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کرونا در ایران
خطای انسانی و غیرعمدی!؟

ویروس کرونا تا کنون جان دست کم 
۴۹۰ تن را در چین گرفته و در خارج 
از مرزهای این کشور نزدیک به ۲۰۰۰۰ 
تن به این ویروس مبتال شده اند. رقم 
مبتالیان در خود چین تا ۲۵هزار تن 

می رسد.
پس از آنکه سازمان جهانی بهداشت 
شامگاه ۱۰بهمن ۹۸ برای»جلوگیری 
کشورهای  سایر  در  ویروس  شیوع  از 

جهان« وضعیت اضطراری اعالم کرد 
حالت  در  جهان  کشورهای  بیشتر 
آماده باش قرار گرفتند اما در ایران نه 
تنها پروازهای مستقیم به چین لغو نشد 
بلکه بر اساس گزارش های رسانه های 
مستعد  مسافر   ۱۰۰۰ روزانه  داخلی، 
کرونا به ایران می آیند و به حال خود 

رها می شوند.
 در صفحه ۲

سرمقاهل انتخابات مبتذل و تکراری نمایش
ازدستهایآلودهتاپولهایکثیف

همه در برابر هیچ!
۴1 سال پیش، آن لحظاتی که صادق قطب زاده در هواپیمای فرانسوی 
کنار خمینی نشسته بود و سعی می کرد تا »هیچ« او را درباره احساس اش 
در پاسخ به یک خبرنگار خارجی ماستمالی کند، نمی دانست سه چهار سال 
بعد خودش به فرمان همین فرد به جرم »براندازی« تیرباران خواهد شد. 
و  ضدشوروی  سخنان  و  عقاید  قطب زاده  شاخص  بسیار  نکته ی 
توده  حزب  ارگان  که  می آمد  پیش  کمتر  بود.  وی  ضدکمونیستی 
پیش  کمتر  و  باشد.  نداشته  قطب زاده  علیه  مطلبی  و  شود  منتشر 
خارجه  وزیر  و  انقالب  شورای  عضو  عنوان  به  قطب زاده  که  می آمد 
و مدیرعامل رادیو تلویزیون دولتی  ایران حرفی بزند و به پر و پای 
ابوالحسن  شوروی و کمونیست ها نپیچد. عنوان »مثلث بیق« که به 
گذشته  بود،  داده شده  قطب زاده  و صادق  یزدی  ابراهیم  و  بنی صدر 
رویدادها  و  شرایط  بدترین  در  حتا  را  ایرانیان  شوخ طبعی  اینکه  از 
دست کم  که  است  واقعیت  این  بیانگر  حال  عین  در  می دهد،  نشان 
بخش مؤثری از جامعه نسبت به خمینی و افراد مورد تأییدش زاویه 
داشت و می توانست »مثلث بیق«  را آنهم در شرایطی که هیچکدام 
از امکانات  ارتباطی امروز وجود نداشت، به ورد زبان ها تبدیل کند.
با اینهمه انقالب۵۷ از پشتیبانی توده ای برخوردار بود همانگونه که 
رژیم هیتلری بسیار بیشتر از جمهوری اسالمی حمایت مردم آلمان را 
داشت. اما پشتیبانی مردم هیچ حکومت سرکوبگری را برحق نمی کند! 
که  در شرایطی  )فروردین ۵8(  اسالمی  کذایی جمهوری  رفراندوم 
جامعه در نشئگی انقالبی و اعدام و تیرباران بسر می برد و خیلی زود با 
اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری )آبان۵8( و جنگ )شهریور ۵9( 
روبرو شد، نخستین خشت کج ترفندی به اسم »انتخابات« و »رأی« را 
در رژیمی بنا گذاشت که رهبر و بنیانگذارش پس از  تبعید 1۵ ساله و 

هنگام بازگشت به ایران »هیچ« احساسی نداشت.
پس از فراز و نشیب  جنبش های اجتماعی چهل سال گذشته، اعم از 
جنبش زنان و دانشجویان و بطور کلی طبقه متوسط که در جنبش 88 
به اوج خود رسید و به دلیل خصلت محافظه کارانه و فرصت طلبانه ی 
به  از دی ماه 96  ماند، نسل  مردمی  ناکام و سترون  خود و رهبرانش 
اینسو به میدان آمده است که بند ناف اش به تدریج از انقالب ۵۷ و 

نظام جمهوری اسالمی کنده شده است. 
شعارهای مردم در سه سال اخیر درباره شناخت دشمن و اهداف خود، 
جزو شاهکارهای سیاسی و اجتماعی به شمار می رود. امروز بحران های 
جمهوری اسالمی یک فرصت بی همتای تاریخی برای مردم و همه کسانی 
به وجود آورده که در پی جبران و پشت سر نهادن آن »هیچ« تاریخی 
و شوم هستند. یادآوری قطب زاده در این نوشته، به این دلیل بود که به 
نسل های جدید یادآوری شود که جمهوری اسالمی همواره از همان آغاز 
نه تنها از سوی جامعه بلکه از درون خویش نیز با کابوس »براندازی« 
روبرو بوده و امروز نیز جز آن نیست منتها در شرایطی به مراتب آماده تر 
هم از نظر آگاهی جامعه و هم شرایط جهانی و هم ناتوانی زمامدارانی

  که به التماس از مخالفان نظام برای رأی دادن افتاده اند!

=ده ها کانال تلگرامی با خیز انتخاباتی، توسط لشکر سایبری جمهوری اسالمی آغاز به فعالیت کرده اند تا دست های مردم 
شهر و روستا را نیز به پول های کثیف گروه های مافیایی نظام آلوده کنند

=»انتخابات« در جمهوری اسالمی هرگز چیزی جز منبع تقسیم رانت و فساد برای غارت و سرکوب جامعه نبوده است

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

سقوطبهشت
خاندانپهلویوروزهایپایانیایرانپادشاهی

ترجمهرضاتقیزادهاندرواسکاتکوپر

قیمت:٣٥پوند+هزینهبستهبندیوپست
کتابسقوطبهشتراازتاریخ٢٣فوریهتنهاازکیهانلندنمیتوانخریداریکرد

کیهانمنتشرکرد:

با کمال اندوه و تأسف درگذشت برادر عزیزم

دریادارناصرجهانبانی

درگذشت

 را  بعلت بیماری سرطان در شهر واشنگتن به اطالع
و  مینوجهانبانی  به همسرشان سرکار می رسانم. 
فرزندانشان رضا و رویاجهانبانی تسلیت می گویم.  

روانش شاد.                                  
منیژهپهلوی  

=کیهان درگذشت  دریادارناصرجهانبانی را به همه بازماندگان به 
ویژه همسر و فرزندان آن روانشاد تسلیت می گوید.

صحن علنی مجلس شورای اسالمی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در عراق
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 ویروس کرونا تا کنون جان دست کم ۴۹۰ تن را در 
چین گرفته و در خارج از مرزهای این کشور نزدیک به 
۲۰۰۰۰ تن به این ویروس مبتال شده اند. رقم مبتالیان 

در خود چین تا ۲۵هزار تن می رسد.
پس از آنکه سازمان جهانی بهداشت شامگاه ۱۰بهمن 
۹۸ برای»جلوگیری از شیوع ویروس در سایر کشورهای 
جهان« وضعیت اضطراری اعالم کرد بیشتر کشورهای 
جهان در حالت آماده باش قرار گرفتند اما در ایران نه 
تنها پروازهای مستقیم به چین لغو نشد بلکه بر اساس 
گزارش های رسانه های داخلی، روزانه ۱۰۰۰ مسافر مستعد 

کرونا به ایران می آیند و به حال خود رها می شوند.
معنای وضعیت اضطراری!

روزنامه شرق روز ۱۴ بهمن با انتشار گزارشی با عنوان 
»ورود روزانه ۱۰۰۰ مسافر مستعد کرونا به ایران« نوشت: 
»بررسی های شرق نشان می دهد که مسافران ورودی 
از چین فقط از یک دوربین حرارتی گذر می کنند و در 
صورتی که دمای بدن آنها عادی باشد به حال خود رها 

می شوند.«
در ادامه این گزارش آمده است: »این موضوع زمانی 
نگران کننده است که بدانیم دوره نهفتگی ویروس کرونا 
بین ۳ تا ۱۴ روز است و ممکن است تعدادی از حدود 
هزار مسافر ورودی روزانه در لحظه ورود به ایران به 
این ویروس مبتال ولی در مرحله نهفتگی باشند اگرچه 
وزارت بهداشت این احتمال را رد نمی کند اما از اجرا 

کردن پروتکل های جهانی می گوید.«
هزار  سه  از  دانشجو  یک  با  همچنین  شرق  روزنامه 
دانشجوی ایرانی ساکن چین گفتگو کرده که به تازگی 
از شهر نانجینگ، محل اقامت خود، مستقیم از فرودگاه 

شانگهای به تهران وارد شده است.
به گفته این دانشجو »در فرودگاه امام خمینی فقط 
دوربین حرارتی گذاشته بودند، دو خانم در ورودی بودند 
که فقط ماسک گذاشته بودند و کامل خود را نپوشانده 
بودند، این ویروس بیشتر از راه تماس انسان با سطح 
مهم  پوشیدن چشم  نتیجه  در  منتقل می شود  آلوده 
است ولی این دو خانم چشم هایشان را نپوشانده بودند.«

سیاوش  به دوره نهفتگی این بیماری اشاره می کند که 
با این روش قابل تشخیص نیستند: »می گویند کسانی 
که سیستم ایمنی بدنی قوی داشته باشند ممکن است 
نهایتاً دو هفته دوره نهفتگی داشته باشند، ما از فرودگاه 
شانگهای آمدیم که یکی از خطرناک ترین فرودگاه های 
کنونی دنیاست ولی بعد از گذر از دوربین حرارتی به 

حال خود رها شدیم.«
صداوسیمای  از  گزارشی  ویدئوی  نیز  این  از  پیش 
در  پزشکی  تیم  استقرار  عنوان  با  اسالمی  جمهوری 
کرونا  ویروس  غربالگری  برای  »خمینی«  فرودگاه 
درشبکه های اجتماعی دست به دست می شد.  در این 
ویدئو دو زن در حال اندازه گیری دمای بدن مسافران 
هستند در حالی که هیچکدام از آنها لباس مخصوص 
محافظ بر تن ندارند. معاون وزیر بهداشت در واکنش 
به انتقادها این فیلم را جعلی دانست و گفت در این 
فرودگاه »اصال پرسنل چادری نداریم و کارمندان ما 

یونیفورم به تن دارند.«
در  که  گرفت  نتیجه  می توان  گزارش ها  بر  بنا
خوشبینانه ترین حالت، اگر شماری از سه هزار دانشجوی 
ایرانی ساکن چین، طی روزهای  آینده  به ایران بیایند 
مانند مسافران دیگر پروازهای بین المللی در فرودگاه 
تنها دمای بدن آنها کنترل می شود و چنانچه درجه 
دمای آنها طبیعی باشد بدون اینکه تحت مراقبت های 
الزم قرار بگیرند به شهر و محل زندگی خود می روند 
در حالی که ممکن است ویروس در آنها نهفته باشد و 

بعد از دو یا سه هفته عالئم آن ظاهر شود.
پروازها ادامه یافته است

درست یک هفته پس از هشدار سازمان بهداشت جهانی 
و اعالم وضعیت اضطراری در رابطه با ویروس کرونا، 
بامداد روز چهارشنبه ۱۶ بهمن هواپیمای حامل ۵۷ 
دانشجوی ایرانی همراه با شماری از شهروندان عراقی، 
سوری و لبنانی ساکن شهر ووهان چین که کانون شیوع 
ویروس کروناست، در تهران نشست. قرار شد آنها به 
مدت دو هفته در یک هتل قرنطینه شوند آنهم در حالی 
که در مورد محل قرنطینه ی آنها اطالعات دقیقی در 
دست نیست و برخالف ادعای مقامات مسئول، گویا در 
یک تاالر عروسی نگهداری شده  یا هنوز )تا زمان تهیه 

این گزارش( می شوند!
پویا جگروند فعال مدنی در توییتی نوشته است، قرنطینه 
این دانشجویان نه در یک »هتل« بلکه در یک تاالر 
انجام  تهران درحال  استان  عروسی در شهریار، غرب 
است. وی افزوده: »فاجعه برای کشوری که به تنهایی 
۹ درصد منابع دنیا را دارد این هست که ۷۰ دانشجویی 
که از چین آوردند را در یک تاالر عروسی در شهریار 
قرنطینه کردند. شهریار یکی از متراکم ترین جمعیت های 
شهری را دارا می باشد وکمترین امکانات بیمارستانی را 

در کل کشور دارد.«
بی توجهی به غربالگری موارد مشکوک در فرودگاه های 
ایران از یکسو و تعلیق و لغو نشدن پروازها از چین و 
تناقض گویی مسئوالن، بر نگرانی  شهروندان در مورد 

انتقال این ویروس به ایران افزوده است.
در حالی که به دلیل شیوع ویروس کرونا در مناطق 
مختلف چین، بیشتر کشورهای جهان پروازهای خود 
ثانوی  اطالع  تا  فوریه  ۲۰۲۰  از دوم  این کشور  به  را 
در  ایر«  »ماهان  هواپیمایی  شرکت  کرده اند،  متوقف 
روزهای گذشته همچنان به نقل و انتقال مسافر بین 
ایران و چین و حتی از ترکیه به ایران و سپس به چین 

مشغول بوده است!
از فرودگاه استانبول در  در روزهای اخیر، ویدئو هایی 

شبکه های مجازی منتشر شده که نشان می دهد شرکت 
هواپیمایی ماهان، یک تنه جور شرکت هایی را که حاضر 

به انتقال مسافران چینی نشده اند می کشد.
حدس و گمان ها در مورد برقرار بودن پرواز بین ایران 
و چین با مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان ایر زمانی 
به یقین تبدیل شد که چانگ هوا سفیر چین در ایران 
تایید کرد و در توئیتی به زبان  روز ۱۳ بهمن آن را 
فارسی از همکاری شرکت هواپیمایی ماهان با دولت 

چین قدردانی کرد!
با اینهمه حسین عبداللهی مدیر روابط عمومی  شرکت 
ماهان در ادعایی عجیب گفت که »هیچ کشوری اعالم 
نکرده که پروازهایش را ممنوع کرده و ایرالین ها هستند که 
محدود می کنند ما هم براساس تصمیم سازمان هواپیمایی 
قرار است که یکسری پرواز داشته باشیم که مسافرهای 
بیایند و دیگر فروش جدیدی نیست.« و  بروند  مانده 

البته وی در مورد زمان توقف پرواز مستقیم به چین 
توضیح بیشتری نداد و مشخص نیست تا چه زمانی این 

پروازها بین دو کشور برقرار است.
همه چیز آرام است؟!

نکته قابل توجه اینجاست که با وجود اعالم وضعیت 
اضطراری از سوی سازمان بهداشت جهانی با تمرکز بر 
روی کشورهایی که سیستم بهداشت و درمان ضعیف 
دارند، که جمهوری اسالمی نمی تواند مدعی خالف آن 
باشد، مسئوالن با وجود اینهمه نقل و انتقال مسافر در 
رابطه با چین و سطح بسیار نازل کنترل و مراقبت، هیچ 
مورد ابتال به این ویروس را در ایران گزارش نکردند تا 
اینکه پس از رد و تکذیب خبر هایی که بین شهروندان 
رد و بدل می شود، سرانجام در ۱۷ بهمن محمدرضا 
صائینی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان 
زنجان از بستری شدن یک مورد مشکوک ابتال به ویروس 
کرونا در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان »موسوی« 
زنجان خبر داد. آنهم در حالی که با توجه به شواهد 
موجود، از جمله بازگشت بیماری های ریشه کن شده تا 
شیوع ایدز، ایران آشکارا جزو  کشورهای ضعیف از نظر 
سیستم بهداشت و درمان است که سازمان بهداشت 

جهانی درباره آنها هشدار داده است.
پنهانکاری و دروغگویی مسئوالن هنگام بروز بحران های 
مختلف باعث شده که افکار عمومی  در ایران اینبار هم 
به اخباری درباره  آنها،  بی اعتنا به  ضد و نقیض های 
ویروس کرونا اعتماد کنند که در شبکه های اجتماعی 

منتشر می شود.
ماسک ، کمیاب و گران

باوجود اینکه مسئوالن جمهوری اسالمی از کنترل این 
بیماری در ایران خبر می دهند ولی هر روز نگرانی از 
ابتال به ویروس کرونا میان مردم بیشتر می شود. در این 
میان، خبرهایی از کمیابی و گران شدن ماسک در مراکز 
فروش و وبسایت های فروش این محصول در رسانه های 

اجتماعی منتشر شده است.
ماسک  قیمت  افزایش  مورد  در  جم  جام  روزنامه 
سایت های  در  حاال  فیلتردار،  »ماسک های  می نویسد: 
فروش وسایل بهداشتی، به چند برابر قیمت فروخته 
می شود. اگر سه چهار روز پیش، سه ماسک MSK حدود 
۱۵هزار تومان به فروش می رسید، حاال همین ماسک 

ماسک یک  می شود.  فروخته  تومان  هزار   ۳۶ حدود 
N۹۵ که ۱۰هزار تومان در داروخانه ها قیمت دارد، در 

فروشگاه های اینترنتی، حدود ۳۵ هزار تومان است.«
 دراین میان، درصد تقلب ماسک ها هم باال رفته است. 
به نوشته این روزنامه »تقلب در ماسک های فیلتردار 
آنقدر زیاد شده که سازمان غذا و دارو هم به آن واکنش 

نشان داده است.«
کرونا در شرایطی به نگرانی مردم ایران دامن می زند که 
آنها در بدترین شرایط، پیگیر کشتار آبان۹۸ و ساقط 
کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  موشک پرانی  توسط 
رویدادهای  درباره  نظام  مقامات  دروغگویی  هستند. 
بحرانی چیزی نیست که برای جامعه ایران تازگی داشته 
باشد. اما ناکارآمدی و بی لیاقتی رژیمی که درباره مرگ 
و زندگی مردم، از اعتراضات و پرواز و ویروس گرفته 
تا تحمیل مشکالت اقتصادی تصمیم می گیرد، در کنار 
تبلیغات  و  اسالمی  انقالب  سالگرد  فرمایشی  مراسم 
از  تصویری  چنان  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 
بی اعتمادی مردم به حکومت را به نمایش می گذارد که 
نه غیرعمدی بودن شلیک به هواپیما را باور می کنند و 
نه باور دارند که اقدامی برای جلوگیری از ابتالی آنها 

به ویروس کرونا صورت گیرد.
فیروزه رمضان زاده

دوره  یازدهمین  برگزاری  به  هفته  سه 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در ایران 
باقی مانده است؛ انتخاباتی که هر چهار سال 
یک بار میان تعداد محدودی از معتمدان 
نگهبان  شورای  فیلترهای  از  که  نظام 
گذشته اند برگزار می شود. در این نمایش 
رقابت  به  نظام  جناح های  »خودی«های 
با کاهش معیارهای  تا  با هم می پردازند 
دموکراسی به انتخابات استصوابی و غیرآزاد، 

نمایش دموکراسی بدهند!
امسال اما کار صحنه گردانان این نمایش 
دشوارتر از پیش به نظر می رسد. رویدادهای 
در  بی دفاع  مردم  کشتار  چون  فاجعه بار 
شلیک  آبان ماه۹۸،  سراسری  اعتراضات 
موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  توسط 
پنهانکاری درباره آن، گسترش بیش از پیش 
نظام  ناکارآمدی  برجسته تر شدن  و  فقر 
اسالمی در مدیریت اقتصادی و سیاسی 
کشور، همگی موجب شده تا موج نارضایتی 
و انزجار در میان عموم مردم شکل بگیرد.

در چنین شرایطی، جمهوری اسالمی با 
معادله پیچیده ای برای کشاندن مردم به 
وابستگان  روبروست.  رأی  صندوق  پای 
نظام از اصالح طلب تا اصولگرا که حیات 
سیاسی آنها با نظام گره خورده است در 
تالش هستند با ترفند و رانت و پول، فضای 

انتخاباتی را به جامعه ایران تزریق کنند.
التماس رأی با حیله و تهدید 

با اینهمه به نظر می رسد که مقامات نظام 
دریافته اند که این بار تنور انتخابات به راحتی 
با هیزم »تطمیع« و »وعده« و »هیجان 
کاذب« گرم نخواهد شد. مردمی که سال ها 
به ساز اصولگرایان و اصالح طلبان رقصیده 
و در رویای ایجاد تغییری به نفع خود با 
صندوق رأی قمار کرده اند، حاال دست نظام 
چنان برایشان رو شده که به سادگی خام 

نخواهند شد.
درک چنین موقعیتی موجب شده که علی 
از مردم  با درخواست مستقیم  خامنه  ای 
برای شرکت در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی به التماس افتاده و بگوید »ممکن 
است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر 
ایران را دوست دارد، باید به پای صندوق 

رأی بیاید!«
رهبر جمهوری اسالمی سال هاست که هر 
بار نظام را در حال باختن قافیه می بیند، 
مایه  »امنیت«  و  »میهن«  و  »ایران«  از 
می گذارد. وی در ادامه از خودش هم فراتر 
رفته و با اعتراف به سقوط جایگاه »دین« 
و »انقالب« در جامعه، گفته است »اگر 
اما  ندارد،  انقالبی  و  دینی  انگیزه  کسی 
میهن عزیز را دوست دارد، الزم است به 

پای صندوق های رأی بیاید!«
خامنه ای البته به روی خود نمی آورد که 
چطور از »اغتشاشگران« و »اشرار«ی که 
عزیزان آنها  در تمام سال های گذشته از 
جمله آبان۹۸ به خاک و خون غلتیده اند یا 
زیر بار سنگین فشارهای اقتصادی از پای 
در آمده اند، می خواهد تا در نمایش مبتذل 

و تکراری نظام شرکت کنند!
پنهان شدن پشت نام »ایران« سال هاست 
در  فریب«  »نقشه  و  تاکتیک  عنوان  به 
دستور کار مقامات نظام قرار گرفته است.

ابراهیم رئیسی حاکم الحکام نظام نیز به 
زبان داغ و درفش گفته است: »هرکس با 
هر انگیزه ای جریان انتخابات را زیر سئوال 
ببرد، بداند یا نداند، بخواهد یا نخواهد، با 
تضعیف جریان انتخابات در جبهه دشمن 

قرار می گیرد.«
اصالح طلبان از انتخابات استصوابی تا 

تهدید به »رفراندوم«
متناقض  عملکرد  ما  ا میان  این  در 
اصالح طلبان به عنوان بخشی از نظام که 
بیش از دو دهه است وظیفه ایجاد هیجانات 
کاذب انتخاباتی را بر عهده دارند نیز قابل 

توجه است.
نامزدی در  تعدادی اصالح طلب داوطلب 
توسط  اسالمی  انتخابات مجلس شورای 
شورای نگهبان رد صالحیت شده اند که 
بخش زیادی از آنها افرادی هستند که در 

مجلس شورای اسالمی دهم نشسته اند!
تعدادی از اصالح طلبانی که با وعده های 
دروغین به مجلس دهم راه پیدا کردند و 
فراکسیون مستقل تشکیل دادند نیز برای 
این دوره رد صالحیت شدند. آنها در حالی 
که کارنامه  موفقی برای فراکسیون »امید« 
ندارند حاال با رد صالحیت گسترده و از 
دست دادن رانت های سیاسی و اقتصادی 

خشمگین  بسیار  اسالمی  مجلس  در 
هستند.

با اینهمه باز هم با خّفت تمام برای جلب 
توجه افکار عمومی تالش می کنند. شورای 
سیاست گذاری اصالح طلبان در چند شهر 
صالحیت  رد  دلیل  به  که  کرده   اعالم 
ارائه  انتخاباتی  لیست  نمی تواند  گسترده 

کند.
ایران  ملت  »اتحاد  اصالح طلب  حزب 
اسالمی« با دبیرکلی علی شکوری راد و 
با رهبری محمد خاتمی دست به دامان 
روحانی شده که در مقابل نظارت استصوابی 

موضع بگیرد.
پشت  رهبرش  مانند  نیز  روحانی  حسن 
از  دوباره  و  شده  پنهان  »ایران«  نام 
هرچند  است.  گفته  سخن  »رفراندوم« 
برخی معتقدند  او این  دفعه به درخواست 
اصالح طلبان از »رفراندوم« حرف زده اما 
باز هم روشن نکرده »رفراندوم« برای چه 

و با چه هدفی!
حسن روحانی پیشتر نیز چند بار در میان 
سخنرانی های خود واژه »رفراندوم« را به 
بود  آورده  زبان  به  گذرا  و  مبهم  شکلی 
چه  از  دقیقا  باشد  مشخص  آنکه  بدون 
سخن می گوید. به نظر می رسد او با توجه 
علی  با  گاه  که  اختالف  سلیقه هایی  به 
خامنه ای به ویژه در مورد روابط با ایاالت 
متحده و گستردگی امتیازهای داده شده از 
سوی ایران پیدا می کند، از واژه »رفراندوم« 
به عنوان تهدید استفاده می کند تا به او 

شوک وارد کند!
با این حال، هرچند مجموعه ی اصالح طلبان 
برگزاری  روند  منتقد  و  ناراضی  را  خود 
انتخابات نشان می دهند اما حاضر نیستند 
گسترده  بطور  و  گرفته  فاصله  نظام  از 
دست به تحریم انتخابات مجلس شورای 

اسالمی بزنند.
آنها همه این انتقادات را نه برای نفی روند 
انتخابات در جمهوری اسالمی بلکه برای 
رای  ریخته شدن  با هدف  موجی  ایجاد 
بیشتر در صندوق نامزدهای خود و یا مورد 
حمایت شان مطرح می کنند چرا که خود 
آنها همواره بر اساس همین »روند« تأیید 
شده اند و از تأیید نشدن نامزدهای خود در 
همین »روند« دلخور هستند! آنها با یکی 
زدن به میخ »شورای نگهبان« و یکی به نعل 
»انتخابات« تالش می کنند »شور انتخاباتی« 
کنند! پا  و  دست  فعال«  »مشارکت  و 

در همین رابطه سهیال جلودارزاده فعال 
اصالح طلب و نماینده کنونی مجلس شورای 
اسالمی از مردم خواسته به نامزدهایی که 
»دردمند« هستند رای بدهند! او اگرچه 
گویا اصل را بر شرکت مردم در انتخابات 
افراد  یکسو  از  نیست  معلوم  اما  گذاشته 
»دردمند« در مافیای جناحین نظام چه 
می کنند، و از سوی دیگر »دردمند« بودن 
نامزدها، به فرض ورود به مجلس استصوابی، 

چه مشکلی از مردم را حل می کند!
تطمیع قشرهای نیازمند

را  مردم  تا  است  ایستاده  یکپارچه  نظام 
به هر شکل و ترفندی پای صندوق رای 
شرکت  عدم  صورت  در  هرچند  بیاورد. 
مردم نیز امکانات رژیم در حدی هست که 
با استفاده از وابستگان خود نمایش هایی از 
»صفوف طوالنی« و »مشارکت حداکثری« 
اجرا کند. با اینهمه شواهد عینی از »عدم 
مقامات  دل  در  بزرگی  هراس  شرکت«، 

ایجاد کرده است.
کانال تلگرامی منتسب به صداوسیما با بیش 
از ۶۷۳هزار عضو در روزهای گذشته یک 
نظرسنجی برگزار کرد با این پرسش  که در 

انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی 
به کدام حزب یا گروه رای می دهید؟ با این 
گزینه ها: »اصالح طلبان«، »اصولگرایان«، 

»مستقالن« و »رای نخواهم داد«.
در پی شرکت بیش از ۱۳۰هزار نفر در این 
نظرسنجی، ۸۲درصد از شرکت کنندگان 
گزینه »رای نخواهم داد« را انتخاب کردند!

این کانال تلگرامی که گویا انتظار چنین 
نتیجه ای را نداشت، آن را به بهانه کامل 
نبودن گزینه ها حذف کرد و نظرسنجی 
دیگری با افزودن گزینه »طبق معیارهایی 
که مقام معظم رهبری فرمودند رای خواهم 

داد« منتشر کرد.
اعالم  نیز ۸۳درصد  نظرسنجی  این  در 
کردند رأی نخواهند داد وفقط  ۱۷درصد 
گزینه »طبق معیارهایی که مقام معظم 
را  داد«  فرمودند رأی خواهم  رهبری 

برگزیدند!
در روزهای گذشته چندین کانال وگروه 
لشکر  توسط  انتخاباتی،  با خیز  تلگرامی 
سایبری جمهوری اسالمی آغاز به فعالیت 
کرده اند تا دست های مردم را نیز به پول های 
کثیف گروه های مافیایی نظام آلوده کنند.

در این کانال ها و گروه های تلگرامی، افراد 
در صورت معرفی و افزودن مخاطبان به 
این کانال ها و گروه ها، مبالغی را از ادمین 
دریافت می کنند به این ترتیب که برای 
افزودن هر فرد مبلغ ۱۰هزارتومان به کارت 
بانکی فرد معرفی کننده واریز می شود! یکی 
از این گروه ها در کمتر از یک هفته بیش از 
یک میلیون نفر عضو با همین شیوه جذب 
کرد. روشن است که سرمایه ی این کانال ها 
و مبالغ پرداختی از شهروندان عادی تأمین 

نمی شود!
این تبلیغات در انتخابات ریاست جمهوری 
سال ۹۶ و از سوی هواداران حسن روحانی 
به  باقیمانده  روز  چند  در  شد.  اجرا  نیز 
بودند  توانسته  که  گروه هایی  انتخابات 
میلیون ها عضو جذب کنند با ایجاد هراس 
انتخابات،  در  رئیسی  ابراهیم  پیروزی  از 
مخاطبان را به رای دادن به حسن روحانی 

تشویق می کردند.
چنین تبلیغاتی وقتی با پرداخت پول به 
آلوده  معنای  به  می گیرد  صورت  مردم 
کثیف  پول های  به  مردم  دست  کردن 
مافیاهای حکومتی و آلوده کردن ذهن آنها 

به وعده های پوچ انتخاباتی است.
همزمان، برخی گزارش ها از پرداخت رشوه 

و  رد  و  تأیید صالحت  برای  زیرمیزی  و 
بدل شدن مبالغ هنگفت توسط مافیاهای 
اقتصادی برای »دیدن« َدم افرادی به گوش 
می رسد که احتمال ورودشان به مجلس 

زیاد است.
همه این تالش ها نه برای ورود به »خانه 
ملت« و تالش برای کاهش و حل مشکالت 
مردم، بلکه به خاطر استفاده از امکانات در 
مجلسی است که هرگز چیزی جز منبع 
تقسیم رانت و فساد نبوده است. به همین 
دلیل است که هیچیک از اصولگرایان و 
اصالح طلبانی که تا کنون به مجلس شورای 
اسالمی راه یافته اند نمی توانند کارنامه ای از 
عملکرد یا میزان موثر بودن خود در قوانینی 

به سود جامعه ارائه دهند!
یک عنوان  به  اسالمی  جمهوری   نظام 
چرخه دینی،  اسم استبداد  به  بسته   ای 
 »انتخابات« در دو قوه مقننه و مجریه ایجاد
 کرده که در آن رای مردم دارای هیچ ارزشی
 نیست بلکه فقط حضور آنها الزم است تا
 آرای آنها به حساب تأیید و مشروعیت نظام

ریخته شود
روشنک آسترکی.

نمایش تکراری و مبتذل انتخابات
از دست های آلوده تا پول های کثیف

کرونا در ایران
خطای انسانی و غیرعمدی!؟

فعالیت  به  آغاز  اسالمی  جمهوری  سایبری  لشکر  توسط  انتخاباتی،  خیز  با  تلگرامی  کانال  =ده ها 
کنند آلوده  نظام  مافیایی  گروه های  کثیف  پول های  به  نیز  را  روستا  و  مردم شهر  تا دست های  کرده اند 
=»انتخابات« در جمهوری اسالمی هرگز چیزی جز منبع تقسیم رانت و فساد برای غارت و سرکوب جامعه نبوده است 
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دونالد ترامپ در کنگره: از وقتی رئیس جمهور شدم قوانین دست  و پاگیر را 
کنار گذاشتم و اقتصاد را آزاد کردم. روش ما حفظ اقتصاد آمریکایی و نیروی کار 
آمریکاست و بیش از هفت میلیون فرصت کاری فراهم شده که رقمی بی سابقه است

گزارش ساالنه دونالد ترامپ در کنگره آمریکا: 
قاسم سلیمانی بی رحم ترین قصاب رژیم ایران بود؛ مردم سرافراز ایران 

صدای   خود را در برابر حاکمان سرکوبگر بلند کرده اند
=»سلیمانی بی رحم  ترین 
بود.  ایران  رژیم  قصاب 
نظامی  هزاران  که  هیوالیی 
آمریکایی را در عراق کشت 

و معلول کرد«.
=»در ماه های گذشته ما 
سرافرازی  ایرانیان  شاهد 
بودیم که صدای خود را در 
برابر حاکمان سرکوبگر بلند 

کرده اند«.
=»رژیم ایران باید دنبال 
رها  را  اتمی  سالح  کردن 
مرگ  ترور،  گسترش  کند، 
کند  متوقف  را  نابودی  و 
مردم  بهتر  زندگی  برای  و 
خودش شروع به کار کند«.

تحریم های  خاطر  =»به 
ایران  اقتصاد  ما،  قدرتمند 
در شرایط بسیار بدی است. 
تا  ما می توانیم کمک کنیم 
این  کوتاه  خیلی  زمانی  در 
اگر  شود.  بهتر  وضعیت 
رهبران  بخواهند.  ایرانی ها 
ایران شاید یا غرور بیش از 
حد دارند یا مرتکب حماقت 
با  تصمیم  ولی  می شوند 

آنهاست.«
بامداد  آمریکا،  جمهوری  رئیس 
چهارشنبه ۱۶ بهمن )به وقت ایران(، 
سومین گزارش ساالنه عملکرد دولت 
نطقی  داد،  ارائه  کنگره  در  را  خود 
اقتصادی  عملکرد  از  دفاع  بیشتر  که 
و  عمومی  درآمدهای  افزایش  دولت، 

اشتغالزایی بود.
در این سخنرانی که، سه شنبه شب 
)بامداد  واشنگتن  وقت  به  بهمن   ۱۵

چهارشنبه ۱۶ بهمن به وقت تهران(، 
انجام شد ترامپ به پسری که پدرش 
جاده ای  کنار  بمب های  در جریان  را 
و  کرد  اشاره  داد،  دست  از  عراق  در 
دومین  در  هیک  »کریستوفر  گفت: 
ماموریت خود به عراق در سال ۲۰۰۸ 
نامه ای به فرزند یک ساله خود- ِگیج- 
نوشت و گفت: من بار دیگر در کنار 
می دهم چطور  یادت  بود،  تو خواهم 
خانه  چطور  و  کنی  دوچرخه سواری 
شنی بسازی و در رقابت های ورزشی 
هم  خودت  زمانی  و  کنی  شرکت 
صاحب فرزندان خودت شوی. دوستت 

دارم و از مادرت مراقبت کن.«
سال  پاک  عید  روز  »در  افزود:  او 
۲۰۰۸، کریس در بیرون از بغداد در 
آنها  زره پوش  که  بود  ماموریت  حال 
قرار  جاده ای هدف  کنار  بمب های  با 
گرفت و او کشته شد. پسرش االن ۱۳ 
ساله است و در کنار ماست.  تروریستی 
که مسئول کشته شدن کریس هیک 
است  سلیمانی  قاسم  نامش  است،  
که بمب های کنار جاده ای مرگبار را 

تامین می کرد.«

از  دفاع  به  مقدمه  این  با  ترامپ 
در  آمریکا  اقدامات  و  سیاست  ها 
خاورمیانه پرداخت و گفت: »سلیمانی 
بود.  ایران  رژیم  قصاب  بی رحم  ترین 
هیوالیی که هزاران نظامی آمریکایی 
به  کرد.  معلول  و  کشت  عراق  در  را 
عنوان بزرگترین تروریست در جهان، 
سلیمانی مرگ مردان، زنان و کودکان 
بی شماری را سازماندهی کرد. او حمله 
ماه دسامبر علیه نیروهای آمریکایی را 
در عراق هدایت کرده بود و همچنان 

مشغول برنامه ریزی بود.«
ترامپ در ادامه عنوان کرد: »ارتش 
بی نقص  و  دقیق  حمله  یک  آمریکا 
را کشت و  اجرا کرد که سلیمانی  را 
شیطانی  سلطه ی  به  همیشه  برای 
ترور او پایان داد. پیام ما این است که 
عدالت  از  نمی تواند  هرگز  هیچکس، 
آمریکا فرار کند. اگر به شهروندان ما 
حمله کنید، جانتان را خواهید باخت.«
اشاره به اعتراضات مردم ایران

بخش  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
اعتراضات  به  سخنانش  از  دیگری 
گفت:  و  کرد  اشاره  ایران  در  مردم 

تیر دموکرات  ها در تبلیغات سیاسی برای استیضاح ترامپ به سنگ خورد

دونالد ترامپ

= سخنگوی کاخ سفید: 
همانگونه که ما از اول گفته 
گناهکار  ترامپ  بودیم 
یک  او  استیضاح  و  نیست 
اساس  بر  ساختگی  اقدام 

یکسری دروغ بود.
دونالد  ارشد  =فرزند 
واقعی  مشکل  ترامپ: 
دموکرات  ها و نانسی پلوسی 
اینست که چنان از کینه و 
کور  ترامپ  دونالد  نفرت 
شده  اند که حتی نمی توانند 

عملکردی داشته باشند.
میچ  =سناتور 
اکثریت  رهبر  مک کانل 
روندی  سنا:  جمهوریخواه 
مجلس  دموکرات های  که 
کرده   شروع  نمایندگان 
سیاسی  استفاده  بودند، 
و  بود  استیضاح  روند  از 
تکمیل  بجای  دموکرات ها 
برعکس،  اتهامی،  پرونده 
به سنا آمده بودند تا سنا به 
آنها مدارک و شواهد بدهد!

برای  آمریکا  دموکرات  های  تالش 
و  ماند  ناکام  ترامپ  دونالد  استیضاح 
سنا، چهارشنبه شب ۵ فوریه، با رای 
اتهام  دو  از  را  او  سناتورها  سوم  دو 
»سوء استفاده از قدرت« و »جلوگیری 

از فعالیت کنگره« تبرئه کرد.
با  قدرت«  از  استفاده  »سوء  اتهام 
اتهام  و  رای   ۴۸ مقابل  در  رای   ۵۲
»جلوگیری از فعالیت کنگره« با ۵۳ 

در مقابل ۴۷ رای سناتورها رد شد.
استفانی  آمریکا،  صدای  گزارش  به 
پس  سفید  کاخ  سخنگوی  گریشام 
موارد  بررسی  نهایی  نتایج  اعالم  از 
اعالم  بیانیه ای  در  استیضاح  اتهامی 
استیضاح  برای  تالش  »امروز،  کرد: 
دموکرات ها،  همنوایی  با  تقلبی 
دونالد  پرزیدنت  کامل  تبرئه  با 
رسید.« پایان  به  ترامپ  جی. 

سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه 
بهمن   ۱۶ چهارشنبه  شامگاه  که 
ما  که  »همانگونه  افزود:  شد  منتشر 
از اول گفته بودیم، او گناهکار نیست. 
سنا به رد موارد بی پایه استیضاح رای 
داد و فقط مخالفان سیاسی پرزیدنت- 
تمامی دموکرات ها و یک جمهوریخواه 
ناکام در رقابت های ریاست جمهوری- 
به این موارد استیضاح ساختگی رای 

دادند.«
آمده  گریشام  بیانیه ی  ادامه  در 
ساختگی  اقدام  یک  »اینهم  است: 
پرزیدنت  کردن  محروم  برای  دیگر 
ترامپ از حقوق قانونی خود فقط بر 
اساس یکسری دروغ در راستای همان 
چیزی بود که اکنون به سّنت مستمر 

دموکرات ها تبدیل شده است.«
»در  افزود:  سفید  کاخ  سخنگوی 
پرزیدنت  فاسد،  روند  این  جریان 
ایاالت  منافع  موفقیت  با  ترامپ 
آنچه  روی  و  برد  پیش   را  متحده 
دارد،  اهمیت  آمریکا  مردم  برای 
متمرکز ماند. او زمانش را به کسب 
این  مردم  برای  واقعی  پیروزی های 
دموکرات ها  و  داد  اختصاص  کشور 
در  دادند  نشان  دیگر  بار  یک 
هیچ  خود  فریبکارانه  نقشه های 

چیزی برای ارائه ندارند.«
به  ترامپ  توییتری  واکنش  اولین 

حضور چند الیه  ی نیروهای امنیتی در شهرها تداعی   کننده »حکومت نظامی« 
است. عکس: آریاشهر تهران پنجم دی ماه 1398

آمریکا  خارجه  =وزارت 
مردم  از  اطالعیه  ای  در 
حسن  بر  عالوه  پرسیده 
سرکوب  عامل  شاهوارپور 
مقام   ۵ ماهشهر  مردم 
استانی یا محلی رژیم را که 
داشتند  نقش  در سکوب  ها 
در  مسئولیت  بیشترین 
را  ایرانیان  علیه  خشونت 

دارند شناسایی کنند.
=یک وبسایت وابسته به 
در  حرم«  »مدافع  نیروهای 
گزارشی انتقادی نوشته در 
شرایطی که فسادها و سوء 
قهقرا  به  باعث  مدیریت ها، 
شده  کشور  اقتصاد  رفتن 
شد   منجر  اعتراضات  به  و 
»مدافعان  هم  باز  دولتی ها 
اول  صف  به  را  حرم« 
مردم کشور خود  با  مبارزه 
هیچ  خود  و  می فرستند 

مسئولیتی نمی پذیرند.
وزارت خارجه آمریکا، سه  شنبه ۱۵ 
ایران  مردم  از  اطالعیه  ای  در  بهمن، 
خواسته عوامل سرکوب از سوی رژیم 

ایران را شناسایی و معرفی کنند.
لطف  »به  آمده:  اطالعیه  این  در 
از جمله اطالعاتی که  منابع مختلف 
مسئوالن  آمریکا،  دولت  فرستادید، 
آنها  رفتار  سوء  دلیل  به  را  رژیم 
پاسخگو  پیش  از  بیش  ایرانیان  با 
توانستیم  ما  بنابراین  و  می  داند، 
فرمانده سپاه، حسن شاهوارپور را که 
نقش  و  ماهشهر  در  قتل  عام  مسئول 
بشر  حقوق  فاحش  نقض  در  داشتن 
است، شناسایی و تحریم کنیم. عالوه 
استانی  مقام   ۵ کدام  شاهوارپور،  بر 
بیشترین  چگونه  و  رژیم  محلی  یا 
را  ایرانیان  علیه  خشونت  مسئولیت 

دارند؟«
ایرانیان  از  آمریکا  خارجه  وزارت 
خواسته پیام  شان را از طریق تلگرام با 
شروع واژه  ی کلیدی »بنفشه« به آدرس 
کنند. ارسال   @RFJ_Farsi_Bot

۱۷ ژانویه )۲۷ دی  ماه(، سردار حسن 
شاهوارپور فرمانده سپاه خوزستان به 
دلیل نقض حقوق بشر و کشتار مردم 
ماهشهر در جریان اعتراضات آبان ماه 

تحریم شد.
منابع  اساس  بر  رویترز  خبرگزاری 
در  که  کرد  اعالم  حکومت  داخل 
جریان تظاهرات آبان ماه در ایران که 
پس از افزایش قیمت بنزین آغاز شد 
۱۵۰۰ نفر کشته شدند. سازمان عفو 
بین   الملل آمار کشته شدگان  را بیش 
حال  این  با  کرد.  اعالم  تن   ۳۰۴ از 
قتل عام مردم در ماهشهر با مسلسل   
در میان نیزارها که ده ها تن طی آن 
کشته شدند بسیار فجیع بود و بازتاب 

جهانی یافت.
»قدس«  شهر  فرماندار  واثقی  لیال 
 ۱۰ یکشنبه  حسن خان(،  )قلعه 
آذرماه، در مصاحبه با روزنامه »ایران« 
اعتراف کرد که در جریان اعتراضات 
پس از افزایش قیمت بنزین خود وی 
صادر  را  معترضان  به  شلیک  دستور 

کرده است.
پایگاه خبری »صدای  این  از  پیش 
سپاه  نیروهای  اخبار  که  مدافعان« 
را  »مدافع حرم«  عنوان  تحت  قدس 
آنها  خونخواهی  در  می  دهد  پوشش 

یا  خواسته  افشاگری،  یک  به  دست 
ناخواسته، زده و خبر داد که نیروهای 
سپاه قدس که سابقه جنگ در سوریه 
اعتراضات  سرکوب  برای  دارند  را 

آبان  ماه به کار گرفته شدند.
به پیشینه  اشاره  با  این گزارش  در 
آمده  سوریه  در  شبه نظامیان  حضور 
سوء  و  فسادها  که  شرایطی  »در 
مدیریت ها، باعث به قهقرا رفتن اقتصاد 
کشور شده،  و این امر به اعتراض های 
که  می بینیم  انجامیده،   گسترده 
به  را  حرم  مدافعان  هم  باز  دولتی ها 
با مردم کشور خود  اول مبارزه  صف 
مسئولیتی  هیچ  خود  و  می فرستند 
آبان  ماه  در  که  همانطور  نمی پذیرند. 
معیشتی  اعتراض های  بودیم،  شاهد 
به خشونت کشیده شد و بسیاری از 
به ورود  بچه های مدافع حرم مجبور 
کردن به جریان شدند. در این میان 
مانند  عزیزان  این  از  برخی  متاسفانه 
مرتضی ابراهیمی به شهادت رسیدند. 
در این جریان شاهد بودیم که باز هم 
مدافعان قربانی شدند و دولتی ها هیچ 

مسئولیتی نپذیرفتند.«
در بخشی از این گزارش آمده، نباید 
فرافکنی،  با  مسئولین  که  داد  اجازه 
خالی  شانه  مسئولیت  بار  زیر  از 
اسالم  مقدم  خط  سربازان  و  کنند 
در  را  موضوع  این  نمایند.  قربانی  را 
جریان ناآرامی های آبان  ماه و شهادت 
ابراهیمی  مرتضی  همچون  عزیزانی 
شاهد بودیم و نباید بگذاریم که این 
تفحص  و  تحقیق  جریان  در  روش، 
تکرار  اوکراینی  هواپیمای  سقوط 
شود. مدافعان حرم و سربازان مخلص 
وارد  چشم داشتی  هیچ  بدون  سپاه 
علیه  مبارزه حق  و  خط مقدم جهاد 
باطل شده اند ولی نباید از این اخالص 
سوء   و  شود  استفاده  سوء   نجابت  و 
مدیریت ها و بی تدبیری ها ادامه یابد.«

به  اعزامی  نیروهای  از  بسیاری 
سوریه سابقه سرکوب اعتراضات سال 
نشان  گزارش  این  اما  داشتند  را   ۸۸
و  نظامی  نیروهای  بدنه  در  می  دهد 
که  نیروهایی  آندسته  میان  در  حتی 
اعتراضات مدنی مردم  برای سرکوب 
اعزام می  شوند کسانی هستند که به 
نظام، از زاویه ی عقاید و منافع خود، 
پایمال  را  خود  حق  و  دارند  انتقاد 
قربانی  نمی  خواهند  و  می  بینند  شده 
سیاست  های جمهوری اسالمی شوند. 
از  بخشی  که  احتمال  این  بنابراین 
اطالعات مربوط به فرماندهان بلندپایه 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بسیج 
که در قتل عام مردم نقش دارند توسط 
خودی  ها، اعم از اصولگرا و اصالح طلب، 

به بیرون درز کند بسیار زیاد است.
در اواسط شهریور ۹۸ وزارت خارجه 
اطالعاتشان  که  کسانی  برای  آمریکا 
به متوقف کردن عملیات مالی سپاه 
نیروی قدس کمک کند   و  پاسداران 
تعیین  دالری  میلیون   ۱۵ پاداش 
شکار  عملیات  جزئیات  گرچه  کرد. 
در  قدس  سپاه  بلندپایه  فرماندهان 
ماه  های  در  یمن  و  سوریه  و  عراق 
هیچ  شاید  و  نیست  مشخص  اخیر 
سناریو  این  اما  نشود  عمومی  زمانی 
آنها  اطالعات  نظام  درون  افرادی  که 
را به نهادهای امنیتی و نظامی آمریکا 
و اسرائیل درز داده باشند دور از ذهن 
شدن  کشته  از  پس  چنانکه  نیست. 
فرودگاه  حوالی  در  سلیمانی  قاسم 
مجلس  نمایندگان  از  گروهی  بغداد 
سپاه  فرماندهان  و  اسالمی  شورای 
پاسداران »نفوذ« و »خیانت« را مطرح 

کردند.

درخواست وزارت خارجه آمریکا 
از مردم ایران برای شناسایی 

عوامل سرکوب
»در ماه های گذشته ما شاهد ایرانیان 
سرافرازی بودیم که صدای خود را در 
برابر حاکمان سرکوبگر بلند کرده اند. 
سالح  کردن  دنبال  باید  ایران  رژیم 
اتمی را رها کند، گسترش ترور، مرگ 
و نابودی را متوقف کند و برای زندگی 
بهتر مردم خودش شروع به کار کند.«

تحریم های  خاطر  »به  افزود:  وی 
ایران در شرایط  اقتصاد  قدرتمند ما، 
بسیار بدی است. ما می توانیم کمک 
این  کوتاه  خیلی  زمانی  در  تا  کنیم 
وضعیت بهتر شود. این کار به سرعت 
ایرانی ها  اگر  بود،  خواهد  میسر 
انتخاب  را  راه  ببینیم کدام  بخواهند. 
عهده  به  کامال  انتخاب  کنند،  می 

آنهاست.«
»آنها  رژیم گفت:  رهبران  درباره  او 
یا  دارند  حد  از  بیش  غرور  یا  شاید 
مرتکب حماقت می شوند ولی تصمیم 
با آنهاست… ما همینطور که در حال 
هستیم،  آمریکایی ها  زندگی  از  دفاع 
جنگ های  به  دادن  پایان  مشغول 

آمریکا در خاورمیانه نیز هستیم.«
برای  پلوسی  نانسی  که  هنگامی 
گرفتن متن سخنرانی دست خود را 
به سمت ترامپ برد رئیس جمهوری 
دست  از  اعتنا  بدون  متحده  ایاالت 
رو  وی  از  و  کرد  امتناع  او  با  دادن 

گرداند.
نانسی پلوسی هم در تالفی به دست 
ندادن ترامپ، در پایان متن سخنرانی 
بازتاب  وی را در نمایشی عصبی که 
جهانی یافت پاره کرد و در پاسخ به 
این پرسش که چرا چنین کرده است، 
دیگر  گرفتن  درنظر  با  »چون  گفت: 

گزینه  ها، این مودبانه ترین کار بود!«
تد کروز سناتور جمهوریخواه آمریکا 
گفت:  پلوسی  برخورد  به  واکنش  در 
»کار پلوسی نشان داد که دموکرات ها 
آمریکا  به  توهین  و  تحقیر  خواهان 

هستند.«

تبرئه در سنا یک ویدئوی کوتاه بود 
با این پیام که »ترامپ ماندگار است«. 
وی اعالم کرد که در مورد تبرئه کامل 
خود از موارد استیضاح، پنجشنبه ۱۷ 
وقت  به  ظهر   ۱۲ ساعت  در  بهمن 

واشنگتن، پیام می دهد.
ارشد  )فرزند  جونیور  ترامپ  دونالد 
ترامپ از همسر نخست وی( در مورد 

استیضاح  در  دموکرات  ها  شکست 
متن  کردن  پاره  همینطور  و  ترامپ 
نطق ترامپ توسط نانسی پلوسی در 
کنگره به فاکس نیوز گفت: »مشکل 
واقعی دموکرات  ها و نانسی ]پلوسی[ 
اینه که چنان از کینه و نفرت دونالد 
ترامپ کور شده  اند که حتی نمی توانند 
عملکردی داشته باشند. آنها به معنای 
انجام  کاری  نمی  توانند  کلمه  واقعی 

دهند.«
سناتور میچ مک کانل رهبر اکثریت 
پایان  از  پس  سنا  جمهوریخواه 
تبرئه  اعالم  و  استضاح  رای گیری 
خطای  دموکرات ها  که  گفت  ترامپ 
از  پیش  او  و  شدند  مرتکب  بزرگی 
تا  بود  گفته  پلوسی  نانسی  به  این 
حزب  دو  هر  اکثریت  حمایت  وقتی 
را ندارد، موارد اتهامی استیضاح را به 

سنا نفرستد.
»روندی  گفت  همچنین  مک کانل 
نمایندگان  مجلس  دموکرات های  که 
سیاسی  استفاده  بودند،  کرده   شروع 
دموکرات ها  و  بود  استیضاح  روند  از 
بجای تکمیل پرونده اتهامی، برعکس، 
به سنا آمدند تا سنا به آنها مدارک و 

شواهد بدهد!«
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خروج هواپیمای بوئینگ »پگاسوس« از باند 
فرودگاه »صبیحا« ترکیه

هواپیمای  سرنشین   ۵۲=
پگاسوس مجروح شده اند. حال 
خلبان خوب نیست و به شدت 
ترکیش  است.  دیده  آسیب 
در  را  خود  پروازهای  ایرالین 

فرودگاه صبیحا تعلیق کرد.
مسافربری  هواپیمای  فروند  یک 
هوایی  شرکت خطوط  به  متعلق 
»پگاسوس« ترکیه، عصر چهارشنبه 
۵ فوریه )۱۶ آبان(، پس از نشستن 
روی باند فرودگاه »صبیحا گوکچن« 
در  و  شد  خارج  باند  از  استانبول 
آسیب  به شدت  فرودگاه  حاشیه 

دید.
بوئینگ ۷۳۷  نوع  از  هواپیما  این 
بود و ۱۸۳ مسافر و خدمه داشت و 

از ازمیر به استانبول پرواز می  کرد.
۵۲ سرنشین هواپیمای پگاسوس 
مجروح شده اند. حال خلبان خوب 
نیست و به شدت آسیب دیده است. 
خود  پروازهای  ایرالین  ترکیش 

را در فرودگاه صبیحا تعلیق کرد.
تیم های آتش نشانی  زیادی  تعداد 
و امدادی به محل این حادثه اعزام 
شدند. آتش سوزی در این هواپیما 
مهار شد و مصدومان که حال چند 
نفرشان وخیم است به بیمارستان 

منتقل شدند.

باند  از  هواپیما  علت خروج  هنوز 
مشخص نیست و مسئوالن ترکیه 
می گویند سانحه در دست بررسی 
رسمی،  آمارهای  اساس  است.بر 
فرودگاه های ترکیه در سال گذشته 
میالدی میزبان ۲۱۰ میلیون مسافر 

بوده اند.
همچنان اهمیت پی نوشت بیش از متن است! پی نوشت یا همان پ.ن. که معرف حضورتان هست، گزارش های کوتاه 
و ویدئویی کیهان لندن است که زوایای دیگری از متن و رویداد ها را به نمایش می گذارد.این بار: »برادرا« جمع تر 

بشینن بقیه »برادرا« هم سوار بشن!

پی  نوشت؛ »برادرا« جمع تر بشینن بقیه »برادرا« هم سوار بشن!

ویدئو
در اینجا اهمیت پی نوشت بیش از متن است

استاد  بیگدلی  =علی 
اگر  تهران:  در  دانشگاه 
همچون  ما  سیاست های 
در  تغییر  بدون  و  گذشته 
قبال اروپا و منطقه باقی بماند 
تنگ تر خواهد  ما  بر  عرصه 

شد.
از  پس  بورل  =جوزپ 
سفر به تهران گفته ما توافق 
به یک  که مستقیما  کردیم 
زمانی سختگیرانه  محدوده 
به  رفتن  به  ملزم  را  ما  که 

شورای امنیت کند نرویم.
= در ایران حزب  اللهی  ها 
و گروه  های نزدیک به جریان 
اصلی قدرت، در یک کژفهمی 
آشکار، مواضع اروپا و بورل 
از  ناشی  و  عقب  نشینی  را 
 NPT از  خروج  به  تهدید 
آژانس  با  همکاری  توقف  و 
بین  المللی انرژی اتمی و آغاز 
 »۴ »شهاب  موشکی  پروژه 

دانسته اند.
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا که، دوشنبه ۱۴ بهمن ماه، 
به تهران سفر کرده بود پس از دیدار 
با محمدجواد ظریف و حسن روحانی 
اعالم کرد، »اتحادیه اروپا بطور نامحدود 
مکانیسم ماشه را تمدید می کند تا از ارجاع 
به شورای امنیت و اعمال تحریم های 
کند.« جلوگیری  ایران  علیه  جدید 

این مقام اروپایی که جانشین مقام 
اروپا  اتحادیه  در  موگرینی  فدریکا 
کردیم  توافق  »ما  گفت،  است،  شده 
زمانی  محدوده  یک  به  مستقیما  که 
سختگیرانه که ما را ملزم به رفتن به 
نرویم و تمایل بر  امنیت کند  شورای 
این نیست که روندی را شروع کنیم که 
به پایان برجام منتهی شود بلکه ]تمایل 

بر[ باقی ماندن در برجام است.«
او همچنین در دیدار با حسن روحانی 
از مقامات ایرانی خواست به همکاری 
فعالیت های  کنونی  بازرسی  نظام  با 

هسته ای ادامه دهند.
گروه  های  و  حزب  اللهی  ها  ایران  در 
نزدیک به جریان اصلی قدرت مواضع 
اروپا و جوزپ بورل را در یک کژفهمی 
از تهدید  ناشی  آشکار، عقب  نشینی و 
همکاری  توقف  و   NPT از  به خروج 
با آژانس بین  المللی انرژی اتمی و آغاز 
پروژه موشکی »شهاب ۴« دانسته اند! 
مقام  های دولتی و اصالح  طلب  ها نیز طبق 
معمول آن را »گشایشی در دیپلماسی« 
خوانده و از آن استقبال کرده اند. حتی 
حسن  دفتر  رئیس  واعظی  محمود 

روحانی در حالیکه »ماشه« روی شقیقه 
معلوم  گرفته  قرار  اسالمی  جمهوری 
نیست بر اساس کدام شواهد می  گوید: » 
به نظر می  رسد، مکانیسم ماشه عملیاتی 

نخواهد شد.«
گزارشی  در  ملی«  »آرمان  روزنامه 
در  تهران  به  بورل  »سفر  می  نویسد 
از  یکی  ایران  که  شد  انجام  شرایطی 
بحرانی ترین دوران خود را در سیاست 
خارجی و روابط بین المللی طی می کند 
و جمهوری اسالمی ابتدای دی  ماه برای 
دومین بار پس از هفت ماه تنش مداوم 
با آمریکا در منطقه تا آستانه یک جنگ 
تمام عیار با ایاالت متحده پیش رفت و 
به خاطر کاهش تعهدات برجامی با اروپا 

به مشکل خورد.«
به اسم کمک به جمهوری اسالمی 

برای رسیدن به برجام موشکی
سیاسی  علوم  استاد  بیگدلی  علی 
دانشگاه در تهران در یک مقاله نوشته 
است: »به نظر می رسد سفر بورل در 
تغییر  برای  ایران  با  مذاکره  راستای 
جزئی در سیاست های منطقه ای باشد 
تا بتواند امتیازهایی در مقابل برای ایران 
اخذ کند. بورل به دنبال بهانه است تا 
راهی برای کمک به ایران پیدا کند… 
بر سر همان سه  بیشتر  اروپا  اتحادیه 
مسئله ]توان موشکی، قدرت منطقه ای، 
مانور  اسرائیل[  شناختن  رسمیت  به 
می دهد که در نشست امنیتی مونیخ 
نیز مورد بحث قرار گرفت و قرار بر این 
شد ظریف گفتگوهایی در این رابطه با 
اروپا داشته باشد اما گویا در آن برهه 
این  با  اروپا  زمانی به سرانجام نرسید. 
سه خواسته قصد دارد تا به نحوی آمریکا 
را نیز قانع کند تا به برجام بازگردد. به 
همین علت است که من معتقد هستم 
باید در سیاست های خود تغییری ایجاد 
کنیم تا فشارها بر کشور و مردم در این 

مقطع زمانی افزایش نیابد.«
ادامه  در  سیاسی  علوم  استاد  این 
نوشته است: »در این برهه زمانی که 

شروط جوزپ بورل برای کمک به جمهوری اسالمی:
 توقف موشک  پرانی و حمایت از شبه نظامیان و به 

رسمیت شناختن اسرائیل!

اتحادیه اروپا قدم پیش گذاشته است 
باید اندکی در سیاست های منطقه ای 
اروپا  اتحادیه  کنیم.  نظر  تجدید  خود 
فضای  به سمت  ما  کشور  راه  آخرین 
بین الملل است و ما نباید این فرصت را از 
دست دهیم. اگر سیاست های ما همچون 
گذشته و بدون تغییر در قبال اروپا و 
منطقه باقی بماند عرصه بر ما تنگ تر 
خواهد شد. در برهه ای که انگلستان به 
پیدا  آمریکا سوق  سمت سیاست های 
کرده، نیازمند آن هستیم تا دیپلمات های 
کشورمان با نرمش بیشتری با اتحادیه 

اروپا مذاکره کنند.«
نیز  بورل  آنچه  می رسد  نظر  به 
شرط  سه  همان  است  کرده  مطرح 
 ۱۳۹۷ اسفند  در  که  اروپایی  هاست 
مطرح کردند که خود آن چیزی غیر از 
شروط »۱۲ گانه« آمریکا نیست؛ البته 
به اضافه  تأکید بر حمایت از اسرائیل که 

برای اروپاییان اهمیت ویژه دارد.
گفتگوهای  از  اصولگرا  وبسایت  های 
همچنین  و  سفر  این  از  منتشرشده 
تحلیل هایی که مطرح شده نتیجه  گرفته اند 
که منظور این است که باید با »برجام 
موشکی، دِل اروپا را به دست بیاوریم.« 
همچنین برخالف رسانه  های اصالح  طلب 
نجات  بورل  ماموریت  نوشته اند  که 
خبرنگاران  باشگاه  است،  بوده  برجام 
جمهوری  صداوسیمای  به  وابسته 
در  بورل  ماموریت  می  نویسد  اسالمی 
سفرش به تهران خنثی کردن اقدامات 
است! ایران  اسالمی  جمهوری  بعدی 

که  است  شرایطی  در  اینها  همه 
جمهوری اسالمی قصد دارد در روزهای 
چند  بالستیک  موشک  های  با  آتی 
همان  کند.  پرتاب  فضا  به  ماهواره 
با  گذشته،  در  که  موشک  پرانی  هایی 
فشارها  افزایش  سبب  ناکامی،  وجود 
بر رژیم ایران شد و اروپا نسبت به آن 
است  داده  جدی  هشدارهای  همواره 
هیچ  بدهکار  تهران  رهبران  اما گوش 

هشداری نیست.

جوزپ بورل در وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران در کنار 
محمدجواد ظریف

هواپیمایی ماهان در خدمت راهبردهای جمهوری اسالمی:
 از گسترش تروریسم تا تجارت کرونا!

=پروازهای ماهان به چین 
قطع نشد!

در  مسئول  مقام  =یک 
اجازه  ماهان  به  راه:  وزارت 
پرواز  چند  در  شد  داده 
محدود و کنترل شده، نسبت  
شهروندان  بازگرداندن  به 
اقدام  از کشور چین  ایرانی 
کند و برخی اتباع چینی نیز 
قصد بازگشت به این کشور 
را داشتند که در این پروازها 
مسافران چینی نیز به چین 

منتقل می شوند!
=دو وزیر راه و شهرسازی 
و بهداشت از انجام یک پرواز 
بازگرداندن  برای  اختصاصی 
۷۰ دانشجوی ایرانی قرنطینه 

در ووهان خبر داده بودند.
برای  کرد  ادعا  =دولت 
مقابله با شیوع بیماری کرونا 
مقصد  به  پروازها  ایران  در 
چین و برعکس را لغو می  کند 
و  پکن  به  تهران  پرواز  اما 
برقرار  همچنان  گوانجوی 

است.
نقل  و  حمل   معاون  آدم نژاد  شهرام 
 ۱۴ دوشنبه  شهرسازی،  و  راه  وزیر 
بهمن، با ادعای تعلیق پروازها به چین 
تا رفع خطر و شرایط اضطراری ناشی 
»یک  گفت،  کرونا  ویروس  شیوع  از 
فروند هواپیما روز سه شنبه عازم ووهان 
می شود تا دانشجویان ایرانی را به کشور 

بازگرداند.«
او توضیح داد، »در روزهای گذشته 
به شرکت هواپیمایی ماهان اجازه داده 
شد در چند پرواز محدود و کنترل شده، 
نسبت به بازگرداندن شهروندان ایرانی 
توجه  با  و  کند  اقدام  چین  کشور  از 
به اینکه برخی اتباع چینی نیز قصد 
بازگشت به این کشور را داشتند، در 
به  نیز  این پروازها مسافران چینی را 
افزود،  آدم نژاد  نمایند.«  منتقل  چین 
اتباع و  از  اینکه تعدادی  به  »با توجه 
به خصوص دانشجویان ایرانی در شهر 
قرنطینه شده ووهان، مرکز شیوع این 
هماهنگی  با  دارند  حضور  بیماری 
وزارت خارجه و وزارت بهداشت درمان 
تیمی  همراهی  و  پزشکی  آموزش  و 
کامل از پزشکان، یک فروند هواپیمای 
شرکت ماهان روز سه شنبه عازم چین 
می شود تا دانشجویان ایرانی را به کشور 

بازگرداند.«
اطالعیه ای  در  نیز  ماهان  شرکت 
با اشاره به اینکه فروش بلیت رفت و 
برگشت ایران- چین تا پایان ماه فوریه 
متوقف شده اعالم کرد »در این مدت 
هر گونه پرواز رفت و برگشت به چین 
به منظور انتقال مسافران ایرانی از چین 
به ایران و مسافران چینی به چین در 
چارچوب مجوزهای سازمان هواپیمایی 
اساس  بر  چین  و  ایران  کشوری 
شد.« خواهد  انجام  جاری  توافقات 

اطالعیه  این  در  ماهان  هواپیمایی 
سازمان  از  پرواز  برای  کرده  تاکید 
بر  و  دارد  مجوز  کشوری  هواپیمایی 
جمهوری  دولت  سیاست های  اساس 
اسالمی ایران اقدام کرده و در چارچوب 
راهبردهای کشور اقدام الزم را به عمل 
خواهد آورد.جمعه ۱۱ بهمن ۹۸ دولت 
یک »نشست اضطراری« برگزار کرد که 
مقام های وزارت های بهداشت، درمان و 
آموزش و پزشکی، امور خارجه، راه و 
شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، نمایندگان اطالعات و 
وزارت کشور در آن حضور داشتند و 
بود.  اسحاق جهانگیری  رئیس جلسه 
در این جلسه اعالم شد تمام پروازها 

به چین باید لغو شود!
پرواز  رسمی  اطالعات  اساس  بر  اما 
پرواز ۵۱۱۹  شماره  با  ووهان  تهران- 
این  از  دانشجو   ۷۰ بازگرداندن  برای 
سه شنبه  صبح  هشت  ساعت  شهر 
و  راه  وزیر  کرد.دو  ترک  را  تهران 
شهرسازی و بهداشت نیز پیش از این 
برای  اختصاصی  پرواز  یک  انجام  از 
مقیم  ایرانی  دانشجویان  بازگرداندن 
ووهان خبر داده بودند.بررسی ها نشان 
اسالمی  جمهوری  مسئوالن  می  دهد 
درباره این موضوع نیز دروغ می  گویند 
انتقال  از  ناشی  خطرات  وجود  با  و 
ویروس مرگبار کرونا عالوه بر یک پرواز 
که برای بازگرداندن دانشجویان مقیم 
سه شنبه  شده  داده  اختصاص  ووهان 
چهارم فوریه )۱۵ بهمن( نیز ماهان دو 
پرواز دیگر از تهران به شهرهای پکن و 

گوانجوی اختصاص داده است!
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
توییتی  در  نیز  اسالمی  جمهوری 
دوست  با  تلفنی  تماس  »در  نوشت: 
دولت  مشاور  وانگ یی  خودم  قدیمی 
و وزیر خارجه چین تشکر و قدردانی 
کشور  این  موفق  اقدامات  از  را  خود 
کرونا  ویروس  شیوع  با  مبارزه  برای 
ابراز کردم. چین نه تنها از شیوع کرونا 
در داخل این کشور جلوگیری کرده، 
بلکه از شیوع این اپیدمی در جهان نیز 

جلوگیری کرده است.«
ظریف در ادامه با بیان اینکه »ما سوء 
استفاده آمریکا از این خطر را محکوم 
قطعاً  »چین  کرد:  تاکید  می کنیم«، 
نسبت به ایاالت متحده در جلوگیری و 

روز سه  شنبه ۴ فوریه؛ کانتر ماهان: بررسی اطالعات وبسایت فالیت   رادار ۲۴ 
نشان می  دهد ماهان دو پرواز به مقصد پکن و گوآنجوی دارد در حالی که 

دانشجویان ایرانی در شهر ووهان قرنطینه هستند
کنترل آنفلوانزای H۱N۱ سال ۲۰۰۹ 
مسئولیت پذیر و موفق تر است. بنی آدم 
اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک 
گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار، 

دگر عضوها را نماند قرار!«
یک  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
ضرب المثل چینی، آورده است: »ایران 

در کنار چین ایستاده است.«
دولت همچنین ادعا کرده است که 
کرونا  بیماری  شیوع  با  مقابله  برای 
و  چین  مقصد  به  پروازها  ایران  در 
برعکس را لغو می  کند اما گزارش  های 
ماهان  که  می دهد  نشان  مستند 
به  را  چینی  ها  استانبول  فرودگاه  از 
تهران منتقل کرده و از آنجا به چین 
که  شرایطی  در  آنهم  می  گرداند.  باز 
امکانات کافی در فرودگاه  ها برای مقابله 
است. نشده  مستقر  کرونا  شیوع  با 

ویروس  شیوع  ادامه  به  توجه  با 
بیش  مختلف چین  مناطق  در  کرونا 
دنیا  مطرح  هواپیمایی  از ۵۰ شرکت 
پروازهای خود به این کشور را تا اطالع 
مدیران  اما  کرده اند  متوقف  ثانوی 
هواپیمایی ماهان  ایر تصمیم گرفته اند 
بدهند! ادامه  را همچنان  پروازها  این 

این اقدام غیرمسئوالنه با واکنش  های 
شبکه های  در  جمله  از  مختلف 
اجتماعی روبرو شده است. علی حسین 
قاضی  زاده تحلیلگر سیاسی در توییتی 
نوشت »هواپیمایی ماهان که این روزها 
یکی  هست  کرونا  تجارت  مشغول 
در  تروریسم  گسترش  ستون  های  از 
این شرکت سال ها  خاورمیانه هست. 
سوریه  در  تروریستی  گروه  های  برای 

تجهیزات برده…«
در  کرونا  ویروس  اخیر  روزهای  در 
نوسانات بازار نفت و طال و بورس نیز 
ورزشکاران  از  بسیاری  داشت.  تاثیر 
چینی از حضور در مسابقات بین  المللی 
مسابقات  از  بسیاری  و  دادند  انصراف 
همایش  ها  شد.  لغو  چین  در  ورزشی 
و نشست  های بین  المللی که قرار بود 
از  پس  یکی  شود  برگزار  چین  در 
دیگری لغو شده و شیوع کرونا اثرات 
فلج کننده  ای بر فعالیت های مختلف در 
این کشور داشته است.شمار قربانیان 
۴۲۵نفر  به  کنون  تا  کرونا  ویروس 
رسیده و تعداد مبتالیان به این ویروس 

از مرز ۲۰ هزار نفر گذشته است.

شدت ضربه به حدی بود که هواپیما سه تکه شد و قسمت سر کامال از 
بدنه جدا شد
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 9 مجموع  با   »191۷«=
این  بیشترین جوایز  جایزه ، 

مراسم را از آن خود کرد.
برنده  ایرانی  انیماتور  مهاجر  مریم 
جایزه »بفتا« برای ساخت انیمیشین 
»بابابزرگ عاشق پیشه بود«، این جایزه 
را به مردم ایران تقدیم کرد و گفت که 
مردم ایران استحقاق بهترین ها را دارند.

شامگاه دیروز جوایز هفتاد و سومین 
دوره آکادمی هنرهای فیلم و تلویزیون 
بریتانیا »بفتا« با حضور پرنس ویلیام و 
کیت میدلتون همسرش در آلبرت هال 

لندن برگزار شد.
آنگونه که پیش بینی  میشد، جایزه ی 
بهترین فیلم بریتانیایی به »۱۹۱۷« و 
بهترین کارگردانی به سم مندس برای 
کارگردانی این فیلم اهدا شد. پس از 
بار  دومین   این  گلوب،  گلدن  مراسم 
مارتین  و  تارانتینو  کوئین  که  است 
و  می روند  خالی  دست  اسکورسیزی 
جایزه ی بهترین کارگردانی به مندس 

اعطا می شود.
جایزه ،   ۹ مجموع  با   »۱۹۱۷«
آن  از  را  مراسم  این  جوایز  بیشترین 

خود کرد.
جنوبی  کره ی  کشور  از  »انگل« 
جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان 
را  غیراقتباسی  فیلمنامه ی  بهترین  و 

دریافت کرد.
همچنین، رنی زلوگر برای »جودی« 
جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن، 
واکین فینیکس برای »جوکر« جایزه 
را  مرد  اصلی  نقش  بازیگر  بهترین 

دریافت کردند.
»جوکر«  بازیگر  فینیکس  واکین 
پس از دریافت جایزه ی خود، از تداوم 
به  جوایز  اهدای  در  نژادی  تبعیض 

هنرمندان سینما انتقاد کرد.
ازدواج«  »داستان  برای  درن  لورا 
و  زن  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین 
در  روزگاری  »روزی  برای  پیت  برد 
هالیوود« بهترین نقش مکمل مرد این 

دوره بفتا معرفی شدند.
فیلمساز  مهاجر  مریم  بین،  این  در 
بهترین  جایزه  بریتانیایی  ایرانی-  
برای  را  بریتانیایی  کوتاه  انیمیشن 
دریافت  بود«  عاشق پیشه  »بابابزرگ 
کرد. او روی صحنه حاضر شد و جایزه ی 
خود را تقدیم مردم ایران کرد و گفت 
دارند. را  بهترین ها  استحقاق  آنها  که 

ایرانی همچنین گفت  این فیلمساز 
که با صدور ویزا برای حضور مادرش در 
این مراسم، موافقت نشده و او نتوانسته   

در این مراسم شرکت کند.
انیمشن کوتاه »بابابزرگ عاشق پیشه 
بود«، قصه کودکی است که ماجرای 
می کند  روایت  را  پدربزرگش  عاشقی 
و به بررسی ماجراهایی می پردازد که 

مسیر زندگی او را تغییر داد.
رشته  در  ایران  در  مهاجر  مریم 

مریم مهاجر جایزه »بفتا«ی خود را به مردم ایران 
تقدیم کرد

فارغ التحصیل  و  کرد  تحصیل  نقاشی 
کالج  از  انیمیشن  ارشد  کارشناسی 

سلطنتی هنر لندن است.
از نکات جالب توجه در مراسم دیشب 
»روزی  فیلم  بازیگر  پیت  برد  پیام 
دریافت  برای  هالیوود«  در  روزگاری 
که  بود  مکمل  بازیگر  بهترین  جایزه 
توسط مارگو رابی همبازی اش در فیلم 
خوانده شد. در این پیام، برد پیت به 
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا اشاره 
که  شنیده ام  »بریتانیا  نوشت:  و  کرد 

مجرد شده ای، به کالب خوش آمدی!«
او در انتهای پیام خود با توجه به اینکه 
پرنس هری نیز از خانواده سلطنتی جدا 
شده و قصد مهاجرت به آمریکا را دارد، 
گفت که اسم مجسمه ی بفتا را هری 
می گذارد و به خاطر بازگرداندن آن به 

آمریکا بسیار هیجان زده است!
این پیام برد پیت در حضور پرنس 
خنده  باعث  اینکه  بر  عالوه  ویلیام، 
نیز  مجازی  فضای  در  شد،  حضار 
و  داشت  گسترده ای  واکنش های 
این  شوخی  از  انگلیسی زبان  کاربران 
سلطنتی  خانواده ی  با  هالیوود  بازیگر 

استقبال کرده اند.
پرنس ویلیام در انتهای مراسم جایزه 
عرصه ی  در  فعالیت  سال ها  از  تقدیر 
سینما را به کتلین کندی تهیه کننده 
هالیوود اهدا کرد. آل پاچینو اسطوره ی 
تازه ترین  با  که  نیز  سینما  بازیگری 
»مرد  در  اسکورسیزی  مارتین  فیلم 
ایرلندی« در این مراسم شرکت کرده 
بود، بر روی پله های آلبرت  هال زمین 
 ۷۹ پاچینوی  برای  اتفاق  این  خورد. 
در  پیش  سال   ۴۰ حدود  که  ساله 
»بفتا« شرکت کرده بود، در شبکه های 

با  همراه  و  گسترده   بازتاب  اجتماعی 
همدلی به همراه داشت.

و  هفتاد  برندگان  کامل  فهرست 
سومین دوره ی »بفتا« از این قرار است:

بهترین فیلم: »۱۹۱۷«
بهترین فیلم بریتانیایی: »۱۹۱۷«

زبان:  غیرانگلیسی  فیلم  بهترین 
»انگل«

بهترین مستند: »برای سما«
بهترین انیمیشن: »کالوس«

بهترین کارگردانی: سم مندس برای 
»۱۹۱۷«

بهترین فیلمنامه اصلی: هان جین-
وون و بونگ جون-هو برای »انگل«

تایکا  اقتباسی:  فیلمنامه  بهترین 
وایتیتی برای »جوجو خرگوشه«

زلوگر  بهترین نقش اصلی زن: رنی 
برای »جودی«

واکین  مرد:  اصلی  نقش  بهترین 
فینیکس برای »جوکر«

درن  لورا  زن:  مکمل  نقش  بهترین 
برای »داستان ازدواج«

برد پیت  بهترین نقش مکمل مرد: 
برای »روزی روزگاری در هالیوود«
بهترین موسیقی متن: »جوکر«

دیکینز  راجر  فیلمبرداری:  بهترین 
برای »۱۹۱۷«

بهترین تدوین: »فورد علیه فراری«
بهترین طراحی لباس: »زنان کوچک«

بهترین طراحی صحنه: »۱۹۱۷«
بهترین چهره پردازی: »بمب خبری«

بهترین صدا: »۱۹۱۷«
بهترین جلوه های ویژه بصری: »۱۹۱۷«

بهترین گروه بازیگری: »جوکر«
بهترین بازیگر نوظهور: مایکل وارد

نویسنده،  یک  اول  کار  بهترین 
بریتانیایی:  کننده  تهیه  یا  کارگردان 
مارک جنکین )نویسنده و کارگردان(، 
کیت بایرز و لین وایت )تهیه کنندگان( 

»طعمه«
بریتانیایی:  کوتاه  فیلم  بهترین 
»یادگیری اسکیت بازی در یک منطقه 

جنگی )اگر شما یک دختر هستید(«
بریتانیایی:  کوتاه  انیمیشن  بهترین 
ساخته  بود«  عاشق پیشه  »بابابزرگ 

مریم مهاجر
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سینمای  اسطوره  داگالس  کرک 
آمریکا و آخرین بازمانده از دهه چهل 
روز  جهان،  سینمای  بیستم  قرن 
چهارشنبه پنجم فوریه ۲۰۲۰ در سن 

۱۰۳ سالگی درگذشت.
قدیمی  هنرپیشه  داگالس  کرک 
سینمایی هالیوود و برنده جایزه اسکار 
او  گذشت.  در  سالگی   ۱۰۳ سن  در 
قرن  چهل  دهه  از  بازمانده  آخرین 
با  و  است  جهان  سینمای  بیستم 
ستاره هایی چون برت لکنستر، آنتونی 
شد.  همبازی  اولیه،  الرنس  کوئین، 
ستارگانی  ظهور  شاهد  اینکه،  ضمن 
کوپر،  گری  بوگارت،  همفری  چون 
براندو،  مارلون  سپس  و  گرانت  کری 
پل نیومن، جیمز دین و آل پاچینو در 

هالیوود بود.
کرک  داگالس با ایفای نقش قهرمانان 
فیلم های  در  جمله  از  شکست ناپذیر 
»اسپارتاکوس« و »راه های افتخار« به 

اسطوره ی سینما تبدیل شد.
سال  محصول  افتخار«  »راه های 
جنگ  ضد  آثار  مهمترین  از   ۱۹۵۷

کرک داگالس آخرین بازمانده عصر طالیی هالیوود درگذشت
تاریخ سینما اولین همکاری داگالس 
در  که  بود  جوان  کوبریک  استنلی  با 
برانگیز  مناقشه  اثری  به  خود  دوران 

بدل شد.
رمان  اساس  بر  »اسپارتاکوس« 
تاریخی نوشته هوارد فاست )۱۹۵۱( 
توسط استنلی کوبریک در سال ۱۹۶۰ 
جایزه   ۴ کسب  با  و  شد  کارگردانی 
آثار  ماندگارترین  از  یکی  به  اسکار 

حماسی سینما بدل گشت.
داگالس سه بار نامزد دریافت اسکار 
شد- فیلم »قهرمان« از سال ۱۹۴۹، 
»شور  و  سال ۱۹۵۲  از  زیبا«  و  »بد 
روایت  که   ۱۹۵۶ تولید  زندگی« 
زندگی ونسان ون گوگ نقاش نامدار 
هلندی بود. او باالخره در سال ۱۹۹۶ 
به پاس نیم قرن فعالیت هنری برنده 
اسکار افتخاری شد که توسط استیون 

اسپیلبرگ به وی تقدیم شد.
»رودخانه ی  شیشه ای«،  »باغ وحش 
برفی«، »تکخال در حفره« و »قهرمان« 
فیلم های کرک  از جمله مشهورترین 

داگالس هستند.

داگالس  مایکل  پدر  داگالس  کرک 
است.  هالیوود  شناخته شده ی  بازیگر 
هنرمندان  فرزندان  معدود  از  مایکل 
جایگاه  توانسته  که  است  مشهور 
ویژه ی خود را فارغ از سنگینی نقش 
گرانترین  از  یکی  عنوان  خود، به  پدر 

هنرپیشگان سینمای جهان باز کند.

کرک داگالس

چند دهه سینمای جنگ تا فیلم »191۷«
تجربه ی  که  هنری  آثار   =
جان  با  که  را  انسان هایی 
را  آن  بهای  خود  زندگی  و 
دیگران  به  ند،  پرداخته ا
با  بسیار  می کنند،  منتقل 
به  بی تردید  و  است  ارزش 

دیدنشان می ارزد.
پایان  از   - سماواتی  پیوند 
دهه  اواسط  تا  دوم   جهانی  جنگ 
فیلم هاِی  اغلب   میالدی  هفتاد 
جنگی هالیوود رویکردی غیرواقعگرانه 
اینها،  اغلب  داشتند.  جنگ  به 
فیلم هایی هیجان انگیز و پُر ماجرا در 
تجلیل از قهرمانی های و شجاعت های 
فرماندهان  و  سربازان  انسانی  فوق 
برای  که  بودند  متفقین  نظامی 
ساخته  تماشاگر  ساختن  سرگرم 
شده اند. در این فیلم ها، به سادگی و 
واقعیت های  کنار  از  سطحی نگری  با 
خونریزی ها  یعنی  جنگ،  دهشتناک 
مورد  در  ویژه  به  آن،  در  کشتار  و 
سربازان دشمن، می گذشتند. از زمره 
این فیلم های می توان از »فرار بزرگ«، 
»توپ های ناواران«، »قلعه عقاب ها« و 
در  که  برد  نام  دوردست«  در  »پلی 
متفقین  سربازان  شجاعت ها  وصف 
تصویر می شوند که از مرگ هراسی به 
دل راه نمی دهند و همواره با اراده ای 

پوالدین پیش می روند.
داشته  وجود  هم  استثناهایی  البته 
»راه های  گذار  تاثیر  فیلم  است.  
کوبریک،  استانلی  اثر  افتخار« 
محصول ۱۹۵۷  یکی از آنهاست که 
فیلم  عنوان  با  تضاد  در  آن  محتواِی 
جریان  در  فیلم  داستان  دارد.  قرار 
و  می دهد  روی  اول  جهانی  جنگ 
درباره حمله انتحاری لشکر فرانسوی 
باال، وتحت  از  است که طبق دستور 
قرار  باید  ژنرالی جاه طلب،  فرماندهی 
گاه مستحکم آلمانی ها را فتح کنند. 
فرمانده این عملیات، که نقش وی را 
کرک داگالس بازی می کند، در میانه 
حمله با مشاهده ی شدت و گستردگی 
عقب نشینی  فرمان  خودی  تلفات 
سرباز  سه  فیلم  پایان  در  می دهد.  
ساده، تاوان این عقب نشینی و شکست 
را می دهند و به جرم ترسو بودن در 
کرک  جانانه  دفاع  وجود  با  جنگ، 
نظامی،  دادگاه  در  آنها  از  داگالس 
محکوم به اعدام می شوند و به دست 
می شوند. کشته  خود  همسنگران 

این فیلم تفاوت بین وضعیت سربازان 
فرماندهان  و  جنگ   جبهه های  در 
بلندپایه ارتشی را در مراکز فرماندهی 
بلندپایگان  درمحافل  می کند.  عیان 
است  بازی  یک  مانند  ارتشی، جنگ 
که در محاسبات و نقشه های آن، جان 

سربازان ساده پشیزی ارزش ندارد.
فیلم تاکیدی تامل برانگیز بر وضعیت 
دارد.  سنگرها  در  سربازان  روحی 
دوربین در مسیری طوالنی در خندق، 
فرمانده عملیات را از روبرو و از پشت- 
دنبال  او-  خود  دید  زاویه  از  یعنی 
می کند و بیننده در برابر خود سربازان 
زخمی، افسرده و درهم شکسته جنگ 
را می بیند. ما شاهد ترس و وحشت در 
چهره ی سربازانی می شویم که در چند 
قدمی  مرگ قرار گرفته اند زیرا باید به 
زودی از سنگرهای خود بیرون آمده و 
به سوی خط مقدم آلمانی ها پیشروی 
کنند. راهی که در آن بسیاری از آنان 

جان خود را از دست خواهند داد.
باید گفت که سینمای بعد از جنگ 
متفاوت  رویکردی  شوروی  اتحاد  در 
از سینمای هالیوود به  جنگ داشته 
جنگی  فیلم های  از  شماری  است. 
شوروی، هرچند آینه ی واقع گرایانه ی 
نیستند  جنگ  جهنم  و  خشونت ها 
و  اندوهگین  شدت  به  فضایی  ولی 
بدبینانه دارند. گویی مرثیه ای هستند 
جان  که  بی شماری  سربازاِن  برای 
خود را در جبهه های جنگ از دست 
هزار  با  که  عادی  انسان های  داده اند. 
زندگی  می خواسته اند  آرزو  و  امید 
اجبار  به  با شروع جنگ  ولی   کنند 
راهی جبهه هایی شده اند که دیگران 
برای آنها گشوده اند تا هرگز به خانه 
از  یکی  نگردند.  باز  خود  کاشانه ی  و 
نوع سینما،  این  نمونه های  مهم ترین 
پرواز  لک لک ها  »وقتی  معروف  فیلم 

سال  در  هم  آن  که  است  می کنند« 
۱۹۵۷ ساخته شده است.

و صلح«  تاریخی »جنگ  فیلم  در  
به کارگردانی سرگئی باندارچوک هم 
که اقتباسی است از شاهکار تولستوی، 
صحنه های جنگ و قساوت و بی رحمی  
حاکم بر جبهه های جنگ از جمله با 
استفاده از حرکت آهسته فیلم به نحوی 
است. آمده  در  تصویر  به  تاثیرگذار 

که  عمیقی  زخم های  اثر  بر  شاید 
بیست  از  بیش  با  دوم  جهانی  جنگ 
مردم  روان  و  روح  بر  تلفات  میلیون 
سینماگران  بود،  گذاشته  شوروی 
شوروی به خود اجازه نمی دادند برای 
تجلیل  برای  تنها  و  ساختن  سرگرم 
به  سربازان  شجاعت  و  قهرمانی ها  از 
موضوع جنگ بپردازند. البته احتماالً  
باورهای  با  نیز  شوروی  قدرتمندان 
برخورد  اجازه ی  خود  ایدئولوژیک 
تفنن طلبانه و همچنین واقع گرایانه به 
عفریت جنگ را به سینماگران شوروی 
شک  بدون  که  هرچند  نمی دادند 
شجاعت های  و  قهرمانی ها  وصف  از 
سربازان شوروی در فیلم های جنگی 

تبلیغاتی استقبال می کردند.
موازات  به  میالدی  هفتاد  دهه  در 
در  تجاری  جنگی  فیلم های  ادامه ی 
قالب کارهای سطحی و اکشن مانند 
»رمبو« که خشونت را تجلیل و از آن 
بهره  هیجان برانگیز  عامل  عنوان  به 
و  متفاوت  سینمای  در  می جستند، 
انتقادی  رویکردی  آمریکا  اندیشمند 
نسبت به جنگ ظهور کرد. این روند با 
فیلم هایی نظیر »بازگشت« با شرکت 
سال  در  وایت  جان  و  فوندا  جین 

۱۹۷۸ شروع می شود.
»بازگشت« اگرچه دارای صحنه های 
خشن جنگ نیست ولی به خوبی از 
عهده نشان دادن آسیب های فیزیکی 
سربازان  بر   جنگ  از  ناشی  روانی  و 
آمریکایی و خانواده های آنان بر می آید.

»شکارچی  فیلم  سال،  همال  در 
گوزن« با شرکت رابرت دنیرو، مریل 
ستریپ و کریستوفر ولکن به اکران در 
می آید که آن نیز درباره جنگ ویتنام 
است که هم خشونت جنگ به ویژه 
از جانب نیروهای ویت کنگ را عیان 
که  را  مخربی  تاثیر  هم  و  می کند  
شرایط غیرانسانی جنگ بر روح و روان 
سربازان می گذارد و آنان را از انسانیت 
می کشد. تصویر  به  می کند  دور 

به دنبال فیلم »بازگشت«، کارگردان 
فرانسیس  آمریکا،  سینمای  مشهور 
»و  خود  حماسی  فیلم  کاپوال،  فورد 
اینک آخر زمان«  را در سال ۱۹۷۹ 
با شرکت مارتین شین و مارلون براندو 
جنگ  درباره  نیز  فیلم  این  می سازد. 
ویتنام است. صحنه های زیادی از این 
فیلم بیانگر مرگ و نیستی است که 
عادی  مردم  برای  آمریکایی  سربازان 
عین  در  ولی  می آورند.  بار  به  ویتنام 
حال فیلم نشان می دهد که خشونت 
پرده ای  درواقع  آمریکایی  سربازان 
است بر ترس و وحشت  آنان از مرگ 

و نیستی خود.
در سکانسی از »و اینک آخر زمان« 
فرماندهی که رابرت دووال نقش او را 
برنده  فیلم  این  با  بازی می کند )وی 
اسکار نقش مکمل ۱۹۷۹ شد( دیده 
می شود که جنگ به شدت به روح و 
روان وی آسیب رسانده است. دنیا و 
پرستش  و  در ستایش  او  جهان بینی 
»حماسی«  عملیات  انجام  و  جنگ 
نبود  در  گویی  چنانکه  شده  محدود 
جنگ، هویت خود را از دست خواهد 
داد. او یک نظامی است که  کسب و 
به جنگیدن و مرگ و  کارش تبدیل 

نابودی شده است.
بار دیگر در سال  استانلی کوبریک 
تمام فلزی«  »غالف  فیلم  در   ۱۹۸۷
این  و  می گردد  بر  جنگ  موضوع  به 
روانی  تاثیرات  و  ویتنام  به جنگ  بار 
می پردازد.  آمریکایی  سربازان  بر  آن 
استون  اولیور  آن  از  قبل  سال  یک 
فیلم  در  نیز  مشهور  کارگردان 
ویتنام  جنگ  موضوع  به  »جوخه« 

پرداخته بود.
این همه فیلم در سینمای آمریکا که 
از اواسط دهه ۷۰ تا اواخردهه هشتاد 
که  دارد  آن  از  حکایت  شدند  تولید 
جامعه آمریکا درآن برهه تاریخی نیاز 
داشت و در تالش بود که تکلیف اش 
را با جنگ ویتنام و آسیب های وارده  
تا خود  آمریکا روشن کند  بر جامعه 
را بازیابد.  می توان گفت این دوره با  
فیلم ارزنده »متولد چهارم ژوییه« با 
اولیور  با کارگردانی  تام کروز  شرکت 
آخرین  از  یکی   ۱۹۸۹ در  استون 
فیلم های جنگی این دوره است. این 
فیلم داستان تالش های خستگی ناپذیر 
جنگ  از  جانبازان  و  سربازان  کهنه 
و  تالش  از  که  است  برگشته  ویتنام 
مبارزه برای باز یافتن کرامت انسانی 

خود دست بر نمی دارند.
به  این ترتیب ما باید چشم به راه 
جنگ های  مورد  در  جدی  فیلم های 
افغانستان و عراق نیز باشیم. تا حال 
سینمای هالیوود با نگاهی غرب محور و 
از باال به مردم این کشورها، فیلم هایی 
از  عاری  و  کننده  سرگرم  و  پُرماجرا 
درباره  فرهنگی  و  هنری  ارزش هایی 
است.  کرده  بازار  روانه  جنگ ها  این 
پیشرفت  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
مرحله  در  چه  دیجیتال،  تکنولوژی 
تصویربرداری و چه در مرحله تدوین 
واسطه ی  جلوه های  به  بیشتر  یعنی 
ویژه بسیار پیشرفته کمک کرده است 
که صحنه های جنگ در این فیلم ها به 
صورت بسیار واقع گرایانه تصویر شوند 
هرچند که هدف صرفاً ایجاد هیجان و 

اکشن در تماشاگر بوده است.
فیلم های  در  تکنولوژی  پیشرفت 
جدی مانند »نجات سرباز ساده رایان« 
ساخته ۱۹۹۸ اثر استیون اسپیلبرگ 
جنگ  جهنم  واقعی  بازسازی  در  نیز 
سهم بسزایی دارد.  صحنه های جنگی 
در این فیلم بسیار تاثیرگذار هستند. 
فیلم  از نزدیک تماشاگر را در حال و 
هوای سربازان آمریکایی و بریتانیایی 
جهانی  جنگ  در  که  می دهد  قرار 
دوم طی عملیات معروف نُرماندی از 
و  فرانسه می شوند  وارد سواحل  دریا 
تلفات  و  آلمانی ها  ممتد  شلیک  زیر 
فیلم  این  قرار می گیرند. در  بی شمار 
همذات پنداری  سربازان  با  تماشاگر 
نزدیک کرده و ترس و وحشت آنها را 

از نزدیک لمس می کند.
معروف  فیلم  اخیر،  سال های  در 
فیلم  و  نوالن  کریستوفر  »دانکرک« 
ژاک  ژان  دروازه«  پشت  »دشمن 
گل  »نام  معروف  فیلم  )سازنده  آنو 
سرخ«( نیز  به عفریت جنگ و جهنم 
کشتار متقابل انسان ها توسط یکدیگر 

می پردازند.
فیلم  به  برسیم  زمینه  این  با  حال 
»۱۹۱۷« ساخته سام مندس. مندس 
مشهور  فیلم  و  جیمزباندی  فیلم  دو 
کارنامه  در  را  آمریکایی«  »زیبای 
سینمایی خود دارد. اما ۱۹۱۷ فیلمی  
شخصی و نزدیک به قلب اوست زیرا 
بر اساس روایتی از پدربزرگش که در 
جنگ جهانی اول شرکت داشته خلق 

شده است. 

برندگان جوایز بفتای ۲۰۲۰رابرت دووال در نقش فرمانده در فیلم »و اینک آخر زمان«

مریم مهاجر
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جشنواره  =روابط عمومی 
که  کرده  ادعا  »فجر«  فیلم 
بلیت های  همه  نیم ساعته 
از  و  فروخته اند  را  »فجر« 
نهادها  و  ارگان ها  ظرفیت 
داده اند!  اختصاص  مردم  به 
صبح  نوبت  همزمان  ما  ا
به  مربوط  سینماهای  سالن  
و  مدارس  به  جشنواره  این 
دانش آموزان اختصاص داده 

شده، آنهم رایگان! 
»فجر«  فیلم  =جشنواره 
و  لی  ما نسر  سپا ا بدون 
شهرداری  حمایت  با  فقط 
هیچ شرکت  و  برگزار شده 
به  حاضر  تولیدکننده ای  و 
این  روی  بر  سرمایه گذاری 
پروژه ی پیشاپیش شکست 

خورده نشده است!
»فجر«،  فیلم  =جشنواره 
مراسم افتتاحیه، فرش قرمز 
و فوتوکال ندارد و منتقدان 
سینماهای  در  را  سینما 

مختلف پخش کرده است.
= پوستر جشنواره امسال 
و  اسالمی  جمهوری  آرم  با 
بازی  چنان  مالیان  ریش 
پیدا  برای  که  است  کرده 
جایزه  باید  سیمرغ  کردن 

تعیین کرد!
=لوح »سیمرغ« جشنواره 
هم که همواره به کشورهایی 
چون ایتالیا و چک سفارش 
داده می شد، امسال، به دلیل 
کشور  داخل  در  تحریم ها، 
»جهان  شرکت  توسط  و 
و  شده  ساخته  کریستال« 
طبق ادعای دبیر جشنواره، 
نبودن  صرفه  به  دلیل  »به 
تولید به تعداد کم، برای پنج 
شش سال آینده هم ساخته 

شده است!«
= از عکس های منتشرشده 
پیداست آنهایی که در »فجر« 
شرکت کرده اند با لباس سیاه 
و خاکستری حضور یافته و 
کشته  برای  هم  دقیقه  یک 
شدگان پرواز ۷۵۲ اوکراین 
توسط  پیمایشان  هوا که 
ران  پاسدا ه  سپا فند  پدا
شد  ساقط  اسالمی  انقالب 

یک دقیقه سکوت کردند!
فیلم  هشتم  و  سی   جشنواره 
را  خود  کار  امروز  حالی  در  »فجر« 
و  سینماگران  تحریم   که  کرد  آغاز 
یک  ابعاد  تا  را  آن  شرکت کنندگان، 
جشنواره ی محلی کوچک کرده است. 
فقدان  در  حکومتی  جشنواره  این 
با  فقط  و  مالی  اسپانسرهای  تمایل 
حمایت شهرداری تهران، بدون مراسم 
اختصاص  با  و  قرمز  فرش   افتتاحیه، 
نهادها و سئانس  و  ارگان ها  به  بلیت 
با  دانش آموزان،  مختص  صبحگاهی 
سیلی هم نتوانسته صورت چروکیده 

و رنگ پریده ی خود را ُسرخ کند!
فیلم  جشنواره  هشتمین  و  سی  
 ۱۲ شنبه  امروز  حالی  در  »فجر« 
بهمن ماه ۹۸ کار خود را آغاز کرد که 
تحریم سینماگران و شرکت کنندگان، 
ابعاد آن را به یک جشنواره ی محلی و 

کوچک کاهش داده است.
در این دوره از جشنواره، ۲۲ فیلم 
و  مسابقه  اصلی  بخش  در  سینمایی 
۱۰ فیلم در بخش نوعی نگاه شرکت 
دارند که ۴ فیلم بطور مشترک در هر 
دو بخش شرکت دارند. با این وصف، 
نمایش ۲۸  با  تنها  »فجر« حکومتی 
نشان  گرم  را  خود  سرد  تنور  فیلم 

می دهد!
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اینکه  با 
سازمان  به خصوص  و  اسالمی 
سینمایی و هیئت برگزاری جشنواره، 
بی تاثیر  برای  را  خود  تالش  تمام 
سوی  از  شدن  تحریم  دادن  نشان 

جشنواره ی فیلم »فجر«؛
 صورتی که با سیلی هم سرخ نشد!

خونین  کشتار  دلیل  به  سینماگران 
اعتراضات  در  مردم  بی رحمانه  و 
موشکی  حمله  و   ۹۸ آبان ماه 
به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
هواپیمای مسافربری اوکراین و کشته 
شدن ۱۷۶ سرنشین آن و هم صدایی 

هنرمندان با مردم نشان می دهند.
فیلم  فیلم، سه  این ۲۸  از مجموع 
»خروج«، »روز بلوا« و »آبادان یازده 
و  سیمرغ  سودای  بخش  در   »۶۰
نوعی  بخش  در  شخصی«  »لباس 
رسانه ای  سازمان  به  متعلق  نگاه 
سپاه  به  متعلق  »اوج«  فرهنگی  و 
است!  اسالمی  انقالب  پاسداران 
ساخته ی  گردو«  »درخت  همچنین 
محمدحسین مهدویان از فیلمسازان 
سازنده ی  و  والیی  سفارشی ساز 
فیلم هایی چون »ماجرای نیمروز« و 
»ایستاده در غبار« است. »خورشید« 
مجیدی  مجید  ساخته  تازه ترین 
کارگردان »بیت رهبری« و فاندبگیر از 

حزب دموکراتیک آمریکاست!
سعید ملکان از سینماگرانی که چند 
سالیست به دریافت بودجه  از نهادها 
و ارگان های حکومتی مشکوک است 
اینبار نه در کسوت تهیه کننده، بلکه 
»روز  فیلم  با  کارگردان  عنوان  به 
کرده  شرکت  جشنواره  در  صفر« 
فیلم  این  که  اینجاست  جالب  است. 
و  شده  فیلمبرداری  برلین  شهر  در 
هم در بخش مسابقه و هم در بخش 

نوعی نگاه شرکت دارد!
»خروج«  با  نیز  حاتمی کیا  ابراهیم 
در  »اوج«  سازمان  حساب  از  و 
که  آنجا  از  و  شده  حاضر  جشنواره 
بارها به خصوص در دوره ی قبل بطور 
کامال آشکار خود را فیلمساز »نظام« 
»فجر«  در  حضورش  کرده،  معرفی 

امری بدیهی است.
با اینهمه، شرکت فیلمسازان جوان 
مرتضی  چون  شناخته شده  کمتر  و 
سهیل  قربانی،  حمیدرضا  فرشباف، 
بهمن  علیمحمدی،  کیوان  بیرقی، 
مجید  حتی  و  سالور  سامان  اردک، 
آنها  چراکه  شده  بحث برانگیز  برزگر 
در طول این سال ها بارها ادعای تعلق 
را  اندیشمند  و  مستقل  سینمای  به 
داشتند و در جشنواره های بین المللی 
شرکت می کردند و از سانسور و عدم 
و  فرهنگ  وزارتخانه  در  بیان  آزادی 

ارشاد اسالمی انتقاد می کردند!
اما با وجود حضور برخی فیلم ها در 
دست اندرکاران  و  عوامل  جشنواره، 
ساخت آنها بطور جداگانه از شرکت 
سر  حکومتی  »فجر«  رقابت  در 
کیمیایی  مسعود  مانند  زده اند.  باز 
که  سینما  پیشکسوت  کارگردان 
جشنواره  به  شد«  »خون  با  امسال 
در  آن،  در  حضور  از  ولی  یافت  راه 
اصرار  آن  بر  تهیه کننده  که  حالی  

می ورزد، تا کنون امتناع کرده است. 
»درخت  فیلم  بازیگر  معادی  پیمان 
تدوینگر  صفی یاری  هایده  و  گردو« 
»مغز  و  »عامه پسند«  شد«،  »خون 
بازیگر  حمیدیان  بابک  استخوان«، 
آقاخانی  سعید  استخوان«،  »مغز 
همراهی  از  هم  شد«  »خون  بازیگر 
اجتناب  »فجر«  در  فیلم  هایشان 

کرده اند.
در این رابطه، منابع آگاه از وضعیت 
جشنواره فیلم »فجر« به کیهان لندن 
گفته اند که تعدادی از شرکت کنندگان 
در این دوره از جشنواره  برای حضور 
پیدا کردن در آن و عدم اعالم تحریم، 
مبالغ کالنی از برگزارکنندگان و وزارت 
ارشاد گرفته اند و به واسطه ی همین 
پول ها اکنون در گروه شرکت کنندگان 

قرار دارند!
دلیل  به  امسال  می رسد  نظر  به 
برای  عرصه  سینماگران،  تحریم  
سینماگرانی باز شده که آثار خود را از 

و همزمان  پول های کثیف می سازند 
ارگان های  و  نهادهای  حمایت  از 

حکومت برخوردارند.
تحریم های جشنواره های »فجر« تا 
حدی پیش رفته که فقط با بودجه ی 
تهران  شهرداری  از  که  میلیاردی   ۸
و  می کنند  فعالیت  شده،  تأمین 
مالی  تأمین کننده ی  و  اسپانسر  هیچ 
معروف حتی یک شرکت  قول  به  یا 
حاضر  هم  آب معدنی  تولیدکننده 
پیش  از  رویداد  این  با  همکاری  به 

شکست خورده نشده است.
تالش  داخلی  رسانه های  اینکه  با 
می کنند، جشنواره را سرپا نشان دهند 
امسال جشنواره  که  ولی همین بس 
»فجر« به عنوان »مهمترین« جشنواره 
برگزاری  بدون  حکومت،  تبلیغاتی 
شروع  را  خود  کار  افتتاحیه  مراسم 
ریخته  روغن  برگزارکنندگان  کرد! 
ادعایی  در  و  کرده  امامزاده  خرج  را 
افتتاحیه  هزینه ی  گفته اند  عجیب 
و  سیستان  استان  سیل زدگان  به  را 

بلوچستان اختصاص می دهند!
اس ام اس خانه سینما به اعضایش!

و  قرمز  فرش  برنامه  همچنین 
شده.  حذف  برنامه ها  از  نیز  فتوکال 
به تازگی اس ام اس خانه ی سینما به 
منتشر  سینمایی  صنف های  اعضای 
شده که نوشته به دلیل عدم استقبال 
بلیت های جشنواره،  دریافت  از  اعضا 
مقدار زیادی از آن باقی مانده و مهلت 

اهدای بلیت ها تمدید شده است!
عمومی  روابط   که  درحالیست  این 
کرده  ادعا  »فجر«  فیلم  جشنواره 
را  بلیت ها  همه  نیم ساعته  که  است 
فروخته اند و حتی از ظرفیت ارگان ها 
اختصاص  مردم  به  هم  نهادها  و 
داده اند! با وجود این ادعا، نوبت صبح 
سالن  سینماهای مربوط به جشنواره 
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ادامه دارد

فصل دوم
آمریکایی ها در ایران

دفتر  به  مقرر  موقع  در  بعد،  روز 
در  ایشان  دفتر  رفتم.  وارن  آقای 
بود  اداره ای  همان  در  سپه  خیابان 
آنجا  در  من  تحصیلی  دوستان  که 
کار می کردند. آقای وارن حدود یک 
ساعت با من صحبت کرد و سؤاالت او 
بیشتر دربارۀ اوضاع اجتماعی ایران و 
مشکالت اقتصادی کشور بعد از پایان 
جنگ جهانی دوم و مسائل مربوط به 
آموزش، درمان و تولیدات کشاورزی و 
صنعتی و مسائل شهری و از این قبیل 
بود که البته من هم در حدود تجربه 
و اطالعات محدود خودم به سؤاالت 
او جواب می دادم. ضمناً سؤاالتی نیز 
دربارۀ وضع تحصیلی و خانوادگی من 
عنوان کرد و من هم برای او توضیح 
دادم که بطور موقت به ایران برگشته ام 
و مشغول تحقیق و تهیه مدارک برای 
ادامۀ تحصیل می باشم و ممکن است 
کار نیمه وقتی بگیرم که ضمناً کمک 
موقع  این  در  باشم.  داشته  خرجی 
ایشان یکی از همکاران خود را به نام 
آقای گولدن تلفنی احضار کرد و به 
او دستور داد که مرا به عنوان دستیار 
اداری خودش استخدام کند و رویش 
را به من کرد و گفت شما که ایرادی 
تأمین  کاماًل  نظرتان  چون  ندارید؟ 
من  با  کردن  کار  ضمن  و  می شود 
می توانید مدارکی را که برای دنبال 
تهیه  دارید  الزم  تحصیلتان  کردن 
کنید. من هم اظهار داشتم که اغلب 
دوستان من در همین جا مشغول کار 
هستند و با کمال میل این سمت را 
قبول می کنم ولی چون کارمند وزارت 
اقتصاد می باشم الزم است موافقت آن 
وزارتخانه نیز جلب شود. ایشان گفتند 
از این بابت مسأله ای نیست زیرا دولت 
ایران قبول کرده است که کارمندان 
الزم را در اختیار برنامه اصل چهار 
قرار دهد. بنابراین ترتیب این کار داده 
خواهد شد. و شما از این بابت نگران 
نباشید. من هم تشکر کردم و از روز 
بعد در اتاق کوچکی که جنب دفتر 

ایشان بود مشغول کار شدم.
= وقتی که شما وارد این جریان 
شدید تا آنجا که گفتید آقای وارن 
بود و گولدن و شما؛ چند نفر دیگر 
بودند؟ آیا تا آن زمان خیلی ها را 

استخدام کرده بودند؟
ـ در حقیقت در این زمان در اداره 
اصل چهار فقط آقای وارن بود و یک 
نفر خانم منشی آمریکایی و نفر سوم 
توضیحی  است  الزم  اینجا  در  من. 
روشن  بهتر  مطالب  سایر  که  بدهم 

شود.
ترومن  پرزیدنت  سال ۱۹۴۹  در 
رئیس جمهور آمریکا پس از انتخاب 
شدن به این سمت، در اولین نطق 
خود مربوط به قبول ریاست جمهوری، 
برنامه ای چهار ماده ای را اعالم کرده 
بود که ماده چهارم آن درباره کمکهای 
فنی به کشورهای عقب افتاده بود که 
و  فنون  از  استفاده  با  کشورها  آن 
تکنیک های جدید بتوانند برنامه  های 
با  و  داده  توسعه  را  خود  عمرانی 
استفادۀ بهتر از منابع طبیعی خود 
سطح زندگانی افرادشان را باال برده و 
زندگانی بهتری برای آنها فراهم سازند. 
بدین جهت بود که این نوع برنامه ها 

تحت عنوان اصل چهار نامیده شد.
به دنبال این اعالم، اولین قراردادی 

که با این گروه از کشورها امضا شد، 
اکتبر  در  که  بود  ایران  با  قرارداد 
۱۹۵۰ با سپهبد رزم آرا نخست وزیر 
به امضا رسید و در اجرای آن  ایران 
آقای دکتر فرانکلین هریس که سابقاً 
در  کشاورزی  امور  مشاور  به عنوان 
سال  در  و  بود  کرده  خدمت  ایران 
کشاورزی  دانشگاه  ریاست   ۱۹۵۰
یوتا را به عهده داشت، به عنوان رئیس 
تشکیالت  ایجاد  برای  برنامه  این 
به  فنی  کمکهای  دادن  الزم جهت 
ایران اعزام شده بود و اولین سازمان 
کمکهای فنی تحت عنوان »کمیسیون 
مشترک ایران و آمریکا برای توسعۀ 
امور روستایی« تشکیل گردیده بود؛ 
و این همان سازمانی است که دوستان 
دانشگاهی من در آنجا مشغول کار 
بودند و آقای اردشیر زاهدی که در 
آقای  معاونت   سمت  سازمان  این 
در  بودند  عهده دار  را  هریس  دکتر 
جوانانی  از  زیادی  عده  گرفتن  بکار 
که پس از خاتمۀ تحصیل از آمریکا 
رل  بودند،  کرده  مراجعت  ایران  به 
مؤثری داشتند و عدۀ کثیری از آنان 
کشاورزی،  به  مربوط  طرحهای  در 
فرهنگ و بهداشت خدمت می کردند.

دولت   ۱۹۵۱ سال  اواسط  در 
آمریکا تصمیم می گیرد که برنامه های 
کمکهای فنی به ایران را گسترش داده 
و بودجه سالیانۀ مربوط به این برنامه را 
به میزان بیست برابر افزایش دهد. به 
دنبال این تصمیم، آقای ویلیام وارن را 
که سمت معاونت وزارت کشور آمریکا 
برنامه  این  ریاست  برای  داشت،  را 
برگزیدند و تصمیم گرفته بودند که 
آقای وارن برای شروع کار از تسهیالت 
»کمیسیون مشترک ایران و آمریکا 
برای امور روستایی« استفاده کند و 
قرارداد  بودجه  این  از  استفاده  برای 
توافق  مورد  ایران  دولت  با  جدیدی 
قرار گیرد و پس از تصویب و امضای 
قرارداد جدید، تشکیالت و طرحهای 
در  به تدریج  مشترک«  »کمیسیون 
سازمان جدیدی که به وجود خواهد 

آمد، ادغام گردد.
بدین جهت بود که پس از ورود 
هریس  دکتر  آقای  ایران،  به  وارن 
به  را  مشترک  کمیسیون  کارهای 
معاون آمریکایی خود واگذار کرد و از 
ایران رفت ولی فعالیتهایی که تحت 
عنوان »کمیسیون مشترک ایران و 
آمریکا« شروع شده بود جریان خود 
وضع  در  تغییری  و  می کرد  را طی 
کار  مشغول  آنجا  در  که  ایرانیانی 
بودند، اتفاق نیفتاد. در حقیقت چند 
برنامه اصل چهار،  اولیۀ شروع  ماه  
صرفاً صرف مذاکره با مقامات دولت 
ایران و پایه ریزی سازمانی و تعیین 
طرحها و نحوۀ اجرای آنها شد. در این 
مدت واحدهای مختلف »کمیسیون 
نیاز  مورد  اداری  مشترک« خدمات 
سازمان اصل چهار را تأمین می کردند.

در مالقاتی که آقایان وارن و لوئی 
هندرسن سفیر آمریکا با آقای دکتر 
مصدق نخست وزیر داشتند، به اطالع 
معظم له رسانده بودند که دولت آمریکا 
آماده است برای شروع برنامه های اصل 
میلیون دالر  مبلغ حدود ۲۳  چهار 
تأمین اعتبار نماید و آقای نخست وزیر 
نیز گفته بودند که هیأتی مرکب از 
چند نفر آقایان وزرا را تعیین خواهند 
کرد که دربارۀ نحوۀ اجرای این برنامه 

با مقامات آمریکا همکاری نمایند.

دانش آموزان  و  مدارس  به  »فجر« 
اختصاص داده شده، آنهم رایگان!

برگزاری  ستاد  دیگر،  سوی  از 
جشنواره نیز که مدتها مشغول رایزنی 
بود،  برای پیدا کردن داور  التماس  و 
عضو   ۹ معمول  برخالف  نهایت  در 
حتی  کرد.  معرفی  را  داوران  هیات 
جشنواره  دبیر  داروغه زاده  ابراهیم 
افزایش تعداد داوران را به اقبال برای 
کرد!  تعبیر  جشنواره  در  مشارکت 
داوران  هویت  در  جستجو  کمی  اما 
ثابت  پای  همگی   که  می دهد  نشان 
هر  و  هستند  حکومت  جشنواره های 
انتخاب  یا هیات  داور  برای  زمان که 
رجوع  آنان  به  ابتدا  می آورند،  کم 
جیرانی  فریدون  کمااینکه،  می کنند. 
باسابقه سینما که  منتقد  و  فیلمساز 
امسال  جشنواره  انتخاب  هیات  عضو 
با وجود بیماری و سکته مغزی  بود، 
دارد!  شرکت  هم  داوران  هیات  در 
ضمن اینکه بزرگداشت او هم در این 
این حال و  با  برگزار می شود و  دوره 
احوال اش قرار است یک تنه بخش های 

مختلف جشنواره را پیش ببرد!
محمدمهدی  دیگر،  طرف  از 
بین المللی  جشنواره  دبیر  عسگرپور 
فیلم »فجر« در بین داوران جشنواره 
داخلی »فجر« امسال نیز حضور دارد! 
چه  تا  نیست  مشخص  که  اتفاقی 
همخوانی  »فجر«  مقررات  با  اندازه 

داشته باشد!
حکومتی،  فیلمساز  آبیار  نرگس 
صداوسیمای  مجری  پورحسین  رضا 
این  جزو  نیز  اسالمی  جمهوری 
داوران هستند اما مشارکت سعید راد 
بازیگر قبل از انقالب و تورج اصالنی 
فیلمبردار شناخته شده ی سینما که 
قبادی  بهمن  چون  کارگردانانی  با 
همکاری داشته و ادعای استقالل رأی 
دارد، در جشنواره ی »فجر« انتقادات 
بسیاری را به همراه داشته است. برخی 
کارشناسان سینمایی، وضعیت سعید 
راد را با همکارانش مقایسه می کنند 
که ۴۰ سال ممنوع الکار، ممنوع الورود 

و ممنوع التصویر بوده و هستند.
آرم  با  امسال  جشنواره  پوستر 
مالیان  ریش  و  اسالمی  جمهوری 
چنان بازی کرده است که برای پیدا 
کردن سیمرغ باید جایزه تعیین کرد!

»سیمرغ«  لوح  و  پوستر  حکایت 
نیست.  لطف  از  خالی  هم  دوره  این 
در حالی  که فقط دو روز به برگزاری 
جشنواره مانده بود، پوستر آن منتشر 
با  را  مخاطبان  و حیرت  بهت  و  شد 
و  دم  و  بی سر  سیمرغ  یک  ترسیم 
نظر  به  برانگیخت.  بی محتوا  و  شکل 
این  دیرهنگام  آماده شدن  می رسد 
پوستر که برگزاری نشست مطبوعاتی 
انداخته  تعویق  به  هم  را  »فجر« 
ارتباط مستقیمی با تحریم هنرمندان 
گرافیست  طراحان  و  تجسمی  حوزه 
از  بیش  امسال  پوستر  چنانکه  دارد. 
و  الزم  استانداردهای  فاقد  سال  هر 
نشانه های  و  آرم  به  آلوده  شدت  به 

جمهوری اسالمی است.
که  هم  جشنواره  »سیمرغ«  لوح 
و  ایتالیا  به کشورهایی چون  همواره 
امسال،  می شد،  داده  سفارش  چک 
کشور  داخل  در  تحریم ها،  دلیل  به 
کریستال«  »جهان  شرکت  توسط  و 
دبیر  ادعای  طبق  و  شده  ساخته 
نبودن  جشنواره، »به دلیل به صرفه 
پنج شش  برای  کم،  تعداد  به  تولید 

سال آینده هم ساخته شده است!«
حذف فوتوکال، چشم پوشی از »برج 
در  منتقدان  کردن  پخش  و  میالد« 
دیگر  از  هم  کوچک تر  سالن های 
تحریم   پی  در  که  است  اقداماتی 
گسترده ی »فجر« صورت گرفته است.

برخی  توسط  جشنواره  اینکه  با 
تخصصی  وبسایت های  و  کانال ها 
سینما، تحریم شده اما تصاویری که 
رسانه های رسمی از نخستین جلسه 
»سه  فیلم  جشنواره،  بررسی  و  نقد 
سالور  سامان  ساخته  حبس«  کام 
منتشر کرده اند، حاکیست که عوامل 
در  خاکستری  و  سیاه  لباس  با  فیلم 
یاد  به  آنها  شده اند!  حاضر  نشست 
مسافربری  هواپیمای  کشته شدگان 
تهران  آسمان  فراز  بر  که  اوکراین 
سپاه  پدافند  موشکی  حمله  هدف 
پاسداران انقالب اسالمی قرار گرفت و 
همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدن، 

یک دقیقه سکوت کردند!
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این  از  =»بسیاری 
علیرغم  بازداشت شدگان 
از  زیادی  مدت  گذشتن 
بسر  اسارت  در  بازداشت، 
می برند، هر مقدار تحقیقات 
که الزم بوده تا کنون انجام 
شوند  آزاد  باید  و  شده 
باال  اینقدر  را  وثیقه ها  اما 
افراد  توان  در  که  می گیرند 

نباشد.«
مقام های  که  =کسانی 
را  آنها  قضایی  و  امنیتی 
آشوب«  رهبر  یا  »لیدر 
جمله  از  می کنند،  معرفی 
هیچ  که  هستند  کسانی 
در  آنها  وضعیت  از  اطالعی 
دست نیست و »پرونده های 
به دادگاه ارسال نشده  آنها 
و وکال تا کنون نتوانسته اند 
وارد پرونده های آنها شوند.«
ی  ه ها د ا نو خا =
اعتراضات  کشته شدگان 
آبان ماه برای پذیرش عنوان 
عزیزانشان  برای  »شهید« 
و  تهدید  وو  فشار  تحت 
قرار  بازجویی  و  بازداشت 

دارند.
از  ایران  در  بشر  حقوق  کمپین 
»بی اطالعی مطلق« از سرنوشت برخی 
بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ 
از  که  است  کرده  اعالم  و  داده  خبر 
لحظه بازداشت تا کنون هیچ تماسی 
در  نداشته اند.  خود  خانواده های  با 
بین ناپدید شدگان، افرادی هستند که 
گلوله  اصابت  اثر  بر  بازداشت  هنگام 
زخمی شده بودند و خانواده ها به شدت 
نگرانند که آنها هم جزو کشته شدگان 

باشند.
در  ایران  در  بشر  حقوق  کمپین 
وضعیت  از  خود  گزارش  تازه ترین 
بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸ 
از »بی اطالعی مطلق« از سرنوشت و 
وضعیت برخی از بازداشت شدگان خبر 
داده و  نوشته است که آنها »از لحظه 
بازداشت تا کنون با خانواده های خود 

هیچ تماسی نداشته اند.«
بر اساس گزارش  سازمان های حقوق 
بشر، حدود ۱۰ هزار نفر از معترضان در 
جریان اعتراضات آبان ماه بازداشت شده 
و یا تحت پیگرد قرار گرفته اند. بسیاری 
از این زندانیان همچنین به دلیل فشار 
به صورت  امنیتی،  نهادهای  تهدید  و 

گمنام و ناشناس باقی مانده اند.
بیش از ۴۰۰ نفر از بازداشت شدگان 
اعتراضات آبان ۹۸، عمدتا از ساکنین 
شهرهای شهریار، اسالمشهر )شادشهر(، 
شهر قدس )قلعه حسن خان(، مالرد و 
بزرگ  تهران  زندان  در  کریم،  رباط 

)فشافویه( نگهداری می شوند.
از  بسیاری  آگاه،  منابع  گفته  به 
 ۲۵ تا   ۱۸ افراد  بازداشت شدگان 
فرودست  طبقات  از  عمدتا  و  ساله 
خانواده ی  رو،  این  از  هستند.  جامعه 
وثیقه   تهیه ی  امکان  بازداشت شدگان 

برای آزادی عزیزان خود را ندارند.
کشته شدگان  خانواده ی 
اعتراضات آبان ماه برای موافقت با 

عنوان »شهید« تحت فشارند
کمپین حقوق بشر در ایران پیشتر 
خانواده ی  دادن  قرار  فشار  تحت  از 
برخی کشته شدگان اعتراضات آبان ماه 
۹۸ از جمله مهرداد معین فر و  برهان 

سرنوشت نامعلوم بازداشت شدگان اعتراضات 98؛ 
تعدادی از معترضان از جمله مجروحان ناپدید شده اند

سپاه  اطالعات  توسط  منصورنیا 
تا  داد  خبر  اسالمی  انقالب  پاسداران 
فرزندانشان  شدن  اعالم  »شهید«  با 

موافقت کنند!
کشته شدگان  بستگان  و  خانواده 
اعتراضات آبان ماه، در این رابطه تحت 
فشار و تهدید و احضار و بازجویی قرار 

دارند.
آمار  اعالم  از  همچنان  حکومت 
در  بازداشت شدگان  و  کشته شدگان 
طول اعتراضات آبا ن ماه ۹۸ خودداری 
تعداد  بین الملل  عفو  ولی  می کند 
کشته ها را ۳۰۴ اعالم کرد و خبرگزاری 
داخل  در  منابعی  از  نقل  به  رویترز 
حکومت و وزارت کشور، از کشته شدن 
حدود ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات 

آبان ماه خبر داد.
ناپدیدشده،  معترضان  برخی 

مجروح بودند
شمار  مدنی  فعال  دیهیمی  کریم 
شهروندان استان خوزستان را که هنوز 
در بازداشت  هستند بیش از ۴۰۰ نفر 
مناطقی  »در  که  گفته  و  کرده  اعالم 
که  خرمشهر  و  اهواز  ماهشهر،  چون 
مناطق  اسالمی  جمهوری  مقامات 
سرنوشت  از  می خواندند  بحرانی 
تعدادی از بازداشت شدگان خبری در 

دست نیست.«
به گفته وی، »بین افرادی که هیچ 
دست  در  آنها  سرنوشت  از  خبری 
نیست تعدادی هستند که در جریان 
اعتراضات مجروح شده بودند و آنها را 
از بیمارستان »معرفی زاده« در شادگان 
بازداشت کرده و برده اند. خانواده ها در 
بی خبری بسر می برند و به شدت نگران 
هستند که آنها هم جزو کشته شدگان 

باشند.«
می گوید  مدنی  فعال  این 
شیبان  »زندان  در  بازداشت شدگان 
اهواز، زندان آبادان و زندان ماهشهر« 
زندانی هستند اما »افرادی که تا االن 
در  نیست  مشخص  سرنوشت شان 

بازداشتگاه های سپاه هستند.«
حکومت پرونده ی کسانی را که 
»لیدر یا رهبر آشوب« می خواند به 

دادگاه ارسال نکرده 
دادگستری  وکیل  یک  گفته ی  به 
بازداشت شدگان  برخی  وکیل  و 
اعتراضات، کسانی که مقام های امنیتی 
و قضایی آنها را »لیدر یا رهبر آشوب« 
کسانی  جمله  از  می کنند،  معرفی 
وضعیت  از  اطالعی  هیچ  که  هستند 
»پرونده های  و  نیست  دست  در  آنها 
تا  ارسال نشده و وکال  به دادگاه  آنها 
کنون نتوانسته اند وارد پرونده های آنها 

شوند.«
از  برخی  با  گفتگو  در  گزارش  این 
از  شده اند،  آزاد  که  بازداشت شدگانی 
و  توهین   و  فحاشی  فشار،  شکنجه، 
کمبود  نگهداری،  غیرانسانی  شرایط 
غذا  نامناسب  وضعیت  درمان،  و  دارو 

خبر داده است.
برخی از بازداشت شدگان آبان ماه که 
با قرار وثیقه آزاد شده اند در مصاحبه 
فشارهای  از  بشر،  حقوق  کمپین  با 
شدید روانی و ضرب و جرح در دوران 
بازداشت با باتوم و شوکر، برای »اعتراف 
شبکه های  با  ارتباط  داشتن  به  دروغ 

معاند خارج از کشور« گفته اند.
 آنگونه که کمپین حقوق بشر در ایران 
از دو زندان اوین و فشافویه به نقل از 
منابع خود اعالم کرده، »بیش از ۳۰۰ 
نفر از بازداشت شدگان در سوله ای به 
نام تیپ ۵ در زندان فشافویه که فاقد 
و  می شوند  نگهداری  است،  امکانات 
همچنین زندان زنان هم یک سوله ای 
بوده  است که پیشتر سالن بسکتبال 

و  ندارد  امکانات  و  مناسب  تهویه  و 
و  هستند  کف خواب  بازداشت شدگان 

وضعیت خوبی ندارند.«
پرونده ها،  باالی  حجم  دلیل  به 
دادگاه انقالب مربوط به مواد مخدر 
رسیدگی  معترضان  پرونده ی  به 

می کند!
از  بشر  حقوق  کمپین  مطلع  منابع 
فشافویه«  و  تهران  »اوین  زندان های 
از  تعدادی  پرونده های  ارسال  از 
بازداشت شدگان با اتهام های مشترکی 
چون »اخالل در نظم عمومی از طریق 
از  ممانعت  و  عمومی  آسایش  سلب 
و  هیاهو  با  همراه  مردم  کار  و  کسب  
جنجال در معابر، تخریب اموال عمومی 
و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم 
علیه امنیت کشور« به دادگاه انقالب 

خبر داده اند.
دادگستری  وکیل  یک  گفته ی  به 
تهران، »به دلیل حجم عظیم پرونده ها 
بازداشت شدگان«  زیاد  تعداد  و 
مربوط  انقالب  دادگاه های  بر  عالوه 
امنیتی،  و  سیاسی  پرونده های  به 
دادگاه های مربوط به پرونده های مواد 
مخدر نیز وارد رسیدگی به پرونده های 

بازداشت شدگان آبان ماه شده اند.
دادگاه انقالب به محتویات موبایل 

بازداشت شدگان استناد می کند!
داشته  اظهار  دادگستری  وکیل  این 
است که »تعدادی از بازداشت شدگان 
را در مرحله دادسرا با تعهد، کفالت و 
قرارهای سبک آزاد کرده اند که نه به 
دلیل  »به  بلکه  بشری«  حقوق  دلیل 
تراکم  و  بازداشتگاه ها  ظرفیت   عدم 
شدید پرونده ها در دستگاه قضایی که 
یکباره با چندهزار بازداشتی و پرونده 
گرفته  صورت  شدند«  مواجه  جدید 

است.
دادگستری،  وکیل  این  گفته ی  به 
هستند:  دسته  سه  بازداشت شدگان 
و  اعتراضات  خود  در  دسته  »یک 
که  شده اند  بازداشت  خیابان ها  در 
هستند  کسانی  جزو  آنها  از  تعدادی 
که با قرارهای سبک و به دلیل عدم 
شده اند…  آزاد  بازداشتگاه ها  ظرفیت 
دسته دیگر اما کسانی هستند که بعد 
و یا در جریان اعتراضات از روی فیلم ها 
مداربسته  دوربین های  و  ویدئوها  و 
توسط ماموران امنیتی شناسایی شده 
و بازداشت شده اند که من و همکارانم 
برعهده  را  آنها  از  تعدادی  وکالت 
داریم… اما دسته دیگری هم هستند 
که مقام های امنیتی و قضایی آنها را 
لیدر یا رهبر آشوب معرفی می کنند؛ 
ما هیچ اطالعی از وضعیت آنها نداریم، 
پرونده های آنها به دادگاه ارسال نشده 
وارد  نتوانسته اند  کنون  تا  وکال  و 

پرونده های آنها شوند.«
وکیل،  این  گزارش  اساس  بر 
برخی  پرونده های  مستندات 
بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۹۸، 
»صرفا  و  خودشان«  علیه  »اعترافات 
حضورشان در تجمعات« است و »البته 
بعد از بازداشت توی موبایل شان یا در 
کامپیوترشان ممکن است نهاد امنیتی 
مصادیق  از  و  کند  پیدا  مستمسکی 

تبلیغ علیه نظام مثال تعریف کند.«
برخی  وکیل  آقاسی  محمدحسین 
حقوق  کمپین  به  بازداشت شدگان  از 
بشر ایران با اشاره به بازداشت  طوالنی 
معترضان گفته است: »بسیاری از این 
بازداشت شدگان علیرغم گذشتن مدت 
بسر  اسارت  در  بازداشت،  از  زیادی 
می برند، هر مقدار تحقیقات که الزم 
آزاد  باید  و  شده  انجام  کنون  تا  بوده 
شوند اما وثیقه ها را اینقدر باال می گیرند 

که در توان افراد نباشد.«

آستانه ی خّفت پذیری اصالح طلبان کجاست؟

که  است  دهه  =سه 
با  ایران  در  اصالح طلبان 
روش های مختلف تحقیر شده 
و دچار خودتحقیری بوده اند.
دیگر  وجه  =دو 
تحقیرشدگی اصالح طلبان- 
عقب نشینی  از  غیر 
دائمی- ماله کشی شرایط و 
سیاست ها و اثبات وفاداری 
به دستگاه رهبری جمهوری 
پاسداران  سپاه  و  اسالمی 

انقالب اسالمی است.
چهار  در  =اصالح طلبان 
هسته ای،  کلیدی  موضوع 
منطقه ای  مداخالت 
جمهوری اسالمی، تروریسم 
جمهوری  گروگانگیری  و 
از  بیش  ساالنه  که  اسالمی 
صد میلیارد دالر خسارت به 
ساکت  می آورد  وارد  کشور 

هستند.
= در آستانه ی »بیعت98« 
کارت های اصالح طلبان برای 
در  قدرت  گرفتن سهمی  از 
ازای وادادگی رو به اتمام است.

اصالح طلبان   - محمدی  مجید 
می گویند ۷۰ درصد نامزدهای آنها رد 
برنا  )آذر منصوری،  صالحیت شده اند 
۲۸ دی ۱۳۹۸( و در ۱۵۸ حوزه اصوال 
نامزدی ندارند )فیض اهلل عرب سرخی، 
اعتماد ۱ بهمن ۱۳۹۸(. شورای عالی 
ضمن  اصالح طلبان  سیاست گذاری 
انتشار بیانیه ای عنوان کرد: »از مجموع 
بیش از ۱۶ هزار نفر ثبت نام کننده، 
تا کنون تنها حدود ۵۰۰۰ نفر تایید 
صالحیت شده اند. حدود هزار و پانصد 
نفر یا انصراف داده اند و یا پس از رد 
اجرایی،  هیات های  توسط  صالحیت 
حدود  نکرده اند.  قانونی  اعتراض 
احراز  یا  نیز  نفر  پانصد  و  هزار  نه 
رد صالحیت  یا  و  نشده اند  صالحیت 
از ۹۰ درصد  بیش  متاسفانه  شده اند. 
احزاب  شده  شناخته  کاندیداهای 
شده اند«  صالحیت  رد  اصالح طلب 

)الف ۲ بهمن ۱۳۹۸(.
احزاب اصالح طلب به نحو منفرد نیز 
همین شرایط را بیان کرده اند: »تقریباً 
بیش از ۷۰ نفر از اعضای حزب اعتماد 
کرده  نام  ثبت  در سراسر کشور  ملی 
بودند که همه آنها بر اساس بندهای 
۱، ۲ و ۳ ماده ۲۸ که مربوط به عدم 
التزام عملی به اسالم، نظام جمهوری 
است  فقیه  والیت  اصل  و  اسالمی 
شورای  در  شدند…  صالحیت  رد 
اصالح طلبان  سیاست گذاری  عالی 
هم همین بحث در جریان است زیرا 
هیچیک  در  تقریباً  اصالح طلبان  ما 
را  فهرست  ارائه  امکان  استان ها  از 
نداریم… با اغماض می توانیم بگوییم 
سراسر  در  اصالح طلب  چهره  که ۲۱ 
)اسماعیل  شده اند«  تأیید  کشور 
اعتماد  حزب  سخنگوی  گرامی مقدم، 
رئیس   .)۱۳۹۸ بهمن   ۲ ایران  ملی، 
کارگزاران  حزب  انتخابات  کمیته 
 ۴-۵ صالحیت  می گوید  سازندگی 
نفر از اعضای حزب کارگزاران توسط 
است  شده  تایید  نگهبان  شورای 
)تابناک ۳ بهمن ۱۹۸(. ممکن است 
تعدادی از نامزدها که با اعضای شورای 
نگهبان یا »بیت« داد و ستد دارند خود 
را از صافی رد کنند اما این تعداد در 
مقابل شمار رد صالحیت شده بسیار 

اندک خواهد بود.
هر  در  جناحی  و  و حزب  گروه  هر 
نقطه ی عالم که با این سطح از نارقابتی 
بودن مواجه شود از مشارکت انصراف 
تحریم  را  مشارکت  اصوال  و  می دهد 
الری  موسوی  عبدالواحد  اما  می کند. 
سیاست گذاری  شورای  رئیس  نایب 
اصالح طلبان می گوید: »آنچه از مجموع 
نظرات چهره های اصالح طلب دریافت 
در  اصالح طلبان  که  است  این  کردم 
می کنند«  شرکت  حتماً  انتخابات 
)کیهان ۶ بهمن ۱۳۹۸(. بدین ترتیب 
باز هم اصالح طلبان نامزد معرفی و در 
مردم  از  و  می کنند  شرکت  انتخابات 
می خواهند در بیعت ۹۸ شرکت کنند. 
این رفتار چه چیزی در مورد آنها به 

تک تک شهروندان ایران می گوید؟
سه دهه وادادگی و تحقیر

در  اصالح طلبان  که  است  دهه  سه 
ایران با روش های مختلف تحقیر شده 
و دچار خودتحقیری بوده اند. این دیگر 
که  است  آشکار  و  عام  واقعیت  یک 
از  سهمی   داشتن  برای  اصالح طلبان 
قدرت و منافع ناشی از آن، بودن در 
زیر خیمه ی والیت و تحقیرهای ناشی 
می کنند  هضم  و  می پذیرند  را  آن  از 
این  کجا  تا  که  است  این  پرسش  اما 
نقطه ی  و  کند  کار  می تواند  طرفیت 
از  اصالح طلبان  کجاست.  آن  توقف 
داده اند که  نشان  و سنخی  هر طیف 
زیر  در  وجودندارد.  آستانه ای  چنین 
نقض  و  شده  گذاشته  آستانه های  به 

شده ی پیشین اشاره می کنم:
۱. فعالیت مطبوعات اصالح طلب. با 
سال  در  سالم  روزنامه ی  شدن  بسته 
۱۳۷۸ اصالح طلبان با طیف دانشجویی 
خود همراه شدند تا با فشار از پایین و 
چانه زنی در باال سهم خود را از قدرت 
سرکوب  با  وقتی  اما  دهند  افزایش 
شدید در کوی دانشگاه تهران و تبریز 
مواجه شدند جا زدند و این سنگر را به 

رقیب واگذار کردند.
لوایح  شده  واگذار  بعدی  سنگر   .۲
دوقلو خاتمی  در باب نظارت استصوابی 
و اختیارات رئیس جمهور بود که شورای 
اصالح طلبان  کرد.  رد  را  آنها  نگهبان 
دادند. ادامه  و  را هم هضم کرده  این 

بیعت گیری  نهاد  بعدی  سنگر   .۳
 ۱۳۸۸ سال  در  که  بود  دوجناحی 
توسط سپاه مصادره شد و اصالح طلبان 
تقلب گسترده در انتخابات را در نهایت 
هضم کردند )بجز کروبی و موسوی و 
رهنورد و تعداد اندکی از آنها که سال ها 

در حصر و زندان ماندند(.
۴. سنگر چهارم نامزد کردن روحانی 
غیراصالح طلب به عنوان رپیس دولت 
در سال های ۹۲ و ۹۶ بود. او یک عنصر 
امنیتی است که همیشه در جیب سپاه 
و »بیت« بوده و بدون هماهنگی با آنها 
بیرونی  )نمایش های  نمی خورد  آب 
هم  را  سرهنگ  برابر  در  »حقوقدان« 
»بیت« و هم رفقای روحانی در شورای 

امنیت ملی درک می کنند(.
برای  نامزد  انتخاب  پنجم  ۵. سنگر 
تعیین اعضای مجلس شورای اسالمی 
بود که در سال ۱۳۹۴ به جناح دیگر 
و »بیت« با گذاشتن نامزدهای جناح 
اصالح طلبان  فهرست های  در  مقابل 
اعالم  برای  را  این  آنها  شد.  واگذار 
انجام  بیت و سپاه  به  بیشتر  وفاداری 
دادند اما نتیجه ای نگرفتند و همچنان 

فتنه گر خوانده می شوند.
سهم اصالح طلبان از قدرت در دوران 
پساجنبش سبز در نهایت به چند وزیر 
مجلس  عضو  صد  از  کمتر  و  کابینه 
عنوان(  این  )تحت  اسالمی  شورای 
محدود شد که بروز و ظهور چندانی 

نیز نداشتند. علی مطهری که هیچگاه 
فهرست  در  اما  نبوده  اصالح طلب 
بیش  رفت  مجلس  به  اصالح طلبان 
از بقیه بروز و نمود داشته است. آنها 
در قالب و ادعای اکثریت حتی نقش 
یک اقلیت قدرتمند را نیز ایفا نکردند.

ماله کشی و اثبات وفاداری
تحقیرشدگی  دیگر  وجه  دو 
عقب نشینی  از  غیر  اصالح طلبان- 
دائمی- ماله کشی شرایط و سیاست ها 
رهبری  دستگاه  به  وفاداری  اثبات  و 
مورد  اینکه  برای  آنها  است.  سپاه  و 
مدام  نگیرند  قرار  قهریه  قوای  غضب 
خود  که  را  سیاست هایی  مجبورند 
دارند  اشکال  آنها  به  یا  ندارند  قبول 
یا نمی پسندند یا در مواردی قبال رد 
کرده اند برای عموم توجیه کنند تا از 
سر سفره ی والیت بیرونشان نگذارند. 
تقرب  آنها  برای  موضوع دیگر جانکاه 
این معنا که اگر می خواهند  به  است 
که  بگویند  سخنی  یا  کنند  انتقادی 
سپاه  و  »بیت«  و  خامنه ای  می دانند 
پاسداران انقالب اسالمی نمی پسندند 
ابتدا قبل از بیان آن به ده ها موضوع 
که وفاداری آنها را اثبات می کند اشاره 
می کنند تا زهر سخن اصلی را بگیرند. 
چنین موضع گیری هایی برای هر اهل 
سیاستی خفه کننده و تهوع آور است 
دارند  است  اصالح طلبان سه دهه  اما 
چنین می کنند و هنوز ظرفیت ادامه 

در آنها دیده می شود.
غیبت در مسائل کلیدی

استثنای  چند  )بجز  اصالح طلبان 
نادر( در چهار موضوع کلیدی هسته ای، 
مداخالت منطقه ای جمهوری اسالمی، 
جمهوری  گروگانگیری  و  تروریسم 
اسالمی که ساالنه بیش از صد میلیارد 
وارد می آورند  به کشور  دالر خسارت 
صد  فقط  روحانی  گفته ی حسن  )به 
میلیارد دالر خسارت ساالنه از مجرای 
تحریم ها( ساکت بوده اند. این سکوت 
است  رانده  حاشیه  به  بیشتر  را  آنها 
انتظار  رژیم  مخالف  و  موافق  چون 
دارد آنها در این موضوعات که هر روز 
گریبان ایران را می گیرد اظهار نظر و 
سیاست گذاری کنند. اما اصالح طلبان 
در این موضوعات ساکت هستند چون 
و  پاسداران  سپاه  طلق  ملک  را  آنها 
»رهبر« می دانند و تصور می کنند که 
هزینه ی اظهار نظر در مورد آنها بسیار 
باالست. اتفاقا حکومت به همین دلیل 
حوزه ها  این  در  تا  برده  باال  را  هزینه 

چالش نشود.
تمام شدن کارت ها

در آستانه ی »بیعت ۹۸« کارت های 
از  سهمی   گرفتن  برای  اصالح طلبان 
اتمام  به  رو  وادادگی  ازای  در  قدرت 
»نظام«  که  نمی آید  نظر  به  است. 
آنها  به  بیشتر  مشارکت  جلب  برای 
آنها  حنای  چون  باشد  داشته  نیاز 
برای رأی دهندگانشان نیز دیگر رنگی 
ندارد. دوگانه ی میانه رو- رادیکال برای 
تدریج  به  دارد  نیز  غربی  کشورهای 
چون  می دهد  دست  از  را  ارزش اش 
دولت های ترامپ و جانسون دیگر این 
داستان ها را نمی خرند. دولت روحانی با 
فقدان کارآمدی، نادیده گرفتن همه ی 
مجلس  و  روزآفزون  فساد  و  وعده ها 
به  شدن  تبدیل  با  اسالمی  شورای 
مهردار حکومت و منتظراالمری »بیت« 
و سپاه پاسداران آخرین اندوخته های 
نیز مصرف  را  به اصالح طلبان  اعتماد 
کرد. از هم اکنون »نظام« پذیرفته است 
شماری  پر  »بیعت«  نیست  قرار  که 
صورت گیرد و بدین لحاظ نیاز چندانی 
احساس  تنور«  به »گرم کنندگان  هم 

نمی شود.
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بر اساس گزارش سازمان عفو بین  الملل در اعتراضات آبان ماه که پس از افزایش قیمت بنزین به راه افتاد 
3۰۴ نفر کشته شدند اما رویترز به نقل از منابع داخل ایران شمار تلفات را 1۵۰۰ نفر اعالم کرد



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷1۴ 
جمعه ۱۸ تا پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸خورشیدی 

دلیل قاروقور شکم !
صدای ناخوشایندی که بعضی اوقات موجب 

اجزای  ناراحتی  موجبات  ما می شود حتما  ناراحتی 
داخلی بدن ما را هم به وجود می آورد پس بهتر است نسبت 

به این موضوع سهل انگاری نکرده و همانطور که اکثر شما می دانید 
مصرف غذاهای سنگین و گاهی فاقد کیفیت مطلوب همچون فست فود 

ها و غذاهای کنسرو شده و غذاهای نفاخ مانند نخود باعث ایجاد صدا در شکم 
می شود همچنین ضعف در دستگاه هضم غذا هم این صدا را به بار می آورد.

زمانی که به دنبال مصرف غذایی نفخ ایجاد می شود این نفخ ایجاد شده باید از 
طریق مقعد و یا دهان خارج شود در غیر اینصورت در داخل شکم باقی مانده و با 
حرکت خود صدای قاروقور را ایجاد می کند. هیپوتاالموس بخش هماهنگ کننده 
دستورات بدن است که گرسنگی یکی از آنهاست. این هورمون در زمان گرسنگی با 
فرمان دادن به معده و انقباضات ماهیچه شکمی و افزایش اسیدهای موجود در معده 
و روده سبب ایجاد این صدا می شود.اگر قاروقور شکم به دلیل گرسنگی باشد خوب 
ساده است که با مصرف غذا این صدا برطرف می شود اما اگر دلیل دیگری داشته 
باشد راه چاره چیز دیگری است.قدم اول رعایت در خوردن مواد غذایی است که 
به ان اشاره شد. قدم بعدی پرهیز از مصرف مخلفاتی همچون ساالد, سبزی, 

دوغ و نوشابه به همراه غذا است. همچنین گفتنی است که با جویدن به 
اندازه غذا و پرخوری نکردن تا حد باالیی این مشکل کنترل می شود.
عصاره نعناع یک درمان گیاهی و سنتی و در عین حال بسیار 

موثر برای این مشکل است اما این بدان معنا نیست که 
هرچه می خواهید میل کنید و بعد مقداری از 

این عصاره را خورده و مشکلی هم 
پیش نیاید.

زنانشاخص

آه ، ای ناشناس ناهمرنگ
بازگو ، خفته در نگاه تو چیست ؟

چیست این اشتیاق سرکش و گنگ
در پس دیده سیاه تو چیست ؟

چیست این ؟ شعله یی ست گرمی بخش
چیست این ؟ آتشی ست جان افروز  ....

... آه ، ای ناشناس ناهمرنگ
نگهی سخت  آشنا داری

دل ما با هم است پیوسته
گرچه منزل زما جدا داری
آه ، ای ناشناس !  می دانم

که زبان مرا نمی دانی
لیک چون من که خواندم از نگهت

از رخم نقش مهر می خوانی

اگر موهای وز و فر 
دارید و همیشه از داشتن 
این نوع مو ناراحتید ، خوشبختانه، راه 
هایی برای مرتب و صاف کردن موی 
فر شما وجود دارد.کراتینه کردن مو از 
جمله روش هایی برای صاف و لخت 
کردن مو است که افراد زیادی از این 
روش استفاده می کنند و یا به دنبال 
انجام آن هستند. این عمل با استفاده 
است  پروتئین  نوعی  که  کراتین  از 

انجام می پذیرد. 
اموزش مراحل کراتینه کردن مو  :

را  اینکه موهایتان  از  مرحله 1: قبل 
کراتینه نمایید آنها را ابتدا با شامپو به 

خوبی بشویید و آبکشی نمایید.
اما  کنید  خشک  را  موها  مرحله ۲: 

در  رطوبت  درصد   ۲۰ بدهید  اجازه 
موها باقی بماند. سپس موها را تقسیم 

بندی کنید.
کاسه  داخل  را  مرحله3:کراتین 
رنگ بریزید وبا استفاده از یک فرچه 
به  الیه  به  الیه  را  موها  نازک  و  نرم 
مواد کراتین آغشته کنید. الیه های 

انتخابی مو باید بسیار نازک باشند.
دقت کنید از یک بند انگشت مانده 
کنید  آغشته  مو  با  را  مواد  ریشه  به 
آغاز  مو  ریشه  از  را  کار  این  نباید  و 
نمایید و مواد کراتین نباید به پوست 

سر بخورد .
محلول  اینکه  از  بعد   :۴ مرحله 
کراتینه را روی همه قسمت موهای 
موهایتان  جنس  اگر  مالیدید  خود 
 ۳۰ تا   ۲۰ حدود  است  معمولی 
دقیقه صبر کنید و اگر موهایتان فر 
دقیقه  تا ۵۰   ۴۰ حدود  است  زبر  و 
روی  کراتینه  محلول  تا  کنید  صبر 

موهایتان اثر بگذارد.
در طول این مدت زمان نیز باید هر 
۱۰ دقیقه موهایتان را از قسمت باال 
به پایین شانه کنید سپس موهایتان 
را با کمک کاله نایلونی بپوشانید تا اثر 

فرمالین را روی آن می نویسند.
۲. برخی کراتین ها فقط مخصوص 
فقط  هم  برخی  هستند.  احیا 
منتها  مو هستند.  مخصوص صافی 
اکثر کراتین مو موجود در بازار هم 
صافی مو و هم بازسازی مو را انجام 

می دهد.
3. اگر در نظر دارید که موهای خود 
و  رنگ  عملیات  باید  کنید  رنگ  را 
دکلره را قبل از کراتینه انجام دهید 
دکلره  یا  و  کردن  رنگ  از  پس  و 
موها  به  روز   ۱۰ باید  موها  کردن 
را  آنها  سپس  و  دهید  زمان  زمان 
کراتینه کنید. زیرا رنگ و اکسیدان 
دارای مواد قلیایی است و فلس های 
مو را باز می کند. در نتیجه کراتین 

از مو خارج می شود.
رنگ  کراتین  عمل  از  پس   .۴
می  تر  روشن  درجه  دو  موهایتان 
دو  کنید  می  که  رنگی  پس  شود 
نظر  در  را  آن  از  تر  روشن  درجه 
این  راه  بهترین  معموال   بگیرید. 
است که موهایتان را قبل از کراتین 
خیلی  خیلی  یا  و  تیره  خیلی  یا 

روشن نمایید.
۵. برای دوام بیشتر مواد در روزهای 
از  موها  نمودن  کراتین  از  بعد 
کراتین  موهای  مخصوص  شامپوی 
ماسک  از  حمام  داخل  در  و  شده 
های کراتینه استفاده نمایید. ماسک 
کراتین-  دارای  حمام  از  بعد  موی 
و  کراتینه  مخصوص  دوفاز  سرم 

روغن آرگان است.
6. بعد از کراتینه کردن موهایتان را 
تا ۴۸ ساعت نباید با گیره و یا کش 

ببندید.
 ، موها  شستشو  بار  هر  از  بعد   .۷
پایین سشوار  دمای  با  را  موهایتان 
خشک کنید زیرا سشوار کردن مو با 
حرارت پایین باعث افزایش عمر اثر 

کراتینه روی موها می شود.
 ، موها  کردن  کراتینه  از  بعد   .8
آرامی  به  را  موها  شستن  هنگام 
بشویید و فشار زیادی را به موهایتان 

وارد نکنید .
از  موها  کردن  کراتینه  از  بعد   .9
برای  سولفات  بدون  شامپوهای 
استفاده  خود  موهای  شستشوی 

کنید.
شوید  مطمئن  کراتینه  از  1۰.قبل 
که به مواد شیمیایی آلرژی نداشته 
باشیدزیرا ممکن است دچار مشکل 

تنفسی شوید.
۱1. در زمان کراتینه کردن موها از 

ماسکهای فیلتردار استفاده نمایید.
در  را  مو  کردن  کراتینه  عمل   .1۲
گردش  که  محیطی  و  باز  محیط 
هوا به خوبی انجام می شود ، انجام 

دهید.
13. توجه کنید کراتینه کردن موها 
و  نیست  موها  کردن  رنگ  مانند 
و  دقت  به  دیگری  فرد  توسط  باید 
می  اگر  پس  شود  انجام  ظرافت  با 
خواهید در خانه موهایتان را کراتینه 
کنید ، فرد دیگری باید کنارتان باشد.

کراتینه روی موها بیشتر شود.
مدت  این  گذشت  از  پس  مرحله۵: 
اتوکشی  که  مرحله  ترین  مهم   ،
نتیجه  با  مستقیم  رابطه  و  موهاست 
عمل کراتینه دارد را باید آغاز کنید . 
موها را نشویید و برای اتوکشی اصولی 
موها ، موها را الیه به الیه در دست 
بگیرید و با یک اتوی سرامیکی خوب 
 ، درجه   ۲۱۰ الی   ۲۰۰ حرارت  با  و 
موها را به دقت و با حوصله اتوکشی 

نمایید.
بخاری  موها  اتوکشی  در   :6 مرحله 
بلند می  اتوکشی  هنگام  موها  از  که 
شود طبیعی است. شما باید اتوکشی 
هر الیه از موها را تا جایی ادامه دهید 
نشود.  بلند  موها  از  بخاری  دیگر  که 
هر دسته از موها را باید حدود ۷ تا 
۸ مرتبه اتو بکشید و بعد از اتمام کار 
خیس  را  موهایتان  نباید  موها  اتوی 

کنید.
به  نباید  مرحله  این  در   :۷ مرحله 
را  موها  بروید.  حمام  روز  سه  مدت 

در این سه روز نبندید و روسری سر 
منزل  از  بیرون  حدالمقدور  و  نکنید 
روسری  پوشیدن  به  مجبور  تا  نروید 
شوید.در این سه روز موها را گاهی با 
حرارت مالیم اتوکشی نمایید و هیچ 
ماده اضافی همچون سرم – تافت و .. 

به موها نزنید.
مرحله 8: بعد از سه روز با شامپوی 
بعد از کراتین موهایتان را بشویید و 
اگر از شامپو باقی ماند در روزهای بعد 

نیز از آن استفاده نمایید .
نکات مهمی که برای کراتینه کردن 

موها باید در نظر بگیرید
1. برای انتخاب بهترین مارک کراتینه 
مو به میزان فرمالدئید در آنها توجه 
آب  در  محلول  گاز  فرمالین   . کنید 
است که به شدت مو را صاف می کند 
کراتین  اول  نسل  در  که  ماده  این   .
هوا  در  سرعت  به   ، داشت  وجود  ها 
سیستم  جذب  و  شود  می  پخش 
فرمالین  گردد.  می  خون  و  تنفسی 
موجود در کراتین آسیب های جدی 
به دستگاه تنفسی افراد وارد میکند. 
برای تشخیص درصد فرمالین در روی 
بطری کراتین را نگاه کنید زیرا درصد 

نیره ابتهاج سمیعی  
)1۲93 - 1396(

نیره ابتهاج سمیعی نخستین بانوی 
مجلس شورای  به  یافته  راه  گیالنی 
نماینده  و  ایرانی  سیاستمدار  ملی، 
تا  سالهای ۱۳۴۵  فاصِل  حد  رشت 
۱۳۵۷ در دوره های ۲۱٬۲۲٬۲۳٬۲۴ 
مجلس شورای ملی است. بود. او جزء 
به مجلس  است که  زنانی  نخستین 
مجلس شورای ملی را یافت و اولین 
مجلس  نیابت  که  بود  ایرانی  بانوی 
را به عهده گرفت و نخستین بانویی 
است که از استان گیالن به مجلس 
یافته است. سمیعی  راه  ملی  شورای 
پس از فارغ التحصیلی به عنوان دبیر 
به خدمت در آموزش پرورش پرداخت 
و در امور اجتماعی نیز فعالیت می کرد. 
می توان  وی  اجتماعی  فعالیتهای  از 
انجمن  به موارد زیر اشاره کرد:عضو 
زنان گیالن، بنگاه حمایت از مادران 
و نوزادان، نایب رئیس جمعیت شیر 
و خورشید سرخ و عضو هیئت مدیره 
شیرخوارگاه رشت، عضو انجمن حمایت 
درمانگاه  عضو  سرطان،  با  مبارزه  از 
کمیسیون  عضو  »دولتیل«،  خیریه 
عضو  زنان،  عالی  شورای  بین المللی 

سازمان زنان ایران، عضو انجمن فارغ 
نایب  دماوند،  دانشکده  التحصیالن 
رئیس هیئت امنای دانشکده دماوند و .....

پاس  به  سمیعی  بتهاج  ا نیره 
فعالیت هایش نشان درجه ۳ همایون، 
مدال تاجگذاری و مدال جشن های 
از  کرد.پس  دریافت  را  ساله   ۲۵۰۰
انقالب ۱۳۵۷، اموالش توسط دولت 
جمهوری اسالمی تصرف شد.بعد از 
انقالب ۱۳۵۷ و تغییرات پیش آمده او 
از فعالیتهای سیاسی کناره گیری کرد 
و مدتی را در آمریکا بسر برد  وسپس 

سیمین بهبهانیبه ایران برگشت.

وجود  این سوال  برای  پاسخی  هیچ 
های  روش  که  علت  این  به  ندارد، 
اندازه گیری قدرت ماهیچه ها با یک 
دارای  ماهیچه  است،  متفاوت  دیگر 
قدت آزاد )نیروی حداکثری(، قدرت 
نیروی  تکراری(،  )حرکات  محرک 
و  سریع(  نیروی  )اعمال  ارتجاعی 
پایداری ) مقاومت در هنگام  قدرت 
خستگی( می باشند، در بدن انسان 
دارد:قلبی،  وجود  ماهیچه  نوع  سه 

صاف و اسکلتی.
ماهیچه قلبی دیواره قلب را می سازد 
و مسئول نیروی انقباض قلب است، 
روده،  دیواره  صاف  های  ماهیچه 
ماهیچه  و  خونی  های  رگ  رحم، 
ماهیچه  سازد،  می  را  چشم  درونی 
های اسکلتی به استخوان و در بعضی 
نواحی پوست )ماهیچه های صورت( 
متصل هستند، انقباض ماهیچه های 
اسکلتی به دست و پا و دیگر اندام ها 

برای حرکت کمک می کنند،
اثبات  مطالعاتی  منابع  از  بسیاری 
می کنند که بیش از ۶۵۰ ماهیچه 
دارد،  وجود  انسان  بدن  در  اسکلتی 
این  مطالعات  بعضی  در  که  اگرچه 
اختالف  این  باشد،  می   ۸۴۰ عدد 
به دلیل این است که ماهیچه های 
پیچیده را جزء ماهیچه های اسکلتی 
به حساب می آورند،مثال عضله دو سر 
بازو یک ماهیچه پیچیده است که دو 
سر با دو منبع متفاوت دارد و روی 
شعاع استخوان ها قرار می گیرند، آیا 
شما این ماهیچه را جزء اسکلتی ها به 

حساب می آورید؟
مجموعه  افراد،  بیشتر  که  اگرچه 
ماهیچه ای یکسانی دارند ، اما ممکن 
است تفاوت هایی هم در جزئیات آنها 
دیده شود، عموما ماهیچه های صاف 
بافت سلولی دارد و تعداد آنها به بیلیون 
می رسد، برای مفهوم ماهیچه قلبی، 
ما تنها قلب را برای معرفی آن داریم. 
ماهیچه ها نام های التین دارند و بر 
اندازه، شکل، فعالیت،  حسب مکان، 
دسته  عضوهایشان  تعداد  و  ریشه 
بندی می شوند، مثال ماهیچه فلکسور 
لونگوس )عضله تا کننده( هالیسیک 
یک ماهیچه بلند است که به تا شدن 

شصت کمک می کند . 

فلکسور:ماهیچه ای که خم کننده است.
هالیسیک:انگشت بزرگ

النگوس:بلند
ماهیچه شصت

ماهیچه های زیر طبق تعاریق مختلف 
ها  ماهیچه  ترین  قوی  جز  قدرت، 

شناخته شده اند. 
ماهیچه بیرونی چشم

دفعات  به  روز  طول  در  چشم  عضله 
زیادی برای تنظیم حالت خود جابجا 
می شود، زمانی که سر در حال تکان 
چشم  بیرونی  ماهیچه  است،  خوردن 
در حال تنظیم کردن خود برای ثابت 
شدن چشم می باشد، اگرچه ماهیچه 
بیرونی چشم می تواند دچار خستگی 
نیز بشود، با یک ساعت مطالعه کتاب 
، چشم تقریبا حدود ۱۰۰۰۰ حرکت 

انجام می دهد. 
ماهیچه سرینی بزرگ

ترین  بزرگ  بزرگ،  سرینی  ماهیچه 
این  است،  انسان  بدن  در  ماهیچه 
چون  است،  قوی  و  بزرگ  ماهیچه 

در  انسان  تنه  نگهداری  آن  وظیفه 
حالت ایستاده و قائم است، این ماهیچه 
مسئول مقاومت در برابر جاذبه است و 

در راه رفتن به ما کمک می کند. 
قلب

ماهیچه  ماهیچه،  ترین  سخت کوش 
قلب است، قلب ۷۱ گرم خون را در 
هر تپش پمپاژ می کند، پمپاژ روزانه 

برابر  حداقل  قلب 
 ۹۴۵۰( گالون  با ۲۵۰۰ 

لیتر( خون می باشد، قلب توانایی ۳ 
بیلیون تپش را در زندگی هر فرد دارد.

ماهیچه مخصوص جویدن
وزن،  اساس  بر  ماهیچه  ترین  قوی 
ماهیچه مخصوص جویدن است، تمام 
عضالت فک با یکدیگر کار می کنند 
از ۲۵  بیشتر  نیرویی  با  توانند  می  و 
کیلوگرم، دندان های فرد را ببندند و 
به دندان آسیاب نیرویی برابر با ۹۰,۷ 

گرم وارد کنند. 
ماهیچه های رحم

محل قرارگیری رحم نزدیک به لگن 
دلیل  به  ماهیچه  این  قدرت  است، 
دنیا  به  برای  نوزاد  دادن  هل  توانایی 

آمدن می باشد، غده هیپوفیز هورمون 
اکسی توسین را ذخیره می کند که 

باعث انقباض می شود. 
ماهیچه نعلی یا سولئوس

این ماهیچه در زیر عضله ساق پا قرار 
می گیرد و برای قدم زدن، دویدن و 
یک  می باشند،  مهم  بسیار  رقصیدن 
ماهیچه قدرتمند در طول ساق پا وجود 
دارد، علت قوی بودن آن نیرویی است 
که ساق پا به جاذبه زمین وارد می کند 
و پا را ایستاده و محکم نگه می دارد.

زبان
از  و  است  سفت  عضله  یک  زبان 
گروهی از ماهیچه ها تشکیل شده و 
است.  بکار  آماده  همیشه  قلب،  مثل 
زبان در میکس مواد غذایی در دهان 
نقش دارد؛ این عضله باعث تکلم نیز 
نیز  لوزه  می شود، عضله زبان شامل 
می  بین  از  را  ها  جرم  که  باشد  می 
برد، حتی زمانی که انسان می خوابد، 
زبانش به طور مداوم بزاق را به سمت 
گلو هل می دهد. به عقیده ی بسیاری 
زبان قوی ترین ماهیچه ی بدن انسان 
دانشمندان  میان  نظر  این  اما  است 

همچنان متفاوت است .
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بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷1۴
 جمعه ۷ تا پنجشنبه ۱۳ فوریه ۲۰۲۰

مردانشاخص

هستند  ها  ویروس  از  ،نوعی  کرونا 
که به طور معمول بر دستگاه تنفس 
تأثیر  انسان،  جمله  از  پستانداران، 
سرماخوردگی،  با  آنها  گذارند.  می 
پنومونی و سندرم حاد تنفسی شدید 
)SARS( همراه هستند و همچنین 

می توانند روی روده تاثیر بگذارند.
از   ۱۹۳۷ سال  ،در  کرونا  ویروس 
ویروس برونشیت عفونی در پرندگان 
کشف شد. این ویروس ها ،مسئول 
۱۵ تا ۳۰ درصد از سرده های رایج 
هستند و در طول ۷۰ سال گذشته، 
ویروس  که  اند  دریافته  دانشمندان 
ها،  ها، سگ  تواند موش  می  کرونا 
گربه ها، بوقلمون ها، اسب ها، خوک 
 MNT ها و گاو را آلوده کند. مقاله
انواع مختلف ویروس کرونا  بر روی 
انسانی، عالئم آنها، نحوه انتقال آنها 
و دو بیماری خطرناک مشتق از آن 
کرده  تحقیق   MERS و   SARS:

است.
این  عامل  عنوان  به  کرونا  ویروس 
بیماری به سیستم تنفسی حمله می 
از  را  سیستم  این  تدریج  به  و  کند 
کار می اندازد و از عالئم این بیماری 
می توان به سرفه، تب شدید که به 
التهاب ریه و نارسایی کلیه منجر می 

شود، اشاره کرد.
تاریخچه بیماری کرونا

مورد  اولین  گزارشات  براساس 
بیماری در سپتامبر ۲۰۱۲ در مردی 
۶۰ ساله در عربستان سعودی کشف 
شد که به مرگ بیمار انجامید . این 
دبی  به  آن  از  قبل  روز  چند  مرد 
در  مورد  دومین  و  بود  کرده  سفر 
نیز  او  که  قطر  در  ساله  مردی ۴۹ 
در گذشت و کشف بیماری اولین بار 
 Health Protection آزمایشگاه  در 
Agency's  در Colindale لندن به 

تایید رسید .
حقایق کلی در مورد ویروس کرونا:

سرماخوردگی  برای  درمانی  هیچ 
وجود ندارد.

و   SARS باعث  کرونا  ویروس 
MERS می شود.

ویروس کرونا بسیاری از گونه های 
مختلف را آلوده می کند.

این بیماری از چین نشئت گرفته و 
در ۳۷ کشور گسترش یافت و ۷۷۴ 

نفر را کشت.
ویروس کرونا چیست؟

عالیم  توانند  می  کرونا  ویروس 
ایجاد  را  تنفسی  عالئم  و  آنفلوانزا 
انسانی  کرونا  ویروس  کنند. 
در   ۱۹۶۰ دهه  در  ابتدا   )HCoV(
بینی بیماران مبتال به سرماخوردگی 
کرونا  ویروس  دو  شدند.  شناسایی 
انسانی مسئول بخش بزرگی از سرما 
و   OC43 معمول  های  خوردگی 

229E هستند.

های  طرح  اساس  بر  کرونا  ویروس 
تاج مانند بر روی سطوح خود،به این 
 "Corona" .نام شناخته شده است
در التین به معنی "هاله" یا "تاج" 
عفونت  ها،  انسان  میان  در  است. 

فظی  حا ا خد
با عینک های طبی

قطره های چشمی برای استفاده های گوناگونی 
تولید و عرضه می شوند، از عفونت و خشکی چشم 

قطره  بار  اولین  برای  اما  فصلی  های  حساسیت  تا  گرفته 
چشمی ابداع شده که عیوب انکساری چشم را برطرف می سازد.

در دنیای امروز میلیون ها نفر به علت دوربینی یا نزدیک بینی مجبور 
به استفاده از عینک هستند. اما ابداع یک قطره چشم منحصر به فرد اصالح 

عیوب انکساری را ممکن خواهد کرد.مبدع این قطره چشم می گوید ترکیبات 
موجود در این محصول که بر مبنای فناوری نانو ابداع شده قادر به برطرف کردن 
مشکالت قرنیه چشم خوک بوده و می توان امیدوار بود که در آینده نزدیک بتوان 
با استفاده از همین قطره چشم نیاز به استفاده از عینک در انسان ها را برای همیشه 
از بین برد.این اولین بار است که یک قطره چشم برای حل دائمی مشکل دوربینی 
و نزدیک بینی ابداع می شود. این قطره هم در کودکان و هم در بزرگساالن و برای 
رفع هر دو مشکل دوربینی و نزدیک بینی قابل استفاده است.تنها در آمریکا ۵ تا 
۱۰ درصد از مردم با مشکل دوربینی و حدود ۴۲ درصد از آنها که بین ۱۲ تا 
۵۴ سال سن دارند با مشکل نزدیک بینی دست به گریبان هستند. افرادی که 
در مناطق شهری زندگی می کنند معموال دوبرابر افراد روستانشین با خطر 

ابتال به این مشکل مواجه هستند.استفاده از این قطره های منحصر به 
فرد در آینده می تواند جایگزین استفاده از لنزهای چشمی هم بشود. 

همچنین بیماران می توانند با نصب یک برنامه تلفن همراه بر 
روی گوشی خود و اندازه گیری میزان مشکل انکساری 

چشمانشان یک الگوی خاص برای استفاده از 
قطره های چشم مذکور به دست 

آورند.

اغلب در ماه های زمستانی و همچنین 
این،   ، افتد  می  اتفاق  بهار  نزدیک 
معمولی است که فردی که به خاطر 
ویروس کرونا سرما بخورد و، بارها در 
این  به  این،  و  بگیرد  قرار  معرض آن 
دلیل است که آنتی بادی های کرونا 

متغیر هستند.
عالئم و نشانه های بیماری کرونا :

آنفلوانزا  یا  و  خوردگی  سرما  عالئم 
از  پس  روز  چهار  تا  دو  از  معموال 
عفونت ویروس کرونا اتفاق می افتد و 

معموال خفیف است.
 ، کردن  عطسه  از:  عبارتند  عالئم 
آبریزش بینی ، خستگی ، سرفه ، در 
موارد نادر تب  ، گلو درد ،  آسم را 

تشدید می کند.
دیگر  علت  رینوویروس،  خالف  بر 
سرماخوردگی، ویروس کورونا انسانی در 
آزمایشگاه به آسانی قابل کشت نیست.

عالئم کرونا
درمان های پیشنهادی برای کنترل و 

کاهش بیماری کرونا

بنابراین  ندارد،  وجود  درمانی  هیچ 
از  بخش  این  در  که  هایی  درمان 
شده  اشاره  آنها  به  نمناک  سالمت 
است شامل مراقبت از خود و داروهای 

بدون نسخه )OTC( است:
استراحت ، آب کافی بخورید ، اجتناب 
از سیگار کشیدن و دود ، برای کاهش 
درد و تب از استامینوفن، ایبوپروفن یا 
ناپروکسن استفاده کنید ، از دستگاه 

بخار استفاده کنید.
نمونه  با  تواند  می  مسئول  ویروس 
گیری از مایعات تنفسی مانند موکوس 

از بینی یا خون تشخیص داده شود
انواع ویروس کرونا:

کرونا  های  ویروس  مختلف  انواع 
بیماری  مختلف  انواع  موجب  انسانی 
نوع  شش  حاضر  حال  در  میشود 
ویروس کرونا وجود  از  شناخته شده 
دارد که می تواند انسان را آلوده کند.

انواع متداول عبارتند از:
229E )آلفا کروناویروس(

NL63 )آلفا کروناویروس(

OC43 )قرنطینه ویروس بتا(

HKU1 )کرونا ویروسی بتا(

جلوگیری از ابتال به کرونا ؛ چگونه 

خودتان  از 
محافظت کنید؟

هیچ  حاضر  حال  در 
در  شما  از  محافظت  برای  واکسنی 
وجود  ویروسی  کرونای  عفونت  برابر 
ندارد. شما ممکن است قادر به کاهش 
خطر ابتال به عفونت با انجام موارد زیر 

باشید:
دست ها را اغلب با صابون و آب بشویید.

اجتناب از لمس کردن چشمان، بینی 
یا دهان با دست های الوده

بیمار  افراد  با  نزدیک  تماس  از 
جلوگیری کنید.

چگونه از دیگران محافظت کنیم:
می  دارید،  سرماخوردگی  عالئم  اگر 
توانید با انجام موارد زیر به محافظت 

از دیگران کمک کنید.

در حالی که بیمار هستید، در خانه بمانید.
از تماس نزدیک با دیگران جلوگیری 

کنید.
کردن  عطسه  یا  کردن  سرفه  هنگام 
،دهان و بینی خود را پوشش دهید، 

و دست ها را بشویید.
اشیاء و سطوح را تمیز و ضد عفونی کنید.

درمان های تجویز شده برای بیماری 
ویروسی کرونا

بیماری  برای  خاصی  های  درمان 
کرونا  های  ویروس  از  ناشی  های 
انسان وجود ندارد ، اکثر افراد مبتال 
بدن  رایج  ویروسی  کرونا  بیماری  به 
با  یابند.  بهبود می  تنهایی  به  انسان 
از  برخی  می توانید  شما  حال،  این 
چیزهایی را برای از بین بردن عالئم 

خود انجام دهید.
کنید  مصرف  را  تب  و  درد  داروهای 
)احتیاط:آسپرین را به کودکان ندهید(.

استفاده از یک رطوبت ساز یا حمام 
درد  گلو  به کاهش  برای کمک  گرم 

و سرفه.
اگر به اندازه کافی بیمار هستید، باید 
در  و  بنوشید  مایعات  زیادی  مقدار 

خانه بمانید و استراحت کنید.

محمد مهدی سمیعی  
)1۲9۷ - 1389(

از  یکی  سمیعی  مهدی  محمد 
و  ایران  برنامه ریزی  و  بانکی  مدیران 
سلطنت  دوران  فن ساالران  از  یکی 
سال ها،  وی  بود.  پهلوی  محمدرضا 
رئیس بانک توسعه صنعت و معدن، 
سازمان  رئیس  مرکزی،  بانک  رئیس 
صندوق  رئیس  سرانجام  و  برنامه 
یک  هر  در  و  بود  کشاورزی  توسعه 
گرفت  تصمیم هایی  این سمت ها،  از 
برای  تعیین کننده  تصمیمات  در  و 
نقش  کشور  زیرساخت های  تأمین 
داشت. این واقعیت را که بانک مرکزی 
ایران مؤسسه ای عاری از فساد، نسبتاً 
مستقل و به نحو غریبی کارآمد بود 
به مدیریت او منتسب کرده اند.انجمن 
اسفند  در ۲  ایران  خبره  حسابداران 
۱۳۵۱ با حمایت مؤثر وی راه اندازی 
شد. وی یکی از ۳۴ بنیان گذاران این 
انجمن بود و در همه سال های پیش 
از انقالب ۱۳۵۷ ایران ریاست شورای 
مستقل  حرفه ای  انجمن  این  عالی 
نادولتی را برعهده داشت. او در سال 
۱۳۱۴ همراه با گروهی از ایرانیان که 
در امتحان هوش و استعداد برگزیده 

شده بودند، برای ادامه تحصیل راهی 
و  مدرسه  به  ولز  در  و  شد  بریتانیا 
اسحاق  جمع  آن  از  رفت.  دانشگاه 
بعدها  و  گرا  چپ  اقتصاددان  آپریم 
آکسفورد،  دانشگاه  در  اقتصاد  استاد 
بانک  بنیان گذار  خردجو،  ابوالقاسم 
توسعه صنعت و معدن و از چهره های 
جهانی شده ایران، بوده اند.وی از معدود 
در  که  بود  کشور  بلندپایه  مدیران 
زمان وقوع انقالب با همت و حمایت 
کارکنان صندوق توسعه کشاورزی از 
آسیب ها و قهر انقالبی مصون ماند و با 

حمایت آنان از ایران خارج شد. شهریار

شدن  لخته 
خصوص  به  خون 
است  عالمتی  پاها  در 
که در بسیاری از افراد دیده می شود 
اما متاسفانه آنها این را یک نشانه از 
فعالیت زیاد می دانند در صورتی که 
هشدار  یک  پا  در  خون  شدن  لخته 

است که باید جدی گرفته شود. 
بیماری که یکی از علت ها لخته شدن 

خون در پا است:
در  بیشتر  که  است  DVT  بیماری 
افراد کم تحرک، مسن، باردار و دارای 
اختالالت خونی دیده می شود و در اثر 
لخته شدن خون در پاها به وجود می 
آید و موجب کند شدن جریان خون 
می شود.  دیده  آسیب  های  رگ  در 
لخته خون )ترومبوز( حرکت خون در 

باعث می  و  را کند می کند  رگ ها 
شود این ناحیه متورم، قرمز و دردناک 
شود . در صورتی که لخته های خون 
به سمت ریه حرکت کند ، عروق ریه 
انسداد  بیماری  و  شود  می  مسدود 
جریان خون ریوی را ایجاد می کند که 
در آن فرد به سختی نفس می کشد 
شود. می  تنفسی  مشکالت  دچار  و 
شدن  لخته  دالیل  و  علت  سایر 

خون در پا
در زیر برخی از شرایط پزشکی برای 
به  توان  می  که  دارد  وجود  مراقبت 
لخته شدن خون  اصلی  علت  عنوان 

در پا عنوان کرد.
1.آسیب به عروق خونی:

آسیب ناشی از رگ های خونی موجب 
فعال شدن پالکت خون می شود که 
به نوبه خود باعث لخته شدن خون 
های  دیواره  به  ها  شود.پالکت  می 
رگ های خونی آسیب دیده متصل 
تغییر  با  را  این  ها  شوند.سلول  می 
شکل و ایجاد یک پالگین انجام می 
راپر  دیده  آسیب  قسمت  که  دهند، 
می کنند تا خون از آن نشت نکند. 
پالکت  شود،  می  فعال  که  هنگامی 

ها مواد شیمیایی را جذب می کنند 
تا به مرحله بعدی برسند که ساختار 

شبکیه ای مانند دارد.
۲.ترومبوسیتوز:

تعداد  دهنده  ،نشان  اختالل  این 
است.تعداد  خون  در  پالکت  زیاد 
بیش از حد پالکت ها باعث انقباض 
غیرطبیعی می شود که به نوبه خود 
منجر به لخته شدن غیرعادی در رگ 
های خونی می شود.تعداد پالکت ها 
معموال به علت بیماری های زمینه ای 
و اختالالت خونی در مغز استخوان، از 

حد نرمال بیشتر می شوند.
3.فیبریالسیون دهلیزی:

نامنظم  نمایش  ،یک  اختالل  این 
نامنظم  انقباضات  است.  قلب  ضربان 
موجب کاهش فشار خون می شوند. 
در رگ های بازتر، ممکن است هیچ 
باشد،  نداشته  وجود  فشاری  گونه 
بنابراین خون لخته خواهد شد و خطر 
ابتال به سکته مغزی و سایر عوارض 
قلبی را افزایش می دهد.عالئم ممکن 

است شامل سرگیجه و خستگی باشد.
تغییرات  و  داروها  برخی  پزشکان 
این  کنترل  برای  را  زندگی  سبک 
بیماری توصیه می کنند و در موارد 

شدیدتر، جراحی تجویز می شود.
۴.تصلب شرایین:

های  رگ  آن  در  که  است  شرایطی 
خونی که مسئولیت حمل اکسیژن را 
از قلب بر عهده دارند، سفت و سخت 
اندام و  به  را  می شوند و عبور خون 
بافت های بدن کم و محدود می کند.

انعطاف  ها  شریان  معمول،  طور  به 
پذیر هستند، اما با افزایش سن خطر 

بروز سختی در آنها وجود دارد.
۵.نارسایی قلبی:

دلیل  به  تواند  می  قلبی  نارسایی 
تشکیل لخته های خون باشد.نارسایی 
قلب زمانی اتفاق می افتد که ماهیچه 
اندام  به  را  خون  نتوانند  قلب  های 
برسانند.هنگامی  بدن  مختلف  های 
که این اتفاق می افتد، خون موجود 
فشار  دارای  ها  شریان  و  ها  رگ  در 
لخته شدن  به  منجر  و  نیستند  الزم 
خون می شود.این وضعیت می تواند 
خطرناک باشد و ممکن است عواقب 

سالمتی بیشتری مانند حمله قلبی 
را در پی داشته باشد.

6.داروهای خاص:
توسط  که  زمانی  داروها  از  بعضی 
دلیل  به  افراد مصرف شوند،  برخی 
برخی شرایط اساسی و عوامل خطر، 
ممکن است منجر به تشکیل لخته 
ها  و شریان  ها  در رگ  های خون 
داروهای  شامل  داروها،  شود.این 
داروهای  خوراکی،  ضدبارداری 
سرطان پستان و داروهای هورمونی 

می شوند.
جریان  با  داروها  عملکرد  مکانیسم 
طبیعی خون انجام می شود، که این 
روند موجب کاهش خون و افزایش 
خطر لخته شدن آن، در اندام های 
حیاتی می شود.در چنین شرایطی، 
بیمار می  با تغییر داروهای  پزشک 

تواند مشکل را حل کند.
۷.سندرم فسفولیپید:

لخته  شایع  علل  از  دیگر  یکی  این 
اتفاق  زمانی  و  است  خون  شدن 
می افتد که سیستم ایمنی بدن به 
اشتباه به پروتئین های طبیعی در 
آسیب  کند.میزان  می  حمله  خون 
بستگی به محل و نوع پروتئین مورد 
از  ناشی  مرده  دارد.سلولهای  حمله 
هم  با  که  هستند  ،آ»هایی  حمله 
تجمع می کنند و باعث لخته شدن 

خون می شوند.
باعث  که  است  ممکن  سندرم  این 
ایجاد لخته شدن خون در شریان ها 
و رگ ها شود.این یک اختالل خونی 
است که می تواند ناشی از عوارض 
تولد  و  مانند سقط جنین  بارداری، 

نوزادان باشد.
8.اختالالت ارثی لخته شدن خون:

برخی از اختالالت لخته شدن خون 
وجود دارند که به لحاظ ژنتیکی به 
این مشکل  اما  ارث برده می شوند 
معموال در سن جوانی بروز نمی کند.

پس از رسیدن به سن بلوغ، ممکن 
دادن  نشان  به  فرد شروع  است که 
کند،  باره  این  در  ها  نشانه  برخی 
را  اختاللی  چنین  ارث  که  افرادی 
دارند، خوب و ضروری است که برای 
کنند  مراجعه  پزشک  به  پیشگیری 
و ضروری است که خانم ها قبل از 
بارداری و یا زایمان، تحت نظارت و 
معاینه پزشکی قرار بگیرند، تا بتوانند 

درمان موثرتری داشته باشند.
9.چاقی:

چاقی میزان لخته شدن خون در رگ 
ها و شریان ها را افزایش می دهد.

افرادی که چاق هستند، آدیپوکین و 
سیتوکین بیشتری تولید می کنند، 
می  انسولین  مقاومت  به  منجر  که 
شود و التهاب مزمن را ایجاد میکند.

چربی  بافت  توسط  که  سیتوکین 
ترشح می شود، فعالیت پالکت ها را 
نیز افزایش می دهد.چاقی همچنین 
رگ  طریق  از  خون  جریان  سرعت 
های خونی را کاهش می دهد و در 
نتیجه منجر به لخته شدن غیرعادی 

در رگ های خونی می شود.

Pexels

Pexels Wikipedia

ای چشم خمارین تو و افسانه نازت
وی زلف کمندین من و شبهای درازت

شبها منم و چشمک محزون ثریا
با اشک غم و زمزمه راز و نیازت

بازآمدی ای شمع که با جمع نسازی
بنشین و به پروانه بده سوز و گدازت

گنجینه رازی است به هر مویت و زان موی
هر چنبره ماری است به گنجینه رازت

در خویش زنیم آتش و خلقی به سرآریم
باشد که ببینیم بدین شعبده بازت

صد دشت و دمن صاف و تراز آمد و یک بار
ای جاده انصاف ندیدیم ترازت

شهری به تو یار است و غریب این همه محروم
ای شاه به نازم دل درویش نوازت

علللختهشدنخوندرپا! علل،عالئموراههایدرمانبیماریکرونا
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۳۲ساله  تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
رده بندی  دوم  نفر  و  صربستان  اهل 
تنیس مردان جهان روز یکشنبه در 
با  استرالیا  اسلم  گراند  نهایی  مرحله 
آنکه ست دوم و سوم را به دومینیک 
تیم تنیس باز ۲۶ ساله اتریشی باخته 
بود، در پایان مسابقه ۶ بر ۴، ۴ بر ۶، 
۲ بر ۶، ۶ بر ۳ و ۶ بر ۴ برنده از زمین 

راد لیور بیرون آمد.
جاکوویچ  قهرمانی  هشتمین  این 
هفدهمین  و  ملبورن  مسابقات  در 
پیروزی او در یک گراند اسلم بود. وی 
روز دوشنبه جانشین رافائل نادال، در 
صدر رده بندی تنیس بازان مرد جهان 

خواهد شد.
دومینیک تیم در چهار دیدار از پنج 
مسابقه قبلی خود با جاکوویچ، برنده 
شده بود. تیم دو بار نیز  مقابل رافائل 
روالن  اسلم  گراند  فینال  در  نادال 
بود.  خورده  شکست  پاریس  گاروس 
بیشتر  ساعت  شش  تقریبا  که  تیم 
قبل  مسابقات  درگیر  جاکوویچ  از 
با  بود،  فینال  مرحله  به  رسیدن  از 
وجود نمایش بسیار جالب در مجموع 
نتوانست به تسلط خود تا پایان این 

رقابت ادامه دهد.
در  خود  سخنرانی  در  جاکوویچ 
پایان این دیدار، بازی بسیار چشمگیر 
دومینیک تیم را تحسین کرد و گفت: 
پیروزی  تا  چندانی  فاصله  امشب  تو 
آینده  در  که  ندارم  تردید  و  نداشتی 
نزدیک به دریافت جایزه قهرمانی نائل 

خواهی شد.
جاکوویچ در ادامه صحبت هایش در 
مورد حادثه مرگ دلخراش دوستش 
معروف  بازیکن   ،Kobe Bryant
باشگاه  و  آمریکا  بسکتبال  ملی  تیم 
Los Angeles Lakers در سقوط 
هلی کوپتر در کالیفرنیا و آتش سوزی 
اظهار  استرالیا  در  جنگل ها  مهیب 

تاسف کرد.
دریافت  از  پس  نیز  تیم  دومینیک 
جایزه نفر دوم تورنمنت امسال تنیس 
گراند اسلم استرالیا گفت: شما و دو 
تنیس باز نامدار دیگر )نادال و فدرر( 
حال و هوای تازه ای به تنیس آورده اید 
را  پرطرفدار  ورزش  این  درواقع  و 

تماشایی تر کرده اید.
ویمبلدون،  اسلم  گراند  مسابقات 
استرالیا  و  نیویورک  گاروس،  روالن 
تحول  شاهد  اخیر  سال  یک  در 
بوده  دختران  تنیس  در  چشمگیری 
است. اگرچه چهره های قدیمی مانند 
سرینا ویلیامز، پلیسکوا، کویتوا و  هالپ 
همچنان حریفان سرسختی به شمار 
جوان  بسیار  تنیس بازان  اما  می آیند 
و  اوزاکا  نائومی  از جمله کوکو گاف، 
سوفیا کنن نشان از تالش فدراسیون 
این  گسترش  برای  آمریکا  تنیس 
ورزش در میان دختران دانش آموز و 

دانشجو دارد.
کوکو گاف که تنها ۱۵ سال دارد، 
قطعا آینده درخشانی در پیش دارد. 
رده بندی  پیشین  اول  نفر  اوزاکا 

دختران تازه وارد ۲۱ سالگی شده و 
برنده گراند اسلم امسال  سوفیا کنن 

استرالیا هم ۲۱ ساله است.
گاربینه  بر  غلبه  با  شنبه  روز  کنن 
شد.  رقابت ها  این  قهرمان  موگاروزا، 
حریفان  او  نداشت  انتظار  هیچکس 
خود را یکی پس از دیگری حذف کند. 
عنوان  این  کسب  از  پیش  تا  سوفیا 
تنیس  رده بندی   ۱۴ مکان  در  مهم 
در  که حتما  داشت  قرار  زنان جهان 
رده بندی جدید که در روزهای آینده 
اعالم می شود به جایگاه باالتری صعود 

خواهد کرد.
کنن تنیس باز خوش روحیه، مقاوم 
در  شنبه  روز  او  است.  جنگنده ای  و 
موگاروزا  گاربینه  مقابل  فینال  بازی 
برنده دو گراند اسلم، خوش درخشید. 
باخت  گاربینه  به  را  اول  سوفیا ست 
و  تالش  وجود  با  بازی  ادامه  در  اما 
دوندگی مداوم تنیس باز اسپانیایی، به 
او مجال پیروزی نداد و ۴ بر ۶، ۶ بر ۲ 
و ۶ بر ۲، مبارزه فینال دختران امسال 

ملبورن را به سود خود پایان داد.
موگاروزا البته هنگام ورود به ملبورن 
دچار سرماخوردگی بود اما بعد از چند 
روز بهبود یافت و با پیروزی بر رقیبان 

خود وارد مرحله نهایی شد.
شده  متولد  روسیه  در  که  کنن 
بارتی  اشلی  نهایی  نیم  مرحله  در 
نفر  و  استرالیایی  ساله   ۲۳ تنیس باز 
راه  سر  از  را  جهان  رده بندی  اول 

برداشته بود.

هشتمین قهرمانی جاکوویچ در گراند اسلم استرالیا؛ 
تنیس باز ناشناخته آمریکایی قهرمان دختران

دربی تهران مساوی شد: مدیران پرسپولیس برای 
تبلیغ قاسم سلیمانی در ورزشگاه سنگ تمام گذاشتند!

=فرهاد مجیدی: تیم طوری 
مربی  که دست  بسته شده 

بسته است.
 : ی گل  محمد یحیی  =
استقالل اتوبوسی دفاع کرد.

=نیروی انتظامی دو بازیکن 
استقالل را کتک زد!

و  پرسپولیس  تیم های  مسابقه 
نوزدهم  هفته  از  )تاج(  استقالل 
رقابت های لیگ برتر فوتبال که امروز 
استادیوم  در  بهمن   ۱۷ پنجشنبه 
نتیجه  با  شد  برگزار  تهران  »آزادی« 

تساوی ۲-۲ خاتمه یافت.
علیرضا بیرانوند، سیدجالل حسینی، 
محمد  کنعانی زادگان،  محمدحسین 
مهدی  نادری(،  محمد   -۵۸( انصاری 
بشار   -۵۸( کامیابی نیا  کمال  شیری، 
ترابی،  نوراللهی، مهدی  احمد  رسن(، 
وحید امیری، علی علیپور و کریستین 
استوکس(  آنتونی   -۷۱( اوساگونا 
برای  گل  محمدی  یحیی  هدایت  با 

پرسپولیس به میدان رفتند.
سیدحسین حسینی، روزبه چشمی، 
دانشگر،  محمد  طاهرخانی،  شاهین 
علی  غفوری،  وریا  میلیچ،  هروویه 
کریمی، مسعود ریگی، فرشید باقری، 
رضاوند(  آرش   -۷۶( قائدی  مهدی 
فرهاد  نظر  با  نیز  مطهری  ارسالن  و 
قرار  استقالل  ترکیب  در  مجیدی 

گرفتند.

حدود ۶۰ هزار تماشاگر برای تماشای 
این دیدار به استادیوم آمده بودند و بعد 
را  تیم  دو  از  جذابی  بازی  مدت  ها  از 
شاهد بودند. استقالل )تاج( در حالی 
این مسابقه رفت که در گل زدن  به 
بهترین خط حمله لیگ و پرسپولیس 
از نظر تعداد گل خورده بهترین خط 

دفاعی را داشت.
دو تیم موقعیت  های خطرناکی روی 
علی  کردند.  ایجاد  یکدیگر  دروازه 
علیپور )۲۹( و بشار رسن )۸۹( برای 
پرسپولیس و ارسالن مطهری )۲۴ و 
۵۳( برای استقالل گل زدند. بهترین 
بازیکن میدان مهدی قائدی از استقالل 

بود.
فرهاد مجیدی پس از پایان این دیدار 
در یک کنفرانس خبری گفت، »تمام 
بازیکنان که در استقالل هستند، خوب 
و با کیفیت هستند. متاسفانه این تیم 
سال قبل ۱۰ – ۱۵ بازیکن خود را از 
برخی  در  دلیل  به همین  داد.  دست 
از پست ها ۷ بازیکن داریم اما هافبک 
نداریم.  بازیکن  دو  اندازه  به  بازی ساز 
تیم طوری بسته شده که دست مربی 

بسته است.«

قلعه  نویی انصراف داد؛ اسکوچیچ 
سرمربی تیم مّلی فوتبال شد

د  ا د ر ا قر یس  پیش نو =
و  شده  آماده  اسکوچیچ 
به زودی  نیز  نهایی  قرارداد 

به امضا می رسد.
ا  مر ر  عذ  : یی =قلعه  نو
نبود  قرار  چون  بپذیرید 
حق  وطن  برای  سربازی 
من  گردن  به  را  لناسی  ا
مردم  برابر  در  که  بیندازد 

اصفهان شرمنده شوم.
بالتکلیفی سرانجام  از هفته  ها  پس 
به عنوان سرمربی  اسکوچیچ  دراگان 
شد  انتخاب  ایران  فوتبال  ملّی  تیم 
 ۱۷ پنجشنبه  داخلی،  رسانه  های  و 
بهمن، نوشتند که به زودی به صورت 
ملی  تیم  سرمربی  عنوان  به  رسمی 

معرفی می شود.
از  کروات  مربی  این  با  مذاکرات 
و  بود  گرفته  صورت  قبل  مدت ها 
همزمان با گزینه های دیگر فدراسیون 
فوتبال از جمله امیر قلعه نویی و علی 

دایی نیز مذاکره می  شد.
سپاهان  هدایت  که  قلعه نویی  امیر 
بار  داشت  تمایل  دارد  عهده  به  را 
دیگر سرمربی تیم ملی ایران شود اما 
مدیران سپاهان موافقت نکردند که با 
توجه به قراردادی که با این تیم دارد 

روی نیمکت تیم ملی بنشیند.
خبرگزاری تسنیم نوشته پیش نویس 
قرارداد اسکوچیچ آماده شده و طرفین 
در خصوص آخرین موارد به بحث و 
نهایی  قرارداد  و  می پردازند  گفتگو 
اگر  می رسد.  امضا  به  زودی  به  نیز 
باشد،  نداشته  وجود  خاصی  مشکل 
سرمربیگری اسکوچیچ تا ۲۴ ساعت 
سوی  از  رسمی  صورت  به  آینده 

فدراسیون فوتبال اعالم خواهد شد.
اسکوچیچ  قرارداد  فسخ  از  پیش 
صحبت هایی  آبادان  نفت  صنعت  با 

به  هاشمیان  وحید  انتخاب  درباره 
عنوان سرمربی تیم ملی مطرح شده 
بود اما در نهایت مسئوالن فدراسیون 
فوتبال در مورد حضور اسکوچیچ به 
مربی  رسیدند.این  نهایی  جمع بندی 
تیم های  هدایت  سابقه  ساله   ۵۲
صنعت  و  خونه به خونه  فوالد،  ملوان، 

نفت آبادان را در فوتبال ایران دارد.
روزهای  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
چارچوب  در   ۹۹ فروردین   ۱۲ و   ۷
جام  مقدماتی  مرحله  مسابقات 
جهانی ۲۰۲۲ قطر به ترتیب میزبان 

هنگ کنگ و کامبوج خواهد بود.
روز  اسکوچیچ  می  شود  گفته 
تهران  دربی  تماشای  برای  پنجشنبه 

به استادیوم »آزادی« خواهد رفت.
قلعه  نویی: عذر مرا بپذیرید

همزمان امیر قلعه   نویی در یک پست 
اینستاگرامی نوشته »هیچگاه از جنگ 
چالش ها  پذیرفتن  از  و  نکرده ام  فرار 
شانه خالی نکردم.  پیشنهادی جدی 
و نهایی برای قبول مسئولیت تیم ملی 
کشورمان داشتم اما نتوانستم خودم را 
قانع کنم تا این پیشنهاد را بپذیرم. با 
اینکه مثل همیشه در شرایط پیچیده 
فدراسیون و سخت تیم ملی به عنوان 
اما  شدم  انتخاب  مربیگری  گزینه 
ورزش  وزارت  فوتبال،  فدراسیون  از 
و  رنگ ها، حب  از  فارغ  که  آنهایی  و 
بغض ها حمایت کردند تشکر می کنم. 
همچنین عذر مرا بپذیرید چون قرار 
نبود سربازی برای وطن حق الناسی را 
به گردن من بیندازد که در برابر مردم 
سرمربیگری  شوم.  شرمنده  اصفهان 
اما  است  افتخار  بزرگترین  ملی  تیم 
بپذیریم که  باید به قرارداد حرفه ای و 
اخالقی ام متعهد باشم. در سپاهان هم 
برای منافع کشورم تالش خواهم کرد 
آرزوی  ملی  تیم  آینده  مربی  برای  و 
و  ایران  دوستدار  می کنم.  موفقیت 

مردم آن هستم و خواهم بود«.

سرمربی  گل  محمدی  یحیی 
گفت،  خبرنگاران  به  هم  پرسپولیس 
»بعد از اینکه استقالل گل دوم را به 
این  اتوبوسی دفاع کرد و  ثمر رساند، 
کرده  سخت  ما  برای  را  کار  موضوع 
بود… عملکرد تیمی در کل با وجود 
نباید  بود.  کننده  راضی  دفاع حریف، 
را  متعدد  موقعیت های  خلق  انتظار 

داشته باشیم.«
داشت  زیادی  حواشی   ۹۱ دربی 
ی  صحنه  به  را  آن  اینکه  جمله  از 
تبدیل  نظامی  و  سیاسی  تبلیغات 
کردند! گزارشگر بازی بارها اعالم کرد 
و  سلیمانی  قاسم  یاد  به  دیدار  این 
اصغر پاشاپور از همکاران سلیمانی که 
هفته پیش در سوریه کشته شد برگزار 
پرسپولیس  هواداران  کمیته  می  شود. 
از  تعدادی  که  پرسپولیس  باشگاه 
لیدرهای آن عضو بسیج و از نیروهای 
»مدافع حرم« هستند یکی از سکوها را 

به یاد قاسم سلیمانی طراحی کردند!
همچنین نیروهای انتظامی دو بازیکن 
استقالل )تاج( را که بین دو نیمه قصد 

ورود به رختکن داشتند کتک زد!
دو  یزدانی  سیاوش  و  غالمی  عارف 
بازیکن استقالل که به علت مصدومیت 
در فهرست تیم نبودند نیمه اول بازی را 
روی سکوها تماشا کردند. این دو بین 
دو نیمه قصد داشتند داخل رختکن 
بروند اما ماموران اجازه ندادند و هر دو 
را با باتوم زدند! عارف غالمی گفت ۴۰ 
مامور سرمان ریختند و کتک مان زدند!

نگران از پناهنده شدن؛ 
سفارت استرالیا به تیم 

ژیمناستیک ایران ویزا نداد
به  استرالیا  خارجه  امور  وزارت 
دستور  تهران  در  خود  سفارتخانه 
داده از صدور ویزا برای ژیمناست های 
ایرانی که عازم شرکت در رقابت های 
هستند،  کشور  آن  در  جهانی  جام 

خودداری کند.
این  به  پاسخ  در  استرالیا  سفارت 
جمهوری  ورزش  وزارت  پرسش 
به  ویزا  ندادن  دلیل  که  اسالمی 
ورزشکاران ایرانی را از آنان جویا شده 
احتمال  دلیل  به  است،  گفته  فقط 
آن  به  ایرانی  ورزشکاران  پناهندگی 
کشور برای آنها روادید صادر نمی کند.

ژیمناست  بهترین  کیخا  سعیدرضا 
تمرکز  دیگر  است:  گفته  ایران  تیم 

الزم برای ادامه تمرینات را ندارم.
ژیمناستیک  فدراسیون  مسئوالن 
بخت  کیخا  سعیدرضا  می گویند: 
جام  در  شدن  انتخاب  برای  زیادی 
المپیک ۲۰۲۰  برای  استرالیا  جهانی 
دارد. سعیدرضا نیز به رسانه های ایران 
گفته است:۲۰ سال زحمت کشیده ام 
تا به سطح کنونی در این ورزش برسم. 
ازخانواده ام  مدت ها  تمرین  دلیل  به 
فقط  را  ساله ام  سه  پسر  و  بودم  دور 
سختی ها  این  تمام  دیده ام.  بار  چند 
را تحمل کرده ام تا به المپیک برسم 
اما عدم حضور در جام جهانی ملبورن 
برای کسب  تا شانسم  باعث می شود 
پیدا  کاهش  خیلی  المپیک  سهمیه 

کند.
رئیس  درگاهی  اینچه  زهرا 
فدراسیون ژیمناستیک ایران می گوید: 
سه ماه قبل اسامی سه ژیمناست را به 
سفارت استرالیا در تهران داده بودیم. 
اما بعد از معطلی طوالنی اکنون پاسخ 

منفی به ما داده اند.
درخواست  که  حالیست  در  این 
پناهندگی کیمیا علیزاده برنده مدال 
برنز المپیک ۲۰۱۶ در رشته تکواندو 

در روزهای اخیر از آلمان در رسانه های 
بین المللی بازتاب جهانی داشته است. 
پناهندگی سعید مالیی قهرمان ایرانی 
علیرضا  قزاقستان،  به  جهان  جودو 
فیروزجا استاد بزرگ شطرنج و نوید 
و  آزاد  کشتی  ملی  تیم  عضو  زنگنه 
شمار دیگری از اعضای تیم های ملی 
شمشیربازی و ورزش های دیگر، بدتر 
ورزشکاران  رقابت  ممنوعیت  از همه 
خود،  اسرائیلی  حریفان  با  ایران 
عرصه را در تمام رشته ها به قهرمانان 

تیم های ملی تنگ کرده است.
و  پور  حجازی  میترا  است  گفتنی 
شطرنج  قهرمانان  پورکاشیان  آتوسا 
دختران ایران نیز چند ماه پیش هنگام 
سفر به خارج برای انجام مسابقات از 
کردند  خودداری  ایران  به  بازگشت 
این  از  و  شدند  ماندگار  خارج  در  و 
دیگر  فشارهای  و  بدون حجاب  پس 
که در جمهوری اسالمی رایج است، 
حضور  بین المللی  رقابت های  در 

می یابند.د

سعیدرضا کیخا

سوفیا کنن نواک جاکوویچ

حلقه های عظیم المپیک، نماد پیوند و همبستگی پنج قاره جهان 
در پارک دریایی اودایبا در توکیو

نخست وزیر ژاپن گفته است: تمام 
تا  می دهیم  انجام  را  خود  تالش 
 ۲۰۲۰ المپیک  شروع  کرونا  ویروس 
را به تأخیر نیاندازد و برنامه مسابقات 
را مختل نکند.ویروس کرونا در حال 
وسیع  در سرزمین  به سرعت  حاضر 
چین در حال گسترش و دادن تلفات 
چهارشنبه  روز  تا  که  بطوری  است. 
بیش از ۲۰ هزار نفر در آن کشور و 
این  دنیا  نقاط  دیگر  در  نیز  تعدادی 
می کرده اند  حمل  خود  با  را  ویروس 
و  مرد  و  زن  پانصد  به  نزدیک  و 
دختر و پسر جوان تا روز چهارشنبه 
داده اند.برخی  دست  از  را  خود  جان 
المپیک  بین المللی  کمیته  مسئوالن 
کشورها  المپیک  ملی  کمیته های  و 
مسئوالن  و  ژاپن  وزیر  نخست  به 
 ۲۰۲۰ المپیک  بازی های  برگزاری 
گسترش  صورت  در  کرده اند  توصیه 
به  بازی ها  آغاز  بیماری  این  بیشتر 

تأخیر انداخته شود.
سیکو هاشیموتو وزیر ورزش ژاپن که 
اندرکاران  دست  با  اخیر  روزهای  در 
نهادهای  دیگر  و  بین المللی  کمیته 
بین المللی مربوطه و کمیته های ملی 

المپیک کشورها در تماس بوده گفته 
سازمان های  از  هیچیک  که  است 
معتقد  بازی ها  برگزاری  در  دخیل 
المپیک ۲۰۲۰  تاریخ شروع  نیستند 
به  می شود  شروع  ژوئیه   ۲۴ روز  که 
روز  آبه  شود.شینزو  انداخته  تأخیر 
با  کرد:  تأکید  هفته  این  چهارشنبه 
و  بهداشت جهانی  مسئوالن سازمان 
المپیک در تماس  کمیته بین المللی 
هستیم تا اقدامات الزم را به موقع انجام 
دهیم و با تاثیرگذاری این ویروس بر 
کنیم. مقابله  المپیک  بازی های 

در ژاپن تا کنون ابتالی ۲۰ نفر به 
تائید شده که ۱۷ تن  ویروس کرونا 
از مبتالیان به چین سفر کرده بودند.

آمریکا، بریتانیا، فرانسه و چند کشور 
دیگر اتباع خود را که مایل به ترک 
چین بودند، با هواپیماهای کرایه ای به 

کشورهای خود باز گردانده اند.
جمهوری اسالمی نیز تصمیم داشت 
دانشجویان ایرانی را که در شهر ووهان 
تحصیل می کنند به ایران منتقل کند 
اما از قرار معلوم برخی از آنها با این 
کار موافقت نکرده و ترجیح داده اند در 

شهر محل تحصیل خود بمانند.

شینزو آبه: نمی گذاریم کرونا 
المپیک را تعطیل کند
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وزیر  بالهت   و  =رسوایی 
ارتباطات در انتشار اطالعات 
جعلی و برای تبلیغ نظام که 
طرفداران  هدفش  عمدتا 
و  تی  عقید  - سی سیا
ساده لوح خود رژیم هستند، 
پرتاب  ادعای  با  همزمان 
واکنش   »ظفر«  ره  ماهوا
رسانه های جهان را به دنبال 

داشته است.
=»بیلد« این توئیت آذری  
»خجالت آور«  را  جهرمی 
که  نوشت  و  کرد  توصیف 
می  سال ا ی  ر جمهو یر  ز و
ی  ا بر ل  ا و نا ر کا س  لبا
به  را  آمریکایی  کودکان 
عنوان »نوآوری مهم ُمالها« 

معرفی کرده است!
=در بخشی از این گزارش 
به این نکته اشاره شده که 
فضایی  آژانس  آرم  تکه  دو 
آمریکا، ناسا، در جلوی این 
لباس برداشته شده و دقیقًا 
آمریکا  پرچم  محل  بجای 
راحت  خیلی  آستین،  روی 
را  اسالمی  جمهوری  پرچم 

نصب کرده اند!
جهرمی  آذری   محمدجواد  توئیت 
جمهوری  ارتباطات  و  فناوری  وزیر 
لباس  یک  تصویر  که  اسالمی 
کارناوال برای نوجوانان را بجای لباس 
»آینده ی  هشتگ  با  و  فضانوردان 
جهانی  ابعاد  کرده،  منتشر  روشن« 
آلمانی  پرفروش  روزنامه  است.  یافته 
»بیلد« با تیتر »ُمالها لباس  فضانوردی 
جعلی و بدقواره را رونمایی کردند«، با 

روزنامه آلمانی »بیلد«: ُمالها از لباس فضانوردی 
جعلی و بدقواره رونمایی کردند!

اشاره به دروغگویی و اطالعات کذب 
وزیر »جوان« با کنایه به موشک های 
»این  نوشت:  اسالمی  جمهوری 
ایران  مالیان  رژیم  تبلیغاتی  موشک 
یک لوله حلبِی درب و داغون است!«

وزیر  جهرمی  آذری   محمدجواد 
فناوری و ارتباطات جمهوری اسالمی 
توئیتی  بهمن ماه   ۱۴ سه شنبه  روز 
منتشر کرد با متن »لباس فضانوردان« 
و هشتگ »آینده روشن« که تصویری 
از یک لباس شبیه فضانوردی با پرچم 
راستش  بازو  روی  اسالمی  جمهوری 

دیده می شود.
دقایقی بعد، کاربران فضای مجازی 
با انتشار تصویر اصلی این لباس پای 
توئیت وزیر »جوان«، افشا کردند که 
ارتباطات،  وزیر  فضانورداِن«  »لباس 
نوجوانان  برای  کارناوال  لباس  یک 
به  فضانوردی  موضوع  با  آمریکایی 

است!  دالر  تا ۳۰  قیمتی حدود ۲۰ 
نکته جالب توجه این است که حتی 
جای برچسب های ُکنده شده از روی 
لباس کارناوال نیز در عکسی که وزیر 
»جوان« منتشر کرده، مشخص است!

وزیر  بالهت   و  رسوایی  این  حاال 
جعلی  اطالعات  انتشار  در  ارتباطات 
و برای تبلیغ نظام که عمدتا هدفش 
و  عقیدتی  سیاسی-  طرفداران 
ساده لوح خود رژیم هستند، همزمان 
»ظفر«  ماهواره  پرتاب  ادعای  با 
واکنش  رسانه های جهان را به دنبال 
»بیلد«  آلمانی  روزنامه  است.  داشته 
در وبسایت خود یک گزارش فوری با 
تیتر »ُمالها لباس  فضانوردی جعلی و 
بدقواره را رونمایی کردند«، در رابطه 
با این توئیت وزیر جمهوری اسالمی 

منتشر کرده است.

تأمین  مشکل  بروز  =با 
سوخت، اکثر نیروگاه ها برای 
تولید برق به سمت استفاده 
جایگزین  سوخت های  از 
مثل گازوئیل و حتی مازوت 

رفته اند.
=معاون امور معادن و صنایع 
معدنی سازمان صنعت استان 
مهمترین  از  یکی  تهران: 
مشکالت 3۵۵ معدن استان 
تهران کمبود سوخت است و 
سوخت تخصیص داده شده 
به این معادن کمتر از میزان 

مصرف آنها است.
توزیع  عدم  و  =کمبود 
دولت  توسط  کافی  سوخت 
از  بسیاری  شده  موجب 
برای  عشایر  و  روستاییان 
تأمین گرما از چوب استفاده 
کنند که این موضوع به علت 
مضاعفی برای از میان رفتن 
درختان به ویژه در دامنه های 

زاگرس تبدیل شده است. 
مردم در استان هایی چون سیستان 
کمبود  از  هفته هاست  بلوچستان  و 
دارند.  شکایت  گاز  کپسول  شدید 
در  مشکل  از  نیز  تازه ای  گزارش های 
دلیل  به  معادن  و  پاالیشگاه ها  برخی 

کمبود سوخت خبر می دهند.
بسیاری از شهرها و روستاهای ایران 
جمهوری  ناکارآمدی  سایه  زیر  که 
متصل  شهری  گاز  شبکه  به  اسالمی 
نیستند در هفته های گذشته و با سرد 
نشدن  توزیع  و  کمبود  از  هوا  شدن 

کپسول گاز در عذاب هستند.
مردمی  از  زیادی  تصاویر  و  ویدئوها 
که به امید از راه رسیدن کامیون های 
حامل گاز شهری ساعت ها در صفوف 
طوالنی می ایستند منتشر شده است. 
هفته های  در  که  استانی  مهمترین 
با کمبود و نبود کپسول گاز  گذشته 
روبرو بود استان سیستان و بلوچستان 

مردم شاکی از نبود کپسول گاز و نفت سفید؛ کمبود سوخت در 
نیروگاه ها و معادن؛ سوزاندن درختان برای پخت و پز و گرما

آخر  هفته  سیل  که  استانی  است؛ 
دی ماه نیز مشکالت مردم را دو چندان 
و نیاز آنها به در اختیار داشتن کپسول 

گاز را بیشتر کرده است.
در  بلوچستان  و  سیستان  بجز  اما 
با  مردم  نیز  ایران  دیگر  نقاط  برخی 
کمبود کپسول گاز روبرو هستند. فقدان 
گازکشی در همسایگی دکل های نفتی  
در روستاهای پلدختر مشکالت زیادی 
و  آورده  وجود  به  روستاییان  برای  را 
کردن  گرم  برای  مناطق  این  مردم 
منازل خود در فصل زمستان نیازمند 
نفت سفید و کپسول های گاز هستند 
که کمبود و توزیع نامناسب نفت سفید 
و  دوچندان  را  روستاییان  مشکالت 
گذران زمستان را برای آنان سخت تر 

کرده است.
و  چهارمحال  روستاهای  برخی  در 
سرمای  وجود  با  مردم  نیز  بختیاری 
و  سفید  نفت  کردن  فراهم  برای  هوا 
کپسول گاز با مشکالتی روبرو هستند. 
همچنین گزارش های مشابهی از برخی 
گزارش  کرمان  و  یزد  استان  مناطق 

شده است.
کافی  توزیع سوخت  عدم  و  کمبود 
از  توسط دولت موجب شده بسیاری 
روستاییان و عشایر برای تأمین گرما 
از چوب استفاده کنند که این موضوع 
از میان رفتن  به علت مضاعفی برای 
درختان به ویژه در دامنه های زاگرس 

تبدیل شده است.
حدود  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 

زمستان  فصل  در  عشایر  درصد   ۲۵
لرستان، همدان،  استان هایی چون  از 
و  چهارمحال  ایالم،  کرمانشاه، 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و حتی 
خوزستان  به  اصفهان  از  بخش هایی 
فصل  در  بنابراین  می کنند  کوچ 
عشایر  از  بیشتری  جمعیت  زمستان 
در این استان اسکان پیدا می کنند و 
نیاز به تأمین سوخت برای پخت  و پز 
و همچنین تأمین گرما بیش از همیشه 
در این فصل محسوس است. در این 
وادار  را  عشایر  سوخت  نبود  شرایط 
جنگلی  درختان  قطع  با  تا  می سازد 
قطع  به  خود  نیازهای  تأمین  برای 

درختان روی بیاورند.
گزارش های  برخی  این،  بر  عالوه 
دیگر نشان می دهد در برخی صنایع 
سوخت  تأمین  برای  نیز  معدن ها  و 
مشکالتی وجود دارد. به دلیل افزایش 
مصرف گاز شهری و هفته های گذشته 
وزارت  گاز،  کمبود  بروز  احتمال  و 
نفت همه تمرکز خود را بر تأمین گاز 
که  حالیست  در  این  است.  گذاشته 
اکثر  سوخت،  تأمین  مشکل  بروز  با 
سمت  به  برق  تولید  برای  نیروگاه ها 
استفاده از سوخت های جایگزین مثل 

گازوئیل و حتی مازوت رفته اند.
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی 
با  اگر  است  گفته  ایران  برق  صنعت 
یک  کردن  خاموش  چون  اقداماتی 
المپ اضافه و یا پوشیدن لباس گرمتر 
گرم کننده  وسائل  از  کمتر  استفاده  و 

»تغییر و اصالح« جنایات روس ها در کتاب های درسی؛ 
»خونریزی« و »دست درازی های همسایه ی شمالی« 

سانسور شد!
رشته توئیت  مبنای  =بر 
عادل برکم، عالوه بر سانسور 
وقایع  از  بخش هایی  کامل 
روس ها  به  مربوط  تاریخی 
دوره  »ادبیات۲«  کتاب   در 
جهت  در  دوم،  متوسطه 
کردن  کم رنگ  و  تطهیر 
ایران،  در  روسیه  جنایات 
»خونریزی«،  عباراتی چون 
و  داشتن،  طمع«  »چشم 
جنگ نظامی روسیه با ایران 
شده اند. حذف  کامل  بطور 
بر  بنا  ایران  =حکومت 
چاکرمآبانه ی  سیاست های 
و  روسیه  قبال  در  خود 
برای  تالش  بر  عالوه  چین، 
و  روسی  زبان  آموزش 
در  دانش آموزان،  به  چینی 
عملکرد واقعی روسیه تزاری 
ایران  در  شوروی  اتحاد  و 
را  آن  و  می برد  دست  نیز  
می کند  تعدیل  و  سانسور 
به روسیه ی  تا چاکری خود 
کند. ثابت  بیشتر  را  پوتین 

در پی توئیت افشاگرانه ی دو آموزگار 
ادبیات فارسی مبنی بر حذف جنایات 
تاریخی روس ها در کتاب های درسی، 
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
حذفیات  »عبارت  که  گفت  آموزشی 
و  تغییرات  باید گفت  نیست،  درست 
اصالحات که در جریان تدوین کتب 
اتفاق  گذشته  دوره های  در  درسی 
جمهوری  سیاست  است.«  افتاده 
چاکرمآبانه  روسیه  قبال  در  اسالمی 
است و از همین رو دست به سانسور 
و حذف جنایات روس ها در کتاب های 
درسی با هدف تطهیر روسیه در نگاه 

کودکان و نوجوانان زده است.
در حالی  که شخصیت های تأثیرگذار 
فرهنگی  و  فارسی  ادبیات  مهم  و 
صورت  به  درسی  کتاب های  از  ایران  
و  می شوند  پنهانی حذف  و  مخفیانه 
جای  آنها را امثال محسن حججی ها 
و قاسم  سلیمانی ها می گیرند، حاال، با 
افشاگری دو آموزگار ادبیات فارسی در 
توئیتر و کانال تلگرام مشخص شده، 
متوسطه  دوره  درسی  کتاب های  در 
دوم، جنایات تاریخی روس ها نیز در 
سانسور  و  حذف  مدارس  کتاب های 

شده است.
معلمان  صنفی  فعال  برکم  عادل 
اطالعات  مبنای  بر  توئیتی  رشته  در 
ادبیات  آموزگار  طریقت  حسین 
و  سیستماتیک  حذف  از  فارسی، 
هدفمند، محتواهای مربوط به جنایات 
ایران در روابط دو کشور  روس ها در 

خبر داده است.
برکم،  عادل  رشته توئیت  مبنای  بر 
بخش هایی  کامل  سانسور  بر  عالوه 
روس ها  به  مربوط  تاریخی  وقایع  از 
متوسطه  دوره  »ادبیات۲«  کتاب   در 
دوم، در جهت تطهیر و کم رنگ کردن 
ایران،  در  تزاری  روسیه ی  جنایات 
»چشم  »خونریزی«،  چون  عباراتی 
طمع« داشتن، و جنگ نظامی روسیه 

با ایران بطور کامل حذف شده اند.
آنگونه که این فعال صنفی معلمان 
با انتشار تصاویر چاپ قدیم و جدید 
این کتاب درسی شرح داده، عباراتی 
مرکز  کهن،  شهر  این  »تبریز،  چون 
برابر  در  دفاع  مقَدِم  خَط  فرماندهی 
شمالی  همسایه  دست درازی های 
ایران، یعنی روسیه بود« بطور کامل 
سانسور و حذف شد و جمله ی »جنگ 
سپاه روس ها با ما جنگ میان ارتش دو 
کشور نبود« در چاپ جدید به »جنگ 
سپاه روس با ما…« تغییر یافته است.

جمله »نگاه فزون خواهانه و دهشتبار 
دوخته شده  اینها  از  فراتر  به  روس ها 
کتاب  این  جدید  چاپ  در  هم   بود« 

درسی، کامال سانسور شده است.
کتاب  این   ۹۸-۹۷ سال  چاپ  در 
مثل  روس..  »سپاه  عبارت  درسی، 
پراکنده شدند«،  و ملخ در شهر  مور 
جایگزین »روس ها مثل مور و ملخ در 
شهر پراکنده شدند« و عبارت »دیری 
تصرف  به  منطقه  این  که  نگذشت 
سپاه روس درآمد.« جایگزین »دیری 

خاک  در  روس ها  پرچم  نگذشت 
اهتزاز  به  بی گناهان  خون  به  آغشته 

درآمد« شده است.
برکم ضمن اشاره به حذف و تغییر 
درسی  کتاب  محتوای  از  بخشی 
روسیه  تجاوز  درباره  دانش آموزان 
اقدام در جهت  را  آن  ایران  به خاک 
ذهن  در  کشور  این  نقش  »تطهیر« 

کودکان عنوان کرده است.
رئیس  ذوعلم  علی  حجت االسالم 
برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان 
در  خبری  نشست  یک  در  آموزشی 
در  روس ها  جنایات  حذف  به  پاسخ 
حذفیات  »عبارت  که  گفت  ایران 
و  تغییرات  باید گفت  نیست،  درست 
اصالحات که در جریان تدوین کتب 
اتفاق  گذشته  دوره های  در  درسی 

افتاده است.«
ذوعلم گفت: »نگاه مبنایی ما نسبت 
این  افتاده  اتفاق  تاریخ  در  آنچه  به 
قابل  تزاری  روسیه  است که جنایات 
شوروی  دوره  در  یا  نیست  حذف 
سابق، نوع تعامل سلطه گرایانه بلوک 
شرق را انکار نمی کنیم و هرگز حذف 
نخواهیم کرد. اگر اکنون دولت روسیه 
با ما همکاری و تعامل دارد به معنی 
از  بخشی  از  مردم  نظرکردن  صرف 
را  تاریخ  در  دستکاری  نیست،  تاریخ 

قبول نداریم.«
در  پرورش  و  آموزش  مسئول  این 
تاریخ  از  مهمی  بخش  حذف  قبال 
رفع  خود  از  روسیه،  و  ایران  روابط 
مورد  »در  گفت:  و  کرد  مسئولیت 
روسیه در زمان مسئولیت بنده نبوده 
است اما در هر حال بررسی های الزم 
را انجام می دهیم همانطور که برخی 
اتفاق  قبلی  های  کتاب  در  تغییرات 
و  کردیم  بررسی  را  آن  و  بود  افتاده 
انجام شد  در مواردی اصالحات الزم 
در این مورد هم اگر بررسی کنیم و 
غیرمنصفانه  تغییرات  شود  مشخص 

است حتماً اصالح خواهیم کرد.«
تنهایی  به  مؤلف  اینکه  بیان  با  وی 
درسی  کتاب های  محتوای  مسئول 
برای  سازمان  این  که  گفت  نیست 
اعمال تغییرات در کتاب های درسی، 
اما  می گذارد«  جریان  در  را  »مؤلف 
درسی  کتاب  مسئول  فقط  »مؤلف 
ما  به  آن  تدوین  در  فقط  و  نیست 

کمک می کند.«
سازمان  رئیس  نشست،  این  در 
آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش 
توطئه های  »گنجاندن  از  همچنین 
آمریکا در کتاب های درسی« خبر داد. 
او در پاسخ به انتقاد از حذف انتگرال 
متوسطه  دوره  ریاضی  کتاب های  در 
گفت: »بچه ها باید در دانشگاه انتگرال 
انتقادها  بعضا  نه در مدرسه!  بخوانند 
دانش آموزان  چرا  است،  این  ما  به 
باید همه چیز را در مدرسه بخوانند؟ 
و  شوند  آماده  زندگی  برای  باید  آنها 
بتوانند گلیم خودشان را از آب بیرون 

بکشند.«
پیشتر در کتاب  ادبیات فارسی مقاطع 
هوشنگ  از  آثاری  تحصیلی،  مختلف 
ابتهاج، رهی معیری، شفیعی کدکنی، 
ساعدی،  غالمحسین  ثالث،  اخوان  
و  و حتی شعر »موسی  علوی  بزرگ 
و  خیام  رباعیات  مولوی،  از  شبان« 
»سیاحت نامه ابراهیم بیگ« به صورت 

کامل حذف شدند!
حذف جنایات روسیه در کتاب های 
پی  در  که  در حالیست  ایران  درسی 

زبان  آموزش  از  انتقاد علی خامنه ای 
انگلیسی در مدارس و آموزشگاه های 
خصوصی کشور و طرح یک فوریتی 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده   ۵۷
زبان  از  انحصار  »رفع  عنوان  تحت 
همگانی  آموزش  نظام  در  انگلیسی 
کشور«، وزیر سابق آموزش و پرورش 
نیز در سفر خود به روسیه، پیشنهاد 
آموزش زبان روسی به دانش آموزان را 

داده بود!
سیاست های  بر  بنا  ایران  حکومت 
چاکرمآبانه ی خود در قبال روسیه و 
آموزش  برای  تالش  بر  عالوه  چین، 
زبان روسی و چینی به دانش آموزان، 
و  تزاری  روسیه  واقعی  عملکرد  در 
دست  نیز   ایران  در  شوروی  اتحاد 
تعدیل  و  سانسور  را  آن  و  می برد 
روسیه ی  به  خود  چاکری  تا  می کند 

پوتین را بیشتر ثابت کند.

موارد »تغییر و اصالح« یا حذف نقش تخریبی روس ها در تاریخ معاصر ایران
واکنش روزنامه آلمانی بیلد به انتشار اطالعات جعلی توسط وزیر 

»جوان« جمهوری اسالمی

بتوانیم فقط ۱۰ درصد از مصرف انرژی 
خانگی گاز و برق بکاهیم، روزانه ۷۰ 
گاز  مصرف  در  مکعب  متر  میلیون 
بخش خانگی صرفه جویی خواهد شد 
و »این به معنای آن است که شاهد 
عدم محدودیت و یا قطع گاز مناطق 
کاهش  گاز،   شبکه  انتهای  سردسیر 
محدودیت گاز صنایع و کاهش مصرف 
سوخت مایع در نیروگاه ها خواهیم بود 
و بدون مشکل روزهای سرد پیش رو را 
در کشور پشت سر خواهیم گذاشت.«

مشهدی  رجبی  مصطفی  سخنان 
احتمال درست بودن شایعه هایی درباره 
احتمال کمبود گاز و برق تا پایان فصل 

سرما را قوت می بخشد.
عبدی  علی  که  حالیست  در  این 
معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون 
نیز  تهران  استان  صنعت  سازمان 
از  یکی  است  گفته  جاری  هفته  در 
مهمترین مشکالت ۳۵۵ معدن استان 
تهران کمبود سوخت است بطوری که 
این  به  شده  داده  تخصیص  سوخت 
معادن کمتر از میزان مصرف آنهاست.

به گفته علی عبدی فرمول ها و اعداد 
توسط  شده  گرفته  نظر  در  ارقام  و 
بخش  در  محاسبات  با  نفت  شرکت 
معدن متفاوت است و این تفاوت ارقام، 
ایجاد اختالل در تهیه سوخت معادن 

استان تهران را به همراه دارد.
به گفته معاون امور معادن و صنایع 
تهران  استان  صنعت  سازمان  معدنی 
»شرکت ملی نفت با نگرانی هایی که 
نسبت به قاچاق سوخت دارد مانع از 
تهران  استان  معادن  سهمیه  افزایش 
شده  باعث  موضوع  همین  و  می شود 
است تا این معادن به ناچار نیاز خود را 

از طریق بازار آزاد برطرف کنند.«
»شرکت  که  افزوده  عبدی  علی 
نیاز  مورد  مصرفی  نفت سوخت  ملی 
برای هر تن ماده معدنی ۳/۱ در نظر 
ما در وزارت صنعت  اما  گرفته است، 
بنابر  چه  اگر  داریم.  متفاوتی  نظر 
ددستورالعمل ابالغی وزیر نفت متولی 
نیاز هر  مورد  میزان سوخت  باید  امر 
وجود  اما خطر  کند،  تعیین  را  حوزه 
قاچاق باعث شده است تا با اختالل در 

این موضوع مواجه باشیم.«

ادامه در صفحه 1۷

کمبود گاز در روستاهای منطقه الموت قزوین
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران )1۵6(

مستوفی کنار رفت و بار دیگر قرعه 
در  او،  جز  افتاد.  مشیرالدوله  به نام 
میان رجال سیاسی ایران، کسی نبود 
که شایستۀ صدارت در چنان زمان و 

چنان اوضاعی باشد.
خاطرات  در  سپهر،  مورخ الدوله 
چنین  را  مشیرالدوله  خود،  سیاسی 
توصیف می کند: »میرزا حسن خان 
پیرنیا مشیرالدوله دانشمند حقوقدان 
و متخصص در قانون و قضا، دیپلومات 
روشن بین و مآل اندیش، دارای ذوق 
تشکیالتی و قدرت کار مستمر و ثابت 
ممزوج به حزم و احتیاط بود. بر امیال 
خویش تسلط کامل داشت و در برابر 
مصائب عظیم خونسردی نشان می داد 
و با سرانگشت تدبیر نقشۀ نمایندگان 
بر  عالوه  می کرد.  خنثی  را  اجانب 
احترام به قوانین، پایبند قانون اخالقی 
نیز بود. احتراز وی از اقدامی که لطمه 
به آزادی انتخابات وارد سازد به حد 
وسواس می رسید. اگر می شنید یک 
رأی  حوزه  دو  در  انتخاب کننده  نفر 
داده بی اغراق لرزه بر اندامش مستولی 
می شد. فکر تعویض صندوق یا قرائت 
مخیله اش  از  موهوم  و  مجهول  آراء 
ریاست  قبول  برای  نمی کرد.  خطور 
دولت تمایل مجلس شورای ملی را 
افکار  موافقت  و  نمی دانست  کافی 
عامه را از شرایط اساسی و ضروری 

می شمرد...«
با تمام این اوصاف، تندباد حوادث 
را  مشیرالدوله  کابینۀ  که  بود  چنان 
نیز درهم پیچید و به رئیس الوزرای 
مجال  ر  نونمدا قا و  قانون شناس 

قدرت نمایی نداد.
»تالش  در  پاریزی  باستانی  دکتر 
زندگانی  و  سیاسی  محیط  ـ  آزادی 
مشیرالدوله پیرنیا« به تفصیل و تحلیل 
چنین  و  پرداخته  دوره  این  وقایع 

آورده است:
»روز ۲۸ شوال ۱۳۴۱ مطابق با ۲۴ 
خرداد )جوزای( ۱۳۰۲ فرمان زیر بنام 
مشیرالدوله از طرف شاه صادر و همان 

روز منتشر گردید:
ریاست  مهم  خدمت  برای  »چون 
وزرائی وجود شخص کافی الیقی الزم 
بود، لذا جناب اشرف مشیرالدوله را که 
کمال مرحمت و اعتماد بایشان داریم 
برقرار  و  منصوب  وزراء  ریاست  به 
به  اطمینان  نهایت  با  که  فرمودیم 
مراحم مخصوص شاهانه بانجام وظایف 
مشغول شوند. ۲۸ شهر شوال ۱۳۴۱«

دو روز بعد مشیرالدوله وزرای خود 
را بدین شرح معرفی کرد:

وزیر  و  مشیرالدوله:رئیس الوزرا 
داخله

سردار سپه: وزیر جنگ
مصدق السلطنه  :وزیر خارجه
ذکاءالملک فروغی:وزیر مالیه

حکیم الملک :   وزیر عدلیه
حکیم الدوله : وزیر علوم و اوقاف
فهیم الدوله: وزیر پست و تلگراف
اعتالءالسلطنه :کفیل وزارت داخله.

بعداً  شد  قرار  را  عامه  فواید  وزیر 
به کفالت  عدل الملک  و  کند  معرفی 

معرفی شد.
مشیرالدوله برنامۀ کابینۀ خود را بر 
اصول موازنه و حفظ مناسبات حسنه 
تسریع  و  بیطرفی  و  متحابه  دول  با 
بر اجرای  انتخابات و نظارت  در کار 
قوانین، خاصه بودجه ها، تشریح کرد.

پایان  روزها  همان  چهارم  مجلس 
یافت و سلیمان میرزا نمایندۀ مجلس 

در آخرین روز مجلس گفت:
بحمداهلل دورۀ مجلس وقتی خاتمه 
آقای  دولت  مثل  دولتی  که  می یابد 
عموم  اعتماد  مورد  که  مشیرالدوله 
وکال و باتفاق به ایشان رأی اعتماد داده 
شده است در سر کار هستند و سابقۀ 
مشروطیت  ادوار  در  ایشان  خدمات 

قابل انکار و محتاج به ذکر نیست...
سپس مرحوم مدرس شرحی گفت 
اینست که  اظهار داشت: عقیده ام  و 
یکی از کارهای مهم این دوره سپردن 
زمام فترت است به آقای مشیرالدوله و 
جهت این سه نکته است، مکرر عرض 
کرده ام رجال مملکت ما هرکدام برای 
یک موقعی خوب هستند بعقیدۀ من و 
تمام آقایان، رئیس الوزراء حالیه برای 
این موقع بالنظیر است، سه مسأله بود: 
یکی بیطرفی مشارالیه در انتخابات، 

خارجه  سیاست  در  بیطرفی  یکی 
که در زمان فترت و غیبت مجلس 
فوق العاده اهمیت دارد، یکی تسریع 
سه  این  با  و  پنجم.  دورۀ  افتتاح  در 
اصل است که به عقیدۀ من و آقایان، 
سپردن زمان فترت به ایشان یکی از 

کارهای خوب بوده است.
حضور  مشیرالدوله  جلسه  درین 
نداشت و فروغی از وکال تشکر کرد. 
شاه از قدرت سردار سپه نگران است 
و در نهانی می کوشد خود را از چنگ 
مستوفی  به  توسل  کند،  خالص  او 
وزراء  ریاست  برای  مشیرالدوله  و 

به همین منظور بوده است.
اعزام  با  که  افتاد  به فکر  احمدشاه 
سرطان   ۲۵( آذربایجان  به  ولیعهد 
۱۳۰۲( مرکز قدرتی در برابر سردار 
سپه ایجاد کند. دولت آبادی می گوید:

»ماه محرم رسیده است و در ادارۀ 
شاه  می کنند،  روضه خوانی  قشونی 
مجلس  به  سپه  سردار  به مالحظۀ 
است،  آمده  نظامیان  روضه خوانی 
لدوله  مشیرا با  هم  سپه  ر  سردا
نشسته  دورتر  اندکی  رئیس الوزراء 

است.
شاه به رئیس الوزرا گفته بود بی اطالع 
سردار سپه، فرمان حکومت آذربایجان 
صادر  فرمان  کنند.  صادر  را  ولیعهد 
می شود و به صحۀ شاه می رسد و وزیر 
داخله به آذربایجان تلگراف می کند 
می شود  مسافرت  آمادۀ  ولیعهد  و 
)قصدش این بوده در آنجا با رؤسای 
عشایر بند و بست تشکیل بدهد(. شاه 
برای خداحافظی از ولیعهد از مجلس 
است  بدیهی  می شود،  خارج  روضه 
سردار سپه می داند شاه کجا می رود 
به روی  هیچ  اما  برای چه می رود،  و 
خود نمی آورد و خودداری می کند... 
در آن دِم آخر که ولیعهد می خواهد 
تهدید  را  دولت  هیأت  شود،  روانه 
کرده نارضایی خود را به مسافرت او، 
به شاه و به وزراء می رساند و کوشش 
دولت  و هیأت  ولیعهد  و  بسیار شاه 
در اجرای فرمان و فرستادن ولیعهد 
با  ولیعهد  و  مانده  بی نتیجه  بکلی 
نهایت خفت نقل مکان کرده به خانۀ 
خود برمی گردد... شاه، بعد از این از 
می گوید  و  می کند  گله  سپه  سردار 
شما ولیعهد را از رفتن به آذربایجان 
منع کردید، سردار سپه جواب می دهد 
فرمان  صدور  در  هم  اعلیحضرت 
من  با  ولیعهد  آذربایجان  حکومت 
مشورت نکردید واالّ عرض می کردم 

صالح نیست!«
ایران  قوی  مرد  که  مقدماتی  با 
تهیه می دید و آرزوهایی که در سر 
کابینۀ  که  بود  معلوم  می پروراند 
مشیرالدوله  اصول پرست  و  قانونی 
که  این  برای  کرد،  نخواهد  دوامی 
این  شود  عملی  بزرگ  آرزوهای 
باید  که  می دانست  هوشیار  فرمانده 
این موضوع تمرکز  تمام قوا را روی 
داد و حتماً تمام یا بیشتر نمایندگان 
دورۀ پنجم را از اشخاص صالح یعنی 
این  و  نمود  انتخاب  مطیع  و  موافق 
کار با بودن شخصی مثل مشیرالدوله 
در رأس دولت آسان نیست، پس باید 

مشیرالدوله را انداخت.
ساده  راه  یک  خواجه نوری  به قول 
دوستی  حیثیت  آن  و  داشت  وجود 
و همان جنت مکانی خود مشیرالدوله 
بود؛ چرا به همین راه وارد نشوند؟ برای 
کسی که تمام عمر جز احترام و مقام 
است  کافی  ندیده  خود  در  ارجمند 
که کوچکترین اهانت یا فقط تهدید 
اهانتی او را از میدان بدر ببرد. سردار 
سپه همین کار را کرد و با یکی دو 
پیغام )که بعداً هم آنها را سوءتفاهم 
نام نهاد( مشیرالدوله را از میدان در 
برد و او را وادار به تقدیم استعفا نمود. 
دولت آبادی گزارش این روزها را چنین 

می نویسد:
»سردار سپه به سمت وزارت جنگ 
گاه گاه در هیأت وزراء حضور می یابد 
و  آنها،  به  دستورهایی  دادن  برای 
مجبور هستند هرچه امر کند، اطاعت 

نمایند.
مشیرالدوله در طلیعۀ دستور ریاست 
خود حفظ قوانین جاری مملکت را، 
از روی اساس مشروطیت، اول وظیفۀ 
خود دانسته است درصورتی که برای 
در  ساعت  هر  و  نیست  اختیاری  او 

تهدید وزیر جنگ و فرماندۀ کل قوا 
اقتدار محمودخان  امیر  است. روزی 
و  به نیابت  ه  گاه گا که  نصاری،  ا
در  جنگ  وزیر  طرف  از  نمایندگی 
به دستور  هیأت وزرا حاضر می شود، 
در هیأت  با مشیرالدوله  وزیر جنگ 
می فهماند  او  به  و  می کند  خشونت 

که باید کناره گیری نماید«.
مشیرالدوله که عمری را به نیکنامی 
و عزت نفس و با حفظ پرستیژ گذرانده 
بود، مسلماً حاضر نبود خشونت های 
وزیر جنگ خود را تحمل کند، عالوه 
که  را چنان می دید  موقعیت  آن  بر 
کلیۀ اختیارات در دست وزیر جنگ 
بتوان  اتکائی که  نقطۀ  و هیچ  است 
وجود  کرد  حفظ  آن  با  را  قانون 
حفظ  و  او  دوستی  حیثیت  ندارد، 
آبروی وزرایش بیش از هر چیز مورد 
عالقه اش بود. البته چنین شخصیتی 
وقتی که ببیند کار به جایی برسد که 
وزرای  از  وزیری  حوالۀ  ران  و  پاچه  
کابینه داده شود، برای او بس ناگوار 

می آید.
او با کمال شهامت گفت که حاضر 
نیست با وزیر او بدین نهج گفتگو شود 
و سپس از جلسۀ هیأت دولت خارج 

شد و تصمیم به استعفا گرفت.
پیش  نیز  دیگری  مورد  اینجا  در 
را مستقیماً  آن  آمد که مشیرالدوله 
تهدیدی برای خود دید و آن توقیف 
قوام السلطنه بود. سردارسپه چوب را 
به بید زد که چنار بلرزد! بدین معنی 
)۱۶میزان   ۱۳۴۲ صفر   ۲۷ روز  که 
کرد  توقیف  را  قوام السلطنه   )۱۳۰۲
سپه(.  سردار  قتل  توطئۀ  )به اتهام 
شده  مرعوب  سپه  سردار  مخالفین 
و کابینۀ مشیرالدوله مقاومت خود را 
در برابر تهدیدات وزیر جنگ از دست 
داد. سردار سپه پس از دستگیری قوام 
به وسیلۀ یکی دو نفر از امرای لشکر، 
دیگر  وزرای  از  برخی  و  رئیس الوزرا 
را تهدید کرد که اگر استعفا ندهند 
چنین و چنان خواهم کرد، و بر اثر 
همین تهدیدات هم کابینۀ مشیرالدوله 
تصمیم به استعفا گرفته قبل ازظهر 
خورشیدی   ۱۳۰۲ میزان   ۲۹ روز 
برابر ۱۱ ربیع االول ۱۳۴۲ قمری )۲۲ 
اکتبر ۱۹۲۹(  در قصر صاحبقرانیه 
به حضور شاه رفته استعفانامۀ خود 

را تقدیم کرد.
گر فلک یک صبحدم با من گران 

باشد سرش
شام بیرون می روم چون آفتاب 

از کشورش
 ۱۳۰۲ میزان   ۲۰ سه شنبه  روز 
به وسیلۀ  احمدشاه  سلطان  طرف  از 
تلفن، مشیرالدوله به دربار صاحبقرانیه 
در  مشیرالدوله  ولی  شد،  احضار 
منزل رو نشان نداد؛ در جواب تلفن 
می گویند از منزل خارج شده است. 
مجدداً از دربار و هیأت وزرا استعالم 
می شود که آیا مشیرالدوله آمده است 
به  که  می شود  داده  جواب  خیر؟  یا 
این  از  شاه  است.  نیامده  هم  دربار 
پیش آمد نگران شده یکی از نزدیکان و 
محارم خود را مأمور می کند که فوراً به 
شهر آمده مشیرالدوله را مالقات کرده 
و او را هر طوری هست حاضر نماید 
که تا موقع افتتاح مجلس شورای ملی 
عهده دار ریاست وزرا شده به کار ادامه 

دهد. ولی مشیرالدوله زیر بار نرفت.
هم  سابق  لوزرای  رئیس  ا سایر 
قبول  بودند  شاه  اعتماد  طرف  که 

نمی نمایند.
در این وقت بود که احمدشاه به قول 
که  دید  چون  کرمانی  افضل الدین 
»میدان عمل از مبارزان کفایت خالی 
است و صدر وزارت از مبرزان سیادت 
عاطل«، ناچار به ریاست وزرایی سردار 

سپه تن داد.
بدین طریق به قول مرحوم هدایت: 
عزم  صاحب  طبعاً  که  سپه  »سردار 
و رأی قوی بود، عذر مشیرالدوله را 
خواسته خود کابینه تشکیل داد...« و 

به روایت مرحوم بهار:
»مشیرالدولۀ پیرنیا را از پشت میز 
خود  و  خواستند  عذر  وزرا  ریاست 
این  گرفتند.«  به دست  را  امور  زمام 
)ربیع االول  آبان ۱۳۰۲   ۶ در  وقایع 
بعد  ماه  چهار  قریب  یعنی   )۱۳۴۲
این  و  بود،  زمامداری مشیرالدوله  از 

آخرین زمامداری اوست.«
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شروع   ،1368 سال  بازِی =  ز  ا جدید  دورانی 
یخ  ر تا ر  د یبی  م فر د مر
است.  اسالمی  جمهوری 
فروردین  نخست  روزهای 
این سال با عزل حسینعلی 
منتظری از قائم مقامی رهبری 
شروع شد و دو ماه پس از آن 
به  خمینی  روح اهلل  واقعه، 
اکبر  لقاءاهلل متصل گردید. 
رفسنجانی و علی خامنه ای، 
را  کشور  امور  اشتراک،  به 
در دست گرفتند و به تلویح 
جدیدی  شکل  تصریح،  و 
نظام  در  حکومت ورزی  از 
به  را  اسالمی  جمهوری 
نوید  ایرانزمین،  باشندگان 

دادند.
رهبرِی  دستگاه  و  =دم 

سواِر  برای  کشور،  جدید 
و  زمان  به  شدن،  امور 
نیاز  مفصلی  ظاهرسازی 
قدری  رو،  این  از  و  داشت 
گشایش ظاهری و تاکتیکی 
فرهنگی  سیاست های  در 
حکومت را برای نیل به این 
»وزرات  دید.  مقصود، الزم 
اسالمی«  ارشاد  و  فرهنگ 
به زعامت سیدمحمد خاتمی 
به  و »سازمان صداوسیما« 
ریاست محمد هاشمی )برادر 
دو  رفسنجانی(،  کوچک 
بازوی اجرای این فریبکاری 

جدید بودند.
و منابع تولید معجون مورد =آنکه اما تمامی قابلیت ها 
نظر مدیران وقت سینمای 
داشت،  را  ایران  دولتی 
که  بود  مهرجویی  داریوش 
به پیروی از َمِنش رندانه و 
رفیقش عباس  بادشناسانه 
وادی  به  پا  کیارستمی، 
با  و  گذاشت  ِعرفون بازی 
ساختن »هامون«، معجونی 
فراتر از انتظار این مدیران 
فرهنگی شان،  نوچه های  و 
در ویترین اولین جشنواره 
»فجِر« پس از خمینی، قرار 

داد.
یوسف مصدقی- برخالف جشنواره 
امسال،  کور  و  سوت  و  شده  تحریم 
روزهایی،  چنین  در  پیش  سال  سی 
جشنواره حکومتی فیلم »فجر« یکی 
از پررونق ترین دوره هایش را می گذراند. 
هشتمین جشنواره که در بهمن ماه 
۱۳۶۸ آغاز شد و انجام گرفت، محل 
که  بود  ماندگاری  فیلم های  نمایش 
سال  سی  پِس  از  هنوز  آنها،  بیشتر 
اثرگذار  و  دیدنی  تولیدشان،  زمان  از 

هستند.
»ای ایراِن« ناصر تقوایی، »دندان مار« 
ساخته مسعود کیمیایی، »مادر« فیلم 
دوست داشتنِی علی حاتمی، »کلوزآپ« 
کارِ متفاوت عباس کیارستمی، »تمام 
که  فیلمی  تنها  زمین«  وسوسه های 
پربارش  عمر  در  سمندریان  حمید 
»هاموِن«  اصلی  رقبای  ساخت، 
داریوش مهرجویی، برای بردن جوایز 
کنار  در  بودند.  سال  آن  جشنواره 
آثار این برجستگاِن آنموقِع سینمای 

از  تازه  حاتمی کیای  ابراهیم  ایران، 
تخم درآمده با »مهاجر«اش، به مدد 
دوپینگ و حمایت ارباب قدرت، سودای 
رقابت و عرض اندام در بازی بزرگان را 
داشت. همچنین در اتفاقی نادر، سه 
بنی اعتماد،  رخشان  زن-  کارگرداِن 
پوران درخشنده و تهمینه میالنی– با 
فیلم های قابل قبول )»پول خارجی«، 
»عبور از غبار« و »بچه های طالق«( 
در بخش مسابقه سینمای ایران حضور 

داشتند.
اما  سال  آن  اصلی جشنواره  جوایز 
میان »هامون« و »مهاجر« تقسیم شد 
و باقی فیلم های نامبرده- بجز »مادر« 
که دو جایزه برای بازیگران نقش اول 
زن )رقیه چهره آزاد( و نقش دوم مرد 
)اکبر عبدی( گرفت- دست خالی از 
بازگشتند.  دولت فرموده  رقابِت  این 
اینگونه  سال  آن  جوایز  چرا  اینکه 
تقسیم شد، قدری دیرتر در ادامه این 
سلسله مطالب خواهد آمد اما پیش از 
آن، اشاره به زمینه تاریخی ای که آن 

شد،  برگزار  آن  در  کذایی  جشنواره 
بی فایده نخواهد بود.

سال ۱۳۶۸، شروع دورانی جدید از 
بازِی مردم فریبی در تاریخ جمهوری 
اسالمی است. روزهای نخست فروردین 
این سال با عزل حسینعلی منتظری از 
قائم مقامی رهبری شروع شد و دو ماه 
پس از آن واقعه، روح اهلل خمینی به 
لقاءاهلل متصل گردید. اکبر رفسنجانی 
و علی خامنه ای، به اشتراک، امور کشور 
را در دست گرفتند و به تلویح و تصریح، 
در  حکومت ورزی  از  جدیدی  شکل 
نظام جمهوری اسالمی را به باشندگان 
شوم  سایه  دادند.  نوید  ایرانزمین، 
مردم  از سر  اماِم جنایتکاران که  آن 
فرسوده ایران کم شد، بیشینه جامعه 
زخمی از سرکوب های خونین و جنگ 
شنیدن  با  ساله،  هشت  فضاحت بار 
تبدیل  و  »سازندگی«  جفنگ  وعده 
ایران به ژاپِن اسالمی، به قول شاملو، 
به »آفتاب گونه ای« دوباره فریفته شدند.

دم و دستگاه رهبرِی جدید کشور، 
و  زمان  به  شدن،  امور  سواِر  برای 
از  و  داشت  نیاز  مفصلی  ظاهرسازی 
و  ظاهری  گشایش  قدری  رو،  این 
فرهنگی  سیاست های  در  تاکتیکی 
حکومت را برای نیل به این مقصود، 
ارشاد  و  فرهنگ  »وزرات  دید.  الزم 
سیدمحمد  زعامت  به  اسالمی« 
به  صداوسیما«  »سازمان  و  خاتمی 
ریاست محمد هاشمی )برادر کوچک 
این  اجرای  بازوی  دو  رفسنجانی(، 
فریبکاری جدید بودند. بر اساس این 
سیاست های جدید »فرهنگی«، دامنه 
فعالیت های  در  سرکوب  و  سانسور 
و  یافت  کاهش  چندی،  فرهنگی، 
بسیاری از اصحاب فرهنگ و هنر که 
سال ها از هر فعالیت فرهنگی محروم 
بودند و از مشاغلی مثل مسافرکشی، 
داللی  آجیل فروشی،  منشی گری، 
اتومبیل، قالی فروشی، قنادی و حتی 
موقتا  می خوردند،  نان  دستفروشی 
اجازه بازگشت به شغل سابق فرهنگی 

خود را پیدا کردند.
این گشایش موقت که تا سال ۱۳۷۱ 
ادامه پیدا کرد، با جا افتادن خامنه ای در 
جایگاه ولی فقیه و تصمیم او برای سوا 
کردِن خرج اش از به اصطالح »چپ«ها 
و »لیبرال «های دور و بر رفسنجانی، 
سال های  میان  کرد.  تغییر  دوباره 
۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱، به مرور جنگ قدرت 
فراگیری بین دو جناح چپ و راست 
نظام جمهوری اسالمی در گرفت که 
در نهایت به حذف موقت چپگرایان از 
هر سه قوه نظام سیاسی کشور منجر 
شد. پروژه »مقابله با تهاجم فرهنگی« 
زنجیره اِی«  و متعاقب آن »قتل های 

این  محصول  داخلی،  دگراندیشان 
کشمکش جناحی بر سر قدرت بود.

از طرف دیگر، بد نیست به این موضوع 
هم اشاره شود که بیشتِر دار و دسته 
سیدمحمد خاتمی در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی آن دوره، بچه مذهبی های 
مهندسی خوانده سابقا چماقداری بودند 
که پس از چند سال درگیری با اهل 
هنر و فرهنگ و تالش برای »ارشاد« 
و سرکوب آنها، به سبب معاشرت با 
این جماعت، قدری از خشک مغزی و 
خشونت مذهبی شان کاسته شده بود. 
این جماعت همچنین دچار  ُزَعمای 
بودند که  نوعی مشنگی شبه عرفانی 
مایه اش، آرزوی پی ریزی »هنر نوین 
دینی« بود. چنین هنری از چشم انداز 
هم  و  »معناگرا«  هم  بود  قرار  آنها، 
»پست مدرن« باشد. معجونی از تلفیق 
و  شرقی  عرفان  شیعه گری،  باورهای 
بایستی  که  غربی  اگزیستانسیالیسم 
در زرورق مظاهر هنر و عرفان اسالمی 

پیچیده شود.

سینمایی  )معاون  انوار  فخرالدین 
خاتمی در آن دوره(، همراه زیردستش 
سیدمحمد بهشتی شیرازی )مدیرعامل 
وقت »بنیاد سینمایی فارابی«( سال ها 
برای عمل آوردِن چنین معجونی به 
این در و آن در زده بودند و همه جور 
ترفندی را- از اکران مستمر فیلم های 
تارکوفسکی و پاراجانف در سینماهای 
برای  بودجه  تأمین  تا  گرفته  دولتی 
ساختن مشابه های وطنی ِعرفونی چنین 
آثاری- برای نیل به این مقصود، امتحان 
کرده بودند. برخی از رندان اهل هنر 
هم که طی آن سال ها دندان های این 
دو مدیِر کذا را شمرده بودند، راه به راه 
آنها  میز  روی  ِعرفونی  فیلمنامه های 
می گذاشتند و بابت ساخت فیلم های 
جفنگ بی مخاطب، بودجه های میلیونی 

می گرفتند.
برای  خورشیدی،   ۱۳۶۸ سال 
مدیران  نظر  مورد  معجون  ساختن 
وقت سینمای کشور، فرصت مناسبی 
منطق:  اهل  قول  به  و  داد  دست 
»مقتضی موجود و مانع مفقود« شد. 
که  فرهنگی  فضای  نسبی  گشایش 
ناشی از مرگ خمینی و نورسیدگِی 
جمهوری  جدید  رهبری  دستگاه 
کاربلد  سینماگران  به  بود،  اسالمی 
ایرانی مجال داد تا هر کدام- آگاهانه 
یا ناآگاه، خواسته یا ناخواسته- در این 
عرصه طبع آزمایی کنند. آنکه اما تمامی 
قابلیت ها و منابع تولید معجون مورد 
نظر مدیران وقت سینمای دولتی ایران 
را داشت، داریوش مهرجویی بود که 
به پیروی از َمِنش رندانه و بادشناسانه 
رفیقش عباس کیارستمی، پا به وادی 
ساختن  با  و  گذاشت  ِعرفون بازی 
»هامون«، معجونی فراتر از انتظار این 
مدیران و نوچه های فرهنگی شان، در 
ویترین اولین جشنواره »فجِر« پس از 

خمینی، قرار داد.
حتی  را  شگفتی  این  نشانه های 
می توان در بیانیه پایانی هیأت داوران 

جشنواره فجر ۱۳۶۸ به وضوح دید:
ز  ا یکی  پیش  سال  سه   …«
پیشاهنگان  از  که  ایران  فیلمسازان 
سینمای هوشمند ایران است در فیلم 
خود پرسشی فراروی دیگر سینماگران 
و هنرمندان نهاد که بغایت ساده و به 
نهایت بنیادین بود. پرسشی که نفس 
نشان  ایران  سینمای  در  آن  طرح 
در  فیلمسازان  تنفس  از  بود  دیگری 
به  که  عطرآگینی  و  معصوم  فضای 
برکت جهاد صادقانه امت بر پهنه میهن 
اسالمی سایه افکنده است، پرسشی که 
همیشه ستون فقرات هنر دینی بوده 

است: خانه دوست کجاست؟

تأمالت بهنگام؛ »هامون«، سی سال بعد؛ 
خست: زمینه ی تاریخی

» ادامه دارد«           
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 جمعه ۷ تا پنجشنبه ۱۳ فوریه ۲۰۲۰

۱ـ از شعرای معروف و فقید 
معاصر ایران

۲ـ انهدام ـ درد و رنج
۳ـ نور ـ خوشحال 

۴ـ حرکات بدنی ـ گوشه 
۵ ـ از روزنامه های قدیمی 

ایران
جنوب  بخش  نام  ـ   ۶
شرقی ایران مجاور مرز 
پاکستان ـ وسیلۀ تولید 

برق
از  ـ  است  حیوانی  ـ   ۷

پرندگان
به  ـ  ارتباط  وسیلۀ  ـ   ۸

گردن گرفتن
۹ـ پست ـ روز رستاخیز ـ 

پسوند تشبیه
ـ  است  کشوری  ۱۰ـ 

معروفترین شهر آفریقا
ـ  کشیدنی ها  ز  ا ۱۱ـ 

بیقراری

و  ین  بتر محبو ۱ـ 
ۀ  چهر ین  فتر و معر

سیاسی جهان
مسیر  در  زیبا  پلی  ۲ـ 
ی  سر ا سر هن  خط آ

ایران ـ نوعی ترشی
از  بخشی  ـ  صورت  ۳ـ 

منزل مسکونی
۴ـ نمناک ـ عدد ـ مایۀ 

حیات
ورزشی  ـ  مطیع  ـ   ۵
سنتی  واحد  ـ  است 

اندازه گیری وزن
۶ ـ زندان ـ گشایش

معروف  شعرای  از  ـ   ۷
گذشته  قرن  در  ایران 

که به قتل رسید
۸ـ  استاندارـ  از شهرهای 

تاریخی افغانستان
ـ  خدعه  و  کلَک  ۹ـ 
دشمن نسیه ـ عالمت 

جمع
ضمیری  ـ  پهلوان  ۱۰ـ 

است ـ فلزی است 
از  ـ  شده  تخریب  ۱۱ـ 

آبزیان 

نویسندۀ  و  داستانسرا  ۱ـ  
نامدار و فقید ایران و خالق 
»آهنگ«،  چون  آثاری 
»پریچهر«، »آئینه« و آثار 

متعدد دیگر
۲ـ آزرم ـ بر اساس قانون و 

مقررات ـ مطیع 
۳ـ کشوری است ـ با وقار

فعالیت های  از  ـ  ۴ـ دخیل 
کشاورزی و باغبانی

۵ ـ نزاع و کارزار ـ پایتخت 
کشوری است ـ ایفاء

۶ـ  دزدـ  همراه و مصاحبـ  
از آنطرف از رودخانه های 

اروپاست
او  ـ  است  دانشکده ای  ـ   ۷
هم  ـ  اندام  از  قسمتی  ـ 
بار شتر است و هم واحد 

سنتی اندازه گیری وزن
نوعی  ـ  بی پایان  راه  ـ   ۸

نقاشی ـ پایه و اساس
۹ـ نگاشته شده ـ آگاه

و  فالسفه  از  ـ  چهره  ۱۰ـ 

اندیشمندان بزرگ آلمان 
و مؤلف کتاب »سرمایه«

معروف  تنیس بازان  از  ۱۱ـ 
فرانسه

قوای  ـ  ۱۲ـ شهر موسیقی 
نظامیـ  خشکباری است

۱۳ـ میوهـ  باالپوشی استـ  
محل استحمام

از  ـ   است  کشوری  ۱۴ـ 
میوه ها 

۱۵ـ کاشانه ـ از سبزیجات 
ـ کشوری است توریستی

۱ـ پژوهشگر، نویسنده و ادیب بلندپایه 
و استاد فقید دانشگاه تهران

۲ـ از وسایل نقلیۀ هوایی ـ خوراکی 
است ـ خراب 

۳ـ یادبود ـ داخل ـ گلی است
مدارس  از  ـ  »وردی«  از  اپرایی  ۴ـ 
قدیمی تهرانـ  از بحور شعر فارسی
۵ـ  بی موـ  از سبزیجاتـ  گلی است
۶ ـ دیدار ـ خرج ـ باهوشی و درایت 
مدیترانه  در  جزیره ای  ـ  افسانه  ـ   ۷

ـ مرطوب
۸ ـ ییالقی در کنار تهران قدیم ـ از 

تأسیسات مهم صنایع نفت
۹ـ نام مجموعه ای از ییالقات دامنۀ 
البرز ـ رفوزه ـ از رودخانه های اروپا

۱۰ـ اهل هنر ـ نوعی رقص
برای  قدیمی  عنوانی  ـ  زنده  ۱۱ـ 
لقب  ـ  شهربانی  صاحب منصبان 

جالل الدین مولوی
از  ـ  است  فلزی  ـ   تو  و  من  ۱۲ـ 

رودخانه های بزرگ جهان
۱۳ـ  رد و بدل کردن پول زیر میزی 

ـ مقّر و پایگاه
۱۴ـ به دنیا آوردن ـ تالش ـ بدون

از  ـ  کاغذی  پول  ـ  مبارکی  ۱۵ـ 
سبزیجات

عمودی:

افقی:

حلجدولشمارهقبلحلجدولشمارهقبل

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

1۲خدای یونان 

»Zeus « 1 - زئوس 
زئوس رئیس خدایان یونان، خدای 
آسمان و رعد و برق، کسی که دیگر 
بخاطر  وی  بودند.  او  نسل  از  خدایان 
همسران  و  فرزندان  با  که  رفتارهایی 
خود داشته است نزد زنان بدنام است. 
به عنوان یک  را  آثار هنری زئوس  در 

مرد ریشو و پیر به تصویر کشیده اند.
»Hera« ۲ - هرا

ازدواج،  الهه  و  خدایان  ملکه  هرا 
همسر و خواهر زئوس بود! در اساطیر 
وی را زیباترین خدایان نامیده اند حتی 

زیباتر از آفرودیت.
 »Aphrodite -آفرودیت»  3
الهه عشق و زیبایی. کبوتر، پرنده، 
وی  نمادهای  قو  زنبور عسل،  سیب، 
تمایالت  بخاطر  آفرودیت  هستند. 
شهوانی زیاد بخصوص به برادرش آرس، 
در اساطیر یونان شناخته شده است. 
تقویت  داروهای  عنوان  است  گفتنی 
است  شده  گرفته  وی  نام  از  جنسی 

.)Aphrodisiac(
 »Poseidon« پوسایدون   -  ۴
و  زلزله  دریا،  خدای  »پوسایدون« 
نر  گاو  و  شاخه  سه  نیزه  است.  اسب 

نمادهای وی می باشند.

دشمن بی نظیر!

آپولو
 »  Hermes « هرمس  -  ۵
تجارت،  و  بازرگانی  خدای  هرمس 
دزدی، سخنوری است! سمبل وی نیز 
عصای چاووش )عصایی با دو مار دور 
آن( است. همگان وی را با صندل های 
می داد  پرواز  قدرت  وی  به  که  بالدار 

می شناسند.
»Apollo« 6 - آپولو

آپولو، جوانترین فرزند زئوس و برادر 
دوقلوی آرتمیس بود. او خدای آفتاب 

و زیبایی، شعر و موسیقی، نور است.
»Dionysus« ۷ - دیونیسوس

دیونیسوس به عنوان رب النوع شراب 
و باده شناخته می شود.

»Artemis« 8 - آرتمیس
آرتمیس الهه ماه و شکار )تیراندازی( 
و بکارت است. او را به عنوان یک زن تا 
ابد جوان و زیبا که حافظ محیط وحش 
زندگی  مقابل  در  طبیعی  زندگی  و 

شهری است می شناسند.

»Hephaestus«هفاستوس  -  9
فلز کاری  و  آتش  خدای  را  وی 
فرزند   »Hephaestus  « می دانند. 
زئوس و هرا )Hera( بود که فلج بدنیا 
آمد. پدر و مادر او را طرد کردند و از 

۱ـ بی نظیر بوتو در ۲۷ دسامبر سال 
۲۰۰۷، هنگامی که در شهر راولپندی 
مشغول دیدار با مردم در آستانه انتخابات 

سراسری پاکستان بود، کشته شد.
ـ در این حادثه، ابتدا صدای یک گلوله  ۲
شنیده شد و بعد بالفاصله یک انفجار 
آن،  طی  که  پیوست  به وقوع  انتحاری 
نزدیک به ۳۰ نفر در محل کشته شدند.

۳ـ این اتفاق در بعد از ظهر روز ۲۷ 
دسامبر روی داد و دقایقی بعد از آنکه 
جمعیت از موج انفجار رها شد، جسد 
بی نظیر به بیمارستان دولتی راولپندی 

منتقل شد.
ساعت  در  بیمارستان  پزشکان  ۴ـ 
۱۸:۱۶ دقیقه عصر همان روز ۲۷ دسامبر، 

مرگ خانم بی نظیر را اعالم کردند.
اما این، همه ماجرا نیست. ضد و نقیض 
گویی ها درباره مرگ بوتو و علت پزشکی 
آن از همان عصر آغاز شد. بیمارستان 
راولپندی از عصر همان روز ۲۷ دسامبر 
امنیتی  نیروهای  کنترل  و  محاصره  به 
پاکستان درآمد و پزشکان تهدید شدند 
که بدون هماهنگی هیچ مصاحبه یا اعالم 
نظری نکنند. در حالی که طرفداران بوتو 
و حاضران در صحنه که شنونده صدای 
گلوله بودند، انتظار داشتند علت مرگش 
شود،  اعالم  او  به  شده  اصابت  گلوله 
علت  بیمارستان،  از  اولیه  گزارش های 
مرگ را شکستگی گردن به دلیل خم 

شدن ناگهانی وی از پنجره سقف تویوتای 
حامل او اعالم کرد. اندکی بعد، شکستگی 
جمجمه براثر برخورد سر خانم بوتو به 
عنوان علت  به  او  ماشین حامل  سقف 
مرگ اعالم شد. وقتی مردم اصرار کردند 
حتی  و  شنیده اند  را  گلوله  صدای  که 
برخی برخورد گلوله به خانم بوتو را هم 
شاهد بودند، بیانیه دیگری از سوی وزارت 
کشور پاکستان صادر شد که از حرف اولیه 
خود عقب نشینی و دلیل مرگ را اصابت 
گلوله اعالم کرد. در روزهای بعد، حقایق 
بیشتری از صحنه ترور در اثر انتشار یک 
فیلم آماتور فاش شد که احتماالً با موبایل، 
رسانه های  ابتدا  بود.  شده  فیلم برداری 
هندی این فیلم را منتشر کردند. حقایق 

تازه این ها بود:
۱ـ ضارب ۴ گلوله به سوی خانم بوتو 

شلیک کرده.
۲ـ بالفاصله بعد از برخورد این گلوله ها، 
گردن بوتو در همان حالی که از سقف 
ماشین تویوتا لندکروز سفید رنگ بیرون 
آمده و ایستاده بود، خم شد. گویی که 

بی هوش شده است.
خبرنگار  که  مصاحبه ای  در   ۳-
خبرگزاری فرانسه با شاهدان انجام داده 
بود و این خبرگزاری آن را ۳ روز بعد 
یعنی در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۷ منتشر کرد، 
آخرین کالم خانم بوتو قبل از بی هوش 
شدن »زنده باد خانواده بوتو« بوده است.

کوه المپ )محل زندگی خدایان( بیرون 
راندند. بعدها زمانی که وی به اقتدار 
رسید و توانست مرتبه خدایی خود را 

باز ستاند به کوه المپ برگشت.

»Demeter « 1۰ - دیمیتر
دیمیتر الهه کشاورزی، حاصلخیزی 
و باروری زمین همچنین زندگی پس از 
مرگ است. یونیان باستان عطسه را به 
دیمیتر نسبت می دهند. همانند ایرانیان 
آنها نیز این باور خرافی را دارند که اگر 
کردید،  عطسه  کاری  انجام  حین  در 
بهتر است دست از آن کار بکشید یا به 
عبارتی »صبر آمد« با این تفاوت که آنها 
اعتقاد دارند این جمله از طرف خداوند 

دیمیتر وحی می شود.
»Ares« 11 - آرس

»آرس« در میان خدایان به خدای 
خدای  را  وی  دارد.  شهرت  دیوانه 
وحشیگری در جنگ می نامند. او اغلب 
با نیزه و زره و عقاب و یا جغد به تصویر 

کشیده می شود.
»Athena« 1۲ - آتنا

خدایان  محبوب ترین  از  یکی  آتنا 
و  عدالت  عقل،  الهه  را  او  بود.  یونان 
زیبایی می نامند. وی فرزند همسر اول 

زئوس بود.
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آفرودیت
بعد از انتشار این حقایق، وزارت کشور 
پاکستان دلیل مرگ بوتو را اصابت گلوله 
به گردن او اعالم کرد. آنچه مسلم است 
اینکه دولت پاکستان در ابتدا قصد داشت 
علت مرگ خانم بوتو را یک تصادف جلوه 
دهد نه ترور. البته صدای گلوله و تصویر 
مبهم ضارب اسلحه به دست، در فیلم 
کاماًل  شد،  منتشر  بعدها  که  آماتوری 
مشهود بود. اینکه دولت مشرف تالش 
می کرد نقش ضارب را در این ماجرا به 
حداقل برساند، دو دلیل دارد: اول اینکه 
مراسمی که بوتو در آن شرکت کرده بود، 
تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت و 
به دست، در  اسلحه  وجود یک ضارب 
چنین حلقه امنیتی می توانست شائبه 
دخالت دولت در این حادثه را تقویت کند. 
از سوی دیگر کشته شدن بوتو به ضرب 
گلوله از او یک قهرمان شهید می ساخت 
در حالی که برخورد به سقف ماشین یک 
حادثه بود که در شلوغی اتفاق افتاده بود.

اگر علت واقعی مرگ بوتو همین بوده، 
چرا مقامات دولتی همه مدارک پزشکی 
و عکس ها و آزمایش های مربوط به بوتو 
را از بیمارستان راولپندی خارج کردند و 
پزشکان را تهدید نمودند که هیچ اظهار 
نظری بدون هماهنگی و اجازه دولت انجام 
ندهند. دولت مشرف عالوه براین، چند 
اقدام ابهام  برانگیز دیگر هم انجام داده بود.

بی نظیر در موقع مرگ ۵۴ سال  داشت. 

بی نظیر بوتو صحنه ترور 
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می آمدند و سندشان را نشان می دادند 
و پولشان را می گرفتند و یا مثال بانک 
پولش را می خواست. رفتم به گرمسار 
و زمینی در آنجا داشتیم، فروختم و 
بدهکاران حتی  اما  را دادم.  جوابشان 
عماًل  و  نیامد  به سراغم  هم  نفر  یک 
نتوانستم به جز از یکی دو نفر، طلبم را 
وصول کنم، در حالی که عده ای از اینها 
در طول همین ۳ ـ ۲ سال ثروتهای 
عجیب و غریبی به هم زده بودند. حال 
که این صحبت پیش آمد، خاطره ای 
را برایتان به عنوان یک نمونه از این 

بدهکارها نقل کنم:
برحسب  زندان،  به  افتادنم  از  قبل 
از  و  می رفت  من  تحصیلدار  مورد، 
کسانی که مرغ به آنها فروخته بودیم، 
جمع  را  پولها  و  می رفت  موقع  سر 
زندانی  از  قبل  روزی  چند  می کرد. 
بود  رفته  تحصیلدارم  که  بود  شدنم 
از مغازه ای که به او مرغ داده بودیم، 

پول دریافت کند. وقتی عصر آن روز 
این  که  گفت  برگشت،  تحصیلدارم 
مغازه بسته است و با پرس و جویی که 
از علت بسته شدن مغازه کرده، معلوم 
شد که دو هفته ایست آن شخص مغازه 
مرغ فروشی را تعطیل کرده و رفته است.

را  فروش  مرغ  این  خانم  برادر 
در  که  آقا  حسن  نام  به  می شناختم 
خیابان آذربایجان مغازه ای داشت. در 
گونه  این  مشغول  که   ایامی  همین 
مسائل بودم، روزی سری به او زدم و 
پس از سالم و احوالپرسی، به او گفتم: 
»این برادر خانم شما آقا رضا به من 
بدهکاری دارد و االن حدود دو سال 
از آن زمان می گذرد. نکند ورشکست 
شده، از او خبری ندارید؟« نگاهی به 
من انداخت و گفت: »ورشکست؟!! االن 
میلیاردر شده.« پرسیدم: »او که مغازه 
مرغ  فروشی اش را که تعطیل کرده بود، 
چطوری میلیاردر شده؟« گفت: »مرغ 

فروشی را که تعطیل کرد، رفت مدتی 
توی بازار حاجب الدوله شاگرد مغازه 
بلورفروشی و چینی فروشی شد. بعد از 
مدت کوتاهی، خودش چم و خم کار را 
یاد گرفته و االن در بازار حاجب الدوله 
یک مغازه بزرگ بلور و چینی فروشی 
کوتاه  مدت  این  »در  گفتم:  دارد.« 
گفت:  شد؟«  میلیاردر  بلورفروشی  با 
»آقای طاهری! در همین ۳ ـ ۲ سالی 
این  توی  نمی دانید  نبودید،  شما  که 
بازار تهران چه اتفاقهایی افتاده، مثال 
همین رضا، صندوق، صندوق نعلبکی 
می خرید هر عدد ۱۰۰ تومان و از آن 
دست می فروخت ۱۳۹ تومان. توی این 
مدت با انواع احتکارها یک عده ای توی 
این بازار تهران، ثروت های باورنکردنی 
به جیب زدند. رضا االن چهار تا خونه 
آخرین  ماشین  دخترش  برای  و  داره 

مدل خریده.«
حال، شما ببینید بلور و چینی که 

مردم  اولیه  و  ضروری  نیازهای  جزء 
نیست، آدمهایی در بازار حتی از این 
طریق چنین ثروتهایی به جیب زدند. 
اینها مخصوصاً در زمان جنگ، یک بازار 
گرانفروشان  و  محتکران  بازار  کاذب، 
بدهیم،  آن  به  که  دیگری  اسم  هر  و 

ایجاد کردند.
=حدود سه سال بعد از آزادی تان 
فاجعه  با  می شویم  مصادف  زندان،  از 
در  و  سیاسی  زندانیان  بزرگ  کشتار 
تابستان 136۷، آخرین مالقات شما در 
زندان گوهردشت با انوشه و خسرو در 

چه تاریخی بوده؟
ـ ما هر دو هفته یک بار می رفتیم 
به زندان گوهردشت و مالقات داشتیم. 
آخرین مالقاتی که با انوشه و خسرو 
داشتیم، درست فردای آن روزی بود 
خمینی  که  تیر ۱۳۶۷[  ]یعنی ۲۰  
قطعنامه آتش بس را پذیرفت و گفت 
که جام زهر را سر کشیده. بعد از آن 

روز، دیگر مالقاتها قطع شد و درِ زندانها 
بسته شد و ارتباط زندانها را با بیرون 

قطع کردند.
پذیرش   136۷ تیر   ۲9 روز  =در 
این قطعنامه را اعالم کردند. از آخرین 
از  اطالعی  چه  انوشه  با  گفتگویتان 
وضعیت آن روز زندان به دست آوردید؟

ـ ما دو نفر زندانی داشتیم، در آخرین 
روز مالقات، خسرو را آوردند ولی دیدیم 
نیامده است. نگران شدیم،  انوشه  که 
آنجایی  از  و  بود  آنجا  پاسداری  یک 
که در طول سه سال به مالقات رفته 
را می شناخت.  ما  دیگر خوب  بودیم، 
به  که  می کرد  تأکید  هم  دفعه  چند 
بچه هایت بگو تند نروند. آن روز دیدم 
آن پاسدار پیدایش شد و رفتم پیشش 
و گفتم: پسرم انوشه را نیاوردند. گفت: 
نیاوردند؟ ُخب االن می رم می آرمش. 
آن پاسدار رفت و بعد از مدتی دیدم 
انوشه با آن پاسدار دارد می آید. حدود 

۶۰ ـ ۵۰ قدمی جلو رفتم و انوشه را 
بغل کردم و بوسیدمش. گویا اسم او 
زده  مالقات خط  برای  روز  آن  در  را 
بودند. آن پاسدار هم این بار تکرار کرد 
و گفت: »به او بگو تند نره.« از انوشه 
پرسیدم، پسرجان! چی شده؟ شالقت 
زدند؟ خواهش می کنم، پایت را نشانم 
بده. نشان داد، دیدم نه، شالق نزدند. 
هر وقت به دیدارش به زندان می رفتیم، 
اجازه نمی داد درباره این گونه مسایل 
با او صحبت کنم و اگر چه من هم به 
بودم،  اجازه نمی دادم ولی پدر  خودم 
این فضای  به نحوی  دلم می خواست 
بین خودمان را بشکنم. وقتی آن پاسدار 
آن حرف را زد و رفت، انوشه گفت: ما 
تصمیم خودمان را گرفتیم. همین چند 
هیچ  و  کوتاه  بسیار  و  گفت  را  کلمه 
توضیحی نداد. من هم نفهمیدم که چه 
شده از اینکه او می گوید ما تصمیم مان 
را گرفتیم؟ بعد رو کرد به من و گفت، 

از یکی از زندانیان که با شما هم بند 
بوده شنیدم که دوره زندانی تان را خوب 
کشیدید. بعدها برای من معلوم شد، 
انوشه، شباب و کورشـ  که االن مدتی 
کرده  تفکیک  را  گوهردشت  زندانیان 
بودند ـ دیگر با هم در یک بند نبودند 
و انوشه را به بند دیگری برده بودند. 
این سه نفر با هم یار دبستانی بودند. 
یعنی در یک دوره دبستان همکالس 
بودند و بعدها هم هر سه نفرشان در 
دانشکده مهندسی صنعتی همکالس 
در  تایشان  سه  هر  هم  حاال  و  شدند 

زندان باهم بودند.
بعدها از اکبر محلوجی شنیدم، انوشه 
در بازجویی های این ایام در گوهردشت 
گفته بود که من مارکسیست هستم. از 
اعتقاد او درباره آخرت پرسیده بودند، 
گفته بود، ارزانی خودتان باشد. بعدها 
از شباب پرسیدم که تو چه گفتی؟ او 
حزب  عضو  من  بود:  گفته  که  گفت 

دارم.  قبول  را  ولی مذهب  بودم  توده 
من از نظر خط اقتصادی حزب توده 

را قبول داشتم.
=بعد از قطع شدن امکان مالقات، 
و  زندان  وضعیت  از  که  اطالعی  اولین 
وقت  چند  آوردید،  به دست  زندانیان 

بعد از آخرین مالقاتتان بود؟
تاریخ  آن  از  ماه  یک  از  بیش  ـ 
با  آشنایانم  از  یکی  روزی  گذشت، 
آمدند  من  مرغداری  به  همسرش 
برای یک دیدار خیلی عادی. من هم 
در  کردم.  پذیرایی  دفترم  در  آنان  از 
بین صحبت ها، از من پرسیدند: آقای 
زندانی ها چه خبر؟ گفتم،  از  طاهری 
اطالعی  هیچ  است  ماه  یک  از  بیش 
در  نمی دهند.  هم  مالقات  و  ندارم 
آخرین مالقاتی که داشتیم، مسئولین 
زندان گفتند دیگر شما نیایید تا بعداً به 
شما اطالع بدهیم. فکر می کنم، دارند 
از  پس  می دهند.  زندان  در  تغییراتی 

آخرین دیدار با پسرم که در کشتار بزرگ خاطرات رضا طاهری در گفتگو با حمید احمدی )6(
سال 6۷ اعدام شد

انوشه به من گفت: »ما تصمیم خودمان را گرفتیم« و از آن پس دیگر ندیدمش تا 
روزی که خبر دادند بیائید لباسهای پسرتان را تحویل بگیرید!

احمدی: حاال لطفاً خاطراتتان را بعد 
از آزادی از زندان بفرمایید.

از  بار بعد  طاهری: برای نخستین 
دو سال به مالقات و دیدار دو پسرم 
یک  هفته  دو  هر  ـ  و خسرو  انوشه 
بار اجازه مالقات داشتیم ـ به زندان 
زندان  از  آزادی  از  بعد  رفتم.  اوین 
مدتی مشغول معالجه ام شدم و قبال 
گفتم که دوستان پسرم دکتر عباس 
چه محبت هائی به من کردند و واقعا 
توانستم با یاری آنان سالمتی ام را به 
دست بیاورم. انوشه و خسرو را بعدا 
در سال ۱۳۶۴ از زندان اوین به زندان 
گوهردشت منتقل کردند. من بعد از 
آزاد شدن از زندان برای آزادی انوشه 
و خسرو از زندان دست به کار شدم.

یک معممی بود به نام حسنی و 
موقعی که در تعاونی فعالیت داشتم، 
با هم  آشنا شده بودیم و گاهی هم 
ناهار می آمد پیش من و با هم غذا 
می خوردیم. تیپ خوش فکری بود و 
هیچوقت هم وارد دستگاه جمهوری 
اسالمی نشده بود. او کسی بود که با 
در  غفوری  گلزاده  و  باهنر  بهشتی، 
تدوین کتابهای درسی دینی مدارس 
او  داشت.  همکاری  انقالب  از  قبل 
معمم  یک  به  نوشت  نامه ای  یک 
خلخالی  نام  به  بود  دوستش  که 
آن  با  خلخالی  آخوند  این  البته  ـ 
آخوند صادق خلخالی متفاوت است 
دِر  وقتی رسیدم  منزلش.  رفتم  و  ـ 
است  ترحیم  منزلش، دیدم مجلس 
و معلوم شد که این مجلس به خاطر 
جنگ  جبهه  در  که  هست  پسرش 
جای  فعال  دیدم  بود.  شده  کشته 
نامه  آن  دادن  و  مسأله  این  طرح 
و  کردم  صبر  هفته ای  چند  نیست. 
رفتم مسجد دارالسالم واقع در خیابان 
دارند  دیدم  شرقی.  بوذرجمهوری 
نماز می خوانند و او هم پیشنماز آن 
مسجد بود. وقتی نمازشان تمام شد 
و او داشت از مسجد بیرون می آمد، 
سالمی کردم و نامه را به او دادم. نامه 
را باز کرد و خواند و بعد گفت: »چرا 
فکرم  به  لحظه  یک  آمدی؟«  اینجا 
رسید و در جوابش گفتم: »جد من 
هم همیشه در مسجد به شکایات و 
خواسته های مردم رسیدگی می کرد.« 
و  آمد  خوشش  جواب  این  از  دیدم 
بعد گفت: »پس فردا بیائید خیابان 
معلم« و آدرس آنجا را داد. پس فردا 
به همان آدرسی که داده بود که محل 
دادسرای انقالب بود، مراجعه کردم. 
حدود ۴ ـ ۳ ساعتی در آنجا منتظر 
ماندم تا اینکه به اصطالح مرا احضار 
کند. در آنجا برایم معلوم شد که او 
قضایی  دستگاه  باالی  رده های  در 
به  و خیلی  است  اسالمی  جمهوری 
اصطالح تحویلش می گرفتند. وقتی 
مرا به اطاقش احضار کرد، معلوم شد 
که پرونده پسرانم را قبال خواسته بود 
و آنها را خوانده. پس از وارد شدن به 
اطاق، رو به من کرد و گفت: »آقای 
طاهری! پسران شما وضعشان خیلی 
را  آنها  و  بروید  باید  شما  است.  بد 
آقا!  »حاج  گفتم:  کنید.«  نصیحت 
اینها مردان ۲۵ـ  ۳۰ ساله  و انسانهای 
بالغی هستند، من چه نصیحتی دارم 
که به اینها بکنم؟« در جوابم گفت: 
تا  بکنید  نصیحتشان  باید  »همین! 

خوب بشوند.«
آن  که  انصاری  مجید  از  بار  یک 
موقع نماینده آیت اهلل منتظری شده 
بود و موقعیت مهمی پیدا کرده بود و 
قبال درباره آمدنش به زندان گفتم، از 
او تقاضای وقت مالقات کردم. بعد از 
مدتی به من وقت داد و روزی رفتم 
به دیدنش. گفتم: »هفت پسر دارم و 
فعال تنها یک پسر کوچکم در منزل 
است. دو پسرم در زندان هستند و 
با  و  بودم  زندان  در  سال  دو  خودم 
زندان صحبت  در  بار  یک  هم  شما 
را  فکر کرد و سرش  کردم.« قدری 
و  نوشت  مرا  اسم  و  پایین  انداخت 
وضع   باید  بروید،  شما  »حاال  گفت: 
آنها را بررسی کنیم.« بعدا برای من 
او هم  نتیجه بررسی  معلوم شد که 
مانند همان آخوند خلخالی است و 

دیگر پاسخی به من ندادند.
=بعد از آزاد شدن از زندان از نظر 
کسب و کار و فعالیت در این زمینه چه 

وضعیتی داشتید؟
ـ قبال گفتم که با رفتنم به زندان، 
همه چیز زندگی شغلی و مالی ام از هم 
پاشیده شد. من قبل از رفتن به زندان 
از عده ای طلبکار  با کارم،  رابطه  در 
بودم و به عده ای هم بدهکاری داشتم. 
حاال که از زندان بیرون آمده بودم، 
کسانی بودند که قبال به من جنس 
داده بودند و طلبکاری داشتند. اینها 

از  کامال  من  که  شد  متوجه  او  آن 
گفت:  او  بی اطالعم.  زندانیان  وضع 
خبری به دست آورده که در زندانها 
می کنند.  نابود  را  مجاهدین  دارند 
بعد، یواش، یواش شروع کرد به گفتم 
اینکه چپ ها را هم دارند می کشند. در 
جوابش گفتم: »چنین چیزی ممکن 
نیست.« آنها در آن روزها از جایی به 
این خبر دست پیدا کرده بودند. بعد 
از آن با خیلی از دوستان و آشنایان 
که فرزندانشان زندانی بودند، تماس 
و  زندان  وضع  از  گرفتیم، هیچکس 
زندانیان خبر نداشت. از چنین مطلبی 
هم که من شنیده بودم، بی خبر بودند 
و باور نمی کردند، همانطوری که من 
باور نکردم.به هر حال، علیرغم قطع 
شدن مالقاتها و با شنیدن آن خبر، 
این که  از  اصال کوچکترین تصوری 
سرنوشتی  چنین  به  بچه ها  روزی 
یورش  و  بشوند  دچار  است  ممکن 
این  به  و  محاکمه  بدون  و  ببرند 
عام  قتل  و  جنایت  به  دست  شکل 
بزنند، بدون اینکه مردم کوچکترین 
اطالعی از آن داشته باشند، نداشتیم. 
نمی توانستیم  هم  لحظه  یک  واقعا 
باور بکنیم که اینها تا این حد پستی 
بدهند.  نشان  خودشان  از  رذالت  و 
اوایل ماه آذرماه ۱۳۶۷ بود که جسته 
و گریخته می شنیدیم که هر ده روز 
یا یک هفته به بعضی خانواده ها خبر 
می دهند که بیایید اثایه فرزند خود 
این  از  و  بگیرید  از زندان تحویل  را 
شدن  کشته  از  را  خانواده ها  طریق 
عزیزانشان مطلع می کردند. اما هیچ 
خبری درباره کشتار زندانیان سیاسی 
منتشر  اسالمی  جمهوری  طرف  از 
نمی شد. گاهی شبها، همسرم گریه 
می کرد و می گفت: وقتی برای تسلیت 
خانواده عزاداری رفته، نگاهشان به من 
به  می خواستند  که  بود  گونه ای  به 
من بگویند، سرنوشت من هم مشابه 
خانواده هایی  است.  آنها  سرنوشت 
را  خود  عزیز  اثاثیه  می رفتند  که 
را تهدید می کردند که  آنها  بگیرند، 
شدن  کشته  خبر  از  ندارید  حق 
بزنید.  حرفی  بیرون  در  فرزندانتان 
خب، مردم هم وحشت داشتند که در 
صورت باخبرکردن مرگ عزیزانشان با 
مشکالت زیادی مواجه می شوند. ما 
هنوز در آن روزهای آذرماه کماکان 
در شک و تردید بودیم. پسرم عباس 
چندین دفعه در این روزها از برلین 
می پرسید،  مرتب  و  زد  تلفن  ما  به 
زنده  انوشه  ببینم  بگو،  من  به  پدر 
است؟ گفتم، زنده است. ]موقع ضبط 
ویدیویی خاطرات، اشک در چشمان 
آقای طاهری[ و گفتم: »همه اینهایی 
من  انوشه  مثل  رفتند  دست  از  که 
بودند، فرق نمی کند.« موقعی که این 
صحبت ها را می کردیم، هنوز اطالعی 
از وضعیت  انوشه نداشتیم تا این که 
روز ۱۶ آذر ۱۳۶۷ به منزل ما تلفن 
زدند که روز ۱۹ آذر بیایید اثاثیه و 
لباس انوشه را در زندان اوین تحویل 
بگیرید. این خبر تحویل دادن اثاثیه 
عزیزان به تدریج در بین خانواده های 
عام  قتل  را  عزیزانشان  که  زندانیان 
این  در  می شد.  پخش  بودند،  کرده 
بزرگی  غم  یک  در  تهران  زمان، 
فرو رفته بود. مردم دسته دسته به 
دیدار خانواده شهدا می رفتند و گریه 
یک  روزها  آن  در  تهران  می کردند. 
روز ۱۶  وقتی  حالت خاصی داشت. 
آذر که این خبر تلفنی به ما داده شد 
تا برویم اثاثیه انوشه را از زندان تحویل 
بگیریم، فامیل ها، دوستان و آشنایان 
در منزل ما جمع شدند.این لحظه را 
تصور کنید که من پدر از میان انبوه 
جمعیتی که روز ۱۹ آذر در منزلمان 
جمع هستند، و در صف چشمان اشک 
آلودشان و چهره  های داغدار، به عنوان 
داغدارترین شان، باید بروم به زندان 
اوین و اثاثیه پسرم را تحویل بگیرم و 
به میانشان برگردم، وحشتناک ترین 
نیم  و  ماه  بود. چهار  زندگیم  لحظه 
به  بود،  مالقاتمان  آخرین  که  پیش 
ما گفتند که دیگر به مالقات نیایید 
تا به شما خبر بدهیم و حاال به جای 
از سرگیری مالقات، می گویند  خبر 
را کشتیم و حاال می توانید  پسرتان 

بیایید اثاثیه اش را تحویل بگیرید!! 
صبح روز ۱۹ آذر ۱۳۶۷ از منزل 
کردم.  حرکت  اوین  زندان  طرف  به 
به اتفاق یکی از همکارانم در تعاونی 
و با اتومبیل او به طرف زندان اوین 
رفتیم. در فاصله حدود ۱۰۰ متری در 
زندان اوین، کسانی که هم سرنوشت 
من بودند، برای تحویل گرفتن اثاثیه 
ایستاده  خود  شده  کشته  عزیزان 

دنباله داردبودند.

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.

گذرازکوههاِیَسرُهر)۶(

برخی از قربانیان کشتار 6۷
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میکروبی« ایجاد می شود.این ادعا اما 
از سوی کارشناسان و حامیان محیط  
که  چرا  شده  روبرو  تردید  با  زیست 
گفته می شود ماهی ها و آبزیان قربانی 
اصلی سم بیوتوکسین هستند ولی در 
پرندگان هستند  این  میانکاله  تاالب 

که بطور گسترده  کشته شده اند.
آزمایش  یک  با  اینکه  وجود  با 
نمونه برداری  و  کالبدشکافی  و  ساده 
عامل  می توان  راحتی  به  محیطی 
را  میانکاله  پرندگان  میر  و  مرگ  
مسئول  مقامات  ولی  داد،  تشخیص 
رابطه  این  در  کشوری  و  استانی 

می کنند. پنهانکاری 
سهیل اوالدزاده فعال محیط زیست 
به ایسنا گفته که »به آزمایشگاه هایی 
بود به صورت مستقل روی  که قرار 
فعالیت  اجازه  این موضوع کار کنند 

داده نشده است.«
آنگونه که علی اکبر یداللهی معاون 
فنی اداره کل محیط  زیست مازندران 
شرح داده، گویا این کشتار پرندگان 
یک روال همیشگی و تکراری است. 
اینجا  به  »پرنده ها  است:  گفته  او 
می آیند، یک سوم دوباره برمی گردند. 
دوباره در کشورهایی که ما مرگ بر 
می شوند.  برابر  پنج  می گوییم،  آنها 
یک سوم  و  ینجا  ا می آیند  دوباره 
می شوند! چه اتفاقی می افتد؟! فاجعه 

است.«
بر  یست  ز محیط   ن  سا رشنا کا
نقش مواد  آلی و آالینده های صنایع، 
پساب ها  کشتارگاه ها،  کارخانه ها، 
تاالب  به  که  انسانی  فاضالب های  و 
میانکاله سرازیر می شود، در مرگ  و 
میر پرندگان این تاالب تأکید دارند. 
فاضالب  حداقل  ینکه  ا به خصوص 
شش منطقه بطور خام و مستقیم و 
کارخانه ی کمپوت سازی  شیرابه های 
بهشهر که باوجود تبلیغات گسترده ی 
استان، نیمه کاره رها شده، وارد این 

تاالب می شود.
ینکه  ا وجود  با  دیگر،  سوی  از 
فروش  ممنوعیت  از  روز   ۱۰ حدود 
مازندران  پرندگان در  بازار  برپایی  و 
پرندگان  مشکوک  مرگ  علت  به 
ما  ا می گذرد،  میانکاله  در  مهاجر 
حتی  فریدونکنار  پرنده فروشان  بازار 
این  نیز تعطیل نشده و در  یک روز 
بازار اقدام به فروش پرندگان مرده ی 

تاالب می کنند!
کل  اداره  فنی  معاون  للهی  یدا
این  اعالم  با  مازندران  محیط زیست 
در  مرده  پرندگان  که  گفته  خبر 
شهر  بازار  در  بار  سه  منطقه  این 
بازار  در  شده اند.  عرضه  فریدونکنار 
فریدونکنار دست و پای فالمینگوهای 
آنها را  بعد  مرده  تاالب را می برند و 

می فروشند!
مرگ  یا  »گو است:  گفته  وی 
تقاضا  میانکاله  در  مهاجر  پرندگان 
زمستان گذر  مهمانان  خوردن  برای 
پرنده فروشی  بازار  و  کرده  بیشتر  را 

این شهر را رونق بخشیده است.«
با وجود اینکه هفته گذشته ، اداره 
حیات وحش استان مازندران از پایان 
مرگ و میر پرندگان در میانکاله خبر 
داده بود ولی این روند متوقف نشده 
و شمار پرندگان مرده به نقل از آمار 
رسمی به ۱۴ هزار پرنده و بر اساس 
پرنده  هزار   ۲۰ به  غیررسمی  منابع 

رسیده است.
حتی گفته می شود، مرگ مشکوک 
خراسان  استان های  در  پرندگان 
مشاهده  نیز  قم  و  گلستان  شمالی، 

شده است.

مرگ پرندگان میانکاله؛ قربانی سّم 
»بیوتوکسین« یا عوامل »انسانی«؟!

هفته  ینکه  ا وجود  =با 
گذشته ، اداره حیات وحش 
پایان  از  مازندران  استان 
در  پرندگان  میر  و  مرگ 
میانکاله خبر داده بود ولی 
و  نشده  متوقف  روند  این 
شمار پرندگان مرده به نقل 
هزار   1۴ به  رسمی  آمار  از 
منابع  اساس  بر  و  پرنده 
غیررسمی به ۲۰ هزار پرنده 

رسیده است.
می شود،  گفته  =حتی 
مرگ مشکوک پرندگان در 
استان های خراسان شمالی، 
نیز مشاهده  قم  و  گلستان 

شده است.
پرندگان  پای  و  =دست 
آنها  بعد  و  بریده  را  مرده 
فریدونکنار  ر  بازا در  را 

می فروشند!
کل  اداره  فنی  =معاون 
مازندران:  زیست  محیط  
»پرنده ها به اینجا می آیند، 
یک سوم دوباره برمی گردند. 
دوباره در کشورهایی که ما 
می گوییم،  آنها  بر  مرگ 
دوباره  می شوند.  برابر  پنج 
یک سوم  و  اینجا  می آیند 

می شوند!«
معاون فنی اداره کل محیط  زیست 
میر  و  مرگ   به  نسبت  مازندران 
بر  میانکاله  تاالب  مهاجر  پرندگان 
و  تردید  ابراز  بیوتوکسین  سم  اثر 
چرا  که  کرد  مطرح  را  پرسش  این 
فقط این سم در ۱۰ کیلومتر از ۶۵ 
پرندگان  مرگ  باعث  تاالب  کیلومتر 
شده است؟! به گفته ی وی، در بازار 
فریدونکنار دست و پای فالمینگوهای 
آنها را  بعد  مرده  تاالب را می برند و 

می فروشند!
کبر  علی ا ز  ا یی  ئو ید و ر  نتشا ا
یداللهی معاون فنی اداره  کل محیط 
مجازی  فضای  در  مازندران  زیست 
به  نسبت  تردیدها  افزایش  موجب 
مهاجر  پرندگان  مسمومیت  منشأ 
تاالب میانکاله شده است. این مقام 
محیط  زیست مازندران که از افزایش 
آمار مرگ و میر پرندگان این تاالب 
 ۳۰ در  پرنده  هزار   ۱۴ از  بیش  به 
نسبت  داده،  خبر  پرندگان  گونه ی 
بیوتوکسین  سم  نقش  صحت  به 
تردید  ابراز  پرندگان  این  مرگ  در 

کرده است.
دلیل مرگ   اعالم  منع  از  یداللهی 
و  داد  خبر  میانکاله  پرندگان  میر  و 
گفت: »به ما اعالم کردند حق ندارید 
ما  و  است  چه  عواملش  کنید  اعالم 
قطعا می دانیم و نمی توانیم بگوییم.« 
وی این پرسش را مطرح کرده که چرا 
سم بیوتوکسین که منشاء آن جلبک 
است، فقط در وسعت ۱۰ کیلومتر این 
تاالب ۶۵ کیلومتری پراکنده شده؟!

سازمان  رئیس  رفیع پور  علیرضا 
دامپزشکی کشور روز چهارشنبه ۱۶ 
بهمن ماه در کنگره  بین المللی طیور، 
دلیل مرگ پرندگان میانکاله را »سم 
اعالم  طبیعی«  سم  یا  بیوتوکسین 
راکد  مکان های  »در  که  بود  کرده 
همچون باتالق و یا تاالب، بوته های 
پوسیده شده و یا الشه حیوانات آبزی 

=در این پژوهش، گزینه ی 
تجاوز جنسی به خبرنگاران 
و  نشده  گرفته  نظر  در  زن، 

بدان پرداخته نشده است.
مدیران  درصد  =سه 
زن  خبرنگاران  رسانه ای 
و  دانسته  آزارها  مقصر  را 
آن  به  نسبت  درصد   ۴۲

بی اعتنایی کرده اند.
=این آمار از آزار و اذیت 
در  ایرانی  زن  خبرنگاران 
حالی منتشر شده که طبق 
اعالم سال 139۴، از 6 هزار 
ثبت شده،  خبرنگار رسمی 
6۰ درصد آنان را خبرنگاران 

زن تشکیل می دهند!
مدیریت  ماهنامه  اخیر  تحقیق 
شاغل  زن  خبرنگار   ۵۹ از  ارتباطات 
در رسانه های ایران نشان می دهد که 
۹۰ درصد آنها حداقل یکبار در جریان 

کار خود با آزار جنسی روبرو شده اند 
مسئوالن  سوی  از  آن  درصد  که ۳۶ 
دولتی و غیردولتی اتفاق افتاده است! 
در این آمار گزینه ای تحت عنوان تجاوز 
جنسی وجود ندارد و آماری هم در این 

رابطه گرفته نشده است.
ماهنامه مدیریت ارتباطات در آخرین 
شماره ی خود که دی ماه منتشر شده، 
نتایج تحقیقات خود در ارتباط با آزار 
جنسی خبرنگاران زن را منتشر کرده که 
حاکی از آمار هولناک ۹۰ درصدی آزار 
جنسی خبرنگاران زن در ایران است!

»بررسی  عنوان  تحت  پژوهش  این 
آزارهای جنسی  ای که خبرنگاران زن 
مواجه  آن  با  خبر  تهیه   راه   در  ایران 
می شوند« صورت گرفته و  از عبارت 
»آزار  و  جنسی«  »مزاحمت  ُکلی 

جنسی« برای آن استفاده شده است.
ضمن اینکه، در این پژوهش، گزینه ی 
تجاوز جنسی به خبرنگاران زن، در نظر 
نشده  پرداخته  بدان  و  نشده  گرفته 

است.
 ۵۹ مشارکت  با  تحقیقات  این 
مختلف  رسانه های  »از  زن  خبرنگار 

اجتماعی  و  سیاسی  گرایش های  با 
تا ۲۵ سال«  »باسابقه ۳  و  متفاوت« 
انجام  در حرفه ی خبرنگاری،  فعالیت 
گرفته است. در این پژوهش آمده که 
»نوع پوشش خبرنگاران شرکت کننده 

متنوع بوده است.«
نتایج حاصل از این پژوهش حاکیست 
که ۹۰ درصد خبرنگاران زن »حداقل 
یکبار« در جریان تهیه گزارش، خبر و 
مصاحبه و فعالیت شغلی خود مورد آزار 
و اذیت جنسی قرار گرفته اند و عمده ی 
این آزارها با آمار ۳۶ درصدی توسط 
مسئوالن دولتی و غیردولتی بوده است!

بیشترین آمار نحوه ی آزار و اذیت های 
با  جنسی مربوط به مزاحمت کالمی 
مزاحمت  است.  درصد«   ۶۵« نتیجه 
مجازی ۳۲ درصد و مزاحمت لمسی 

۳ درصد است.
این آمار از آزار و اذیت خبرنگاران زن 
ایرانی در حالی منتشر شده که طبق 
اعالم سال ۱۳۹۴ اعظم رادور راد استاد 
رسمی  خبرنگار  هزار   ۶ از  ارتباطات، 
ثبت شده، ۶۰ درصد آنان را خبرنگاران 

زن تشکیل می دهند!

9۰درصدی  هولناک  آمار 
آزار جنسی خبرنگاران زن 

در ایران:
36 درصد 

مسئوالن دولتی 
و غیردولتی 
عامل آزار 

جنسی هستند!

از  بهداشت  وزیر  =معاون 
ماسک  صادرات  ممنوعیت 
به چین خبر داده و گفته که 
شرکت های تولیدی هم فعال 
هستند. در این رابطه خبرهای 
پراکنده در فضای مجازی از 
ماسک های  محدود  فروش 
در  متقاضایان  به  فیلتردار 
داروخانه منتشر شده است. 
همچنین گفته می شود برخی 
هم  اینترنتی  فروشگاه های 

موجودی ندارند.
بخش  بهداشت،  =وزارت 
ایزوله  تنفسی با فشار منفی 
تهران  یافت آباد  بیمارستان 
را به محل قرنطینه بیماران 
کرونا  ویروس  به  مشکوک 
تبدیل کرده که گفته می شود 
دو شخص مشکوک به کرونا 
و  تاکسی  راننده   یکی  که 
دیگری مهماندار هواپیماست 

در آن بستری هستند.
بازگشت  از  بهداشت  وزیر  معاون 
دانشجویان ایرانی و از اعالم آماده باش 
با  برای مقابله  بیمارستان ها  سراسری 
آخرین  طبق  داد.  خبر  کرونا  ویروس 
تهران  داروخانه های  برخی  گزارش ها، 
بطور محدود اقدام به فروش ماسک های 
گفته  همچنین  می کنند.  فیلتردار 
بازگردانده  ایرانی  دانشجویان  می شود 
شده از ووهان چین، بدون قرنطینه به 
آخرین   بازگشته اند.طبق  خانه هایشان 
گزارش ها، ۵۰ دانشجوی ایرانی ساکن 
چین با پرواز روز چهارشنبه از ووهان به 
کشور بازگشته اند و بجای قرنطینه شدن 

به خانه هایشان رفته اند.
تهران،  ووهان-  پرواز  در  بعالوه 
و  سوری  نفر   ۲۴ عراقی،  نفر   ۶۵«
یک نفر لبنانی از شهر ووهان چین« 
معاون  ادعای  به  که  داشتند«  حضور 
ایرانی  وزیر بهداشت، »از هواپیما جز 
کسی پیاده نشد« و با همان پرواز به 

کشورهای خود منتقل شدند.
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت 
گفته است که »نیمی از این ۵۰ نفر 
که به کشور بازگشتند، خانم هستند و 
همه حال شان خوب است جز یک نفر 

اعالم آماده باش سراسری وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس 
کرونا؛ ادعا یا واقعیت؟!

که عالئم دارد.«
دانشجویان  این  از  وی،  گفته ی  به 
احتماال روز شنبه آزمایش PCR گرفته 
می شود.ورود این دانشجویان به ایران 
و عدم اطمینان مردم به دستگاه های 
حکومت به نگرانی در میان مردم دامن 
مهمانداران  اینکه،  ضمن  است.  ده 
در  آیا  نیست  مشخص  نیز  پرواز  این 
قرنطینه هستند یا نه همچنین معلوم 
نیست با تداوم پروازهای ایران و چین، 
چه سرنوشتی در انتظار مسافران ایرانی 

پروازهای داخلی و خارجی است.
ابتدا قرار بود کادر پرواز مربوطه در 
هتل الله تهران، ساکن و قرنطینه شوند 

اما همگی به خانه های خود رفتند!
با اینهمه، تعدادی از این دانشجویان با 
انتشار ویدئویی که در فضای باز گرفته 
شده، گفته اند که ساعت ۸ صبح روز 
چهارشنبه، ۱۶ بهمن، وارد تهران شده 
به قرنطینه  رفته اند. گفته  و مستقیم 
می شود قرار است آنها پس از دو هفته 
دانشجویان  بروند.این  خانه هایشان  به 
ادعا کردند که همگی سالم هستند و 
از مردم خواستند که با آنها مهربان تر 
باشند. با این حال، آنان اعالم نکردند 

در کدام قرنطینه بستری شده اند.
معاون وزیر بهداشت درباره وضعیت 
سالمت دانشجویان وارد شده به ایران 
گفت: »این افراد در مدتی که در چین 
حضور داشتند نکات بهداشتی فردی را 
به شدت رعایت کرده و حتی خودشان 
نسبت به تهیه غذا اقدام می کردند تا از 

صحت و سالمت آن مطمئن باشند.«
روابط  مدیرکل  جهان پور  کیانوش 
عمومی و سخنگوی وزارت بهداشت، با 

تایید خبر بازگشت این دانشجویان و 
آغاز قرنطینه دو هفته ای آنها در تهران 
در  آنها  از  هیچیک  کنون  »تا  گفت: 
ووهان، عالئمی مبنی بر بیماری ناشی 

از ویروس کرونا نداشته اند.«
دوباره  چهارشنبه  روز  که  آنگونه 
وزارت بهداشت اعالم کرده، هنوز هیچ 
مورد تایید شده ای از کروناویروس در 

کشور گزارش نشده است.
وزارت بهداشت، بخش ایزوله  تنفسی 
یافت آباد  بیمارستان  منفی  فشار  با 
بیماران  قرنطینه  محل  به  را  تهران 
مشکوک به ویروس کرونا تبدیل کرده 
که گفته می شود دو شخص مشکوک 
و  تاکسی  راننده   یکی  که  کرونا  به 
آن  در  هواپیماست  مهماندار  دیگری 
علیرضا  که  هستند.آنگونه  بستری 
ادعا  بهداشت  وزیر  معاون  رئیسی 
کرده، »در تهران ۸ بیمارستان کاندید 
پذیرش مبتالیان احتمالی کروناویروس 
هستند و تمام بیمارستان ها در حالت 

آماده باش قرار دارند.«
موظف  استان  »هر  وی،  گفته ی  به 
تناسب  به  را  بیمارستان   یک  بوده 
کاندید  عنوان  به  استان،  جمعیت 

معرفی کند.«
ممنوعیت  از  بهداشت  وزیر  معاون 
داده  خبر  چین  به  ماسک  صادرات 
تولیدی  شرکت های  که  گفته  و 
رابطه،  همین  در  هستند.  فعال  هم 
خبرهای پراکنده در فضای مجازی از 
فروش محدود ماسک های فیلتردار به 
شده  منتشر  داروخانه  در  متقاضایان 
برخی  می شود  گفته  است. همچنین 
موجودی  هم  اینترنتی  فروشگاه های 

تصویری از بازار فریدونکنار در استان مازندران که فالمینگوهای مرده 
تاالب میانکاله را می فروشند!

مرکز قرنطینه ی یافت آباد

ندارند.علیرضا رئیسی حتی گفته که 
تولید  منشاء  می تواند  ماسک  »خود 
آلودگی باشد چراکه قطرات تنفسی بر 

روی آن می نشیند.«
معاون وزیر بهداشت از مردم خواسته 
تا »به اطالع رسانی های مراجع قانونی 
همچون وزارت بهداشت اهمیت داده 
و بدانند که ما به محض اینکه موردی 
از بیماری در کشور شناسایی کنیم به 

آنها اطالع خواهیم داد.«
وی همچنین از انتشار ویدئوی انتقال 
مسافران چین توسط پرواز ماهان انتقاد 
کرد و گفت: »این فیلم به عنوان نماد 
کنترل مرزهای ایران در دنیا دست به 
دست می شد بدون آنکه صحت داشته 
باشد. همکاران بهداشت محیط ما که 
در فرودگاه ها حضور دارند با پوشیدن 
فعالیت  حال  در  ایمنی   ۱ نوع  لباس 
هستند و تمام مسافرینی که تا کنون از 
مبدأ کشور چین به ایران وارد شده اند 
را مورد بررسی های دقیق قرار دادند.«

لغو  وضعیت  درباره  رئیسی  علیرضا 
که  گفت  ایران  به  چین  پروازهای 
پروازی  از  پس  بنده  اطالع  »طبق 
به  را  ایرانی  دانشجویان  امروز  که 
کشور بازگرداند پرواز دیگری از چین 
نظر  اما  است.  نشده  انجام  ایران  به 
بتوانیم  است  بهتر  که  است  این  من 
ایرانی ها را به کشور بازگردانده و اجازه 
خروج چینی ها از کشورمان به کشور 
خصوص  در  بدهیم.  هم  را  خودشان 
ما  معیار  نیز  غیرمستقیم  پروازهای 

کشور مبدأ آغاز پرواز است.«
حرارتی  دوربین های  نصب  رئیسی 
در فرودگاه ها را »به تنهایی« غیرکافی 
خواند و گفت: »چرا که شاید پیش از 
حضور در فرودگاه قرص تب بر مصرف 
کرده باشد. به همین دلیل باید سایر 
دقیق  صورت  به  نیز  مسافران  عالئم 

بررسی شود.«
وی در خصوص تجهیزات تشخیصی 
این ویروس بیان کرد: »در این زمینه 
مطرح  بیماری  تشخیص  اصلی  کیت 
اما در کنار آن سایر تجهیزات  است، 
اضافی را درخواست کردیم تا در کشور 
مواجه  کمبودی  با  و  باشیم  داشته 
نشویم. البته توجه کنید تمام کسانی 
مراکز  به  سرماخوردگی  عالئم  با  که 
درمانی مراجعه می کنند نیاز به استفاده 
از این کیت ندارند و این کیت تنها در 
پیشرفته  بیماری  عالئم  که  مواردی 

باشد استفاده می شود.«
بنا بر نتایج این پژوهش، واکنش زنان 
درصد   ۶۶« مزاحمت ها،  به  خبرنگار 
 ۶ اعتراض،  درصد   ۲۸ بی اعتنایی، 

درصد برخورد تند« بوده است.
بیشترین مزاحمت ها شامل مسئوالن 
با آمار ۳۶ درصد  دولتی و غیردولتی 
آزارهای  بعدی،  رده ی  در  است.  بوده 
جنسی با ۲۲ درصد هنگام حضور آنان 
زنان  درصد   ۱۰ و  است  جمعیت  در 
به  که  کارشناسانی  سوی  از  خبرنگار 
آنها مراجعه شده، صورت گرفته است. 
در این تحقیق، عنوان »سایر گزینه ها« 
که شرحی برای آن داده نشده،  ۳۲ 
می شود.نتیجه  شامل  را  آزارها  درصد 
این تحقیقات نشان می دهد، تنها ۴۵ 
درصد خبرنگاران زن، آزار و اذیت های 
جنسی در جریان کار را به اطالع مدیران 
و مسئوالن رسانه ی خود رسانده اند که 
واکنش مسئوالن،  موارد  در ۳ درصد 
»مقصر دانستن خبرنگار بوده است.«در 
این پژوهش واکنش مدیران مسئول، 
دبیران و مسئوالن رسانه ها به آزارها و 

مزاحمت های جنسی خبرنگاران زن،
راه های  آموزش  درصد   ۴۲«
بی توجهی«،  درصد   ۴۲« محافظت«، 
»سه درصد مقصر دانستن خبرنگار« و 
»۱۲ درصد سایر گزینه ها« بوده است.

حاکیست،  پژوهش  این  محتوای 
اقداماتی  با  ۵۷ درصد خبرنگاران زن 
آزار  برابر  در  خود  از  محافظت  برای 
 ۱۱ همچنین،  بودند.  ناآشنا  جنسی 
درصد تقریباً با این اقدامات آشنا و ۳۲ 
درصد کامال آشنا بودند.در این پژوهش 
زن،  خبرنگاران  به  پیشنهادی  راهکار 
شخصی«،  حریم  »حفظ  »آموزش«، 
»قوانین  و  مزاحم«  فرد  نام  »افشای 
در  این  است.  شده  عنوان  بازدارنده« 
حالیست که با آمار باالی مزاحمت ها 
مسئوالن  توسط  جنسی   آزارهای  و 
دولتی و غیردولتی، استفاده از راهکاری 
پژوهش،  این  پیشنهادی  بازدارنده 

تقریبا ناممکن است.

از نقاط سیاه پرونده عباس آخوندی برخورد تند و توهین آمیز او با 
خبرنگاران از جمله خبرنگاران زن است
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عکس: نیویورک تایمز

یی  پیما ا هو ن  ما ز سا =
جمهوری اسالمی در بیانیه  ای 
و  خلبان  آنچه  مدعی شده 
هواپیمایی  شرکت  خدمه 
بودند موشک  دیده  آسمان 

نبوده!
آمده  نیه  بیا ین  ا =در 
تی  صو یل  فا ی  ا محتو «
مکالمات پرواز ۷۵۲ و برخی 
اسناد دیگر در اختیار اوکراین 
قرار گرفته و انتشار این فایل 
صوتی مغایر با مقررات بررسی 

سوانح هوایی می باشد«.
=رئیس جمهوری اوکراین: 
به  یران  ا مراقبت  »برج 
را  مکالمات  فایل  هیچ وجه 
نداد.  اوکراینی  بازرسان  به 
اوکراین این مکالمات را به طور 
مستقل به دست آورده است«.
نماینده  پارسایی  =بهرام 
سازمان  مسئوالن  مجلس: 
آگاهانه  هواپیمایی کشوری 
گفتند  واقع سخن  و خالف 
و عالوه بر اعتماد عمومی به 
اعتبار کشور به عنوان یکی 
از اعضای ایکائو صدمه زدند.

و  م  لعمو عی ا مد «  =
به  ملی  امنیت  شورای عالی 
تناقض گویی ها درباره سقوط 
ورود  اوکراینی  هواپیمای 

کند«.
از  سوئد  خارجه  =وزیر 
خواسته  اسالمی  جمهوری 
در مورد سرنگونی هواپیمای 
اوکراینی شفافیت پاسخگویی 
و  کند  تأمین  را  عدالت  و 
را  هواپیما  سیاه  جعبه  های 

تحویل دهد.
و  تناقضات  مجموعه   =
تحویل ندادن جعبه های سیاه 
پرواز ۷۵۲ به کشور اوکراین 
)صاحب هواپیما و خط هوایی 
)دارای  کانادا  یا  مربوطه(، 
بیشترین مسافران در میان 
آمریکا  یا  قربانیان سقوط(، 
ی  ها پیما ا هو ه ی  ند ز سا (
ثالثی  کشور  یا  و  بوئینگ( 
که امکان خواندن و بازیابی 
را  جعبه ها  این  اطالعات 
داشته باشد، به خودی خود 
حقیقت  که  را  این  احتمال 
بسی فراتر از »خطای انسانی« 
است  »غیرعمد«  شلیک  و 

افزایش می دهد.
دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ )۳ فوریه 
رادیوکال  انتشار  از  پس   ،)۲۰۲۰
هواپیمای  یک  خلبان  )مکالمه( 
مسافربری متعلق به شرکت »آسمان« 
مورد  در  »مهرآباد«  فرودگاه  اپروچ  با 
پاسداران  سپاه  موشک  های  شلیک 
انقالب اسالمی به هواپیمای اوکراینی، 
سخنگوی سازمان هواپیمایی جمهوری 
اسالمی ادعا و تهدید کرد »این اقدام 
اوکراینی ها سبب شد دیگر هیچ سندی 

به آنها ارائه ندهیم!«
حسن رضایی  فر گفته بود، »از انتشار 
چنین فایلی مطلع و متعجب شدیم، 
این فایل از مجموعه اسنادی بوده که 
در تیم مشترک بررسی سانحه هوایی 
اوکراینی  کارشناسان  اختیار گروه  در 

قرار گرفته است.«
سازمان  بهمن،   ۱۵ سه  شنبه 
اسالمی در یک  هواپیمایی جمهوری 
بیانیه مدعی شد محتوای فایل صوتی 
اسناد  برخی  و   ۷۵۲ پرواز  مکالمات 
دیگر در اختیار اوکراین قرار گرفته و 
انتشار این فایل صوتی مغایر با مقررات 

بررسی سوانح هوایی است.
هواپیمایی  سازمان  بیانیه  در 
جمهوری اسالمی همچنین ادعا شده 
آنچه خلبان و خدمه شرکت هواپیمایی 
آسمان دیده بودند موشک نبوده و بعد 
از مشاهده فیلِم آتش گرفتن هواپیما، 
رؤیت شده،  شیء  که  گرفتند  نتیجه 
که  بوده  آتش گرفته  هواپیمای  همان 

دروغ   های مقامات جمهوری اسالمی ادامه دارد؛ 
رئیس جمهوری اوکراین: فایل صوتی را برج مراقبت ایران به ما نداد!

بعداً به زمین اصابت کرد و منفجر شد. 
این در حالیست که خلبان فوکر ۱۰۰ 
هواپیمایی آسمان در مکالمه با اپروچ 
کرده  اعالم  مشخص  بطور  مهرآباد 
»موشک دیده که از زمین بلند شده 

است.«
اوکراین  رئیس جمهور  اظهارات  اما 
خلبان  صوتی  فایل  انتشار  مورد  در 
از  پرده  دیگر  بار  آسمان  هواپیمای 
مسئوالن  مداوم  و  تازه  دروغ  های 

جمهوری اسالمی برداشت.
به گزارش روزنامه »نیویورک تایمز« 
ولودیمیر زلنسکی گفته است، »ما این 
را فهمیده ایم که مقام های رژیم ایران 
می خواستند به شکل غیرقانونی از خود 
اصال  ایران  مراقبت  برج  کنند.  دفاع 
تحقیق کنندگان  به  را  مکالمات  نوار 
اوکراینی که به ایران سفر کرده بودند 
تحویل نداده و اوکراین این مکالمات 

را بطور مستقل به دست آورده است.«
دادن  درز  می  نویسد  روزنامه  این 
فرودگاه  کنترل  برج  مکالمات  فایل 
بیانگر  خبری  وبسایت  یک  به  تهران 
از  اوکراین  دولت  مقامات  ناامیدی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  همکاری 
امر تحقیقات است. این عدم همکاری 
بطور خاص در تحویل ندادن جعبه های 
سیاه هواپیمای سرنگون شده مشخص 

می شود.
مقامات  تناقض  گویی  و  دروغ ها  اما 
اینهاست.  از  فراتر  اسالمی  جمهوری 
و شهرسازی  راه  وزیر  اسالمی  محمد 
می  گوید »پرواز شرکت آسمان بعد از 
حادثه هواپیمای اوکراین انجام شده« 
و به همین دلیل »تا قبل از بررسی آن 

نمی توان اظهار نظر کرد!«
این ادعای وزیر راه در حالی مطرح 
در  آسمان  پرواز  خلبان  که  می شود 
فایل صوتی به صراحت اشاره می کند 
که شلیک موشک و انفجار رابا چشم 
بهرام  از سوی دیگر  خود دیده است. 
»اصل  کمیسیون  پارسایی سخنگوی 
۹۰« مجلس در مصاحبه با ایسنا گفته  
است که این فایل صوتی صراحتاً نشان 
دالیل  از  هواپیمایی  سازمان  می دهد 
ابهامی در  و  وقوع حادثه خبر داشته 

این موضوع وجود ندارد.
دروغ آگاهانه سازمان هواپیمایی 

کشوری 
این نماینده با اشاره به صحبت  های 
متناقض مسئوالن سازمان هواپیمایی 
صدای  »پخش  می  گوید:  کشوری 
آسمان  هواپیمای  خلبان  شده  ضبط 
برج  از  که  تهران  به  شیراز  مسیر  در 
نشان  صراحتا  شده،  گرفته  مراقبت 
دالیل  از  هواپیمایی  سازمان  می دهد 
ابهامی در  و  وقوع حادثه خبر داشته 
این موضوع وجود ندارد. تا قبل از این 
هواپیمایی،  سازمان  که  می شد  تصور 
سانحه  بررسی  کمیته  و  کارشناسان 
به صورت شتابزده و غیرحرفه ای اظهار 
نظر کردند، اما آنچه دیروز ]دوشنبه[ 
منتشر شد نشان می دهد آنها آگاهانه 
و خالف واقع سخن گفتند و عالوه بر 
اعتماد عمومی به اعتبار کشور به عنوان 

یکی از اعضای ایکائو صدمه زدند.«
ادامه  شیراز  نماینده  پارسایی  بهرام 
داد: »موضوع دیگری که جای سوال 
رییس  چطور  که  است  این  است 
را  موضوع  این  هواپیمایی  سازمان 
راه و شهرسازی  وزیر  ولی  می دانسته 
بی اطالعی  اظهار  آن  از  دولت  و خود 
می کنند و می گویند تنها چند ساعت 
این  از  کل  ستاد  اطالعیه  از  قبل 
موضوع اطالع پیدا کردند. این ابهامی 
آن  درباره   رسما  باید  دولت  که  است 
بگوید  و  دهد  پاسخ  عمومی  افکار  به 
چطور سازمان هواپیمایی که بخشی از 
دولت است از این موضوع اطالع داشته 
و رییس جمهور و دولت از آن اظهار 

بی اطالعی می کنند.«
وی در بخش دیگری از این مصاحبه 
رئیس  رضایی  فر  واکنش  به  اشاره  با 
این  انتشار  به  سانحه  بررسی  کمیته 
فایل  این  گفته اند  »آنها  افزود:  فایل 
محرمانه بوده و به خاطر انتشار آن دیگر 
با اوکراین همکاری نمی کنیم، اول باید 
بررسی شود که آیا طبق قوانین ایکائو 
این مکالمات که به صورت زنده پخش، 
ضبط و آرشیو می شود محرمانه است و 
آیا محرمانه بودن آن به آنها اعالم شده 
بود یا نه و دیگر اینکه قطع همکاری 
کمیته  رئیس  اختیار  در  اوکراین  با 
بررسی سانحه نیست و او مطلقا حق 
دستگاه  و  دولت  طرف  از  نظر  اظهار 
ایکائو  ایران عضو  ندارد.  را  دیپلماسی 
است و قوانین ایکائو بخشی از قوانین 
ماست و ما نمی توانیم بگوییم در این 
می کنیم.  عمل  قانون  خالف  زمینه 
غیرکارشناسی،  گزارش های  به  اینهم 
غیرحرفه ای و خالف واقع قبلی اضافه 

می شود.«
سوء   به  توجه  »با  داد  هشدار  وی 
من  موجود  مدیریتی  ضعف  و  تدبیر 
نگران هستم که در آینده  این مسیر 
که  نیست  سزاوار  باشد،  داشته  ادامه 
بیش از این وجهه کشور لطمه ببیند. 
عنوان  به  را  خود  جدی  نگرانی  من 
وکیل مردم از سوء  مدیریت در سازمان 
هواپیمایی کشور اعالم می کنم و برای 
هشدار  را  موضوع  این  بار  چندمین 

می دهم.«
میان، سخنگوی کمیسیون  این  در 
شورای  مجلس   »۹۰ »اصل 
مدعی العموم  ورود  خواستار  اسالمی 
به  ملی  امنیت  شورای عالی  و 
تناقض گویی ها درباره سقوط هواپیمای 
توقف  عدم  همچنین  و  اوکراینی 
شیوع  با  رابطه  در  چین  پروازهای 

ویروس »کرونا« شده است.
لینده  آن  خبرها،  آخرین  اساس  بر 
جمهوری  از  سوئد  خارجه  وزیر 
اسالمی خواسته است در مورد ساقط 
شفافیت  اوکراینی  هواپیمای  کردن 
کند  تأمین  را  عدالت  و  پاسخگویی 
تحویل  را  هواپیما  سیاه  جعبه  های  و 

بدهد.
از  موسوی  ابوالفضل  میان  این  در 
مجلس  عمران  کمیسیون  اعضای 
»جهان  روزنامه  به  اسالمی  شورای 
صنعت« گفته همزمان با هشدار خلبان 
هواپیمای  یک  آسمان،  هواپیمایی 
قطری هم که در نزدیکی محل حادثه 
در حال عبور بوده اظهاراتی مشابه را با 

برج مراقبت تبادل کرده است.
او ادامه می دهد: »هواپیمای اوکراینی 
تمام مجوزهای الزم را از برج مراقبت 
داشته است و برج مراقبت هم طبق 
هماهنگ  پدافند  سیستم  با  توافقات 
بودند.« او در پاسخ به این پرسش که 
تبعات ناشی از انتشار این فایل صوتی 
برای سازمان هواپیمایی چیست گفت: 
»در مورد عملکرد سازمان هواپیمایی 
انتشار  تا  اما  داریم  را  تحلیل هایی 
قطعی  نظر  نمی توانیم  نهایی  گزارش 

بدهیم.«
مجموعه ی تناقضات و عدم همکاری 
از  اطالع رسانی  همچنین  و  شفاف 
از  مهمتر  و  اسالمی  جمهوری  سوی 
سیاه  جعبه های  ندادن  تحویل  همه 
پرواز ۷۵۲ به کشور اوکراین )صاحب 
هواپیما و خط هوایی مربوطه(، یا کانادا 
میان  در  مسافران  بیشترین  )دارای 
قربانیان سقوط(، یا آمریکا )سازنده ی 
هواپیماهای بوئینگ( و یا کشور ثالثی 
بازیابی اطالعات  که امکان خواندن و 
این جعبه ها را داشته باشد، به خودی 
خود احتمال این را که حقیقت بسی 
شلیک  و  انسانی«  »خطای  از  فراتر 

»غیرعمد« است افزایش می دهد.

ارتشی ها می  گویند نیروهای مرزبانی و ارتش مانع 
ورود داعش به خاک ایران شدند

نزاجا  فرمانده  =حیدری 
برای دومین بار در یک هفته 
مرزبانی  و  ارتش  تاکید کرد 
جلوی ورود داعش به ایران 

را گرفتند.
هماهنگ  معاون  =هادیان 
ارتش:  نیروی هوایی  کننده 
هنگامی که داعش به مرزهای 
نیروی  شد،  نزدیک  کشور 
در  را  آنها  مواضع  هوایی 
هدف  مورد  مرزها  نزدیکی 
قرار داد و اجازه ورود آنها به 

کشور نداد.
= این موضع  گیری  ها از سوی 
برخی فرماندهان ارتش بعد از 
کشته شدن قاسم سلیمانی 
و  بغداد  فرودگاه  حوالی  در 
همچنین شلیک پدافند سپاه 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
مسافربری  پیمای  هوا به 
است. شده  آغاز  اوکراینی 
شکایت  با  بطه  را =در 
قربانیان سقوط  بازماندگان 
و  مقامات  علیه  پیما  هوا
جمهوری  نظامی  نهادهای 
اسالمی، این نکته که برخی 
ارتش  باالی  رده  فرماندهان 
تالش  پنهان  و  پیدا  بطور 
کنند تا پاسوز سپاه پاسداران 
نشوند و در چنگ دادگاه  های 
بین   المللی گرفتار نیایند دور 

از ذهن نیست.
فرمانده  حیدری  کیومرث  سرتیپ 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی، 
۱۷ بهمن، در یک سخنرانی گفته »اگر 
امنیت  مان  که  داریم  اطمینان  امروز 
حمله  ما  به  و  است  شده  تامین 
نمی شود از تالش  های مرزبانی نشأت 

گرفته است.«
اهمیت این اظهار نظر در این نکته 
است که سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و نیروهای قدس وابسته به آن مرتب 
ادعا می کنند که اگر سپاه پاسداران در 
سوریه و عراق نمی جنگید، داعش وارد 
ایران می  شد! صرف نظر از والیتمداری 
فرماندهان ارتش و اینکه مأموریت های 
مرزهای  از  خارج  در  پاسداران  سپاه 
ایران به خودی خود بیانگر نقش ناچیز 
آنها در حفاظت از مرزهای خود ایران 
است، اما در البالی حرف های ارتشی ها 
می توان به اختالف بین این دو نیروی 
به  هرگز  معلوم  قرار  از  که  نظامی 

یکدیگر اطمینان نکرده اند، پی برد.
ارتش گرچه  نیروی زمینی  فرمانده 
رایج  تملق های  با   سخنرانی  این  در 
تاکید کرده »صراط مستقیم ما ولی امر 
مسلمین است و ایشان امروز برای ما 
صراط مستقیم محسوب می شود و ما 
از صراط مستقیم ولی فقیه با نگاه به 
اما  نمی شویم«  منحرف  شهدا  همین 
اظهار نظر او در مورد نقش ارتش در 

نیروهای  توسط  کشور  امنیت  تامین 
دارد  قرار  روایتی  مقابل  در  مرزبانی 
علی  و  پاسداران  سپاه  فرماندهان  که 
خامنه  ای روی آن مانور می  دهند و از 
یکسو مدعی هستند که برای »دفاع از 
حرم« نیروی نظامی به سوریه و عراق 
فرستاده اند و از سوی دیگر مرتب تکرار 
ورود  از  جلوگیری  برای  که  می کنند 
داعش به ایران در آنجا حضور یافته اند.

نیروی  فرمانده  حیدری  کیومرث 
بهمن   ۱۲ شنبه  روز  ارتش  زمینی 
از »سربازخانه۰۱«  بازدید  نیز حاشیه 
افسریه تهران گفت، »ما در زمان  در 
عراق  کردستان  به  داعش  با  مقابله 
رفتیم و قرارگاهی تشکیل دادیم تا ۴۰ 
کیلومتر قبل از ورود داعش به ایران با 
آنها مقابله کنیم«. این در حالیست که 
خامنه  ای مدعی است »اگر در سوریه 
نمی  جنگیدیم باید در ایران با داعش 

می  جنگیدیم!«
بر  دائم  هرچند  ارتش  امرای 
اما  می  کنند  تاکید  خود  والیتمداری 
خواسته یا ناخواسته بطور قطره  چکانی، 
سربسته و غیرمستقیم برخی واقعیت  ها 

را بازگو می  کنند.
معاون  هادیان  مهدی  سرتیپ 
ارتش  هوایی  نیروی  کننده  هماهنگ 
نیز ۱۶ بهمن در یک سخنرانی تاکید 
کرد، »هنگامی که داعش به مرزهای 
کشور نزدیک شد، نیروی هوایی مواضع 
آنها را در نزدیکی مرزها مورد هدف قرار 
داد و اجازه ورود آنها به کشور را نداد.«

البته نیروهای داعش امکانات و توان 
اما  است  نداشته  را  ارتش  با  مقابله 
سیاست جمهوری اسالمی برای توجیه 
حمایت سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از رژیم بشار اسد و حضور آنها در آن 
کشور از یکسو و دسترسی به مرزهای 
اسرائیل و ماجراجویی به اسم تشکیل و 
تقویت »محور مقاومت« از سوی دیگر، 
خامنه  ای و سرداران سپاه پاسداران را 
برآن داشته است تا مرتب ادعا کنند 
هدف از لشکرکشی سلیمانی به سوریه 
و عراق مبارزه با داعش بوده است حال 
فرماندهان  گفته های  اساس  بر  آنکه 
ارتشی  نیروهای  نیز،  ارتش  والیتمدار 
بوده اند که از مرزهای کشور حفاظت 
در  پاسداران  که  حالی  در  می کردند 
کشورهای دیگر به مأموریت های دیگر 
تشکیل  و  اسرائیل  تهدید  جمله  از 
گروه های شبه نظامی و حمایت از رژیم 

بشار اسد و… مشغول بوده اند!

امرای ارتش که در اغلب سخنرانی  های 
خود اول چندین بار روی والیتمداری 
خود تاکید می  کنند مدتی است که بر 
داعش  کردن  متوقف  در  ارتش  نقش 
می ورزند  اصرار  کشور  مرزهای  پشت 
در  اخیر  سال  های  در  که  حالی  در 
آنها  بودند.  کرده  سکوت  زمینه  این 
برخالف  خود  اخیر  سخنرانی های  در 
و دستگاه  پاسداران  و سپاه  خامنه ای 
تبلیغاتی نظام، اشاره  ای به نقش سپاه 
قدس در مقابله با داعش که بسیار روی 

آن مانور داده می  شود، نمی  کنند.
نکته ی قابل توجه دیگر این است که 
این موضع  گیری  ها بعد از کشته شدن 
فرودگاه  حوالی  در  سلیمانی  قاسم 
بغداد و همچنین شلیک پدافند سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی به هواپیمای 
مسافربری اوکراینی آغاز شده است. با 
اینهمه در حال حاضر مشخص نیست 
که آیا یک جریان فکری سازمانیافته 
برای حمایت از جایگاه ارتش به عنوان 
نیروی نظامی متعارف پشت آن  یک 
قرار دارد یا  اینکه تمام موضوع بر سر 
رقابت های داخلی از جمله بر سر منابع 

سیاسی و به ویژه اقتصادی است.
شد  روشن  آنکه  از  بعد  هفته  دو 
هواپیما  سقوط  باعث  موشک  اصابت 
خانواده های  از  گروهی  است،  شده 
قربانیان پرواز۷۵۲ از جمهوری اسالمی 
در دادگاه عالی انتاریو در کانادا شکایت 
»قانون  به  استناد  با  شاکیان  کردند. 
از  تروریسم«،  قربانیان  برای  عدالت 
پاسداران  سپاه  اسالمی،  جمهوری 
خامنه ای،  علی  اسالمی،  انقالب 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی و ۴ 
فرمانده آن محمد باقری فرمانده ستاد 
سالمی  حسین  مسلح،  نیروهای  کل 
عبدالرحیم  پاسداران،  سپاه  فرمانده 
امیرعلی  و  ارتش  فرمانده  موسوی 
هوافضا  نیروی  فرمانده  حاجی زاده 
به دلیل ساقط کردن  پاسداران  سپاه 
کی  یف  تهران-  مسافربری  هواپیمای 

شکایت کرده اند.
در همین رابطه، این نکته که برخی 
فرماندهان رده باالی ارتش بطور پیدا 
سپاه  پاسوز  تا  کنند  تالش  پنهان  و 
پاسداران انقالب اسالمی نشوند و در 
گرفتار  بین   المللی  دادگاه  های  چنگ 
در  آنهم  نیست  ذهن  از  دور  نیایند 
اسالمی  جمهوری  نظام  که  شرایطی 
بین مرگ و زندگی دست و پا می زند و 

شواهد برای آغاز پایان آن کم نیست.

پرسنل نیروی زمینی ارتش در رزمایش

پس از کشتار آبان98 که به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از منابع درون 
حکومت 1۵۰۰ کشته و به گزارش سازمان عفو بین الملل دست کم 3۰۴ کشته و 
هزاران زخمی و بازداشتی به دنبال داشته است، علی خامنه ای رهبر جمهوری 

مقدمات 
حضور در

انتخابات!
به  باز کاسه گدایی رأی  تا  اسالمی به خودش اجازه داده 
همه  وجود  با  که  بخواهد  و  کند  دراز  مردم  سوی 

این فجایع در نمایش انتخابات شرکت کنند!
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شهروند  کریمی  ساله =بهرام   ۵3 ایرانی-کانادایی 
با سه اتهام »اقدام به تبانی 
برای تخلف بانکی«، »تخلف 
بانکی« و »اظهارات نادرست 
به مأموران« روبرو شده است.
 1۵ در  پرداخت ها  مجموع حدود =این  در  و  مرحله 
11۵ میلیون دالر بوده که بین 
نوامبر ۲۰13  و   ۲۰11 آوریل 

انجام شده است.
هاشمی نژاد  صدر  پسر محمد صدر هاشمی نژاد =علی 
و  نوین  اقتصاد  بانک  مالک 
هولدینگ استراتوس از جمله 
و  است  پرونده  این  متهمان 
اوایل سال 139۷ در آمریکا 

بازداشت شد.
یک  نیویورک  فدرال  دادستانی 
نقض  به  را  ایرانی -کانادایی  شهروند 
علیه  متحده  ایاالت  تحریم های 
جمهوری اسالمی متهم کرده است. بر 
اساس مدارک ارائه شده به دادگاه این 
فرد با دور زدن تحریم ها ۱۱۵ میلیون 

دالر به ایران منتقل کرده است.
بهرام کریمی شهروند ایرانی-کانادایی 
۵۳ ساله با سه اتهام »اقدام به تبانی 
بانکی«  »تخلف  بانکی«،  تخلف  برای 
مأموران«  به  نادرست  »اظهارات  و 
روبروست و دادگاه فدرال نیویورک به 

این اتهامات رسیدگی خواهد کرد.
بهرام کریمی متهم شده است که در 
یک پروژه زیرساختی که بطور مشترک 
ونزوئال  و  اسالمی  جمهوری  توسط 
می شده  هزینه  تأمین  و  برنامه ریزی 
دخالت داشته است. تمرکز این پروژه 
در  مسکونی  واحد   ۷۰۰۰ ساخت  بر 

ونزوئال بوده است.
نقش این شهروند ایرانی-کانادایی این 
بوده که از طرف یک شرکت ونزوئالیی 
از  ایرانی  دو شرکت  از  به شعبه هایی 
سوئیس  بانکی  حساب های  طریق 
پرداخت هایی انجام می داده است. این 
برای  نیویورک  بانک های  از  شرکت ها 
واقع  در  می کردند.  استفاده  پرداخت 
بانک های  از  استفاده  با  کریمی  بهرام 
شرکت های  به  پرداخت ها  نیویورک 

ایرانی را مخفی کرده بود.
در  و  پرداخت ها در ۱۵ مرحله  این 
مجموع حدود ۱۱۵ میلیون دالر بوده 
که بین آوریل ۲۰۱۱ و نوامبر ۲۰۱۳ 
انجام شده است و مقامات ایاالت متحده 
این روند را نقض آشکار تحریم های این 

کشور علیه ایران ارزیابی کرده اند.
در  کریمی  بهرام  دیگر  سوی  از 
بازجویی هایی که اخیرا توسط اف بی آی 

تحریم ها  نقض  به  ایرانی-کانادایی  شهروند  یک 
متهم شد؛ انتقال بیش از 11۵ میلیون دالر به ایران

در رابطه با این پرونده از وی صورت 
گرفته، گفته تصور می کرده تحریم ها 
شرکت های  اسالمی،  جمهوری  علیه 
بر  در  را  ایرانی  اشخاص  و  خصوصی 

نمی گیرد.
اکنون دادگاه بر این مبنا که کریمی 
کاماًل آگاهانه تحریم ها علیه جمهوری 
اسالمی  ایران را دور زده و سپس در 
این مورد به اف بی آی دروغ گفته او را 
»اظهارات  عنوان  زیر  سومی  اتهام  با 

نادرست« روبرو کرده است.
بر اساس قوانین ایاالت متحده اشد 
مجازات برای اتهامات »اقدام به تبانی 
برای تخلف بانکی« و »تخلف بانکی« 
۳۰ سال و برای »اظهارات نادرست« 
۵ سال است. در این صورت اگر دادگاه 
بهرام  اتهامات  برای  مجازات  اشد 
کریمی را در نظر بگیرد او در مجموع 
به ۳۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

توسط  تحریم ها  زدن  دور  پرونده 
ونزوئال  در  ساختمان سازی  پروژه 
علی  بود.  شده  مطرح  نیز  پیشتر 
صدر  محمد  پسر  هاشمی نژاد  صدر 
هاشمی نژاد مالک بانک اقتصاد نوین و 
هولدینگ استراتوس از جمله متهمان 
این پرونده است و روند بررسی اتهامات 
او نیز در ایاالت متحده در جریان است.

صدر  علی   ۱۳۹۷ سال  اوایل 
بانک  وقت  رئیس  هاشمی نژاد 
ویرجینیا  در  مالت  در  »پیالتوس« 
آمریکا بازداشت شد. دادستانی فدرال 
اتهام علیه  در منهتن نیویورک شش 
علی صدر هاشمی نژاد را در زمینه دور 
و  اسالمی  تحریم های جمهوری  زدن 

پولشویی مطرح کرد. 
هاشمی نژاد  صدر  علی  بازداشت 
دور  به  نسبت  که  مواردی  از  جدا 
اسالمی  جمهوری  تحریم های  زدن 
توسط البی گسترده و ثروتمند نظام 
دافنه کاروانا گالیسیا  نام  مطرح کرد، 
مالت که در  اهل  روزنامه نگار معروف 
سال اکتبر ۲۰۱۷ از طریق بمبگذاری 
برجسته  را  باخت  اتومبیلش جان  در 
کرد. دافنه کاروانا گالیسیا در مقاالتی 
به  را  هاشمی نژاد  صدر  خانواده  بانک 

چند  هر  بود.  کرده  متهم  پولشویی 
از وی شکایت و  وکالی صدرهاشمی 
خسارت  دالر  میلیون   ۴۰ درخواست 
کرده بودند اما ساعاتی پس از  ترور او 
این شکایت از سوی وکالی هاشمی نژاد 

پس گرفته شد!
مسکونی  واحدهای  ساخت  موضوع 
از پروژه های  در ونزوئال که تنها یکی 
هاشمی نژاد  صدر  خانواده  اقتصادی 
باز   ۱۳۸۷ اردیبهشت  به  است، 
می گردد؛ زمانی که علی اکبر محرابیان 
در  احمدی نژاد  دولت  صنایع  وزیر 
خبر  ونزوئال  در  چاوز  هوگو  با  دیدار 
انعقاد قرارداد ساخت هفت هزار واحد 
مسکونی در ونزوئال را رسماَ اعالم کرد. 
چاوز در آن دیدار در مورد روابط ایران 
و ونزوئال گفت این همکاری ها اکنون 
بزرگ  همبستگی  و  اتحاد  یک  به 
منجر  ونزوئال  و  ایران  ملت  دو  میان 
شده و امپریالیسم آمریکا از این اتحاد 

ناخرسند است!
علی صدر هاشمی نژاد پس از بازداشت 
تاسیس  به  متهم  متحده  ایاالت  در 
شرکت های صوری و حساب های بانکی 
متفاوت برای انتقال پول به جمهوری 
که  می کند  زمانی  در  ایران  اسالمی 
هنوز تحریم های بین المللی در پیامد 
در  تعلیق  به  هسته ای  توافق  امضای 
نیامده بود. علی صدر هاشمی نژاد متهم 
شد که ۱۱۵ میلیون دالر پول از ونزوئال 
از طریق شرکت سوئیسی »کالریتی« 
و شرکت ترکیه ای »استراتوس ترکیه«، 
که هر دو از سوی او به ثبت رسیده اند 
و باالخره از طریق یک حساب بانکی 
در جزایر ویرجین بریتانیا، با دور زدن 
تحریم ها به ایران منتقل ساخته است. 
پرداخت  از  بخشی  بعنوان  مبالغ  این 
ساختن  بابت  ونزوئال  نفت  شرکت 
کشور  این  در  مسکونی  واحد   ۷۰۰۰

آمریکا التین عنوان شده اند.
با اینهمه به نظر می رسد این پرونده 
کریمی  بهرام  و  دارد  ادامه  همچنان 
که  بوده  شبکه  این  از  دیگری  مهره 
به تازگی بازداشت و تفهیم اتهام شده 

است.

سقط  هزار   ۴۵۰ از  بیش  ساالنه 
در  غیرقانونی  و  قانونی  بطور  جنین 
ایران انجام می شود. یکی از دالیل این 
همه سقط در سال، آسان بودن این 

عمل در ایران است.
الریجانی  محمدباقر  را  آمار  این 
جمهوری  بهداشت  وزیر  مشاور 
هفتمین  در  پنجشنبه  روز  اسالمی 
دانشگاه  در  پزشکی  اخالق  کنگره 

علوم پزشکی مازندران اعالم کرد.
وی گفت: ایران تنها کشور اسالمی 
را در  این چالش  در جهان است که 
به خصوص  اسالمی  نگاه  چهارچوب 
برای سقط جنین بیش از سه ماهگی 
و جلوگیری از زجر جنین تا حدودی 

حل کرده است.
سازمان  رئیس  مسجدآرائی  عباس 
بر  گفت:  نیز  ایران  قانونی  پزشکی 
اساس آمار غیررسمی وزارت بهداشت، 
هر سال حدود ۱۲۵ هزار سقط جنین 

غیرقانونی در کشور اتفاق می افتد.
او افزود: سقط جنین طبق قانون در 
ایران ممنوع است. درواقع زنان از این 
از  جنین  هستند. سقط  محروم  حق 
مراحل اولیه تولید نطفه قابل مجازات 

نزدیک به نیم میلیون سقط جنین در سال در ایران

است و ضوابط آن در مواد ۴۸۷ و ۴۹۳ 
قانون مجازات اسالمی پیش بینی شده 
از  تعریفی  هیچ  فعلی،  قانون  در  اما 
سقط جنین وجود ندارد. سقط جنین 
در ایران، تنها در شرایطی که »سقط 

درمانی« نامیده می شود مجاز است.
به گفته فعاالن زنان، غیرقانونی بودن 
سقط جنین، باعث غیرامن بودن این 

عمل برای خانم ها شده است.

در  جنین  سقط  که  است  گفتنی 
حتی  و  خصوصی  بیمارستان های 
در  زایمان  و  زنان  پزشکان  در مطب 
سراسر ایران انجام می شود. در بسیاری 
از نقاط کشور به خصوص در روستاها، 
زنان با خوردن برخی داروها و حتی با 
استفاده از میل مخصوص بافندگی که 
بسیار خطرناک و غیربهداشتی است 

برای سقط جنین استفاده می کنند.

و  است  انسان  ابدی  پرسش  این 
مسأله همیشه او بر کره خاک، که تنها 
در زمانی که نسیمی از حقیقت بر او 
وزیدن بگیرد او حجاب تعلقات مادی را 
از پیش چشمانش به کنار می زند و در 
خاطرش زنده می شود. سینمای ایران با 
توجه عمیقی که در هشتمین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر به این پرسش 
سرفصل  تا  می رود  است  داده  نشان 
در  سینما  تمدن  تاریخ  در  جدیدی 
ایران آغاز کند. خصیصه بارز این فصل، 
جدیت هنرمند، جهان بینی عمیق و رو 
به گسترش او و شک و تردید اصولی 
او به پاسخ های فریبنده ای است که 
قالب  در  استکبار  شیطانی  فرهنگ 
فلسفه ها و مکاتب گوناگون و رنگارنگ 

عرضه می کند.
هشتمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر با آثار برتر خود نشان می دهد که 
سینماگر اندیشمند ایرانی نه تنها پاسخ 

خود را یافته است بلکه در طرح پاسخ و 
در دامن زدن به این سؤال هنرمندانه 
مخاطب  تا  می رود  او  می کند.  عمل 
جهان خود را نیز در این میدان مجاب 
می شود  رستگار  آنگاه  بشر  که  کند 
از  را  و حیات طیبه می یابد که خود 
سلطه جهان بینی تنگ مادی برهاند و 
از دریای شیرین معرفت و عشق الهی 

جرعه ای بنوشد.«
به موقع  و  رندانه  چنان  »هامون« 
ساخته شده بود که تقریبا قاپ همه 
از  دزدید.  را  مخاطب اش  طیف های 
از  روشنفکرستیزان،  تا  روشنفکران 
سیاسیون تا سیاست گریزان، از دهریون 
تا اهل مذهب، همگی به ستایش این 
معجوِن مصور پرداختند. جوایز متنوع 
فیلم  این  برای  داخلی  جشنواره های 
سینمایی  ارزش های  به  منحصر  تنها 
آن نشد بلکه اهل منبر هم برایش به به 
چندی  نمونه  برای  گفتند.  چهچه  و 
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از  =این روزنامه نگار پیش 
خبر  بخش  انقالب، سردبیر 
شبکه یک رادیو ملی ایران 
بود و پس از انقالب ناخواسته 

مجبور به ترک کشور شد.
ژان خاکزاد روزنامه نگار باسابقه و از 
قدیمی ترین گویندگان و برنامه سازان 
رادیو و سردبیر بخش خبر رادیو ملی 
در  بهمن ماه  گذشته ۱۶  روز  ایران،  
پراگ  شهر  در  خود  اقامت  محل 

درگذشت.
توئیتی  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
روزنامه نگار  این  درگذشت 
گفت.ژان  تسیلت  را  پیشکسوت 
از  و  پیشکسوت  روزنامه نگار  خاکزاد 
قدیمی ترین گویندگان و برنامه سازان 
 ۱۶ چهارشنبه  روز  تبعید،  در  رادیو 
بهمن ماه در محل اقامت خود در شهر 
درگذشت. چک  جمهوری  در  پراگ 

انقالب،  از  پیش  روزنامه نگار  این 
رادیو  سردبیر بخش خبر شبکه یک 
ملی ایران بود و پس از انقالب مانند 
ناخواسته مجبور  ایرانیان،  از  بسیاری 
سال ها  که  وی  شد.  کشور  ترک  به 
از  خارج  در  آزاد  خبرنگار  عنوان  به 
فعالیت می کرد، همکاری خود  ایران 

ژان خاکزاد روزنامه نگار باسابقه و سردبیر رادیو 
ملی ایران درگذشت

سال  از  را  آزاد«  اروپای  »رادیو  با 
قدیمی ترین  از  کرد.وی  آغاز   ۱۳۷۸
برنامه سازان »رادیو آزادی« در پاریس 
بود و پس از آنکه بخش فارسی این 
رادیو به »رادیو فردا« تغییر یافت، تا 

زمان مرگ در پراگ فعالیت می کرد.
و  تهیه کننده  رادیو  این  در  خاکزاد 
مجری برنامه »صدای شما« به مدت 
یک دهه، تا دو سال پیش و قبل از 
بازنشستگی بود.ژان خاکزاد ۲۰ سال 
در »رادیو فردا« مشغول به کار بوده و 
به مدت یک دهه نیز تهیه کنندگی و 
اجرای برنامه هفتگی »صدای شما« را 
به عهده داشته است.این روزنامه نگار 
اجرای  و  صدا  واسطه  به  خبرنگار  و 
شنوندگان  برای  داشت،  که  متفاوتی 

رادیو بسیار شناخته شده بود
حساب  در  پهلوی  رضا  .شاهزاده 
این  درگذشت  از  خود،  توئیتری 
تأسف  ابراز  پیشکسوت  روزنامه نگار 
و  خانواده  به  را  وی  فقدان  و  کرده 
رضا  است.  گفته  تسلیت  دوستانش 
درگذشت  خبر  »از  نوشت:  پهلوی 
پیشکسوت  روزنامه نگار  خاکزاد  ژان 
دیدارهایی  در  شدم.  متأثر  بسیار 
تحت تأثیر  سخت  داشتم،  وی  با  که 
و  گرفتم  قرار  نیکش  رفتار  و  اخالق 
خاطره خوبی از او در ذهن من باقی 

فقدان  قلب،  صمیم  از  است.  مانده 
ژان را به خانواده و دوستانش تسلیت 
می گویم و خود را در غم آنان شریک 

می دانم.«
نیز  مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
در توئیتر ضمن اعالم تسلیت نسبت 
به درگذشت ژان خاکزاد، درباره ی این 
روزنامه نگار پُرسابقه نوشت: »ژان چه 
سال هایی که خبرنگار رادیو آزادی در 
پاریس بود و چه پس از آن در پراگ 
از دوستان و همیاران RSF و مدافعان 
آزادی اطالع رسانی بود. یادش مانا.«

را  جهرمی  آذری   توئیت  این  بیلد 
نوشته  و  کرده  توصیف  »خجالت آور« 
که این وزیر، لباس کودکان آمریکایی 
ُمالها«  مهم  »نوآوری  عنوان  به  را 

معرفی کرده است.
 ۳۸ قیمت  به  آلمانی  روزنامه  این 
لباس  این  یورویی   ۳۵ یا  دالری 
فضانوردی کودکان اشاره کرده و نوشته 
برای  گسترده  بطور  اینترنت  در  که 

خرید در دسترس است!
»بیلد« نوشت که این توئیت اشاره ای 
اسالمی  جمهوری  جاه طلبی های  به 
سرنشین دار  فضاپیمای  پرتاب  برای 
تالش  و  دارد  آینده  هفته   در  »ظفر« 
با  را  کودکان  فضانوردی  لباس  کرده 
عنوان  به  اسالمی،  جمهوری  پرچم 

لباس »فضانوردان« خودش جا بزند!

این گزارش همچنین نوشت که »این 
موشک تبلیغاتی رژیم ُمالیان ایران یک 

لوله حلبِی درب و داغون است!«
کمتر  افشای  به  گزارش  این  در 
»تبلیغات  این  دقیقه ای  چند  از 
توئیتر  کاربران  توسط  خجالت آور« 
اشاره و تأکید شده است که که برای 
این ناظران فضای مجازی »غرور جعلی 
رژیم ُمالها« بسیار آشناست: »دروغی 

خام دستانه«!
در بخش دیگری از این گزارش آمده 
که دو تکه آرم آژانس فضایی آمریکا، 
کارناوال  لباس  این  جلوی  در  ناسا، 
پرچم  بجای  دقیقاً  و  شده  برداشته 
آمریکا روی آستین این لباس کارناوال 
کودکان، خیلی راحت پرچم جمهوری 

اسالمی نصب کرده اند!
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ارگان  چند  فیلم،  این  اکران  از  پس 
توجه  خاطر  به  مذهبی«  »فرهنگی- 
سازندگان »هامون« به نام و یاد موالی 
اندرکاران  دست  از  »علی«،  متقیان 
تولید این فیلم، تقدیر کردند! »هامون« 
البته از خواست ارباب قدرت فراتر رفت 
و در کوتاه مدتی تبدیل به یک فیلم 
کالت )cult movie( شد که فرقه ای 
از هواداران و شیفتگانش طی دو سه 
نسل هنوز در حال و هوای آن روزگار 
می گذرانند و دیالوگ ها و اطوار قهرمان 
داستانش را در روزمّرگی هاشان تکرار 
می کنند. اهل بخیه، این شیفتگاِن اکثرا 
نامیده اند.تا  »هامون باز«  را،  بی سامان 
تاریخی، صرفا  زمینه  این  نقل  اینجا، 
از این جهت بود تا دست مان بیاید که 
نطفه فیلمی از جنس »هامون« بر چه 
بستری بسته شد. اگر عمر و حوصله ای 
آینده،  مطلب  در چند  بود،  پیش  در 
فیلم  به  مختلف،  چشم اندازهای  از 
»هامون« و »هامونیسم« ناشی از آن، 

پرداخته خواهد شد. تا چه پیش آید.

»بیلد« نوشته است که »دروغ وزیر« 
تکه پرانی های  و  شوخی ها  توئیتر  در 
همراه  به  توئیت  این  پای  را  بسیاری 
روز  یک  وقتی  آنهم  است  داشته 
شکست  »از  بود:  کرده  توئیت  قبل 
با  نمی شویم.  هم  ناامید  نمی ترسیم، 
دعای شما و توکل بر خدا، ماهواره ظفر 
تا پایان این هفته با سیمرغ ایرانی عازم 

مدار ۵۳۰ کیلومتری زمین می شود!«
که  نوشت  آلمانی  روزنامه ی  این 
برنامه  آیا  باید منتظر ماند و دید که 
پرتاب ماهوار ه  فضاپیمای »ظفر« هم 
اندازه ی پُست »لباس  فضانوردی «  به 
دروغ است یا نه! این گزارش این را هم 
تاکید کرده که کارشناسان مدت هاست 
ایران،  حکومت  که  می دهند  هشدار 
تالش می کند تا برنامه ی فضایی خود 
را برای بهبود ویژگی های موشک های 

بالستیک خود، حفظ کند.

این فیلم نیز مانند »نجات سرباز ساده 
رایان« دارای صحنه های تکاندهنده از 
جنگ است که گاهی به شدت فیلم 
کوبریک  استانلی  از  افتخار«  »راه های 
را به یاد می آورد. »۱۹۱۷« همچنین 
انسان  عجیب  توانایی های  روایتگر 
گرفتار در چنین شرایط غیرانسانی در 
بیان عشق و عالقه به انسان ها دیگر و 

همدردی با آنان است.
از  متفاوتی  تکنیک   »۱۹۱۷« فیلم 
که  برده  کار  به  رایج  سینمایی  زبان 
البته چندان هم جدید نیست. سابقه ی 
این این تکنیک به شیوه بیان ابتکاری 
میکلوس یانچو سینماگر مجار در دهه 
هفتاد میالدی می رسد. سبکی که به 
پالن/ سکانس معروف شد. در این دوره 

چند دهه سینمای....                                       از صفحه ۵
سکانس های  از  فیلم هایش  در  یانچو 
دوربین  و  ممتد  و  طوالنی  بسیار 
متحرک استفاده می کرد به این ترتیب 
که دوربین با حرکت روی ریل حرکت 
پرسوناژها را تعقیب می کرد و هربار وارد 
صحنه های میزانسن شده بطور متوالی 

وارد می شد.
ولی دراین تکنیک جدیدتر که مندس 
به کار برده است دوربین از ابتدا تا انتها و 
ظاهراً بدون توقف پرسوناژ اصلی را دنبال 
می کند. در این تعقیب، دوربین گاه از 
نگاه پرسوناژ اصلی به دنیا می نگرد و گاه 
در جایگاهی دور از او قرار می گیرد و 
واقعیت جنگ را از فاصله ای دورتر نشان 
این تکنیک و حرکت سّیال  می دهد. 
دوربین این تصور را در ذهن تماشاگر  

 ۴۸ شاهد  گویا  که  می کند   ایجاد 
ساعت فشرده در دو ساعت فیلم است.

در واقعیت اما در تدوین تمهیدهایی 
به کار گرفته می شود که این توالی و 
این  با  می کند.  ایجاد  را  سّیال  حالت 
تکنیک است که فضای فیلم ازطریق 
صحنه آرایی و موزیک خوب و مناسب 
تماشاگر  بازیگران،  طبیعی  بازی  و 
جنگ  جبهه های  جهنم  عمق  در  را 
را  و اضطراب  تا وحشت  قرار می دهد 
همراه با سربازان تجربه کند. نتیجه ی 
باورهای  رشد  فیلمی ،  چنین  نهایی 
ضد خشونت و بسیار قوی علیه جنگ 
تجربه ی  که  هنری  آثار  چنین  است. 
زندگی  و  جان  با  که  را  انسان هایی 
خود بهای آن را پرداخته اند، به دیگران 
منتقل می کنند، بسیار با ارزش است و 

بی تردید به دیدنشان می ارزد.
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=در پیامد حمله مسلحانه 
صدر  مقتدی  ران  دا هوا
موسوم به »کاله آبی ها« به 
معترضین در شهر نجف، 8 
نفر کشته  و بیش از ۲۰ نفر 

به شدت زخمی شدند.
=از اول اکتبر و آغاز موج 
امروز،  تا  اعتراض ها  جدید 
به گفته کمیساریای سازمان 
ملل در امور عراق، دست کم 
در  معترضین  از  نفر   ۴۷۵
ن  میا شبه نظا ت  حمال
به  وابسته  حشدالشعبی 
نیروی قدس، بازوی خارجی 
نقالب  ا ران  پاسدا سپاه 
اسالمی، و نیروهای امنیتی 
عراق  مختلف  در شهرهای 
جان خود را از دست داده اند.
ش  تال ر  صد ی  =مقتد
ابومهدی  خالی  جای  دارد 
حزب اهلل  رهبر  المهندس، 
عراق، که در حمله پهپادی 
قاسم  ه  همرا به  آمریکا 
به  را  شد  کشته  سلیمانی 
اطمینان  مورد  مرد  عنوان 

جمهوری اسالمی پر کند.
=در عراق نیز رانت و روابط 
خانوادگی،  سببی  و  نسبی 
فساد را در ساختار حکومت 
و گروه های مختلف سیاسی 

تنیده است.
داعش  و  قدس  =»نیروی 
دو روی یک سکه هستند. 
برای مقابله با این تروریسم 
متحد  باید  نیز  ما  والیی 
ایران  مردم  اگر  شویم. 
پیروز  هم  ما  شوند  پیروز 
ما  ببازند  آنها  اگر  و  شدیم 
از  هرکدام  باخته ایم.  نیز 
لبنان  یا  ایران، عراق  مردم 
اسالمی  جمهوری  بتوانند 
شکست  را  مزدورانش  و 
دهند، همه ما پیروز شده ایم. 
منطقه ای  را  سرکوب  آنها 
کرده اند، ما باید مبارزه علیه 

آنها را فرامرزی کنیم.«
از  بعد  چهارشنبه   - رأفت  احمد 
نظامیان  شبه  آبی ها«،  »کاله  ظهر 
تظاهرات  به  صدر/  مقتدی  طرفدار 

مردمی در شهر نجف با اسلحه سرد 
این  در جریان  کردند.  گرم حمله  و 
حمله به کسانی که به حکم نخست 
وزیری محمد توفیق عالوی اعتراض 
داشتند، حداقل ۸ نفر کشته شدند. 
حداقل بیست نفر نیز در جریان این 

حمله زخمی شدند.
علیه  نجف  در  که  تظاهرکنندگان 
دخالت هایش  و  اسالمی  جمهوری 
معتقدند  می داند،  شعار  عراق  در 
کاندیدای  عالوی  توفیق  محمد  که 
است  ایران  رژیم  مقامات  نظر  مورد 

از  سلیمانی  قاسم  با  گذشته  در  و 
به  است.  داشته  همکاری  نزدیک 
گفته کمیساریای سازمان ملل متحد 
امروز  تا  اکتبر  اول  از  عراق  امور  در 
عراق  مردم  اعتراضات  در  نفر   ۴۷۵
کشته شده اند. سازمان عفو بین الملل 
ماه   ۴ در  کشته   ۶۰۰ از  صحبت 

گذشته می کند.
انتفاض کمال قنبر که در گذشته 
در  شیعی  دولت های  از  برخی  با 
از سقوط رژیم صدام  سال های پس 
ملی  امنیت  مشاور  مقام  در  حسین 
سال  ازچند  است،  داشته  همکاری 
پیش به عنوان تحلیلگر با رسانه های 
دارد.  همکاری  عربی  و  آمریکایی 
مدیریت  که  قنبر  کمال  انتفاض 
نیز  را  واشنگتن  در  آینده«  »بنیاد 
عهده دار است، معتقد است تا زمانی 
که جمهوری اسالمی در ایران بر سر 

عراق  مردم  است  مشکل  باشد،  کار 
بتوانند به خواست هایشان برسند.

موقعیت کنونی عراق را در گفتگویی 
با وی در میان گذاشتیم.

هفته  چند  تا  صدر  =مقتدی 
پشتیبانی  اعتراض ها  از  پیش 
خیابان  در  هوادارانش  و  می کرد 
کشته  با  بودند.  مردم  کنار  در 
ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  شدن 
المهندس، ناگهان تظاهراتی علیه 
در  و  آمریکایی  نظامیان  حضور 

جمهوری  خواست های  از  حمایت 
او  آیا مواضع  برگزار کرد.  اسالمی 
یا باالخره مجبور شد  تغییر کرده 

چهره واقعی خود را نشان دهد؟
روی  ابتدا  همان  از  -مقتدی صدر 
دولت  در  او  می کرد.  بازی  میز  دو 
وزیر   ۷ عبدالمهدی  عادل  مستعفی 
داشت بنابراین نمی تواند مدعی عدم 
مشارکت در نظامی باشد که کشور را 
به این روز انداخته و خواهان تغییرات 
بنیادینی باشد که معترضین خواهان 
آن هستند. البته همزمان می خواهد 

خود را در دورانی که مردم از احزاب 
به  برگردانده اند،  روی  شیعی  فاسد 
عنوان یک نیروی مردمی  و خواهان 
اصالحات جا بزند. او یک دروغگوی 
تظاهر  وجود  با  و  است  بی شرم 
جمهوری  با  اختالفاتی  داشتن  به 
در خدمت مالهای  اسالمی همیشه 
بی جهت  است.  بوده  قم  و  تهران 
بغداد  در  را  او  بسیاری  که  نیست 

»مقتدی قمی« خطاب می کنند!
که  شد  باعث  عاملی  =چه 

ترک  را  معترضین  زمین  در  بازی 
کند و رسما یه جبهه سرکوبگران 

اعتراض های مردمی بپیوندد؟
قاسم سلیمانی  -بدون شک مرگ 
و خالئی که او و ابومهدی المهندس 
بجا گذاشته اند مهم ترین عاملی است 
که مقتدی صدر را وادار کرد چهره 
به خامنه ای  واقعی و وابستگی خود 
بر  که  را  ماسکی  و  بدهد  نشان  را 
شخصا  اگرچه  بردارد.  داشت  چهره 
معتقدم که هیچکس نمی تواند جای 
خالی قاسم سلیمانی را در استراتژی 

کشورهای  برای  اسالمی  جمهوری 
شک  بدون  ولی  کند،  پر  منطقه 
مقتدی صدر تالش دارد به جای او 
رهبر  نصراهلل،  حسن  البته  بنشیند. 
حزب اهلل لبنان، نیز خود را کاندیدای 
جانشینی قاسم سلیمانی کرده. ولی 
نظامی  هیچ  و  دو  این  از  هیچکدام 
توانست  نخواهند  دیگری  ایرانی 

چنین موقعیتی را به دست بیاورد.
-چرا؟

از  بیش  سلیمانی  قاسم  -چون 

 ۲۰ در  او  بود.  نماد  یک  فرد  یک 
فعالیت های  مسئولیت  گذشته  سال 
صدور  و  خاورمیانه  در  تروریستی 
بر  را  منطقه  کشورهای  به  انقالب 
عهده  داشت. شخصا حدود یک دهه، 
شیعی  گروه های  با   ۲۰۱۵ سال  تا 
اسالمی  جمهوری  هوادار  عراقی 
حضور  آنها  جلسات  در  و  کرده   کار 
بحث  جلسات  این  در  داشته ام. 
می شد  گرفته  تصمیماتی  می شد، 
باید  می گفتند  همه  نهایت  در  ولی 
نظر »حاجی« را جویا شد. »حاجی« 
کسی جز قاسم سلیمانی نبود. او بود 
که حرف آخر را در تمام تصمیمات 
این  گروه های شیعی عراقی می زد.  
گروه ها کامال گوش به فرمان تهران 
و وفادار به والیت فقیه هستند. بسیار 
مهم است که بدانیم قاسم سلیمانی 
با بودجه  دو یا سه میلیارد دالری که 

در اختیار داشت و برای خرج کردن 
نبود  تهران  از  مجوز  محتاج  نیز  آن 
کاریزمای شخصی  خود  و همچنین 
وجود  به  را  شبکه ای  بود  توانسته 
اداره  به  قادر  دیگری  کس  که  آورد 

آن نیست.
قاسم  که  معتقدند  =بسیاری 
عراقی  وزیران  نخست   سلیمانی 
کرد.  می  انتصاب  و  انتخاب  را 
و  سلیمانی  قاسم  مرگ  از  پس 
ابومهدی  عراقی اش  راست  دست 
به  را  قرعه  کسی  چه  المهندس، 

نام محمد توفیق عالوی از صندوق 
درآورد؟

نام  عالوی  توفیق  -محمد 
کوثرانی،  محمد  شیخ  پیشنهادی 
نماینده حسن نصراهلل، رهبر حزب اهلل 
از  کوثرانی  است.  عراق  برای  لبنان، 
دستیاران نزدیک قاسم سلیمانی بود. 
هدف از معرفی محمد توفیق عالوی 
ساختن  غیرفعال  یا  کردن  خنثی 
جنبش برای تغییر در عراق بود که 
گروه های شیعی و به ویژه جمهوری 
اسالمی را مستأصل کرده است. البته 
که  کرد  معرفی  را  فردی  حزب اهلل 
داشته  نیز  را  صدر  مقتدی  حمایت 
ندارند  خبر  شاید  بسیاری  باشد. 
عالوی  توفیق  محمد  دختر  دو  که 
ازدواج  صدر  مقتدی  برادرزاده  دو  با 
احمد  همسر  آنها  از  یکی  کرده اند. 
فرزند  که  صدر  مقتدی  است.  صدر 
پسر ندارد، برادرزاده اش احمد را برای 
احمد  کرده.  انتخاب  جانشینی خود 
صدر قرار است یکی از وزارتخانه های 
مهم در دولت جدید را عهده دار باشد. 
البته مقتدی صدر برادرزاده اش احمد 
وزیری  نخست  مقام  احراز  برای  را 

آماده می سازد!
همان  از  عراقی  =معترضین 
توفیق  محمد  انتخاب  با  ابتدا 
صالح،  برهم  سوی  از  عالوی 
رئیس جمهور کرد عراق، مخالفت 
کردند. چرا؟ برای اینکه او را چون 
نخست وزیران قبلی دست نشانده 
یا  می دانند،  اسالمی  جمهوری 
عمیق تر  تغییراتی  خواهان  اینکه 
تعیین یک نخست وزیر جدید  از 

هستند؟
-این تظاهرات برای احیای کرامت 
و  گفته  بارها  است.  رفته  دست  از 
تکرار می کنم بحران کنونی در عراق 
تا زمانی که نظام حاکم بر ایران تغییر 
تضعیف  شدت  به  یا  و  نکند  پیدا 
کسانی  یافت.  نخواهد  پایان  نشود، 
که بیش از ۵۰۰ عراقی را در ۴ ماه 
تک تیراندازان  ار  استفاده  با  گذشته 
کشته اند  نیمه سنگین  اسلحه  حتا  و 
و  اسالمی  به جمهوری  وابسته  همه 
امروز  ما  هستند.  لبنان  حزب اهلل  یا 
که  هستیم  سرکوبی  سیستم  شاهد 
همزمان در عراق، لبنان و ایران عمل 
می کند. ما شاهد حضور شبه نظامیان 
مردم  برای سرکوب  اهواز  در  عراقی 
ایران بوده ایم. حزب اللهی های لبنانی 
را برای سرکوب معترضین عراقی به 
اعضای  آنها  همه  آوردند.  ما  کشور 
هستند  سرکوبگر  واحد  ارتش  یک 
با  بسیاری  شباهت  آنها  ساختار  و 
همزمان  که  دارد  داعش  ساختار 
اقدامات  به  دست  کشور  چند  در 

و  قدس  نیروی  می زند.  تروریستی 
هستند.  سکه  یک  روی  دو  داعش 
برای مقابله با این تروریسم والیی ما 
نیز باید متحد شویم. اگر مردم ایران 
پیروز شوند ما هم پیروز شدیم و اگر 
هرکدام  باخته ایم.  نیز  ما  ببازند  آنها 
از مردم ایران، عراق یا لبنان بتوانند 
را  مزدورانش  و  اسالمی  جمهوری 
شکست دهند، همه ما پیروز شده ایم. 
کرده اند،  منطقه ای  را  سرکوب  آنها 
فرامرزی  را  آنها  باید مبارزه علیه  ما 

کنیم.

یک تحلیلگر عرب: جمهوری اسالمی سرکوب را منطقه ای کرده و تا این نظام در 
قدرت است، مردم منطقه پیروز نخواهند شد؛ 

داعشوقدسدورویسکهاند!

مقتدی صدر و برادرزاده اش احمد که وی را برای نخست وزیری عراق در تظاهرات اعتراضی بصره
آماده می کند!

معترضان در کربال
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