس طلبکاری ناشی است از سه 

ویژگی آنها:
1( دینداری تاجرمآبانه و »مستکبرانه«

2( سیاستمداری آرمانگرایانه )با آرمانی 
قبیلگی  زندگی  به  بازگشت  حد  در 
اما  پیش  سال   1۴00 عشیره ای  و 
حکومت جهانی واحد در قرن بیست 

و یکم(
۳( کنش اجتماعی خودحق پندارانه

بعالوه ی سه ویژگی جامعه ای که در آن 
زندگی می کنند یعنی:

در  عقل باوری  و  علمگرایی  1( ضعف 
جامعه

یا  فقدان  و  جامعه  ناپرسشگری   )2
ضعف نگاه انتقادی

۳( غرق شدن افراد در داوری ارزشی 
در مورد دیگران.

این دو مجموعه از سه ویژگی را یک 
به یک بررسی می کنم.

دینداری »مستکبرانه«
دینداری اگر به برانگیختن معنویت، 
القای  و  به رنج های بشر  التیام بخشی 
محوریت  با  گروه  یک  به  تعلق  حس 
یک  مجموعه رمز و راز )کارکردهای 
بجای  نشود  محدود  ادیان(  اصلی 
خضوع  و  تواضع  آوردن  ارمغان  به 
تعلق  یا  خداوند  بندگی  از  )ناشی 
و  برتری طلبی  خاص(  گروه  یک  به 
این  می آورد.  ارمغان  به  امتیازخواهی 
نوع دینداری به اسالمگرایان و بخشی 
از مسلمانان ایرانی تکبر و خودمحوری 
آنها  است.  اعطا کرده  انحصارگرایی  و 
همه ی منابع و منزلت ها و قدرت های 
و  می دانند  خود  مختص  را  عالم 
همه ی  پس  دیندارند  چون  معتقدند 
اینها خودبخود به آنها اختصاص یافته 
به  متعلق  را  منابع  آنها همه ی  است. 
خدا و پیشوایان دینی می دانند و چون 
خود را نایب و جانشین آن پیشوایان 
همه ی  که  می گیرند  نتیجه  می دانند 
منابع از آن آنهاست. آنها تک تک آحاد 
بشریت را در خدمت خود می خواهند 
بدون آنکه حقی داشته باشند یا کاری 

برای کسی انجام داده باشند.
آرمانگرایی

دنیایی  اسالمگرایان  آرمانی  دنیای 
همه  است.  ساده  و  کودکانه  بسیار 
یک شکل و یک لباس هستند و یک 
شبکه ی تلویزیونی و یک روزنامه دارند 
مذهبی  پیشوای  از  رمه  مثل  همه  و 
این  طرح  می کنند.  اطاعت  )چوپان( 
دنیای آرمانی از نگاه آنها بسیار ابتکاری 
است و حرف نویی برای دنیاست که به 
دلیل وسوسه های شیطانی جدی گرفته 
نمی شود. اسالمگرایان برای دادن طرح 
انتظار  این دنیای گوسفندی  ساختن 
دارند که هر روز هم آنها را حلواحلوا 
خم  قد  آنها  برابر  در  همه  و  کرده 
اسالمگرایان  آرمانی  دنیای  در  کنند. 
هیچ ارزشی غیر از اطاعت از رهبر و 
شریعتی که وی معرفی می کند وجود 
ندارد. افراد بدون هیچ دلیل و شاهدی 

باید باور کنند که بردگی و تبعیض و 
تحقیر همانا بهشت است.

خودحق پنداری
طلبکاری  ریشه های  دیگر  از 
اسالمگرایان خودحق پنداری آنهاست. 
آنها تصور می کنند که در جایگاه خدا 
و نمایندگانش بر روی زمین نشسته اند. 
آنها همه ی اعمال تایید شده از سوی 
پیشوایان دینی ای که بسیاری بدان ها 
باوری ندارند را به خود و همه ی گناهان 
را به غیر خود نسبت می دهند. گنهکاران 
از نگاه آنان باید همیشه خود را مدیون 
دینداران بدانند چون بدون آنها خداوند 
نازل  زمین  بر  طبیعی  بالیای  آنقدر 
زندگی  برای  جایی  دیگر  که  می کرد 
داشته  باور  وقتی  نمی ماند.  باقی  بشر 
باشید که همه ی عالم به واسطه ی لطف 
پابرجاست  به مقدسان شیعه  خداوند 
طبعا همه باید زندگی خود را مدیون 
مسلمانان شیعه بدانند و هر روز کار خود 
را با تعظیم و تشکر از آنها آغاز کنند.

جادوگرایی
جلوه  چنین  شیعه  اسالمگرایان 
اما  مخالف اند  جادو  با  که  می دهند 
و  دیگران  جادوگری  با  فقط  آنان 
اصل  نه  و  مخالف اند  خود  رقبای 
را  خود  شیعه  روحانیون  جادوگری. 
در مقام جادوگران عصر جدید عرضه 
آخرت  و  دنیا  که  کسانی  می کنند، 
و می توانند  داشته  در دست  را  مردم 
تغییر دهند. پیامبران پیشینی که آنها 
معرفی می کنند نیز همه بنیه ای غیر از 
جادوگری )معجزه( ندارند. اما به دلیل 
پیامبرانه  معجزات  عصر  پایان  اعالم 
آنها معجزات تازه ای برای خود اختراع 
کرده اند، معجزاتی مثل ریشه کن کردن 
جرم و جنایت با خشونت، بردن مردم 
رفاه  کردن  فراهم  بهشت،  به  زور  به 
بشری  علم  گرفتن  نادیده  با  عمومی  
و اعطای غرور و افتخار با دشمنی با 
و  علم باوری  متاسفانه  غربی.  تمدن 
عقل گرایی در جامعه ی ایران به شدت 

کم رنگ هستند.
ناپرسشگری

وقتی در فرودگاه تهران با بودجه ی 
درست  مخصوص  جایی  عمومی  
آن  در  قران  صفحات  که  می شود 
این  باخواندن  مسافران  تا  قرارگرفته 
صدای  کنند  ختم  را  قرآن  صفحه ها 
فکر  افراد  چون  نمی آید  در  کسی 
می کنند باید به دین احترام بگذارند. یا 
وقتی بودجه ی شهرداری تهران صرف 
مراسم  و  عاشورا  عزاداری  برنامه ی 
اربعین می شود باز هم شهروندان ایرانی 
بی مورد  احترام  این  سکوت می کنند. 
که سواری مجانی دینداران بر ُگرده ی 
عموم است به مقامات اجازه می دهد 
که هر کاری را به نام دین انجام دهند. 
از  تومان  میلیارد  هزار  ده ها  ساالنه 
بودجه ی عمومی  خرج نهادهای دینی 
به  اعتراضی  اما کمتر صدای  می شود 
این کارها شنیده می شود. کسانی که 
سیاسی  و  مذهبی  اصالح  به  معتقد 
در ایران هستند نیز به این بودجه ها 

اعتراض نمی کنند.
داوری همه جایی و همه وقتی

ارزشی  داوری  به  ایران  مردم  اگر 
دائمی  کسانی که در حول و حوش آنها 
هستند اشتغال دارند )و اسالم هم با امر 
به معروف و نهی از منکر مشوق چنین 
باب  در  آنها  حاکمان  است(  رفتاری 
هشت میلیارد انسانی که بر کره زمین 
زندگی می کنند چنین می کنند. جالب 
اینجاست که برای این کار نفرت انگیز 
و مداخله در امور خصوصی دیگران و 
راه اندازی گشت ارشاد و تحقیر مردم 
هم  تشکر  تشویق  و  تقدیر  خواهان 
هستند و انتظار دارند مردم قدرت را 
دو دستی به آنها بسپارند و اعتراضی 
هم نکنند و قدرت را حق ابدی و الهی 

آنها بدانند.
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=در حمله راکتی به سوی 
بغداد،  در  آمریکا  سفارت 
شبه نظامیان وابسته به تهران 
دارند  قرار  اتهام  مظان  در 
همزمان  که  حالی  در  آنهم 
عربستان  در  نیز  حوثی ها 
دست به اقدامات ضدامنیتی 

زده اند.
=ترامپ دوباره گفت که به 
دنبال جنگ با ایران نیست. 
وی تاکید کرده جنگ نه تنها 
به اقتصاد ضربه می زند، بلکه 
کشتن  موجب  بدتر،  خیلی 

انسان ها نیز می شود.
=مقامات جمهوری اسالمی 
از یکسو دخالت در تنش های 
نظامی منطقه را منکر می شوند 
اما از سوی دیگر برخی از آنها 
خرابکاری های شبه نظامیان 
شیعه را بخشی از »مقاومت« 
و نشانه ی »اقتدار« جمهوری 
و  آمریکا  برابر  در  اسالمی 

متحدانش معرفی می کنند!
یکشنبه شب ۲9 اردیبهشت 9۸، به 
نقل از برخی منابع دو راکت کاتیوشا به 
حوالی سفارت آمریکا در بغداد اصابت 

کرد.
تلفات  که  را  حمله  این  مسئولیت 
گروهی  هیچ  کنون  تا  نداشت  جانی 
به عهده نگرفته اما آژیرهای اضطراری 
و  درآمد  صدا  به  آمریکا  سفارت 
بخش هایی از پایتخت عراق برای چند 
به  امنیتی  وضعیت  شدت  به  ساعت 
خود گرفت و تا بامداد نیروهای پلیس 
و ارتش در منطقه سبز بغداد رفت و 

آمد می کردند.
آمریکا پیش از این در مورد اقدامات 
خرابکارانه ی شبه نظامیان تحت حمایت 
نیروهای  و  منافع  علیه  ایران  رژیم 
ایاالت متحده در منطقه هشدار داده 
و کارمندان غیرضروری خود از سفارت 
و کنسولگری آمریکا در بغداد و اربیل 
را به مناطق امن تر منتقل کرده بود. 
همچنین شرکت نفتی اکسون موبیل 
نیز تکنیسین ها و کارگران خود را از 

میدان نفتی »القرنه-1« خارج کرد.
عراق  نفت  وزیر  الغضبان  ثامر  البته 
تصمیم این شرکت برای خارج کردن 

ارتزاق »نظام مقدس« از جنگ نیابتی و 
خرابکاری های شبه نظامیان شیعه

غیرقابل  را  خود  خارجی  کارمندان 
قبول و غیرموجه دانسته بود اما با این 
حمله راکتی که محتمل است از سوی 
شبه نظامیان مورد حمایت رژیم ایران 
باشد دلیل نگرانی های واشنگتن بیش 

از پیش آشکار شد.
در واکنش اولیه به این اقدام رئیس 
نوشت،  توییتی  در  آمریکا  جمهوری 
این  است،  جنگ  خواهان  ایران  »اگر 
رسماً پایان کارش است، هرگز دوباره 

آمریکا را تهدید نکنید.«
او ساعاتی بعد در مصاحبه با تلویزیون 
فاکس  نیوز دوباره تکرار کرد که خواهان 
درگیری و جنگ با رژیم ایران نیست، 
اتمی  به سالح  آنها  نباید گذاشت  اما 

دست پیدا کنند.
به صراحت  این مصاحبه  در  ترامپ 
درگیری نظامی و جنگ را رد کرد و 
گفت، »جنگ نه تنها به اقتصاد ضربه 
می زند، بلکه خیلی بدتر، موجب کشتن 

انسان ها نیز می شود.«
سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد 
قرار دارد که تحت تدابیر شدید امنیتی 
سفارتخانه ها،  از  زیادی  و شمار  است 
مراکز اداری و هتل ها نیز در این منطقه 

واقع است.
بیل اوربان سخنگوی ستاد فرماندهی 
)سنتکام(  متحده  ایاالت  مرکزی 
از  بیانیه ای گفت که به هیچ یک  در 
نیروهای آمریکایی یا نیروهای ائتالف 
بیانیه  در  است.  نشده  وارد  صدمه ای 
سنتکام آمده که نیروهای امنیتی عراق 
یافتن  و  حادثه  این  بررسی  حال  در 

عوامل هستند.
تحلیلگران در مورد راکت پرانی اخیر 
به حشدالشعبی و عصائب اهل الحق 
پیش  آنکه  ویژه  به  هستند.  مظنون 
ادوات  استقرار  از  گزارش هایی  این  از 
سیطره  تحت  مناطق  در  موشکی 
عراق  مختلف  نقاط  در  حشدالشعبی 

وجود داشت.
شبه نظامیان حوثی یمن نیز در ۴۸ 
پرتاب  به  اقدام  بارها  گذشته  ساعت 
راکت به مناطقی از عربستان سعودی 
پهپاد  یک  عربستان  پدافند  کردند. 
و  کرد  سرنگون  جده  آسمان  در  را 
گزارش هایی از ورود تعدادی از حوثی ها 
با  آنها  درگیری  و  عربستان  خاک  به 
نظامیان سعودی نیز منتشر شده است.

پس از حمله خمپاره ای به نفتکش ها 
با  حوثی ها  امارات،  الفجیره  بندر  در 
را  عربستان  نفتی  تاسیسات  پهپاد 
اقدام  تازه ترین  در  دادند.  قرار  هدف 

کردند  اعالم  حوثی  شبه نظامیان 
امارات  و  عربستان  نظامی  مقر   3۰۰
الشمری  نصر  قرار می دهند.  را هدف 
نیز،  نجباء  جنبش  دبیرکل  معاون 
پیامی  در   ،139۸ اردیبهشت   3۰
تهدیدآمیز گفته »نبرد ما با آمریکا تا 
زمان پایان اشغالگری آنها و همچنین 
در  ]اسرائیل[  غاصب  رژیم  نابودی 

منطقه ادامه خواهد داشت.«
ارشاد  پیشین  وزیر  محمد حسینی 
در دولت محمود احمدی نژاد حمالت 
حوثی ها به تاسیسات نفتی عربستان 
آمریکا  »تالش  نتیجه ی  را  سعودی 
برای تحریم کامل نفتی ایران« دانست.

با  اردیبهشت،   ۲9 یکشنبه  وی، 
انتشار ویدئویی در اینستاگرام نوشت: 
»اگر غربگرایان و بعضی دولتمردان ما 
انقالب  دوستداران  بیایند،  کوتاه  هم 
در جبهه مقاومت از منافع جمهوری 

اسالمی دفاع می کنند!«
جمهوری اسالمی دست داشتن در 
خرابکاری های  و  تروریستی  حمالت 
در  انکار  ااین  اما  می کند  رد  را  اخیر 
حالیست که برخی دیگر از مقامات و 
رسانه های داخلی از این خرابکاری ها و 
اقدامات نظامی تحریک آمیز به عنوان 
و  آمریکا  برابر  در  رژیم  قدرت سخت 
متحدانش یاد می کنند! درواقع تهران 
خاورمیانه  اخیر  نظامی  تنش های  در 
یک سیاست دوگانه را در پیش گرفته 
و  خرابکاری  موشک پرانی،  است. 
تروریسم دولتی در فضای بین المللی 
از  اسالمی  جمهوری  است.  محکوم 
کانال های  نشدن  برای مسدود  یکسو 
عرف  رعایت  و  دیپلماسی  و  مذاکره 
سیاسی مجبور به رد دخالت های خود 
در این اقدامات است اما همزمان برای 
نشان دادن »اقتدار« و اعالم اینکه در 
برابر فشارهای آمریکا و غرب دست و 
پا بسته نیست شبه نظامیان شیعه را 
تقویت و از اقدامات آنها حمایت می کند.

اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
شورای  مجلس  نمایندگان  برخی  و 
اسالمی و رسانه ها ماموریت انکار دخالت 
را  خرابکاری ها  و  نظامی  اقدامات  در 
سپاه  سیاست  و  گرفته اند  عهده  به 
پاسداران و عده ای دیگر از نمایندگان 
مجلس و رسانه ها عبارتست از تبلیغ 
و انعکاس خرابکاری های  شبه نظامیان 
»مقاومت«  حساب  به  آنها  نوشتن  و 
این  به  و »اقتدار« جمهوری اسالمی! 
ترتیب، در این شرایط نیز رژیم ایران 

از درگیری های نیابتی ارتزاق می کند.

=داماد وزیر کار و تهیه کننده 
سریال پرهزینه »شهرزاد« به 
حدود ۵۰ کشور دنیا از جمله 
آلمان، ایتالیا، امارات و عراق 
سفر کرده و در برخی از آنها 
با شریف کاظمی منشی اش 

همسفر بود.
»شرکت  رضوی  =هادی 
توسعه مرین«، »شرکت ژرف 
قرارداد  و  بازار«  اندیشان 
فاطمی  آینده سازان  شرکت 
با گروه دفیه که نایب رئیس 
آن متواری است را به صورت 

جعلی ثبت کرده.
=به گفته نماینده دادستانی، 
هادی رضوی در اقرارهایش 
بر  مبنی  بازپرس  پاسخ  در 
کرده  را چکار  پول ها  اینکه 
را  »آنها  که  گفته  است، 
صرف خرید وثیقه ها، فروش 
سود وثیقه ها، ملک جردن، 
کوی  تختی،  خیابان  ملک 
جواز،  هزینه های  فرشته، 
سرمایه گذاری ۷.۵ میلیاردی 
در شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به 
سفر زیارتی و سرمایه گذاری 
۹۰ درصدی در فیلم کمدی 

بی حساب کرده است.«
جزئیات تازه ای از اتهامات علیه هادی 
تهیه کننده  و  کار  وزیر  داماد  رضوی 
سریال ۷.۵ میلیارد تومانی »شهرزاد« 
منتشر شده است از جمله خریداری 
ثبت  و   X۴ بی ام و  مازاراتی،  بنز، 
شرکت های غیرقانونی به اسم کودکان 

یتیم و کارتن خواب ها!
روز دوشنبه 3۰ اردیبهشت ماه جلسه 
از  سرمایه  بانک  پرونده  به  رسیدگی 
یک  مدیرعامل  رضوی  هادی  جمله 
»فاطمی«،  نام  به  اقتصادی  گروه 
رئیس  »شهرزاد«،  سریال  تهیه کننده 
سرمایه گذار  و  شورای سیاست گذاری 
اتهام  با  حرم  مدافعان  فیلم  جشنواره 
اختالس 1۰۷ میلیارد تومان برگزار شد.

هادی رضوی کلکسیونی از شرکت های 
صنعتی و تجاری را در اختیار دارد که 
شامل مجموعه شرکت ها و کارخانجات 
شرکت  زیرمجموعه های  با  »فاطمی« 
آینده سازان،  الکترونیکی  صنایع 
بعثت،  رسانه ای  سیستم های  شرکت 
کارخانجات  و  اداری  ماشین های 
فاطمی، شرکت تصویر گستر پاسارگاد 
»فاطمی«  فرهنگی  گروه  می شود. 
تهیه  فاطمی،  نوای  کتیبه  عنوان  با 
داوود  ساخته  »شاهگوش«  سریال 
میرباقری و سریال »شهرزاد« ساخته 
حسن فتحی را بر عهده داشته است.

در این جلسه رسول قهرمانی نماینده 
هادی  علیه  تازه  اتهامات  دادستانی 
شریعتمداری  محمد  داماد  رضوی 
کرد. اعالم  را  کار  کنونی  وزیر 

از  رضوی  هادی  اینکه  بیان  با  وی 
متهمان ُخرد پرونده نیست، گفته که 
بنز،  خودش  برای  معلمان  پول  با  او 
مازاراتی و برای منشی اش یک ماشین 

BMWX ۴ خریده!
هادی  دادستانی،  نماینده  گفته  به 
رضوی در اقرارهایش در پاسخ بازپرس 
کرده  چکار  را  پول ها  اینکه  بر  مبنی 

جزئیات اتهامات هادی رضوی: از بنز، مازاراتی و 
»شهرزاد« تا اعزام به سفر زیارتی!

را صرف خرید  »آنها  که  گفته  است، 
ملک  وثیقه ها،  سود  فروش  وثیقه ها، 
کوی  تختی،  خیابان  ملک  جردن، 
فرشته، هزینه های جواز، سرمایه گذاری 
۷.۵ میلیاردی در شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر 
 9۰ سرمایه گذاری  و  زیارتی  سفر  به 
بی حساب  کمدی  فیلم  در  درصدی 

کرده است.«
دادستانی،  نماینده  اظهارات  طبق 
هادی رضوی با تشریفات در خیابان ها 
سواری  اتومبیل های  و  می کرده  تردد 
مازراتی، بنز S. ۵۰۰، ماشین سوزوکی، 
وی  ان  سیکلت  موتور  رافور،  تویوتا 

اگوستا خریداری کرده.
»شهرزاد«،  سریال  تهیه کننده 
فیلم های  جشنواره  برگزارکننده 
بانک  گزارش  طبق  حرم،  مدافعان 

مرکزی »1۰۷ میلیارد تومان از بانک 
سرمایه« و »1۰۴ میلیارد تومان نیز از 
بانک های دی، اقتصاد نوین، مسکن و 

تجارت دریافت کرده است.«
تومان  میلیارد   ۶۰« همچنین  او 
فاطمی«،  سازان  آینده  شرکت  برای 
شرکت  برای  تومان  میلیارد   ۲۰  «
ره پویان کوثر« و »۲3 میلیارد تومان 
به  پیام  کاالی  مهربان  شرکت  برای 
نمایندگی سیامک حاج خلیل دریافت 
می کند که اصال این فرد وجود خارجی 

ندارد و جعلی است!«
بر مبنای این گزارش، هادی رضوی 
آینده سازان  شرکت  قرارداد  مبلغ 
پویان  مهر  مهان  شرکت  با  فاطمی 
را به عدد 11 میلیارد و به حروف ۸ 
شرکتی  در  و  نوشته  تومان  میلیارد 
ثبت می کند که وجود خارجی ندارد. 
قرارداد  ناساتل  شرکت  در  همچنین 
ثبت  شماره ای  به  را  مازوت  فروش 
می کند که مشخص می شود مربوط به 
شرکت دیگری بوده که جعلی است.

هادی رضوی »شرکت توسعه مرین«، 
»شرکت ژرف اندیشان بازار« و قرارداد 
گروه  با  فاطمی  آینده سازان  شرکت 
دفیه که نایب رئیس آن متواری است 

را به صورت جعلی ثبت کرده.
بر مبنای اظهارات نماینده دادستانی، 
در  متری   ۴۵۶ ملک  »یک  رضوی 
خیابان آفریقا«، »۵ طبقه در خیابان 
خیابان  در  »ملکی  قصیر«،  احمد 
آخرین  که  کرده  خریداری  فرشته« 
ملک را محمد امامی متهم دیگر پرونده 
و تهیه کننده سریال »شهرزاد« می خرد.

داماد وزیر کار و تهیه کننده سریال 
و  اخالقی  شعارهای  که  »شهرزاد« 
انسانی می داده، مرزهای ریا را جابجا 
کرده و با ضمانت 1۰۷ میلیارد تومان 
بانک برای راه اندازی یک شرکت دام، 

با همکاری دالویز )تهیه کننده سریال 
شاهگوش(و امامی ملک ۷۸ هزار متری 
در نوشهر خریده که »این مرکز ویالی 
لوکس برای هر سه نفرشان بوده است و 
باید گفت متهم در اینجا سرمایه گذاری 

کرده است!«
رضوی  هادی  دادگاه  در  که  آنگونه 
از سوی نماینده دادستانی اعالم شده، 
وی با حمایت محمد امامی بدون وثیقه 
تسهیالت دریافت می کرده و آنها را نه 
در کار تولید، بلکه در تبدیل به ملک و 

ماشین استفاده می کرده.
به گفته قهرمانی نماینده دادستانی، 
امامی  آقای  به  را  پول  »رضوی وقتی 
شرکت های  به  را  پول  می دادند  پس 
شرکت  می ریختند.  کارتن خواب 
گلگون تجارت جهان که مربوط به یک 

جوان یتیم است با اسم آن 3۰ میلیارد 
تومان تسهیالت گرفتند و قرار بود که 
۵ میلیون تومان به او بدهند که آن ۵ 

میلیون تومان را هم ندادند!«
تهیه کننده سریال  و  کار  وزیر  داماد 
پرهزینه »شهرزاد« همچنین به حدود 
۵۰ کشور دنیا از جمله آلمان، ایتالیا، 
امارات و عراق سفر کرده و در برخی از 
آنها با شریف کاظمی منشی اش همسفر 
کاندیدای   ،93 سال  در  بود.رضوی 
با شعار »البی  بازرگانی  اتاق  انتخابات 
اقتصادی جهان اسالم در مقابل البی 
سرمایه صهیونیست ها« بود ولی باوجود 
روزنامه های  به  گسترده  تبلیغات  ارائه 
مختلف، به اتاق بازرگانی راه پیدا نکرد.

رضوی  هادی  می گویند  داخلی  منابع 
ارتباط بسیار خوبی با مداحان حکومتی 
دارد و 1۲ سال تحصیالت خود را در 
مدرسه موتلفه اسالمی گذرانده است. 
فیلم  جشنواره  کالنی  بودجه  با  وی 
»مدافعان حرم« را در سال 9۵ برگزار 
کرد که در مراسم اختتامیه آن، محمد 
محمدی گلپایگانی )رئیس دفتر رهبر 
سالمی  حسین  اسالمی(،  جمهوری 
)فرمانده کل سپاه پاسداران(، عبدالعلی 
و  صدا  سازمان  )رئیس  علی عسکری 
حسین  اسالمی(،  جمهوری  سیمای 
اشتری )فرمانده نیروی انتظامی(، حسن 
خجسته )از مدیران ارشد صدا و سیمای 
خامنه ای(،  علی  همسر  برادر  و  رژیم 
مجلس  پیشین  )عضو  رسایی  حمید 
از  دیگر  شماری  و  اسالمی(،  شورای 
فرماندهان ارشد سپاه حضور داشتند.

ابراهیم حاتمی کیا، مسعود ده نمکی، 
طالبی،  ابوالقاسم  ارجمند،  داریوش 
)کارگردان  از   افتخاری  علیرضا 
»قالده های طال«(، در مراسم اختتامیه 
»مدافعان  موضوع  با  جشنواره،  این 

حرم« همکاری داشتند.

خریدن ماشین اسباب بازی توسط هادی رضوی برای خانواده حمیدرضا 
اسداللهی یکی از کشته شدگان در جنگ های نیابتی جمهوری اسالمی

سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد قرار دارد که تحت تدابیر شدید امنیتی است و شمار زیادی از سفارتخانه ها، 
مراکز اداری و هتل ها در آن واقع است

یکی از فعالیت های مهم جمهوری اسالمی تحت رهبری علی خامنه ای تشکیل و تقویت و حمایت 
گروه های تروریستی و شبه نظامی بوده است.

خّفاش ...
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=حسین هدایتی به اتهام 
نظام  در  عمده  »اخالل 
اقتصادی کشور« به ۲۰ سال 
 ۴۸۸ بازگرداندن  حبس، 
ضربه   ۷۴ و  تومان  میلیارد 
عمومی  نظار  ا در  شالق 

محکوم شده است.
=در روند دادرسی پرونده 
وکیل  هدایتی،  مالی  فساد 

پیشین او ترور شد.
ی  قر با حمید  =پیشتر 
مظلومین  حمید  درمنی، 
قاسمی  اسماعیل  محمد  و 
پرونده  متهمان  از  تن  سه 
»مفسد  اقتصادی،  مفاسد 
و  فی االرض« شناخته شده 

به سرعت اعدام شدند.
حکم حسین هدایتی یکی از متهمان 
پرونده های فساد مالی در ایران پس از 
حواشی زیاد این پرونده صادر شد. این 
حکم با احکام صادر شده برای دیگر 
متهمان اقتصادی تفاوت زیادی دارد و 
به نظر می رسد قوه قضاییه در مقابل 
در  هدایتی  که  اطالعاتی  و  تهدیدها 
عقب نشینی  به  مجبور  داشته  دست 

شده است.
بر اساس این حکم حسین هدایتی 
نظام  در  عمده  »اخالل  اتهام  به 
اقتصادی کشور« به 20 سال حبس، 
بازگرداندن ۴۸۸ میلیارد تومان و ۷۴ 
ضربه شالق در انظار عمومی محکوم 

شده است.
سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه 
اول خردادماه درباره حکم »شالق در 
انظار عمومی« توضیح داده است که 
»صدور حکم شالق در انظار عمومی 
به این معنا نیست که محکومان را در 
خیابان های شهر شالق بزنند بلکه در 
زمان اجرای حکم تعدادی از مرتبطان 
حکم  تا  می شوند  دعوت  پرونده  با 
که  شود  اجرا  جمع  یک  حضور  در 
احکام  اجرای  با  نهایی  تصمیم گیری 

است.«
کرده  تأکید  قضاییه  قوه  سخنگوی 
اجرای  زمان  در  است  »ممکن  که 
افراد داخل محوطه  از  تعدادی  حکم 
زندان جمع شوند و یا حکم در دادسرا 

با حضور چند نفر اجرا شود.«
حسین هدایتی سهامدار اصلی بانک 
فرهنگیان  ذخیره  صندوق  و  سرمایه 
بانک  شکایت  اساس  بر  که  است 
سرمایه و به دلیل گرفتن وام 1000 
ناچیز و  با وثیقه های  میلیارد تومانی 
عدم بازپرداخت آن و با حکم دادسرای 
پولی و بانکی تیر 1۳9۷ بازداشت شد.

ایران  جنگ  اوایل  از  که  هدایتی 
انقالب  و عراق عضو سپاه پاسداران 
تجاری  فعالیت  بود،  شده  اسالمی 
خود را از یک مغازه کوچک فروش 
کابینت سازی در جنوب  ابزار  و  لوال 

برابر  حکم حسین هدایتی اعالم شد؛ قوه قضاییه در 
مافیای اقتصادی زانو زد؟!

سپاه  در  حضور  کرد.  آغاز  تهران 
نظام  مقامات  با  روابط  برقراری  و 
حسین  برای  رانت  ایجاد  موجب 
هدایتی شد. هدایتی پاداش هایی را 
که از سپاه پاسداران کسب می کرد 
را  پدرش اش  ارثیه  همچنین  و 
بزرگ  امپراتوری  آغاز یک  دستمایه 
و  روابط  از  استفاده  بدون  که  کرد 
امکانپذیر  حکومتی  مقامات  با  رانت 

نمی بود.
»مرد  به  معروف  هدایتی  حسین 
هزاران میلیارد تومانی« چند وام و در 
مجموع با رقم 1000میلیارد تومان را 
از بانک سرمایه دریافت کرده و آنها را 
تسویه نکرده است. حسین هدایتی بر 
اساس رانت و رابطه توانسته بود این 
وام ها را در اوایل دولت نخست حسن 
روحانی و در فاصله سال های 1۳92 تا 
1۳9۴ با ارائه وثیقه های ناچیز از بانک 

سرمایه دریافت کند.
دی ماه 9۵  در  نخستین بار  هدایتی 
تعهد  و  وثیقه  سپردن  با  و  بازداشت 
برای تسویه ی دیون خود به بانک آزاد 
انجام تعهد در  به دلیل عدم  اما  شد 
مهر 9۶ دوباره بازداشت شد که این بار 
برای دوره طوالنی تری در حبس ماند 
میلیارد   200 وثیقه  با  نهایت  در  و 
تومانی آزاد شد. او تیرماه سال گذشته 
با توجه به مشخص شدِن ابعاد واقعی 
وثیقه  از  بیش  مراتب  به  که  بدهی 
بار  سومین  برای  بود،  شده  تودیع 
بازداشت و به دلیل عدم تهیه وثیقه ی 

جدید راهی زندان شده است.
تا  داشته  تالش  هدایتی  واقع  در 
زمین هایی را که ارزش مالی چندانی 
ندارند و در استان های فارس، بوشهر 
و تهران به نام او ثبت شده بجای این 

بدهی پرداخت کند.
اما پرونده این عضو سپاه و مافیای 
پرونده های  دیگر  مانند  اقتصادی 
پیشین بررسی نشد. حسین هدایتی 
در پنجمین جلسه دادگاه و در حالی 
صدور  قدمی  یک  در  را  خود  که 
از  بخشی  در  می دید،  دادگاه  حکم 
دفاعیاتش با بیان اینکه بی گناه است 

می برند  را  ساله اش  چهل  آبروی  اما 
و پروژه هایش خوابیده گفته بود: »۴ 
سه  ناحیه  دادسرای  در  است  سال 
دولت آبادی  فیروز  علیه   12 شعبه 
طرح شکایت کرده ام اما هنوز ترتیب 
به سراغ حمید  است.  نشده  داده  اثر 
حاجیان که یک وکیل با نفوذ است و 
۵0 میلیارد تومان پول بنده را خورده 
و برده است بروید. حاجیان گفته بود 
که اگر اسمش را در دادگاه ببرم از من 

شکایت می کند.«
درباره  غیررسمی  گزارش های 
که حسین  تومانی  میلیارد   ۵0 رقم 
که  می گویند  کرد  مطرح  هدایتی 
سابق حسین  وکیل  حاجیان  حمید 
وی  مالی  فساد  پرونده  در  هدایتی 
هدایتی  به  حاجیان  است.  بوده 
گفته بود در صورتی که ۵0 میلیارد 
قاضی  و  بازپرسی  تیم  به  تومان 
عقب  را  تو  پرونده  بدهیم  رشوه 
ساز  پیشین  دوبار  مانند  و  انداخته 
می کنیم.  فراهم  را  آزادی ات  کار  و 
وکیل  اما  پرداخت  را  مبلغ  هدایتی 
وعده هایش  کردن  عملی  به  موفق 

نشد.
هدایتی در حالی در آخرین دفاعیات 
خود نام حمید حاجیان را با تأکید و 
با  مرتبط  وکیل  این  اینکه  بدون 
پرونده  در  شده  مطرح  موضوعات 
شامگاه  که  بود  کرده  مطرح  باشد، 
چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه و ساعاتی 
پس از آنکه مقامات قوه قضاییه خبر 
اعالم کردند،  را  صدور حکم هدایتی 
این وکیل دادگستری با شلیک گلوله 

به قتل رسید.
این قتل در محله کامرانیه تهران و 
یکی  و  حاجیان  حمید  که  حالی  در 
ساختمان  پارکینگ  در  موکالنش  از 
دفتر وکالتش در حال سوار شدن به 
شرایطی  در  داد.  رخ  بودند  اتومبیل 
که  ساختمانی  مداربسته  دوربین  که 
قتل در آن صورت گرفته خراب بوده 
حمید  سمت  به  موتورسوار  فردی 
به گلوله بسته  را  او  و  آمده  حاجیان 
انتقال  هنگام  حاجیان  حمید  است. 
امروز  تا  و  باخت  بیمارستان جان  به 
قتل  از آن  ماه  با گذشت حدود یک 
هیچ خبری درباره پیگرد قاتل و روند 
قضائی این جنایت منتشر نشده است.

یا  حاجیان  قتل  می رسد  نظر  به 
مسئوالن  به  هدایتی  از سوی  پیامی 
صورت  در  که  بوده  قضاییه  قوه 
حساب  تسویه  سنگین،  حکم  صدور 
مافیایی که هدایتی در آن رشد کرده 
گریبان  زده،  هم  به  نجومی  ثروت  و 
صادرکنندگان حکم را خواهد گرفت، 
از هراس  از کانال دیگری و  اینکه  یا 
بعدها اطالعات حاجیان سبب  اینکه 
دردسر برای قوه قضاییه نظام اسالمی 

نشود، صورت گرفته است.
پرونده  پرده  پشت  حال  هر  در 
دیگر  نام های  شک  بدون  هدایتی 
قوه  که  دارد  وجود  نیز  اطالعاتی  و 
عدم صدور حکم  برابر  در  را  قضاییه 

سنگین برای وی تسلیم کرده است.
پیشتر حمید باقری درمنی، حمید 
مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی 
مفاسد  پرونده  متهمان  از  تن  سه 
اقتصادی، »مفسد فی االرض« شناخته 
شده و به اعدام محکوم شدند. حکم 
اعدام این سه متهم نیز به سرعت اجرا 

شد و آنها به دار آویخته شدند.

حسین هدایتی

تدریج  به  معموالً  حافظه  اختالل 
می کند.  پیشرفت  و  می شود  ایجاد 
دمانس، یک بیماری مغزی پیش رونده 
آرامی   به  که  است  برگشت ناپذیر  و  
حافظه و قدرت تفکر را از بین می برد 
و حتی توانایی انجام کارهای ساده را 
در  حافظه  اختالل  می گیرد.  فرد  از 
و  وقایع  به  بیماری  مقدماتی  مرحله 
آموخته های تازه محدود می شود، ولی 
به تدریج خاطرات قدیمی  هم آسیب 

می بینند.
آلزهایمر  آلوئیس   ،1901 سال  در 
و  روانشناس   Alois Alzheimer
آلمان نخستین  متخصص اعصاب در 
کرد.  کشف  را  بیماری  این  مورد 
نام  به  بیماری  این  دلیل  همین  به 
می شود.  شناخته  »آلزهایمر«،  وی، 
انتشار  از  پیش  تا  که  تحقیقاتی 
جهانی  بهداشت  سازمان  راهکارهای 
انجام شده، ثابت کرده اند که بیماری 
آلزهایمر می تواند عوامل ژنتیک داشته 
گریبانگیر  افسردگی  پی  در  و  باشد 
انسان شود یا حاصل کم خوابی ومصرف 

زیاد نمک و اضطراب هم باشد.

راه های پیشگیری از آلزهایمز
سازمان  راهکارهای  انتشار  از  پیش 
از  پیشگیری  برای  جهانی  بهداشت 
فراموشی و آلزهایمز، محققان دانشگاه 

گوته فرانکفورت نیز ورزش  و تحرک را 
بسیار مفید دانسته  بودند. تحرک سبب 
تقویت سوخت و ساز مغز می شود و 
می تواند از تحلیل رفتن کارآیی مغز و 

زوال عقل جلوگیری کند.
که  داده  علمی نشان  پژوهش های 
باعث  مغز  در  ساز  و  سوخت  افزایش 
کولین  ماده  افزایش  از  جلوگیری 
این  می شود.   )B ویتامین  از  )جزیی 
متابولیسم معموالً با کاهش سلول های 
نهایت  در  و  می یابد  افزایش  عصبی 
آلزهایمر می شود.  به دمانس و  منجر 
را در مغز  انجام ورزش میزان کولین 
تنظیم می کند. بنابراین ورزش کردن 
عصبی  سلول های  از  حفاظت  باعث 

می شود.
حتی افرادی که حوصله ورزش جدی 
و  میانسالی  در  می توانند  ندارند  را 
سالخوردگی با راه رفتن روزانه از ابتالی 
به آلزهایمر جلوگیری کنند. پیاده روی 
بر ساختار مغز تاثیر می گذارد.  برداشتن 
دست کم ۶ هزار قدم در روز از اختالل 

حواس جلوگیری می کند.
دانستن زبان دوم، نقاطی از مغز را که 
معموال در بیماران آلزهایمر تحت تاثیر 
قرار می گیرد، تقویت می کند. محققان 
افراد  با اسکن مغز دو گروه  کانادایی، 
چندزبانه و تک زبانه که همگی مبتال 
را  این  بودند،  آلزهایمر  بیماری  به 

زبان سازمان بهداشت جهانی: با ورزش و ....                  از صفحه 9 یک  دانستن  که  کرده اند  اثبات 
دوم می تواند خطر اختالالت مغزی را 
کاهش دهد. برخی از تحقیقات علمی  
هم به این نتیجه رسیده اند که مصرف 
اخته  زغال  و  قهوه، چای سبز  مرتب 
زوال  از  پیشگیری  در  )بلوبری(  آبی 

عقل بی تاثیر نیستند.

تشخیص از راه چشم
محققان  از  برخی  اخیر  سال های  در 
اعالم کرده اند که آلزهایمر را پیش از 
می توان  چشم  اسکن  طریق  از  وقوع 

پیش بینی کرد.
دلیل شیمیایی بروز بیماری فراموشی 
و آلزهایمر انباشت پالکت های متشکل 
از پروتئین »بتا آمیلوئید« در مغز انسان 
است. این نوع پروتئین سلول های مغزی 
را به تدریج نابود می کند. دانشمندان 
پالکت های  انباشت   که  دریافته اند 
حاوی بتا آمیلوئید در شبکیه  چشم 
هم بروز می کند و میزان پالکت های  
شناسایی شده در این بخش با میزان 
مغزی  نواحی  در  موجود  پالکت های 
بیماران آلزهایمری برابر است. به این 
ترتیب از طریق اسکن چشم می توان 
را  آلزهایمر  ظهور  عالئم  پیشاپیش 
تشخیص داد و برای کند کردن روند 

آن چاره اندیشید.

*منبع: اشپیگل
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

جامعه ای که در آستانه سال 1۳۷۶ 
آماده قیام و تغییر بود، نجنگیده دچار 
شکست شد. طی بیش از دو دهه پس 
از آن روز، به واسطه استمرار جمهوری 
اسالمی، صدها میلیارد دالر درآمد از 
منابع تجدیدناپذیر کشور دود شدند و 
بسیاری از نخبگان جامعه راه مهاجرت 
گرفتند.  پیش  در  را  کشور  از  فرار  و 
در طول این دوران، فرار سرمایه های 
فرسودگی  موجب  معنوی،  و  مادی 
بدنه اقتصادی و فرهنگی کشور ایران 
شد و جامعه را به انحطاطی فجیع دچار 
کرد. فرقه تبهکار حاکم، با صدور اموال 
غارت شده ملت ایران همراه نسل دوم 
و سوم آقازادگان و خانم زادگان فاسد 
بازویی  شمالی،  آمریکای  و  اروپا  به 
کرده  ایجاد  خود  برای  خارج نشین 
که در تورنتو، ونکوور و لندن از هیچ 
کاری برای استمرار جمهوری اسالمی 

روگردان نیستند.
معنا  این  به  شد،  گفته  آنچه  همه 
گرداننده  گانگسترهای  که  نیست 
جمهوری اسالمی با قصد و نیت قبلی، 
کامل،  و  جامع  نقشه ای  طراحی  با 

فریب دوم خرداد را شکل دادند. نکبت 
حاصل از دوم خرداد، بیشتر به خاطر 
عافیت طلبی و فساد روزافزون در طبقه 
این  نمود.  رخ  ایران  جامعه  متوسط 
ایران، همواره مدافع  از جامعه  بخش 
حفظ وضع موجود و شایق به کسب 
سود حداکثری بدون پرداخت هزینه 
آقازاده  نیست که  تعجب  است. جای 
ذلیل و بی خاصیتی چون سیدمحمد 
خاتمی، دولتمرد مطلوب این جماعت 

است.
اسالمی، حاصل  هیوالی جمهوری 
این  است.  سیاه  و  سرخ  ارتجاع  لقاح 
هیوال، در سیزده آبان 1۳۵۸ از زهدان 
ارتجاع سرخ بیرون آمد و در دوم خرداد 
1۳۷۶ زیر سایه ارتجاع سیاه به بلوغ 
رسید. از یاد نبریم که عامالن هر دو 
واقعه، یک گروه معین بودند که در گذر 
زمان، دغلکارانه چهره عوض کردند. بار 
اول به بهانه مبارزه با امپریالیسم آمریکا 
تیشه به ریشه منافع ملی کشور زدند 
و بار دوم به نام »مردمساالری دینی« 
مخوف ترین  استمرار  و  رشد  موجب 

حکومت تبهکار دنیا شدند.

تأمالت بهنگام؛ بلوغ ....                                  از صفحه ۱۲

حسین طائب مسئول اطالعات سپاه شد؛ حسین سالمی: 
در جنگ تمام عیار اطالعاتی با آمریکا هستیم

=حسین سالمی می گوید، 
مقیاس عمل اطالعات سپاه 
کل نظام و انقالب و جغرافیای 

تهدید علیه ایران است.
ن  سا شنا ر کا خی  بر  =
معتقدند در تغییر و تحوالت 
نسبت  طائب  سپاه،  جدید 
بیشتری  قدرت  گذشته  به 
گرفته و اختیارات او افزایش 

پیدا کرده است.
سپاه  در  اخیر  =تغییرات 
فرماندهانی  می دهد  نشان 
گمارده  ارشد  پست های  به 
جریان  در  که  ند  شده ا
سرکوب های سال ۸۸ فرمانده 
یگان  هایی بودند که نیروهای 
آنها حضور میدانی علیه مردم  
از چهره های  یا  و  داشته اند 
. هستند ه  سپا طی  ا فر ا

سازمان  در  ساختار  تغییر  پی  در 
اطالعات سپاه، شنبه 2۸ اردیبهشت، 
پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  حکم  با 
نیز  طائب  حسین  اسالمی،  انقالب 
سپاه  اطالعات  مسئول  عنوان  به 
عنوان  به  محقق  حسن  سرتیپ  و 

جانشین او معرفی شدند.
سردار  جایگزین  محقق  سردار 
)محمدحسین  نجات  حسین 
معاونت  در  نیز  او  و  شد  زیبایی نژاد( 
جای  سپاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
پیش  گرفت.  را  نقدی  محمدرضا 
علی  حکم  با  نقدی  سردار  این  از 
هماهنگ کننده  معاونت  به  خامنه ای 
سپاه منصوب شده بود.حسین نجات 
پیش  از این فرمانده سپاه  »ولی  امر« 

و فرمانده قرارگاه ثاراهلل بود.
در  سپاه  فرمانده  سالمی  حسین 
افراد در سخنانی  این  معارفه  مراسم 
با اشاره به اینکه نبرد اطالعاتی بین 

جدی  واقعیت  یک  آمریکا  و  ایران 
فضای  در  امروز  »ما  گفت،  است 
جنگ تمام عیار اطالعاتی با آمریکا و 
جبهه دشمنان انقالب و نظام اسالمی 
هستیم و این فضا ترکیبی از عملیات 
تحرکات  سایبری،  عملیات  و  روانی 
القای  و  عمومی  دیپلماسی  نظامی، 
نبرد  این  در  و  است  و وحشت  رعب 
و  آمریکا  به  اندیشیدن  از  لحظه ای 
تمرکز بر دشمن، تشخیص راهبردها و 
الگوی رفتاری آن نباید غافل شویم.«به 
گزارش فارس وی با تاکید بر ضرورت 
محاسبه  و  تهدید  نقاط  تشخیص 
دستور  و  اقدامات  دقیق  و  درست 

عمل  مقیاس  ماموریتی،  کارهای 
انقالب  و  نظام  کل  را  سپاه  اطالعات 
و جغرافیای تهدید علیه ایران برشمرد 
و تاکید کرد: »ما در جنگ اطالعاتی 
قادر به شکست دشمن هستیم؛ اینکه 
اراده دشمن برای به کار گرفتن قدرت 
به مفهوم خلع سالح  را سلب کنیم، 
از  بخشی  در  است.«سالمی  دشمن 
»مقیاس  کرده،  تاکید  سخنان  این 
عمل اطالعات سپاه کل نظام و انقالب 
و جغرافیای تهدید علیه ایران است.«

این  از  پیش  طائب  حسین  سمت 
بود  سپاه«  اطالعات  سازمان  »رئیس 
اما در مسئولیت جدید از او به عنوان 

برده  نام  سپاه«  اطالعات  »مسئول 
شده که مشخص نیست تفاوت این دو 
تسنیم  خبرگزاری  چیست؟همزمان 
گزارش داد، ساختار سازمان اطالعات 
تغییر  کل  فرمانده  سوی  از  سپاه 
راهبردی  اطالعات  معاونت  و  کرده 
در سازمان اطالعات سپاه ادغام شده 
اما این مطلب پس از چند ساعت از 
خبر  شد.تیتر  تسنیم حذف  وبسایت 
تسنیم در مورد ادغام معاونت اطالعات 
راهبری در سازمان اطالعات سپاه در 
از  پس  اما  مانده  باقی  گوگل  سرچ 
کلیک روی لینک مربوطه، مطلبی در 
خصوص حسن روحانی و جلسه هیات 
دولت باز می شود!آنطور که از تغییرات 
اخیر در سپاه پیداست فرماندهانی به 
پست های ارشد گمارده شده اند که در 
جریان سرکوب های سال ۸۸ فرمانده 
آنها  نیروهای  که  بودند  یگان  هایی 
حضور میدانی علیه مردم  داشته اند و 

یا از چهره های افراطی سپاه هستند.
شواهد نشان می دهد سپاه پاسداران 
اسالمی  جمهوری  در  آنچه  روی  بر 
تمرکز  می شود  خوانده  نرم  جنگ 
کرده و فضا را برای فرماندهان افراطی 
است.  گذاشته  باز  اختیار  به  آتش   و 
همزمان روز 2۸ اردیبهشت در تهران 
تدوین  »نهضت  عنوان  با  همایشی 
متن و محتوا« برگزار شده است. در 
این همایش عالوه بر مولفان و ناظران 
کتب درسی دانشگاه افسری و تربیت 
پاسداری سپاه گروهی از فرماندهان و 
روحانیون ارشد سپاه از جمله محسن 
رفیق دوست، علیرضا پناهیان، خسرو 
عروج و علی فضلی نیز حضور داشتند.

برخی تحلیلگران می گویند در تغییر 
و تحوالت جدید سپاه، طائب نسبت 
و  گرفته  بیشتری  قدرت  گذشته  به 
اختیارات او افزایش پیدا کرده. برخی 
می دهند  ترجیح  نیز  تحلیلگران  از 
کنند  سکوت  تغییرات  این  مورد  در 
از نظام  با دفاع آنها  چون در تناقض 
جمهوری اسالمی قرار می گیرد.  برای 

برخی نیز این تغییرات مبهم است.

حسین طائب از سال ۸۸ رئیس اطالعات سپاه شد

محسن رفیقدوست فرمانده پیشین سپاه و دالل سابق اسلحه و خسرو 
عروج فردی که ریش بلند دارد مشاور فرمانده کل سپاه و از رابطان 

حماس و حزب اهلل است که در مراسم حضور داشتند
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اقدامات  معتقدند  =برخی 
به  مرخصی  مانند  رئیسی 
مالی،  و  کیفری  زندانیان 
برای  نمایشی  و  هدفمند 
تغییر نگاه افکار عمومی به 
او و کارنامه گذشته اش بوده 

است.
= در دو ماه گذشته هزاران 
فعاالن صنفی برای برگزاری 
تظاهراتی  و  تجمع  هرگونه 
تهدید شدند؛ صدها کارگر، 
آموزگار و فعال مدنی به ویژه 
در مراسم روز جهانی کارگر و 
روز معلم احضار و بازداشت 
روزنامه نگار  چند  و  شدند 
زندان  به  نیز  مدنی  فعال  و 

افتادند.
از  بیش   - آسترکی  روشنک 
و  نظر  زیر  قضاییه  قوه  است  ماه  دو 
گرفته.  قرار  رئیسی  ابراهیم  ریاست 
اگر«های  و  »اما  پیشتر  که  رئیسی 
و  تند  برخوردهای  مورد  در  زیادی 
تیز و خشن اش با منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و همچنین فعاالن 
مدنی و صنفی و دانشجویان مطرح 
شده بود، طی دو ماه گذشته تالش 
اقداماتی نمایشی  با حرکات و  کرده 
این ذهنیت عمومی را نسبت به خود 

تغییر دهد.
او بالفاصله پس از روی کار آمدن 
در  نوروز  تعطیالت  آستانه  در  و 
بخشنامه ای هزاران زندانی کیفری و 
مالی را رهسپار مرخصی نوروزی کرد. 
رئیس قوه قضاییه همچنان مانند سه 
سال پیش که نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری بود شعارهایی درباره مبارزه 
با فساد اقتصادی و اداری نیز سر داده 
اما در مقابل درباره فعاالن سیاسی، 
پاشنه   همان  بر  در  صنفی  و  مدنی 

سابق می چرخد.
فعال  هزاران  گذشته  ماه  دو  در 
صنفی برای برگزاری هرگونه تجمع 
صدها  شدند؛  تهدید  تظاهرات  و 
طی  مدنی  فعال  و  آموزگار  کارگر، 
دو ماه گذاشته و به ویژه در مراسم 
روز جهانی کارگر و روز معلم احضار 
و بازداشت شده و چند روزنامه نگار و 

فعال مدنی نیز به زندان افتادند.
اینهمه هنوز این پرسش مطرح  با 
است که وضعیت قوه قضاییه و بطور 
ویژه روند برخورد و فشار بر فعاالن 
دوره  در  صنفی  و  مدنی  و  سیاسی 

ابراهیم رئیسی چگونه خواهد بود؟
کیارش هوشمند رحیمی وکیل پایه 
دادگستری درباره انتصاب رئیسی به 
قوه  »رئیس  می گوید:  لندن  کیهان 
قضاییه طبق بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون 
اساسی مستقیم از طرف شخص رهبر 
اصل  همین  در  و  می شود  منصوب 
قانون اساسی در بندهای اول و دوم 
رهبر جمهوری اسالمی وظیفه تعیین 
سیاست های کلی نظام را دارد و ناظر 
بر آن است. نکته مهم درباره انتصاب 
رئیسی اینست که این انتصاب از سوی 
آقای خامنه ای، غیرقانونی است چون 
که  اساسی شخصی  قانون  اساس  بر 
به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب 
کسی  و  باشد  مجتهد  باید  می شود 
باید درجه  باشد  بخواهد مجتهد  که 
آیت الهی داشته باشد اما آقای رئیسی 
حجت االسالم است و آیت اهلل نیست!«

ابراهیم رئیسی در یکی از نخستین 
عنوان  به  آنکه  از  پس  اقداماتش 
کار  به  مشغول  قضاییه  قوه  رئیس 
مرخصی  دستور  ابالغیه ای  در  شد، 
برای  را  تمدید  قابل  و  روزه   ۱۵
بخشی از زندانیان کیفری صادر کرد. 
بر اساس آن ابالغیه که به مناسبت 
زندانی  بود هزاران  نوروز صادر شده 
آنها  از  بسیاری  و  مرخصی  مشمول 

مشمول آزادی مشروط شدند.
این اقدام کم سابقه در قوه قضاییه 
زندانیان  حال  شامل  تنها  اینکه  با 

و  سیاسی  زندانیان  و  بود  کیفری 
نظر  اما  ماندند  بی بهره  آن  از  مدنی 
این  و  کرد  جلب  خود  به  را  برخی 
پرسش مطرح شد که آیا قرار است 
قوه قضاییه شاهد رئیسی منعطف تر 

و مالیم تر از صادق الریجانی باشد؟
اقدام  این  که  معتقدند  نیز  برخی 
مشابه،  اقدامات  دیگر  مانند  رئیسی 
تغییر  برای  نمایشی  و  هدفمند 
کارنامه  و  او  به  عمومی  افکار  نگاه 

گذشته اش انجام شده است.
هوشمند  کیارش  رابطه  همین  در 
می گوید:  لندن  کیهان  به  رحیمی 
زندانیان  شامل  مرخصی ها  »این 
و  نشد  عقیدتی  و  امنیتی  سیاسی، 
این  با  گفت  نمی توان  من  گمان  به 
دستگاه  سیاست های  در  مرخصی ها 
شده  ایجاد  مثبت  تغییراتی  قضا 
ایجاد  پروپاگاندایی  خواستند  بلکه 
به  نسبت  بدی  جّو  چون  کنند 
بیشتِر  و  دارد  وجود  رئیسی  ابراهیم 
این جّو بد هم مربوط به عضویت او 
قتل  و  دهه ۶۰  در  مرگ  هیئت  در 
عامی است که اتفاق افتاده. بنابراین 
سابقه  آن  کمی  می خواستند  اینها 
رئیسی را کمرنگ کنند و همینطور 
به  می خواستند ژست حقوق بشری 
خودش بگیرد اما به هیچ عنوان اینها 
اینکه  اراده ای ندارند برای  تصمیم و 
ساز و کار دستگاه قضا را تغییر بدهند 
یا بهبود ببخشند. فساد به حدی در 
با جابجا  که  زیاد شده  قضا  دستگاه 
فساد  این  قضاییه  قوه  رئیس  شدن 
حل نمی شود چون مربوط به رژیمی 
است که در قوانین مجازات اسالمی 
می کند  صحبت  رشوه  از  وقتی 
برای  می خواهد  کسی  اگر  می گوید 
احقاق حق خودش از رشوه استفاده 
این  این کار حرام نیست چون  کند 
دقیقا از فقه اسالمی آمده است! در 
دهنده[  ]رشوه  راشی  چه  که  حالی 
و چه مرتشی ]رشوه گیرنده[ هر دو 
بر  و  می دهند  انجام  مجرمانه  فعل 

اساس قانون باید به مجازات برسند!«
این وکیل پایه یک دادگستری در 
ادامه می افزاید »اینکه یک زندانی سر 
موقع آزاد شود جای چندان تعجبی 
ندارد چون قاعدتا باید همینطور باشد. 
جمهوری  قضای  دستگاه  در  منتها 
اسالمی افراد را بازداشت می کنند و 
بعد با پرونده سازی های متعدد سعی 
آنها  برای  مختلف  جرائم  می کنند 
تعریف کنند و مجازات های گوناگون 
بدهند که آنها را بیشتر در زندان نگه 
دارند، این هم یک حقیقتی است که 
همین  به  و  کرد  انکارش  نمی شود 
حکم،  مدت  اتمام  با  خیلی ها  دلیل 

همچنان در زندان می مانند.«
که  است  معتقد  رحمیی  هوشمند 
ابراهیم رئیسی در نهایت حافظ منافع 
جمهوری اسالمی و تابع نظرات علی 
دلیل  همین  به  و  است  خامنه ای 
یا  از صادق الریجانی  بهتر  نمی تواند 
توجه  »باید  کند:  عمل  شاهرودی 
داشته باشیم که ابراهیم رئیسی هم 
صادق  شیخ  از  خود  اسالف  مانند 
و  شاهرودی  هاشمی  تا  الریجانی 
اوامر  اجراکنندگان  همگی  دیگران، 
رهبر جمهوری اسالمی هستند. ضمن 

اینکه ما اگر به سوگند قضات مراجعه 
کنیم می بینیم که قاضی که در واقع 
آن نیروی مردمی است که مردم با وی 
سر و کار دارند، در سوگندش هیچوقت 
و  نمی کند  یاد  قانون  به  وفاداری  از 
همواره از وفاداری به نظام و پاسداری 
ادای دین خودش به نظام و  نظام و 
رهبری و اسالم صحبت می کند. در 
یک  می افتد صرفا  که  اتفاقی  نتیجه 
قرار نیست در  آدم جابجا می شود و 
سیاست ها اتفاق خاصی بیافتد و روند 
می کند.« پیدا  ادامه  باشد  چه  هر 

ابراهیم رئیسی پس از آغاز به کار به 
عنوان رئیس قوه قضاییه تغییراتی را 

در سمت های رده باالی این نهاد نیز 
آغاز کرد از جمله تغییر سخنگوی قوه 
تغییری  مهمترین  شاید  اما  قضاییه؛ 
که رئیسی تا کنون انجام داده تغییر 
دادستان تهران باشد. عباس جعفری 
دولت آبادی دادستان تهران که فردی 
آشنا برای زندانیان سیاسی و مدنی و 
خانواده های آنها بوده و بارها یک مالقات 
کوتاه زندانیان سیاسی با خانواده اش 
مثبت  نظر  گرو  در  هفته ها  و  روزها 
و امضای وی بود، تغییر کرده است.

ولی علی القاصی مهر جایگزین دولت 

آبادی در ِسمت دادستان تهران نیز اما 
یکسو  از  دارد.  همراه  به  اگرهایی  و 
امیدوار  را  برخی  آبادی  دولت  رفتن 
کرد و از سوی دیگر کارنامه تند و تیز 
القاصی مهر در دادستانی استان فارس 
زندانیان  با  برخوردهای شدید وی  و 
سیاسی، مدنی و عقیدتی بر احتمال 
و  زندانیان  درباره  بیشتر  سختگیری 

بازداشت شدگان افزوده است.
هوشمند رحیمی در این باره معتقد 
برخوردها  کردن  پیدا  »شدت  است: 
بستگی  مدنی  و  سیاسی  فعاالن  با 
به معادالت جاری در نظام و جامعه 
ایران دارد. به هر حال رژیم جمهوری 
کس  هر  که  است  نظامی  اسالمی، 
و  کند  تندتری  و  شدیدتر  برخورد 
نظام  به  بیشتر  را  خودش  وفاداری 
سفره  از  بیشتری  سهم  دهد،  نشان 

انقالب برای خودش بر می دارد.
رئیس قوه قضاییه این حق را دارد 
می کند  شروع  را  کارش  که  زمانی 
یکسری افراد را تغییر بدهد و افرادی 
را منصوب کند که سیاست هایش را 
افراد  این  از  یکی  ببرند.  پیش  بهتر 
رئیس  است.  کشور  کل  دادستان 
دیوان  رئیس  و  کشور  عال  دیوان 
هستند  افرادی  جمله  از  هم  عدالت 
که بر اساس قانون با تغییر رئیس قوه 
در  یا  کنند  تغییر  می توانند  قضاییه 
پست خود ابقا شوند. تغییر دادستان 
تهران هم هرچند با اختیارات قانونی 
دولت آبادی  و  گرفته  رئیسی صورت 
بجا  خودش  از  خوبی  کارنامه  هم 
اینست  موضوع  اما  است  نگذاشته 
شدت  به  شخصی  القاصی مهر  که 
معتقد  شدت  به  که  است  تندرو 
انتصاب ها  این  با  است.  نظام  به 
می توان پیش بینی کرد که سیاست 
در  قضا  دستگاه  که  است  این  کلی 
کم  دست  را  تندتری  برخورد  ایران 
عقیدتی  و  مدنی  سیاسی،  فعاالن  با 

داشته باشد.«
پیش بینی  که  مواردی  از  یکی 

حضورش  با  رئیسی  ابراهیم  می شد 
در قوه قضاییه با جدیت دنبال کند 
موضوع برخورد با مفسدان اقتصادی 
»مبارزه  موضوع  آنکه  ویژه  به  بود. 
انتخابات  دوران  در  پیشتر  فساد«  با 
از   ۱۳۹۶ سال  جمهوری  ریاست 
از  یکی  عنوان  به  رئیسی  سوی 
نامزدهای انتخابات بارها مطرح شده 

و مورد تأکید قرار گرفته بود.
حاال رئیسی دو سال پس از واگذاری 
نتیجه انتخابات به »رقیب «اش حسن 
روحانی به ِسمتی منصوب شده که 
خیلی  فساد  با  مبارزه  برای  دستش 

بازتر از مقام ریاست جمهوری است!
دی ماه  سراسری  تظاهرات  از  پس 
مقامات  جدی  خطر  احساس  و   ۹۶
جمهوری اسالمی و پی بردن به عمق 
سطح  در  موجود  عمومی  نارضایتی 
و  فساد  با  مبارزه  سناریوی  جامعه، 
مفسدان اقتصادی به عنوان راهکاری 
در دستور  مردم  برای جلب رضایت 
میان  این  در  گرفت.  قرار  نظام  کار 
قوه قضاییه با اجازه ی علی خامنه ای 
دادگاهی ویژه برای مبارزه با مفاسد 
اقتصادی تشکیل داد و چند پرونده 
به  عنوان  این  با  را  جدید  و  قدیمی 

جریان انداخت.
اثر  درباره  رحیمی  هوشمند 
بر  قضاییه  قوه  در  رئیسی  حضور 
کیهان  به  اقتصادی  فساد  با  مبارزه 
مورد مفسدان  لندن می گوید:  »در 
خالف  بر  الریجانی  آقای  اقتصادی، 
روند قانونگذاری و همه قوانین جاری 
کشور رفت یک فرمان ده ماده ای از 
علی خامنه ای گرفت که بر اساس آن 
دادگاه هایی را برگزار کنند. این فرمان 
دارد؛  فردی  به  منحصر  خصوصیات 
جابجا  را  قانونی  مواعد  نمونه  برای 
کردند، حق اعتراضات را برداشته اند. 
موضوع اینجاست که در بحث حقوق 
نفع  به  باید  قوانین  همواره  کیفری 
متهم باشد و همواره تفسیر ما باید به 
حدی دامنه تنگ و کوچکی داشته 
در  چون  شود  بری  متهم  که  باشد 
اصل  که  آمده  هم  ما  اساسی  قانون 
در  عمال  ولی  است  متهم  برائت  بر 
جمهوری اسالمی می بینیم که اصل 
مجرم  بر  قضا  سیستم  دیدگاه  در 
بودن است مگر اینکه خالفش ثابت 
شود. در نتیجه آمدن رئیسی تاثیری 
و  داشت  نخواهد  پرونده ها  روند  در 
اگر بخواهیم کمی واقع بین باشیم به 
هر حال سیدابراهیم رئیسی شخصی 
خراسان  خودخوانده  والی  و  تندرو 
است و در زمان تولیت آستان قدس 
رضوی فسادهایی داشته و خودش را 
فرای قانون می دید. در زمان انتخابات 
از  یکی   ۹۶ سال  جمهوری  ریاست 
معاونین و نزدیکان رئیسی در آستان 
قدس اختالس بزرگی انجام داد. در 
این شرایط به قول معروف »گر حکم 
شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه 
هست گیرند« اگر قرار است واقعا با 
اقتصادی برخوردی صورت  مفسدان 
رئیس  و  رئیسی  با  اول  باید  گیرد 
سابق قوه قضاییه برخورد شود برای 
اینکه فساد اقتصادی مالی و اقتصادی 
این افراد هم قابل توجه است. اینجا 
نخستین  از  یکی  از  کنم  یادی  باید 
مالی در جمهوری  پرونده های فساد 
اسالمی که پرونده  ی فسادی بود که 
محسن  برادر  رفیقدوست  مرتضی 
خداداد  فاضل  همراه  به  رفیقدوست 
انجام داده بودند؛ مرتضی رفیقدوست 
رفیقدوست  محسن  برادر  دلیل  به 
رأفت  و  شد  رحمت  مشمول  بودن 
اما فاضل  اسالمی شامل حالش شد 
خداداد قربانی این پرونده اعدام شد!

عنوان  به  که  افرادی  هم  امروز 
و  کاغذ  سلطان  و  سکه  سلطان 
سلطان قیر و… می بینیم افراد عادی 
هستند که بازیچه شده اند و به عنوان 
یک پوشش بر روی فسادی که افراد 
صاحب نفوذ حکومتی انجام می دهند 
از  پس  یکی  حاال  و  می کنند  عمل 
دیگری به اسم مبارزه با فساد، قربانی 

می شوند.«

ابراهیم رئیسی هم مثل بقیه گوش به فرمان 
رهبر نظام است

علی القاصی مهر، دادستان 
جدید تهران

هوشمند رحیمی وکیل پایه یک 
دادگستری

»بیم« بله، »امید« نه!
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