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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

بودجه بدون نفت!
ادعای پوچ یا شوخی دولت؟!

دولت اعالم کرده است که بودجه سال 
آینده را بدون وابستگی به درآمدهای 
نفتی تنظیم کرده و قرار است آذرماه 
برای  دوساالنه  بودجه  طرح  امسال 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را با هم به 

مجلس شورای اسالمی ارائه کند.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 

ارائه  درباره  هفته جاری  در  بودجه  و 
»پانزدهم  است:  گفته  دوساله  بودجه 
آذر، الیحه دوساالنه بودجه مربوط به 
به مجلس  و ۱۴۰۰  سال های ۱۳۹۹ 
ارسال می شود که در این الیحه، ریالی 
از منابع فروش نفت برای امور جاری، 

صرف نخواهد شد.«

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com
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سرمقاهل خیزش مردمی در »عمق استراتژیک« 
جمهوری اسالمی

سیادت سرکوبگر حکومت و گسترش 
جنایت در جامعه

بیرونی  و  درونی  مناسبات  تنظیم  ابزار  عالی ترین  دولت  یا  حکومت 
بزرگترین واحد اجتماعی یعنی یک کشور است. 

»حاکمیت« یا »سیادت«، مضمون حکومت یا دولت است. اگرچه در 
برده  کار  به  معنی  یک  به  معموال  دولت  و  حکومت  مختلف  زبان های 
می شوند، اما »حاکمیت« در اغلب زبان ها همان Sovereignty است. در 
بسیاری مطالب ایرانیان اما دو مفهوم »حکومت« و »حاکمیت« به اشتباه 

بجای یکدیگر به کار می روند.
حکومت و حکومت کردن، هدف نیست بلکه ابزار و راهکاریست برای 

تنظیم مناسبات جامعه برای رسیدن به این هدف: امنیت، رفاه، آزادی!
تا کنون فقط در ساختارهای مبتنی بر دمکراسی است که این هدف 
در کشورهای مختلف بطور نسبی تأمین شده. سه عنصر امنیت و رفاه 
و آزادی با یکدیگر نسبت مستقیم دارند و هر کدام بدون دیگری، اگر 
هم ممکن باشد، قطعا ناپایدار خواهد بود و این را تجربه جوامع مختلف 
رابطه ی  همین  دلیل  به  است.  رسانده  اثبات  به  ایران  خود  جمله  از 
از  برای هر کدام  این سه هدف است که تهدید و خطر  بین  ارگانیک 
آنها به محدودیت دیگری منجر می شود. زمانی که  بنیادگرایی اسالمی 
و تروریسم، امنیت جوامع باز را در خطر قرار داد، در عمل آزادی آنها 
محدود شد و بخشی از سرمایه ای که می بایست صرف رفاه آنها شود، 

هزینه ی حفظ امنیت آنها می شود!
در جمهوری اسالمی به عنوان یک نظام دینی که آرزوی بنیانگذارش 
مبنی بر »تسلط یک دولت اسالمی بر همه جهان« را در سر می پروراند، 
از هیچکدام از این عناصر خبری نیست: از رفاه و آزادی که هرگز خبری 
نبوده و آنچه امنیت نامیده می شود، چیزی جز سرکوب از سوی حکومت 
نیست. پلیس و نیروهای انتظامی و نهادهای مختلف امنیتی موازی خود 
از فاکتورهای اختالل و مزاحمت و ایجاد عدم امنیت علیه جامعه هستند. 
حذف، از جمله به شکل جنایت، اعم از اعدام قانونی و یا قلع و قمع و قتل 
هر آنکه مجرم یا مزاحم یا مخالف به شمار می رود، اصلی ترین »راهکار« 

جمهوری اسالمی برای بقاست.
نکته ی مهم این است که حذف، از جمله به شکل جنایت، به روابط درونی 
جامعه نیز منتقل شده است. اندیشمندان سیاست همواره حکومت و 
دولت را به »سر«، »مغز«، »نیروی محرکه« و »پدر جامعه« تشبیه کرده اند 
الگوی خود به شمار  تأثیر مستقیم می گیرد و آن را  از آن  که جامعه 
می آورد. نظامی مانند جمهوری اسالمی که پیش از به قدرت رسیدن، با 
ترور و »اعدام انقالبی« شروع شد و با اعدام بر پشت بام محل سکونت 
بنیانگذارش ادامه یافت و با جنگ و سرکوب و حذف های خونین درونی و 
بیرونی و حتا خارج از مرزهای کشور تثبیت شد، چه الگویی را به جامعه 
ارائه می دهد؟! کافیست به صفحات حوادث و پرونده های جنایی کشور 
رجوع کرد تا دید انواع  جنایات، گاه عجیب، چگونه برای برخی به یک 
»راهکار« تبدیل شده است! حاکمیت یا سیادت حکومت جمهوری اسالمی

  در ایران برابر با گسترش جنایت در جامعه است.

=در عراق، مردم شیعه و سنی و کرد و عرب  و ترکمن یکصدا علیه دولت فاسد دست نشانده ی جمهوری اسالمی به 
خیابان ها آمده اند.

=مردم کربال، شهری که قرار بود راه »قدس« را برای جمهوری اسالمی باز کند، شعار می دهند: قاسم سلیمانی، قواد ایرانی!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کیهان منتشر کرد :

مخارج مراسم ترحیم در ایران صرف امور خیریه خواهد شد.
همسر: فیروز باقرزاده
فرزندان: مرجان الروش ، مروارید باقرزاده

خانواده های: مومن، باقرزاده، الروش، برنر،  
حامدی و غفاری.

بازگشت همه بسوی خداست
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت سرکار خانم 

 عفت مومن )باقرزاده(
را در فرانسه به اطالع کلیه بستگان و آشنایان می رساند.
مراسم خاکسپاری و یادبود آن شادروان روز دوشنبه 
28 اکتبر )۶ آبانماه( از ۶-8 بعدازظهر در پاریس برگزار 

می گردد:
Hôtel Concorde Montparnasse, Rue du 
Commandant Mouchotte, 75014 Paris

جمعه اول نوامبر ۲۰۱۹ عراق شاهد بزرگترین تظاهرات از زمان سقوط صدام حسین بود.
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دولت اعالم کرده است که بودجه سال 
آینده را بدون وابستگی به درآمدهای 
نفتی تنظیم کرده و قرار است آذرماه 
برای  دوساالنه  بودجه  طرح  امسال 
هم  با  را   1۴۰۰ و   1399 سال های 
به مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
برنامه و بودجه در هفته جاری درباره 
است:  گفته  دوساله  بودجه  ئه  را ا
»پانزدهم آذر، الیحه دوساالنه بودجه 
و 1۴۰۰  به سال های 1399  مربوط 
به مجلس ارسال می شود که در این 
الیحه، ریالی از منابع فروش نفت برای 

امور جاری، صرف نخواهد شد.«
محمدباقر نوبخت در بخش دیگری از 
سخنانش گفته که » کنار اینها، سه 
برنامه دوساله نیز به مجلس می رود، 
اینکه  دلیل  به   عمرانی  برنامه  ابتدا 
سرمایه ای  دارایی های  تملک  نوعی 
از  حاصل  منابع  داریم  اجازه  است 
برنامه  ببینیم.  آن  در  را  نفت  فروش 
دیگر، اشتغال دوساله است که در آن 
و  شغلی  فرصت  میلیون  یک  ساالنه 
در مجموع دو میلیون فرصت شغلی 

تا سال 1۴۰۰ دیده شده است!«
ارائه الیحه دو ساالنه بودجه و عدم 
پیش بینی درآمد نفت برای هزینه های 
مهم سخنان  محور  دو  کشور  جاری 
محمدباقر نوبخت است. اکنون پرسش 
در  مهم  تحول  این  که  اینجاست 
و  دلیل  چه  به  کشور  بودجه نویسی 
انگیزه ای صورت گرفته است.  با چه 
همچنین هرچند ارائه بودجه های دو 
یا حتی سه ساالنه در برخی کشورها 
روحانی  دولت  آیا  اما  می شود  انجام 
با این حجم از ضعف و پریشانی در 
ساالنه  دو  بودجه  می تواند  عملکرد 

ارائه دهد؟
به  نی  حا و ر لت  و د ر  عیا
بودجه نویسی دوساالنه نمی خورد!

بودجه  دوساالنه  طرح  ارائه  موضوع 
جلسه ی  یک  در  امسال  تیرماه  در 
غیرعلنی در مجلس شورای اسالمی 
برای  و  نوبخت  محمدباقر  حضور  با 
اصالح  براس  دولت  طرح  بررسی 

ساختار بودجه مطرح شد.
تنظیم  خبر  زمان  همان  نوبخت 
دوساالنه بودجه را بیان کرده و گفته 
خامنه ای  علی  نظر  اقدام،  این  بود 
بوده و توسط شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا هم تصویب شده 

است.
قانون  طبق  که  حالیست  در  این 

بودجه   اسالمی،  جمهوری  اساسی 
نوشته،  ساله  یک  صورت  به  کشور 

تصویب و اجرایی می شود.
نظر  در  قانونی،  ایراد  این  از  جدا 
کشور  هزینه های  و  درآمدها  گرفتن 
برای دو سال از توان دولت روحانی 
نظام  قتصادی  ا ران  سیاست گذا و 
نظر  به  خارج  اسالمی  جمهوری 

می رسد.
دولت روحانی در عملکردی که طی 
دوران  در  حتی  گذشته،  سال  شش 
است  داده  نشان  داشته  پسابرجام، 
را  سال  یک  بودجه  نمی تواند  که 
و  ارزیابی  در  بزرگ  خطاهای  بدون 

پیش بینی درآمدی، ببندد.
به  گذشته  سال  بودجه  الیحه  در 
دلیل خروج ایاالت متحده از برجام 
اقتصادی،  تحریم های  بازگشت  و 
نفتی  درآمدهای  شد  مجبور  دولت 
را از  1۵۸ هزار میلیارد به ۶1 هزار 
در  اما  دهد  کاهش  تومان  میلیارد 
دو سومی  این کاهش حدوداً  مقابِل 
از درآمدهای نفتی، هیچ ساز و کار 

بودجه  برای جبران کسری  مناسبی 
به  جیب  با  دولت  و  نگرفت  صورت 
جیب کردن منابع مالی، کشور را به 
سختی اداره کرده و در نهایت سال 
پایان  به  بودجه   با کسری  را   139۸
خواهد رساند. این کسری بودجه در 
حالیست که شورای عالی هماهنگی 
سال  تابستان  قوا  سران  اقتصادی 
جاری درخواست دولت برای برداشت 
صندوق  و  ملی  توسعه  صندوق  از 

ذخیره ارزی را پذیرفت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی طرح 
نوشتن بودجه های دوساالنه به دلیل 
و  توانایی در پیش بینی درست  عدم 
دقیق درآمدها، هزینه ها، تورم و نظیر 

آن است.
بودجه  است  مدعی  دولت  چند  هر 
دوساالنه روند بهبود رشد اقتصادی را 
سرعت می بخشد اما دکتر عبدالحسین 
ساسان اقتصاددان معتقد است هیچ 
و  قتصادی  ا رشد  میان  رتباطی  ا
وی  ندارد!  وجود  بودجه   دوره  طول 
بودجه  ایراد  »بزرگترین  است:  گفته 
از  را  پروژه  که  است  این  دوساالنه 
به  و  کرده  خارج  محاسباتی  حالت 
صورت رویاهای بی حساب و کتاب در 
می آورد. به این دلیل که پیش بینی 
معموال  سال  یک  در  درآمد  فرایند 
مشکل است و در یک سال تحقق آن 
با نوسانات همراه است به طریق اولی 
برای دو سال پیش بینی درآمدها به 

مراتب مشکل تر است.«
ظالمانه«  تحریم های  »برکت  به 

درآمد نفتی نداریم!
ادعای  با  امسال  همچنین  دولت 
بودجه  الیحه  در  بزرگ  تغییری 
جاری  هزینه های  برای  است  گفته 
ایران  که عمده هزینه های دولت در 
است، روی درآمد نفتی حساب نکرده 
و درآمد نفتی فقط به بخش عمرانی 

اختصاص می یابد.
در  نوبخت  محمدباقر  اینکه  جالب 
همین رابطه گفته است که »چون در 
بودجه جاری، منابع حاصل از فروش 
نفت وجود ندارد، نگاه جامعه جهانی 
اقتصاد  که  است  بدینگونه  ایران  به 
ایران غیرنفتی است و بدون نفت اداره 
تحریم های  برکات  از  این  و  می شود 
ظالمانه ای است که علیه ملت ایران 
توسط بدخواهان اعمال شده است!«

ی  یم ها تحر ن  ند ا خو  » کت بر «
سیاست های  پی  در  که  اقتصادی 
و  می شود  اجرا  اسالمی  جمهوری 

هزینه آن را مردم ایران می پردازند، 
برای  دولت  تصمیم  می دهد  نشان 
بیشتر  نفت،  بدون  بودجه  ادعای 
ژست سیاسی و یک ادعای مضحک 

و توخالیست!
یط  شرا به  نگاهی  وجود  ین  ا با 
اساساً  نشان می دهد  ایران  اقتصادی 
دولت نخواهد توانست این بودجه را 
اجرایی کند و در نهایت یا دوباره به 
دیگر  منابع  و  ارزی  ذخیره  صندوق 
بر  سنگین تری  بار  یا  شود  متوسل 
تالش  و  گذاشته  مردم  دوش  روی 
خواهد کرد کسری بودجه را از جیب 

مردم تأمین کند.
بین المللی  صندوق  دیگر  سوی  از 
پول در گزارشی که به تازگی منتشر 
کرده با اشاره به کسری بودجه شدید 
جمهوری اسالمی به دلیل تحریم های 
ایران  دولت  که  است  نوشته  نفتی 
بودجه  داشتن  نگه  متعادل  برای 
سال آینده نیاز به نفت 19۴ دالری 

خواهد داشت.
که  شمال  دریای  برنت  نفت  قیمت 

معموالً چند دالر گرانتر از نفت ایران 
گزارش  این  تنظیم  هنگام  در  است، 
زیر ۶۲ دالر معامله شده و پیش بینی 
اداره  جمله  از  بین المللی،  نهادهای 
اطالعات انرژی آمریکا حاکیست که 
قیمت نفت برنت در سال جاری بطور 
میانگین ۶۲ دالر و در سال آینده ۶۰ 

دالر خواهد بود.
بودجه  که  است  مشخص  نتیجه  در 
با  ایران  آینده  سال  و  جاری  سال 
شد.  خواهد  مواجه  هنگفتی  کسری 
همچنین  پول  لمللی  بین ا صندوق 
بودجه  کسری  که  کرده  پیش بینی 
ری  جا ل  سا ر  د ن  ا یر ا عمومی 
خورشیدی برابر ۸ درصد کل اقتصاد 
کشور )تولید ناخالص داخلی( و برای 
سال آینده نیز برابر ۸.1 درصد اقتصاد 

خواهد بود.
جدا از اینکه صادرات نفت خام ایران 
به دلیل تحریم ها از دو و نیم میلیون 
هزار   1۰۰ حدود  به  روز  در  بشکه 
درآمد  اساساً  یافته،  کاهش  بشکه 
درآمد  با  مقایسه  در  ایران  نفتی 
سال های گذشته به حدی کم است 
برای  آن  روی  نمی توان  اصال  که 
بیان  به  کرد.  حساب  بودجه بندی 
دیگر حتی اگر دولت هم می خواست 
باز  کند،  حساب  نفتی  درآمد  روی 
هم مبلغی قابل اتکایی از آن حاصل 

نمی شد!
بدون  بودجه  بستن  دیگر،  سوی  از 
اقتصاد  برای  نفت  درآمد  محاسبه 
طی  آن  زیرساخت های  که  ایران 
با  آسیب دیده  شدت  به  دهه  چند 
لجبازی  سر  از  و  ناگهانی  تصمیمی 
با آمریکا، فایده ای ندارد! برای نمونه 
برای  راهکارها  مهمترین  از  یکی 
جایگزینی درآمد حاصل از فروش دو 
و نیم میلیون بشکه نفت، درآمدهای 
لیست  حا در  ین  ا است.  تی  لیا ما
سال ها  طی  مالیاتی  درآمدهای  که 
فیاهای  ما فعالیت  و  نت خواری  را
وابسته به قدرت در شریان های اصلی 
اقتصاد کشور، حلقه مفقوده ی درآمد 

در کشور است.
در این شرایط اعالم شده که ساالنه 
۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
در ایران وجود دارد؛ مبلغ بخشودگی 
مالیاتی که بیشتر برای افراد صاحب 
و  نظام  به  وابسته  شرکت های  نفوذ، 
مافیاهایی با درآمدهای کالن صورت 
است  هنگفتی  مبلغ  نیز  می گیرد 
بربادرفته  درآمدهای  جزو  باید  که 

محاسبه شود.
نکته قابل توجه دیگر اینکه به دلیل 
از  زیادی  بخش  غیرشفاف،  اقتصاد 
نهادهای  سوی  از  که  درآمدهایی 
ره  هموا می شود  کسب  حکومتی 
نتیجه محاسبه  در  و  است  »پنهان« 
مالیات آنها کار دشوار و در مواردی 

غیرممکن است!
شاید  که  درآمدی  از  دیگری  بخش 
کسری  از  بخشی  جایگزین  بتواند 
یارانه  درآمد نفت شود، اصالح نظام 
مطرح  نیز  دولت  سوی  از  که  است 
شده و شامل برنامه هایی برای کاهش 
یارانه بنزین و برق خانگی و همچنین 
گازوئیل و برق صنعتی می شود. این 
باید  مردم  که  معناست  بدان  برنامه 
برق  و  بنزین  برای  بیشتری  هزینه 

بپردازند. 
گذشته  سال  که  حالیست  در  این 
نیز به همین دلیل دولت در اجرای 
برنامه هایش برای اصالح نظام یارانه  
کرد.  تعلل  اعتراضات،  بروز  ترس  از 
همین موضوع موجب برگزاری جلسه 
با  اسالمی  شورای  مجلس  غیرعلنی 
فرمانده  جانشین  فدوی  علی  حضور 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 

در نیمه مهرماه امسال شد.
دولت  نمی رسد  نظر  به  نهایت  در 
و  دقیق  محاسبات  توانایی  روحانی 
و  هزینه ها  و  درآمدها  حساب شده 
کاهش خطرات احتمالی این اقدام را 
داشته باشد. در واقع در شرایط کنونی 
کشور همراه با رکود تورمی شدید و 
بسته بودن مسیر تولید و صادرات و 
از دیگری  تحریم هایی که یکی پس 
فضای تنفس برای جمهوری اسالمی 
را بیش از پیش تنگ می کند، الیحه 
سخن  آن  از  دولت  که  بودجه ای 
رویا  و  توهم  پایه  بر  بیشتر  می گوید 

بنا شده است.
روشنک آسترکی

علی خامنه ای خیزش های مردمی در 
قدرت های  دسیسه  را  لبنان  و  عراق 
علی  می خواند.  منطقه ای  و  خارجی 
دانشکده  در  تازگی  به  که  خامنه ای 
»آنها  گفت:  می کرد  افسری صحبت 
است[  خارجی  کشورهای  ]منظور 
کشورهای  از  برخی  پول  پشتوانه  با 
پادشاهی  به  ]اشاره  منطقه  مرتجع 
امنیت  دارند  قصد  است[  سعودی 
ببرند«.  بین  از  را  لبنان  و  عراق  در 
علی خامنه ای معتقد است که مردم 
عراق و لبنان نیستند که علیه فساد، 
علیه دخالت های بیگانه و برای بهبود 
وضعیت اقتصادی بپا خاسته اند، بلکه 
به خیابان  را  آنها  که  این خارجی ها 
کشانده اند. البته تا اندازه ای می توان با 
صحبت های علی خامنه ای موافق بود 
زیرا مردم این دو کشور خاورمیانه ای 
علیه حکومت یک کشور خارجی به 
نه  کشور  این  ولی  آمده اند.  خیابان 
پادشاهی  نه  و  اسرائیل  نه  آمریکا، 
حکومت،  این  نام  است.  سعودی 

جمهوری اسالمی در ایران است.
از بیروت تا بغداد علیه جمهوری 

اسالمی
در  اعتراض  هفته  دو  به  نزدیک 
لبنان، از جنوبی ترین نقطه تا مناطق 
شمالی این کشور که شیعه و سنی، 
مسیحی و دروزی را در کنار هم قرار 
گسترده  فساد  علیه  یکصدا  که  داد 
بدون  کنند،  بلند  آسمان  به  فریاد 
که  اسالمی  جمهوری  برای  شک 
از طریق  را  لبنان  سال هاست کشور 
همدستان  و  شیعی  دست نشاندگان 
مسیحی شان به گروگان گرفته ، خبر 
فراموش  نباید  است.  نگران کننده ای 
کرد که حزب اهلل لبنان در این سال ها 
سیاست های  اجرای  ابزار  موثرترین 
بوده  اسالمی  جمهوری  منطقه ای 
از  غزه،  تا  از سوریه  نظام  این  است. 
یمن تا عراق، از حزب اهلل برای پیش 
بردن سیاست های آشوب آفرین خود 
انزوای  و  اقتصادی  بحران  بهای  به 
استفاده  لبنان،  جهانی  و  منطقه ای 
کرده است. بی دلیل نیست که این بار 
مردم این کشور که زمانی »سوئیس 
علیه  می شد،  خوانده  خاورمیانه« 

حزب اهلل به خیابان آمده اند.
ابتدای  از  عراق   مردم  اخیر  خیزش 
امروز  تا  از آن زمان  اکتبر آغاز شد. 
بیش از ۲۵۰ نفر در پیامد تیراندازی 
شبه نظامیان وابسته به نیروی قدس 
از  بسیاری  که  امنیتی  نیروهای  و 
سلیمانی  قاسم  فرمان  به  آنها گوش 
هستند، جان خود را از دست داده اند، 
خانه هایشان  به  نیستند  حاضر  ولی 
مرز  ار  زخمی ها  شمار  بازگردند. 
این  با  است،  گذشته  نفر  هزار   ۶
وجود، جمعه اول نوامبر، بغداد شاهد 
سال  از  تظاهرات  پرجمعیت ترین 
این  در  است.  بوده  میالدی   ۲۰۰3
نیز  اسالمی  جمهوری  خلوت  حیات 
خواهان  شیعیان،  ویژه  به  و  مردم، 
نتیجه  که  هستند  فسادی  با  مبارزه 
بر  اسالمی  جمهوری  شوم  سایه ی 
که  است  جالب  است.  کشورشان 
هستند  عراق  شیعه نشین  شهرهای 
در  را  مردمی  این خیزش  پرچم  که 
دست دارند. در شهرهایی چون کربال 
مردم  دیوانیه  و  سامره  یا  نجف،  و 
یا  و  بیرون«  برو  »ایران  شعارهای 
»سلیمانی قواد« را سر داده اند و پرچم 
کرده  لگدکوب  را  اسالمی  جمهوری 
علی  عکس های  به  کفش  لنگه  با  و 
جمهوری  رهبران  دیگر  و  خامنه ای 
عراق  در  می کنند.  حمله  اسالمی 
حمله با لنگه کفش نماد تنفر از یک 

فرد است.
»دشمن ما در تهران است«

کیهان  به  عراقی  روزنامه نگار  یک 
به خوبی  لندن می گوید »معترضین 
شیعی  احزاب  عمده  که  می دانند 
آلت دست جمهوری اسالمی هستند 
و  تهران،  دست نشانده  دولت ها  و 
لنگه  آنکه  از  بیش  خاطر  همین  به 
عادل  سمت  به  ا  ر کفش هایشان 
کنونی(  وزیر  )نخست  عبدالمهدی 

فهرست  )رهبر  لعامری  ا هادی  یا 
 ( المالکی  نوری  یا  فتح(  انتخاباتی 
به  کنند  پرتاب  سابق(  وزیر  نخست 
خامنه ای  علی  چون  کسانی  سمت 
یا قاسم سلیمانی پرتاب می کنند که 
تصمیم گیرندگان اصلی هستند. مردم 
فریاد می زنند دشمن  عراق  معترض 
پالکارد هایی  است«.  تهران  در  ما 
برو  »خامنه ای  چون  نوشته هایی  با 
در  فارسی  زبان  به  سرت«  تو  خاک 
دست تظاهرکنندگانی در شهر کربال 
مردم  که  دارد  واقعیت  این  از  نشان 
را  خود  دشمن  همسایه،  کشور  این 

به درستی شناسایی کرده اند.
که  لبنان،  و  عراق  دادن  دست  از 
عنوان »عمق  به  آنها  از  تهران  رژیم 
استراتژیک« خود نام می برد، شکستی 
ی  ست ها سیا ی  ا بر یر  پذ نا ر نکا ا
است.  اسالمی  جمهوری  منطقه ای 
جمهوری  در  که  نیست  بیهوده 
اصولگرا  تا  اصالح طلب  از  اسالمی 
همه نگران خیزش مردمی در این دو 
شریعتمداری  هستند. حسین  کشور 
مدیرمسئول کیهان تهران وابسته به 
از عراقی ها خواسته  »بیت رهبری«، 
سعودی  پادشاهی  سفارت های  که 
کنند،  اشغال  بغداد  در  را  آمریکا  و 
کنسولگری  غ  سرا به  مردم  ولی 
رفتند.  بصره  در  اسالمی  جمهوری 
دولت  سخنگوی  عظی  وا محمود 
حمایت  مورد  که  امید«  و  »تدبیر 
همصدا  او  با  نیز  است  اصالح طلبان 
شده و گفته است »با شعارهایی که 
درست می کنند می خواهند فاصله ای 
بین عراق و جمهوری اسالمی ایجاد 
و  عراق  مردم  نیز  راستی  به  کنند«. 
لبنان دقیقا به دنبال این »فاصله« با 

رژیم ایرن هستند.
حاج قاسم در بغداد

ی  منه ا خا علی  یط،  شرا ین  ا در 
شبانه  را  سلیمانی  قاسم  دستپاچه 
با  نشستی  در  تا  کرد  بغداد  روانه 
از  کشور  این  امنیتی  عالی  مقامات 
آنها بخواهد که سرکوب معترضین را 
به او و نیروهای تحت فرماندهی  وی 
رسانه های  آنچه  بر  بنا  کنند.  واگذار 

نفر  چندین  از  نقل  به  بین المللی 
داشتند  حضور  نشست  این  در  که 
و  قدس  نیروی  فرمانده  می نویسند، 
معمار سیاست های امنیتی جمهوری 
جلسه  این  در  منطقه  در  اسالمی 
می دانیم  ایران  در  »ما  است:  گفته 
کنیم  برخورد  اعتراضات  با  چگونه 
زیرا اتفاق مشابهی در کشورمان رخ 
داد و توانستیم کنترل کنیم«. از روز 
بعد تک تیراندازان سیاهپوش با نقاب 
بر چهره بر پشت بام های بغداد، کربال 
در  و  شدند  مستقر  شهر ها  دیگر  و 
یکصد  از  بیش  ساعت   ۴۸ از  کمتر 
 3۰۰ از  بیش  و  کشتند  را  معترض 
نفر را زخمی کردند. مردم می گویند 
فارسی  سیاهپوشان  این  از  بسیاری 
حرف می زنند و مسلح به تفنگ هایی 
هستند که جمهوری اسالمی از کشور 

اتریش خریداری کرده است.
قی  عرا تحلیلگر  لهاشمی،  ا م  هشا
از  اسالمی  »جمهوری  است  معتقد 
از  بعد  زیرا  دارد  واهمه  خیزش  این 
حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰3 

توانسته بود شبکه ای از احزاب موافق 
خود را به وجود آورد و از طریق آنها 
و  پارلمان  بر  روز  به  روز  را  نفوذش 
مشخص  دهد.  افزایش  بغداد  دولت 
ایران نمی خواهد این  است که رژیم 
دست  از  دارد  امروز  که  را  نفوذی 
تظاهرات  تا  می کند  تالش  و  بدهد 
و  عراقی اش  وابستگان  طریق  از  را 
سرکوب  خود  اعزامی   نیروهای  حتا 
اقدامالت  این  کنون  تا  اگرچه  کند، 
کامال بی نتیجه بوده اند«. این تنها در 
سرکوب خیزش های مردمی در عراق 
و لبنان نیست که جمهوری اسالمی 
تا کنون ناموفق یوده است. مهم ترین 
شکست را جمهوری اسالمی در زمینه 
سیاسی متحمل شده است. گروه های 
سیاسی وابسته به جمهوری اسالمی 
در عراق و لبنان نشان داده اند که از 

اداره کشور عاجز هستند.
آغاز افول نفوذ جمهوری اسالمی

عراق از نظر صادرات نفت در سطح 
جهانی در رتبه پنجم قرار دارد، با این 
ثروتمند  کشور  این  در  فساد  وجود 
بیداد می کند، فقر رو به افزایش است، 
از  و مردم کشوری که روی دریایی 
آب  و  برق  حتا  است  خوابیده   نفت 
درست و حسابی هم ندارند. شرایط 
نیست.  متفاوت  زیاد  هم  لبنان  در 
با  جز  خود  که  اسالمی  جمهوری 
ایران  در  نتوانسته  بی امان  سرکوب 
نیز  بیروت  در  بماند،  قدرت  سر  بر 
کار  سر  بر  را  احزابی  نمی توانسته 
برای  توانایی   حداقل  از  که  بگذارد 
هشام  باشند.  برخوردار  کشور  اداره 
می نویسد  ارتباط  این  در  الهاشمی 
فکر  در  تنها  اسالمی  »جمهوری 
برای  شبه نظامی  گروه های  تشکیل 
استفاده از آنها جهت گسترش نفوذ 
خود در منطقه از طریق آشوب آفرینی 
بوده و در تبدیل این نفوذ سیاسی- 
نظامی به سیستمی پایدار عاجز بوده 
است و بنابراین می توان نتیجه گرفت 
که استراتژی  نظام ایران به بن بست 
رسیده و در مرحله افول قرار گرفته 

است.«
زمانی که جمهوری اسالمی قادر بود 

در کنار هزینه های نظامی بخشی از 
درآمدهای نفتی خود را در بخش های 
تحت  کشورهای   رفاه  و  اقتصادی 
در  حدی  تا  کند،  هزینه  خود  نفوذ 
بخش هایی از عراق و لبنان مردم نگاه 
دیگری داشتند. تحریم های کمرشکن 
آمریکا اما جمهوری اسالمی را مجبور 
کرد کمک های غیرنظامی خود را قطع 
کند و تنها بتواند هزینه نگهداری از 
بازوهای نظامی اش را پرداخت نماید. 
از  لبنان و عراق حمایت  برای مردم 
به موشک  هزاران شبه نظامی مسلح 
مقاصد  بردن  پیش  برای  خمپاره  و 
اهمیتی  تنها  نه  اسالمی  جمهوری 
ندارد، بلکه در شرایط بحرانی کنونی 
علیه  جدی  تهدیدی  را  نیروها  این 
محافظان  را  آنها  و  دانسته  خود 
سرکوبگری  و  فاسد  سیاستمداران 
قدس  نیروی  سایه  در  که  می دانند 
انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته 
ملی   ثروت  چپاول  سرگرم  اسالمی 

آنها هستند.
احمد رأفت

خیزش مردمی در »عمق استراتژیک« 
جمهوری اسالمی

بودجه بدون نفت!
ادعای پوچ یا شوخی دولت؟!

=در عراق، مردم شیعه و سنی و کرد و عرب  و ترکمن یکصدا علیه دولت فاسد دست 
نشانده ی جمهوری اسالمی به خیابان ها آمده اند.

=مردم کربال، شهری که قرار بود راه »قدس« را برای جمهوری اسالمی باز کند، شعار 
می دهند: قاسم سلیمانی، قواد ایرانی!
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کارخانه زیرزمینی موشک سازی سپاه که سال ۱3۹۴ بخش  هایی از آن در صدا 
و سیما رونمایی شد

آمریکا بخش  های عمرانی مرتبط با فعالیت  های اتمی 
و صنایع موشکی سپاه پاسداران را تحریم کرد

وزرات  =سخنگوی 
فروش،  آمریکا:  خارجه 
فلزات  انتقال  یا  عرضه 
گرافیت،  نیمه تمام،  یا  خام 
از  نرم افزار،  و  زغال سنگ 
اهداف  با  ایران،  به  یا  ایران 
صنعتی، در صورتی که مورد 
و  ساخت   بخش  استفاده 
ساز قرار گیرند، قابل تحریم 

خواهد بود.
تحریم  ها  از  =بخشی 
شامل شامل انواع خاصی از 
فوالدی  لوله  های  مثل  مواد 
منگنز  جنس  از  زنگ  ضد 
منگنز  برنجی  فویل  های  و 
نیکل،  )کروم،  ترکیب  با 

تیتانیوم و…( می  شود.
باعث  تحریم  ها  =هوک: 
فروپاشی بخش نفت در ایران 
شده و صادرات آن را از ۲.5 
هزار   ۱۲۰ به  بشکه  میلیون 
بشکه نفت کاهش داده است.

دولت آمریکا بخش عمران و ساخت  و 
که  را  اسالمی  جمهوری  سازهای 
بطور  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
تسلط  آن  بر  غیرمستقیم  و  مستقیم 
نوامبر  اول  کرد.رویترز،  تحریم  دارد 
جدید  تحریم های  نوشت  آبان(،   10(
در بخش عمران شامل مواد مرتبط با 
فعالیت های اتمی، نظامی و موشک  های 
بالستیک جمهوری اسالمی ایران است.

در  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بیانیه  ای به نقل از مایک پمپئو اعالم 
کرد که دولت مانع از دستیابی ایران 
به مواد استراتژیک برای سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، بخش ساخت  و ساز 

اشاعه  زمینه  در  آن  برنامه های  و  آن 
می  شود.مورگان  اتمی  ]تسلیحات[ 
اورتگاس گفت، »فروش، عرضه یا انتقال 
)نیمه خام(،  نیمه تمام  یا  خام  فلزات 
از  نرم افزار،  و  زغال سنگ  گرافیت، 
ایران یا به ایران، با اهداف صنعتی، در 
صورتی که مورد استفاده بخش ساخت  
می شود«. تحریم  گیرند،  قرار  ساز  و 

در بیانیه وزارت خارجه ایاالت متحده 
تاکید شد، برخی از این مواد، در برنامه 
موشک های بالستیک، نظامی یا اتمی 
فروش،  و  می شوند  استفاده  ایران 
ارائه یا انتقال آنها به ایران یا از ایران، 
بدون در نظر گرفتن استفاده نهایی یا 
استفاده کننده نهایی آن، قابل تحریم 
خارجه  وزارت  بیانیه  بود.در  خواهند 
آمریکا که تاریخ آن ۳1 اکتبر است به 
چهار ماده اشاره شده که شامل انواع 
لوله  های فوالدی  از مواد مثل  خاصی 
ضد زنگ از جنس منگنز و فویل  های 
برنجی منگنز با ترکیب )کروم، نیکل، 

تیتانیوم و…( می  شود.
بر  تحریمی  و  اقتصادی  فشارهای 
افزایش  همچنان  اسالمی  جمهوری 
پیدا می کند و اکنون اروپا نیز بیش از 

گذشته در مورد برخورد با رژیم ایران با 
آمریکا همسو شده است.  پیش از این 
دولت آمریکا از تصمیم گروه ویژه اقدام 
مالی FATF مبنی بر اقدامات جدید 
برای محافظت جهان از خرابکاری های 

رژیم ایران استقبال کرد.
پمپئو در توییتی نوشته بود »رژیم 
ایران نمی  خواهد دنیا ببیند چگونه از 
باید  ایران  استفاده می  کند.  پول سوء 
دو الیحه پیوستن به کنوانسیون  های 
با  یا  کند  تصویب  را   CFT و  پالرمو 

عواقب بیشتری روبرو شود.«
اقدام  گروه  مسئول  هوک  برایان 
ایران در وزارت خارجه آمریکا می  گوید 
واشنگتن به اعمال تحریم ها علیه ایران 
کشور  این  تا  خواهد  ادامه  همچنان 
اتمی  توافق  باره  در  مذاکره  دیگر  بار 
باعث  تحریم  ها  او  گفته  بپذیرد.به  را 
فروپاشی بخش نفت در ایران شده و 
صادرات آن را از 2.۵ میلیون بشکه به 
120 هزار بشکه نفت کاهش داده است.

وی تاکید کرد آمریکا مشتاق است 
عراق گام هایی در جهت دور شدن از 
وابستگی اقتصادی به ایران را در پیش 

گیرد.

در  حزب  اهلل  نفوذ   =
از  را  آمریکا  لبنان،  دولت 
تخصیص کمک  های مالی به 

این کشور نگران می  کند.
= یک منبع آگاه در حوزه 
وجود  از  لبنان  بانکداری 
سازمان یافته  برنامه  یک 
میلیاردها  قاچاق  برای 
و  لبنان  بازارهای  از  دالر 
نقد  صورت  به  آن  انتقال 
از  همسایه  کشورهای  به 
جمله ترکیه، سوریه، عراق 

و ایران خبر داد.
در پی استعفای سعد الحریری نخست 
ایاالت  رسمی  مقام  دو  لبنان  وزیر 
متحده می  گویند دولت دونالد ترامپ 
قصد دارد کمک 10۵ میلیون دالری 
را  امنیتی و نظامی  امور  لبنان در  به 

مسدود   کند.
رویترز، اول نوامبر )10 آبان(، با اعالم 
این خبر نوشت مقامات نگفته  اند علت 
مسدود شدن این کمک  چیست. یک  
منبع آمریکایی می  گوید این تصمیم به 

کنگره مربوط نیست.
این مبلغ کالن در حالی تعلیق شده 
که دولت لبنان به دنبال ارتقاء امنیت 
آنکه  ویژه  به  است  خود  مرزهای 
شبه نظامیان تحت نفوذ رژیم ایران در 
برخی مناطق تحرکات زیادی دارند. با 
این حال نفوذ حزب  اهلل در دولت لبنان 
آمریکا را از تخصیص کمک  های مالی 

به این کشور نگران می  کند.
در  این میان، اعتراضات مردم لبنان 
است.  شده  خود  هفته  سومین  وارد 
اقتصادی  ریشه  های  با  اعتراضاتی 
علیه  مردم  شعارهای  عمده  البته  که 
حزب  اهلل و سیاست  های مداخله  جویانه 

جمهوری اسالمی است.
یک منبع آگاه در حوزه بانکداری لبنان 
از وجود یک برنامه سازمان یافته برای 
قاچاق میلیاردها دالر از بازارهای لبنان 
و انتقال آن به صورت نقد به کشورهای 
همسایه از جمله ترکیه، سوریه، عراق و 

ایران خبر داده است.
این منبع مالی، ۳1 اکتبر )9 آبان(، به 
پایگاه خبری العربیه گفت، از دو ماه 
برای  سازمان یافته ای  اقدامات  پیش 
ایجاد  و  لبنان  بانک های  کردن  بدنام 
نگرانی های مالی شروع شده که هدف 
از آن ضربه به اقتصاد لبنان و سقوط 

ارزش پولی این کشور است.
این اقدامات پس از آن شدت یافت که 
در پی واکنش حسن نصراهلل دبیرکل 
»تراست بانک«  تحریم  به  حزب اهلل 
نزدیک  تجار  آمریکا،  سوی  از  لبنان 
بانک های  از  را  او دارایی های خود  به 
لبنان خارج کرده و راهی سوریه کردند، 
در  دالر  نبود  بحران  به  که  موضوعی 

لبنان منجر شد.

تعلیق کمک امنیتی ۱۰5 میلیون دالری آمریکا به 
لبنان؛ قاچاق دالرهای لبنان به ایران

وزارت خارجه فرانسه، پنجشنبه 3۱ اکتبر )۹ ابان(، در بیانیه ای خواستار 
تشکیل سریع دولت جدید در لبنان برای اجرای اصالحات سیاسی و 

اقتصادی در این کشور شد

را آشفته  لبنان  ارز  بازار  اقدامات  این 
کرده و شهروندان این کشور تنها در 
روزهای آغازین ماه اکتبر 2.۵ میلیارد 
دالر از دارایی های خود را از سیستم 
بانکی خارج کرده و در خانه های خود 

پنهان کردند.
اغلب  لبنان  در  تظاهرات  شروع  با 
و  شد  تعطیل  کشور  این  بانک های 
درباره ی  شایعاتی  انتشار  با  صرافان 
سقوط ارزش لیر لبنان، هر دالر آمریکا 
را به قیمتی بین 1۷00 تا 1۸00 لیر 

معامله کردند.
یک کارشناس اقتصادی گفته صرافان از 
اعتراضات مردم در لبنان سوء استفاده 
می  کنند و مقادیر قابل توجهی دالر نقد 
از کشور خارج کرده و به ترکیه برده 
تا از تجارت های غیرقانونی سود ببرند.

یک  گذشته  روز  دو  در  او  گفته  به 
صراف که قصد داشت هر ۴۸ ساعت 
1.۳ میلیون دالر به صورت نقد از کشور 
خارج کند، دستگیر شد. این موضوعی 
بسیار خطرناک است زیرا ممکن است 
ده ها مورد مشابه نیز وجود داشته باشد 
که به قصد کسب سودهای غیرقانونی 

دست به چنین کاری بزنند.«
داد،  توضیح  اقتصادی  کارشناس  این 
وارد  صرافانی  گذشته  روزهای  »در 
لبنان شده اند که ارزهای عربی مختلفی 
دارند و در بازارهای بیروت آنها را به 
دالر تبدیل کرده اند تا به ترکیه منتقل 

کنند.«
بر اساس اطالعاتی که العربیه از بازار 
روند  آورده،  دست  به  لبنان  صرافان 
ترکیه  مقصد  به  تنها  دالر  قاچاق 
نیست و دالر به سوریه، عراق و ایران 
نیز منتقل می شود تا در این کشورها 
که برخی از آنها به دلیل تحریم های 
می برند،  رنج  دالر  کمبود  از  آمریکا 

استفاده شود.
غسان عویدات دادستان کل لبنان با 
که  داده  دستور  اوضاع  کنترل  هدف 
روند خارج کردن دالر به مقادیر زیاد 
و به شکل چمدانی از طریق فرودگاه 

بین المللی بیروت و دیگر گذرگاه های 
مرزی منع شود. او در بیانیه ای گفت: 
بانک  که  زمانی  تا  ممنوعیت  »این 
مرکزی لبنان ساز و کار جدیدی برای 
روند انتقال اموال تعیین کند، پابرجا 

خواهد بود.«
هنگام  لبنان  بانکی  قوانین  اساس  بر 
از 1۵ هزار دالر  بیش  مبالغی  انتقال 
باید  دیگر  ارزهای  در  آن  معادل  یا 
اموال  این  منبع  و  گیرنده  فرستنده، 

اعالم شود.
با توجه به نبود کنترل روی گذرگاه های 
مرزی و به ویژه گذرگاه های غیرقانونی 
در مرزهای سوریه، امکان کنترل دقیق 

انتقاالت مالی وجود ندارد.
علیه  توطئه هایی که  نگرانی ها درباره 
حوزه بانکداری لبنان در حال اجراست، 
روز به روز بیشتر می شود و شهروندان 
این  بانک های مختلف  به همه شعب 
کشور هجوم آورده تا سپرده های خود 
را خارج کرده و به خارج از لبنان منتقل 
کنند. بانک مرکزی لبنان نیز قصد ندارد 
محدودیتی برای نقل و انتقال اموال از 
کانال های قانونی وضع کند زیرا این کار 
می تواند به بی اعتمادی  علیه سیستم 
بانکی لبنان دامن بزند و کشور را وارد 
دارایی های  خروج  از  جدیدی  مرحله 

نقدی کند.
اکتبر   ۳0 آمریکا،  خزانه داری  وزارت 
)هشتم آبان(، در بیانیه  ای اعالم کرد 
که ایاالت متحده به همراه شش کشور  
بانک،   2۵ فارس  خلیج  حوزه  عرب 
شرکت تجاری و شخصیت حقیقی را 
به دلیل پشتیبانی از رژیم ایران، سپاه 
انقالب اسالمی و گروه های  پاسداران 
شبه نظامی مورد حمایت تهران تحریم 

کرده  است.
از  بخش  آن  روی  تحریم   ها  این 
فعالیت    های حزب    اهلل متمرکز شده که 
از طریق آن اقدام به قاچاق نفت برای 
برای  لشکرکشی  هزینه    های  تامین 
سپاه قدس و شبه نظامیان وابسته به 

آن می کند.

مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا

با  است:  گفته  آمریکا  دفاع  وزیر 
وجود کشته شدن البغدادی ، سربازان 
ما برای جنگ با تروریسم در سوریه 

خواهند ماند.
مارک اسپر افزود: سربازان آمریکایی 
به   ، هستند  مستقر  سوریه  در  که 
ادامه  تروریسم  علیه  جنگی  عملیات 
خواهند داد. نیروهای ما چاه های نفت 
را در شمال سوریه در کنترل دارند و 
اجازه تسلط داعش بر این منطقه مهم 

را نخواهند داد.
به  متحده  ایاالت  کرد:  اضافه  او 
می دهد  ادامه  خود  اصلی  ماموریت 
و در کنار نیروهای ائتالف تا تکمیل 
شکست داعش به جنگ ادامه داده و 
با کسانی که بخواهند به مردم آمریکا 
لطمه وارد کنند برخورد خواهد نمود.

حقوق  دیده بان  مسئوالن  گفته  به 
بشر سوریه، سازمان اطالعات آمریکا 
و مرکز اطالعات شمال و شمال شرق 
مورد  در  دقیقی  خبرهای  سوریه 
حضور رهبران داعش در منطقه بریشا 
دلیل  به  آنها  به  یورش  ولی  داشتند 
حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه 
به تعویق افتاد. جنگنده های آمریکایی 

درآمده  پرواز  به  ترکیه  خاک  از  که 
شرکت  عملیات  این  در  نیز  بودند 

داشتند.
به گزارش العربیه، دوشنبه شب سه 
گلوله خمپاره به پادگان التاجی محل 
شمال  در  آمریکا  نیروهای  استقرار 
در  گلوله  دو  که  شد  پرتاب  بغداد 
منفجر  اما  آمد  فرود  پادگان  محوطه 

نشد.

چند  تظاهرات  ادامه  در  ضمن  در 
روز اخیر در بخش های مختلف عراق، 
اعتراض  ضمن  مردم   دوشنبه  روز 
بیکاری،  و  مالی  فساد  گسترش  به 
ایران  رژیم  دخالت  علیه  شعارهایی 
دفاتر  و  می دادند  سر  عراق  امور  در 
احزاب شبه نظامیان متحد جمهوری 
آتش  به  شهر  چند  در  را  اسالمی 

کشیدند.

وزیر دفاع آمریکا: سربازان ما برای جنگ با تروریسم 
در منطقه می مانند

شکار به موقع ابوبکر البغدادی رهبر داعش؛ 
تقویت موقعیت سیاسی دونالد ترامپ

از  آمریکا  رسانه های   =
حمله نیروهای ویژه   آمریکا 
در ادلب به مقر رهبر داعش 
شدن  کشته  احتمال  و 
ابوبکرالبغدادی خبر داده اند.

=آخرین خبرها حاکسیت 
یک مقام پنتاگون به شبکه 
آزمایش  نتیجه  گفته  الحره 
این  و  کرده  تایید  دی ان ای 
جسد متعلق به البغدادی است.
=دو مقام رسمی جمهوری 
رویترز  به  یکشنبه  اسالمی 
گفتند که ایران توسط منابع 
سوری مطلع شده که ابوبکر 

البغدادی کشته شده است.
مقام  های آمریکایی می  گویند به دنبال 
ابوبکر  سوریه  شمال  در  عملیات  یک 
اسالمی  دولت  گروه  رهبر  البغدادی 

)داعش( کشته شده است.
پایگاه خبری نیوزویک یکشنبه 2۷ 
مقام  یک  از  نقل  به  آبان(،   ۵( اکتبر 
ارشد پنتاگون که نخواسته نامش فاش 
شود، اعالم کرد که البغدادی شنبه شب 
2۶ اکتبر  در یک حمله هوایی توسط 
هلی  کوپترهای ارتش آمریکا در سوریه 
کشته شد.کشته شدن بغدادی یادآور 
عملیاتی است که طی آن اسامه بن الن 
رهبر القاعده در سال 2011 کشته یا 

اسیر شد.
ایاالت  جمهور  رئیس  ترامپ  دونالد 
متحده  شامگاه شنبه در توییتی نوشت 
که »یک اتفاق بسیار بزرگ همین االن به 
وقوع پیوست.« قرار است ترامپ در این 
مورد در یک نشست خبری شرکت کند.

خبر کشته شدن بغدادی در شرایطی 
اتفاق افتاده که اخیراً اعالم شد شماری 
از نیروهای آمریکایی از مرز سوریه و 
این  کرد.  خواهند  عقب  نشینی  عراق 
زیادی  انتقادهای  با  ترامپ  تصمیم 
به خصوص از سوی ُکردها روبرو شد و 
حتی شماری از جمهوریخواهان عنوان 
کردند که این اقدام یعنی خالی کردن 

پشت متحدان آمریکا.
یا  دستگیری  معتقدند  کارشناسان 

تقویت  به  داعش  رهبر  شدن  کشته 
شد.  خواهد  منجر  ترامپ  موقعیت 
خبرگزاری رویترز می  نویسد در صورت 
درست بودن خبر کشته شدن بغدادی، 
ترامپ می تواند بخشی از انتقادها علیه 
نگرانی هایی  از  و  کند  خنثی  را  خود 
نیروهای  عقب نشینی  پی  در  که 
ایجاد  سوریه  شمال  از  آمریکا  نظامی 
بکاهد.دو مقام رسمی جمهوری  شده 
اسالمی یکشنبه به رویترز گفته اند که 
شد  مطلع  سوری  منابع  توسط  ایران 
که ابوبکر البغدادی کشته شده است.

اسالمی  جمهوری  رسمی  مقام  های 
بارها نسبت به انتقال ابوبکر البغدادی و 
دیگر رهبران داعش به افغانستان توسط 
آمریکا هشدار داده بودند.در شبکه  های 
اجتماعی ویدئویی کوتاه منتشر شد که 
گفته می  شود موقعیت محلی است که 
البغدادی در آن حضور داشته و هدف 
حمله قرار گرفته است. از قرار معلوم 
 Navy« عملیات را تیم ویژه وابسته به
 CNN انجام داده است. شبکه »Seal
به نقل از یک مقام پنتاگون گزارش داد 
تایید نهایی کشته شدن رهبر داعش 
پس از نتیجه آزمایش دی ان ای و تایید 
شد.البغدادی  خواهد  اعالم  او  هویت 

شهر  در   201۴ سال  در  بار  آخرین 
موصل در انظار عمومی ظاهر شد که 
طی آن داعش از موصل اعالم خالفت 
کرده بود. آخرین خبرها حاکیست یک 
گفته  الحره  شبکه  به  پنتاگون  مقام 
نتیجه آزمایش دی ان ای تایید شده و 

این جسد متعلق به البغدادی است.

 )۹۸ )اردیبهشت   ۲۰۱۹ آوریل 
ویدئویی در شبکه فرقان وابسته 
داعش  که  شد  منتشر  داعش  به 
ادعا کرد مربوط به ابوبکر البغدادی 
است. پیش از این دست کم دو بار 
طی سال  های اخیر ادعا شد رهبر 

داعش کشته شده است
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ه  سپا ر  ا د سر یک  =
اسالمی  انقالب  پاسداران 
در  ماهان ایر  همکاری  بر 
تسلیحات  و  نیرو  جابجایی 

مهر تایید زد.
یی  پیما ا هو کت  شر =
»کونویاسا«  ونزوئال  دولتی 
قصد دارد با همکاری شرکت 
به  پروازهای خود  ماهان  ایر 

اروپا را راه  اندازی کند.
=رئیس شرکت هواپیمایی 
ونزوئال  می  گوید  کونوسایا 
تصمیم دارد شبکه پروازهای 
خود را به کشورهای اروپایی 

و خاورمیانه گسترش دهد.
قدس  نیروی  فرماندهان  از  یکی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در یک 
هواپیماهای  گفته  صریحاً  سخنرانی 
شرکت ماهان در جریان جنگ سوریه 
نظامی  نیروهای  جابجایی  به  اقدام 

می کرده است.
سردار  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
فرماندهان  از  حسینی  پور  نصرت اهلل 
نیروی قدس سپاه در سوریه، سوم آبان، 
طی یک سخنرانی در شهرستان المرد 
استان فارس گفت، »این را بدانید که 
در جابجایی نیروها به سوریه فقط با 
هواپیمای غول پیکر ماهان بود که به 
داد ما می  رسید، زیرا زیر رگبار دشمن 
وارد فرودگاه دمشق می  شد و نیروهارا 

پیاده می  کردند.«
او تاکید کرد »هر کشوری که پیمان 
دوستی با ایران داشته باشد از او حمایت 

می  کنیم.«
همزمان دویچه وله )رادیو آلمان( به 
نقل از وبسایت »آئروتلگراف« از احتمال 
همکاری بین شرکت هواپیمایی دولتی 
ونزوئال »کونوسایا« و شرکت ماهان ایر 

خبر داده است.
قصد  کونوسایا  هواپیمایی  شرکت 
دارد تا شبکه پروازهای بین المللی خود 
را افزایش دهد و با همکاری ماهان ایر 
عماًل می تواند امکان پرواز مسافت های 

طوالنی این شرکت را فراهم کند.
دلیل  به  ماهان ایر  پرواز  مجوز 

انقالب  پاسداران  سپاه  با  همکاری 
اسالمی در جابجایی نیرو و تسلیحات 
و  اروپایی  کشورهای  از  بسیاری  به 

همچنین آمریکا لغو شده است.
شرکت  بین  ری  همکا موضوع 
آوریل سال  ماه  به  ماهان  و  کونوسایا 
۲۰19 باز می گردد که یک هواپیمای 
ماهان ایر در  A 34۰ شرکت  ایرباس 
نشست.  زمین  به  کاراکاس  فرودگاه 
هیئت  حامل  هواپیما  این  شد  ادعا 
بوده  قرار  که  بود  اقتصادی  سیاسی- 
ایجاد  سر  بر  ونزوئال  مقامات  با  است 
خط پرواز مستقیم تهران به کاراکاس 

مذاکره کنند.
مقام  های دو کشور ادعا کردند قرار 
است پرواز مستقیم تهران- کاراکاس 
که  بود  آنجا  مسئله  اما  شود  برقرار 
هزینه این پرواز و قیمت بلیت و تعداد 

مشتریان آن عادی نبود.
شرکت  رئیس  والس کوئز  رآمون 
خبرگزاری  به  کونوسایا  هواپیمایی 
»پرنسا التینا« گفته است که مذاکرات 
صورت گرفته بین دو کشور به دست 
ونزوئال  و  نشده  سپرده  فراموشی 
خود  پروازهای  شبکه  دارد  تصمیم 
خاورمیانه  و  اروپایی  کشورهای  به  را 

گسترش دهد.
افزون بر آن، خط پرواز مستقیم بین 
کاراکاس و تهران نیز از این طریق ایجاد 
خواهد شد. رئیس شرکت هواپیمایی 
مشخصی  زمانی  جدول  اما  کونوسایا 
نکرده  ارائه  تصمیم  این  اجرای  برای 

سردار نصرت  اهلل حسینی     پور: هواپیماهای غول  پیکر 
ماهان  ایر نیرو به سوریه جابجا می  کردند

است.
شرکت هواپیمایی کونوسایا در سال 
۲۰1۷ به علت مشکالت ارزی ناگزیر 
اما گویا  پروازهای خود شد  توقف  به 
این مشکل اکنون تا حدودی رفع شده 
است. این شرکت هواپیمایی در حال 
حاضر به شهرهایی واقع در کشورهای 
بولیوی، اکوادور، پاناما، نیکاراگوئه، کوبا 
و جمهوری دومینیکن پرواز دارد. به این 
ترتیب شرکت کونوسایا پروازی خارج از 

قاره آمریکا ندارد.
ونزوئال  دولتی   هواپیمایی  شرکت 
تنها یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷4۷ 
و 1۲ تا 1۶ فروند هواپیمای امبرائر مدل 
E19۰ در ناوگان هوایی خود دارد. بر 
اساس اطالعات وبسایت یادشده، تنها 
هشت فروند از هواپیماهای این شرکت 

در حال حاضر پرواز دارند.
هواپیمایی  نظر  از  ماهان  وضعیت 
از شریک احتمالی خود بهتر است و 
ایرباس  و   ۷4۷ بوئینگ  هواپیماهای 
34۰ در موقعیتی هست که مسافت های 
طوالنی را نیز بپیماید. به عنوان نمونه 
 ۷۷۰ و  هزار   11 مسافت  به  پروازی 

کیلومتر بین تهران و کاراکاس.
به  حاضر  حال  در  یر  ن ا ها ما
کواالالمپور، پکن، رم، میالن و بارسلون 
پرواز دارد. در حالی که پرواز این شرکت 
ایاالت  آلمان، فرانسه و  به کشورهای 
آمریکا  و  است  آمریکا ممنوع  متحده 
تالش می  کند تمام پروازهای ماهان به 

اروپا لغو شود.

یک نماینده مجلس می  گوید جاسوسان خارجی تا 
مراکز علمی و آزمایشگاه  ها نفوذ کردند

متاسفانه  =علیرضا سلیمی: 
در  نفوذی  خودباخته  عناصر 
دانشگاه نوشته های غربی را به 
عنوان آیات الهی تلقی می کنند 
آنها  آمال  کعبه  در حقیقت  و 

اروپا و آمریکا و غرب است.
=»وزارت اطالعات و سازمان 
چه  هر  باید  سپاه  اطالعات 
در  نفوذی  عناصر  سریع تر 
بخش های مختلف دانشگاهی، 
تحقیقاتی و مراکز علمی کشور 

را مشخص کند.«.
یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
می  گوید جاسوسان خارجی تا دانشگاه  ها 
و مراکز علمی و آزمایشگاهی جمهوری 
اسالمی نفوذ کرده اند. وی از نهادهای 
امنیتی و نظامی خواسته آنها را شناسایی 

و دستگیر کنند.
حجت االسالم علیرضا سلیمی عضو 
و  آموزش  کمیسیون  رئیسه  هیات 
در  آبان،  ششم  مجلس،  تحقیقات 
مصاحبه با خبرگزاری فارس در اظهاراتی 
مبهم گفت، »متاسفانه عده ای غرب زده 
که دل در گرو کشورمان ندارند، دائما در 
مجامع علمی َگرد ناامیدی می پاشند و 
رشد  هستند.  غربی  علوم  خودباخته 
جمهوری اسالمی در موضوعات علمی 
بیوتکنولوژی،  دفاعی،  هسته ای،  نانو، 
و  نمی بینند  را  انسانی  علوم  ماهواره، 
متاسفانه عناصر خودباخته نفوذی در 
دانشگاه نوشته های غربی را به عنوان آیات 
الهی تلقی می کنند و در حقیقت کعبه 
آمال آنها اروپا و آمریکا و غرب است.«

این نماینده با هشدار نسبت به »نفوذ 
مراکز  و  دانشگاه ها  در  عناصر«  برخی 
برای  ستادی  تشکیل  خواستار  علمی 

ممناعت از »اقدامات خبیثانه« نفوذی ها 
برای فراری دادن نخبگان از کشور شده 
که  می رسد  نظر  »به  گفت:  است.وی 
عده ای از عناصر دشمن تالش می کنند 
جوانان متخصص را از کشور به سمت 

اروپا و آمریکا کوچ دهند.«
شده  مدعی  مجلس  نماینده  این 
پیشرفت  گرو  در  دل  که  »افرادی 
باعث شدند  ندارند  اسالمی  جمهوری 
لمللی  بین ا آژانس  کارشناسان  تا 
جاسوسان  آنها  اکثر  که  اتمی  انرژی 
سرویس های اطالعاتی خارجی هستند، 
به مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی مان نفوذ 
کنند و درب آزمایشگاه های دانشگاه ها را 
و تحقیقات صورت گرفته در آنجا را روی 

ناظرین آژانس باز کردند.«
سلیمی در پایان توصیه کرد، »وزارت 
اطالعات و سازمان اطالعات سپاه باید هر 
چه سریع تر عناصر نفوذی در بخش های 
مختلف دانشگاهی، تحقیقاتی و مراکز 

علمی کشور را مشخص کند.«
و  امنیتی  نهادهای  سال 9۸  اوایل 

قضایی جمهوری اسالمی مدعی شدند 
1۷ جاسوس شاغل در مراکز حساس و 
حیاتی نظامی، اتمی، سایبری و نفتی را 
شناسایی و بازداشت کردند که به عنوان 
پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند.

دوشنبه 31 تیر 139۸، مدیرکل ضد 
جاسوسی وزارت اطالعات گفته بود، این 
جاسوس  ها هیچکدام با دیگری ارتباطی 
نداشتند و هر کدام با یک افسر اطالعاتی 

سیا در ارتباط بودند.
اخیرا بحث نفوذ جاسوس  ها در بدنه 
نظام بیشتر از گذشته در بین مقامات 
و مسئوالن مطرح می  شود که آشکار 
درونی  بحران  یک  به  تبدیل  می  کند 

شده و دردسرساز شده است.
هدایت  اهلل جمالی  پور استاندار قزوین 
»دشمن  گفت  سخنرانی  یک  در 
می  خواهد بین مسئوالن و مردم تفرقه 
ایجاد کند و با فرستادن جاسوس میان 
مدیران نظام دنبال اسیب زدن به اصل 
نظام است لذا مراقب باشیم ما نیز کاری 
نکنیم که موجب یاس دشمنان شود.«

پاسداران سپاه اطراف یک فروند هواپیمای ماهان ایر

توصیه مدیر کیهان تهران به مردم عراق: 
سفارتخانه های آمریکا و عربستان را اشغال کنید!

کذایی  مدیر  شریعتمداری  حسین 
روزنامه کیهان تهران وابسته به دفتر 
عراقی  معترضین  از  خامنه ای  علی 
و  آمریکا  سفارت های  است  خواسته 
عربستان سعودی در بغداد را تصرف 

کنند!
او در سرمقاله این روزنامه با اشاره به 
تظاهرکنندگان  ضدایرانی  شعارهای 
مردم  خواسته  شعارها  این  نوشته: 

عراق نیست!
از  العربیه،  وبسایت  نوشته  به 
در  تظاهرکنندگان  شعارهای  جمله 
ایران  حره،  »حره  بغداد  خیابان های 
بربره «، »بغداد آزاد است « و »ایران 
قاسم  علیه  شعارهای  و  بیرون«  برو 
»قاسم  است:  بوده  آنها  سلیمانی 
میان  در  ایرانی!«  قواد  سلیمانی، 
بدترین  از  یکی  »القواد«  عراقی  ها 

دشنام هاست.
سفارت  به  حمله  شریعتمداری 
 19۷9 سال  در  را  تهران  در  آمریکا 
به نقل از خمینی، انقالب دوم نامیده 
مومن  جوانان  چرا  پرسیده  و  است 
آمریکا  سفارت  به  عراق  انقالبی  و 
جاسوس خانه  همان  یعنی  بغداد  در 
یورش نمی برند و به کار کانون توطئه 

علیه ملت عراق خاتمه نمی دهند؟
به  موسوم  دانشجو  ای  عده 
روز   444  ، امام  خط  دانشجویان 
مانند  که  را  متحده  ایاالت  سفارت 
آن  خاک  دیگری  سفارت خانه  هر 
کشور محسوب می شد تصرف کردند 

و کارکنان آن را به گروگان گرفتند. 
ژانویه  بیستم  در  دیپلمات ها  این 
19۸1 به دنبال قرارداد الجزایر آزاد 

شدند.
سپاه  عضو  که  تهران  کیهان  مدیر 
بازجو  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
»دمل  را  آمریکا  سفارت  است،  بوده 
چرکین«  خواند که باید حذف شود.

آن  جوانان  ویژه  به  عراق  مردم 
پیش  هفته  جمعه  روز  از  کشور 
دست به اعتراضات گسترده در بغداد 
کنون  تا  و  زده اند  دیگر  شهرهای  و 
بیش از ۲۰۰ کشته و هزاران تن از 

آنان مجروح شده اند.
عوامل  رویترز،  گزارش  به 

اخیر  روزهای  در  اسالمی  جمهوری 
معترضین حمله کردند  به  بغداد  در 
گفته اند:  نیز  عراق  امنیتی  منابع  و 
دهندگان  شعار  سوی  به  تیراندازی 
داریم  دست  در  که  شواهدی  طبق 
تنها  که  بودند  شبه نظامی  ازعناصر 
به فرماندهان خود گزارش می دادند. 
بسیار  که  بودند  گروهی  عضو  آنها 
نزدیک  ایران  اسالمی  جمهوری  به 

هستند.
در شهر ناصریه، در روزهای پنجم 
دفاتر  به  معترضین  اکتبر  ششم  و 
اسالمی  جمهوری  طرفدار  احزاب 
خامنه ای  علی  و عکس  بردند  حمله 

را آتش زدند.

جوانان عراق علیه دولت وابسته و مداخالت جمهوری اسالمی و 
برای زندگی بهتر اعتراض می کنند؛ بغداد؛ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹

نیروگاه اتمی بوشهر

آزادی موقت شش فعال مدنی و روزنامه نگار از زندان 

=سپیده قلیان، امیر امیرقلی، 
عاطفه رنگریز، مرضیه امیری، 
امیرحسین  و  الهیاری  ساناز 
ر  د همگی  که  ی فر  محمد
بازداشت  کارگری  اعتراضات 
شده بودند با سپردن وثیقه از 
آزادی  این  آزاد شدند.  زندان 
موقتی و تا صدور حکم دادگاه 

تجدید نظر است.

بازداشت شدگان  از  نفر  شش 
و  روزنامه نگار  که  کارگری  اعتراضات 
فعال مدنی بودند روز دوشنبه چهارم 
آبان با سپرده گذاشتن وثیقه و بطور 

موقت از زندان آزاد شدند.
سپیده قلیان، امیر امیرقلی، عاطفه 
رنگریز، مرضیه امیری، ساناز الهیاری 
همگی  که  محمدی فر  امیرحسین  و 
در اعتراضات کارگری بازداشت شده 
آزاد  زندان  از  وثیقه  با سپردن  بودند 
تا صدور  و  موقتی  آزادی  این  شدند. 
است. نظر  تجدید  دادگاه  حکم 

چهارم  دوشنبه  روز  قلیان  سپیده 
آبان ماه با سپردن وثیقه  یک میلیارد و 
پانصد میلیون تومانی از زندان قرچک 

ورامین آزاد شد.
سپیده قلیان دانشجوی دامپزشکی 
دانشگاه دزفول در اعتراضات کارگری 
سال گذشته کارگران مجتمع کشت 
به همراه  تپه  نیشکر هفت  و صنعت 
سندیکای  عضو  بخشی  اسماعیل 
کارگری این کارخانه و تعداد دیگری 
شده  بازداشت  معترض  کارگران  از 

بازجویی  دوران  در  فشار  زیر  او  بود. 
بود  داده  تلویزیونی  اعترافات  به  تن 
همراه  به  که  موقت  آزادی  از  و پس 
افشاگری  به  دست  بخشی  اسماعیل 
درباره فشارهای روحی و روانی دوران 
بازداشت زدند و دوباره بازداشت شدند.

سپیده قلیان در روزهای گذشته در 
زندان اعتصاب غذا کرده بود و دو روز 
پیش از آزادی به اعتصاب غذای خود 
پایان داده بود. او روز سه شنبه هفته 
گذشته از بازداشت خواهر خود سمانه 
مأمورین  توسط  اهواز  قلیان در شهر 
اداره اطالعات این شهر خبردار شده 
 3 ساعت  حدود  قلیان  سمانه  بود. 
بامداد 3۰ مهرماه پس از چند ساعت 

بازجویی آزاد شده بود.
متهمان  دادگاه  حکم  است  گفتنی 
و  کشت  مجتمع  اعتراضات  پرونده 
شنبه  روز  تپه  هفت  نیشکر  صنعت 
 ۲۸ شعبه  سوی  از  شهریورماه   1۶
بود  صادر شده  تهران  انقالب  دادگاه 
که بر اساس این حکم سپیده قلیان، 
محمدی  امیرحسین  امیرقلی،  امیر 
الهیاری و عسل محمدی  فرد، ساناز 
تعزیری  حبس  سال   1۸ به  هرکدام 

محکوم شدند.
عضو  و  مدنی  فعال  امیرقلی  امیر 
تحریریه نشریه اینترنتی گام، عاطفه 
رنگریز فعال مدنی، ساناز الهیاری، 
اینترنتی  نشریه  عضو  و  مدنی  فعال 
گام، و امیرحسین محمدی فر سردبیر 
نشریه دانشجویی اینترنتی گام، عصر 
امروز با پرداخت وثیقه بطور موقت از 

زندان اوین آزاد شدند.
در   139۷ دی   ۲۶ امیرقلی  امیر 

بابل بازداشت و به زندان کارون اهواز 
منتقل شد؛ او چند ماه پیش به همراه 
به  قلیان  سپیده  و  بخشی  اسماعیل 

تهران منتقل شده بود.
نیز  امیری  و مرضیه  رنگریز  عاطفه 
روز  تجمع  در  گذشته  اردیبهشت ماه 
بازداشت  تهران  در  کارگر  جهانی 
شهریور  در  رنگریز  عاطفه  شدند. 
 11 به  تهران  انقالب  دادگاه  توسط 
و  تعزیری  حبس  ماه  شش  و  سال 
به  امیری  مرضیه  و  ۷4 ضربه شالق 
1۰ سال و شش ماه حبس تعزیری و 
14۸ ضربه شالق محکوم شده بودند.

همچنین عاطفه رنگریز از چهارشنبه 
۲4 مهر در اعتراض به روند ناعادالنه 
زندان  در  پرونده اش  به  رسیدگی 
قرچک ورامین دست به اعتصاب غذا 

زده بود.
با  امروز  که  زندانیانی  همه  پرونده 
مرحله  در  شدند  آزاد  وثیقه  سپردن 
تأیید  و در صورت  است  نظر  تجدید 
نظر  تجدید  دادگاه  در  زندان  حکم 

همگی باید به زندان بازگردند.
و  بخشی  اسماعیل  است  گفتنی 
علی نجاتی دو کندا ناجی، دیگر فعال 
در  همچنان  کارگر  روز  بازداشتی 
زندان به سر می برد. مسئوالن سازمان 
زندانها از پذیرش وثیقه برای آزادی او 

خوداری می کنند.
خبر  تلگرامی  کانال های  برخی 
داده اند که عسل محمدی و اسماعیل 
بخشی نیز قرار است با سپردن وثیقه 
به طور موقت از زندان آزاد شوند. این 
یا  زندانیان  این  وکیل  سوی  از  خبر 

منابع رسمی تأیید یا رد نشده است.

عاطفه رنگریز امیر امیرقلی سپیده قلیان

امیرحسینمحمدیفر ساناز الهیاری مرضیه امیری
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

در  امروز  تهران  =کیهان 
مه  نا بر «  ، شته نو مطلبی 
اسرائیل برای تولید فیلم و 
تداوم  ایران،  علیه  سریال 
که سینمای  حالی  در  دارد. 
تولید  از  سال هاست  ایران 
فیلم و سریال ضداسرائیلی 
کوتاه آمده و محصول قابل 
زمینه  ین  ا در  یی  عتنا ا
رژیم  مقابل،  در  نمی بینیم، 
تولید  خط  صهیونیستی، 
آثار ضدایرانی را راه انداخته 

است.«
حکومتی  تلویزیون  که  حالی   در 
گسترده ی  تبلیغاتی  مانور  ایران 
جاسوسی  سریال  پخش  زمان  در 
یک  تولید  حاال  بود،  داده  »گاندو« 
»تهران«  نام  به  تلویزیونی  سریال 
مضمون ضدجاسوسی  با  اسرائیل  در 
چون  رسانه هایی  واکنش  ایران،  در 
برانگیخته  را  تهران  کیهان  روزنامه 
است. رسانه های داخلی این سریال را 
اثری »ضدایرانی« خوانده اند که نشان 
می دهد جاسوسان اسرائیلی در ایران 

»جوالن« می دهند!
نام  به  تلویزیونی  سریال  یک 
کارگردانی  به  اسرائیل  در  »تهران« 
است.  تولید  دست  در  سرکین  دنیل 
این سریال داستان یک هکر اسرائیلی 
ایران  به  که  است  موساد  سازمان 
می رود تا رآکتور هسته ای این کشور 

را از کار بیندازد!
کوتاه،  داستان  خالصه  همین 
سوی  از  گسترده ای  واکنش های 
روزنامه  جمله  از  داخلی  رسانه های 
کیهان تهران داشته که آن را سریالی 
»ضدایرانی« توصیف کرده اند. کیهان 
تهران در مطلبی امروز چهارشنبه ۸ 
آبان ماه نوشته، »برنامه اسرائیل برای 
تولید فیلم و سریال علیه ایران، تداوم 
ایران  سینمای  که  حالی  در  دارد. 

واکنش  های تُند به تولید یک سریال ضدجاسوسی ساخت اسرائیل؛

 جوالن جاسوس های اسرائیل در »تهران«! 

سریال  و  فیلم  تولید  از  سال هاست 
محصول  و  آمده  کوتاه  ضداسرائیلی 
قابل اعتنایی در این زمینه نمی بینیم، 
خط  صهیونیستی،  رژیم  مقابل،  در 
انداخته  راه  را  ضدایرانی  آثار  تولید 

است.«
تلویزیون  که  درحالیست  این 
سریال  تازگی  به  ایران  حکومتی 
از  تقلید  به  را  »گاندو«  جاسوسی 
با  سریال های جاسوسی غربی همراه 
تبلیغات گسترده  پخش کرده و حتا 
آن را یک موفقیت بزرگ برای دستگاه 

فرهنگی نظام معرفی کرده است!
سریال  به  اشاره  با  تهران  کیهان 
توسط  پیشتر  که  مخفی«  »مأمور 
نوشته،  بود،  شده  ساخته  اسرائیل 
تا  می شود  تالش  هم  فیلم  این  »در 
دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی 
که  شود  داده  نشان  قدرتمند  آنقدر 
جاسوس های اسرائیلی در داخل ایران 

جوالن می دهند!«
شریعتمداری  حسین  کیهان 
می نویسد »از نکات قابل تأمل درباره 
قصد  اسرائیل  که  ضدایرانی  سریال 
تولید آن را دارد، حضور چند بازیگر 
است.  کشور  از  خارج  تبعه  ایرانی 
تلویزیونی  و  سینمایی  آثار  ساخت 
توسط رژیم صهیونیستی علیه برنامه 
وحشت  نشان دهنده  ایران،  هسته ای 
این رژیم از کشورمان و تالش آن ها 

ادامه در صفحه ۱۷

برای ضربه زدن به حق استفاده ملت 
ایران از این فناوری است.«

گفته می شود این سریال قرار است 
در هشت قسمت ساخته شود.

سریال  ایرانی  بازیگر  نگهبان  نوید 
نیز  »عالءالدین«  فیلم   و  »هوم لند« 
در سریال »تهران« در نقش یک افسر 
بازیگر  توب  شان  و  موساد  عملیاتی 
آهنی«  »مرد  و  »تصادف«  فیلم های 
در این فیلم نقش یک مأمور امنیتی 
پیشین ایرانی و فعال سیاسی را بازی 

می کند.
نیو سلطان هنرمند جوان اسرائیلی 
نقش یک هکر به نام »تامار ربینیان« 
را بازی می کند. او به دلیل ریشه های 
ایرانی خود از طرف موساد برای انجام 
برگزیده  سّری  فوق  مأموریت  این 
زادگاهش  شهر  تهران،  به  و  می شود 
سفر می کند. تامار به دنبال شکست 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  عملیات 
درگیر  و  می گیرد  قرار  تعقیب  تحت 

ماجراهای مختلفی در ایران می شود.
سریال هشت قسمتی »تهران« برای 
شبکه اسرائیلی »کان« تولید می شود 
نیز  آن  نام  تغییر  احتمال  البته  که 

وجود دارد.
شوال  دونا،  سینمایی  شرکت های 
اشپیگل و پپر پلینز از تهیه کنندگان 
این مجموعه هستند و توزیع جهانی آن 
را »سینه فیکس رایتز« بر عهده دارد.

اولین جشنواره  اصفهانی  ژاله  بنیاد 
موسیقی سنتی خود را در شهر لندن 

برگزار کرد.
چون  موسیقی  گروه  چندین 
این  در  »پژواک«  و  »سورنای« 

جشنواره روی صحنه رفتند.
بهرنگ امان در این جشنواره نقش 
ایران  تحوالت  و  تغییر  در  موسیقی 
به ویژه در دوران مشروطیت را مورد 

بررسی قرار داد.
سال  در  که  اصفهانی  ژاله  بنیاد 
آثار  انتشار  و  حفظ  هدف  با   200۸
این شاعر فعالیت هایش را آغاز کرده 
در  فعالیت  سال  ده  از  پس  بود، 
جوان  شعرای  آثار  شناساندن  زمینه 
و  افغانستان  ایران،  از  زبان  فارسی 
اجرای  و  ارائه  به  قدم  تاجیکستان، 
اکتبر   20 و  گذاشته  موسیقی 

جشنواره موسیقی سنتی بنیاد ژاله اصفهانی

و  سنتی  موسیقی  جشنواره  اولین 
لندن  شهر  در  را  ایرانی  فولکلوریک 

برگزار کرد.

این  از  گزارشی  لندن  کیهان 
جشنواره در گفتگویی کوتاه با روحی 

شفیعی تهیه کرده است.

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

ویدئو

استقبال بی سابقه از نمایشگاه شیرین نشاط
در لس آنجلس

من  برای  نشاط:  =شیرین 
هیچ چیزی زیباتر و  قوی تر 
از انسان و نگاه انسان  نیست.

نشاط   شیرین   - خطیبی  فیروزه 
نزدیک به ۳0 سال است که از طریق 
ویدئویی  و چیدمان های  فیلم  عکس، 
خود  اجتماعی  سیاسی-  دغدغه های 
است.  گذاشته  نمایش  معرض  به  را 
پنج  که  ایرانی  هر  برای  تقریبا  اما 
شنبه 1۷ اکتبر 2019 وارد راهروها و 
گالری های تودرتو و عظیم موزه »برود« 
لس آنجلس می شد، بدون شک فصل 
تازه و شگفت انگیزی از هنر ایرانی در 
سطح جهانی و جایگاه واالی  شیرین 
ایرانی  سرشناس  هنرمند  این  نشاط، 
رقم زده شد. شبی فراموش نشدنی که  
قدم برداشتن در راهروها و گالری های 
یکی از معتبرترین موزه های هنرهای 
مدرن آمریکا، پوشیده از بیش از 200 
قطعه اثر هنری از یک هنرمند زن ایرانی 
ایرانی  برای هر تماشاگر به ویژه زنان 
هیجان انگیز و بی نهایت غرورآمیز بود.

صدها تن از ایرانی ها و غیرایرانی هایی 
و  مدرن  هنرهای  موزه  دعوت  به  که 
فرهنگ«-  »بنیاد  و  »برود«  معاصر 
و  غیرسیاسی  غیرانتفاعی،  نهاد  یک 
غیرمذهبی در این شهر و همکار هنری 
موزه در اجرای طرح  پروژه »به آفتاب 
شیرین  داد«  خواهم  دوباره  سالمی  
نشاط  توانستند از اولین دیدارکنندگان 

از بزرگترین مجموعه آثار این هنرمند 
ایرانی باشند و عالوه بر تور کوتاهی از 
طبقات مختلف موزه، در محوطه بیرونی 
محسن  موسیقی  اجرای  شاهد  موزه، 
نوازنده  سرا،  ترانه  آهنگساز،  نامجو، 
از  یکی  و  نیویورک  ساکن  خواننده  و 
شیرین  هنری  همکاران  و  دوستان 

نشاط باشند.
در مراسم گشایش نمایشگاه، جوآن 
ابراز  »برود« ضمن  موزه  رئیس  هیلر، 
خوشحالی از اینکه این نهاد فرهنگی 
بزرگترین  نمایش  محل  نخستین 
غرب  در  نشاط  شیرین  آثار  مجموعه 
آمریکاست به حاضران گفت: »شیرین 
از  تایمز  فایننشال  نشریه  که  نشاط  
اثرگذارترین زنان  از  به عنوان یکی  او 
هنرمند جهان نام برده امشب در شهر 

لس آنجلس و در میان ماست.«

جوآن هیلرسپس خطاب به شیرین 
بود  ایستاده  جمعیت  بین  که  نشاط 
گفت: »این بار نوبت شهر ماست که از 
شما قدردانی و به شما افتخار کند. من 
از طرف شهر زادگاهم، همان شهری که 
شما در نوجوانی و در بدو ورود به آمریکا 
در آن زندگی کرده اید، باید بگویم همه 
ما می دانیم که این نمایشگاه بایستی 
مدت ها پیش برپا می شد.  اما امیدواریم 
بتوانیم با بیش از 900 هزار دیدارکننده 
از  را  جوانانی  آنها  اغلب  که  در سال 
فرهنگ های گوناگون تشکیل می دهند، 
ِدین خودمان را به شما و فرهنگ عمیق 
میراث   که  ادبی  و  شعر  از  سرشار  و 

شماست ادا کنیم.«
برای صدها عالقمند ایرانی و غیرایرانی 
که برای ورود به گالری ها در صف های 
طویل ایستاده بودند، بررسی مجموعه 
آثار شیرین نشاط  از بیش از 2۵ سال 
تاالر طبقه  به  ورود  با  امروز،  تا  پیش 
هم کف موزه و تماشای مجموعه ای از 
اولین آثار این هنرمند به نام »زنان اهلل«  
آغاز شد که با عکس های سیاه و سفید 
پیش از دوران دیجیتالی، از همان لحظه 
ورود، نفس در سینه تماشاگر حبس 
می کرد. عکس هایی که تا به امروز هنوز 
هم انعکاسی است از تصویر »زن ایرانی 
مسلمان« تحت ستم  و بی عدالتی های 
ضدزن  رژیم  یک  و  اسالمی   انقالب 
برای  هر ایرانی که در تبعید و مهاجرت 

زندگی می کند.

عوامل »تهران«شیرین نشاط

توقف  دالیل  و  =جزئیات 
پدری«  »خانه  فیلم  نمایش 
طی اطالعیه ای اعالم خواهد 
شد، در هر حال »فیلم »خانه 
روی  چهارشنبه  از  پدری« 

پرده سینما ها نمی رود.«
=کیانوش عیاری کارگردان 
را  مسئله  می گوید  فیلم 
شنیدم اما بطور رسمی این 
نشده که  اعالم  به من  خبر 
نسبت به آن واکنشی داشته 

باشم.
نماینده  سالک  احمد  =
اسالمی  ی  ا ر شو مجلس 
درباره این فیلم گفته بود که 
درخواست  ارشاد  وزیر  »از 
کردیم که جلوی اکران این 
چون  ضدارزشی  فیلم های 

»خانه پدری« را بگیرد.«
کنونی،  اکران  در  =اما 
آنچه  با  عیاری  کیانوش 
سکانس  این  زهر  گرفتن 
برای  را  آن  بود،  خوانده 
تعدیل  مخاطب  تماشای 
کرده است. اما منتقدان این 
این  کل  باید  می گویند  اثر، 
سکانس حذف میشد و »خانه 
ضدمرد،  فیلمی  را  پدری« 
سنت  ضد و  ا  نت گر خشو
می دانند. از سوی دیگر، این 
فیلم با رده بندی سنی باالی 
۱5 سال روز اول آبان ماه به 

نمایش عمومی در آمد.

»خانه پدری« فیلمی درباره تحجر و سنت برای 
دومین بار توقیف شد!

عیاری  کیانوش  که  حالی   در 
کارگردان فیلم »خانه پدری« از توقیف 
فیلمش ابراز بی اطالعی کرده، ولی یک 
مقام آگاه در دادسرای فرهنگ و رسانه 
از توقیف این اثر برای دومین بار خبر 
داد. اکران این اثر واکنش های تندی را 
به همراه داشت که آن را »ضدایرانی« 

و »ضدخانواده« خوانده  بودند.
وبسایت  و  تسنیم  خبرگزاری 
از  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
پدری”  “خانه  سینمایی  فیلم  توقیف 
دستور  با  عیاری  کیانوش  ساخته 
خشن  صحنه های  علت  به  دادستانی 

خبر داده اند.
در این بین، کیانوش عیاری کارگردان 
این اثر در گفتگو با انصاف نیوز از این 
گفته  و  کرده  بی اطالعی  ابراز  توقیف 
است: »تا زمانی که به صورت رسمی 
اعالم نشود، دلیلی برای جدی گرفتن 

این مسائل ندارم.«
سخنگوی  و  پخش کننده  اینکه  با 
شورای صنفی نمایش همچون عیاری 
از توقیف این فیلم بی خبرند ولی یک 
مقام آگاه در دادسرای فرهنگ و رسانه 
به ایسنا گفته که این فیلم از سوی این 

نهاد توقیف شده است.
مسعود  شایعات،  این  همه  پی  در 
سازمان  عمومی  روابط  مدیر  نجفی 
از  بصری  سمعی  و  سینمایی  امور 
صدور حکم توقیف فیلم »خانه پدری« 
به سازمان سینمایی خبر داد. وی در 
با  صداوسیما  خبرگزاری  با  مصاحبه 
توقف  دالیل  و  جزئیات  اینکه  بیان 
طی  پدری«  »خانه  فیلم  نمایش 
گفت:  شد،  خواهد  اعالم  اطالعیه ای 
چهارشنبه  از  پدری«  »خانه  »فیلم 

روی پرده سینما ها نمی رود.«

و  بیست  برای  اختر قاسمی- کلن 
ششمین بار میزبان بزرگترین فستیوال 
تئاتر ایرانیان اروپا بود.  یکشنبه شب 
سالن خانه ی شهروندان شرق کلن پر 
از جمعیت ایرانیان و افغان های عالقمند 
به هنرهای نمایشی و تئاتر بود تا بار 
دیگر شروع یک هفته فستیوالی پر از 

متن و محتوا و فرم را جشن بگیرند.
برنامه همانند گذشته با خوشامدگویی 
و  هنرپیشه  بهمنش  سیما  اجرای  و 
تنها  بهزاد فالح زاده  و  تئاتر  کارگردان 
فرزند بنیانگذار این فستیوال، زنده یاد 
مجید فالح زاده، گشایش یافت. سپس 
پیانیست  هنرمند  ارژنگ  اسمیرا 
جمهوری آذربایجان قطعاتی به شکل 
آذربایجان  عاشقانه های  از  بداهه نوازی 
حضار  توجه  مورد  بسیار  که  نواخت 
قرار گرفت. پس از آن مدیر فستیوال، 
خود  خاطرات  از  بابایی  حسین  بهرخ 
از تئاتر در ایران گفت. بعد از سخنان 
بهرخ بابایی نوبت به هنرمند پیانیست 
جوان بهار احمدی رسید. بهار احمدی 
قطعه ای طوالنی از موسیقیدان معروف 
مجارستانی فرانتس لیتس نواخت که 
توجه جمعیت را چنان جلب کرد که 
و  رفت  فرو  مطلق  سکوت  در  سالن 
همه جذب نوای زیبای ساز و نواختن 
او شدند.آرتا داوری نقاش ساکن کلن 

آغاز بیست و ششمین فستیوال تئاتر ایرانی در کلن؛ 
موسیقی و اشک و لبخند

هنرمند بعدی بود که  پرتره ده ها کارورز 
تئاتر را با نقاشی های خود بر روی پرده 
نمایش داد.سپس بهرخ حسین بابایی 
به همراه هنرمند آذربایجانی دو ترانه ی 
آذری و فارسی اجرا کردند که شور و 
شوقی را در میان تماشاگران به وجود 
آورد.  پس از استراحتی کوتاه نوبت به 
موسیقی زیبای افغانستان رسید. گروه 
از  فولکور و کالسیک هرای  موسیقی 
فرانکفورت  به سرپرستی رامین نبوی 
حال و هوای دیگری به حضار بخشید. 
شعر زیبای »بشنو از نی چون حکایت 
سازهای  نوای  با  موالنا  از  می کند« 

زیبای افغان که در اوج شادی نیز حزن 
سرزمین خود را بیان می کنند اشک ها 
را در میان لبخندها جاری کرد. کنسرت 
گروه هرای با استقبال بسیار تماشاگران 
ایرانی مواجه شد بطوری که با وجود دو 
ساعت اجرا  بارها تماشاگران با فریاد 
کنسرت  ادامه  خواستار  دوباره  دوباره 
با  پرطرفدار  فستیوال  این  شدند.آغاز 
رسید.  پایان  به  هرای  گروه  کنسرت 
جشنواره تئاتر ایرانی کلن پس از دو روز 
استراحت از روز چهارشنبه ۳0 اکتبر 
دوباره از سر گرفته خواهد شد و تا پایان 
روز یکشنبه سوم نوامبر ادامه خواهد یافت.

گروه موسیقی هرای

ادامه در صفحه ۱۷
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در  دولت  استعفای  =با 
لبنان، مردم موقتا خیابان ها 
سیاست  تا  کردند،  ترک  را 
خواست های  برای  پاسخی 

آنها بیابد.
ین  مهم تر ز  ا یکی  =
این خیزش  خصوصیت های 
بودن  غیرفرقه ای  مردمی 
احزاب  به  وابستگی  و عدم 

سیاسی است.
زمان  از  بار  اولین  =برای 
شیعیان  حزب اهلل،  تاسیس 
این  در  نیز  لبنان  جنوب 
خیزش مردمی فعاالنه حضور 
پیدا کردند و حسن نصراهلل را 

فاسد خواندند.
ضمن  در  لبنان  =ارتش 
بل  مقا ر  د  ، فی بی طر
از  حزب اهلل،  اراذل  یورش 

تظاهرکنندگان دفاع کرد.
احمد رأفت - دولت سعد الحریری 
باالخره استعفا داد و ائتالف با حزب اهلل 
جمهور  رئیس  ملی«  آزاد  »جریان  و 
افراطی  شیعیان  متحد  عون،  میشل 
نخست  سپرد.  بایگانی  به  را  لبنان 
استعفا،  از  پس  لبنان  مستعفی  وزیر 
که بدون مشورت با حزب اهلل و رئیس 
جمهور صورت گرفت، به میان مردمی 
رفت که از او پر شور استقبال کردند.

پس از 1۲ روز لبنانی های معترض 
خیابان هایی  و  میدان ها  موقت  بطور 
تخلیه  بودند  کرده  اشغال  که  را 
اگر  که  کردند  تاکید  ولی  کردند، 
جمله  از  خواسته هایشان،  دیگر 
از  تکنوکرات و خارج  تشکیل دولتی 
برآورده نشود  زد و بندهای سیاسی، 
بالفاصله به خیابان باز خواهند گشت.

تحلیلگران  از  یکی  کیوان،  سعد 
لندن  کیهان  به  لبنانی،  سرشناس 
نخواهند  احزاب  »این بار  می گوید 
توانست مردم را با وعده های توخالی 
گول بزنند و بازی های گذشته را تکرار 
کنند زیرا این جنبش خصوصیت هایی 
دارد که آن را از حرکت های اعتراضی 
سعد  می کند«.  متمایز  گذشته 
کیوان در ادامه این گفتگو می افزاید: 
تمام  با  منظر  چند  از  حرکت  »این 
جنبش های اعتراضی گذشته متفاوت 
نقشی  آن هیچ  در  احزاب  اوال  است. 
ندارند و هیچ حزبی نتوانسته مردم را 
در این حرکت زیر پرچم خود بکشاند. 
کافیست به آنچه در شهرهای جنوبی 
که حزب اهلل و امل در آنجا نفوذ دارند 
چون صور، صیدا و یا نبطیه نگاه کنید. 
برای اولین بار شیعیان بدون توجه به 
اخطارهای حزب اهلل به خیابان آمدند 
و در خیابان ماندند و رهبر این گروه، 
دیگر  همپای  را  نصراهلل  یعنی حسن 
رهبران سیاسی دزد و فاسد خواندند. 
مردم جنوب  که  است  بار  اولین  این 
لبنان از زمان تشکیل حزب اهلل علیه 
صورت  به  رهبرانش  و  سازمان  این 
بلند  را  اعتراض شان  صدای  گسترده 
باد  به  به  را  نصراهلل  حسن  و  کردند 

انتقاد گرفتند«.

گروگان  به  را  دولت  حزب اهلل 
گرفته بود

خیزش  این  دیگر  خصوصیت 

گفتگوی کیهان لندن با سعد کیوان: مردم لبنان 
چون ارتشی ها از حزب اهلل متنفرند!

تحلیلگر  این  گفته ی  به  مردمی، 
لبنانی، غیرفرقه ای بودن این جنبش 
سال های  در  لنبان  در  »ما  است: 
آن  در  که  تظاهراتی  شاهد  گذشته 
تنها عامل وحدت، لبنانی بودن باشد 
و  نداشتیم.  شیعه و سنی، مسیحی 
دروزی در کنار هم به خیابان آمدند، 
و خواهان  ماندند،  باقی  در خیابان ها 
تغییرات سیاسی ای شدند که دیگر به 
احزاب و فرقه ها امکان زد و بند ندهد 
و خواهان تشکیل دولتی ملی بر اساس 
دولتی،  نه  شدند،  شایسته ساالری 
وزارتخانه ها  که  کنونی،  دولت  چون 
به  که  نانوشته  توافقی  اساس  بر  را 
و  احزاب  بین  بود  تبدیل شده  سنت 
فرقه های مختلف تقسیم می کردند.« 
سعد کیوان می افزاید: »اگرچه رسما 
احزاب  کلیه  از  اتحادی  دولت  این 
حاضر در پارلمان بود، ولی نمی توان 
نادیده گرفت که کنترل آن در دست 
وزارتخانه های  اکثر  که  بود  حزب اهلل 

متحدینش  و  خود  افراد  به  را  مهم 
سپرده بود و در عمل سعد الحریری 

را به گروگان گرفته بود«.
می افزاید:  ادامه  در  کیوان  سعد 
این  شد  مجبور  الحریری  »سعد 
وضعیت را بپذیرد وگرنه نمی توانست 
پذیرفتن  گیرد.  قرار  دولت  رأس  در 
به  سختی  ضربه  حزب اهلل  هژمونی 
در  و  کرد  وارد  لبنان  ناتوان  اقتصاد 
عمل کشور را در سراشیبی قرار داد 
جنگ های  دوران  پایان  زمان  از  که 
نبودیم. هژمونی  با آن مواجه  داخلی 
حزب اهلل بر دولت لبنان، عمال ما را در 
جهان منزوی ساخت. تنها دو کشوری 
بسیار  روابط  دارای  امروز  لبنان  که 
نزدیک با آنها است جمهوری اسالمی 
و سوریه هستند! غرب و آمریکا از ما 
فاصله گرفته اند؛ کشورهای عربی ما را 
تنها گذاشته اند و در نتیجه کمک ها و 
سرمایه گذاری های خارجی قطع شده 
و جهانگردی که یکی از منابع اصلی 
درآمد کشور بود تقریبا به صفر رسیده 
است. عالوه بر این نباید نادیده گرفت 
علیه حزب اهلل  آمریکا  تحریم های  که 
نیز ضربه بزرگ دیگری به اقتصاد ما 
وارد کرد. بسیاری از بانک های ما عمال 
فعالیتی ندارند چون هرگونه همکاری 
به  افرادی که  و  نهادها  و  با حزب اهلل 
هستند،  وابسته  گروه  این  به  نوعی 
بین  المللی  چرخه  از  را  آنها  می تواند 
مالی خارج سازد. کم نیستند نهاد های 
و  به حزب اهلل  نوعی  به  که  اقتصادی 

جمهوری اسالمی وابسته اند«.
پادشاهی سعودی و دیگر کشورهای 
عربی حوزه جنوبی خلیج فارس از سال 
۲۰1۷ و پس از قرار دادن حزب اهلل در 

کلیه  تروریستی،  گروه های  فهرست 
کمک ها و سرمایه گذاری های خود در 

لبنان را متوقف ساخته اند.

خیزشی با رهبری مجازی
به  اشاره  در  لبنانی  تحلیلگر  این 
تفاوت های خیزش اخیر با اعتراض های 
نیز  دیگر  یک خصوصیت  بر  گذشته 
انگشت می گذارد: »این حرکت رهبر 
در  آن  رهبری  بگویم  بهتر  یا  ندارد، 
است.  اجتماعی  های  شبکه  دست 
دولت  تصمیم  که  شبکه هایی  همان 
بر بستن مالیات برای حضور در آنها 

جوانان را به خیابان کشاند«.
برای  مالیاتی  وضع  با  حرکت  این 
چون  پیام رسان  چند  از  استفاده 
عقب نشینی  ولی  شد،  آغاز  واتس اپ 
کسی  تنها  نه  تصمیم  این  از  دولت 
شمار  بلکه  بارنگرداند،  خانه ها  به  را 
گسترده تری را به خیابان کشاند. سعد 
»کسانی  می گوید:  ادامه  در  کیوان 
که ده روز در خیابان ها ماندند و در 
مقابل یورش اراذل حزب اهلل که حمله 
خشونت  از  استفاده  بدون  می کردند 
و  وعده  گول  دیگر  کردند،  مقاومت 
وعید های احزاب را نخواهند خورد و 
تنها زمانی دست از اعتراض برخواهند 
داشت که تغییری واقعی را مشاهده 
کنند. این خیزش بدون رهبر تا کنون 
فعال  اینکه  و  کرده  عمل  درایت  با 
استعفای  از  پس  موقتا  را  خیابان ها 
این  سیاست  به  تا  کرده  ترک  دولت 
امکان را بدهد که راه حلی ارائه دهد، 

خود نشان از بلوغ سیاسی آن دارد«.
سعد کیوان در خاتمه به نقش ارتش 
نیز در جریان اعتراض های اخیر اشاره 
حضور  خیابان  در  »ارتش  کند:  می 
معترضین  با  ندرت  به  ولی  داشت 
آنها  از  بیشتر موارد  برخورد کرد، در 
در مقابل حمالت خشونت آمیز اراذل 
حزب اهلل دفاع کرد و به همین خاطر 
گرفتند  تصمیم  که  زمانی  مردم  نیز 
موقتا خیابان را ترک کنند، با ارتش 
میادین  و  خیابان ها  کردن  باز  برای 
برپا کرده  برداشتن خیمه هایی که  و 
بودند یا موانعی که برای قطع ترافیک 
بودند  داده  قرار  جاده ها  میان  در 
ارتشی ها  چون  مردم  کردند.  کمک 
حاضر  و  هستند  متنفر  حزب اهلل  از 
نیستند دیگر حضور ارتشی موازی و 
حکومتی غیرقانونی در کنار حکومت 
قانونی را بپذیرند. آنهم شبه نظامیانی 
نیستند  لبنان  مردم  خدمت  در  که 
بلکه مجری اوامر یک دولت خارجی 

یعنی جمهوری اسالمی هستند«.
علی  ادعاهای  لبنانی  تحلیلگر  این 
جمهوری  مقامات  دیگر  و  خامنه ای 
قدرت های  می گویند  که  را  اسالمی 
و  آمریکا  اسرائیل،  چون  خارجی 
زدن  دامن  در  سعودی  پادشاهی 
داشته اند  دست  اعتراض ها  این  به 
مسئولیت  سلب  برای  »تالشی  را 
است  معتقد  و  می خواند  خود«  از 
یا  اسرائیل  آمریکا،  ما  »مشکل  که 
مشکل  نیست،  سعودی  پادشاهی 
مداخالت جمهوری اسالمی در لبنان 
است که با استفاده از حزب اهلل کشور 
به گروگان گرفته است«. سعد  را  ما 
امروز  لبنان  »مردم  می گوید  کیوان 
بحران  مسئول  را  اسالمی  جمهوری 
اقتصادی  بحران  ویژه  به  و  سیاسی 
کشور می دانند و معتقدند باید لبنان 
ایران  رژیم  دخالت های  شّر  از  را 

خالص کرد«.

                                                                                                                      لبنان؛ صیدا؛ ۱۹ اکتبر ۲۰۱۹

باتالق سوریه؛ پایان توهمات جمهوری اسالمی 
برای کسب »قدرت« در منطقه

=ظریف می  گوید ایران تا 
وقتی دولت اسد بخواهد در 

سوریه می  ماند.
حمد  ا م  سال ال =حجت ا
رهدار: خیلی سخت بود که 
در جلسه رسمی بتوانیم به 
سردار سپاه قدس بگوییم که 
در حوزه ]فرهنگی[ تو سردار 
نیستی؛ من سردارم و در این 

حوزه تو فقط سربازی کن!
بشار   ۲۰۱۳ یل  وا =»ا
صریحًا  قاسم  حاج  از  اسد 
فرهنگی  کار  که  خواست 
شما  ممنوع.  اینجا  ایرانی 
فقط کار نظامی بکنید. خیلی 
از نیروهای فکری فرهنگی با 
حاج قاسم قهر کردند. حاج 
قاسم هم متعهد شد به بشار 
اسد... ولی بعد اسد فهمید 
در  قاسم  ویژه حاج  کار  که 
در  نه  است  اسلحه اش  پس 
اسلحه  اش. یعنی برگ برنده 
سپاه قدس الیه فرهنگی  اش 
است نه الیه نظامی  اش. آنجا 
بود که به حاج قاسم اجازه 
داد و گفت کار فرهنگی  تان 
را انجام دهید! آنجا بود که 
وطنی  دفاع  نیروهای  نطفه 
آن سرآغاز  و  گرفت  شکل 
پیروزی های جبهه مقاومت 

داخل سوریه شد.«
محمدجواد ظریف می  گوید روسیه 
و ایران تا زمانی که دولت و مردم این 
کشور بخواهند حضور خود را در سوریه 

حفظ خواهند کرد.
سه  شنبه شب هفتم آبان )۲9 اکتبر(، 
در ژنو وزرای خارجه روسیه، جمهوری 
اسالمی ایران و ترکیه سه کشور ضامن 
»روند آستانه« با محور تشکیل کمیته 
سوریه  در  اساسی  قانون  بازنویسی 

تشکیل جلسه دادند.
کمیته  نشست  نخستین  ین  ا
است  سوریه  اساسی  قانون  بازنویسی 
که با حضور نمایندگان رژیم سوریه، 
نمایندگان جامعه مدنی مخالف بشار 
ویژه  نماینده  پدرسون  گیر  و  اسد 
امور سوریه  در  ملل  سازمان  دبیرکل 

در ژنو برگزار شد.
طی  نشست  این  پایان  در  آنها 
استقالل،  ملی،  بر حاکمیت  بیانیه ای 
وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی 
سوریه تاکید کرده و خواهان رعایت این 

اصول توسط همه طرفین شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده: »آغاز به 
کار کمیته قانون اساسی نشان می دهد 
که راه حل نظامی برای منازعه سوریه 
وجود ندارد. برنامه های این کمیته باید 
از طریق تعامل مستمر و بدون دخالت 
خارجی توسط طرفین سوری و نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل در سوریه 

اجرا شود.«
اما یک روز پس از آن گزارش شد 
هواپیماهای روسیه مناطق مسکونی در 
مرکز شهر کافرانبل و روستای نقیر در 
حومه ادلب را هدف حمله قرار دادند!

این  برگزاری  از  پیش  روز  یک 
از  نیز گزارش  های حاکی  نشست ژنو 
نیروهای  میان  شدید  درگیری  وقوع 
ارتش سوریه و ترکیه در شمال شرق 
سوریه منتشر شد. در هفته های اخیر 
و  اسد  وفادار  نیروهای  میان  بارها 
حمایت  مورد  شبه نظامی  گروه های 

ترکیه درگیری رخ داده است.
وزیر  اسپر  مارک  این  از  پیش 
دفاع آمریکا اعالم کرده بود نیروهای 
به  سوریه  در  مانده  باقی  آمریکایی 
همراه نیروهای دموکراتیک سوریه در 
شمال شرق این کشور مستقر می شوند 
تا مانع رسیدن داعش و دیگر گروه ها 

به چاه های نفت شوند.
همچنین بر اساس گزارش نیویورک 
نیروی  دارد ۲۰۰  ترامپ قصد  تایمز، 

آمریکایی را در سوریه نگه دارد.
انتقاد الوروف از آمریکا

به  ژنو  نشست  جریان  در  الوروف 
این تصمیم آمریکا واکنش نشان داد و 
گفت، »حضور نظامی روسیه، ایران و 
ترکیه در سوریه با مجوز و تایید دولت 
درباره  سوچی  توافقات  است.  سوریه 

ادلب و موضوع مرزهای ترکیه و سوریه 
از سوی دولت دمشق و شخص بشار 
اسد و ُکردهای این کشور تایید شده و 
من به یاد ندارم که چنین توافقی درباره 
اقدامات آمریکا در مرزهای سوریه وجود 

داشته باشد.«
نظامی  روسیه حضور  خارجه  وزیر 
آمریکا در اطراف چاه  های نفت سوریه 

را غیرقانونی دانسته است.
تا  ترکیه  توسط  پاکسازی  آغاز 

عمق ۱۰ کیلومتری خاک سوریه
خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت 
دفاع ترکیه گزارش داده که این کشور 
عملیات شناسایی و پاکسازی تا عمق 
1۰ کیلومتری خاک سوریه را آغاز کرده 
است. طبق برنامه گشت زنی نیروهای 
روس نیز بعد از خروج یگان های ُکرد 

از این منطقه آغاز خواهد شد.

بیانیه ای  در  ترکیه  دفاع  وزارت 
سوری  ُکرد  نیروهای  که  کرده  اعالم 
3۰ کیلومتر از مرز فاصله گرفته اند و 
با تسلیحات سنگین خود ظرف مهلتی 
1۵۰ ساعته از »منبج« و »تل رفعت« 

خارج شده اند.
روسیه  دفاع  وزیر  شویگو  سرگئی 
می  گوید تفاهمنامه مسکو و آنکارا در 
خصوص سوریه به سختی اجرا می  شود 
اما آنچه به وضوح پیداست دست باالی 
ترکیه و سوریه و آمریکا در سوریه است 
و سر رژیم ایران که بیشترین مخارج را 
صرف کرده و باالترین تلفات را داده، 

بی کاله مانده است.
هشت سال از آغاز جنگ داخلی در 
اساس روایت  ها  بر  و  سوریه می  گذرد 
نظام  وابستگان  که  سخنرانی  هایی  و 
در محافل و نشست  ها بازگو می  کنند 
ابعاد تازه  ای از نفوذ رژیم ایران و سپاه 
قدس در سوریه روشن می  شود از جمله 
حسینی     پور  نصرت  اهلل  سردار  اعتراف 
گفت،  که  قدس  سپاه  فرماندهان  از 
هواپیماهای غول  پیکر ماهان  ایر نیرو به 

سوریه جابجا می  کردند.
شکست استراتژی فرهنگی نظام 

در سوریه
حجت  االسالم احمد رهدار از اساتید 
حوزه و رئیس موسسه فتوح اندیشه در 
نهمین جلسه »مدافعان فرهنگی حرم« 
سخنرانی داشته و به انتقاد از »حضور 
همه جانبه سرداران نظامی در حوزه  های 
غیرنظامی که تخصصی در آن ندارند« 
پرداخته و گفته »مشکل اصلی ما عدم 
حضور نیروهای استراتژیست فرهنگی 

در سوریه است.«
بودن  سکوالر  ز  ا نتقاد  ا با  و  ا
قتی  و گفته  ن  ا یر ا ه  های  نشگا ا د
دانشجویان سوری را در دانشگاه  های 
آنکه  بجای  می  کنیم  بورس  خودمان 
خروجی آنها فارغ  التحصیالنی انقالبی 

باشد، سکوالر خارج می  شوند.
احمد رهدار می  گوید، »خیلی سخت 
به  بتوانیم  رسمی  جلسه  در  که  بود 
در  که  بگوییم  قدس  سپاه  سردار 
حوزه ]فرهنگی[ تو سردار نیستی؛ من 
سردارم و در این حوزه تو فقط سربازی 
کن… اما اینجا یک مسئله خاص است 

کنفرانس خبری مشترک محمد جواد ظریف، سرگئی الوروف و مولود 
چاووش اوغلو در ژنو؛ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹

نظام  به  ربطی  ندارد  به سردار  ربطی 
جامع تربیت راهبردی دارد و آن این 
است که در پروسه تربیت از سربازی تا 
سرداری یاد ندادیم کسی که در میدان 
الف سردار است ضرورتا در میدان ب 

سردار نیست.«
کار  گفته  سلیمانی  به  اسد 
در  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 

سوریه ممنوع!
»اوایل  می  کند،  روایت  ادامه  در  او 
۲۰13 بشار اسد از حاج قاسم صریحاً 
خواست که کار فرهنگی ایرانی اینجا 
بکنید.  نظامی  کار  فقط  ممنوع! شما 
خیلی از نیروهای فکری فرهنگی با حاج 
قاسم قهر کردند. حاج قاسم هم متعهد 
شد به بشار اسد. در ۲۰1۵ مخصوصا 
در  حشدالشعبی  شکل گیری  از  بعد 
عراق و توفیقاتی که در عراق به دست 
که  شد  متوجه  اسد  بشار  آقای  آمد 
با  که  است  ایران درست  سپاه قدس 
ویژه  کار  انگار  اما  می  آید  اسلحه اش 
نه  است  اسلحه اش  اصلی  اش در پس 
در اسلحه  اش. یعنی برگ برنده سپاه 
الیه  نه  است  فرهنگی  اش  الیه  قدس 
نظامی  اش. آنجا بود که به حاج قاسم 
را  فرهنگی  تان  کار  و گفت  داد  اجازه 
انجام دهید. آنجا بود که نطفه نیروهای 
دفاع وطنی شکل گرفت و آن سرآغاز 
داخل  مقاومت  جبهه  های  پیروزی 

سوریه شد.«
در سوریه به دنبال قدرت هستیم

رهدار در بخش دیگری از سخنرانی 
به  علمی  هیأت  »اعضای  گفت:  خود 
صراحت می  گویند داریم در سوریه چه 
غلطی می  کنیم؟… معموال وقتی از من 
پرسیدند یک جواب کوتاه و صریح دادم. 
گفتم ما در سوریه دنبال قدرت هستیم 
حاال شما استاد دانشگاه به همکارانت 
ثابت کن همه دولت  های دنیا به قدرت 
نیاز دارند، ایران نیاز ندارد. آیا می  توانی 
ثابت کنی؟ می  مانند. می  گویم تو استاد 
دانشگاه یک معادله ساده را نفهمیدی 
که ما دنبال قدرت هستیم. الزم نیست 
در آنجا من ایدئولوژیک پاسخ بدهم که 
بگویم آنجا حرم اهل بیت است. من 
برای دنیا قدرت می  خواهم. بخواهم یا 
نخواهم؟ قدرت یک الزاماتی دارد. رقیب 
تمدنی رقیب مادی ما هزاران کیلومتر 
از آن طرف کره زمین آمده اینجا دنبال 
منافع و قدرتش است من بغل مرزم چرا 
دنبال قدرت نباشم؟ به یک معادله ساده 
فکر نکرده! چرا؟ چون ما امتداد مقاومت 
را در الیه های نخبگانی اینجا نبردیم.«

این اظهارات صریح و سلطه جویانه در 
حالیست که زمامداران نظام و سرداران 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی حضور 
نظامی جمهوری اسالمی در سوریه را 

از اساس منکر می  شده اند.
»سرداران  فعالیت  با  رابطه  در 
فرهنگی«، همسر سابق محسن حججی 
از کشته  شدگان »مدافع حرم« می  گوید 
محسن سرش رفت که حجاب از سر 

نرود!
رژیم  که  است  روشن  اینهمه  با 
»قدرت«  برای  که  ایران  اسالمی 
تلفات  و  کرده  هزینه  دالر  میلیاردها 
سنگین انسانی به بار آورده است، این 
روزها سخت در باتالق سوریه گیر کرده. 
توافق  امضای  اهداف  از  یکی  اگرچه 
اتمی در ژوئیه سال ۲۰1۵ باج گیری 
و اخاذی سپاه قدس از دولت اوباما با 
کارت سوریه بود اما اکنون سیاست  های 
هوایی  حمالت  و  یکسو  از  ترامپ 
اسرائیل علیه مواضع نظامی جمهوری 
اسالمی در سوریه از سوی دیگر، عماًل 
در حال قطع دستان خونین رژیم ایران 

در این کشور است.

جنگ  جریان  در     
سوریه دست کم ۵ هزار 
سپاه  نیروهای  از  نفر 
شبه نظامیان  و  قدس 
شامل  تهران  به  وفادار 
پاکستانی  ها  و  افغان  ها 

کشته شدند

سعد کیوان تحلیلگر لبنانی
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نشاندن یکی زیر درخت سیب در نوفل لوشاتو و شکار دیگری در 
تونل زیرزمینی ادلب

میان  است  تفاوتی  =چه 
خمینی و خامنه ای و ابوبکر 
یا  مالعمر،  و  البغدادی 
داعش و طالبان و جمهوری 

اسالمی؟!
با  البغدادی  ابوبکر  =اگر 
کشتن چهار آمریکایی سزاوار 
چنین عاقبتی باشد خمینی 
و خامنه ای سزاوار کدام نوع 
نیروهای  سوی  از  عملیات 
هستند؟ یا  بوده  آمریکایی 
البغدادی  ابوبکر  به  =چرا 
از  که  ندادند  را  امکان  این 
نیویورک و پاریس پیروانش 
را هدایت معنوی کند و سوار 
بر بریتیش ایرویز یا آمریکن 
ایرالینز به سوریه صادر شود؟
و  شیعه  =روشنفکران 
دهه های  در  ایرانی  چپ 
میالدی  هفتاد  و  شصت 
از  مخرب تر  بسیار  نقشی 
در  خود  عرب  همقطاران 
چند دهه ی اخیر در برآمدن 
خالفت  یا  دینی  حکومت 

اسالمی ایفا کردند.
اسالمگرایی  =رهبران 
اصل  برابر  کپی  سنی 
و  خمینی اند  و  خامنه ای 
دید  تونل  در  را  یکی  نباید 
و دیگری را در ماه، یکی را 
»رهبر معظم« خطاب کرد و 

دیگری را جنایتکار.
ظهور  اوایل  در   - محمدی  مجید 
با  مصاحبه  یک  در  روزی  داعش 
داعش  آمریکا  صدای  فارسی  بخش 
مقایسه  اسالمی  جمهوری  با  را 
متذکر  را  آنها  شباهت های  و  کردم 
که  آمریکای  صدای  مسئوالن  شدم. 
مقامات  و  رودز  بن  باید  می دانستند 
دیگر کاخ سفید در دوران اوباما را برای 
حفظ شغل خود راضی نگاه دارند مرا 
و  دادند  قرار  خود  سیاه  فهرست  در 
به عنوان یک شهروند آمریکا که این 
از  می شود  اداره  من  مالیات  از  رسانه 
ظاهر شدن در آن به عنوان کارشناس 
مسائل ایران ممنوع شدم. این پرسش 
صدای  و  اوباما  دولت  مقامات  از  من 
آمریکا )که با آمدن ترامپ پرچم خود 

روح اهلل خمینی بنیانگذار و رهبر جمهوری اسالمی؛ ابوبلکر البغدادی 
رهبر داعش

با  البغدادی  =ترامپ: 
گریه سعی می کرد از دست 
نیروهای آمریکایی بگریزد؛ 
را  خود  انفجاری  کمربند 
منفجر کرد و با ۳ کودک و 
او  همراه  که  همسرش  دو 

بودند کشته شد.
=العربیه خبر داد که محل 
را  البغدادی  ابوبکر  اختفای 
باجناق او محمدعلی ساجت 

لو داده است.
جمهوری  که  حالی  =در 
اسالمی یکی از حکومت های 
شمار  به  تروریسم  حامی 
ربیعی  علی  می رود، 
روحانی  دولت  سخنگوی 
با  که  همانطور  گفت: 
ترور  ریشه  بن الدن  مرگ 
نخشکید، مرگ بغدادی نیز 
نخواهد  داعشیسم  پایان 

بود!
رئیس جمهوری آمریکا، یکشنبه 2۷ 
اکتبر )پنجم آبان(، در یک کنفرانس 
شکار  عملیات  تشریح  به  خبری 
سرکرده گروه داعش توسط نیروهای 
آمریکایی در روستای بریشا در حومه 

استان ادلب سوریه پرداخت.
که  زمانی  گفت  ترامپ  دونالد 
نیروهای آمریکایی البغدادی را محاصره 
کردند، او شروع به گریه و دویدن کرده 
وارد حفره ای شد و هنگامی که سعی 
آمریکایی  نیروهای  دست  از  می کرد 
بگریزد، کمربند انفجاری خود را منفجر 
کرد و با ۳ کودک و دو همسرش که 

همراه او بودند کشته شد.
محل  از  کودک   11 زمان  این  در 
عملیات خارج و به جای دیگری منتقل 
شده بودند. تعدادی از اعضای داعش 
تسلیم  بودند  عملیات  محل  در  که 
شدند ولی تعداد بیشتری از آنها کشته 

شدند.
ترامپ با بیان اینکه 1۵ دقیقه پس 

ترامپ عملیات کشتن البغدادی را تشریح کرد: مثل یک سگ کشته شد!

شد  زده  کنار  آوار  البغدادی  مرگ  از 
و از جسدش نمونه برداری شد گفت، 
و  ترسو  سگ  یک  مثل  »البغدادی 
بعد  کمی  وی  شد.«  کشته  احمقانه 
دالور  سگ  شدن  زخمی  درباره 
آمریکایی که به حفره البغدادی نزدیک 

شد نیز توضیح داد.
شدن  »کشته  کرد،  تاکید  ترامپ 
آمریکا  متحده  ایاالت  اراده  البغدادی 
درباره پیگرد تروریست ها را نشان داد و 
کشتن حمزه بن الدن و البغدادی توان 

آمریکا را به نمایش می گذارد.«
کشتن  عملیات  که  گفت  ترامپ 
البغدادی بدون کمک های بین المللی 
ممکن نبود. او از نیروهای ُکرد سوریه، 
روسیه، سوریه، ترکیه و عراق به خاطر 
همکاری با آمریکا در عملیات کشتن 
البغدادی تشکر کرد و گفت »پیش از 
اجرای این عملیات از آنجا که روستای 
محدوده ای  البغدادی  اختفای  محل 
است که ترکیه آن را در اختیار دارد، 

شد  داده  اطالع  کشور  این  ارتش  به 
که نیروهای آمریکایی در حال عبور از 

منطقه هستند.«
ابتدا  روسیه  نقش  مورد  در  ترامپ 
گفت که از مسکو کمک  های اطالعاتی 
که  کرد  ادعا  سپس  و  شده  گرفته 
این  انجام  از  محدود  خیلی  روس ها 
عملیات آگاه بودند و کسی خبر نداشت 
هدف چیست و فقط اطالع دادیم که 
ویژه  عملیات  یک  انجام  حال  در 
هلی کوپتر   ۸ کرد،  تاکید  او  هستیم. 
البغدادی  کشتن  عملیات  در  آمریکا 
مشارکت داشتند و روسیه حریم هوایی 
سوریه را برای نیروهای مشارکت کننده 

در این عملیات گشود.
اطالعات  آمریکا  ترامپ،  گفته  به 
منابع  از  را  عملیات  این  به  مربوط 
بدون  کرد،  جمع آوری  مختلفی 
اینکه این کشورها از ماهیت عملیات 
پیش  ماه  یک  باشند.  داشته  اطالعی 
نیز اطالعات خوبی درباره محل حضور 

رئیس جمهوری آمریکا گفت که به همراه وزیر دفاع، فرماندهان ارتش و دیگر مقامات آمریکا عملیات کشتن رهبر داعش را به صورت زنده دنبال می کرده است

البغدادی جمع آوری شد.
عملیات  در  گفت  همچنین  ترامپ 
کشتن البغدادی هیچیک از نیروهای 
و  نشدند  زخمی  یا  کشته  آمریکایی 
تنها یک سگ آمریکایی هنگامی که 
قصد ورود به حفره البغدادی را داشت، 
زخمی شد. به گفته ترامپ همه اعضای 
نیروهای ویژه تیم کشتن البغدادی از 

محل عملیات سالم بازگشته اند.
کرد  فاش  آمریکا  جمهوری  رئیس  
جانشینان  از  فهرستی  کشورش 
احتمالی ابوبکر البغدادی در اختیار دارد، 
اما حاضر به افشای نام این افراد نشد.

او گفت در عملیات کشتن البغدادی 
هیچ یک از نیروهای آمریکایی کشته یا 
زخمی نشد و تنها یک سگ آمریکایی 
حفره  به  ورود  قصد  که  هنگامی 
البغدادی را داشت، زخمی شد. به گفته 
ترامپ همه اعضای نیروهای ویژه تیم 
کشتن البغدادی از محل عملیات سالم 
که  افزود  همچنین  وی  بازگشته اند. 

سگ زخمی نیز از محل عملیات خارج 
شده و به وطن بازگردانده شده است.

یک  در  ترامپ  معاون  پنس  مایک 
»ابوبکر  گفت:  تلویزیونی  مصاحبه 
البغدادی مهمترین کسی بود که همه 
دنبالش بودند و این عملیات ویژه برای 
نیروی های نظامی ما یک افتخار است، 

افتخاری بود برای دونالد ترامپ.«
اختفای  محل  که  داد  خبر  العربیه 
ابوبکر البغدادی را باجناق او محمدعلی 
برای  آمریکا  است.  داده  لو  ساجت 
البغدادی 2۵  اطالع در مورد  هرگونه 

میلیون دالر پاداش تعیین کرده بود.
در میان رهبران دنیا بنیامین نتانیاهو 
اولین سیاستمداری است که به ترامپ 

تبریک گفت.
میچ  آمریکا  صدای  گزارش  به 
جمهوریخواه  اکثریت  رهبر  مک کانل 
جهان  »امروز  گفت  بیانیه ای  در  سنا 
دست  به  البغدادی  زیرا  است  امن تر 
عدالت سپرده شده است.« او همچنین 

از پرزیدنت ترامپ و تیم او، کارشناسان 
آمریکایی  و سربازان شجاع  اطالعاتی 
که »همه خطرها را پذیرفته و عملیات 
موفق دیشب را انجام دادند« ستایش 

کرد.
سناتور جمهوریخواه مارکو روبیو نیز 
آمریکا  »عملیات  نوشت:  توئیتی  در 
که بنیانگذار و رهبر داعش را کشت، 
بسیار مهمی است که همه  دستاورد 
آمریکایی ها باید به آن افتخار کنند و 

جهان نیز باید قدردان آن باشد.«
اسالمی  جمهوری  دولت  سخنگوی 
کشته  خبر  انتشار  به  واکنش  در  نیز 
رشته  در  داعش  گروه  رهبر  شدن 
توییتی نوشت: »همانطور که با مرگ 
مرگ  نخشکید،  ترور  ریشه  بن الدن 
نخواهد  داعشیسم  پایان  نیز  بغدادی 
نماد  پایان  بغدادی  هالکت  بود. 
است؛  تخریبی  تزریقی-  تروریسم 
تزریق تفکر مرگ به بطن جوامع بشری 
و تخریب تصویر اسالم در افکار عمومی 
جهان. اما همانطور که با مرگ بن الدن 
ریشه ترور نخشکید،مرگ بغدادی نیز 

پایان داعشیسم نخواهد بود.«
نه  الدن،  بن  مرگ  »نه  افزود:  او 
مرگ بغدادی پایان مبارزه با تروریسم 
داعشی نیست که تنها پایان یک فصل 
آن است. مرگ یک نماد است. اما هنوز 
با سیاست های  نمو  نمود دارد.  نمو و 
و  منطقه ای  پترودالرهای  آمریکایی، 
نمود با تفکر تکفیری. باید این سه منبع 
کردن  خشک  یعنی  شود  خشکانده 
ادعاها  این  تروریسم پرور.«  باتالق های 
زمامداران  و  نهادها  که  حالیست  در 
نظام جمهوری اسالمی از سال 19۷9 
که در ایران به قدرت رسید، به عنوان 
یکی از حکومت های تروریست پرور و 
حامی تروریسم یا در لیست سیاه قرار 
دارند و یا از جمله به دلیل تروریسم 

تحت تحریم قرار گرفته اند.
تحلیلگران  برخی  میان،  این  در 
معتقدند عملیات شکار البغدادی ابعاد 
در چند ساعت  که  دارد  پیچیده تری 
شده  رسانه  ای  آن  از  بخشی  گذشته 
واکنش  های  و  منتظر جزئیات  باید  و 

بیشتری درباره این رویداد بود.

ترامپ  ارکستر  در  و  دادند  تغییر  را 
چه  که  باقیست  همچنان  می نوازند( 
تفاوتی است میان خمینی و خامنه ای 
و ابوبکر البغدادی و مالعمر، یا داعش 
مگر  اسالمی؟!  جمهوری  و  طالبان  و 
علیه  خامنه ای  و  خمینی  جنایات 
از جنایات  بشریت بسیار سهمگین تر 
بغدادی و مال عمر نیست؟ ایرانیانی که 
با خبر کشته شدن مالعمر یا البغدادی 
در  را  پرسش ها  این  می شوند  مواجه 
کمتر  اما  می کنند  مرور  خود  ذهن 

پاسخی برای آنها می یابد.
است که البی  تعجب  مایه ی  بسیار 
در  اصالح طلبان  و  اسالمی  جمهوری 
البغدادی  ابوبکر  شدن  کشته  برابر 
تیتر  قول  )به  اسالمی«  زاهد  »عاِلم 
در  است  قرار  که  پست  واشنگتن 
آنها  بماند( ساکت نشسته اند.  ذهن ها 
اگر کسی خواهان کشته شدن خمینی 
و علی خامنه ای »مثل سگ« )به قول 
ترامپ( در درون یک تونل شوند وی 
راه  و  می کنند  معرفی  جنگ طلب  را 
سخن گفتن وی را در همه ی تریبون ها 
و رسانه ها می بندند اما درست فردی 
بسیار  جنایاتی  )با  خامنه ای  معادل 
دست  به  سوریه  در  وی(  از  کمتر 
و  می شود  کشته  آمریکایی  نیروهای 

آنها ساکت هستند. چرا؟!
ابوبکر البغدادی تنها چهار آمریکایی 
را به قتل رسانده بود و نیروی دلتا وی 
را به سزای اعمالش رساند. اگر ابوبکر 
علیه  جنایت  میزان  این  با  البغدادی 
آمریکاییان سزاوار چنین عاقبتی باشد 
نوع  کدام  و خامنه ای سزاوار  خمینی 
آمریکایی  نیروهای  سوی  از  عملیات 
خمینی  دوران  در  هستند؟  یا  بوده 
220 تنفگدار نیروی دریایی آمریکا و 
21 آمریکایی دیگر در بیروت به دست 
فرمان خمینی کشته  نیروهای تحت 
شدند. جمهوری اسالمی در چهل سال 
گذشته صدها آمریکایی را به گروگان 
رژیم  گروگان  هنوز  تعدادی  و  گرفته 
هستند. در عراق و افغانستان بیش از 
هزار سرباز آمریکایی با بمب های کنار 
جاده ای توسط مزدوران رژیم در عراق 
لحاظ  از  شده اند.  کشته  افغانستان  و 
رسمی ایاالت متحده همیشه جمهوری 
مثل  تروریستی  رژیم  یک  را  اسالمی 

اوباما  اما  است.  کرده  تلقی  داعش 
برای رهبر داعش نامه ی فدایت شوم 
خالفت  رهبر  ترامپ  و  نمی نویسد 
اسالمی را در تونل شکار می کند. چرا 
با کسانی که بسیار  این رفتار متضاد 

شبیه به هم عمل می کنند؟
خواندن  طالبانی  یا  داعشی  چرا 
جمهوری اسالمی در رسانه های غربی 
را  چیزی  )چنین  است  ممنوع  عمال 
برای نیویرک تایمز یا واشنگتن پست 
یا شورای روابط خارجی یا وبسایت های 
با  بی بی سی  و  سی بی اس  و  ان بی سی 
قلمی  روان بنویسید تا ببینید نتیجه اش 
چه می شود( اما برای آنها کشته شدن 
ابوبکر البغدادی یک رخداد مثبت است؟ 
تاریخی  داشتن  وجود  با  چرا خمینی 
طوالنی از هدایت معنوی تروریست های 
مواجه  استقبال  با  فرانسه  در  شیعی 
را  پیروانش  سیب  درخت  زیر  شده، 
هدایت  ایران  در  مردم  کشتار  برای 
رکس(،  سینما  جنایت  )مثل  می کند 
و بعد با هواپیمای ایرفرانس دست در 
دست خلبان فرانسوی به عنوان کاالی 
به  فرانسه ی سوسیالیست  از  صادراتی 
چرا  کلی  بطور  می شود؟  صادر  ایران 
با  دوگانه ای  رفتار  ایرانیان  و  غربیان 
آدمخواران شیعه و سنی دارند؟ چرا به 
ابوبکر البغدادی این امکان را نمی دهند 
را  پیروانش  پاریس  و  نیویورک  از  که 
هدایت معنوی کند و سوار بر بریتیش 
ایرویز یا آمریکن ایرالینز به سوریه صادر 

شود؟به شش نکته برای توضیح یا فهم 
این دوگانه رفتاری اشاره و آنها را نقد 
می کنم. این نکات با توجه به موقعیت 
و منافع متفاوت دولت های غربی، افکار 
عمومی  غربی، البی جمهوری اسالمی، 
اصالح طلبان مذهبی و مارکسیست، و 
روزنامه نگاران و روشنفکران غربی باید 

مورد توجه قرار گیرند.
عامل تجربه

که  بگویند  گروهی  است  ممکن 
درس  گذشته  از  غربی  سیاستمداران 
شبیه  البغدادی  ابوبکر  با  و  گرفته اند 
نمی کنند.  رفتار  خامنه ای  و  خمینی 
خامنه ای  با  هنوز  آنها  نیست.  چنین 
رفتاری بسیار متفاوت نسبت به ابوبکر 
البغدادی دارند و او را حتی دیکتاتور 
خطاب  فاسد  و  جنایتکار  رهبری  و 
خارجه ی  وزیر  از  )غیر  نمی کنند 
آمریکا که جمهوری اسالمی را خوب 
اسالمی  جمهوری  البی  می شناسد(. 
و  است  اخیر  دهه  دو  پدیده ی  اصوال 
پس از همه ی درس های گرفته شده 
خدمت  در  اطالعات  تُن  میلیون ها  و 
نیز  اصالح طلبان  است.  درآمده  نظام 
روحانیت  ارکستر  در  گذشته  مانند 
شیعه و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
می نوازند، حتی آنها که در کشورهای 
غربی زندگی کرده و از آزادی های این 
کشورها برخوردارند. اینها از درون نظام 

به خوبی اطالع دارند.
نقش روشنفکران شیعه و چپ ایرانی

ایرانی در  روشنفکران شیعه و چپ 
دهه های شصت و هفتاد میالدی نقشی 
عرب  همقطاران  از  مخرب تر  بسیار 
خود در چند دهه ی اخیر در برآمدن 
اسالمی  خالفت  یا  دینی  حکومت 
ایفا کردند. روشنفکران شیعه و چپ 
ایرانی با ارتباطاتی که با روزنامه نگاران 
همیشه  داشتند  غربی  چپ های  و 
روحانیون شیعه ی انقالبی و بعد حاکم 
در ایران را با وجود همه ی جنایاتشان 
علمای  و  معنوی  »رهبران  عنوان  به 
و  کرده اند  عرضه  دنیا  به  اسالمی« 
غربیان نیز برای حفظ نزاکت یا احترام 
به دین مردم ایران، روحانیون شیعه را 
افرادی عادی و نه جنایتکار و خونخوار 
است  دلیل  همین  به  کرده اند.  تلقی 
که آنها میان خامنه ای و رهبر کره ی 
شمالی تفاوت می گذارند در حالی که 

هر دو سیاست هایی مشابه دارند.
روزی رسانی

البی جمهوری اسالمی و اصالح طلبان 
شکست  عاشق  چپ  و  مذهبی 
اسالمی  خالفت  و  سنی  اسالمگرایی 
این  با  تنها  نه  چون  است  سنی 
هیچ  آن  از  است  مخالف  ایدئولوژی 
رژیم  اما  نمی برد.  امتیازی هم  و  بهره 
خالفت اسالمی شیعه در تهران نباید 
مخدوش شود چون منبع رزق است و 
دغدغه های ضدآمریکایی و ضداسرائیلی 
می دهد.  پاسخ  را  سابق  اصالح طلبان 
جمهوری اسالمی با اتکا بر درآمدهای 
یک ملت ده هاهزار نفر را در کشورهای 
غربی به خود وابسته کرده به گونه ای 
که بدون نظام نمی توانند دنیا را تصور 
هستند.  آن  بقای  در خدمت  و  کنند 
سرمایه های ده ها میلیارد دالری که از 
کشور خارج می شود نه هیچگاه متوقف 
می گردد و نه به بخشی خاص اختصاص 
دارد. هنگامی  که درهای کشور به روی 
خروج سرمایه بسته شد آنگاه می توان 
دید که تا چد حد جمهوری اسالمی در 

دنیای خارج بُرد دارد.
خودی و ناخودی

ابوبکر البغدادی و مالعمر و اسامه بن 
الدن از نگاه اسالمگرایان شیعه )حتی 
مخالفان و منتقدان حکومت اسالمی( 
شایسته ی کشته شدن هستند چون 
به زبان فارسی سخن  ایرانی نیستند، 

نمی گویند، و »ما« آنها و اطرافیانشان 
را نمی شناسیم. به زبان روزمره »از ما 
نیستند« اما چون خمینی و خامنه ای از 
»ما« هستند کسی نباید به آنها توهین 
کند یا آنها را در تونل شکار کند. اگر 
غیرایرانی و غیرفارسی زبان و غیرشیعه 
بودن رهبران اسالمگرایی سنی را کنار 
و  خامنه ای  اصل  برابر  کپی  بگذاریم، 
خمینی اند و نباید یکی را در تونل دید و 
دیگری را در ماه، یکی را »رهبر معظم« 

خطاب کرد و دیگری را جنایتکار.
رفتار متفاوت خمینی- خامنه ای 

با البغدادی- مالعمر
خمینی پیش از برآمدن به قدرت و 
سوار شدن بر دولت مستقر در ایران، 
عام  مالء  در  را  آمریکایی  شهروندان 
اعدام نمی کرد بلکه فتوای قتل آنها را 
پنهانی صادر می کرد. خامنه ای  بطور 
زنجیره ای  قتل های  منکر  هنوز  هم 
منتقدان و نویسندگان ایرانی است و 
آن را بر گردن اسرائیل انداخته است. 
او در سی سال گذشته حتی یک بار 
در مورد کشتار زندانیان در سال ۶۷ 
سخن نگفته است. هیچ مقام مسئولی 
در ایران رسما کشتن حدود 1۵0 نفر 
در سال ۸۸ را نپذیرفته و بسیاری از 
معرفی  بسیج  شهدای  کشته شدگان 
اما بغدادی و مالعمر در کار  شده اند. 
عام سر  در مالء  و  بودند  خود صادق 
می بریدند و اعدام می کردند و فیلم های 
می کردند.  منتشر  دنیا  در  را  آن 
غربی  و خوشگذارن  تنبل  خبرنگاران 
را  اسالمی  جمهوری  ویزای  که  نیز 
دریافت می کنند همانهایی هستند که 
یا به راحتی مهندسی می شوند یا با یک 
دست چلوکباب و یک فرش کوچک در 
ایران همه ی جنایات داعشی جمهوری 
اسالمی را نادیده می گیرند. آندسته از 
کار خود حرفه ای  در  که  خبرنگارانی 
بوده اند هیچگاه نمی توانسته اند ویزای 

ورود به ایران را اخذ کنند.
دمکراسی نمایی استمرارطلبان

که  ایران  در  انتخابات  نمایش 
اصالح طلبان و چپ های استمرارطلب 
نقش مؤثری در معرفی آن به عنوان 
به  حرکت  یا  دمکراسی  نشانه های 
نیز  کرده اند  معرفی  دمکراسی  سوی 
نقشی اساسی در پنهان سازی داعشی 
قضا  در  حکومت  بودن  طالبانی  و 
سیاست های  و  اقتصاد  و  فرهنگ  و 
اجتماعی داشته است. در اینجاست که 
استمرارطلبان در جنایات داعشی رژیم 
)با ماله کشی و پنهان سازی آنها از افکار 

عمومی( سهیم می شوند.
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میوه
 با پوست یا بدون پوست؟

درگیر  آن  با  افراد  اکثر  که  دغدغه هایی  از  یکی 
و  میوه  خوردن  از  قبل  نمی دانند  که  است  این  هستند 

سبزیجات باید پوست آن ها را بگیرند یا آن ها را با پوست مصرف 
کنند. کشاورزان معموال برای جلوگیری از آفت زدگی محصوالت خود از 

سموم شیمیایی استفاده می کنند. به همین دلیل برای پیشگیری از بسیاری 
از بیماری ها الزم است پوست میوه ها و سبزیجات قبل از مصرف جدا شود، اما 

از طرفی ممکن است با پوست گرفتن مواد مغذی آن هم از دست برود. پوست 
میوه و سبزیجات سرشار از مواد مغذی است، اما مقدار مواد مغذی موجود در پوست 
آن ها متفاوت است. میوه و سبزیجاتی که پوست آن ها جدا نشده نسبت به آن هایی که 
بدون پوست هستند دارای ویتامین، مواد معدنی و سایر ترکیبات گیاهی مفید بیشتری 
هستند.پوست صیفی جات هم حاوی فیبر و آنتی اکسیدان های قابل توجهی است. 
پوست میوه و صیفی جات باعث سیری طوالنی مدت خواهند شد. مطالعات نشان داده 
فیبر با ایجاد کشیدگی در معده سرعت خالی شدن آن را کاهش داده یا بر سرعت 
ترشح هورمون های سیری اثر می گذارند که هر دو عامل باعث سیری طوالنی 
مدت در فرد خواهند شد.میوه هایی که نمی توان با پوست خورد، شامل آووکادو، 
مرکبات،گریپ فروت، لیمو، لیمو شیرازی، پرتقال، موز، لیچی یا سرخالو، 

آناناس، پاپایا، سیر، کدو زمستانی سفت، طالبی، پیاز هستند. برخی 
میوه ها مانند سیب، زردآلو، مارچوبه، انواع توت ها، هویج، مرکبات 

پخته یا رنده شده، گیالس، خیار، بادمجان، انگور، کیوی، 
قارچ، زردک وحشی، هلو، گالبی، نخود فرنگی، فلفل، 

آلو، سیب زمینی، کدوپخته  با پوست قابل 
خوردن هستند.

زنان  شاخص

شب چون هوای بوسه و آغوش می کنی
دزدانه جام یاد مرا نوش می کنی
عریان ز راه می رسم و پیکر مرا

پنهان به بوسه های گنه جوش می کنی
شرمنده پیش سایه ِی پروانه می شوم

زان شمع شب فروز که خاموش می کنی
ای مسِت بوسه ِی دو لبم، در کنار من

بهتر ز بوسه هست و فراموش می کنی
َمشکن مرا چو جام که بی من شب فراق

چون کوزه دست خویش در آغوش می کنی
سیمین تو ساقی سخنی وز شراب شعر

یک جرعه در پیاله هر گوش می کنی

دنبال  به  ما  همه 
راهکارهایی برای افزایش 
تمام  با  ما  هستیم.  هایمان  مو  رشد 
مقدار فولیکول های موی مان متولد 
شده ایم و همیشه در طول عمرمان 
است  ممکن  داشت.  خواهیم  را  آنها 
این  از  میلیون   5 حدود  بدنمان  در 
اما  باشد،  داشته  وجود  ها  فولیکول 
سر حدود 1۰۰ هزارتا از آنها را دارد. 
می رود،  باال  مان  سن  که  همانطور 
را  مو  تولید  ها  فولیکول  از  بعضی 
طاسی  به  منجر  که  کنند  می  قطع 
یا نازک شدن موها می شود. آکادمی 
درماتولوژی آمریکا می گوید، به طور 
میانگین رشد مو در یک ماه حدود 3 
سانتی متر است. در مجموع موهای سر 

ساالنه حدود 15 سانت رشد می کنند. 

عوامل  موثر بر رشد مو
سالمت   ، موها  خاص  نوع   ، سن 

عمومی ، سایر شرایط سالمتی .
چگونه  اینکه  درباره  کمی  تنها  علم 
در سطح بافت سلولی رشد می کند، 
این  است که  آورده  بدست  اطالعات 
چگونه  بدانیم  اینکه  برای  کشفیات 
مستقیما به رشد مو سرعت ببخشیم، 

کافی نیستند.

مراحل رشد مو
رشد مو شامل سه مرحله می شود و 
هر رشته مو زمانبندی خود را دنبال 
می کند. این سه مرحله شامل موارد 

زیر می گردد:
آناژن )anagen(: فاز فعال رشد مو 

که 2 تا ۸ سال طول می کشد.
کاتاژن )catagen(: فاز گذار که موها 
رشدشان را متوقف می کنند و برای 

4 تا ۶ هفته طول می کشد.
تلوژن )telogen(: فاز استراحت که 
موها می ریزند و برای 2 تا 3 ماه طول 

می کشد.

مرده ساخته می شود. درحالی که 
روش مستقیمی برای باال بردن یک 
ندارد،  وجود  مو  رشد  سرعت  شبه 
انجامشان  با  که  است  هایی  گام 
و  سالم  را  موهایتان  توانید  می 
از  استفاده  قبل  دارید.  نگه  بلند 
مکمل هایی مثل بیوتین، کراتین یا 
سایر مکمل های غذایی با پزشکتان 
صحبت کنید چراکه ممکن است با 
داروهایتان تداخل کرده و منجر به 

اثرات جانبی غیر عمدی شود.

از ویتامین ها و مواد مغذی آگاه 
باشید:

کمپانی ها  از  بسیاری  که  درحالی 
ویتامین ها یا مکمل ها را برای رشد 
توانند  نمی  کنند،  می  تبلیغ  مو 
همیشه مستقیما بر بلندی مو تاثیر 
زیادی  انرژی  به  بدن  اما  بگذارند. 
برای رشد موها نیاز دارد در نتیجه 
از دست دادن تعادل در وعده های 
بر  تواند  می  مغذی  مواد  یا  غذایی 

رشد موها تاثیر بگذارد.
که  است  این  حالت  بهترین 
ویتامین ها و مواد مغذی را از رژیم 
غذایی تان بگیرید، اما مکمل هایی 
که ممکن است برایتان مفید باشد 

شامل موارد زیر می شود:
امگا 3 و ۶ ، زینک ، B5  و  بیوتین 

.D آهن ، ویتامین ، C ویتامین ،
استفاده از روغن های ضروری:

چند قطره از آنها در شامپویتان یا 
بریزید.  جوجوبا  شده  رقیق  روغن 
یک مطالعه نشان داده است که تخم 
ریزش  مردانی که  تعداد موی  کدو 
افزایش  درصد   4۰ تا  را  دارند  مو 

می دهد.
به  مستقیما  روغن  کردن  اضافه  از 
پوست اجتناب کنید. دو روغن دیگر 
کمکتان  بتوانند  است  ممکن  که 
تند  نعنای  و  روزماری  کنند شامل 

می شود.
روغن ها  این  توانید  می  همچنین 
با سایر ترانس روغن ها  اساسی زیر 
مو  آسیب  از  تا  نمایید  ترکیب 

پیشگیری نمایید:
 ، معدنی   ، آفتابگردان   ، نارگیل 

کاستور .

به طور میانگین در پوست سر 9۰ تا 
آناژن  فاز  در  مو  فولیکول  95 درصد 
هستند. این به این معناست که حدود 
5 تا 1۰ درصد در فاز تلوژن خواهند 
به  مو   15۰ تا   1۰۰ حدودا  که  بود 
که  موهاست  این  و  آیند  می  شمار 

روزانه می ریزند.

آیا می توان فاز آناژن را برای رشد 
مو افزایش داد؟

اینکه فاز آناژن چقدر طول می کشد 
به اینکه سلول ها در فولیکول ها پایه 
ای چگونه به تکثیر ادامه می دهند و 
شوند،  می  مو  های  سلول  به  تبدیل 
کنند  می  رشد  موها  دارد.  بستگی 
ماتریکسی بعضی  چراکه سلول های 
عنوان  به  را،  خود  های  ساختار  از 
ساختارهای  برد.  می  باال  فولیکول 
ریخته شده با کراتین ها ترکیب می 
شوند تا موی استانداردی که از سطح 

پوست خارج می شود، تشکیل دهد.
آن  یافتن  دنبال  به  هنوز  محققان 

هستند که چه چیزی باعث می شود 
بدن وارد فاز آناژن شود. اما گام هایی 
وجود دارد که می توانید با انجام آنها 
را  ها  مو  سالمت  آناژن  فاز  طول  در 

باالتر ببرید.

چگونه موهایتان را قوی تر کنید؟
پوستی  های  سلول  و  کراتین  از  مو 

مهشید مشیری  
)۱۳۳۰ -تهران(

فرهنگ نویس،  مشیری  مهشید 
را  دکترایش  که  او،  است.  مترجم 
دانشگاه  از  زبانشناسی  رشته  در 
سوربن دریافت کرده است، نویسنده 
قیاسی  ـ  الفبایی  فرهنگ  نخستین 

زبان فارسی است.
قبل از رفتن به دبستان، خواندن 
پدر  نزد  را  و خوشنویسی  نوشتن  و 
فراگرفت. دوران تحصیل را در شهرهای 
نهاوند، یزد و گرگان طی کرد. با دیپلم 
طبیعی در تهران فارغ التحصیل شد. 
همزمان با تحصیل در رشته مدیریت، 
زبان  و  فارسی  ادبیات  یادگیری  به 
اتمام  از  پس  پرداخت.  انگلیسی 
زبانشناسی  ارشد  کارشناسی  دوره 
همگانی، به عنوان مترجم و ویراستار 
آموزشی  برنامه ریزی  کارشناس  و 
در دانشگاه آزاد ایران استخدام شد. 
سپس در رشته زبانشناسی با گرایش 
به  دانشگاه سوربن  در  واژگان نگاری 
تحصیل،  درحین  پرداخت.  تحصیل 
»ویژگی های  رساله  ارائه  به خاطر 
علمی«  اصطالحات  زبان شناختِی 
مطالعات  دیپلم  دریافت  به  موفق 

پیشرفته )D.E.A( شد که در سال 
19۸۶ میالدی، با دفاع از پایان نامه 
»نوین گرایِی واژگانی در زبان علمِی 

فارسی« فارغ التحصیل شد.
میتوان  وی  های  نوع آوری  از 
امالیی  ـ  آوایی  روش  »ابداع  به 
به منظور حل مشکل امالی فارسی« 
نخستین  برنامه ریزی  »طراحی   ،
دانشنامه الکترونیکی فارسی با روش 
و  »طراحی   ، انکوباتوری«  پردازش 
برنامه ریزی پروپدی دانشنامه بزرگ 
ترجمه پذیری  »نظریه  و  فارسی« 

سیمین بهبهانیشعر« اشاره کرد.

»لب« یکی از اعضای بدن در صورت 
است که نرم، برآمده و قابل تحرک 
است و اولین عضوی است که غذا با 
محل  بر  عالوه  لب  دارد.  ارتباط  آن 
نیز مؤثر  زیبایی چهره  ورود غذا در 
شده  ایجاد  تغییرات  روی  از  است. 
در لب می توان به بعضی بیماری های 
کم خونی،  مانند  داخلی  و  پوستی 
رژلب،  به  حساسیت  دیابت،  کرون، 

مکیدن لب ها و... پی برد.
لب ها نسبت به عوامل محیطی مانند 
وزش باد شدید، خشکی هوا، گرما، نور 
خورشید و ... بسیار حساس هستند و 
این عوامل باعث ترک خوردگی آن ها 
می شود. این آسیب نه تنها برای فرد 
ناراحت کننده است، بلکه زمینه بروز 

التهابات لب را نیز فراهم می کند.
و  بیماری ها  اگر  کیالتیس:   -۱
را طبقه  به لب  ناراحتی های مربوط 
برحسب  مورد  اولین  کنیم،  بندی 
یعنی   )Cheilitis( کیالتیس  شیوع، 
دالیل  که  است  لب  التهاب  و  ورم 
مختلفی در بروز آن نقش دارند. هوای 
گرم و خشک مهم ترین عامل است، 
زیرا تبخیر رطوبت لب افزایش می یابد 
و سپس باعث خشکی می شود. غیر از 
این عامل محیطی، حساسیت لب ها 
به خصوص لب پایین به مواد موضعی 
در  موجود  ترکیبات  رژلب،  مانند 
این ماده آرایشی و فتول... منجر به 
خشکی، پوسته پوسته شدن و ایجاد 
شد.  خواهد  لب  روی  شیار  و  ترک 
این اتفاق تحت تأثیر نور خورشید در 
افرادی که طوالنی مدت در معرض 
این پرتو ها هستند نیز بروز می کند، 
لب،  رطوبت  تبخیر  باعث  گرما  زیرا 
شدن  پوسته  و  خشکی  قرمزی، 
می شود. از دیگر علل التهاب لب باید 
به عفونت ها مانند قارچ ها و باکتری ها 

و به ندرت زمینه ارثی اشاره کرد.
۲- اَنگولر کیالتیس: دومین بیماری 
اَنگولر کیالتیس است که  شایع لب 
گوشه  قسمت  در  لب  ورم  واقع  در 
در  بیشتر  مشکل  این  لب هاست. 
باال  اتفاق می افتد که لب  سالمندان 
و پایین به دالیلی مانند تحلیل لثه، 
تحلیل عضالت صورت، دندان کشیدن 
لب و... روی هم می افتد. در این حالت 
گوشه لب ها که همیشه هوا می خورد 
مرطوب  دهان  آب  دلیل  به  دائم 
می ماند و زمینه ساز التهاب، ترشح و 
رشد قارچ مولینیا می شود. در بچه های 
کوچک و افراد عقب مانده ذهنی که 
قادر به کنترل عضالت دهان نیستند، 
دائم  رطوبت  سبب  بزاق  زیاد  ترشح 
لب و گوشه های آن می شود و چنین 

ناراحتی هایی را در پی دارد.
۳- حساسیت لب به مواد مختلف: 
حساسیت لب به مواد بیرونی بیماری 
بسیار شایع دیگر است. در واقع لب ها 
نیز مانند لثه و دهان به بعضی مواد 
دندان،  خمیر  دهانشویه،  خصوصاً 
میوه های ترش، میوه هایی مانند انبه 
و مرکبات و غذا های ادویه دار واکنش 
نشان می دهند که معموالً با قرمزی و 

خارش بروز می کند.
لب  مداوم  مکیدن  لب:  مکیدن   -۴
با دندان یا لب باال که بیشتر در افراد 
یا  می شود  دیده  عصبی  و  مضطرب 
سالمت  دارد،  کار  این  به  عادت  فرد 
لب ها را به خطر می اندازد. این کار به 
تدریج منجر به قرمز شدن لب و سپس 
قرمزی مایل به آبی می شود و به دنبال 
هوا خوردن لب و احساس ناخوشایند 
خشکی، فرد مرتب لب ها را با آب دهان 
خیس می کند. رطوبت مداوم ناشی از 
بزاق منجر به کیالتیس و در صورت 
رعایت نکردن بهداشت، رشد و تکثیر 

قارچ ها خواهد شد.
۵-کیست موکو: غدد بزاقی در باال و 
پایین دهان همه افراد وجود دارد که 
گاهی زمان هضم غذا به دالیلی بسته 
ایجاد کیست موکو  باعث  و  می شوند 
خواهند شد. در این حالت کیست به 
شکل سفت و نخود مانند زیر پوست 
لب احساس می شود که ناشی از خطر 
و  است  بزاقی  مجاری  شدن  مسدود 

اگر دچار عفونت شود نیز با درد، ورم 
صورت  در  چرک  ریختن  بیرون  و 
بارگی همراه است. بهترین راه درمان 
کیست های لب پیش از عفونی شدن، 
عمل جراحی است، اما باید متخصص 
به خوبی این کار را انجام دهد، زیرا اگر 
جراحی به درستی انجام نشود، کیست 
دوباره  بزاقی  مجاری  امتداد  دلیل  به 

ایجاد می شود.
۶- لنف آدم: غدد لنفاوی مانند عروق 
از  بدن  قسمت های  همه  در  خونی 
جمله لب ها وجود دارند که در صورت 
مسدود شدن مجاری لنفاوی لب که 
در این قسمت خیلی زیاد است، منجر 
به عارضه ای به نام »لنف ادم« می شود 
که این پس زده شدن آب با ورم سفت 
و دردناک همراه است و ممکن است 
به کیست های بزرگی نیز تبدیل شود 
که البته با کیست های موکو متفاوت 
نیز  موارد  بعضی  در  بود.  خواهد 
»لنفانژیت« گفته می شود که در واقع 
لب  و  می شود  عفونی  لنفی  مجاری 

متورم، سفت و دردناک خواهد شد.
این  لب:  مادرزادی  فیستول   -۷
ناهنجاری از زمان تولد به شکل یک 

در  معموالً  سوراخ 
لب پایین وجود دارد و با 

ترشح نیز همراه است. در بعضی افراد 
کامل است و ترشح دارد، اما در بعضی 
دیگر تنها به شکل یک فرو رفتگی دیده 
می شود. فیستول لب بیشتر در نوزادان 
مبتال به لب شکری وجود دارد که در 
و  ژنتیکی  نقص  دچار  جنینی  دوران 
این  می شوند.  مشکالت  این  مستعد 
بیماری ارثی است و به صورت مساوی 
رسید.  خواهد  ارث  به  فرزندان  به 
فیستول کامل به راحتی قابل تشخیص 
است، اما در صورت فرورفتگی که زیر 
آن مجراست ممکن است همه پزشکان 
نباشند.  به تشخیص  قادر  به درستی 
لب شکری با شکاف کام در تشخیص 

فیستول لب کمک کننده است.
۸- لوکوپالزی لب: در صورت بروز 
این ناراحتی، یک قسمت از لب سفید 
و سفت می شود و در موارد پیشرفته 
می گیرد،  دندان  را  آن  فرد  که  وقتی 
لوکوپالزی  می شود.  خونریزی  دچار 
می تواند پیش زمینه ابتال به سرطان 
لب باشد که در سیگاری های قهار و 
افرادی که مدام پیپ یا قلیان می کشند، 
شایع تر است، زیرا به طور کلی نیکوتین 
لب  لوکوپالزی  عامل  مهم ترین 

به خصوص لب پایین است.
یکی  لب  سرطان  لب:  سرطان   -۹
است  جدی  بسیار  سرطان های  از 
قسمت  در  لمس  کوچک ترین  که 
می شود.  آن  خونریزی  به  منجر  لب 
متاستازدهنده  بسیار  سرطان  این 
لنفاوی  غدد  به  و خیلی سریع  است 
اندام های  به  و  می رسد  لب  اطراف 
داخلی کبد، معده، ریه و ... گسترش 
می یابد. سرطان لب عالوه بر مبتالیان 
در  که  افرادی  در  لب،  لوکوپالزی  به 
معرض تماس طوالنی و مداوم با نور 
خورشید بدون استفاده از ضدآفتاب یا 

کاله لبه دار هستند نیز دیده می شود.
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مردان  شاخص

چه بی تابه می خواهمت ای دوریت آزمون 
تلخ زنده به گوری!

چه بی تابه تو را طلب می كنم!
بر پشت ِ سمندی

گوئی نوزین كه قرارش نیست.
و فاصله تجربه ئی بیهوده است.
بوی پیرهنت، این جا و اكنون. ـ

كوه ها در فاصله سردند.
دست در كوپه وبستر

حضور مانوس ِ دست تو را می جوید،
و به راه اندیشیدن
یاس را رج می زند

بی نجوای ِ انگشتانت فقط.-
و جهان از هر سالمی خالی است

عدم  معنای  به  سکته  کلی  بطور 
نظر که  اندام مورد  به  خون رسانی 
یا  و  خونریزی  دلیل  به  تواند  می 
آسیب به شریان باشد. سکته مغزی 
اختالالتی  ترین  خطرناک  از  یکی 
است که سالمت انسان را تهدید می 
کند. عوامل مختلفی در ایجاد سکته 
مغزی دخیل هستند که از جمله آن 
ها  دارو  برخی  مصرف  به  توان  می 
با دکتر سالم  ادامه  نمود. در  اشاره 

همراه باشید.
سکته مغزی زمانی رخ می دهد که 
جریان اکسیژن و مواد مغذی به مغز 
مسدود می شود. این شرایط به طور 
معمول در نتیجه لخته های خون یا 

پارگی رگ ها شکل می گیرد.
کمبود  واسطه  بهه  مغز  سلول های 
و  می میرند  مغذی  مواد  و  اکسیژن 
سکته  که  افرادی  اساس  همین  بر 
ممکن  می کنند،  تجربه  را  مغزی 
درجات  در  معلولیت هایی  با  است 
مختلف مواجه شوند. اگر سلول های 
بسیار زیادی گرسنه بمانند، نتیجه 
متاسفانه مرگ  مغزی  نهایی سکته 
سکته  حقیقت،  بود.در  خواهد 
افراد  مرگ  موجب  ساله  هر  مغزی 
می شود  جهان  سراسر  در  بسیاری 
شکل گیری  اصلی  دالیل  از  یکی  و 

معلولیت هاست.
سکته  برای  زیادی  دالیل  تاکنون 
مغزی شناخته شده است که یکی از 
است  رایجی  تجویزی  داروهایی  آن 
که می تواند خطر سکته مغزی را از 
در  دهد.  افزایش  درصد   ۸0 تا   2۵
معرفی  به شما  را  داروها  این  ادامه 

می کنیم.

مهاركننده های پمپ پروتون
مصرف مهارکننده های پمپ پروتون 
)PPIs( برای افراد بسیاری که از دو 
بیماریی بازگشت اسید معده به مری 
و سوزش سردل رنج می برند، تجویز 
از  بی نیاز  نمونه های  البته  می  شوند. 
نسخه پزشک نیز در دسترس هستند 
که استفاده از آنها را شایع تر می کند.

به دلیل محبوبیت باال، پژوهشگران 
دانمارکی طی یک مطالعه اینکه آیا 
خطر  پروتون  پمپ  مهارکننده های 

چربی های ترانس 
مصرف چربی های ترانس مضرات زیادی برای 

سالمتی بدن خواهد داشت. چربی های ترانس نوعی 
چربی اشباع نشده هستند که به دو فرم طبیعی و مصنوعی 

یافت می شوند. چربی های ترانس طبیعی یا حیوانی در داخل گوشت 
و لبنیات حیوانات نشخوار کننده مانند گاو، گوسفند و بز وجود دارند که 

هنگام هضم علف توسط باکتری ها در معده این حیوانات به صورت طبیعی 
تولید می شوند و معموال 2 تا ۶ درصد چربی موجود در لبنیات و ۳ تا 9 درصد 

چربی موجود در گوشت گاو و گوسفند را تشکیل می دهند.با این وجود افرادی که 
در مصرف گوشت و لبنیات این حیوانات زیاده روی نمی کنند الزم نیست نگران این 
مسئله باشند، زیرا مصرف متوسط این چربی ها مضر به نظر نمی رسند. چربی های ترانس 
مصنوعی ممکن است خطر ابتال به بیماری های قلبی را افزایش دهند. نتایج برخی مطالعات 
نشان می دهد که سطح کلسترول بد خون در افرادی که به جای مصرف چربی های سالم 
و کربوهیدرات ها از چربی های ترانس مصنوعی استفاده می کنند افزایش می یابد، اما 
کلسترول خوب آن ها تغییری نمی کند، در حالی که مصرف بسیاری از چربی های دیگر 
معموال هر دو کلسترول خوب و بد خون را افزایش می دهند.نتایج برخی مطالعات 
حیوانی حاکی از آن است که مصرف زیاد چربی های ترانس می تواند به عملکرد 

انسولین و گلوکز در بدن آسیب رسانده و به افزایش مقاومت به انسولین، 
چربی های شکمی و قند خون منجر شود.برای کاهش مصرف چربی های 

بخوانید  دقت  با  را  محصوالت  برچسب  می شود  توصیه  ترانس 
و از مصرف غذا های حاوی هر گونه مواد هیدروژنه جزئی 

غذا های  مصرف  میزان  بنابراین  کنید.  خودداری 
را  خود  غذایی  رژیم  در  شده  فرآوری 

کاهش دهید.

را  می دهند  افزایش  را  مغزی  سکته 
نتایج  بر  بنا  قرار دادند.  بررسی  مورد 
مصرف  دانمارک،  قلب  بنیاد  مطالعه 
به  را  مغزی  سکته  خطر  داروها  این 
و  می دهد  افزایش  درصد   21 میزان 
در  که  داروها  این  انواع  برخی  برای 
خطر  می شوند،  مصرف  باال  دوزهای 
سکته مغزی تا ۷9 درصد نیز افزایش 

می یابد.

غیر  ضدالتهاب  داروهای 
مهاركننده های  و  استروئیدی 

سیکلواكسیژناز-۲
داروهای  داده اند  نشان  پژوهش ها 
مانند  غیراستروئیدی،  ضدالتهاب 
مهارکننده های  و  ایبوپروفن 
بکسترا  مانند  سیکلواکسیژناز-2، 
موجب  است  ممکن  کس،  سلبر  و 
تسکین درد شوند، اما به احتباس هر 
می شوند.  منجر  نیز  مایع  بیشتر  چه 
با افزایش احتباس مایع اغلب الگوی 
جریان خون آشفته تر در سراسر بدن 

شکل می گیرد.در نتیجه این آشفتگی، 
اختالل عملکرد در رگ های خونی و 
شریان ها رخ می دهد که ممکن است 
یافته حمله قلبی و  افزایش  به خطر 

سکته مغزی منجر شود.
در شرایطی که آمار دقیق برای سکته 
مغزی هنوز در دسترس نیست، آمار 
موجود نشان می دهند که ایبوپروفن 

حمله  خطر 
 ۳1 تا  را  قلبی 

می دهد. افزایش  درصد 
ضدالتهاب  داروهای  بین  ارتباط 
غیراستروئیدی، بیماری قلبی و سکته 
مغزی موجب نگرانی روز افزون شده 
است و در همین راستا سازمان غذا 
را  جدیدی  مقررات  آمریکا  داروی  و 
داروهای  محصوالت  برچسب  روی 
منتشر  غیراستروئیدی  ضدالتهاب 
گزینه ها  بهترین  از  است.یکی  کرده 
رژیم  بر  تمرکز  التهاب  کاهش  برای 

غذایی است.
با حذف یا محدود کردن محصوالت 
بندی  بسته  و  شده  فرآوری  غذایی 
شده و آن هایی که حاوی قند فراوان 
کاهش  به  می توانید  شما  هستند، 

التهاب کمک کنید. در مقابل، مصرف 
مواد غذایی ضدالتهاب را مد نظر قرار 
افزودن  می توانید  همچنین،  دهید. 
گیاهان دارویی تسکین دهنده درد را 
به هر وعده غذایی خود مد نظر قرار 

دهید.

بازجذب  انتخابی  مهاركننده های 
)SSRIs( سروتونین

ضدافسردگی  داروهای  از  استفاده 
است  شایع  بسیار  جهان  سراسر  در 
جایگاه  زمینه  این  درر  آمریکا  و 
میان  دارد.در  اختیار  در  را  نخست 
از  استفاده  ضدافسردگی  داروهای 
بازجذب  انتخابی  مهارکننده های 
سکته  خطر  افزایش  با  سروتونین 
پیوند  درصد   2۵ میزان  به  مغزی 
که  است  توجه  خورده اند.جالب 
به  تقریبا  افسردگی  ضد  داروهای 
می رود،  انتظار  یا  باید  که  اندازه  آن 
به  رو،  این  از  نمی کنند.  عمل  موثر 
جای استفاده از دارو، شما می توانید 
داروهای  برای  جایگزین های طبیعی 
ثابت  آن ها  کارایی  که  ضدافسردگی 

شده است را مد نظر قرار دهید.

غالمحسین 
صدری افشار  

)۱۳۱۳- ۱۳۹۷(
فرهنگ  صدری  افشار  غالمحسین 
و  نویسنده،  مترجم،   نویس، 
فرهنگ  بود. کتاب  ایرانی  پژوهشگر 
صدری افشار  تألیف  فارسی  معاصر 
َحَکمی،  نسترن  و  َحَکمی  نسرین  و 
از آثار قابل توجه و معتبر در زمینه 
است.  فارسی  زبان  فرهنگ نویسی 
 2۴ در  صدری افشار  غالمحسین 
به  چشم  ارومیه  در   1۳1۳ اسفند 
جهان گشود. او از خانواده ای اصیل از 
افشارهای اینانلو بود، اما در سه سالگی 
مادرش و در هشت سالگی پدرش را 
از دست داد و یتیم شد؛ بنابراین، او 
را به پرورشگاه بردند. در سال 1۳2۶ 
محمدرضا پهلوی در بازدیدی اتفاقی، 
او را دید و از استعداد او شگفت زده 
تهران  به  را  او  شاه  دستور  به  شد. 
بردند و امکانات تحصیل در اختیارش 
سال  در  حمایت  این  با  دادند.  قرار 
1۳2۸ با تشویق یک روزنامه نگار به 
تبریز  فردوسی  مدرسه  در  تحصیل 
خود،  کتاب  نخستین  او  پرداخت. 

در  را  پرورشگاهی،  زندگی  وضع 
چهارده سالگی در تبریز منتشر کرد. 
روی  بر  سال  دوازده  صدری افشار 
تاریخ علم مطالعه کرد. از سال 1۳۴۵ 
علمی  سخن  ماهنامه  با   1۳۴۸ تا 
همکاری داشت. بین سال های 1۳۵۶ 
تا 1۳۵۸ مدیریت فصل نامه آشنایی با 
دانش را در دانشگاه آزاد ایران برعهده 
انقالب  از  پس  صدری افشار  داشت. 
در سال 1۳۵9 از وزارت علوم اخراج 
شد و بدین ترتیب، برخی کارهای او 
نام  با  دانشنامه ای  ویراستاری  مانند 

علوم برای همه ناتمام ماند. احمد شاملو

آفت،  درد، 
تغییر  زخم، 
فقط  مودار  ظاهر  رنگ، 
ممکن  که  است  مشکالتی  از  برخی 
ادامه  در  دهد.  رخ  زبان  برای  است 
ممکن  که  مشکالتی  به  مطلب  این 
است برای زبان رخ دهد، علل، عالئم 
و راه های درمان آن می پردازیم. زبان 
هم مثل سایر ارگان های بدن می تواند 
موارد  مثل  متعددی  مشکالت  دچار 
زیر شود:  درد ،  زخم ،  ورم ، تغییر 
در حس چشایی ، تغییر رنگ ، تغییر 

در بافت. 
نیستند  مشکالت جدی  این  معموالً 
ناشی  است  ممکن  اوقات  گاهی  اما 
از شرایط جدی دیگری باشند که در 
این صورت باید مورد بررسی بیشتر و 

درمان قرار گیرند. می توان با بهداشت 
دهانی خوب، از بسیاری از مشکالت 
پیشگیری  زبان  احتمالی  جدی  غیر 

کرد.
عالئم مشکالت زبان

- از دست دادن جزئی و یا کلی حس 
توانایی  در  تغییر  یا  و  زبان  چشایی 
و  تلخ  شور،  ترش،  طعم های  حس 

شیرین
- دشوار شدن حرکت دادن زبان

- ورم کردن زبان
یا  و  زبان  طبیعی  رنگ  در  تغییر   -
سفید، صورتی روشن، سیاه یا قهوه ای 

شدن بخش هایی از زبان
- احساس درد در کل و یا نقاطی از زبان

- احساس سوزش در کل و یا نقاطی 
از زبان

یا قرمز روی زبان که  - نقاط سفید 
معموالً دردناک است

- ظاهر خزدار و یا مودار روی زبان
دالیل مشکالت زبان

ممکن  افراد  که  مشخصی  عالئم 
به  کنند  زبان خود حس  روی  است 
تشخیص دالیل منجر به این مشکالت 

به پزشکان کمک خواهد کرد.

علت سوزش زبان
احساس سوزش زبان در خانم ها بعد از 
سن یائسگی می تواند رخ دهد. عالوه 
تحریک آمیز  موارد  معرض  در  آن  بر 
این  می تواند  هم  سیگار  مثل  بودن 

حس را در پی داشته باشد.
علت تغییر رنگ زبان

معموالً  زبان  در  روشن  رنگ صورتی 
یا  اسیدفولیک  از کمبود آهن،  ناشی 
ویتامین B12 است. واکنش آلرژیک 
تغییر  این  دلیل  دیگر  هم  گلوتن  به 

رنگ می تواند باشد.
نتیجه  در  معموالً  زبان  شدن  سفید 
الکل  نوشیدن  دخانیات،  استعمال 
است.  نادرست  دهانی  بهداشت  یا  و 
خطوط و یا برآمدگی های سفید روی 
زبان می توانند ناشی از یک التهاب به 
نام لیکن پالن دهانی باشد که برخی 
واکنش  از  ناشی  اتفاق  این  معتقدند 
غیرطبیعی سیستم ایمنی بدن است 
دیگر  شرایط  اثر  بر  است  ممکن  که 

مثل هپاتیت C یا آلرژی رخ دهد.

علت تغییر بافت زبان
اگر ظاهر زبان مو دار یا خزدار به نظر 
یک  از  ناشی  زیاد  احتمال   به   برسد، 
است.  آنتی بیوتیک ها  مصرف  دوره 
درمانی(  اشعه های  )مثل  تشعشعات 
نیز می تواند منجر  روی سر و گردن 
اتفاق شود. تغییرات در بافت  به این 
مواد  زیاد  مقادیر  مصرف  با  زبان 
تحریک کننده مثل قهوه، شوینده های 
دهان و سیگار گسترش خواهد یافت.

علت درد زبان
درد زبان معموالً درنتیجه جراحت و 
یا عفونت است. به  طور مثال اگر فرد 
است  ممکن  بگیرد  گاز  را  زبان خود 
درد  مدتی  برای  و  شده  زخم  زبان 
داشته باشد. وجود عفونتی جزئی روی 
زبان هم که غیرمعمول نیست می تواند 
دلیل دیگری برای ایجاد درد و تحریک 
یا  ملتهب  زبان  پاپیالی  شود.  زبان 
برآمدگی های  چشایی  جوانه های 
بعد  که  هستند  دردناکی  و  کوچک 
آن  تحریک  یا  و  زبان  گازگرفتگی  از 
می شوند. پدیدار  داغ  غذای  توسط 

باعث  می تواند  زبان  ناگهانی  ورم 
اتفاق،  این  شود.  تنفس  در  دشواری 

حالتی اورژانسی است و باید فورا به 
پزشک مراجعه کرد.

دالیل  از  دیگر  یکی  دهان  آفت 
زبان  زیر  در  یا  و  رو  بر  درد  رایج 
کوچک  زخم  یک  زبان  آفت  است. 
سفید یا زردرنگ است که می تواند 
دلیل  دهد.  رخ  نامعلومی  دالیل  به 
هرپس  ویروس  دهان  آفت  وقوع 
است،  تب خال  عامل  ویروس  که 
دهان  آفت  عوامل  از  برخی  نیست. 
عبارت اند از: جراحات دهان، عناصر 
ساینده موجود در خمیردندان و یا 
و  غذایی  آلرژی های  دهان شویه ها، 
در  بدن.  در  مغذی  مواد  کمبود  یا 
دهان  آفت  علت  موارد،  از  بسیاری 
بدون  معموالً  و  می ماند  نامعلوم 
خواهد  بهبود  درمان،  برای  اقدامی 

یافت.
سایر دالیل غیر رایج که منجر به درد 
زبان می شوند عبارت اند از: سرطان، 
کم خونی، هرپس دهانی، پروتزهای 
در  دندان  سیم  و  تحریک کننده 

افرادی که ارتودنسی کرده اند.
۱5 تهدیدكننده ی سالمت دهان 

و دندان
هم  نورالژی  باال،  موارد  بر  عالوه 
می تواند به عنوان یکی از دالیل درد 
نورالژی  شود.  گرفته  نظر  در  زبان 
امتداد  در  که  است  شدیدی  درد 
یک عصب آسیب دیده رخ می دهد. 
نورالژی می تواند بر اثر دلیلی نامعلوم 

و یا یکی از دالیل زیر رخ دهد:
افزایش سن ، ام اس ، دیابت ، تومور 

، عفونت ، علت ورم زبان .
زبان متورم می تواند نشانه ای مبنی 
بیماری هایی  یا  شرایط  وجود  بر 

شامل موارد زیر باشد:
سندرم داون ، سرطان زبان ، سندرم 
تیروئید   ،  )BWS( ویدمن  بکویت 
 ، گلو   ، لوسمی   ، فعال  بیش ازحد 

کم خونی .
رخ  ناگهانی  خیلی  زبان  تورم  اگر 
واکنش  دلیل،  محتمل ترین  دهد، 
می تواند  تورم  این  است.  آلرژیک 
درنتیجه  را  تنفس  شدن  دشوار 
باشید؛  داشته  توجه  باشد.  داشته 
ورم  نتیجه  در  تنفسی که  دشواری 
اورژانسی  حالت  یک  باشد،  زبان 
پزشکی تلقی شده و درصورت وقوع، 

باید سریعاً به پزشک مراجعه شود.
تشخیص مشکل زبان

اگر مشکلی که در زبان وجود دارد 
چندین  برای  و  ناشناخته  شدید، 
عالئمی  هیچ  و  باشد  ادامه دار  روز 
از بهبودی در آن دیده نشود باید با 
پزشک مشورت کرد. با مشاهده عالئم 
زیر هم باید به پزشک مراجعه شود:

از زخم هایی که  بزرگ تر  زخم هایی 
 ، مکرر  زخم های   ، داشته اید  قباًل 
دردهای مکرر ، مشکل مداومی که 
بیش از دو هفته طول کشیده ،  درد 
یا  و  درد  داروهای ضد  با  که  زبانی 
خود مراقبتی بهبود نیابد ، مشکالت 
مشکل   ، باال  تب  با  همراه  زبانی 

شدید در خوردن و نوشیدن .

Pexels

Pexels Ischemic Stroke.svg

Wikipedia

ناراحتی های زبان علل عالئم و درمان آن ها دارو هایی که موجب بروز سکته مغزی می شوند
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ساله   3۸ تنیس باز  فدرر  راجر 
اسلم  گراند   ٢۰ برنده  و  سوئیسى 
بار  دهمین  برای  هفته  این  تنیس 
جام قهرمانى رقابت های تنیس بازل 

را باالی سر برد.
فدر که خود اهل بازل است، در فینال 
این بازی ها، الکس دومینور تنیس باز 
استرالیایى را ۶ بر ٢ و ۶ بر ٢ شکست 
قهرمانى  سومین  و  یکصد  این  داد. 
بود. تنیس  مسابقه  یک  در  فدرر 

رافائل نادال تنیس باز اهل مایورکای 
که  است  دیگری  تنیس باز  اسپانیا، 
توانسته در یک تورنمنت گراند اسلم 
تنیس پاریس 1٢ بار قهرمان شود. او 
همچنین 11 بار در بازی های استادان 
بارسلون و مونت کارلو نفر اول شده 

است.
رده بندی  مکان ٢۸  در  که  دمینور 
ششمین  برای  است  جهان  تنیس 
تورنمنت  یک  نهایى  مرحله  در  بار 
حرفه ای حضور یافته بود. در حالیکه 
فینال   1۵٧ در  بازی  تجربه  فدرر 
خود  کارنامه  در  را  تنیس  مسابقات 

دارد.
فدرر پیش از این نیز در سال ٢۰1۸ 

نهایى  مرحله  در  بار  دهمین  برای 
تورنمنت تنیس هاله در آلمان با غلبه 
بر دیوید کوفن بلژیکى ۶ بر یک و ٧ 

بر ۶ نفر اول این رقابت ها شده بود.
تنیس  نابغه  به  که  فدرر  راجر 
 ٢۰۰3 سال  در  است  مشهور 
کمک  برای  را  خود  خیریه  بنیاد 
فیزیکى  مشکالت  که  کودکانى  به 

بتوانند  آنها  تا  کرد  تأسیس  دارند 
از مزایای تحصیل و ورزش بهره مند 

شوند.
در  تنیس بازش  همسر  با  که  او 
رقابت های استرالیا آشنا شد، دارای ٢ 

دختر دوقلو و ٢ پسر دوقلو هستند.
فدرر تا حاال ۸ بار به مقام قهرمانى 

گراند اسلم ویمبلدون رسیده است.

دهمین قهرمانى راجر فدرر در مسابقات
 تنیس بازل

راجر فدرر؛ ۳۰ مارس ۲۰۱۹

اعتراض داوران زن به حقوق معوقه؛ تنبیه زنان داور 
در فوتبال مردانه ایران

شدن  رسانه ای  از  =پس 
زن،  وران  دا اعتراضات 
که  کرده  ادعا  فدراسیون 
حقوق این داوران واریز شده 
هدایت  حال  همین  در  اما 
ممبینى رئیس جدید کمیته 
داوران همه داوران معترض 

را تعلیق و محروم کرد!
ایران  =داوران زن فوتبال 
لیگ  پیش  فصل  دو  ز  ا
هیچ  کنون  تا  بانوان  برتر 
در  حضور  بابت  دستمزدی 
داوری  و  مختلف  شهر های 
مسابقات، دریافت نکرده اند.

داوران فوتبال زنان ایران در اعتراض 
به عملکرد وزارت ورزش و فدراسیون 
فوتبال اعتصاب کرده و درهفته سوم 
رقابت های لیگ فوتبال زنان از قضاوت 
در مسابقه ها خوداری کردند. آنان در 
کالس های پیش فصل امسال اعتراض 
رئیس  ممبینى  عنایت اهلل  با  را  خود 

کمیته داوران مطرح کردند.
زنان داور مى گویند مدتیست حقوق 
آنها که خیلى کمتر از حقوق داوران 
مرد است پرداخت نشده و علت اصلى 
اعتصاب آنها نیز همین موضوع بوده 

است.
سرور ساعدی یکى از داوران فوتبال 
ایرنا  خبرگزاری  با  گفتگو  در  زنان 
درباره علت اعتصاب و اعتراض داوران 
گفته است که »قرار بود فدراسیون تا 
برتر  لیگ  فصل جدید  آغاز  از  پیش 
داوران  حساب های  کل  زنان  فوتبال 
را تسویه کند اما این اتفاق رخ نداد. 
دیگر  داور  پنج  کنار  در  بنابراین من 
دریافت  برای  تا  گرفتیم  تصمیم 
داوری  کالس  در  خود  مطالبات 

اعتراض کنیم.«
 ٢٢« است:  افزوده  زن  داور  این 
هفته داوری کردیم و باید ٢٢ هفته 
اما  پرداخت کنند  را  ما  حق قضاوت 
زنان  فوتبال  برتر  لیگ  از  فصل  یک 
گذشته و هنوز مطالبات ما پرداخت 

نشده است.«
غیررسمى  بطور  نیز  خبرهایى 
منتشر شده بود که فدراسیون فوتبال 
اعالم کرده در صورت ادامه اعتراضات 
داوران، با ای.اف.سى و فیفا نامه نگاری 
لیست  از  را  داوران  این  نام  و  کرده 
بین المللى سال ٢۰٢۰ خارج خواهد 

کرد.
سرور ساعدی در گفتگو با ایرنا در 
این باره گفته است: »فکر نمى کنم که 
فدراسیون این کار را انجام دهد و از 
این موضوع اطالع ندارم و به صورت 
زمینه  این  در  چیزی  ما  به  رسمى 
گفته نشده است. شاید من نمى دانم 
و داوران دیگر در جریان این موضوع 

باشند.«
بیان  با  ایران  فوتبال  زن  داور  این 
اینکه »سازمان لیگ باید این مطالبات 
است:  گفته  کند«  پرداخت  ما  به  را 
و  است  لیگ  سازمان  از  »کوتاهى 
»شیرین نصیری« نماینده فدراسیون 
قول داد که تا آخر مهر و در نهایت 
هفته اول آبان این مطالبات پرداخت 

خواهد شد.«
جالب اینکه پس از رسانه ای شدن 
ادعا  اعتراضات داوران زن فدراسیون 

کرده که حقوق این داوران واریز شده 
ممبینى  هدایت  حال  همین  در  اما 
همه  داوران  کمیته  جدید  رئیس 
داوران معترض را تعلیق و محروم کرد!

دلیل  به  زن  داوران  محرومیت 
داده  رخ  حالى  در  صنفى  اعتراض 
مسابقات  در  داوران  این  اکثر  که 
بین المللى از جمله جام ملت های زنان 

آسیا نیز قضاوت کرده اند.
خبرگزاری تابناک نیز در خبری این 
را »برخورد  اقدام هدایت اهلل ممبینى 
عجیب« خوانده و نوشته است داوران 
زن فوتبال ایران از دو فصل پیش لیگ 
هیچ دستمزدی  کنون  تا  بانوان  برتر 
و  مختلف  شهر های  در  حضور  بابت 
نکرده اند  دریافت  مسابقات،  داوری 
اعالم  و  اعتراض  پى  در  هم  االن  و 
محروم  موضوع،  این  پى  در  اعتصاب 

شده اند!
یکى  از  نقل  به  تابناک  خبرگزاری 
از داوران زن نوشته است: »نه فصل 
هیچگونه  فصل،  این  نه  و  پیش 
دریافت  داوران  کمیته  از  دستمزدی 
نکرده ایم. ما برای داوری مسابقات از 
تهران و ارومیه گرفته تا انزلى و ایالم 
سفر کرده و در هر شرایطى، بازی ها 
را قضاوت مى کنیم. با این حال، االن 
که بعد از این همه مدت تصمیم به 
اعتراض گرفتیم آقای ممبینى بجای 
پرداخت  و  ما  خواسته  به  رسیدگى 
تمام  ناچیزمان،  بسیار  حقوق  و  حق 
کسانى که بیانیه اعتصابى ما را امضا 
ناظر  چند  آنها  بین  در  و  کرده اند 
داوری هم دیده مى شود را از قضاوت 
این هفته محروم و داوران  بازی های 
بازی های  برای  را   3 درجه  بى تجربه 

لیگ انتخاب کرده است.«
وی افزوده است:  »ما برای هر داوری 
تومان  هزار  فقط 1٢۰  برتر  لیگ  در 
برای  مبلغ  این  که  مى کنیم  دریافت 
کمک داوران ۸۰ هزار تومان و برای 
و  است  تومان  هزار  چهارم، ۴۰  داور 
االن همین را هم پرداخت نمى کنند.«

برگزاری مسابقه در عراق برای تیم فوتبال ایران تهدید 
است؛ بصره و اربیل فرقى ندارد!

فدراسیون  =مسئوالن 
اسالمى  جمهوری  فوتبال 
به دنبال لغو مسابقه ایران و 

عراق در بصره هستند.
تظاهرات  پیامدهای  از   =
در  کربال  میزبانى  لغو  عراق 
 ۱۹ زیر  قهرمانى  مسابقات 

سال آسیا بود.
عراق:  فدراسیون  =رئیس 
همان  در  ایران  با  ما  بازی 
از قبل مشخص  تاریخى که 
شده در بصره برگزار خواهد 
شد و در این رابطه هیچگونه 

مشکلى وجود ندارد!
تیم ملّى فوتبال ایران در چهارمین 
مسابقه خود در چارچوب رقابت های 
انتخابى جام جهانى باید ٢3 آبان در 

برابر تیم عراق بازی کند.
طبق برنامه قرار است این مسابقه در 
اعتراضات  اما  برگزار شود  شهر بصره 
سیاسى  شرایط  و  عراق  در  گسترده 
کنفدراسیون  مسئوالن  کشور  این 
فوتبال آسیا )AFC( را نگران کرده و 
گفته مى  شود اجازه برگزاری این دیدار 
شد. نخواهد  داده  عراق  در  حساس 

اکنون با این شرایط فدراسیون فوتبال 
کنفدراسیون  از  اسالمى  جمهوری 
لغو  دیدار  این  خواسته  آسیا  فوتبال 
این  تغییر کند.  میزبانى آن  تغییر  یا 
در حالیست که اخیراً AFC برگزاری 
در  عراق  جوانان  ملى  تیم  بازی های 
رقابت های  انتخابى  مقدماتى  مرحله 
بود  قرار  که  را  آسیا  سال   19 زیر 
11 تا 1۸ آبان برگزار شود به تعویق 
انداخت و به نظر مى  رسد در روزهای 
ایران-  مسابقه  برگزاری  برای  آینده 
عراق در بصره نیز تجدید نظر کنند.

فوتبال  فدراسیون  اعالم  اساس  بر 
تیم  سرپرست  ساکت  محمدرضا 
رئیس  نقى پور  رضا  بزرگساالن،  ملى 
مسئول  خراطى  مهدی  و  حراست 
هیئت  ملى  تیم  اداری  و  اجرایى 
مى دهند  تشکیل  را  ایران  اعزامى 
محل  جمله  از  مواردی  است  قرار  و 
اقامت  محل  هتل  تمرینات،  برپایى 
تیم ملى و مسائل مربوط به میزبانى 

شهر بصره مورد بررسى قرار گیرد.
دیدار  برگزاری  اصفهانیان  فریدون 
شهر  در  ایران  و  عراق  ملى  تیم های 
بصره را منوط به تأیید کنفدراسیون 
جهانى  فدراسیون  و  آسیا  فوتبال 
هیئت  عضو  کرد.  عنوان  فوتبال 
رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگویى 
عراق  ناآرامى های  تأثیر  به  رادیویى 
»در  کرد:  اشاره  ملى  تیم  بازی  روی 
مورد امنیت محل برگزاری بازی باید 
مسابقات  برگزارکنندگان  و   AFC
به نتیجه برسند. یک بار من، مسابقه 
عراق را داوری کردم که به خاطر نبود 
امنیت بازی را در اردن برگزار کردند. 
مکاتبه  و  پیگیری  باید  موضوع  این 
شود. باید در هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال مطرح شود، اما متأسفانه، چون 
اطالعى  نکردیم،  برگزار  را  جلسه ای 

نداریم.«
علیه  گسترده  تظاهرات  عراق  در 
دولت و همچنین مداخالت جمهوری 
اسالمى و شبه نظامیان وابسته به آن 
جریان دارد و بخش عمده شعارهای 
رژیم  سیاست  های  علیه  معترضان 
ایران در این کشور است. سه  شنبه شب 
هزاران نفر در بغداد به میدان التحریر 
آمدند و دست به اعتراض زدند. در این 
اعتراضات پرچم جمهوری اسالمى و 
عکس  های خامنه ای و قاسم سلیمانى 

به آتش کشیده و یا لگدکوب شدند.
ادعای  به  واکنش  در  اصفهانیان 
رئیس فدراسیون عراق در مورد امضای 
برگه ای از سوی مهدی تاج در حضور 
مسئوالن AFC و تأیید بازی در این 
کشور گفت: »از این موضوع اطالعى 
و   FIFA که  است  این  مهم  ندارم. 
تأیید کنند و نظر بدهند که   AFC
بازی تیم ملى مى تواند در عراق برگزار 
شود یا نه. رئیس فدراسیون عراق به 
در  بازی  که  بگوید  نمى تواند  تنهایى 
اینکه رئیس  از  برگزار مى شود.  عراق 
فدراسیون عراق گفته که آقای تاج در 
همین زمان ناآرامى های عراق برگه ای 
را امضا کرده و درباره بازی تیم ملى 
در عراق ابراز رضایت کرده است، خبر 
ندارم. شاید تاج قبل از ناآرامى ها آن 

برگه را امضا کرده است.«
با وجود اینکه شرایط امنیتى عراق 
و  نیست  مهیا  تیم  دو  دیدار  برای 
ایران  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 
هستند  میزبانى  تغییر  خواستار 
فدراسیون  سخنگوی  الخراسانى 
فوتبال عراق در مصاحبه ای تلویزیونى 
این مسئله را رد و بر برگزاری بازی در 
تاریخ مقرر در شهر بصره تأکید کرده 
است. او مى  گوید، »دیدار عراق و ایران 
در انتخابى جام جهانى در موعد مقرر 
برگزار خواهد شد و شهر بصره نیز از 
دیدار  این  از  میزبانى  آماده  نظر  هر 
است. همچنین دیدار های هفته پنجم 
لیگ برتر فوتبال عراق نیز به موازات 
برقراری ثبات در این کشور به زودی 

برگزار خواهد شد.«
وبسایت خبرآنالین در گزارشى اعالم 
ایران خواستار  فوتبال  مسئوالن  کرد 
تغییر محل برگزاری بازی به یکى از 
اربیل  یا حتى  نجف  کربال،  شهر های 
شنبه  روز  سفر  به  توجه  با  شده اند. 
فدراسیون  رئیس  مسعود  عبدالخالق 
فوتبال عراق به ایران و برپایى نشستى 
با همتای ایرانى اش، احتماالً میزبانى 
شهر بصره یکى از مباحثى خواهد بود 
که در این نشست مطرح مى شود. او 
در  ایران  با  ما  بازی  بود  کرده  تاکید 
مشخص  قبل  از  که  تاریخى  همان 
شده )٢3 آبان( در بصره برگزار خواهد 
شد و در این رابطه هیچگونه مشکلى 

وجود ندارد.
میان  فوتبال  مسابقه  جریان  در 
از  عراق  الزوراء  و  اصفهان  ذوب  آهن 
آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهى  مرحله 
که 1٧ اردیبهشت 9۸ در کربال برگزار 
از  عراق  از خشم مردم  شد گوشه  ای 
جمهوری اسالمى در رفتار تماشاگران 
بازیکنان ذوب آهن  به  عراقى نسبت 
است  تصور  قابل  کامال  شد.  آشکار 
و  خشم  این  کنونى  شرایط  در  که 
نفرت علیه جمهوری اسالمى گریبان 

بازیگران تیم ملى ایران را بگیرد.

تماشاگران تیم الزوراء عراق در جریان 
بازی مقابل تیم ذوب آهن اصفهان که 
در استادیوم کربال برگزار شد پس از 
هجوم به داخل زمین چمن به بازیکنان 
ایرانى حمله کردند و چند بازیکن مرود 

ضرب و شتم قرار گرفتند.
وزارت  خبرها  آخرین  اساس  بر 
به  اسالمى  جمهوری  خارجه 
فعال  کرده  توصیه  ایرانى  شهروندان 
به عراق سفر نکنند. گفته مى  شود در 
صورتى که فدراسیون فوتبال عراق از 
جانب فدراسیون جهانى فوتبال )فیفا( 
 )AFC( و کنفدراسیون فوتبال آسیا
نامه ای رسمى در این زمینه دریافت 
کند، مجبور است این دو بازی را در 
اربیل  در  حریری  فرانسو  ورزشگاه 

عراق برگزار کند.
وضعیت  برسد  نظر  به  شاید  گرچه 
استان  های شمالى عراق برای میزبانى 
مسابقه فوتبال با ایران امن  تر از سایر 
این  در  اما  است  کشور  این  نقاط 
عراق  شهر  هر  در  مسابقه  شرایط 
ایران  برای تیم ملى فوتبال  مى  تواند 

ریسک بزرگى باشد.
برای  عراق  روزهای  این  شرایط 
برگزاری مسابقه فوتبال اصال مناسب 
فنى  کادر  و  بازیکنان  برای  و  نیست 
ایران خطرناک است. نفرتى که مردم 
کرده اند  پیدا  »ایرانى  ها«  از  عراق 
و  خرابکارانه  سیاست  های  از  ناشى 
در  اسالمى  مداخله گرانه ی جمهوری 
مرزهای  که  نفرتى  است؛  کشور  این 
جغرافیایى عراق را پشت سر گذاشته 
است.  گرفته  بر  در  را  خاورمیانه  و 
و  عراق  در  اخیر  اعتراضى  تظاهرات 
لبنان فقط نمایانگر عدم محبوبیت و 
نفرت از رژیم اسالمى ایران در میان 
کشورهای  آگاه  و  جوان  نسل های 
مسلمان نشین است. درست همانگونه 
که جمهوری اسالمى در میان مردم 
ایران نیز منفور است و به زور سرکوب  
خونین و بى امان جامعه را »آرام« نگاه 

داشته است.

بازی  های ایران و عراق حتى اگر در کشورهای بى طرف برگزار شود 
حساسیت  های خاص خود را دارد و تجربه نشان داده التهاب درون 
زمین بین بازیکنان زیاد است و احتمال کشانده شدن آن به سکوی 

تماشاگران قابل پیش بینى است

خطر محرومیت 
باالی سر 

شطرنج بازان 
ایران

تیم نوجوانان شطرنج ایران که قرار 
جهان،  نوجوانان  رقابت های  در  بود 
حضور  ترکیه  در  هفته  این  دوشنبه 
نشدن  حاضر  از  نگران  باشد،  داشته 
تکرار  و  اسرائیلى  شطرنج باز  مقابل 
ماجرای آرین غالمى در سوئد و هند 
در مسابقات بین المللى اخیر در برابر 
شطرنج باز اسرائیلى از سفر به ترکیه 

خودداری کرد.
مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون 
عدم  تصمیم  و  علت  ایران  شطرنج 
»یکسری  را  بازی ها  این   در  حضور 
مالحظات« و »شرایط خاص« عنوان 
کرد! اما در پاسخ به خبرنگاران درباره 

شرایط خاص توضیحى نداد.
شطرنج  فدراسیون  حال  همین  در 
به خانواده اعضای تیم که در اردوی 
آمادگى منتظر پرواز به ترکیه بودند 
اطالع داد که شرکت در این تورنمنت 

لغو شده است.
داغلى،  آرش  باال،  پورآقا  رضا  امیر 
آنوشا  و  دانشور  بردیا  نظری،  آراد 

مهدیان اعضای تیم اعزامى به ترکیه 
بودند.

فدراسیون جهانى شطرنج  »فیده« 
به دنبال عدم حضور آرین غالمى و 
حریفان  مقابل  در  طباطبایى  امین 
اسرائیلى در مسابقات جوانان جهان 
در سوئد و هند به ایران هشدار داده 
غالمى  آرین  علت  همین  به  و  بود 
برابر حریف  اجازه  بازی  آنکه  از  بعد 
اسرائیلى در رقابت های هند را نیافت 
نگران  بسیار  گفت:  خبرنگاران  به 
واکنش و درواقع تنبیه »فیده« است 
لطمه  اتفاقى،  چنین  صورت  در  و 
بزرگى به او که زندگیش را به گفته 
وارد  کرده  شطرنج  وقف  خودش 

خواهد شد.
رئیس  نایب  شورت  نایجل 
از  پس  شطرنج  جهانى  فدراسیون 
شطرنج باز  برابر  غالمى  حضور  عدم 
گفت:  هند  مسابقات  در  اسرائیلى 

آرین غالمى

فدراسیون جهانى شطرنج وارد شدن 
مسائل سیاسى را به مسابقات تحمل 
این  ادامه  صورت  در  و  کرد  نخواهد 

رفتار اقدامات قاطعانه خواهد نمود.
در  نیز  اروپا  شطرنج  اتحادیه 
فروردین ماه با اشاره به حاضر نشدن 
آرین غالمى برابر حریف اسرائیلى از 
»فیده« خواست هرچه زودتر به این 
وضع ناسالم و ضد ورزشى پایان دهد.

الزم به توضیح است که در شطرنج 
بر خالف دیگر رشته ها از سال 19۸۰ 
تبصره ای با عنوان »قرعه ممنوعه« به 
ایران  شطرنج بازان  و  رسید  تصویب 
سال ها از این قانون استفاده مى کردند 
و با رقیب اسرائیلى مواجه نمى شدند. 
و  المپیادها  در  حتى  قانون  این 
رقابت های  بجز  جهانى  مسابقات 

»لیگ و حذفى« قابل استفاده بود.
فدراسیون  که  آنجا  از  بنابراین 
احساس  اسالمى  جمهوری  شطرنج 
بازی  عدم   بار   ٢ دلیل  به  کرده 
غالمى در مسابقات بین المللى سوئد 
با حریف اسرائیلى و در عین  و هند 
برای  »فیده«  دست  شدن  حال  باز 
متخلف  شطرنج بازان  نمودن  محروم 
احتمال محرومیت شطرنج بازان حتى 
فدراسیون شطرنج ایران زیاد خواهد 
در  داد  ترجیح  همین جهت  به  بود. 
تورنمنت ترکیه شرکت نکند چون از 
این پس عدم بازی با حریف اسرائیلى 
به احتمال زیاد محرومیت شطرنج باز 

ایرانى را به همراه خواهد داشت.
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اعالم جهاد جامعه مدرسین قم به زنان ورزش دوست

در  بار  نخستین  برای   =
تأسیس  ساله   ٥۰ تاریخ 
)آزادی(  آریامهر  ورزشگاه 
مدرسین  جامعه  در  عده ای 
قم كه در عمر خود لحظه ای 
به  معروف  و  نكرده  ورزش 
تنها  از  هستند،  تن پروری 
آبرومند  و  بزرگ  استادیوم 
ورزشگاه  عنوان  به  كشور 

مردان نام برده اند.
قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه 
از حضور زنان در ورزشگاه هاى ایران 
انتقاد کرده و به نوعى حسن روحانى 
و دولت او را به خاطر حمایت از ورود 
بانوان به ورزشگاه ها مورد حمله قرار 

داده است.
در بیانیه اى که از سوى این جامعه با 
حمایت شخص آیت اهلل محمد یزدى 
رئیس آن منتشر شده، مسئوالن دولت 
متهم به دو قطبى کردن فضاى حاکم 
شده اند. اسالمى  جمهورى  رژیم  بر 

آمده  همچنین  بیانیه  این  در 
برخى  شاهد  اربعین  ایام  با  همزمان 
قالب  در  کشور  در  بى مباالتى هایى 
ورزشگاه هاى  به  بانوان  دادن  سوق 
در  بى شک  که  امرى  بودیم.  آقایان 
مسیر احیاى دین و عمل از ارزش هاى 

انقالبى نیست!
اصلى  وظیفه  داده:  ادامه  بیانیه 
مسئوالن نظام اسالمى حل مشکالت 
نظر مى رسد  به  ولى  است.  اقتصادى 
آنها سعى دارند بجاى حل مشکالت 
و  کرده  حاشیه سازى  فرصتى  هر  در 

فضاى مملکت را دوقطبى کنند.

به دنبال فشارهاى مداوم فدراسیون 
جیانى  پیگیرى  و  فوتبال  جهانى 
اینفانتینو رئیس فیفا و تهدید جدى 
این سازمان به تحریم فوتبال، گروهى 
وارد  توانستند  سرانجام  زنان  از 
ورزشگاه صد هزار نفرى شوند و بازى 
رقابت هاى  از سرى  و کامبوج   ایران 
را  قطر   2022 جانى  جام  مقدماتى 

تماشا کنند.
مسئوالن  مسابقه  از  بعد  روز 
انتظامى  نیروى  و  فوتبال  فدراسیون 
و  بى نظمى  هیچگونه  کردند  اعالم 
حضور  خاطر  به  ناخوشایند  اتفاق 
بانوان در استادیوم در آن روز رخ نداد.

مخالفان ورود زنان به ورزشگاه ها در 
ایران پس از آن روز تاریخى تا مدتى 
دم فرو بستند و زبان در قفا کشیدند. 
کردند  احساس  وقتى  سرانجام  اما 
تخته  به  رو  آنها  تاز  و  تاخت  دکان 
شدن است، بیانیه اى صادر کردند که 
زنان نباید به ورزشگاه مردان راه داده 

شوند!
این نخستین بار در تاریخ ۵0 ساله 
)آزادى(  آریامهر  ورزشگاه  تأسیس 
خود  عمر  در  که  عده اى  که  است 
به  معروف  و  نکرده  ورزش  لحظه اى 
استادیوم  تنها  از  هستند،  تن پرورى 
عنوان  به  کشور  آبرومند  و  بزرگ 

ورزشگاه مردان نام برده اند.
على  ایران،  در  حاضر  حال  در 
پاسداران  سپاه  رژیم،  رهبر  خامنه اى 
جمعه  امامان  اسالمى،  انقالب 
حکومتى و نیروى انتظامى به دالیل 
زنان  حضور  مخالف  سخت  سیاسى 
اصلى  دلیل  هستند.  ورزشگاه ها  در 
مخالفت آنها نیز نگرانى شدیدشان از 

حضور اجتماع ده ها هزار دختر و پسر 
شعارهاى  دادن  سر  و  محل  یک  در 
ملى و سیاسى، اختالط و بگو و بخند 

جوانان با یکدیگر است.
خشکه مقدس هاى  این  مقابل  در 
در  احتمالى  حوادث  از  نگران 
حسن  دولت  مختلط،  ورزشگاه هاى 
در  دولت ها  دیگر  مانند  روحانى 
موافق  ظاهرا  گذشته  سال هاى 
نشستن دختران در مکان هاى ورزشى 

براى تماشاى مسابقات هستند.
نیز مدعیست  نژاد  محمود احمدى 
خامنه اى  نزد  قربى  و  ارج  وقتى  که 
به  زنان  ورود  براى  مدت ها   ، داشته 
ورزشگاه ها اصرار ورزیده  و سرانجام 
قول  اگر  بود  خواسته  او  از  خامنه اى 
را  بانوان  ورود  ترتیب  طورى  بدهد 
پیش  بدهد که مشکلى  استادیوم  به 
استادیوم  درهاى  مى تواند  نیاید، 
باز  زنان  روى  به  را  نفرى  صدهزار 
اواخر دوران ریاست  اما در  کند. وى 
جمهورى اش گفت: وقتى مقدمات کار 
به من گفت  فراهم شد، روزى رهبر 
و  فشارند  تحت  مراجع  سوى  از  که 
به  دختران  دادن  راه  خواست  من  از 

ورزشگاه را پیگیرى نکنم.
ماه  چند  که  یزدى  محمد  آیت اهلل 
پیش با آیت اهلل صادق الریجانى رئیس 
کنونى  رئیس  و  قضائیه  قوه  پیشین 
کشمکش  وارد  مصلحت  تشخیص 
و  زشت  نامه پراکنى هاى  درگیر  و 
کینه توزانه با الفاظ و زبان چاله میدانى 
و  پرید  روحانى  به  سخت  بود،  شده 
خواهى  مى  اگر  گفت،  او  به  خطاب 
خالف رهبرى حرف بزنى و عمل کنى 
و قادر به اداره کشور نیستى، برو کنار!

نیمه  بخشی  =اسماعیل 
جاری  سال  شهریورماه 
دادگاه   ۲۸ شعبه  توسط 
حكمی  در  تهران  انقالب 
سال   ۱۴ تحمل  به  بدوی 

زندان محكوم شد.
آخر  بخشی  =اسماعیل 
دی ماه سال گذشته و چند 
زندان  از  آزادی  از  روز پس 
درباره  افشاگری  پی  در 
شكنجه های روحی و جسمی 
مأموران  توسط  زندان  در 
دوباره  اطالعات  وزارت 

بازداشت شد.
روز   2۸۴ از  پس  بخشى  اسماعیل 
زندان با سپردن وثیقه ۷۵0 میلیون 
اسماعیل  آزادى  شد.  آزاد  تومانى 
رأى  صدور  زمان  تا  و  موقت  بخشى 

دادگاه تجدید نظر است.
سندیکاى  عضو  بخشى  اسماعیل 
صنعت  و  کشت  مجتمع  کارگرى 
نیشکر هفت تپه که در اعتراضات سال 
گذشته کارگران این کارخانه بازداشت 
شده بود، بعد از ظهر روز چهارشنبه 
زندان  از  موقت  بطور  آبان 1۳9۸   ۸

آزاد شد.
شهریورماه  نیمه  بخشى  اسماعیل 
دادگاه  توسط شعبه 2۸  سال جارى 
انقالب تهران در حکمى بدوى به تحمل 
1۴ سال زندان محکوم گشت. وکیل 
او درخواست تجدید نظر کرده است.

اسماعیل بخشی با سپردن وثیقه بطور موقت آزاد شد
اعتراضات  از  پس  بخشى  اسماعیل 
مجتمع  کارگران  گسترده  کارگرى 
در  هفت تپه  نیشکر  صنعت  و  کشت 
شد.  بازداشت  گذشته  سال  آبان ماه 
او پس از حدود دو ماه از زندان آزاد 
اما پس از آنکه در  صفحه اینستاگرام 
خطاب  سرگشاده  نامه اى  در  خود 
از  اطالعات  وزیر  علوى  محمود  به 
خود  جسمى  و  روحى  شکنجه هاى 
برداشت و درخواست  پرده  زندان  در 
با وى کرد، در نیمه شب ۳0  مناظره 

دى ماه دوباره بازداشت شد.
زندانى  کارگر  این  پرونده  این بار 
دزفول  شهر  دادسراى  در  پیشتر  که 
و  منتقل  تهران  به  بود  تشکیل شده 
خودش نیز براى مراحل بازپرسى به 
اوین منتقل شد. پرونده دیگر  زندان 
قلیان،  سپیده  پرونده   این  متهمان 
محمدى  امیرحسین  امیرقلى،  امیر 
و عسل محمدى  الهیارى  ساناز  فرد، 
فعال مدنى  و  روزنامه نگار  که همگى 
آنها  براى همه  به تهران و  نیز  بودند 
به  محکومیت  بدوى  رأى  همزمان 

زندان صادر شد.
وثیقه هایى  سپردن  با  متهمان  این 
روز  تومان،  میلیارد  نیم  و  یک  تا 
چهارم  با  برابر  جارى  هفته  دوشنبه 
اعالم  همزمان  شدند.  آزاد  آبان، 
براى  شده  درخواست  وثیقه  که  شد 
آزادى اسماعیل بخشى به مبلغ ۷۵0 
میلیون تومان به دادسرا سپرده شده 
اما اسماعیل بخشى در این روز آزاد 
اسماعیل  وکیل  زیالبى  فرزانه  نشد. 
دادسراى  که  است  گفته  بخشى 

دزفول نامه وثیقه اسماعیل بخشى را 
با تأخیر صادر کرد.

فرزانه زیالبى گفته است: »با توجه 
دادسراى  به  شده  داده  نیابت  به 
دزفول و به دلیل تعللى که دادسراى 
دزفول در ارسال نامه مربوط به تودیع 
دادگاه  شش  و  سى  شعبه  به  وثیقه 
داشتند،  تهران  استان  تجدیدنظر 
مواجه  تأخیر  با  بخشى  آقاى  آزادى 
شد اما امروز نامه به زندان واصل شد 
بعدازظهر  در  ایشان  آزادى  شرایط  و 

امروز فراهم شد.«

                                                                                                             دختران ایرانی در ورزشگاه برزیل

سال  در  طالقانی  =اعظم 
به  اولین بار  برای   ۱۳۷۶
ت  با نتخا ا د  مز نا ن  ا عنو
ریاست جمهوری ثبت نام كرد 
اما از طرف شورای نگهبان رد 
صالحیت شد. او با  این اقدام، 
به گفته ی خودش، در پی به 
نقد كشاندن تفسیر یكجانبه 
از  نظام  و  نگهبان  شورای 
عبارت »رُجل سیاسی« بود 
كه فقط مردان را در جایگاه 
ریاست دولت تأیید می كنند.
زنان«  اسالمی  =»مؤسسه 
یكی از تشكیالتی است كه 
اعظم طالقانی مسئولیت آن 

را به عهده داشت.
زنان«  اسالمی  =»مؤسسه 
با مدیریت اعظم طالقانی در 
دهه نود در رابطه با پروژه های 
و  عمران  و  زیست محیطی 
همچنین »جامعه زنان انقالب 
اسالمی« به خاطر فعالیت های 
سیاسی تحت فشار اطالعات 

سپاه قرار گرفتند.
ست  ینجا ا لب  جا =
استمرارطلبی  اصالح  طلبان 
از  تالش  اند  در  اكنون  كه 
تجدید  برای  او  درگذشت 
حال  در  سیاسی  حیات 
بهره  برداری  اضمحالل خود 
تبلیغاتی كنند مدعی شكنجه 
دخترش  و  طالقانی  محمود 
اعظم طالقانی در زندان  های 
اعظم  اما  شده  اند  ساواک 
نقل  خاطراتش  در  طالقانی 
نه  و  خودش  نه  كه  می  كند 
پدرش شكنجه نشدند و در 
احترام  مورد  بسیار  زندان 
بودند و ظلم و ستمی كه در 
دستگاه  های قضایی جمهوری 
اسالمی و زندان های این نظام 
به زندانیان سیاسی و عقیدتی 
روا می  شود هرگز قابل مقایسه 
زندانیان سیاسی  شرایط  با 

پیش از انقالب نبود.
اعظم طالقانى عالیى دبیرکل »جامعه 
زنان انقالب اسالمى« و از نمایندگان 
دوره اول مجلس در جمهورى اسالمى، 
سن  در  آبان،   ۸ شب  چهارشنبه 
در  قلبى  عارضه  علت  به  سالگى   ۷۶

بیمارستان پارس تهران درگذشت.
دختر سیدمحمود طالقانى از فعاالن 
سیاسى نزدیک به جریان ملى- مذهبى 
ایران«  آزادى  از مؤسسین »نهضت  و 

بود.
طالقانى پس از اتمام دوره نمایندگى  
مثل خیلى دیگر از همفکرانش از بدنه 
قدرت کنار گذاشته شد اما در سکوت 
به فعالیت  هاى سیاسى و اجتماعى خود 

ادامه داد.
به  اولین بار  براى  سال 1۳۷۶  در  او 
عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهورى 
ثبت نام کرد اما از طرف شوراى نگهبان 
رد صالحیت شد. او با  این اقدام، به 
گفته ى خودش، در پى به نقد کشاندن 
تفسیر یکجانبه شوراى نگهبان و نظام 
از عبارت »رُجل سیاسى« بود که فقط 
دولت  ریاست  جایگاه  در  را  مردان 
از  آگاهى  با  طالقانى  مى کنند.  تأیید 
اینکه همچنان در شوراى نگهبان رد 
در  دیگر  بار  چند  مى  شود،  صالحیت 
و  اسالمى  شوراى  مجلس  انتخابات 
ریاست جمهورى ثبت نام کرد و باز هم 

رد صالحیت شد.
از  یکى  زنان«  اسالمى  »مؤسسه 
طالقانى  اعظم  که  است  تشکیالتى 
در  داشت.  عهده  به  را  آن  مسئولیت 
مؤسسه  این  فعالیت  هاى  به  رسانه  ها 
کمتر اشاره شده اما تمرکز طالقانى در  
این تشکیالت که در قالب NGO و 
یک سازمان غیردولتى فعالیت مى کرد، 
»توانمندسازى  خودش  گفته ى  به 
شوراى  در  مؤسسه  این  بود.  زنان« 
ملل  سازمان  اجتماعى  و  اقتصادى 
متحد )ECOSOC ( و برنامه عمران 
و  بود  ثبت   )UN DP( متحد  ملل 
مقام مشورتى داشت. بخش مهمى از 

اعظم طالقانی دبیركل »جامعه زنان انقالب 
اسالمی« درگذشت

زنان«  اسالمى  »مؤسسه  فعالیت  هاى 
ایجاد اشتغال براى زنان بى  بضاعت به 
و  ویژه در مناطق روستایى و محروم 
همچنین فعالیت در حمایت از محیط 
زنان«  اسالمى  »مؤسسه  بود.  زیست 
پروژه  هاى خود را به سازمان ملل ارائه 

مى  داد و بودجه دریافت مى  کرد.
دفتر اعظم طالقانى در این مؤسسه 
یک ساختمان قدیمى اما نسبتا بزرگ 
طبقه  بود.  تهران  هدایت  خیابان  در 
میانى  این ساختمان به کارهاى ادارى 
طبقات  دیگر  در  و  داشت  اختصاص 
کارگاه هاى آموزشى و خیاطى دائر بود 
که گروهى از زنان میانسال بى  بضاعت 

در آن اشتغال داشتند.
اعظم طالقانى براى زنان اصالح  طلب 
نظام  بدنه ى  در  حضور  دنبال  به  که 
جمهورى اسالمى بوده اند یک الگو به 

شمار مى رفت.
آذر  امانى،  شهربانو  راکعى،  فاطمه 
منصورى، معصومه ابتکار، شهیندخت 
زنان  دیگر  و  منصورى  آذر  مالوردى، 
کسب  براى  هرکدام  که  اصالح طلب 
پست و مقام در دولت، ادعاى فعالیت 
زنان در حوزه سیاسى را دارند، اعظم 

طالقانى را یکى از الگوهاى خود قلمداد 
مى کردند. اما خود طالقانى در یک دهه 
پایانى زندگى خود به دلیل قدرت  طلبى 
کردن  پایمال  و  اصالح طلب  جریان 
حقوق مردم توسط آنها، با این جناح 
نظام زاویه پیدا کرد و ترجیح داد در 

سایه بماند.
پس  که  اصالح طلب  زنان  از  یکى 
بیش  طالقانى  اعظم  درگذشت  از 
پرداخته،  گداز  و  سوز  به  دیگران  از 
معصومه ابتکار است. به گفته ى یکى 
که  طالقانى  اعظم  سابق  همکاران  از 
اتفاقا  شود،  فاش  نام اش  نخواست 
افرادى ست  از  یکى  ابتکار  معصومه 
که به دلیل »بى عرضگى« مورد انتقاد 
که  دورانى  در  داشت.  قرار  طالقانى 
زیست  محیط  سازمان  ریاست  ابتکار 
را بر عهده داشت از آنجا که بخشى از 
فعالیت  هاى میدانى »مؤسسه اسالمى 
بود،  زیست  محیط  حوزه  در  زنان« 
این  تخلفات  از  متعددى  گزارش  هاى 
سازمان به این اعظم طالقانى مى  رسید.

سابق  همکار  گفته ى  به  همچنین 
طالقانى، وى پس از رویدادهاى سال 
براى  نامه محرمانه  ۸۸ دست کم دو 
على خامنه  اى نوشت و ضمن انتقادهاى 
شدید از ظلم و ستم  هایى که به مردم 
روا مى  شود رهبر جمهورى اسالمى و 
انتقاد  باد  به  را  نظام  قضایى  دستگاه   
اولین دوره تشکیل مجلس  گرفت.در 
که  اسالمى  انقالب  پیروزى  از  پس 
اعظم طالقانى نماینده ى آن بود، على 
خامنه  اى نیز نماینده ى آن مجلس و 

با اعظم طالقانى به اصطالح همکار بود. 
عالقه ى شخصى خامنه  اى به محمود 
طالقانى و سابقه همکارى او با اعظم 
طالقانى در مجلس از جمله مواردى بود 
که سبب شد با وجود انتقادهاى تندى 
که وى علیه رهبر جمهورى اسالمى 
نظام مطرح مى  کرد، مورد خشم و  و 
غضب حکومت و نهادهاى امنیتى آن 
 90 دهه  در  حال  این  با  نگیرد.  قرار 
»مؤسسه  فعالیت  هاى  که  خورشیدى 
اسالمى زنان« با مدیریت اعظم طالقانى 
در پروژه زیست محیطى- عمرانى در 
منطقه داراب استان فارس گسترده  تر 
فعالیت  ادامه  براى  او  همزمان  و  شد 
»جامعه اسالمى زنان« به عنوان یک 
تشکیالت سیاسى فعالیت مى  کرد و به 
فکر چاپ نشریه »پیام ابراهیم« بجاى 
»پیام هاجر« افتاد فشارهاى نهادهاى 
افزایش  و همکارانش  او  علیه  امنیتى 
یافت. اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى مستقیم اعظم طالقانى را براى 
ورود به به پروژه  هاى زیست محیطى 

تحت فشار گذاشت.
طالقانى در سال 92 تصمیم گرفت 
را  خود  سیاسى  و  شخصى  خاطرات 

که  این مجموعه  اما  کند.  جمع  آورى 
آن  سرنوشت  و  نشده  منتشر  هنوز 
مبهم است شامل فقط خاطره نبوده 
و او دیدگاه  هاى خود نسبت به وقایع 
را نیز در آن بیان کرده است. بخشى 
از خاطرات اعظم طالقانى نیز مربوط 
به صحبت  ها و دیالوگ  هاى او با على 
اول و در  خامنه  اى در دوران مجلس 

زمان ریاست جمهورى اوست.
اصالح  طلبان  اینجاست  جالب 
استمرارطلبى که اکنون در تالش  اند از 
درگذشت او براى تجدید حیات سیاسى 
بهره  بردارى  خود  اضمحالل  حال  در 
تبلیغاتى کنند مدعى شکنجه محمود 
طالقانى  اعظم  دخترش  و  طالقانى 
به  اما،  شده  اند  ساواک  زندان  هاى  در 
طالقانى،  اعظم  سابق  همکار  گفته ى 
خاطرات  مجموعه  همین  در  وى 
هنوز منتشر نشده نقل مى  کند که نه 
نشدند  شکنجه  پدرش  نه  و  خودش 
بودند  احترام  و در زندان بسیار مورد 
دستگاه  هاى  در  که  ستمى  و  ظلم  و 
قضایى جمهورى اسالمى و زندان هاى 
این نظام به زندانیان سیاسى و عقیدتى 
روا مى  شود هرگز قابل مقایسه با شرایط 
زندانیان سیاسى پیش از انقالب نبود. 
در بخشى از این خاطرات آمده است: 
»…وقتى در زمان شاه کسى دستگیر 
خرابکارى  اتهامش  اگر  حتى  مى  شد 
اما  نداشتند  کارى  خانواده  اش  به  بود 
االن وقتى کسى را بازداشت مى  کنند 
دمار از روزگار خودش و خانواده  اش در 

مى آورند.«

اعظم طالقانی؛ تهران پاییز ۱۳۹۴

اسماعیل بخشی، دقایقی پس 
از آزادی

از نحوه  نامه  ای به علی خامنه  ای  دی  ماه سال ۱۳۹۱ اعظم طالقانی در 
رفتار با زندانیان سیاسی انتقاد كرد و خواستار پایان دادن به »رفتار 

فاجعه آمیز« با منتقدان و زندانیان سیاسی شد
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران )۱۴۳(

مختصر  »تاریخ  در  بهار  ملک الشعرای 
احزاب سیاسی ایران« می نویسد: »روزنامۀ 
سردار  اختالس های  از  شرحی  حقیقت 
اعتماد رئیس قورخانه را در روزنامه خود 
که  افسران  بعضی  به  نسبت  و  می نویسد 
بودند  کرده  سوءاستفاده  خود  موقعیت  از 
گوشۀ  به  موضوع  این  می نماید.  اعتراض 
قبای سردار سپه برمی خورد و از رئیس الوزرا 
تقاضای توقیف روزنامه نامبرده را می نماید. 
مرحوم مشیرالدوله هم قبول نمی کند. سردار 
سپه ابتدا به وسیله ساالر نظام و در دفعۀ ثانی 
به وسیلۀ محمودآقا حاکم نظامی تهران به 
روزنامۀ  یا  که  می دهد  پیغام  مشیرالدوله 
که  می سپارم  یا  کنید  توقیف  را  حقیقت 

دیگر به دربار راهتان ندهند...«
در »خاطرات و خطرات« مخبرالسلطنه 
هدایت نیز آمده است: »وزیر جنگ توقیف 
روزنامۀ حقیقت را می خواهد. مشیرالدوله 
معتقد است که تعّرض ناحساب را باید به 
جواب حسابی رّد نمود. انگشتی در نظمیه 
کشیدند.  کار  از  دست  نموده  تحریکی 
فتنه  می دهد  تومان  25هزار  مشیرالدوله 
را بخواباند. مجلس به نعل و میخ می زند. 
از  طرف سردار سپه به مشیرالدوله، که از 
جنجال خسته نمی شد، پیغام رسید که اگر 
جلوگیری از روزنامه نکنی می گویم درِ هیأت 
را ببندند، یا به روایتی به هیأت راهت ندهند! 
برای  مشیرالدوله  که  12نفری  کمیسیون 
از مجلس خواسته بود از سردار  همکاری 
توضیح خواستند )29 َحَمل 13۰1ش( وزیر 
جنگ می گوید پیغام این نبود، بلکه این بود 
که اگر از روزنامه جلوگیری نشود ما را به 

هیأت هم راه نخواهند داد!«
درباره روزنامۀ حقیقت و مدیر آن، دکتر 
در  اینجا  »در  می نویسد:  پاریزی  باستانی 
واقع مقصود توقیف حقیقت نبود بلکه الزم 
بود که جناح چپ به جای خود نشانده شود. 
کلمۀ  همان  ترجمۀ  که  حقیقت  روزنامۀ 
ارگان جناح  است  روسی  به زبان  »پراودا« 
چپ بود و در آن روزگار 5هزار شماره تیراژ 
داشت. سید محمد دهگان فرزند سید تقی 
عندلیب کاشانی، شاعر مشهور دورۀ ناصری 
و عموزادۀ مؤیداالسالم مدیر  حبل المتین 
مسؤولیت ادارۀ آن را داشت و ع. بهبهانی 

صاحب امتیاز آن بود.
تحصیلکرده های  از  دهگان  محمد  سید 
دانشگاه مسکو در رشتۀ سیاسی و اقتصاد بود 
و به آلمان و اتریش و فرانسه نیز سفر کرده و 
در 1911 )133۰ ق( به ایران بازگشته بود 
و بعد از انقالب روسیه )1917( اتحادیه های 
کارگری را در ایران تشکیل داد و حتی در 
به عنوان  سوم  بین الملل  چهارم  کنفرانس 
نمایندۀ رسمی کارگران ایران شرکت کرد. 
در اوایل سلطنت پهلوی از سیاست کناره 
گرفت و مدتها ریاست بانک ایران و شوروی 
را داشت که مرحوم چراغعلی خان امیراکرم 
واسطۀ تأمین او بود. چند روز بعد از وقایع 
شهریور 132۰ در همدان به طور ناگهانی 

درگذشت«.
عباس خلیلی در خاطرات سیاسی خود 
به  منجر  که  حقیقت  روزنامۀ  ماجرای  از 
مجدد  زمامداری  و  مشیرالدوله  استعفای 
قوام السلطنه شد، شرح مبسوط تری به دست 

می دهد:
نظر  تحت  حقیقت،  به نام  روزنامه  »یک 
شخصی به نام دهگان برای نخستین بار به 
تبلیغ کمونیزم ولی به عنوان حمایت کارگر 
منتشر می شد ولی البته از طرف شوروی 
هنگام  آن  در  می شد.  تأیید  و  حمایت 
تشکیالت کوچک کارگری شروع و گاهی 
هم کارگران اعتصاب می کردند و می توان 
گفت کارگرانی جز کارگران مطابع وجود 
اعتصاب  گاهی  که  بودند  آنها  و  نداشتند 
می کردند و حامی آنها روزنامۀ حقیقت بود و 
بعد هم چند روزنامه دیگر به وجود آمده بود.

روزنامه حقیقت اوضاع را انتقاد کرده بود و 
با نیروی نظامی بالطبع اصطکاک یافت. چون 
تجربۀ تلخی در مبارزه با جراید حاصل شده 
و به تحّصن در سفارت و مجلس کشیده بود 
سردار سپه نخواست شخصاً در مطبوعات 
دخالت کند. ناگزیر امیر اقتدار )محمودآقا 
انصاری( را نزد مشیرالدوله فرستاد و پیغام 
نکنی  توقیف  را  حقیقت  روزنامه  اگر  داد 
از  وزراء  ریاست  عمارت  در  فردا  می گویم 
پیغام  این  کنند.  جلوگیری  شما  دخول 
موجب استعفای مشیرالدوله شد. اضطراب 
و نگرانی سختی پیش آمد و چون خبر به 
مشیرالدوله  استعفای  از  رسید  احمدشاه 
اظهار تأسف کرد ولی کار دولت را به مجلس 
واگذار نمود و مجلس هم به اکثریت قریب 
 اتفاق رأی اعتماد به مشیرالدوله داد و اول 
عده ای از نمایندگان به مالقات ایشان رفتند 
و بعد اکثر آنها، و مذاکرات تا نیمه شب طول 

کشید که ماه رمضان بود.

پس از رفتن وکالء، نویسنده به مالقات 
مشیرالدوله در خلوت موفق شد. او گفت 
از  کناره گیری خواهم کرد ولی  من حتماً 
نقطه نظر مصلحت ممکن است چند روزی 
باشم. من با این وضعیت نمی توانم کار کنم. 
مجلس  متحصنین  به  شما  گفت  سپس 
بگویید ممکن است پس از من به شما آزار 
برسد ولی من سعی می کنم رئیس الوزراء 
بعد شما را با احترام و آبرومندی خارج کند.

از  شد  بعد  رئیس الوزراء  به  اشاره  چون 
است  ممکن  چه شخصی  پرسیدم  ایشان 

بعد از شما بیاید؟ گفت مگر شما نمی دانید؟ 
بازی فقط  این  بود و  قوام السلطنه خواهد 
برای او می باشد و اغلب اشخاصی که نزد 
من برای بقا و دوام من حماسه و رجزسرایی 
سعی  او  آوردن  برای  باطن  در  می کنند 
می کنند. پرسیدم آیا مستوفی امکان دارد 
و  نویسنده  زمان  آن  در  نه.  گفت  بیاید؟ 
مرحوم سلیمان خان میکده و ملک زاده و 
شخصی به نام ناظم التجار کرمانی و جمعی 
مستوفی  آوردن  برای  آزادیخواهان  از 
مجاهده می کردیم ولی او بیشتر از پانزده 
رأی به دست نیاورد و باالخره قوام السلطنه 

در رأس کار آمد...«
به دنبال رأی اعتماد مجلس، احمدشاه که 
در اروپا به سر می برد تلگرافی به شرح زیر 

خطاب به مشیرالدوله مخابره کرد:
جناب اشرف مشیرالدوله، رئیس الوزراء

مراتب اعتماد من نسبت به شما محتاج 
در  که  بطوری  نیست.  بیان  و  اظهار  به 
تلگراف سابق گفته بودم اظهار کناره جوئی 
بوده،  نگرانی  و  تأسف  کمال  موجب  شما 
احساسات مجلس شورای ملی هم که تلگرافاً 
اظهار کرده اند نظریات مرا تأیید می نماید. 
در  که  مخصوصی  وظیفۀ  می کنم  تصور 
دولتخواهی دارید مقتضی است بدون تأمل 
از استعفای خودتان صرف نظر نموده و جداً 
به ادای تکالیف خدمت به مملکت مداومت 
با مساعدتی که  انشاءاهلل  نمایید. امیدوارم 
از طرف مجلس شورای ملی مشهود است 
کامال به اجرای مصالح مملکت و موجبات 

عمومی موفق باشید. شاه
با این حال، مشیرالدوله که تصمیم خود 
 27 در  روز،  چند  از  پس  بود،  گرفته  را 
بهار،  کرد.  کناره گیری   13۰1 اردیبهشت 
علت آن را اختالف رئیس الوزرا و وزیر جنگ 
بر سر تعیین وزرا ذکر می کند: »مشیرالدوله 
بعد از وصول این تلگراف و اصرار نمایندگان 
لیکن  شد  حاضر  زمامداری  قبول  برای 
نتوانست با وزیر جنگ کنار بیاید و ظاهراً 
بهانه ای که وزیر جنگ داشت عدم توافق با 
تعیین وزرا بود و این از عجایب است که یک 
وزیر بعد از استعفای رئیس دولت بر سر کار 
باقی بماند و حتی در تعیین افراد دولت با 

رئیس الوزرای بعد، چون و چرا کند!«
بحران، حدود یک ماه طول کشید. در این 
مدت، سردار سپه عمال نقش رئیس دولت را 
به عهده گرفته بود و امور جاری را با همکاری 

معاونین وزارتخانه ها اداره می کرد.
خصوصی  جلسۀ  خرداد،  شانزدهم  روز 
مجلس شورای ملی به منظور تبادل نظر دربارۀ  
تشکیل  مستعفی  رئیس الوزرای  جانشین 
و  قوام السلطنه  طرفدار  وکال  اکثریت  شد. 
بودند.  مستوفی الممالک  طرفدار  اقلیتی 
رأی گرفتند. از هشتاد نفر عدۀ حاضر در 
جلسه، ۶5 نفر به قوام السلطنه و 15 نفر به 
مستوفی الممالک رأی تمایل دادند. تمایل 
مجلس به اطالع شاه رسید و فرمان ریاست 
وزرایی قوام السلطنه صادر شد. قوام السلطنه، 
اعضای دومین کابینۀ خود را در 21 خرداد 
به شرح زیر تعیین و به مجلس معرفی کرد:

رئیس الوزرا و وزیر امور خارجه، قوام السلطنه 
)احمد قوام( ـ وزیر جنگ، رضاخان سردار 
ـ  محتشم السلطنه  علوم،  وزیر  ـ  سپه 
عدلیه،  وزیر  ـ  فهیم الملک  مالیه،  وزیر 
مشارالسلطنه ـ وزیر فوائد عامه و تجارت، 

عمیدالسلطنه.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳2۴ (

دوران  باقی  با  پهلوی،  =عصر 
ن  یرا ا تاریخ  اخیِر  قرن  چند 
متفاوت بود. دوراِن پهلوی، فارغ 
شکِل  به  که  انتقاداتی  بعضی  از 
ِه  پادشا دو  هر  حکومت ورزی 
و  رشد  دوراِن  است،  وارد  آن 
بود.  ایران  جامعه  بدنه  بهزیستی 
بخش بزرگی از مردم ایران، در این 
دوران به مرور از مرتبه »رعیت« 
به مقاِم »شهروند« نزدیک شدند 
و مفاهیمی چون »رفاه اجتماعی« 
و »اعتبار شهروندِی« کشور ایران 

را تجربه کردند.
پیش،  سال  یکصد  به  =قریب 
دانایانی  کمک  با  پهلوی  رضاشاه 
چون محمدعلی فروغی، علی اکبر 
و...  تقی زاده  سیدحسن  داور، 
که  را  قاجار  محروسه«  »ممالک 
فالکت  و  فساد  و  فقر  از  سرشار 
بود، دوباره تبدیل به »شاهنشاهی 

ایران« نمود.
محمدرضا  پادشاهی  =دوران 
ایام کوشش مستمر  شاه پهلوی، 
کشور  پیشرفت  و  توسعه  برای 
بود. این یعنی، برای گردانندگان 
پادشاه  از  اعم  حکومت  ساختار 
مفهومی  »آینده«  دولتمردان،  و 
ملموس و روشن داشت. برای این 
ایرانیان وطن دوست، آینده ایران 
بسی مهم تر از حضور خودشان در 

عرصه قدرت بود.
در  که  سیاسی  نظام  نوع  =هر 
آینده ایران بر سه اصل ملی گرایی، 
سکوالریسم و تکنوکراسی شکل 
پهلوی گرا  ناخواه  خواه  بگیرد، 

خواهد بود.

مناسبت  به  روزها،  این  مصدقی-  یوسف 
صدمین زادروز محمدرضا شاه پهلوی، رسانه های 
دیداری و شنیداری در کنار شبکه های فراگیر 
اجتماعی، از تصاویر و گفتارهای پادشاه فقید 
درباره  نظر  اظهار  بازار  ایران، سرشار شده اند. 
شخصیت و زمانه دومین پادشاه سلسله پهلوی 
تا  که  جماعتی  حتی  و  شده  گرم  دوباره  هم 
از  تلخ  زبان  و  نیت  سوء  با  جز  قبل،  چندی 
محمدرضا شاه سخن نمی گفتند، با چرخشی 
خدمات  و  انکارناپذیر  نقش  از  شگفت انگیز، 
چشمگیر او در ساختن ایران نوین، داد سخن 
می دهند. بیشینه اظهار نظرهای منعکس در 
عالقه  و  همدلی  از  نشان  هم،  مجازی  فضای 

عموم کاربران به پادشاه درگذشته ایران دارد.
نوشته،  هم  دیگر  بار  چند  نگارنده  چنانکه 
ابراز عالقه و ارادت بسیاری از مردم ایران به 
یک  به  تنها  پهلوی،  سلسله  فقید  پادشاهان 
نوستالژی ساده یا غم از دست رفتِن یک گذشته 
خوش و پر رونق محدود نمی شود. ماجرا بیش 
از همه چیز مربوط به آگاه شدن مردم ایران از 
مفهوم »آینده« ی از دست رفته عهد پهلوی و 
درِک روزافزون ایرانیان از عمق فاجعه استمرار 

حکومت وطن سوز جمهوری اسالمی است.
اخیِر  باقی دوران چند قرن  با  عصر پهلوی، 
تاریخ ایران متفاوت بود. دوراِن پهلوی، فارغ از 
بعضی انتقاداتی که به شکِل حکومت ورزی هر 
دو پادشاهِ آن وارد است، دوراِن رشد و بهزیستی 
مردم  از  بزرگی  بخش  بود.  ایران  بدنه جامعه 
ایران، در این دوران به مرور از مرتبه »رعیت« 
به مقاِم »شهروند« نزدیک شدند و مفاهیمی 
»اعتبار شهروندِی«  و  اجتماعی«  »رفاه  چون 

کشور ایران را تجربه کردند.
روز  به  روز  جامعه،  افراد  عموم  برای  آنچه 
مقایسه  می افزاید،  پهلوی  دوران  حقانیت  بر 
»آینده ساز«  و  روشن  شاخص های  میان 
زمانه  اجتماعی  آزادی های  و  اقتصادی  رونق 
پادشاهی پهلوی و نکبت و سقوط هولناک این 
شاخص ها و »بی آینده شدِن« شهروندان ایران 
است.  اسالمی  جمهوری  استقرار  دوران  در 
این »بی آیندگی«، پیش از عصر پهلوی، برای 
ایران  محروسه«  »ممالک  بر  سالیان طوالنی، 

سایه افکنده بود.
اگر به تصاویر بجا مانده از ایام انتهای سلطنت 
قاجار نگاهی بیندازیم، جز فقر، فالکت، بیماری، 
تکیدگی و گرسنگی در سیما و جبین عامه مردم 
نمی بینیم. جامه های مندرس، ساختمان های در 
حال ویرانی، راه های خاکی و سنگالخ، مشاغل 
کاذب و هرز، اوباش و لوطی های خیابانی و از 
همه بیشتر خشونت و بی نظمی، نماهای اصلی 
هستند.  قاجار  عصر  از  مانده  بجا  عکس های 
هم  ایران  امروز  جامعه  تصاویر  شوربختانه 

ایام قاجار ندارد. اگر قدری به  از  دسِت کمی 
این شباهت مصیبت بار بیاندیشیم، شاید بشود 
جمهوری  حکومت  که  گرفت  نتیجه  اینجور 
اسالمی فرزند ناقص الخلقه و بیمار ایام قاجار 

است.
به یکصد سال پیش، رضاشاه پهلوی  قریب 
فروغی،  محمدعلی  چون  دانایانی  کمک  با 
علی اکبر داور، سیدحسن تقی زاده و… »ممالک 
از فقر و فساد  محروسه« قاجار را که سرشار 
»شاهنشاهی  به  تبدیل  دوباره  بود،  فالکت  و 
ایران« نمود. این تبدیِل دوباره، پشتوانه فکری 
محکمی داشت. این پشتوانه فکری که به مرور 
و خردمندانه شکل گرفته بود، اکنون به واسطه 
بنیانگذاران و دوران ایجادش، »پهلوی گرایی« 
خوانده می شود. صاحب این صفحه کلید، بارها 
در مقاالت مختلفی که در کیهان لندن منتشر 
شده اند، اشاره کرده است که پهلوی گرایی یعنی 
گفتمانی که سلسله پادشاهی پهلوی، بانی و تا 
ایران  تاریخ  طول  در  آن  نماینده  تنها  اکنون 
بوده است. این گفتمان بر مبنای »ملی گرایی«، 
»سکوالریسم« و »تکنوکراسی«* شکل گرفته 

است.
بر  تکیه  با  خردمندش  همراهان  و  رضاشاه 
این سه اصل، نهاد نوین اداره کشور را پی ریزی 
کردند و ایران را نه تنها از وطه نابودی نجات 
-132۰( سال  بیست  ظرف  بلکه  بخشیدند 

13۰۰( سرزمینی عقب مانده و ویران را دوباره 
به مسیر آبادانی و پیشرفت باز گرداندند. بدون 
نه  پهلوی گرایی،  بنیادین  اصل  سه  اجرای 
یکپارچگی ایران حفظ می شد و نه نهادهایی 
همچون ارتش ملی، دادگستری مستقل، آموزش 
و پرورش نوین و دانشگاه  تهران تأسیس می شد.

تقویت ملی گرایی موجب جان گرفتن هویت 
بر  شد.  کشور  استقالل  حفظ  سبب  و  ایرانی 
این اساس بود که ارتش ملی منظم جایگزین 
قشون پراکنده و قومی دوران قاجار گردید و با 
تکیه بر همین ارتش بود که یاغیان داخلی و 
قماش شیخ خزعل سرکوب  از  تجزیه طلبانی 
شدند و آرامش و یکپارچگی به ایران بازگشت.

تکیه بر سکوالریسم موجب قطع دست آلوده 
روحانیت شیعه از موقوفات، دادگاه ها، ثبت اسناد 
و آموزش ابتدایی مملکت شد. بدون ارزش های 
سکوالر و در حالیکه قدرت آخوندهای شیعه پا 
برجا بود، تأسیس نهادهایی چون فرهنگستان 
و دانشگاه تهران ناممکن و آزادی زنان از قیود 
بََدوی شریعت اسالم و اعطای حقوق مدنی به 

نیمی از جامعه ایران، محال بود.
دو  به خصوص  و  حاکمه  هیأت  خاطر  تعلق 
تربیت  و  تکنوکراسی  به  پهلوی  فقید  پادشاه 
موجب  جدید،  علوم  و  صنایع  در  متخصص 
عملی شدِن بخش مهمی از اندیشه تجدد در 
و  از کشور  خارج  به  اعزام محصل  ایران شد. 
به  وابسته  غیر  خارجی  متخصصین  استخدام 
روس و انگلیس، ناشی از توجه پادشاهان ایران 

و یارانشان به تکنوکراسی و فن ساالری بود.
هر چند رضاشاه پهلوی و دولتمردان همراهش 
بانیان گفتمان پهلوی گرایی بود، اما کسی که این 
گفتمان را به بلوغ و بارآوری رساند، محمدرضا 
بنیادی  اصل  دوم، سه  پهلوی  بود.  فقید  شاه 
پهلوی گرایی را از محیط بسته نخبگان به میان 

بدنه اجتماع آورد و با کوششی مثال زدنی، به 
جامعه  مختلف  طبقات  رشد  و  توانمندسازی 

ایران همت گمارد.
دوران پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی، ایام 
کوشش مستمر برای توسعه و پیشرفت کشور 
ساختار  گردانندگان  برای  یعنی،  این  بود. 
حکومت اعم از پادشاه و دولتمردان، »آینده« 
این  برای  داشت.  روشن  و  ملموس  مفهومی 
ایرانیان وطن دوست، آینده ایران بسی مهم تر 
نزد  بود.  قدرت  عرصه  در  خودشان  از حضور 
و  قوام  و  و ساعد  فروغی  از  آنها-  از  هیچیک 
مصدق گرفته تا زاهدی و َعلَم و امینی و هویدا 
و بیش از همه محمدرضا شاه- ماندن در قدرت 
به قیمِت نابود کردن آینده کشور معنی نداشت. 
این رجال با وجود تفاوت های بنیادین فکری 
در روش حکمرانی، همگی ایرانی و ایراندوست 

بودند و دلشان برای آینده ایران می تپید.
در مقابل اما، گردانندگان حکومت اسالمی با 
مفهوم »آینده«، بیگانه هستند. این فرقه تبهکار 
و  انتزاعی  درکی  جیره خوارانش،  و  مؤمنان  و 
سراسر هذیان از »آینده« دارند. فهم این جماعت 
از آینده، آخرالزمانی و موعودگراست. در مسلک 
و رفتار این جماعت، رابطه با زمان به گونه ای 
تعریف شده که هیچ جایی برای تعقل و سنجش 
ملموس از حاصِل گذِر ایام، باقی نمانده است. 
شاید در هیچ کجای دنیا و نزد هیچ دستگاه 
سیاسی حاکمی، چنین حجمی از اسراف منابع 
تجدید ناپذیر و نابود کردِن میراث طبیعی و 

فرهنگی پیشینیان قابل مشاهده نباشد.
فرقه تبهکار حاکم بر ایران و هواخواهانش به 
»آینده« اعتقاد ندارند و برای آن برنامه ای هم 
نمی ریزند. زمان حال هم برایشان یعنی چاپیدن 
حداکثری همه چیز و خشونت بی حد و حصر 
علیه هر نوع مخالف و دگراندیش. به باور این 
ظهور  وقتش  به  آخرالزمان  منجِی  تبهکاران، 
خواهد کرد و همه چیز را سر و سامان خواهد 
داد؛ پس چه نیازی به غم و دغدغه آینده ایران 

را داشتن و به آیندگان اندیشیدن؟!
دستاوردهای بی نظیر و فراوان دوران پهلوی 
چنان بارز و ماندگار بوده که پس از چهل سال 
حکومت واپسگرا و وطن سوز جمهوری اسالمی، 
هنوز آثار درخشان آن از ذهن و زیست جامعه 
اشغالگر  تبهکار  فرقه  ایرانی محو نشده  است. 
ایران در این چهار دهه نکبت و ادبار از هیچ 
پهلوی گرایی  گفتمان  زدودن  برای  کوششی 
از فرهنگ و تاریخ ایران معاصر فروگذار نکرده 
است و کوشیده تا با نهادن اُّمت محوری  بجای 
و  سکوالریسم  بجای  شیعه گری  ملی گرایی، 
نشاندن تعهد در جایگاه تکنوکراسی، گفتمانی 
آخرالزمانی و آینده ستیز را جایگزین گفتمان** 

پیشرو و آینده محور پهلوی گرایی کند.
در پایان بایستی به این نکته اشاره شود که 
همچنانکه شاهزاده رضا پهلوی بارها به تلویح و 
تصریح بیان کرده، اقبال به پهلوی گرایی لزوما 
به معنی هواداری از بازگشت »سلطنت« به ایران 
نیست بلکه توجه به این گفتمان، درواقع احترام 
به اصولی است که ایراِن نوین را ساخته اند. هر 
نوع نظام سیاسی که در آینده ایران بر سه اصل 
شکل  تکنوکراسی  و  سکوالریسم  ملی گرایی، 

بگیرد، خواه ناخواه پهلوی گرا خواهد بود.

تأمالت بهنگام؛
 »پهلوی گرایی«، گفتمان پیشرو و آینده ساز

» ادامه دارد«           

امیر اقتدار )محمودآقا انصاری(

از اصطالح »مدرنیسم« استفاده  * برخی هواخواهان پهلوی گرایی، بجای »تکنوکراسی« 
می کنند که بار تاریخی-معنایی و کارکرد دیگری دارد و استفاده از آن در این جایگاه صحیح 

نیست.
** واژه »گفتمان«، برابرنهاد پیشنهادی داریوش آشوری برای لغت انگلیسی Discourse و 
کلمه فرانسوی Discours است که به معنی مجموعه  ای از داللت ها، رخدادها و ُکِنش هاست 
که در روابط میان قدرت و دانش ایجاد شده و در کلمات بهم می رسند. این روابط و قواعد 
غیرزبانی، در گذر زمان، وابسته به بافت و زمینه)Context( سخن و شرایط اجتماعی دخیل 
در آن، کارکرد، خصلت و حدود ارتباطات زبانی و غیرزبانی را تعیین می کنند. این قواعد، 
ویژگی های حوز ه های مختلف دانش و خصائص هر دوره تاریخی را شکل می دهند. نظم حاکم 

بر هر گفتمانی، ناشی از همین قواعِد وابسته به زمینه اجتماعی و تاریخی آن گفتمان است.
برخی به غلط، از واژه »گفتمان« بجای کلماتی چون »گفتگو« یا »مناظره« استفاده می کنند 

که نشاندهنده بی اطالعی آنها از معنی مورد نظِر سازنده این واژه است.
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غزلسرایان  و  شعرا  از  1ـ 
معاصر و فقید ایران

گانگستری  تشکیالت  از  2ـ 
خزنده ای  ـ  لمللی  بین ا

است
3ـ از شرق شناسان معروف، 

برجسته و فقید انگلیس
4ـ وسیله ای برای نواختن ـ 
حرف ندا ـ از خوانندگان 
خوش صدای  و  قدیمی 

ایران
5ـ  بخشندهـ  از نوشیدنی ها
6ـ  جنگ افزاری است مخّرب

۷ـ   تکرار یک حرفـ  حرف 
تعجب

8 ـ کوهی بلند در افریقا
و  معروف  خوانندگان  از  9ـ 

قدیمی ایران
تقویم  از  هفتم  ماه  10ـ 

ُسریانی ـ سازش 
11ـ ناتنی نیست ـ جواهر ـ 

متجانس

و  بزرگ  فالسفۀ  از  1ـ 
نامدار آلمان

2ـ بیابانـ  طرف راست
3ـ تعمیر پارچهـ  زبانی 

است
4ـ از ادوات استفهام ـ 

جذاب 
از  ـ  است  مرضی  ـ   5

شهرهای ایران
6 ـ قسمتی از پیراهن 

ـ تکخال 
۷ ـ محل کار پزشک ـ 

حرف ندا ـ اسم
8 ـ راه بی پایان ـ آزرده

9ـ خجسته ـ روزها 
ـ  ستم  ـ  عقیده  10ـ 

شریان
11ـ قسمتی از دست ـ 

منسوب به کاوه

نام آور  پیشگامان  از  1ـ 
ر  د ن  ا یر ا ش  ز ر و
و  ملی  ی  صحنه ها

بین المللی 
2ـ تفتیش ـ محل کشتار 

دام ها
3ـ از پادشاهان ایران قبل 
از هجوم تازیانـ  درختی 
استـ  ارتعاشـ  گذرگاه

4ـ عزاداریـ  میوه ای است 
ـ ماده ای بسیار خوشبو

5 ـ شکستگی و کمبود ـ 
ـ  مردان  برای  عنوانی 

اهل مکه
ندنی  ا خو ر  ثا آ ز  ا ـ   6

محمدعلی جمالزاده
شعلۀ  ـ  به عربی  مادر  ـ   ۷

آتش ـ پیشقراول 
ـ  حفظ کردنی ها  از  ـ   8
فرزندزادهـ  از ابزار سنتی 

ریسندگی 
9ـ نور ـ اطاعت و پیروی ـ 

بخار متراکم ـ الفت
10ـ بداخالقـ  از مترجمان 
برجسته،  نویسندگان  و 
معاصر  فقید  و  نام آور 

ایران
11ـ از برندگان جایزه صلح 

نوبل
در  تاریخی  شهری  12ـ 
نوعی  ـ  میانه  آسیای 

جاده
ز  ا یکی  م  نا 1ـ  3
غ  و فر ر  شعا عه ا مجمو
فرخزادـ  وسیلۀ برقراری 

ارتباط ـ نوعی نان
درس  محل  ـ  خانه  14ـ 

خواندن ـ زبانی است 
15ـ دزد ـ نوعی ترشی ـ 

شجاع

1ـ فیلمسازی برجسته از کشور ما با 
شهرتی جهانی ـ خورش

2ـ فرهنگی است ـ آن سوی ـ عقاید 
3ـ از شاهان ایران قبل از حملۀ عرب ها 

ـ خجلت زده
4ـ میوه ـ مزیت

5 ـ اثری خواندنی از حسین مدنی 
6ـ  متهورـ  از روزهای عزاداری شیعیان 

ـ »نه« به عربی
۷ـ  مددکارـ  حرفی به اول آن بیفزایید 
معنی قصد می دهد ـ کشوری است

از چهارپایان ـ وی ـ  8 ـ کمترین ـ 
حیوانی است

فقید  و  برجسته  هنرپیشگان  از  9ـ 
تآتر ایران

10ـ قسمتی از دستـ  من و توـ  بدرقه
مغازۀ  ـ  ستودن  ـ  حیات  مایۀ  11ـ 

کوچک
از  ـ  کشاورزی  است  فعالیتی  12ـ 

سبزیجات ـ کشوری است
13ـ گلی است ـ جشن و پایکوبی

ـ  است  گلی  ـ  نوش  دشمن  14ـ 
غیرمترقبه

15ـ از جشن های ملی ـ سوگند ـ از 
وحوش

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

نکاتی درباره چای

خودرو  دو صورت  به  را  چای  گیاه 
خودرو  چای  یافت.  می توان  زراعتی 
درختی قوی و بلند است به ارتفاع 10 
تا 12 متر. چای زراعتی بوته ای شکل 
است و بلندی آن گاهی به حدود سه 
متر می رسد.درختان چای خودرو و دارای 
برگهای نوک تیز و نیزه ای، به رنگ سبز 
روشن هستند و برگهای چای زراعتی 
بیضی شکل و به رنگ سبز تیره هستند. 
دم کرده چای به نسبت 10 تا 12 گرم 
در یک لیتر آب نوشیدنی جالبی است 
که روی سلسله اعصاب تاثیر مثبت دارد 
و باعث سهولت کارهای فکری می شود. 
چای برای افراد خسته، ضعیف، غمگین 
و مبتال به سرما خوردگی نوشابه بسیار 
حرارت  چای  نوشیدن  است.  مفیدی 
بدن را متعادل می کند، خون را صاف و 
رنگ صورت را روشن می نماید به عالوه 
چای در هضم غذا اثر مثبت دارد. دکتر 
انگلیسی  متخصصین  از  »ژماگنوت« 
می گوید که چای خالص کشنده میکروب 
ساعت  چهار  مدت  اگر  است.  حصبه 
و  آزمایشگاه  در  را  میکروبهای حصبه 
در شرایط معین در چای  خالص قرار 
دهند از شمار آنان کاسته خواهد شد و 
چنانچه این عمل تا بیست ساعت ادامه، 
نمی ماند.  باقی  میکروب  از  اثری  یابد 
به  چای درصورتی که به مقدار کم و 
موقع مصرف شود نوشیدنی لذت بخش 
و با نشاط است که به مناسبت داشتن 
مواد معطر و اسیدتانیک در آرامش مزاج  
وعمل معده موثراست.روغن بدست آمده 
از بذر چای در ابزارهای ظریف صنعتی 
مانند ساعت و دیگر ادوات ظریف بکار 
می رود. این روغن در شرایط عادی به 

زودی تند و فاسد می شود.

گنجینه های چنگیزخان كجاست؟
صاحب کتاب »طبقات ناصری« روایت 
کرده است که: »چنگیزخان وقتی که 
در خراسان آمده بود مردی بود بلندباال، 
قوی بنیه، شگرف جثه، موی روی کشیده 
غایت  در  چشم،  گربه  شده.  سپید  و 
جالدت و زیرکی و عقل و دانایی و هیبت، 
و قتال و ضابط و خصم شکن و دلیر و 
خونریز و خونخوار.« و منگ هوانگ نیز 
که در سال 18 قمری از طرف امپراتوران 
چین به سفارت، پیش مغول آمده بود 
تقریبا همین شکل، او را  وصف می کند.

و  عزم  با  است  بوده  مردی  چنگیز، 
اراده و بسیار عاقل و مدبر، و کامال زمام 
نفس خود را در دست داشته است. او 
در مقابل مشکالت و موانع، پافشاری و 
ثبات غریب به خرج می داده و هیچوقت 
از پیشامدهای ناگوار، اضطراب و یأس به 
خاطر راه نمی داده و با خونسردی و آرامی، 
حوادث را تلقی می کرده است. موقعی که 
سلطان جالل الدین، لشکریان قوتوقو را 
شکست داد، خان از شنیدن خبر شکست 
به هیچ وجه حال طبیعی خود را از دست 
نداد. فقط گفت که قوتوقو عادت داشته 
همه وقت از معرکه فاتح بیرون آید و بعد 
از این، بیشتر احتیاط خواهد کرد.در این 
که چنگیزخان، یکی از خونخوارترین و 
بی رحم ترین جهانگشایی است که تاریخ، 
نام آن را ضبط کرده، شکی نیست زیرا آن 
قدرکه به امر او خون ریخته شده و آبادی 
ویران شده است، شاید در هیچ عهد و 
در ایام لشکرکشی هیچ فاتحی، به آن 
اندازه صدمه و مصیبت روی نداده باشد. 

به خصوص که چنگیز، خیلی کینه جو و 
سخت کش بوده و برای او قتل عام یک 
شهر عظیم و نابود کردن چندین کرور 
نفوس و کشتارزن و طفل و عاجز به یک 
اشارۀ لب هیچ اشکالی نداشته. ولی نباید 
تصورکرد که چنگیز از سیاست خالی بوده 
و فقط به عشق گشودن بالد و قتل نفوس 
لشکرکشی می کرده. چنگیز، فاتحی بوده 
که برای اجرای مقصودی این کار را کرده 
است. سعی او در ابتدای امر، فتح چین 
و بازکردن راه تجارتی قدیم بین ایران و 

چین بوده و برانداختن اقوامی که مانع 
رفت و آمد کاروانها شده بودند. وقتی هم 
که با ممالک خوارزمشاهی هم مرز شد، 
نسب به سلطان محمد، شرایط ادب و 
این  اقدام  ولی  نمود.  رعایت  را  احترام 
پادشاه در برانداختن دولت فراختایی و 
غرور و تعصب و سوءرفتار او با فرستادگان 
چنگیز، موجب تحریک و غضب خان 
مغول شد و هجوم او را به ممالک اسالمی 

باعث گردید. 
گفته می شود که گروهی از لشگریان 
چنگیز پس از مرگ او را با کلیه جواهرات 
خزانه اش در نقطه نامعلومی در جنگلهای 
استپی مغولستان تدفین نمودند. سپس 
تمام حاضرین در مراسم خاکسپاری را 
قتل عام کردند که از محل گنجینه و 
آرامگاه او کسی اطالع پیدا نکند. بعد از 
روییدن گیاهان و استتار آن پیدا کردن 
گور چنگیز تاکنون میسر نشد و کوشش 
دولت مغولستان نیز برای دست یابی به 

آن هنوز بجایی نرسیده است.

قله »دنا«  گل سرسبد »زاگرس«

است؛  آمده  فردوسی  شاهنامه  در 
کیخسرو سردار نامی و قهرمان پرآوازه 
برف  و  کوالک  شرایط  در  شاهنامه 
تصمیم می گیرد از گردنه ای که بعدها 
کرد  پیدا  شهرت  بیژن  گردنه  بنام 
عبور کند. لذا بلندای گردنه را پشت 
او  از  اثری  هیچ  دیگر  و  سرگذاشته 
بیژن  هنگام  دراین  نمی شود.  یافت 
یکی از قهرمانان سپاه کیخسرو به قصد 
یافتن وی سی نفر از یاران سخت کوش 
سپاه را بسیج نموده و راه گردنه محل 
را در پیش می گیرند.  عبور کیخسرو 
سختی  طوفان  مسافتی  طی  از  پس 
تغییر  بگونه ای  شرایط  و  می گیرد  در 
از  پس  یکی  بیژن  یاران  که  می یابد 
دیگری هالک می شوند و بنا بر روایتی 
یکی از تیرهای رها شده از کمان بیژن 
این قهرمان بزرگ شاهنامه بر سنگی 
نشسته و اکنون نیز اثر آن برجاست.

بنا براین وجه تسمیه نام بیژن براین 
گردنه بلند باال و 3 قله )بیژن 1 و 2 
و3 ( برگرفته از این حکایت است و نام 
شهر فعلی »سی سخت« نیز از سی یار 

سختکوش بیژن برگرفته شده است.
شاهنامه در یاسوج و سی سخت از 
جایگاه واالیی برخوردار است و نام اکثر 
مردمان سی سخت از قهرمانان شاهنامه 
الهام گرفته شده است مانند زال، رودابه، 

قباد، روهام و...
دنا به دلیل وسعت و بلندیهای مرتفع 
آن، یکی از نادرترین مناطق کوهستانی 
به شمار می رود، در سینه فراخ و پهناور 
»دنا« بیش از ۷4 قله باالتر از4000 
متر قرار گرفته و ارتفاعات زیر 4000 
متر هنوز به درستی شناخته نشده اند.

دنا به عنوان گل سرسبد رشته کوه 

از  و  زاگرس 60 کیلومتر طول دارد  
نظر کوهنوردی تخصصی از مهمترین 
این  از  کوههاست.  ناشناخته ترین  اما 
لحاظ دیواره های جنوبی دنا با ارتفاع 
بکرترین  از  یکی  متر  از 2000  بیش 
و زیباترین دیواره هایی است که ارادۀ 
آهنین کوهنوردان را جهت بازگشایی 
فرا  خود  سوی  به  جدید  مسیرهای 
هیأت  سوی  از  می خواند.تاکنون  
کوهنوردی استان کهکیلویه و بویراحمد 
قله های  به  زمستانی  صعود  چندین 
حوض دال به ارتفاع 4250 متر ـ پا 
زن پیر 4280 متر که یکی از مشکل 
ترین و پرخطرترین صعودهای زمستانی 

است انجام گرفته است.
امکانات  کمبود  دلیل  به  طرفی  از 
ایمنی و مشکالت فنی تاکنون صعود 
زمستانی به قلل اصلی دنا و از جمله 

)بیژن3 ( انجام نگرفته است.
 طبق یک برآورد غیر رسمی همه 
ساله بیش از دوهزار تن از کوهنوردان 
سراسر کشور به قله های گوناگون دنا 
حالیست  در  این  و  می نمایند  صعود 
الراس  خط  سراسر  در  متاسفانه  که 
دنا تنها یک جانپناه در منطقه چشمه 
که  دارد  وجود  دال«  »حوض  پونه 
دنا  مشتاقان  عظیم  خیل  جوابگوی 
هیأت  راستا  این  در  نیست.  و  نبوده 
کوهنوردی استان تالشهایی در جهت 
احداث جانپناه آغاز نموده و با هماهنگی 
کل  اداره  و  استانداری  فنی  دفتر 
تربیت بدنی مقرر شده است 5 جانپناه 
در خط الراس شرق، مرکز و غرب دنا 
ایجاد شود.همچنین در جهت حفاظت 
منطقه  وحوش  و  گیاهی  پوشش  از 
شامل انواع خرس، گراز،  کل و قوچ، 

بز وحشی و کبک دری طی سالهای 
که  پذیرفته  صورت  اقداماتی  گذشته 
خوشبختانه نتیجه آن مثبت بوده است.

استان که   و دیدنی  زیبا  از مناطق 
متاسفانه  از چشم مشتاق طبیعت به 
دور مانده است می توان به آبشار زیبای 
مهربان،  تنگ  تنگ خرانداز،  مارگون، 
چشم  بلقیس،  چشم  باغ  رواق،  تنگ 
ورزش  کرد. کوهنوردی  اشاره  میشی 
بومی و همگانی استان کهکیلویه و بویر 
احمد است و بدلیل زندگی عشایری پیر 
و جوان و زن و مرد این استان مدت 
مدیدی از عمر خود را در کوهستان و 
در دامنه های خوش آب و هوای  دنا 
سپری  می کنند. تاکهای سی سخت از 
ایران  تاکهای  پربارترین  و  ممتازترین 
به  آن  سیاه  انگور  دانه های  که  است 
بیدانه اش  انگور  و  بم  رطب  درشتی 
ُدر خوش رنگی است آویخته برگوش 
تاک. خوشه های چند کیلویی انگور سی 
سخت هربیننده ای را به وجد و اشتها 
نیز  سی سخت  انگور  می آورد.صادرات 
را متنفع گردانیده  این رشته  تاجران 
ولی برای کشاورزان آنچه باقی مانده 
دستان پینه بسته ای است که هیچوقت 
بلند  دنا  قله  اما  و  نمی یابند.  مرهمی 
سازمان  است.  مانده  ناشناخته  ولی 
جغرافیایی کشور که یکی از معتبرترین 
سازمانهای ایران است، در مورد ترسیم 
اشتباه شده  دنا دچار  کروکی منطقه 
است و در نقشه های رسمی خود اسامی 
قلل دنا را بدون توجه به فرهنگ ناحیه 
شمالی و جنوبی دنا »ترک و تاجیک« 
ریاضی  کتاب  در  و  رسانده  ثبت  به 
سوم ابتدایی ارتفاع قله دنا 5200 متر 
ذکر شده است و متاسفانه در یکی از 
برنامه های تلویزیونی »مسابقه هفته« 
قله دنا را جزو استان فارس به حساب 

آوردند!
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حركت كرديم و رسیديم به طبقه 
 ۶23 سلول  به  مرا  بعد  زندان.  سوم 
انتقال دادند، قبل از اينكه او از آنجا دور 
شود، گفت: تمام موارد قانوني در برگه اي 
به درب از داخل چسبانده شده است 
و اگر كوچكترين تخلفي از آنها كني 
مجازات شديد در پي دارد. اين را گفت 
و در سلول 1/5 در 2 متري را بست.

چشم من به آيین نامه و مقررات 
نوشته  برگه  باالي  در  افتاد.  آنجا 
شده بود: »زندان، دانشگاه است. امام 
خمیني!« بعد موارد آيین نامه را نوشته 
بودند و تا آنجا كه به ذهنم مي رسد 

عبارت بود از:
يا  اعتراض  كوچكترين  اگر  ـ   1
برخورد  با  شود  بلند  شما  از  صدايي 

شديدي روبرو خواهید شد.
رئیس  يا  بازجو  با  كاري  اگر  ـ   2
زير  را  خودتان  كارت  داريد  زندان 
در مي گذاريد و نگهبان به ما اطالع 
الزم  داديم  تشخیص  اگر  مي دهد، 

است، اجازه ديدار مي دهیم.
3ـ  غذا روي سه  نوبت )شام، ناهار و 
صبحانه( به اندازه نیاز شما خواهد بود.

4 ـ دستشويي روزي 4 نوبت.
5 ـ حمام هفته اي يك بار.

۶ ـ هواخوري هفته اي يك بار.
7ـ  عوض كردن لباس )لباس كثیف 

با لباس تمیز( هفته اي يك بار.
۸ـ  هیچ گونه حق صحبت كردن با 
زنداني جنبي را نداريد. هرگونه تماسي 
ديوار  كردن  يا صدا  كناري  سلول  با 

مجازات شديد دارد.
9 ـ استفاده از كتاب و روزنامه با 

اجازه بازجو آزاد است.
1۰ـ  اجازه تلفن يا مالقات با خانواده 

با اجازه بازجو خواهد بود.
ـ به هیچ وجه حق نوشتن روي در و   11
ديوار را نداريد. اگر چنین چیزي مشاهده 
مي شود. شديد  برخورد  شما  با  شود 

12 ـ حوله، قاشق، كاسه، مسواك، 
خمیردندان را بايد در قسمت بیرون 
شده  تعیین  كه  جايي  در  سلول  در 

قرار بدهید.
در ضمن بايد يادي از فرخ شفیعي 
بكنم كه نقش اساسي در كوي دانشگاه 
از  عمران  لیسانس  فوق  او  داشت. 
سال   2 مدت  و  بود  تهران  دانشگاه 
تیرماه  دانشگاه  كوي  حادثه  از  بعد 
اين  بود.  اوين  زندان  در  زنداني   ،7۸
خوزستاني مهربان از جمله كساني به 
شمار مي رفت كه خیلي صبور، خوش 

اخالق، شجاع و مبارز هستند.
باز  از نیم ساعت در سلول را  بعد 
كردند. داخل يك كاسه، برنج و خورش 
ريخته بودند و با يك گرده نان به من 
دادند و در را بستند. من اصال اشتهايي 
براي خوردن نداشتم و همچنان قلب 
درد شديدي داشتم كه آن هم به خاطر 
منوچهر بود. چون اين احساس به من 
دست داده بود كه منوچهر را به زودي 

اعدام مي كنند.
نگهبان دوباره در را باز كرد و گفت: 

چشم بند بزن و بیا بیرون.
از داخل سالن گذشتم يك نفر جوان 
كه حدودا 25 ساله بود صدا زد كه: 
اكبر دنبال من حركت كن! من همراه 
او حركت كردم و مرا به يك ساختمان 
مخصوص  ساختمان  آن  كه  بردند 
بازجويي بود. مرا در داخل ساختمان 
از  بازجويي  و  ايستاندند  ديوار  به  رو 
من شروع شد. سئواالت اولیه از اين 
قرار بود كه تو در كوي دانشگاه چه 
بودي؟  كسي  چه  با  داشتي؟  نقشي 
و چه كارهايي انجام دادي؟ منوچهر 
آنجا چه كاري مي كرد؟ كه من خود 
گفتم من هیچ كاري انجام ندادم جزو 
دانشجويان بودم، چون هوا خیلي گرم 
بود آب سرد به آنها مي دادم و حتي 
به نیروي انتظامي هم مي رسیدم چون 
من دانشجوي مددكاري بودم و وظیفه 
خود مي دانستم به انسانها كمك كنم 

حتي به دشمن.
ـ منظورت از دشمن چه كسي است؟

سركوب  به  كه  انتظامي  نیروي  ـ 
دشمن  من  را  پرداخت  دانشجويان 

خودم و ملت مي دانم.
او  كه  گفتم  منوچهر  درباره  بعد 
دانشجويان را دعوت به آرامش مي كرد 

و نديدم كاري انجام دهد.
باز اين سئواالت را چندين بار تكرار 
كردند باز همین جواب ها را از من گرفتند.

آنها سپس گفتند: دوتا دست هايت را 
باال ببر و همین طور يك پا را باال بیاور.

بودم.  اينطور  ساعت  به 3  نزديك 
ديگر خسته و كالفه شدم فرياد زدم 
من چه كاري كردم كه اين همه مرا 

شكنجه مي كنید.
بازجو آمد و گفت: دستهايت  بعد 

را پايین بیاور و همین طور پايت را.

پا  يا  دست  اگر  كه  نماند  ناگفته 
و  لگد  و  با مشت  پايین مي آوردم  را 
هم  من  مي افتادند.  جانم  به  كشیده 
جواب قبلي را تكرار مي كردم بعد از 
3 ساعت سرپا بودن گفتند كه روي 
يك صندلي بنشینم. و سپس برگه اي 
از سئواالت قبلي را روي برگه بازجويي 
نوشتند و به من دادند كه جواب آنها 
جواب  اينكه  از  پیش  اما  بنويسم.  را 
سئواالت را بنويسم بازجو به من گفت:

ـ اكبر، مي داني كجا هستي و توسط 
چه ارگاني بازداشت شدي؟

گفتم: نمي دانم كدام زندان هستم 
ولي مي دانم كه توسط وزارت اطالعات 
برگه  باالي  چون  شده ام.   دستگیر 
بازجويي شما نوشته وزارت اطالعات.

گفت: حاال مي داني توسط چه ارگاني 
بازداشت شدي و مي داني كه وزارت 
ندارد  شوخي  هیچ كس  با  اطالعات 
با ما همكاري نكني روزگارت را  اگر 

سیاه مي كنیم!
من شروع به نوشتن پاسخ سئواالت 
كردم و همان جوابهايي را نوشتم كه 

قبال به طور شفاهي از من شده بود.
بعد آنها را تحويل بازجو دادم. بازجو 
بعد از خواندن به شدت عصباني شد. 
گفت: من واقعیت را از شما مي خواهم 
چرا دروغ نوشتي؟! و سپس خشمگین 
شد و چند بازجوي ديگر را صدا كرد. 
آنها به شدت با من برخورد كردند و 
مرا زير مشت و لگد و سیلي گرفتند و 

فحش هاي ركیك مي دادند.
دوباره بازجو همان سؤالها را نوشت 
كه من هم باز همان جوابها را تكرار 
كردم. اين سؤال و جواب چندين بار 
تكرار شد كه هر بار هم مرا زير ضربات 
مشت و لگد خودشان قرار می دادند تا 
اين كه نزديك به اذان صبح شد كه مرا 

به سلول انفرادی انتقال دادند.
ساعت نزديك به ۸ صبح بود كه دِر 
سلول باز شد و نگهبان گفت: چشمبند 

بزن، بیا دنبال من!
از سالن خارج شدم، همان  وقتی 
كه گفت:  ديدم  را  قبل  روز  بازجوی 

بیا دنبال من!
از طبقه سوم كه پايین می  آمديم 
شروع به دادن فحشهای ركیك كرد. 
از اين ناسزاها خیلی ناراحت شدم. به 
او گفتم: مرتیكه! يك ذره ادب داشته 
باش! او با تندی به من گفت: روزگارت 

را امروز سیاه می كنم!
مرا به داخل ساختمانی بردند كه 
داخل اتاق بازجويی حدود 5 نفر بودند. 

امروز  اكبر،  گفت:  بازجوها  از  يكی 
االن  همین  وگرنه  می كنی،  اعتراف 

دستور می دهم ترا با كابل ادب كنند.
و  ندارم  تازه ای  حرف  هیچ  گفتم: 
او جا  است!  ديروزی  همان حرفهای 
خورد و دستور داد: اين آدم فاسد ضد 

انقالب را ببريد، خوب ادبش كنید.
آنها دوباره مرا از اتاق بازجويی به 
اين  بدهند.  شكنجه  بردندكه  اتاقی 
اتاق در میان سلولهای 1۰۰ تا 2۰۰ 
اتاق  بود. زير پله های همكف نیز دو 
يك  آن  داخل  و  بود  ديگر  تودرتوی 
داشت  قوی  و  بزرگ  بسیار  هواكش 
و همین طور يك تختخواب. دستور 

دادند كه به شكم روی تخت بخوابم. 
با  را  پاهايم  ابتدا  كشیدم.  دراز  من 
طوری  بستند،  تخت  میله  به  طناب 
بود كه پاهايم حدود 1۰ سانتیمتر از 
میله تخت بیرون زده بود كه بتوانند 
به راحتی با كابل به كف پاهايم ضربه 
بزنند. بعد به دو دستم دستبند زدند 
و دستبند ديگری را كه به دستم زده 
شده بود به تخت وصل كردند كه من 
هیچ گونه حركتی نداشته باشم بعد 
شروع به زدن با كابل از پشت گردن 

تا پايین بدنم كردند.
بازجوها  از  يكی  حین  همین  در 
گفت: چرا به پشت گردن و پشتش 
می زنی؟ می خواهی اثر بماند؟ به كف 
پا بزن! بعد شروع به زدن كف پای من 
با كابل كرد. من مرتب فرياد می زدم: 
نكردم،  كاری  كه  من  می زنید؟  چرا 

من بی گناهم!
پس از لحظاتی، بازجو گفت: اكبر، 
نداريم!  تو  با  كاری  كنی  اقرار  اگر 
من گفتم: حرف من همان حرفهای 

گذشته است! باز شروع به زدن كردند. 
نزديك به 3۰ ضربه كابل زدند.

آدم حاضر است 1۰۰ ضربه كابل 
به پشت بدنش بزنند ولی يك ضربه 
تمام  چون  نزنند.  پاهايش  كف  به 
قرار  پا  مويرگهای عصبی وسط كف 
دارند. وقتی يك ضربه كابل يا تسمه 
به كف پا می زنند تا مغز سر و تمام 
استخوانهای بدن می لرزند و اگر 1۰۰۰ 
ضربه در روز به كف پا با كابل يا با تسمه 
و  نمی كنی  بی حسی  احساس  بزنند 
اصالً پايت بی حس نمی شود ولی اگر به 
پشت بدن ضربه ای بخورد بعد از چند 
ضربه احساس بی حسی دست میدهد 

و ديگر درد را احساس نمی كنی.
در ضمن آدم باز حاضر است 1۰۰ 
ضربه با تسمه به اعضای بدنش بزنند 
از سیم  )كه  كابل  با  يك ضربه  ولی 
برق است( نزنند چون درد يك ضربه 
كابل برابر است با 1۰۰ ضربه با تسمه.

بار  اولین  برای  كه  اين  از  بعد 
كردم،  نوش جان  را  كابل  ضربه های 
كردند.  باز  را  پايم  طناب  و  دستبند 
ولی چشمبند را همیشه بايد می زديم 

جز در داخل سلول.
برخاستم.  به سختی  پاشو!  گفتند: 
اتاق  از  و  گرفتند  را  دستم  دو  آنها 
بازجويی به محوطه زندان آوردند. بعد 
به من گفتند: حدود 2۰ دقیقه بايد باال 
و پايین جست و خیز كنی كه پايت 
چرك نكند. و من هرگز توان آن را 
با  نداشتم. هر زمانی كه می ايستادم 
به جان من می افتادند  لگد  و  مشت 
و می گفتند تا 2۰ دقیقه بايد حالت 
پرش داشته باشی وگرنه روزگارت را 

سیاه می كنیم.

سرانجام بعد از 2۰ دقیقه با كف پايی 
آش و الش، باال و پايین پريدن، گفتند 
كافی است و دوباره مرا به اتاق بازجويی 
سؤاالت  همان  دوباره  آنها  دادند.  انتقال 
گذشته را شروع كردند كه من نیز همان 
جوابها را تكرار كردم. بعد سؤاالت عوض 
دانشگاه  كوی  وارد  زمانی  چه  كه:  شد 
شديد؟ زمانی كه شما وارد كوی شديد 
و  نظامی  نیروی  اختیار  در  خوابگاه 
انتظامی بود و نیروها داخل كوی بودند 
و آنها آرامش را برقرار كرده بودند، شما 
چگونه و با چه كسانی و چه دانشجويانی 
سازماندهی كرديد و توانستید با درگیری 
از  را  انتظامی  و  نظامی  نیروهای  شديد 
بنزين  پیت  يك  كنید؟  بیرون  خوابگاه 
دستت بود، آن را از كجا فراهم كردی؟ 
نقش منوچهر و دوستان تو و او چه بود؟ 
هدف  منوچهر و همدستانش چی بود؟ 
تو  هدف  بود؟  چه  هدفش  و  رضا  نقش 
درباره سازمان دادن به دانشجويان چه بود؟

نزديك  ساعت  من  گفتم:  جواب  در 
به كوی دانشگاه رسیدم و  به 11 صبح 
نقشی در آنجا نداشتم. چون هیچكس را 
هم نمی شناختم. درباره ظرفی كه دست 
من بود، آن گالن آب بود نه پیت بنزين 
كه بنزين داخل آن باشد. چون هوا گرم 

بود من برای دانشجويان آب می بردم.
بازجو گفت: دروغگو، ما می دانیم كه 
آن پیت بنزين بود و داخل آن هم بنزين 
و  بود  مولوتف  كوكتل  ساختن  برای  و 
شما و دوستانت با ساختن اين كوكتلها 

كوكتلها  اين  كرديد؟  پا  به  آتشی  چه 
باعث شد كه نیروی نظامی و انتظامی از 
خیابان مقابل خوابگاه عقب نشینی كرده 
و تا نزديكی چهارراه شهید گمنام عقب 
ايجاد  كه  موقعیتی  اين  با  شما  بروند. 
امیرآباد  مردم  كه  شديد  موجب  كرديد 
نیز به دانشجويان بپیوندند. و همینطور 
دانشجويان دختر هم به متحصنین كوی 
دانشگاه بپیوندند. اين خود باعث شد كه 
تظاهرات گسترده تر و درگیريها شديدتر 
علیه  تندی  شعارهای  همینطور  و  شود 
اين  تمام  و  شد  شنیده  نظام  مسؤولین 

بلواها زير سر شماست.
من دوباره همه اين اتهامات را رد 
كردم و گفتم: من فقط به عنوان يك 
دانشجويان  به  مددكاری  دانشجوی 

آب رساندم!
در اين موقع بازجوها چنان عصبانی 
شدند كه حدود يك ساعت مرا به زير 
مشت و لگد خودشان گرفتند و از آن روز 
بود كه از ناحیه كمر و پا، درد شديدی 
احساس می كردم و ديگر توان راه رفتن 

نداشتم. آنها از نقش منوچهر در اين 
ماجرا پرسیدند.  گفتم: اصالً من منوچهر 
را در كوی دانشگاه نديدم و هیچ كدام 
از دوستان منوچهر را هم نمی شناسم.

در اين موقع دوباره بازجوها عصبانی 
شدند و گفتند: باعث تمام فتنه های 
كوی دانشگاه و بعد از آن، تو و برادرت 
همراه  همینطور  هستید.  منوچهر 

بعضی از دوستانتان مثل رضا؟!
درباره ايشان هم دوباره تكرار كردم كه 
او دانشجويان را به آرامش دعوت می كرد!

باز هم آنها عصبانی شدند و يكی 
داری  را  چیز  همه  تو  گفت:  آنها  از 
وارونه جلوه می دهی! و برای چندمین 
بار، مشت و لگد و سیلی زدنها شروع 
كه صدای  بود  موقع  همین  در  شد. 
فرياد منوچهر را شنیدم و بعد از چند 
دقیقه فرياد رضا بلند شد. آن دو را به 
اتاقك كابل زدن برده بودند و داشتند 

شكنجه می دادند.
از  و  می شنیدم  را  فريادشان  من 
و  گرفت  قلبم  دوباره  ناراحتی  فرط 
ديگر توان نشستن و نوشتن نداشتم. 
بازجو به تمسخر گفت: بچه ننه! قلبت 
می گیره يا داری ما را مسخره می كنی؟ 
احتیاجی به اين اداها نیست. به زودی 
اعدام  را  رضا  و  منوچهر  و  خودت 
نمی تونه  هیچكس  ديگر  و  می كنیم 
شما را نجات بده. حتی اربابتون آمريكا 
و اسرائیل! و همینطور در داخل هم 
كسی نمی تونه شما خائنین به نظام و 
روحانیت و انقالب را نجات بده. همین 
روزها تو و عده  زيادی  از شما اعدام 
برای  باشه  عبرتی  تا درس  می شويد 
ديگران. و كسی به خودش جرأت نده 
كه علیه نظام اسالمی و مسؤولین عزيز 

كشورمان و روحانیت شورش كند!
چندهزار  شما  داد:  ادامه  بعد 
می خواستید   مزلف  بچه  دانشجوی 
نظام را سرنگون كنید، كور خوانديد. 
ما پوست از كله همه اين دانشجويان 
درمی آوريم و نفسی تازه كرد و گفت: 
مجاهدين در سال ۶۰ تظاهرات يك 
عده  هم  آن  انداختند  راه  میلیونی 
زياديشون مسلح بودند. آنها از میدان 
امام حسین تا میدان آزادی به حركت 
دراومده بودند و ما آنها را مثل سگ 
اونها  به  آسمون  و  زمین  از  كشتیم. 
كشته  عده ای  وقتی  شديم.  حمله ور 
موش  سوراخ  توی  بقیه شون  شدند 
قوی  تشكیالت  توانستیم  و  رفتند 
آنهارو نابود كنیم تا نتوانند نظام ما را 
به خطر بیندازند. حاال شما چند هزار 
دانشجو می خواستید نظام مقدس ما 

را سرنگون كنید؟!
من در جواب آنها گفتم: هیچ كسی 
ارباب ما نیست. اگر ما می گويیم امريكا 
يا ديگر كشورها خوبند، برای آن است 
آزادی  است.  آنجا دموكراسی  در  كه 
چشم  به  آنجا  در  واقعی  مفهوم  به 
امنیت،  كشورشان  مردم  می خورد، 
رفاه و آسايش دارند. از آزادی عقیده 
اگر ما  آيا  بیان برخوردارند.  آزادی  و 
می گويیم،  را  آمريكا  كشور  واقعیت 

آمريكا ارباب ما محسوب می شود؟
باز سؤال شد و در جواب گفتم شما 
ما را خائن خطاب كرديد، بايد بگويم 
من و برادر و دوستانم و دانشجويان، 
به عنوان »منتقدان نظام و حاكمیت« 
هستیم و انتقاد و اعتراض طبق اصل 
است.  ايرانی  هر  حق  اساسی  قانون 
و  فساد  از  دانشجويان  ما  امروز  اگر 
ظلم حاكمان و حاكمیت حرف نزنیم 
باشیم  بیدادگری  و  ظلم  تماشاگر  و 
حقوق  و  حق  می تواند  كسی  چه 
ملت را بگیرد؟ خائن كسانی هستند 
حاكمان  بیدادگری  و  ظلم  به  كه 
بی تفاوتند. بیت المال به يغما می رود 
راهزنان  جلو  كه  اين  به جای  شما  و 
سر گردنه را بگیريد، يار و ياور ياغیان 
و غارتگران به اموال ملت شديد و به 
دگرانديشان  و  آزاديخواهان  سركوب 

ادامه می دهید؟!
درباره ديگر سؤال شما بايد بگويم 
مرگ  از  ترسی  گونه  هیچ  من  كه 
ندارم. اين درست است كه جان خیلی 
شیرين است ولی برای آزادی و برای 
دفاع از حق مردم، مرگ برای انسان 
شیرين می شود. همچنین بايد به شما 
متذكر شوم كه ممكن است با اعدام 
دانشجويان مدتی رعب و وحشت را 
در جامعه حكمفرما كنید ولی بدانید 
كه روزی تمامی دانشجويان و مردم به 
انتقام خون ما دانشجويان،  روزگار شما 
را سیاه می كنند و مرگ اين نظام را با 
دست خودتان جلو می اندازيد. نه تنها 
ملت ايران تحمل اين مسأله را ندارند 
بلكه شما با فشار افكار عمومی مردم 

خارج از كشور هم روبرو می شويد.

آن زمـان كه بنهـادم سـر به پـاي آ زادي
دست خود ز جان شستم، در هواي آزادي

فرخي يزدي
اكبر محمدي، شهيد راه آزادي، فرمان قتل خود 
را با نوشتن خاطرات زندان و به چاپ رساندن آن 

در خارج از كشور امضا كرد.
سيرجاني  سعيدي  ياد  زنده  مانند  نيز  او 
مي دانست كه با جان خود بازي مي كند ولي آنچه 

را كه در سينه داشت پنهان نكرد. نوشت و به چاپ 
سپرد تا سندي باشد از جناياتي كه در اين دوره 
از تاريخ ايران و به نام اسالم و به دست مدعيان 

حكومت اسالمي صورت گرفته است و مي گيرد.
نامه  وصيت  تازيانه«  و  كتاب»انديشه  انتشار 
اكبر محمدي و در عين حال حكم اعدام وي بود. 
بستگان و دوستانش اصرار كردند كه از اين كار 
درگذرد و بهانه براي بازداشت مجدد و به زندان 

به  به هالكت رسيدنش  و  رفتن و شكنجه شدن 
دست جالدان ندهد.

اما او بر تصميم خود استوار ماند. چاپ شدن 
كتاب همان بود و قرار گرفتن در مسير مرگ همانا.
بخشي از كتاب »انديشه و تازيانه« را كه اندكي 
قبل از كشته شدن اكبر محمدی در زندان انتشار 

يافت، در چند شماره مي خوانيد.
ناشر: شركت كتاب »كاليفرنيا«

انديشه و تازيانه: خاطرات اكبر محمدي )۲(

در حالی كه پاهايم بر اثر ضربات 
كابل آش و الش شده بود وادارم
می كردند باال و پائين بپرم تا  زخمها

 چرک نكند!

منوچهر محمدی

دنباله دارد

خوابگاه دانشجویان پس از حمله اوباش رژیم
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عمان،  کویت،  =بحرین، 
و  سعودی  عربستان  قطر، 
امارات متحده عربی ۲5 نهاد 
تجاری و اقتصادی جمهوری 
اسالمی و اشخاصی که پیش 
آمریکا  تحریم  این هدف  از 
اقدامی  را در  قرار گرفته اند 

مشترک تحریم کردند.
وزیر  منوچین  =استیون 
آمریکا می  گوید  خزانه داری 
به خاورمیانه  از سفر  هدفم 
علیه  مبارزه  جبهه  تقویت 
یسم  ر و تر لی  ما مین  تا

جمهوری اسالمی است.
=تهران به کشورهای کویت 
و قطر به چشم دوست نگاه 
می  کرد اما اکنون حضور آنها 
در جمع متحدان آمریکا برای 
افزایش فشار حداکثری علیه 
رژیم ایران یک موفقیت بزرگ 
سیاسی در دیپلماسی آمریکا 

محسوب می  شود.
وزارت خزانه داری آمریکا، چهارشنبه 
۳0 اکتبر )هشتم آبان(، در بیانیه  ای 
اعالم کرد که ایاالت متحده به همراه 
شرکت  بانک،  دیگر 2۵  کشور  شش 
به  را  حقیقی  شخصیت  و  تجاری 
دلیل پشتیبانی از رژیم ایران،  سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و گروه های 
شبه نظامی مورد حمایت تهران تحریم 

کرده  است.
این تحریم  ها  شش کشوری که در 
با آمریکا مشارکت کرده آند عبارتند از 
بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی. هدف 
منابع  گرفتن  هدف   تحریم ها  این  از 
تامین مالی تروریسم اعالم شده است.

خزانه داری  وزیر  منوچین  استیون 
بسر  خاورمیانه  سفر  در  که  آمریکا 
»اقدام  گفته  بیانیه  این  در  می برد 
تامین  منابع  این مرکز هدف  گرفتن 
مالی تروریسم همزمان با سفر من به 
خاورمیانه بوده؛ سفری که طی آن با 
همتایانم در سراسر منطقه دیدارهایی 
خواهم داشت که هدف از این گفتگوها 
تقویت جبهه مبارزه علیه تامین مالی 

تروریسم است.«
2۵ نهاد تجاری، اقتصادی و اشخاصی 
قبل  گرفته اند  قرار  تحریم  هدف  که 
ایاالت  تحریم های  تحت  نیز  این  از 

مشارکت شش کشور حاشیه خلیج فارس در 
تحریم  های آمریکا علیه فعالیت  های تروریستی 

سپاه قدس و حزب  اهلل

وزارت  اعالم  به  بنا  بوده اند.  متحده 
این  از  مورد   21 آمریکا،  خزانه داری 
گسترده ای  شبکه  شامل  تحریم ها 
می شود که از سازمان مقاومت بسیج 
حمایت مالی می کنند از جمله بنیاد 

تعاون بسیج.
و  مشارکت  تحریم  ها  این  اهمیت 
تمرکز شش کشور عربی حوزه خلیج 
است  اقدام مشترک  این  روی  فارس 

که تا کنون بی  سابقه بوده است.
اقتصاد،  مهر  بانک  مثل  موسساتی 
سرمایه گذاری  شرکت  ملت،  بانک 
تدبیرگران آتیه و نگین ساحل رویال از 
جمله موسسات و شرکت  هایی هستند 
که نام شان در لیست تحریم شدگان به 

چشم می  خورد.
آمریکا  خزانه  داری  وزرات  بیانیه  در 
در  تحریم شده  موسسات  که  آمده 
فعالیت های  برای  پوششی  حقیقت 
دالر  میلیاردها  و  بسیج  اقتصادی 
سودی است که این گروه شبه نظامی 
از صنایع اتومبیل سازی ایران، معادن، 
فلزات و بانکداری می برد و بسیاری از 
این موسسات نیز در سراسر خاورمیانه 
و حتی در کشورهای اروپایی فعالیت 

دارند.
آمریکا،  خزانه داری  وزارت  گفته  به 
هدف  که  هم  حقیقی  شخص  چهار 
وابسته  گرفته اند،  قرار  تحریم 
در  و  هستند  لبنان  حزب اهلل  به 
عملیات های این گروه شبه نظامی در 

عراق مشارکت دارند.
در  دوشنبه  روز  منوچین  استیو 
سفری که به اورشلیم داشت، بر افزایش 
علیه  متحده  ایاالت  اقتصادی  فشار 
جمهوری اسالمی ایران با هدف تغییر 

بود. کرده  تاکید  تهران  سیاست های 
از  بخش  آن  روی  تحریم   ها  این 
فعالیت    های حزب    اهلل متمرکز شده که 
از طریق آن اقدام به قاچاق نفت برای 
برای  لشکرکشی  هزینه    های  تامین 

سپاه قدس و اقمار آن می کند.
ایران  حکومت  بر  آمریکا  فشارهای 
دنبال  به  قبل  نیم  و  سال  یک  از 
اتمی  توافق  از  متحده  ایاالت  خروج 
بسیاری  ترک  به  که  یافت  افزایش 
و  ایران  از  خارجی  شرکت های  از 
اقتصادی  نابسامانی های  گسترش 

بیشتر در کشور انجامید.
تهران به کشورهای کویت و قطر به 
اکنون  اما  نگاه می  کرد  چشم دوست 
آمریکا  آنها در جمع متحدان  حضور 
برای افزایش فشار حداکثری علیه رژیم 
ایران یک موفقیت بزرگ سیاسی در 
می  شود. محسوب  آمریکا  دیپلماسی 

در  که  اینجاست  توجه  قابل  نکته 
با  اسالمی  جمهوری  اخیر  ماه  های 
پروپاگاندا در رسانه  های داخل کشور 
و تحلیلگران برون مرزی آن از جمله 
در شبکه  های فارسی زبان خارج کشور 
از نزدیک شدن امارات و ایران صحبت 
با  آنها  مشارکت  اکنون  می  کردند. 
آمریکا در اقدامات تحریمی ادعاهای 

تبلیغاتی آنها را زیرسوال برده است.
این احتمال وجود دارد که واکنش 
مشترک  اقدام  این  به  ایران  رژیم 
طبق  عربی،  کشورهای  و  آمریکا 
شبیه  و  غیرسیاسی  عملیات  معمول 
گذشته  ماه  های  در  که  باشد  آنچه 
و  ایذایی  اقدامات  افتاد:  اتفاق  نیز 
و  نیابتی  حمالت  از  اعم  خرابکاری 

موشک پرانی.

عراق؛ در بغداد و کربال کوماندو های نقابپوش در 
میان معترضان دست به کشتار می زنند

به گزارش روزنامه ایتالیایی الستامپا، 
در  نظامی  حکومت  شب  نخستین 
یافت. معترضان  پایان  عراق در خون 
با وجود اعالم حکومت نظامی باز هم 
در  بغداد، نجف، کربال و سایر مناطق 
شیعه نشین به خیابان آمدند. در کربال 
با  نقاب پوش  کماندوهای  از  گروهی 
اصلی  میدان  به  پالک  بدون  ماشین 
چادرهای  معترضان  که  جایی  شهر، 
شروع  و  آمده  کرده اند،  پا  بر  را  خود 
به تیراندازی به سمت چادرها کردند. 
در این تیراندازی ده ها تن از معترضان 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته و حداقل 
1۸ تن جان خود را از دست دادند. به 
گزارش این روزنامه، تعداد زخمی های 
شب گذشته در سراسر عراق به ۸00 
 ۳ ناصریه  در  همچنین  می رسد.  تن 
نفر در کمین نیروهای سرکوب افتاده 
با این  و جان خود را از دست دادند. 
حساب تعداد قربانیان در یک ماه اخیر 
به حداقل 2۶0 کشته و هزاران زخمی 
گزارش  نیز  است.ریپوبلیکا  رسیده 
داده است که شب گذشته، 29 اکتبر 
2019، افراد نقاب پوشی در کربال اقدام 
به شلیک به سمت معترضان کرده و 
بر اساس تخمین های اولیه دست کم 
22 نفر را کشته و باعث زخمی شدن 
۸۶۵ نفر شده اند. این آمار را خبرنگار 
العربیه به نقل از کمیسیون حقوق بشر 
عراق نقل می کند. این در حالیست که 
نیروی انتظامی عراق نقش داشتن در 

مرگ حتی یک نفر را رد کرده است.
اپوزیسیون دولت عراق، شبه نظامیان 
افراطی وابسته به جمهوی اسالمی را 
ترور  با  دارند  قصد  که  می کند  متهم 
را  این کشور  مردم  انقالب  و وحشت 
افراد  عینی  شاهدان  کنند.  خاموش 
و  کاله  با  که  دیده اند  را  سیاه پوشی 
صورت های پوشیده اقدام به تیراندازی 

در خیابان ها می کنند.
دخالت  می کند  سعی  عراق  پلیس 
داشتن  نگه  کنترل  تحت  به  را  خود 
اما  کند  محدود  خیابان ها  و  میادین 
خطر  مرگ«  »جوخه های  دخالت 
این  جدید،  داخلی  جنگ  یک  وقوع 

افزایش  را  شیعه  جامعه ی  بین  بار 
داده است. دولت عادل عبدل مهدی 
توسط احزاب شیعه ای رهبری می شود 
از آنها شدیدا به جمهوری  که برخی 
اسالمی وابسته اند درست مثل حزب اهلل 
استعفا  از  کنون  تا  مهدی  لبنان.  در 
خودداری کرده و قول اصالحاتی را برای 
مبارزه با فساد داده است. معترضان نیز 
غالبا شیعه هستند و انقالب نیز متوجه 
جنوب عراق )بخش شیعه نشین عراق( 
است. شیعیان در عراق ۶۵% جمعیت 

را تشکیل می دهند.
نظامیان  و  دولت  این  از  پیش 
دادن  پایان  برای  ابزاری  هر  از  عراق 
کرده اند.  استفاده  اعتراضات  به 
جنگی،  سالح های  اشک آور،  گاز 
تک تیرانداز، حکومت نظامی منطقه ای 
و حتی تهدید به حبس ابد و یا اعدام 
خشونت  »مرتکب  که  افرادی  برای 
می شوند«. اکنون نیز حکومت نظامی 
عمومی برای جلوگیری از شکل گرفتن 

تظاهرات شبانه اعالم شده است.
در شب های گذشته دفاتر بسیاری از 
احزاب، از جمله حزب منفور »الدعوه« 
نوری  سابق  وزیر  نخست  به  متعلق 
المالکی به آتش کشیده شد و برخی 
آتش  در  را  خود  جان  معترضان  از 
جمعیت  داده اند.  دست  از  سوزی ها 

سبز  منطقه  وارد  کرده  سعی  بارها 
و  ها  وزارتخانه  بغداد شود، جایی که 
سفارتخانه ها در آن واقع شده اند. جمعه 
گذشته برخوردهای به شدت خشونت 
باری بر روی پل جمهوری که میدان 
تحریر )آزادی( را به منطقه سبز متصل 

می کند، رخ داد.
روز  از  عراق  در  اعتراضی  تظاهرات 
جمعه 2۵ اکتبر، پس از یک گسست 
دو هفته ای دوباره از سر گرفته شد و 
هفته ی اخیر در این کشور با خونریزی 
آغاز شد که طی آن ۷۴ نفر کشته و 
بیش از ۳000 تن زخمی شدند. روز 
دوشنبه، 2۸ اکتبر، شهردار کربال طی 
اطالعیه ای در این شهر اعالم حکومت 

نظامی کرد.
همچنین از دوشنبه دانش آموزان و 
معلمان هم به جمع معترضان پیوسته 
و به خیابان ها آمده اند. رئیس سندیکای 
معلمین طی بیانیه ای گفته است: در 
و  معلمین  معترضان،  با  همبستگی 
دانش آموزان از امروز )دوشنبه( دست 
به اعتصاب زده تا مسئولین فاسد را به 

پای میز عدالت بکشانیم.
را  عراق  حاکمه  دستگاه  معترضان 
جنایتکار و فاسد می دانند و خواستار 
کشور  این  کنونی  رژیم  سرنگونی 

هستند.

بغداد؛ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹

جواد ظریف نماد» سیاست خارجی عملگرا و ظاهرا متکی بر دیپلماسی«، در 
کنار قاسم سلیمانی مجری » دیپلماسی نظامی« جمهوری اسالمی

بسته شدن حساب  بانکی برخی ایرانیان در مالزی؛ 
رویترز می  گوید احتماالً اثر فشار آمریکا و FATF است

=بانک مرکزی مالزی در 
ماه ژوئن اطالعیه ای منتشر 
کرده بود که به نظر می  رسد 
حساب  های  شدن  مسدود 
ایرانیان مربوط به گروه ویژه 

اقدام مالی )FATF( است.
جمهوری  =سفارت 
اعالم  مالزی  در  اسالمی 
همکاری  با  امیدواریم  کرده 
به  مالزی، مذاکرات  مقامات 

نتایج مثبتی برسد.
=مشخص نیست که بسته 
شدن این حساب ها ربطی به 
ردگیری یک نفتکش ایرانی 
در آب های مالزی دارد یا نه.

می  گویند  مالزی  ساکن  ایرانیان 
بانک  های این کشور حساب های بانکی 
اشخاص و شرکت های ایرانی را می  بندند.

خبرگزاری رویترز، ۳0 اکتبر )هشتم 
از  نقل  به  خبر  این  اعالم  با  آبان(، 
برخی افراد و یکی از مقامات سفارت 
جمهوری اسالمی نوشت طی ماه های 
کشور  این  در  حساب  چندین  اخیر 
بسته شده و این اقدام ناشی از افزایش 

فشار تحریم  های آمریکاست.
صمدی یک استاد دانشگاه می  گوید، 
بانک  که  شد  متوجه  اوت  ماه  در 
CIMB مالزی حساب 1۴ ساله او را 
بسته است. او می  گوید، بانک ها کاسه 
داغ تر از آش شده اند.صمدی گفته در 
کشورهای غربی باز کردن حساب هیچ 
مشکلی ندارد. آنها فقط در مورد انتقال 
پول مخصوصاً مبالغ باال حساس  اند. او 
می  گوید، بالفاصله پس از اینکه بانک به 
او هشدار داده که حسابش را می بندد، 
کرده  خارج  حساب  این  از  را  پولش 
ولی هنوز می تواند به صورت آنالین به 

حسابش دسترسی داشته باشد.
رویترز نوشته پس از آغاز تحریم های 
آمریکا بر سر برنامه  های اتمی ایران که 

در اواخر سال گذشته میالدی اجرایی 
خوب  دیپلماتیک  روابط  مالزی  شد، 
هفته  و  کرد  حفظ  تهران  با  را  خود 
مورد  در  کشور  این  مقامات  گذشته 
راه  هایی برای تقویت بیشتر این روابط 
مذاکره کردند.مشخص نیست که بسته 
شدن این حساب ها ربطی به ردگیری 
یک نفتکش ایرانی در آب های مالزی 
داشته باشد یا نه. وزارت خارجه آمریکا 
و سخنگوی نخست وزیر مالزی پاسخی 

در این مورد نداده  اند.
از  گزارش  ها حاکیست شمار زیادی 
 CIMB ایرانی  های مالزی از بانک های

و RHB اخطار دریافت کرده اند.
به  اطالعیه  ای  در   CIMB بانک 
ایرانی خود اعالم کرده »ما  مشتریان 
که  برسانیم  شما  اطالع  به  متأسفیم 
شما  با  بانکی  همکاری  به  نمی توانیم 

ادامه دهیم.«
این بانک ها هیچ دلیلی برای این اقدام 
می  گویند  برخی  ولی  نیاورده اند  خود 
مربوط  را  قضیه  این  بانکی  مقامات 
تحریم  ها  از  پس  بیشتر  تحقیقات  به 
می  دانند.بانک مرکزی مالزی در پاسخ 
به شکایت یکی از ایرانی  ها گفته این 
به  بانک  ها  تمایل  میزان  به  مسائل 
ریسک مربوط می  شود با این حال بانک 
اقدامات  این  مورد  در  مالزی  مرکزی 

اطالعیه ای در ماه ژوئن منتشر کرده 
بود که مربوط به گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( است.در این میان، سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در مالزی اعالم 
کرد تالش می  کند این مسئله را حل 
کند. سفارت جمهوری اسالمی با اشاره 
به اینکه شرکت های ایرانی هم مشمول 
بسته شدن حساب های بانکی شده اند 
با همکاری  امیدواریم  اعالم کرد: »ما 
نتایج  به  مذاکرات  مالزی،  مقامات 

مثبتی برسد.«
رویترز نوشته در حال حاضر ایرانیان 
مالزی  پایتخت  کوآالالمپور  ساکن 
سرگردانند که چگونه شهریه مدارس 
و صورتحساب بیمارستان ها را پرداخت 
»بدون  می  گوید،  ایرانی  کنند.یک 
روش  های  از  باید  ما  بانکی  حساب 
قدیمی استفاده کنیم و پول  های خود 
را زیر بالش و در قوری نگه داریم. این 

عادالنه نیست.«
محمود واعظی مسئول دفتر حسن 
روحانی ظهر چهارشنبه به وقت تهران 
در پاسخ به پرسش خبرنگاران در گفت 
»این اتفاق فقط برای مالزی نیست و 
برخی کشورهای دیگر هم این اتفاق 
افتاده اما خوشبختانه هم سفارتخانه ها 
و  کردند  پیگیری  خارجه  وزارت  و 

حساب  ها باز خواهد شد.«

صدها ایرانی ساکن مالزی در CIMB حساب دارند
پول  بین المللی  =صندوق 
تورم  می کند  پیش بینی 
سال جاری میالدی در ایران 
۳5.۷درصد و در سال آینده 

۳۱ درصد باشد.
عضو  خادمی  =هدایت اهلل 
کمیسیون انرژی مجلس گفته 
باید از هر روشی برای فروش 
نفت در بورس استفاده کنیم 
و حتی تخفیف ۱۰ دالری به 

خریداران منطقه  ای بدهیم.
خدمات  و  کاال  =صادرات 
ایران در ۲۰۲۰ تا 55.۴ میلیارد 
می  کند. پیدا  کاهش  دالر 

تراز  برای  ایران  اسالمی  جمهوری 
)جبران  آینده  سال  بودجه  کردن 
کسری بودجه( به نفت بشکه  ای 19۴.۶ 
خبرگزاری  گزارش  دارد.به  نیاز  دالر 
پول،  بین المللی  صندوق  رویترز 
دوشنبه 2۸ اکتبر )۶ آبان(، در گزارشی 
اعالم کرد، رژیم ایران به  عنوان عضو 
کلیدی سازمان کشورهای صادرکننده 
از  که  صدماتی  به دلیل  )اوپک(  نفت 
آمریکا دیده است،  تحریم های شدید 
کسری  درصد   ۴.۴ امسال  احتماالً 
بودجه داشته باشد که این میزان سال 
می رسد.صندوق  درصد  به ۵.1  آینده 
می کند  پیش بینی  پول  بین المللی 

پیش بینی صندوق بین المللی پول از کسری 
بودجه هنگفت ایران در سال آینده

ایران  رژیم  خدمات  و  کاال  صادرات 
به ۶0.۳ میلیارد دالر  در سال جاری 
از 10۳.2میلیارد دالر در سال گذشته 
بیشتر   2020 سال  در  و  کند  افت 
کاهش یافته و به ۵۵.۵ میلیارد دالر 
بخش  مدیر  آذور  رسید.جهاد  خواهد 
صندوق  مرکزی  آسیای  و  خاورمیانه 
می  گوید،  رویترز  به  پول  بین المللی 
»تخمین زده می شود تحریم هایی که 
در سال گذشته اعمال و در سال جاری 
سخت تر شد، سال آینده تأثیر اضافه ای 

بر اقتصاد ایران نداشته باشد«.
خام  نفت  بین المللی  شاخص  طبق 
برنت روز دوشنبه 2۸ اکتبر تنها ۶1.۵ 
دالر در هر بشکه معامله ش و. نفت 
سنگین ایران ۵2.۷2 دالر قیمت  گذاری 
پول  بین المللی  است.صندوق  شده 
می گوید کسری بودجه عمومی ایران 
 ۸ برابر  خورشیدی  جاری  سال  در 
درصد کل اقتصاد کشور )تولید ناخالص 
داخلی( و برای سال آینده نیز برابر ۸٫1 

درصد اقتصاد خواهد بود.
بودجه عمومی سال جاری خورشیدی 
ایران حدود 1۷۴۴ تریلیون تومان در 
نرخ  احتساب  با  که  شده  گرفته  نظر 
رسمی ارز )۴200 تومان( معادل ۴1۵ 

میلیارد دالر است.
تولید  صندوق،  برآورد  اساس  بر 
آمریکا  دالر  به  ایران  داخلی  ناخالص 
در سال جاری، حدود ۴۵۸٫۵ میلیارد 
مشکل  عمده ترین  بود.  خواهد  دالر 

نفت  کاهش چشمگیر صادرات  ایران 
است.کاهش ارزش ریال پس از وضع 
دوباره تحریم ها تجارت خارجی ایران 
را  آن  ساالنه  تورم  و  کرده  مختل  را 
افزایش داده است. صندوق بین المللی 
پول پیش بینی می کند تورم ایران در 
سال جاری میالدی ۳۵.۷ درصد و در 

سال آینده ۳1 درصد باشد.
پیش بینی  پول  بین المللی  صندوق 
می کند صادرات کاالها و خدمات ایران 
در سال جاری میالدی تا ۶0.۳ میلیارد 
دالر کاهش یابد در حالی که این رقم 
میلیارد دالر  در سال گذشته 10۳.2 
بود و احتماالً در 2020 هم تا ۵۵.۴ 

میلیارد دالر کاهش پیدا می  کند.
برای  آمریکا  حداکثری  فشار  کارزار 
نفت  فروش  رساندن  »صفر«  به 
جمهوری  نفت  صادرات  اکنون  ایران 
اسالمی را به حدود 1۵0 هزار بشکه 
سال  چهل  در  که  رسانده  روز  در 
گذشته بی  سابقه است.یکی از راه  های 
برای  ایران  موفق حکومت  نه چندان 
در  آن  عرضه  نفت  حداقلی  فروش 
توسط  تحریم  ها  زدن  دور  و  بورس 
هدایت اهلل  است.  خصوصی  بخش 
خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس 
گفته باید از هر روشی برای فروش نفت 
در بورس استفاده کنیم و بر این اساس 
خوب است که تخفیف های 10 دالری 
یا بیشتر از آن با توجه به شرایط بازار 

منطقه به خریداران داده شود.
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با  لبنانی ها  سراسری  اعتراضات 
سعد  که  اقتصادی  تدابیر  وجود 
کشور  این  وزیر  نخست  الحریری 
کاهش  و  اوضاع  کردن  آرام  برای 
اعالم  مردمی  اعتراض های  شدت 
متوالی  هفته  یک  از  بیش  کرد، 

همچنان ادامه دارد.
روز  لبنانی  تظاهرکنندگان 
اعتراضات خود  اکتبر  پنجشنبه 1۷ 
را آغاز کردند. میدان »ریاض الصلح« 
در مرکز بیروت به مکانی برای تجمع 
تظاهرکنندگان تبدیل شد. لبنانی ها 
با تحصن در مناطق مختلف کشور، 
نخست  طرح  با  را  خود  مخالفت 
وزیر اعالم و بر ادامه حضور خود در 

خیابان ها تاکید کردند.
لبنان  سیاسی  امور  کارشناسان 
خود  اعتماد  لبنان  مردم  می گویند 
از دست  حاکم  طبقه سیاسی  به  را 
آنکه  از  بیش  مردم  این  داده اند. 
به  باشند  داشته  نیاز  اصالحات  به 
فاسد  ساختار  در  بنیادین  تغییری 
بتوانند  تا  دارند  نیاز  حاکم  نظام 
خویش  حکومت  به  را  خود  اعتماد 

بازیابند.
مشهور  تحلیلگران  و  نویسندگان 
این جنبش  عوامل  تحلیل  در  عرب 
از همه مرزهای دینی  سراسری که 
و عرفی لبنان گذر کرده و در قالب 
یک میهن گرایی و ملی گرایی محض 
بسیار  تحلیل های  است  شده  ظاهر 
عبدالرحمن  جمله  از  کرده اند  ارائه 
شرق  در  سعودی  نویسنده  الراشد 
االوسط که مقاله ای با عنوان »لبنان 
نوشته  مقدس«  نمادهای  سقوط  و 

است.
 لبنان وسقوط نمادهای مقدس

خود  مقاله  در  الراشد  عبدالرحمن 
بحران  می نویسد،  االوسط  شرق  در 
اکنون  اما  است  قدیمی  لبنان  در 
کشور  این  مردم  صبر  کاسه  دیگر 
با  مردم  پس  است.  شده  لبریز 
شجاع  کرده اند.  قیام  تمام  شجاعت 
بودن هزینه ای دارد که باید پرداخت. 
لبنانی ها در تاریخ معاصر خود صد ها 
در  تغییرات  ایجاد  برای  قربانی 
کشورشان داده اند اما این بار جنبش 
سراسری  همیشه  برخالف  لبنانی ها 
است و تمام نمادهای مقدس دینی و 
سیاسی از جمله حسن نصراهلل رهبر 
داده  قرار  هدف  را  لبنان  حزب اهلل 

است.
از ویژگی های این جنبش این است 
اقتدار  تحت  سنتی  نواحی  همه  که 
حزب اهلل لبنان نیز علیه حسن نصراهلل  
برخاسته و با بی اعتنایی به سخنان او 
با اقتدارگرایی و سلطه جویی او علنا 
واقعیت های  این  کرده اند.  مخالفت 
جدید، حسن نصراهلل را مجبور کرد 
تا در تلویزیون حزبی اش ظاهر شود و 
همه را تهدید کند؛ از جمله به وزرای 
وابسته   لبنان  به حزب اهلل  که  دولت 
داد، کسانی  نصراهلل هشدار  هستند. 
که به خواسته های معترضین پاسخ 
مؤاخذه  مورد  دهند،  استعفا  و  داده 

قرار خواهند گرفت.
ایجاد  برای  لبنان  مردم  همه 
اما چه  توافق دارند.  تغییرات واقعی 
تغییری؟ وزیر جهانگردی وابسته به 
نصراهلل با خواسته معترضان مخالفت 
کرده و می گوید: »اگر خواهان تغییر 
بعدی  انتخابات  منتظر  هستید 
باشید، حق تان را مطالبه کنید و به 
نماینده  مورد عالقه تان رأی دهید«.

سخن وزیر لبنانی وابسته به نصراهلل 
آرایش سیاسی است  نوعی  واقع  در 
چرا که نظام سیاسی در لبنان دارای 
ظاهری دموکراتیک است، انتخابات، 
توازن قدرت و انتخاب ریاست  ارکان 
جمهوری،  ریاست  یعنی  سه گانه 
پارلمان بر  نخست وزیری و ریاست 
اساس توافق طائف که پس از جنگ 
داخلی خونین لبنان در دهه هشتاد 
توافق  مورد  طائف سعودی  در شهر 
راه  عنوان  به  و  شد  امضا  لبنانی ها 
حل مبتنی بر اصل تقسیم قدرت که 
از زمان استقالل بر اساس فرقه های 
ودینی  سنی   و  شیعی  مذهبی 
مسیحی و غیر مسیحی قبول کردند 
بنابراین انتخابات هر چقدر هم تکرار 
نظام  در ساختار  تغییری  شود هیچ 
سیاسی بوجود نمی آید چون سهمیه 
بندی قدرت بر اساس فرقه ای است 
مسیحی  باید  حتما  جمهور  رئیس 
مسلمان  باید  وزیر  نخست  مارونی، 
سنی و رئیس پارلمان شیعه عالوه بر 
همه این عوامل و موانع تغییر حقیقی 
در لبنان، نفوذ حزب اهلل و سلطه این 
حزب بر مرزهای کشور گمرک ها و 
دیگر نهادهای دولتی در واقع دولتی 

در داخل دولت لبنان تشکیل کرده 
است نصراهلل هیچ اعتقادی یا تعهدی 
به  نه  ندارد  لبنان  واقعی  دولت  به 
سیاست  به  نه  و  داخلی  نهادهای 
حکومتی  واقع  در  او  دولت  خارجی 
مستقل در داخل لبنان تشکیل داده 
اراده کند گشور را درگیر  و هر گاه 
جنگ کند کما اینکه در سال ۲۰۰۶ 
برخالف اراده دولت لبنان وارد جنگ 
این  نقش  و  شد  اسرائیل  با  ویرانگر 
حزب در جنگ سوریه نمونه بارزی 
از تمرد نصراهلل علیه دولت لبنان بود.

به  شبه نظامیانش  با  حزب اهلل 
ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در 
همه  و  تجار  سیاسی،  طبقات  میان 
نهادهای لبنان تبدیل شد. این حزب 
داشته  دست  بسیاری  ترورهای  در 
از  تعدادی  الهه  کیفری  دادگاه  و 
الحریر  رفیق  ترور  به  را  آن  اعضای 
متهم کرده است اما دولت لبنان تا 
کنون نتوانسته این افراد جنایتکار را 

تسلیم عدالت کند.
لبنانی ها در این جنبش گسترده تر 
در  کشور  این  استقالل  زمان  از  که 
بوده  بی سابقه  تا کنون  سال 19۴3 
ایجاد  برای  فرمولی  دنبال  به  است، 
با چتر دولت- ملت و  کشوری ملی  
مسئوالنی میهن گرا هستند تا بتواند 
تحت  را  آن  فرقه ای   1۸ جمعیت 
فرقه ای  نه  و  مدنی  دولتی  سقف 
جمع کند و به مداخالت خارجی که 
نیروهای محلی چون حزب اهلل برای 
اجرای برنامه های خود از آن استفاده 
مطالبات  دهند.  خاتمه  می کنند، 
ملت لبنان که اکنون یکپارچه و تنها 
خیابان ها  به  کشور  رسمی  پرچم  با 
نظامی  تاسیس  است،  شده  سرازیر 
جدید هستند که بر اساس انتخابات 
سالح  سلطه  بدون  و  فرقه ای  غیر 
انتخاب  دولت  موازی  شبه نظامیان 

شود.
و  ملی  کشور  یک  برای  تالش 
فراگیر به خواسته ای مهم و اساسی 
منطقه  کشورهای  مردم  همه  برای 
رنج  از اسالم سیاسی  خاورمیانه که 
می برند و از تکه تکه شدن میهن شان 
است،  شده  تبدیل  هستند  نگران 
بخصوص اسالم سیاسی که از رژیم 
مانند جنبشی  می شود  تغذیه  ایران 
نیز  هستیم  آن  شاهد  عراق  در  که 
جنبش  مشابه  مردمی  جنبش  یک 
لبنان است؛ مردم عراق نیز خواستار 
دولت هایی  به  و  شدند  ملی  دولت 
مورد  میلیشاهای  پشتیبانی  با  که 
نه  آمده اند  بر سرکار  تهران  حمایت 

می گویند.
قیام  که  امیدوارند  بسیاری 
راه حل هایی  لبنانی ها  مسالمت آمیز 
را برای پایان دادن به فساد سیاسی و 
تسلط مسلحانه حزب اهلل ایجاد کند و 
کشور را در مسیر توسعه و ثبات قرار 
دهد. خطرات بسیاری این جنبش را 
تهدید می کند و در پشت هر درختی 
برای آن کمینی مخفی قرار داده اند.

آیا حزب اهلل اجازه خواهد داد تغییر 

لبنانی هاست  برحق  خواسته  که 
هزاران  که  حزبی  این  شود؟  ایجاد 
جوان لبنانی را در دفاع از رژیم های 
اسد در سوریه  دیکتاتور چون رژیم 
عراق  در  فرقه گرایان  جنگ های  یا 
و یمن به کشتن داده و حتی برای 
استان های  برخی  در  قیام  سرکوب 
نظام  علیه  خیزش  شاهد  که  ایران 
آیا در کمین  به کار گرفته  بوده اند، 
یا  نشسته  جنبش  این  رهبران 
سرانجام مجبور به قبول تغییرات در 

لبنان می شود؟
هرچه در آینده برای لبنانی ها به پا 
خاسته اتفاق بیفتد یک پیام مهم از 
به همه ملل جهان رسید  این ملت 
نظام  علیه  لبنان  ملت  اینکه  آن  و 
غیرقانونی  سالح  و  فساد  فرقه ای، 
این  در  لبنانی ها  همه  و  کرده  قیام 

زمینه متحد هستند.
لبنان به سوی سومین جمهوری 

خود گام بر می دارد
مصطفی فحص نویسنده لبنانی نیز 
جدید  نسل  می نویسد  مقاله ای  در 
لبنان در رویکرد سیاسی اش در این 
جنبش بطور کامل از گذشته دور و 
نسل  این  است.  بریده  خود  نزدیک 
ابزارهای رویارویی را از مسئله بحران 
قدرت یا مبارزه برای کسب قدرت به 
سمت رویارویی با بحرانی که کلیت 
نظام به وجود آورده سوق داده است.

احزاب  طرف  از  که  بحرانی 
نشده  پیش بینی  لبنان  اقتدارگرای 
در  را  خود  وقتی  احزاب  این  بود، 
یک  و  گسترده  مردمی  قیام  برابر 
شوکه  دیده اند،  ملی  بزرگ  انقالب 
شدند/ با توجه به بافت جامعه لبنان 
جنبش  این  فرقه ای  عمیق  ریشه  و 
از  هیچکدام  سیاسی  محاسبات  در 

احزاب و نخبگان حاکم نبود.
به  اکتبر   1۷ انقالب  حال  این  با 
برداشت های  و  قرائت ها  سرعت 
اساس  بر  را که  لبنان  سنتی درباره 
چندین دهه مالحظات کلیشه ای که 
عنوان  به  خارجی  و  داخلی  نظر  از 
شمار  به  لبنان  ساختاری  ثابت های 

می رفت به کلی تغییر داد.
امپراتوری  از سقوط  لبنانی ها پس 
استعمار  مرحله  ورود  و  عثمانی 
فرانسه بر اساس فرقه ای دولت خود 
با  .در سال 19۴1  دادند  تشکیل  را 
اعالم استقالل اولین جمهوری لبنان 
بر اساس تقسیمات مسیحی مارونی- 
غیرمارونی و مسلمان سنی- شیعی و 

دروزی وغیره را  تشکیل دادند.
لبنان به همین منوال اداره می شد 
اما  بود  آزادی  و  انتخابات  درواقع 
به  انتخابات  این  همه  نهایت  در 
تقسیمات فرقه ای در ساختار دولت 
و  زمزمه ها  اینکه  تا  بود  محکوم 
اساسی  قانون  اصالحات  مطالبات 
لبنان در دهه  از جنگ داخلی  قبل 
هشتاد میالدی برخاست و سرانجام 
با  لبنانی ها  خونین،  جنگی  از  پس 
سال  در  طائف«  »توافقنامه  امضای 
19۸9 به جنگ داخلی پایان دادند 

لبنان«  ملی  توافق  »سند  به  که 
امروز  تا  که  توافق  این  معروف شد. 
به  می شود،  اداره  کشور  آن  طبق 
است  معروف  لبنان  دوم  جمهوری 
البته با وجود فشارها از سوی برخی 
احزاب فرقه ای مانند حزب اهلل لبنان 
طائف  توافق نامه  است  معتقد  که 
این  نقش  و  اندازه  با  متناسب  دیگر 

حزب در لبنان نیست.
نبرد  و  مبارزه  بحبوحه  در 
و  دولت  هویت  بازتعریف  برای 
نوشتن  برای  تالش  و  موجودیت 
لبنان،  تاریخ جدید جمهوری سوم  
تظاهرکنندگان با شعار »کلهم  کلهم 
یا کلن کلن به لهجه لبنانی« بدون 
به روی  را  قرمز  قبلی کارت  هشدار 
و  برده  باال  سیاسی  نخبگان  همه 
معیشتی  خواسته های  شدند  موفق 

را به خواسته سیاسی تبدیل کنند.
لبنانی  تظاهرکنندگان  اصرار 
برای  که  نظام  و  کیفی  تغییر  بر 
لبنان،  بار در همه مناطق  نخستین 
بدون استثنا، برپا شد،  نتیحه آگاهی 
لزوم  بر  آن  قناعت  و  جوان  نسل 
رهایی از نظام فرقه گرایی سیاسی و 
فراگیر  مدنی  دولت  به  آوردن  روی 
است که همه شهروندان را زیر یک 

چتر ملی قرار دهد.
جنبش  این  می پرسند  برخی 
چه  رهبرانش  و  چیست  برنامه اش 

می خواهند؟
است  زمان  نیازمند  جنبش  این 
تبلور  را  خود  کامل  پروژه  بتواند  تا 
از  معموال  انقالب  یک  پروژه  دهد، 
طریق قدرت عمل جنبش و واکنش 
سلطه گران به انقالب متبلور می شود 
انقالب راه تر  اگر قدرت تسلیم شود 
و آسان خواسته های خود را محقق 
فعال  سعاده  وسام  دکتر  می سازد 
»تغییر  می گوید:  لبنانی  سیاسی 
ندارند،  عجله  به  نیازی  خواهان 
واقعیت قیام ها همواره طوالنی بودند 
آنها  تا آمادگی شرایط و فضای الزم 
جمهوری  سومین  تاسیس  برای 
و  اجتماعی  نظر  از  لبنان  جدید  
سیاسی آماده شود انتفاضه لبنانی ها 
کرده  گذر  فرقه گرایی   مرزهای  از 
حال  در  سوم  جمهوری  سوی  به  و 

حرکت است.«
و  منطقه ای  واکنش های 

بین المللی به جنبش لبنانی ها
در واکنش به این تظاهرات ایاالت 
از حق  رسما  اروپا  و  آمریکا  متحده 
مردم لبنان برای تظاهرات و اعتراض 
کردند  حمایت  دولتی  فساد  علیه 
و  کرده  سکوت  عربی  .کشورهای 
اعتراضات  اخبار  پوشش  به  تنها 
رسانه های  .اما  کردند  اکتفا  لبنان 
وابستگانش  و  اسالمی  جمهوری 
»توطئه  برچسب  همیشه  مانند 
بر  را  سعودی«  و  واسرائیل  آمریکا 
این جنبش ملی- مردمی و مستقل 
لبنانی ها چسباندند. جنبش لبنانی ها 
از نمادهای تروریست، فساد و  یکی 
تمرد علیه قانون و دولت لبنان یعنی 

و  است  داده  قرار  هدف  را  حزب اهلل 
»کلهم  لبنانی ها:  یکصدای  شعار 
منهم«  واحد  کلهم….نصراهلل  کلهم 
دزدند   و  فاسد  همه…  همه…   (
فاسدان  از  یکی  نصراهلل  حسن  و 
خوشایند  تردید   بدون  است( 
همین  از  نیست.  اسالمی  جمهوری 
را  عراقی ها  قیام  که  همانطور  رو 
توطئه خواند و مزدوران خود را برای 
قتل تظاهرکنندگان بسیج کرد، حاال 
تالش می کند تا قیام لبنانی ها را نیز 
توطئه ای علیه خود و مزدورانش در 

این کشور قلمداد کند.
پایان  برای  لبنان  دولت  تالش 

دادن به تظاهرات
تهدیدهای  نه  دیگر  سوی  از 
حزب اهلل و هودارانش تظاهرکنندگان 
نه وعده های  و  بازگرداند  به خانه  را 
سعد الحریری و نه پیام میشل عون.

لبنان روز دوشنبه گذشته    دولت 
)۲1 اکتبر( در جلسه  ای چند ساعته 
سعد  توسط  که  را  نجاتی  طرح 
کشور  این  وزیر  نخست   الحریری 
جلسه  کرد.  تصویب  بود،  شده  ارائه 
بندهای  عون  میشل  ریاست  به 
پیشنهادی نخست وزیر برای نجات 
سال  بودجه  همچنین  و  اقتصاد 

۲۰۲۰ را تعیین کرد.
حریری در اولین واکنش به تصویب 
طرح های اقتصادی پیشنهادی خود، 
ممکن  ما  امروز  تصمیمات  گفت: 
نکند  متحقق  را  است خواسته شما 
اما آنچه را از دو سال پیش خواستار 
آن هستم تحقق می بخشد؛ تصمیم 
گرفتیم وزرات اطالع رسانی و شماری 

از نهادها را منحل کنیم.
این  از  پس  لبنان  در  تظاهرات 
های  طرح  شدن  مشخص  و  جلسه 
مدنظر حریری فروکش نکرده است 
و همچنان مردم در خیابان ها حضور 

دارند.
به  طرح  این  بندهای  مهمترین 

شرح زیر است:
کاهش حقوق تمامی نمایندگان و 

وزیران فعلی و سابق تا ۵۰ درصد
انحالل تمامی صندوق ها ) جنوب- 

توسعه و بازسازی- مهاجران(
تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانک  ها 

و شرکت  های بیمه
کاهش  به  مربوط  مصوبات  لغو 
حقوق بازنشستگی ارتش و نیروهای 

امنیتی
تعیین سقف برای حقوق نظامیان، 
به گونه ای که بیشتر از حقوق وزیران 

نباشد
و  شوراها  از  برخی  انحالل 
وزارتخانه ها مانند وزارت اطالع رسانی

ارزش  بر  مالیات ها  تمامی  لغو 
افزوده در بخش های خدمات عمومی 

و تلفن
از  بانکی  رازداری  قانون  لغو 
حساب  های بانکی وزیران، نمایندگان 

و مقام های دولتی
تا ۷  تعیین حقوق قضات حداکثر 

میلیون لیر

شرکت های  خصوصی سازی 
خدمات تلفن  همراه

افزایش مالیات بر سودهای بانکی
بازگرداندن اموال به سرقت رفته

هر مناقصه یا توافقی، که بودجه آن 
بیش از ۲۵ هزار دالر باشد نیازمند 
و  محاسبات  دیوان  قبلی  موافقت 

بازرسی
مرکزی است

حذف هزینه های اختصاص یافته به 
ماموریت های خارجی

فعال سازی کمیته نظارت اقتصادی
لغو  و  داخلی  صنایع  از  حمایت 
مالیات بر واردات کاالهای مرتبط با 

اصنافی که تولید داخلی دارند
ایجاد  در  بانک  ها  مشارکت 
تأسیسات برقی و کارخانه  های ویژه 
جمع آوری زباله و کاهش مالیات آنها 

به میزان
مشارکت شان

گاز  به  برق  نیروگاه های  تبدیل 
ظرف یک ماه

بدون  سال ۲۰۲۰  بودجه  تصویب 
کسری

به  مدیران،  تمام  حقوق  کاهش 
 ۵ از  بیشتر  آنها  حقوق  که  گونه ای 

میلیون لیره نباشد
و  حقوق  برای  سقف  تعیین 
 1۰ تا  حداکثر  کمیته  ها  هزینه  های 

میلیون لیره
به  مربوط  پیشنهادهای  تمام  لغو 
ویژه  بودجه  از  بخشی  کردن  کم 

حقوق  ها
پارلمان لبنان حدود 3 ماه پیش با 
به  اقتصادی  ریاضت  بودجه  تصویب 
نارضایتی های مردمی دامن زد ولی 
برنامه  ارائه  با  و  اخیر  روزهای  طی 
ریاضت اقتصادی دولت سعد حریری، 
بیروت و برخی شهرهای دیگر شاهد 

تظاهرات گسترده مردمی است.
عون  میشل  تلویزیونی  پیام 

معترضان را قانع نکرد
میشل عون رئیس جمهوری لبنان 
پس ار ۸ روز اعتراضات  ضددولتی 
در  پنجشنبه  روز  کشور  این  مردم 
غیر  شده  ضبط  تلویزیونی  پیامی 
گفت:  مردم  به  خطاب  مستقیم 
طایفه گرایی  از  امیدوارم  »بسیار 
تصدی  و  شده  رها  کشور  بر  حاکم 
انجام  شایستگی  اساس  بر  پست ها 

شود.«
از شبکه های  که  پیام  این  در  وی 
گفت:  شد  پخش  لبنان  تلویزیونی 
هستند  بیدار  ملتی   ، لبنان  ملت 
خود  صدای  و  برخیزند  قادرند  که 
لبنان  در  اکنون  آنچه  برسانند.  را 
لبنان  شاهدیم نشان می دهد ملت 
زنده و پویا است و آزادی ها در کشور 

نیز وضعیت خوبی دارد.
داد:  ادامه  لبنان  جمهوری  رئیس 
از نخستین روز ناآرامی ها، به عنوان 
خورده  سوگند  که  جمهوری  رئیس 
است حافظ لبنان باشد و به مبارزه 
پایبند بماند،  سرسختانه علیه فساد 

مسئولیت پذیر بودم.
خیلی  اصالحات  برای  گفت،  او 
نمی گذارند  موانعی  اما  کرده  تالش 
همچنین  .او  برود  پیش  اصالحات 
از  رفته  سرقت  به  پول های  گفت 
باز می  را  لبنان  اموال عمومی ملت 
مشکل  بزرگترین  گفت  او  گرداند. 

کشور نظام فرقه ای است.
عون  سخنان  به  واکنش  در 
تمام  محض  به  تظاهرکنندگان 
او شعار دادند  شدن سخنانش علیه 
با اسکای  آنها در مصاحبه  از  برخی 
عون خود  میشل  گفتند  عربی  نیوز 
از بزرگترین دزدها در دولت حمایت 
باسیل«  »جبران  او  داماد  می کند 
است  لبنان  بزرگ  دزدهای  از  یکی 
نصراهلل  حسن  او  متحد  همچنین  
مخدر  مواد  قاچاق  های  پروژه  تمام 
و اسلحه و وسایل دیگر را در کنترل 
دهد  می  گمرک  نه  نصراهلل  گرفته 
نهادهای  و  دولت  نه  و  مالیات  نه  و 

لبنان را به حساب می آورد.
برخی از تظاهرکنندگان به اسکای 
نیوز گفتند سخنان عون نوشدارویی 
میشل  است.  سهراب  مرگ  از  بعد 
عون پس از ۸ روز تظاهرات سراسری 
مانند  او  ندارد.  تازه ای  راه حل  هیچ 
مقصر  را  دیگران  تظاهرکنندگان 
جنبیده  دیر  خیلی  ولی  دانست 
اصالحات  به  قادر  اگر عون  است… 
چرا  و  نمی دهد  استعفا  چرا  نیست 
کسانی  چه  اصلی  مانع  نمی گوید 

هستند ؟

*منبع: شرق االوسط
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

مقدس تابوهای  و  نمادها  سقوط  لبنان؛   
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

شرکت های  انجمن  =دبیر 
هواپیمای  پرواز  هواپیمایی: 
و  نیست  ممنوع  آنتونوف 
دستور رییس جمهور مبنی بر 
ممنوعیت پروازی فقط برای 

هواپیمای ایران ۱۴۰ بوده.
-مالک ایران ایرتور می  گوید 
زمینگیر هستند  توپولف  ها 
اما می توان از این هواپیماها 
استفاده  نظامی  مباحث  در 

کرد!
و  امنیت  معلوم  قرار  =از 
خدمه ی  و  نظامی ها  جان 
خارج  دور  از  هواپیماهای 
شده برای مسئوالن مربوطه 

هیچ اهمیتی ندارد!
انقالب  پاسداران  سپاه  ایران  در 
خارج  رده  از  هواپیماهای  اسالمی 
پروازی  مسیرهای  به  را  آنتونوف 
دولتی  کاسب  مدیران  و  برگردانده 
به  توپولف  ها  کردن  قالب  دنبال  به 

ارگان  های نظامی هستند.
این  سوانح  فاجعه  بار  سابقه ی 
نگران  بسیار  را  شهروندان  هواپیماها 
سقوط  اخیر  سال  های  است.در  کرده 
که  آنتونوف  هواپیمای  فروند  چهار 
ساخت اوکراین است باعث مرگ چند 
سنگینی  خسارات  و  شده  نفر  صد 
روی دست شرکت  های هوایی داخلی 

گذاشته است.
سقوط  از  سال   ۵ گذشت  از  پس 
آنتونوف در پرواز تهران- طبس متعلق 
به شرکت »سپاهان ایر« با ۴۸ کشته و 
ممنوعیت پرواز این هواپیماها، شرکت 
پاسداران  سپاه  به  وابسته  »پویاایر« 
انقالب اسالمی مدت  هاست با آنتونوف 

اقدام به جابجایی مسافر می  کند.
یک  عنوان  به  »پویاایر«  شرکت 
شرکت تجاری ثبت شده اما به دلیل 
برای  نظامی  تجهیزات  و  نیرو  حمل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، تحت 
در گذشته  این شرکت  است.  تحریم 
که  بود  فعال  »یاس ایر«  عنوان  زیر 

درآمدزایی سپاه پاسداران و مدیران شرکت  های هوایی
 با جان مردم: مرگ، کسب و کارشان است!

آن دوران هم تحریم شد و با تقلب و 
کالهبرداری نام آن به »پویاایر« تغییر 

پیدا کرد.
شرکت هواپیمایی »پویاایر« به غیر 
ایلیوشین  هواپیماهای  آنتونوف  از 
)ساخت  امبرائر  شوروی(،   )ساخت 
و  کانادا(  )ساخت  بمباردیه  برزیل(،  
هاربین )ساخت چین( برای عملیات 

چندمنظوره در اختیار دارد.
»ایران  نام  به  آنتونوف  ها  ایران  در 
که  می  شوند. سال 9۳  مونتاژ   »1۴0
سقوط  هواپیماها  این  از  فروند  یک 
کرد پرواز آنها در خطوط هوایی کشور 
ممنوع شد اما مدت  هاست با این ادعا 
نوع  از  کرده  سقوط  هواپیمای  که 
به  را  آنتونوف  ها  بوده   »1۴0 »ایران 

خط پرواز بازگردانده اند.
دبیر  سامانی  اسعدی  مقصود 
انجمن شرکت های هواپیمایی به ایلنا 
آنتونوف  هواپیمای  »پرواز  می  گوید، 
ممنوع نیست و دستور رییس جمهور 
مبنی بر ممنوعیت پروازی فقط برای 
هواپیمای ایران 1۴0 بوده و هواپیمای 
 1۴0 ایران  هواپیمای  از  آنتونوف 

متفاوت است.«
متعلق  آنتونوف  »این  می  افزاید،  او 
و  است  پویاایر  هواپیمایی  شرکت  به 
به غیر از این آنتونوف چند هواپیمای 
امبرائر هم دارد. هم در حوزه باری و 
هم مسافری فعال است. این هواپیما 
و  دارد  را  هواپیمایی  سازمان  مجوز 
نیازی به دریافت مجدد مجوز نیست. 
از خط خارج نشده که برای بازگشت 

آن مجوز دریافت کند.«
درباره  که  آنجا  از  نوشته  ایلنا 
باالترین  دستور  آنتونوف  هواپیمای 
و  شد  شکسته  کشور  اجرایی  مقام 
از  بنابراین  کرده  پیدا  را  پرواز  اجازه 
که  نیست  بعید  هواپیمایی  سازمان 
اجازه پرواز به توپولف ها را هم بدهد. 
هواپیماهایی که از رده خارج شده و 

زمینگیر هستند.
انجمن شرکت های هواپیمایی  دبیر 
بازگشت  احتمال  درباره  همچنین 
هواپیماها  این  می  گوید،  توپولف ها 
چندین سال است که زمینگیر هستند 

وجود  به خط  آنها  بازگشت  امکان  و 
ندارد و احتماال قطعات مورد نیاز آنها 
سازنده  شرکت های  توسط  دیگر  نیز 

تولید نمی شود.
بازگشت  »امکان  کرده،  تاکید  او 
توپولف ها به پروازهای مسافری وجود 
مسافری  چرخه  از  خارج  اما  ندارد 
می تواند در سایر حوزه ها فعال باشد«! 
از قرار معلوم، مسئوالن مربوطه، امنیت 
و جان خلبان و کمک خلبان و دیگر 

خدمه پرواز را به حساب نمی آورند!
مصارف نظامی برای توپولف های 

از رده خارج شده!  
هواپیماهای  مالک  شکاری  مجید 
گفته  ایلنا  به  ارتباط  این  در  توپولف 
هواپیماهای  کردن  عملیاتی  »امکان 
از  برخی  در  و  دارد  وجود  توپولف 
شاهد  کشورها  سایر  در  مسیرها 
هستیم  توپولف  هواپیماهای  پرواز 
هواپیمایی  سازمان  اگر  حتی  اما 
ایرتور  شرکت  بدهد  پرواز  مجوز  هم 
به  هواپیماها  این  برگرداندن  قصد 
می  دانیم  ندارد.  را  پروازی  خطوط 
هواپیماهای  از  هم  مسافران  که 
نمی کنند.« استقبال  توپولف 

استفاده  امکان  به  اشاره  با  شکاری 
گفت:   باری  بخش  در  هواپیماها  این 
هواپیماها  این  شدن  باری  »امکان 
ظرفیت  هواپیما  این  اما  دارد  وجود 
را  مسافر   1۵0 وزن  تحمل  و  حمل 
دارد بنابراین نمی توان از این هواپیماها 
سنگین  حجم  در  بار  جابجایی  برای 

استفاده کرد.«
او می  گوید، »می توان از این هواپیماها 
در مباحث نظامی استفاده کنیم و در 
برای  توپولف ها  از  کشورها  از  برخی 
استفاده  نظامی  نیروهای  جابجایی 

می کنند.«
ارشد  مدیر  یک  رویکرد  واقع  در 
است  اینطور  اسالمی  نظام جمهوری 
که هواپیماهایی که زمینگیر هستند 
و  نمی  شود  تولید  آنها  قطعات  و 
پرواز  در  سانحه  ای  هر  وقوع  احتمال 
آنها چندین برابر است برای شهروندان 
عادی خطرناک است اما برای نظامی  ها 

و خود خدمه ی هواپیما نه!

به  مصفا  مظاهر  =استاد 
عنوان یکی از قصیده سرایان 
برجسته معاصر ایرانی بعد از 
بهار شناخته  ملک الشعرای 

می شود.
پیکر  =مراسم خاکسپاری 
مظاهر مصفا بامداد روز جمعه 
۱۰ آبان ماه در تفرش برگزار 

خواهد شد.
و  پژوهشگر  و  شاعر  مصفا  مظاهر 
استاد برجسته ادبیات فارسی شامگاه 
 1۳9۸ آبان ماه  هشتم  چهارشنبه 

درگذشت.
چهارشنبه  شامگاه  مصفا  مظاهر 
هشتم آبان ماه 1۳9۸ پس از یک دوره 
سالگی   ۸۷ سن  در  بیماری  طوالنی 

چشم از جهان فرو بست.
پیشکسوت،  شاعر  مصفا  مضاهر 
ادبیات  برجسته  استاد  و  پژوهشگر 
فارسی و یکی از مصحح های بنام ایران 
بود که سال ها به عنوان استاد زبان و 
تدریس  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات 
کرد. استاد مظاهر مصفا همچنین به 
عنوان یکی از قصیده سرایان برجسته 
معاصر ایرانی بعد از ملک الشعرای بهار 
»سی  فریاد«،  می شود.»ده  شناخته 
»توفان  سخن«،  »پاسداران  سخن«، 
از  »سی پاره«  »سپیدنامه«،  خشم«، 
مصفا  مظاهر  اشعار  مجموعه  جمله 
از وی  هستند. همچنین تصحیحاتی 

مظاهر مصفا شاعر، پژوهشگر و مصحح ایرانی 
درگذشت

بر دیوان ابوتراب فرقتی کاشانی، مزاری 
جوامع  سعدی،  سنایی،  قهستانی، 
الحکایات عوفی و »مجمع الفصحا« اثر 
رضاقلی خان هدایت منتشر شده است.

مظاهر مصفا در کشورهای افغانستان، 
تاجیکستان و هند و دیگر کشورهای 
دارای  نیز  ایرانی  فرهنگ  حوزه ی 
شهرت است. دکتر غالمحسین یوسفی 
در کتاب »چشمه روشن« به بررسی 
معروف  آثار  از  یکی  »هیچ«  قصیده 
صالح  پروفسور  و  پرداخت  مصفا 
الصاوی شاعر و ادیب مصری در کتاب 
»العدمّیه فی شعر« آن را ترجمه، نقد و 

بررسی کرده است.
در   1۳11 سال  در  مصفا  مظاهر 
اراک در خانواده ای از اهالی تفرش به 
ابتدایی  دنیا آمد. او دوران تحصیالت 
خود را در مدرسه حکیم نظامی قم و 
دوران متوسطه را در دارالفنون گذراند. 
استاد مصفا تحصیالت تکمیلی خود را 
ادبیات  رشته  در  عالی  دانشسرای  در 
آغاز و در دانشگاه تهران دکترای زبان 
و ادبیات فارسی دریافت کرد.مدیریت 
دانشیاری  پرورش،  و  آموزش  مجله 
دبیرخانه  ریاست  و  شیراز  دانشگاه 
ریاست  و  شیراز  دانشگاه  مرکزی 
پردیس فارابی دانشگاه تهران از دیگر 
سوابق این شاعر و مصحح ایرانی است.

همسر او دکتر امیربانو کریمی استاد 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران و 
دختر امیری فیروزکوهی شاعر معاصر 
گلزار  است. علی مصفا، کیمیا مصفا، 

مصفا، امیراسماعیل مصفا چهار فرزند 
آنها هستند.مجله ادبی- فرهنگی بخارا 
در 1۶ اسفند 1۳91 صد و چهاردهمین 
نام »شب های  با  را  ادبی خود  مراسم 
بخارا« به بزرگداشت دکتر مظاهر مصفا 
اختصاص داد که با همکاری مؤسسه 
فرهنگی- هنری ملت، بنیاد موقوفات 
دکتر محمود افشار، مرکز دایره المعارف 
بزرگ اسالمی و گنجینه پژوهشی ایرج 
افشار در محل ساختمان کانون زبان 

پارسی برگزار شد.
مراسم خاکسپاری پیکر مظاهر مصفا 
بامداد روز جمعه 10 آبان ماه در تفرش 

برگزار خواهد شد.

استاد مظاهر مصفا

سرنوشت  از  روایتی  پدری«  »خانه  
سال   ۷0 طول  در  خانواده  یک  زنان 
است که تا زمان معاصر پیش می رود. 
و مسائل  به مشکالت  اثر که  این  در 
زنان می پردازد، موضوع »قتل ناموسی« 

را سوژه قرار داده است.
آنچه بیش از هر چیز در مورد این 
»خانه پدری« تیغ تیز سانسور و توقیف 
را برانگیخته، تفکرات سنتی و مفهوم 
آبروداری در سنت ایرانی است. کسانی 
که این اثر را دیده اند، به واسطه سبک 
فیلمسازی واقع گرایش آن را ستوده اند 
و در عین حال از به تصویرکشیدن پر 
دختر  یک  قتل  بی پروای  و  جزئیات 
جوان خانه توسط مردان خانواده اش با 

هاون بر خود لرزیده اند.
اکران این فیلم انتقادات بسیاری از 
سوی کیهان تهران، رسانه های تندرو 
نماینده  سالک  احمد  و  تسنیم  نظیر 
دنبال  به  را  اسالمی  شورای  مجلس 
فیلم  این  حتی  تهران  کیهان  داشت. 
وقوع  که  نامید  »ضدایرانی«  اثری  را 
و سنت ها  فرهنگ  به  را  جنایت  یک 

نماینده  سالک  می دهد.احمد  ارتباط 
مجلس شورای اسالمی درباره این فیلم 
گفته بود که »از وزیر ارشاد درخواست 
کردیم که جلوی اکران این فیلم های 
ضدارزشی چون “خانه پدری” را بگیرد.«

ما  اسالمی  »انقالب  بود:  گفته  او 
مبتنی بر مجموعه های ارزش های دینی 
راهبردی  حرکت  هرگونه  و  شده  بنا 
ضدارزشی مغضوب است؛ فیلم “خانه 
پدری” هم سیاه نمایی دارد و هم مملوء 
از خشونت و بدآموزی است! لذا تأسف 
می خوریم وزارت ارشاد چگونه به این 

فیلم اجازه اکران داده است.«
این  اکران  توقف  پیگیری  از  سالک 
فیلم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خبر داده و گفته بود می خواهند جلوی 
»نمایش چنین فیلم ها ضدخانواده ای 

گرفته شود.«
پدری«  »خانه   9۳ سال  در  پیشتر 
با  اکران عمومی  روز  از فقط دو  پس 
فرهنگی  کمیسیون  دستور  و  انتقاد 
وقت مجلس شورای اسالمی متوقف و 
از پرده اکران سینماهای کشور پایین 

به »خانه پدری« فیلمی درباره....                            از صفحه 5 نسخه  حال،  این  با  شد.  کشیده 
اکران درآمده در سال 9۳ شامل هیچ 
سانسور یا ممیزی نشده بود و سکانس 
10 دقیقه ای ابتدایی فیلم که مربوط 
به قتل و دفن دختر خانه توسط برادر 
بود،  خانواده  پدر  نظارت  با  نوجوان 

همچنان وجود داشت.
اما در اکران کنونی، کیانوش عیاری 
با آنچه گرفتن زهر این سکانس خوانده 
مخاطب  تماشای  برای  را  آن  بود، 
این  منتقدان  اما  است.  کرده  تعدیل 
سکانس  این  کل  باید  می گویند  اثر، 
حذف میشد و »خانه پدری« را فیلمی 
ضدسنت  و  خشونت گرا  ضدمرد، 
با  فیلم  این  دیگر،  سوی  از  می دانند. 
رده بندی سنی باالی 1۵ سال روز اول 

آبان ماه به نمایش عمومی در آمد.
رسمی  کامال  بطور  هنوز  اینکه  با 
توقیف این فیلم اعالم نشده ولی اگر 
حقیقت داشته باشد، این اثر شاید یکی 
از تلخ ترین سرنوشت های آثار سینمایی 
سال  از 1 0  پس  که  داشته  را  ایرانی 
کردن  بدهکار  و  شدن  مثله  توقیف، 
سازنده اش، هر چند وقت  یکبار اکران 

و بعد توقیف می شود.

»پرده برداری«  عکس های  سری 
گالری،  همین  در   Unveiling یا  
فرخزاد  فروغ  اشعار  از  است  فراخوانی 
و نمایشی از چالش های زنانی که بین 
ریشه های  با  کهنه  و  خشک  قوانین 
مذهبی و تمایل شدید به رهایی از این 

قوانین گرفتار شده اند.
در گوشه دیگری از همین گالری، از 
درون اشعار طاهره صفارزاده به موضوع 
»شهادت« در فرهنگ ایران در دوران 
است.  شده  نگاه  اسالمی  جمهوری 
بخش آخر این سری عکس ها، آثاری 
بازگشت  و  است  که در سال 199۵ 
کوتاه مدت شیرین نشاط به ایران گرفته 
و  »دعا«  شرایط  در  را  زنان  و  شده 

»قدرت« نشان می دهد.
نمایشگاه،  محوری  آثار  از  یکی 
 Passage »چیدمان ویدئویی »گذرگاه
اثری با همکاری فیلیپ گالس آهنگساز 
از  سرشناس آمریکایی است که یکی 
ویدئوهای اولیه شیرین نشاط و حاوی 
پیامی  شخصی در رابطه با زندگی این 

هنرمند در تبعید نیز به شمار می رود.
رابطه  در  دیگری  عکس های  سری 
»خانه ام  جمله  از  جهانی،  سیاست  با 
آتش گرفته« در رابطه با جنبش سبز 
در ایران و بهار عربی در مصر،  سری 
پرتره های »خانه چشمان من« که در 
و  شده  عکسبرداری  غربی  آذربایجان 
همچنین دو چیدمان ویدئویی به نام 
»خیال و آینه« با بازی ناتالی پورتمن 
بازیگر برنده جایزه اسکار و »روجا« در 
رابطه با دوگانگی زندگی فرد مهاجر در 
برخورد با دو فرهنگ متفاوت و سری 
جدید »سرزمین رویاها« هم در همین 

گالری قرار گرفته است.
نمایشگاه  تمرکز  از  مهمی   بخش 
خواهم  سالمی دوباره  آفتاب  »به 
روی  بر  آن  جنبی  برنامه های  و  داد« 
تازه ترین سری کارهای شیرین نشاط  
 Land of  »به نام »سرزمین رویاها
نخستین  برای  که   است   Dreams
بار در سطح جهان به نمایش درآمده و 
به  صورتی شرح زندگی امروز خود این 

هنرمند است.
نخستین  رویاها«  »سرزمین 
مردم  از  نشاط  هنری شیرین  بررسی 
سفیدپوست، آفریقایی تبار و اهالی بومی  
آمریکاست که در آن پرتره هایی از مردم 
شهرهای آلبوکرکی نیومکزیکو- یکی 
از فقیرنشین ترین ایالت های آمریکا – 
سرخپوست  ناحیه  در  فارمینگتون  تا 
نشین ناواهو و شهر الس وگاس در نوادا 

گنجانده شده است.
شیرین نشاط این سری عکس ها را 

»یک طنز سیاسی سوررئالیستی درباره 
و  ایران  بین  دهه ای  چند  تنش های 
آمریکا« می خواند. در چیدمان ویدئویی 
اصلی–  شخصیت  تازه،  سری  این 
سیمین–  از »کلنی« یا کوچگاه ایرانی 
که در وسط کویر بزرگی در آمریکا قرار 
گرفته به یک شهر کوچک و دورافتاده 
حزب  طرفدار  و  سفیدپوست  تماما 

جمهوریخواه آمریکایی آمده است.
شیرین نشاط می گوید، سیمین برای 
گرفتن آمار عجیب و غریبی از خواب 
و رویاهای ساکنان این شهر، در به در 
به خانه های آنها رجوع می کند و از آنها 
عکس می گیرد و با خود به »کوچگاه« 
یا »کُلنی« خودش می برد: »شخصیت 
به  ویدئویی  چیدمان  این  در  سیمین 
داستان  رویاها«ست.  نوعی »جاسوس 
این فیلم، هم انتقادی است به  دولت 
ایران و هم به سیاست های آمریکا  و 
مخاطبش رژیم فناتیک و عقب افتاده 
ایران است که هم نیروی خودش را از 
شعارهای ضدآمریکایی می گیرد و هم 
یکی از بزرگترین منتقدان آمریکا برای 
نادیده انگاشتن مردم فقیر و کارگر این 

کشور به شمار می رود.«
»سرزمین  عکس های  سری  در 
کوشیده  نشاط   شیرین  رویاها« 
به  را  رویا  و  خواب  طبیعت  تا  است 
سیاسی  دنیای  که   اضطراب هایی 
آورده  وجود  به  بشریت   برای  امروز 
از  من  عکاسی  »کارهای  بزند:  گره 
چهره انسان هاست. مرد، زن.  برای من 
هیچ چیزی زیباتر و  قوی تر از انسان و 
نگاه انسان  نیست. موضوع عکس ها و 
چیدمان های ویدئویی من هم همیشه 
ایرانی  زن  شخصیت های  و  زن ها 
به  ایران  از  من  تازگی ها  اما   بوده اند. 
آمریکا رسیده ام. این کار جدید می توانم 
سینمایی  نسبتا  داستان  یک  بگویم 
است. ماجرای یک دختر عکاس ایرانی 
که به سراغ سوژه های آمریکایی رفته و 
شاید  از درون رویاهای آمریکایی آنها 
خودش   گمشده  ایران  جستجوی  در 

است.«
شیرین نشاط که در1۷ سالگی ابتدا 
به  شهر لس آنجلس مهاجرت کرد و 
پس از پایان تحصیالت در رشته هنر 
نیویورک  به  به   برکلی  دانشگاه  در 
نقل مکان نمود می گوید: »من هرگز 
دریک  عظمت  این  به  نمایشگاهی 
موزه و حتی یکی از گالری های متعدد 
لس آنجلس ، محل  زندگی بزرگترین 
جامعه ایرانی خارج از کشور نداشته ام. 
از آنجا که سفر دور و دراز من در تبعید 
امروز  شد،  آغاز  لس آنجلس  شهر  از 

حکم استقبال بی سابقه از نمایشگاه ....                           از صفحه 5 برایم  »برود«  موزه  در  حضور 
نوعی بازگشت به روزهای اول زندگیم 
در خارج از ایران را دارد. شاید عنوان 
دوباره  سالمی   آفتاب  »به  نمایشگاه  
خواهم داد« هم بر همین مسئله تاکید 
دارد و خوشحالم که می توانم نه تنها با 
تماشاگران ایرانی بلکه با تماشاگرانی از 
جوامع گوناگون لس آنجلس به خصوص 
در این مقطع از زمان که تنش های بین 
است  بیشتر  از همیشه  وآمریکا  ایران 

ارتباط برقرارکنم.«
بین  تفاوت  درمورد  نشاط  شیرین 
برنده  فیلم  چون  سینمایی  کارهای 
»در  و  مردان«  بدون  »زنان  جایزه 
عامه  برای  که  کلثوم«  ام  جستجوی 
نمایش  و  دارد  بیشتری  جاذبه  مردم 
می گوید:  هنری  موزه  دریک  آثارش 
»درک کارهای سینمایی برای تماشاگر 
به مراتب آسان تر است. اما آثاری که در 
موزه ها و گالری ها به نمایش در می آید 
فهمیدنش  که  می ماند  شعری  مثل 
مرموزانه است و خط مستقیمی ندارد 
و هرکسی به نوعی آن را درک می کند. 
برای همین هم دوست دارم به کسانی 
که به تماشای مجموعه کارهای من در 
موزه »برود« می آیند بگویم که ریشه 
همه کارهای من به عنوان فردی که 
به شعر خیلی عالقه دارد به شعرگویی 
کارها  این  در  برمی گردد.  ایرانی 
روایتگری وجود دارد که پایه هایش روی 
شعر گذاشته شده و به همین دلیل هم 
برای هرکسی معنی و مفهوم خاصی 
پیدا می کند. ایرانی ها هم همانطور که 
می دانیم خیلی بهتر با این ریشه های 
می کنند.« برقرار  ارتباط  شاعرانه 

یکی  در  اکتبر   20 یکشنبه  روز   
عنوان  با  موزه   جنبی  برنامه های  از 
زمان  فراسوی  مهاجرت  و  »جنبش ها 
همکاران  و  نشاط  شیرین  مکان«،  و 
و  فیلمساز  آذری  شجاع  او،  قدیمی  
ابراهیمیان  قاسم  و  بصری  هنرمند 
شاد-  اد  با  نیویورک  ساکن  سینماگر 
و  گفت  به  »برود«-   موزه  کیوریتور 
شنود پرداختند. در این جلسه  شیرین 
خود،  هنری  انگیزه های  درباره  نشاط 
نحوه کار و خلق آثارش صحبت کرد 
و دو چیدمان ویدئویی و سنت شکن به 
نام »منطق الطیر«– براساس منظومه 
عرفانی عطار نیشابوری- و »عصیانگر« 
که ریشه در ممنوعیت آوازخوانی زنان 
جمهوری  حکومت  تحت  ایران  در 
اسالمی دارد-  به صورتی تازه به شکل 
درهم آمیزی اجرای زنده و ویدئو توسط 
سوسن دیهیم، آهنگساز و ُوکالیستی 
که در خلق این دو اثر با شیرین نشاط 
همکاری داشته بر روی صحنه به اجرا 

درآمد.

شهریور سال ۱۳۸5 یک فروند هواپیمایی توپولوف شرکت »ایران ایرتور« روی باند فرودگاه مشهد آتش 
گرفت و ۲۹ مسافر آن در این حریق سوختند
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ن  ا ند و شهر ا  خیر ا =
به  انتقاد  در  دیرالزور  در 
عملکرد رژیم اسد و حضور 
اجتماعی  نفوذ  و  نظامی 
اعتراض  به  دست  سپاه 
زنند. این اعتراضات  فرصتی 
ایاالت  برای  سرنوشت ساز 
متحده و متحدان منطقه ای 
کردن  معکوس  جهت  آن 
گرایش های نگران کننده در 

متن جامعه است.
ُعال الرفاعی )انستیتو واشنگتن(- 
در  آن  نیابتی  گروه های  و  تهران 
شمال شرقی سوریه، در حال اعمال 
قدرت سخت و نرم بوده اند و تحکیم 
امداد  برنامه های  با  را  نظامی  قدرت 
اقتصادی، اجتماعی و مذهبی در هم 
را  بلندمدت خود  نفوذ  تا  آمیخته اند 

تحکیم کنند.
و  سوریه   ،۲۰۱۹ سپتامبر   ۳۰ در 
عراق گذرگاه مرزی اصلی خود میان 
البوکمال و القائم را که به مدت پنج 
سال رسما بسته بود، بازگشایی کردند. 
شرایط پیرامون این رویداد گویاست: 
هوایی  دلیل حمالت  به  مراسم  این 
پاسداران  سپاه  اهداف  به  ناشناس 
انقالب اسالمی در شرق سوریه –که 
به دنبال حمله ایران علیه تاسیسات 
جاری  ماه  اوایل  در  عربستان  نفتی 
صورت گرفت– چند هفته به تعویق 
نیابتی  گروه های  و  سپاه  بود.  افتاده 
دیرالزور  استان  در  دقیقا  آن  محلی 
چه می کرده اند و فعالیت های آنها در 
خصوص برنامه های گسترده تر ایران 

در آنجا به ما چه می گوید؟

گروه های  برای  در  گشودن 
نیابتی عراق

رهبری  به  که  مرزی  مراسم  این 
عراق،  دولت  نماینده  العقابی،  کاظم 
مطرح  را  سوال  این  شد،  برگزار 
عراق  مرز  بازگشایی  آیا  که  می کند 
و سوریه به ایران کمک خواهد کرد 
که تحریم های ایاالت متحده را دور 
بزند؟ اگرچه رسانه های دولتی سوریه 
از این رویداد به عنوان فرصتی برای 
استقبال  عراق  با  تجارت  افزایش 
داد  نشان  تهران  واکنش  اما  کردند، 
در  عمده  طور  به  گذرگاه  این  که 
خواهد  ایران  نظامی  منافع  خدمت 

بود.
رسانه های  و  مقامات  گفته  به 
اهمیت  از  مرز  این  بازگشایی  ایران، 
»راهبردی باالیی« در تقویت »ائتالف 
سه  جانبه « جمهوری اسالمی با بغداد 
همانطور  است.  برخوردار  دمشق  و 
آمده،  مهرنیوز  اخیر  مقاله  در  که 
می تواند  همچنین  رویداد  این 
با کاهش  مقابله  بر  »پیش درآمدی« 
در  آمریکا  ارتش  حضور  احتمالی 
اجازه  از طریق  شمال شرقی سوریه 
شعبی  حشد  کامل  »ورود  به  دادن 
و  سوریه  خاک  به  گروه ها  سایر  و 
باشد.  تروریسم«  کردن  ریشه کن 
به شبه نظامیان  این مقاله  از  بخشی 
شیعه در بدنه نیروهای بسیج مردمی 
عراق اشاره دارد که غالبا در طول مرز 

عمل می کنند.

به حاشیه راندن نیروهای اسد
رژیم  مخالف  فعاالن  گفته  به 
نیابتی آن  ایران و گروه های  سوریه، 
در حال حاضر کنترل حداقل هفت 
را  فرات  رود  شرقی  ضلع  در  شهر 
از  دیرالزور،  شهر  جنوب  امتداد  در 
میادین تا البوکمال، در اختیار دارند. 
نظامی  کامل  اقتدار  با  کنترل  این 
تقریبا  سوی  از  اجرایی  مدیریت  و 
۴۵۰۰ پرسنل نظامی اعمال می شود؛ 
برخی از آنها نیروهای سپاه و برخی 
شیعه  شبه نظامیان  گروه های  دیگر 
مثل تیپ باقر، تیپ فاطمیون، حشد 
شعبی و گروه های مشابه  اند که خود 
فی  )حزب اهلل  سوریه  حزب اهلل  را 

سوریه( می نامند.
محلی  نقش  آنها  حضور  با 
اسد،  رژیم  به  وابسته  شبه نظامیان 
به  ملی«،  دفاع  »نیروی  به  موسوم 
شده  تضعیف  توجهی  قابل  شکل 
سپاه  ناباوری  آن  دلیل  یک  است؛ 
پاسداران به توانمندی های این گروه 
شبه نظامی است. دلیل دیگر می تواند 
بلندمدت تهران برای تحکیم  برنامه 
نفوذ خود باشد. به گفته عمر ابولیال، 
دیرالزور۲۴،  خبری  شبکه  رئیس 
نیروی دفاع ملی »فقط مجاز است« 
را  استان  غیرنظامی  مناطق  کنترل 
نبردها  در  و  باشد  داشته  اختیار  در 
طبق  مواردی،  در  نمی کند.  شرکت 
پاسداران  سپاه  گزارش ها،  برخی 
اعضایی از نیروی دفاع ملی را به دلیل 
تنازعات درونی بر سر قدرت دستگیر 
واحدهای  حضور  حتی  است.  کرده 
نظامی روسیه ظاهرا در کل استان به 

حداقل رسیده است.
دو  ایجاد  حال  در  ایران  همزمان، 
منطقه  این  در  جدید  نظامی  پایگاه 
میادین  غربی  حومه  در  یکی  است: 
»امام  نام  به  البوکمال  در  دیگری  و 
با  دو  هر  است.  بزرگتر  که  علی« 
امام  البناء و سازمان  همکاری جهاد 
بنیاد  دو  می شوند؛  ساخته  حسین 
شعبه هایی  که  ایران  حمایت  تحت 
در شهر دیرالزور، میادین و البوکمال 
اصلی  هدف  پایگاه ها  این  دارند. 
مسیر  یک  کنترل  برای  را  تهران 
می برند:  پیش  به  استراتژیک  مهم 
ایستگاه  تا  شمال  در  البوکمال  از 
سپس  میادین،  در   T۲ نفت  پمپاژ 
یعنی  التیاس،  به  غرب  سمت  به 
پایگاه  و   T۴ پمپاژ  ایستگاه  محل 
هوایی سوریه؛ و سرانجام به دره بقاع 
لبنان، سنگر اصلی حزب اهلل. بازیگران 
مختلف خارجی حمالت هوایی را در 
طول بخش هایی از این مسیر انجام 
داده اند، اما نیروهای سپاه و گروه های 
خانه های  در  مخفی شدن  با  نیابتی 
غیرنظامیان از میزان دیده شدن خود 

کاسته اند.

مسکن  و  دستمزد  تامین 
جنگجویان

در  شیعه  شبه نظامیان  اگرچه 

جنگجوی  گروه های  شامل  دیرالزور 
افغان و پاکستانی هستند، اما حشد 
اصلی ترین  عنوان  به  عراق  شعبی 
استان،  این  در  ایران  مالی  مجرای 
به ویژه در البوکمال، فعالیت می کند. 
حقوق و روش های توزیع آن بسته به 
ملیت نفرات متفاوت است. به عنوان 
سوریه  در  عراقی  جنگجویان  مثال، 
طریق  از  دالر   ۴۰۰ حدود  ماهانه 
می کنند  دریافت  مسترکارت هایی 

که حشد شعبی در اختیار آنها قرار 
داده است. سایر ملیت ها پول خود را 
دریافت  و شخصی  نقدی  به صورت 
تحت  بانک های  از  غالبا  و  می کنند 
مدیریت حشد شعبی در عراق؛ امری 
سیاست  ناقض  می تواند  بالقوه  که 

تحریم  های آمریکا باشد.
سوری،  محلی  استخدام شدگان 
سپاه  از  مستقیما  را  خود  حقوق 
به  آن  مبلغ  که  می کنند  دریافت 
دارد.  بستگی  آنها  فردی  وظایف 
خدمت  خود  زادگاه  در  که  کسانی 
می کنند، ماهانه ۱۰۰ دالر دستمزد 
نقلیه  وسایط  با  که  آنها  اما  دارند، 
نظامی به خط مقدم جبهه می روند، 
سوخت  کوپن  اضافه  به  دالر   ۱۵۰
هزینه های  و  می کنند  دریافت 
می شود.  پرداخت  هم  متفرقه شان 

محلی،  چهره های ضدرژیم  گفته  به 
سازمان یافته  مالی  شیوه های  این 
سپاه به مراتب برتر از ساختار امنیتی 
رژیم اسد است که »به شدت پراکنده 
و ورشکسته « است. در این وضعیت 
تحت  مناطق  در  آنچه  همانند  نیز، 
کنترل داعش اتفاق افتاد، مشوق های 
مالی سپاه مردان بیکار و فقیر سوری 
جذب  را  خارجی  جنگجویان  نیز  و 

می کند.

استخدامی های  به  این،  بر  عالوه 
تضمین  آنها  خانواده های  و  شیعه 
داده می شود در امالکی که صاحبان 
کسب وکار ایرانی خریداری کرده اند، 
ساکن خواهند شد. تا نوامبر ۲۰۱۸، 
خارجی  شیعه   خانواده  صد  از  بیش 
شمار  و  میادین  جنوبی  محالت  در 
مشابهی از خانواده های شیعه عراقی 
این  بودند.  البوکمال ساکن شده  در 
مطمئنا  زمان  آن  از  ارقام  و  آمار 

افزایش یافته است.

تامین مالی تبلیغات آموزشی و 
مذهبی

پروژه های  و  بازسازی  طرح های 
نحو  به  سوریه  در  ایران  عمومی 
سپاه  شده اند.  آشکارتر  فزاینده ای 
پرداخت  بر  عالوه  حشدالشعبی  و 

امر  تحت  شیعه  نفرات  به  مستقیم 
مختلف  فعالیت های  طریق  از  خود، 
اجتماعی و اقتصادی در حال نفوذ به 
بافت اجتماعی جمعیت عمدتا سنی 
عرب هستند. این کار به آنها کمک 
می کند که قرائت خود از اسالم شیعه 
دوازده امامی را به جمعیت محلی که 

در مضیقه مالی اند، تحمیل کنند.
به عنوان مثال، مرکز فرهنگی ایران 
در شهر دیرالزور با تایید رژیم اسد، 
را  دانشجویان  و  دانش آموزان  اساسا 
آن  برنامه های  در  که  می کند  وادار 
شرکت کنند. اتحادیه جوانان انقالبی 
حزب بعث رژیم، به دبیرخانه آموزش 
گردش های  تا  داده  دستور  محلی 
علمی برای شرکت در مراسم شیعی 
برنامه های  و  سپاه،  سخنرانی های  و 
ورزشی  مسابقات  و  داستان نویسی 
ترتیب دهد. در عوض ، این دانشجویان 
بیشتری  اعتباری  و  مالی  کمک های 

کسب می کنند.
بورسیه های  ترتیب،  همین  به 
به شدت  سوریه  از  خارج  تحصیلی 
را  دانشجویانی  و  می شود  تبلیغ 
عالقه مند  که  می دهد  قرار  هدف 
)در  دینی  مطالعات  کردن  دنبال 
ایران( و بازگشت به سوریه به عنوان 
هستند.  دوازده  امامی  شیعه  مبلغان 
گروه های  برای  تحصیلی  بورس های 
دبستانی  کودکان  از  مختلف،  سنی 
ساله  چهل  تا  سی  دانشجویان  تا 
صد  به  نزدیک  تاکنون  دارد.  وجود 
همراهی  در  )خردساالن  دانش آموز 
با والدین خود( از دیرالزور برای این 
برنامه به ایران سفر کرده اند. عالوه بر 
این، معلمان ایرانی اداره سه مدرسه 
در میادین، البوکمال و شهر دیرالزور 
زبان  دارند و کالس های  بر عهده  را 
سایر  کنار  در  را  تاریخ  و  فارسی 
طبق  می کنند؛  تدریس  موضوعات 
دانش آموز  دویست  حدود  گزارش ها 

در این مدارس ثبت نام کرده اند.
دیرالزور،  در  محلی  قبایل  برخی 
نقش عمده ای در اجرای این دستور 
مانند  مناطقی  در  دارند.  ایران  کار 
شیوخ  به  سپاه  میادین،  و  صبیخان 
را  ساکنان  که  داده  دستور  قبیله  
برای  حسینیه ها  در  برنامه هایی  به 
اعطای جوایز و کمک به یتیمان، زنان 

کنند.  دعوت  شهدا  خانواده های  و 
می گویند  همچنین  محلی  منابع 
بقاره  قبیله  از  البشیر  نواف  شیخ 
تحت حمایت  گروه شبه نظامی  یک 
ایران را در محیمیده اداره می کند. به 
همین ترتیب، صالح محمد اسماعیل 
البعاج، یکی از بزرگان قبیله بعاجین 
در  تهران  اصلی  متحد  میادین،  در 
دوازده امامی  شیعه  اسالم  گسترش 
ایران  فرهنگی  مرکز  با  همکاری  در 
بر نقش  این عالوه  در دمشق است. 
تیپ  مذهبی  مشاور  عنوان  به  او 
ابوالفضل العباس است که یک واحد 
از  متشکل  اسد  طرفدار  شبه نظامی 

جنگجویان عراقی و لبنانی است.
بخش »چماِق« این رویکرد چماق 
به  است.  شده  روشن  نیز  هویج  و 
مقامات  گذشته  سال  مثال،  عنوان 
را  سنی  مسجد  امام  بیست  سوریه 
و  البوکمال  میادین،  صبیخان،  از 
خودداری  دلیل  به  دیگر  شهرهای 
از ادای اذان به سبک شیعه دستگیر 
کردند. در مقابل، امامانی که به این 
دستمزدشان  کردند،  تمکین  دستور 

افزایش یافت.
اهداف  در  دیرالزور  محوریت 
ماه  در  ایران  راهبردی  و  مذهبی 
جوالی گذشته تقویت شد؛ هنگامی 
نیروی  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  که 
البوکمال  از  شخصا  قدس،  سپاه 
با  آنجا  در  سلیمانی  کرد.  بازدید 
ایجاد  برای  شبه نظامیان  رهبران 
یک واحد جدید تحت عنوان »لشکر 
مالقات  مقدس«  حرم های  مدافعان 
دفاع  لشکر،  این  ماموریت  داشت. 
اخیرا  که  است  شیعه  حرم های  از 
با  دیرالزور ساخته شده اند. سپاه  در 
قرار دادن زیارتگاه های جدید شیعی 
قبال  )که  قدیمی  مقدس  اماکن  در 
توسط سلسله های حاکم اهل سنت 
آنها،  نزدیکی  در  یا  شده(  تاسیس 
جدید  اماکن  برای  می کند  تالش 
مشروعیت مذهبی محلی فراهم کند. 
سازمان های  هدف  با  مأموریت  این 
در  ایران  که  متعددی  بشردوستانه  
همسویی  کرده  تاسیس  استان  این 
دارد؛ یعنی تبلیغ باورهای شیعی به 
کمک  ارائه  با  همزمان  محلی  مردم 

به آنها.

نارضایی  از  باید  متحده  ایاالت 
محلی استفاده کند

ایران  سازوکارهای  این  ترکیب 
در  شهروندان  اخیرا  که  شده  باعث 
رژیم  عملکرد  به  انتقاد  در  دیرالزور 
اسد و حضور نظامی و نفوذ اجتماعی 
این  زنند.  اعتراض  به  دست  سپاه 
اعتراضات  فرصتی سرنوشت ساز برای 
منطقه ای  متحدان  و  متحده  ایاالت 
آن جهت معکوس کردن گرایش های 
است؛  جامعه  متن  در  نگران کننده 
این کار می تواند با حمایت علنی از 
تظاهرکنندگان، محافظت از آنها در 
صورت امکان، و/ یا کمک مخفیانه به 
آنها همراه باشد. با این کار نه تنها از 
خواسته های قابل توجیه مردم سوریه 
پشتیبانی می شود، بلکه مانع تحقق 
هدف ایران از ایجاد »هالل شیعی« 
نیز  لبنان  از مجرای عراق، سوریه و 
خواهد شد؛ این هالل می تواند تهدید 
بزرگی برای منافع آمریکا و متحدان 
آن در خاورمیانه باشد. عالوه بر این، 
متحدان آمریکا در صورت لزوم باید 
کار  دستور  در  قاطعانه تری  اقدامات 
هوایی  حمالت  انجام  از  دهند؛  قرار 
بیشتر علیه عناصر سپاه و گروه های 
تا  سوریه  داخل  در  ایران  نیابتی 
ترغیب  یا  پول  انتقال  از  ممانعت 
نهادهای مالی وابسته به حشد شعبی 
پول  انتقال  از  جلوگیری  برای  عراق 
به جنگجویانی که در آن سوی مرز 

فعالیت می کنند.

*منبع: انستیتو واشنگتن
هموند  الرفاعی  ُعال  *نویسنده: 
برنامه گدالِد انستیتو واشنگتن در 

زمینه سیاست عربی است.

ایراندردیرالزورچهمیکند؟

پیکان های قرمز شهرهای تحت کنترل رژیم ایران را نشان می دهند. 
منطقه ای که با دایره قرمز مشخص شده، محل اعتراضات اخیر علیه 

رژیم اسد و رژیم ایران است. این نقشه با کسب مجوز از شبکه خبری 
دیرالزور24 در وبسایت انستیتو واشنگتن بازنشر شده است
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