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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

فساد اقتصادی؛ هم نوش و هم زهر

فساد همه جانبه از جمله فساد مالی و 
اداری سر تا پای جمهوری اسالمی را 
فرا گرفته. با این حال اخیرا این فساد 
در درگیری جناحین نظام نقش مهمی 
رئیس  توکلی  است.احمد  کرده  پیدا 
و  مجلس  پژوهش های  مرکز  پیشین 
رئیس کنونی تشکل دیده بان شفافیت 
و عدالت بارها نسبت به »سیستماتیک« 
اسالمی  جمهوری  در  فساد  شدن 
بودن  درگیر  به  نسبت  و  انتقاد کرده 

هشدار  فساد  با  حکومت  ارکان  تمام 
داده است.

توکلی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا 
گفته است: »معتقدم نه حمله نظامی 
نه  می کند،  ساقط  را  حکومت  این 
اما وقتی  انقالب مخملی،  نه  و  کودتا 
و شبکه ای وجود  فساد سیستماتیک 
دارد که همچون موریانه دارد پایه های 
نظام را می خورد چه حاجت به توطئه 

 در صفحه ۲خارجی است؟«

سرمقاهل »کاهش تعهدات اتمی«
یا گام های خطرناک جمهوری اسالمی؟!

آوای دلنشین گام های آرام عدالت
جمهوری  سفارتخانه های  برابر  در  مختلف  مناسبت های  به  تظاهرات 
اسالمی، اعتراض گروه های دگراندیش ایرانی علیه کشتار و جنایت توسط 
نهادهای امنیتی و قضائی جمهوری اسالمی، نوشتن و گفتگو درباره همه 
اینها و تمامی فعالیت های فردی و جمعی ایرانیان در دفاع از آزادی و حقوق 
بشر در چهل سال گذشته یک طرف؛ اقدام حقوقی در بازداشت و محاکمه ی 

یکی از عامالن کشتارهای دهه ی شصت و سال سیاه ۶۷ یک طرف!
اینکه حقیقت هرگز پنهان نمی ماند، عنصر اصلی امید است که جوامع را 
در مبارزه با بی عدالتی ها سر پا نگاه داشته و به پیش می راند. تاریخ و ادبیات 
سرشار است از روایت های واقعی و تخیلی درباره ی اینکه خورشید حقیقت 

پشت ابر نمی ماند و مرتکبان جنایت به سزای اعمالشان خواهند رسید.
اما تا آن روز فرا رسد، جنایت ها روی می دهد، تحمل ها از پای در می آیند 
و صبوری ها گاه به ناامیدی تبدیل می شوند. با اینهمه نگاهی به تالش برای 
کشورهایی  ساکنان  در  را  امید  جنایتکار،  رژیم های  علیه  عدالت  اجرای 
که هنوز در چنگال رژیم های مشابه گرفتارند، می پروراند. قابل اتکاترین 
دستاوردها و تجارب را در این زمینه شاید بتوان مدعی شد که آلمانی ها 
پس از رژیم هیتلری داشته اند. در کشورهای آمریکای التین و آفریقا نیز 
چنین تجاربی وجود دارد. در همه اینها اما گروه های اجتماعی که قربانی 
می شده اند و بازماندگان آنها نقش اساسی در پیگیری جنایات حکومتی 
داشته  اند. اما در مورد ایران، بدون تعارف، باید پرسید، مثال بهائیان ایران و 
بازماندگان نیروهای چپ و راست که از همان آغاز پیروزی انقالب، تیرباران 
و یا از زندگی عادی و کار و کسب ساقط شده و حتا خارج از مرزهای کشور 
ترور شدند، در این چهار دهه کدام اقدام حقوقی و قضائی را در کشورهایی 

که جنایتکاران به آنها رفت و آمد دارند، پیش برده اند؟ ! 
دستاورد  درخشان ترین  می بایست  زمینه  این  در  را  میکونوس  دادگاه 
مخالفان رژیم ایران علیه تروریسم جمهوری اسالمی دانست که با سرسختی 

و استقالل دستگاه قضائی آلمان و قاضیان برلین به دست آمد.
گذشته از مماشات دولت های اروپا و آمریکا در رفت و آمد جنایتکاران 
جمهوری اسالمی به کشورهایشان که با مصونیت دیپلماتیک و برخی چه بسا 
با اسامی مستعار و پاسپورت های با هویت تقلبی صورت می گیرد، و گذشته 
از فعالیت  مستمر گروه های مدافع حقوق بشر مانند »ایران تریبونال«، »بنیاد 
به  ایران« و دیگر سازمان های حقوق بشری که  برای  برومند« و »عدالت 
جمع آوری اسناد و مدارک علیه جنایتکاران می پردازند تا روزی تاریخ این 
فرصت را در اختیار ایرانیان برای اجرای عدالت قرار دهد، بازداشت یکی از 
متهمان جنایات دهه شصت خورشیدی، گذشته از اینکه به چه نتیجه ای 
برسد، یک رویداد بسیار مهم برای نظام اسالمی و مردم ایران با سه پیام 

روشن است:
جمهوری  هنوز  که  زمانی  در  دادخواهی  گام های  دلنشین  صدای  یک: 

اسالمی بر سر کار است به گوش می رسد.
دو: هشدار به مقامات و مسئوالنی که دستشان به جنایت آلوده است و حتا 
پس از مرگ نیز محکوم شده و نام شان در لیست تباهکاران قرار خواهد گرفت.
سه: امید به مردم ایران و قربانیان و بازماندگان آنها که روز دادخواهی دیر یا زود

    فرا خواهد رسید حتا اگر ما نیز دیگر نباشیم!

=آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود به یافتن ذرات هسته ای در سایت تورقوزآباد اشاره می کند.
=تائید آغاز غنی سازی در تاسیسات فردو به نگرانی های جدی در جهان دامن زده است.

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کيهان منتشر کرد :

سپاسگزاری
از همه سروران و دوستان گرامی که در فقدان عزیز 

از دست رفته ما

شادروان 

نصير امينی

= کيهان لندن درگذشت این روزنامه نگار برجسته را به خانواده 
و بازماندگان و همچنین دوستان و آشنایان و جامعه مطبوعاتی ایران 

تسلیت می گوید.

را مورد  ما  راه های گوناگون  از  پیام تسلیت خود  با   
تفقد خود قرار داده و موجب تسالی خاطر ما شده اند،
سپاسگزاریم.تندرستی و کامیابی همگی را از صمیم 

قلب آرزومندیم.
خانواده  امينی و خانواده های وابسته

 نتانیاهو ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ در سازمان ملل ادعا کرد که این یک انبار اتمی است و خطاب به آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: 
»بشتابید و تا دیر نشده به تورقوزآباد بروید!« یک سال بعد، آژانس این ادعا را تأیید کرد! 

اعتراض گسترده در بیش از 1۴ 
کشته  یک  حداقل  ایران؛  شهر 
هدیه حکومت به مردم ایران با 

بنزین ۳۰۰۰ تومانی
در صفحه 1۶
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فساد همه جانبه از جمله فساد مالی و 
اداری سر تا پای جمهوری اسالمی را 
فرا گرفته. با این حال اخیرا این فساد 
در درگیری جناحین نظام نقش مهمی 

پیدا کرده است.
مرکز  پیشین  رئیس  توکلی  احمد 
کنونی  رئیس  و  مجلس  پژوهش های 
عدالت  و  شفافیت  دیده بان  تشکل 
بارها نسبت به »سیستماتیک« شدن 
فساد در جمهوری اسالمی انتقاد کرده 
ارکان  تمام  بودن  درگیر  به  نسبت  و 

حکومت با فساد هشدار داده است.
توکلی در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا 
گفته است: »معتقدم نه حمله نظامی 
نه  می کند،  ساقط  را  حکومت  این 
اما وقتی  انقالب مخملی،  نه  کودتا و 
فساد سیستماتیک و شبکه ای وجود 
دارد که همچون موریانه دارد پایه های 
نظام را می خورد چه حاجت به توطئه 

خارجی است؟«
اداری اکنون چنان  اقتصادی و  فساد 
سازمانیافته در همه ارکان و در میان 
همه جناح های نظام جاریست که دیگر 

جای انکار و حاشا ندارد.

روحانی و فریادهای »اَنالحق«!
در روزهای گذشته حسن روحانی طی 
و کرمان در  یزد  به  استانی  سفرهای 
سخنانی تند و هیجانی به موضوع فساد 
اقتصادی اشاره کرد. او ابراهیم رئیسی، 
انتخابات  در  وی  رقیب  جدی ترین 
دوازدهمین دوره ریاست جمهوری را 
که حاال بر مقام انتصابی ریاست قوه 
قضائیه تکیه زده، تهدید کرده که یا 
را  خودتان  دانه درشت های  پرونده ی 

هم رو کنید یا خودم می گویم!
روحانی در سخنرانی خود در شهر یزد 
بدون اینکه از بابک زنجانی نام ببرد، به 
ناپدید شدن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
دالر پول نفت اشاره کرد و از قوه قضاییه 
خواست »حاال که با فسادهای میلیونی 
و میلیاردی برخورد می کنید مبارزه با 
فساد چند ده میلیارد دالری را هم برای 

مردم توضیح بدهید.«
روحانی در حالی خواسته است که قوه 
شده  ناپدید  پول های  آدرس  قضاییه 
توسط بابک زنجانی را به مردم بدهد 
که یک نهاد حکومتی را نیز محکوم 
گرفته.  پول  دالر  میلیون   9۴۷ کرد 
هرچند او مشخص نکرد این پول بابت 
چه چیزی و توسط چه نهادی گرفته 
شده اما به نظر می رسد اشاره روحانی 
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی باشد.

حسن  عصبی  سخنرانی  همه  این  با 
روحانی این احتمال را تقویت کرد که از 

بازداشت ها و محکومیت های پی  در پی 
در حلقه ی اطراف خود به اتهام فساد 

مالی به شدت عصبانی است.
حسین فریدون برادر حسن روحانی، 
اسحاق  در  برا نگیری  جها مهدی 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، 
محمدرضا  فرزند  نعمت زاده  شبنم 
نعمت زاده وزیر پیشین و هادی رضوی 
داماد محمد شریعتمداری وزیر فعلی از 
جمله متهمان پرونده های فساد مالی 
طی ماه های گذشته بوده اند. همچنین 
مختلف  بخش   های  در  مدیر  ده ها 
دولت به اتهام رشوه گیری و اختالس 
و زمین خواری بازداشت و یا در حال 

محاکمه هستند.

مشغول  و خونسرد  آرام  رئیسی، 
تسویه حساب 

ریاست  انتخابات  دور  دوازدهمین  در 
ابراهیم   139۶ سال  در  جمهوری 
نامزدهای  از  یکی  عنوان  به  رئیسی 
انتخابات، از وجود »پول های کثیف« 
هرچند  گفت.  سخن  انتخابات  در 

موضوع »پول های کثیف« که توسط 
مورد  انتخابات  در  نظام  جریان های 
نخستین بار  می گیرد،  قرار  استفاده 
توسط عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور دولت یازدهم و درباره انتخابات 
مجلس شورای اسالمی مطرح شده بود، 
اما سیدابراهیم رئیسی که در انتخابات 
رقیب حسن  سال 139۶ جدی ترین 
به شمار می رفت، در جریان  روحانی 
کنایه  با  بارها  انتخاباتی  مناظره های 
دوران  در  کثیف  پول های  جریان  به 
دولت اول روحانی و قرار گرفتن آنها به 
عنوان پشتوانه انتخاباتی حسن روحانی 

اشاره کرد.
حسین  همچنین  رئیسی  دستگاه 
فریدون برادر حسن روحانی را به فساد 
مالی متهم کرد و مدعی شد که حسن 
روحانی مانع برخورد قضائی با برادرش 
شده است. خبرهایی نیز منتشر شد که 
غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی 
وقت قوه قضاییه گفته بود که روحانی 
پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 
139۶  گفته است »اگر دست به برادرم 

بزنید اعالم جنگ می کنم!«
با این وجود در تیرماه 139۶ پرونده 
قطوری برای حسین فریدون تشکیل 
و او مدت کوتاهی بازداشت و پس از 
نشستن رئیسی بر مسند ریاست قوه 
قضاییه محاکمه شد. اگرچه بخشی از 
محاکمه حسین فریدون پشت درهای 
بسته صورت گرفت اما اطالعاتی که از 
این پرونده به بیرون درز کرده نشان 
برادر  مالی  و  اداری  فساد گسترده  از 
رئیس جمهور اسالمی از جمله دریافت 
رشوه های کالن در ازای کارچاق کنی و 
اعمال نفوذ در چیدن مهره های شبکه 
فساد مالی اش در ریاست بانک ها و دیگر 

ادارت داشت.
از  حاال روحانی در حالی خشم خود 
محکومیت برادر و دیگر افراد مرتبط 
گذشته  روزهای  در  را  کابینه اش  با 
بازداشت  خبر  همزمان  که  داده  بروز 
رسول دانیال زاده نمین، یار غار حسین 
فریدون در فسادهای اقتصادی و یکی از 
اسپانسرهای تبلیغات انتخاباتی حسن 
منتشر  کشور،  از  خارج  در  روحانی 

شده است.
ابراهیم رئیسی هنگام زدن این ضرب 
کرد:  اعالم  روحانی  حسن  به  شست 
»گرفتارحاشیه ها نمی شویم و مصمم تر 
فساد  با  مبارزه  کار  پای  همیشه  از 

خواهیم ماند.«

روحانی  درگیری  پنهان  الیه های 
و رئیسی 

یکی از پرسش های اساسی که هنگام 
علنی شدن اختالفات درون حکومت 
و  کارشناسان  سوی  از  نظام  در 
تحلیلگران مورد بررسی قرار می گیرد 
نمایشی  دعوا  این  آیا  که  است  این 
برای حفظ نظام و هدایت ظرفیت های 
جامعه به سوی یکی از جناحین است 
یا به راستی پشت پرده این درگیری ها 
گاهی  که  دارد  وجود  جدی  دالیل 
طرفین در حفظ منافع شخصی خود، 
سر  پشت  را  نظام  حیثیت  مرزهای 

می گذارند.
می رسد  نظر  به  صورت،  هر  در 
اسم  به  روحانی  حسن  معرکه گیری 
مبارزه با فساد اقتصادی طی روزهای 
گذشته و زد و بندهایی که در مقابل 
قضاییه  قوه  در  رئیسی  سیدابراهیم 
انجام می دهد، دارای الیه های پنهانی 
لشکرکشی  که  الیه هایی  هست؛  نیز 
توضیح  و  حمایت  برای  اصالح طلبان 
شفاف تر  را  آن  روحانی  اخیر  مواضع 

می کند.
موضع گیری های حامیان دولت روحانی 

شدن  رسوا  از  آنها  می دهد  نشان 
مقاماتی که با شعارهای اصالح طلبانه 
و اعتدالی با رأی مردم سر کار آمده و 
بعد از جیب همان مردم دزدیده اند، به 
شدت نگران هستند و این نگرانی را 
با جبهه  گرفتن در مقابل رئیسی بروز 

می دهند.
قلم  به  یادداشتی  در  ایران  روزنامه 
اظهارنظرهای  خود  سیاسی  دبیر 
صبر  شدن  »لبریز  را  روحانی  اخیر 
استراتژیک« او در برابر جبهه مخالفان 

خوانده است.
محمدصادق جوادی حصار عضو شورای 
مرکزی حزب اعتماد ملی نیز با این ادعا 
که جریانی در نظام، دولت را در حصر 
قرار داده، گفت: »در مملکتی که ۷۰ 
درصد آن با شعار پیش می رود، آقای 
باید چه کار  ندهد  روحانی شعار هم 

کند؟!«
ایثارگران  مجمع  دبیرکل  امام  جواد 
انقالب اسالمی و مدیرعامل بنیاد باران 
متعلق به محمد خاتمی هم گفته است 
که شیوه مبارزه با فساد اقتصادی »آبرو 
متبوع  دستگاه  و  خانواده  حیثیت  و 
می گذارد!«  حراج  معرض  در  را  افراد 
این سخنان چه معنی دارد جز آنکه 
شعار  با  آنجا  تا  جناح  دو  از  یک  هر 
مبارزه با فساد اقتصادی موافق است که 
کسی کاری به کار »دانه درشت ها«ی 

خودشان، نداشته باشد!

اصالح طلبان  انتخاباتی  قلک های 
زیر تیغ ابراهیم رئیسی 

شت  نو سر ست  ا مشخص  نچه  آ
اکنون  روحانی  و حسن  اصالح طلبان 
بهم گره خورده و در حالی که حدود 
مجلس  دور  یازدهمین  به  روز   1۰۰
روحانی  مانده،  باقی  اسالمی  شورای 
نگران تشکیل یک مجلس اصولگرا و 
مخالف دولت است که کارش را پیش 
پایان  به  او  دوم   دولت  دوره  پایان  از 

برسانند.
نیز که  اصالح طلبان  در همین حال 
در یکی دو سال اخیر پایگاه اجتماعی 
و  داده  دست  از  شدت  به  را  خود 
دستاویزی برای ایجاد موج حمایتی 
مردم در انتخاباِت پیش روی مجلس 
دنباله ی  رند،  ندا اسالمی  شورای 
تا  گرفته اند  را  روحانی  هیاهوهای 
هم احساسات مردم را دوباره قلقلک 
احتمالی  ناکامی   برای  هم  و  دهند 
شورای  مجلس  انتخابات  در  خود 
درست  »آدرس«  حاال  از  اسالمی، 

کنند.
رئیسی  ابراهیم  اما،  ماجرا  آنسوی  در 
مجتبی  حمایت های  پشتوانه  به  که 
خامنه ای و حلقه خراسان ضمن مبارزه 
تسویه  حساب  به  اقتصادی  فساد  با 
برنامه های جناح خود  است،  مشغول 
را هم برای انتخابات ریاست جمهوری 
1۴۰۰ و هم برای دوران پس از علی 
خامنه ای پیش می برد و چیدن مهره ها 

را آغاز کرده است.
زی  ا مو شبکه های  با   ، ینهمه ا با 
هر  که  لشکری  و  کشوری  قدرت 
در  را  ثروت  و  رانت  از  بخشی  یک 
اختیار دارند، هیوالی چند سر فساد 
آن  از  بزرگتر  اسالمی  جمهوری  در 
است که حتی اگر اراده ای هم برای 
با  باشد،  داشته  وجود  آن  با  مبارزه 
از  را  آن  بتوان  اقدامات  قبیل  این 

برداشت. میان 
از آنجا که اصالح طلبان و سازمان مالی 
این  بزرگ  سرهای  از  آنها  مافیایی  و 
هیوالی فساد هستند، ادعاهای مبارزه 
با فساد از سوی سه قوه )مجلس شورای 
اسالمی، دولت، قوه قضائیه( فعال آنها 
را به گاز گرفتن یکدیگر مشغول کرده 

است.
وضعیت  این  است،  گفتنی  پایان  در 
»دوران  را  آن  می توان  که  بحرانی 
نشان  آشکارا  نامید  پسارفسنجانی« 
قدرتی  توزیع  و  ساختار  که  می دهد 
که »دو استوانه نظام«* بعد از مرگ 
جواب  دیگر  افکندند،  پی  خمینی 
نمی تواند  قدرت  انحصار  و  نمی دهد 
دوران  پایانی  پرده  کند.  پیدا  ادامه 
تراژیک  صحنه های  دارای  کنونی 

خواهد بود.
روشنک آسترکی
-----------------------------

انقالب۵۷  رهبر  خمینی  *روح اهلل 
و بنیانگذار جمهوری اسالمی، اکبر 
سیدعلی  و  رفسنجانی  هاشمی 
خامنه ای را دو استوانه نظام خوانده 

بود.

فشارهای حداکثری آمریکا ادامه دارد 
از جمله ۲۲ فرد و شرکت در ارتباط 
با حضور نظامی جمهوری اسالمی در 
سوریه در فهرست تحریم ها قرار گرفتند.

از  اسالمی  گام جمهوری  از  پس  گام 
تعهدات خود در توافق هسته ای یا برجام 
فاصله می گیرد. در گام چهارم جمهوری 
اسالمی به بیش از هزار سانتریفیوژ در 
تاسیسات فردو گاز UF6 تزریق کرد و 
عمال غنی سازی اورانیوم در این محل، 
برخالف آنچه در برجام آمده است، آغاز 
شد. در سه گام قبلی جمهوری اسالمی 
ذخیره اورانیوم غنی شده خود را که در 
میالدی  سال ۲۰1۵  هسته ای  توافق 
شده  تعیین  کیلوگرم   3۰۰ حداکثر 
بود افزایش داد. در گام  بعدی غلظت 
افزایش  از 3.۶۷ به ۴.۵  را  غنی سازی 
انرژی  اخیر سخنگوی سازمان  و  داد، 

است  گفته  اسالمی  اتمی  جمهوری 
را در  تا ۶۰ درصد  افزایش  قابلیت  ما 
توافق  از  قبل  داریم.  روز  چند  عرض 
هسته ای جمهوری اسالمی اورانیوم را 
با غلظت ۲۰ درصد غنی سازی می کرد. 
استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته نیز 
یکی دیگر از تعهدات برجامی است که 
جمهوری اسالمی در ماه های اخیر زیر 

پا گذاشته است.
ذرات اورانیوم در تورقورآباد

نهاد  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس 
وابسته به سازمان ملل متحد که مقر 
آن در وین است، در آخرین گزارشی 
که در اختیار کشورهای عضو گذاشته، 
اجرایی شدن هر چهار گام جمهوری 
این  در  است.  کرده  تائید  را  اسالمی 
گزارش که در روزهای گذشته در اختیار 
آژانس  گرفت،  قرار  عضو  کشورهای 
انرژی اتمی اعالم کرد در تأسیساتی که 
فعالیت های هسته ای در آن رسما اعالم 
شده  کشف  اورانیوم  ذرات  نیز  نشده 
است. بنا بر اطالعاتی که کیهان لندن 
از طریق نمایندگی یک کشور اروپایی 
به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  در 
دست آورده است، این تاسیسات که در 
گزارش از آن نام برده نمی شود همان 
نتانیاهو  بنیامین  که  است،  تورقوزآباد 
بار  اولین  اسرائیل برای  وزیر  نخست 
برد  نام  آن  از  مطبوعاتی  نشستی  در 
معاون  عراقچی  زمان عباس  آن  در  و 
وزارت خارجه حمهوری اسالمی آن را 
»دروغی نسنجیده و بی محتوا« خواند . 
تورقوزآباد از توابع کهریزک که نام آن 
را به شهرک »فاطمیه« تغییر داده اند، 
بیش ار ۲۰ کیلومتر با تهران فاصله ندارد. 
جمهوری اسالمی تا سال ۲۰۰9 میالدی 
وجود تأسیسات فردو را نیز، که در دل 
کوهی در حومه قم ساخته شده، اساسا 

انکار می کرد.
زیرپا گذاشتن تعهدات اتمی، یکی پس 
از دیگری، از سوی جمهوری اسالمی 
اقدام خطرناکی است که به نگرانی های 
در  ویژه  به  جهانی  جامعه  در  زیادی 
و  اروپا  اتحادیه  است.  غرب دامن زده 
سه کشور اروپایی که در برجام حضور 
دارند )آلمان، فرانسه و بریتانیا( پس از 
تزریق گاز به سانتریفیوژهای فردو در 
دو بیانیه این اقدام را محکوم کرده و 
از جمهوری اسالمی خواستند تا مفاد 
مندرج در برجام را رعایت کند. در این 
دو بیانیه از جمهوری اسالمی خواسته 

می شود »کلیه اقداماتی را که با برنامه 
جامع اقدام مشترک )برجام( سازگاری 
ندارد به وضعیت سابق برگرداند«. به 
عبارت دیگر از چهار گامی که تا کنون 

برداشته است عقب نشینی کند.
»مکانیسم ماشه«

این سه کشور اروپایی هشدار می دهند 
که اقدامات اخیر جمهوری اسالمی حفظ 
برجام را بسیار دشوار ساخته است. برایان 
هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت 
خارجه آمریکا نیز معتقد است »هر گام 
جمهوری اسالمی قدمی است به سمت 
مرگ این توافق« و »اگر این روند ادامه 
پیدا کند کشورهای باقیمانده در برجام 
تضمین  را  آن  عمر  توانست  نخواهند 
کنند.«. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان 
گویا  نیز  است  محافظه کار  بسیار  که 
کاسه صبرش لبریز شده است. هایکو 

ماس به جمهوری اسالمی هشدار داد که 
»عدم رعایت تعهدات برجامی می تواند 
بازگشت تحریم های بین المللی« را به 

دنبال داشته باشد.
اشاره وزیر خارجه آلمان به بند 3۷ توافق 
هسته ای است که بر اساس آن در صورت 
نقض پایبندی جمهوری اسالمی به مفاد 
این معاهده هرکدام از کشورهای عضو 
می توانند روند بررسی اختالف ها را فعال 
کنند. در این صورت در فرصتی کمتر 

این مسئله در صورتی که  روز  از ۶۵ 
با توافقی حل نشود به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد و 
بالفاصله تا اتخاذ تصمیم جدیدی در این 
رابطه »مکانیسم ماشه« فعال خواهد شد 
و کلیه تحریم ها و مصوباتی که در سال 
۲۰1۵ برداشته شده بودند به صورت 

خودکار باز خواهند گشت.
اعتراف به شکست

گام ها  این  اسالمی  مقامات جمهوری 
را با هدف تحت فشار دادن کشورهای 
برداشته اند.  آنها  از  اخاذی  و  اروپایی 
نداده  نتیجه  کنون  تا  که  سیاستی 
است. کشورهای اروپایی نخواستند یا 
نتوانستند گره مشکالت مالی جمهوری 
اسالمی را با اقداماتی چون »اینستکس« 
یا ساز و کار مالی بازکنند و شرایط را 
امروز  سازند.  مهیا  نفت  فروش  برای 
صدور نفت به زیر 3۰۰ هزار بشکه در 
روز افت کرده و مشکالت ناشی از آن 
در حدی است که حسن روحانی مجبور 
شد اعتراف کند که دولت او دیگر پولی 

برای اداره کشور ندارد.

حسن روحانی که تا کنون صحبت از 
کشور  اقتصاد  »رشد«  و  »شکوفایی« 
پس از آغاز تحریم های آمریکا در ماه 
نوامبر سال گذشته می کرد، اخیرا در 
سفرهای استانی خود در کرمان پذیرفت 
که »کشور تا کنون برای فروش نفت 
و حرکت یک نفتکش اینگونه مشکل 
افزود »در  ادامه  نداشته است.«  او در 
شرایط کنونی چگونه می توان کشور را 
اداره کرد؟« در بودجه سال آینده درآمد 
دولت از مالیات  با خوش بینی بیش از 
حد، 1۵۰ هزار میلیارد برآورد شده است. 
آگر فرض را بر این بگذاریم که دولت 
خواهد توانست 1۵۰ هزار میلیارد تومان 
از طریق مالیات وارد خزانه کند، 3۰۰ 
هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد 
داشت. به گفته حسن روحانی کشور در 
سال های گذشته »با درآمد ۶۰ میلیارد 
دالری حاصل از فروش نفت اداره شده 
است.«. با در نظر گرفتن اینکه سیاست 
فشار حداکثری ایاالت متحده همچنان 
وزارت  گذشته  هفته  در  و  دارد  ادامه 
بازرگانی این کشور ۲۲ فرد و شرکت 
دیگر ایرانی و غیرایرانی را در ارتباط با 
حضور جمهوری اسالمی در جنگ سوریه 
در فهرست تحریم ها قرار داد، مردم باید 
در انتظار ریاضت های بیشتری باشند. سه 
برابر شدن ناگهانی بهای بنزین و کاهش 
قابل توجه شمار خانواده هایی که یارانه 
دریافت می کنند، از جمله این ریاضت ها 
هستند که در هفته ها و ماه های آینده 

تشدید هم خواهند شد.
بازی با ُدم شیر

البته برخی در جمهوری اسالمی، بدون 
توجه به پیامدهای این سیاست ها، بر 
خروج کامل از برجام و حتا از »معاهده 
یا  اتمی«  سالح های  گسترش  منع 
NPT تاکید دارند. این بحث تا حدی 
بعیدی نژاد  حمید  که  است  جدی 
بریتانیا  در  اسالمی  جمهوری  سفیر 
توئیتر  کابری خود در  نیز در حساب 
به آن اشاره کرد. عباسعلی کدخدایی 
سخنگوی شورای نگهبان خواهان عدم 
تعهد جمهوری اسالمی به کلیه شروط 
مندرج در توافق هسته ای یا برجام شد. 
اینگونه تهدید ها نوعی بازی با ُدم شیر 

است. اروپایی ها با وجود اعتقاد جدی 
به حفظ برجام، روز به روز ادامه حیات 
این توافق را مشکل تر می بینند و اگر 
جمهوری اسالمی به اخاذی های خود 
ادامه دهد، بیشتر از این کشور فاصله 
گرفته و از سیاست   های فشار حداکثری 

کاخ سفید حمایت خواهند کرد.
از  اسالمی  جمهوری  که  گام هایی 
برجام  نقض  برای  گذشته  اریبهشت 
افکار  از  پیموده است، هر روز بخشی 
متقاعد  را  اروپایی  کشورهای  عمومی 
اسالمی  هدف جمهوری  که  می سازد 
در نهایت دستیابی به سالح هسته ای 
است و تنها با هدف کاهش تحریم ها 
تعهد  این  پای  زیر  را  خود  امضای 
گذاشته است و اعتقادی به آن ندارد. 
بعید نیست که این بار جهان خسته از 
از  ناامید  و  تهران  مقامات  اخاذی های 
تغییر سیاست های جمهوری اسالمی، 
با این نظام را کنار  سیاست مماشات 
بگذارد و رودررویی حتا از نوع نظامی 

آن را بر شرایط کنونی ترجیح دهد.
احمد رأفت

»کاهش تعهدات اتمی«
یا گام های خطرناک جمهوری اسالمی؟!

فساد اقتصادی؛ هم نوش و هم زهر

=آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود به یافتن ذرات هسته ای در سایت 
     تورقوزآباد اشاره می کند.

=تائید آغاز غنی سازی در تاسیسات فردو به نگرانی های جدی در جهان دامن زده است.

=حامیان اروپایی جمهوری اسالمی با جدیّت صحبت از بازگشت تحریم های قبل از برجام می کنند.
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دوشنبه تا جمعه ۱۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

حمایت ترامپ از اردوغان در بازگرداندن زندانیان 
داعشی در سوریه و ترکیه به اروپا

=بیش از ۱۲۰۰ عضو داعش 
در زندان  های ترکیه محبوس 
می  خواهد  آنکارا  و  هستند 
آنها را به سرزمین  هایی که از 
آنجا آمده  اند از جمله به اروپا 

برگرداند.
ترکیه  کشور  =وزیر 
گفته  اروپایی  ها  به  خطاب 
اعضای داعش و خانواده  های 
آنها را برای شما می  فرستیم، 
هستند  شما  مال  افراد  این 
و هر چه می  خواهید با آنها 

بکنید!
مدیر  آلتون  =فخرالدین 
جمهوری  رئیس  ارتباطات 
یک  با  مصاحبه  در  ترکیه 
روزنامه آلمانی گفته است که 
آلمانی  ترکیه قصد دارد ۲۰ 
عضو داعش را به این کشور 

بازگرداند.
=با وجود منافع مشترک 
اروپا و آمریکا در زمینه  های 
می رسد  نظر  به  گوناگون 
بی  میل  هم  چندان  ترامپ 
نیست اتحادیه اروپا از جانب 

ترکیه زیر فشار قرار گیرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری 
کرده،  سفر  آمریکا  به  که  ترکیه 
با  آبان،   22 نوامبر(   1۳( چهارشنبه 
و  کرد  گفتگو  و  دیدار  ترامپ  دونالد 
سپس هر دو در یک کنفرانس مشترک 

خبری شرکت کردند.
 S-300 خرید سیستم  های پدافندی
از روسیه توسط ترکیه، مخالفت آمریکا 
به اقدامات نظامی ترکیه علیه ُکردها 
در خاک سوریه، وضعیت ناتو، مبارزه 
گولن  فتح اهلل  استرداد  عدم  داعش،  با 
روحانی ترک ساکن پنسیلوانیا به ترکیه، 
اختالفات سیاسی از جمله به رسمیت 
»نسل کشی  تاریخی  رویداد  شناختن 
آمریکا  از سوی  ترکیه  توسط  ارامنه« 
و آتش بس در سوریه از جمله مسائلی 
هستند که به گزارش رسانه  ها طرفین 

در مورد آنها گفتگو کردند.
ماه  های  در  آمریکا  و  اروپا  فشارهای 
گذشته بر ترکیه افزایش پیدا کرده و 
دست اردوغان برای مقابله با این فشارها 
چندان باز نیست. آنچه ترکیه اکنون به 
روبروست  آن  با  بحران  یک  عنوان 
حضور نزدیک به چهار میلیون پناهنده 
این کشور  جنگ  زده سوری در خاک 
ترکیه  مردم  و  دولت  برای  که  است 
به دردسری جدی تبدیل شده است. 
همچنین ده  ها نفر از اعضای داعش در 
این کشور بازداشت هستند که تابعیت 
خارجی دارند. صدها نفر از خانواده  های 
اعضای داعش شامل زنان و کودکان نیز 
در اردوگاه  های ترکیه ساکن هستند که 
آنها نیز برای ترکیه دردسر مضاعف   به 

شمار می روند.
دارد  انتظار  اردوغان  طبیب  رجب 
رابطه  در  ماجراجویی  هایش  وجود  با 
با اروپا و غرب و همچنین کشورهای 
این  حضور  دلیل  به  دارد  منطقه 
از  بیشتر  ترکیه  خاک  در  پناهنده  ها 
سهم  بین  المللی  معادالت  در  گذشته 
از حضور  رو  همین  از  و  باشد  داشته 
میلیونی پناهندگان در خاک ترکیه به 
ابزار فشار در مقابل کشورهای  عنوان 
اروپاییان، برای گرفتن  غربی، به ویژه 

امتیاز سوء استفاده می کند.
کنون  تا  ترکیه  اردوغان  گفته  به 
خارجی«  »تروریست   ۷۶00 از  بیش 
را به کشورهایشان بازگردانده است. او 
می  گوید، بیش از 1200 عضو داعش 
در زندان  های ترکیه محبوس هستند. با 
آغاز جنگ در سوریه پناهندگان سوری 
بیش از هر جای دیگر به ترکیه رفتند و 
اکنون سوری  ها در بسیاری از شهرهای 
این کشور ساکن  اند که از یکسو ارائه ی 
خدمات با وجود کمک های بین المللی به 
همه آنها ممکن نیست و از سوی دیگر به 
عنوان نیروی کار ارزان موقعیت اشتغال 
کرده اند. کساد  هم  را  ترکیه    جوانان 

اکنون آنکارا می  خواهد اعضای داعش 
از  آمده  اند،  آنجا  از  که  مناطقی  به  را 

جمله اروپا، برگرداند.
ترکیه  کشور  وزیر  سویلو  سلیمان 
اعالم  روز جمعه  اروپایی  ها  به  خطاب 

آغاز  دوشنبه  از  را  کار  این  »ما  کرد، 
می  کنیم و نیازی نیست که بی  جهت 
سر و صدا بکنید؛ ما اعضای داعش را 
مال  افراد  این  می  فرستیم،  شما  برای 
شما هستند و هر چه می  خواهید با آنها 

بکنید!«
اروپایی  کشورهای  از  بارها  ترکیه 
خواسته تا آندسته از اتباع خود را که در 
سوریه به صفوف داعش پیوسته بودند، 
پس بگیرد اما اغلب کشورهای اروپایی 
تمایلی برای این کار از خود نشان نمی 
به دالیل  تأکید می کنند که  و  دهند 
امنیتی این افراد باید در همان محلی 
که به اسارت گرفته شده  اند، محاکمه 

شوند.
جدیت  اینکه  برای  اردوغان  دولت 
خود در بازگرداندن اسیران و زندانیان 
دو  دهد  نشان  غربی  ها  به  را  داعشی 
آلمان  شهروند  یکی  که  را  تروریست 
و دیگری دانمارکی بود از خاک خود 
اخراج کرد در حالی که یونان هم حاضر 

به پذیرفتن آنها نشد.
اعالم  ترکیه همچنین  وزارت کشور 
به  را  داعش  آلمانی  عضو  کرده  11 
در همین  می فرستد.  کشورشان پس 
رابطه یکی از سخنگویان وزارت خارجه 
آلمان روز دوشنبه به این تهدید واکنش 
نشان داد و گفت که نمی  توانیم تأئید 
کنیم که این افراد داعشی بوده  اند. او 
اعالم کرد »برلین هنور از هویت این 

افراد اطالعی در دست ندارد.«
فخرالدین آلتون مدیر ارتباطات رئیس 
جمهوری ترکیه در مصاحبه با روزنامه 
آلمانی »اشتوتگارتر تسایتونگ« در این 
مورد می  گوید ترکیه قصد دارد 20 آلمانی 
عضو داعش را به این کشور بازگرداند.

شنیده شده که یک آمریکایی عضو 
ترکیه  از  اخیر  روزهای  در  نیز  داعش 

اخراج شده است.
دونالد ترامپ در دیدار با اردوغان در کاخ 
سفید گفت که اروپا باید مسئولیت خود 
در قبال این پناهجویان را برعهده بگیرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس 
جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد، 
این  در  زیادی  بسیار  هزینه  »ترکیه 
از  بسیاری  است.  شده  متقبل  زمینه 
اگر  کردیم.  بررسی  کامال  را  مسائل 
پناهجو  میلیون ها  نشود،  مانع  ترکیه 
بابت  ترکیه  از  رفت.  خواهند  اروپا  به 

میزبانی از آنها بسیار متشکریم.«
در حال حاضر اینطور به نظر می  رسد 
که فشارهای ترکیه نتیجه بخش بوده 
است. شماری از رسانه  ها روز چهارشنبه، 
1۳ نوامبر، از موافقت آلمان و هلند با 
تحویل گرفتن زندانیان داعشی تبعه ی 

خود از ترکیه خبر دادند.
منافع  وجود  با  دیگر،  سوی  از 
آمریکا در زمینه  های  و  اروپا  مشترک 

چندان  ترامپ  که  پیداست  گوناگون 
هم بی  میل نیست اتحادیه اروپا از جانب 
ترکیه زیر فشار قرار بگیرد زیرا در این 
شرایط می  تواند در کنار امتیازاتی که با 
اردوغان رد و بدل می  کند موقعیت  های 
بیشتری برای همسو کردن اروپایی  ها با 
سیاست  های کاخ سفید به دست آورد.

بازگرداندن  به  ترکیه  تهدید  پی  در 
خود،  کشورهای  به  داعشی  اسیران 
آمریکا نیز از دولت های جهان خواست 
در  که  را  خود  داعشی  شهروندان  تا 
پس  بسر می برند  بازداشت  در  سوریه 

بگیرند.
یک مقام مسئول در وزارت خارجه 
که  کرد  اعالم  سه شنبه  روز  آمریکا 
وجود نزدیک به 10 هزار اسیر داعشی 
اردوگاه های  در  آنها  خانواده های   و 
نزدیک به شمال شرق سوریه، حتی اگر 
هم پیمان  دمکراتیک  سوریه  نیروهای 
توانایی  کامال  نیز  متحده  ایاالت  با 
محافظت از آنها را داشته باشند، باز هم 
تهدید امنیتی بزرگی به شمار می روند.

این مقام آمریکایی در یک کنفرانس 
تلفنی به خبرنگاران گفت: »این مثل یک 
بمب ساعتی است که بخش مهمی از 10 
هزار زندانی داشته باشی که بیشترشان 
باشند!« خارجی  ستیزگر  نیروهای 

روسیا  خبری  شبکه  دیگر  سوی  از 
روسیه  می  نویسد  گزارشی  در  الیوم 
داعشی های  خروج  مورد  در  ترکیه  و 
سطوح  در  سوریه  در  شده  بازداشت 

عالی نظامی و امنیتی مذاکره کردند.
در این میان، دیدار اردوغان و ترامپ 
در داخل آمریکا انتقاداتی در پی داشت. 
جمهوریخواه  سناتور  گراهام  لیندزی 
به یک خبرنگار گفت هیچ روزنامه  نگار 
زندانی  که  نیست  ترکیه  در  منتقدی 
رهبر  کانل  مک  میچ  باشد.  نشده 
جمهوریخواه سنا که روابط نزدیکی با 
ترامپ دارد نیز به حضور اردوغان در 
کاخ سفید انتقاد کرد و گفت امیدوار 
است دست  کم این دیدار باعث بهبود 

رفتار اردوغان شود.
همسر  اردوغان  امینه  سفر  این  در 
رجب طیب اردوغان نیز همراه او بود 
و با مالنیا ترامپ همسر دونالد ترامپ 
دیدار کرد. برخی خبرگزاری  ها نوشته  اند 
میزبانی ترامپ از اردوغان با تشریفات 

مفصل همراه بود.
گفته می  شود ترامپ در این دیدار قول 
افزایش تجارت با ترکیه و سرمایه  گذاری 
بیشتر در پروژه  های این کشور را داده 
اما همچنان با خرید S-300 از روسیه 
است.  کرده  مخالفت  ترکیه  توسط 
این  خریداری  می  گوید  واشنگتن 
کار  روال  با  ترکیه  سوی  از  سیستم 
علیه  تهدیدی  و  ندارد  همخوانی  ناتو 

جنگنده  های F-35 محسوب می  شود.

آمریکا  ارتش  رئیس ستاد مشترک 
غنی سازی  گرفتن  سر  از  دلیل  به 
اورانیوم در ایران به جمهوری اسالمی 

هشدار داده است.
آمریکا  گفت:  میلی  مارک  ژنرال 
حمله  به  دست  فعال  گرفته  تصمیم 
ایران  اسالمی  علیه جمهوری  نظامی 
را  برنامه  این  اجرای  توانایی  اما  نزند 

داریم.
رژیم  آنکه  از  پس  میلی  ژنرال 
فردو،  تاسیسات  در  کرد  اعالم  ایران 
گرفته  سر  از  اورانیوم  سازی  غنی 
به  نوامبر  روز یکشنبه 10  می شود، 
تلویزیون ای.بی.سی گفت: تالش های 
اما  ما مفید است  نظر  از  دیپلماتیک 
همزمان مطمئن خواهیم شد به اندازه 
الزم ظرفیت های نظامی را در منطقه 
از  لزوم  صورت  در  تا  باشیم  داشته 

منافع آمریکا دفاع کنیم.
واشنگتن در ماه مه 201٨ از توافق 
هسته ای موسوم به برجان با جمهوری 
دنبال  به  و  شد  خارج  ایران  اسالمی 
آن تنش بین دو کشور افزایش یافت 
و پس از آن رژیم تهران برای تالفی 
و درواقع اخاذی از آمریکا و متحدان 
اروپایی اش بعد از چهار سال توقف در 
از روز  عملیات غنی سازی اعالم کرد 
زیرزمینی  تاسیسات  در  نوامبر  هفتم 
خواهد  شروع  را  عملیات  این  فردو 
کرد. پایان غنی سازی اورانیوم در فردو 
توافق هسته ای سال 201۵ یکی  در 

از تعهدات اصلی رژیم ایران به شمار 
سه  و  اروپا  اتحادیه  می رفت.روسیه، 
کشور اروپایی امضاکننده ی این توافق 
به  خواسته اند  اسالمی  جمهوری  از 

تعهدات خود در برجام پایبند بماند.
کرد:  اضافه  همچنین  میلی  ژانرال 
جدیدی  نظامی  نیروهای  آمریکا 
ادامه  وی  است.  فرستاده  منطقه  به 
به  بستگی  آنها  از  استفاده  اما  داد،  
سوی  از  که  دارد  تحریکاتی  نوع 
رژیم  اینکه  و  می گیرد  صورت  ایران 
جمهوری اسالمی تا چه حد آمریکا و 

متحدان آن را تهدید می کند.
کمالوندی  بهروز  شنبه  روز 
ایران  اتمی  انرژی  سخنگوی سازمان 

گفت: غنی سازی اورانیوم ۵ درصدی 
این سازمان ظرفیت  اما  تعیین شده 
افزایش آن را دارد. او همچنین پیدا 
آباد  تورقوز  در  را  اورانیوم  آثار  شدن 
تائید کرد ولی گفت: این قضیه حل 

شدنی است.
اعمال  با  دارد  سعی  آمریکا 
تحریم های شدید و فشار حداکثری، 
مذاکرات  انجام  به  را  ایران  حکومت 
و  قید  با  اتمی  توافق  برای  جدید 
زمینه ی  در  از جمله  بندهای سخت 

برنامه های موشکی وادار کند.
تحریم های ایاالت متحده در زمینه 
فروش نفت ایران موجب بروز بحران 

شدید اقتصادی در کشور شده است.

رئیس ستاد ارتش آمریکا به جمهوری اسالمی در 
مورد افزایش غنی سازی هشدار داد

دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه نخستین 
بار پس از حمله ترکیه به شمال سوریه در کاخ سفید دیدار کردند تأسیسات اتمی در اصفهان

=بازرسان آژانس رد مواد 
مکان  یک  در  رادیواکتیو 
را  ایران  داخل  در  نامعلوم 
توضیح  اما  کرده اند  کشف 
بیشتری درباره این موضوع 

منتشر نشده است.
=مقامات اتحادیه اروپا بار 
ایران هشدار  به رژیم  دیگر 
تعهدات  به  اگر  که  داده اند 
برجام پایبند نباشد تحریم  ها 

باز خواهند گشت.
=موگرینی: اتحادیه اروپا 
آژانس  گزارش  انتظار  در 
بین المللی انرژی اتمی است 
بعدی  اقدامات  مورد  در  تا 
تصمیم بگیرد. این اقدامات 
می تواند شامل اعمال مجدد 
ایران  رژیم  علیه  تحریم ها 

باشد.
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
 20( نوامبر   11 دوشنبه   ،)IAEA(
اعالم  محرمانه  گزارشی  در  آبان(، 
کرد که بازرسان رد ذرات اورانیوم را 
ایران  در  نشده   اعالم  مکان  یک  در 

کشف کرده اند.
که  است  بار  نخستین  برای  این 
اتمی  انرژی  بین  المللی  آژانس 
متحده  ایاالت  قباًل  که  را  ادعاهایی 
مخفی  فعالیت  های  علیه  اسرائیل  و 
مطرح  اسالمی  جمهوری  اتمی 

کرده اند تصدیق می  کند.
رویترز  خبرگزاری  گزارش  به 
که  خود  دوره ای  گزارش  در  آژانس 

گزارش محرمانه آژانس از کشف آثار اورانیوم در 
یک مکان اعالم نشده در ایران

هر سه ماه برای اعضای شورای حکام 
کرده  اعالم  می  کند  ارسال  آژانس 
 1٨( نوامبر  نهم  شنبه  از  ایران  که 
سایت  در  اورانیوم  غنی سازی  آبان( 

زیرزمینی فردو را آغاز کرده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم 
کرد ایران ذخایر اورانیوم غنی سازی 
شده با غلظت پایین را افزایش داده که 
نقض توافق اتمی سال 201۵ است.

ایران  آمده  گزارش  این  در 
غنی سازی اورانیوم تا حد ۴.۵ درصد 
میزان  اساس  بر  اما  داده  ادامه  را 
مجاز در توافق اتمی غنی سازی نباید 

بیشتر از ۳.۶۷ درصد باشد.
ذخایر  می  گوید،  همچنین  آژانس 
پایین  غلظت  با  شده  غنی  اورانیوم 
 ۳00 و  کیلو   ۳۷2 نوامبر(  )سوم  تا 
گرم بوده در حالی که در )19 اوت( 
ایران 2۴1 کیلو و ۶00 گرم  ذخایر 
توافق  در  مجاز  میزان  است.  بوده 

اتمی 202 کیلو و ٨00 گرم است.
جمهوری اسالمی ایران همچنین با 
پیشرفته  تری  بسیار  سانتریفیوژهای 
به  حالی  در  و  می کند  غنی سازی 
غنی سازی در فردو مشغول است که 
این عمل در توافق اتمی ممنوع شده 

است.
انرژی  بین  المللی  آژانس  گزارش 
از  پس  هفته  یک  از  کمتر  اتمی 
تعهدات  کاهش  چهارم«  »گام  آغاز 
ایران  اسالمی  جمهوری  برجامی 

منتشر شده است.
آلمان  خارجه  وزیر  ماس  هایکو 
خارجه  وزیران  نشست  حاشیه  در 
در  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
نقض  را  ایران  اقدامات  بروکسل 
که  کرد  تهدید  و  دانست  برجام 

تحریم های  بازگشت  به  است  ممکن 
اقتصادی اتحادیه اروپا علیه این رژیم 

منجر شود.
وی اضافه کرد اگر ایران به اقدامات 
این  اروپا  اتحادیه  دهد  ادامه  خود 
حق را به خود می دهد که در صورت 
مکانیسم های  تمامی  صالحدید 
اقدام  جامع  برنامه  در  وضع شده 

مشترک را به کار بندد.
وزرای  با  که  داد  خبر  ماس  هایکو 
مورد  در  بریتانیا  و  فرانسه  خارجه 
ایران  اسالمی  جمهوری  اقدامات 

گفتگو کرده است.
سیاست  رئیس  موگرینی  فدریکا 
فزاینده  نقض  اروپا  اتحادیه  خارجی 
برجام توسط ایران را »نگرانی عمده« 
اروپا  »اتحادیه  گفت  و  کرد  توصیف 
بین المللی  آژانس  گزارش  انتظار  در 
انرژی اتمی است تا در مورد اقدامات 
اقدامات  این  بگیرد.  تصمیم  بعدی 
می تواند شامل اعمال مجدد تحریم ها 

علیه رژیم ایران باشد.«
محمدجواد  معاون  عراقچی  عباس 
به  پاسخ  در  آبان،   1٨ ظریف، 
پرسشی مبنی بر استفاده طرف های 
اروپایی برجام از »مکانیسم ماشه« و 
بود،  گفته  تحریم  ها  مجدد  بازگشت 
ایران  قرمز  خط  ماشه  »مکانیسم 
همه  از  پس  ایران  پاداش  اگر  است. 
همکاری  و  مذاکره  مشارکت،  نوع 
اتمی[  انرژی  ]بین المللی  آژانس  با 
منشور  هفتم  فصل  به  بازگشت 
آن  معنای  است،  ملل  سازمان 
ما  هسته ای  دکترین  که  است  این 
باید سیاست  ما  و  است  بوده  اشتباه 
مورد  را  خود  هسته ای  دکترین  و 

بازنگری قرار دهیم.«

نیروگاه نطنز نوامبر ۲۰۱۹
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از  که  گاهى  از  هر  روحانى  حسن 
سوی تندروها مورد انتقاد قرار مى گیرد، 
ناگهان کاسه صبرش لبریز مى شود و به 
عنوان تالفى شمشیر را از رو مى بندد و 
مشکالت و دست اندازهای پیش روی 
دولت را از چشم مسئوالن غیردولتى و 
منتخب رهبر رژیم مى بیند و به شدت 
از آنان انتقاد مى کند. گاهى هم با آنها 
روز  سخنان  مانند  مى شود.  همصدا 
پنجشنبه اش که سخت از آمریکا انتقاد 
کرده و شرط و شروط هایى برای ادامه 
برجام معین نموده که اصال به ریخت و 
قیافه و راه و روش همیشگى او نمى آید.

اخیر  ماه های  در  دولت  مخالفان 
بس  از  روحانى  که  گفته ا ند  بار  چند 
ُغر زده که رئیس جمهوری  تازگى ها 
قدرت و اختیارات کافى برای پیشبرد 
امور ندارد، که رهبر دست او را برای 
است.  گذاشته  باز  کارها  برخى  انجام 
البته شاید این حرف تا حدی درست 
باشد چون اخیرا برای نخستین بار او در 
سخنرانى هایش از عبارت های:  گفته ام، 
دستور داده ام، التیماتوم داده ام، مهلت 
داده ام  و امثال آن استفاده کرده که 
البته نتیجه ی هیچکدام از این افعال به 
کاربرده شده توسط روحانى در حال 

حاضر معلوم نیست!
لى  ستما ما و  ن  ح طلبا صال ا
به  اعتراف  و  روحانى  »معرکه گیری« 
روحانى  آقای  خودی ها:  »دله دزدی « 

شعار هم ندهد چه کند؟!
ابراهیم  به  کنایه  با  هفته  این  او 
رئیسى رئیس قوه قضائیه درباره ریشه 
کن کردن فساد در کشور گفت: ادعای 
برخورد سنگین با میلیاردرهای با نفوذ 
و وابسته به ساختار قدرت، بیشتر به 
یک نمایش مى ماند تا حرکتى واقعى 
این  زمانى  کرد:  تأکید  و  ریشه دار  و 
مبارزه نتیجه بخش خواهد بود که تمام 
عامالن فساد از کلیه جناح ها و گروه ها و 
گرایش های فکری محاکمه شوند. ولى 
اینکه عده ای روی فساد پرده مى کشند 
اما افراد دیگری را محاکمه مى کنند، با 

این رفتار باعث ایجاد تنش مى شوند.
به  قضاییه  قوه  سخنگوی  واکنش 
سخنان روحانى؛ چرا یک مقام مسئول 
دارای تحصیالت حقوقى بجای گزارش 
آن  درباره  قضایى،  مراجع  به  مفسده   

سخنرانى مى کند؟!
روحانى بار دیگر موضوع ناپدید شدن 

۲ میلیارد و هفتصد میلیون دالر پول 
زنجانى  بابک  اصلى  اتهام  که  را  نفت 
است مطرح کرد و پرسید این موضوع به 
کجا کشید؟ و پشت پرده این اختالس 
اعدام  افزود:  او  هستند؟  کسانى  چه 
بابک زنجانى کار درستى نیست چون 
ما دنبال پول هستیم و باید بدانیم چه 
بر سر این پول آمده است و گویا دو نفر 
دیگر هم در این قضیه دست داشته اند.

وی پرسید، این پول را کجا برده اید و 
با آن چه کرده اید؟ ما مى گوییم افرادی 
که پول را دزدیده اند چه کسانى هستند 
و محاکمه آنها در کجا انجام مى شود؟

با  وقتى  کرد:  فه  اضا نى  روحا
سختى های فروش نفت روبرو مى شویم 
چگونه کشور را باید اداره کرد؟ ضمن 
میلیارد  هزار   ۴۵۰ باید  ساالنه  آنکه 
تومان بودجه برای اداره امور در خزانه 
داشته باشیم و به تمام نیازهای خدماتى 

هم باید پاسخ دهیم.
گفته  نیز  این  از  پیش  روز  یک  او 
بود: شرایط مملکت این روزها سخت 
را  ایام  این  مى توان  و  شده  پیچیده 
چند  ماه های  و  روزها  مشکل ترین 
دلیل  به  افزود:  و  دانست  اخیر  سال 
تحریم های نفتى، دولت ریال و ارز برای 
اداره کشور ندارد و بدون درآمد ارزی 
مملکت  اداره  به  قادر  نفت  فروش  از 
نخواهیم بود. چون در صورت نبود پول 
نفت، به ناچار الزم است از منابع دیگر 
احتیاجات مالى دولت را تامین کنیم.

درآمد  باالترین  داده:  ادامه  وی 
مالیاتى مملکت برای سال آینده 1۵۰ 
هزار میلیارد تومان پیش بینى شده حال 

مجادله روحانى با سران حکومت جنگ زرگرى است 
یا جنگ قدرت و کشمکش واقعى؟

شما بفرمایید 3۰۰ هزار میلیارد تومان 
باقیمانده برای اداره کشور را باید چگونه 

و از کجا فراهم نمود؟
روحانى در صحبت های خود چند 
بار یادآور شده که با وجود درآمدهای 
متفرقه از جمله حقوق گمرگى درواقع 
امور  توانست  مى  که  درآمدی  تنها 
روزمره ما را بچرخاند سالى ۶۰ میلیارد 
دالرعایدی از فروش نفت بود که ۶۰۰ 
اختیار  در  ریالى  درآمد  میلیارد  هزار 
دولت قرار مى داد. درآمدهای مالیاتى 
و گمرکى تنها ۲۰ درصد نیازهای مالى 
خارجى  ارز  تنها  و  مى کند  تامین  را 
قطعات  واردات  مالى  منابع  که  است 
فراهم  را  کشور  اساسى  کاالهای  و 
مى سازد. تامین این کاالها نیز ساالنه 
دست  روی  هزینه  دالر  میلیارد   ۲۰
واردات هم  دولت مى گذارد. رقم کل 
میلیارد دالر در سال  تا ۶۰  بین ۵۰ 

بالغ مى شود.
رئیس جمهوری رژیم در مورد فقر 
و  داده  هشدار  نیز  ایران  خانواده های 
گفت: از نزدیک به ۲۵ میلیون خانوار 
در ایران، 1۸ میلیون در شرایط نامساعد 

بسر مى برند.
سخنرانى  در  هفته  این  روحانى 
حال  در  همچنان  گفت:  هم  دیگری 
درباره  کشورها  برخى  با  صحبت 
برجام  جمله  از  گوناگون  موضوعات 
هستیم. آنها پیشنهاد مى دهند، ما هم 
که  بگویم  باید  و  مى دهیم  پیشنهاد 
تقریبا در اصول به توافق رسیده ایم و 
تنها در شیوه اجرا مشکل داریم اما به 
هر روی راه مذاکره همچنان باز است.

روحانى در یزد

جاسوس  ها و نفوذى  ها مثل موریانه به جان جمهورى 
اسالمى افتاده  اند

نظام  درون  =جاسوسى 
سّرى  اطالعات  رفتن  لو  و 
براى  جدى  مشکلى  به 
تبدیل  اسالمى  جمهورى 

شده است.
پیشنهادى  =رقم  هاى 
دادن  لو  براى  آمریکا 
به  مربوط  اطالعات 
سپاه  پولشویى  عملیات   
اسالمى  انقالب  پاسداران 
مهره  هاى  آندسته  براى 
مالى  انگیزه  هاى  که  نظام 
سیاسى  وفادارى    بر  آنها 
مى  چربد  عقیدتى شان  و 
بسیار وسوسه کننده است.

رئیس  جاللى  =سردار 
غیرعامل:  پدافند  سازمان 
در سال ۹۸ فاصله خاکریز 
و  شده  کم  آمریکا  و  ایران 

بهم نزدیک شدند.
محمدرضا  سردار  که  حالى  در 
سپاه  هماهنگ کننده  معاون  نقدی 
پاسداران انقالب اسالمى مدعى شده 
سیاست های آمریکا در همه مؤلفه های 
حسن  است،  خورده  شکست  قدرت 
در  مى  گوید  آبان،   ۲1 روحانى، 
در  و  گرفتیم  قرار  پیچیده  ای  شرایط 
انقالب  از  پس  روزهای  سخت  ترین 
هستیم و هرگز زمانى نبوده که برای 
فروش نفت و حرکت یک نفتکش از 

بندرهای ایران به دنیا تا این حد دچار 
مشکل شویم.

شدن  پیچیده  به  روحانى  اعتراف 
نفت  فروش  مشکل  و  نظام  شرایط 
یک  از  کمتر  او  که  حالیست  در 
»آمریکا  بود  کرده  ادعا  پیش  سال 
آنها  و  مى فروشیم  را  نفت مان  بداند 
جلوی  نمى توانند  و  نیستند  قادر 
بگیرند«. را  ایران  نفت  فروش 

ایران  نفت  اگر  کرد  تهدید  بارها  او 
نمى  توانند  هم  دیگران  نشود  صادر 
نفت خود را از خلیج  فارس صادر کنند.

آبان  در  روحانى  حسن  همچنین 
راه  آنقدر  شد  مدعى   139۷ سال 
که  داریم  نفت  فروش  برای  مسیر  و 

تحریم آمریکا بى اثر مى شود.
حاال اما این وضعیت برای جمهوری 
مضاعف  شکست  یک  اسالمى 
ُمهر  یکسو  از  زیرا  مى  شود  محسوب 
تایید بر تاثیر »فشارحداکثری« آمریکا 
برای به »صفر« رساندن فروش نفت 
از سوی دیگر شکست  و  ایران است 
ایران  رژیم  ضدتحریمى  راهبردهای 
که ظریف مدعى شده بود او و نظام اش 
دارند! »دکترا«  آنها  زدن  دور  در 

تالش  تمام  اسالمى  جمهوری 
کشور  نفت  تا  گرفت  کار  به  را  خود 
مجازات  اما  بفروشد  قیمت  زیر  را 
خط  از  بود  ممکن  که  شرکت  هایى 
چنان  کنند  عبور  آمریکا  قرمزهای 
پس  پا  مشتریان  که  است  سنگین 
کشیدند. آخرین راهکار برای دور زدن 
تحریم ها استفاده از کشتى  های شبح 
این  اما  بود.  نفت  قاچاقى  فروش  و 
روبرو  اساسى  مشکل  دو  با  سیاست 
شد. نخست لو رفتن مسیرهای انتقال 
و دوم مسدود شدن مسیرهای  نفت 
انتقال پول فروش پس از تحریم  های 

مالى و بانکى به ویژه سوئیفت.
وزیر  زنگنه  بیژن  خرداد،   ۲9
در  ایران  اسالمى  جمهوری  نفت 
برخى  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ 
مشتریان نفتى ما به دنبال جاسوسى 
اسم  با  که  »برخى  گفت،  هستند؟ 
مى کنند،  مراجعه  ما  به  نفت  خرید 
هستند  اطالعات  کسب  دنبال  به 
چه  با  چگونه،  بدانند  مى   خواهند  و 
ترتیبات و ریزه کاری   هایى به صادرات 
کرد:  تصریح  وی  مى   پردازیم.«  نفت 
به کشوری خاص  متعلق  افراد  »این 

نیستند.«
در ۵ ژوئیه ۲۰19 )1۴ تیر 139۸(، 
یک مقام آگاه نفتى به کیهان لندن 
محرمانه  اطالعات  از  بخشى  گفت، 
ایران  نفت  اسناد مهم در صادرات  و 
با  نظام  درونى  باندهای  و  مهره  ها  را 
انگیزه  های مختلف از جمله به دلیل 

رقابت و انتقام لو مى دهند.
اوت   ۸ تایمز،  نیویورک  روزنامه 
عنوان  با  گزارشى  در  امرداد(،   1۷(
نفت  صنعت  آمریکا  »تحریم  های 
جاسوس  علیه  جاسوس  به  را  ایران 
 1۷ شد  مدعى  مى کند«  تبدیل 
»جاسوس  عنوان  تحت  که  فردی 
جمهوری  توسط   »CIA سازمان 
مى بردند  بسر  بازداشت  در  اسالمى 
اطالعات  جمع آوری  دنبال  به 
بودند. ایران  نفت  فروش  درباره   ی 

تاجران  از  نقل  به  گزارش  این  در 
افراد  برخى  به  آمده که  ایرانى  نفتى 
دالر  میلیون  یک  تا  هزار   1۰۰ از 
یکى  که  داده اند  رشوه  پیشنهاد 
نفت  وزارت  حساب های  شماره   از 
جمهوری اسالمى ایران را افشا کنند.

مدیرکل   139۸ سال  تیرماه  در 
از  اطالعات  وزارت  ضدجاسوسى 
بازداشت 1۷ جاسوس خبر داده بود 
استراتژیک  و  حساس  مراکز  در  که 
حوزه های  شامل  اسالمى  جمهوری 

دیوارنگاره هاى جدید بر سفارت اشغال شده آمریکا توسط جمهورى اسالمى
زیرساختى،  هسته ای،  اقتصادی، 
فعالیت  کشور  سایبری  و  نظامى 

مى کردند.
جاسوسى در درون نظام و لو رفتن 
برای  مشکلى  به  سّری  اطالعات 
جمهوری اسالمى تبدیل شده است. 
در 13 اسفند 9۷، در پى چند حمله 
رژیم  نظامى  یگان  های  به  مسلحانه 
حشمت اهلل  مختلف  شهر  چند  در 
فالحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون 
امنیت ملى، خواستار تشکیل پرونده 
تصمیم گیری  ساختار  در  جاسوسى 
شد.  اطالعات  وزارت  کارشناسى  و 
بجز او چندین نماینده دیگر مجلس 
شورای اسالمى نیز در مورد جاسوسى 
نظامى حکومت  اطالعات  رفتن  لو  و 
از  نشانه    ای  اینهمه  که  کردند  انتقاد 
موقعیت متزلزل و شکننده نهادهای 
نظامى و امنیتى جمهوری اسالمى در 

زمینه حفاظت از اطالعات است.
در شهریور 9۸ وزارت خارجه آمریکا 
برای دریافت هرگونه اطالعات در مورد 
انقالب  پاسداران  سپاه  مالى  عملیات 
به  وابسته  قدس  نیروی  و  اسالمى 
سپاه پاسداران و شناسایى مسیرهای 
دور زدن تحریم  های آمریکا جایزه 1۵ 
میلیون دالری تعیین کرد. پیش از آن 
بیژن زنگنه وزیر نفت گفته بود آمریکا 
در اجرای تحریم  های نفتى به »بلوغ 

شیطانى« رسیده است.
برای  آمریکا  پیشنهادی  رقم  های 
به عملیات    مروبط  اطالعات  دادن  لو 
انقالب  پاسداران  سپاه  پولشویى 
مهره  های  از  آندسته  برای  اسالمى 
بر  آنها  مالى  انگیزه  های  که  نظام 
عقیدتى شان  و  سیاسى  وفاداری   

مى  چربد بسیار وسوسه کننده است.
احتمال  شرایط  این  مجموعه ی 
نفوذ سرویس  های امنیتى و اطالعاتى 
غرب در بدنه نظام جمهوری اسالمى 
ایران را به شدت افزایش داده است. 
رژیم  اطالعات محرمانه  به  دسترسى 
از  آنجا پیش رفت که تیمى زبده  تا 
دی  )دهم  ژانویه ۲۰19   31 موساد، 
تولید  مخصوص  مشعل   های  با   ،)9۷
اسناد  نگهداری  محل  وارد  گرما 
تهران  »شورآباد«  در  رژیم  اتمى 
غول پیکر  گاوصندوق   3۲ و  شده 
هسته  ای  آرشیو  و  کردند  باز  را 
ایران  از  با خود  را  جمهوری اسالمى 
بدون  که  ماموریتى  کردند.  خارج 
نفوذی داخل  و عوامل  کمک عناصر 
نهادهای امنیتى و نظامى و هسته  ای 
نمى بود. ممکن  اسالمى  جمهوری 

دو  موساد  دیگر  ماموریتى  در 
و  »تورقوزآباد«  در  مخفى  محل 
را که در آن  فارس(  )استان  »آباده« 
صورت  پنهانى  هسته  ای  فعالیت  های 

مى گرفت کشف و رسانه  ای کرد.
اینهمه نشان مى دهد که جاسوس  ها 
جان  به  موریانه  مثل  نفوذی  ها  و 
در  افتاده  اند.  اسالمى  جمهوری 
درون  از  اطالعاتى  موقعیتى  چنین 
آن  باور  حتى  که  مى  رود  لو  نظام 
برای مسئوالن ارشد رژیم هم ظاهرا 

باورپذیر نیست.
وزارت  در  آبان،   ۲1 سه  شنبه  روز 
غیرعامل«  پدافند  »کنفرانس  کشور 
رئیس  جاللى  سردار  و  شد  برگزار 
جمهوری  غیرعامل  پدافند  سازمان 
اسالمى در آن سخنرانى کرد و گفت، 
و  ایران  فاصله خاکریز  »در سال 9۸ 
آمریکا کم شده و بهم نزدیک شدند. 
است  ترکیبى  جنگ  آمریکا  رویکرد 
را  قدرت خود  مؤلفه های  یعنى همه 
این  است…  گرفته  کار  به  ما  علیه 
طرف  ضعف  نقاط  اساس  بر  جنگ 

مقابل تنظیم مى شود.«

گزارش  اساس  =بر 
بشرى  حقوق  سازمان  هاى 
عفو  سازمان  جمله  از 
بین  الملل از آغاز اعتراضات 
از  بیش  کنون  تا  عراق  در 
۳۰۰ تن کشته و ۱۵ هزار نفر 

زخمى شده اند.
عضو  فالحتى  =فرهاد 
»فراکسیون والیى« مجلس 
اشاره  با  اسالمى  شوراى 
لبنان  و  عراق  تظاهرات  به 
مى  گوید، دشمنان به دنبال 
کشورهاى  در  نرم  تغییر 

»محور مقاومت« هستند.
عضو  عباسى  =اسداهلل 
مجلس  رئیسه  هئیت 
سفارت  اسالمى:  شوراى 
النه  عراق  در  آمریکا 

جاسوسى است.

تظاهرات ضددولتى در عراق که از 
اول اکتبر )9 مهر(، آغاز شد همچنان 
ادامه دارد و بغداد، کربال، ناصریه، زیقار 
اعتراضات  صحنه  همچنان  بصره  و 
مردمى و درگیری میان معترضان و 

نیروهای نظامى و شبه نظامى است.
نیروهای  حاکیست  گزارش  ها 
حمایت  مورد  شبه نظامى  و  امنیتى 
سرکوب  به  اقدام  اسالمى  جمهوری 
اساس  بر  مى  کنند.  اعتراضات  شدید 
از  گزارش سازمان  های حقوق بشری 
آغاز  از  بین  الملل  عفو  سازمان  جمله 
از  بیش  تا کنون  اعتراضات در عراق 
3۰۰ نفر کشته و 1۵ هزار نفر زخمى 

جمهورى اسالمى نگران از کشانده شدن اعتراضات عراق و لبنان به 
داخل ایران

سرکوب  برای  ایران  شده اند.رژیم 
نیروهای  توسط  عراق  در  اعتراضات 
اقدامى  هر  به  به خود دست  وابسته 
بین الملل  عفو  سازمان  اخیراً  مى  زند. 
نتایج  کرد  اعالم  گزارشى  طى 
آزمایش ها و تحقیقاتش نشان مى دهد 
دودزای  و  اشک آور  گازهای  که 
ساخت ایران باعث کشته شدن برخى 

معترضان عراقى شده است.
از  گزارش هایى  نیز  این  از  پیش 
دست  به  معترضان  شدن  کشته 
تک  تیراندازهای نیروهای حشدالشعبى 

منتشر شده بود.
جمهوری  که  حالیست  در  اینهمه 
تظاهرات  نمى  خواهد  اصال  اسالمى 
عراق و لبنان به داخل مرزهای ایران 

کشیده شود.
»فراکسیون  عضو  فالحتى  فرهاد 
با  اسالمى  شورای  مجلس  والیى« 
لبنان  و  عراق  تظاهرات  به  اشاره 

تغییر  دنبال  به  دشمنان  مى  گوید، 
مقاومت«  »محور  کشورهای  در  نرم 

هستند.
یک هفته پیش از این رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت، 
اعتراضات عراق  کسانى قصد سرایت 
به ایران را دارند. این ادعای اردوغان 
وزیر  ظریف  محمدجواد  توجه  مورد 
خارجه جمهوری اسالمى قرار گرفت. 
سخنگوی  موسوی  عباس  آبان   19
اظهارات  گفت،  نیز  وزارتخانه  این 
بر  مبنى  ترکیه  جمهور  رئیس  اخیر 
احتمال کشانده شدن اعتراضات عراق 
به داخل ایران نکته ای درست و بجا 

است.
و  آموزان  دانش  اخیر  روزهای  در 
اعتراضات  به  هم  عراق  دانشجویان 
کالس  ها  آنها  پیوسته اند.  کشور  این 
را تعطیل مى  کنند و دسته جمعى به 

تظاهرات مى  روند.

گزارش  ها حاکیست دست کم ۲۰ تن از معترضان و فعاالن سیاسى عراق در 
4۰ روز گذشته ناپدید شده اند

رئیسه  هئیت  عضو  عباسى  اسداهلل 
مى  گوید،  اسالمى  شورای  مجلس 
انقالب  اوایل  مثل  آمریکا  سفارت 
جاسوسى  النه  یک  عنوان  به  که 
دقیقا  مى کرد،  عمل  کشورمان  در 
عمل  شکل  همین  به  هم  عراق  در 
خبرگزاری  به  نماینده  این  مى کند. 
مجلس »خانه ملت« گفته، عربستان 
سعودی در حال خرج کردن دالرهایى 
این طریق  از  تا  است  در کشورعراق 
افرادی را اجیر کنند تا اینکه دست به 
تحرکاتى بزنند و اینها مسائلى هستند 

که در عراق وجود دارند.
در همین رابطه کیهان تهران چندی 
مانند  عراقى ها  چرا  اینکه  از  پیش 
»دانشجویان پیرو خط امام« دست به 
اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری 
ابراز دلخوری  در آن کشور نمى زنند 

کرده بود!
پارلمان  حاکیست  خبرها  آخرین 
نوامبر،   13 چهارشنبه،  روز  عراق 
برای  ملل  سازمان  نماینده  میزبان 
این سازمان در مورد  بررسى دیدگاه 

بحران کنونى خواهد بود.
دیدگاه  جلسه  این  در  است  قرار 
برآوردن  درباره  ملل  سازمان 
شود.  بررسى  معترضان  خواست های 
آیت  اهلل سیستانى از طرح های سازمان 
ملل استقبال کرده و نسبت به عدم 
جدیت طرفین برای اجرای اصالحات 
وی  است.  کرده  نگرانى  ابراز  واقعى 
امور  با مداخله خارجى در  همچنین 
عراق و تبدیل عراق به میدان تسویه  
و  منطقه ای  گروه های  حساب های 
توقف  لزوم  بر  و  مخالفت  مذهبى 
تأکید  تظاهرکنندگان  علیه  خشونت 

ادامه در صفحه ۱۷کرد.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
ادامه در صفحه ۱۷

تحسین آثار شیرین نشاط هنرمند 
ایرانی توسط ناتالی پورتمن

کن  سا یگر  ز با ین  ا =
ی  عکس ها  ، نجلس لس آ
این نمایشگاه را ستود و به 
که  کرد  توصیه  هوادارانش 
هستند  لس آنجلس  در  اگر 
از این نمایشگاه دیدن کنند.
=او همچنین شعر »تولدی 
دیگر« از فروغ فرخزاد را نیز 
در استوری خود منتشر کرد.
آفتاب  »به  =نمایشگاه 
داد«  خواهم  دوباره  سالمی 
»تولدی  شعر  از  برگرفته 
فرخزاد  فروغ  از  دیگر« 
عکس  آثار  از  مجموعه ای 
را در  فیلم شیرین نشاط  و 
برمی گیرد که در طول ۳۰ سال 
فعالیت خود خلق کرده است.

ناتالی پورتمن بازیگر مشهور هالیوود 
انتشار  با  خود  اینستاگرام  صفحه  در 
تصاویری از نمایشگاه شیرین نشاط و 
شعر »تولدی دیگر« از فروغ فرخزاد، 

آثار این هنرمند ایرانی را ستود.
ناتالی پورتمن بازیگر پرآوازه هالیوود 

و برنده اسکار بهترین بازیگر زن برای 
در  سه شنبه  روز  سیاه«  »قوی   فیلم 
از  تصاویری  اینستاگرامش  صفحه 
هنرمند  نشاط  شیرین  عکس های 
ایرانی در نمایشگاه »به آفتاب سالمی 
دوباره خواهم داد« را منتشر کرد. این 
بازیگر ساکن لس آنجلس، عکس های 
این نمایشگاه را ستود و به هوادارانش 
لس آنجلس  در  اگر  که  کرد  توصیه 

هستند از این نمایشگاه دیدن کنند.
او همچنین شعر »تولدی دیگر« از 
فروغ فرخزاد را نیز در استوری خود 

منتشر کرد.
نمایشگاه »به آفتاب سالمی دوباره 
از   برگرفته  عنوانی  با  داد«  خواهم 

حسن  مشکوک  =مرگ 
اهل  معترض  حیدری شاعر 
اعتراضات  از  موجی  اهواز، 
خیابانی مردم شادگان و اهواز 

را به دنبال داشت.
=بستگان و معترضان این 
شاعر، حکومت و دستگاه های 
امنیتی را مسئول مرگ وی 

معرفی می کنند.
توسط  بارها  شاعر  =این 
اطالعات  وزارت  و  سپاه 

بازداشت شده بود.
 مرگ مشکوک حسن حیدری شاعر 
معترض اهل اهواز در بیمارستان شفای 
بروز  باعث  یکشنبه  روز  از  شهر،  این 
اعتراضات گسترده  و تجمع مردم اهواز 
امنیتی  دستگاه های  معترضان  شد. 
معرفی  شاعر  این  مرگ  مسئول  را 
می کنند و مدعی هستند که او بر اثر 

خوراندن »زهر« کشته شده  است.
حسن حیدری شاعر 29 ساله اهوازی 
بطرز  آبان ماه   19 یکشنبه  شامگاه 
خود  جان  بیمارستان  در  مشکوکی 
حاکیست  گزارش ها  داد.  دست  از  را 
اسالمی  جمهوری  منتقد  شاعر  این 
که به دلیل سرودن شعرهای سیاسی 
بارها  مردمی  محافل  در  اعتراضی  و 
بازداشت شده بود، در بیمارستان شفا 

در اهواز جان باخت.
این شاعر شبانگاه به دلیل مسمومیت 
مراجعه  اهواز  در  شفا  بیمارستان  به 
کرده و پس از چندی به دلیل سکته 
قلبی جان خود را از دست داده است. 
نزدیکان این شاعر مرگ وی را مشکوک 

و بر اثر خوراندن »زهر« می دانند.
حسن حیدری در شعرهایش به نقد 
سیاست های حکومت و فقر و تنگدستی 
و گرسنگی و بی آبی مردم می پرداخت. 
وی در امردادماه سال گذشته در منزل 
گرفت  قرار  جرح  و  ضرب  مورد  خود 
این  مشکوک  شد.مرگ  بازداشت  و 
گسترده  اعتراضات  بروز  باعث  شاعر، 

از  تشنج و اعتراض در اهواز پس 
مرگ مشکوک یک شاعر معترض

و تجمعات متعدد در شادگان و اهواز 
یکشنبه 19  روز  شبانگاه  است.  شده 
آبان ماه مردم معترض در محله شماره 
به  اهواز  کوت عبداهلل  منطقه  در   ۳
خیابان  ریختند و در مقابل خانه ی این 
شاعر دست به اعتراض زدند.معترضان 
می گویند حسن حیدری توسط وزارت 

اطالعات مسموم و کشته شده است.
فضای  در  شده  منتشر  ویدئوهای 
از تجمع جمعیت های  مجازی حاکی 
معترضان  راهپیمایی  و  چندصدنفره 
است. در برخی از ویدئوها صحنه های 

آتش سوزی نیز دیده می شود.
از شاهدان  از بستگان شاعر و  یکی 
عینی ماجرا گفته که وی بر اثر احساس 
مسمومیت به بیمارستان مراجعه کرده 
و بامداد روز یکشبنه دچار تشنج شده 
و به گفته مسئوالن بیمارستان بر اثر 
سکته قلبی جان خود را از دست داده 
است.این درحالیست که به گفته این 
شاهد عینی، حسن حیدری از سالمت 
هیچگونه  و  بوده  برخوردار  جسمی 

بیماری یا مشکل قلبی نداشته است.
خانواده و بستگان این شاعر منتقد 
مرگ  در  را  امنیتی  نهادهای  نظام، 

مشکوک وی دخیل می دانند.
سرودن  دلیل  به  حیدری  حسن 
اشعار حماسی، ملی و انتقاد از خرافات 
مذهبی و سیاست های حکومت، بارها 
بازداشت  اهواز  اطالعات  اداره  توسط 
 9۷ امردادماه  در  آخرین بار  که  شد 

زندانی و با سپردن وثیقه آزاد شد.
گزارش  محلی  منابع  که  آنگونه 
اخیر،  سال های  طول  در  کرده اند، 
چهره های  و  شاعران  از  بسیاری 
فرهنگی اهواز به طرز مشکوکی کشته 
صیاحی  ستار  درگذشته اند.  یا  شده 
خنافره  ایوب   ،1۳91 سال  در  شاعر 
این شاعران  از جمله  در سال 1۳۸۵ 
هستند. همچنین سه شاعر خرمشهری 
به نام های طاهر سالمی، عباس جعاوله 
و ناظم هاشمی فروردین ۸۷ در جاده 
آبادان در حادثه ای مشکوک جان خود 

را از دست دادند.

از فروغ فرخزاد  شعر »تولدی دیگر« 
فیلم  و  عکس  آثار  از  مجموعه ای 
شیرین نشاط را در برمی گیرد که در 
طول ۳0 سال فعالیت خود خلق کرده 

است.
شیرین نشاط در سال 2009 با فیلم 
جشنواره ی  در  مردان«  بدون  »زنان 
بهترین  نقره ای  شیر  برنده ی  ونیز 
رمانی  از  فیلم  این  شد.  کارگردانی 
پارسی پور  از شهرنوش  نام  همین  به 
اقتباس شده است. آخرین فیلم نشاط 

سال  در  کلثوم«  ام  جستجوی  »در 
201۷ ساخته شده و در جشنواره های 
فیلم ونیز، برلین و تورنتو روی پرده 

رفته است.
ناتالی پورتمن فیلم تازه اکران شده ی 
پرده  بر  را  آسمان«  در  »لوسی 
سینماهای جهان دارد و قرار است در 
نقش  »ثور«  چندگانه  بعدی  قسمت 

زن را برای تایکا وایتیتی بازی کند.
پورتمن در »ثور: عشق و آذرخش« 
به کریس همسورث و تسا تامپسون 
تابستان  مارول  و  دیزنی  می پیوندد. 
را  فیلم  این  اعالم کردند که  گذشته 
ماه  آبان   1۴(  2021 سال  نوامبر   ۵

1۴00( اکران می کنند.

هجوم۳۰۰نفری »ارزشی ها« برای تماشای یک فیلم باالی ۱۸ سال در مشهد!
سینماهای  که  حالی  =در 
در شهر مشهد  حوزه هنری 
اقدام به نمایش فیلمی درباره 
کرده اند،  »پورن استار«  یک 
نماینده  علم الهدی  احمد 
ولی فقیه در استان خراسان 
رضوی، گردشگران این شهر 
را به عیاشی و خوشگذرانی 
-نمایش  است.  کرده  متهم 
که  حالیست  در  فیلم  این 
اساس  بر  استان  این  در 
مانع  فراقانونی  تصمیمات 
نمایش  و  کنسرت  برگزاری 

فیلم های با مجوز می شوند!
مجوز  بدون  فیلم  =این 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

اسالمی پخش شده است.
ز  ا نه ها  رسا رش   =گزا
سینما  در  فیلم  این  اکران 
مشهد  شهر  »هویزه«ی 
سیصد  سالن  که  حاکیست 
دقیقه  پنج  فقط  در  نفره 
مملو از جمعیتی با چادرسیاه، 
مقنعه و ریشو و حتی  طلبه 
و آخوند شد! نمایش در این 
هم  دوم  سئانس  به  سینما 

کشیده شد!
»ایکسونامی:  مستند  فیلم  اکران 
سینما  در  پورن استار«  یک  خاطرات 
»هویزه«ی مشهد با استقبال گسترده 
مخاطبان »ارزشی« و هجوم ۳00نفری 
این سینما  به  مشتاقان »پورن استار« 
مواجه شد. دو روز پیش از این احمد 
بازار  می خواهند  بود  گفته  علم الهدی 
عیاشی را به عنوان قطب گردشگری در 

مشهد راه بیندازند! اکران فیلم مستند 
»ایکسونامی: خاطرات یک پورن استار« 
ساخته محسن آقایی فیلمساز »ارزشی« 
در سالن های سینمای متعلق به حوزه 
تهران،  در  اسالمی  تبلیغات  هنری 
مشهد و اصفهان با استقبال زیادی به 
ویژه از سوی »ارزشی«ها روبرو شده.

فیلم  این  اکران  از  رسانه ها  گزارش  
مشهد  شهر  »هویزه«ی  سینما  در 
در  نفره  سیصد  سالن  که  حاکیست 
با  از جمعیتی  پنج دقیقه مملو  فقط 
چادرسیاه، مقنعه و ریشو و حتی  طلبه 

و آخوند شد!
این  تولید کننده  می رسد  نظر  به 
اشتیاق  و  از ظرفیت  ها  اثر »مستند« 
تماشای  برای  ارزشی  مخاطب 
فیلم هایی از این دست مطلع بوده و 
بطور هدفمند برای »آگاهی « این قشر 
دست به تولید »پورن استار« زده است!

این فیلم روایت زندگی یک »پورن 
بارن  میشله  نام  به  آمریکایی  استار« 
آزادی   به  رسیدن  تجربه  که  است 
جنسی در آمریکا را برای مردم ایران 
روایت می کند. همچنین این مستند، 

»خانه پدری« با قدردانی از ابراهیم 
رئیسی برای سومین بار رفع توقیف شد

اکران کننده  =سینماهای 
این فیلم که برای رده ی سّنی 
گرفته  باالی ۱5 سال مجوز 

محدود هستند.
ارزشیابی سازمان  =معاون 
ابراهیم رئیسی  از  سینمایی 
فوری  دستور  صدور  برای 
برای رسیدگی به این پرونده 

قدردانی کرد.
=فیلم »خانه پدری« احتماال 
روانه  تازه ای  با سانسورهای 

اکران محدود شده است.
با  مرتبط  عوامل  =پیشتر 
فیلم تحت  این  قبلی  اکران 

پیگرد قانونی قرار داشتند.
سازمان  نظارت  و  ارزشیابی  معاون 
سینمایی از رفع توقیف فیلم سینمایی 
»خانه پدری« برای سومین بار خبر داد 
انجام  تهران  دادستان  دستور  به  که 
از همین  این فیلم  شده است. اکران 
سر  از  آبان،   22 چهارشنبه  امروز، 
برای  آن  تماشای  و  می شود  گرفته 
گروه سنی باالی 1۵ سال مجاز است.

معاون  طباطبایی نژاد  محمدمهدی 
ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  زیرمجموعه 
اسالمی امروز چهارشنبه 22 آبان ماه 

فیلم سینمایی »خانه  توقیف  رفع  از 
پدری« برای سومین بار خبر داد که به 
دستور دادستان تهران صورت گرفته 

است.
»تدبیر«  خاطر  به  طباطبایی نژاد 
قوه قضاییه  رئیس  رئیسی  ابراهیم 
برای  رسیدگی  ویژه  »دستور  که 
از  داده  را  فیلم  این  توقیف«  رفع 
و  تدبیر«  »این  و  کرد  قدردانی  وی 
قوه قضاییه  مسئوالن  »همکاری های 
در اجرای آن« را کمک به »انسجام 
کشور«  سینمایی  جامعه  همدلی  و 

خوانده است.
سازمان  نظارت  و  ارزشیابی  معاون 
سینمایی ادعا کرد که وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی از اولین ساعات توقیف 
»خانه پدری« این موضوع را »شخصا« 
دنبال کرده و »رایزنی های الزم را با 
رئیس محترم قوه قضاییه« انجام داده 

است.
رفع  طباطبایی نژاد  محمدمهدی 
نتیجه  را  »خانه پدری«  توقیف 
»همت« وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

دانسته است!
عیاری  کیانوش  از  همچنین  وی 
سپاسگزاری کرده که »در سه چهار 
روز اخیر همراهی های الزم را معمول 
داشتند که به اکران مجدد فیلم کمک 

کرد.«

با رفتنت ای گل! زگلدان، گریه  می کردیم
در روبروی چشم ِ باران، گریه می کردیم

در باغ ِ ما شادی ی شبنم ها تََرک برداشت
وقتی که رفتی، مثل گلدان، گریه می کردیم 

با درِد پنهانی که در جان ِ جهان ماست
از سرنوشِت غمسرشتان، گریه می کردیم

جای تو خالی ماند در میخانه های مهر
بعد از تو ما با، ِمی پرستان ،گریه می کردیم

باغ ِ شقایق های توفان دیده می داند
دیشب چرا تا صبحگاهان، گریه می کردیم

وقتی َخَبر مثل ِ تََبر بر ما فرو بارید
آهسته  ُو پیوسته، از جان، گریه می کردیم

باید کنار ِ عاشقان ِ تازه بنشینیم
بی آتشت ما، یِک زمستان ،گریه می کردیم

در گفتگو با ابر ِ تلخ ُو تار ِ »الهیجان«
از جان ُو دل، با یاِد جانان ،گریه می کردیم 

با یاد تو ای همنشین ِ دلنشین ِ چای!
با خاطراِت سبز ِ گیالن ،گریه می کردیم

)رضا مقصدی(
در گفتگو با ابر ِتلخ ُو تار ِ »الهیجان«

 )به خاطره ی معطر ِ ملکتاج مقصدی(

چمعیت مشتاقان ارزشی در سالن سینمای »هویزه« در »مشهد مقدس«!

و  جنبش ها  سازندگانش،  ادعای  به 
متحده  ایاالت  در  جنسی  جنایات 

آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد.
ساخت این مستند بیش از دو سال 
مجوز  بدون  ظاهرا  و  کشیده  طول 
با  و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
اسالمی  تبلیغات  هنری  حوزه  مجوز 
رهبر  خامنه ای  علی  نظر  زیر  که 
می کند،  فعالیت  اسالمی  جمهوری 
تولید شده است. مدیر سینما »هویزه« 
شده  مدعی  رابطه  این  در  مشهد  در 
و  بوده  خصوصی  نمایش  این  که 
نیازی به دریافت مجوز نداشته است!

نظارت  مدیرکل  فرجی  رضا  محمد 
سازمان  فیلم  نمایش  و  عرضه  بر 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سینمایی 
این  مدیرکل  به  نامه ای  در  اسالمی 
کرده  اعالم  رضوی  خراسان  در  اداره 
مجوز های  »ایکسونامی«  مستند  که 
الزم را دریافت نکرده و باید از تبلیغ 
و اکران این مستند جلوگیری به  عمل 
آید. اما این مستند بدون هیچ مشکلی 
در مشهد، تهران و اصفهان اکران شده 
سینما  در  مستند  اکران  البته  است. 

استقبال  دلیل  به  مشهد  »هویزه« 
به  »ارزشی«ها  جمعیت  ازدحام  و 

سئانس دوم هم کشیده شد!
گفتنی است سینماهای حوزه  هنری 
در شهر مشهد در حالی اقدام به نمایش 
»پورن استار«  یک  درباره  فیلم  این 
احمد  حجت االسالم  که  کرده اند 
علم الهدی نماینده ولی فقیه در استان 
ابراهیم  پدرزن  و  رضوی  خراسان 
رئیسی رئیس قوه قضائیه، گردشگران 
این شهر را به عیاشی و خوشگذرانی 
این  در  همچنین  است.  کرده  متهم 
فراقانونی  اساس تصمیمات  بر  استان 
و  کنسرت ها  برخی  نمایش  و  اجرا 

فیلم های دارای مجوز لغو می شود.
صاحبان  حتی  مشهد  شهر  در 
سفره خانه ها نیز برای اجرای موسیقی 

زنده مشکل ممنوعیت دارند.
که  بود  گفته  همچنین  علم الهدی 
امام رضا گردشگر به حساب  »زائران 
نمی آیند که بخواهند به خوشگذرانی 

در این شهر بپردازند.«
او در یکی از خطبه های خود در نماز 
جمعه مشهد گفته بود: »جریان های 
برای  که  هستند  ثروتی  و  قدرت 
فکر  و  آمده اند  مشهد  به  سودجویی 
زائر  میلیون   ۳2 که  شهری  کرده اند 
خارجی  زائر  میلیون   ۴ و  داخلی 
و  سودجویی  برای  جا  بهترین  دارد 
آمده اند،  لذا  و  است  عیاشی  مرکز 
تا یک  بهانه کرده اند  را  شادی جوان 
سلسله حرکات ناهنجار و مراکز منکر 
غیرشرعی برای سود و درآمد نامشروع 
خود ایجاد کنند و شهروند مشهدی را 

جلو می اندازند.«
تا  علم الهدی  که  اینجاست  جالب 
و  سینما  درباره  بار  چندین  کنون 
لورن  سوفیا  مثل  هالیوود  هنرمندان 
ذکر خیر کرده و درباره دیسکوتک نیز 

ابراز فضل کرده است!
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نام مستعار »حمید  با  حمید نوری 
عباسی« دادیار سابق در قوه قضاییه 
جمهوری اسالمی در ارتباط با پرونده 
اعدام های سال 13۶۷ روز شنبه 1۸ 
سوئد  به  ورود  هنگام  آبان ماه 139۸ 

در فرودگاه بازداشت شد.
که  است  نخستین بار  برای  این 
اتهام  به  یک مقام جمهوری اسالمی 
جنایت ضدبشری در خارج از مرزهای 
ایران بازداشت می شود.حمید نوری که 
متهم است در دهه شصت خورشیدی 
به عنوان دادیار در زندان های اوین و 
رجایی شهر کار می کرده و در همکاری 
هزاران  کشتار  در  اعدام«  »هیأت  با 
زندانی سیاسی ایرانی نقش داشته و 
مرتکب جنایت ضدبشری شده است.

روشنک آسترکی درباره بازداشت و 

بازداشت و پرونده قضائی نخستین مقام جمهوری 
اسالمی در اروپا به اتهام جنایت ضدبشری در ایران

روند رسیدگی به این پرونده قضایی 
پایه  وکیل  رستمی  نیما  با  سوئد  در 

یک دادگستری در این کشور گفتگو 
کرده است.

آنکه  از  پس  روز  =یک 
خبرهای  دولت  سخنگوی 
افزایش  درباره  غیررسمی 
قیمت بنزین را تکذیب کرد 
و گفت دولت هفته آینده در 
این باره به جمع بندی می رسد، 
قیمت بنزین سه برابر افزایش 

یافت!
=حسن روحانی چند روز 
پیش گفته بود »درآمد نفتی 
بودجه کشور ۴۵۰  و  نداریم 
هزار میلیارد تومان است که 
تنها ۱۵۰ هزار میلیارد آن از 
طریق مالیات تأمین می شود« 
بنزین  کردن  گران  گویا  اما 
جبران  برای  راه  ساده ترین 
سرقت  و  بودجه  کسری 
اکثریت  جیب  از  مستقیم 

مردم ایران بوده است!
ز  ا منی  مو د  شا فر =
از  خواسته  خامنه ای  علی 
به  تصمیم   که  مسئوالنی 
گرانی بنزین گرفتند بپرسد 
چه میزان درآمد از این منظر 
صرف  شد؟  خواهد  حاصل 
اثر  در  می شود؟  اموری  چه 
این شوک چه دستاوردهایی 
حاصل می شود؟ آیا رفاه مردم 

بیشتر می شود؟
دولت در اقدامی عجیب در نخستین 
 139۸ آبان   ۲۴ جمعه  بامداد  دقایق 
بنزین را سهمیه بندی و قیمت آن را 
سه برابر کرد. بنزین که پیشتر با قیمت 
1۰۰۰ تومان به فروش می رسید اکنون 
به 3۰۰۰ تومان رسیده و قیمت بنزین 
اعالم  تومان  نیز 1۵۰۰  سهمیه بندی 

شده است.
اعالم ناگهانی افزایش بهای بنزین و 
در  که  حالیست  در  آن  سهمیه بندی 
غیررسمی  خبرهای  گذشته  روزهای 
در این باره مطرح شده بود و سخنگوی 
تکذیب  را  شنیده ها  این  همه  دولت 

کرد!
سابق  مقام  )عباد(  ربیعی  علی 
و  اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت 
سخنگوی کنونی دولت حسن روحانی 
در   139۸ آبان   ۲۲ چهارشنبه  روز 
در  گفته  دولت  حاشیه جلسه هیئت 
مورد افزایش قیمت بنزین گفته بود: 
»هفته دیگر اعالم می کنم. سناریوهای 
از  منابع  تأمین  که  هست  مختلفی 
کجا صورت بگیرد. اینگونه نیست که 
این باره روی چیزی متمرکز شده  در 
مطالبی  جاهایی  که  دیدم  باشیم. 
اما  شده  زودرس  قضاوت  گفتند،  را 
این باره  در  و  نشده  تکمیل  سناریوها 
در جلسه هفته آینده سخنگویی دولت 

توضیحات بیشتری خواهم داد.«
این  از  پس  روز  یک  همه  این  با 
سخنان علی ربیعی و در آخرین ساعت 
پخش  ملی  شرکت  شب،  پنجشنبه 
فرآورده های نفتی ایران در اطالعیه ای 
از افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی 
پخش  ملی  داد.شرکت  خبر  آن 
فرآورده های نفتی ایران با انتشار جدول 
سهمیه بندی بنزین تأکید کرده است 
سهمیه ای  معمولی  بنزین  قیمت  که 
از قرار هر لیتر 1۵۰۰ تومان و قیمت 
بنزین معمولی غیر سهمیه ای از قرار 
هر لیتر 3۰۰۰ تومان و بنزین سوپر از 

قرار هر لیتر 3۵۰۰ تومان خواهد بود.
در این اطالعیه همچنین آمده است: 
اینترنت  پایه  بر  مسافربرهای  »برای 
که  برآن  مشروط  تپسی(  و  )اسنپ 
نرخ های خود را از مقادیر مصوب، به 
ندهند،  تغییر  وزارت کشور  تشخیص 
تعلق  مصوب  سهمیه  معادل  اعتبار 
سوخت  تأمین  برای  گرفت.  خواهد 
بین  و  برخطی  مسافر  خودروهای 
و  مسافربری  آژانس های  شهری، 
آموزشگاه های رانندگی تمهیدات الزم 
اعالم  متعاقباً  اتخاذ گردیده است که 

خواهد شد.«
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین 
در حالیست که بسیاری از مردم کارت 
سوخت ندارند و با وجود اینکه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
از مردم خواسته نگران  اطالعیه خود 
اقدام  سوخت  کارت  برای  و  نباشند 

قیمت بنزین یک شبه سه برابر اعالم شد! 
آقای روحانی بنزین دو نرخی عامل فساد است؟!

افزایش  ناگهانی خبر  اعالم  اما  کنند، 
آن،  اجرای  همزمان  و  بنزین  قیمت 
بخش بزرگی از مردم را در شوک فرو 

برده است.
در  طوالنی  صف های  تشکیل 
شبکه های  در  انتقاد  و  پمپ بنزین ها 
اجتماعی به این شیوه افزایش قیمت و 
سهمیه بندی بنزین موجب شد شرکت 
ایران  نفتی  فرآورده های  پخش  ملی 
جمعه(  )بامداد  پنجشنبه  شب  نیمه 
در اطالعیه  دیگری اعالم کند: »طبق 
پست  ملی  شرکت  مدیرعامل  اعالم 
باجه  همه  ایران  اسالمی  جمهوری 
های دفاتر پستی روز جمعه ۲۴ آبان 
باز و آماده خدمت رسانی )برای دریافت 

کارت سوخت( هستند.«
همزمان با اعالم خبر افزایش قیمت 
بنزین، سازمان برنامه و بودجه از طرح 
 1۸ از  معیشتی  حمایت  برای  دولت 
میلیون خانوار خبر داده و اعالم کرده 
است بر اساس این طرح میزان پرداخت 
به خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، 
دو نفره 1۰3هزار تومان، سه نفره 13۸ 
هزار تومان، چهار نفره 1۷۲ هزار تومان 
و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان 

خواهد بود.
مرحله  اولین  شده  گفته  همچنین 
واریز مبالغ در نظر گرفته شده در این 
انجام  آینده  روز  تا 1۰  طرح حداکثر 

خواهد شد.
بنزین  قیمت  افزایش  وجود  این  با 
موجی از تورم در قیمت کاال و خدمات 
در کشور ایجاد خواهد کرد، موجی که 
حتی پرداخت این مبالغ تحت عنوان 
طرح حمایت معیشتی به ۶۰ میلیون 
نفر نیز نخواهد توانست با آن برابری 

کند.
شدید  موج  ایجاد  موجب  روند  این 
انتقادی از دولت روحانی طی ۲۴ ساعت 
گذشته است. یکی از توئیت هایی که از 
حساب توئیتری حسن روحانی چهار 
اکنون  بود،  شده  منتشر  پیش  سال 

مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
حسن روحانی در توئیتی تأکید کرده 
و  آزاد  ]نرخ  نرخی  دو  بنزین  که  بود 
نرخ سهمیه بندی[ موجب فساد بوده 
را  بنزین  او  دولت  دلیل  همین  به  و 
تک نرخی کرده است! کاربران از شب 
گذشته با بازنشر این توئیت او را مورد 
انتقاد قرار داده و بسیاری در زیر این 
توئیت نظرات خود را به صورت کامنت 

به اشتراک گذاشته اند.
روز  چند  نظر  اظهار  دیگر  سوی  از 
به  پاسخ  در  زنگنه  نامدار  بیژن  پیش 
افزایش  درباره  خبرنگاران  پرسش 
نیز مورد توجه کاربران  بنزین  قیمت 
با  زنگنه  است.  گرفته  قرار  منتقد 
تکذیب خبر افزایش قیمت بنزین گفته 

بود که دولت چنین اجازه ای ندارد!
البته بیژن نامدار زنگنه چند ماه پیش 
نیز در این زمینه نظر متفاوتی داشته و 
گفته بود قیمت سوخت باید تا جایی 
که مردم تحمل کنند افزایش یابد. به 
نظر می رسد اکنون کارشناسان دولت 
روحانی برآورد کرده اند مردم ایران تاب 
و توان تحمل بنزین 3۰۰۰ تومانی را 
دارند!حسن روحانی چند روز پیش و 
»درآمد  بود  گفته  کرمان  به  سفر  در 
نفتی نداریم و بودجه کشور ۴۵۰ هزار 
میلیارد تومان است که تنها 1۵۰ هزار 
تأمین  مالیات  طریق  از  آن  میلیارد 

می شود.«
بنزین  کردن  گران  می رسد  نظر  به 
اقدامی  راحت ترین  و  دم دست ترین 
بود که دولت روحانی می توانست برای 
با  البته  جبران کسری بودجه خود و 
حیله  و تکذیب این تصمیم تا ساعاتی 
پیش از اجرا، انجام دهد و دست دراز 
ایران  اکثریت مردم  را در جیب  خود 
که طبقات متوسط و تنگدست هستند 

فرو ببرد.
مومنی  فرشاد  حال  همین  در 
هواداران  از  پیشتر  که  اقتصاددانی 
به  به شمار می رفت و  دولت روحانی 
مرور به منتقد سیاست های اقتصادی 
از  پس  ساعاتی  شد،  تبدیل  دولت 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در 
گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت: »من در 
اینجا در کمال خضوع، رییس جمهور، 
رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس 
کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را در 
مورد دستاوردها و هزینه های افزایش 
قیمت بنزین به مناظره دعوت می کنم 
پخش  مناظره  این  که  شرطی  به 
مستقیم شود و حداقل استانداردهای 

آن رعایت شود.«
»این  اینکه  بیان  با  مومنی  فرشاد 
قیمت های  اگر  که  دارد  وجود  تصور 
کلیدی را دستکاری کنیم تنها هزینه 
آن  ازای  در  و  را می پردازیم  آن  تورم 
منابع قابل اعتنا و کم زحمت بدست 
می آوریم« گفته است: »در هر تجربه 
افزایش قیمت حامل های انرژی، کشور 
و محیط  اجتماعی  انسانی،  مسائل  با 
که  بطوری  است  شده  روبرو  زیستی 
گزارش های رسمی نیز به این موضوع 
اذعان دارند. مثال در گزارش کمیسیون 
بهداشت و کمیسیون اجتماعی مجلس 
و نیز وزارت بهداشت به صراحت اشاره 
شده است که پیش از تجربه افزایش 
ماه  دی  در  انرژی  حامل های  قیمت 
جمعیت  درصد  یک  ساالنه   ،139۸
کمرشکن  هزینه های  ناحیه  از  ایران 
درمان به زیر خط فقر می افتادند در 
حالی که در اولین سال پس از  اجرای 
برابر   3 به  آن  ضریب  سیاست  این 

افزایش یافت.«
تمام  »تقریبا  است:  افزوده  مومنی 
مطالعات روی این مسئله اذعان دارند 
افزایش سطح  واحد  یک  ازای  به  که 
هزینه های سالمت  قیمت ها،  عمومی 
بین ۲٫۵ تا 3٫۵ برابر افزایش می یابد 
یعنی به دلیل عدم تقارن اطالعات در 
هزینه های سالمت، واکنش این بخش 
 3 به  نزدیک  تورم زا  سیاست های  به 
و  کاالها  کلیه  میانگین  واکنش  برابر 
خدمات دیگر است، این موضوع دیگر 
بحث نظری نیست بلکه چیزی است 

که اتفاق افتاده است.«
اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
به آثار محیط زیستی افزایش قیمت 
اساس  »بر  گفت:  انرژی  حامل های 
افزایش  زمان  هر  جهانی،  تجربه های 
رفته  باال  فسیلی  سوخت های  قیمت 
کشورهای   در  ویژه  به  فقرا  مراجعه 
در حال توسعه به سمت جنگل زدایی 
نیازهای  تامین  برای  بوته کنی  و 
گرمایشی نیز باال رفته اند. در سال 9۲ 
معاونت جنگل وزارت جهادکشاورزی 
گزارشی را منتشر کرد مبنی براینکه 
از فاصله دی ماه ۸9 تا شهریورماه 9۲ 
میزان درخت کنی برای تامین نیازهای 
سوختی 1۰۰ درصد و میزان بوته کنی 
۶۰ درصد افزایش یافت. متاسفانه ما 
این مسائل را تجربه کرده ایم و تنها به 
واسطه اینکه صدای فقرا و طرفداران 
محیط زیست به اندازه کسانی نیست 
می برند،  نفع  مناسبات  این  از  که 
مسئله  این  به  اعتنایی  کوچکترین 

نشده است.«
علی  از  همچنین  مومنی  فرشاد 
مسئوالن  از  است  خواسته  خامنه ای 
به  بخواهد  این باره  در  تصمیم گیرنده 
»چه  که  دهند  پاسخ  پرسش ها  این 
میزان درآمد از این منظر حاصل خواهد 
شد؟ صرف چه اموری می شود؟ در اثر 
حاصل  دستاوردهایی  چه  شوک  این 
می شود؟ حداقل این دستاوردها در آن 
حیطه چه میزان است؟ آیا رفاه مردم 
بیشتر می شود؟ همچنین بگویند که 
در چه حوزه هایی سوء کارکرد به وجود 

می آید؟«
به نظر می رسد اشاره فرشاد مومنی 
به مقاماتی باشد که در شورای عالی 
قوا حضور  اقتصادی سران  هماهنگی 
علی  روحانی،  حسن  جمله  از  دارند 
همانطور  رئیسی!  ابراهیم  و  الریجانی 
که فرشاد مومنی در لفافه اشاره کرده 
تصمیم  که  است  مطرح  موضوع  این 
گران شدن و سهمیه بندی بنزین در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
قوا گرفته شده است. این در حالیست 
که تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ 
یک از مقامات مسئول موضعی درباره 

این موضوع مهم نگرفته اند.

بازداشت یکی از متهمان اعدام های سال ۱۳6۷ در 
سوئد یعنی بارقه امید برای اجرای عدالت

نخستین بار  برای  =این 
طی چهل سال گذشته است 
که یکی از مقامات جمهوری 
اسالمی به اتهام دست داشتن 
محاکمه  زندانی کردن،  در 
و اعدام و نقض حقوق بشر 

بازداشت می شود.
بازداشت  حکم  =دادگاه 
مهدی نوری را به مدت چهار 
هفته تمدید کرده و در این 
فرصت شاکیان فرصت دارند 
علیه  خود  مدارک  و  اسناد 
حمید نوری را به دادگاه ارائه 
معرفی  را  شاهدان  و  داده 

کنند.
 ، ی نیر حسینعلی  =
مصطفی  اشراقی،  مرتضی 
پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، 
محمد  اسماعیل شوشتری، 
مقیسه ای )ناصریان( و داوود 
اعضای  دیگر  از  لشکری 
»هیئت مرگ« در کشتارهای 
ی  شید ر خو شصت  هه  د

بوده اند.
مستعارحمید  نام  با  نوری  حمید 
قضاییه  قوه  در  سابق  دادیار  عباسی، 
جمهوری اسالمی در ارتباط با پرونده 
اعدام های سال 13۶۷ در کشور سوئد 
حمید  پرونده  شاکیان  شد.  بازداشت 
نوری را متهم به جنایت علیه بشریت 
و کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 

سال 13۶۷ کرده اند.
حمید نوری شنبه هفته جاری، 1۸ 
بازداشت  آرالندا  فرودگاه  در  آبان ماه، 
روز چهارشنبه ۲۲  وی  هویت  و  شد 
آبان ماه همزمان با برگزاری نخستین 
جلسه دادگاه او از سوی دستگاه قضایی 

سوئد اعالم گشت.
به گفته سخنگوی پلیس سوئد، این 

متهم ۵۸ ساله برای دیدار با بستگانش 
به سوئد آمده و به محض ورود به این 

کشور دستگیر شده است.
حمید نوری با نام مستعار »حمید 
نیان  زندا ر  کشتا هنگام  عباسی« 
سیاسی در تابستان سال 13۶۷ دادیار 
اوین  و  کرج  گوهردشت  زندان های 
در  اعدام  »هیئت  اعضای  از  یکی  و 

گوهردشت« بوده است.
اشراقی،  مرتضی  نیری،  حسینعلی 
مصطفی پورمحمدی، ابراهیم رئیسی، 
اسماعیل شوشتری، محمد مقیسه ای 

دیگر  از  لشکری  داوود  و  )ناصریان( 
در  می شود  گفته  که  هستند  افرادی 
»هیئت  به  معروف  اعدام«  »هیئت 
مرگ« عضو بودند. این هیئت با دستور 
مستقیم روح اهلل خمینی تشکیل شده 
بود و هزاران نفر از زندانیان سیاسی در 
و توسط  به دستور  روندی ضدبشری 
این افراد به جوخه اعدام سپرده شدند.

ابعاد کشتار فعاالن و زندانیان سیاسی 
که بالفاصله پس از قلع و قمع پایوران 
آغاز  انقالب  از  پس  پهلوی  حکومت 
شد و در تابستان 13۶۷ به اوج خود 
رسید، گاه از قدرت تصور خارج است. بر 
اساس گزارش هایی که تا کنون منتشر 
شده بسیاری از خانواده های زندانیان 
سیاسی برای گرفتن پیکر فرزند اعدام 
شده خود مجبور بودند هزینه گلوله ای 
را که هنگام اعدام به پیکر عزیزانشان 

شلیک شده پرداخت کنند.
عامالن  و  آمران  نیز  مواردی  در 
اجرای حکم دختران جوان زندانی با 
این بهانه که اعدام دختر باکره در اسالم 
ممنوع است، دختران را صیغه و پس از 
برقراری رابطه جنسی و تجاوز، آنها را 
اعدام می کردند. هزاران تن از زندانیان 

اعدام  تابستان 13۶۷  سیاسی که در 
شدند به صورت مخفیانه و بی نشان و 
بطور دسته جمعی در گورستان خاوران 
به خاک سپرده شدند؛ گورستانی که 
همچنان اطالعات دقیقی از نام و تعداد 
افراد به خاک سپرده شده در آن  در 

دست نیست.
طی  نخستین بار  برای  این  اکنون، 
از  یکی  که  است  گذشته  سال  چهل 
اتهام  به  اسالمی  جمهوری  مقامات 
دست داشتن در زندانی کردن، محاکمه 
بازداشت  اعدام و نقض حقوق بشر  و 

گورستان خاوران؛ جمهوری اسالمی نه اجازه رسیدگی به گورستان را 
به خانواده بازماندگان می دهد و نه حتا می گذارد بر سر مزار عزیزانشان 

سوگواری کنند

می شود.
ایرج مصداقی فعال سیاسی و یکی از 
زندانیان دهه شصت که از اعدام توسط 
جمهوری اسالمی جان سالم بدر برد 
طی سال های گذشته اطالعات و اسناد 
مهمی درباره کشتار زندانیان سیاسی 
در دهه شصت جمع آوری کرده است. 
ایرج مصداقی با همکاری کاوه موسوی 
توانستند حکم  اروپا  حقوقدان ساکن 
اتحادیه  جلب حمید نوری را در کل 
اروپا گرفته و در نتیجه نوری پس از 
بازداشت  استهکلم  فرودگاه  به  ورود 

شده است.
به گفته ایرج مصداقی، حمید نوری 
بوده،  شوک  در  خود  بازداشت  از  که 
شدت  به  دادگاه  در  چهارشنبه  روز 
اطراف  به  وحشت  با  و  بود  مضطرب 

نگاه می کرده است.
حاضر  حال  در  که  نوری  حمید 
می کند  استفاده  تسخیری  وکیل  از 
هرگونه  دادگاه  جلسه  نخستین  در 
جمهوری  زندان های  در  مسئولیتی 
شده  مدعی  و  کرده  انکار  را  اسالمی 
اشتباه  دیگری  شخص  با  را  وی  که 
گرفته اند. دادگاه حکم بازداشت مهدی 
تمدید  هفته  چهار  مدت  به  را  نوری 
این فرصت شاکیان  کرده است و در 
فرصت دارند اسناد و مدارک خود علیه 
حمید نوری را به دادگاه ارائه و شاهدان 

را معرفی کنند.
بازداشت حمید نوری با واکنش هایی 
اگنس کاالمارد  روبرو شده است.  نیز 
گزارشگر ویژه اعدام های فراقانونی در 
حمید  بازداشت  متحد  ملل  سازمان 
نوری را »نخستین گام مهم به سوی 
عدالت درباره اعدام های سال 13۶۷« 
خوانده و گفته است: »نخستین باری 
است که در رابطه با وقایعی که در سال 
افتاد و هزاران  اتفاق  ایران  13۶۷ در 
نفر  یک  شدند،  کشته  آن  در  زندانی 

متهم ]دستگیر[ می شود.«
نایدو دبیر کل سازمان عفو  کومی 
بین الملل هم در واکنش به این خبر 
گفته »بازداشت یک ایرانی در سوئد به 
اتهام جنایت علیه بشریت یک تحول 
تاریخی علیه مصونیت از مجازات در 
سال  در  زندانیان  کشتار  خصوص 
بازداشت  این  است.  ایران  در   13۶۷
همچنین تأییدی بر کارزاری طوالنی 
برای حقیقت و برقراری عدالت توسط 
بازماندگان  و  قربانیان  خانواده های 

است.«

ویدئو

تصویر پاسپورت حمید نوری
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ادامه در صفحه ۱۷

در  اروپایی  =قدرت  های 
خطاب  مشترک  بیانیه  ای 
اعالم  اسالمی  جمهوری  به 
کردند در صورت ادامه روند 
برجامی  تعهدات  کاهش 
تحریم های  ایران  سوی  از 
خواهند  باز  ملل  سازمان 

گشت.
=نماینده دائمی جمهوری 
اسالمی ایران در سازمان های 
وین:  در  مستقر  بین المللی 
با  نباید  آژانس  گزارش 
بزرگنمایی  سیاسی  اغراض 
استفاده  سوء  مورد  و  شود 

قرارگیرد.
اتحادیه  و  آلمان  و  بریتانیا  فرانسه، 
اروپا، دوشنبه 11 نوامبر )20 آبان(، در 
بیانیه  ای مشترک از جمهوری اسالمی 
ایران خواستند تا به نقض توافق اتمی 

پایان دهد.
ادامه  صورت  در  کردند  اعالم  آنها 
از  برجامی  تعهدات  کاهش  روند 
کارهای  و  ساز  از  یکی  ایران،  سوی 
اعمال  حل اختالف موجود در برجام 
همین  طبق  و  تحریم هاست  مجدد 
اتمی، تحریم های سازمان ملل  توافق 

بازگشتنی است.
بیانیه  این  در  اروپایی  قدرت  های 
اخیر  فعالیت های  که  داده اند  اخطار 
تالش های  مانع  اسالمی  جمهوری 
در  تنش ها  کردن  خنثی  برای  آنها 

اسالمی  به جمهوری  اروپا  اتحادیه  مجدد  هشدار 
ایران در مورد بازگشت تحریم  های شورای امنیت

خاورمیانه است. آنها همچنین گفته اند 
که به شدت نگران تصمیم ایران برای 
در  اورانیوم  غنی سازی  گرفتن  سر  از 
سایت فردو هستند. سه کشور بریتانیا و 
فرانسه و آلمان در حال حاضر خواستار 
وضع تحریم های مستقیم علیه تهران 

نشد ه اند.
اعالم  همچنین  کشور  سه  این 
ایران  حکومت  اقدام  که  کرده اند 
گسترش  برای  بالقوه ای  »پیامدهای 
در  دارد.  همراه  به  هسته ای«  سالح 
آمادگی  »ما  است:  آمده  بیانیه  این 
خود را برای منظور کردن تمامی ساز 
و کارهای موجود در برجام، از جمله 
با هدف حل  ساز و کار حل اختالف 
تعهدات  اجرای  به  مربوط  مشکالت 
برجامی از سوی ایران اعالم می کنیم.«

بیانیه سه کشور اروپایی پس از آن 
صادر شده که آژانس بین المللی انرژی 
اتمی  )IAEA( روز دوشنبه 11 نوامبر 
)20 آبان( در گزارشی محرمانه اعالم 
کرد که بازرسان آثاری از ذرات اورانیوم 
ایران  در  نشده   اعالم  مکان  یک  در 
این  در  همچنین  کرده اند.  کشف  را 
گزارش تایید شده که ایران همچنان به 
نقض برجام ادامه می  دهد و غنی  سازی 
و ذخایر اورانیوم خود را افزایش داده 
است.کاظم غریب آبادی نماینده دائمی 
جمهوری اسالمی ایران در سازمان های 
بین المللی مستقر در وین گفته است 
اغراض  با  نباید  آژانس  گزارش  که 
سیاسی بزرگنمایی شود و مورد سوء 

استفاده قرارگیرد.
تظاهرات آژانس بین المللی انرژی اتمی پیش از  با  =همزمان 

بولیوی،  در  مردم  گسترده 
پیوست  معترضان  به  ارتش 
و  داد  استعفا  مورالس  و 
با  را  بولیوی  می شود  گفته 
به  خود  شخصی  هواپیمای 
کرده  ترک  نامعلوم  نقطه  ای 

است.
و  کوبا  =دولت  های 
ونزوئال می  گویند در بولیوی 
»کودتا« شده و این تغییرات 

را محکوم کردند.
بولیوی  در  =معترضان 
چپگرای  دولت  مواضع  از 
ونزوئال که خودش در خطر 
بسیار  دارد  قرار  سقوط 
خشمگین شده و به سفارت 
ونزوئال در الپاز حمله کردند.
مورالس  به  =مکزیک 
گفته می  تواند از این کشور 

درخواست پناهندگی کند.
=روابط جمهوری اسالمی 
و مورالس در دوران ریاست 
به  احمدی  نژاد  جمهوری 
باالترین سطح خود رسید و 
خامنه  ای نیز عالقه  ی ویژه  ای 

به مورالس دارد.
سه هفته پس از آغاز اعتراضات در 
بولیوی، ارتشی  ها به مردم پیوستند و 
اوو مورالس رئیس جمهور چپگرای این 
کشور را مجبور کردند استعفا دهد و از 

قدرت کنار رود.
گفت،  استعفا  از  پس  مورالس 
و  برادران  تا  کردم  »کناره گیری 
دولتی  کارکنان  میان  ما  خواهران 
تهدید نشوند«. وی شرایط بولیوی را 

»کودتا علیه دولت« دانست.
آلوارو گارسیا لینرا معاون مورالس نیز 
ضمن کناره گیری از سمت خود اعالم 

مورالِس »رفیق جذاب« و »استکبارستیز« علی 
خامنه  ای در بولیوی مجبور به استعفا شد

بولیوی »کودتا« رخ داده  کرد که در 
است.

حزب  رهبر  مورالس  اکتبر   20 روز 
کرد  اعالم  سوسیالیسم«  »جنبش 
که با کسب بیش از ۴۶ درصد آرا از 
پیش  اپوزیسیون  رهبر  مسا  کارلوس 
افتاده و به این ترتیب پیروز انتخابات 
ریاست جمهوری برای چهارمین دوره 
متوالی است. اما پس از آنکه سازمان 
کشورهای آمریکایی تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری بولیوی را تأیید کرد، 
وی با فشار مردم و ارتش پس از یک 

نطق تلویزیونی استعفا داد.
با وجود افشای تقلب، مورالس اصرار 
ریاست  انتخابات  دوباره  برگزاری  به 
جمهوری داشت اما سران ارتش با او 
فرمانده  کالیمان  نیامدند.ویلیامز  کنار 
اعالم  از  پس  ساعاتی  بولیوی  ارتش 
برگزاری  برای  مورالس  اوو  تصمیم 
اعالم کرد، »ما  انتخابات رسماً  دوباره 
بعد از بررسی وضعیت مناقشه داخلی 
از  از رئیس جمهوری می خواهیم که 
سمت خود کناره گیری کند تا صلح در 

کشور برقرار و ثبات حفظ شود.«
را به  از سال 200۶ قدرت  مورالس 
دست گرفت و بیش از 1۳ سال رئیس 

جمهور این کشور بود.
آدریانا سالواتریا رئیس سنای بولیوی 
که طبق قانون اساسی این کشور بعد 

از استعفای رئیس جمهور و معاونش 
موقت  بطور  را  امور  زمام  می تواند 
خود  سمت  از  نیز  بگیرد  دست  به 
ونزوئال  است.دولت  های  کرده  استعفا 
مورالس  اصلی  متحدان  از  که  کوبا  و 
به شمار می  روند در واکنش به اعالم 
خبر کناره گیری او از ریاست جمهوری 
محکوم  را  او  علیه  »کودتا«  بولیوی 
از مواضع  کردند.معترضان در بولیوی 
در  خود  که  مادورو  نیکالس  دولت 
خطر سقوط قرار دارد بسیار خشمگین 
الپاز  در  ونزوئال  سفارت  به  و  شدند 

حمله کردند.
برخی منابع خبری از پرواز هواپیمای 
مقصد  یک  به  مورالس  اختصاصی 

نامعلوم خبر داده اند.
کرده  اعالم  مکزیک  خارجه  وزیر 
صورت  در  است  حاضر  کشورش  که 
پناهندگی  او  به  مورالس  درخواست 
بولیویایی  نماینده  و  مقام   20 بدهد. 
مکزیک  سفارت  از  اخیر  روزهای  در 
تقاضای  بولیوی  پایتخت  الپاز  در 

پناهندگی کرده اند.
توییتی  در  مکزیک  جمهور  رئیس 
استعفای مورالس را رفتاری مسئوالنه 
دانست و با تمجید از این اقدام گفت 
که او برای مقابله با خشونت  های بیشتر 
علیه مردم کشورش از قدرت کنار رفت.

این نیز هشدار داده بود رفتار جمهوری 
با بازرسان این سازمان  ایران  اسالمی 

قابل قبول نیست.
جمهوری  اتمی  انرژی  سازمان 
اعالم  آبان   1۶ پنجشنبه  اسالمی 
و  سانتریفیوژها  به  گازدهی  که  کرد 
در  که  شده  غنی  اورانیوم  جمع آوری 
است  اقدامی  شده  آغاز  فردو  سایت 
از  بین  الملل  جامعه  نگرانی  های  که 
فعالیت  های اتمی جمهوری اسالمی را 
افزایش داده است. همزمان اروپایی  ها 
بازگشت مجدد تحریم   های  به  تهدید 

شورای امنیت علیه ایران کرده  اند.
ماکرون  امانوئل  رابطه  همین  در 
تالش  که  فرانسه  رئیس جمهوری 
بین  میانجیگری  برای  بسیاری 
می کند  آمریکا  و  اسالمی  جمهوری 
در توییتی نوشته است: تماس بسیار 
خوبی با ترامپ درباره ایران، سوریه و 
ناتو داشتم. بر بسیاری از همگرایی ها 
در  ناتو  از نشست  و پیش  تاکید شد 

لندن با هم دیدار خواهیم کرد.
در این میان، حسن روحانی سه  شنبه 
در کرمان گفت که شرایط در کشور 
و  سخت  شرایط  و  نیست  عادی 
اخیر  روزهای  در  داریم.  پیچیده ای 
زمزمه خروج جمهوری اسالمی ایران از 
NPT  و برجام در محافل و رسانه هایی 
از نظام مطرح شده اما چه در داخل و 
چه در خارج از کشور به رژیم تهران 
هشدار داده شده است که هرگونه اقدام 
جامعه  با  بیشتر  رویارویی  مسیر  در 
بین  المللی به زیان جمهوری اسالمی 

تمام خواهد شد.

جمهوری اسالمی همچنان به حوثی  های یمن کمک 
تسلیحاتی می  کند

 ۱۰۰ یمن  ساحلی  =گارد 
تن کود شیمیایی قاچاق که 
مقصد آن بندر الحدیده بود 
کشف کرده است. از ترکیب 
مواد  ساختن  برای  اوره 

منفجره استفاده می  شود.
الحدیده  =استاندار 
یمن  امنیتی  مقامات  و 
شبکه  چندین  می  گویند 
سپاه  که  تسلیحات  قاچاق 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
حوثی  ها  برای  آنها  توسط 
اسلحه ارسال می کند کشف 

شده است.
وابسته  ایرانی  =مأموران 
اسالمی  جمهوری  به 
مرکز  به  را  الحدیده  بندر 
تروریستی  فعالیت های 

حوثی  ها تبدیل کرده اند.
 ۷ جمعه  یمن،  ساحلی  گارد 
در  را  کشتی  یک  آبان(،   1۷( نوامبر 
حامل  که  کرد  متوقف  سرخ  دریای 
دوهزار کیسه )معادل 100 تن( کود 
برای  آن  محموله  و  بوده  شیمیایی 
می     شد.  قاچاق  حوثی  شبه نظامیان 
اوره  ترکیب  از  شیمیایی  کودهای 
مواد  ساخت  در  و  می    شوند  ساخته 

منفجره کاربرد دارند.
یمن  ساحلی  گارد  نیروهای 
طی  که  کرده اند  تاکید  همچنین 
را  قاچاق  متعدد  عملیاتی شبکه های 
قاچاق  برای  حوثی  شبه نظامیان  که 
منفجره  مواد  ساخت  مواد  و  اسلحه 

استفاده می کنند شناسایی کرده اند.
به  الحدیده  استاندار  الطاهر  حسن 
کارشناسان  می  گوید،  یمن  العربیه 
مرکز  به  را  الحدیده  بندر  ایرانی 
حوثی  ها  تروریستی  فعالیت های 
عالوه  طریق  این  از  و  کرده  تبدیل 

بر هدف قرار دادن رفت و آمدها در 
آب  های بین المللی، تسلیحات و مواد 

مخدر به یمن قاچاق کنند.
شامگاه  العربیه،  خبری  پایگاه 
به  آبان(،   19( نوامبر   10 یکشنبه 
نقل از الطاهر نوشت که پس از توافق 
آن  اجرای  با  حوثی ها  که   استکهلم 
مخالف بودند، کارشناسان رژیم ایران 
مرکز فرماندهی عملیات ها را از صعده 

و صنعا به الحدیده منتقل کردند.
جمهوری  به  وابسته  ایرانی  های 
اسالمی که در یمن مستقر هستند و 
شبه نظامیان حوثی از سواحل شمال 
الزیدیه[  و  اللحیه  ]الضحی،  الحدیده 
بنادر  می کنند.  استفاده  قاچاق  برای 
به  تبدیل  اکنون  کشور  این  صیادی 
مرکز قاچاق سالح و مواد مخدر شده 

است.
بر اساس اظهارات استاندار الحدیده 
عملیات  برای  حوثی  شبه نظامیان 
خود از کشتی هایی استفاده می  کنند 
آفریقایی  کشورهای  پرچم  که 
کشتی  ها  این  برافراشته اند.  را 
محموله های کودهای شیمایی را که 
۴۶ درصد اوره دارند حمل می  کنند. از 
اوره در ساخت مین ها و مواد منفجره 
استفاده می شود. همچنین اعالم شده 
که این محموله  ها از ایران به حوثی ها 

در شمال الحدیده منتقل شده است.

سرخ  دریای  در  ایرانی  کشتی  های 
در  را  خود  بار  تا  می شوند  متوقف 
و  صیادان  توسط  که  قایق هایی 
می شوند،  هدایت  مسلح  حوثی های 
تخلیه کنند. قطعات یدکی موشک  ها 
و انواع مختلف اسلحه  ها از این طریق 

به یمن منتقل می  شود.
تیرماه امسال، یک نفتکش ایرانی با 
عنوان »ساویز« حوالی بندر الحدیده 
متوقف شد. کارکنان کشتی در پیامی 
اضطراری به عربستان اعالم کردند که 
یکی از خدمه کشتی جراحت شدید 
دیده و نیاز فوری به امدادرسانی دارد 
که دولت سعودی قبول می  کند و این 
بیمارستان  به  هلی  کوپتر  یک  با  فرد 

نظامی جازان عربستان منتقل شد.
حسن الطاهر می  گوید بعدا مشخص 
تجهیزات  حامل  نفتکش  این  شد 
از  لجستیک  حمایت  و  بوده  شنود 

شبه نظامیان حوثی انجام می دهد.
نهم مهرماه 9۸، محمد باقری رئیس 
جمهوری  مسلح  نیروهای  ستادکل 
انقالب  پاسداران  اسالمی گفت سپاه 
یمن  مردمی  ارتش  به  اسالمی 
]حوثی  ها[ کمک مستشاری می کند. 
جعفری  علی  نیز   9۷ سال  آذر   20
فرمانده سابق سپاه پاسداران از کمک 
مستشاری جمهوری اسالمی ایران به 

یمن خبر داده بود.

بندر الحدیده

به  غزه  از  راکت  =ده  ها 
اسرائیل  مختلف  مناطق 
پرتاب شد و ساعاتی زندگی 
در تل  آویو و دیگر شهرهای 

اسرائیل را مختل کرد.
= این حمله تلفات جانی 
در پی نداشت اما راکت  هایی 
اسرائیل  پدافند  سد  از  که 
خسارات  بودند  کرده  عبور 

مادی بر جای گذاشتند.
 12 سه  شنبه  اسرائیل،  دفاع  وزارت   
از  آبان(، اعالم کرد بیش  نوامبر )21 
اسرائیل  سمت  به  غزه  از  راکت   ۵0

پرتاب شده است.
شب  گذشته بهاء ابو العطا فرمانده ارشد 
در  فلسطین  اسالمی«  »جهاد  گروه 
مسئول حمالت  وی  شد.  کشته  غزه 
تروریستی و شلیک راکت علیه اسرائیل 

حمله راکتی به چند شهر اسرائیل از غزه پس از 
ترور چند فرمانده ارشد »جهاد اسالمی«

اغلب راکت  هایی که از غزه پرتاب شدند توسط سیستم پدافندی اسرائیل موسوم به »گنبد آهنین« در هوا منفجر شد اما شماری 
از راکت  ها به مناطق مسکونی و جاده  ها و گذرگاه  ها اصابت کرد و خساراتی به بار آورد )عکس  ها از توییتر صدای اسرائیل(

اجرای  قصد  و  بود  اخیر  ماه های  در 
ارتش  که  داشت  را  دیگری  حمالت 
هدف  و  شناسایی  را  او  مقّر  اسرائیل 
نیز  سوریه  دولتی  داد.تلویزیون  قرار 
نزدیک  ساختمان  یک  داد  گزارش 
سفارت لبنان در دمشق هدف حمله 
قرار گرفته که در آن دو تن کشته و 
شش تن زخمی شده اند. به نظر می  رسد 
عده  ای از فرمانده  هان شبه نظامی وابسته 
به »محور مقاومت« در این ساختمان 
که  است  شده  داشتند.اعالم  حضور 
حمله راکتی از غزه به خاک اسرائیل 

اقدامی تالفی  جویانه بوده است.
ساعاتی پس از حمله راکتی از غزه به 
اسرائیل توییتر فارسی وزارت خارجه 
پهپاد  حمله  در  کرد  اعالم  اسرائیل 
اسرائیلی، دو تروریست »جهاد اسالمی« 
غزه  از  راکت ها  شلیک  مسئول  که 
بوده اند به هالکت رسیدند. این اقدام 
فوری  تهدید  یک  کردن  خنثی  برای 
انجام شد.اورشلیم پست نیز نوشت که 

پس از حمله راکتی مدارس و دانشگاه  ها 
اسرائیلی  بودند.منابع  شده  تعطیل 
می  گویند وضعیت شهر تل  آویو به حالت 
عادی درآمده و شهروندان از پناهگاه  ها 

به محل کار خود بازگشته  اند.
آگاه  این یک منبع  از  یک روز پیش 
آمریکایی که نخواست نامش برده شود، 
در مصاحبه  ای هشدار داد که رژیم ایران 
به یک خطر بزرگ نظامی علیه اسرائیل 
تبدیل شده و اگر به موقع چاره جویی 
نشود، ممکن است ادامه این وضعیت 

به یک فاجعه بیانجامد.
شنیده  ها حاکیست ارتش اسرائیل در 
مناطق مرزی آرایش نظامی گرفته و 
علیه  متقابل  عملیات  انجام  احتمال 
شبه نظامیان که عمدتا از سوی رژیم 
ایران حمایت می شوند در غزه باالست. 
است  گروهی  نیز  اسالمی«  »جهاد 
مانند  اسالمی  انقالب  با  همزمان  که 
»حزب اهلل لبنان« با پشتیبانی جمهوری 

اسالمی در فلسطین تشکیل شد.

دیدار خامنه  ای و مورالس آذر ۱۳۹۴
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نقش 
کورکومین در مبارزه با سرطان

كوركومین بر فعالیت متابولیكی سلول در فنوتیپ 
هاي مختلف سرطان موثر می باشد. تحقیقات جدید نشان 

می دهند كه مقدار زیاد مواد مغذی كه در زردچوبه  وجود دارند، 
توانایی خیلی خوبی در جلوگیری از عود كارسینوما )سرطان ناشی از 

بافت اپیتلیال( در غده تیروئید دارند. 
تحقیقات جدید نشان می دهند كه كوركومین، یک روش درمان بی خطر و  

طبیعی برای سرطان می باشد.
در این تحقیقات، سه نوع عصاره مختلف از ساقه های زیرزمینی ریشه زردچوبه 
جمع آوری شد. تمام این عصاره های زردچوبه در شركت بیوسالوس در شهر ناپل، 
ایتالیا آماده شد.درصد كوركومینی كه از این عصاره ها به دست آمد،  به  كشور 
ترتیب 65، ۸۰ و ۸7 درصد بود. این عصاره ها در مورد سرطان پاپیلر تیروئید، بر 

روی یک نمونه انسانی، مورد آزمایش قرار گرفت.
مقایسه ای كه در میان این سه عصاره انجام شد، نشان داد كه درصد زیادی از 
كوركومین، از رشد سرطان، جلوگیری می كند، هرچند كه تفاوت زیادی در بین 
این سه عصاره وجود نداشت.تمامی این عصاره ها حتی  ۴۸ ساعت پس از درمان، 
اثرات آنتی اكسیدانی و ضد التهابی قابل توجهی را آشكار كردند.محققان این 

موضوع تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند كه كوركومین، عاملی مهم و 
قوی در اداره كردن و درمان سرطان می باشد. همچنین بر این باور 

هستند كه می توانند از مواد مغذی موجود در زردچوبه، به 
درمان اختالالت گوناگون مرتبط با سیستم عصبی 

پاركینسون،  و  آلزایمر  مانند  مركزی، 
بپردازند.

زنان  شاخص

نه امیدی که بر آن خوش کنم دل
نه پیغامی نه پیک آشنائی

نه در چشمی نگاه فتنه سازی
نه آهنگ پر از موج صدائی

ز شهر نور و عشق و درد و ظلمت
سحرگاهی زنی دامن کشان رفت ...
... به چشمی خیره شد شاید بیاید

نهانگاه امید و آرزو را
دریغا، آن دو چشم آتش افروز

به دامان گناه افکند او را ...
... کنون، این او و این خاموشی سرد

نه پیغامی، نه پیک آشنائی
نه در چشمی نگاه فتنه سازی

نه آهنگ پر از موج صدایی

پسر یا دختر؟ این 
سواالتی  اولین  از  یكی 
می  باردار  زنان  از  مردم  كه  است 
معمولی  سواالت  میان  در  پرسند، 
بچه  جنسیت  بینی  پیش   ، دیگر 
كنجكاوی  و  است  كننده  سرگرم 
شدیدی را به همرا دارد ، به عنوان 
والدین، در مورد خودتان و دیگران 
همچنین  شما  شوید  می  كنجكاو 
را  اتفاقات  از  بعضی  توانید  می 
آیا  اما  دهید  قرار  سنجش  مورد 
به  را  نوزادخود  توانید جنسیت  می 
روش  و  ها  نشانه  دیدن  با  سادگی 
هایی قدیمی و بدون سونوگرافی یا 
هر فن آوری پزشكی دیگری پیش 

كنید؟ بینی 

به  توانند  می  مادرانمان  چطور 
درستی حدس بزنند در اغلب اوقات 
حتی قبل از اینكه روش هایی مانند 
اولتراسوند وجود داشته باشد؟ یا این 
راز خانوادگی است كه تنها در همان 
آیا یک  نگهداری می شود؟  خانواده 
هنر است؟ آیا دارای نوعی از تحمل 
تظاهر  یک  فقط  یا  میباشد  فیزیكی 
زمینه  در  كه  حالی  در  است؟  ساده 
پزشكی به اندازه كافی برای رفع این 
داستان های قدیمی، دلیل و مدرک 
نقض آن آورده شده، اما این داستان 
ها فراموش نمی شوند آیا می دانید 

چرا؟
هیچ  بدون  آنها  اوقات  گاهی  خب، 
كنند  می  بینی  پیش  درست  دلیلی 
اما  داند  نمی  كس  هیچ  اتفاقی؟   ،
برای  راه جالب  این بخش  چند  در 
پیش بینی جنسیت نوزاد شما وجود 
دارد كه توصیه می كنیم بخوانید و 

شگفت زده شوید.

برای  خانگی  های  روش  و  راه 
تعییین جنسیت جنین

)یک  درانو  مخلوط  آزمایش   .۱

جوان است كه حكمت و خردشان 
؛  اند  گرفته  بزرگ خود  مادر  از  را 
انجامش  به  شما  كه  چیزی  تمام 
نخ  یک  كه  است  این  دارید،  نیاز 
اجازه  كنید  وصل  حلقه  یک  به  را 
و  باشد  آویزان  حلقه  به  نخ  دهید 
معلق بماند. می توانید از دوستتان 
نخ  و  كنید  استفاده  كمک  برای 
شكم  برآمدگی  باالی  بر  را  معلق 
مانند  حلقه  اگر  ؛  دهد  تكان  شما 
پسر  بچه  كند،  حركت  آونگ  یک 
است اگر حركت دایره ای بچرخد، 

بچه دختر است.
برای  مناسب  کلید  6.تست 

تعیین جنسیت جنین
این كار بسیار ساده تر از آن است 
همه  ؛  نامید  تست  یک  را  آن  كه 
این  انجام دهید  باید  كه  چیزهایی 
است كه از خانواده یا دوستان مادر 
باردار خود بخواهند  از خانوم  بچه، 
كه كلید خانه را بردارد اگر انتهای 
دختر  بچه  بگیرد،  را  كلید  باریک 
است اگر او را با انتهای گردش كلید 

را بردارد، بچه پسر است.
تعیین  برای  آکنه  ۷.آزمون 

جنسیت جنین
یک  شما  اگر  كه  است  شده  گفته 
تمام  باشید،  داشته  جنین  دختر 
میبرد  بین  از  را  شما  های  زیبایی 
از  بعضی  كه  است  دلیل  همین  به 
تیره  بارداری  دوران  در  باردار  زنان 
یا  تر می شوند، پوستشان لكه دار 
پر از جوش و آكنه میشود از سوی 
دیگر، اگر پوست شما صاف و زیبا 

شود، شما یک پسر دارید.
جنسیت  تعیین  برای  8.روشی 

جنین با تست مایاها 
مایا روشی برای پیش بینی جنسیت 
كودک است، بر اساس سن زن در 
حساب  تولد  سال  و  بارداری  دوره 
و  فرد  عدد  دو  هر  اگر  و  شود  می 
اگر  است  بچه دختر  باشند  یا زوج 
عددی فرد و دیگری زوج باشد، بچه 

پسر است.
9. تقویم چینی

در حال حاضر، این یكی كمی شبیه 
به سیستم مایاها است و زنان به آن 
به  تقویم چینی  ؛  قسم می خورند 
ماه  و  حاملگی  دوره  در  شما  سن 
حاملگی و سپس با توجه به تقویم 
خودش محاسبه می كنید و نتیجه 

به طور معمول 9۰% دقیق است. 
موارد،  این  از  بیشتر  و خیلی  اینها 
اسرارآمیز  های  روش  یا  ها  افسانه 
نوزاد،  جنسیت  برای  بینی  پیش 
مختلف  مناطق  فرهنگ  از  بخشی 
سراسر جهان هستند- برخی از آنها 
آنها  از  برخی  ولی  هستند،  جهانی 
به  در فرهنگ مردمی ریشه دارند. 
نظر عجیب می رسد اما اگر تست 
شما یک پیش بینی را درست گفته 
باشد، به طرز جالبی شما روش های 
غیرقابل توضیح پیش بینی جنسیت 
بچه اجدادتان را ثابت كرده اید كه 

آیا بچه پسر یا دختر است.

ماده تمیز کننده و باز کننده لوله 
است(

را  درانو  غذاخوری  قاشق  دو  تقریبا 
در روی یک شیشه ادرار صبحگاهی 
و  شیمیایی  واكنش  ،منتظر  بریزید 
قهوه  مخلوط  اگر  بمانید  دودش  پر 
مخلوط  اگر  اما  است  پسر  شود،  ای 
تغییری نكند، دختر است. در موارد 
آبی  یا  تواند زرد  خاص، مخلوط می 
مواد  و  ادرار  مخلوط  دلیل  به  شود 
شیمیایی، اما آنچه شما از رنگ نهایی 
عالوه  است.  مهم  شوید،  می  متوجه 
باردار  زنان  شود  می  توصیه  این،  بر 
این واكنش های شیمیایی دوری  از 

كنند.
2. تعیین جنسیت جنین با تست 

سیر
سیر  از  كه  كسانی  برای  تست  این 
نفرت دارند، مناسب نیست ؛ بوته سیر 
را بخورید. اگر پوست شما برای مدت 
طوالنی بوی بدی می دهد، شما یک 
بدی  بوی  هیچ  شما  اگر  دارید  پسر 

نمیدهید، یعنی بچه دختر است.
۳.تعیین شدن جنیسیت جنین با 

جوش شیرین 
شفاف  فنجان  یک  در  را  ادرارتان 
پودر  خوری  غذا  قاشق  دو  حاوی 
نوشابه گاز  اگر مخلوط مانند  بریزید 
دار شد، پسر دارید اگر مخلوط صاف 
ماند به این معنی است كه شما یک 

دختر دارید.
4.تعیین شدن جنسیت جنین با 

تست کلم قرمز
؛ تكه هایش را در  آن را خرد كنید 
را  جوش  آب  دهید.  قرار  كاسه  یک 
قرمز  كلم  های  تكه  كاسه حاوی  در 
مواد  تمام  آب  كه  طوری  به  ریخته، 
برای  دهید  اجازه  و  دهد  پوشش  را 
1۰ دقیقه بماند. آب را به یک شیشه 
شفاف منتقل كنید سپس كمی ادرار 
به آن اضافه كنید. اگر به رنگ بنفش 
داشت  خواهید  پسر  یک  كند  تغییر 
اگر به رنگ صورتی تغییر كند، شما 

یک دختر خواهید داشت!
برای  ساده  راه  حلقه  5.تست 

تعیین جنسیت جنین
دختران  عالقه  مورد  تست  یک  این 

فاطمه حبیبی زاد  
)۱۳55 -اهواز(

را  خود  كه  حبیبی زاد  فاطمه 
مشهورترین  از  می نامد  گردآفرید 
از  ی كی  تنها  و  خوانان  شاهنامه 
است.وی  یرانی  ا زن  نقال  زنان 
میراث  دانشكده  از  موزه  كارشناس 
زنانی  نخستین  از  و  بوده  فرهنگی 
می باشد كه در جشنواره های ایرانی 
از  خارج  هنری  فستیوال های  و 
ایران، به اجرای نقالی و نمایش های 
فولكلور ایرانی پرداخته است.از دیگر 
اجرای  به  می توان  وی  فعالیت های 
و  ایران  سیمای  و  صدا  در  برنامه 
زیبا  هنرهای  دانشكده  در  تدریس 
و تألیف كتاب اشاره داشت. وی را 
ترابی  سرشناس ترین شاگرد مرشد 
می شناسند. وی در فوریه ۲۰1۰ به 
ایاالت متحده آمریكا مهاجرت نمود 
یوسی ای ال  دانشگاه  در  اكنون  و 
دانشجویان  به  مدرس  عنوان  با 
تدریس  فارسی،  زبان  به  عالقه مند 

می كند. 
»جمع آوری طومارهای كهن نقالی 
از مناطق مختلف ایران«، »پژوهش 
نقل  مختلف  سبک های  زمینه  در 
پهلوانی و داستان گزاری« ، »تشكیل 
مدارس،  در  آموزشی  كارگاه های 

موسسات مختلف آموزش بازیگری 
زیبا  دانشكده هنرهای  و موسیقی، 
شاهنامه خوانی  و  نقالی  تدریس  و 
 ، جوانان«  و  نوجوانان  كودكان،  به 
شاهنامه،  حوزه  در  سازی  »برنامه 
فولكلور  و  ملی  آیین های  نقالی، 
و  داخلی  مختلف  شبكه های  برای 
در  برنامه  »اجرای  و  بین المللی« 
خارج  دانشگاه های  و  فستیوال ها 
از ایران«  از بارزترین فعالیت های 

وی می باشد.
همچنین  د   ا حبیبی ز فاطمه 
سردبیر فصلنامه فرهنگی مهرگیا در 

فروغ فرخزادكالیفرنیا است.

یكی از مواردی كه ممكن است برای 
كودكان اتفاق بیفتد، ریزش مو است. 
حتما موافق هستید كه ریزش مو در 
اتفاقی  تواند  می  دلبندتان  كودكان 
بسیار ناخوشایند و نگران كننده برای 
شما باشد. ریزش مو در كودكان اتفاق 
نادری نیست اما دالیل رخ دادن آن 
از جمله مواردی است كه تاحدودی 
چگونه  است.  باقیمانده  ناشناخته 
میتوان این عارضه را درمان كرد و یا 
از آن پیشگیری نمود؟ براستی علت 

این ریزش مو چیست 
حدی  تا  بدانید  است  الزم  ابتدا  در 
از ریزش مو در شش ماهه اول عمر 
كودک طبیعی است. موهای نوزاد در 
بدو تولد موقتی است و لذا برای رشد 
موی دائم، ریزش بخشی از مو منطقی 
به نظر می رسد. اما ریزش مو بعد از 
قابل  موی  ریزش  یا  ماهگـی  شش 
توجه تا شش ماهگی می تواند نشانگر 
وجود اختاللی در بدن كودک باشد. 
در ادامه به توضیح تعدادی از دالیل 

ریزش مو در كودكان می پردازیم:
دلیل  به  کودکان  در  مو  ریزش 

حساسیت مزمن
 كودكان تا زمان یادگیری ایستادن، 
بخش زیادی از زمان خود را به پشت 
می  شكم  به  خوابیده  حالت  به  یا 
مختلف  سطوح  با  سر  لذا  گذرانند. 
امری  این  و  داشته  ارتباط  و  تماس 
تكرار  صورت  در  اما  است.  طبیعی 
بیش از حد، ممكن است این تماس 
شود.  كودكان  در  مو  ریزش  باعث 
عنوان  تحت  مو  ریزش  از  نوع  این 
ریزش موی ناشی از تماس یا فشاری 
نامیده می شود. در این موارد، معموال 
هنگامی كه كودک قادر به ایستادن 
باشد، این ریزش مو نیز خود به خود 

بهبود می یابد.
عفونت پوست سر

شامل  كه  پوستی  های  عفونت   
عفونت های قارچی كه باعث ریزش 
توانند  می  شوند،  می  كچلی  یا  مو 
باعث ریزش مو در كودكان شوند. این 
ریزش مو می تواند در آینده منجر به 

ایجـاد طاسی در پوست سر گردد.
ریزش مو در کودکان به دلیل آلرژی

هرگونه واكنش آلرژیک می تواند باعث 
كودک  یک  پوست  شود.  مو  ریزش 
می تواند حتی به روغن ماساژی كه 
برای پوست سر او استفاده می كنید، 
مثل  محیطی  عوامل  باشد.  حساس 
اگزما نیز می تواند منجر به ریزش مو 
شود. یكی از انواع اگزما )قارچ( هایی 
كودكان  سر  پوست  در  معموال  كه 
مشاهده می شود، درماتیت سبورئیک 
است كه اصطالحا به آن »كاله گهواره 

ای« نیز گفته می شود.
تکان دادن مو )بازی کردن با مو(

اگر كودک شما عادت دارد با موهای 
خود بازی كند یا خواهر و برادر او این 
عادت را دارند، این موضوع می تواند 
عاملی برای ریزش مو باشد. یكی از 
دالیل احتمالی این موضوع می تواند 
مسائل روانشناسی مثل »اختالل مو 

َكندن« باشد.
بستن محکم موها

بافتن مو یا محكم بستن آن می تواند 
یكی از دالیل ریزش مو در كودكان نوپا 
و نوزادان باشد. از بستن سفت و محكم 
موهای كودک پرهیز كنید چراكه این 
كار باعث آسیب به فولیكول مو شده و 
منجر به شكستن یا ریختن موها می 

شود.
و  بیماری  خاطر  به  مو  ریزش 

استرس
 استرس ناشی از بیماری یا تب باعث 
تضعیف فولیكول مو می شود و ممكن 
است به ریختن موی كودک بیانجامد.

در ادامه باید تاكید كرد ریزش مو می 
تواند دالیل متعددی داشته باشد. لذا 
مهم است بدانیم عالئم ریزش مو در 
كودكان چیست و مشكل را به درستی 

شناسایی كنیم.
حال به عالئم ریزش موی سنگین در 

كودكان می پردازیم:
* موهای بسیار در بُِرس كودک.

* موهای ریخته شده در تختخواب و 
اسباب بازی ها.

* به دست آمدن موی زیاد هنگامی 
كه دست در موی كودكتان می كنید.

* وجود قسمت های طاس در پوست 
سر كودک.

* پوست سر قرمز، خشن یا ملتهب.
ریزش مو در میان كودكان موضوعی 
اضطراری نیست. اگر كودک شما در 
نیازی  برد،  می  به سر  كامل  سالمت 
نیست او را به پزشک نشان دهیــد. 
با این حال، اگر كودک عالوه بر ریزش 
مو عالئم زیر را نیز داشت، بهتر است به 

پزشک مراجعه كنید:
التهاب  خارش پوست سر ، قرمزی و 
كودک   ، خشن  و  دار  ترک  پوست   ،
شما معموال عادت دارد موهای خود را 
بكشد ، نازک شدن مو به دلیل ریزش ، 
وجود تاول یا جوش كه در نقاط ریزش 
، كاهش  داشتن  ، تب  مو دیده شود 

اشتهـا .
پزشک متخصص نیز با در نظر داشتن 
به  را  مناسب  درمان  مو  ریزش  دلیل 

شما پیشنهاد خواهد كرد.
این  وقوع  دلیل  به  مو  ریزش  درمان 

اتفاق بستگی دارد. 
می  متخصص  پزشک 

پوست سر كودک  به  نگاهی  با  تواند 
را  ریزش  این  بروز  احتمالی  دلیل 
حدس بزند. گزینه های موجود برای 
شامل  كودک  در  مو  ریزش  درمان 

موارد زیر می شود:
1- شامپوهای بهداشتی مناسب برای 
كودكــان: اگر پزشک تشخیص عفونت 
پوست سر را داده باشد، ممكن است 
یک شامپوی درمانی را تجویز كند تا 
كه  زا  بیماری  عامل  از  را  پوست سر 
باعث ریزش مو شده است پاک كند.

۲- كِرم ها، لوسیون ها و روغن: عواملی 
مثل اگزمای پوست سر می توانند از 
طریق استفاده از كرم های مخصوص 

است  ممكن  همچنین  شوند.  درمان 
تجویز دكتر استفاده از لوسیون ها یا 
روغن بچه باشد كه از تكه تكه شدن 
پوست سر جوگیری كرده و ریزش مو 

را كاهش دهد.
3- پمادها و داروهای ضد قارچ: عفونت 
طریق  از  توان  می  را  قارچی  های 
پمادهای ضدقارچ درمان كرد. در موارد 
بروز عفونت های شدید، ممكن است 
برای  خوراكی  داروهای  از  باشد  الزم 

درمان سریع تر استفاده كنید.
الزم به ذكر است كه در بسیاری موارد 
هم میتوان با انجام پیشگیریهای الزم 
از بروز هرگونه مشكل جلوگیری كرد.

برای درمان ریزش مو در كودک های 
توان  نمی  زیادی  كار  زیر شش سال 
انجام داد. با این حال، می توان با پیش 
گیری، خطر های موجود را كم كرد و 

سرعت ریزش مو را كاهش داد.
زمانی  فواصل  در  را  كودک  موی   *

معین شامپو بزنید.
* از مالش بیش از حد پوست سر و 
محكم بستن موی كودک پرهیز كنید.

* بهداشت مناسب را رعایت كنید.
* مراقب حساسیت ها باشید.
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مردان  شاخص

با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد
با لعلت آب حیوان آبی به جو ندارد

از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی است
من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد

دارد متاع عفت از چار سو خریدار
بازار خودفروشی این چار سو ندارد

جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم
رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد

گر آرزوی وصلش پیرم کند مکن عیب
عیب است از جوانی کاین آرزو ندارد ...

... او صبر خواهد از من بختی که من ندارم
من وصل خواهم از وی قصدی که او ندارد
با شهریار بی دل ساقی به سرگرانی است

چشمش مگر حریفان می در سبو ندارد

راه های کاهش فشار خون چیست؟ 
یکی از بیماری های عصرجدید فشار 
از  زیادی  تعداد  که  باشد  می  خون 
آخرین  هستند.  مبتال  آن  به  مردم 
باری که درمورد فشار خون خود فکر 
کرده اید چه زمانی بود؟ اگر شما هم 
بار  آخرین  بقیه هستید حتما  مثل 
مربوط به زمانی است که دکتر شما 
را ویزیت کرده و فشار خون را اندازه 
گیری کرده است. اما فشار خون باال 
یک اتفاق جدی است که می تواند 
تاثیر خود قرار  را تحت  کل زندگی 
دهد مثل حمالت قلبی و سکته.  اگر 
قصد تغییر در سبک زندگی خود را 
دارید اما نمی دانید که از کجا باید 
شروع کنید نگران این مطلب به شما 
راهکار   ۵ ادامه  در  کند.  می  کمک 
برای کاهش فشار خون به شما ارائه 

خواهیم داد.
کاهش فشار خون با کاهش میزان 

سدیم ورودی به بدن
می  که  است  این  خوب  خبر  یک 

سبک  در  تغییر  کمک  به  توانید 
فشار  به  ابتال  ریسک  خود  زندگی 
را کاهش دهید. مری آن  باال  خون 
رهنمودهای  کمیته  رئیس  فورسیا 
که  گوید  می  فیالدلفیا  در  بالینی 
باید تمام بیماران را به ورزش و رژیم 
غذایی خوب باید تشویق کرد. روش 
های متنوعی برای دست یابی به این 

هدف وجود دارد.
کاهش میزان سدیم ورودی به بدن 
بسیار مهم است زیرا افزایش میزان 
سدیم خون باعث جذب میزان باالیی 
مایع در بدن می شود که نتیجه آن 
این  افزایش فشار خون خواهد شد. 
اتفاق فشار زیادی بر قلب و رگ های 

خونی وارد می کند.
سازمان های مختلفی از جمله وزارت 
می  توصیه  متحده  ایالت  کشاورزی 
کند که آمریکایی که باید روزانه کمتر 
مصرف  سدیم  گرم  2300میلی  از 
برای  آن  استاندارد  مقدار  اما  کنند. 
اکثر بزرگساالن نباید بیشتر از 1۵00 
متاسفانه  باشد.  روز  در  گرم  میلی 
متوسط مصرف روزانه سدیم در رژیم 
غذایی امریکایی ها 3400میلی گرم 

تاثیر ماساژ سر و صورت 
برای بیماران آلزایمری

و  ماساژ سر  که  داد  نشان  پژوهشگران  تحقیق  نتایج 
صورت، »بی قراری« بیماران مبتال به آلزایمر را به شدت کاهش 

مراقب ها،  و  پرستاران  به  روش  این  آموزش  با  می توان  و  می دهد 
استرس و چالشی را که به بیمار و خانواده وارد می شود، کاهش داد.بیماری 

آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل است. این بیماری از لحاظ بالینی زمانی قابل 
تشخیص است که بیشتر عملکردهای مغز از جمله تغییرات رفتاری و خلقی به 

صورت تدریجی شروع به از دست رفتن کرده اند. شیوع بیماری آلزایمر با باال رفتن 
سن افزایش می یابد. بیش از 90 درصد افراد سالمند مبتال به آلزایمر عالئم رفتاری و 
روانی مانند بی قراری، تحریک پذیری، اضطراب و افسردگی دارند.به نظر اعضای خانواده 
و پرستاران بیماران آلزایمری، »بی قراری« یکی از رفتارهای پرخطر در میان این بیماران 
است. بی قراری ممکن است با عالئمی مانند سرگردانی یا پرسه زنی، پرخاشگری فیزیکی، 
حرکات تکراری، فریاد و مقاومت در برابر مراقبت همراه باشد. عوارض بیماری و کاهش 
عملکردهای شناختی مانند درک، توجه، هوشیاری، حافظه، هوش و … باعث می شود 
که بیماران و خانواده های آن ها دچار تنش شدید روانی و مالی شوند. عالئم رفتاری 
و روانی بیماری آلزایمر معموال با مداخالت دارویی و یا ایجاد محدودیت فیزیکی 

کنترل می شود. به همین خاطر استفاده از روش های درمانی غیر دارویی 
ضروری است. این روزها برای کاهش عالئم رفتاری و روان شناختی زوال 

عقل، استفاده از درمان های غیر دارویی از قبیل موسیقی درمانی، 
رایحه درمانی یا آروماتراپی و ماساژ، رایج شده است.ماساژ را 

می توان به سادگی به افراد آموزش داد. این روش کم 
خطر و در دسترس و از نظر مالی مقرون 

است. صرفه  به 

در روز است. این علت این امر این است 
است  راحت  بسیار  مصرف سدیم  که 
حاوی  نمک  خوری  غذا  قاشق  یک 

2300 میلی گرم سدیم خواهد بود.
کردن  کم  با  خون  فشار  کاهش 

میزان پتاسیم ورودی به بدن
دکتر جانسون عقیده دارد که خوردن 
کنترل  برای  پتاسیم  حاوی  غذاهای 
پتاسیم  زیرا  است،  مهم  خون  فشار 
داد.  خواهد  کاهش  را  سدیم  اثرات 

منابع خوب پتاسیم عبارتند از:
میوه جات مثل موز، زردآلو خشک، انار

بروکسل،  های  دانه  مثل  سبزیجات 
چغندر، کدو

کم  یا  چربی  بدون  لبنی  محصوالت 
چرب

آب نارگیل
اگر به دنبال وعده ای با مقدار بیشتری 
غذاهای  ادامه  در  هستید  پتاسیم 
بیشتری را به شما معرفی خواهیم کرد:

قارچ به همراه آووکادو
جو دوسر، آووکادو، توت

اسفناج
تن ماهی به همراه آووکادو و ذرت

و  نمک  مصرف  با  خون  فشار  رابطه 
سبزیجات :

فشار خون  کاهش  برای  غذایی  رژیم 
)DASH( روشی است که در آن غذا 
خوردن بر اساس تحقیقات انجام شده 
در موسسه قلب ، شش و خون برنامه 
باعث   DASH است.  شده  ریزی 
کاهش فشار خون و افزایش کلسترول 
خوب خون خواهد شد. دو عاملی که 
کاهش آن ها ابتال به بیماری های قلبی 

را کاهش خواهند داد.
 رژیم کاهش فشار خون بر اساس 
برنامه غذایی زیر پایه ریزی شده 

است:
میوه ها و سبزیجات

گندم
فاقد  یا  چرب  کم  لبنی  محصوالت 

چربی
محدود کردن سدیم و غذاهای با چربی 

اشباع باال
کاهش مصرف شکر و غذاهای شیرین

با هم کاهش ندهید. به  همه چیز را 
این فکر کنید که ابتدا چه تغییری می 

بدهید  توانید 
اضافه کردن  مثال 

میوه یا سبزی جات به هر 
وعده. یک تغییر که تبدیل به عادت 
شد می توانید بقیه تغییرات را اعمال 

کنید.
فعالیت فیزیکی و تحرک بیشتری 
داشته باشید چه به باشگاه بروید 

چه نه :
به افراد توصیه می کنیم که به دنبال 
راهی باشند که از آن لذت می برند و 
را  توانند وزن خود  به کمک آن می 
کنترل کنند. به عنوان مثال رقصیدن، 
روش  سواری  دوچرخه  روی،  پیاده 
های خوبی را فعالیت بدنی محسوب 
می شوند. یکی از بهترین کارها برای 
این  کردن  ورزش  در  ماندن  مشتاق 

بیابید که  است که یک همراه خوب 
شما را ترغیب به ورزش کردن کند. 
در ضمن ورزش کردن اهمیت دارد و 
اینکه کجا و چگونه ورزش می کنید 
مهم نیست بعضی از افراد از رفتن به 
توانند  اما می  برند  باشگاه لذت نمی 
همان حرکات را در منزل انجام دهند.

کاهش فشار خون به شرط کنترل 
وزن :

برای  که  کارهایی  بهترین  از  یکی 
توانید  می  خود  خون  فشار  مدیریت 
انجام دهید این است که وزن خود را 
کنترل کنید. با افزایش وزن فشار خون 
نیز افزایش می یابد. حتی کاهش وزن 
را  تواند فشار خون  نیز می  های کم 
کاهش دهد. اگر قصدتان این است که 
وزن کم کنید باید به غذایی که می 
خورید و فعالیت فیزیکی خود توجه 

کنید.
غذاهای خانگی مصرف کنید و برای 
آشپزی  های  دستور  از  تنوع  ایجاد 
مواد  برچسب  کنید.  استفاده  جدید 
مغذی که استفاده می کنید را بخوانید 
سدیم،  کالری،  چقدر  که  بدانید  تا 

چربی و پتاسیم درون آن وجود دارد.

جالل خالقی مطلق  
)۱۳۱۶ -تهران(

جالل خالقی مطلق، ادیب، پژوهشگر 
و شاهنامه پژوه ایرانی است. تحصیالت 
داد.  انجام  تهران  در  را  دبیرستانی 
را  دانشگاهی  تحصیالت  دوره های 
 1349 سال  در  و  گذراند  آلمان  در 
)19۷0( از دانشگاه کلن در رشته های 
تاریخ  و  مردم شناسی  شرق شناسی، 
جالل  گرفت.  دکتری  درجه  قدیم 
 13۵0 دهه  آغاز  از  مطلق  خالقی 
کشور  در  تدریس  و  اقامت  ضمن 
در  گسترده ای  پژوهش های  آلمان، 
زمینه ادبیات حماسی ایران و شاهنامه 
در  او  تحقیقی  مقاله های  داد.  انجام 
مجله سیمرغ )نشریه بنیاد شاهنامه 
ادبّیات  دانشکده  مجله  فردوسی(، 
فردوسی،  دانشگاه  انسانی  علوم  و 
و  کلک  ایران شناسی،  ایران نامه، 
می یافت.  انتشار  باستان  ایران  نامه 
مقاله های  از  برگزیده  مجموعه  دو 
کهن  رنج های  گل  عنوان های  با  او 
)13۷2( و سخن های دیرینه )13۸1( 

در تهران به چاپ رسیده است.
خالقی  جالل  دستاورد  مهم ترین 
فردوسی  شاهنامه  تصحیح  مطلق، 

است در هشت دفتر که طی سال های 
13۶۶ تا 13۸۶ در نیویورک زیر نظر 
یافت. جالل  انتشار  یارشاطر  احسان 
خالقی در کار مقابله دست نویس ها از 
همکاری محمود امیدساالر و ابوالفضل 
خطیبی در دفترهای ششم و هفتم 
بهره گرفت. دوره شاهنامه خالقی در 
سال 13۸۷ توسط مرکز دائرةالمعارف 
بزرگ اسالمی در تهران تجدید چاپ 
شد. او هم اکنون به عنوان عضو هیئت 
علمی کنگره بین المللی هزاره شاهنامه 
فردوسی برگزیده شده است.وی عضو 
است. فردوسی  بنیاد  امنای  هیئت 

شهریار

جیتسو  جو
ورزش  از  یکی 
از  که  است  رزمی  های 
.در  است  برخوردار  باالیی  محبوبیت 
از  این رشته،  به  مورد حقایق مربوط 
جمله تاریخچه، اهداف و سبک های 

مختلف آن بحث می  کنیم.
تاریخچه رشته رزمی جوجیتسو

این ورزش، یک ورزش قدیمی ژاپنی 
است که مربوط به سال های 1333 
تا 1۵۷3 می باشد. این سبک قدیمی 
آموزش هنر های رزمی برای آموزش 
با جنگجویان  غیر مسلح  جنگجویان 
کامال مسلح طراحی شده است و شامل 
مهارت های مختلف در زمینه چنگ 

زدن، پرتاب، مهار و ... است.
اصطالح جوجیتسو در قرن هفتم به 

کار گرفته شد و کلمه »جوجیتسو« به 
معنای هنر نرم و یا روش تسلیم شدن 
است.به مرور زمان، جوجیتسو تغییر 
و تحول یافت و به چیزی که امروزه 
هست تبدیل شد و همچنین افرادی 
که در این رشته مهارت دارند از زره و 

یا شمشیر استفاده نمی  کنند.
ساده  کامال  ورزشی  رشته  این  هدف 
صدد  در  رشته  این  در  افراد  و  است 
خلع سالح کردن رقیب خود و یا حتی 

کشتن او هستند.
9 تکنیک اساسی رشته جوجیتسو

۱. فرار کنترلی جانبی : این تکنیک 
بیشترین کاربرد را در این رشته رزمی 
دارد و تاثیر بسیار زیادی در رسیدن 
به کمربند مشکی برای شخص خواهد 
های  حرکت  تکنیک  این  در  داشت. 
لگن و باسن از اهمیت باالیی برخوردار 
ترکیب  شامل  تکنیک  این  و  بوده 

چندین تکنیک با یکدیگر می  باشد.
به جای  تکنیک  این  در  افراد  بیشتر 
خود  بازوان  با  حریم  کردن  کنترل 
که  می  دهند  فشار  را  ، حریف خود 
باعث افزایش احتمال شکست آن ها 

در انجام این تکنیک می  شود.

2. قیچی :تکنیک قیچی به شما در 
یادگیری همه چیز، از جمله اصول و 
عناصر پیشرفته که برای تمام تکنیک 
شکست  برای  برگشت  و  رفت  های 
می  کمک  می  شود،  استفاده  حریف 
 کند تا وی را در لحظه ای مناسب در 

معرض دید خود قرار دهد.
برخی از عوامل کلیدی موجود در این 
تعادل  از:بر هم زدن  تکنیک عبارتند 
دستان  کنترل  زدن  برهم   ، حریف 
حریف و استفاده بیشتر از قدرت پا ها 
به جای تکیه بر توانایی های قسمت 
باالی بدن و همچین می  توان به هنگام 
استفاده از این تکنیک، چندین تکنیک 

دیگر را نیز با آن ترکیب کنید.
قبل از انجام این تکنیک الزم است که 
از مهارت های الزم جهت برهم زدن 
حاصل  اطمینان  خود  حریف  تعادل 

کنید.
۳. خفه کردن مثلثی یا شیمه کردن:

این، یکی از تکنیک های بسیار رایج 
در رشته جوجیتسو است که در همه 

رده های آن از کمربند سفید تا مشکی 
با  استفاده می  شود. در مبارزه  از آن 
این  تر  تجربه  با  و  تر  قوی  افرادی 
باعث  و  است  کارآمد  بسیار  تکنیک 
افزایش شانس پیروزی شما در مبارزه 
می  شود. در این تکنیک می  آموزید که 
چگونه از پا های خود به منظور تسیلم 
کردن حریف هنگامی که در وضعیتی 
نامناسب قرار دارد و دچار تزلزل است 

استفاده کنید.
اگر از این تکنیک هنگامی که حریفتان 
قرار  قدرتمند  و  مناسب  وضعیت  در 
، شانس موفقیت  استفاده کنید  دارد 

شما پایین خواهد بود.
4. گارد یقه و آستین : از این تکنیک 
برای کاهش استقامت حریف و برهم 
زدن وضعیت مساعد او و کنترل سر او 
استفاده می  شود. لیوگراسی، بنیانگذار 
سبک BJJ، از این تکنیک برای خفه 
بیهوش  که  ژاپنی  رقیب  یک  کردن 

شده بود استفاده کرد.
در این تکنیک باید فاصله مناسب با 
حریف حفظ شود و یقه او گرفته شود.

5. حرکت پل به وسیله باسن : در 
از  فرد  بودن  قدرتمند  تکنیک،  این 

ناحیه لگن و باسن بسیار مهم است 
و از قدرت بازو ها استفاده نمی  شود 
عضالت  و  ها  ران  از  عوض،  در  و 
بهره  کمر  پایین  و  همسترینگ 
خواهید برد تا حریف خود را در انجام 

تکنیک های دفاعی اش ناکام کنید.
در این تکنیک باید در هنگام پل زدن، 
بازوی حریف را به دام بیاندازید و در 
غیر این صورت او قادر خواهد بود که 
از بازوی خود در جهت خنثی کردن 
تکنیک شما استفاده کند و موقعیت 

برتری نسبت به شما داشته باشد.
۶. سوار شدن: این تکنیک را پادشاه 
همه تکنیکهای رشته جوجیتسو می 
نامند و در کل یک تکنیک قدرتمند 
است که با گذشت زمان در آن تسلط 
پیدا خواهید کرد. داشتن تعادل، کلید 
موفقیت در این تکنیک است.در این 
تکنیک دستان حریف باید در پشت 
سر و پا های شما زیر بدن حریف قرار 
پاهای شما و  بین  بگیرد.هر فضایی 
حریف فرصتی را برای او ایجاد می 
 کند تا بتواند مچ پای شما را به دام 
این  انجام  در  غلط  تصور  بیندازد. 
ها  زانو  بین  فشردن حریف  تمرین، 
است زیرا این کار باعث کاهش یافتن 
تکنیک  این  می  شود.  فرد  تعادل 
از  توان  می  که  دارد  مختلفی  انواع 
استفاده  مختلف  شرایط  در  ها  آن 
قدرت  از  کرد.در صورتی که حریف 
بدنی باالیی برخوردار بود بهتر است 

تکنیک خود را تغییر دهید.
این  :در  بازوان  کردن  قفل   .۷
بازوان  و  دست  مچ  تکنیک شخص 
حریف را قفل می  کند و باعث ایجاد 
او  تعادل و آسیب پذیری  تزلزل در 
می  شود. شناخت بهتر آناتومی شانه 
حریف در استفاده از این تکنیک به 

شما کمک می  کند.
قرار گرفتن با فاصله مناسب از حریف 
تکنیک  این  از  استفاده  در  شما  به 
کمک می  کند و باعث ایجاد تعادل 

بیشتر در شما خواهد شد.
این   : گارد  تورنادو  تکنیک   .8
حرکتی  به  زیادی  شباهت  تکنیک 
بازی  گاو  انجام  حین  در  گاوباز  که 
تکنیک  این  دارد.   ، می  دهد  انجام 
با گرفتن قسمت داخلی هر دو زانو 
شروع می  شود و حفظ تعادل در آن 
از اهمیت باالیی برخوردار است. نکته 
قابل توجه این است که هنگام حمله 
شخص مقابل با حفظ زاویه 4۵ درجه 
در پا های خود قادر خواهید بود تا 
سرعت عمل تان را بیشتر کنید و با 
ایجاد اختالل در تمرکز حریف خود 
را  تان  پیروزی  احتمال  می  توانید 

افزایش دهید.
این   : حریف  دست  تکنیک   .9
تکنیک یکی از اساسی ترین تکنیک 
های رشته جوجیتسو است و اجرای 
آن ممکن است برای برخی از افراد 

بسیار سخت باشد.
این تکنیک با تکیه بر قدرت بازو ها 
و اعمال فشار بر روی لگن و ران های 

حریف انجام می  شود.

Wikipedia

Wikipedia Pexels

همه چیز درباره ورزش جوجیتسوکاهش فشار خون با  تغییر در سبک زندگی 
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سفارت ایتالیا در تهران از صدور ویزا 
برای تیم ملى کیک بوکسینگ ایران 
که قصد شرکت در مسابقات قهرمانى 
جهان در میالن را داشت، خودداری 

کرده است.
قرار  ایران  بوکسینگ  کیک  تیم 
بود برای حضور در این رقابت ها روز 

جمعه هشتم نوامبرعازم میالن شود.
پمپئو  مایک  که  حالیست  در  این 
در  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
مقامات  از  رم  به  خود  اخیر  سفر 
را  ایران  بر  فشارها  تا  ایتالیا خواست 
خواسته های  از  یکى  دهند.  افزایش 
فرود  ممنوعیت  ایتالیایى ها  از  پمپئو 
در  ماهان ایر  شرکت  هواپیماهای 

فرودگاه های این کشور بود.
پروازهای  آلمان  و  فرانسه  از  پس 

هم  ایتالیا  به  »ماهان ایر«  هواپیمایى 
ممنوع شد

توقف  الاستامپا  روزنامه  نوشته  به 
پروازهای ماهان ایر در ایتالیا قرار بود 
از روز 1۵ دسامبر ۲۰19 از سر گرفته 

شود.
هزاران  به  اخیر  سال  دو  در  ایتالیا 
لیبى،عراق  یمن،  پناهجویان  از  تن 
زیادی  مبالغ  پرداخت  با  که  ایران  و 
پول به قاچاقچیان انسان با قایق های 
نامطمئن و سفری پر خطر خود را به 
سواحل آن کشور مى رساندند، اجازه 
اقامت داده است و از آنجا که در این 
سال ها تعداد قابل توجهى از اعضای 
سفرهای  در  ایران  ورزشى  تیم های 
پناهنده  میزبان  کشور  به  خارجى 
مورد  در  اروپایى  دولت های  شده اند، 

ملى،  ورزشکاران  برای  ویزا  صدور 
سختگیری مى کنند.

پیش از سقوط رژیم های کمونیستى 
کشورهای  و  شوروی  جماهیر  اتحاد 
این  ورزشکاران  شرقى،  اروپای 
دوستانه  مسابقات  در  نیز  کشورها 
آزاد  دنیای  به  المپیک  و  جهانى 

پناهنده مى شدند.
بعد از روی کار آمدن رژیم سرکوبگر 
والیت مطلقه فقیه، ایران نیز به یکى 
از بزرگترین صادرکنندگان پناهنده به 
نقاط مختلف دنیا تبدیل شد و هنوز 
بعد از گذشت چهل سال از عمر رژیم 
پناهندگان  شمار  اسالمى  جمهوری 
ایرانى به کشورهای صاحب دمکراسى 
همچنان  دمکراسى  نیمه  حتى  و 

باالست.

ایتالیا به تیم کیک بوکسینگ ایران ویزا نداد

کاپیتان پیشین تیم ملى:

 در فوتبال 
ایران اعصاب 
همه خراب 

است
و  ایران  ملى  تیم  پیشین  کاپیتان 
بازیکن پیشین تیم های بیله فلد آلمان 
و چارلتون انگلستان دوشنبه این هفته 
به  ملى  تیم  تمرین  در  هنگام حضور 
شده  دعوت  من  از  گفت:  خبرنگاران 
تا در کنار بازیکنان باشم.کریم باقری 
با اشاره به شرایط تیم ملى عراق که 
جام  مقدماتى  مرحله  در  است  قرار 
جهانى فوتبال پنجشنبه این هفته در 
اّمان پایتخت اردن با ایران روبرو شود، 
یادآور شد که عراق تیم بسیار خوبى 
ایران  در  تیم  این  بازیکن  چند  است. 

کریم باقری

تیم مّلى ایران بعد از بحرین به عراق باخت؛ انگیزه ی 
مضاعف تیم عراق: هم ورزشى هم سیاسى!

=در جدول گروه »C« عراق 
از چهار بازی با ۱۰ امتیاز اول 
دوم  امتیاز   ۸ با  بحرین  و 
است و ایران و هنگ کنگ و 
کامبوج در جایگاه  های بعدی 

قرار دارند.
د  و سر پخش  م  =هنگا
جمهوری اسالمى در ابتدای 
عراقى  تماشاگران  مسابقه 

آن را »هو« کردند.
تیم ملّى فوتبال ایران در چهارمین 
مسابقه خود در مرحله مقدماتى جام 
 ۲3 شب  پنجشنبه   ،۲۰۲۲ جهانى 
آبان، در اردن به دیدار عراق رفت و با 

نتیجه دو بر یک شکست خورد.
تیم ایران در دو بازی اول خود مقابل 
هنگ کنگ و کامبوج به برتری رسید 
بحرین  مقابل  در  آنکه  از  پس  ولى 
در  صدرنشینى  برای  خورد،  شکست 

گروه به پیروزی نیاز داشت.
محمد  ترکیب  با  عراق  ملى  تیم 
سعد  حسن(،  جالل   -۴۸( حمید 
سوالقا،  ریبین  ابراهیم،  احمد  ناطق، 
امجد  عدنان،  على  مهاوی،  عالء 

عطوان، صفاء هادی، همام طارق، بشار 
رسن، مهند على )۷۶- عالء عباس( با 
هدایت سرچکو کاتانچ به میدان رفت.

ویلموتس  مارک  نظر  با  نیز  ایران 
در  را  بازیکنان  این  تیم،  سرمربى 
بیرانوند،  علیرضا  داشت:  خود  تیم 
پورعلى گنجى، محمدحسین  مرتضى 
کنعانى زادگان، رامین رضاییان، میالد 
امید  نادری(،  محمد   -۵3( محمدی 
مسعود  نوراللهى،  احمد  ابراهیمى، 
مهدی  محبى،  محمد  شجاعى، 

سردار  و  امیری(  وحید  طارمى)۶۲- 
آزمون )۸9- کاوه رضایى(.

میزبان  بصره  در  بود  قرار  عراقى  ها 
تظاهرات  اما  باشند  ایران  تیم 
سراسری و شرایط ویژه  ی این کشور 
اسالمى،  جمهوری  علیه  ویژه  به 
باعث شد تا بازی به درخواست فیفا 
در کشور ثالث برگزار شود. عراقى  ها 
شهر اَّمان پایتخت اردن را به عنوان 

میزبان انتخاب کردند.تیم ملى عراق 
برای پیروزی مقابل تیم ایران انگیزه 
هم  و  ورزشى  هم  داشت:  مضاعف 
دقایق  تمام  در  تقریباً  آنها  سیاسى! 
بازی بهتر بازی کردند و کنترل توپ 

و میدان را در دست داشتند.
و  برخورد  از  پر  بازی  یک  در 
درگیری، عراق که از اول با برنامه و 
و   1۰ دقایق  در  شد  ظاهر  هجومى 
با گل  های مهند على و  9۰ توانست 
عال عباس در مقابل تیم ایران پیروز 

بازی مى کنند. آقای ویلموتس سرمربى 
بلژیکى تیم ایران نیز شناخت خوبى از 
تیم عراق دارد و امیدوارم بتوانیم نتیجه 

خوبى در این دیدار به دست آوریم.
زیادی  امیدواری  افزود: همچنین  او 
تیم  اعضای  دارم که دیر جمع شدن 
برای  مشکلى  یکدیگر  کنار  در  ملى 
تیم به وجود نیاورد. البته خوشبختانه 
یاران تیم در کورس مسابقه هستند و 

مى توانند عراق را از پیش رو بردارند.

صنایع دستى ایران وابسته به صادرات چمدانى دستفروشان در عراق!
=صادرات برخى از صنایع  
دستى همچون چاقوی زنجان 
نیز با موانع قانونى مواجه اند. 
صنایع  اتحادیه  که  آنگونه 
اعالم  زنجان  استان  دستى 
کرده، چاقوهای زنجان با منع 
طریق  از  ارسال  در  قانونى 
پست به مقصد نمى رسند و 
این بخش از صنعت تولیدی 
استان در توزیع تحت تأثیر 

قرار گرفته است.
=تهیه مواد اولیه نواربافى 
رشته  و شک بافى(،  )خوس 
گالبتون دوزی و طالی مایع 
به دلیل اینکه مواد اولیه اش 
صد درصد خارجى و وارداتى 
است، تولید این صنایع را با 

مشکل روبرو کرده است.
جناس  ا =دستفروشان 
یع  صنا ن  همچو مختلفى 
تابلوهای  آباژور،  دستى، 
دیواری، لوازم جانبى موبایل 
را در مناطق توریستى عراق 

عرضه مى کنند.
صنایع  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
دستى ایران از کاهش فروش ۲۵ تا ۴۰ 

درصدی صنایع دستى در یک سال 
اخیر خبر داده و گفته که دست کم 
یک چهارم مغازه های صنایع دستى 
مقام  یک  پیشتر  شده اند.  تعطیل 
اتاق بازرگانى گفته بود، دستفروشان 
صنایع  عرضه  با  عراق  در  ایرانى 
فروش خوبى مى کنند. ایران  دستى 

صنایع  معاونت  وعده های  وجود  با 
دستى کشور، محمدعبداللهى رئیس 
اتحادیه فروشندگان اشیای قدیمى و 
 ۴۰ تا   ۲۵ کاهش  از  دستى  صنایع 
ایران  فروش صنایع دستى  درصدی 
در یک سال اخیر خبر داده و گفته 
مغازه های  چهارم  یک  دست کم  که 
صنایع دستى تعطیل شده اند.پیشتر 
بازرگانى  اتاق  عضو  شریعتى  على 
تهران گفته بود، دستفروشان ایرانى 
در عراق در چند ماه اخیر به شدت 
این  بود،  گفته  او  یافته اند.  افزایش 
دستفروشان اجناس مختلفى همچون 
تابلوهای  آباژور،  دستى،  صنایع 
در  را  موبایل  جانبى  لوازم  دیواری، 
مى کنند. عرضه  توریستى  مناطق 

کل  اداره  معاون  بناوند  سهراب 
دستى  صنایع  فرهنگى،  میراث 
هرمزگان  استان  گردشگری  و 
صدور  از  پس  که  مالیات هایى 
بازرگانى  کارت  با  رسمى محصوالت 
و از طریق گمرک گرفته  مى شود را 
اقبال  و  »انگیزه  بین بردن  از  موجب 

تئاتر  کارگاه  مکبث؛  در جستجوی 
سوسن فرخ نیا

میالدی  آینده  سال  اواسط  در 
مهم ترین  ار  یکى  مکبث«،  »تراژدی 
کارهای ویلیام شکسپیر توسط گروه 
تئاتر سام و کارگردانى سوسن فرخ نیا 
در شهر لندن روی صحنه خواهد رفت.

گروهى از هنرپیشگان آماتور، و البته 
چند هنرپیشه حرفه ای، در این روزها 
برای  را  سختى  و  مداوم  تمرین های 
اجرای شاهکار این نویسنده سرشناس 
انگلیسى آغاز کرده اند.»تراژدی مکبث« 
اگرچه چند قرن پیش نوشته شده ولى 
داستانى است بى زمان و بى مکان زیرا 
صحبت از رابطه ی قدرت با فساد مى کند.

در بهار سال آینده میالدی »تراژدی 
مکبث« به کارگردانى سوسن فرخ نیا 

دقیقه  در  را  ایران  تیم  تک گل  شود. 
۲۵ بازی احمد نورالهى به ثمر رساند.

بازی  مسعود شجاعى در روزی که 
ضعیفى ارائه داد در دقیقه ۸1 مسابقه 
دومین کارت زرد را گرفت و از زمین 

اخراج شد.
نوعى  به  که  دیدار  این  حواشى  از 
بود،  کرده  پیدا  »حیثیتى«  جنبه ی 
عراقى  تماشاگران  شدید  تشویق 

تیم  از  آنها  و حمایت  بازی  در طول 
نیز  دقایقى  آنها  بود.  خودشان  ملى 
اعتراضى سر دادند. هنگام  شعارهای 
در  اسالمى  جمهوری  سرود  پخش 
ابتدای مسابقه تماشاگران عراقى آن 

را »هو« کردند.
در جدول گروه »C« عراق از چهار 
بازی با 1۰ امتیاز اول و بحرین با ۸ 
امتیاز دوم است و ایران و هنگ کنگ 
قرار  بعدی  جایگاه  های  در  کامبوج  و 

دارند.

او در مورد عصبى بودن بازیکنان تیم 
ملى در مسابقه های اخیر گفت: اعضای 
و  هستند  تجربه  با  بسیار  ایران  تیم 
انشااهلل زود عصبانى نخواهند شد زیرا 
این مسئله متاسفانه به یکى از معضالت 
متاسفانه  و  شده  تبدیل  ایران  تیم 

أعصاب همه خراب است.
وی افزود: بازیکنان تیم در برابر عراق 
دست  از  را  خود  تمرکز  ندارند  حق 

بدهند.

در شهر لندن روی صحنه خواهد رفت. 
غیرحرفه ای  هنردوستان  از  گروهى 
چند  از  سابقه،  با  هنرپیشه  چند  و 
هفته پیش تمرین این نمایش را آغاز 
کرده اند. کارهای ویلیام شکسپیر و به 
ویژه »تراژدی مکبث« ساده نیستند و 
روی صحنه بردن آنها محتاج تمرین 
و تمرکز بسیار است. متن فارسى این 
محمد  فرخ نیا،  سوسن  را  نمایشنامه 

حیدی و فرشید آریان تهیه کرده اند.
سوسن  با  گفتگو  در  رأفت  احمد 
شهرابى  زهره  و  کارگردان،  فرخ نیا 
یکى از شرکت کنندگان در این کارگاه، 
گزارشى از تمرین ها برای روی صحنه 
بردن »تراژدی مکبث« تهیه کرده است.

صحنه به ثمر رسیدن گل اول عراق روی اشتباه مدافعین تیم ایران

عراقیهادرمیدانالتحریربغدادمسابقهایرانوعراقراتماشامیکنند

صادرکنندگان« دانسته است.او گفته 
افراد را به سمت  که »این مالیات ها 
با  و  مى دهد  سوق  چمدانى  صدور 
صادرات چمدانى آمار دقیق و رسمى 

از صادرات صنایع دستى نداریم.«
رئیس  عبداللهى  محمد  که  آنگونه 
قدیمى  اشیای  فروشندگان  اتحادیه 
و صنایع دستى شرح داده، به دلیل 
مشکالت اقتصادی مردم در یک سال 
کاهش  دستى  صنایع  فروش  اخیر، 
دستى  صنایع  سازندگان  و  یافته 
آورده اند  پایین  هم  را  دستمزدشان 

تا بتوانند بازار تولید را حفظ کنند.
جزو  را  دستى  صنایع  عبداللهى 
اقالم غیرضروری دانسته که به دلیل 
خرید  سبد  از  اقتصادی  مشکالت 

مردم حذف شده است.
در این بین، بیشترین افراد متضرر 
حوزه  در  که  هستند  جوانى  قشر 
صنایع دستى فعالیت مى کنند که با 
افزایش اجاره بهای مغازه ها، مجبور به 

تعطیلى کارشان هستند.
پویا  که  حالیست  در  اینهمه 
دستى  صنایع  معاون  محمودیان 
روز  در  امسال  خردادماه  کشور 
»ماهیت  بود،  گفته  دستى  صنایع 
دارد  را  ظرفیت  این  دستى  صنایع 
این  در  بزند؛  دور  را  تحریم ها  که 
میان سعى ما بر آن است تا بتوانیم 
حتى  و  حفظ  را  خود  بازارهای 

بازارهای جدید تعیین کنیم.«
کاال،  عرضه  محدود  بازارهای 
گرانى  و  مردم  اقتصادی  مشکالت 
صنایع  که  است  دالیلى  اولیه  مواد 
انداخته  مخاطره  به  را  ایران  دستى 
دفتر  سرپرست  فالح  فرهاد  است. 
حمایت از تولید صنایع دستى درباره 
از تولیدکنندگان برای تهیه   حمایت 
را  اولیه  »مواد  بود،  گفته  اولیه  مواد 

نمى توانیم ارزانتر کنیم.«
)خوس  نواربافى  اولیه  مواد  تهیه 
گالبتون دوزی  رشته  شک بافى(،  و 
مواد  اینکه  دلیل  به  مایع  طالی  و 
و  خارجى  درصد  صد  اولیه اش 
را  صنایع  این  تولید  است،  وارداتى 
مقامات  است.  کرده  روبرو  با مشکل 
صنایع  و  فرهنگى  میراث  سازمان 
دستى مى گویند در پى کاهش تعرفه 
طریق  از  محصوالت  این  واردات 
و  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان 

گمرگات هستند.
صنایع دستى  از  برخى  صادرات 
موانع  با  نیز  زنجان  چاقوی  همچون 
اتحادیه  که  آنگونه  مواجه اند.  قانونى 
اعالم  زنجان  استان  دستى  صنایع 
کرده، چاقوهای زنجان با منع قانونى 
مقصد  به  پست  طریق  از  ارسال  در 
صنعت  از  بخش  این  و  نمى رسند 
تولیدی استان در توزیع تحت تأثیر 

قرار گرفته است.

ویدئو



صفحه ۱۱ ـ Page 11 ـ شماره ۱۷۰۳
 جمعه 1۵ تا پنجشنبه 21 نوامبر 2019

=پرونده های قاچاق کاال در 
حکومتی  تعزیرات  سازمان 
طی ۷ ماهه نخست سال ۹۸ 
سال  مشابه  بازه  به  نسبت 
افزایش  درصد   ۲۸ گذشته 

داشته است.
=یک کارشناس اقتصادی: 
باشد  زرنگ  قاچاقچی  اگر 
واردات  برای  حتی می تواند 
تومانی   ۴۲۰۰ ارز  کاالیش 
بگیرد و در بندر تقریباً کسی 
نمی پرسد که این کاال چیست!
=»مبارزه با قاچاق شوخی 
است و همه می توانند قاچاق 

کنند!«
از سوی گمرک  ارائه شده  آمارهای 
با آنچه  با قاچاق کاال  ایران در رابطه 
برآورد کارشناسان است تفاوت بسیاری 

زیادی دارد.
در  کاال  قاچاق  میزان  کارشناسان 
ایران را رقمی معادل ۶00هزار میلیارد 
گمرک  اما  می کنند  برآورد  تومان 
کشور  در  قاچاق  میزان  مدعیست 
نکته  است.  تومان  میلیارد  1۳۸هزار 
قابل توجه آنکه با وجود این ارقام، در 
نهایت تنها 1۷ هزار میلیارد تومان از 

قاچاق کشف می شود!
سازمان  سخنگوی  رایگانی  باسر 
افزایش 2۸  از  تعزیرات هفته گذشته 
درصدی قاچاق طی یک سال گذشته 
خبر داد و گفت: »کل پرونده ها در ۷ 
بازه  ماهه نخست سال 9۸ نسبت به 
رشد  درصد   1۴ گذشته  سال  مشابه 
بحث  در  رقم  این  که  است  داشته 
قاچاق رشد 2۸ درصدی داشته است.«

ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز 
با  مبارزه  ستاد  به  ویژه ای  دستور  در 
قاچاق کاال و ارز خواستار ایجاد امنیت 
برای فعاالن اقتصادی و برخورد قاطع 
با قاچاقچیان کاال در گمرکات کشور 
شد. رئیسی همچنین خواستار تعیین 
تکلیف سریع و دقیق پرونده های مهم 
در  وی  شد.  کاال  قاچاق  با  رابطه  در 
سفری که مهرماه به استان هرمزگان 
داشت موضوع »ناامن شدن دریا« برای 

قاچاقچیان را مطرح کرد.
امرداد  ابتدای  در  و  پیشتر  کمی 
جلسه  در  روحانی  حسن  نیز  امسال 
و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  مرکزی  ستاد 

۶۰۰هزار میلیارد تومان قاچاق در کشور؛ ادعای گمرک: 
میلیارد! میزان کشف: ۱۷هزار  میلیارد!  ۱۳۸هزار 

ارز گفته بود تالش مضاعف در مسیر 
کشور  در  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
ضروری و بسیار با اهمیت است، مبارزه 
باید به صورت سیستمی از  با قاچاق 

مبداء تا مقصد باشد.
جلسه  همین  در  روحانی  حسن 
الزم  فنی  ابزار  »امروز  بود:  افزوده 
برای نظارت و کنترل در همه زمینه 
ها وجود دارد، البته ممکن است هنوز 
برخی نواقص و یا ناهماهنگی ها در این 
زمینه وجود داشته باشد که برای رفع 

آنها باید تالش شود.«
با این همه به نظر می رسد سخنان 
نشان  و  خط  و  رئیسی  و  روحانی 
کشیدن ها تنها در حد شعارها و خط 
و نشان  کشیدن هایی با کاربرد تبلیغات 
رسانه ای است و قاچاقچیان به راحتی 

به کار خود مشغولند!
روند قاچاق کاال زیر سایه جمهوری 
اسالمی آنقدر آسان شده که به گفته 
قاچاقچی  »اگر  سلیمی زاده  هادی 
زرنگ باشد حتی می تواند برای واردات 
کاالیش ارز ۴200 تومانی بگیرد و در 
این  که  نمی پرسد  کسی  تقریباً  بندر 

کاال چیست.«
که  است  گفته  سلیمی زاده  هادی 
پایش  برنامه  در  پیش  شب  چند 
صداوسیمای جمهوری اسالمی شرکت 
»هنگام  است:  داده  توضیح  و  کرده 
که  است  جایی  اولین  سفارش  ثبت 
کاال اظهار می شود. هنگام اظهار شما 
می توانید بگویید که کاال یخچال است 
که در آن صورت ۶۴ درصد تعرفه دارد 
و می توان گفت قطعات یخچال است 
را  تعرفه  درصد  صورت ۷  آن  در  که 
خصوص  این  در  پرداخت،  خواهید 

اظهار ساده  با یک  می توان گفت که 
۵۴ درصد تعرفه پرداخت نمی شود!«

این کارشناس اقتصادی افزوده است: 
داده  ارزیاب  به  سفارش  ثبت  »برگه 
زیاد  کار  به دلیل  هم  باز  اما  می شود، 
کاال  درصد   90 به احتمال  ارزیاب ها 
تأیید می شود. نحوه ارزیابی نیز کاماًل 
سلیقه ای است. هنگام ارزیابی باید خود 
مالک حضور داشته باشد. کانتینر نیز 
به این صورت بازدید می شود که فقط 
چند الیه اول اجناس بازدید می شود و 

همه کانتینر را نمی توان بازدید کرد.«
صورتی  »در  داد:  ادامه  سلیمی زاده 
نادرست  ارزیاب متوجه شود کاال  که 
جدی  مشکلی  نیز  است  شده  اظهار 
برای واردکننده ایجاد نمی شود. هنگام 
از  کانتینر ها  گمرک،  از  کاال  خروج 
که  می کند،  عبور  ایکس ری  دستگاه 
از این محل نیز کانتینر به علت شلوغی 
بنابراین  می شود،  رد  راحت  گمرک 
به صورت  اظهارشده  نادرست  کاالی 

قاچاق وارد کشور می گردد.«
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر 
اینکه »مبارزه با قاچاق شوخی است و 
همه می توانند قاچاق کنند« گفته است 
که »راه دوم قاچاق کردن، این است که 
با هماهنگی یک طرف خارجی فاکتور 
صادر می شود و این کاال برای کشوری 
ثالث است، به این صورت که کانتینر 
فقط از کشور رد می شود و به کشور 
ثالث می رسد. کانتینر در گمرک پلمب 
به  کانتینر  ورود  از  پس  اما  می شود. 
کشور با باز کردن پیچ های زیر کانتینر 
می توان کاالی درون آن را با یک کاالی 
جدید جایگزین کرد و پس از آن کاالی 

قاچاق در کشور توزیع می شود.«

تالش برای تکان دادن بازار مسکن: تعلق وام به 
خانه های ۱۵ تا ۲۵ساله

و  ارتباطات  امور  =مدیر 
حوزه مدیریت بانک مسکن 
ابراز امیدواری کرده که تغییر 
برای  قوانین عمر ساختمان 
در  رونق  ایجاد  موجب  وام 

بازار مسکن شود.
تغییر  اعالم  با  =همزمان 
مسکن،  وام  گرفتن  قوانین 
افزایش  از  حکایت  خبرها 

هزینه های گرفتن وام دارد! 
رکود در بازار مسکن به گره کوری در 
اقتصاد کشور تبدیل شده و دولت برای 
باز کردن این گره تالش های گوناگون 

اما ناکارآمد می کند.
گرفته  صورت  اقدام  تازه ترین  در 
با  خانه هایی  قرارشده  دولت  سوی  از 
عمری تا 2۵ سال نیز مشمول وام شوند. 
برای  مجاز  بنای  پیشتر حداکثر سن 
مشمول  که  خانه  هایی  و  آپارتمان ها 
بود. سال   20 یا   1۵ می شدند  وام 

برای  جدید  قانون  این  در  دولت 
قائل  استثناء  اولی«  »خانه  وام های 
صندوق  »شرایط  کرده  اعالم  و  شده 
پس  انداز مسکن یکم به روال گذشته 
است و حداکثر سن بنای مجاز برای 
آپارتمان ها و خانه  هایی که با این نوع 
می  گیرد  قرار  معامله  مورد  تسهیالت 

1۵ سال است.«
به  یکم  مسکن  پس انداز  صندوق 
زوج هایی که برای نخستین بار خواهان 
به  خرید ملک هستند، وامی معروف 
»خانه اولی« می دهد که بیشترین مبلغ 
وام مسکن است که هم اکنون در ایران 

ارائه می شود.
این تصمیم در حالی از سوی بانک 
از  بسیاری  که  شده  اعالم  مرکزی 
انتظار  در  مسکن  خرید  متقاضیان 
افزایش مبالغ وام مسکن بودند. وام هایی 
که با عناوین مختلف ارقامی حدود ۶0 
برای خرید  را  تومان  میلیون  تا 120 
پایتخت  و  شهرستان ها  در  مسکن 

که  مسکن  قیمت  با  می دهد  پوشش 
و  قیمت متوسط آن در شهرستان ها 
جنوب تهران از۷ تا 12 میلیون تومان 
در شمال تهران تا متری ۳۵ الی ۴0 
ندارد  همخوانی  است،  تومان  میلیون 
و در بهترین حالت حدود 20 درصد 
قیمت یک آپارتمان ۵۵ متری، آنهم در 

جنوب تهران را پوشش می دهد.
با این وجود محمد اسالمی وزیر راه و 
شهرسازی چند بار اعالم کرده بود که 
موافق افزایش وام مسکن نیست و آن 
آبان ماه  روز 1۸  اما  تورم زا می داند.  را 
محمودزاده معاون او از رایزنی با بانک 
مسکن برای اختصاص وام ارزان قیمت 
خرید مسکن به سه دهک یک، دو و 
افزایش  درباره  هرچند  داد؛  خبر  سه 
سقف وام اظهارنظر نکرد. پیش از این 
بانک  مدیرعامل  انارکی  رحیمی  هم 
برای  مسکن  بانک  بود  گفته  مسکن 
افزایش سقف تسهیالت مسکن برای 
برنامه ای  حاضر  حال  در  متقاضیان 
ندارد. او در عین حال، سیاست کاهش 
بانک  برنامه های  از  را  مسکن  قیمت 

مسکن دانست.
امور  مدیر  ایزدی  مسعود  اکنون، 
ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن 
است:  گفته  تصمیم  این  علت  درباره 
»تحقیقات مدیران شعب بانک مسکن 

افزایش  از  حکایت  کشور  سراسر  در 
تقاضای استفاده از این تسهیالت برای 
دارای سن  مسکونی  واحدهای  خرید 
بنای باال دارد. این موضوع باعث رونق 
البته  مسکن  خرید  معامالت  گرفتن 

برای گروه  های مصرفی خواهد شد.«
اعالم  با  همزمان  آنکه  توجه  جالب 
تغییر قوانین عمر بنا برای گرفتن وام 
امور  مدیر  امیدواری  ابراز  و  مسکن 
ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن 
برای ایجاد رونق در بازار مسکن، خبرها 
افزایش هزینه های گرفتن  از  حکایت 

وام دارد!
خبرگزاری ایسنا گزارش داده است 
که قیمت اوراق تسهیالت مسکن بانک 
مسکن مقداری افزایش یافته بطوری 
که هر ورق حدود ۴1 هزار تومان داد و 

ستد می شود.
بر اساس این گزارش هزینه اوراق و 
سفته برای وام مسکن برای زوج های 
تهرانی جهت گرفتن وام 120 میلیون 
و  میلیون   9 به  اولی  خانه  تومانی 
۸۴0 هزار تومان رسیده است. هزینه 
زوج های ساکن  برای  وام  این  گرفتن 
در شهرستان هایی با بیش از 200 هزار 
نفر جمعیت که ۸0 میلیون تومان وام 
خانه اولی دریافت می کنند نیز  شش 

میلیون و ۵۶0 هزار تومان است.

=این میادین نفتی در وسعتی 
به اندازه ۲۴۰۰ کیلومتر مربع 
و در عمق ۳۱۰۰ متری و یک 
الیه نفت دار به اندازه ۸۰ متر 

است.
این  قدیمی  الیه  =حجم 
میلیارد  میدان حدود ۳۱.۳ 
بشکه بوده و حجم نفت جدید 
کشف شده حدود ۲۲ میلیارد 

بشکه است.
 19 یکشنبه  روز  روحانی  حسن 
با  نفتی  میدان  یک  کشف  از  آبان ماه 
ذخیره ۵۳ میلیارد بشکه نفت خبر داد. 
این میدان نفتی در حد فاصل بستان تا 
امیدیه در استان خوزستان کشف شده 
است.وزیر نفت نیز درباره جزئیات کشف 
میدان بزرگ نفتی در استان خوزستان 
گفت که این میدان یکی از عظیم ترین 
میادین نفتی است که در تاریخ ایران 
کشف شده است. بر اساس گزارش ها 
معنای  به  جدید  نفتی  میدان  کشف 
افزایش ۳0 درصدی ذخائر نفتی ایران 
است.حسن روحانی در سفر یک روزه 
خود به استان یزد با بیان خبر کشف 
این میدان نفتی گفت: »اگر ضریب این 
میدان 10 درصد باشد یعنی ۳20 هزار 
میلیارد درآمد ماست! ما باید با علم و 
و  کنیم  ثروتمند  را  مردم مان  دانش 
مسیر درست آینده را مشخص کنیم!«

بیژن نامدار زنگنه روز دوشنبه 20 آبان 
1۳9۸ درباره این میدان نفتی گفت که 
مراحل اکتشاف این میدان نفتی از سه 
سال پیش آغاز شده بود: »ما پیشتر در 
منصوری،  مانند  میادینی  مناطق  این 

کشف میدان نفتی تازه در استان خوزستان؛ ذخائر 
نفتی ایران ۳۰ درصد افزایش یافت

سوسنگرد و… داشتیم و حاال زیر این 
کشف  جدید  نفتی  الیه  یک  میادین 
کردیم.«وزیر نفت افزود: »در فاصله بین 
این میادین نفتی در وسعتی به اندازه 
2۴00 کیلومتر مربع و در عمق ۳100 
متری یک الیه نفت دار به اندازه ۸0 متر 
کشف کردیم که به اندازه ۵۳ میلیارد 
بشکه حجم دارد و البته گسترش این 
هم  شرقی  و  جنوب غربی  به  میدان 
ممکن است. اسم این مخزن را به پاس 
خدمات همه افراد در گوشه و کنار ایران 
به  ویژه کارکنان مدیریت اکتشاف که 
هستند،  نفت  گمنام صنعت  نام آوران 

»نام آوران« گذاشتیم.«
زنگنه با تاکید بر اینکه این اکتشاف 
شده  انجام  روش ها  پیشرفته ترین  با 
از  چاه  حلقه  با سه  آن  آغاز کشف  و 
داشت:  اظهار  شده،  شروع   9۵ سال 
»حجم الیه قدیمی این میدان حدود 
۳1.۳ میلیارد بشکه بوده و حجم نفت 
میلیارد   22 حدود  کشف شده  جدید 
الیه  این  بازیافت  است. ضریب  بشکه 
10 درصد و حدود 2.2 میلیارد بشکه 
نامدار  است.«بیژن  استحصال  قابل 
زنگنه در ادامه سخنان خود به موضوع 
توسعه میادین نفتی کشور اشاره کرد 
و گفت: »هم اکنون تنگناهای متفاوت 
و دشواری برای توسعه میدان ها وجود 
دارد ولی وزارت نفت با توجه به رشد 
و پیشرفت صنعت بازیافت برنامه های 
متعددی برای توسعه و میزان افزایش 

بازیافت در صنعت نفت دارد.«
به اعتقاد زنگنه »برای افزایش ضریب 
وجود  روش  نفتی 2  میادین  بازیافت 
بر  تکیه  روش ها  این  از  یکی  دارد. 
فناوری  این  که  است  داخلی  فناوری 

دانشگاه ها  کمک  از  استفاده  با  را 
تعامل  دیگر  روش  و  می دهیم  ارتقاء 
که  است  دنیا  خارجی  شرکت های  با 

صاحب فناوری هستند.«
اکتشاف شرکت  مدیر  هندی  صالح 
نحوه  تشریح  در  هم  ایران  نفت  ملی 
استان  در  جدید  نفتی  الیه  اکتشاف 
الیه  کشف  برای  گفت:  خوزستان 
نفتی جدید از اطالعات چاهی که در 
آب تیمور ۵۳ زده شد استفاده کردیم. 
داده های این چاه و داده های لرزه نگاری 
کارهای  با  و  دادیم  قرار  هم  کنار  را 
شبیه سازی مشخص شد این الیه نفتی 
وجود دارد. در این پروژه شرکت ملی 
حفاری هم کمک هایی ارزشمند داشت.

کشف این میدان در حالی به ذخائر 
نفتی ایران افزوده است که جمهوری 
زیر  از یک سال پیش دوباره  اسالمی 
اقتصادی  و  نفتی  شدید  تحریم های 
گرفته  قرار  آمریکا  متحده  ایاالت 
است. در چنین شرایطی وزارت نفت 
نفتی  میادین  توسعه  برای  نمی تواند 
با  جدید  نفتی  میدان  این  تجهیز  و 
ببندد.از  قرارداد  خارجی  شرکت های 
سوی دیگر نفت ایران تحریم است و 
در نتیجه فروش نفت از دو و میلیون 
میلیون بشکه در یک سال و نیم پیش 
رسیده  روز  در  بشکه  صدهزار  زیر  به 
از  بهره برداری  شرایطی  چنین  است. 
با  را در حال حاضر  نفتی  این میدان 
فراوان روبرو خواهد ساخت  مشکالت 
سوی  از  آن  صدای  و  سر  پر  اعالم  و 
روحانی و وزیر نفت، آنهم در حالی که 
انرژی های  از  استفاده  به سوی  جهان 
بیشتر  می کند،  حرکت  تجدیدپذیر 

جنبه ی تبلیغاتی دارد.

مهلت دو ماهه سازمان امور مالیاتی به وکال برای 
شفافیت درآمدی

=پزشکان نخستین صنف 
دستگاه  نصب  به  که  بودند 
اما  موظف شدند  کارتخوان 
کمتر از ۴۰ درصد از آنها این 

قانون را اجرا کرده اند.
وکال،  و  پزشکان  بجز   =
فعاالن  از  گروه   ۱۵ حدود 
اقتصادی که تقریبا ۵۰ شغل 
باید  نیز  می گیرد  بر  در  را 
کارتخوان  دستگاه  نصب  با 

درآمد خود را شفاف کنند.
یک مقام سازمان امور مالیاتی گفته 
است وکال دو ماه دیگر و تا پایان دی ماه 
فرصت دارند تا در دفاتر خود دستگاه 

کارتخوان نصب کنند.
شفاف شدن درآمد مشاغل مختلف 
درآمد مدتی  بر  مالیات  دریافت  برای 
است در دستور کار دولت قرار گرفته 
و نخستین صنفی که موظف به نصب 
دستگاه کارتخوان شده بودند پزشکان 

سراسر کشور بودند.
اکنون علی رستم پور مدیر کل دفتر 
تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری 
کرده  اعالم  مالیاتی  امور  سازمان 
ثبت نام  برای  سازمان  این  که  است 
از  وکال  به  کارتخوان  دستگاه های 
اول مهر ماه فراخوان داده و همزمان 
ثبت نام وکال برای استفاده از دستگاه 
کارتخوان آغاز شده و تا آخر دی ماه 

نیز ادامه دارد.
علی رستم پور توضیح داده است که 
»بعد از پایان دی ماه برای تنظیمات 
داریم.  فرصت  مقداری  زیرساخت ها 
بعد از آن افرادی که به قانون تمکین 
کنند از اول سال 1۳99 ملزم به نصب 
فروشگاهی  پایانه های  از  استفاده  و 
قالب  در  کارتخوان[  ]دستگاه های 
دستگاه شبکه های بانکی خواهند بود.«

این مقام سازمان امور مالیاتی افزوده 
امور  سازمان  به  »قانونگذار  است: 
مالیاتی تکلیف کرد که صندوق مکانیزه 

موضوع  این  کند.  راه اندازی  را  فروش 
را  وزیران  هیات  مصوبه  و  آیین نامه 
هم داشت. این آیین نامه سال 1۳9۶ 
آن شروع شد.  برای  اقداماتی  و  ابالغ 
برنامه  در  فراخوان  چارچوب  این  در 
چون  ولی  بودیم  داده  توسعه  پنجم 
زیرساخت ها نبود، صندوقی نداشتیم.«

رستم پور گفته است دیگر مشاغلی 
امسال حدود 1۵  که »در شهریورماه 
گروه از فعاالن اقتصادی که حدود ۵0 
کردیم  دسته بندی  را  می شوند  شغل 
که وکال هم جزو این گروه بودند« و 
همه مشاغل دسته بندی شده  نیز باید 
برای ثبت نام و نصب دستگاه کارتخوان 
صنفی  نخستین  کنند.پزشکان  اقدام 
دستگاه  نصب  به  موظف  که  بودند 
شدند  خود  مطلب های  در  کارتخوان 
فرصت  امسال  امردادماه   2۳ تا   و 
شماره  تخصیص  درخواست  داشتند 
)کارتخوان(  فروشگاهی  پایانه  شناسه 
مالیاتی  امور  سازمان  سامانه  در  را 
به عدم استقبال  با توجه  ثبت کنند. 
پزشکان مهلت ثبت نام آنها در سامانه تا 
1۵ شهریورماه 9۸ تمدید شد.با وجود 
اینکه پزشکان تهدید شده بودند که در 
صورت سرپیچی از این دستور مشمول 
جریمه های سنگین نقدی خواهند شد 
اما علی رستم پور گفته است که هنوز 
دستگاه  پزشکان  درصد   ۶0 از  بیش 

کارتخوان نصب نکرده اند.
حتی  که  است  افزوده  رستم پور 
پایان  تا   1۵ از  بعد  که  »پزشکانی 

ثبت  را  خود  کارتخوان  ماه  شهریور 
قانون  به  تمکین  منزله  به  را  کردند 
تلقی کردیم و به این افراد هم شناسه 

صندوق دادیم.«
اکنون در شرایطی که تنها کمتر از 
عنوان قشر  به  پزشکان  از  ۴0 درصد 
تحصیلکرده و متمول جامعه از قانون 
مالیات  پرداخت  برای  و  اطاعت کرده 
دیگر  سپردن  تن  در  کرده اند،  اقدام 
گروه های اجتماعی و صاحبان کسب و 
کار به قانون پرداخت مالیات تردید به 
وجود آمده است. همین تردید موجب 
شده که دولت بسته های تشویقی برای 
انجام  را  قانونی  اقدام  این  که  کسانی 

دهند ایجاد کرده است.
علی رستم پور در این باره گفته است: 
از  کردند  قانون  به  تمکین  که  »آنها 
ُمشوق برخوردار می شوند و 10 درصد 
خواهد  بخشیده  احرازی شان  مالیات 
تمکین  قانون  به  که  آنهایی  و  شد 

نکردند، جریمه می شوند.«
اینهمه در حالیست که فرار مالیاتی 
در ایران رقمی حدود ۳0 تا ۴0 هزار 
میلیارد تومان اعالم شده و میلیاردرها 
در این میان بیشترین فرار مالیاتی را 
موضوع  مالیاتی  فرار  چند  هر  دارند. 
سایه  زیر  سال ها  و  نیست  تازه ای 
وجود  مختلف  دولت های  بی تفاوتی 
کسری  دلیل  به  امسال  اما  داشته 
بودجه شدید ناشی از تحریم ها، دریافت 
مالیات مورد توجه ویژه ی دولت حسن 

روحانی قرار گرفته است.
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران )۱۴۵(

 1 3 ۰ 1 ه  ما مهر هم  د ز ا و د پنجشنبه  ز  و ر
ملی،  شورای  مجلس  در  تبریز  وکیل  معتمدالتجار، 
داد. قرار  حمله  هدف  را  نظامیان  و  کرد  ایراد  نطقی 

او گفت »حقیقتاً خیلی ننگ آور و باعث تأسف است 
که پس از هفده سال مشروطیت و آن همه قربانی ها 
که در راه آزادی داده شد، مجبور شویم که در عوض 
اصالحات اساسی، از نقض قانون اساسی و اجرا نشدن 
سایر قوانین شکایت کنیم. خطوطی )نامه هایی( که از 
آذربایجان می رسد ما را عصبانی و وادار به عرض این 

عرایض نموده است.
در ضمن عرایضی که راجع به پاره ای قضایای آذربایجان 
سابقاً به عرض مجلس رسانیدم شرحی هم از کلیه اوضاع 
نمایندگان  کردم  درخواست  ضمناً  و  عرض  ایالت  آن 
محترم که برای حفظ حقوق این ملت منتخب شده اند 

عطف توجهی بفرمایند.
نهایت  با  بودیم  عازم  تهران  به قصد  که  آذربایجان  از 

ذوق و شوق می آمدیم و خیال می کردیم به مجرد تشرف 
در مجلس، با مساعدت آقایان برای جبران مافات اقدام 
خواهیم کرد. متأسفانه بعد از ورود، و مطالعاتی که در این 
مدت کرده ایم، می بینیم نسبت به امورات اساسی مملکت 
و حمالتی که به اساس و ارکان آزادی و مشروطیت در 
این پایتخت می شود، مجلس ساکت و نمایندگان محترم 
مجلس  گرانبهای  جلسات  نمی فرمایند.  توجهی  عطف 
تمام صرف جزئیات شده و اوقات ذی قیمت نمایندگان 
تلف می شود، دشمنان آزادی و استقالل مملکت الینقطع 
در کار، اتصاال نقشه های خودشان را توسعه می دهند و 
قریباً روزی می رسد که نه سر می ماند و نه دستار. بساط 
استقالل  است،  برچیده می شود، سهل  که  مشروطیت 

مملکت را می برند.
ترتیبات حالیه بنده را حق می دهد که نسبت به اوضاع 
حاضره بدبین و ظنین باشم. مجلس که حامی قوانین 
قانون  نگهبان  و  حافظ  که  شاه  دلسرد،  است  اساسی 
دیگران  خارج،  در  است  مشروطیت  اصول  و  اساسی 
در حالت بی تکلیفی، اهالی و موکلین به خیال این که 
می کند  کار  آنها  برای  و  است   مجلس  در  وکیلشان 
منتظر  اقدامات  نتیجۀ  برای  خاطر  به فراغت  رفته رفته 
بر  خاک  که  شد  خواهند  ملتفت  یکمرتبه  نشسته، 

سرشان شده است.
مادامی که قانون اساسی اینقدر زیر پا انداخته شده و 
ابداً نشانی از او دیده نمی شود، ما و شما وضع قوانین 
مجری  دولت  هیأت  کدام  و  می کنیم  کی  برای  را 
خارج  در  نمی فرمائید  مالحظه  مگر  بود؟  خواهد  آن 
نمایندگان و این مجلس تا چه درجه موهون شده اند. 
هرکس  با  و  می رویم،  که  اجتماعی  و  مجلس  هر  به 
مجلسیان  و  مجلس  سکوت  از  می کنیم،  مالقات  که 
نمی توان  قطعاً  را  حاضره  اوضاع  می کنند...  شکایت 
مناسب و الیق و سزاوار اطالق یک حکومت ملی دید. 
در حقیقت، نمایشاتی می شود که خیلی اسباب وحشت 
نگرانی است. عملیاتی در مرکز مملکت  و  پریشانی  و 
خیلی  آتیه  در  است  ممکن  بنده  به نظر  که  می شود 
نزدیک برای مملکت و ملت خطراتی را متوجه سازد. 
بدون مجّوز قانونی جراید را می بندند و مدیران آنها را 
توقیف، حبس، تبعید و زجر می کنند و می زنند. چرا؟ 
برای آن که از کثرت ظلم و تعدی و انتخاب اشخاص 
و هزار مظالم  اختالس ها  و  مأموریت ها  برای  بدسابقه 
و  داللت  راست  به راه  را  دولتیان  و  کرده  تنقید  دیگر 
نصیحت می نمایند. اینها عوض اصالح احوال و مفاسد 
برای  آیا  خودشان، متشّبث به نقض قوانین می شوند. 
چه  ملت  نمایندگان  متصوره،  خطرات  از  جلوگیری 
تصمیمی اتخاذ می نمایند؟ قانون اساسی به غیر از یک 
لفظ و یک کتابچه مطبوع، آن هم در کتابخانه ها و در 
خانه ها، عجالتاً چیز دیگری نیست. همان مظالمی که 
در  که  قانون ها  خالف  همان  می شد،  فترت  ادوار  در 
این  و  اوقات مرتکب می شدند، حاال هم می شوند  آن 
مظالم و نقض قوانین باز زمینه هائی برای انقالبات در 
این طور، همیشه  به  مملکت تهیه کرده و می کند... و 
این مملکت در جزر و مّد و انقالب و همیشه مردم در 

زحمت بوده، روی راحت نخواهند دید...«
از دستور، وزیری  این کلیات، سخنران قبل  به دنبال 
قرار  حمله  معرض  در  آشکارا  بود  گرفته  هدف  که  را 
از  بخواهند  محترم  نمایندگان  اگر  »حاال  گفت  و  داد 
وزارتخانه های داخله و مالیه و غیره سؤالی و استیضاحی 
بنده  به عقیدۀ  می شنوند؟  ُمسکت  جواب  آیا  فرمایند 

می شود  مداخالتی  آنها  اختیارات  حدود  در  زیرا  خیر! 
که نبایستی بشود و این هم در واقع هرج و مرج است 
و ابداً شایستۀ یک دولت مشروطه و حکومت ملی ایران 
به  و  بکند  چاره ای  باید  مجلس  است  زود  تا  نیست... 

انقالب میدان ندهد. 
حکومت های نظامی باید از مرکز وسایر نقاط مرتفع 
یکدیگر  وظایف  به  که  شود  داده  تذکر  وزرا  به  بشود، 
مداخله نکنند. عواید دولتی باید از هر منبعی که باشد 
آنجا  از  و  وارد  دولت  خزانۀ  به  مالیه  مأمورین  توسط 
هر  باید  وزرا  برسد.  به مصارف  مجلس  تصویب  مطابق 
اصالحات  و مسؤولیت خود مشغول  اختیارات  در  یک 
باشند... در مرکز و والیات کسانی را که تحریکات برجسته 
برضد آزادی و مشروطیت، قلماً و لساناً و عماًل می نمایند 
شدیداً تعقیب و به مجازات برسانند. در حیرتم که چطور 
می شود در جلوی چشم مأمورین دولت مشروطه علناً 
برضد مشروطیت و قوانین اساسی قیام و بدگوئی کنند. 

تحت  را  وظیفه نشناس  مأمورین  طور  این  دولت  چرا 
مسؤولیت خود نمی آورد و مؤاخذه و تنبیه نمی نماید؟... 
حقیقتاً وضع وکالت ما و این دورۀ تقنینّیه چیز غریب و 
مضحکی است. ما نباید این طور و تا این اندازه در مقابل 
نقض قوانین و هزار بی قاعدگی ساکت و صامت باشیم 
و اوضاع حاضره را با کمال خونسردی تلقی نمائیم... با 
آن که آقای رئیس الوزرا به آقایان متحصنین در مجلس 
چندی قبل قول داده و تعهد کردند که حکومت های 
نظامی را رفع و انجمن های ایالتی و والیتی را مفتوح و 
در اجرای اصول قانون اساسی جداً مراقبت فرمایند، جای 
بسی تعجب و تأسف است که دایرۀ حکومت نظامی تا 
آخرین نقطۀ شمالی مملکت توسعه می یابد. آیا به مردم 
نباید حق داد که به هیچ یک از اقوال دولت اطمینان 

و اعتماد نکنند...«
پس از آن که معتمدالتجار به سخنان خود خاتمه داد، 
سید حسن مدرس لیدر اکثریت صحبت کرد و ابتدا چند 
کلمه ای در تحسین و تجلیل از مجلس چهارم و وکالی 
آن سخن گفت و سپس اظهار داشت »شما مگر ضعف 
نفس دارید که این حرفها را می زنید و در پرده سخن 
می گوئید. ما بر هر کس قدرت داریم. از رضاخان هم 
هیچ ترس و واهمه نداریم. ما قدرت داریم پادشاه را عزل 
کنیم، رئیس الوزرا را بیاوریم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، 
عزلش کنیم و همچنین رضاخان را استیضاح کنیم، عزل 
کنیم، می روند در خانه شان می نشینند. قدرتی که مجلس 
دارد هیچ چیز نمی تواند در مقابلش بایستد. مجلس بر 
هر چیزی قدرت دارد. مجلس به منزلۀ سی کرور نفوس 
است. آقایانی که در این مجلس بودند و آن وقایع بزرگ 
را دیده اند ازقبیل آمدن محمدعلی میرزا و ساالرالدوله 
این  از  دیگر  تهران،  فرسخی  تا شش  نفر  هزار  با سی 

چیزها نمی ترسند.
بنده عرض می کنم مقاومت با این مجلس غیر ممکن 
است. چیزی که هست این است که باید تعیین صالح را 
نمود. آقای وزیر جنگ منافعی دارد و مضاّری هم دارد. 
اینها را باید سنجید، دید منافعش بیشتر است یا مضاّرش 
وااّل برای مجلس که سلطنت تغییر می دهد و کارهای 
بزرگتر می کند تغییر دادن وزیر جنگ کاری ندارد. شما 

بنشینید، تعیین صالح و فساد را بکنید.
بنده می خواستم این عرایض را در اطاق تنفس بکنم 
نیم  چون  گفته  دوصد  که  می کنم  عرض  حاال  ولی 
کردار نیست. هی الیحه بخوانید، حائری زاده هم بگوید 
احسنت، اینها کار نیست، صالح و فساد را بسنجید و 
که  را  مجلس  این  می کنم  تقدیس  بنده  کنید.  عمل 
نرسانده اند...  الاقل ضرری  و  کرده اند  خدماتی  اول  از 
است  این  وزیر جنگ  باب  در  من  عقیدۀ  این  باوجود 
بایستی  است.  فرعی  مضارش  و  اساسی  منافعش  که 
بیشتر  منافعش  تا  شود  رفع  مضارش  که  کرد  سعی 

عاید مملکت گردد.«
رئیس مجلسـ  مؤتمن الملکـ  تذکر داد: »آقای مدرس 
فوق العاده،  حرارت  به واسطۀ  فرمایشاتشان  ضمن  در 
نسبت به مقام سلطنت فرمایشاتی فرمودند که بنده گمان 
می کنم مطابق قانون اساسی نیست زیرا سلطنت هم در 
قانون اساسی حقوقی دارد و مذاکراتی که مجلس با مقام 
سلطنت می کند البته موافق مواد قانون اساسی است.«

مدرس توضیح داد که من منکر سلطان مشروطه خواه 
نیستم و غرضم این بود که هر سلطانی را برخالف قانون 

اساسی و مشروطه باشد برمی داریم.

احمد احـرار بعضی ) کیهان لندن شماره ۱۳2۶ ( ز  ا غ  ر فا =
انگیزه های منفعت طلبانه و 
شخصی  عقده گشایی های 
این به اصطالح هنرمندان، 
رایج  و  اصلی  علت  دو 
میان این جماعت، موجب 
ی  ها ر فتا ر چنین  ز  و بر
 . ست ا ی  نه ا ا ب ستیز غر
و  کم دانشی  اول،  علت 
و  جماعت  این  بی سوادی 
مذبذب  سرشت  دومی، 
این  بادِی  حزب  تربیت  و 
کارورزان عرصه هنر است.

است  مدتی  مصدقی-  یوسف 
هنر،  عرصه  کارَورزان  برخی  که 

به کار خود، هوای  پرداختن  بجای 
اجتماعی  ُمصلِحی  و  روشنفکری 
به  مجازی  فضای  در  و  برداشته اند 
بهانه های مختلف، بنای سخن پراکنی 
سرزمین  مردمان  تا  ند  گذاشته ا
مصیبت زده ما را به خوبی ها و مزایای 
زیستن در وضع موجود آگاه کنند. 
لوس بازی های  و  مرده غریبی ها  از 
معمول در حاالت این »هنرمندان« 
که بگذریم، مضمون محوری بیشتر 
لفاظی ها و شلتاق های این جماعت، 
ارزش های  به  و حمله  غرب ستیزی 
ادبیات  و  زبان  از  استفاده  با  غربی 

مندرس چپ است.
که  است  این  در  اما  ماجرا  طنز 
خود  یا  جماعت،  این  از  بسیاری 
مدت هاست شهروند یکی از ممالک 
فرنگ شده اند و یا کارت اقامت دائم 
را  عالم  غرب  کشورهای  از  یکی 
هم  آنها  از  بخشی  دارند.  جیب  در 
پناهندگان سابق و شهروندان الحق 
فرنگستان هستند که سال هاست از 
این  در  زندگی  و  کار  نعمات  همه 

سرزمین های دنیا، برخوردارند.
ی  ه ها نگیز ا بعضی  ز  ا غ  ر فا
عقده گشایی های  و  منفعت طلبانه 
هنرمندان،  به اصطالح  این  شخصی 
این  میان  رایج  و  اصلی  علت  دو 
جماعت، موجب بروز چنین رفتارهای 
اول،  علت  است.  غرب ستیزانه ای 
کم دانشی و بی سوادی این جماعت و 
دومی، سرشت مذبذب و تربیت حزب 
بادِی این کارورزان عرصه هنر است. 
دو علت،  این  تحلیل  بجای  نگارنده 
ترجیح می دهد که یکی از مشاهدات 
قدیمی اش را– که شامل هر دو این 
علل است- از رفتار و سخنان یکی از 
و  نام  ذکر  )بدون  »هنرمندان«  این 
نشان او( در ادامه این مطلب بیاورد.

ز  ا یکی  در  پیش،  سال  چند 
میان  که  هفته ای  آخر  مهمانی های 
»فرهنگ دوست«  مهاجِر  ایرانیان 
شهرهای آمریکای شمالی رایج است، 
سوی  از  که  برخوردم  بزرگواری  به 
»استاد«  حاضر،  جمعیت  و  میزبان 
در  ایشان  تخصص  می شد.  خطاب 
هنرهای نمایشی بود و در این حوزه 
دارد(.  )و  داشت  هم  رسمی  و  اسم 
در  شاغل  و  ساکن  »استاد«،  این 
گاهی  فقط  و  هست(  )و  بود  ایران 
برای گذراندن تعطیالت و پر کردن 
اقامت  کارت  برای حفظ  زمان الزم 
دائم در »بالد کفر«، همراه خانواده 
)و  می شد  تشریف  فرما  خارجه  به 
در  ایشان  البته  آندفعه،  می شود(. 
حین گذراندن تعطیالت، برای چند 
روزی، نمایشی هم روی صحنه برده 

بود تا هم خرج سفرش را درآَوَرد و هم 
آمریکای  »فرهنگ دوست«  ایرانیان 
شمالی را از چشمه الیزال استعداد 

و هنرش، سیراب کند.
»فرهنگی«،  مهمانِی  این  فضای 
اوایل آرام و معقول بود اما به مرور 
زمان، با در گرفتن صحبت از اوضاع و 
احوال ایران و سیاهکاری های حکومت 
به  رو  کم کم  مردم،  بدبختی های  و 
تنش گذاشت. سپس، صحبت ها به 
چند موسیقیدان و هنرپیشه کشید 
که همان ایام، به دلیل مشکالتی که 
از ناحیه حکومت برایشان پیش آمده 
به غرب  و  کرده  ترک  را  ایران  بود، 
پناه آورده بودند. در میانه این بحث، 
»استاد« هم که بعد از نوشیدن یکی 
دو گیالس نجسی- واژه ای که ایشان 
با نیش باز بجای نوشیدنی های الکلی 

بود،  شده  شنگول  می برد-  کار  به 
و  گرفت  دست  به  را  سخن  رشته 
اجرا  مشغول  صحنه  روی  که  انگار 
در  کردن  کار  خوبی های  از  باشد، 
هنرمندان  مهاجرت  ذم  در  و  ایران 
این حکم  بعد هم  و  به غرب گفت 
بدیع و عمیق را صادر کرد که: اصال 
فرهنگش  و  سنت  از  که  هنرمندی 
نابودی  به  محکوم  بگیرد،  فاصله 
است. سپس در تأیید این حکم، بی 
هیچ  ربطی در مقام سخن، دست در 
دامن موالنا جالل الدین زد و با لحنی 
غریب و آوایی بلندتر از حد طبیعی، 

ُّم فرمود: ترن
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش
جماعت شنونده که مجذوب صوت 
داودی »استاد« شده بودند، چند فقره 
است«  »صحیح  و  شما«  بر  »درود 
صادر کردند. چند لحظه ای سکوت 
حاکم شد و در حین این سکوِت فاخر، 
بنده که حواسم به رعایت قواعد بازی 
نبود، بی مقدمه از »استاد« پرسیدم 
که مگر این هنِر تئاتر که شما از آن 
نان در  می آوردید، ریشه در سنت و 
توقع  »استاد« که  دارد؟  ما  »اصِل« 
از  ناحیه یکی  از  را  چنین جسارتی 
اعضای آن جمع »با فرهنگ« نداشت، 
قدری عاقل اندر سفیه به صاحب این 
صفحه کلید خیره شد و بعد از مزمزه 
کردن محتویات گیالسش، با لحنی 
که  البته  که:  داد  پاسخ  »استادانه« 
و  در سنت  ریشه  نمایشی  هنرهای 
فرهنگ ما دارد! شما مگر چیزی از 

تعزیه و شبیه خوانی نشنیده اید؟!
دوستاِن فرهنگ دوست که از پاسخ 
»استاد« به بنده کیفور شده بودند، 
لبخند به لب سر تکان دادند و موضوع 
اما  بنده  تمام شده فرض کردند.  را 
کوتاه نیامدم و دوباره پرسیدم یعنی 
شما مجلِس تعزیه و شبیه را هم  شأن 
و برابر تراژدی های فرنگی می دانید؟ 
چهره »استاد« در هم رفت و نگاهی 
بعد  و  انداخت  خالی اش  گیالس  به 
من  جواب  در  خشم  و  بی میلی  با 
خروشید که: من یک مجلس تعزیه 
را با تمام تراژدی های فرنگی عوض 

نمی کنم!
با  بود  آمده  دستم  تازه  که  من 
کار  و  سر  فرهیخته ای  موجود  چه 
دارم معطل نکردم و پرسیدم: با این 
و  تخته حوضی  نمایش  یک  حساب 
کمدی  های  تمام  از  هم  سیاه بازی 
فرنگی سر است؟ »استاد« در حالی 
که سالنه سالنه به سمت بار می رفت 
لج  سِر  از  کند  پر  را  گیالسش  تا 
اگر  هم  شما  آقا.  بعله  داد:  پاسخ 

»ذهن استعمارزده« نداشتید، این را 
می فهمیدید!

به عنوان معترضه باید ذکر کنم که 
چند سالی هست که دکان »مطالعات 
 postcolonial پسااستعماری«) 
فرنگ  دانشگاه های  در   )studies
دوباره رونق گرفته و هر آدم مفلوک 
شاخ شکسته ای که از همه جا رانده و 
مانده شده، به این دکان سر می زند 
تا یک چندی در جمع سوته دالن، به 
دخیل  پسااستعماری  ادبیات  ضریح 
 ببندد و روزگار بگذراند. این اصطالح 
»ذهن استعمارزده« هم از تولیدات 
چماقی  همچون  و  است  فرقه  این 
شبه آکادمیک برای حمله به کسانی 
به  را  فرقه  این  پالهای  و  پرت  که 

چالش می کشند، استفاده می شود.
این بار  برگردیم.  حکایت  باقی  به 

حد  از  تندتر  قدری  و  تعارف  بدون 
اگر  پرسیدم:  »استاد«  از  معمول 
شما اینقدر به میراث تخته حوضی و 
سیاه بازی مفتخرید، پس چرا نمایش 
فرنگی مآب روی صحنه برده اید؟ چرا 
یک سیاه بازی َمشتی راه نمی اندازید 
امثال من هم  اذهان استعمارزده  تا 
آشناتر  هنرمان  افتخار  پر  میراث  با 
شوند؟ از آن مهمتر، چرا بجای اقامت 
در فرنگ و خارج کردن ارز از ایران و 
آوردن آن به آمریکای شمالی، در آن 
مملکت گل و بلبل و زیر سایه اسالم 
اسکاچ،  ویسکی  بجای  و  نمی مانید 
محتسب  »ترس  دست ساِز  عرق 

خورده« باال نمی اندازید؟
»استاد« که توقع چنین برخوردی را 
در آن »مجلس اُنس« نداشت، رنگش 
از خشم کبود شد و چند لحظه ای 
ساکت ماند، سپس جمع را مخاطب 
قرار داد و با گله گذاری از »بی ادبی« 
من، بجای پاسخ مستقیم به سؤاالت 
کذایی، منبری طوالنی و جگرسوز در 
باب رنج های هنرمندان زیر حکومت 
استبداد آخوندی، رفت و در میان این 
منبر، چند فقره فحش آب نکشیده 
هم نثار آخوندجماعت کرد تا نشان 
بدهد هیچ همدلی با حکومت اسالمی 
ندارد. دوستان فرهنگ دوست ما هم 
با همدلی و مهربانی، »استاد« مورد 
بحث را آرام کردند و ماجرا مثل همه 
دورهمی های »فرهنگی«، به خوبی و 

خوشی ختم شد.
آوردن  این حکایت،  نقل  از  غرض 
نمونه ای از رفتار پر تناقض و َمِنش 
ریاکارِ بیشتر کارورزان هنر ایران است 
که برای حفظ وضع موجود، از گفتن 
وقاحت،  با  و  ندارند  ابا  یاوه ای  هیچ 
بی سوادی شان را پشت ادا و اطوارهای 
واژگان  و  سنت گرایانه/چپگرایانه 
توخالِی مطنطن پنهان می کنند. وقتی 
هم که عرصه بر آنها تنگ می شود، 
بجای پاسخگویی و پذیرش تناقضات 
جاری در رفتارشان، مجلس شبیه و 
تعزیه راه می اندازند و با مظلوم نمایی 

و روضه خوانی، از مهلکه می گریزند.
شبکه های  در  روزها،  این  اگر 
اجتماعی و فضای مجازی، آدمی از 
طایفه طرب و نمایش را دیدید که 
تحریم  یا  ابتذال  به  حمله  بهانه  به 
دیگری، غرب ستیزی  یا هر موضوع 
هم  او  که  کنید  فرض  کرده،  پیشه 
به احتمال زیاد، هرچند در خلوت، 
ویسکی اسکاچ را به عرق دست ساز 
مجیدیه ترجیح می دهد اما در َجلَوت، 
ایجاب  نفع اش  که  می داند  خوب 
می کند که مردمان را به زیستن در 

وضع موجود، قانع کند.

تأمالت بهنگام؛ این کارَورزان غرب ستیز هنر

غرب ستیزی و حمله به ارزش های غربی با استفاده از زبان و ادبیات مندرس چپ

» ادامه دارد«           

مدرس در بین برخی از نمایندگان مجلس
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1ـ پلی تاریخی در ایران
2ـ نویسنده، پژوهشگر و موّرخ 
فقید ایران و مؤلف »از صبا 

تا نیما«
3ـ از نقاشان بزرگ فرانسه
4ـ دستاورد ـ جواب هوی

ـ  ارزنده  معدنی های  از  ـ   ۵
جنس مؤنث 

6 ـ خارج ـ دلجویی و شفقت
7 ـ پایتخت کشوری است

8 ـ خورشت ـ راهنما 
9ـ کشوری است 

ز  ا ـ  نه  خا ر  بزا ا ز  ا 10ـ 
پرستیدنی هاـ  پیشوا

از  ـ  هوس  ـ  سرپائینی  11ـ 
شهرهای تاریخی ایران

ز  ا تاریخی  ثری  ا 1ـ 
مشیرالدوله پیرنیا 

ـ  اسب  ـ  وآواز  آوا  2ـ 
مایۀ گرما

3ـ از نویسندگان معروف 
روس و خالق اثر »جنگ 

و صلح«
و  ریاضی  علوم  از  4ـ 
نجومـ  مرکز تحقیقات 

فضایی آمریکا
به  پول  ریختن  ـ   ۵

حساب ـ خداوند 
حرف  یک  تکرار  ـ   6
ـ  تخیلی  موجودی  ـ 

مالیم
7 ـ چشم ـ گیاه 

کشوری  پول  واحد  ـ   8
است ـ حمایت 

9ـ کوتاه قد ـ از روزهای 
هفته 

10ـ وی ـ پول خارجی 
ـ میوه

نوۀ  و  شاپور  پسر  11ـ 
از  ـ  بابکان  اردشیر 
معروف  چلوکبابی های 

و قدیمی تهران

پیشین  دبیرکل های  از  1ـ 
از  ـ  متحد  ملل  سازمان 

بستگان نزدیک
و  کلک  ـ  اشاعه دهنده  2ـ 

خدعه ـ زینت
نویسندگان  از  ـ  طمع  3ـ 
برندۀ  و  فرانسه  معروف 

جایزۀ ادبی نوبل
4ـ قشون ـ قسمتی از پا ـ 

طوالنی
مشهور  نویسندگان  از  ـ   ۵
گذشته  قرن  در  انگلیس 

ـ مرتبط 
6 ـ ناتوان از سخن گفتن ـ 

گشایش ـ رفوزه
7ـ  از شهرهای ایرانـ  تکرار 

یک حرف ـ شایع 
و  ن  یسا نو طنز ز  ا ـ   8
معروف  روزنامه نگاران 

ایران ـ بلندی
9ـ معرفت و آراستگی صفات 
ـ از شهرهای شمال غربی 

ایران

10ـ بیگانهـ  برادر کمبوجیه 
ـ محل کسب و کار

11ـ بهره ـ تکرار یک حرف 
ـ پایتخت کشوری است

شهرهای  از  ـ  لحظه  12ـ 
فعالیت های  از  ـ  ایران 

اساسی کشاورزی
13ـ پایتخت کشوری استـ  
حق اعضای دائمی شورای 
کنار  بنادر  از  ـ  امنیت 

مدیترانه ـ زهر
ـ  شیب دار  ـ  کمک  14ـ 

رویگردان
از  مشهور  فیلمسازی  1۵ـ 

کشور ما

1ـ از مفاخر هنر نقاشی ایران
2ـ محل انجام ورزش ـ کشوری است

3ـ چهره ـ صحرایی است ـ صورت
4ـ فعالیتی است پر سود ـ قسمتی از 

هواپیماـ  صوفی
۵ ـ معمور ـ پردیس

6 ـ از شهرهای کویری ایران ـ سرزمین 
ـ وحشی و سرکش 

7 ـ قرعه کشی ـ از چاشنی ها ـ عصاره
8 ـ داخلی ـ پاپوش ـ زنهار

9ـ  وحشت ـ وسیلۀ سرگرمی کودکان
10ـ پیروز ـ بنیه ـ بدون تکلف و تزویر 

11ـ مددکار ـ پهلوان ـ اَلَم ـ تندترین
12ـ کیش و مسلک ـ دورویی و تزویر

13ـ کشوری کوچک در اروپاـ  مشهورـ  
از شهرهای ایران

و  تعلیم  برجستۀ  کارشناسان  از  14ـ 
دانشگاه  فقید  استاد  و  نوین  تربیت 

تهران ـ رطوبت ـ خانه
1۵ـ نوعی رنگ موـ  مرکز عواطف انسانی 

ـ ستاره ای است ـ مأیوس

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

قوری قلعه؛ بزرگترین و شگفت انگیزترین غار آبی آسیا
=این غار آبی كم نظیر 65 میلیون 

سال قدمت دارد

غار قوری قلعه بزرگترین و شگفت 
 86 در  آسیا  آبی  غار  ترین  انگیز 
مسیر  در  کرمانشاه  شهر  کیلومتری 
جوانرود  شهر  شمال  در  و  پاوه  جاده 

واقع  شده است.
کارشناسان  نظر  طبق  غار  این 
بزرگترین غار آبی آسیا و طوالنی  ترین 

غار آبی ایران است.
 علت نامگذاری غار به نام غار قوری 
قلعه این است که روستایی به همین 
نام در نزدیکی این غار قرار دارد که در 
ایام قدیم اطراف این روستا را قلعه های 
مختلفی در بر می گرفته که شکل یکی 
از این قلعه ها شبیه قوری بوده است به 
همین دلیل نام این روستا و این غار به 

»قوری قلعه« نامگذاری شد.
 در روایتی دیگر، اینکه چرا روستا 
و غار را قوری قلعه نامیده اند به دوره 
ساسانیان باز می گردد. درآن دوره دژی 
بزرگ و مستحکم بنا شد که هم اکنون 
نیز آثاری از آن به جای مانده است، 
این دژ به جهت بزرگی بعدها از سوی 
به »گورا قال«  منطقه  آن  زبانان  کرد 
نامیده شد. کلمه گورا در زبان کردی 
به معنای بزرگی و قال به معنای قلعه 
یا دژ می باشد، بر اثر گذشت زمان این 
نام به تدریج تغییر کرده و به نام های 
»گوری قال« و در آخر به »قوری قلعه« 

معروف شده است.
بعدها پس ار ساختن آبادی در کنار 
دژ همان نام یعنی قوری قلعه به روستا 
اطالق شد. از طرفی چون نزدیکترین 
محل سکونت به غار همین ده است؛ 
قلعه  قوری  نیز  را  غار  اسم  این  بنابر 

گذاشتند.
در سالهای 13۵۵ تا 13۵6 گروهی 
از غارشناسان و جانورشناسان انگلیسی 
یافتن  برای  که  حالی  در  فرانسوی  و 
 80 در  خفاش  جمله  از  پستانداران 
کیلومتری کرمانشاه و در کوهستان های 
پوشیده از جنگل پاوه و اورامانات تالش 
می کردند، این غار را کشف کردند، آنها 
620 متر از عمق غار را طی کردند و 
به نقطه ای که آب هم سطح سقف غار 
بود رسیدند و با تصور اینکه این نقطه 
البته بنا  انتهای غار است، بازگشتند، 

محلی،  مسئوالن  از  برخی  اظهار  به 
روستاییان این غار را در سالیان پیش 

از این  شناسایی کرده بودند.
در  نوردی  غار  کمیته  تشکیل  با   
و  تحقیق  سال  پنج  از  پس  و  کشور 
مطالعه، یک گروه غارشناسی توانست 
در سال 1368 در مرحله اول به عمق 
2030 متری و سپس در مرحله دوم 
به عمق 3140 متری غار دست یابد. 
اعضای این گروه برای رسیدن به این 
عمق، حدود دوازده کیلومتر مسیرهای 
پیچ در پیچ غار را پیموده و نقشه برداری 
کردند. دستیابی به این عمق، غار قوری 
قلعه را به عنوان بزرگترین غار آبی آسیا 
معرفی  ایران  آبی  غار  طوالنی ترین  و 
کرد. به گفته کارشناسان قدمت این غار 
که از آهک »تروراسیک« و »کرتاسه« 
سال  میلیون   6۵ به  و  شده  تشکیل 
باز  به دوره دوم زمین شناسی  و  قبل 

می گردد.
عنوان  به  تاریخ  در طول  غار  این   
دسترس   از  دور  و  امن  پناهی  جان 
کشف  که  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
آثاری همچون کاسه، بشقاب و تعدادی 
ظروف و سکه از دوران »یزد گرد سوم«، 
در  آن  از  استفاده  و  قدمت  از  حاکی 

دوران باستان است.
بعد از گذر از داالن ورودی غار اولین 
به اسم  مکان وسیعی که وجود دارد 
»تاالر مریم« نامگذاری شده است. این 
محوطه همانند دریاچه وسیعی است 
که گرداگرد آن را قندیل هایی بسیار 
زیبا با اشکال مختلف فرا گرفته است. 
این قندیل ها که هر یک اشکال خاصی 
را تداعی می کند دلیل اصلی نامگذاری 
هر قسمت از این غار شده که به عنوان 
مثال وجود قندیلی به شکل حضرت 
مریم دلیل نامگذاری اولین تاالر این 

غار به نام تاالر مریم شده است.
 عالوه براین در داخل غار و بر روی 
به صورت  توان  سینه داخلی آن می 
آثار  انسان  دخالت  بدون  و  طبیعی 
امیرکبیر،  فردوسی،   همچون  دیگری 
بابانوئل، شیرسنگی، ماهی، مارکبری، 
فیل،  شیر،  رخ  نیم  پیزا،  برج  قارچ، 
قلب، گل کلم، بستنی، کشتی، گردن 
حضرت  نام  پشت،  الک  آبشار،  غاز، 
محمد )ص( و نیز ماکت شهر پاوه را 

مشاهده کرد.
در عمق هزار متری غار تاالری وجود 
دارد که زیباترین حوضچه آبی جهان در 
آن توجه همه را به خود جلب می کند. 
به شکل  این محوطه قندیل هایی  در 
زدن  با دست  که  دارد  پرده ای وجود 
به هر کدام از آنها صدایی شبیه یکی 
از آالت موسیقی به گوش می رسد به 
»تاالر  را  محوطه  این  دلیل  همین 
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بتهوون« نامگذاری کرده اند. 
غار،  متری   ۵00 و  هزار  درعمق   
آن  زیبایی  دارد که  قرار  تاالر عروس 
قابل توصیف نیست، جنس سنگهای 
این محوطه از کریستال سفید و براق 
است و اگر کسی بخواهد از روی آنها 
گذر کند جای پای او در این قسمت 
محوطه  این  سقف  از  می ماند.  باقی 
که  خودکار  میله  شبیه  قندیل هایی 
حالت  و  آهکی  رسوبات  از  جنسشان 
کریستال است به ارتفاع دو تا هشت 
قندیل ها  این  است،  آمده  پایین  متر 
آنقدر نازک و شفاف است که با زدن 
یک دست هشت متر از آن فرو می ریزد.

 در عمق دو هزار و 700 متری غار، 
متر  تا 12  ارتفاع 10  به  آبشار  چهار 
چنین  وجود  عمق  این  در  که  وجود 
هر  و  نیست  باورپذیر  زیبایی  آبشار 
بیننده  ای را مسحور خود خواهد کرد.

 در بخش دیگری از این غار تونلی 
با نام »تونل برزخ« وجود دارد که به 
این غار معروف  وحشتناکترین مکان 
شده است، طول این تونل 220 متر 
است که با عرض سه متر نیمی از آن را 
آب فرا گرفته است. البته محوطه هایی 
که ذکر آن رفت، قابل بازدید برای عموم 
نیست و هم اکنون تنها ۵00 متر از این 
غار آماده سازی و نورپرداری شده و قابل 

بازدید است. 
به گفته کارشناسان ژرفای این غار 
زیست گاه گونه ای نادر از خفاشان با 
که  است  موشی«  نام خفاش »گوش 
از جانورشناسان  باعث توجه بسیاری 
گونه  این  از  غیر  به  اما  شده،  دنیا 
خفاش تاکنون گونه دیگری از حیات 
جانوری در غار یافت نشده است. اما 
معتقدند  فرهنگی  میراث  کارشناسان 
که اطالعات موجود نشان می دهد که 
تا قبل از تبدیل شدن این غار به یک 
غار نمایشی، جمیعت قابل توجهی از 
و  خفاش ها  مانند  غارزی  مهره داران 

سمندر خال زرد در آن می زیسته اند.
 درجه حرارت این غار از هفت درجه 
زیر صفر تا 11 درجه باالی صفر متغیر 
درصد   89 آن  نسبی  رطوبت  است، 
در  باعث شده  این  شرایط  است که 
تمام فصول سال گردشگران به راحتی 

بتوانند از آن بازدید نمایند.
 این غار در دامنه کوه شاهو و در 
ایران  از کوهستانی ترین مناطق  یکی 
واقع شده است. دره ای که غار قوری 
زیباترین  از  دارد  قرار  آن  در  قلعه 
دره های استان است که از ویژگی های 
جنگلی خاص و چشمه سارهای بی شمار 
با چشم اندازهای حیرت انگیز و جذاب 
جنگل های  وجود  است.  برخوردار 
متراکم با گونه های بلوط، انجیر کوهی، 
آلبالوی کوهی، بادام وحشی و همچنین 
خوک،  روباه،  گرگ،  چون  حیواناتی 
خرگوش ، کل و بز در اطراف این غار، 
زیبایی خاصی به آن بخشیده است.  

منطقه  این  این ها،  همه  بر  عالوه   
نیز  زیادی  تاریخی  ارزش  دارای 
به  مربوط  قلعه ای  بقایای  می باشد، 
دوران ساسانیان در نزدیکی غار وجود 
دارد و نیز 30 شیئی باستانی از جمله 
بقایای جمجمه انسان و سفالهای پیش 
از تاریخ در این جا کشف شده است. 

قوری قلعه، یکی از زیباترین و با ارزش ترین غارهای آبی جهان با 65 میلیون سال قدمت
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اين پاسدار با تندي تمام به كمالي 
گفت شما حق اولیه را از آقاي اكبر 
محمدي گرفته ايد. به او حكم اعدام 
و  دارد  حكم  ديگر  اكنون  داده ايد 
حدود 9 روز است اعتصاب غذا كرده. 
خواسته هاي  به  بدهید  اجازه  الاقل 
حتي  شما  و  برسد  خودش  برحق 
انسانیت را فراموش كرده ايد. به خاطر 
همین سخن او )پاسدار زنداني( را به 
خاطر دفاع از من 15 روز به انفرادي 
انتقال دادند. دهمین روز اعتصاب غذا 
بود، آقاي كمالي آمد كه اكبر اعتصاب 

غذا را بشكن.
من گفتم تا به خواست اولیه خودم 

نرسم اعتصاب غذا را نمي شكنم.
خراب  خیلي  حالم  موقع  اين  در 
كه  استفراغ مي كردم  يكسره  و  بود، 
به خاطر من  پاسدار  آن  برادر ديگر 
شروع كرد به اعتراض، كه متاسفانه او 
را هم به سلول انفرادي انتقال دادند.

بعد از ظهر آن روز ديدند كه من 
اعتصاب غذا را نمي شكنم بعد از 3 روز 
كه در بند عمومي بودم مرا به سلول 
دادند و  انتقال  انفرادي )سلول ۲۸( 
حدود 13 روز در انفرادي ۲۰9 بودم 
و جمعا ۲3 روز در اعتصاب غذا بودم.

روزهاي اول در انفرادي مرا به زور 
به بهداري مي بردند چون من اجازه 
نمي دادم سرم وصل كنند يا آمپول 
بزنند مرا در داخل سالن ۲۰9 آن هم 

با چشم بند نگهداشتند.
باالي  نفر زنداني و مامور  يا ۴   3
مرا محكم  پاي  و  بودند دست  سرم 
مي گرفتند بعد سرم وصل مي كردند. 
روز به روز  حالم خراب تر مي شد و 
دائم فرياد مي زدم و شعارهاي تند بر 

علیه مسئولین نظام مي دادم.
زمان اعتصاب غذا اگر آرام و ساكت 
هرچه  است چون  بهتر  خیلي  باشي 
حرف مي زني حالت تهوع و استفراغ 
روز  طور  همین  مي شود.  شديدتر 
و  ضعیف  جسماني  نظر  از  روز  به 
يا  بیستم  روز  مي شدم.  ضعیف تر 
بیست و يكم اعتصاب غذا بود كه مرا 
به بهداري ۲۰9 بردند و مامورين مرا 
 35 من  وزن  دادند.  قرار  ترازو  روي 
كیلو شده بود. چون تهوع و استفراغ 
تزريق  دستور  دكتر  داشتم  شديد 
پرستار  داد.  ضدتهوع  آمپول  و  سرم 
آنجا سرگرم زدن آمپول عضله به من 
بود كه دكتر سرش فرياد زد احمق، 
اصال گوشتي در باسن او وجود ندارد 
اين جوان  كه آمپول عضله مي زني؟ 
بايد  است.  استخوان  و  پوست  فقط 
روز  از  من  بزني.  داخل سرم  را  دارو 
نوزدهم ديگر نمي توانستم راه بروم و 
چشمانم كامال تار شده بود و پاي من 
اصال تحمل ايستادن نداشت. دو سه 
نفر مامور كمكم مي كردند. چون من 
حتي توان بچه يك ساله را هم نداشتم. 
روزهاي آخر اعتصاب غذا از يك طرف 
چون شوفاژ خراب بود و داشتند سلول 
مي كردند،  شوفاژكشي  را  انفرادي 
به  مرا  كارگران شوفاژكار  سروصداي 
مرز جنون رسانده بود و از طرف ديگر 
اعتصاب غذا كه در روزهاي آخر هر 5 
دقیقه حالت استفراغ داشتم. با اينكه 
چیزي در معده ام وجود نداشت ولي 

تهوع كشنده بود.
به  استفراغ  حالت  دقیقه   5 هر 
من دست مي داد. اگر يك قطره آب 
خارج  روده ام  و  معده  از  مي خوردم 
از  روده ام  مي كردم  احساس  مي شد. 
حتي  و  مي شود  خارج  دارد  دهانم 
روزهاي آخر نگهبانان هم نمي توانستند 
در سلول را باز كنند چون بوي تعفن 
كشنده بدن من، عین كسي كه مرده 
باشد و چند روز جسد او بماند، شده 
بود. همانگونه كه به يك جسد چند روز 
مرده نمي توان نزديك شد، اين حالت 
به من نیز دست داده بود. و دهانم بوي 
بد كشنده داشت. روز بیست و يكم بود 
كه دكتر بند ۲۰9 اطالعات، فشار خون 
مرا گرفت. به افسر نگهبان ۲۰9 گفت 
فشار به ۲ رسیده است و وضعیت او 

خیلي وخیم است.
روز بیست و سوم بود كه سربازجوي 
۲۰9 و آقاي  حاج منصور و رئیس 
۲۰9 اطالعات )آقاي كمالي( آمدند 
به سلول من و به من گفتند: اكبر، 
داريم،  قبول  را  تو  شرايط  تمام  ما 

اعتصاب غذا را بشكن.
قرآن  به  قسم  بايد  اوال  گفتم: 
قسم  ناموستان  و  شرف  به  بخوريد، 
و  كنم  باور  را  حرفتان  تا  كنید  ياد 
عمومي  بند  به  مرا  بايد  طور  همین 

۲۰9 انتقال دهید.
به  بدهید  اجازه  االن  همین  دوم 
منزلمان زنگ بزنم. بعد هم مالقات 
آزاد شود و همین طور وكیل بگیرم 

مورد  تو  تمام شرط هاي  گفتند،  كه 
قبول است.

من قبل از ورود به بند عمومي به 
منزل زنگ زدم و بعد گفتم روز فالن 
و  بیايید  من  مالقات  به  مي توانید 
همین طور مي توانید براي من وكیل 
بگیريد. بعد از تلفن مرا به بند عمومي 

انتقال دادند.
۲ روز پس از اينكه به بند عمومي 
خوردن.  غذا  به  كردم  شروع  آمدم 
اول شیر و غذاهاي نرم خوردم. ولي 
استفراغ تمام روز بعد از اعتصاب غذا 
ادامه داشت و تا يك هفته هم بعد از 
آن نیز حالت تهوع داشتم كه كم كم 

از بین رفت.
يك روز بعد از آنكه به بند عمومي 
آمدم يكي از همان برادران پاسدار به 
من اطالع دادكه خبر شبكه تلويزيون 
اعالم  پیش  هفته  يك  حدود  تهران 
كرد كه حكم آن دانشجوي اغتشاشگر 
در ديوان عالي كشور تايید شد و حكم 

او قطعي شده است.
شنیدم  را  حرف  اين  كه  موقعي 
بغض گلوي مرا گرفت با فرياد گفتم 
خدايا، من كه وكیل نداشتم و حتي 
كردم  اعتراض  حكم  به  دادگاه  در 
اعتراض  نوشتم  كلمه  يك  فقط  و 

دارم. و گفتم كه دفاعیه را در زندان 
مي نويسم و تقديم دادگاه مي كنم.

نه  و  دادند  من  به  دفاع  اجازه  نه 
اجازه داشتن وكیل و حتي يك هفته 
تايید  چگونه  نگذشته  حكم   از  هم 
شده است ولي حكمهاي ديگر چند 
سال طول مي كشد تا در ديوان عالي 

تايید يا رد شود.
چون  مي زدم،  فرياد  يكسره  حاال 
يافته  بي كس  و  تنها  واقعا  را  خودم 
فاسد  حكومت  مي ديدم  و  بودم 
با  يكسره  و  آورده  برسرم  بالئي  چه 
حرف  نظام  حاكمان  با  فريادهايم 
تنهايي  احساس  واقعا  مي زدم. چون 
و  شكنجه  همه  اين  چرا  مي كردم. 
چرا اين حكم ظرف يك هفته و سريع 
تايید شد؟ چرا ديگران همه شكنجه 
كم و سبك مي شدند و چرا همه از 
چند ماه قبل در مالقات آزاد بودند در 
تلفن آزاد بودند و همین طور وكیل 

داشتند و حتي قبل از حكم قطعي 
وكیل مي گرفتند ولي من از همه چیز 

محروم بودم؟
اعتصاب غذا يعني  از  يا 3 روز   ۲
كه  بود  غذا  اعتصاب  پايان  از  پس 
رئیس بند ۲۰9 اطالعات آقاي كمالي 

خواست به دفترش رفتم.
هم حضور   ۲۰9 بازجويان  رئیس 
به  شروع   ۲۰9 بند  رئیس  داشت. 
صحبت كرد كه اكبر ما دوست داريم 

تو يك روز هم زندان نباشي و تنها 
راه اين است نامه اي خطاب به رهبر 
بنويسي كه من اشتباه كردم و از شما 

تقاضاي عفو دارم.
و  شدم  عصباني  شدت  به  من 
تقاضاي  كه  نیستم  من  اين  گفتم: 
عفو مي كنم بلكه خود آقاي خامنه اي 
و تمام كساني كه مرا شكنجه كردند 
يا دستور شكنجه دادند بايد تقاضاي 

عفو كنند.
آقاي كمالي گفت: اكبر، كله شقي 
نكن چون معلوم نیست اجراي حكم 
چه روزي است. اگر تقاضاي عفو كني 
نه تنها حكم شكسته  مي شود، حتي 

آزاد خواهي شد.
من با ناراحتي تمام دوباره حرفهاي 
بند  به  بعد  كردم،  تكرار  را  خودم 
عمومي برگشتم. آقاي نمازي و مخبر 
آمدند پیش من و گفتند: اكبر با تو 

چه كار داشتند.

گفتم: مي گويند تقاضاي عفو كن. 
ما قول مي دهیم آزاد كنیم. گفتم اين 

من نیستم كه بايد تقاضاي عفو كنم 
بلكه خامنه اي و ديگران هستند كه 

بايد درخواست عفو بنويسند.
آقاي نمازي به من گفت: اكبر، هیچ 
وقت هر فشاري آوردند تقاضاي عفو 
نكن و من قول دادم اين كار را نكنم 

و نخواهم كرد.
مدت ۴ ماه در بند ۲۰9 اطالعات 

بودم الاقل 3۰ بار مرا خواستند كه 
تقاضاي عفو كنم كه همیشه با جواب 

منفي من روبرو شدند.
و تا االن مدت 6 سال و اندي است 
كه در زندان هستم، الاقل 1۰۰ بار مرا 
خواسته اند كه تقاضاي عفو نمايم، از 
جمله قاضي ناظر زندان و رئیس زندان 
از من و منوچهر خواستند كه تقاضاي 
عفو كنیم كه همیشه با جواب قاطعانه 
از طرف من و منوچهر روبرو شده اند.

زماني كه در بند ۲۰9 بودم گروه 
مهدويت كه آيت اهلل میالني رهبري 
بند ۲۰9  در  داشت  عهده  به  را  آن 
هم  توحید  زندان  در  اينها  بودند. 
بودند. اعضاي گروه مهدويت هم زياد 
گروه  افراد  جمله  از  شدند  شكنجه 
و  بود  سپاهي  سرتیپ  هدايت  حاج 

همین طور رضا عاملي.
زنداني  مدت  در  میالني  آيت اهلل 
بیمارستان  بودنش مريض شد و در 

فوت كرد. ولي صددرصد حكومت اين 
آقا را از بین برد. بقیه اعضا دستگیر 
شده حدود يك سال پیش آزاد شدند 
حبس  كه  عاملي  رضا  آقاي  جز  به 
ابد دارد و االن هم در زندان رجايي 

شهر است.
اولین سالگرد 1۸ تیر من و منوچهر 
فرخ  و  لهراسبي  مهرداد  و  محمدي 
مدت  كرديم.  غذا  اعتصاب  شفیعي 
17 روز در اعتصاب غذا بوديم. با آقاي 
الف هم دست داديم كه الاقل تا 1۸ 
تیر در اعتصاب غذا باشیم. زماني كه 
ما  قورچیان  آقاي  آموزشگاه  رئیس 
نكنید  غذا  اعتصاب  كه  خواست  را 
براي شما گران تمام مي شود، من و 
منوچهر به او گفتیم هر كاري دوست 
داريد بكنید. بعد رو به آقاي الف كرد 
و گفت: آقاي الف، تو كه از خودمان 
هستي، هرچه خواستي به تو داديم، 

تو چرا؟
گفت: چرا نامه مرا گرفتید و اجازه 
گفت:  قورچیان  كه  كنم  رد  نداديد 
همین االن زنگ بزن يك نفر بیايد 

نامه شما را بگیرد.
آقاي الف گفت: باشد، من اعتصاب 
ناراحت  موقع  اين  كه  نمي كنم.  غذا 
تحت  دادي  قول  تو  گفتم:  و  شدم 

هر شرايطي نبايد تا قبل از 1۸ تیر 
اعتصاب غذا شكسته شود.

آقاي الف گفت: من به خواسته ام 
كه رسیدم كاري با كسي ندارم. گفتم: 
الف، تو يك دغل باز و خائن هستي.

من و منوچهر و مهرداد لهراسبي 
و فرخ شفیعي را )كه دانشجوي فوق 
لیسانس عمران بود( به انفرادي بردند 
و بعد از 17 روز به بند برگرداندند و 
الف خودش در بند عمومي بود. هر 
روز خبر به خانواده اش و دوستانش 
مي رساند كه من و بقیه در اعتصاب 
غذ هستیم. آقاي الف وضعیتش خراب 
كه  بچه هايي  مي میرد!  دارد  و  است 
در بند عمومي بودند مي گفتند الف 
در جمع غذا مي خورد، حتي زماني 
در  او  انفرادي مي بردند  به  را  ما  كه 
زماني  داشت.  قورچیان حضور  دفتر 
انتقال دادند،  انفرادي  كه شما را به 
به  قورچیان  كه  بود  آنجا  الف  آقاي 

الف گفت: ما اين همه لطف در حق 
مي كني  غذا  اعتصاب  تو  كرديم  تو 
قول  و  پشیمانم  من  گفت:  الف  كه 
مي دهم با اين افراد خائن و ضدانقالب 
از قورچیان  به حالت گريه  نباشم و 

عذرخواهي كرد.
اين خبر را آقاي كشوري و ملكي 
انفرادي  از  كه  زماني  رضازاده،  و 
در  دادند.  ما  به  اتاق  در  برگشتیم 
آنجا حسین يكتا، محمدرضا كمراني، 
كرمي،  ني،  علیرضا  اصفها محمد 
و  لهراسبي  مهرداد  كیانفر،  مرتضي 
حضور  ديگر  عده اي  و  شفیعي  فرخ 
پیش  الف  كه  شنیدند  و  داشتند 
قورچیان چگونه التماس مي كرد كه 
من جزء خائنین و ضدانقالب نیستم 
و اين خبر را به تمام بچه هاي سالن 

گفتند.
را  كار  اين  الف  متأسفانه  ولي 
يك  حتي  و  داد  انجام  بار  چندين 
قانون  نرفت.  نفرادي  ا به  ساعت 
اعتصاب  كه  كسي  است  اين  زندان 
انفرادي  به  فورا  بايد  مي كند  غذا 
هربار  الف  ولي  شود.  داده  انتقال 
هستم  اعتصاب  در  گفت  دروغ  به 
از  اطالع  بدون  برخي  متاسفانه  و 
اين موضوع  به  او  ناشايست  كارهاي 
دامن مي زدند و در زندان نبودند تا 
بدانند كه الف كیست و چگونه دارد 
با زندانبانها همكاري مي كند و بچه ها 

را مي فروشد.

غذا اعتصاب  مرحله  سومين 
حكم  خاطر  به  منوچهر،  و  من 
براي سومین  زندان  ظالمانه و فشار 
بار دست به اعتصاب غذا زديم. اين 
بار من مدت 7 روز در اعتصاب غذا 

بودم و منوچهر ۲3 روز.

غذا اعتصاب  مرحله  چهارمين 
يادم نیست سومین سالگرد 1۸ تیر 
بود يا نه، كه من و منوچهر به مدت 
آن  بوديم.  غذا  اعتصاب  در  روز   16
هم در سلول انفرادي. چون هركس 
انتقال  انفرادي  به  اعتصاب غذا كند 

داده مي شود.

غذا اعتصاب  مرحله  پنجمين 
خردادماه ۸۲ بود كه من و منوچهر 
بوديم.  ستعالجي  ا مرخصي  در 
تظاهرات در همه شهرها شروع شده 
بود و منوچهر مصاحبه هاي زيادي با 
زبان  فارسي  هاي  تلويزيون  و  راديو 

داشت.
تمام  منوچهر  مرخصي  كه  زماني 
به  برگشت  از  بعد  دقیقه  چند  شد 
بند، او را خواستند و با چشم بند از 
زير هشت افسر نگهباني به بند 3۲5 
سپاه انتقال دادند. حدود ۴5 روز در 
انفرادي بود و به خاطر مصاحبه ها ۲ 
سال حكم جديد، 3۰ ضربه شالق و 
3۰ هزار تومان  جريمه گرفت و ۴5 

روز در انفرادي بود.
حدود يك ماه، نه من و نه خانواده  ام 
از منوچهر نداشتیم. به  هیچ خبري 
خاطر همین پدرم و خواهرم سیمین 
از آمل حركت كردند و مي خواستند 
وضعیت  از  انقالب  دادگاه  بروند 
منوچهر باخبر شوند و همین طور به 
مالقات من بیايند و سري به زندان 
بود  انقالب  میدان  نزديك  بزنند. 
را  آنها  اطالعات  وزارت  مامورين  كه 

بازداشت كردند.
علت بازداشت اين بود كه شما چرا 
16 تیر كه نزديك به روز 1۸ تیر بود و 
همیشه نزديك به يك ماه پیش از آن 
شهر شلوغ مي شد، به تهران آمده ايد. 
حتما قصد آ شوب آفريني داريد. واقعا 
اينها چقدر از ما و خانواده ما وحشت 
دارند. بعد از ۲ روز خانواده ما متوجه 
توسط  خواهرم  و  پدرم  كه  شدند 
دستگیر  اطالعات  وزارت  مامورين 
شده و در بند ۲۰9 اطالعات هستند.

داشت  قلبي  ناراحتي  چون  پدرم 
براثر فشار، قلبش شديدا گرفته بود، 
زندان  بهداري  دستور  به  را  او  فورا 
شهرك  در  واقع  آتیه  بیمارستان  به 
به  متعلق  بیمارستان  اين  كه  غرب 
از  پدرم  بردند.  است  واليتي  دكتر 
و گفت:  تماس گرفت  منزل  با  آنجا 
چند  و  هستم  بیمارستان  در  من 
مامور اطالعات هم در كنارم هستند 

و سیمین هم در بند ۲۰9 است.
واقعا  شنیدم  را  خبر  اين  وقتي 
با  تلفني  تماس  شد.  تمام  تحملم 
دفتر خامنه اي و خاتمي گرفتم و آنچه 
داشتم نثارشان كردم و همین طور هر 
لحظه شعارهاي تندي بر علیه نظام و 

مسئولین كشور مي دادم.

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 )4(

دو پاسدار زنداني را به دليل طرفداري 
از من به زندان انفرادي انداختند!

اولين اعتصاب غذاي من 2۳ روز طول كشيد، بدنم مثل مرده اي در  
حال گنديدن، بوي تعفن گرفته بود

به من مي گفتند تقاضاي عفو كن تا آزادت كنيم، گفتم اين آقاي 
خامنه اي است كه بايد از من درخواست بخشش كند

دنباله دارد

منوچهر محمدی اکبر محمدی

آخرين عكس زنده ياد اكبر محمدی حين انتقال به زندان اوينآرامگاه زنده ياد اكبر محمدی
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از  دادگاه هستید. حدود یک هفته 
و شنیده  گذشته  نوری  دستگیری 
شد خود شما هم پنجشنبه به عنوان 
گرفتید.  قرار  پرسش  مورد  شاهد 
پرونده در حال حاضر  این  وضعیت 

چگونه است؟
دادستان  و  شد  تشکیل  -دادگاه 
تقاضای تمدید بازداشت ایشان را کرده 
را  متهم  اینجا  در  قانون  طبق  است. 
فقط چهار روز می  توان بازداشت کرد و 
دادستان با ارائه اسناد و مدارکی تقاضای 
ادامه بازداشت را کرد که دادگاه پذیرفت 
و یک ماه دیگر قرار بازداشت تمدید شد 
تا دادگاه مجدد تشکیل شود و بعد در 
موردش تصمیم می  گیرند. در این فرصت 
یک ماهه باید اسناد و مدارک  مان را در 

این پرونده ارائه دهیم.
=خبر بازداشت این فرد در ایران 
آیا حکومت  داشته؛  زیادی  بازتاب 
کرده  اقدامی  او  آزادی  برای  ایران 

است؟
– او وکیل دارد و برای دفاع از خودش 

از طریق وکیل عمل می  کند.

= شاکیان پرونده یا شاهدان در 
روزهای اخیر از طرف عوامل جمهوری 
اسالمی مستقیم یا غیرمستقیم تحت 

فشار قرار گرفتند؟
-نه اصاًل هیچ فشاری نبوده.

سوئد  کشور  در  =دستگیری 
انجام شد، چطور در مورد اطالعات 
مربوط به سفر او به این کشور مطلع 

شدید؟
-این اطالعات بوده که ایشان به سوئد 
می  آیند با آگاهی از این سفر اسناد و 
مدارک به دادستان ارائه شد و ایشان روز 
شنبه که تعطیل بود در بدو ورود به سوئد 
بازداشت شد. او قباًل هم بارها به اروپا 
سفر کرده بود از جمله آلمان و سوئد. 
اما این بار با تمهیدات قبلی دستگیر شد.
= عوامل جمهوری اسالمی ایران 
که در جنایات و اعدام  ها نقش داشتند 
در این چهل سال بارها به کشورهای 
اروپایی و آمریکا رفت و آمد داشته 
و دارند. بازداشت این فرد فقط یک 
»مورد« است و یا اینکه سرانجام این 
اراده در اروپا شکل گرفته که مقامات 
و مسئوالن جمهوری اسالمی که متهم 
و مظنون به جنایت در ایران هستند، 

بازداشت شوند؟
اروپا  به دولت  های  -نه هیچ ربطی 
میان  در  اراده  این  هم  قباًل  ندارد. 
خود ما بوده و االن هم هست اما باید 
شکایت صورت بگیرد و گزارش شود. 
اروپایی  ها که علم غیب ندارند. فردی 
می  آید و می  رود کسی نمی داند او چه 
سابقه  ای دارد و در گذشته   چه کرده 
وظیفه  ای  افراد  این  علیه  اقدام  است. 
است که ما باید انجام بدهیم و بر اساس 
اسناد و مدارک یک نفر را به دستگاه 

ایرج مصداقی در گفتگو با کیهان لندن: 

برای بازداشت و تکمیل پرونده حمید نوری از همه جای دنیا
 به ما کمک شد

=بازداشت حمید نوری در 
سوئد که در سال ۶۷ در دو 
زندان اوین و گوهردشت مقام 

دادیاری داشته تمدید شد.
به کیهان  =ایرج مصداقی 
احیانًا  اگر  می  گوید  لندن 
برسد  نتیجه  به  پرونده  این 
می  تواند بعداً در دادگاه  های 
از طریق کشورهای  و  دیگر 
دیگر به عنوان یک مبنا و الگو 
و یک رویه قضایی استفاده 

شود.
در  شد  مطرح  =»اینکه 
شاهرودی  هاشمی  قضیه 
جمهوری  با  آلمان  دولت 
اسالمی ساخت و پاخت کرد 
اصالً چنین چیزی نبود. اینجا 
حکومت قانون است. ضعف 
و اشکال از خودمان بود که 

قانونی عمل نکردیم«.
معامله  او  با  =»می  شود 
دنیا  جای  همه  در  که  کرد 
مرسوم است و همه از معامله 
استقبال می  کنند. در معامله 
در  و  می  کند  اعتراف  فرد 

مجازات تخفیف می  گیرد«.
می  سال ا ی  ر جمهو « =
بی    آبروتر از این حرف  هاست 
به آن شوک  دادگاه  این  که 

سیاسی وارد کند«.
بار  اولین  برای   - محمدی  حامد 
طی ۴0 سال گذشته یکی از کارگزاران 
کشور  از  خارج  در  اسالمی  جمهوری 
به اتهام »جنایت جنگی، جنایت علیه 

امر  در  مشارکت  و  شکنجه  بشریت، 
برای  تا  شد  بازداشت  مستمر«  جرم 
محاکمه ی وی در یک دادگاه کیفری 
اروپایی پیگیری های الزم صورت گیرد.

گورستان خاوران در جنوب شرقی 
تهران مزار قربانیان اعدام  های دهه ۶0

حمید نوری با نام مستعار »حمید 
قضائیه  قوه  سابق  دادیار  عباسی« 
جمهوری اسالمی است که در ارتباط با 
پرونده اعدام  های سال 1۳۶۷ در سوئد 

بازداشت شد.
داوران  از  حقوقدان،  موسوی  کاوه 
خصوصی  شاکیان  از  و  الهه  دادگاه 
نوری می  گوید او عضو »هیأت مرگ« 
اروپا  به  بارها  وکیل  عنوان  به  و  بوده 
سفر کرده و به »کارچاق کنی« مشغول 
بوده  این  کارهای  از  یکی  است.  بوده 
که امالک خانواده هایی را که در ایران 
توسط »ستاد اجرای فرمان امام« مصادره 
آزاد  پول های کالن  گرفتن  با  شده اند 
کند و یا با خانواده افرادی که در ایران 
حکم اعدام برایشان صادر شده تماس 
پول های  گرفتن  ازای  در  و  می  گیرد 
کالن از خانواده های آنها در اروپا حکم 

اعدام شان را لغو کند.
مصداقی  ایرج  با  لندن  کیهان 
نویسنده و فعال حقوق بشر و یکی از 
تابستان  اعدام  های  جان به دربردگان 
1۳۶۷ که در تمام سال های گذشته در 
همین زمینه افشاگری و تالش کرده، 
گفتگو  پرونده  این  جزئیات  مورد  در 

کرده است.
بق  مطا  ، قی ا مصد ی  قا آ =
بازداشت  نوری  نوامبر  گزارش ها، ۹ 
و ۱۳ نوامبر اولین جلسه دادگاه وی 
کامل  جریان  در  شما  شد.  برگزار 

قضایی معرفی کنیم. اسناد و مدارک 
تنظیم  کیفرخواست  شود،  ارائه  باید 
شود تا دستگاه قضائی اقدام کند. در 
این رابطه قباًل خیلی کارها انجام شده 
بود. اگر این کارها صورت نمی گرفت 
قطعاً ایشان مثل دفعات قبل می آمد و 
می  رفت؛ وی ویزای یک ساله مولتیپل 

ایتالیا را داشته…
=… منظورتان این است که اگر 
جمهوری  جنایتکار  عوامل  حال  تا 
اسالمی که به غرب رفت و آمد دارند 
بازداشت نشده اند علت اش شکایت 
نکردن  پیگیری  و  آنها  از  نشدن 
قربانیان و بازماندگان آنها به عنوان 

شاکی از مسیرهای قانونی است…
-بله، حتماً. البته بعضی موارد افراد از 
سفر این جنایتکاران به خارج از کشور 
خبر ندارند. چنانچه اطالع داشته باشند 
می بایست برای دستگیری فرد از طریق 
حقوقی و قانونی عمل کنند. در مورد 
پرونده اخیر، هم اطالع دقیق از زمان 
هم  و  داشت  وجود  سوئد  به  او  ورود 
مراحل قانونی دستگیری طی شده بود.

رئیس  شاهرودی  هاشمی   =
پیشین قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
که سال ۱۳۹۷ برای درمان به آلمان 
رفته بود نیز متهم به دست داشتن 
و همکاری در جنایت  های رژیم بود. 
گروهی از فعاالن سیاسی تالش  هایی 
او صورت دادند.  بازداشت  برای  هم 

چرا نتیجه نداشت؟
-نخیر، آنها هیچ کاری نکرده بودند…
=…اگر منظورتان این است که از 
نظر حقوقی کاری نکردند لطفاً توضیح 
بدهید چرا؟ چه تفاوتی وجود داشت؟

-هاشمی شاهرودی آمده و تعدادی 
هم مقابل بیمارستان رفتند و شعار دادند. 
این کار از نظر حقوقی فایده ای ندارد. این 
تمسخر کردن خودمان است. تمسخر 
کردن اپوزیسیون است که یک نفری 
از کشور می  آید و شما آنجا  به خارج 
می  روید و شروع به شعار دادن می  کنید. 
در ثانی، مهم است که او چطور وارد آن 
پاسپورت  دارای  آیا  است!  کشور شده 
دیپلماتیک است یا نه پاسپورت معمولی 
دارد؟ باید تمهیداتی از نظر حقوقی از 
آنچه در مورد  باشد.  فراهم شده  قبل 
گذشت  آلمان  در  شاهرودی  هاشمی 
ضعف کار ما و اشتباهاتمان بود. ولی 
کرده  عادت  همیشه  جماعت  ایرانی 
خودش را مظلوم جلوه دهد همه را ظالم. 
مطرح شد که آلمان ها ساخت و پاخت 
کردند. اصاًل چنین چیزی نبود. اینجا 
نمی   خواهیم  ما  است.  قانون  حکومت 
ضعف و اشکاالت خودمان را ببینیم بعد 
شروع می  کنیم به محکوم کردن دیگران. 
اینجا برای بازداشت کسی باید از قبل 
مثل  دستگیری  کنید.  فعالیت  خیلی 
ایران نیست که قاضی مرتضوی یک شبه 

گفتگو با بهرام غیاثی کارشناس حقوق بین الملل در حوزه هسته ای: 

جمهوری اسالمی ۶ ماه تا بمب 
اتمی فاصله دارد

با  دیگری،  گام  اسالمی  جمهوری 
تاسیسات  سانتریفیوژهای  راه اندازی 
فردو، در جهت کاهش تعهدات برجامی 
خود برداشت. غرب با وجود نگرانی از 
اقدامات جمهوری اسالمی، معتقد است 
هنوز نمی توان از پایان برجام سخن گفت.

اکبر  گفته  به  اسالمی  جمهوری 
صالحی روزانه ۵ کیلو اورانیوم غنی شده 
تولید می کند. با توجه به ذخیره کنونی 
۵00 کیلویی در عرض ۶ ماه می تواند 
اورانیوم کافی برای تولید یک بمب اتمی 

در اختیار داشته باشد.
کنون  تا  اگرچه  اسالمی  جمهوری 
دو بار به کمیسیون حل اختالفات در 
چارچوب برجام علیه دیگر کشورهای 
ولی  است،  کرده  رجوع  توافق  این 
پیگیری نمی کند چون از ارجاع پرونده 
و  امنیت  شورای  به  اختالفات  این 
بازگشت تحریم های جهانی واهمه دارد.

برجام یک معاهده بین المللی نیست، 
بلکه توافقی بین  کشورهای امضاکننده 
است که هر کدام در هر لحظه می توانند 

از آن خارج شوند.
جمهوری اسالمی تا کنون چهار تعهد 
برجامی خود را زیر پا گذاشته است. گام 

اول افزایش ذخیره اورانیوم غنی شده 
کیلوگرم  از ۳00  نمی بایست  که  بود 
عبور کند. در حال حاضر اورانیوم غنی 
 ۵00 حدود  اسالمی  جمهوری  شده 
کیلوگرم است. در گام دوم جمهوری 
را  اورانیوم  غنی سازی  غلظت  اسالمی 
تحقیقات  آغاز  سوم  گام  داد.  افزایش 
نسل  سانتریفیوژهای  ساختن  برای 
جدید بود و از پنجشنبه هفته گذشته 
به تزریق گاز UF6 به سانتریفوژهای 
سازی  غتی  برای  فردو  تاسیاست 

اورانیوم را آغاز کرد.
آیا هدف جمهوری اسالمی ار زیر پا 
گذاشتن تعهدات برجامی نوعی »اخاذی 
هسته ای« از اروپا و جامعه جهانی است؟ 
هسته ای  معاهده  گفت  می توان  آیا 
موسوم به برجام آخرین ماه های عمر 
خود را می گذراند؟ جمهوری اسالمی 
توانست  خواهد  زمانی  مدت  چه  در 
اورانیوم کافی برای ساختن یک بمب 

اتمی را در اختیار داشته باشد؟
احمد رأفت در دفتر کیهان لندن این 
با  را  دیگری  پرسش های  و  پرسش ها 
بهرام غیاثی کارشاس حقوق بین الملل 
در حوزه هسته ای در میان گذاشته است.

معاون روحانی: دولت نگاه مساوی 
به شادابی و نشاط دختران و پسران 
و حضور آنها در ورزشگاه  ها دارد!

اگر  اینترنتی:  کاربر  =یک 
دولت مانند اینفانتینو قدرت 
و عرضه داشت، وقتی سر کار 
آمد در ورزشگاه  ها را به روی 

خانم  ها باز می کرد.
روز  روحانی  حسن  اول  معاون 
میدان  مخالفان  مقابل  در  پنجشنبه 
به  گوناگون  امور  در  زنان  به  دادن 
ویژه حضور آنها در ورزشگاه   ها سینه 
سپر کرد و گفت: دولت نگاه مساوی 
پسران  و  دختران  نشاط  و  شادی  به 
دارد و حساب ما را باید از آنهایی که 
بانوان در استادیوم  ها  مخالف نشستن 
هستند جدا کرد.او خطاب به مخالفان 
باید  بانوان به ورزشگاه ها گفت:  رفتن 
سال  های  ما  جامعه  زنان  که  بدانید 
طوالنی در میدان های ورزشی حضور 
و  درخشیده اند  رقابت ها  در  و  داشته 
میادین  در  آ نها  برای  باید  ما همیشه 
کنیم. مهیا  مناسب  شرایط  ورزشی 

دولت  داد:  ادامه  اسحاق  جهانگیری 
چندین  طرح  های  استان ها  همه  در 
مناطق  توسعه  برای  میلیاردی  هزار 
بهره برداری می رساند و  به  را  مختلف 
در سفر  های اخیر رئیس جمهوری به 
استان  های کرمان و یزد، چند طرح به 

بهره برداری رسید. در آذربایجان غربی، 
آماده  زیادی  طرح های  امروز  و  دیروز 
استفاده شده و ورزشگاه 1۵هزار نفری 
اورمیه )رضائیه( که احداث آن از سال 
آماده  اکنون  بود،  شده  شروع   1۳٨۳
برگزاری مسابقات است. هزینه احداث 
این ورزشگاه 1۳00 میلیارد ریال شده 
است.معاون رئیس جمهور رژیم ایران 
دو  تقریبا  طول  تمام  در  نگفت  البته 
دوره ریاست جمهوری حسن روحانی 
با وجود قول  هایی که برای حضور بانوان 
در استادیوم   ها داده بود، قدرت اجرایی 
نمودن وعده  های خود را نداشت چون 
پاسداران  سپاه  نفوذ،  با  آخوند  های 
انقالب اسالمی و نیروی انتظامی که از 
اجتماع ده   ها هزار دختر و پسر جوان 
و آماده برای خیزش و سر دادن شعار 
علیه رژیم، وحشت دارند هرگز موافق 
ورود زنان به ورزشگاه ها نبوده اند و اگر 
اینفانتینو  جیانی  پشتکار  و  قاطعیت 
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال نبود، 
زنان ایران همچنان از تماشای مسابقات 
تیم ملی فوتبال محروم می بودند.یک 
اینترنتی در واکنش به سخنان  کاربر 
معاون روحانی نوشته: اگر دولت مانند 
اینفانتینو قدرت و عرضه داشت، وقتی 
سر کار آمد در ورزشگاه   ها را به روی 

خانم ها باز می کرد.

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

ویدئو

صد حکم دستگیری صادر کند! اینجا 
ادلّه و شاهد می خواهد. اینکه من بگویم 
فردی قاتل است کاری ندارد! اثبات آن 
و اقدام و ارائه دلیل برای بازداشت اوست 

که کار را سخت می  کند.
=فکر می  کنید اقدام شما می  تواند 
در رابطه با افراد دیگر ادامه پیدا کند؟

نتیجه  به  پرونده  این  احیاناً  اگر   –
برسد می  تواند بعداً در دادگاه  های دیگر 
و از طریق کشورهای دیگر به عنوان یک 
مبنا و الگو و یک رویه قضایی استفاده 
شود. پیشرفت در امر حقوقی به همین 
شکل تدریجی صورت می  گیرد. این را 
هم اضافه کنم باید ببینیم کشوری که 
آن فرد به آن وارد شده آیا »صالحیت 
کیفری جهانی« را پذیرفته یا نه. وقتی 
این  کشوری در سیستم قضایی خود 
آن  قلمرو  در  باشد  نپذیرفته  را  اصل 
کشور برخورد با متهمان بسیار سخت 
موضوع  سوئد  می  شود.  غیرممکن  و 
صالحیت قضایی جهانی را پذیرفته است.
=به نظر شما در جریان دادگاه 
این فرد به چه مسائلی می  شود پی 
برد؟ ممکن است راهی به اطالعات 

بیشتری باز شود؟
-شاید به هیچ چیز! او می  تواند سکوت 
کند و دادگاه هم نمی  تواند او را تحت 
فشار قرار دهد. شاید هم با شواهدی که 
ارائه شده محکوم شود. کسی نمی  تواند او 
را مجبور به حرف زدن کند. اما می  شود 
با او معامله کرد که در همه جای دنیا 
مرسوم است و همه از معامله استقبال 
می  کنند. در معامله فرد اعتراف می  کند 

و در مجازات تخفیف می  گیرد.
و  خودش  جرایم  به  او  =اگر 
همدستانش اعتراف کند برای شما که 
از شاکیان پرونده هستید راضی کننده 

است؟
-در همه جای دنیا خیلی از متهمان 
با شرایط شبیه او وقتی بازداشت شوند 

دادستانی با آنها معامله می  کند و با توجه 
به همکاری  ها و اعترافاتی که می  کنند 
تخفیف می  گیرند. هر کشوری که در 
آن قانون حکم فرماست این رویه وجود 
دارد تا پرونده به یک فرجام مناسب و 
مفید برسد. منتها چنین زمینه  هایی به 
روحیه فرد بستگی دارد. اینکه چقدر به 
این باور برسد. وگرنه خیلی  ها می  توانند 
سکوت کنند و هیچی نگویند و حتی 
تبرئه شوند. این به آینده برمی  گردد که 

نتیجه ی این پیگیری چه باشد.
بازداشت  این  می  کنید  =فکر 
و نتیجه این دادگاه ممکن است به 
جمهوری اسالمی یک شوک سیاسی 

وارد کند؟
-نه! جمهوری اسالمی بی    آبروتر از این 
حرف  هاست. اما این اقدام و برگزاری این 
دادگاه مسئله مهمی است از این جهت 
که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران 
یکی از متهمان به جنابت علیه بشریت 
در داخل ایران، بیرون کشور بازداشت و 

برای او دادگاه تشکیل می  شود.
=برای پیشرفت این پرونده حتمًا 
هزینه مالی هم شده است؛ خود شما 

این هزینه را به عهده گرفتید؟
-بله، معلوم است هیچ چیز مجانی 

پیش نمی  رود.
=می  توانید بگویید تا االن برای 
اقدام علیه او چقدر هزینه شده و از 

کجا تامین شده؟
-نه. به هیچ وجه نمی  شود توضیح داد.
برای  ایران  داخل  از  =آیا 
ادله  نوری و جمع آوری  دستگیری 

و اسناد به شما کمک شد؟
-از همه جای دنیا در این پرونده به 

ما کمک شد.

ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی از متهمان کشتار ۶۷ 
و عضو هیأت مرگ

ایرج مصداقی فعال سیاسی و پژوهشگرگورستان خاوران در جنوب شرقی تهران مزار قربانیان اعدام  های دهه ۶۰

اسحاق جهانگیری
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دولت  که  شرایطی  در   =
با سوء  را  روز جمعه  بامداد 
آخر  تعطیلی  از  استفاده 
اعالم  برای  ایران  در  هفته 
گران  و  سهمیه بندی  خبر 
شدن بنزین انتخاب کرد اما 
واکنش ها و اعتراضات به این 
موضوع در سطح گسترده ای 

بازتاب یافت.
حمایتی  موج  =برخالف 
مردم  دولتی،  رسانه های 
به  معترض در چندین شهر 
خیابان آمده و نسبت به گرانی 
افزایش هزینه های  و  بنزین 
اعتراض  زندگی  ضروری 

کردند.
=بر اساس ویدئویی که در 
شبکه های اجتماعی منتشر 
شده یکی از اهالی سیرجان 
نیروهای  تیراندازی  پی  در 
به سوی  انتظامی  یا  امنیتی 
مورد  سر  ناحیه  از  مردم، 
و  گرفته  قرار  گلوله  اصابت 

جان باخته است.
=شهرهای مرند، گچساران، 
مشهد، زاهدان، بیرجند، بابل، 
و  بروجن  شیراز، سیرجان، 
شهرهایی  جمله  از  کرج 
شاهد  جمعه شب  که  بودند 
و  مردم  اعتراضات گسترده 
گرانی  سر دادن شعار علیه 
سیاست های  همچنین  و 
بسیاری  در  بودند.  حکومت 
مشهد،  جمله  از  شهرها  از 
»رضاشاه  مانند  شعارهایی 
روحت شاد« و همچنین »نه 
فدای  جانم  لبنان،  نه  غزه 

ایران« سر داده شد.
پس از اعالم گران شدن قیمت بنزنی، 
مردم در ده ها شهر ایران شامگاه جمعه 
۲۴ آبان 9۸ به خیابان ها آمده و نسبت 
مشکالت  و  نسنجیده  اقدام  این  به 
و  زدند  اعتراض  به  دست  اقتصادی 
شعار سر دادند. بر اساس گزارش های 
شهر  در  مردم  اعتراضات  غیررسمی 
سیرجان به کشته شدن دست کم یک 

نفر منجر شده است.
تبلیغات  در  که  روحانی  حسن 
گشایش های  وعده ی  خود  انتخاباتی 
است  معتقد  حاال  می داد  اقتصادی 
»گران شدن بنزین به نفع مردم و اقشار 
تحت فشار جامعه بوده و می تواند در 
حل مشکالت آنان مفید و موثر باشد!« 
او با اعالم اینکه با افزایش قیمت بنزین 
به لیتری ۵۰۰۰ تومان مخالفت کرده 
گویا توقع سپاسگزاری و دست مریزاد 

نیز از مردم دارد!
معاون اول او، اسحاق جهانگیری، در 
تبلیغات انتخاباتی سال 9۶ معتقد بود که 
گران کردن قیمت بنزین تورم زا است.

در شرایطی که دولت بامداد روز جمعه 
را با سوء استفاده از تعطیلی آخر هفته 
در ایران برای اعالم خبر سهمیه بندی 
اما  کرد  انتخاب  بنزین  شدن  گران  و 
واکنش ها و اعتراضات به این موضوع 
و  یافت  بازتاب  گسترده ای  سطح  در 
ارائه توضیحاتی  دولتمردان مجبور به 

البته ضد و نقیض شدند.
با اینهمه مردم که گوش شان از این 
حرف ها پر است در چندین شهر دست 
به تجمع اعتراضی زده و  با بند آوردن 
از  را  خود  عمیق  نارضایتی  خیابان ها 

گران شدن قیمت بنزین نشان دادند.
آبان  جمعه ۲۴  روز  روحانی  حسن 
9۸ در سخنانی عجیب درباره افزایش 
که  گفت  بنزین  قیمت  یک شبه 
»افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار 
تحت فشار جامعه بوده و می تواند در 
حل مشکالت آنان مفید و موثر باشد.«

او همچنین گفته است دولت مدت 
ها به دنبال آن بود تا از طریقی بتواند 
از »اقشار ضعیف کشور« که به واسطه 
هستند،  فشار  در  اقتصادی  شرایط 
حمایت و به آنها کمک کند، اما به دلیل 
کمبود منابع درآمدی و بودجه امکان 

اجرای آن وجود نداشت.
روحانی بدون اینکه از فرد یا گروهی 
نام ببرد گفته عده ای به دنبال نرخ ۵ 

اعتراض گسترده در بیش از ۱۴ شهر ایران؛ حداقل یک 
کشته هدیه حکومت به مردم ایران با بنزین ۳۰۰۰ تومانی

با  تا  بوده اند  بنزین  برای  تومانی  هزار 
برابری نرخ بنزین با کشورهای اطراف از 

قاچاق سوخت جلوگیری کنند.
او همچنین افزوده است: »هیچکس 
تصور نکند چون شرایط اقتصادی دولت 
زده  اقدام  این  به  دست  شده  سخت 
است تا بخواهد بودجه خود را جبران 
کند؛ هرگز اینطور نیست و ریالی از این 

پول به خزانه نخواهد رفت.«
این سخنان در حالی از سوی حسن 
کارشناسان  که  شده  مطرح  روحانی 
اقتصادی معتقدند افزایش قیمت بنزین 
بدون شک موجی تورمی در پی خواهد 
سال های  در  تورمی  موج  هر  داشت. 
و  ضعیف  طبقات  دامن  بیشتر  اخیر 
آسیب پذیر را گرفته است. این موضوع 
قابل  نیز  ایران  آمار  در آمارهای مرکز 
مشاهده است که بطور طبیعی همواره 
فشار تورم بر دهک های پایین جامعه 

بیش از دهک های باال بوده است.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر 
درباره افزایش قیمت بنزین با تأکید بر 
اینکه »چنین تصمیمی زندگی فقرا را 
با مشکل مواجه می کند« گفته است: 
گروه های  همه  برای  تصمیم  »این 
ما  دارد.  ناگواری  تبعات  اجتماعی 
مردم  جیب  در  چیزی  اگر  می گوییم 
نکنید  خالی  را  آن  الاقل  نمی گذارید 
هر  گازوئیل  و  بنزین  قیمت  که  چرا 
چقدر افزایش پیدا کند مطمئنا بر همه 
قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت از قیمت 
تا  بگیرید  و مینی بوس  اتوبوس  کرایه 
افزایش قیمت نان، حبوبات، میوه و…«

رئیس  نایب  کمالی پور  یحیی 
شورای  مجلس  قضائی  کمیسیون 
پیشنهاد   اینکه  بیان  با  نیز  اسالمی 
دولت برای افزایش قیمت سوخت در 
مجلس رد شده بود، گفته است: »بنده 
به عنوان نماینده مجلس تا دیشب از 
افزایش قیمت اطالعی نداشتم و  این 
جالب اینجاست که نمایندگان مجلس 

به این الیحه رای نداده اند.«
که  افزوده  مجلس  نماینده  این 
محرم  را  مردم  باید  دولت  »معتقدم 
بداند و اینکه بدون اطالع و شبانه چنین 
کاری را انجام دهند، کار درستی نبود و 
نهایتا در این شرایط و در این وضعیت 
افزایش  و  مردم  به  شوک  کردن  وارد 
قیمت بنزین از 1۰۰۰ تومان به 3۰۰۰ 

تومان، اصال قابل پذیرش نیست.«
کابینه  اعضای  دیگر  میان  این  در 
در  و  شده  کار  به  دست  نیز  روحانی 
گران  پی  در  کرده اند  تالش  سخنانی 
شدن قیمت بنزین، موج انتقادی علیه 
دولت را مدیریت کنند. عبدالناصر همتی 
رئیس بانک مرکزی مدعی شده »تأثیر 
افزایش قیمت بنزین در تورم، در حدود 
بود.« در سال خواهد  درصد  واحد   ۴

و  معدن  وزیر صنعت،  رضا رحمانی 
تجارت نیز گفته است که »خوشبختانه 
ذخایر کاالهای اساسی در بهترین حالت 
طی چند سال اخیر است و هیچ نگرانی 
برای تامین اقالم مورد نیاز وجود ندارد.«

مومنی  فرشاد  که  حالیست  در  این 
هزینه   افزایش  به  اشاره  با  اقتصاددان 
معیشت در پی گرانی بنزین تأکید کرده 
که »به ازای یک واحد افزایش سطح 
سالمت  هزینه های  قیمت ها،  عمومی 

بین ۲.۵ تا 3.۵ برابر افزایش می یابد.«
دولت  حامی  رسانه های  از  بسیاری 
نیز تالش کرده اند با تیترهای مالیم از 
کاهش مصرف بنزین در طی نخستین 
از  یا  بدهند  خبر  قیمت  افزایش  روز 
آرامش در جایگاه های سوخت گزارش 
همین  در  که  حالی  در  کنند.  تهیه 
مختلف  شهرهای  در  مردم  ساعات 

آماده ی اعتراض می شدند.
برخالف این موج حمایتی رسانه های 
دولتی، مردم معترض در چندین شهر 

به خیابان آمده و نسبت به گرانی بنزین 
زندگی  ضروری  هزینه های  افزایش  و 
اعتراض کردند. این اعتراضات از بعد از 
ظهر جمعه به صورت پراکنده آغاز شد و 
جمعه شب به صورت تجمع و تظاهرات 

در بیش از 1۴ شهر ایران درآمد.
اعتراضات در شهر سیرجان در استان 
یک  دست کم  شدن  کشته  با  کرمان 
شهروند معترض همراه شد. بر اساس 
اجتماعی  شبکه های  در  که  ویدئویی 
سیرجان  اهالی  از  یکی  شده  منتشر 
یا  امنیتی  نیروهای  تیراندازی  پی  در 
ناحیه سر  از  به سوی مردم،  انتظامی 
مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جان 
باخته است. همچنین برخی اخبار از 
کشته  شدن دو تن در این شهر حکایت 
دارند. این اخبار هنوز به صورت رسمی 

تأیید نشده است.
با  نیز  خوزستان  استان  مرکز  اهواز 
به  بود.  همراه  گسترده ای  اعتراضات 
گزارش کیهان لندن اعتراضات در این 
شهر از غروب روز جمعه با تجمع مردم 
در خیابان های کیانپارس و نادری اهواز 
آغاز شد و به سرعت به دیگر محله های 
شیبان  و  کوروش  جمله  از  شهر  این 
که از محله های حاشیه ای شهر اهواز 

هستند کشیده شد.
اهواز شعارهایی  کیانپارس  در  مردم 
حمایت  غیرت  با  »اهوازی  چون 
حمایت« و »اهوازی با غیرت، ماشینت 
رو خاموش کن« سر دادند و در حالی 
می شد  افزوده  جمعیت  شمار  بر  که 
نیروهای یگان ویژه  و لباس شخصی ها 
می کردند  تالش  انتظامی  نیروی  و 
مردم را پراکنده کنند. با ادامه مقاومت 
به  موتورسیکلت  با  مأموران  مردم 
میان معترضان حمله  بردند. مردم اما 
کردند  تالش  خیابان  کف  نشستن  با 
نیروی انتظامی را تسلیم خواست خود 
برای ادامه اعتراض کنند و شعارهایی 
در لزوم حمایت نیروی انتظامی از خود 

سر دادند.
در این میان، نیروهای یگان ویژه به 
شلیک  پالستیکی  گلوله  مردم  سوی 
گزارش  این  تنظیم  لحظه  تا  و  کرده 
در شامگاه جمعه اعتراضات مردمی در 

چند محله اهواز همچنان ادامه دارد.
سازمان مدیریت بحران خوزستان نیز 
جمعه شب اعالم  کرد »بابت آلودگی هوا، 
همه مدرسه های صبح و عصر شوش، 
اهواز، حمیدیه، کارون، باوی، شادگان 
آبادان، خرمشهر و ماهشهر در روز شنبه 
بود.« خواهند  تعطیل    9۸ آبان   ۲۵

در  شوشتر  دزفول-  جاده  بستن 
دادن  سر  و  تجمع  گتوند،  راهی  سه 
شعارهای مختلف در شهرهای امیدیه، 
دیگر  از  و خرمشهر  بهبهان  ماهشهر، 
استان  در  مردم  اعتراضات جمعه شب 

خوزستان بود.
شهرهای مرند در آذربایجان شرقی، 
بویر  و  کهگلویه  استان  در  گچساران 
احمد، مشهد در استان خراسان رضوی، 
زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، 
بیرجند در استان خراسان جنوبی، بابل 
استان  در  شیراز  مازندران،  استان  در 
و  کرمان  استان  در  سیرجان  فارس، 
بروجن در استان چهارمحال و بختیاری 
و کرج در استان البرز از جمله شهرهایی 
اعتراضات  بودند که جمعه شب شاهد 
شعار  دادن  سر  و  مردم  گسترده 
سیاست های  همچنین  و  گرانی  علیه 
حکومت بودند. در بسیاری از شهرها از 
جمله مشهد، شعارهایی مانند »رضاشاه 
نه  غزه  »نه  و همچنین  روحت شاد« 

لبنان، جانم فدای ایران« سر داده شد.
همچنین در برخی نقاط پایتخت نیز 
برای جلوگیری از هر تظاهرات و تجمع 
اعتراضی، نیروهای یگان ویژه و انتظامی 

مستقر شد.

صبر استراتژیک »دانه درشت ها«
 بسر آمده!؟

=روزنامه دولتی ایران نوشته 
صبر استراتژیک روحانی در 
برابر جبهه مخالفان به پایان 
شدن  تند  دالیل  و  رسیده 
هجمه ها علیه روحانی تاوان 
از سوی  شفافیت  مطالبه ی 

اوست.
تهران  کیهان  =روزنامه 
برای عصبانیت  را  عامل  دو 
یکی  برشمرده:  روحانی 
واماندگی و ناکارآمدی دولت 
مفاسد  با  برخورد  و دیگری 
اطرافیان به خصوص برادرش.

دانه درشت«  =»مفسدین 
همان  اسالمی  در جمهوری 
»دزدهای گردن کلفت« متصل 
به باندها و حلقه های مافیایی 
هستند که هر کدام از چند 
و  پیدا  از حمایت  های  کانال 

پنهان برخوردارند.
چهار روز پس از آنکه حسن روحانی 
قضائیه  قوه  در  »فساد«  با  برخورد 
»چرا  پرسید  و  خواند  »نمایشی«  را 
نمی  کنید؟«  مقابله  دانه درشت  ها  با 
روزنامه دولتی »ایران« در صدد تطهیر 
وی برآمده است. روزنامه کیهان تهران 
روحانی  عصبانیت  راز  که  نوشته  هم 
و  خالی«  »کارنامه  قضائی  دستگاه  از 

»محاکمه اخوی« است.
روزنامه ایران، چهارشنبه ۲۲ آبان، در 
گزارشی می  نویسد همانگونه که صبر 
استراتژیک دولت در برابر بدعهدی های 
اروپایی ها بعد از یک سال به پایان رسید، 
حاال به نظر می رسد صبر استراتژیک 
روحانی در برابر جبهه مخالفان نیز به 

پایان رسیده است.
در این گزارش آمده، »دمیدن روحانی 
بر شفافیت محدود به ماجرای فساد و 
بود.  نخواهد  اقتصادی  پرونده های 
اشارات او در کرمان علیه پرونده سازی ها 
و شنود گذاشتن های غیرقانونی را باید 

در همین راستا ارزیابی کرد«.
سیاسی  دبیر  که  گزارش  نویسنده 
»دالیل  کرده  ادعا  است  روزنامه  این 
تند شدن هجمه ها علیه روحانی تاوان 
این  الیته  است«.  شفافیت  مطالبه 
و  ناقص  اما  نیست  بیجا  چندان  ادعا 
جهت  دار است زیرا افراد فاسدی مثل 
جهانگیری  مهدی  و  فریدون  حسین 
از  معاونش  و  دولت  رئیس  برادران 
دانه درشت  های نظام محسوب می  شوند! 
فریدون آنقدر مورد اطمینان نظام بوده 
است که به عنوان یکی از اعضای تیم 
هسته  ای به صورت مستقیم در جریان 
غربی  طرف  های  با  اتمی  مذاکرات 
شرکت می  کرد. مهدی جهانگیری برادر 
اسحاق جهانگیری نیز از اعضای ارشد 
»حلقه کرمان« و مورد حمایت قاسم 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس بوده است.

از آنسو، روزنامه کیهان تهران دو عامل 
برشمرده  روحانی  عصبانیت  برای  را 
است: یکی واماندگی و ناکارآمدی دولت 
و دیگری برخورد با مفاسد اطرافیان وی 

به ویژه برادرش.
پرونده سیاه حسین فریدون

در بخشی از گزارش کیهان تهران به 
از مفاسد حسین فریدون  گوشه  هایی 
دزدی  و  فساد  شبکه  چندین  با  که 
در ارتباط بود اشاره می  شود. از جمله 
ارتباط فریدون با رسول دانیال زاده یکی 
از بدهکاران بانکی و یا ارتباط او با شبکه 
کجوری  ماالمیری  شب دوست  فساد 
جریان  در  که  بانکی  ابَربدهکاران  از 
واریز  اسناد  پرونده  این  به  رسیدگی 
حسین  دختر  به  حساب  پول  کردن 

فریدون در لندن و کانادا افشا شد.
مدیران  انتصاب  در  فریدون  حسین 
با  و  داشت  اختیاراتی  بانک ها  عامل 
البیگری آنها را در این مقام منصوب 
می کرد. این پرونده را کمیسیون اصل 
پیگیری  اسالمی  شورای  مجلس   9۰
کرد. پس از افشای فیش های نجومی 
مدیران دولتی از جمله فیش حقوقی 
بانک  پیشین  مدیرعامل  صدقی  علی 
رفاه، رئیس سازمان بازرسی در رابطه با 
تخلفات صدقی اعالم کرد: »علی صدقی 
مدیرعامل بانک رفاه به  خاطر تخلفات 
داشته،  ملی  بانک  در  قبالً  بزرگی که 
فاقد صالحیت برای مدیرعاملی بانک 
حسین  فشار  با  اما  بود  کارگران  رفاه 
فریدون و البیگری وی، مدیرعامل بانک 

رفاه کارگران شد.«
فساد  پرونده های  از  دیگر  یکی  در 
معروف به »حقوق های نجومی« علی 
پیشین  مدیرعامل  سرخه ای  رستگار 
بانک ملت عزل شد. اما پس از مدتی 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دو معاون و تعدادی دیگر از اعضای رده 
باالی این بانک را بازداشت کرد. امرداد 
عضو  آنها  شد  مشخص  سال 139۵، 
یک شبکه بزرگ فساد بانکی هستند و 
حسین فریدون با این شبکه فساد بانکی 
نیز ارتباط داشته است.علیرضا زاکانی 
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
نشست  یک  در   9۵ سال  تیرماه  در 
خبری با نام بردن از ماالمیری و رسول 
دانیال زاده اظهار داشت که این دو نفر با 

حسین فریدون در ارتباط هستند.
وی گفته بود که »بانک ملت ۴۰۰ 
درصد  صفر  کارمزد  با  درهم  میلیون 
به آنها داده و این دو نفر این پول را 
طریق  از  و  آورده اند  کشور  داخل  به 
صرافی ها آن را تبدیل و مجدداً با کارمزد 
کرده اند  دریافت  بانک  از  درصد  صفر 
بانک  در  مجدد  سرمایه گذاری  با  و 
گرفتند.  سود  درصد  ساالنه ۲۴  ملت 
فریدون  حسین  توسط  اشخاص  این  
کادرسازی می شوند و این کار مستقیماً 
است.« کردن  بیت  المال  در  دست 

اینها تازه بخشی از فساد برادر حسن 
است.  شده  علنی  که  است  روحانی 
وی در مجموع به اتهام رشوه  گیری و 
پولشویی و کسب مال نامشروع به ۵ 
سال حبس محکوم شده؛ اما تخلفات 
او گسترده  تر از اینهاست از جمله تقلبی 
بودن مدرک تحصیلی او که هنوز نتیجه 

رسیدگی به آن اعالم نشده است.
در نظام جمهوری اسالمی که فساد 
به صورت سیستماتیک در جریان است 
و کانون  های فساد به صورت شبکه  ای 
با هم در ارتباط هستند، رسیدگی به 
پرونده فساد دزدهای گردن کلفت کار 
جلسات  تمام  چنانکه  نیست.  آسانی 
دادگاه   حسین فریدون غیرعلنی برگزار 
مسئوالن  از  منتقدان  وقتی  و  شد 
نشدن  برگزار  علنی  دلیل  قضائیه  قوه 
سرباال  جواب  می  پرسیدند  را  جلسات 
مجلس  نماینده   3۵ می  گرفتند.حتی 
شورای اسالمی از قوه قضائیه خواستند 
تا دادگاه  های برادر حسن روحانی برای 
روشن شدن افکار عمومی علنی برگزار 
»دانه درشت  ها«  نفوذ  اعمال  اما  شود 
مانع شد.محسنی اژه ای سخنگوی وقت 
قوه قضاییه در اسفند سال 9۷ درباره ی 
علت عدم برگزاری دادگاه   علنی حسین 
اخالل  فریدون  »اتهام  گفت:  فریدون 
در نظام اقتصادی نیست. این پرونده، 
و  است  کشور  عادی  قوانین  مشمول 
طبق آن قوانین با وی رفتار می شود و 
ما فقط در باره    ی پرونده هایی که اتهام 
اخالل در نظام اقتصادی مطرح است، 
در  گرفته ایم.«این  اجازه  رهبری  از 
نوروزی عضو کمیسیون  حالیست که 
درباره  ی  مجلس  حقوقی  و  قضایی 
محاکمه غیرعلنی فریدون ادعا کرد که 
»شاید این پرونده متهمان دیگری دارد 
که جنبه امنیتی دارند و هنوز در حال 
بررسی است که با علنی برگزار شدن این 
دادگاه افشا می شد… به احتمال قوی 
قاضی محترم تشخیص داده اند دادگاه 
فریدون به صورت غیرعلنی برگزار شود.«

دادگاه  غیرعلنی  جلسات  برگزاری 
حسین فریدون یا طوالنی شدن مسیر 

رسیدگی به پرونده او در مورد تخلفات 
تحصیلی از دیگر نشانه  هایی است که 
تایید می  کند او یک فرد عادی نیست 
و نه تنها در شمار »دانه درشت  ها«ست 

بلکه حامیان »دانه درشت« نیز دارد.
از سوی دیگر، گروهی معتقدند دعوای 
حسن روحانی و ابراهیم رئیسی دوقطبی 
سازی کشور در آستانه انتخابات مجلس 
شورای اسالمی است که قرار است در 
اسفند 9۸ برگزار شود. گروهی دیگر آن 
را ناشی از اختالفات درونی نظام می  دانند 
علنی شده  و  گرفته  اوج  دیگر  بار  که 
است. چنین فضایی یادآور مناظره  های 
انتخاباتی روحانی و رئیسی است که برای 
جمع کردن رای و عقب زدن یکدیگر 
دست به افشای گوشه  ای از فسادها و 
دزدی  ها زدند و در نهایت پس از انتخابات 
و  نشستند  انقالب  سفره  سر  همگی 
تمام آنچه را گفتند فراموش کردند. در 
هر صورت، جامعه نه مبارزه با فساد را 
را! آنها  نه اختالفات  جدی می گیرد و 

دزدهای گردن کلفت
خاویر کرمنت نویسنده و روانشناس 
»بیشعورهای  کتاب  در  آمریکایی 
توصیف  چنین  را  آنها  گردن کلفت« 
می  کند: آنها گونه بسیار نادری هستند 
که وجدان و انسانیت  شان را از دست 
داده  اند و هر زمان که می  خواهند و هر 
جا مناسب باشد دروغ می  گویند و فساد 
می  کنند و رشوه می  گیرند و حقیقت را 
انکار می  کنند و زیر بار مسئولیت شانه 
خالی می  کنند اما در عین حال خود 
آینده  نگر  و  پرشور  و  انسانی صادق  را 
رسوا  که  هنگامی  و  می  دهند  نشان 
شوند تغییر موضع می  دهند و خودشان 

را مبرا می  کنند و همه تقصیرها را به 
گردن اطرافیان  شان می  اندازند.

و  ترجمه  ایران  در  کتاب  این  اتفاقا 
توزیع شده و فروش نسبتا خوبی هم 
داشت و رسانه  ها و محافل اصالح  طلب 
رقیب  جناح  علیه  آن  محتوای  روی 
گویی  چنانکه  دادند  هم  مانورهایی 

خودشان بسیار »باشعور« هستند!
جمهوری  در  »دانه درشت ها«  ین 
»گردن کلفت«های  همان  اسالمی 
باندها و حلقه های مافیایی  به  متصل 
از  از چند کانال  هستند که هر کدام 
حمایت  های پیدا و پنهان برخوردارند؛ 
وساطت  به  می توان  نمونه  عنوان  به 
مهدی  آزادی  برای  سلیمانی  قاسم 
حسن  اول  معاون  برادر  جهانگیری 
روحانی اشاره کرد.محمود احمدی نژاد 
که دولت او غرق در فساد و پولشویی و 
دزدی بود دی  ماه سال 139۶ با انتشار 
نامه ای قاسم سلیمانی را متهم کرد که 
با پادرمیانی و توصیه به مقامات، باعث 

آزادی مهدی جهانگیری شده است.
و  تخلفات  اکنون که تشت رسوایی 
فساد همه جانبه ی کارگزاران و مدیران 
نظام در قوای سه گانه و وزارتخانه  ها و 
نهادهای حکومتی که مرزهای جناحی 
از  پس  یکی  و  درنوردیده  را  حزبی  و 
نیز  جدال  ها  می  افتد،  بام  از  دیگری 
نشان  تجربه  گرچه  است.  گرفته  باال 
می دهد که مسئوالن جمهوری اسالمی 
نهایت  در  نظام  و  خود  حفظ  برای 
همواره در یک جبهه قرار گرفته اند اما 
شرایط تغییر کرده و فضای جامعه و 
اوضاع بین  المللی مانند سابق نیست و 
بازی  هایی که سردمداران رژیم در آنها 
به مهارت  های فوق  العاده رسیده اند دیگر 

جواب نمی دهد.

کرج؛ جمعه شب؛ ۲۴ آبان ۲۰۱۹

مهدی  دستگیری  از  پس  کوتاه  مدتی  و   ۱۳۹6 سال  بهار  روز  اولین 
مادر  منزل  به  عیددیدنی  برای  سلیمانی  قاسم  حاج  جهانگیری 

جهانگیری   ها رفت تا از او دلجویی کند



صفحه ۱۷ـ Page 17 ـ شماره ۱۷۰۳
 جمعه 1۵ تا پنجشنبه 21 نوامبر 2019

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

تصویب  به  کبیر  رضاشاه  دوران  در  ایران  مدنی  قانون 
فشار  و  زمانی  مقتضیات  به  توجه  با  که  رسید  مجلس 
توسط  که  قوانینی  مدرس،  حسن  جمله  از  و  روحانیون 
افراد روشنفکر از قوانین مترقی )در زمان خود( دولت های 
غربی اقتباس شده بودند، باید از فیلتر شرع عبور می کردند 
از  می شد.  تصویب  عدم  با شرع سبب  تطابقشان  عدم  و 
همین رو قوانین ما ملغمه ای هستند از قوانین مترقی و 

عقب مانده.
در زمان شاه فقید و طی انقالب سفید، اصل پنجم این 
انقالب، حق رأی برای زنان به رسمیت شناخته شد که 
البته با مخالفت سرسختانه آخوندها روبرو شد و از جمله 
تلگرافی به تاریخ 1۷ مهرماه 1۳۴1 از خمینی موجود است 
که خواستار حذف این حق می شود و آن را مغایر با اسالم 
می داند. به هر تقدیر پس از کشف حجاب توسط رضاشاه 
کبیر، نه تنها حقوق زنان اعاده گردید بلکه گام هایی برای 
برابری حقوق ایشان برداشته شد که از جمله می توان به 
قانون حمایت خانواده اشاره کرد که طی آن حق طالق 
که تا پیش از آن به پیروی از فقه و اسالم در اختیار مرد 
بود، برای زنان نیز ایجاد گردید و همچنین حق حضانت 
و ازدواج مجدد برای مردان بسیار دشوار شد. پس از به 
قدرت رسیدن خمینی و شورشیان ۵۷ قانون مجازات و 
قانون اساسی بطور کلی تغییر کردند و همه چیز رنگ و 
بوی اسالمی به خود گرفت، مثاًل طبق اصل بیستم زنان و 
مردان از حقوق برابر در حدودی که شرع مشخص می کند 
برخوردار هستند، و قانون مدنی نیز از این تغییرات در امان 
نمانده و دستخوش اصالحاتی شد که مصداق »خواستند 
کردند«  کور  را  چشمش  زدند  کنند،  درست  را  ابرویش 

است.
بخش مرتبط با نکاح و طالق در قانون مدنی ما، منبعث 
و مقتبس از فقه امامیه است. بر اساس این قانون، یک 
موقت  همسر  چندین  و  دائم  همسر   ۴ تا  می تواند  مرد 
اقدام  می تواند  فرد  یک  چگونه  اینکه  البته  کند.  اختیار 
به تجدید فراش کند در قانون ما روشن است: زوج برای 
کند  جلب  را  نخست  زوجه  رضایت  باید  فراش  تجدید 
پرداخت کند.  را  نفقه  و  مهریه  از  اعم  او  مالی  و حقوق 
جالب اینجاست که در صورت عدم جلب رضایت، زوجه 
می تواند برای طالق اقدام نماید، اما، اثبات این موضوع در 
نکاح منقطع قدری دشوار می شود چراکه اساساً الزامی بر 
ثبت آن نیست مگر درسه حالت باردار شدن، شرط ضمن 
عقد و توافق طرفین برای ثبت. مستند پذیرش نظام چند 
همسری، آیه ۳ سوره نساء می باشد که طبق آن: »َوإِْن 
لَُکم مَِّن  َما َطاَب  َفانِکُحواْ  الْیَتاَمی  فِی  تُْقِسُطواْ  أاَلَّ  ِخْفُتْم 

النَِّساء َمْثَنی َوثاَُلَث َوُربَاَع َفإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ تَْعِدلُواْ َفَواِحَدًه أَْو 
َما َملََکْت أَیَمانُُکْم َذلَِک أَْدنَی أاَلَّ تَُعولُواْ« که یعنی اختیار 
کردن همسر به صورت دو دو، سه سه و چهار چهار مجاز 

است.
اخیراً رژیم دست به تبلیغات گسترده ای در این باب زده 
و بعد از »کودک همسری« این بار با معضل چندهمسری 
روبرو هستیم. فارغ از مصائب و دشواری های اقتصادی که 
تنها  نه  این موضوع  ترویج  را گرفته است،  گریبان مردم 
بنیاد خانواده را به زعم ایشان »محکم و استوار« نمی کند، 
بلکه مشکلی بر مشکالت عدیده ای که بر سر راه جوانان 

برای ازدواج هست اضافه میکند.
این نکته هم مهم است که حتی شرط عدم ازدواج مجدد 
مرد و درج آن در عقدنامه، شرطی است باطل و هیچ محمل 
قانونی ندارد؛ باطل از این رو است که خالف حکم شرع 
مرد، سهم االرث  فوت  اینکه در صورت  دیگر  نکته  است. 
همسر در صورت وجود اوالد، یک هشتم ماترک و در غیر 
این صورت یک چهارم ماترک است که در صورت تعدد 
زوجات این سهم میان ایشان تقسیم می شود و هر یک به 
تنهایی این مقدار سهم نمی برد، یعنی در فرضی که مردی 
چهار همسر داشته باشد و فرزند، هر یک از همسرانش یک 
چهارم از یک هشتم مقرر را دریافت می دارد. این نکته نیز 
جالب نظر است که از منظر فقهی زوجه از هر چهار شب، 
یک شب مستحق خوابیدن در یک بستر با زوج است و 
هر چهارماه یک بار مستحق برقراری روابط زناشویی، که 
با توجه به اینکه در سلسله مراتب تقنینی ما در صورت 
سکوت قانون باید به فقه رجوع کرد، باب این شکایت را 

نیز بسته اند.

چندهمسری در آیینه قوانین ملی و اسالمی

به گفته معاون سازمان سینمایی، 
»خانه پدری« مثل سابق با رده بندی 
لن  سا محدودیت  و   +1۵ سّنی 
می کند  پیدا  ادامه  امشب  از  نمایش 
ساعاتی  از  فیلم  این  بلیت فروشی  و 
بلیت  فروش  در سامانه  دیگر مجددا 

فعال خواهد شد.
پیداست،  امر  ظواهر  از  که  آنگونه 
کیانوش عیاری با اعمال سانسورهای 
سوی  از  سفارش شده  این بار  و  تازه  
فیلم اش  تا  کرده  موافقت  قوه قضاییه 
بعد از 10 سال توقیف و سه بار رفع  
توقیف، در سینماهای »محدود«ی به 

نمایش در بیاید.
پیشتر اکران این فیلم پس از سه  
روز با دستور دادستانی تهران متوقف 
شد و عوامل مرتبط با اکران این فیلم 

تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
گسترده  اعتراض  می رسد  نظر  به 
قالب  در  سینماگران  تهدید آمیز  و 
نامه 200 سینماگر، درخواست دیدار 
مدیران خانه سینما با ابراهیم رئیسی 
و انجمن تهیه کنندگان مستقل برای 
پیگیری اکران این فیلم از »نهادهای 

هجوم۳۰۰نفری »ارزشی ها« ....                       از صفحه ۵
دیگر« کارساز بوده است.

کیانوش عیاری که »خانه پدری« 
حدود  ساخته   1۳۸9 سال  در  را 
گرفتن  صدد  در  که  است  سال   10
عمومی  اکران  برای  الزم  مجوزهای 
قبل  سال  چند  فیلم  این  است.  آن 
یک روز روی پرده رفت اما با توجه 
به برخی اعتراض ها همان روز اول از 
اتفاق  این  شد.  کشیده  پایین  پرده 
چند هفته قبل و پس از انجام برخی 
اصالحات دوباره تکرار شد و با وجود 
سازمان  از  نمایش  مجوز  فیلم  اینکه 
سینمایی با رعایت شرط سّنی داشت، 
دستور  به  اکران،  روز  چهار  از  پس 

دادستانی از پرده پایین آمد.
)نقش  هاشمی  ناصر  فیلم  این  در 
)نقش  هاشمی  مهدی  و  نی(  جوا
میانسالی و پیری( شخصیت اصلی این 
فیلم با نام »محتشم« را بازی کرده اند 
که روایت زندگی اش از پانزده تا هشتاد 

سالگی به تصویر کشیده شده است.
تی،  دا سا مینا  حسینی،  شهاب 
مهران رجبی و نازنین فراهانی از دیگر 

بازیگران این فیلم هستند.

لبنان  و  عراق  ملت  =دو 
رژیم  ناگهان  بپا خاسته اند؛ 
تهران دریافت که شعله های 
آتش در حیاط خلوتش زبانه 
تهران  مقامات  می کشد. 
از  چون  افتادند  تکاپو  به 
لبنان  و  عراق  دادن  دست 
آنها  ژئوپلیتیک  موقعیت 
تاثیرات  تحت  شدت  به  را 
و  داد  خواهد  قرار  منفی 
به  رژیم  زمامداران  را  آنچه 
استراتژیک«  »عمق  عنوان 
و فراتر از مرزهای ملی خود 
را  می کردند  مباهات  آن  به 
به سرعت از بین خواهد  برد.
= رژیم تهران پس از اینکه 
یقین پیدا کرد که آمریکا و 
با  رویارویی  خواهان  غرب 
آن نیستند، تصمیم گرفت تا 
مزدوران خود را برای انجام 
حمالت و وارد کردن ضربات 
استراتژیک در آینده و ایجاد 
برتری نظامی در خاورمیانه 

تقویت کند.
جمهوری  اما  اکنون   =
اسالمی نگران است که آتش 
و  لبنان  سراسری  جنبش  
عراق از حیاط خلوت اش به 
داخل ایران و خانه ی لرزان 
منتقل  فقیه  والیت  نظام 
شود. جایی که مردم سخت 
آماده و منتظر انفجار هستند.
مصطفی فحص )وبسایت الحره( - 
در کشاکش تشدید تنش ها  از سوی 
مواضع  و  غرب  برابر  در  ایران  رژیم 
انفعالی اروپایی ها در معامله با تهران، 
عراق  و  لبنان  مردم  قیام  همزمان 
برای  را  راه سخت و پرهزینه ی خود 
تبلور واقعیت های سیاسی و اجتماعی 
قیامی  می گشاید.  منطقه  در  جدید 
تا آنچه شرایط منطقه ای  که می رود 
و بین المللی بر اساس منافع خود بر 
مردم این دو کشور تحمیل کرده و با 
چراغ سبز غرب، بغداد و بیروت را که 
تحت قیمومیت سیاسی رژیم والیت 
فقیه تهران قرار گرفته بودند، به کلی 

تغییر دهد.
دو ملت عراق و لبنان بپا خاسته اند؛ 
که  دریافت  تهران  رژیم  ناگهان 
خلوتش  حیاط  در  آتش  شعله های 
به  تهران  مقامات  می کشد.  زبانه 
دادن  دست  از  چون  افتادند  تکاپو 
ژئوپلیتیک  موقعیت  لبنان  و  عراق 
آنها را به شدت تحت تاثیرات منفی 
قرار خواهد داد و آنچه را زمامداران 
استراتژیک«  »عمق  عنوان  به  رژیم 
آن  به  خود  ملی  مرزهای  از  فراتر  و 
از  سرعت  به  را  می کردند  مباهات 
و  شیعی«  »هالل  خواهد  برد.  بین 
خط ارتباط  تهران تا بغداد و سوریه 
و باب المندب یمن، ناگهان با خطر 
نه  لبنان  و  عراق  شد.  روبر  نابودی 
ژئوپلیتیک  موقعیت  زاویه ی  از  تنها 
با  چانه زنی ها  در  تهران  رژیم  برای 
بلکه  می روند  شمار  به  مهم  غرب 
رژیم تهران این دو کشور را به عنوان 
بخشی از مناطق نفوذ برای دکترین 
تلقی  خود  ایدئولوژیک  و  انقالبی 

می کند.
ایران  اسالمی  جمهوری  رهبران 
فضای  گستردگی  از  بارها  و  بارها 
کشورهای  در  خود  سیاسی  نفوذ 
این  آخرین  گفته اند.  سخن  همسایه 
علم الهدی  سخنان  فخرفروشی ها 
استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
پیش  هفته  چند  که  بود  خراسان 
»امروز  گفت:  جمعه  نماز  خطبه  در 
جغرافیایی  محدودیت های  ایران 
است؛  ایران  لبنان  حزب اهلل  ندارد؛ 
است؛  ایران  عراق  حشدالشعبی 
و جبهه  یمن  در  )حوثی ها(  انصاراهلل 
و  سوریه(  در  )شبه نظامیان  ملی 
جنبش های جهاد و حماس فلسطین 
ایران،  بنابراین  هستند،  ایران  همه 

دیگر تنها ما نیستیم!«
تهران  مقامات  که  حالی  در  اما 

عراق، لبنان؛ آتش در حیاط خلوت جمهوری اسالمی

نفوذ  از  کامل  غرور  و  سرمستی  در 
منطقه ای خود در عراق و لبنان سخن 
سراسری  قیام  ناگهان  می گفتند، 
خروشان  سیل  و  ملت  دو  این  مردم 
در خیابان های بیروت و بغداد خواب 
بر  و  کرد  آشفته  را  تهران  مقامات 
نقشه های درازمدت آنها برای این دو 

کشور خط بطالن کشید.
»رأس  خامنه ای  علی  تند  موضع 
در  فقیه  والیت  رژیم  قدرت  هرم« 
و  عراق  اعتراضات  برابر  در  تهران 
دو  مردم  جنبش  توصیف  و  لبنان 
کشور به »آشوب« و »فتنه« و اتهام 
زدن او به اینکه این جنبش از سوی 
آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای 
می شود،  حمایت  منطقه«  »مرتجع 
بیانگر نگرانی رهبر جمهوری اسالمی 
است. همچنین سخنان علی شمخانی 
ایران  ملی  امنیت  شورای  دبیرکل 
مبنی بر اینکه آنچه در لبنان و عراق 
می گذرد مانند »فتنه داعش« است، را 
می توان از زاویه دیدگاهی که نماینده  
ولی فقیه در خراسان بطور علنی آن را 

بیان کرد، تجزیه و تحلیل کرد.
و  لبنان  در  اوضاع  انفجار  از  پیش 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  عراق، 
حال طراحی برنامه ای برای محافظت 
از مناطق نفوذ و تثبیت حضور بیشتر 
برنامه ای  بود.  دو کشور  این  در  خود 
آمریکا  امتناع  نتیجه ی  درواقع  که 
رویارویی  از  اروپایی  کشورهای  و 
رژیم  با  سیاسی  و  نظامی  مستقیم 
پس  تهران  رژیم  است.  بوده  تهران 
از اینکه یقین پیدا کرد که آمریکا و 
غرب خواهان رویارویی با آن نیستند، 
تصمیم گرفت تا مزدوران خود را برای 
ضربات  کردن  وارد  و  حمالت  انجام 
برتری  ایجاد  و  آینده  در  استراتژیک 

نظامی در خاورمیانه تقویت کند.
مطالعات  بین المللی  انستیتو 
استراتژیک در بریتانیا »IISS« در در 
گزارشی که روزنامه گاردین بخشی از 
آن را منتشر کرده نوشته است: »ایران 
پیروزی هایی  نیابتی  جنگ های  در 
کسب می کند چون این جنگ ها  در 
در  اما  می گیرد  صورت  مردم  میان 
رویارویی مستقیم با کشورها شکست 
هرگونه  از  ایران  رژیم  می خورد؛ 
درگیری مستقیم با کشورهایی که با 
است دوری می کند  آنها در دشمنی 
چون خوب می داند آنها از هر نظر بر 
می کند  تالش  دارند. پس  برتری  آن 
منطقه ای  وابستگان  و  مزدوران  بر 
تکیه  شبه نظامیان  مانند  غیردولتی 

کند«.
قیام مردم لبنان و عراق و پاره کردن 
شهرهای  اغلب  در  خامنه ای  تصاویر 
و  عراق  مرکز  و  جنوب  شیعه نشین 
شعار مردم لبنان علیه حسن نصر اهلل 
موضع  لبنان،  دولت  در  کابینه اش  و 
رژیم ایران را از نظر سیاسی به شدت 
تضعیف کرد. تهران دیگر نمی تواند در 
مذاکره با غرب از بازوهای خود مانند 
حزب اهلل لبنان یا حشدالشعبی عراق 
چانه زنی  برای  امتیاز  برگ  عنوان  به 
بازوها  این  که  چرا  کند  استفاده 
مردم  سراسری  قیام  برابر  در  خود 
حتی  که  گرفته اند  قرار  خشمگینی 

حاضر به مذاکره با آنها نیستند.
آن  منفی  تأثیرات  و  تحوالت  این 
بر موقعیت تهران، باعث شد تا رژیم 
والیت فقیه برای مقابله با این قیام ها 
و  خشونت  ابزار  گرفتن  کار  به  با 

خیز  عراق  در  ویژه  به  خود  سرکوب 
عراق ضربه ای  دادن  از دست  بردارد. 
قدرت  به  جبران ناپذیر  و  شدید 
ایران وارد خواهد  منطقه ای حکومت 
شروع  نقطه ی  عراق  که  چرا  کرد 
با  رژیم  این  خشونت بار  اصطکاک 
کشورهای منطقه و جامعه بین المللی 
سیاسی  بازوهای  طریق  از  که  است 
در  شبه نظامیان  و  بغداد  بر  حاکم 
 200۳ سال  از  پس  که  کشور  این 
به قدرت رسیده اند، صورت می گیرد. 
رژیم ایران پس از سال 200۳ تالش 
نهادهای  و  دولت  موازات  به  کرد 
رسمی عراق، شبه نظامیان و نهادهای 
این  در  ایران[  مانند  ]درست  موازی 
کشور ایجاد کند تا نفوذش  را برای 
ملت  قیام  اما  نماید  تثبیت  همیشه 
عراق با قیام خود این پیام را به رژیم 
تهران رساند که همه نهادهای رسمی 
حاکم و شبه نظامیان وابسته به تهران 
و  بدبختی  اصلی  عامل  را  بغداد  در 
تباهی کشورشان می دانند. شاید رژیم 
تهران برای مدتی بتواند با استفاده از 
سیاسی  سرنوشت  با  خود  مزدوران 
دولت های لبنان و عراق بازی کند اما 
هرگز قادر نخواهد بود که اراده این دو 
این ملت را مصادره کند یا آنها را به 

کنترل خود درآورد.
در لبنان، حزب اهلل خود را در مقابله 
که  می بیند  اعتراضی  جنبشی  با 
خواستار تبلور شخصیت های سیاسی 
جدیدی از بطن جنبش ضد طبقه ی 
فاسد سیاسی است که حزب اهلل بخش 
می دهد.  تشکیل  را  آن  از  بزرگی 
 1۷ از  پس  لبنان  سیاسی  صحنه ی 
به  وابسته  »حزب اهلل«  برای  اکتبر 
رژیم ایران بسیار متفاوت شده است. 
با گفتمان  این حزب دیگر نمی تواند 
قبلی خود چانه زنی کند و اراده خود 
تحمیل  سیاستمداران  دیگر  بر  را 
سیاستمدارانی  آنکه  ویژه  به  نماید 
که از حزب اهلل محافظت می کردند و 
این نهاد وابسته نیز از آنها محافظت 
تنها  جدید  شرایط  با  امروز  می کرد، 
به دنبال حفظ امتیازات خود هستند! 
آنها با نسل جدیدی روبرو شده اند که 
نه حزب اهلل و نه هم پیمانان آن را قبول 
ندارند و همه سنت های فرقه گرایانه و 
امتیازات سیاسی مبتنی بر آن را دور 

زده و از مرزهای آن گذر کرده اند.
مقابل  در  اکنون  تهران  رژیم 
قیام  این  دارد.  قرار  ملت  دو  قیام 
باغچه های  در  آتش سوزی  مثابه  به 
پایگاه های  مهمترین  و  خلوت  حیاط 
شمار  به  آن  شیعی  ایدئولوژیک 
می رود. آنچه برای رژیم مالها بسیار 
شمار  به  جدی  تهدید  و  خطرناک 
می آید، عدم توانایی جمهوری اسالمی 
برای خنثی کردن قیام مردمان لبنان 
آن،  از  خطرناک تر  و  است  عراق  و 
این  انتقال  از  رژیم  وحشت  و  ترس 
آتش  و گسترش شعله های دو جنبش 
سراسری از حیاط خلوت اش به داخل 
والیت  نظام  لرزان  خانه ی  و  ایران 
فقیه است؛ خانه ای که از نظر شرایط 
عینی برای یک انفجار مشابه آنچه در 
عراق و لبنان اتفاق افتاد کامال آماده و 

منتظر است.

الحره  تلویزیون  وبسایت  *منبع: 
آمریکا

*نویسنده: مصطفی فحص
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

بغداد؛ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹

جمهوری  ریاست  دوران  در 
احمدی  نژاد که روابط جمهوری اسالمی 
و کشورهای چپگرای آمریکای التین به 
شدت رونق گرفت مورالس نیز به ایران 
رفت و روابط او با تهران همچنان برقرار 
ماند. خامنه  ای مدام در دیدارهای خود 
با مورالس از او تعریف و تمجید می   کرد. 
به عنوان مثال در یکی از این دیدارها 
به  گرفت  صورت   1۳۸۷ شهریور  که 
او گفت »روحیه مردمی شما و توجه 
تالش  و  فقیر،  و  محروم  طبقات  به 
بسیار  روحیه  مردم،  به  خدمت  برای 
ارزشمندی است و همین روحیه می 

تواند موجب سرافرازی ملت ها شود!«
خامنه  ای روز سوم آذر 1۳9۴ نیز در 
دیدار با مورالس با تجلیل از »ایستادگی 
جذاب و قهرمانانه ی بولیوی در مقابل 
زورگویی های جبهه ی استکبار« گفته 
بود جمهوری اسالمی ایران از هر کس 
در هر جای دنیا که در مقابل زورگویی 
و سلطه ایستادگی کند حمایت می کند.

رهبر جمهوری اسالمی در این دیدار، 
سیاست آمریکا در دنیا و همچنین در 
تغییر  را  التین  آمریکای  کشورهای 
از  استفاده  با  و جوانان  بومیان  هویت 
و  دانست  ارتباطی  جدید  شیوه های 
تاکید کرد که اگر آمریکایی ها در این 
سیاست خود موفق شوند و بتوانند فکر 
تبدیل  آمریکایی«  به »فکر  را  جوانان 
کنند، آنگاه بدون نیاز به کودتای نظامی 
مسلط  کشورها  بر  اقدامات سخت،  و 
به  خطاب  نیز  شد.مورالس  خواهند 
خامنه  ای گفته بود، »ما جنابعالی را پدر 
و راهنمای همه ی انقالب های مستقل و 
به  ویژه انقالب های منطقه ی آمریکای 
ارزنده،  سخنان  از  و  می دانیم  التین 
الهام بخش و امیدآفرین شما درس های 
جمهور  آموخته ایم.«رئیس  فراوانی 
چپگرا و مستعفی بولیوی تاکید کرده 
ابتدای پذیرش مسئولیتم در  بود، در 
پاسخ به هشدار آمریکایی ها در خصوص 
ما  که  کردم  تأکید  ایران،  با  رابطه 
کشوری مستقل هستیم و برای ارتباط 
با دیگران از کسی اجازه نمی گیریم و به 

آمریکا باج نخواهیم داد!

مورالِس »رفیق....          
نقطه   از صفحه ۷ پیداست  موجود  وضعیت  از   

بیش  اسالمی  جمهوری  ضعف  های 
نهادهای  برای  دیگری  زمان  هر  از 
آشکار  غرب  اطالعاتی  و  امنیتی 
است و می توانند روی آنها دست به 
اقدام بزنند. بر همین اساس است که 
راه  های دور زدن تحریم  ها بسته شده 
حکومت  بر  بین  المللی  فشارهای  و 
پیدا  افزایش  پیش  از  بیش  ایران 

کرده است.
به  نفوذ  برای  سایبری  عملیات 
اطالعات  مدیریت  سرورهای 
اطالعات  رفتن  لو  ایران،  در 
آنها  از  یکی  که  ایران  نفتکش  های 
قرار  موشک    هدف  سرخ  دریای  در 
به  کسی  را  آن  مسئولیت  و  گرفته 
که  افرادی  شناسایی  نگرفت،  عهده 
اقدام به دور زدن تحریم  های آمریکا 
تجهیزات  و  قطعات  و  کرده اند 
ایران  به  دوگانه  کاربردهای  با 

جاسوس  ها و نفوذی  ها....                                 از صفحه ۴
تحریم  و  شناسایی  فرستاده اند، 
شریک  عنوان  به  که  شرکت  هایی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی اقدام 
و  حزب  اهلل  نفع  به  ارز  جابجایی  به 
دیگر شبه نظامیان منطقه  و  حماس 
تأسیسات  در  خرابکاری  و  کرده اند 
موشکی  آزمایش  های  یا  نظامی 
ایران از جمله شکست پیاپی پرتاب 
شکست  های  از  گوشه  ای  ماهواره  ها، 
جمهوری اسالمی است که هر کدام 
که  است  امکاناتی  نیازمند  آنها  از 
نظام  اطالعات  درز  و  نفوذ  بدون 

ناممکن به نظر می رسد.
وجود این شبکه   گسترده جاسوسی و 
نفوذ در خود نظام نیز انکار نمی  شود 
کیهان  مهرماه   20 روز  چنانکه 
حضور  نوشت  گزارشی  در  تهران 
در  اسرائیل  و  آمریکا  نفوذی  های 
اثبات  مقاومت«  »جغرافیای  و  ایران 

شده است.
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در  اسالمی  =جمهوری 
سوریه و عراق با ده ها هزار 
نفر نیروی استخدامی خود 
مستشاری  مدعی  هنوز 

است!
که  هر  شیعه  =روحانیت 
سازد  بی اعتبار  بخواهد  را 
فسق  تهمت  او  به  نخست 
می زند و بعد او را از حقوق 

و حیاتش خلع می کند.
و  عسر  مثل  اصولی   =
مصلحت  احتیاط،  حرج، 
احکام  اجرای  ضرورت  و 
و  تقلب  هرگونه  شریعت 
دروغ و دوز و کلک را مجاز 

می کند.
اخیر  دهه ی  چهار  =در 
به  گروهی  هیچ  ایران  در 
شیعه  روحانیون  اندازه ی 
دروغ نگفته، تقلب نکرده، 
فریب  لفاظی  با  را  مردم  و 

نداده است.
=جمهوری اسالمی بدون 
دوز و کلک نه تنها تاسیس 
ماهی  چند  بلکه  نمی شد 

بیشتر دوام نمی آورد.
نظام  حفظ  هدف  =وقتی 
باشد و نظام هم الهی باشد 
همه  آن  حفظ  برای  طبعا 

کاری می توان کرد.
علی  سخن   - محمدی  مجید 
غیرعادی  مورد  در  خامنه ای 
معناهای  اسالمی  جمهوری  بودن 
یاغیگری،  مثل  دارد  متعددی 
راهزنی،  آدم ربایی،  گروگانگیری، 
عدالت  نام  به  اموال عمومی   چپاول 
اجتماعی.  سرمایه  های  نابودی  و 
صداقت  و  امانت  عدم  آنها  از  یکی 
جمهوری  مقامات  است.  شفافیت  و 
و  حقه بازی  و  کلک  و  دوز  اسالمی 
دروغگویی و تقلب را انقالبیگری، و 
امانت و درستگویی و نیک رفتاری را 
سرسپردگی به بیگانه یا بی بصیرتی 
را  دینی  امر حکومت  این  می دانند. 
به اسطوره ی دوز و کلک و حقه بازی 
موضوعی  در  است.  کرده  تبدیل 
به  تن  اسالمی  نیست که جمهوری 
)مصوب  داخلی  مقررات  و  روال ها 
روال های  و  مقررات  و  خود( 
و  امانت  یا  باشد  داده  بین المللی 
صداقت را در برابر شهروندان رعایت 
این عدم رعایت را به  باشد و  کرده 

صراحت پذیرفته باشد.
مواردی  به  نخست  نوشته  این  در 
بارز از این حقه بازی و دوز و کلک در 
سیاست داخلی و رفتار در عرصه ی 
بین المللی اشاره کرده و بعد ریشه ها 

و بنیادهای آن را توضیح می دهم.

سرکوب یا خودزنی؟
نیروهای  که  است  سال  چهل 
حکومتی مردم را در خیابان می زنند 
خودزنی  که  می کنند  ادعا  بعد  و 
ترورهای جمهوری  کرده اند. همه ی 
اسالمی در داخل کشور به اسرائیل 
ترورهای  همه  و  شده  داده  نسبت 
میان خود  تنازعات  به  خارج کشور 
حکومت  باالی  مقامات  مخالفان. 
حتی مسئولیت یکی از جنایات خود 
را در چهل سال گذشته نپذیرفته اند 
بلکه یا آنها را انکار یا از آنها با افتخار 

یاد می کنند.

تقلب تحصیلی
ابتدا  از  دانشگاهی  سهمیه های 
قرار بود درصد اندکی از دانشجویان 
و  بگیرد  بر  در  را  محروم(  )آنهم 
تعداد  درصد   ۶۵ به  تدریج  به  اما 
کمیسیون  )عضو  رسید  دانشجویان 
تحقیقات مجلس شورای  و  آموزش 
اسالمی، خانه ملت، ۷ مهر ۱۳۹۸(. 

نیز مقامات  باالتر  در کسب مدارک 
و اعضای خانواده شان مدام در حال 
ساختن  در  تقلب  از  بوده اند،  تقلب 
مدارک و خرید پایان نامه تا تقلب در 
پزشکی  رزیدنسی  امتحان  و  کنکور 
در  تحصیل  بورسیه های  کسب  و 
بورسیه های  ماجرای  کشور.  خارج 
هزار  )سه  خویشاوندی  و  محفلی 
برای  مقامات  تالش  وجود  با  مورد( 
کوچک جلوه دادن آن یک رسوایی 
است.  بوده  حکومت  برای  بزرگ 
این  دارند  تالش  مقامات  از  برخی 
لیست  »بنده  دهند:  کاهش  را  رقم 
آقا ها  و  آقازاده ها  از  نفره ای   ۱۰۰
گرفتند  بورسیه  رانت  با  که  دارم  را 
مجلس  نماینده  شامل  لیست  این 
امام  مجلس،  نمایندگان  فرزندان  و 
وزیر  و  انتظامی   فرمانده  جمعه، 
است« )محمود صادقی عضو مجلس 
ایسنا ۱۶ مهر ۱۳۹۸(. بنا به گفته ی 
وزیر علوم، ۸۴۴ نفر فاقد یک یا چند 
شرط بوده اند اما فهرست اولیه بیش 
فاقد  افراد  این  بود.  تن  هزار  سه  از 
عادی  افراد  نمی توانسته اند  شرط 

بوده باشند.
محرمانه  بورسیه ها  این  فهرست 
نمی رسد.  عموم  اطالع  به  و  است 
نهادها  پیشنهاد  با  بورسیه ها  این 
می شوند:  اعطا  خاص  افرادی  و 
در  هشتم  و  هفتم  دوره  »نماینده 
افراد  از  زیادی  تعداد  خود  سربرگ 
بورسیه  از  برخورداری  برای  را 
جامعه  کرده،  معرفی  تحصیلی 
اسالمی دانشجویان به عنوان تشکل 
سیاسی و دانشجویی هم لیست ارائه 
کرده این کار توسط معاون اداری و 
اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  و  مالی 
شده  انجام  هم  وقت  علوم  وزارت 
بسیج  مانند  نهاد ها  از  برخی  است 
بورسیه  داشتن  برای  لیستی  هم 
این  بر  کردند.  معرفی  تحصیلی 
سفارش  طریق  از  تعدادی  اساس 
شده اند«  برخوردار  بورس  امتیاز  از 

)همانجا(.

نظامیگری
حوزه ی  گسترش  هدف  وقتی 
هرگونه  نام  می توان  باشد  نفوذ 
و  مالی  و  غیرنظامی   نظامی،  کمک 

و  جنگ  در  مشارکت  و  نیرو  اعزام 
را  سوری  هزار  پانصد  حدود  کشتار 
جمهوری  »مستشاری«.  گذاشت 
ده ها  با  عراق  و  سوریه  در  اسالمی 
خود  استخدامی   نیروی  نفر  هزار 
در  است.  مستشاری  مدعی  هنوز 
جمهوری  مستشاران  این  عراق 

اسالمی هستند که با تک تیراندازی 
شکار  را  عراقی  معترض  شهروندان 
می کنند تا مراسم اربعین جمهوری 
در  شود.  برگزار  آرامش  با  اسالمی 
هستند  مستشاری  مدعی  نیز  یمن 
حوثی ها  جنگ  دارند  که  حالی  در 

را با تامین سالح و دالر و اطالعات 
اداره می کنند.

خدعه و کید در برابر غیرمسلمانان
در حوزه ای از رفتارهای بین المللی 
و  شفاف  حکومت  این  که  نیست 
برخورد  امانتدارانه و حقیقت مدارانه 

را  خود  که  حالی  در  باشد  کرده 
قربانی فریب و دروغ معرفی می کند. 
برابر  در  کید  و  خدعه  اسالمگرایان 
می دانند.  روا  را  بی دینان  و  کفار 
»گس  نفتکش  نمونه  عنوان  به 
اینفینیتی« که اخیرا نام خود را به  
آمریکا  تحریم های  زدن  دور  خاطر 
با  است  داده  تغییر  استار«  »اِکو  به 
می دهد  نشان  که  سیگنالی  ارسال 
است  اندونزی  کشتی  این  مقصد 
سعی در گم کردن رد و مسیر خود 
داشته است. جمهوری اسالمی نفت 
خود را به اسم نفت مالزی به چین 
جمهوری  دالالن  می کند.  صادر 
یکسو  از  کشور  خارج  در  اسالمی 
کشتار  سالح های  ساخت  مواد 
بازرگان خریده و  اسم  به  را  جمعی 
به ایران می فرستند و از سوی دیگر 
مشغول تبلیغ برای نظام و مبارزه با 

امپریالیسم هستند.

رکوردها
همه ی  سوی  از  که  آماری 
دستگاه های تبلیغاتی نظام در مورد 
تیراژ  و  چاپ  تعداد  فیلم ها،  فروش 
تماشای  و  روزنامه ها  تیراژ  کتاب ها، 
همه  می شود  عرضه  تلویزیون 

قالبی اند به سه دلیل:
۱. ادعای همراهی اکثریت مردم با 
تبلیغات نظام که بی مبناست وگرنه 
بسته  مستقل  نظرسنجی  مؤسسات 

نمی شدند.
محصوالت  می خواهد  نظام   .۲
نشان  محبوب  را  بیت  خودی های 

دهد.
نظام  تبلیغات  با  که  کسانی   .۳
اجتماعی  پایگاه  بدون  دارند  فاصله 

معرفی شوند.

ریشه در سنت روحانیت شیعه
که  موضوعی  در  شیعه  روحانیت 
است،  بوده  استاد  بسیار  همواره 
و  حقه بازی  و  تقلب  و  کلک  و  دوز 

موجه جلوه دادن آن بوده است. این 
فقه  در  تقیه  جواز  به  فقط  موضوع 
روحانیت  نمی شود.  محدود  شیعه 
بی اعتبار  بخواهد  را  که  هر  شیعه 
فسق  تهمت  او  به  نخست  سازد 
می زند و بعد او را از حقوق و حیاتش 
و  عسر  مثل  اصولی  می کند.  خلع 
حرج،  احتیاط، مصلحت و ضرورت 
اجرای احکام شریعت هرگونه تقلب 
مجاز  را  کلک  و  دوز  و  دروغ  و 
فقهای  می کند همچنان که همه ی 
دسته ی  به  معاصر  دوران  در  شیعه 
دوم امور عمال حکم داده و بر اساس 
شیعه  روحانیون  کرده اند.  عمل  آن 
قهرمان دروغگویی، فریب، لفاظی، و 
شگردهای مربوط به آنها مثل تغییر 
برچسب  پاسخگویی،  بجای  موضوع 
ابهامگویی،  کلیشه سازی،  زدن، 
حکم  صدور  تکرار،  ساده سازی، 
ارتداد و کفر و زندقه، لعنت کردن،  
مفروضات پنهان، پاسخ دادن سوال 
با سوال، پنهانکاری و بازی با کلمات 

بوده اند.
گرفته  شکل  گونه ای  به  نهاد  این 
که بسیار بعید است کسی وارد آن 
صداقت  و  امانت  با  بتواند  و  شود 
در  صلح خواهی  و  انساندوستی  و 
روحانیت  تاریخ  در  بماند.  باقی  آن 
شیعه یک روحانی که بطور سازگار 
و  انساندوستی  صلح خواهی،  نماد 
است.  نکرده  ظهور  باشد  اخالق 
ایران  در  اخیر  دهه ی  چهار  در 
رادار  زیر  در  شیعه  روحانیون  که 
منتشر  سخنانشان  و  گرفته  قرار 
به اندازه ی  گروهی  هیچ  می شود 
روحانیون شیعه دروغ نگفته، تقلب 
فریب  لفاظی  با  را  مردم  و  نکرده، 
نمی توان  فقط  را  این  است.  نداده 
داد  نسبت  گندیده  سیب  چند  به 
بوده  مسموم  باغ  این  زمین  بلکه 
گندیده اند.  محصوالتش  همه ی  و 
نیز  روحانیون  غیرمعمم  شاگردان 
نیروهای نظامی  نظام تبدیل  به  که 
و  حقه بازی  دروس  همه ی  شده اند 
معنوی  رهبران  از  را  کلک  و  دوز 

خویش فرا گرفته اند.
دوز  بدون  اسالمی  جمهوری 
نمی شد  تأسیس  تنها  نه  کلک  و 
دوام  بیشتر  ماهی  چند  بلکه 
که  شناختی  با  روحانیت  نمی آورد. 
)حدود  داشت  ایران  جامعه ی  از 
کم سواد،  و  بی سواد  درصد   ۹۵
ظرفیت  دیکتاتوری،  به  عادت 
تشنگی  دوگانگی،  و  دورویی  باالی 
مجانی  کاالهای  و  خدمات  برای 
به  نسبت  آرمان گرایانه  تصورات  و 
جامعه و دولت( توانست بخش قابل 
توجهی از مردم را در دهه ی پنجاه 
برخی  )حتی  کند  همراه  خود  با 
برابر  در  حداقل  یا  را(  کمونیست ها 
بی طرف  پهلوی  حکومت  و  خود 
نگاه دارد. پس از تأسیس نیز برخی 
حکومت  مشروعیتی  عناصر  از 
کارآمدی،  یعنی  اخیر  دوران  در 
تحصیالت و عدالت خواهی با دروغ و 
تقلب و دستکاری در آمارها و محروم 
کردن جامعه از اطالعات ظاهرا برای 

حکومت فراهم شده است.

هدف وسیله را توجیه می کند
برای  اسالمگرایان  فکری  مبنای 
گرچه  دروغگویی هایشان  و  تقلب ها 
این  با  اما  دارد  فقه  اصول  ریشه در 
قبول  مورد  شده ی  شناخته ی  اصل 
است.  شده  روزآمد  مارکسیست ها 
این اصل آن است که هدف گرانقدر 
به  برای رسیدن  نادرست  روش های 
هدف  وقتی  می کند.  توجیه  را  آن 
الهی  هم  نظام  و  باشد  نظام  حفظ 
باشد طبعا برای حفظ آن همه کاری 
می توان کرد چنانکه روحانیت شیعه 
در چهار دهه ی اخیر کرده  است. در 
اسالمگرایان  فعالیت  از  دهه  شش 
شیعه در ایران همیشه هدف وسیله 
را توجیه می کرده چون کار خالفی 
در عالم نیست که اسالمگرایان برای 
رسیدن و حفظ قدرت نکرده باشند.

حکومت دوز و کلک در سنت روحانیت 
شیعه ریشه دارد
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