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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

بازخواهی هویت انکار شده ی 
ایرانیان

رسانه ها پُر است از اخبار تعطیلی، پلمب 
کسب و کار و بگیر و ببند مردم عادی به 
دلیل انتخاب شیوه  ای متفاوت از آنچه 

حکومت ایران پایه گذاری کرده است.
پایکوبی  و  رقص  ویدئوی  انتشار   
خانواده ها در یک سفره خانه ی سنتی 
شبکه های  آنچه  و  اواخر  همین  در 
اجتماعی از زندگی مردم ایران بازتاب 

می دهند، حاکیست که مردم نه تنها 
انتخابی متفاوت از ایدئولوژی و قوانین و 
مقررات نظام دارند بلکه این انتخاب را 
با همه ی پیامدهایش به مرحله ی عمل 
نیز می رسانند. آنها نه فقط در خفا، که 
بطور علنی و آشکار این قواعد و مقررات 
را زیر پا می گذارند: رقص و پایکوبی از 

مراسم  عروسی و .....

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com

 در صفحه ۲

سرمقاهل انقالب اسالمی تمام شد
نظام در مرحله پیش از فروپاشی

بیشترین نیروها در خدمت آزادی و آبادی ایران
کیهان لندن از زمانی که در سال 1۹8۴ )13۶3( شروع به انتشار در تبعید 
کرد تا در کنار خبررسانی، حرمت و چارچوب های روزنامه نگاری حرفه ای 
را به سّنت مؤسسه ی قدیمی کیهان که پس از انقالب به اشغال جمهوری 
اسالمی درآمد حفظ کند، هرگز لحظه ای از روشنگری باز نایستاد. چه در 
آن سی سال که بطور هفتگی چاپ و در بیش از پنجاه کشور جهان توزیع 
می شد و چه در هفت سال گذشته که به صورت آنالین هر روز در چندین 
با  نوبت به روز می شود؛ چه آن زمان که غاصبان مؤسسه اش در تهران 
تحریف و سوء استفاده از ناآگاهی جامعه آن را به تحقیر »سلطنت طلب« 
می نامیدند و چه اکنون که به عنوان نگاهبان یک رسانه ی ملی همچنان به 
خدمتگزاری مردم مشغول است و »سلطنت« به کابوس جمهوری اسالمی 

و وابستگان و دلبستگانش تبدیل شده است! 
با اینهمه هیچکدام از این تغییرات، راه و روش کیهان لندن را در دفاع از 
آزادی بیان و حقوق شهروندان ایران نه تنها  تغییر نداد بلکه همواره تالش 
نمود تا صدای آن بخش هایی از جامعه باشد که به عمد یا غیرعمد از سوی 

جریان های اصلی سیاست و رسانه ها نادیده گرفته می شوند. 
برای آن  لندن سال ها  آنچه کیهان  افتخار است که  امروز جای بسی 
تالش می کرد، به عنوان یک واقعیت خود را به کسانی که چشم بر آن 
بسته بودند، تحمیل می کند و هر آنچه در کیهان لندن روشنگری می شد، 
امروز از زبان مردم در شعارها و تمایالت و خواست هایشان شنیده می شود 
و اینهمه چیزی نیست جز »حقوق« مردم در تأمین زندگی و مشارکت 
در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود. حقوق مسّلمی که مانند بسیاری 
از مفاهیم تحریف شده ی دیگر، »مطالبات« نامیده می شود! این حقوق، 
»مطالبه« نیست! حق مسّلم است که می بایست در قانون اساسی تأمین 

و تضمین شود!
بر بستر تغییرات انکارناپذیر در شرایط و آگاهی جامعه نسبت به قدرت 
خویش است که نوید آینده ای آزاد و آباد به امید میلیون ها ایرانی تبدیل 
می شود. البته برای تحقق این آینده به شرایطی نیاز است از جمله مقابله ی 
آگاهانه با ترفندها و تفرقه های حکومتی که همچنان  از بیشترین امکانات 
برای سرکوب و خشونت و همچنین استفاده از بوق های تبلیغاتی خود در 

داخل و خارج با صرف هزینه های میلیاردی برخوردار است.
اگرچه وزن آگاهی جامعه نسبت به حقوق خود و همچنین عزم آن برای 
کسب این حقوق در دو سال اخیر بسیار افزایش یافته اما هنوز وزنه ی 
می خواهند  که  مردمی  رو  همین  از  است.  سنگین تر  سرکوبگر  قدرِت 
جمهوری اسالمی را به تاریخ بسپارند می بایست به جذب بیشترین نیروها 
بپردازند: چه آنها که همواره برای آزادی و آبادی ایران مبارزه کرده اند و چه 
آنها که در فراز و نشیب های آکنده از خطا )و نه جنایت و دستان آلوده به 
خون(، سرانجام پی می برند که راه ایران و ایرانیان از نظام جمهوری اسالمی 
جداست! ایران برای آزادی و آبادی خویش به بیشترین نیروها نیاز دارد. 
نیروهایی که مخرج مشترک آنها تحقق دموکراسی و حقوق بشر در کشوری 
متحد به نام ایران است. کشوری که می خواهد مقامات انتخابی و دوره ای  
آن، دوست مردم و خدمتگزار آنها باشند و با همسایگان و همه کشورهای 

جهان مناسبات متعارف و بر اساس حفظ حقوق متقابل داشته باشند.  

=جمهوری اسالمی این روزها به نظامی ورشکسته تبدیل شده که به گفته رئیس کل بانک مرکزی، از پس عده ای 
فرصت طلب و رانت خوار که همگی »خودی« هستند هم بر نمی آید.

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کیهان منتشر کرد :

تساوی استقالل با الشرطه عراق در اربیل؛ 
لشکر مصدومان روی دست فرهاد مجیدی

****
علی دایی:انتخاب اسکوچیچ توهین به 
فوتبال ایران است؛ آقازاده ها در انتخاب 

مربی جدید تیم ملی نقش داشتند
****

با تضمین وزارت خارجه و کمیته بین المللی 
المپیک، ژیمناست های ایران به استرالیا می روند

****
ثبت نام 8 نفر در انتخابات رئیس جدید 

فدراسیون فوتبال
در صفحه 1۰
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چرا پدافند سپاه پاسداران موشک دوم 
اوکراین  مسافربری  هواپیمای  به  را 

شلیک کرد؟

©Kayhanlondon
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رسانه ها پُر است از اخبار تعطیلی، پلمب 
کسب و کار و بگیر و ببند مردم عادی به 
دلیل انتخاب شیوه  ای متفاوت از آنچه 
حکومت ایران پایه گذاری کرده است.

پایکوبی  و  رقص  ویدئوی  انتشار   
خانواده ها در یک سفره خانه ی سنتی 
شبکه های  آنچه  و  اواخر  همین  در 
اجتماعی از زندگی مردم ایران بازتاب 
می دهند، حاکیست که مردم نه تنها 
انتخابی متفاوت از ایدئولوژی و قوانین 
و مقررات نظام دارند بلکه این انتخاب 
مرحله ی  به  پیامدهایش  با همه ی  را 
نه فقط در  آنها  نیز می رسانند.  عمل 
خفا، که بطور علنی و آشکار این قواعد 
و مقررات را زیر پا می گذارند: رقص و 
از مراسم  عروسی و پارتی ها  پایکوبی 
برداشتن  پارک ها،  و  خیابان ها  در  تا 
روسری در مخالفت با حجاب اجباری و 
جایگزینی سربند و کاله بجای حجاب، 
تغییر ماهیت روپوش های مورد تایید 
و  زنان  آوازخوانی  و  شنل  به  نظام 

نوازندگی  آنها در خیابان ها!
شاید باورکردنی نباشد ولی مردم ایران 
قوانین نظام را چنان دور می زنند که 
زمام  هم  انتظامی  دستگاه های  حتی 
امور را از دست داده  و توان مقابله با 

آنها را ندارند.
اساس  بر  ایران،  مردم  کنونی  زندگی 
آنچه در اینستاگرام، توئیتر و فیس بوک 
اخبار  البالی  یا  و  می کنیم  تماشا 
یک  فقط  می خوانیم،  گزارش ها  و 
سرپیچی صرف نیست، بلکه بازتابی از 
پاسخ به یک پرسش مهم هویتی است: 

ایرانی بودن چیست؟
سال های  در  کافی  اندازه  به  مردم 
خود  از  که  داشته اند  فرصت  گذشته 
بپرسند آیا ایرانی بودن یعنی شرکت 
در مراسم حکومتی ۲۲بهمن  و سردادن 
شعار در تأیید نظام؟ آیا هویت ایرانی با 
پوشش چادر، مقنعه، دستکش، داشتن 
ریش و پیراهن یقه آخوندی و شلوار 
بازشناخته  بسیجی،  و  پاسدار  مدل 
می توان  را  هویت  این  آیا  می شود؟ 
دیگر  ملت های  پرچم  زدن  آتش  در 

پیدا کرد؟!
امتناع از هویت  جعلی

جامعه هر چه بیشتر به این پرسش ها 
مبلّغ   که  نظام  از  بیشتر  اندیشیده، 
یک هویت جعلی است، فاصله گرفته 
پرسش ها  این  به  پاسخ  مردم  است. 
و  فرهنگ  از  نگهداری  و  در حفظ  را 
تاریخ ایران و کنجکاوی نسبت به آن 
یافته اند. هویت ایرانی سال هاست که با 
استفاده از نمادهای ممنوعه در زندگی 
شخصی و اجتماعی خودنمایی می کند. 
و  قانون  هیچ  دیگر  که  ممنوعه هایی 

مقررات و بگیر و ببندی نمی تواند آنها 
را از چشم ها پنهان نگاه داد.

برای  اسالمی  قوانین  اینکه  باوجود 
برای  ایرانی  و  کهن  نام های  انتخاب 
ولی  گذاشته  محدودیت   کودکان، 
تمایل به نامگذاری کودکان با اسامی 
اصیل ایرانی، افزایش یافته است. حتی 
مدتی است که دختران و پسران جوان، 
پیمان زناشویی خود را به زبان فارسی و 
به سبک ایران باستان برگزار می کنند 
فقط  دفترخانه ها،  که  حالی  در  آنهم 

ازدواج اسالمی را ثبت می کنند!
حتما به یاد دارید که چطور ورود دو 
شیر نر و ماده نژاد ایرانی به کشور با 
ایرانی از سوی  هدف حفظ نسل یوز 
مردم با استقبال مواجه شد و تصاویر 
منتشر شده از محل نگهداری این دو 
شیر، صف های طویل مردم و چشمان 

مشتاق آنان را نشان می داد.
گرایش به نمادها و نشانه های دوران 
و  پهلوی  پادشاهی  شاهنشاهی، 
آئین  عنوان  به  زرتشت  همچنین 
باستانی ایرانیان پیش از حمله اعراب، 

چندین سال است که با استقبال بسیار 
مواجه شده. تولیدکنندگان محصوالت 
مد و لباس و جواهرات، از نماد ها شیر 
و خورشید، فروهر، تاج و مهر پادشاهی 
و تخت پادشاهی بهره می برند. ضمن 
حتا  را  نمادها  این  جوان ترها  اینکه 
و  وسایل  می کنند.  تتو  خود  بدن  بر 
از  استفاده  مورد  یا  شده  تولید  لوازم 
دوران پهلوی از جمله پیکان نخستین 
کارخانه ی اتومبیل سازی کشور یعنی 
نگهداری  همچنان  ناسیونال«  »ایران 
و خرید و فروش می شود. حتی مردم 
خانه های خود را به سبک دوران پهلوی 
با مبل و صندلی هایی بازسازی شده و 
حتی کپی برداری شده طراحی می کنند 

و می چینند.
تحریف  و  تخریب  اینها،  از  گذشته 
سازمانیافته هویت ایرانی که منجر به 
بحران هویتی جامعه شده، ایرانیان را بر 
آن داشته تا در مقابله با منع ایرانی بودن 
و هراس افکنی درباره »هویت ایرانی« 
»روشنفکران«،  و  حکومت  سوی  از 
بیشتر از همیشه به گذشته ی خود و 
اندیشه های میهن پرستانه ی پهلوی ها 

در تاریخ معاصر روی بیاورند. 
در این میان جلسات شاهنامه خوانی، 
بررسی تاریخ ایرانزمین، اسطوره شناسی 
و بررسی ادبیات کهن نیز اقبال فراوانی 
دیدگاه های  برای  مرجعی  تا  یافته 
و  درک  و  بشری  حقوق  و  اجتماعی 

دریافت »ایرانی بودن« باشند.
»خاطره بازی« با تاریخ

آسیب دیدگی روحی و روانی اجتماع 
ایران در طول چهار دهه گذشته، در 
حالی  که در دوران پهلوی، نوسازی و 
توسعه را تجربه می کرد و از هویت ملی 
و استقالل و اعتبار کشورش، نگاهبانی 
می شد و تعارضی میان ایران  و ایرانی 
بودن و جهان وجود نداشت، ایرانیان 
»خاطره بازی«  تا  کرد  عالقمند  را 
کرده و به جمع آوری اشیا و نمادهای 
دوران پهلوی بپردازند. آنها نشانه های 
شاهنشاهی از جمله شیروخورشید را 
که از قرن های گذشته نشانگر ایرانیان 
با   بوده و یادگار های دوران پهلوی را 
راه اندازی موزه های آنالین به نمایش 

همگانی می گذارند.
یکی از این موزه داران که مجموعه ی 
وسیعی از یادبودها، مدال ها، روزنامه ها 
و دست نوشته ها و حتی تولیدات دوره ی 
درباره ی  نگهداری می کند،  را  پهلوی 
انگیزه اش برای جمع آوری این اشیا به 
کیهان لندن می گوید: »فرهنگ، تاریخ 
و گذشتگان خودمان را نباید فراموش 
کنیم. من می خواهم خاطره ها را زنده 
اکثر کسانی هم که صفحه مرا  کنم. 

دنبال می کنند، اکثرا برای خاطره بازی 
است و زنده نگه داشتن خاطره ها.«

موزه های مجازی  این  در  در جستجو 
قدیمی شهربانی،  نوستالژیک، کاله  و 
سکه های کمیاب و نایاب، سرستون های 
شیر و یادبود افتتاح ساختمان فرودگاه 
بین المللی تهران )تیرماه ۱۳۳۷(، سیگار 
بشقاب طرح  ُهما،  و  زر، شیراز  اُشنو، 
همایونی  مدال  پهلوی،  فرح  شهبانو 
موسسه اعتباری دانشگاه را می توانید 
پیدا  کنید. برخی مجموعه داران مدال 
سپاه دانش، سنجاق سینه ی پیشاهنگی، 
اولین  بلیت  هوایی،  نیروی  دکمه های 
راه آهن شهری، برگ پیشنویس وزارت 
دوران  به  متعلق  کراوات های  بهداری، 
شاهنشاهی  سال   ۲۵۰۰ تمبر  شاه، 
شاهنشاهی،  ارتش  ماهنامه  ایران، 
شاهنشاهی،  طرح  نعلبکی  و  فنجان 
برای  کبیر  رضاشاه  فرمایشی  سکه ی 
پنجاه سالگی تأسیس بانک ملی را هم 
دارند و به داشتن آن مباهات می کنند.

یکی از مجموعه داران که صفحه تلگرام 
پرطرفداری هم دارد به کیهان لندن 

رفته  باال  قیمت   اینکه  »با  می گوید: 
ولی عشق است دیگه، مردم می خرند!«

 ، ت صفحا ین  ا ی  پست ها ی  پا
می شود  دیده  متفاوتی  واکنش های 
آنهم در حالی که اغلب این موزه داران 
در بیوگرافی صفحه شان بحث سیاسی 
که  پست هایی  کرده اند.  ممنوع  را 
نقش رضاشاه پهلوی، محمدرضا شاه 
و مربوط  پهلوی  فقید و شهبانو فرح 
به خانواده ی سلطنتی است، لبریز از 
است.  احترام  و  تحسین  احساسات، 
را  آنان  خدا  که  می نویسند  کاربران 
که  می گویند  قدیمی ترها  بیامرزد. 
زندگی خوبی در آن دوران داشتند و 
شاد بودند. برخی می نویسند، »خوب 

کار کردند و قدرتمند بودند«.
این خاطره بازی و نگاه حسرت آمیز به 
عمومی  اقبال  در  را  گذشته، خودش 
و  باستانی  و  تاریخی  موزه های  به 
حساسیت نسبت به حراست و نگهداری 
از میراث بازمانده از گذشته نیز نشان 

می دهد.
و  بودیم  چه  مردمی:  کمپین های 

چه شدیم!
برای  مردمی  کمپین های  تشکیل 
جلوگیری از تخریب و ویرانی بناها و 
ساختمان های قدیمی متعلق به دوران 
پهلوی و قاجار، رصد شیوه نگهداری از 
اشیای تاریخی و حساسیت مردم نسبت 
به سرقت و خروج میراث فرهنگی از 
کشور نیز در این سال ها بیش از گذشته 
دیده می شود و دست حکومت را برای 

تخریب و ویرانی بیشتر بسته است.
ایرانیان، به آرشیو  صفحات اجتماعی 
وسیعی از مجالت و روزنامه های قدیمی 
از جمله »سپید و سیاه«، »زن روز«، 
»کیهان« و »اطالعات« تبدیل شده که 
امروز ایرانیان را با دیروز آها در  ترازو 
به  حسرت  با  کاربران  می دهند.  قرار 
تصاویر زنان دانشجو و وزرا و معاونین 
جشن های  و  شایسته  دختران  زن، 
شیراز واکنش نشان می دهند و تکرار 

می کنند: چه بودیم و چه شدیم!
تالش سازمانیافته ی حکومت و برخی 
برای  چپگرا  عمدتا  »روشنفکران« 
این  ساکنان  از  ایرانی  هویت  زدودن 
سرزمین، به ویژه از طریق تاریخ نگاری 
جهت دار و دروغ پردازی و قلب واقعیت، 
زمان  از  فقط  را  ایران  می کند  تالش 
و  کند  تعریف  ایران  به  اعراب  حمله 
تاریخ معاصر را نیز با جمهوری اسالمی 

بازنویسی کند!
حذف  در  می توان  را  تخریب ها  این 
کتاب های  در  پادشاهان  اسامی 
درسی، تحقیر و ضعیف انگاری قدرت 
در  تاریخ  طول  در  ایران  استراتژیک 

برابر تمدن های دیگر، و تمسخر نمادها 
و باورهای ملی ... دید.

دانش آموزان  و  مردم  همین  ما  ا
آنقدر  پاسارگاد  در  را  بزرگ  کوروش 
تجلیل کردند تا حدی که اکنون »روز 
کوروش« به موضوع امنیتی برای نظام 
تبدیل شده است. نکته جالب اینجاست 
که مقامات جمهوری اسالمی هر جا که 
ایرانی  هویت  همین  به  می آورند  کم 
درازی  دست  آن،  تمدن  و  تاریخ  و 
بیاورند.  دست  به  اعتبار  تا  می کنند 
رهبر  خامنه ای  علی  اخیر  سخنرانی 
جمهوری اسالمی برای ترغیب مردم 
این  از  یکی  انتخابات  در  شرکت  به 
نمونه هاست. او نظام را بطور مصلحتی 
کنار گذاشت و گفت »هر کس »ایران« 
شرکت  انتخابات  در  دارد،  دوست  را 
کند!« مردم اما سال هاست حساب و راه 
خود را از حکومت اسالمی جدا کرده  و 
به این نتیجه رسیده اند که اگر »ایران« 
را دوست دارند چاره ای جز بازخواهی 

هویت ملی و تاریخی خود ندارند.
آزاده کریمی

به  روزها  ین  ا اسالمی  جمهوری 
که  شده  تبدیل  ورشکسته  نظامی 
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، از 
پس عده ای فرصت طلب و رانت خوار 
بر  هم  هستند  »خودی«  همگی  که 

نمی آید.
مالی  اقدام  ویژه  کارگروه  نشست 
آتی  هفته  از  شرایطی  در   )FATF(
ارائه  مهلت  آخرین  که  می شود  آغاز 
برای  اسالمی  جمهوری  به  شده 
مبارزه  و  پالرمو  کنوانسیون  اجرای 
نظر  به  و  یافته  پایان  تروریسم  با 
تا  باقیمانده  روزهای  در  نمی رسد 
برگزاری این نشست، مجمع تشخیص 
الحاق  الیحه  بخواهد  نظام  مصلحت 
تامین  با  مقابله  کنوانسیون  به  ایران 
با  مبارزه  و   )CFT( تروریسم  مالی 
جرائم سازمانیافته فراملی )پالرمو( را 

تصویب کند.

نه راه پیش نه راه پس
محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت 
نظام اعالم کرده که زمان بررسی این 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  لوایح 
نظام سپری شده و در این حالت از 
نظر آیین نامه  داخلی مجمع تشخیص 
پایان  زمان  وقتی  نظام،  مصلحت 
درباره  نگهبان  شورای  نظر  پذیرد، 

لوایح، محکم است.
آملی  صادق  نیز  پیشتر  روز  چند 
تشخیص  مجمع  رئیس  الریجانی 
تصویب  »فسادهای«  نظام  مصلحت 
آن  »فواید«  از  بیش  را  لوایح  این 
دانسته و مدعی شده بود تصویب آنها 

»خطر امنیتی باالیی دارد«.
نگهبان  شورای  اینکه  به  توجه  با 
به مجمع  لوایح  این  ارجاع  از  پیش 
تشخیص مصلحت نظام نظر مخالف 
کرده،  اعالم  را  آن  تصویب  با  خود 
پیش بینی می شود جمهوری اسالمی 
ایران در نشست پیش روی کارگروه 
سیاه  فهرست  در  مالی  اقدام  ویژه 
تنفس  که  اقدامی  بگیرد؛  قرار  آن 
اسالمی  جمهوری  مالی  و  اقتصادی 
در شرایط تحریم را دشوارتر خواهد 

کرد.
وضعیت  معتقدند  برخی  اینهمه  با 
بین المللی  انزوای  کشور،  اقتصادی 
خودخواسته از سوی مقامات جمهوری 
همگی  آمریکا  تحریم های  و  اسالمی 
اقتصاد  تا  داده  هم  دست  به  دست 
را در بن بستی قرار دهد که بودن یا 
نبودن در فهرست سیاه کارگروه ویژه 
اقدام مالی چندان تاثیری در بدتر یا 

بهتر شدن شرایط ندارد.
این وضعیت در حالیست که مقامات 
جناح  به  نزدیک  د  فرا ا و  دولتی 
لوایح  این  تصویب  برای  اصالح طلب 
تصویب  عدم  درباره  و  کرده  تالش 
فهرست  در  ایران  گرفتن  قرار  و  آن 
سیاه هشدار دادند. اکنون که ظاهراً 
نگهبان  و شورای  کار گذشته  از  کار 
انعطافی  و مجمع تشخیص مصلحت 
برای تغییر نظر خود نشان نمی دهند، 
که  می کنند  اعتراف  هم  مقامات  آن 
اوضاع اقتصادی کشور خراب تر از آن 
است که بهبود آن در گرو تصویب این 

لوایح باشد.
بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
را  فرادی  ا گذشته  هفته  مرکزی 
یران  ا گرفتن  ر  قرا پیش بینی  که 
مطرح  را   FATF سیاه  فهرست  در 
»رانت جو«  و  »سفته باز«  می کردند، 
جاری  هفته  نیز  او  اما  بود.  خوانده 
در  نوشت  اینستاگرامش  صفحه  در 
بانک های  اغلب  که  فعلی  شرایط 
آمریکا  تحریم های  دلیل  به  خارجی 
با بانک های ایران همکاری نمی کنند 
از  اعم  اف ای تی اف،  آتی  »تصمیم 
نمی تواند  آن،  عدم  یا  تمدید  عدم 
ارزی  شرایط  بر  توجهی  قابل  تأثیر 

کشورمان داشته باشد«.
نوشت  حالی  در  را  جمالت  این  او 
پیروزی  سالگرد  در  دالر  قیمت  که 
رسید  تومان  ۱۴هزار  به  انقالب۵۷ 
ز  ا موجی  معتقدند  کارشناسان  و 
بازار  پیش  روی  نیز  ارز  نرخ  افزایش 

ایران قرار دارد.

پریشانی  و  نفسگیر  بحران های 
مقامات

تحریم صد درصدی نفت ایران، درآمد 
هنگفت نفتی را از جمهوری اسالمی 
گرفت و مشکالتی که با از میان رفتن 
زیرساخت های اقتصادی ایجاد شده در 
دوران پهلوی با ناکارآمدی مدیریتی 
بود،  شده  ایجاد  اسالمی  جمهوری 
یکی پس از دیگری در اقتصاد کشور 

نمایان شد.
دولت  سر  بر  چنان  مشکالت  این 
دولتمردان  که  شده  هوار  روحانی 
حتی قادر نیستند ساده ترین مشکالت 
و  کنند  مدیریت  را  کشور  اقتصادی 
موجی از پریشانی در گفتار و عملکرد 
مسئوالن اقتصادی به چشم می خورد.

این  نمونه های  بارزترین  ز  ا یکی 
سال  بودجه  در  می توان  را  پریشانی 
حتی  دولتمردان  که  دید   ۱۳۹۹
را  کشور  خرج  و  دخل  نتوانسته اند 
بر اساس واقعیت های موجود ببندند. 
دولت در شرایطی بذل و بخشش را در 
ردیف های هزینه با تخصیص بودجه به 
سازمان ها و نهادهای حکومتی انجام 
داده که در بخش درآمدی بر اساس 
 ۴۰ تا   ۳۰ افزایش  انتظار  توهمات، 
درصدی درآمدهای مالیاتی و صادرات 
روزانه یک میلیون بشکه نفت را ایجاد 

کرده است!
در آنسو اما نه اقتصاد پویایی در ایران 
وجود دارد که بتوان سیستم دریافت 
و درآمدهای  را تصحیح کرد  مالیات 
بسته  با  نه  و  داد  افزایش  را  مالیاتی 
شدن شاهرگ های قاچاق نفت و دور 
امکانی  آمریکا  توسط  تحریم ها  زدن 
ایران دیده  برای فروش پنهانی نفت 
می شود. به ویژه آنکه مهمترین خریدار 
نفت تحریمی ایران، چین، نیز به دلیل 
کاهش  با  کرونا  ویروس  با  درگیری 
شدید تقاضای نفت روبرو شده است.

واقعیت اینست که جمهوری اسالمی 
ورشکسته  نظامی  به  روزها  ین  ا
کل  رئیس  گفته  به  که  شده  تبدیل 
عده ای  پس  از  حتی  مرکزی،  بانک 
همگی  که  رانت خوار  و  فرصت طلب 

»خودی« هستند هم بر نمی آید.
اساسی  اما یک پرسش  این وضعیت 

در  اسالمی  جمهوری  می کند:  ایجاد 
می خواهد  چگونه  رو  پیش  ماه های 

نظام را  اداره کند؟!
جمهوری اسالمی نه تنها از هوش و 
اقتصادی  بحران  مدیریت  برای  اراده 
نیست  ر  ا د برخور ر  کشو موجود 
اقتصادی  تخلف های  و  فساد  بلکه 
از هر طرف  چنان گسترده شده که 
می خواهند ظاهرسازی کنند، از سوی 
خود  تخلفات  رسوایی  تشت  دیگر 
منابع  و  می آید  در  صدا  به  مقامات 
اندک باقیمانده در کشور نیز در این 
میدان پر از دزدان و سودجویان، به 

فنا می رود.
این روند موجب می شود ماه های پیش 
رو برای نظام و همچنین مردم، بسیار 
سخت و نفسگیر باشد. از یکسو مردم 
و  درصد   ۴۰ از  بیش  تورم  دلیل  به 
رکود شدید و فلج شدن کسب  و کارها، 
زیرسخت ترین فشارهای معیشتی قرار 
دارند و دیگر توان ادامه این وضعیت را 
ندارند. از سوی دیگر دولت درآمدی 
ندارد و اکنون برای تأمین هزینه ها به 

صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه 
ملی دستبرد می زند. آنچه مسلم است 
منفی  آن  فلجی که رشد  اقتصاد  در 
۷.۶ است نیز منابع این صندوق ها نیز 

محدود و رو به پایان است. 
دولتی  مقامات  برخی  میان  این  در 
مدعی هستند که دولت تالش می کند 
تا به مردم فشار نیاید! از جمله محمود 
واعظی رئیس دفتر حسن روحانی و از 
چهره های امنیتی دولت، روز پنجشنبه 
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ گفته است: »دولت 
به فکر مردم است و همه تالش خود 
را به کار می بندد که گرانی ها به مردم 

فشار نیاورد«.
البته مقامات نظام به خوبی می دانند 
این شعارها و بودجه ای که بسته اند با 
شرایط اقتصادی کشور هیچ همخوانی 
است  دلیل  همین  به  شاید  و  ندارد 
که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
برنامه و بودجه ضمن اصرار به اعضای 
مجلس  در  بودجه  تلفیق  کمیسیون 
برای تصویب کلیات  شورای اسالمی 
الیحه بودجه تخیلی سال آینده گفته 
است: »یک درصد فکر کنید تحریم ها 

برداشته شود«!
ویرانی های چهار دهه گذشته، وضعیت 
بد معیشتی، سرکوب و کشتار علنی 
آبان۹۸ و ساقط  اعتراضات  مردم در 
اوکراین  مسافربری  هواپیمای  کردن 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و دروغ های پی درپی مقامات موجب 
شده که نظام حمایت اش را در میان 
برخی حامیان اش نیز از دست بدهد.

بهمن  تصویر   ۲۲ فرمایشی  مراسم 
روشنی از وضعیت جمهوری اسالمی 
هواداران  همچنین  و  مردم  میان  در 
پیشین اش به نمایش می گذارد. چهل 
انقالب۵۷  پیروزی  و یکمین سالگرد 
با بی اعتنایی گسترده مردم روبرو شد 
با اجبار، وعده، تطمیع  و نظام حتی 
ده هزارم  یک  نتوانست  هم  تهدید  و 
جمعیت کشور را برای راهپیمایی به 

خیابان بیاورد.
نظام  دامان  که  مشروعیت  بحران 
اسالمی را گرفته با وضعیت پیچیده ی 
آمیخته  بهم  بین الملل  حوزه  در  آن 
سال ها  که  اسالمی  جمهوری  است. 

جهانی  جامعه ی  یک  ایجاد  برای 
اُمت گرا در منطقه کوشید حاال چنان 
در بحران و فشار داخلی و خارجی قرار 
دارد که توان هر »کنش« را از دست 
بحران های  دیگر  بیان  به  است.  داده 
پیکر  بر  اقتصادی و سیاسی پیچیده 
کرده  تضعیف  به حدی  را  آن  نظام، 
که خوب می داند با »دست خالی« و 
»بدون پشتوانه مردم« دیگر به خط 
نتیجه  در  است؛  شده  نزدیک  پایان 
برابر دوستان  اقداماتش چه در  همه 
که  آنها  برابر  در  و چه  هم پیمانان  و 
»واکنشی  فقط  می داند  »دشمن« 

برای بقا« است.
رند امیدوا نظام  مقامات  چند   هر 
با شعار را  ناکارآمد حکومت   ساختار 
 »اقتدار« همراه با سرکوب مردم حفظ
که می دهد  نشان  شواهد  اما   کنند 
 دوران »انقالب اسالمی« پایان یافته
نظام عنان  به  اسالمی  جمهوری   و 
وارد ناچار  به  انقالب  آن  از   برآمده 
 .مرحله پیش از فروپاشی شده است
روشنک آسترکی

انقالب اسالمی تمام شد
نظام در مرحله پیش از فروپاشی

بازخواهی هویت انکار شده ی ایرانیان

=جمهوری اسالمی این روزها به نظامی ورشکسته تبدیل شده که به گفته رئیس کل 
بانک مرکزی، از پس عده ای فرصت طلب و رانت خوار که همگی »خودی« هستند هم 

بر نمی آید. 
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پرتاب ناموفق ماهواره »ظفر« از پایگاه فضایی »خمینی«  در سمنان ۲۰ بمن 13۹8

فرانسه پرتاب ماهواره   با موشک 
بالستیک توسط جمهوری 

اسالمی را محکوم کرد

= وزارت خارجه فرانسه 
اقدام  این  داده  هشدار 
وضعیت برجام را پیچیده  تر 

می  کند.
موشکی  برنامه  =توسعه 
ثبات  ایران،  بالستیک 
منطقه را تضعیف می کند و 
تأثیر  تحت  را  اروپا  امنیت 

قرار می دهد.
 ۱۰ دوشنبه  فرانسه  خارجه  وزارت 
جمهوری  اقدام  بهمن(   ۲۱( فوریه 
ماهواره    پرتاب  در  ایران  اسالمی 
»ظفر« با موشک »سیمرغ« را محکوم 
امنیت  شورای  قطعنامه  خالف  و 
سازمان ملل دانست و هشدار داد این 
قبیل فعالیت  ها وضعیت توافق اتمی را 

پیچیده  تر می  کند.
در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده 
بالستیک  موشکی  برنامه  »توسعه 
ایران، ثبات منطقه را تضعیف می کند 
قرار  تأثیر  تحت  را  اروپا  امنیت  و 
می دهد.« این کشور از ایران خواسته 
پایبند  خود  بین  المللی  تعهدات  به 

باشد.
فرانسه  خارجه  وزارت  گفته  به 
به  اقدام  آن  با  ایران  که  موشکی 
پرتاب ماهواره کرده از نوع بالستیک 
قاره پیماست که بیش از ۵۰۰ کیلومتر 

بُرد دارد.
شورای امنیت سازمان ملل در سال 
۲۰۱۵ در قطعنامه  ۲۲۳۱ از جمهوری 
هرگونه  »از  خواست  ایران  اسالمی 
فعالیت مربوط به توسعه موشک های 
بالستیک که با قابلیت حمل کالهک 

اتمی طراحی شده خودداری کند.«
موشک  موتور  »ظفر«!  شکست 
نکشید و »نماد خودباوری« نظام در 

اقیانوس هند سقوط کرد!
قرار  که  »ظفر«  ماهواره  پرتاب 
سالگرد  مناسبت  بهمن   ۲۰ به  بود 
پیروزی انقالب اسالمی در مدار زمین 
انقالب  »خوکفایی  نماد  و  گیرد  قرار 
اسالمی باشد« شکست خورد. موتور 
با  آن  ساخت  که  »سیمرغ«  موشک 
به  و  نکر  عمل  درست  نظامی  هاست 
سرعت مورد نظر نرسید و ماهواره در 
مدار قرار نگرفت و به گفته محمدجواد 
آذری جهرمی وزیر ارتباطات جمهوری 
اسالمی در اقیانوس هند سقوط کرد.

پروژه  این  از شکست  پس  ساعاتی 
فضایی اعالم شد بقایای موشک نه در 
زاهدان  اطراف  از  بلکه  هند  اقیانوس 
سر درآورده است بطوری که از صدای 

مهیب آن مردم وحشت زده شده  اند.
اروپایی  کشور  سه   ۹۸ آذر  اواسط 
مانده در برجام در نامه  ای به دبیرکل 
جمهوری  به  متحد  ملل  سازمان 
توسعه  دلیل  به  ایران  اسالمی 
موشک های بالستیک با توانایی حمل 
کالهک هسته ای اعتراض کرده  بودند.

انگلیس، آلمان و فرانسه از دبیرکل 
در  تا  بودند  خواسته   ملل  سازمان 
گزارش بعدی خود به شورای امنیت 
قطعنامه  اجرای  پیشرفت  مورد  در 
کشور  سه  این  نامه  محتوای   ۲۲۳۱
را نیز گزارش کند. در نامه کشورهای 
اشاره شده که  به یک ویدئو  اروپایی 
۲۲ آوریل سال ۲۰۱۹ در رسانه های 

فیلم  این  شد.  منتشر  اجتماعی 
موشک  از  جدیدی  نوع  آزمایش 
می داد  نشان  را  شهاب-۳  میان برد 
بود.   MARV تجهیزات  دارای  که 
به حمل کالهک  قادر  این موشک ها 

هسته ای  هستند.
به  یکسو  از  فرانسه  دولت 
اسالمی  جمهوری  موشک  پرانی  های 
و سرکوب  و کشتار  می  کند  اعتراض 
معترضان در ایران را نقض حقوق بشر 
امانوئل  دیگر  سوی  از  ولی  می  داند 
کشور  این  جمهوری  رئیس  ماکرون 
انقالب  پیروزی  سالگرد  مناسبت  به 
موشک پران  نظام  این  که  اسالمی 
را  بشر  حقوق  ناقض  و  سرکوبگر  و 
حسن  برای  است  رسانده  قدرت  به 

روحانی پیام تبریک می  فرستد!

تکه  های موشک ماهواره  بر که 
محمدجواد آذرجهرمی وزیر ارتباطات 

جمهوری اسالمی ادعا کرد در 
اقیانوس هند سقوط کرده از منطقه 
»سرجنگل« سیستان و بلوچستان 

سر درآورد!

= این افراد متهم هستند 
که قصد داشتند با استفاده 
و  پوششی  شرکت  یک  از 
عنوان  به   لهستانی  صوری 
به  را  ایران  نفت  فروشنده، 
پاالیشگاه های چینی انتقال 

دهند.
جرم  اثبات  صورت  =در 
این متهمان، هر یک حداکثر 
به ۲۵ سال حبس و پرداخت 
حداکثر یک میلیون و ۲۵۰ 
جریمه  آمریکا  دالر  هزار 
نقدی محکوم خواهند شد.

بامداد  آمریکا  دادگستری  وزارت 
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ در بیانیه ای 
از بازداشت ۵ شهروند آمریکایی به دلیل 
دور زدن تحریم های ایاالت متحده علیه 
جمهوری اسالمی در ارتباط با فروش 

نفت ایران خبر داد.
شهروند  چهار  بیانیه  این  اساس  بر 
آمریکایی ساکن تگزاس و یک شهروند 
اتهام فروش نفت  ساکن نیویورک به 
ایران به پاالیشگاهی در چین بازداشت 
شده اند.وزارت دادگستری آمریکا افزوده 
است این افراد به اتهام »توطئه  چینی« 
و نقض »اختیارات اقتصادی در شرایط 
اضطراری بین المللی آمریکا« بازداشت 
شدند. بر اساس مستندات پرونده این 
۵ تن از ژوئیه ۲۰۱۹ تا فوریه ۲۰۲۰ 
دیگری  و در شهر  فیالدلفیا  در شهر 
نفت  خرید  برای  متحده  ایاالت  در 
فعالیت  ایران  اسالمی  جمهوری  از 

می کردند.

بازداشت ۵ شهروند آمریکایی به دلیل نقض تحریم های نفتی ایاالت 
متحده علیه جمهوری اسالمی

وزارت دادگستری آمریکا
کرد  اعالم  آمریکا  دادگستری  وزارت 
اقتصادی  تحریم های  افراد  این  که 
متحده  ایاالت  سوی  از  شده  وضع 
ایران  نفت  فروش  از  جلوگیری  برای 
عمداً  را  چینی  پاالیشگاه های  در 
رابرت  وانگ،  کرده اند.جنیو  نقض 
تویتس، و نیکالس جیمز فاکس، هر 
لین،  دی  دنیل  و  داالس  ساکن  سه 
ساکن  هووان  نیکالس  تگزاس،  از 
نیویورک شهروندان بازداشت شدگان 
هستند.خبرگزاری  پرونده  این  در 
رویترز گزارش داده است که دنیل ری 
لین رئیس شرکت خصوصی »استاک 
شرکت  یک  ال ال سی«،  رویالیست 
ثبت شده در تگزاس است که فروشنده 
حق اکتشاف نفت و گاز به سرمایه گذاران 
و گروه ها و موسسات خصوصی  است.

بر اساس دادخواست صادر شده برای 
کرده  برنامه ریزی  آنها  تن،  پنج  این 
در  را  کشتی  دو  بار  ماه  هر  تا  بودند 
و  قرار دهند  پاالیشگاه چینی  اختیار 
ماهی ۲۸ میلیون دالر از این راه درآمد 

داشته باشند.
در ادامه گزارش رویترز آمده که این 
افراد متهم هستند که قصد داشتند با 
استفاده از یک شرکت پوششی و صوری 
لهستانی به عنوان فروشنده، نفت را به 

پاالیشگاه چینی انتقال دهند.
در  نیز  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
افراد  این  بازداشت  درباره  گزارشی 
نوشته است که در صورت اثبات جرم 
به ۲۵  این متهمان، هر یک حداکثر 
یک  حداکثر  پرداخت  و  حبس  سال 
میلیون و ۲۵۰ هزار دالر آمریکا جریمه 

نقدی محکوم خواهند شد.
که  شده  منتشر  حالی  در  خبر  این 
هفته گذشته نیز خبری درباره متهم 
شدن یک شهروند ایرانی - کانادایی به 
ایاالت متحده علیه  نقض تحریم های 
جمهوری اسالمی و بازداشت او از سوی 
دادستانی فدرال نیویورک منتشر شد. 
بر اساس مدارک ارائه شده به دادگاه 
این فرد که نام او بهرام کریمی عنوان 
شده، با دور زدن تحریم ها ۱۱۵ میلیون 

FATF مخالفت حامیان نظام و والیی  ها با تصویب

=مایک پمپئو: زماِن عمل 
تعهداتش  به  ایران  کردِن 
قوانین  اجرای  بر  مبنی 
و  ضدپولشویی  جهانی 
بسر  تروریسم  مالی  تأمین 
آمده. ایران باید همین االن 
تأمین  و  پالرمو  کنوانسیون 
تصویب  را  تروریسم  مالی 

کند.
که  همتی  =عبدالناصر 
  FATF  می  گفت نپیویستن به
به اقتصاد و نظام بانکی ایران 
صدمه سنگین می  زند اکنون 
نبودن  یا  بودن  می  گوید 
ما  اقتصاد  بر  تاثیری   FATF

ندارد!
نشست  آستانه  =در 
ایران  در  ارز  قیمت   FATF

رئیس  اما  یافته  افزایش 
جمهوری  مرکزی  بانک 
اسالمی می  گوید »جّوسازی 

سودجویان« است.
 FATF مالی  اقدام  گروه  جلسه 
برگزار   ۹۸ بهمن ماه   ۲۷ یکشنبه 
خواهد شد و با توجه به اینکه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام همسو با نظر 
مبارزه  کنوانسیون  دو  خامنه  ای  علی 
تروریسم  مالی  تأمین  و  پولشویی  با 
فراملی  جرائم  با  مبارزه  و   )CFT(
احتماالً  نکرد  تصویب  را  )پالرمو(  
فهرست  به  ایران  اسالمی  جمهوری 

سیاه FATF باز خواهد گشت.
آمرریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
نوشته است: »زماِن عمل  توییتی  در 
بر  مبنی  تعهداتش  به  ایران  کردِن 
و  ضدپولشویی  جهانی  قوانین  اجرای 
تأمین مالی تروریسم بسر آمده. ایران 
و  پالرمو  کنوانسیون  االن  همین  باید 
تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.«

گروه ویژه اقدام مالی، ۲۶ مهر، چهار 
ماه دیگر به جمهوری اسالمی فرصت 
داد که کنوانسیون پالرمو را اجرا کند 
و پس از شش دوره ارفاق به جمهوری 
اسالمی در نهایت اعالم کرد این آخرین 
مهلت خواهد بود و اگر رژیم ایران خود 
را با معیارهای بین المللی منطبق نکند، 
این گروه به همه اعضای خود توصیه 

اقدامات متقابل را به  خواهد کرد که 
اجرا درآورند.

از پیمان نامه های  پالرمو  کنوانسیون 
مورد حمایت سازمان ملل است که برای 
مبارزه با قاچاق انسان، تولید غیرقانونی 
و قاچاق اسلحه و مهمات تصویب شد. 
همچنین CFT  نیز که الیحه مقابله با 
تأمین مالی تروریسم است ارسال پول 
و سایر امکانات توسط حکومت ایران 
جمله  از  منطقه  شبه نظامیان  برای 
حشدالشعبی  و  حماس  و  حزب  اهلل 
کرد. خواهد  سخت  بسیار  را 

آمریکا  »۱۲گانه«  شروط  از  بخشی 
پایان  اروپایی ها  »سه گانه«  شروط  و 
دادن به حمایت مالی و تسلیحاتی از 
کردن  متوقف  و  منطقه  شبه نظامیان 
پالرمو  موشک  پرانی است که تصویب 
و CFT مانع اساسی برای این قبیل 
به  پیوستن  زیرا  شد  خواهد  اقدامات 
FATF به منزله افتادن نورافکن روی 
این  هزینه    کننده  تأمین  مالی  شبکه  
ماجراجویی  هاست. موازی با آن راه  های 
دور زدن تحریم  ها و درواقع پولشویی 
که وسیله  ای برای تأمین مالی تروریسم 
عماًل  و  بسته تر خواهد شد  نیز  است 
برای حفظ  رژیم  ابزارهای  اصلی  ترین 
قدرت منطقه  ای و باجگیری و اخاذی 

از کار خواهد افتاد.
علی خامنه  ای با هر آنچه مانع تقویت 
شبه نظامیان در منطقه شود مخالفت 
است. او معتقد است حضور در منطقه 
از مؤلفه  ها و ابزارهای قدرت جمهوری 

اسالمی است.
 FATF در شرایطی که پیوستن به
این ابزار را از رهبر جمهوری اسالمی 
لوایح  تصویب  بار  زیر  پس  می  گیرد 

FATF  نخواهد رفت و ترجیح می  دهد 
قرار  از  ناشی  پیامدهای  و  تحریم  ها 
تحمل  را  سیاه  فهرست  در  گرفتن 
کند چون در این فضا امکان بیشتری 
برای ادامه سیاست  های خود دارد. به 
اضافه اینکه تصویب FATF به دلیل 
تحریم ها، چندان راهی را برای مبادالت 
تجاری به سوی جمهوری اسالمی باز 

نمی کند.
وزارت  سخنگوی  اورتگاس  مورگان 
می  نویسد:  توییتر  در  آمریکا  خارجه 
تعهداتش  به  نتوانسته  ایران  »رژیم 
مبارزه  برای    FATF چارچوب  در 
تروریسم  ملی  تامین  و  پولشویی  با 
پالرمو  کنوانسیون  باید  یا  کند.  عمل 
و CFT را تصویب کند و یا با تمامی 
اقدامات متقابل FATF  روبرو خواهد 

شد.«
با  گفتگو  در  نیز  این  از  پیش  او 
نازنین انصاری روزنامه نگار بین المللی 
و مدیرمسئول کیهان لندن به تشریح 
این  در  متحده  ایاالت  سیاست های 

زمینه پرداخته بود.
رئیس  همتی  عبدالناصر  همزمان، 
از  پیش  که  ایران  مرکزی  بانک  کل 
این می  گفت پذیرش FATF به صالح 
هشدار  و  است  کشور  بانکی  سیستم 
می  داد که چین و روسیه به ما اطالع 
داده اند که وارد شدن ایران به لیست 
سیاه FATF تاثیر منفی بر مبادالت 
داشت،  خواهد  آنها  با  ایران  بانکی 
حاال دیگر بر این نظر نیست و »بود و 
نبود« FATF را در وضعیت جمهوری 

اسالمی مؤثر نمی داند.
بود »همه  بارها هشدار داده  همتی 
 FATF بانک های کشورهایی که عضو

انتخاب علی خامنه  ای ادامه تأمین مالی تروریسم و حمایت از 
شبه نظامیان منطقه است

هستند الزاماتی دارند که این الزامات 
را باید رعایت کنند از جمله بانک  های 
چین و روسیه« اما حاال در پیروی از 
سیاست  های خامنه  ای، وی در حاشیه 
راهپیمایی حکومتی ۲۲بهمن در یک 
چرخش عجیب نظرش را تغییر داده 
نبودن  یا  »بودن  است  کرده  ادعا  و 
ندارد!«  ما  اقتصاد  بر  تاثیری   FATF
با  دنیا اصال  او گفته »بانک های مهم 
ما کار نمی کنند. از این نظر، بودن و 
نبودن FATF خیلی تاثیری در اقتصاد 
ما ندارد و اگر همه تمرکز خود را برروی 
FATF بگذاریم شاید خیلی چیزها را 
از دست بدهیم. ما تالشمان را بدون 
توجه به سایر مسائل انجام می دهیم و 
امیدواریم که اوضاع اقتصاد بهتر شود.«

بانک  کل  رئیس  دیدگاه  تغییر 
مرکزی یعنی جمهوری اسالمی خود را 
در بن  بستی پیچیده می  بیند که حتی 
نیز   FATF به  نپیوستن  و  پیوستن 
برای نظام تفاوتی نخواهد داشت با این 
حال دیپلمات  های روسی در هفته  های 
اخیر در چند مورد به تهران در مورد 
و سخت  تر   FATF به  پیوستن  لزوم 
شدن شرایط در صورت قرار گرفتن در 

فهرست سیاه هشدار جدی داده  اند.
اینهمه در حالیست که در روزهای 
افزایش  ایران  در  نیز  ارز  قیمت  اخیر 
حکومتی  رسانه  های  است.  یافته 
نوشته  اند در بازار ارز دالالن و سفته بازان 
به بهانه نزدیک شدن به اواخر بهمن ماه 
 FATF و همچنین جلسه پیش روی
افزایش  احتمال  از  و  کرده  جّوسازی 
به  ایران  ورود  با  بازار  در  دالر  قیمت 
می دهند.  خبر   FATF سیاه  لیست 
همتی در واکنش به افزایش قیمت ارز 
در اینستاگرام خود نوشت مردم مراقب 
باشند که با شگرد جدید سودجویان 
این بار تحت عنوان FATF دارایی آنها 

در معرض ریسک قرار نگیرد!
همه این اظهارات و رویدادها نشان 
می دهد که از قرار معلوم خامنه  ای ادامه 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم و عدم 
مبارزه با جرائم فراملی را انتخاب کرده 
و آنچه وزیر خارجه آمریکا و سخنگوی 
این وزارتخانه توییت کرده اند افزایش 
  FATF فشار بطور همزمان بر مدیران
بوده است که تحت تاثیر سیاست  های 
به  دوره  شش  خود  محافظه  کارانه ی 
به  پیوستن  برای  اسالمی  جمهوری 

FATF فرصت دادند.

دالر به ایران منتقل کرده است.
روز چهارشنبه ۲۳  فارس  خبرگزاری 
درباره  خبری  انتشار  با  بهمن ۱۳۹۸ 
بازداشت این فرد او را »بهنام کریمی« 
معرفی کرده و نوشته است: »در حالی 
که کریمی مقیم کانادا بوده است هنوز 
مشخص نیست از پاسپورت کانادایی 
یا شرکت های ثبت شده در کانادا برای 
دور زدن تحریم ها استفاده کرده است 

یا خیر.«
در گزارش خبرگزاری فارس تاکید شده 
که »هنوز مشخص نیست که کریمی 
در کجا بازداشت شده و هم اکنون در 

کدام منطقه نگهداری می شود.«
بر اساس کیفرخواست صادر شده درباره 
این پرونده علیه علی صدرنژاد و بهرام 
کریمی، آنها از گروه تجاری استراتوس 
که در زمینه ساخت و ساز در تهران 
محمد  توسط  و  می کنند  فعالیت 
صدرنژاد اداره می شود برای دور زدن 

تحریم ها استفاده می کرده اند.
خانواده  که  آمده  کیفرخواست  در 
ایجاد  به  اقدام  سال ها  طی  صدرنژاد 
حساب  و  صوری  شرکت های  شبکه 
بانکی در دبی، سوئیس، جزایر ویرجین 
انگلیس، ترکیه و ایران کرده تا بتوانند 
به صورت مخفیانه از ونزوئال به ایران 

پول جابجا کنند.
پرونده های  وکیل  دوهیم  کریستین 
که  است  گفته  کانادا  در  پولشویی 
»کیفرخواست صادر شده نشان می دهد 
که در پرونده پروژه ونزوئال از کریمی به 
دلیل داشتن تابعیت ایرانی و کانادایی 
آمریکایی  بانک های  تا  شده  استفاده 
ایران  به  انتقال پول  و  به نقل  نسبت 

مشکوک نشوند.«
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یا همان پ.ن. معروف،  پی نوشت 
و  کوتاه  گزارش های  جدید  سری 
که  است  لندن  کیهان  ویدیویی 
زوایای دیگری از متن و رویداد ها 
بار:  این  می گذارد.  نمایش  به  را 

پیامک »عمام« از دیار باقی

پی  نوشت؛پیامک »عمام« از دیار باقی

ویدئو

همچنان اهمیت پی نوشت 
بیش از متن است!

می روند  میهن  =غاصباِن 
در  را  ایران  تا دیگربار غروِب 
نمایشی نخ نماشده به ُرِخ مردم 

بکشند.
دلیرانه ِی  شما  =خیزش هاِی 
در دی ماه ۹۶ و در آباِن ۹8، نقاِب 
ریا را از صورِت فریبکارانی که 
در پِی »اصالِح« اَنگل ]جمهوری 
برداشت. بودند  اسالمی[ 
خوش نیتی  =شخصیت هاِی 
و  ین  نی تر مد با  که 
شیوه ها  مسالمت آمیزترین 
و  آزادی  و  استقالل  پِی  در 
به  سرانجام  بودند،  جمهوری 
برده،  پی   خود  تحلیلِی  نقِص 
پرده ِی ابهام از ساده اِنگاری ها 
در  باز  چشمانی  با  زده  کنار 
عقالیی   راهکاری  جستجوی 

به سوی آینده ای بهترند.
مشکلی  هیچ  ایران  =در 
نیست که نتوانیم آن را در قرِن 
حاضر، با فکر، نقد، تکنولوژی، 
سرمایه و مدیریت حل کنیم. 
ما مشکلی نداریم که تدبیری 

برای آن نباشد.
دلیراِن  ملی،  =فرهیختگاِن 
 ، ن ا یر ا مسلح  ِی  ها و نیر
خدمتگزاراِن کشوری! رویدادی 
بزرگ در راه است. نگاه ایران به 
شماست. فروپاشِی حکومِت جهل 
و جنایت و دروغ قطعی است.
=بیایید آمادگِی ملِی الزم را 
برای گذار از حکومِت جهل به 
دولِت فکر و دانش فراهم  آوریم 
و از دِل فروپاشی ظلم، ایرانی با 
مدنّیتی نوین بر پایه  هایی نوین 

بنا کنیم.
شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه  ای به 
عنوان  به  بهمن  سالروز ۲۲  مناسبت 
»بامداِد ایران و ایرانی« بار دیگر اعالم 
کرده است جمهوری اسالمی فرقه ای 
است که کمترین سنخّیتی با جمهوِر 

مردم ندارد.
به  خطاب  بیانیه  این  کامل  متن 
و  فرهیختگان ملی  هم میهنان شامل 
ایران دوست، شهروندان دلیر و ملی گرا 
و  ایران  مسلح  نیروهاِی  دلیراِن  و 
خدمتگزاراِن کشوری به شرح زیر است:

هم میهنانم!
دیگربار  تا  می روند  میهن  غاصباِن 
غروِب ایران را در نمایشی نخ نماشده به 
ُرِخ مردم بکشند. به راستی که تحقیر و 
تمسخر مردم همانا از آداِب دیرینه ِی 

اینان است.
زنده زنده  با  فرقه ِی جنایتکاری که 
سوزاندِن صدها ایرانِی بی گناه به قدرت 
رسید، می رود تا واپسیِن جنایِت خود 
نمایشی  در  را  آبان ماه  کشتاِر  پِی  در 
که  فرقه ای  کند:  الپوشانی  مسخره 
شالوده ِی قانوِن پایه اش در کانوِن دروغ 
ریخته شده باشد، سیاستش هم کالفی 

می شود سردرگم از جنایت و خیانت.
هم میهنانم!

ِی  پیما هوا تا  بادان  آ ِرکِس  ز  ا
جنایت  باطِل  تسلسِل  سرنگون شده، 
و دروغ، راه و رسِم این فرقه بوده. جام 
زهری که در پیشگاه مردم ایراِن نهاده 
شده، به عنواِن تنها طعام و تنها جیره، 
مائده ای زهراگین از بدعتی دیرینه که 
هرگز هدفی نداشته مگر تسخیِر قدرِت 
مطلقه برای امیاِل پَسِت فرقه ای بیگانه. 
فرقه ای که نه نمادهایش ایرانی است، نه 
اسطوره هایش، نه اهدافش، نه نّیاتش.

هم میهنانم!
از رِکس آبادان گرفته تا هواپیماِی 
این  جاِن  به  که  اَنگلی  سرنگون شده، 
مرز و بوم افتاده، کمترین هزینه ای که 
برای بقاِی خودش متقّبل شود، نابودِی 

ایران است.
یک  کاِر  اَنگل،  این  از  ایران  نجاِت 
که  ملی  است  کارستانی  نیست.  تَن 

ازخودگذشتگی می طلبد.
هم میهنانم!

خیزش هاِی دلیرانه ِی  شما در دی ماه 
از  را  ریا  نقاِب   ،۹۸ آباِن  در  و   ۹۶

صورِت فریبکارانی که در پِی “اصالِح” 
این  طی  در  برداشت.  بودند  اَنگل 
سال ها، شخصیت هاِی خوش نیتی که با 
مدنی ترین و مسالمت آمیزترین شیوه ها 
پِی استقالل و آزادی و جمهوری  در 
بودند، سرانجام به نقِص تحلیلِی خود 
پی  برده، پرده ِی ابهام از ساده اِنگاری ها 
کنار زده، در قباِل فرقه ای که کمترین 
با  ندارد،  مردم  جمهوِر  با  سنخّیتی 
راهکاری  جستجوی  در  باز  چشمانی 
بهترند.  آینده ای  سوی  به  عقالیی  
معانی  کلمات،  آن،  در  که  آینده ای 
و  نمی فروشند  مصلحت  به  را  خود 
معنی  معیشت،  و  زمان  اقتضای  به 
عوض نمی کنند! آینده ای که در آن، 
“جمهور” از مفهوِم خود تهی نمی شود، 
“استقالل” به سرسپردگی در انزوا تنّزل 
نمی یابد، و “آزادی” به نوکری فساد در 
نمی کاهد. چرا که حقیقت امانتی است 
که در مدنّیت به ودیعه گذاشته شده و 
مسوولیت شخصیت های مدنی، همانا 
پاسداری از آن است. چرا که نخستین 
قدم در راه پاسداری از حقیقت، درست 

نامیدن هر چیز است.
هم میهنانم!

کردم  اشاره  بدان  که  نکته ای 
دیگر  باِر  تا  می رساند  بدین جا  مرا 
روشن،  و  واضح   ، را سخنم  روی 
مدنی  و  سیاسی  شخصیت های  به 
که  شخصیت هایی  دهم.  اختصاص 
نرِخ مشارکِت آنها در رهبری گذار از 
تنها  ایرانی،  به حکومتی  نکبِت فعلی 
ضامِن محتوایی خواهد بود که در قالِب 
آینده شکل خواهد  نهادهای سیاسی 
از  مشارکت  این  نرِخ  هرچه  گرفت: 
هم اکنون باالتر باشد، محتوای نهادهای 
آینده به دموکراسی نزدیک تر خواهد 
بود. هرچه این نرخ از هم اکنون پایین تر 
باشد، محتوای نهادهای نظام سیاسی 
آینده از دموکراسی دورتر خواهد بود. 
و  دزدان  دغدغه ی  کمترین  که  چرا 
جنایتکاراِن دروغگو، همانا مدنّیت است.
فرهیختگان و ملی گرایان ایران!

درپِی  مردم  به  پیامی  در  پیشتر، 
که  بودم  گفته  آبان ماه،  ملی  خیزِش 
“میاِن فرقه و مردم، یک ایران فاصله 
است”. اگر روی سخنم در اینجا و امروز 
بار دیگر با آنهایی است که در ادبیاِت 
سیاسی از ایشان تحِت عنواِن اِلیت یاده 
شده، بدین دلیل است که فرهیخته، 
بنا به ذاِت معرفتی خود، نمی تواند از 
اخالق به دور بوده و در نوکری فساد 
به استمرارِ معاش بسنده کند. محمود 
به  معروف  محمدعلی  فرزند  فروغی، 
ُذکاءالُملک، چه به درستی می گفت که 
اِلیت به کسی گویند که بی نیاز باشد. 
یعنی قدرت را برای ثروت نخواهد. از-

خود-گذشته و در خدمِت مردم و میهن 
باشد. فرهیختگی، تلمبار کردِن سواد 
خشک آکادمیک نیست. فرهیختگی، 
طریق  از  اخالق  به  دستیابی  فرآینِد 
و شناختی که  اخالق  است.  شناخت 
باید در قالِب سیاست در خدمِت مردم 

و میهن گذاشته شود.
فرهیختگاِن ایرانی و ایران دوست!

در برابِر فرقه ای که از رِکِس آبادان 
هیچ  از  سرنگون شده،  هواپیمای  تا 
جنایت و از هیچ دروغی نمی گذرد؛ در 
برابِر فرقه ای که از هیچ آمد تا با هیچ 
از ایراِن ما هیچستان بسازد؛ تنها و تنها 
اراده ای ملی و مصّمم است، اراده ای ملی 
و عملگرا که بتواند میهن و مردم را از 
سقوط در ژرفناِی انقراضی فرسایشی 
با  من  سخِن  روی  پس  دهد.  نجات 
تمامی آن فرهیختگان و اخالق مدارانی 
مدنی،  و  صنفی  صفوِف  در  که  است 

بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در سالگرد انقالب اسالمی:
 فروپاشی نظام قطعی است؛ آمادگی مّلی برای رهبری 

سیاسی دوراِن گذار مسئولیِت همگی ماست

هنری و فرهنگی، بر آن شده اند تا دست 
در دسِت خدمتگزاراِن مردم و میهن در 
سطوح کشوری و نیز دلیرانی که در 
فرصتی  پی  در  ایران  مسلِح  نیروهای 
خود  تاریخی  وظیفه ی  انجام  برای 
هستند، به نجاِت کشور هّمت گمارند.
فرهیختگان، دلیران، خدمتگزاران!

ز  ا پس  سال  ندی  ا و  یکصد 
مشروطه که نخستین تجربه ی ما در 
قانون اساسی نویسی بود، و چهل سالی 
خاکسترهای  در  ایران  غروِب  از  پس 
که  ما، هم چنان  میهِن  آبادان؛  رکِس 
پیشتر نیز گفته ام، بر سِر دوراهه ی بقاء 
یا انقراض قرار گرفته است. آوردگاهی 
که در ربع نخستیِن قرنی وارِد مرحله ی 
که  شده  خود  سرنوشت ساِز  و  پایانی 
هم عصر بیشترین فرصت هاست و هم 

زمانه ی بیشترین مخاطرات.
قرن بیست ویکم، قرِن گسست های 
یی  گسست ها  . ست ا پی  ر پی د
می توانند  هم  بالقوه  صورِت  به  که 
آبستِن  هم  و  باشند  درهم شکننده 
و  خودسازی  برای  فرصت ها  بهترین 
بازسازی. در این آوردگاه سرنوشت ساز، 
یا ایران، این میراِث کهِن نیاکان مان را 
به فرقه ای جنایتکار و دروغگو خواهیم 
باخت، یا آن را پس خواهیم گرفت و 
دوباره خواهیم ساخت. چرا که در ایران 
هیچ مشکلی نیست که نتوانیم آن را 
در قرِن حاضر، با فکر، نقد، تکنولوژی، 
ما  کنیم.  حل  مدیریت  و  سرمایه 
آن  برای  تدبیری  که  نداریم  مشکلی 
حاضر،  قرِن  دیگر،  سوی  از  نباشد. 
قرِن گسست های تکنولوژیک، اقلیمی، 
جامعه گانی  و  اجتماعی  و  مهاجرتی 
نیز هست. در چنین قرنی بیش از هر 
زماِن دیگری، تنها کشورهایی خواهند 
توانست بقاِی خود را در میاِن کشورهاِی 
پیشرو تضمین کنند که به سالح فکر 
عدالت  به سالح  باشند،  مجهز  نقد  و 
و پاکدامنی به ویژه در سررشته داری 
ایشان  اِلیِت  که  کشورهایی  کشور. 
متشکل از مدبّرانی کارآمد، فرهیخته 
و اخالق مدار باشد. اِلیتی که بتواند در 
جهانی سخت پیچیده و درهم تنیده، 
جایی برای کشور و مردِم خود باز کند، 
جایی برای فرهنگ و هنر و اقتصاِد ملِی 
خود. درعوض، کشوری که جنایتکاران 
و دزدان و دروغ گویان بر آن حکومت 
کنند، محکوم به فناست؛ به ویژه در 
و  قرِن همه ی مخاطرات  قرِن حاضر، 

همه ی فرصت ها.
فرهیختگاِن ملی، دلیراِن نیروهاِی 
مسلح ایران، خدمتگزاراِن کشوری!

دیگر  باِر  و  بودم  گفته  هم  پیشتر 
تکرار می کنم: رویدادی بزرگ در راه 
است. نگاه ایران به شماست. فروپاشِی 
دروغ  و  جنایت  و  جهل  حکومِت 
یک  آن،  برای  آمادگی  است.  قطعی 
ضرورِت حیاتی. بیایید تا حرمِت خوِن 
جان باختگاِن رویدادهای اخیر را پاس 
بداریم. بیایید آمادگِی ملِی الزم را برای 
گذار از حکومِت جهل به دولِت فکر و 
دانش فراهم  آوریم و از دِل فروپاشی 
ظلم، ایرانی با مدنّیتی نوین بر پایه  هایی 

نوین بنا کنیم.
هم میهنانم،

ابزارهای آمادگِی ملی  فراهم آوردِن 
گذار،  دوراِن  سیاسی  رهبری  برای 
سرباز  یک  عنوان  به  من  مسوولیِت 
است… ولی من در این راه و در این 
کارستاِن ملی تنها نیستم و باور دارم که 
ابزارهای سیاسی را باید به دسِت توانای 

سیاستمدارانی دانا سپرد.
جاوید ایران
رضا پهلوی

شاهزاده رضا پهلوی

مورگان اورتگاس در گفتگو با نازنین انصاری:
 ما کسانی که در ایران معترضان را مورد هدف قرار 

داده اند تعقیب می کنیم
انصاری  نازنین  پیش  چندی 
روزنامه نگار بین المللی و مدیرمسئول 
اورتگاس  مورگان  با  لندن  کیهان 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا  
سوی  از  گفتگویی  واشنگتن  در 

کیهان الیف  انجام داد.
این  در  اورتگاس  مورگان 
از  آمریکا  دولت  که  تأکید  مصاحبه 
معترضانی که برای حقوق خود بطور 
در  می کنند  مبارزه  مسالمت آمیز 

سراسر جهان دفاع می کند.
به  گفتگو  این  در  اورتگاس 
پرسش هایی درباره احتمال مذاکرات 
با  ترامپ  دولت  شرط  و  بی قید 
تحریم  احتمال  ایران،  حکومت 
اسالمی،  جمهوری  صداوسیمای 
اتصال  تأمین  برای  آمریکا  امکانات 
قطع  صورت  در  ایران  در  اینترنت 
شدن دوباره ی آن توسط حکومت و 

اینکه آیا دستور وزارت خارجه ایاالت 
با برخی   متحده درباره عدم مالقات 
اسالمی  جمهوری  مخالف  گروه های 

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«
از جمله احزاب ُکرد و عرب ایران و 
مجاهدین خلق حقیقت داشته یا نه 

و… پاسخ گفت.

ویدئو

می  گوید  سپاه  =سخنگوی 
شده  منتشر  توییت  محتوای 
در مورد سلیمانی صحت ندارد و 
حاج قاسم مسئولیت و حضوری 
در قرارگاه ثاراهلل نداشته است.
تشکیل  ر  د نی  سلیما =
»هسته  های مقاومت« در عراق 
و لبنان و سوریه نقش اساسی 
داشت و او بود که پای مزدوران 
را  حشدالشعبی  و  حزب  اهلل 
عتراضات  ا سرکوب  برای 
کرد. باز  یران  ا به  مردم 

انقالب  پاسداران  سپاه  سخنگوی 
اسالمی در واکنش به توییت محمدعلی 
جعفری فرمانده قرارگاه »ثاراهلل سپاه« 
درباره نقش قاسم سلیمانی در سرکوب 
اعتراضات ۷۸ و ۸۸ گفت، »محتوای 
توییت منتشر شده صحت ندارد و حاج 
قاسم مسئولیت و حضوری در قرارگاه 

ثاراهلل نداشته است.«
بهمن،  دوشنبه ۲۱  رمضان شریف، 
سلیمانی  اصلی  ماموریت  کرد  ادعا 
»حوزه برون مرزی و نیروی قدس سپاه 
و کمک به جبهه مقاومت و مقابله با 
توطئه های دشمن و تروریسم تکفیری 

علیه ملت های منطقه بوده است.«
به  سپاه  درون  می  شود  گفته 
محمدعلی جعفری فشار می  آورند که 
قاسم سلیمانی  مورد  در  توییت خود 
در  فعالیتی  که  کند  ادعا  یا  را حذف 
است  جعلی  اکانت  و  ندارد  توییتر 
نشد.محمدعلی  عملی  هیچکدام  اما 
فرمانده   ۱۳۹۸ تا   ۱۳۸۶ از  جعفری 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
بود و هم اکنون نیز به عنوان فرمانده 
قرارگاه فرهنگی- سایبری سپاه فعالیت 
می کند و یکی از مقامات نظامی است 
فعالیت  حوزه  از  دیگران  از  بهتر  که 
اینها  از  است.پیش  آگاه  سلیمانی 
محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران 
و فرمانده پیشین نیروی انتظامی درباره 
سرکوب اعتراضات دانشجویی در تیر 
۱۳۷۸ گفته بود، »حادثه سال ۷۸ که 
در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نامه ای 
را که نوشته شد نامه فرماندهان سپاه 

محمدعلی جعفری دست سپاه پاسداران برای کتمان 
نقش قاسم سلیمانی در سرکوب   مردم را بست

به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت 
سلیمانی.«  آقای  و  بنده  نوشتم.  من 
سخنرانی  یک  در  همچنین  قالیباف 
درباره سرکوب اعتراضات سال ۱۳۸۸ 
را  حرکت  بیشترین  »شاید  می گوید: 
تا  از شنبه  از حادثه،  برای جلوگیری 
پنجشنبه، من و سردار سلیمانی با هم 

انجام دادیم.«
یک ماه قبل از کشته شدن سلیمانی 
از  نقل  به  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
آنها  نام  که  عراقی  بلندپایه  مقام  دو 
اعتراضات  با  رابطه  در  نشده  فاش 
در  سلیمانی  که  نوشت  عراق  مردم 
نشستی محرمانه گفته بود: »این اتفاق 
]اعتراضات[ در ایران افتاد و ما آن را 
تحت کنترل گرفتیم.« او گفته بود که 
»ما در ایران می دانیم که چگونه باید با 

اعتراضات برخورد کنیم.«
بارها  نیز  آمریکا  بلندپایه  مقام  های 
کردند  اعالم  خود  نظرهای  اظهار  در 
مردم  سرکوب  و  کشتار  در  سلیمانی 

ایران یکی از عوامل اصلی بوده است.
محمدعلی جعفری در یک سخنرانی 
سال ۸۸  انتخابات  در  دخالت  به  نیز 
سرکوب  در  بسیج  و  سپاه  نقش  و 

اعتراضات ُمهر تایید زد.
از  اخیر  سال  های  در  اصالح طلبان 
قاسم سلیمانی »سردار ملی« ساختند 
به  توجه  با  بتوانند  که  توهم  این  با 
از  خامنه  ای  علی  علی  نزد  او  جایگاه 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جریان 
بر همین  بگیرند.  امتیاز  اصلی قدرت 
پی  در  او  شدن  کشته  از  بعد  اساس 
آستانه  در  با جریا ن سازی  افتادند  آن 
انتخابات مجلس شورای اسالمی او را 
»محور وحدت ملی« قرار دهند و حتی 
ادعا کردند قرار بود واسطه رفع حصر 
موسوی و کروبی شود! اما محمدعلی 
جعفری با توییت خود در اکانتی که 
به  شده،  تکذیب  آن  بودن  جعلی 
خبرگزاری  زد.   پاتک  »مرده  خوارها« 
»به  نوشته  اکانت  این  درباره  فارس 
در  گرفته  صورت  تشکیک  دنبال 
مورد اکانت توییتر منتسب به سردار 
جعفری، خبرنگار فارس از دفتر سردار 
جعفری موضوع را پیگیری کرد و فیک 
)جعلی( بودن این اکانت تکذیب شد.«

»هسته  های  تشکیل  در  سلیمانی 
سوریه  و  لبنان  و  عراق  در  مقاومت« 
نقش اساسی داشت و او بود که پای 
را  حشدالشعبی  و  حزب  اهلل  مزدوران 
برای سرکوب اعتراضات مردم به ایران 
موسی   ۱۳۹۷ سال  اسفند  کرد.  باز 
غضنفرآبادی رئیس دادگاه های انقالب 
اسالمی تهران گفته بود »اگر ما انقالب 
عراقی،  حشدالشعبی  نکنیم،  یاری  را 
فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی و 
حوثی های یمنی خواهند آمد و انقالب 

را یاری خواهند کرد.«
سردار جعفری گفته قاسم سلیمانی 
محوری  نقش  و ۸۸  در سرکوب  ۷۸ 
داشته، برخی گالیه کرده اند چرا گفتی، 
حسودیت شده به محبوبیت سلیمانی، 
چرا مردم را متنفر می کنی از سلیمانی 
و ... اینقدر هضم و جذب در سلیمانی 
شده اند که واقعیت سلیمانی را از زبان 
نزدیک ترین دوستانش باور نمی کنند؛ 

مسابقه بصیرت.
تکذیب آنچه جعفری گفت اختالف 
درون سپاه پاسداران انقالب ا سالمی را 
بیش از پیش آشکار می  کند. باند عزیز 
سرکوب  در  عمده  سهم  که  جعفری 
»جنبش  و  دانشگاه  کوی  اعتراضات 
سبز« داشتند و هنوز هم درون سپاه 
اکنون  هستند  قدرتمندی  جریان 
حقایقی را تایید می کنند که نه تنها 
از حکومت  بلکه بخشی  اصالح طلبان 

هم ترجیح می  دهد پنهان بماند.

محمدعلی عزیز جعفری در مراسم 
ختم پدر قاسم سلیمانی؛ آبان 13۹۶
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=این بازیگر سینما که جایزه 
فستیوال  از  بازیگر  بهترین 
اهدا  »امام زمان«  به  را  َکن 
کرده، جشنواره فیلم »فجر« 
که  خواند  »امکان«  یک  را 
رسایی  صدای  مردم  »اگر 
از همین  اگر  باشند،  داشته 
تریبون هایی مثل جشنواره 
که  مناسبت هایی  تمام  و 
و  کنند  استفاده  بتوانند 
گوش  به  را  حرف خودشان 
برسانند،  باید  کسانی که 
برسانند، نیازی نیست بروند 
در خیابان با صرف هزینه های 
وحشتناک،  و  جبران ناپذیر 
سنگین  ی  ت ها ر خسا با 

بخواهند فریاد بزنند!«
=فضای مجازی با هشتگ 
شهاب حسینی و سلبریتی 
حکومتی به محل انتقادهای 
بدل  بازیگری  علیه  شدید 
بازگشت  از  چنان  که  شده 
از  بازیگر قبل  بهروز وثوقی 
جمهوری  دامان  به  انقالب 
که  می کند  اسالمی حمایت 
حکومت  تحت  ایران  انگار 
مالیان بهشت فرهنگ و هنر 

است!
حامد اسماعیلیون نویسنده و پزشک 
ایرانی که همسر و دخترش را در حمله 
موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از  اوکراین  مسافربری  هواپیمای  به 
دست داد، در واکنش به ابزار »تأسف« 
شهاب  شدن  »رنجیده خاطر«  و 
جشنواره  در  فاجعه  این  از  حسینی 
فیلم »فجر«، در صفحه فیس بوک در 
تذکری به این بازیگر نوشت: »نانت را 
در خون ما نزن رفیق! ما خودمان راه 

سوگواری را بلدیم.«
حامد اسماعیلیون نویسنده و پزشک 
ایرانی مقیم کانادا که همسر و دخترش 
پاسداران  سپاه  موشکی  حمله  در  را 
انقالب اسالمی به هواپیمای مسافربری 
صفحه   در  داد،  دست  از  اوکراین 
حسینی  شهاب  به  خود  فیس بوک 
اظهارات  به  نسبت  سینما  بازیگر 
اخیرش نسبت به این فاجعه »تذکر« 

داد.
اسماعیلیون نوشت: »شهاب حسینی! 
الزم است تذکر بدهم که بهتر است بعد 
از راه رفتن بر فرش قرمز و لذت بردن 
از اکران فیلمت در جشن واره اسمی از 

آن ۱۷۶ بی پناهِ بی گناه نبری.«
اینکه  بر  تأکید  با  نویسنده  این 
کرد:  اضافه  نیست،  همه  نماینده ی 
دو  اسم  ندارم  »ولی دست کم دوست 
عزیز من در میاِن آدم هایی باشد که تو 
ُغصه شان را می خوری. نانَت را در خوِن 
ما نزن رفیق! ما خودمان راه سوگواری 

را بلدیم.«
نشست  در  حسینی  شهاب 
در  پرحاشیه  ای  و  جنجال برانگیز 
تمام  »با  »فجر«،  فیلم  جشنواره 
داغداران وقایع اخیر« ابزار همدری کرده 
و گفته بود که »مجزا هم نمی کنم.«

واقعه  هر  ندارد  »امکان  گفت:  وی 

نویسنده سوگوار به بازیگر رانتخوار: نانَت را در 
خون ما نزن رفیق!

سرزمین  این  از  گوشه ای  در  تلخی، 
اتفاقی بیفتد و ما رنجیده خاطر نشویم. 
این مدت رخ  تلخی که در  واقعه  هر 
داده مایه تاسف است و قلب آدم را به 

درد می آورد.«
حمله  مقایسه  با  حسینی  شهاب 
موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با تحریم جشنواره فیلم »فجر« گفت: 
»ضرر را با ضرر دیگر جبران نمی کنند، 
سنگین تری  خسارت  با  را  خسارت 
داد:  ادامه  وی  نمی کنند!«  جبران 
»اگر ما ۱۷۶ عزیز را در یک سانحه، 
نمی دانم، نمی خواهم، آدم نمی داند چه 
بگوید، اتفاق، سانحه، تصادف، عمدی، 
متأسفانه  اتفاق  این  باالخره  هر چی، 
وحشتناک افتاده و ما آنها را از دست 
به  ببریم  را  حمله  سر  اینکه  دادیم. 
و  امید  پرواز  و  نخبه  یکسری  سمت 
آرزوهای آنها را هم ساقط کنیم، شد 

راه حل؟!«
شهاب حسینی گفت که: »ما باید راه 
و اهداف عزیزانی که از دستشان دادیم 

را ادامه دهیم.«
این بازیگر سینما که جایزه بهترین 
بازیگر از فستیوال َکن را به »امام زمان« 
را  »فجر«  فیلم  جشنواره  کرده،  اهدا 
مردم  »اگر  که  خواند  »امکان«  یک 
از  اگر  باشند،  داشته  رسایی  صدای 
و  جشنواره  مثل  تریبون هایی  همین 
تمام مناسبت هایی که بتوانند استفاده 
گوش  به  را  خودشان  حرف  و  کنند 
برسانند،  برسانند،  باید  کسانی که 
نیازی نیست بروند در خیابان با صرف 
هزینه های جبران ناپذیر و وحشتناک، 
با خسارت های سنگین بخواهند فریاد 

بزنند!«
ما  »اگر  گفته:  حسینی  شهاب 
پس  می شود  ادعایمان  و  هنرمندیم 

صدای مردم باشیم!«
پُست های  پیرو  نظرات  این  بیان 
در  حسینی  شهاب  انتقادی 
تحریم کنندگان  از  اینستاگرامش 
حمایتش  و  »فجر«  فیلم  جشنواره 
موج  حکومتی،  جشنواره  این  از 
نقدها حتی  و  انتقادات  از  گسترده ای 
از سوی طرفدرانش را به دنبال داشت.

او که پیشتر نیز جشنواره »فجر« را 
بیان مشکالت  برای  محلی  عنوان  به 
مردم و اعتراض نسبت به وضع موجود 
معرفی کرده بود، حتی از بیان »حمله 
موشکی« و واقعیت کشته شدن ۱۷۶ 

مسافر هواپیمای اوکراین سر باز زد!
این بازیگر حتی در نشست مطبوعاتی 
تا از خودش  فیلمش، گفت که آمده 

دفاع کند!
حسینی که خودش ساکن آمریکاست 
در حالی که به شدت خشمگین بود و 
به هر سوال خبرنگاران واکنش تند و 
از تحریم  توهین آمیزی نشان می داد، 
مسعود  توسط  »فجر«  جشنواره 
 ۱۷۶ شدن  کشته  از  پس  کیمیایی 
کرد  انتقاد  اوکراین،  هواپیمای  مسافر 
او فیلمساز ضعیفی است  و گفت که 
که مردم به فیلم هایش واکنش خوبی 
نشان نمی دهند و حاال او »روغن ریخته 

را خرج امامزاده کرده!«
صداوسیمای  سابق  مجری  این 
جمهوری اسالمی، مسعود کیمیایی را 
متهم به تفرقه افکنی بین اهالی سینما 
کرد و گفت: »من از وحدت بین مردم 

دفاع و از تفرقه جلوگیری می کنم!«
ادامه در صفحه 1۷حسینی در واکنش به سوال یکی از 

خبرنگاران مبنی بر سیاست دوگانه ی 
جایزه ی  اهدای  چون  مواردی  در  او 
و  ایران  مردم  به  ابتدا  َکن  فستیوال 
سپس به »امام زمان« ضمن پرخاش به 
پرسش کننده، گفت که همزمان با نیمه 
شعبان به یک لحظه به دلش آمده که 
این جایزه را به »امام زمان« بدهد و 
اگر در فستیوال َکن این موضوع را بیان 
این  از  درکی  کن  مخاطبان  می کرد، 

موضوع نداشتند!
و  کیمیایی  مسعود  علیه  تندگویی 
حمایت این بار کامال بی پرده حسینی 
بی سابقه ترین  حکومت،  مواضع  از 
پیشنه ی  و  او  علیه  انتقادی  موج های 

هنری و فکری اش را به دنبال داشت.
جشنواره ی فیلم »فجر«؛ صورتی که 

با سیلی هم سرخ نشد!
با  ایران  سینمای  کارگردانان  کانون 
انتشار بیانیه ای »هر گونه بی احترامی، 
به  نسبت  ناشایست  اظهارات  و  اتهام 
نظر شخصی  و  عقیده  ابراز  یک  تنها 
آنهم از سوی مسعود کیمیایی فیلمساز 
را  ایران  سینمای  نوی  موج  برجسته 

شدیدا محکوم« کرد.
از  استفاده   به  نسبت  کانون  این 
تریبون رسمی جشنواره فیلم »فجر« 
تأسف  ابراز  »بی حرمتی ها«  برای 
کرد و جشنواره را »جوالنگاه تخریب 

هنرمندان« خواند.
مسعود کیمیایی که پیشتر در پیام 
»برنخواهم  که  بود  گفته  کوتاهی 
فیلم  مطبوعاتی  نشست  در  گشت«، 
با  نکرد.  شرکت  نیز  شد«  »خون 
اینکه خود این فیلمساز نیز به دلیل 
جناح های  برخی  با  همکاری هایش 
عدم  ولی  دارد  قرار  انتقاد  مورد  نظام 
به  »فجر«  جشنواره  در  شرکت اش 
و  فیلم  تولید  رسمی  تریبون  عنوان 
مرکز رسمی انتقال افکار نظام به مردم، 
و  مردم  سوی  از  مثبتی  بازتاب های 

مخاطبان برایش به همراه داشت.
جواد  اینکه  وجود  با  همچنین 
فیلم »خون  تهیه کننده ی  نوروزبیگی 
و  کیمیایی  معنوی  مالکیت  شد« 
اولویت تصمیم  وی به عنوان سازنده ی 
اثر را در نظر نگرفت و این فیلم را در 
جشنواره حکومتی »فجر« به نمایش 
تند  اظهارات  به  نسبت  ولی  آورد  در 
نیز  کیمیایی  علیه  حسینی  شهاب 

انتقاد کرد.
جالب اینجاست که به دلیل تحریم 
این جشنواره از سوی مسعود کیمیایی 
حتی سالن نشست رسانه ای در اختیار 
فیلم  عوامل  و  نگرفت  قرار  فیلم  این 
در راهروی پردیس سینمایی ملت با 
در  آنهم  کردند.  مصاحبه  خبرنگاران 
قانون جشنواره  برخالف  که  شرایطی 
فیلم »فجر« که هیچ جلسه مطبوعاتی 
نمی شود،  برگزار  اول  فیلم های  برای 
تهیه کنندگی  به  »شین«  فیلم  برای 
شهاب حسینی صرفا به درخواست وی 

نشست مطبوعاتی برگزار شد.
حسینی در ابتدای این نشست گفت 
فضای  در  که  حمالتی  دلیل  به  که 
مجازی به او شده، از جشنواره خواسته 
در  برایش  مطبوعاتی  نشست  یک  تا 
به  ویژه  رانت  اختصاص  بگیرند!  نظر 
به  توهین  از  پس  حسینی  شهاب 
تحریم کنندگان جشنواره فیلم »فجر« 
چنان آشکارا انجام شده که گویا امری 

واضح و رایج است!

آرزو برای جهانی بدون کودکان کار؛ در جشنواره ای 
با حمایت مالی بزرگترین باند کودکان کار!

کار حدود =بر اساس آمارهای رسمی،  کودکان  جمعیت 
نیم میلیون کودک 1۰ تا 1۷ 
 ۴1۰ از  بیش  که  است  سال 
هزار نفرشان بطور رسمی کار 
می کنند و حدود ۹۰ هزار نفر 
هم در جستجوی کار هستند.
در  کودکان  این  نیز =حضور   ، تی عا مطبو نشست 
تناقض بزرگی را پیش روی 
حاضرین قرار داد و موجی از 
خنده و گریه به همراه داشت.
فیلم، که گفته می شود از بین = روند انتخاب بازیگران این 
۴ هزار نفر صورت گرفته  است 
به خودی خود ابعاد گسترده  
کودکان  هولناک وضعیت  و 
نمایش  به  را  ایران  در  کار 

می گذارد.
شمیال شیرزاد کودک کار افغان بازیگر 
فیلم »خورشید« در مراسم پایانی این 
جشنواره »فجر« که از سوی بسیاری از 
هنرمندان تحریم شد، گفت: »من یک 
دختر افغانی ام که در کشورم صلح و 
آرامش نیست. من کودک کارم و در 
مترو برای گذراندن زندگی کار می کنم. 
امیدوارم روزی برسد که در جهان هیچ 
باشد.« نداشته  وجود  کاری  کودک 

فیلم »فجر« در  جشنواره حکومتی 
حالی به کودکان کار و خیابان، جایزه ی 
تهران  اهدا کرد که شهرداری  ویژه ی 
به عنوان اسپانسر مالی و تأمین کننده 
۸ میلیارد تومان هزینه ی آن، یکی از 
بزرگترین متهمان سودجویی و به کار 
گرفتن کودکان در جریان جمع آوری 

زباله و تفکیک آن است.
یکی  شیرزاد  شمیال  دیروز  شامگاه 
از کودکان کار و خیابان که در فیلم 
»خورشید« ایفای نقش کرده بود، در 
»فجر«  فیلم  جشنواره  پایانی  مراسم 
و  کند  می  کار  مترو  در  که  گفت 
زندگی اش را از این طریق می گذراند. 

وی گفت: »من یک دختر افغانی ام که 
در کشورم صلح و آرامش نیست. من 
کودک کارم و در مترو برای گذراندن 
روزی  امیدوارم  می کنم.  کار  زندگی 
برسد که در جهان هیچ کودک کاری 

وجود نداشته باشد.«
درباره  افغان  دختربچه  این  سخنان 
خانواده اش  و  خود  زندگی  شرایط 
شبکه های  در  گسترده ای  بازتاب 

اجتماعی به دنبال داشته است.
»مغزهای  سینمایی  فیلم  از  پس 
هومن  ساخته  زنگ زده«  کوچک 
سیدی که از یک زن کارتن خواب به 
عنوان بازیگر استفاده شد و به موضوع 
حاشیه نشینی در ایران پرداخت، اکنون 
به  را  کار  کودکان  موضوع  مجیدی 
تنها  نه  اینکه،  با  است.  آورده  سینما 
روند رو به رشد کودکان کار در ایران از 
سوی نهادهای مسئول مورد بی توجهی 
از  شهرداری ها  بلکه  می گیرد،  قرار 
جمله شهرداری تهران که اسپانسر و 
حامی مالی جشنواره فیلم »فجر« هم 
هست، از این کودکان به عنوان نیروی 
ارزان سود می برد و خودش یک  کار 
به  کودکان  از  استفاده  سوء  باند  پای 

ویژه  کودکان افغان است.
در  تهران  شهردار  حناچی  پیروز 
شهرداری  بود،  گفته  امسال  تیرماه 
کودکان  قبال  در  وظیفه ای  تهران 

و  نگهداری  ولی »در حوزه  ندارد  کار 
آموزش کودکان در کنار سازمان های 
دولتی و مردم نهاد، تالش خود را برای 

حل این نقیصه به کار بسته است.«
سوء استفاده شهرداری ها از کودکان 
طرح های  اجرای  برای  خیابان  و  کار 
تفکیک زباله تا حدی بی پروا پیش رفته 
که شهریورماه امسال، شهرداری کرج 
از تهیه لباس یک شکل برای کودکانی 
خبر داد که در امر تفکیک زباله کار 
رسمی،  آمارهای  اساس  بر  می کنند! 
نیم  حدود  کار  کودکان  جمعیت 
تا ۱۷ سال است  میلیون کودک ۱۰ 
که بیش از ۴۱۰ هزار نفر بطور رسمی 
کار می کنند و حدود ۹۰ هزار نفر هم 
مقامات  هستند.  کار  جستجوی  در 
قانونی  بطور  مدعی اند:  شهرداری 
ندارد  قبال کودکان کار  وظیفه ای در 
ولی تالش کرده ایم در کنار مراکز دولتی 
باشیم. فعال  مردم نهاد  و سازمان های 

اما این همه ی ماجرا نیست. با وجود 
که  همدری  و  تأسف  ابراز  از  موجی 
شبکه های  در  کودکان  این  سخنان 
ولی  داشته،  همراه  به  اجتماعی 
کار  به  به  نسبت  هم  مخالفت هایی 
از  استفاده«  »سوء  و  کودکان  گرفتن 
آنان توسط مجید مجیدی کارگردان 
شده  مطرح  نیز  فیلم  این  حکومتی 

است.

داد و هوار و توهین شهاب حسینی به خبرنگاران در نشست جشنواره »فجر«

تقدیر از کودکان کار و خیابان در جشنواره ای با بودجه ی باندهای 
کودکان کار و خیابان!
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=در اعتراض های سه شنبه 
در بیروت بیش از ۴۰۰ نفر در 
درگیری با نیروهای امنیتی و 
هواداران حزب اهلل و جنبش 
امل زخمی شدند. معترضین 
اعتماد  رای  با  مخالفت  در 
ریاست  به  جدید  دولت  به 
را  پارلمان  دیاب،  حسان 

محاصره کرده بودند.
=دولت جدید لبنان با رای 
نمایندگان حزب اهلل، جنبش 
آزاد،  میهنی  و جنبش  امل 
جمهور  رئیس  به  وابسته 
میشل عون، متحد جمهوری 
اعتماد  توانست  اسالمی، 

مجلس را به دست آورد.
نویسنده و  فارس،  =ولید 
تحلیلگر لبنانی- آمریکایی 
لد  نا دو بق  سا ور  مشا و 
زمانی  تا  می گوید  ترامپ 
که حزب اهلل از حمایت مالی 
باشد،  ر  برخوردا تهران 
را  لبنان  توانست  خواهد 

کنترل کند.
احمد رأفت - سه شنبه چند ده هزار 
معترض لبنانی پارلمان این کشور را 
محاصره کردند تا از ورود نمایندگان 
که قصد حضور در نشستی را داشتند 
که قرار بود به دولت جدید این کشور 
اعتماد  رای  دیاب  حسان  ریاست  به 

بدهد، جلوگیری به عمل آورند.
و  امنیتی  نیروهای  حمله  با 
حزب اهلل  به  وابسته  لباس شخصی ها 
که  معترضین،  به  امل  جنبش  و 
)بیش  بجا گذاشت  چند صد زخمی 
سرخ  صلیب  گفته  به  نفر   ۴۰۰ از 
توانستند  نمایندگان  باالخره  لبنان( 
با  دولت  و  شوند  وارد  مجلس  به 
جنبش  حزب اهلل،  نماینده   ۶۹ رای  
میهنی  »جنبش  مسیحیان  و  امل 
آزاد« وابسته به رئیس جمهور کنونی 
پارلمان  اعتماد  توانست  عون  میشل 
را به دست آورد. با وجود اینکه طبق 
سنی  باید  لبنان  وزیر  نخست  قانون 
احزاب  نمایندگان  از  بسیاری  باشد، 
دیگر  و  دروز ها  سنی،  گروه های  و 
تشکل های مسیحی در این رای گیری 

شرکت نکردند یا رای مخالف دادند.
لبنان  مردم  اخیر  اعتراضی  حرکت 
و  شد  آغار   ۲۰۱۹ اکتبر   ۱۷ از 
دارد.  ادامه  زمان  آن  از  وقفه  بدون 
سعد  وقت،  وزیر  نخست  بحران  این 
و  کرد  استعفا  به  مجبور  را  حریری 
پس از آن هیچکدام از دیگر کاندیداها 
نتوانستند حمایت الزم احزاب را برای 
در  آورند.  دست  به  دولت  تشکیل 
پارلمان کنونی لبنان نیروهای هوادار 
اسالمی )حزب اهلل، جنبش  جمهوری 
امل و جنبش میهنی آزاد( از اکثریت 
برخوردارند. دولت سعد حریری البته 
دیگر احزاب چون »حزب سوسیالیست 
مترقی« دروزها و »نیروهای لبنانی« 
با رهبر مسیحی آن سمیر جعجع را 
بر  در  نیز  سنی  گروه های  بر  عالوه 
در  که  لبنان  معترضین  می گرفت. 
اقتصادی،  به وضعیت وخیم  اعتراض 
گسترده  فساد  و  بیکاری  افزایش 
بالفاصله  بودند،  آمده  خیابان ها  به 
و  اساسی  سیاسی  تغییرات  خواهان 
فرقه گرایی  به  دادن  پایان  ویژه  به 
شدند. خود  کشور  اداره ی  در 

اخیر  جنبش  ویژگی های  از  یکی 
از  جدیدی  نسل  حضور  لبنان،  در 
برای  است.  اعتراض ها  در  شیعیان 
حزب اهلل  تشکیل  زمان  از  بار  اولین 
در محالت جنوبی بیروت و شهر های 
شیعه نشین چون صور، نبطیه یا بنت 
جبیل، که سال هاست کنترل آنها در 
دست هواداران جمهوری اسالمی قرار 
آمده اند.  خیابان  به  نفر  هزاران  دارد، 
عالوه بر شعارهایی که معترضین در 
سر  فرقه گرایی  و  فساد  علیه  بیروت 
می دهند، جوانان شیعه فریاد می زنند 
»همه یعنی همه، همه شامل نصراهلل 
که  شعارهایی  است.  می شود«  هم 
حکایت از کاهش چشمگیر حمایت از 
این گروه شبه نظامی دارد. این کاهش 
در حدی است که حتا المنار، شبکه 
تلویزیونی حزب اهلل نیز مجبور شد با 
برخی از معترضین صحبت کند، امری 

تحلیلگر لبنانی: 
حزب اهلل بدون حمایت مالی جمهوری اسالمی متالشی خواهد شد

کامال بی سابقه در این رسانه. بسیاری 
از معترضین در گفتگو با المنار، حضور 
حزب اهلل در جنگ لبنان یا در یمن و 
عراق را یکی از دالیل بحران کنونی 

لبنان اعالم کرده اند.
 ،Walid Phares فارِس  ولید 
نویسنده و تحلیلگر لبنانی- آمریکایی 
ساکن واشنگتن که در آخرین کارزار 
انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا به 
عنوان مشاور امور بین المللی با دونالد 
ترامپ همکاری داشت، جنبش کنونی 
استخواندار«  و  اصیل  »انقالبی  را 
درستی  »استراتژی  اگر  که  می داند 
سرنوشت  می تواند  کند«  انتخاب 
بزند.  رقم  کشور  این  برای  جدیدی 
به  کتاب   ۱۲ کنون  تا  فارس  ولید 
فرانسه  و  انگلیسی  عربی،  زبان های 
منتشر ساخته است. در سال ۱۹۸۶ 
نیز »پشت پرده های انقالب خمینی« 
را در بیروت به عربی منتشر ساخت. 
انگلیسی  به  که  کتابش  آخرین  در 
منتشر  گمشده«  »بهار  عنوان  با 
اعتراض ها  به  نیز  را  بخشی  ساخته 
اسالمی  جمهوری  نقش  و  ایران  در 
در عدم موفقیت بهار عربی اختصاص 
به  پاسخ  در  فاِرس  ولید  است.  داده 
پرسش های کیهان لندن درباره اوضاع 

لبنان توضیح می دهد.
علی اکبر  دفتر  در  =حزب اهلل 
محتشمی پور، سفیر وقت جمهوری 

 1۹8۵ سال  در  سوریه  در  اسالمی 
امروز  تا  زمان  آن  از  شد.  تاسیس 
این سازمان شبه نظامی چه نقشی 

در لبنان ایفا کرده؟
حزب اهلل  گفتید  که  -همانطور 
زائیده ی یک تصمیم و اقدام جمهوری 
از خمینی،  ایران است. قبل  اسالمی 
نداشتیم،  حزب اهلل  لبنان  در  ما 
جنبش امل بود و حرکت محرومین. 
و  اسالمی  جمهوری  فرزند  حزب اهلل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است. 
سیستم ورشکسته لبنان البته فضای 
مناسبی برای رشد حزب اهلل به وجود 
آورد. حزب اهلل در دهه نود میالدی با 
توانست  اسد  حافظ  و  سوریه  کمک 
کنترل لبنان را به دست گیرد. البته 
برای  لبنان  مردم   ۲۰۰۵ سال  در 
اولین بار در حرکتی مردمی حزب اهلل 
مدنی  جامعه  کشیدند.  چالش  به  را 
»جنبش  نام  آن  به  که  انقالبی  در 
سوریه  توانست   بودند،  داده  سدر« 
آمریکا،  و  فرانسه  با حمایت  البته  را، 
در  کند.  لبنان  از  خروج  به  وادار 
همان سال شورای امنیت با تصویب 
سالح  خلع  خواهان   ۱۵۵۹ قطعنامه 
هرگز  حزب اهلل  البته  شد.  حزب اهلل 
از  و  نگذاشت.  زمین  را  سالح هایش 
این نظر سالح هایی که در اختیار دارد 
 ۲۰۰۸ سال  در  هستند.  غیرقانونی 
در  نظامی  اقدام  با  حزب اهلل  میالدی 
عمل بیروت را اشغال کرد. از آن روز 
تا کنون حزب اهلل کنترل لبنان را در 
دست دارد. این گروه دولت، پارلمان، 

نهادهای دولتی و حتا بخشی از ارتش 
اگر  است  اشتباه  می کند.  کنترل  را 
حزب اهلل را تنها یک گروه شبه نظامی 
به حساب بیاوریم، حزب اهلل بخشی از 

انقالب اسالمی خمینی است.
از  پیش  چندی  تا  =حزب اهلل 
بین  تنها  نه  گسترده ای  حمایت 
مسیحیان  حتا  بلکه  شیعیان 
این  که  شد  چه  بود.  برخوردار 

حمایت  گسترده را از دست داد؟
-آنچه حزب اهلل انتظارش را نداشت، 
انقالبی که  طغیان جامعه مدنی بود. 
نیمه اکتبر آغاز شد و هنوز هم ادامه 
دارد. لبنانی ها در سال ۲۰۰۸ به این 
قیام  امکان  که  بودند  رسیده  نتیجه 
آن  در  ندارد.  وجود  حزب اهلل  علیه 
با  نانوشته  توافقی  به  حزب اهلل  سال 
بر  که  بود  یافته  دست  احزاب  دیگر 
احزاب  دیگر  به  را  اقتصاد  آن  مبنای 
واگذاری  ازای  در  و   می کرد  واگذار 
آنها،  به  لبنانی ها  پول  چاپیدن  حق 
برای خود حق تصمیم گیری در مورد 
لحاظ  را  امنیتی  و  نظامی  مسائل 
به عبارت دیگر حق داشتن  می کرد. 
با رضایت سیستم سیاسی  را  اسلحه 
هم  مدنی  جامعه  به  آورد.  دست  به 
به  کاری  کرد:  منتقل  را  پیام  این 
سیاست نداشته باشید و در رفاه نسبی 
تغییر  را  اوضاع  آنچه  کنید.  زندگی 
و  مالی  فساد  مرزهای  شکستن  داد 

کمک  با  احزاب  سوی  از  اختالس 
رئیس جمهور مسیحی  عون،  میشل 
لبنان  بود.  کنونی و شریک حزب اهلل 
که زمانی دارای نقدینگی قابل توجهی 
بود، امروز این امتیار را از دست داده 
است. این مسئله، جامعه مدنی را که 
خواب  از  بود،  کرده  سکوت  سال ها 
نداشتند،  آزادی  قبال  اگر  کرد.  بیدار 

حاال رفاه را نیز از دست داده اند.
حزب اهلل و شرکایش فکر می کردند 
دوام  بیشتر  روز  چند  اعتراض  این 
نخواهد آورد و با تعویض دولت همه 
نشد  چنین  ولی  شد.  خواهند  آرام 
زیرا این حرکت یک انقالب اصیل و 
استخواندار است. جنبشی که اگرچه 
را  احزاب  و  دولت  ولی  ندارد  اسلحه 
خواهان  لبنانی ها  کرده.  سالح  خلع 
حزب اهلل   و  هستند  واقعی  تغییرات 
بپذیرد،  را  خواست ها  این  نمی تواند 
مستقلی  دولت  بپذیرد  اگر  زیرا 
تشکیل شود و این دولت جلوی فساد 
خلع  نیز  را  حزب اهلل  باید  بگیرد،  را 
زیرا در یک کشور عادی  سالح کند 
نمی توان حضور گروه های شبه نظامی 
را پذیرفت.  حزب اهلل هم بدون اسلحه 
دیگر قادر به کنترل لبنان نخواهد بود.

انقالب  این  ویژگی  مهم ترین  البته 
در  است.  شیعه  جوانان  حضور 
یا  و  صور  نبطیه،  چون  شهرهایی 
به  حزب اهلل  سرزمین  که  بعلبک 
خیابان  در  جوانان  می آیند،  حساب 
می خواهند  لبنانی  جوانان  هستند. 
یک زندگی عادی در کشوری عادی 

به  اعتماد  رأی  علیه  و  فساد  و  فرقه گرایی  علیه  لبنان  معترض  مردم 
دولت جدید این کشور؛ بیروت؛ 11 فوریه ۲۰۲۰
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ادامه دارد

اولین جلسه این هیأت در سازمان 
برنامه به ریاست آقای دکتر محمدعلی 
ملکی وزیر بهداری و با شرکت آقایان 
مدیرعامل  زنگنه  احمد  مهندس 
سازمان برنامه، دکتر محمود حسابی 
وزیر فرهنگ، مهندس خلیل طالقانی 
وزیر کشاورزی و مهندس ابوالحسن 
راجی معاون سازمان برنامه که سمت 
دبیر اجرایی کمیته را عهده دار بود، 

تشکیل گردید.
انگلیسی  مذاکرات جلسه به زبان 
از  بعضی  چون  ولی  می شد  انجام 
نگلیسی  ا به زبان  کمیته  اعضای 
تسلط نداشتند و نظرات خودشان را 
به فارسی بیان می کردند لذا ترجمه 

مطالب به عهدۀ من گذاشته شد.
مراسم  از  پس  اول  جلسه  در 
کلیات  خوش آمدگویی،  و  آشنایی 
آمریکا  دولت  پیشنهادی  برنامه 
به اطالع آقایان اعضای کمیته رسانده 
شد و به طوری که در خاطرم هست 
آمریکا  دولت  عالقه  از  وارن  ابتدا 
برای  ایران  دولت  با  همکاری  به 
از  اقتصادی که پس  رفع مشکالت 
جنگ جهانی دوم پیش آمده بود و 
لزوم استفادۀ بهتر از منابع طبیعی 
و  داد  توضیحاتی  ایران  انسانی  و 
اظهار داشت هرچند به نظر می رسد 
که دولت ایران برای رفع مشکالت 
مالی  مضیقۀ  دچار  خود  اقتصادی 
است ولی به نظر دولت آمریکا ایران 
عظیم  بسیار  طبیعی  منابع  دارای 
و نیروی انسانی با استعدادی است 
روشهای  به کارگیری  با  هرگاه  که 
بهره برداری  آنها  از  فنی  پیشرفتۀ 
بهتری  شود، می توان انتظار داشت 
که در مدت زمان کوتاهی مشکالت 
پایداری  و  اساسی  به نحو  کنونی 
برطرف گردد و در این راستا کمکهای 
فنی که از طریق برنامه اصل چهار 
عرضه می گردد در اختیار دولت ایران 

قرار خواهد گرفت.
آقای دکتر ملکی نیز از طرف دولت 
ایران اعالم کردند که از این پیشنهاد 
حاصل  تشکر  نهایت  آمریکا  دولت 
چهارچوب  در  که  آماده اند  و  است 
موافقتنامه ای که در این باره به امضاء 
با  را  همکاری  گونه  همه  می رسد، 
سازمان اصل چهار انجام دهند. پس 
از سخنانی که در این باره از طرف 
اظهار شد  کمیته  اعضای  یک  یک 
مقرر گردید پیش نویس موافقتنامۀ 
الزم از طرف مقامات آمریکایی تهیه 

و به کمیته ارائه گردد.
از  و پس  بعد  دو سه هفته  طی 
تشکیل چندین جلسه باالخره متن 
نهائی موافقتنامۀ کلی همکاری بین 
دولت ایران و مقامات اصل چهار تهیه 
و برای امضاء آماده گردید و قرار شد 
سازمان  در  خاص  جلسۀ  یک  در 

برنامه مراسم امضاء برگذار شود.
در روز تعیین شده جلسه کمیته 
با شرکت تمام آقایان وزراء تشکیل 
گردید و آقای دکتر ملکی آمادگی 
موافقتنامه  امضای  برای  را  کمیته 
که  موقعی  در  و  داشت  اعالم 
انگلیسی  به  شده  تهیه  نسخه های 
و فارسی بین اعضای کمیته تقسیم 
شد، آقای دکتر حسابی وزیر فرهنگ 
صورتی  در  فقط  که  کردند  اعالم 
نسخه  این  که  کرد  خواهند  امضا 
مصدق  دکتر  آقای  را  موافقتنامه 
نخست وزیر شخصاً مالحظه و اجازۀ 
امضای آن را به ایشان بدهند. و در 

زنگنه  مهندس  آقای  اظهار  مقابل 
که اعالم داشتند آقای نخست وزیر 
ایشان  داده اند،  را  آن  امضای  اجازۀ 
قانع نشدند و گفتند معتقدند باید 
یک بار دیگر آقای نخست وزیر این 
این  البته  نمایند.  تأیید  را  موضوع 
وزرای  آقایان  سایر  برای  وضعیت 
حاضر در جلسه بسیار ناراحت کننده 
بود ولی باالخره تصمیم گرفتند که 
آقای دکتر حسابی به اتفاق یکی دیگر 
از آقایان وزرا به حضور آقای دکتر 
مصدق برسند و اجازۀ الزم را اخذ 
کنند و چون محل نخست وزیری با 
سازمان برنامه فاصلۀ زیادی نداشت 
)فاصله بین خیابان استخر و خیابان 
هنوز  کمیته  که  حالی  در  کاخ( 
و  دکتر حسابی  آقای  بود،  تشکیل 
آقای مهندس زنگنه به نخست وزیری 
رفتند و پس از حدود کمتر از یک 
موافقت  و  کردند  مراجعت  ساعت، 

نخست وزیر را اعالم داشتند.
چندین سال بعد، از آقای مهندس 
زنگنه شنیدم که در آن جلسه چه 
صحبتهایی شده بود. ایشان گفتند 
وقتی خدمت آقای دکتر مصدق رفتیم 
پرسیدند اشکال شما با این قرارداد 
چیست؟ آقای دکتر حسابی جواب 
داده بودند که می گویند آمریکائی ها 
می خواهند خر قبرسی، گاو هلندی 
بیاورند در حالی که ما  و بذر فالن 
دکتر  آقای  داریم.  پول  به  احتیاج 
مصدق می پرسند در قبال این چیزها 
چیزی  می خواهند  آیا  می آورند  که 
می دهند.  منفی  جواب  ببرند؟  هم 
ایشان می گویند »اگر چیزی نمی برند 
بگذارید خر بیاورند، گاو بیاورند، سگ 
بیاورند. تا وقتی می آورند و نمی برند، 

اشکالی ندارد. بروید امضا کنید.«
به این ترتیب موافقتنامۀ کلی که 
هدف و حدود برنامه های مورد نظر 
و وظایف مقامات ایرانی و آمریکایی 
کلیۀ  به امضای  می نمود،  تعیین  را 
اعضای کمیته رسید. تا آنجایی که 
به خاطر دارم در این موافقتنامۀ کلی 
هدف، رفع مشکالت اقتصادی ایران 
از طریق کمکهای فنی به وزارتخانه ها 
ایران  دولت  مختلف  سازمانهای  و 
تعیین شده بود. برای رسیدن به این 
هدف، مراحل مختلف در نظر گرفته 
اول  از:  بودند  عبارت  که  بود  شده 
طرح مسألۀ مورد عالقه دولت ایران 
امضای  دوم  وزرا،  عالی  کمیته  در 
قراردادهای جداگانه )در چهارچوب 
یا  و  وزارتخانه  با  کلی(  موافقتنامۀ 
سوم  ایران.  دولت  مستقل  سازمان 
تعیین یک نفر مجری طرح از طرف 

وزارتخانه و یا سازمان مستقل.
طبق موافقتنامۀ کلی مقرر بود که 
قراردادهای جداگانه  از  یک  هر  در 
طرح،  اجرای  از  منظور  و  هدف 
بطور کامل توضیح داده شود. کلیه 
از  اعم  طرح  هر  اجرای  هزینه های 
اداری  هزینه های  و  مزایا  و  حقوق 
کارکنان چه آمریکایی و چه ایرانی 
و خرید وسائل و ماشین آالت حمل 
و نقل چه در ایران و چه در خارج، 
چهار  اصل  سازمان  طرف  از  تماماً 
تأمین گردد. در مقابل، وزارتخانه ها 
امکان  حد  تا  ایرانی  سازمانهای  و 
متخصصین و کارکنان ایرانی را که 
مورد نیاز طرح باشند تأمین کنند 
ولی پرداخت حقوق و مزایای آنان 

به عهدۀ سازمان اصل چهار باشد. 

داشته باشند.
سلیمانی  قاسم  مرگ  با  =آیا 
آنچه  ریزش  شاهد  می توان 
جمهوری اسالمی »جبهه مقاومت« 
می خواند و حزب اهلل رکن اصلی آن 

است بود؟
-آنچه پس از مرگ قاسم سلیمانی 
اتفاق خواهد افتاد به دو عامل بستگی 
جمهوری  که  سیاست هایی  دارد: 
خواهند  پیش  در  آمریکا  و  اسالمی 
سال هاست  واشنگتن  نگاه  از  گرفت. 
که جمهوری اسالمی، سپاه پاسداران 
خارجی  بازوی  و  اسالمی  انقالب 
سرگرم  همزمان  قدس،  نیروی  آن، 
سرکوب مردم ایران و منطقه و ایجاد 
کشورهایی  در  شبه نظامی  نیروهای 
یمن  و  سوریه  لبنان،  عراق،  چون 
هستند. سیاستی که قاسم سلیمانی 

طراح و مجری آن بود.
 ۲۰۱۱ سال  در  اوباما  باراک  دولت 
خارج  عراق  از  را  آمریکایی  نیروهای 
به  را  کشور  این  عمل  در  و  ساخت 
واگذار  شیعی  شبه نظامی  نیروهای 
را در عراق  برخی  کرد. سیاستی که 
وادار به حمایت از داعش کرد و آمریکا 
را مجبور ساخت برای مبارزه با داعش 
به عراق بازگردد. زمانی که نیروهای 
دادند،  شکست  را  داعش  آمریکایی 
نیروهای شبه نظامی تحت فرماندهی 
قاسم سلیمانی بجای تشکر از آمریکا 
از اشغال داعش  سرزمین هایی را که 
خارج شده بود اشغال کردند؛ همزمان 
حمالتی را نیز علیه نظامیان آمریکایی 
برای  رفتارشان  اینجا  تا  کردند.  آغاز 
وقتی  ولی  بود  تحمل  قابل  آمریکا 
مردم عراق یک انقالب را آغاز کردند 
اعتراضی  جنبش  مردم  لبنان  در  و 
به راه انداختند و در داخل ایران نیز 
مردم به خیابان آمدند، سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و نیروی قدس دچار 
زمانی  وحشت  این  شدند.  وحشت 
عراق  در  دیدند  که  یافت  افزایش 
جوانان شیعه اعتراض می کنند و نه 
فقط کردها و سنی ها. جوانان شیعه 
وابسته  شبه نظامی   گروه های  علیه 
به جمهوری اسالمی ایران به خیابان 
آمدند و دفاتر آن را به آتش کشیدند. 
همزمان در ایران هم مردم علیه سپاه 
به  انقالب اسالمی و نظام   پاسداران 
خیابان آمدند. در لبنان نیز معترضین 

پای حزب اهلل را به میان کشیدند.
قدس  نیروی  و  ایران  رژیم  واکنش 
منطقه،  در سه کشور  قیام ها  این  به 
در  آمریکایی ها   به  حمالت  گسترش 
عراق و سوریه و تصمیمی مبتنی بر 
ارزیابی  های اشتباه از واکنش احتمالی 
دونالد ترامپ بود. آنها فکر می کردند 
انتخابات  زمان  شدن  نزدیک  با  که 
ریاست جمهوری، کاخ سفید از خود 
داد.  نخواهد  نشان  سخت  واکنشی 
عدم واکنش کاخ سفید به سرنگونی 
پهپاد آمریکایی نیز این ذهنیت را در 
قاسم  بود.  کرده  تقویت  تهران  رژیم 
سلیمانی واقعا فکر می کرد که آمریکا 
از خود واکنش سخت نشان نخواهد 
انکار  غیرقابل  واقعیتی  اگرچه  داد. 
است که دونالد ترامپ قصد ورود به 
را  خاورمیانه  در  جدیدی  درگیری  
ندارد، ولی درست به خاطر اینکه در 
ماه نوامبر در آمریکا انتخاباتی برگزار 
نمی تواند  ترامپ  دونالد  شد،  خواهد 
شهروند  یک  شدن  کشته  مقابل  در 
درست  بماند.  تفاوت  بی  آمریکایی 
قاسم  دستور کشتن  دلیل  همین  به 
سلیمانی  و چند تن دیگر از رهبران 

شبه نظامی عراق را صادر کرد.
در  گزینه  دو  امروز  ایران  رژیم 
مقابل دارد: حمله مجدد به نیروهای 
آمریکایی یا سیاست صبر و انتظار به 
امید اینکه در ماه نوامبر آینده شخص 

دیگری به کاخ سفید برود.
=یعنی حزب اهلل همچنان کنترل 

لبنان را در دست خواهد داشت؟
-سرنوشت لبنان به سرنوشت نظام 
تا  ایران گره خورده است.  کنونی در 
زمانی که حزب اهلل از نظر مالی حمایت 
تهران را داشته باشد و بتواند نیروی 
شاهد  ما  کند،  حفظ  را  نظامی اش 
تغییری اساسی در لبنان نخواهیم بود. 
بدون شاخه نظامی، حزب اهلل ریزشی 
سریع خواهد داشت و از بین خواهد 
رفت. شاید به عنوان یک حزب یک یا 
باقی  دو درصدی در صحنه سیاست 
تاثیرگذاری  بماند، ولی دیگر قادر به 

نخواهد بود.

ولید فاِرس تحلیلگر لبنانی- آمریکایی
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=حسن روحانی: باالترین 
است،  انتخاب  انقالب  ثمره 
به  گذشته  فاسد  رژیم  اگر 
می داد  انتخاب  اجازه  مردم 

نیازی به انقالب نبود.
ظریف:  =محمدجواد 
جنازه  تشییع  مراسم 
رفراندوم  یک  سلیمانی 
به  اینکه  تا  بود  عمومی 
کسی  کنند  اعالم  آمریکا 
آمریکا  است  تروریست  که 

است!
مردم  ای  جنتی:  =احمد 
انتخاب  را  کسانی  عزیز… 
کشیده  گرسنگی  که  کنید 
را  گرسنگی  طعم  باشند 

چشیده باشند!
رئیسی:  =سیدابراهیم 
القا  می خواست  دشمن 
را  جا  همه  فساد  که  کند 
گرفته و همه مرتکب فساد 
هستند... اما در ذات انقالب 
فساد  با  مبارزه  اسالمی 
نهاده شده و به هیچ عنوان 
فساد  داد  نخواهند  اجازه 

جایی النه کند!
یکمین  و  چهل   در  روحانی  حسن 
»۲۲بهمن«  حکومتی  راهپیمایی 
جمهوری  دستاوردهای  مقایسه  به 
اسالمی با دوران پهلوی پرداخت و با 
تاختن به محمدرضاشاه پهلوی مدعی 
منجی  انتخابات  و  رأی  صندوق  شد 

جمهوری اسالمی است.
در  گذشته   سال  های  همچون  او 
کرد  تالش  سخنرانی  طول  تمام 
وضعیت کشور در طول چهل و یک 
با  را  اسالمی  جمهوری  حیات  سال 
وضعیت ایران در عصر پهلوی مقایسه 

کند.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  رئیس 
شد،  مدعی  خود  سخنان  از  بخشی 
»انقالب اسالمی ایران مبتنی بر یک 
رژیم  یک  بین  مردم  و  بود  انتخاب 
نظام  یک  و  آمریکا  به  وابسته  فاسد 
فاسدی  یک  بین  دینی،  مردم ساالر 
با  انسانی  مثل  و  ملعون  شاه  مثل 
با دانش و سیاست همچون  ایمان و 
امام، امام و مردم ساالری و استقالل را 

انتخاب کردند.«
انقالب  ثمره  »باالترین  گفت،  او 
انتخاب است. انقالب از انتخاب است 
و انتخاب از انقالب است. یعنی مردم 
ما بین اسالم و کفر، بین حق و باطل، 
بین نظام مردمی و دیکتاتوری مسیر 
وی  کردند.«  انتخاب  را  عدل  و  حق 
تاکید کرد »اگر رژیم فاسد گذشته به 
به  نیازی  انتخاب می داد  اجازه  مردم 
مردم  گذشته  رژیم  اگر  نبود.  انقالب 
را آزاد می گذاشت تا در نوع حکومت، 
انتخاب  و  برگزینند  را  حکومت 
یک  به  گذشته  رژیم  اگر  کنند… 
انتخابات سالم و آزاد ملی تن می داد 
و  رأی  صندوق  نمی شد…  انقالبی 

انتخابات منجی ماست!«
روحانی  بار دیگر بحث رفراندوم را 
ما  مردم  »مگر  گفت:  و  کشید  پیش 
فروردین  و ۱۱  روزهای ۱۰  در  تنها 
۵۸ به صورت رسمی در آن رفراندوم 
و همه پرسی عمومی، نظام اسالمی را 
پذیرفتند؟ رفراندومی که پایه و اساس 

نظام ما هستند.«
مورد  در  روحانی  سخنرانی 
پیداست  و  دوپهلوست  »انتخاب« 
شورای  مجلس  انتخابات  آستانه  در 
در  گسترده  صالحیت  رد  و  اسالمی 
او  مخاطبان  استصوابی  نظارت  سایه 
فراتر  و  نگهبان  شورای  غیرمستقیم 
رژیم هستند  امنیتی  نهادهای  آن  از 
نقش  رد صالحیت  ها  و  تایید  در  که 

اساسی دارند.
روحانی در ادامه سخنرانی خود به 
توانایی  های نظامی جمهوری اسالمی 
افزود،  آن  از  پس  و  کرد  اشاره  نیز 
یا  کنند  فکر  افرادی  است  »ممکن 
جمهوری یا اسالمی! این سخن غلط 
است. ممکن است افرادی فکر کنند ما 
جمهوری را تضعیف کنیم تا اسالمیت 
را تقویت کنیم. با کمال ادب و احترام 

مراسم حکومتی »۲۲بهمن«؛ 
حسن روحانی: صندوق رأی منجی ما است؛

 ابراهیم رئیسی: رأی مردم به مقاومت است نه مذاکره!

به این دوستان عزیز می گویم اشتباه 
جمهوریت،  تضعیف  می فرمایید. 
جمهوریت  نیست.  اسالمیت  تقویت 

و اسالمیت در کنار هم هستند…«
حسن روحانی بدون اشاره به شلیک 
پدافند سپاه پاسداران انقالب  اسالمی 
به هواپیمای مسافربری اوکراینی که 
در آن ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند 
ادعا کرد »موشکباران پایگاه آمریکایی 

عین االسد خواست مردم بود.«
سخنرانی  جایگاه  مقابل  در  درست 
بسیجیان  از  گروهی  روحانی 
پالکاردهایی علیه او در دست گرفته و 
شعار »مرگ بر منافق« سر می  دادند. 
بود:  نوشته  پالکاردها  از  یکی  روی 

»دولت غربگرا شریک قتل قاسم«.
شمار زیادی از مسئوالن و مقام  های 
این  در  شرکت  برای  نظام  ارشد 
کدام  هر  و  بودند  آمده  راهپیمایی 
جداگانه با رسانه  های مختلف مصاحبه 
شورای  دبیر  جنتی  احمد  می  کردند. 
گفت:  راهپیمایی  حاشیه  در  نگهبان 
انتخاب  را  »ای مردم عزیز…کسانی 
کنید که گرسنگی کشیده باشند طعم 
گرسنگی را چشیده باشند درد مردم 
فکر  به  برسند  فقرا  داد  به  بدانند  را 
مردم شان  فکر  به  نباشند  جیب شان 
باشند، راستگو باشد. اگر دیدید راست 
می گویند به آنها رای بدهید اگر دروغ 

می گویند به آنها رای ندهید.«
نیز  صالحیت ها  رد  مورد  در  او 
هر  صالحیت ها  رد  »در  گفت: 
شکایتش  به  کرد  شکایتی  که  کسی 
آنهایی که شکایت  کردیم،  رسیدگی 
کردند، حرف هایشان را شنیدیم آنان 
ای  رفتند.  و  کردند  را  دفاعیات شان 
مردم به مردم راستگو مومن و انقالبی 

رای بدهید!«
سخنگوی شورای نگهبان نیز مدعی 
وجود  گسترده  صالحیت  »رد  شد 
نداشته است.« او همچنین گفت که 
مجلس  فعلی  نمایندگان  از  نفر   ۷۵
شورای  اسالمی رد صالحیت شده اند.

در این مراسم حکومتی »۲۲بهمن« 
جمهوری  زیاد  هزینه  های  با  نیز 
اسالمی آرزو و توهمات خود را برای 
از  گذاشت  نمایش  به  نظام  حامیان 
سران  نمادین  دادگاه  برگزاری  جمله 
زندان  به  و  منطقه  عربی  کشورهای 

انداختن آنها!
راهپیمایی  در  که  مقاماتی  از  یکی 
حاجی زاده  امیرعلی  کرد  شرکت 
سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده 
تعداد  بود.  اسالمی  انقالب  پاسداران 
دست هایشان  که  او  محافظان  زیاد 
تا  بودند  داده  هم  به  زنجیر  مثل  را 
کسی نزدیک وی نشود غیرعادی به 

عده  ای  نیز  او  اطراف  می رسید.  نظر 
شعار می  دادند: »سردار انقالبی تشکر 
عوامل  از  یکی  حاجی زاده  تشکر«! 
اصلی شلیک به هواپیمای مسافربری 
اوکراینی است که همه ۱۷۶ سرنشین 

آن کشته شدند.
محمدجواد  عجیب  ادعای 
سلیمانی  جنازه  تشییع  ظریف: 

رفراندوم بود!
حوالی خیابان »انقالب« محمدجواد 
به  عجیب  سخنانی  در  ظریف 
تشییع  »مراسم  گفت  خبرنگاران 
شهید سلیمانی یک رفراندوم عمومی 
بود تا اینکه به آمریکا اعالم کنند کسی 

که تروریست است آمریکا است.«
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
خبرنگار  یک  پرسش  به   پاسخ  در 
جمهوری  علیه  کانادا  شکایت  درباره 
اسالمی در مورد هواپیمای مسافربری 
اوکراینی و تاکید این کشور مبنی بر 
دالر  میلیارد  یک  از  بیش  پرداخت 
غرامت از سوی حکومت ایران گفت: 
»این شکایت هیچ مبنایی ندارد. ایران 
بر اساس مقررات بین المللی در حال 

انجام اقدامات الزم است.«
مبارزه با فساد ذات انقالب است

قوه  رئیس  رئیسی  سیدابراهیم 
مشهد  در  که  نیز  رژیم  قضائیه 
»دشمن  گفت:  می کرد،  سخنرانی 
همه  فساد  که  کند  القا  می خواست 
فساد  مرتکب  همه  و  گرفته  را  جا 
و  نگرانی  یک  رو  همین  از  هستند. 
به  آمد.  برای جامعه پیش  دغدغه ای 
برکات هدایت های مقام معظم رهبری 
مجاهدان  اقدامات  و  مردم  حضور  و 
این عرصه، امروز نگاه مردم آن است 
با  که در ذات انقالب اسالمی مبارزه 

فساد نهاده شده و به هیچ عنوان اجازه 
نخواهند داد فساد جایی النه کند.«

رئیسی همچنین گفت: »۲۲ بهمن 
روز اعالم پایان حکومت ستم شاهی و 
آغاز حاکمیت اهلل بر سرنوشت جامعه 
پایان  اعالم  روز  آن  بود.  اسالمی 
استبداد و استعمار امریکایی و سلطه 

بیگانگان بود«.
رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
خطاب به آنهایی که منتظر گوشه ی 
چشم از آمریکا هستند گفت: »مردم 
رای شان به مقاومت است نه مذاکره!«

همزمان با این مراسم، در شبکه  های 
ویدئوهایی  کاربران  نیز  اجتماعی 
حکومتی  راهپیمایی  کسادی  از 
به  مختلف  شهرهای  در  »۲۲بهمن« 

اشتراک گذاشته اند.
اینکه مردم  از  اما  حامیان حکومت 
رفتند  راهپیمایی  به  هوا  سرمای  در 

ابراز خوشحالی کرده  اند.

»حاج قاسم«؛ یکی از عامالن سرکوب اعتراضات 
خیابانی و »واسطه رفع حصر«!

از  دعایی  =محمود 
جهانگیری  اسحاق  قول 
از  قبل  که  می  کند  نقل 
منطقه  به  سلیمانی  رفتن 
با  کرده  درخواست  او  از 
نزد  که  موقعیتی  به  توجه 
رفع  برای  دارد،  خامنه  ای 
ارتباط  »تلطیف  و  حصر 
اصالح طلبان« وساطت کند 
پذیرش  ضمن  »سلیمانی  و 
از  پس  به  را  موضوع  آن 
موکول  سفر  از  بازگشت 

کرده بود«.
جعفری  =محمدعلی 
در  سپاه:  سابق  فرمانده 
ماجرای فتنه ۷8 و 88 حاج 
با  مقابله  صحنه  در  قاسم 
خیابان  کف  در  ضدانقالب 
موثری  اقدامات  و  بود 
و  نا امنی  کنترل  برای  را 

آشوب ها انجام می داد.
او  حضور  شاهد  =»بار ها 
در قرارگاه ثاراهلل بودیم، در 
غبار این فتنه ها همزمان در 
نفوذ  با  مسائل سیاسی هم 
به دنبال  خواص  برای  خود 

روشنگری بود«.
نهادی  فرمانده  =صرف 
بودن  قدس«  »سپاه  مانند 
این  بیانگر  خود  خودی  به 
چه  سلیمانی  که  است 
در  را  مهمی  »مدارج« 
سرکوب و کشتار طی کرده 
علی  »امین«  عنوان  به  تا 
فرماندهی  این  به  خامنه ای 

رسیده است!
گواهی  در  مرگ  =علت 
کشته شدگان تشیع  جنازه 
چنین  کرمان  در  سلیمانی 
واکنش های  بود:  شده  قید 
غیرعمدی  و  حیوانی 

انسانی!
از کشته شدن  یک ماه و نیم پس 
پهپادهای  توسط  سلیمانی  قاسم 
فرودگاه  حوالی  در  آمریکایی 
به  نزدیک  چهره  های  از  یکی  بغداد 
بود  قرار  او  کرده  ادعا  اصالح طلبان 
واسطه اصالح طلبان و علی خامنه  ای 
و  به حصر موسوی  پایان دادن  برای 

کروبی شود.
مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی

مسئول  مدیر  دعایی  سیدمحمود 
اسحاق  قول  از  اطالعات   روزنامه 
که شب  است  کرده  نقل  جهانگیری 
قبل رفتن قاسم سلیمانی به منطقه، 
به  توجه  با  کرده  درخواست  او  از 
دارد،  خامنه  ای  نزد  که  موقعیتی 
ارتباط  »تلطیف  و  حصر  رفع  برای 
که  کند  وساطت  اصالح طلبان« 
موضوع  آن  پذیرش  ضمن  سلیمانی 
را به پس از بازگشت از سفر موکول 

کرده بود.
حجت االسالم دعایی، ۲۰ بهمن، به 
اول حسن  معاون  از جهانگیری  نقل 
روحانی به وبسایت »جماران« گفت: 
»ما شب قبل از اینکه حاج قاسم به 
کرده  صحبت  ایشان  با  برود  منطقه 
عالقه ای  و  اعتماد  به دلیل  که  بودیم 
ایشان دارند برای وساطت  آقا به  که 

صورت  حرکتی  آقا  خدمت  ایشان 
بگیرد و ایشان تالشی کند که روابط 
بین دوستان تلطیف شود؛ به خصوص 
نگرانی  یک  چون  حصر.  مورد  طیف 
باالی  سن  به دلیل  که  داشت  وجود 
بیفتد  اتفاقاتی  بیماری  شاید  و  آنها 
که خوشایند نباشد. می گفت با حاج 
قاسم صحبت کردیم و حاج قاسم هم 
پذیرفت که مطرح کند و گفت، »من 
برگشتم سعی می کنم  از سفر  وقتی 

که دنبال کنم.«
خبر  این  انتشار  از  بعد  ساعاتی 
پیشین  فرمانده  جعفری  محمدعلی 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
در  ثاراهلل«  »سپاه  فعلی  فرمانده 
قاسم  دخالت  از  »بودار«  توییتی 
سلیمانی در سرکوب اعتراضات مردم 
در جریان »کوی دانشگاه« و »جنبش 
در   « نوشت:  و  برداشت  پرده  سبز« 
قاسم  حاج   ۸۸ و   ۷۸ فتنه  ماجرای 
در صحنه مقابله با ضدانقالب در کف 
خیابان بود و اقدامات موثری را برای 
کنترل نا امنی و آشوب ها انجام می داد. 
بار ها شاهد حضور او در قرارگاه ثاراهلل 
بودیم، در غبار این فتنه ها همزمان در 
مسائل سیاسی هم با نفوذ خود برای 

خواص به دنبال روشنگری بود.«
معلوم نیست آیا بین توییت جعفری 
و ادعاهای دعایی رابطه  ای وجود دارد 
قاسم  شدن  کشته  از  بعد  اما  نه  یا 
»ُمرده  به  اصالح  طلبان  سلیمانی، 
خواری« پشت تابوت سلیمانی افتادند 
گرفته  تاجزاده  ظریف،  روحانی،  از  و 
به  دیگران  و  خزعلی  کرباسچی،  تا 
تعریف و تمجید از وی پرداختند. این 
در حالیست که صرف فرمانده نهادی 
مانند »سپاه قدس« بودن به خودی 
سلیمانی  که  است  این  بیانگر  خود 
چه »مدارج« مهمی را در سرکوب و 
کشتار طی کرده تا به عنوان »امین« 
فرماندهی  این  به  خامنه ای  علی 

رسیده است!
جمهوری اسالمی در حالی سرگرم 
راهپیمایی  کردن  داغ  برای  تبلیغات 
دو  هر  که  است  ۲۲بهمن  فرمایشی 
جناح حکومت قاسم سلیمانی را که 
چهلم اش مصادف با همین روز است، 
کشاندن  برای  خود  تبلیغات    محور 
قرار  حکومتی  نمایش  این  به  مردم 

داده اند.
علی فدوی معاون فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی روز دوشنبه 
مناسبت  به  مراسمی  در  بهمن   ۲۱
چهلم کشته شدن سلیمانی گفت که 
تشییع  در  میلیونی  جمعیت  حضور 
می  دهد  نشان  مقاومت«  »سرداران 
منطقه  ملت های  دل  در  ریشه  آنها 
دارند و ارادت خاصی به خط مقاومت 

دارند.
افراد  شدن  کشته  علت 
سلیمانی:  جنازه  تشییع  در 
و غیرعمدی  واکنش های حیوانی 

انسانی!
از  ماه  از یک  بیش  از گذشت  پس 
کشته شدن قاسم سلیمانی، حواشی 
»انتقام  دارد.  ادامه  همچنان  آن 
سخت« جمهوری اسالمی از آمریکا به 
شلیک پدافند سپاه پاسداران انقالب 
مسافربری  هواپیمای  به  اسالمی 
بر  کشته  که ۱۷۶  انجامید  اوکراینی 
تشییع  که  حالی  در  گذاشت  جای 
جنازه »سردار مقاومت« در زادگاهش 
نیز ده ها کشته و زخمی در پی داشت!

قربانیان  خانواده های  از  گروهی 
کرمان  در  سلیمانی  جنازه  تشییع 
شدن  کشته  دلیل  که  کردند  اعالم 
و  حیوانی  »واکنش های  افراد  این 

مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی سخنرانی روحانی کنار تصویری از سلیمانی و ابومهدی المهندس که 
در حمله پهپادی آمریکا در حوالی فرودگاه بغداد کشته شدند

غیرعمدی انسانی« اعالم شده است!
تهران  چاپ  »شهروند«  روزنامه 
از  ۲۰ بهمن گزارش داد که ۲۰ نفر 
خانواده ی کشته شدگان در این حادثه 
»پرونده  این  تا  آمده اند  تهران  به 
بالتکلیف« را پیگیری کنند. بر اساس 
برای  تالش  »در  آنها  گزارش،  این 
شهید اعالم  شدن فرزندان، همسران و 
پدر و مادران شان   هستند و می خواهند 
بدانند چرا تا به حال کسی مسئولیت 
این حادثه را نپذیرفته است«. به گفته 
اعضای  از  نفر  سه  شهروند،  روزنامه 
این خانواده ها به نمایندگی از بقیه در 
حضور  اسالمی  جمهوری  رهبر  دفتر 

یافته اند.
این موضوع که معلوم نیست عمدی 
جنجالی  زود  خیلی  سهوی  یا  بوده 
احوال  ثبت  سازمان  نهایت  در  شد. 
خبر کشته شدن افراد در این تشییع 
است  کرده  اعالم  و  تایید  را  جنازه 
کرمان  در  افراد  آن  فوت  گواهی  در 
علت مرگ اصالح شده و به »ازدحام 
انسانی«  غیرعمد  واکنش  و  جمعیت 

تغییر کرده است.
سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان 
ثبت احوال به ایسنا گفته »بر اساس 
جهانی،  بهداشت  سازمان  ابالغ 
علت  اخیر  سال  یکصد  در  تقریبا 
که  می شود  ثبت  گواهی ها  در  فوت 
این علت ها نیز بر اساس طبقه بندی 
سازمان بهداشت جهانی برای کشورها 
تنظیم می شوند که برخی موارد این 
ما  فرهنگ  با  متناسب  طبقه بندی 
نبوده است. بطور مثال در دنیا علت 
مرگ افرادی که در جنگ جان خود 
را از دست می دهند، خشونت توسط 
دیگران ثبت می شود اما در کشور ما 
اصالح شده و علت مرگ شهادت درج 
می شود. از آنجا که تا کنون مشابه این 
اصالح  مورد  این  نداشتیم  را  موضوع 

نشده بود.«
کرمان  احوال  ثبت  اقدام  این  وی 
»بهداشت  که  کرد  توجیه  اینطور  را 
جهانی ۱۸ مورد علت مرگ مشخص 
زیرشاخه  مورد  داری ۳۲۱  که  کرده 
اصلی  عنوان  با  کرمان  اتفاق  و  است 
ازدحام  اثر  در  مرگ  فوت،  علت 
جمعیت بوده که زیرشاخه آن مرگ 
غیرعمدی  واکنش های  از  ناشی 
از  پس  روز  یک  که  می شود  انسانی 
حادثه نیز این مورد در سازمان ثبت 

احوال اصالح شده است.«
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اساس  بر  اصالحیه  این  شده  گفته 
شده،  انجام  قضاییه  قوه  دستور 
چیزی  چنین  خیر،  داشت:  اظهار 
ثبت  مدیرکل  بلکه  ندارد  صحت 
سازمان  به  کرمان  استان  احوال 
فوت  این  زیرشاخه  که  کرد  اعالم 
غیرعمدی  و  حیوانی  »واکنش های 
برای  مورد  این  و  می شود  انسانی« 
مطهر  پیکر  تشییع  در  که  افرادی 
کشته  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 

شده اند، اصال صحیح نیست.«
داد: »فقط ۱۰ مورد  ادامه  ابوترابی 
»واکنش های  عنوان  با  فوت  گواهی 
چاپ  انسانی«  غیرعمدی  و  حیوانی 
و  اعالم  سازمان  به  که  بود  شده 
اصالح  دستور  احوال  ثبت  سازمان 
گواهی  همه  و  داد  را  صادر  موارد 
فوت ها جمع آوری شد و گواهی فوت 
شد  صادر  عزیزان  این  برای  جدید 
ضمن آنکه از خانواده های این عزیزان 
نیز دلجویی به عمل آمده اما یک نفر 
در این بین شیطنت کرده و تصویری 
از این گواهی فوت در فضای مجازی 

منتشر کرده است.«

میدان »آزادی« ۲۲ بهمن 13۹8: »دولت غربگرا شریک قتل قاسم«
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بهترین غذاها برای 
سالمت روده!

سالمت  به  می تواند  مغذی  غذاهای  از  بسیاری 
شامل  هستند  مفید  که  غذاهایی  کند.  کمک  روده 

پری بیوتیک ها که به تغذیه باکتری های مفید کمک می کنند، و 
پروبیوتیک ها که باکتری های مفید روده را افزایش می دهد.

آ ن ها  بدن  که  هستند  غذاهایی  پری بیوتیک ها   : پری  بیوتیک  غذاهای 
آن ها  از  و  کرده  تخمیر  را  آن ها  باکتری ها  در عوض  و  نمی کند  را هضم 

اما  دارند؛  خود  در  فیبر  نوع  یک  پری بیوتیک ها،  همه ی  می کنند.  تغذیه 
بعضی  چرا  که  می کند  بیان  مسئله  این  نیستند !  پری بیوتیک  فیبرها  همه ی 
مفید می توان  پری بیوتیکی  بهتر هستند.از غذاهای  روده  برای سالمت  فیبرها 
 ، ، پیاز ، گندم ، سویا ، جو دوسر ، کنگر فرنگی  به موارد زیر اشاره کرد: سیر 

مارچوبه ، تره فرنگی.
غذاهای پروبیوتیکی : پروبیوتیک ها شامل باکتری های مفید هستند که پس از 
مصرف در روده جای می گیرند. از پروبیوتیک ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
ماست کشت شده ، پنیر کشت شده و دیگر محصوالت لبنی همراه باکتری های 
سورکروت  و  میزو  تمپه،  کیمچی،  مانند  تخمیری،  غذاهای   ، کشت شده 
کیمچی،  غذای   .)kimchi, tempeh, miso and sauerkraut(

کیمچی و دیگر غذاهای تخمیری می توانند باکتری های مفید روده 
را افزایش دهند.بعضی پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها نیز حاوی 

مقدار زیادی FODMAP هستند؛ بنابراین هر فرد باید 
هدف رژیم غذایی خود را تعیین کند تا پس از 

را  بگیرد که چه غذاهایی  آن تصمیم 
مصرف کند.

زنان  شاخص

روئیده به دشت سینه هر سو
تک بوتۀ خار وحشی درد

ایکاش که باغبان »هستی«
این گونه مرا رها  نمی کرد

**                    
ای کاش چو باد نوبهاران

بر گیسوی عمر شانه می زد
در پرتو آفتاب امید

یک بوتۀ گل جوانه می زد
**                    

ای کاش که آسمان چشمم
پروازگِه ستاره ای بود
یا آنکه غروب آرزو را

در پی شفق دوباره ای بود

بادام  شیر   
چیست؟

بیایید با این واقعیت شروع کنیم که 
شیر بادام از بادام به دست می آید، 
نازک  پوستی  با  گوشتی  میوه  یک 
شناسی،  گیاه  دیدگاه  از  که  است 
یک میوه محسوب می شود و به آن 
شیرین(  )بادام   Prunus dulcis
چگونه  بادام  شیر  شود.  می  گفته 
تهیه می شود؟ فرآیند تهیه شیر بادام 
سپس  و  آب  و  بادام  ترکیب  شامل 
استفاده از یک صافی یا پارچه نازک 
خارج  و  کردن  صاف  برای  ای  پنبه 
است. صاف کردن  مواد جامد  شدن 
بافت  یک  تواند  می  نهایی  محصول 
صاف و نرم و تا حدی طعمی آجیلی 

را به شیر بادام ببخشد.
تمام  لزوما  بادام  شیر  که  اگرچه 
نگه  خود  در  را  بادام  غذایی  خواص 
به طور قطع می تواند  اما  نمی دارد، 
در یک رژیم غذایی سالم قرار بگیرد. 
مغذی  ماده  چندین  ارائه  بر  عالوه 
فواید  برخی  با  است  ممکن  مهم، 
سالمتی مهم از جمله عملکرد بهبود 
یافته مغز تا افزایش سالمت استخوان 

و حتی فراتر از آن مرتبط باشد.
شیر بادام، تنوع زیادی دارد و میتواند 
یک جایگزین بسیار عالی برای شیر 
گاو باشد و برای آن  دسته از افرادی 
که به دنبال رژیم غذایی بدون لبنیات 
هستند و یا افرادی که قادر به تحمل 
محصوالت لبنی نیستند، مفید  باشد 
با  را   بادام  شیر  می توان  تنها  نه  و 
اغلب دستور العمل  ها جا به جا کرد 
و به جای شیر استفاده کرد بلکه آن 
را می توان در محصوالت پخته  شده، 
نیز  دسرها  و  ها  شیک  ها،  اسموتی 

به کار برد.
ارزش غذایی شیر بادام

تغذیه با شیر بادام چیزی نیست که 
شود.  شما  ناراحتی  و  تاسف  باعث 

به  دهد.  می  کاهش  نیز  را  پستان 
از  بادام  شیر  و  بادام  دلیل  همین 
سرطانی  ضد  غذایی  مواد  بهترین 

محسوب می شوند.
۲.  می تواند به کاهش وزن شما 

کمک کند
شیر بادام در هر وعده، کالری بسیار 
کمی دارد، و این باعث می شود که 
یک افزودنی عالی برای رژیم کاهش 
وزن در نظر گرفته شود. در مقایسه 
دارای  آن  وعده  هر  که  بز  شیر  با 
بادام  شیر  باشد،  می  کالری   ۱۶۸
در هر وعده طور متوسط دارای۴۰ 

کالری است.
3.  می تواند قلب شما را قوی 

نگه دارد
شیر بادام مملو از چربی های سالم 
ای  حقه  تک  های  چربی  جمله  از 
و چند حلقه ای است. با جایگزین 
در  شده  اشباع  های  چربی  کردن 
چربی  جای  به  خود  غذایی  رژیم 
به  توانید  می  اشباع،  غیر  های 
بیماری  برابر  در  قلب  از  محافظت 
های قلبی عروقی کمک کنید. این 
چربی ها همچنین نقش مهمی در 
کاهش خطر ابتال به اختالل خوشه 
ایفا  متابولیک  سندرم  نام  به  ای 

میکنند.
۴. شیر بادام به استحکام و قوی 
شدن دندان ها و استخوان های 

شما کمک می کند
غذایی  رژیم  از  را  حیوانی  شیر  آیا 
خود حذف کرده اید و نگران آسیب 
دندان  و  ها  استخوان  به  رسیدن 
نباشید.  نگران  هستید؟  خود  های 
اگر چه شیر بادام به اندازه شیر گاو 
دارای ویتامین D و یا پروتئین نمی 
باشد، اما شیر بادام منبع خوبی از 
کلسیم، ویتامین D و منیزیم است 
ها  استخوان  در حفظ سالمتی  که 

نقش مهم و اساسی دارند.
های  آسیب  و  صدمات  با   .۵
و  آزاد  های  رادیکال  از  ناشی 
می  مبارزه  ها  بیماری  تشکیل 

کند
شیر بادام دارای ویتامین E  است، 
یک  عنوان  به  که  مغذی  ریز  یک 
می  شناخته  قوی  اکسیدان  آنتی 
شود. آنتی اکسیدان ها با مبارزه با 
علت  که  آزاد  رادیکال  های  آسیب 
قرار گرفتن در معرض آفتاب، رژیم 
بیماری  و  آلودگی  ضعیف،  غذایی 
بدن  از  شوند،  می  ایجاد  بدن  در 

محافظت می کنند. 
بیماری  روند  تواند  می    .۶

آلزایمر را کند کند
بیماری آلزایمر یک وضعیت عصبی 
جدی است که با کاهش حافظه و 
گیجی مشخص می شود. اگرچه که 
آلزایمر در حال حاضر هیچ درمانی 
یافتن  حال  در  محققان  اما  ندارد، 
کمک  برای  جدیدی  های  روش 
روند  کردن  کم  یا  و  پیشگیری  به 
ایجاد  جمله  از  بیماری  پیشرفت 
تغییراتی در رژیم غذایی روزانه هستند.

 ،E ویتامین  مغذی،حاوی  ماده  این 
و   D ویتامین  قابل  توجهی  مقدار 
مقدار زیادی کلسیم است. همچنین 
محصوالت  سایر  با  مقایسه  در 
و  دارد  کمی  بسیار  کالری  لبنی، 
کم  وزن  سرعت  به  می خواهید  اگر 
محصول  این  از  می توانید  کنید، 
لبنی استفاده کنید. در حقیقت اکثر 
کالریهای موجود در چربی ها، در هر 
وعده از اسید های چرب اشباع شده و 
سایر چربی های غیر اشباع تک حلقه 
ای و چند حلقه ای، برای محافظت از 

قلب مفید هستند.
نشده  بادام شیرین  فنجان شیر  یک 

تقریبا حاوی مواد زیر است:
۴۰ کالری ، ۲ گرم کربوهیدرات ، ۱ 
گرم پروتئین ، ۳ گرم چربی ، ۱ گرم 
فیبر غذایی ، ۱۰ میلی گرم ویتامین 
E ، ۱۰۰ واحد بین المللی ویتامین 

D ،  ۲۰۰ میلی گرم کلسیم  ، 
 ،  A ۵۰۰ واحد بین المللی ویتامین
میلی   ۴۰  ، منیزیم   گرم  میلی   ۱۶

گرم فسفر  ، فواید سالمتی شیر بادام 
.

خوب  شما  برای  بادام  شیر  آیا  پس 
یک  تامین  بر  عالوه  است؟  مفید  و 
مغذی  ماده  چندین  از  مناسب  دوز 
ضروری، شیر بادام با برخی از فواید 
ارتباط  در  نیز  موثر  بسیار  سالمتی 

است.
در  تواند  می  بادام  شیر   .1
از  برخی  مدیریت  یا  پیشگیری 

سرطان ها مفید باشد.
برخی از تحقیقات نشان می دهند که 
دهنده  تشکیل  اجزای  و  بادام  شیر 
به  ای  بالقوه  طور  به  می تواند  آن 
کند.  کمک  سرطان  از  پیشگیری 
غیر  تک  چربی  های  وجود  دلیل  به 
بادام همچنین  با شیر  تغذیه  اشباع، 
می تواند نقش مهمی در پبشگیری از 

سرطان آندومتر داشته باشد.
شده  منتشر  تحقیقات  به  توجه  با 
و  سرطان  المللی  بین  مجله  در 
و  بیومارکرها  سرطان،  اپیدمیولوژی 
های  چربی  زیاد  مصرف  پیشگیری، 
تک غیر اشباع، خطر ابتال به سرطان 
انواع خاص سرطان  از  برخی  و  کبد 

نازنین نور  
نازنین  اصلی  نام  با  نور  نازنین 
ایرانی  نوشین نور، نویسنده و بازیگر 
تبار است که در کانادا به دنیا آمده 
در  کنون  تا  و  است  شده  بزرگ  و 
بازی  هالیوودی  فیلم سینمایی  سه 

کرده است.
نازنین  والدین   ۱۹۷۵ سال  .در 
به قصد ادامه ی تحصیل از ایران به 
آمریکا مهاجرت کردند. آن ها در ابتدا 
قصد بازگشت به ایران را داشتند اما 
با وقوع انقالب ۱۳۵۷ و جنگ ایران 
آمریکا  در  گرفتند  تصمیم  عراق،  و 

بمانند.
نازنین نور فارغ التحصیل رشته ی 
جورج  دانشگاه  از  بین الملل  روابط 
تحصیل  مدت  در  او  است.  میسون 
را  ویولن  دبیرستان خود  تا  ابتدایی 
یاد گرفت. همچنین او نواختن پیانو 

و سنتور را بلد است.
اطالعات  بانک  اطالعات  پایه  بر 
اینترنتی فیلم ها، نازنین تا کنون در 
سه مجموعه تلویزیونی آمریکایی به 

ایفای نقش پرداخته است.
با  سال ۲۰۰۵  در  نخستین بار  او 
تلویزیونی  مجموعه  در  نقش  ایفای 

»ذهن های  آمریکایی  پلیسی-درام 
سال  در  سپس  شد.  دیده  مجرم« 
تلویزیونی  مجموعه  در   ۲۰۱۲
»جانوران سیاسی« و پس از آن در 
سال ۲۰۱۴ در سریال »خانم وزیر« 

بازی کرده است.
در   ۲۰۰۷ سال  در  همچنین  او 
 A( عمیق تر  عشق  سینمایی  فیلم 
Deeper Love( بازی کرده است.

نازنین در سال ۲۰۲۰ با داوری فصل 
اول برنامه ی تلویزیونی پرشیاز گات 
مردم  بین  ام بی سی پرشیا  در  تلنت 

لعبت واالفارسی زبان شناخته شد.

چین و چروک روی پوست را با چه 
روش های طبیعی می توانیم برطرف 
کنیم چه راهکارهای طبیعی به ما در 
بدون  میکنندمرغ  زمینه کمک  این 
سبز،آب،روغن  پوست،سیر،چای 
سالمون  ماهی  و  زیتون،لوبیاها 
چروک  و  چین  رفع  در  شما  به 
صورتتان کمک زیادی خواهند کرد 
این  از  پوستتان  از  محافظت  برای 
موادطبیعی بهره بگیرید و مانع پیری 
زودرس آن شوید ویتامین ها و امالح 
این  برای پوست در  معدنی مفیدی 
خوراکی های سالم نهفته است.برنامه 
غذایی و آنچه می خوریم تاثیر بسیار 
زیادی روی پوست صورتمان دارد. در 
 Food این مقاله که برگرفته از کتاب
Cures است می خواهیم غذاهایی را 

به کاهش  به شما معرفی کنیم که 
می  کمک  پوست  چروک  و  چین 

کنند.
های  گوشت   : پوست  بدون  مرغ 
بدون چربی مانند گوشت سینه مرغ 
پروتئین هستند  از  ماهی سرشار  و 
گوشتی  غیر  گزینه  نیز  لوبیا  البته 
کنید.  استفاده  توانید  می  که  است 
را هضم می  این غذاها  درحالی که 
را  آنها  های  پروتئین  بدنتان  کنید 
به آمینو اسید ها می شکند تا برای 
داشتن  بسازد.  پشتیبانی  ها  سلول 
می  کمک  آمینواسید  زیادی  مقدار 
کند بدن بتواند سریع تر سلول های 
کند.  بازسازی  را  کالژن  و  پوست 
سعی کنید به تمام وعده های خود 
پروتئین های بدون  این  از  مقداری 
اگر  مخصوصا  کنید،  اضافه  چربی 

دچار کمبود پروتئین هستید.
سیر : سیرهای تند و تیز حاوی آنتی 
اکسیدان محافظت کننده از پوستی 
هستند به نام پلی فنول که پوستتان 
را از رادیکال های آزاد محافظت می 
که  ناپایداری  های  مولکول  کند، 
تبدیل به کالژن می شوند. سیر خرد 
اضافه  غذا  به  اینکه  از  قبل  را  شده 
کنید ۱۰ تا ۱۵ دقیقه نگه دارید تا 
و خاصیتش  فعال شوند  ترکیباتش 
افزایش بیابد. سیر و دیگر غذاهایی 
هستند  ها  فنول  پلی  حاوی  که 
غذاهای  بهترین  جزء  همچنین 

مقابله و پیشگیری از سرطان نیز به 
حساب می آیند.

باال  با  قهوه ممکن است  چای سبز: 
مانند  استرس  های  هورمون  بردن 
افزایش  آدرنالین و نورآدرنالین باعث 
قهوه،  جای  به  شود.  چروک  و  چین 
بگیرید  از چای سبز  را  کافئین خود 
که سرشار از پلی فنول ها است. روزانه 
اگر  اما  بنوشید  سبز  چای  فنجان   ۴
از  است  حساس  کافئین  به  بدنتان 

ساعت ۳ بعد از ظهر به بعد ننوشید.
بدن  نوشید  نمی  چای  وقتی   : آب 
خود را با یک لیوان آّب آبرسانی کنید. 
وقتی سلول ها را سرشار از مایعات نگه 
دارید آنها نیز مواد مغذی را راحت تر 
وارد خود می کنند و غشا را انعطاف 
ظاهر  یعنی  این  کنند.  می  پذیر 
پوستتان نرم و صاف می ماند. سعی 
کنید در طول روز ۷ تا ۸ لیوان آب 
بنوشید و اگر در معرض گرمای زیاد 
قرار گرفتید، مقدار  فعالیت شدید  یا 
افزایش دهید. را  نوشید  آبی که می 

توت ها : توت ها چه تمشک، توت 
فرنگی، بلوبری، یا توت سیاه از دیگر 
اکسیدان  آنتی  سبزیجات  و  ها  میوه 
بیشتری دارند.توت ها چه تمشک، توت 
فرنگی، بلوبری، یا توت سیاه از دیگر 
اکسیدان  آنتی  سبزیجات  و  ها  میوه 
اکسیدان  آنتی  این  دارند.  بیشتری 
و  هستند  پوست  دهنده  نجات  ها 

و  از چین  را  شما 
های  آسیب  و  چروک 

پوستی محافظت می کنند. در صورت 
صورت  به  فنجان  یک  روزی  امکان 
اسموتی یا میکس با ساالد میل کنید.

روغن زیتون : این روغن سالم سرشار 
است از اسید اولئیک، اسید چربی که 
سلولی  غشای  مایع  داشتن  نگه  با 
ویتامین  کند.  می  صاف  را  پوست 
کمک  همچنین  ها  فنول  پلی  و   E
بماند.  جوان  پوست  ظاهر  کنند  می 
اکسیدان  آنتی  بیشترین  اینکه  برای 
اکسترا  روغن  یک  کنید  دریافت  را 
ویرجین ۱۰۰ درصد طبیعی انتخاب 
کنید. این نوع روغن زیتون بیشترین 
آنتی اکسیدان را دارد چون کمترین 

از این  تغییر در آن داده شده است. 
روغن به عنوان چربی در بیشتر غذاها 
آن  باشید  مواظب  اما  کنید  استفاده 
را زیاد حرارت ندهید چون ترکیبات 
دهد. می  دست  از  را  خود  مفید 

 ۳ امگا  های  چرب  اسید   : سالمون 
موجود در سالمون تنها برای قلبتان 
مفید نیستند. آنها همچنین مایع غشا 
سلولی را حفظ می کنند تا به پوست 
جوانی و لطافت ببخشند. سعی کنید 
هر هفته دو وعده ماهی چرب مانند 
کنید.  میل  مخالی  خال  و  سالمون 
ماهی سالمون همچنین یکی از منابع 

خوب ویتامین D است.
لوبیاها : تحقیقات محققان استرالیایی 
لوبیا،  بیشتر  که  افرادی  داده  نشان 
ماهی، سبزیجات و روغن زیتون میل 
می کنند کمترین چین و چروک را 
باورند ترکیب  این  بر  دارند. محققان 
چربی های غیر اشباع، پروتئین های 
به  ها  اکسیدان  آنتی  و  چربی  بدون 
مقابله با پیری کمک می کنند. سعی 
کنید هفته ای یک بار غذایی بر پایه 
لوبیا میل کنید و روزانه ۵ تا ۶ وعده 

سبزیجات داشته باشید.
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فواید شیر بادام برای مغز، قلب و استخوان ها  خوردنی های از بین برنده چین و چروک
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مردان  شاخص

ضایعات  سرسیاه،  های  جوش 
که  هستند  رنگی  تیره  و  کوچک 
پوستتان  بر روی  را  آنها  توانید  می 
مشاهده کنید. این جوش ها به دلیل 
غیر التهابی بودن آنها، موجب ایجاد 
این  با  شوند.  نمی  ناراحتی  یا  درد 
کوچک  ضایعات  این  حضور  حال، 
دهنده  آزار  ها،  آکنه  سایر  همانند 
روی  سرسیاه  های  جوش  است. 
خارج  و  دادن  فشار  با  حتی  بینی، 
کردن آن ها نیز دوباره بر می گردند 
و  نفس  به  اعتماد  است  ممکن  و 
تصورتان را از خودتان کاهش دهد. 
روش ها و رویکردهای غلط برای از 
بین بردن جوش های سرسیاه، می 
توانند شرایط را بدتر کرده و عواقب 
داشته  همراه  به  را  مدتی  طوالنی 
باشد. بنابراین در وهله اول، آگاهی 
در مورد چگونگی جلوگیری موثر از 
بروز جوش های سرسیاه، بسیار مهم 

است.
جوش های سرسیاه چیست؟

بیماری آکنه کابوسی است که بیش 
از ۸۵ درصد افراد، حداقل یک بار آن 
زندگی خود تجربه می  را در طول 
کنند. آکنه انواع مختلفی دارد که از 
میان آن ها، جوش های سرسیاه به 
دلیل فراوانی و پیچیدگی شان، مورد 
توجه بیشتری قرار گرفته اند. جوش 
بازی  های  کومدون  سرسیاه،  های 
هستند که با کومدون های بسته یا 

جوش های سر سفید تفاوت دارند.
جوش های سرسیاه نوعی کومدون 
هستند. آنها زمانی ظاهر می شوند 
که منافذ باز پوست بسته می شوند 
و سپس سلول های مرده پوست و 
با  واکنش  به  شروع  روغنی  سبوم 
اکسیژن می کنند و سیاه می شوند. 
این جوش ها به دلیل شکل وظاهر 
پوست  روی  بر  که  آنها  رنگ  تیره 
جوش  است،  مشاهده  قابل  صورت 
جوش  شوند.  می  نامیده  سرسیاه 
هر  در  است  ممکن  سرسیاه  های 
ناحیه از پوست بدنتان یافت شوند. 
تشکیل  برای  محل  ترین  رایج  اما 

آنها، بر روی پوست صورت است.

ایجاد  باعث  عواملی  چه 
جوش های سرسیاه می شوند؟

آگاهی از عوامل و فاکتورهای ایجاد 
برای  سرسیاه،  های  جوش  کننده 
امری  ها  آن  از  پیشگیری  و  درمان 

بسیار مهم است.
زیر  موارد  که  است  این  بر  اعتقاد 
منجر به بدتر شدن مشکالت جوش 
های سرسیاه و تبدیل آنها به آکنه 

های شدیدتر می شوند:
غدد   ، هورمونی  وضعیت   ، ها  ژن 
 ، قاعدگی   ، پوست  فعال  روغنی 
 ، استرس  و  روانشناختی  مسائل 
از  مراقبت  محصوالت  از  استفاده 
می  منافذ  انسداد  سبب  که  پوست 
پوست  به  فشار  آمدن  وارد   ، شوند 
در اثر استفاده از تجهیزات ورزشی، 
یقه های محکم و کاله های ورزشی ، 

گشنیز
و تأثیر آن در تشنج

گیاهان دارویی از جمله گشنیز، سابقه  ی مصرف 
طوالنی به عنوان داروهای ضدتشنج دارند. تاکنون، 

عملکرد  نحوه ی  مورد  در  اساسی  مکانیزم های  از  بسیاری 
محققان  جدید،  مطالعه ی  یک  بود.در  مانده  ناشناخته  گیاهان، 

مکانیزمی مولکولی را آشکار کردند که باعث می شود گشنیز به طور 
موثری، تشنج های رایج را در صرع و سایر بیماری ها به تاخیر بیندازد.

این مطالعه که در مجله ی FASEB به چاپ رسیده است، مکانیزم مولکولی 
گشنیز )Coriandrum sativum( را به عنوان یک فعال کننده ی بسیار قدرتمند 
کانال KCNQ بیان می کند. این درک جدید ممکن است منجر به پیشرفت در 
درمان و ایجاد داروهای مؤثرتر شود.به ویژه، ما ترکیبی به نام dodecanal را از 
متصل می شود  پتاسیمی  کانال های  از  بخش خاصی  به  که  کردیم  گشنیز کشف 
باز کند و تحریک پذیری سلول را کاهش دهد.این کشف به خصوص،  تا آن ها را 
بسیار مهم است؛ زیرا می تواند منجر به کاربر موثرتر گشنیز به عنوان یک داروی 
ضدتشنج شود. هم چنین می تواند منجر به تغییراتی در dodecanal برای ایجاد 
داروهای ضدتشنج ایمن تر و موثرتر شود.محققان، متابولیت های برگ گشنیز 
را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند ترکیبی آلدهیدی از یک اسید چرب 

بلندزنجیر به نام )dodecenal-۲-)E، کانال های پتاسیمی متعددی را 
فعال می کند؛ از جمله ایزوفرم غالب نورونی و ایزوفرم غالب قلبی. 

این دو کانال، مسئول تنظیم فعالیت الکتریکی در مغز و قلب 
باعث  متابولیت،  این  که  شد  کشف  هستند.هم چنین 

تقویت عملکرد ضدتشنجی گشنیز و به تاخیر 
شیمیایی  تشنج های  انداختن 

می شود.

داروها ، قرار گرفتن در معرض شرایط 
 ، آلودگی ها  و  و هوایی مرطوب  آب 
خارج  یا  دادن  فشار   ، بدن  تعریق 
کردن ضایعات پوستی و شوی بیش 

از حد پوست .
جوش  خطرزای  فاکتورهای  شناخت 
پیدا کردن  در  به شما  های سرسیاه 
بهترین راه برای مقابله با آنها کمک 
می کند. به عنوان مثال، آگاهی شما از 
چگونگی و تاثیر استرس بر جوش های 
سرسیاه، باعث می شود که بدنتان را 
سالم نگه دارید و ذهنتان را تسکین 
دهید. این عوامل می توانند خطر بروز 

بیماری آکنه را کاهش دهند.
مهم نیست که تا چه اندازه از ایجاد 
جوش های سرسیاه جلوگیری کنید، 
های  جوش  این  وجود  احتمال  زیرا 
پوست  روی  بر  رنگ  تیره  و  کوچک 

همیشه وجود دارد.
برخی از موثرترین راه حل های توصیه 
شده برای درمان جوش های سرسیاه 

عبارتند از:

استفاده از جوش شیرین
 pH تعادل  موجب  شیرین  جوش 
اضافی،  روغن  و  شده  پوست  سطح 
سلول های مرده پوست و آلودگی ها 
و گردوغبار را از روی آن پاک می کند. 
عالوه بر این، جوش شیرین یک الیه 
بردار مفید برای پوست است. شما می 
توانید هفته ای دوبار جوش شیرین را 
توجه  اعمال کنید.  پوستتان  بر روی 
داشته باشید که استفاده بیش از حد 
از جوش شیرین ممکن است موجب 

خشکی پوستتان شود.
چای سبز

چای سبز می تواند به عنوان یک آنتی 
اکسیدان فوق العاده موثر عمل کند. 
اگر چای سبز به طور مرتب هفته ای 
تواند  می  شود،  مصرف  بار   ۳ الی   ۲
به طور  را  تولید روغن پوست  میزان 

موثری کاهش دهد.
زردچوبه

زردچوبه یک منبع غنی از خواص ضد 
قارچی، ضد باکتریایی و ضد التهابی 
زردچوبه  از  استفاده  بنابراین  است. 
برای از بین بردن جوش های سرسیاه 
گزینه مناسبی است. شما می توانید 

زردچوبه  از 
ماسک  عنوان  به 

صورت استفاده کنید.
آب لیمو

آب لیمو حاوی اسید سیتریک است. 
جمع  و  قابض  یک  اسیدسیتریک 
با  تواند  می  و  است  طبیعی  کننده 
مرده  پوست  و  شده  مسدود  منافذ 
 C ویتامین  منبع  این  کند.  مقابله 
همچنین باعث افزایش تولید کالژن 
می شود. کالژن می تواند جای زخم 
را  پوست  سالمت  و  کرده  درمان  را 

بهبود بخشد.
عسل

عفونی  ضد  خاصیت  دلیل  به  عسل 
می  خود  باکتریایی  ضد  و  کننده 
انواع ناخالصی ها و آلودگی ها  تواند 

را از روی پوست پاک کند. به همین 
دلیل برای سالمت پوست یک گزینه 
بر  عالوه  رود.  می  شمار  به  محبوب 
این، عسل به عنوان یک آنتی بیوتیک 
طبیعی برای پاک کردن جوش های 
سرسیاه، آبرسان منافذ و سفت کننده 

پوست عمل می کند.
شکر

از شکر غالباً برای پاک کردن و تمیز 
کردن منافذ مسدود شده و مقابله با 
استفاده  زننده  و  سخت  های  جوش 
می شود. اضافه کردن شکر به روغن 
اثربخشی  افزایش  باعث  حامل  های 
آن می شود. زیرا این روغن ها مانند 
جوجوبا، زیتون یا بادام می توانند به 

خوبی از سبوم پوست تقلید کنند.
ویژه جوش های سرسیاه  به  و  آکنه 
برای هر فردی در هر سنی دردسر ساز 
است. برخی از این افراد معموالً تمام 
راه های از بین برنده آکنه را در طول 
زندگی خود امتحان می کنند. اما این 
نیستند.  کارآمد  همیشه  ها  حل  راه 
از  جلوگیری  نحوه  به  توجه  بنابراین 
ایجاد جوش های سرسیاه، روش موثر 

و به صرفه برای مبارزه با آکنه است.

آرش لَّباف  
)13۵۶ - تهران(

آرش لَّباف معروف به آرش، خواننده، 
ایرانی  بازیگر  تهیه کننده،  ترانه سرا، 
شد.وی  زاده  تهران  در  آرش  است. 
تهران زندگی  تا سن ده سالگی در 
و پس از آن به اروپا مهاجرت کرد.

به دلیل اشتیاق زیادش به موسیقی، 
پس از رفتن به کالج، شروع به نوشتن 
موسیقی کرد. در ابتدا کار خود را در 
کارتیو  کامرون  همراهی  به  گروهی 
در  که  کرد  آغاز  دیگر  تن  چند  و 
کلوپ ها و بارها می خواندند. اما پس 
پیشرفت  موسیقی  در  آرش  آنکه  از 
بیشتری کرد، سرانجام پس از تالش 
فراوان نخستین آلبوم خود را در ۱ 
او  کرد.  منتشر   ۲۰۰۵ سال  فوریه 
موسیقی  جدول های  در  مستقیماً 
تاپ ۱۰ سوئد شماره یک شد و پس 
از مدتی نیز در تمام اروپا به شهرت 
آلبوم  سومین  او  آلبوم  و  رسید 
هم اکنون  شد.  شناخته  فروش  پر 
از  که  خوبی  استقبال  دلیل  به  او 
مختلف  کشورهای  در  آهنگ هایش 
دنیا شده، از شهرت جهانی برخوردار 
مربوط  رویداد  است.خبرسازترین 

جام  از  پیش  به  مربوط  آرش،  به 
آلمان می شود. آرش  جهانی ۲۰۰۶ 
نمایندگی  به  را  ایران«  »ایران  ترانه 
ملودی  همان  با  ایران  کشور  از 
»موزیک زبان من است« اجرا کرد. 
او در مسابقه آواز یوروویژن ۲۰۰۹، 
جمهوری  نماینده  تیمورزاده  آیسل 
همیشه  آهنگ  با  را  آذربایجان 
بازیگری  او همچنین  کرد.  همراهی 
را نیز با حضور در فیلم فصل کرگدن 
بهمن قبادی تجربه کرده است. آرش 
و  وثوقی  بهروز  با  کرگدن  فصل  در 

مونیکا بلوچی همبازی است. هوشنگ ابتهاج

از فایده های 
اشپل  ای  تغذیه 
اطالع  میزان  چه  ماهی 
ارزش  چه  خوراکی  نوع  این  دارید 
تغذیه ای دارد کالری و پروتئین آن 
چه میزان است ؟اشپل ماهی سفید 
و ماهی سالمون و دیگر ماهی ها چه 
تفاوتی از نظر خواص و مواد معدنی 
دارند نظر متخصصین تغذیه در این 
باره چیست ؟چربی اشباع این ماده 
؟پیشنهاد  است  میزان  چه  خوراکی 
می کنیم حداقل هفته ای ۲ ار ماهی 
بهره  آن  فایده های  از  و  میل کنید 

مند شوید .
دارای  ماهی(  )تخم  ماهی  اشپِل 
مختلفی  انواع  و  رنگ ها  اندازه ها، 
ماهی  نوعی  از  خاویار  مثال  است. 

به نام اوزون برون به دست می آید که 
در سرتاسر جهان یافت می شود، اما 
بیشتر از هر جایی در دریای خزر و 
رودخانه اورال وجود دارد. اشپل های 
در  که  خاصی  نارنجی  و  بزرگ 
استفاده  مورد  ژاپنی  رستوران های 
و  دارند  نام  ایکورا  می گیرند،  قرار 

نوعی خاویار هستند.
سالمون  اشپِل  از  گرم   ۲۸ هر 
گرم   ۴ کالری،   ۷۰ حاوی  دریایی 
گرم   ۲.۵ و  پروتئین  گرم   ۹ چربی، 
کربوهیدرات است. فقط یک گرم از 
چربی های  را  اشپل  این  چربی های 
باقی  و  می دهند  تشکیل  اشباع 
چربی های آن از نوع اسیدهای چرب 
از  نیز  سیاه  خاویار  است.  غیراشباع 
اشپِل  به  تغذیه ای  مشخصات  نظر 
هر  و  است  نزدیک  دریایی  سالمون 
۲۸ گرم آن این طور ارزیابی می شود: 
گرم   ۷ چربی،  گرم   ۵ کالری،   ۷۴
کربوهیدرات.  گرم  یک  و  پروتئین 
تقریبا یک گرم از چربی های خاویار 
سیاه هم از چربی های اشباع تشکیل 

شده است.
البته نباید از یاد برد که اشپِل ماهی 

اشپل  دیگر  انواع  به  نسبت  سفید 
هر  می آید.  حساب  به  متفاوت  واقعا 
۲۸ گرم از اشپل ماهی سفید حاوی 
۲۹ کالری است، در حالی که کمتر 
پروتئین  گرم   ۴ چربی،  گرم  یک  از 
و ۱.۵ گرم کربوهیدرات دارد. ضمنا، 
چربی های  کل  از  گرم   ۰.۲ از  کمتر 
تشکیل  اشباع  چربی های  را  آن 

می دهند.
ارزش تغذیه ای اشپِل ماهی

زیادی  مقدار  حاوی  ماهی  اشپِل 
نوع  از  امگا-۳  چرب  اسیدهای  از 
اسید  و   )EPA( ایکوزاپنتانوئیک 
است   )DPA( دوکوزاهگزانوئیک 
منابع  بهترین  از  یکی  به عنوان  و 

ویتامین B۱۲ شناخته می شود.
برای  امگا-۳  چرب  اسیدهای 
عملکرد مطلوب مغز و سالمت قلب 
التهاب  حیاتی هستند، و به کاهش 
ویتامین  می کنند.  کمک  بدن  در 
عملکرد  در  مهمی  نقش  نیز   B۱۲
مطلوب مغز دارد و در تبدیل کردن 

ایفا  مهمی  نقش  انرژی  به  غذا 
می کند.

هر ۲۸ گرم از اشپِل ماهی سالمون 
)بیش  میلی گرم   ۱۰۹۶ حاوی 
چرب  اسیدهای  از  گرم(  یک  از 
میلی گرم   ۴۳۸ که  است  امگا-۳ 
آن از نوع EPA و ۵۱۴ میلی گرم 
آن از نوع DPA تشکیل می شود. 
امگا-۳  از  میزان  این  اهمیت 
زمانی  ماهی  اشپل  در  موجود 
انجمن  بدانیم  که  می شود  بیشتر 
توصیه  افراد  همه  به  آمریکا  قلب 
می کند تا روزانه یک گرم امگا-۳ 
هر  این،  بر  عالوه  کنند.  دریافت 
۲۸ گرم از خاویار ماهی سفید نیز 
حاوی ۱۵.۸ میکروگرم از ویتامین 
B۱۲ است که ۲۶۳ درصد از نیاز 
را  مهم  ویتامین  این  بدن  روزانه 

می سازد. برطرف 

مرغ،  تخم  مثل  دقیقا  ماهی  تخم 
هر  دارد.  کلسترول  زیادی  مقدار 
۲۸ گرم از خاویار سیاه دارای ۱۶۵ 
درحالی  است،  کلسترول  میلی گرم 
نباید  روز  طول  در  سالم  افراد  که 
کلسترول  میلی گرم   ۳۰۰ از  بیش 
با  غذایی  رژیم  کنند.  دریافت 
کلسترول باال، خطر ابتال به بیماری 

قلبی را افزایش می دهد.
مشکل دیگر اشپِل ماهی، سدیم آن 
سیاه  خاویار  از  گرم   ۲۸ هر  است. 
حاوی ۴۲۰ میلی گرم سدیم است، 
درحالی که هیچ فردی نباید روزانه 
سدیم  میلی گرم   ۲۳۰۰ از  بیشتر 
بهتر  دلیل  همین  به  کند.  مصرف 
سفید  ماهی  خاویار  از  که  است 
سدیم  میزان  چون  کنید،  استفاده 
در هر ۲۸ گرم آن به ۴۵ میلی گرم 

می رسد.
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بانگ ناقوس در دلم برخاست
من سر آسیمه وار و خواب آلود

جستم از جا
چه بود؟ آه چه بود؟

روز شادی است؟ یا نوای عزاست؟
هیچ کس لب به پاسخم نگشود

باد جنبید وکشته شد فانوس
شب گرانبار و تیره چون کابوس

بانگ ناقوس در دلم برخاست
آه می پرسم از خود

این چه نواست؟
از برای که می زند ناقوس؟

مزیت های تغذیه ای اشپل ماهی روش های درمان جوش های سرسیاه

Wikipedia
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دایی  علی  این  از  =پیش 
تیم  که سرمربیگری  زمانی 
برعهده  را  سایپا  فوتبال 
داشت و پس از انتقاداتی به 
اخراج  باشگاه  این  مدیریت 
شد در گفتگویی با خبرگزاری 
مهر که جمعه 13 اردیبهشت 
درباره  یافت،  انتشار   ۹8
»مصطفی مدبر« مدیر سایپا، 
داده  مشروحی  توضیحات 
و گفته بود: »مصطفی مدبر 
برای من  باشگاه  مدیرعامل 
حضور حقیقی ندارد. تا جایی 
که ذهن ناقصم یاری می کند 
و من ایشان را می شناسم از 
حراست  ریاست  که  زمانی 
بر  را  سیما  و  صدا  سازمان 
نامش سردار  داشت،  عهده 

غفور بوده است و...
علی دایی کاپیتان تیم ملی فوتبال 
می گوید: انتصاب ها در فوتبال ایران بر 
صورت  »غیرفوتبالی«  مسائل  اساس 
می گیرد و درواقع امور فنی، مقبول و 
اینگونه موضوعات نقشی در انتخاب ها 

ندارد.
او تاکید کرده که متاسفانه در برخی 
دخالت  آقازاده ها  ورزشی  انتخابات  از 
برای  که  ویلموتس  مورد  در  دارند. 
مدت کوتاهی سرمربی تیم ملی شد، 
قراردادش  آخرین  که  است  گفتنی 
چطور  بود.  یورو  هزار   ۸۵۰ یا   ۷۵۰
یکباره قراردادی به مبلغ دو میلیون و 

۷۵۰ هزار یورو با او امضا کردند؟
با  مربی  این  داده:  ادامه  وی 
دستیارانش ۳ میلیون یورو در وضعیت 
کنونی اقتصاد ایران خرج روی دست 
 ۶ اخیرا  او  گذاشت.  ایران  فوتبال 
میلیون یورو نیز غرامت خواسته است 
فدراسیون  ساده،  حساب  یک  با  که 
فوتبال و وزارت ورزش باید ۱۴ میلیارد 

تومان به وی بپردازند.
دایی با اشاره به انتخاب ویلموتس و 
دراگان اسکوچیچ سرمربیان تیم ملی 
گفته: این انتخاب ها را چه کسی انجام 
داده است؟ مردم حق دارند بدانند این 
قبیل انتخابات کار چه کسانی است. او 
تأکید کرده: ما که می دانیم؛ مردم هم 

باید بدانند.
وی در واکنش به این سوال که آیا 
می دانید انتخاب اسکوچیچ در خارج از 
فدراسیون صورت گرفته است، گفته: 
مربی  یک  بود  قرار  قبل  روز  چند  تا 
ملی  تیم  سرمربی  عنوان  به  ایرانی 
برگزیده شود. اما یکباره انتخاب آقای 
تمام  از  اگر  اعالم می شود.  اسکوچیچ 
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
بپرسید، متوجه خواهید شد که نظر 
هیچیک از آنها روی اسکوچیچ نبوده 

است.
او اضافه کرده: شما می توانید سوال 
کنید اسکوچیچ بعد از انتخاب به عنوان 
را  تیم  بازی کدام  تیم ملی،  سرمربی 
در لیگ برتر تماشا کرده است. آنوقت 
به  را  او  کسانی  می شوید چه  متوجه 
آیا در  باید پرسید  تیم ملی آورده اند. 

تیم های سایپا و پارس جنوبی، بازیکن 
و  کنید  دقت  باید  داریم؟  ملی پوش 
ببینید این مسائل از کجا آب می خورد.

نویی  امیرقلعه  همراه  که  دایی 
نامزدهای سرمربیگری تیم ملی فوتبال 
ایران بودند، ادامه داده: االن دلخوشی 
تمام مردم ما فوتبال است. این مقوله 
قلعه  بدهد.  نشاط  به جامعه  می تواند 
نویی مربی خوبی است. اما در کشور 
مربیان واجد شرایط دیگری هم داریم. 
است،  سوال  جای  من  برای  ضمنا 
کارنامه ای  و  سابقه  چه  با  اسکوچیچ 
کسی  چه  و  شده  ملی  تیم  سرمربی 
به این نتیجه رسیده که او به درد تیم 
ملی می خورد؟ خالصه که این انتخاب 
بی احترامی بزرگی بود به تمام مربیان 
اسکوچیچ،  انتخاب  در  قطعا  ایرانی. 
هیچ  به  او  کاری  سابقه  و  معلومات 
عنوان مد نظر نبوده است و باید بگویم 
متاسفانه چنین مسائلی در فوتبال ما 

زیاد است.
دایی افزوده: بروید از اعضای هیئت 
رئیسه فدراسیون فوتبال و سرپرست 
آن بپرسید اسکوچیچ را به آنها تحمیل 

کرده اند یا خیر؟ حراست وزارت ورزش، 
صالحیت کسی مانند مرا رد می کند و 
نمی خواهد در تیم ملی سمتی داشته 
باشم که البته دالیل این رد صالحیت 

را خودم می دانم.
مهدی  دایی،  علی  اظهارات  از  پس 
گفت:  ورزش  وزارت  معاون  علینژاد 
ماجرای  در  ورزش  وزارت  حراست 
عدم تائید صالحیت آقای دایی دخالت 

نداشته است.
که  زمانی  دایی  علی  این  از  پیش 
را  سایپا  فوتبال  تیم  سرمربیگری 
به  انتقاداتی  از  پس  و  داشت  برعهده 
در  شد  اخراج  باشگاه  این  مدیریت 
گفتگویی با خبرگزاری مهر که جمعه 
یافت،  انتشار   ۹۸ اردیبهشت   ۱۳
سایپا،  مدیر  مدبر«  »مصطفی  درباره 
توضیحات مشروحی داده و گفته بود: 
»مصطفی مدبر مدیرعامل باشگاه برای 
من حضور حقیقی ندارد. تا جایی که 
ذهن ناقصم یاری می کند و من ایشان 
ریاست  که  زمانی  از  می شناسم  را 
حراست سازمان صدا و سیما را بر عهده 
داشت، نامش سردار غفور بوده است. 
برای من جالب بود که مدبر را برای 
اولین بار در برنامه نود دیدم و گفتند 
توسعه  سازمان  رئیس  مدبر  مصطفی 
نمی کردم  نگاه  را  تلویزیون  تجهیز!  و 
ولی صدا آشنا بود. وقتی تلویزیون را 
دیدم، متوجه شدم همین سردار غفور 
خودمان و اردبیلی است! اینکه ایشان 
چطور مصطفی مدبر شده است برایم 
سوال است! کاش یکی از سازمان ثبت 
سوال  می توانستم  و  بود  اینجا  احوال 
و  اسم  نفر می تواند کل  آیا یک  کنم 

فامیلش را عوض کند؟«
در  قاسملو  عبدالرحمان  ترور  عامل 
یا  وین: »مصطفی مدبر« مدیر سایپا 

سردار حاج غفور درجزی؟!
می دهد:  ادامه  گفتگو  این  در  دایی 
»شنیده بودم به ندرت افرادی فامیلی 
را.  اسم  هم  شاید  و  کنند  عوض  را 
این را آدم های حقوقی می دانند. مگر 
شناسنامه،  کردن  عوض  با  می شود 
گذشته طالیی و شخصیتت را عوض 
کنی! متأسفانه موقعی نامه اخراجم به 
دسترسی  کسی  به  که  رسید  دستم 
می کنم.  پیگیری  شنبه  از  نداشتم. 
امضا  را  نامه  مدبر  اسم  به  که  کسی 
کرده و قباًل سردار غفور بوده، می تواند 
این  به  را  ایشان  اخراج کند؟ من  مرا 
اسم نمی شناسم. نمی دانم چه اتفاقاتی 
می افتد. انگار یکی نمرده باشد و برایش 

گواهی فوت بگیرند!«
حاال هم علی دایی دست های دیگری را 
در انتخاب اسکوچیچ برای سرمربیگری 
می بیند. کار  در  فوتبال  ملی  تیم 

علی دایی:
انتخاب 

اسکوچیچ 
توهین به

ایران  فوتبال   
است؛ آقازاده ها 
در انتخاب مربی 
جدید تیم ملی 

نقش داشتند

علی دایی

ثبت نام 8 نفر در انتخابات رئیس جدید فدراسیون فوتبال
=دادکان: رئیس فدراسیون 

از قبل تعیین شده است.
داوطلبان  نام  ثبت  مهلت  پایان  در 
روز  فوتبال،  فدراسیون  ریاست 
یکشنبه این هفته ۸ نفر برای کسب 
مدت  این  شده اند.در  نامزد  مقام  این 
بیش از پنجاه نفر نیز به قصد اشغال 
مسئولیت های دیگر نام نویسی کرده اند. 
داوطلبان اکنون باید مدارک الزم را به 
ستاد انتخاباتی تحویل دهند.نامزدهای 
ریاست فدراسیون عبارتند از: حبیب اهلل 
کاشانی، حسین علی قریب، امیرمسعود 
هدایت  نبی،  محمد  مهدی  هراتیان، 
ممبینی، رضا جاللی، محمدرضا کالیی 

و حیدر بهاروند.
اشغال  برای  که  کسانی  جمله  از 
سمت های دیگر در فدراسیون فوتبال 
قنبرزاده،  منصور  شده اند،  داوطلب 
درودگر،  صادق  افشاریان،  خداداد 
محمود اسالمیان، علی خطیر و محمد 

فتح اهلل زاده را می توان نام برد.
فدراسیون  دبیرکل  ابراهیم شکوری 
نام  ثبت  فرصت  پایان  در  فوتبال 
نامزدهای  از  داوطلبان گفت: هر یک 
ریاست فدراسیون بایستی از سوی ده 
نفر از اعضای هیئت رئیسه و داوطلبان 
عضویت در هیات رئیسه نیز باید توسط 
۵ نفر تائید شوند. سپس یک کمیته 
مدارک  و  اسناد  و  تشکیل  نفره  سه 
اداره حراست  برای  و  بررسی  نامزدها 

فرستاده خواهد شد.

محمد دادکان

تساوی استقالل با الشرطه عراق در اربیل؛ لشکر 
مصدومان روی دست فرهاد مجیدی

برای  زمین  غفوری:  =وریا 
مساعد  اصاًل  امروز  فوتبال 
نبود و تعجب کردیم که چطور 
قرار  تأیید  مورد  زمین  این 

گرفته است.
نتیجه  از  =فرهاد مجیدی: 
از  اما  نیستم،  راضی  بازی 
تالش بازیکنانم بسیار رضایت 

دارم.
=استفانو کوزین مربی تیم 
بازیکنان شهر  شهرخودرو: 
خودرو در این بازی عملکرد 
خوبی داشتند و قابل ستایش 
بازیکن  هستند. قیمت یک 
تیم الهالل با کل بودجه تیم 

شهر خودرو برابر است.
در  )تاج(  استقالل  فوتبال  تیم 
اولین مسابقه در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا از گروه A در استادیوم 
»فرانسو حریری« شهر اربیل در مصاف 
تیم الشرطه )پلیس( عراق به تساوی 

یک بر یک رسید.
سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، 
نیکوالی بودوروف، شاهین طاهرخانی 
زکی پور،   میالد  مرادی(،  زکریا   -۸۳(
مسعود  کریمی،  علی  غفوری،  وریا 
قائدی  مهدی  رضاوند،  آرش  ریگی،  
ارسالن  و  تبریزی(  مرتضی   -۳۵(
مطهری بازیکنانی بودند که به انتخابت 
برای  تیم  سرمربی  مجیدی  فرهاد 

استقالل به میدان رفتند.
بازیکن عراق کاظم  را  گل استقالل 
الشرطه  دروازه  وارد   ۲۴ دقیقه  سالم 
شاهین  خطای   ۴۶ دقیقه  و  کرد 
طاهرخانی روی مهاجم حریف پنالتی 
الشرطه  برای  فائز  علی  اعالم شد که 

گلزنی کرد.
زمین این مسابقه بسیار ناهموار بود. 
وریا غفوری کاپیتان استقالل )تاج( که 
به عنوان بهترین بازیکن مسابقه انتخاب 
فوتبال  »زمین  گفت:  این باره  در  شد 
نبود  مساعد  اصالً  امروز  فوتبال  برای 
و تعجب کردیم که چطور این زمین 
زمینی  است،  گرفته  قرار  تأیید  مورد 
کیفیت  نمی توانست  تیمی  هیچ  که 
این  بگذارد.  نمایش  به  را  خودش 
موضوع کار را برای ما سخت کرده بود.«

این  از  زیادی  ایرانی  تماشاگران 
ُکردها  ویژه  به  کردند  استقبال  بازی 
سنگ  غفوری  وریا  تشویق  برای  که 
تمام گذاشتند و او نیز بعد از بازی در 

کنفرانس خبری از آنها تشکر کرد.
هواداران استقالل در استادیوم اربیل

فرصت  های  استقالل  تیم  بازیکنان 
زیادی را برای گل زدن از دست دادند 

تیم  این  هواداران  برای  بد  خبر  اما 
مصدوم شدن مهدی قائدی بود که در 
نیمه دوم تعویض شد و گریان از زمین 

بیرون رفت.
فرهاد مجیدی در کنفرانس خبری 
گفت: »از نتیجه بازی راضی نیستم، اما 
از تالش بازیکنانم بسیار رضایت دارم. 
با توجه به اینکه بازیکنانم در ۱۲ روز 
گذشته چهار بازی سنگین انجام داده 
و خسته بودند، فوق العاده عمل کردند. 
شرایط زمین مساعد نبود و آنطور که 
باید و شاید نتوانستیم فوتبالی را که 

اما  بازیکنانم  کنیم.  ارائه  می خواهیم 
تشکر  آنها  از  و  را کردند  تالش خود 
در  تا  می کنیم  تالش  قطعاً  می کنم. 
دیدارهای بعدی عملکرد بهتری داشته 

باشیم.«
شیخ دیاباته، مهدی قائدی، فرشید 
عارف  یزدانی،  سیاوش  اسماعیلی، 
محسن  شجاعیان،  داریوش  غالمی، 
مصدومان  بلبلی  محمد  و  کریمی 
استقالل هستند که معلوم نیست چه 

زمانی برای بازی ها آماده شوند.
باخت شهر خودرو در دوبی

دو تیم شهر خودرو و الهالل عربستان 
استادیوم  در  مسابقات   B گروه  در 
رفتند  به مصاف هم  دوبی  »زعبیل« 

شرایطی  دلیل  به  افزود:  شکوری 
قرار  آن  در  که در حال حاضر کشور 
دارد، تصمیم بر این شده که انتخابات 
فدراسیون فوتبال پیش از موعد مقرر 
که ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ بود برگزار گردد.

او در مورد نحوه انتخاب سرمربی تیم 
ملی فوتبال و انتقاد علی دایی از مسائل 
مربوط به انتخاب سرمربی مطرح شده 
نیز گفت: در جریان انتخاب سرمربی 
تیم ملی نیستم. من این روزها موضوع 
مطالبات  و  آسیا   قهرمانان  لیگ 
فدراسیون از فیفا را دنبال می کنم و به 
همین دلیل هنگامی که این صحبت ها 
فدراسیون  مقر  در  آمد  میان  به 
بین المللی فوتبال در زوریخ بودم و از 
ملی  تیم  سرمربی  استخدام  جزئیات 
بی اطالع هستم.وی اضافه کرد: تالش 
ما فعال یافتن راهی برای واریز شدن 
طلب فدراسیون فوتبال از فیفاست. در 
زوریخ از مسئوالن مالی فیفا خواستیم 
این پول را به هر ترتیب شده به دست 

ما برسانند.
ادامه داد: از ۲۸ بهمن ماه  شکوری 
فدراسیون  ریاست  نامزدهای  پرونده 
بررسی  نفره  سه  کمیته  یک  بوسیله 
از  بعد  کرد:  تأکید  او  شد.  خواهد 
پیشین  رئیس  تاج،  مهدی  استعفای 
فدراسیون به دلیل بیماری باید زودتر 
انتخابات انجام می گرفت. حاال نیز سعی 
زودتر  هرچه  فدراسیون  رئیس  داریم 
برگزیده شود تا برای انتخاب همکاران 

خود فرصت کافی داشته باشد.

با تضمین وزارت خارجه و کمیته بین المللی المپیک، 
ژیمناست های ایران به استرالیا می روند

کمیته ملی المپیک و وزارت خارجه 
استرالیا  دولت  به  اسالمی  جمهوری 
تیم  عضو  سه  که  داده اند  اطمینان 
ملی ژیمناستیک ایران بعد از شرکت 
در  جهان  ژیمناستیک  مسابقات  در 

ملبورن به تهران باز خواهند گشت.
به سه  استرالیا هفته پیش  سفارت 
رقابت های  عازم  که  ایران  ژیمناست 
مسابقات  که  رشته  این  جهانی  جام 
نیز  توکیو   ۲۰۲۰ المپیک  انتخابی 
معطلی  ماه  سه  از  بعد  بودند  هست، 
اطالع داد که با صدور ویزا برای آنها 

مخالفت شده است.
زهرا اینچه درگاهی رئیس فدراسیون 
ژیمناستیک ایران هفته پیش بعد از 
صدور  از  استرالیا  سفارت  خودداری 
گفت:  ایران  ورزشکاران  برای  ویزا 
کمیته ملی المپیک با همکاری کمیته 
خارجه،  وزارت  و  المپیک  بین المللی 
تالش هایی را برای دادن اطمینان به 

سه  بازگشت  مورد  در  استرالیا  دولت 
ژیمناست ایرانی به کشور در پایان این 

مسابقات آغاز کرده است.
روز جمعه رضا صالحی امیری رئیس 
کمیته ملی المپیک ایران خبر داد که 
عضو  سه  برای  ویزا  با صدور  استرالیا 

که این مسابقه با نتیجه ۲ بر صفر به 
گل های  رسید.  پایان  به  الهالل  سود 
این مسابقه توسط کاریو در دقیقه ۴۵ 
و بافتیمبی گومیس در دقیقه ۶۸ به 

ثمر رسید.
سرمربی  سرآسیایی  مجتبی  نظر  با 
شهر خودرو سیدمهدی رحمتی، علی 
قاضی  محمد  فرجی،  فرشاد  نعمتی، 
اکبر  اسالووف(،  میروسالو   –  ۸۲(
حسین  قاسمی نژاد،  امین  صادقی، 
مهربان )۶۵ – محمدرضا خلعتبری(، 
 -۷۹( جعفری  حسن  سرلک،  میالد 

و  صادقی  سعید  آقاجانپور(،  محمد 
محمد فرامرزی برای این تیم به میدان 

رفتند.
استفانو کوزین مربی تیم شهر خودرو 
در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت: 
بازی  این  در  خودرو  شهر  »بازیکنان 
عملکرد خوبی داشتند و قابل ستایش 
هستند. قیمت یک بازیکن تیم الهالل 
برابر  خودرو  شهر  تیم  بودجه  کل  با 
الهالل  بزرگ  تیم  با  رویارویی  است. 
لیگ  دوره  آخرین  در  و  نیست  آسان 
قهرمانان آسیا به جام قهرمانی دست 
یافته است. از سویی تیم شهر خودرو 
نخستین حضورش را در این رقابت ها 

تجربه می کند.«

هم  ملی  تیم  سرمربی  درباره  وی 
توضیح داد که سرمربی جدید در حال 
حاضر سرگرم بازدید از امکانات اردوی 

تیم ملی و وضعیت باشگاه هاست.
همزمان با ثبت نام داوطلبان ریاست 
دادکان  محمد   ، فوتبال  فدراسیون 
به  فوتبال  فدراسیون  پیشین  رئیس 
بگویم  می خواهید  گفت:  ایران  رادیو 
فوتبال  فدراسیون  رئیس  کسی  چه 
می شود؟ آقای قریب رئیس فدراسیون 
از  می خواهند  زور  به  شد.  خواهد 
برای  باشگاه ها  و  فوتبال  هیئت های 
رئیس  درواقع  بگیرند.  رای  قریب 

فدراسیون از قبل تعیین شده است.

تیم ژیمناستیک ایران و شرکت آنان 
در رقابت های جهانی ملبورن موافقت 

کرده است.
و  جامعی  عبداله  کیخا،  رضا  سعید 
مهدی احمد کهنی روز ۲۶ بهمن ماه 

به ملبورن پرواز خواهند کرد.د

شادی بازیکنان استقالل بعد از گل اول به الشرطه

دراگان اسکوچیچجدال بازیکنان شهر خودرو و االهالل بر سر تصاحب توپ در میانه میدان
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 جمعه ۱۴ تا پنجشنبه ۲۰ فوریه ۲۰۲۰

»حضرت والنتینو«، اسقف ۹۷ 
ساله ای که حامی عشاق شد

عشاق  روز  را  فوریه   1۴=
در  می خوانند.  والنتاین  یا 
حقیقت در این روز که در این 
سال ها نمادهایش بادکنک، 
است،  سرخ  گل  و  شکالت 
یک  زدن  گردن  سالگرد 
اسقف مسیحی در سال ۲۷3 

میالدی است.
=مسیحیت نیز مانند دیگر 
مراسم  به  کرد  تالش  ادیان 
و عیدهای مردمی و سنتی 
رنگ و بویی مذهبی بدهد. 
فوریه   1۵ باستان  روم  در 
لوپوکاال  عنوان  با  مراسمی 
ز  رو که  می شد  ر  ا گز بر
شکرگزاری ایزدبانوی باروری 
بود و کلیسا روز گردن زدن 
ا  ر  » لنتینو ا و ت  حضر «

جایگزین آن کرد!
در  والنتینو  یا  =والنتاین 
در شهر  میالدی   1۷۶ سال 
ایتالیای  در   ،)Terni( ترنی 
متولد شد،  امروزی  مرکزی 
به مسیحیت  در ۲1 سالگی 
گروید و دو سال بعد اسقف 
نامیده شد. در ۹۷ سالگی، 
در سال ۲۷3 بازداشت شد 
و در همان سال در رم گردن 
زده شد. وی در قرن چهارم 
از »شهدای  یکی  عنوان  به 
مسیحیت« و »قدیس« اعالم 

شد.
هر  نفر  میلیون ها   - رأفت  احمد 
قاره  پنج  در  را  فوریه   ۱۴ روز  سال 
جهان جشن می گیرند. این روز برای 
حتا  است.  عشاق  یا  روز عشق  همه، 
والنتاین  که  کشوری  نیز،  ایتالیا  در 
است،  شده  متولد  آن  در  والنتینو  یا 
اندک هستند کسانی که با تاریخ این 
نامش  امروز  که  فردی  زندگی  و  روز 
نماد عشق است آشنایی داشته باشند 
آن  که  کسانی  برای  والنتاین  روز  و 
که  است  روزی  می گیرند،  جشن  را 
گل  و  شکالت  بادکنک،  خریدن  به 
و  گران قیمت تری  هدیه  شاید  یا  و 
شامی با محبوب در رستوران خالصه 
می شود. بسیار اندک هستند کسانی 
که می دانند در چنین روزی در سال 
روحانی مسیحی  ۲۷۳ میالدی، یک 
به نام والنتینو در نزدیکی پل میلویو 
رم   شهر  در   )Ponte Milvio(
زده  گردن  رومی  سرباز  یک  توسط 

شد.
در سال ۲۰۰۶ به پیشنهاد انجمن 
پل  قدیمی،  پل  سه  ایتالیا  ارامنه 
جمهوری  در  ساناهین  پل  میلویو،  
اصفهان  پل  سه  و  سی  و  ارمنستان 
مردم  بین  دوستی  نماد  عنوان  به 
سه کشور به خواهرخواندگی یکدیگر 
قدیمی ترین   از  پل  سه  هر  درآمدند. 
کشورهای  پل های  معروف ترین  و 

نامبرده هستند.
یک  در   ۱۷۶ سال  در  والنتینو 
ناهارس  اینترامنا  اشرافی  خانواده 
)Interamna Nahares( که امروز 
و  دارد  شهرت   )Terni( ترنی  نام  با 

است  کیلومتر   ۷۵ رم  با  فاصله اش 
سالگی   ۲۱ در  والنتینو  شد.  متولد 
دین مسیحیت را پذیرفت و از خانواده 
چند  برای  سال  همان  گشت.  طرد 
ماهی نیز از سوی مقامات امپراتوری 
زندانی  و  بازداشت  دلیل  همین  به 
اسقف  عنوان  به   ۱۹۹ سال  در  شد. 
اینترامنا ناهارس و مناطق حومه آن 
برگزیده شد. والنتینو که در سال های 
بعد مدت ها مخفی زندگی می کرد در 
دیگر  بار  سالگی   ۹۷ در   ،۲۷۳ سال 
بازداشت  امپراتوری  سربازان  توسط 
به  ورود  از  قبل  منتقل شد.  به رم  و 
شهر، در نزدیکی پل میلویو، سربازی 
رومی، به دستور آئورلیانو، قیصر وقت 
امپراتوری، سر این اسقف  را در روز 

۱۴ فوریه از بدن جدا کرد.
چه  ساله   ۹۷ اسقف  این  مرگ 
با روز عشاق و جوانان دارد  رابطه ای 
هفته  چند  دیگریست.  داستان  اما 
قبل از بازداشت، یک سرباز رومی به 
مراجعه  او  به   )Sabino( نام سابینو 
با  ازدواج  برای  می گوید  و  می کند 
نام  به  بیمار  و  مسیحی  دختری 
دین  می خواهد   ،)Serapia( سراپیا 
این  خانواده  تا  بپذیرد  را  مسیحیت 
کند.  موافقت  آنها  ازدواج  با  دختر 
اسقف والنتینو با وجود اینکه می داند 
جرمی  رومی  سربازان  تعمید  غسل 
حتا  و  زندان  آن  مجازات  که  است 
و  می پذیرد  را  کار  این  است،  مرگ 
چند هفته بعد نیز سراپیا را به عقد 
اقدام  این  از  بعد  می آورد.  در  سابینو 
یکدیگر  به  محبوب  دو  رساندن  و 
است که اسقف سالخورده را دستگیر 

می کنند و در رم گردن می زنند.
دو  ولی  والنتینو  شدن  کشته  روز 
قرن بعد، در قرن چهارم میالدی، پس 
»شهید«  را  والنتینو  کلیسا  آنکه  از 
اعالم کرد و نامش را به عنوان »سن 
در  والنتینو«  »حضرت  یا  والنتینو« 
عنوان  به  نوشت،  قدیس ها  فهرست 
اما  شد.  برگزیده  عشاق  حامی  روز 
بود  قرار  این  از  موضوع  چگونه؟ 
فوریه،   ۱۵ روز  سال ها،  آن  در  که 
یا   )Lupercalia( لوپرکالیا  مراسم 
شکرگزاری ایزدبانوی باروری به سنت 
می شد.  برگزار  باستان  روم  خدایان 
روم  امپراتوری  سراسر  در  که  آئینی 
آن  در  بسیاری  و  شد  می  برگزار 
کسانی  حتا  می کردند،  پیدا  حضور 
اعتقادی  روم  خدایان  به  دیگر  که 
نداشتند و مسیحی شده بودند. کلیسا 
مراسمی  برگزاری  نمی توانست  که 
از میان  برای  بپذیرد،  را  غیرمسیحی 
برداشتن آن، این روز را به نام »شهید 
والنتینو« حامی عشق و عشاق تغییر 
کلیسا  که  بود   ۴۹۶ سال  در  و  داد 
 ۱۵ از  را  آن  تاریخ  گرفت  تصمیم 
تاریخ  که  چهاردهم  روز  به  فوریه، 
دقیق گردن زدن »حضرت والنتینو« 
خدایان  از  اثری  تا  دهد  تغییر  است 
باستان روم و ایزدبانوی باروری نیز در 

آن نماند!
جالب است که والنتینو چون دیگر 
قدیسان مسیحی حامی چندین گروه 
است. او عالوه بر عشاق، قدیس حامی 
مبتال  صرع  بیماری  به  که  کسانی 
دلیل  به همین  و  نیز هست  هستند 
بین  می گویند  شوخی  به  بسیاری 
وجود  آنچنانی  تفاوت  عشق  و  صرع 

ندارد!

رونمایی از موشک »رعد۵۰۰«: یک هفته بعد از »توافق« جوزپ بورل با 
جمهوری اسالمی برای »نرفتن به شورای امنیت«!

نیروی  در  ما  =حاجی  زاده: 
با  توافقی  سپاه  هوافضای 
دانشمندان و متخصصین داریم 
اقتصادی  باید  دفاع مان  که 
باشد و اقدام امروز عالوه بر 
توانمندی های حوزه تکنیکی 
اقتصادی  را  کار  نظامی،  و 
است. کرده  ارزان سازی  و 
ما   : می سال حسین  =
می توانیم فراتر از جّو، قدرت 
مانورپذیری پیدا کنیم و این 
که  است  بزرگی  دستاورد 
در  جهشی  ایجاد  موجب 

فناوری موشکی می شود.
ی  ر ذ آ د  ا جو محمد =
رتباطات  ا وزیر  جهرمی 
تالش  اسالمی  جمهوری 
می  کند آزمایش موشک  های 
بالستیک را به اسم پروژه  های 
فضایی الپوشانی کند و رنگ 

و لعاب علمی به آنها بدهد.
روز  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
۲۰ بهمن به مناسبت »سالروز انقالب 
اسالمی« از یک موشک جدید با عنوان 
مراسم  کرد.در  رونمایی  »رعد۵۰۰« 
پاسداران  سپاه  فرماندهان  رونمایی 
ادعا کردند به فناوری »نازل متحرک« 
دست یافتند که امکان کنترل موشک ها 
فضاپیماها  در  و  جّو  از  خارج  در 
می  کند! فراهم  را  ماهواره برها  و 

نوع  این  خصوصیات  توضیح  در 
موتور  با  »رعد۵۰۰«  آمده  موشک 
کامپوزیتی »زهیر« و موتور کامپوزیتی 
متحرک،  نازل  و  »سلمان«  فضایی 
و  موشکی  پیشران های  جدید  نسل 

ماهواره برها هستند.
بدنه های  از  موشک  ها  نوع  این  در 
قابلیت  استفاده شده که  الیاف کربن 

۳هزار  دمای  و  فشار  ۱۰۰بار  تحمل 
بسیار  و  دارد  را  سانتی گراد  درجه 
سبک هستند و در مقایسه با موشک 
»فاتح۱۱۰« با بدنه فوالدی با یک دوم 
بُرد  ۲۰۰کیلومتری  افزایش  از  وزن 

برخوردار است.
موشک ارزان

هوافضا  نیروی  فرمانده  حاجی  زاده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی می  گوید: 
»ما در نیروی هوافضای سپاه توافقی با 
که  داریم  متخصصین  و  دانشمندان 
اقدام  و  باشد  اقتصادی  باید  دفاع مان 
حوزه  توانمندی های  بر  عالوه  امروز 
و  اقتصادی  را  نظامی، کار  و  تکنیکی 

ارزان سازی کرده است!«
وی با تاکید بر اینکه هزینه نیروهای 
مسلح ما بسیار کمتر از نیروهای مسلح 
سایر کشورهاست، به قابلیت های بدنه 
داد  توضیح  و  کرد  اشاره  کامپوزیتی 
»بیشترین شتاب جانبی که می بایست 
به  مربوط  کنند،  تحمل  موشک ها 
موشک های پدافندی است و این بدنه 
کامپوزیتی به گونه ای طراحی شده که 
عالوه بر موشک های زمین به زمین، در 
موشک های پدافندی نیز استفاده شود.«

این موشک »نازل  حاجی  زاده گفته 
کنترل  امکان  که  دارد  متحرک« 
خارج  در  جامد  سوخت  موشک های 
از جّو و در فضاپیماها و ماهواره برها و 
موشک های ضد سپر را فراهم می کند.

موشکی برای فراتر از جّو
سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین 
پاسداران انقالب اسالمی نیز می  گوید: 
رعد  موشک  جرم  اینکه  وجود  »با 
اما  هست،  فاتح  موشک  دوم  یک 
و  داشته  بُرد  افزایش  ۲۰۰کیلومتر 
دقیق تر  و  چابک تر  سبک تر،  ارزان تر، 
می باشد و این فناوری قابل تعمیم به 
تمامیکالس های موشک های ما است.«

دستیابی  »با  داد،  توضیح  او 
سپاه  هوافضای  نیروی  متخصصان 
در  متحرک  نازل های  فناوری  به 
موشک های ماهواره بر این فناوری مهم 
و پیچیده می تواند کنترل بُردار پیشران 
موشک را در خالء انجام دهد؛ به این 
معنا که ما می توانیم فراتر از جّو، قدرت 
مانورپذیری پیدا کنیم و این دستاورد 
بزرگی است که موجب ایجاد جهشی 

در فناوری موشکی می شود.«
تأکیدات  تقلید  و  تکرار  به  سالمی 
خامنه ای می  گوید: »ما براساس تجربه 
و منطق آموخته ایم که برای جلوگیری 
شکست  تنها  نه  و  جنگ  وقوع  از 
دشمن،  دادن  شکست  بلکه  نخوردن 

راهی جز قوی شدن نداریم.«
شروط  از  یکی  موشک  پرانی  توقف 
آمریکا و اروپا برای مذاکره با جمهوری 
سپاه  فرماندهان  اما  است  اسالمی 
می  گویند  خامنه  ای  علی  و  پاسداران 
پی خلع سالح جمهوری  در  غربی  ها 

امیرعلی حاجی  زاده از موشک »رعد ۵۰۰« رونمایی می  کند

شکست »ظفر«! موتور موشک نکشید و »نماد خودباوری« نظام در 
اقیانوس هند سقوط کرد!

ماهواره  جهرمی:  =آذری 
ظفر به مدار ۵۴۰ کیلومتری 
رسید، ولی از آنجایی که برای 
قرار گرفتن ماهواره در مدار 
نیاز است که به سرعت هفت 
هزار و ۴۰۰ کیلومتری برسد، 
ماهواره بر به این سرعت الزم 

نرسید.
پیام  ماهواره  پرتاب  =»در 
دلیل ناموفق بودن آن مدار 
الکترونیک بوده است ولی در 
ماهواره ظفر اشکال از موتور 

ماهواره بر بود«.
رژیم  نتانیاهو:  =بنیامین 
ایران امروز در پرتاب ماهواره 
که  همانگونه  بود.  ناموفق 
در ارسال سالح به سوریه و 
ما  زیرا  است  ناموفق  لبنان 
همواره آنجا اقدام می کنیم، 

حتی این روزها.
ن  یو یز تلو شگر  ر ا گز =
که  هم  اسالمی  جمهوری 
را  پرتاب  این  تاب  و  آب  با 
دانسته  خودباوری«  »نماد 
»شمارش  اینکه  بجای  بود، 
معکوس« پرتاب را »معکوس« 
بشمرد، به ترتیب تا 11 شمرد 

و موشک پرتاب شد!
بود  قرار  که  »ظفر«  ماهواره  پرتاب 
انقالب  پیروزی  سالگرد  مناسبت  به 
گیرد  قرار  زمین  مدار  در  اسالمی 
موتور موشک درست  شکست خورد. 
عمل نکرد و ماهواره در اقیانوس هند 

سقوط کرد.
جمهوری اسالمی ایران، یکشنبه ۲۰ 
بهمن، پس از تأخیر یک هفته  ای اقدام 
به پرتاب ماهواره با موشک »سیمرغ« 
در  واقع  »خمینی«  فضایی  سایت  از 
بعد  دقیقه   ۹ اما  کرد  سمنان  استان 
از استارت در حالی که موشک حدود 

۵۰۰ کیلومتر از زمین فاصله گرفته بود 
به سرعت مورد نظر برای ادامه مسیر 

نرسید و به زمین سقوط کرد.
بخش  سخنگوی  حسینی  احمد 
اینکه  اعالم  با  دفاع  وزارت  فضایی 
جهت  نیاز  مورد  سرعت  به  موشک 
تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید 
گفت: »در ماموریت پرتاب ماهواره ظفر 
سیمرغ  ]موشک[  ماهواره بر  توسط 
همه فرآیند های پرتاب فضایی از قبیل 
ماهواره،  و  ماهواره بر  مراحل  مونتاژ 
تست های پیش پرتاب، تزریق سوخت 
به  کامل  بطور  فشارگذاری،  پیش  و 
انجام رسید،  فرآیند پرتاب و استارت 
و  ماهواره بر  یک  له  مرح موتور های 
جدایش ]جدا شدن[ مراحل و استارت 
انجام  درستی  به  و  د مرحله  موتور 
شد اما در انتهای مسیر، ماهواره بر به 
سرعِت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره 

در مدار مورد نظر نرسید.«
وی همچنین ادعا کرد: »بخش قابل 
نظر  مد  تحقیقاتی  ف  اهدا از  توجهی 
شده  ]متحقق[  محقق  پرتاب  این  از 
فرآیند  از  تله متری  ی  داده ها و  است 
پرتاب بطور کامل احصاء گشت که با 
تحلیل این داده ها و تطبیق عملکرد 
شده،  انجام  طراحی  ا  ب زیرسیستم ها 
بهینه سازی های الزم جهت پرتاب آتی 

انجام خواهد شد.«

محمدجواد ظریف سال گذشته بعد 
از شکست پروژه  های فضایی جمهوری 
اسالمی احتمال داد خرابکاری آمریکا 

سبب این شکست  ها شده باشد.
یک  از  که  می  جهر محمدآذری 
هفته قبل از پرتاب این ماهواره برای 
آمریکایی  ها رجز می خواند و با هشتگ 
فضانوردی  لباس  و  روشن  آینده 
کارناوال کودکان تبلیغ می کرد، پس 
از شکست »ظفر« در توییتی نوشت: 
را  با خبر خوب شما  »دوست داشتم 
خوشحال کنم اما گاهی زندگی آنطور 
پرتاب  نمی رود.  یش  پ بخواهیم  که 
ماهواره ظفر توسط ماهواره بر سیمرغ 

موفقیت آمیز نبود.«
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
نیز در توییتی نوشت: »رژیم ایران امروز 
در پرتاب ماهواره ناموفق بود. همانگونه 
که در ارسال سالح به سوریه و لبنان 
ناموفق است زیرا ما همواره آنجا اقدام 

می کنیم، حتی این روزها.«
صفحه رسمی وزارت خارجه اسرائیل 
در توییتی کنایه آمیز به شکست پروژه 
واکنش  ایران  رژیم  فضایی  موشکی- 
نشان داده و با هشتگ »انتقام سخت« 
لباس  زیپ  احتماال  « است:  نوشته 
ابداعی فضانورد به پدال ترمز موشک 

ماهواره بر گیر کرده بود«!
آذری   جهرمی در همین ارتباط در 

پایگاه فضایی »خمینی« سمنان

»حضرت والنتینو« اسقف ۹۷ ساله که به جرم حمایت از زوج عاشق 
مسیحی گردن زده شد

پاسخ خبرنگاران گفت: »ماهواره ظفر 
به مدار ۵۴۰ کیلومتری رسید، ولی از 
آنجایی که برای قرار گرفتن ماهواره در 
مدار نیاز است که به سرعت هفت هزار 
و ۴۰۰ کیلومتری برسد، ماهواره بر به 

این سرعت الزم نرسید.«
»در  افزود:  ادامه  در  جهرمی  آذری 
پرتاب ماهواره پیام دلیل ناموفق بودن 
آن مدار الکترونیک بوده است ولی در 
ماهواره ظفر اشکال از موتور ماهواره بر 
که  شد  موجب  امر  این  است.   بوده 
و در  افت سرعت شود  ر  ماهواره دچا
نتیجه در مدار قرار نگیرد و در اقیانوس 

هند سقوط کرد.«
به گفته آذری   جهرمی »این ماهواره 
در دو نسخه ظفر ۱ و ظفر ۲ طراحی 
و ساخته شده است، ماهواره ظفر ۲ 
در خردادماه سال آینده پرتاب خواهد 

شد.«
طبق گفته وزیر ارتباطات جمهوری 
اسالمی موتور موشک ناقص عمل کرده 
بوده  الزم  سرعت  از  کمتر  سرعت  و 
است. یادآوری می شود نباید دانشمند 
فیزیک بود تا دانست موضوع اصلی و 
اهمیت محاسبات پرتاب »ماهواره بر« 

در همین سرعت است!
ماهواره بر  پرتاب  چندباره  شکست 
با  هند  اقیانوس  در  »ظفر«  سقوط  و 
واکنش  های زیادی میان کاربران توییتر 

مواجه شده است.
گفتنی است فیلمی از لحظه پرتاب 
موشک در تلویزیون جمهوری اسالمی 
پخش شده که گزارشگر با آب و تاب 
آن را »نماد خودباوری« دانسته و پیش 
از آنهم »شمارش معکوس« پرتاب را 
بجای آنکه »معکوس« بشمرد، تا ۱۱ 

شمرده بود که موشک پرتاب شد!
کنترل  دفتر    ۱۳۹۸ شهریور  در 
دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
هوافضا،  پژوهشگاه   )OFAC( آمریکا 
تحقیقات  مرکز  و  فضایی  سازمان 
آمریکا  کرد.  تحریم  را  ایران  فضایی 
پوشش  تحت  ایران  رژیم  می  گوید 
موشک  های  فضایی  فعالیت  های 

بالستیک تست می  کند.

اسالمی هستند.
خلع سالح موشکی جمهوری اسالمی 
ایران از محورهای کنفرانس ورشو بود 
که سال ۹۷ برگزار شد. ایاالت متحده 
اعالم کرده بود اجازه نخواهد داد رژیم 
ایران از برنامه پرتاب فضاپیمای خود به  
عنوان پوششی برای پیشبرد برنامه های 

موشک بالستیک استفاده کند.
آذری  محمدجواد  که  حالی  در 
جمهوری  ارتباطات  وزیر  جهرمی 
آزمایش  می  کند  تالش  اسالمی 
اسم  به  را  بالستیک  موشک  های 
پروژه  های فضایی الپوشانی کند و رنگ 
سپاه  اما  بدهد  آن  به  علمی  لعاب  و 
پاسداران انقالب اسالمی با رونمایی از 
موشک  هایی که میزان کارآیی آنها نیز 
مشخص نیست با رویای دستیابی به 
اقتدار نظامی- فضایی برای دنیا شاخ و 
شانه می  کشد.هفته پیش جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
به تهران سفر کرده بود تا به رهبران 
رژیم بفهماند که موشک  پرانی و ادامه 
به  وابسته  شبه نظامیان  از  حمایت 
مسیر  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
ارسال پرونده اتمی به شورای امنیت را 
هموار می  کند و بهتر است دست از این 
کارها بردارند.بورل پس از سفر به تهران 
گفته بود » اتحادیه اروپا بطور نامحدود 
تا  می کند  تمدید  را  ماشه  مکانیسم 
اعمال  و  امنیت  شورای  به  ارجاع  از 
تحریم های جدید علیه ایران جلوگیری 
کند… ما توافق کردیم که مستقیما به 
یک محدوده زمانی سختگیرانه که ما 
را ملزم به رفتن به شورای امنیت کند 
مواضع  همین  معلوم  قرار  از  نرویم.« 
فرماندهان  تا  می شود  سبب  بیشتر 
جمهوری  رهبری  و  پاسداران  سپاه 
اسالمی به این نتیجه برسد که می تواند 
همچنان به برنامه ها و آزمایش موشکی 
خود ادامه بدهد چون اروپا راهکاری در 
با وجود فعال کردن  پیش گرفته که 
مکانیسم ماشه، پرونده اتمی به شورای 

امنیت نرود.
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات درایران )1۵۷(

دوره  این  در  تأمل  قابل  وقایع  از 
بازداشت قوام السلطنه و تبعید او به 
تأثیرگذار  رویدادی  بود.  فرنگستان 
در مسیر تاریخ سیاسی ایران پس از 
کناره گیری مشیرالدوله و هموار شدن 

جاده برای زمامداری سردار سپه.
 ۱۳۰۲ مهرماه  نزدهم  شا روز 
احمدخان  میرزا  بازداشت  خبر 
صاعقۀ  یک  همانند  قوام السلطنه، 
یافت.  انتشار  مطبوعات  در  سیاسی 
از  تنها  زمان  آن  در  که  ایران  مردم 
وقایع  جریان  در  روزنامه ها  طریق 
قرار می گرفتند، ناباورانه از بازداشت 
به اتهام توطئه  رئیس الوزرای پیشین 

برای قتل وزیر جنگ آگاه شدند.
قلعه بیگی  رئیس  بود که  این  خبر 
نظامی  مأمور  چند  با  مرکز  )دژبان( 
کرده  مراجعه  قوام السلطنه  منزل  به 
پاره ای  جهت  که  خواسته اند  وی  از 
وزارت  عازم  آنان  همراه  مذاکرات 
پاسخ  در  قوام السلطنه  شود.  جنگ 
گفته است بسیار خوب، آقایان تشریف 
ببرید، من هم با وسیلۀ شخصی خواهم 
آمد. رئیس قلعه بیگی )سرهنگ محمد 
درگاهی که بعدها رئیس نظمیه شد( 
اظهار می کند مأمورم و معذور، باید 
ساعت  این  از  ببرم.  همراه  را  شما 
ندارید.  را  کسی  با  تماس  حق  نیز 

مذاکرۀ  اجازۀ  حتی  قوام السلطنه  به 
تلفنی با شاه داده نمی شود و او را به 
وزارت جنگ می برند و پس از مختصر 
بازجویی، بازداشت و زندانی می کنند.

و  مدرس  کاندیدای  قوام السلطنه 
اعتدالیون برای جانشینی مشیرالدوله 
مهار  جهت  قوی  دولت  تشکیل  و 
کردن نظامیان و محدود کردن قدرت 
روزافزون سردارسپه بود. حذف او از 
صحنۀ سیاست، مانع بزرگی را از پیش 

پای سردارسپه برداشت.
»در  می نویسد:  مستوفی  عبداهلل 
تاریخ ۱۶ میزان خبری در شهر منتشر 
کس  همه  تشویش  موجب  که  شد 
گردید و آن خبر توقیف قوام السلطنه 
این  بود. سبب  به وسیلۀ سردار سپه 
در  که  می گفتند  اینطور  را  توقیف 
از  یکی  استنطاق  و  تعقیب  ضمن 
که  اعترافاتی  و  به سرقت  مظنونین 
از شخص مظنون بروز کرده و شعبی 
که در قضیه پیدا شد و تحقیقاتی که 
در اطراف این شعبه ها به عمل آمده 
است، کشف گردید که قوام السلطنه 
کرده  تشکیل  تروری  مخفی  کمیتۀ 
و مقصودش تلف کردن سردار سپه 
انتصار  است. حتی می گفتند سردار 
)مظفر اعلم( با برادرزاده خود در این 
اعترافاتی  و  داشته اند  دست  قسمت 
ضرر  بر  بالنتیجه  و  خود  ضرر  بر 
قوام السلطنه نموده، او را مؤسس این 
اساس دانسته اند. بعضی هم می گفتند 
شاید اگر قدری جلوتر بروند پای شاه 
قوام السلطنه  زیرا  بیاید  به میان  هم 
نبوده  ممکن  شاه  ارادۀ  و  امر  بدون 
است به چنین امر خطیری اقدام کند.

می گفتند  که  بودند  هم  بعضی 
اگر  و  عاری  حقیقت  از  همه  اینها 
دوسیه هایی هم برای این کار تنظیم 
شده باشد، مثل قضیه ظهیراالسالم 
که  قبل  سال  دو  در  مشارالملک  و 
معروف شد می خواسته اند سردار سپه 
و قوام السلطنه را ترور کنند مصنوعی 
سر  بر  وستداهل  باوجود  ولی  است 
تشکیالت نظمیه و اعتراف اشخاص 
کس  و  انتصار  سردار  مثل  متعّینی 
اعتراف  خود  ضرر  بر  که  کارش  و 
کرده اند، باور کردن این قول هم مثل 

اصل قضیه کار آسانی نبود«.

خلیلی  عباس  سیاسی  خاطرات 
موضوع،  این  به  راجع  اقدام(  )مدیر 
حکایت از آن دارد که قضیه آنقدرها 
هم بی پایه نبود. خلیلی در شرح دیدار 
و گفت وگویی که با سردار سپه داشته 
است می نویسد: »شبی از مقابل خانۀ 
قوام السلطنه بدون قصد می گذشتم. 
باز بود و عده ای هم نشسته  باغ  دِر 
بودند. داخل شدم. قبل از رسیدن به 
محل اجتماع، قوام السلطنه مثل این 
که پی بهانه می گشت از صدر مجلس 
برخاست و دست نویسنده را گرفته 
پشت درخت ها برد. خوب در خاطر 
خود  و  می لرزید  او  دست  که  دارم 
پریشان  و  نگران  و  مضطرب  سخت 
بود. قبل از شروع به مصاحبه گفت 
من  از جان  مردم  این  نمی دانم  من 
چه می خواهند و چرا اینجا می آیند. 
من که خانه نشین شده و سیاست را 

بالمّره ترک گفته ام.
را  سپه  سردار  آیا  پرسید  سپس 
ایشان  صبح  امروز  گفتم:  می بینی؟ 
ایشان را مالقات  اگر  را دیدم. گفت 
کردی بگو: »قوام السلطنه از فردا دِر 
خانه را می بندد و هیچ کس را نخواهد 
پذیرفت، عالوه بر این تا آخر عمر خود 
سیاست را ترک خواهد کرد و من قول 

می دهم که چنین خواهم کرد.«

سپس با همان حال اضطراب دستور 
داد دو صندلی آورده هر دو در تاریکی 
پشت درختها نشستیم. او می کوشید 
که آثار اضطراب را محو کند ولی از 
طرز سخن و حرکات او معلوم بود که 
سخت مشوش و نگران است. به حدی 
او  با  وقتی  نبود.  بر جلوس  قادر  که 
وداع کردم گفت: »یکسره به اندرون 
می روم، حتی با مهمانان وداع نخواهم 
از یکدیگر جدا شدیم و به  کرد.« و 
تکبر  و  تبختر  با  دیدم  خود  چشم 
مخصوص خود به طرف اندرون رفت 
و چون آن حالت برای نویسنده موجب 
تعجب شده بود منتظر شدم که داخل 

اندرون شود و من خارج شدم.
روز بعد صبح خیلی زود به خانۀ وزیر 
جنگ که اکنون مسکن ملکه پهلوی 
می باشد رفتم. چند لحظه قدم زدم 
درشکه  شد.  خارج  سپه  سردار  که 
در اندرون نگهداشته بودند. یداهلل که 
بعد اسلحه دارباشی شد، حربه ای آورد 
دم دست  که  گذاشت  درشکه  در  و 
وزیر جنگ باشد و خود او عادتاً باال 
او هم  و  با درشکه چی سوار می شد 

مسلح بود.
اندرون  از  جنگ  وزیر  که  همین 
پیغام  و  شدم  نزدیک  آمد  بیرون 
گوش  خوب  دادم.  را  قوام السلطنه 
داد تا آخرین کلمه که ترک سیاست 
باشد؛ بعد با نهایت خونسردی و متانت 
قوام السلطنه  متأسفانه  »ولی  گفت: 
دیشب توقیف شد«. نویسنده سخت 
در  »چگونه  پرسید:  شده  متعجب 
حکومت مشروطه رجال مملکت بدون 
محاکمه یا مقدمه توقیف می شوند؟« 
سردار سپه دست نویسنده را گرفت و 
به کنار دیوار باغ کشید که درآن زمان 
دیوار کوتاه بود و درخت ها که امروز 
بلند برومند شده اند تازه غرس شده 
و کوتاه بودند. یک نیمکت کنار دیوار 
به  شروع  بعد  نشستیم،  دو  هر  بود. 
شرح واقعه نمود که عیناً از قول ایشان 
با سعی بر حفظ امانت نقل می شود.

قزوین  »در  گفت:  جنگ  وزیر 
افتاد  نظمیه  به محبس  آفتابه دزدی 
و بعد از چند روز مرخص شد. ولی 
روز بعد به پای خود به نظمیه رفت و 
گفت: »من رفقایی دارم که دزدی های 

عمده در طهران کرده اند و یک دکان 
اسلحه را هم زده و مسلح شده اند و 
چندین قتل به دست آنها واقع شده 
اشرف  و حتی می خواستند حضرت 
را هم بکشند. )در آن زمان حضرت 
اشرف مطلق سردار سپه وزیر جنگ 
بود( رئیس آنها یوسف ارمنی می باشد 
ولی آنها مرا از خود دور کرده گفتند: 
نخود در دهان این خیس نمی خورد 
نزدیک  آنها  به  را  و هرچه من خود 
آنکه یک  تا  نداشت.  فایده  می کردم 
دکان را در پامنار زدیم و مقداری از 
آن قسمت من شد. به قزوین آمدم و 
فیروز هم که یکی از آنها بود دنبال 
من تا اینجا آمد و گفت: من قسمت 
خود را از دست دادم تو باید از سهم 
از  یکی  فیروز  و  بدهی  من  به  خود 
رفقای یوسف ارمنی می باشد که او هم 
می خواست حضرت اشرف را بکشد.«

نقل  تفصیل  همین  به  جمله  این 
شد و بعد سردار سپه مفصال مقدمات 
توطئه را با یک حافظۀ عجیب و نقل 
اسامی عّمال آن شرح داد. بعد از بیان 
نشسته  که  از همان جا  مقدمه  این 
بودیم به یداهلل گفت: امروز به وزارت 
جنگ نخواهم رفت به حمام می روم، 
که  بود  شود.معلوم  مرخص  درشکه 
شرح داستان به طول خواهد کشید. 

این که گفته شد، آفتابه دزد کنایه از 
حقارت دزد است.

سپس دوباره به شرح واقعه پرداخت. 
و گفت فیروز هم در قزوین گرفتار شد 
و قسمتی از راپورت آفتابه دزد را که 
مبنی بر ترور کردن است تأیید کرد. 
آن دزد که ابتدا به ذکر واقعه کرده بود 
یکی از سربازان عثمانی )عسکر( اسیر 
روس ها بود و بعد از انقالب روسیه به 
ایران آمده و در گیالن با متجاسرین 
آن زمان در جنگ شرکت کرد و قبل 
از کودتا اسیر شده بود و در محبس 
با یوسف ارمنی و فیروز آشنا شد که 
آنها نیز از اسرای متجاسر بودند. نام 
او علی معروف به بالشویک و ُکرد هم 

بوده و لهجۀ غلیظ داشت.
عده  یک  ما  گفت:  بالشویک  علی 
عطاءاهلل خان  که  هستیم  بالشویک 
)وزیر جنگ حتی این نکته را گفت: 
که چون او ُکرد بوده عطاءاهلل را مانند 
احسان اهلل با الف می گفت: »اعطاءاهلل« 
و او برادر احسان اهلل بود( ما را اداره 
قریباً  ما  که  می داد  وعده  و  می کرد 
را  مملکت  تمام  و  می کنیم  کودتا 
هم  ما  به  و  کرد  خواهیم  بالشویک 
حقوق می دادند ولی بعد گفتند: این 
گروه نمی تواند اسرار شما را نگهدارد؛ 
مرا بیرون کردند و من مشغول دزدی 

شدم و به قزوین آمدم.
نویسنده اضافه می کند: در آن زمان 
شهربانی کل کشور تحت فرماندهی 
مقدمه  در  و  بود  سوئدی  وستداهل 
قزوین  از  ابتدا  در  که  توطئه  کشف 
به کار  دستی  هیچ  بود  شده  ناشی 
پرونده جریان خود  آن  و  بود  نرفته 
عادی  به  طور  طهران  تا  قزوین  از  را 
طی کرده و حتی تمام اسرار توطئه 
وزیر  و شخص  شد  کشف  مرکز  در 
جنگ وقتی از آن مطلع شد که تمام 
مقدمات کار از هر حیث فراهم شده 
و نام اشخاصی که در توطئه شرکت 
کرده بودند در پرونده وارد شده بود و 
پس از تکمیل آن به وزیر جنگ اطالع 
دادند که سردار انتصار اول گرفتار شد 
و او نام قوام السلطنه را به عنوان محرک 
و مسبب برد و بعد از آن قوام السلطنه 

توقیف شد.«
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چیزی  مونیسم«  نیست جز ژرف نمایی و ادای =»ها
دانایی در آوردن. هامونیسم 
ن  فهمید ینکه  ا یعنی 
باشد  نداشته  موضوعیت 
اما توهم دانایی و دردمندی 
ل  مشغو صحنه  ی  و ر
یعنی   . شد با ی  ه گر جلو
اینکه شلختگی و مشنگی 
بر انضباط فکری ارجحیت 
اینکه  یعنی  باشد.  داشته 
میانُبر  آموزش  به  می شود 
زد و بی زحمت، همه چیزدان 
ین  ا ز  ا هامونیسم  شد. 
نشئه ی  یعنی  چشم انداز 
تناقض بودن و با این نشئگی 
رسیدن. ارضاء  نهایت  به 

یوسف مصدقی- ده سال نخست 
پس از بهمن ۵۷، برای بخش بزرگی 
ایران، دهه گریز و تصفیه  از جامعه 
از  پیش  که  کسانی  بیشینه  بود. 
فرهنگی  تولیدات  کار  در  انقالب 
نان  راه  این  از  و  بودند  هنری  و 
سیاه،  سال  ده  آن  در  می خوردند، 
شدت سانسور، تصفیه و قلع و قمع 
را بارها بیش از باقی قشرهای جامعه 
بسیاری  برای  چاره  کردند.  تجربه 
گریز  و  مهاجرت  یا  این جماعت،  از 
به کارهای  یا تن دادن  بود  از وطن 
بی ربط به تخصص شان، برخی از این 
و  برگزیدند  را  سومی  راه  اما  طایفه 
با اصحاب قدرت و  با سازش نسبی 
فرهنگی  سیاست های  به  دادن  تن 
کیفیت  از  فارغ  اسالمی،  جمهوری 
کاری شان، به شکل کج  دار و مریز به 
فرهنگی  تولیدات  عرصه  در  فعالیت 
ادامه دادند. بخشی از کسانی که راه 
سوم را انتخاب کردند اما، نخبگان و 
هنرمندان کاربلدی بودند که ماندن 
با  همزیستی  و  انقالب زده  ایراِن  در 
سانسورچیان را به آوارگی و بی سامانی 

در دنیای آزاد ترجیح دادند.
معروف:  قول  به  که  که  آنجا  از 
»در شهر کوران، یک چشم پادشاهی 
نیز  نخبگان سازشکار  این  می کند«، 
و  سانسور  از  ناشی  برهوت  آن  در 
تصفیه، بدون رقیب جدی- تا به بلوغ 
رسیدِن نسل سینماگراِن زاده جمهوری 
اسالمی-  چند سالی یکه تازی کردند 
و  انحصاری  بازار  از  سِر خر،  بدون  و 
غیررقابتی حاصل از شرایط ایدئولوژیک 
بسیاری  شدند.  بهره مند  انقالبی،  و 
یا  درگذشته  تازگی  به  »اساتیِد«  از 
سالمنداِن موقر حاِل حاضِر فرهنگ و 
هنر ایران، از همین نخبگان کاربلد و 
سازشکار دهه نخست پس از انقالب 

نکبت بار ۱۳۵۷ بودند و هستند.
نادری نقل می کند که: »بعد  امیر 
از انقالب، ما با این آقای کیارستمی، 
صحبت می کردیم و رفتیم اینَور اونَور، 
گفتیم: آقا حاال باید راجع به چی فیلم 
ساخت؟ گفتن: بچه و حیوان! این دو 

»)safe( تا ِسیفه
هرچند نادری خود پس از چندی 
از  و  نیاورد  را  تحمیلی  شرایط  تاب 
بدینگونه  اما  کرد  مهاجرت  ایران 
فیلمسازان  از  دیگر  بعضی  که  بود 
برجسته ای که از مهلکه تصفیه َرسته 
بودند، کمابیش خود را با سیاست های 
به  و  دادند  تطبیق  جدید  حکومت 
فیلمسازی درباره )و نه برای( کودکان 
آثاری  و  پرداختند  حیوانات!(  )و 
متفاوت در باب این دو موضوِع امن و 

بی خطر پدید آوردند.
قاعده  این  از  مهرجویی  داریوش 
مستثنی نبود؛ او که پیش از انقالب 
نظر  همزمان  »گاو«  ساختِن  با 
روشنفکران و آخوندها را جلب کرده 
بود )»گاو« با توجه به موضوع و حال 
و هوایش، فیلم مورد تأیید خمینی بود 
و به همین دلیل، پس از انقالب، رندان 
برایش مضمون کوک کرده بودند که 
امام گفته: َهَمه باید عین »گاو« فیلم 
را  پساانقالبش  فیلم  اولین  بسازند!(، 
برای »کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان«- که به تسخیر نیروهای 
فیلم  ساخت.  بود–  درآمده  انقالبی 
که  »مدرسه ای  عنوان  با  بی اهمیتی 
می رفتیم«. چند سالی که میان این 
گذشت،  »هامون«  ساختن  تا  فیلم 

مهرجویی سه فیلم دیگر کارگردانی 
کرد که تنها یکی از آنها- فیلم بسیار 
خوب »اجاره نشین ها«- موفق از کار 

در آمد.
جوانی  در  که  مهرجویی  داریوش 
تا  بود،  خوانده  فلسفه   UCLA در 
از  هیچکدام  در  »هامون«،  از  پیش 
و  فیلسوف نمایی  سراغ  فیلم هایش 
اشارات گل درشت به متون فلسفی، 
نرفته بود. بیشتر کارهای دوره نخست 
و  داستان ها  از  اقتباس  او،  کارنامه 
مؤلفین  دیگر  موفق  نمایشنامه های 
آثار  نقش  آنها،  میان  در  که  بودند 
غالمحسین ساعدی انکارناپذیر است. 
پایه  بر  اما  »هامون«  ساختن  ایده 
زندگی  شکست های  و  تجربیات 
شخصی روزگار جوانی و خوانده های 
در  فیلمساز،  این  دانشجویی  ایام 
 ،۵۷ بهمن  انقالب  از  دور  سال های 
شکل گرفته بود. طرح اولیه مهرجویی، 
نه برای سینما بلکه به قصِد نوشتن 
یک رمان بر اساس زندگی برادرانی با 
نام خانوادگی »هامون« بود اما ماجرای 
انقالب و تغییرات سیاسی- اجتماعی 
اثر را یکسره  متعاقب آن، طرح این 

تغییر داد.
بی سوادی و توهم مدیران فرهنگِی 
ایدئولوژی زده ی جمهوری  و  مشنگ 
اسالمی در دهه اول پس از انقالب، 
برای آدم فلسفه خوانده و رندی چون 
داریوش مهرجویی، امکان عرض  اندام 
فراهم  را  عرصه ای  در  خودنمایی  و 
کرد که در آن روزگار، پس از آنهمه 
سرکوب و تصفیه، برای او در آن عرصه 

 رقیبی باقی نمانده بود.
در برهوت فرهنگی پس از انقالب، 
میان اهل هنِر فعال در آن ایام، تعداد 
آدم های باسواد و زبان دان که آثار مهم 
و ترجمه نشده ادبی- فلسفی فرهنگ 
غرب را می شناختند، به عدد انگشتان 
جمع  در  نمی رسید.  هم  دست  یک 
سینماگران دارای جواز و تصفیه نشده، 
داریوش مهرجویی تنها آدم مطلع از 
این متون بود. مهرجویی با علم به این 
امتیاز، سراغ تهیه معجونی سطحی و 
و  قدیمی  طرح های  از  خرکن  هالو 
خوانده های پراکنده  و درونی نشده اش 
رفت و محصول نهایی را به مدیران 
ارشاد اسالمی  ابله وزرات فرهنگ و 
حجت االسالم محمد خاتمی انداخت.

چنانکه در بخش نخست این سلسله 
همان  »هامون«  فیلم  آمد،  مطالب 
مدیران  که  بود  رؤیایی ای  معجون 
وقت سینمای ایران، سال ها به دنبال 

عمل آوردِن آن بودند.
ملغمه ای از باورهای شیعی، ظواهر 
از  سطحی  روایتی  و  شرقی  عرفان 
فلسفه  مذهبِی  اگزیستانسیالیسِم 
غرب که رنگ و لعابی از هنر اسالمی 
هم داشت. پیش از تولید این معجون 
اولیه  خوراک  که  بودند  دیگرانی  اما 
نشخوارهای دار و دسته محمد خاتمی 
در دستگاه سانسور آن ایام را در باب 
»هنر دینی« تأمین کرده بودند. ستون 
فقرات »هنر دینِی« مورد نظر مدیران 
فرهنگی آن دوره، بنا به بیانیه کذایی 
هیأت داوران جشنواره »فجر« ۱۳۶۸، 
همان پرسشی بوده که سه سال پیش 
از آن، یکی از »پیشاهنگان سینمای 
هوشمند ایران« )عباس کیارستمی( 
»خانه  بود:  نامیده  آن  با  را  فیلمش 

دوست کجاست؟«
»هنر دینی« برای این بخش از ارباب 
قدرت، ژرف نما و به حد بیمارگونه ای 
هنرمند  اگر  حال  بود.  تفسیرپذیر 
کاربلدی اثری تفسیرپذیر با ارجاعات 
مستقیم و غیرمستقیم به زمینه های 
مورد عالقه این مدیران شیرین عقل 
تولید می کرد، نه تنها از سد سانسور 
بر  و  می دید  قدر  بلکه  می گذشت، 
اگر  اما،  مقابل  در  می نشست.  صدر 
هنرمندی اثری تفسیرپذیر ولی خالف 
این مدیران و دستگاه سانسور  ذوق 
زیرمجموعه شان تولید می کرد، نه تنها 
کارش به محاق توقیف می رفت بلکه 
امکان فعالیت هنری نیز از صاحب اثر 
سلب می شد )قیاس کنید سرنوشت 
»باشو غریبه کوچِک« بهرام بیضایی 
را  نادری  امیر  خاِک«  باد،  »آب،  و 
دوست  »خانه  با  شدند  توقیف  که 
جوایز  که  »هامون«  و  کجاست؟« 

حکومتی را درو کردند(.
»هامون«  مهرجویی  که  زمانی 
از  فارسی  ترجمه ای  نه  ساخت،  را 

 Fear and( لرز«  و  »ترس  کتاب 
کی یرکگارد  سورن   )Trembling
موجود   )Søren Kierkegaard(
 )Herzog( »بود و نه رمان »هرتسوگ
ُسل بلو )Saul Bellow( به فارسی 
منتشر شده بود )این دو اثر بعدها در 
دهه های هفتاد و هشتاد خورشیدی 
بازار  وارد  مختلف  ترجمه  چند  با 
کتاب ایران شدند(. همچنین در آن 
انگلیسی  که  معدودی  از  غیر  دوره، 
به  دسترسی  یا  پول  و  می دانستند 
رمان های انگلیسی هم داشتند، کسی 
 J. D.( جز نام از جروم دیوید سالینجر
بود  نشنیده  آثارش  و   )Salinger
)قصه های سالینجر هم در دهه های 
ترجمه  فارسی  به  هشتاد  و  هفتاد 
شدند(. در آن زمان، مدت ها بود که 
کتاب »آسیا در برابر غرِب« داریوش 
و  بود  شده  نایاب  و  کهنه  شایگان 
کتابی  پاریس  در  هم  نویسنده اش 
دینی  »انقالب  عنوان  با  بود  نوشته 
 Qu’est-ce qu’une( چیست؟« 
که   )?révolution religieuse
مضمونی متفاوت با »آسیا…« داشت. 
»هامون«،  تولید  زمان  در  شایگان 
مشغول نوشتن کتاب »اسکیزوفرنی 
ر  د می  سال ا مع  ا جو  ، هنگی فر
 Cultural ( غرب  با  جهه  موا
 Schizophrenia, Islamic
 Societies Confronting the
پنبه  تقریبا  آن  در  که  بود   )West
بیشتر اندیشه های پیش از انقالبش در 
کتاب »آسیا در برابر غرب« را زده بود.

بیشتر مخاطبان جوانسال »هامون« 
مثل اکثریت قریب به اتفاق مدیران به  
اصطالح فرهنگی آن دوره، نه از این 
چیزها خبر داشتند و نه امکان فهم 
اینها برایشان مقدور بود. مهرجویی با 
استفاده از این جهل همگانی و برهوت 
فرهنگی، ایده هایی سطحی و آسان فهم 
درباره کتاب ها و آدم های نامبرده را به 
بی دانش اش  و  میانمایه  مخاطبان 
عرضه کرد و در نتیجه، در شهر کوران، 
اندیشه ورزی  نماد  به  سال ها  برای 
شد. تبدیل  یران  ا سینمای  در 

چنین بود که »هامونیسم« متولد 
شد و مخاطبان جّوزده و جاهل اش 
را مجذوب خود کرد. مخاطبانی که 
بنا به رهنمود غیرمستقیم کارگردان، 
هر  کردِن  قرقره  با  را  بودن  پیچیده 
واگویه  پرکن،  دهن  اسم  چند  روزه 
تقلید  و  شورانگیز  شعر  چند  کردِن 
رفتار ُخل ُخالنه حمید هامون، تمرین 
از  استفاده  با  مهرجویی  می کردند. 
تیپ  شاعرانگی،  نوع  مبتذل ترین 
را  هامون  حمید  شخصیِت(  نه  )و 
ناپخته  انسان  جوری ساخت که هر 
و سودازده ای را از هر طبقه اجتماعی 
چنین  کند.  هم ذات پنداری  دچار 
سودازدگانی، مستعد خودژرف پندارِی 
التیام دهنده  بی زحمتی هستند که 
شکست های زندگی روزمّره آنهاست.

»هامونیسم«  چشم انداز،  این  از 
چیزی نیست جز ژرف نمایی و ادای 
یعنی  هامونیسم  آوردن.  در  دانایی 
نداشته  موضوعیت  فهمیدن  اینکه 
دردمندی  و  دانایی  توهم  اما  باشد 
روی صحنه مشغول جلوه گری باشد. 
بر  مشنگی  و  شلختگی  اینکه  یعنی 
انضباط فکری ارجحیت داشته باشد. 
یعنی اینکه می شود به آموزش میانُبر 
شد.  همه چیزدان  بی زحمت،  و  زد 
یعنی  چشم انداز  این  از  هامونیسم 
نشئه ی تناقض بودن و با این نشئگی 

به نهایت ارضاء رسیدن.
 Friedr ich ( نیچه  فردریش 
در  آلمانی  فیلسوف   )Nietzsche

شاعران  باب  در  اثرش،  مشهورترین 
نوشته: »اینان در چشِم من چندان 
را  نیز نیستند. همه آب هاشان  پاک 
بنماید.«*  ژرف  تا  گل آلود می کنند 
»هاموِن« داریوش مهرجویی، نمونه ای 

کامل از چنین آِب گل آلودی است.

فردریش  زرتشت«؛  گفت  *»چنین 
نیچه؛ ترجمه  داریوش آشوری. ]ویرایش 
۵[ مؤسسه انتشارات آگاه. چاپ بیستم 
زمستان ۱۳۸۲. ص ۱۴۳. دو ترجمه 

انگلیسی از این نقل قول:
*They are also not pure enough 
for me: they all muddle their 
water that it may seem deep.
* Nor are they clean enough for 
me; they all muddy their water 
to make it seem deep.

تأمالت بهنگام؛ »هامون«، سی سال بعد؛ دوم: 
آب ِگل آلود

» ادامه دارد«           

سرتیپ محمد درگاهی قوام السلطنه
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۱ـ بزرگترین مخترع جهان 
۲ـ دردناک ـ نژادی است

ـ  نی  کشید جعبه  ۳ـ 
مبهوت 

و  معروف  شعرای  از  ۴ـ 
به قتل  ایران که  معاصر 
رسید۵ـ  منظرهـ  ماهی 
استـ  قسمتی از کمان

۶ـ  عددی استـ  از وسایل 
موسیقیـ  دینگرایی

۷ ـ علم ـ »نه« به عربی ۸ 
ـ از نویسندگان مشهور 
انگلیس در قرن گذشته

۹ـ توان ـ ستیز 

۱۰ـ بزرگتر ـ رشد 
پیشین  رؤسای  از  ۱۱ـ 

دانشگاه تهران

۱ـ کشوری است 
۲ـ علمی است ـ نبات
۳ـ آن سوی ـ کاشانه

و  زبون  ـ  خاندان  ۴ـ 
ضعیف

۵ـ  از خوانندگان معروف 
ایرانـ  از کشیدنی ها۶ـ  

مهّیا ـ صبور
۷ ـ بهتان ـ طریق

ـ  خطاب  حرف  ـ   ۸
پرنده ای است۹ـ فرشته 

ـ گلی است ـ رطوبت
ـ  است  ضمیری  ۱۰ـ 
دوخت  ملزومات  ز  ا

پوشاک ـ خودآرایی
۱۱ـ قسمتی از چهره ـ 

فاقد جان و بی رمق

از سیاستمردان معروف  ۱ـ 
پهلوی  و  قاجار  دوران 
پیشین  یر  نخست وز و 
ایران۲ـ بانوی شعر ایران 

ـ وی 
۳ـ پاس خاطر مردم داشتن 
ـ او هم حرفه ای دارد۴ـاز 
ادویه ای  ـ  خانه  وسایل 
پایتخت کشوری  است ـ 
است۵ ـ دوست »آدم« ـ 
شخصیت ـ از اثاثیه خانه 

و دفتر
و  ذوق  ـ  است  عددی  ـ   ۶

طبع ـ فاقد نور
۷ ـ نوعی شتر ـ اصرار ـ برنا

است  مثال  سبکی  به  ـ   ۸
راه  ـ  مصون  ـ  خاطر  ـ 
بی پایان۹ـ از آثار ارنست 
رودخانه ای  ـ  همینگوی 
در اروپا ۱۰ـ قسمتی از پا 

ـ چهره ـ مشهود
۱۱ـ  اثری جذاب از بزرگ 

علوی

۱۲ـ از شهرهای ایرانـ  تکرار 
یک حرف

۱۳ـ پوشاک ـ از سبزیجات 
بزرگ  رودخانه های  از  ـ 
جهان۱۴ـ چهارپایی است 

ـ عدم صحت ـ خرس
۱۵ـ عازم ـ اعالمیه

۱ـ از روزنامه نویسان مبّرز، مشهور و 
فقید ایران

۲ـ شگفتی ـ او هم در وزارت خارجه 
است۳ـ  پرنده ای  ـ  دارد  مقامی 
نوعی  ـ دگرگونی ۴ـ  ستایش شده 
انواع  از  ـ  کشت و زرع ـ رخدادها 

بازی با ورق
افغانستان  در  تاریخی  شهری  ـ   ۵

ـ ترعه
۶ ـ درد و عذاب ـ تذکار ـ بنیه

ـ  دوستدار  ـ  ایران  از شهرهای  ـ   ۷
دوری

خواننده ای  ـ  ترس  ـ  بیانگر  ـ   ۸
خوش صدا و فراموش نشدنی و فقید 
از کشور ما۹ـ از کشیدنی هاـ  مادر به 
عربیـ  شهری در ایرانـ  درخشانتر

۱۰ـ از زبان های کهن جهانـ  خمیده 
ـ حیوانی است۱۱ـ رودخانه ای در 
اروپاـ  از شهرهای ایرانـ  زندگی در 
کنار هم۱۲ـ از مرکباتـ  دستمزدـ  

فوری ـ حرف ندا
۱۳ـ از بیماری های چشم۱۴ـ کشوری 

است ـ یأس
۱۵ـ جّو ـ گرفتگی زبان ـ تکرار یک 

حرف ـ حاشیه و کناره

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

الیگر، محصول ازدواج شیرو ببر!
)Lion + Tiger = Liger(

با  نر  پیوند دادن شیر  با  دانشمندان 
تولید کرده  ماده حیوان جدیدی  ببر 
و آن را الیگر می دانند که از همه نظر 
نسبت به شیر و ببر برتری دارد! چنین 
موجودی تا به حال در طبیعت وجود 
نه  ببر  و  شیر  که  چرا  است،  نداشته 
تنها ذاتا با هم میانه خوبی ندارند بلکه 
دشمنی هم دارند. این هیوال )الیگر( 
وزن  پوند   ۱۰۰۰ تا   ۹۰۰ حدود  که 
بلندتر،  قدی  کیلوگرم(   ۴۵۴( دارد 
باالتر  توان پرش  بیشتر،  بدنی  قدرت 
و.... را نسبت به پدر و مادر خود دارد! 
جالب اینکه با وجود تنفر شیر از شنا 

زیبایی های مرز پرگهر
چشمه هاي شگفت انگیز سرخ 

در حوالی »ساری«

در  واقع  سورت  باداب  چشمه   
چهاردانگه،  بخش  ساري،  شهرستان 
سورت  روستاي  کوه،  پشت  دهستان 
ـ حد فاصل روستاهاي اروست و مال 
خاست واقع در استان مازندران است. 
چشمه هاي اسرارآمیز سورت مشتمل 
بر دو چشمه با آب هاي کاماًل متفاوت از 
لحاظ رنگ، بو و مزه مي باشند. یکي از 
چشمه ها داراي آبي بسیار شور مي باشد 
و داراي استخر آبي کوچکي است که 
عمدتاً در تابستان براي آب تني استفاده 
مي شود و براي درمان دردهاي کمر، پا 
و روماتیسم و امراض پوستي سودمند 
مجاورت  در  که  دیگر  و چشمه  است 
این چشمه قراردارد داراي آبي به رنگ 
قرمز و نارنجي و کمي ترش مزه است 
که بصورت دائمي و نشتي مي باشد و در 
اطرف دهانه چشمه کمي رسوب اکسید 
آهن نشسته است.آب هاي رسوبي این دو 
چشمه در مسیر خود از باالي کوه به 
پائین طي هزاران سال دهها حوضچه 
کوچک بسیار زیبا در رنگ هاي نارنجي و 
زرد و قرمز و در اندازه هاي مختلف ایجاد 
کرده اند که اسراري از دنیاي مستور و 
به  را  بکر و دل انگیز  پوشیده طبیعت 
باداب  چشمه  است.  گذاشته  نمایش 
سورت از نوع ژئو پارک محسوب شده و 
همزمان با آخرین چین خوردگي البرز 
در پلیوستوسن و پلیوسن )دوران چهارم 

چه زمانی گرینویچ به عنوان 
مرکز نقشه جهان به رسمیت 

شناخته شد؟

زمین شناسي( شکل گرفته است.
ارتفاع ۱۸۴۱  این چشمه را که در 
متري از سطح دریا واقع شده، از جهت 
پوشیده  تپه هاي  و  ارتفاعات  شمال 
از جهت  برگ،  سوزني  جنگل هاي  از 
جنوب دره مشرف ارتفاعات، از جهت 
گیاهان  از  پوشیده  ارتفاعات  شرق 
بوته اي و درختچه و از جهت غرب معدن 
است.  احاطه کرده  تزئیني  سنگ هاي 
مردم منطقه به دلیل گوگردي بودن 
پوستي  امراض  براي  که  این چشمه، 
به عنوان  آن  از  مي باشد،  مفید  کامال 
سرشور یاد مي کنند. به گفته ساکنان 
منطقه آنها براي شفا یافتن از امراض 
پوستي خود با آب چشمه حمام مي کنند 
اما بدلیل اینکه دماي آن تنها مقدار کمي 
از دماي محیط باالتر است براي گرم 
کردن آن از داغ کردن سنگهاي موجود 
در اطراف چشمه و گذاردن آنها در داخل 

آب چشمه استفاده مي نمایند. 
در ایران این اثر بي نظیر بوده و فقط 
آن  مشابه  ترکیه  کشور  در  آسیا  در 
بصورت رسوبات نمکي و فقط به رنگ 
سفید وجود دارد. چشمه باداب سورت 
با پي گیري گروه کوه نوردي لواسان از 
دام سودجویان و دشمنان طبیعت نجات 
داده شد، که نتیجه این عمل ثبت آن 
ایران  ملي  طبیعي  اثر  دومین  بعنوان 

توسط سازمان میراث فرهنگي بود.

در دوران باستان که کلیسا و مراجع 
مذهبی حتی پدیده های علمی را تشریح 
می کردند و تمامی نقشه های آن زمان 
نیز بیت المقدس را به عنوان مرکز عالم 
شناسایی کرده بود، چرا که در کتاب 
عهد جدید آورده شده بود: »و خداوند 
داد.« قرار  ملل جهان  مرکز  را  قدس 

که  میالدی   ۱۸۸۴ سال  در  اما 
و  مستعمره  انگلستان،  امپراتوری 
کلنی های بسیاری را در جهان در اختیار 
بزرگترین  و  قدرتمندترین  و  داشت 

امپراتوری روی زمین محسوب می شد، 
گرینویچ که خود رصدخانه ای داشت 
داخل  از  نصف النهار  آنکه  دلیل  به 
مرکز  عنوان  به  می کرد،  عبور  آن 
نقشه های  جدید عالم شناخته شد و 
واقع  در  که  انگلستان  دریایی  نیروی 
معتبرترین نقشه های جهان محسوب  
گرینویچ  مرکزیت  به  همه  می شدند، 
ترسیم شده بودند. بعدها یک کنفرانس 
جغرافی دانان  شرکت  با  بین المللی 
عالم روی این انتخاب صحه گذاشت.
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والتر اسکات در سال ۱۷۷۱ میالدی 
در ادینبورگ ـ اسکاتلند به دنیا آمد. 
در  داشت.  مذهبی  پدری  و  مادر  او 
اولین رمان وی  سال ۱۸۰۵ میالدی 
انتشار یافت و شهرتی فراوان نصیبش 
کرد، تا جایی که تا سال ۱۸۳۰ بیش 
به زبان های  از آن  از ۴۴ هزار نسخه 
مختلف ترجمه شد و به فروش رفت. 
وی در سال ۱۸۳۲ میالدی درگذشت. 
نویسنده ای مشهور  و  توانا  او شاعری 
بود که به خوبی می توانست قلم بزند.

نویسنده ای توانا

کردن در آب، الیگر مانند مادرش به 
شنا کردن عالقه دارد. در حال حاضر 
چندین نمونه از این حیوان تولید شده 
که در سیرک ها و برخی باغ وحش ها به 
فقط جنس  نمایش گذاشته شده اند. 
ماده این حیوان قادر به تولید مثل با 
ببر یا شیر نر می باشد که خود موجب 
بوجود آمدن دو گونه جدید دیگر شده 
است! همچنین حیوان دیگری به نام 
تایگن هم تولید شده که محصول ببر 
نر و شیر ماده است، البته به ببر شباهت 
بیشتری دارد و به بزرگی و توانایی الیگر 

هم نیست.
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رسید و گفت: »خودت را معرفی کن«. 
من  به  تلفن  طریق  از  »شما  گفتم: 
خبر دادید که به اینجا بیایم و خوب 
گفت:  من کی هستم.«  که  می دانید 
کنی.«  معرفی  را  خودت  باید  »خیر! 
خودم را معرفی کردم. بعد ادامه داد، 
گفتم:  هستند؟  کجا  بچه هایت  االن 
پسرم،  کوچکترین  و  همسرم  »بجز 
نیست.«  خانه مان  در  کسی  دیگر 
گفت: »دکتر کجاست؟« گفتم: »از من 
می پرسید؟! خدمتتان در اینجا بوده، 
مرا آوردید به اینجا و چشمبند می زنید 
انوشه  پسرم  که  می پرسید  بعد  و 
اینجوری  »چرا  گفت:  کجاست؟!« 
این طرز  از  حرف می زنی؟« فهمیدم 
گفت:  نیامد.  خوشش  دادنم،  جواب 

»بلند شو!«. بلند شدم.
درون  به  مرا  بعد،  دقیقه  دو  یکی 
اتاقی برد و وقتی وارد اتاق شدم در یک 
لحظه از زیر چشمبند، دیدم آخوندی 
و  صندلی  روی  بزرگ  عمامۀ  یک  با 
وارد  من  تا  و  نشسته  میزی  نزدیک 
گذاشت  و  برداشت  را  عمامه  شدم، 
روی میز. این آخوند فرمان داد: »حاال 
چشمبندتان را باز کنید، می خواهیم 
خواهش  کنیم.  صحبت  همدیگر  با 
کنید.«  کنترل  را  خودتان  می کنم 
شده؟«  چی  شده،  خبر  »چه  گفتم: 

گفت: »حاال به شما عرض می کنم.«

=االن که در این اتاق چشمبند 
می توانید  را  آخوند  این  ندارید، 

ببینید؟
ـ خیر. چشمبند را وقتی باز کردم 
که مرا روبروی دیوار نشانده و گفته بود 
سرت را برنمی گردانی. اگر در رابطه با 
می توانید  دارید،  سؤال  من  حرفهای 
بکنید. او با یک فاصله ای پشت سرم 
نشسته بود و حرف می زد. این آخوند 
با  و  کردن  صحبت  به  کرد  شروع 
بله،  یک مقدمه چینی شروع کرد که 
انقالب  آن طور شد،  و  این طور شد 
کردیم و امام آمد و یک سری از این 
این که  تا  ابتدایی آخوندی،  حرفهای 
عراق  و  ایران  جنگ  مسأله  به  رسید 
و »عملیات مرصاد« توسط مجاهدین 
)که سازمان مجاهدین خلق نام آن را 
»فروغ جاویدان« گذاشته بودند و در 
۳ مرداد ۱۳۶۷ از خاک عراق به خاک 
اینجا، شروع  در  کردند(.  ایران حمله 
کرد به این که: در آن روزها، زندانیان 
اطالعاتی به »مرصادیها« دادند که در 
زندانها حمله  به  و  بیایند  روز معینی 
و  بدهند  نجات  را  زندانیان  و  کنند 
این  بکنند. گفتم: »کی  بلوا  ایران  در 
اطالعات را به شما داده؟« گفت: »پیدا 
کردیم. از جیب چند نفر منافقین که 
کرده  توطئه  اینها  بودند.  زندان  توی 
بودند و چنین طرحی داشتند منتها 
ما جلویشان را گرفتیم و بعد به این 
جریان رسیدگی کردیم. آنهایی که در 
این جریان در درون زندان با مرصادیها 
در این کار شرکت داشتند تا پاسداران 
را خلع سالح کنند، جدایشان کردیم 
)در واقع همان برنامه تفتیش عقاید که 
در آذرـ  دی ۱۳۶۶ یعنی  شش ماه قبل 
از »عملیات  مرصاد« به اجرا درآورده 

بودند اینک به یک سناریوی ساختگی 
زندانیان  بزرگ  کشتار  توجیه  برای 
شده  تبدیل   ۱۳۶۷ سال  در  سیاسی 
پرونده ها  بعد  و  کردیم  محاکمه  بود( 
را به شورایعالی قضایی دادیم. شورای 
عالی قضایی به ما دستور  داد آنهایی که 
از کارشان پشیمان هستند، نگهدارید 
ما  به  نیستند  پشیمان  که  آنهایی  و 
خبر بدهید و به شما دستور می دهیم. 
شورایعالی قضایی ۲۰ روز به ما فرصت 
اینها را آوردیم و دیدیم که  داد و ما 
نه، عده ای هنوز سر موضع خودشان 
اسالمی  جمهوری  مخالف  و  هستند 
انوشه  هستند و متأسفانه فرزند شما 
بود.« بود که سر موضع  آنهایی  جزو 

و  وسیله  کدام  با  »زندانیان  گفتم: 
پاسداران  به  می خواستند  اسلحه ای 
را خلع  آنها  و  کنند  زندان حمله  در 

سالح کنند؟« جواب داد: »اینها خنجر 
درست کرده بودند.« گفتم: »چه جوری 
خنجر درست کرده بودند؟« گفت: »از 
آنها  که  کوال  پپسی  قوطی های  این 
درست  خنجر  بودند،  کرده  جمع  را 
کردند.« گفتم: »ای کذاب! چرا دروغ 

می گویی، چرا یاوه می گویی.«
تا این کلمات را به زبان آوردم، آن 
آخوند صدای پایش را شنیدم که روی 
زمین می کوبید و از صندلی بلند شد 
خیلی  که  بدهد  نشان  می خواست  و 
از حرفهای من عصبانی و خشمناک 
شده است ـ در حالی که آدم خیلی 
نظر  در  کار  این  برای  را  خونسردی 
کرد  بلند  را  صدایش  ـ  بودند  گرفته 
از  را  کنترل تان  نبود  »قرار  گفت  و 
را  خودتان  است  بهتر  بدهید.  دست 
کنترل کنید. این حرفهایی که به شما 
زدم عین واقعیت است.«  گفتم: »من 

بودم.  زندان  این  در  سال  دو  خودم 
شما چه وقتی به زندانیان پپسی کوال 
دادید تا آنها بتوانند از قوطی های آن 
با  به فرض شما،  بسازند. حتی  خنجر 
قوطی های پپسی کوال خنجر ساختند، 
با  می توانستند  چگونه  خنجر  با  آیا 
مقابله  پاسداران  کالشنیکف  اسلحه 
کنند و آنها را خلع سالح کنند. شما 
و  کردی  سرهمبندی  را  یاوه ها  این 
این  بدهی؟!  من  تحویل  می خواهی 
دروغ محض است. بگویید، ما کشتیم. 
بگویید، اسالم شما یعنی کشتار. کسی 
این حرفها را از شما باور نمی کند. از 
پسرم انوشه نوشته هایی وجود دارد که 
مخالف خط سیاسی مجاهدین بود و 
از آنها انتقاد داشت و این نوشته های 
او خطاب به سازمان مجاهدین وجود 
بگویید  می خواهید  شما  حاال  دارد؛ 

به اتفاق  کوال  پپسی  قوطی  با  او  که 
مجاهدین می خواست خنجر بسازد؟! 
حاال  می گویید؟!  دارید  چی  شما  آقا 

وصیتنامه پسرم را به من بدهید.« 
وقتی این صحبتها را با این آخوند 
ناراحت  و  عصبانی  آنقدر  می کردم، 
می زدند،  بدنم  به  کارد  اگر  که  بودم 
خواستم  او  از  وقتی  نمی آمد.  خون 
وصیتنامه انوشه را به من بدهد، گفت: 
»مگر شما اطالع ندارید که در آن موقع 
شلوغ  چقدر  و  بود؟  خبر  چه  تهران 
را  کار  این  ما می توانستیم  مگر  بود؟ 
وصیتنامه  پسرتان  متأسفم،  بکنیم، 
ندارد.« گفتم: »من خودم خواندم که 
آقای  هم  بار  یک  و  کشور  دادستان 
مشکینی گفت اگر کسی به هر علت 
در جمهوری اسالمی محکوم به اعدام 
بشود، قبل از آن، آخرین وصیتش را 
بکند. شما چرا عمل نکردید؟« گفت: 

»متأسفم.« گفتم: »محل مزار پسرم 
کجاست؟ الاقل این را به من بگویید 
تا مراسم یادبودش را برگذار کنیم.« 

گفت: »متأسفم«.
 بله، یعنی محل مزار پسرم را هم 
نمی خواهند بگویند که در کجاست؟! 
بعد از کلمۀ متأسفم، گفت وقت ما تمام 
شده. بعد از آن نوشته ای را از پشت 
سرم آورد و جلویم گذاشت که شامل 
۱۱ ـ ۱۰ بند بود، مثاًل به هیچ کس 
ندارم درباره مرگ پسرم چیزی  حق 
بگویم، مراسم فاتحه نباید بگیرید... بعد 
از خواندن آن متن، گفتم: »اوالً کار ما 
فاتحه خوانی نیست، ثانیاً من این ورقه 
را امضا بکن نیستم.« گفت: »با هر بند 
آن که مخالف هستی، خط بزن و بقیه 
آن را امضا کن.« گفتم: »من با همه 
مراسم  من  هستم.  مخالف  بندها  آن 
فامیلها  دوستان،  حاال  از  و  می گیرم 
و خویشانم در خانه ام هستند.  چطور 
گفت  نگیرم.«  مراسم  که  می گویید 
»با آن بندها که مخالف نیستی، امضا 
کن.« من هم ۸ـ۷ بند آن را که فکر 
می کردم برای من مهم است، خط زدم. 
او ورقه را از دستم گرفت و بعد رفت 
پشت میزش و صدای کشوی میزش 
را می شنیدم که آن را باز کرد و بست.

لحظه ای بعد آمد و یک چیزهایی را 
که موقع اعدام انوشه از او باقی مانده 
بود مثل حلقۀ عروسی که دست پسرم 
بود و خودنویسش و دفتر یادداشتش، 
اثاثیه ای که از آنها صورت گرفته بودند، 
آورد. بعد که آنها را به من داد، گفت، 
بخوانید و ببینید مطابق صورت هست 
یا نه؟ گفتم: »برای من مهم نیست که 
مطابق صورت باشد یا نباشد، من اینها 
دلبندم می گیرم.«  یادگار  به عنوان  را 
کردم.  امضا  را  ورقه  و  گرفتم  را  آنها 
وقتی ورقه را از دستم گرفت، گفت: 
»شما که بیرون می روید، لباسهای او 

را بیرون زندان تحویلتان می دهند.«

=این لباسهای یادگاری انوشه را 
هم تحویل گرفتید؟

شاهرخ  و  نوشه  ا مدتی  بله.  ـ 
سلول  یک  در  نفری  دو  جهانگیری 
شاهرخ  که  موقعی  بودند.  زندان 
)آذر  زندان  سلول  از  را  جهانگیری 
می بردند،  تیرباران  میدان  به   )۱۳۶۲
او پیراهن خودش را به عنوان یادگار به 
انوشه داد و با پیراهن انوشه به میدان 
تیرباران رفت. بنابراین، پیراهن شاهرخ 
انوشه، یادگار هر  جهانگیری و شلوار 
دو عزیزی بود که تحویل گرفتم. آنها 
بعد از حادثه کمیته پاسداران خیابان 
می کردند  احتیاط  خیلی  زنجان، 
و  نمی خواستند  و  می ترسیدند  و 
نمی گذاشتند مردم از این جنایاتشان 
با خبر بشوند. پدر و مادرهایی را که 
کشته  عام  قتل  آن  در  را  عزیزانشان 

بودند، تهدید می کردند.
یک مطلب دیگر از صحبتهایی که با 
آن آخوند در آن روز داشتم، یادم رفته 
بگویم. وقتی گفته بودم که من هم در 
این  به من گفت: »مثل  بودم،  زندان 
که شما دیدار هم با پسرتان داشتید؟« 
نداشتم چون من  دیداری  نگفتم که 

خاطرات رضا طاهری در گفتگو با حمید احمدی )۷(

آن روز که به »اوین« رفتم تا لباسها و اشیاء بر 
جای مانده از پسرم را تحویل بگیرم

پیراهن شاهرخ جهانگیری و شلوار انوشه یادگار هر دو عزیزی بود که تحویل گرفتم

احمدی: گویا عده ای از خانواده ها 
را هم برای تحویل گرفتن اثاثیه به 
محل  پاسداران  سپاه  کمیته های 
در  و  می خواندند  فرا  سکونتشان 

آنجا تحویل می دادند؟
خانواده ها  به  اوایل  بله،  طاهری: 
خبر می دادند که برای تحویل گرفتن 
اثاثیه عزیزانشان به کمیته های محل 
سکونتشان مراجعه کنند. در بعضی از 
این کمیته ها، خانواده ها و نزدیکانشان 
موقع تحویل گرفتن اثاثیه با مسؤوالن 
سر  و  شدند  درگیر  محل ها  کمیته 
ایجاد  زیادی در آن محله  و صدای 
شده بود. یک مورد در کمیته سپاه 
پاسداران در خیابان زنجان در تهران 
بود که خیلی سر و صدای آن پیچید. 
مردم جمع شدند و خیلی سر و صدا 
که  این  به خاطر  آن  از  بعد  کردند. 
کنند،  جلوگیری  وضعی  چنین  از 
به  و  دادند  تغییر  را  کارشان  شیوه 
زندانها  به  که  می گفتند  خانواده ها 
بیایند، مثل تلفنی که به ما کردند. 
رژیم نمی خواست این جریان کشتار 
مبادا  تا  بشود  پخش  مردم  بین  در 
موجب گسترده تر شدن اعتراضات در 
سطح کشور شود. بنابراین، شیوه کار 
جدیدشان اینطور بود که مثاًل در یک 
روز فقط ده خانواده را خبر می کردند 
و تازه همه این دعوت شدگان هم از 
روز  نبودند.  محل  یک  یا  شهر  یک 
۱۹ آذر که من به زندان اوین رفتم، 
بیشتر خانواده ها از شهرهای مازندران 
آمده بودند و چند خانواده ای را هم از 

تهران خبر کرده بودند.
وقتی آن روز از منزلمان به طرف 
زندان اوین حرکت می کردم، چند تن 
از فامیلها و دوستان از روی دلسوزی 
کردند  سفارش  من  به  احتیاط  و 
مقابل  در  را  خودم  کنم  سعی  که 
کنترل  زندان  در  رژیم  مسؤولین 
ندهم که  نشان  کنم و عکس العمل 
باعث مشکالت دیگری بشود. طبعاً 
بود  خیرخواهی  روی  از  نظراتشان 
خودم  ولی  شنیدم  را  آنها  همه  و 
خواهد  پیش  چه  که  نمی دانستم 
آمد و چه عکس العملی در برابر آن 
آدمخواران از خود نشان خواهم داد. 
با چنین وضعیت و صحنه ای از منزل 
بیرون آمدم. وقتی به اتفاق آن همکار 
سابقم به محل زندان اوین رسیدیم، 
او اتومبیل خودش را حدود  ۳۰۰ متر 

به فاصله دِر زندان پارک کرد.
من به طرف خانواده هایی که آنجا 
ایستاده بودند ـ و مانند وضع ما به 
آنها هم خبر داده بودندـ  رفتم. چند 
نفری مرا شناختند و من هم آنها را 
آمدند.  من  سمت  به  می شناختم، 
نزدیک  خانواده ها  جمع  به  وقتی 
گفتم:  بلند  صدای  با  من  شدم، 
به جای  ما  به  می خواهند  »امروز 
که  بگویند  داشتن،  مالقات  خبر 
دیگر مالقاتی وجود ندارد و امیدی 
به دیدار بچه هایمان نداشته باشیم. 
صدای یکپارچه گریه و زاری حاضرین 
بلند شد. صحنه ای بسیار غم انگیز و 
غیر قابل توصیف. همه با چشمهای 
گریان، نگاهمان به سوی در زندان 
بیاید  بیرون  آن  از  پاسداری  تا  بود 
برای  را  او  و  کند  صدا  را  کسی  و 
شنیدن خبر مرگ عزیزش به درون 
زندان ببرد. شاید تنها آرزویی که در 
کر  آرزوی  کرد،  می شد  لحظه  آن 
شدن بود تا چنین صدایی به گوش 
نیاید. حدود یک ساعتی بود که در 
میان آن جمع بودیم. پاسداری از در 
کوچک زندان اوین بیرون آمد و به 
جمعیت نزدیک شد و اولین نوبت را 
طاهری!«  انوشه  »خانواده  زد:  صدا 
به همراه او به طرف دِر زندان رفتم. 
وقتی پاهایم به درون زندان رسید، با 
چشمبند، چشمهایم را بستند. وقتی 
چشمبند را بر چشمانم زدند، صدایی 
گفت: »اینجا بنشین!« نشستم. نیم 
ساعت بعد، یک صدای دیگر گفت: 
»بلند شو بیا ببینم!« بلند شدم. بعد 
از چند دقیقه مرا از پله هایی باال برد 
و وارد محلی کرد. دوباره فرمان داد: 

»اینجا بنشین!« نشستم.
چند  چشمبند  با  نشستن  این 
دقیقه ای طول کشید. این چشمبند، 
همان نوع چشمبندی بود که آن را 
حدود ۵ سال پیش به مدت سه ماه 
و نیم بر چشمانم بسته بودند. همان 
نوع چشمبندی که یک بار آن را برای 
باال  چشمانم  اشکهای  کردن  پاک 
زده بودم و از آن مرد غول پیکر سه 
کشیده خوردم و هر بار نقش بر زمین 
شدم. اما، حاال در لحظه ای هستم که 
کشیده نخورده، نقش بر زمین هستم. 
این بار، صدای فرد سومی به گوشم  

موقعی که در زندان بودم با دو پسرم 
انوشه و خسرو دیدار نداشتم. گفت: 
زندان صحبت  او در  با  »شما وقتی 
چی  به  راجع  فرزندتان  می کردید، 
به  »من  گفتم:  می کرد؟«  صحبت 
جنگ  حال  در  ما  پسرم!  گفتم،  او 
کشورمان  استان  چندین  هستیم، 
کوتاه  خرده  یک  شما  شده،  خراب 
می شود  تمام  جنگ  انشاءاهلل  بیا، 
می شود.  عوض  چیزها  خیلی  و 
پسرم گفت: پدر! مثل این که شما 
فراموش کردید، آن جلسه ای که در 
تعاونی داشتیم، چه کسانی آمدند و 
تعاونی را تصاحب کردند. آنهایی که 
می کردند  اسالمی  بانک  از  صحبت 
ولی به نام بانک اسالمی چه کسانی از 
آن سودهای کالن به جیب می زدند. 
وقتی یک کارگر و یا زارع و یا مردمان 
مستمند به این بانک اسالمی مراجعه 
می کنند، چه برخوردی و چه امکاناتی 
به او می دهند و این را مقایسه کنید 
با مراجعه یک عده گردن کلفت های 
سودجوی بازار که تا کمر برای آنها 
به پسرم گفتم: »اگر  خم می شوند. 
این  همه  قطع  بطور  بکنید،  صبر 
می شود.«  حل  به تدریج  مشکالت 
تمام  االن  جان!  پدر  گفت،  پسرم 
تمام  و  کشور  اقتصادی  پست های 
به  کیست  دست  کلیدی  پستهای 
جمعیت  و  عسگراوالدی  از  غیر 
مؤتلفه اسالمی که در رأس همه این 
نام عسگراوالدی و  تا  امور هستند؟ 
زبان  به  را  اسالمی  مؤتلفه  جمعیت 
آوردم، یک دفعه این آخوند از جایش 
پرید، گفت، خواهش می کنم، تمامش 
بکنید، دیگر وقت تمام شده، فقط ۵ 
دقیقه وقت داریم. بعد از قطع کردن 
حرفهایم، رفت آن ورقه را آورد که آن 
بندها در آن نوشته شده بود و به من 
داد تا امضاء بکنم و این را قباًل گفتم.

=آیا از انوشه از زندان نوشته ای 
وجود دارد؟

و  نامه های بسیار خواندنی  بله.  ـ 
نامه ها و  این  او داشت.  با قلمی که 
تقریباً همه آنها خطاب به همسرش 
ساحره بود. چند تا از این نامه ها را 
قاب گرفتم و در اتاق منزلمان، آنها 
به  سفری  وقتی  کردیم.  نصب  را 
بسیار  قاب  تا  داشتم، چند  اصفهان 
زیبا خریدم و این چند نامه را قاب 
گرفتم. یادگاری زیبا و ماندنی است از 
پسرم انوشه. ایکاش در این سفر یکی 
دو تا از آنها را همراهم می آوردم ولی 
موقعیتی  چنین  که  نمی کردم  فکر 

برایم پیش بیاید.

=لطف کنید، کپی از آن را برایم 
بفرستید. من آرشیو نسبتاً وسیعی 
دارم. لطفًا در ادامه مسائل آن روز 
یعنی بعد از شنیدن حرفهای آن 
آخوند که از زندان بیرون آمدید، 

بفرمائید.
در کوچکی  که  اوین  دِر  دم  تا  ـ 
روز ۱۰  آن  داشتم.  دارد، چشمبند 
خانواده را برای این به اصطالح مراسم 
خواسته  اثاثیه  دادن  تحویل  یعنی 
بودند. وقتی از دِر زندان بیرون آمدم، 
به طرف جمعیت رفتم و این وسایل 
انوشه را با دست راستم باال بردم و 
عدل  نشانه  است  »این  زدم:  فریاد 

اسالمی حکومت اسالمی!«
شد.  بلند  جمعیت  گریه  فریاد   
سابقم  همکار  لحظه،  همین  در 
طاهری!  آقای  گفت،  و  شد  نزدیک 
آقای طاهری! پاسدارها دارند حمله 
می کنند و بالفاصله مرا سوار ماشینش 

کرد و راه افتادیم.
بله، این یک مصیبت و درد بزرگی 
بود برای خانواده مان. به یادمان انوشه 
از هفت روز  بلکه بیش  نه یک روز 
عباس  پسرم  کردیم.  برگذار  مراسم 
از برلین منشوری نوشت و برایمان 
حاضرین  جمع  در  را  آن  فرستاد. 
آن  همه  نبودم  قادر  ولی  خواندم 
روی  او  زیبای  قلم  با  که  را  عبارت 
کاغذ آمده بود، یک نفس بخوانم. هر 
لحظه با اشکی که از چشمانم سرازیر 
می شد و یک حالت خفگی که گلویم 
می توانستم  به سختی  می فشرد،  را 
با  و  اینهمه  با  ولی  بخوانم  را  آن 
مکث های مکرر، باالخره آن منشور 
پایان آن خواندم و همه گریه  تا  را 
حالت  اصاًل  دیگر  من  می کردند. 
عادی نداشتم و نمی توانستم خودم را 
نگه دارم. دسته دسته فامیلها، دوستان 
و آشنایان و حتی مردمی که ما آنها را 
نمی شناختیم به دیدنمان می آمدند و 

در مراسم شرکت می کردند.
دنباله دارد

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 13۶۷ 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 ۶۷ 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 ۹ جلسه از تاریخ ۲1 شهریور 138۰ تا ۲۰ 
ویدیویی ضبط  فیلم  در 1۵ ساعت  مهر همان سال 
گردیده است. آقای طاهری در تاریخ ۹فروردین 138۵ 

در تهران درگذشت.«
از این کتاب، ما بخشی را که مربوط به بگیر و ببند 
توده ایها در سال 13۶۲ و ادامه ماجرا تا کشتار بزرگ 
سال 13۶۷ می شود برای صفحه »خاطرات و تاریخ« 

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

می کرد.

گذر از کوههاِی َسرُهر )۷(

در سال 13۶۷ بیش از ده هزار تن از مخالفان توسط رژیم 
به شهادت رسیدند
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دیگر نامزدهای این جایزه در این بخش 
تقسیم می کرد.

باقی جوایز اسکار ۹۲ اما تا حدودی 
طبق پیش بینی ها تقسیم شد. اسکار 
بهترین بازیگر مرد به واکین فینیکس 
برای بازی در »جوکر« اهدا شد. این 
مراسم   در  سیاق حضورش  به  بازیگر 
از  صحنه  روی  بفتا،  و  گلوب  گلدن 
تافته ی جدا بافته انگاری اهالی هالیوود، 
مشکالت محیط  زیست و عدم حمایت 
از تازه کاران در سینما انتقاد کرد. برد 
پیت هم اسکار بهترین بازیگر مکمل 
در  روزگاری  »روزی  برای  را  مرد 
هالیوود« دریافت نمود. او فرصت کوتاه 
سخنرانی  فرصت  با  را  سخنرانی اش 
جان بولتون مقایسه کرد و به تارانتینو 
یک  رابطه  این  در  که  کرد  پیشنهاد 

فیلم بسازد!
عالوه بر این، »جوکر« اسکار بهترین 
روزگاری در  و »روزی  موسیقی متن 
هالیوود« اسکار بهترین طراحی تولید 
حساب،  این  با  و  کردند  دریافت  را 
آثار  پرمخاطب ترین  و  مشهورترین 
سینمای هالیوود در اسکار چندان مورد 

استقبال قرار نگرفتند.
مشهور  بازیگران  بخش  این  در 
رابرت  و  پاچینو  آل  ایرلندی«  »مرد 
پیاپی در  بار  برای چندین   دنیرو هم 
دست  دنیا،  سینمای  اخیر  مراسم  
خالی به خانه رفتند. در شرایطی که 
ایرلندی«، »روزی روزگاری در  »مرد 
رشته   ۱۰ در   »۱۹۱۷« و  هالیوود« 
ولی  بودند  اسکار شده  دریافت  نامزد 
بجز در بخش بازیگری، جلوه های ویژه 
و فیلمبرداری شانس برنده شدن اسکار 

را نیافتند.
به  منحصر  بازی  برای  زلوگر  رنه 
اساس  بر  »جودی«  فیلم  در  فردش 
زندگی جودی گارلند بازیگر و خواننده 
کالسیک هالیوود، اسکار بهترین بازیگر 
نقش اول را به دست آورد. زلوگر که 
حدود شش سال از هالیوود دور بود، 
با این اسکار دوباره به صحنه بازگشته 

است.
لورا درن هم برای ایفای نقش مکمل 
دریافت  اسکار  ازدواج«  »داستان  در 
کرد. درن پیشتر در گلدن گلوب، بفتا 
و انجمن بازیگران آمریکا نیز برای بازی 

در این نقش برنده جایزه شده بود.
جایزه،  این  دریافت  از  پس  درن 
داین  و  درن  بروس  مادرش  و  پدر 
را  هالیوود  قدیمی  هنرپیشگان  از  لد 

اسطوره های خود معرفی کرد.
برخالف انتظار برای فیلم »۱۹۱۷« 
موفقیت های چند ماه اخیر تکرار نشد و 
با دریافت اسکار در بخش های تکنیکی 
و فنی فیلمبرداری، جلوه های ویژه و 

میکس صدا مراسم را ترک کرد.
ضد  ثر  ا  » شه گو خر جو  جو «
فیلمنامه  بهترین  اسکار  نژادپرستی، 
اقتباسی را به دست آورد. تایکا وایتیتی 
»جوجو  کارگردان  و  فیلمنامه نویس 
خرگوشه« جایزه ی خود را به کودکان 
در  او  از  ویدئویی  انتشار  کرد.  تقدیم 
فضای مجازی که جایزه اسکار خود را 
زیر صندلی قایم می کند، مورد توجه 

قرار گرفته است.
محصول  اسباب بازی۴«  »داستان 
انیمیشن  بهترین  پیکسار  استودیوی 
بلند و »عاشق مو« برنده اسکار بهترین 

انیمیشن کوتاه امسال شد.
بهترین  اسکار  کوچک«  »زنان 
اسکار  »بامب شل«  و  لباس  طراحی 
بهترین گریم را دریافت کردند. »فورد 
در برابر فِراری« اسکار بهترین تدوین 

و بهترین تدوین صدا را دریافت کرد.
منطقه  در  اسکیت بورد  »یادگیری 
و  کوتاه  مستند  بهترین  جنگی« 

»انگل« از کره جنوبی با اسکار برای بهترین فیلم 
تاریخ ساز شد

پس  »انگل«  =کارگردان 
بهترین  اسکار  دریافت  از 
به  ب  خطا ن  ا د گر ر کا
اسکورسیزی گفت: وقتی که 
جوان بودم و در حال مطالعه 
سینما، یک جمله را در قلبم 
حک کرده بودم و آن جمله 
»شخصی ترین  بود:  ین  ا
هستند«  خالقانه ترین  آثار 
ز  ا که  جمله  ین  ا ن  بیا
مارتین اسکورسیزی است، 
ین  ا ز  ا و  ا ری  سپاسگزا
کارگردان برجسته ی سینما 

بود.
 ،۲۰۲۰ اسکار  مراسم  =در 
اجرای امینم رپر آمریکایی 
او که  را غافلگیر کرد.  همه 
به سلطان رپ مشهور است، 
ترانه ی Lose Yourself از فیلم 
»هشت مایل« را اجرا کرد که 
برایش اسکار بهترین آهنگ 
بود.  گرفته  را   ۲۰۰1 سال 
حضور او روی صحنه چنان 
مارتین  که  بود  نامنتظره 
اسکورسیزی چشم هایش را 
با مشاهده ی این رپر بست. 

به  اشاره  با  =فاکس نیوز 
سخنان رایشر پس از دریافت 
اظهاراتی  را  آن  اسکار، 
کارل  نظرات  از  برگرفته 
مارکس و فریدریش انگلس 
خواند. این مستندساز گفته 
روزهای  »کارگران  بود، 
سخت تر و دشوارتری دارند 
و ما معتقدیم وقتی کارگران 
شوند،  متحد  هم  با  دنیا 

شرایط بهتر می شود!«
محصول  »انگل«  سینمایی  فیلم 
از  جایزه   ۴ دریافت  با  جنوبی  کره 
نود و  از  فیلم  بهترین  جمله جایزه ی 
تاریخ ساز  اسکار،  مراسم  دوره  دومین 
فیلم  اولین بار است که یک  این  شد. 
غیرانگلیسی زبان موفق به دریافت اسکار 

بهترین فیلم می شود.
شامگاه یکشنبه، ۹ فوریه، برندگان 
جوایز نود و دومین آکادمی اسکار اعالم 
شدند و فصل تولیدات سال ۲۰۱۹ با 
اهدای اسکار بهترین فیلم به »انگل« 
ساخته بونگ جون هو به پایان رسید. 
این اولین بار در تاریخچه ی ۹۲ دوره ی 
مراسم اسکار است که اسکار بهترین 
زبان  غیرانگلیسی  فیلم  یک  به  فیلم 

اهدا می شود.
»انگل« شامگاه دیروز عالوه بر این، 
که  بین المللی  فیلم  بهترین  اسکار 
قبال تحت عنوان »غیرانگلیسی زبان« 
کارگردانی،  بهترین  می شد،  شناخته 
را  غیراقتباسی  فیلمنامه ی  بهترین  و 
دریافت کرد. بونگ جون هو کارگردان 
هالیوود  غول های  شد  موفق  اثر  این 
کوئین  اسکورسیزی،  مارتین  چون 
تارانتینو، و کارگردانان شاخصی چون 
پشت  را  فیلیپس  تاد  و  مندس  سام 

سر بگذارد.
تا  اسکار  جوایز  بزرگترین  اهدای 
حدی غیرمنتظره بود که بونگ جون 
مجسمه های  به  و حیرت  بهت  با  هو 
اسکار خود می نگریست و تصاویری از 
پشت صحنه از او منتشر شده که از بار 
سنگین این موفقیت روی زمین پهن 

شده است!
این کارگردان کره ی جنوبی پس از 
دریافت اسکار بهترین کارگردان خطاب 
به اسکورسیزی گفت: وقتی جوان بودم 
و در حال مطالعه سینما، یک جمله را 
در قلبم حک کرده بودم و آن جمله این 
خالقانه ترین  آثار  »شخصی ترین  بود: 
هستند« بیان این جمله که از مارتین 
از  او  است، سپاسگزاری  اسکورسیزی 

این کارگردان برجسته ی سینما بود.
جون هو همچنین از تارانتینو بابت 
حمایت اش، زمانی که هیچکس او را 
نمی شناخت قدردانی کرد. این فیلمساز 
که با کمدی سیاه »انگل« بدعت تازه ای 
در اهدای مراسم اسکار گذاشته است 
اجازه  آکادمی  اگر  گفت  همچنین 
می داد اسکار بهترین کارگردانی را با 

مستند  بهترین  آمریکایی«  »کارخانه 
بلند برندگان اسکار امسال شدند.

اهدای اسکار بهترین مستند بلند به 
»کارخانه  آمریکایی« ساخته ی جولیا 
فیلمسازی  شرکت  محصول  و  رایشر 
باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا 
و نتفلیکس واکنش های منفی به دنبال 
به  اشاره  با  فاکس نیوز  است.  داشته 
سخنان رایشر پس از دریافت اسکار، 
آن را اظهاراتی برگرفته از نظرات کارل 
خواند.  انگلس  فریدریش  و  مارکس 
»کارگران  بود،  گفته  مستندساز  این 
دارند،   دشوارتری  و  روزهای سخت تر 
و ما معتقدیم وقتی کارگران دنیا با هم 

متحد شوند، شرایط بهتر می شود!«
این مستند درباره ی کارخانه چینی 
فویائو در مورین از توابع دیتون، اوهایو 
تعطیل شده  کارخانه  جای  که  است 
را  موتورز  جنرال  اسمبلی  مورین 
حساب  در  اوباما  باراک  گرفته است. 
بهترین  اسکار  دریافت  خود  توئیتری 
مستند  این  سازندگان  به  را  مستند 

تبریک گفت.
»پنجره همسایه« هم اسکار بهترین 

فیلم کوتاه را از آن خود کرد.
دوست  را  خودم  »دوباره  آهنگ 
برای  جان  التون  از  داشت«  خواهم 
فیلم راکتمن نیز اسکار بهترین ترانه 

را گرفت.
 ۱۸ خواننده  ایلیش  بیلی  اجرای 
ساله نیز از دیگر شگفتی های مراسم 
 ۴ کنون  تا  که  او  بود.   ۲۰۲۰ اسکار 
جایزه ی گرمی را به دست آورده، در 
بخش گرامیداشت درگذشتگان سینما 
در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به روی صحنه 

رفت.

فیروزه خطیبی - در سی و پنجمین 
مراسم اهدای جوایز »اسپیریت« یا اسکار 
فیلم های مستقل و هنری با بودجه زیر 
یک  شنبه،  روز  که  دالر،  هزار   ۵۰۰
اسکار،  مراسم  برگزاری  از  پیش  شب 
ساحل  در  بزرگی  سفید  چادر  زیر 
سانتامونیکا  در شهر لس آنجلس برگزار 
لولو  ساخته  »خداحافظی«  فیلم  شد، 
وانگ سینماگر چینی تبار، توانست ضمن 
رقابت با آثار کارگردان های برجسته ای 
چون ترنس ملیک و نوآح بامباخ، بر رقبای 
»داستان  فیلم های  چون  سرسختی 
ازدواج«  و »جواهر نتراشیده« پیروز شود.

این در حالیست که امسال در میان 
نامزدهای جوایز اسکار و گلدن گلوب 
از کارگردان های زن کوچکترین اثری 
نبوده و »ایندیپندنت اسپیریت« عالوه 
کارگردانی  بهترین  جایزه  اهدای  بر 
فیلم  برای  وایلد  اولیویا  به  اول  بار 
»بوک اسمارت« درباره یک گروه زن 
به جولیا  بهترین مستند  و  کتابخوان 
رچرت برای فیلم »کارخانه آمریکایی« 
درباره شرایط زندگی کارگران جهان، 
جایزه بهترین فیلم سال را هم به لولو 

وانگ اهدا کرد.
لولو وانگ، نویسنده و کارگردان فیلم 
کمدی-درام  یک   »خداحافظی«،  
خود  زندگی  از  برگرفته  خانوادگی 
فیلمساز، پس از دریافت جایزه اش از 
برجسته  بازیگر  دونیرو  رابرت  دست 
سخنرانی  یک  در  آمریکا،  سینمای 
گرفتن  کار  به  اهمیت  درباره  پرشور 
صاحبان  توسط   زن  کارگردان های 
اصلی  جریان  سرمایه گذاران  و  قدرت 
مورد  شدت  به  که  سینمای هالیوود 
گفت:  گرفت  قرار  حاضران  تشویق 

زنان سینماگر صدرنشین جوایز »اسپیریت«، 
سینمای مستقل آمریکا

در  زیادی  صحبت های  »امسال 
اطراف این مسئله که چگونه می توان 
کارگردانان زن بیشتری را به ساختن 
فیلم تشویق کرد شنیده ایم. اما به نظر 
من ما نیازی به تشویق زنان فیلمساز 
نداریم. خیلی از این زنان درحال حاضر 

در حال ساختن فیلم هستند.«
لولو وانگ ضمن تاکید بر این مسئله که 
فرصت های مناسب و برنامه ریزی های 
از زنان فیلمساز  برای حمایت  زیادی 
سردمداران  به  خطاب  دارد  وجود 
استودیوهای فیلمسازی  هالیوود گفت: 
»واقعیت این است که تنها چیزی که 
این زنان به آن احتیاج دارند گذاشتن 
کار فیلمسازی بر عهده آنهاست. بجای 
آنها  کافیست  فقط  زدن  حرف  فقط 
باالخره  و  بگیرید  کار  به  عمل  در  را 
بدهید.« آنها  به  را  لعنتی  شغل  این 

به   را  خود  جایزه  که  وانگ  لولو 
مادربزرگ  فیلم–  اصلی  شخصیت 
گفت:  ادامه  در  کرد  اهدا  چینی اش- 
»پول را به دست ما زنان بدهید چون 
در آمریکا متاسفانه نمی شود با ساختن 
دولت  حمایت  و  هنری  فیلم های 
دست  به  را  زندگی  عمر  یک  مخارج 
اتفاق  این  که  می دانیم  ما  آورد. همه 
در این مملکت نخواهد افتاد. پس فقط 
کار را به دست زنان سینماگر بسپارید. 
این  فیلم  یک  ساختن  برای  نگذارید 

همه دوندگی کنند.«
نام  اعالم  از  پیش  کمی   وانگ  لولو 
فیلم اش به عنوان برنده بهترین فیلم 
تا جایزه  بود  آمده  سال، روی صحنه 
از  را  زن  مکمل  نقش  بازیگر  بهترین 
طرف بازیگر فیلم اش– ژائو شوژن قبول 
ویروس  شیوع  دلیل  به  شوژن  کند. 

کشورمحل  چین،  نتوانست  ُکرونا 
سکونت خود را ترک کند.

فیلم  توسط  که   اسپیریت  جوایز 
ایندیپندنت، یک سازمان غیرانتفاعی 
فیلم های  تهیه کنندگان  حامی  
سال  در  می شود  برگزار  کم بودجه، 
به  جایزه  اهدای  هدف  با   ۱۹۸۴
فیلم هایی که در رده بندی آثار پرهزینه 
و پر زرق و برق اسکار قرار نمی گیرند 
بر  عالوه  جوایز  این  شد.  پایه گذاری 
فیلم،  بهترین  چون  رده بندی هایی 
بهترین بازیگر و بهترین فیلم مستند، 
کارگردان  یک  اول  اثر  بهترین  به 
و  اول  بار  فیلمنامه  بهترین  تازه کار، 
فیلمسازان جوان با آینده ی درخشان 
نیز اهدا می شود. از چندی پیش جایزه 
ویژه ای نیز به نام »»جایزه بانی« برای 
تقدیر از زنان سینماگر با استعدادهای 
شگرف به این فهرست اضافه شده که 
ریچهارد  کلی  به  جایزه  این  امسال 

عکاس و فیلمساز مستعد رسید.
دومین  برای  امسال  برنامه  مجری 
بازیگر  پالزا  اوبری  پیاپی  سال 
که  بود  کمدینی  و  پورتوریکویی تبار 
برای بازی درخشانش در فیلم »خرس 
 ۲۰۲۰ ساندنس  درجشنواره  سیاه« 
مورد تقدیر قرار گرفت. برخالف جوایز 
معتبر  استودیوی   که  امسال  اسکار 
نتفلیکس بیشترین تعداد نامزدی آن 
تعداد  بیشترین   ، آورده  به دست  را  
جوایز »اسپیریت« امسال به محصوالت  
یک  »آ۲۴«  فیلمسازی  استودیوی 
شرکت تازه تاسیس فیلم های کم خرج 
جمعا  که  رسید  نیویورک  در  هنری 
از  مختلف  رشته های  در  نامزد   ۱۸
گذشته  سال  محصوالت  از  فیلم   ۴
فیلم  بر  آورد.عالوه  دست  به  را  خود 
»خداحافظی« که عنوان بهترین فیلم 
فیلم  از آن خود ساخت، سه  را  سال 
»فانوس  جمله  از  استودیو  این  دیگر 
بازیگر  بهترین  جایزه  )برنده  دریایی« 
نقش مکمل مرد برای ویلم دفو بازیگر 
سینماتوگرافی(،  بهترین  و  قدیمی  
»جواهر نتراشیده« جوایز بهترین بازیگر 
نقش اول مرد )آدام سندلر( و بهترین 
تدوین و  بهترین کارگردانی سال را هم  
برای برادران صفدی )جاش و بنی(  به 
دست  آورد.جایزه بهترین بازیگر نقش 
در  بازی  برای  زلویگر  رنه  به  زن  اول 
نقش »جودی گارلند« بازیگر قدیمی  
»جودی«  فیلم  در  هالیوود  سینمای  
اهدا شد. رنه زلویگر که پس از ۶ سال 
غیبت به سینما بازگشته، جایزه بهترین 
بازیگر نقش اول گلدن گلوب را نیز از 
آن خود ساخته و در همین رده بندی، 

کاندیدای اسکار نیز شده است.
نوآح بامباخ جایزه بهترین فیلمنامه 
را برای فیلم »داستان ازدواج« دریافت 
کرد و جایزه نقدی »جان کاساویتیس« 
و  نوپا  فیلمساز  یک  به  سال  هر  که 
فیلم »به من  به  اهدا می شود  مبتکر 
آن  روس تبار  فیلمساز  و  بده«  آزادی 

کریل میخانفسکی اهدا شد.
جایزه »انسامبل« یا گروه بازیگران و 
سازندگان برجسته یک فیلم سینمایی 
بازیگر  کیج  نیکالس  دست  از  هم 
سرشناس سینمای هالیوود به کارگردان 
و  گروه بازیگران »داستان ازدواج« به 
نوآح بامباخ، اسکارلت جوهانسون، آدام 

درایور، لورا درن و آلن آلدا اهدا شد.
امسال  خارجی  فیلم  بهترین  جایزه 
»اسپیریت« نیز به فیلمی از کره  جنوبی 
به نام »پارازایت« )انگل( ساخته بانگ 
طبقاتی  تفاوت های  درباره  هو  جون 
رسید که پیش از اینهم بیشتر جوایز 
سینمایی فصل را از آن خود ساخته و 
به احتمال قوی جایزه اسکار را هم در 
همین رده بندی به دست خواهد آورد.

نوآح بامباخ و بازیگران »داستان ازدواج« لولو وانگ بازیگران و عوامل فیلم »انگل« محصول کره ی جنوبی

فتحی  نازیال  رمضان زاده-  فیروزه 
نیویورک  سابق  خبرنگار  و  نویسنده 
که  آمریکاست  مریلند  ساکن  تایمز 
مردمی   اعتراضات  سرکوب  از  پس 
ریاست  دوم  دور  انتخابات  جریان  در 
جمهوری محمود احمدی نژاد مجبور 
در  شد  موفق  او  شد.  ایران  ترک  به 
دانشگاه  هاروارد به پژوهش بپردازد و 
در این دانشگاه شروع به نوشتن کتابی 
کرد به نام »نبرد تنها« که در دسامبر 
۲۰۱۴ منتشر شد. این کتاب در همان 
سال به عنوان بهترین کتاب از سوی 
نشریه های گاردین و ووگ انتخاب شد.

مورد  در  کتاب  دو  تازگی  به  او 
ابوعلی  و  هخامنشی  پادشاه  کوروش 
سینا دانشمند ایرانی با عنوان» نام من 
طب  پدر  سینا؛  »ابوعلی  و  کوروش« 
مدرن« به دو زبان فارسی و انگلیسی 
با  می توانند  عالقمندان  که  نوشته 
مراجعه به وبسایت آمازون این کتاب ها 

را خریداری کنند.
نازیال فتحی با اشاره به عالقه کودکان 
این  فرهنگ  به  آمریکا  ساکن  ایرانی 
»در  می گوید:  لندن  کیهان  به  کشور 
روابط  که   ۲۰۱۲ و   ۲۰۱۱ سال های 
ایران و آمریکا پرتنش شد فرزندان من 
اینکه  بعالوه  می دادند  نشان  واکنش 
مراتب  به  آمریکا  در  ایرانی  بچه های 
شاید بیشتر از کانادا همه می خواهند 
را  آمریکایی  فرهنگ  شوند  آمریکایی 
داشته باشند و مثل بچه های آمریکایی 
رفتار کنند، از طرفی برای من مهم بود 
که بچه های من جمهوری اسالمی و 
تمدن  و  فرهنگ  از  را  ایران  حکومت 

ایران مجزا بدانند.«

به  مجموع  »در  می دهد  ادامه  وی 
عنوان بخشی از جامعه مهاجر ایرانی 
هویتی که به بچه هایمان می بخشیم، 
درواقع این هویت بخشی از شخصیت 
آنها را شکل می دهد، به آنها اعتماد به 
اگر می بینید  انگیزه می دهد،  و  نفس 
سخت  چینی  و  هندی  بچه های 
کوشند، این خصوصیات ذاتی نیستند، 
این سخت کوشی از فرهنگ آنها منشأ 
می گیرد که از پدرو  مادرانشان به آنها 
منتقل شده، برای من هم مهم بود که 
بچه های من بدانند که ایران یک کشور 
آن  مورد  در  دائم در خبرها  بدی که 
دارای  ایران  نیست،  صحبت می کنند 
با تمدن غنی است که به  گذشته ای 
تمدن بشری خدمات زیادی ارائه کرده.«

نازیال فتحی اضافه می کند: »من از 
کم سن تر  خیلی  فرزندانم  که  زمانی 
را  گفتن  داستان  آنها  برای  بودند  
شروع کردم، یعنی از طریق داستان به 
صورت غیرمستقیم یکسری ایده های 
بسیار ابتدایی را به آنها معرفی کردم 
که خیلی کمتر از آن مطالبی است که 
بچه ها در ایران یاد می گیرند، اطالعات 
و  فرهنگ  به  راجع  ایران  در  بچه ها 
بچه های  از  بیشتر  ایران خیلی  تاریخ 
بچه های  است،  از کشور  ایرانی خارج 
ما در مدارس دولتی آمریکا تقریباً هیچ 
چیزی راجع به تاریخ ایران نمی خوانند 
به  راجع  درس هایی  که  صورتی  در 
یا  التین  آمریکای  کشورهای  تاریخ 
چین دارند، بنابراین  شروع کردم برای 
بچه هایم به گفتن داستان هایی در مورد 
تاریخ و فرهنگ ایران االن که دخترم 
۱۴ ساله و پسرم هم ۱۵ ساله است و با 

توجه به اتفاقات اخیری که در ایران رخ 
داده به این فکر افتادم که این دو کتاب 
را منتشر کنم برای بچه های کوچک و 
کم سن و سالی که با داستان سرگرم 
می شوند با داستان هایی بسیار ساده  و 
قابل فهم که با فرهنگ و تمدن ایرانی 
آشنا شوند این داستان ها می توانند  به 
جزیی از افکار آنها تبدیل شوند و به 
آنها اعتماد به نفس دهد. همینطور این 
مسئله را یاد می گیرند که بسیاری قبل 
از جمهوری اسالمی در ایران بودند که 
نه فقط به تمدن بلکه به علم پزشکی، 
ریاضی و فلسفه و بسیاری علوم دیگر 

خدمت کرده اند.«
این نویسنده ایرانی- آمریکایی توضیح 
خیلی  کوروش  »شخصیت  می دهد: 
با  کردم  فکر  رسید  ذهنم  به  راحت 
ایرانی ها نمی توانید از فرهنگ و تمدن 
صحبت کنید و از کوروش حرفی نزنید 
چون کوروش برای تمام ایرانی ها از هر 
مذهب و قومی  که باشند قابل احترام 

است، ....

نازیال فتحی و کتاب هایش درباره کوروش و ابوعلی 
سینا؛ انتقال فرهنگ و تاریخ ایران به نسل های تازه

نازیال فتحی

ادامه در صفحه 1۷
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میان  صلح  =پروژه 
فلسطینی ها و اسرائیل برای 
رژیم ایدئولوژیک جمهوری 
درازمدت  منافع  و  اسالمی 
و پروژه صدور انقالب که از 
مسئله فلسطین می بایست 
یک  می کرد،  بهره برداری 
بود.  استراتژیک  تهدید 
رژیم ایران از قضیه فلسطین 
و  تبلیغاتی  سکوی  یک 
برانگیختن  برای  ابزاری 
عرب  ملت های  احساسات 
منطقه  رژیم های  علیه 
داشت  اختالف  آنها  با  که 
همه  به  و  می کرد  استفاده 
خود  ویرانگر  پروسه های 
از  دفاع  شعار  با  منطقه  در 
آرمان فلسطین مشروعیت 

می داد.
این  در  ایران  =رژیم 
مدت توانست پروسه صلح 
را با شکست روبرو کند و یا 
به تاخیر اندازد اما در عین 
حال هیچوقت راه درگیری 
اسرائیل  با  نظامی  مستقیم 
تنها  نگرفت.  پیش  در  را 
جمهوری  رژیم  که  کاری 
این  داده  انجام  اسالمی 
را  صلح  فضای  که  است 
انتخاب  یک  عنوان  به 
مردم  برای  استراتژیک 
راه  تنها  تقریباً  و  منطقه 
خارج کردن فلسطینی ها از 
اوضاع فاجعه بارشان از بین 
برد و راه احیای جنگ های 
نتیجه  هیچ  که  را  فرقه ای 
مثبتی برای ایران و منطقه 

ندارد در پیش گرفت.
اسرائیل  که  حالی  =در 
دستاوردهای  بر  روز  هر 
اقتصادی  و  علمی  فنی، 
رهبران  می افزاید،  خود 
خود  مردم  از  ایران  کنونی 
مقابله  برای  که  می خواهند 
بگیرند!  روزه  تحریم ها  با 
مسلما  رژیمی  چنین 
به پرچم  چیزی جز توهین 
به  دادن  فحش  و  اسرائیل 
آن در شبکه های اجتماعی 
ایران  شهروندان  برای  که 
برای  چیزی  است،  ممنوع 

ارائه به فلسطینی ها ندارد.
 - )شرق االوسط(  قطیش  ندیم 
عرفات  یاسر  که  زمانی  از  درست 
یک  در  در   ۱۹۸۸ سال  اواخر  در 
سخنرانی معروف در الجزایر تأسیس 
کشور فلسطین را اعالم کرد و بطور 
را  اسرائیل  موجودیت  حق  ضمنی 
قطعنامه های  که  چارچوبی  طبق 
سازمان ملل متحد تعیین کرده است 
رژیم جمهوری  رسمیت شناخت،  به 
هرگونه  با  خود  دشمنی  اسالمی  
تالش برای برقراری صلح میان اعراب 
و اسرائیل را رسمی و علنی اعالم کرد.

گزینه جدید فلسطینی ها و رویکرد 
را  آن  عرفات  یاسر  که  صلح جویانه 
می کرد  توصیف  »اعتدال پذیری« 
و  مادرید«  »کنفرانس  در  بعدها  و 
از  وی  بازگشت  و  اسلو«  »توافق نامه 
دولت  تشکیل  و  فلسطین  به  تونس 
خصومت  شد،  متبلور  خودگردان 
سازمان  با  تهران  رژیم  دشمنی  و 
آزادیبخش فلسطین را چند برابر کرد.

فلسطینی ها  میان  صلح  پروژه 
ایدئولوژیک  رژیم  برای  اسرائیل  و 
درازمدت  منافع  و  اسالمی  جمهوری 
مسئله  از  که  انقالب  صدور  پروژه  و 
بهره برداری  می بایست  فلسطین 
استراتژیک  تهدید  یک  می کرد، 
فلسطین  قضیه  از  ایران  رژیم  بود. 
برای  ابزاری  و  تبلیغاتی  سکوی  یک 
برانگیختن احساسات ملت های عرب 
آنها  با  که  منطقه  رژیم های  علیه 
و  می کرد  استفاده  داشت  اختالف 
در  خود  ویرانگر  پروسه های  همه  به 
منطقه با شعار دفاع از آرمان فلسطین 

مشروعیت می داد.

اینگونه اعراب توسط رژیم ایران به »معامله قرن« رسیدند!

دشمنی  عمال   اسالمی  جمهوری 
خود را با سازمان آزادیبخش فلسطین 
ملت  مشروع  و  قانونی  نماینده  که 
سازمان  سوی  از  و  است  فلسطین 
ایاالت  اروپا،  اتحادیه  متحد،  ملل 
متحده، اتحاد جماهیر شوروی سابق 
کشورهای  تمام  و  کنونی  روسیه  و 
عربی و اسالمی و حتی خود اسرائیل 
به رسمیت شناخته شده اعالم کرد و 
به منظور خنثی کردن طرح صلح بر 
سازمان های تروریستی مانند حزب اهلل 
اسالمی  جهاد  و  حماس  لبنان، 
سرمایه گذاری کرد. رژیم تهران وقتی 
کشورهای  برخی  حتی  نتوانست 
رادیکال عرب مانند سوریه را از گزینه 
در  که  خاورمیانه  صلح  روند  تحریم 
خود  همراه  شد  متبلور  اسلو  توافق 
کند، قمار سیاسی و ثقل مادی خود 
را بر گروه های اسالمگرای تروریستی 
گذاشت تا در این مسیر کارشکنی کند.

استاد  نویسنده،  ایندک  مارتین 
در  آمریکا  پیشین  سفیر  و  دانشگاه 
این  در  خود  خاطرات  در  اسرائیل 
بیل  سفر  »در  می نویسد:  زمینه 
پیشین  جمهوری  رئیس  کلینتون 
آمریکا به دمشق در سال ۱۹۹۵ که 
جدی  موفقیت  به  دستیابی  از  پس 
در مذاکرات اسرائیل و سوریه درباره 
جوالن  در  امنیتی  اولیه  توافق های 
سفر  با  همزمان  تهران  شد،  حاصل 
از  به دمشق  آمریکا  رئیس جمهوری 
جنوب  از  تا  خواست  لبنان  حزب اهلل 
لبنان به سمت شمال اسرائیل موشک 

شلیک کند.«
رسانه های  موشکی،  حمله  از  پیش 
جمهوری اسالمی علیه رویکرد حافظ 
اسد به صلح با اسرائیل حمله تبلیغاتی 
گسترده ای را به راه انداخته بودند و او 
سرنوشتی چون  به  مستقیم  بطور  را 
سرنوشت انور سادات تهدید می کردند. 
بعدها  حسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
در  معروف  سخنرانی  یک  در  لبنان 
یاسر  سال ۱۹۹۸ علناً خواستار ترور 
یاسر  علیه  تحریک  با  او  شد  عرفات 
صفوف  میان  در  کسی  گفت  عرفات 
»خالد  مانند  که  نیست  فلسطینی ها 

اسالمبولی« عرفات را از پا درآورد؟!
از  برای  از هیچ فرصتی  ایران  رژیم 
بین بردن روند صلح دریغ نکرد و با 
این واقعیت که صلح  از  بهره گرفتن 
جوامع  در  هم  در  بسیاری  دشمنان 
دارد،  اسرائیل  داخل  در  هم  و  عرب 
برای جلوگیری از پیشبرد پروژه صلح 
گرفت.  کار  به  را  خود  تالش  تمام 
جمهوری اسالمی ایران با این رویکرد 
جریان رادیکال  و تندرو در اسرائیل 
را تقویت کرد که عمال به متحد رژیم 
ایران علیه صلح تبدیل شد؛ جریانی 

با  اسالمی  مانند جمهوری  دقیقا  که 
هر نوع اندیشه یا طرح صلح با عرب ها 

دشمنی می کند.
هنگامی که اسرائیل در اواخر سال 
مرز  به  را  حماس  رهبران   ۱۹۹۲
»الزهور« لبنان تبعید کرد، رژیم ایران 
این اقدام را فرصتی طالیی برای ایجاد 
سازمان های  با  مستقیم  تماس  پل 
فلسطین  داخل  در  سّنی  اسالمی 
اسالمی  و جهاد  با حماس  و  دانست 
ارتباط برقرار کرد. در تبعیدگاه بود که 
عماد مغنیه با یحیی عیاش مهندس 
هم  با  و  شد  آشنا  فلسطینی  جوان 
انتخاری  گردان های  تشکیل  طرح 
عزالدین قسام  کلید خورد و عیاش 
کرانه  به  لبنان  از  بازگشت  از  پس 
گردان های  این  سرپرستی  باختری، 
فن آوری  و  به دست گرفته  را  مسلح 
فلسطین  به  را  انتحاری  عملیات 

منتقل کرد.
در  انتحاری  عملیات  اولین  عیاش 
در   ۱۹۹۳ سال  بهار  در  را  فلسطین 
اما  حال  این  با  داد  انجام  بیت ایل 
لحظه تحول بزرگ ونزاع مجدد بعد از 
اسلو پس از قتل عام عبادت کنندگان 
بود  ابراهیمی   حرم  در  فلسطینی  
که در فوریه ۱۹۹۴ در بیت المقدس 
یهودی  گلدشتاین«  »باروک  توسط  
تندرو انجام شد. در آن قتل عام ۲۹ 
گلوله  شلیک  با  فلسطینی  نمازگزار 

قاتل کشته شدند.
نشانگر  ابراهیمی  حرم  عام  قتل 
یک کودتای اجتماعی اسرائیلی علیه 

جنگ  به  دقیقا  و  بود  صلح  ایده ی 
داخلی فلسطینی– اسرائیلی منجر شد 
تا در آن رژیم اسالمی ایران فرصتی 

طالیی و ارزشمند پیدا کند.
یعنی  بهار ۱۹۹۶  تا  بهار ۱۹۹۴  از 
اسرائیل،  مفصل  انتخابات  آستانه  در 
حمایت  با  اسالمی  جهاد  و  حماس 
مستقیم از سوی حکومت ایران، بیش 
از ده ها حمله انتحاری انجام دادند که 
قرار  را هدف  نظامیان  و  غیرنظامیان 
قدرت  به  باعث  اقدامات  این  می داد. 
نتانیاهو در اسرائیل  بنیامین  رسیدن 

شد.
پیش از اینکه عملیات های انتحاری 
اسالمی  جهاد  و  حماس  توسط 
رادیکال  کامال  فضایی  ایجاد  باعث 
در اسرائیل شود مقدمات آن با ترور 
اسحاق رابین نخست وزیر این کشور 
و نماد روند صلح فلسطین- اسرائیل 
افراطی،  یهودی  امیر«  »یگال  توسط 
فراهم  صلح  پروسه  نابودی  شرایط 
هزینه  رابین  اسحاق  ترور  بود.  آمده 
که  چرا  کرد  کم  را  ایران  حکومت 
یاسر  می بایست  اسالمی  جمهوری 
این  در  که  می کرد!  ترور  را  عرفات 

»مقابله با رژیم ایران« از محورهای 
اصلی مذاکرات آمریکا و آلمان در 

کنفرانس امنیتی مونیخ
اسرائیل  =جنگنده  های 
وابسته  مواضع  دیگر  بار 
انقالب  پاسداران  سپاه  به 
چند  و  سوریه  در  اسالمی 
انبار تسلیحاتی را هدف قرار 

دادند.
که  کرد  اعالم  =آمریکا 
و  سالح  از  محموله  یک 
با  که  را  ایرانی  موشک  های 
ارسال  حوثی  ها  برای  لنج 
عرب  دریای  در  بود  شده 

ضبط کرده است.
سازمان  =کارشناسان 
گزارشی  در  ملل متحد 
شد  منتشر  پنجشنبه  که 
جمهوری  که  کردند  تایید 
اسالمی ایران پشت حمالت 
به  گذشته  سپتامبر   1۴
تاسیسات نفتی آرامکو قرار 

داشته است.
از  پس  پمپئو  =مایک 
کرد  اعالم  آلمان  به  ورود 
کنفرانس  است  امیدوار  که 
امنیتی مونیخ، یک نشست 
درباره  بحث  برای  سازنده 
امنیت، مقابله با ]رژیم[ ایران 
متحدین  با  روابط  تقویب  و 

اروپایی باشد.
اسرائیل، پنجشنبه شب ۲۴ بهمن، 
متعلق  موشکی  انبار  و  مهمات  زاغه 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  به سپاه 
حوالی فرودگاه دمشق و مقّر تیپ ۹۱ 
لشکر یکم سوریه در »الکسوه« واقع در 

جنوب دمشق را هدف قرار داد.
منابع امنیتی می  گویند این حمالت 
ساعاتی پس از رسیدن محموله اسلحه 
فرودگاه  به  ایران  اسالمی  جمهوری 

بین المللی دمشق انجام شد.
خبرگزاری دولت سوریه »سانا« اعالم 
کرد، » دفاع ضدهوایی ما چند هدف 
متخاصم را در آسمان دمشق رهگیری 
از  موشک ها  این  می گوید  کرد.«سانا 
شده اند  شلیک  جوالن  بلندی های 
اهدافشان  به  آنها  رسیدن  از  قبل  و 
بشر  حقوق  شدند.دیده بان  رهگیری 
سوریه مستقر در لندن تأیید کرد که 
اسلحه  انبارهای  اسرائیل،  در حمالت 
در نزدیکی دمشق هدف قرار گرفت، 
دیده بان افزود »میزان خسارت ها هنوز 

مشخص نیست.«
اسرائیل  دفاع  وزیر  بِِنت،  نَفتالی 
کشورش  که  گفت  بهمن   ۲۲ روز 
نفوذ و  با  و آمریکا در مورد رویارویی 
و هم پیمانانش  ایران  نیروهای  حضور 
کار«  تقسیم  »توافق  به  منطقه  در 
سخنگوی  موسوی  رسیده اند.عباس 
در  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
واکنش به این توافق گفته بود »حضور 
ایران در سوریه به  جمهوری اسالمی 
کشور«  این  دولت  با  توافق  و  دعوت 
است و تهدید کرد »به هرگونه اقدام 
خواهیم  کوبنده  پاسخ  احمقانه ای 
کرده اند  اعالم  رسانه  ها  داد.«برخی 
نفر  هفت  دست کم  حمالت  این  در 
نام  به  سوری  خلبان  یک  جمله  از 

نمیرعلی درویش کشته شده است.
سردار  از  عربی  خبری  سایت  چند 
از  یکی  عنوان  به  محمدی  رضایی 
حمالت  این  در  که  ایرانی  نیروهای 
کشته شده یاد می  کنند. گفته شده او 
مسئول حمل تسلیحات نظامی از ایران 

به سوریه و لبنان بوده است.
توقیف لنج با محموله تسلیحاتی 

قاچاق 
شب  پنجشنبه  دیگر  رویدادی  در 
ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده 
آمریکا »سنتکام« اعالم کرد یک لنج با 
محموله سالح و مهمات ساخت ایران 
توسط نیروهای ناو یو.اس.اس نرماندی 
در دریای عرب توقیف شدند که صدها 
راکت و موشک و سالح به یمن منتقل 
می  کرد.معموال نیروهای نظامی مستقر 
در منطقه با تاخیر خبر کشف و ضبط 
را  قاچاق  تسلیحاتی  محموله  های 
منتشر می  کنند. این محموله نیز نهم 
فوریه کشف شده بود اما خبر آن ۱۴ 

فوریه اعالم شد.

سنتکام در بیانیه  ای به زبان فارسی 
شامل  محموله  این  است  کرده  اعالم 
۱۵۰ موشک ضد تانک »دهالویه« و 

سه موشک سطح به هوا بوده است.
دهالویه  تانک  ضد  موشک  های 
ساخت ایران از روی موشک های ضد 
کپی برداری  »کورنت«  روسی  تانک 

شده اند.
»باقی  است:  آمده  بیانیه  این  در 
این  از  شده  ضبط  و  کشف  سالح ها 
و  بوده  ایران  ساخت  و  طراحی  لنج 
هوای  به  زمین  موشک  سه  شامل 
حرارتی  تصویربرداری  اسلحه  ایرانی، 
ایران  ساخت  قطعات  و  ایران  ساخت 
بدون  قایق های  و  پهپاد  مونتاژ  برای 
دیگر  شامل  همچنین  و  سرنشین 
مهامات و قطعات سالح های پیشرفته 
بودند.«ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت 
است،  کرده  تاکید  آمریکا  متحده 
»بسیاری از سیستم های تسلیحاتی با 
نظامی  سالح   های پیشرفته و قطعات 
که توسط ناوشکن یو.اس.اس فورست 
نوامبر در دریای عرب  شرمن در ۲۵ 
کشف و ضبط شدند یکسان هستند.«

توقیف  در  شده  ضبط  سالح های 
ستاد  دارند.  قرار  متحده  ایاالت 
فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکا 
همچنین گفته است که از شرکای خود 
و سازمان های بین  المللی برای بررسی 
به عمل آورده  این محموله دعوت  از 

است.
سال  چهار  طی  اسالمی  جمهوری 
غیرمستقیم  و  مستقیم  بارها  گذشته 
اقدام به ارسال تجهیزات نظامی برای 
از  مواردی  که  کرده  یمن  حوثی  های 
آنها شناسایی شده  اند. ارسال تسلیحات 
نظامی با هواپیما برای پشیبانی از رژیم 
این  اما  نیست  تازه  ای  اقدام  نیز  اسد 
دو رویداد در آستانه برگزاری نشست 
روی  فشارها  می  تواند  مونیخ  امنیتی 
افزایش  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
دهد. به ویژه آنکه کارشناسان سازمان 
پنجشنبه  که  گزارشی  در  ملل متحد 
منتشر شد تایید کرده اند که رژیم ایران 
پشت حمالت ۱۴ سپتامبر گذشته به 
تاسیسات نفتی آرامکو قرار داشته است.

»گزارش  شده  عنوان  گزارش  این  در 
امور یمن سازمان  هیئت کارشناسان 
ملل این حقیقت را تایید می کند که 
حوثی های یمن قادر نیستند دست به 
چنین حمله ای بزنند و به نتیجه گیری 
و  آلمان  فرانسه،  آمریکا،  با  مشابهی 
بریتانیا، که ایران را مسئول آن حمالت 
در  آمریکا  می رسد.«صدای  می دانند، 
»به  است  داده  گزارش  زمینه  همین 
سازمان  در  آمریکا  نمایندگی  گفته 
به  همچنان  اسالمی  جمهوری  ملل، 
رفتار  و  هسته ای  و  تروریستی  برنامه 
بی ثبات کننده خود ادامه داده و اکنون 
با یافته های کارشناسان سازمان ملل، 
هفته   ۳۶ از  کمتر  امنیت  شورای 
فرصت دارد که برای تمدید تحریم های 

تسلیحاتی ایران اقدام کند.«
گذاشتن  پا  زیر  با  ایران  رژیم 
قطعنامه  های شورای امنیت همچنان 
تقویت  به  اقدام  پنهانی  راه  های  از 

تسلیحاتی شبه نظامیان می  کند.
به  که  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
اروپا سفر کرده بامداد جمعه، ۱۴ فوریه 
۲۰۲۰، وارد مونیخ شد. مایک پمپئو 
قرار است در »کنفرانس امنیتی مونیخ« 
با متحدان  شرکت کند و در نشست 
جمهوری  با  مقابله  درباره  آمریکا 
اسالمی نیز مذاکره خواهد کرد.پنجاه 
و ششمین کنفرانس امنیتی مونیخ از 
یکشنبه ۱۶  تا  فوریه  جمعه ۱۴  روز 
فوریه به روال هر سال در شهر مونیخ 

در جنوب آلمان برگزار می شود.
در  آلمان  به  ورود  بدو  در  پمپئو 
توئیتی با ابراز خوشحالی از حضور در 
است  »امیدوار  نوشت  کنفرانس  این 
کنفرانس امنیتی مونیخ، یک نشست 
امنیت،  درباره  بحث  برای  سازنده 
مقابله با ]رژیم[ ایران و تقویب روابط 

با متحدین اروپایی باشد.«
در این کنفرانس مایک اسپر وزیر دفاع 
آمریکا و نانسی پلوسی رئیس مجلس 
دارند. شرکت  نیز  آمریکا  نمایندگان 

با  مقابله  و  خاورمیانه  امنیت 
از  ایران  رژیم  ماجراجویی  های 
اصلی  ترین محورهای کنفرانس مونیخ 

است.

یاسر عرفات پس از انقالب اسالمی در ایران با روح اهلل خمینی و احمد خمینی 
و صادق خلخالی؛  عرفات با دست های پر از ایران برگشت ولی وقتی در 
مسیر صلح با اسراییل قرار گرفت، مغضوب حکومت اسالمی در ایران شد

نظر  از  ترور  این  قیمت  که   صورت 
اسالمی و عربی برای رژیم ایران بسیار 

پر هزینه می شد.
به قدرت رسیدن نتانیاهو در اسرائیل 
رادیکال  برای جریان  بزرگی  پیروزی 
طرفدار دولت ملی- صهیونیستی بود. 
خود  فکری  ریشه های  که  جریانی 
نظریه پرداز  جابوتنکسی«  »زوا  از  را 
تشکیل دولت ملی یهود می گرفت که 
قبل از تاسیس دولت اسرائیل و قبل 
نظریه  این  درگذشت.  هولوکاست  از 
وی  دیدگاه  و  گوریون  بن  اندیشه  با 
دولت  یک  عنوان  به  اسرائیل  درباره 
دموکراتیک کثرت گرا در تضاد است. 
بسیار  نقش  اسالمی  جمهوری  رژیم 
موثری در به قدرت رساندن دشمنان 
صلح و کسانی داشت که به اسرائیل 
به عنوان دولت مذهبی و یهودی نگاه 
به  نژادپرستانه  برخوردی  و  می کنند 
که  است  گفتنی  دارند.  فلسطینی ها 
منشی  نتانیاهو  پدر  قضا  بر  دست 

شخصی »جابوتینسکی« بود.
ایران،  حکومت  کمک  با  نتانیاهو 
با  که  را  صهیونیست ها  اندیشه 
اسرائیلی ها  دوم  نسل  اعتدال گرایی 
بود  رفته  بین  از  رابین  اسحاق  مانند 

دوباره زنده کرد.
تاریخ  در  کوتاه مدت  طالیی  دوره 
کشور اسرائیل بین سال های ۱۹۷۷ و 
زمان صلح کمپ  آن  در  بود.   ۱۹۸۳
از  اما پس  با مصر محقق شد  دیوید 
آن اسرائیل به سیاست رادیکال روی 
اینکه در سال ۲۰۰۰ جامعه  تا  آورد 
به  راستگرا  کامال  چرخشی  اسرائیل 

خود گرفت.
از  پس  ویژه  به  و  زمان  همان  از 
حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جهان نیز 
خط مشی متفاوتی در پیش گرفت. 
فروپاشی  و  خیالی  تمدن های  جنگ 
پی در پی کشورهای عربی که اغلب 
شکست خورده«  »دولت های  آنها 
به حاشیه  را  فلسطین  بودند، مسئله 
راند و  سیاست جهانی مشغول مبارزه 

با تروریسم شد.
توانست  مدت  این  در  ایران  رژیم 
پروسه صلح را با شکست روبرو کند 
و یا به تاخیر اندازد اما در عین حال 
هیچوقت راه درگیری مستقیم نظامی 
تنها  نگرفت.  پیش  در  را  اسرائیل  با 
اسالمی  جمهوری  رژیم  که  کاری 
انجام داده این است که فضای صلح 

استراتژیک  انتخاب  یک  عنوان  به  را 
راه  تنها  تقریباً  و  منطقه  مردم  برای 
اوضاع  از  فلسطینی ها  کردن  خارج 
فاجعه بارشان از بین برد و راه احیای 
جنگ های فرقه ای را که هیچ نتیجه 
مثبتی برای ایران و منطقه ندارد در 

پیش گرفت.
ایران  اسالمی  جمهوری  عملکرد 
ثانوی  تا اطالع  باعث شد که منطقه 
از گزینه صلح محروم شود و حکومت 
ایران هم گزینه جنگی را انتخاب کرد 
که در آن پیروز نشده است. در حالی 
دستاوردهای  بر  روز  هر  اسرائیل  که 
فنی، علمی و اقتصادی خود می افزاید، 
خود  مردم  از  ایران  کنونی  رهبران 
می خواهند که برای مقابله با تحریم ها 
مسلما  رژیمی  چنین  بگیرند!  روزه 
اسرائیل  پرچم  به  توهین  جز  چیزی 
شبکه های  در  آن  به  دادن  فحش  و 
ایران  شهروندان  برای  که  اجتماعی 
به  ارائه  برای  چیزی  است،  ممنوع 

فلسطینی ها ندارد.
*منبع :شرق االوسط

*ندیم قطیش تحلیلگر لبنان
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

یاسر عرفات و بیل کلینتون و اسحاق رابین در جریان قرارداد صلح اسلو که امید صلح بین دو همسایه می رفت؛ 1۹۹3
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ساالنه  تورم  =کمترین 
تولیدکننده مربوط به بخش 
و  منفی ۲.3 درصد  با  برق  
بیشترین آن مربوط به بخش 
درصد   ۶1.۵ رقم  با  صنعت 

است.
=تولید اتومبیل در ایران در 
۹ ماه ابتدایی سال نسبت به 
دور مشابه پارسال حدود یک 
و نسبت  یافته  سوم کاهش 
به دور مشابه سال ۹۶ تقریبا 

نصف شده است.
تورم  ایران  آمار  مرکز  گزارش  به 
تولیدکننده در چهار فصل منتهی به 
این  است.  بوده  درصد  پاییز ۹۸، ۵۰ 
رقم به این معناست که هزینه تولید 
امسال  پاییز  در  تولیدکنندگان  برای 
نسبت به پاییز سال گذشته ۵۰ افزایش 
یافته است.بر اساس گزارش مرکز آمار 
میانگین شاخص کل  تغییرات  ایران، 
فصل  چهار  در  تولیدکننده  قیمت 
منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۸ نسبت به 
دوره مشابه در سال قبل به ۵۰ درصد 
در  اطالع  به همین  نسبت  رسید که 
کاهش  درصد  واحد   ۹.۹ قبل  فصل 
نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، 

مرکز آمار ایران: تورم ۵۰ درصدی تولیدکننده در 
پاییز امسال

در میان بخش های اصلی تولیدی در 
مربوط  ساالنه  تورم  کمترین  کشور، 
به بخش برق  با منفی ۲.۳ درصد و 
بیشترین آن مربوط به بخش صنعت 
با رقم ۶۱.۵ درصد است.این رقم نشان 
می  دهد میانگین قیمت دریافتی توسط 
تولیدکنندگان به ازای تولید کاالها و 
خدمات شان در داخل کشور، در فصل 
پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل پاییز سال 
دارد.  افزایش  درصد   ۲۵.۶  ،۱۳۹۷
تولیدی  مختلف  بخش های  میان  در 
کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 
 ۱۰.۹ رقم  با  برق  بخش  به  مربوط 
درصد و بیشترین نرخ مربوط به بخش 
معدن با رقم ۳۷.۶ درصد است.آمارهای 
ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان 
می دهد که تورم تولیدکننده فصل پاییز 
درصد   ۹.۹ حدود  امسال  تابستان  با 
برخی  چند  است.هر  یافته  کاهش 
رسانه  های حکومتی کاهش تورم فصلی 
تولیدکننده را برجسته کرده و آن را 
بعنوان پالس های مثبت شدن وضعیت 
نشان  رکود  از  خروج  و  اقتصادی 
می دهند اما کاهش تورم تولیدکننده به 
معنی کاهش هزینه های تولید نیست، 
بلکه نشان می دهد در پاییز نسبت به 
تابستان، از شتاب افزایش هزینه های 
تولید کاسته شده است.از سوی دیگر 

برخی معتقدند کاهش حجم فعالیت 
آنها  تعطیلی  یا  تولیدی  واحدهای 
موجب  شدید،  تورمی  رکود  دلیل  به 
کاهش تقاضا برای عوامل تولید شده 
و در نتیجه این کاهش تقاضا از شتاب 
افزایش هزینه تولید کاسته شده است.

در این میان آنچه قابل اهمیت است، 
وضعیتی نابسامانی است که واحدهای 
تولیدی در ایران با آن روبرو هستند. 
ایران  در  اتومبیل  تولید  نمونه  برای 
ابتدایی سال نسبت به دور  در ۹ ماه 
مشابه پارسال حدود یک سوم کاهش 
یافته و نسبت به دور مشابه سال ۹۶ 
تقریبا نصف شده است.بر اساس ارزیابی 
صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص 
داخلی ایران در سال گذشته میالدی 
نسبت به سال پیشتر )۲۰۱۸( حدود 
۹.۵ درصد افت داشته است. اگر بخش 
نفتی و غیرنفتی ایران را تفکیک کنیم، 
جزئیات آمارها نشان می دهد که بخش 
نفتی ایران رشد منفی ۲۸.۳ درصدی 
و بخش غیرنفتی ایران رشد منفی ۴.۳ 
درصدی را شاهد بوده است.بر اساس 
ارزیابی صندوق بین المللی پول اقتصاد 
ایران طی دو سال گذشته میالدی در 
شده  کوچکتر  درصد   ۱۴.۳ مجموع 
است و در سال جاری میالدی نیز رشد 

اقتصادی ایران صفر خواهد بود.

رئیس  کوخاوی  ژنرال  ستاد ارتش اسرائیل می گوید = 
تهدیدات  با  مقابله  برای 
به  تصمیم  ایران  حکومت 
دگرگون ساختن شیوه  های 
ئیل  ا سر ا تش  ر ا جنگی 
کردیم که به 1۰ میلیارد دالر 

بودجه ی بیشتر نیاز دارد.
در  که  است  آن  لحظه وقوع جنگ، بیشترین =»برنامه 
شمار از هدف های حساس و 
حمله  مورد  دشمن  حیاتی 
عملیات  در  و  گیرد  قرار 
سریع، کامال منهدم گردد تا 
قدرت تهاجمی دشمن خنثی 

شود و فلج گردد.«
ارتش اسرائیل یک برنامه راهبردی 
»مومنتوم«  نام  به  ساله  پنج  جدید 
تدوین کرده که بخشی از آن تشکیل 
ایران«  رژیم  با  مقابله  ویژه  »ستاد 

است.
بر اساس اطالعاتی که در این مورد 

تشکیل »ستاد ایران« در ارتش اسرائیل؛ برنامه 
»مومنتوم« با ده میلیارد دالر بودجه ی بیشتر

قرار است یک سرلشکر  منتشر شده 
و  گیرد  قرار  ستاد  این  رأس  در 
و  سرعت  ارتقاء  برای  راهکارهایی 
توانمندی در نابودی دشمنان با دقت 
ارائه  زیاد و در کمترین زمان ممکن 

دهد.
ماموریت اصلی این ستاد، تجزیه و 
با  تحلیل »تهدیدهای نظامی مرتبط 

ایران« تعریف شده است.
در رسانه های اسرائیلی این احتمال 
در  ایران«  »ستاد  که  شده  مطرح 
ارتش اسرائیل قرار است معادل نیروی 
قدس، بازوی خارجی سپاه پاسداران 
برای  نهادی  عمال  و  اسالمی  انقالب 
ماموریت های  و  اهداف  کردن  خنثی 

این نیرو باشد.
اسرائیل«  »پیام  رادیو  گزارش  به 
ستاد  رئیس  کوخاوی  آویو  ژنرال 
همایش  یک  در  اسرائیل  ارتش  کل 
هدف  با  تصمیم  »این  کرد،  اعالم 
جنگی  شیوه  های  ساختن  دگرگون 
مرحله  که  تهیه شده  اسرائیل  ارتش 
به مرحله به اجرا درخواهد آمد. این 
دالر  میلیارد   ۱۰ حدود  به  برنامه 
بودجه اضافی در پنج سال آینده نیاز 
دارد که دولت آینده اسرائیل باید آن 

را تایید و تامین کند.«
در  می گوید،  کوخاوی  ژنرال 
چارچوب این برنامه برخی واحدها و 
از جمله هنگ زرهی منحل می شود 
ادغام  قوی  و  بزرگ  لشکر  یک  در  و 
می گردد. او گفت که هدف آن است 
که ارتش بتواند بسیار سبک و سریع 
عمل کند. همچنین در چارچوب این 
در  جنگی  اسکادران  دو  تغییرات، 
نیروی هوایی برپا می شود که جانشین 

اسکادران های قدیمی می گردد.
آتش  قدرت  تنها  »نه  گفت:  او 
بلکه  می دهیم،  افزایش  را  تهاجمی 
بسیار  با دقت  باید  نیز  هدف گیری ها 
بیشتری انجام گیرد. برنامه آن است 
بیشترین  جنگ،  وقوع  لحظه  در  که 
از هدف های حساس و حیاتی  شمار 
در  و  گیرد  قرار  حمله  مورد  دشمن 
عملیات سریع، کامال منهدم گردد تا 
قدرت تهاجمی دشمن خنثی شود و 

فلج گردد.«
نیز  اسرائیل  وزیر دفاع  بنت  نفتالی 
گفته »این برنامه ارتش از تصویب او 
تامین  ولی  گذشته  کابینه  وزیران  و 
بودجه امری است که به دولت بعدی 

موکول می شود.«

سخنرانی ژنرال کوخاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل

باعث  که  است  کسی  کوروش 
نتیجه  در  است،  ایرانیان  همه  افتخار 
ولی  رسید،  ذهنم  به  زودتر  کوروش 
نکته و سخت ترین قسمت  مهمترین 
بود  آن  نقاشی های  کوروش  کتاب 
جذاب  بچه ها  برای  می خواستم  که 
نشان داده شود، چون از هر کسی که 
درخواست می کردم که نقاشی تصویر 
تصویر  آن  یا  کند  ترسیم  را  کوروش 
برای  کوروش  صورت  از  پیشنهادی 
چهره  اینکه  یا  نبودند  جذاب  بچه ها 
می دانستم  که  بود  طوری  کوروش 
مورد پسند ایرانی ها نخواهد بود چون 
زیادی  احترام  کوروش  برای  ایرانی ها 
می خواستم  بنابراین  هستند  قائل 
به تصویر  این کتاب  را در  شخصیتی 
بکشم که همه بچه ها خوششان بیاید 
کوروش  برای  ایرانی ها  احترام  هم  و 
طرفی  از  شود،  حفظ  تصویر  این  در 
این  کوروش  تصویر  از  می خواستم 
نشان  ایرانی  بچه های  به  را  مسئله 
 ۲۵۰۰ در  ایرانی  مردمان  که  بدهم 
که  بودند  مردمانی  تنها  پیش  سال 
که  شمشیری  یا  می پوشیدند  شلوار 
مردم  شمشیر  با  می کردند  استفاده 
به  داشت.  تفاوت  دیگر  سرزمین های 
همین دلیل نزدیک پنج ماه است که 
بر روی این نقاشی ها کار می کنم که 
هم پوشاک و ظاهر مردمان ایران در 
زمان کوروش را به خوبی نشان دهد 
هم جزییات را نشان دهد و هم مورد 

توجه بچه های ایرانی باشد.«
نازیال فتحی که همه کارهای انتشار 
هزینه شخصی  با  را  کتاب  این چهار 
می دهد:  ادامه  است  داده  انجام  خود 
بچه هایم  دوستان  بین  »همیشه 
به  آنها  داشته ام،  هم  ایرانی  بچه های 
خانه ما می آمدند، مثاًل اسم یکی از آنها 
داریوش،  می گفتم  او  به  بود  داریوش 
داریوشه؟  اسمت  چی  برای  میدونی 
بوده.  می گفت می دونم اسم یک شاه 
آن  کرده؟  چکار  داریوش  شاه؟  کدوم 
کودک هیچ اطالعی در مورد داریوش 

نازیال فتحی و کتاب هایش....                                 از صفحه 1۵
دیگر  طرف  از  نداشت.  هخامنشی 
می بینیم که بسیاری از مسائل فرهنگی 
که از نظر ما ایرانی است، در غرب به 
عنوان فرهنگ عربی معرفی می شود.

که  یک شب«  و  »هزار  داستان  مثل 
ما آنها را به عنوان داستان های ایرانی 
داستان ها  این  با  من  می شناسیم، 
این  که  می دانستم  و  شدم  بزرگ 
داستان ها ایرانی هستند هرچند زمانی 
این کتاب ها نوشته شده که اعراب در 
ایران حکومت می کردند ولی اسامی  و 
فرهنگ داخل این داستان کاماًل ایرانی 
هستند، جالب اینجاست که در آمریکا 
این داستان ها را به عنوان داستان های 
جامعه  طرفی  از  می شناسند.  عربی 
ایرانی جامعه جوانی است که  مهاجر 
خاک  وارد  پیش  سال   ۴۰ فقط  
آمریکا شد، جوامع دیگر خیلی قبل تر 
به این سرزمین وارد شدند، چینی ها، 
التینی ها، ایرلندی ها و ایتالیایی ها بیش 
از ۱۰۰ سال پیش وارد آمریکا شدند.«

او  جامعه مهاجر ایرانی را نسبتاً جوان 
درگیر  سال،   ۴۰ این  در  که  می داند 
مسائل شخصی و سیاسی بوده است: 
»از طرفی انجام چنین کارهایی نیازمند 
صرف هزینه، زمان و کار سازمان یافته 
برای  عربی  کشورهای  مثال  است 
انتقال فرهنگ خود هزینه می کنند به 
دانشگاه ها پول تزریق می کنند در حالی 
جامعه  در  را  رویکردی  چنین  ما  که 
مهاجر ایرانی کمتر می بینیم، بنابراین 
بچه های  برای  را  کار  این  بودم  مایل 
ایرانی با هزینه شخصی و در حد توانم 
انجام دهم و امیدوارم این روند به یک 

گفتگوی بزرگتر تبدیل شود.«
که  تایمز  نیویورک  سابق  خبرنگار 
می گوید این کار از آن دست کارهایی 
است که از انجام دادنش لذت می برد 
یک  عنوان  به  »من  می کند:  اضافه 
خبرنگار خودم را یک قصه گو می دانم، 
در حال حاضر برای من از همه چیز 
به  داستان  طریق  از  که  است  مهم 
مرتبط  مطالب  و  مفاهیم  کودکانمان 

به فرهنگ و تمدن ایران را به صورت 
این  اگر  بدهیم  یاد  غیرمستقیم 
خوششان  و  باشد  جذاب  داستان ها 
چنان  و  می شوند  داستان  وارد  بیاید 
که  می دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  آنها 
داستان ها  این  می شوند  بزرگ  وقتی 
شخصیت شان  و  وجود  از  بخشی  به 
با  ما  کودکان  وقتی  می شود،  تبدیل 
این مفاهیم آشنا شوند اعتماد به نفس 
سختکوش  می کنند،  پیدا  بیشتری 
می شوند، ناامید نمی شوند. به هر حال 
ما در فرهنگ ایرانی از این داستان ها 
فراوان داریم و با توجه به اینکه جامعه 
ایرانی خارج از کشور جزو موفق ترین 
جوامع به شمار می رود و مهم است در 
همین وضعیت نگه داریم. ما از فرهنگ 
متاسفانه  که  برخورداریم  غنی  بسیار 
این فرهنگ برای بچه های نسل جدید 
ایرانی در این جامعه به زبان آنها کمتر 
ترجمه شده، ما که نمی توانیم فرهنگ 
ایران را  و آموزش موجود در مدارس 
به بچه های خودمان منتقل کنیم، آنها 
داخل  بچه های  مثل  را  فارسی  زبان 
کودکان  نیستند.  بلد  خوبی  به  ایران 
ما مثل  سایر کودکان ایرانی در ایران 
که ۱۲ سال با تاریخ و جغرافیای ایران 
سر و کله می زنند با این مسائل آشنا 
نیستند. بنابراین تمام این مسائل را باید 
به صورت غیر مستفیم به بچه هایمان 
منتقل کنیم  و من دلم خواست که 
این کار را انجام دهم.«نازیال فتحی در 
پایان گفتگو با کیهان لندن می گوید: 
»این کتاب ها به زبان فارسی هم نوشته 
شده که اگر پدر و مادرها یا پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها می خواهند این داستانها 
را به فارسی برای بچه ها و نوه هایشان 
بخوانند. در عین حال امیدوارم چون 
به فصل بهار و عید نوروز هم نزدیک 
می شویم پدر و مادرها و پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها این کتاب ها را به عنوان 
و  بچه ها  به  نوروزی  هدیه  و  عیدی 
نوه های خود بدهند. نوروز آیینی است 
که با فرهنگ ایرانی ارتباط دارد پس 
چه بهتر که این کتاب ها را تهیه کنند 
که با فرهنگ ایرانی هم سازگار است.«

منتقدان معتقدند استفاده ی مجید 
مجیدی از این کودکان کار و خیابان، 
با توجه به عدم امنیت شغلی و روانی 
برای ادامه ی فعالیت آنان در حرفه ی 
سینما و بازیگری، قطعا تأثیر منفی در 

آینده شان خواهد داشت.
اینکه  به  اشاره  با  منتقدان  این 
پیشتر  که  عادی  و  معمولی  کودکان 
دیگر  و  مجیدی  پروژه های  در 
به  کرده اند،  بازی  سینما  کارگردانان 
که  نوشته اند  شده اند،  قربانی  نوعی 
کودکان  این  توانایی  عدم  دلیل  به 
و  شهرت  گسترده ی  ابعاد  هضم  در 
شکاف  و  تضاد  همچنین  و  اعتبار 
شرایط  با  زندگی شان  واقعیت  عمیق 
پیش آمده، آنها دچار مشکالت روحی 

آرزو برای جهانی....                                         از صفحه ۵
و روانی می شوند.اینکه سه کودک کار 
و حاال بازیگران فیلم »خورشید« که 
با کت و شلوار و پیراهن سنتی افغان 
جشنواره  در  عکاسان  دوربین  مقابل 
چندان  نه  آینده ی  در  گرفتند،  قرار 
هنگام  قرمز  چراغ  پشت  دوباره  دور، 
فروش فال و ُگل دیده می شوند یا نه، 

پرسشی است بی پاسخ.
نشست  در  کودکان  این  حضور 
مطبوعاتی، نیز تناقض بزرگی را پیش 
از  موجی  و  داد  قرار  حاضرین  روی 
خنده و گریه به همراه داشت. روح اهلل 
که  فیلم  این  اصلی  بازیگر  زمانی 
مادرش نیز در نشست حضور داشت، 
با اشک و زاری از مادرش برای تمام 
زحماتی که برایش کشیده و او را به 

حاال فضای مجازی با هشتگ شهاب 
حسینی و سلبریتی حکومتی به محل 
بدل  بازیگری  علیه  شدید  انتقادهای 
شده که چنان از بازگشت بهروز وثوقی 
بازیگر قبل از انقالب به دامان جمهوری 
اسالمی حمایت می کند که انگار ایران 
تحت حکومت مالیان بهشت فرهنگ 
و هنر است! گویا حسینی نمی داند به 
آزادی عمل سینماگران تحریم کننده ی 
»فجر« حمله می کند و اتفاقا یکی از 
بهروز  فیلم های  مهم  کارگردان های 

وثوقی را ضعیف و ناکارآمد می خواند!
منیژه حکمت تهیه کننده و کارگردان 
توئیتری خود،  سینما هم در حساب 
نوشت: »سئوالی که برایم پیش آمده 
مردم که  آیا حرف دل  که  است  این 
تریبون  از  حسینی  شهاب  است  قرار 
در  آنها  تا  بزند  فریاد  فجر  جشنواره 
خیابان هزینه ندهند، چیست؟ حمله 
به یک فیلمساز پیشکسوت و تخریب 

کارنامه انکارناپذیر او؟«
سینما  کارگردان  و  تهیه کننده  این 

ادامه داد: »همه درد مردم در این ایام 
او ]کیمیایی[  بوده است که چرا  این 
آن  از  شما  که  نمی سازد  خوب  فیلم 
سر دنیا دویده ای و خود را رسانده ای تا 
این موضوع را با خشم و فریاد به گوش 
همه برسانید؟ رسالت هنریتان همین 
بود؟ محض اطالع تان بگویم حمله به 
هزینه  ای  مردم  برای  کیمیایی  آقای 
ندارد که هیچ، پاداش هم دارد و شما 
اضافه  می دانید.«حکمت  بهتر  را  این 
کرد: »ولی یک نکته در خطابه آتشین 
شما درست بود و آن اینکه اون طرف 
دنیا هیچ خبری نیست و هرچه هست 
شما  اینکه  نمونه اش  همینجاست، 
به قول خودتان دو سال همه دنیا را 
گشته ای و تجربیات فراوان اندوخته ای 
ولی هنوز حرف زدن نیاموختی، کنترل 
بر خشم و عصبیت نیاموختی و از همه 

مهمتر ادب نیاموختی.«
که  کوتاهی  ویدئوی  به  اشاره  با  او 
جشنواره  از  پیش  کیمیایی  مسعود 
است  »کافی  داد:  ادامه  کرد،  منتشر 

کالم نویسنده سوگوار ....                                       از صفحه ۵ با  را  خود  پرخاش های  فیلم 
استاد  متواضعانه  و  آرام  ولی  غم آلود 
تکفیر  که  بفهمی  تا  کنی  مقایسه 
معین  تکلیف  دیگران  برای  نمی کند 
نمی کند، ادعای هنر ندارد و احساس 
فقط  است،  مردم  همه  قیم  نمی کند 
غمگین است و نمی خواهد در جشنواره 
شرکت کند. یک بار دیگر فیلم را ببین 
تا بدانی کدام مبلّغ نفرت و نفاق است 
و کدام نشان نجابت است و آرامش و 
دارند.« نیاز  بیشتر  کدام  به  ما  مردم 

حکمت نوشت: »هنوز عمر چندانی 
بیاموزی،  نتوانی  که  نگذشته  شما  بر 
الزم نیست دور دنیا را بگردی همینجا 
دوزانوی ادب نزد استاد بزن و بیاموز.«

در  حسینی  ناموزون  تاب  و  پیچ 
»فجر«  در  این بار  مواضع اش،  اعالم 
از  سرراستی   آدرس  به  حکومت، 
وابستگی به نظام ختم شده تا حدی 
که رسانه های وابسته به سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی چون تسنیم، فارس و 
باشگاه خبرنگاران جوان، به حمایت از 
او برآمده اند و او را بازیگری نامیده اند 

که مردم دوستش دارند!

این عرصه رسانده قدردانی کرد. این 
کودک در این نشست از تصمیم برای 
داد،  خبر  بازیگری  حرفه ی  ادامه ی 
اتفاقی که به راستی مشخص نیست 
تا چه حد برای این کودکان امکانپذیر 
است و اگر هم ممکن شد، تا چه اندازه 
استفاده های  سوء  مورد  راه  این  در 
در  چنانکه  می گیرند!  قرار  گوناگون 
همین جلسه مطبوعاتی نیز استفاده 
از کلمات کوچه و خیابان توسط این 
حاضرین،  و  مجری  برای  کودکان 
عجیب بود و حتی به آن می خندیدند!

از سوی دیگر، روند انتخاب بازیگران 
این فیلم، که گفته می شود از بین ۴ 
هزار نفر صورت گرفته  است به خودی 
خود ابعاد گسترده  و هولناک وضعیت 
نمایش  به  را  ایران  در  کار  کودکان 

می گذارد.

رکود گسترده در واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی
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پاسداران  =فرمانده سپاه 
به  جنوبی:  خراسان  در 
دالیل مسائل امنیتی ستاد 
اجازه  مسلح  نیروهای  کل 
بیان علت حادثه را به سپاه 

نمی داد.
=موشک   »فیوز مجاورتی« 
که با آن هواپیمای اوکراینی 
هدف قرار گرفته شد طوری 
از  پس  که  شده  طراحی 
و  هدف  به  شدن  نزدیک 
آشکار شدن آن، سنسورش 
فعال شده و با ارسال خودکار 
فرمان باعث انفجار سرجنگی 

می شود.
=بررسی  ها نشان می  دهد 
که ترکش  ها به نیمه سمت 
راست و زیر هواپیما اصابت 

کرده  اند.
بدنه  =اگر موشک در زیر 
باشد  شده  منفجر  هواپیما 
احتمال برخورد ترکش  ها به 
سرنشینان در کابین خلبان 
و همچنین مسافران به ویژه 
ردیف های  در  که  آنهایی 
سمت چپ نشسته اند کمتر 

است.
موسوی  =سیدابوالفضل 
بیوکی نایب رئیس کمیسیون 
ی  ا ر شو مجلس  ن  ا عمر
»برج  بود  گفته  اسالمی 
مراقبت برای هر هواپیمایی 
که از روی زمین بلند می شود، 
پدافند  از  مرحله  سه  در 
در  و  اجازه می گیرد  هوایی 
رابطه با هواپیمای اوکراینی 
مجوز  سه گانه  مراحل  نیز 

انجام شده بود«.
سپاه  فرمانده  قاسمی  علی 
»انصارالرضا« خراسان جنوبی می گوید 
»از سال ۱۹۴۷ هواپیماهای بسیاری 
پدافندها  اشتباه  اثر  بر  جهان  در 
سقوط کردند ولی در بسیاری موارد 
اما  نکرد  قبول  مسئولیت  هیچکس 
جمهوری اسالمی بعد از گذشت ۴۸ 
ساعت مسئولیت شلیک به هواپیمای 
مدت  آن  در  و  پذیرفت  را  اوکراینی 

هم به دالیل مسائل امنیتی ستاد کل 
نیروهای مسلح اجازه بیان علت حادثه 

را به سپاه نمی داد.«
نظامی  نهادهای  یعنی  اعتراف  این 
جمهوری اسالمی از همان ابتدا خبر 
داشتند سقوط هواپیما بر اثر شلیک 
موشک است اما منکر شده و از مردم 

پنهان کردند.
پرواز  اوکراینی  بوئینگ  هواپیمای 
هدف   ۹۸ دی ماه   ۱۸ بامداد   ۷۵۲
حمله موشکی پدافند سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی قرار گرفت اما تا ۲۱ 
دی ماه علت سقوط از مردم و جامعه 
تا  شد  داشته  نگه  مخفی  بین  الملل 
در  مسلّح  نیروهای  کل  ستاد  اینکه 
توسط  هواپیما  سقوط  به  بیانیه ای 
پدافند سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اعتراف کرد اما آن را ناشی از »خطای 

انسانی« و »غیرعمدی« دانست.
هواپیمایی  سازمان  مسئوالن 

ادعا  نیز  دولت  مسئوالن  و  کشوری 
کردند در سه روز مخفی کاری نقشی 
نداشتند و از واقعیت بی  خبر بودند اما 
به تدریج شواهد زیادی علنی شد که 
هواپیمایی  نشان می داد هم سازمان 
کشوری و دولت و هم نهادهای نظامی 
از همان ابتدا در جریان اصابت موشک 
به  که  فاجعه  ای  بودند.  هواپیما  به 
کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه این 

پرواز منجر شد.
بلندپایه  مقام  های  فشار  وجود  با 
اما  آمریکا  و  کانادا  اوکراین،  سوئد، 
جمهوری اسالمی از تحویل جعبه  های 
سیاه هواپیما خودداری می  کند. با این 
از  ابعادی  حال طی یک ماه گذشته 

این فاجعه روشن و در دسترس عموم 
قرار گرفته است.

هواپیما  سیاه  جعبه  اطالعات 
مشخص خواهد کرد که پس از اصابت 
وضعیت  اعالم  خلبان  اول  موشک 
اضطراری کرده است. حتی در صورتی 
که هیچیک از خلبانان با برج مراقبت 
طریق  از  هم  باز  نکنند  »رادیوکال« 
با ارسال  الکترونیک هواپیما  دستگاه 
کدهای مخصوص از جمله ترانسپوندر 
وضعیت  ارسال  امکان  اسکواک  و 
اضطراری وجود دارد و مدت زمان بین 
اصابت موشک اول تا شلیک موشک 
دوم حداقل ۱۰ ثانیه زمان کافی برای 

اعالم وضعیت اضطراری وجود دارد.
برخی منابع می  گویند پس از اصابت 
برج  با  هواپیما  خلبان  اول،  موشک 
فرودگاه مهرآباد تماس گرفته و قصد 
از  دیگری  شمار  اما  داشته  بازگشت 
از اصابت  منابع عنوان می  کنند پس 

خلبان  کمک  و  خلبان  اول  موشک 
کشته می  شوند و مهلتی برای تماس 

با برج نداشته اند.

کیهان  تازه  یافته  های  اساس  بر 
نظامی  کارشناسان  کمک  با  لندن 
مختلف  ابعاد  پیگیر  که  هوانوردی  و 
شرکت   ۷۵۲ هواپیمای  سرنگونی 
با  و  هستند  اینترنشنال«  »اوکراین 
در  اسالمی  تعلل جمهوری  به  توجه 
تحویل جعبه  های سیاه، این احتمال 
دو  از  یکی  دست  کم  که  است  زیاد 
اول  موشک  شلیک  از  پس  خلبانان 
زنده مانده است. برای رسیدن به این 
نتیجه باید گام به گام داده  ها را کنار 

هم قرار داد:
۱( بر اساس اطالعات راداری هواپیما 
پا  ۸هزار  موشک  برخورد  لحظه  در 
در  نرمال  صورت  به  و  داشت  ارتفاع 
سقف  افزایش  برای  اوج گیری  حال 
پرواز بود. در این حالت دماغه هواپیما 
رو به باال و ُدم در پایین قرار می  گیرد.

از  شده  شلیک  ۲(موشک  های 
سیستم پدافندی »تور ام یک« از نوع 

»فیوز مجاورتی« است. این نوع موشک 
طوری طراحی شده که پس از نزدیک 
آن  شدن  آشکار  و  هدف  به  شدن 

سنسورش فعال شده و با ارسال خودکار 
فرمان باعث انفجار سرجنگی می شود.

تا  هدف  شدن  آشکار  بین  زمان 
ارسال فرمان و انفجار بسیار کوتاه و در 
انواع مختلف فیوزها متغیر است. این 
نوع فیوز باعث می  شود سرجنگی در 
موثرترین زمان و مکان نسبت به هدف 
منفجر و ترکش ها از مخزن خارج و 

مجاور هدف پراکنده شود.
۳( النچر پرتاب موشک به هواپیمای 
اوکراینی در سمت مسیر پرواز هواپیما 
می  دهد  نشان  بررسی  ها  دارد.  قرار 
ترکش  ها به نیمه سمت راست و زیر 
هواپیما اصابت کرده  اند. اثر ترکش  ها 
بر سطح قطعاتی که سالم  ترند کامال 

پیداست.
سکان  در  ترکش  برخورد  آثار 
 Vertical( هواپیما  ُدم  عمودی 
stabilizer( نشان می  دهد ترکش ها 
از سمت راست وارد و از سمت چپ 

خارج شده اند.
۴( روی بدنه میانی هواپیما اطراف 
پنجره ها محل اصابت ترکش  ها کامال 
پیداست. در تصاویر مشخص است از 
همان دقایق ابتدایی بازرسان متوجه 
اصابت ترکش شده اند. به عنوان مثال 
بر روی یک قطعه از بدنه هواپیما اثر 
پاکردن سوختگی  های تیره رنگ شبیه 
ترکش  ها  اصابت  محل  اطراف  غبار 

کامال پیداست.
گزارش    به  دسترسی  جزئیات   )۵
بازرسان بررسی سانحه ممکن نیست 
شود  گفته  اینکه  برای  دالیل  اما 
ترکش  ها به سمت راست بدنه و دم 
کافی  است  کرده  اصابت  هواپیما 

بوئینگ  هواپیمای  بدنه  طول  است. 
با  است.  نیم  و  متر  حدود ۳۰   ۷۳۷
توجه به اینکه هواپیما رو به جلو و با 
شیب صعودی در حال حرکت است 
»سرجنگی موشک اول« در سه حالت 

منفجر شده است:
A( اگر موشک مجاور بدنه در نیمه 
عقب هواپیما ]بال و موتور تا دم[ منفجر 
شده باشد احتمال اصابت ترکش  ها به 
این  در  است.  پایین  خلبان  کابین 
حالت اگر موشک دوم شلیک نمی  شد 
زنده  خلبان  دو  هر  قوی  احتمال  به 
می ماندند و شانس این را داشتند که 
کنترل هواپیما را در دست داشته باشند.

جلو  نیمه  حوالی  موشک  اگر   )B
منفجر  دماغه[  تا  موتور  و  ]بال  بدنه 
شده باشد احتمال برخورد ترکش به 
خلبانی که سمت راست کابین نشسته 
زیاد است اما اگر موشک دوم شلیک 
نمی شد احتمال آنکه »خلبان سمت 

چپ« زنده می ماند و شانس کنترل 
هواپیما را داشت کم نبود.

C( اگر موشک در زیر بدنه هواپیما 
برخورد  احتمال  باشد  شده  منفجر 
کابین  در  سرنشینان  به  ترکش  ها 
ویژه  به  و همچنین مسافران  خلبان 
آنهایی که در ردیف های سمت چپ 
نشسته اند کمتر است. در این حالت 
نمی  شد  اگر موشک دوم شلیک  نیز 
به  ترکش  برخورد  احتمال  اینکه  با 
است  زیاد  راست«  سمت  »خلبان 
اما خلبان سمت چپ شانس زیادی 
هواپیما  کنترل  و  ماندن  زنده  برای 

می داشت.
اصابت  که  است  آن  واقعیت 
هرگونه  دوم  موشک  ترکش  های 
شانس برای خلبانان و نجات احتمالی 

مسافران را از بین برد.
مجوز پرواز را پدافند صادر کرد

۵( از زمان برخورد موشک اول که 
در  اول  انفجار  یا  آتش  سوزی  باعث 
دوم  موشک  شلیک  تا  شد  هواپیما 
دراقع  است.  فاصله  ثانیه   ۱۰ حدود 
زمان به حد کافی برای اینکه یکی از 
خلبان  ها اعالم وضعیت اضطراری کند 

وجود داشت.
در  »مهرآباد«  مراقبت  برج  اینکه 
شرایط خاص قرار داشته نتوانسته یا 
زمان کافی برای ارتباط با پدافند سپاه 
غیرممکن  تقریبا  نداشته  پاسداران 
است اما حتی اگر فرض بر این باشد که 
راه تماس در آن لحظه قطع شده است 
از مسئولیت سپاه پاسداران چیزی کم 
سیدابوالفضل  دی  ماه   ۲۲ نمی  کند. 
موسوی بیوکی نایب رئیس کمیسیون 
در  اسالمی  شورای  مجلس  عمران 
نشست هیأت تحقیق و تفحص سقوط 
هواپیما اعالم کرد که طبق بررسی  ها 
»برج مراقبت برای هر هواپیمایی که از 
روی زمین بلند می شود، در سه مرحله 
از پدافند هوایی اجازه می گیرد و در 
رابطه با هواپیمای اوکراینی نیز مراحل 

سه گانه مجوز انجام شده بود.«
ارتباط  دلیل  هر  به  اگر  درواقع 
مهرآباد  فرودگاه  مراقبت  برج  میان 
یا فرودگاه »خمینی« با پدافند قطع 
شده بود پرواز ۷۵۲ اوکراین با اجازه 
آنها  و  بود  برخاسته  باند  از  پدافند 
را  رادار هواپیما  و روی  داشتند  خبر 
مسلح  نیروهای  می  دیدند. ستاد کل 
پاسداران  سپاه  هوافضای  فرمانده  و 
آن  در  کردند  ادعا  اسالمی  انقالب 
دقایق اپراتور روی رادار اهداف پروازی 
دشمن )موشک کروز یا هواپیما( دیده 

اما ۲۹ دی  ماه ۹۸ در کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اسالمی اعالم شد 
ادعای حمله سایبری، مشاهده موشک 
و  اپراتور  ارتباط  بودن  قطع  کروز، 
یا رد  با شبکه کنترل آتش  سیستم 

شده یا اثبات نشده است.
خانواده قربانیان پرواز ۷۵۲ از سپاه 
می  پرسند  اسالمی  انقالب  پاسداران 
غیرعمد«  »خطای  اول  شلیک  اگر 
شلیک  چرا  دوم  موشک  پس  بوده 
وادیم  هم  این  از  پیش  است؟  شده 
اوکراین  خارجه  وزیر  پریستایکو 
همکاری با جمهوری اسالمی ایران در 
مورد بررسی سقوط هواپیما را دشوار 
پیگیری  کشورش  گفت  اما  خواند 
خواهد کرد که فرمان شلیک موشک 
کرده  صادر  کسی  چه  را  هواپیما  به 
است؟ تا کنون هیچکدام از مقام  های 
جمهوری اسالمی پاسخ روشنی به این 

پرسش  ها نداده اند.

چرا پدافند سپاه پاسداران موشک دوم را به 
هواپیمای مسافربری اوکراین شلیک کرد؟

»سرجنگی موشک اول« در سه حالت منفجر شده است نمودار افزایش سرعت و ارتفاع بوئینگ ۷3۷ اوکراین محل اصابت ترکش  ها روی بدنه سکان عمودی دم هواپیما و محل اصابت ترکش  ها

»فیوز  موشک  عملکرد  نحوه  از  شده  شبیه  سازی  بعدی«  »دو  تصویر 
مجاورتی« در لحظه انفجار سرجنگی و اصابت ترکش به بدنه هواپیمای 

بوئینگ اوکراینی
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