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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

»عمق استراتژیک« جمهوری اسالمی
در آتش خشم مردم می سوزد

کنسولگری جمهوری اسالمی در شهر 
مذهبی نجف، در جنوب عراق، در آتش 
سوخت.  عراقی  شیعه  جوانان  خشم 
نفوذ  عراقی،  شیعیان  مطلق  اکثریت 
در  اسالمی  جمهوری  دخالت های  و 
و  فساد  اصلی  منشاء  را  کشورشان 
خود  اقتصادی  و  سیاسی  بحران های 
سال  اکتبر  اول  از  عراقی ها  می دانند. 

جاری میالدی، بدون وقفه و با پرداخت 
هزینه بسیار سنگین و بیش از ۴۰۰ 
کشته، در میدان ها و خیابان های بغداد 
و شهرهای شیعه نشین علیه جمهوری 
سیاستمدارانی  و  احزاب  و  اسالمی 
که از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
به  دست  می گیرند  دستور  قدس، 

اعتراض زده اند.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com
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سرمقاهل اعتراضات سراسری آبان 98

آغاز نبرد نهایی: برقراری حاکمیت 
ملی در برابر حفظ حاکمیت فرقه ای

اینترنت را قطع کردند تا سرکوب قطع نشود!
و ضدمردمی  مهم حکومت های سرکوبگر  از دشمنان  یکی  اینترنت 
است. از همین رو فیلترینگ و انواع و اقسام ترفندهای عدم دسترسی 
آزاد به اخبار و اطالعات یکی از راهبردهای کالن چنین رژیم هایی است 
که ساالنه هزینه ی زیادی نیز بر جامعه تحمیل می کند. درواقع منابع 

ثروت و بودجه کشور از جیب مردم علیه مردم مصرف می شود.
گذشته از بی آینده بودن امثال جمهوری اسالمی در جهان امروز، کامال 
روشن بود که پس از سرکوب جنبش طبقه متوسط شهری در سال 88 در 
پایتخت و چند شهر بزرگ ایران، دیر یا زود نوبت طبقات و مناطق دیگر 
خواهد رسید. همچنین با توجه به سیاست های ایدئولوژیک حکومت، 
راهکارهایی چون »برجام« حتا اگر همواره حزب دموکرات نیز در آمریکا 
قدرت دولتی را در دست داشته باشد، به جایی نخواهد رسید چرا که مشکل 
نه در دولت های آمریکا بلکه در حاکمیت فرقه ای ایران است. این حاکمیت 
با نیازهای جهان امروز و جامعه ی جوان ایران و منطقه همخوانی ندارد.
پس مشخص بود که بعد از 88 جنبش های دیگر از راه خواهند رسید. 
جنبش هایی که با نام دی 9۶ و آبان 98 در تاریخ معاصر ایران ثبت شدند. 
جنبش بعدی نیز هم اکنون، در همین لحظه، در راه است. از همین رو، 
قطع کردن اینترنت توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت ارتباطات 
و وزیر بازجو و امنیتی اش، دور از انتظار نبود. غافل از اینکه اگر قیمت 
بنزین را بتوان همچنان سه برابر نگه داشت، اما اینترنت را برای همیشه 
نمی توان قطع کرد. به محض اتصال شبکه جهانی، آنهم نه بطور کامل، 
شبکه های اجتماعی و رسانه ها از اخبار و ویدئوهای جنایاتی که در ادامه 

سرکوب و قطع اینترنت جریان داشت، پر شد! 
ملی  اصطالح  به  اینترنت  دنبال  به  پیش  سال ها  از  حکومت  اینکه 
بوده، راز پوشیده ای نیست و ارثیه ی دوران احمدی نژاد است. اما اینکه 
و  تالش ها  که  است  این  بیانگر  است  جهانی  شبکه  نیازمند  کنون  تا 
هزینه های میلیاردی هنوز به نتیجه ی مطلوب نرسیده. واقعیت اما این 
است که اینترنت تنها یک ابزار است و جنبش های اجتماعی بدون آن 
هم به نتیجه می رسند! البته همانطور که ابزاری علیه فیلترینگ ارائه شد، 
»اینترنت بسته« نیز پادزهر دارد و چه بسا »اینترانت« جمهوری اسالمی 
زمانی به نتیجه برسد که دیگر فایده ای برایش ندارد! درست مانند دیگر 

تصمیمات ناکام حکومتی که یک ملت دیگر آن را نمی خواهد! 
این را مقامات رژیم نیز می دانند و به همین دلیل، گویی که در پیشگاه 
مردم ایستاده اند، تالش می کنند بار مسئولیت تصمیمات ناکام را از دوش 
خود بردارند و نقش خود را به ُمهره کاهش دهند! حتی خامنه ای هم 
درباره گران شدن بنزین اظهار »عدم تخصص« می کند و می گوید: من 

فقط تصمیم کارشناسان را حمایت کردم!
اگر زمان سقوط یک حکومت رسیده باشد، با چاپارهای هخامنشی هم 
می توان خبررسانی کرد به ویژه آنکه جمهوری اسالمی با آبان 98 جایی برای 
»نوآوری در سرکوب« باقی نگذاشته است. ایران بعد از آبان 98 بی تردید

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید   دیگر مانند قبل از آن نیست.

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کیهان منتشر کرد :

واکنش فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی 
به لغو مسابقات »جام جهانی کشتی فرنگی 

2۰19« در تهران
****

همدردی ورزشکاران معروف با معترضین با 
بیان دو پهلو و طعنه آمیز

****
آیا ملی پوش کشتی ایران در اعتراضات

 سراسری آبان مجروح و بازداشت شده است؟
****

رئیس کمیته المپیک روسیه:
 ورزشکاران ما با پرچم بی طرف در 

در صفحه 1۰مسابقات شرکت نمیکنند

ضعف های جمهوری اسالمی و به خون 
کشاندن اعتراضات مردم برای جبران 

»کمبود نیرو« و بقا به هر بها!
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کنسولگری جمهوری اسالمی در شهر 
مذهبی نجف، در جنوب عراق، در آتش 
سوخت.  عراقی  شیعه  جوانان  خشم 
نفوذ  عراقی،  شیعیان  مطلق  اکثریت 
در  اسالمی  جمهوری  دخالت های  و 
و  فساد  اصلی  منشاء  را  کشورشان 
خود  اقتصادی  و  سیاسی  بحران های 
اکتبر سال  اول  از  عراقی ها  می دانند. 
جاری میالدی، بدون وقفه و با پرداخت 
هزینه بسیار سنگین و بیش از ۴۰۰ 
کشته، در میدان ها و خیابان های بغداد 
و شهرهای شیعه نشین علیه جمهوری 
سیاستمدارانی  و  احزاب  و  اسالمی 
که از قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی 
به  دست  می گیرند  دستور  قدس، 
ساعت   ۴۸ در  تنها  زده اند.  اعتراض 
گذشته در ناصریه، بغداد و نجف بیش 
از ۴۰ نفر زیر آتش نیروهای امنیتی 
جان  حشدالشعبی  شبه نظامیان  و 

باخته اند.
در  اخیر  روزهای  در  نیز  بیروت  در 
وابسته  شبه نظامیان  مورد  چندین 
تظاهرکنندگان  به  لبنان  به حزب اهلل 
از  گذر  خواهان  نیز  آنها  که  لبنانی 
دولت های فرقه ای اسیر هواداران شیعه 
و مسیحی جمهوری اسالمی هستند، 
حمله کردند. در این کشور که تا چند 
فساد  علیه  عمدتا  شعارها  پیش  روز 
اخیر  روزهای  در  بود،  فرقه گرایی  و 
را  اسالمی  جمهوری  پای  معترضین 
در این بحران به میان کشیدند. سعد 
کیوان تحلیلگر لبنانی به کیهان لندن 
هرگونه  مخالف  ما  »مردم  می گوید 
بیگانه  کشورهای  و  دولت ها  دخالت 
نمی توان  و  هستند  لبنان  امور  در 
منکر شد که در حال حاضر جمهوری 
اسالمی تنها کشوری است که از طریق 
هواداران بومی  خود مانند حسن نصراهلل 
)رهبر حزب اهلل( نبیه بری )رهبر حزب 
شیعی امل و رئیس پارلمان( و میشل 
لبنان(  )رئیس جمهور مسیحی  عون 
تالش در حفظ وضعیت فعلی دارد و با 
هرگونه اصالحاتی در سیستم سیاسی 

کشور مخالفت می کند.«

صدای اروپا هم بلند شد
به  تنها  اسالمی  جمهوری  انزوای 
نمی شود.  خالصه  منطقه  کشورهای 
هر روز بیش از روز گذشته در اروپا نیز 
احزاب و کشورها از جمهوری اسالمی 
فراگیر  تظاهرات  می گیرند.  فاصله 
انتقادهای  برای  فرصتی  به  ایران  در 

گسترده از عملکرد جمهوری اسالمی 
تبدیل شده است. دولت فرانسه که در 
بسیاری  تالش های  گذشته  ماه های 
برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن 
انجام داده بود، با چرخشی قابل توجه 
تهدید به ارجاع مجدد پرونده هسته ای  
امنیت  شورای  به  اسالمی  جمهوری 
سازمان ملل کرد. ژان ایو لودریان وزیر 
گذشته  چهارشنبه  فرانسه  خارجه 
هشدار داد که در صورت برداشتن گام 
جدیدی از سوی جمهوری اسالمی در 
چارچوب  در  تعهداتش  نقض  جهت 
»برنامه اقدام جامع مشترک« یا برجام، 
این کشور می تواند »مکانیسم ماشه« 

را فعال سازد.
است  شده  اشاره  برجام   3۷ بند  در 
پایبندی  نقض  و  اختالف  صورت  در 
آن،  امضاکنندگان  توسط  توافق  این 
بررسی  برای  مشترکی  کمیسیون 
اختالفات تشکیل خواهد شد و چنانچه 
این کمیسیون نتواند مشکالت پیش 
بار  آمده را حل و فصل کند، پرونده 
دیگر روی میز شورای امنیت سازمان 

ملل متحد قرار خواهد گرفت. شورای 
امنیت در صورتی که در عرض 3۰ روز 
دوباره رأی به تعلیق تحریم ها ندهد، 
پیش  تحریم های  و  مصوبات  کلیه 
خودکار  صورت  به  برجام  امضای  از 
موسوی  عباس  گشت.  خواهند  باز 
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اسالمی البته اظهارات ژان ایو لودریان 
گام های  و  »غیرمسئوالنه« خوانده  را 
جمهوری اسالمی برای کاهش تعهدات 
برجامی  را »حق این کشور« در اعتراض 
هسته ای  توافق  از  آمریکا  خروج  به 

دانسته است.

محکومیت کشتار معترضین
وزیر خارجه فرانسه همچنین سرکوب 
گسترده معترضین در ایران را شدیدا 
مورد انتقاد قرار داد و افزود »رفتار رهبر 
به  واکنش  در  ایران  رئیس جمهور  و 
اعتراض های اخیر، تائیدی بر فشارهای 
است«.  تهران  رژیم  بر  حداکثری 
سرکوب گسترده اعتراضات، به گفته 
سر  بر  بزرگی  »مانع  لودریان،  ژان ایو 
اسالمی  جمهوری  با  مشکالت  رفع 
است«. فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه 
برای شرکت در کنفرانس ساالنه  که 
پایتخت  منامه،  به  منطقه ای  امنیت 
بحرین، سفر کرده بود نیز با اشاره به 
به حمالت علیه  آمریکا  واکنش  عدم 
نفتکش ها در خلیج فارس و سرنگون 
به  حمله  و  آمریکایی  پهپاد  ساختن 
پادشاهی  در  آرامکو  نفتی  تاسیسات 
سعودی توسط جمهوری اسالمی ایران، 
تهدیداتی  برابر چنین  در  »اگر  گفت 
مهاجمان  نشود،  داده  نشان  واکنشی 
جری می شوند و حمالت گسترده تری 
این  کرد«.  خواهند  سازماندهی  را 
مقام فرانسوی ابراز امیدواری کرد که 
»آمریکا با توجه به حضور نظامی اش 
در خلیج فارس از خود واکنش نشان 

دهد«.
بسیار  همیشه  که  هم  آلمان  دولت 
مورد  در  محافظه کارانه  و  محتاطانه 
کرده  موضع گیری  اسالمی  جمهوری 
اخیر  اعتراض های  جریان  در  است، 
است.  کرده  اتخاذ  روشن تری  مواضع 
سخنگوی وزارت خارجه آلمان، کشوری 
که سال هاست همراه با ایتالیا مهم ترین 
شریک اقتصادی جمهوری اسالمی در 
اروپاست، »عملکرد نامتناسب نیروهای 
را  معترضان  با  برخورد  در  امنیتی« 
روزهای خاموشی  در  و  محکوم کرد، 

این  »خاتمه  خواهان  اینترنت  کامل 
سیاست« شد. سیاست مشابهی نیز از 
سوی اتحادیه اروپا و مقام ارشد این نهاد 
در سیاست خارجی اتخاذ شده است. 
دسامبر  اول  از  که  موگرینی  فدریکا 
دیگر در مقام مسئول سیاست خارجی 
داشت،  نخواهد  حضور  اروپا  اتحادیه 
در نشستی که در پارلمان اروپا برگزار 
شد و بررسی اعتراض ها در جمهوری 
خود  کار  دستور  در  نیز  را  اسالمی 
داشت، خواستار اعزام کمیسیون های 
مستقل به ایران، عراق و لبنان شد تا 
در ارتباط با سرکوب معترضین تحقیق 
کنند. فدریکا موگرینی در این نشست 
انتظامی در  »رویکرد خشن نیروهای 
غیرقابل  را  اعتراصات  این  با  مقابله 

قبول« دانست.

صدای مردم در پارلمان اروپا
اینهمه در حالیست که مقامات رسمی 
اعتراض ها  دارند  تالش  اروپا  اتحادیه 
بنزین  بهای  افزایش  به  را  ایران  در 
خالصه کنند، ولی در همین نشست 

چارلی ویمرز یکی از نمایندگان »حزب 
اروپا، در  پارلمان  در  دمکرات« سوئد 
پاسخ به اظهارات فدریکا موگرینی گفت 
»بجای دوال شدند در مقابل آخوندها 
و ادامه توافق ورشکسته اتمی که تنها 
به رژیم ایران یاری می رساند، رهبران 
اروپایی باید پشت مردم ایران بایستند، 
حجاب را از سرشان بردارند و با صدای 
بلند بگویند که این حکومت حمایت 
به  پاسخگویی  به  را  تروریست ها  از 
خواست های مردم اش ترجیح می دهد«.  
چارلز ویمرز در خاتمه صحبت هایش 
به مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا یادآوری کرد که »اروپا در کنار 
و  است  ایستاده  ایران  شجاع  مردم 
همراه آنها فریاد می زند ما جمهوری 
قانونگذار  این  نمی خواهیم!«  اسالمی 
اسالمی  جمهوری  »ما  شعار  سوئدی 
نمی خواهیم، نمی خواهیم« را به فارسی 
بیان کرد و بعد ترجمه انگلیسی آن را 

اضافه کرد.
جیته گوته لند یکی دیگر از نمایندگان 
سوئدی پارلمان اروپا که در میز ایران 
این نهاد عضویت دارد نیز هشدار داد 
با  روابط اش  خاطر  به  اروپا  »اتحادیه 
حکومت کشور ایران که اصولی چون 
را  مدنی  آزادی های  و  بشر  حقوق 
رعایت نمی کند سخت مورد انتقاد قرار 
خواهد گرفت«. این نماینده سوئدی از 
فدریکا موگرینی خواست قبل از پایان 
مقام  عنوان  به  ماموریت اش  دوران 
اروپا   اتحادیه  خارجی  سیاست  ارشد 
»نقش فعال تری اتخاذ کند و به اطالع 
روابط  که  برساند  اسالمی  جمهوری 
حقوق  رعایت  گرو  در  اروپا  و  ایران 
بشر و آزادی های مدنی شهروندان این 
کشور قرار دارد«. در استکهلم نیز به 
دعوت آزاده رجحان یکی از نمایندگان 
با  تجمعی  پارلمان سوئد،   ایرانی تبار 
حضور برخی دیگر از قانونگذاران این 
کشور همراه با پالکاردهایی با هشتگ 

IranProtests # برگزار شد.

جمهوری اسالمی در تنگنا
دی مایو  لوئیجی  دستیاران  از  یکی 
وزیر خارجه ایتالیا نیز به کیهان لندن 
می گوید که موضوع اصلی دیدار این 
مقام ایتالیایی با محمدجواد ظریف، که 
برای شرکت در کنفرانس »دیالوگ های 
مدیترانه ای« در روزهای ۵ تا ۷ دسامبر 
به رم سفر خواهد کرد، »سرکوب خشن 
خواهد  اینترنت«  قطع  و  اعتراض ها 
ایتالیا در روزهای گذشته  بود. دولت 
اعالم کرد که در پاسخ به درخواست 
آمریکا از اواسط ماه دسامبر مانع پرواز 
کشور  این  به  ایر  ماهان  هواپیماهای 
خواهد شد. ایتالیا هرگونه همکاری در 
زمینه انرژی با جمهوری اسالمی را از 
نوامبر سال گذشته متوقف ساخته است.

اینک فاصله گرفتن اروپا بر مجموعه ی 
اضافه  اسالمی  جمهوری  نگرانی های 
جمهوری  حضور  و  نفوذ  است.  شده 
استراتژیک« اش  »عمق  در  اسالمی 
اعتراض ها  است.  فروپاشی  حال  در 
شدت  کشور  داخل  در  نظام  علیه 
گرفته است. هیچ بهبودی درروابط با 
کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس 
دیده نمی شود. تحریم های آمریکا هر 
هفته افزایش پیدا می کنند و حمالت 
نظامی اسرائیل به پایگاه های پاسداران 
علی  دارند.  ادامه  سوریه  خاک  در 
تنها  بحرانی  موارد  در  که  خامنه ای 
پس از مدتی قدم به میدان می گذاشت، 
این بار نه تنها بالفاصله ظاهر شد بلکه 
در کمتر از یک هفته سه بار صحبت 
از »توطئه عمیق و بسیار خطرناک« 
کرده است. بحران در حدی است که 
بیش از گذشته تمام جناح های نظام 
در کنار هم قرار گرفته اند و به گفته 
هم  کنار  در  »همه  روحانی  حسن 
ایستاده ایم«. خندقی که اصالح طلبان 
کنده  نظام  دور  گذشته  سال های  در 
بودند تا معترضان و منتقدان درون آن 
بیفتند و نتوانند به مخالفان بپیوندند، 
برای همیشه پر شده و مردم معترض از 
دی ماه 9۶ فریاد می زنند: »اصالح طلب، 
امروز  ماجرا!«  تمومه  دیگه  اصولگرا، 
نظام ضعیف تر از همیشه در یکسو و 
مردم و اراده ی آنها برای عبور از این 
شرایط در مقابل آن در سوی دیگر قرار 
دارند و روز به روز نیز بر شمار حامیان 
آنها در منطقه و جهان افزوده می شود.
احمد رأفت

ایران در آخرین روزهای آبان  9۸ شاهد 
ضد  گسترده ای  و  مردمی  اعتراضات 
نظام جمهوری اسالمی بود؛ مهمترین 
افرادی  اعتراضات آبان حضور  ویژگی 
از همه گروه های اجتماعی و دامنه ی 
گسترده ی سن، تحصیالت و مشاغل 

معترضان بود.
و  با سرکوب  آبان  اعتراضات  چه  اگر 
خشونت شدید از سوی حکومت و قطع 
سراسری اینترنت با هدف جلوگیری از 
خبررسانی و مهار اعتراضات روبرو شد 
اما همین اقدامات پی  در پی از سوی 
ریزش شدید  موجب  نهایت  در  نظام 
جمعیت  بر  شدن  افزوده  و  هواداران 

مخالفان نظام گشت.
مردم  شرایطی  در  اسالمی  جمهوری 
را در حصر خبری و زندانی به وسعت 
کشور قرار داد که اکنون با وصل دوباره 
اینترنت، اگرچه هنوز نه بطور کامل، 
ابعاد تکان دهنده ی سرکوب معترضان 

بیش از پیش نمایان می شود.
جنبش  سرکوب  درباره  اطالعات 
اعتراضی مردم که همچنان در حال 
نقض  می دهد  نشان  است  تکمیل 
فاحش حقوق بشر در این سرکوب نیز 
به  مستقیم  از شلیک  گرفته؛  صورت 
معترضان غیرمسلِح تا هدف قرار دادن 
یک زن باردار و چند فرد زیر 1۸ سال!

آمار کشته شدگان بین  1۵۰ تا 3۶۰ 
نفر  دست کم ۷۰۰۰  شده،  اعالم  نفر 
دستگیر و زندانی و بیش از 1۰۰۰ نفر 
زخمی شده اند که بسیاری از آنها برای 
جلوگیری از دستگیری و ربوده شدن 
در خانه ها درمان می شوند و از همین 
رو با کمبودهای پزشکی روبرو هستند.

در دومین هفته پس از آغاز اعتراضات 
قابل  موضعگیری های  آبان  سراسری 
حکومتی  سران  سوی  از  توجهی 
منتشر شده  که مرزبندی های نیروهای 
دستخوش  را  اجتماعی  و  سیاسی 

تغییراتی کرده است.

در  طلبکاری  با  آمیخته  پریشانی 
نظام موج می زند

در  دست  نظام  جناحین  روزها  این 
یا علیه مردم معترض داد  دست هم 
خود  سکوت  با  یا  و  می دهند  سخن 
ُمهر تأیید بر اقدامات یکدیگر می زنند. 
در آنسو اما مقامات نظام همچنان با 
سرگردانی در عملکرد و اتخاذ تاکتیک 

به خودزنی مشغول هستند.
کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
سراسری  قطع  که  روحانی  دولت 
اینترنت زیر نظر او صورت گرفت، در 
جمهوری  صداوسیمای  در  اظهاراتی 
اسالمی بطور علنی مطرح کرد که هدف 
از یک شبه گران کردن بنزین غافلگیر 

کردن مردم بوده است.
گزارش های وزارت اطالعات و سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
ارائه  خارجی مجلس شورای اسالمی 
گران  پیامدهای  می دهد  نشان  شده 
برای  جامعه  آمادگی  و  بنزین  کردن 
اعتراضات گسترده به دلیل بحران های 
معیشتی از یک سال پیش به وزارت 
کشور اعالم شده و حتی هشدار داده 
شده بود که بهتر است بنزین در شرایط 
به  شاید  نشود.  گران  اقتصادی  فعلی 
همین جهت سران نظام زیر نظر علی 
به جیب و  خامنه ای تصمیم گرفتند 
یک شبه  و  زده  شبیخون  مردم  روان 
بنزین را 3 برابر گران کنند با این توهم 
که گویا حرف خامنه ای هنوز اعتباری 
در جامعه دارد و چون او از این تصمیم 
صورت  اعتراضی  پس  کرده،  حمایت 

نمی گیرد!
و  معدن  صنعت،  وزیر  میان  این  در 
اساس  بر  نیست  معلوم  که  تجارت 
کدام دانش و آگاهی اقتصادی بر چنین 
مسئولیت مهمی تکیه زده است، در 
یک اظهار نظر عجیب گفته بود پس 
از گران شدن بنزین هزینه کرایه گران 

شد که نباید می شد!
رئیس  عنوان  به  اما  روحانی  حسن 
اقدام،  این  دولت و مسئول مستقیم 

دیگر  به  مشکل  با  برخورد  نظر  از 
مقامات نظام سور زد! وی در سخنانی 
با خنده های بیجا، خودش را به کوچه 
خبر  اصال  که  گفت  و  زد  علی چپ 
نداشته بنزین قرار است گران شود! 
اجرایی  دستگاه  رئیس  عنوان  به  او 
نیز  خودش  که  شد  مدعی  کشور، 
موضوع  این  ز  ا مردم  با  همزمان 

خبردار شده است!
طی  که  سیرکی  یکسو  از  چند  هر 
و  روحانی  سوی  از  گذشته  روزهای 
نشان  افتاده  راه  به  دولتمردان  دیگر 
از پریشانی و استیصال آنها دارد اما از 
سوی دیگر بیانگر این واقعیت تلخ است 
ناالیق  و  ناکارآمد  عده ای  چگونه  که 
با  ایران  مانند  مملکتی  امور  سکاندار 
هر  که  شده اند  جمعیت  میلیون   ۸۶
تمام چهار  در  نسنجیده شان  تصمیم 
دهه ی گذشته خسارات پیدا و پنهان 
هنگفت و گاه جبران ناپذیر بر کشور و 

مردم تحمیل کرده است.

نقابی که از چهره ی کریه برافتاد
چهره  اما  اخیر  سراسری  اعتراضات 
واقعی و کریه نظام جمهوری اسالمی 
نمایان کرد؛ چهره ای که  بار دیگر  را 
طی دو دهه گذشته از سوی بخشی از 
نظام با عباراتی چون »مردمساالری«، 
»حقوق  و   » تمدن ها »گفتگوی 

شهروندی« بزک می شد!
خود  دّرنده ی  خوی  نظام  روزها  این 
را بار دیگر نشان داده و در حالی که 
گویا خطر جدی فروپاشی را دریافته، 
تمام نیروهای امنیتی و سرکوبگر خود 
کار  به  ملت  اراده  با  مقابله  برای  را 

گرفته است.
و  می  سال ا ی  ر جمهو ت  ما مقا
هوادارانشان هیچ ابایی ندارند که برای 
معترضان نسخه اعدام و زجرکش کردن 
و  بپیچند  پا  و  دست  کردن  قطع  و 
رهنمود تشکیل کمیته های بسیج در 
محله ها و بازگشت به دهه سیاه شصت 

خورشیدی را بدهند!
برخی  روزهای گذشته  هر چند طی 
نادیده  با  کرده اند  تالش  مسئوالن 

تاکید  که  خامنه ای  سخنان  گرفتن 
بنزین  کردن  گران  تصمیم  کرده 
شده،  گرفته  قوا  سران  و  او  نظر  زیر 
برجسته  را  ناکارآمدی دولت روحانی 
کرده و دیگر بخش های نظام را تبرئه 
کنند اما واقعیت این است که همه ی 
بدنه ی نظام و هوادارانش در این روند 
همدست هستند و هر یک با مواضع 
این  و حتی خاموشی خود در مقابل 
سرکوب گسترده میخی بر تابوت نظام 

زده اند.
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
بر  را  که مدعی اند ردای وکالت ملت 
تن دارند نه تنها هیچ واکنش جدی 
پیامدهای  و  میزان سرکوب مردم  به 
اقتصادی ناشی از گرانی بنزین نشان 
نداده اند، بلکه به محض اینکه شنیدند 
این تصمیم با حمایت خامنه ای گرفته 
شده، ماست ها را کیسه کرده و طرح 
پوچ خود را برای تجدید نظر در قیمت 

بنزین پس گرفتند! 
منتقد  و  مخالف  نمایندگان  برخی 
تسویه  برای  را  فرصت  هم  روحانی 

غنیمت  دوازدهم  دولت  با  حساب 
محمود  مانند  دیگر  برخی  و  شمرده 
تهران  اصالح طلب  نماینده  صادقی 
جمالت  اسالمی  شورای  مجلس  در 
عوام فریبانه  و پوچ خود را گاهی به میخ 

و گاهی به نعل می زند!
برای  نیز  نمایندگان  از  دیگری  گروه 
در  ثبت  و  عریضه  نبودن  خالی 
درباره  آبکی  نقدهای  کارنامه شان، 
اصولگرایان و علی الریجانی و ابراهیم 
رئیسی صادر می کنند که تنها کارکرد 

تبلیغاتی برایشان دارد.
نمایندگان  که  است  این  اما  واقعیت 
مجلس استصوابی شورای اسالمی نیز 
حتی  و  هستند  رهبر شان  نظر  پیرو 
اگر مانند دیگر بخش های نظام مردم 
معترض را اغتشاشگر و اشرار خطاب 
و  کشته  اینهمه  برابر  در  اما  نکنند 
زخمی و زندانی و مفقود سکوت اختیار 

کرده اند!

ریزش همراه با بهت هواداران نظام
در آنسوی این رویدادها، شوک ناشی 
از سرکوب وحشیانه ی مردم و خسارت 
ناشی از قطع کامل اینترنت در بیش از 
یک هفته، موجی از ناباوری در میان 
هواداران  حتی  و  خاموش  گروه های 

نظام ایجاد کرده است.
بستن  امید  با  که  کسانی  از  بسیاری 
استدالل های چهره های  و  به شعارها 
در  عدالتخواه  ظاهرا  و  اصالح طلب 
انتخابات استصوابی شرکت می کردند 
و سیاهی لشکر مشروعیت  بخشیدن به 
نظام بودند، و یا آنهایی که دست کم به 
عنوان مخالف نظام شناخته نمی شدند، 
این روزها با صراحت از بهت و ناامیدی 
اسالمی  جمهوری  از  خود  مطلق 

می گویند.
آندسته  که  هستند  گروه  همین 
معموال  که  را  نظام  ران  دا هوا ز  ا
انگشت اتهامشان به سوی مردم دراز 
به  و  داده  قرار  شماتت  مورد  است، 
فرهادی  اصغر  چون  سلبریتی هایی 
که چندی پیش برای حمایت از مردم 
غزه خون اهدا کرد و این روزها درباره 

است،  ساکت  ایران  مردم  سرکوب 
انتقاد می کنند.

سرکوب بی رحمانه ی مردم در آبان9۸ 
سبب شده که برخی از هواداران نظام از 
آن اعالم برائت کرده و بگویند که دیگر 
در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهند کرد.

وزنه ی  که  است  شرایطی  چنین  در 
گرفتن  پس  خواهان  که  مردمی 
حاکمیت ملی هستند هر روز سنگین تر 
شده و دایره ی اقلیت ناچیزی که برای 
حفظ حاکمیت فرقه ای تالش می کنند 

تنگ تر می شود.
اعتراضات  از  که  جمعیت گسترده ای 
خود  حرکت   9۶ دی ماه  سراسری 
آباد  و  آزاد  ایرانی  به  برای رسیدن  را 
سرعت بخشیده بود، در آبان 9۸ چند 
برابر شد. اکنون نیز با وجود سرکوب 
منتظر،  و  ملتهب  جامعه   گسترده، 
نظام  علیه  دوباره  خیزشی  آماده ی 
که  است. خیزشی  اسالمی  جمهوری 
با  تا  می رود  آن  منطقه ای  حمایت 

حمایت جهانی کامل شود.
روشنک آسترکی

اعتراضات سراسری آبان ۹۸
آغاز نبرد نهایی: برقراری حاکمیت ملی 

در برابر حفظ حاکمیت فرقه ای

»عمق استراتژیک« جمهوری اسالمی
در آتش خشم مردم می سوزد

=سران نظام زیر نظر علی خامنه ای تصمیم گرفتند به جیب و روان مردم شبیخون زده 
و یک شبه بنزین را ۳ برابر گران کنند با این توهم که گویا حرف خامنه ای هنوز اعتباری 

در جامعه دارد و چون او از این تصمیم حمایت کرده، پس اعتراضی صورت نمی گیرد!



صفحه 3ـ Page 3 ـ شماره ۱۷۰۵
 جمعه 29 نوامبر تا پنجشنبه ۵ دسامبر 2019
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دوشنبه تا جمعه ۱۰ صبح تا ۵ بعداز ظهر

ادامه در صفحه ۱۷

لوموند: جمهورى اسالمى با به راه انداختن حمام 
خون مى خواهد به حیات خود ادامه دهد

روزنامه پرخواننده لوموند چاپ فرانسه 
روز دوشنبه در سرمقاله خود نوشت: 
راه  به  با  اسالمى مى کوشد  جمهورى 
انداختن حمام خون و دست اندازى به 
کشورهاى منطقه در قدرت باقى بماند.

نیز  فرانسوى  دیگر  نشریات 
سرکوب  و  ایران  اخیر  رویدادهاى 
با  البته  را  اعتراض کنندگان  وحشیانه 
رژیم  نوشته اند:  و  داده  پوشش  تأخیر 
اسالمى با قفل کردن اینترنت و کنترل 
رسانه ها از انتشار اخبار جنایت آمیز خود 
علیه مردم جلوگیرى کرده و این کار به 
حکومت والیت مطلقه فقیه امکان داده 
با خیال راحت و بدون نگرانى از واکنش 
جهانیان به حذف معترضین ادامه دهد.

روزنامه لیبراسیون هم نوشته: بازتاب 
کشتن جوان هاى بى گناه، خشونت هاى 
افراطى و بى رحمانه رژیم دیکتاتورى 

اسالمى را برمال مى سازد.
لوموند در سرمقاله خود آورده است: 
سرکوب وحشیانه اعتراضات مخالفان 
رژیم چرخشى است در تاریخ جمهورى 
اسالمى که از سال 19٧9 شروع شد. 
این روزنامه اضافه کرده: طغیان اخیر 
گران  دنبال  به  و  نوامبر   1۵ روز  که 
با  شد  شروع  بنزین  قیمت  شدن 
تفاوت هایى   2009 سال  اعتراضات 
معترضین  که  صورت  این  به  دارد. 
دیگر به اصالح رژیم قانع نیستند بلکه 

خواهان سرنگونى کامل آن شده اند.

از  یکى  در  داده:  ادامه  لوموند 
بطور  روز  سه  ایران،  غربى  شهرهاى 
به گوش  گلوله  مداوم صداى شلیک 
از  یکى  پزشک  گفته  به  مى رسید. 
بیمارستان هاى تهران نیز ۶ جنازه به 
بیمارستان محل کار او منتقل شد.به 
گفته مسئوالن سازمان عفو بین الملل 
به دلیل قطع اینترنت و اعالم نشدن 
اعتراض کنندگان  و کشتار  رویدادها  
زیاد  احتمال  به  رسانه اى،  سانسور  و 
تعداد کشته شدگان از 1۵0 نفر اعالم 
شده از سوى این سازمان بیشتر بوده 

است.
آن  به  لوموند  که  مهمى  نکته 
زیاد  شمار  که  است  این  کرده  اشاره 
نشان  کوتاه  زمانى  در  کشته شدگان 
کردن  نابود  به  تصمیم  که  دهد  مى 

معترضین، سیاست اصلى حکومت در 
جریان این شورش مردمى بوده است.

دوران  دریافته اند  که  مالیانى  ضمنا 
قدرت نمایى و روزگار آنها در حال پایان 
است به دروغ و رذیالنه تبلیغ مى کنند 
که سرنخ عصیان خودجوش مردم جان 
به لب رسیده، توطئه اى شکل گرفته 

در خارج بوده است.
بار خیزش علیه  این  افزوده:  لوموند 
آوردن  به وجود  رژیمى که در تالش 
یک هالل شیعى است، به دلیل بازتاب 
حکومت  این  علیه  اخیر  شورش هاى 
نیز  بیروت  و  بغداد  خیابان هاى  در 
نقاط،  این  تمامى  در  و  یافته  افزایش 
مردم آمیخته شدن مذهب و سیاست 
به  اسالمى  جمهورى  طمع  چشم  و 

کشورهاى دیگر را محکوم مى کنند.

=آمریکا از انجام وظایف 
خالى  شانه  منطقه  در  خود 

مى كند.
وزیر دفاع فرانسه گفته است: پایگاه آن 
کشور در امارات متحده عربى، فرماندهى 

گروه ائتالف را به عهده مى گیرد.
فلورانس پارلى یکشنبه شب در پایگاه 
دریایى فرانسه در ابوظبى به خبرنگاران 
گفت: قرار بود رهبرى ائتالف با آمریکا باشد.

او توضیح داد: در ماه هاى اخیر چند تانکر 
نفتکش در خلیج فارس و محدوده تنگه 
هرمز هدف حمله قرار گرفته اند. آمریکا 
فارس،  خلیج  حاشیه  کشورهاى  و 
جمهورى اسالمى ایران را مسئول این 

حمالت مى دانند.
وزیر دفاع فرانسه یادآور شد: کشورهاى 
عضو ائتالف منتظر موافقت پارلمان هاى 
پیمان  این  به  پیوستن  براى  خود 
هستند. آمریکا تصمیم داشت با همکارى 
کشورهاى اروپایى، ائتالف دریایى براى 
حفاظت از مسیر کشتیرانى در خلیج 
فارس و تنگه هرمز را رهبرى کند و 
قرار بود مرکز عملیات پایگاه دریایى آن 

کشور در بحرین باشد.
نگران  همچنان  که  نیز  اروپایى ها 
سرنوشت توافق هسته اى با ایران هستند، 
از پیشنهاد آمریکا استقبال کردند. حاال 

وزیر دفاع فرانسه: فرماندهى گروه ائتالف در 
خلیج فارس را به عهده مى گیریم

فلورانس پارلى وزیر دفاع فرانسه در ابوظبى؛ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۹

وزیر دفاع فرانسه مى گوید که کشور 
او رهبرى ائتالف کشورهاى اروپایى را 
قبول کرده است.به گزارش خبرگزارى ها، 
خانم پارلى روز شنبه در کنفرانس ساالنه 
پایتخت  منامه  در  منطقه اى  امنیت 
بحرین گفت: آمریکا در اجراى تعهدات 
خود براى دفاع از هم پیمانان آن کشور 

در خلیج فارس کوتاهى کرده است.
او ضمن انتقاد از بى توجهى غیرمنتظره 
اضافه  خاورمیانه  در  متحده  ایاالت 
کرد: وقتى در برابر تهدیدهاى خارجى 
واکنش الزم نشان داده نشود، مهاجمان 
بى محاباتر مى شوند و به حمالت بیشترى 
دست مى زنند.فلورانس پارلى یکشنبه از 
فرستادن رادارهاى پر قدرت به عربستان 

براى نفوذ بیشتر سامانه دفاعى آن کشور 
نیز خبر داد. وى اضافه کرد که فرانسه 
و امارات هم روابط نزدیک دارند و چند 

طرح همکارى دفاعى امضا کرده اند.
دفاع  وزیر  آلمان،  خبرگزارى  گزار  به 
به  متحده  ایاالت  توجهى  بى  فرانسه، 
خاورمیانه را باعث  کمرنگ شدن نقش 
واشنگتن در منطقه خلیج فارس دانسته 
و تأکید کرده که آمریکا به خطراتى که 
از جهان را تهدید مى کند  این بخش 
توجه الزم را نشان نمى دهد و وظیفه 

خود را پشت گوش مى اندازد.
از  بعد  است  ممکن  وضع  این  البته 
در  آمریکا  ریاست جمهورى  انتخابات 

سال 2020 تغییر کند.

زلمى خلیلزاد عضو وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان تالش  هاى زیادى 
براى مذاكرات صلح كرده كه در خود افغانستان مخالفانى هم دارد

=یک عضو پیشین طالبان 
مى  گوید نمایندگان این گروه 
فرستاده  خلیل زاد  زلمى  و 
بس  آتش  مورد  در  آمریکا 
رسمى  مذاكرات  و  دائم 
كرده  اند  توافق  بین االفغانى 
و هیچ اختالف دیگرى باقى 
نمانده و فقط طرفین منتظر 

امضاى توافق نامه هستند.
برادر«  عبدالغنى  =»مال 
در  طالبان  سیاسى  معاون 
تهران با ظریف دیدار كرده 
مسائل  مورد  در  طرفین  و 
اقتصادى و امور پناهجویان 
مذاكره  فرهنگى  مسائل  و 
كه  حالى  در  كرده  اند 
و  دولت  داراى  افغانستان 
و  است  رسمى  نمایندگان 
با  نیست چرا ظریف  معلوم 
مسائل  این  درباره  طالبان 

مذاكره مى كند!
خبرگزارى فارس به نقل از منابع آگاه 
خلیل زاد  زلمى  نشست  نوشت  افغان 
نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان 
از  پس  قطر  در  طالبان  نمایندگان  با 
خاتمه  فشرده  مذاکرات  روز  چهار 
یافته و طرفین به توافقات کلى دست 

یافته اند.
این مذاکرات بعد از یک ماه توقف از، 
شنبه سوم آذر، به صورت پنهانى در 

قطر آغاز شده بود.
گروه  پیشین  عضو  اکبرآغا  سید 
طالبان با تایید برگزارى مخفیانه این 
مذاکرات گفته »طرفین در چهار روز 
رسمى  مذاکرات  آغاز  روى  گذشته 
امضاى  و  آتش بس  بین االفغانى، 
مصوباتى که طى 9 دور گفتگو  میان 
طالبان  نمایندگان  و  خلیل زاد  زلمى 
به دست آمده بود مذاکره کردند و به 
توافقاتى در این زمینه دست یافته اند.«

قبال منابع نزدیک به این گروه تایید 
کرده بودند اختالف عمده میان زلمى 
خلیل زاد و نمایندگان طالبان در این 
نشست چهار روزه آغاز مذاکرات رسمى 

بین االفغانى و آتش بس است.
گفت:  ارتباط  این  در  اکبرآغا  سید 
»اختالفات درباره آغاز مذاکرات رسمى 
میان  دائم  آتش بس  و  بین االفغانى 
خلیل زاد  زلمى  و  طالبان  نمایندگان 
دیگرى  اختالف  هیچ  و  شده  حل 
باقى نمانده، فقط طرفین منتظر امضا 

هستند.«
این عضو پیشین گروه طالبان گفت: 
»زلمى خلیل زاد روز گذشته به منظور 
مشخص کردن زمان امضاى مصوبات 

قبلى و همچنان آغاز مذاکرات رسمى 
عازم  دائمى  آتش بس  و  بین االفغانى 

آمریکا شده است.«
وى با بیان اینکه هنوز معلوم نیست 
که چه زمانى توافقاتى که قبال میان 
آمریکا و طالبان صورت گرفته بود، بین 
طرفین امضا مى شود گفت: »همین قدر 
به زودى  گفته مى دانم که ما و شما 
شاهد امضاى مصوبات و آغاز مذاکرات 
تاریخ  ولى  بود  خواهیم  بین االفغانى 

دقیق را نمى توانم بگویم.«
پست  واشگتن  روزنامه  گزارش  به 
طالبان سه شنبه گذشته در ازاى آزادى 
گروگان  دو  طالبان  ارشد  عضو  سه 
آمریکایى و استرالیایى را آزاد کردند. 
این گروه اعالم کرد این مبادله مى  تواند 
کمک  صلح  مذاکرات  بازگرداندن  به 
نیز که طالبان  افغان  کند. 10 سرباز 
آنها را اسیر گرفته بود در روزهاى اخیر 

آزاد شدند.
محمدجواد  آذر،  شش  چهارشنبه، 
ظریف وزیر خارجه جمهورى اسالمى 
نیز سفر نمایندگان طالبان به تهران را 
تایید کرد و گفت براى استقرار صلح 
در افغانستان با همه گروه هاى مختلف 

افغان دیدار مى کنیم.
مذاكره ظریف با طالبان در حوزه 

اقتصادى!
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوى گروه طالبان 
عبدالغنى  »مال  داد  خبر  توییتى  در 
برادر« معاون سیاسى طالبان به تهران 
است. کرده  مالقات  ظریف  با  و  رفته 

به نوشته این عضو طالبان »سفر به 
تهران به منظور روابط حسنه بین دو 
کشور، حل مشکالت مهاجرین افغان 
در  مثبت  روابط  تامین  و  ایران  مقیم 

آینده انجام یافته است.«
خبرگزارى ایرنا مى  نویسد در مالقات 
ایرانى  با هیئت طالبان، طرف  ظریف 
براى گسترش همکارى هاى اقتصادى 
و فرهنگى با کشور و مردم افغانستان بر 
اساس منافع مشترک همسایگى ابراز 

آمادگى کرده است.

افغانستان  البته معلوم نیست وقتى 
داراى دولت و نمایندگان رسمى است 
چرا ظریف در مورد مسائل اقتصادى 
و حل مشکالت مهاجرین افغان مقیم 
مذاکره  طالبان  نمایندگان  با  ایران 
دولت  که  حالى  در  آنهم  مى  کند؟! 
اشرف غنى مخالف مذاکرات طالبان و 
جمهورى اسالمى است و آن را خالف 
قوانین و مقررات بین  المللى مى  داند. با 
این حال شمارى از جریان هاى سیاسى 
ایران  رژیم  نفوذ  تحت  که  افغانستان 
قرار دارند از این سفر حمایت مى  کنند.

نمایندگان  که  نیست  اولین بار  این 
طالبان به تهران سفر مى  کنند. زمستان 
سال گذشته نیز یک هیأت طالبان در 
تهران با على شمخانى دبیر شوراى  عالى 
امنیت ملى دیدار کرد. شمخانى بعد از 
حاضر  طالبان  گروه  گفت  دیدار  این 
سالح  صلح  روند  پیشبرد  براى  است 

خود را زمین بگذارد.
اجراى  براى  آمریکا  توافق طالبان و 
روند صلح افغانستان خبر خوبى براى 
جمهورى اسالمى نیست. طالبان روابط 
از  القاعده  دارد.  القاعده  با  تنگاتنگى 
گروه  هاى تروریستى است که به صورت 
بین  المللى علیه مواضع آمریکا دست به 
تروریستى مى  زند. گزارش  ها  عملیات 
حاکیست شمارى از مقامات بلندپایه 
آنها در  به همراه خانواده  هاى  القاعده 
زیر سایه ى حمایت جمهورى اسالمى 

در ایران ساکن   اند.
نمایندگان  با  ظریف  دیدار  پى  در 
و  آمریکا  توافق  با  همزمان  طالبان 
این  قطر  در  طالبان  بلندپایه  اعضاى 
احتمال که جمهورى اسالمى به دنبال 
ایجاد شکاف میان رهبران ارشد طالبان 
باشد وجود دارد. سیاستى که پیش از 
اینها نیز تکرار شد و پیامدهاى خود را 
»خونین« نشان داد چرا که هر بار که 
دولت  و  طالبان  میان  توافق  احتمال 
گوشه  در  است  شده  زیاد  افغانستان 
خونین،  انفجارهاى  افغانستان  کنار  و 

مسیر صلح احتمالى را تغییر داد.

توافق طالبان و آمریکا پس از مذاكرات مخفیانه در قطر؛ 
مذاكره اقتصادى و فرهنگى محمدجواد ظریف با طالبان!

ادامه اعتراضات خونین در عراق؛ تشکیل »هسته هاى 
بحران« براى كنترل اوضاع

=سفیر جمهورى اسالمى 
آتش  به  عوامل  بغداد  در 
رژیم  كنسولگرى  كشیدن 

در نجف را مزدور خواند.
=حسین امیر عبداللهیان: 
داعش با لباس مردم عراق و 
سفارت  كامل  پشتیبانى  با 
آمریکا و عربستان در بغداد 
به میدان آمده است و قصد 
هتک حرمت كربال و نجف را 

دارند.
سفیر  نقلى  =أسامه 
ایران  قاهره:  در  عربستان 
اینها  از  بیش  منتظر  باید 
آینده  حوادث  و  باشد 

آسان تر نخواهد بود.
کشیدن  آتش  به  از  پس  روز  یک 
کنسولگرى جمهورى اسالمى در نجف، 
در  ایران  رژیم  سفیر  مسجدى  ایرج 
عراق، عراقى هاى معترض را »آشوبگر« 
گفت  و  خواند  خارجى«  »مزدوران  و 
هدف آنها بر هم زدن رابطه دوستانه 

ایران و عراق است.
مسجدى پنجشنبه ٧ آذر، گفت که 
معاند  شبکه هاى  طرف  از  آشوبگران 
مورد حمایت و تحریک قرار مى گیرند 
ایران  در  نیز  را  اقدام  این  مشابه  و 
طرف  از  اتفاقاتى  چنین  که  داشتیم 

اشرار صورت گرفت.
حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه 
على الریجانى در امور بین الملل نیز در 
صفحه توییتر خود حمله به ساختمان 
کنسولگرى ایران در نجف را به داعش 
لباس  با  »داعش  گفت:  و  داد  نسبت 
مردم عراق و با پشتیبانى کامل سفارت 
آمریکا و عربستان در بغداد به میدان 
آمده است و قصد هتک حرمت کربال و 

نجف را دارند.«
چهارشنبه شب معترضان خشمگین 
شدید  درگیرى  از  پس  عراق  در 
ساختمان  به  امنیتى  نیروهاى  با 
کنسولگرى رژیم ایران در نجف حمله 
کردند و آنجا را به آتش کشیدند. در این 
حادثه هیچیک از وابستگان جمهورى 
اسالمى آسیب ندید اما حدود ۵0 نفر 
از نیروهاى امنیتى عراق مجروح شدند 
و ساختمان سوخت و خسارات سنگین 

دید.
وزارت خارجه عراق در بیانیه اى این 
از جمهورى  رسماً  و  محکوم  را  اقدام 
اسالمى عذرخواهى کرد. در بخشى از 
این بیانیه آمده »در شرایطى که تأکید 
مى کنیم که تظاهرات حقى تضمینى 
تظاهرات کنندگان  مطالبات  و  است 

براى دولت قابل قبول بود و همچنان 
که  اشخاصى  مورد  در  ما  ولى  هست 
خواهان منحرف کردن تظاهرات برحق 
هستند،  خود  درست  مسیر  از  مردم 

هشدار مى دهیم.«
محمد  را  عراق  رسمى  عذرخواهى 
کشور  این  وزیرخارجه  الحکیم  على 
تلفنى به محمدجواد ظریف اعالم کرد.

أسامه نقلى سفیر عربستان در قاهره 
در واکنش به آتش زدن سفارت رژیم 
ایران در نجف جمهورى اسالمى را به 
فتنه انگیزى و بر هم زدن امنیت منطقه 
متهم کرد و گفت، ایران در کشورهاى 
عربى هرج و مرج ایجاد کرده و در امور 
کشورهاى همسایه مانند عراق و لبنان 

و یمن دخالت مى کند.
او همچنین گفت، ایران باید منتظر 
بیش این باشد و حوادث آینده آسان تر 

نخواهد بود.
نجف سال هاست جوالنگاه مهره هاى 
اسالمى  جمهورى  نظامى  و  امنیتى 
است و به پاتوقى براى تبلیغات دینى 
روحانیون و طالب وابسته به رژیم ایران 

تبدیل شده است. حمله به کنسولگرى 
حیثیت  به  مهمى  ضربه  رژیم 
بیانگر  همچنین  و  نظام  بربادرفته ى 
شکست پروژه هاى سیاسى و تبلغیاتى 
رژیم در مناطقى است که پشت عتبات 

عالیات سنگر گرفته است.
اقدام معترضان در عراق با واکنش هاى 
مختلفى از سوى تحلیلگران و فعاالن 

رسانه روبرو شده است.
حاکیست  گزارش ها  آخرین 
در  عراق  وزیر  نخست  عبدالمهدى 
احکامى جداگانه رئیس دایره امنیتى 
در شهر نجف  را تغییر داد و رئیس 
را  قار«  استان »ذى  بحران در  هسته 

هم برکنار کرد.
نیروى   ۶00 حدود  مى شود  گفته 
امنیت  برقرارى  امنیت مسئول  ارتش 

در نجف شده اند.
در  نفر  دست کم 2۵  پنجشنبه  روز 
کشته  عراق  جنوب  در  ناصریه  شهر 
شدند. شش نفر نیز در شهرهاى دیگر 

از جمله بغداد جان باختند.

مردم عراق پرچم جمهورى اسالمى را از ساختمان كنسولگرى پایین كشیدند
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=شهبانو فرح پهلوی در 
پیامی گفته است »اطمینان 
شتگی  گذ د خو ز  ا م  ر ا د
ایرانیان برای نیل به آزادی 
و مردمساالری به ثمر خواهد 

رسید«.
=»در غم خانواده هایی که 
حتی از وداع با پیکر بی جان 
فرزندشان محروم مانده اند، 

شریکم«.
منطقه  ر  ا ند ما فر =
تهران  استان  »بهارستان« 
می  گوید آمار کشته  شدگان 
امنیتی«  »جنبه  اعتراضات 

دارد!

شب  دوشنبه  پهلوی،  فرح  شهبانو 
چهار آذر )۲۵ نوامبر(، در واکنش به 
اعتراضات اخیر در ایران در پیامی عنوان 
کرد که اطمینان دارم از خودگذشتگی 
و  آزادی  به  نیل  برای  نیان  یرا ا
رسید. خواهد  ثمر  به  مردمساالری 

پیام  این  در  پهلوی  فرح  شهبانو 
ندای  گذشته  روزهای  در  می  نویسد: 
دادخواهی شما زنان، مردان، جوانان، 
کارگران و دانشجویان ایران در اعتراض 
به گرانی، بیکاری، تبعیض، فسادی، و 

بی عدالتی از همه خیابان های ایران به 
گوش می رسید و در جهان طنین انداز بود.

وی افزوده است، »دادخواهی شما، 
مردم جهان و بیش از همه ایرانیانی را 
که در کشورهای مختلف جهان با یاد 
ایران و دور از مهین زندگی می کنند، 
با شما همدل و همراه کرد، و جهانیان 
را به پشتیبانی هر چه بیشتر از شما و 
مبارزات شما در دستیابی به آزادی و 

عدالت برانگیخت.«
شهبانو فرح پهلوی در پایان عنوان 
مثل  را  روزها  این  »من  است،  کرده 
می گذرانم.  شما  کنار  در  روزها  همه 
همراه با شما سوگوار عزیزانی هستم 

پیام شهبانو فرح پهلوی به خانواده های قربانیان 
اعتراضات آبان۹۸: اطمینان دارم پیروز خواهید شد!

باخته اند،  اعتراض ها جان  این  در  که 
در غم خانواده هایی که حتی از وداع 
محروم  فرزندشان  بی جان  پیکر  با 
شما  همه  مثل  و  شریکم،  مانده اند، 
برای مجروحان، آسیب دیدگان بهبودی 
و برای همه بی گناهی که در دام زندان 
و شکنجه گرفتار آمده آند،  آزادی آرزو 

می کنم.«
بر اساس اعالم سازمان عفو بین  الملل 
در اعتراضات آبان  ماه بیش از 1۴۶ نفر 
کشته شده اند اما برخی منابع این آمار 
می  کنند.  اعالم  نفر   ۲۰۰ از  بیش  را 
که  حالیست  در  ارقام  این  اعالم 
جمهوری اسالمی از اعالم آمار قربانیان 
می  کند. خودداری  بازداشتی  ها  و 

مجتبی  آذرماه،   ۵ سه  شنبه  روز 
استان  بهارستان  فرماندار  خانجانی 
در  ایلنا  پرسش  به  واکنش  در  تهران 
»این  گفته  جانباختگان  تعداد  مورد 
موضوع از جمله مواردی است که جنبه 
امنیتی دارد و به دستگاه های قضایی 
آنها  از  باید  و  برمی گردد  امنیتی  و 
پرسیده شود، اما تا جایی که قانونگذار 
را  جزئیات  هم  ما  کرده  پیش بینی 

می دانیم، مگر می شود ندانیم؟!«
را  حدی  »قانونگذاری  افزود:  وی 
اجازه  تا جایی که  پیش بینی کرده و 
بدهد و رئیس شورای تامین شهرستان 
در  کند،  پیگیری  و  باشد  جریان  در 

جریان امور هستیم.«

مردم  که  حالی  در   -
همه  با  است  سال  چهل 
نظام  توسط  ممکن  وسایل 
ن  ا ر بمبا ی ها  پهلو علیه 
سردار  می شوند،  تبلیغاتی 
سخنگوی  شریف  پاسدار 
نتوانستیم  می  گوید  سپاه 
پهلوی  دوران  مورد  در 

»آگاهی بخشی« کنیم!
- »دشمن به دنبال تطهیر 

واکنش سپاه پاسداران انقالب اسالمی به شعارهای 
مردم در حمایت از پهلوی  ها

در  پهلوی  حکومت  دوران 
در  و  ماست  جوانان  ذهن 
ما  جوان  نسل  شرایط  این 
دچار یک چالش جدی شده 

است«.
- برازجان، مشهد، شیراز، 
 ، ن ا تهر  ، ش شو  ، ی ر سا
ک  شهر  ، ج کر یس  د فر
اندیشه، گوهردشت از جمله 
شهرهایی هستند که مردم 
اخیر  اعتراضات  در  آنها  در 
در حمایت از پهلوی  ها شعار 

سر دادند.
از  حمایت  در  مردم  شعارهای 
سراسری  اعتراضات  از  پهلوی  ها 
دی ماه 9۶ شکل روشنی گرفت و در 
خود  اوج  به   139۸ آبان  ماه  جنبش 
رسید. سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به این شعارهای مردم واکنش نشان 

داده است.
شریف  رمضان  تسنیم  گزارش  به 
انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
در  آذر،  چهارم  دوشنبه  اسالمی، 
نظام  که  گفت  کرمان  در  مراسمی 
مورد  در  نتوانسته  اسالمی  جمهوری 
چهر ه ی، به گفته او، حکومت منحوس 
نسل  و  کند  »آگاهی بخشی«  پهلوی 
شده  شک  دچار  ایران  در  جوان 
است! این ادعا در حالیست که نظام 
اسالمی در ایران چهل سال است با هر 
وسیله ی ممکن مردم را علیه پهلویها 

بمباران تبلیغاتی کرده است!
نظام  پاسداران  سپاه  مقام  این 
مدعی شده که جریانات و وابستگان 
پهلوی  خاندان   و  سلطنت طلبان  به 
همواره به دنبال انتقام گرفتن از »ملت 
ایران« هستند تا بتوانند با سرمایه ای 
علیه  داشتند  دست  در  ملت  از  که 

کشور اقدام کنند.
به گفته وی حدود ۴۰ میلیون نفر از 
جمعیت ایران دوران پهلوی را درک 
و لمس نکرده اند و تعداد کمتری نیز 
جنگ ایران و عراق را درک کرده اند. 
به گفته او به همین دلیل یک انقطاع 

نسلی اتفاق افتاده است.
او با اشاره به اینکه دشمن به دنبال 
تطهیر دوران حکومت پهلوی در ذهن 
جوانان ماست گفت که در این شرایط 
نسل جوان ما دچار یک چالش جدی 

شده است.
رمضان شریف همچنین عنوان کرد، 
»روزی نیست که دشمن یک محتوای 
جدید را تولید نکند و در این شرایط 
در  نظام  کارکرد  نتوانستیم  هم  ما 
چهل سال گذشته را به  خوبی نشان 
را  داده و چهره منحوس رژیم سابق 

آگاهی بخشی کنیم.«
انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
اسالمی اضافه کرد که در این شرایط 
نسل جوان ما حداقل دچار یک شک 
شده و حداکثر رفتاری را انجام می دهد 

که جبهه دشمن از او می خواهد.
بسیاری از شهرها از جمله برازجان، 
تهران،  مشهد، شیراز، ساری، شوش، 
اندیشه،  شهرک  کرج،  فردیس 
گوهردشت از جمله شهرهایی هستند 
که مردم در اعتراضات گسترده ای که 
پس از گران شدن بنزین به راه افتاد 
از پهلوی  ها شعار  در آنها در حمایت 

سر دادند.
اعتراضات  از  تازه  ای  دور  آغاز  با 
پهلوی ها  به  لفظی  حمالت  مردمی، 
از سوی مقام  ها و مسئوالن جمهوری 
اسالمی در نقاط مختلف کشور افزایش 

محمدمهدی  آیت  اهلل  است.  یافته 
حسینی همدانی نماینده ولی فقیه در 
کرج اول آذر در خطبه  های نماز جمعه 
گفت: »مرکز شرارت آمریکا، اسرائیل، 
افراد باقی مانده از خاندان پهلوی بودند 
فراگیر  فتنه  این  کردند  تالش  که 

شود.«
سپاه  به  وابسته  »جوان«  روزنامه 
در  نیز  اسالمی  انقالب  پاسداران 
گزارشی می  نویسد: »رسانه های بیگانه 
آمریکایی،  سعودی،  ضدانقالب  و 
تمام  سلطنت طلبان  و  انگلیسی 
مردم  تحریک  برای  را  خود  تالش 
به  برای  جوانان  علی الخصوص  و 
اغتشاش کشیدن کشور به کار گرفتند 
نظام  به  فضا  این  از  بتوانند  بلکه  تا 

اسالمی و ملت ایران ضربه ای بزنند.«
رسانه  ها  این  شده  مدعی  »جوان« 
»میلیاردها دالر از حامیان خود مانند 
سعودی ،  پهلوی،  منقرض شده  رژیم 
دریافت  اسرائیل  و  آمریکا  انگلیس، 
برنامه های  تولید  صرف  تا  می کنند 
شبکه های  قالب  در  خود  ضدایرانی 

رادیو و تلویزیونی کنند.«
نیروی انتظامی نیز در بیانیه خود در 
واکنش به اعتراضات اخیر عنوان کرد 
نفاق و وابستگان به پهلوی با تطمیع 
زدن  برهم  قصد  به  اوباش  و  اراذل 
خسارت های  عمومی،  امنیت  و  نظم 
گسترده مالی و نیز جانی به بار آورده 
وحشت  و  رعب  ایجاد  جامعه  در  و 

کردند!
که  حالیست  در  ادعاها  این  همه 
روشنی  به  عینی  شاهدان  و  ویدئوها 
ضدشورش  نیروهای  وحشیگری  از 
مردم  کشتار  و  لباس شخصی ها  و 

معترض حکایت می کنند.
سپاه  فرمانده  از  ترتیب  این  به 
دیگر  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
امنیتی  و  انتظامی  و  نظامی  مقامات 
تا وزراء و نماینده  های مجلس شورای 
اسالمی و دیگر کارگزاران نظام بجای 
و  خیابان ها  در  واقعی  مردم  دیدن 
نارضایتی های  دالیل  و  اعتراضات 
آنها، همه چیز را به دشمنان خارجی 
حامیان  و  اطالعاتی  سرویس  های  و 
خلق  مجاهدین  سازمان  و  پهلوی 

نسبت دادند!
جلسه امنیتی در مجلس شورای 

اسالمی
روز دوشنبه چهارم آذر، در مجلس 
حضور  با  جلسه  ای  اسالمی  شورای 
ملی  امنیت  کمیسیون  نمایندگان 
مجلس و نمایندگان نهادهای نظامی 
سپاه  نمایندگان  جمله  از  امنیتی  و 
پاسداران و وزارت اطالعات جمهوری 
نقوی  حسین  شد.  برگزار  اسالمی 
حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی 
جلسه  این  در  که  کرد  نقل  مجلس 
نماینده وزارت اطالعات گفته »اغلب 
دارای  یا  و  بیکار  دستگیرشده ها 
سواد  از  و  بوده  کم درآمد  مشاغل 
نیروهای  حضور  بودند.  برخوردار  کم 
اخیر  حوادث  در  سازمان یافته  معاند 
با تاکتیک ها و استراتژی های مشخص 
ما  برای  که  است  انکار  غیرقابل 

مکشوف بود.«
آمار  مورد  در  حکومتی  نهادهای 
همچنان  اخیر  اعتراضات  تلفات 
سکوت کرده اند. سازمان عفو بین  الملل 
از کشته شدن 1۴۶ نفر خبر می  دهد 
و برخی منابع می  گویند بیش از هفت 
بطوری  شده اند  بازداشت  نفر  هزار 
این  از  برخی  که  فشافویه  زندان  که 
داده  جای  خود  در  را  بازداشتی ها 
است، امکان نگهداری از آنها را ندارد.

کارنامه سیاه رژیم ایران در شرارت و سرکوب؛ نقض توافق اتمی و تهدید 
اروپا به فعال کردن »مکانیسم ماشه«

فرانسه  خارجه  =وزیر 
استفاده  فکر  در  می  گوید 
برجام  در  کاری  و  ساز  از 
فعال  می تواند  که  هستیم 
را  ماشه«  »مکانیسم  شدن 

در پی داشته باشد.
=ژان ایو لودریان: موضع 
علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اعتراضات  باره  در  اسالمی 
مردم در این کشور در جهت 
رفع دالیل این تنش ها نیست.
ب  کو سر ز  ا پس  =
شهرهای  اغلب  اعتراضات 
ایران چهره پلیسی به خود 
گرفته و در معابر و خیابان  ها 
و  بسیج  و  امنیتی  نیروهای 
آمد  و  رفت  لباس شخصی 

مردم را زیر نظر دارند!
سراسری  =اعتراضات 
از افزایش  آبان ۹۸ که پس 
بر  شد  آغاز  بنزین  قیمت 
قبال  در  اروپا  سیاست  های 

ایران تاثیر گذاشته است.
»هیل«  خبری  =پایگاه 
آمریکا  کنگره  به  وابسته 
می  نویسد ایران حمایت  های 
از دست  را  بین  المللی خود 

داده.
منابع  از  =زمزمه  هایی 
بین   المللی  آژانس  نزدیک 
انرژی اتمی به گوش می  رسد 
که رسماً فعالیت   های ممنوعه 
اتمی در تأسیسات اتمی نطنز 
و نقض آشکار برجام را تایید 

می  کند.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه، 
چهارشنبه ۲۷ نوامبر )۶ آذر(، ایران را 
به آغاز ساز و کار موسوم به »مکانیسم 
ماشه« در توافق اتمی )برجام( تهدید 

کرد.
گفته  لودریان  رویترز  نوشته  به 
کلید  جدی  بطور  فرانسه  که  است 
سر  از  به  که  را  ماشه  مکانیسم  زدن 
گرفتن تحریم های سازمان ملل علیه 
رژیم ایران منجر خواهد شد در دست 

بررسی دارد.
علی  موضع  گفته  همچنین  وی 
در  اسالمی  رهبر جمهوری  خامنه ای 
در  کشور  این  مردم  اعتراضات  باره 

جهت رفع دالیل تنش ها نیست.

فرانسه  خارجه  وزیر  حال  این  با 
را  آمریکا  است  تالش  در  می  گوید، 
مجاب کند که فشارها علیه جمهوری 

اسالمی ایران را کاهش دهد.
تعهداتش  برخالف  ایران  حکومت 
غنی  سازی  افزایش  به  برجام  در 
است.  پرداخته  اورانیوم  ذخیره  و 
انرژی  بین المللی  آژانس  همچنین 
نوامبر   11 دوشنبه   ،)IAEA( اتمی 
)۲۰ آبان(، در گزارشی محرمانه اعالم 
کرد که بازرسان آثاری از ذرات اورانیوم 
را در یک مکان اعالم نشده  در ایران 

کشف کرده اند.
مه  ماه  در  آمریکا  خروج  از  پس 
تحریم  های  آغاز  و  برجام  از   ۲۰1۸
تالش  اروپایی  ها  متحده،  ایاالت 
کردند با دادن وعده  های اقتصادی به 
مماشات  سیاست  اسالمی  جمهوری 
با تهران را ادامه بدهند. اما تالش های 
جمهوری  رئیس  ماکرون  امانوئل 
فرانسه برای میانجیگری بین تهران و 
واشنگتن به جایی نرسید و ناکام ماند. 
با وجود این، سه کشور فرانسه، آلمان 
فعالیت  های  مورد  در  بارها  بریتانیا  و 
ایران در  موشکی و شرارت های رژیم 
جمهوری  رهبران  به  همواره  منطقه 

اسالمی هشدار داده اند.
اکنون پیداست اعتراضات سراسری 
قیمت  افزایش  از  پس  که   9۸ آبان 
اروپا  سیاست  های  بر  شد  آغاز  بنزین 
است.  گذاشته  تاثیر  ایران  قبال  در 
در  نفر   ۲۰۰ تا   1۴۰ بین  ایران  در 
اما حکومت  اعتراضات کشته شده  اند 
هنوز از اعالم شمار قربانیان خودداری 
می  کند. نهادهای امنیتی رژیم تهران 
اینترنت را حدود 1۰ روز قطع کردند تا 
اخبار وقایع خونین ایران به بیرون درز 
نکند. در چنین شرایط مرگباری است 
سیاست  ادامه ی  برای  اروپایی  ها  که 
مماشات با رژیم ایران زیر فشار افکار 
عمومی کشورهای خود قرار گرفته اند.

اغلب  اعتراضات،  سرکوب  از  پس 

شهرهای ایران چهره پلیسی به خود 
گرفته و در معابر و خیابان  ها نیروهای 
امنیتی و بسیج و لباس شخصی رفت و 

آمد مردم را زیر نظر دارند!
گرچه در دو ماه اخیر اتحادیه اروپا 
دست  کم در دو بیانیه جمهوری اسالمی 
تحریم  های  بازگشت  به  تهدید  را 
شورای امنیت سازمان ملل کرده است 
تعهدات  نقض  به  تهران همچنان  اما 
خود ادامه می دهد و حتی شماری از 
مقامات بلندپایه رژیم از جمله مجتبی 
ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی 
 NPT مجلس تهدید به خروج ایران از
پیمان منع گسترش سالح های کشتار 

همگانی کرد.
بین  المللی  حمایت  های  ایران 

خود را از دست داده
به  وابسته  »هیل«  خبری  پایگاه 
کنگره آمریکا، ۲۴ نوامبر، در گزارشی 
به وضعیت بحرانی جمهوری اسالمی 
امید  بسیاری  می  نویسد،  و  پرداخته 
سال ۲۰1۵  اتمی  توافق  که  داشتند 
اقدامات  و  موشکی  فعالیت  های  از 
حمایت  در  ایران  رژیم  منطقه  ای 
حزب اهلل،  جمله  از  شبه نظامیان  از 
اسالمی  جهاد  و  حوثی  ها  حماس، 
بکاهد اما اکنون این حمایت  ها افزایش 
پیدا کرده و برخی گزارش  ها حاکیست 
موشک  های  اسالمی  جمهوری  که 
بالستیک خود را در اختیار این گروه  ها 

گذاشته است.
اوزی روبین کارشناس موشکی اخیراً 
دفاع  بین  المللی  کنفرانس  یک  در 
درسدن  شهر  در  موشکی  و  هوایی 
پرکارترین  ایران  که  گفته  آلمان 
در  بالستیک  موشک  های  سازنده 

خاورمیانه است.
تصور بر این بود که توافق اتمی رژیم 
ایران را از ساخت کالهک هسته  ای قابل 
حمل توسط موشک  های بالستیک باز 
می  دارد. با وجود نگرانی از برنامه  های 
موشکی ایران اما این موشک  ها عمدتاً 

برای خاک  تهدیدی جدی  عنوان  به 
خاک  اعظم  بخش  یا  متحده  ایاالت 

اروپا به شمار نمی  روند.
از  متعددی  موارد  به  اشاره  با  هیل 
در  اسالمی  جمهوری  خرابکاری  های 
تاسیسات  به  حمله  جمله  از  منطقه 
مخفیانه  فعالیت  های  ادامه  و  آرامکو 
ایران  حکومت  می  نویسد،  اتمی 
به  پی دستیابی  در  که  انکار می کند 
مسیر  اما  است،  هسته  ای  تسلیحات 
دنیا  کردن  متقاعد  برای  را  خوبی 
اینکه  اول  است:  نگرفته  پیش  در 
غنی سازی اورانیوم در سطوح ممنوع 
اینکه  دوم  و  گرفته  سر  از  را  شده 
از  فراتر  را  تولیدات سوخت هسته  ای 
محدودیت  های تعیین شده در برجام 
برده و سوم اینکه به آژانس بین  المللی 
انرژی اتمی اعالم کرده که بر خالف 
آنچه در برجام آمده است، فعالیت  های 
سایت  های  در  احتمالی  هسته  ای 

نظامی را افشا نخواهد کرد.
این موارد دالیل اصلی دونالد ترامپ 
»فشار  آغاز  و  برجام  از  خروج  برای 

حداکثری« بود.
هیل نوشته تحریم  های شدید آمریکا 
شروع  و  ایران  در  داخلی  بحران  به 
از سوی  اعتراض  ها منجر شده است. 
دیگر حکومت ایران مظنون به دست 
داشتن در حمله به تأسیسات آرامکو 
زیادی  اندازه  تا  و  است  عربستان  در 
حمایت  های بین  المللی را از دست داده. 
ایاالت متحده رژیم ایران را تهدیدی 
جدی برای خود می  داند و سعی دارد 
نظامی  مشترک  بازدارندگی  سّد  یک 
جمهوری  تهدیدات  علیه  منطقه  در 

اسالمی ایجاد کند.
سرکوب  از  پس  اسالمی  جمهوری 
با  توانست   ۸۸ سال  تظاهرات 
و  یکسو  از  اوباما  باراک  ارفاق  های 
دو  میان  قدرت  نمایشی  جابجایی 
جریان اصالح  طلب- اصولگرا و به راه 
انداختن »کمپین امید« برای نشستن 
پای میز مذاکره با غربی  ها مشروعیت 
خود را حفظ کند. اکنون اما وضعیت 
بطور کلی تغییر کرده و نقض حقوق 
بشر و برخورد خشونت  بار با معرتضان 
و قتل   عام مردم در خیابان  ها در برابر 
است.  درآمده  نمایش  به  همه  چشم 
فعالیت   های موشکی و اتمی، خرابکاری 
خونین  سرکوب  اکنون  و  شرارت  و 
را  ایران  رژیم  کارنامه  معترض،  مردم 

از همیشه سیاه   تر کرده است.
اکنون زمزمه  هایی از منابع نزدیک به 
آژانس بین   المللی انرژی اتمی به گوش 
می  رسد که رسماً فعالیت   های ممنوعه 
اتمی در تأسیسات اتمی نطنز و نقض 

آشکار برجام را تایید می  کند.

نیروگاه نطنز؛ نوامبر ۲۰۱۹
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

سراسری  اعتراضات  =با 
 ۹۸ حداقل  در  آبان ماه 
شهر و کشتار دست کم ۲۰۰ 
صدها  شدن  زخمی  و  تن 
 ۳ از  بیش  بازداشت  و  نفر 
هزار نفر، جامعه فرهنگی و 
هنری داخل ایران همچنان 
فرو  سنگینی  سکوت  در 
این  از  بسیاری  است.  رفته 
را  خود  سکوت  هنرمندان، 
خفقانی  و  فشار  از  ناشی 
ش  نتیجه ا که  نند  ا می د
احتماال بازداشت و ممنوعیت 
کاری ایشان خواهد بود در 
حالی که معترضان در خیابان 
جان خود را بر کف می گیرند. 
این هنرمندان  =در مقابل 
اما  سودجو  و  فرصت طلب 
هنرمندان خارج از کشور از 
بازیگر  خواننده،  نویسنده، 
بسر  تبعید  در  که  مدل  و 
جای  همیشه  مثل  می برند، 
ست  د ن  ا مند هنر لی  خا
جمهوری  نظام  پرورده ی 
از  پشتیبانی  در  را  اسالمی 
پر  آنها  اعتراضات  و  مردم 

می کنند.
و  فرهنگی  جامعه  که  حالی   در 
هنری داخل کشور نسبت به کشتار و 
بازداشت گسترده هموطنانشان سکوت 
داخلی  منابع  برخی  کرده اند،  اختیار 
»سلبریتی «های  اغلب  می گویند 
سینما در کشور کانادا اقامت کرده و 
آمد  و   رفت   ایران  به  کار  انجام  برای 

می کنند.
در  آبان ماه  سراسری  اعتراضات  با 
دست کم  کشتار  و  شهر   9۸ حداقل 
200 تن و زخمی شدن صدها نفر و 
بازداشت بیش از ۳ هزار نفر، جامعه 
فرهنگی و هنری داخل ایران همچنان 
در سکوت سنگینی فرو رفته است. در 
اینترنت  قطع  به  توجه  با  که  حالی 
شبکه های  به  دسترسی  عدم  و 

حمایت تمام قد هنرمندان تبعیدی از اعتراضات مردم 
و توپ  و تانک های خاموش »سلبریتی «های داخلی!

این  از  بخشی  می توان  اجتماعی، 
ولی  داد  نسبت  بدان  را  بی واکنشی 
پیش و پس از قطع اینترنت نیز این 
سکوت در فضای هنری داخل کشور 
حاکم بوده و هست. حتی بازیگران و 
سلبریتی هایی که مردم را در دو دوره 
اسالمی  ریاست جمهوری  انتخابات 
تشویق  روحانی  حسن  به  رأی  به 
مردم  کشتار  برابر  در  نیز  می کردند 
ساکت مانده اند. با اینهمه بسیاری از 
این هنرمندان، سکوت خود را ناشی از 
فشار و خفقانی می دانند که نتیجه اش 
کاری  ممنوعیت  و  بازداشت  احتماال 
که  حالی  در  بود  خواهد  ایشان 
معترضان در خیابان جان خود را بر 

کف می گیرند.
چون  هم  انگشت شماری  موارد 
شیال  رادان،  بهرام  پرستویی،  پرویز 
خداداد، حبیب رضایی، پیمان معادی، 
شبنم مقدمی، نیوشا ضیغمی و فریبا 
نیز  کوثری که واکنش نشان داده اند 
فقط گرانی بنزین و قطع اینترنت را 
صدای  اما  داده اند.  قرار  توجه  مورد 
سلبریتی هایی که به اعتبار مردم رشد 
و نمو پیدا کرده  و دیده شده اند و به 
همین اعتبار به نان و نوایی رسیده اند، 

شنیده نشده است.
رسانه های  از  که  روایتی  حاال 
کوچ  می رسد،  گوش  به  ایران  داخل 
به  سینماگران  به خصوص  هنرمندان 
کشور  آن  در  زندگی  و  کانادا  کشور 
شمار  می گویند  رسانه ها  این  است. 
در  اصال  هنرمندان  این  از  زیادی 
ایران اقامت ندارند و فقط برای کار به 
ایران رفت و آمد می کنند و در نتیجه 
نسبت به وضعیت کنونی و مشکالت 

کشور بی تفاوت هستند.
چنین  داخلی،  رسانه های  این 
که  می کنند  متهم  را  هنرمندانی 
به  را  ایران  در  کار  از  ناشی  درآمد 
آنجا  در  و  برده  کانادا  چون  کشوری 

هزینه می کنند و وطن گریز شده اند.
از سوی دیگر، دو روز پیش تصویری 
کشف  تلویزیونی  مسابقه  یک  از 
اجتماعی  شبکه های  در  استعدادها 
مهناز  می داد  نشان  که  شد  منتشر 
یکی  عنوان  به  سینما  بازیگر  افشار 
ابی  کنار  در  برنامه  این  در  داوران  از 
و آرش حضور دارد. نکته قابل توجه 
اینجاست که مهناز افشار با حجاب در 

این برنامه شرکت کرده است!
جداگانه  قضایی  پرونده  دو  افشار 
قضایی در داخل ایران دارد که یکی از 
آنان به کشته شدن یک طلبه همدانی 

مربوط می شود.
استقرار حکومت  ابتدای  از  اگر چه 
از  بسیاری  اسالمی،  جمهوری 
از  فرار  و  تبعید  به  هنرمندان مجبور 
ایران شدند و در طول این ۴0 سال 
نیز، برخی دیگر چون سوسن تسلیمی 
به واسطه سال ها محدودیت و سانسور، 
در نهایت مهاجرت از کشور را برگزید، 
ولی به نظر می رسد هنرمندان نسل 
و  خفقان  افزایش  با  ایران،  در  سوم 
گستردگی  و  سویی  از  سانسورها 
سوی  از  بی ارزش  و  بازاری  هنرهای 
دیگر، تالش می کنند تا با سرمایه ای 
که در این شرایط بهم زده اند از ایران 
هنرمندان  از  گروهی  و  شوند  خارج 
این  در  که  دهند  تشکیل  را  مهاجر 
کشور،  اقتصادی  وانفسای  شرایط 

ادامه در صفحه ۱۷

ایران  به  درآمد  کسب  برای  صرفا 
و  آنهم در حالی که سینما  می روند! 
رادیووتلویزیونش به فساد و پولشویی 

متهم است.
در مقابل این هنرمندان فرصت طلب 
از  خارج  هنرمندان  اما  سودجو  و 
کشور از نویسنده، خواننده، بازیگر و 
مدل که در تبعید بسر می برند، مثل 
همیشه جای خالی هنرمندان دست 
را  اسالمی  جمهوری  نظام  پرورده ی 
در پشتیبانی از مردم و اعتراضات آنها 
پر می کنند. در طول یک هفته قطع 
شدید  سانسور  و  ایران  در  اینترنت 
هنرمندان  این  داخلی،  رسانه های 
گوگوش،  داریوش،  از جمله  تبعیدی 
ابی، شهره صولتی، لیال فروهر، نازنین 
بنیادی، شهره آغداشلو، پرویز صیاد، 
هاتف،  معین،  برجسته،  مرتضی 
شماعی زاده،  حسن  اندی،  کوروس، 
فرامرز اصالنی، کامران و هومن، سعید 
اینترنتی  پست های  در  محمدی، 
از  تصویری  و  صوتی  پیام های  یا  و 
کردند  دفاع  ایران  مردم  اعتراضات 
تباه  و  غیرانسانی  سیاست های  بر  و 

حکومت به شدت تاختند.
تظاهرات اعتراضی آخرین هفته ی 
تالش  با  نیز  ایران  در   9۸ آبان ماه 
کشور  از  خارج  ایرانیان  گسترده 
و  اعتراضات  و  مجازی  فضای  در 
سفارت های  مقابل  در  تظاهرات 
کشورهای  در  اسالمی  جمهوری 
که  حالی   در  بود.  همراه  مختلف 
جمهوری اسالمی همواره به واسطه 
خود،  گسترده ی  تبلیغاتی  سیستم 
ایرانیان  علیه  را  رسانه ای  تروریسم 
خارج از کشور به کار گرفته است و 
نامهربان نسبت  و  را ضدایرانی  آنان 
به وطن و میهن  جلوه داده است اما 
زنان  در جنبش های  هنرمندان  این 
اعتراضات  دانشجویان و همچنین  و 
 9۶ سراسری  تظاهرات  و   ۸۸ سال 
حمایت  خود  مردم  از  همواره  نیز 

کرده اند.
و  گسترده  واکنش  نیز  بار  این 
چه  کشور  از  خارج  ایرانیان  حمایت 
از  عادی  شهروندان  چه  و  هنرمند 
هم میهنانشان نشانگر عشق و همدلی 
آن  مردم  و  ایران  با  آنها  همراهی  و 
نقطه  واکنش همیشگی  این  و  است 
نظام  تریبون های  که  است  پایانی 
برایش  را  دیگر  سناریویی  آغاز  توان 

ندارند.

شغل من نگاه نکردن به خونریزی 
است

روزنامه  که  است  این  من  شغل 
نمی خوانم

شب ها
دود می رقصد

در زیر سیگاری روی میز
پرده می آید از پنجره تا نیمه های 

اتاق
یعنی باد پرده را هل می دهد

از دریا تا من آمده  باد که  همین 
است

داشتم می گفتم
شغل من

خاموش کردن رادیو است
بستن تلویزیون

در تمام ساعات پخش خبر
[بیژن نجدی]

برای  بودجه  کاهش  =این 
سال آینده در حالیست که 
کاراندیش شرح  که  آنگونه 
تا  نیز  جاری  در سال  داده، 
کنون فقط ۲۵ درصد بودجه 
مصوب برای وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی واریز شده و 
۷۵ درصد آن هنوز در دست  

این وزارتخانه نیست.
که  می شود  زده  =تخمین  
و  سینما  سوپراستارهای 
»سلبریتی ها«یی که اغلب در 
کشور کانادا زندگی می کنند، 
رقمی بین یک میلیارد و نیم 
تا ۸۰۰ میلیون تومان دستمزد 

دریافت می کنند.
در حالی  که جیب وزارتخانه فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با مشکالت اقتصادی 
دولت خالی شده، مقامات این وزارتخانه 
در  دست  مالیات  کسب  با  یکسو  از 
جیب هنرمندان می کنند و از دیگرسو 
قصد دارند از سلبریتی های برخوردار از 
مواهب میلیاردی پروژه های پولشویی 

در سینما، سود ببرند.
حقوقی  معاون  کاراندیش  علی اصغر 
صبح  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
امروز ششم آذر ماه در همایش مدیران 
استانی صندوق اعتباری هنر از کاهش 

تالش وزارت ارشاد برای هم کاسه شدن با پولشویی های سینما؛
 بودجه ی »فرهنگ« در سال آینده ۱۰ درصد کم می شود

بودجه فرهنگ در سال  10 درصدی 
آینده خبر داد و آن را ناشی از مشکالت 
اقتصادی دولت در فروش نفت یا همان 

تحریم اقتصادی دانست.
و  فرهنگ  وزارت  حقوقی  معاون 
»بر  که  کرده  تأکید  اسالمی  ارشاد 
اساس چشم اندازی که موجود است و 
برنامه ریزی صورت گرفته و همچنین 
به دلیل مشکالت دولت در فروش نفت، 
تحریم اقتصادی و مسائل دیگر بودجه و 
اعتبار بخش فرهنگ در سال آینده 10 
داشت.« خواهد  اعتبار  کاهش  درصد 
وزارت  بودجه  درصد   ۲۵ فقط 
فرهنگ و ارشاد اسالمی سال ۹۸ 

واریز شده!
این کاهش بودجه برای سال آینده 
در حالیست که آنگونه که کاراندیش 
شرح داده، در سال جاری نیز تا کنون 
برای  مصوب  بودجه  درصد   2۵ فقط 
واریز  ارشاد اسالمی  و  وزارت فرهنگ 
شده و ۷۵ درصد آن هنوز در دست  

این وزارتخانه نیست.
به گفته ی وی گویا قرار هم نیست 
واریز  سال  پایان  تا  درصد   ۷۵ این 
شود بلکه در نهایت مجموعا تا پایان 
این  به  آن  درصد«  »حدود ۷0  سال 

وزارتخانه پرداخت می شود.
کاراندیش حتی گفته، سال پیش نیز 
حدود ۸2 درصد بودجه تصویب شده 
واریز شد و 1۸ درصد اساسا پرداخت 
نشد که منجر به کاهش ۴0 درصدی 

فعالیت های این وزارتخانه شده است.
طرح موضوع لغو معافیت مالیاتی 

اهالی فرهنگ و هنر
اگرچه همواره بودجه تخصیص یافته 
به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به 
اندکی  رقم  وزارتخانه ها  دیگر  نسبت 
بوده ولی در طول سال های اخیر، این 
اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  بودجه 
دولت کمتر و کمتر شده است. هرچند 
کاهش بودجه این وزارتخانه که یکی 
ایدئولوژیک  تبلیغات  تریبون های  از 
تخریب  مسئولیت  و  است  حکومت 
بطور  را  ایران  در  فرهنگ  تحریف  و 
کاهش  ولی  دارد،  عهده  بر  گسترده 
بودجه ی همیشگی نهادهای متعدد و 
زیانبارش باعث شده تا این وزارتخانه 
جیب  در  دست  درآمد،  کسب  برای 

هنرمندان کند!
پیش از اعتراضات سراسری آبان ماه، 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موضوع 
حذف معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ 
را اعالم کرد که قرار است در  و هنر 
این  شود.  گنجانده   99 سال  بودجه 
موضوع با اعتراض اهالی اصناف مختلف 
بیانیه های  در  که  شد  مواجه  هنری 
»غیرفرهنگی«  را  طرح  این  متعددی 
خواندند. اکنون نیز بسیاری از فعاالن 
و مسئوالن اصناف هنری پیگیر عدم 
هنرمندان  مالیاتی  معافیت  حذف 

هستند.

نمایشگاه »عکس تهران«
 در پاریس

کتایون حالجان - گالری شمس در 
پاریس از تاریخ ۸ تا 1۳ نوامبر همزمان 
با نمایشگاه »پاریس فتو« نمایشگاهی 
نمایش  به  را  عکاس  هنرمند  از 2۳۸ 

گذاشت.
عکس ها به صورت دیجیتال در بیرون 
و داخل گالری در معرض دید عموم 

قرار گرفت.
علی جمشیدی مدیر گالری شمس 
مورد  در  لندن  کیهان  با  گفتگو  در 
این  در  نمایشگاه  این  برگزاری  علت 
مهمی  مرکز  پاریس  می گوید:  تاریخ 
توجه  زیرا  است  جهان  عکاسان  برای 
بسیار  شهر  این  در  عکاسی  هنر  به 
هر  می دانید  که  همانطور  باالست. 
در  نوامبر  ماه  در  مهمی  اتفاق  سال 
این شهر می افتد که به »پاریس فتو« 
منتقدان،  تاریخ  این  است. در  مشهور 
بسیاری  کلکسیونرهای  و  گالری دارها 
این  از  بازدید  برای  دنیا  سراسر  از 
اتفاق مهم وارد پاریس می شوند. مدیر 
گالری شمس اضافه می کند: برای من 
به شخصه خیلی مهم بود تا بتوانم در 
این تاریخ که تمام توجه ها در پاریس 
معطوف به عکس است، عکس هایی از 
هنرمندان ایرانی عرضه کنم هنرمندانی 
ایران هستند و نه امکان سفر  که در 
و نه امکان ارائه کارهای خود را بطور 

حرفه ای دارند.
علی جمشیدی در ادامه می گوید: این 
نمایشگاه در راستای پروژه ای بود که در 
سال 1۳92 در تهران کلید زده شد. در 
آن سال ما توانستیم برای اولین بار آثار 
2۳۸ عکاس ایرانی را در خانه هنرمندان 
تهران به نمایش بگذاریم. هنرمندانی 
تا ۳0 سال  بین 20  فاصله سنی  که 
داشتند و بیشتر آنها برای اولین بار بود 
که کارشان به نمایش عموم در می آمد. 
نمایشگاه بازخورد بسیار خوبی داشت 
حدود  بازگشایی  روز  در  که  بطوری 
اما  داشت.  بازدیدکننده  نفر  هزار   11

متاسفانه این پروژه نتوانست ادامه پیدا 
کند.

مدیر گالری شمس در پاسخ به دلیل 
پروژه  این  می گوید:  پروژه  این  توقف 
هزینه بسیار زیادی برای ما داشت مانند 
چاپ کاتالوگ و غیره… یک گالری به 
تنهایی نمی تواند عمل کند و احتیاج 
نیز  اصوال  و  دارد  هنری  حامیان  به 
سیستم های مدیریت و حمایت در ایران 
همیشه در مورد این پروژه ها ناتوان و 
بی برنامه هستند و به همین دلیل هم 
نمایشگاه  برگزاری  نوع  این  متاسفانه 
ادامه پیدا نکرد. ناصر تقوایی کارگردان 

و عکاس ایرانی اما یکی از هنرمندانی 
است که از این نمایشگاه بسیار حمایت 
کرد. نظر او این بود که هر عکس یک 
بیانی برای خود دارد پس می تواند در 
به  نیاز  و  کند  پیدا  حضور  نمایشگاه 
داوری هم ندارد خصوصا داوری های ما 

که خیلی پر معضل است.

در  زیادی  بسیار  گالری های   =
تهران وجود دارد که مدام نمایشگاه 
این ۱۰  در  می کنند خصوصا  برگزار 
نمایش  که  است  اخیر، چطور  سال 

عکس بسیار کم برگزار می شود؟

لیال فروهر و کوروس، دو هنرمند مردمی در تجمع روز یکشنبه 
)۲۴ نوامبر- ۳ آذر( در لس آنجلس در حمایت از مردم به پاخاسته ی 
ایران شرکت کردند. آنها تصاویری از جانباختگان راه آزادی ایران 

را در دست داشتند

- دلیل این است که تعداد عکاسان 
گالری هایی  تعداد  و  باالست  بسیار 
برگزار  عکس  نمایشگاه  تهران  در  که 
از  می کنند نیز بسیار محدود است و 
این رو نمی توانند خروجی این حجم از 

هنرمندان عکاس باشند.

پاریس  نمایشگاه  بازخورد   =
گرفتید  تصمیم  چرا  و  بود  چگونه 
دیجیتال  صورت  به  را  عکس ها 

نمایش دهید؟
بود.  خوب  همیشه  مثل  -بازخورد 
ارزش  هنر  برای  شهر  این  در  مردم 
نمایشگاه  این  هستند.  قائل  بسیاری 
یک امکان بود که در یک زمان بسیار 
مهم آثار 2۳0عکاس ایرانی به نمایش 
دربیاید. دلیل اینهم که تصمیم گرفتم  
عکس ها را به صورت دیجیتال نمایش 
دهم این بود که هم می خواستم نوآوری 
در ارائه داشته باشم، هم اینکه انتقال 
عکس ها بسیار مشکل و پر هزینه بود و 
عمال ممکن نبود. در آینده بیشتر روی 
خواهم  کار  دیجیتال  نمایش  اینگونه 

کرد.
اضافه  پایان  در  گالری شمس  مدیر 
می کند: نسل جوان هنرمند در ایران 
با  هستند  حرارت  و  شور  پر  بسیار 
وجود تمام مشکالتی که دارند بسیار 
عالقمند و با انگیزه کار می کنند. آنها 
و  است  پر  دستان شان  عجیبی  بطور 
واقعا حیف است که برای اینها برنامه ای 

نگذاشت و کاری نکرد.
پاریس  عکس  نمایشگاه  برگزاری 
درواقع حرکتی است برای هنرمندانی 
که با عالقه کار می کنند و عمال امکان 
نمایش کارهایشان را ندارند چون جایی 
برای آنها وجود ندارد. از این تعداد بسیار 
تنها ۴ یا ۵ عکاس مطرح هستند که 
آثارشان مدام در گالری ها به نمایش در 
می آید که در مقابل هزاران عکاس هیچ 

است.
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ادامه در صفحه ۱۷

مدیریت  کارشناس  =یک 
جهانگردی: دلیل اصلی اجرای 
این قانون انجام »کار سیاه« از 
ایرانی ها،  از  تعدادی  سوی 
اتباع  و  سوری ها، عراقی ها  
کشورهای همسایه است که  
مشکالت نسبتاً زیادی برای 
بیکاری در  اقتصاد و معضل 

ترکیه به وجود آورده اند.
س  شنا ر کا یک  =
ه های  ا ر ری:  یه گذا سرما
تمدید  برای  هم  دیگری 
اقامت ایرانی ها و در مجموع 
ترکیه  اتباع خارجی ساکن 
که مشمول این قانون هستند 
وجود دارد مثل خرید ملک، 
اقامت  و  تحصیلی  ویزای 
اصلی  هدف  درواقع  کاری. 
این  از تصویب  ترکیه  دولت 
امنیتی  دغدغه های  قانون 

است.
خبرگزاری  زاده -  فیروزه رمضان 
اجرای  از  آذرماه   ۶ در  ترکیه  آناتولی 
تمدید  عدم  مورد  در  جدید  قانونی 
و  داد  ترکیه خبر  در  توریستی  اقامت 
نوشت:»بر اساس مصوبه جدید در مورد 
بند e ماده یک قانون31/۶۴۵۸  اتباع 
درباره  بین المللی  حفاظت  و  خارجی 
توریستی  موقت  اقامت  تمدید  و  اخذ 
در ترکیه اتباع خارجی بجز شهروندان 
کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه 
فدراسیون  اروپا،  اتحادیه  اقتصادی،  و 
روسیه و جمهوری خلق چین از یکم 
ژانویه ۲۰۲۰ اقامت موقت گردشگری 
را به مدت یک سال اخذ خواهند کرد.«

در ادامه این خبر آمده است: »مطابق 
تمدید  متقاضیان  جدید،  طرح  این 
اقامت موقت توریستی تنها می توانند 
از  سال  یک  گذشت  از  پس  حداقل 

سختگیری های جدید ترکیه برای اقامت ایرانیان

پایان مهلت اقامت یک ساله توریستی 
اقامت  این  دریافت  برای  دوباره  خود 

مراجعه کنند.«
این قانون که هنوز جزییات آن اعالم 
فروکش  از  پس  درست  است  نشده 
کردن نسبی اعتراضات مردمی  در ایران 
از سوی خبرگزاری  دولتی ترکیه منتشر 
شد. اجرای این قانون در آینده بر طیف 
وسیعی از ایرانیان ساکن ترکیه که با 
این کشور ساکن  ویزای توریستی در 
هستند تاثیرات منفی خواهد گذاشت؛ 
کسانی که به دالیل مختلف سیاسی 
و اقتصادی حاضر به زندگی در ایران 
نیستند و در ترکیه نیز امکان دریافت 
و  سرمایه گذاری  یا  تحصیلی  ویزای 

خرید ملک را ندارند.
پایان  از  پس  افراد،  این  از  بسیاری 
مدت ویزای یک ساله توریستی خود 
جایگزین  حل  راه  یک  دنبال  به  باید 
باشند،  ترکیه  در  اقامت  تمدید  برای 
یا مجبور می شوند به شکل قاچاق در 
ایران  اینکه به  یا  ترکیه زندگی کنند 

بازگردند یا به یک کشور سوم بروند.
فرید نصیری کارشناس ارشد مدیریت 
جهانگردی ساکن ترکیه با بیان اینکه 
این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده 

می گوید:»طی  لندن  کیهان  به  است 
اداره  مرکز  به  همکارانم  تماس های 
لطفا  بودند  گفته  آنها  به  مهاجرت 
اطالع رسانی کنید و دیگر تماس نگیرید 
مهاجرت  اداره  تلفن  خط های  چون 
ترکیه این چند روز بسیار مشغول بوده. 
ولی به نظر می رسد این قانون به صورت 
جدی اجرا خواهد شد که البته نه فقط 
ایرانی ها بلکه اتباع کشورهای دیگری 
فهرست  که  می شود  شامل  نیز  را 
نیست،  مشخص  هنوز  آنها  دقیق 
کشورهای  و  روسیه  اتباع  ظاهرا  ولی 
نیستند.« فهرست  این  در  اروپایی 

اقامت  با  که  کسانی  وی،  گفته  به 
دارند  اقامت  ترکیه  در  توریستی 
توریست محسوب نمی شوند هرچند با 
اقامت توریستی می مانند چرا که تعداد 
بسیار زیادی از آنها برای کار و زندگی 

به اینجا می آیند.
را  قانون  این  اجرای  اصلی  دلیل  او 
انجام »کار سیاه« از سوی تعدادی از 
اتباع  و  عراقی ها   سوری ها،  ایرانی ها، 
کشورهای همسایه می داند که  به گفته 
وی مشکالت نسبتاً زیادی برای اقتصاد 
وجود  به  ترکیه  در  بیکاری  معضل  و 

آورده اند.

عکس: کیهان لندن

روح آزادیبخش انقالب های کنونی ایران و عراق و لبنان
در  جوانان  ملی  =جنبش 
ایران، عراق، و لبنان نه تنها 
ناکامی  و  شکست  برابر  در 
سیاسی و فساد حاکمان قد 
علم کرده  بلکه جنبش  آنها 
ریشه ای  تغییرات  خواستار 
اجتماعی است که آزادی های 
را تضمین  و سیاسی  فردی 
از   دیگر  مطالبات  این  کند. 
اقتصادی گذر  مرز مطالبات 
کرده و دقیقا به عنوان یک 
جنبش رهایی و آزادیبخش 
در برابر افراط گرایی مذهبی 

ظاهر شده است.
=شعارهای تظاهرکنندگان 
در این سه کشور و به آتش 
کشیدن بنرهای بزرگ تصاویر 
اوقاف  رجال دین، خانه های 
مذهبی و دفاتر احزاب اسالمی 
نشانه بارز و جلوه هایی آشکار 
از مخالفت نسل جدید با تسلط 
روحانیون  و  محافظه کاران 

دینی بر قدرت است.
 4۰ طی  تهران  =رژیم 
ین  بیشتر شته  گذ ل  سا
روی  ا  ر ری  یه گذا سرما
مغزشویی جوانان کرده بود تا 
آنان را از فرآورده های گفتمان 
واپسگرایانه ی خود سیراب 
آخوندها  گفتمان  اما  کند. 
پیشینه ای  که  مردمی  برای 
درخشان از فرهنگ و تمدن 
و  نبوده  کارساز  دارد، هرگز 

نیست.
= ایران در زمان حکومت شاه 
کشوری ثروتمند، درخشنده 
برای  موفقیت  از  الگویی  و 
با  اما  بود  خاورمیانه  منطقه 
به  روحانیون  گرفتن  قدرت 
بزرگترین مصیبت و تراژدی 
در منطقه تبدیل شد. بدبختی 
و مشکالت مردم ایران زمانی 
اصرار  مالیان  که  شد  آغاز 
بر  تکیه  بجای  که  ورزیدند 
منبرهای موعظه بر مسند و 
تخت قدرت جلوس کنند و 
بجای نقش واعظان به ایفای 

نقش حاکمان بپردازند.
عبدالرحمن الراشد )شرق االوسط( 
- وقتی با تأمل سه رویداد مهم منطقه 
در ایران، عراق و لبنان را بررسی کنیم، 
در می یابیم این رویدادها تنها در دایره و 
چارچوب تالش این ملت ها برای رهایی 
فالکتبار  شرایط  و  ناکام  رژیم های  از 
اقتصادی محدود نمی شود بلکه نوعی 
جنبش  سه  این  میان  در  همنوایی 
از آن به  وجود دارد که بخش بزرگی 
هویت فکری، کاراکتر و مشخصات افراد 
خشمگین که در خیابان های تهران، بغداد 
و بیروت تظاهرات می کنند، بر می گردد.

اغلب کسانی که در تهران، بغداد و 
بیروت تظاهرات می کنند، جوانانی نوگرا 
هستند که با سیستم حاکم، الگوهای 
سیاسی قدیم و رویکردهای واپسگرانه 
حاکمان مخالفند. در عراق که نهادهای 
رژیم حاکم کنونی اش به ظاهر جدید 
به نظر می رسد، اما چون مدیران آن به 
مدیران تهران و بیروت شباهت دارند، از 
همان تضادی رنج می برد که تهران و 
بیروت از آن رنج می برند؛ تضادی که به 
دلیل شباهت طبقه حاکم عراق به رژیم 
تضاد  این  است.  آمده  به وجود  تهران 
فاصله بسیار بزرگی میان جامعه جوانان 
نوگرا با حاکمان احزاب اسالمی تحت 
تاثیر اندیشه واپسگرایی تهران ایجاد کرده 
که خود یکی از مهمترین عوامل اساسی 

این جنبش است.
جنبش ملی جوانان در ایران، عراق، و 
لبنان نه تنها در برابر شکست و ناکامی 
سیاسی و فساد حاکمان قد علم کرده  
تغییرات  خواستار  آنها  جنبش   بلکه 
ریشه ای اجتماعی است که آزادی های 
این  را تضمین کند.  فردی و سیاسی 
مطالبات دیگر از  مرز مطالبات اقتصادی 
گذر کرده و دقیقا به عنوان یک جنبش 
رهایی و آزادیبخش در برابر افراط گرایی 
مذهبی ظاهر شده است. این جنبش 
چنانکه از شعارها و چهرهای افرادی که 

در صف اول تظاهرات مشاهده می شود، 
روحیه ای لیبرال  متناسب با تغییرات 
بر  آن  تاثیرات  و  مدرن  جهان  معاصر 
ایران طبق برخی آمار  منطقه دارد.در 
حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت این 
را جوانانی تشکیل می دهد که  کشور 
سن آنها بین 1۵ تا 3۵ سال است. طرز 
تفکر این ۶۰ میلیون هیچگونه نزدیکی 
با طرز تفکر کسانی که در قم و تهران بر 
مسند قدرت نشسته اند، ندارد. رژیم های 
عراق و لبنان با همین بحران به شیوه های 

مختلف درگیر هستند.
رویکرد ضد اسالم سیاسی و مخالف 
حتی  آخوندی  حاکمیت  هرگونه  با 
زندگی  که  نجف  و  کربال  دو شهر  در 
لحاظ معنوی  به  آنها  سنتی مردم در 
بهره  مذهبی  مزایای  از  اقتصادی  و 
می گرفت، بسیار برجسته و نمایان بود. 
آتش  به  و  تظاهرکنندگان  شعارهای 
رجال  تصاویر  بزرگ  بنرهای  کشیدن 
و دفاتر  اوقاف مذهبی  دین، خانه های 
احزاب اسالمی نشانه بارز و جلوه هایی 
آشکار از مخالفت نسل جدید با تسلط 
بر  دینی  روحانیون  و  محافظه کاران 

قدرت است.
ین  ا ی  ها ر شعا مشترک  وجه 
تظاهرات ها بدون استثناء و آشکار در 
ضدیت با رهبران مذهبی است. تصاویر، 
صداها و پرچم ها در هر سه کشور علیه 
وضعیت موجود حاکم بر این سه کشور 
آن  اصلی  مسبب  محافظه کاران  که 
هستند، نمایان می شود زیرا از نظر جوانان 
قیام کرده محافظه کاران دینی در ایران 
کشتی و پایگاه اساسی این مجموعه از 
سیاستمداران فاسد و حاکمیت ناکارآمد 

را تشکیل می دهند.
محافظه کاران دینی توانستند بطور 
مستقیم )در ایران( یا غیرمستقیم )در 
عراق و لبنان( بر سرنوشت این سه کشور 
با ارعاب، ترور و سرکوب مسلط شوند 
اما هرگز  نتوانستند برای این کشورها 
راه حل های اقتصادی ارائه دهند و برای 
مردم این کشورها شرایط یک زندگی 
رژیم های  این  کنند.  فراهم  را  عادی 
ناکارآمد جوانان را از آزادی های فردی و 
حق ترسیم سرنوشت حال و آینده خود 

محروم کرده اند.
تظاهرات  بیروت  در  که  کسانی  آیا 
اندازه  و  حجم  و  معادله  از  می کنند، 
نیروهای موجود در لبنان آگاهند؟ آیا 
کسانی که با دست خالی و تنها با قابلمه  
اوضاع  به  اعتراض  نشانه  به  قاشق  و 
معیشتی به میدان های بیروت آمده اند از 
شبه نظامیان حزب اهلل لبنان که جمهوری 
کرده  مسلح  دندان  تا  را  آنها  اسالمی 

نمی هراسند؟
جواب این است: نه! نمی ترسند! آنها 
بر  مبنی  خود  خواسته ی  اعالم  برای 
تغییرات بنیادین نه از حزب اهلل و نه از 
حکومت نمی ترسند. لبنانی های معترض 
بسیار هوشمندانه عمل کرده اند. آنها نیز 
با هویت ملی و پرچم لبنان به میدان ها 
آمده اند. آنها نیز محور شعارهای خود را 
با عبور از مرزهای فرقه ای بر تغییرات 
با  و  متمرکز کرده اند  ساختار سیاسی 
روباه های حیله گر مسلط بر قدرت مانند 
رئیس جمهور این کشور میشل عون 
هم پیمان حزب اهلل و خود حزب اهلل لبنان 
که از مهمترین نیروهای ذینفع در ادامه 
وضعیت موجود هستند، درگیر نشدند. 
آنها نخواستند بهانه ای به دست حزب اهلل 
و هم پیمانانش بدهند تا تظاهرکنندگان 
را مثل همیشه به »خیانت« و »ارتباط 
با اسرائیل« و… معرفی کنند و راه قتل 

و کشتار آنها را تدارک ببینند.
فرصت  لبنانی  آگاه  تظاهرکنندگان 
باند  دست  از  را  خیانت  واهی  اتهام 
و  گرفته اند  عون   میشل  و  حزب اهلل 
یکدست با شعار تغییر برای لبنان وارد 

میدان شده اند.

شعارنویسی علیه سران رژیم ایران در جریان اعتراضات آبان  ماه ۱۳۹۸

 ۹۸ آبان  اعتراضات   =
ادامه ی دو موج قبلی یعنی 
تظاهرات  و   ۸۸ جنبش 

سراسری ۹6 است.
= رژیم به دلیل تحریم های 
شدید و دردناک آمریکا کامال 
در گوشه  ی انزوا قرار گرفته و 
هیچ راه نجاتی برای آن وجود 
تنها  دلیل  همین  به  ندارد 
ابزار بقای آن مشت آهنین، 
شکنجه  و  قتل  سرکوب، 
است. شاید در آینده نزدیک 
رژیم، خود حسن روحانی را 
قربانی این بحران کند اما این 
اقدام نیز مشکلی از آن را حل 

نخواهد کرد.
)شرق  الراشد  عبدالرحمن 
ایران  در  اعتراضات  االوسط(- 
گسترده تر از آن است که تلویزیون ها،  
نشان  شبکه های خبری  و  وبسایت ها 
اسالمی  جمهوری  رژیم  زیرا  داده اند 
بی سابقه  اقدامی  در  را  اینترنت  تمام 
اعتراضات  و  مردم  خشم  کرد.  قطع 
یافت  گسترش  شهر   ۶۰ از  بیش  به 
نمادهای  عالی ترین  علیه  جوانان  و 
مذهبی و سیاسی رژیم شعار دادند . 
اعتراض  اصلی  موضوع  از   اعتراضات 
بنزین  قیمت  شدن  برابر  سه  یعنی 
گذشت و کلیت رژیم و مشروعیت و 

موجودیت آن را هدف قرار داد.
قبل از اینکه در مورد نتایج تظاهرات 
و سرنوشت نهایی رژیم صحبت کنم، 
سوم  موج  کلی  تصویر  است  بهتر 
که  موجی  کنیم.  بررسی  را  ایرانیان 

رژیم را حسابی به لرزه درآورده است.
اولین موج ایرانیان سال ۲۰۰9 بود، 
وقتی میلیون ها ایرانی در اعتراض به 
در  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج 
خیابان های پایتخت در تهران سرازیر 
مرزهای  و  فرمول  از  عبور  با  و  شدند 
مشخص شده توسط موسوی و کروبی 
گذر  آنها  از  سبز  جنبش  رهبر  دو 
کردند و علیه کلیت نظام شعار دادند.

آن قیام بسیار گسترده بود و درواقع 
شکاف بزرگ میان نهادهای حاکم را 

برمال کرد. جنبش سبز سرکوب شد و 
رهبران آن بدون روند قانونی و با وجود 
کهولت به حصر خانگی محکوم شدند.

 ۲۰1۷ – سال ۲۰1۶  در  دوم  موج 
کاالها  گرانی  علت  به  اوایل ۲۰1۸  و 
و ناکارآمدی رژیم در ارائه خدمات به 
مردم ایران شکل گرفت. این جنبش 
و  شد  شروع  تهران  از  خارج  نه تنها 
پایتخت  از  شهرهای زیادی در خارج 
بارز  نشانه  اولین  بلکه  گرفت  فرا  را 
و  حاکم  نظام  کلیت  با  مخالفت  آن 
مشارکت همه طبقات مختلف جامعه 
کارگر،  معلم،  از  بود.  آن  در  ایرانی 
کسبه  و  بازاری  تا  کامیوندار  راننده، 
همگی علیه کلیت رژیم شعار می دادند. 
اما رژیم باز هم به روش های امنیتی و 
به کار گرفتن ابزار سرکوب و خشونت 
و  نشانه  دومین  آورد.  روی  قتل  و 
ویژگی این اعتراضات سراسری که آن 
می کرد،  متمایز   ۲۰۰9 جنبش  از  را 

خودجوش بودن قیام بود.
ایرانیان  قیام  موج  اکنون سومین  و 
بر اساس شواهد بسیار  آغاز شده که 
از  کامل تر  و  گسترده تر  بزرگتر، 
جنبش های گذشته است و به همین 
دلیل نیز رژیم ایران را به لرزه درآورد. 
در این جنبش  تقریباً همه گروه های 
جامعه با همه تنوعات قومی و مذهبی 
و صنفی شرکت دارند. طبقات محروم، 
دانش آموزان و طبقات متوسط شهری 
در تهران و سایر شهرهای نیز در آن 

مشارکت داشته اند.
خیلی  رژیم  اقدام  دلیل  همین  به 
سریع تر از اقداماتش در  گذشته بود 
این بار با خشونت بیشتری با موج سوم 
مقابله  ایرانیان  آزادیخواهی  جنبش 
از  کرد. مقامات رژیم برای جلوگیری 
جمع آوری و پخش فیلم های تأثیرگذار، 
وسایل  و  اینترنت  شبکه  قطع  به 
ارتباطی متوسل شدند و در حقیقت 
میلیاردها  پیکر فرسوده خود  با  رژیم 
خسارت اقتصادی را به جان خرید تا 
صدای ایرانیان به خارج کشور نرسد. 
برای یک  قیام  ادامه  و  اینترنت  قطع 
هفته حتی بعد از قطع شدن اینترنت 
نشان داد که برخالف ادعای مقامات 
تحریک  به  جنبش  این  ایران  رژیم 
عوامل خارجی نبوده بلکه قیامی اصیل 

ریشه دار و کامال ایرانی است.

خیابانی  اعتراضات  و  مردم  واکنش 
زیرا  نبود  غافلگیرکننده  رژیم  برای 
و  نفرت  عمق  از  اسالمی  جمهوری 
عملکردهای  به  نسبت  مردم  خشم 
خود به خوبی با خبر است. خامنه ای 
مخالفت با تصمیم خود برای سه برابر 
کردن قیمت بنزین را خیانت دانست 
و حسن روحانی نیز همان جمالت را 
تکرار کرد. رژیم بر باقی ماندن بنزین 
به قیمت سه برابر تعیین شده  اصرار 
می ورزد. این رژیم به دلیل تحریم های 
در  کامال  آمریکا،  دردناک  و  شدید 
راه  هیچ  و  گرفته  قرار  انزوا  گوشه  ی 
نجاتی برای آن وجود ندارد به همین 
دلیل تنها ابزار بقای آن مشت آهنین، 
سرکوب، قتل و شکنجه است. شاید در 
آینده نزدیک رژیم، خود حسن روحانی 
را قربانی این بحران کند اما این اقدام 
جمهوری  نظام  برای  را  مشکلی  نیز 

اسالمی حل نخواهد کرد.
اعتقاد  و  ددمنشی  روح  نظرم،  به 
راسخ  رژیم به راه  سرکوب فعال مانع 
سرنگونی رژیم توسط این موج خواهد 
شد.  جمهوری اسالمی از قتل هزاران 
فراموش  ندارد.  ابایی  معترض  انسان 
به  نزدیک  قتل  در  رژیم  این  نکنیم 
یک میلیون سوری شریک بوده است 
پروایی  نیز  ایرانیان  قتل  از  بنابراین 
ندارد. شاید جمهوری اسالمی در این 
موج اعتراضات سرنگون نشود اما هیچ 
برایش  ایران  ملت  میان  در  پایگاهی 
باقی نخواهد ماند و به شدت تضعیف 
شده و  حیثیت خود را چه در داخل و 
چه در منطقه و جهان به کلی از دست 
اسالمی  جمهوری  رژیم  داد.  خواهد 
فعال  شاید  اعتراضات  این  سرکوب  با 
جان سالم به در ببرد اما بیش از هر 
مرحله از تاریخ ۴۰ ساله اش تضعیف و 
با این اعتراضات،  فرسوده شده است. 
همیشه  برای  اسالمی  انقالب  مفهوم 
پایان یافت و انقالبی که بر همه چیز 
در داخل ایران مسلط و حکمفرما بود 
و حتی خارج از مرزهایش را نیز تهدید 
می کرد، متالشی شده و به خط پایان 

رسیده است.

*منبع: روزنامه شرق االوسط
*نویسنده: عبدالرحمن الراشد

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

موج سوم اعتراضات ایرانیان علیه جمهوری اسالمی

در ایران تظاهرکنندگان به دورترین 
مرزهای نافرمانی علیه طبقه روحانیت 
حاکم به پیش رفته اند. جوانان عکس های 
بر سینه ی  را که ۴۰ سال  روحانیونی 
ملت ایران نشسته و برای خود قداست 
و ابهت دروغین دینی ایجاد کرده بودند 
به آتش کشیدند. رژیم تهران طی ۴۰ 
سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری را 
روی مغزشویی جوانان کرده بود تا آنان 
را از فرآورده های گفتمان واپسگرایانه ی 
خود سیراب کند. اما گفتمان آخوندها 
درخشان  پیشینه ای  که  مردمی  برای 
از فرهنگ و تمدن دارد، هرگز کارساز 

نبوده و نیست.
کاماًل  یک جنبش  ایرانیان  جنبش 
لیبرال و دموکراتیک غربی نیست بلکه 
و  نجات  برای  که  است  ملتی  تالش 
رهایی از نهاد دینی که چهل سال بر 
هشتاد میلیون ایرانی مسلط شده، کمر 
برای سرنگونی آن گام  و  همت بسته 
تنها  نه  الگوی مذهبی  است.  برداشته 
در ایران شکست خورده بلکه در عراق 
نیز به شکست و بن بست رسیده است. 
این الگو حتی با تاثیر بر لبنان که طبقه 
سیاستمدارانش به نام »هالل« و »صلیب 
منابع این کشور، را از زباله گرفته تا نفت، 
ارائه  بطور مشترک غارت کرده اند، در 
هرگونه خدمتی به شهروندان شکست 

خورده است.
ایران در زمان حکومت شاه کشوری 
ثروتمند، درخشنده و الگویی از موفقیت 
برای منطقه خاورمیانه بود اما با قدرت 
گرفتن روحانیون به بزرگترین مصیبت و 
تراژدی در منطقه تبدیل شد. بدبختی و 
مشکالت مردم ایران زمانی آغاز شد که 
مالیان اصرار ورزیدند که بجای تکیه بر 
منبرهای موعظه بر مسند و تخت قدرت 
جلوس کنند و بجای نقش واعظان به 

ایفای نقش حاکمان بپردازند.
مالیان نه تنها برای ایران فاجعه  به بار 
آورده اند بلکه خواستار صدور این فاجعه 

به کشورهای دیگر نیز شده اند!
صدام  سقوط  با   ۲۰۰3 سال  در 
حسین به وسیله آمریکا فاجعه و نکبت 
رژیم اسالمی به عراق کشور همسایه ی 
ایران نیز سرایت کرد. در عراق روحانیون 
جمهوری  به  وابسته  شبه نظامیان  و 
سیاسی  نهادهای  توانستند  اسالمی 
مدرن مانند پارلمان، ریاست جمهوری و 
نخست وزیری را برای نفوذ و تسلط بر 
سیاستمداران غیرنظامی تسخیر کنند و 
آن نهادها را به گذرگاهی آسان برای نفوذ 

خود تبدیل نمایند.
لبنان که وارث یک حکومت فرقه ای- 
دینی از دوره ی استعمار فرانسه بود، طبقه 
سیاسی فاسد حاکم بر آن با استفاده از 
این نوع تقسیم بندی فرقه ای بدترین سوء 
استفاده ها را کردند. اما نسلی که اکنون به 
خیابان ها سرازیر شده از همه این مرزها 
طبقه ی  دلیل  همین  به  و  کرده  گذر 
حاکم گیج است که چه اتفاقی در حال 
روی دادن است و  نمی داند با چه روشی 
با این نسل مقابله کند. تظاهرکنندگان 
شعارشان لبنان است و نه نه شعارهای 
فرقه ای و مذهبی و قومی! تنها لبنان و 
ملت لبنان برای این جوانان مهم است.

در انقالب های ایران، عراق و لبنان ما 
شاهد روح آزادیبخش، دگرگونی فکری 
و رهایی کامل از مرزهای اندیشه های 
واپسگرا هستیم. مطالبات مردم دیگر 
اقتصادی  و  معیشتی  خواسته های  به 
که  نهادهایی  مطمئنا  نیست.  محدود 
اوضاع را به این مرحله بغرنج رسانده اند 
اگر به خواسته های جوانان پاسخ ندهند 
و خود را با شرایط جدید منطبق نکنند، 
در برابر خشم جوانان معترض سرنگون 

خواهند شد.
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده: عبدالرحمن الراشد
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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نیروهاى سرکوب جمهورى اسالمى 
استان  دیگر  شهر  چند  و  اهواز  در 
خوزستان بعد از دستگیرى معترضین 
آنها را پس از محاکمات صحرایى چند 
خلخالى  صادق  سبک  به  دقیقه اى 
اعدام کرده اند.اهالى منطقه به »العربیه 
نت« گفته اند: عوامل تا دندان مسلح 
را  اعتراض کنندگان  همچنین  رژیم 
معشور(،  ماهشهر)بندر  شهرهاى  در 
کردند.  محاصره  فالحیه  و  شادگان 
از  فرار  قصد  به  معترضین  وقتى 
شهر  بیرون  تاالب هاى  وارد  محاصره 
آنان را به تالفى کشته شدن  شدند، 
امنیتى و مجروح  نیروهاى  از  دو تن 
انقالب  پاسداران  فرمانده سپاه  شدن 
در  بسته اند.  گلوله  به  محل  اسالمى 
ماهشهر نیز 2۴ نفر از شعاردهندگان 
امنیتى جان  با نیروهاى  در درگیرى 

خود را از دست دادند.
مرگ  به  واکنش  در  بسیج  افراد 
نیروهاى  عضو  صیادى  رضا  سروان 
ویژه سپاه پاسداران به جوانان معترض 
که در مرکز شهر جمع شده بودند با 

گلوله هاى جنگى شلیک کردند.
که  حاکیست  نیز  گزارش ها  برخى 
نیروى دریایى سپاه پاسداران مستقر 
نیروهاى  با  همراه  ماهشهر  بندر  در 
لشکر ٧ زرهى اهواز متعلق به »سپاه  
ولیعصر« با استفاده از تانک این شهر 
را محاصره کرده و به سرکوب کسانى 

که به خیابان آمده بودند پرداختند.
و  انتظامى  نیروهاى  هم  اهواز  در 

اعدام صحرایى به سبک صادق خلخالى
 در استان خوزستان

سپاه به سوى کسانى که در مرکز شهر 
تجمع کرده بودند  با گلوله هاى جنگى 
پرتاب  اشک آور  گاز  و  کرده  شلیک 
نمودند و مردان و زنان و کودکان را 

به شدت با باتوم کتک زدند.
بستن  پرتاب سنگ،  با  اهواز  اهالى 
راه ها، آتش زدن الستیک و سطل هاى 
کنترل  نیز  عده اى  و  پرداختند  زباله 
زرگان،  زویه،  عبداهلل،  کوت  مناطق 
دستگردآباد،  زنیه  دائره  مالشیه، 

مندلى دشتیان را در اختیار گرفتند.
از مردم  این گیر و دار بسیارى  در 
روى  به  را  خود  منازل  درهاى  اهواز 
آب،  و  گشودند  کنندگان  اعتراض 

آنها قرار دادند  غذا و دارو در اختیار 
خود  خانه هاى  در  هم  عده اى  به  و 
 : گفته اند  ماجرا  شاهدان  دادند.  پناه 
ویدئوهایى که فعاالن عرب خوزستان 
منتشر  اجتماعى  شبکه هاى  در 
کرده اند، نشان مى دهد که اهالى شعار  
»خون و جان من فداى اهواز باد«  و 
»زندانى سیاسى آزاد باید گردد« را به 

زبان عربى سر مى دادند.
انواع  دولت  مى گویند:  شهر  اهالى 
تجهیزات و نیروهاى امنیتى و نظامى 
خود را وارد اهواز و شهرهاى اطراف 
منطقه  یک  به  را  ناحیه  این  و  کرده 
نظامى علیه مردم تبدیل نموده است.

گزارشگران 
بدون مرز 

تهدید و فشار 
جمهوری 

اسالمى علیه 
روزنامه نگاران 
ایرانى خارج 

کشور را
 محکوم مى کند

حمید  توئیت  پى  =در 
بعیدی نژاد مبنى بر شکایت 
اسالمى  جمهوری  سفارت 
رسانه های  از  لندن  در 
در  مستقر  فارسى زبان 
پایتخت این کشور، سازمان 
مرز  بدون  گزارشگران 
وارد  و  تهدید  سال ها  از 
متعدد  اتهامات  آوردن 
در  ایرانى  خبرنگاران  به 
کرده  انتقاد  کشور  خارج 
نهادهای  توجه  خواستار  و 
انگلستان شده  مسئول در 

است.
فارسى زبان  =شبکه های 
اینترنشنال،  ایران  چون 
فارسى  بى بى سى  و  منوتو 
قضایى  شکایت  به  تهدید 
خبرنگاران  و  شده اند 
مى گویند  رسانه ها  این 
توسط  خانواده هایشان 
تحت  و  احضار  حکومت 

فشار قرار مى گیرند.
و  لندن  =کیهان 
بارها  نیز  روزنامه نگارانش 
سایبری  حمالت  هدف 
امنیتى  دستگاه های 
حکومت و همچنین تهدید 

قرار گرفته اند.

انتشار  با  مرز  بدون  گزارشگران 
فشار  و  تهدید  اعالم  ضمن  بیانیه اى 
حکومت بر روزنامه نگاران رسانه هایى 
صداى  منوتو،  فردا،  رادیو  جمله  از 
آمریکا و کیهان لندن از طریق حمالت 
مستقیم و سایبرى و ارعاب افکنى، این 
اقدامات دستگاه هاى حکومتى ایران را 

محکوم کرد.
بعیدى نژاد  حمید  پیش  چندى 
سفیر جمهورى اسالمى در انگلستان 
از شکایت حکومت  توئیتى  انتشار  با 
تلویزیونى  شبکه هاى  برخى  از 
به  رسیدگى  نهاد  به  فارسى زبان 
فعالیت رسانه ها، آفکام، در این کشور 
خبر داد و خبرنگاران را »جاسوس« و 

»مزدور« نامید.
از  برخى  که  بود  این  از  پس 
تلویزیونى  شبکه  روزنامه نگاران 
بى بى سى   و  اینترنشنال  ایران 
گرفتن  قرار  فشار  تحت  از  فارسى 
توسط  ایران  در  خانواده هایشان 
فعالیت هاى  دلیل  به  حکومت 
سوى  از  دادند.  خبر  خود  رسانه اى 
اعالم  اینترنشنال  ایران  دیگر، شبکه 
اسالمى  جمهورى  حکومت  که  کرد 
در  را  شبکه  این  کارمندان  معامله 

داخل ایران ممنوع کرده است.
با  مرز  بدون  گزارشگران  حاال، 
فشار  و  تهدید  به  بیانیه اى  انتشار 
از  خارج  روزنامه نگاران  و  خبرنگاران 
ابعاد  از  و  داده  نشان  واکنش  ایران 
وحشت  و  رعب  ایجاد  از  وسیع ترى 
خارج  رسانه اى  فعاالن  میان  در 
داخل  در  آنها  خانواده هاى  و  کشور 
در  است.  داده  خبر  ایران  خارج  و 
آمده  بین المللى  نهاد  این  بیانیه ى 
مستقل  روزنامه نگاران  که  است 
تهدیدهاى  هدف  ایران  از  خارج  در 
توهین  سایبرى،  حمالت  »مستقیم، 
شبکه هاى  روى  بر  رعب آفرینى  و 

اجتماعى و…« قرار مى گیرند.

گزارشگران بدون مرز همچنین رفتار 
روزنامه نگاران  با  بعیدى نژاد  حمید 
ایرانى و استفاده از برچسب هایى چون 
آنان  علیه  »مزدور«  و  »جاسوس« 
این  است.  کرده  محکوم  به شدت  را 
سازمان، بعیدى نژاد را »سفیر تهدید« 
»این  به  توجه  خواستار  و  نامیده 
خطرناک  و  تهدیدکننده  اقدام هاى 
براى آزادى رسانه ها و روزنامه نگاران« 

توسط حکومت ایران شده است.
نیز  روزنامه نگارانش  و  لندن  کیهان 
در ماه هاى اخیر بارها هدف حمالت 
سایبرى دستگاه هاى امنیتى حکومت 
گرفته اند.  قرار  تهدید  همچنین  و 
در  که  حکومت  سرکوب  سیستم 
داخل ایران حق آزادى بیان و استقالل 
رسانه ها را به شدت زیر پا مى گذارد، 
با استفاده از نیروهاى سایبرى خود، 
مانع  فشارها  انواع  با  تا  کرده  تالش 
فعالیت رسانه اى روزنامه نگاران ایرانى 
را  آنان  و  بشود  نیز  کشور  خارج  در 

وادار به سکوت کند.
بر اساس بررسى ها گزارشگران بدون 
 ،2019 میالدى  سال  آغاز  از  مرز، 
احضار  و  تهدید  مورد   2۵ از  »بیش 
صورت  روزنامه نگاران«  و  خانواده 
وزارت  را  آنها  »بیشتر  که  گرفته 
و  احضار  اسالمى  اطالعات جمهورى 

تهدید کرده است.«
متن کامل بیانیه گزارشگران بدون 

مرز از این قرار است:
»گزارشگران بدون مرز )RSF( بار 
دیگر تهدید و فشار بر روزنامه نگاران 
رسانه هاى  زبان  فارسى  بخش  هاى 
در  مستقل  روزنامه نگاران  و  جهانى 
خانواده هاى شان  و  کشور  از  خارج 
سفیر  مى کند.  محکوم  را  ایران  در 
جمهورى اسالمى ایران در انگلستان 
علیه  را  امنیتى  نهادهاى  تهدید هاى 

روزنامه نگاران تکرار مى کند.

بنا بر اطالعات گردآورى شده بدست 
از  شمارى  مرز،  بدون  گزارش گران 
به  جهانى  رسانه هاى  روزنامه نگاران 
صداى  بى بى سى،  فردا،  رادیو  مانند 
ایران  شبکه هاى خصوصى  و  آمریکا، 
روزنامه هاى  و  تو  و  من  اینترنشنال، 
از سوى  لندن،  کیهان  آنالینى چون 
سرویس هاى امنیتى تهدید و هم زمان 
ایران  در  آن ها  از  برخى  خانواده هاى 

تهدید شده اند.
گوناگون  اشکال  به  تهدیدها  این 
حمالت  مستقیم،  تهدید  بوده اند، 
بر  رعب آفرینى  و  توهین  سایبرى، 

روى شبکه هاى اجتماعى و …
سفیر تهدید

از سال 1۳9۵ که حمید بعیدى نژاد 
در  ایران  اسالمى  جمهورى  سفیر 
انگلستان شده است، پیوسته در حساب 
توئیترى خود رسانه ها و روزنامه نگاران 
امور  سابق  مدیر  مى کند.  تهدید  را 
وزارت  بین ا المللى  امنیت  و  سیاسى 
مصونیت  از  بهره  مندى  با  خارجه، 
نهادهاى  اتهام هاى  دیپلماتیک، 
امنیتى ایران را با همان لحن و بیان، 
علیه رسانه ها و روزنامه نگاران به کار 
مى گیرد »مزدور سرویس هاى امنیتى 
دولت هاى  بودجه  از  ارتزاق  بیگانه، 
ملى  منافع  علیه  اقدام  و  خارجى 
ایران و…« سفیر جمهورى اسالمى 
برابر  در  راکه  فیلم خبرنگارانى  حتى 
مى دهند،  انجام  را  کارشان  سفارت 
خود  مخاطبان  از  و  مى کند  منتشر 
ایران،  سفیر  گفته  به  تا  مى خواهد 
گزارش  هنگام  به  بى بى سى  خبرنگار 
»از حامیان گروه تروریستى منافقین 

و پهلوى« را ببینند!
دو روز پس از قطع کامل دسترسى 
به اینترنت در ایران با هدف محدود 
سرکوب  باره  در  اطالع رسانى  کردن 
اسالمى  جمهورى  سفیر  معترضان، 
خشمگین  توئیت  یک  در  ایران 
از  خارج  رسانه هاى  روزنامه نگاران 
اعتراض هاى  درباره  که  را  کشور 
مستقیم  کردند،  مى  اطالع رسانى 
تهدید مى کند: »مردم ایران هیچگاه 
که  نمى کنند  فراموش  روزهارا  این 
چون  معاندى  شبکه هاى  چگونه 
و  من و تو    ،VoA فارسى،   BBC
بودجه  از  ارتزاق  با  اینترنشنال  ایران 
پهلوى  گروه  و  خارجى  دولت هاى 
سازمانیافته،  آشوبگران  تالشند  در 
قاتلین جان و آتش زنندگان اموال را 
منتقدان سیاسى معرفى کنند و ایران 

را به ناامنى بکشند.«
در همان روز هاى انتشار این توئیت، 
در  روزنامه نگاران  از  شمارى  خانواده 
خارج از کشور از سوى ماموران وزارت 
خواسته  آنها  از  و  احضار  اطالعات 
بخواهید  فرزندانتان  »از  که  مى شود 
به همکارى با شبکه هاى معاند پایان 
دهند. این براى دنیا و آخرت شما و 

آنها خوب است«!
از  زیادى  شمار  سال هاست 
اتهام همکارى  با  ایران  روزنامه نگاران 
با رسانه هاى »دشمن« و »جاسوسى« 
محکوم  درازمدت  حبس هاى  به 
آغاز سال میالدى 2019  از  شده اند. 
 2۵ از  بیش  مرز  بدون  گزارشگران 
و  خانواده  احضار  و  تهدید  مورد 
کرده  شمارش  را  روزنامه نگاران 
اطالعات  وزارت  را  آنها  بیشتر  است. 
تهدید  و  احضار  اسالمى  جمهورى 

کرده است.
ترجیح  تهدید شده  نگاران  روزنامه 
فشار هاى  از  فرار  براى  مى دهند 
به  نشود.  برده  آنها  از  نامى  بیشتر 
قاضى زاده،  فرناز  چون  کسانى  ندرت 
در  فارسى  بى بى سى  روزنامه نگار 
این باره اطالع رسانى مى کنند. وى به 
تاریخ 2 آذر 1۳9۸٧ در توئیتى نوشته 
و  ارعاب  اسالمى  جمهورى   « است 
را  روزنامه نگاران  براى سانسور  تالش 
در  خانواده هایشان  به  فشار  از طریق 
پدر  مى دهد.  ادامه  مرزها،  از  خارج 
٧۳ ساله من را فرا خوانده اند و درباره 
اند.  او هشدار داده  به  من  و خواهرم 

خانواده هاى ما گروگان هستند.«
بعیدى  حمید  آذر،  نخست  روز  در 
نژاد در توییتى دیگر اعالم کرده است 
نامه  » سفارت کشورمان درلندن در 
برشبکه هاى  نظارت  نهاد  به  رسمى 
از  انگلیس)آفکام(،  در  تصویرى 
شبکه هاى معاند فارسى زبان همچون 
اینترنشنال  ایران  فارسى،   BBC
مغرضانه  تحریف  علت  به  منو تو،  و 
به  دعوت  و  ایران  اخیر  تحوالت 
خشونت گسترده علیه نهادهاى مدنى 
ایران شکایت، و خواستار اجراى قانون 

نسبت به آنها گردید.«
یادآور  مرز  بدون  گزارشگران 
به  و  شهروندان  تهدید  که  مى شود 
یک  رسانه هاى  و  روزنامه نگاران  ویژه 
سفیر  ماموریت  و  وظایف  از  کشور 
نیست. ما از مقامات کشور انگلستان 
اقدام هاى تهدید  این  به  مى خواهیم 
کننده و خطرناک براى آزادى رسانه ها 

و روزنامه نگاران توجه کنند.
جمهورى اسالمى ایران دررده بندى 
 2019 مطبوعات  آزادى  جهانى 
گزارش گران بدون مرز از میان 1۸0 
کشور جهان در رده 1٧0 قرار دارد.«

در  تبریز  =نماینده 
سخنانى گفته حسن روحانى 
»اعتمادآفرینى«  بجای 
و  تلویزیون  که  مى  گوید 
مانیتورینگ  دوربین های 
برخورد  و  شناسایى  داریم، 
ادبیات  این  البته  مى کنیم 
نیست  جمهور  رئیس  یک 
رئیس  یک  ادبیات  بلکه 

پاسگاه و کالنتری است.
نمایندگان  از  =تعدادی 
مجلس برای استیضاح وزیر 
کشور امضا جمع مى  کنند و 
به  استیضاح  این  مدعى  اند 
با  دولت  برخورد  نوع  خاطر 

معترضان است!
نماینده  شعبانى  =امین 
کردن  امنیتى  سنندج: 
وزارت کشور، عدم استفاده 
از تجربه و تخصص کارکنان 
توجه  عدم  و  کشور  وزارت 
این  در  به شایسته ساالری 
از جمله محورهای این طرح 

استیضاح است.
در  روحانى  =حسن 
سال  انتخاباتى  مناظره  های 
را  قالیباف  محمدباقر   ،۹۶
به خاطر سرکوب  ها و همین 
سوال  زیر  بیان  و  زبان  نوع 
مخاطبان  برای  و  مى  برد 
مى  کرد.  سیاسى  دلبری 
شش ماه بعد در دی ماه ۹۶ و 
دو سال بعد در آبان۹۸ دولت 
وی عین محمدباقر قالیباف 
و  مردم  خونین  سرکوب  به 

رأی دهندگان پرداخت!
احمد علیرضابیگى نماینده تبریز در 
اظهارات  به  اسالمى  شوراى  مجلس 
اعتراضات  مورد  در  روحانى  حسن 
قیمت  شدن  گران  از  پس  سراسرى 
و  زبان  و  داده  نشان  واکنش  بنزین 
بیان او را »ادبیات یک رئیس پاسگاه« 

توصیف کرده است.
این نماینده، دوشنبه چهارم آذرماه، 
در جلسه علنى مجلس گفت: »پذیرش 
این مطلب که آقاى روحانى پیش بینى 
تنش در ماجراى افزایش قیمت بنزین 
سوابق  داشتن  نظر  در  با  نداشتند  را 

یک نماینده مى  گوید »ادبیات روحانى« مثل 
»ادبیات یک رئیس پاسگاه« است!

احمد علیرضابیگى
نماینده تبریز

خبرگزاری مهر تعدادی از تصاویر میدانى مربوط به ۲۶ آبان را منتشر کرده

از طرف  او و هشدارهایى که  امنیتى 
دیگر  و  نصراهلل  سیدحسن  اردوغان، 
مراجع در خصوص وقوع تنش جدى 
در ایران داده شده بود به هیچ عنوان 

امکان پذیر نیست.«
این  از  »برخى  کرد،  تاکید  وى 
هشدارها حتى زمان دقیق را اعالم کرده 
بودند، سوال این است که این تصمیم 
با  اگر  است،  داشته  امنیتى  پیوست 
وجود پیوست امنیتى چنین پیامدهاى 
هولناکى را سبب شده باید در صالحیت 
تهیه کنندگان این پیوست تردید کرد. 
با  پس  نداشته،  امنیتى  پیوست  اگر 
لحاظ نمودن مقدمه پیش گفته دولت 
خود به دنبال ایجاد بحران بوده است.«

همه  برابر  »در  افزود،  علیرضابیگى 
این خون هاى ریخته شده پاسخ دولت 
ترتیباتى  چرا  روحانى چیست؟  آقاى 
با  اقناع مردم  و  براى کاهش تنش  ها 
صورت  گذشته  در  اجرا  تجربه  وجود 
نگرفت؟ چرا سامانه سوخت بى  اثر شده 
است؟ چرا دولت به مصوبات مجلس 

بى  اعتنا بود؟«
وى با بیان اینکه رئیس جمهور باید 
واقعیت  اما  بدهد  اطمینان  مردم  به 
اعتماد  دولت  به  مردم  که  است  این 
عدم  این  »براى  کرد:  عنوان  ندارند، 
اعتماد دالیل زیادى وجود دارد. رئیس 
اعتمادآفرینى مى  گوید  بجاى  جمهور 
که تلویزیون و دوربین هاى مانیتورینگ 
مى کنیم  برخورد  و  شناسایى  داریم، 
جمهور  رئیس  یک  ادبیات  این  البته 
نیست بلکه ادبیات یک رئیس پاسگاه 
و کالنترى است. رئیس جمهور تجدید 

نظر کند.«
روحانى چه گفته بود؟

حسن روحانى روز 2۶ آبان در جلسه 

اغتشاشگر  را  معترضان  دولت  هیأت 
خوانده و گفته بود: »خوشبختانه آنقدر 
که  داریم  دوربین  و  مانیتور  سیستم 
مشخص  راننده  و  آن  پالک  خودرو، 
مى شود و من از قوه قضاییه خواهش 
مى کنم که در این زمینه طبق قانون 
عمل کند! یعنى کسى که در زندگى 
مردم اخالل و ناامنى و راه بندان ایجاد 
کرده، و اینکه یک فردى بخواهد از این 
اعتراض بحق مردم سوء استفاده کند 
با سالح سرد، قمه، سلح سرد )؟!(  و 
حتى وسط بیاید به بانک، مرکز پلیس 
و صداوسیما حمله کند، این غیرقابل 

تحمل در کشور خواهد بود.«
استیضاح وزیر کشور

بازداشتى  هاى  و  کشته  ها  آمار 
و  باالست  شدت  به  اخیر  اعتراضات 
نهادهاى حکومتى  نظام  اکنون درون 
بار  زیر  از  که  هستند  آن  دنبال  به 
شانه  خسارت  ها  و  کشتار  مسئولیت 

خالى کنند.
مجلس  نمایندگان  از  از  گروهى 
جمع  آورى  دنبال  به  اسالمى  شوراى 
فضلى  رحمانى  استیضاح  براى  امضا 
و  نحوه مدیریت  به دلیل  وزیر کشور 

نوع برخورد با حوادث هستند.
شعبانى  امین  ارتباط  همین  در 
نماینده سنندج گفته »امنیتى کردن 
تجربه  از  استفاده  عدم  کشور،  وزارت 
و  کشور  وزارت  کارکنان  تخصص  و 
عدم توجه به شایسته ساالرى در این 
به  بى توجهى  همچنین  و  وزارتخانه 
ساخت و سازها در کشور و نظارت بر 
کار شهردارى ها از جمله محورهاى این 

طرح استیضاح است.«
تعداد  اعالم  از  امنیتى  نهادهاى 
خوددارى  بازداشتى  ها  و  کشته  ها 
مى  کنند اما منابع غیررسمى مى  گویند 
بین 1۳۶ تا 200 نفر در این اعتراضات 
از سه  کشته و صدها زخمى و بیش 
اعتراضات  شده  اند.  بازداشت  نفر  هزار 
اعتراضات  خونین  ترین  از  آبان  ماه 9۸ 

خاورمیانه در سال هاى اخیر است.
قول  به  امروز  که  روحانى  حسن 
»ادبیات  با   را  مردم  تبریز  نماینده 
در  مى  کند،  تهدید  پاسگاه«  رئیس 
جریان مناظره  هاى تبلیغاتى انتخابات 
ریاست جمهورى سال 9۶، محمدباقر 
قالیباف را به خاطر سرکوب  ها و همین 
نوع زبان و بیان زیر سوال مى  برد و براى 
مخاطبان دلبرى سیاسى مى  کرد. شش 
ماه بعد در دى ماه 9۶ و دو سال بعد 
در آبان9۸ دولت وى عین محمدباقر 
و  مردم  خونین  سرکوب  به  قالیباف 

رأى دهندگان پرداخت!



بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۷۰۵ 
جمعه ۸ تا پنجشنبه 1۴ آذر ماه 139۸خورشیدی

تأثیر چای سبز بر 
کاهش وزن

مطالعات نشان داده است که چای سبز برای کاهش 
وزن بسیار موثر می باشد. مطالعات متعدد نشان داده است که 

مصرف دو یا چهار استکان چای سبز روزانه با کاهش وزن ارتباط 
مستقیمی دارد. درمقابل مصرق چای سیاه با افزایش وزن ارتباط دارد.

در مطالعاتی افراد بدون تغییر در رژیم غذایی یا شیوه ی زندگی خود با 
مصرف چای سبز وزن خود را کاهش داده اند. چای سبز در کاهش وزن بسیار 

موثر است چراکه میزان گلوکز خون را تنظیم می کند. ماده ی فعال این چای 
 EGCG است که بصورت اختصار gallated catechin نام به  نوعی فالونوئید 
نامیده  می شود. اما کاتچین توسط جوشش آب ازبین می رود به همین دلیل قبل 
اضافه کردن آن به آب گرم منتظر باشید تا آب کمی از حرارت بیفتد سپس چای 
سبز را به آن اضافه کنید.از طرف دیگر EGCG را می توان به عنوان یک مکمل 
خریداری کرد چراکه مقدار دوز آنتی اکسیدان بیشتری دارد. نوشیدن چای سبز 
بدلیل متابولیسم کاتچین در چای به خودی خود بهتر از مصرف مکمل چای سبز 
است. یک عیب چای سبز افزایش مقاومت به انسولین می باشد که این مسئله 
می تواند در افراد چاق و افراد دیابتی مشکل آفرین باشد.دریک مطالعه به 
موشها چای سبز و رزین غیر سمی برای کاهش تاثیرات جانبی چای سبز 

داده شد. در این مطالعه هم از موش های سالم و هم دیابتی استفاده 
به هردو گروه هم غذای معمولی و هم غذای پرچرب  و  شد 

از  دادند. نتیجه ی این مطالعه نشان داد که چای سبز 
افزایش وزن در هنگامیکه موشها از رژیم غذایی 

پرچرب استفاده می کردند جلوگیری 
کرد.

زنان  شاخص

حاصل عمر تو افسوس شد و حرمان
عیب خود را مکن ایدوست ز خود پنهان

وقت ضایع نکند هیچ هنرپیشه
جفت باطل نشود هیچ حقیقت دان
هیچگه نیست ره و رسم خردمندی
گرسنه خفتن و در سفره نهفتن نان

دهر گرگیست گرسنه، رخ از او برگیر
چرخ دیویست سیه دل، دل ازو بستان

پا بر این رهگذر سخت گرانتر نه
اسب زین دشت خطرناک سبکتر ران

موج و طوفان و نهنگست درین دریا
باید اندیشه کند زین همه کشتیبان

هیچ آگاه نیاسود درین ظلمت
هیچ دیوانه نشد بسته این زندان ...

کلمه  شنیدن  با 
یاد  همگی  بوتاکس 
و  چین  برای  درمانی  بوتاکس 
بوتاکس  اما  چروک صورت می افتیم 
مثل  درست  سر  موی  ؟  چیست  مو 
پوست، با گذر سن شادابی و انعطاف 
خود را از دست می دهد. محصوالت 
مو  بوتاکس  برای  جدید  بهداشتی 
بوتاکس  نام  با  را  خود  دلیل  این  به 
نرم  و  پر  را  مو  که  کرده اند  معرفی 
کرده و از پیچ خوردن مو جلوگیری 

می کنند.
بوتاکس ترکیبی ساخته شده از سم 
در  که  ای  ماده  می باشد؛  بوتولینوم 
فلج کردن عضله شناخته شده است. 
در  می تواند  بوتولینوم  سم  اینکه  با 

مقادیر زیاد سمی باشد، اما پزشکان 
برای چندین  از آن  در مقادیر کمتر 
استفاده  سودمند  درمانی  اهداف 
درمانی  مقاصد  این  از  می کنند. 
کاهش  در  آن  کاربرد  به  می توان 
میگرنی،  سردردهای  بدن،  تعریق 
تنبلی چشم، مشکالت بلع و همچنین 

عمل های زیبایی اشاره کرد.
بوتاکس  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
مو چیست باید گفت که بوتاکس مو 
اصاًل ماده توکسین بوتولینوم را ندارد. 
ماده ی  اصلی ترین  بوتولینوم  سم 
بوتاکس است. در عوض، کارکرد این 
درست  است.  بوتاکس  شبیه  روش 
مثل بوتاکس، بوتاکس مو نیز با شکل 
کردن عضالت و صاف کردن پوست، 
تک تک الیاف مو را پر می کند تا به 
لطافت و شادابی موی سر کمک کرده 

باشد.
در  ماده ای  عنوان  به  بوتاکس 
قرار  استفاده  مورد  موها  زیباسازی 
بوتاکس  با  درمان  نوع  دو  می گیرد. 

وجود دارد:
اولین مورد، بوتاکس مو می باشد که 
حاوی  اصاًل  گفت  می توان  واقع  در 

 L’Oreal Professionel’s
این  می باشد.   Fiberceutic
محصول حاوی ترکیبی می باشد که 
Intra-  سازنده اش نام شرکت  به 

Cyclane نامیده می شود. ترکیبی 
که به صافی و تقویت موی سر کمک 
شرکت های  دیگر  می کند.  شایانی 
زیبایی  و  مو  سالن های  و  سازنده 
محصوالت  از  ترکیبی  می توانند 
دیگر همچون ویتامین ها، روغن های 
ضروری و کالژن را به عنوان بوتاکس 

به بازار مو عرضه کنند.
هنگامی که بوتاکس به پوست سر 
یا  اکراین  عملکرد  می شود،  تزریق 
می یابد.  کاهش  عرق  غدد  همان 
بدین ترتیب ممکن است فرد شاهد 
کاهش قابل توجهی در میزان تعریق 
شود. تزریق بوتاکس می تواند باعث 

صاف کردن موی فر نیز شود.
مو  بوتاکس  عوارض  و  خطرات 

چیست؟
تقویت  به  تزریقی  بوتاکس  گرچه 
مو و بهبود ظاهر آن کمک بسیاری 
می تواند  مواردی  در  اما  می کند 
باشد.  داشته  نیز  برعکس  نتیجه ای 
آن  از  استفاده  متخصصین  اکثر 
را بیش از سه تا چهار بار در سال 
توصیه نمی کنند. در غیر این صورت 
و  نازکی  شکنندگی،  مستعد  مو 
کدری خواهد شد. احتمال این که 
نیز  نشوند  واقع  مؤثر  درمان ها  این 
گران  بسیار  که  این  با  دارد.  وجود 

قیمت نیز می باشند.
تزریق بوتاکس به پوست سر ممکن 
برای  کوتاه مدت  راه حل  است یک 
جلوگیری از فرشدگی و چرب بودن 
جذب  با  بدن  درنهایت  باشد.  آن 
ماده  این  تاثیرگذاری  از  بوتاکس 
می کاهد؛ بدین ترتیب که فرد بعد 
از گذشت دو تا سه ماه ممکن است 
شاهد کاهش چشمگیر تاثیرگذاری 
بوتاکس در مقایسه با اثرات اولیه ی 

آن شود.
سایر  همچون  بوتاکس  تزریق 
درمان های موضعی هزینه ای زیادی 
درمان ها  از  برخی  در  دارد.  دربر 
 1۰۰۰ بر  بالغ  هزینه ای  می تواند 

دالر داشته باشد!
مو  ریزش  باعث  بوتاکس  آیا 

می شود؟
محصول  کل  در  مو  بوتاکس 
حال،  این  با  اما  است،  بی خطری 
مانند هر درمان دیگری خطر اندکی 
واکنش  یا  تحریک پذیری  نظر  از 
افراد  برخی  برای  پوست  آلرژیک 
وجود دارد. به منظور کاهش عوارض 
در  نباید  درمان  این  مو،  بوتاکس 

تماس مستقیم با پوست باشد.
و  بوتاکس  بر  مبنی  شایعاتی  اخیرا 
ریزش مو و رویش مجدد مو در اثر 
تزریق بوتاکس گزارش شده است که 
هنوز به طور کامل اثباتی در این مورد 
گزارشی  هیچ  نشده است.  گزارش 
باعث  بوتاکس  که  این  بر  مبنی 
ریزش مو می شود در دست نیست.

موضعی  صورت  به  و  نبوده  بوتاکس 
دیده  آسیب  موهای  ترمیم  قالب  در 
طراحی شده است و به موها، ظاهری 

سالم و درخشان می بخشد.
نوع کاربردی دیگر آن، تزریق بوتاکس 
مو به پوست سر می باشد که استفاده 
چراکه  نیست؛  تأیید  مورد  آن  از 
 ،)FDA( سازمان غذا و داروی آمریکا
درمانی  اهداف  در  را  آن  از  استفاده 

تایید نکرده است.
بوتاکس در بین هزاران درمان موجود، 
به یک درماِن در دسترس برای افرادی 
بر  دارند  قصد  که  است  شده  تبدیل 
بیافزایند.  موهایشان  ظاهری  زیبایی 
فهمیدن و درک این که بوتاکس مو 
چیست و چگونگی عملکرد این روش 
درمانی می تواند به فرد کمک کند تا 
از این روش  در مورد استفاده کردن 

تصمیم مناسبی بگیرد.
چه کسی به بوتاکس مو احتیاج دارد؟

که  محصوالتی  موضعی  کاربردهای 
عرضه  بازار  به  مو  بوتاکس  عنوان  به 

که  کسانی  برای  معموالً  می شوند 
یا  و  دیده  آسیب  شکننده،  موهای 
توصیه  هستند  فر  موهای  دارای 
با  آن ها  موهای  که  افرادی  می شود. 
آسیب  دچار  کردن  رنگ  و  حرارت 
شده است نیز می توانند از درمان های 

تقویت کننده بهره ببرند.
تزریق بوتاکس به پوست سر مناسب 
عرق  حد  از  بیش  که  است  افرادی 
سریعاً  کردن  عرق  چراکه  می کنند، 
باعث می شود مو ظاهری کثیف مانند 
شستشوی  فاصله ی  بگیرد.  خود  به 
موی سر در افرادی که این تزریق را 
دریافت می کنند ممکن است بیشتر 

شود.
تأثیر بوتاکس بر روی مو چگونه است؟

پوست  به  بوتاکس  تزریق  در صورت 
سر، فرد تعریقی در این ناحیه نخواهد 

داشت.
همین امر در مورد بوتاکس نیز صادق 
پوست  به  ماده  این  تزریق  می باشد. 
ناحیه  آن  چروک  و  چین  بروز  از 

جلوگیری می کند.
به  شده  ارائه  محصوالت  از  برخی 
بازار تحت عنوان بوتاکس مو، حاوی 

سونیا باالسانیان  
)۱۳۲۱ - اراک(

نقاش  باالسانیان-آمیریان  سونیا 
ایرانی ارمنی تبار است. او سال هاست 
که در نیویورک و ارمنستان زندگی 
اولیه  از تحصیالت  می کند.وی پس 
از سال 13۴۶ تا 13۴9 در آکادمی 
آمریکا  فیالدلفیای  زیبای  هنرهای 
فارغ التحصیل  لیسانس  درجه  با 
سال های 13۵۰-13۵1  در  گردید. 
هنرهای  موزه  در  آزاد  تحصیل  به 
زیبای نیویورک پرداخت. او همچنین 
دارای ده جایزه از موزه ها و دانشگاه 
نیویورک طی سال های  و  فیالدلفیا 

13۵1-13۴۶ می باشد.
می توان  او  فعالیت های  جمله  از 
به پایه گذاری مرکز هنرهای تجربی 
ارمنستان، شرکت در بیش از بیست 
نمایشگاه در شهرهای مختلف از جمله 
سامان  تهران،  زروان  نگارخانه های 
تهران، اگزیت آرت نیویورک، گالری 
فرنس  فرانکلین  نیویورک،  لوتوس 
بروکلین،  انستیتو  پارت  نیویورک، 
گروهی  نمایشگاه  و  ونیز  دوساالنه 
باالسانیان  کرد.  اشاره  نیویورک 
دارای ده جایزه بین المللی از موزه ها 

و دانشگاه های فیالدلفیا و نیویورک 
آثار وی  طی 19۶۸-19۷3م است. 
معاصر  هنرهای  موزه  در  هم اکنون 
معاصر  مرکز هنرهای  موزه  و  ایران 
ارمنستان و شماری از مجموعه های 
نگهداری  جهان  سطح  در  شخصی 

می شود.
به  کتاب  مجموعه  دو  باالسانیان 
»شاید  نام های  به  دارد  ارمنی  زبان 
»عرضه  و  باشد«  بوده  دیوانه  قلبی 
رویاهای احساس به باران پرهیاهو« 
جلد  یک  در   ۲۰۰۶ سال  در  که 

پروین اعتصامیمشترک در ایروان چاپ شد. 

شکر و مواد قندی چه بر سر مغز 
می آورند؟

در  دیگری  ارگان  هر  از  بیشتر  مغز 
بدن انسان انرژی مصرف می کند و 
اما  است.  آن  اصلی  سوخت  گلوکز، 
از شکر  با مقدار زیادی  اگر مغز در 
مواجه شود، چه اتفاقی می افتد؟ در 
این مطلب اثرات منفی شکر بر مغز 

را بررسی می کنیم.
مهارت های  اضافی،  قند  مغز،  در 
شناختی و کنترل را مختل می کند. 
تمایل  قند خون کم،  با  افراد  اغلب 
زیادی به خوردن قند ایجاد می شود. 
بر مرکز  اثر مخدر  قند و شکر یک 
فرض  دانشمندان  دارد.  مغز  پاداش 
می کنند که غذاهای شیرین – همراه 
با غذاهای شور و چرب – می توانند 
اثرات اعتیاد آوری را در مغز انسان 
رفتن  بین  از  باعث  و  کرده  ایجاد 
افزایش  و  خویشتن داری، پرخوری 

وزن در آینده شوند.
محرک  این  اولیه،  انسان های  در 
باعث می شد تا آن ها به دنبال یافتن 
غذاهای پرکالری باشند تا در مواقع 
اما  کند.  کمک  بقا  به  غذا،  کمبود 
چاقی  زمینه ی  محرک،  این  امروزه 
کرده  فراهم  را  همگانی  دیابت  و 
است. ویژگی های نوروبیوشیمیایی و 
پرخوری،  و  مواد  رفتاری سومصرف 
موضوع  هستند.  مشابه  حدودی  تا 
اعتیاد هم اکنون در بین دانشمندان 
اثرات  و  است  کرده  پیدا  محبوبیت 
مطالعه  مورد  را  مغز  بر  منفی شکر 

قرار می دهند.
پاسخ پاداشی

یا  قندی  غذایی  مواد  انسان ها،  در 
high-glycemic بخشی از مغز را 
فعال می کند که در ارتباط با پاداش 
گرسنگی  احساس  مواد،  این  است. 
بیشتری نسبت به سایر مواد غذایی 
گلوکز  که  می کنند.غذاهایی  ایجاد 
می کنند،  خون  جریان  وارد  زیادی 

محرک اعتیاد بیشتر هستند.
 American در  که  مطالعات  این 
 Journal of Clinical
از  است،  شده  چاپ   Nutrition
شاخص گالیسمی GI استفاده کرده 
است. بدین معنی که موادغذایی در 
بدن چه مقدار قند تولید می کنند. 
آنها نشان دادند که خوردن ماده ای 
با قند باال، نواحی از مغز را تحریک 
می کنند که در رفتار خوردن، پاداش 

و اشتیاق نقش دارند.
اعتیاد به شکر

مطالعات بیشتر بر روی فعالیت مغز 
این فرضیه  اثبات  برای  را  شواهدی 
را  مغز  پاداش  مرکز  پرخوری،  که 
تغییر داده و اعتیاد به غذا به وجود 
این  بر  باور  می کند.  فراهم  می آید، 
به  اعتیاد  در  روند  همین  که  است 

موادمخدر نیز وجود دارد.
با گذر زمان، مقدار ماده ی مصرفی 
پاداش  مرکز  کردن  فعال  برای 
از  افزایش می یابد. مطالعات حاکی 
آن است که پرخوری، پاسخ پاداش 

مواد  به  اعتیاد  و  داده  کاهش  را 
را  قندی  و  پرچربی  و  مضر  غذایی 

بدتر می کند.
که  است  داده  نشان  تحقیقات 
شیرینی ها بیشتر از کوکائین اعتیادآور 
هستند. این موضوع حتی در حیوانات 
خوردن  لذت  است؛  شده  آزمایش 
از لذت کوکائین  شیرینی ها می تواند 

فراتر رود.
اثرات منفی شکر بر حافظه

در هر جای بدن، وجود شکر اضافی 
خطرناک است. به طوری که افزایش 
ناچیز قند خون می تواند اثرات منفی 
شناختی،  عملکرد  و  داشته  مغز  بر 
حافظه و تمرکز را مختل کند. برخی 
زیاد  معتقدند که مصرف  پزشکان  از 
قند و شکر باعث بروز التهاب در مغز 
وجود  به  حافظه  اختالالت  و  شده 
سال  در  که  مطالعه ای  می آورد. 
 Behavioral Brain در   ۲۰1۶
Research چاپ شد، اعالم می کند 
در موش های آزمایشگاهی که با رژیم 

مارکرهای  می شدند،  تغذیه  قند  پر 
حضور  مغز  هیپوکمپ  در  التهابی 

داشتند.
این  از  حاصل  آسیب  خوشبختانه 
التهاب، دائمی نیست. با تجویز رژیمی 
قند  و  پایین  گالیسمی  شاخص  با 
جبران  را  آسیب  این  می توان  کم، 
مصرف  کاهش  این،  بر  عالوه  کرد. 
و  امگا-3  و خوردن مکمل های  شکر 
کورکومین، عملکرد حافظه و مغز را 

بهبود می بخشد.
اثرات منفی شکر بر خلق و خو

بروز  توانایی  سالم،  جوان های  در 
در  خون  قند  افزایش  با  احساسات، 
توجه  با  می گیرد.  قرار  خطر  معرض 
به  که  افرادی  گذشته،  مطالعات  به 
طی  هستند،  مبتال   ۲ نوع  دیابت 
و  ناراحتی  احساس  هایپرگالیسمیا، 

افسردگی بیشتری می کنند.
برای  مطالعات  بزرگترین  از  یکی 
یافتن ارتباط بین قند با افسردگی – 
و تحلیل رژیم غذایی و خلق  تجزیه 
مطالعه  در  که  نفر  و خوی ۲3.۲۴۵ 
Whitehall II ثبت نام کرده اند – 
نشان داد که هر چقدر میزان مصرف 

رود،  باال  قند 
نیز  افسردگی  شیوع 

حدود ۲3 درصد باالتر می رود.
ظرفیت  بر  شکر  منفی  اثرات 

عروق
قند خون باال، سالمت عروق را تهدید 
علت  خونی  عروق  آسیب  می کند. 
دیابت  عروقی  عوارض  بروز  عمده ی 
مشکالت  برای  را  زمینه  که  است 
بعدی نظیر رتینوپاتی و آسیب عروق 

خونی چشم فراهم می کند.
مصرف مداوم گلوکز، ظرفیت روانی، 
شناختی  و  حرکتی  اعمال  حافظه، 
را کم می کند؛ همان گونه که سطح 
باالی HbA1c با کوچک شدن مغز 

در ارتباط است.

ندارند، مصرف  دیابت  که  افرادی  در 
شکر زیاد با کاهش نمرات آزمون های 
عملکردی همراه است. به نظر می رسد 
این اثرات، ناشی از مجموعه ی عالئم 
باال،  فشارخون  هایپرگالیسمی، 
باال  انسولین و کلسترول  به  مقاومت 

باشد.
برسد،  مغز  به  زیادی  گلوکز  وقتی 
از  مشتق  نوروتروفیک  فاکتور  تولید 
مغز یا BDNF کاهش می یابد. این 
فاکتور در تشکیل حافظه و یادگیری 
با   BDNF پایین  دارد. سطح  نقش 
بیماری های عصبی نظیر فراموشی و 

آلزایمر، همراه است.
همانطور که مطالعات نشان می دهد، 
رژیم  در  اضافی  شکر  و  قند  هرگونه 
غذایی برای بدن مضر است. به جای 
شکر،  و  مصنوعی  قندهای  مصرف 
کرد.  جایگزین  را  میوه ها  است  بهتر 
را  قند  به  نیاز  تازه  میوه ی  خوردن 
آنتی  فیبر،  همچنین  و  کرده  تامین 
را  فیتوشیمیایی  مواد  و  اکسیدان 
وارد بدن می کند. مواد فیتوشیمیایی، 
اثرات منفی شکر را کم کرده و مانع 

باالرفتن قند خون می گردد.
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بوتاکس مو چیست؟ اثرات منفی شکر بر مغز
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مردان  شاخص

من به راه خود باید بروم
کس نه تیمار مرا خواهد داشت

در پر از کشمکش این زندگی حادثه بار
گرچه گویند نه

اما
هرکس تنهاست

آن که می دارد تیمار مرا، کار من است
من نمی خواهم درمانم اسیر

صبح وقتی که هوا شد روشن
هرکسی خواهد دانست و بجا خواهد آورد 

مرا
که در این پهنه ور آب،

به چه ره رفتم و از بهر چه ام بود عذاب

محققان دریافته اند که تغییراتی هر 
رژیم  و  عادت ها  در  مختصر  چند 
غذایی می تواند عالئم افسردگی را در 
جوانان کاهش دهد. نتایج به دست 
آمده، امید بخش است، اما مطالعات 
تکمیلی بیشتری در این زمینه الزم 
واضح  طور  به  علم،  می باشد.امروزه 
تأثیر رژیم غذایی نادرست بر سالمت 

کلی جسم را به اثبات رسانده است.
غذا های  از  زیادی  مقادیر  مصرف 
چاقی،  فراوری شده، خطر  و  قندی 
و  قلبی  بیماری های  به  ابتال  خطر 

دیابت را افزایش می دهد.
بررسی  به  پژوهشگران  تازگی،  به 
بر  ناسالم  و  سالم  تغذیه ی  اثرات 

سالمت روان پرداخته اند.
که  طور  همان  حقیقت،  در 
توضیح  اخیر  مطالعه  نویسندگان 
می دهند، امروزه رژیم غذایی، عامل 
خطر قابل اصالحی برای افسردگی به 
شمار می آید.اگر چه شواهد زیادی در 
از  بیشتر آن ها  دارد،  باره وجود  این 
نوع مطالعات مشاهده ای هستند. به 
عبارت دیگر، در حال حاضر اثبات این 
که پایبندی به رژیم غذایی سالم، مانع 
از افسردگی می شود یا این که تجربه 
افسردگی، منجر به عادت به خوردن 
غذا های ناسالم می شود، دشوار است.

پر کردن شکاف موجود
بنا به گفته ی نویسندگان این مطالعه، 
در  غذایی،  مداخله  اثر  امروز،  به  تا 
بالغینی که افسردگی آنان با تشخیص 
بالینی تأیید شده است، تنها در یک 
دار  شاهد   تصادفی  آزمایی  کار 
 )Randomized control trial(

مورد بررسی قرار گرفته است.
مجله ی  در  مطالعه  جدید ترین 
PLOS ONE، داده های مهمی را 

به نتایج قبلی افزوده است.
صدد  در  محققان  مطالعه،  این  در 
بررسی این مسئله بودند که آیا افراد 
افسردگی، می توانند  به  جوان مبتال 
هفته ای   ۳ غذایی  رژیم  مداخله  از 
نه. در عین حال،  یا  بهره مند شوند 
آیا  که  بدانند  بودند  مشتاق  آن ها 
جوانان مبتال به افسردگی می توانند به 
یک رژیم غذایی جدید پایبند باشند 
یا خیر.پژوهشگران، بالغین جوان را در 
این مطالعه انتخاب کردند، زیرا دوران 
جوانی، زمانی است که خطر ابتال به 
افسردگی افزایش می یابد. همچنین 
این دوره، زمان  حساسی برای ایجاد 
الگو های مربوط به سالمتی مثل رژیم 
محسوب  افراد  بزرگسالی  در  غذایی 

می شود.
کواری  مک  دانشگاه  محققان 
در   )Macquarie University(
سنی  بازه  بین  را  نفر   ۷۶ استرالیا، 
1۷ تا ۳۵ سال به این مطالعه وارد 
کنندگان  شرکت  همه ی  کردند. 
افسردگی  شدید  تا  متوسط  عالئم 
را تجربه کرده بودند و رژیم غذایی 
متعارف آنان شامل میزان زیادی قند، 
فراوری  غذا های  و  اشباع  چربی های 

شده بود.

ارتباط سن با چاقی
دانشمندان سلولهای چربی را در ۵۴ زن و 

مرد طی حدوداً 1۳ سال مورد مطالعه قرار دادند. در 
آن زمان ، تمام افراد ، صرف نظر از افزایش وزن یا از دست 

دادن وزن ، کاهش سرعت مصرف و تبدیل چربی در بافت چربی 
را نشان می دادند ، یعنی با گذشت سن میزان سرعت برداشته شدن 

لیپید )یا چربی( موجود در سلول های چربی کاهش یافته بود.
طبق مطالعه ای که با همکاری محققان دانشگاه اوپساال در سوئد و دانشگاه 

با خوردن  را  بیشتر چربی  این ذخیره  افرادی که   ، انجام شد  فرانسه  لیون در 
کالری کمتری جبران نکردند ، به میزان 20 درصد وزن بیشتری کسب کردند.

عمل جراحی  تحت  که  زن  در ۴1  را  لیپیدها  ساز  و  محققان همچنین سوخت 
چربی قرار گرفتند نیز بررسی کردند که چگونه عمل جراحی چربی بر توانایی آنها 
در کاهش وزن به مدت چهار تا هفت سال بعد از عمل نیز تأثیر می گذارد.نتیجه 
نشان داد که تنها افرادی که قبل از عمل جراحی میزان سوخت و ساز کمتری 
را  خود  وزن  کاهش  و  داده  افزایش  را  خود  لیپید  مصرف  توانستند   ، داشتند 
حفظ کنند.محققان معتقدند که این افراد احتماالً فضای بیشتری برای افزایش 
سوخت و ساز چربی نسبت به افرادی که پیش از عمل جراحی سطح باالیی 
از سوخت و ساز را داشتند ، دارند.مطالعات قبلی نشان داده اند که یک 

راه برای سرعت بخشیدن به افزایش سوخت و ساز چربی در بافت 
چربی ورزش بیشتر است. این تحقیق جدید نیز از این مفهوم 

پشتیبانی می کند و ثابت می کند که جراحی در صورتی 
می تواند تاثیر طوالنی مدت داشته باشد که فرد 

نیز حفظ  را  باالی خود  بدنی  فعالیت 
کرده یا افزایش دهد.

مداخالت در رژیم غذایی
این  کنندگان  شرکت  دانشمندان 
مطالعه را به دو گروه تقسیم کردند؛ 
تغییر  آن ها  غذایی  رژیم  که  گروهی 
گروهی  و  آزمایش(  )گروه  بود  یافته 
که از رژیم غذایی سابق و معمول قبلی 

استفاده می کردند )گروه شاهد(.
توصیه های  جدید،  گروه  به  آن ها 
تغذیه ای ارائه دادند. این نکات تغذیه ای 
به  دقیقه ای   1۳ فیلم های  قالب  در 
قرار  افراد  اختیار  در  آنالین  صورت 
داده شده بود تا در طول مطالعه به آن 

مراجعه کنند.
تحویل  صورت  در  گروه،  این  اعضای 
رسید خرید های خود در پایان مطالعه، 
کارت  و  سالم  غذایی  کاالی  سبد  از 

هدیه ۶0 دالری بهره مند می شدند.
در طول مطالعه، در روز ۷ م و 1۴ م با 
تماس حاصل  آزمایشی  گروه  اعضای 
می شد. با این حال، گروه شاهد، هیچ 
و  رایگان  غذای  غذایی،  دستورالعمل 
تیم  نکردند.  دریافت  هدیه  کارت  یا 

شاهد  گروه  از  سادگی  به  محققان 
از گذشت ۳ هفته  بعد  خواستند که 
به آنان مراجعه کنند.در ابتدا و انتهای 
کنندگان  شرکت   تمامی  هفته،   ۳
تست های مشابه و مشخصی را انجام 
دادند که طی انجام این تست ها میزان 
افسردگی، خلق و خو، سطح اضطراب و 
مهارت های یادگیری و استداللی افراد 

مورد بررسی قرار گرفت.
همان طور که انتظار می رفت، اعضای 
گروه آزمایشی، به تغییرات رژیم غذایی 
نمرات  گروه  این  در  بودند.  پایبند 
افسردگی، اضطراب و استرس به طور 
بود.متقابالً،  یافته  بهبود  توجهی  قابل 
در گروهی که رژیم غذایی سابق خود 
را ادامه داده بودند، تغییر معنا داری در 

نمره افسردگی مشاهده نشد.
پس از ۳ ماه، پژوهشگران با ۳۳ نفر از 
شرکت کنندگان تلفنی صحبت کردند. 
از آن ها به برنامه  اگر چه تنها ۷ نفر 
غذایی سالم خود پایبند مانده بودند، 
این گروه  بهبود حاالت روحی در  اما 

کوچک هم چنان چشمگیر بود.
محدودیت ها و چالش ها

و  شواهد  به  کنونی  یافته های  اگرچه 

که  مدارکی 
بر نقش تغذیه در 

سالمت روان تاکید دارند 
با  مطالعه  این  اما  است،  شده  اضافه 
محدودیت های قابل توجهی نیز همراه 

بوده است.
اولین و مهم ترین محدودیت، جامعه 
آماری بسیار کوچک شرکت کنندگان 
این  همچنین  است.  مطالعه  این  در 
به  که  بودند  جوانانی  منحصراً  افراد 
دانشگاه می رفتند، بنابراین این یافته ها 
ممکن است در مورد سایر جمعیت ها 

صدق نکند.
مهم تر از همه این که افراد گروه شاهد، 
رایگان  غذای  راهنمایی،  گونه  هیچ 
این  نکردند.  دریافت  نقدی  انگیزه  و 
تالش   است.  توجهی  قابل  مسئله ی 

این  در  است  ممکن  آینده  مطالعات 
راستا باشد که شرایط دو گروه تطابق 
بیشتری با هم داشته باشند. به عنوان 
مثال، هر دو گروه پاداش مالی و تماس 

تلفنی یکسانی دریافت کنند.
تیم  ماهه،  پیگیری های سه  مورد  در 
محققین این کار را به صورت تلفنی و 
تنها در ۳۳ شرکت کننده بررسی کرده 
است، بنابراین پیش بینی تکرار همین 
نتایج در یافته های بعدی دشوار است.

به دلیل آن که ارتباط میان تغذیه و 
سالمت روان موضوع داغ این روز ها به 
شمار می آید، محققان دیگر، احتماالً 
مطالعات مشابهی را در این زمینه به 
بررسی  کرد.  خواهند  منتشر  زودی 
به  یک  هر  روان  سالمت  و  تغذیه 
بنابراین  تنهایی چالش برانگیز است، 
بررسی اثرات متقابل این دو بر یکدیگر، 

دشوار تر نیز خواهد بود.
از  واضحی  تصویر  ایجاد  حقیقت،  در 
نقش رژیم غذایی در بهزیستی روان 
شناختی بسیار پیچیده است. با استناد 
به این گفته ها، در حال حاضر ارتباط 
میان تغذیه مناسب و سالمت روان تا 

حد زیادی در حال اثبات است.

جواد رستم شیرازی  
)۱۲۹۸- ۱۳۸۴(

مینیاتوریست،  شیرازی  رستم  جواد 
از  که  بوده  فرش  طراح  نقاش، 
دوره  در  ایران  نقاشان  برجسته ترین 
نزدیک  معاصر است. رستم شیرازی 
به سی سال استاد هنرستان هنرهای 
زیبا اصفهان بوده و شاگردان بسیاری 
دیده اند.  هنری  آموزش  وی  نزد 
همچنین  و  تذهیب  مینیاتور،  آثار 
طراحی  که  ارزشی  با  فرشهای 
داخلی  مختلف  موزه های  در  نموده 
بعد  می شوند.  نگهداری  خارجی  و 
 1۳20 سال  در  هنرستان  پایان  از 
زیبای  هنرهای  دانشکده  کنکور  در 
آن  که  پذیرفته شد،  تهران  دانشگاه 
نامیده  زمان هنرکده دانشگاه تهران 
می شد. همزمان در نمایشگاه مینیاتور 
اصفهان شرکت کرد و رتبه نخست را 
دریافت نمود. در سال 1۳22 با توجه 
به اینکه مقام نخست رشته نقاشی را 
ماه  به مدت شش  بود،  کسب کرده 
بورسیه اروپا را گرفت. در این دوران بر 
روی سبک نقاشی های در انگلستان، 
مطالعه  به  ایتالیا  و  هلند  فرانسه، 
پرداخت و نمایشگاه هایی برگزار نمود. 

استخدام  به   1۳22 سال  در  سپس 
وزارت فرهنگ و هنر با سمت مدیر 
اصفهان  زیبا  هنرهای  هنرستان 
درآمد. وی به مدت سی سال در این 
سمت انجام وظیفه کرد و شاگردان 
نامور بسیاری را نیز پرورش داد. در 
کنار تدریس در هنرستان در کارگاه 
مختلف  زمینه های  در  اش  شخصی 
طراحی  که  می کرد  طراحی  هنری 
از  فرش، تذهیب و طراحی گچبری 
آن جمله می باشد. وی بعد از تالش 
صادقانه اش در سال 1۳۵۴ از خدمات 

دولتی بازنشسته شد. نیام یوشیج

تاکنون  آیا 
کرده اید  توجه 
افراد  یا  که قندخون باال 
مبتال به دیابت بیشتر احتمال دارد تا 
با کاهش حافظه مواجهه شوند؟ دیابت 
باعث قندخون باال می شود که باعث 
اختالل در عملکرد انسولین می شود. 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
نحوه ی تاثیر دیابت در کاهش حافظه 
و راه های جلوگیری از آن با ما همراه 

شوید.
آنچه باید در مورد دیابت بدانید!

در سال 2012، 9.۳ درصد آمریکایی ها 
مبتال به دیابت بودند که این بدان معنا 
از  نفر  میلیون  است که حدود 29.1 
آمریکایی ها دیابت داشتند. این تعداد 
افزایش می باشد. هرساله در  در حال 

آمریکا حدود 1.۴ میلیون بیمار جدید 
مبتال به دیابت تشخیص داده  می شوند.

باعث  که  می باشد  بیماری  دیابت 
که  می شود  قندخون  سطح  افزایش 
این باعث می شود که به این بیماری 
شود.  گفته  نیز  هایپرگالیسمی 
هایپرگالیسمیا نیز زمانی اتفاق می افتد 
که بدن شما نتواند انسولین تولید کند 
پانکراس،  دهد.  پاسخ  انسولین  به  یا 
و  تولید  مسئولیت  که  است  عضوی 
ترشح انسولین را که تنظیم کننده ی 
برعهده  می باشد،  خون  گلوکز  سطح 
بدلیل  می تواند  قندخون  سطح  دارد. 
کاهش ترشح انسولین یا مقاومت به 

انسولین در بدن افزایش یابد.
دیابت نوع ۱

دیابت نوع 1، دیابت جوانان نیز نامیده 
 می شود. فرآیندهای خودایمنی موجب 
بروز دیابت نوع 1 می شوند. اگر شما 
هستید،  دیابت  نوع  این  به  مبتال 
آنتی بادی های بدن شما به سلول های 
پانکراس  در  انسولین  کننده ی  تولید 
حمله کرده اند. بدن تمامی افراد برای 
سلول ها  درون  به  گلوکز  کردن  وارد 
انسولین می یاشد. هنگامیکه  نیازمند 

گلوکز وارد سلول می شود بدن شما از 
این مولکول استفاده  می کند و انرژی 
افراد مبتال به  تولید می کند. در بدن 
تولید  کافی  انسولین   1 نوع  دیابت 
نمی شود که این منجربه افزایش سطح 

قندخون می شود.
تزریق اسولین روش درمانی مناسب در 
افراد مبتال به دیابت نوع 1 می باشد. 
 1.2۵ تقریبا   2012 سال  آمار  طبق 
میلیون نفر در آمریکا مبتال به دیابت 

نوع 1 هستند.
دیابت نوع ۲

دیابت نوع 2 از شایع ترین انواع دیابت 
شما  اگر  می باشد.  جهان  سرتاسر  در 
مبتال به دیابت نوع 2 هستید بدن شما 
به مقدار کافی اسولین تولید می کند 
درست  مسیر  در  آن  از  نمی تواند  اما 
استفاده کند. این مقاومت به انسولین 
در دیابت نوع 2 منجربه تولید بیش از 
حد انسولین از پانکراس و تجمع بیش 
و  تولید  می شود.  در خون  آن  از حد 
تجمع بیش از حد انسولین در طوالنی 

مغز  در  منفی  تاثیرات  موجب  مدت 
می شود.

کاهش حافظه با افزایش سن فرآیندی 
طبیعی می باشد. تفاوت هایی در کاهش 
حافظه به علت افزایش سن و به علت 
تغییرات پیچیده در مغز مانند بیماری 
تخریب  بیماری های  دیگر  و  آلزایمر 
فراموش  دارد.  وجود  مغز  کننده ی 
اشتباهی  گذاری  جا  و  اسامی  کردن 
اشیا هردو نتیجه ی کاهش حافظه به 
علت افزایش سن می باشد. این عالئم 
تاثیر  شما  مستقل  زندگی  بر  معموال 

نخواهد داشت. 
عالئم جدی کاهش حافظه شامل:

فراموشی لغات معمول به خصوص در 
زمان صحبت کردن

تکرار مرتب یک سوال
گم کردن مسیر هنگام رانندگی و راه رفتن

تغییرات ناگهانی در خلق و خوی
ناتوانی در پیروی از دستوالعمل ها

شروع  عالئم  است  ممکن  عالئم  این 
شما  اگر  باشد.  عقل  زوال  احتمالی 
حتما  دارید  را  عالئم  این  از  هرکدام 
به پزشک مراجعه کنید. همچنین در 
صورت مراجعه به پزشک شما متوجه 

خواهی شد که چه عواملی باعث این 
شایه ترین  از  یکی  می شود.  اتفاقات 
می باشد.  آلزایمر  عقل  زوال  علل 
که  می دهند  نشان  اخیر  تحقیقات 
آلزایمر با میزان قندخون باال ارتباط 

دارد.
حافظه  کاهش  با  چگونه  دیابت 

ارتباط دارد؟
کاهش حافظه و اختالالت شناختی 
که  هستند  آلزایمر  عالئم  از  هردو 
ممکن است با دیابت نوع 2 در ارتباط 
در  عروق  دیواره ی  تخریب  باشند. 
افراد دیابتی شایع بوده و این تخریب 
زوال  و  شناختی  اختالالت  منجربه 
عقل در نتیجه آسیب عروقی می شود 
که گاهی اوقات با عالئم آلزایمر خود 

را نشان می دهد.
نتایج یک مطالعه نشان می دهد که 
آلزایمر ارتباط نزدیکی با سیگنال های 
انسولین و متابولیسم گلوکز در مغز 
دارد. مغز شامل گیرنده های انسولین 
انسولین  این ساختارها  می باشد که 
را شناسایی می کنند. انسولین بروی 
شناخت و حافظه تاثیر دارد و زمانیکه 
بخورد  بهم  بدن  در  انسولین  تعادل 
افزایش  نیز  آلزایمر  به  ابتال  احتمال 
افراد  در  تعادل  عدم  این  می یابد. 
دارای دیابت نوع 2 مشاهده می شود.

دانشمندان همچنین به نحوه ی تاثیر 
سندرم متابولیک بر روی حافظه نیز 
سندرم   . دادند  انجام  بررسی هایی 
برای  خطرساز  عوامل  از  متابولیک 
بیماری دیابت نوع 2 می باشد. برخی 

عالئم سندرم متابولیک شامل:
افزایش قندخون

سطح غیرطبیعی کلسترول خون
افزایش چربی بدن بخصوص اطراف کمر

مطالعه به این نتیجه رسید که بین 
ارتباط  آلزایمر  و  قندخون  افزایش 
وجود دارد. احتمال ابتال افراد مبتال به 
سندرم متابولیک به آلزایمر بسیار باال 
می باشد. افراد مبتال به آلزایمر اغلب 
مبتال به هایپرگالیسمی و مقاومت به 
انسولین هستند. این نتایج با انتشار 
 Frontires in Neuroscience در
قوت گرفتند. اگرچه محققان در حال 
تاثیر  بین  را  کاملی  ارتباط  حاضر 
انسولین و بیماری آلزایمر را به صورت 

واضح نمی دانند.
اگر پزشکان به علت کاهش حافظه پي 
ببرند سعي در ایجاد برنامه ی درمانی 
برنامه ی درمانی می تواند  این  دارند. 
زندگی  شیوه ی  در  تغییرات  شامل 
معرض  در  فرد  اگر  بخصوص  باشد 
ابتال به دیابت نوع 2 باشد یا مبتال به 
دیابت باشد. اگر بیماری آلزایمر باعث 
کاهش حافظه شود پزشک برای شما 
استرازها  کولین  دسته ی  از  دارویی 
تجویز خواهد کرد. این داروهای مهار 
کننده سعی می کنند از بدتر شدن 
درنتیجه  و  کنند  جلوگیری  عالئم 
توانایی افراد مبتال به زوال عقلی را 
بهبود می بخشد. بستگی به پیشرفت 
بیماری ممکن است پزشک داروهای 

دیگری نیز تجویز کنند.

Pexels

Pexels Pexels

آیا دیابت می تواند باعث کاهش حافظه شود؟ کاهش عالئم افسردگی با تغییر رژیم غذایی
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به دنبال اعتراضات مردمى در سراسر 
ایران پس از سه برابر شدن ناگهانى 
قیمت بنزین به دلیل فشار تحریم ها 
از ملى  فقیه شماری  رژیم والیت  بر 
استفاده  با  ورزشى  تیم های  پوشان 
دو  و  کنایه آمیز  عبارات  و  کلمات  از 
در  نوشتاری  پیام های  انتشار  و  پهلو 
صفحات اجتماعى خود همدردی شان 
ناراضیان و معترضین  به  نوعى  به  را 
منتقل کرده و با به اشتراک گذاشتن 
تصویرها و کلیپ های گوناگون به این 
حرکت مردمى همراه شده و واکنش 

نشان داده اند.
تیم  پیشین  عضو  کریمى  على 
ایران و مربى کنونى در  ملى فوتبال 
با  سفره ها  نوشت:  خود  اینستاگرام 
بوی بنزین جان گرفت!! این نشد که 
هر جا کم مى آورید دست در جیب 
این  نیست.  روا  خدا  به  کنید.  مردم 
مردم )ما ( را با خودتان مقایسه نکنید!

او ادامه داده : نزن بر سر بینوا دست 
زور که روزی…!!!؟

تیم  کاپیتان  شجاعى  مسعود 
بازیکن  و  ایران  فوتبال  ملى 
در  هم  تبریز  تراکتورسازی  تیم 
بزنیم  حرف  نوشت:  اینستاگرامش 
متهم مى شویم به دخالت در سیاست 
نظام! اونى هم که نداره و با ماشین و 
موتورش امرار معاش مى کنه هم آب 

بریزه تو باکش!!!؟
این مطلب به روال معمول از شبکه 
اینستاگرام بعد از ٢۴ ساعت پاک شده 

است.
فرشید اسماعیلى بازیکن تیم فوتبال 
استقالل قسمت هایى از سریال »قهوه 
تلخ« را در اینستاگرام خود به اشتراک 
گوید:  مى  پادشاه  که  است  گذاشته 
باید مالیات را از فقرا با توسری گرفت 
افراد  چون  زد  هم  اردنگى  آنها  به  و 

ثروتمند قدرت مقابله به مثل دارند!
رضا مددی قهرمان ورزش های رزمى 
در  مى کند  زندگى  سوئد  در  که  نیز 
اهل  با حریف  تاریخى  مبارزه  آستانه 
کشورم  عزیز  مردم  نوشته:  اسرائیل 

سالم، چند ساعت بیشتر به نبرد من 
با حریف اسرائیلى باقى نمانده اما این 
بى خبر  شما  حال  از  نمى شود  باعث 
باشم و نسبت به رنج ها و مشکالتتان 
بى تفاوت بمانم. گرانى بنزین همیشه 
روی قیمت ها اثر گذاشته و به تعداد 
فقرا و درماندگان جامعه اضافه کرده 
آن.  باعث  و  بانى  بر  لعنت  است. 
پهلوان کسى است که در این اوضاع 
و  بسازد  و  بسوزد  باید  وحشتناک 
از  نانى پیدا کند و  تا لقمه  آب شود 
در  بچه هایش  و  خانواده  شرمندگى 

بیاید.
اعتراض به گرانى بنزین روز جمعه 
هفته پیش ٢۴ آبان به دنبال گرانى 
قیام  و  شد  شروع  بنزین  ناگهانى 
مردم در شهرهای مختلف ایران را به 
صدها  حوادث  این  در  داشت.  دنبال 
تن کشته و بیش از هزار نفر مجروح 
پمپ  زیادی  تعداد  معترضین  شدند. 
را  مذهبى  علمیه  مدارس  و  بنزین 

آتش زدند.

همدردى ورزشکاران معروف با معترضین با بیان دو 
پهلو و طعنه آمیز

اگر جاى »تاج« بودم سرمربى تیم 
ملى را با اردنگى بیرون مى کردم!

= کیروش سال ها ایران را در 
رأس فوتبال آسیا نگه داشت.

خوزستان  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
مى گوید: رفتار، مهارت ها و معلومات 
جدید  سرمربى  ویلموتس  تخصصى 
تیم ملى در شأن فوتبال ایران نیست. 
آماده  باید  ملى  تیم  که  زمانى  در  او 
جام  انتخابى  مسابقات  در  حضور 
جهانى فوتبال باشد و باید تمام وقت 
به تیم ملى برسد باید در ایران حضور 
هنگام  فقط  اینکه  نه  باشد  داشته 

مسابقات به ایران بیاید.
فدراسیون  مى گوید:  آذری  سعید 
فوتبال باید بداند یک مربى در سطح 
کنار  را  مجموعه ای  یک  با  کیروش 
استخدام  را  کسى  باید  مى گذاریم 
قبلى  سرمربى  هم سنگ  که  کنند 
باشد یا حداقل چیزی از آن شخص 
و  بین المللى  اعتبار  و  فنى  دانش  در 
مدیریتى کم نداشته باشد. ویلموتس 
موفقیت  ایران  تیم  کنونى  سرمربى 
شاخصى نداشته و اگر در حد کیروش 

نیست چرا او را آورده ایم؟
گفته:  فوالد  باشگاه  مدیرعامل 
حال  در  فوتبال  ملى  تیم  وضعیت 
اینکه  و  کرده  نگران  را  همه  حاضر 
اجازه بدهد  به خودش  یک سرمربى 
روز  یک  و  بیاید  کار  سر  روز  یک 
مسئول  آقایان  جای  اگر  من  نیاید، 
امروز  همین  بودم  فوتبال  فدراسیون 
تیم  بلژیکى  سرمربى  قرارداد  صبح 

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

واکنش فدراسیون کشتى جمهورى اسالمى به لغو 
مسابقات »جام جهانى کشتى فرنگى ۲۰۱۹« در تهران

شراط  دلیل  به  =فیال 
در  ثبات  عدم  و  نامطلوب 
ایران مسابقات کشتى جام 
جهانى در تهران را لغو و به 

زمان دیگرى موکول کرد.
=دو تیم ژاپن و مجارستان 
به دلیل توصیه هاى دولت  هاى 
این  از حضور در  قباًل  خود، 
تورنمنت انصراف داده بودند.
کشتى  ن  ال مسئو =
جمهورى اسالمى مى  گویند 
و  امنیتى  لحاظ  از  مشکلى 
طبق  و  نداریم  لجستیکى 
جهانى  فدراسیون  ضوابط 

آماده میزبانى هستیم!
=رژیم ایران قصد داشت با 
برگزارى این مسابقات اینطور 
نمایش دهد که همه چیز آرام 
است!  مسلط  اوضاع  بر  و 
این  لغو  به  فیال  تصمیم  اما 
مسابقات نشان مى دهد که 
جمهورى اسالمى پادرهواتر 
فکر  خود  که  است  آن  از 

مى کند!
فدراسیون  وبسایت  اعالم  اساس  بر 
جهانى کشتى مسابقات »جام جهانى 
بود  قرار  که   »٢۰19 فرنگى  کشتى 
در ایران برگزار شود به تعویق افتاده 
است. علت این تصمیم شراط نامطلوب 
و عدم ثبات در ایران اعالم شده است.

جهانى  فدراسیون  اجرایى  کمیته 
نوامبر   ٢۵ دوشنبه  )فیال(،  کشتى 
)چهارم آذر(، اعالم کرد در جلسه  ای 
استانبول  شهر  در  یکشنبه  روز  که 
به گزارش  های   با توجه  و  برگزار شد 

توصیه های  جمله  از  مختلف 
کشورهای  خارجه  وزارتخانه های 
چنین  رقابت ها،  این  در  حاضر 
این  است.در  شده  اتخاذ  تصمیمى 
گزارش آمده دو تیم ژاپن و مجارستان 
دولت  های  توصیه های  دلیل  به  نیز 
حضور  از  را  خود  انصراف  قباًل  خود، 
بودند. کرده  اعالم  تورنمنت  این  در 

فدراسیون  دبیرکل  دوسون  میشل 
به  نامه  ای  در  کشتى  جهانى 
مربوطه  ملى  فدراسیون  های 
مى  نویسد: »با توجه به مسئولیت خود 
در قبال ورزشکاران و تیم  ها، و اینکه 
برای  ثبات  از  مطلوبى  حد  به  اوضاع 
بین  المللى  رویدادی  چنین  برگزاری 
از  جلوگیری  برای  و  است،  نرسیده 
ما،  ورزشکاران  برای  خطر  هرگونه 
کمیته اجرایى تصمیم به تعویق این 

مسابقات گرفته است.«
فیال،  تصمیم  این  به  واکنش  در 
سخنگوی فدراسیون کشتى جمهوری 
هستیم  تالش  »در  گفته  اسالمى 

سرعت  به  و  مى کردم  فسخ  را  ملى 
او  جانشین  را  ایوانکوویچ   برانکو 
ایوانکوویچ  حال  هر  به  مى نمودم. 
و  بوده  ملى  تیم  سرمربى  مدتى 
را  پرسپولیس  تیم  پیاپى  دوره  سه 
قهرمان لیگ فوتبال ایران کرده است.

او افزوده: به هر روی من اگر جای 
آقای تاج بودم، حکم اخراج او را امضا 
بیرون  به  ایران  از  اردنگى  با  و  کرده 
نمى دادم  اجازه  و  مى کردم  پرتش 
بین المللى  فرودگاه  به  دوباره  پایش 
تهران برسد. البته باید بگویم مقداری 
از مشکل اخراج مربى به شکل قرارداد 
با وی بر مى گردد. چون اگر طرفین 
قرارداد  مفاد  که  باشند  کرده  قید 
منتشر نشود، هر یک از آنها خالف آن 

عمل کنند، تخلف محسوب مى شود.
حال  هر  به  گفته:  همچنین  آذری 
ویلموتس اگر از وضع خود و انتقادات 
به  باخت  و  ملى  تیم  نتایج  از  فراوان 
عراق و بحرین خوشحال نیست باید 
به ایران بیاید و با فدراسیون فوتبال 
به  قرارداد  در  اگر  البته  کند.  مذاکره 
موضوع حل اختالف اشاره شده باشد.

بگویم کیروش  باید  او اضافه کرده: 
کاری  روش  و  از سیستم  انتقاد  حق 
سال ها  داشت. چون  را  ایران  فوتبال 
رکورد  و  بود  بدون شکست  آسیا  در 
و  گذاشت  بجا  ایران  در  نیز  جالبى 
موقعیت تیم فوتبال ایران را چندین 
سال در باالی جدول بهترین تیم آسیا 

حفظ کرده بود.

رئیس کمیته المپیك 
روسیه:

ورزشکاران 
ما با پرچم 
بى طرف در 
مسابقات 
شرکت 
نمى کنند

روز  روسیه  المپیک  کمیته  رئیس 
رأی  اگر  گفت:  هفته  این  پنجشنبه 
آژانس جهانى مبارزه با دوپینگ بر این 
بازی های  در  ما  ورزشکاران  که  باشد 
المپیک آینده زیر پرچم »بى طرف« یا 

بر  تاکید  بر  مبنى  الزم  مستندات 
برگزاری مسابقات جام جهانى کشتى 
جهانى  فدراسیون  به  را  ایران  در 

کشتى ارائه کنیم.«
لحاظ  از  »مشکلى  کرده  ادعا  او 
طبق  و  نداریم  لجستیکى  و  امنیتى 
آماده  جهانى  فدراسیون  ضوابط 

میزبانى هستیم.«
اینکه فیال اعالم کرده است »وضع 
رویداد  این  برگزاری  برای  کنونى 
نیست«  رضایت بخش  بین المللى 
لطمه ی بزرگى برای جمهوری اسالمى 
کشتار  ویدئوهای  که  است  ایران  در 
اعتراضات  خونین  سرکوب  و  اخیر 
مردم آن را بى اعتبارتر از پیش کرده 
است. جمهوری اسالمى قصد داشت 
خارجى  ها  مسابقات  این  برگزاری  با 
دهد  نمایش  و  کشانده  تهران  به  را 
اما  است.  مسلط  کامال  اوضاع  بر  که 
تصمیم فیفا به لغو این مسابقات نشان 
مى دهد که رژیم ایران پادرهواتر از آن 

است که خود فکر مى کند!

رقابت هاى جام جهانى کشتى فرنگى ۲۰۱۹ قرار بود روزهاى پنجشنبه 
ورزشى  مجموعه  نفرى  هزار   ۱۲ سالن  میزبانى  به  هفته  این  جمعه  و 

آزادى تهران برگزار شود

نوید زنگنه

= گفته مى شود نوید زنگنه 
در اعتراضات آبان با اصابت 
ى  چمه ا سا تفنگ  له  گلو
مجروح و پس از مراجعه به 
نیروهاى  توسط  بیمارستان 
امنیتى بازداشت شده است.
= این ملى پوش تیم کشتى 
آزاد ایران مقام سوم جهان و 
مدال نقره بازى هاى آسیایى 

را در کارنامه خود دارد.
یکى  بازداشت  از  گزارش ها  برخى 
کشتى  امید  ملى  تیم  اعضای  از 
خبر  سراسری  اعتراضات  در  ایران 

مى دهند.
بر اساس این گزارش ها نوید زنگنه 
عضو تیم ملى امید کشتى آزاد ایران 
و دارنده مدال برنز مسابقات جهانى 
امید های مغولستان ٢۰19 در جریان 
اعتراضات سراسری آبان ماه بازداشت 

شده است.

پس  زنگنه  نوید  اساس،  این  بر 
از  ساچمه ای  تفنگ  با  آنکه  از 
به  شد  مجروح  چشم  باالی  ناحیه 
توسط  آنجا  اما  رفته  بیمارستان 

مأموران بازداشت شده است.

آیا ملى پوش کشتى ایران در اعتراضات سراسرى آبان مجروح و 
بازداشت شده است؟

پرچم المپیک حضور پیدا کنند، آن را 
قبول نمى کنیم.

واکنش رئیس کمیته المپیک روسیه 
به تصمیم احتمالى آژانس جهانى مبارزه 
با دوپینگ این است که در نظر دارد 

در تاریخ 9 دسامبر به تحریم ورزش 
کمیته های  از  دهد.یکى  رای  روسیه 
دوپینگ،  با  مبارزه  جهانى  آژانس 
روسى  ورزشکاران  دیده  الزم  »وادا« 
در المپیک آینده و دیگر تورنمنت های 

سال  چهار  بین المللى،  و  منطقه ای 
بازی ها  در  »بى طرف«  پرچم  با  دیگر 
حضور پیدا کنند. این کمیته همچنین 
خواسته است که روسیه در این چهار 
سال اجازه میزبانى رویدادهای ورزشى 

بین المللى را نداشته باشد.
دلیل جلوگیری از شرکت ورزشکاران 
و  المپیک  رقابت های  در  روسى 
مسکو  رژیم  که  است  این  بین المللى 
متهم به دستکاری و تقلب وسیع در 
اطالعاتى است که ماه ژانویه گذشته به 

کنفرانس مبارزه با دوپینگ داده بود.
خارجه  وزیر  الوروف  سرگئى 
برای  را  »وادا«  پیشنهاد  روسیه، 
علیه  دوپینگ  تحریم های ضد  اعمال 
کشورهای  تالش  روس،  ورزشکاران 
در  کشور  این  حذف  برای  غربى 

رقابت های ورزشى دانسته است.
آژانس  کل  مدیر  گانوس  یوری 
کسانى  متاسفانه  گفته:  دوپینگ  ضد 
ورزش ما را اداره مى کنند که نه تنها 
نتوانسته اند آن را از بحران خارج کنند 

بلکه این بحران را شدیدتر کرده اند.

نشده محل  تأیید  این گزارش های 
زنگنه  نوید  شدن  مجروح  تاریخ  و 
 ٢۵ روز  در  و  فارس  خلیج  محله  را 

آبان ماه عنوان کرده اند.
به  بازداشت  از  پس  زنگنه  نوید 

ھنوز  و  منتقل شدە  نامعلومى  مکان 
از وضعیت و محل نگهداری او خبری 

منتشر نشده است.
هنوز هیچیک از مقامات حکومتى 
این  بازداشت  خبر  انتشار  به  نسبت 
عضو تیم ملى کشتى ایران اظهار نظر 

نکرده است.
گذشته  سال  آبان ماه  زنگنه  نوید 
سال   ٢3 زیر  قهرمانى  مسابقات  در 
کشتى آزاد جهان در رومانى در وزن 
جهان  سوم  مقام  به  کیلوگرم   ۷۴
فروردین ماه  همچنین  او  رسید. 
زیر  آزاد  مسابقات کشتى  در  امسال 
٢3 سال آسیا موفق به کسب مدال 

نقره قاره آسیا شد.
بازداشت  تأییدنشده ی  خبر  انتشار 
کاربران  واکنش  با  زنگنه  نوید 
و  شده  روبرو  اجتماعى  شبکه های 
بسیاری از کاربران معتقدند فقط در 
قهرمان  که  است  اسالمى  جمهوری 
ملى و مدال آور و ورزشکار تیم ملى 

بازداشت مى شود!

بازگشایى بازى هاى المپیك زمستانى در کره جنوبى، ۹ فوریه ۲۰۱۸؛کاروان 
ورزشى روسیه به دلیل افتضاح دوپینگ سازمان یافته زیر پرچم المپیك 

رژه مى روند و نه پرچم کشورشان
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ن  ما ز سا م  مقا ئم  قا =
اورژانس کشور: به ما گفته اند 
آمبوالنس ها ۵۰۰ لیتر سهمیه 
نمی دانیم  اما  دارند،  بنزین 
است  سهمیه ای  چطور  این 
که لیتری ۳۰۰۰ تومان برای 

ما تمام می شود.
هفته  و  د د  جو و با  =
ین  بنز ی  سهمیه بند ز  ا
سخنگوی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی در این باره 
تاکسی های  وضعیت  گفته 
 ، ی شهر بین  و  خطی 
ی  بر فر مسا ی  نس ها ا ژ آ
رانندگی  آموزشگاه های  و 

متعاقبا اعالم خواهد شد.
اقدامی  در  شرایطی  در  دولت 
و  سهمیه بندی  را  بنزین  یک شبه 
قیمت آن را افزایش داده که همچنان 
برای  بنزین  سهمیه بندی  روند 
تاکسی ها، موتورسیلکت ها و همچنین 

آمبوالنس ها با ابهام روبروست.
سازمان  مقام  قائم   سیف  مجتبی 
چهارشنبه ششم  روز  کشور  اورژانس 
ما  »برای  است:  گفته   1۳9۸ آذر 
با قیمت  سهمیه ۵00 لیتری در ماه 
اگر  گرفته اند؛  نظر  در  تومان  هزار   ۳
قرار بود قیمتش ۳ هزار تومان باشد 
چرا دیگر سهمیه در نظر گرفته شده 
اورژانس  سازمان  مقام  است؟!«قائم 
کشور گفته است که »به ما گفته اند 
سهمیه  لیتر   ۵00 آمبوالنس ها 
بنزین دارند، اما نمی دانیم این چطور 
 ۳000 لیتری  که  است  سهمیه ای 
تومان برای ما تمام می شود و بنزین 
سهمیه ای  دیگر  که  تومانی   ۳000
نیست. همین امروز هم عوامل اورژانس 
تهران بنزین ۳000 تومانی زده اند.«به 
گفته مجتبی سیف »خدمات اورژانس 
به مردم رایگان است و هزینه ای بابت 
آن دریافت نمی کند، اما با بنزین ۳000 

پریشانی در سهمیه بندی بنزین توسط دولت؛ 
وضعیت نامشخص سهمیه آمبوالنس ها و تاکسی ها

در  ما دچار مشکل می شویم.  تومانی 
استان های وسیع تردد یک آمبوالنس 
ما برای امدادرسانی هزینه ای ۳00 تا 

۴00 هزار تومان را شامل می شود.«
با  دولت  که  حالیست  در  این 
سهمیه بندی  اتومبیل ها  دسته بندی 
که  شده  گفته  و  کرده  اعالم  را  آنها 
اتومبیل ها بنزین سهمیه ای را با قیمت 
1۵00 تومان دریافت خواهند کرد. بر 
این اساس اتومبیل سواری شخصی ۶0 
شخصی  سواری  خودرو  ماه،  در  لیتر 
دوگانه سوز، ۳0 لیتر در ماه، تاکسی 
بنزینی ۴00 لیتر، تاکسی دوگانه سوز، 
لیتر،   2۵ سیکلت  موتور  لیتر.   200
وانت بین ۶0 تا ۳00 لیتر و آمبوالنس 

نیز ۵00 لیتر در یک ماه است.
با وجود این، سهمیه بنزین تاکسی ها 
رانندگی  آموزش  اتومبیل های  و 
فاطمه  است.  نامشخص  همچنان 
پخش  ملی  شرکت  سخنگوی  کاهی 
گفته  این باره  در  نفتی  فرآورده های 
است: »برای تأمین سوخت خودروهای 
شهری،  بین  و  خطی  مسافربر 
آژانس های مسافربری و آموزشگاه های 
رانندگی تمهیدات الزم اتخاذ گردیده 

است که متعاقبا اعالم خواهد شد.«
فاطمه کاهی همچنین سهمیه بندی 
را  اسنپ  مانند  اینترنتی  تاکسی های 
مشروط به عدم افزایش تعرفه قیمت 

خدمات خود عنوان کرده است: »برای 
مسافربرهای بر پایه اینترنت ) اسنپ 
و تپ سی( مشروط بر آنکه نرخ های 
خود را از مقادیر مصوب ، به تشخیص 
وزارت کشور تغییر ندهند، اعتبار معادل 

سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت.«
از سوی دیگر در شرایطی که دولت 
افزایش  و  سهمیه بندی  با  بود  مدعی 
درواقع  کم  مصرف  بنزین  قیمت 
صرفه جویی خواهد شد، سردار هادیانفر 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
ناجا در رابطه با افزایش قیمت بنزین 
و تأثیر آن بر کاهش مصرف سوخت 
در کشور گفت: »پس از افزایش قیمت 
بنزین، فعالً کاهشی در مصرف سوخت 
روی نداده و تا دو روز گذشته مصرف 
10۵ میلیون لیتر بنزین در روز به ثبت 
رسیده است. در صورتی که در شرایط 
طبیعی این رقم در حدود 9۴ میلیون 
لیتر بود.« وی افزود: »در سال 9۶ پس 
از افزایش قیمت بنزین تقریباً ۳ درصد 
کاهش تصادفات فوتی رخ داد، یعنی 
حداکثر ۵۵1 نفر از تعداد جانباختگان 
در طول یکسال کاسته شد، اما به مرور 
اثربخشی خود را از دست داد، اکنون 
نیز زیاد امیدی نداریم که افزایش قیمت 
پلیس  برنامه  تحقق  به  منجر  بنزین 
نفری  هزار  کاهش 2  بر  مبنی  راهور 
کشته شدگان سوانح رانندگی شود.«

موج گرانی بر اثر افزایش قیمت بنزین آغاز شده؛ وزیر 
صمت می گوید »نباید می شد!«

گران  درصد   ۲۰۰ گوجه   =
هزار   ۱۵ کیلویی  به  و  شد 

تومان رسید.
=هر شانه تخم مرغ ۴ تا ۶ 
هزار تومان گران شده است.

نقل  و  کرایه حمل  نرخ   =
تا ۲۵ درصد افزایش داشته 

است.
 ۴۳۰۰ میلگرد  کیلو  =هر 
به  تومان   ۴۴۵۰ تا  تومان 
قیمت  و  می رسد  فروش 
درصد   ۸ تا   ۷ هم  تیرآهن 

افزایش یافته است. 
در  دولتمردان،  گفته  برخالف 
شرایطی با گران شدن بنزین، قیمت 
کاالها و خدمات با افزایش روبرو شده 
که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته 
باعث  بنزین  قیمت  افزایش  است 

افزایش کرایه ها شد ولی نباید می شد!
در نخستین روز پس از سهمیه بندی 
و گران شدن بنزین دولتمردان از عدم 
گرانی چشمگیر کاال و خدمات در ایران 
خبر دادند. آنها می گفتند بهای کاال و 
بنزین  شدن  گران  دلیل  به  خدمات 
گران  نقل  و  حمل  هزینه  افزایش  و 
نمی شود. بانک مرکزی نیز پیش بینی 
تورمی در نهایت چهار رقمی را به دلیل 

گرانی بنزین داشت.
گذشته  روزهای  طی  گزارش ها  اما 
از گران شدن کرایه ها، قطعات و لوازم 
یدکی خودرو، آهن و تیرآهن و اقالم 

خوراکی خبر می دهند.
اقالم پرمصرفی از جمله سرسیلندر، 
واشر سرسیلندر، دیسک صفحه کالچ و 
سایر قطعات پرمصرف شاهد رشد 1۵ 

الی ۳0 درصدی قیمت بوده اند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی قیمت 

نسبت  آبان 9۸  در  تهران  در  مسکن 
نرخ  و  درصد   ۳۵ حدود   9۷ آبان  به 
شهری  مناطق  کل  در  نیز  اجاره بها 

۳1.۷ درصد افزایش یافته است.
و  آهن  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
فوالد تهران نیز اعالم کرده که در حال 
حاضر هر کیلو میلگرد ۴۳00 تومان 
می رسد  فروش  به  تومان   ۴۴۵0 تا 
درصد   ۸ تا   ۷ هم  تیرآهن  قیمت  و 
افزایش یافته است.در آخرین روزهای 
آبان ماه گوجه 200 درصد گران شد و 
به کیلویی 1۵ هزار تومان رسید. هر 
شانه تخم مرغ ۴ تا ۶ هزار تومان گران 
شده است. بطوریکه هر شانه ۳0تایی 
در مغازه های تهران با قیمت 19هزار و 
۵00 و تا 22 هزار تومان تومان عرضه 
در  تخم مرغ  قیمت  افزایش  می شود. 
مصوب  قیمت  که  افتاده  اتفاق  حالی 
دولت برای آبان ماه 1۴900 و مهرماه 

1۴۳00تومان بوده است.
اینها تنها نمونه ای از افزایش قیمت ها 
گران  از  پس  روزهای  نخستین  در 
شدن بنزین است. همچنین بر اساس 
گزارش ها نرخ کرایه حمل و نقل تا 2۵ 

درصد افزایش داشته است.
موج  نقل  و  حمل  کرایه  افزایش 
و  کاالها  در  گرانی  از  گسترده ای 
خواهد  همراه  به  را  مختلف  خدمات 
ماهه  یکی دو  فاصله ی  داشت که در 
اثر خود را نشان می دهد. قابل توجه 
اینکه رضا رحمانی وزیر نصعت، معدن 
و تجارت در این باره گفته است: افزایش 
قیمت بنزین باعث افزایش کرایه ها شد 

که نباید می شد!
وزیر  چرا  نیست  مشخص  البته 
صنعت، معدن و تجارت گمان می کرده 
وقتی قیمت بنزین ۳00 درصد افزایش 
پیدا می کند و بنزین سهمیه ای نیز با 
نابسامانی روبرو می شود، چرا »نباید« 

قیمت کرایه گران می شد!
همین سخن وزیر صنعت، معدن و 
تیم  نشان می دهد محاسبات  تجارت 
بی منطقی  با  چگونه  دولت  اقتصادی 
و بر پایه تصورات و ذهنیات یک عده 
ناوارد و ناالیق، وضعیت اقتصاد کشور را 
به اینجا رسانده که رکود دست و پای 
اقتصاد را بسته و نرخ تورم در طی ۶0 

سال گذشته رکورد زده است.

=قطع شدن اینترنت رقمی 
 ۱۳۰ ماه  یک  حقوق  معادل 
هزار نفر به کسب  و کارهای 
اینترنتی تهران خسارت وارد 

کرده است.
ت  ر تجا ن  کمیسیو =
نظام  سازمان  الکترونیکی 
تهران  رایانه ای شهر  صنفی 
رقم ۲۹۵۰۰ میلیارد تومان را 
برای کسب  و کارهای تجارت 
الکترونیکی برآورد کرده است.

صنفی  انجمن  مدیره  هیئت  رئیس 
کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر 
تهران گفت که میزان خسارت وارد شده 
به فروشگاه های اینترنتی در شهر تهران 
اینترنت،  شدن  قطع  هفته  یک  طی 
 1۳0 ماه   یک  حقوق  معادل  رقمی 
هزار نفر بوده است. در بررسی دیگری 
برای خسارت بخش تجارت الکترونیک 
 29۵00 اینترنت  قطع  روزهای  طی 
است. شده  برآورد  تومان  میلیارد 

هیئت  رئیس  اعتدال مهر  حمیدرضا 
کارفرمایی  صنفی  انجمن  مدیره 
فروشگاه های اینترنتی شهر تهران گفته 
است طبق آمارها اشتغال حدود ۴00 
هزار نفر در پایتخت به صورت مستقیم 
و غیرمستقیم به اینترنت وابسته است. 
اگر فرض کنیم 10 روز کار این افراد 
باشند  نتوانسته  و  اختالل شده  دچار 
خلق ثروت کنند و پایین ترین حالت 
ممکن برای تخمین خسارت را حقوق 
این افراد در نظر بگیریم، در این زمان 
حقوق  هزار   1۳0 اندازه  به  حدودا 
تهران  اینترنتی  کارهای  و  کسب   به 

خسارت وارد شده است.
اینکه  بیان  با  اعتدال نیا  حمیدرضا 
افراد شاغل در کسب  متوسط حقوق 
و کارهای اینترنتی ماهیانه دو میلیون 
حداقل  می توانیم  گفته  است،  تومان 
خسارت وارد شده به کسب  و کارهای 
هزار   1۳0 معادل  را  تهران  اینترنتی 
نفر حقوق در نظر بگیریم که پرداخت 
می شود،  اما در مقابل آن کاری انجام 

نشده است.
تجارت  کمیسیون  دیگر  سوی  از 

زیان فروشگاه  های اینترنتی پایتخت از قطع اینترنت: 
معادل حقوق یک ماه ۱۳۰ هزار نفر!

صنفی  نظام  سازمان  الکترونیکی 
 ۶ چهارشنبه  روز  تهران  رایانه ای 
میزان  از  خود  برآورد   1۳9۸ آذر 
و  کسب  به  شده  وارد  خسارت های 
کارهای اینترنتی بر اثر قطع سراسری 
را  گذشته  روز  چند  طی  اینترنت 
کاهش  کرده  برآورد  و  کرده  منتشر 
در  موبایلی  و  اینترنتی  پرداخت های 
10 روز گذشته بیش از 29۵0 میلیارد 

تومان بوده است.
الکترونیکی  تجارت  کمیسیون 
سازمان نظام صنفی رایانه ای شهر تهران 
نوشته است که بر اساس گزارش های 
غیررسمی دریافت شده از PSPهای 
انجام  تراکنش های  کل  تعداد  کشور، 
شده در درگاه های پرداخت اینترنتی و 
اینترنت  موبایلی در دو روز اول قطع 
پس  و  داشته  شدید  بسیار  کاهش 
شرکت های  توسط  مشکالت  رفع  از 
پرداخت، تعداد تراکنش های روزانه در 
۵ روز بعدی )تا زمان اتصال اینترنت 
متوسط  درصد   ۴۸.۵ حدود  ثابت( 
تعداد تراکنش های روزانه در هفته های 

قبلی بوده است.
توسعه  مرکز  ساالنه  گزارش  مطابق 
صنعت،  وزارت  الکترونیکی  تجارت 
گردش  کل  حجم  تجارت،  و   معدن 
در  کشور  الکترونیکی  تجارت  مالی 
سال گذشته 20۸ هزار میلیارد تومان 
یا به عبارتی روزانه حدود ۵۷0 میلیارد 
کاهش  احتساب  با  است.  بوده  تومان 
تعداد تراکنش ها، گردش مالی روزانه 
میلیاردی،  کاهش 29۳  با  حوزه  این 
 حدود 2۷۷ میلیارد تومان تخمین زده 
ثابت،  اینترنت  اتصال  از  می شود.پس 
درگاه های  روزانه  تراکنش های  تعداد 
حالت  درصد   ۷۳ حدود  به  پرداخت 
درصد   2۷ کماکان  و  رسیده  قبلی 
کاهش تعداد تراکنش های را در عدم 

حضور اینترنت موبایل شاهد هستیم.
کاهش  فوق  داده های  به  توجه  با 
در  موبایلی  و  اینترنتی  پرداخت های 
10 روز گذشته بیش از 29۵0 میلیارد 

تومان تخمین زده می شود.
در ادامه این گزارش آمده است که 
نکته مهم دیگر، سطح متفاوت خسارات 
از  اینترنتی  کسب وکارهای  به  وارده 
مطابق  است.  فروش  کاهش  محل 

افزایش رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مردم:

 کاهش ۴۰ درصدی معامالت مسکن؛ تورم ۶۱.۵ درصدی 
مواد غذایی در گروهک دهم

تورم  تغییرات  محدوده   -
دوازده ماهه در گروه عمده 
و  »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
دخانیات« بین ۵۳.۶ درصد 
برای دهک اول تا ۶۱.۵ درصد 

برای دهک دهم است.
- بازار مسکن به عنوان یکی از 
مهمترین و استراتژیک ترین 
بازارهای کشور نیز با وجود 
دولت  فشارهای  و  تالش ها 
طی ماه های گذشته همچنان 
در رکودی عمیق بسر می برد 
و تعداد معامالت در این بازار 

کاهش یافته است. 
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش 
خود نرخ تورم آبان ماه را ۴1.1 درصد 
اعالم کرده که در این میان تورم گروه 
 ۵۳.۶ بین  نوشیدنی«  و  »خوراکی 
درصد برای دهک اول تا ۶1.۵ درصد 
برای دهک دهم است.بر اساس گزارش 
مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در 
آبان ماه 1۳9۸ برابر ۴1.1 درصد است 
که در دهک های مختلف هزینه ای در 
تا  اول  دهک  برای  درصد   ۴0.۷ بازه 
نوسان  برای دهک دهم  ۴2.۷ درصد 
دوازده  تورم  تغییرات  دارد.محدوده 
»خوراکی ها،  عمده  گروه  در  ماهه 
 ۵۳.۶ بین  دخانیات«  و  آشامیدنی ها 
درصد برای دهک اول تا ۶1.۵ درصد 
برای دهک دهم است. همچنین اطالع 
مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای 
 29.۸ بین  خدمات«  و  خوراکی  غیر 
درصد برای دهک اول تا ۳۸.۵ درصد 

برای دهک دهم است.
قابل توجه اینکه دهک دهم شامل 
قشرهای کمتر برخوردار و فقیر جامعه 
است که بر اساس گزارش مرکز آمار 
آبان ماه  در  را  بیشتری  تورم  ایران 
نیز  ایران  آمار  مرکز  متحمل شده اند. 

طی  که  کرده  مطرح  را  موضوع  این 
خرید  قدرت  آبان ماه  به  منتهی  سال 
مختلف  دهک های  کل  خانوارهای 
کشور کاهش یافته است.همچنین بر 
اساس این گزارش اعداد مربوط به تورم 
در میان دهک های مختلف هزینه ای، 
به  ماه  این  در  تورمی دهک ها  فاصله 
2.0 درصد رسید که نسبت به ماه قبل 
)2.2 درصد( 0.2 واحد درصد کاهش 

داشته است.
عمده  گروه  در  تورمی  فاصله 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« 
درصد  واحد   0.2 قبل  ماه  به  نسبت 
افزایش و در گروه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل 
1.1 واحد درصد کاهش نشان می دهد.

مرکز آمار ایران تأکید کرده که تورم 
نقطه  به نقطه دهک ها یا تغییر در قدرت 
خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت 
به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری 
برای کل دهک ها کاهش یافته است.

تورم در حالی همچنان روند افزایشی 
دارد که دولت روحانی رکورددار نرخ 
تورم در طی ۶0 سال گذشته در ایران 
شده است. در واقع رقم ۴1.1 به جز 
جمهوری  ریاست  )دوره   1۳۷۴ سال 
باالترین  رفسنجانی(  هاشمی  اکبر 
نرخ تورم طی ۶0 سال اخیر یعنی از 

سال 1۳۳۸ تا کنون بوده است.گزارش 
از عمیق تر  بازارهای مختلف نشان  از 
نیز دارد. کار و  شدن رکود در کشور 
کاسبی کساد، کاهش تولید و تقاضای 
کاالهای مختلف، خاموش شدن یکی 
پس از دیگری خط تولید کارخانه ها و 
همچنین تعطیلی یکی پس از دیگری 
و  تولیدی  کارخانه های  و  کارگاه ها 
تشدید  بر  شاهدی  همگی  صنعتی 
عنوان  به  مسکن  هستند.بازار  رکود 
استراتژیک ترین  و  مهمترین  از  یکی 
تالش ها  وجود  با  نیز  کشور  بازارهای 
و فشارهای دولت طی ماه های گذشته 
همچنان در رکودی عمیق بسر می برد 
و تعداد معامالت در این بازار کاهش 
یافته است.برای نمونه تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در 
به ۴ هزار و 100 واحد  آبان ماه 9۸ 
مسکونی رسیده که در مقایسه با ماه 
نسبت  و  افزایش  درصد   19.۵ قبل، 
به ماه مشابه سال قبل، ۴0.۷ درصد 
کاهش نشان می دهد.به گزارش بانک 
مسکن متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شهر تهران، 12۴.۶ میلیون ریال 
بود که در مقایسه با ماه مشابه سال 
قبل ۳۵.۸ درصد افزایش یافته است.

گزارش های دریافتی از کسب وکارهای 
بزرگ این حوزه به واسطه شناخت برند 
آنها توسط مشتریان با کمترین کاهش 
روبه رو  درصدی(   ۳0 )حدود  فروش 
این کاهش و در  احتساب  با  بوده اند، 
نظر گرفتن نسبت حجم بازار، تخمین 
زده می شود کسب  و کارهای متوسط 
و کوچک حوزه با کاهش فروش بیش 
از ۸0 درصدی در روزهای قطع کامل 
همچنین  باشند.  بوده  روبرو  اینترنت 
کاهش 9۸ درصدی در 2 روز اول، بیش 
از ۸0 درصدی در ۵ روز بعدی و حدود 
۵0 درصدی بعد از اتصال اینترنت ثابت 
در تعداد تراکنش های پرداخت یارهای 
نشان دهنده  واسط،  درگاه  ارائه کننده 
خرد  کارهای  و  کسب   که  است  این 
از  ضرر  بیشترین  متحمل  خانگی  و 
محل کاهش فروش شده اند. این حوزه 
را  کارهایی  و  کسب   تعداد  بیشترین 
شامل می شود که عمده کانال فروش 

آنها شبکه های اجتماعی است.
الکترونیکی  تجارت  کمیسیون 
شهر  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان 
است که خسارت  تأکید کرده  تهران 
یکی  تنها  فروش  کاهش  از  حاصل 
به  وارده  مستقیم  خسارت های  از 
الکترونیکی  تجارت  کسب وکارهای 
است. هزینه های اجاره زیرساخت ها و 
سرویس های الزم، نیروی انسانی بدون 
فعالیت، توقف کمپین ها و برنامه های 
در  جایگاه  دادن  دست  از  بازاریابی، 
ارائه  امکان  عدم  جستجو،  موتورهای 
سرویس به مشتریان خارج از کشور، 
و  مشتریان  اعتماد  دادن  دست  از 
پیامدهایی از این دست سرفصل های 
و  کسب   به  وارده  خسارت های  دیگر 

کارهای اینترنتی به شمار می روند.
در انتهای این گزارش افزوده شده که 
میزان این خسارت ها بیش از 10 برابر 
خسارت اولیه حاصل از کاهش فروش 
تخمین زده می شود. با توجه به اینکه 
فروش  کاهش  از  اولیه  خسارت  رقم 
شده،  برآورد  تومان  میلیارد   29۵0
رقم کل خسارت ناشی از قطع شدن 
کسب  در  حکومت  توسط  اینترنت 
رقمی  الکترونیک  تجارت  کارهای  و 
حدود 29 و ۵00 هزار میلیارد تومان 

خواهد بود.
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران )۱۴۷(

گذشتگان  احوال  بررسی  و  تاریخ  زدن  ورق 
هرگاه با هدف عبرت گرفتن و تجربه آموختن 
صورت گیرد، این دوره از تاریخ معاصر ایران بسیار 

آموزنده است.
شکست  از  پس  ایران،  نوپای  مشروطۀ 
محمدعلی شاه و غوغای مشروعه طلبی، جانی 
)دورۀ  ملی  شورای  مجلس  است.  گرفته  تازه 
چهارم( با استقالل عمل می کند. مطبوعات از 
آزادی کامل برخوردارند. شاه فراتر از آنچه که 
قانون اساسی مقرر داشته است در امور مملکت 
تمایل مجلس  رأی  با  ندارد. دولت ها؛  مداخله 
روی کار می آیند، با رأی اعتماد نمایندگان ملت 
)که آنها نیز در انتخابات آزاد برگزیده شده اند( 
به کار ادامه می دهند و با از دست دادن اکثریت 

پارلمانی کنار می روند.
این، تصویری است از یک دموکراسی واقعی در 
یک کشور آسیایی. کشوری مسلمان در منطقه ای 
که هنوز قدرت های استعماری بر آن تسلط دارند، 
هنوز به دوران توسعه و تجدد قدم نگذاشته است.

با همۀ این احوال، کاری از پیش نمی رود و 
آشفتگی همچنان ادامه دارد.

ناکامیابی در وصول به هدفهای عالی و غائی 
جنبش مشروطه خواهی، که سامان گرفتن امور 
و ترقی کشور بر اساس قانون و عدالت اهّم آن 
بود، دالیل متعدد داشت اما همۀ آن دالئل در 

کلمۀ »عدم انسجام« تجلی می کرد.
کشور از »انسجام« بهره نداشت. به بیان ساده تر، 
آن چفت و بستی که نیروهای سازنده را به هم 
متصل و در راه هدف مشترک هماهنگ و همساز 

کند، از میانه غایب بود.
احمدشاه، برخالف پدرش محمدعلی شاه، با 
خودکامگی بیگانه بود. ترجیح می داد به عنوان 
پادشاه مشروطه و در چهارچوب وظایفی که قانون 
اساسی برای پادشاه مقرر می داشت سلطنت کند، 
اما تمایلش به راحت طلبی او را تا حّد تاجداری 
بی عالقه به سرنوشت ملت و مملکت، زر اندوز و 
عشرت طلب تنزل می داد. سفرهای تفریحی او به 
فرنگ، دلبستگی او را به زندگی آسوده و دور از 
غوغا و در تنّعم و رفاه آشکار می ساخت در حالی 
که کشور به سرپرستی دلسوز و مدیر و مدبّر 
نیاز داشت تا حلقۀ وصل ملت و دولت باشد و در 

انسجام و توازن نیروها ایفای نقش کند.
مجلس، که پس از فترت طوالنی، در تیرماه 
1300 )کابینۀ اول قوام السلطنه( حیات خود را 
بازیافته و از استقالل عمل کافی در تصمیم گیری 
و قانونگذاری بهره مند بود، وقتش بیش از آن که 
صرف راهیابی و راهگشایی در مسائل بنیانی شود 

به قیل و قال و دسته بندی می گذشت.
روزنامه »نوبهار« در شماره سه شنبه 1 عقرب 
)آبان( 1301، زیر عنوان »مسائل جاریه و هرج 

و  مرج« نوشت:
»... در عهدی که طلوع یک نهضت جدیدی 
در روسیه، و همسایگی آن دولت با ایران، اصول 
رقابت شدیدی را از نو در آسیای وسطی ایجاد 
خطرناک  و  خشن  سیاست های  و  می نماید، 
محتمل می باشد، در چنین موقعی که اختیارات 
ملی و سیاسی ایران در دست خود ملت و دولت 
بایستی  بدون شرکت دیگران  و  است  درآمده 
قدم های سریع و بلندی )که در گذشته ما را از 
آنها مانع بودند( به طرف سعادت و اصالح و آبادی 
و رفاه رعیت برداریم، بدبختانه و بسی بدبختانه 
دیده می شود که سیاست عمومی و اصالحات 
عمومی و نقشۀ سعادت عمومی از دست مسؤولین 
واقعی آن گرفته شده و در پناه آئین عوام فریبی 
و دماگوژی نحس که از آغاز و افتتاح مجلس 
گریبانگیر عموم شده است، در دست هوچیان و 
بی مغزان اجتماعی و از طرف دیگر در کف وعاظ 
سیاست  از  بی خبر  اشخاص  یا  و  روحانیون  و 
افتاده و در مجلس شورای ملی که مرکز تفکر و 
تعقل و اندیشه و شهامت و نقشه کشی و درایت 
سیاسی ماست اصول عوام فریبی و روضه خوانی 
و مداهنه های شخصی یا خودنمایی های بی معنی 
و مغرضانه تخم گذاشته است و به قول یکی از 
رفقا، بدبختی ملت به جایی رسیده است که 
وکالی سیاسی ما روضه خوان و روضه خوان های 

ما سیاسی شده اند«!
عبداهلل مستوفی در »تاریخ اداری و اجتماعی 
دورۀ قاجاریه« راجع به مجلس چهارم می نویسد: 
»در سه دورۀ قبل، انتخابات تا حدی طبیعی 
بوده اند  مردمانی  همواره  ملت  وکالی  و  بوده 
که در محل خود خیرالموجود بوده اند. البته در 
میان آنها اشخاصی یافت می شدند که اطالعات 
آنها به اصول پارلمانی کم بود ولی اکثریت آنها 
مردمانی پاک قصد و خیرخواه بودند... انتخابات 
ایام فترت،  به واسطۀ طول مدت  دورۀ چهارم، 
مداخلۀ  و  انتخابات  اوقات  درازی  باالختصاص 
دولت در این امر، بالمّره صورت دیگر گرفته و راه 
وکالت را برای اشخاصی که رأی طبیعی و حتی 
معروفیت محلی هم در حوزۀ انتخاباتی نداشتند 
باز کرد و ناخوشی وکالت، یکی از بیماریهای 
عمومی گردید... مثال در انتخابات همین مجلس 
و  نصرت الدوله  و  وثوق الدوله  آقایان  چهارم، 
مشارالملک اولی از شیراز، دومی از کرمانشاهان و 
سومی از سیرجان کرمان با دسیسه و تقلب خود 

را وکیل ملت کرده بودند درصورتی که هرسه وزیر 
بودند )توضیح: در آن زمان هنوز جمع وزارت و 
وکالت منع قانونی نداشت و شخص می توانست 
در عین حال وزیر و وکیل باشد( و اگر می دانستند 
از اول تا آخر دوره فقط باید به همان حقوق وکالت 
اکتفا کنند هرگز به این کار تن در نمی دادند. بلکه 
برای این که وکالت نردبان وزارت بود با این اصرار 
وکالت خود را بر ملت تحمیل کرده بودند تا اگر 
روزی از وزارت بیفتند به مجلس رفته با رفقا بند 

و بست کنند و دوباره خود را به وزارت برسانند.
البته برای این آقایان وکالت نردبان وزارت بوده 
و تا اندازه  ای و المحاله برای نفع شخصی حق 
داشته اند این قدر به خود و مردم زحمت بدهند، 
ولی پاره ای از این ناخوش های وکالت بودند که 
بدون داشتن امید وزارت و طمع استفادۀ مادی 
یا چپاندن کس و کار خود در ادارات دولتی، 
مبلغی که شاید دو سه برابر حقوق دورۀ وکالت 
آنها بود صرف کرده بودند که وکیل شوند! برای 
چه؟ معلوم نبود، زیرا عقیدۀ سیاسی معینی هم 
نداشتند که برای این منظور خود را به این کار 

رسانده باشند.
خالصه این که انتخابات که در سه دورۀ قبل 
)ادوار اول تا سوم قانونگذاری( همیشه عادی و 
طبیعی بود، و بدون تحمیل و فشار، منتهی به 
میل مالکین و متنفذین محل به عمل می آمد، 
از دورۀ چهارم مشمول عواطف دولت و مداخلۀ 
عمال دولت شده و در تمام ادوار بعد، از نفوذ 

دولت خالی نماند...«
بخشی از این نقائص، بی شک معلول فقدان 
تشکیالت حزبی بود. دموکراسی، بدون وجود 
احزاب واقعی قوام نمی پذیرد و دوام نمی کند. 
وجود حزب، در نظام دموکراسی به منزلۀ مدرسۀ 
اصول  و  آداب  که  مدرسه ای  است.  سیاسی 
دموکراسی را به تودۀ مردم می آموزد و رجال 
سیاسی تربیت می کند. بدون وجود احزاب واقعی 
انتخابات سالم شکل نمی گیرد و مجلس منضبط، 
اکثریت  و  اقلیت  جایگاه  آن  در  که  مجلسی 
مشخص و حقوق و حدود هرکدام محفوظ باشد، 

به وجود نمی آید.
در نظام پارلمانی مبتنی بر تحّزب، نمایندگانی 
که از طریق حزب به مجلس راه یافته اند خود را 
موظف به رعایت مقررات حزبی و سیاست های 
تعیین شده از جانب حزب می دانند و با تغییر 
موضع  تغییر  نمایندگی  دوران  در  باد،  جهت 
نمی دهند. دولت نیز، چون با رأی اکثریت روی 
کار می آید؛ طبعاً در ادارۀ امور کشور هماهنگ با 

مجلس عمل می کند.
از آغاز مشروطیت به این سو، احزاب متعددی 
با مرامنامه ها و اساسنامه های گوناگون در ایران 
تشکیل شده بود اما نظام حزبی وجود نداشت. 
بیش  و  کم  طرفداران  با  احزاب،  از  هرکدام 
محدودشان در سطوح باالی جامعه، تحرکاتی 
درگیر  اغلب  و  تظاهراتی می کردند  و  داشتند 
منازعه و مناقشه با یکدیگر بودند که همین نیز، 
به جای انسجام نیروها به اشتقاق و تفرقه و تشتت 

منجر می شد.
کابینۀ دوم قوام السلطنه در مجلس با چنین 

وضعی روبرو بود.
عباس خلیلی، مدیر روزنامه اقدام، در خاطرات 
سیاسی خود می نویسد: »قوام چون برای همکاری 
با اجتماعیون )فراکسیون سوسیالیست ها( حاضر 
نشد، در مجلس دچار یک وضع غریب گردید 
و کار او به جایی رسید که باید استعفا دهد. 
نویسنده باز به نمایندگی مخالفین نزد او رفته 
و پیشنهاد استعفا دادم که مبادا بر اثر استیضاح 
و رأی عدم اعتماد آبروی او برود. او باز با حال 
تحّیر و تفکر گفت فکر می کنم و تصمیم خواهم 
گرفت. در ضمن گفت اگر بتوانی فالن وکیل را 
)نام او برده نمی شود( به طرف من جلب کنی من 
اکثریت خواهم داشت. نویسنده همان وکیل را 
مالقات کرده اول شب به اتفاق او نزد قوام السلطنه 
رفتیم و او وعدۀ مساعدت داد و روز بعد هم عمال 
به طرفداران قوام پیوست ولی دو روز بعد به 
مخالفین ملحق شد. قوام راجع به او گفت من 
رأی او را با پانصد تومان خریده بودم ولی بعد 
او ُخلف کرد. این جمله را برای اطالع بر اوضاع 

آن زمان بدون ذکر اسم شخص نقل می کنم«!

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳2۸ (

به عقب  اندی  و  =اگر دو سال 
برگردیم، به یاد می آوریم که در 
روزهای نخست شهریور ۱۳۹۶، 
حسن روحانی در مراسم معرفی 
وزرای کابینه دوازدهم به مجلس 
دربار   ه  اسالمی،  شورای  اخته 
چیز  هر  از  بیش  آذری  جهرمی 
که  کرد  تأکید  موضوع  این  بر 
از  بعد  فضای  »پرورش یافته  او 
این  اول،  نگاه  انقالب« است. در 
توصیف مفهومی جز این ندارد که 
وزیر ارتباطات پس از انقالب ۱۳۵۷ 
به دنیا آمده و در دوران پهلوی 
تنفس نکرده است. اما اگر قدری 
این عبارِت »پرورش یافتگی«  به 
دقیق شویم، الیه های پنهان آن 

را کشف خواهیم کرد.
=اکنون و پس از قطع سراسری 
ضرب  دادن  نشان  و  اینترنت 
به اصطالح  طبقه ی  به  شست 
آذری  امثال  تالش  متوسط، 
شورش  تا  است  این  جهرمی 
جامعه  بی آیندگان  و  گرسنگان 
ایران را با تکیه بر نگرانی فزایند   ه 
طبقه متوسط از امکان قطع دوبار   ه 

اینترنت، کنترل کنند.
آبان  اعتراضات  ایام  در  یوسف مصدقی- 
اینترنت  طوالنی  و  سراسری  قطع   ،139۸
پیش  از  بیش  را  ایران  شهروندان  کشور، 
»بی صدا« و تنها کرد. امکان این قطع کردن 
سراسری اما یک شبه و ناگهانی میسر نشده 
بود. دستگاه عریض و طویل امنیتی جمهوری 
اسالمی، سال ها برای این خاموشی سراسری 
برنامه ریزی و هزینه کرده بود. پیش از این 
اعتراضات  و  سبز  جنبش  دوران  از  الاقل  و 
سال 13۸۸، چاره اندیشاِن سرکوبگر به خیال 
بی صدا کردِن معترضان در فضای مجازی افتاده 
بودند. اولویت باالی این سرکوب مجازی برای 
خیزش  از  پس  ویژه  به  اسالمی،  جمهوری 
دی ماه 9۶- که امکان اتصال معترضین به 
انتقال سریع  توانایی  شبکه های اجتماعی و 
تصاویر و اخبار قیام و سرکوب مردم به خارج 
از کشور، جمهوری اسالمی را با چالش های 

جدی روبرو کرد– روشن تر شد.
این  اصلی  کارگزار  اینکه  ماجرا  طنز سیاه 
فناوری  و  ارتباطات  »وزرات  جدید،  خفقان 
مهندسان  و  کارشناسان  است.  اطالعات« 
شاغل و تحت قرارداد این وزارتخانه که وظیفه 
حرفه ای آنها تسهیل و تسریع امکان ارتباط 
این  برخالف  است،  ایران  شهروندان  میان 
وظیفه، با نظارت نهادهای جنایتکار امنیتی- 
اطالعاتی جمهوری اسالمی، طرح »اینترنت 
ملی« را که از دوران ریاست جمهوری محمد 
خاتمی به آهستگی در حال اجرایی شدن بود، 
با سرعت گسترش داده و آماد  ه بهره برداری 
کردند. در این میان، نقش محمدجواد آذری 
جهرمی- وزیر ارتباطات و بازجوی سابق وزارت 
اطالعات- برای به ثمر نشستن پروژ  ه سرکوب و 

بی صدا کردِن جامعه، انکارپذیر نیست.
اگر دو سال و اندی به عقب برگردیم، به یاد 
می آوریم که در روزهای نخست شهریور 139۶، 
حسن روحانی در مراسم معرفی وزرای کابینه 
اسالمی،  شورای  اخته  مجلس  به  دوازدهم 
دربار   ه آذری  جهرمی بیش از هر چیز بر این 
موضوع تأکید کرد که او »پرورش یافته فضای 
بعد از انقالب« است. در نگاه اول، این توصیف 
مفهومی جز این ندارد که وزیر ارتباطات پس 
از انقالب 13۵۷ به دنیا آمده و در دوران پهلوی 
تنفس نکرده است. اما اگر قدری به این عبارِت 
»پرورش یافتگی« دقیق شویم، الیه های پنهان 

آن را کشف خواهیم کرد.
»تعهد«، »تخصص« و عملگرایی دروغین

جمهوری اسالمی همچون باقی حکومت های 
ل های  سا نخستین  ر  د یک،  لوژ ئو ید ا
شکل گیری اش، به هر تبهکاری که حاضر به 
جان فشانی در راه تثبیت حکومِت نورسیده 
بود، فرصت رشد می داد. در این دوره افرادی 
به عرصه قدرت و ثروت وارد شدند که کمترین 
»پرورش« و آموزشی برای نقش هایی که به 
آنها واگذار می شد، ندیده بودند. بنا به ادبیات 
حکومتِی آن دوره، »تعهد« بر »تخصص« مقدم 
بود. نتیجه ی چنین سیاستی نابودی ساختار 
اداری و برنامه ریزی کشور بود. هزینه ای که 
طی ده سال نخست پس از انقالب 13۵۷ از 
این رهگذر به جامعه وارد شد با هزینه ی جنگ 
هشت ساله برابری می کند. مهاجرت نخبگان و 
متخصصین ناهمسو با حکومت اسالمی، تنها 
گوشه ای از فاجعه ای بود که ترجیح تعهد بر 

تخصص به همراه آورد.

ماجرا اما به همین شکل ادامه پیدا نکرد. 
تأمین  سیاست  در  خمینی،  مرگ  از  پس 
شد.  نظر  تجدید  »نظام«،  به  وفادار  نیروی 
دولت هاشمی رفسنجانی بیشتر به نیروهای 
برای  کار  و  همدلی  سوابق  که  تکنوکراتی 
این  کرد.  تکیه  داشتند  اسالمی  جمهوری 
عده بیشتر متخصصین به اصطالح »متعهد« 
سال ها  از  پس  که  بودند  غرب  تحصیلکرد   ه 
آزمایش و خطا، در سال های میانسالی شان، 
آشنا  کشور  ادار   ه  پیچیدگی های  به  کم کم 
به اصطالح  این کارگزاران دولت  بودند.  شده 
سازندگی، تالش کردند تا با جذب نیروهای 
آنها  گرفتن  کار  به  و  متخصص  غیرانقالبِی 
در مشاغل فنی غیرامنیتی، ضریب کارآمدی 
متخصصین  ببرند.  باال  را  دولتی  پروژه های 
ناراضی که سال ها از بخش دولتی رانده شده 
آن  سنگین  قراردادهای  مالی  مواهب  از  و 
بی بهره بودند، خوشبینانه به همکاری با دولت 
فاسد حاکم پرداختند و همزمان، به ترویج 
حکومت  که  پرداختند  نادرست  گزار   ه  این 
ایدئولوژیک و جنایتکار جمهوری اسالمی در 
حال تبدیل شدن به دولتی ُعرفی است که در 
آن متخصصین فارغ از عقایدشان، قدر خواهند 

دید و بر صدر خواهند نشست.
آن  از  ساده لوحانه  فرضیه ی  این  در  آنچه 
قدرت  معادله ی  دیگر  سوی  می شد،  غفلت 
با دولت در پیش  بود که سیاستی متفاوت 
نوپای رهبری سیدعلی  بود. دستگاهِ  گرفته 
خامنه ای در تقابل با بخش به اصطالح  عملگرای 
»شرکت سهامی جمهوری اسالمی«، سیاست 
بومی سازِی علوم و الگوی تمایز میان خودی  
و غیرخودی را تنها راه چاره برای حفظ نظام 
از نفوِذ »دشمن« می دانست بنابراین با صرف 
هزینه های فراوان مادی و معنوی، عزمش را 

بر تربیت نیروی متخصِص انقالبی جزم کرد.
کادرسازی و تربیت »کارشناس« از میان 

خودی ها
با چنین هدف گذاری شریرانه ای، نهادهای 
قضایی، نظامی و امنیتی برای تربیت کادرهای 
مورد نیاز و متخصص، به تأسیس دانشگاه های 
نامستقل و مراکز آموزشی شیعه گرا زیر نظارت 
سازمان متبوع خود اقدام کردند. همزمان با این 
اقدامات، دانشگاه ها و مراکز آموزشی متنوِع 
دیگری هم از محل بودجه ی عمومی کشور 
تأسیس و تجهیز شدند تا به تربیت کادرهای 
متعهد و متخصص در حوزه های مختلف دانش 
مرتبط با قدرت، بپردازند. »دانشگاه امام صادق« 
مشهورترین نمونه ی این نوع مراکز است که 
ریاست آن را محمدرضا مهدوی کنی- بنیانگذار 
کمیته های انقالب اسالمی- از بدو تأسیس تا 

زمان مرگش به عهده داشت.
از  ابتدای کارشان، بسیاری  این مراکز در 
اساتید اخراجی و پاکسازی شد   ه دانشگاه های 
دولتی را به صورت موقت و با حقوق باال به 
کار گرفتند تا دانشجویانی تربیت کنند که 
توانایی علمی مناسب برای تدریس و تحقیق 
باشند.  داشته  حکومتی  حساس  مراکز  در 
سیاست جذب دانشجو در این مراکز از لحاظ 
ارزشیابی علمی داوطلب سهل انگارانه و از نظر 
ارزیابی های اعتقادی و ایدئولوژیک سختگیرانه 
بود. عالوه بر آزموِن سنجش علمی، چندین 
دور مصاحبه ی عقیدتی  و تحقیقات محلی 
هم درباره داوطلبین ورود به این مراکز انجام 
معلوالن  و  کشتگان  خانواده های  می شد. 
جنگ ایران عراق و همچنین اعضای بسیج 
برای ورود به این دانشگاه ها اولویت و امتیاز 

ویژه داشتند.
پس از گذشت قریب به یک دهه از اجرایی 
شدن این سیاست، اکثر قضات و کارمندان 
رده باالی قو   ه قضائیه و بیشتِر کادرهای جدید 
دستگاه های امنیتی و نهادهای انتصابی وابسته 
به بیت رهبری از میان فارغ التحصیالن این 
به مدد همین  انتخاب می شدند.  دانشگاه ها 
نیروها بود که نهاد رهبری از آغاز دهه ی دوم 
رهبری خامنه ای، شروع به قلع و قمع تمامی 
این  کرد.  »نظام«  بیرون  و  درون  در  رقبا 
سیاست طی سال های متمادی، در نهایت به 
جایی رسید که در نتیجه ی آن بیشتر اصحاب، 
اذناب و تکنوکرات های وابسته به دولت های 
رفسنجانی و خاتمی از حلقه ی اصلی قدرت، 

رانده شدند.
کارشناسان نوکرصفت، پرورش یافتگان 

فضای پس از انقالب
با شروع دهه ی هشتاد خورشیدی، »نظام« 
در ظاهر آنقدر به ثبات رسیده بود که رهبر آن، 
متوهمانه امکان بلندپروازی های منطقه ای و 
حتی جهانی را برای خود مقدور دید. استراتژی 
تربیت نیروی متخصص نیز چنان به مذاق 
خامنه ای خوش آمده بود که تصمیم به اِعمال 
آن در صنایع اتمی، الکترونیک و پژوهشگاه های 
ژنتیک و… گرفت. پس از این ایام، نیروهای 
جوانی که به این صنایع حساس جذب شدند، 
بیشتر »پرورش یافتگان فضای بعد از انقالب« 
درکی  اینکه  بجای  نسِل جدید،  این  بودند. 

ایدئولوژیک از »نظام« داشته باشد، برداشتی 
کارشناسانه و نوکرمآب از آن داشت.

در چنین ساختاری، کارشناس وظیفه دارد 
مدیراِن  توسط  تعیین شده  سیاست های  که 
باالدستی و مسئوالن ارشد را بدون چون و 
چرا اجرا کند تا از این رهگذر هم خود به آب  و 
علف برسد و هم ساختاری را که به آن خدمت 
می کند، سر پا نگه دارد. این گروه از کارشناساِن 
جوان، در عین اعتقاد به لزوم از استفاده از ابزار 
کنترل و سرکوب در مقابله با بخش های ناراضی 
جامعه، درک متفاوتی از مفهوم اداره و کنترل 
به  جامعه دارند. محمدجواد آذری  جهرمی، 
این دسته از کارشناسان نوکرصفت تعلق دارد.
هدف از تربیت کارشناس: هدایت رفتار 

شهروندان
 )Michel Foucault ( فوکو  میشل 
فیلسوف و روانشناس فرانسوی، در اواخر عمر 
کوتاهش، اصطالِح چند الیه ی گاورمنتالیتی 
روش  توضیِح  برای  را   )governmentality(
نوینی که حکومت ها )یا ساختارهای قدرت( 
اتباع  جسم(  گاهی  )و  ذهن  کنترل  برای 
خود  به کار می برند، وضع کرد. نگارنده برای 
ترجمه ی این اصطالح، واژ   ه فارسی نمی شناسد 
اما مفهوم آن با توضیح و ارائه مثال قابل توضیح 
است. برای مثال از مصادیق بارزِ گاورمنتالیتی 
با  »کارشناس«  یک  که:  باشد  این  می تواند 
ارتباطات  وزارت  پست  به  امنیتی،  سوابق 
تجربه ی  و  دانش  از طریق  تا  منصوب شود 
از  استفاده  و در  امنیتی  توأمانی که در کار 
تکنولوژی روز دارد، راه های جدیِد سرکوب و 
کنترل را بر شهروندان آن کشور اِعمال کند. 
غایت این نوع سیاست ورزی »هدایت رفتارها« 
)conduct of conducts( و اذهان شهروندان 
است  افرادی  مطلوب  غایتی  چنین  است. 
پیچید   ه  سیاست های  »پرورش یافته ی«  که 

امنیتی هستند.
بخش های عملگرا و به اصطالح اصالح طلب 
که  مدت هاست  اسالمی،  »نظام« جمهوری 
تمایل خود را به هدایِت رفتارِ شهروندان از 
طریق سرکوِب آراِم خواسته ها و مطالبات آنها، 
نشان داده اند. محمدجواد آذری  جهرمی برای 
این نوع سیاست ورزی، کارمندی ایده آل است و 
حسن روحانی هم با علم به این موضوع از او به 
عنوان »پرورش یافته ی فضای بعد از انقالب«، 

تمام قد دفاع می کند.
تکمله

تا پیش از خیزش آبان 9۸، آذری  جهرمی 
تالش داشت تا با به کار زدن انواع ترفندهای 
نخ نما و هالوخرکن- از پوشیدن شلوار جین تا 
شرکت در کنسرت و رفتن به استادیوم فوتبال- 
از خود چهره ای روادار و امروزی ارائه کند. از 
یکسو و روی صحنه، او کوشید تا با زیاد کردن 
پهنای باند و توسعه ی کّمی زیرساخت های 
اینترنت در ایران از خود چهره ای موافق توسعه 
نشان دهد. از سوی دیگر و در پشت صحنه، 
وزیر بازجوی ارتباطات، با کمک  اطالعاتی و 
فنی به نهادهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری 
ارتش  سازماندهی  به  مددرسانی  و  اسالمی 
هوادار  اینترنتی  اوباش  گروه های  و  سایبری 
اسالمی  جمهوری  امنیتی  برنامه های  نظام، 

برای فضای مجازی را پیش بُرد.
بازجوی  وزیر/  این  اخیر،  سال  دو  طی 
کردن  آلوده  با  همراهش،  تیم  و  »جوان« 
به  رسانه  اهالی  و  خبرنگاران  از  بسیاری 
امتیازات حقیرانه ای مثل اینترنت پر سرعت 
بی فیلتر یا باجگیری پنهان و آشکار از فعالین 
فضای مجازی از طریق رهگیری اطالعات آنها، 
کاربران  رفتار«  »هدایت  در  پررنگی  نقش 

فضای مجازی داشتند.
اکنون و پس از قطع سراسری اینترنت و 
نشان دادن ضرب شست به طبقه ی به اصطالح 
متوسط، تالش امثال آذری جهرمی این است 
تا شورش گرسنگان و بی آیندگان جامعه ایران 
را با تکیه بر نگرانی فزایند   ه طبقه متوسط از 
امکان قطع دوبار   ه اینترنت، کنترل کنند. اینکه 
لفاظی های فراوان دربار   ه ماجرای قطع اینترنت، 
تمام رسانه های داخلی و برون مرزی را پر کرده 
و کمتر سخنی از سرکوب وحشیانه و بی صدای 
معترضان اصلی خیزش اخیر به میان می آید، 
نشانه ی توفیق نسبی »کارشناسان« جنایتکار 
فرقه ی تبهکار در »هدایت رفتار« و کنترل 
اذهان شهروندان طبقه ی متوسط جامعه ایران 
است. دور نیست که وزیر بازجوی »ارتباطات«، 
با ژستی اعتراضی به بهانه ی مخالفت با امکان 
قطع دوبار   ه اینترنت، از مقام وزارت استعفا بدهد 
و برای ادامه ی پروژه سرکوب، از روی صحنه 

به پشت صحنه منتقل شود.
محمدجواد  چون  حقیری  »کارشناسان« 
آذری  جهرمی، شهروندان ایران را چون خود 
که  باشیم  داشته  یاد  به  می خواهند.  حقیر 
»نواله ی ناگزیر را گردن کج کردن«*، خالف 

کرامت انسان است.

*احمد شاملو، »سرود ابراهیم در آتش«

تأمالت بهنگام؛ وزیر بازجو، نواله ی ناگزیر و هدایت رفتار 
شهروندان

» ادامه دارد«           

احمدشاه قاجار
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1ـ خواننده ای مشهور، قدیمی 
و خوش صدا از کشور ما

شهری  ـ  دیرینه  و  کهنه  2ـ 
در ایران 

3ـ حرف خطابـ  محل داخل 
شدن 

پیشین  نخست وزیران  از  4ـ 
ایران

۵ ـ از کشیدنی ها ـ پهلوان ـ 
مرغابی

ـ  دارد  حرفه ای  هم  او  ـ   6
قسمتی از صورت ـ شگرد

7ـ  مصاحب و همراهـ  حرفه ای 
فنی 

خیابان های  از  ـ  چهره  ـ   8
قدیمی تهران

9ـ از اعضای داخلی بدن انسان 
و  کوهستانی  کشوری  ـ 

کوچک در اروپا
10ـ زینت ـ آشکار 

11ـ پاس داشتن ـ در دهان 
است

1ـ از شعرا و ترانه سرایان 
معروف و قدیمی ایران 
ـ  سنگین  و  متین  2ـ 
تکرار یک حرف ـ دین 

و آیین
تکرار  ـ  ـ سرایت  بو  3ـ 

یک حرف 
4ـ از خوانندگان معروف 

و فقید ایران 
۵ ـ از پیمودنی ها ـ نفوذ 

مایعات
ز  ا ـ  حکمیت  ـ   6
حکومتی  سلسله های 

در ایران

ن  کشتی گیرا ز  ا ـ   7
و  قدیمی  و  صاحب نام 
ایران  پیشین  قهرمان 

و جهان
8 ـ از وسایل نقلیۀ آبی 
ـ از فراورده های شیری

یک  تکرار  ـ  دست  9ـ 
حرف ـ مداخل

10ـ لََورده ـ گلی است ـ 
»نه« به عربی

11ـ مرضی است ـ وارد 
شده به میزبان

معروف  ادیب  و  شاعر  1ـ  
ایران و مؤلف نفحات االنس 

و بهارستان
ـ  روانکاوی  علم  واضع  2ـ 

سفری است دینی
ـ  موسیقی  وسایل  از  3ـ 
بازرگانیـ  قسمت و بخش

4ـ میوه ای است ـ وحشی ـ 
کشوری است

۵ ـ رها ـ از ادوات استفهام 
ـ نوعی منزل مسکونی ـ 

رودخانه ای در روسیه
ـ  شیری  فراورده های  ـ   6

لغتنامهـ  حرف تعجب
از  ـ  حرارت  ـ  خرج  ـ   7
از  ـ  آبی  نقلیۀ  وسایل 

اقوام ایرانی
8ـ  من وتوـ  تازیـ  آسمانی 

ـ حرف فاصله
9ـ تقدم ـ طمع ـ هنگام و 

مجال ـ حرف ندا
10ـ از رودخانه های ایران ـ 
آشکارترـ  درنده و وحشی

مایۀ  ـ  ـ کمبود  11ـ ترس 
کرۀ  سه چهارم  ـ  خنکی 

زمین
و  گرانمایه  شاعری  12ـ 
با  ما  کشور  از  معروف 

تخلص »سایه« ـ ایفا
آنطرف  از  ـ  آلودگی  13ـ 
گردنه ای در غرب ایران ـ 
شهری تاریخی در کشور 

ما ـ تر
14ـ از شاهان ایران قبل از 

یورش اعراب 
1۵ـ خیاالت بیهوده ـ برمال 

ساختن و لو دادن

و  متبحر  برنامه سازان  و  از مجریان  1ـ 
ـ  ایران  تلویزیون  فراموش ناشدنی 

عالمت جمع
از  زیبا  اثری  ـ  دهان  آب  ـ  اظهار  2ـ 

آهنگساز فرانسوی »راول«
3ـ تغییر شکل ـ بخشی از دانشگاه

نعمت  دارندۀ حق  ـ  به عربی  مادر  4ـ  
ـ رایحه

بانی  و  آلمان  مذهبی  اصالح طلب  ـ   ۵
مذهب پروتستان ـ شهری در ایران ـ 

آهنگ و نوا ـ حرف ندا
6ـ  مرارت و تعبـ  پوشاکی استـ  ترس 

ـ دستمزد
7ـ  آهنگریـ  از مساجد تاریخی در ایران

از  ـ  پرندگان  زندان  ـ  و تک  تنها  ـ   8
شهرهای ایران

9ـ بلی ـ حرف تعجب ـ نما ـ زاده 
10ـ جدیدـ  کشوری استـ  قدر و قیمت 
قدیمی  و  معروف  هنرپیشگان  از  11ـ 

ایتالیایی تبار هولیوود
12ـ اقتصاددان برجستۀ انگلیس و مؤلف 

»ثروت ملل« ـ حیوانی است 
13ـ دوستی ـ ستاره

دوران  فرهیختۀ  سیاستمردان  از  14ـ 
قاجار و پهلوی و مؤلف »تاریخ یحیی«

تاریخ صفویه  تألیف  1۵ـ کتابی دربارۀ 
محمدطاهر وحید قزوینی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوكو(

پدر تجدد موسیقی در ایران
موسی،  ند  ز فر یری  ز و کلنل 
 126۵ ماه  مهر  نهم  در  قزاق،  افسر 
خورشیدی در تهران چشم به جهان 
دایی  نزد  سالگی  پانزده  در  گشود. 
خود حسینعلی خان به فرا گرفتن تار 
پرداخت و به توصیه او نواختن ویولن 
را هم آغاز کرد و مدتی هم نزد درویش 
خان به تعلیم گرفتن تار مشغول شد 
از شاگردان ممتاز آقا حسینقلی و  و 

درویش خان گشت.
»یاور  نزد  چندی  از  پس  وزیری 
که  خان«  آتا  »یاور  یا  آقاخان« 
مقامات  بود  نظام  موزیک  سرپرست 
موسیقی و »نت« خوانی را یاد گرفت 
را  او  بود که  نت  با  آشنایی  و همین 
اروپایی روانه  برای شناخت موسیقی 
دیار فرنگ کرد و مدت سه سال در 
»علم  آلمان،  در  سال  دو  و  پاریس 
هماهنگی« یا »هارمونی« و اصول دیگر 
موسیقی غرب و خط نت را آموخت و 
با این نوشته ها و اندوخته های گرانبها 
روشن  برای  و  بازگشت  وطنش  به 
افتاده  کار  از  خاموش  چراغ  کردن 
راسخ  اراده  و  عزم  با  ایران،  موسیقی 
و همتی مردانه قد علم کرد و نه تنها 
به موسیقی مرده و از میان رفته ایران 
جان داد، بلکه تا آنجا که از قدرت یک 
فرد عادی خارج است آن را پرورش 
به همین جهت  و  کرد.  بزرگ  و  داد 
تمام موسیقیدانان ایران متفق القولند 
باید  که استاد علینقی خان وزیری را 
دانست  ایرانی  جدید  موسیقی  پدر 
»حق  پدری،  حقوق  از  گذشته  که 
حیات« هم به گردن فرزند خود دارد 
زیرا نه تنها آن را تقریباً از »عدم« به 
از  و  مرده  روح  به  بلکه  آورده  وجود 
کار افتاده آن نیز نیرو و نشاط تازه ای 

بخشیده است.
ر  یه گذا پا ولین  ا وزیری  استاد 
انقالب  از  بعد  ایران  جدید  موسیقی 
آقا  ردیف های  که  بود  مشروطیت 
میرزا عبداهلل و آقا حسینقلی را نوشت 
و برای اولین بار تعلیم صحیح ویولن 
شاگردانش  به  و  گرفت  عهده  به  را 
آموخت که نواختن ویولن از کمانچه 

جدا می باشد.
علینقی وزیری شاگردانی را تربیت 
موسیقی  در  آنها  از  یک  هر  که  کرد 
ایران از اساتید فن گشته اند که از میان 
آنها می توان از ابوالحسن صبا، روح اهلل 
حسینعلی  معروفی،  موسی  خالقی، 

مالح و فروتن را نام برد. 
استاد وزیری در ساختن و پرداختن 
زحمات  میهنی  و  ملی  مارش های 
فراوانی کشید، قطعاتی مانند »خاک 
ایران«، »ای وطن« و »مارش ظفر« را 
ساخت و بعد از عارف نخستین کسی 
بود که موسیقی ایران را از انزوا بیرون 
آورد و در دسترس عامه به طور علمی 

قرار داد.
زنده یاد کلنل علینقی وزیری، برای 
سنتی،  و  اصیل  موسیقی  شناساندن 
در  چه  و  ایران  داخل  در  چه  کشور 
خارج آن فعال و کوشا بود به طوری که 
عالوه بر کنسرت های متعددی که در 
سراسر کشور برپا می کرد از هر فرصتی 
جهت شناساندن موسیقی ملی ایران 
استفاده می برد و زمانی که شادروان 
و  صفحه  پرکردن  جهت  بدیع زاده، 
عازم  موسیقی  به  مربوط  کارهای 
هندوستان گردیده بود، طی برنامه ای 
از وی خواسته که ببیند با چه وسایلی 
می توان در آن کشور موسیقی اصیل 
ایران را شناساند و کنسرت هایی برپا 

کرد؛ مقدمات آن را وی فراهم آورد.

پیغمبر رنگ ها

و  ایوان مدائن  تابلوهای شاهنامه، 
که  زنده اند  قدر  آن  هنوز  بابل  فتح 
خطوط  از  می شود  را  عشق  نشان 
عشقی  نشان  خواند؛  رنگ هاشان  و 
به  74 سال  بهزاد  استاد حسین  که 

دوش کشید. 
می گوید:  او  درباره  ـ  کوکتو  ژان 
»اگر همیشه مشرق زمین با قصه های 
هزار و یک شب و کاخ های طالیی و 
کنیزکان زیبایش برای ما داستان ها 
موهای  با  مردی  بار  این  می گفت، 
و  خط ها  و  نفوذ  با  چشمان  سفید، 
رنگ هایش اشکال افسون کننده ای را 
در مقابل چشمان ما گسترده است. بی 
شک در مینیاتور قرن ما، یک استاد 
رنگ آمیزی  و  طرح  قدرت  جهت  از 
وجود دارد که او حسین بهزاد است«.

دکان  در  سالگی   7 بهزاد  حسین 
مالعلی قلمدان ساز شاگردی می کرد. 
همان سال بود که پدر و استادش هر 
دو براثر بیماری وبا مردند. حسین هم 
رفت پیش شاگرد بزرگ مالعلی و 12 

سال با او کار کرد.
شد،  مستقل  که  بود  ساله   18
باز  میدان  سبزه  در  کوچکی  کارگاه 
کردن  کپی  به  کرد  شروع  و  کرد 
ثار  آ صفوی،  مکتب  مینیاتورهای 
کپی ها  عباسی.  رضا  و  کمال الدین 
نبود  راضی  اما  نمی زند  مو  اصل  با 
و  بست  را  بنه اش  و  بار  کار.  این  به 

رفت فرانسه تا هنر جدید یاد بگیرد. 
را  خرجش  تا  می کرد  کار  صبح ها 
موزه  در  ظهرها  از  بعد  و  درآورد 
بزرگ  نقاشان  آثار  مطالعه  به  لوور 
کار  این  به  ماه    13 تا  می پرداخت 
ادامه داد خودش می گفت می خواهد 
سبکی نو و ایرانی خلق کند که با هنر 

روز بخواند. 
پیش چشمش روشن بود که هنر 
ایران،  در  رایج  تقلیدی  مینیاتور 
موفق  نیست.  دنیا  به  زیاد  عمرش 
آثارش  گویای  زبان  و  عمق  هم شد 
خیام  اشعار  از  که  آنجا  خصوص  به 
و حافظ و موالنا الهام می گیرد نشان 
رسیده  نتیجه  به  که  است  تالشی 

است.
فرانسه،  مثل  مختلف  کشورهای 
هند،  آلمان،  لهستان،  چکسلواکی، 
دعوت  را  استاد  آمریکا  و  پن،  ژا
آثارش  از  نمایشگاه هایی  او  و  کردند 

ترتیب داد.
نشان  لمپیک،  ا دیپلم  دریافت 
پولی،  مونا لمللی  بین ا ول  ا درجه 
نشان  کارت پستال،  تهیه  اول  جایزه 
بوعلی در جشن هزاره بوعلی و نشان 
درجه اول هنر و دکترای افتخاری از 
افتخارات اوست. استاد حسین بهزاد، 
در  ارزنده  و  نامدار  مینیاتوریست 
تاریخ 21 مهر ماه 1347 خورشیدی 

چشم از جهان فروبست.
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»پترا« شهری افسانه ای در دل كویر

شهری   ) البتراء   ( عربی  به  پترا 
اردن.  پادشاهی  کشور  در  تاریخی 
این شهر باستانی در 262 کیلومتری 
جنوب شهر ّعمان پایتخت اردن و در 
غرب راه اصلی بین شهر ّعمان وشهر 
عقبه واقع شده است. شهری متکامل 
تخته  و  کوه  در  آن  نواحی  تمام  که 
)صورتی(  )وردی(  رنگ  به  سنگهای 
نام  که  اینجاست  از  شده است.  واقع 
این شهر زیبا البتراء نهاده شده است. 
وکلمه )البتراء( به زبان یونانی یعنی 
)صخره( است وچون این شهر باستانی 
تماماً در سنگ )صخره( حفرشده است 
آنرا پترا نامیده اند. همچنین این شهر 
تاریخی وزبیا بنام ) المدینۀ الوردیۀ ( 
نیز نامیده شده است. نام قدیم این شهر 
سلع بود، یعنی )صخره( رومان نامش را 
ـَترا  به زبان خودشان ترجمه نموده اند پ
، درقرن اول قبل از میالد ودر عهد شاه 
غسانی حارث سوم ازدهار یافته است.

حدود مملکت انباط
ساحل  از  انباط  مملکت  حدود 
و  فلسطین  غرب  در  عسقالن  شهر 
در امتداد صحراء بالد الشام در سمت 
شهر  می شده است.  منتهی  مشرق 
بالد  حضارت  بین  وصل  حلقه  پترا 
وبالد  )بین النهرین(  یا  میان رودان 
مصر  و  عربستان  شبه جزیره  و  شام 
بوده است. این شهر که پایتخت مملکت 

انباط بوده نوانسته است کنترل وزمام 
خود  اطراف  مناطق  تجارتی  راه های 
از  تجارتی  کاروانهای  گیرد،  بدست 
جنوب جزیره عرب و غزه و عسقالن 
و صور و دمشق از راه البتراء پایتخت 
مملکت انباط می گذشته اند و این شهر 
زیبا از رونق خاصی برخوردار بوده اند.

 پایان حکومت انباط
پایان حکومت انباط و خرابی پایتخت 
زیبایش شهر پترا بدست رومان در سال 
10۵ میالدی بوده است، قشون رومان 
انباط  در سال 10۵ میالدی مملکت 
روی  به  را  وآب  می کنند  محاصره  را 
ساکنان شهر می بندند و سرانجام بعد 
از مدتی آن شهر زیبا را اشغال می کنند 

و به حکومت انباط خاتمه می دهند.
 آزادی پترا از حکم رومان

در سال 636 میالدی عربها توانستند 
شهر پترا را از نفود رومان ها آزاد سازند. 
به  آزادی  از  پس  پترا  ساکنان 

کشاورزی اشتغال ورزیدند. 
و   746 درسالهای  که  زلزله ای  اما 
748 به این شهر زیبا وارد آمد، ساکنان 
پترا را وادار نمود تا به مناطق اطراف 

کوچ کنند. 
ری  آثار این شهر باستانی همچون ُدّ
در کوه می درخشد و یادگاری از دوران 
مملکت انباط بجا مانده است که بسیار 

تماشایی است.

كلنل علینقی وزیریحسین بهزاد
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سومين مرحله
دومین سال انتخاب خاتمي به رياست 
تهران  دانشگاه  در  كه  بود  جمهوري 

سخنراني داشت.
بعد از تظاهراتي كه برگذار شد، از 
طرف میدان انقالب تا نزديكي پارك 
عنوان  به  ديگر  نفر  يك  و  من  الله 
هدايت كننده تظاهرات برعلیه حكومت 
عامل اصلي شناخته شديم و براثر حمله 
مأمورين و حفاظت و اطالعات نیروي 
انتظامي با ده نفر ديگر دستگیر شديم.

انتظامي  نیروي  مركز  به  را  ما  اول 
نزديك میدان فردوسي بردند و حدود 
يك ساعت بازجويي كردند. مرا به سلول 
يك  به  نزديك  دادند.  انتقال  انفرادي 
ساعت در انفرادي بودم. بعد ما 12 نفر 
همه را چشم بند زدند، سوار میني بوس 
كردند به مركز نیروي انتظامي بردند. 
مرا داخل تك سلول قرار دادند. بقیه 

با هم بودند.
زماني كه مرا گرفتند حدود 6 نفر 
لباس شخصي سرم را چنان به زمین 
مي كوبیدند كه گیج شدم. من اعتراض 
شديدي كردم. يك نفر مأمور انتظامي 
كه لباس فرم داشت به دفاع از من آمد. 
گفت خجالت بكشید و مرا از دست آنها 
نجات داد. بعد مرا سوار میني بوس كردند. 
حدود 10 نفر ديگر هم سوار شدند. يك 
نفر لباس شخصي كه عضو اطالعات 
نیروي انتظامي بود سوار شد و به من 
كه روي صندلي نشسته بودم گفت: بیا 
وسط میني بوس بخواب. من اعتراض 
به زور مرا وسط  نفر  كردم ولي چند 
میني بوس خواباندند. آن لباس شخصي 
با باتوم به سرم مي كوبید، من پاشدم 
شیشه میني بوس را باز كردم و از مردم 
كه در جلو پارك الله و اكثرا تظاهركننده 
بودند كمك خواستم. در اين موقع يك 
آن  به  داشت  فرم  لباس  كه  ستوان 
كسي كه لباس شخصي داشت اعتراض 
وارد  حقي  چه  به  شما  گفت  و  كرد 
ماشین شديد، حاال داريد اين جوان را 
مي زنید. شما حق چنین كاري را نداريد.

آن لباس شخصي به ستوان نیروي 
انتظامي گفت: مرديكه خفه شو، من 
سرهنگ  و  انتظامي  نیروي  اطالعات 
هستم و مافوق تو. آخرين بارت باشه 

كه چنین غلطي مي كني.
آن افسر ديگر سكوت كرد. همان شب 
اول سردار نقدي رئیس حفاظت نیروي 
انتظامي آمد همه ما 12 نفر را احضا 
كرد. زير گوش من و يك آقاي ديگر كه 
به قول همكارانش ما همه كاره بوديم 

كشیده آبداري نواخت.
به من گفت: اين نظام چقدر بايد از 
دست شما خائنین زجر بكشد؟ بعد گفت: 
هركدام از شما مصاحبه تلويزيوني كند و 
بگويد من اشتباه كردم آزادش مي كنیم.

هشت نفر مصاحبه كردند و گفتند كه 
ما اشتباه كرديم. آزادشان كردند. ما ۴ 
نفر مانديم. زمان مصاحبه از من، خود 
را با اسم و فامیل معرفي كردم و بعد 
گفتم: واقعا شرم آور است. همان لحظه 
تحت  مرا  وحشي ها  مثل  دستگیري 
شكنجه قرار دادند. لعنت بر شماها و 
ما  دفعه  هر  ديكتاتوريتان.  نظام  اين 
را شديدا با مشت و لگد مي زدند كه 
بگويید ما اشتباه كرديم كه ما دوباره 
اينكه  تا  مي زديم.  آنان حرف  برعلیه 
روز سوم ما چهار نفر را به دادگاه بردند. 
فكر مي كنم حدود 17 تا 19 هزارتومان 

جريمه شدم و بقیه كمتر.
اعتراف  كلمه  يك  ديگران  و  من 
نقشي  هیچ  ما  مي گفتیم  و  نكرديم 
نداشتیم به خاطر همین بعد از سه روز 

با جريمه آزاد شديم.
يعني زماني آزاد شدم كه همان روز 
منوچهر محمدي و طبرزدي و سفري و 
سالمتي و امامي از طرف جبهه متحد 
سخنراني  الله  پارك  در  دانشجويي 
و  اولین سخنران سفري  كه  داشتند 
دومین سخنران منوچهر بود. زماني كه 
منوچهر در آن سخنراني بیهوش شد، 
توسط دوستان خودش به بیمارستان 
از  بعد  ساعت  چند  شد.  منتقل  آريا 
آن میتینگ مرا آزاد كردند. در آن روز 
درگیري، عده زيادي از مردم و دانشجويان 
و همین طور انصار حزب اهلل آزاد شدند.
كوي  تظاهرات  مرحله  اولين 
دانشگاه و نقش من و منوچهر به 

عنوان عاملين اصلي
اولین نشستي كه من و منوچهر و 
چند نفر دوستان داشتیم در گروهي 
به نام گروه روشنفكران در ساختمان 
ژئوفیزيك باالتر از كوي دانشگاه بود كه 
جزو كوي دانشگاه است. در اين زمینه 
صحبت كرديم كه چطور دانشجويان را 
به حركت درآوريم. قرار گذاشتیم )بخاطر 
وضعیت خوابگاه و غذا( دست به تحصن 

اعتراضي بزنیم.

فرداي آن روز دانشجويان زيادي جمع 
شدند. منوچهر شروع به سخنراني كرد. 
منوچهر عادت دارد كه هرچه جمعیت 
بیشتر باشند سخنوري او بهتر مي شود.

عالي  سخنراني  در  آنقدر  منوچهر 
باشد  كس  هر  كه  مي كند  صحبت 
طرفدار و شیفته صحبت هاي او مي شود 
و هر كاري را كه بگويد انجام مي دهد. 
آن روز دانشجويان به طرف كوي حركت 
كردند و چند دقیقه بعد از سخنراني 
منوچهر تحصن كامال سیاسي شده بود. 
به طرف كوي دانشگاه حركت كردند، 
دفتر مديريت كوي و سلف سرويس 
را داغان كردند و شعارها كامال سیاسي 
شده بود، از فرداي آن روز عده اي شروع 
به امضا گرفتن در طوماري كردند كه 
منوچهر را به عنوان نماينده خودشان 

انتخاب كردند. اين طومار چند هزار امضا 
داشت و همین طور مشكالت خودشان 
را در اين نامه نوشتند كه اگر ظرف دو 
هفته مشكالت حل نشود دست به هر 
اقدامي مي زنند. اين نامه را به دست 
منوچهر دادند. منوچهر يك نسخه به 
به  نسخه  يك  و  كوي  مديريت  دفتر 
رئیس دانشگاه تهران و يك نسخه به 
دفتر رياست جمهوري فرستاد. حدود 
سه هفته گذشت، هیچ خبري از جواب 

طومار دانشجويان نشد.
مرحله  دومین  در  رمضان  ماه  در 
و  من  نقش  دانشگاه  كوي  تظاهرات 
بود.  به عنوان عاملین اصلي  منوچهر 
تمام  به  دوباره  ديگر  نفر  چند  و  من 
دانشجويان اطالع داديم كه فردا شب 
غذا را تحويل نمي گیريم و غذا هرچه 
بود مي ريزيم دور. بعد تحصن در مقابل 
ساختمان ژئوفیزيك را شروع مي كنیم. 
همین طور شد، فردا  غروب هیچ كس 
غذا تحويل نگرفت، بعد ديگهاي غذا را 
وارونه كردند و تحصن مقابل ساختمان 
شروع شد. من و منوچهر پیشرو تحصن 
بوديم، بعد من و دانشجويان به طرف 
كوي حركت كرديم. منوچهر هر چند 
متر كه جلو مي رفتیم سخنراني مي كرد 

و دانشجويان هیجان زده شده بودند.
رسیديم،  فاطمیه  خوابگاه  نزديك 
دانشجوي خوابگاه  نفر  هزار  حدود 5 
آمدند  همه  خوابگاه  داخل  فاطمیه 
جلوي درب خوابگاه.ما همه دانشجويان 
ژئوفیزيك حدود 3 هزار نفر بوديم. ما 

در خیابان، خانم ها در داخل خوابگاه.
كردند.  قفل  را  خوابگاه  در  ناگهان 
خواستند  منوچهر  از  دانشجويان 
سخنراني كند. منوچهر باالي ماشین 

كه  كرد  سخنراني  به  شروع  و  رفت 
زده شدند.  بسیار هیجان  دانشجويان 
بخصوص خانم ها كه نزديك به 10 دقیقه 
مرتب دست مي زدند و تشويق مي كردند 
و هرچند دقیقه سخنراني منوچهر با 
دست زدن و تشويق دانشجويان دختر 
هنگام  اين  مي شد.در  مواجه  پسر  و 
دانشجويان دختر از منوچهر خواستند 
در خوابگاه را بشكنند تا آنها هم همراه 

ما به تظاهرات ادامه دهند.
در اين موقع عده اي از مأمورين كه 
صد در صد اطالعاتي بودند گفتند كه 
االن نزديك نیمه شب است و درست 
نیست كه دختران بیرون بیايند. اينها 
را  در  بگويد  منوچهر  بودند  منتظر 
را  دختران  از  عده اي  بعد  بشكنند 
خودشان اذيت كنند بعد بگويند، ببینید 

منوچهر محمدي دنبال چه چیزي است.
منوچهر از خانم ها عذرخواهي كرد و 
گفت: خودتان متوجه شديد كه اينها صد 
در صد مامورين اطالعا هستند و سوء 
نیت دارند، من از همه شما مي خواهم 
در خوابگاه جلوي درب خوابگاه تا زماني 
تظاهرات  خیابان  يا  كوي  در  ما  كه 
كه  كنید  تحصن  هم  شما  مي كنیم 
طرف  به  بعدما  كردند،  قبول  همگي 
كوي دانشگاه حركت كرديم.جمعیت 
ما حدودا به بیست هزار نفري مي رسید 
داخل  در  هیچ كس  نمي كنم  فكر  و 
اتاقهاي خوابگاه بود، همه به جمعیت 

پیوسته بودند.
منوچهر در داخل كوي هم سخنراني 
موقع  آن  در  كرد.  ايراد  شديداللحني 
اطالع دادند چندين ماشین مامورين 
اطالعات آمده و داخل جمعیت شده اند.

زماني كه سخنراني تمام شد داشتیم 
به طرف خیابان حركت مي كرديم. من 
جلوي تظاهرات بودم. ديدم يك دفعه 
مامورين لباس شخصي به طرف منوچهر 
حمله ور شدند. چند تاماشین پاترول 
و بنز آمده بودند كه منوچهر را سوار 
ماشین كنند. دراين هنگام دانشجويان به 
طرف ماشین و مامورين حمله ور شدند 
و با شعار »اجنبي حیا كن، مملكت را 
رها كن« به استقبال ماموران رفتند. 
فورا سوار ماشین شدند  از ترس  آنها 
و فرار كردند.دانشجويان دوباره داخل 
مي دادند  شعار  يكسره  آمدند،  كوي 
با شما هستیم.  »ما دانشجويان همه 
محمدي قهرمان حمايتت مي كنیم« 
يكسره شعارشان بود. بعد دوباره به طرف 
خیابان حركت كرديم و حدود 5 ساعت 
چهارراه شهید گمنام را بستیم. جمعیت 

حدود بیست هزار دانشجو بود.
به صف  مردم  زمان  آن  متاسفانه 
دانشجويان نمي پیوستند ولي در تیرماه 
7۸ مردم به دانشجويان پیوستند. بعد 
از چند دقیقه به چهارراه شهید گمنام 

رسیديم و آ نجا را بستیم.
لباسهاي  با  شورش  ضد  نیروي 
حمله  اولین  شدند،  وارد  ضدشورش 
فرار  داشتند  دانشجويان  شد.  شروع 
مي كردند كه منوچهر سخنراني كرد، 
در موقع سخنراني چنان هیجان زده 
ريخته شد  دانشجويان  ترس  كه  بود 
و برگشتند و مامورين ضدشورش در 
وسط قرارگرفتند. و حاال آنان بودند كه 
گرفتند.  قرار  دانشجويان  مورد خشم 
اكثر آنان سعي مي كردند به خانه هاي 
مردم بروند و پناه بگیرند و فرياد آنان به 

آسمان مي رفت.در اين موقع منوچهر 
از دانشجويان خواهش كرد به آنهايي 
كه در خانه مردم پناه گرفتند كاري 
نداشته باشید و آناني كه شما را دستگیر 
كردند اگر آنان بدي كردند شما نكنید و 
خواهش مي كنم همه اينها را آزاد كنید.

بعد  كردند  را  كار  اين  دانشجويان 
متوجه شديم كه مامورين اطالعات دارند 
میان دانشجويان تفرقه مي اندازند كه 
شما چرا فريب محمدي ها را مي خوريد؟ 
به  شما  كه  مي كردند  تهديد  مرا  يا 
دانشجويان بگويید برگردند به خوابگاه 
وگرنه روزگارتان سیاه است. من سعي و 
تالش مي كردم  كه همه دست همديگر 
را گرفته به صورت دستبند به هم متصل 
شوند تا وحشت مامورين بیشتر شود. در 
اين موقع ديدم مأمورين اطالعات تالش 
زيادي مي كنند كه وارد گروه ما شوند. 
من فرياد زدم: دانشجويان! چند نفري 
كه كنار من هستند مامورين اطالعات 
هستند، اجازه ندهید در میان شما باشند 
و تفرقه ايجاد كنند. كه آنها فورا از اطراف 
من دور شدند و داخل جمعیت رفتند. 
من داخل جمعیت مي گشتم كه آنها را 
پید كنم و دانشجويان زيادي همراه من 
بودند. ماموران متوجه شدند و جمعیت را 
ترك كردند.هر لحظه حضور مأمورين با 
لباسهاي ضدشورش بیشتر مي شد و هر 
چند دقیقه منوچهر سخنراني مي كرد و 

اراده دانشجويان قوي تر مي شد.
نیروي نظامي پیوسته وارد مي شدند 
ولي دانشجويان با سنگ و چوب به طرف 
نیروهايي كه لباس ضدشورش و باتوم 
و اسلحه داشتند حمله ور مي شدند و 
مامورين پا به فرار مي گذاشتند و تحصن 
در چهارراه شهید گمنام از 6 غروب تا 

11 شب ادامه داشت. يازده شب من و 
منوچهر از دانشجويان خواستیم تحصن 

را تمام كنند و به خوابگاه برگردند.
همه قبول كردند. زماني كه نزديكي 
خوابگاه دختران رسیديم، دخترها همه 
جلوي در خوابگاه تحصن كرده بودند و از 
آنها خواستیم اجتماع شان را تمام كنند. 
همین كار را انجام دادند. اين تظاهرات 

در ماه رمضان بود.
در  رمضان  ماه  در  تظاهرات 
بهشتي  دانشگاه  كوي  خوابگاه 

)ملي سابق(
يك هفته بعد از تظاهرات در كوي 
دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتي شلوغ 

شد. به طوري كه روزنامه ها نوشتند:
كوي  در  كه  شعارهايي  »همان 
دانشگاه تهران داده شد همان شعارها 

در دانشگاه بهشتي داده شده و صد در 
صد همان كساني كه در كوي دانشگاه 
تهران نقش شورشي داشتند در دانشگاه 

بهشتي نیز همان ها از عامالن بودند.«
و  من  مي گفتند.  راست  روزنامه ها 
بوديم  »بهشتي«  در  نیز  دوستان مان 
چون مسأله از غذا شروع شد و صنفي 
بود ولي بعد مسأله كامال سیاسي شده 
بود. تظاهرات از خوابگاه به طرف دانشگاه 
بعد به خیابان دانشجو و بعد به طرف 

ولنجك بعد هم تا خوابگاه ادامه يافت.
نیروهاي ضدشورش آخرين لحظه 
وارد شدند ولي كاري از پیش نبردند. 
با  كه  داد  روي  مختصري  درگیري 

پیروزي دانشجويان پايان يافت.
در ضمن چندين تظاهرات در كوي 
برقرار شد. ما برادران نقش موثري در 
آن داشتیم و من در اكثر میتینگ ها 

شركت مي كردم.
درگيري در احمدآباد بر سر مزار 
روان شاد دكتر محمد مصدق )26 

ارديبهشت ۷8(
آخرين مرحله قبل از اينكه بر سر مزار 
دكتر مصدق برويم، در میدان انقالب 
دفتري باز كرديم كه مقر اتحاديه ملي 

دانشجويان فارغ التحصیل بود.
دفتر  میدان  آن  در  ماه  دو  مدت 
با فشار وزارت اطالعات به  داشتیم و 
صاحب آن محل كه اگر اين محل را از 
محمدي ها پس نگیري، ما شما را زنداني 
مي كنیم و به درخواست آقاي صاحب 
محل كار كه از ما خواهش كرد و گفت 
مرا تهديد كردند شما محل را تخلیه 
كنید، ما اين كار را انجام داديم. ولي باز 
هم براي رهن و يا اجاره به محل ديگري 
مي رفتیم. ماموران اطالعات بنگاه هاي 

خريد و فروش و رهن را تهديد كرده 
بودند كه به هیچ وجه جايي را به ما اجاره 
ندهند و ديگر موفق نشديم جايي را رهن 
كنیم.قبل از آنكه دفتر اجاره كنیم، آقاي 
طبرزدي در دفتر خود چند اتاق به ما 
داده بود كه به عنوان محل كار تشكیالت 
ما بود. از جمله سازمان روشنفكران ايران 
و كمیته دفاع دانشجويان از زندانیان 
سیاسي.هزينه هاي تشكیالت را مرحوم 
فروهر، بعد آقاي طبرزدي و تشكیالت 

ملي ها مي پرداختند.
در ضمن ۸ ماه قبل از حادثه كوي 
دانشگاه تهران در سال 7۸ منوچهر و 
دانشجويي  تشكیالت  دعوت  به  رضا 
ايراني در دانشگاه هاي اروپا و آمريكا و 
از  از كشور  سازمانهاي سیاسي خارج 
جمله حزب سبز آلمان حدود چهار ماه 
در خارج كشور بودند و سخنراني هاي 
زيادي داشتند.ضمناً هر سال از سال 7۴ 
به بعد بر سر مزار دكتر مصدق با گروه 
زيادي از دانشجويان مي رفتیم و آخرين 
بار با چندين اتوبوس از دانشجويان و 
از طرفداران اتحاديه ملي به سر مزار 
شادروان مصدق رفتیم كه در آن محل 

اكثرا طرفدار اتحاديه ملي بودند.
زماني كه به احمدآباد رسیديم شروع 
به خواندن سرود اي ايران كرديم كه 
و  انصار حزب اهلل  نیروي  تعرض  مورد 
نیروهاي حزب اللهي واقع شديم. حمله به 
دانشجويان دختر و پسر را شروع كردند و 
نیروهاي انتظامي كه لباس ضد شورش 
بر تن داشتند اول ساكت بودند. زماني 
كه ديدند دانشجويان و مردمي كه حضور 
داشتند متقابال عكس العمل نشان دادند، 
انصار حزب اهلل و بسیجي ها عقب نشیني 
كمك  به  انتظامي  نیروهاي  كردند. 
نیروهاي انصار حزب اهلل و حزب اللهي ها 
آمدند و به جمعیت حمله ور شدند و 
شروع به دستگیري كردند.در اين موقع 
انصار حزب اهلل و نیروهاي حزب اللهي 
هم مثل گرگهاي وحشي به دانشجويان 
و مردم حمله ور شدند. حتي موي سر 
خانمها را مي گرفتند و به در و ديوار 
مي كوبیدند.تمام شیشه هاي ماشین ها  
و اتوبوس ها را انصار حزب اهلل و نیروهاي 
حزب اللهي مثل وحشي ها خرد كردند.

در اين موقع كورش صحتي را ديدم 
كه 20 نفر انصار حزب اهلل به او حمله ور 
شدت  به  او  مقاومت  برغم  و  شدند 
مضروب شد. آن روز خیلي از دانشجويان 
مرد  يك  به  احترام  گناه  به  مردم  و 
میهن دوست و آزادي خواه زخمي شدند 
داديم. انتقال  بیمارستان  به  را  آنها  و 

از جمله مصدومان منوچهر محمدي 
و رضا بودند كه بچه هاي سیاسي آنان 

را به بیمارستان شريعتي انتقال دادند.
نوه دكتر مصدق كه پزشك و در آنجا 
بود فورا به منوچهر و رضا اطالع داد كه 
حراست بیمارستان به نیروي انتظامي 
زنگ زده است تا شما را دستگیر كنند، 
نیروي انتظامي وارد بیمارستان شده اند 
از در خروجي پشت  بايد فورا  و شما 
بیمارستان خارج شويد. آنان با وضعیت 
پشت  در  از  شدند  مجبور  پريشان 

بیمارستان خارج شوند.
ناگفته نگذارم كه هزينه اتوبوس هايي 
كه شیشه هاي آنها توسط انصار حزب اهلل 
خرد شده بود توسط نیروهاي جبهه ملي 
منوچهر گفتند  به  آنان  و  تامین شد 
پرداخت  را  اتوبوس ها  تمام  هزينه  ما 

مي كنیم و اين كار را انجام دادند.
كه  مردم  و  دانشجويان  از  عده اي 
دستگیر شده بودند بعد از چند روز آزاد 
شدند. همچنین در آن روز عكس آقاي 
عباس امیرانتظام را به عنوان يك زنداني 
سیاسي كه سالهاي زيادي در زندان بود 
تهیه كرديم و در دست دانشجويان بود و 
در شعارها خواستار آزادي ايشان و ديگر 

زندانیان سیاسي شده بوديم.
من و فرشید رضايي درآن روز خیلي 
فعال بوديم و متوجه مامورين اطالعات 
از  نفر  بوديم. چند  انتظامي  نیروي  و 
آنان دنبال ما راه افتادند تا ما را دستگیر 
كنند. ما فورا به داخل جمعیت رفتیم 
و لباس هاي مان را با دوستان مان عوض 
كرديم.آن موقع بود كه نیروي انتظامي 
به همه حمله ور شدند. اطالعات و نیروي 
انتظامي هم وارد عمل شدند. بعد به 
داخل اتوبوس رفتیم كه اتوبوس در حال 
حركت بود كه انصار حزب اهلل شیشه هاي 

آن را كامال خرد كردند.
در  كه  آنچه  از  مختصري  بود  اين 
سالهاي اخیر به ويژه در زندانهاي مخوف 
رژيم بر من گذشت كه متأسفانه تنها 

بخشي از آن در خاطرم مانده است.
امیدوارم روزي سايه شوم ظلم و ستم 
و ديكتاتوري از سرزمین ما رخت بربسته 
و آفتاب آزادي و دموكراسي بر پهنه ايران 

زمین بتابد.
»پايان«

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 )بخش پايانی(

من و برادرم منوچهر پايه  گذار 
نخستين انجمن سياسي در 

دانشگاه بوديم
اين انجمن را دوستان خائن به تشكيالتي بدتر از بسيج 

دانشجويي تبديل كردند
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امنیتی  مقامات  که  آنطور  همزمان 
حکومتی می گویند بازداشت  معترضان 
همچنان ادامه دارد و برخی گروه های 
سیاسی خارج کشور نسبت به شکنجه 
و آزار و اذیت بازداشت شدگان هشدار 

داده اند.
پیشتر  حقوق بشری  سازمان  این 
خانواده های  ایرانی،  شهروندان  از 
بود  خواسته  مردم  و  کشته شدگان 
حکومت  جنایات  از  خود  اطالعات  تا 
در  را  آبان ماه  سراسری  اعتراضات  در 

اختیارش قرار دهند.
اعتراضات  در  سه زن  بازداشت 

»محمدشهر« کرج
برخی  آذرماه،   ۷ پنجشنبه  روز  
مسئوالن انتظامی و قضایی در استان های 
از  مازندران  و  تهران  گلستان، کرمان، 
خبر  معترض  شهروند   ۶9 بازداشت 
دادند که شامل 2 شهروند در گرگان، 
2۵ شهروند در سیرجان، ۳۴ شهروند در 
تهران و ۸ شهروند در مازندران هستند.

عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی 
منطقه  در  زن  سه  بازداشت  از  البرز 
به  که  داد  خبر  کرج  »محمدشهر« 
خود  خودروی  کردن  »خاموش  اتهام 
شعارهای  دادن  »سر  و  خیابان«  در 

هنجارشکنانه« بازداشت شدند.
زن  سه  این  محمدیان،  عباسعلی 
که  خوانده  فرصت طلب«  »افراد  را 
تجمع های  ایجاد  و  افراد  تحریک  »با 
غیرقانونی عامل شکل گیری هسته اولیه 
اغتشاش و آسیب به اموال دولتی در 

منطقه محمدشهر کرج بودند.«
نقل  به  کشته شدگان  شمار 
وبسایت  توسط  آگاه«  »منابع  از 

»کلمه«: حداقل ۳۶۶ کشته

افزایش آمار کشته شدگان اعتراضات آبان۹۸ 
عفو بین الملل می گوید دست کم ۱۶۱ تن و »کلمه« می نویسد حداقل ۳۶۶ تن کشته شده اند!

روز  منیتی  ا =مقامات 
پنجشنبه از بازداشت ۶۹ تن 
در استان های مختلف کشور 

خبر داده اند.
=گفته می شود در شهریار 
که آمار باالی کشته شدگان را 
دارد، ۴۳ نفر جان باخته اند که 
یک کودک ۹ ساله نیز در بین 

آنهاست.

اساس  بر  بین الملل  عفو  سازمان 
»گزارش های موثق« دریافتی می گوید 
در  نفر  دست کم 1۶1  آبان ماه  از 2۴ 
اعتراضات مردم ایران کشته اند. وبسایت 
»کلمه« نزدیک به میرحسین موسوی، 
تعداد  آگاه«  »منبع  یک  از  نقل  به 
کشته شدگان را حداقل »۳۶۶ نفر« اعالم 
کرده و نوشته که با توجه به دستور شلیک 
مستقیم گلوله به جمعیت معترضان، 
است. زیاد«  »بسیار  آمار  این  صحت 

سازمان عفو بین الملل در تازه ترین 
خود،  »موثق«  منابع  از  دریافتی  آمار 
تعداد کشته شدگان در جریان اعتراضات 
سراسری در ایران را دست کم 1۶1 نفر 

اعالم کرده است.
این سازمان نوشته است: بر اساس 
گزارش های موثقی که عفو بین الملل 
دست  آبان ماه   2۴ از  کرده،  دریافت 
کم 1۶1 نفر در اعتراضات ایران کشته 
شده اند. این سازمان می نویسد: به باور 
ما آمار جانباختگان بسیار بیشتر است.

جهانی  جامعه  از  بین الملل  عفو 
خواسته تا مقامات ایران را برای کشتار و 
سرکوب خونین معترضان پاسخگو کنند.

از سوی دیگر، کانال  تلگرامی وبسایت 
»کلمه« نزدیک به میرحسین موسوی 
نخست وزیر اسبق جمهوری اسالمی و 
یکی از نامزدهای انتخابات سال ۸۸ که تا 
کنون در حصر خانگی قرار دارد، به نقل 
از »یک منبع آگاه« شمار جانباختگان 
ثبت شده حوادث اخیر را تا کنون »۳۶۶ 

نفر« اعالم کرده است.
این وبسایت نوشته که در حال تحقیق 
بیشتر در این باره است و »با توجه به 
علیه  خشونت  اعمال  بی سابقه  شدت 
معترضان« و »دستور شلیک مستقیم به 
جمعیت تظاهرکننده«، احتمال صحت 

این خبر »بسیار زیاد« است.
ارشد  مشاور  امیرارجمند  اردشیر 
گردانندگان  از  و  موسوی  میرحسین 
وبسایت کلمه به رادیوفردا گفته است: 
»بر اساس اطالعات ما، در برخی شهرها 
تعداد  تهران  استان  در  شهریار  مانند 
کشته ها بسیار زیاد است.« به گفته او، 
در این شهرستان ۴۳ نفر از جمله یک 

کودک 9 ساله کشته شده  اند.
در حالی  که آمار دقیقی از کشته شدگان 
اعتراضات ایران در آبان ماه موجود نیست 
و به مرور توسط نهادهای مدنی خارج 
پروژه ی  به روزرسانی می شود،  ایران  از 
شناسایی معترضان و بازداشت  آنها در 
استان های مختلف کشور توسط حکومت 
در حال اجراست. همچنین، اعترافات 
بازداشت شدگان  از  متعددی  اجباری 
از صدا و  و خانواده های کشته شدگان 
سیمای جمهوری اسالمی پخش شده 
است که پرونده جنایات و نقض آشکار 
ایران توسط  حقوق انسانی شهروندان 
حکومت را روز به روز بیشتر و سنگین تر 

می کند.

اورشلیم پست: ایلهان عمر نماینده 
پول  دریافت  ازای  در  آمریکا  کنگره 

»اطالعات حساس« به ایران رسانده!
مبارزات  مالی  =هیئت 
اعالم  سوتا  مینه  انتخاباتی 
کرده که ایلهان عمر قوانین 
را  انتخاباتی  تبلیغات  مالی 
پول  از  نادرست  استفاده  با 
تبلیغاتی برای مسافرت های 

خارج از کشور نقض کرده.
»دیده بان  =گروه 
اخالق  کمیته  از  قضایی« 
نمایندگان خواسته  مجلس 
مسلمان  عضو  این  از 
از  جرائمی  مورد  در  کنگره 
امور  در  کالهبرداری  جمله 
مهاجرت تحقیق کند. گفته 
ایلهان  اتهامات  می  شود 

عمر فراتر از اینهاست.

شده  مدعی  فلوریدا  در  دادگاهی 
عضو  دموکرات  نماینده  عمر  ایلهان 
پول  دریافت  ازای  در  آمریکا  کنگره 
اطالعات محرمانه  ای را از طریق قطر 

با واسطه به ایران رسانده است.
روزنامه اسرائیلی »اورشلیم پست«، 
آبان(،   ۴( نوامبر   2۶ سه  شنبه 
ادای  هنگام  ادعا ها  این  می  نویسد: 
 )Alan Bender( بِندر  آلن  شهادت 
یک تاجر کانادایی کویتی  تبار که در 
محاکمه شیخ خالد بن حمد آل ثانی، 
و مدارکی در  امیر قطر شواهد  برادر 

دست داشت، مطرح شد.
به  که  است  متهم  قطر  امیر  برادر 
داده   دستور  خود  آمریکایی  محافظ 
دو نفر را به قتل برساند و یک شهروند 
بر  بگیرد.  گروگان  به  را  آمریکایی 
العربیه  دست  به  که  مدرکی  اساس 
این  شاکی  وکیل  رسیده  انگلیسی 

موضوع را تایید کرده است.
تورنتو  از  ویدئویی  تماسی  در  بندر 
که  گفت  فلوریدا  ناحیه  دادسرای  به 
با محمد بن احمد بن عبداهلل المسند 
و  قطر  امیرنشین  امنیتی  امور  وزیر 
و  کرده  دیدار  قطر  ارشد  مقام  دو 
این سه مقام به او گفته اند: »اگر این 

یک  فقط  عمر  ایلهان  نبود،  ما  پول 
آمریکا  در  سومالیایی  سیاه  پناهنده 
بود که دلش به پول انعام از میز های 
رستوران ها در آخر هفته خوش بود.«

در این گزارش آمده، بندر شهادت 
داد که مقامات قطری از او خواسته اند 
روزنامه نگاران  و  سیاستمداران 
قطر  عوامل  عنوان  به  را  آمریکایی 
استخدام کند و وقتی او مخالفت خود 
به  که  گفته شد  او  به  کرد،  اعالم  را 
در  قباًل  برجسته  شخصیت  چندین 
شده  پرداخت  دستمزد  رابطه  این 
است. آنها ایلهان عمر نماینده کنگره 
آمریکا را به عنوان »جواهر یک تاج« 

ایلهان عمر از مخالفان سرسخت دولت اسرائیل است و خود را 
حامی حقوق فلسطینیان می  داند

=عادل عبدالمهدی اعالم 
آیت اهلل  درخواست  به  کرد 
سیستانی در روزهای آینده 
استعفای خود را به پارلمان 

تقدیم خواهد کرد.
اعالم  عراق  دفاع  وزیر   =
معترضان  از  بسیاری  کرد 
با  سوم«  »طرف  دست  به 
در  که  مهماتی  و  اسلحه 
اختیار نیروهای امنیتی این 
کشور نیست، کشته شده اند.
کنسولگری  به  =حمله 
نجف،  در  اسالمی  جمهوری 
داشتن  دست  به  واکنش 
کشتار  در  قدس  نیروی 

معترضین عراقی است.
بیش  کنون  تا  بغداد  =در 
نیروهای  توسط  نفر   ۴۰ از 
اسالمی  جمهوری  هوادار 
پنج  جسد  شده اند.  ربوده 
پیدا  خیابان  در  آنها  از  نفر 

شده است.
احمد رأفت - ۶0 روز پس  از آغاز 
اعتراضات مردم عراق که تا کنون بیش 
از ۴00 کشته بر جای گذاشته است، 
مرجع  مهم ترین  سیستانی  آیت اهلل 
مجلس  از  کشور،  این  شیعه  تقلید 
از  از حمایت  تا دست  بغداد خواست 
بردارد.چند  عبدالمهدی  عادل  دولت 
ساعتی بیش از انتشار این پیام آیت اهلل 
سیستانی در نجف نگذشته بود که در 
بغداد نخست وزیر عراق خبر داد که 
استعفا خواهد داد. عادل عبدالمهدی 
به  پاسخ  در  کرد  اعالم  بیانیه ای  در 

استعفای 
نخست وزیر 

عراق 
برای پایان 
تظاهرات 

کافی نیست
تقاضای آیت اهلل سیستانی در روزهای 
کردن  مشخص  بدون  البته  آینده، 
مجلس  به  را  خود  استعفای  تاریخ، 

تقدیم خواهد کرد.
روزنامه نگار  البشاری،  عبدالمنعم  
می گوید:  لندن  کیهان  به  کربال،  در 
خود  وعده  به  احتماال  »عبدالمهدی 
کرد،  خواهد  عمل  استعفا  بر  مبنی 
پاسخگوی  کناره گیری  این  ولی 
خواست های مردمی که دو ماه است 
با دادن بیش از ۴00 کشته در میدان 
مهم  مردم  برای  نیست.  دارند  حضور 
نیست عبدالمهدی یا چه کسی ریاست 
دولت را داشته باشد. عراقی ها خواهان 
از  ایران  حکومت  دست  شدن  کوتاه 
فضای سیاسی و اجتماعی کشورشان 
و  حل مشکالتی چون فساد و بحران 

اقتصادی ناشی از آن هستند.«
گلوله  های جمهوری اسالمی برای 

معترضان عراقی
عبدالمنعم البشاری در ادامه می گوید 
»پس از حمله به کنسولگری جمهوری 
در  که  مزدورانش  نجف،  در  اسالمی 
روی  به  دارند  حضور  حشدالشعبی 
در  گشودند.  آتش  بی سالح  مردم 
چند ساعت ۳۳ نفر در ناصریه و نجف 
بیش  و  دادند  دست  از  را  خود  جان 
مردم  شدند.  زخمی  نفر  دویست  از 
گروه هایی  از  بسیاری  که  می خواهند 
دارند،  حضور  حشدالشعبی  در  که 
مانند عصائب اهل حق که مستقیم از 
دستور  اسالمی  جمهوری  فرماندهان 
شوند  اعالم  غیرقانونی  می گیرند، 
و  کسانی که در تیراندازی به سمت 
دادگاه های  در  داشتند  شرکت  مردم 
الشمری  شوند.«نجاح  محاکمه  علنی 
نیز در  وزیر دفاع دولت کنونی عراق 
اعالم  پاریس  در  خبری  نشست  یک 
کرد »طرف سومی به سمت معترضان 
که  معترضان  زیرا  می کند  شلیک 
اصوال مسلح نیستند و گلوله هایی که 
نیروهای امنیتی در اختیار دارند از نوع 
سومی  نیروی  بنابراین  است.  دیگری 
مهماتی  و  اسلحه  دارای  که  است 
است که توسط دولت عراق خریداری 
الشمری  نجاح  اگرچه  است.«   نشده  
ولی  نبرد،  اسالمی  از جمهوری  نامی 
که  سومی  طرف  معتقدند  بسیاری 
قدس  نیروی  می کند  اشاره  آن  به  او 
است  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
که اسلحه و مهمات در اختیار برخی 
از نیروهای حشدالشعبی قرار می دهد.

عبدالمنعم البشاری به آتش کشیدن 
در  اسالمی  جمهوری  کنسولگری 
نجف را »واکنشی قابل انتظار به نقش 
از  بیش  کشتار  در  سلیمانی  قاسم 
۴00 عراقی« می داند. به گفته ی وی، 
»بسیاری از آنها به دست عوامل وابسته 
به جمهوری اسالمی به قتل رسیدند 
و واضح است که این جنایت بی پاسخ 
نمی ماند. جوانان در نجف قبل از آتش 
زدن این محل از کلیه کسانی که در 
ساختمان بودند خواستند خارج شوند 
تا کسی در این آتش سوزی جان خود 
افراد  ما جان  برای  ندهد.  از دست  را 
مهم است، برای جمهوری اسالمی و 
از  بیش  ساختمان  یک  اما  انصارش 
جان ۳۳ نفر ارزش داشت. هدف آتش 
فرستادن  نجف،  در  کنسولگری  زدن 
ما  کشور  بود:  تهران  به  روشنی  پیام 
را رها کنید و دست از سر ما بردارید! 
اگر خیلی عرضه دارید مشکالت کشور 

خودتان را حل کنید!«
قتل های زنجیره ای در بغداد

به  که  بغداد  در  خبرنگاری  اصیل، 
برای خود  مستعار  نام  امنیتی  دالیل 
لندن  کیهان  به  است،  کرده  انتخاب 
می گوید »جّو وحشتناکی در این شهر 
حکمفرماست. تا کنون بیش از ۴0 نفر 
از فعالین مدنی و نام های شناخته شده 

خیابان  در  اجتماعی  شبکه های  در 
ربوده شده اند. جسد حداقل پنج نفر از 
پیدا شد. در  بعد در خیابان  آنها روز 
میان ربوده شدگان یک فعال مدنی زن 
به نام  صبا المهدوی هم بوده است. 
است، کمک  پرستار  که  او  گناه  تنها 
به مجروحین است. مجروحینی که از 
ترس بازداشت توسط نیروهای امنیتی 
مراجعه  بیمارستان  به  نمی خواستند 

کنند.«
اصیل نیز چون عبدالمنعم البشاری، 
استعفای نخست وزیر را راه حلی برای 
بحران کنونی نمی داند: »مردم خواهان 
اصالحات اساسی هستند و کمیسیونی 
قانون  ترمیم  برای  مجلس  در  که 
اساسی تشکیل شده، روی هیچکدام 
نمی کند  کار  مردم  خواست های  از 
است.  فرقه ای  سیاست های  اسیر  و 
مردم به خیابان آمدند که این احزاب 
اینکه  نه  بیرون کنند و  پارلمان  از  را 
سرنوشت خود را بار دیگر به دست آنها 

بسپارند.«
روزنامه نگار  این  که  کمیسیونی 
یک  و  می کند  اشاره  آن  به  عراقی 
ماه پیش تشکیل شد، ۴ ماه فرصت 
دارد تا پیشنهاداتی برای تغییراتی در 
نمایندگان  دهد.  ارائه  اساسی  قانون 
احزاب شیعی حاضر در این کمیسیون 
ار  جکومت  شکل  تغییر  خواهان 
پارلمانی به ریاست جمهوری هستند. 
با  می خواهند  کرد  احزاب  نمایندگان 
امتیازات  اساسی  قانون  در  تغییراتی 
بیشتری بگیرند و احزاب سنی خواهان 
حفظ سیستم کنونی هستند که بر آن 
نام  »دمکراسی توافقی« گذارده  اند و 
نظر  در  آنها  برای  را  پارلمان  ریاست 

گرفته است.
انتشار مدارک دخالت جمهوری 

اسالمی در عراق
نفوذ  بر  مبنی  مدرک  انتشار صدها 
امور  در  اسالمی  جمهوری  دخالت  و 
نیورک  از سوی روزنامه  داخلی عراق 
تابمز در روزهای گذشته واکنش های 
نه چندان مهمی را در عراق به دنبال 
العبادی  حیدر  البته  است.  داشته 
نخست وزیر سابق عراق، پس ار انتشار 
این مدارک خواستار تغییر سیاست های 
جمهوری اسالمی در عراق شد و گفت 
»مقامات تهران باید ایرانیانی را که در 
و  دستگیر  کردند  دخالت  عراق  امور 
ارتباط  این  در  اصیل  کند.«  محاکمه 
به کیهان لندن می گوید: »90 درصد 
آنچه نیویورک تایمز در مورد دخالت 
عراق  در  اسالمی  جمهوری  نفوذ  و 
منتشر کرده، برای مردم ما نه تازه و 
مدارکی  شاید  است.  بوده  عجیب  نه 
در این رابطه در اختیار نداشتیم ولی 
را  دخالت  این  پوست مان  با  و  روزانه 
دقیقا  و  و  می کنیم  حس می کردیم 
علیه آن به خیابان آمدیم و تا زمانی که 
دخالت های رژیم ایران در عراق ادامه 
پیدا کند، در خیابان باقی خواهیم ماند 
مگر اینکه حمام خون به راه بیاندازند و 

دست به قتل عام بزنند.«
می افزاید  ادامه  در  روزنامه نگار  این 
در  هم  کشورها  دیگر  شک  »بدون 
می کنند  دخالت  عراق  داخلی  امور 
ولی قدرت تاثیرگذاری آنها در مقایسه 
است.  هیچ  اسالمی  جمهوری  با 
حیات  را  عراق  اسالمی  جمهوری 
خلوت خود می داند و به همین دلیل 
چون  کسانی  پشت  سخت  و  سفت 
ایستاده  دیگران  و  عبدالمهدی  عادل 
است تا بتواند این نفوذ را حفظ کند.«

اصیل در پایان می افزاید: »این تنها 
از  که  نیستند  شیعی  سیاستمداران 
از  بسیاری  می گیرند.  دستور  تهران 
رهبران کرد و سنی هم سر در آخور 
سلطه ی  و  دارند  اسالمی  جمهوری 
قاسم سلیمانی را بر عراق پذیرفته اند.«

توصیف کرده اند.
قبل  قطر  شده  مدعی  همچنین  او 
رسیدن  فکر  به  عمر  ایلهان  آنکه  از 
همان  از  را  او  باشد  دولتی  مقام  به 
راه استخدام کرده بود. آنها او را برای 
این کار تربیت کردند و منابع مالی در 
اختیار وی قرار دادند. آنها این کار را 
حتی تا قبل از اینکه وی عالقه ای از 
خود برای ورود به سیاست نشان دهد، 
او را متقاعد  آنها  انجام دادند درواقع 

کردند که وارد این فعالیت شود.
هیئت مالی مبارزات انتخاباتی ایالت 
مینه سوتا اعالم کرده که ایلهان عمر 
با  را  انتخاباتی  تبلیغات  مالی  قوانین 
تبلیغاتی  پول  از  نادرست  استفاده 
و  کشور  از  خارج  مسافرت های  برای 
در حالی که نماینده ایالتی بود، نقض 

کرده است.
گروه محافظه کار »دیده بان قضایی« 
نمایندگان  مجلس  اخالق  کمیته  از 
خواسته از ایلهان عمر در مورد جرائمی 
از جمله کالهبرداری در امور مهاجرت 
تحقیق کند. اما به نظر می  رسد این 
ادعا ها بسیار فراتر می روند و بیش از 

این هستند.
حزب  عضو   10۷ از  یکی  عمر 
نمایندگان  مجلس  دموکرات 
نامه ای  پنجشنبه  که  آمریکاست 
وزیر  پمپئو  مایک  از  و  کرد  امضا  را 
را  خود  بیانیه  تا  خواست  خارجه 
در  شهرک ها  بودن  قانونی  درباره 
بگیرد.  پس  اردن  رود  باختری  کرانه 
امضاکنندگان ادعا می کنند که چنین 
اقدامی به چشم انداز صلح در منطقه 

به شدت آسیب می زند.

وزیر  که  نیروهایی  برابر  در  خود  از  دفاع  برای  سنگ  عراق  جوانان 
دفاع عراق بدون نام بردن از جمهوری اسالمی آنها را »طرف سوم« 

خوانده جمع می کنند؛ بغداد ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹

ایلهان عمر از مخالفان سرسخت دولت اسرائیل است و خود را حامی 
حقوق فلسطینیان می  داند
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ر  نکا ا خاتمی:  =محمد 
نمی توان کرد که تخریب ها و 
تالش برای انحراف اعتراض ها 
به آشوب هم وجود داشت و 

احیاناً سازمان یافته بود.
=کروبی: سخنان سفیهانه 
فرمانده  یک شبِه  سرلشکِر 
و  خشم  شعله های  سپاه 
چندان  دو  را  ملت  نفرت 

می کند.
 : ه د ا جز تا مصطفی  =
حکومت با پایگاه مردمی که 
دارد، در برابر این آشوب ها 

می ایستد!
=امیرارجمند و محمدتقی 
کروبی: رفتار نظام به مانند 
در  که  است  سوارکاری 
جستجوی سراب با آخرین 
و  می تازد  جلو  به  سرعت 
برای  فرصت  مترصد  مردم 
منتظر  و  اسب  کردن  رها 

سقوط سوار کارند.
=عباس عبدی: اگر رهبری 
ورود نمی کردند، کشور نابود 

می شد!
آن  که خامنه ای  =دورانی 
را الگو می داند همان دورانی 
است که خمینی رهبر نظام 
رئیس جمهور  بود، خودش 
موسوی  میرحسین  و  بود 
کبر  ا و  وزیرش  نخست 
رئیس  رفسنجانی  هاشمی 
اسالمی  شورای  مجلس 
فرماندهان  اما  و  بودند. 
چه  ب  نقال ا ی  کمیته ها
کسانی بودند و چه رابطه ای 

با اصالح طلبان دارند؟
بر اساس تازه ترین گزارش سازمان 
جانباختگان  تعداد  بین  الملل  عفو 
اعتراضات آبان 9۸ به 1۶1 نفر افزایش 
پیدا کرده است. این در حالیست که 
جمهوری  رسمی  نهادهای  کنون  تا 
کشته  شدگان  آمار  اعالم  از  اسالمی 

خودداری کرده اند.
ارشد  مشاور  امیرارجمند  اردشیر 

از گردانندگان  میرحسین موسوی و 
وبسایت »کلمه« نیز پنجشنبه ۷ آذر 
کرد  اعالم  موثق«  »منابع  از  نقل  به 
حداقل 3۶۶ نفر در اعتراض های اخیر 

ایران کشته شده اند.
عمومی  افکار  فشار  تاثیر  تحت 
تعدادی از رهبران جریان موسوم به 
فعاالن  از  چند  تنی  و  »اصالحات« 
سیاسی اصالح طلب نسبت به قتل عام 
جریان  در  حکومت  توسط  مردم 
اعتراضاتی که پس از افزایش قیمت 
نشان  واکنش  افتاد  راه  به  بنزین 

داده اند.
جمهوری  رئیس  خاتمی  محمد 
اسالمی پیشین و رهبر جریان موسوم 
با تاخیر دو هفته  ای  به »اصالحات« 
پس از آنکه درگذشت خواهر حسن 
سرانجام  گفت،  تسلیت  را  روحانی 
اعتراضات  درباره  خود  سکوت 
سراسری پس از افزایش قیمت بنزین 
به کشتار مردم  را شکست و نسبت 

واکنش نشان داد.
ممکن  بیگانگان  اینکه  بیان  با  او 
نظام  علیه  مردمی  خیزش  از  است 
»باید  می  گوید:  کنند  استفاده  سوء 

صف معترضانی را که نوعاً از الیه های 
تحت فشار مشکالت معیشتی هستند 
و باید مسیر اعتراض قانونی و به دور 
از  باید  کرد  باز  را  آنان  خشونت  از 
صف خشونت پروران جدا نمود و این 
ستم  خشونت پروران،  استفاده  سوء 
مضاعفی است به همان طبقات و به 

جامعه.«
در  آذر،  شش  چهارشنبه  خاتمی، 
بیانیه ای اعتراضات را ریشه دار توصیف 
کرد و وعلل وقوع آن را در فقر، وخامت 
دانست. مدیریت  سوء  و  اقتصادی 

در  که  بیانیه  این  از  بخشی  در  او 
علی  مسئولیت  به  اشاره  ای  هیچ  آن 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  خامنه  ای 
آبان ماه  خونین  سرکوب    در  اسالمی 

ما،  هموطنان  »اینکه  گفت  نشده 
اینقدر  به ویژه در طبقات محروم تر، 
از  زیادی  تعداد  اینکه  تحت فشارند، 
آسیب  یا  باخته   جان  هموطنانمان 
دیده اند، اینکه برخی نیروها و رسانه ها 
مردم  اعتراض  و  رنج  از  می خواهند 
اسباب بهم زدن امنیت همین مردم را 
فراهم کنند، اینکه لطمات سنگین به 
امکانات و اموال عمومی و دستگاه های 
به  دسترسی  و  شده  وارد  خدماتی 
اینترنت و زندگی و کار ده ها میلیون 
ایرانی مختل شده، همه مایه تأسف 
شدید بود و دل همه را به درد آورد.«

قربانیان  به  تسلیت  ضمن  وی 
تظاهرات »بعضی نیروها« و رسانه ها 
را به بر هم زدن ثبات متهم کرد. وی 
همچنین مهارتش در »وسط بازی« 
با  و  گذاشت  نمایش  به  دیگر  بار  را 
نوشت:  میخ  به  یکی  و  نعل  به  یکی 
»هیچ حکومتی حق ندارد در مواجهه 
سرکوب  و  خشونت  به  معترضان  با 
از  »بسیاری  او گفت  متوسل شود.« 
انکار  اما  نکردند،  خشونت  معترضان 
نمی توان کرد که تخریب ها و تالش 
برای انحراف اعتراض ها به آشوب هم 

وجود داشت و احیاناً سازمان یافته بود.«
محمد خاتمی که به دلیل مواضع 
قبال  در  سکوتش  و  محافظه کارانه 
سرکوب های حکومتی از سوی افکار 
است  انتقاد  مورد  شدت  به  عمومی 
و   139۶ زمستان  اعتراضات  از  پس 
را آشوبگر  نیز معترضان  بهار 139۷ 
دانست و جانب حکومت و رهبری آن 

را گرفت.
چاشنی  با  کروبی  تند  بیانیه 

»دوران طالیی امام«!
بیانیه مهدی کروبی هم که با تأخیر 
چشمگیر مانند خاتمی روز ۷ آذر در 
شد  منتشر  نیوز«  »سحام  وبسایت 
محتوای  با  عمده  ای  تفاوت  گرچه 
بیانیه خاتمی داشت ولی وی هم هنوز 

در »دوران طالیی امام« بسر می برد.
کروبی با اشاره به اینکه »متاسفانه 
صدای  شنیدن  بجای  حکومت 
معترضین، آنان را همچون سال های 
سرکوب  روشی خشن  به  و 9۶   ۸۸
کرد« مراتب تسلیت و همدردی خود 
را با مردم و خانواده های قربانیان اعالم 
کرد.کروبی سرکوب خونین معترضان 
را »فاجعه« خواند و خواستار روشن 
کسانی  مجازات  و  آن  ابعاد  شدن 
تیراندازی  ملت  روی  به  که  شد 
این  کرده  توصیه  و  کردند  مستقیم 
مستقل  کمیته ی  »نیازمند  اقدام 
حقیقت یاب است«. وی تاکید کرد که 
گزارش این کمیته همچنین مشخص 
خواهد کرد چه کسانی اموال عمومی 

را تخریب کردند.
از سکوت رجال سیاسی در عجبم

در بخشی از این بیانیه آمده است 
قربانی  ملی اش  منافع  که  »ملتی 
منافع و تصمیم های غیرعقالیی جمع 
سخنان  روزها  این  گردیده  اندکی 
جدید  فرمانده  می شنود.  عجیبی 
اعتراض  این سرلشکر یک شبه  سپاه 
به حق مردم را جنگ و سناریو کامل 

جهانی می نامد و دیگر عضو این نهاد 
نظامی سرکوب چند روزه زن و مرد 
در  پیروزی  را  سرزمین  این  بی دفاع 
و  می خواند  تمام عیار  جهانی  جنگ 
عجیب آنکه کسی هم آنان را از بیان 
بدون  چنین سخنان سفیهانه ای که 
تردید شعله های خشم و نفرت ملت 
را دوچندان می کند، بر حذر نمی دارد. 
از سکوت رجال سیاسی و جریان های 
در  فجایعی  چنین  قبال  در  مؤثر 

عجبم.«
خود  ارادت  بیانیه  این  در  کروبی 
نسبت به روح اهلل خمینی را فراموش 
نکرده و مدعی شده »امام از بدو انقالب 
داشتند«! را  مردم  معیشت  دغدغه 

امنیتی  معاون  تاجزاده  مصطفی 

وزارت کشور در دولت خاتمی با بیان 
اینکه اعتراضات فقط به گرانی بنزین 
ناکارآمدی  به  »مردم  گفته  نیست، 
افسارگسیخته،  گرانی  سیستم، 
کاهش  و  فساد  نابرابری،   بیکاری، 
سیاسی  جریان های  مشروعیت 
صراحت  به  من  هستند.  معترض 
جریان  دو  هم اکنون  که  می گویم 
اصولگرا و اصالح طلب، نماینده کمتر 

از ۵۰ درصد مردم کشور هستند.«
او که در این مصاحبه آشکارا برای 
به  می کند،  خیالبافی  »اصالحات« 
اعتراضات اشاره کرده  خشونت ها در 
فعلی  شرایط  در  که  کرده  توصیه  و 

معترضان واقعی ساکت می شوند!
حکومت با پایگاه مردمی که دارد، 
در برابر این آشوب ها می ایستد!

تاجزاده همچنین می گوید »هرقدر 
شود،  دوقطبی تر  ما  جامعه  فضای 
اصالحات  و حکومتی  مردمی  زمینه 
متأسفانه  و  می شود  ضعیف تر  هم 
دوقطبی شدن  سمت  به  ما  جامعه 
حرکت می کند. هم اکنون رسانه های 
خارجی به ستادی تبدیل شده اند که 
بطور رسمی و علنی مردم را به سمت 

آشوب دعوت می کنند، حکومت هم 
با این پایگاه مردمی که دارد، در برابر 

این آشوب ها می ایستد.«
برای بقا سرکوب می کنند

سابق  مشاور  امیرارجمند  اردشیر 
همچنین  و   موسوی  میرحسین 
مهدی  )پسر  کروبی  محمدتقی 
تاکید  مشترک  نامه ای  در  کروبی( 
با  قدرت  سخت  »هسته  کرده اند 
تعلیق جمهوریت و تقلب در قانون در 
حال تدوین قانون اساسی جدید طبق 

منویات رهبر هستند.«
در این نامه آمده »رضایت رهبری 
به  تشویق  و  تظاهرات  سرکوب  از 
استفاده  )به  معترضین  تهدید  و  آن 
برای  عمومی  امکانات  از  غیرقانونی 

جانب  از  آنها(  مجازات  و  شناسایی 
رییس جمهوری که می گفت حقوقدان 
است و نه سرهنگ، روی دیگر از این 
دگردیسی تلخ و سرنوشت ساز است. 
دگردیسی نظامی که با انقالبی که از 
خیابان ها با مردم آغاز و  به نام ملت 
انجام شد استقرار یافت و اکنون برای 
بقای خود مجبور است همان مردم را 

به نام اراذل و اوباش سرکوب کند.«
آنها  نفره ی  دو  بیانیه ی  پایان  در 
آمده »رفتار نظام به مانند سوارکاری 
با  سراب  جستجوی  در  که  است 
به  و  می تازد  جلو  به  آخرین سرعت 
نمی کند  نگاه  خود  عقب  به  و  خود 
تا ببیند که هم خود را خسته کرده 
است و هم اسب را و هم مردمی را که 
تهی دست و خشمگین مترصد فرصت 
برای رها کردن اسب و منتظر سقوط 

سوارکارند.«
شکست نیروهای امنیتی

از  و  دانشگاه  استاد  عبدی  عباس 
تحلیلگران جمهوری اسالمی می گوید 
»اگر این وقایع را توطئه بدانیم پس 
دستگاه های  شکست  به  اعتراف 
تمرکز  که  چرا  ماست،  اطالعاتی 

مدنی  نیروهای  به  آنها  حد  از  بیش 
بر روی یک  آنقدر  را نشان می دهد. 
روزنامه نگار زوم می شود که از دیدن 
غفلت  جامعه،  در  ارتباطات  سایر 
می شود. یک احتمال دیگر این است 
و  نبوده  خارجی  توطئه  بگوییم  که 
مردم از یک تصمیم ناراحت شده اند 
هم  این  کرده اند.  کاری  آمده اند  و 
شکست نیروهای امنیتی است. چون 
نبض  به موقع  باید  امنیتی  نیروی 

جامعه را بگیرد.«
در  گفته  پهلو  دو  جمله  ای  در  او 
ورود  رهبری  »اگر  اعتراضات  جریان 
می شد«!  نابود  کشور  نمی کردند، 
سبز  چراغ  او  منظر  نیست  مشخص 
کشتار  برای  امنیتی  نیروهای  به 
معترضان است یا حمایت از سران قوا 
در تصمیم برای افزایش قیمت بنزین!

دست کم تا عصر جمعه ۸ آذر 9۸ 
میرحسین  سوی  از  واکنشی  هیچ 
موسوی نسبت به سرکوب اعتراضات 
در  مسئله  این  است.  نشده  منتشر 
فضای مجازی به بحث میان مخالفان 
جمهوری اسالمی و حامیان موسوی 

تبدیل شده است.
با  محّله ها  در  کمیته   تشکیل 

الگوی »دوران طالیی امام«
موسوی  جمله  از  اصالح طلبان 
خمینی  رهبری  دوران  کروبی  و 
می دانند!  امام«  طالیی  »دوران  را 
اکنون اما پرده ها کنار رفته و حقیقت 
عریان تر از همیشه پیش روی مردم 
است. علی خامنه  ای رهبر جمهوری 
اسالمی ۶ آذر در دیدار با بسیجیان به 
آنها توصیه کرد آماده دفاع در میدان 
و  باشند  نرم  و  نیمه سخت  و  سخت 
باید در همه ی محلّه های کشور، در 
و  راهبرد  گوناگون،  حوادث  مقابل 
تاکتیک های آماده داشته باشند و در 
هیچ قضّیه ای غافلگیر نشوند. او تاکید 
کمیته ها  »تجربه ی  که  است  کرده 
در سال ۶۰ تجربه ی خوبی است، از 
آن تجربه استفاده بشود. کمیته های 
در   ۶۰ سال  در  اسالمی  انقالب 
محاّلت مختلف، در جاهای مختلف، 
همه  جا حضور داشتند؛ همیشه هم 
حضور داشتند؛ هر حادثه ای که در آن 
انسان  اّول چشم  منطقه رخ می داد، 

می افتاد به برادران کمیته!«
الگو  را  آن  خامنه ای  که  دورانی 
می داند همان دورانی است که خمینی 
رهبر نظام بود، خودش رئیس جمهور 

نخست  موسوی  میرحسین  و  بود 
رفسنجانی  هاشمی  اکبر  و  وزیرش 

رئیس مجلس شورای اسالمی بودند.
کمیته  های  فعالیت  زمان  در  اما  و 
مملکت داری  کسانی  چه  انقالب 
کمیته های  فرماندهان  می  کردند؟ 
چه  و  بودند  کسانی  چه  انقالب 

رابطه ای با اصالح طلبان دارند؟
که  نوری  ناطق  -علی  اکبر 
اصالح طلبان او را )شیخ نور( می نامند 
کسی است که محمد خاتمی پشت 
 ۶1 امرداد  او  می خواند.  نماز  سرش 
بعد از استعفای مهدوی کنی با حکم 
خمینی فرمانده کمیته  های انقالب شد.

)عضو  محتشمی پور  -سیدعلی اکبر 
آبان 13۶۴  مبارز(  مجمع روحانیون 
فرمانده  عنوان  به  خمینی  حکم  با 
او  شد.  منصوب  انقالب  کمیته های 
موسوی  دوم  کابینه  کشور  وزیر  هم 
و مشاور اجتماعی محمد خاتمی در 

دولت اصالحات شد.
-سراج الدین موسوی )عضو مجمع 
دفتر  مسئول  مبارز(  روحانیون 
خمینی در قم و از وفاداران و حامیان 

سرسخت میرحسین موسوی است.

سرکوب الگوی  با  محّله ها  در  »کمیته «  تشکیل   

امام«؛   »دوران طالیی 
هستند! بعدی  اصالح طلبان  همان  شصت  دهه  کمیته چی های 

تظاهرات در ایران پس از گران شدن نرخ بنزین:
 عکس» تهران بزرگراه »امام علی«

فرماندهان و سپاه و بسیج ادعا می   کنند نزدیک به نیم میلیون بسیجی در گردان های امنیتی و 
امدادی برای مقابله با اغتشاشات سازماندهی شده اند
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

معتقد  جهانگردی  کارشناس  این 
را  روزه   90 ویزای  قانون  »این  است: 
شامل نمی شود. ایرانی ها کماکان  از 90 
تا 1۸0 روز می توانند در خاک ترکیه 
فقط  قانون  این  باشند.  داشته  اقامت 
شامل کسانی است که 90 روزه آمده اند 
در ترکیه مانده اند، بعد تمدید کرده اند 
و اقامت یک ساله توریستی گرفته اند 
و حاالمی خواهند این اقامت یک ساله 
کنند.  تمدید  خانه  اجاره  با  مجدداً  را 
پناهنده ها  قانون شامل  این  همچنین 
نمی شود مگر اینکه یک فعال سیاسی 
که به صورت قانونی از ایران خارج شده 
ممکن  دارد  اقامت  ترکیه  در  و  باشد 
است این قانون جدید برای او مشکالتی 
کارشناس  رنجبر  کند.«حسن  ایجاد 
سرمایه گذاری ساکن ترکیه نیز با بیان 
یادشده  جدید  قانون  جزییات  اینکه 
لندن  کیهان  به  نشده  هنوز مشخص 
می گوید: »ما ایرانی ها و شرکت هایی که 
در استانبول هستیم تماس های زیادی 
مهاجرت  اداره  مرکز   1۵۷ شماره  با 
داشتیم. خود کارمندان اداره مهاجرت 
هم اعالم کرده اند که هنوز جزییاتش 
مشخص نیست ولی چیزی که قطعی 
هست این است که این قانون به احتمال 

زیاد اجرا خواهد شد.«
به گفته وی، طبق این قانون جدید 
اقامت  میالدی  سال 2020  ابتدای  از 
اقامت  همان  که  ترکیه  کوتاه مدت 
شد.  نخواهد  تمدید  است  توریستی 
البته این قانون شامل کسانی که اولین 
توریستی  اقامت  دریافت  به  اقدام  بار 
می کنند نمی شود، یعنی کسی که برای 
اولین بار بخواهد اقامت توریستی ترکیه 
را بگیرد می تواند مثل سابق با اجاره خانه 
اقامت توریستی بگیرد ولی برای سال 
بعد اگر بخواهد بالفاصله تمدید کند با 
مشکل مواجه می شود و اگر این شخص 
بگیرد  را  ترکیه  اقامت  دوباره  بخواهد 
حداقل به فاصله یک سال از اقامت قبلی 
را  توریستی  اقامت  این  می تواند  خود 

مجدداً دریافت کند.
تاکید  سرمایه گذاری  کارشناس  این 
می کند: »نکته ای که بیشتر ایرانی های 
این  بی اطالعند  آن  از  ترکیه  ساکن 

سختگیری های جدید ترکیه ...                         از صفحه ۶
است که در این یک ماه باقی مانده به 
سال جدید میالدی، ایرانی هایی که دو 
ماه به پایان اعتبار کارتشان باقی مانده 
مهاجرت  اداره  سایت  در  بتوانند  اگر 
درخواست راندوا ) درخواست تمدید برای 
اقامت توریستی( بدهند درخواست شان 
هم ثبت نهایی شود، دیگر مشکلی برای 
تمدید در سال 2020 نخواهند داشت 
ولی اگر تمدیدشان را بگذارند به بعد از 
اول سال جدید، بر اساس قانون جدید 

نمی توانند اقامت شان را تمدید کنند.«
رنجبر این قانون را در راستای منافع 
است:  معتقد  و  می داند  ترکیه  ملی 
»راه های دیگری هم برای تمدید اقامت 
خارجی  اتباع  مجموع  در  و  ایرانی ها 
قانون  این  مشمول  که  ترکیه  ساکن 
ملک،  خرید  مثل  دارد  وجود  هستند 
ویزای تحصیلی و اقامت کاری. درواقع 
هدف اصلی دولت ترکیه از تصویب این 
قانون دغدغه های امنیتی است که بیشتر 
و  عراق  ایران،  نظیر  اطراف  کشورهای 
حتی سوریه را شامل می شود. بسیاری 
از اتباع این کشورها با اقامت توریستی 
سه ماهه می توانستند در ترکیه بمانند 
و بدون هیچگونه مشکلی اقامت خود 
را تمدید کنند.«به گفته وی اگر فردی 
قصد تمدید اقامت توریستی یک ساله 
خود را داشته باشد مجبور است یا از 
انجام دهد  را  این تمدید  طریق ملک 
به ویزای تحصیلی کند و در  اقدام  یا 
یکی از دانشگاه های ترکیه ثبت نام کند 
ترکی  زبان  کالس های  از  یکی  در  یا 
تومر اقامت خود را تمدید کند. راهکار 
دیگر، اقامت کاری است که با پذیرش 
استخدام در یکی از شرکت های بزرگ 
ترک، ویزای کاری صادر و تاریخ ویزای 

توریستی فرد تمدید می شود.
وی با تاکید بر اینکه جزییات قانون 
هنوز مشخص نیست و نمی تواند مرجع 
قانونی  تصمیم گیری های  برای  قطعی 
باشد ادامه می دهد: »در ترکیه معموالً 
و  تسهیل  برای  مختلفی  تبصره های 
اجرای قوانین در نظر می گیرند مثالً در 
مورد خانواده هایی که فرزندان محصل 
در ترکیه داشته باشند این قانون ممکن 

است به نوع دیگری عمل شود.«

سازمان  عضو  یک   =
پاسدارن  سپاه  اطالعات 
انقالب اسالمی: برآورد امنیتی 
دستگاه های مختلف این بود 
شرایط  زمانی،  شرایط  که 
برای  خوبی  زمانی  مقطع  و 
نیست. بنزین  کردن  گران 
وزیر  سیاسی  معاون   =
آماده  کامال  قبل  از  کشور: 
الزم  پیش بینی های  بودیم 
صورت گرفته بود شوراهای 
توجیه  هم  استان ها  تامین 
دلیل  همین  به  بودند  شده 
توانستیم موضوع را در ۷۲ 

ساعت مدیریت کنیم!
و  اعتراف  وجود  با   =
از  شده  ارائه  توضیحات 
اطالعات  نمایندگان  سوی 
انقالب  پاسداران  سپاه 
بر پیش بینی  اسالمی مبنی 
سال  یک  از  اعتراضات 
پیش و مناسب نبودن زمان 
گرانی  اعالم  برای  شرایط  و 
مقامات  این  اما  بنزین، 
نظام  کارگزاران  و  امنیتی 
نیروهای  وجود  از  همچنان 
»معاند« و »سازمان یافته« در 
مردم  سراسری  اعتراضات 

سخن می گویند!
به  گزارشی  در  اطالعات  وزارت 
کرده  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس 
سراسری  اعتراضات  بازداشت شدگان 
جامعه  ضعیف  قشرهای  از  آبان ماه 
و  بوده اند  بی درآمد  و  بیکار  اکثرا  و 
اعتراضات از یک سال پیش پیش بینی 
معاون  ذوالفقاری  بود.حسین  شده 
وزارت کشور، جمال  امنیتی  انتظامی 
و  کشور  وزیر  سیاسی  معاون  عرف 
حسین  کشور،  انتخابات  ستاد  رئیس 
نیروی  عملیات  معاون  ساجدی نیا 
وزارت  از  نمایندگانی  و  انتظامی 
پاسداران  سپاه  اطالعات  و  اطالعات 
چهارم  دوشنبه  روز  اسالمی  انقالب 
امنیت  کمیسیون  نشست  در  آذرماه 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی حضور یافته و گزارش هایی از 
اعتراضات سراسری آبان را به اعضای 

این کمیسیون ارائه دارند.
این  در  اطالعات  وزارت  نمایندگان 
درباره  گزارشی  غیرعلنی،  نشست 
به  بازداشت شدگان  و  اعتراضات 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 

وزارت اطالعات: اغلب دستگیرشدگان اعتراضات 
آبان ماه بیکار و کم درآمد هستند

کردند.حسین نقوی حسینی سخنگوی 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
خارجی مجلس شورای اسالمی در این 
رابطه گفته است بر اساس این گزارش، 
وزارت اطالعات از یک سال قبل بحران 
امنیتی را پیش بینی کرده و آن را در 
قالب نامه ای به وزارت کشور اعالم کرده 
بود: »ما تمامی برآوردهای خود را از یک 
سال قبل به وزارت کشور اعالم کردیم. 
بحران امنیتی را پیش بینی کرده و در 
این باره یک سال قبل نامه ای به وزارت 

کشور فرستاده بودیم.«
که  گفته  همچنین  حسینی  نقوی 
این  در  اطالعات  وزارت  نمایندگان 
جلسه گفته اند که اغلب دستگیرشدگان 
مشاغل  دارای  یا  بیکار  اعتراضات،  در 
دارند. کمی  سواد  و  بوده  کم درآمد 

از  ملی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
قول حسین ساجدی نیا معاون عملیات 
نیروی انتظامی که در این نشست حضور 
داشته گفته »پلیس با حضور فعال و 
با کمک  کرد  سازمانیافته خود سعی 
نقاط  برخی  در  ارتش  و  بسیج  سپاه، 
به کنترل و مدیریت اتفاقات بپردازد.«

این فرمانده ناجا در حالی »ارتش« را 
در کنار »سپاه و بسیج« در مقابل مردم 
قرار داده که گزارش ها از عدم همراهی 
و حضور ارتش در سرکوب اعتراضات 

مردمی خبر می دهند.
یکی از نمایندگان سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این 
نشست احتمال تکرار چنین اعتراضاتی 
این  کرده  تأکید  و  داده  را  آینده  در 
نبوده  اعتراضات  آخرین  اعتراضات 
بود  نخواهد  آخر  حوادث  »این  است: 
اتفاقات  و ممکن است در آخر شاهد 
سازمان  نماینده  باشیم.«این  مشابه 
اطالعات سپاه پاسداران همچنین گفته 
پیش بینی شده بود که موقعیت زمانی 
و شرایط موجود اقتصادی برای گران 
»برآورد  نیست:  مناسب  بنزین  کردن 
بود  این  مختلف  دستگاه های  امنیتی 
که شرایط زمانی، شرایط و مقطع زمانی 
خوبی نیست؛ ولی وقتی طرح مصوب و 
اجرای آن آغاز شده، ما همه امکانات 

خود را به کمک آوردیم.«
ارائه  توضیحات  و  اعتراف  وجود  با 
اطالعات  نمایندگان  سوی  از  شده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این 
جلسه مبنی بر پیش بینی اعتراضات از 
یک سال پیش و مناسب نبودن زمان 
و شرایط برای اعالم گرانی بنزین، اما 
این مقامات امنیتی همچنان از وجود 
»سازمان یافته«  و  »معاند«  نیروهای 
سخن  مردم  سراسری  اعتراضات  در 
گفته اند! به گفته نقوی حسینی در این 
جلسه یکی از نمایندگان اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی گفته که در 
این حادثه همه ظرفیت های ضدانقالب 

و معاند که سال ها تدارک دیده بودند 
از  استفاده  سوء   با  و  آمده  صحنه  به 
اعتراض های مردم سعی کردند آشوب 
نماینده  اینکه  کنند.جالب  ایجاد 
از  اینکه  وجود  با  نیز  اطالعات  وزارت 
جامعه  بیکار  و  فرودست  افراد  حضور 
عامل  باز  اما  داده  خبر  اعتراضات  در 
اعتراضات را به نیروهای »معاند« نسبت 
نیروهای  »حضور  است:  گفته  و  داده 
معاند سازمان یافته در حوادث اخیر با 
مشخص  استراتژی های  و  تاکتیک ها 
غیرقابل انکار است که برای ما مکشوف 
بود.«نقوی حسینی به نقل از این مقام 
امنیتی وزارت اطالعات افزوده است که 
تروریستی  گروه های  از  »آمریکایی ها 
تجهیز  و  تشویق  را  آنها  و  حمایت 
اسالمی  که جمهوری  البته  می کنند؛ 
ایران آنها را کنترل کرد. منافقین طی 
دو سال گذشته اقدام به آموزش گروه ها 
و حلقه های مختلف و هدایت آنها در 
اعتراضات کردند. هدف آنها موضوعاتی 
مثل بنزین و گرانی نیست آنها به دنبال 
اعتراض آمیز  فضای  از  بهره برداری 
هستند.« جمال عرف معاون سیاسی 
گفته  نشست  این  در  نیز  کشور  وزیر 
ارائه شده  است که »طبق توضیحات 
از قبل کامال آماده بودیم پیش بینی های 
الزم صورت گرفته بود شوراهای تامین 
استان ها هم توجیه شده بودند به همین 
دلیل توانستیم موضوع را در ۷2 ساعت 

مدیریت کنیم.«
شکل گیری  جرقه ی  است  گفتنی 
اقدام  توسط  سراسری  اعتراضات 
نسنجیده سران قوا با حمایت خامنه ای 
برای گران کردن بنزین و تحمیل بار 
خزانه خالی به دوش مردمی که از فقر 
و بیکاری و تورم به ستوه آمده اند، زده 
شد. با  وجود این، اکثر مقامات حکومتی 
و حامیانشان در روزهای گذشته تالش 
داشته اند با استفاده از کدواژه هایی چون 
»معاند«،  سازمان یافته«،  »اعتراضات 
»عوامل هدایت شده از سوی بیگانگان« 
»اغتشاشگر«  و  »اوباش«  همچنین  و 
وزارت  که  افرادی  همین  خواندن 
اعتراف  اسالمی  جمهوری  اطالعات 
و  و کم درآمد  بیکار  از قشرهای  کرده 
فرودست بوده اند، افکار عمومی در ایران 

را مدیریت و هدایت کنند.
فرمانده  سالمی  حسین  پیشتر 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
کار  را  مردم  سراسری  اعتراضات  نیز 
آمریکا  عربستان،  و  دانسته  »دشمن« 
و اسرائیل را تهدید کرد و گفت ترامپ 
در کاخ سفید برای شکست ملت ایران 
اتاق فرماندهی تشکیل داده است! قابل 
توجه آنکه رسانه ها، چهره های سیاسی 
و نمایندگان مجلس شورای اسالمی که 
گوش به فرمان خامنه ای هستند نیز 
همین خط حکومت را دنبال می کنند.

سهم خواهی وزارت ارشاد از محل 
کنسرت بلیت های  فروش  درآمد 

خود  تصمیم  وزارتخانه  این  پیشتر 
میزان  از  داشتن  سهم  بر  مبنی  را 
موسیقی  کنسرت های  بلیت   فروش 
اعالم کرده بود تا از اندک درآمد هنر 
موسیقی که در ایران بطور محدود و 
در فضایی کامال امنیتی، اجازه حیات 
دارد، کسب درآمد کند و درصدی از 
آن را بردارد و همین اعتراض گسترده 
است. داشته  پی  در  را  موزیسین ها 

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  همچنین 
عرصه  در  اینکه  به  توجه  با  اسالمی 
منابع  از  کالن  بودجه های  سینما، 
نامشخص و عموما غیرقانونی و معموال 
پولشویی ها واریز می شود، می خواهد از 
این دریچه نیز پولی به جیب بزند. از 
این رو، ارشاد اسالمی قصد دارد تا از 
میلیاردی  بازیگرانی که دستمزدهای 
ارزش  بر  مالیات  می کنند،  دریافت 

افزوده بگیرد.
حاصل  میلیاردهای  آن  از 
پولشویی به وزارت ارشاد هم بدهید!

که  می شود  زده  تخمین  
و  سینما  سوپراستارهای 
کشور  در  اغلب  که  »سلبریتی ها«یی 
کانادا زندگی می کنند، رقمی بین یک 
میلیارد و نیم تا ۸00 میلیون تومان 
دستمزد دریافت می کنند. بطور مثال 
و  تومان  ۸00میلیون  معادی  پیمان 
برای  تومان  1میلیارد  مدیری  مهران 
»درخت  سینمایی  فیلم  در  بازی 
گردو« به کارگردانی حسین مهدویان 
دریافت کرده اند. این فیلمساز پیشتر 
نیمروز«،  »ماجرای  چون  آثاری 
»ردخون«، و »ایستاده در غبار« را با 
و  رسانه ای  بودجه های کالن موسسه 
فرهنگی اوج وابسته به سپاه پاسداران 

انقالب اسالمی ساخته بود.
با اینکه تعدادی از عوامل پولشویی 
محاکمه  حتی  و  بازداشت  سینما  در 
بی نام  پول های  تزریق  اما  شده اند، 
جمهوری  سینمای  به  نشان  و 
حتی  دارد.  ادامه  همچنان  اسالمی 
امامی  محمد  توسط  پولشویی  تایید 
توسط  »شهرزاد«  سریال  تهیه کننده 
به  منجر  نیز  تهران  وقت  دادستان 
و  سریال  این  در  پرداختی ها  بررسی 
پروژه های دیگر مشکوک به پولشویی 
شنیده ها  اینکه  وجود  با  است.  نشده 
بازپس گیری  احتمال  از  حاکی 
این  بازیگران  میلیاردی  دستمزدهای 
پروژه ها بود ولی بازیگران متهم به سود 
بردن از پولشویی مثل ترانه علیدوستی 
کم کار شده تا در تیررس افکار عمومی 
قرار نگیرد. همچنین شهاب حسینی 
پروژه  در  بازی اش  پایان  از  پس  نیز 
و  شده  ساکن  کانادا  در  »شهرزاد« 
یک شرکت فیلمسازی راه اندازی کرده 
است. حسن فتحی نیز اکنون در کشور 
ترکیه مشغول ساخت فیلم سینمایی 
»مست عشق« درباره زندگی موالنا و 
شمس تبریزی است که اتفاقا شهاب 
حسینی با این فیلم همکاری کرده و 
در نقش شمس تبریزی بازی می کند!

پول های  اسالمی:  ارشاد  وزیر 
نامشروع و نامعلوم سهم باالیی در 

سینما ندارند
در حالی  که پیشتر وزارت ارشاد از 
اقدام جدی در مقابله با پولشویی در 
بود، عباس صالحی  داده  سینما خبر 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دوشنبه 
ورود  اینکه  بیان  با  آذرماه  چهارم 
پول های نامشروع و نامعلوم قطعا این 
فضا را آلوده و تیره و تار می کند، افزود: 
»البته برآورد ما این است که این ارقام، 

سهم باالیی در سینما ندارند.«
اقدامات  از  حال،  عین  در  وی 
بر  وزارتخانه  این  نظارتی  ویژه 
صالحیت  احراز  و  مجوزها  »صدور 
تهیه کنندگان و حوزه تملک و حوزه 

سرمایه گذاری« خبر داد.
عباس صالحی سهم وزارت فرهنگ 
به  را  نظارت ها  در  اسالمی  ارشاد  و 
قانونی  حوزه  های  تقسیم بندی  لحاظ 
»در  است:  گفته  و  دانسته  »اندک« 
بخش های  سرمایه  گذاری  مسائل 
و  مجوزها  صدور  به  نسبت  مختلفی 
احراز صالحیت اقدام می کنند و حتی 
از  حوزه ها  از  بسیاری  در  مالی  مبدأ 

جمله صنعت قابل رؤیت نیست.«
کمترین  معتمدآریا:  فاطمه 

درآمد را بازیگران دارند!
در  بازیگر سینما  معتمدآریا  فاطمه 

است:  گفته  رادیویی  گفتگوی  یک 
پول های  از  میلیاردی  »دستمزد های 
بی نشان نشأت می گیرد و این پول های 
بی نشان را که هیچ ربطی به سینمای 
ما ندارد، باید بررسی کنند و مالیات آن 

درآمدها و پول   ها را بگیرند.«
برای  ارشاد  وزارت  تصمیم  از  او 
از  افزوده  ارزش  مالیات  دریافت 
بازیگران انتقاد کرده و گفته که »اگر 
قرار باشد از هنرمندان مالیات بگیرند، 
مالیاتی  خط  انتهای  باید  اینها  اتفاقاً 
مالی  مسائل  به  نسبت  چون  باشند، 
دارد،  وجود  که  مالی  چرخه های  و 

کمترین درآمد را بازیگران دارند.«
ارزش  بر  مالیات  ۹درصد  همان 
افزوده که از سینما گرفته می شود 

کافیست
این بازیگر سینما اظهار داشت: »از 
در سینمای  که  نفر  هزار  پنج  حدود 
سینما  خانه  عضو  مشخص  بطور  ما 
هستند، سالیانه اگر 100 فیلم ساخته 
این  هستند.  کار  سر  نفر  شود، ۴00 
پولی که  و  مقام  نمایش شکوه، جاه، 
در این صفحات مجازی خیلی متداول 
شده مانند همین فرش قرمزها، برای 
تعداد محدودی از هنرمندان ما است. 
در  واقعاً  که  هستند  کسانی  بقیه 
اموراتشان  سختی  به  یا  سال  طول 
سختی  به  اصال  یا  و  می گذرانند  را 

درآمدی برای امرار معاش دارند.«
چرخه پولشویی سرش به سینما 

نمی رسد، از سینما بیرون است!
فاطمه معتمدآریا با اشاره به محمد 
»شهرزاد«  سریال  تهیه کننده  امامی 
بعضی  میلیاردی  حقوق  پرداخت  و 
چهره ها و در نتیجه باال رفتن دستمزد 
سینما،  ساختار  کل  در  بازیگران 
دیگری  جای  از  مسئله  »این  گفت: 
نشأت می گیرد. از پول های بی نشانی 
برایش  اسمی  شدند.  سینما  وارد  که 
نمی گذارم. فقط می دانم چرخه سینما 
یک  اتفاقاً  نمی چرخد.  پول ها  این  با 
درست  و  دقیق  خیلی  برنامه ریزی 
شده است که این پول هایی که برای 
سینما و هنر نیست را وارد هنر کرده و 

یک تعداد خاصی را با خودشان همراه تالش وزارت ارشاد برای ....                                   از صفحه ۵
می کنند. بیشتر یک نمایشی از آنهمه 
پول های دست نیافتنی و رویایی وجود 
دارد. این یک چرخه ای است که سرش 
بیرون  سینما  از  نمی رسد،  سینما  به 
است و معقول و متداول نیست. این 
پول هایی که به سینما وارد می شود و 
بریز و بپاش هایی که وجود دارد، خیلی 
با هنرمندان فاصله دارد. اتفاقاً باید به 
آن پول ها رسیدگی شود. نه هنرمندان 
که واقعاً بجای اینکه حال مردم را خوب 
باشد.« بد  هم  خودشان  حال  کنند، 

این بازیگر، دریافت 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده از سینماگران را کافی 
خواند و گفت: »باید به پول های نامعلوم 
ربطی  پول ها  این  کنند.  رسیدگی 
سینما  خانه  و  من  همکاران  من،  به 
ندارد. از جاهای دیگر می آید و باید 
»خیلی  افزود:  کنند.«وی  پیدا  را  آن 
سازمان های  تمام  که  است  خوب 
دولتی برای ایجاد تسهیالت برای کل 
مردم با هم یک تعاملی داشته باشند 
است.  مالیات  آن  از  بخشی  یک  که 
واقعاً  که  بگیرند  کسانی  از  را  مالیات 
باعث یک اختالف طبقاتی عظیم در 
جامعه شده اند، چه طبقه هنرمندان، 
چه طبقه کارگران و چه طبقه مرفه. 
سال ها روی این مسئله کار کردند و به 
این نتیجه رسیدند که به چه دلیل و 
چگونه هنرمندان نباید مالیات بدهند 
و اداره مالیات هم اتفاقا از این مسئله 

ضرر نکند.«
معتمدآریا ادامه داد: »اینطور نیست 
که سینما مالیات ندهد. سینما مالیات 
از  مالیات  این  اما  را می دهد  خودش 
افراد گرفته نمی شود و از فروش بلیت 
هر  پشت  می شود.  گرفته  سینماها 
بلیتی که خریده می شود نوشته شده 
پرداخت  آن  از  درصد  که چند  است 
که  عظیمی  پول های  این  می شود. 
هیچ ربطی به سینمای ما ندارد و به 
سینمای ما نشت کرده است را اتفاقاً 
بررسی کنند و مالیات آن درآمدها و 
به خود سینما  ولی  بگیرند  را  پول ها 
کسی  است  قرار  اگر  برگردانند. 
بهره ای از سینما ببرد، اول باید خود 

سینمایی ها باشند.«

روزنامه واشنگتن پست در گزارشی 
می نویسد موج ناآرامی ها در عراق بار 
کشور  این  دولت  و  گرفته  باال  دیگر 
برای مدیریت اوضاع و برقراری امنیت 
مجبور به تشکیل »هسته های  بحران« 

شده است.
این روزنامه به نقل از یاسر محمود 
نوشته  عراق  محلی  فعاالن  از  یکی 
»یک ماه است که ما اعتراض کرده ایم 
اما دولت طوری با با ما رفتار می  کند 
که انگار وجود نداریم.« او با اشاره به 

ادامه اعتراضات خونین....                               از صفحه ۳
حمله به کنسولگری جمهوری اسالمی 
در نجف گفت: »ایران با احزاب اسالمی 
و شبه نظامیان مسلح وابسته به خود 
و  کرده  را سد  ما  زندگی  خیابان  در 
به دست  را  اوضاع  کنترل  می خواهد 
کنترل  را  شهر  اقتصاد  آنها  بگیرد. 
و  آنهاست  برای  چیز  همه  می کنند 
کنیم.« پیدا  کار  نمی  توانیم  ما حتی 

ایران  رژیم  به  نزدیک  شبه نظامیان 
می گویند که جان آیت اهلل سیستانی 
در معرض خطر است و از او مراقبت 

فرمانده  المهندس  می کنند.ابومهدی 
»ما  کرده  تهدید  حشدالشعبی 
می خواهد  که  را  کسی  هر  دست 
قطع  کند  لمس  را  ]سیستانی[  او 

خواهیم کرد.«
نظامی  حکومت  ذی قار  استان  در 
برقرار شده است. در این شهر 2۵ نفر 

کشته و 200 تن زخمی شدند.
ایسنا نوشته جمیل الشمری بعد از 
او  اینکه فرمانده کل نیروهای مسلح 
را به عنوان رئیس گروه بحران برای 
کنترل اوضاع این استان تعیین کرد، 

استعفا داد.
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=بر اساس آمار اولیه تعداد 
کشته  شدگان نیروی انتظامی 
و بسیج و سپاه دست کم ۷ 
نفر است و حدود 1۵۰ نفر نیز 

از مردم کشته شده  اند.
 1398 امرداد  =اواسط 
ابوالفضل حسن بیگی عضو 
ملی  منیت  ا ن  کمیسیو
مجلس گفته بود پلیس ۵۰ 
هزار نفر کمبود نیروی انسانی 

دارد.
لبنان  =نیروهای حزب  اهلل 
و حشدالشعبی همواره برای 
تقویت گردان  های امنیتی در 
ایران در مواقع ضروری مورد 
استفاده قرار می  گرفتند اما 
درگیر  خودشان  این بار 
سرکوب اعتراضات گسترده 

در کشورهایشان بودند.
آبان  اعتراضات  =وسعت 
بوده است که  به حدی   98
نظام بدون کشتار و خونریزی 
نمی توانست آن را مهار کند.
اسالمی  جمهوری  =نظام 
حمام خون به راه انداخت تا 
بماند. اما همزمان ناتوانی های 
و  مردم  برابر  در  را  خود 
که  آمریکا  دولت  همچنین 
با دقت مشغول رصد کردن 
آن است، به نمایش گذاشت!

حامد محمدی -  صبح شنبه دوم 
نیروهای  از  یکی  جنازه   ،۱۳۹۸ آذر 
سپاه قدس موسوم به »مدافع حرم« 
اسماعیل  او  در خرم  آباد تشییع شد. 
یارمحمدی بود که ۲۹ آبان در سوریه 

کشته شد.
به  اشاره ای  داخلی  رسانه  های 
زمان  اما  نکرده اند  او  مرگ  جزئیات 
کشته شدنش همان تاریخی است که 
نیروی هوایی اسرائیل به چندین مقّر 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از جمله 
مهمات  زاغه  و  موشکی  سایت  چند 

حوالی دمشق حمالت سنگینی کرد.
بشر  حقوق  دیده  بان  گزارش  به 
سوریه در این حمالت ۱۱ نفر کشته 
شدند که هفت نفر از آنها غیرسوری 
بودند. جمهوری اسالمی ایران معموال 
در  قدس  سپاه  تلفات  آمار  مورد  در 
پایگاه  ها  به  اسرائیل  هوایی  حمالت 
و سایت  های سپاه در سوریه و عراق 

سکوت می  کند.
برگزاری مراسم تشییع نیروهایی که 
پیکر آنها به ایران بازگردانده می  شود 
اسرائیل  حمالت  که  می  کند  تأیید 
تلفات سنگینی بر جای گذاشته است.

عالوه بر نیروهای ایرانی سپاه قدس 
در  افغان  نیروهای  از  یگان  چندین 
لشکر »فاطمیون« بطور دائم از طرف 
مستقر  سوریه  از  نقاطی  در  سپاه 
اردوگاهی  شرایط  در  که  هستند 

آموزش  های رزمی و مکتبی دیده  اند.
تعداد زیادی از نیروهای عضو سپاه 
به  داوطلبانه  که  افرادی  یا  و  قدس 
فعالیت  اعزام می  شوند سابقه  سوریه 

در یگان  های ضدشورش را داشته  اند.
جمهوری اسالمی از اعالم دقیق آمار 
از  پس  که  آبان  ماه  اعتراضات  تلفات 
اعالم افزایش ۳۰۰درصدی نرخ بنزین 
به راه افتاد خودداری می  کند. بر اساس 
نیروی  کشته  های  تعداد  اولیه  آمار 
انتظامی و بسیج و سپاه دست کم ۷ 
نفر است و در مقابل حدود ۱۵۰ نفر 
از مردم نیز کشته شده  اند که حاکی از 

شدت خشونت  هاست.
مصطفی رضایی )کارمند شهرداری 
 ۲۱ بسیجی  شیخی  مجید  مالرد(، 
ساله در شهرستان بهارستان و مرتضی 
سپاه  نیروهای  از  نفر  سه  ابراهیمی 
پاسداران انقالب اسالمی و بسیج برای 
تهران  غرب  در  اعتراضات  سرکوب 
درگیری  ها  در  آبان   ۲۶ که  هستند 

کشته شدند.
گردان  های  یکی  فرمانده  ابراهیمی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مالرد 
بود که سابقه حضور در جنگ سوریه 
را هم داشت. مادرش به رسانه  ها گفته 
او »عاشق حضور در میدان سوریه بود، 
لیاقتش  شهید شد…  تهران  در  اما 

دیگر  پسر   ۱۰ اگر  بود…  شهادت 
انقالب می  کردم.«  تقدیم  هم داشتم 
این مادر حرف  های پرتناقضی می  زند 
اعتراضات  جریان  در  اینکه  جمله  از 
او خواسته  از  و  بوده  فرزندش  نگران 
»بیرون نرو« ولی ابراهیمی در پاسخ 
به مادرش گفته »کار ما همین است 
که حضور داشته باشیم تا اشرار نتوانند 
به اهدافشان برسند… دعا کن شهید 

شوم!«
فردیس  ساکن  امین  آبادی  رحیم 
از  نیز  بسیج  فعال  اعضای  از  کرج 
جمله کسانی است که در اعتراضات 
می  نویسد  تسنیم  شده.  کشته  اخیر 
تیم  در  احمدی  نژاد  دوران  در  او 
محافظان وزرا و و حراست وزارتخانه  ها 
مشکوک  را  او  مرگ  نزدیکانش  بود. 

می  دانند.
ماموران  از  جواهری  ایرج  سرگرد 
الهیه کرمانشاه، سروان  کالنتری ۲۴ 
صیادی  رضا  سروان  و  مرادی  اکبر 
ویژه  یگان  عضو  دو  هر  ماهشهر  در 

اعتراضات  جریان  در  ضدشورش 
سراسری و سرکوب مردم کشته شدند.

آمار سنگین و بی  سابقه تلفات طی 
سه چهار روز اعتراضات و مقایسه آن 
با تلفات اعتراضات سال ۹۶ و ۹۷ و 
 ۸۸ سال  اعتراضات  در  آن  از  پیش 
امنیتی  نهادهای  که  می  کند  تأیید 

شدید  سرکوب  فرمان  این بار  رژیم 
حکومت  احتماال  و  داشتند  فوری  و 
حدس می زده است که با اعالم افزایش 
قیمت بنزین با اعتراضات مردمی روبرو 

خواهد شد.
چرا رژیم دست به کشتار وسیع زد؟

سرتیپ پاسدار ساالر آبنوش فرمانده 
عملیات سازمان بسیج، پنجشنبه ۳۰ 
آبان، اعتراضات سراسری در ایران را 
»جنگ تمام عیار علیه نظام« توصیف 
گفت  کم سابقه  سخنانی  در  و  کرد 
فقط  بود.  دیگری  فتنه  فتنه،  »این 
برآورد  برای  داد!«  نجات  را  ما  خدا 
میزان تلفات و دالیل ضربات سنگین 
میدانی که به نیروهای امنیتی رژیم 
 ۹۸ آبان ماه  اعتراضات  جریان  در 
وارد شد به گذشت زمان و اطالعات 
اولیه  برآوردهای  اما  است  نیاز  دقیق 
نشان می  دهد که به دلیل گستردگی 
اعتراضات و پراکندگی جغرافیایی آن، 
دستگاه   سرکوب با کمبود نیرو مواجه 
امنیتی  نهادهای  رو  این  از  و  شده 

کردن  جمع  برای  شده  اند  مجبور 
اوضاع به سرعت و به شدیدترین شکل 

ممکن دست به کشتار بزنند.
بسیاری از نیروهای سرکوبگر عضو 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج 
طی هفت سال گذشته در سوریه و 
این  شدند.  مجروح  و  کشته  عراق 

افراد در دورانی که در ماموریت  های 
مواقع ضروری  در  نبودند  برون مرزی 
برای مقابله با اعتراضات در یگان  های 

امنیتی فعال بودند.
نیز  سرکوبگر  نیروهای  از  بخشی 
افغان  ها  لشکر  عضو  و  غیرایرانی 
از  نفر  صدها  که  بودند  )فاطمیون( 
آنها همچنان در سوریه مستقرند. در 
مجموع بین ۵ تا ۶ هزار نفر از نیروهای 
در  اینها  از  پیش  که  بسیج  و  سپاه 
سرکوب اعتراضات مشارکت داشتند 

در سوریه و عراق تلف شدند.
از  میدانی  گزارش  های  اساس  بر 
ایران  به  وابسته  نیروهای  سوریه، 
ابوکمال  جمله  از  منطقه  چند  در 
بنابراین  هستند.  درگیر  اسرائیل  با 
این امکان که از نیروهای مستقر در 
سوریه برای تقویت یگان  های سرکوب 

استفاده شود ممکن نبوده است.
دلیل دیگری که در اعتراضات اخیر 
شد  سرکوبگر  نیروی  کمبود  باعث 
همزمانی تظاهرات سراسری در ایران 

بود.  لبنان  و  عراق  در  اعتراضات  با 
نیروهای حزب  اهلل لبنان و حشدالشعبی 
همواره برای تقویت گردان  های امنیتی 
مورد  ضروری  مواقع  در  ایران  در 
این بار  اما  می  گرفتند  قرار  استفاده 
اعتراضات  سرکوب  درگیر  خودشان 
بودند. کشورهایشان  در  گسترده 

در تظاهرات آبان  ماه به تعداد زیادی 
از مقرهای بسیج و سپاه و کالنتری  ها 
حمله شد و به گفته مسئوالن ارشد 
جمهوری اسالمی این موضوع اقدامی 
بی  سابقه بوده و حتی معترضان برای 
تالش  مراکز  این  از  اسلحه  خروج 
و  ماشین  کشیدن  آتش  به  کرده اند. 
موتور و اتوبوس  های نظامی و انتظامی 
پاسگاه  ها و کیوسک  های  به  و حمله 
پادگان  های  به  حمله  حتی  و  پلیس 
رویدادهای  از  شهرها  درون  کوچک 

مهم اعتراضات اخیر است.
این  شدن  آسیب  پذیر  عوامل  از 
مراکز، کمبود نیرو به خصوص نیروی 
آموزش دیده است. از جمله حمله به 
در شهرک  بسیج  پایگاه  های  از  یکی 

اندیشه واقع در غرب استان تهران.
می  گوید  بسیج  عملیات  فرمانده 
فرمانده  اما  داد«  نجات  را  ما  »خدا 
مقاومت  است  معتقد  ناجا  مرزبانی 
نیروی انتظامی باعث شد فتنه  گران به 

اهداف خود نرسند.

از  انتظامی  نیروی  میان،  این  در 
به  را  »اغتشاشگران«  خواسته  مردم 
پلیس معرفی کنند و برای این منظور 
شده  ایجاد  هم  ارتباطی  سامانه  یک 
برای  امنیتی  نیروهای  اینکه  است! 
دامان  به  دست  معترضان  شناسایی 
عادی  شهروندان  و  غیرمسئول  افراد 
و  کمبود  نشانه  های  از  نیز  شده اند 

ضعف سازماندهی است.
شمار تلفات نیروهای امنیتی و در 
در  تنها  مردم  وسیع  کشتار  مقابل 
اعتراض، خسارات  روز  الی چهار  سه 
سنگین به پمپ  های بنزین و بانک  ها 
مسئولیت  که  علمیه  حوزه  های  و 
حفاظت از آنها با دستگاه  های انتظامی 
و  پاسگاه  ها  کشیدن  آتش  با  است، 
مقرهای بسیج و پلیس و کیوسک  ها 
و حجم باالی به آتش کشیده شدن 
انتظامی  نقلیه نظامی و  انواع وسایل 
و طوالنی شدن قطع اینترنت توسط 
تأیید  که  است  عواملی  از  دولت 
می  کند دستگاه  های انتظامی و نظامی 
جمهوری اسالمی با وجود پیش  بینی 
و  توان  پیش،  مدت   ها  از  اعتراضات 
آمادگی کافی برای روبرو شدن با آن 

را نداشته اند.
در جریان اعتراضات هنگ کنگ در 
ماه های اخیر تنها یک نفر کشته شد. 
اعتراضات جلیقه زردهای فرانسه  در 
که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و جمهوری 
اسالمی روی آن مانور زیادی می  دهد 
در  شده اند.  کشته  نفر   ۱۱ کنون  تا 
نفر   ۳۵۰ عراق  اعتراضات  روز   ۳۰
روزی ۱۲  میانگین  که  کشته شدند 
تظاهرات  ترتیب،  این  به  است.  نفر 
اعتراضی آبان ماه ۹۸ در ایران یکی از 
در  خاورمیانه  اعتراضات  خونین  ترین 

دهه  های اخیر بوده است.
کمبود نیرو 

دوشنبه ۱۴ امرداد ۱۳۹۸ ابوالفضل 
امنیت  بیگی عضو کمیسیون  حسن 
گفت  اسالمی  شورای  مجلس  ملی 
نیروی  کمبود  نفر  هزار   ۵۰ پلیس 
تاکید  همچنین  وی  دارد.  انسانی 
پیشبرد  برای  انتظامی  نیروی  کرد 
میلیارد  هزار  خود ۱۸  ماموریت  های 
کمبود  دارد.  بودجه  کسری  تومان 
یکسو  از  که  است  عواملی  از  بودجه 
راضی  دیگر  سوی  از  و  نیرو  جذب 
نگه  داشتن نیروهای درون سازمان را 

کاهش می  دهد.
کاهش اطاعت پذیری

با وجود اینکه هزاران نفر از جوانان 
در ایران بیکارند اما به دالیل مختلف 
حاضر نیستند جذب نیروی  های نظامی 
و انتظامی شوند. بخشی از آن مالی و 
وجود  با  است.  اعتقادی  دیگر  بخش 
افرادی  فقر و بیکاری گسترده شمار 
یگان  های  در  خدمت  به  حاضر  که 
سرکوبگر و ضدمردمی نمی  شوند کم 
نیست. درواقع آنها قید ماهانه دو الی 
سه میلیون تومان را می  زنند اما تن به 
ضرب و جرح یا شلیک به شهروندان و 

هموطنان خود نمی  دهند.
روزهای  مثل  ویژه  شرایط  در 
بی  انگیزگی  و  کمبود  اعتراضات، 
نیروها خیلی زود خود را بروز می  دهد. 
اطاعت پذیری فرماندهان و پرسنل در 

سرکوب مردم نیز یکسان نیست.
آخرین  در  مردم  اعتراضات  وسعت 
هفته آبان ماه ۹۸ پس از اعالم افزایش 
بنزین به حدی  ۳۰۰درصدی قیمت 
بوده است که نظام بدون کشتار از پس 
مقابله با آن بر نمی  آمد بطوری که در 
احتمال  این وضعیت  ادامه ی  صورت 
برچیده شدن بساط جمهوری اسالمی 
به شدت باال می بود. از این رو نظام با 
سرعتی بیش از همیشه وارد مرحله ی 
کشتار شد تا همزمان با قطع اینترنت 
بتواند با قتل و تخریب و دستگیری، 
را  اعتراضات  موقت  بطور  هرچند 
اسالمی  جمهوری  نظام  کند.  جمع 
حمام خون به راه انداخت تا بماند. اما 
برابر  در  را  ناتوانی های خود  همزمان 
مردم و همچنین دولت آمریکا که با 
دقت مشغول رصد کردن آن است، به 

نمایش گذاشت!

مراسم نوحه  خوانی در دمشق با حضور شبه نظامیان فاطمیون اواخر آبان ۱۳۹۸

ضعف های جمهوری اسالمی و به خون کشاندن اعتراضات 
مردم برای جبران »کمبود نیرو« و بقا به هر بها!

تابوت یاراحمدی روی دوش سربازان در فرودگاه 
خرم  آباد حمل می  شود و فرمانده سپاه لرستان و چند 

پاسدار اطراف آن حرکت می  کنند
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