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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

نداشته هایی که سیل با خود برد

محروم ترین  از  یکی  گذشته  روزهای 
استان های ایران که مردمانش همواره 
با فقر و خشکسالی دست و پنجه نرم 
می کنند شاهد سیلی ویرانگر بود. هفته 
و  سیستان  استان  برای  دی ماه  سوم 
بلوچستان با باران هایی آغاز شد که پس 
از ساعاتی آبگرفتگی شدیدی را در یکی 
از خشک ترین مناطق ایران ایجاد کرد.

تنها طی چند ساعت از آغاز بارندگی ۱۴ 
شهرستان و توابع آنها دچار آبگرفتگی 
شدند و ارتباط با بیش از ۵۰۰ روستا 
قطع شد. جاده ها و خانه های خشت و 
گلی مردم را آب با خود شست و برد. 
اینترنت، آب، برق و خطوط تلفن قطع 
نفر  هزار  و جمعیتی حدود ۲۰۰  شد 

درگیر هجوم آب شدند.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com
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سرمقاهل اروپاییان، مکانیسم ماشه و سرنوشت 
پرونده اتمی جمهوری اسالمی

داعش شیعه قبل و بعد از تسلیحات 
اتمی و موشکی

به نظر می رسد سیاست های دولت کنونی آمریکا سبب شده تا چهره و 
رفتار جمهوری اسالمی بیش از پیش افشا شود. در تمام این سال ها هر 
چه درباره ایدئولوژی آخرالزمانی و عاشورایی این داعش در ایران گفته 

می شد، انگار گوش شنوایی وجود نداشت. 
برخی اما چنین قلمداد می کنند که جمهوری اسالمی برای  »بازدارندگی« 
بر برنامه اتمی و موشکی اصرار می ورزد و آن را با اتحاد شوروی مقایسه 
و  ایدئولوژیک  خشک اندیشی  در  جز  اسالمی  جمهوری  ولی  می کنند. 
جنایات استالینی با شوروی قابل مقایسه نیست. از جمله سرمایه داری 
وارث  خانواده های  مافیایی  ساختار  و  لگام گسیخته  خصولتی  و  دولتی 
همچنین  است.  بی سابقه  و  نوظهور  کامال  پدیده ای  که  اسالمی  انقالب 
شوروی هیچ کشوری را تهدید به نابودی نمی کرد. پیش از جنگ جهانی 
دوم، اتحاد شوروی به عنوان تنها کشور کمونیستی جهان، با دولت های 
قدرتمند در تضاد ایدئولوژیک قرار داشت و سرگرم آزمایش »انسان واال« 
و »جامعه سوسیالیستی« بود. با جنگ جهانی دوم این امکان برای شوروی 
به وجود آمد تا دامنه ی ایدئولوژی خود را گسترش داده و با اقمارش یک 
بلوک در برابر غرب بسازد. با اینکه »جنگ سرد« بین شرق و غرب گاه به 
لفاظی های حاد و خطرناک می رسید اما هرگز جهان را در برابر یک خطر 
واقعی قرار نداد و در نهایت هم شوروی بدون جنگ و از درون فرو پاشید.
جمهوری اسالمی اما حتی اروپاییان را هم که تا کنون از هیچ مماشاتی 
فروگذار نکرده اند، با موشک و مواد مخدر و سیل پناهجو تهدید می  کند! 
آنهم نه فقط از سوی اصولگرایان و حزب اللهی هایش بلکه از زبان حسن 

روحانی که به اصطالح اصالح طلب و میانه رو است!
در  را  اسالمی  جمهوری  عفریت  آمریکا  حداکثری  فشارهای  درواقع 
برابر جهانیان و آنهایی که هنوز به »اصالح« و »تغییر« از طریق نمایش 
رأی گیری در یک انتخابات استصوابی امید بسته بودند به نمایش گذاشته 
است. در چنین شرایطی رفتار داعش شیعه با مردم ایران به روشنی یک 
بُرش آزمایشی در اختیار جهان قرار می دهد تا ببینند اگر رژیم اسالمی 
امکان این فشار را در مقیاس جهانی می داشت چه فجایعی ممکن می بود 
اما  کند  نمی تواند سرکوب  را  آزاد  مردم جوامع  رخ دهد. داعش شیعه 
می تواند آنها را ترور کند و به گروگان بگیرد چنانکه برای قتل سلمان 
رشدی فتوا داد و جایزه تعیین کرد و حاال پس از چهار دهه به جایزه 
و  خارجی  گروگان  ده ها  و  یافته  ارتقاء  آمریکا  جمهور  رئیس  سر  برای 
دوتابعیتی در زندان هایش بسر می برند. داعش شیعه هنوز نتوانسته به 
گفته خمینی »یک دولت اسالمی در همه جهان« تشکیل دهد اما توانسته 
افکار پوسیده و ارتجاعی خود را به جوامع آزاد و اندیشکده ها و رسانه های 

آنها صادر کرده و از جیب مالیات دهندگان غربی، حقوق آنها را بپردازد!
این روزها جمهوری اسالمی آن چهره ای را به جهان نشان می دهد که 
ایرانیان سال هاست آن را شناخته اند. چهره  ی واقعی که تسلیحات اتمی و 
موشکی را برای گسترش فشار در داخل و خارج از مرزهای ایران و تحقق افکار 
آخرالزمانی و عاشورایی خود می خواهد و امیدوار بود با پایان محدودیت های

   پانزده ساله ی برجام از شّر هر تعهدی راحت شود.

=اگر جمهوری اسالمی به دنبال فعالیت  های هسته  ای صلح آمیز است و موشک  سازی  ها فقط جنبه دفاعی دارد این همه 
تهدید برای چیست؟!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کیهان منتشر کرد :

کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست باشگاه های
 ایرانی را رد کرد: 

مسابقات در استادیوم   بی  طرف برگزار می  شود
****

تنیس گراند اسلم استرالیا؛
 حضور فدرر، جاکوویچ و سرینا ویلیامز 

در دور سوم
 جیانی دی بیاسی، نامزد جدید ****

سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران
حضور کیمیا علیزاده با تیم پناهندگان یا ****

با تابعیت جدید در المپیک ۲۰۲۰
در صفحه 1۰
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»افعی« بی   دندان: سپاه قدس 
بعد از شکار قاسم سلیمانی

دیوار سفارت آمریکا در تهران؛ ۲1 ژانویه ۲۰۲۰
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محروم ترین  از  یکی  گذشته  روزهای 
استان های ایران که مردمانش همواره 
با فقر و خشکسالی دست و پنجه نرم 
می کنند شاهد سیلی ویرانگر بود. هفته 
و  سیستان  استان  برای  دی ماه  سوم 
بلوچستان با باران هایی آغاز شد که پس 
از ساعاتی آبگرفتگی شدیدی را در یکی 
از خشک ترین مناطق ایران ایجاد کرد.

تنها طی چند ساعت از آغاز بارندگی 
دچار  آنها  توابع  و  شهرستان   ۱۴
بیش  با  ارتباط  و  شدند  آبگرفتگی 
و  جاده ها  شد.  قطع  روستا   ۵۰۰ از 
خانه های خشت و گلی مردم را آب با 
خود شست و برد. اینترنت، آب، برق و 
خطوط تلفن قطع شد و جمعیتی حدود 
۲۰۰ هزار نفر درگیر هجوم آب شدند.

در پی جاری شدن این سیل گسترده 
رودخانه های نیمه خشک منطقه طغیان 
کردند و چند نفر مفقود و کشته شدند. 
مناطق  برخی  در  کارگران  و  مردم 
مجبور شدند ساعت های طوالنی روی 
درختان یا سقف ساختمان های سالم 
مانده پناه ببرند تا شاید کسی به کمک 
آنها بیاید. مزارع و باغستان هایی که در 
خشکسالی مزمن منطقه، سبز مانده 

بودند به زیر آب رفت.
بر اساس گزارش ها طی تنها چند روز 
۱۳۱ هزار نفر از جمعیت استان سیستان 
خطر  شدند.  بی خانمان  بلوچستان  و 
ریزش خانه ها بر حداقل ۱۳ شهرستان 
است. افکنده  سایه  روستا   ۱۰۲ و 

تصاویر و ویدئوهایی از کودکانی منتشر 
شده که چندین روز پابرهنه در میان 
گل و الی برای تخلیه ِگل از خانه ها به 
بزرگترها کمک می کردند. هزاران نفر از 
مردم چندین روز تشنگی و گرسنگی و 
سرما را تحمل کردند تا شاید نیروهای 
امدادی اگر هلی کوپتری پیدا کردند، 
بسته های غذا و دارو و پتو و چادر به 

آنها برسانند.
و  پل ها  شکستن  می گفتند  مقامات 
امکان  جاده ها  گسترده  آبگرفتگی 
کمک رسانی زمینی به مردم بسیاری 
و  کرده  غیرممکن  را  روستاها  از 
به  امدادرسانی  برای  هلی کوپتر  نبود 
سیل زدگانی که فقط دسترسی هوایی 
به آنها ممکن بود، چند روز به اسارت 

سیِل بی کفایتی مسئوالن درآورد.
همه اینها در حالی رخ داد که از دو 
هفته پیش سازمان هواشناسی نسبت 
به بارش شدید باران در استان سیستان 
در  اما  بود  داده  هشدار  بلوچستان  و 
همان روزها مقامات جمهوری اسالمی 
در پی »مدیریت انقالبی مراسم حاج 
برای  برنامه ریزی  و  سلیمانی«  قاسم 
به  موشک پرانی  با  او  انتقام  گرفتن 

و  عراق  در  آمریکا  نظامی  پایگاه های 
البته هواپیمای مسافربری اوکراین بر 

فراز آسمان استان تهران بودند!
»پایتخت موز« ایران نابود شد!

سیل در حالی مدتی پیش از برداشت 
و  سیستان  کشاورزی،  محصوالت 
و  جالیز ها  و  گرفت  فرا  را  بلوچستان 
نخلستان ها و باغ های موز را به نابودی 
کشاند که کشاورزان به سختی و زیر 
شدیدترین محرومیت های مالی و نبود 
حمایت های دولتی زمین های خود را 

به بار رسانده بودند.
کنون  تا  که  گزارش هایی  اساس  بر 
منتشر شده، در سیل اخیر سیستان 
و بلوچستان  ۲۵ هزار و ۶۴۵ هکتار 
از مزارع و ۷۰۰۲ هکتار از باغ های این 
استان از بین رفته است.  عباس کشاورز 
کشاورزی  جهاد  وزارت  سرپرست 
خسارت وارد شده به بخش کشاورزی 
استان سیستان و بلوچستان را ۷۵۰ 

میلیارد تومان اعالم کرده است.
که  مناطقی  از  یکی  میان  این  در 
اخیر  سیل  از  زیادی  بسیار  خسارت 
و  استان سیستان  زرآباد  منطقه  دید 
از آن  بلوچستان است؛ منطقه ای که 

نام  ایران«  موز  »پایتخت  عنوان  به 
می برند. در سال های گذشته کشاورزان 
بودند  توانسته  منطقه  کارآفرینان  و 
کوشش  و  سرمایه گذاری  جذب  با 
دولت  که  حالی  در  و  شبانه روزی 
این  از  را  خود  وظایف  و  کمک ها 
کشاورزان دریغ می کرد، هزاران هکتار 
زمین را زیر کاشت موز ببرند. محصول 
باغ های موز این استان هر چند به مدد 
کم لطفی مقامات کشور در میان مردم 
ایران چندان شناخته شده نیست اما در 
منطقه به »موز ایرانی« معروف است.

هکتار  هزار  پنج  حدود  شرایطی  در 
از زمین های زرآباد،  چابهار، کنارک، 
موز  کاشت  زیر  نیک شهر  و  سرباز 
رفته که حکومت بی کفایت جمهوری 
یا  بسته بندی  برای  نتوانسته  اسالمی 
خود  مردم  به  محصول  این  معرفی 
ایران گامی بردارد! بطوری که برخی 
در  را  خود  دستچین  موز  کشاورزان 
کارتن های دست دوم موزهای وارداتی، 
عرضه  ایران  بازار  به  و  بسته بندی 
می کردند. حاال همه درختان موز این 

مناطق زیر آب رفته است.
و  کشاورزان  به  شده  وارد  خسارت 
شامل  همچنین  استان  دامپروران 
نابودی  ۸ هزار رأس دام و  ۲۵ هزار 
که  است  کشت  زیر  مزرعه  هکتار 
 ۱۰ صیفی جات  و  سبزی  محصوالت 
هزار هکتار از این زمین ها همین روزها 
باید برداشت می شد. همچنین چندین 
از  هکتار  و ۲۵۰۰  صنعتی  مرغداری 
استخرهای پرورشی میگو در این استان 
نابود شده است. قنات ها، لوله کشی آب 
و شبکه های آبیاری به دلیل فشار آب 
تخریب شدند. اینهمه در حالیست که 
با وقوع سیل به دلیل به هم ریختن 
ترکیب شیمیایی خاک، باید عملیات 
تا  بگیرد  انجام  خاک  روی  بازپروری 
به  را  خود  حاصلخیزی  دوباره  خاک 
البته در موارد مشابه  دست آورد که 
سال های گذشته از جمله سیل گلستان 
در  موثری  اقدام  دولت  خوزستان  و 
این  زمینه نکرد. این مسئله، خسارات 
را  استان  کشاورزی  بخش  به  سیل 
برآورد شده  روزها  این  آنچه  از  بیش 

رقم خواهد زد.
خانه های محقری که گل و الی شدند

آمارهای رسمی، سیستان و بلوچستان 
معرفی  ایران  استان  فقیرترین  را 
می کنند و طی سال های گذشته در پی 
خشکسالی و از میان رفتن کشاورزی و 
دامپروری در بسیاری از نقاط استان، 
این فقر گسترش بیشتری یافته است.

آنقدر  استان  ین  ا در  محرومیت 
چشمگیر است که هر ناظری را تحت 

تاثیر قرار می دهد. بسیاری این فقر را 
توصیف ناشدنی عنوان می کنند.

اکنون  حالی  در  استان  این  ساکنان 
داده اند  دست  از  را  خود  نداشته های 
که بر اساس آمارهایی که پیشتر منتشر 
شد، بیش از ۷۰ درصد مردم سیستان 
و بلوچستان زیر خط فقر مطلق زندگی 
می کنند و ۷۰ درصد مردم این استان 

نیز بیمه بازنشستگی ندارند.
دارای  استان  این  از ۵۱ درصد  بیش 
درآمد  اما  است  روستایی  جمعیت 
استان کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص 
منطقه  این  در  بیکاری  و  است  ملی 
بیداد می کند. دو سوم جمعیت استان 
سیستان و بلوچستان از آب آشامیدنی 
محروم اند و اکثرشهرستان ها و روستاها 
از  همچنان  و  ندارند  گاز  لوله کشی 
کپسول گاز استفاده می کنند که همان 
هم از هفته های پیش از سیل نایاب و 
کمیاب شده بود و مردم می بایست برای 

تهیه ی آن ساعت ها در صف بمانند.
بیش  استان  در  تحصیل  از  بازماندن 
از ۵۰ درصد است و علت آن نبودن 
همچنین  روستاهاست؛  در  مدرسه 
اکثر مدارس استان نیاز به بازسازی و 

روستاییان  دارند.  اساسی  ایمن سازی 
زیادی در این استان کپرنشین هستند 
و کودکانی که شانس تحصیل داشته اند 
نظر  از همه  و  تاریک  در کالس هایی 

غیراستاندارد درس می خوانند.
که  سنگینی  خسارات  از  جدا  اکنون 
و  کشاورزی  بخش  به  سیل  پی  در 
بخش  شده،  وارد  استان  دامپروری 
و  قدیمی  زیرساخت های  از  زیادی 
بین  از  نیز  منطقه  ناکافی  و  فرسوده 
رفته و خانه های جمعیت قابل توجهی 

از ساکنان آن ویران شده است.
مجلس  در  خاش  نماینده  ُکرد  علی 
شورای اسالمی گفته است که ۴۰ درصد 
مناطق  در  روستایی  و  منازل شهری 
و  شده  تخریب  کامل  بطور  سیل زده 
دیده اند. آسیب  هم  دیگر  درصد   ۴۰

دولت نیز در ادامه ی وعده های تکراری 
که در موارد مشابه داده، این بار نیز از 
بازسازی خانه های سیل زدگان گفته در 
حالی که سال هاست خانه ها و مدارس 
سیستان و بلوچستان نیاز به ایمن سازی 
و بازسازی داشته اند و دولت  در شرایط 
زمینه  این  در  اقدامی  همهیچ  عادی 

نکرده است.
بی کفایتی  یا  باران  از  ناشی  سیل 

مقامات حکومتی؟
هر چند مسئوالن تالش کردند تا حجم 
عامل  را  سیل  این  وقوع  در  بارندگی 
اما  نشان دهند  تخریب ها  گستردگی 
اکنون برخی کارشناسان اعالم کرده اند 
فروریختن  و  سدها  شدن  سرریز  که 
بی توجهی  سایه ی  در  سیل بندها  
مسئوالن چنین حادثه خانمان براندازی 

را رقم زده است.
و  سیستان  استان  در  سیل  وقوع  با 
مدعی  حکومتی  مقامات  بلوچستان 
استان  این  در  بارندگی  میزان  شدند 
در ۲۰ سال اخیر بی نظیر بوده و حتی 
بارندگی به  این  از  در برخی رسانه ها 
عنوان »شدیدترین بارندگی یک قرن 
کارشناسان  اما  برده شده!  نام  اخیر« 
آبگرفتگی،  این  وقوع  علت  معتقدند 
تخریب  غیراستاندارد،  سدسازی های 
و  مرمت  عدم  و  سیل بندها  گسترده  
سیل  به  منجر  که  آنهاست  بازسازی 
مصنوعی و نه طبیعی در این استان 

محروم شده است.
کارشناسان  لندن،  کیهان  گزارش  به 
سیل  جریان  در طول  زیست  محیط  
این استان نوشتند که به فاصله اندکی 
و  سدها  بارندگی ها،  شروع  از  پس 
بندهای این استان چون سد پیشین و 
زیردان بالفاصله سرریز شده اند و عامل 
اصلی سیلی که ۱۳۱ هزار نفر را آواره و 
بی سرپناه کرده، نه »مدیریت اشتباه« 

که اصال نداشتن مدیریت بوده است!
سیل  این  علت  اگر  حتی  اینهمه  با 
دو  از  که  باشد  بارندگی شدیدی  نیز 
هفته پیش از آن سازمان هواشناسی 
پرسش  بود،  داده  هشدار  درباره اش 
اینجاست که چرا با وجود تغییر شرایط 
اقلیمی، حکومت هیچگونه پیش بینی و 
آمادگی برای بروز چنین وقایعی ندارد و 
سال هاست هر سیل و زلزله ای به بروز 
یک فاجعه بزرگ انسانی و خسارت های 

اقتصادی هنگفت ختم می شود؟!
بی کفایتی حکومت، وقوع  آنسوی  در 
زلزله  و  سیل  مانند  طبیعی  حوادث 
چند سالیست که به میدان رقابت میان 
نهادهای مختلف نظام چون دولت و 
سپاه پاسداران و سازمان ها و بنیادهای 
تبلیغات اسالمی تبدیل شده است! با 
وقوع هر حادثه  ی طبیعی، در شرایطی 
که مردم به ضروری ترین حمایت ها نیاز 
دارند، رسانه های حکومتی پر می شود 
متظاهرانه ی  تصویری  گزارش های  از 
در  که  سپاهی  و  بسیجی  نیروهای 
منطقه حاضر شده اند؛ و یا خبرهایی 
از اعالم آمادگی سازمان های تبلیغات 
اسالمی برای کمک به سیل زدگان و 
حضور با اکراه و نمایشی مقامات دولتی 
در مناطق سیل زده! حسن روحانی نیز 
در حالی پس از سیل اخیر سیستان و 
بلوچستان به یکی از مناطق سیل زده 
سفری چند ساعته داشت که مردم او 
را تحویل نگرفتند و او برای همراهان و 
محافظان و چند مقام استان سخنرانی 
کرد! او و دولتش در حالی برای جبران 
خسارت این سیل وعده  می دهند که 
و  تخریب ها  هرقدر  گفت  باید  فقط 
خسارت های  سیل خوزستان، گلستان 
و زلزله های کرمانشاه و بم را ترمیم و 
بازسازی کردند، حاال هم خسارت ها و 
خرابی های سیل سیستان و بلوچستان 

را جبران و بازسازی خواهند کرد!
روشنک آسترکی

فعال شدن »مکانیسم ماشه« از سوی 
قدرت  های اروپایی گرچه برای مقام  های 
جمهوری اسالمی قابل پیش بینی بود 
اما عملی شدن آن شوک بزرگی بر آنها 

وارد آورد. 
دو سه ماه پیش از آنکه بریتانیا، فرانسه 
کنند  عملی  را  خود  تصمیم  آلمان  و 
به دنبال »چهار مرحله« نقض برجام 
توسط جمهوری اسالمی هشدار دادند 
که با استفاده از ابزاری که در توافق اتمی 

مقرر شده رفتار خواهند کرد.
شتاب رویدادها

آنچه جمهوری اسالمی را بر آن داشته 
تا به نقض تعهدات برجامی خود ادامه 
قاسم  حاج  خون  انتقام  گرفتن  دهد 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس است که 
آمریکایی  ها در حوالی فرودگاه  توسط 
بغداد با یک حمله پهپادی شکار شد. 
رویداد  این  از  پس  اسالمی  جمهوری 
تهدید به »انتقام سخت« کرد. در »گام 
پنجم« نقض تعهدات برجام، رژیم ایران 
به هیچ محدودیتی در  اعالم کرد که 
حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی سازی، 
درصد غنی سازی و میزان مواد غنی شده 

پایبند نخواهد بود.
کشته شدن قاسم سلیمانی اقدامی در 
پاسخ به حمله نیروهای حشدالشعبی به 
سفارت آمریکا در بغداد و چند مرحله 
آمریکایی  پایگاه  های  به  راکت پرانی 
در عراق و کشته شدن یک پیمانکار 
جمهوری  مقابل،  در  بود.  آمریکایی 
اسالمی دست  کم برای دفاع از حیثیت 
نماندن  زمین  روی  و  قدس  سپاه 
از  خامنه  ای  علی  پیشین  بلوف  های 
جمله اینکه گفته بود »دوران بزن و در 
رو تمام شده« و همچنین »دشمن یکی 
بزند ۱۰ تا می خورد« مجبور شد در یک 
عملیات نمایشی و از پیش اعالم شده 
نیمه  پایگاه  به سوی  تعدادی موشک 

خالی »عین  االسد« شلیک کند.
 سپاه پاسداران مسرور از این »انتقام 
سخت« بود که آنچه نباید، اتفاق افتاد! 
سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی 
با ۱۷۶مسافر و خدمه در حوالی تهران 
پاسداران  سپاه  هوایی  پدافند  توسط 
انقالب اسالمی از یکسو ده ها خانواده 
آبان ۹۸  داغداران کشته شدگان  بر  را 
دروغگویی  روز  و همچنین سه  افزود 
مسئول  مقامات  سوی  از  الپوشانی  و 
لطمه ای جبران ناپذیر به افکار عمومی زد 
و از سوی دیگر ُمهر تاییدی شد بر هیبت 
توخالی جمهوری اسالمی که شهروندان 
را در زمین و آسمان می ُکشد و حتا در 
دلیل  به  نیز  سردارش  جنازه  تشییع 
بی لیاقتی و ناتوانی، ده ها تن زیر دست 

و پا کشته و زخمی می شوند! 
اینهمه در کنار اعالم کشته شدن ۱۵۰۰ 
تن در سرکوب اعتراضات آبان۹۸ دست 
برای  اروپایی  ها  تا  داد  هم  دست  به 
اسالمی  جمهوری  فشارعلیه  افزایش 
جّدی تر عمل کنند. درواقع فشار دونالد 
ترامپ بر اساس مجموعه ی شرایط در 
ایران و منطقه، از جمله تظاهرات مردم 
عراق و لبنان علیه مداخالت جمهوری 
اسالمی، سبب شد تا مماشات طوالنی 
چارچوب  در  ایران  رژیم  با  اروپایی ها 
نزدیک  خود  پایان  خط  به  برجام 
شود. رئیس جمهوری آمریکا با تهدید 
اروپاییان به اینکه اگر مکانیسم ماشه 
علیه جمهوری اسالمی فعال نشود تعرفه 
واردات اتومبیل  های اروپایی ۲۵ درصد 
افزایش خواهد یافت، ضامن را کشید! 

تبلور  و  تهدید  دیپلماسی  تکرار 
حماقت نظام

در این میان واکنش های خیالپردازانه 
فعال  به  اسالمی  جمهوری  مقام  های 
شدن »مکانیسم ماشه« آشکار می  کند 
تهران در عرصه دیپلماسی به آخر خط 
رسیده است.۲۴ دی  ماه ۹۸ حشمت  اهلل 
امنیت  کمیسیون  عضو  فالحت پیشه 
خطاب  اسالمی  شورای  مجلس  ملی 
نکنید  کاری  داد  اروپایی ها هشدار  به 
»پروژه موشکی شهاب۴ را کلید بزنیم!« 
وی تهدید کرد »زبان نظامی حاکم شود 
خبرهای بدی به گوشتان خواهد رسید«!

لغو همکاری با آژانس بین  المللی انرژی 
بازرسان  بازدید  اتمی و متوقف کردن 
این سازمان از تاسیسات اتمی از دیگر 
برخی  طرف  ار  که  است  تهدیداتی 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 

می رسد.  گوش  به  تهران  مقامات  و 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه که عموماً 
تالش می  کرد در موقعیت  های پیچیده 
با زبان بازی و مغلطه شرایط را عادی و 
تحت کنترل نشان دهد، از اصولگرایان 
تهدید کرد  و  زد  و حزب اللهی ها جلو 
اگر پرونده اتمی ایران به شورای امنیت 
سازمان ملل متحد ارجاع شود جمهوری 
اسالمی از پیمان منع گسترش تسلیحات 

اتمی )NPT( خارج می  شود.
اما نطق احمد حمزه عضو هیأت رئیسه 
شورای  مجلس  بهداشت  کمیسیون 
اسالمی و نماینده شهرستان کهنوج در 
استان کرمان، خطاب به دونالد ترامپ و 
اروپایی  ها حقیقتا تبلور حماقت نظام است.

اول  روز سه شنبه  علنی،  او در جلسه 
بهمن۹۸، با اشاره به اینکه »اگر امروز 
جنگ افزار هسته ای داشتیم از تهدید 
مصون بودیم« گفت: »حال که اروپا از 
تعهدات خود سر باز زده است پیشنهاد 
می کنم هر چه سریع تر از NPT خارج 
جوش  و  شکاف  انفجارهای  و  شده 
هسته ای را انجام دهیم و به دنیا اعالم 
کنیم که به باشگاه قدرت های هسته ای 

پیوسته ایم.«
را  اتمی«  تسلیحات  »داشتن  وی 
مصونیت آفرین عنوان کرد و گفت: »باید 
موشک هایی با بُرد زیاد و دارای ظرفیت 
قابل حمل کالهک های نامتعارف را در 
دستور کار قرار دهیم. این حق طبیعی 

ما است.«
احمد حمزه در پایان نطق خود گفت 
اعالم  کرمان  مردم  از  نیابت  به  »من 
می کنم که همه کرمانی ها سرباز حاج 
قاسم هستند و اگر همه ما شهید شویم 
هیچ ابایی نداریم. به نیابت از مردم کرمان 
برای هر کس که ترامپ را به قتل برساند 
سه میلیون دالر جایزه نقدی می دهیم!«

امور خلع  آمریکا در  رابرت وود سفیر 
سالح اتمی مستقر در ژنو، سه شنبه ۲۱ 
برای سر  جایزه  تعیین  ژانویه ۲۰۲۰، 
دونالد ترامپ را تهدیدی مضحک توصیف 
کرد و گفت چنین مواضعی نشان دهنده 

»ماهیت تروریستی رژیم ایران« است.
به گزارش رویترز رابرت وود گفت: »ما 
رفتارهای  به  باید  ایران  می کنیم  فکر 
شرورانه ی خود پایان دهد و وارد مذاکره 
با ایاالت متحده در مورد قراردادی شود 
که محدود به مسئله هسته ای نباشد 

موشک های  جمله  از  موارد،  دیگر  و 
بالستیک و گسترش فعالیت های شرارتبار 

در سرتاسر جهان، را در بر بگیرد.« 
این مقام آمریکایی همچنین در واکنش 
به تهدید وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
در مورد خروج از NPT گفت »چنین 
کاری پیامی بسیار منفی خواهد فرستاد.«
 NPT از  خروج  روسیه:  نهیب 

خطاست، امیداوریم رخ ندهد
مقام  های  واکنش  از  مهمتر  شاید  اما 
جمهوری  تهدیدات  های  به  آمریکایی 
اسالمی، نهیب روسیه به رهبران رژیم 
ایران باشد که پیش از این نسبت به عدم 
تصویب FATF هشدار داده و اعالم کرده 
بود که در این صورت روسیه مجبور به 
توقف معامالت خود با ایران خواهد شد. 
حاال در ارتباط با ان پی تی نیز سرگئی 
روسیه  وزارت خارجه  معاون  ریابکوف 
این موضع جدیدی  اینکه  به  اشاره  با 
از طرف ایران نیست، NPT را ابزاری 
مهم برای امنیت جهان توصیف کرد و 
گفت: »همکاران ایرانی ما به خوبی آگاه 
هستند که از نظر ما زیر سوال بردن 
پایبندی ایران به NPT صحیح نیست. 
مخصوصا با در نظر گرفتن فرایند هشدار 

دهنده ای که در حوزه کنترل تسلیحاتی 
و عدم اشاعه در حال شکل گرفتن است. 

ما امیدواریم چنین چیزی رخ ندهد.«
ریابکوف صریحاً گفت »قطع همکاری با 
آژانس بین المللی انرژی هسته ای نیز یک 

راه خطاست.«
اما پرسش مهم که جمهوری اسالمی تا 
کنون به آن پاسخ نداده این است که اگر 
به دنبال فعالیت  های هسته  ای صلح آمیز 
است و موشک  سازی  ها فقط جنبه دفاعی 
دارد پس این همه تهدید با موشک و اتم 

برای چیست؟!
تمام  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 
در  غیرکالن  گاه  و  کالن  تصمیمات 
خامنه  ای  علی  را  اسالمی  جمهوری 
می  گیرد اما به شکلی که همیشه برای 
فرار از زیر بار مسئولیت آنها راهی داشته 
باشد. حاال در شرایطی که  او سردار معتمد 
و امین خانواده را در معادالت خاورمیانه 
از دست داده، راه سیاست تشنج آفرینی 
و اخاذی نیز که رسیدن به توافق اتمی 
است. بسته شده  بود  کرده  ممکن  را 

فشارهای بین  المللی از هر سو بر نظام 
می کند.  سنگینی  اسالمی  جمهوری 
ادعای شلیک »غیعمدی« پدافند سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به هواپیمای 
است  سوال  زیر  اوکراینی  مسافربری 
برای  هواپیما  باز شدن جعبه سیاه  و 
کسانی که عمد یا غیرعمد سبب سقوط 
و کشته شدن ۱۷۶ انسان شده اند به یک 
تصویب  مهلت  کابوس شده. همزمان 
کنوانسیون  های CFT  و پالرمو مرتبط 
با FATF تا کمتر از یک ماه دیگر تمام 
می شود و در صورت بازگشت رژیم تهران 
و  تحریم ها  زدن  دور  لیست سیاه،  به 
همچنین پولشویی و تأمین شبه نظامیان 
وابسته در داخل و خارج بسیار دشوارتر 

خواهد شد. 
این روزها بسیاری از ورزشکاران ملّی قید 
مسابقه زیر پرچم جمهوری اسالمی را 
زده اند و یکی پس از دیگری به کشورهای 
دیگر می روند و تیم  های ورزشی خارجی 
و  نیستند  ایران  در  مسابقه  به  حاضر 
همراه با گسترش تحریم جشنواره های 
مناسبت سالگرد  به  حکومتی »فجر« 
انقالب اسالمی، ته مانده حیثیت نظام 

در حال بر باد رفتن است.
یک  شروط ۱۲ گانه  اساس  بر  آمریکا 
به عنوان جایگزین  را  »توافق جدید« 

که  است  گذاشته  میز  روی  را  برجام 
کشورهای اروپایی نیز بیش از پیش به آن 
تمایل نشان می دهند: ممنوعیت دائمی 
غنی سازی اورانیوم در ایران، توقف تولید 
حمایت  توقف  بالستیک،  موشک های 
مالی و تسلیحاتی از گروه های شبه نظامی 

منطقه  و پایان دادن به گروگانگیری.
علی  رهبرش  و  اسالمی  جمهوری 
خامنه ای که روی لبه تیغ قرار گرفته اند 
مجبورند از دو راهی که در برابر دارند 
یکی را انتخاب کنند: یک توافق جدید 
فشار  کمرشکن  پیامدهای  و  ادامه  یا 

حداکثری. 
راه سومی ممکن است در خیالپردازی های 
خامنه ای نقش بازی کند به راه انداختن 
که  شرایطی  در  اما  است.  یک جنگ 
در  رسما  اروپایی«  نظامی  »ائتالف 
تنگه هرمز ماموریت خود را آغاز کرده 
و کره جنوبی نیز تصمیم به همکاری با 
آن گرفته است، آیا ایدئولوژی عاشورایی 
زمامداران جمهوری اسالمی ممکن است 
در یک حماقت دیگر تبلور یافته و ایران 
را به سوی جنگی از پیش شکست خورده 

بکشاند؟!
حامد محمدی

اروپاییان، مکانیسم ماشه و سرنوشت 
پرونده اتمی جمهوری اسالمی

نداشته هایی که سیل با خود برد

=اگر جمهوری اسالمی به دنبال فعالیت  های هسته  ای صلح آمیز است و موشک  سازی  ها 
فقط جنبه دفاعی دارد این همه تهدید برای چیست؟! 
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دکتر مورگیلبرت استاد خاورمیانه دانشگاه ملبورن

پاسداران  سپاه  استرالیایی:  بریتانیایی-  گروگان 
انقالب اسالمی پیشنهاد جاسوسی در ازای آزادی داد

و  نامه ها  =در 
کایلی  دست نوشته های 
که  آمده  گیلبرت  مور- 
دچار  اوین  زندان  در  وی 
مشکالت روحی جدی شده 

است.
احساس  که  نوشته  =او 
و  رها  به حال خود  می کند 

فراموش شده است.
این  انتشار  از  =پس 
نامه ها، فشارها بر دولت های 
بریتانیا و استرالیا برای تالش 
جهت آزادی شهروندانشان 
ایران،  حکومت  زندان   از 

افزایش یافته است.
نشنال  =وبسایت 
لندن  که  نوشته  اپینیون 
با  مدارا  سیاست  باید 
کنار  را  اسالمی  جمهوری 
بگذارد و مانند امریکا، سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را 
یک گروه تروریستی اعالم 

کند.
خبری  وبسایت  =این 
قبال  در  لندن  مواضع  از 
کشور  این  سفیر  بازداشت 
کرده  انتقاد  تهران  در 
در  که  دانسته  او  حق  و 
مراسم یادبود کشته شدگان 
 ۴ که  اوکراینی  هواپیمای 
تن از آنها تبعه ی این کشور 

بودند، شرکت کند.
نامه هایی  در  گیلبرت  مور-  کایلی 
که در زندان اوین نوشته و به بیرون 
راه  پیدا کرده، آورده که مقامات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به او پیشنهاد 
از زندان،  کرده اند که در ازای آزادی 
همکاری  جاسوس  عنوان  به  آنها  با 
و  دست نوشته ها  این  انتشار  با  کند. 
نامه ها، سیاستمداران بریتانیا در قبال 
بازداشت و زندانی کردن شهروندانش 
چون نازنین زاغری- رتکلیف و کایلی 
بازداشت  همچنین  و  گیلبرت  مور- 
سفیر بریتانیا در ایران، با انتقادهایی 

روبرو شده اند.
و  نامه ها  تایمز،  روزنامه   
مور-  کایلی  از  دست نوشته هایی 
بریتانیایی-  شهروند  گیلبرت 
اوین  زندان  در  محبوس  استرالیایی 
سال  سپتامبر  که  کرده اند  منتشر  را 
۲۰۱۸ در جریان سفر به ایران برای 
آموزشی،  کنفرانس  یک  در  شرکت 
»جاسوسی«  اتهام  به  به  و  بازداشت 
به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

ده ها نامه ای که این استاد دانشگاه 
زبان  به  دشواری  به  اوین  زندان  در 
فاصله ی  به  مربوط  نوشته،  فارسی 
ژوئن تا دسامبر سال گذشته میالدی 
بیرون  مخفیانه  صورت  به  که  است 
فرستاده شده و در سپس در اختیار 

تایمز قرار گرفته است.
در  گیلبرت  مور-  کایلی 
دست نوشته های خود آورده که سپاه 
آزادی وی  انقالب اسالمی،  پاسداران 
نهاد  این  برای  جاسوسی  ازای  در  را 
کرده  پیشنهاد  ایران  رژیم  نظامی 

است.
»من  نوشت:  رابطه  این  در  وی 
هرگز هم جاسوس  نیستم.  جاسوس 
برای  به کار  نبوده ام و هیچ عالقه ای 
هم  کشوری  هیچ  جاسوسی  سازمان 

ندارم.«
بی گناهی  بر  بارها  گیلبرت  مور- 
داشته  اظهار  و  کرده  تأکید  خود 
دروغین  اتهامات  و  دروغ  قربانی  که 
در  دانشگاه  استاد  این  است.  شده 
دست نوشته هایش آورده که احساس 
فراموش  و  رها  به حال خود  می کند 

شده است.
خارجه  امور  وزیر  هانت  جرمی 
بریتانیا صبح روز سه شنبه، ۲۱ ژانویه، 
را  گیلبرت  مور-  نامه های  انتشار   ،
»گزارش بسیار مهمی« خواند و افزود 
در  باید  اکنون  بین المللی  جامعه  که 

قبال آن موضع بگیرد.
در پی انتشار این نامه ها، فشارها بر 
دولت انگلیس و استرالیا افزایش یافته 
تا تالش های دیپلماتیک خود را برای 
سایر  و  گیلبرت  مور-  دکتر  آزادی 

در  دوتابعیتی  و  خارجی  شهروندان 
ایران که توسط جمهوری اسالمی به 

گروگان گرفته شده اند، بیشتر کنند.
دیگر  رتکلیف  زاغری-  نازنین 
شهروند ایرانی- بریتانیایی نیز از سال 
۲۰۱۶ تا کنون به اتهام جاسوسی از 
اوین  زندان  در  ایران  حکومت  سوی 
با  را  ادعایی که وی آن  بسر می برد، 

قاطعیت رد می کند.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری 
با مور- گیلبرت و خانواده ی وی ابراز 

همدردی کرده است.
به  نامه های خود  در  گیلبرت  مور- 
اشاره  اوین  زندان  در  وضعیت اش 
کرده از جمله دوره های طوالنی زندان 
انفرادی، عدم امکان دسترسی به دارو 
و  مناسب  غذای  نداشتن  و  درمان  و 

همچنین کتاب.
این استاد دانشگاه در یکی از نامه های 
خود که مربوط به ژوئیه سال ۲۰۱۹ 
عدم  دلیل  به  که  نوشته  می شود، 
دسترسی به داروهای روانپزشکی، به 
مدت ۹ ماه از نظر روحی آسیب دیده 
و محرومیت از مالقات و تماس تلفنی 
با بیرون، وضعیت روحی و روانی وی 

را بدتر کرده است.
زندان  از  خود  نامه های  در  وی 
که  پرداخته  موضوع  این  به  اوین 
طول  برای  متناقضی  پیشنهاد های 
مدت زندان اش داشته که یکی ۱۳ ماه 
زندان و دیگری ۱۰ سال زندان بوده 
است. دکتر مور- گیلبرت نوشته که 
۱۳ ماه زندان در صورتی اجرا می شد 
برای  جاسوسی  پذیرش  با  وی  که 

جمهوری اسالمی موافقت می کرد.
کردن  زندانی  و  بازداشت  پی  در 
شهروندان بریتانیایی توسط حکومت 
چند  بازداشت  همچنین  و  ایران 
ساعته ی سفیر این کشور در جریان 
بزرگداشت  و  مردمی  اعتراضات 
هواپیمای  مسافران  کشته شدگان 
سپاه  موشکی  حمله  در  اوکراینی 
انتقاد  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
مماشات گرانه ی  سیاست  به  نسبت 
شدت  تهران  رژیم  قبال  در  بریتانیا 

گرفته است.
اپینیون  نشنال  خبری  وبسایت 
نسبت  لندن  رویه  تغییر  خواستار 
گروگانگیری  و  جنگ طلبی  به 
جمهوری  توسط  دنیا  شهروندان 
گزارش،  این  در  است.  اسالمی شده 
مایر  مک  راب  بازداشت  موضوع  به 
سفیر انگلستان در تهران اشاره شده 
تن   ۱۷۶ بزرگداشت  برای  که  است 
از کشته شدگان این پرواز بین المللی 
چهار  بود.  کرده  شرکت  تهران،  در 
تن از کشته شدگان شهروندان کشور 

انگلیس بوده اند.

بجای  ایران  حکومت  اینهمه،  با 
عذرخواهی و پوزش از بازداشت سفیر 
مشارکت  به  متهم  را  وی  انگلستان، 
و  کرد  ایران  رژیم  ضد  تضاهرات  در 
شماری از مقامات حتا خواستار اخراج 

وی از کشور شدند.
نوشته است که در  اپینیون  نشنال 
سال های اخیر، لندن حسن نیت قابل 
توجهی به تهران نشان داده و سفارت 
از  پس  تنها  سال ۲۰۱۵  در  را  خود 
یک ماه بعد از توافق هسته ای دوباره 
بازگشایی کرده است آنهم  در تهران 
در  انگلستان  سفارت  که  حالی  در 
تندرو  نیروهای  توسط   ۲۰۱۱ سال 
افراطیون  گرفت.  قرار  حمله  مورد 
ساختمان سفارت را غارت کرده و به 

آتش کشیدند.
از سوی دیگر، درحالی زندانی کردن 
غیرقانونی نازنین زاغری ادامه دارد که 
لندن در مارس ۲۰۱۹، وی را تحت 
این  و  داد  قرار  دیپلماتیک  حمایت 
زندانی شدن  به معنای آن است که 
اختالف  یک  بریتانیا  شهروند  این 
فقط  نه  و  بین دو کشور  دیپلماتیک 

یک موضوع کنسولی است.
حکومت  تنها  نه  حال،  این  با 
جمهوری اسالمی اقدامی در راستای 
بلکه  نکرده،  زاغری  نازنین  آزادی 
کامیل  یعنی  بریتانیا  دیگر  تبعه  دو 
احمدی و کایلی مور- گیلبرت را در 
بازداشت  سپتامبر ۲۰۱۹  و  اوت  ماه 

و زندانی کرد.
تأکید  اپینیون  نشنال  گزارش  در 
اقدامات مؤثر علیه  از  لندن  شده که 
حکومت ایران خودداری می کند. این 
موضوع  به  همچنین  خبری  وبسایت 
باج خواهی حکومت جمهوری اسالمی 
به  را  شهروندانش  که  کشورهایی  از 
بطور  که  کرده  اشاره  گرفته  گروگان 
مثال برای آزادی نازنین زاغری، قصد 
از  پوند  میلیون   ۴۰۰ مبلغ  اخاذی 

کشور بریتانیا را دارد.
پیشنهاد  اپینیون،  نشنال  وبسایت 
شکایت بریتانیا از جمهوری اسالمی 
به دیوان کیفری بین المللی را مطرح 
که  باشد  حکمی  دنبال  به  تا  کرده 
شود  تضمین  گروگان ها  آزادی  هم 
و هم از رژیم ایران خسارت دریافت 

شود.
نوشته  وبسایت  این  همچنین 
متحده  ایاالت  مانند  باید  لندن  که 
انقالب  پاسداران  سپاه  آمریکا، 
و  دلیل خشونت ورزی  به  را  اسالمی 
جهان،  سراسر  در  تروریستی  اعمال 
معرفی  تروریستی  عنوان سازمان  به 
تهران  در  را  خود  سفارت  و  کرده 

تعطیل کند.

در  کرده  تهدید  =ظریف 
ایران  پرونده  ارجاع  صورت 
جمهوری  امنیت  شورای  به 
خارج   NPT از  اسالمی 

می  شود.
کارشناس  بِرور  =اریک 
یک  صرفا  این  سالح:  خلع 
تهدید توخالی نیست. ایراِن 
مشکوک هر تصمیمی را در 
ریسک  یا  گرفته  مورد  این 
پذیرفته  جدی  بطور  را  آن 

است.
وزارت  =سخنگوی 
اسالمی:  جمهوری  خارجه 
فکر نمی کنیم فعال اروپایی  ها 
بخواهند پرونده ایران را به 
شورای امنیت ببرند چرا که 
دستشان خالی است و هیچ 
ادله حقوقی علیه ما ندارند.

وزیر خارجه جمهوری اسالمی، دوشنبه 
۳۰ دی  ماه، به خبرگزاری »خانه ملت« 
تمام  تعهدات  کاهش  »گام های  گفته 
»اگر  کرد  تهدید  وی  است.  شده« 
اروپایی ها به رفتار بالوجه خود ادامه دهند 
یا پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع 
داده شود، از NPT خارج خواهیم شد.«

جمهوری اسالمی ایران از امضاکنندگان 
اتمی  تسلیحات  پیمان منع گسترش 
)NPT( است و پیش از این نیز بارها تهدید 
کرده که در صورت افزایش فشارهای 
بین  المللی از این پیمان خارج می   شود.

تا پیش از این، خروج از برجام یا قطع 
همکاری با آژانس بین  المللی انرژی اتمی 
و یا خروج جزو NPT تهدیداتی بود که 
عمدتا از سوی حزب  اللهی  ها و مقام های 
سیاسی و نظامی نزدیک به خامنه ای و 
»بیت رهبری« مطرح می  شد اما اکنون 

هشدار روسیه به جمهوری اسالمی: قطع همکاری با 
آژانس بین  المللی انرژی اتمی و خروج از NPT خطاست

محمدجواد ظریف در صحن علنی 
مجلس 3۰ دی ماه 1398

»سردار  عنوان  به  ظریف  محمدجواد 
دیپلماسی« جمهوری اسالمی نیز که 
پس از »نرمش قهرمانانه«ی خامنه ای 
در امضای توافق اتمی سال ۲۰۱۵ نقش 
مواضع  همان  می کرد،  بازی  محوری 

حزب اللهی ها را اعالم می کند.
ظریف که روز دوشنبه برای پاسخ به 
پرسش شماری از نمایندگان به صحن 
رفته  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
بود خطاب به نمایندگان گفت که در 
برجام اروپا در برابر آمریکا مجبور شد 
بگذارد.  کنار  را  که سیاست های خود 
وی دلیل این موضوع را تهدید ترامپ 
افزایش ۲۵ درصدی تعرفه واردات  به 

اتومبیل های اروپایی به آمریکا دانست.
که  خلع سالح  کارشناس  بِرور  اریک 
شورای  در  ایران  امور  مسئول  زمانی 
توییتی  در  بود  آمریکا  ملی  امنیت 
نوشته »این صرفا یک تهدید توخالی 
نیست. ایراِن مشکوک هر تصمیمی را 
در این مورد گرفته یا ریسک آن را بطور 
جدی پذیرفته است. هدف از این تهدید 
بازگرداندن  از  ممانعت  مقطع  این  در 

تهدیدهای های این سازمان است.«
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه 
دوشنبه  روز  نیز  اسالمی  جمهوری 
در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره 
انداختن  کار  به  برای  اروپایی  ها  اقدام 
به  توجه  »با  ماشه« گفت:  »مکانیسم 
شرایط فعلی دیگر نمی  توان گفت ایران 
کامال به تعهدات خود در برجام پایبند 
است. به ویژه که ما اخیرا گام پنجم را 
نیز برداشته ایم. این گام آخرین گام ما 
در کاهش تعهدات برجامی ماست. اما 
ما همچنان به برجام پایبند هستیم. آنها 
اقدام خود را مکانیسم ماشه نامیده اند در 
حالی که اقدام آنها فعال کردن ساز و کار 
حل اختالفات است، اینکه به مکانیسم 
ماشه منتهی شود مسئله دیگری است. 
این مکانیسم قبال توسط ایران آغاز شده 

بود و اینطور نیست که آنها می گویند. 
آنها می خواهند به آن نام مکانیسم ماشه 
بدهند، بحث دیگری است در حالی که 
اقدام آنها مکانیسم ماشه نیست. البته 
ما اختالفات حقوقی بسیاری با یکدیگر 

داریم که این اختالفات ادامه دارد.«
او در واکنش به مواضع بوریس جانسون 
توافق  مورد  در  بریتانیا  وزیر  نخست 
ترامپ  دونالد  با  او  و همسویی  جدید 
جانسون  بوریس  آقای  »آنچه  گفت: 
درباره جایگزینی برجام با توافق برجام 
بیان کرده است مقبول نیست. ما با افراد 
توافق نمی کنیم بلکه با دولت آن کشورها 

به توافق می رسیم.«
وی در مورد احتمال این که اروپایی ها 
اسالمی  جمهوری  پرونده  بخواهند 
ایران را به شورای امنیت ببرند گفت: 
آنها بخواهند  »ما فکر نمی کنیم فعال 
پرونده ایران را به شورای امنیت ببرند 
هیچ  و  است  خالی  دستشان  که  چرا 
ادله حقوقی علیه ما ندارند، برای همین 
بعید است چنین اقدامی از سوی آنها 

صورت بگیرد.«

16 ژانویه )۲6 دی ماه(، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در یک سخنرانی به مناسبت سال نو میالدی در جمع نیروهای نظامی 
این کشور اعالم کرد ناو هواپیمابر »شارل دوگل« از ژانویه تا آوریل در پشتیبانی عملیات شمال )در خاورمیانه( به کار گرفته می شود

=آلمان، فرانسه، بلژیک، 
ایتالیا،  یونان،  دانمارک، 
عنوان  زیر  پرتغال  و  هلند 
دریایی  نظارت  »ماموریت 
هرمز«  تنگه  در  اروپایی 
کردند  اعالم   )EMASOH(
آماده عملیات  مشترک برای 
تامین امنیت کشتیرانی در 
فارس  خلیج  و  هرمز  تنگه 

هستند.
=کشورهای عضو ائتالف 
از  فارس  خلیج  اروپایی 
مبادالت  افتادن  خطر  به 
در  انرژی  عرضه  و  تجاری 
ابراز  فارس  خلیج  منطقه 
می  گویند،  و  کرده   نگرانی 
در  پرتنش  وضعیت  این 
تمام  برای  احتماالً  منطقه 
در  اقتصادی  عواقب  جهان 

پی خواهد داشت.
فرانسه، دوشنبه ۲۰  وزارت خارجه 
ژانویه )۳۰ دی ماه(،  در بیانیه  ای اعالم 
کرد که هشت کشور اروپایی از ایجاد 
یک ماموریت نظارت دریایی اروپایی 
در تنگه هرمز و خلیج فارس حمایت 

می  کنند.
دانمارک،  بلژیک،  فرانسه،  آلمان، 

پرتغال  و  هلند  ایتالیا،  یونان، 
عنوان  زیر  که  هستند  کشورهایی 
اروپایی  دریایی  نظارت  »ماموریت 
 )EMASOH( هرمز«  تنگه  در 
عملیات های  تمام  از  کرده اند  اعالم 
مشترک در منطقه  حمایت می کنند 
تعهدات  اعالم  منتظر  مشتاقانه  و 
بیشتر در این زمینه در روزهای آینده 

هستند.
اروپایی خلیج  ائتالف  ماموریت  های 
دانمارک،  توسط  این  از  پیش  فارس 

فرانسه، یونان و هلند انجام می  شد.
این  مقّر  فرانسوی  ها  اعالم  طبق 
و  است  عربی  متحده  امارات  ائتالف 
و  ناامنی  کاهش  ابتکار  این  از  هدف 

تنش های موجود در منطقه است.
از  نگرانی  ابراز  با  بیانیه  این  در 
در  بی ثباتی  و  تنش  ناامنی،  افزایش 
سال  در  هرمز  تنگه  و  فارس  خلیج 
حوادث  بروز  به  منجر  که   ۲۰۱۹
تاکید  غیردریایی  و  دریایی  متعدد 
آزادی  بر  پرتنش  وضعیت  این  شده 
خدمه  و  کشتی ها  امنیت  و  ناوبری 
اروپایی و غیراروپایی در منطقه تاثیر 

گذاشته است.
اروپایی  ائتالف  عضو  کشورهای 
افتادن  خطر  به  از  فارس  خلیج 
در  انرژی  عرضه  و  تجاری  مبادالت 
منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی کرده  
پرتنش  وضعیت  این  می  گویند،  و 
جهان  تمام  برای  احتماالً  منطقه  در 

عواقب اقتصادی در پی خواهد داشت.
نظارت  ماموریت  حامی  کشورهای 
دریایی اروپایی در تنگه هرمز گفته اند 
کامل  رعایت  با  آنها  ماموریت  که 
کنوانسیون  ویژه  به  بین الملل  حقوق 
دریاها  حقوق  درباره  ملل  سازمان 

انجام خواهد شد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
ارائه  به  دقیق  »بطور  ماموریت  در 
اطالعات و نظارت بر وضعیت دریایی 
و با استقرار روش های نظارتی دریایی 
اضافی در منطقه خلیج فارس و دریای 

عرب صورت خواهد گرفت«.
نام  از  استفاده  میان،  این  در  
»خلیج« بجای خلیج فارس در بیانیه 
وزارت خارجه فرانسه عالوه بر واکنش 
ایرانیان در فضای مجازی، با واکنش 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران 

نیز روبرو شده است.
اما  نشده  قید  بیانیه  این  در  گرچه 
ائتالف  رهبری  پیداست  که  آنطور 
با  فارس  خلیج  در  مستقر  اروپایی 
نظر  از  ائتالف  این  است.  فرانسه 
تجهیزات و امکانات نظامی در سطحی 
رهبری  به  دریایی  ائتالف  از  پایین  تر 
خلیج  آب  های  در  که  آمریکاست 
فارس و دریای عمان و دریای سرخ 
مستقر شده  اند اما بدیهی است هر دو 
در  هماهنگی  برای  مجبورند  ائتالف 
حوزه نظامی و حمل و نقل ارتباطات 

منظم و دقیقی داشته باشند.

آغاز رسمی ماموریت »ائتالف دریایی اروپایی« در 
خلیج فارس و تنگه هرمز

ادامه در صفحه 1۷
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=مردم ایران قادرند، رژیم 
به کمک  اما  تغییر دهند  را 
آمریکا  نیازدارند.  خارجی 
کند،  مذاکره  رژیم  با  نباید 

رژیم، اصالح ناپذیر است.
یک  که  کاری  ولین  =ا
ایران  در  مسئول  حکومت 
دست  داد،  خواهد  انجام 
کشیدن از هر نوع خصومت و 
جنگی است. چنین حکومتی 
به تروریسم پایان خواهد داد 
و تهدید مربوط به گسترش 
متوقف  را  هسته ای  سالح 

خواهد کرد.
=به عنوان یک ملت فقط 
می توانیم به خودمان متکی 
جهانی،  حمایت  اما  باشیم؛ 
جانی  و  انسانی  هزینه های 
را برای ما مردم ایران بسیار 

کاهش خواهد داد.
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با 
شبکه خبری فاکس  بیزنس گفته مردم 
ایران، قدرت به زیر کشیدن جمهوری 
اسالمی را دارند اما در عین حال نیازمند 

حمایت جهانی اند.
وی در این مصاحبه می  گوید، »جهان 
دیالوگ های  تکرار  بر  اصرار  بجای 
پیشین و انتظار نتایج متفاوت داشتن 
از مذاکره با رژیم، که بیش از چهل سال 
است به جایی نرسیده، باید به صدای 
خیابان ها  به  رژیم  علیه  که  مردمی 
آمده اند گوش کند و به آنها که بخشی 

از راه  حل اند، کمک کند.«
رضا پهلوی با اشاره به اینکه »رژیم 

دست به هر کاری می زند تا قدرت خود 
را حفظ کند« عنوان کرد، »غنی سازی 
اورانیوم برای اهداف هسته ای، حمایت 
از گروه های شبه نظامی تروریستی در 
سراسر منطقه و تالش برای بی ثبات  
قدرت  حفظ  برای  همه  آن،  ساختن 
است. اما اگر ریشه را از ته بکنید، اوضاع 
تغییر قابل توجهی می کند. وقتی منبع 
اصلی گروه های نیابتی را قطع کنید، 
نقطه ی  در  شد.  خواهند  نابود  آنها 
مقابل آنچه رژیم در همه این سال  ها 
از طریق نیروهای نیابتی اش انجام داده، 
اولین کاری که یک حکومت مسئول در 
ایران انجام خواهد داد، دست کشیدن 
از هر نوع دشمنی و جنگ است. چنین 
حکومتی به تروریسم پایان خواهد داد 
سالح  گسترش  به  مربوط  تهدید  و 
هسته ای را متوقف خواهد کرد. چنین 

تغییری، جواب خواهد داد.«
او در ادامه می  گوید: »در زمان پایان 
فروپاشی هر سیستم تمامیت خواهی، 
شدن  جدا  حیاتی  لحظه  ی  یک  شما 

شاهزاده رضا پهلوی: رژیم ایران اصالح  پذیر نیست؛ 
ریشه را از ته بِکنید تا بی ثباتی و دشمنی و تروریسم 

و تهدیدات اتمی پایان یابد

را می بینید.  رژیم  از  نظامی  نیروهای 
شوروی  جماهیر  اتحاد  در  اتفاق  این 
بوریس  راه  سد  سرخ  ارتش  و  افتاد 
دوما  مقابل  در  او  و  نشد  یلتسین 
]پارلمان روسیه[ بر باالی تانک رفت 
و برای مردم سخنرانی کرد. ما چیزی 
شبیه آن را در چکسلواکی هم دیدیم؛ 
وقتی که ارتش در کنار مردم ایستاد.«

»من  افزود،  همچنین  پهلوی  رضا 
همیشه گفته ام که ما به عنوان یک ملت 
فقط می توانیم به خودمان متکی باشیم؛ 
اما حمایت جهانی، هزینه های انسانی 
ایران بسیار  برای ما مردم  را  و جانی 
کاهش خواهد داد. حمایت جهانی در 
اصل کار ما تغییری ایجاد نخواهد کرد، 
اما مرگ و رنج کمتر این مردم در گرو 
ایستادن جامعه جهانی در سوی درست 

تاریخ است.«
شاهزاده پهلوی چهارشنبه ۱۵ ژانویه 
۲۰۲۰ نیز در مؤسسه هادسن سخنرانی 

و پرسش و پاسخ داشت.

پی نوشت یا همان پ.ن. معروف، سری جدید گزارش های کوتاه و ویدیویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از متن 
و رویداد ها را به نمایش می گذارد. این بار:آیت اهلل جنتی: سیبکخ سپاه لبنغادرک موشکی رپدپذداالالفدازبم آمریکا!!!

پی  نوشت؛آیت اهلل جنتی: سیبکخ سپاه لبنغادرک موشکی 
رپدپذداالالفدازبم آمریکا!!!

ویدئو
همچنان اهمیت پی نوشت بیش از متن است

مصاحبه رضا پهلوی با فاکس بیزنس

آزادی نازنین زاغری در گرو تصمیم دادگاه تجدید نظر 
انگلیس درباره پرداخت ۴۰۰میلیون پوند

= دعوای ۴۰۰ میلیون پوندی 
ایران و انگلیس بر سر 1۵۰۰ 
همچنین  و  چیفتن  تانک 
وسایل نقلیه ضدگلوله است 
که در سال 19۷۰ به بریتانیا 
قراردادهای  شد.  پرداخت 
انقالب  از  پس  خرید  این 
19۷9 فسخ شدند اما مبلغی 
که دولت ایران پرداخته بود 
در انگلیس ماند و پس داده 
سر  بر  طرف  دو  هر  نشد. 
مقدار مبلغ پرداخت شده و 
همچنین بهره ی آن اختالف 

دارند.
=وزارت دفاع بریتانیا اعالم 
کرده است که حتا اگر مبلغ 
مربوطه از سوی هر دو طرف 
انگلیس  باشد،  شده  توافق 
نمی تواند آن را بپردازد چرا 
جمهوری  دفاع  وزارت  که 
اسالمی از سال ۲۰۰8 تحت 
اروپا  اتحادیه  تحریم های 

قرار دارد.
دفاع  وزیر  واالس  بن   =
حال  عین  در  که  بریتانیا 
یران  ا مسائل  کارشناس 
به دنبال راه های  نیز هست 
این  پرداخت  برای  دیگری 
ز  ا است  یران  ا به  مبلغ 
کمک های  عنوان  به  جمله 
انساندوستانه به شکل مواد 

غذایی و دارو.
بریتانیا  در  نظر  تجدید  دادگاه 
تانک های  بهای  پرداخت  درباره 
چیفتن که پیش از انقالب از انگلیس 
توسط حکومت سابق در سال ۱۹۷۰ 
ایران  به  هرگز  اما  گشت  خریداری 
برگزار  هفته  این  نشد،  داده  تحویل 

می شود.
رتکلیف،  زاغری-  نازنین  آزادی 
از  که  انگلیسی،  ایرانی-  دوتابعیتی 
در  جاسوسی  اتهام  به   ۲۰۱۶ سال 
این  با  می تواند  است  زندانی  تهران 
اقدام تسریع شود. البته به شرطی که 
و  اعالم  مختومه  قدیمی  دعوای  این 
مبلغ مربوطه از سوی دولت انگلیس 

به دولت ایران پرداخت شود.
اتهام  همواره  زاغری  نازنین 
است  کرده  رد  را  خود  جاسوسی 
مانند  را  وی  اسالمی  جمهوری  اما 
چندین زندانی خارجی و دوتابعیتی 
طریق  از  تا  گرفته  گروگان  به  دیگر 
اخاذی  مختلف  کشورهای  از  آنها 

کند.
حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری 
اسالمی روز ۱۹ ژانویه در یک توییت 
مبلغ  از  کوچکی  »بخش  درباره 
بدهی« ادعا کرده است که با تشکیل 

این  تکلیف  تعیین  »با  و  دادگاه  این 
بخش کوچک، فرآیند حقوقی پرونده 
و  می شود  نزدیک  خود  پایان  به 
بهانه ای برای عدم پرداخت بهی باقی 

نخواهد ماند.«
وجود  با  گاردین،  گزارش  به 
این  پرداخت  حقوقی  پیچیدگی های 
پول در رابطه با قوانین تحریم ها علیه 
محدودیت های  و  اسالمی  جمهوری 
پیش بینی ها  انگلیس،  دولت  قانونی 
مثبت  دادگاه  این  تصمیم  درباره 

است.
نازنین  همسر  رتکلیف  ریچارد 
 ۲۳ پنجشنبه  روز  احتماال  زاغری 
دیدار  جانسون  بوریس  با  ژانویه 
خواهد کرد. گاردین نوشته است که 
پیش از این دیدار می بایست روبرت 
او  با  تهران  در  بریتانیا  مک ایر سفیر 
خانواده ی  انگلیسی  اعضای  دیگر  و 
کردن  به روز  برای  زاغری  نازنین 

اطالعات موجود مالقات کند.
و  زاغری  نازنین  دختر  گابریال 
در  پیش  ماه  چند  رتکلیف  ریچارد 
اکتبر ۲۰۱۹ توانست پس از سه سال 
از ایران خارج شده و نزد پدرش در 

انگلیس بازگردد.
دعوای ۴۰۰ میلیون پوندی ایران و 
تانک چیفتن  بر سر ۱۵۰۰  انگلیس 
ضدگلوله  نقلیه  وسایل  همچنین  و 
بریتانیا  به  سال ۱۹۷۰  در  که  است 
این خرید  قراردادهای  پرداخت شد. 
پس از انقالب ۱۹۷۹ فسخ شدند اما 
بود  پرداخته  ایران  دولت  که  مبلغی 
در انگلیس ماند و پس داده نشد. هر 
دو طرف بر سر مقدار مبلغ پرداخت 
شده و همچنین بهره ی آن اختالف 

دارند.
اینکه  وجود  با  اخیر  سال های  در 
با  پول  این  پرداخت  ارتباط  طرفین 
آزاد شدن نازنین زاغری رد می کنند، 
با  واقعا  که  می رسد  نظر  به  اما 
جمهوری  بی پولی  شرایط  به  توجه 
اسالمی به دلیل تحریم های سنگین، 
در  را  زاغری  نازنین  ایران  حکومت 
پوند  میلیون   ۴۰۰ پرداخت  ازای 
انگلیس هم تالش  و  گروگان گرفته 
طریق  این  از  را  وی  آزادی  می کند 

تأمین کند.

گابریال فرزند نازنین زاغری در آغوش مادرش
نظر  تجدید  دادگاه  استماع  جلسه 
روز چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۳ و ۲۳ 
ژانویه به بررسی بهره ی ۴۰۰ میلیون 
سال  پرداخت.  خواهد  نیز  پوند 
حکم  لندن  در  عالی  دادگاه  گذشته 
تحریم های  دلیل  به  بریتانیا  که  داد 
اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسالمی 
بهره ای  هیچ  پرداختن  به  موظف 
میلیون  تقریبا ۵۰۰  انگلیس  نیست. 
کنار  مبلغ  این  پرداخت  برای  پوند 
نظامی  سرویس  است.  گذاشته 
بین المللی که در دهه هفتاد میالدی 
زیرمجموعه ی  شرکت های  از  یکی 
وزارت دفاع بریتانیا بود، اعالم کرده 
از  مربوطه  مبلغ  اگر  حتا  که  است 
سوی هر دو طرف توافق شده باشد، 
انگلیس نمی تواند آن را بپردازد چرا 
اسالمی  جمهوری  دفاع  وزارت  که 
تحریم های  تحت   ۲۰۰۸ سال  از 

اتحادیه اروپا قرار دارد.
در  نظر  تجدید  دادگاه  جلسه 
بریتانیا از سوی رسانه های نزدیک به 
قرار  توجه  مورد  نیز  ایران  در  دولت 
همه  که  می رسد  نظر  به  و  گرفته 
این  که  گذاشته اند  این  بر  را  فرض 
می شود.  نزدیک  خود  پایان  به  دعوا 
درخواست  ایران  اسالمی  جمهوری 
کرده است که مبلغ مربوطه به بانک 
به  اما  شود  پرداخت  ایران  مرکزی 
نظر می رسد بریتانیا از این کار امتناع 

می ورزد.
گفته می شود بن واالس وزیر دفاع 
کارشناس  حال  عین  در  که  بریتانیا 
دنبال  به  هست  نیز  ایران  مسائل 
این  پرداخت  برای  دیگری  راه های 
مبلغ به ایران است از جمله به عنوان 
شکل  به  انساندوستانه  کمک های 

مواد غذایی و دارو.
تالش  اسالمی  جمهوری  مقامات 
می کنند دریابند که آیا انگلیس واقعا 
بسا  چه  و  نه  یا  دارد  قصدی  چنین 
چند مقام بلندپایه جمهوری اسالمی 
در همین ارتباط به لندن سفر کنند.

پیش از این گاردین در گزارشی از 
که  بود  نوشته  رتکلیف  ریچارد  قول 
شدن  کشته  زمان  از  زاغری  نازنین 
قاسم سلیمانی در اضطراب بسر برده 

و دچار حمالت عصبی می شود.
نخست  روزهای  ز  =»ا
ه  ن ما با آ ی  ض ها ا عتر ا
علیه  تهدید   ،1398 سال 
بخش های  روزنامه نگاران 
جهانی  شبکه های  فارسی 
بی بی سی،  رادیوفردا،  مانند 
صدای آمریکا، رادیو صدای 
لمللی  بین ا رادیو  آلمان، 
و  نه  زما دیو  را نسه،  فرا
نی  یو یز تلو ی  شبکه ها
اینترنشنال  ایران  خصوصی 
و من وتو، روزنامه های آنالین 
ایران وایر  و  لندن،  کیهان 
پوشش  به  واکنش  در  و… 
جهانی این رویدادها افزایش 
و  است  داشته  چشمگیر 

همچنان ادامه دارد.«
مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
سران  به  سرگشاده  نامه  یک  در 
رسانه های  که  جهان  کشور  هفت 
شبکه های  همچنین  و  فارسی زبان 
آنها  در  بین المللی  رسانه های  فارسی 
از  که  است  خواسته  هستند  مستقر 
امنیت روزنامه نگاران در برابر فشارهای 

جمهوری اسالمی محافظت کنند.
از نامه گزارشگران بدون  در بخشی 

نخست  روزهای  »از  است:  آمده  مرز 
اعتراض های آبان ماه سال ۱۳۹۸، تهدید 
علیه روزنامه نگاران بخش های فارسی 
رادیوفردا،  مانند  جهانی  شبکه های 
رادیو  آمریکا،  صدای  بی بی سی، 
صدای آلمان، رادیو بین المللی فرانسه، 
تلویزیونی  شبکه های  و  زمانه  رادیو 
اینترنشنال و من وتو،  ایران  خصوصی 
و  لندن،  کیهان  آنالین  روزنامه های 
پوشش  به  واکنش  در  و…  ایران وایر 
جهانی این رویدادها افزایش چشمگیر 
دارد.« ادامه  همچنان  و  است  داشته 

بدون  گزارشگران  که  کشورهایی 
مرز از سران آن تقاضای حفظ امنیت 
روزنامه نگاران را کرده است عبارتند از 
فرانسه، بریتانیا، آلمان، جمهوری چک، 

هلند، سوئد و ایاالت متحده آمریکا.
نامه  این  در  مرز  بدون  گزارشگران 
از  دفاع  ضرورت  بر  تأکید  ضمن 
برابر  در  اطالع رسانی«  بنیادین  »حق 
رؤسای  به  خطاب  اسالمی  جمهوری 
آمده  آنها  جمهوری  رؤسای  و  دولت 
از  حفاظت  »مسئولیت  که  است 
روزنامه نگاران ایرانی در درون مرزهای 
از  برخاسته  و  شما  با  کشورها  این 
حقوق  موازین  به  شما  پایبندی های 

جهانی است.«
کرده  اعالم  مرز  بدون  گزارشگران 
است تا کنون بیش از ۲۰۰ تهدید علیه 
شهروندان  و  تبعیدی  روزنامه نگاران 

خارج از ایران و همچنین ۵۰ تهدید 
این  است.  کرده  ثبت  را  مرگ  به 
نوشته  خود  نامه  در  بین المللی  نهاد 
فوریت  به  »از شما می خواهیم  است: 
آزادی  برای  خطرناک  اقدام های  این 
را  ایران  اسالمی  رسانه های جمهوری 

محکوم کنید.«
مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
همچنین به روزنامه نگاران نیز توصیه 
کرده است از پیگرد قضایی تهدیدات 
کوتاهی نکنند: »از همه روزنامه نگاران 
می خواهیم برای امکان دادن به پیگرد 
نزد  در  تهدید  هر  از  پس  قضایی، 
خود  اقامت  محل  قضایی  سامانه های 
مرز  بدون  گزارشگران  کنند.  شکایت 
همچنین از صاحبان و مدیران رسانه ها 
بدون  و  فشارها  وجود  با  می خواهد 
شکایت  به  اقدام  از  دیگر  مالحظات 

خبرنگاران خود را حمایت کنند.«
برخی از تهدیداتی که این سازمان در 
ادامه به آن اشاره کرده است عبارتند از 
تهدید به »سر بریدن« و فیلمبرداری از 
آن! و یا »کشتن به بدترین شکل« برای 
نوشته  به  دیگران!  خاموشی  و  عبرت 
گزارشگران بدون مرز با این تهدیدات 
و فشار بر روزنامه نگاران خارج از کشور 
می خواهد  ایران  اسالمی  »جمهوری 
اطالع رسانی  سرچشمه های  آخرین 
آزاد و مستقل را که بسیاری از ایرانیان 

از آن بهره  می گیرند، بخشکاند.«

گزارشگران بدون مرز از سران هفت کشور 
خارجی خواست از امنیت روزنامه نگاران رسانه های 

فارسی زبان محافظت کنند
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

در اعتراض به »فرار«ی خواندن شهرداد روحانی توسط 
»رهبر موقت«،

 ارکستر سمفونیک تهران بدون 
»رهبر« به اجرا ادامه داد!

سفر =صهبایی که خود تابعیت  به  دارد  را  سوئیس 
آمریکا  به  روحانی  شهرداد 
اعتراض کرده و آن را »فرار« 

خوانده است.
تماشاچیان و نوازندگان شده =اظهارات وی باعث اعتراض 
و در نیمه دوم اجرا به دلیل 
عنوان  قلبی  بیماری  آنچه 
اجرا  به  نشد  حاضر  شده، 

ادامه بدهد.
حضور  بدون  اجرای =نوازندگان  به  ارکستر  رهبر 
از سوی  و  دادند  ادامه  خود 
تماشاچیان مورد تشویق قرار 

گرفتند.
تحریم  درباره  گفته =صهبایی  »فجر«  جشنواره های 
است: »شعار ما سکوت است 
اما سکوتی که پیام آور صلح 

و دوستی است!«
خوانده شدن  »فرار«ی  و  »مطرب« 
ارکستر  دائمی  رهبر  روحانی  شهرداد 
منوچهر  توسط  تهران  سمفونیک 
ارکستر  این  موقت  رهبر  صهبایی 
دیشب،  شامگاه  اجرای  جریان  در 
پنجشنبه ۳ بهمن، اعتراض تماشاچیان 
را در پی داشت ونازندگان نیز حاضر به 
اجرا با صهبایی نشدند و گروه برنامه 

خود را بدون رهبر اجرا کرد.
سمفونیک  ارکستر  دیروز  شامگاه 
منوچهر  رهبری  به  حالی  در  تهران 
صهبایی روی صحنه رفت که اظهارات 
وی علیه شهرداد روحانی رهبر و مدیر 
را  سالن  فضای  ارکستر،  این  هنری 
اعتراض تماشاچیان و  متشنج کرد و 

نوازندگان را در پی داشت.
این  در  حضورش  صهبایی  منوچهر 
دلیل  به  را  رهبر  عنوان  به  کنسرت 
غیبت ناگهانی شهرداد روحانی عنوان 
کرد. وی غیبت طوالنی رهبر ارکستر 

سمفونیک را »فرار« نامید و در پاسخ 
گفت:  تماشاگران  از  یکی  اعتراض  به 
که  جایی  دنبال  بره  باید  »مطرب 

مطربی اش رو بکنه!«
صهبایی پیش از آغاز اجرا گفت: »به 
این  نبود که من در  هیچ عنوان قرار 
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران، به 
اما  باشم؛  داشته  حضور  رهبر  عنوان 
تهران  سمفونیک  ارکستر  رهبر  گویا 
به دلیل مشکالتی که به وجود آمده 
با  اینکه  بدون  پیش  هفته  دو  بود، 
مسئوالن بنیاد رودکی صحبتی کرده 
باشد، از ایران فرار کرده، بنابراین اگر 
چیز دیگری همچون دالیل پزشکی و 

دریافت جایزه از دبیرکل حزب اهلل عراق

از این دست مسائل نوشته اند من قبول 
ندارم.«

موج  به  اشاره  با  ارکستر  رهبر  ین 
انصراف ها و تحریم های جشنواره های 
حکومتی »فجر« در پی حمله موشکی 
به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته 
شدن ۱۷۶ سرنشین آن، گفت که »ما 
هم نمی توانیم به این اتفاقات بی تفاوت 
باشیم. ما دلمان می خواهد کار کنیم 
را  کارمان  ما  اعتصاب کنیم.  اینکه  تا 
انجام می دهیم. شعار ما سکوت است 
اما سکوتی که پیام آور صلح و دوستی 

است!«
در بخش دوم این اجرا که با تأخیر 
نوازندگان  از  تعدادی  شد،  انجام 
و منوچهر  نشدند  روی صحنه حاضر 
صهبایی نیز به دلیل آنچه »پیش آمدن 
عارضه ی قلبی« عنوان شد، ارکستر را 
نوازندگان  حال،  این   با  نکرد!  رهبری 
حاضر بدون رهبر سمفونی پنج بتهوون 
را اجرا کردند و آن را به پایان رساندند.

بسر  آمریکا  در  که  روحانی  شهرداد 
می برد، در پست اینستاگرامی خود با 
گذشته  شب  اتفاقات  از  تاسف  اظهار 
»فضای  که  کرد  امیدواری  اظهار 
مسیر  در  گذشته  همچون  موسیقی 

صلح و دوستی حرکت کند.«
ارکستر  »مخاطبان  نوشت:  روحانی 
سمفونیک تهران، با درود، از آنچه شب 
گذشته در تاالر وحدت ]رودکی[ و در 
میانه ی اجرای ارکستر سمفونیک تهران 
روی داد، عمیقاً متاسف شدم. امیدوارم 
فضای موسیقی ما، همچون گذشته در 
مسیر صلح و دوستی در حرکت باشد. 
از نوازندگان محترم ارکستر سمفونیک 
مخاطبان  از  حمایت  برای  تهران 
ارکستر  رهبر  جایگاه  نیز  و  برنامه 
سمفونیک تهران کمال تشکر را دارم.«

رودکی  بنیاد  عمومی  روابط  پیشتر 
طی اطالعیه ای اعالم کرد که شهرداد 
روحانی رهبر دائم ارکستر سمفونیک 
پزشکی«  »مشکالت  دلیل  به  تهران 
قادر به اجرا نیست و رهبری این اجرا را 

منوچهر صهبایی به عهده دارد.

برخی منابع خبری نوشتند، پس از 
حمله موشکی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به پایگاه های هوایی آمریکا در 
عراق، شهرداد روحانی به ایاالت متحده 
اما می گویند  رفته است. برخی دیگر 
درمان  آمریکا  به  روحانی  سفر  دلیل 

بیماری قلبی اش بوده است.
صهبایی  منوچهر  می رسد  نظر  به 
که خود تبعه ی کشور سوئیس است، 
تالش کرده تا با این اقدام، جای پای 
خود را به عنوان رهبر آینده ی ارکستر 
سمفوتیک تهران محکم کند. در حالی  
اجرای  تنها  در  تشنج  بروز  باعث  که 

خود در این ارکستر شد.

تأمین مالی مجید مجیدی فیلمساز محبوب خامنه ای توسط داماد 
نامزد انتخاباتی حزب دموکرات  آمریکا!

=خبر تأمین مالی فیلمساز 
وابسته به جمهوری اسالمی 
از  رهبری«  »بیت  معتمد  و 
حزب  نامزد  داماد  سوی 
برای  آمریکا  دموکرات 
ریاست جمهوری در کشاکش 
دو  نتخاباتی  ا رقابت های 

حزب منتشر شده است.
به  وابستگی مجیدی  =در 
»بیت رهبری« شکی نیست. 
او پای ثابت مراسم  عزاداری 
خامنه ای است و از نزدیکان 
که  بوده  سلیمانی  قاسم 
انگشتر وی را برای ساختن 
رسول اهلل«  »محمد  فیلم 

دریافت کرده!
=پس از افشای این تامین 
مالی، باید بیش از هر زمان 
دیگر به منابع مالی تولیدات 
و  یران  ا داخل  فرهنگی 
یافتن شان  ه  را چگونگی 
لمللی  بین ا عرصه های  به 

پرداخت و آن را رصد کرد.
وبسایت خبری برایت بارت به نقل از 
اطالعات کتاب پیتر شوایتزر نویسنده 
که  کرد  افشا  آمریکایی  مشهور 
سرمایه گذار فیلم های مجید مجیدی 
فیلمساز محبوب علی خامنه ای رهبر 
الیزابت  داماد  اسالمی،  جمهوری 
وارن از نامزدهای حزب دموکرات در 
به  است.  ریاست جمهوری  انتخابات 
فرهنگی  سازمان  شوایتزر،  نوشته ی 

سازمان  و  تهران  شهرداری  هنری  و 
حامی  دولتی  نهادهای  از  بهزیستی 

این فیلم )آواز گنجشک ها( بوده اند!
وبسایت خبری برایت بارت در گزارشی 
از تازه ترین کتاب پیتر شوایتزر نویسنده 
جنجال برانگیزی  خبر  آمریکایی، 
سینمایی  فیلم  مالی  تأمین  از 
مجید  ساخته  گنجشک ها«  »آواز 
از  وارن  الیزابت  داماد  مجیدی توسط 
نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات 
است. داده  آمریکا  ریاست جمهوری 

مشهور  نویسنده  شوایتزر  پیتر 
در  سیاسی  تحلیلگر  و  آمریکایی 
عنوان  تحت  خود  کتاب  تازه ترین 
سوء  فساد:  در  »پروفایل هایی 
استفاده ی نخبگان سیاسی آمریکا از 
نامزد  دو  فساد  از  جزئیاتی  قدرت« 
انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا یعنی 
جو بایدن و الیزابت وارن را ارائه کرده 
فیلمی  مالی  تأمین  آنها  از  یکی  که 

برای حکومت ایران است!
مجیدی از جمله فیلمسازانی است 
با  خامنه ای  دیدار  در  همواره  که 
سینماگران مدیریت جلسه را به عهده 
دارد و از دست بوسان ولی فقیه است

شوایتزر در این کتاب آورده که فیلم 
ساخته  گنجشک ها«  »آواز  سینمایی 
محبوب  فیلمساز  مجیدی  مجید 
سرسپردگان  از  و  خامنه ای  علی 
»بیت رهبری«، با بودجه ی داماد الیزابت 
وارن یکی از نامزدهای حزب دموکرات 
این کشور در انتخابات ریاست جمهوری 
است. شده  تأمین  آمریکا 

هندی تبار  داماد  تیاگی،  سوشیل 
الیزابت وارن، با امیلیا دختر وارن در 
مدرسه اقتصاد وارتن آشنا شده است.

سازندگان  سوی  از  واکنشی  هنوز 
به این خبر منتشر نشده  فیلم  ایرانی 

است.
رقابت  که  شرایطی  در  خبر  این 
و  جمهوریخواه  حزب  دو  انتخاباتی 
دموکرات به اوج رسیده، از همکاری 
گنجشک ها«  »آواز  فیلم  تولید  در 
حکومت  به  وابسته  فیلمساز  ساخته 
 ۲۰۰۸ سال  در  اسالمی  جمهوری 
 Tricolor مؤسسه  می دارد.  بر  پرده 
تأمین  را  فیلم  این  هزینه های  تمام 

کرده است.
»آواز  که  اینجاست  جالب 
گنجشک ها« عالوه بر جوایز جشنواره 
حکومتی فیلم »فجر«، در مراسم اسکار 
۲۰۰۹ نیز نماینده سینمای ایران در 
بخش فیلم های غیرانگلیسی زبان بود 
 )۲۰۰۸( برلین  فیلم  فستیوال  در  و 

را  مرد  بازیگر  بهترین  نقره ای  خرس 
نصیب رضا ناجی بازیگر این فیلم کرد.

محبوب  فیلمساز  مجیدی  مجید 
خامنه ای و پای ثابت مراسم  عزاداری 
جلسات  در  همواره  و  است  »بیت« 

جمهوری  رهبر  با  سینماگران  دیدار 
اسالمی، کنار دست وی می نشیند و 
مدیریت جلسات را نیز به عهده دارد. 
او از جمله کسانی است که به »بیت 
بارها  و  دارد  آمد  و  رفت  رهبری« 
در  خامنه ای  از  وی  عیادت  تصاویر 
بیمارستان و دست بوسی  او در فضای 

مجازی منتشر شده است.
این فیلمساز نظام، با بودجه ای ۳۰ 
میلیون دالری در سال ۱۳۹۰، فیلم 
با  را  رسول اهلل«  »محمد  سینمایی 
با  و  اسالمی  رهبر جمهوری  اجازه ی 
تأیید علما و مراجع شیعه تولید کرد. 
علی خامنه ای در سال ۱۳۹۱ از پشت 

کرد!  بازدید  فیلم  این  تولید  صحنه 
حزب اهلل  رهبر  از  همچنین  مجیدی 
هدیه  فیلم  این  ساختن  برای  عراق 
گرفته و تصاویر اشک ریختن اش پس 
از دریافت این جایزه در فضای مجازی 

مورد توجه قرار گرفت!
خوبی  مناسبات  همچنین  مجیدی 
با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس 
انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته 
اسالمی داشت و پس از کشته شدن 
را  او  و  کرد  منتشر  پیامی  سلیمانی 

»شهید« نامید!
در جریان اکران »محمد رسول اهلل«، 
به  را  خود  انگشتر  سلیمانی  قاسم 
این  ساختن  و  داد  هدیه  مجیدی 
اکبر«  »جهاد  را  وی  سوی  از  فیلم 
خواند. خانواده عماد مغنیه که روابط 
خانوادگی با سلیمانی دارد نیز از دیگر 

حامیان سرشناس این فیلم هستند.
»محمد  فیلم  درباره  سلیمانی 
گفته  مجیدی  مجید  از  رسول اهلل« 
بود: »»سال ها فکر می کردم کاری که 
انجام  نبرد  جبهه  حوزه  در  دوستانم 

از  بعد  اما  است  اکبر  می دهند، جهاد 
دیدن »محمد رسول اهلل« آقای مجیدی 
در  ایشان  را  اکبر  جهاد  که  دریافتم 
حوزه فرهنگ و هنر انجام می دهند.«

شوایتزر در کتاب خود به این نکته 
هم اشاره کرده که نهادهای حکومتی 
»آواز  فیلم  سرمایه گذاران  عنوان  به 
سازمان  جمله  از  گنجشک ها« 
تهران،  شهرداری  هنری  و  فرهنگی 
سازمان بهزیستی و معاونت اجتماعی 
در  که  ایران  رژیم  بهزیستی  سازمان 
تهیه فیلم مشارکت داشتند به نوعی 
به  وارن  الیزابت  داماد  همکاران  از 

شمار می روند.

فیلم  تیاگی  گزارش،  این  اساس  بر 
دیگر مجید مجیدی با نام »آن سوی 
ابرها« را نیز سرمایه گذاری کرده که 
ساخته  و  تهیه  هندوستان  کشور  در 

شده است.
شوایتزر در کتاب خود به این نکته 
سازمان های  این  که  می کند  اشاره 
سیاسی  جهت گیری  بدون  دولتی 
بودجه های  با  ساالنه  و  نیستند 
ضدیهودی  تبلیغات  برای  هنگفتی 
»روز  مراسم  از جمله  و ضداسرائیلی 
تهیه  در  و  می کنند  هزینه  قدس« 
تا  تبلیغاتی شهری  بنرهای  و  پوستر 
مغزشویی  برای  مسابقات  برگزاری 
کودکان در این راستا فعالیت می کنند.

شوایتزر نوشته شاید در نگاه اول این 
سازمان های فرهنگی فاقد جهت گیری 
فرهنگی  ولی سازمان  برسند  نظر  به 
و هنری شهرداری تهران فعالیت های 
چون  موسساتی  نظر  زیر  را  خود 
اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
انجام  اسالمی  تبلیغات  سازمان  و 

می دهد.
گفتنی است تازه ترین فیلم مجیدی 
را سازمان رسانه ای و فرهنگی »اوج« 
به سپاه  وابسته  فرهنگی  نهادهای  از 
کرده  تهیه  اسالمی  انقالب  پاسداران 
که یکی از فیلم های پذیرفته شده در 
بخش مسابقه جشنواره  فیلم »فجر« 

امسال است.
یادآوری  همچنین  شوایتزر  پیتر 
»آواز  فیلم  تیتراژ  در  که  کرده 
سپاه  هوایی  نیروی  از  گنجشک ها« 
پاسداران انقالب اسالمی نیز قدردانی 

شده است!
پیش از انتشار این افشاگری نسبت 
به منبع سرمایه گذاری فیلم سینمایی 

موضع گیری های  گنجشک ها«،  »آواز 
سینمایی  تولیدات  قبال  در  سیاسی 
اهدای  جمله  از  اسالمی  جمهوری 
جوایز متعدد در جشنواره های بزرگ 
دنیا از جمله اسکار به فیلم سینمایی 
سال  در  سیمین«  از  نادر  »جدایی 
۲۰۱۲ و »فروشنده« در سال ۲۰۱۷ 
همواره  فرهادی  اصغر  از  دو  هر 
بحث برانگیز بوده است. به ویژه آنکه 
فیلم سینمایی »درباره  الی« از همین 
و  داخلی  جوایز  آنهم  که  کارگردان 
تهیه کنندگی  به  است،  برده  خارجی 
سرمایه گذاران  از  رضوی  محمود 
کنندگان  تهیه  و  سینما  مشکوک 
وابسته به نظام تولید شد که فیلم هایی 
چون »ماجرای نیمروز«، »ساینور« و 
»معراجی ها« )مسعود ده نمکی( را نیز 

تأمین کرده است!
فیلم های  اخیر  اگرچه در سال های 
به  راهی  ایران  داخل  ساخت 
جشنواره های بین المللی پیدا نکرده اند 
ولی از جمله به همین دلیل و همچنین 
مجید  فیلم  مالی  تامین  افشای  با 
مجیدی، می بایست بیش از هر زمان 
دیگری منابع مالی تولیدات فرهنگی 
داخل ایران و ماجراهای پشت پرده ی 
حضور آنها را در عرصه های بین المللی 
سانسور،  اینکه،  ویژه  به  کرد!  رصد 
خروج  ممنوعیت  و  کاری  ممنوعیت 
فیلمسازان و هنرمندان مستقل ایران، 
»دشمنان  به  »وابستگی«  اتهامات  با 
ادامه  همچنان  اسالمی«  جمهوری 
معتمد  و  وفادار  فیلمساز  اما  دارد! 
از  رهبرانش  و  اسالمی  جمهوری 
تأمین مالی  احزاب »شیطان بزرگ« 

می شود!

در مراسم ختم مادر قاسم سلیمانی!

در دیدار سینماگران با خامنه ای

داماد هندی تبار الیزابت وارن، دو فیلم سینمایی یک فیلمساز 
»بیت رهبری« جمهوری اسالمی را تأمین مالی کرده است

اعتراض تماشاچیان ارکستر به اظهارات صهبایی
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انقالب  پاسداران  =سپاه 
نیروی  هزار   19۰ اسالمی 
مسلح در اختیار دارد و بر ۴۵۰ 
نیروی ذخیره بسیجی  هزار 
ارتش  می راند،  فرمان  هم 
متعارف در ایران دارای ۴۲۰ 

هزار نیرو است.
=چون جمهوری اسالمی در 
زمینه جنگ افزارهای متعارف 
با  قوی نیست، لشکر قدس 
توسل به جنگ های نامتقارن 
و چریکی این کمبود را جبران 

می کند.
اعتراض های  و  =انتقادها 
به  موشک  از شلیک  ناشی 
سبب  اوکراینی  هواپیمای 
فعالیت های  روند  در  تغییر 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

نخواهد شد.
دلیل  به  ناظران  =برخی 
نفوذ و قدرت سپاه پاسداران 
در سیاست  اسالمی  انقالب 
و اقتصاد، جمهوری اسالمی 
نظامی  دیکتاتوری  یک  را 

می دانند.
اعتراضات  گرفتن  اوج  پی  در 
دیرهنگام  اعتراف  علیه  دانشجویان 
انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهان 
اسالمی درباره شلیک موشک ضدهوایی 
به هواپیمای مسافربری اوکراینی و قتل 
روزنامه  هواپیما،  این  سرنشین   ۱۷۶
سوئیسی »نویه زورشر تسایتونگ« در 
گزارشی وضعیت سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و زیرشاخه های آن در سیاست 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  اقتصاد  و 
بررسی کرده است. از دید گزارشگر این 
روزنامه بازوی نظامی  جمهوری اسالمی 
با اینکه در جریان تظاهرات اعتراضی 
جدید به شدت مورد انتقاد مردم ایران 
قرار گرفته، برای حفظ منافع سرشار 
خون  حمام  راه انداختن  به  از  خود، 
شلیک  از  ندارد.پس  پروایی  ایران  در 
موشک به هواپیمای بوئینگ در تهران، 
انتقاد  مورد  اسالمی  انقالب  پاسداران 
شدید قرار گرفتند. اما این گروه نظامی  
همیشه توانسته است منافع و نفوذ خود 
در سیاست و اقتصاد را در صورت لزوم 

حتی با خشونت حفظ کند.
عادت  انتقاد  به  انقالب  پاسداران 
ندارند. گارد ویژه رژیم به چنان قدرتی 
هیچکس  معمول  بطور  که  رسیده 
جرأت نمی کند رفتار آن را مورد انتقاد 
قرار دهد. اما از زمانی که مجبور شد به 
سرنگون کردن هواپیمای پر از سرنشین 
ایرانی با این ادعا که آن را با موشک 

روزنامه سوئیسی: سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای حفظ منافع 
خود حاضر است حمام خون به راه بیاندازد

کند،  اعتراف  گرفته  اشتباه  آمریکایی 
هدف انتقادهای شدید قرار گرفته است. 
نه تنها موج خشم مردم بر خیابان ها 
دولت  حتی  بلکه  می کند،  سنگینی 
شدن  روشن  خواستار  نیز  رسانه ها  و 

واقعیت هستند.
اعالم دستگیری چند تن از مسئوالن 
نه دولت  قوه قضائیه،  از سوی  فاجعه 
نه  و  کرده  راضی  را  روحانی  حسن 
تظاهرکنندگانی را که از چندروز پیش 
در تهران و شهرهای دیگر به خیابان 
آمدند. روز دوشنبه )۲۳ دی، ۱۳ ژانویه( 
روزنامه ایران که ارگان دولت محسوب 
می شود، طرح هواپیمایی را منتشر کرد 
که دماغه و کابین آن از خطوط چهره 

۱۷۶ قربانی تشکیل شده بود.
روز چهارشنبه در سخنانی  روحانی 
در تلویزیون از سپاه پاسداران انقالب 
به خاطر شلیک  اسالمی خواست که 
آن  به  دیرهنگام  اعتراف  و  موشک 
کرد  اواعالم  بخواهد.  پوزش  مردم  از 
که قصد دارد یک کارگروه ویژه برای 
توضیح جزئیات حمله موشکی هفته 
پیش به بوئینگ اوکراینی تشکیل دهد. 
عالوه بر این، او گفت که ایرانیان باید 
بدانند چرا به این اشتباه با سه روز تاخیر 

اعتراف شده است.
به  قاسم سلیمانی  قتل  آنکه  از  بعد 
آغاز  در  آمریکا  متحده  ایاالت  وسیله 
در  »ناسیونالیستی«  موج  یک  ژانویه 
دیگر  بار  اکنون  انداخت،  راه   به  ایران 
سپاه  فعالیت های  به  نسبت  انتقاد 
از  خارج  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
کشور پر طنین می شود. سلیمانی به 
عنوان فرمانده لشکر قدس شبکه ای از 
شبه نظامیان و احزاب طرفدار جمهوری 
اسالمی در عراق، سوریه، لبنان و یمن 
نفوذ  طریق  این  از  تا  آورد  وجود  به 

جمهوری اسالمی را گسترش دهد.
از  دلیل  این  به  ایرانی ها  از  گروهی 
ملی«  »قهرمان  عنوان  به  سلیمانی 
منطقه ای  سیاست  اما  کردند.  تجلیل 

او در عین حال  تهاجمی  و پر هزینه 
در  است.  شده  روبرو  نیز  مخالفت  با 
اعتراضات  مثل  نیز  اکنون  تهران 
پیشین، شعارها علیه پاسداران انقالب 
بسیاری  می رسد.  گوش  به  اسالمی 
چرا  می پرسند  تظاهرکنندگان  از 
میلیاردها دالر صرف  باید  ایران  رژیم 
در  شیعی  شبه نظامیان  از  پشتیبانی 
خارج کند، در حالی که کار و سرمایه 
برای آموزش، بهداشت و بازنشستگی در 

کشور وجود ندارد؟
از  نتوانسته  کنون  تا  انتقادها  این 
سپاه  بکاهد.  انقالب  پاسداران  قدرت 
از انقالب اسالمی پس از ۱۳۵۷  پس 
غیررسمی   شبه نظامیان  از  استفاده  با 
نظام  از  دفاع  برای  ]کمیته چی ها[ 
از  نهاده شد.  بنیاد  اسالمی  جمهوری 
یک  به  انقالب  پاسداران  زمان  همان 
شاخه های  با  موازی  قدرتمند  نیروی 
تبدیل  اقتصاد  و  بی شمار در سیاست 
دولت  کنترل  بدون  اغلب  که  شدند 

عمل می کنند.
گذشته  به  سپاه  و  ارتش  رقابت 

تعلق دارد
رشد سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
آغاز  عراق  و  ایران  جنگ  جریان  در 
شد. از آنجا که نیروی نظامی  متعارف 
به  انقالب  جریان  در  ارتش  یعنی 
بسیاری  فرار  و  اعدام  بازداشت،  خاطر 
از افسران تضعیف شده بود، پاسداران 
این کمبود را جبران کردند. در جریان 
حسین  صدام  علیه  تلفات  پر  جنگ 
را  خود  حرفه ای  زیرساخت های  سپاه 
گسترش و نیروهای زمینی، دریایی و 

هوایی موازی ارتش را تشکیل داد.
اسالمی  انقالب  پاسداران  مناسبات 
و ارتش متعارف در سال های نخست 
متاثر از رقابت ها بود، اما این دو امروز 
تنگاتنگ با هم کار می کنند. در حالی 
در  هر چیز ظاهرا  از  پیش  ارتش  که 
است،  مرزهای کشور  از  دفاع  خدمت 
پاسداران انقالب اسالمی که به شدت 

راهپیمایی حکومتی در حمایت از سپاه پاسداران

در  کنندگان  =شرکت 
خواستار  برلین  کنفرانس 
ن  میا شبه نظا ح  خلع سال
مجازات  و  لیبی  در  مسلح 
ی  ر ا قر بر ن  متخلفا
توافق  و  شدند  آتش بس 
ز  ا هیچیک  ز  ا ند  د کر
لیبی  در  درگیر  طرفین 
نکنند. تسلیحاتی  حمایت 
=دبیرکل سازمان ملل: باید 
لیبی  در  از گسترش جنگ 
جلوگیری کرد تا دچار یک 
فاجعه انسانی و تجزیه نشود.
درباره  بورل  و  =پمپئو 
چند موضوع مهم بین  المللی 
مقابله  ضرورت  جمله  از 
و  جمی  تها ت  ما ا قد ا با 
ی  ر جمهو ه  ت کنند بی  ثبا
اسالمی ایران در خاورمیانه 

صحبت کردند.
خارجی  =رئیس سیاست 
اتحادیه اروپا: ما می خواهیم از 
دستیابی ایران به تسلیحات 

هسته ای جلوگیری کنیم.

با ابتکار آلمان، یکشنبه ۱۹ ژانویه یک 
نشست بین المللی بررسی اوضاع لیبی 
و مهار دخالت های نظامی خارجی در 
آنگال  بر  شد.عالوه  برگزار  کشور  این 
و  رهبران  آلمان،  صدراعظم  مرکل 
مقامات ارشد ۱۲ کشو از جمله مایک 
آنتونتیو  آمریکا،  خارجه  وزیر  پمپئو 
متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا، بوریس جانسون نخست 
رئیس  پوتین  والدیمیر  بریتانیا،  وزیر 
جمهوری روسیه، امانوئل ماکرون رئیس 
جمهوری فرانسه، عبدالفتاح السیسی و 
جمهور  رؤسای  اردوغان  طیب  رجب 
مصر و ترکیه، نمایندگان اتحادیه آفریقا، 
طرف  دو  نمایندگان  و  عرب  اتحادیه 
درگیر در لیبی در برلین گرد هم آمدند.

شرکت کنندگان در کنفرانس برلین 
با موضوع بحران لیبی متعهد شدند، از 
طرف های درگیردر نبردهای مسلحانه 

در لیبی حمایت تسلیحاتی نکنند
گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در 
سخنرانی خود در این نشست بر اهمیت 
یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان 
دادن به جنگ داخلی در لیبی تاکید 
کرد. او گفت باید از گسترش جنگ در 
این کشور جلوگیری کرد تا لیبی دچار 
یک فاجعه انسانی و تجزیه نشود. وی 

جنگ  منفی  پیامدهای  به  همچنین 
لیبی برای کشورهای مجاور، از جمله 
گسترش تروریسم، قاچاق انسان، مواد 
نشست  کرد.در  اشاره  اسلحه  و  مخدر 
راه  »نقشه  یک  اجرای  سر  بر  برلین 
ملل  سازمان  و  شد  توافق  سیاسی« 
پیشنهاد برگزاری نشست ۵+۵ را داد و 
طرفین اعالم کردند شرکت کنندگان در 
کنفرانس برلین از هیچیک از طرف های 
درگیر در لیبی حمایت نکنند. همچنین 
درباره  روسیه  و  امارات  مصر،  ترکیه، 
حمایت از آتش بس در لیبی توافق کردند.

روسیه و فرانسه از ژنرال حفتر حمایت 
می کنند که بخش های بزرگی از لیبی را 
در کنترل خود دارد. ترکیه نیز از فایز 
سراج رئیس دولت رسمی لیبی حمایت 
می کند که از سوی جامعه جهانی به 
رسمیت شناخته شده است. رجب طیب 
اردوغان در این کنفرانس از ژنرال حفتر 
رسیدن  برای  گام  اولین  در  خواست 
به یک راه حل سیاسی سالح  را زمین 
بگذارد.فایز سراج و خلیفه حفتر هر دو 
به برلین آمدند و پیش از شروع رسمی 
آنگال مرکل و هایکو  با  کار کنفرانس 
ماس وزیر خارجه آلمان گفتگو کرد ند.

گرچه محور کنفرانس برلین اوضاع 
از  یکی  ایران  مسائل  اما  بود  لیبی 
موضوعات مهمی بود که در حاشیه این 

توافق بر سر عدم حمایت تسلیحاتی از طرفین درگیر در لیبی؛ گفتگوی 
مایک پمپئو و جوزپ بورل در مورد ایران در حاشیه نشست برلین

در وزارت کشور، کسی که من به 
او معرفی شده بودم و برای گرفتن 
خبر به دفترش می رفتم یکی از مدیر 

کل های با سابقۀ آن وزارتخانه بود.
= اسمش چه بود؟

پاتوق  او  دفتر  ملکزاده.  آقای  ـ 
بود.  کشور  وزارت  صاحبمنصبان 
من که می رفتم برای گرفتن خبر، 
دعوتم می کرد که حاال بنشین یک 
چایی بخور. می نشستم و به حرفهای 
خیلی  از  و  می کردم  گوش  آنها 
خبری  ولی  می شدم  آگاه  چیزها 
که می گرفتم و می بایستی از رادیو 
بود.  رسمی  و  خشک  شود  پخش 
از این قبیل که فالن کمیسیون با 
حضور فالن و فالن و فالن تشکیل و 
در فالن موضوع مذاکره و تصمیماتی 
اتخاذ شد. بیشتر هدف این بود که 
اسمشان در رادیو برده شود و دربارۀ 
مذاکرات و تصمیمات اطالعی داده 
هم  دادگستری  وزارت  در  نمی  شد. 
خاطره  بود.  قرار  همین  از  خبرها 
جالبی که از این دوران دارم محاکمۀ 
وزیر  تدین  سیدمحمد  بود.  تدین 
پیشین خواربار و کشور که علیه او در 
مجلس شورای ملی اعالم جرم شده 
عالی کشور محاکمه  دیوان  در  بود 
هم  سخنوری  مرد  که  او  می شد. 
با حرارت از خود دفاع می کرد  بود 
و دفاعیاتش از این حیث برای من 
جالب بود که می دیدم خطای یک 
وزیر، هر اندازه هم مقتدر باشد، هر 
محکم  پشتیبانیهای  از  هم  اندازه 
سیاسی برخوردار باشد، چه عواقبی 
ممکن است برایش در بر داشته باشد.

رادیو  در  من  خبرنگاری  دوران 
کشید.  طول  سال  یک  تهران 
دوستی داشتم به نام مهندس فزونی 
در  اشعارش  و  می گفت  شعر  که 
روزنامه باباشمل که هفته نامه ای بود 
فکاهی و سیاسی، با امضای مستعار 
در  می شد.  چاپ  »مهندس الشعرا« 
قوام السلطنه  کابینۀ   ۱۳۲۶ سال 
سقوط کرد و حکیم الملک روی کار 
اقتصاد  وزیر  سجادی  دکتر  و  آمد 
شد. دکتر سجادی مهندس فزونی 
را به سمت رئیس کل دفتر وزارت 
اقتصاد برگزید. مهندس فزونی نیز 
دفتر  کل  ادارۀ  معاون  به عنوان  مرا 
به آن وزارتخانه برد و این کار خیلی 
در زندگی اداری من اثر گذاشت زیرا 
اقتصاد دو معاون  اداره دفتر وزارت 
داشت، یکی من بودم و یکی آقای 
سابقه  سال  بیست  با  که  یزدانی 
خدمت، به زیر و بم کارهای اداری 
و  تازه کار  جوانی  که  من  بود.  وارد 
عالقه مند به یادگرفتن بودم از این 
استفاده  آموختن  کار  برای  فرصت 
می کردم. آقای یزدانی گزارشهایی را 
که از نمایندگان اقتصادی ایران در 
خارج به دفتر کل می رسید به من 
گزارشهای  مثاًل  بخوانم.  که  می داد 
نورائی  شهید  حسن  دکتر  مرحوم 
پاریس،  در  ایران  اقتصادی  نمایندۀ 
نظر  از  چه  و  موضوع  نظر  از  چه 
نگارش برای من بسیار جالب توجه و 
آموزنده بود. ضمناً به دانشکدۀ حقوق 

هم می رفتم و درس می خواندم.
=آقای یزدانی این گزارشها را 
به شما می داد که بخوانید و دربارۀ 
یا  دهید  انجام  خاصی  کار  آنها 
قصدش کمک به افزایش اطالعات 
و آشنایی شما با کارهای اداری بود؟

مهمی  کار  گزارشها  این  روی  ـ 
در ادارۀ ما انجام نمی گرفت. وظیفۀ 
ادارۀ کل دفتر این بود که گزارشها 
به  یا  و  برساند  وزیر  به اطالع  یا  را 
اگر  دهد.  ارجاع  مربوط  ادارات 
آن  بی  را  گزارشها  یزدانی  آقای 
پوشه  الی  دهد  نشان  من  به  که 
می گذاشت و می فرستاد به بایگانی، 
من نمی توانستم بگویم چرا این کار 
را کردی. او مرد شریفی بود و مثل 
یک برادر بزرگتر با من رفتار می کرد 
امور  با  من  کردن  آشنا  هدفش  و 
این  مدیون  را  من خود  بود.  اداری 
آدمهای  از  دیگر  یکی  آدم می دانم. 
فهمیده و با حسن نیت آن دستگاه، 
دکتر غالمرضا کیان معاون وزارتخانه 
بود. دستوراتی که او بر روی گزارشها 
حسن  و  دانش  و  درایت  از  می داد 
نیت او حکایت می کرد و من از او هم 
خیلی چیزها آموختم. بعدها، وقتی 

من در کابینۀ دکتر اقبال وزیر کار 
کابینه  در همان  کیان  شدم، دکتر 
یک  حدود  باری،  بود.  مشاور  وزیر 
بعد،  و  بودم  آنجا  در  من  هم  سال 
مقدمات سفرم به خارج فراهم شد 
و با استفاده از مرخصی بدون حقوق، 

رفتم به آمریکا برای ادامۀ تحصیل.
آن  از  پیش  انصاری،  آقای   =
شما  زندگی  دیگر  مرحلۀ  به  که 
پس از رفتن به آمریکا بپردازیم، 
دورانی  این  دارم.  شما  از  سؤالی 
دوران  یک  دادید  شرح  شما  که 
احزاب  و  بود  سیاسی  تالطم  پر 
مختلف در صحنۀ سیاست ایران 
همسن  جوانهای  داشتند.  نقش 
این  با  رابطه  در  شما  همدورۀ  و 
توده  حزب  مخصوصاً  احزاب، 
وضعی  چه  بود،  قوی  خیلی  که 
را  اوضاع  خودتان  شما  داشتند. 
گرایشی  چه  و  می دیدید  چگونه 

داشتید؟
تعداد  کشاورزی،   دانشکدۀ  در  ـ 
حزب  مجذوب  که  ما  همدوره های 
می چربید.  دیگران  بر  بودند  توده 
گروهی از آنها وارد حزب توده شدند 
و برخی هم به مقامات باالی حزبی 
رسیدند. ما که به دالیل خانوادگی یا 
هر دلیل دیگر، نسبت به حزب توده 
و مرام و مسلک آن تمایلی نداشتیم 
و  بودیم. بی عالقگی من،  اقلیت  در 
همدوره ها،  از  دیگری  کسان  شاید 
نسبت به حزب توده، صرف نظر  از 
وضع خانوادگی یک دلیل دیگر هم 
داشت و آن وابستگی این حزب به 

قوای اشغالگر بیگانه بود.
ما، در آمد و رفتمان به دانشکده، 
بازرسی  پستهای  از  می بایستی 
در  روس  سربازان  که  کنیم  عبور 
دانشکدۀ  محل  بودند.  مستقر  آنها 
کشاورزی در کرج قرار داشت و ما که 
شاگردان شبانه روزی بودیم هفته ای 
اتوبوس  با  پنجشنبه  روز  بار،  یک 
جمعه  عصر  و  تهران  به  می آمدیم 
یا صبح شنبه برمی گشتیم به کرج. 
پست  کاروانسراسنگی  در  روسها 
اتوبوس  بودند.  کرده  دائر  بازرسی 
مجبور بود در مقابل پست بازرسی 
توقف کند. سربازان روس می آمدند 
به داخل اتوبوس، بازرسی می کردند 
مشکوکی  چیز  که  صورتی  در  و 
اتوبوس  می دادند  اجازه  نمی یافتند 
مشاهدۀ  دهد.  ادامه  خود  راه  به 
خاک  داخل  در  که  وضعیت،  این 
خودمان، پشت دروازۀ تهران، سرباز 
خارجی صاحب اختیار باشد و اجازۀ 
رفت و آمد بدهد یا ندهد، برای یک 
دانشجویی  دوران  که  ایرانی  جوان 
خفت انگیز  بسیار  می گذراند،  را 
در  دیگر،  طرف  از  بود.  دردآور  و 
ذوب  کارخانۀ  بود  قرار  که  محلی 
ایران در دورۀ رضاشاه احداث  آهن 
شود، بناهای نیمه ویران ذوب آهن را 
روسها در اختیار گرفته و به کمپ 
خود تبدیل کرده بودند. دانشکدۀ ما 
برای  آنها قرار داشت و  هم سر راه 
از محوطۀ دانشکده  آمد و رفتشان 
از  همینطور  می کردند.  استفاده 
سالنهای دانشکده برای نمایش فیلم 
و برنامه های دیگر. بنابراین، ما با آنها 
برخورد مداوم داشتیم. تیم فوتبالی 
تیم  با  که  بودند  کرده  درست  هم 
فوتبال دانشکدۀ ما مسابقه می داد. 
در تمام این احوال، ما شاهد رفتار 
خشن و زنندۀ آنها بودیم. من از آنچه 
می دیدم رنج می بردم در حالی که 
طرفدار  همکالسهایمان  از  گروهی 
مجذوب  و  شوروی  دولت  دوآتشۀ 

تبلیغات حزب توده بودند.
موضوع  به  برگردیم  =حاال 
به  ادامۀ تحصیل شما، چه سالی 

آمریکا رفتید؟
یکی  به اتفاق   ۱۹۴۸ سال  در  ـ 
آقای  همکالسهایم  و  دوستان  از 
هوشنگ عامری عازم آمریکا شدیم 
کالیفرنیا در  دانشگاه  به  بود  قرار  و 
به  ورود  از  پس  ولی  برویم.  برکلی 
که  عامری  آقای  عموی  نیویورک 
تقریباً جنبۀ سرپرستی ما را داشت 
بسر  آمریکا  در  سال  سی  مدت  و 
برده بود، ما را از رفتن به کالیفرنیا 
منصرف کرد و گفت بهتر است به 

دانشگاه یوتا بروید ... 

)۴(

ادامه دارد

تحت تاثیر ایدئولوژی هستند، وظیفه 
به  خارج  و  داخل  در  را  نظام  از  دفاع 

عهده گرفته اند.
امروز سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دارای یک نیروی ۱۹۰ هزار نفره است، 
به  ارتش  مسلح  نیروی  که  حالی  در 
هزار   ۴۵۰ می رسد.  تن  هزار   ۴۲۰
نیروی ذخیره بسیجی نیز بر این افزوده 
پاسداران  سپاه  نظر  زیر  که  می شوند 

عمل می کنند.
سپاه قدس که در سال ۱۹۹۰ تاسیس 
شد، ۵ هزار نیرو دارد. اما این سپاه که 
سلیمانی سال ها بر آن فرمان می راند، در 
سیاست منطقه ای جمهوری اسالمی 
نقش اصلی را ایفا می کند. سپاه قدس با 
هدف برتری نظامی  جمهوری اسالمی 
به  سنتی،  جنگ افزارهای  به  نسبت 
تاکتیک جنگ های نامتقارن و چریکی 

تکیه دارد.
سپاه  اقتصادی  انحصارات 

پاسداران انقالب اسالمی
به  انقالب  پاسداران  سپاه  قدرت  اما 
فعالیت های نظامی  محدود نیست بلکه 
تا اعماق سیاست و اقتصاد ایران نفوذ 
می کند. در پایان جنگ ایران و عراق، 
بازسازی  پروژه های  ابتدا  پاسداران 
دست  در  را  شده  ویران  شهرهای 
ساختمان  بخش  از  سپس  گرفتند. 
فعالیت های خود را به بخش های دیگر 
توسعه دادند و امروز در بخش صنعت 
نفت، مالی و ارتباطات نیز فعال هستند. 
عالوه بر این، آنها فعالیت های خود را در 

انواع قاچاق نیز توسعه داده اند.
کاهش  برای  تالش ها  همه  حال  تا 
خورده  شکست  سپاه  اقتصادی  نفوذ 
است. از زمان ریاست جمهوری احمدی 
نژاد، پاسداران انقالب نفوذ خود را در 
مجلس شورای اسالمی، دولت و شبکه 
داده اند،  گسترش  شدت  به  اداری 
سیاست  عرصه  در  امروز  که  بطوری 
هیچکس نمی تواند نظامیان را نادیده 
بگیرد. در بسیاری جاها نفوذ آنها حتی 
از روحانیت بیشتر است. به همین دلیل 
از دید برخی ناظران جمهوری اسالمی 

یک دیکتاتوری نظامی  است.
به نظر می رسد حتی پس از شلیک 
این  هم  اوکراینی  بوئینگ  به  موشک 
وجود  با  کرد.  نخواهد  تغییری  روند 
همه انتقادها، گاردهای سپاه پاسداران 
از پشتیبانی آیت اهلل خامنه ای  انقالب 
رهبر جمهوری اسالمی برخوردارند و 
اگر قدرت خود یا سیستم را در خطر 
آن  از  خشونت آمیز  دفاع  در  ببینند، 
درنگ نخواهند کرد. پاسداران ترجیح 
می دهند از خون هموطنان خود جوی 
خون به راه بیاندازند، اما موقعیت خود 
را از دست ندهند. آنها از این موقعیت 

سود زیادی برده اند.
*منبع: نویه روزشرسایتونگ

*ترجمه و تنظیم: جواد طالعی

نشست مطرح شد از جمله در دیدار دو 
جانبه مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
و جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا.
ساعاتی بعد، وزارت خارجه آمریکا در 
مورد این دیدار بیانیه  ای صادر کرد که 
در بخشی از آن آمده است پمپئو و بورل 
درباره چند موضوع مهم بین  المللی از 
جمله ضرورت مقابله با اقدامات تهاجمی 
و بی  ثبات کننده جمهوری اسالمی ایران 
کرده اند.جوزپ  صحبت  خاورمیانه  در 
بورل نیز در اظهاراتی تاکید کرد، »مانند 
آمریکا نگران نقش ایران در کشورهای 
همسایه و منطقه هستیم.« وی گفت: 
به  ایران  دستیابی  از  می خواهیم  »ما 

تسلیحات هسته ای جلوگیری کنیم.«
مسئول سیاست خارجی اروپا افزود، 
»فقط تصور کنید که اگر امروز، ایران 
بمب ]هسته ای[ در اختیار می داشت، چه 
اتفاقی می افتاد.« او تاکید کرد »تنها توافق 
هسته ای تا کنون از آن جلوگیری کرده 
است، دقیقا همان توافقی که متاسفانه 
دونالد ترامپ آن را بسیار بد می داند.«

بورل در ادامه گفت که »اتحادیه اروپا 
از  جلوگیری  برای  زیادی  گزینه های 
دستیابی ایران به سالح هسته ای دارد.« 
وی توضیح داد که این اتحادیه تنها به 

گزینه  های نظامی توجه نمی کند.
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=فالحت  پیشه: آمریکا از 
طریق جانسون نخست وزیر 
در  را  شکافی  انگلستان 
باقی مانده های  اعضای  میز 

برجام ایجاد کرده.
خارجه  =»وزارت 
فقط  اسالمی  جمهوری 
»ظریف  و  است«  مجری 
روی نیمکت ذخیره  هاست« 
به  آنکه  از  پس  »برجام  و 
ملی  امنیت  عالی  شورای   
امنیتی  ادبیات  شد  سپرده 

و نظامی گرفت«.
کواکبیان:  =مصطفی 
برای  پادویی  بداند  اروپا 
بی فایده  شما  برای  آمریکا 

خواهد بود.
افسر  ریتر  =اسکات 
نیروی  پیشین  اطالعاتی 
نظر  به  آمریکا:  دریایی 
اروپایی ها در حال  می رسد 
ترامپ  دونالد  به  کمک 
خود  آرزوی  به  تا  هستند 

برسد و برجام نابود شود.
درباره  فالحت  پیشه  حشمت اهلل 
کردن  فعال  برای  اروپا  تصمیم 
»مکانیسم ماشه« در برجام می گوید، 
فضای سیاست خارجی علیه جمهوری 
اسالمی ایران تبدیل به یک فضای خشن 
و منجر به »تغییر رفتار دیپلمات های 
است. شده  ایران«  علیه  دنیا 

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
در   ۹۸ بهمن  اول  سه  شنبه  مجلس 
مصاحبه با خبرآنالین می گوید: »این 
امروز  خارجی[  ]دیپلمات  های  افراد 
در  ایران  که  ضعف هایی  دلیل  به 
نوع  بر  است  داشته  سیاست خارجی 
پیام هایی که در روابط خارجی علیه 
ایران شکل می گیرد توانسته اند حاکم 

شوند.«
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  او 
قرار  اتفاقی  چه  شرایط  این  »در 
»آمریکا  گفت:  بدهد«  رخ  است 
وزیر  نخست  جانسون  طریق  از 
اعضای  میز  در  را  شکافی  انگلستان، 
باقی مانده های برجام ایجاد کرده است 
که از ناحیه این شکاف مواد ۱۱ تا ۱۳ 
که  موادی  همان  یا  قطعنامه ۲۲۳۱ 
تحت عنوان ماشه از آن یاد می شود 

فعال شود.«
فشار آمریکا به اعضای برجام از 

طریق جانسون
»آمریکا  کرده  تاکید  همچنین  وی 
شکافی  جانسون،  بوریس  طریق  از 
برجام  باقیمانده  اعضای  میز  در  را 
ایران  اگر  یعنی  است.  کرده  ایجاد 
گام دیگری را بردارد، آنها عمال اعالم 
می کنند برجام اجرایی نشده است و 
با این اعالم از سوی یکی از اعضا که 
طبیعتا با نامه سه عضو اروپایی عضو 
همه  عمال  می گیرد،  صورت  برجام 
قطعنامه ها بار دیگر علیه ایران فعال 
می شود و این موضوع موجب خواهد 
شد تا یک روند برزخی ایجاد شود و 
این روند ادامه پیدا می کند تا قطعنامه  
جدیدی علیه ایران به تصویب برسد 
بگیرد.  را   ۲۲۳۱ قطعنامه  جای  و 
به  ایران  پرونده  شرایطی  چنین  در 
جایی می رود که محل اعمال قدرت 
آمریکا است؛ طبیعتا آنجا آمریکا هر 
کارشکنی را انجام خواهد داد تا مانع 
از صدور قطعنامه ای به نفع ایران شود 
را  ایران  به  کشیدن  نفس  اجازه  که 

بدهد.«
فعال شدن مکانیسم ماشه یعنی 

مرگ برجام
اگر کشورهای  افزود: »معتقدم  وی 
کار  به  را  ماشه  مکانیسم  اروپایی 
ایران، مرگ  برای  بگیرند، معنای آن 
برجام است، چرا که ایران به هیچ وجه 
حاضر نیست پرونده برجام دوباره باز 
شود، آن هم وقتی ترامپ قدرت را به 

دست دارد.«
در  آمریکا  می  گوید  فالحت  پیشه 
مرحله اول به دنبال »محرومیت ایران 
از غنی سازی است« و در مرحله بعد 
در  ایران  حضور  و  موشکی  »مسئله 
معتقد  او  می  کند.  دنبال  را  منطقه« 
ایران  »پرونده  وضعیت  این  در  است 
موضوع  این  می ماند،  باز  دهر  ابد  تا 

فعال کردن »مکانیسم ماشه« تیر خالص اروپایی  ها 
به برجام

پرونده بجای  به معنای آن است که 
شود،  اختالف  رفع  برای  عاملی  آنکه 
تبدیل به اهرمی برای فشار می شود و 
از همین جهت است که معتقدم فعال 
شدن مکانیسم ماشه به معنای مرگ 

برجام است.«
اسالمی  جمهوری  دیپلمات  های 

خلع سالح شده  اند
فالحت  پیشه در بخش دیگری از این 
این ترتیب  مصاحبه گفته است: »به 
اروپاییان می توانند مذاکراتی را شکل 
بیشتر شدن  مانع  از یکسو  تا  بدهند 
اختالفات، تنش ها و مشکالت شوند و 
با مقتضیات  از سوی دیگر، متناسب 
شرایط تازه ای را شکل بدهند، لذا من 
معتقدم در این شرایطی که در زمینه 
دارد،  وجود  ما  کشور  خارجی  روابط 
نوعی خلع سالح کردن دیپلمات های 
ما در منطقه است. به گونه ای که به 
طور بی سابقه ای شاهد آن هستیم که 
جای  ملی  امنیت  شورای  تصمیمات 
تصمیم گیری و مانور وزارت خارجه را 

گرفته است.«
وزارت خارجه فقط مجری است

فالحت  پیشه کشاندن موضوع برجام 
عالی  شورای    به  خارجی  سیاست  از 
را  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت 
»اشتباه« خوانده و بدون اشاره به نقش 
قاطع و تعیین کننده ی علی خامنه  ای 
در تصمیم گیری ها گفته است »حتی 
بعد از آنکه آقای روحانی تالش کرد 
بازگرداند،  خارجه  وزارت  به  را  آن 
اما دوباره شاهد آن بودیم که وزارت 
این  و  است  تنها یک مجری  خارجه 
یکی از مواردی است که موجب شد تا 
موضوعی کامال فنی که می توانست از 
طرق دیپلمات ها پیگیری شود تبدیل 
امنیتی  ادبیات  که  شد  موضوعی  به 
بر  حاکم  ادبیات  حتی  و  نظامی  و 
یکسری سخنرانی های تند اثر خود را 
بر الفاظ دیپلماتیکی داشته است که 
هر کدام از این الفاظ می توانست نقش 

کارگشایی را داشته باشد.«
ذخیره   نیمکت  روی  ظریف 

نشسته است!
»در  که  داد  ادامه  فالحت پیشه 
می رسد  نظر  به  شرایطی  چنین 
هرچند محمدجواد ظریف تمام تالش 
خود را به کار بسته است که حداقل 
کار  عمومی  دیپلماسی  عرصه  در 
خود را انجام دهد، اما این فعالیت ها 
تنها متوجه دیپلماسی عمومی است 
قوی ترین  ما  گفت  می توان  عمال  و 
دیپلمات کشورمان را بر روی نیمکت 
قرار  خارجی  سیاست  ذخیره های 

داده ایم.«
حشمت  اهلل  می شود  یادآوری 
ژست  اکنون  حالی  در  فالحت  پیشه 
پس  دی     ۲۴ روز  که  گرفته  منتقد 
ماشه  مکانیسسم  اروپایی  ها  آنکه  از 
را فعال کردند خطاب به آنها تهدید 
موشکی  پروژه  نکنید  »کاری  کرد، 

شهاب ۴ را کلید بزنیم، زبان نظامی 
حاکم شود خبرهای بدی به گوشتان 

خواهد رسید!«
به راه افتادن پروژه موشک بالستیک 
»شهاب۳« و قطع همکاری با آژانس 
از  خروج  و  اتمی  انرژی  بین  المللی 
مقامات  که  هستند  تهدیداتی   NPT
جمهوری اسالمی در روزهای اخیر در 
واکنش به فعال شدن مکانیسم ماشه 

عنوان کرده اند.
مصطفی کواکبیان عضو »فراکسیون 
امید« نیز در تذکری گفته است »به 
اروپایی ها اعالم می کنم که قطعا شما 
نمی توانید کاری در مورد حل اختالف 
انجام دهید«. وی افزوده »اروپا بداند 
پادویی برای آمریکا برای شما بی فایده 

خواهد بود.«
نابودی برجام با کمک اروپایی  ها

تحلیلگران خارجی  از  زیادی  شمار 
نیز معتقدند برجام در آستانه نابودی 
افسر  ریتر  اسکات  است.  گرفته  قرار 
دریایی  نیروی  پیشین  اطالعاتی 
آمریکا در مقاله  ای در وبسایت شبکه 
خبری روسی »راشا تودی« با اشاره به 
فعال شدن »مکانیسم ماشه« نوشته 
در  اروپایی ها  می رسد  نظر  »به  است 
ترامپ هستند  دونالد  به  حال کمک 
تا به آرزوی خود برسد و برجام نابود 

شود.«
آغاز  با  »اروپایی ها  می  گوید،  او 
فشار  با  تالش اند  در  ماشه  مکانیسم 
آمدن  به  وادار  را  کشور  آن  ایران  بر 
اما  این،  کنند.  مذاکره  میز  پای 
پوششی دیپلماتیک بر روی شکست 
اروپایی ها در اجرای مفاد برجام است. 
نتیجه این مکانیسم چیزی جز اعمال 
شورای  اقتصادی  تحریم های  دوباره 
امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران 

نیست.«
این تحلیلگر امنیتی نیز پیش  بینی 
کرده با آغاز مکانیسم ماشه اروپایی ها 
یک  تنها  که  کرده اند  آغاز  را  روندی 
»پایان  آن  و  داشت  خواهد  نتیجه 

برجام« است.

مورد  در  و =سال هاست  حیرانی  دچار  توسعه 
سردرگمی هستیم.

»الزهرا«  دانشگاه  اقتصاد  استاد 
می گوید:  دختران(  عالی  )مدرسه 
که  ایران  ساله   ۲۰ توسعه  برنامه 
یاد  آن  از  چشم انداز  سند  عنوان  به 
می شود، بیشتر به آرزو و رویا می ماند 
تا  ایران  سند،  این  طبق  قراراست  و 
پنج سال آینده در تمام زمینه ها در 
منطقه رتبه اول را به دست آورد! در 
حالی که در وضعیت موجود، چنین 

چیزی محال است.
با  گهگاه  که  راغفر  حسین  دکتر 
عملکرد  از  تند  انتقادات  و  تحلیل ها 
جمهوری  اقتصادی  امور  مسئوالن 

حسین راغفر:
 اقتصاد 

ایران در بند 
عملکردهای 

سلیقه ای 
است

می کشد  چالش  به  را  آنها  اسالمی، 
این سال ها  در  ما  تأکید می کند که 
نداشته ایم.  توسعه گرا  دولت  عمال 
درواقع بعد از چند دهه ما هنوز هیچ 
و  برنداشته ایم  زمینه  این  در  گامی 
کرده ایم  عمل  سلیقه  اساس  بر  تنها 
و باید گفت در چنین فضایی صحبت 
از دولت توسعه گرا بیشتر به شوخی 
چهارم  برنامه  افزوده:  می ماند.او 
توسعه در مجلس هفتم که اصولگرا 
و محافظه کار بود تصویب شد. اما در 
احمدی  محمود  از سوی  نهم  دولت 
برنامه  یک  که  استدالل  این  با  نژاد 
و  نیامد  در  اجرا  به  است  آمریکایی 
دولت وقت تغییراتی در آن داد و هر 
کجا که در برنامه، کلمه توسعه آمده 
بود بجای آن از واژه »اعتال« استفاده 
و  عملیاتی  تعریف  آنکه  بدون  شد 

مفهومی از این عبارت ارائه شود.
راغفر ادامه داده: این بهم ریختگی ها 
همانطور که می بینید بسیار زیاد بوده  
و ما را از مسیر اصلی توسعه بازداشته 
الگوی  ما هیچگاه  در حقیقت  است. 
دلیل  همین  به  و  نداشته ایم  توسعه 
باید دلیل عقب ماندگی کشور  را  آن 
در این سال ها دانست. گفتنی است 
که برخی ادعا می کردند الگوی مورد 
نظر توسعه در ایران شبیه هیچکدام 
از الگوهایی که در جهان وجود دارد 
الگوی  دنبال  به  ما  که  زیرا  نیست 
اسالمی هستیم! واقعیت آن است که 
ما مدت هاست در مورد توسعه دچار 

حیرانی و سردرگمی هستیم.
وی اضافه کرده: در طول سه دهه 
دوران  از  بعد  به خصوص  گذشته 
در  غربی  کامال  الگوی  یک  جنگ 
بحث توسعه در کشور حاکم شد. این 
الگو به هیچ عنوان اصیل نبود چون 
را  اصول سرمایه داری  از  بعضی  تنها 
در کشور تقلید می کرد که بعد از سه 

دهه همچنان دنبال می شود.
دکتر راغفر به وبسایت فرارو گفته 
است: برنامه توسعه ۲۰ ساله یا سند 
چشم انداز که قرار است طبق آن ایران 
زمینه ها  تمام  در  آینده  پنج سال  تا 
دست  به  را  اول  رتبه  منطقه  در 
بیاورد، در وضعیت کنونی غیرممکن 
سال  دو  جایگاه  حتی  ما  است. 
گذشته خود را نیز از دست داده ایم 
و بطور مداوم در حال نزول هستیم.

او تأکید کرده که در الگوی توسعه 
باید جایگاه دولت، بخش خصوصی و 

سایر نهادها مشخص شود.
تجربیات  از  می خواهیم  دید  باید 
سایر کشورها استفاده کنیم یا اینکه 
باید  باشیم.  داشته  را  خود  الگوی 
مسیر رسیدن به اهداف توسعه ای نیز 
کامال معلوم باشد. در غیر این صورت 
یافت. دست  موفقیت  به  نمی  توان 

ورزشکاران  از  یکی  راغفر  دکتر 
تحصیلکرده ایران به شمار می رود. او 
سال ها دروازه بان تیم ملی فوتبال و 
مدتی نیز از مسئوالن فدراسیون این 

ورزش بوده است.

اختصاصی کیهان لندن:
 هواپیمای اوکراینی پیش از شلیک موشک دوم 

سیگنال  های هشدار ارسال کرده بود

به  آگاه  منبع  =یک 
»اگر  می  گوید  لندن  کیهان 
هواپیما  به  دوم  موشک 
احتمال  نمی  کرد  اصابت 
اینکه خلبان یا کمک خلبان 
به  را  هواپیما  می  توانستند 
روی  و  برگردانند  فرودگاه 

باند بنشانند زیاد می بود«.
 6:1۵ ساعت  =هواپیما 
از  یکی  صفحه  از  دقیقه 
رادار  اما  شد  محو  رادارها 
به  که  داده  نشان  دیگر 
سمت راست منحرف شده و 
ظاهرا خلبان تالش می  کرده 
ولی  برگرداند.  را  هواپیما 
سه دقیقه بعد بطور کامل از 
صفحه رادار محو شده است.
انقالب  پاسداران  =سپاه 
دسترسی  اجازه  اسالمی 
در  را  نظامی  اطالعات  به 
زمینه ی عمدی یا غیرعمدی 
موشک  شلیک  بودن 

نمی  دهد.
=حتی اگر ادعای »خطای 
موشک  پرتاب  در  انسانی« 
اول پذیرفته شود ولی پرتاب 
می بایست  دوم  موشک 

»عمدی« بوده باشد!
لندن  کیهان  به  آگاه  منبع  یک 
می  گوید پس از اصابت موشک اول به 
هواپیمای مسافربری بوئینگ اوکراینی 
 »squawk code« طریق  از 
اعالم  سیگنال  های  کد(  )ترانسپوندر 
وضعیت اضطراری دریافت شده بود اما 
موشک دوم ۱۲ ثانیه بعد به سوی آن 

شلیک شده است.
به گفته این منبع اگر موشک دوم به 
هواپیما اصابت نمی  کرد احتمال اینکه 

می  توانستند  خلبان  کمک  یا  خلبان 
هواپیما را به فرودگاه برگردانند و روی 

باند بنشانند زیاد می بود.
این منبع آگاه به پرسش  های بیشتر 
پاسخی نداد از جمله   اینکه نگفت آیا 
 »MAYDAY« خلبان نیز با هشدار
اعالم وضعیت اضطراری کرده است یا 

نه؟
اعالم وضعیت اضطراری چه از طریق 
ارسال کدهای محرمانه و چه از طریق 
»رادیوکال« )مکالمه خلبان و برج( در 
و   »FDR« هواپیما  سیاه  جعبه  های 
»CVR« ضبط می  شود اما مسئوالن 
جمهوری اسالمی با وجود درخواست 
تحویل  از  کنون  تا  اوکراین  و  کانادا 
که  کشورهایی  به  سیاه  جعبه  های 
بتوانند با دستگاه های مجهز اطالعات 
آن را بازخوانی کنند، خودداری کرده 
مقامات  که  حالیست  در  این  است. 
امکانات و  حکومت اعالم کرده اند که 
تجهیزات الزم برای دانلود و بازخوانی 
محتوای جعبه های سیاه در ایران وجود 
درخواست  اسالمی  و جمهوری  ندارد 
کرده این تجهیزات در اختیارش قرار 

بگیرد!
آمده،  دست  به  اطالعات  اساس  بر 
سیگنال  های  مهرآباد  فرودگاه  اپروچ 
»squawk code« را دریافت کرده 
و این موضوع در کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی نیز مطرح شده 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  اما  است 
با  قرار معلوم  از  در گزارش دوم خود 
فشار سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 
تشریح صورت سانحه اولیه به صورت 

مبهم به آن اشاره کرده است.
جمهوری  هواپیمایی  مسئوالن 
اسالمی ادعا می  کردند خلبان بوئینگ 
اپروچ  و  مراقبت  برج  با  تماسی  هیچ 
مهرآباد نداشته اما در »دومین گزارش 
مقدماتی سانحه« سازمان هواپیمایی 
کشوری بطور واضح تاکید شده خلبان 
با برج و رادار مهرآباد تماس گرفته و 
پیام رد و بدل کرده اند و کنترلر مهرآباد 

هواپیما را شناسایی کرده است.
از  دقیقه   ۶:۱۲ ساعت  در  هواپیما 
ساعت  تا  ارتباط  و  می  شود  بلند  باند 
دقیقه(  )به مدت هشت  دقیقه   ۶:۱۸
»خمینی«  فرودگاه  رادار  و  برج  با 
سپس »مهرآباد« برقرار بوده است. اما 
از ساعت ۶:۱۸ دقیقه تماس خلبان و 

کنترلر برج مهرآباد قطع می  شود.
طبق اطالعات استخراج شده از رادار، 
صعود  پایی   ۸۱۰۰ ارتفاع  تا  هواپیما 
کرده و پس از آن اطالعات شناسایی 
و ارتفاع هواپیما از صفحه رادار حذف و 
هیچ پیام رادیویی از خلبان در خصوص 

شرایط غیرعادی دریافت نشده است.
 )SSR,PSR( راداری  مشاهدات 
حدود  در  هواپیما  که  می دهد  نشان 
نظارتی  رادار  از  پرواز  دقیقه   ۶:۱۵
ثانویه )SSR( محو شده ولی بر اساس 
فرودگاه  نظارتی  اولیه  رادار  اطالعات 
سمت  به  هواپیما   )PSR( مهرآباد 
سمت  به  احتماالً  و  منحرف  راست 
و  بوده  مسیر  ادامه  حال  در  فرودگاه 
پس از حدود سه دقیقه پرواز، در حدود 
ساعت ۶:۱۸ دقیقه از رادار اولیه محو 

شده است.
از  دقیقه   ۶:۱۵ ساعت  در  هواپیما 
اما  شده  محو  رادارها  از  یکی  صفحه 
سمت  به  که  داده  نشان  دیگر  رادار 
خلبان  ظاهرا  و  شده  منحرف  راست 
تالش می  کرده هواپیما را به فرودگاه 
برگرداند اما سه دقیقه بعد بطور کامل 

از صفحه رادار محو شده است.
اطالعات  بازخوانی  اهمیت 

جعبه  های سیاه

با بازخوانی جعبه  های سیاه هواپیما 
جزئیات مکالمه و زمان دقیق ارتباط 
با برج و یا زمان دقیق ارسال  خلبان 
روشن  هشدار  کدهای  و  سیگنال  ها 

خواهد شد.
فرض  به  اگر  حتی  صورت  این  در 
پرتاب  در  انسانی«  »خطای  ادعای 
موشک اول پذیرفته شود، ولی پرتاب 
موشک دوم »عمدی« خواهد بود! اگر 
سیستم پدافندی »تور« به نحوی عمل 
خودکار  بطور  دوم  موشک  که  کند 
پرتاب شود باز هم اپراتور می  توانسته 
دستور توقف پرتاب را به سیستم بدهد.

چنانچه به هر دلیل خلبان نتوانسته 
کند،  اضطراری  وضعیت  اعالم  باشد 
می  تواند  هواپیما  هوشمند  سیستم 
و  ضبط  را  اضطراری  سیگنال  های 

ارسال کند.
مدت  در  می  گویند  عینی  شاهدان 
زمان بسیار کمی بعد از برخورد موشک 
دوم به هواپیما، قطعات گداخته ی آن 

از آسمان به زمین سقوط می  کرد.
عدم همکاری سپاه پاسداران با 

کمیته  های تخصصی 
اکنون سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اجازه دسترسی به اطالعات پدافندی 
را  بررسی  تخصصی  کمیته  های  به 
نهادهای  فشار  با  همچنین  نمی  دهد. 
از  ایران  اسالمی،  جمهوری  امنیتی 
به  هواپیما  سیاه  جعبه  های  تحویل 
که  فرانسه  حتی  و  کانادا  و  اوکراین 
امکان بازخوانی اطالعات آن را دارند، 
ارتباط  همین  در  می  کند.  خودداری 
حسن  حقوقی  معاون  جنیدی  لعیا 
در  بهمن،  دوم  چهارشنبه  روحانی، 
حاشیه نشست هیأت دولت در پاسخ 
به این پرسش که آیا دولت به اطالعات 
بخش نظامی در این سانحه دسترسی 
باید  دارد، گفته است »همه بخش ها 
این  در  کشور  زیرا  باشند  پاسخگو 
باید  باشد.  چندگانه  نمی تواند  زمینه 
تمام بخش ها چه لشکری و کشوری 
ارائه  در  جایی  اگر  باشند؛  پاسخگو 
رئیس  به  باشد  مشکلی  اطالعات 
جمهور اعالم می کنیم و آقای روحانی 
هم به رهبر انقالب اعالم می کند؛ این 
تجزیه پذیر  و  است  کلی  مشکل  یک 

نیست و باید این مشکل حل شود.«
لحظه  این  تا  کرده  تاکید  جنبدی 
بخش لشکری در جلسات حضور داشته 
و ]فقط[ گزارش خود را ارائه داده است. 
این  خبرنگاران«  »باشگاه  وبسایت 
بخش از صحبت  های جنیدی را منتشر 
کرده اما خبرگزاری ایرنا آن را سانسور 

کرده است.
شرکت   ۷۳۷ بوئینگ  هواپیمای 
و  مسافر   ۱۷۶ با  اوکراین  هواپیمایی 
خدمه پرواز که ۱۴۷ نفر از آنان ایرانی 
ماه،  دی   چهارشنبه ۱۸  بودند، صبح 
پایتخت  کی یف  مقصد  به  را  تهران 
اوکراین ترک کرد اما هشت دقیقه پس 
از پرواز در حوالی شهر جدید پرند در 
جنوب تهران هدف حمله دو موشک 
قرار  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
گرفت و سقوط کرد. همه سرنشینان 
پرواز ۵۷۲ تهران- کی یف کشته شدند.

الپوشانی  و  کتمان  روز  سه  از  بعد 
دی  ماه،     ۲۱ شنبه  صبح  سرانجام 
شلیک  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
موشک توسط پدافند سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی را تایید کرد اما مدعی 
و  انسانی«  شد که دلیل آن »خطای 
شواهد  اما  است  بوده  »غیرعمدی« 
کافی برای این ادعا هنوز ارائه نشده و 
پرونده در حالی همچنان باز است که 
شایعات بر سر ساقط کردن عمدی این 

هواپیمای مسافربری شدت می یابد.

قطعه ای از هواپیمای بوئینگ اوکراین حشمت اهلل فالحت  پیشه
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ساختار غدد شیری
واژه پستان ارتباط نزدیکی به کلمه پستاندار 

دارد چرا که نامگذاری رده پستانداران پس از پیدایش 
غدد شیری در جانوران صورت گرفت.وجود غدد عرق یکی از 

شاخصه های پستانداران است.غدد و مجاری شیری خانم ها مشابه 
غدد عرق می باشد.تمام انسان ها غدد عرق دارند اما غدد شیری با قابلیت 

تولید شیر فقط در خانم ها تعریف شده است. به طور تخصصی تر فقط 
خانم هایی که نوزادی به دنیا آورده اند دارای غدد شیری فعال هستند.غدد شیری 

در پستان خانم ها واقع بوده و مسئول الکتاسیون یا تولید شیر است.بافت پستان 
در هر دو جنس مرد و زن دارای بافت غددی است. در زنان بافت غده پس از بلوغ 
در پاسخ به آزاد سازی استروژن شروع به رشد می کند. غدد پستانی فقط بعد از 
زایمان قادر به تولید شیر هستند.غدد پستانی که در پستان قرار دارد وظیفه تولید 
شیر برای نوزاد شیرخوار به دنبال زایمان را بر عهده دارد. هر غده از یک سری لوبول 
ها یا غدد تشکیل دهنده شیر تشکیل شده است. که به لوب های مجرا و نهابتا به 
مجاری الکتیفر متصل می شوند.مجاری الکتیفر مسئول تحویل شیر از طریق منافذ 
ریز در نوک پستان به سطح پوست و خارج از بدن مادر است. این مجاری شبکه 
ای مانند شاخه درخت را تشکیل می دهند که در نوک پستان همگرا می 
شوند. مجاری شیردهی با نامهای زیادی از جمله مجاری شیر ، مجاری 

پستانی و گاالکتوفورها شناخته شده است.هنگامی که زنان نوزادی به 
دنیا نیاورده اند و شیرده نیستند ، نوعی درپوش مجاری را مسدود 

می کند تا از ورود باکتری ها و عفونت جلوگیری کند. 
این درپوش از کراتین ساخته شده است ، پروتئین 

ساختاری که جزء اصلی پوست ، مو و 
ناخن ها است.

زنان  شاخص

آرزویی است مرا در دل
که روان سوزد و جان کاهد
بخدا در دل و جانم نیست
هیچ جز حسرت دیدارش
سوختم از غم و کی با شد

غم من مایه آزارش
نگران دیده به ره دارم

شاید آن گمشده باز آید...
... زین همه کوشش بی حاصل
عقل سرگشته به من گوید ...
... آن کسی را که تو میجویی

کی خیال تو بسر دارد
بس کن این ناله و زاری را

بس کن او یار دگر دارد

بافت  غضروف، 
است  ای  کننده  متصل 
بدن  بخش های  از  بسیاری  در  که 
وجود  با  بافت  این  می شود.  یافت 
به  کشسان،  و  قدرتمند  ساختار 
بافت  این  می بیند.  آسیب  سادگی 
پالستیکی به صورت بالشتکی میان 
می کند.  عمل  مفاصل  استخوان های 
ساییدگی غضروف  دچار  که  افرادی 
سفت  درد،  معموال  می شوند  زانو 
مفاصل  در  را  )ورم(  التهاب  و  شدن 

خود تجربه می کنند.
ساییدگی  مورد  در  حقایقی 

غضروف زانو
غضروف چند عملکرد متفاوت نظیر 
و  استخوان ها  داشتن  نگه  هم  کنار 

بدن  دیگر  بافت های  از  محافظت 
آسیب  دارد.تشخیص  عهده  بر  را 
معموال  زانو  غضروف  ساییدگی  و  
یا   MRI اسکن،  انواع  نیازمند 
بود.آسیب های  خواهد  آرتروسکوپی 
کمک  با  معموال  غضروف  تر  خفیف 
داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی 

)NSAID( درمان می شوند.
غضروف چیست؟

که  است  محافظی  بافت  غضروف 
می گیرد.  قرار  استخوان ها  میان 
در  مختلفی  عملکردهای  غضروف 
بدن دارد و این کارکردها عبارتند از:
کاهش اصطکاک میان استخوان ها
بالشتک هایی  صورت  به  فعالیت 
از  به حمایت  میان مفاصل و کمک 
و  شدن  خم  دویدن،  زمان  در  وزن 

ورزش کردن.
استخوان ها،  داشتن  نگه  هم  کنار 
برای مثال استخوان های قفسه سینه.

بعضی از اعضای بدن تقریبا به طور 
اند،  شده  ساخته  غضروف  از  کامل 
برای مثال بخش های خارجی گوش.

استخوان های  انتهای  کودکان  در 
است  شده  ساخته  غضروف  از  بلند 

در  )خونریزی  هماتروز  می تواند 
حالت  این  در  کند.  ایجاد  مفصل( 
رنگ  تغییر  دیده  آسیب  ناحیه 
می دهد و ظاهری زخم خورده پیدا 

می کند.
علت ساییدگی غضروف زانو

زانو،  آرتروز  علت  ترین  رایج 
در  همه  تقریبا  است.  سن  افزایش 
نهایت با درجه ای از آرتروز درگیر 
چندین  وجود،  این  با  می شوند. 
شدید  انواع  به  ابتال  خطر  عامل، 
را  تر  پایین  سن های  در  آرتروز 
افزایش می دهند. این عوامل در زیر 

فهرست شده اند:
1- سن

غضروف  شدن  ترمیم  قابلیت 
پیدا  کاهش  افراد  سن  افزایش  با 

می کند.
۲- وزن

هر چه وزن زیادتر باشد، فشار بر 
زانو  مفاصل  مفاصل، خصوصا  روی 
کیلوگرم  هر  می کند.  پیدا  افزایش 
یا  سه  اضافی  وزن  وزن،  افزایش 
چهار برابری را بر روی زانوها اضافه 

می کند.
3- عوامل ارثی

این موضوع مواردی نظیر تغییرات 
ژنتیکی را در بر می گیرد، تغییراتی 
در  بیشتری  میزان  به  را  فرد  که 
می دهند.  قرار  زانو  آرتروز  معرض 
واسطه  به  می تواند  موضوع  این 
استخوان های  شکل  ارثی  مسائل 
موجود در مفصل زانو را تغییر دهد.

۴- جنسیت
زنان پنجاه و پنج ساله و مسن تر 
به میزان بیشتری نسبت به مردان 
قرار  زانو  آرتروز  خطر  معرض  در 

دارند.
۵- صدمات ناشی از فشار تکرار 

شونده
از  ناشی  معموال  صدمات  این 
بر  افراد  که  هستند  شغلی  نوع 
شامل  که  شغل هایی  دارند.  عهده 
می توانند  هستند  زیاد  فعالیت های 
بر مفاصل فشار وارد کنند و احتمال 
بروز آرتروز را به دلیل فشار مستمر 
بر مفصل افزایش دهند. مشاغلی که 
نیازمند زانو زدن، چمباتمه نشستن 
یا حمل بار هستند مشاغلی از این 

دست هستند.
6-ورزشکاران

تنیس  یا  فوتبال  که  ورزشکارانی 
طوالنی  دوندگی  یا  می کنند  بازی 
معرض  در  می دهند  انجام  مدت 
زانو  در  آرتروز  ایجاد  بیشتر  خطر 
که  است  معنی  بدان  این  هستند. 
از  برای جلوگیری  باید  ورزشکاران 
انجام  را  اقداماتی  دیدگی  آسیب 
دهند. با این حال، باید توجه داشته 
کافی  و  منظم  ورزش  که  باشید 
و می تواند  قوی می کند  را  مفاصل 
در  دهد.  کاهش  را  آرتروز  خطر 
در  ضعیف  ماهیچه های  حقیقت 
به  می توانند  خود  زانو  اطراف 

مشکل آرتروز منجر شوند.

که با بزرگ شدن به استخوان تبدیل 
می شوند.

بدن،  بافت های  دیگر  خالف  بر 
نمی کند.  دریافت  را  خونی  غضروف 
غضروف  به  آسیب  دلیل،  همین  به 
و ساییدگی غضروف زانو در مقایسه 
با بافت های دیگر که از خون تغذیه 
درمان  برای  بیشتری  زمان  می کنند 

نیاز دارد.
)غضروف  غضروف  انواع  همه 
ارتجاعی، غضروف فیبری و غضروف 
ببینند.  آسیب  می توانند  زجاجی( 
از  نوعی  دیسک  لغزش  مثال،  برای 
فیبری  غضروف  در  که  است  آسیب 
ضربه  مشابه  طور  به  می شود.  ایجاد 
ارتجاعی  غضروف  می تواند  گوش  به 

موجود در آن را دچار آسیب کند.
در  موجود  غضروف  که  زمانی 
درد  می تواند  می بیند  آسیب  مفصل 
شدید، التهاب و ناتوانی هایی را ایجاد 
به  آسیب  نام  با  موضوع  این  کند. 

غضروف مفصلی شناخته می شود.

بر اساس گزارش مرکز ملی سالمت 
از  یک سوم  از  بیش  متحده،  ایاالت 
بزرگساالن باالی چهل و پنج سال از 

انواع زانو درد رنج می برند.
عالئم ساییدگی غضروف زانو

آنها  مفصل  غضروف  که  بیمارانی 
آسیب دیده است )آسیب به غضروف 
تجربه  را  بعدی  موارد  مفصلی(، 

می کنند:
ورم  دیده  آسیب  ناحیه  التهاب، 
می کند، از باقی بخش های بدن گرم 
و  دردناک  حساس،  و  می شود  تر 

تحریک پذیر می شود.
سفتی  حالت  دچار  قسمت  آن 
می شود.محدوده  شدگی  چوب  و 
حرکتی فرد محدود می شود. با افزایش 
آسیب، زانوی آسیب دیده نمی تواند 
کند. حرکت  آزادانه  و  سادگی  به 

آسیب به غضروف مفصلی در بیشتر 
آرنج،  اما  زانو رخ می دهد،  در  موارد 
ران  مفصل  و  شانه  پا،  و  دست  مچ 
نیز می توانند دچار این آسیب شوند.

غضروف  از  بخشی  حاد،  موارد  در 
مفصل  و  شود  جدا  است  ممکن 
موضوع  این  شود.  قفل  می تواند 

شهال وهاب زاده  
)19۵۰ - تهران(

ل  سا ر  د ه  د ا ب ز ها و شهال 
ایران  شایسته  دختر   ۱۹۶۷/۱۳۴۶
شد.پیش از سال ۱۳۴۶ این رقابت ها 
داده  ترتیب  ایران  دختر  عنوان  زیر 
بعد  به  سال  آن  از  ولی  می شد 
برگزارکنندگان نام آن را به »دختر 
شایسته ایران« تغییر دادند. مراسم 
»دختر شایسته ایران« سال ۱۳۴۶ با 
حضور ۵۰۰ مهمان در هتل هیلتون 
دختر  چهارده  شد.  برگزار  تهران 
در  بار  یک  رقابت  در  شرکت کننده 
جامه یک شکل و بار دیگر در لباس 

شب بر روی سن راه رفتند.
رئیس مراسم، هما احسان از مجله 
زن روز بود که سؤاالتی را که خود 
کاندیدها از کاسه ای به طور اتفاقی 

درآورده بودند از آن ها پرسید.
هیئت ژوری پنج نفره در این رقابت 
به اتفاق آراء به شهال وهاب زاده رأی 
داد. پس از اعالم رأی ژوری، شهال 
وهاب زاده را بر تختی از گل نهادند که 
توسط چهار مرد جوان حمل می شد.

 ،۱۳۴۶ سال  کشوری  رقابت  در 
شایسته  دختر  حقایقی  شهرزاد 

شمسی زاده  شعله  و  دوم  کرمانشاه 
کاظمی  ژاله  شد.  سوم  تهران  از 
ونوس  و  قزوین  فینالیست  گوهری 
و  چهارم  تهرانی  فینالیست  خاشع 

پنجم شدند.
سال  همان  در  وهاب زاده  شهال 
در رقابت های »پرنسس های نوجوان 
جهان«در شیکاگو، ایلینوی شرکت 

کرد.
او در این رقابت جهانی که ۲۶ مه 
۱۹۶۷ در شیکاگو برگزار شد در میان 
۱۵ رقابت کننده پس از رقیبان فنالند 
فروغ فرخزادو هندوستان در مقام سوم قرار گرفت.

هر  است؛  حساسی  دوران  بارداری 
چیز کوچکی می تواند روی وضعیت 
روحی مادر تاثیر بگذارد یا جسم او را 
ناراحت کند. به همین دلیل است که 
باید با ممنوعیت های پوشیدنی دوران 
بارداری آشنا شوید و رعایتشان کنید 
دوران  این  در  را  نتیجه  بهترین  تا 
هشت  با  مقاله  این  در  بگیرید. 
دوران  در  لباس  انتخاب  نبایدهای 

بارداری بیشتر آشنا خواهید شد.
زود خریدن شلوار بارداری

رایج ترین  و  مهم ترین  از  یکی 
است  این  باردار  مادران  اشتباه های 
که خیلی زود دست به انتخاب شلوار 
اشتباه  به  بارداری می زنند. خیلی ها 
چاشنی بیشتری می زنند و از سر ذوق 
سراغ خرید شلوار بارداری های گران 

قیمت از برندهای معتبر می روند.
عجله  بارداری  شلوار  خرید  برای 
که  اول  ماه های  به خصوص  نکنید. 
نیفتاده  اتفاق  زیادی  تغییرات  هنوز 

این کار را انجام ندهید.
به  می توانید  که  هست  ترفندهایی 
به  را  معمولی  شلوار  آن ها  وسیله 
شلوار بارداری تبدیل کنید؛ بنابراین 
اگر امکان خرید شلوار بارداری ندارید 
یا این هزینه برای مدت کوتاه ۹ ماهه 
سراغ  نمی رسد،  منطقی  نظرتان  به 

این روش ها بروید.
بارداری  پیراهن  گرفتن  قرض 
البته  ندارد؛  خاصی  مشکل  معموال 
اگر سالمت کسی که لباس را از او 
قرض می گیرید مطمئن هستید؛ اما 
نکنید چون  را قرض  بارداری  شلوار 

بهداشتی نیست.
لباس ضخیم می خرید؟

هیچ وقت برای خرید لباس بارداری 
سراغ  زمستان  و  پاییز  مناسب 
لباس  نروید.  ضخیم  لباس های 
حاملگی پشمی یا تهیه شده از الیافی 
خوبی  انتخاب  شیشه  پشم  مثل 
برای شما نخواهد بود؛ در عوض چه 
دوران   در  چه  و  بارداری  دوران  در 
شیردهی از قانون الیه بندی کردن 

لباس پیروی کنید.
پوشیدن لباسی که طبیعی نیست

می دانیم که این روزها بحث استفاده 
از لباس های الیاف طبیعی خیلی زیاد 
شده و گاهی آنقدر تکرار می شود که 
رو به از دست دادن اهمیتش می رود؛ 
اما نپوشیدن این لباس ها در دوران 
بارداری از بزرگترین اشتباهاتی است 

که می توانید مرتکب آن شوید.
است  این  طبیعی  الیاف  خوبی 
در  شما  شده  حساس  پوست  که 
دادن  نشان  اجازه  بارداری  دوران 
پوشیدن  نمی دهد.با  را  حساسیت 
الیاف  از  شده  تهیه  بارداری  لباس 
نفس  امکان  پوستتان  به  طبیعی 
کشیدن می دهید.بارداری دوران گر 
تعریق های  و  ناگهانی  گرفتن های 
شدید به دلیل تغییرات هورمونی و 
وجود جنین در رحم است. به همین 
دلیل اگر لباس نایلونی یا تهیه شده از 
مواد مصنوعی بپوشید، خیلی زود به 

یک کوره متحرک تبدیل خواهید شد. 
بنابراین از لباس نخی غافل نشوید.

عاشق رنگ های تیره هستید
درست است که هنوز تحقیقات زیادی 
تاثیر رنگ لباس مادر بر روی  درباره 
انجام نشده  بارداری  جنین در دوران 
است؛ اما نمی توان احتیاط نکرد و سر 

خود عمل کرد.
بیشتر  که  است  این  واقعیت 
استایلیست ها هم پیشنهاد می کنند در 

این دوران سراغ رنگ های شاد بروید.
پوشیدن  بارداری  دوران  همین  از 
روتین  از  به بخشی  را  رنگ های شاد 
به  برایتان  تا  تبدیل کنید  زندگی تان 

یک عادت خوب تبدیل شود.
خیلی ها پیشنهاد می کنند برای الغرتر 
بلوزهای  بارداری  در  رسیدن  نظر  به 
تیره رنگ همراه  با سارافون  را  رنگی 
ماکسی  پیراهن های  سراغ  یا  کنید 
مشکی بروید؛ اما پیشنهاد ما این است 
که همان طور که در کودکی پوشیدن 
لباس مشکی ممنوع بود، پوشیدن این 

رنگ ها را بارداری هم ممنوع کنید و تا 
حد ممکن سراغ انواع مدل های شاد 
و زیبا بروید. حاال چه لباستان لباس 
داخل خانه است و چه لباس مجلسی 
که برای شیک بودن در مهمانی های 

رسمی انتخاب کرده اید. 
رنگ های تند می پوشید؟

هر چقدر شما را به پوشیدن رنگ های 
شاد تشویق می کنیم، به همان اندازه 
توصیه می کنیم رنگ های شاد مالیم 
را انتخاب کنید. رنگ های مالیم تاثیر 
در  دائما  روحیه  روی  بخشی  آرامش 
حال نوسان شما خواهد داشت و این 
آرامش به فرزندتان هم منتقل خواهد 
شد. از رنگ هایی مثل صورتی روشن، 
دوران  این  در  مالیم  سبز  و  گل بهی 

غافل نشوید.
خیلی زود لباس بارداری می پوشید

زده هستید  است که هیجان  درست 
دلتان  احتماال  که  است  درست  و 
همه  به  زودتر  چه  هر  می خواهد 
راه  اما  باردار هستید؛  اعالم کنید که 
بلوزهای  یا  پیراهن  پوشیدن  کار  این 
بارداری پیش از بر آمدن شکم نیست. 
بنابراین وقتی سه ماهه هستید و هنوز 

بارداری تان مشهود 
لباس هایی  سراغ  نیست 

که از زیر سینه آزاد می ایستند یا سایر 
مدل های بارداری نروید.

همچنان تنگ می پوشید؟
پوشیدن لباس تنگ در دوران بارداری 
مثل این است که رسما خودتان را زیر 
منگنه بگذارید! بدن شما در طول این 
۹ ماه به آرامش و راحتی نیاز دارد و به 
همین دلیل لباس هایی که کمی آزاد 
برایتان  ایده آلی  انتخاب های  هستند، 

خواهند بود.
به  راضی  را  دلتان  نمی توانید  اگر 
پوشیدن لباس آزاد کنید، سعی کنید 
ترکیب  هم  با  را  فیت  و  آزاد  لباس 
کنید. مثال یک تی شرت آزاد بپوشید 

راحت  نخی  لگینگ  یک  با  را  آن  و 
همراه کنید.

این پاشنه برایتان خطرناک است
به  را  نکات  مهم ترین  لباس ها  درباره 
شما گفتیم؛ اما یک نکته اساسی در 
مانده  جا  پوشیدنی ها  از  یکی  مورد 
توجه  هم  آن  است؛  مهم  بسیار  که 
دوران  این  برای  که  است  کفشی  به 

انتخاب می کنید.
مرکز  تغییر  نتایج  از  یکی  درد  کمر 
ثقل بدن در دوران بارداری است. این 
بلند  با پوشیدن کفش پاشنه  درد را 
است  بهتر  همچنین  نکنید،  بیشتر 
این  پوشیدن  جدی تر  آسیب های  با 
کفش در طی بارداری نیز آشنا شوید.

کفشی بپوشید که به پاهایتان امکان 
تنفس بدهد. کفش هایی با رویه توری 

انتخاب های خوب خواهند بود.
توجه داشته باشید که در این دوران 
ممکن است پاهای شما بین نیم الی 
به همین  پیدا کند.  تغییر  یک سایز 
دلیل قبل از خرید این نکته را در نظر 
داشته باشید. این تغییر سایز معموال 
دوران  اتمام  از  بعد  و  است  دائمی 

بارداری کاهش پیدا نخواهد کرد.
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مردان  شاخص

اسپاسم عضالنی یک انقباض عضالنی 
تواند  می  عضالنی  اسپاسم  است. 
بخش های مختلفی از عضالت بدن 
را تحت تاثیر قرار دهد که منجر به 
عالئم مختلفی می شود. اگر اسپاسم 
عضالنی بسیار دردناک بوده، برطرف 
شدن آن مشکل و یا مرتبا تکرار شود، 
باید از طریق مراقبت های پزشکی به 
درمان  بود.  علل ممکن  دنبال سایر 
اسپاسم عضالنی با روشهای ساده ای 

امکان پذیر است.
اسپاسم عضالت اسکلتی

معموال  اسکلتی،  عضالت  اسپاسم 
به  اغلب  و  بوده  رایج  اسپاسم  نوعی 
علت خستگی بیش از حد عضالت، 
کم آبی و الکترولیت های غیر طبیعی 
رخ می دهد. اسپاسم عضالنی معموال 
ناگهانی رخ می دهد، دردناک، و تقریبا 
کوتاه مدت است. این حالت ممکن 
است با آزادسازی عضله از بین برود.

اسپاسم عضالنی قفسه سینه
اسپاسم عضالنی می تواند در قفسه 
سینه نیز رخ دهد. زمانی که عضالت 
قفسه سینه  دچار مشکل شده باشد، 
اسپاسم  دهد.  می  رخ  مشکل  این 
عضالنی حتی می تواند موجب درد 
قفسه سینه شده و ممکن است  در 
اشتباه  قلبی  حمله  با  موارد،  برخی 
شرایط  و  علل  از  بسیاری  شود. 
سالمتی که منجر به اسپاسم عضالنی 
شامل:  شود  می  سینه  قفسه  در 
صدمات قفسه سینه، ماهیچه سینه، 

فیبرومیالژیا و غیره.
قفسه  عضالنی  اسپاسم  علل 

سینه چیست؟
عضله سینه می تواند اسپاسم عضالنی 
ایجاد کند. این مشکل می تواند برای 
هر کسی به وجود آید. با این حال باید 
ورزشهایی  در  ورزشکاران  که  گفت 
مانند بسکتبال، تنیس، وزنه برداران 
احتمال  معرض  در  بیشتر  بوکس  و 
سینه  قفسه  در  عضالنی  اسپاسم 
هستند.این کشش عضالنی ناشی از 
گاه  حتی  مشکل  این   است.  ضربه 
می تواند منجر به آسیب های جدی 
عضالنی  اسپاسم  شود.  عضالت  در 
اسپاسم  شدیدترین  از  یکی  سینه  
های عضالنی است.همراه با اسپاسم 
است  ممکن  مبتال  فرد  عضالنی، 
درد غیر قابل تحملی داشته باشد و 
عضالت ممکن است حساس تر شوند. 
اسپاسم  در  موثر  عوامل   از  برخی 
در  جراحت  شامل  سینه  عضالنی 
قفسه سینه و شکستگی ها می شود.

اسپاسم عضالنی پا
یک  تواند  می  پا  ناحیه  در  اسپاسم 
کابوس واقعی باشد، به ویژه هنگامی 
که در هنگام  شب شما را بیدار کند. 
گرفتگی شدید عضالت پا ممکن است 
به پاها آسیب برساند، هرچند که آنها 
تنها در یک ناحیه ایجاد می شوند.

گاهی اوقات به نظر می رسد که هیچ 
دلیلی برای این اسپاسم یافت نمی 
شود. در هنگام اسپاسم عضالنی پا، 
دردی شدید  احساس  معموال، شما 

علت درد پنجه پا
ممکن  فرد  مختلف،  عوامل  به  توجه  با 

است درد زیر اگشتان کف پا را تجربه کند و نکته 
مهم اینجاست که علت درد پنجه پا )جایی که بیشترین فشار 

را هنگام ایستادن و حرکت متحمل می شود(مشخص شود تا برای 
تخفیف درد بهترین روش ممکن را بکار برد.علت درد زیر انگشت شست 

پا یا به طور کلی تر علت درد پنجه پا ممکن است ناشی از:=فعالیت بدنی 
شدید=داشتن قوس کف پایی بلند یا بلندتر بودن انگشت دوم پل نسبت به 

انگشت شست=شکستگی ها=پوشیدن کفش پاشنه بلند یا کفش های خیلی 
کوچک =انگشت چکشی و برآمدگی های کوچک بر روی انگشتان=اضافه وزن 

=آرتریت یا درد مفاصل استخوان های کف پا
عالوه بر این، شرایط خاصی دیگری ممکن است باعث ظهور درد زیر انگشتان کف پا 
شود. در تومور عصبی مورتون )Morton’s neuroma(، ناحیه ی بین انگشتان سوم و 
چهارم تحت تأثیر قرار می گیرد. این درد به علت ضخیم شدن بافت های اطراف اعصاب 
منتهی به انگشتان پا است.بیماری فریبرگ )Freiberg( نیز می تواند علت درد پنجه 
پا باشد. در این بیماری، بخشی از سر انگشتان کف پا تمامیت ساختاری خود را 
از دست داده و منجر به فروپاشی سر استخوان های کف پایی دوم و مفصل 

مجاور آن می شود.همچنین درد زیر انگشتان کف پا می تواند ناشی از التهاب 
استخوان کنجدی یا سزاموئید )sesamoiditis( باشد. این التهاب ناشی 

از شکسته شدن یا التهاب استخوان های قرقره مانندیست که به 
جای استخوان های دیگر به تاندون ها متصل می شوند )مانند 

استخوان پاتال زانو(. این عارضه در افرادی که فعالیت 
بدنی باالیی دارند، مانند رقصندگان باله یا 

دونده ها دیده می شود.

در پا دارید.
در صورتی که عضله سریعا آزاد نشود 
علت  دارد.  وجود  آسیب  احتمال   ،
دلیل  به  بیشتر  پا،  عضله  اسپاسم 
شما  عضله  زیرا  است،  زیاد  خستگی 
خسته  شده و بدن شما خشک می 
اندازه  شود؛ یا به دلیل اینکه شما به 
کافی، پتاسیم یا منیزیم دریافت نمی 
کنید. این مواد معدنی به عضالت شما 

کمک می کند تا به راحتی کار کنند.
درمان اسپاسم عضالنی

داروها و  یا درمان های طبیعی ممکن 
عالئم  موقت  تسکین  باعث  است 
است  مهم  همچنین  شوند.  اسپاسم 
در نظر داشته باشید که برای درمان 
رژیم  که  است  الزم   ، آمیز  موفقیت 
سالم، میزان کافی استراحت و ورزش 
را فراموش نکنید. استفاده از بسته های 
گرم و سرد جایگزین در منطقه آسیب 
و  درد  کاهش  در  است  ممکن  دیده 

اسپاسم عضالنی موثر باشند.
استرس های احساسی و روانی مانند 

اضطراب، ترس، تنش، سرخوردگی یا 
خشم می توانند مجموعه ای از واکنش 
های بدن را که بر سیستم عصبی تاثیر 

می گذارد، در برداشته باشند.
اسپاسم، تنش عضالنی، درد و سفتی 
در گردن و شانه عالئمی هستند  که 
معموال هنگامی که فرد تحت استرس 
عاطفی است تجربه می شود. راه های 
و  عضالت  استراحت  برای  مختلفی 
جلوگیری از تنش وجود دارد که عبارتند 
ماساژ،  فیزیوتراپی،  درمان  از: کشش، 
تمرینات آرام بخش موثرو طب سوزنی.

راه های دیگر درمان اسپاسم عضالنی 
می تواند شامل موارد زیر باشد:

کشش
هرگونه  کنید.  آرام  را  گرفتگی عضله 
فعالیتی را که ممکن است باعث التهاب 
شود حذف کرده و عضله را به آرامی 
کشش داده و به آرامی برگردانید. شما 
و  عضله   ماساژ  حال  در  توانید  می 
حرکت کششی ، از یک پد حرارتی نیز 
استفاده کنید. منیزیم در طب سوزنی 
قدیم می گویند:” اولین توصیه ما برای 
بیماران مبتال به گرفتگی عضالت پا، 

منیزیم است.

درمان  برای   
عضالنی  اسپاسم 

باردار،  زنان  در  پا  ناحیه 
منیزیم پیشنهاد شده است، اما مطالعات 
بیشتری  نیز در این زمینه الزم است. 
بنابراین زنان باردار ، پیش از مصرف 
مشورت  خود  پزشک  با  باید  مکمل، 
کنند.در صورتی که شما به طور مکرر 
دچار اسپاسم عضالنی می شوید، سعی 
کنید منیزیم بیشتری را به رژیم خود 
دانه های غنی  و  اضافه کنید. آجیل 
هستند. منیزیم  از  عالی  منبعی  نیز 

برای درمان اسپاسم عضالنی ، میتوانید 
پارچه ای را مرطوب  کرده و بر روی 
یا  داده،  فشار  گرفتگی  دچار  عضله  
می توانید از دوش گرم برای مرطوب 

کردن و بهبودآن کمک بگیرید.

هیدراته کردن
یکی دیگر از راه های ممکن برای متوقف 
کردن گرفتگی عضالت ، عمل هیدراته 
کارممکن  این  در  درد  رفع   . است 
است کمی بیشتر طول بکشد، اما در 
میزان  روز  طی  در  شما  که  صورتی 
کافی آب و مایعات بنوشید، می توانید 
کنید. جلوگیری  عضله  گرفتگی  از 

روشهای خانگی
کمپرس سرد : به مدت ۷۲ ساعت 
اسپاسم  شروع  از  پس  بالفاصله  اول 
عضالنی، یک پیمانه یخ، پد ژل سرد )یا 
یک کیسه سبزیجات یخ زده( را در یک 
پارچه نازک  قرار داده  و به مدت ۲۰ 
دقیقه روی  محل آسیب زده قرار دهید.

گرما رسانی : پس از سه روز اول، می 
توانید از گرما استفاده کنید تا شدت  
درد عضله را کاهش دهد و جریان خون 
افزایش یابد. انتظار می رود حداقل ۷۲ 
تورم  اسپاسم،  شروع  از  پس  ساعت 
حرارت  و  آید  بوجود  اولیه  التهاب  و 
به طور کلی باعث آرام شدن آن می 
شامل  مناسب   گرمایی  منابع  شود. 
پد مرطوب گرم یا بسته هایی گرمازا، 
هستند. جکوزی  و  گرم  آب  حمام  

چنگیز جلیلوند  
)1319 - شیراز(

چنگیز جلیلوند دوبلور، مدیر دوبالژ و 
هنرپیشه ایرانی است.

جلیلوند فعالیت هنری اش را در سال 
۱۳۳۶ و با تئاتر به همراه ابوالحسن 
جای  به  از  کرد.پس  آغاز  تهامی 
گذاشتن یک کارنامه بی نظیر کاری 
مدت  ایران   ۱۳۵۷ انقالب  از  پس 
بیست سال را در آمریکا به سر برد. 
اما سرانجام به کشور بازگشت و کار 
از سال ۱۳۷۷ سر گرفت.  را  دوبله 
و  تلویزیونی  مجموعه  چند  در  وی 
فیلم سینمایی نیز بازی کرده است.

به  گویندگی  قابلیت  او  صدای 
اول  نقش  شخصیت های  جای 
سینمایی  تأثیرگذار  و  صالبت  با 
در  جلیلوند  کرده است.  فراهم  را 
گویندگی هایش قابلیت تیپ سازی 
را دارد و می تواند صداهای مختلفی 
به وجود آورد. وی در میان دوبلورها 

به مرد حنجره طالیی معروف شد.
سال  در  معتبر  ای  مقاله  در  وی  از 
نمونه  دوبلور  یک  عنوان  به   ۱۳۵۷
جای  به  شد.او  برده  نام  جهانی 
داخلی  و  خارجی  مشهور  بازیگران 

بسیاری گویندگی کرده است. وی با 
تیپ سازی خالقانه خود گوینده اصلی 
)ستایش  براندو  مارلون  نقش های 
بود  سینما(  تاریخ  بازیگر  شده ترین 
در  گویندگی هایش  .مشهورترین 
به جای  خارجی  سینمایی  فیلم های 
برت  نیومن،  پل  براندو،  مارلون 
لنکستر، ماکسیمیلیان شل، ریچارد 
براینر،  یول  اوتول،  پیتر  برتون، 
و…  مارتین،  دین  ایستوود،  کلینت 
در فیلم های سینمایی ایرانی به جای 
محمدعلی فردین، بهروز وثوقی، و… 

بوده است. نادر نادرپور

روزها  این 
جراحی  عمل 
بسیار  چشم  لیزیک 
شناخته شده است و جالب تر آن که 
این عمل لیزر بیشترین کاربرد درمانی 
اصالح  برای  آن  از  و  دارد  را  لیزر 
می شود.  استفاده  بینایی  مشکالت 
به  که  کراتومیلوسیس  در  لیزر  عمل 
شناخته  لیزیک  صورت  به  اختصار 
یا  عینک  برای  جایگزینی  می شود 

لنزهای تماسی محسوب می شود.
جراحی لیزیک چشم چیست؟

ویژه  نوع  لیزیک،  جراحی  زمان  در 
دقیق  تغییر  برای  برشی  لیزر  از  ای 
جلوی  گنبدی  شفاف  بافت  شکل 
چشم )قرنیه( برای بهبود بینایی مورد 
استفاده قرار می گیرد. در چشم هایی 

که بینایی طبیعی دارند، قرنیه نور را به 
شکل دقیقی در شبکیه واقع در پشت 
چشم منعکس می کند. اما در افرادی 
یا  دوربینی  بینی،  نزدیک  دچار  که 
نور  هستند،  آسیتگماتیسم  اختالل 
به شکل نامناسبی منعکس می شود، 
موضوعی که به تار شدن بینایی فرد 

منتهی می شود.
عینک یا لنزهای تماسی می توانند به 
اصالح عیوب بینایی کمک کنند، اما 
تغییر شکل قرنیه نیز می تواند سالمت 

را به بینایی افراد باز گرداند.
چرا از عمل لیزیک استفاده می  شود؟

مشکالت  می تواند  لیزیک  جراحی 
بینایی زیر را برطرف کند:

1-نزدیک بینی
حد  از  بزرگتر  چشم  کره  که  زمانی 
نرمال باشد یا زمانی که قرنیه بیش از 
حد منحنی باشد، امواج نور در جلوی 
دیدن  و  می شوند  متمرکز  شبکیه 
فواصل دور به سختی ممکن می شود. 
در این حالت فرد اجسام نزدیک را به 
وضوح مشاهده می کند اما اجسام دور 
از خود را نمی تواند به همان وضوح 

مشاهده کند.

۲-دوربینی
زمانی که کره چشم کوچکتر از اندازه 
حد  از  بیش  قرنیه  یا  باشد  طبیعی 
شبکیه  پشت  در  نور  باشد،  مسطح 
باعث  موضوع  این  می شود.  متمرکز 
برای  نزدیک  فواصل  دیدن  می شود 
فرد دشوار شود و فرد فواصل نزدیک 

را به صورت تار مشاهده کند.
3-آستیگماتیسم

غیر  شکل  به  قرنیه  که  زمانی 
یکنواختی منحنی یا مسطح می شود، 
فرد  چشم  شدن  آستیگمات  نتیجه 
است، موضوعی که تمرکز بینایی دور 

و نزدیک را دچار مشکل می کند.
اگر عمل لیزیک را برای مشکل چشم 
در حال  احتماال  دارید،  نظر  در  خود 
لنزهای  از  استفاده  به  مجبور  حاضر 
این  در  هستید.  عینک  یا  تماسی 
مشورت  خود  پزشک  با  باید  صورت 
کنید تا بدین ترتیب روش لیزیک یا 
روال های درمانی مشابه دیگر را برای 

تغییر بینایی خود انتخاب کنید.

خطرات عمل لیزیک چشم
مشکالتی که به از دست رفتن بینایی 
در عمل لیزیک چشم منجر می شوند 
جانبی  آثار  اما  هستند.  نادر  بسیار 
لیزیک  جراحی  عمل  در  مشخصی 
بیشتر  جانبی  آثار  این  دارند.  وجود 
می دهند  رخ  برای چشم های خشک 
و مشکالت بینایی موقتی نظیر خیره 
شدن بعد از عمل جراحی بسیار رایج 

هستند.
این مشکالت به طور معمول پس از 
چند هفته یا چند ماه برطرف می شوند 
و افراد بسیار کمی هستند که پس از 
عمل لیزیک با مشکالت دائمی روبرو 

شده اند.
چشم  لیزیک  جراحی  عمل  خطرات 

شامل موارد زیر است:
1- خشکی چشم

تولید  موقتا  می تواند  لیزیک  جراحی 
اشک در چشم را محدود کند. به طور 
معمول شش ماه اول بعد از جراحی، 
چشمان بیمار ممکن است بیش از حد 
خشک شوند. خشکی چشم می تواند 

کیفیت بینایی را کاهش دهد.
قطره های  پزشک  شرایط  این  در 

مشخصی را برای رفع خشکی چشم 
خشکی  فرد  اگر  می کند.  تجویز 
تجربه  خود  چشمان  در  شدید 
کند، می تواند به انجام روال درمانی 
دیگری بپردازد که در آن مجراهای 
اشک باز می شوند تا اشک کافی به 

سطح چشمان فرد برسد.
۲-خیرگی،  هاله دیدن یا دوبینی

پس  در شب های  است  ممکن  فرد 
بینایی  مشکالت  دچار  جراحی  از 
شود، این مشکالت معموال چند روز 
تا چند هفته طول می کشند. در این 
حالت ممکن است حساسیت به نور، 
خیرگی،  هاله دیدن یا دوبینی در فرد 

رخ دهد.
حتی زمانی که نتایج بینایی طبیعی 
با استفاده از ابزارهای تست استاندارد 
اندازه گیری می شوند، بینایی فرد در 
نور کم )نظیر مه یا غروب( می تواند 
به میزان بیشتری نسبت به قبل از 

جراحی کاهش پیدا کند.
3-اصالح بینایی ناکافی

را  نیاز  حد  از  کمتر  بافت  لیزر  اگر 
از سطح چشم فرد حذف کند، فرد 
قادر به دست یابی به بینایی واضح 
تر نخواهد بود. اصالح بینایی ناکافی 
که  می دهد  رخ  افرادی  در  بیشتر 
این  در  دارند.  بینی  نزدیک  مشکل 
حالت به عمل لیزیک دیگری برای 
خواهد  نیاز  بیشتر  بافت های  حذف 
بود. معموال عمل بعدی یک سال بعد 

از عمل اول انجام می شود.
۴-اصالح بینایی بیش از حد

بافت  برداشت  به  لیزر  است  ممکن 
بیش از حد از چشمان فرد بپردازد. 
از  بیش  بافت  برداشت  مشکل  حل 
از  ناکافی  برداشت  از  تر  دشوار  حد 

بافت چشم است.
۵-آستیگماتیسم

واسطه  به  می تواند  آستیگماتیسم 
ایجاد  بافت  یکنواخت  غیر  حذف 
شود. در این حالت فرد ممکن است 
نیاز به عمل جراحی دیگر یا استفاده 
داشته  تماسی  لنزهای  و  عینک  از 

باشد.
6-مشکالت الیه برداری

تا شدن یا حذف الیه از جلوی چشم 
داشته  همراه  به  می تواند مشکالتی 
باشد، مسائلی نظیر عفونت یا اشک 
بیش از حد مواردی از این مشکالت 
این حالت ممکن است  هستند. در 
فرآیند  در  قرنیه  الیه  ترین  بیرونی 
بهبود فرد به شکل غیرطبیعی رشد 

کند.
۷-عود کردن

که  می دهد  رخ  زمانی  کردن  عود 
بینایی فرد به آرامی به حالت قبلی 
در  مشکل  این  می گردد.  باز  خود 

موارد بسیار کمی رخ می دهد.
8-نابینایی یا تغییرات بینایی

به ندرت مشکالت جراحی می تواند 
به نابینایی یا کم بینایی بیانجامد. در 
موارد نادر ممکن است افراد نتوانند 
داشته  بینایی  گذشته  وضوح  به 

باشند.

Freepik

Wikipedia Pexels

شبانگهان که شفق ، موج آتشینش را
به صخره های زمین کوبد از کرانه ی روز

به جای آن که دل از آفتاب برگیرم
گمان برم که طلوعش میسر است هنوز

اگر رها کند این باور شگفت مرا
اگر تهی شوم از این امید بی فرجام

 چنان به سوی افق می گریزم از دل شهر
 که آفتاب بسوزاندم در آتش خویش

 مرا خیالی از اینگونه در سر است هنوز
ازین خیال ، چه سود ؟

 من آن اسیر سیه روزگار امیدم
 من آن مریض شفاناپذیر ایمانم

 وگرنه ، آه چرا در شبی چنین تاریک
 مرا به رجعت خورشید ، باور است هنوز ؟

آشنایی با جراحی لیزیک چشم علل و درمان اسپاسم عضالنی
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اهل  ساله  تنیس باز ۳۸  فدرر  راجر 
نفر سوم رده بندی مردان  و  سوئیس 
جهان چهارشنه شب با کسب دومین 
گراند  تنیس  رقابت های  در  پیروزی 
اسلم استرالیا سال ۲۰۲۰ به دور سوم 

این بازی ها راه یافت.
فرم  در  خودش  گفته  به  که  فدرر 
دیدار  دومین  در  می برد،  بسر  خوبی 
نیز مقابل فیلیپ کراجینوویچ راحت 
و با اختالف چشمگیر در سه ست که 
طول  دقیقه   ۳۲ و  ساعت  یک  فقط 
بر یک  و ۶  بر۴  بر یک، ۶  کشید ۶ 

برنده شد.
عنوان  بار  شش  کنون  تا  که  فدرر 
را  استرالیا  اسلم  گراند  قهرمانی 
تصاحب کرده است در مسابقه بعدی 
استرالیایی  تنیس باز  میلمن  مقابل 
بازی خواهد کرد. میلمن که در سال 
۲۰۱۸ در گراند اسلم نیویورک در یک 
بازی چهار سته فدرر را شکست داده 
بود، روز چهارشنبه هیوبرت هارکاچ را 
در استادیوم راد لیور ، ۶ بر ۴، ۷ بر ۵ 

و ۶ بر ۳ مغلوب کرد.
تنیس،  نابغه  به  موسوم  فدرر  راجر 
قهرمانی  عنوان  کسب  با  دارد  سعی 
استرالیا به رکورد ۷ پیروزی جاکوویچ 
سال  در  او  برسد.  مسابقات  این  در 
۲۰۱۸ با شکست مارین چلیچ در ۵ 
در  خود  قهرمانی  بیستمین  به  ست 

این بازی ها دست یافت.
ساله   ۳۸ ستاره  ویلیامز  سرینا 
با  دیگر تنیس جهان روز چهارشنبه 
شکست تامارا زیدانسک با حساب ۶ 
بر ۲ و ۶ بر ۳ به دور سوم این رقابت ها 

وارد شد.
ساله   ۱۵ تنیس باز  گاف  کوکو 
آمریکایی که در دور نخست ونوس 
ویلیامز را حذف کرده بود، در دور 
دوم نیز از سورانا کرستیا ۴ بر ۶، ۶ 
بر ۳ و ۷ بر ۵ برد. او در نبرد بعدی 
خواهد  زمین  به  اوزاکا  نوامی  با 
رفت. اوزاکا در دور دوم ژنک سایی 
مغلوب   ۴ بر   ۶ و   ۲ بر   ۶ را  سایی 

کرده بود.
و  استرالیایی  تنیس باز  بارتی  اشلی 

نفر اول رده بندی تنیس دختران دنیا 
 ۶ و  یک  بر   ۶ پیروزی  با  استرالیا  از 
برای  را  پولونا هرکوگ خود  بر  بر ۴ 

مبارزه در دور سوم آماده می کند.
بندی  نفر دوم رده  نواک جاکوویچ 
بر   ۶ ، از صربستان ۶ بر یک  مردان 

۴ و ۶ بر ۲ تاتسولتو را مغلوب نمود.
تنیس باز  تسیتسیپاس  استفانوس 
ششم  نفر  و  یونان  اهل  ساله   ۲۱
رده بندی مردان جهان به دلیل حاضر 
حریف  شربر  کهل  فیلیپ  نشدن 
آلمانی اش به خاطر مصدومیت برنده 
نبرد  در  یونانی  تنیس باز  شد.  اعالم 

بعدی، باید میلوس رایونیچ تنیس باز 
در  تا  بردارد  راه  سر  از  را  کانادایی 
مرحله یک هشتم نهایی با جاکوویچ 
سوم  دور  در  رایونیچ  شود.  روبرو 
کریستیان گارین را ۶ بر ۳، ۶ بر ۴ 

و ۶ بر ۲ از دور بازی ها حذف کرد.
ساله   ۲۲ تنیس باز  پل  تامی 
آمریکایی  ۶ بر ۴، ۷ بر ۶، ۳ بر ۶، 
۶ بر ۷ و ۷ بر ۶ گرگوری دیمیتروف 
رقابت ها  دور  از  را  بلغاری  تنیس باز 

بیرون فرستاد.
جولیا گرگس تنیس باز آلمانی ۴ بر 
۶، ۶ بر ۳ و ۷ بر ۵ از پترا مارتیچ که 
کریستینا مک هاله تنیس باز آمریکایی 
را از این بازی ها حذف کرده بود، برد.

تنیس باز  ووژنیاکی   کارولین 

از  یاسترماسکا  دایانا  بر  دانمارکی 
اوکراین ۷ بر ۵ و ۷ بر ۵ غلبه کرد و 

به دور بعدی راه یافت.
رقابت های گراند اسلم استرالیا که از 
۲۰ ژانویه آغاز شده تا روز دوم فوریه 
۲۰۲۰  در استادیوم راد لیور ملبورن 

ادامه خواهد داشت.
تنیس باز  شاراپوا  ماریا  پیشتر 
روسی– آمریکایی که ۱۲ سال پیش 
باالی  را  تورنمنت  این  قهرمانی  جام 
سر برده بود، امسال با اجازه استثنایی 
»وایلد کارت« به گراند اسلم ملبورن 
اول  نفر  زمانی  که  او  بود.  آمده 

رده بندی تنیس زنان دنیا بود، چند 
سالی است از درد شانه رنج می برد.

ماه   ۱۸ در  بار  سومین  برای  وی 
اخیر در دور اول بازی های گراند اسلم 
حاضر  حال  در  او  نام  و  شد  حذف 
دختران  رده بندی   ۳۶۶ مکان  در 
چشم  به  جهان  حرفه ای  تنیس باز 

می خورد.
زنان  درآمدترین  پر  از  که  شاراپوا 
ورزشکار جهان است، روز سه شنبه ۶ 
بر ۳ و ۶ بر ۴ به دانا وچیچ  تنیس باز 
جهان  نوزدهم  نفر  و  کرواسی  اهل 
باخت و جمعیت کثیری را که برای 
تماشای او به زمین مرکزی ورزشگاه 
راد لیور آمده بودند ناخشنود به خانه 

فرستاد.

تنیس گراند اسلم استرالیا؛
 حضور فدرر، جاکوویچ و سرینا ویلیامز در دور سوم

راجر فدرر

جیانی دی بیاسی، نامزد جدید سرمربیگری تیم 
ملی فوتبال ایران

در روزهای اخیر در حالی که گمان 
ملی  تیم  مدیریت  سپردن  می رفت 
فوتبال ایران به علی دایی قطعی شده، 
چهارشنبه شب ناگهان از جیانی دی 
که  ایتالیایی  ساله   ۶۳ مربی  بیاسی 
برتر  لیگ  باشگاه  چند  سرمربیگری 
ایتالیا از جمله تورینو و اودینزه را در 
میان  به  صحبت  دارد،  خود  کارنامه 

آمده است.
در  جیانی  گذشته  سال  دو  در 
مرخصی بسر می برده و درواقع به کار 
در  او  است.  نبوده  مشغول  حرفه ای 
سارمده ایتالیا به دنیا آمده و بهترین 
دوران فوتبال خود را در تیم پرطرفدار 

اینترمیالن گذرانده است.
برشیا  تیم  برای  نیز  سال  پنج  او 
توپ زده و در دوران بازیکنی تنها در 
اما  داشته  ایتالیایی عضویت  تیم های 
مدتی  پوشید،  مربیگری  لباس  وقتی 
به استخدام تیم های اسپانیایی در آمد.

جیانی دی بیاسی تیم های وینچزا، 
مودنا، تورینو، لوانته، اودنیزه ایتالیا و 
و  کرده  مدیریت  را  آلبانی  ملی  تیم 
بزرگی دست  موفقیت  به  تیم  این  با 
سرمربی   ۲۰۱۱ سال  در  او  یافت. 

جیانی دی بیاسی

کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست باشگاه های ایرانی را رد کرد: 
مسابقات در استادیوم   بی  طرف برگزار می  شود

=کنفدارسیون فوتبال آسیا 
)AFC( چهارشنبه دوم بهمن 
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد 
پلی اف  مرحله  دیدارهای 
میان  آسیا  قهرمانان  لیگ 
ریفاع  و  ایران  شهرخودرو 
بحرین و همچنین استقالل 
ایران و الکویت که هر ۲ قرار 
برگزار   ۲۰۲۰ ژانویه   ۲1 بود 
نگرانی های  دلیل  به  شود، 
همچنین  و  جاری  امنیتی 
تصمیم چندین کشور مبنی 
بر صدور هشدار مسافرتی به 
شهروندان خود برای سفر به 
بی طرف  استادیوم  به  ایران 

منتقل شده است.
در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
فوتبال  تیم های  دیدارهای  بیانیه ای 
»استقالل« )تاج( و »شهرخودرو« در 
مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا را 
به دلیل نگرانی های امنیتی در ایران 
و  کرد  منتقل  بی طرف  استادیوم  به 

زمان بازی ها را تغییر داد.
 )AFC( آسیا  فوتبال  کنفدارسیون 
چهارشنبه دوم بهمن با انتشار بیانیه ای 
پلی اف  مرحله  دیدارهای  کرد  اعالم 
لیگ قهرمانان آسیا میان شهرخودرو 
همچنین  و  بحرین  الرفاع  و  ایران 
استقالل ایران و الکویت که هر ۲ قرار 
بود ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ برگزار شود، به 
و  جاری  امنیتی  نگرانی های  دلیل 
همچنین تصمیم چندین کشور مبنی 
بر صدور هشدار مسافرتی به شهروندان 
استادیوم  به  ایران  به  برای سفر  خود 

بی طرف منتقل شده است.
در این بیانیه همچنین تاکید شده 
به منظور تسهیل انتقال این دیدارها 
تایید  به  که  بی طرف  استادیوم  به 
رسیده   AFC مربوطه  کمیته های 
است، کنفدراسیون فوتبال آسیا تاریخ 
برگزاری این دیدارها را به ۲۵ ژانویه 
۲۰۲۰ )پنج بهمن( در امارات متحده 

عربی تغییر داد.
سپاهان،  پرسپولیس،  تیم  چهار 
نمایندگان  شهرخودرو  و  استقالل 
این  مدیران  هستند.  آسیا  در  ایران 
حق  اگر  شدند  مدعی  ابتدا  تیم  ها 
میزبانی از ایران سلب شود از رقابت  ها 
انصراف خواهند داد اما بعد که متوجه 
شدند جریمه و محرومیت سنگینی در 
انتظارشان است عقب نشینی کردند و 

هیاهوی آنها خاموش شد.
شرایط  حاکیست  گزارش  ها 
استعفای  از  بعد  که  استقالل  تیم 
استراماچونی بحرانی شده بود حتی با 
حضور فرهاد مجیدی روی نیمکت هم 
آرام  نشده است. این تیم در حال حاضر 
می شود  گفته  ندارد!  تمرین  زمین 
شاگردان فرهاد مجیدی برای برگزاری 

اردو، راهی کیش خواهند شد. رسانه  ها 
نوشته  اند مقدمات این سفر هنوز نهایی 
نشده و آبی پوشان تهران منتظر تعیین 
وضعیت خود در لیگ قهرمانان آسیا 

و بازی پلی آف مقابل الکویت هستند.
استقالل )تاج( که زمانی از تیم های 
برتر خاورمیانه به شمار می رفت زمین 
اختصاصی برای تمرین ندارد و در حال 
حاضر بارش برف در تهران زمینی را 
که مدیران این تیم کرایه کرده بودند 
است.  کرده  استفاده  غیرقابل  عماًل 
همین موضوع باعث ناراحتی مجیدی 
تیم خود  تمرین  او سه  شنبه  و  شده 
در  اینهمه  گفت.  ترک  نارحتی  با  را 
حالیست که گفته می شود، استقالل 
است  ممکن  خودرو  شهر  و  )تاج( 
کویت  الکویت  تیم های  پرواز  هزینه 
و الرفاع بحرین به تهران و مشهد را 

تقبل کنند!
نماینده   ۴ مدیران  حال  همین  در 
شاید  تا  شدند  مالزی  راهی  ایران 
بتوانند با مسئوالن AFC دیدار کنند 
گروهی  مرحله  ی  بازی  های  در  که 
البته  که  برگردد  ایران  میزبانی  حق 
توجه  با  کنفدراسیون  تصمیم  تغییر 
به شرایط ایران بعید به نظر می  رسد.

اتفاق  به  ایران  باشگاه های  مدیران 
دبیرکل  جانشین  شکوری  ابراهیم 
پنجشنبه  روز  فوتبال  فدراسیون 
کنفدراسیون  دبیرکل  با  هفته  این 
و گفتگو خواهند  آسیا دیدار  فوتبال 
آخرین  تواند  می  مالقات  این  کرد. 
درباره  ایران  فوتبال  مسئوالن  تالش 
در  اسالمی  جمهوری  میهمانداری 
باشد.  آسیا  قهرمانان  لیگ  مسابقات 
هم  ظریف  محمدجواد  فشارهای 

بی  حاصل بود.
در واقع واکنش فدراسیون فوتبال، 
محمدجواد  شعارهای  ورزش،  وزارت 
رژیم  موضع  مجموع  در  و  ظریف 
تصمیم  از  پس  اسالمی  جمهوری 
ممنوعیت  با  رابطه  در  ای.اف.سی 
انجام این مسابقات، نمایشی از تهدید 
به عدم شرکت در رقابت ها و در عین 

این تیم شد و نزدیک به شش سال 
و  داد  ادامه  کار  به  کشور  آن  در 
شده  آزاد  آلبانی  بار  نخستین  برای 
بازی های  به  را  کمونیسم  چنگال  از 
تاریخی  پیروزی  دو  و  رساند  اروپایی 
مقابل فرانسه و پرتغال به دست آورد.

او در سال ۲۰۱۲ همراه تیم آلبانی، 
تیم ملی ایران را که کارلوس کیروش 
وی  داد.  شکست  بود،  آن  سرمربی 

حضور کیمیا علیزاده با تیم پناهندگان یا با 
تابعیت جدید در المپیک ۲۰۲۰

برنز  مدال  برنده  علیزاده  کیمیا 
 ۲۰۱۶ المپیک  تکواندو  مسابقات 
المپیک  طالی  مدال  و  آرژانتین 
دست  مدتی  از  بعد   ،۲۰۱۴ جوانان 
و پنجه نرم کردن با بیماری، سالمت 
خود را بازیافت و بی سر وصدا ایران 
دیگری  در کشور  زندگی  قصد  به  را 

ترک کرد.
او پس از استقرار در هلند با انتشار 
مهاجرت  دالیل  احساس،  پر  پیامی 
توضیح  هموطنانش  برای  را  خود 
تمرین  و در حال حاضر سرگرم  داد 
برای حضور در رقابت های منطقه ای، 

جهانی و المپیک است.
تیم  همراه  می تواند  کیمیا 
عضویت  صورت  در  یا  پناهندگان 
اقامت  محل  کشور  تکواندو  تیم  در 
جدیدش در المپیک حضور پیدا کرده 
و همراه کاروان ورزشی آن کشور در 
به  برود  رژه  بازی ها  گشایش  مراسم 
بتواند  باقیمانده  شرط آنکه در مدت 

به تابعیت کشور دیگری درآید.
حقوق  استاد  عبداللهی  محمدعلی 
ایران   ملی  دانشگاه  در  بین الملل 
گفته  تابناک  به  بهشتی(  )شهید 

است: طبق مقررات فدراسیون جهانی 
مسابقات  در  کیمیا  چون  تکواندو، 
آسیایی  مسابقات  و   ۲۰۱۷ جهانی 
۲۰۱۸ تحت نام ایران شرکت داشته، 
جدید،  تابعیت  کسب  صورت  در 
مسابقات  و  المپیک  در  اجازه حضور 
آنکه سه  به شرط  را دارد  بین المللی 
سال از زمان زورآزمایی در این بازی ها 

با پرچم ایران گذشته باشد.

حال با دست پس زدن و با پا پیش 
کشیدن بوده است.

علینژاد  مهدی  حال  همین  در 
سرپرست معاونت حرفه ای و قهرمانی 
اسالمی  جمهوری  ورزش  وزارت 
گفته است: ظرف یکی دو روز آینده 
دادگاه  به  شکایت  برای  را  الیحه ای 
آماده   )  CAS( ورزش  بین المللی 

خواهیم کرد.
سناریوی  چون  که  شد  مدعی  وی 
فوتبال  مسابقات  انجام  ممنوعیت 
قبل  از  ایران  در  آسیا  باشگاه های 
دیپلماسی  »تیم  بوده،  شده  تنظیم 
ایران« نیز وارد عمل شده است. اشاره 
علینژاد به سخنان محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه جمهوری اسالمی درباره 
با  مخالفت  در  وزارتخانه  آن  اقدامات 
از  جلوگیری  در  ای.اف.سی  تصمیم 
فوتبال  تیم  برگشت  بازی های  انجام 
با  که  است  خودی  خانه  در  ایران 
فوتبال  کنفدراسیون  بیانیه ی  انتشار 
ژانویه   ۲۲ چهارشنبه،  روز  در  آسیا 
این »دیپلماسی«  ۲۰۲۰، معلوم شد 

هیچ تأثیری نداشته است.
با  همزمان  که  است  گفتنی 
رضایت  جلب  برای  تالش ها  اینگونه 
لغو  و  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
لیگ  مسابقات  برگزاری  ممنوعیت 
قهرمانان آسیا در ایران، مسعود سلطانی 
فر وزیر ورزش و جوانان روز سه شنبه 
نامه دیگری برای شیخ سلمان رئیس 
و  فرستاد  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
به او پیشنهاد کرد در صورت موافقت 
بهمن ماه  پنجم  تاریخ  در  ای.اف.سی، 
)تاج(  استقالل  تیم  میزبانی  مقدمات 
در ورزشگاه صدهزار نفری در مرحله 
پلی آف بازی های لیگ قهرمانان آسیا 
بیانیه ی  شود.  فراهم  الکویت  تیم  از 
ای.اف.سی. در روز چهارشنبه آب پاکی 
جمهوری  ورزش  وزیر  دست  روی  را 
اسالمی ریخت و به نظر نمی رسد سفر 
مدیران چهار باشگاه ایران به مالزی نیز 
جز به بار آوردن هزینه ی اضافه برای 

این تیم ها فایده  ای داشته باشد.

نشان  نیز  آلبانی  جمهوری  رئیس  از 
شهروندی  و  کرده  دریافت  افتخار 
افتخاری آن کشور به وی اعطا شده 

است.
 ۲۰۰۵ سال  در  بیاسی  دی  جیانی 
تورینو را که در لیگ ایتالیا به دسته 
برتر  لیگ  به  بود،  کرده  سقوط  ب 

بازگرداند.
دلیل  به  شد  قرار  آنکه  از  بعد 
مشکالت مربوط به پرداخت دستمزد 
باشگاهی و  تیم های  مربیان خارجی، 
استفاده  داخلی  مربیان  از  ملی  تیم 
کنند، علی دایی و امیر قلعه نوئی از 
نامزدهای سرمربیگری تیم ملی  بین 
دستچین شدند و قرار شد میان آن دو 
یک نفر مدیریت تیم فوتبال ایران را 
به عهده بگیرد و شنیده ها حاکی از آن 
بود که قرعه به نام علی دایی اصابت 
شنیدن  برای  او  با  مذاکره  و  کرده 
شرایط وی برای قبول این سمت آغاز 
شده است. اما روز چهارشنبه ناگهان 
نام جیانی دی بیاسی نیز برای پست 
که  ایران  فوتبال  ملی  تیم  مدیریت 
مدتی است بدون مربی است به میان 

آمد.

او افزوده: آنچه به احتمال زیاد، امکان 
پیوستن کیمیا به کاروان ورزشی کشور 
تازه اش را در المپیک توکیو می دهد، 
این است که مطابق منشور المپیک، 
مدت سه ساله انتظار چنین ورزشکاری 
در صورت تصمیم هیات اجرایی کمیته 
یا  و  کاهش  قابل  المپیک  بین المللی 
محدودیت هاست.بنابراین  اینگونه  لغو 
اگر کیمیا در زمان  در چنین حالتی 
یا شهروندی  تابعیت  بتواند  باقیمانده 
کشور دیگری را به دست آورد، امکان 
در  وعضویت  ژاپن  المپیک  در  رقابت 

کاروان آن کشور را خواهد داشت.
در  شرکت  کیمیا  دیگر  گزینه 
تیم  همراه  المپیک  بازی های 
پناهندگان EOR  است که ترکیب 
اعالم   ۲۰۲۰ ژوئن  ماه  در  تیم  این 
البته شرط همراه شدن  خواهد شد. 
این است که وضعیت  تیم،  این  با  او 
آژانس  تائید  مورد  وی  پناهندگی 

پناهندگان سازمان ملل قرار گیرد.
گفتنی است که در حال حاضر پنج 
بوده اند،  تکواندو  قهرمان  که  ایرانی 
پناهندگان  تکواندو  تیم  اعضای  از 

هستند.

کیمیا علیزاده

مسابقه استقالل و الکویت قرار بود سه  شنبه اول بهمن در تهران برگزار شود 
اما تیم الکویت به دلیل بحران  های سیاسی و اجتماعی در ایران حاضر نشد 
در تهران مسابقه دهد و با رای AFC بازی  ها به استادیوم بی  طرف منتقل شد

ماریا شاراپواسرینا ویلیامزکوکو )ُکری( گاف
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=آمریکا دو شخص و شش 
شرکت را در ارتباط با شرکت 

نفت ایران تحریم کرد.
ت  ر ا ز و ش  ر ا گز به  =
همه  آمریکا  نه  داری  خزا
طریق  ز  ا شرکت ها  این 
نمایندگی های خود در صدور 
ایران  تحریمی  محصوالت 

نقش داشته اند.
وزارت  نیه  بیا بر  =بنا 
درآمد  آمریکا  خزانه داری 
از فروش محصوالت  حاصل 
صرف تامین مالی سپاه قدس 
پاسداران  سپاه  به  وابسته 
نیروهای  و  اسالمی  انقالب 
نیابتی تروریستی وابسته به 

سپاه قدس می  شود.
وزیر  منوچین  =استیو 
خزانه داری آمریکا: بخش های 
ایران  نفت  و  پتروشیمی 
منابع اولیه تامین مالی برای 
فعالیت های تروریستی رژیم 
بوده  در سطح جهان  ایران 
و این رژیم را قادر به اعمال 
خشونت علیه مردم خودش 

می سازد.
=مایک پمپئو: مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا در توییتی 
بر  نوشت: »فشار حداکثری 
که  هنگامی  تا  ایران  رژیم 
رفتارش را تغییر دهد، ادامه 

خواهد یافت.
=»ما به افشای فعالیت های 
شرورانه و سرکوبگری علنی 
استفاده  و سوء  ایران،  رژیم 
مالی رژیم از قدرت خود، ادامه 

خواهیم داد«.
خارجی  دارایی  های  کنترل  دفتر 
متحده  ایاالت  داری  خزانه  وزارت 
ژانویه   ۲۳ پنجشنبه   ،)OFAC(
علیه  جدید  تحریم  هایی  بهمن(،   ۳(
و  پتروشیمی  بین المللی  شبکه های 
ایران  اسالمی  نفتی جمهوری  صنایع 
وبسایت  گزارش  اساس  کرد.بر  اعمال 
وزارت خزانه  داری آمریکا دو شخص و 
شش کمپانی شامل شرکت های مرتبط 
با شرکت ملی نفت جمهوری اسالمی 

)NIOC( را تحریم کرد.
وانگ  ژیکینگ  و  بایندریان  علی 
تحریم  مورد  که  هستند  اشخاصی 
شرکت  همچنین  گرفتند.  قرار 
»پتروشیمی تریلیانس پتروشیمیکال« 

تحریم یک شبکه نفتی و پتروشیمی تامین کننده منابع مالی سپاه قدس؛ مایک پمپئو:
 به افشای فعالیت های شرورانه و سرکوبگرانه رژیم 

ایران ادامه خواهیم داد

»ِسیگ  شرکت  و   )Trilliance(
در  مستقر  دو  هر   )Sage( انرژی« 
دی ام سی سی«  »بنتاکو  هنک  کنگ، 
مستقر   )Beneathco DMCC(
»پیکویو«  شرکت  و  دوبی  در 
شانگهای  در  مستقر   )Peakview(
تحریم  های  فهرست  به  نیز  را  چین  

آمریکا اضافه شدند.
»شاندونگ  پتروشیمی  شرکت  دو 
کیاوانگوا« و شرکت »جیاشیانگ« نیز 
مرتبط با فعالیت  های شرکت نفت ایران 

تحریم شدند.
وزارت خزانه  داری آمریکا تاکید کرده 
شرکت پتروشیمی »تریلیانس کیش« 
ایران  در  تریلیانس  شرکت  شعبه  که 
و  داده  تغییر  را  نام خود  اخیراً  است، 
پارسیان  تیبا  »پتروشیمی  عنوان  به 

کیش« فعالیت می کند.
اجرایی  فرمان  پیرو  شرکت ها  این 
۱۳۸۴۶ به این علت تحریم شده  اند که 
آگاهانه در معامالت عمده برای خرید، 
فروش، واگذاری یا انتقال فرآورده های 

پتروشیمی از ایران مشارکت داشته اند.
پتروشیمیکال«  »تریلیانس  شرکت 
کارگزار مستقر در هنگ   کنگ است که 
در ایران، امارات متحده عربی، چین و 

آلمان نیز شعبه دارد.
شرکت  مدیرعامل  بایندریان  علی 
پتروشیمی تریلیانس و ژیکینگ وانگ 
رئیس هیأت مدیره و نماینده حقوقی 
شرکت پتروشیمی شاندونگ چیوانگدا 
در مجموع صدها  است.این شرکت ها 
میلیون دالر به شرکت ملی نفت ایران 
]که پیشتر تحریم شده[ انتقال داده اند 
و نقش بسزایی در تأمین بودجه برای 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
و  تروریستی  گروه های  و  اسالمی 
شبه نظامی تحت حمایت آن در سراسر 
خاورمیانه دارند.استیون منوچین وزیر 
»بخش های  گفته  آمریکا  خزانه  داری 
پتروشیمی و نفتی منابع اصلی تأمین 
جهانی  تروریستی  فعالیت های  مالی 
رژیم ایران هستند و این منابع اعمال 

خشونت علیه مردم را برای رژیم ممکن 
می سازد.«

همچنین  آمریکا  خزانه  داری  وزارت 
ادامه  در  اقدامات   این  کرده  تاکید 
اقدامات مشابهی بوده که منابع کلیدی 
تامین مالی ماجراجویی منطقه ای ایران، 
قرار  هدف  را  فلزات،  بخش  جمله  از 
خارجه  وزیر  پمپئو  است.مایک  داده 
آمریکا در ارتباط با تحریم های اخیر در 
توییتی نوشته است: »فشار حداکثری 
بر رژیم ایران تا هنگامی که رفتارش را 
تغییر دهد، ادامه خواهد یافت. امروز ما 
چندین شرکت چینی، هنگ کنگی، و 
اماراتی را به دلیل فعالیت در بخش  های 
نفت و پتروشیمی ایران تحریم کردیم. 
اگر فعالیت  های رژیم ایران را تسهیل 

کنید، تحریم خواهید شد.«
در متن بیانیه پمپئو که در فیس بوک 
منتشر شد  نیز  آمریکا  وزارت خارجه 
آمده است »افراد و مؤسساتی که امروز 
بر خالف  گرفته اند،  قرار  تحریم  مورد 
متحده،  ایاالت  تحریم های  موازین 
را  ایران  نفتی  و  پتروشیمی  صادرات 
تسهیل کردند. همه افراد و مؤسسات 
بخش پتروشیمی باید به این تحریم ها 
توجه کنند. ایاالت متحده در تعهد خود 
به اجرای تحریم ها تردید نخواهد کرد.«

که  تاکید شده »هنگامی  همچنین 
و  نفتی  صنایع  درآمد  از  ایران  رژیم 
فعالیت های  برای  خود  پتروشیمی 
بی  ثبات کننده بهره برداری می کند، ما 
افراد حقوقی و حقیقی را که این روند را 
تسهیل می کنند، تحریم خواهیم کرد. 
بی ثبات  فعالیت های  باید  ایران  رژیم 
ساز خود را متوقف کند، در غیر این 
و  شدیدتر  اقتصادی  فشار  با  صورت، 
انزوای بیشتر دیپلماتیک روبرو خواهد 
ایران  شد. تحریم های ما تا زمانی که 
رفتار خود را تغییر دهد، برجا خواهند 
ماند. ما به افشای فعالیت های شرورانه 
و  ایران،  رژیم  علنی  سرکوبگری  و 
سوءاستفاده مالی رژیم از قدرت خود، 

ادامه خواهیم داد.«

»الشرق  به  هوک  =برایان 
االوسط« گفته اگر اسماعیل 
قاآنی جانشین قاسم سلیمانی 
قدس  سپاه  فرماندهی  در 
مسیر سلیمانی را طی کند به 
سرنوشت او دچار خواهد شد.
همه جهان  پنس:  =مایک 
بزرگترین  این  برابر  در  باید 
نفی  که  یهودستیز  رژیم 
هولوکاست را در دستور کار 
قاطعیت  با  داده،  قرار  خود 

بایستد.
= CNN  در گزارشی نوشته 
بگوییم  که  است  »دشوار 
کارزار فشار حداکثری که به 
اقتصاد ایران آسیب زده است، 
آگاهانه به یک استراتژی برای 
می شود  تبدیل  رژیم  تغییر 
اما هیچ مدرکی وجود  یا نه 
ندارد که نشان دهد آمریکا 
در صورت سرنگونی رهبری 
در ایران برنامه ای برای اجرا 

دارد.«
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اسالمی، پنجشنبه ۳ بهمن، به اظهارات 
آمریکایی در مورد محتوای  مقام  های 
»توافق جدید« با ایران واکنش نشان 
داد و آن را »نمایش توهمات دیرپا« و 

»تکبر نهادینه« آمریکایی  ها خواند.
نوشت:  توییتی  در  موسوی  عباس 
اصطالح  به  از  برایان هوک  »رونمایی 
توهمات  نمایش  صرفا  ترامپ  توافق 
نشأت  که  آنهاست  متصلب  و  دیرپا 
و  نهادینه شده  عمیقا  تکبر  از  گرفته 
حس خودبزرگ بینی است. خوب است 
از مشاوران زبان فارسی تان بخواهید در 
مورد حکایت گندم ری و خرمای بغداد 

برای شما توضیح دهند.«
برایان هوک مسئول امور ایران وزارت 
خارجه آمریکا گفته چهار محور »توافق 
جدید« که دونالد ترامپ برای جایگزین 
کردن آن با توافق اتمی تعیین کرده 
ممنوعیت دائمی غنی سازی اورانیوم در 
ایران، توقف تولید موشک های بالستیک، 
تسلیحاتی  و  مالی  حمایت  توقف 
و  منطقه   شبه نظامی  گروه های  از 
است. گروگانگیری  به  دادن  پایان 

هوک در مصاحبه با روزنامه »الشرق 
مجمع  اجالس  حاشیه  در  االوسط« 
جهانی اقتصاد در »داووس« نیز تهدید 
کرد اگر اسماعیل قاآنی جانشین قاسم 
قدس  سپاه  فرماندهی  در  سلیمانی 
مسیر سلیمانی را طی کند به سرنوشت 

او دچار خواهد شد.
قاآنی همان راه  تاکید کرد، »اگر  او 
را طی کند، پس  آمریکایی ها  کشتن 
خواهد  او  انتظار  در  سرنوشت  همان 
ترامپ[  ]دونالد  رئیس جمهور  بود. 
صراحتاً اعالم کرده که هر حمله ای به 
آمریکایی ها یا منافع آمریکا، با واکنش 

قاطع مواجه خواهد شد«.
واکنش  با  نیز  هوک  اظهارات  این 
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
گفت  وی  شد.  مواجه  اسالمی 
و  رسمی  علنی سازی  سخنان  »این 
پرده برداری آشکار از تروریسم هدفمند 
است.  آمریکا  متحده  ایاالت  دولتی  و 
اینک، پس از رژیم صهیونیستی آمریکا 
دومین رژیمی است که رسما اعالم می 
کند امکانات دولت و نیروهای مسلح 
خود را برای اقدامات تروریستی به کار 
گرفته و در آینده نیز ادامه خواهد داد.«

اینکه »اقدامات  به  اشاره  با  موسوی 
استیصال  ضعف،  نشانه  تروریستی 
آمریکاست«  مقامات  سردرگمی  و 
اظهارات هوک را »وقیحانه« خواند و 
خواست  بین المللی  جامعه  اعضای  از 
تروریسم  به  تشویق  و  اقدامات  »این 
دولتی را محکوم کنند چرا که تداوم 
این روند دیر یا زود گریبانگیر همگان 

خواهد شد.«
شدن  فعال  از  پس  هفته  یک 
ماشه« هشت کشور عضو  »مکانیسم 
اتحادیه اروپا رسما ماموریت مشترک 
آغاز  را  تنگه هرمز  اروپایی در  ائتالف 
مقام های  مواضع  همزمان  کردند. 
تندتر  اسالمی  علیه جمهوری  آمریکا 
مایک  مثال  عنوان  به  است.  شده 
پنس معاون ترامپ پنجشنبه در آیین 
یادمان قربانیان هولوکاست در اسرائیل، 

حذف قاسم سلیمانی؛ استراتژی ترامپ برای »تغییر 
رژیم« ایران یا دفاع از منافع آمریکا؟!

جمهوری اسالمی ایران را »بزرگ ترین 
وی  نامید.  دنیا«  یهودستیز  حکومت 
این  برابر  باید در  گفت: »همه جهان 
نفی  که  یهودستیز  رژیم  بزرگ ترین 
هولوکاست را در دستور کار خود قرار 

داده، با قاطعیت بایستد.«
ایران  مقابل  در  ترامپ  دولت 

دقیقاً دنبال چیست؟
مخالفت  که   CNN خبرگزاری 
سیاست  های ترامپ در قبال ایران است 
و به سیاست  های دموکرات  ها و اوباما 
در قبال جمهوری اسالمی تمایل دارد 
در گزارشی با عنوان »دولت ترامپ در 
چیست؟«  دنبال  دقیقاً  ایران  مقابل 
می  نویسد: »اگر هدف ترامپ سرنگونی 
جمهوری  نظامی  و  دینی  رهبری 
اخیر  اقدامات  شاید  است  اسالمی 
تفاوت چندانی با این خواسته نداشته 
باشند. در ۱۰ روز گذشته آمریکا قاسم 
سلیمانی را کشت و تالش کرد فرمانده 
ارشد دیگر سپاه قدس در یمن را نیز از 
بین ببرد. در حالی که ترامپ مشغول 
افزایش تحریم ها و حمایت از اعترا ضات 
ضد رژیم ایران است و هشدار به زبان 
فارسی به حکومت ایران است که به 
او اعتراضات را سرکوب نکنند،  گفته 
با  آمریکایی  ارشد  مقامات  سایر 
اطالعات توجیه ترور سلیمانی کلنجار 
ارشد،  مقامات  این  رفتار  می روند. 
و  تهدید  درستی  پیرامون  تردیدها 
حمالت فوری که آنها مدعی پیشگیری 
از آن هستند را زیر سوال برده است.«

آمده:  همچنین  گزارش  این  در 
تندروهای سیاست خارجی می گویند 
و  آمریکا  که  دشمنی  سرنگونی 
اقدامی  می کند  تهدید  را  متحدانش 
اما  است.  احتیاطی  و  قانونی  مشروع، 
که  است  سیاستی  ایران  رژیم  تغییر 
پس از فجایع عراق و لیبی و همچنین 
ریشه های ۷۰ سال دشمنی بین آمریکا 
و ایران و نقش سیا در سرنگونی محمد 
مصدق آنها جرأت به زبان آوردنش را 

ندارند.
فشار  کارزار  بگوییم  است  دشوار 
حداکثری که به اقتصاد ایران آسیب زده 
برای  استراتژی  به یک  است، آگاهانه 
اما  نه  یا  می شود  تبدیل  رژیم  تغییر 
هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد 
رهبری  سرنگونی  صورت  در  آمریکا 
دارد.  اجرا  برای  برنامه ای  ایران  در 
شکاف های فرقه ای ایجاد شده در عراق 
و سوریه پس از سرنگونی حکومت های 
برای  هشداری  می تواند  مستبدشان 

ایاالت متحده باشد.
مقامات  تمام  عراق  جنگ  از  پس 
واشنگتن تعهد دادند که هرگز بار دیگر 
نامطمئن،  اطالعات  مبنای  بر  آمریکا 
در  دیگر  کشوری  نوسازی  ماموریت 
اکنون  نگیرند.  عهده  به  را  خاورمیانه 
پس از ۲۰ سال بار دیگر خطر وقوع 

این اتفاق پیش آمده است.
ترامپ اطالعات درباره احتمال حمله 
ایران به ۴ سفارتخانه آمریکا را دلیل از 
بین بردن سلیمانی اعالم کرده است. 
اما یک توفان را شروع کرده. نمایندگان 
و قانونگذارانی که دولت آمریکا هفته 
درباره کشته شدن سلیمانی  گذشته 
در  می گویند  داده  گزارش  آنها  به 
علیه  تهدید  درباره  دولت  توجیه 
جزئیاتی  هیچ  آمریکا  سفارتخانه های 
این  سفارت  بجز  است،  نشده  ارائه 
بغداد که قبال هدف حمله  کشور در 
قرار گرفته بود. حتی مایک پمپئو گفته 
است که ما نمی دانیم دقیقا چه وقت 
اتفاق  بود  و کجا حمالت فرضی قرار 
بیفتند، در حالی که دولت آمریکا این 
حمالت را فوری و واقعی اعالم کرده 

است.«

خانواده 
دانشجوی 

اخراج شده از 
آمریکا متهم 

به همکاری در 
ارسال سالح 
به حزب  اهلل 

هستند
=یک مقام دولتی آمریکا 
درجه   اعضای  است  گفته 
دهقانی  شهاب  محمد  یک 
به  وابسته  حسین آبادی 
شرکتی بوده اند که به اتهام 
برای حزب اهلل  ارسال سالح 
آمریکا  تحریم  تحت  لبنان 

قرار دارد.
=بر اساس آخرین خبرها 
برخی  صدور  آمریکا  دولت 
انواع ویزا برای سرمایه گذاران 
متوقف  را  ایرانی  تجار  و 

آنها  اقامت  و  ورود  و   کرده 
می شود. محدود  آمریکا  در 

یک روز پس از دیپورت محمدشهاب 
دهقانی حسین آبادی دانشجوی ایرانی 
بوستون  ایسترن«  »نورث   دانشگاه 
یک مقام دولتی آمریکا گفته اعضای 
خانواده او متهم به ارسال سالح برای 

حزب اهلل لبنان هستند.
روزنامه  نیویورک تایمز در گزارشی به 
از یک مقام دولتی که نخواست  نقل 
نامش فاش شود، نوشت اعضای درجه  
یک محمد شهاب دهقانی حسین آبادی 
وابسته به شرکتی بوده اند که به اتهام 
ارسال سالح برای حزب اهلل لبنان تحت 

تحریم آمریکا قرار دارد.
منبع،  این  از  نقل  به  همچنین 
حسین آبادی  دهقانی  شهاب  محمد 
اداره کننده یک کانال یوتیوب به اسم 
خواستار  که  بوده  پالس«  » اسالم 
انتقام جمهوری اسالمی از آمریکا بابت 

کشتن قاسم سلیمانی شده است.
در ماه  های اخیر برخی از نمایندگان 
از سناتورها  تعدادی  و  آمریکا  کنگره 
خواسته اند تا در واکنش به بازداشت 
و زندانی کردن شماری از شهروندان 
در  دوتابعیتی  همچنین  و  آمریکایی 
صادر  روادید  متحده  ایاالت  ایران، 
شده برای بستگان مقامات جمهوری 
اسالمی را لغو کرده و آنان را از این 

کشور اخراج کند.
پیش از این برایان هوک در فروردین 
سال ۱۳۹۸ گفته بود که لغو روادید 
بستگان مقامات جمهوری اسالمی در 

آمریکا در دست بررسی قرار دارد.
که  تهران  نو« چاپ  روزنامه »صبح 
محمدباقر  به  نزدیک  می  شود  گفته 
قالیباف شهردار سابق تهران است در 
محمد  دیپورت  ماجرای  به  گزارشی 
شهاب دهقانی حسین آبادی پرداخته و 
می  نویسد آمریکا در سال ۲۰۱۹ ویزای 
بیش از ۲۰ دانشجوی ایرانی را بدون 
هیچ  توضیحی باطل کرده است. الزم 
روزنامه  گزارش  که  است  توصیح  به 
دهقانی  دیپورت  از  قبل  نو«  »صبح 
حسین آبادی چاپ شده. در این گزارش 
دانشجوی  هزار   ۱۳ که  است  آمده 
می  کنند. تحصیل  آمریکا  در  ایرانی 

دولت  خبرها  آخرین  اساس  بر 
برای  ویزا  انواع  برخی  صدور  آمریکا 
سرمایه گذاران و تاجران ایرانی متوقف 
کرده و  ورود و اقامت آنها در آمریکا 

محدود شده است.

محمدشهاب دهقانی

جمهوری اسالمی برای فروش نفت خود مجبور به ارزان فروشی 
است اما تحریم  های آمریکا آن را هم با دشواری روبرو کرده است

در ادامه این گزارش آمده »همانگونه 
که جنگ عراق نشان داد چنین روندی 
می تواند باورهای از پیش موجود را تایید 
کند. مهم تر از همه اینکه سیاستمداران 
با احتیاط و هوشیاری الزم به مدیریت 
اطالعات می پردازند. بنابراین آیا ترامپ 
واقعا جزئیات تازه ای از اهداف سلیمانی 
را افشا کرد که می تواند دستور ترامپ 
برای ترور او را توجیه کند؟ یا ترامپ 
کرده  بزرگنمایی  تهدید  این  درباره 
مبنای  که  کند  توجیه  را  عملیاتی  تا 
حقوقی و سیاسی محکمی در واشنگتن 
همیشه  مانند  او  زیردستان  و  ندارد؟ 
ناراستی  و  برای الپوشانی بی صداقتی 

ترامپ به هر دری می زنند؟«
پیشتر ترامپ به فاکس نیوز گفته بود 
برنامه ریزی  در حال  »قاسم سلیمانی 
یک حمله گسترده بود. می توانم فاش 
کنم که احتماال قصد حمله به چهار 
سفارتخانه آمریکا از جمله سفارت ما 

در بغداد را داشت.«
وزیر  اسپر  مارک  ارتباط،  همین  در 
دفاع آمریکا اخیرا به فاکس نیوز گفت 
حمله  بر  مبنی  اطالعاتی  هیچ  که 
احتمالی علیه ۴ سفارتخانه ندیده است. 
او سپس برای اینکه گفته هایش ناقض 
 CNN در  باشد  نبوده  ترامپ  ادعای 
را  اطالعات  نمی تواند  که  کرد  اعالم 
افشا کند. وی گفت: تهدیدی که رئیس 
چیزی  گفت  سخن  آن  از  جمهوری 
بود که او باور داشت احتمال وقوع آن 

وجود دارد.«
ملی  امنیت  مشاور  اوبرایان  رابرت 
نیوز«  »فاکس  با  مصاحبه  در  آمریکا 
»طبق  می گوید:  مشابه  عباراتی  با 
کرد  فرض  می شود  موجود  اطالعات 
که آنها می خواستند به سفارتخانه های 
کنند.  حمله  کشور   ۴ حداقل  در  ما 
مراکز  علیه  تهدید  که  می دانیم  ما 
آمریکایی وجود داشت؛ حاال یا پایگاه ها، 
یا سفارتخانه ها… می دانید که همیشه 
دانستن این مسئله تا زمانی که حمله 

اتفاق نیافتاده، دشوار است.
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وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده 
اعالم  ژانویه،   ۲۲ چهارشنبه  آمریکا، 
نمی توانند  دیگر  ایرانیان  که  کرد 
کرده  دریافت   E۲ و  E۱ نوع ویزای 
بنا  کنند.  تمدید  را  ویزاها  این  یا  و 
این  آمریکا،  مهاجرت  اداره  اعالم  بر 
ژانویه   ۲۳ پنجشنبه  از  محدودیت ها 

)چهارم بهمن( اجرا می شود.
این نوع ویزاها به تجار و سرمایه گذاران 
خارجی و خانواده هایشان اجازه کار و 
اداره  می دهد.  را  آمریکا  در  زندگی 
مهاجرت آمریکا توضیح داده که این 
تصمیم در پی خروج آمریکا در سال 
گذشته از توافقنامه ۱۹۵۵ اتخاذ شده 
است. این توافق با هدف تقویت روابط 
تجاری و اقتصادی میان دو کشور در 
شاهنشاهی  دولت  بین   ۱۳۳۴ سال 

ایران و ایاالت متحده امضا شده بود.
در  ویزا  نوع  این  با  که  ایرانیانی 
پایان  از  پس  دارند،  سکونت  آمریکا 
خاک  باید  ویزایشان  اعتبار  مدت 
آمریکا را ترک کنند. محدودیت های 
جدید مانع درخواست دیگر انواع ویزا 

از سوی ایرانیان نمی شود.
هنوز معلوم نیست این محدودیت ها 
شامل چه تعداد از ایرانیان شده و آنها 
ناچار به ترک خاک آمریکا شوند، ولی 
احتمال می رود این رقم خیلی بزرگ 

نباشد.
ویزایی  میلیون   ۱۰ مجموع  از 
صادر  غیرمهاجران  برای  آمریکا  که 
نوع  از  ویزا  هزار   ۴۸ تنها  می کند، 
»E« است و اتباع کشورهای مختلف 

می توانند از آن استفاده کنند.
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ملک الشعرای  و  مستوفی  عبداهلل 
بهار با دو نگاه کم و بیش متفاوت، 
خروج  از  پس  را  واقعه  پی آمدهای 
مستوفی و وزرایش ـ جز وزیر جنگ 

ـ گزارش و تحلیل کرده اند.
من«  زندگی  »شرح  در  مستوفی 

می نویسد:
حین  همین  در  بی سابقه!  »کار 
صدای  تماشاچی  عده ای  طرف  از 
مرده باد  مستوفی الممالک،  زنده باد 
مرده باد  حتی  و  کابینه  مخالفین 
مدرس بلند شد. رقیب های آنها هم 
برای آن که از حریف بازنمانند فریاد 

زنده باد مدرس کشیدند.
از  صدا  این  وقتی  سپه،  سردار 
جلو  برخاست  شد،  بلند  جمعیت 
رئیس مجلس آمد و با یکی دو کلمه 
و  پرسید،  چیزی  مؤتمن الملک  از 
از  هم  او  گفتند.  جوابی  هم  ایشان 

در خارج شد.
مجلس  گارد  رئیس  مؤتمن الملک 
را احضار، و به مجلس پیشنهاد کرد 
راه  را  و صدا  این سر  که  آنها  تمام 
مجلس  بی نظمی  باعث  و  انداخته 

نها  آ مقصرین  و  توقیف  ند  شده ا
تعقیب گردند. این پیشنهاد به اتفاق 
آراء تصویب و رئیس گارد هم حاضر 
را  هوچی ها  رئیس،  به امر  بود.  شده 
توقیف کردند و جلسه قهراً به تنفس 

تعطیل شد.
مجدداً  ساعت  دو  یکی  از  پس 
ی  ه ا ر پا  . گشت تشکیل  جلسه 
زجمله  ا کردند.  یی  نطق ها وکال 
قوام السلطنه که چون خود را هدف 
نطق  »آجیل خوری«  و  »بره کشی« 
مستوفی الممالک دانسته بود شرحی 
دندان  کندی  و  نطق  این  برضد 
و  اظهار،  خوردن  آجیل  در  خود 
اگر  که  داد  گرو  را  خود  دارائی 
کسی بتواند ثابت کند که ایشان و 
اشخاصی که از نزدیک با ایشان کار 
کرده اند، آجیل خورده اند. نسبت به 
در  بود  ممکن  که  هم  مشیرالدوله 
گرو  همین  شود  رئیس الوزرا  آینده 
بسیار  تغّیر  باالخره ضمن  و  داد  را 
به موضوع دیگر پرداخته و گفت در 
این دوماهه عرصۀ تهران نمایشگاه 
هوچی ها شده بود، و حتی در صحن 
نمایندگان  به  نسبت  هم  بهارستان 
ملت یاوه گوئی می کردند. و باالخره 
از  به تحسین  را  شریطۀ نطق خود 
در  رئیس مجلس  آقای  اخیر  اقدام 
افزود  و  داده  قرار  انتظامات  حفظ 
که من خیال نداشتم برضد کابینۀ 
بدهم  کبود  ورقۀ  مستوفی الممالک 
ولی بعد از استماع این جمله ها که 
ورقۀ  کرد،  تراوش  ایشان  از  امروز 
رئیس مجلس  تقدیم  را  کبود خود 

خواهم نمود.
اعصاب  جنگ  این  است  معلوم 
هر  و  کرد  روزنامه ها هم سرایت  به 
مسلک  و  رویه  برطبق  آنها  از  یک 
تاب  و  آب  را  واقعات  خود  پارتی  و 
داده، به نفع خویش و برضرر رقیب، 
از آن استفاده، و حتی سوء استفاده 
طوفان  در  فرخی  آقای  می نمودند. 
طبع  زادۀ  رباعیات  هم  باز  خود 

خویش را منتشر کرده مدرس را به 
بوقلمون تشبیه کرد. آنها که برحسب 
امر و پافشاری رئیس مجلس گرفتار 
بالنتیجه حبس  توقیف و تعقیب، و 
قانونی شده بودند، چند کلمه سؤال 
سردار  با  را  مؤتمن الملک  جواب  و 
اقدامات سردار  و  توجیه کرده  سپه 
خارج  در  نظم  حفظ  برای  را  سپه 
این سؤال و  به  بهارستان مربوط  از 
جواب دانسته تا توانستند در اطراف 

آن قلم فرسائی کردند.
سوسیالیست  طرفدار  روزنامه های 
این  برای  را  مستوفی الممالک  سر 
چیزی  عصبانیت  زادۀ  جز  که  نطق 
نبود به عرش برین رساندند. خالصه 
تهمت  بازار  روزی  چند  تا  که  این 
قضیه  طرفین  به  نسبت  فترا  ا و 
و  حق  طرفین  و  یافت  کامل  رواج 
را  حساب های یکی دوماهۀ گذشته 
پیدا  به هم  به عقیدۀ خود نسبت  که 
وابستند  کامل  بطور  بودند  کرده 
برای  لملک  مؤتمن ا که  به حدی 
تشریح مطلب، در جلسۀ بعد مجبور 
که  عملیاتی  گزارش  ضمن  در  شد 

مجلس، در جلسۀ قبل، رئیس خود 
را به اتفاق آراء بدان مأمور کرده بود، 

توضیح بدهد...«
یت  ا به رو یع  قا و جریان  ما  ا و 
ملک الشعرا در »تاریخ مختصر احزاب 

سیاسی ایران«:
م  نجا ا منتظر  و  رفت  »دولت 

تشریفات نشد.
رفتن  از  بعد  نمایندگان  از  یکی 
ضمناً  و  کرد  مفصلی  نطق  دولت 
می دهد،  جواب  دولت  رئیس  گفت: 
تأمل  دیگر  می زند،  را  حرفهایش 
را  حرفهایش  جواب  که  نمی کند 
و  می افتد  راه  در  این  از  و  بشنود 
می رود. آیا هیچ این حرکت منطقی 
است؟... اگر می خواست استعفا بدهد 
از  وااّل  بود،  بهتر  استیضاح  از  پیش 
وسط استیضاح برخیزند و بروند غلط 
است و فرار است و شایستۀ یک نفر 

زمامدار نیست!
هوادار  روزنامه های  رفت.  دولت 
و  مستوفی  نطق  داستان  دولت 
جنبۀ  از  حقیقت  در  که  را  سایرین 
متانت ضعیف، و با حالت عصبی که 
داشت شبیه به یک سرمقالۀ بسیار 
تند و زنندۀ جراید دست چپ بود، 
عنوان قرار داده و این دفعه به رئیس 
مجلس و وزیر جنگ نیز حمله های 

سخت بردند.
مؤتمن الملک در جلسۀ بعد، مورخه 

۲۳ خرداد چنین گفت:
اجازه  دستور  در  ورود  از  قبل 
آقایان  خدمت  مطلبی  می خواهم 
عرض کنم که یک قسمتش در واقع 
راپورتی است که به مجلس می دهم 
و قسمت دیگر هم توضیحاتی است.

استیضاح  پایان  در  قبل،  دو شب 
از  نفر  هفتاد  شصت،  طرف  از  که 
نفر  شش  پنج،  به  ( تماشاچیان 
آن  است(  شده  گفته  که  چنان 
بی نظمی هائی که مشاهده فرمودید 
من باب  فقط  و  فقط  بنده  داد  رخ 
مجلس  خلی  دا مات  نتظا ا حفظ 

مجبور شدم یک پیشنهادی بکنم و 
تصویب هم فرمودید و گمان می کنم 
که به اتفاق آراء هم تصویب شد. بعد 
از آن که آن رأی داده شد بنده به 
نظمیه تلفون کردم، آمدند اینجا و 
تحقیقاتی هم که بنا بود بشود، شد 
اینجا  از  تماشاچیان  از  ولی جمعی 
خارج شده بودند. نظمیه تحقیقاتی 
کرد و یک راپورت و صورت ۱۳ نفر 
از اشخاص را به بنده دادند. نظمیه 
می گفت این اشخاص منشأ این غوغا 
بوده اند. بنده هیأت رئیسه را تشکیل 
دادم و در این باب مذاکراتی شد و 
هیأت رئیسه عقیده شان بر این بود 
را  اشخاص  نباید  این  از  بیش  که 
تعقیب کرد و داخل این امر شد. اگر 
قبیل  این  این است که دیگر  برای 
امور در مجلس روی ندهد و خالف 
که  قدر  همین  نشود  واقع  نظمی 
اشخاص چند ساعتی توقیف شدند 
هم  بنده  که  بود  این  است.  کافی 
به نظمیه دستور دادم آن اشخاص 
قسمت  ین  ا کنند.  مستخلص  را 
اثر رأی مجلس  راپورتی بود که بر 

الزم بود داده شود.
است  توضیحاتی  هم  قسمت  یک 
این است  باید بدهم و آن  بنده  که 
مطالبی  قضایا  این  اطراف  در  که 
واقع است  بکلی کذب و خالف  که 
شده  گفته  مثال  است.  شده  منتشر 
سپه  سردار  آقای  به  بنده  که  است 
به  نظامی  قوای  که  داده ام  دستور 
را  این مطالب  بنده  بفرستند.  اینجا 
وجه  هیچ  به  بنده  می کنم.  تکذیب 
دستوری به آقای سردار سپه نداده ام. 
بعد از آن که آقایان وزراء از مجلس 
خارج شدند آقای سردار سپه آمدند 
نزدیک کرسی خطابه از من پرسیدند 
که من هم بروم یا بمانم. بنده عرض 
کردم میل خودتان است. می خواهید 
تشریف  نمی خواهید  ببرید،  تشریف 
نبرید. این که ایشان آمدند نزدیک 
صحبت  و  )تریبون(  نطق  کرسی 
که  بود  همین  صحبتشان  کردند 
عرض کردم والغیر. حاال در خارج اگر 
متعرض کسی شده اند یا زد و خوردی 
واقع شده است مربوط به بنده نیست 
و بنده از آن رأیی که گرفتم به هیچ 

وجه تجاوز نکردم.
حتی آمدند به بنده گفتند در پائین 
جمعی هستند که منشأ فتنه و فساد 
بگیریم.  را  آنها  بدهید  امر  هستند؛ 
گرفته  که  رأیی  خیر،  گفتم  بنده 
اطاق  این  به  راجع  فقط  است  شده 
بوده است. اگر این خالف واقع ها و 
منتشر  روزنامه  در  ناصحیح  مطالب 
بنده اهمیت نمی دادم ولی  نمی شد 
چون بنده جراید را چیز بسیار مهمی 
می دانم و مربی و هادی افکار عامه 
می دانم و می بینم این قبیل مطالب 
سراپا کذب در بعضی جراید انعکاس 
پیدا نموده است برای این که مبادا 
سوء تفاهمی بین مردم و شاید بعضی 
از آقایان وکال تولید شود الزم دانستم 
تا  اینجا بدهم  را در  این توضیحات 
اگر در واقع سوء تفاهمی تولید شده 

است رفع شود«.
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ت  سکو علت  ک = مفلو ی  یتی ها سلبر
جنایات  قبال  در  وطنی 
تبهکاران حاکم روشن است. 
سلبریتی ها بنا به شرایطی 
زیستی شان  وضعیت  که 
فاقد  می دهند،  شکل  را 
نسبت  حداقلی  هوشیاری 
به مسئولیت اجتماعی شان 
به خاطر  معموال  و  هستند 
کسب منافع مالی و همچنین 
با  رابطه  رانت  از  استفاده 
به  تن  قدرت،  صاحبان 
گانگسترهای  با  همکاری 
این  می دهند.  حکومتی 
یکی  با  معموال  جماعت، 
ابزار  به  تبدیل  واسطه،  دو 
و  نه  مجرما لیت های  فعا
تبهکار  فرقه  ضدمردمی 

حاکم می شوند.
چند  تحوالت  مصدقی-  یوسف 
جامعه  احوال  و  اوضاع  در  اخیر  ماه  
ایران، چنان شتابی داشته اند که بدون 

تعارف، هیچ یک از ناظران و بازیگران 
پای  به   پا  نتوانسته اند  تحوالت،  این 
جریان وقایع حرکت کنند و تصویری 
داده، پیش چشم  آنچه رخ  از  جامع 

داشته باشند.
طی این مدت، پخش زنده رسانه های 
شنیداری،  و  دیداری  فارسی زباِن 
شده  ضبط  برنامه های  همچنین 
تفسیرهای  از  بود  پر  رسانه ها،  آن 
عده  تکراری  نظرهای  اظهار  و  آبکی 
و  »کارشناسان«  به اصطالح  قلیلی 
»متخصص« که هیچ فرصتی را برای 
خودنمایی و لفاظی، از دست نمی دادند. 
چاشنی حرف های کهنه و تحلیل های 
نخ نمای این جماعت هم جّوزدگی و 
شتابزدگِی حاصل از سرعت رخدادها 
بود و کمتر اثری از دقت و شکیبایی 
در تحلیل وقایع اخیر در اظهارات این 

»کارشناسان« به چشم می خورد.
 ،۹۸ ماه  آبان  سراسری  خیزش 
و  »کارشناسان«  همگی  نه تنها 
در  ایران  مسائل  »صاحب نظران« 
رسانه هایی از قماش بی بی سی فارسی 
و رادیو فردا را غافلگیر کرد بلکه تضاد 
میان واقعیت جاری در متن جامعه را 
با تصویر تخیلی و باسمه ای از شرایط 
رسانه های  این  توسط  که  ایران- 
به  بود-  شده  ساخته  استمرارطلب 
وضوح نشان داد. گستردگی اعتراضات 
مردمی و میزان خشونت حکومت برای 
کوتاه  برای  اعتراضات،  این  سرکوب 
مدتی، موجب شد که اداره کنندگان 
از  بودجه بگیر  فارسی زباِن  رسانه های 
دولت های خارجی )بی بی سی فارسی، 
رادیو فردا و…(، مجبور شوند تا حدی 
از حضور چشمگیر هواداران استمرار 
جمهوری اسالمی در این رسانه ها- که 
زیر نقاب اصالح طلبی و اعتدال از حفظ 
وضع موجود دفاع و همزمان با وقاحتی 
را  توهین  و  تحریف  انواع  مثال زدنی 
نثار دوران پهلوی می کنند- بکاهند. 
قتل قاسم سلیمانی اما بهانه ای شد که 
استمرارطلبان  مفتضح  بساط  دوباره 

در این رسانه ها بر پا شود و سر و کله 
از  رنگ تر  پر  موجود،  وضع  مدافعان 
گذشته، جلوی دوربین و میکروفون 

این رسانه ها، پیدا شود.
هرچند سیاست خارجی دولت های 
نقش  فردا  رادیو  و  بی بی سی  مالک 
سیاسی  جهت گیری های  در  مهمی 
از  نباید  وجه  هیچ  به  ولی  دارد  آنها 
موضوع منافع شخصی و سلیقه سیاسی 
کارکنان فارسی زبان این رسانه ها غفلت 
کرد. بدیهی است که حیات رسانه هایی 
از این دست در گرو حفظ وضع موجود 
بنگریم،  نیک  چون  است.  ایران  در 
علت اصلی اقبال به امثال بی بی سی 
فارسی، نه باور به افسانه بی طرفی این 
رسانه های ریاکار بلکه به واسطه فقدان 
رسانه های ملی، مستقل و توانمند در 

خارج و داخل کشور است.
سقوط  از  پس  که  کنید  تصور 
جمهوری اسالمی و استقرار یک نظام 
با شکل گیری  ایران،  در  دموکراتیک 
رسانه های آزاد و مستقل، فلسفه وجود 
امثال بی بی سی فارسی به کلی از بین 
می رود و دستگاه عریض و طویل آن 
که از محل مالیات شهروندان بریتانیا 
استفاده  بدون  کامال  می شود،  اداره 
خراب  یعنی  این  خب،  شد.  خواهد 

شدن النه شغال و تخته شدِن ناندانی 
یک مشت آدم بی استعداد که هنری 
جز تالش برای حفظ وضع موجود و 
نان قرض دادن به رفقای دسته دیزی 
خود ندارند. فلسفه وجود رسانه هایی از 
قماش بی بی سی فارسی و رادیو فردا و 
امثال آنها، مدیریِت ذهِن مخاطبان در 
جهت منافع صاحبان این رسانه هاست. 
در  رسانه هایی  چنین  حضور  آسیب 
از  بیش  بارها  ایران،  سیاست  عرصه 
منافع محدود و کوتاه مدتی است که 
ممکن است عاید هواخواهان براندازی 

جمهوری اسالمی کنند.
از لفاظی های دار و دسته »کارشناس« 
تلویزیون های  آویزاِن  »تحلیلگِر«  و 
چند  این  طی  بگذریم،  که  فارسی 
وراجی های  و  واکنش ها  اخیر،  هفته 
هم،  وطنی  باد  حزب  سلبریتی های 
فضای مجازی و دنیای واقعی را آلوده 
کرده بودند. از بازیگران و کارگردان های 
سینما و تئاتر گرفته تا نویسندگان و 
ورزشکاران مشهور و نیمه مشهور، بدون 
هیچ اهلیتی، وظیفه خود دیده بودند 
که مواضع شان را در باب فجایع جاری 

مملکت، اعالم کنند.
میان این جماعت، وقیح ترین هاشان 
درباره قتل قاسم سلیمانِی تروریست، 
کردند  صادر  بیانیه  و  نوشتند  مرثیه 
و در غم فقدان این جنایتکار شیعه، 
فغان کردند. برخی دیگر از این مشاهیر 
بودند،  دیده  پس  را  هوا  که  مذبذب 
و  حسابگری  با  که  گرفتند  تصمیم 
رعایت فاصله امن، به ظاهر کنار مردم 
آبان  خیزش  قربانیان  با  و  بایستند 
بازماندگان مقتولین هواپیمای  ماه و 
اوکراینی همدردی کنند. آنچه اما در 
غوغای بیانیه ها و اعالم مواضع غایب 
بود، محکوم کردِن عامل اصلی تمام 

این جنایات و سیاهکاری ها بود.
علت سکوت سلبریتی های مفلوک 
تبهکاران  جنایات  قبال  در  وطنی 
حاکم روشن است. سلبریتی ها بنا به 
را  زیستی شان  وضعیت  که  شرایطی 

شکل می دهند، فاقد هوشیاری حداقلی 
اجتماعی شان  مسئولیت  به  نسبت 
هستند و معموال به خاطر کسب منافع 
مالی و همچنین استفاده از رانت رابطه 
با صاحبان قدرت، تن به همکاری با 
گانگسترهای حکومتی می دهند. این 
واسطه،  دو  یکی  با  معموال  جماعت، 
تبدیل به ابزار فعالیت های مجرمانه و 
ضدمردمی فرقه تبهکار حاکم می شوند.

در  شاغل  سلبریتی های  بیشتر 
یا  هنرمند  از  اعم  سرگرمی  حوزه 
ورزشکار، به خوبی می دانند پولی که از 
تهیه کنندگان یا مدیران باشگاه هاشان 
دریافت می کنند، بسیار بیشتر از ارزش 
کار و استعداد هنری یا فنی آنهاست. 
از  یا غیرمستقیم  پول، مستقیم  این 
بیت المال مردم ایران دزدیده شده و  
به  پاک شدن  و  کردن  گم  رد  برای 
است.  گردیده  وارد  سرگرمی  عرصه 
از آنجا که این جماعت متوهم برای 
کارشان زحمت خاصی نمی کشند و 
صرفا از روابط و مفاسدشان به چنین 
درآمدهای هنگفتی رسیده اند، طبیعی 
و  مالی  منافع  حفظ  برای  که  است 
روابط رانتی خود یا با وقاحت به میدان 
می آیند و تمام قد از فرقه تبهکار دفاع 
ژست های  گرفتن  با  یا  و  می کنند 

مردم فریب، در برابر جنایتکاران اصلی 
سکوت می کنند.

از  چون  ریاکار،  سلبریتی های  این 
یکسو از استانداردهای اولیه حرفه ای 
که در پیش گرفته اند بی بهره اند و از 
سوی دیگر به پول مفت و کالنی که 
سرداران فاسد و دزدان بیت المال به 
کرده اند،  عادت  می ریزند  حلقومشان 
تمام تالش خود را برای حفظ وضع 
موجود به کار می گیرند و در این راه از 

هیچ وقاحتی رو گردان نیستند.
سال ها پیش، در میانه دهه سیاه و 
خونین شصت خورشیدی، دلخوشی 
در  ایران  افسرده  مردم  از  بسیاری 
صبح های جمعه، شنیدن برنامه »صبح 
و  نیمه جان  نسخه  شما«-  با  جمعه 
اسالمی شده برنامه »شما و رادیو«ی 
پیش از انقالب- بود. زنده یاد منوچهر 
آن  بار  بیشتِر  سال ها  آن  که  نوذری 
برنامه را به دوش می کشید، معموال 
نام  به  شخصیتی  آن،  از  بخشی  در 
آقای ُملَوَّن* را بازی می کرد که نماینده 
ریاکاری موجود در جامعه ایران بود. 
گفتار و رفتار آقای ملّون مجموعه ای از 
بی شرمی و تناقض را نمایش می داد که 
بدون کمترین خجالت و عذاب وجدانی، 
به  مثال زدنی  وقاحتی  و  باز  نیش  با 
چشمان مخاطبش زل می زد و به آنی 
حرفش را عوض می کرد. اگر مرحوم 
نوذری فرصت بازگشت به این جهان 
فانی را می یافت، با دیدن سلبریتی  های 
جامعه امروز، نیازی به خرج خالقیت 
و تیپ سازی نمی داشت و می توانست 
با تقلید رفتار و گفتار هر کدام از این 
سلبریتی های وطنی، نهایت ریاکاری و 

وقاحت را بازنمایی کند.

عربی،  زبان  دستور  در  *»ُملَوَّن« 
صیغه مبالغه از ریشه »لون« به معنی 
رنگ است که به فارسی می شود آدم 
بوقلمون صفت و رنگارنگی که شخصیت 
باثباتی ندارد و براساس منافع آنی اش 

رنگ عوض می کند.

تأمالت بهنگام؛ مدافعان وضع موجود: از رسانه 
تا سلبریتی

» ادامه دارد«           

هر بار خیزش های اجتماعی به اصطالح کارشناسان و تحلیلگران رسانه های فارسی زبان و سلبریتی های 
سودجو را در فضاهای تنگ و مسدود فکریشان غافلگیر می کند

مستوفی الممالک هنگام بازدید دارالمعلمین تهران؛ در طرفین او ذکاءالملک فروغی )دست چپ( و 
مدیرالملک )محمود جم( دیده می شوند
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 جمعه ۲۴ تا پنجشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰

۱ـ از خوانندگان مشهور و 
فقید آمریکایی با شهرتی 

عالمگیر
۲ـ از هنرپیشگان معروف و 

فقید ایران
واحد  ـ  تشبیه  پسوند  ۳ـ 
پول کشوری است ـ از 

راه راست منحرف شده
۴ـ تکرار یک حرف ـ پسر 
کیکاووس پادشاه کیانی 

ـ جامی است
۵ ـ قعر و آخر ـ تکرار یک 
حرف ـ بندری زیبا در 

کنار مدیترانه

۶ ـ بزاق ـ محرک
فوتبالیست های  از  ـ   ۷
معروف و قدیمی فرانسه

در  تاریخی  شهری  ـ   ۸
پاکستانـ  خانۀ عکس

ـ  ن  دا نا و  احمق  ۹ـ 
از  ـ  ستد  و  داد  وسیلۀ 

نوشیدنی ها
۱۰ـ تعلیم ـ شجاعت

۱۱ـ آگاه و دانا ـ وسیله ای 
شهری  ـ  نواختن  برای 

در ایران

۱ـ فیلمسازی معروف از 
کشور ما

۲ـ سهلـ  از سلسله های 
حکومتی در ایران

ـ  حرف  یک  تکرار  ۳ـ 
قوت الیموت ـ او

ـ  دت  عبا محل  ۴ـ 
احتیاجات 

ـ  جبلی  و  فطری  ـ   ۵
وسیلۀ دفاعی

دریاچه ای  ـ  مکان  ـ   ۶
در روسیه

۷ ـ میوه ای است
۸ ـ از خشکبار ـ مهلک 

و کشنده
و  نعره  ـ  میهمانی  ۹ـ 

فریاد ـ او
۱۰ـ پر حرفی ـ سرحّد 

۱۱ـ مجاورت

۱ـ   شاعر و غزلسرای نام آور 
معاصر و فقید ایران

۲ـ کوچک و ناچیزـ  مستمر 
ـ رخداد

۳ـ از نقاشان فقید و معاصر 
ایران

واحد  ـ  خاتون  و  سّیده  ۴ـ 
پول کشوری استـ  پیشوا

۵ـ  خلیجی استـ  ستاره ای 
است ـ خو گرفتن

۶ـ  شگردـ  کارگر ساختمانی 
ـ جنس مذکر ـ زیبایی

۷ ـ مساوات ـ اخّوت 
۸ـ  حکمـ  منهدمـ  آفریدگار

۹ـ چهره ـ پرنده ای است ـ 
نیستی و فنا

یتخت  پا ـ  قرضه  ۱۰ـ 
کشوری استـ  از پرندگان

۱۱ـ ثروتـ  روزـ  به شیرینی 
مثال است

تمیز  ـ  است  سنگی  ۱۲ـ 
دادن ـ انکار

۱۳ـ درج شدهـ  کینه و عناد 

ـ مجموعه 
بند  از  ـ  آسایش  عدم  ۱۴ـ 

رستگی و رهایی
ـ  قوی  ـ  است  فلزی  ۱۵ـ 

سنگی است

ـ  ایران  پیشین  نخست وزیران  از  ۱ـ 
رطوبت

حرفه ای  هم  او  ـ  لحظه  ـ  َکلَک  ۲ـ 
دارد علمی

۳ـ بخشی از بافت شهریـ  از شهرهای 
ایران ـ فرستاده

۴ـ افسوس ـ کشوری است ـ سخت 
و صعب

۵ـ  بزرگترین تشکیالت جهانی
۶ـ  لجوجـ  شهری تاریخی در سوریه 

ـ از پیمودنی ها ـ بزرگتر و ارشد
۷ ـ از شعرای نوپرداز معاصر ایران ـ 

قصد بی آغاز
۸ ـ ندا دهنده ـ تکرار یک حرف ـ از 

ابزار دوخت و دوز
۹ـ از ییالقات دامنۀ البرز ـ نقاش ـ 

واحد اندازه گیری زمان
۱۰ـ مغناطیس ـ بدخواه و بدسگال

۱۱ـ فلزی استـ  فیلسوف و ریاضیدان 
بزرگ فرانسه در قرن شانزدهم

ایرانی  قومی  ـ  مکان  ـ  قدرت  ۱۲ـ 
ـ مفقود

از سلسله های  یکی  ۱۳ـ سردودمان 
حکومتی در ایران

ایران  از شهرهای  ـ  است  گلی  ۱۴ـ 
ـ لطیف

و  ملول  ـ  است  سلسله کوهی  ۱۵ـ 
رنجیده

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

دیدنی های مرز پرگهر
روستای 
تاریخی و 

صخره ای میمند 
کرمان

بي شک  کرمان  میمند  روستاي 
هاي  سکونتگاه  باستاني ترین  از  یکي 
دوازده  از  که  است  جهان  در  بشر 
همچنان  کنون  تا  پیش  سال  هزار 
ادامه  خود  حیات  به  و  برجاست  پا 
مي دهد. به عقیده محققین هسته هاي 
اولیه روستاي میمند متعلق به زماني 
بوده اند  مهرپرست  ایرانیان  که  است 
آنها  مي شمرده اند.  مقدس  را  آنها  و 
تاریکي غارها را براي عبادت برگزیده 
را درون دخمه هاي  و مرده هاي خود 
و  مي دادند.  قرار  کوه  در  شده  کنده 
بدین ترتیب در میمند تعدادي عبادتگاه 
و مقبره بنا گردیده است. مهرپرستان 
به پایداري، استقامت و زوال ناپذیري 
کوه ها معتقد بودند و بر اساس همین 
دل  در  نیز  را  خود  خانه هاي  اعتقاد 
کوه مي کندند. عده اي از محققین نیز 
معتقدند که مهرپرستان از غارهایي که 
با دست در دل کوه مي کنده اند فقط 
استفاده  براي عبادت و دفن مردگان 
مي کردند و بعد از مدتي بنا به اضطرار 
از آب و هوا، در آن ها سکونت  ناشي 
از  قبل  مهرپرستي  آئین  گزیده اند. 
ظهور زرتشت در ایران رواج و تا مدتها 
از ظهور وي نیز ادامه داشته است. بر 
اساس دانسته هاي جدید تاریخ ظهور 
زرتشت ۶۰۰۰ سال قبل از میالد مسیح 
و لذا قدمت میمند حداقل ۶۰۰۰ سال 
پیش از میالد مسیح مي باشد. نقوش 
 ۶۰۰۰ سفال هاي  و  ساله  هزار   ۱۰
مکشوفه اي  مستندات  جمله  از  ساله 
گواهي  را  میمند  تاریخ  که  هستند 
استحکام  دلیل  به  میمند  مي دهند. 
دفاعي در طول تاریخ کمتر دستخوش 
و  شده  اجتماعي  و  کالبدي  تحوالت 

 سینما در ایران

بیشترین تغییر آن مربوط به چند ماه 
بسیار  آثار  از  مجموعه اي  است.  اخیر 
صخره اي  خانه هاي  همچون  قدیمي 
پراکنده، معبد، قلعه و برجهاي مختلف 
) مربوط به هزاران سال پیش( وجود 
دارد که میمند را از یک روستا به یک 
مجموعه با تمدن خاص تبدیل مي کند. 
این تمدن در ابتداء بر گرفته از آئین 
مهرپرستي و بعد از آن آئین زرتشت 

بوده است. 
طبقات  در  و  شیب دار  سطح  در 
مختلف )۲ تا ۵ طبقه( بریدگي هایي 
به صورت شکاف هاي افقي ایجاد شده 
به  که  بریدگیهایي  این  طول  است. 
آنجا کیچه گفته مي شود به ۶ الي ۹ 
متر مي رسد تا در انتها به ارتفاع مورد 
نظر براي کندن خانه مي رسد انتهاي 
کیچه به فضائي ایوان مانندی به نام 
عنصر  مهمترین  که  مي رسد  داالن 
محل است به لحاظ اینکه اغلب امور 
روزمره خانواده در آن صورت مي گیرد 
در اطراف هر کدام از این داالنها بین 
یک تا پنج خانه صخره اي وجود دارد 
و  پنج طبقه  در  منازل مسکوني  این 
به شکل پلکاني و یک در میان روي 

سینمای مولن روژ در جاده قدیم شمیران
تهران  در  که  مکان هایی  نخستین 
به کار نمایش فیلم اختصاص یافتند، 
شمایل سینما را به معنای متعارف آن 
کافه ای  همان  مثل  درست  نداشتند. 
لومی یر، نخستین تصاویر  برادران  که 
متحرک را در آن به پاریسی ها نشان 
دادند، ابتدا حیاط ها، بام ها و قهوه خانه ها 
کاربری  تغییر  فیلم  نمایش  محل  به 
دائمی  سینمای  سالن  اولین  دادند. 
تهران به سال ۱۲۹۱ شمسی توسط 
اردشیرخان ارمنی در خیابان عالءالدوله 
احداث شد. پس از آن بیشتر سالن های 
تئاتر بودند که با از دست دادن رونق 
گذشته، ناچار تن به نمایش فیلم دادند.

سال  به  روسیه  بلشویکی  انقالب 
سرمایه داران  و  اشراف  سیل   ۱۹۱۸
این دیار را راهی سرزمین های اطراف 
دوران،  آن  در  کرد.  ایران  جمله  از 
سینماسازی به لطف سرمایه مهاجران 
روس رونقی گرفت و سالن های متعددی 
در شهرهای تهران، رشت، انزلی و تبریز 
دایر شد. طبیعی بود که این سالن ها 
تحت تأثیر معماری نماگرا و پر جزییات 
روس  و اسالو ساخته شوند. از سوی 
دیگر با گسترش حضور مقتدر شرکت 
امکانات  جنوبی،  استان های  در  نفت 
پر  کارکنان  برای  متعددی  رفاهی 
تعداد این شرکت در نظر گرفته شد. 

از جمله آنها سالن های سینمایی بود 
که در آبادان و دیگر مناطق نفت خیز 
احداث شدند. این سالن ها چکیده ای 
از گفتمان معماری انگلوساکسون بود 
نفت  شرکت  فرهنگی  اساس  به  که 
سینمای  سالن های  اغلب  شد.  بدل 
جریان  دو  این  از  متأثر  عمدتاً  ایران 
شده اند.  ساخته  و  طراحی  معماری 
بعدها در جریان هرج و مرج حاکم بر 
معماری تهران که چهره و بافت شهر 
به کلی تغییر داد، چهره سینماها  را 
کمتر دستخوش تحول شد و سینماها 
)و  قدیم  شمایل  همان  با  باز  تقریباً 
شدند. تولید  آنها(  از  ترکیبی  گاه 

تا پیش از، چیزی حدود صد و پنجاه 
نفری،  میلیون   ۳/۵ تهران  در  سینما 
مشغول به کار بودند. تعداد زیادی از 
این سالن ها یا در جریان انقالب در آتش 
سوختند، یا بعدها مصادره و تخریب 
شدند و یا جایشان را داروخانه و انبار و 
پاساژ و... گرفت. امروز جمعیت تهران 
باالی دوازده میلیون نفر است و تنها 
هفتاد و پنج سالن فعال سینما دارد که 
نیمی از آنها فاقد امکانات، تجهیزات و 
استانداردهای الزم هستند. کالن شهر 
تهران به عنوان پایتخت یک سرزمین 
هفتاد میلیون نفری، به شدت از کمبود 
اماکن فرهنگی نظیر سینما رنج می برد.
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هم قرار دارند. به نحوي که هیچکدام 
ندارند.  برخوردي  یکدیگر  با  آنها  از 
فاصله کیچه ها در طبقه زیرین بیشتر 
از فاصله آنها در طبقات باالیي است. 
در حدود ۴۰۰ کیچه کوچک و بزرگ 
داخلي  فضاي  دارد.  وجود  میمند  در 
مستطیل  مربع  شکل  گاهي  خانه ها 
کوتاهي  ورودي  از  و  دارد  مدور  یا 
که ارتفاع آن به ۷۵ تا ۷۶ سانتیمتر 
مي رسد نور مي گیرند. درهاي ورودي 
چوبي و به داخل دیوار ایوان روزنه اي 
ایجاد کرده اند که از طریق آن و بوسیله 
دان(  )کلید  کلیدون  نام  به  ابزاري 
باز مي شود. شکل ورودي  یا  قفل  در 
با  منطبق  میمند  روستاي  در  اتاق ها 
به طوري که  است.  انسان  بدن  مدل 
عرض ورودي در قسمت پائین یعني 
۶۵ الي ۸۰ سانتي متر مي رسد و پایین 
ورودي منازل از سطح کیچه حدود ۱۵ 
تا ۲۰ سانتي متر برجستگي دارد که 
این برجستگي مانع ورود آب و خاک 
به داخل منازل مي شود. بر بدنه شیبدار 
مسیرهاي  شرقي  و  غربي  تپه هاي 
متعدد پیاده به صورت خطوط نسبتاً 
این  اما  مي شوند  مشاهده  کمرنگ 

دائمي  چندان  نمي توانند  مسیرها 
باشند. زیرا با قطعات سنگهایي که از 
باال دست حرکت مي کنند و یا بوسیله 
اهالي مرتباً در حال تغییر هستند در 
بي هیچ  مسکوني  حفره هاي  البالي 
نظمي چرخش مي کنند. مي توان ادعا 
نمود که در روستاي صخره اي میمند 
بر خالف همه سکونتگاه هاي شناخته 
یا  کوچه ها  روستائي  و  شهري  شده 
معبري وجود ندارد؛ کوچه در فرهنگ 
که  افقي  مسیرهاي  به  صرفاً  میمند 
در دل شیبدار تپه ها به عمق رفته و 
در انتها به منازل غار مانند مسکوني 
می شود.لورواگوران  اطالق  مي رسد 
باستان شناس ایتالیایی با توجه به سنگ 
نگاره های یافته شده اخیر، قدمتی در 
حدود ۶ تا ۱۲ هزار سال برای تمدن 
میمند پیش بینی کرده است و براساس 
مستند سازی  به  توجه  با  نظریه،  یک 
کیلومتری   ۸ در  نگاره هایی  سنگ 
جنوب میمند که در بیشتر آنها نقش 
شکار دیده می شود و توسط یک هیأت 
فرانسوی حدود ۳۵ سال پیش انجام 
شد، قدمت این روستا ۱۲ هزار سال 

تخمین زده شده است.
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بودند توی زندان زاهدان. این روحانی 
را  اسمش  است.  ایران  از  خارج  االن 
توی  مرتب  ولی  کردم  فراموش  االن 
بعضی رادیوها علیه جمهوری اسالمی 
خمینی  می کند.  مصاحبه  و  صحبت 
اصوال برخوردش با روحانیون مخالف 
هیچوقت مشابه با دیگر مخالفین اش 
به اصطالح هوای  نبود و در مجموع 
برای  بعدها  داشت.  را  خودش  قشر 
روحانیت  ویژه  دادگاه  ترساندنشان 
را علم کردند تا آنها هم حسابشان را 
بکنند. بعضی وقت ها، آنهائی که حاضر 
به کوتاه آمدن نبودند، زندانی شدند و 

یا تنبیه هایی را متحمل شدند.

=در این زمان که شما و دو پسرتان 
انوشه و خسرو در زندان اوین بودید، 
را  هم  با  مالقات  یا  و  دیدار  امکان 

داشتید؟
را  امکان  این  هیچوقت  خیر.  ـ 
ندادند. نامه ای نوشتم و تقاضا کردم که 
الاقل اجازه بدهید در این مدت زندان، 
من و دو پسرم در یک محل با هم در 
زندان باشیم و این حداقل درخواست 
یک پدر است، آن هم یک پدر بیمار. 
این تقاضا را نپذیرفتند. پسرم عباس 
برای من از آلمان دارو فرستاده بود، 
متاسفانه آن دارو را نمی گرفتند و به 

من نمی دادند.

نوشتید، چه  را  نامه  آن  =شما که 
جوابی می دادند؟

ـ به من جواب دادند که شما باید 
تعهد کنید که پسرانت درست بشوند. 
آن وقت آنها را پیش تو می آوریم. به 
آنها جواب دادم که اینان مردان ۳۰ ـ 

۲۵ ساله هستند، من چه تعهدی دارم 
و  هستند  بالغ  انسانهای  اینها  بکنم. 
برای خودشان شخصیت مستقل دارند. 
آوردند، که تحقیق  برایم جواب  بعدا 
کردیم، این بچه هایت آدم بشو نیستند.

=در بین صحبت هایتان، قبال گفتید 
که از ناصری تقاضایی کرده بودید. آیا 

تقاضا در این مورد بوده است؟
ز  ا من  تقاضای  جریان  خیر.  ـ 
که  بود  موضوع  این  درباره  ناصری 
اسالم  نظر  از  داشت.  نامزد  خسرو 
جاری  آنها  بین  عقد  مراسم  چون 
بودند.  نامحرم  هم  به  بود،  نشده 
نامزدش  به  مالقات  اجازه  بنابراین 
ناصری  این  به  روزی  نمی دادند. 
نفر  دو  این  گفتم:  و  کردم  مراجعه  
دوست  را  همدیگر  و  هستند  جوان 
دارند، خواهش می کنم اجازه بدهید 
که نامزدش به مالقاتش بیاید. ناصری 
موافقت نکرد. چند وقت بعد، یک بار 
مجددا  و  کردم  مراجعه  او  به  دیگر 
همان تقاضا را مطرح کردم. در جوابم 
گفت: تو چقدر اصرار داری روی این 
پدر  من  آقا  حاج  گفتم:  موضوع؟ 
خسرو هستم و اجازه بدهید وکالتاً از 
طرف او، نامزدش را برای او عقد کنم.

را که در اصطالح  آنچه  واقع  =در 
می گویند »کاله شرعی«؟

ـ من به این گونه مسایل و مقوالت 
اسالمی وارد بودم، دنبال راه کار عملی 
می گشتم و باالخره هم موفق شدم که 
موافقت ناصری را برای این کار بگیرم 
و همین کار را کردیم. بعد از آن، نامزد 
همسر  اصطالح  به  حاال  که  خسرو 

عقدی اش شده بود، با هم می توانستند 
مالقات داشته باشند.

ایران  از  چطور  بابک  و  =سیامک 
خارج شدند؟

ـ بابک در آن سال دیپلم متوسطه 
هم  سیامک  بود.  گرفته  را  خودش 
انقالبی بود. در ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۸، 
یک  روی  انداختند  راه  را  کارناوالی 
را  تاچر  و  ریگان  ماکت  و  تریلی 
حال،  هر  به  گذاشتند.  نمایش  به 
که  مدتی  از  بعد  بابک  و  سیامک 
مخفی  تهران  در  مختلف  جاهای  در 
بودند  شده  موفق  می کردند،  زندگی 
به آستارا بروند و سپس از طریق مرز 
باکو  به  را  ایران و شوروی، خودشان 
مشکل  پا  از  اینکه  با  بابک  برسانند. 
دارد، می گفتند در مسیر خارج شدن 

از مرز، از همه جلوتر افتاده بود.
وقتی از زندان بیرون آمدم، متوجه 
نتوانستند  بابک  و  سیامک  که  شدم 
به آلمان بروند و به شوروی مهاجرت 
خیلی  بابت  این  از  کردند.  سیاسی 
ناراحت و نگران بودم، چون پناهندگی 
در شوروی همیشه مانع بزرگی برای 
برگشت به ایران بود. مضافا، تحصیل 
آن  در  کردن  کار  یا  و  شوروی  در 
کشور، همین کافی است که انگ را 
را  زندگیشان  بعدی  راه  و  بچسبانند 
ایران  به  بتوانند  روزی  اگر  حتی  که 
موجه  زیادی  مشکالت  با  برگردند، 
نوشتم  عباس  دکتر  پسرم  به  کنند. 
که سعی کنید بچه ها به آلمان بیایند. 
بعدا متوجه شدم که قبل از درخواست 
صورت  زمینه  این  در  اقداماتی  من، 
در  توده  حزب  مسئولین  بود.  گرفته 

برای  جدی  سد  باکو  در  و  شوروی 
خارج شدن اعضای حزب از آن کشور 
ایجاد کرده بودند و خارج شدن از آن 
کشور با مشکالتی همراه بود. بابک با 
یکی از مسئولین حزب درگیری پیدا 

کرده بود.

=الهرودی؟
ـ بله. با او درگیری پیدا کرد. بابک 
خیلی خوب حرف می زند. سیامک هم 
همینطور. به هر حال، باالخره هر دو 

از باکو آمدند به آلمان.

باشید،  اگر موافق  =آقای طاهری! 
باید برگردیم  البته متاسفانه  مجددا و 
به زندان و خاطراتتان را در زندان دنبال 
در  را می خواهم  کنیم. سئوال خودم 
رابطه با تغییراتی که در زندان بعد از 
آمدن مجید انصاری، فروتن و ناصری به 
زندان اوین صورت گرفت، مطرح کنم. 
آیا در این دوره امکان داشتن کتاب و 
روزنامه یعنی این قبیل امکانات برایتان 

فراهم بود؟
ـ این دوره زندن اوین در مقایسه 
با دوره الجوردی، قابل مقایسه نبود 
ولی در هر حال زندان بود. در دوره 
جدید اجازه داشتیم با پول خودمان 
از نظر غذای زندان  را که  چیزهایی 
بخریم.  می کردیم،  احساس  کمبود 
مثل قند، خرما و میوه و اگرچه گران 
بود و هم نامرغوب، ولی در هر حال، 
دستشویی  داشت.  وجود  امکان  این 
روزنامه هایی  و  کتاب  به  بود.  آزاد 
که در زندان بود دسترسی داشتیم. 
را  زندانیان  از  بعضی  دوره  این  در 
که  انصاری  مجید  بودند.  کرده  آزاد 

خاطرات رضا طاهری در گفتگو با حمید احمدی )۴(

هرگز اجازه ندادند با دو پسرم که همزمان 
با من در زندان اوین بودند مالقات کنم

در  تغییراتی  که  ایام  این  =در 
زندان فراهم شده بود، امکان مالقات 

داشتید؟
بار  یک  هفته  دو  هر  ما  بله.  ـ 
امکان مالقات با خانواده مان داشتیم. 
مالقاتها پشت شیشه بود و با تلفن 
می توانستیم  آنجا  در  شده  نصب 

صحبت کنیم.

=در این مالقاتها آیا از سرنوشت 
خانه  از  روز  آن  که  دیگرتان  پسران 
مطلع  توانستید  بودند،  شده  خارج 

شوید؟
این  در  که  مالقاتی  اولین  در  ـ 
ایام برای من فراهم شد تا با همسرم 
دیدار کنم، صبح زود که می  خواستند 
را  نام  این  را صدا کنند،  مالقاتی ها 
»خسرو،  شنیدم:  که  کردند  صدا 
فرزند سید رضا«. یک لحظه پاهایم 
سست شد، یک لحظه دلم ریخت و 
دستگیر  هم  را  خسرو  که  فهمیدم 
کردند. این وضعیت، خوشحالی آن 
صبح مرا برای داشتن اولین مالقات 
در  ـ  ماه   ۱۸ حدود  از  بعد  آنهم  ـ 
زیر سایه قرار داد. با شنیدن صدای 
»خسرو« فرزند سید رضا، فهمیدم 
که پسرم خسرو هم در زندان اوین 
است. اما هنوز نمی دانستم سرنوشت 
سه  روز  آن  که  بابک  و  سیامک 
نفری از خانه خارج شدند، چه شد؟ 
دلشوره ای بر من وارد شد و مدتی که 
در انتظار اولین مالقاتم بودم، گویی 
روزها طول کشید. در این مالقات بود 
که همسرم در بین صحبت ها گفت: 
»بچه ها و تورج و پوریا با هم رفتند 
پیش پسر دایی شان«. بدین ترتیب 
فهمیدم که همه رفتند به آلمان و 
خوشبختانه از خطر دستگیری نجات 

پیدا کردند.

=خسرو چگونه بازداشت شد؟
 ۷ یورش  ره  با در که  قبال  ـ 
اردیبهشت صحبت می کردیم، گفتم 
بازداشت  از خبر  با مطلع شدن  که 
انوشه در صبح آن روز ـ که آن روز 
حسین قلمبر و همسرش هم مهمان 
انوشه و همسرش ساحره بودند که 
حسین قلمبر را هم در آنجا بازداشت 
بابک از  کردند ـ خسرو، سیامک و 
خانه مان خارج شدند و در واقع به 
طرف یک زندگی در شرایط مخفی 
رفتند. بعدا که از زندان بیرون آمدم، 
دوستش  و  خسرو  که  شدم  مطلع 
شباب حدود ۹ ماه در شرایط زندگی 
مخفی کوشش کرده بودند تا با پیدا 
ایران ـ  از مرز  بتوانند  کردن کسی 
آلمان  به  و  شوند  خارج  پاکستان 
بهمن  در  بکنند.  سیاسی  مهاجرت 
می شود.  فراهم  امکان  این   ،۱۳۶۲
موقع  آن  در  خسرو  پسرم  وقتی 
می خواست از مرز فرار کند، می باید 
پولی به آن آدمی که می خواست او 
را خارج کند، بپردازد. با افتادنم به 
مالی  نظر  از  زندگی ام  همه  زندان، 
دارای  که  کسی  بود.  شده  پاشیده 
امکانات مالی آنچنانی بود، که حقوق 
بدهد،  را  پرسنل   ۲۰ حدود  ماهانه 
که  بود  شده  مجبور  همسرم  حاال 
فرش هایی از خانه مان را گرو بگذارد 
و  کند  فراهم  را  پول  این  بتواند  تا 
چنین کرد. خسرو و شباب براساس 
هماهنگی قبلی با آن نفربر یا گروهی 
که این کار را انجام می دادند، برای 
خارج شدن از مرز ایران به زاهدان 
می روند. اشتباه بزرگی که می کنند، 
این بود که یک شب را توی هتلی در 
زاهدان می خوابند. به نظر می رسد، 
در آن زمان، دستگاه اطالعاتی رژیم 
رفت و آمدهای آدمها را در این گونه 
شهرهای مرزی زیر نظر داشت و یا 
مسئولین هتلها باید آمدن مسافران 
را بالفاصله گزارش کنند. در هر حال، 
می شوند  بازداشت  شباب  و  خسرو 
زندان  در  نیم  و  ماه  سه  حدود  و 
زاهدان بودند و بعد آنها را می آورند 
به زندان اوین. وقتی آن روز فهمیدم 
زندان  این  در  که پسرم خسرو هم 
بودم، مریض تر شدم،  است، مریض 
افتادم که نه می توانستم غذا بخورم 
یک  بزنم.  حرف  می توانستم  نه  و 
لحظه فکر کنید، فشار روحی را که 
اینک دو  پسر در زندان و سه پسر 
در تشدید بیماریم  در تبعید، طبعاً 

تأثیر داشت.

زاهدان  زندان  از  خسرو  بعدها 
می گفت،  او  می کرد.  تعریف  برایم 
آن موقعی که آنها در زندان زاهدان 
بودند، یک روحانی مخالف جمهوری 
اسالمی هم می خواست از مرز فرار 
آورده  و  کردند  دستگیرش  کند، 

و  زندانها  کاره  همه  موقع  این  در 
به  بود  منتظری  آیت اهلل  نماینده 
و  می کرد  و صحبت  می آمد  زندان 
مثال می پرسید وضع غذایمان چطور 
در  پاسدارها  می گفت  مثال  است؟ 
خودشان  کار  هستند،  مامور  اینجا 
را می کنند و سپس به این موضوع 
یک  ینجا  ا  ، می کرد ه  ر شا ا هم 
صندوق شکایت گذاشتیم، می توانید 
بنویسید و  را  نظراتتان  و  مشکالت 
اگرچه  بیاندازید.  صندوق  این  به 
در  این دوره  در  وضع جدیدی که 
قابل  بود،  آمده  پیش  اوین  زندان 
لمس بود و کامال با دوره الجوردی 
وجود  این  با  اما،  می کرد،  تفاوت 
مامورین اجرایی رده پایین تر زندان 

کار خودشان را می کردند.
در این ایام، من روزی سخت تب 
کردم با ۴۰ درجه و به حالت بیهوشی 
افتاده بودم ـ یک پیرمردی هم با ما 
در اینجا زندانی بود که او را از مشهد 
گویا  بود،  آشنا  من  با  بودند،  آورده 
ماشینی به مجاهدین کرایه داده بود 
ونه اینکه با مجاهدین همکاری کند 
ـ وقتی او دید من در چنین وضعی 
بکنیم«.  »پاشویه اش  گفت:  افتادم، 
بعد از ده  دقیقه چشمهایم باز شد 
و تازه فهمیدم که تمام آن روز در 
رفته  آنها  بوده ام.  بیهوشی  حالت 
گفته  کنند،  پیدا  شیر  برایم  بودند 
بودند شیر نداریم. آنجا دکتری بود 
داخل زندان و آمده بود مرا دیده بود، 
گفته بود که حالش خیلی بد است، 
می باید برود بیمارستان. بعد از اینکه 
حالم بهتر شد، دکتر دامپزشکی بود 

به نام دادفر که او هم زندانی بود...

=از چه سازمان سیاسی بود؟
دادفر  دکتر  به  بود.  توده ای  ـ 
به  نامه ای  می خواهم  »من  گفتم 
تو  به  بنویسم،  زندان  مسئولین 
بنویس  برایم  تو  می کنم،  دیکته 
که  نیست  طوری  حالم  من  چون 
این  در  تنظیم کنم«.  را  آن  بتوانم 
نوشتم:  مسئولین  به  خطاب  نامه 
این  در  که  است  ماه   ۱۸ »حدود 
بیماری  فقره   ۱۱ و  هستم  زندان 
دارم و سخت ترین آن آرتروز است 
را  پاهایم  و  گردن، دست  تمام  که 
گرفته. دارویی دارم که تجویز شده 
ـ پسرم دکتر عباس از آلمان برایم 
بار  فرستاده بود و همسرم چندین 
آن دارو را برایم به زندان آورده بود، 
نکردند  قبول  زندان  مامورین  ولی 
خودمان  گفتند  و  بگیرند  را  آن 
تمان  ندادند.  من  به  ـ  داریم  دارو 
ندارم  دندانی  و  ریخته  دندانهایم 
که بتوانم غذای زندان را بخورم. ۱۸ 
ماه است در این زندان هستم و تا 
کنون نه محاکمه شدم و نه جرم مرا 
تعیین کرده اند. اگر واقعا جمهوری 
اسالمی به کشتن من احتیاج دارد، 
بیایید و بکشید و مرا راحت کنید«.

به  بار  دو  که  نوشتم  نامه  آن  در 
و  کردم  مراجعه  زندان  مسئولین 
تقاضا کردم دو پسرم انوشه و خسرو 
نزد  را  آنان  هستند،  زندان  این  در 
من بیاورید تا با هم مالقات داشته 
باشیم حتی با این تقاضای من هم 

موافقت نکردند.
به هر حال، این نامه را نوشتم و 
فرستادم ولی هیچ جوابی ندادند. بعدا 
که از زندان بیرون آمدم، رفتم دماوند 
به دیدن دکتر دادفر ـ او در زندان 
هنوز مدرک دکتری اش را نگرفته بود 
و خیلی نگران بود ـ و در آن دیدار 
در دماوند می گفت، یک سال دیگر 

درس خواند، و مدرکش را گرفت.

وضع  از  که  توضیحاتی  این  =با 
می دهید،  ایام  آن  در  اوین  زندان 
شدن  عوض  از  پس  می شود  معلوم 
و دسته اش،  دار  و  اسداهلل الجوردی 
هنوز از این دست مشکالت در زندان 

اوین برای زندانیان وجود داشت؟
الجوردی  که  است  درست  ـ 
مسئول کل زندانها عوض شده بود 
انتخاب شد و  به جایش  انصاری  و 
فروتن هم مسئول زندان اوین شد 
ولی آنهایی که در رده های اجرایی 
بودند،  اوین  زندان  در  پایین تر 
سابق،  پاسداران  و  مامورین  مانند 
بالفاصله عوض نشده بودند و الاقل 
تا آن موقعی که من تا اردیبهشت 
هنوز  بودم،  زندان  در   ۱۳۶۴ سال 
با  برخوردها  از  نمونه هایی  چنین 
توضیحاتی  داشت.  وجود  زندانیان 
که از وضع خودم در این دوره زندان 
از  مشاهدات خودم  و  تجربه  دادم، 

آن ایام است.
دنباله دارد

اسداهلل الجوردی

سرنوشت رضا طاهری و فرزندانش بخشی از پرونده 
جنایت زندان و زندانبانان را در دوران خمینی تشکیل 
می دهد. جنایاتی که با قتل عام زندانیان سیاسی در 

سال 136۷ به اوج خود رسید.
رضا طاهری، متولد سمنان در سال 13۰۲ که از جوانی 
به حزب توده پیوست و تقریبا تمام زندگی خود را 
وقف مبارزه در راه آرمانها و هدفهای حزبی کرد، مانند 
بسیاری از هم مسلکانش بیشترین رنجها را دردوران 
و  او  گمان  به  که  زمانی  متحمل شد.  انقالب  از  بعد 
آرمانخواهانی چون او با یک رویداد انقالبی، تاریخ ایران 
به نفع طبقه رنجبر و زحمتکش ورق خورده و آرزوی 
دیرینه طرفداران حکومت خلقی تحقق پذیر شده بود.
در این دوره است که رضا طاهری و فرزندانش طعم 
زندانهای انقالب را می چشند و پسر جوانش »انوشه« 
در کشتار بزرگ سال 6۷ قربانی سر پرشور و خوی 

آرمانجوی خود می شود.
در مقدمه کتاب، دکتر حمید احمدی می نویسد:

رضا  آقای  خاطرات  دارید،  دست  در  که  »کتابی 
طاهری است. این کتاب، ششمین کتاب خاطرات است 
از مجموعه ۵۵ خاطرات که تا کنون گردآوری کرده ام 

ـ سه نسل از فعاالن سیاسی و فرهنگی اپوزیسیون 
ایران در قرن بیستم ـ که به چاپ می رسد.

راوی متولد سمنان در سال 13۰۲ و از اوایل دهه 
و  گرمسار  در  دهقانی  جنبش  مسئولین  از   13۲۰

روستاهای اطراف آن بوده است.
آقای رضا  با  زمینه آشنایی و سپس گفتگوی من 
طاهری برای ضبط خاطراتشان توسط فرزند ایشان 
آقای دکتر عباس طاهری در برلین فراهم آمد. این 
گفتگو طی 9 جلسه از تاریخ ۲1 شهریور 138۰ تا ۲۰ 
ویدیویی ضبط  فیلم  در 1۵ ساعت  مهر همان سال 
گردیده است. آقای طاهری در تاریخ 9فروردین 138۵ 

در تهران درگذشت.«
از این کتاب، ما بخشی را که مربوط به بگیر و ببند 
توده ایها در سال 136۲ و ادامه ماجرا تا کشتار بزرگ 
سال 136۷ می شود برای صفحه »خاطرات و تاریخ« 

برگزیده ایم که در چند شماره خواهید خواند.
از  یکی  خود  احمدی  حمید  که  می شویم  یادآور 
فرار  به  موفق  اگر  و  بود  ببند  و  بگیر  این  قربانیان 
نمی شد، او نیز سرنوشتی چون دریادار افضلی پیدا 

می کرد.

گذر از کوههاِی َسرُهر )۴(

انوشه طاهری



صفحه 1۵ ـ Page 15 ـ شماره 1۷1۲
 جمعه ۲۴ تا پنجشنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۰

او  باعث خوشحالی حامیان  این خبر 
شد. اما این جشن و پایکوبی چندان 
دوام نیاورد زیرا فعالیت ایرانیان مخالف 
جمهوری اسالمی و  تصمیم نهادهای 
مسئول برای اخراج او جدی  تر از آن بود 
که وکالیش بتوانند کمکی به ماندنش 

در ایاالت متحده آمریکا بکنند.
و  سیاسی  فعاالن  از  زیادی  شمار 
کاربران شبکه  های اجتماعی از اخراج 
عوامل  از  یکی  فرزند  عنوان  به  او 
کردند  استقبال  اسالمی  جمهوری 
و علیه نایاک و  البیگران رژیم ایران 
مقیم  »حزب  اللهی  «های  آنچه  و 
صادراتی«  »بسیجی  های  و  آمریکا 
کاربر  صدها  گرفتند.  موضع  خواندند 
توییتر با هشتگ »دیپورت بسیجی« 
خواستار   )#DeportBasijis(
دیپورت ژن  خوب  ها به جهّنمی شدند 
ایران  مردم  برای  آنها  والدین  که 

ساخته اند.
دهقانی  شهاب  که  می شود  گفته 
دهقانی  کمال  فرزند  حسین آبادی 
ملی  امنیت  کمیته  عضو  فیروزآبادی 

نماینده  و  اسالمی  شورای  مجلس 
مجلس  در  میبد  و  تفت  اصالح طلب 
شورای اسالمی است اما دوستان او در 
توییتر این ادعا را رد می  کنند. برخی نیز 
معتقدند اگر این دانشجو هیچ وابستگی 
به جمهوری اسالمی و خانواده های آن 
البیگران  نداشت  امکان  نمی داشت، 
رژیم ایران برای جلوگیری از دیپورت 

وی اینگونه فعالیت کنند!
برایان هوک مسئول ویژه امور ایران 
آذر ۱۳۹۷  آمریکا،  خارجه  وزارت  در 
که  بود  داده  خبر   ،)۲۰۱۸ )دسامبر 
دولت این کشور در حال بررسی مسئله 
اخراج فرزندان مقامات رژیم فاسد ایران 
از آمریکاست. او گفته بود »در حالی که 
مقامات رژیم ایران شعار مرگ بر آمریکا 
سر می   دهند، خانواده های خودشان را 
بزرگ  شیطان  اصطالح  به  کشور  به 
می فرستند، تا با استفاده از منابع مردم 
ایران در آنجا زندگی و تحصیل کنند«. 
ایران گفت، »مطمئن  هوک به مردم 
برای  را  گزینه ها  تمام  ما  که  باشید 
تحت فشار قرار دادن افراد ریاکار فاسد 
در حکومت   تان استفاده خواهیم کرد.«

برایان هوک در فروردین سال ۱۳۹۸ 
روادید  لغو  که  بود  داده  وعده  نیز 
بستگان مقامات جمهوری اسالمی در 

آمریکا در دست بررسی است.
وارن  الیزابت  سناتور  دیگر  سوی  از 
حزب  سیاستمداران  از  و  قاضی 
ریاست  کاندیدای  و  آمریکا  دموکرات 
جمهوری و نماینده ایالت ماساچوست 
دیپورت  توقف  خواستار  توییتی  در 
محمد شهاب دهقانی حسین آبادی از 

آمریکا شده بود.

دیپورت محمدشهاب دهقانی حسین آبادی از آمریکا؛ بوستون 
پاتوق آقازاده   هاست!؟

و  ک  گمر ن  ا ر مو ما =
»لوگان«  فرودگاه  مرزبانی 
ب  شها محمد ن  ستو بو
ی  د با حسین آ نی  هقا د
دانشگاه  اقتصاد  دانشجوی 
را ساعاتی  »نورت ایسترن« 
بازداشت و با وجود تالش   دو 
البیگران جمهوری  و  وکیل 
اسالمی او را دیپورت کردند.

=کاوه طاهری فعال سیاسی 
و حقوق بشر به کیهان لندن 
می  گوید: »بسیاری از آنها که 
برای حمایت از محمد شهاب 
در  حسین آبادی  دهقانی 
فرودگاه بوستون تجمع کردند 
فرزندان مسئوالن نظام بودند 
مشکل  می  دهد  نشان  که 
یک نفر و دو نفر نیست بلکه 
محفل  این  می  رسد  نظر  به 
و  سیستماتیک  صورت  به 
شبکه  ای ایجاد شده و یا در 

حال تقویت شدن است«.
حسین آبادی  دهقانی  محمدشهاب 
ایسترن  نورث  دانشگاه  دانشجوی 
ایالت  در   )Northeastern(
داشتن  وجود  با  آمریکا  ماساچوست 
اول  شب  سه  شنبه  تحصیلی،  ویزای 
بهمن )به وقت ایران(، پس از ساعاتی 
بوستون  در  فرودگاهی  در  بازداشت 
به آمریکا پیدا نکرد و در  اجازه ورود 

نهایت دیپورت شد.
اسالمی  جمهوری  آقازاده  ی  صدها 
تحصیل  آمریکا  در  کالن  مخارج  با 
می  کنند. در حالی که همزمان پدران 
و مادرانشان درون حکومت پست  های 
مدیریتی و سیاسی دارند در دشمنی با 
آمریکا داد سخن می دهند و همچنین 

می کنند  تولید  را  آمریکا  ملّی  پرچم 
تا در مراسم حکومتی زیر پای مردم 
فریب  این  بزنند!  آتش  یا  و  بیندازند 
مقامات  رفتاری  دوگانگی  و  دروغ  و 
جمهوری اسالمی سبب شده که بین 
نسبت  زیادی  حساسیت  های  مردم 
هر  از  که  بطوری  شود  ایجاد  آنها  به 
ناکامی آنها و خانواده هایشان احساس 
شادی می کنند به ویژه اگر در رابطه 
کشورهای  در  آنها  اموال  و  اقامت  با 
باشد  کانادا  و  آمریکا  جمله  از  غربی 
پاتوق اسالمگرایان ضدغربی و  به  که 
خانواده های مقامات جمهوری اسالمی 

تبدیل شده اند.
وکیل  دو  که  اینجاست  توجه  قابل 
شهاب  وضعیت  پیگیر  مهاجرت 
دهقانی حسین آبادی بودند و تعدادی 
از دوستان ایرانی و آمریکایی او نیز در 
فرودگاه تجمع کردند تا شاید از اخراج 

وی جلوگیری کنند.
حامیان شهادب دهقانی حسین آبادی 
آن  روی  او  اسم  که  پالکاردهایی  با 
تجمع  فرودگاه  در  بود  شده  نوشته 

کردند
از  حمایت  در  که  آنها  از  بسیاری 
محمد شهاب دهقانی حسین آبادی در 
فرودگاه تجمع کرده بودند سابقه حضور 
در تجمعاتی را داشتند که مستقیم یا 
تبلیغ  را  ایدئولوژی  هایی  غیرمستقیم 
می کرده اند که یک سر آن به جمهوری 

اسالمی و البیگران آن می  رسید.
در فرودگاه ادعا شد که تالش وکالی 
حسین آبادی  دهقانی  شهاب  محمد 
نتیجه داد و او موقتا دیپورت نمی  شود. 

فارسی  بی  بی  سی  کارمندان  از  یکی 
جلوگیری  به  مربوط  خبرهای  که 
دهقانی  محمدشهاب  دیپورت  از 
گسترده  صورت  به  را  حسین آبادی 
پوشش می  داد نوشت »هیچ نمی  توان 
اداره  تصمیم  علت  که  زد  حدس 
به  توجه  با  ولی  بوده.  چه  مرزبانی 
کنکاش  گذشته  هفته های  در  اینکه 
در شبکه های اجتماعی ایرانیان بر سر 
ماموران  مثال  اگر  داده،  رخ  بارها  مرز 
در فیس بوک محمد شهاب دهقانی 
حسین آبادی نگاه کرده باشند صفحات 
و شخصیت هایی که او »الیک« کرده 

را دیده اند.«
مصادره  و  آقازاده   ها  اخراج  موضوع 
اسالمی  جمهوری  وابستگان  اموال 
آنکه  از  تابستان سال گذشته پس  از 
باراک  اعالم کرد دولت  ترامپ  دونالد 
به  اتمی،  مذاکرات  جریان  در  اوباما 
بیش از ۲۵۰۰ ایرانی- از جمله مقامات 
دولتی- گرین   کارت داده مطرح شد. در 
اوایل تیرماه ۹۷ ایسکانیوز خبرگزاری 
وابسته به »دانشگاه آزاد اسالمی« در 

فرزندان  از  نفر  پنج هزار  اقامت  مورد 
جمهوری  ارشد  مسئوالن  و  مقامات 
منتشر  گزارشی  آمریکا  در  اسالمی 
کرد و نوشت رئیس خزانه  داری ایاالت 
متحده قصد دیپورت  آنها را دارد؛ این 
گزارش اما خیلی زود از خروجی این 

خبرگزاری حذف شد.
در خبرگزاری ایسکانیوز ادعا شده بود 
آقازاده   های  دارایی  دالر  میلیارد   ۱۴۸
ایرانی در آمریکا بلوکه شده و ۵ هزار و 
۴۳۲ آقازاده در سه ماه آینده دیپورت 
می   شوند. گرچه این خبر حذف شد اما 
ایسکانیوز  مدیرعامل  بعد  روزهای  در 
ادعا کرد خبر اخراج آقازاده   ها از آمریکا 
خاطر  به  خبر  این  و  است  درست 

مصلحت کشور حذف شد.
دهقانی  محمدشهاب  دیپورت 
به  زیادی  واکنش  های  حسین آبادی 
دنبال داشت که بخشی از آنها انتقاد به 
نایاک و البیگران جمهوری اسالمی است.

کاوه طاهری فعال سیاسی و حقوق 
بشر به کیهان لندن می  گوید: »بوستون 
در حال تبدیل شدن به یک یمن یا 
آقازاده  هاست.  برای  آمریکا  در  سوریه 
فرزندان  از  زیادی  شمار  که  محفلی 
به  نظام  مسئوالن  خانواده  اعضای  و 
دارند  اقامت  آنجا  در  محفلی  صورت 
شده  آنها  پاتوق  به  تبدیل  درواقع  و 

است.«
که  آنها  از  »بسیاری  می  گوید:  او 
برای حمایت از محمدشهاب دهقانی 
بوستون  فرودگاه  در  حسین آبادی 
تجمع کردند فرزندان مسئوالن نظام 
بودند که نشان می  دهد مشکل یک نفر 
و دو نفر نیست بلکه به نظر می  رسد 

تصویری از محمدشهاب دهقانی حسین آبادی ۲۴ ساله که گفته 
می  شود در مسیر راهپیمایی حکومتی به سوی کربال گرفته است

اعتراضات دی98 : براندازی 
فرسایشی ادامه دارد

در  اصالح طلبان  =اکثر 
ایران که منافع شان با سپاه 
باشد  نخورده  گره  بیت  و 
در مرز میان اصالح طلبی و 
و  دارند  قرار  انحالل طلبی 
کفه ی  شدن  سنگین  تنها 
معترضان  نفع  به  اجتماعی 
آنها را به سمت انحالل طلبی 

سوق خواهد داد.
دهه ی  دوم  نیمه ی  =در 
دریچه های  خورشیدی  نود 
و  شده  باز  نارضایی ها  سد 
این  بتواند  دشوار  حکومت 

دریچه ها را ببندد.
مثل  سرکوب  =ابزارهای 
رند  دا زندان  و  محاکمه 
تاثیرات ارعابی خود را کم و 

بیش از دست می دهند.
=اعتراض و شلیک گلوله 
به تدریج دارد به بخشی از 
ایران  مردم  عادی  زندگی 

تبدیل می شود.
از  کمتر  در   - محمدی  مجید 
 ۹۸ آبان  اعتراضات  از  پس  ماه  دو 
معترضان ایرانی دوباره برای براندازی 
آمدند  خیابان ها  به  اسالمی  حکومت 
آنها  سینه های  و  پاها  به  حکومت  و 
شلیک  ساچمه ای  و  فلزی  گلوله های 
کرد. اعتراض و شلیک گلوله به تدریج 
دارد به بخشی از زندگی عادی مردم 
ایران تبدیل می شود. در اعتراضات دی 
۹۸ قشرهایی از طبقات متوسط هم به 
اعتراضات پیوستند. در این اعتراضات 
دانشجویان دانشگاه ها و بخش هایی از 
هنرمندان مردم را به اعتراض خیابانی 
دعوت کردند و حکومت بالفاصله برخی 
از آنها را بازداشت کرد. تحریم جشنواره 
»فجر« از نقاط مثبت حرکت بخشی از 
هنرمندان بوده است. معترضان آبان ماه 
در مناطق زیر متوسط و فقیر تهران با 
شعار همیشگی »رضا شاه روحت شاد« 
در این اعتراضات حضور یافتند. حجم 
دعوت به اعتراضات تا حدی بوده که 
نیروهای یگان ویژه و انتظامی  شرایط 
شهرهای ایران را در اکثر استان ها به 
نوعی حکومت نظامی  تبدیل کرده اند. 
این  ویدئویی  گزارش های  اساس  بر 
اعتراضات حداقل در ۱۵ شهر جریان 

داشته است.
اصالح طلبی در سرازیری سقوط

که  آبان۹۸  اعتراضات  خالف  بر 
در  بودند  غایب  آن  در  اصالح طلبان 
به  اعتراض  در  که  دی  اعتراضات 
اوکراینی  هواپیمای  کردن  ساقط 
پاسداران  سپاه  موشک پرانی  توسط 
شاهد  گرفت  صورت  اسالمی  انقالب 
درگیر شدن بخشی از اصالح طلبان با 
توهم زدایی شدیم که از اصالح حکومت 
مایوس شده اند. شعار آنها در پاسخ به 
و  خامنه ای  علی  سخنان  دهه  یک 
هوادارانش که اصالح طلبان را فتنه گر 
معرفی می کردند این بود که »به من 
نگو فتنه گر، فتنه تویی ستمگر«. شعار 
اعتصاب،  اصالح،  نه  رفراندوم  »نه 
انقالب« که در دانشگاه تهران شنیده 
شد نیز هم روش های اصالحی را نفی 
می کند و هم روش براندازی را مطرح 
هاشمی   فائزه   اظهارات  می سازد. 
رفسنجانی و علی شکوری راد بعد از 
سقوط هواپیمای اوکراینی افول امید 
اعضای  میان  در  را  اصالح طلبی  به 
شاخص اصالح طلب به خوبی گواهی 
ایران  در  اصالح طلبان  اکثر  می دهد. 

که منافع شان با سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و »بیت رهبری« گره نخورده 
و  اصالح طلبی  میان  مرز  در  باشد 
تنها  و  دارند  قرار  انحالل طلبی 
به  اجتماعی  کفه ی  شدن  سنگین 
نفع معترضان آنها را به سمت انحالل 
سوق خواهد داد. هرچه منافع آنها از 
سریع تر  اتفاق  این  باشد  کمتر  رژیم 

خواهد افتاد.
براندازی فرسایشی

دی ماه  اعتراضات  شعارهای  همه ی 
تا   ۹۶ سال  دو  اعتراضات  مثل   ۹۸
۹۸ براندازانه است و موضوع هواپیما 
تنها دلیلی تازه در کنار هزاران دلیل 
دیگر برای به خیابان آمدن بوده است. 
خواسته ای  هیچ  اعتراضات  این  در 
اوکراینی  هواپیمای  سقوط  مورد  در 
ایرانی   ۱۴۰ از  بیش  شدن  کشته  و 
دیده نمی شود. معترضان می دانند که 
خواسته ای  هیچ  به  موجود  حکومت 
پاسخ نخواهد داد. علت اعتراضات دی 
۹۸ تنها دروغگویی به مردم یا کشتار 
است  چهل  ایران  مردم  چون  نیست 
دروغ  آنها  به  و  می شوند  کشته  که 
می گویند. معترضان به دنبال فرصتی 
هستند که خواهان سقوط جمهوری 

اسالمی در فضای عمومی شوند.
صورت های  به  براندازی  خواست 
گوناگون در این اعتراضات بیان شد: 
خامنه ای  استعفای  درخواست  از 
این  استعفا،  استعفا  قوا  )فرمانده کل 
رفتنه(  وقت  سیدعلی  آخره،  ماه  ماه 
تا جدا شدن دین و دولت )توپ تانک 
لغو  و  بشه(  گم  بره  آخوند  فشفشه، 
حکومت دینی )مرگ بر اصل والیت 
فقیه(؛ از پایان استبداد دینی )مرگ 
بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای، ننگ 
نفی  تا  ما(  الدنگ  رهبر  ما،  ننگ  ما، 
شرایط رهبری )اونی که میگن عادله، 
دروغ میگن قاتله(. معترضان افسانه ی 
انقالبی بودن رژیم و رهبرانش را نیز 
نفی می کنند: »مرگ بر ستمگر، چه 

شاه باشه چه رهبر.«
از  ایران  در  عمومی   اعتراضات 
جنگ  یک  از  ناشی  بدینسو  سال۹۶ 
فرسایشی میان حکومت و مردم است. 
و  فساد  ناکارآمدی،  علیه  معترضان 
به  اسالمی  جمهوری  گسترش طلبی 
خیابان می آیند و به دنبال آن هستند  
که عالوه بر چالش حکومت و رساندن 
جمعیت  خود  خواست های  و  صدا 
بیشتری را به اعتراضات دعوت کنند. 
در نیمه ی دوم دهه ی نود خورشیدی 
دریچه های سد نارضایی ها باز شده و 
حکومت دشوار بتواند این دریچه ها را 
اختیار  در  کشور  منابع  هنوز  ببندد. 
است  وحاکم  کوچک  بسیار  اقلیت 
دارد  صدا  و  سازمان  اقلیت  این  و 
بروز  برای  فرصتی  هر  از  اکثریت  اما 
اعتراضات استفاده کرده و به تکصدایی 
رسمی  پایان داده است. صدای رسمی  
خواهان مهاجرت ناراضیان و پاکسازی 

ایدئوولژیک است.
علیه ماشین تبلیغات

اعتراضات  شعارهای  از  بخشی 
ایستادگی  بیان کننده ی  خیابانی 
تبلیغاتی  ماشین  برابر  در  معترضان 
نظام است: نفی همراهی با چاپلوسی 
)کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر 
قاتل رو ستایش کنیم( تا نگاه به سپاه 
سپاهی،  )دیکتاتور  داعش  عنوان  به 
که  کشوری  در  شمایی(.  ما  داعش 
بخشی  نمی شود  انجام  خبررسانی 
می کنند:  اطالع رسانی  شعارها  از 
»۱۵۰۰ نفر، کشته آبان ماست«. این 
است:  سبز  جنبش  یادگار  هم  شعار 
»ننگ ما ننگ ما، صدا و سیمای ما«.
ادامه در صفحه 1۷

تظاهرات مقابل دانشگاه پلی تکنیک )امیرکبیر(؛ شنبه شب؛ ۲1 دی ماه 1398

این محفل به صورت سیستماتیک و 
شبکه  ای ایجاد شده و یا در حال تقویت 
نیز  نایاک  که  همچنان  است.  شدن 
بی  سر و صدا پایه  گذاری شد و از همین 
دست محافل خود را تقویت کرد. امروز 
باید بپرسیم آنجا چه خبر است و از نظر 

استراتژیک چطور جایی است؟«
دهقانی  شهاب  محمد  رفقای 
»لوگان«  فرودگاه  در  حسین آبادی 
که  داشتند  دست  در  پالکاردهایی 
شهاب  بود:»بگذارید  نوشته  آن  روی 
وارد شود« و »تبعیض علیه ایرانیان را 

خاتمه دهید«!
مسئوالن  از  زیادی  شمار  فرزندان 
که  حالی  در  اسالمی  جمهوری 
تمام قد  است  سال  چهل  نظام شان 
تبلیغات  و  خصومت  به  آمریکا  علیه 
تحصیل  یا  کار  برای  است،  مشغول 
دیپورت  می کنند.  زندگی  آمریکا  در 
حسین آبادی  دهقانی  شهاب  محمد 
با سخنان جنجالی احمد حمزه عضو 
بهداشت  کمیسیون  رئیسه  هیأت 
مجلس و نماینده اصالح طلب کهنوج 

دونالد  سر  برای  که  شده  همزمان 
دالر  میلیون  سه  او  کشتن  و  ترامپ 
جایزه تعیین کرده است! این اظهارات 
بازتاب وسیعی در رسانه  های بین  المللی 
پیدا کرد. رابرت وود سفیر آمریکا در 
امور خلع سالح اتمی مستقر در ژنو، 
سه شنبه ۲۱ ژانویه، تعیین جایزه برای 
»اقدامی  گرچه  را  ترامپ  دونالد  سر 
مضحک« توصیف کرد ولی تأکید کرد 
که چنین مواضعی نشاندهنده »ماهیت 

تروریستی رژیم ایران« است.
سازمان  وکالی  از  رهنما  علی 
همگانی  امور  »ائتالف  غیرانتفاعی 
به  اخیرا  ایرانی تبار«  آمریکایی های 
بازگرداندن  که  بود  گفته  گاردین 
دانشجویان ایرانی به محض ورود آنها 
به آمریکا طی چند ماه گذشته همزمان 
بین  سیاسی  تنش های  افزایش  با 
چشمگیری  بطور  تهران  و  واشنگتن 

افزایش یافته است.
اخراج  افزایش  می  گویند  برخی 
عدم  امتداد  در  آمریکا  از  آقازاده  ها 
مقامات  و  مسئوالن  برای  ویزا  صدور 
جمهوری اسالمی و محدود کردن رفت 
و آمدن آنها به آمریکاست و می  تواند از 
نشانه  های افزایش فشار سیاسی بر بدنه 

حکومت باشد.
در ماه  های اخیر برخی از نمایندگان 
سناتورها  از  تعدادی  و  آمریکا  کنگره 
بازداشت  به  واکنش  تا در  خواسته اند 
از شهروندان  و زندانی کردن شماری 
آمریکایی یا دوتابعیتی در ایران، ایاالت 
متحده روادید صادر شده برای بستگان 
مقامات جمهوری را لغو و آنان را از این 

کشور اخراج کند.

رفقای محمد شهاب دهقانی حسین آبادی در فرودگاه »لوگان« پالکاردهایی در دست داشتند که روی آن 
نوشته بود:»بگذارید شهاب وارد شود« و »تبعیض علیه ایرانیان را خاتمه دهید«!

حامیان شهادب دهقانی حسین آبادی با پالکاردهایی که اسم او روی 
آن نوشته شده بود در فرودگاه تجمع کردند
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به  شهرها  از  معکوس  مهاجرت 
مناطق حاشیه ای ادامه دارد

ئیسه  ر هیئت  عضو  =
مجلس  عمران  کمیسیون 
نی  گرا اسالمی:  شورای 
شهرهایی  در  اجاره  بازار 
مانند تهران موجب شد که 
تقاضا برای خرید مسکن در 
شهرهای اقماری و حومه ای 

پایتخت افزایش یابد.
جاری  سال  =تابستان 
اعالم شد ۴۰ درصد از مردم 
اورمیه حاشیه نشین هستند 
قابل  میزان  به  رفته رفته  و 
افزوده  آمار  این  به  توجهی 

می شود.
=در استان خوزستان 8۵۰ 
هزار حاشیه نشین وجود دارد 
از جمعیت  این جمعیت  که 
هر کدام از پنج استان ایالم، 
سمنان،  شمالی،  خراسان 
خراسان جنوبی و کهگیلویه 

و بویراحمد بیشتر است. 
اجاره بها  نرخ  افزایش  ادامه  پی  در 
و قیمت مسکن در شهرهای مختلف 
از  ضعیف  اقشار  مهاجرت  ایران، 
محله های  به  شهر  درون  محله های 

حاشیه ای ادامه دارد.
یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
خبر داده است که همچنان مهاجرت 
محله های  به  شهروندان  معکوس 
حاشیه ای ادامه دارد. وی افزوده است 

شهرهایی  در  اجاره  بازار  »گرانی  که 
مانند تهران موجب شد که تقاضا برای 
و  اقماری  خرید مسکن در شهرهای 

حومه ای پایتخت افزایش یابد.«
علیم یارمحمدی عضو هیأت رئیسه 
شورای  مجلس  عمران  کمیسیون 
بهمن  دوم  چهارشنبه  روز  اسالمی 
۱۳۹۸ به خبرگزاری خانه ملت گفته 
اجاره  نرخ  اخیر  است: »در سه سال 
باال  چشمگیری  میزانی  به  مسکن 
رفته و این مسنله مشکالت بسیاری 
را برای خانوارها ایجاد کرده است، بر 
ماه  در  اجاره  قیمت  آمارها،  اساس 
گذشته  سال  به  نسبت  اخیر  های 
حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.«

که  افزوده  مقدمه  این  بیان  با  او 
تأثیر  تحت  اجاره  قیمت  »همواره 
است،  مسکن  فروش  و  خرید  قیمت 
حال با افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی 
قیمت مسکن، نرخ اجاره نیز به تبع 

آن افزایش یافته است.«
در مجلس شورای  زاهدان  نماینده 
اسالمی همچنین گفته که »افزایش 
اخیر  سال  دو  در  مسکن  قیمت 
موجب شد افرادی که به دنبال خرید 
مسکن بودند، به دلیل کاهش قدرت 
خرید، مجبور به اجاره مسکن شوند، 
جمعیت  از  بخشی  عمال  مسئله  این 
مسکن  تأمین  سمت  به  را  کشور 
استیجاری سوق داد، حال زمانی که 
قیمت  بگیرد،  پیشی  از عرضه  تقاضا 

ها در بازار افزایش می یابد.«
یکی  یارمحمدی  علیم  گفته  به 
اجاره  نرخ  افزایش  اصلی  تبعات  از 
و  افزایش مهاجرت معکوس  مسکن، 
حاشیه نشینی در اطراف کالنشهرها 
است، گرانی بازار اجاره در شهرهایی 
مانند تهران موجب شد که تقاضا برای 
اقماری  شهرهای  در  مسکن  خرید 
یابد. افزایش  پایتخت  ای  حومه  و 

کمیسیون  رئیسه  هیأت  عضو  این 

عمران مجلس گفته است: »در نگاه 
از  حمایت  با  باید  دولت  نیز  کالن 
بخش خصوصی زمینه افزایش تولید 
مسئله  این  کند،  فراهم  را  مسکن 
موجب متعادل شدن عرضه و تقاضا 
و کاهش قیمت مسکن و به تبع آن 

موجب کاهش نرخ اجاره می شود.«
گذشته  سال های  در  است  گفتنی 
رفتن  میان  از  و  خشکسالی  بروز  با 
بسیاری  در  دامداری  و  کشاورزی 
تعطیلی  همچنین  و  روستاها  از 
در  فعال  کارگاه های  و  کارخانه ها 
مردم  مهاجرت  روند  شهرستان ها، 
به  کوچک  شهرهای  و  روستاها  از 
شهرهای بزرگ و کالنشهرها به امید 
یافتن شغل سرعت گرفت. در همین 
معکوسی  مهاجرت  روند  اخیرا  حال 
شهرهای  درون  محله های  از  نیز 
شکل  حاشیه ای  مناطق  به  بزرگ 

گرفته است.
ده  چند  افزایش  از  پس  روند  این 
برابری بهای اجاره خانه اتفاق افتاد. 
و  کارگری  خانوارهای  از  بسیاری 
کارمندانی که حقوق باالیی نداشتند، 
ثابت  درآمدهایشان  در شرایطی که 
پیدا  افزایش  اندکی  ساالنه  یا  بوده 
موج  برابر  در  نمی توانند  کرده، 
در  و  بیاورند  تاب  اجاره بها  تورم 
که  بودجه ای  به  توجه  با  نتیجه 
می رفت  شمار  به  »محدود«  دیگر 
خانه هایی  اجاره  پرداخت  توان  تنها 
را  شهرها  حاشیه ای  محله های  در 

داشتند.
قابل  درصد  موجب شده  روند  این 
کالن شهرهای  ساکنان  از  توجهی 

برای  باشند.  حاشیه نشین  ایران، 
نمونه تابستان سال جاری اعالم شد 
حاشیه  ارومیه  مردم  از  درصد   ۴۰
میزان  به  رفته رفته  و  هستند  نشین 
افزوده  آمار  این  به  توجهی  قابل 

می شود.
فرماندار اورمیه تعداد سکونتگاه های 
را ۲۶ منطقه و  این شهر  غیررسمی 
که  بود  گفته  و  کرده  عنوان  محله 
در  اورمیه  مردم  از  نفر  هزار   ۲۵۰
زندگی  غیررسمی  سکونتگاه های 
جمعیت  درصد   ۳۱ که  می کنند 
وسعت  و  می دهند  تشکیل  را  آن 
اورمیه  غیررسمی  سکونتگاه های 
است که ۴.۵  در حدود ۴۷۱ هکتار 
درصد از مساحت کل این شهر است.

استان  در  که  شد  اعالم  همزمان 
حاشیه نشین  هزار   ۸۵۰ خوزستان 
وجود دارد که این جمعیت از جمعیت 
هر کدام از پنج استان ایالم، خراسان 
و  جنوبی  خراسان  سمنان،  شمالی، 

کهگیلویه و بویراحمد بیشتر است.
یکی از مهمترین مشکالت محله های 
برنامه ریزی  که  است  این  حاشیه ای 
درستی برای ساماندهی این محله ها 
این  از  برخی  حتی  و  ندارد  وجود 
محله ها بدون نظارت مقامات مسئول 
و بدون در نظر گرفتن استانداردهای 
ساخته  مهاجران  توسط  شهرسازی، 

شده یا گسترش یافته است.
از سوی دیگر حکومتی که در همه 
زمینه ها ناکارآمد است، در اینجا هم 
مخابرات،  رسانی،  برق  در  نتوانسته 
شبکه  خیابان،  احداث  و  آب رسانی 
پارک  کتابخانه،  مدرسه،  فاضالب، 
و… به درستی اقدام کند و در نتیجه 
با  حاشیه نشین  محله های  ساکنان 
یکی  روبرو هستند.  زیادی  مشکالت 
این  ساکنان  مشکالت  مهمترین  از 
مناطق نبود شبکه منظم رفت و آمد 

عمومی است.

در  کارگری:  فعال  یک  دینار =  ارزش  چون  عراق 
بیشتر از ریال است ناچاری 
کمتر بخوری، کمتر بخوابی، 
کمتر حرف بزنی و متاسفانه 
بلد  قربان  چشم  باید  فقط 
خانه  از  دور  به  باید  باشی! 
رنج  فقط  و  فقط  عزیزان  و 
بسیار  شرایط  این  ببینی؛ 

دشوار است.
از  دردناک تر  چیز  ناچار =»چه  سفر  خاطر  به  اینکه 
سخت،  کار  برای  خارج  به 
سبد  شود.  قطع  یارانه ات 
معیشتی به شما تعلق نگیرد. 
هم  مالیات  باید  گویا  حاال 

بدهی!«
به  کار  متقاضیان  مهاجرت 
کشورهای همسایه از جمله عراق در 
است.  یافته  افزایش  گذشته  ماه های 
که  تورم  و  ملی  پول  ارزش  کاهش 
موجب کاهش قدرت خرید شده است 
ایران  افزایش بیکاری در  و همچنین 
دو عامل مهم مهاجرت نیروهای کار 

به کشورهای همسایه است.
هر چند در سال های گذشته برخی 
متخصصان  و  تحصیلکرده  نیروهای 
خلیج  حاشیه  کشورهای  به  فنی 
فارس مهاجرت می کردند تا از درآمد 
بیشتری بهره مند شوند اما طی دو سه 

سال گذشته و پس از آنکه داعش در 
عراق شکست خورد مهاجرت نیروی 
عنوان  به  عمدتا  کشور   این  به  کار 

»کارگر« افزایش یافته است.
چه  اگر  کارگران  این  مهاجرت 
اما  دارد  آنها  برای  دینار  به  درآمدی 
از سوی دیگر مشکالتی نیز برای این 
قشر ایجاد می کند که نداشتن بیمه، 
از  خروج  دلیل  به  نقدی  یارانه  قطع 
پرداخت  آنهاست.  جمله  از  کشور 
سال  از  که  کشور  از  خروج  عوارض 
گذشته افزایش پیدا کرده و در سال 
یکی  شد،  خواهد  نیز  بیشتر  آینده 

دیگر از مشکالت این کارگران است.
قابل توجه اینکه بسیاری از افرادی 
که به عنوان کارگر به عراق مهاجرت 
می کنند، افرادی تحصیلکرده و دارای 
مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد 
نانوایی،  ساختمانی،  کارهای  هستند. 
جمله  از  آشپزی  و  باربری  مکانیکی، 
برای  ایرانیان  که  هستند  مشاغلی 
مهاجرت  عراق  به  آنها  در  اشتغال 

می کنند.
عبداهلل بلواسی فعال صنفی کارگران 
ایلنا  خبرگزاری  به  مریوان  در  نانوا 
گفته است افزایش مهاجرت کارگران 
در  کار  بازار  رکود  دلیل  به  عراق  به 
درآمد  سطح  آمدن  پایین  و  کشور 
و  است  موجود  تورم  با  مقایسه  در 
کارگران بسیاری مجبور هستند برای 
خانواده های  معاش  تامین  و  ارتزاق 
مهاجرت  عراق  کردستان  به  خود 

کنند.
توضیح  در  کارگری  فعال  این 
شرایط این کارگران گفته که »بسیار 
کردن  تصور  است  درک  غیرقابل 
به  برای  که  شریفی  انسان های  رنج 
تا  بیشتر   دینار  چند  آوردن  دست 
چه اندازه سختی می کشند؛ در عراق 
چون ارزش دینار بیشتر از ریال است 
ناچاری کمتر بخوری، کمتر بخوابی، 

مشکالت کارگران مهاجر ایرانی؛ 
قطع یارانه نقدی و پرداخت 

عوارض سنگین خروج از کشور
فقط  متاسفانه  و  بزنی  حرف  کمتر 
به  باید  باشی!  بلد  قربان  چشم  باید 
فقط  و  فقط  عزیزان  و  خانه  از  دور 
رنج ببینی؛ این شرایط بسیار دشوار 
است؛ نه از ایمنی کار خبری هست 
و نه از بیمه؛ آنجا کارگران به صورت 
روزمزد بدون قرارداد و امید به آینده 

کار می کنند.«
بلواسی افزوده است: »بدتر از اینها 
و  رنج  همه  این  کردن  قبول  برای 
ناعدالتی، با مجوز و پاسپورت رسمی از 
مرز عبور می کنی. آنگاه که پاسپورت 
شما مهر خروج از مرز خورد، به دیدگاه 
خیلی ها یعنی به خارج از کشور سفر 
کرده ای! مهاجرت برای یک لقمه نان 
به دست  برای  که  دیدگاه کسانی  از 
باشند،  نکشیده  زحمت  پول  آوردن 
معنی ندارد و سفر خارجی محسوب 
کارگر  برای  همان ها  آنگاه  می شود. 
تصمیم می گیرند و برای هر بار خروج 
آنها را وادار می کنند دو برابر و بیشتر 

عوارض پرداخت کنند.«
این فعال کارگری نیز به قطع یارانه 
این کارگران اشاره کرده و گفته است: 
»چه چیز دردناک تر از اینکه به خاطر 
سفر ناچار به خارج برای کار سخت، 
یارانه ات قطع شود. سبد معیشتی به 
شما تعلق نگیرد. حاال گویا باید مالیات 
هم بدهی!« اشاره وی به طرحی است 
که اخیرا در مجلس مطرح شده و مطابق 
آن عالوه بر عوارض خروج قرار است 
مبلغی نیز به عنوان مالیات از مسافران 
شود. اخاذی  درواقع  کشور  خارج 

او افزوده که »الزم است مالیات را 
از کسانی بگیرید که بیشترین سهم 
و  می برند  مملکت  این  اقتصاد  از  را 
در  و  می کشند  را  زحمت  کمترین 

عوض کمترین خدمت را می کنند.«
پیشتر نیز منابع کارگری خبر داده 
از  عراق  در  کارگران  این  که  بودند 
امنیت شغلی  و  بیمه  و  حقوق کافی 
برخوردار نیستند. این مشکالت آنقدر 
امسال  که شهریورماه  است  برجسته 
عبدالکریمی  یوسف  میان  دیداری 
صنفی  انجمن های  کانون  نماینده 
کارگران ساختمانی استان کردستان 
سندیکای  رئیس  عبدالکریم  عمر  با 
گرمیان  منطقه  کالر  کارگری 

کردستان عراق برگزاری شد.
دبیر  احمدیان  کاظم  گفته  به 
ساختمانی  کارگران  صنفی  انجمن 
و  ساختمانی  مصالح  گرانی  ایران 
رکود ساختمان سازی در چند سال 
بیشتر  مهاجرت  موجب  گذشته، 
کربال  شهرهای  و  عراق  به  کارگران 
کارگران  بیشتر  و  شده  سلیمانیه  و 
کردستان  استان  به  مربوط  مهاجر 
از  که  هستند  مریوان  شهر  ویژه  به 
با  و  انفرادی  به شکل  مرز سلیمانیه 
استفاده از گذرنامه زیارتی وارد عراق 

می شوند.
این  »بیشتر  که  است  افزوده  او 
کارگران در دوره های زمانی یک ماه 
تا ۴۵ روز در عراق کار می کنند و پس 
تمدید  برای  گذرنامه  مهلت  اتمام  از 

دوباره به کشور مراجعت می کنند.«
میزان  زمینه  در  صنفی  فعال  این 
دستمزد کارگران گفته که »میانگین 
کشور  داخل  در  کارگر  هر  دستمزد 
روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است؛ 
در حالی که بنابر اطالعات غیرموثق، 
بین  روزانه  عراق  در  مهاجر  کارگران 
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دستمزد می 

گیرند.«

کسری  با  دولت  گر  بودجه روبرو باشد و بودجه =ا
سازمان های  و  وزارتخانه ها 
میزان  اساس  بر  را  دولتی 
هش  کا جه  د بو ی  کسر
امور  سازمان  بودجه  دهد، 
مالیاتی باید تمام و کمال و 
معادل با رقمی که در الیحه 
تصویب شده به این سازمان 

اختصاص یابد.
مالیاتی کشور در نظر گرفته =بودجه ای که برای سازمان 
خزانه  حساب  از  می شود، 
اما  پرداخت  دولت  عمومی 
چگونگی  بر  نظارتی  هیچ 
هزینه کرد آن وجود نخواهد 

داشت. 
افزوده«  ارزش  بر  »مالیات  الیحه 
این روزها در مجلس شورای اسالمی 
توسط  رأی گیری  و  بررسی  حال  در 
این  مواد  از  یکی  است.  نمایندگان 
الیحه اما در روزهای گذشته موجب 
هشدار برخی کارشناسان شده و آن 
پرداخت حقوق های  برای  را مسیری 
نجومی در سازمان امور مالیاتی عنوان 

می کنند.
ارزش  بر  »مالیات  الیحه   ۲۶ ماده 
از پربحث ترین مواد  به یکی  افزوده« 
این الیحه تبدیل شده است و منتقدان 
تصویب این الیحه آن را غیرشفاف و 
رانت در  و  تبعیض  ایجاد  برای  راهی 
می کنند. ارزیابی  کشور  اداری  نظام 

در ماده ۲۶ الیحه »مالیات بر ارزش 
افزوده« آمده است:

۱- سازمان مالیاتی با تهیه آیین نامه 
اداری، مالی، استخدامی و تشکیالتی 
عمومی  مقررات  و  قوانین  شمول  از 

دولت مستثنی است.
واحدهای  و  سازمان  بودجه   -۲
استانی هر سال به صورت متمرکز در 
بودجه  قوانین  در  جداگانه ای  ردیف 
 )%۱۰۰( درصد  صد  بطور  و  منظور 

تخصیص یافته تلقی می شود.
عبارت »به  صورت متمرکز در ردیف 
این ماده  بند دو  جداگانه ای« که در 
بودجه ای  که  دارد  آن  از  نشان  آمده 
در  کشور  مالیاتی  سازمان  برای  که 
نظر گرفته می شود، از حساب خزانه 
هیچ  اما  پرداخت  دولت  عمومی 
آن  هزینه کرد  چگونگی  بر  نظارتی 

وجود نخواهد داشت.
عبارت »بطور ۱۰۰% تخصیص یافته 
تلقی می شود« نیز به این معناست که 
اگر دولت با کسری بودجه روبرو باشد 
سازمان های  و  وزارتخانه ها  بودجه  و 
کسری  میزان  اساس  بر  را  دولتی 
سازمان  بودجه  دهد،  کاهش  بودجه 
و  کمال  و  تمام  باید  مالیاتی  امور 
معادل با رقمی که در الیحه تصویب 

شده به این سازمان اختصاص یابد.
این  یک  بند  اساس  بر  همچنین 
سازمان  این  عملکرد  شیوه  ماده، 
و  حقوق ها  پرداخت  شیوه  جمله  از 
آیین نامه  یک  صورت  به  پاداش ها 
داخلی تنظیم می شود و زیرمجموعه 
قوانین دولتی قرار نخواهد داشت. به 
بیان دیگر رئیس این سازمان تصمیم 
خواهد گرفت بودجه سازمان چگونه 
و کجا هزینه شود و حتی تخصیص 
بودجه به نمایندگی های این سازمان 

هم در اختیار رئیس سازمان است.
گذشته  هفته های  در  موارد  این 
موجب اعتراضات و هشدارهایی شده 
گنجاندن  می گوید  منتقدان  است. 
چنین مواردی برای تخصیص بودجه 
و دادن اختیارات تام به رئیس سازمان 
برای چگونگی هزینه  و پرداخت ها در 
مسیری  ایجاد  موجب  سازمان  این 

برای رانت و فساد مالی خواهد شد.
در همین رابطه مرکز پژوهش های 
نسبت  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
و  داده  هشدار  ماده  این  تصویب  به 
»همانطور  است:  آورده  گزارشی  در 
ماده  این  حکم  است  مشخص  که 
اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان 
سازمان  و  می دهد  قرار  مالیاتی  امور 
جمله  از  متعددی  زمینه های  در  را 
اداری، مالی، استخدامی و تشکیالتی 
مقررات  و  قوانین  از  بسیاری  از 
این  همچنانکه  می کند،  مستثنی 
موضوع به صراحت در متن ماده لحاظ 

البی دولت به دنبال تصویب الیحه ای 
برای رانت و فساد و حقوق نجومی

شده است و مقرر می دارد که سازمان 
در موارد یاد شده از شمول قوانین و 
مقررات عمومی دولت مستثنی است.«

اساس گزارش  بر  اینکه  توجه  قابل 
دیوان محاسبات کشور درباره رسوایی 
دستگاه های  در  نجومی  حقوق های 
توسط   ۱۳۹۵ مهرماه  که  دولتی 
صحن  در  محاسبات  دیوان  رئیس 
ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
به  نجومی  پاداش های  از  بخشی  شد 
تعدادی از مدیران و معاونان سازمان 
است.  شده  پرداخت  مالیاتی  امور 
و  ماده  این  تصویب  منتقدان  اکنون 
دادن اختیارات ویژه و بدون نظارت به 
رئیس سازمان امور مالیاتی می گویند 
این سازمان از پیش نیز زمینه فساد 
مالی و پرداخت های نجومی را داشته 
سازوکار  ماده  این  تصویب  و  است 
تخلفات مالی در این سازمان را قانونی 

خواهد کرد!
محمد محمودی مشاور مالیاتی اتاق 
اقتصادی  کارشناس  و  ایران  تعاون 
هفته گذشته در برنامه رهیافت رادیو 
تشدید  بررسی  موضوع  با  اقتصاد 
ماده  تصویب  با  نجومی  های  پاداش 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  الیحه   ۲۶
»بود«  ضرر  قطع  »بطور  که  گفت 
ماده ۲۶ الیحه مالیات بر ارزش افزوده 

بیشتر از »نبود« این ماده است.«
که  بود  افزوده  محمودی  محمد 
در  استثنایی  هرگونه  کلی  »بطور 
بدون  شود  آورده  قانونی  هر  متن 
را  استفاده  سوء  و  تخلف  راه  شک 
باز خواهد گذاشت. نباید برای ارگان 
قائل شد چون  استثناء  یا دستگاهی 
همه باید در برابر قانون مساوی باشند 
نمی شود برای یک ارگانی به خصوص 
وزارت  و  مالیاتی  امور  سازمان  اینکه 
درآمد،  چون  باشد  دارایی  و  اقتصاد 
که  سامانه های  از  بسیاری  و  هزینه 
در اختیار دولت است در اختیار این 
دستگاه ها نیز می باشد بنابراین دادن 
و  اقتصاد  وزارت  به  اختیاراتی  چنین 
باعث  مالیاتی  امور  سازمان  و  دارایی 

ایجاد  فساد خواهد شد.«
و  کارشناس  ارسطو  محمدرضا 
برنامه  همین  در  اقتصادی  پژوهشگر 
با  ارتباطی  رادیویی گفت: »ماده ۲۶ 
ندارد  افزوده  ارزش  بر  مالیات  الیحه 
کسی که تخصص قانون نویسی داشته 
پی  موضوع  این  به  راحتی  به  باشد 
خواهد برد چون این ماده در خصوص 
مالی  و  استخدامی  اداری،  مسائل 
و  اداری  قوانین تخصصی  در  و  است 
مالی باید به آن رسیدگی می شد ولی 
سازمان امور مالیاتی و دولت این ماده 

را در قانون مزبور گنجانده اند.«
محمدرضا ارسطو تأکید کرده است 
»از  ماده  این  تصویب  صورت  در  که 
مجلس  که  کجایی  هر  بعد  به  این 
سازمان  اسم  اگر  کند  تصویب  قانون 
اشاره  خاص  بطور  را  مالیاتی  امور 
نکند آن قانون مشمول سازمان امور 
مالیاتی نمی شود و این بحث می تواند 
تبعات زیادی به همراه داشته باشد.«

عضو  الرگانی  موسوی   ناصر 
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون 
اسالمی نیز در این باره به خبرگزاری 
و  »مجلس  است:  گفته  فارس 
گردن  دستشان  اقتصادی  کمیسیون 
هم است و رأی می خواهند اگر از ۲۳ 
نفر کمیسیون ۱۲ نفر رأی دهند کار 

تمام است.«
موسوی  گفته های  به  توجه  با 
جمع بندی  این  به  می توان  الرگانی 
رسید که دولت با استفاده از البی اش 
احتماال  اسالمی  شورای  مجلس  در 
موفق خواهد شد این ماده در الیحه 
»مالیات بر ارزش افزوده« را به قانون 

تبدیل کند.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

نک  با پیشین  ئیس  =ر
جلو  یم ها  تحر  : ی کز مر

افزایش صادرات را گرفت.
مرکزی  بانک  پیشین  رئیس 
بودجه  می گوید:  اسالمی  جمهوری 
درآمدهای  اساس  بر  همیشه  کشور 
نفتی تنظیم شده است و دولت عمال 
سردمدار اقتصاد بوده و به همین دلیل 
پیدا  کاهش  خصوصی  بخش  نقش 
خصوصی  بخش  که  حالی  در  کرده 
مرکز جوشش و زاینده رشد اقتصادی 

کشور است.
وی ادامه داده: وقتی چند صدهزار 
بخش  در  واحد  هزار  چند  و  نفر 
هیچکس  دارند  فعالیت  خصوصی 
بگیرد  را  آنها  جلوی  نمی تواند 
که  حالی  در  کند.  تحریم شان  و 
جلوگیری از فعالیت آنها و واحدهای 

وابسته بسیار آسانتر است.
ابراهیم شیبانی اضافه کرده: از زمانی 
و  اقتصاد بخش درآمد  وارد  نفت  که 
دولتی  اقتصاد  شد،  ایران  هزینه های 
مورد  در  موضوع  این  البته  شد.  هم 
خاورمیانه  در  نفتی  کشورهای  همه 
صدق می کند زیرا که نفت یک کاالی 
کشوری  که  حالی  در  است.  دولتی 
مانند اتریش ۹۶ درصد درآمد دولت 
تامین  مالیاتی  و  خصوصی  بخش  از 
از  بیش  آلمان  همینطور  می شود. 
چهار میلیون شرکت ثبت شده دارد 
که موتور حرکت دهنده بودجه، رشد 

و اشتغال هستند.
سازمان  گزارش  به  دیگر  سوی  از 
ساالنه  مزد  حداقل  کار،  بین المللی 
در  که  است  دالر   ۲۱۰۰ ایران  در 

جمهوری اسالمی کمترین مزد را در جهان به 
کارگران می دهد

ضمن  دارد.  قرار  سطح  پایین ترین 
سندیکاهای  و  اتحادیه ها  کلیه  آنکه 
بین المللی  فدراسیون های  و  کارگری 
و  »مزد«  همگی    ITUC جمله  از 
حداقل دستمزد را مهمترین شاخص 

کیفی زندگی کارگران می دانند.
دستمزد  حداقل  ایلنا،  گزارش  به 
به  کار  بین المللی  سازمان  سوی  از 
این شکل تعریف شده است: حداقل 
ازای  در  که  است  مبلغی  دستمزد 
یا خدمتی در مدت معین  انجام کار 
وهیچ  می شود  پرداخت  کارگر  به 
آن  نمی تواند  جمعی  قرارداد  یا  فرد 
را کاهش دهد، چون این پرداخت از 
سوی قانون تضمین شده تا حدی که 
او را  مخارج زندگی کارگر و خانواده 
با توجه به شرایط اقتصادی هر کشور 

تامین نماید.
روز سی ام دی ماه در جلسه کمیته 
فرامرز  شوراها،  عالی  کانون  دستمزد 
توفیقی نماینده کارگران ایران گفت: 
در مورد سبد معاش قرار شد در بهمن 

موسوی به دیدار ظریف با جوزپ بورل 
در هندوستان نیز اشاره کرد و گفت: 
»در این دیدار درباره برجام و وضعیت 
آن و چگونگی حفظ آن صحبت کردیم. 
برخی  از  که  خباثت هایی  علی رغم 
باب  اما  شاهدیم  اروپایی  طرف های 
مذاکره بسته نیست. ما نظرات خود را 
در این رابطه به طرف اروپایی گفته ایم 
و سیاست ها و ابتکارات عمل های تازه از 
درون برجام پیشنهاد داده ایم، اما مسئله 
این است که آنها چشم به دهان امریکا 
از آنها  باید  بابت هر چیز  دوخته اند و 
اجازه بگیرند. برای همین اراده اعمال 
این شرایط به طرف اروپایی باز می گردد 
که باید نشان دهد چقدر برای اعمال به 
تعهدات خود آمادگی دارد و می خواهد 

برجام را حفظ کند.«
رئیس  الریجانی  علی  نیز  دی  ماه   ۲۹
مجلس شورای اسالمی با »ناعادالنه« 
خواندن تصمیم بریتانیا، فرانسه و آلمان 
برای به کار انداختن »مکانیسم ماشه« 
تهدید کرد جمهوری اسالمی ایران در 
ادامه همکاری آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای تصمیم جّدی خواهد گرفت و 

طرح آن در مجلس آماده است.
ماشه  مکانیسم  که  می شود  یادآوری 
توسط اروپاییان پس از آن فعال شد که 
جمهوری اسالمی اعالم کرد پنجمین 
در  مندرج  اتمی  تعهدات  کاهش  گام 

هشدار روسیه به جمهوری اسالمی....                   از صفحه 3
برجام را برداشته است.

تهدید محمدجواد ظریف درباره خروج 
آژانس  با  همکاری  قطع  و   NPT از 
بین المللی انرژی اتمی در حالی مطرح 
شده که روسیه نیز به آن واکنش نشان 
معاون  ریابکوف  سرگئی  است.   داده 
وزارت خارجه روسیه با اشاره به اینکه 
این موضع جدیدی از طرف ایران نیست، 
NPT را ابزاری مهم برای امنیت جهان 
توصیف کرد و گفت: »همکاران ایرانی 
نظر  از  که  هستند  آگاه  خوبی  به  ما 
به  ایران  پایبندی  بردن  سوال  زیر  ما 
NPT صحیح نیست. مخصوصا با در 
نظر گرفتن فرایند هشدار دهنده ای که 
در حوزه کنترل تسلیحاتی و عدم اشاعه 
در حال شکل گرفتن است. ما امیدواریم 

چنین چیزی رخ ندهد.«
اسپوتنیک  خبرگزاری  گزارش  به 
ریابکوف گفته »قطع همکاری با آژانس 
راه  نیز  هسته ای  انرژی  بین المللی 

خطاست.«
تصمیمات کالن نظام جمهوری اسالمی 
از جمله در مسئله هسته  ای با شخص 
علی خامنه  ای است و واکنش روسیه 
از اولین واکنش های رسمی بین  المللی 
به تهدیدات محمدجواد ظریف است. 
بدون  نمی تواند  یقینا  که  تهدیداتی 
شده  بیان  خامنه  ای  اجازه  و  مشورت 

باشد.

ماه به نتیجه برسیم اما کارفرمایی ها 
صنف های  مزد  بر  اصرار  هم  باز 
که  ندارند  قبول  و  دارند  مختلف 
کار  این  برای  الزم  زیرساخت های 
فراهم نیست. در خیلی از استان های 
کشور، استانداردهای صنعتی شدن به 

هیچ عنوان وجود ندارد.
اخیر  گزارش  در  که  است  گفتنی 
مزد  حداقل  کار،  جهانی  سازمان 
ساالنه در ایران ۲۱۰۰، لیبی ۴۲۸۶، 
 ،۹۶۰۰ عربستان   ،۱۰۲۶۳ عمان 
دالر   ۶۸۷۳ ونزوئال   ،۷۱۴۶ ترکیه 
ساالنه  مزد  بنابراین  و  آمریکاست 
کارگران ایران در مقایسه با کشورهای 
هم تراز یا همسایه از نظر اقتصادی به 

شدت پایین است.
این در حالیست که برخی از کشورها 
اقتصاد  شرایط  ایران  با  مقایسه  در 
کارگران  به  اما  دارند  ضعیف تری 
این  به  و  می دهند  مزد  بیشتر  خود 
ترتیب عمق فاجعه عقب ماندگی مزد 
کارگران ایرانی بیشتر نمودار می شود.

آن را در الیحه بودجه سال =جدا از بودجه ای که دولت 
اما  نمود  تصویب  گذشته 
پرداخت نکرد، بخش هایی از 
قانون »حمایت از افراد دارای 
معلولیت« نیز اجرایی نشده 
این  به  نسبت  معلوالن  و 

موضوع نیز اعتراض دارند.
ماه های  در  که  در =معلوالن  را  اعتراضاتی  گذشته 
همین ارتباط برگزار کرده اند 
وعده  تحقق  عدم  معتقدند 
و  برنامه  سازمان  رئیس 
بودجه، به معنای عدم بهبود 
درمانی،  معیشتی،  اوضاع 
 ، نبخشی ا تو  ، قبتی ا مر
تحصیل  مسکن،  اشتغال، 
است  معلولیت  دارای  افراد 
که با توجه به گرانی بنزین و 
تورم سخت تر نیز شده است.

اجرا نشدن قانون »حمایت از افراد 
نیافتن  اختصاص  و  معلولیت«  دارای 
در  طرح  این  برای  مصوب  بودجه 
روزهای گذشته موجی از اعتراض در 

میان معلوالن ایجاد کرده است.
از سال ۹۸  ماه  اینکه ۱۰  با وجود 
گذشته، دولت ۸۱ درصد از اعتباراتی 
برای   ۹۸ بودجه  قانون  در  که  را 
اجرای قانون »حمایت از افراد دارای 
پرداخت  کرده،  تصویب  معلولیت« 

نکرده است.
 ۹۸ سال  بودجه  الیحه  اساس  بر 
افراد  از  حمایت  قانون  اجرای  برای 
باید  جاری  سال  در  معلولیت  دارای 
۱۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت می شد 

عدم اختصاص بودجه و اجرا نشدن قانون 
»حمایت از افراد دارای معلولیت«

در حالی که تا پایان دی ماه هنوز ۸۸۹ 
پرداخت  اعتبارات  از  تومان  میلیارد 

نشده است.
گذشته  ماه های  در  که  معلوالن 
اعتراضاتی را در همین ارتباط برگزار 
وعده  تحقق  عدم  معتقدند  کرده اند 
به  بودجه،  و  برنامه  سازمان  رئیس 
معیشتی،  اوضاع  بهبود  عدم  معنای 
درمانی، مراقبتی، توانبخشی، اشتغال، 
مسکن، تحصیل افراد دارای معلولیت 
و  بنزین  گرانی  به  توجه  با  که  است 

تورم سخت تر نیز شده است.
ادعا  دولت  اینکه  معتقدند  معلوالن 
می کند از معلوالن حمایت کرده کاماًل 
نمایشی بوده است و مذاکرات آنها با 
برنامه و بودجه کامال  رئیس سازمان 

بی نتیجه بوده است.
کمپین  نیز  جاری  سال  آذرماه 
معلولیت  دارای  افراد  پیگیری حقوق 
معلوالن  نمایندگان  از  متشکل  که 
با  نشستی  برگزاری  خواستار  است 
تخصیص  و  بودجه  و  برنامه  سازمان 
افراد  از  حمایت  قانون  کامل  بودجه 
این  اعضای  شد.  معلولیت  دارای 
خواستار  بودند  کرده  اعالم  کمپین 
پرداخت کامل بودجه سال ۹۸ اجرای 
و همچنین تخصیص  معلوالن  قانون 
اجرای  شده  پیش بینی  اعتبار  کامل 
قانون معلوالن در الیحه بودجه سال 

۹۹ بودند.
جدا از بودجه ای که دولت آن را در 
تصویب  گذشته  سال  بودجه  الیحه 
بخش هایی  نکرد،  پرداخت  اما  نمود 
دارای  افراد  از  »حمایت  قانون  از 
معلولیت« نیز اجرایی نشده و معلوالن 
نسبت به این موضوع نیز اعتراض دارند.

با  امسال  آبان  معلوالن  از  جمعی 
نمایندگان  به  خطاب  نامه ای  ارسال 
خواستار  اسالمی  شورای  مجلس 

مواد  اجرای  راستای  در  پیگیری 
افراد  از  حمایت  قانون  مانده  مغفول 

دارای معلولیت شدند.
معلوالن در این نامه نوشته بودند که 
با گذشت یک سال از ابالغ این قانون 
اردیبهشت  در  روحانی  توسط حسن 
۹۷، همچنان ۱۰ بند این قانون اجرا 

نمی شود.
در این نامه همچنین آمده بود که 
همواره  معلولیت  دارای  شهروندان   «
عدیده   مشکالت  و  تبعیض  دچار 
سایر  به  نسبت  مضاعفی  و  روزافزون 
با توجه به عدم  شهروندان بوده اند و 
به  آنان  وضعیت  قانون  این  اجرای 
دیگری  زمان  هر  از  اسفبارتر  مراتب 
معلولیت  دارای  شهروندان  است. 
تا  دارند  امید  مجلس  به  هم چنان 
دوره  »دهمین  یافتن  پایان  از  قبل 
پیگیری  با  اسالمی«  شورای  مجلس 
حمایت  »قانون  اجرای  بر  نظارت  و 
رفع  بر  عالوه  معلوالن«  حقوق  از 
ارتقای  و  استیفا  باعث  مشکالتشان 
گردیده  معلولیت  دارای  افراد  حقوق 
حوزه  در  کارنامه  درخشان ترین  با  و 
اجرای  پیگیری  و  )تصویب  معلولیت 
از  ماندگاری  میراث  معلوالن(  قانون 
یادگار  به  تاریخ  در  دهم«  »مجلس 

گذارند.«
اجرا  در  دولت  بی تفاوتی  پی  در 
»حمایت  قانون  بودجه  تخصیص  و 
تعدادی  معلولیت«  دارای  افراد  از 
گذشته  روزهای  در  نیز  معلوالن  از 
راه  را  این باره  در  اعتراضی  کمپینی 

انداختند.
طی  مختلف  شهرهای  در  معلوالن 
داشتن  دست  در  با  گذشته  روزهای 
قانون  اجرای  بر  دست نوشته هایی 
معلولیت«  دارای  افراد  از  »حمایت 

تاکید کردند.
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علیه ماشین سرکوب
دی  معترضان  شعارهای  بیشترین 
جمهوری  سرکوب  سازمان  علیه   ۹۸
از  ترکیبی  یعنی  است  اسالمی 
و  بسیج  انتظامی،  نیروی  سپاه، 
شعارهای  از  بخشی  لباس شخصی ها. 
اخالقی  سالح  خلع  برای  معترضان 
مثل  است  سازمان  این  انسانی  و 
»دست های ما خالیه، باتومت  رو غالف 
کن«؛ برخی برای تلنگر و خجالت زده 
»بی شرف  مثل  آن  اعضای  کردن 
بی شرف« و »بسیجی حیا کن دانشگاه 
بیان کننده ی  برخی  کن«؛  رها  رو 
مثل  آنهاست  فساد  و  جنایات 
»بسیجی بی غیرت، عامل فقر ملت«، 
بسیجی  خرج  شده،  گم  ما  »پول 
شده« و »سپاه بی کفایت، عامل قتل 
است  حماسی  دیگر  برخی  و  ملت«؛ 
تا  مثل »ما بچه های جنگیم، بجنگ 

بجنگیم« و »می کشم می کشم، آنکه 
برادرم کشت«.

رهبر  واقعی  چهره ی  شعارها  در 
پاسداران  سپاه  اسالمی،  جمهوری 
بیان  فرماندهانش  و  اسالمی  انقالب 
ماست،  رگ  در  که  »خونی  می شود: 
»سلیمانی  ماست«،  رهبر  خوراک 
»سپاه  و  باطله«،  هم  رهبرش  قاتله، 
حمایت  رهبر  می کند،  جنایت 
نیز  روشن  خواست های  می کند«. 
گمشو«  برو  »بسیجی  از  عبارتند 
نمیخوایم،  سپاهی،  »حکومت  و 

نمیخوایم.«
علیه گسترش طلبی

آنچه در اعتراضات هیچگاه فراموش 
نظامی  جمهوری  مداخالت  نمی شود 
اسالمی در دیگر کشورها و نتایج آنها 
برای مردم ایران و منطقه است. این 
را  معترضان  دیدگاه  خوبی  به  شعار 

خالصه می کند: »از ایران تا بغداد، فقر اعتراضات دی98 : ....                                   از صفحه 1۵
ستم استبداد.« اعتراضات عراقی ها در 

خیابان ها مؤید این نظر است.
در  توجه  قابل  بسیار  نکته ی 
و  آبان۹۸  مانند  دی۹۸  اعتراضات 
عادی  مردم  که  است  این  دی۹۶ 
می دهند  را  شعارهایی  خیابان  در 
که افرادی به خاطر طرح  آنها )مثل 
برای  خامنه ای(  استعفای  خواست 
شده اند.  محکوم  زندان  به  سال ها 
ابزارهای  که  می دهد  نشان  امر  این 
سرکوب مثل محاکمه و زندان دارند 
بیش  و  کم  را  خود  ارعابی  تاثیرات 
و  کشتار  سطح  می دهند.  دست  از 
اعتراضات نسبت  این  بازداشت ها در 
بوده  کمتر   ۹۸ آبان  اعتراضات  به 
جدید  تاکتیک های  از  یکی  است. 
تا  است  شبانه  اعتراض  معترضان 
واضحی  فیلم های  نتواند  حکومت 
بعدا  را  افراد  و  داشته  اعتراضات  از 

بازداشت و محاکمه کند.

لو  در  مالی  انگیزه  های  تاثیر 
دادن سلیمانی

در شهریور ۱۳۹۸ )سپتامبر ۲۰۱۹(، 
وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد برای 
کسانی که کمک کنند عملیات مالی 
سپاه پاسداران و نیروی قدس متوقف 
اطالعات  تروریست   ها  باره  در  و  شود 
بدهند ۱۵ میلیون دالر پاداش در نظر 

گرفته است.
کنفرانس  یک  در  هوک  برایان 
پیشنهاد  »این  بود،  گفته  مطبوعاتی 
به برنامه حقوقی وزارت خارجه سپرده 
شد که افراد را تشویق می   کند تا در 
همکاری با آمریکا، تروریست   ها را پای 
گسترش  از  و  بکشانند  عدالت  میز 
جهان  سطح  در  تروریستی  اعمال 

جلوگیری کنند.«
آمریکا  خارجه  وزارت  مقام  این 
توضیح داد، »پاداش برای عدالت مبلغ 
بیش  برای  میلیون دالر  از ۱۵  بیش 
از ۱۰۰ نفر تعیین شده و به کسانی 
پرداخت می شود که اطالعات آنها از 
یا  کند  جلوگیری  تروریستی  اعمال 
افرادی را به پای میز عدالت بیاورد.« 
»تروریست ها  نیز  برنامه   این  شعار 
را  انسان ها  جان  و  کنید  متوقف  را 
»پاداش  شد.  اعالم  دهید«  نجات 
که  است  برنامه ای  عدالت«  برای 
در  پیش  از سه دهه ی  آمریکا  دولت 

تروریسم«  علیه  »مبارزه  چارچوب 
راه اندازی کرده است.

وسوسه  عامل  می تواند  پول  این 
و  سلیمانی  دادن  لو  برای  خوبی 
در  او  اینکه  ضمن  باشد  دیگران 
شرایطی کشته شد که به گفته دونالد 
که  است  دست  در  شواهدی  ترامپ 
علیه  خرابکارانه  عملیات  برای  وی 
منطقه  در  آمریکا  سفارتخانه  های 
نقشه کشیده بود و احتماال با عوامل 
مختلفی برای پیاده کردن نقشه  های 
چنانکه  است.  بوده  ارتباط  در  خود 
او را عامل اصلی حمله حشدالشعبی 
»منطقه سبز«  در  آمریکا  به سفارت 

بغداد می  دانند.
از  پس  ماه  دو  از  کمتر  سلیمانی 
رهبر  البغدادی  ابوبکر  شدن  کشته 
داعش کشته شد. بنابراین اینکه حذف 
او مرتبط با کارزار خاورمیانه  ای آمریکا 
برای مقابله با تروریسم بوده منطقی 
است. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا 
گفته  سخنانش  آخرین  از  یکی  در 
تروریسم  اصلی  عامل  ایران  »رژیم 
مثل  و  است  منطقه  در  خرابکاری  و 

سرطان تمام دنیا را گرفته است.«
گروه  سرپرست  هوک  برایان 
خارجه  امور  وزارت  در  ایران  ویژه 
جانشین  قاآنی  اسماعیل  به  آمریکا 
است  داده  هشدار  سلیمانی  قاسم 

قاسم »افعی« بی   دندان ....                                        از صفحه 18 سیاست  همان  چنانچه 
به  گیرد  پیش  در  را  سلیمانی 
سرنوشتی مشابه او دچار خواهد شد.

روزنامه عکاظ چاپ عربستان مهرماه 
عنوان  به  سلیمانی  قاسم  از   ۱۳۹۴
»سر افعی« یاد کرده بود. آیا اسماعیل 
اندازه سلیمانی در  به  قاآنی می  تواند 
قدس  سپاه  ماموریت  های  پیشبرد 
برای رژیم ایران موفق باشد؟ ولی آیا 
عملکرد سلیمانی به ویژه در یکی دو 
سال اخیر اصال موفق بوده است؟! ده  ها 
حمله نیروی هوایی ارتش اسرائیل به 
مقر سپاه قدس در سوریه و عراق و 
حمالت پهپادی آمریکایی  ها به مراکز 
وابسته به نیروی های سپاه قدس در 
فعالیت  های  عمده  بخش  عمال  عراق 
کشور  دو  این  در  سپاه  برون مرزی 
به  مالی  خسارات  و  جانی  تلفات  با  

شکست کشانده بود.
تنها ساعاتی پس  در چندین مورد 
نیرو  و  مهمات  و  تجهیزات  انتقال  از 
توسط هواپیماهای مسافربری از ایران 
به سوریه، بمباران های اسرائیل شروع 
می شد و هر چه را جمهوری اسالمی 
رِشته بود، پنبه می کرد. شبه نظامیان 
سرکوب  مامور  که  عراق  در  مستقر 
اعتراضات مردمی در این کشور بودند 
از مردم خوردند.  نیز ضربات سختی 
اسالمی  جمهوری  کنسولگری  دو 
ایران در نجف و کربال و دفاتر و مراکز 
حزب اهلل  و  حشدالشعبی  به  وابسته 

جوانان  و  شد  کشیده  آتش  به  بارها 
معترض علیه دخالت های رژیم ایران و 
همچنین حکومت فرقه ای شعار داده 
و  سلیمانی  و  خامنه ای  عکس های  و 
اسالمی  جمهوری  پرچم  همچنین 
سرکوب  زدند.  آتش  و  کرده  پاره  را 
تظاهرات در عراق، به توصیه ی همین 
قاسم سلیمانی، درست مانند تظاهرات 
آبان ۹۸ در ایران، گرچه خونین بود 
اما خیزش مردم این کشور را متوقف 

نکرده است.
یسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل 
کشورش  بود  گفته   ۱۳۹۸ شهریور 
قبل از هر چیز، »زدن قاسم سلیمانی« 
را در دستور کار قرار داده زیرا به گفته 
او، رژیم »ایران سر افعی است و قاسم 
فرمانده شاخه قدس سپاه،  سلیمانی 

دندان های این افعی است«.
با نگاهی به مجموعه ی این شرایط، 
قاآنی  اسماعیل  آنکه  از  گذشته 
و  اسالمی  جمهوری  رهبری  برای 
»جریان مقاومت« چه از نظر معتمد 
نظامی  تجربیات  نظر  از  چه  و  بودن 
قاسم  قامت  و  قد  در  تروریستی  و 
سلیمانی نیست، به نظر می رسد انجام 
ماموریت  هایی که سلیمانی به ویژه در 
چند ماه اخیر نتوانست با سربلندی به 
انجام برساند و در پایان نیز جان خود 
را، در پرونده ای مبهم، بر سر آنها از 
دست داد، برای کسی در قد و قواره 

قاآنی اساسا غیرممکن است.
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افرادی  است  ممکن  =آیا 
نظام،  درون  جریانی  یا 
قاسم سلیمانی را به عنوان 
مهمترین »محور مقاومت« در 
برابر مذاکرات با دولت آمریکا 
باشند؟  برداشته  میان  از 
قربانی  سلیمانی  قاسم  آیا 
موقعیتی شد که خود نظام 
برایش فراهم کرده بود؟ آیا...
آنها  است  این  =مسّلم 
به  را  اسالمی  که جمهوری 
سلیمانی  قاسم  و  »افعی« 
تشبیه  آن  »دندان«  به  را 
می کردند، حاال با یک افعی 
که  روبرو هستند  بی دندان 
و  قد  در  جانشینی  هیچ 
وی  برای  سلیمانی  قواره ی 
او  آنکه خود  ویژه  به  ندارد 
ماه های گذشته جز  در  نیز 
تحمل تلفات سنگین جانی و 
مالی در بمباران های اسرائیل 
علیه پایگاه های سپاه قدس 
در سوریه و عراق، دستاورد 

دیگری نداشته است!
قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بامداد 
ژانویه   ۳(  ۱۳۹۸ دی ماه   ۱۳ جمعه 
۲۰۲۰(، در حمله پهپادی ارتش آمریکا 
شد. کشته  بغداد  فرودگاه  حوالی  در 

از  یکی  عنوان  به  او  از  برخی 
نظام  چهره  های  پرقدرت ترین 
رهبری  دوران  در  اسالمی  جمهوری 
علی خامنه  ای نام می برند و معتقدند که 
»دست راست خامنه  ای بود«. صحت 
این ادعا را می  شود از نشستن قاسم 
سلیمانی کنار صندلی رهبر جمهوری 
و  نوحه خوانی  مراسم  در  اسالمی 
»ذوالفقار«  نشان  اعطای  تا  عزاداری 
نظامی  نشان  عالی ترین  عنوان  به 
دریافت. او  به  اسالمی  جمهوری  در 

جمهوری  رهبر  که  اشک  هایی 
می ریخت  او  تابوت  سر  بر  اسالمی 
»حاج  به  خامنه ای  عالقه ی  میزان 
قاسم« را بیشتر آشکار می  کرد به ویژه 
آنکه خامنه ی از نظر امنیتی نیز وی 
را معتمدی برای حفظ خانواده ی خود 
می دانست.  »آقامجتبی«  پسرش  و 
و  خامنه ای  برای  چنان  او  حذف 
نظام و وفادارانش گران تمام شد که 
و  بین  المللی  شرایط  سخت ترین  در 
اقتصادی از »انتقام سخت« و گرفتن 
و  دادند  شعار  سلیمانی  خون  تقاص 
به قول معروف پیه همه دردسرها و 
پیامدهای آن را نیز به تن  شان مالیدند.
یقه   گرفتن از احمدی  نژادی ها و 
میلیون  ها یورو پول که ناپدید شد!

سپاه  سیاه  جعبه  سلیمانی  قاسم 
در  بود.  مقاومت«  »جبهه  و  قدس 
احمدی نژاد  محمود  سال ۹۶  اسفند 
در نامه ای به قاسم سلیمانی از سکوت 
او در مورد پرونده حمید بقایی انتقاد 
می کند و می گوید، کاماًل آماده است 
»مراودات کاری« بین خود و سلیمانی 
این  در  احمدی  نژاد  نماید.  منتشر  را 
نامه یک آدرس می  دهد و می نویسد: 
و  سوریه  در  ظلم  با  مقابله  »برای 
کرده اید،  فداکاری ها  مناطق،  دیگر 
جای این سوال باقی است که چرا با 
سکوت خود در برابر ظلم بزرگی که 
در  شما  نام  به  و  خودتان  کشور  در 
می کنید؟…  مشارکت  است،  جریان 
الزم است آمادگی کامل خود را برای 
تبیین مراودات کاری بین خود و شما 
که در نامه مورخ ۲۱ دی ۹۶ نیز از آن 
یاد کرده ام، اعالم نمایم.«سلیمانی در 

مقابل این تهدید سکوت کرد.
سلیمانی و حلقه کرمان

پیشین  معاون  بقایی  حمید 
احمدی نژاد در ماجرای اتهام اختالس 
و  یورو  هزار   ۷۶۶ و  میلیون  سه 
همچنین ۵۹۰ هزار دالر در پولی که 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی »برای 

آفریقایی«  به کشورهای  امور مربوط 
و »رودساز گیت« )۱۰۰میلیارد دالر 
ذخیره  صندوق  از  شده  ناپدید  پول 
سلیمانی  قاسم  پای  و  پر  به  ارزی( 
پیچید و به زندان افتاد و آب خنک 
بیمارستان  از  سر  نهایت  در  خورد، 
اعصاب و روان در آورد. سلیمانی روی 
واسطه  ی  و  زد  زمین  را  احمدی  نژاد 
مقابل  در  اما  نشد  بقایی  آزادی 
یقه  پاسداران  سپاه  اطالعات  وقتی 
مهدی جهانگیری برادر فاسد اسحاق 
جهانگیری معاون اول حسن روحانی 
را گرفت و به اتهام اختالس او را به 

زندان انداخت سلیمانی واسطه شد.
در سال ۹۶ قوه قضائیه برای آزادی 
موقت مهدی جهانگیری وثیقه ۶ هزار 

میلیارد تومانی صادر کرد که با البی 
میلیارد  هزار  به  سلیمانی  سنگین 
شد.  آزاد  او  و  یافت   کاهش  تومان 
سلیمانی اهل کرمان بود و با دو برادر 
و  ایران  جنگ  در  که  جهانگیری  ها 
عراق کشته شدند همرزم بود و همین 
مسئله رشته ی وصل »حلقه کرمان« و 

سپاه قدس شد.
اسحاق جهانگیری بعد از کشته شدن 
سلیمانی در وصف او در دل نوشته ای 
می نویسد »برایم هم برادر بود و هم 

تکیه گاه«!
با این همه به جرأت می توان گفت 
جمهوری  کارگزاران  تمام  میان  در 

اسالمی و حامیان نظام هیچکس به 
و  وابستگان  محبوب  سلیمانی  اندازه 
حتی  چنانکه  نبود  نظام  دلبستگان 
و  خامنه ای  منتقد  اصالح طلبان 
گویا  که  مردم  قشرهای  از  شماری 
مخالف رهبر جمهوری اسالمی و خود 
نظام هستند نیز وی را متفاوت از دیگر 

مقامات نظام می دیدند.
هم  ایران  مرزهای  از  فراتر  او 
وابستگان زیادی داشت. از بشار اسد 
و  سوریه  دیکتاتور  جمهور  رئیس 
حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان 
و اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی 
حماس گرفته تا ابومهدی المهندس 
همراهش  که  حشدالشعبی  معاون 
و  عراقی  شبه نظامیان  و  شد  کشته 

بین  در  احتماال  آفریقایی.  و  یمنی 
مقام  های نظامی و سیاسی جمهوری 
با  او  اندازه  به  کسی  کمتر  اسالمی 
است.  کرده  مالقات  پوتین  والدیمیر 
سلیمانی از دید جمهوری اسالمی و 
حامیانش فرمانده »جبهه مقاومت« و 
از  و  ایران اسالمی«  و  »سردار اسالم 
دید مخالفانش »تروریست درجه یک 

جهان«، »جنایتکار« و »هیوال« بود.
و  مستقیم  مذاکره  مورد  در 
آمریکایی  ها  با  سلیمانی  غیرمستقیم 
نیست.  کم  قول  نقل  و  گزارش  نیز 
ویژه  دستیار  امیرعبداللهیان  حسین 
علی الریجانی در امور بین  الملل ۲۹ 

دی ماه، در دانشکده روابط بین  الملل 
وزارت خارجه نشست بررسی »ابعاد 
ترور  پیامدهای  راهبردی  و  سیاسی 
سلیمانی« می گوید قاسم سلیمانی از 
طرف علی خامنه  ای مسئول مذاکره با 

آمریکایی  ها در عراق بود!
ابعاد  سلیمانی  قاسم  شدن  کشته 
و زوایای پنهان و مبهم زیادی دارد. 
فرمانده  جانشین  کوثری  محمد 
دی ماه   ۱۸ روز  سپاه  ثاراهلل  قرارگاه 
قاسم  »دشمنان  گفت  اظهاراتی  در 
نظر  زیر  زیاد  مدت   های  را  سلیمانی 
داشتند و وی به سوریه و لبنان رفته 
بود و زمانی که به عراق رسید ترور شد 
و در حال بررسی است که نفوذی ها 

چه کسانی هستند.«

ایمن آبادی  جعفرزاده  غالمعلی 
رئیس »فراکسیون مستقلین مجلس« 
با استناد به اظهارات یک مقام آگاه در 
اطالعات سپاه پاسداران درباره حضور 
عوامل نفوذی در مجموعه تیم حفاظت 
سلیمانی خبر داد و گفت این مسئله 

در حال بررسی و شناسایی است.
در روزنامه کیهان تهران نیز روز ۲۹ 
دی، محمد ایمانی از نویسندگان این 
رهبری«  »بیت  به  وابسته  روزنامه ی 
»مهندسی  عنوان  با  سرمقاله ای  در 
قدرت در مکتب سلیمانی« به تعریف 
و تمجید از سلیمانی و سپاه  پرداخته 
و به کسانی اشاره کرده است که در 

جریان کشته شدن سلیمانی در داخل 
کشور »از پشت خنجر زدند«. ولی او 
نیز نوشته است که مقدمات شناسایی 
هنوز  شد،  فراهم  چگونه  شلیک  و 

معلوم نیست.
سلیمانی  ترور  فرصت  بارها  آمریکا 
نحوی  چه  به  شرایط  اما  داشته  را 
پیش می رفته که حذف سلیمانی از 
تحوالت مربوط به ایران و خاورمیانه 
در این تاریخ ضروری شد؟ این اقدام تا 
چه اندازه به رویدادهای داخلی ایران 
مربوط است و آیا حذف او معادله ها و 

تصمیمات رژیم را تغییر خواهد داد؟
اصلی ترین  مریدانش  و  سلیمانی  
مانع در برابر موافقان داخلی مذاکره  با 
دولت ترامپ بودند. به ویژه آنکه ترامپ 

اصرار دارد در »توافق جدید« عالوه بر 
اتمی  فعالیت های  دائمی  ممنوعیت 
مسائل  اسالمی  جمهوری  سوی  از 
 ۱۲« اساس  بر  منطقه  ای  و  موشکی 
شرط« گنجانده شود و این یعنی عقب 
زدن سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 
معادالت منطقه. اکنون با حذف او این 
احتمال که شرایط مذاکره فراهم شود 

کم نیست.
احمد نقیب زاده استاد دانشگاه تهران 
و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
با  »تنش  زدایی  پیشنهاد  سازندگی 
آمریکا« را مطرح کرده است. آمریکا 
نیز پس از حذف سلیمانی برای مذاکره 

پیام فرستاد و در جریان اطالع رسانی 
سپاه پاسداران به آمریکا برای پرتاب 
از  »عین  االسد«  پایگاه   به  موشک 
طریق سفارت سوئیس و دولت عراق 
و دیگر کشورها بین تهران و واشنگتن 

پیام رد و بدل شد.
اکنون این پرسش قابل طرح است 
که آیا ممکن است علی خامنه  ای یا 
اطرافیان او در جریان ترور سلیمانی 
بوده   باشند؟ آیا در جریان آخرین سفر 
سلیمانی به بغداد نهادهای اطالعاتی 
مورد  در  وی  به  اسالمی  جمهوری 

خطرات این سفر هشدار داده بودند؟
انگیزه  های شخصی نیز در معادالت 
بازی  مهم،  گاه  و  نقش،  سیاسی 
حذف  که  احتمال  این  می کنند. 
یا  اسالمی  جمهوری  برای  سلیمانی 
منفعت  نظام  در   جریانی  دست کم 
نیست.  ذهن  از  دور  است  داشته 
موقعیتی که خود جمهوری اسالمی 
بود،  کرده  فراهم  سلیمانی  برای 
می توانست برای خامنه  ای و اطرافیان 
او خطرناک باشد. فرمانده سپاه قدس 
چه بسا تنها کسی بود که می توانست 
سیاسی  جریان  دو  هر  اتصال  نقطه 
درون حکومت و هواداران هر دو جناح 
باشد. شاید بخشی از »مخالفان« را نیز 

می شد با پتانسیل او جذب کرد.
کشیده  قد  آنقدر  سلیمانی 
در  می شد  دیده  حتی  که  بود 
از  مملکتی  کالن  تصمیم گیری  های 
دخالت  خارجی  سیاست  در  جمله 
دارد. چنانکه ظریف هفتم اسفند سال 
در  دخالت ها  دلیل همین  به   ۱۳۹۷
صفحه اینستاگرام خود استعفا داد و 
در نهایت با دلجویی قاسم سلیمانی 
استعفایش را پس گرفت و برگشت. 
اسفند ۹۷  یعنی ۱۴  بعد  یک هفته 
خامنه  ای به سلیمانی »نشان ذوالفقار« 
در  مراسم  همان  در  و  کرد  اعطا 
جمع نظامیان بلندپایه ارتش و سپاه 
پاسداران به خواست سلیمانی برای او 

دعا کرد که به »شهادت« برسد!
سلیمانی  تابوت  بر  وقتی  خامنه ای 
مّیت«  »نماز  المهندس  ابومهدی  و 
طلب  نیز  خودش  برای  می خواند 
وارزقنا  بهم  »الحقنا  کرد:  »شهادت« 
شهاده فی سبیلک یا موالی؛ و ما را به 
آنها ملحق کن و شهادت در راه خودت 

را روزی ما بفرما ای موالی من…«
از مسئوالن نظام نیز برخی می  گویند 
سلیمانی  کشتن  از  آمریکا  هدف 
کشاندن جمهوری اسالمی به پای میز 
مذاکره است و تعدادی دیگر این ترور 
را مرتبط با مسائل داخلی در آمریکا 
می  دانند و می  گویند ترامپ برای تغییر 
تبلیغات  برای  آمریکا  عمومی  فضای 
انتخاباتی خود، سلیمانی را حذف کرد.

تهران  کیهان  روزنامه  دی ماه   ۱۴
تهدید کرد »از امروز به بعد هر مقام 
و مسئولی که بخواهد از آمادگی برای 
مذاکره با آمریکا تحت هر عنوانی سخن 
بگوید، از نظر ملت ایران نه تنها حماقت 
شهید  خون  به  آشکار  خیانت  بلکه 
سلیمانی و منافع ملی کشور و ملت های 
مستوجب  و  می شود  تلقی  منطقه 
بود.« خواهد  مجازات  و  محاکمه 

حکومت  درون  که  احتمال  این 
که  باشند  بوده  آن  دنبال  به  عده  ای 
فرمانده  عنوان  به  سلیمانی  با حذف 
خامنه  ای  مقاومت«  »محور  نظامی 
را برای عقب  نشینی تحت فشار قرار 
یا  و  افراد  بسا  نیست. چه  دهند کم 
جریانی درون نظام بستر حذف او را 
فراهم کرده و حتی در طراحی عملیات 
داشته اند. همکاری  سلیمانی  کشتن 

در این میان، شرایط نشان می  دهد 
شدن  هموار  انگیزه  با  گروهی  اگر 
زیر  را  سلیمانی  آمریکا،  با  مذاکره 
تیغ فرستادند تا کنون چندان موفق 
نبوده اند زیرا از یکسو بیشتر از گذشته 
زیر فشار نظامی  ها و حزب  اللهی  ها قرار 
گرفته اند و از سوی دیگر آمریکا با قرار 
پاسداران  سپاه  سردار  چندین  دادن 
انقالب اسالمی در فهرست تحریم  ها، 
هیچ عالمتی در این زمینه نشان نداده 

است.

»افعی« بی   دندان: سپاه قدس بعد 
از شکار قاسم سلیمانی

ادامه در صفحه 1۷

مراسم عزاداری بسیجی  ها پس از کشته شدن سلیمانی؛ 1۵ دی 
1398 تهران »مدرسه مطهری«

دیدار بشار اسد با حسن روحانی و با حضور قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس اسفند 139۷
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