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اقتصاد 1۳۹۹ 
با کدام نفت؟ کدام بودجه؟ کدام پشتوانه؟!

پایان  به  حالی  در   ۱۳۹۸ سال   
از  ایران در یکی  اقتصاد  می رسد که 
تراژیک ترین دوران  خود، آلوده به رانت 
بودجه بندی  تورمی،  رکود  فساد،  و 
و  تحریم  آثار  ناکارآمد،  و  غیراصولی 
روند کاهشی قیمت نفت بسر می برد.

پیشتر اقتصاد ایران در حالی زیر فشار 

چهار دهه سوء مدیریت و بی تدبیری 
بنیه ضعیفی پیدا کرده بود که تحریم 
نفت، بحران های موجود را افزایش داد. 
حاال این روزها ویروس ُکرونا نیز همان 
حرکت کند اقتصاد را نیز فلج کرده و 
روزهای دشوارتری را برای سال آینده 

 در صفحه ۲رقم می زند.

انهم نوروز 139۹ انهم نوروز 139۹وژیه  وژیه 

 با این بهار
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد!

سال 1۳۹۸! 
تالقی ۲01۹  و ۲0۲0! 

در تاریخ ایران درباره این سال چه خواهند نوشت؟  هنوز که چند روزی 
به پایان آن مانده، چه داریم بگوییم؟ سالی که با سیل خانمان برانداز در 
تقریبا سراسر ایران شروع شد و با ُکرونا به پایان می رسد در حالی که در 
این فاصله با انواع بالیای طبیعی و غیرطبیعی روبرو بودیم: زلزله، ریزگرد، 
هجوم ملخ  ها، قتل عام و حبس هزاران شهروند در آبان۹۸ و کشتن 1۷6 
سرنشین پرواز ۷۵۲ تهران- کی یف و... سرانجام وارد کردن ویروس ُکشنده 
کووید1۹ و گسترش آن به عنوان ُحسن ختام برای »مدیریت جهادی«!
اگر برای درک رابطه ی »اکوسیستم« و محیط زیسِت انسان با زندگی 
مدنی می توان مرزی ترسیم کرد تا به بررسی نقش و تأثیرات متقابل هر 
کدام بر یکدیگر پرداخت اما در ایران امروز به نظر می رسد که ترسیم 

چنین مرز فرضی امکان ندارد. 
به  چنان  می کنند  زندگی  ایران  نام  به  جغرافیایی  در  که  انسان هایی  
پاره ای از پیکر محیط زیست این سرزمین تبدیل شده  و مورد هجوم قرار 
گرفته اند که جداکردنشان ممکن نیست: ایران با مردمان و آب و هوا و 
خاک و جنگل و منابع طبیعی  و حیوانات خانگی و حیات وحش اش در یک 
تنازع بقاء تمام عیار در برابر »حمله بیولوژیک- ایدئولوژیک« جمهوری 

اسالمی مقاومت می کند! 
منابع خود حکومت  و گزارش هایی که در  به خبرها  نگاهی  کافیست 
حلقه ی  در  موجودی  هیچ  که  دید  تا  انداخت  نگاهی  می شوند  منتشر 
طبیعت، از انسان تا گیاهان و جانوران از حمله »جمهوری اسالمی« در 
امان نیست. یک اقلیت نادان با »مدیریت جهادی« ۴1 سال است به غارت 
و نابودی طبیعت ایران و سرکوب و در بند نگاه داشتن ساکنان آن مشغول 
است تا هم با امکانات آنچنانی از موهبت های ماّدی این جهان برخوردار 
شود و هم با دکانداری دین، آخرتش را بیمه کند. اقلیتی که در اوج ننگ 
و نادانی، ویروس ُکرونا را به ایران وارد کرد تا گریبان خودش را نیز بگیرد!
این روزها سرداران »حمله بیولوژیک- ایدئولوژیک« علیه ایران، از رهبرش 
تا مقاماتش، خود را قرنطینه کرده  و بیشترین امکانات پزشکی را در شرایطی 
که کادر درمان و پرستاری جان خود را فدا می کنند، به خود اختصاص 
داده اند و منتظرند تا »این نیز بگذرد«! البته که این نیز خواهد گذشت! اما: 

این نوبت از کسان، به شما ناکسان رسید
نوبت، ز ناکسان شما نیز بگذرد!*

*یک بیت از قصیده ای از سیف فرغانی شاعر قرن هشتم که خطاب به
  مغوالن سرود.

سرمقاهل
تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

  با این بهار، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد!

 صفحات 16 و 1۷به یاد ماندگان

بهاریه 
 در صفحه 1۹ویژه نوروز 

مرد           روززن روز
زمان تحویل سال 1399 به وقت ایران: صفحات ۸ و ۹

روز جمعه
 1 فروردین ماه 1399

۰۷:19:3۷ 
زمان تحویل سال 1397 به وقت انگلستان:

روز جمعه
 2۰ ماه مارس 2۰2۰

۰3:۴9:3۷  

سال نو مبارک

 صفحه ۲

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

قیمت : 3٥ پوند + هزینه بسته بندی و  پست
کتاب سقوط بهشت را از تاریخ 23 فوریه تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :

www.kayhan.london     Email: info@kayhan.london    Tel:+44 20 3633 3684

نوروز باستانی هزاران سال ایرانیان را 
همراهی کرده و همواره در سخت ترین 
شرایط به آنها نوید روزهای گرم و 

روشن داده است.
صد سال به از این سال ها

نوروزتان پیروز!

 ایران
قربانی »مدیریت جهادی«
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سال ۱۳۹۸ در حالی به پایان می رسد 
که اقتصاد ایران در یکی از تراژیک ترین 
فساد،  و  رانت  به  آلوده  خود،  دوران  
غیراصولی  بودجه بندی  تورمی،  رکود 
و ناکارآمد، آثار تحریم و روند کاهشی 

قیمت نفت بسر می برد.
پیشتر اقتصاد ایران در حالی زیر فشار 
چهار دهه سوء مدیریت و بی تدبیری 
بنیه ضعیفی پیدا کرده بود که تحریم 
نفت، بحران های موجود را افزایش داد. 
حاال این روزها ویروس ُکرونا نیز همان 
حرکت کند اقتصاد را نیز فلج کرده و 
روزهای دشوارتری را برای سال آینده 

رقم می زند.

ضعیف تر از همیشه
پی  در  نفت  تقاضای  شدید  کاهش 
شیوع ویروس ُکرونا در چین نخستین 
ویروس  این  اقتصادی  مهم  پیامد 
اثر گذاشت.  اقتصاد جهان  بر  بود که 
که  حالی  در  و  وضعیت  این  ادامه  با 
ُکرونا  درگیر  نیز  دیگر  کشورهای 
و  پول  بین المللی  صندوق  شده اند، 
را در مورد  بانک جهانی هشدارهایی 

پیامدهای اقتصادی آن ارائه کردند.
سعه  تو و  ی  ر همکا ن  ما ز سا
اقتصادی)OCDE(  نیز در تازه ترین 
هفته  دوشنبه  روز  که  خود  گزارش 
گذشته منتشر شد با بیان اینکه رشد 
به   2۰2۰ سال  در  جهانی  اقتصاد 
شدت کند خواهد شد تأکید کرد که 
ویروس ُکرونا تولید ناخالص داخلی در 
کشورهای مختلف را کاهش خواهد داد.

در ایران اما همانطور که شیوع ُکرونا 
هفته  سه  طی  نگران کننده ای  آمار 
گذشته برجا گذاشته، تبعات اقتصادی 
ناشی از آن نیز قابل توجه و به شدت 

نگران کننده است.
ویروس ُکرونا در شرایطی بار هزینه های 
پیش بینی نشده  ای را به بخش درمان 
کشور تحمیل کرده که تعطیلی مرزها 
و قفل شدن روند صادرات به کشورهای 
همسایه نیز زیان قابل توجهی در بخش 
ایجاد  کشور  به  ارز  ورود  و  درآمدی 

کرده است.
تعطیل  نیمه  و  تعطیل  همچنین 
شدن فعالیت اصناف مختلف معیشت 
تهدیدهای  با  را  مختلف  قشرهای 
جدی روبرو کرده است. این وضعیت با 
توجه به اینکه صندوق بین المللی پول 
در گزارشی اعالم کرده ُکرونا افزایش 
شکاف طبقاتی را افزایش می دهد نیز 
حتی  که  ایران  در  است.  توجه  قابل 
ُکرونا  آزمایش  امکان  از  برخورداری 

چون  اولیه  تجهیزات  به  دسترسی  و 
ضدعفونی  ژل  و  دستکش  و  ماسک 
تبدیل  عادی  مردم  به مشکل  کننده 
شده، بدون شک تبعات اقتصادی ناشی 
از ُکرونا این فاصله طبقاتی را عمیق تر 

خواهد کرد.
شدن  درگیر  وجود  با  دیگر  سوی  از 
این  زیان های  در  مختلف  اصناف 
شد  خواهد  مجبور  دولت  ویروس، 
ن  جبرا برای  یتی  حما طرح های 
را در دستور  ُکرونا  از  ناشی  خسارات 
کار قرار دهد. معافیت هایی در حوزه 
سوی  از  گذشته  روزهای  در  مالیات 
کارشناسان و فعاالن بازرگانی و اصناف 
مطرح شده و گویا دولت از سر ناچاری 
به آن چراغ سبز نشان داده است. این 
مالیاتی  درآمدهای  که  حالیست  در 
برای  نقاط هدف گذاری شده  از  یکی 
درآمدهای بودجه ۹۹ بود که در حالت 
دریافت کردنی  نبود  معلوم  نیز  عادی 
باشد! اما حاال با وجود زیان های ناشی 
از ُکرونا وضعیت این درآمدهای مبهم 

از پیش هم مبهم تر شده است.

درآمد پا در هوا از فروش نفت
در بودجه ناقص و پرایراد ۹۹ در کنار 
افزایش درآمدهای مالیاتی، جمهوری 
فروش  به  نیز  زیادی  امید  اسالمی 
قاچاقی نفت به هم پیمانان تجاری خود 
از جمله چین و هم چنین کشورهای 
همسایه داشت. اما حاال شواهد نشان 
می دهد که ُکرونا این امید را هم نقش 

بر آب کرده است.
شده  موجب  ویروس  این  گسترش 

تقاضای نفتی چین تا ۳ میلیون بشکه 
در روز کاهش پیدا کند. کاهش تقاضای 
نفتی چین برای جمهوری اسالمی که 
زیر تحریم صد درصدی نفت قرار دارد 
به معنای بر باد رفتن خیاالت صادرات 

نفتی است.
اینهمه در حالیست که چین مهمترین 
در  نظام  تجاری  شریک  بزرگترین  و 
شرایط تحریم به شمار می رفت و حاال 
این مشتری وفادار که پیش از ُکرونا 
بشکه  میلیون   ۱۰.۱2 حدود  روزانه 
نفت وارد می کرد، با کاهش تقاضا روبرو 
شده است. درواقع بر اثر کاهش رشد 
تقاضای  و کاهش  در چین  اقتصادی 
مازاد  با  نیز  نفت  جهانی  بازار  نفت، 
نفت روبرو شده و پیشی گرفتن عرضه 
بر تقاضا موجب کاهش قیمت جهانی 
نفت در هفته های گذشته شد که این 
نیز به نوبه خود بر ابهامات درآمدهای 

نفتی بودجه ۹۹ می افزاید.
گذشته  ماه های  طی  این،  بر  عالوه 
و  خاورمیانه  در  استراتژیک  تغییرات 
رویارویی هایی مانند حمله پهپادها به 
تاسیسات پاالیشگاهی آرامکو عربستان 

سعودی از عوامل مهم در ایجاد آرایشی 
تازه از سوی برخی تولیدکنندگان نفت 

بوده است.
از نمونه های این آرایش تازه اختالف 
آخرین  در  روسیه  و  عربستان  میان 
نشست اوپک است که موجب کاهش 
شدید قیمت نفت در هفته گذشته و 

ثبت رکورد قیمتی تازه  شد.
صد و هفتاد و هشتمین نشست اوپک 
با  ژنو  در  اسفندماه  نیمه  حالی  در 
تولید  میزان  کاهش  محوری  موضوع 
نفت با حضور اعضای »اوپک پالس« 
با  پیشتر  که  روسیه  که  شد  برگزار 
کاهش تولید نفت موافقت کرده بود، 
را حفظ  فعلی خود  تولید  کرد  اعالم 
خواهد کرد. اختالف نظر میان عربستان 
و روسیه در این زمینه موجب شد این 

نشست بدون نتیجه پایان یابد.
در مقابل، ساعاتی بعد دولت عربستان 
نه تنها افزایش تولید نفت در کشورش 
به بیش از ده میلیون بشکه از ماه آوریل 
را اعالم کرد بلکه شرکت نفتی عربستان 

سعودی )آرامکو( نیز اعالم کرد همزمان 
به برخی مشتریان غالباً اروپایی خود 

تخفیف های ویژه ای ارائه خواهد کرد.
اعالم این تصمیمات از سوی عربستان 
نخستین  در  شد  موجب  سعودی 
ساعات کاری بازارهای شرق آسیا در 
روز دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ شاهد 
نفت در 2۹  بزرگترین سقوط قیمت 
سال گذشته شود چرا که قیمت نفت 
برنت با ۳۰ درصد اُفت به ۳۱.2 دالر 

در هر بشکه رسید.
توجه  قابل  سهم  به  توجه  با  البته 

آمریکا و روسیه از تولید نفت جهان و 
اینکه کاهش قیمت در هر صورت به 
نفع آنها نخواهد بود، به نظر نمی رسد 
اثرگذاری  بتوانند  عربستان  یا  اوپک 
خود در قیمت گذاری نفت در جهان 

را حفظ کنند.
برای  نفت  قیمت  شوک  اینهمه،  با 
جمهوری اسالمی که زیر فشار شدید 
تحریم ها قرار دارد بدون شک خساراتی 
مضاعف در بر خواهد داشت. به ویژه 
از هر بشکه نفت  آنکه درآمد حاصل 
برای ایران خیلی کمتر از نرخ جهانی 
ایران مجبورند هم  آن است. مقامات 
اندک  مشتریان  به  ویژه ای  تخفیفات 
خود در شرایط تحریم بدهند و هم باید 
مبالغی به عنوان پاداش و کمیسیون به 
دالل ها و قاچاقچیانی بدهند که نفت 
تحریمی را برای آنها معامله می کنند!

بودجه ی تخیلی
در این شرایط، دولت »تدبیر و امید« 
بودجه ای نوشته که برای تحقق آن در 
سال  طی  بتوان  باید  درآمدی  بخش 
۱۳۹۹ روزانه یک میلیون بشکه نفت با 
قیمت حداقل ۵۰ دالر به فروش رساند. 
جالب آنکه رهبر جمهوری اسالمی طی 
حکمی مرحله بررسی و اصالح همین 
شورای  مجلس  در  تخیلی  بودجه 
اسالمی را هم حذف کرد و با دور زدن 
نمایندگان »خانه ملت« آن را مستقیم 
برای تأیید به شورای نگهبان فرستاد.

بزرگترین   ،۱۳۹۸ سال  پایان  در 
بازارهای  جمله  از  ایران  بازارهای 
مسکن نیز همچنان در رکودی عمیق و 
خطرناک بسر می برند و بخش های فعال 
اقتصادی مانند صنعت و خدمات با تورم 
سنگین و افزایش هزینه های تولید روبرو 
هستند؛ تورمی که پیش بینی می شود 
در سال آینده روندی افزایشی را طی 
بخش های  در  رکود  ایجاد  با  و  کند 
هنوز فعال اقتصاد کشور، آنها را نیز از 

نفس بیاندازد.
ناچیز، رکود و  نفتِی به شدت  درآمد 
در  بحران  تشدید  صادرات،  کاهش 
واحدهای تولیدی و صنعتی، افزایش 
کاهش  و  اخراج ها  و  ورشکستگی ها 
مواردی  جمله  از  ملی،  پول  ارزش 
هستند که سال ۱۳۹۹ را پیشاپیش به 
سالی سخت و بحرانی تبدیل می کنند؛ 

مگر اینکه معجزه ای رخ بدهد!
دولت مفلس و بی کفایت اما از همین 
حاال دست به دامان قرض و کمک از 
مهار  اسم  به  بین المللی  سازمان های 
ُکرونا و البته با هدف »تاب آوری« در 

روزهای سخت پیش رو شده است.
جامعه  نیست  معلوم  شرایط  این  با 
چگونه فشارهای سال ۹۸ را که عالوه بر 
سیل و زلزله، در کنار حضور همیشگی 
رکود و بیکاری و فقر، با قتل عام مردم 
در آبان و ساقط کردن هواپیما در دی 
اسفند،  و  بهمن  در  ُکرونا  ویروس  و 
سنگین تر از همیشه شده، تاب آورده 

و به پیشباز نوروز ۹۹ خواهد رفت. 
روشنک آسترکی

ماهان ایر  هواپیماهای  بر  سوار  ُکرونا 
انقالب  پاسداران  سپاه  به  وابسته 
حاکم  مافیایی  گروه های  و  اسالمی 
وارد کشور شد. ُکرونا به دلیل نادانی 
پنهانکاری  و  دروغگویی  و  ناتوانی  و 
در  مردم،  سرنوشت  بر  حاکم  اقلیت 
اقلیتی که فکر  یافت.  ایران گسترش 
قرن  جامعه ی  یک  می تواند  می کند 

بیست و یکمی را با »اقتصاد مقاومتی« 
و »مدیریت جهادی« اداره کند.

ُکرونا جهانیست اما...
نامش  ایران هست قطعا  اما آنچه در 
و  »اداره«  نه  و  است  »مقاومت«  نه 
»مدیریت«! اینکه واگیری ویروس ُکرونا 
جهانی است و کشورهای مختلف با آن 
بار  از سنگینی  درگیر هستند ذّره ای 
مسئولیت زمامداران جمهوری اسالمی 
کشور  به  ویروس  این  کردن  وارد  در 
کم کاری های  و  پیامدها  همچنین  و 
مقامات و نهادهای مربوطه در مقابله 

با آن کم نمی کند. 
که جامعه  تمام سال های گذشته  در 
می برد،  بسر  عادی  شرایط  در  ظاهرا 
یعنی در دوران »سازندگی« رفسنجانی 
و »اصالحات« خاتمی و »معجزه هزاره 
و سال های خوش  احمدی نژاد  سوم« 
درآمدهای  روحانی،  امید«  و  »تدبیر 
اینکه خرج  نفتی بجای  فربه   و  کالن 
زیرساخت های  نوسازی  و  بازسازی 
کشور شود، بخشی راهی غزه و لبنان و 
عراق و یمن و سوریه و صرف تبلیغات 
مذهبی و خریدن طرفدار و البیگران 
شد،  غربی  کشورهای  در  جمله  از 
اتمی  مخفی  برنامه های  برای  بخشی 
و موشکی بر باد رفت، و بخشی دیگر 
به جیب خانواده های مافیایی نظام و 
شبکه های عنکبوتی آنها  سرازیر شد. 
هرآنچه ساختند نیز جز پروژه  سازی های 
غیرعلمی و ناالزم برای پول به جیب 
زدن نبود. پروژه هایی که با هر سیل و 
زلزله  بر سر مردم آوار می شود )فقط دو 
نمونه: سدسازی های بیجا و مسکن مهر(.

اسالمی  جمهوری  که  هم  هیاهویی 
و  ترامپ  دولت  سر  بر  البیگرانش  و 
سیاست های آن و همچنین خروج از 
با  تا  راه می اندازند  تحریم ها  و  برجام 
مظلوم نمایی تقصیر شرایط بحرانی را 
به گردن »آمریکا« و »فشار حداکثری« 
بیندازند، شاید به زور بتوان به سه سال 

اخیر ربط داد! 
از تابستان ۱۹۸۸ که روح اهلل خمینی 
رهبر و بنیانگذار جمهوری اسالمی جام 
زهر قطعنامه ۵۹۸ و آتش بس جنگ 
تا ژانویه 2۰۱۷  با عراق را سر کشید 
که ترامپ ساکن کاخ سفید شد و تا 
بیرون  برجام  از  آمریکا  مه 2۰۱۸ که 
و  دولت ها  و  اسالمی  رفت، جمهوری 
مسئوالنش دقیقا به چه کاری مشغول 
بودند؟! آنها در سی سال پس از جنگ 
هشت ساله کدام شالوده های آموزشی 
مستحکم  و  ساخته  را  بهداشتی  و 
کرده اند که مردم هنگام بالیای طبیعی 
وغیرطبیعی بتوانند از آنها بهره مند شوند 
و مدیران و متخصصان بتوانند خسارات 
و تلفات را تا حد ممکن پایین بیاورند؟!

نظام درمانده در برابر ویروس
شرایط  در  که  است  این  واقعیت 
بزنند و  »عادی« همه می توانند الف 
گزاف بگویند. توانایی  و »اقتدار« انسان، 
هم به عنوان فرد و هم به عنوان جامعه، 
در شرایط غیرعادی و بحرانی است که 

معلوم می شود! 

ُکرونا اما پدیده ای است که نظام فکرش 
را نمی کرد چنین در برابر آن به زانو 
شورای  مجلس  تعطیلی  بیاید.  در 
اسالمی، تعطیل کردن نماز جمعه که 
هر دو اینها به ادعای رهبران جمهوری 
اسالمی »در رأس امور« نظام قرار دارند 
و  مذهبی  اماکن  از  بسیاری  بستن  و 
چنین  در  می بایست  که  امامزاده ها 

دینی  حکومت  کمک  به  شرایطی 
و  عقیدتی  استیصال  اوج  می آمدند، 
به  را  اسالمی  جمهوری  کشورداری 

نمایش می گذارد.
ادامه  و  ویروس  این  نگرفتن  جدی 
خودداری  و  چین  و  ایران  پروازهای 
از اقدامات الزم، کار را به آنجا رساند 
که از یکسو مقامات عالی رتبه از ترس 
جان شان به قرنطینه رفته و مردم را 
سوی  از  و  کردند  رها  خود  حال  به 
برابر سازمان  با کوتاه آمدن در  دیگر 
بهداشت جهانی، مجبور شدند پزشکان 
و متخصصان را برای کنترل وضعیت به 
صف جلو برای همکاری با این سازمان 
کادر  که  حالی  در  آنهم  بفرستند. 
بیمارستان های  در  و درمانی  پزشکی 
بدون  به سنگر  شهرهای مختلف که 
تجهیزات تبدیل شده اند نه تنها تالش 
می کنند با کمترین امکانات به بیماران 
کمک کنند بلکه ده ها تن از آنان جان 

خود را از دست داده اند. 
و  کارشناسان  آنچه  هر  آنکه  از  پس 
پزشکان از آغاز درباره قرنطینه کردن 
مناطق آلوده و برقراری محدودیت های 

رفت و آمد اصرار کردند، گوش شنوایی 
نیافت و پس از آنکه هیأت بین المللی 
سازمان بهداشت جهانی تالش کرد تا 
اوضاع را دست کم در تهران و قم سر و 
سامان بدهد، روز جمعه 2۳ اسفند ۹۸ 
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای 
مسلح که از جانب خامنه ای مأموریت 
مبارزه با ُکرونا به او محول شده اعالم 
کرد: »رصد ملی و یافتن افراد مشکوک 
و افرادی که احتمال بیماری در آنها 
وجود دارد مهم است!« وی گفت قرار 
شده »کمیته انتظامی و امنیتی ما به 
همراه وزارت کشور و استانداران روال 
خلوت کردن فروشگاه ها و خیابان ها و 
جاده ها که با تصمیم ملی اتخاذ می شود 
 2۴ در  هم  کار  این  که  دهند  انجام 
ساعت آینده سازماندهی خواهد شد!« 
»قرارگاه  عنوان  با  نهادسازی  این 
بهداشتی و درمانی امام رضا« وابسته 
که  حالیست  در  مسلح  نیروهای  به 
بیش از یک ماه از نخستین مرگ بر 
اثر ُکرونا در قم )2۱ بهمن۹۸( که آن 

نهادهای  می گذرد.  نشد  اعالم  زمان 
مسئول نه تنها ورود ویروس ُکرونا به 
ایران و شیوع آن را چند هفته مخفی 
کردند بلکه برخی از کسانی که درباره 
آن اطالع رسانی می کردند تحت پیگرد 

و بازداشت قرار گرفتند!
سال اندوه، سال فاجعه

امروز گورهای آهکی و قبرهای بتونی 
و پیکرهایی که در گورهای دستجمعی 
دفن می شوند و چهره های مردمی که 
پس از کشتار آبان ۹۸ توسط مأموران 
سرکوب رژیم و قتل سرنشینان پرواز 
۷۵2 در حمله موشکی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به نظر می رسید تحمل 
هیچ ضربه روحی دیگری را ندارند، از 
سال ۹۸ تصویری بس تاریک و شوم 

در خاطره ها حک می کند. 
به  را  این بحران  بتواند  اگر  نظام  این 
جامعه  کند،  جور  و  شکلی جمع  هر 
و  خشمگین  آن  به  نسبت  چنان  اما 
منزجر و بی اعتماد است که امکان ندارد 
جمهوری اسالمی پس از کرونا بتواند 
همان باشد که پیش از آن بود. ضربات 
روحی چنین فجایعی از ذهنیت هیچ 
جامعه ای نه تنها پاک نمی شود بلکه در 
کتاب های تاریخ تکرار و تکرار خواهد 
شد. هرقدر پزشکان و کادر بهداشت و 
درمان در بیمارستان های شهرها جان 
خود را بر سر سوگند و وظیفه ی خود 
و  نگرانی  اندازه  همان  به  گذاشته اند، 
اضطراب مردم گسترش می یابد. مگر 
هر شهر ایران چند پزشک و پرستار 
کنار  در  که  دارد  درمانی  کادر  و 
بیمارانشان در گورهای آهکی بیارامند؟!

از  متشکل  که  هیأتی  میان،  این  در 
جهانی  بهداشت  سازمان  کارشناسان 
کشورهای  از  پزشکی  انستیتوهای  و 
مختلف راهی ایران شده در گزارشی که 
روز ۱2 مارس منتشر کرده نوید داده 
است که در حال حاضر ۳۰ آزمایشگاه 
در سراسر ایران ظرفیت تست ُکرونا را 
دارند و قرار است دست کم 2۰ مورد 
همچنین  شود.  اضافه  آنها  به  دیگر 
این سازمان اعالم کرده که کیت های 
برای  کافی  اندازه  به  را  آزمایشگاهی 
آزمایش دست کم ۱۱۰هزار نفر همراه با 
هفت تُن تجهیزات حفاظتی در اختیار 
نهادهای مسئول ایران قرار داده است. 
همچنین در تهران و قم اماکنی تدارک 
دیده شده تا بیماران بهبودیافته در آنجا 

تحت مراقبت قرار گرفته و از بار سنگین 
بیمارستان ها کاسته شود.

که  چیزی  تنها  شرایطی،  چنین  در 
انصاف  مطلقا  بی پناه  مردم  درباره 
را به خاطر  آنها  این است که  نیست 
آنچه نیاموخته اند و امکاناتی که ندارند، 
سرزنش کرد! تفاوت رفتاری جوامع را 
حکومت  آنها و »موقعیت« و امکاناتی 
که دارند، تعیین می کند. اگر جمهوری 
اسالمی از همان اول بجای دروغگویی و 
پنهانکاری مانند همه کشورها پروازهای 
از  و  به چین متوقف می کرد  را  خود 
سازمان بهداشت جهانی و متخصصان 
خود ایران کمک می خواست، بی تردید 
ُکرونا در ایران به این شکل گسترش 
دست  از  جان  اینهمه  و  نمی یافت 
نمی رفت. جمهوری اسالمی ایران در 
ورود ُکرونا به ایران و شیوع آن مسئول 
مستندات  و  شواهد  و  است  مقصر  و 
کافی  اندازه  به  ادعا  این  اثبات  برای 

وجود دارد.
االهه بقراط

ایران
قربانی »مدیریت جهادی«

اقتصاد 1۳۹۹ 
با کدام نفت؟ کدام بودجه؟ کدام پشتوانه؟!

=جامعه چنان نسبت به این نظام خشمگین و منزجر و بی اعتماد است که امکان ندارد 
جمهوری اسالمی پس از ُکرونا بتواند همان باشد که پیش از آن بود

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

آماده کردن ماده ضدعفونی؛ تهران؛ ۵ مارس ۲0۲0
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انتقال ُکرونا از ایران به عربستان: سفر مخفیانه اهالی 
»القطیف« با پاسپورت های بدون ُمهر به ایران!

عربستان  دولت  =هیأت 
ایران  رژیم  کرد  اعالم 
شیوع  و  انتشار  مسئول 
و  منطقه  در  بیماری  این 

همسایگان است.
به  ابتال  مورد   11 =همه 
ویروس ُکرونا در عربستان از 
اهالی استان القطیف هستند 
و به همین دلیل رفت و آمد 
به این استان تا اطالع ثانوی 

منع شد.
معاون  شنکر  =دیوید 
رژیم  آمریکا:  خارجه  وزیر 
ایران مبالغ هنگفتی را برای 
می دهد  هدر  شبه نظامیان 
در حالی که بهتر است این 
اموال را برای مقابله با کرونا 

هزینه کند.
= مایک پمپئو: هر کشوری 
بشردوستانه  کمک  که 
دارد  نظر  در  را  ایران  به 
اتباع  آزادی  خواستار  باید 
دوتابعیتی های  و  خارجی 

زندانی در ایران باشد.
با  عربستان سعودی  وزیران  شورای 
»غیرمسئوالنه«  رفتار  کردن  محکوم 
ورود  تسهیل  برای  ایران  رژیم 
بدون  ایران  به  عربستان  شهروندان 
ُمهر زدن به پاسپورت آنها، این رفتار 
را تهدیدی برای سالمتی همه مردمان 
جهان و تضعیف تالش های بین المللی 

برای مقابله با ویروس ُکرونا دانست.
جلسه  این  در  العربیه  گزارش  به 
که، سه شنبه ۱۰ مارس )2۰ اسفند(، 
با ریاست ملک سلمان بن عبدالعزیز 
انتقاد  با  شد  برگزار  عربستان  پادشاه 
جمهوری  مسئوالن  برخورد  نحوه  از 
اسالمی در مبارزه با ویروس ُکرونا عنوان 
انتشار و شیوع  ایران مسئول  شد که 
همسایگان  و  منطقه  در  بیماری  این 
کشور  وزارت  گزارش  اساس  است.بر 
ویروس  شیوع  دنبال  به  عربستان 
ُکرونا از یکشنبه ۸ مارس رفت و آمد 

زیرا  استان »القطیف« ممنوع شد  به 
تعدادی از اهالی این استان که مخفیانه 
آنها  پاسپورت  و  بودند  رفته  ایران  به 
ُمهر نشده آلوده به nCoV-۱۹ شده اند.

کشور  وزارت  در  مسئول  مقام  یک 
عربستان می گوید، »همه ۱۱ مورد ابتال 
به ویروس کرونا از اهالی استان القطیف 
بوده اند و به همین دلیل رفت و آمد به 
این استان تا اطالع ثانوی منع شد.«

سعودی  عربستان  بهداشت  وزارت 
در اخیراً از ثبت ۵ مورد ابتالی قطعی 
به ویروس ُکرونا در میان افرادی خبر 
داد که به ایران رفته و از طریق بحرین 
یا کویت به سعودی برگشته اند و بعد 
از آن مشخص شد که آنها سفر خود 
به ایران را به نهادهای مسئول اطالع 
نداده اند.شمار زیادی از اهالی القطیف 
مرکزی  دولت  با  و  هستند  شیعه 

عربستان اختالفات عمیق دارند.
شنکر  دیوید  این  از  پیش  روز  یک 
معاون وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه 
تهران، پیشنهاد آمریکا برای ارائه کمک 
در مبارزه با ویروس ُکرونا را رد کرده، 
تأکید کرد که  رژیم ایران بجای هزینه 
کردن در مداخالت خارجی باید پول 

خود را صرف رفاه مردم خود کند.
او تاکید کرد که رژیم ایران اقدامات 
پیشگیرانه ای برای مقابله با ُکرونا انجام 
شیوع  مسئول  را  واشنگتن  و  نداد 

ویروس قلمداد کرد.
»ایران  افزود:  آمریکایی  مقام  این 
حتی در سایه اعمال تحریم ها، قادر به 

خریداری دارو است و ایاالت متحده، 
داوطلبانه پیشنهاد کمک به آنها داد اما 

ایران، این کمک را رد کرد«.
مبالغ  »ایران  کرد:  تاکید  شنکر 
هدر  شبه نظامیان  برای  را  هنگفتی 
این  است  بهتر  که  حالی  در  می دهد 
اموال را برای مقابله با کرونا هزینه کند«.

این مقام وزارت خارجه آمریکا خطاب 
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  به 
»مردم  گفت،  ایران  مردم  و  اسالمی 
آمریکا، از ملت ایران حمایت می کنند، 
اما روحانی رئیس جمهوری باید بداند 
که ایران می توانست بودجه الزم برای 
مبارزه با ُکرونا در این کشور را تأمین 
کند اما پول را در مناطقی مانند لبنان 
خرج می کند تا بودجه حزب اهلل را تأمین 
کند که ثبات لبنان را به خطر می اندازد. 
ایران از نیروهای شبه نظامی در سوریه، 
یمن و عراق نیز پشتیبانی می کند.«

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در 
توییتی خواستار آزادی آمریکایی هایی 
شده که به گفته او »نادرست« در ایران 
زندانی شده اند. او نوشت: »هر کشوری 
که کمک بشردوستانه به ایران را درنظر 
دارد باید خواستار آزادی اتباع خارجی 
و دوتابعیتی های زندانی در ایران باشد. 
بازگرداندن همه آمریکایی های گروگان 
محبوس  نادرست  به  که  زندانیانی  و 
ترامپ  پرزیدنت  اول  اولویت  شده اند، 
برای  متحده  ایاالت  دولت  و  است 
کار  سخت  خانه  به  آنها  بازگرداندن 

می کند.«

آغاز مذاکرات طالبان با دولت افغانستان در نروژ

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

صندوق بین المللی پول

ظریف:  =محمدجواد 
صندوق  اجرایی  مدیر 
است  گفته  پول  بین المللی 
تاثیر  تحت  که  کشورهایی 
گرفته اند،  قرار  کووید-1۹ 
از طریق »ابزار سریع مالی« 
مورد پشتیبانی قرار خواهند 
ما  مرکزی  بانک  گرفت. 
خواستار دسترسی فوری به 

این امکان است.
=رئیس کل بانک مرکزی: 
و  جهانی  جامعه  واکنش 
پول  بین المللی  صندوق 
برای  خوبی  معیار  می تواند 
آنها  ادعاهای  ارزیابی 
این  کنترل  به  کمک  در 
ویروس و کاهش آالم مردم 

آسیب دیده باشد.
از  اسالمی  جمهوری  مقامات 
درخواست کمک مالی ۵ میلیارد دالری 
جمهوری اسالمی از صندوق بین المللی 
اقتصادی  اثرات  با  مقابله  برای  پول 
داده اند. خبر  ایران  در  ُکرونا  ویروس 

امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
صبح  اسالمی  جمهوری  خارجه 
در   ۱۳۹۸ اسفند   22 پنجشنبه  روز 
کمک  فوری  درخواست  از  توئیتی 
بین المللی پول خبر  از صندوق  مالی 
جورجیوا  »کریستالینا  نوشت:  و  داد 
مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول 
گفته است کشورهایی که تحت تاثیر 
طریق  از  گرفته اند،  قرار  کووید-۱۹ 
پشتیبانی  مورد  مالی«  سریع  »ابزار 
ما  مرکزی  بانک  گرفت.  قرار خواهند 
خواستار دسترسی فوری به این امکان 
است. صندوق بین المللی پول و هیات 
صندوق  وظایف  به  باید  آن  مدیره 
پایبند باشند، در طرف درست بایستند 

و مسئوالنه عمل کنند.«
بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
مرکزی نیز صبح پنجشنبه در صفحه 
اینستاگرام خود نوشت:»رئیس صندوق 
بین المللی پول چند روز پیش در بیانیه 
داشت،  که  مصاحبه ای  نیز  و  رسمی 

صریحا اعالم کرد که جامعه بین الملل 
از صندوق بین المللی پول خواسته تا با 
ابزارهای مالی خود به کمک کشورهای 
درگیر با شیوع ویروس کرونا بشتابد و 
پشتیبانی ها را در قالب کمک های مالی 
دالر  میلیارد   ۵۰ میزان  به  اضطراری 
اعطا کند.ایشان بیان کرد که؛ هیچکس 
مالی  منابع  به دلیل کمبود  نبایستی 
آن  مانند  و  پزشکی  تجهیزات  برای 
جانش را از دست دهد. پیرو این اعالم 
ایران،  حق  این  از  بهره مندی  برای  و 
به  نامه ای  اسفندماه،   ۱۶ جمعه  روز 
خانم کریستالینا گئورگیوا ]جورجیوا[ 
رئیس صندوق بین المللی پول، نوشته و 
اعالم کردم بر اساس اعالن رسمی شما 
برای پشتیبانی از اعضاء، از جمله ایران 
ویروس  به شیوع گسترده  توجه  با  و 
تداوم  ضرورت  و  کشورمان  در  کرونا 
درمان  پیشگیری،  اقدامات  قدرت  پر 
و مقابله با آثار اقتصادی آن، با توجه 
اسالمی  جمهوری  سهمیه  میزان  به 
ایران در صندوق، خواستار بهره مندی 
 RFI از»تسهیالت تأمین مالی سریع
« در حدود ۵ میلیارد دالر می باشیم. 
صندوق  و  جهانی  جامعه  واکنش 
بین المللی پول می تواند معیار خوبی، 
برای ارزیابی ادعاهای آنها در کمک به 
کنترل این ویروس و کاهش آالم مردم 

آسیب دیده، باشد.«
عبدالناصر همتی در حالی نوشته که 
درخواست  اسفندماه   ۱۶ جمعه  روز 
برای رئیس  این کمک مالی ر  کتبی 

صندوق بین المللی پول فرستاده که 
در پایان تأکید کرده »واکنش جامعه 
پول  بین المللی  صندوق  و  جهانی 
ارزیابی  برای  خوبی،  معیار  می تواند 
ادعاهای آنها در کمک به کنترل این 
آسیب  مردم  آالم  کاهش  و  ویروس 

دیده، باشد.«
از این جمالت که به تاریخ 22 اسفند 
نوشته شد اینطور به نظر می رسد که 
مطمئن  اسالمی  جمهوری  مقامات 
نیستند صندوق بین المللی پول با این 

درخواست موافقت کند.
می کنند  پیش بینی  کارشناسان 
تعطیلی کسب و کارها و رکود شدید در 
بازار به دلیل شیوع ویروس ُکرونا، خسارات 
اقتصادی زیادی در پی خواهد داشت.

حکومت نیز که مقامات عالی رتبه اش 
از جمله دولتی ها خود را قرنطینه کرده و 
فوقش در فضای مجازی ظاهر می شوند، 
منسجم  برنامه  نداده  نشان  کنون  تا 
کاهش  برای  شده ای  کارشناسی  و 
باشد. داشته  دست  در  خسارات  این 

اعالم  با  همزمان  و  پنجشنبه  روز 
میلیارد   ۵ مالی  کمک  درخواست 
صندوق  از  اسالمی  جمهوری  دالری 
شافعی  غالمحسین  پول،  بین المللی 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران در نامه ای به عبدالناصر 
همتی رئیس  کل بانک مرکزی خواستار 
تمدید زمان رفع تعهدات ارزی فعاالن 
اقتصادی برای کاهش آثار منفی شرایط 

کنونی بر اقتصاد کشور شد.

درخواست جمهوری اسالمی برای »تأمین مالی 
۵میلیارد دالری« از صندوق بین المللی پول

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

روز دهم ماه مارس مذاکرات طالبان 
با نمایندگان دولت افغانستان در کشور 
نروژ آغاز خواهند شد. دولت آمریکا و 
طالبان در مذاکراتی که در دوحه انجام 
گرفت به توافقی دست یافتند که بر 
نیروهای  خروج  ازای  در  آن  مبنای 
طالبان  کشور  این  از  جهانی  ائتالف 
علیه  و  را قطع  القاعده  با  رابطه خود 

داعش مبارزه کنند.
بخش هایی از جامعه مدنی افغانستان، 
با  که  هستند  نگران  زنان،  ویژه  به 
سیاست،  صحنه  به  طالبان  بازگشت 
کامال  گذشته  سال های  دستاوردهای 
فراموش شده و اسالمگرایی افراطی بار 

دیگر بر کشور غالب شود.
نتایج  با  ارتباط  در  نظر  اختالف 
انتخابات ریاست جمهوری که هر دو 
عیداهلل  و  اشرف غنی  محمد  کاندیدا، 
کرده اند  اعالم  برنده  را  خود  عبداهلل، 
سایه  نروژ  گفتگوهای  بر  می تواند 
بیاندازد. دوشنبه ۹ مارس 2۰2۰، ۱۹ 
اسفند ۱۳۹۸، قرار است هر دو مدعی 
ریاست جمهوری در افغانستان، محمد 
مراسم  عبداهلل،  عبداهلل  و  اشرف غنی 
کاخ  و  ارگ  کاخ  در  موازی  تحلیف 
سپندار برگزار کنند. اگرچه کمیسیون 
محمد  افغانستان  انتخابات  مستقل 
اشرف غنی را پیروز این انتخابات اعالم 
این  عبداهلل  عبداهلل  ولی  است،  کرده 
رئیس  را  و خود  نمی پذیرد  را  نتیجه 

جمهور جدید افغانستان می داند.
سه شنبه ۱۰ مارس قرار است در کشور 
نروژ مذاکرات میان طالبان و  اروپایی 
و  و جامعه سیاسی  دولت  نمایندگان 
مدنی افغانستان آغاز شود. هفته گذشته 
در دوحه، پایتخت قطر، طالبان و آمریکا 
به توافقی دست یافتند که بر مبنای 
ائتالف  نیروهای  خروج  ازای  در  آن 
بین المللی از افغانستان، طالبان رابطه 
خود را با القاعده قطع کرده و با نیروهای 
کنند. مبارزه  کشور  این  در  داعش 

این مذاکرات به نگرانی های بسیاری 

در جامعه سیاسی و مدنی افغانستان 
ویژه  به  بسیاری،  است.  زده  دامن 
فعاالن حقوق زنان و نیروهای سکوالر، 
واهمه دارند که با بازگشت طالبان، در 
عبدالغنی  مال  رهبری  با  حاضر  حال 
صحنه  به  طالبان،  مؤسسان  از  برادر 
سیاسی افغانستان، کلیه دستاوردهای 

سال های اخیر از دست برود و دوباره 
شریعت جانشین قوانین مدنی کنونی 

بشود.
احمد رأفت با آریا ولی تحلیلگر افغان 
و مشاتور سابق پیمان آتالنتیک )ناتو( 
در دفتر کیهان لندن گفتگویی انجام 

داده است.

ویدئو

اضافه شدن 
یک کارشناس 
نظامی کانادایی 
به تیم تحقیقات 
بررسی سقوط 

هواپیمای 
اوکراینی

مراسم یادبود جانباختگان پرواز ۷۵۲
اتاوا  = سفیر اوکراین در 
می گوید کی یف آماده است 
به خانواده های جانباختگان 
از  تا  کند  پرواز ۷۵۲ کمک 
اوکراین  هواپیمایی  شرکت 
اینترنشنال غرامت دریافت 

کنند.
گزارش ها  =برخی 
خانواده  حاکیست 
از  سعیدی نیا  امیرحسین 
جانباختگان این پرواز تحت 
فشارهای جمهوری اسالمی 
فرار  ایران  از  شدند  مجبور 
کنند. مادر امیرحسین بارها 
از طریق شبکه های مجازی 
تالش کرده صدای خود را به 
گوش رسانه های آزاد برساند.

تیم  به  کانادایی  نظامی  افسر  یک 
هواپیمای  سقوط  بررسی  تحقیقاتی 

اوکراینی اضافه شده است.
وزیر خارجه کانادا، جمعه ۶ مارس 
)۱۶ اسفند(، گفت که پلیس ملّی کانادا 
در تحقیقات جنایی سقوط پرواز۷۵2 

به مقامات اوکراین کمک می کند.
مراسم یادبود جانباختگان پرواز ۷۵2

فرانسوا فیلیپ شامپین  که در شهر 
می کرد  سخنرانی  اوکراین  در  لویو 
گفت از ماموریت های این افسر کمک 
هواپیمای  حادثه  قربانیان  خانواده  به 
همچنین  است.شامپین  اوکراینی 
گفت که او به رئیس جمهوری و وزیر 
غرامت  جبران  برای  اوکراین  خارجه 
خانواده  جانباختگان کانادایی  در سقوط 
هواپیمای اوکراینی فشار می آورد.روزنامه 
کانادایی »استار« نوشت، انتظار می رود 
هواپیمایی  شرکت  رئیس  با  شامپین 
اوکراین مالقات کند، که طبق قوانین 
به پرداخت غرامت  بین المللی موظف 
است، اما وزیر خارجه کانادا گفت که 
برنامه های فشرده سفر وی این دیدار 
ِشوِچنکو  است.آندری  کرده  سخت  را 
سفر  از  پیش  اتاوا  در  اوکراین  سفیر 
وزیر خارجه کانادا به اوکراین اعالم کرد 
که کی یف آماده است به خانواده های 
کند  کمک   ۷۵2 پرواز  جانباختگان 
اوکراین  هواپیمایی  شرکت  از  تا 
کنند. دریافت  غرامت  اینترنشنال 

کرد،  اعالم  گفتگویی  در  ِشوِچنکو 
عمل  زمینه  در  مانعی  اوکراین  دولت 
هواپیمایی  بین المللی  تعهدهای  به 
اوکراینی و پرداخت غرامت به خانواده 

قربانیان نمی بیند.
همچنین  کانادا  در  اوکراین  سفیر 
خبر داد که هواپیمایی اوکراینی در پی 

دریافت غرامت کارکنان جان باخته ی 
خود از ایران است.

شرکت   ۷۳۷ بوئینگ  هواپیمای 
هواپیمایی اوکراین اینترنشنال با شماره 
پرواز ۷۵2 با ۱۷۶ مسافر و خدمه ۱۸ 
از  برخاستن  از  پس  دقایقی  دی ماه 
فرودگاه »خمینی« به دلیل شلیک دو 
پاسداران  پدافند هوایی سپاه  موشک 
صباشهر  حوالی  در  اسالمی،  انقالب 
و  کرد  سقوط  تهران  استان  توابع  از 
همه سرنشیان آن جان باختند. از آن 
زمان تا کنون رژیم ایران جعبه سیاه 
این هواپیما را تحویل اوکراین، کانادا 
و آمریکا یا فرانسه به عنوان سازندگان 
هواپیما نداده است و این در حالیست 
که تهران امکان و تجهیزات و تخصص 
الزم برای بازیابی و بازخوانی اطالعات 
جمهوری  این،  بر  ندارد.عالوه  را  آن 
پرواز۷۵2  قربانیان  خانواده  اسالمی 
را زیر فشار قرار داده و با تهدید خود 

اذیت و آزار می کند.
خانواده  حاکیست  گزارش ها  برخی 
امیرحسین سعیدی نیا از جانباختگان 
جمهوری  فشارهای  تحت  پرواز  این 
فرار  ایران  از  شدند  مجبور  اسالمی 
کنند. مادر امیرحسین بارها از طریق 
شبکه های مجازی تالش کرده صدای 
خود را به گوش رسانه های آزاد برساند.
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= اُفت قابل توجه بهای نفت، 
بسته شدن مرزها و کاهش 
درآمد ناشی از صادرات، نیمه 
تعطیل شدن کشور و رکود 
عید  شب  بازار  در  شدید 
شده  موجب  روزها  این  در 
است که درآمد دولت نیز در 
کنار درآمد فعاالن اقتصادی 
کند. پیدا  کاهش  شدت  به 
=رئیس کمیسیون حمایت 
فساد  با  مبارزه  و  قضایی 
اتاق تهران: صنایع پوشاک 
و کفش، حمل  و نقل شهری، 
گردشگری و حتی صادرات و 
واردات مواد اولیه بیشترین 
آسیب ها را از ُکرونا می بینند.

پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع 
ویروس ُکرونا موجب افزایش احتمال 
برداشت بیشتر دولت از صندوق توسعه 
ملی و صندوق ذخیره ارزی برای جبران 
هزینه های جاری را افزایش داده است.

بسته  نفت،  بهای  توجه  قابل  اُفت 
ناشی  درآمد  کاهش  و  مرزها  شدن 
از صادرات، نیمه تعطیل شدن کشور 
در  عید  شب  بازار  در  شدید  رکود  و 
که  است  شده  موجب  روزهای  این 
درآمد دولت نیز در کنار درآمد فعاالن 
اقتصادی به شدت کاهش پیدا کند. این 
در حالیست که هزینه ها نیز به دلیل 
اجرای طرح ها مبارزه با ُکرونا، به ویژه 
افزایش  راهداری،  و  درمان  بخش  در 

یافته است.
حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون 
حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق 
است  گفته  شرق  روزنامه  به  تهران 
صنایع پوشاک و کفش، حمل  و نقل 
شهری، گردشگری و حتی صادرات و 
واردات مواد اولیه بیشترین آسیب ها را 
از ُکرونا می بینند و احتماال سال آینده 
دعاوی  و  برگشتی  چک های  سیل 
حقوقی به دلیل عدم اجرای تعهدات 

بر اثر شیوع ُکرونا راه خواهد افتاد.
است  افزوده  فرد  فروزان  حسن 
آینده  سال  در  دولت  است  بعید  که 
بودجه،  شدید  کسری  به  توجه  با  و 
خسارت های  جبران  برای  ظرفیتی 
ناشی از ُکرونا داشته باشد. به عقیده 
کسری  با  نیز  هم اکنون  بودجه۹۹  او 
شدیدی روبروست: »بودجه ای که در 
حال  حاضر نوشته شده است، مملو از 

معتقدند  همه  است.  غیرواقعی  منابع 
بزرگی  بسیار  بودجه  کسری  با  که 
کمبود،  این  شاید  و  هستیم  مواجه 
بودجه  در  کسری  تاریخی  رکورد 
ایران باشد. بعید است که دولت بتواند 
منابع درآمدی بودجه را حاصل کند. 
فروش  مالیات ها،  قالب  در  منابع  این 
دارایی های دولت، نفت و… بوده است 
که به دست آوردن همه این منابع زیر 
سؤال است و به نظر من هاله ای از ابهام 

دارد که آیا محقق بشود یا نشود.«
بخش های  که  شرایطی  چنین  در 
ُکرونا  بحران  با  ایران  اقتصاد  مختلف 
دست و پنجه نرم می کند و پیامدهای 
آن بی تردید ماه ها ادامه خواهد داشت، 
به نظر می رسد دولت مجبور خواهد شد 
با دست درازی بیشتر به منابع صندوق 
ذخیره ارزی و توسعه ملی، هزینه های 

خود را جبران کند.
حساب ذخیره ارزی که به صندوق 
ذخیره ارزی تغییر نام یافت، نام حساب 
که  است  ایران  دولت  ارزی  ذخیره 
محمد  دولت  توسط   ۱۳۷۹ سال  در 
گذاردن  سر  پشت  از  پس  و  خاتمی 
شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای 
اهداف  جمله  از  شد.  راه اندازی  نفتی 
تشکیل این صندوق، ثبات در میزان 
درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، 
فروش  از  حاصل  دارایی های  تبدیل 
نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه 
سرمایه گذاری  و  تولیدی  فعالیت های 
نیاز  مورد  اعتبار  از  بخشی  تامین  و 
طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش 
غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق 
فعالیت های پیش بینی شده در برنامه 

توسعه است.
اوایل  از  نیز  ملی  توسعه  صندوق 
از  بخشی  ذخیره  منظور  به  دهه ۹۰ 

احتمال دست درازی بیشتر دولت به صندوق توسعه 
ملی و ذخیره ارزی کشور در پی گسترش ُکرونا

و  نفت  صادرات  ساالنه  درآمدهای 
فرآورده های آن برای پشتیبانی از نسل 
آینده و همچنین توسعه کشور ایجاد 
توسعه  ششم  برنامه  اساس  بر  و  شد 
باید سال نخست این برنامه ۳۰ درصد 
از منابع نفتی به حساب صندوق واریز 
و در سال های بعد، هر سال دو درصد 

دیگر بر آن افزوده شود.
در سال های گذشته اما دولت نه تنها 
به بهانه هایی چون کاهش درآمدهای 
بر  را  منابع  این  اغلب  دولت  نفتی 
واریز  شده  پیش بینی  درصد  اساس 
با گرفتن  بلکه هر ساله  است،  نکرده 
موافقت علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی برای مصارفی چون کمک به 
از  مبالغی  سیل زدگان  و  زلزله زدگان 

دارایی این صندوق برداشت می شود.
مجلس  یا  دولت  هنوز  چند  هر 
از  برداشت  درباره  اسالمی  شورای 
صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه 
ملی برای هزینه های مبارزه با ُکرونا یا 
جبران خسار ت های ناشی از شیوع این 
اما  نکرده  اقدامی  اقتصاد،  در  ویروس 
نگاهی به عملکرد دولت این احتمال 

را افزایش داده است.
چند روز پیش نیز گروهی با عنوان 
»ائتالف زنان اصالح طلب« در بیانیه ای 
خواستار تامین نیازهای بهداشتی مردم 
از طریق صندوق توسعه ملی شده و 
اعالم کرد که با توجه به شرایطی که 
مردم برای جلوگیری از انتشار ویروس 
ُکرونا در خانه های خود قرنطینه شده اند 
و درآمد روزانه آنها کاهش یافته و به 
کسادی کسب  و کار در آستانه نوروز 
نیز منتهی شده، الزم است فشارهای 
توسعه  از صندوق  برداشت  با  موجود 
ملی اقداماتی را برای ترمیم این اوضاع 

انجام دهیم.

درخواست اعضای »فراکسیون حقوق شهروندی« 
برای  قرنطینه 100درصدی مناطق بحرانی

»فراکسیون  عضو  =چهار 
مجلس  شهروندی«  حقوق 
خواستار  اسالمی  شورای 
مالی  منابع  از  »استفاده 
فراوان شستا، ستاد اجرایی 
فرمان امام، بنیاد مستضعفان 
و هلدینگ های پتروشیمی، 
برای تهیه و توزیع ماسک، 
یر  سا و  عینک   ، س لبا
درمانی«  کادر  ملزومات 

شده اند.
نامه  در  تهران  =نماینده 
اهمال  روحانی:  حسن  به 
ی  نطینه ها قر ل  عما ا ر  د
افزایش  معنی  به  اجباری 
مبتالیان و از جمله مبتالیان 
پرخطر )کهنساالن و بیماران 
زمینه ای( و چند برابر شدن 
درمانی  الزم  حجم خدمات 
توسط سیستم درمانی کشور 

است.
نادانی  ُکرونا  ویروس  =
قتی  بی لیا و  نی  ا تو نا و 
و  اسالمی  جمهوری  نظام 
هر  از  بیش  را  مسئوالنش 
به  دیگری  و مشکل  بحران 

نمایش گذاشته است.
رئیس و سه تن از اعضای »فراکسیون 
شورای  مجلس  شهروندی«  حقوق 
امنیت  عالی  »شورای  از  اسالمی 
قرنطینه  دستور  خواسته اند  ملی« 
۱۰۰درصدی نقاط بحرانی را صادر کند.

طیبه  حسین زاده،  عبدالکریم 
حمیده  و  سعیدی  فاطمه  سیاوشی، 
که  نوشته اند  توییتر  در  زرآبادی 
پیشگیری از ُکرونا موفق نبوده است. 

آنها نوشته اند:
نیازمند  ُکرونا  از شیوع  »پیشگیری 

دو گام ضروری است:
۱-دستور شورای عالی امنیت ملی 
برای  قرنطینه ۱۰۰درصد نقاط بحرانی

فراوان  مالی  منابع  از  2-استفاده 
شستا، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد 
مستضعفان و هلدینگ های پتروشیمی، 
لباس،  ماسک،  توزیع  و  تهیه  برای 
عینک و سایر ملزومات کادر درمانی.«

رئیس  حسین زاده  عبدالکریم 
شهروندی«  حقوق  »فراکسیون 
پیشتر و در ۱۴ اسفندماه جاری نیز 
در انتقاد از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی گفته بود: »بدبختی بسیاری 
که  است  این  ایران  در  سیاسیون  از 
من  واقعا  دارند.  خودقهرمان پنداری 
است  گفته  کسی  چه  نمی فهمم 
ملت  خون  از  رنگین تر  ما  خون  که 
است، آیا مردم به ما رای داده اند که 
بهتری  زیستی  کیفیت  به  خودشان 

برسند یا ما؟«
افزوده بود: »در شرایط  حسین زاده 
نمایندگان  ُکرونا،  کمبود کیت تست 

هم  ندارند  عالئمی  که  صورتی  در 
خودداری  آن  از  استفاده  از  باید 
کنند و حتی در صورت مثبت بودن 
تست شان از ایجاد فضای رسانه ای و 
جّو روانی پرهیز کنند. فضای ویروس 
افراد جدی  ُکرونا هنوز توسط برخی 
و  فضای شو  برایشان  و  نشده  گرفته 
مبارزه  میدان  این  اما  است،  نمایش 
است و ما باید سربازان این نبرد باشیم 
و بدانیم شاه و وزیر و ولی نعمت مردم 

و ما سرباز هستیم.«
حقوق  »فراکسیون  رئیس 
اسالمی  شورای  مجلس  شهروندی« 
طی  که  است  نمایندگانی  جمله  از 
زیادی  انتقادات  گذشته  روزهای 
برابر  در  دولت  عملکرد  به  نسبت 

ویروس ُکرونا داشته است.
توئیتر  در  نیز  پیش  روز  چند  او 
اجساد  شدن  »تلنبار  نوشت:  خود 
گواه  رشت  مردم  درماندگی  و  قم  در 
این  در  گرفته  ناکارآمدی های صورت 
ُکرونا  به موقع  هشدار  و  اطالع رسانی 
نکردید،  قرنطینه  را که  است. شهرها 
حاال که در پیک زمان شیوع هستیم 
دست کم قرنطینه خانگی در قم و رشت 
را الزامی کنید تا در تعداد کشته شدگان 

رکورددار جهانی نشده ایم.«
اردشیر نوریان رئیس کمیته دفاعی 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
خواستار  کمیسیون  این  سوی  از 
یا  روحانی  حسن  که  بود  شده  این 
ستاد  مسئولیت  جهانگیری  اسحاق 
عهده  بر  را  ُکرونا  با  مبارزه  ملی 
رئیس  از  کمیسیون  »این  بگیرند: 
جمهور و یا معاون اول رئیس جمهور 
درخواست دارد که برای مقابله موثرتر 
و گسترده تر با ویروس کرونا مسئولیت 
مستقیم ستاد ملی مبارزه با ُکرونا را 
نیست  معلوم  البته  بر عهده گیرند.« 
و  دانایی  چه  جهانگیری  و  روحانی 
عالی  مقامات  بقیه  که  دارند  توانایی 
جمهوری اسالمی ندارند! واقعیت این 
است که ویروس ُکرونا نادانی و ناتوانی 
اسالمی  جمهوری  نظام  بی لیاقتی  و 
و مسئوالنش را بیش از هر بحران و 
مشکل دیگری به نمایش گذاشته است.

محمدرضا نجفی نماینده تهران در 
 ۱۸ روز  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
حسن  به  نامه ای  در   ۱۳۹۸ اسفند 

کامل  قرنطینه  خواستار  روحانی 
مناطق آلوده در اسرع وقت شد و بر 
ضرورت انجام اقدامات حمایتی برای 
فراخواندن  و  آسیب پذیر  قشرهای 
دولت های  مجرب  و  ارشد  مدیران 

پیشین برای این کار شد.
است  نوشته  نامه  این  در  نجفی 
قرنطینه های  اعمال  در  »اهمال  که 
اجباری به معنی افزایش مبتالیان و 
از جمله مبتالیان پرخطر )کهنساالن 
و بیماران زمینه ای( و چند برابر شدن 
توسط  درمانی  الزم  خدمات  حجم 

سیستم درمانی کشور است.«
او همچنین پرسیده است »هنوز بر 
ما آشکار نیست عقل و تدبیری که دو 
هفته پس از شروع وضعیت قرمز شهر 
محدودیت های  به  حکم  امروز  قم، 
چرا  می دهد،  شهر  این  در  الزم 
برای  هست  فرصت  که  هم اکنون 
تهران، اصفهان، البرز، مرکزی، قزوین، 
مظلوم  گیالن  و  مازندران  گلستان، 

اقدام نمی کند؟«
نیز  ایتالیا  که  حالیست  در  اینهمه 
درگیر  ایران  با  همزمان  و  روزها  این 
شیوع ویروس ُکرونا است اما اقدامات 
سرعت  مهار  برای  ایتالیا  دولت 
جدی تر  خیلی  ویروس  این  شیوع 
وزیر  نخست  کونته  جوزپه  است. 
هم اکنون  که  کرد  اعالم  امروز  ایتالیا 
منطقه  در  نفر  میلیون   ۱۶ حداقل 
استان  در ۱۴  همچنین  و  لومباردی 
هستند. اجباری  قرنطینه  تحت 

این کشور  رئیس جمهور  همچنین 
با شیوع  برای مقابله  افزوده است که 
سریع ویروس ُکرونا بخش های وسیع 
قرنطینه  کشور  شمال  در  دیگری 
می شوند که این بخش ها از جمله شامل 
کالنشهر های میالن و ونیز می شود که 

در آنها میلیون ها نفر سکونت دارند.
با اینهمه، مقامات دولت در ایران با 
قرنطینه شهرها مخالف هستند. وزیر 
کرد  اعالم  گذشته  هفته  بهداشت 
شهرها  قرنطینه  عنوان  به  چیزی  به 

اعتقاد نداریم.
نیز  قم  استاندار  سرمست  بهرام 
درباره قرنطینه این شهر در سخنانی 
عجیب و غریب و غیرمسئوالنه گفته 
بود که قرنطینه شهرها در این استان 
در شأن مردم نیست و این کار کامال 

غیرکارشناسانه است!

اتاق  رئیسه  هیئت  =عضو 
بحران  اوج  ایران:  اصناف 
اصناف در استان هایی است 
که بیشترین میزان آلودگی 
را به ویروس ُکرونا دارند که 
گیالن، قم و تهران در صدر 

استان های آلوده هستند.
دانشگاه  اقتصاد  =استاد 
کل  ی  ضا تقا  : می ز ر ا خو
کاهش  شدت  به  ما  اقتصاد 
بخش  است.  کرده  پیدا 
عمده ای از کسب  و کارهای 
خرد و متوسط و بسیاری از 
خدماتی  یا  توزیعی  صنوف 
دچار رکود سهمگین شدند.

نایب رئیس اتاق اصناف 
ایران:

 وضعیت اصناف 
گیالن و قم و 
تهران بحرانی 
است؛ ضرورت 
حمایت مالیاتی 

از اصناف 
آسیب دیده

اصناف  اتاق  در  مسئول  مقام  یک 
اصناف  از  دولت  اگر  می گوید  ایران 
ضربه  آنها  نکند  حمایت  آسیب دیده 
سختی  به  و  خورد  خواهند  سختی 
می توانند این ضربات جبران ناپذیر را 
تحمل کند.جالل الدین محمد شکریه 
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران 
گیالن  استان  اصناف  اتاق  رئیس  و 
گفته است: »گستردگی شیوع ُکرونا 
را  کشور  اصناف  عید  شب  در  آنهم 
غافلگیر کرد و بسیاری از کاسب ها که 
برای فروش این ماه برنامه ریزی کرده 
بودند اکنون دچار مشکالت عدیده ای 

شده اند.«
به عقیده این مقام اتاق اصناف »اوج 
بحران اصناف در استان هایی است که 
بیشترین میزان آلودگی را به ویروس 
کرونا دارند که گیالن، قم و تهران در 

صدر استان های آلوده هستند.«
گیالن  استان  اصناف  اتاق  رئیس 
نیز درباره وضعیت اصناف مختلف در 
این استان گفته است که »با توجه به 
مدل شیوع شاید بتوان گفت اصناف 
از  را  آسیب  بیشترین  گیالن  استان 
این ویروس دیده است زیرا این استان 
زیادی  تعداد  پذیرای  نوروز  ایام  در 
این  با  اکنون  که  است  مسافران  از 
وضعیت و ممنوعیت سفر این بازارها 
دیگر  سوی  از  و  ندارد  وجود  دیگر 
روزها  این  برای  اصناف  از  بسیاری 
خرید  به  اقدام  و  کرده  برنامه ریزی 
موعد  اکنون  که  بودند  کرده  جنس 
رسیده  فرا  آنها  چک های  سررسید 
ولی هیچ چیزی فروش نرفته است.«

گیالن  استان  اصناف  اتاق  رئیس 
ایران  اصناف  اتاق  جلسه  به  اشاره  با 
سازمان  رئیس  پارسا  امیدعلی  با 
اصناف  از  برای حمایت  مالیاتی  امور 
گفته  ُکرونا  ویروس  از  آسیب دیده 
است: »مطابق تفاهمی که در جلسه 

مشترک اتاق اصناف با رئیس سازمان 
شد  مقرر  شد  حاصل  مالیاتی  امور 
یک بسته حمایتی مالیاتی از اصناف 
آسیب دیده توسط اتاق تدوین و تهیه 

شود.«
افزوده  شکریه  محمد  جالل الدین 
باید  مالیاتی  حمایتی  بسته  این  که 
و  بررسی  مالیاتی  سازمان  سوی  از 

تصویب شود.
تشکیل  زمان  بسته  این  اساس  بر 
به  مالیاتی  اختالف  حل  هیئت های 
و  شد  خواهد  موکول  آینده  ماه های 
بخشودگی جرایم مالیاتی نیز تا پایان 

خرداد سال ۹۹ تمدید می شود.
جدا از استان گیالن، دیگر استان ها 
نیز با رکود شدید در اصناف مختلف 
بطور  نیز  اصناف  برخی  شدند.  روبرو 
خودخواسته به تعطیلی کسب و کار 
ایران  در  ُکرونا  ویروس  مهار  تا  خود 

اقدام کرده اند.
اقتصاد  استاد  وحید شقاقی شهری 
دانشگاه خوارزمی گفته است که »ما 
هر ساله در ماه های اسفند و فروردین 
بیشترین گردش مالی و اقتصادی را 
از  بخش عمده ای  داشتیم.  در کشور 
و  متوسط  و  خرد  کارهای  و  کسب  
بسیاری از صنوف توزیعی یا خدماتی 
گردش  بیشترین  ماه  دو  این  در 

اقتصادی را داشتند.«
افزوده است  این تحلیلگر اقتصادی 
سهمگین  رکود  یک  »اکنون  که 
کاهش  و  شده  ایجاد  صنوف  این  در 
داده  رخ  اقتصاد  در  مصرفی  تقاضای 
 ۷۰ که  است  این  من  برآورد  است. 
ما  داخلی  ناخالص  تولید  درصد 
بخش  و  اقتصاد  مصرفی  تقاضای 
یک  می کنم  فکر  و  است  خصوصی 
ضربه سنگین را در این بخش شاهد 
هستیم. چون تقاضای کل اقتصاد ما 

به شدت کاهش پیدا کرده است.«

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

ویروس ُکرونا همچنان مبتال می کند و می ُکشد. مقامات عالی رتبه خود را قرنطینه کرده و مردم، به 
ویژه کادر پزشکی و پرستاری تا پای جان با کمترین امکانات با این فاجعه مقابله می کنند.

مداِل مرگ برای رهبر نظام
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

جهانشاهی  برلیان  فروزنده  دکتر 
مبتکر و مؤسس سازمان انتقال خون 
ایران در تاریخ یکشنبه ۱۸ اسفندماه 
فرو  از جهان  تهران چشم  در   ۱۳۹۸

بست.
تهران  وی در سال ۱۳۰۸ در شهر 
متولد شد. پس ازگذراندن تحصیالت 
وارد  ژاندارک  مدرسه  در  متوسطه 
دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد. 
سپس دوره تخصص خود را در دانشگاه 
نیویورک به پایان رساند و بعد از آن 
دوره فوق تخصص ایمونولوژی خون را 
در دانشگاه سوربون فرانسه به پایان برد. 
پروفسورامان اهلل  با  زمان  همین  در  او 
و  مغز  جراحی  متخصص  جهانشاهی 
اعصاب از دانشگاه پاریس ازدواج نمود 
و هر دو برای خدمت به میهن به ایران 

بازگشتند.
دکتر فروزنده برلیان در دانشگاه تهران 
به عنوان استاد و پروفسور جهانشاهی 
مغز  جراحی  بخش  رییس  عنوان  به 
تهران  تجریش  بیمارستان  اعصاب  و 
مشغول به خدمت شدند. دکتر برلیان 
با نوشتن  جهانشاهی در سال ۱۳۵۱ 
کتاب آموزشی اساس ایمنی شناسی و 
ایمنی شناسی خون و چاپ آن توسط 
به  موفق  تهران  دانشگاه  انتشارات 
دریافت جایزه سلطنتی کتاب علمی 
سال ۱۳۵۱  از شاهنشاه آریامهر گردید.

دکتر برلیان همچنین از سال ۱۳۴۹ 
خون  انتقال  مرکز  ریاست   ۱۳۵۳ تا 
بر عهده داشت. در  را  دانشگاه تهران 
این زمان سه مرکز مهم انتقال خون 
وجود داشت که شامل ارتش و مرکز 
ایران  سرخ  شیروخورشید  جمعیت 
با  که  می شد  تهران  دانشگاه  مرکز  و 
به  پاستورهرکدام  انستیتو  همکاری 
صورت جداگانه به جمع آوری خون و 
تولید فرآورده های خونی می پرداختند.

به   ۱۳۵2 و   ۱۳۵۱ های  سال  در 
جمع آوری  نامناسب  وضعیت  دلیل 
خون نگرانی هایی در بین بیمارستان ها 
و متخصصان پزشکی پدید آمد و دکتر 
برلیان نیز در مصاحبه ای که با روزنامه 
اطالعات در روز سه شنبه 2۶ دی ماه 
از  را  خود  نگرانی  داد  انجام   ۱۳۵۱
کمبود ذخیره خون برای بیماران اظهار 
نمود. دکتر فروزنده برلیان جهانشاهی  
مرکزی  سازمان  یک  ایجاد  پیشنهاد 
انتقال خون را به نخست وزیر امیرعباس 
هویدا ارائه نمود و با پیگیری های مداوم 
و خستگی ناپذیر وی سرانجام سازمان 
 ۱۳۵۳ سال  در  ایران  خون  انتقال 
تاسیس گردید تا وظیفه جمع آوری و 
تامین فراورده های خونی برای تمامی 
با بهترین و  ایران را  مردم در سراسر 
انجام  جهانی  استانداردهای  باالترین 
دهد. سازمان انتقال خون ایران در نوع 

خود درخاورمیانه بی نظیر بود.
دکتر فروزنده برلیان جهانشاهی اما 
دانشگاه  ترک محیط  به  تمایل  چون 
از  که  را  عال  دکتر  نداشت  را  تهران 

به  بود  تهران  دانشگاه  در  همکارانش 
این سازمان جدید  عنوان سرپرست  
قرار  پذیرش  مورد  که  نمود  پیشنهاد 

گرفت.
انقالب  اجرای  و  انقالب ۵۷  از  پس 
استادان  تصفیه  جریان  فرهنگی 
کارکنان  گردید.  آغاز  نیز  دانشگاه ها 
یک  جمع آوری  با  تهران  دانشگاه 
صداقت   و  پاکدستی  از  حمایت نامه 
وی  اخراج  از  برلیان  فروزنده  دکتر 
جلوگیری به عمل آوردند. اما با اصرار 
دبّاغ  فرج اهلل  حاج  حسین  مستقیم  
)سروش فعلی( دکتر برلیان جهانشاهی 
به  کتبی  تعهد  دادن  در صورت  تنها 
اعتقاد به والیت فقیه و رعایت کامل 
به  بازگشت  اجازه  اسالمی  حجاب 
دانشگاه تهران را می یافت که به دلیل 
مخالفت ایشان با دادن تعهد به کمیته 
تا  به مدت ۴۱ سال  انقالب فرهنگی 
زمان درگذشت وضعیت استخدامی و 
حقوق و مزایای خدمت وی معلق ماند.

انقالبیون  زننده  رفتارهای  هرچند 
و  علمی  فعالیت های  توقف  باعث 
دانشگاهی ایشان شد اما دکتر فروزنده 
وعشق  عالقه  با  جهانشاهی  برلیان 
و  فارسی  فرهنگ  به  که  شدیدی 
ترجمه  به  شروع  داشت  ایران  تاریخ 
نویسندگان  از  متعددی  کتاب های 
مشهور  و همچنین نوشتن و ترجمه 
دو کتاب رستم و شاهنامه و داستان 
نمود  فرانسه  زبان  به  رامین  و  ویس 

سبز«  گوجه  درخت  »اشراق 
ایرانی  نویسنده  آذر  نوشته ی شکوفه 
 2۰۱۷ سال  در  که  استرالیا  ساکن 
امسال  و  شد  منتشر  کشور  این  در 
از ۱۳  یکی  یافت،  انتشار  بریتانیا  در 
بین المللی  جایزه  دریافت  کاندیدای 

»بوکر« است.
این کتاب اخیرا به زبان فارسی در 
ایران نیز به صورت زیرزمینی منتشر 
شده است و می توان با مراجعه به چند 

پایگاه اینستاگرامی آن را تهیه کرد.

» اشراق درخت گوجه سبز« از شکوفه آذر 
کاندیدای جایزه بین المللی »بوکر«

ناشر استرالیایی این کتاب، »اشراق 
علیه  »رمانی  را  سبز«  گوجه  درخت 
در  ایرانیان  شده  سانسور  احساسات 
۴۰ سال گذشته« معرفی کرده است.

که  سبز«  گوجه  درخت  »اشراق 
روزنامه نگار،  آذر،  شکوفه  توسط 
نویسنده و نقاش ایرانی ساکن پورت 
از ۱۳  یکی  نوشته شده،  استرالیا  در 
پوندی  هزار   ۵۰ جایزه  کاندیدای 
»بوکر« است. این جایزه هر سال به 
کتابی که به زبانی غیرانگلیسی نوشته 

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

دکتر فروزنده برلیان )جهانشاهی( بنیانگذار 
سازمان انتقال خون ایران درگذشت

انگلیسی  ترجمه  ولی  باشد  شده 
باشد  شده  منتشر  بریتانیا  در  آن 
این  در  آذر  شکوفه  می گیرد.  تعلق 
کتاب به نوعی چهار دهه زندگی در 
زندگی  تضادهای  اسالمی،  جمهوری 
از  ناشی  ایران کنونی و مشکالت  در 
محدودیت های اجباری را در چارچوب 

رمان مورد بررسی قرار می دهد.
احمد رأفت با شکوفه آذر گفتگویی 

انجام داده است.

که در پاریس به چاپ رسیدند و مورد 
استقبال بسیار قرار گرفتند. همچنین 
عنوان چهره  به  برلیان  فروزنده  دکتر 
برگزیده تاثیرگذاربر فرهنگ ایران در 
سال  کتاب  دوره  ششمین  و  بیست 

۱۳۸۷ شناخته شد.
امکان ترک کشور و  اینکه  با وجود 
مهاجرت به فرانسه همواره برای دکتر 
به دلیل عشقی  اما  بود  فراهم  برلیان 
که به ایران و زندگی در بین ایرانیان 
داشت با تمامی سختی ها و مشکالتی 
که انقالبیون برای ایشان به وجود آورده 
بودند راضی به ترک میهن نبود. وی 
بارها به صورت خصوصی به این نکته 
اشاره کرد که اینها از خدایشان است 
عاشقان  و  میهن پرستان  تمامی  که 
تا  را ترک کنند  ایران کشور  فرهنگ 
بدوی  ایدئولوژی  بتوانند  راحتی  به 
ما  اما  دهند.  گسترش  را  خودشان 
ایستاده ایم و پرچم سرافرازی فرهنگ 
نخواهیم  زمین  بر  را  ایران  تاریخ  و 
گذاشت و وظیفه تک تک جوانان ایران 
است که پس از ما این پرچم افتخار را 

سربلند نگاه دارند.
فعالیت ها و سمت های علمی دکتر 
فروزنده برلیان جهانشاهی از این قرارند:

آمریکا  از  اطفال  متخصص  پزشک 
از  خون  ایمونولوژی  تخصص  فوق  و 

سوربن فرانسه
دانشگاه  پزشکی  دانشکده  استاد 
خون  انتقال  مرکز  رئیس  و  تهران 

دانشگاه تهران
مؤسس سازمان انتقال خون ایران در 

سال ۱۳۵۳
دریافت جایزه سلطنتی کتاب علمی 

سال ۱۳۵۱  از شاهنشاه آریامهر
چهره برگزیده تاثیرگذار بر فرهنگ 
ایران در بیست و ششمین دوره کتاب 

سال ۱۳۸۷
نویسنده کتاب اساس ایمنی شناسی 
انتشارات  در  خون  ایمنی شناسی  و 

دانشگاه تهران سال ۱۳۵۱
نویسنده کتاب رستم و شاهنامه به 

زبان فرانسوی چاپ پاریس
نویسنده کتاب ویس و رامین به زبان 

فرانسوی چاپ پاریس
ترجمه کتاب دو چهرگان از الکساندر 

دیموف چاپ اقبال سال ۱۳۶۴
ترجمه کتاب شیر و عقاب از جیمز 

بیل چاپ فاخته سال ۱۳۷۱
ترجمه کتاب مسیحا )رهایی بخش( 
از گور ویدال چاپ مهتاب سال ۱۳۷۴

توفان  چنگیزخان:  کتاب  ترجمه 
برخاسته از شرق چاپ آبی سال ۱۳۸۹

دکتر  درگذشت  لندن  *کیهان 
فروزنده برلیان جهانشاهی را به خانواده 
جامعه  همچنین  و  وی  بازماندگان  و 
تسلیت  ایران  نویسندگان  و  پزشکان 

می گوید.

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

ویدئو

نامه ای  در  ایران«  ققنوس  »پروژه 
جهانی  بهداشت  سازمان  ریاست  به 
نهاد  این  که  است  کرده  درخواست 
بین المللی بر دولت ایران جهت انجام 
فشار  کرونا  ویروس  با  مقابله  تدابیر 
بیاورد و نیازهای ضروری شهروندان 
را تأمین کند. »پروژه ققنوس ایران« 
تأمین  و  تدابیر  درخواست  بر  عالوه 
جهانی  بهداشت  سازمان  از  الزم، 
به  را  فارسی  زبان  است که  خواسته 
ایرانیان  تا  کند  اضافه  خود  وبسایت 
بتوانند اطالعات به روز در این زمینه 

را از این منبع دریافت کنند.
متن کامل این نامه را که از سوی 
اندیشکده  این  مدیر  راد  کاوه  دکتر 

ارسال شده است در زیر می خوانید.

آدانوم  تدروس  دکتر  خدمت 
گبریسوس،

ایران،  ققنوس  پروژه  سوی  از  من 
سازمانی غیرانتفاعی پایه گذاری شده 
بر مبنای پژوهش واقع در واشنگتن 
به  می نویسم.  را  نامه  این  سی  دی 
از  گروهی  اندیشکده،  یک  عنوان 
ها  تکنوکرات  اساتید،  پژوهشگران، 
بسته ایم  پیمان  فکری  پیشروان  و 
را  فنی  و  علمی  حل های  راه  که 
و  پیشرفت،  امید،  به  دستیابی  برای 
مدرنیزه کردن میلیون ها ایرانی ارائه 

دهیم.
نخستین  از  ما  جهت،  همین  به 

درخواست فوری »پروژه ققنوس ایران« از سازمان بهداشت جهانی:
 ما با یک فاجعه بزرگ انسانی روبرو هستیم! 

جمهوری اسالمی را وادار به پاسخگویی و تأمین 
مردم کنید!

تاریخ  در  که  هستیم  سازمان هایی 
۳۰ ژانویه 2۰2۰، اطالعیه ی هشدار 
درباره شیوع ویروس کرونا را پخش 
کردیم و از مردم درخواست کردیم، 
از  بهداشتی  اصول ساده ی  رعایت  با 
هرچند  کنند.  پیشگیری  آن  شیوع 
این  روز   ۵۰ مدت  به  ایران  دولت 
موضوع را مخفی نگاه داشت و اکنون 
و  شده  خارج  کنترل  از  بحران  این 

مهار آن بسیار سخت است.
استان هایی  در  بهداشتی  نهادهای 
چون گیالن و مازندران، فاقد امکانات 
مناسب برای ارائه خدمات درمانی به 
و  هستند  ویروس  به  مبتال  بیماران 
حال  در  جانباختگان  اجساد  انبوه 

افزایش است.

قویا  که  می خواهیم  شما  از  ما 
تا  کنید  درخواست  ایران  دولت  از 
را  دولت  این  و  رعایت  را  زیر  موارد 
برای مدیریت نامناسب این وضعیت 

پاسخگو قرار دهد:

۱. رفت و آمدها را محدود کند.
2. تمامی نهادها و مؤسسات دولتی 

و مذهبی را ببندد.
۳. تمامی مناطق درگیر ویروس را 

قرنطینه کند.
مانند  بهداشتی  لوازم  و  ماسک   .۴

ژل های الکلی را تأمین کند.
۵. برای آنها که جان خود را بر اثر 

محل  داده اند،  دست  از  ویروس  این 
کفن و دفن مناسب تأمین کند.

اولیه ی  نیازهای  و  غذایی  مواد   .۶
و  تأمین  کشور  سراسر  در  را  مردم 

توزیع کند.

چنانچه جامعه جهانی، دولت ایران 
ما  ندهد  قرار  پاسخگو  و  مسئول  را 
روبرو  انسانی  بزرگ  فاجعه ی  یک  با 
و  سهل انگاری  هرگونه  بود.  خواهیم 
بی توجهی در مورد ویروس کرونا۱۹، 
وخیم ترشدن  موجب  نهایت  در 
آن  جبران  که  شد  خواهد  وضعیتی 

بسیار دشوار خواهد بود.
بهداشت  سازمان  از  همچنین  ما 
زبان  که  داریم  درخواست  جهانی 
قرار  خود  وبسایت  در  را  فارسی 
به  بتوانند  ایرانی  شهروندان  تا  دهد 
به  شده،  به روز  داده های  و  اطالعات 

آسانی دسترسی داشته باشند.

با احترام،
دکتر کاوه راد

مدیر پروژه ققنوس ایران
پزشک و متخصص دردهای مزمن 

و همه جانبه
استاد  و  تورنتو  پلی کلنیک  مدیر 

دانشگاه تورنتو
کالج  بازرس  و  پزشکی  محقق 
اونتاریو  ایالت  جراحان  و  پزشکان 

کانادا
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کارشناسان  و  ناظران   =
امور سیاسی عراق می گویند، 
علی شمخانی  واقعی  هدف 
از سفر به عراق، جمع آوری 
بازماندگان خانه ویران شده 
موسوم به »بیت الشیعی« یا 

»خانه شیعیان« است.
=به گفته ناظران اسماعیل 
قاآنی جانشین قاسم سلیمانی 
ر  ا د سر نقش  نسته  ا نتو
هماهنگ کننده شبه نظامیان 
در عراق را ایفا کند و شکست 
انتخاب  در  عراق  پارلمان 
نخست وزیری شیعه که مورد 
توافق همه باشد، دلیلی واضح 
بر ناکامی و ناکارآمدی قاآنی 

است.
 - االوسط(  )شرق  حمزه  محمد 
عالی  شورای  دبیرکل  شمخانی  علی 
به  گذشته  هفته  ایران  ملی  امنیت 
بغداد سفر کرد. مقامات تهران هدف 
بسیار  شرایط  در  که  را  سفر  این  از 
صورت  ایران  داخلی  اوضاع  بغرنج 
دو  تالش های  هماهنگی  می گیرد، 
»ُکرونا«  ویروس  با  نبرد  برای  کشور  
که  کس  هر  برای  اما  کردند!  اعالم 
عراق  داخلی  اوضاع  از  شناخت  کمی 
این کشور  ُکرونای  به  اخبار مربوط  و 
داشته باشد، این ادعای مقامات ایران 
را باور نخواهد کرد  به این دلیل که 
همه  از  شمخانی  سفر  روز  تا  عراق 
کشورهای عربی همسایه ایران کمتر به 
»ُکرونا« آلوده بوده است. در حقیقت 
هماهنگ سازی  برای  شمخانی  سفر 
تالش ها جهت تعیین نخست وزیری 
برای  بازی  معادله  تنظیم  و  جدید 
جمهوری  تایید  مورد  گزینه ای 
تظاهرات  کردن  خنثی  و  اسالمی 
بازگرداندن  و  عراق  مردم  اعتراضی 
تحوالت  از  قبل  نقطه صفر  به  اوضاع 
عبدالمهدی  عادل  استعفای  از  بعد  و 
است. سلیمانی  قاسم  شدن  کشته  و 

سیاسی  امور  کارشناسان  و  ناظران 
علی  واقعی  هدف  می گویند،  عراق 
شمخانی از سفر به عراق، جمع آوری 
بازماندگان خانه ویران شده موسوم به 
»بیت الشیعی« یا »خانه شیعیان« است. 
این خانه )بیت الشیعی( درواقع از همان 
ابتدای سرنگونی رژیم سابق عراق در 
سیاسی  محتوای  نظر  از  سال 2۰۰۳ 
مبهم و تهی و ناکارآمد بود. به همین 
دلیل از ابتدا جنگ خونینی میان نوری 
المالکی نخست وزیر از حزب الدعوه آن 
دوران و مقتدی صدر که به کمک رژیم 
ایران شبه نظامیان »جیش المهدی« را 
در فضای بی دولتی و هرج و مرج ناشی 
کرده  تأسیس  عراق  دولت  سقوط  از 

بود، به جان همدیگر افتادند.
ایاالت متحده در آن زمان جانب نوری 
المالکی را به عنوان نخست وزیر گرفت 
و مقتدی صدر مجبور به فرار به ایران 
و پناه بردن به دامان جمهوری اسالمی 
شد تا اینکه جیش المهدی خلع سالح 
و  سلیمانی  قاسم  وساطت  با  و  شد 
جمهوری اسالمی و چشم پوشی آمریکا 
توانست بار دیگر به عراق برگردد و از 
دروازه همان »بیت الشیعی« وارد عرصه 

سیاست عراق شود.
صدر،  مقتدی  بازگشت  زمان  از 
دشمنان  ظهور  علت  به  شیعیان 
به  داعش  و  القاعده  مانند  مشترک 
با  اما  بودند  منسجم  و  هم  با  ظاهر 
اکتبر  از  عراق  مردم  تظاهرات  آغاز 
هم  از  دروغین  انسجام  این   2۰۱۹
پاشید و خیمه آن فرو ریخت؛ به این 
الشیعی«  »بیت  ستون های  که  دلیل 
پایه فرقه  گرایی سنتی واپسگرایانه  بر 
استوار است و نه بر ملی گرایی مترقی 
و مستقل؛ و این ضعف و ناکارآمدی را 
طی ۱۷ سال تجربه حکومتداری ثابت 

کرد.
و  شیعه  رهبران  شکست 
ناکارآمدی جانشین قاسم سلیمانی

اکنون علی شمخانی قصد دارد نقش 
ایوان این خانه را که از پای بست ویران 
است ترمیم کند و نامزدی را که مورد 
توافق همه احزاب فاسد شیعی باشد 
تعیین کند؛  همان احزابی که همگی از 
سوی مردم معترض عراق طرد شده اند؛ 
مردمی که پیشتر نامزدی محمد توفیق 

عالوی را نیز نپذیرفتند.

خانه عنکبوتی »بیت  الشیعی« و پشت پرده  سفر 
علی شمخانی به عراق

علی شمخانی باالترین مقام رسمی 
از  که  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
سلیمانی،  قاسم  شدن  کشته  زمان 
بازوی  قدس  سپاه  پیشین  فرمانده 
خارجی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
فرودگاه  نزدیکی  در  ژانویه  اوایل  در 
بازدید  عراق  از  بغداد،  بین المللی 
ناظران سیاسی معتقدند که  می کند. 
شمخانی برای پر کردن خالئی که در 
نتیجه کشته شدن قاسم سلیمانی به 
به  بغداد شده است.  وجود آمد راهی 
گفته ناظران اسماعیل قاآنی جانشین 
قاسم سلیمانی نتوانسته نقش سردار 
هماهنگ کننده شبه نظامیان در عراق 
عراق  پارلمان  شکست  و  کند  ایفا  را 
که  شیعه  وزیری  نخست  انتخاب  در 
مورد توافق همه باشد، دلیلی واضح بر 

ناکامی و ناکارآمدی قاآنی است.
الخربیط نماینده فراکسیون  عبداهلل 
»اتحاد نیروهای عراقی« در مصاحبه ای 
باره  در  »روداو«  رسانه ای  شبکه  با 
سفر شمخانی گفته است :»دیدارهای 
مقامات بین کشورها امری عادی است؛ 
شمخانی  بازدید  هدف  نمی دانیم  ما 
چیست. اگر در چارچوب همکاری های 
می کنیم  استقبال  او  از  آمده  طبیعی 
کشورها  بین  هماهنگی  هرچه  چون 
حل  راحت تر  مسائل  شود،  بیشتر 
می شود اما اگر با هدف دخالت در امور 
داخلی کشورمان یا تالش برای تحمیل 
نامزدی برای نخست  وزیری باشد این 
امر از طرف اغلب عراقی ها غیرقابل قبول 
است و به شدت با آن مخالف هستیم. 
از هر  داخلی خود  امور  در  با دخالت 
کشوری که باشد مخالفیم چه دوست، 
دیگران«. چه  ایران،  چه  دشمن،  چه 

سیاسی  تحلیلگر  الشمری  احسان 
»دیدار  نوشت:  توئیتی  در  نیز  عراقی 
شمخانی از عراق نشانگر نگرانی عمیق 
تهران از سردرگمی متحدانش و تالش 
در  بر  ایران  تأثیر  تنظیم مجدد  برای 

صحنه سیاسی عراق است«.
ایران در  افزوده: »موقعیت  الشمری 
عراق پس از قیام اکتبر 2۰۱۹ جوانان و 
به دنبال آن کشته شدن قاسم سلیمانی 
و عدم  عادل عبدالمهدی  استعفای  و 
توافق شیعیان و استمرار قیام شهرهای 
شیعه نشین علیه دست نشاندگان تهران 
وضعیت جمهوری اسالمی را متزلزل 
کرده است اما با اینهمه مقامات تهران 
بغداد  به  شمخانی  علی  فرستادن  با 
تالش می کنند به واشنگتن این پیام 
را برسانند که آنها هنوز  هم قادر به پر 

کردن خالء قاسم سلیمانی هستند«.
هشام الهاشمی یکی دیگر از تحلیلگران 
نوشت:  توئیتی  در  نیز  عراق  سیاسی 
»شمخانی برای پر کردن شکاف های 
ناشی از حذف قاسم سلیمانی و ناتوانی 
جانشین وی اسماعیل قاآنی، در انجام  

مأموریت هایش به بغداد آمده است«.
چندین  »شمخانی  افزوده:  هاشمی 
می کند  دنبال  سفر  این  در  را  هدف 
ازجمله تأکید بر برنامه اخراج نیروهای 
آمریکایی و ائتالف بین المللی از عراق، 
ترمیم  و  جدید  وزیر  نخست  انتخاب 
»بیت  به  موسوم  شده  متالشی  خانه 
کردن  فعال  همچنین  و  الشیعی« 
تفاهم های اقتصادی عراق و چین که 

این مورد نیز خواست ایران است«.
رهبران  از  یکی  الغبان  محمد سالم 
برجسته ائتالف »الفتح« و وزیر کشور 
»الشرق  با  تماسی  در  عراق  سابق 
تأثیر  االوسط« گفت: »قتل سلیمانی 
گذاشت  الشیعی«  »بیت  بر  زیادی 
که   بود  کسی  تنها  سلیمانی  چراکه 
بیت  شکاف های  ترمیم  مسئولیت 

الشیعی را بر عهده داشت«.
با ادامه بحران تعیین نخست وزیری 
رهبری  به  »الفتح«  ائتالف  عراق،  در 

فراکسیون  نزدیکترین  العامری  هادی 
به حکومت ایران تنش با برهم صالح 
افزایش  به شدت  را  رئیس جمهوری 
و  به شکایت  تهدید  که  تا جایی  داد 
باز کردن پرونده قضایی علیه او کرد 
از دادن  برهم صالح  این دلیل که  به 
حق انتخاب به فراکسیون بزرگتر برای 
کرد.  ممانعت  وزیر  نخست  انتخاب 
درواقع برهم صالح با این کار بازی رژیم 
ایران را خنثی کرد چون تهران با قانع 
کردن مقتدی صدر به عقب نشینی از 
حق انتخاب نامزد برای نخست وزیری، 
میدان را برای هادی العامری شخصی 
که وابسته ی درجه یک به رژیم تهران 
است باز کرد. اما برهم صالح با گرفتن 
ماه  در  عراق  مردم  خیزش  از  اعتبار 
اکتبر مانع انتخاب نخست وزیر از سوی 
احزاب طرد شده توسط مردم معترض 

در شهرهای عراق شد.
این موضع  برهم صالح خشم احزاب 
نزدیک به رژیم ایران را برانگیخت. از 
شکست  از  پس  صدر  مقتدی  طرفی 
برای  صالح  کردن  قانع  در  »الفتح« 
و  قم  از  وزیری  نخست  نامزد  تعیین 
اسالمی  جمهوری  مقامات  با  تهران، 
وارد معامله شد و ناگهان با اعالم پایان 
و دستور  اعتراضی  تظاهرات  به  دادن 
میدان های  از  هوادارانش  بازگشت 
توفیق  از محمد  اعتراضات و حمایت 
عالوی تالش کرد تا کنترل اوضاع را به 
نفع خود و تهران به دست بگیرد! اما نه 
کردها، نه سنی ها و نه تظاهرکنندگان 
به صدر هیچ اهمیتی ندادند و تظاهرات 
میلیونی بدون صدر و  هوادارانش ادامه 
یافت.  پارلمان نیز برخالف میل او به 
محمد عالوی رای اعتماد نداد و شیعیان 
وابسته به حکومت ایران از باب رقابت 
بر سر قدرت از تایید انتخاب عالوی که 
مورد حمایت صدر بود سر باز زدند و 
خانه عنکبوتی »بیت الشیعی« بیش از 

پیش در هم فرو ریخت.
عدی عواد عضو پارلمان از فراکسیون 
حق«  اهل  »عصائب  تابع  »صادقون« 
که از سوی برخی کشورهای غربی و 
آمریکا در لیست سازمان های ترویستی 
قدس  سپاه  نزدیکان  از  و  گرفته  قرار 
و  است  اسالمی  جمهوری  به  وابسته 
اکنون در زیرمجموعه ائتالف »الفتح« 
هادی العامری قرار دارد، هفته گذشته 
»شکایتی  داشت:  اظهار  بیانیه ای  در 
علیه برهم صالح رئیس جمهوری عراق 
به دادگاه فدرال این کشور تقدیم کرده 

است«.
دلیل  به  شکایت  »این  گفت:  او 
نقض قانون اساسی توسط برهم صالح 
نامزد  انتخاب  از حق   و ممانعت وی 
برای  فراکسیون  بزرگترین  توسط 
انتخاب نخست وزیر است«. البته هادی 
العامری و قیس الخزعلی و افرادی که 
به سپاه قدس وابسته اند خوب می دانند 
که نه کردها، نه سنی ها و نه شیعیان 
نیستند، سرنوشت  دیگر حاضر  عراق 
کشورشان را به دست این افراد که به 
رژیم جمهوری اسالمی و سپاه قدس 

که به تروریسم متهم است، بسپارند«.
بحران میان ائتالف »البناء« که الفتح 
آنجا  از  صالح  برهم  با  است  آن  جزو 
آغاز شد که رئیس جمهوری عراق از 
معرفی و تایید اسعد العیدانی  به عنوان 
کاندیدای بزرگترین فراکسیون پارلمان 
به دلیل عدم توافق کامل همه شیعیان 

)بیت  الشیعی( خودداری کرد.
پژوهشگر  عالوی  حسین  دکتر 
امور سیاسی و رئیس مرکز مطالعات 
به  این باره  در  »آکد«  استراتژیک 
است:  گفته  االوسط«  »شرق  روزنامه 
برای  وزیر  نخست  انتخاب  »بحران 
عراق هنوز بزرگترین چالش است چون 
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ادامه دارد

توسط  که  مهم  برنامۀ  سومین 
»کمیسیون مشترک ایران و آمریکا« 
گرفته  انجام  آن  دربارۀ  مطالعاتی 
برنامۀ  بود،  شده  شروع  اقداماتی  و 
کمکهای مربوط به امور کشاورزی 
این  ضمن  در  که  طرحهایی  بود. 
برنامه مورد توجه قرار گرفته و در 
مورد پاره ای از آنها اقدامات اجرایی 
نیز شروع شده بود، عبارت بودند از:

اصالح  به  مربوط  طرحهای 
ـ  دامها  نژاد  بهبود  و  دامپروری 
و  بذر  اصالح  به  مربوط  طرحهای 
آماده  به  مربوط  طرحهای  ـ  نهال 
کردن زمین و استفاده از ماشین آالت 
به  مربوط  طرحهای  ـ  کشاورزی 
استفادۀ بهتر از آبـ  طرحهای مربوط 
شیمیایی  کودهای  از  استفاده  به 
طرحهای  ـ  نباتی  آفات  دفع  و 
روستایی  ساختمانهای  به  مربوط 
بهبود وضع مسکن روستائیان و  و 
انبار کردن محصوالت با استفاده از 
تکنیکهای جدید. این طرحها نیز از 
طرف کارشناسان وزارت کشاورزی با 
همکاری تعداد محدودی کارشناسان 
آمریکایی مورد مطالعه و بررسی قرار 
گرفته بود ولی به علت نبودن امکانات 
مالی در دولت ایران و محدود بودن 
امکانات »کمیسیون مشترک ایران 
و آمریکا« اکثراً از مرحلۀ مطالعاتی 
جلوتر نرفته بود. ولی این طرحها نیز 
در سازمان جدید اصل چهار موقعیت 

ممتازی داشت .
هم  وارن  چون  زمان،  این  در 
عالقمند بود که هر چه سریعتر با 
فعاًل  که  کارهایی  و  ایران  مسائل 
انجام  آمریکایی  توسط کارشناسان 
بنابراین در مورد  شده آشنا گردد، 
گزارشات  طرحها  این  از  یک  هر 
که  کارشناسانی  طرف  از  مفصلی 
عنوان  تحت  و  بوده  ایران  در  قباًل 
مشترک  »کمیسیون  کارشناسان 
ایران و آمریکا« خدمت کرده بودند 
تهیه و به دفتر ایشان ارسال می شد 
که در حقیقت گنجینه ای از اطالعات 
مربوط به مشکالت اداری و اجرائی 
و  فرهنگ  بهداری،  وزارتخانه های 
کشاورزی و راه حل های پیشنهادی 
بود. این گزارشات بطور معمول در 
اختیار من قرار داشت و مطالعۀ آنها 
بود.  آموزنده  و  مفید  بسیار  برایم 
این روزها اطالع دادند که  از  یکی 
آقای دکتر مهدوی رئیس دانشکدۀ 
کشاورزی کرج به اصل چهار آمده و 
مایلند مرا مالقات کنند. بدیهی است 
بی  نهایت خوشحال شدم چون ایشان 
را از دور می شناختم ولی هیچ زمان  
سعادت آشنایی نزدیک با ایشان را 

نداشتم.
اولیه،  تعارفات  از مالقات و  پس 
اظهار داشتند چون شنیده ام سازمان 
اصل چهار امکاناتی برای کمک به 
برنامه های کشاورزی دارد، فکر کردم 
حاال که شما در این سازمان هستید 
و مسلماً به دانشکده کشاورزی نیز 
کنم  خواهش  می باشید  عالقه مند 
داشته  امکان  اگر  که  کنید  کمک 
باشد مبلغی در حدود بیست هزار 
دالر برای خرید وسائل البراتواری و 
میکروسکوپ به دانشکدۀ کشاورزی 
کمک کنند که ما بتوانیم تا حدی 
وضع این البراتوارها را روبراه کنیم.

به ایشان عرض کردم با اطالعاتی 
که از هدفها و برنامه های اصل چهار 
دارم، فکر می کنم هرگاه طرح الزم 
برای نوسازی و تجدید نظر در تمام 
به  کشاورزی  دانشکده  برنامه های 
آموزش  سطح  بردن  باال  منظور 
موجود  نقائص  ترمیم  و  دانشکده 
به  شایسته ای  به نحو  و  شود  تهیه 
گردد،  عرضه  چهار  اصل  مقامات 
امکان این وجود خواهد داشت که 
کلیه مشکالت شما به نحو دلخواهتان 
تقاضای  فقط  اال  و  گردد  برطرف 
تعویض چند میکروسکوپ و خرید 
مقداری وسائل البراتواری موضوعی 
را  کسی  توجه  جلب  که  نیست 
می دانید  شما  گفتند  ایشان  بکند. 
که اصوالً بودجه دانشکده ما بسیار 
محدود است و استادان ما نیز اغلب 
می باشند  فرانسه  تحصیلکرده های 
زبان  و  آمریکایی  با دستگاههای  و 
انگلیسی آشنایی ندارند و تقاضاهای 
است  تقاضاهایی  حدود  در  هم  ما 
می فرستیم  دانشگاه  به  معموالً  که 
اعتبارات،  نبودن  به علت  اغلب  و 
جهت  به همین  می ماند.  بی اقدام 
است که فعال این تقاضای کوچک 
حال  آورده ایم.  چهار  اصل  به  را 
گرفتن  شانس  می کنید  تصور  اگر 
کمکهای بیشتری وجود داشته باشد، 

خواهش می کنم خودتان کمک کنید 
را  تقاضای الزم  به چه صورت  ما  که 
تهیه و عرضه کنیم. خدمتشان عرض 
کردم با کمال میل حاضر  به هر گونه 
خدمتی هستم ولی در حال حاضر فکر 
می کنم اگر رسماً از وارن دعوت کنید 
که برای بازدید از دانشکدۀ کشاورزی به 
کرج بیاید، من هم تا حد خودم ایشان 
را به قبول این دعوت تشویق خواهم 
که  دارم  اطمینان  درصد   ۹۹ و  کرد 
چون اوالً شخص ایشان عالقۀ خاصی 
به امور کشاورزی دارد؛ ثانیاً فردی که 
در حال حاضر رئیس قسمت برنامه های 
در  قباًل  است  چهار  اصل  کشاورزی 
دانشگاه یوتا رئیس دانشکدۀ کشاورزی 
بوده و از امور دانشکده اطالع کامل دارد، 
مسلماً به همراه ایشان خواهد آمد و آن 
وقت فرصتی است که آقایان استادان 
و مسؤوالن دانشکده کشاورزی مسائل 
خود را مطرح کنند و مطمئن هستم 
که این آقایان تحت تأثیر قرار خواهند 
این  اصلی  میسیون  چون  و  گرفت 
نیز  آنها  سازمان کمکهای فنی است، 
دستشان باز خواهد بود که هر اقدامی 
دکتر  آقای  دهند.  انجام  است  الزم 
و  کردند  قبول  مرا  پیشنهاد  مهدوی 
چند روز بعد با دعوتنامۀ رسمی تشریف 
آوردند و من هم ترتیب مالقاتشان را 
با وارن دادم و قرار شد هفتۀ بعد، از 
دانشکدۀ کشاورزی بازدید کرده و در 

همانجا ناهار صرف کنند.
این برنامه به نحو بسیار خوبی اجرا 
قسمت  رئیس  به همراه  وارن  و  شد 
از  دیگر،  کارشناس  یک  و  کشاورزی 
و  کردند  بازدید  کشاورزی  دانشکدۀ 
نمودند.  دیدن  آن  قسمتهای  تمام  از 
سه  مدت  که  هم  من  است  طبیعی 
سال دوران تحصیل دانشگاهی در آنجا 
زندگی کرده و به جزئیات قسمتهای 
مختلف آشنا بودم، ایشان را همراهی 
هم  مذاکرات  ترجمۀ  وظیفۀ  و  کردم 
و جلسۀ  بازدید  این  بود.  به عهدۀ من 
با  روز  آن  ظهر  از  بعد  که  مفصلی 
حضور کلیه استادان و همچنین رئیس 
آقای  و  حیدرآباد  دامپروری  مؤسسه 
دکتر رفیعی رئیس مؤسسه سرم سازی 
حصارک تشکیل گردید بی نهایت در 
روحیۀ وارن و رئیس قسمت کشاورزی 
همانجا  ایشان  و  گذاشت  مثبت  اثر 
را  کوشش  حداکثر  که  دادند  قول 
برای اصالح وضع دانشکدۀ کشاورزی 
مبذول دارند.  به من هم دستور دادند 
که هر نوع کمکی الزم باشد برای تهیه 
پیشنهادات و طرحهای الزم در اختیار 
آقای دکتر مهدوی بگذارم. جلسه آن 
روز و اقداماتی که به دنبال آن انجام 
گرفت، برایم فرموش نشدنی است. آن 
روز پایۀ اصالحات بعدی که در وضع 
دانشکده کشاورزی انجام گرفت گذاشته 
به  و  تهیه  هم  الزم  طرحهای  و  شد 
مرحله اجرا درآمد. تا سالیان بعد، هرگاه 
با آقای دکتر مهدوی برخورد می کردم، 
ایشان از جلسۀ اول آشنایی و اقدامات 
مفیدی که به دنبال آن جلسه صورت 
از  گرفت،  صحبت می کردند و بیش 
آنچه انتظار داشتم مرا مشمول الطاف 

خود قرار می دادند.
در این زمان مسائل مربوط به نفت 
و  ایران  نفت  شرکت  با  درگیری  و 
انگلیس و مداخله مقامات بین المللی 
در سرلوحۀ اخبار هر روز قرار داشت 
ولی بعد از موضوعات مربوط به نفت، 
سایر  چهار  اصل  سازمان  فعالیتهای 
و  می داد  قرار  تحت الشعاع  را  اخبار 
موضوعات مختلف مربوط به این برنامه 
بیشتر صفحات روزنامه ها را پر می کرد. 
علت آن هم این بود که اوالً وابستگی 
علیرغم  آمریکا  دولت  به  این سازمان 
اعالمیه های رسمی و اظهارات مقامات 
مربوط که برنامه اصل چهار را صرفاً یک 
برنامۀ بشردوستانه و فارغ از نظرات و 
می کردند  اعالم  سیاسی  منظورهای 
مقامات ایرانی و سیاستمداران داخلی 
به این بیانات قانع نشده و هر مالقات و 
هر اقدامی  را که در ارتباط با این برنامه 
انجام می گرفت، در زیر میکروسکوپ 

سیاست مورد بررسی قرار می دادند. 
بین  سرد  جنگ  که  دوران  آن  در 
بلوک شرق و غرب شروع شده بود 
و  و سیاستهای شوروی  فعالیتها  و 
محافل چپ  طریق  از  شرق  بلوک 
دست  محافل  می شد،  پشتیبانی 
راستی ایران خواهی نخواهی امنیت 
به  وابستگی  در  را  ایران  اقتصادی 
دنیای غرب که آمریکا پرچمدار آن 
بود، می دیدند و نگران بودند که مبادا 
ایران دچار سرنوشتی مانند لهستان 
آلمان شرقی  و  اسلواکی  و  و چک 
طبیعتاً  شرایطی  چنین  در  بشود. 
سازمان  مانند  سازمانی  اقدامات 
قرار  خاص  توجه  مورد  چهار  اصل 
داشت و اغلب رجال دست راستی 
انحاء  از  به نحوی  بودند  مایل  ایران 
با این دستگاه ارتباط داشته باشند. 
فراوانی  و  کشور  اقتصادی  بحران 
سرسام آور  گرانی  و  بیکاران  تعداد 
باعث شده بود که تنها سازمانی که 
دارای امکانات مالی و استخدامی و 
برنامه های اجرایی باشد مورد توجه 
همه قرار گیرد. این ارتباط از طرق 
مختلف انجام می گرفت؛ در مرحلۀ 
اول اغلب خانواده های با نفوذ و مرفه 
ییالقی  خانه های  می کردند  سعی 
تهران  شمال  در  اکثراً  که  را  خود 
قرار داشت برای سکونت کارشناسان 
آمریکایی از طریق اجاره واگذار کنند 
و هفته ای نبود که تعداد زیادی از 
چهار  اصل  سازمان  به  منازل  این 
عرضه نشود. تعداد قابل مالحظه ای 
مستقیماً با ایرانیانی که در اصل چهار 
عده ای  و  می گرفتند  تماس  بودند 
می کردند  اقدام  دالل ها  طریق  از 
زیاد  به قدری  دالل ها  این  تعداد  و 
شده بود که سازمان تصمیم گرفت 
از ورود این اشخاص به داخل اداره 
واحد  عاقبت االمر  کند.  جلوگیری 
اداری مخصوصی برای سر و سامان 
دادن به این وضع تشکیل گردید و 
مسؤولی آمریکایی برای آن تعیین 
امکانات  وجود  این،  بر  عالوه  شد. 
بزرگ  جاذبۀ  استخدامی  و  شغلی 
نه تنها  بود زیرا  سازمان اصل چهار 
که  بود  دستگاهی  سازمان  این 
می توانست افرادی را به کار بگمارد، 
سطح حقوقی کارکنان سازمان هم 
که به مراتب باالتر از سطح حقوقی 
سازمانهای دولتی و بخش خصوصی 
بود، خواهی نخواهی جویندگان کار 
را به طرف این دستگاه سوق می داد.

به کار  نظر  از  استخدام  مسأله 
جنبۀ  بانوان  و  دوشیزگان  گرفتن 
در  زمان  آن  در  زیرا  داشت  خاص 
از  کلی  به طور  دولتی  سازمانهای 
به صورت  فقط  بانوان  و  دوشیزگان 
و  می کردند  استفاده  ماشین نویس 
آن  در  که  نمی شد  دیده  سازمانی 
یک بانو سمت اداری نسبتاً مهمی 
وزارت  در  فقط  باشد.  عهده دار  را 
فرهنگ تعدادی از بانوان در رده های 
آموزشی باال آنهم بیشتر برای آموزش 
دوشیزگان خدمت می کردند و فاصله 
بسیار زیادی بین گروه کارکنان مرد 
و زن وجود داشت. سازمان اصل چهار 
اولین سازمانی بود که در آن با زنان و 
مردان بطور مساوی برخورد می شد 
و نه تنها تعدادی از کارشناسان در 
بلکه  بودند  زن  مختلف،  رده های 
مدیریت  مقام  در  آنان  از  عده ای 
کارها قرار داشتند که تعدادی مرد 
می کردند.  کار  آنها  دست  زیر  در 
این موضوع در ایران جنبۀ نوآوری 
مسؤولیت  گرفتن  معیار  و  داشت 
فقط صالحیت  کار،  از  رده  هر  در 
همین  به  و  بود  تجربی  و  علمی 
جهت دوشیزگان و بانوان ایرانی که 
الزم  تجربیات  و  تحصیالت  دارای 
بودند به کار گماشته می شدند و پا 
طرحهای  اجرای  در  مردان  به پای 
مختلف شرکت می کردند. در چنین 
شرایطی بود که اغلب خانواده های 
با نفوذ و سرشناس عالقه مند بودند 
سازمان  در  سمتی  فرزندانشان  که 
اصل چهار داشته باشند و هنگامی 
آقای  دختر  مانند  دوشیزگانی  که 
حسین عالء وزیر دربار و دختر آقای 
دکتر اقبال وزیر سابق و رئیس وقت 
دختران  نفر  دو  و  تهران  دانشگاه 
کل  بازرس  امامی  نظام الدین  آقای 
دولت در بانک ملی )بعداً هر یک از 
آنان به ازدواج آقای حسنعلی منصور 
درآمدند(  هویدا  امیرعباس  آقای  و 
در اصل چهار مشغول خدمت شدند، 
سّد خدمت در سازمانهای عمومی 
شکسته شد و این موضوع در سایر 

مؤسسات مملکتی تسّری یافت.
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و  است  ممنوع شده  به کیش  هوایی 
هیچ کدام از ایرالین های داخلی پروازی 
به این جزیره ندارند و فقط هواپیمایی 
کیش ایر موظف است که کیش وندان 
و شاغالن در کیش را جابجا کند که 
البته باید پیش از تهیه بلیت متقاضیان 
شاغل  یا  کیش وندی  به  مربوط  فرم 
بودن را پر کنند تا صالحیت آنها از این 

نظر احراز شود.«
جعفرزاده  رضا  گفته  به  همچنین 
هیچیک از آژانس های مسافرتی حق 
ندارند بلیت های کیش را در قالب تور 
یا سفر به فروش برسانند و تنها دفاتر 

کیش ایر این کار را انجام می دهند.
هیچ  حاضر  حال  در  که  افزوده  او 
و  رامسر  نوشهر  شهرهای  به  پروازی 
این  به  پروازها  و  ندارد  وجود  ساری 
نیز  رشت  و  است  شده  قطع  شهرها 
به  آنهم  پرواز در طول هفته  تنها دو 

مقصدهای عسلویه و اهواز دارد.
اسفند  پنجشنبه 22  روز  همچنین 
سیستان  استاندار  معاون   ۱۳۹۸
شهرستان  فرماندار  و  بلوچستان  و 
پیرو  که  کرد  اعالم  چابهار  ویژه 
با  مبارزه  ستاد  مشترک  نشست 
کرونا شهرستان های چابهار و کنارک 
پروازها  محدودسازی  یا  لغو  پیشنهاد 
زودی  به  شهرستان ها  این  مقصد  به 

اجرایی می شود.
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی ایران نیز گفته 
مبارزه  ستاد  مصوبه  طبق  که  است 
از هرگونه سفر و  باید  با کرونا، مردم 
جابه جایی خودداری کنند و ما نیز تابع 
این مصوبات هستیم. به همین دلیل 
حمل ونقل هوایی نیز در تقاضای سفر 

کاهش زیادی داشته است.
»در  است:  افزوده  سامانی  اسعدی 
حالی که شرکت های هواپیمایی خود 
را برای ایام نوروز و خدمات دهی برای 

کاهش۷0 تا ۹0 درصد سفرهای هوایی در ایران بر اثر ُکرونا؛
 برآورد ۲ هزار میلیارد تومان خسارت تا 1۵ فروردین ۹۹

هیچ  حاضر  حال  در  نوشهر =  به شهرهای  پروازی 
و رامسر و ساری وجود ندارد 
و رشت نیز تنها دو پرواز در 
طول هفته آنهم به مقصدهای 

عسلویه و اهواز دارد.
به شدت محدود خواهد شد.= پروازهای چابهار نیز لغو یا 
نیز پروازهای خود به مقصد = بیشتر کشورهای منطقه 
یا مبدأ ایران را لغو کرده اند 
به  و  پروازها فقط یکسره  و 
منظور بازگرداندن شهروندان 
ایرانی یا شهروندان کشورهای 

دیگر انجام می شود.
ایران  هواپیمایی  سازمان  سخنگوی 
تا ۹۰ درصد سفرهای  از کاهش ۷۰ 
هوایی در کشور طی سه هفته گذشته 

خبر داده است.
سازمان  سخنگوی  جعفرزاده  رضا 
 22 پنجشنبه  روز  ایران  هواپیمایی 
اسفند ۱۳۹۸ با اعالم این خبر گفته 
فرودگاه های  برخی  روزها  این  است 
رامسر،  فرودگاه های  جمله  از  ایران 

نوشهر و ساری هیچ پروازی ندارند.
رضا جعفرزاده درباره آخرین وضعیت 
اعالم  روز  از  مردم  هوایی  سفرهای 
رسمی شیوع ُکرونا در ایران تا کنون 
گفته است: »بر اساس آخرین آمارهای 
مردم  هوایی  سفرهای  شده  دریافت 
به بسیاری از استان های کشور از ۷۰ 
کاهش  درصد   ۹۰ از  بیش  تا  درصد 
استان ها  از  برخی  و  است  کرده  پیدا 
این  ندارند.  پروازی  فرودگاه ها هیچ  و 
که  می دهد  نشان  تحوالت  و  تغییر 
برای  را  مسئوالن  توصیه های  مردم 

انجام ندادن سفر جدی گرفته اند.«
نمونه  یک  در  جعفرزاده  گفته  به 
تعداد پروازها در فرودگاه مهرآباد تهران 
معموالً روزانه بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ پرواز 
بوده که اکنون به کمتر از ۳۰ پرواز در 

روز رسیده است.
حاضر  حال  »در  است:  افزوده  وی 
شهرهای  به  مردم  هوایی  سفرهای 
 ۹۰ از  بیش  تا  رشت  مانند  شمالی 
این  و  است  پیدا کرده  درصد کاهش 
که  دیگر  در شهرهای  افزایش  میزان 
بیشتر درگیر کرونا ویروس هستند نیز 

وجود دارد.«
ادامه  هواپیمایی  سازمان  سخنگوی 
پروازهای  راستا  همین  »در  که  داده 

مسافران آماده کرده بودند که به دلیل 
سفر  تقاضای  کرونا  بیماری  شیوع 
پیش رو  ایام  این  در  و  یافت  کاهش 
می شد،  محسوب  سفر  اوج  ایام  که 
تقاضا کاهش یافته است و شرکت های 
مالی  تعهدات  انجام  برای  هواپیمایی 

خود دچار مشکل شده اند.«
نامه ای به  اسعدی سامانی گفته در 
خواسته  او  از  شهرسازی  و  راه  وزیر 
از  جلوگیری  برای  »تمهیداتی  شده 
برای  بگیرند.  نظر  در  ایرالین ها  زیان 
مثال درخواست کردیم که شهرداری ها 
برای چند ماه پیگیری وصول عوارض 
شهرداری را از شرکت های هواپیمایی 
به تعویق بیندازند. همچنین در حوزه 
شد  پیشنهاد  هواپیما  سوخت  تأمین 
تأمین سوخت به صورت اعتباری باشد 
و شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی در حوزه پیگیری مطالبات چند 
ماهی به شرکت های هواپیمایی مهلت 

دهد.«
هواپیمایی  انجمن شرکت های  دبیر 
با بیان اینکه »در حال استخراج میزان 
خسارت و زیان شرکت های هواپیمایی 
به دلیل کاهش سفر و شیوع ویروس 
در  است  گفته  هستیم«،  کرونا 
برآوردهای اولیه، میزان خسارت تا ۱۵ 
فروردین ۹۹ رقم 2 هزار میلیارد تومان 

ارزیابی می شود.
بیشتر  داخلی،  پروازهای  از  جدا 
پروازهای  نیز  منطقه  کشورهای 
لغو  را  ایران  مبدأ  یا  مقصد  به  خود 
به  و  یکسره  فقط  پروازها  و  کردند 
ایرانی  شهروندان  بازگرداندن  منظور 
انجام  دیگر  کشورهای  شهروندان  یا 
می شود. این در حالیست که همزمان 
در  ایران  سفارت  پنجشنبه  روز  در 
مجوز  اعطای  از  توئیتی  در  امارات 
پرواز  برای  امارات  هواپیمایی  سازمان 

به ایران تا اول فروردین ۹۹ خبر داد.

پخش  ملی  کت  شر فرآورده های نفتی اطالعیه ای =
ویروس  این  با  مقابله  برای 
صادر کرد که در آن بر تجهیز 
اجباری پمپ بنزین ها به مواد 
قرار  و  کننده   ضدعفونی 
دادن دستکش یکبار مصرف 

در آنها تاکید شده بود.
جایگاه ها به ُکرونا اطالعاتی = از میزان ابتالی کارگران 
در دست نیست اما تعدادی 
از کارگران به دلیل ترس و 
یا بیماری در محل کار خود 

حاضر نمی شوند.
است  کرده  اعالم  بهداشت  وزارت 
که هر جایگاه پمپ بنزین می تواند ۸ 
هزار تن را به ویروس کرونا مبتال کند. 
جایگاه داران  از  بسیاری  وجود  این  با 
و کارگران شاغل در پمپ بنزین ها از 
شکایت  کننده  ضدعفونی    مواد  نبود 

دارند.
بر اساس اعالم وزارت بهداشت هر 
جایگاه پمپ بنزین به تنهایی می تواند 
۸ هزار تن را به ویروس ُکرونا مبتال 
جایگاه های  بودن  خطرساز  و  کند 
سوخت، باعث شده است سوختگیری 
گذاشته  جایگاه  متصدیان  عهده  بر 
شود. اما متاسفانه این مسئله تا حد 

زیادی رعایت نمی شود.
ملی  شرکت  نیز  پیش  هفته  دو 
اطالعیه ای  نفتی  فرآورده های  پخش 

با وجود ظرفیت باالی پمپ بنزین ها در انتقال ویروس 
ُکرونا، کارکنانش مواد ضدعفونی  کننده ندارند!

برای مقابله با این ویروس صادر کرد 
پمپ  اجباری  تجهیز  بر  آن  در  که 
بنزین ها به مواد ضدعفونی کننده  و 
قرار دادن دستکش یکبار مصرف در 

آنها تاکید شده بود.
و  کارگران  اکنون  اینهمه  با 
جایگاه داران می گویند تعداد مراجعه 
باالست  بسیار  مراکز  این  به  کننده 
سوی  از  اثری  ترتیب  هیچ  ولی 
مراجع مربوطه برای رعایت بهداشت 
از  بیماری  شیوع  از  پیشگیری  و 

جایگاه ها صورت نگرفته است.
انجمن  رئیس  قلی زاده  اسداهلل 
صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه 
در  کشور  سراسر  نفتی  فرآورده های 
بار  چندین  »ما  است:  گفته  این باره 
اختیار  در  برای  بهداشت  وزارت  به 
مواد  و  ماسک  دستکش،  دادن  قرار 
و  فرستادیم  نامه  کننده  ضدعفونی 
تا  اما  کردیم  مراجعه  حتی حضوری 

کنون ترتیب اثر داده نشده است.«
»فعال  که  افزوده  زاده  قلی  اسداهلل 
جایگاه ها  کارگران  ابتالی  میزان  از 
نیست  دست  در  اطالعاتی  کرونا  به 
یا  و  ترس  از  کارگران  از  تعدادی  اما 
خود  کار  محل  در  زمینه ای  بیماری 

حاضر نمی شوند.«
به گفته این فعال صنفی »هر محلول 
ضدعفونی کننده در جایگاه فقط برای 
دوباره  و  دارد  کاربرد  ساعت   ۱٫۵
اقدام شود،  باید نسبت به ضدعفونی 
بنابراین میزان زیادی مواد باید مصرف 
شود که ما امکان تهیه این حجم مواد 
شوینده را نداریم و مسئولین مربوطه 

هم همکاری نمی کنند.«
اسدااهلل قلی زاده همچنین در نامه ای 
نیاز  بهداشت  وزیر  نمکی  سعید  به 
مواد  به  جایگاه داران  جدی  و  فوری 
کرده  گوشزد  را  کننده  ضدعفونی 

است.

که بار سنگین این رویداد بر شانه های 
بخشی از پزشکان و پرستاران و کادر 

بهداشت و درمان کشور افتاده است.
مسئول  نهادهای  همه  و  حکومت 
بوده  عاجز  شهرها  کردن  قرنطینه  از 
و هستند. به دلیل این ناتوانی و سوء 
توسط  سرعت  به  ویروس  مدیریت، 
از  و  ماهان  هواپیمایی  پروازهای 
شهروندان  گریبان  و  شد  تکثیر  قم 
رهبری  از  گرفت.  را  دیگر  استان های 
نظام تا مقامات که دست کم دو هفته 
انکار می کردند  ایران  به  را  ُکرونا  ورود 
و آن را توطئه »دشمنان« برای برگزار 
نشدن راهپیمایی فرمایشی 22 بهمن 
و رأی گیری مجلس شورای اسالمی در 
دوم اسفند قلمداد می کردند، امروز که 
هزاران تن به این ویروس یا مبتال شده و 
یا جان خود را از دست داده اند، عاجزتر  
از همیشه در برابر افکار عمومی کشور 
می رسد  نظر  به  اینهمه  ایستاده اند.با 
با  جریان هایی از درون حکومت عمداً 
اقدامات و تحرکات عجیب قصد دامن 
زدن به این بحران را دارند. در شرایطی 
که حتا نهادهای مسئول هم سرانجام و 
با تأخیر بسیار به این نتیجه رسیدند که 
مردم می بایست در خانه ها بمانند و مدام 

کارناوال شادی و 
اتومبیل سواری 

بسیجی ها و 
»فاطمیون« در 
میانه ی بحران 

ُکرونا!
کردن =حکومت و همه نهادهای  قرنطینه  از  مسئول 
شهرها عاجز بوده و هستند. 
و سوء  ناتوانی  این  دلیل  به 
مدیریت، ویروس به سرعت 
پروازهای هواپیمایی  توسط 
شد  تکثیر  قم  از  و  ماهان 
ن  ا ند و شهر ن  یبا گر و 
گرفت. را  دیگر  استان های 
 ، یطی ا شر چنین  ر  د بسیجی ها و نیروهای موسوم =
به »مدافع حرم« در مشهد 
به مناسبت »میالد امام اول 
شادی  کارناوال  شیعیان« 
پرچم  با  اتومبیل  رژه ی  و 
فاطمیون  و  لبنان  حزب اهلل 
نداختند! ا ه  را به  فغان  ا

ابعاد  همه ی  در  اسالمی  جمهوری 
قابل تصور، نه تنها در مقابله با ویروس 
بلکه  است  خورده  شکست  ُکرونا 
تالش های  اندک  وابسته  نهادهای 
صورت گرفته برای مقابله با این بیماری 
کشنده را نیز خنثی می کنند در حالی 

از آنها خواسته می شود از رفت و آمد در 
خیابان ها و معابر پرهیز کنند، در شهر 
مشهد  بسیجی ها و نیروهای موسوم به 
»مدافع حرم« به مناسبت »میالد امام 
اول شیعیان« کارناوال شادی، البته سوار 

بر اتومبیل، به راه انداختند!
تصور  نمی توان  شرایطی  چنین  در 
کرد که این اقدام عجیب و راه انداختن 
کارناوال  شادی با اتومبیل سواری بدون 
چراغ سبز نهادهای امنیتی و سپاهی 
برگزار شده باشد؛ آنهم در شهری که 
و  کنسرت  و  شادی  برنامه های  دیگر 
تئاترش در شرایط عادی هم با وجود 
داشتن مجوز همواره لغو شده است!در 
به دلیل سوء  ُکرونا  حالی که ویروس 
مدیریت و بی لیاقتی مسئوالن کشور، 
فلج  کشور  در  را  مردم  عادی  زندگی 
کرده، این اقدامات عجیب و غریب از 
نهادهای سپاهی و مذهبی کم  سوی 
گزارش  نیز  فارس  خبرگزاری  نیست. 
دانشجویان  از  جمعی  که  است  داده 
بسیجی با راه اندازی »پویش روزه نجات« 
کُرونا  ویروس  شدن  ریشه کن  نیت  با 
و شفای بیماران مبتال به این ویروس 
مسلمانان  مشکالت  در  گشایش  و 
هند به مدت سه روز روزه می گیرند!

الکل =عده ای از کاربران توئیتر  شدن  نایاب  دلیل  به 
لکل  ا فروش  ز  ا تانول،  ا
به  داروخانه ها  در  متانول 
مردم بجای آن خبر داده اند 
ین  نه تر شبینا خو ر  د که 
افراد  نابینایی  باعث  حالت 
می شود. پیشتر داروخانه ها 
نیز از سوی مردم متهم به راه 
انداختن بازار سیاه ماسک و 
مواد ضدغفونی کننده و عدم 
فروش این اقالم بهداشتی به 
بردن  باال  همچنین  و  مردم 

قیمت آنها شده اند.
درمان مسمومیت های الکلی =در اهواز ۴ بیمارستان برای 
است! شده  گرفته  نظر  در 

سخنگوی وزارت بهداشت می گوید 
الکل  خوزستان  استان  در  نفر   ۳۳۱
صنعتی یا متانول نوشیده اند که 2۵۶ 
شده   بستری  بیمارستان  در  نفرشان 
از دست  را  نفر هم جان خود  و 2۰ 
دانشگاه  سخنگوی  پیشتر  داده اند. 
از  اهواز  شاپور  جندی  پزشکی  علوم 
مسمومیت الکلی 2۱۸ تن و بستری 
اهواز  بیمارستان های  در  آنان  شدن 

خبر داده بود.
در تهران و استان البرز نیز تا کنون ۱۰ 
نفر جان خود را بر اثر مصرف »مشروبات 
دادند. دست  از  مسموم«  الکلی 

وسیع  با شیوع  و  اخیر  روزهای  در 
ویروس ُکرونا در ایران، اخباری مبنی 
بر مسمومیت الکلی برخی شهروندان 
منتشر  کشور  مختلف  استان های  در 
می شود که برای پیشگیری از آلودگی 
نوشیدن  به  اقدام  ُکرونا،  ویروس  به 
تا  سفید(  )الکل  اتانول  از  الکل  انواع 
آن  غرغره  و  صنعتی(  )الکل  متانول 
و همچنین نوشیدن مشروبات الکلی 
گفته  به  آنکه  حال  کرده اند.  تقلبی 
الکل  اینکه  از  گذشته  کارشناسان 
و  است  سمی  و  خطرناک  صنعتی 
می شود،  مرگ  و  نابینایی  موجب 
اساسا نوشیدن هیچ نوع الکلی نقشی 

در مقابله با ویروس ُکرونا ندارد!
وزارت  سخنگوی  جهانپور  کیانوش 
امروز  رسانه ای  نشست  در  بهداشت 
دوشنبه ۱۹ اسفندماه اعالم کرد که 
نفر در در خوزستان مشروبات   ۳۳۱

مرگ و میر بر اثر مصرف الکل صنعتی برای مقابله با ُکرونا! سخنگوی وزارت بهداشت:
 ۲۵6 مسموِم بستری و ۲0 مرگ در استان خوزستان

حاوی متانول مصرف کرده اند!
ساعت    2۴ »طی  است:  گفته  وی 
هدف  با  نفر   ۳۳۱ دست کم  گذشته 
در  کروناویروس  به  نشدن  ابتال 
حاوی  الکلی  مشروبات  خوزستان 
متانول مصرف کرده اند، که 2۵۶ نفر 
بستری شده  اند و از این تعداد تا کنون 
2۰ نفر جان خود را از دست داداه اند!«

جهانپور نسبت به عواقب خطرناک 
مصرف الکل برای مقابله با ویروس ُکرونا 
هشدار داد و مصرف آن برای پیشگیری 
ابتال به این ویروس بی اثر دانست. از 

طبق آخرین گزارش روابط عمومی 
شاپور  جندی  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اهواز، تا شامگاه ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۸، 
2۱۸ تن به دلیل مسمومیت ناشی از 
نوشیدن الکل تقلبی به مراکز درمانی 
و بهداشتی اهواز مراجعه کرده اند که 
از  تن   2۰ مرگ  به  منجر  کنون  تا 
احسان پور  است.علی  شده  افراد  این 
پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
که  داده  اطالع  اهواز  شاپور  جندی  
بیمارستان  سه  در  شدگان  مسموم 
»آیت اهلل  و  گلستان  »امام خمینی«، 
و  شده اند  بستری  اهواز  کرمی« 
برای  لزوم،  تمهیدات الزم در صورت 
بستری مسموم شدگان در بیمارستان 
چهارم یعنی بیمارستان »بقایی« هم 

اندیشیده شده است!
این  سخنگوی  قبلی  اعالم  طبق 
به  فوتی  بیماران  »تعداد  دانشگاه، 
تقلبی  الکل  مشروب  مصرف  دنبال 
در بین جوانان به خصوص در محالت 
شلنگ آباد، لشکرآباد، پردیس و زرگان 

در حال افزایش است.«
که  کرده  گزارش  اهواز  از  نیز  ایرنا 
اثر  بر  اهواز  مردم  از  زیادی  تعداد 

نوشیدن الکل و همچنین الکل تقلبی 
کرده اند.  مراجعه  درمانی  مراکز  به 
اجتماعی  شبکه های  در  همزمان 
ویدئوهایی از تولید و ساخت الکل های 
در  حتی  است.  شده  منتشر  تقلبی 
می شود  ادعا  ویدئوها  این  از  برخی 
کردن  اضافه  با  تولیدکنندگان  که 
از  یا همان سفیدکننده که  وایتکس 
مواد شیمیایی ساخته شده، به الکل 
صنعتی رنگ آن را عوض می کنند و 
بجای الکل اتانول به مردم می فروشند!

دلیل  به  توئیتر  کاربران  از  عده ای 
نایاب شدن الکل اتانول، از فروش الکل 
به مردم بجای  متانول در داروخانه ها 
آن خبر داده اند که در خوشبینانه ترین 
می شود.  افراد  نابینایی  باعث  حالت 
مردم  از سوی  نیز  داروخانه ها  پیشتر 
متهم به راه انداختن بازار سیاه ماسک 
و مواد ضدغفونی کننده و عدم فروش 
این اقالم بهداشتی به مردم و باال بردن 

قیمت آنها شده  بودند.
غیررسمی  منابع  برخی  همچنین 
الکل  مردم  از  شماری  می گویند 
عنوان  به  اساسا  را  و صنعتی  متانول 

نوشیدنی الکلی مصرف می کنند!
دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده 
های سالمت، سازمان غذا و دارو امروز 
مصرف  هولناک  عواقب  به  نسبت 
اطالعیه ای  انتشار  با  الکل  نابجای 
مستندات  اساس  »بر  داد:  هشدار 
یا  و  اتانول  خوراکی  مصرف  علمی، 
دهانی  محوطه  در  آن  کردن  غرغره 
هیچگونه اثری در پیشگیری از عفونت 
با خطر  و  ندارد  کرونا ویروس جدید 
بروز مسمومیت ناشی از اتانول همراه 

است.«

آخوندها و بسیجی ها در حال بسته بندی و توزیع اقالم ضدعفونی و الکل



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷1۹ 
جمعه  2۳ ا سفندماه ۱۳۹۸ تا پنجشنبه ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹خورشیدی

 ۳ واقعیت
 پزشکی درباره الک ناخن!

دفعه بعد که قصد دارید از الک ناخن استفاده کنید،  
بهتر است دوباره درباره انجام این کار فکر کنید. سه ماده 

شیمیایی که برای انسان به شدت سمی در نظر گرفته می شوند 
افراد  برخی  باور  برخالف  و  دارند  وجود  ناخن  بیشتر الک های  در 

می توانند به درون بدن نیز نفوذ کنند.فرمالدئید : سازمان حفاظت از 
محیط زیست آمریکا فرمالدئید را به عنوان »یک ماده سرطان زای احتمالی« 

برای انسان طبقه بندی کرده است. بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و انسانی، 
موسسه ملی سرطان آمریکا اعالم کرده است که فرمالدئید ممکن است موجب 
لوسمی )سرطان خون(، به ویژه لوسمی میلوئید حاد در انسان شود. لوسمی میلوئید 
حاد نوعی از سرطان است که مغز استخوان را درگیر می کند.تولوئن : تولوئن یکی 
از پر استنشاق ترین مواد مخدر محسوب می شود. تولوئن در چسب ها و رنگ ها نیز 
وجود دارد. مسمومیت با این ماده شیمیایی می تواند موجب رابدومیولیز شود. در 
این بیماری، الیاف ماهیچه تخریب شده و محصوالت زائد آن ها وارد جریان خون 
می شود و این در شرایطی است که کلیه ها نمی توانند به اندازه ای سریع کار کنند 
تا آن ها را از بین ببرند. بیماری کلیوی یا نارسایی کلیوی می توانند در نتیجه 
 )TPHP( فسفات  تری فنیل   : این شرایط رخ دهند.تری فنیل فسفات 

این محصول اضافه می شود.  برای چسبندگی بهتر الک به ناخن به 
به شکلی  شیمیایی  ماده  این  که  داده اند  نشان  مطالعه  چندین 

مخفیانه محرکی برای چاقی است. این ماده سلول های تمایز 
استخوانی  سلول های  به  شدن  تبدیل  از  را  نیافته 

باز داشته و موجب تبدیل شدن آن ها به 
سلول های چربی می شود.

زنان  شاخص

در اتاقم  / زنداني زمستانم / و با دستهاي یخ زده
در جستجوي روزني 

 به وسعت ني ني چشم یک نوزاد
در دیواره هاي آهني / امید نقب زدن دارم.

گویا / خورشید من خردتر از ذره است
و یا / چونان گورزادۀ کورم

که در خواب هم / آفتاب را نمي توانم دید.
حسد مي برم / به پرواز شبچراغکها

و آواز قناریهاي اسیر
که طنین طعنۀ آنان

پیام زندگي است.
افسوس! / در تصور من

تصویر پنجره اي هم نیست
تا قابهاي خالي روزها را پر کند.

درد کف پا یکی از تجربه های تلخی 
است که اغلب افراد در طول زندگی 
که  دردی   . اند  کرده  تجربه  یکبار 
در هنگام راه رفتن یا بیدار شدن از 

خواب به 
دردناک  متفاوتی  علل  به  پا  کف 
درد  علت  اینکه  برحسب  و  میشود 
در  بیمار  برای  که  درمانی  چیست 
متفاوت  هم  میشود  گرفته  نظر 

خواهد بود .
دالیل دردهای کف پا را بشناسید

پا  کف  در  صبحگاهی  درد  اگر 
احساس می شود در وهله اول می 
تواند بیماری رماتیسم باشد اما اگر 
به هنگام راه رفتن این درد ایجاد می 
شود ممکن است که به دلیل مبتال 
شدن به بیماری خار پاشنه باشد یا 
التهابی در غالف  اینکه پدیده های 
پا  تاندون های کف  نیام  و  عضالت 

موجب این درد شود .
ممکن است که درد کف پا بر اثر ضربه 
یا فعالیت زیاد اتفاق افتاده باشد اما 
با تداوم درد در این ناحیه به مدت 
شش هفته حتماً به پزشک مراجعه 
کنید. در گذشته درد صبحگاهی در 
دانستند  آرتروزمی  نشان  را  پا  کف 
اما  اینکه خالف آن ثابت شود  مگر 
به مرور مشخص شد که کار کردن 
زیاد، التهاب میان کف پا را به دنبال 
دارد و گاهی شکستگی، در رفتگی، 
ضربه خوردن و تصادف نیز می تواند 

باعث ایجاد درد شود.
در  درد  شایع  های  محل  از  یکی 
پا پاشنه است. درد زیر پاشنه  کف 
محل  در  التهاب  علت  به  معموال 
اتصال فاشیای پالنتار در کف پا به 

زیر استخوان پاشنه بوجود میاید .
علت  به  میتواند  هم  پا  درد شست 
هالوکس  یا  ریجیدوس  هالوکس 

والگوس ایجاد شود .
است  بیماری  ریجیدوس  هالوکس 
که موجب درد و محدودیت حرکتی 

در مفصل شست پا میشود .
به  پا  شست  والگوس  هالوکس  در 
یک طرف منحرف شده و برجستگی 
در کنار آن بوجود میاید. این بیماری 
میتواند همراه با درد در کنار شست 

باشد .
را  پا  پنجه  ناحیه  در  درد  به 
درد  این  میگویند.  متاتارسالژی 

میتواند به علل زیر ایجاد شود
درد  احساس  موجب  مورتون  نوروم 
و سوزش در زیر پنجه پا و بخصوص 
بین انگشتان سوم و چهارم میشود .

سیاه  علت  به  فرایبرگ  بیماری  در 
دوم  متاتارس  استخوان  سر  شدن 
در  پا  پنجه  در  تورم  و  درد  پا  کف 

کنار شست پا ایجاد میشود .
علت  به  پا  اکستانسورهای  تاندنیت 
در  کننده  باز  های  تاندون  التهاب 
موجب  و  شده  ایجاد  پا  مچ  پشت 
با  همراه  پا  پشت  در  درد  احساس 

تورم در آن ناحیه میشود .
درد در سمت داخلی کف پا میتواند 
ناویکولر  استخوان  وجود  علت  به 

مفصل  در محل  التهاب  باشد.  فرعی 
دردی  موجب  فرعی  استخوان  این 
میشود که با راه رفتن تشدید میگردد 
و  ها  خوردگی  پیچ  ها،  .شکستگی 
میتوانند  هم  پا  کف  های  عفونت 
پا  یا پشت  در کف  درد  بروز  موجب 

شوند .
علل  درباره  توضیحات  این  از  بعد 
مختلف درد کف پا به صورت تیتر وار 

به علل درد کف پا اشاره میکنیم.
علل دیگر درد کف پا

و  استئوآرتریت  و  نقرس  آرتروز، 
درد کف پا : مفاصل مختلفی در کف 
پا وجود دارد که با وجود هر یک از 
این بیماری ها ممکن است دچار درد 

شوند.
پارکینسون و درد کف پا : بیماری 
کنترل  است  ممکن  پارکینسون 
عضالت را سخت کند و روی کف پا 
نیز تاثیر داشته باشد و می تواند علت 

درد کف پا باشد.
در   : پا  کف  درد  و  فشارخون 

فشارخون باال به دلیل تراکم مایعات 
بدن کف پا دچار تورم و درد می شود

اضافه   : پا  کف  درد  و  وزن  اضافه 
وزن باعث می شود فشار بر روی کف 
به درد در کف  پا زیاد شده و منجر 

پا شود
پوکی استخوان و درد کف پا : در 
بیماری پوکی استخوان ممکن است با 
از بین رفتن استخوان های کف پا ، 

کف پا دچار درد می شود
بارداری و اضافه وزن : اضافه وزن 
در دوران بارداری باعث فشار به کف 
سوزش  همچنین  و  بارداری  پای  پا 
کف پا و درد زیر انگشتان پا می شود. 
کم  و  قلبی  سکته  کلیه،  بیماری 
کاری تیروئید و درد کف پا : کلیه 
این بیماری ها موجب تراکم مایعات 
بدن می شوند و در نتیجه باعث درد 

کف پا می شود.
سن زیاد و درد کف پا : در بعضی 
از افراد با افزایش سن ، کف پاها پهن 
شده و ممکن است باعث ایجاد درد 

کف پا شود
عوامل درد کف پا

*سن بیش از ۴۰ سال و درد کف پا

*وزن زیاد و درد 
کف پا

*کم تحرکی و درد کف پا
*راه رفتن زیاد روی سطوح مکرر و 

درد کف پا
درد  و  تخت  های  کفش  *پوشیدن 

کف پا
*وجود خارپاشنه پا )معموال با درمان 
عالیم خار پاشنه، درد کف پا کاهش 

می یابد (
تشخیص و درمان درد کف پا

تشخیص :تشخیص معموال بالینی و 
از طریق معاینه است اما ممکن است 
در مواردی نیاز به انجام رادیوگرافی ، 
آزمایش خون و یا آزمایشات هدایت 
عصبی باشد. اگر پس از سه ماه درمان 

مواردی  در  نشود  برطرف  مشکل 
ام.آر.آی ممکن است  سونوگرافی ویا 

درخواست شوند .
درمان به شدت عالئم بستگی دارد .

در موارد خفیف :آموزش به منظور 
وارد  پاها  بر  که  فشاری  کاهش 
می شوند ، کاهش وزن و عدم فعالیت 
کفیکفش   ، سخت  سطوح  روی  بر 
کششی  تمرینات   ، مناسب  و  طبی 
از سرما و گرما  ، استفاده  غیر فعال 
داروهای  و   ، پا  مالشی کف  ماساژ   ،
توصیه  استروئیدی  غیر  التهابی  ضد 

می شوند .
:در  متوسط  شدت  با  درد  موارد  در 
این موارد ممکن است فرد به سطوح 
تخصصی تر ارجاع داده شود. عالوه بر 
تزریق   ، فیزیوتراپی   ، درمانهای فوق 
داروهای بی حس کننده و ضد التهاب 
، آتل شبانه از جنس سخت و آتل غیر 

ثابت هنگام راه رفتن .
به  که  مواردی  یا  و  شدید  موارد  در 
به  :ارجاع  دهند  نمی  پاسخ  درمان 
سطوح فوق تخصصی و ارزیابی مجدد 
برای بررسی عامل ایجاد کننده و در 

مواردی جراحی توصیه می شود .

شیرمادر  با  تغذیه 
تکامل  و  رشد  برای 
شیرخوار حیاتی است. همچنین نتایج 

مهمی برای سالمت مادران دارد.
و  بهداشت  جهانی  سازمان  توصیه 

یونیسف عبارت است از:
شروع تغذیه از پستان در ساعت 

اول زندگی
تغذیـه انحصاری بـا شیرمادر بـه مدت 
۶مـاه روش مطلوب تغذیـه شیرخواران 
است. تغذیه انحصاری با شیرمادر یعنی 
شیرخوار شیرمادر را بـدون هیـچ نـوع 
دریافـت  آب  نوشیدنی حتی  یا  غـذا 

کند.
تغذیه با شیرمادر به طور مکرر برحسب 
میل و تقاضای شیرخوار عدم استفاده 

از بطری، سرشیشه، گول زنک بعد از ۶ 
ماهگی، تداوم تغذیه بـا شیرمادر تـا دو 

سال و بیشتر به همراه غذای کمکی.
صورت  بـه  شیردهی  مزایی  امروزه، 
گسترده شناخته شده اسـت. بدن یک 
زن بـه صورت بیولوژیک جهـت تهیه 
برای  مغذی  و  کامل  شیری  تولید  و 
دو، هم  هر  و  شیرخوار طراحی شده 
مادر و هم شیرخوار از ایـن تغذیه و 
رابطه عاطفی متقابل سود میبرند که 
میتواند در تمام طول زندگی هم ادامه 

داشته باشد.
بـر  عالوه  شیرمادر  بـا  تغذیه 

تأمین سالمت
طوالنی  حفاظت  بـه  منجر  کودک 
با  که  شیرخوارانی  میشود.  او  مدت 
شیرمادر تغذیه میشوند، در ارتباط بـا 
وزن، مشکالت کمتری داشته و شانس 
 ) ناگهانـی  مـرگ  سـندرم  به  ابتـال 
می  کاهـش   %۵۰ آنهـا  در   (SIDs
کمتـری  شـانس  طور  همین  یابـد. 
در ابتـالء به برخی سـرطانهای دوران 
شـیرمادر  با  تغذیـه  دارنـد.  کودکـی 
سـبب افزایـش ( IQs) شـده و خطـر 
پیشـرفت آسـم را کاهـش می دهـد. 

پروتئین  پیچیـده،  کربوهیدراتهـای 
کـه  اسـت  شـده،  گلیکوزیله  های 
توسـط شـیرخوار هضـم نمی شـوند 
ولی توسـط باکتریهایـی از جنـس 
بیفیدوباکتریـوم کـه در میکروبیـوم 
مـورد  هسـتند  غالـب  شـیرخوار 
اسـتفاده قـرار می گیرند و براسـاس 
نظـر آکادمی میکروبیولـوژی آمریـکا 
و  ای  روده  پوشـش  در   (AAM)
جلوگیـری از اتصـال پاتوژنهـا نقـش 
 UNC مؤثـری دارند. مطالعـه اخیـر
فلور  که  اسـت  اسـتوار  ایده  این  بر 
سـالم روده نـه تنهـا بـه حفاظـت 
خـاص  های  پاتوژن  برابـر  در  مـا، 
هضـم  بـه  کـه  کنـد  می  کمـک 
ایـن  و  نیـز کمـک می کنند  غـذا 
امـر نقـش مهـم تمـاس بـا میکروب 
را  زندگـی  اوایـل  در  مفیـد  های 
کودکانی  کنـد.در  می  تر  برجسـته 
می  تغذیه  شیرمادر  با  منحصرا  که 
آسیب  کمتر  ها  میکروبیوم  شوند 
می بینند و ژن های بیفیدوباکتریوم 
هستند.شـیرخوارانی  غالب  مفید، 
و شـیر  از شـیرمادر  ترکیبی  با  که 
مصنوعی (فرموال) تغذیه می شـوند 
کمتر  آنها  بیفیدوباکتریوم  نسـبت 
دهد  می  نشان  جدید  علم  اسـت. 
اول  با شیرمادر، در چند ماه  تغذیه 
پس از تولد، تأثیر عمیقی بر ترکیب، 

تنوع و ثبات میکروبی روده دارد.
و  پزشـکی  دانشـکده  پژوهشـگران 
کالـج UNC علـوم و هنـر دریافته 
انـد که رژیم غذایـی کودک در اوایـل 
اسـتفاده  در  او  توانایی  بر  زندگی 
بسـزایی  تأثیر  جامد،  غذاهای  از 
دانشیار  پریل،  آندریا  دکتر  دارد. 
بخش بیولوژی سلولی و فیزیولوژی، 
نویسنده ارشد این مطالعه می گوید: 
با  ایم کودکانی که فقط  ما دریافته 
شیرمادر تغذیه می شوند یک تجمع 
را  آنان  دارند که  ای  میکروبی روده 
برای آشنایی با غذاهای جامد آماده 
تر می کند و در کودکانی که انحصارا 
برای  اند  نشده  تغذیه  شیرمادر  با 
میکروبیوم های بدن کودک، انتقال 
به غذای جامد دشوارتر است.بنابراین 
درد معده و کولیک در شیرخوارانی 
شیرمادر  با  انحصاری  طور  به  که 

تغذیه نمی شوند بیشتر است.

در مورد آن کمتر صحبت شده و شاید 
باشد،  موارد  مهمترین  از  یکی  خود 
ارتباط بین تغذیه با شیرمادر و تکامل 
جمله:  از  شیرخوار  گوارش  سیستم 
است.  روده  میکروبی  ثبات  و  ترکیب 
شایان ذکر است سلول های میکروبی 
شیرمادر  که  افرادی  بدن  در  (مفید) 
میلیاردها  است.  برابر  سه  اند  خورده 
قارچ  ها،  باکتری  جمله:  از  میکروب، 
ها، تک سلولیها و ویروس ها هر کدام 
با خصوصیات ژنتیکی منحصر به فرد، 
انسان را احاطه کرده و ترکیبی  بدن 
یک  عنوان  به  که  میآورند  وجود  به 

میکروبیوم انسانی شناخته می شوند.
روی  مفید،  میکروبهای  از  اجتماعی 
دستگاه  ها  ریه  در  بینی،  در  پوست، 
تناسلی   _ ادراری  دستگاه  و  گوارش 
گروه  این  تنوع  کنند.  می  زندگی 
بلکه  نیست  تصادفی  میکروبی  های 
بیش از میلیون ها سال طول کشیده 
شود.  تسهیل  زندگی  مهم  فرآیند  تا 
تنوع میکروبی در روده، ارتباط نزدیکی 

دارد.  انسانها  سالمت  و  بیماری  با 
بیماریهایی نظیر: آسم، آلرژی، دیابت، 
سایر  و  روده  التهاب  بیماری  چاقی، 
مشکالت سالمتی، با عدم تعادل فلور 
دلیل  به  شیرمادر  است  مرتبط  روده 
دارا بودن پروبیوتیک ها و پروبیوتیک 
هاسبب رشد و استقرار میکروب های 
سودمند می شود.شـیرمادر عـالوه بـر 
تعدادی  شـامل  مفید  هـای  باکتری 

 ندا ناجی
فعال  اجتماعی،  کنشگر  ناجی  ندا 
کارگری و زندانی سیاسی اهل ایران 
است.او در تجمع روز جهانی کارگر 
سال ۱۳۹۸ مقابل ساختمان مجلس 
نیروهای  توسط  اسالمی  شورای 
امنیتی بازداشت شد.خبر بازداشت و 
پس از آن ضرب و شتمش در زندان، 
داشت. پی  در  فراوانی  واکنش های 

نیروهای امنیتی با حمله به گروهی 
معلمان  دانشجویان،  کارگران،  از 
به مناسبت  که  کارگری  فعاالن  و 
مجلس  مقابل  کارگر  جهانی  روز 
نفر   ۳۰ از  بیش  کرده بودند  تجمع 
را بازداشت کردند و آن ها را به مقر 
منتقل  ارگ  میدان  در  دادستانی 
از  پس  ناجی  نهایی  کردند.حکم 
دادگاه  توسط  بازداشت  روز   2۱۸
انقالب اعالم شد. او تنها بازداشتی 
یازدهم  از  که  است  کارگر  روز 
بازداشت  در  همچنان  اردیبهشت 
با درخواست  بارها  به سر می برد و 
وثیقه  به  او  بازداشت  قرار  تبدیل 
هم از جانب بازپرس و هم از جانب 

قاضی پرونده مخالفت شده است.
شعبه 2۸ دادگاه انقالب به ریاست 

قاضی مقیسه، ندا ناجی را به اتهام 
توهین به مأموران دولتی به ۶ ماه 
تبانی  و  اجتماع  اتهام  به  و  حبس 
)ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسالمی( 
به ۵ سال حبس محکوم کرد که از 
این حکم ۵ سال آن قابل اجراست.

بیانیه  یک  انتشار  با  بین الملل  عفو 
و اتحادیه کارگران خدمات عمومی 
کانادا در نامه ای به رهبر جمهوری 
به  اعتراض  ضمن  ایران  اسالمی 
اول  بازداشتیان  حبِس  و  محاکمه 
و  فوری  »آزادی  خواستار  مه،  ماه 

بدون قید و شرط« آن ها شد.

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

مزایای شیردهی برای زنان و سالمت نوزادان دالیل ابتال به درد کف پا!
لعبت واال
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مردان  شاخص

دنبال  به  اگر 
تناسب  و  الغری 
احتماال  باشید  اندام 
به  که  نیست  گزینه ای  اولین  استخر 
سراغش می روید، اما در واقع باید باشد! 
چون هیچ ورزش دیگری نمی تواند به 
اندازه ی تمرینات شنا کالری بسوزاند، 
تک تک  و  کند  تقویت  را  متابولیسم 

ماهیچه های بدن را قوی تر کند. 
جذاب  و  متناسب  را  شما  اندام  آب، 
که  است  این  خوب  خبر  و  می کند 
اندامی  چنین  آوردن  به دست  برای 
حرفه ای  شناگر  یک  نیست  الزم 
دانشگاه  محققان  باشید!  المپیک 
ایندیانا، شناگران تفریحی را با افرادی 
و  کردند  مقایسه  نمی کردند  شنا  که 
به این نتیجه رسیدند که شناگران در 

همه ی سنین نسبت به افرادی که شنا 
قوی تر،  ماهیچه های  دارای  نمی کنند 

کمِر باریک تر و اندام زیباتری هستند.
تاثیر شنا در کاهش وزن

نتیجه ی  اندام،  تناسب  بر  شنا  تأثیر 
به کارگیری  و  کالری سوزی  از  توفانی 
ماهیچه هاست. شنای آرام و معمولی 
۵۰۰ کالری در ساعت می سوزاند، در 
در  قدرتی  و  حالی که شنای حرفه ای 
همین مدت حدود ۷۰۰ کالری انرژی 
مصرف می کند. چون غلظت آب تقریبا 
۸۰۰ برابر هواست، هر حرکت دست یا 
پا به نوعی یک تمرین مقاومتی کوچک 
برای کل بدن  به ویژه مرکز بدن، باسن، 
شانه ها و بازوها محسوب می شود. پس 
کالری  اینکه  بر  عالوه  کردن،  شنا  با 
می سوزانید، حجم خالص ماهیچه ها را 
هم افزایش می دهید که متابولیسم بدن 
شما را افزایش می دهد، بنابراین حتی 
بعد از اینکه از استخر بیرون آمدید هم 

کالری بیشتری می سوزانید.
جالب اینجاست که شنا با وجود اینکه 
شما را خوش اندام می کند، به بدن تان 
اصل جاذبه  در  آب  نمی گیرد.  سخت 
را خنثی می کند پس وقتی شما زیر 

ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیست
و آنچه در جام شفق بینی به جز خوناب نیست

زندگی خوشتر بود در پرده وهم و خیال
صبح روشن را صفای سایه مهتاب نیست

شب ز آه آتشین یک دم نیاسایم چو شمع
در میان آتش سوزنده جای خواب نیست ...

... گر تو را با ما تعلق نیست ما را شوق هست
ور تو را بی ما صبوری هست ما را تاب نیست

گفتی اندر خواب بینی بعد از این روی مرا
ماه من در چشم عاشق آب هست و خواب نیست

جلوه صبح و شکرخند گل و آوای چنگ
دلگشا باشد ولی چون صحبت احباب نیست
جای آسایش چه می جویی رهی در ملک عشق

موج را آسودگی در بحر بی پایاب نیست

و  انگشتان  در  درد  احساس  علت 
دست می تواند ناشی از ایجاد مشکل 
در تاندون ها، اعصاب و غضروف ها 
باشد که در این مقاله بیشتر به آن 

پرداخته شده است.
را  دست  انگشتان  در  درد  علل 

بشناسید:
عالوه بر آرتریت موارد زیر هم می 
دست  انگشتان  درد  سبب  تواند 

بشود:
مشکل هایی که به جریان خون ربط 

داشته باشند
آسیب رسیدن به انگشتان دست

رماتیسم جوانان
به عصب ربط داشته  مشکالتی که 

باشند
آرتروز

اختالالت رینود
رماتیسم مفصلی

کارهایی که با انگشتان دست انجام 
می شود مانند تایپ کردن با موبایل 

و کامپیوتر
استئوآرتریت و آرتریت روماتوئید

واسطه  به  )آرتروز(  استئوآرتریت 
فرسایش و از بین رفتن غضروف بین 
مفاصل رخ می دهد. در این شرایط 
ساییده  یکدیگر  روی  ها  استخوان 
را تحریک می  اعصاب  و  می شوند 
فوق  تواند  می  استئوآرتریت  کنند. 

العاده دردناک باشد.
از نشانه های اولیه استئوآرتریت می 
توان به درد و حساس شدن، سفتی، 
و زائده های استخوانی )رشد بیش از 

حد استخوان( اشاره کرد.
دیابت  به  یا  دارید  وزن  اضافه  اگر 
احتمال  هستید،  مبتال  نقرس  یا 
بیشتری دارد به استئوآرتریت مبتال 

شوید.
به تسکین درد و  تواند  حرکت می 

سفتی مفاصل کمک کند.
مشابه  روماتوئید  آرتریت 
اختالل  یک  و  نیست  استئوآرتریت 
که  شود  می  محسوب  خودایمنی 
نشانه های  از  باشد.  ارثی  تواند  می 
هشداردهنده اولیه این بیماری می 
توان به درد، قرمزی، تورم، حساس 
کرد.  اشاره  مفاصل  و سفتی  شدن، 
آرتریت  استئوآرتریت،  برخالف 

کاهش وزن در ناحیه شکم
دویدن  مانند  هوازی  ماهیت  با  1-ورزش هایی 

و  زدن، دوچرخه سواری  تند،  طناب  پیاده روی  آرام،   
شنا به سوختن چربی از سطوح مختلف بدن کمک می کند. 

دوچرخه  و  تردمیل  از  استفاده  نظیر  هوازی  ورزش های  ۲-انجام 
ثابت و راه رفتن و پیاده روی تند.  ۳- اگر کسی عالقه مند به استخر و 

شناست هم می تواند در کنار شنا،   کمی هم در آب راه برود تا کمک بیشتری 
به کم شدن حجم چربی های بدنش شود و همچنین شنا و استخر در کم کردن 

سایز شکم و پهلوی افراد بسیار موثر است.  ۴- طناب زدن و دوچرخه سواری هم 
از دیگر ورزش های هوازی هستند که نقش پررنگی در چربی سوزی دارند. 

۵- می توانید با رژیم غذایی و ورزش هفته ای نیم تا یک کیلوگرم وزن کم کنید.
نیم  از  را  بهتر است ورزش های هوازی  نمی کنید،  اگر در حال حاضر ورزش   -6  
هفته  در  روز   ۵ حداقل  و  ساعت  یک  به  به تدریج  و  کنید  شروع  روز  در  ساعت 
برسانید و درکنار آن برای افزایش قوام عضالتتان ورزش های قدرتی انجام دهید. 
۷-ورزش هایی مانند دراز و نشست که با هدف کاهش حجم چربی های شکم و 
پهلوها توصیه و انجام می شوند، فقط می توانند باعث افزایش قوام و کوتاه شدن 
عضالت این قسمت های بدن شوند که به کم شدن میزان شلی و افتادگی 

عضالتی مانند عضالت شکم و پهلوها منجر خواهد شد و در عمل، کاهش 
حجم چربی های موضعی را در پی نخواهد داشت. ۸- تداوم ورزش 

و جسمی  فیزیکی  وضعیت   -۹ تغذیه ای  نکته های  رعایت  و 
خیلی  تغییر  است  ممکن  و  دارد  ارثی  زمینه  افراد 

شدیدی که انتظار دارند در اندامشان رخ دهد، 
به راحتی امکان پذیر نباشد. 

روماتوئید به طور معمول هر دو سمت 
بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.

آرتریت  بین  ارتباط  جدید  پژوهشی 
داده  نشان  را  لثه  بیاری  و  روماتوئید 
است، از این رو، رعایت بهداشت دهان 
و دندان می تواند اقدامی پیشگیرانه 

در نظر گرفته شود.
نوروپاتی محیطی

حسی  یا  حرکتی  اعصاب  که  زمانی 
می  آنها  باشند،  دیده  آسیب  دست 
توانند سیگنال های درد را حتی زمانی 
که دردی وجود ندارد، ارسال کنند، یا 
این  کنند.  احساس  از  تهی  را  دست 
می تواند احساس سوزن سوزن شدن، 
فقدان  و  حسی،  بی  درد،  سنگینی، 
نیرو در دست را به همراه داشته باشد.

نوروپاتی  دلیل  شایع ترین  دیابت 
وزن،  اضافه  است.  دست  محیطی 
سیگار کشیدن، یا فشار خون باال نیز 
از عوامل خطرآفرین برای این شرایط 
محسوب می شوند. همچنین، بیماری 
هورمون  پایین  سطوح  و  کلیوی 

نوروپاتی  محرک  توانند  می  تیروئید 
باشند. داروهای ضد تشنج و شیمی 
دیگر  های  محرک  از  نیز  درمانی 

هستند.
به  که  است  داده  نشان  ماهی  روغن 
تسکین این نوع از دست درد کمک 

می کند.
تاندونیت دوکروان

و  سوزش 
پذیری  تحریک 

تاندون های مچ دست در 
پایه انگشت شست موجب درد و تورم 
قسمتی از مچ می شود که این انگشت 
و  تکراری  حرکات  است.  گرفته  قرار 
تغییرات هورمونی می توانند از دالیل 
تاندونیت دوکروان باشند  اصلی بروز 
که به نام بیماری شست بلک بری نیز 

شناخته می شود.
درد  درمان  در  که  مهمی  اقدامات 
این  کاربرد  به  شود  می  انگشتان 
فعالیت ها را در درمان درد انگشتان 
را  خود  درد  و  ببندید  کار  به  دست 

کاهش دهید:
افزایش  انجام کار هایی که سبب  از 

درد می شود، بپرهیزید.

انجام صحیح هر کاری به طوری که 
فشاری به انگشتان دست وارد نکند را 

یاد بگیرید.
از دارو های مسکن با مشورت پزشک 

استفاده کنید.
انگشتانتان را گرم نگه دارید.

بریس انگشت
نرمش های کششی انجام دهید.

اگر می خواهید وسیله ای را بردارید 
که دسته باریکی دارد، حتما به قطر 
آن اضافه کنید و بردارید تا احساس 
درد و فشار کمتری به انگشتان وارد 
شود تا از مفاصل خود حفاظت کرده 

باشید.
به انگشتان دست خود ورزش دهید. 
انگشتان خود را باز و بسته کنید. به 
اما توجه   .… ببرید و  چپ و راست 
داشته باشید در هنگام انجام حرکات 
ورزشی نباید دردی را احساس کنید.

ایجاد  تغییر  خود  های  فعالیت  در 
کنید و به انگشتانتان بیشتر استراحت 
بدهید. اما اگر این امکان را ندارید در 
استراحت  یک  کار  ساعت  یک  هر 
خود  انگشتان  به  ای  دقیقه  پانزده 

بدهید.

آب هستید به صورت مجازی بی وزن 
می شوید و به مفصل هایتان استراحت 
نیاز  آن  به  واقعا  می دهید، چیزی که 
مدیر  استیجر«،  »جوئل  دکتر  دارند. 
 councilman مؤسسه ی علم شنای
بلومینگتون،  در  ایندیانا  دانشگاه  در 
بررسی  صرف  را  عمرش  سال ها  که 
تأثیرات شنا کرده  است می گوید:» شما 
می توانید تقریبا هر روز بدون احتمال 
آسیب به بدن تان شنا کنید، در حالی که 
این وضعیت در مورد ورزش هایی مانند 
صدق  قدرتی  تمرینات  یا  دویدن 
نمی کند.«همین موضوع باعث می شود 
عمرتان  تمام طول  در  را  بتوانید شنا 
ادامه دهید و این مزیت بزرگی است 
چون شنا به معنای واقعی کلمه به شما 
کمک می کند جوان تر بمانید . استیجر 
می گوید: »تحقیقات ما نشان می دهد 
افرادی که مرتب شنا می کنند از لحاظ 
بیولوژیکی نسبت به سن واقعی شان تا 

2۰ سال جوان تر هستند.«
داده های مطرح شده در یک کنفرانس 

در دانشکده ی پزشکی ورزشی آمریکا 
میزان  خون،  فشار  که  می دهد  نشان 
رگ ها،  و  قلب  عملکرد  کلسترول، 
آگاهانه در  و عملکرد  دستگاه عصبی 
شناگران با افراد بسیار جوان تر از آنها 

قابل مقایسه است .
مانع شروع

زیاد  توقع  با  را  شنا  تازه واردها  بیشتر 
استخر  وارد  آنها  می کنند.  شروع 
می شوند و تصمیم می گیرند نیم ساعت 
تمام شنا کنند. »جوپئل شینوفیلد«، 
دانشگاه  شنای  مربیگری  سرپرست 
 ۴ افراد  »این  می گوید:  واشینگتن 
دقیقه بعد ناامیدانه به گوشه ی استخر 
تکیه می کنند و کامال احساس شکست 
است که دستگاه  این  می کنند.«علت 
در  شما  ماهیچه های  و  خون  گردش 
می کنند.  کار  خشکی  با  متفاوت  آب 
شش های شما هم باید روش متفاوتی 
شما  بگیرند.  پیش  در  تنفس  برای 
نمی توانید مثل تمریناتی که در خشکی 
بخواهید  که  وقت  هر  می دهید  انجام 
شنا  برای  بکشید.  درون  به  را  هوا 
برخالف ورزش های دیگر باید تک تک 
تا  کنند  کار  هم  با  شما  ماهیچه های 

بتوانید شناور بمانید.
شنای  »کلید  شینوفیلد:  گفته ی  به 
مؤثر، تقسیم آن به بخش های کوچک 
حرکت  متوالی  دوره های  باید  است. 
بگنجانید  برنامه  در  را  استراحت  و 
با  مختلف  تمرینات  و  حرکات  از  و 

شدت های متفاوت استفاده کنید.«
امتحان  را  تمرین  این  شروع  برای 
را شنا  استخر  بار طول  کنید: چهار 
کنید )اگر الزم دیدید بعد از رسیدن 
به هر دیواره کمی توقف کنید تا نفس 
استراحت  ثانیه  بگیرید(، سپس ۳۰ 
تکرار  بار  تا ۱۰  را ۵  این کار  کنید. 
بار   ۳ تا   2 اول،  هفته ی  دو  کنید. 
تکرار کنید.  را  تمرین  این  در هفته 
شنای  سرمربی  پیرسون«،  »رابرت 
توصیه  مینه سوتا  در  ماکالستر  کالج 
نکرده اید  شنا  مدتی  اگر  می کند 
برای چهار دور اول از یک کیک بورد 
این  کنید.  استفاده   )kickboard(
شنا  به  می کند  کمک  شما  به  کار 
کردن بدون نیاز به هماهنگ  کردن 

پاها با بازوهایتان عادت کنید. 
حرکات متفاوت

بسیاری  طرفداران  آزاد«  »سبک 
دارد چون یادگیری آن راحت است 
و کالری زیادی می سوزاند. شینوفیلد 
حرکات  از  »استفاده  می گوید: 
تعادل  باعث  اینکه  بر  عالوه  متنوع 
ماهیچه های شما می شود، حوصله تان 
را هم سر نمی برد.« دو نمونه  از این 
سینه  کرال  و  پشت  کرال  تمرین ها 
هستند. کرال پشت با به کار انداختن 
حالت  شانه ها  و  پشت  ماهیچه های 
بدن شما را بهبود می بخشد و کرال 
سینه باعث فعالیت ماهیچه های باسن 
ران  کشاله ی  داخلی  ماهیچه های  و 
می شود که معموال در تمرینات دیگر 
نادیده گرفته می شوند. با به کارگیری 
توصیه های شینوفیلد در مورد این دو 
حرکت بیشترین بهره را از آنها ببرید:

کرال پشت:
چشم هایتان رو به باال باشد. نگاه تان 
را مستقیم رو به سقف یا آسمان نگه  
دارید، نه بر روی انگشتان پا. سرتان 
را در امتداد ستون مهره ها نگه دارید. 
بدن تان باید به شکل حرف Y باشد. 
هر بازو را در زاویه ی ۴۵ درجه نسبت 
به بدن نگه دارید. این کار از فشار روی 
شانه ها می کاهد و باعث می شود کرال 

قوی تری داشته باشید.
شنای قورباغه:

به جلو ُسر بخورید. بازو هایتان را باالی 
را  و کف دست هایتان  ببرید  سرتان 
با چرخاندن کف  بگذارید.  هم  روی 
دست هایتان به سمت بیرون آنها را 
پایین بیاورید تا هم سطح چانه بشوند . 
دست هایتان را به سمت سینه به داخل 
بکشید و دوباره این حرکت را تکرار 
کنید. سریع حرکت کنید. زانوهایتان 
را خم کنید و پاشنه ی پاها را به سمت 
باسن بکشید. درحالی که بازوهایتان 
را به جلو می کشید انگشت های پا را 
بیرون بدهید و پاها را مثل قورباغه 
با ضربه ی دوباره به عقب برگردانید.

پویا بختیاری
)1۳۷1-1۳۹۸(

کشته شدگان  از  یکی  بختیاری  پویا 
که  است  ماه ۱۳۹۸  آبان  اعتراضات 
فارغ التحصیل رشته مهندسی برق بود 
و یک کارگاه کوچک متعلق به خانواده 
را مدیریت می کرد. وی قصد مهاجرت 
به کانادا را داشت و به خوشنویسی، 
شعر و تاریخ ایران نیز عالقه مند بود. 
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، 
که پنج سال در جنگ ایران و عراق 
که  نمود  اعالم  داشته است،  حضور 
مهرشهر   ۴ فاز  در  آبان  پسرش 2۵ 
به  شد.  کشته  گلوله  ضرب  به  کرج 
گفته او، پویا به همراه خواهر و مادرش 
در دومین روز از اعتراضات مردمی به 
راهپیمایی  به  بنزین  قیمت  افزایش 
جمجمه اش  که  پیوست  معترضان 
هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. 
در ویدئوهایی که پس از کشته شدن 
و  استخراج  همراهش  تلفن  از  وی 
منتشر شده است، پیش از اصابت گلوله 
مأموران، جریان اعتراضات روز و شب 
2۵ آبان در کرج را روی تصاویر روایت 
می کند و می گوید:»من هم پسر کسی 
هستم، آمدم اینجا جان خودم را به 

خطر انداختم، مادرها، پدرها شما هم 
بگویید بچه هایتان بیایند بیرون«. پدر 
پویا بختیاری با هدف برگزاری مراسم 
چهلم پویا، که مصادف با ۵ دی ماه 
کشته  یادبود  برای  را  فراخوانی  بود 
پیشنهاد   ۱۳۹۸ اعتراضات  شدگان 
مخالفت  علیرغم  که  فراخوانی  داد. 
با  پویا  مادر  و  پدر  بازداشت  و  رژیم 
استقبال گسترده ای از سوی طیف ها 
و چهره های مختلف همراه بود و در 
نهایت این مراسم با حضور نیروهای 
سرکوبگر در جوی امنیتی و شعارهای 

مرگ بر دیکتاتور مردم برگزار شد. رهی معیری

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

تناسب اندام با شنا  علت احساس درد در انگشتان و دست چیست؟
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معاون وزارت ورزش: 
فدراسیون فوتبال چهار بار درخواست تغییر 

اساسنامه از سوی فیفا را پشت گوش انداخته است
جدید  اساسنامه  آنکه  از  بعد 
اسالمی  جمهوری  فوتبال  فدراسیون 
فوتبال  جهانی  فدراسیون  سوی  از 
اشکاالت  و  نواقص  دلیل  به  »فیفا« 
عدیده پذیرفته نشد، روز دوشنبه این 
هفته، معاون وزارت ورزش گفت: در 
مردادماه سال قبل سه نفر از اعضای 
و  آمدند  تهران  به   A.F.C و  فیفا 
و  گرفتند  اساسنامه  به  ایرادهایی 
فوتبال  فدراسیون  اساسنامه  گفتند، 
در  اخیرا  که  تغییراتی  با  باید  ایران 
اساسنامه فیفا به وجود آمده تطبیق 

داده شود.
مهدی علینژاد گفت: اما با وجود چهار 
بار یادآوری فدراسیون فوتبال جهان، 
فدراسیون فوتبال ایران هنوز اساسنامه 
جدید خود را با تغییرات تازه تطبیق 
نداده و آنرا پشت گوش انداخته است. 
به  دیگری  نامه  اخیرا  فیفا  بنابراین 
فدراسیون نوشت که اساسنامه کنونی 
فوتبال ایران همچنان ایراداتی دارد و 
ریاست  انتخابات   ، آنها  اصالح  بدون 

فدراسیون نمی تواند برگزار گردد.
او افزود: متاسفانه فدراسیون فوتبال 
در  شده  تنظیم  اساسنامه  همان  باز 
سال ۱۳۹۰ را برای فیفا فرستاد و به 
انتخابات  برگزاری  فیفا  دلیل  همین 

فدراسیون فوتبال ما را نپذیرفت.
که  بگویم  باید  داد:  ادامه  وی 
مورد  این  در  فیفا  با  ورزش  وزارت 
کلیه  معتدیم  ما  است.  عقیده  هم 
خود  بایستی  ورزشی  فدراسیون های 
را با فدراسیون های جهانی وفق دهند. 
نیز وزارت ورزش در  به همین دلیل 
این مورد با فیفا کامال موافق است. بهر 
حال اگر فیفا اساسنامه کنونی فوتبال 
ایران را نپذیرد، که به نظر چنین می 
آید، فدراسیون فوتبال باید اساسنامه 
با  تا  کند  بازنویسی  را  ایران  فوتبال 
انتخابات   ، فیفا  سوی  از  آن  تائید 
اما  و  برگزار گردد  فدراسیون  ریاست 
اساسنامه  تائید  مشکل  حالیکه  در 
سوی  از  ایران  فوتبال  فدراسیون 
فدراسیون فوتبال جهان همچنان باقی 

تنظیم  برای  زیاد  احتمال  به  بماند، 
فیفا  قبول  مورد  و  جدید  اساسنامه 

قطعا مدتی زمان الزم است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد، 
با  که  جلسه ای  از  پس  دوشنبه  روز 
فدراسیون های  نمایندگان  حضور 
امارات  و  ازبکستان  عربستان،  فوتبال 
گردید،  برگزار  دبی  در  عربی  متحده 
عربستان  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
انتخابی  دیدارهای  جدید  زمان بندی 

جام جهانی 2۰22 قطر را اعالم کرد.
هفته های  گفت:  ابوالقاسم  ابراهیم 
لیگ  ششم  و  پنجم  چهارم،  سوم، 
قهرمانان آسیا در ماه مه )اردیبهشت( 
ابتدا  افزود:  او  شود.  می  برگزار 
 A. F. C آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
پیشنهاد کرد بازی ها در دو ماه مه و 
ژوئن انجام گیرد ولی ما قبول نکردیم 
و در نتیجه آنها نظر ما را پذیرفتند. 
ضمنا قرار شد بازی ها به صورت رفت 
و برگشت نباشد و به شکل تک مسابقه 

و به میزبانی یک کشور برگزار شود.

برگزاری  کمیته  عضو  المپیک توکیو: عاقالنه ترین =
کار، یک تا دو سال تأخیر در 

آغاز بازی هاست.
وزیر ورزش جمهوری اسال می  گفته 
ُکرونا  ویروس  گسترش  دامنه  است، 
مسئله  این  و  رسیده  کشور  به ۱2۰ 
که  گوناگون  گرفتاری های  سوای 
برای  نیز  مشکالتی  آورده  وجود  به 
سهمیه  کسب  به  مربوط  رقابت های 
المپیک ایجاد نموده که با تأخیر چند 
آنکه  ضمن  شد.  خواهد  انجام  ماهه 
رقابت های لیگ فوتبال قهرمانان آسیا 
مقدماتی  مبارزات  برگشت  مرحله  و 
جام جهانی فوتبال 2۰22 قطر هم به 

عقب افتاده است.
مسعود سلطانی فر گفت: از آنجا که 
بسیاری از کشورهای دنیا این روزها 
برای  هستند،  ُکرونا  ویروس  درگیر 
ملی  تیم های  ورزشکاران  از  تعدادی 
رشته های مختلف ورزشی که درگیر 
مسابقات انتخابی برای کسب سهمیه 
ترتیبی  بودند،  ژاپن   2۰2۰ المپیک 
داده شد تا به ایران باز نگردند و برای 
به  المپیک  انتخابی  رقابت های  ادامه 
کشورهای دیگری که با ویروس ُکرونا 

درگیر نیستند بروند.
سلطانی فر اضافه کرد که قرار است 
ضدعفونی  ایران  در  ورزشی  اماکن 
به  اماکن ورزشی متعلق  شود. ضمنا 
شده  داده  اجاره  که  ورزش  وزارت 
فعالیت های  اکنون  اینکه  به  توجه  با 

ورزشی تعطیل است از ادارات ورزش 
اسفندماه  اجاره  خواسته ایم  استان ها 
ادامه  صورت  در  و  نکنند  دریافت  را 
در  اجاره  دریافت  از  ُکرونا  مشکل 

ماه های بعد هم خودداری نمایند.
گفتنی است که ساعاتی پیش، یکی 
المپیک  بین المللی  اعضای کمیته  از 
استریت  وال  روزنامه  به  ژاپن   2۰2۰
ژورنال گفت: گمان نمی کنم مسابقات 
المپیک توکیو به خاطر ادامه گسترش 
اما  شود  لغو  کلی  به  ُکرونا  ویروس 
احتمال اینکه با تأخیر طوالنی انجام 

گیرد، زیاد است.
دوها رایوکی تاکاهاشی افزود: البته 
در صورت برگزار نشدن مسابقه ها در 
زیادی  مسائل  با  شده  تعیین  تاریخ 

روبرو خواهیم شد.
رقابت های المپیک 2۰2۰ ژاپن قرار 
است روز 2۴ ژوئیه آغاز شود. کمیته 
توماس  دکتر  و  المپیک  بین المللی 

همچنان  نیز  آن  آلمانی  رئیس  باخ 
در  بازی ها  این  شروع  از  اطمینان  با 

تاریخ مقرر صحبت  می کند.
آدامز  مارک  جاری  ماه  اوایل 
بین المللی  I.O.C کمیته  سخنگوی 
طبق  ژاپن  بازی های  گفت:  المپیک 
برنامه و در زمان تعیین شده افتتاح 
خواهد شد. ما در شروع مسابقه ها در 

آن روز تردید نداریم!
اما تاکاهاشی  می گوید که به عقیده 
کمیته  اعضای  از  دیگر  برخی  و  او 
واقع بینانه ترین  بازی ها  برگزارکننده 
سال  دو  یکی  با  بازی ها  انجام  کار 

تأخیر است.
اعضای  جلسه  که  است  گفتنی 
ماه  از   2۰2۰ المپیک  مدیره  هیئت 
حمله  که  کنون  تا  گذشته  دسامبر 
تشکیل  شده  شروع  ُکرونا  ویروس 
 2۵ از  یکی  تاکاهاشی  است.  نشده 

عضو این کمیته است.

وزیر ورزش: ورزشکاران انتخاب شده برای المپیک 
در کشورهای دیگر بسر  می برند

6۲ میلیارد تومان بدهی پرسپولیس و استقالل به 
خارجی ها

=برانکو: اگر پول نداشتید 
اوساگونا  و  استوکس  چطور 

را گرفتید؟
مدیرسابق  عرب  =ایرج 
پول  صرافی ها  پرسپولیس: 
برانکو را واریز نکردند؛ او هم 
برنگشت؛ و پول بین بازیکنان 

پخش شد!
=کامران منزوی عضو هیات 
نایی  توا استقالل:  مدیره 
را  طلبکاران  پول  پرداخت 

نداریم.
=شفر: به نظر می رسد که 
این اتفاقات به صورت مداوم 
برای استقالل رخ می دهد و 
وجود  ناراحتی  برای  چیزی 

ندارد.
باشگاه پرسپولیس تهران با حکم فیفا 
هزار   ۵۵ و  میلیون  یک  پرداخت  به 
یورو به اضافه پنج درصد سود به برانکو 
این  فوتبال  سابق  سرمربی  ایوانکویچ 

باشگاه محکوم شد.
پرداخت  به  همچنین  باشگاه  این 
دادرسی  بابت هزینه  فرانک  2۰ هزار 
به فیفا محکوم شده است و یک ماه 
برانکو  به  را  مبلغ  این  تا  دارد  فرصت 

پرداخت کند.
تعیین  کمیته  است  قرار  همچنین 
و  زالتکو  شکایت  رای  فیفا  وضعیت 
دیگر  کروات  مربی  کمک  دو  مارکو 
پرسپولیس را به این باشگاه ابالغ کند. 
گابریل کالدرون یکی دیگر از سرمربیان 
سابق پرسپولیس، نیز از این باشگاه به 
کامل دستمزدش  دریافت  دلیل عدم 

شکایت کرده است.
برانکو خطاب به مدیران پرسپولیس 
گفته اگر پول نداشتید چطور استوکس 

و اوساگونا را گرفتید؟
باشگاه  سابق  مدیرعامل  عرب  ایرج 
داده  توضیح  این باره  در  پرسپولیس 
نقدی  که  نیامد  ایران  به  »برانکو 
مطالباتش را بگیرد و به همین دلیل 
پول او میان بازیکنان تیم پخش شد.«

گفته ام  بارها  »بنده  می گوید  عرب 
پیچیده  خیلی  مالی  مشکالت  که 
آماده کرده  را  برانکو  ما پول  نیستند. 
بودیم و حتی دو شماره حساب هم از 
او گرفتیم که یک شماره حساب برای 
دخترش بود و یک شماره حساب هم 
برای خود برانکو. سعی کردیم پول را 
این  اما صرافی ها  کنیم  واریز  او  برای 
اقدام را انجام ندادند و امکانپذیر نبود.«

مدیره  هیئت  عضو  منزوی  کامران 
باشگاه استقالل )تاج( نیز گفته این تیم 
جباروف،  دارد  خطرساز  پرونده  پنج 
بویان، وینفرید شفر و گادوین منشا از 

استقالل طلبکارند.
مجموع  می شود  گفته  که  آنطور 
و  بازیکنان  به  استقالل  بدهی های 
مربیان خارجی سابق خود حدود ۷۰۰ 
هزار دالر است. اما هستند بازیکنانی 
هنوز  و  طلبکارند  تیم  این  از  که 
شکاست نکردند و مبلغ نهایی بدهی 

بیشتر از این حرف هاست.

از  بعد  افراد  »این  می گوید:  منزوی 
حکم  استقالل  علیه  فیفا  به  شکایت 
گرفته اند و این باشگاه ایرانی چاره ای 
به جز پرداخت این بدهی ها ندارد اما 
توانایی پرداخت پول آنها را هم ندارد.«

شفر  به  باید  که  رقمی  شده  گفته 
دالر  هزار   ۵۰۰ حدود  شود  پرداخت 
است. او پس از صدور حکم فیفا گفت، 
ما  از  فیفا  که  نیست  عجیب  »برایم 
حمایت کرده است. بارها هشدار داده 
بودم مدیریت سابق قراردادم را نقض 

کرده است.«
از  »شکایتم  اینکه  به  اشاره  با  او 
مشکل  دچار  را  برخی  استقالل 
می کند« گفته »پس از آنکه آنها مرا 
برقرار  ارتباط  فتحی  با  کردند  اخراج 
کردم. می خواستم به او فرصتی برای 
اما هیچ عالقمندی  بدهم  ماجرا  حل 
نشان نداد. ما در موقعیت بسیار خوبی 
بودیم ولی برخی قدم به قدم ما را به 
متاسفانه  بردند.  پیش  نابودی  سمت 
این کارها چنین نتایجی در برداشت و 

من مجبور شدم شکایت کنم.«

»به  کرده  تاکید  آلمانی  مربی  این 
نظر می رسد که این اتفاقات به صورت 
و  می دهد  رخ  استقالل  برای  مداوم 

چیزی برای ناراحتی وجود ندارد.«
تیتر اغلب روزنامه های ورزشی ایران 
تیم های  سنگین  بدهی  به  مربوط 
به  )تاج(  استقالل  و  پرسپولیس 
است.  سابق شان  مربیان  و  بازیکنان 
که  کرده  حساب  ورزشی  خراسان 
مجموع این بدهی ها ۶2 میلیارد تومان 

می شود.

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

روزنامه های ورزشی دوشنبه 1۹ اسفند 1۳۹۸

تیم های استقالل )تاج( و پرسپولیس پیش از انقالب از ثروتمندترین 
باشگاه های آسیا بودند اما حاال با میلیاردها تومان بدهی دست و پنجه 

نرم می کنند و حتی زمین تمرین مستقل ندارند!

تغییر مراسم محل مشعل المپیک به خاطر ُکرونا
=دو مسابقه ایران در مرحله 
مقدماتی جام جهانی فوتبال 

۲0۲۲ نیز لغو شد.
روز  یونان  المپیک  ملی  کمیته 
به منظور  داد؛  این هفته خبر  جمعه 
حفظ سالمت مردم و بازدیدکنندگان 
مراسم حمل مشعل المپیک از یونان به 
توکیو محل برگزاری مسابقات المپیک 
2۰2۰، این برنامه در زمانی کوتاه و با 

مراسمی کوچک برگزار خواهد شد.
کمیته ملی المپیک یونان در جلسه 
مراسم  این  گرفت  تصمیم  اخیر خود 
که هر چهار سال یکبار هنگام انتقال 
به شهر  این کشور  از  المپیک  مشعل 
می شود،  برپا  بازی ها   برگزاری  محل 
به خاطر حفظ سالمت و جلوگیری از 
انتشار ویروس ُکرونا به صورتی محدود 
 2۰2۰ گرفت.المپیک  خواهد  انجام 
توکیو قرار است روز 2۴ اوت آغاز شود. 
اما کمیته المپیک ژاپن به دکتر توماس 
المپیک  باخ رئیس کمیته بین المللی 
اختیار داده در صورت گسترش بیشتر 
دنیا،  مختلف  نقاط  در  ُکرونا  ویروس 
می تواند انجام این بازی ها را به ماه های 
موکول  دیگری  تاریخ  یا  سال  پایانی 
نماید.گفتنی است که ویروس ُکرونا از 
نوع ویروس ُکرونا ویریده هست که به 
وفور در انسان و سایر پستانداران یافت 
می شود. عامل بیشتر عفونت های انسانی 
ویروس های ُکرونای خفیف هستند. اما 
در بیست سال گذشته دو ویروس بتا 
ُکرونا در مجموع بیش از ده هزار نفر را 

به عفونت شدید تنفسی ناشی از ویروس 
Sars.Cov سندروم تنفسی خاورمیانه 
وابسته   Mers.Cov ویروس  به  که 
است، مبتال کرده که با مرگ و میر زیاد 
همراه بوده است.به گفته متخصصین، 
ویروس هایی که تا حال شناخته شده اند، 
تنها نوک کوه یخ هستند و بخش بزرگ 
و ناشناخته ای از آنها قدرت این را دارند 
که موجب حوادث جدید و شدید برای 

موجودات دیگر و شاید انسان باشند.
با  افرادی   ۱۳۹۸ سال  دی ماه  در 
در  به »ذات الریه«  بسیار شبیه  عالئم 
شهر ووهان چین گزارش شدند. ضمنا 
یک   ، گرفته  صورت  آزمایش های  در 
ویروس ُکرونای تازه هم کشف شد که 
شناخته  »کرونا2۰۱۹«  نام  به  اکنون 
می شود و از همان زمان تا حاال شمار 
در  ویروس  این  به  افراد  از  بیشتری 
چین، تایلند، ژاپن، کره جنوبی ایران ، 
ایتالیا و آمریکا و سایر کشورها مبتال 

توکیو؛ 6 مارس ۲0۲0
شده اند و درمانی که فعال برای مقابله 
با این ویروس انجام می شود، ترکیبی 
از 2 تا ۴ داروی ضد این ویروس است.

افزایش  دلیل  به  حال  همین  در 
روزافزون تعداد بیماران مبتال به ُکرونا 
بسیاری از مسابقات ورزشی در سراسر 
جهان لغو شده که بازی تیم ملی فوتبال 
ایران با تیم های هنگ کنگ و کامبوج 
از آن جمله اند که قرار شده در تاریخ 
دیگری برگزار شوند.قرار بود تیم ایران 
تیم  با  تهران  در  فروردین  هفتم  روز 
روز ۱2  و  برود  میدان  به  هنگ کنگ 
فروردین نیز در کامبوج با تیم آن کشور 
دیدار داشته باشد.تیم ملی ایران از چهار 
مسابقه خود تا حاال ۶ امتیاز کسب کرده 
و با یک بازی کمتر از بحرین و عراق، در 
رده سوم گروه خود دیده می شود. از هر 
گروه دو تیم به مرحله نهایی رقابت های 
در  قطر  جهانی 2۰22  جام  مقدماتی 

قاره آسیا صعود خواهند کرد.

=مسئوالن دولتی نباید در 
کار فوتبال دخالت کنند.

از  اخیرأ  فوتبال  جهانی  فدراسیون 
بود  خواسته  ایران  فوتبال  فدراسیون 
هرچه زودتر اساسنامه خود را با توجه 
به شرایط و مفاد مورد نظر فیفا تغییر 
در  این سازمان  مقّر  به  را  آن  و  دهد 

سوئیس بفرستد.
فوتبال  فدراسیون  را  آنچه  فیفا 
جمهوری اسالمی به تازگی به عنوان 
اساسنامه جدید برای آنها ارسال کرده، 
و  داده  تشخیص  بندی  سرهم  نوعی 

نپذیرفته است.
فدراسیون جهانی فوتبال در نامه ای 
به فدراسیون فوتبال ایران تذکر داده 
که فدراسیون های عضو فیفا موظف به 
تنظیم و تصویب اساسنامه ای هستند 
که بر پایه مقررات استاندارد فدراسیون 
تأکید  مفاد  با  و  باشد  فوتبال  جهانی 
اساسنامه  این  پانزدهم  بند  در  شده 
که  حالی  در  باشد.  داشته  همخوانی 
در اساسنامه ارسالی جمهوری اسالمی 
خبری از نکات مورد تأکید فیفا نیست.

بجز این اشکاالت، میان نسخه های 
فوتبال  اساسنامه  انگلیسی  و  فارسی 

جمهوری اسالمی در رابطه با مراحل 
ثبت نام نامزدهای ریاست فدراسیون 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  برای  که 
به  ناهماهنگی هایی  شده،  فرستاده 
چشم می خورد. ضمنا در سند مربوط 
به انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال 
ایران نیز که برای فیفا فرستاده شده، 
انتخابات  کمیته  وجود یک  از  نشانی 
مشروع  نهاد  سوی  از  که  مستقل 
منصوب  آن کشور  فوتبال  فدراسیون 
بر  عالوه  نمی شود.  دیده  باشد،  شده 
آن، مقرراتی هم که در خود انتخابات 
وجود  آن  در  نیز  گردد  رعایت  باید 
ندارد و بیشتر به موضوعات مربوط به 
صالحیت نامزدها و اعالم کاندیداتوری 

آنها ارتباط دارد.
و اما ایراد چشمگیر دیگر در اساسنامه 
این  ایران  فوتبال  فدراسیون  کنونی 
وزیر ورزش که عضو دولت  است که 
مجمع  دهنده  رأی  اعضای  از  است، 
عمومی این فدراسیون نیز هست. در 
قانون   ۱۹ ماده  و   ۱۴ بند  که  حالی 
فدراسیون های  کلیه  می گوید:  فیفا 
فوتبال کشورهای عضو موظف هستند 
امور مربوط به خود را بطور مستقل و 
بدون دخالت و تاثیرپذیری از مقامات و 

مسئوالن آن کشور اداره کنند.
بنابراین موضع مشترک و قاطع فیفا 
و کنفدراسیون فوتبال آسیا این است 
که فدراسیون فوتبال ایران باید پیش 
از برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون، 
تنظیم  فیفا  قبول  مورد  اساسنامه ای 
کرده و برای آنها ارسال نماید تا بتواند 
موارد  و  فدراسیون  ریاست  انتخابات 
مربوط به مجمع عمومی اش را انجام 

دهد.
فیفا  که  شرایطی  در  روی  هر  به 
بدون تهیه و تنظیم اساسنامه جدید، 
انتخابات فدراسیون فوتبال جمهوری 
است،  دانسته  اعتبار  فاقد  را  اسالمی 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش کابینه 
حسن روحانی اعالم کرده در انتخابات 
فدراسیون فوتبال شرکت نخواهد کرد.

در  ورزش  وزیر  تصمیم  دنبال  به 
اصالح  جلسات  در  حضور  عدم  مورد 
ابراهیم  بهاروند،  حیدر   ، اساسنامه 
مسئوالن  علینژاد،  علی  و  شکوری 
برای  گرفتند  تصمیم  ورزش  وزارت 
گفتگو با مقامات فیفا به زوریخ بروند. 
پرواز  عدم  دلیل  به  برنامه  این  اما 
هواپیما از ایران به سوئیس، تا کنون 

عملی نشده است.

فیفا: اساسنامه فوتبال ایران پر از اشکال است
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انتقاد تُند رئیس انجمن علمی مددکاری ایران:
کم کاری مسئوالن مردم را به جان هم

 انداخته است

و  لتی  بی عدا »مردم  =
بی توجهی را می بینند. وقتی 
شهر قم را قرنطینه نکردند 
شهرها  تمام  در  بیماری  و 
در  آنهم  کرد،  پیدا  شیوع 
شرایطی که انواع فشارهای 
عی  جتما ا و  ی  د قتصا ا
روی  گذشته  شده  انباشته 
تصور  بود،  مردم  دوش 
چنین وضعیتی چندان دور 

از انتظار نیست.«
=مصطفی اقلیما به شدت 
»استانی شدن  ادعای  با 
مردم« در پی بروز رفتارهایی 
چون ضرب و جرح مسافران 
توسط مردم بومی مخالفت 
حرف ها  »این  گفت:  و  کرد 
تنها برای جدا کردن مردم 
ما  ی  ها شهر گر  ا  . ست ا
کنترل  برای  الزم  امکانات 
بیماری را داشت، همه مردم 
مسافران را به شهر خود راه 
عدم  فشار  این  و  می دادند 
به  را  مردم  امکانات  وجود 
این وضعیت کشانده است.«
انجمن  نظرسنجی  =در 
یک  تنها  ایران،  مددکاری 
در  شرکت کنندگان  چهارم 
به  موفق  نظرسنجی،  این 
خریدن ماسک و فقط نیمی 
از آنها موفق به خرید مواد 
شده اند!  ضدعفونی کننده 
ن  گا کت کنند شر بیشتر 
به  دسترسی  عدم  دلیل 
ضدعفونی  مواد  و  ماسک 
کننده را موجود نبودن آنها 
در داروخانه ها و فروشگاه ها 
نیمی  حدود  کردند.  مطرح 
نگران  شرکت کنندگان  از 

وضعیت شغلی خود بودند.
انجمن  اخیر  نظرسنجی  نتایج 
حاکی  ایران  مددکاری  علمی 
متوسِط  حد  از  بیش  نگرانی  از 
۷۵درصد شرکت کنندگان از ابتال به 
رئیس  همچنین  ُکروناست.  ویروس 
که  است  گفته  علمی  انجمن  این 
به  را  مردم  مسئوالن  کم کاری های 
اظهار  وی  است.  انداخته  هم  جان 
امیدواری کرد که »در فرصت اندک 
تغییر  غلط  رفتارهای  این  باقیمانده 
در  رو  را  مردم  این  از  بیش  و  کند 

روی هم قرار ندهند!«
نتایج نظرسنجی اخیر انجمن علمی 
مددکاری ایران از حدود ۴ هزار نفر 
نشان  ایران  مختلف  استان های  از 
شرکت کنندگان  ۷۵درصد  می دهد 
به  ابتال  از  متوسط  حد  از  بیش 
این  و  هستند  نگران  ُکرونا  ویروس 
نگرانی بیشتر از هراس ابتالی اعضای 
ویروس  این  به  بستگان  و  خانواده  

نشأت می گیرد.
این  توجه  قابل  نتایج  از  یکی 
آگاهی  باالی  سطح  نظرسنجی 
بیماری  عالئم  از  شرکت کنندگان 

ُکرونا و روش های مقابله با آن است 
مهمترین  از  درصد   ۸۰ از  بیش  که 
عالئم بیماری آگاه بودند و حدود ۸۵ 
درصد آنها می دانستند که سالمندان 
زمینه ای  بیماری های  دارای  افراد  و 
خطر  معرض  در  گروه های  جمله  از 

بیماری ُکرونا به شمار می روند.
نحوه  مورد  در  داده ها  تحلیل 
دسترسی به اطالعات در مورد بیماری 
کرونا و روش های مراقبت از خود در 
که  است  داده  نشان  پژوهش  این 
شرکت کنندگان بیشترین اطالعات را 
از شبکه های اجتماعی مانند واتس اپ 
اعتماد  و   کرده اند  دریافت  تلگرام  و 
به  معناداری  بطور  شرکت کنندگان 
اطالعات  ارائه کننده  حاکمیتی  منابع 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  )منظور 
و  رادیو  تلویزیون  پزشکی،  آموزش 
خبرگزاری های دولتی است( کمتر از 

منابع غیردولتی است.
چهارم  یک  تنها  همچنین 
نظرسنجی،  این  در  شرکت کنندگان 
فقط  و  ماسک  خریدن  به  موفق 
مواد  خرید  به  موفق  آنها  از  نیمی 
بیشتر  شده اند!  ضدعفونی کننده 
شرکت کنندگان دلیل عدم دسترسی 
کننده  ضدعفونی  مواد  و  ماسک  به 
داروخانه ها  آنها در  نبودن  را موجود 
حدود  کردند.  مطرح  فروشگاه ها  و 
نگران  شرکت کنندگان  از  نیمی 

وضعیت شغلی خود بوده اند.
نظرسنجی،  این  نتایج  انتشار  پیرو 
علمی  انجمن  رئیس  اقلیما  مصطفی 
از عملکرد  ایران به شدت  مددکاری 
از  خودداری  در  کشور  مسئوالن 
به  آن  گسترش  و  قم  شهر  قرنطینه 
کرد.  انتقاد  کشور  استان های  تمام 
برخورد  به  منجر  کم کاری  همین 
مسافران  با  استان ها  برخی  اهالی 

شده است.
شرایط  در  اخیر،  روزهای  طی 
گیالن،  استان های  بحران زده ی 
ابتالی  و  گلستان  و  مازندران 
گسترده ی مردم به ویروس ُکرونا، سفر 
عدم  پی  در  استان ها،  این  به  برخی 
واکنش  با  استان ها،  این  قرنطینه ی 
آنها  این استان ها روبرو شد.  ساکنان 
در برخی موارد اقدام به بستن راه ها و 
جاده ها کردند و  اجازه ورود مسافران 
را ندادند. در مواردی نیز اهالی محل با 

مسافران درگیر شدند.
به  اشاره  با  رابطه  این  در  اقلیما 
روند  در  مردم  شخصی  دخالت 
دیگر  مسافران  ورود  از  جلوگیری 
خود،  زندگی  محل  به  استان ها 
مسئوالن را مقصر دانست و گفت که 
»شکاف های استانی و حرکات پیش 
ورود  از  جلوگیری  بر  مبنی  آمده 
مسافر توسط مردم به شهرهای خود 
باید  و  از علت هاست  معلولی  همگی 
به این فکر کرد که چه عواملی باعث 

شده که مردم به اینجا برسند.«
اقلیما با بیان اینکه در جامعه ای که 
از روز اول آگاه سازی صورت نگرفته 
اوضاع  نداشته  معنایی  قرنطینه  و 
افزود:  می شود،  اینگونه  ناخواه  خواه 
را  بی توجهی  و  بی عدالتی  »مردم 
قرنطینه  را  قم  وقتی شهر  می بینند. 
شهرها  تمام  در  بیماری  و  نکردند 
شیوع پیدا کرد، آنهم در شرایطی که 
انواع فشارهای اقتصادی و اجتماعی 
دوش  روی  گذشته  شده  انباشته 

وضعیتی  چنین  تصور  بود،  مردم 
چندان دور از انتظار نیست.«

مددکاری  علمی  انجمن  رئیس 
دارو،  کمبود  از  همچنین  ایران 
استان ها  در  الزم  امکانات  و  پزشک 
انتقاد و تصریح کرد: »هیچ فردی به 

این مسائل پاسخگو نیست.«
در  را  دولتی  دستگاه های  اقلیما 
عمال  جدی  و  الزم  اقدامات  انجام 
»در  که  گفت  و  دانست  »تعطیل« 
مانده اند  تنها  مردم  وضعیتی  چنین 
و خود سعی بر کنترل اوضاع دارند. 
حال  در  شهرداران  و  فرمانداران 
اما  هستند  امکانات  نبود  به  اذعان 
دولت توجهی به این مسائل ندارند.«

ایران  مددکاری  انجمن  رئیس 
و  کنترل  که  کرد  تأکید  همچنین 
و  نمی شود  دیده  کارآمدی  مدیریت 
کم کاری های  و  دولت  این  متأسفانه 
جان  به  را  مردم  که  است  مسئوالن 

هم انداخته است.
وی با اشاره به استفاده از کیت های 
نمایندگان  برای  ُکرونا  تشخیص 
مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: 
اما  نیست  تشخیصی  کیت  »وقتی 
سالم  نماینده های  بیماران،  از  قبل 
مجلس تست ُکرونا می دهند و برای 
زیادی  دردسرهای  و  هزینه  مردم 
مشخص  وضعیت  این  دارد،  وجود 

است.«
بقدری  »مردم  کرد:  اضافه  اقلیما 
بی مدیریتی و فشار را تحمل کرده اند 
که دیگر نمی توانند رفتارهای خود را 

کنترل کنند.«
ادعای  با  شدت  به  همچنین  وی 
بروز  پی  در  مردم«  »استانی شدن 
جرح  و  ضرب  چون  رفتارهایی 
مخالف  بومی  مردم  توسط  مسافران 
کرد و گفت: »این حرف ها تنها برای 
جدا کردن مردم است. اگر شهرهای 
ما امکانات الزم برای کنترل بیماری 
را داشت، همه مردم مسافران را هم 
به شهر خود راه می دادند و این فشار 
این  به  را  مردم  امکانات  وجود  عدم 

وضعیت کشانده است.«
مصطفی اقلیما مسئوالن یک کشور 
مردم  غلط  رفتارهای  عامل  اولین  را 
دانست و افزود که آنها »اما هیچوقت 
بی مدیریتی ها  و  کم کاری ها  این 
انسانی  هیچ  نمی گیرند.  گردن  را 
این  و  نبوده  بد  زندگی  ابتدای  از 
است  کشور  یک  غلط  سیاست های 
پرورش  معتاد  و  آدمکش  و  دزد  که 
و  بال  گرفتار  را  انسان ها  و  می دهد 

درگیری می کند.«
اقلیما این پرسش را مطرح کرد که 
میلیارد  هزاران  روزانه  که  »مملکتی 
در آن برای امور غیرضرور که تعداد 
می کند،  هزینه  نیست،  کم  هم  آنها 
امکانات  اولین  نمی تواند  چطور 
بهداشتی مانند ماسک و موادشوینده 
و ضدعفونی را، آنهم در کشوری که 
دارد  تولید  کارخانه  هزاران  و  صدها 

تهیه کند؟!«
مددکاری  انجمن  ارشد  عضو  این 
داشت:  بیان  خود  سخنان  پایان  در 
مسئوالن  که  است  این  »موضوع 
کاری  مردم  برای  نمی خواهند  ما 
کنند، که امیدوارم در فرصت اندک 
تغییر  غلط  رفتارهای  این  باقیمانده 
در  رو  را  مردم  این  از  بیش  و  کند 

روی هم قرار ندهند.«

= تخمین زده می شود که 
در  که  اطالعاتی  درصد   ۹۵
درباره  توییتر  و  فیسبوک 
بدل  و  رد  کروناویروس 
اطالعات  حاوی  می شوند، 

غلط هستند.
نه  الکل  نه  سیر  نه   =
در  هیچکدام  کنجد  روغن 
ُکرونا  درمان  یا  پیشگیری 

تأثیری ندارند!
این  تنها  ُکرونا  شیوع  زمان  از 
و  کرده  سرایت  که  نیست  ویروس 
اقسام  و  انواع  بلکه  می شود  منتقل 
توصیه های  تا  توطئه  تئوری های 
بی پایه به ویژه در شبکه های اجتماعی 
از  هیچکدام  در  که  افرادی  توسط  و 
ندارند، دست  تخصصی  زمینه ها  این 
در  که  شایعاتی  می چرخد.  دست  به 
ایران مسمومیت و مرگ ده ها تن را بر 
اثر خوردن الکل تقلبی و الکل صنعتی 
به دنبال داشته  ُکرونا  با  مقابله  برای 

است.
بهداشت  سازمان  زمینه  همین  در 
»شیوع  یا  »اینفوِدمی«  از  جهانی 
ویروس اطالعات غلط« سخن می گوید 
و از هفته ها پیش درباره این شایعات 
که در بسیاری موارد خطرناک هستند 
اجتماعی  شبکه های  و  وبسایت  در 

خود هشدار می دهد.
تخمین زده می شود که ۹۵ درصد 
توییتر  و  فیسبوک  در  که  اطالعاتی 
درباره کروناویروس رد و بدل می شوند، 

حاوی اطالعات غلط هستند.
لباس محافظ  و  ماسک معمولی 
کووید1۹  به  ابتال  از  می تواند 

پیشگیری کند؟
نه! غلط است! ماسک های معمولی 
تنفسی و لباس های محافظ معمولی 
به  نمی کنند.  پیشگیری  ُکرونا  از 
و  ماسک ها   فقط  کارشناسان،  گفته 
لباس های مخصوص چنین خاصیتی 
و  پزشکی  کادر  به  آنهم  که  دارند  را 

پرستاری توصیه می شود.
لباس  و  ماسک  از  استفاده  بجای 
که  می شود  توصیه  معمولی  محافظ 
را  ابتال  به  مشکوک  افراد  با  فاصله 

اینفوِدمی یا شیوع ویروس اطالعات غلط؛ 
تئوری ها و توصیه های بی پایه دربارهپیشگیری و 

درمان ُکروناویروس

حفظ کنید؛ در دستمال یا آرنج خود 
عطسه و سرفه کنید و مهمتر از همه 
دست خود را مرتب و به شیوه درست 
و  آب  با  ثانیه   2۰ دست کم  بار  هر 

صابون بشویید.
ویروس  سرایت  از  الکل  و  سیر 

کرونا جلوگیری می کنند!
نه! غلط است! اگرچه در شبکه های 
اجتماعی ده ها دستور استفاده از سیر 
که  البته  و  می شود  دست  به  دست 
سیر یک ماده خوراکی مفید است اما 
هیچ کمکی در مبتال نشدن به کرونا 

یا درمان آن نمی کند.
نه  نیز همینطور است.  الکل  درباره 
بدن  روی  آن  مالیدن  نه  و  نوشیدن 
هیچ تأثیری در محافظت و پیشگیری 

و یا درمان کرونا ندارد!
کمک  کنجد  روغن  مالیدن 

می کند!
نه! غلط است! اگرچه تبلیغ می شود 
که مالیدن روغن کنجد به بدن باعث 
بدن  به  ویروس  ورود  از  که  می شود 
نیست!  اینطور  اما  شود،  جلوگیری 
روغن کنجد خوشمزه و مفید است اما 
مانع ورود ُکرونا یا هر ویروس دیگر به 

بدن نمی شود.
را  ویروس  بنفش  ماورای  المپ  

می ُکشد
نه! غلط است! کسانی که می خواهند 
به  اینترنت  در  را  خود  المپ های 
فروش برسانند اینطور تبلیغ می کنند! 

سهم ُکرونا در اقتصاد ویران ایران
سه  حاکیست  =گزارش ها 
و  کویت  از  خارجی  زندانی 
زندان  در  آمریکا  و  بحرین 
اعتصاب  به  دست  مشهد 

غذای خشک زده اند.
ایرج ایرانهمر - صندوق بین المللی 
تا  ایران  اقتصادی  ساالنه  رشد  پول، 
را   2۰۱۹ میالدی  اکتبر  ماه  پایان 
کرده  اعالم  درصد  نیم  و  نه  منفی 
رشد  شده  پیش بینی  مقدار  است. 
میالدی  آتی  سال  برای  اقتصادی 
توسط این نهاد صفر درصد اعالم شده 

است.
اگر نگاهی به گذشته بیندازیم، در 
اقتصادی،  رشد  میزان   ۱۳۶۳ سال 
پایین تر از رقم فعلی بوده است. سایر 
متغیرهای اقتصادی نیز سیگنال های 
نشان  خود  از  را  ناامیدکننده ای 
می دهند. برای مثال موجودی سرمایه 
به  نزولی  روند  کشور  خالص  ثابت 
حکایت  امر  این  است؛  گرفته  خود 
کشور  سرمایه های  استهالک  از 
که  است  جدید  سرمایه گذاری  بدون 
زمینه های بیکاری بیشتر در آینده را 

به دنبال دارد.
در این میان، عدم شفافیت فزاینده 
از  حاکی  حاکم،  نهادهای  سوی  از 
اقتصادی کشور  ناگوار  اوضاع  تشدید 

است:
شاخص   ۹۷ آذر  از  مرکزی  بانک 
قیمت مصرف کننده را منتشر نکرده 

است.
گزارش  انتشار  از  این  بر  عالوه 
عملکرد بودجه دولت در سال ۹۸ نیز 

خودداری می کند.
تجارت  آمار  که  ایران  گمرک 
خارجی را بطور روزانه منتشر می کرد 
آمار  این  انتشار  از  تیر ۹۸  از سیزده 

خودداری کرده است.

بطور   ۹۷ بودجه  تفریغ  گزارش 
محرمانه و بدون درز هیچگونه خبری 
به مجلس شورای  آن  ارقام  به  راجع 
در حالیست که  این  و  رفت  اسالمی 

هر ساله محتوای آن منتشر می شد.
در این شرایط که بحران اقتصادی 
شیوع  است  رسیده  خود  اوج  به 
محدودیت هایی  و  ُکرونا  بیماری 
آن،  از  ناشی  اقتصادی  اجتماعی- 
باعث  می تواند  کوتاه مدت،  هرچند 
شود که رشد اقتصادی به آن مقادیر 
پیش بینی شده نرسد و اقتصاد ایران 
بیش از پیش در مسیر سراشیبی فرو 

غلتد.
نظیر  اقتصادی  بخش های  برخی 
فعالیت های  هتلداری،  و  رستوران 
تفریحی، فرهنگی و ورزشی، آموزش 
خصوصی، حمل و نقل هوایی و حمل 
تأثیر  تحت   مستقیماً  راه آهن  نقل  و 
این محدودیت ها قرار می گیرند. طبق 
آمار بانک مرکزی، مجموع سهم ارزش 
افزوده این فعالیت ها از تولید ناخالص 

داخلی کشور 2٫۶ درصد است.

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

درباره  جهانی  بهداشت  سازمان  اما 
استرلیزه و ضدعفونی کردن دست ها 
وسیله  به  بدن  اندام های  دیگر  و 
هشدار  بنفش  ماورای  المپ های 
را  پوست  می تواند  که  چرا  می دهد 

بسوزاند.
را  کرونا  ویروس  گربه  و  سگ 

منتقل می کنند
به گفته مقامات  ندارد!  احتمال   نه! 
با  سگ  یک  هنگ کنگ  در  محلی 
ویروس »سارس کووید2« آزمایش شد 
که فقط پوزه و دماغ اش به آن آلوده 
بود. اما به  گفته ی ویروس شناسان تا 
که  ندارد  وجود  نشانه ای  هیچ  کنون 
باشد. کارشناسان  ناقل ویروس  سگ 
هیستریک  نگرانی  می کنند،  تأکید 
و  سگ  توسط  ویروس  انتقال  درباره 
را  مردم  که  چیزیست  آخرین  گربه 

می توان نسبت به آن نگران کرد!
و  جهانی  بهداشت  سازمان 
با  که  مطلع  پزشکان  و  کارشناسان 
موضوع ویروس کُرونا به کار و پژوهش 
همچنان شستشوی  هستند  مشغول 
و  صابون  و  آب  با  دست  مرتب 
همچنین فاصله با افراد مبتال، اجتناب 
نقلیه عمومی  و وسایل  اجتماعات  از 
و همچنین در صورت ابتال، قرنطینه 
با  فوری  مراجعه  و  تماس  و  خانگی 
شهرهایی  در  را  مسئول  نهادهای 
توصیه  شده  شایع  ویروس  این  که 

می کنند.

سیر و الکل نه پیشگیری می کنند و نه درمان!

نیز  اقتصادی  بخش های  برخی 
بطور  نه  اما  مستقیم  بطور  چند  هر 
قرار  شرایط  این  تأثیر  تحت  کامل 
آمار  طبق  مثال  عنوان  به  می گیرند. 
افزوده  ارزش  سهم  مرکزی،  بانک 
تولید  از  بخش حمل و نقل جاده ای 
است.  درصد   ۶٫۴۵ داخلی  ناخالص 
جابجایی  به  را  سهم  این  نصف  اگر 
 ۳٫2۳ مقدار  دهیم،  نسبت  مسافران 
درصد دیگر از تولید ناخالص داخلی 
آسیب  این محدودیت ها  از  مستقیماً 
می بیند و این به معنای این است که 
ایران  اقتصاد  از  حداقل ۵٫۸۳ درصد 
بیماری  این  شیوع  از  مستقیم  بطور 

آسیب می بیند.
از بخش های  این بسیاری  بر  عالوه 
دیگر اقتصادی نیز بطور غیرمستقیم 
قرار  بیماری  این  شیوع  تأثیر  تحت 
می گیرند. کاهش در خریدهای عید، 
بازدیدها  و  و دید  کاهش مسافرت ها 
هر یک به طریقی بر فروش بسیاری 
فعالیت های  و  تولیدی  محصوالت  از 

خدماتی تأثیر سوء می گذارند.
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سال =رضاشاه پهلوی از معدود  پانصد  یان  نرا فرما
اخیر ایران است که دوران 
می توان  را  او  فرمانروایی 
را  آن  و  او شناخت  نام  به 
»عصر رضاشاه« نامید. این 
خصوصیت شاید بیشتر به 
این دلیل است که از زمان 
صفوی  پادشاهی  تشکیل 
تنها سه  معاصر،  دوران  تا 
توانسته اند  ایرانی  پادشاه 
چنان حضور مؤثر و خدمات 
که  باشند  داشته  نمایانی 
حافظه تاریخی ملت ایران، 
شمایل آنها را به وضوح در 
سه  این  کند.  حفظ  خود 
فرمانروای بزرگ، شاه عباس 
اول صفوی، نادرشاه افشار 
پهلوی هستند.  رضاشاه  و 
این هر سه، در روزگار خود، 
سرزمینی در حال اضمحالل 
را  شکست خورده  ملتی  و 
تحویل گرفتند و آنها را از 

نو پروردند.
یخ  ر تا  - قی مصد سف  یو
آگاهی  با  جز  را  کهن  سرزمین های 
به احوال بزرگاِن تاریخساِز تولدیافته 
در آن سرزمین ها، نمی توان شناخت. 
حال اگر ایامی از تاریخ این سرزمین ها 
به شخصیت های خاصی پیوند خورده 
باشد، واضح است که این بزرگان ُمهر 
آن  قدمت  نشیِب  و  فراز  بر  را  خود 
کشور ها زده اند و از همین رو، حافظه 
تاریخی باشندگان چنین کشورهایی، 
به حضور  از هر عامل دیگری  بیش 
چنین شخصیت هایی آشنا و وابسته 

است.
از  که  هم-  مللی  چنین  مورخیِن 
آبشخور همین حافظه تاریخی سیراب 
می شوند- از میان شخصیت های هر 
دوره از تاریخ کشورشان، یکی را که 
از باقی آنها خدمات نمایان تر و وزن 
حضور بیشتری داشته، بر می گزینند و 
آن دوره خاص را »عصِر« آن شخصیت 

می خوانند.
رضاشاه پهلوی از معدود فرمانرایان 
که  است  ایران  اخیر  سال  پانصد 
دوران فرمانروایی او را می توان به نام 
او شناخت و آن را »عصر رضاشاه« 
نامید. این خصوصیت شاید بیشتر به 
از زمان تشکیل  این دلیل است که 
معاصر،  دوران  تا  صفوی  پادشاهی 
توانسته اند  ایرانی  پادشاه  سه  تنها 
چنان حضور مؤثر و خدمات نمایانی 
داشته باشند که حافظه تاریخی ملت 
ایران، شمایل آنها را به وضوح در خود 
حفظ کند. این سه فرمانروای بزرگ، 
شاه عباس اول صفوی، نادرشاه افشار 
و رضاشاه پهلوی هستند. این هر سه، 
حال  در  سرزمینی  خود،  روزگار  در 
را  اضمحالل و ملتی شکست خورده 
تحویل گرفتند و آنها را از نو پروردند.

آن  از  رضاشاه  کار  میان،  این  در 
دو پادشاه دیگر به مراتب مشکل تر 
بود زیرا او زمانی به عرصه رسید که 
قریب به دو قرن از آخرین جلوه های 
شکوه ایرانزمین گذشته بود و وطن 
ما در منتهای فقر و ناتوانی، عرصه ی 
خارجی  و  داخلی  اوباش  جوالن 
مادی  منابع  ایام،  آن  در  بود.  شده 
و روحیه جمعِی ملت ایران نه مانند 
عصر شاه عباس پر و پیمان بود و نه 
فاصله ایران با ملل مترقی دنیا مثل 

عهد نادرشاه، کوتاه.
صد و هفتاد و سه سال پس از قتل 
نادرشاه در فتح آباد قوچان، رضاخان 
میرپنج سوادکوهی، همچون نادرشاه، 
هوشمندانه خود را به عرصه سیاسِت 
ایراِن پریشاِن پس از مشروطه تحمیل 
کرد و اندک زمانی پس از ظهورش، 
یا  مطیع  یک  به  یک  را  رقیبان 
منکوب ساخت. او همچون نادرشاه، 
سردارِسَپهی، صدارِت عظما و سپس 
لیاقت  با  قدم،  به  قدم  را  پادشاهی 
کسب کرد و در کوتاه مدتی، کشوری 
پریشان و عقب مانده را سامان بخشید 

و به مسیر توسعه رهنمون شد.
دوران  از  مانده  بجا  تصاویر  به  اگر 
فالکت،  فقر،  جز  نظر  کنیم،  قاجار 
در  گرسنگی  و  تکیدگی  بیماری، 
سیما و جبین بیشینه نفوس ایرانیان 

مندرس،  مه های  جا نمی بینیم. 
ساختمان های در حال ویرانی، راه های 
ناهموار و سنگالخ، مشاغل کاذب و 
و  خیابانی  لوطی های  و  اوباش  هرز، 
از همه بیشتر خشونت و بی نظمی، 
قاجار  عصر  تصاویر  اصلی  نماهای 
هستند. انقالب ارجمند مشروطه، در 
واکنش به چنین نابسامانی هایی رخ 

داد و شوربختانه بدفرجام شد.
مشروطه،  انقالب  از  پس  ایران 
قریب به پانزده سال هرج و مرج را 
تجربه کرد. سال های پایانی سلطنت 
ایران  حقارت  و  ادبار  دوران  قاجار، 
ایران«  محروسه  »ممالک  از  و  بود 
بود.  نمانده  باقی  بی مسما  نامی  جز 
بریتانیا  و  روسیه  دولت های  از  جدا 
عمال  را  ایران  جنوب  و  شمال  که 
تصرف کرده بودند، باقی مملکت میان 
ماجراجویان داخلی و اوباش و خوانین 
محلی تقسیم شده بود. سلطان قاجار 
که حتی در تهران هم شخصیتی به 
و  مال اندوزی  جز  نمی آمد،  حساب 
رؤیای سفر فرنگ، مشغولیت دیگری 
ارکان  تمام  فالکت  و  فساد  نداشت. 
بود و شرایط  بر گرفته  را در  کشور 
بین المللی پس از جنگ جهانی اول، 
امکان تجزیه ایران را به چند دولت 
جعلی و ساخته استعمارگران اروپایی، 
بسیار محتمل کرده بود. بیشینه مردِم 
نه  زمان،  آن  پاشیده ی  هم  از  ایراِن 
تنها مطلقا بی سواد و »رعیت« بودند 
بلکه حتی درِک حداقلی از مفاهیمی 
همچون وطن، هویت ملی، آزادی و 

کرامت انسانی نداشتند.
کشنده،  مسری  بیماری های  فقر، 
و  حرص  از  ناشی  بزرگ  قحطی 
رذالت مالکان بزرگ در همدستی با 
بریتانیایی،  بی وجدان  استعمارگران 
ناامیدی فراگیر اتباع ایران نسبت به 
آینده خود و فرزندانشان، باعث شده 
منجی  ظهور  برای  ایرانیان  که  بود 
بنابراین،  بردارند.  آسمان  به  دست 
ظهور رضاشاه در این دوران، بیش از 
آنکه ناشی از طرح و نقشه ای پیشینی 
باشد، مطالبه اکثر قریب به اتفاق مردم 
ایران بود که از فساد و هرج و مرج، 

جان به لب شده بودند.
پس از نامرادی ها و ناکارآمدی های 
صدر مشروطه، نیاز به امنیت و اندیشه 
توسعه و پیشرفت، باعث اقبال عمومی 
شد.  پهلوی  سلسله  بنیانگذار  به 
مملکتی که رضاخان کمر به وزارت 
نخست وزیری اش  سپس  و  جنگ 
بست، از یکطرف در خوزستان گرفتار 
فتنه شیخ  خزعِل نوکِر بریتانیا بود و 
از سوی دیگرش در گیالن مشغوِل 
فتنه کوچک خاِن جنگلی بود که به 
پشتگرمی بلشویک ها، َعلَم استقالل 
»جمهوری  ادعای  و  بود  برداشته 
سوسیالیستی گیالن« داشت. اوضاع 
باقی بخش های کشور هم دست کمی 
از جنوب و شمال نداشت و خوانیِن 
طوایف یا حتی گردنه بگیرهای محلی، 

داعیه حکومت مستقل داشتند.
و سخت کوشِی  پشتکار  با  رضاشاه 
این  یِک  به  یک  وطن دوستانه اش، 
ایران  سیاست  از صحنه  را  جماعت 
پاک کرد و یکپارچگی کشور و هویت 
ملی را به اذهان ایرانیان بازگرداند. ناِم 
»ایران« در دوران او و به اصراِر دولت 
او در جهان رسمیت یافت و هویت 
بنیادین  موضوعی  او  زماِن  در  ملی 
ایران  مدارس  درسی  کتاب های  در 
عقب ماندگی  درک  با  رضاشاه  شد. 
ظاهری و باطنی مردم ایران، دست 
که  زد  قاطع  و  سریع  اصالحاتی  به 
با وجود مقاومت متحجرین، موجب 
و  تجدد  مسیر  در  عظیم  جهشی 

پیشرفت جامعه ایران شد.
صفحه کلید،  این  صاحب  نگاه  از 

رضاشاه  عصر  دستاورد  مهمترین 
پهلوی، ایجاد نهادهای منضبط اداری 
زندگی  ساحت  به  نظم  آوردِن  و 
و  انضباط  بود.  ایرانیان  اجتماعی 
همه  از  قاجار  دروان  در  که  نظم 
رخت  ایرانیان  زیستی  عرصه های 
به  رضاشاه  همت  با  بود،  بسته  بر 
مسائلی  بازگشت.  ایرانیان  زندگی 
چون برنامه ریزی برای طرح های ملی 
و زیرساخت های کشور، وقت شناسی 
و  مملکت  دیوانساالری  در  نظم  و 
در  مسئول  مقامات  از  حسابرسی 
از همه  مالیه عمومی و مهم تر  امور 
و  نوین  قضایی  دستگاه  تأسیس 
از شریعت، محصوِل نگاهی  مستقل 
به  رضاشاهی  حکومت ورزِی  که  بود 
عرصه عمومی سیاست ایران وارد کرد. 
این چنین بود که رضاشاه مملکتی 
فقیر را که حتی استعمارگران قابل 
یکپارچه  نمی دانستند،  استعمارش 
را  نفس  به  اعتماد  و  داشت  نگه 
آن  خورده  سری  تو  »ُرعایای«  به 

بازگرداند.
دوران  از  پیش  ایرانیان  بیشینه 
و  واپسگرا  سرشت  به  بنا  رضاشاه، 
موعود محورِ شیعه گری و به واسطه 
زمان  به  انتظار،  فاسدکننده  مفهوم 
نمی گذاشتند.  ارزش  وقت شناسی  و 
رضاشاه، زماِن قابل سنجش و ساعت 
وارد  ایرانیان  زندگی  به  را  رسمی 
کرد و از این طریق به نبرد خرافات 
ایران  جامعه  در  رایج  بی عملِی  و 
رفت. رضاشاه با یکسان سازی ساعت 
زندگی  سبک  تا  کوشید  تقویم،  و 
مردمان ایران را از یِلخی گری و باری 

به هر جهت بودن، رهایی بخشد.
درِک  ایام  پهلوی،  رضاشاه  عصر 
روزآمد از مقوله توسعه و پیشرفت بود. 
یعنی اینکه برای گردانندگان حکومت 
اعم از پادشاه و دولتمردان زیردستش، 
روشن  و  ملموس  مفهومی  »آینده« 
دانایانی  کمک  با  رضاشاه  داشت. 
علی اکبر  فروغی،  محمدعلی  چون 
داور، سیدحسن تقی زاده و بسیاری 
محروسه«  »ممالک  دیگر،  بزرگان 
قاجار را که نماد فقر و فساد و فالکت 
بودند، تبدیل به »کشور ایران« نمود.

خردمندش  همراهان  و  رضاشاه 
با تکیه بر این سه اصل ملی گرایی، 
نهاد  تکنوکراسی،  و  سکوالریسم 
نوین اداره کشور را پی ریزی کردند و 
ایران را نه تنها از وطه نابودی نجات 
سال  بیست  ظرف  بلکه  بخشیدند 
)۱۳۰۰-۱۳2۰( سرزمینی عقب مانده 
و ویران را دوباره به مسیر آبادانی و 
اجرای  بدون  باز گرداندند.  پیشرفت 
این سه اصل بنیادین، نه یکپارچگی 
نهادهایی  نه  و  می شد  حفظ  ایران 
دادگستری  ملی،  ارتش  همچون 
و  نوین  پرورش  و  آموزش  مستقل، 

دانشگاه  تهران تأسیس می شد.
رضاشاه در میان تاریخسازان کشور 
ما، با همه مختصات، توانایی ها و نقاط 
ضعف اش، ایرانی ترین شخصیت دوران 
معاصر است. او ایران نوین را با همکاری 
بهترین رجال زمانه اش ساخت و البته 
در این مسیر، اشتباهاتی هم مرتکب 
شد. به یاد داشته باشیم که اشتباهات 
اندازه  به  بزرگ، می تواند  انسان های 

بزرگی شان باشد.
به  رضاشاه،  دستاوردهای  عظمت 
خاطر انسان بودِن اوست نه فّره ایزدی 
نازل شده از آسمان بر او؛ پادشاهی 
بود که در نهایِت تواِن یک انسان، با 
همه انسان بودنش، خدمات کم نظیری 
به میهن اش کرد. رضاشاه هنوز هم 
شمایِل  مهم ترین  بعید،  فاصله ای  با 
و  میراث  است.  ایران  معاصر  تاریخ 
دغدغه های او، در عین تازگی، ماندگار 

هستند و نیاِز زمانه ما ایرانیان.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )161(

همگان  بر  قوام السلطنه  بازداشت 
حکومتی  قدرت  که  ساخت  آشکار 
از کاخ فرح آباد )اقامتگاه شاه( و کاخ 
گلستان )مقّر ریاست وزرا( به عمارت 

وزارت جنگ انتقال یافته است.
شاه و رئیس الوزرا با تردید به قضیه 
نداشتند  اطمینان  و  می نگریستند 
آن  الاقل  ـ  سردارسپه  ترور  توطئۀ 
طور که پروندۀ امر حکایت داشت ـ 
واقعی و جدی بوده باشد. در پرونده، 
نامی هم از محمدحسن میرزا ولیعهد 
این  که  هرچند  و  بود  آمده  به میان 
می شد،  نگهداشته  مخفی  موضوع 
احمدشاه آن را هشداری برای خود 

و برادرش تلقی می کرد.
قوام السلطنه ده روز در زندان به سر 
برد. روز 2۶ میزان )مهر( اطالعیه ای 
بدین شرح در روزنامه »ایران« انتشار 

یافت:
بیانیه وزارت جنگ

نمره  ـ  وزراء  تصویبنامه هیئت 
۵۷۵

متعلّقه آقای قوام السلطنه عریضه به 
خاکپای اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی 
ارواحنا فداه عرض و استدعا کرده بود 
به علت کسالت مزاج آقای قوام السلطنه 
فرنگستان  به  را  ایشان  فرمایند  امر 
همایونی  اعلیحضرت  نمایند.  روانه 
به آقای وزیر جنگ امر فرمودند این 
استدعای متعلقه ایشان را به موقع اجرا 
بگذارند. هیئت وزرا نیز در جلسه 2۵ 
میزان ۱۳۰2 همین مطلب را از آقای 
وزیر جنگ تقاضا کردند و معّزی الیه 
امر مطاع همایونی را امتثال نمودند و 
آقای وزیر جنگ از حق خودشان که 
تعقیب قضیه باشد صرف نظر کردندـ  

مشیرالدوله
=== 

شرح فوق نامه ای است که بر اثر 
امر مطاع همایونی در هیئت محترم 
وزراء تصویب و چون تقاضا نمودند که 

اینجانب از حق خود راجع به مجازات 
نظر  نمایم،  نظر  صرف  قوام السلطنه 
به این که مطلب مربوط به شخص 
همایونی  امر  طبق  بر  بود،  اینجانب 
از تعقیب و  و تقاضای هیئت دولت 
مجازات او منصرف و اغماض نموده 
ولی در ضمن برای این که در اذهان 
عمومی کمترین توّهمی از نقطه نظر 
اینجانب  متوجه  خصوصی  اغراض 
نشده باشد دستور داده ام که از ادارۀ 
فوراً  را  مدّونه  دوسیه  عین  نظمیه 
برای  که  بگذارند  انتشار  به معرض 
تردیدی  و  شبهه  مجال  هیچکس 
فرمانده  و  جنگ  وزیر  نماند.   باقی 

کل قوا ـ رضا
روز بعد، دو صاحب منصب نظامی 
قوام السلطنه را تا مرز بدرقه کردند و 
او از طریق بین النهرین )عراق کنونی( 

رهسپار اروپا شد.
دیگر  زمان  این  در  سپه،  سردار 
هدف جاه طلبانۀ خود را برای نشستن 
بر مسند ریاست وزراء پنهان نمی کرد. 
پرسی لورن  ِسر  شهریور،  اواسط  در 
وزیر مختار انگلیس به لندن گزارش 
داد که وزیر جنگ به او گفته است 
دیگری  از  بعد  یکی  سیاسی  رجال 
این  از  نتیجه ای  و  رفته اند  و  آمده 
تغییر و تبدیل ها عاید نشده است. امور 
مالی و اداری مملکت هنوز آشفته و 
به هم ریخته است. مردم همه خواستار 
حکومتی الیقتر هستند و او که قشون 
در  امنیت  و  نظم  و  داده  را سازمان 
مملکت برقرار کرده است در انتظار 

فرصتی است تا امور اداری و اقتصادی 
را نیز سامان بدهد و مملکت را در راه 

ترقی سوق دهد.
سوسیالیست ها  را  سپه  سردار 
برای پنجه درافکندن با شاه و رجال 
سنت گرا تشویق می کردند. و همان 
شب که دستور بازداشت قوام السلطنه 
از سوی وزیر جنگ صادر شد، سلیمان 
میرزا )اسکندری( و سید محمدصادق 
فراکسیون  لیدر  دو  )طباطبائی( 
اکثریت در مجلس شورای ملی با وی 
جلسه داشتند و پیمان نامۀ محرمانه ای 

امضا کردند.

سلیمان بهبودی که در این تاریخ 
اداره  را  سپه  سردار  داخلی  کارهای 
می کرد، در یادداشت های روزانۀ خود 

می نویسد:
۱۵ میزان ۱۳۰2

ـ خلیلی مدیر »اقدام« استدعای 
موکول  به بعد  بود،  کرده  شرفیابی 
شد. همچنین دشتی مدیر »شفق« 
که اجازۀ شرفیابی خواسته بود قرار 
جنگ  وزارت  در  صبح  فردا  شد 

شرفیاب شود.
فرمودند  و  احضار  اشرف  حضرت 

سلیمان  و  محمدصادق  شب  اول 
و  )رشتی(  کریم خان  میرزا  و  میرزا 
آمد.  خواهند  )سرتیپ(  خدایارخان 
آنها را ببر به دفتر تا خودم بیایم و اگر 
کسی کاری داشت بگویید من نیستم 
تا بعد خودم اطالع بدهم. همین طور 
هم عمل کردم. مدتی بعد اطالع پیدا 
کردم که بین آقایان و حضرت اشرف 
قرارداد و تعهدنامه ای به امضا رسیده 

که عین آن را در اینجا آورده ام.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

امضاکنندگان ذیل خداوند متعال را 
گواه گرفته به کالم اهلل مجید قسم یاد 
می کنند و به ضمانت قول و شرافت 
و ناموس و وجدان خود بر طبق مواد 
آتیه، با یکدیگر معاهده نموده پیمان 
می بندند و با اتحاد و اتفاق و صمیمیت  
تمامیت  و  استقالل  در حفظ  کامله 
پیشرفت  در  فداکارانه  اقدام  و  ایران 
ترقیات قشونی و سیاسی و اداری و 
فالحتی و تجارتی و صنعتی و علمی 
مملکت و نجات وطن از خرابی ها و 

اوضاع ناگوار کنونی می کوشند.
۱ـ ریاست عالیۀ نظام ایران کماکان 
با شخص حضرت اشرف آقای رضاخان 
سردار سپه وزیر جنگ خواهد بود و 
حضرت معظم له قوۀ مجریۀ این هیأت 

هستند.
2ـ افراد این هیأت هر جا و در هر 
حال باشند و به هر مقام نایل شوند از 
صمیم قلب با یکدیگر دوست صمیمی 
بوده با جان و مال و تمام هستی خود 

از یکدیگر دفاع کرده تا آخرین نقطۀ 
امکان با تمام قوای خود در حمایت 
جان و مال و حیثیت و ِعرض و ناموس 
یکدیگر ثبات و مقاومت خواهند نمود 
و نخواهند گذاشت هیچ قوه و هیچ 
وسیله باعث تفرقۀ آنان شده، آنها را 

از یکدیگر جدا کند.
۳ـ این هیأت در تشکیل دولت و 
کلیۀ امور مملکتی )غیر از نظام که ادارۀ 
آن با شخص اقای سردار سپه است( 
تصمیم  اتخاذ  و  مشورت  یکدیگر  با 
نموده و به موقع اجرا خواهند گذارد.

۴ـ هیچ یک از اعضای این هیأت 
نمی تواند از مواد این تعهدنامه تخلف 
ورزد و همچنین این هیأت حق ندارد 
به مجرد حرف و سوء ظن، عضوی از 
مواد  از  تخلف کننده  را  اعضای خود 
مزبور بداند مگر آن که حقیقت امر 
مکشوف و ثابت شده باشد و این در 
صورتی است که مسأله قبال در هیأت 
مطرح و معلوم شود و در آن صورت 
تعیین  هیأت  به نظر  مقصر  مجازات 

خواهد شد.
و  مشورت  با  هیأت  این  ـ   ۵
خواهند  سعی  همدیگر  صالحدید 
کرد که اشخاص خوش سابقه را که 
ارتشاء  آلودۀ خیانت و  به هیچ وجه 
اطراف  در  نموده  نباشند جمع آوری 
این هیأت تمرکز دهد که بعداً در انجام 

مقصود مقدس این هیأت کار کنند.
۶ ـ این هیأت اقدام خواهد نمود 
که دولتی قادر و الیق تشکیل داده 
به دست آن دولت از ریشه و اساس به 
اصالح امور مملکت اقدام کند و تمام 
همت خود را متوجه خواهد نمود که 
دولت مذکور مدتی کافی، که الاقل 
کمتر از ۳سال نباشد قائم و باقی باشد.

ورقه حق  این  امضاکنندگان  ـ   ۷
ندارند که با احدی خارج از این هیأت 
تعهداتی داشته باشند که ناسخ با مواد  

این تعهد باشد.

۸ـ  هرگاه یکی از اعضای این هیأت 
در نزد هیأت محکوم به اشتباه گردیده 
یا فوت نماید یا به مأموریتی منصوب 
شود که در ظرف شش ماه نتواند در 
جلسات هیأت حضور به هم رساند، این 
هیأت با مشورت یکدیگر یک نفر امین 

صالح به جای او انتخاب خواهد کرد.
۹ـ هیأت الاقل در هر ۱۵روز یک 

جلسه خواهد داشت.
۱۰ـ مواد فوق ۵ سال حتمی االجرا 
آراء هیأت  به اتفاق  آن  از  بوده، پس 
ممکن است تجدید شود و عین این 
حال صمیمیت و دوستی بین اعضای 
هیأت ثابت و باقی خواهد بود. قبل از 
خاتمۀ ۵ سال مذکور هیچ یک حق 
این که مبتال به  استعفا ندارند مگر 
مرض مزمن شده یا قادر به تفکر و 

تعقل نباشد.
۱۱ـ این مواد سّری بوده و افشای 

آن نزد هرکس باشد، ممنوع است.
۱2ـ به حول و قوه و به فضل الهی 
و توجه اولیای اطهار سالم اهلل علیهم 
اجمعین عهد مقدس و میثاق مبارک 
و پیمان شکست ناپذیر فوق در تاریخ 
 ۱۳۰2 میزان   ۱۶ سه شنبه  شب 
هجری شمسی مطابق 2۷ صفرالمظفر 
عمارت  در  قمری  هجری   ۱۳۴2
سردار  آقای  اشرف  حضرت  شهری 
سپه دامت شوکته با حضور حضرات 
و  برقرار  ذیل  امضاکنندگان  آقایان 

منعقد و امضا گردید.
ـ عبدالکریم  ـ سلیمان محسن  رضا 
ـ محمدصادق طباطبائی ـ خدایار

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 1۳۴۲ (
تأمالت بهنگام؛ رضاشاه، نیاز ماندگار زمانه ی ما

خدایارخان

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 
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آنکس که شوکران را سرکشید
بورخس می گوید: »مهم ترین ویژگی 
خاصی  ویژگی  که  بود  این  سقراط 
نداشت!؛ همیشه تظاهر به نادانی می کرد 
و هیچ وقت هیچ کار مهمی انجام نداد. 
با این حال، او بیشتر از هر کسی در 
نحوه فکر کردن ما آدم های امروز نقش 

داشته است«.
مرگ  ماجرای  به  توجه  فقط 
ثابت  را  حرف  این  درستی  سقراط، 
یکی  سقراط،  مرگ  داستان  می کند. 
از سمبلیک ترین داستان های تاریخی 
است که در آن می شود همه چیزهایی 
را که در تاریخ متصور است، یک جا دید 
و نکاتی برای نقد یا دفاع از اندیشه های 
سیاسی مختلف پیدا کرد؛ مثالً مخالفان 
دموکراسی تا به حال بارها این نکته را 
که روند اعدام شدن سقراط، یک روند 
کاماًل دموکراتیک بوده، علم کرده اند، 
طرفداران دموکراسی، احترام سقراط به 
رأی اکثریت را با اینکه علیه خودش بوده 
نمونه ای از درستی این نظریه می دانند.

از آخرین مکالمه سقراط با شاگردانش 
که در زندان انجام شد، چندین کتاب 
نوشته شده )خود سقراط هیچ وقت هیچ 
کتابی ننوشت( و بیشتر فالسفه بزرگ 
درباره آن حرف زده اند. سقراط در آن 
اعدامش،  حکم  صدور  از  پس  دیدار، 
گریه  »چرا  بود:  گفته  شاگردانش  به 
هستید«!  عجیبی  مردمان  می کنید؟ 
افالطون،  جمله،  یک  همین  درباره 
شوپنهاور، مارکس و راسل رساله و مقاله 
نوشته اند که بگویند منظور سقراط دقیقاً 

چی بوده است.
خالصه داستان مرگ سقراط از این 
قرار است که یک شهروند آتنی به اسم 
»سقراط  از  ملتوس«  پسر  »ملتوس 
شکایت  دادگاه  به  سوفرنیکی«  پسر 
می کند که »او به الهه های تأیید شده 
از طرف دولت اعتقاد ندارد« و »جوان ها 
تشکیل  دادگاه  می کند«.  منحرف  را 
می شود، سقراط از خودش دفاع می کند. 
از ۳۰۰ نفر هیأت منصفه، ۱۵۷ نفر رأی 
به محکومیت او می دهند. طبق قانون 
آن زمان، سقراط در یک نوبت دیگر هم 
می توانسته از خودش دفاع کند. دفاعیه 

دوم سقراط چنان مؤثر بوده که این بار 
2۱۰ نفر رأی به محکومیتش می دهند. 
او گفته بود: » شما مردم آتن مثل اسب 
تنبلی هستید که برای اینکه به حرکت 
وادار شوید، باید خرمگسی شما را نیش 
بزند؛ من آن خرمگس بودم«. ملت هم 
خرمگس نمی خواستند. سقراط محکوم 

به مرگ شد.
او 2  بکشند.  زهر  با  را  او  قرار شد 
روز در زندان بود و خواب دید که به 
او می گویند: »سقراط در هنر بکوش«. 
برای همین او شعر می گفت. صبح روز 
اعدام، شاگردانش ترتیبی فراهم کردند 
که او بتواند فرار کند، قبول نکرد. گفت: 
»این همه دم از نظر اکثریت زده ام؛ حاال 
خودم قبولش نکنم؟« به شاگردهایش 
گریه می کردند، گفت: »حاال من  که 
به طرف مرگ می روم و شما به طرف 
زندگی؛ فقط خدا می داند که کدام کار 
بهتر است«. بعد به افالطون گفت: »من 
بدهکارم؛  آسکلیپوس  به  یک خروس 
از  هم  حرف  این  کن«.  ادا  مرا  قرض 

معماهای تاریخ فلسفه است!
آسکلپیوس مظهر پزشکی در یونان 
به  خروس  یک  دادن  و  است  باستان 
یک پزشک، معلوم نیست چه معنایی 
دارد. یک ساعت از صبح گذشته بود که 
سقراط برای آخرین بار تظاهر به نادانی 
کرد؛ از نگهبانی که جام زهر را برای او 
آورده بود، پرسید: »این را باید چه کار 
کنم؟« و مثل ابله ها، به سرباز نگاه کرد 

و جام را سرکشید!

در  که  جهان  دریاچه  بزرگ ترین 
دریاچه  می نامند  دریا  را  آن  اصطالح 
مازندران است. این دریاچه از دریاچه 
سوپریور که دومین دریاچه بزرگ دنیا 
است ۵ برابر وسیع تر است و عمق آن از 
شمال به جنوب افزایش می یابد. عمق 
به طور  ناحیه شمالی  این دریاچه در 
متوسط کمتر از ۱۰ متر، در بخش میانی 
بین ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبی 
که آب های ساحلی ایران را تشکیل می 
دهد به ۹۶۰ تا ۱۰۰۰ متر می رسد. تا 
عمق ۱۰2۵ متری نیز در ناحیه جنوبی 

این دریاچه گزارش شده است. 
جهت جریان آب این دریاچه از سمت 
شمال غرب به جنوب شرق است. همین 
جهت جریان و عمق زیاد آب در سواحل 
باعث کندی حرکت جریان  ایران که 
می شود منجر به تجمع انواع آلودگی های 
این دریاچه در سواحل ایران به میزانی 
بیش از سواحل سایر کشورها می شود. 
دریای مازندران دریایی بسته است 
و خروجی عمده ای جز تبخیر ندارد. در 
این گونه محیط های آبی بسته اهمیت 
کنترل آلودگی ها به مراتب بیش از منابع 
آبی است که جریان خروجی دیگری به 
جز تبخیر نیز دارند. آمار نشان می دهد 
که نزوالت جوی در سال های اخیر روی 
دریای مازندران ۵۰ میلی متر افزایش 
داشته و تبخیر از سطح آن حدود ۴۰ 
میلی متر کاهش داشته است. با توجه 
به حساسیت سطح آب دریای مازندران 
نسبت به تبخیر و بارندگی شاید یکی از 
دالیل افزایش سطح آب دریای مازندران 

نیز همین پدیده باشد. 
کشور   ۵ توسط  مازندران  دریاچه 

زیبایی های مرز پرگهر

»دریای خزر« 
بزرگ ترین 

دریاچه
 جهان

ساحلی احاطه شده است. 
این کشورها از نظر موقعیت جغرافیایی 
بین اروپا و آسیا واقع شده و همین امر 
دریای  برای  ویژه ای  ترابری  موقعیت 

مازندران به وجود آورده است. 
از  بعد  را  خزر  دریای  کارشناسان، 
خلیج فارس و سیبری سومین منطقه 
از نظر ذخایر عظیم نفت و گاز می دانند. 
چگونگی بهره برداری از این منابع توسط 
به  مازندران  کشورهای حاشیه دریای 
دلیل عدم توافق عمومی در زمینه رژیم 
حقوقی این دریا مبهم بوده و می تواند 
رقابت  باشد.  متفاوتی  عامل مشکالت 
کمپانی های متعدد غربی و چندملیتی 
و سرمایه گذاری های هنگفت آنان برای 
شناسایی، اکتشاف و بهره برداری از این 
این  توجه  قابل  اهمیت  بیانگر  منابع، 

منابع است. 
ایران نیز در اطراف منطقه انزلی و 
به مقدار کمتر در قسمت های شرقی 
شناسایی  نفتی  حوزه  قاره ۱۸  فالت 
از  بهره برداری  شرایط  اما  است  کرده 
این حوزه های نفتی بسیار دشوار است. 
گرانبهاترین  زیست  محیط  دریا،  این 
ماهی های دنیا است. در بخش جنوبی 
که  رودخانه هایی  و  مازندران  دریای 
به آن می ریزند یعنی سواحل مربوط 
ماهی  زیرگونه  و  گونه   ۷۸ ایران  به 
یافت می شود. دریای مازندران یکی 
از منحصربه فردترین اکوسیستم های 
مناسب  محیطی  که  بوده  آبی جهان 
مرغوب ترین  رشد  و  زندگی  برای 
 ۹۰ است.  جهان  خاویاری  ماهی های 
درصد صید ماهیان خاویاری مختص 

به این دریا است. 

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

۱ـ خوراکی است سنتی
ـ  صورت  از  قسمتی  2ـ 

محل نسخه پیچی
۳ـ جلگه ای حاصلخیز در 

جنوب تهران ـ َشل
۴ـ از کشیدنی هاـ  مدیون 

ـ حرف تعجب
۵ـ از آنطرف علمی است 

ـ معاضدت و هم یاری
ـ  اضطراب  و  دلهره  ۶ـ 

نیرویی است
و  مطالب  ـ  پیکره  ۷ـ 

اظهارات

۸ـ عقیدهـ  ستاره پرنورـ  
پرنده ایست

۹ـ حیوانی است ـ اشاره 
به دورـ  جانداری است

۱۰ـ رهاـ  مباهاتـ  مشابه 
و نظیر

۱۱ـ از اعیاد ملیـ  حیوانی 
است

۱ـ از مستشرقین و ایران 
نام  صاحب  شناسان 

انگلیسی
2ـ از هنرپیشگان کشور 

ما با شهرتی جهانی
ـ  است  ورزشی  ۳ـ 

شهرنشینی
۴ـ از شهرهای ایران ـ 

تعمیر ظریف پارچه
حیوانی  ـ  پیشکش  ۵ـ 
است با پوستی گرانبها

در  موالنا  ر  ا مز ۶ـ 
آنجاستـ  فصلی است

۷ـ نه به عربی ـ ظاهر
۸ـ مزاحمـ  از خواندنی ها 

ـ خداوند
۹ـ معدن ـ مصون ـ به 

دور زمین می گردد
۱۰ـ  از میوه ها

ـ  پیمودنی ها  از  ۱۱ـ 
ز  ا ـ  خطاب  حرف 

بلندی های البرز و  ن  گا یسند نو ز  ا ۱ـ 
معروف  داستانسرایان 
خالق  و  ایران  معاصر  و 
»کوچه  چون  ثاری  آ
بن بست«، »در َحَضر« و 

»مادران و دختران«
2ـ زن بهشتی ـ قشون ـ از 
ابزار بناییـ  حرف فاصله

۳ـ از خوانندگان معروف و 
سال  در  که  ایران  فقید 
۱۳2۶ با همکاری استاد 
هنری  فعالیت های  صبا 

خود را آغاز کرد
دقایق  به  واقف  و  دانا  ۴ـ 
امورـ  کنار گذاشته شده 

و مقدر
ـ  ارجمندی  و  بزرگی  ۵ـ 
سوغاتـ  از اعضاء داخلی 

بدن انسان
ـ  ارتعاش  و  جنبش  ۶ـ 
ریخی  تا شهرهای  ز  ا

پاکستانـ  کشوریست

۷ـ تکرار یک حرف ـ پاکتر 
ـ دارایی

عددی  ـ  دور  به  اشاره  ۸ـ 
ـ  به عربی  مادر  ـ  است 

زبانی است 
۹ـ سند دریافت ـ قسمتی 
ازمجالت  ـ  مازندران  از 
وزین ادبی ایران قبل از 

انقالب ـ عالمت جمع
۱۰ـ بیابانـ  تکدیـ  جنس 

مذکر
۱۱ـ خوارکی است ـ زبانی 
جت  نوعی  ـ  ست  ا

جنگنده
پا  ضربه  ـ  است  گلی  ۱2ـ 

ـ مطلع
۱۳ـ از دامهاـ  فاقد امنیتـ  

باالی سرماست
۱۴ـ حیوانی است ـ مشهود 

ـ از وسایل موسیقی
۱۵ـ کشنده استـ  نادرستی 

و دغلی ـ وجود

۱ـ از نخست وزیران دانشمند ایرانـ  
از شیرینی های سنتی

2ـ از اقوام آسیایی که به اروپا حمله 
پسوند  ـ  گرانبها  پارچه ای  ـ  کرد 

تشبیه ـ ماهر و ورزیده
ناتوان  ـ  وردی  از  اپرایی  ـ  آغاز  ۳ـ 

و خوار
۴ـ تدبیر برای حل مسایل

۵ـ نگرانی
و  ایران  قدیمی  روزنامه نگاران  از  ۶ـ 

ناشر »نسیم شمال«
۷ـ از شهرهای عربستان سعودیـ  از 

دریانوردان معروف جهان
۸ـ از آنطرف یکی از اعضاء داخلی بدن 
انسان استـ  طریقـ  واژه ای بیگانه 

که معنی »بازده« می دهد
۹ـ کشوری کوچک در اروپا ـ حرف 

خطاب ـ قصد
۱۰ـ هم شکل ـ شهری معروف در 

جنوب ایتالیا
ـ  مسکونی  منزل  از  قسمتی  ۱۱ـ 

منحصر به فرد
۱2ـ کشوریست ـ حدس ـ تکخال
۱۳ـ وسیع ـ اسلحه و جنگ افزار

۱۴ـ از ضمایر ـ عمران ـ بلی
۱۵ـ از پیشگامان اعتالی حقوق بشر 

و برنده جایزه صلح نوبل
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تاریخچه: 
دریای خزر که در گذشته به نامهایی 
هیرکانیان،  دریای  خاواینسکی،  چون 
دریای جرجان )گرگان(، بحر مازندران 
بحر آبسکون و بحر قانیا، نامیده می شد، 
بزرگ ترین دریاچه روی زمین است. این 
دریای بسته که در شمال کوهزایی آلپـ  
هیمالیا قرار گرفته، باقیمانده ای از دریای 
پاراتتیس است که بر پایه پژوهش های 
حدود ۱۱۰۰۰  روسی،  زمین شناسان 
سال پیش، پس از جدایی از دریاهای 

سیاه و مدیترانه، مستقل شده است. 
وسعت: 

دریای خزر، با وسعت حدود ۴۳۶۰۰۰ 
کیلومتر مربع، ۱2۰۰ کیلومتر طول و 
22۰ تا ۵۵۰ کیلومتر پهنا دارد. و حجم 
آب آن افزون بر ۷۷۰۰۰ کیلومتر مکعب 
است. گودی این دریا در بخش شمالی، 
تا  میانی،  بخش  در  و  متر  تا ۱2   ۱۰
۷۷۰ متر است و گودترین نقطه آن در 
بخش جنوبی، تا ۱۰۰۰ متر نیز می رسد. 
سطح آب دریاچه در حدود 2۶ تا 2۸ متر 
)برحسب سالهای مختلف( از سطح آب 
دریاهای آزاد، پایین تر است. این دریا از 
طریق ولگا و همچنین کانال ولگاـ  دن 
که مجهز به حوضچه های تنظیم سطح 
آب و برقراری هم ترازی آب است، به 
و  بالتیک  دریای  با  غیرمستقیم  طور 

دریای سیاه ارتباط دارد. 
ریخت شناسی: 

بخش شمالی خزر، شیب بسیار مالیم 
دارد. دو بخش میانی و جنوبی، با یک 
برجستگی  نام  به  زیرآبی  برجستگی 
سرت در حد فاصل دماغه باکو و خلیج 
قره بغاز )ترکمنستان( با امتداد شمال 

غربی ـ جنوب شرقی از یکدیگر جدا 
می شوند این برجستگی، ادامه کوههای 
قفقاز است و ژرفای آب روی آن از 2۰۰ 
متر، تجاوز نمی کند. این برجستگی، مانع 

جریان آب، در سطح دریاچه نیست. 
حجم آب: 

دریای  آب  سوم حجم  دو  از  بیش 
نزدیک  است.  جنوبی  بخش  در  خزر 
به یک سوم از آب در بخش مرکزی و 
فقط حدود ۰.۱ درصد به بخش شمالی 

تعلق دارد.
دمای آب: 

تقریبا در همه جا  تابستان  در  دما 
بخش  زمستان،  در  ولی  است.  برابر 
چهار  کم  )دست  خزر  دریای  شمالی 
یخبندان  و  دارد  زیر صفر  دمای  ماه( 
است در صورتیکه در جنوب آن، هیچگاه 
یخبندان نمی شود و متوسط دما ۹/+۵ 

درجه سانتیگراد است. 
تغییرات سطح آب: 

شواهد تاریخی نشان داده که سطح 
آب دریای خزر، همیشه در نوسان بوده 
است. اعداد گزارش شده، متفاوت است 
بین  که  می رسد  نظر  به  مجموع  در 
باالترین و پایین ترین سطح آب، ۹ متر 

اختالف وجود دارد.
ترکیب شیمیایی: 

و  کلسیم  منیزیم،  نوع  از  خزر  آب 
سولفات است و میزان نمک های محلول 
آن بین ۱2 تا ۱۳ گرم در لیتر است که 
به تقریب یک سوم شوری آب دریاهای 
شیرین ترین  هاست.  اقیانوس  و  آزاد 
بخش آن مربوط به نواحی نزدیک به 
مصب رودخانه ولگا و شورترین بخش 
آن مربوط به خلیج قره بغاز بوده است 
که در آن تبخیر بیش از ورودی آب به 

آن است. 
توان هیدروکربنی خزر : 

نخستین گزارش مستند درباره توان 
سیزدهم  سده  به  خزر،  هیدروکربن 
میالدی بازمی گردد. نفت، به طور رسمی 
در سال ۱۸۶۹ از بخش خشکی و در 
سال ۱۹۴۵ از بخش آبی باکو استخراج 
شد و تاکنون تعداد 2۱۰۰۰ حلقه چاه 
در مناطق اکتشافی )خشکی و دریا( حفر 
شده است. جدا از میدان های نفتی خزر 
شمالی و خزر میانی خزر جنوبی یکی 
از منابع اصلی اکتشاف و تولید نفت و 

گاز دریای خزر است.

سقراط
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مسأله ای که درآغاز کار در شیالت 
که  طور  همان  شدم،  روبرو  آن  با 
بود،  شده  یادآور  قبال  نخست وزیر 
کمبود عرضه و گرانی ماهی بود که در 
مطبوعات و در مجلس و محافل، همه 
جا از آن صحبت می شد. این امر در 
واقع از افزایش روزافزون تقاضا از یک 
طرف و کاهش فوق العادۀ تولید ماهی 
از طرف دیگر، سرچشمه می گرفت ولی 
کمتر کسی به این عوامل توجه داشت. 
اکثراً شیالت را مسؤول گرانی و کمبود 

ماهی می دانستند.
علل  بررسی  به  که  آن  از  پیش 
افزایش مصرف ماهی در سالهای مورد 
بحث بپردازیم، الزم است در اطراف 
سابقۀ مصرف ماهی در ایران توضیح 
ایرانیان  چرا  که  بدهیم  مختصری 
باوجود دسترسی به دریاهای پر ارزشی 
در شمال و جنوب، به خوردن ماهی 
و  چگونه  و  بودند  نکرده  پیدا  عادت 
یافت  تغییر  این وضع  دورانی  از چه 
غذایی  مادۀ  یک  به عنوان  ماهی  و 
ضروری و بسیار مفید به سبد غذای 

روزانۀ جامعۀ ایرانی راه یافت.
سوای مردمی که در کرانۀ دریا و 
زندگی  مجاور  مناطق  و  رودخانه ها 
می کنند، دیگر مردمان کشور ما در 
با  اصوال  دور،  چندان  نه  گذشته ای 
نداشته اند.  چندانی  آشنایی  ماهی 
گرمای  و  ماهی  بودن  سریع الفساد 
مرکزی  و  جنوب  نقاط  اکثر  شدید 
کشور در بسیاری از فصول سال، دور 
مناطق صید،  از  مراکز مصرف  بودن 
نبود برق و راه و امکانات حمل و نقل 
این  ازجملۀ  می توان  را  نگاهداری  و 

عوامل ذکر کرد.
از لحاظ تاریخی و اجتماعی هم نباید 
فقر همه جانبۀ کشور و عقب ماندگی و 
غفلت پیشینیان را از نظر دور داشت. 
در ایامی که ما ناآگاهانه مصرف بیش 
بر  را  از ماهیان دریای خزر  از نیمی 
خود شرعاً حرام کرده بودیم، همسایۀ 
راههای  خزر  دریای  در  ما  شمالی 
روسیه،  می پیمود.  را  توسعه  و  ترقی 
با  انداخته،  دست  ایران  شیالت  به 
تدارک وسایل حمل و نقل دریایی و 
زمینی مناسب، ماهی ایران را به دست 
شهرهای  در  روسی  مصرف کنندگان 
جنوبی روسیه می رسانید. تأکیدی که 
سالها بعد، در فصل چهاردهم عهدنامۀ 
فوریه   2۶(  ۱2۹۹ اسفند   ۸ موّدت 
اهمیت  به  شوروی  و  ایران   )۱۹2۱
شیالت بحر خزر برای اعاشه روسیه 
شده، در واقع اشاره ای به همین معنی 
است. باید پرسید چرا ماهی ایران در 
روسیه  مردم  اعاشۀ  برای  خزر  بحر 
مردم  اعاشۀ  برای  ولی  دارد  اهمیت 

ایران مهم نیست؟
نبود  به علت  ایرانی که  ماهیگیران 
راه و وسایل، امکان فروش ماهیهای 
خود  کشور  داخل  در  را  صیدشده 
نداشتند، ناچار با استفاده از کشتیهای 
روسی ماهی هایی را که صید می کردند، 
برای فروش به شهرهای جنوب روسیه 
از  ناچیزی  مقدار  فقط  می فرستادند. 
می شد.  ایران  مردم  سهم  ماهی  این 
این ماهی با وسائل نقلیه نامجهز آن 
زمان و در البالی یخ به نقاط نزدیک 
از  معدودی  به دست  و  می شد  حمل 
مردم شهرهای شمالی و احیاناً طبقات 
نه  می رسید.  پایتخت  ساکنان  مرّفه 
وسیله ای برای انجماد و نگهداری آن 
وجود داشت و نه طریق مناسبی برای 
حمل و توزیع آن. عالوه بر آن اصوال 
در ایران گذشته، مردم با مصرف هیچ 
ماده غذایی منجمد آشنایی نداشتند 
و عده ای غذای یخ زده را اصوال حرام 
می دانستند. ایرانیان هنوز از نعمت برق 

بهره ای نبرده بودند.
به علت این مشکالت، ماهی و به ویژه 
تولیدش  به روز  روز  که  سفید  ماهی 
نوع  یک  واقع  در  می یافت،  نقصان 
غذای لوکس و اشرافی تلقی می شد. 
قدیمی  خانواده های  از  بعضی  در 
پایتخت سنتی بود که در سال یک 
بار و آن هم به مناسبت عید نوروز یک 
عدد ماهی سفید و گاهی هم همراه با 
یک ماهی دودی بر سر سفره داشته 
به  راهی  اصال  جنوب  ماهی  باشند. 

داخل کشور نداشت.
راههای  قاجاریه،  دورۀ  پایان  تا 
ارتباطی بسیار محدود بود. شهروندانی 
که عازم زیارت خانه خدا و یا عتبات و 
شامات و یا کشورهای دیگر بودند، راه 
سفرشان به خارج از ایران معموال از 
طریق روسیه بود. به هر زحمتی بود 
خود را به بندر انزلی می رساندند. از 
آنجا با کشتی به باکو می رفتند و از آن 
شهر راهی مقاصد مورد نظر می شدند. 
گذشته ای  در  واقعیات  این  تصور 

نه چندان دور، برای بسیاری از جوانان 
امروزه مملکت ما که از طریق شاهراه 
عالم  اقصی نقاط  به  ارتباطات  جهانی 
در تماس دائمی هستند، کار آسانی 

نیست.
در دهۀ ۳۰ تدریجاً نتایج اصالحات 
عمرانی کشور به ویژه در زمینۀ راه و 
وسایل  از  استفاده  و  شد  ظاهر  برق 
برقی سریعاً رایج گردید. بدین ترتیب 
ماهی  نگاهداری  و  عرضه  امکان 
شد.  فراهم  منازل  و  فروشگاهها  در 
در  که  دگرگونی ها  این  با  همزمان 
عمیقاً  ایرانی  جامعۀ  زندگی  طرز 
و  پایتخت  جمعیت  گذاشت،  ثر  ا

وضع  فته،  یا فزایش  ا نها  شهرستا
و  درآمد  سطح  و  کشور  اقتصادی 
به  رو  مردم  از  گروهی  تغذیه  طرز 
در  که  کسانی  بود.  گذارده  بهبودی 
کاری  و  سر  اصال  ماهی  با  گذشته 
مصرف  را  آن  به ندرت  یا  نداشتند، 
ماهی  مصرف کنندۀ  حال  می کردند، 
در  پروتئین  وجود  از  و  بودند  شده 
انواع ماهیان و اهمیت آن در تغذیه 
خود و فرزندانشان گفتگو می کردند. 
بیشتر  مردم  غذائی  سبد  در  ماهی 
راه پیدا کرده بود که البته نشانی از 
تحولی مثبت در زندگی جامعۀ ایرانی 
بود. اما از طرف دیگر این وضع تصادفاً 
در ایامی اتفاق افتاد که ذخایر دریای 
خزر به شدت کاهش یافته، جوابگوی 
تقاضاهایی که مرتباً فزونی می یافت، 

بازار  به  تدریجاً  جنوب  ماهی  نبود. 
تهران و بعضی شهرها راه یافته بود 
ولی ذائقۀ مصرف کنندگان هنوز با آن 
بیشتر  چشم  بود.  نگرفته  خو  کامال 
مردم همچنان به دنبال ماهی سفید 

شمال بود.

خاویار و ماهی خاویاری
ماهی خاویاری )استورژن( و خاویار 
و  لوکس  غذایی  به عنوان  همیشه 
گران قیمت مخصوص صادرات شناخته 
شده و در داخل کشور مصرف ناچیزی 

داشت.
ماهی  فروش  میزان   ۴۰ دهۀ  در 

رقمی  کشور  داخل  در  خاویاری 
حوالی ۹۰ تن در سال، یعنی کمتر 
از پنج درصد تولید بود. خریداران آن 
معدودی از ساکنان شهرهای شمالی 
ماهی  مصرف  با  که  بودند  ارامنه  و 
داشتند.  آشنایی  برون  اوزون  کباب 
اغذیه فروشان هم معموال از نوع دودی 

آن به شیالت سفارش می دادند.
اما چرا در موقعی که کشور دچار 
و  بود  ماهی  و  کمبود شدید گوشت 
مردم برای خرید ماهی سفید شمال 
به اصطالح سر و دست می شکستند، 

ماهی خاویاری خریداری نداشت.
باید  پرسش  این  به  جواب  برای 
حکومت  دوران  سالهای  واپسین  به 
صفویان و حدیث های فراوان باقی مانده 
آنان  بازگشت.  زمان  آن  فقیهان  از 

ماهیان خاویاری را فاقد فلس شناخته 
و از آنجا که مصرف ماهیان بی فلس را 
از لحاظ فقه شیعه مجاز نمی شمردند، 
حرمت  برچسب  ماهیان  نوع  این  به 
در  ایام  همان  از  ظاهراً  بودند.  زده 
یا  و  خاویاری«  »ماهی  به جای  افواه 
»ماهی غضروفی« و یا »اوزون برون« 
اصطالحات »ماهی حرام« و یا »ماهی 
بی فلس« و یا گاهی »َسگماهی« بر سر 
مقابل، اصطالح  بود. در  افتاده  زبانها 
»ماهی حالل« برای سایر انواع ماهیان 

دریای خزر به کار می رفت.
احتماال  و  تاریخی  اسناد  از  یکی 
دو  این  به  که  سندی  قدیمی ترین 

»قرارنامه  دارد،  اشاره  اصطالح  نوع 
مهر ۱2۵۸ش  مورخ ۱2  کنتراکت« 
)برابر با ۴ اکتبر ۱۸۷۹( است که میرزا 
اعظم  صدر  سپهساالر،  خان  حسین 
معروف دوران ناصری، امضا کرده است. 
خبرگانی که در تهیه این سند روسها را 
یاری داده اند، برای آن که هیچ نوعی از 
انواع ماهیان موجود در این دریا را از 
قلم نیانداخته باشند، زیرکانه در تعریف 
انواع ماهیان موضوع قرارداد، قید کرده 
بودند »تمامی و همگی شیالت و عمل 
که  را  ایران  علیه  دولت  ماهی  صید 

مسّمی به حالل و حرام است.«
و  ایران  ماهیگیری  قرارداد  در 
)اول   ۱۳۰۶ مهر   ۸ مورخ  شوروی، 
از  پس  قرن  نیم  که   )۱۹2۷ اکتبر 
رسیده،  به امضا  سپهساالر  دوران 

گروهبندی ماهیان  مشخص تر شده 
مزبور »صید  قرارداد  به موجب  است. 
تمام ماهیان بی فلس )و به دنبال آن 
در بین دو کمان قید شده حرام( در 
انحصار شرکت مختلط ایران و شوروی 
قرار گرفته و ماهیان با فلس )حالل( 

اعالم شده است.
واقعیت امر این است که اگر روسها 
به  خود  گذشته،  روزگاران  همان  از 
قضیه  اصلی  طراح  و  مبتکر  نوعی 
حرمت ماهیان خاویاری نبودند، یقیناً 
سنوات  این  طول  در  آنان  سیاست 
طویل همواره مبتنی بر آن بوده که 
با توسل به هر تمهیدی، به تعصبات 

جاهالنه و ناآگاهیهای مردم ایران دامن 
را در چشم  ماهی خاویاری  تا  بزنند 
مردم این دیار »حرام و نجس« و در 
نتیجه خوار و بی مصرف جلوه دهند. 
توسل به این راه و نقطه ضعف، امکان 
بردن ماهیان غضروفی را به روسیه، با 
پرداخت ثمنی بخس، آسانتر می کرد.

وقفه ای که در سال ۱۳۴۴ در امر 
صادرات ماهی خاویاری به آمریکا پیش 
آمد، مرا به فکر یافتن بازار برای ماهی 
انداخت.  کشور  داخل  در  خاویاری 
فروش  برای  قانونی  منع  هیچ  ظاهراً 
خاویار و گوشت ماهی خاویاری وجود 
و  شیالت  فروشگاه های  در  نداشت. 
فروشگاههای مجاز، خاویار در معرض 
بود و گوشت ماهی خاویاری  فروش 
هم به ندرت با سفارش قبلی تحویل 

از  دور  چون  ولی  می شد.  خریدار 
دسترس عامه بود، میزان فروش آن، 
با  شیالت  بود.  ناچیزی  بسیار  رقم 
داشتن بازارهای مطمئنی در خارج از 
کشور ضرورتی ندیده بود برای فروش 
ماهی خاویاری در داخل کشور تبلیغ 
و اهتمامی بکند. بخصوص آنکه در آن 
این  به  آراء فقیهان،  از  به تبعیت  ایام 
اعتبار که ماهی خاویاری فاقد فلس 
مورد  در  تردیدهایی  و  شک  است، 
از  گروهی  داشت.  وجود  آن  مصرف 
مقلدین مصرف آن را در دو سه قرن 
گذشته جایز نمی دانستند و یا به نظر 

بعضی مکروه بود.
در  خاویاری  ماهی  بازاریابی  برای 
داخل کشور، به صورت خرده فروشی، 
تهیه  مکعب شکل  مقوایی  جعبه های 
شد که محتوای خالص آن یک کیلو 
برای  آماده  منجمد  ماهی  گوشت 
سیخ  یک  رنگی  عکس  بود.  مصرف 
به  جعبه  روی  برون  اوزون  کباب 
داخل  در  شده،  چاپ  جالبی  شکل 
نگهداری  طرز  دستورالعمل  جعبه 
بهای  بود.  نوشته  ماهی  پخت  و 
خرده فروشی هر جعبه ۳۵ ریال بود. 
به عالوه به قصد تبلیغ و شناساندن این 
فرآوردۀ ناشناخته به مصرف کنندگان، 
فروشگاههای سّیاری در بعضی از مراکز 
پر رفت و آمد پایتخت دائر گردید. در 
این فروشگاهها در کنار یک کامیون 
یخچال دار شرکت شیالت که از این 
وسیلۀ  می فروخت،  ماهی ها  جعبه 
و  بود  آماده  هم  حضوری  کباب پزی 
 ۱۰ سیخی  هر  قرار  از  ماهی  کباب 
ریال به خریداران عرضه می کرد. این 
طرز تبلیغ و عرضۀ فرآورده ای که تا آن 
روز ناشناس مانده بود، مورد استقبال 
عموم قرار گرفت و عالقمندان فراوانی 
نوبت  انتظار  در  فروشگاهها  برابر  در 

صف می کشیدند.
ماهیهای  جعبه  این  از  مقادیری 
شهرستان  چند  و  تهران  در  منجمد 
شمالی وسیلۀ کامیونهای شیالت حمل 
و سریعاً توزیع شد. به یاد دارم فرماندار 
شهر تبریز تلفنی تماس گرفته، اطالع 
می داد محموالت یک کامیون ماهی 
که برای توزیع به شهر تبریز رفته بود، 
سریعاً به فروش رسیده و تقاضا داشت 
محتویات کامیون دیگری که به مقصد 
شهر اهر در حال عبور از شهر تبریز بود 
و اهالی تبریز جلو حرکت آن را گرفته 
بودند، در همان شهر تبریز تخلیه شود. 
خاطرۀ دیگری که از این بازاریابی 
غیرمنتظرۀ  استقبال  مانده،  به یادم 
که  موقعی  بود.  ری  شهر  اهالی 
فروشگاه سّیاری عازم این شهر بود، 
یکی از متصدیان فروش اظهار نگرانی 
تعصبات مذهبی  به علت  می کرد که 
است  ممکن  عبدالعظیم  در حضرت 
اشکالی در کار توزیع به وجود آید. اما 
کار توزیع در این شهر زیارتی بدون 
برخورد به مانعی و خیلی سریعتر از 

نقاط دیگر پیش رفت.
ده  به مدت  آزمایشی  برنامۀ  این 
ادامه داشت و  یا شاید دو هفته  روز 
رضایتبخش  حد  از  بیش  آن  نتیجه 
حیف  واقعاً  بود.  انتظار  قابل  غیر  و 
طی  را  خود  کشور  مردم  ما  که  بود 
از مصرف  از روی بی اطالعی  ۳ قرن 
این ماهی مقوی و لذیذ محروم کرده 
بودیم. سالهای مدیدی آن را به ثمن 
بخس به همسایۀ شمالی خود تحویل 
می دادیم و بعد هم آن را منحصراً به 
صادرات اختصاص دادیم. درحالی که 
خود برای تأمین نیاز مردم، گوشت از 
خارج وارد می کردیم. چه خوب شد 
با  که  شدند  پیدا  اشخاصی  سرانجام 
این  را در  بازتر وجود فلس  چشمان 
ماهیان، به نوعی مورد تأیید قرار داده، 

مشکل زیان بخشی را حل کردند.*
_____________________

* در پاسخ پرسشی که غالباً مطرح 
اوزون  ماهی  چرا  می پرسند  و  است 
امروز  و  نبوده  حالل  درقدیم  برون 
حالل اعالم شده است؟ حجت االسالم 
مرتضی آقا تهرانی چنین جواب داده 

است:
ماهی  اگر  که  داریم  حکمی  »ما 
پولک داشت حالل است. اوزون برون 
از  بعد  ندارد.  پولک  پوستش  روی 
فهمیدند که پشت گوش  زمان  گذر 
این ماهی پولک وجود دارد. به عالوه 
پولک های روی پوستش به مرور زمان 
می ریزد. در نتیجه بعد از فهمیدن این 
را حالل  برون  اوزون  ماهی  موضوع، 
به شرایط،  بسته  اعالم کردند.  پس 
مثل  می شود.  حرام  یا  حالل  امری 
حکم قلیان میرزای شیرازی، که حرام 

دانسته بودن در آن زمان.«.

پرونده سیاسی ـ غذایی شیالت شمال و جنوب
با وجود دو مخزن بزرگ شیالت، تا نیم قرن پیش 

مردم ایران ماهیخوار نبودند
بر اساس فتوای فقهای شیعه، خاویار ایران و درآمد سرشار آن بر ایرانیان حرام و بر روسها حالل بود!

طبیعی  ذخیرۀ  مهمترین  شیالت  نفت،  از  پس 
کشور ما به شمار می رود. راستی این کلمۀ شیالت از 
کجا آمده است؟ دائره المعارف مصاحب می نویسد: 
»شیالت جمع شیل و به معنای سّدی از چوب است 
و  خزر  دریای  جنوب  رودخانه های  عرض  در  که 
مخصوصاً در ناحیۀ گیالن برای به دام انداختن و صید 
ماهی می سازند. این اصطالح در اصل گیلکی، تدریجًا 
به جای ماهیگیری به کار رفته و نام سازمانهای مسؤول 
بهره برداری از ماهیان دریای خزر و خلیج فارس از 

آن گرفته شده است«.
دو منبع اصلی شیالت ایران یکی در شمال )دریای 
خزر( است و دیگری در جنوب )خلیج فارس( که 
هرکدام انواع خاصی از آبزیان را پرورش می دهند و 
در مواردی فرآورده هاشان کم نظیر و دارای شهرت 

جهانی است.
این دو مخزن بزرگ طبیعی، مصرف  باوجود  اما 
ماهی در ایران آنچنان سابقۀ تاریخی ندارد و بعد 
مانند  اغذیه،  نگهداری  جدید  وسایل  پیدایش  از 
به عنوان یک  سردخانه ها و یخچالهاست که ماهی 
غذای اصلی و عادی در سفرۀ ایرانیان جا باز می کند.
فصلی از کتاب دکتر غالمرضا تاج بخش با عنوان 
»شیالت شمال و جنوب ایران...« را همین تاریخچۀ 

ماهیخواری ایرانیان تشکیل می دهد.
هم  کتاب،  نویسندۀ  که  این  توجه  جالب  نکتۀ 
در شیالت، هم در نفت و هم در دیپلماسی شاغل 

مقاماتی بوده و از »اوپک« به شیالت و از شیالت به 
وزارت امور خارجه نقل مکان کرده است.

دیپلمات  به عنوان  عمومًا  را  تاج بخش  دکتر 
می شناسند و کمتر به یاد می آورند که او پیش از آن 
که در وزارت امور خارجه به عنوان سفیر و معاون و 
قائم مقام وزیر خدمت کند، چندی نیز )مجموعاً ۴1۷ 
روز از آبان 1۳۴۳ تا مهرماه 1۳۴۴( مدیریت شرکت 

ملی شیالت ایران را برعهده داشته است.
در این باره می نویسد:

»عصر روز پنجشنبه ۷ آبان 1۳۴۳ بنا به دعوت 
رفتم.  او  دیدار  به   ، نخست وزیر  منصور  حسنعلی 
از  شّمه ای  بیان  و  مرسوم  تعارفات  از  پس  منصور 
برنامه های اقتصادی دولت، اظهار داشت مرا به ریاست 
هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکت سهامی شیالت 
تعجب  بسیار  خبر  این  شنیدن  از  است.  برگزیده 
کردم. نه کسی قبال در این باره با من حرفی زده و 
یا به نحوی نظر مرا پرسیده بود، نه من خود داوطلب 
تصدی چنین پستی بودم. دو سه ماه از بازگشتم از 
مأموریت اوپک )سازمان کشورهای صادرکنندۀ نفت( 
در ژنو می گذشت. قرار بود طبق تصویب نامۀ هیأت 
وزیران در وزارت امور خارجه مشغول کار شوم ولی 
در این میان، ناگهان نخست وزیر مرا خواسته پست 
مدیریت شیالت را به من محول می کرد. از اعتماد 
و توجه نخست وزیر صمیمانه سپاسگزاری کرده به 
به کشور همیشه و  برای خدمت  اظهار داشتم  وی 

در همه جا آماده ام. ضمناً موضوع خدمت در وزارت 
به  رفتن  گفت  منصور  گفتم.  او  به  را  خارجه  امور 
وزارت خارجه را فعال فراموش کنید. شرکت شیالت 
بعد از شرکت نفت مهمترین شرکت دولتی است. حل 
مشکالت ماهیگیری در شمال و توسعۀ بهره برداری از 
شیالت جنوب از اهّم برنامه های اقتصادی دولت است. 
اظهار کرد شاهنشاه از سوابق تحصیلی و فعالیت هایی 
که در زمینۀ ماهیگیری جنوب داشته ام مستحضر 
هستند و مرا برای تصدی  پست مدیریت شیالت 

شایسته تشخیص داده اند...«
مسأله ماهی و ماهیگیری در دریای خزر

شیالت نیز مانند نفت یک پروندۀ سیاسی دارد. 
در نفت، سر و کار ایران با انگلستان بود و در شیالت 
با روسیه. سرانجام، در دوران نخست وزیری دکتر 
نفت،  ملی شدن صنعت  با  همزمان  تقریباً  مصدق، 
امتیازنامه شرکت  و  و شوروی  ایران  قرارداد  مدت 
مختلط شیالت به سر رسید و دولت ایران در یازدهم 
ملی  شدن  و  مختلط  انحالل شرکت   1۳۳1 بهمن 

شیالت ایران را اعالم داشت.
و اما داستان آمدن ماهی بر سر سفرۀ مردم و نیز 
نقشی که فقاهت و فقها در حالل کردن ماهی ایران 
بر بیگانگان و حرام دانستن آن بر ایرانیان داشته اند، 
به شرح زیر در خاطرات دکتر تاج بخش از ۴1۷ روز 
خدمت در شرکت سهامی شیالت ایران آمده است 

که می خوانید.

»دنباله دارد«           
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وابسته  =حکومت شیعی 
به رژیم ایران در بغداد پس 
هیچ  درواقع   ۲00۳ سال  از 
برای ملت عراق  دستاوردی 
جز ناامیدی، ناکارآمدی دولت 
و بی ثباتی سیاسی و هرج و 
مرج در سراسر این کشور به 

همراه نداشت.
=اشتباه بزرگی که ایاالت 
متحده در عراق مرتکب شد 
این بود که به احزاب وابسته 
کرد  اعتماد  ایران  رژیم  به 
ارتباط  داشتن  وجود  با  و 
بسیار خوب با مخالفان لیبرال 
به  نزدیک  احزاب  عراقی، 
حکومت ایران را برای اداره 
داد  ترجیح  این کشور  امور 
کار هم عراقی های  این  با  و 
هم  و  کردها  هم  ملی گرا 
خود  به  نسبت  را  سنی ها 

بی اعتماد کرد.
=این نگاه به جنبش اکتبر 
عنوان  به  عراقی  جوانان 
»فرصتی طالیی« که »باید به 
انقالبی جامع تبدیل شود تا 
به منافع ملی آمریکا خدمت 
کند«، اجحاف کامل در حق 
جوانانی است که برای تحقق 
خودشان  ملی  آرمان های 
جانفشانی و فداکاری می کنند 
و نه آمریکا! آنها می خواهند 
وطن ربوده شده خود توسط 
احزاب فاسد را که پس اشغال 
آمریکا به قدرت رسیدند پس 

بگیرند.
عمادالدین الجبوری )ایندیپندنت 
عربی( - از دیدگاه ریچارد دی هوکر 
استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
متحده،  ایاالت  ملی  دفاع  دانشگاه 
تظاهرات ماه های اخیر در عراق بیش 
از اشغال نظامی آمریکا در سال 2۰۰۳ 
متحده  ایاالت  ملی  منافع  به  عراق 
خدمت کرده است. هوکر معتقد است 
که این یک »فرصت طالیی« است که 
واشنگتن در نظر دارد آن را به »انقالبی 
فراگیر و تمام عیار« در عراق تبدیل کند.

ما می توانیم مهمترین مطالب مقاله 
هوکر را که موسسه مطالعات سیاست 
در  را  آن  پالیسی«  »فارین  خارجی 
اوایل ژانویه منتشر کرد و سپس توسط  
به  شد،  چاپ  مختلفی  وبسایت های 

چند موضوع زیر خالصه کنیم.
هیچ  عراق  در  شیعی  حکومت 

دستاوردی نداشته
پس از حمله نظامی آمریکا به عراق، 
تالش واشنگتن بر این محور متمرکز 
بود که یک قانون اساسی توسط خود 
عراقی ها تدوین شود و دولتی در بغداد 
که حافظ منافع آمریکا باشد تاسیس 
با  آنچه  که  بپذیریم  باید  ولی  گردد. 
»سرنگونی رژیم صدام حسین« اتفاق 
افتاد این بود که عراق بطور کامل تسلیم 
شیعیان تندرو وابسته به رژیم ایران شد.

به  مجازی  فضای  و  فناوری  امروز، 
عنوان یک سالح، معادالت بین المللی و 
منطقه ای را تحت تأثیر قرار داده است. 
رسانه های  به  خود  نوبه  به  تاثیر  این 
اجتماعی کمک کرد تا جنبش کنونی 
این  دهند.  سامان  و  نظم  را  عراقی ها 
منافع  خدمت  در  کنون  تا  جنبش 
ایاالت متحده آمریکا قرار گرفته است 
جنبش  این  برکت  به  که  به خصوص 
»دولت شیعه« کنونی که ضد منافع 
ملی آمریکا و به نفع رژیم ایران عمل 
کامل  فروپاشی  آستانه  در  را  می کند 

قرار داده است.
حکومت شیعی وابسته به رژیم ایران 
درواقع  سال 2۰۰۳  از  پس  بغداد  در 
برای ملت عراق جز  هیچ دستاوردی 
ناامیدی، ناکارآمدی دولت و بی ثباتی 
سیاسی و هرج و مرج در سراسر این 

کشور به همراه نداشت.
واشنگتن  »برای  می گوید:  هوکر 
برقراری  از  که  است،  مهم  بسیار 
عراق  در  شیعه  حکومت  یک  مجدد 
منافات  آمریکا  ملی  منافع  با  که 
داشته باشد، جلوگیری کند«. ناآرامی 
وآشفتگی های سیاسی بر سراسر عراق 
ساله  چند  تجربه  است.  افکنده  سایه 
حکومت شیعیان نشان داد که قانون 
اساسی عراق با وضعیت کنونی نه به 
منافع آمریکا خدمت می کند و نه به 
مردم این کشور، به همین دلیل ایاالت 
متحده برای رسیدن به اهداف و حفظ 

آیا تظاهرات اعتراضی عراقی ها 
به اهداف آمریکا خدمت می کند؟

منافع بلندمدت خود باید  تمام اوضاع 
سیاسی عراق را بطور کلی تغییر دهد 
و ساختاری جدید برای تحقق اهداف 
حقیقی که حمله نظامی سال 2۰۰۳ 
آنها صورت  به خاطر  به عراق  آمریکا 

گرفت ایجاد کند.
هوکر در مقاله خود به تماس تلفنی 
با رابرت کریم معاون وزیر دفاع  خود 
در امور امنیت بین الملل و مشاور سابق 
اشاره  آمریکا  خاورمیانه ای   سیاست 
می کند که به او گفته بود: »مقاومت 
احزاب  خواست  برابر  در  صالح  برهم 
برای  ایران  حکومت  طرفدار  شیعه 
نخست  پست  جهت  نامزد  تعیین 
وزیری پس از عادل عبدالمهدی  که 
قرار بود با استفاده از راهکارهای قانون 
اساسی کنونی عراق شکل می گرفت، 
بیشترین خدمت را به منافع آمریکا که 
طی ده ها سال گذشته دست باال را در 

عراق داشت، ارائه داد«.
هوکر به کردها نیز اشاره می کند و 
»قبایل  اهداف  و  توانایی ها  می گوید، 
کرد« درواقع عمق استراتژیک آمریکا 

در عراق و شرق مدیترانه است.
هوکر معتقد است که عراق پس از 
این جنبش کاماًل آماده است تا به یک 
کشور امن و قابل اعتماد برای ایاالت 

متحده آمریکا تبدیل شود.
استفاده از فرصتی که بحران به 

وجود آورده
او معتقد است که اگر کودتای نظامی 
در عراق رخ دهد، باید خارج از محدوده 
ساختارهای موجود شکل بگیرد. بحران 
»فرصتی  عراق  داخل  در  سیاسی 
طالیی« است که باید به یک انقالب 
ملی  منافع  به  که  تبدیل شود  جامع 
آمریکا خدمت کند. اگر این فرصت را 
از دست بدهیم شاید در ده سال آینده 

قادر به بازیابی آن نخواهیم بود.
جنبه  دو  هوکر  دیدگاه  من  نظر  به 
نظامی و سیاسی را با هم آمیخته است. 
او معتقد است که هدف سیاسی باید 
برای رسیدن به اهداف حمله نظامی 
هوکر  اینکه  از  باشد.  عراق  به  آمریکا 
نشدم  متعجب  کرده  تحلیل  اینگونه 
در  سال   ۳۶ مدت  به  هوکر  که  چرا 
ارتش آمریکا خدمت کرد تا اینکه به 
تیپ  فرمانده  و  رسید  رتبه سرهنگی 
Paratroopers در عراق در سال های 
2۰۰۵ وو 2۰۰۶ بود. هوکر همچنین 
مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود 
را در رشته روابط بین الملل از دانشگاه 

ویرجینیا کسب کرده است.
مخلوطی  و  آمیختگی  حال،  این  با 
که هوکر از سیاست آمریکا ارائه داده 
و  مثبت  نکات  که  اندازه  همان  به 
وجود  آن  در  تأمل  برای  ارزشمندی 
ترکیب  نوعی  اندازه  همان  به  دارد 
ناهمگون را شامل می شود زیرا بخش 
بزرگی از آشفتگی های سیاسی مزمن 
خود  مسئولیت  و  عهده  بر  عراق  در 
با وجود  آمریکایی ها  آمریکایی هاست. 
تجربه  فاجعه بار  و  فاحش  شکست 
این  به   2۰۰۳ سال  از  پس  سیاسی 
طرف هنوز هم از روند سیاسی موجود 

در عراق پشتیبانی می کنند!
با توجه به تحلیل های هوکر ضروری 
دیدم که نکاتی درباره آنچه او تحلیل 

کرده است بنویسم.
اشتباه در اشتباه

تدوین  برای  تالش  اینکه  نخست 
قانون اساسی برای عراق یا یک دولت 
آمریکا  منافع  خدمت  در  که  عراقی 
باشد، و اینکه نتایج »سرنگونی صدام 
به  عراق  تسلیم  به  منجر  حسین 
شیعیان و ایران شد« چند دلیل دارد. 
حاشیه ای  کشوری  عراق  اینکه  یکی 
نیست که ایاالت متحده بتواند با اشغال 
نظامی برای آن یک راه حل سیاسی 

تدوین یا بر آن تحمیل کند.
ایاالت متحده در  اشتباه بزرگی که 
عراق مرتکب شد این بود که به احزاب 
وابسته به رژیم ایران اعتماد کرد و با 
با  خوب  بسیار  ارتباط  داشتن  وجود 
مخالفان لیبرال عراقی، احزاب نزدیک 
امور  اداره  برای  را  ایران  حکومت  به 
این کشور ترجیح داد و با این کار هم 
هم  و  کردها  هم  ملی گرا  عراقی های 
سنی ها را نسبت به خود بی اعتماد کرد.

آمریکایی ها پس از اشغال عراق هیچ 
پروژه سیاسی یا برنامه اداری برای این 
کشور مهم نداشتند و به همین دلیل با 
منحل کردن ارتش و نهادهای امنیتی 
تسلیم  را  کشور  دستی  دو  پلیس  و 
گروه های شبه نظامی فرقه گرای وابسته 
به جمهوری اسالمی ایران کرد. درواقع 
رژیم ایران از اشغال عراق توسط آمریکا 
بهترین بهره برداری را به نفع خود کرد.

ضعف نظام سیاسی رسمی کشورهای 
عربی و عدم توانایی آنها در ارائه هرگونه 
طرح یا کمک به عراقی ها به وخیم تر 
شدن اوضاع در این کشور نیز کمک کرد.

دوم اینکه اگر رسانه ها و شبکه های 
در  سالح  عنوان  به  جتماعی 
عراق«  کنونی  جنبش  »سازماندهی 
نقش داشته اند، این به دلیل هوشمندی 
و خردمندی نسل جوان عراق است که 
مؤثر  به شیوه ای  ابزار  این  از  توانست 
این  بگوییم  اینکه  اما  کند  استفاده 
جنبش به منافع آمریکا علیه »دولت 
درواقع  است،  کرده  خدمت  شیعی« 
مرتکب نوعی تناقض آشکار شدیم چرا 
که اگر حمایت آمریکا نبود دولت های 
فرقه گرای شیعی در عراق پس از سال 
2۰۰۳ تا کنون هرگز ادامه نمی یافت! 
جنایت های فرقه ای که حکومت های 
پس از سال 2۰۰۳ در حق ملت عراق 
این  سرنگونی  برای  شده اند،  مرتکب 
حکومت ها کافی بود اما چتر حمایت 
آمریکا باعث شد که این رژیم تا کنون 
با بحران ها و جنگ و ویرانی کامل عراق 

ادامه یابد.
ناامیدی،  در  که  واقعیتی  سوم، 
ناکارآمدی، عدم موفقیت طبقه سیاسی 
در تأسیس دولت و بی ثباتی سیاسی 
که اکنون به یک ویژگی برجسته در 
سراسر عراق تبدیل شده، فقط مربوط 
به وضعیت داخلی نیست بلکه بیشتر 
میان  نفوذ  و  نزاع  تاثیر  به  مربوط 
سفارتخانه های آمریکا و ایران در بغداد 
است. تضاد سیاسی بین آنها به صورتی 
بسیار منفی در وضعیت عمومی کشور 

عراق بازتاب یافت.
چهارم، این نظر هوکر که »ما از ایجاد 
مجدد کشوری شیعه که با منافع ملی 
آمریکا در عراق منافات دارد، جلوگیری 
می کنیم« نیز دارای یک تناقض آشکار 
شیعی  که  دولتی  اساس  زیرا  است 
دولت  یک  نهایت  در  باشد  سنی  یا 
دولت  یک  بود!  خواهد  ایدئولوژیک 
شیعی چه گرایش عربی و چه ایرانی 
داشته باشد در نهایت ایدئولوژیک بوده 
بود.  خواهد  نزدیک  ایران  رژیم  به  و 
بنابراین چنین دولتی با مفهوم دولت 
ملی در تضاد و تناقض کامل خواهد 
داشت و میان این دو مفهوم  از »دولت« 
دارد. وجود  زیادی  فاصله  و  تفاوت 

تغییر  از  هوکر  که  هنگامی  پنجم، 
ایجاد  و  سیاسی  روند  در  کلی 
اهداف  به  که  جدید  ساختارهای 
حمله نظامی آمریکا به عراق خدمت 
کند،  اشاره می کند، این نظریه برای 
پایان دادن کامل به سیستم سیاسی 
موجود در عراق مثبت است، اما برای 
تطبیق آن باید روشی صحیح در پیش 
گرفته. آمریکا اول و پیش از هر چیز 
نفوذ  مخالف  عراقی  نیروهای  باید 
شبه نظامیان وابسته به ایران را تقویت 

تظاهرات زنان عراقی در روز جهانی زن؛ هشتم مارس ۲0۲0؛ بغداد

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 
استخدام پرستار برای مقابله با 

ُکرونا با قراردادهای ۸۹ روزه!

=سازمان بهداشت جهانی: 
در  نفر   1000 هر  ازای  به 
ایران 1.6 پرستار شاغل در 
بیمارستان ها وجود دارد که 
قرار   11۲ جایگاه  در  را  آن 

داده است.
در  بهداشت  رت  وزا =
به  اقدام  ُکرونا  شیوع  پی 
کرده  ر  پرستا م  استخدا
قراردادهای  از  برخی  اما 
روز   ۸۹ تنها  م  استخدا
بحران  از  پس  و  هستند 
معلوم  قرار  از  که  ُکرونا، 
حدس  بهداشت  رت  وزا
ماه  سه  از  کمتر  می زند 
درمانی  نظام  باشد،  دیگر 
ایران باید کمبود پرستار را 

همچنان تحمل کند! 
ایران  در  ُکرونا  گسترده  شیوع  با 
بیمارستان های  در  پرستار  کمبود 
بیش از پیش برجسته شده و وزارت 
استخدام  برای  دستوری  بهداشت 
حاال  اما  است  کرده  صادر  پرستار 
این  از  برخی  که  شده  مشخص 
غیرقانونی  قراردادهای  با  پرستاران 

زیر سه ماه استخدام می شوند!
است  کشورهایی  جمله  از  ایران 
که تعداد پرسنل پرستاری و مامایی 
در آن بسیار پایین است و تازه ترین 
هر  ازای  به  می دهد  نشان  آمارها 
پرستار   ۱.۶ ایران  در  نفر   ۱۰۰۰

شاغل در بیمارستان ها وجود دارد.
 )WHO( بهداشت جهانی  سازمان 
در گزارش سال 2۰۱۸ درباره وضعیت 
تعداد پرستاران و ماماها در کشورهای 
مختلف اعالم کرده است که به ازای 
ایران، ۱.۶ پرستار و  نفر در  هر هزار 
این  که  دارد  وجود  ایران  در  ماما 
نسبت در مقایسه با کشورهای جهان، 

از سرانه ۱۱۱ کشور پایین تر است.
بر اساس این آمار، در شاخص سرانه 
پرسنل پرستاری و مامایی، ایران در 
حالی در رتبه ۱۱2 جهان قرار گرفته 
به  پرسنل   2۰ با  موناکو  کشور  که 
و  با ۱۸  نفر، سوئیس  هزار  هر  ازای 
نروژ با ۱۷.۸ پرستار رتبه های اول تا 
سوم جهان را به خود اختصاص داده  

بودند.
کویت  منطقه،  کشورهای  بین  در 
پرستار،   ۷ نفر  هزار  هر  سرانه  با 
پرستار،   ۶.۹ با  آذربایجان  جمهوری 
امارات با ۳.۱ و ترکیه با 2.۶ پرستار 
به  نسبت  مطلوب تری  وضعیت  در 

ایران قرار داشتند.
و  حقوق  که  حالیست  در  این 
در  پرستار  نیروهای  همین  مزایای 
پرداخت نمی شود.  به موقع  نیز  ایران 
پرستاری  معاون  حضرتی  مریم 
وزارت بهداشت به تازگی اعالم کرده 
کمبود  با  پرستاری  حوزه  »در  که 
شدید نیرو مواجهیم. با جذب ساالنه 
 ،۱۴۰۴ سال  تا  پرستار  هزار   ۱۰
نیروی  استاندارد  کف  به  می توانیم 

پرستاری برسیم.«
در  پرستاران  مشکالت  درباره  او 
کشور گفته که »اکنون میانگین تأخیر 
در پرداخت کارانه پرستاران در کشور 
۱2 ماه است و برخی دیگر حتی ۱۸ 
ماه عقب هستند. از طرفی جدا شدن 
منبع و پرداخت اضافه کاری و کارانه، 
از مهم ترین مطالبات پرستاران است.«

نیرو  جذب  که  است  گفتنی 
وزارت  توسط  شرکتی  صورت  به 
بهداشت، از دیگر معضالت پرستاران 

کند تا زمینه تغییرات از داخل عراق 
انجام گیرد. تکرار تحقق اهداف با حمله 
نظامی و ادامه درگیری ها با عراقی های 
اشتباه  تکرار  میهن دوست چیزی جز 

سال 2۰۰۳ نیست.
مبنی  کریم  رابرت  ادعای  ششم، 
سال  ده  طی  »آمریکایی ها  اینکه  بر 
گذشته دست باال را در عراق داشتند 
صالح  برهم  نقش  از  او  ستایش  و 
منافع  به  خدمت  بزرگترین  ارائه  در 
تنها  نه  من  نظر  به  آمریکایی ها«، 
واقعیت های  با  بلکه  است  اغراق آمیز 
موجود در عراق نیز مغایرت کامل دارد. 
ایاالت  ارتش  رسمی  خروج  زمان  از 
متحده آمریکا در زمان اوباما تا قبل از 
سال 2۰۱۱ واشنگتن کنترل خود بر 
روند سیاسی در عراق را از دست داد 
و طرفداران آمریکا در برابر وابستگان 
و طرفداران رژیم ایران ضعیف تر شدند.

هفتم اشاره هوکر به کردها و توصیف 
آنها به »قبایل« به نظرم  کم اهمیت 
نقش  و  تاریخی  وجود  دادن  جلوه 
بزرگ  تجمع  دومین  کردها  آنهاست. 
آنها  قومی در عراق هستند. جمعیت 
کردها  است.  نفر  میلیون  پنج  حدود 
مؤلفه های  از  تفکیک ناپذیر  جزئی 
تاریخی جامعه عراق هستند که همیشه 
در رویدادهای مهم این کشور حضور 
عنوان  به  آنها  توصیف  پس  داشتند 
»قبایل« وزن وجودی آنها را به عنوان 
بخشی از ملت عراق دست کم می گیرد.

نگاه آمریکایی ها یا هر نیروی خارجی 
استراتژیک  عمق  عنوان  به  کردها  به 
و  عراق  در  غیره  یا  متحده  ایاالت 
به  تنها  منطقه شرق دریای مدیترانه 
سود منافع آمریکا خالصه شده و این 
نگاه درواقع هیچ نفعی یا سودی برای 
کردها و وجودشان در کشورهایشان به 
عنوان بخشی از ملت های منطقه در بر 
نخواهد داشت، فکر می کنم تجربه های 
و  کنون  تا  اول  جهانی  جنگ  از  تلخ 
نوع همراهی غرب با رهبران کردها به 
اندازه کافی گویاست. کشورهای غربی 
هیچوقت تا آخر با کردها مسیر را طی 
و  اراده  نمی توان  حقیقت  در  نکردند. 
همه پرسی  در  را  کرد  مردم  خواست 
یا   بغداد  از  عراق  کردستان  جدایی 
اربیل  در  بارزانی  مسعود  مثال  آنچه 
به آن اشاره کرد، خالصه کرد. هویت 
دیدگاه  با  عراق  در  زیادی  کردهای 
کردها  هویت  به  نسبت  آمریکایی ها 
میلیون ها  اینکه  کما  است  متفاوت 
آنها  که  دارند  وجود  منطقه  در  کرد 
همه تابع یک حزب، شخصیت یا قبیله 
واحد نیستند و خواسته ها و تعریف های 
از  عراقی  عنوان  به  از جمله  متفاوتی 

هویت خویش دارند.
هشتم، ایده کودتای نظامی و اینکه در 
خارج از محدوده ساختارهای موجود در 
عراق صورت بگیرد، با معنی و مفهوم 
ایاالت  اگر  دارد.  تفاوت  کامال  انقالب 
و  تظاهرات  از  بخواهد  آمریکا  متحده 
اعتراضات عراقی ها حمایت کند و کنار 
مردم عراق بایستد، باید برای دستیابی 
به اهداف خود با نیروهای موجود در 
و  کند  تظاهرات همکاری  میدان های 
اقدامات و ابزارهای الزم خود را برای 
که  کسانی  مجازات  و  پاسخگویی 
را  مسالمت آمیز  انقالب  یک  جوانان 
سرکوب می کنند و به قتل می رسانند، 

فعال سازد.
اکتبر  جنبش  به  هوکر  نگاه   ، نهم 
»فرصتی  عنوان  به  عراقی  جوانان 
جامع  انقالبی  به  »باید  که  طالیی« 
آمریکا  ملی  منافع  به  تا  شود  تبدیل 
اجحاف کامل در حق  خدمت کند«، 
جوانانی است که برای تحقق آرمان های 
فداکاری  و  جانفشانی  خودشان  ملی 
می کنند و نه آمریکا! آنها می خواهند 
احزاب  توسط  خود  شده  ربوده  وطن 
فاسد را که پس اشغال آمریکا به قدرت 

رسیدند پس بگیرند.
بین همکاری برای منافع با خدمت 
بسیار  تفاوت  یکجانبه،  منافع  به 
رهبران  و  انقالبی  جوانان  این  است. 
در  جنبش  هماهنگی  کمیته های 
بسیار  عراق  شهرهای  دیگر  و  بغداد 
برای  همکاری  دنبال  به  آنها  آگاهند. 
نه  هستند  مشترک  و  متقابل  منافع 
تبعیت ووابستگی کورکوانه. اما نگرانی 
و ترس برای از دست دادن انقالب و 
ده  برای  آن  مجدد  آوردن  دست  به 
عراق  داخلی  مسئله  یک  آینده  سال 
است. به این ترتیب امثال هوکر یا هر 
تحلیلگر دیگری باید به دنبال همکاری 
با انقالبیون مسالمت جوی عراق برای 
منافع مشترک باشند تا اینکه تنها به 

فکر منافع کشور خودشان باشند.
*منبع : ایندیپندنت عربی

*نویسنده: عمادالدین الجبوری
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن 

کرده  اعالم  پیشتر  پرستاران  است. 
بودند که تبعیض در دیدگاه مسئوالن 
عدم  شرکتی،  پرستاران  به  نسبت 
برخورداری از بسیاری از مزایای سایر 
شغلی،  امنیت  نبود  مستخدمین، 
مزایا  و  پرداخت حقوق  بی نظمی در 
توسط شرکت ها، از مشکالت جامعه 

پرستاری کشور است.
شیوع  با  تازه  شرایطی  چنین  در 
ایران  در  ُکرونا  ویروس  گسترده 
استخدام  به  بهداشت تصمیم  وزارت 

نیروی پرستار گرفت.
سعید نمکی وزیر بهداشت نیز هفته 
گذشته در برنامه ای تلویزیونی ضمن 
توضیح درباره طرح بسیج ملی اعالم 
کرده بود که اولویت وزارت بهداشت 
استخدام پرستاران و تبدیل وضعیت 
آنها برای رسیدگی به بیماران است.

از  نیز  پیشتر  ایران  اینکه  وجود  با 
می برد  رنج  پرستار  نیروی  کمبود 
فارغ  استخدام  ُکرونا  شیوع  و 
دستور  در  را  پرستاری  التحصیالن 
شده  مشخص  حاال  داده،  قرار  کار 
موقت،  بطور  همگی  نیروها  این 
استخدام  روزه   ۸۹ قراردادهای  با 
روزه   ۸۹ قراردادهای  می شوند. 
است  غیرقانونی  ماه  سه  زیر  یعنی 
قراردادهایی  چنین  با  پرستاران  و 
کار  وزارت  حمایتی  قوانین  مشمول 

نمی  شوند.
زنجان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
که  است  سازمان هایی  جمله  از 
کار  دستور  در  را  پرستار  استخدام 
قرار داده است. استان زنجان از جمله 
ُکرونا  ویروس  که  است  استان هایی 
از  اما  شد  شناسایی  آن  در  دیرتر 
اردبیل،  استان های  آنجا که همجوار 
گیالن و قزوین با وضعیت قرمز قرار 
اپیدمی  برای  آمادگی  نیازمند  دارد، 

این ویروس است.
علوم  دانشگاه  استخدام  آگهی  در 
که  شده  تأکید  زنجان  پزشکی 
روزه   ۸۹ قراردادهای  با  نیروها  این 

استخدام خواهند شد.
اساس  بر  اما  استخدام  شیوه  این 
این معناست  به  قانون کار  ماده ۱۱ 
یعنی  کارفرما  مدت  این  از  پس  که 
دانشگاه علوم پزشکی زنجان می تواند 
بطور  و  کرده  اخراج  را  کار  نیروی 

یکطرفه قرارداد را پایان دهد.
تنها  نه  قرارداد  قطع  شیوه  این 
خدمات  مشمول  را  کار  نیروی 
مانند  شغلی  مزایای  و  استخدامی 
بلکه  نمی کند  درمانی  بیمه  و  کارانه 
شامل  کار،  اداره  برای  او  اخراج 
یافتن  تا  بیکاری  حقوق  پرداخت 

شغل تازه نخواهد شد!
»طرفین  که  آمده   ۱۱ ماده  در 
مدتی  یکدیگر  توافق  با  می توانند 
تعیین  کار  آزمایشی  دوره  نام  به  را 
یک  هر  دوره  این  خالل  در  نمایند. 
اخطار  بدون  دارد  حق  طرفین  از 
پرداخت  به  الزام  آنکه  بی  و  قبلی 
کار  رابطه  باشد،  داشته  خسارت 
قطع  که  صورتی  در  نماید.  قطع  را 
رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی 
دوره  تمام  حقوق  پرداخت  به  ملزم 
آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر 
رابطه کار را قطع نمایند کارگر فقط 
انجام  مدت  حقوق  دریافت  مستحق 

کار خواهد بود.«
وزارت  می رسد  نظر  به  درواقع 
بهداشت نیروهایی را تا پایان بحران 
ُکرونا، که از قرار معلوم حدس می زند 
در  باشد،  دیگر  ماه  سه  از  کمتر  تا 
کشور نیاز دارد و پس از مهار ویروس 
باید  ایران  ُکرونا دوباره نظام درمانی 

کمبود پرستار را تحمل کند!
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به یادماندگان
کشوری  پیشین  شخصیت های  از  شماری  نیز  سال1۳۹۸  در 
ایرانی  استادان  تجارت،  و  صنعت  بخش  فعاالن  لشکری،  و 
دانشگاه های داخل و خارج کشور، چهره های سرشناس عرصۀ 
هنر، ادبیات، سینما و تآتر در ایران و دیگر نقاط جهان، روی در 
نقاب خاک کشیدند.اگر چه ذکر نام همه آنان مقدور نیست ولیکن 
کیهـان لندن به همان میزان که مقدور است به رسم دیرین، یاد این 
انسان های سختکوش، فرهیخته، وطن پرست را گرامی می دارد و 
با استفاده از فرصت، به بستگان و دوستان آنان تسلیت می گوید.

بنیانگذار  خیامی  محمود 
کارخانجات »ایران ناسیونال« و از 
اتومبیل سازی  صنعت  کارآفرینان 
را  وی  که  انقالب  از  پیش  ایران 
»پدر صنعت اتومبیل سازی ایران« 
نهم  پنج شنبه  شامگاه  می خوانند، 
اسفند ۹۸ در سن ۹۰ سالگی در 
خیامی  درگذشت.محمود  لندن، 
دنیا  به  در مشهد  در سال ۱۳۰۸ 
آمد. او از کارآفرینان و عمده ترین 
اتومبیل سازی  صنایع  صاحبان 
شرکت های  خیامی  بود.  ایران  در 
و  صنعت  بانک  ناسیونال،   ایران 
معدن، فروشگاه زنجیره ای کوروش 
مبل  کارخانه  اولین  و  )قدس( 
ایران )مبلیران( را پیش از انقالب 

که  کرد  بنیانگذاری  ایران  در   ۵۷
هزاران نفر در آنها مشغول به کار 
بودند. در کارنامه محمود خیامی، 
آموزشی  و  فرهنگی  فعالیت های 
از  پس  می شود.خیامی،  دیده  هم 
انقالب ۱۳۵۷ به عنوان سرمایه دار 
توسط دادگاه های انقالب دستگیر 
وی  دارایی های  و  اموال  تمامی  و 
خروج  از  پس  او  شد.  مصادره 
اجباری از ایران، در بریتانیا و ایاالت 
و  می کرد  زندگی  آمریکا  متحده 
موفق  تجارت  عرصه  در  همچنان 
بود. وی صاحب چندین نمایندگی 
بود.محمود  بنز  مرسدس  اتومبیل 
خیامی از جمله افرد نیکوکاری بود 
که به تحصیل کودکان زادگاهش 
هیچگاه  او  می داد.  اهمیت  بسیار 
طی  و  نماند  غافل  خود  زادگاه  از 
مدرسه،  یکصد  از  بیش  سال ها 
مجموعه  و  آموزشی  مجتمع 
خراسان  استان  در  دانش  و  کار 
احداث و تأسیس نمود. خیامی در 
بریتانیا هم چندین مکان آموزشی 
خیامی  کرد.محمود  پایه گذاری 
از  جهانی  معتبر  نشان  چندین 
جمله نشان سلطنتی ملکه بریتانیا 
را به دلیل تالش های فرهنگی در 
بریتانیا و خارج از آن دریافت کرد.

محمود خیامی

چهارشنبه  شامگاه  مصفا  مظاهر 
یک  از  پس   ۱۳۹۸ آبان ماه  هشتم 
 ۸۷ سن  در  بیماری  طوالنی  دوره 

سالگی چشم از جهان فرو بست.
پیشکسوت،  شاعر  مصفا  مضاهر 
ادبیات  برجسته  استاد  و  پژوهشگر 
فارسی و یکی از مصحح های بنام ایران 
بود که سال ها به عنوان استاد زبان و 
تدریس  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات 
کرد. استاد مظاهر مصفا همچنین به 
عنوان یکی از قصیده سرایان برجسته 
معاصر ایرانی بعد از ملک الشعرای بهار 

شناخته می شود.

بازیگر،  کارگردان،  کریمی  نصرت 
عروسک گردان،  عروسک،  طراح  
گریمور و انیماتور پیشکسوت آذرماه 
کهولت  اثر  بر  سالگی   ۹۵ در   ۹۸
که  زمانی   ۱۳2۰ سال  درگذشت.از 
۱۷ سال داشت در تئاتر های تهران، 
هنر، فرهنگ، فردوسی و سعدی به 
کارگردان  و  بازیگر  گریمور،  عنوان 
فعالیت می کرد و تا سال ۱۳۳۱ به 

این کار ادامه داد.
تحصیالت  برای  سال  همین  در 
عازم اروپا شد و یک سال در ایتالیا 
به مطالعه تئاتر و سینما پرداخت و 
فعالیت سینمایی را نیز در ایتالیا و با 
کارآموزی در فیلم »ایستگاه مرکزی« 
کرد.  شروع  ویتوریودسیکا  ساخته 
سپس عازم چکسلواکی شد و دوره 
سینمای  دانشکده ی  ساله ی  پنج 
پراگ را در رشته ی کارگردانی سینما 
و تلویزیون به پایان برد. سپس یک 
دوره ی تخصصی فیلم های عروسکی 
به   ۱۳۴۳ سال  در  و  گذراند  را 
فرهنگ  وزارت  در  بازگشت،  ایران 
کارگاه  متصدی  و  استخدام  هنر  و 
دوران  آن  در  شد،  متحرک  نقاشی 
عروسکی  کارتونی-  فیلم  ده  حدود 
که  فیلم هایی  ساخت.برخی  کوتاه 
به  عموما  آن ها  در  نصرت کریمی 

بازیگر  و  کارگردان  نویسنده،  عنوان 
از:  عبارتند  است  داشته  حضور 
»محلل«   ،۱۳۵۰ »درشکه چی« 
۱۳۵۰، »تختخواب سه نفره« ۱۳۵۱ 

و »خانه خراب« ۱۳۵۴.
از  بسیاری  در  کریمی  نصرت 
ساخته هایش خرافات نخ نمای دینی 
و سنتی جامعه را با زبان طنز مورد 
دلیل  همین  به  می داد  قرار  انتقاد 
قرار  از طرف مذهبیون مورد حمله 
می گرفت، تا جایی که پس از انقالب 

سال ۵۷ او را بایکوت کردند.
معروف  سریال  در  کریمی  بازی 
ناصر  ساخته  ناپلئون«  »دائی جان 
تقوایی در نقش »آقا جان« یکی از 

خاطره انگیزترین بازی های اوست.

سخنور،  بیژن«  »آقا  پیرنیا  بیژن 
حقوق  و  حق  ومدافع  حقوقدان 
نخستین  و  ایران  در  کودکان 
کودک  رادیویی  برنامه های  گوینده 
در  آذرماه ۱۳۹۸  روز 2۳  در جهان 
سن هفتاد و پنج سالگی بر اثرسکته 
اجرای  با  بیژن«  درگذشت.آقا  قلبی 
با  که  خود  صبحگاهی  برنامه های 
جوزپه  معروف  اثر  »آیدا«  مارش 
شگرفی  تحول  می شد،  آغاز  وردی، 
در رفتار والدین و جامعه در برخورد 
اجتماعی  حقوق  احیای  و  کودک  با 

آنان در ایران به وجود آورد.

خدمات  ارائه  مبدع  معارفی  دکتر 
اجتماعی در ایران و موسس اداره کل 
بهداری  وزارت  در  اجتماعی  خدمات 
خود  کار  به  شوق  و  شور  با  وی  بود. 
انقالب،  وقوع  که  زمانی  تا  داد  ادامه 
و  را هم دگرگون ساخت  زندگی وی 
دوران  در  سال ها  او  رفت.  آمریکا  به 
بازنشستگی نیز مشغول به کار بود و 
حمایت  به  نیاز  که  کسانی   به  عمیقا 
معارفی   می کرد.دکتر  کمک  داشتند، 
تنها زنی بود که در سه وزارتخانه دارای 
مقام معاونت وزیر بود: وزارت  کار، رفاه 

اجتماعی و بهداری.
ایران  در  وی  که  خدماتی  جمله  از 
در  آموزش  سیستم  کرد،  پایه گذاری 
ضمن خدمت، سیستم ارجاع نظارت، 
تهیه مواد آموزشی و کتابچه های کار 
و همچنین دستورالعمل های مربوط به 

بیژن پیرنیا

سرشناس  فعاالن  از  فیروز  اسکندر 
در جهان و بنیانگذار سازمان محیط 
زیست ایران، شبانگاه چهارشنبه این 
هفته در بیمارستانی در مریلند آمریکا 
در حالی که اعضای خانواده را در کنار 
خود داشت در سن ۹۳ ساالگی چشم 

از جهان فرو بست.
و  ایران  زیست  محیط  تشکیالت 
فعالیت های آن، حاصل سال ها تالش 
اسکندر  ناپذیر  خستگی  پشتکار  و 

فیروز است.

اسکندر فیروز

رفیع رافائل اریه از صنعتکاران ایران 
 ۱۴ روز  در  اسالمی  انقالب  از  پیش 
ایالت  نوپُرت  شهِر  در   2۰2۰ فوریه 

کالیفرنیا درگذشت.
و  تهران  بین  را  جوانی  دوران  او 
و  گذراند  نیویورک  در  ایلند  النگ 
ایران، سوئیس  به آموختن دانش در 
و  پرداخت  آمریکا  متحده  ایاالت  و 
کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه 

تهران به پایان رسانید.
یاری  به  اسکندر  برادرش  و  رفیع 
پدرشان سرپرستی یک گروه صنعتی 
در  را  گوناگونی  شرکت های  که  را 
این  گرفتند.  عهده  به  می گرفت  بر 
فراورده های  تولید  به  صنعتی  گروه 

رفیع رافائل اریه

رزین،  پارچه،  پالستیک،  سرامیک، 
کفپوش، واینیل و همچنین دیگر مواد 

مصرفی می پرداخت. 

ژان خاکزاد روزنامه نگار پیشکسوت و 
از قدیمی ترین گویندگان و برنامه سازان 
 ۱۶ چهارشنبه  روز  تبعید،  در  رادیو 
بهمن ماه در محل اقامت خود در شهر 

پراگ در جمهوری چک درگذشت.
انقالب،  از  پیش  روزنامه نگار  این 
رادیو  یک  شبکه  خبر  بخش  سردبیر 
ملی ایران بود و پس از انقالب مانند 
ناخواسته مجبور  ایرانیان،  از  بسیاری 
به ترک کشور شد. وی که سال ها به 
عنوان خبرنگار آزاد در خارج از ایران 
فعالیت می کرد، همکاری خود با »رادیو 
اروپای آزاد« را از سال ۱۳۷۸ آغاز کرد.

برنامه سازان  قدیمی ترین  از  وی 
»رادیو آزادی« در پاریس بود و پس از 

آنکه بخش فارسی این رادیو به »رادیو 
در  مرگ  زمان  تا  یافت،  تغییر  فردا« 

پراگ فعالیت می کرد.

ژان خاکزاد

شهال ریاحی بازیگر سینما، تلویزیون 
و تئاتر که بیش از شش دهه در این 
عرصه فعال بود، شامگاه روز سه شنبه  
در  سالگی   ۹۳ سن  در  دی ماه   ۱۰
بازی  با  ریاحی  رفت.  دنیا  از  تهران 
به  خانه«  »در  تلویزیونی  سریال  در 
مخاطب  به  رسام  مسعود  کارگردانی 
کودک و نوجوان در دهه ۶۰ معرفی 
فیلم   ۱۳۳۵ سال  در  شد.ریاحی 
به  و  کرد  کارگردانی  را  »مرجان« 
کارگردان  زن  اولین  نام  ترتیب  این 
سینمای ایران را به خود اختصاص داد.

شهال ریاحی

کوکب معارفی الهی

معارفی  است.دکتر  اجتماعی  فعالیت 
انقالب  از  پس  خانواده اش  و  الهی 
آمریکا ساکن  در  بوستون  ایاالت  در 
در  میالدی   ۸۰ دهه  در  وی  شدند. 
به   Roxbury در   VA بیمارستان 
عنوان یک مددکار اجتماعی پزشکی، 

مشغول به کار شد.

نصرت کریمی

مظاهر مصفا

احمدعلی  دکتر  نوامبر،   ۱۱ روز 
احمدی وزیر کشاورزی پیش از انقالب 
در سن ۹۰ سالگی و در کنار خانواده 
احمدی  رفت.دکتر  دنیا  از  آرامش  با 
کشاورزی  حرفه ای  کارشناس  یک 
راه  در  را  عمر خود  که ۴۰ سال  بود 
در  بین المللی  و  ملی  پیشرفت های 
عرصه کشاورزی و محیط زیست سالم 
و فرآوری کاالها و بازاریابی گذراند.وی 
تجارب قابل توجهی در زمینه  ی مشاغل 
آزاد، دانشگاهی و بخش های دولتی در 
ایاالت  و  آفریقا  و  خاورمیانه  و  آسیا 
متحده داشته است.در مشاغل آزاد، او 
به عنوان یک گیاه شناس بزرگ برای 
یک شرکت مهم بذر در آمریکا فعالیت 
گسترش  در  مهمی  نقش  و  می کرد 
محصوالت  برای  ملی  بازار  سهم 
کشاورزی ایالت تنسی داشت و مدیر 
یک شرکت تولید و توزیع مواد غذایی 
دکتر   ،۱۹۷۸ تاا   ۱۹۷۷ سال  از  بود. 
توسعه  و  کشاورزی  وزیر  احمدی 

احمدعلی احمدی

آموزگار  جمشید  کابینه  در  روستایی 
بود. دکتر احمدی  نخست وزیر وقت 
به عنوان وزیر عضو هیئت مدیره برنامه 
خصوصی سازی ایران بود که مسئولیت 
عهده   بر  را  قوانینی  توسعه ی  و  طرح 
داشت که به بررسی جنبه های مختلف 
خصوصی سازی تأسیسات کشاورزی و 

صنعتی متعلق به دولت بپردازد.

بانویی  سعادت،  ناهید  دکتر 
تغذیه  رشته  متخصص  و  دانشمند 
و  آموزشگاه ها  در  سال ها  که 
و  تدریس  دولتی  بیمارستان های 
فروردین ۱۳۹۸   بود،  کرده   خدمت 
برکلی  در  سالگی   ۷2 سن  در 
پس  سعادت  ناهید  درگذشت.دکتر 
از آنکه ایران را ترک کرد به برکلی 
پزشکی  کارهای  به  و  بازگشت 
نیکوکارانه  خدمات  همچنین  و 
در  را  خانه اش  یک  وی  پرداخت. 
کهریزک  خیریه  مجموعه  به  ایران 
بخشید و محل سکونت خود را در 
محققین  انجمن  اختیار  در  برکلی 

دانشگاه برکلی قرار داد.
وی در وصیت نامه ای که به وکیل 
قیمت  به  خانه ای  سپرده ،  خود 
بازسازی  برای  را  دالر  میلیون   2
ایران  آزادی  از  پس  پاسارگاد 

اختصاص داده است.

ناهید سعادت

زنی  سعادت  ناهید  زنده یاد 
خودساخته و زحمتکش و درستکار 
خویش  دوستان  میان  در  وی  بود. 
هرگز  بودند  علم  اهل  همگی  که 
خدمتگزارانی  از  و  نکرد  خودنمایی 
بود که دور از جنجال تالش می کرد 
چراغ فرهنگ ایران را روشن نگه دارد.

سابق  بازیکنان  از  کاشانی  جعفر 
پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران و 
رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس 
به علت بیماری، صبح چهارشنبه ۱۰ 

مهرماه، در ۷۵ سالگی درگذشت.
شاهین،  باشگاه  انحالل  از  پس  او 
بنیانگذاران  از  یکی   ۱۳۴۶ سال  در 
از  بود.کاشانی  پرسپولیس  باشگاه 
تحصیالت  با  فوتبالیست  های  معدود 
این  بود.  ایران  فوتبال  در  دانشگاهی 
کارمند  جوانی  دوران  در  دیپلمات 
وزارت خارجه بود و کاردار و سرکنسول 
انگلستان،  کشورهای  در  ایران 

جعفر کاشانی

شد. نیز  امارات  و  سوریه  آلمان، 

فیروز گوران روزنامه نگار پیشکسوت 
و قدیمی ، ۳۰ خردادماه، در سن ۷۸ 
سالگی در تهران درگذشت. او که در 
اطالعات پیش  و  روزنامه های کیهان 
فعالیت می کرد، سردبیری  انقالب  از 
روزنامه »آیندگان« پس از انقالب را 

نیز به مدت کوتاهی بر عهده داشت.
فیروز گوران پس از انقالب و خروج 
داریوش همایون که مؤسس روزنامه 
محمدرضا  دوران  در  »آیندگان« 
این  شاه  پهلوی بود، توسط کارکنان 
روزنامه به سردبیری آن انتخاب شد. 
مدت  از  پس  »آیندگان«  روزنامه 
کوتاهی از انقالب در ۱۶ امرداد ۱۳۵۸ 

فیروز گوران 

به دستور آیت اهلل خمینی رهبر انقالب 
توقیف شد.

صبح  پاپ  خواننده  صفوی  بهنام 
سن  در  اردیبهشت ماه   2۳ دوشنبه 
خواننده  این  درگذشت.  سالگی   ۳۶
از سال ۹2 دچار ضایعه مغزی شده 
و از سرطان رنج می برد. وی با آلبوم 

»عشق من باش« به شهرت رسید.
صفوی خواننده پاپ از حدود 2۰ روز 
پیش از مرگ به دلیل هوای نامناسب 
تهران به شاهین شهر اصفهان منتقل 

شده بود.
ابتال به بیماری سرطان دومین عامل 
مرگ و میر در ایران است، بطوری که  
هر سال ۱۱۰ هزار مورد جدید ابتال به 

بهنام صفوی

سرطان در کشور شناسایی می شود. .

مرتضی کالنتریان مترجم و حقوقدان 
برجسته، در سن ۸۷ سالگی در تهران 
صبح  وی  زد.  خودکشی  به  دست 
را  خود  خردادماه   ۱2 یکشنبه  روز 
محل  ساختمان  دوازدهم  طبقه  از 
پایین  به  بهجت آباد  در  خود  زندگی 
برجسته ای  آثار  کرد.کالنتریان  پرتاب 
در زمینه  ی رمان های سیاسی، حقوق 
و فلسفه سیاسی و حاکمیت و روابط 
بین الملل را به فارسی برگردانده است.

از میان ترجمه های کالنتریان می توان 
میان  در  زنی  »سیمای  رمان های  به 
زنو«  بُل، »وجدان  از هانریش  جمع« 
از ایتالو اسووو، »ظرافت جوجه  تیغی« 

مرتضی کالنتریان

از  »نقطه ضعف«  و  باربری  موریل  از 
آنتونیس ساماراکیس اشاره کرد.
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فریدون فرخعلینقی عالیخانی

رافی خاچاطوریان

نورعلی تابنده

سابقه  با  دیپلمات  فرخ  فریدون 
قبل از انقالب، روز چهارشنبه ششم 
سالگی   ۹۳ سن  در   ۱۳۹۸ آبان ماه 

درگذشت.
حقوق  رشته  فارغ التحصیل  وی 
به  سال ها  و  بود  سوئیس  کشور  از 

در  سفیر  و  کاردار  دیپلمات،  عنوان 
کشورهایی از جمله بلژیک، یونان و 

آلمان شرقی و غربی خدمت کرد.
فریدون فرخ متولد ۱۴ اردیبهشت ماه 
از  ۱۳۰۵، فرزند سناتور مهدی فرخ 
سیاست  عرصه  در  فعال  چهره های 
بود. بیستم  قرن  اوایل  در  ایران 

مأموریت  در  فرخ  مهدی  سناتور 
»تاریخ  کتاب  افغانستان  در  خود 
شامل  که  را  افغانستان«  مختصر 
بود  کشور  این  درباره  مقاله  چندین 
در شهریورماه سال ۱۳۱۶ در تبریز به 
چاپ رساند. در این مأموریت فریدون 
نیز در افغانستان زندگی می کرد و با 
فرهنگ این خطه آشنا شد.پدربزرگ 
مدرسه  بنیانگذاران  از  فرخ  فریدون 
روش  با  مدرسه  نخستین  دارالفنون 
ایران  در  اروپایی  و  مدرن  آموزشی 
دوران  در  امیرکبیر  توسط  که  بود 

ناصرالدین شاه قاجار، تاسیس شد.

دکتر علینقی عالیخانی وزیر اقتصاد 
دانشگاه  رئیس  و   )۱۳۴۸-۱۳۴۱(
 ۴۰ دهه  )۱۳۴۸-۱۳۵۰(در  تهران 
چهارم  سه شنبه  روز  خورشیدی 
سالگی   ۹۱ سن  در   ۱۳۹۸ تیرماه 
در ایاالت متحده آمریکا و در غربت 

درگذشت.
در  و  جوانی  در  عالیخانی  علینقی 
خورشیدی   ۴۰ دهه  در  سالگی   ۳۴
گرفت  قرار  اقتصاد  وزارت  رأس  در 
این  بر  ریاست  سال   ۷ طول  در  و 
اقتصادی و  وزارتخانه، دوران طالیی 
در  زد.  رقم  را  مختلف  صنایع  رونق 
دوران وزارت عالیخانی، میانگین نرخ 
سال  در  درصد   ۱۱ اقتصادی  رشد 
در  درصد   2.۴ تورم  نرخ  میانگین  و 
سال بوده که اکنون دستیابی دوباره 
شده  بدل  محال  تمنای  به  آنها  به 

است.
علم  اسداهلل  کابینه  در  جوان  وزیر 

وزارت  به   ۱۳۴۱ بهمن ماه   ۳۰ در 
کابینه  و در دو  اقتصاد منصوب شد 
بعدی منصور و هویدا نیز در همین 
استعفا  از  پس  ولی  گشت  ابقا  مقام 
ریاست  به   ۱۳۴۸ سال  تیرماه  در 

دانشگاه تهران منصوب شد.

و  هنرپیشه  خاچاطوریان  رافی 
از  پس  ارمنی تبار  ایرانی  مجری 
قند،  بیماری  با  طوالنی  مبارزه 
سرانجام بامداد روز ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 
کالیفرنیا  در  سالگی   ۷۱ سن  در 
درگذشت.رافی خاچاطوریان در سال 
زاده  ارمنی  خانواده ای  در   ۱۳2۷
شد. پیش از انقالب ۱۳۵۷ ایران با 
ایران  ملی  تلویزیون  رادیو  سازمان 
همکاری می کرد. از جمله کارهای او 
در این دوره، بازی در مجموعه طنز 
اجتماعی آقای مربوطه به کارگردانی 
این  پخش  بود.  اشتیاقی  بهزاد 
 ۱۳۵۳ سال  دوم  نیمه  از  مجموعه 
و  شد  آغاز  ایران  ملی  تلویزیون  از 

تا چند ماه پیش از پیروزی انقالب 
ادامه داشت.

بیژن صفاری
هنری  مدیر  نقاش،  صفاری  بیژن 
و از معماران مکتب نوین ایران، دوم 
اردیبهشت ۹۸، در سن ۸۶ سالگی در 
کشور فرانسه درگذشت. طراحی پارک 
توسط  تهران  )ولیعهد(  »دانشجو« 
گرفت. صورت  برجسته  معمار  این 

اواخر  تا  اوایل دهه ۴۰  از  صفاری 
دهه ۵۰ خورشیدی به عنوان مشاور 
ملی  تلویزیون  و  رادیو  سازمان  در 
هنرمندی  می کرد.او  فعالیت  ایران 
معماری  رشته  که  بود  چندوجهی 
فرانسه  و  سوئیس  کشورهای  در  را 
تحصیل کرد و در دانشگاه تهران به 
از اعضای  تدریس پرداخت. صفاری 
هیات امنای بنیاد شهبانو فرح پهلوی 
بود و در کنار هنرمندان دیگری چون 
مارکو گریگوریان، سیراک ملکونیان، 
و  تناولی  پرویز  سپهری،  سهراب 
هنرمندان  گروه  شیبانی  منوچهر 

معاصر را تشکیل داد.مدیریت وی در 
کارگاه نمایش باعث خلق آثاری به 
یادماندنی در مجامع فرهنگ و هنر 
ایران شد. صفاری همچنین یکی از 
مشاوران اصلی رادیو و تلویزیون ملی 

ایران و جشن هنر شیراز بود.

منیر فرمانفرمائیان
منیر فرمانفرمائیان هنرمند نقاش و 
مجسمه ساز و از پیشگامان هنر مدرن 
ایران ۳۱ فروردین ماه در ۹۷ سالگی 
و در منزل شخصی خویش در کانادا 
مشهورترین  از  یکی  او  درگذشت. 
هنرمندان ایرانی در عرصه  بین المللی 
بود و در حراج های بزرگ هنری دنیا، 
آثارش با استقبال بسیار باالیی روبرو 
بود و جزو گران قیمت ترین آثار هنری 

در این حراجی ها به شمار می رفت.
فرمانفرمائیان در جوانی با هنرمندان 
نیویورک  در  آمریکا  مدرن  و  پیشرو 
چون لری ریورز، فرنک استال، ویلیام 
جکسون  و  وارهول  اندی  دکونیگ 

پوالک معاشرت و همکاری داشت. 
منیر فرمانفرمائیان در سال ۱۳۰۱ در 
قزوین متولد شد و در کودکی طراحی 
دانشگاهی  تحصیالت  می کرد.  فرش 
به  زیبا  هنرهای  دانشگاه  در  را  خود 
پایان برد و در سال ۱۹۴۵ به نیویورک 

رفت و در رشته طراحی در سال ۱۹۴۷ 
فارغ التحصیل شد. وی پس از تماشای 
هنر شیشه و آینه شاهچراغ در شیراز 
در سال ۱۹۶۶ مجذوب هنر و زیبایی 
آن شد که در گفتگو با مجله گاردین، 
آن را به »الماس در مرکز خورشید« 

تشبیه کرده است.

خسرو اکمل
دکتر خسرو اکمل از سیاستمداران 
ایران  انقالب  از  پیش  دولتمردان  و 
دکتر  درگذشت.  فروردین ۱۳۹۸  در 
اکمل در وزارت خارجه ایران خدمت 
در  ایران  سفیر  نیز  مدتی  و  می کرد 
استرالیا و نیوزیلند بود.حزب مشروطه 
دکتر  که  دمکرات(  )لیبرال  ایران 
اکمل به همراه داریوش همایون یکی 
از بنیانگذاران آن به شمار می رفت نیز 
منتشر  مناسبت  همین  به  بیانیه ای 
سال  از  اکمل  دکتر  است.  کرده 
دبیرکل  نخستین   2۰۰2 تا   ۱۹۹۴

حزب مشروطه ایران بود.
ناصر هوشمند وزیری 

مجسمه ساز  هوشمند  وزیری  ناصر 
مجسمه های  خالق  و  پیشکسوت 
پارک جمشید یه تهران ششم تیرماه 
سکته  اثر  بر  سالگی   ۷۳ سن  د ر 
وزیری  د رگذشت.هوشمند   قلبی 
شد ه  نصب  سنگی  مجسمه   ۵۰
تهران  جمشید یه  سنگی  پارک  د ر 
از  یکی  است.او  اجرا  و  طراحی  را 
که  بود  ایرانی  مجسمه سازان  اولین 
مهند  به وسیله یک  د ر سال ۱۳۴۵ 
فایبرگالس  با  ایرانی  ایتالیایی-  س 
با  بسیاری  مجسمه های  و  شد  آشنا 

فایبرگالس ساخت.

شیرین فامیلی 
فعال  و  روزنامه نگار  فامیلی  شیرین 
پیامد  در   ۹۸ مرداد   ۱۱ زنان  حقوق 
بیماری سرطان در بیمارستان مارتین 
فامیلی  درگذشت.شیرین  برلین  لوتر 
دانشگاه  در  تحصیل  به  همزمان 
نیز  آلمان  پایتخت  در  »هومبولدت« 
مسائل  حوزه ی  در  و  شد  مشغول 
اقلیت های دینی  و  اقوام  زنان، حقوق 
به پژوهش پرداخت. وی پس از آنکه 
دیگر همکاری رسمی با هیچ رسانه ای 
نداشت، وبسایت »تهیه« را برای مدتی 
کرد.شیرین  مدیریت  و  راه اندازی 
فامیلی به دلیل صدای آرام و زیبا و به 
اصطالح »رادیویی« ، در آلمان نیز با 
تهیه ی گزارش و گفتگو به همکاری با 

رادیوهای مختلف از جمله رادیو زمانه و 
و رادیو فردا پرداخت.

داریوش اسد زاده 
داریوش اسد زاده یکی از قدیمی ترین 
بازیگران تئاتر، سینما و تلویزیون ایران 
پس از ۸ دهه فعالیت هنری در سن ۹۶ 
سالگی در شهریور ۹۸ درگذشت. وی 
اوایل تابستان امسال به دلیل ضعف قوای 
شد. بستری  بیمارستان  در  جسمانی 

اسدزاده  یکی از مهمترین بازماندگان 
کتاب  در  که  بود  ایران  تئاتر  تاریخ 
»تئاتر ایران در گذر زمان: تماشاخانه 
فعالیت  پرجزئیات  شرح  به  تهران« 
تماشاخانه تهران معروف به تئاتر نصر 
با مدیریت علی خان نصر، که نخستین 
تماشاخانه ی دائمی ایران بود، پرداخت.

سیامند رحمان
قوی ترین  رحمان  سیامند 
قهرمان  و  جهان  پارالمپیک  مرد 
حمله  اثر  بر  ایران  پاراوزنه برداری 
قلبی در ۳۱ سالگی درگذشت.سیامند 
رحمان ملی پوش پاراوزنه برداری ایران 
در  بود،  گرفته  جهان پهلوان  لقب  که 
مدال  دو  خود،  قهرمانی  دوران  طول 
طالی پارالمپیک در سال های 2۰۱2 
او همچنین در  کرد.  و 2۰۱۶ کسب 
و   2۰۱۴  ،2۰۱۱  ،2۰۰۸ سال های 
2۰۱۷ به مدال طالی قهرمانی جهان 
رسید و در سال 2۰۱۰، مدال نقره این 

رقابت ها را از آِن خود کرد.
رمضان سلمانی

بردری،  سلمانی  رمضان  استاد 
موسیقی  گنجینه های  از  و  دوتارنواز 
روز  صبح  خراسان،  شمال  نواحی 
 ۹۱ سن  در  آذرماه   2۱ پنجشنبه 
سالگی درگذشت. وی تا پیش از ابتال 
دوتار  همچنان  آلزایمر،  بیماری  به 
می نواخت و از قدیمی ترین روایتگران 
شمار  به  منطقه  کرمانجی  موسیقی 
در  بردری،  سلمانی  می رفت.رمضان 
در  بردر  روستای  در   ۱۳۰۷ سال 
جنوب غربی منطقه باجگیران خراسان 
پایان عمر در  تا  و  متولد شد  رضوی 

روستا زندگی می کرد.
محمد مطیع

بازیگر قدیمی سینما  محمد مطیع 
آستانه ی  در  سوئد  مقیم  تلویزیون  و 
آغاز سال ۹۸، در منزل خود در شهر 
مطیع  درگذشت.  سوئد  گوتنبرگ 
پس از انقالب با بازی در سریال های 
به  »امیرکبیر«  و  شبان«  و  »سلطان 

شهرت رسید.
شده  شناخته  بازیگر  مطیع  محمد 
دهه شصت خورشیدی در ایران بود که 
با سریال های »امیرکبیر« و »سلطان و 
و محبوبیت رسید  به شهرت  شبان« 
ولی در سال ۶۷  ایران را ترک کرد و 

مقیم کشور سوئد شد.

سلسله  قطب  تابنده،  نورعلی 
نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی و 
از مقامات پیشین جمهوری اسالمی 
سوم دی ماه ۱۳۹۸ درگذشت. نورعلی 
تابنده از سال ۱۳2۸ تا ۱۳2۹ مدت 
و  خارجه  امور  وزارت  در  کوتاهی 
و  شد  کار  به  مشغول  دادگستری 
سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه 
رفت. او در سال ۱۳۳۶ خورشیدی در 
دریافت  دکترا  مدرک  حقوق  رشته 
کرد. وی برای مدتی به ایران بازگشت 
با   ۱۳۴۷ شهریور  در  دیگر  بار  اما 
بورس دولت فرانسه جهت مطالعات 
و  شد  پاریس  عازم  قضایی  حقوق 
مدرک دیپلم مدیریت قضایی را نیز 

دریافت کرد.
انقالب  دوران  در  تابنده  نورعلی   
۱۳۵۷، وکالت تعدادی از روحانیون و 
دانشجویان انقالبی را که تحت تعقیب 

بودند به صورت رایگان پذیرفت و با 
وجود اینکه در سال ۱۳۵۵ بازنشسته 
شده بود ولی در دولت مهدی بازرگان 
و  فرهنگ  وزارت  معاونت  سمت  به 
معاونت  همچنین  و  اسالمی  ارشاد 

وزیر دادگستری منصوب شد. 

نصیر امینی
روزنامه نگاران  از  امینی  نصیر 
نوامبر   ۹ شنبه  روز  کشور  باسابقه ی 
بیمارستانی در  آبان ۱۳۹۸( در   ۱۸(

لندن درگذشت.
امینی از پیشکسوتان روزنامه نگاری 
ایران پس از جنگ جهانی دوم بود که 
کار خبرنگاری را با مؤسسه کیهان آغاز 
درباره  خود  گزارش های  با  وی  کرد. 
مصدق  محمد  محاکمه  رزم آرا،  ترور 
بین  دوستانه  مناسبات  همچنین  و 
ایران و اتحاد شوروی به شهرت رسید.

از سی سال  امینی که بیش  صیر  
گزارشگری  و  خبرنگاری  تجربه ی 
سال  اسالمی  انقالب  از  پس  داشت، 
روزنامه نگاران  از  بسیاری  مانند   ۵۷

برجسته ایران را ترک گفت و ساکن 
لندن شد.

طاهر یارویسی
و  نوازنده  یارویسی  طاهر  استاد 
بازمانده  آخرین  و  تنبور  سازنده 
نوازندگان مقامات باستانی تنبور، 2۵ 
بیستون  بیمارستان  در   ،۹۸ تیرماه 
پس  سالگی   ۷۹ سن  در  کرمانشاه 
کما،  و  بیماری  تحمل  دوره ای  از 

درگذشت.
یارویسی از بازماندگان نوازندگان و 
کالم خوانان معروف تنبور در صدسال 
از  را  تنبور  نواختن  بود.او  ایران  اخیر 
آواهای  و  سن ده سالگی شروع کرد 
مقامی ساز تنبور را نزد استاد چنگیز 

فرمانی آموزش دید. 

مانوک خدابخشیان
مانوک خدابخشیان مفسر ورزشی 
از  و  تحلیلگر سیاسی  و  پیشکسوت 
چهره های پرسابقه رسانه های ایرانی 
خارج از کشور و از مخالفان ثابت قدم 
طی  از  پس  اسالمی،  جمهوری 
دوره ای بیماری، جمعه ۱۵ شهریور 

۱۳۹۸ در لس آنجلس درگذشت.
 ۱۳2۴ مهر   ۱۵ متولد  مانوک 
ادبیات  لیسانس  و  بود  آبادان  در 
او  داشت.کار  اصفهان  دانشگاه  از 
پنجاه  دهه  اوایل  در  تلویزیون  در 
زود  خیلی  و  شد  آغاز  خورشیدی 
از گزارش و تفسیر  با سبک تازه ای 
فوتبال محبوبیت پیدا کرد و سالیان 
دراز در جمع برترین مفسران فوتبال 
 ۱۳۵۵ سال  داشت.در  قرار  ایران 
یک  شبکه  دو  در  ورزش  واحد های 

مدیریت  و  تشکیل  تلویزیون  دو  و 
ورزش در شبکه یک بر عهده حبیب 
روشن زاده و در شبکه دوم بر عهده 

مانوک خدابخشیان گذاشته شد.

فرهنگ فرهی
قدیمی  روزنامه نگار  فرهی  فرهنگ 
سپتامبر   2۳ لس آنجلس  ساکن 
شهر  این  تارزانای  بیمارستان  در 
سال   ۸۶ مرگ  هنگام  او  درگذشت. 
فعالیت های  که  فرهی  داشت.زنده یاد 
دهه   ۷ از  بیش  رااز  خود  مطبوعاتی 
پیش و  از مجله هفتگی »روزنه« با 
همکاری احمد شاملو آغاز کرده بود از 
مدت ها پیش از بیماری های کلیوی و 
ریوی رنج می برد و نهایتا  هفته پیش 
وجود  با  و  بستری شد  دربیمارستان 
فرو  جهان  از  چشم  پزشکان،  تالش 

بست.
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مادامی  تا  =امروز 
وابسته  کشورهای  که 
وابستگی  ایران  نفت  به 
مقابل  در  خودشان  دارند 
جهت  در  ایران  تهدیدات 
اقدامی  هرمز  تنگه  بستن 
آمریکایی  ها  ندهند  انجام 
سر  بر  جنگ  وارد  هرگز 
بیشتر  نخواهند شد.  نفت 
آمریکایی ها حاضر نیستند 
پسرانشان  و  دختران 
بمیرند برای اینکه تجارت 
در  اروپا  واردات  و  چین 

امان بماند.
سال  چهل  ایران  =در 
بر  »مرگ  شعار  است 
یک  به  تبدیل  آمریکا« 
رویه ی کهنه شده که هیچ 
تاثیری روی ترامپ ندارد. 
همچنین مورد تنفر امامان 
قرون وسطایی بودن بیشتر 
شده  تمام  ترامپ  نفع  به 
او  از همین دیدگاه،  است. 
این  به  دیگر  هیچکس،  و 

شعارها توجهی نمی کند.
حداکثری  فشار  =زیر 
مالیان  حکومت  آمریکا، 
ضعیف تر  روز  به  روز 
را  حقیقت  این  می شود. 
از  تن   1۵00 عام  قتل   از 
معترضان، از دروغگویی ها 
و عدم شفافیت آنها پس از 
شلیک موشک به هواپیمای 
در  الپوشانی  و  اوکراینی 
مورد شیوع ویروس ُکرونا و 
مشارکت حداقلی مردم در 
انتخاباتش می توان آشکارا 

دید.
فقط  کری  جان  گناه   =
حکومت  که  نبود  این 
مالیان را آرام کرد بلکه به 
رژیم ایران توجهی را نشان 

داد که شایسته اش نبود.
به  تهران  =حمله 
تاسیسات آرامکو عربستان 
خاطرنشان  منطقه  به 
یک  ایران  رژیم  می کند 
فرصت طلب  وحشی  رژیم 
می دهد  ترجیح  که  است 
اسرائیل،  به  حمله  بجای 
آسیب پذیر  مسلمانان 
دهد  قرار  حمله  مورد  را 
اسرائیل  که  می داند  زیرا 
چندبرابر پاسخ خواهد داد.
بار  نخستین  =برای 
گذشته  سال  چهل  در 
برای  امیدی  نور  سرانجام 
تا  دارد  وجود  ایران  مردم 
پایان کابوس تراژیک خود 

را در افق ببینند.
ریویو«  »نشنال  خبری  پایگاه 
)National Review( در مقاله ای 
هانسن  دیویس  ویکتور  قلم  به 
تحلیلگر سیاسی با عنوان »رژیم ایران 
کارزار فشار حداکثری آمریکا را درک 
آخوندی  رژیم  می نویسد:  نکرده!« 
ایران روز به  روز مستأصل تر می شود 
خنثی  برای  نیست  قادر  دیگر  و 
کردن دشمنان عربی و غربی اش به 
تاکتیک های معمول خود تکیه کند .

طوالنی  مقاله ی  این  مقدمه  در 
مورد  در  تنها  نه  ایران  رژیم  آمده: 
فشار حداکثری دونالد ترامپ دچار 
به  نسبت  بلکه  است  برداشت  سوء 
در  آمریکا  کالن  سیاست های  روح 
قبال ایران نیز دچار کژفهمی است 
بیکاری  نرخ  که  این شده  نتیجه  و 
در ایران رو به افزایش است و تولید 
بیداد  تورم  و  افول  به  رو  داخلی 
می کند، قیمت نفت سقوط می کند 
و دوستان این کشور کمتر و کمتر 
از همیشه شده و برای نخستین بار 
این  به  رژیم  سال،  چهل  طول  در 
باور رسیده که باید اقدامات جدی و 
اساسی بکند پیش از آنکه از داخل 

دچار انفجار شود.
به باور نویسنده، جمهوری اسالمی 
مانند  موقعیتی   2۰2۰ سال  در 
 ،۱۹۸۶  ،۱۹۸۳  ،۱۹۷۹ سال های 

سال های میان 2۰۰۴ تا 2۰۰۷ و سال 
2۰۱۱ ندارد. سال هایی که رژیم ایران 
فشار  تحت  را  آمریکا  طریق  چند  از 
گروگانگیری  با  جمله  از  می داد.  قرار 
آمریکاییان در تهران و کشتن کارکنان 
و  لبنان  عراق،  در  آمریکا  سفارت 
و  نفت  بستن  به  تهدید  عربستان، 
طراحی نقشه برای ترور سفیر عربستان 

در آمریکا.
به  اوضاع  اکنون  می نویسد  هانسن 
چند دلیل کاماًل متفاوت است. دالیلی 
که هنوز توسط زمامداران دینی ایران 

ناچیز گرفته می شود:
بزرگترین  عنوان  به  آمریکا   )1
در  طبیعی  گاز  و  نفت  تولیدکننده 
از  نفت  واردات  قطع  برابر  در  جهان 
خاورمیانه آسیب پذیر نیست. البته این 
مسئله وجود دارد که آمریکا به مسیر 
آزاد ]کشتیرانی[ در تنگه هرمز اهمیت 
می دهد اما نه به اندازه واردکنندگانی مثل 
اروپایی ها و صادرکنندگانی مثل چین.

امروز تا مادامی که کشورهای وابسته 
به نفت ایران وابستگی دارند خودشان 
جهت  در  ایران  تهدیدات  مقابل  در 
بستن تنگه هرمز اقدامی انجام ندهند 
سر  بر  جنگ  وارد  هرگز  آمریکایی  ها 
نفت نخواهند شد. بیشتر آمریکایی ها 
پسرانشان  و  دختران  نیستند  حاضر 
و  چین  تجارت  اینکه  برای  بمیرند 

واردات اروپا در امان بماند.
تا جایی که مربوط به تنش های قدیمی 
خاورمیانه که باعث سقوط قیمت نفت 
در  مصرف کننده ها  زدن  آسیب  و 
که  تئوریک  بحران  این  آمریکاست 
اکنون وجود دارد یک راه پیش روی 
آمریکا می گذارد. قیمت های باالی گاز؛ 
همچنین می تواند به این معنی باشد 
نفت  روزانه  فزاینده  تولید  ارزش  که 
صدها  مبلغ  به  هفتگی  بطور  آمریکا 
میلیون دالر افزایش خواهد داشت زیرا 
افزایش  اغلب هزینه  مصرف کننده ها 
خود  آمریکایی  همتاهای  به  را  گاز 

پرداخت می کنند.
ورود تولیدکنندگان جدید به بازار و 
ُکروناویروس  از  ناشی  همچنین ترس 
جهان  اقتصاد  شدن  ُکند  موجب  که 
شده اُفت قیمت نفت در بازار جهانی 
را در پی داشت. همچنین با توجه به 
گاز  از  کافی  اندازه  به  اسرائیل  اینکه 
طبیعی برخوردار است و تولیدات نفت 
خود را روز  به روز افزایش می دهد ایران 
به قطع سوخت  را  اسرائیل  نمی تواند 

تهدید کند.
که  آمریکا  و  روسیه  عرب،  جامعه 
تامین ۶۰ درصد نفت روزانه  مسئول 
ایران  جهان هستند ترجیح  می دهند 
از بازار رقابت کنار زده شود و یا اصاًل 
اهمیتی به این موضوع نمی دهند. این 
باعث شده ایران نفت خود را با کمترین 
میزان ممکن و با کمترین قیمت ممکن 

به فروش برساند.

۲( رژیم ایران هنوز شخصیت ترامپ 
را درک نکرده است. سیاست های ترامپ 
می گویند  منتقدانش  آنچه  برخالف 
»دو  خارجی  سیاست های  به  وابسته 
نماینده ای  هیچ  او  نیست.  قطبی« 
بین  کمربندی  جاده  میان  که  ندارد 
جمهوریخواهان و دموکرات ها در وسط  
ندارد  قصد  همچنین  او  کند.  بازی 
میانجیگری  حزب  دو  اختالفات  بین 
کند. بجای اینها ترامپ بسیار غیرقابل 
نمی رسد  نظر  به  و  است  پیش بینی 
نگران این باشد که »نیویورک  تایمز« یا 
شورای روابط خارجی به او نسبت هایی 
مانند »بی پروا«، »غیرقابل پیش بینی« 
بدهند. »خطرناک«  حتی  یا  و 

رؤسای  مانند  ترامپ  اینکه  احتمال 
جمهور پیشین آمریکا بخواهد تحریم ها 
را بردارد یا از خود انعطاف نشان دهد 
وجود ندارد. درگیری ذهنی ترامپ در 
از درگیری  بیشتر  ایران چیزی  مورد 
ذهنی های او درباره قضیه فلسطینیان 

نیست.
شعار  است  سال  چهل  ایران  در 
»مرگ بر آمریکا« تبدیل به یک رویه ی 
کهنه شده که هیچ تاثیری روی ترامپ 
ندارد. همچنین مورد تنفر امامان قرن 
هفتمی ]قرون وسطایی[ بودن بیشتر 
به نفع ترامپ تمام شده است. از همین 
این  به  دیگر  هیچکس،  و  او  دیدگاه، 

شعارها توجهی نمی کند.
اخالقی  موعظه  سال  چهل  از  پس 
و یکصدا شعار »مرگ بر آمریکا« سر 
دادن اگر با خواست بسیاری از ایرانی ها 
برای مهاجرت به آمریکا مقایسه شود 
بطور کل جهان برای گندابی که رژیم 
آن  در  و  کرده  درست  خودش  ایران 
افتاده پشیزی ارزش قائل نیست. اغلب 
کشورها نه از حکومت ایران می ترسند 
با آن ساخت و پاخت می کنند.  و نه 
ایران تحت حکومت جمهوری اسالمی 
تبدیل به یک ویرانه شده که فقط با 
مقایسه  قابل  کره شمالی  و  ونزوئال 
است و شبیه یک لّباده ی زهوار درفته 
و پوسیده است. فقط چین و روسیه 
عنوان  به  را  امروز  ایران  که  هستند 
در  هم  آن  که  می شناسند  مشتری 

جهت منافع خودشان است.
که  نبود  این  فقط  کری  جان  گناه 
بلکه  کرد  آرام  را  مالیان  حکومت 
که  داد  نشان  توجهی  ایران  رژیم  به 
هر  ترامپ  امروز  تا  نبود.  شایسته اش 
نه  است.  داده  انجام  گفته  که  کاری 
آمریکا  داخلی  مسائل  مورد  در  فقط 
بحث برانگیزترین  روی  دست  او  بلکه 
از  گذاشت؛  ما  دوران  سیاست های 
جمله انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل 
به اورشلیم، قطع کردن بخش بزرگی از 
کمک های آمریکا به فلسطینیان، خروج 
از توافق محیط زیستی پاریس و خروج 
چین. با  اقتصادی  جنگ  و  برجام  از 

اگر  می دهد  نشان  ترامپ  کارنامه 

دست  دوباره  قدیم  مثل  ایران  رژیم 
با  آمریکا  بزند  آمریکایی ها  کشتار  به 
اتمی،  امکانات  و  تجاری  نظامی،  ابزار 
پهپادها و موشک ها و حمالت هوایی 
رژیم ایران را هدف قرار خواهد و چنین 
اتفاقی بدون اینکه آمریکا ریسک تلفات 
انسانی داشته باشد، میلیاردها خسارت 
روی دست جمهوری اسالمی خواهد 

گذاشت.
به  خاورمیانه  در  ایران  رژیم 
برای  روز  به  روز  و  شده  حاشیه رانده 
ترامپ کم اهمیت تر می شود. نگرانی های 
خاورمیانه ای آمریکا به دو بخش تقسیم 
خاورمیانه  از  کشوری  هیچ  می شوند: 
نباید از امکانات نفتی خود برای اتمی 
شدن استفاده کند. تروریست ها نباید 
محل مقدسی برای خود داشته باشند 
که از طریق آن بتوانند به آمریکا حمله 
می تواند  برنامه ها  این  دو  هر  کنند. 
توسط نیروی هوایی به راحتی به پیش 
رانده شود بدون اینکه نیاز به درگیری 

زمینی داشته باشد.
عنوان  به  چیز  هیچ  دیگر   )۳
وجود  غربی«  »اسالمی-  دوگانه ی 
ندارد. تنش های کهنه »شیعه- سنی« 
که  کرده  پیدا  شدت  دلیل  این  به 
را  خود  عزم  ایران  اسالمی  جمهوری 
کرد  آشکار  اتمی  برای ساخت سالح 
و همین  باعث شده کشورهای حوزه 
میانه رو  رژیم های  و  فارس  خلیج 
که  باشند  باور  این  بر  عرب  جهان 
می رود. نشانه  آنها  به  رو  سالح  این 

اجتناب ناپذیری  بطور  مسئله  این 
اتمی  تسلیحات  رقابت  آغاز  به  منجر 
نتیجه،  در  شد.  خواهد  خاورمیانه  در 
بین  در  اسرائیل  اعراب  کلی  مواضع 
یا  و  خنثی  قدرت  عنوان  به  سّنی ها 
تئوری  اساس  بر  ثالث،  کشور  حتی 
دشمن دشمن من، دوست من است، 
بیشتر کارآمد محسوب می شود تا به 

عنوان یک دشمن بالقوه.
به بیان دیگر با روشی که طی سه 
دهه گذشته وجود نداشته است اکنون 
در  اسرائیل  و  اعراب  آمریکا،  تنها  نه 
مقابل رژیم ایران ایستاده اند بلکه تقریباً 
تمام مسلمانان اهل تسنن جهان نیز در 

مقابل این رژیم قرار گرفته اند.
آرامکو  تاسیسات  به  تهران  حمله 
خاطرنشان  منطقه  به  عربستان 
ایران یک رژیم وحشی  می کند رژیم 
فرصت طلب است که ترجیح می دهد 
مسلمانان  اسرائیل،  به  حمله  بجای 
دهد  قرار  حمله  مورد  را  آسیب پذیر 
زیرا می داند که اسرائیل چندبرابر پاسخ 

خواهد داد.
بطور خالصه رژیم ایران به شرایطی 
شبیه کره شمالی می رسد که در منطقه 
و جامعه جهانی تبدیل به یک خرابه 
چین  تروریست ها،  فقط  که  می شود 
مثل  سرکشی  دولت های  و  روسیه  و 

پیونگ یانگ کنار آن خواهند بود.

در ادامه این مقاله آمده، رژیم ایران 
اکنون حمایت چین، مصر و ترکیه را 
هم از دست داده و برای فلسطینی ها 

نیز به طوق لعنت تبدیل شده است.
۴( سیاست فشار حداکثری آمریکا 
رژیم ایران را در موضع تهاجمی قرار 
داده و یا حداقل اینکه با انداختن توپ 
در زمین جمهوری اسالمی، تصمیم را 
کرده  واگذار  ایران  زمامداران  خود  به 
که چه سرنوشتی برای خود برگزینند. 
سال  مانند  آمریکا  زمینی  نیروهای 
2۰۰۵ و 2۰۰۶ در عراق تحت آسیب 
زیر  را  آنها  ایران  زمان  آن  نیستند. 
دیگر  آمریکا  می گرفت.  حمالت خود 
درگیر جنگ با عراق و درگیر بحران 
ایاالت  نیست.   2۰۰۸ سال  اقتصادی 
متحده در ایران سفارت ندارد و قصد 
حمله به ایران یا طراحی یک کودتا را 
نیز ندارد. جیب حزب اهلل و حماس خالی 
افتاده اند. خّفت  به  جهان  در  و  شده 

و  هارت  آمده،  مقاله  این  ادامه  در 
پورت های رژیم ایران بر آمریکا بی اثر 
است و شرایطی شبیه محاصره کوبا در 
سال ۱۹۶2 را به همراه نخواهد داشت. 
دبلیو  جرج  و  کلینتون  بیل  زمان  در 
بوش، آمریکا از طرف سازمان ملل به 
مدت ۱2 سال در ماموریتی طوالنی و 
برقراری منطقه  خسته کننده مسئول 
پرواز ممنوع در برخی نقاط جهان بود 
که اکنون آن شرایط نیز وجود ندارد. 
پهلو  دریایی در هیچ ساحلی  ناوهای 
کنند.  حمله  تهران  به  که  نگرفته اند 
دیگر کسی خواهان ماجراجویی ناکام 
شبیه لیبی نیست. مردم آمریکا رژیم 
ادعاهای  به  و  ندارند  دوست  را  ایران 
اینکه  بر  مبنی  اسالمی  جمهوری 
تحریم ها به مردم ایران آسیب می زند 
به  مدام  ایران  رژیم  نمی دهند.  گوش 
مردم خود دروغ گفته از جمله در مورد 
شیوع ویروس ُکرونا و همچنین شلیک 
موشک به هواپیمای مسافری اوکراین. 
در  بی رحمانه  را  مردم  ایران  حکومت 

خیابان سالخی کرده است.
آپارتاید  رژیم  هانسن،  نوشته  به 
می گفت  مرتب  نیز  جنوبی  آفریقای 
را  بیچاره  سیاهپوستان  تحریم ها 
)احتماالً  است  داده  قرار  فشار  تحت 
اما  بود(  همینطور  نیز  کوتاه مدت  در 
اغلب قربانیان مشتاق این بودند سختی 
تا درازمدت فروپاشی  را تحمل کنند 
رژیم  را ببینند. رژیمی که منشاء اصلی 

بدبختی آنها بود.
آمریکا هیچگاه قصد جنگ با مردم 
رئیس  شش  است.  نداشته  را  ایران 
جمهوری پیشین آمریکا راهی را رفتند 
مالیان که  رژیم  از  را  ایران  مردم  که 
زمام مملکت را از دست مردم دزدیده 
که  باطل  امید  این  به  کنند  تفکیک 
رهبری  مردمی،  انقالب  و  اعتراضات 

رژیم را سرنگون کند.
در واقع سیاست رسمی آمریکا زمانی 

طوالنی این بود که میلیون ها نفری 
شعارهای  ایران  خیابان های  در  که 
ضدآمریکایی سر می دهند، اکثریت 
مردم این کشور نیستند و دلیل ادامه 
در  استبدادی  حکومت  سال  چهل 
ایران این نیست که مردم حکومت 
دارند  دوست  را  خود  ضدآمریکایی 
از سوی  آمریکا  نابودی  آرزوی  یا  و 
ساکن  ایرانی  روشنفکری  محافل 
یک  بلکه  استراتژی  یک  نه  غرب، 
حکومت  با  مقابله  برای  تاکتیک 
دینی است! همه اینها ممکن است 
درست یا نادرست باشند؛ اما در هر 
حال به نوبه ی خود حقیقِت سیاست 

دوگانه ی آمریکا بوده است.
کارمندان  و  آمریکایی  بانک های 
یک  در  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
روند با ثبات، پنهانی و بدون جلب 
رژیم  علیه  حداکثری  فشار  توجه، 
توجه  با  می  کنند.  تشدید  را  ایران 
ارتش  و  آمریکا  اقتصاد  اینکه  به 
نمی توانستند  هیچگاه  کشور  این 
به  اینطور  را  بی طرف  کشورهای 
وادار  آمریکا  تحریم های  از  پیروی 

کنند.
زیر فشار حداکثری آمریکا، حکومت 
مالیان روز به روز ضعیف تر می شود. 
این حقیقت را از قتل  عام ۱۵۰۰ تن 
از معترضان، از دروغگویی ها و عدم 
شفافیت آنها پس از شلیک موشک 
به هواپیمای اوکراینی و الپوشانی در 
مورد شیوع ویروس ُکرونا و مشارکت 
حداقلی مردم در انتخاباتش می توان 

آشکارا دید.
جمهوری  ُکرونا  ویروس  مورد  در 
اسالمی ایران به ما یادآوری می کند 
اقتدارگرای دودوزه باز  که یک رژیم 
به  نسبت  بی اعتمادی  با  که  است 
مردم و  سوء استفاده از منابع کشور 
فرافکنی  و  دشمن انگاری  توهم   و 
خودش  ناکارآمدی  انداختن  و 
خود  خارجی،  دشمنان  گردن  به 

تشدیدکننده ی طاعون است.
به  زود  یا  دیر  ایران  حکومت 
نقطه ای می رسد که یا به توافق اتمی 
بازگردد، از حمایت های تروریستی و 
موشکی شبه نظامیان دست بردارد، و 
به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه 
بازدید از تاسیسات مخفی را بدهد؛ 
یا اینکه می تواند افتخار کند که یک 
مائوئیستی  چین  یا  جدید  آلبانی 
کاماًل  اسالمی  اقتصاد  که  است 
وابستگی های  از  و  داشته  مستقل 
فاسد از جمله ایاالت متحده آمریکا 

رها شده است!
یا می تواند به دامان تروریست های 
نیابتی و تشنه ی پول خود بیاویزد تا 
آمریکاییان را برایش بُکشند! با این 
امید که تهدید دونالد ترامپ مبنی 
بر اینکه اگر تروریست ها آمریکاییان 
را به قتل برسانند میلیاردها دالر به 
خواهد  ضربه  ایران  زیرساخت های 

زد، یک بلوف باشد!
در حقیقت رژیم ایران از نظر مالی 
قادر به انجام عملیات هوایی نیست. 
ترس  از  ایران  رژیم  دیگر  سوی  از 
و  نیست  عقب نشینی  به  قادر  آبرو 
از دست دادن وجهه ی خود  نگران 
همچنین  و  اسالمی  کشورهای  در 

تروریست هاست.
در عین حال رژیم ایران نمی تواند 
با توجه به تحریم ها و کاهش شدید 
ادامه  را  فعلی  شرایط  نفت  قیمت 
به  را  باشد که خود  امیدوار  دهد و 

یک اقتصاد پیشامدرن برساند.
رژیم  آمده  مقاله  این  پایان  در 
ایران با کشتن آمریکایی ها نه تنها 
آزاد نمی شود بلکه با میلیاردها دالر 
خود  زیرساخت های  در  خسارت 
روبرو خواهد شد. مطمئناً جمهوری 
اقتصاد  ساختن  به  قادر  اسالمی 

خودکفا نیست.
در تمام چهل سال گذشته هرگز 
و  ضعیف  حد  این  تا  ایران  رژیم 
آمریکا تا این حد قوی نبوده است. 
و  است  ایران  زمین  در  توپ  حال 
به نظر می رسد رویکرد آمریکا این 
باشد: »بدترین حرکت را بُکن تا ما با 
بهترین حرکت پاسخ بدهیم!« و این 
در حقیقت یک معضل خودساخته ی 
دینی  حکومت  برای  باخت  سر  دو 

ایران است.
سال  در چهل  بار  نخستین  برای 
برای  امیدی  نور  سرانجام  گذشته 
مردم ایران وجود دارد تا پایان کابوس 

تراژیک خود را در افق ببینند.

*منبع: نشنال ریویو
*نویسنده: ویکتور دیویس هانسن

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

نشنال ریویو : رژیم ایران »کارزار فشار 
حداکثری« را درک نکرده!

 رویکرد آمریکا: بدترین حرکت را بُکن تا ما با بهترین حرکت پاسخ بدهیم!
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آرتیمانی رضی الدین 
دگر سینه ام چون خم آمد بجوش

بر آمد از این قلزم غم خروش
خراباتیان، راه میخانه کو

حریفان بگوئید، پیمانه کو
مرا سوی میخانه راهی دهید

سرم را به آن در پناهی دهید
بهار است و بلبل، بساط نشاط
بطرف چمن میکشد ز انبساط

تو هم زاهد از خویش دستی برآر
مکن اینقدر خشکی اندر بهار

به درک فنون ریا کاملی
در این فن چرا اینقدر جاهلی
مرادی نشد حاصلت در مرید

در این آرزو گشت، مویت سفید
بیا بگذر از قید ناموس و ننگ

بزن شیشه خودپرستی به سنگ
بینداز از دست مسواک را

بدست آر، نوباوه تاک را
ز من بشنو، از زهد اندیشه کن
بهار است، دیوانگی پیشه کن

بزن دست و صد چاک زن جامه را
بیفکن ز سر بار عمامه را

بیا با حریفان هم آهنگ باش
بکن صلح و با خویش در جنگ باش

ازین زهد یکباره بیگانه شو
به رند خرابات، همخانه شو

چو من ترک سودای تزویر کن
توان تا بمیخانه، شبگیر کن

که بختت مگر سر بر آرد ز خواب
نظرها بیابی ز خم شراب

ز فیض صبوحی بفیضی رسی
شوی با همه ناکسیها، کسی

چه بر سبحه چسبیده ای اینقدر
بس این خاک بازی که خاکت بسر

چرا اینقدر خشک و افسرده ای
نه دستی نه پائی مگر مرده ای

بکن ترک تزویر و زهد و ریا
به میخانه رفتن ز سر ساز پا

ز ما اختالط مجازی مجو
زمستان به جز صاف بازی مجو

بگو با حکیم ز خود بی خبر
که ای مانده در گل درین ره چو خر

بمستی ز حکمت کن اندیشه ای
چه صغری، چه کبری، بکش شیشه ای

کتاب اشارات ابرو بخوان
شفا در لب جام پُر باده دان

ببین شرح تجرید ساق و بدن
بگو حکمت العین چشم و دهن

بجز حرف باده مکن گفتگو
سخن تر مقوالت و از کیف گو

بیا ساقی ای قبله من بیا
سرت گردم، ای شوخ پر فن بیا

دماغم ز سودای صحبت بسوخت
به داغم زبان شعله ها برفروخت.... 
.... دلم را بیک جرعه می شاد کن

مرا از غم دهر آزاد کن
از آن می که خورشید شد ذره اش

بود قل هو اهلّل هر قطره اش
از آن می که در دل چو منزل کند

سراپای اجسام را دل کند
از آن می که روح روانست و بس

از آن می که اکسیر جانست و بس
رضی را بده جامی از لطف عام
بجانان رسان جان او والسالم

اصفهانی ژاهل 
بشکفد بار دگر الله رنگین مراد

غنچه سرخ فرو بسته دل باز شود
من نگویم که بهاری که گذشت آید باز

روزگاری که به سر آمده آغاز شود
روزگار دگری هست و بهاران دگر

شاد بودن هنر است 
شاد کردن هنری واالتر

لیک هرگز نپسندیم به خویش
که چو یک شکلک بی جان شب و روز

بی خبر از همه خندان باشیم
بی غمی عیب بزرگی است که دور از ما باد

آن  در  که  بین  درون  بود  ای  آینه  کاشکی 
خویش را می دیدیم

آنچه پنهان بود از آینه ها می دیدیم
می شدیم آگه از آن نیروی پاکیزه نهاد

که به ما زیستن آموزد و جاوید شدن
پیک پیروزی و امید شدن شاد بودن 

هنر است گر به شادی تو دلهای دگر باشد شاد
زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته به جاست.

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.

گشت جهان همچو نگار ای غالم
باده گلرنگ بیار ای غالم

با گل و با بلبل و با مل بهم
وصل طلب فصل بهار ای غالم

بلبل عاشق به صبوحی درست
می شنوی ناله زار ای غالم

نرگس سرمست نگر کاو فکند
سر ز گرانی به کنار ای غالم

پیش نشین تازه بکن کار آب
بیش مبر آب ز کار ای غالم

آب بده زانکه جهان هر نفس
خاک کند چون تو هزار ای غالم

زخم خمارم چو به زاری بکشت
نوش خمارم ز خم آر ای غالم

روز چو شد باز نیاید دگر
چند کنی روز گذار ای غالم

چند شمار زر و زینت کنی
فکر کن از روز شمار ای غالم

نیستی آگه که دم واپسین
از تو برآرند دمار ای غالم

قصه مرگم جگر و دل بسوخت
دست ازین قصه بدار ای غالم

واقعه مشکل دارالغرور
برد ز عطار قرار ای غالم

نیشابوری عطار 
یاسمنا و  گل  آورد  و  آمد  نوبهار 
عدنا بسان  راغ  و  تبت  همچون  باغ 
آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود
نسترنا و  سمن  ستاک  خیمه  آن  میخ 
بتخانه فرخار شده ست بوستان گویی 
مرغکان چون شمن و گلبنکان چون وثنا
وثنش بداده  بوسه  شمن  پای  کف  بر 
پای شمنا بر کف  بوسه دهد  وثن  کی 
کبک ناقوس زن و شارک سنتورزنست
طنبورزنا شده  بط  و  نای زن  فاخته 
چنار شاخ  بر  نارو  زند  راست  پرده 
نارونا بر  قمری  زند  باده  پرده 
کبک پوشیده به تن پیرهن خز کبود
پیرهنا بر  دو  مسلسل  قیر  با  کرده 
پوپوک پیکی، نامه زده اندر سر خویش
شکنا بر  شکند  گه  کند،  باز  گه  نامه 
لعبگرست یکی  بکردار  راست  فاخته 
به گلو حلقه مشکین رسنا در فکنده 
تو بر  آید  اهرمن  اگر  گل  فروغ  از 
اهرمنا رخ  دو  بازندانی  پری  از 
نرگس تازه چو چاه ذقنی شد به مثل
ذقنا نقره  ز  و  دینار  ز  چاه  بود  گر 
چونکه زرین قدحی بر کف سیمین صنمی
پرنا میان  به  چراغی  درخشنده  یا 
سرخ شبرم  کفی  بکردار  نار  گل  وان 
ختنا مشک  لختی  او  بن  اندر  بسته 
نر طوطی  لب  دو  بسان  سرخ  سمن 
دهنا در  زده  زر  از  بود  زبانش  که 
لبن ز  جامی  ماننده  سوسن  گل  وان 
لبنا میان  سوده  معصفر  ریخته 
ارغوان بر طرف شاخ تو پنداری راست
بابزنا بر  زده  عقیقین  مرغکانند 
الله چون مریخ اندر شده لختی به کسوف
یمنا سهیل  ماه  بر  چو  دوروی  گل 
خراسانی وار بسدینست  دواتی  چون 
چمنا طرف  به  الله  او،  سر  کرده  باز 
قزح قوس  سلب  گشته  عتابی  ثوب 
یاسمنا سلب  گشته  رومی  سندس 
کترست طربنا  نوروز  امسالین  سال 
اندوهگنا همی دیدم،  وپیرار  پار 
این طربناکی و چاالکی او هست کنون
بوالحسنا با  دولت  شدن  موافق  از 

سد حشر جان ز پی یکه سواری رسید
خنجر پرخون به دست شیر شکاری رسید
بیهده ابرش نتاخت اینطرف آن ترک مست
تیغ به دست اینچنین از پی کاری رسید
رخش دوانی ز پیش، اشک فشانی ز پی
تند سواری گذشت ، غاشیه داری رسید
داغ جنون تازه گشت این دل پژمرده را
سخت خزانی گذشت، خوب بهاری رسید
وحشی ازین موج خیز رست ولی بعد مرگ
غوطه بسی زد به خون تا به کناری رسید

ی چهر منو

بافقی وحشی 
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سوریه  در  پاسداران  سپاه  موقعیت 
شکننده است.

ترور زنجیره ای فرماندهان ارشد 
سپاه و »جبهه مقاومت«

بعد  ماه  دو  دبیریان  فرهاد  ترور 
سلیمانی  قاسم  شدن  کشته  از 
فرمانده سپاه قدس توسط پهپادهای 
آمریکایی حوالی فرودگاه بغداد صورت 
گرفت. حدود یک ماه پیش نیز اصغر 
در  سپاه  فرماندهان  دیگر  از  پاشاپور 
سوریه کشته شد. گفته شد پاشاپور 
فرمانده قرارگاه عملیاتی شمال سوریه 
بوده و عمده آموزش های شبه نظامیان 
برعهده او بود. جسد اصغر پاشاپور با 
سوریه  در  الشام«  »تحریر  اسیر  دو 

مبادله شد.
دیگر  یکی  باب الخانی  حمیدرضا 
انقالب  پاسداران  سپاه  نیروهای  از 
اسالمی است که اواخر بهمن  ۹۸ در 
حمله موشکی اطراف حلب کشته شد.

 ۴۰ به  نزدیک  اخیر  ماه  یک  در 
سپاه  به  وابسته  شبه نظامی  نیروی 
اغلب  که  اسالمی  انقالب  پاسداران 
)افغان ها(  فاطمیون  نیروهای  از  آنها 
بودند در سوریه کشته شدند. به این 
تلفات باید ترور زنجیره ای فرماندهان 
دیگر  و  حشدالشعبی  و  حزب اهلل 

گروه های شبه نظامی را افزود.
و  سوریه  گذشته  سال  هشت  در 
نیروهای  و  فرماندهان  مسلخ  عراق 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بوده است. موج اول تلفات فرماندهان 
بلندپایه سپاه پاسداران در این مناطق 
از اوایل سال  ۹۴ تا اواخر سال ۹۵ بود. 
شاهرخ  سال  دو  حدود  فاصله ای  در 
از  نیارکی  باقری  عبداهلل  دایی پور، 
محافظان محمود احمدی نژاد، عبداهلل 
اهلل دادی،  محمدعلی  اسکندری، 
فرشاد حسونی زاده، حمید مختاربند، 
حسین همدانی، سعید سیاح طاهری، 
غالمرضا  آبادی،  شمس  حسنعلی 
دیگران  و  قلی زاده  غالمعلی  سمایی، 

در سوریه و عراق کشته شدند.
شمار زیادی از فرماندهان و نیروهای 
جمهوری  به  وابسته  نظامی  شبه 
کشته  عراق  و  سوریه  در  اسالمی 
داخلی  اعتراضات  سرکوب  در  شدند 

ایران حضور میدانی داشتند.
شمار  می شود  زده  تخمین 
انقالب  پاسداران  سپاه  کشته های 
در  گذشته  سال  هشت  در  اسالمی 

»ترور زنجیره ای« فرماندهان سپاه قدس و »جبهه 
مقاومت« در سوریه و عراق

و اصغرپاشاپور نوبت به فرهاد =بعد از ترور قاسم سلیمانی 
دبیریان رسید.

یک =یک منبع آگاه به کیهان  اینکه  می گوید  لندن 
محله  در  ایرانی  فرمانده 
نیروهای  پاتوق  زینبیه، 
جمهوری اسالمی، ترور شده 
آشکار می کند تا چه اندازه 
موقعیت سپاه پاسداران در 

سوریه شکننده است.
با = موج دوم شکار فرماندهان  عراق  و  سوریه  در  سپاه 
آغاز  سلیمانی  قاسم  حذف 
همکاری  پای  رد  که  شد 
برخی  و  اسرائیل  و  آمریکا 
آن  در  منطقه  کشورهای 

پیداست.
سپاه  به  نزدیک  فارس  خبرگزاری 
 ۱۷ شنبه  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
بهمن، گزارش داد که فرهاد دبیریان 
در  قدس  سپاه  ارشد  فرماندهان  از 
دبیریان  است.  شده  کشته  سوریه 
و  زینبیه  ]شهرداری[  بلدیه  مسئول 

فرمانده پیشین شهر تدمر بود.
فرهاد  سوریه  بشر  حقوق  دیده    بان 
دبیریان را چهره ای نزدیک به حسن 
نصراهلل و فرمانده عملیات نظامی علیه 
داعش در جنگ آزادی پالمیرا )تدمر( 
نامید و نوشته او جمعه حوالی »حرم 
زینب« مورد سوء قصد مسلحانه قرار 

گرفته است.
اما چرا شهردار منطقه »زینبیه« در 
این باره  در  است؟!  ایرانی  سوریه یک 
لندن  کیهان  به  آگاه  منبع  یک 
می گوید: »زینبیه حوالی دمشق است. 
که  تهران  جنوب  در  ری  شهر  مثل 
منطقه ای است با بافت مذهبی نشین 
که  گذشته  در  تو.  در  تو  بازارهای  و 
اسکان  می رفتند  سوریه  به  زائران 
بسیاری کاروان ها در مسافرخانه های 
و  است  ارزان  هم  بود.  منطقه  این 
بلدند.  فارسی  اغلب  مغازه داران  هم 
توریستی و  و دفاتر  اصناف  از  بعضی 
غیرمستقیم  و  مستقیم  گردشگری 
اسالمی  جمهوری  عوامل  به  وابسته 
است. خیلی از محصوالت و کاالهای 
ایرانی در مغازه های زینبیه به فروش 
این  االن  تا  شروع جنگ  با  می رسد. 
شهر پاتوق نیروهای موسوم به مدافع 
پاکستانی هاست.  و  افغان ها  و  حرم 
در  خانواده شان  با  هم  آنها  از  بعضی 
نفوذ  شدند.  مستقر  محله  همین 
منطقه  این  در  اسالمی  جمهوری 
بیشترین  چون  و  است؛  زیاد  خیلی 
سوریه  به  ایران  از  هم  زائران  تعداد 
می رفتند و پول خرج می کردند مردم 
ایرانی  ها  با  خوبی  رابطه  هم  محلی 

داشتند.«
یک  اینکه  می گوید  آگاه  منبع  این 
ترور  زینبیه  محله  در  ایرانی  فرمانده 
اندازه  چه  تا  می کند  آشکار  شده 

حدود  منطقه  درگیری های  جریان 
۶۵۰۰ نفر باشد.

فصل شکار سپاهی ها در سوریه 
و عراق

موج دوم شکار فرماندهان سپاه در 
سوریه و عراق با حذف قاسم سلیمانی 
آغاز شد که رد پای همکاری آمریکا و 
اسرائیل و برخی کشورهای منطقه در 
آن پیداست. همزمان استراتژی ارتش 
اسرائیل برای مقابله با تهدیدات رژیم 
برنامه  یک  اسرائیل  شد.  آغاز  ایران 
نام  به  ساله  پنج  جدید  راهبردی 
»مومنتوم« تدوین کرده که بخشی از 
آن تشکیل »ستاد ویژه مقابله با رژیم 

ایران« است.
بر اساس اطالعاتی که در این مورد 
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.
با افزایش درگیری ها در شمال غربی 
شبه نظامیان  آن  یکسوی  که  سوریه 
ترکیه  ارتش  و  آنکارا  حمایت  مورد 
قرار دارند  و سوی دیگرش وفاداران 
اسد و شبه نظامیان مورد حمایت سپاه 
سنگینی  تلفات  ایران  رژیم  هستند، 
آخوند  یک  زنجانی  سیدعلی  دید. 
حمله  در  اخیرا  نیز  ایران  از  اعزامی 
کشته  ادلب  در  ترکیه  ارتش  هوایی 
حدود ۵۰  ماه  یک  از  کمتر  در  شد. 
اسالمی  جمهوری  به  وابسته  نیروی 
ایران در این درگیری ها کشته شدند.

در موج اول کشته شدن فرماندهان 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
جریان  در  آنها  اغلب  عراق  و  سوریه 
درگیری ها و تبادل آتش جان خود را 
از دست دادند اما به نظر می رسد در 
موج دوم حذف آنها برنامه ریزی شده 
است و رد پای دستگاه های امنیتی و 
اطالعاتی شماری از کشورهای غربی و 
دشمنان منطقه ای جمهوری اسالمی 

در آنها پیداست.
به عنوان مثال در جریان ترور قاسم 
جمهوری  امنیتی  نهادهای  سلیمانی 
اسالمی بعضی مهره های دستگاه های 
با  امنیتی عراق را متهم به همکاری 
اطالعات  حال  این  با  کردند.  آمریکا 
عراق هرگونه مشارکت در ترور قاسم 

سلیمانی را تکذیب کرد.

توصیه  مردم  به  =صابری 
به  وجه  هیچ  »به  که  کرد 
زیارتگاه ها  و  اماکن مذهبی 
مراجعه نکنند و عرض ادب 
از  را  اخالصشان  و  ارادت  و 
راه دور داشته باشند و واقعا 
مراعات مسائل بهداشتی را 

انجام دهند.«
و  تعطیلی  برای  تالش  که  حالی   در 
ضدعفونی سازه های امامزاده ها و اماکن 
مذهبی در ایران اقداماتی چون لیس زدن 
و  جاهالن  برخی  سوی  از  دیوار  و  در 
داشت  دنبال  به  را  مذهبی  تندروهای 
بودن  »آنتی باکتریال«  ادعای  حتی  و 
کردند  مطرح  را  امامزاده ها  سازه های 
نه  و  ویروس است  ُکرونا  )در حالی که 
از  تعدادی  است  قرار  حاال  باکتری( 
هزار   ۱۱ حدود  که  ایران  امامزاده های 
سازه است، تا اردیبهشت برای ضدعفونی 

شدن تعطیل شوند.
در پی هیاهوی بسیار بر سر ضدعفونی 
کردن برخی امامزاده ها از جمله »حرم 
معصومه« در قم و یا »حرم امام هشتم  
امروز  باالخره  مشهد،  در  شیعیان« 
دوشنبه ۱۹ اسفندماه دبیر رئیس ستاد 
ماهه  دو  تعطیلی  از  متبرکه«  »بقاع 
برخی از این اماکن برای انجام اقدامات 

بهداشتی و ضدعفونی خبر داده است.
دبیر  صابری  فخرالدین  گفته ی  به 
رئیس ستاد »بقاع متبرکه« وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی، 
اردیبهشت ماه  تا  مذهبی  اماکن  این 

تعطیل خواهند بود.
»به  که  کرد  توصیه  مردم  به  صابری 
هیچ وجه به اماکن مذهبی و زیارتگاه ها 
مراجعه نکنند و عرض ادب و ارادت و 
اخالصشان را از راه دور داشته باشند و 
انجام  را  واقعا مراعات مسائل بهداشتی 

دهند.«
ستاد  رئیس  دبیر  صابری  فخرالدین 
»بقاع متبرکه« وزارت میراث فرهنگی، 
به  فرهنگی  میراث  و  گردشگری 
گفت:  رابطه  این  در  میزان  خبرگزاری 
»ما در ارتباط با موضوع مقابله با بیماری 
شرایط  وضعیت  و  مدیریت  و  ُکرونا 

باالخره برخی امامزاده ها را بستند؛ تعطیلی تا 
اردیبهشت برای ضدعفونی اماکن مذهبی

ضدعفونی »حرم رضا« در مشهد
تصمیم گیری  و  نظرات  تابع  پیش آمده 
مراکز بهداشتی کشور هستیم و به لحاظ 
تجربی و تخصصی تعیین تکلیف وضعیت 
مردم و وضعیت همه ادارات هم بر عهده 

همین نهاد های مربوطه است.«
وی کمک به انتشار و گسترش بیماری 
گفت  و  نامید  گناه«  »یک  را  ُکرونا 
»همانطور که رهبر معظم انقالب بر این 
برای  باید  همه  داشتند،  تاکید  مسئله 
پیشگیری از این بیماری همه اقدامات 
بیماری  این  تا  دهیم  انجام  را  الزمه 

ریشه کن شود.«
نمازهای  تعطیلی  به  اشاره  با  صابری 
جمعه، برگزاری مراسم ختم و اعتکاف 
کرد:  اضافه  کشور«،  مصلحت  به  »بنا 
بقاع  به  مراجعات  که  است  »طبیعی 
متبرکه هم باید طبق همین رویه و شیوه 
عمومی در ارتباط با اجتماعات مذهبی 

باشد.«
»بقاع  ستاد  رئیس  دبیر  این همه  با 
متبرکه«، ضدعفونی و کنترل تمام اماکن 
گفته  و  دانسته  غیرممکن  را  مذهبی 
است: »در شرایط کنونی بهترین راه این 
است که مردم مالحظه کنند و با مراکز 
بهداشتی و درمانی همکاری داشته باشند 
تا شیوع این بیماری واگیردار با همکاری 
مردم کمتر شده و این رویه حتما باید تا 

اردیبهشت ماه ادامه پیدا کند.«
»بقاع  داد:  ادامه  صابری  فخرالدین 
امکانات در  به لحاظ  متبرکه در کشور 
یک سطح نیستند و طبیعی است که 
و حرم حضرت  امام رضا  امکانات حرم 
معصومه در مقایسه با دیگر بقاع متبرکه 

اقدامات  و  نباشد  قیاس  قابل  کشور 
ضدعفونی کننده هم در این اماکن بطور 

محدود انجام شده است.«
شده،  منتشر  آمار  برخی  اساس  بر 
حدود ۱۱ هزار امامزاده و مرکز زیارتی 

در ایران وجود دارد.
صابری برخی اظهارنظر ها درباره اینکه 
را  باکتریال« هستند  اماکن »آنتی  این 
غیرعلمی توصیف کرد و گفت: »برخی 
استناد  متبرکه  اماکن  شفابخشی  به 
می کنند که ما هم شکی در آن نداریم، 
اما این موضوع نباید وسیله ای برای بی 
احتیاطی ما در مقابله تجمعات صورت 
بگیرد و این مباحث توجیه علمی ندارد 
و بیشتر این اظهارات بر اساس تعصبات 

مذهبی گفته می شود.«
ویروس  گسترده ی  شیوع  پی  در 
از شهر  آنهم  ایران،  ُکرونا در  کشنده ی 
قم به عنوان یکی از شهرهای مذهبی و 
محل استقرار کالس های درس حوزوی 
مذهبی  اماکن  ضدعفونی  اسالمی،  و 
این  در  معصومه«  »امامزاده  جمله  از 
مذهبی  متعصبان  واکنش های  با  شهر، 
این  روبرو شد.  دینی  برخی جاهالن  و 
که  بردند  پیش  جایی  تا  را  کار  افراد 
محافظتی  میله های  برداشتن  بر  عالوه 
اطراف مقبره ها و امامزاده ها، با برگزاری 
نماز جماعت و مراسم  مذهبی، در این 
اماکن تجمع کردند. ضمن اینکه برخی 
از خود  انتشار ویدئوهایی  با  از آنها هم 
در فضای مجازی، برای اثبات نظرشان 
مبنی بر مصون بودن و شفابخش بودن 
امامزاده ها، در و دیوار این سازه ها را لیس 

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

فرهاد دبیریان )سمت چپ( از فرماندهان ارشد نیروهای قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی

حنیف حیدرنژاد- هر سال و در روز 
مسائل  می گویم،  خود  به  زن  جهانی 
زنان  مورد  در  پیشرفته  کشورهای 
چیست و  مسائل زنان ما چه؟ زنان 
ما هنوز برای زیِر حداقل ها باید مبارزه 
کنند و تاوان آن را هم باید با زندان و 
شکنجه و  تجاوز یا مورد اسیدپاشی 

قرارگفتن و یا با جان خود بپردازند.
گزارش زیر شاید در برخی زمینه ها 
دغدغه های  با  تناسبی  هیچ  ظاهر  به 
اما  باشد،  نداشته  ایران  زنان  روزانه ی 
مهم است که تفاوت ها به چشم آید 
تا میزان عقب مانده نگه داشتن جامعه 
حکومت  آن  عامل  که  ایران  زنان 
جمهوری اسالمی است با بقیه جهان 
بیشتر روشن شده و تالش برای تغییر 

وضعیت حاکم جدی تر شود.
*****

نشان  ملل  سازمان  پژوهش  یک 
می دهد که در جهان از هر ۱۰ نفر، ۹ 
نفر، پیشداوری های سفت و محکم علیه 

زنان دارند. در مورد نگاه پرس شوندگان 
به برخی موضوعات، برای مثال آمده 
تحصیل  که  دارند  باور  آنها  که  است 
است،  مهم تر  مردان  برای  دانشگاهی 
یا اینکه مردان می توانند به عنوان یک 
داشته  موثرتری  نقش  چهره سیاسی 

باشند، یا اینکه در صورت بیکاری، بهتر 
است که برای شاغل شدن، اولویت به 

مردان داده شود.
توسعه  برنامه  مدیر  اِشتاینر  آخیم 
سازمان ملل می گوید وظیفه ما در راه 

هشتم مارس روز جهانی زن؛ پژوهش سازمان ملل 
متحد: از هر 10تن، ۹تن در مورد زنان پیشداوری دارند

= عدم توافق روسیه و اوپک 
در نشست اخیر این سازمان 
در وین و همچنین نگرانی از 
تاثیرات سوء شیوع ویروس 
و  جهانی  اقتصاد  در  ُکرونا 
خام،  نفت  تقاضای  کاهش 
قیمت  سقوط  اصلی  دالیل 

نفت هستند.
بازار  کارشناسان  =برخی 
سقوط  روند  معتقدند  نفت 
قیمت نفت با تصمیم دولت 
سعودی مبنی بر کاهش قیمت 
می تواند  خود  سبک  نفت 
بهای  بسا  چه  و  یابد  ادامه 
نفت در ماه آوریل به زیر ۲0 
دالر در هر بشکه سقوط کند.

در نخستین ساعات کاری بازارهای 
شرق آسیا در روز دوشنبه ۱۹ اسفند 
۱۳۹۸ قیمت نفت برنت با ۳۰ درصد 
اُفت به ۳۱.2 دالر در هر بشکه رسید. 
این کاهش قیمت که بزرگترین سقوط 
قیمت نفت در 2۹ سال گذشته است 
در پی اختالف میان اوپک و روسیه رخ 
داده است.به گزارش رویترز  هر بشکه 
درصد   ۳۰ با  امروز  برنت،  خام  نفت 
این  رسید.  دالر   ۳۱.۰2 به  کاهش 
فوریه 2۰۱۶  از  نفت  قیمت  کمترین 
محسوب می شود. همچنین نفت خام 
آمریکا هم با 2۷ درصد کاهش به  ازای 

۳۰ دالر در هر بشکه معامله شد.
عدم توافق روسیه و اوپک در نشست 
اخیر این سازمان در وین و همچنین 
نگرانی از تاثیرات سوء شیوع ویروس 
کُرونا در اقتصاد جهانی و کاهش تقاضای 
نفت خام را می توان به عنوان دالیل 
اصلی سقوط قیمت نفت عنوان کرد.

در نشست روز جمعه وین ۱۴ عضو 
برای  کردند  موافقت  اوپک  سازمان 
مهار تاثیرات سوء ویروس ُکرونا بر بازار 

صادرکننده  کشورهای  نفت،  جهانی 
عرضه ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش 
دهند اما روسیه با این پیشنهاد مخالفت 
کرد و عربستان نیز پس از عدم توافق 
با روسیه اعالم کرد به خریداران عمده 

نفت خود تخفیف می دهد.
هفتم  شنبه  روز  سعودی  عربستان 
صدور  با  اسفند   ۱۷ با  برابر  مارس 
کشور  این  خام  نفت  قیمت  بیانیه ای 
را به کمترین سطح 2۰ سال گذشته 
رساند و اعالم کرد از ماه آینده تولید 
روزانه خود را به ۱۰ میلیون بشکه در 

روز باز خواهد گرداند.
دولتی  نفت  شرکت  همچنین 
سعودی )آرامکو( روز یکشنبه هشتم 
بهای هر بشکه  اعالم کرد که  مارس 
نفت سبک برای فروش در آسیا  را در 
ماه آوریل ۳ دالر و ۱۰ سنت و برای 
ماه مارس نیز ۶ دالر در هر بشکه در 
خام  نفت  قیمت  متوسط  با  مقایسه 

عمان و دبی کاهش داده است.
شرکت  این  آرامکو  اعالم  اساس  بر 
فروشی  سبک  نفت  بشکه  هر  بهای 
ماه  برای  نیز  را  آمریکا  قاره  به  خود 
آوریل ۳ دالر و ۷۵ سنت و برای ماه 
مارس ۷ دالر در هر بشکه در مقایسه 
با متوسط قیمت نفت آمریکا کاهش 
هر  بهای  آرامکو  شرکت  است.  داده 

بشکه نفت سبک صادراتی خود به بازار 
شمال غرب اروپا را هم ۸ دالر در هر 
بشکه در مقایسه با متوسط نفت برنت 

دریای شمال کاهش داده است.
برخی کارشناسان بازار نفت با نگرانی 
سعودی  عربستان  دولت  تصمیم  از 
برای وارد کردن ۱۰ میلیون بشکه نفت 
آینده  میالدی  ماه  از  جهانی  بازار  به 
روند سقوط قیمت  )آوریل( معتقدند 
سعودی  دولت  تصمیم  این  با  نفت 
در  نفت  بهای  و  یابد  ادامه  می تواند 
ماه آوریل به زیر 2۰ دالر در هر بشکه 

سقوط کند.
از سوی دیگر نگرانی از کاهش شدید 
شاخص  کاهش  موجب  نفت  بهای 
که  بطوری  شد  آسیایی  بورس های 
در  توکیو  بورس  نیکی 22۵  شاخص 
درصد   ۶.۱ دوشنبه  صبح  معامالت 
هم  هنگ کنگ  در  و  داشت  کاهش 
شاخص هنگ سنگ ۳.۷ درصد ارزش 

خود را از دست داده است.
بر  نفت  قیمت  سقوط  همچنین 
بازار بیت کوین هم موثر بوده و قیمت 
بیت کوین پس از چند ساعت سقوط 
شد.  دالر  هزار   ۷ کانال  وارد  پیاپی، 
هر  هم  بازار  دیجیتال  ارزهای  دیگر 
کدام بطور میانگین ۱۸ درصد کاهش 

قیمت روزانه داشته اند.

بزرگترین سقوط قیمت نفت در ۲۹ سال گذشته

ادامه در صفحه ۲۳ 
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سفر اسماعیل قاآنی به سوریه؛ 
تهدیدات القاعده و رژیم ایران 
محور کنفرانس امنیتی مراکش

سپاه  نیروهای  =فرمانده 
خارجی سپاه  بازوی  قدس، 
پاسداران انقالب اسالمی، به 
سوریه سفر کرده و روزنامه 
این  در  الجدید«  »العربی 
سفر  پیام  می نویسد  مورد 
اسماعیل قاآنی »حفظ نفوذ 

ایران در سوریه« است.
ئیلی  ا سر ا مه  نا ز و ر =
به  آحارونوت«  »یدیعوت 
نقل از یک تحلیلگر سیاسی 
باید  اسرائیل  ارتش  نوشت 
آماده درگیری با حزب اهلل و 
شبه نظامیان وفادار به رژیم 
شمالی  مرزهای  در  ایران 

باشد.
=دانا بنونیستی گبی مدیر 
مقابله  و  منطقه ای  امنیت 
خارجه  وزارت  تروریسم  با 
مراکش  کنفرانس  اسرائیل: 
نمایندگان  تا  شد  فرصتی 
کشورهای عرب و همچنین 
رژیم  تهدیدات  به  اسرائیل 
شیعه  شبه نظامیان  و  ایران 

در منطقه بپردازند.
اسماعیل  حاکیست  گزارش های 
قاآنی فرمانده سپاه قدس اخیراً برای 
نیروهای  که  مناطقی  از  سرکشی 
آن  در  اسالمی  جمهوری  به  وابسته 

درگیرند به سوریه سفر کرده است.
چاپ  الجدید«  »العربی  روزنامه 
لندن، دوشنبه ۱۹ اسفند، در گزارشی 
با عنوان »سفر قاآنی به سوریه؛ پیام 
حفظ نفوذ« می نویسد این سفر اوایل 
از  قاآنی  و  گرفته  صورت  فوریه  ماه 
»خان  جمله  از  حلب  در  مناطقی 
سوریه  دولتی  نیروهای  که  طومان« 
بازدید  شده اند  مسلّط  آن  بر  اخیراً 

کرده است.
قآآنی  سفر  می نویسد  روزنامه  این 
به سوریه و بازدید او از حلب غربی و 
جنوبی، حماه غربی و شمالی و شرق 
جمهوری  که  می دهد  نشان  الذقیه 
در  قدرت  با  همچنان  ایران  اسالمی 
سوریه و جبهه های شمالی این کشور 
حضور دارد. این درحالیست که پس 
از ترور قاسم سلیمانی آمریکا به دنبال 
کاهش نفوذ رژیم ایران و هم پیمانان 
جمهوری  اما  بود.  سوریه  در  آن 
اسالمی راه خود را ادامه می دهد و به 

تهدیدات آمریکا توجهی نمی کند.
»یدیعوت  اسرائیلی  روزنامه 
آحارونوت« نیز در گزارشی می نویسد، 
در  تاثیری  سلیمانی  قاسم  ترور 
در  ایران  فعالیت های  یا  توانایی ها 
یشای  بن  رون  است.  نداشته  سوریه 
اسرائیل  ارتش  به  سیاسی  تحلیلگر 
با  درگیری  آماده  که  کرده  توصیه 
حزب اهلل و شبه نظامیان وفادار به رژیم 
ایران در مرزهای شمالی اسرائیل )مرز 

سوریه و لبنان با اسرائیل( باشند.
کرده  پیش بینی  تحلیگر  این 
حزب اهلل  و  سپاه  به  وابسته  نیروهای 
برای هدف قرار دادن نظامیان اسرائیل 
در حال جمع آوری اطالعات هستند 
در  تحرکات  همین  از  یکی  اخیراً  و 
استان قنیطره خنثی شده است. رون 
بن یشای همچنین مدعی شده رژیم 

شبه نظامیان لشکر »فاطمیون« )افغان ها عضو سپاه قدس( در سوریه، 
اسفند 1۳۹۸

علی خامنه ای با نامه ابراز وجود کرد: 
شیوع ویروس ُکرونا احتماال »حمله ی بیولوژیکی« است!

ایران برای تولید تسلیحات شیمیایی 
تسلیحاتی سوریه  ذخایر  کردن  پُر  و 
و حزب اهلل در لبنان است و تجهیزات 
نظامی به این مناطق ارسال می کند 
و به تولید موشک های پیشرفته ادامه 

می دهد.
نیروهای  با  نزدیکی  روابط  قاآنی 
در  و  دارد  قدس  سپاه  غیرایرانی 
جریان سفر به سوریه از اردوگاه های 
لشکر »فاطمیون« بازدید کرده است. 
سوریه  به  قاآنی  سفر  نخستین  این 
سلیمانی  قاسم  شدن  کشته  از  پس 
توسط پهپادهای آمریکایی در حوالی 
فرودگاه بغداد است. او اسفندماه سال 
در  روزهایی  درچنین  نیز  گذشته 
مقبره امام هشتم شیعیان در مشهد 
و  لشکر  این  اعضای  از  گروهی  برای 
خانواده کشته  شدگان افغان سخنرانی 

کرده بود.

رژیم  و  القاعده  فعالیت  های 
کنفرانس  اصلی  بحث  ایران: 

امنیتی مراکش
موضوعات  از  ایران  رژیم  تهدیدات 
ضدتروریسم  کنفرانس  کلیدی 
مراکش بود که روزهای چهارشنبه و 
پنجشنبه گذشته در آن کشور برگزار 
بین المللی  این کنفرانس  شد. تمرکز 
بود  القاعده  گروه  تحرکات  روزه  دو 
و  ایران  رژیم  منطقه ای  تهدیدات  اما 
از  نیز  تهران  به  وفادار  شبه نظامیان 

محورهای مورد بحث بود.
امنیت  مدیر  گبی  بنونیستی  دانا 
منطقه ای و مقابله با تروریسم وزارت 
خارجه اسرائیل، ۹ مارس )۱۹ اسفند(، 
به روزنامه »تایمز اسرائیل« می گوید 
این نشست فرصتی شد تا نمایندگان 
کشورهای عرب و همچنین اسرائیل 
به تهدیدات رژیم ایران و شبه نظامیان 

شیعه در منطقه بپردازند.
شد  مطرح  نشست  این  در  آنچه 
»کارگروه  فعالیت  ادامه  به  مربوط 
مالی  حمایت  و  تروریسم  با  مبارزه 
راستای  در  تروریسم«  از  غیرقانونی 
ورشو«  »کنفرانس  هدف گذاری های 
فوریه   ۱۴ و   ۱۳ که  کنفرانسی  بود. 
و  آمریکا  حمایت های  با   2۰۱۹
و  برگزار شد  ورشو  در شهر  لهستان 
هدف آن دستیابی به صلح پایدار در 
محورهای  از  یکی  و  بود  خاورمیانه 
نظامی  تهدیدات  با  مقابله  آن  اصلی 

و تروریستی از سوی رژیم ایران بود.
در  می گوید  گبی  بنونیستی  دانا 
در  آمریکا  خارجه  وزارت  بیانیه 
کنفرانس مراکش به تهدیدات القاعده 
تالش های  همچنین  و  ایران  رژیم  و 

مشترک برای مقابله با آن اشاره شد.
جزئیات بیشتری در مورد آنچه در 
مطرح  ایران  مورد  در  کنفرانس  این 

شده منتشر نشده است.
آمریکا  متحد  عنوان  به  مراکش 
این  تمام  در  اما  می شود  شناخته 
اسرائیل  با  رسمی  روابط  سال ها 
که  مدت هاست  حال  این  با  نداشت 
در  ویژه  به  غیررسمی  روابط  طرفین 
دارند.  اطالعاتی  و  امنیتی  مسائل 
شماری از تحلیلگران می گویند حضور 
مراکش  امنیتی  نشست  در  اسرائیل 
روابط  عادی سازی  سیاست  ادامه  در 
تل آویو با اعراب به ویژه مراکش است. 
شبه نظامیان  و  سپاه  ماجراجویی ها 
مشترک  تهدید  یک  آن  به  وابسته 

برای تمام کشورهای منطقه است.

بیش از ۴0 کشته و زخمی در حمله هوایی جنگنده ائتالف به پایگاه  
نیروهای قدس سپاه پاسداران در مرز سوریه و عراق

یک  و  آمریکایی  دو  =
راکتی  حمله  در  انگلیسی 
پایگاه  به  شب  چهارشنبه 
»التاجی« کشته شدند و به 
ائتالف  نیروهای  آن  تالفی 
پایگاه های سپاه پاسداران و 
گروه های شبه نظامی شیعه را 

بمباران کردند.
=دیده بان حقوق بشر سوریه 
حمله  جریان  در  می گوید 
هوایی آمریکا به پایگاه های 
سپاه در »البوکمال« ۲6 نفر 
کشته و 1۵ نفر زخمی شدند.
=روزنامه »فایننشال تایمز« 
نظامیان  کشتن  می نویسد 
آمریکایی می تواند تهدیدی 
برای شعله ور شدن تنش ها 
میان جمهوری اسالمی ایران 

و آمریکا باشد.
=بوریس جانسون نخست 
حمله  این  نیا  بریتا وزیر 
را  آن  و  کرده  محکوم  را 
وی  است.  خوانده  تاسف بار 
دیگر  و  کشورش  که  گفت 
اعضای ائتالف بین المللی در 
مورد حمله راکتی به التاجی 

تحقیق می کنند.
اعالم  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان 
آمریکا  هوایی  در جریان حمله  کرد، 
انقالب  پاسداران  سپاه  پایگاه های  به 
اسالمی در »البوکمال« در حوالی مرز 
عراق و سوریه 2۶ نفر کشته و ۱۵ نفر 

زخمی شدند.
رامی عبدالرحمان مدیر این سازمان 

=رهبر جمهوری اسالمی در 
نامه ای به محمد باقری دستور 
بیشتر  از شیوع  پیشگیری 

بیماری کرونا را داده است!
=خامنه ای در سخنانی بی 
نادانی و  سر و ته که بیانگر 
نظام  مقامات  همه  ناتوانی 
باید  که  کرده  تاکید  است 
و  بهداشتی  »قرارگاه  یک 
شود  سازماندهی  درمانی« 
بیمارستان های  ایجاد  با  و 
صحرایی رزمایش بیولوژیکی 

برگزار شود!
مقامات  که  شرایطی  =در 
اسالمی  جمهوری  پرادعای 
با بی عرضگی هرچه تمام تر 
کردن  قرنطینه  از  امتناع  با 
قم و سپس دیگر شهرهای 
آلوده، مردم را به حال خود 
را  خودشان  و  کرده  رها 
همه  در  کرده اند،  قرنطینه 
جا دیده می شود که امکانات 
کفاف  درمانی  و  بهداشتی 
نمی دهد  را  بیماران  حجم 
و  بسیجی ها  و  پاسداران  و 
هیأتی ها و »طالب جهادی« 
اسالمی  جمهوری  میدا ندار 
برای مبارزه با ُکرونا شده اند!

پرسش  این  به  =خامنه ای 
گر  ا که  نمی دهد  پاسخ 
است  بیولوژیکی«  »حمله 
چرا جمهوری اسالمی با آن 
کرده  همکاری  و  همراهی 

است؟!
پنجشنبه  اسالمی،  جمهوری  رهبر 
شیوع  که  داد  احتمال  اسفند،   22
ویروس ُکرونا در ایران یک »حمله ی 

بیولوژیکی« باشد!
علی خامنه ای به عنوان فرمانده کل 
قوا در نامه ای به محمد باقری رئیس 
جمهوری  مسلّح  نیروهای  ستادکل 

برای  که  است  داده  دستور  اسالمی  
پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری 
درمانی«  و  بهداشتی  »قرارگاه  یک 

سازماندهی شود.
در متن این نامه با اشاره به به لزوم 
ایجاد مراکز درمانی مانند بیمارستان 
و  شده  تاکید  نقاهتگاه،  و  صحرایی 
آمده »تقسیم وظایف و مأموریت های 
سازمان   ها و بخش  های نیروهای مسلّح 
»این  و  است«  قرارگاه  این  وظایف  از 
قرارگاه باید در هماهنگی کامل با دولت 

و وزارت بهداشت عمل کند.«
این  نیست  معلوم  که  خامنه ای 
شواهد  کدام  اساس  بر  را  »احتمال« 
ادعاهایی  در  شده،  متوجه  مدارک  و 
اقدام  تاکید کرده، »این  ته  و  بی سر 
با توجه به قرائنی که احتمال حمله ی 
بیولوژیکی بودن این رویداد را مطرح 
دفاع  رزمایش  می تواند جنبه ی  کرده 
بیولوژیک نیز داشته و بر اقتدار و توان 

ملّی بیفزاید!«
از سرعت  که  است  این  اما  واقعیت 
ویروس  به  مبتالیان  آمار  روزافزون 
مرگ  تعداد  افزاش  و  ُکرونا  کشنده 
و میر ناشی از آن پیداست مسئوالن 
جمهوری اسالمی و رهبری اش چنان 
می کنند  ناتوانی  و  عجز  احساس 
به  نمی توانند  آنچه  تالفی  در  که 

شرایطی  در  می پردازند.  تئوری بافی  
که مقامات پرادعای جمهوری اسالمی 
امتناع  با  تمام تر  بی عرضگی هرچه  با 
دیگر  سپس  و  قم  کردن  قرنطینه  از 
شهرهای آلوده، مردم را به حال خود 
قرنطینه  را  خودشان  و  کرده  رها 
می شود  دیده  جا  همه  در  کرده اند، 
که امکانات بهداشتی و درمانی کفاف 
حجم بیماران را نمی دهد و پاسداران 
»طالب  و  هیأتی ها  و  بسیجی ها  و 
اسالمی  جمهوری  میدا ندار  جهادی« 

برای مبارزه با ُکرونا شده اند!
در تمام سال های گذشته بودجه های 
میلیاردی که باید صرف تقویت بنیه ی 
کشور در همه عرصه ها  از جمله نظام 
بهداشت و درمان می شد، همه سر از 
سوریه و لبنان و عراق و غزه درآورده 
گرفتن  برای  رژیم  دست  اکنون  و 
۵میلیارد دالر وام یا »تأمین مالی« از 
صندوق بین المللی پول دراز شده است.

ده ها  هفته  دو  یکی  فقط  طول  در 
پزشک و پرستاران و متخصصان کادر 
پزشکی در بیمارستان ها به علت ابتال به 
ُکروناویروس یا بیمار و بستری شدند و 
یا جان خود را از دست دادند. در میان 
پیش  که  پزشکانی  نبوده اند  کم  آنها 
از آنکه قربانی انجام وظیفه و سوگند 
پزشکی خود شوند اعالم کرده بودند 

علی خامنه ای در کنار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
و عبدالرحیم موسوی فرمانده ارتش در مراسم رژه دانشجویان ارتش 
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امکانات  و  است  اضطراری  وضعیت 
به  خامنه ای  علی  نیست.آنچه  کافی 
محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای 
مسلّح جمهوری اسالمی دستور داده 
چیزی بیش از یک نمایش و ابراز وجود 
نیست! خامنه ای که سخنرانی نوروزی 
خود را در مشهد، شهر زادگاهش، از 
دیگر  مانند  و  کرده  لغو  ُکرونا  ترس 
مقامات رژیم آفتابی نمی شود، حاال با 
یک نامه به یک مقام نظامی دستور داده 
بگیرد! را  ُکرونا  ویروس  جلوی شیوع 

زمامداران  همه ی  استثناء  بدون 
جمهوری اسالمی در هفته های اخیر 
بار دیگر و همچنین بیش از هر زمان 
اندازه  چه  تا  داده اند  نشان  دیگری 
ناتوان اند. علی  و  بی دانش و بی لیاقت 
خامنه ای با مانور تبلیغاتی روی »جنگ 
بیولوژیک« قصد فرار از واقعیت را دارد 
و می خواهد اینطور القا کند بحرانی و 
بیماری که سرتاسر کشور را فرا گرفته 
و صدها نفر را به کام مرگ فرستاده 
است نه به دلیل کوتاهی و ناتوانی و 
بی لیاقتی او و زیردستانش بلکه طراحی 

شده از سوی دشمنان است!
توطئه  فعلی  بحران  اینکه  فرض  با 
دشمنان نظام هم باشد، باز باید پرسید 
رژیمی که نمی تواند در هر شرایطی از 
جمله چنین بحرانی که یک موقعیت 
کامال غیرجنگی است، حافظ جان و 
مال مردم خود باشد چطور در شرایط 
جنگی خواهد توانست از آنها محافظت 
کند؟! خامنه ای و فرماندهان و مدیران 
او با کدام امکانات و ابزاری می خواهند 
کنند  برگزار  بیولوژیکی«  »رزمایش 
وقتی که پزشکان و پرستاران از کمبود 
فریاد  به  درمانی  و  بهداشتی  امکانات 

درآمده اند؟!
جمهوری  پرسش:  مهمترین  و 
اسالمی چرا با این »حمله بیولوژیکی« 
چرا  کرد؟!  همکاری  و  همراهی 
پروازهای ایران و چین را متوقف نکرد؟ 
چرا قم را قرنطینه نکرد؟ چرا…؟ در 
چنین شرایطی است که علی خامنه ای 
و مقاماتش با نامه و تلفن و دستور و 
سخنان بی سر و ته که فاصله ی آنها 
کرده،  تبدیل  ویل  چاه  به  را  مردم  با 
توهم  با  را  خود  جهادی«  »مدیریت 

»حمله بیولوژیکی« پیش می برند!

اعالم  با  لندن  در  مستقر  غیردولتی 
منطقه  این  در  انفجار«   ۱۰« وقوع 
احتماال  جنگنده،  »سه  که  گفت 
متعلق به ائتالف بین المللی به رهبری 
جمهوری  نیروهای  مواضع  آمریکا، 
اسالمی ایران و شبه نظامیان متحدش 
در  را  عراق«  الشعبی  از جمله حشد 

این منطقه بمباران کرده اند.
گزارش  نیز  الحدث  خبری  شبکه 
داده بود که در این حمالت ۳۰ تن 
ایران  حمایت  مورد  شبه نظامیان  از 

کشته شدند.
چهارشنبه  هوایی،  حمله  این 
از  پس  ساعاتی  مارس،   ۱۱ شب 
پایگاه  به  راکت  اصابت دست کم ۱۵ 
»التاجی« در شمال بغداد رخ داد. در 
این حمله راکتی دو آمریکایی، شامل 
یک نظامی و یک پیمانکار و همچنین 
یک نظامی انگلیسی کشته و ۱2 نفر 

دیگر زخمی شدند.
به  واکنش  در  آمریکا  خارجه  وزیر 
حمله به پایگاه التاجی هشدار داد که 
واشنگتن کشته شدن شهروندان خود 
را »تحمل نخواهد کرد«. مایک پمپئو 
با دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا 

نیز تلفنی صحبت کرد.
حقوق  ناظر  گروه  بعد  ساعاتی 
اعالم  لندن،  در  مستقر  سوریه،  بشر 
راکت   اصابت  به  واکنش  در  که  کرد 
علی«  امام  »پایگاه  »التاجی«،  به 
شبه نظامیان  به  متعلق  اهداف  و 
حمایت  مورد  مختلف  گروه های 
از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
جمله کتائب حزب اهلل، جنبش نجبا، 
گردان های  و  سیدالشهدا«  »کتائب 
هوایی  حمالت  هدف  »حیدریون« 

قرار گرفتند.
حشدالشعبی اعالم کرده که »حمله 
انجام  پهپاد  فروند  چند  با  آمریکا« 

شد، اما تلویزیون سوریه می گوید در 
ناشناس  جنگنده های  عملیات  این 

پایگاه ها را بمباران کردند.
این حمالت یک هفته پس از سفر 
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی رژیم ایران به عراق صورت گرفت.

روزنامه »فایننشال تایمز« می نویسد 
می تواند  آمریکایی  نظامیان  کشتن 
برای شعله ور شدن تنش ها  تهدیدی 
میان جمهوری اسالمی ایران و آمریکا 
نکرده  اعالم  هنوز  واشنگتن  باشد. 
پایگاه  این  به  راکتی  حمله  مسئول 
آمریکایی در عراق چه کسانی هستند.

متحده  ایاالت  شهروند  دو  این 
که  هستند  آمریکایی هایی  اولین 
پس از ترور قاسم سلیمانی در عراق 
کشته شده اند. واشنگتن پیش از این 
را  تهران  حمایت  تحت  شبه نظامیان 
متهم به راکت پرانی به سفارت آمریکا 
در بغداد و پایگاه های نظامی خود در 

عراق کرده بود.
یک سخنگوی سنتکام به »فایننشال 
تایمز« گفته این دو نفر که در حمالت 
نیروهای  عضو  شدند  کشته  راکتی 
ائتالف بین المللی علیه داعش بودند. 
که  شده اند  زخمی  نیز  سرباز  ده ها 
آمریکایی  سربازان  از  تعدادی  شامل 

نیز می شود.
راکت   ۱۸ حدود  می گوید  سنتکام 
و  کرده  اصابت  پایگاه  به  کاتیوشا 
نیروهای امنیتی عراقی یک کامیون را 
که النچر موشک روی آن قرار داشت 
چند مایل دورتر از پایگاه التاجی پیدا 

کردند.
وزیر  نخست  جانسون  بوریس 
بریتانیا این حمله را محکوم کرده و 
آن را تاسف بار خوانده است. وی گفت 
ائتالف  اعضای  دیگر  و  کشورش  که 
به  راکتی  حمله  مورد  در  بین المللی 

التاجی تحقیق می کنند.
حدود ۴۰۰ نیروی نظامی بریتانیایی 
حدود  که  هستند  مستقر  عراق  در 
التاجی  پایگاه  در  آنها  از  نیمی 
مستقرند. بوریس جانسون گفته زنان 
حضور  پایگاه  این  در  که  مردانی  و 
دارند روزانه بطور خستگی ناپذیر برای 
منطقه  در  ثبات  و  امنیت  برقراری 
تالش می کنند و حضورشان امنیت را 

برای همه ما به ارمغان می آورد.
یک مقام آمریکایی می گوید »کشته 
قرمز  خط  آمریکایی  سربازان  شدن 
در  و  می شود  محسوب  واشنگتن 
برابر این قبیل حمالت صبوری کرده 
برای  کافی  قدرت  آمریکا  است… 
متقابل  حمله  و  منطقه  از  حمایت 
گفته  آمریکایی  مقام  این  دارد.«  را 
حمالت  این  عامل  بررسی  حال  در 
از سوی شبه نظامیان  آیا  هستیم که 
ایران  رژیم  حمایت  تحت  عراقی 
اعضای  آن  عامل  یا  و  گرفته  صورت 
اینکه  احتمال  اما  بوده اند  داعش 
از سوی شبه نظامیان  حمالت راکتی 
بیشتر  باشد  ایران  رژیم  به  وابسته 

است.
خبرگزاری آناتولی ترکیه در همین 
حمله  پی  در  است  نوشته  زمینه 
در  آمریکا  نظامی  پایگاه  به  موشکی 
عراق، جنگنده های ائتالف ضدداعش 
موضع   ۳ متحده  ایاالت  رهبری  به 
را  سوریه  در  ایران  به  متعلق  نظامی 

هدف قرار دادند.
نزدیک  تلگرامی  کانال های  بعضی 
به نیروهای موسوم به »مدافع حرم« 
گزارش داده اند که در حمالت هوایی 
علی  آمریکا  و  اسرائیل  مشترک 
)یگان  »زینبیون«  فرمانده  زهبندار 
سپاه  حمایت  مورد  پاکستانی های 

پاسداران( کشته شده است.
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تراژدی  بزرگترین  =»شاید 
فرهنگی، اقتصادی و ژئوپولتیک 
عصر ما، عدم حضور ملت ایران 
در دنیایی است که اتفاقا با خلق 
و خوی آنها بسیار سازگار است.«
=»جمعیت جوان و تحصیلکرده  
ایران سرمایه ارزشمندی است که 
می تواند در جهت رشد و توسعه 
ی اقتصاد و صنعت کشور به کار 
گرفته شود. یک سیاست خارجی 
مبتنی بر پیوستن به نظم جهانی 
و منطقه ای، به ایران این امکان را 
می دهد تا از موقعیت جغرافیایی 
سرشاری  سود  خود  بی نظیر 
از همکاری  ایران می تواند  ببرد. 
بهره مند  اسرائیل  با  استراتژیک 
خوبی  رابطه ی  همزمان  و  باشد 
با عربستان سعودی و کشورهای 

عرب ُسّنی داشته باشد.«
»ایران با یک اقتصاد ورشکسته، 
اپیدمی  در حال گسترش و  یک 
چالش های  فرسوده،  رهبر  یک 
در  البته خطرناکی  و  توجه  قابل 

پیش دارد.«
از  مقاله ای  اخیرا   - خسروی  امیرساالر 
رابرت د. کاپالن در »وال استریت ژورنال« 
منتشر شده است که در ادامه بخشی از آن 
آن  از  نکاتی  به  ادامه  در  تا  می خوانیم  را 

بپردازیم.
نویسنده این مقاله به بهانه شیوع بیماری 
ُکرونا در ایران و ناتوانی حکومت از مدیریت 
روزهای  مردم،  جان  از  حفاظت  و  اوضاع 
یادآور  را  پهلوی  دوران  در  ایرانیان  خوش 
اشتباهی  را  اسالمی   انقالب  و  می شود 
از  را  که ایران  می داند  مرگبار  و  تاریخی 
کشوری  به  پویا،  و  رشد  به  رو  کشوری 
او همچنین  تبدیل کرد.  فقیر و عقب مانده 
شرایط فعلی جمهوری اسالمی  را با مراحل 
مقایسه  شوروی  جماهیر  اتحاد  عمر  پایانی 
کرده و پایان مشابهی را برای رژیم اسالمی  
این  از  بخش هایی  ابتدا  می کند.  پیش بینی 
بیان  به  سپس  و  می خوانیم  عینا  را  مقاله 

چند نکته می پردازیم.
وال استریت ژورنال می نویسد: ایران پس 
از چین بیشترین میزان آلودگی به ویروس 
ُکرونا را دارد. مقامات رژیم مرگ ۵۴ نفر را 
تایید کرده اند )زمان انتشار مقاله ۱ مارس؛ 
اعتراف  نفر   2۰۰ از  بیش  مرگ  به  اکنون 
کرده اند( که در میان آنها یک سفیر سابق 
رژیم هم وجود دارد که در ۸۱ سالگی ُمرده 
می تواند  قربانیان  واقعی  تعداد  البته  است. 

بسیار بیشتر از این رقم باشد.
رژیم  باالی  رده  مسئوالن  از  تن  هفت 
گفته اند که ُکرونا گرفته اند از جمله معصومه 
جوانی  در  که  روحانی  حسن  معاون  ابتکار 
که  بود  تروریستی ای  گروه  سخنگوی 
به  را  تهران  در  آمریکا  سفارت  کارمندان 
وزیر  معاون  ایرج حریرچی  گروگان گرفت. 
ادعا  که  حالی  در  فوریه   2۴ در  بهداشت 
به  است«  کنترل  تحت  »وضعیت  می کرد 
شدت عرق می ریخت و روز بعد اعالم کرد 

که او هم به ویروس مبتال شده!
حسن روحانی اما اصرار دارد که این اپیدمی  
چیزی نیست جز دسیسه ی دشمن! هرچند 
اعتنایی  صحبت ها  این  به   ایران  شهروندان 
نمی کنند. نرخ مشارکت در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی )طبق اعالم رژیم( در سطح 
کشور 2۵درصد و در استان تهران ۴۳درصد 
بود که پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ 

جمهوری اسالمی محسوب می شود.
نارضایتی  یک  وجود  از  نشانه ای  این 
در  ایران  است.  جامعه  سطح  در  گسترده 
دهه های اخیر با وجود برخورداری از شرایط 
و امکانات مناسب، از روند پیشرفت و توسعه 
جهانی باز مانده است. ایران دارای موقعیتی 
استراتژیک در اوراسیا و بالغ بر ۸۵ میلیون 
شاید  است.  تحصیلکرده  عمدتا  جمعیت 
و  اقتصادی  فرهنگی،  تراژدی  بزرگترین 
ژئوپولتیک عصر ما، عدم حضور ملت ایران 
خوی  و  خلق  با  اتفاقا  که  است  دنیایی  در 
آنها بسیار سازگار است.  تاریخ اغلب توسط 
 ۷۰ ی  دهه  در  می شود.  تعیین  حوادث 
بیماری  به  پهلوی  شاه  محمدرضا  میالدی، 
 . سرطان مبتال شد که باعث ضعف او شد 
پرزیدنت کارتر در مورد ایران اغلب مردد، و 
دچار  ایران  آخوندهای  تحرک  با  رابطه  در 
وقت  معاون  حسین  صدام  بود.  کژفهمی  
از  را  خمینی  روح اهلل  عراق،  جمهور  رئیس 
نجف بیرون کرد. خمینی به پاریس رفت و 
در آنجا توانست گروهی را گرد خود جمع 

کرده و رسانه های غربی را فریب دهد.
امروز  ایران  نمی داد،  رخ  اتفاقات  این  اگر 
یک  می بود؛  جنوبی  کره  به  شبیه  احتماال 
سیستم  در  پیشتاز  و  پویا  اقتصادی  قدرت 
)برخالف شاهان  پهلوی  پادشاه  دو  جهانی. 

مطلقه.  نه  بودند،  مشروطه  شاهان  قاجار( 
را  معکوس  جهت   )۱۹۷۹ )در  ایران  اما 
طی کرد و چه از نظر سیاسی و چه از نظر 
اقتصادی به عقب رفت. در ۱۹۷۷ )دو سال 
پیش از انقالب( اقتصاد ایران 2۶ درصد از 
کره  اقتصاد  از  درصد   ۶۵ و  ترکیه  اقتصاد 
جنوبی بزرگتر و ۵ برابر اقتصاد ویتنام بود. 
انقالب(،  از  در سال 2۰۱۷ )۳۸ سال پس 
پیش از آنکه تحریم های دولت ترامپ وضع 
اقتصاد  و  برابر   2٫۵ ترکیه  اقتصاد  شوند، 
اقتصاد  از  بزرگتر  برابر  هفت  جنوبی  کره 
ایران تنها 2۰ درصد  اقتصاد  ایران بودند و 
بود. هم اکنون ۴۰  بزرگتر  اقتصاد ویتنام  از 
از ۱۰ دالر  ایران روزانه کمتر  درصد مردم 

درآمد دارند.
جمعیت جوان و تحصیلکرده  ایران سرمایه 
ارزشمندی است که می تواند در جهت رشد 
اقتصاد و صنعت کشور به کار  و توسعه ی 
مبتنی  خارجی  سیاست  یک  شود.  گرفته 
منطقه ای،  و  جهانی  نظم  به  پیوستن  بر 
به ایران این امکان را می دهد تا از موقعیت 
سرشاری  سود  خود  بی نظیر  جغرافیایی 
ببرد. ایران می تواند از همکاری استراتژیک 
با اسرائیل بهره مند باشد و همزمان رابطه ی 

کشورهای  و  سعودی  عربستان  با  خوبی 
رهبران  حتی  باشد.  داشته  ُسّنی  عرب 
سابق اتحاد جماهیر شوروی هم نظر خوبی 
به  کشور  این  اگر  داشتند  به ایران  نسبت 
پیش  مذهبی  بنیادگرایی  و  ارتجاع  سمت 
نمی رفت. در عوض، جمهوری اسالمی  مردم 
کشانده  فالکت  به  و  کرده  منزوی  را  ایران 
است. تنها متحدان ایران در خاورمیانه بشار 
آنها  که  هستند  قاتلی  شبه نظامیان  و  اسد 
تغذیه  و  حمایت  مختلف  کشورهای  در  را 
و  مصر  همچون  عرب  کشورهای  می کند. 
عربستان سعودی با اسرائیل قرارداد هایی در 
امنیت منعقد می کنند؛ در حالی که  حوزه 
پارسیان برای هزاران سال بهترین روابط را 

با یهودیان داشته اند.
رژیم آخوندی سعی می کند تا یادواره های 
تمدنی  ببرد.  میان  از  را  پارس  تمدن کهن 
که سابقه اش به هزاران سال پیش از اسالم 
می رسد. تئوکراسی همچنین باعث به وجود 

است.  شده  مذهب  قبال  در  بدبینی  آمدن 
به  تا  می شوند  جمع  شیراز  در  مردم  انبوه 
احترام  ادای  عشق،  و  شراب  شاعر  حافظ، 
کنند. بسیاری از کتابخانه ها کتاب های او را 
شاعران  کتاب های  ایرانیان  و  می دارند  نگه 
ملی خود را بر سفره سال نو خود می گذراند 
در  خاموش  مقاومت  از  است  نشانه ای  که 

برابر حاکمیت اسالمی.
اکنون درست مانند اتحاد جماهیر شوروی 
با  ایران ممکن است  بِِرژنِف، رژیم  در زمان 
نزد  حال  عین  در  اما  برسد  نظر  به  ثبات 
 Legitimacy حقانیت  فاقد  ایران  مردم 
است و هر لحظه امکان سرنگونی اش وجود 
زمامداری  زمان  در  شوروی  سقوط  دارد. 
رشته  یک  بروز  باعث  گورباچف  میخائیل 
که  شد  اقتصادی  اجتماعی-  شورش های 
در  قومیتی  خشن  درگیری های  بروز  به 
نواحی پیرامونی امپراتوری روسیه دامن زد 
و سرانجام روسیه به دامان یک دیکتاتوری 
پوتین  والدیمیر  رهبری  تحت  اینبار  دیگر، 

افتاد.
تنها  می تواند  مشروطه  سیستم  یک  تولد 
امید ایران برای آینده باشد چرا که جامعه 
تار  گذشته  سال های  طی  ایران  در  مدنی 

به یک  رژیم می تواند  و سقوط  مار شده  و 
سپاه  کنترل  تحت  استبدادی تر  سیستم 
پاسداران انقالب اسالمی منجر شود. دولت 
اسالمی   جمهوری  می کند  سعی  ترامپ 
از  به پس  اما می بایست  درآورد؛  زانو  به  را 
ورشکسته،  اقتصاد  یک  با  کند.  فکر  آنهم 
اپیدمی  در حال گسترش و یک رهبر  یک 
فرسوده، ایران چالش های قابل توجه و البته 

خطرناکی در پیش دارد.«
lllllll

جالب  نکات  به  مقاله  این  در  نویسنده 
توجهی اشاره کرده است؛ هرچند بخشی از 
که  می رسد  نظر  به  اشتباه  وی  تحلیل های 

اکنون به آنها می پردازیم.
یک  اسالمی   انقالب  کاپالن،  عقیده ی  به 
بود  ایران  تاریخ  در  ارتجاعی  و  منحط  فاز 
که کشور را در همه ی زمینه ها به عقب برد. 
پادشاهی  سیاسی،  نظر  از  مشخص،  بطور 
مشروطه جایش را به رژیم مشروعه ی دینی 

داد. یک عقبگرد هزاران ساله که شاید در 
تاریخ سیاست بشر بی سابقه باشد! سیستم 
مدرن ترین  و  پیشرو ترین  ایران  سیاسی 
نوع سیستم سیاسی در خاورمیانه و بخش 
محسوب  شرقی  اروپای  و  آسیا  از  بزرگی 
می شد. در زمانی که بسیاری از کشورهای 
اروپایی و آسیایی در باتالق کمونیسم دست 
یا  منطقه  عرب  کشورهای  می زدند،  پا  و 
اخوانیسم  دچار  یا  نداشتند  وجود  اساسا 
دارای  ایران  بودند.  نظامی   دیکتاتورهای  و 
بر  مبتنی  و  مشروطه  پادشاهی  سیستم 
با  اما  بود.  مدون  و  مدرن  اساسی  قانون 
آنچه در ۱۳۵۷ رخ داد، ایران به قعر تاریخ 
دنبال  به  کرد.  سقوط  حجاز  صحراهای  و 
رشد  به  رو  اما  نوبنیان  اقتصاد  سیاست، 
کشور نیز رو به تباهی گذاشت. تمام صنایع 
سنگین و سبک ایران از دست صاحبانشان 
گرفته و به دست نااهالن سپرده شد. صنعت 
نفت و گاز کشور امروز حتی حریف کشور 
امارات هم نمی شود. صنایع  مانند  کوچکی 
هوانوردی و اتومبیل سازی کشور به معنای 
آخوندهای  نشستند.  گل  به  کلمه  واقعی 
ارائه  و  وسطایی  قرون  قوانین  با  مرتجع 
تصویری کریه از ایران، حتی صنعت توریسم 

که ایران  کردند. صنعتی  نابود  هم  را  کشور 
پیشرو  آن  در  خود  اقلیمی  موقعیت  بر  بنا 

بوده و همچنان می تواند باشد.
مقاله  جمله ی  افسوس ترین  پر  شاید  اما 
نویسنده اش  اشاره ی  ژورنال،  استریت  وال 
دنیای  در  ایران  ملت  غم انگیز  غیبت  به 
امروز است. او به زیبایی این غیبت را یک 
»تراژدی« می خواند. ملت ایران برای هزاران 
و  سنت ها  بودند.  تمدن  پیشگامان  از  سال 
بر  خود  از  ما  پیشینیان  که  یادمان هایی 
معروف  شعر  همچون  گذاشتند،  جای 
سعدی، بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در 
آفرینش ز یک گوهرند، و منشور حقوق بشر 
فرهنگی  و  تاریخی  آثار  بسیاری  و  کوروش 
ایران بزرگ را زنده نگه  نام  دیگر همچنان 
داشته اند. اما این ملت پُربار و پُرکار، نه در 
در  نه  دارد،  سهمی   امروز  جهان  اقتصاد 

عرصه ی فرهنگ و نه در حقوق و سیاست.
و  فرهنگی  »رکود  از  به درستی  نویسنده 

دهه   ۴ از  بیش  می گوید.  ایران«  اقتصادی 
است که ما چیزی برای ارائه کردن نداریم 
فاجعه«  از  دوران »پیش  به  ما  افتخارات  و 
که  است  دهه   ۴ از  بیش  می شود.  خالصه 
درون غارهای ۱۴۰۰ سال پیش حبس شده 
اما  امروز کنار گذاشته شده ایم.  از جهان  و 
جهان در غیاب ما به سرعت به پیش رفته 
از  ما  که  زیبایی هایی  است.  شده  زیباتر  و 
کشورهایی  مانده ایم.  محروم  آنها  تجربه ی 
باشند،  ما  شبیه  داشتند  آرزو  روزگاری  که 
امروز رویای ما شده اند و این افسوس بزرگی 

است برای ما.
برخی  توجه  تا  شده  بهانه ای  ُکرونا  حاال 
ناظران به  ایران جلب شود. جمهوری اسالمی  
ملت  علیه  خود  آشکار  جنگ  آخرین  در 
ایران، این ویروس مرگبار را با متوقف نکردن 
پروازهای ایران و چین و ترانزیت مسافران 
و  کشور  وارد  دیگر،  کشورهای  از  چینی 
است. کرده  شایع  ایران  سرزمین  تمام  در 

تمام  بر  اندوه  ندارد.  روزگار خوشی  ایران 
زندگی  یک  امکان  و  انداخته  سایه  کشور 
ساده را نیز از مردم دریغ کرده است. شاید 
آن زمانی که شاه فقید گفت »آنها به شما 
بسیاری  بزرگ می دهند«  وعده ی وحشت 
از ایرانیان معنی سخن اش را نفهمیدند. اما 
کدام ایرانی است که امروز معنی »وحشت 
درک  خود  پوست  و  گوشت  با  را  بزرگ« 

نکرده باشد؟
سخن را کوتاه کنیم. اگرچه به نظر می رسد 
ژورنال«  استریت  »وال  مقاله ی  نویسنده ی 
نگاه تقریبا درستی به گذشته ی ایران دارد و 
توانسته به چیزی فراتر از پروپاگاندای رژیم 
و مزدورانش در خارج از کشور دست یابد، 
اما فکر می کنم در مورد آینده ی ایران دچار 
با  کژبینی است. شباهت جمهوری اسالمی  
رژیم کمونیستی شوروی، گذشته از ظلم و 
سرکوب و فساد، تنها در »محکوم به سقوط 
برای  شوروی  آینده ی  است.  بودن«شان 
سعی  نویسنده  نیست.  تصور  قابل  ایران 
می کند در لفافه بگوید که خطر تجزیه ایران 
را تهدید می کند و ممکن است همان بالی 
شوروی بر سر ایران هم بیاید. حال آنکه این 

یک مقایسه ی اساسا بی پایه است.
شوروی واقعیت مجزا و تکه پاره ای بود که 
به زور ارتش سرخ و کاگ ب یکپارچه مانده 
بود. هنوز یک قرن از تسلط کامل روس ها 
بر قفقاز و فرارود نمی گذشت. تنها در یک 
اروپا  کوچک شرق  کشورهای  مردم  نمونه، 
با  مشترکی  نقطه  هیچ  بالتیک،  حو زه ی  و 
از  پس  و  نداشتند  والدی وستوک  یا  مسکو 
به  بالفاصله  کمونیسم،  چنگال  از  رهایی 
شدند؛  ناتو  عضو  و حتی  رفته  غرب  سمت 
همچنین مردم شیعه ی باکو و نخجوان که 
روس ها  با  متفاوت  تماما  تاریخ  و  فرهنگ 
مجموعه ای  شوروی  کالم،  یک  در  دارند. 
بود از واقعیت های مجزا و متفاوت که بطور 
زور  به  و  می زدند  پس  را  همدیگر  مداوم 
سرخ  ارتش  تانک های  و  کمونیسم  زنجیر 
در کنار یکدیگر نگه داشته شده بودند. اما 
ایران یک واقعیت یکپارچه است. چه کسی 
چند  فقط  ایرانی  کردهای  بگوید  می تواند 
قرن است که در کنار لرها زندگی می کنند؟ 
و  برادری  قدمت  می تواند  تاریخ نگار  کدام 
همزیستی ایرانیان در خوزستان را تخمین 
بزند؟ مردم سیستان یا شیراز و اصفهان در 
»ایرانی«  جز  چیزی  تاریخ  از  برهه  کدام 
همچون  شوروی  جماهیر  اتحاد  بوده اند؟ 
امپراتوری اتریش- مجارستان یا امپراتوری 
عثمانی، یک دولت چندملیتی بود؛ اما واضح 

است که  ایران چنین نیست.
سال  دو  اتفاقات  موضوع،  این  دیگر  گواه 
و  تبعیض ها  ظلم ها،  تمام  با  است.  گذشته 
اختالف افکنی های جمهوری اسالمی  طی ۴ 
دهه ی گذشته، ایرانیان چه در دی ماه ۹۶ و 
چه در آبان ماه ۹۸ ثابت کردند که یک ملت 
و یک کشورند. کدام کشور به وسعت ایران 
در جهان امروز وجود دارد که  چنین متحد 
و یکپارچه در بیش از ۱۸۰ شهر علیه ظلم 
به پا خاسته باشد؟ زمانی که شیعیان عراق 
در بصره و نجف زیر گلوله و آتش مشغول 
اعتراض بودند و بی رحمانه سرکوب و کشته 
عراق  سنی نشین  مناطق  در  می شدند، 
حتی یک تجمع ۵ نفره در حمایت از آنان 
شکل گرفت؟ در مناطق کردنشین اربیل و 
سلیمانیه چطور؟ اینجاست که تفاوت ایران 
به  ایران«  البته »قدرت فرهنگ و تمدن  و 

رخ جهان کشیده می شود.
اسالمی   جمهوری  و  شوروی  مقایسه 
مطالعه ی  در  جالبی  موضوع  می تواند 
دانشکده های  در  توتالیتر  نظام های  انواع 
دوران  در  نظام ها  این  باشد.  سیاسی  علوم 
مشترکی  رفتارهای  و  حاکمیت شان صفات 
از خود بروز می دهند اما سرنوشت آنها پس 
از پایان شان بر بستر فرهنگی- اجتماعی و 
تاریخی که در آن زیست کرده و می کنند، 

مشخص می شود.
هیچ  شبیه  ایران  گذشته ی  که  همانطور 
نیز  سرزمین  این  آینده ی  نیست،  کشوری 
مختص به خود و درخشان تر از هر تجربه ی 

پیش آزموده ی دیگری خواهد بود.

وال استریت ژورنال:
 جمهوری اسالمی ایران با ُکرونا به سوی سقوط می رود
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خارج  برای  واقعی  حل های  راه 
شدن از تونل این بحران وجود ندارد 
به همین دلیل کل کشور با بحران و 

چالش جدی و اساسی روبرو است«.
این کارشناس سیاسی عراقی افزود: 
»در میان راه حل های ممکن انتخاب 
دومی  و  سیاسی  اولی  شخصیت،  دو 
حرفه ای و متخصص که توانایی مقابله 
با چالش های بزرگ پیش روی دولت 
را داشته باشند و بتوانند کشور را تا 
زودهنگام  انتخابات  برگزاری  مرحله 
اداره کنند، ضروری به نظر می رسد«.

کرد:  تأکید  عالوی  حسین  دکتر 
آمریکا  از تشدید درگیری های  »پس 
وزیر  نخست  انتخاب  مسئله  ایران  و 
بسیار دشوارتر شده است، اما ممکن 
ایرانی   و  آمریکایی  طرف  دو  است 

خانه عنکبوتی....                                               از صفحه 6
به این نتیجه رسیده باشند که بهتر 
است به عراقی ها فرصتی داده شود تا 
مرحله  اداره  برای  را  مناسب  شخص 

آینده  کشورشان انتخاب کنند«.
االوسط«  »شرق  به  کارشناس  این 
شیعه  سیاسی  »نیروهای  می گوید: 
شدند  تقسیم  متخاصم  بخش  دو  به 
و میان کردها و سنی ها نیز وضع به 
همین شکل است و با توجه به تجربه 
محمد  تعیین  درباره  همگرایی  عدم 
برای نخست وزیری و  توفیق عالوی 
چالش های  سلسله  به  نظر  همچنین 
اقتصادی،  بحران  جمله  از  اساسی 
بیماری »ُکرونا« و همچنین یکسری 
اعتراضات  و  سنتی  های  بحران 
عمومی، اوضاع در عراق پیچیده تر و 
انتخاب نخست وزیر در شرایط کنونی 

بیانیه سازمان غذا و دارو آمده  در 
همان  یا  متیلیک  »الکل  است: 
متانول، ضمن اینکه دارای اثرات ضد 
میکروبی بسیار ناچیزی در مقایسه با 
)اتانول( است، به علت  اتیلیک  الکل 
مصرف  باال،  بودن[  ]سّمی  سمیت 
بروز مسمومیت های  با  خوراکی آن 
شدید، کوری و مرگ همراه است. در 
حالی که طبق اعالم مقامات وزارت 
بهداشت، مصرف اتانول صرفا با پایین 
آوردن درصد آن از ۹۶ درصد به ۷۰ 
ضدعفونی  و  نظافت  برای  درصد 
اساسا مصرف  و  است  کردن، ممکن 

متانول مرگ آورست.«
در  تقلبی،  و  اتانول  الکل  مصرف 
سه  لقمان  بیمارستان  در  و  تهران 
البرز  استان  در  است.  داشته  قربانی 
الکلی  مسمومیت  اثر  بر  مرگ  نیز 

جان ۷ تن را گرفته است.
علی  جمله  از  قضایی  مقامات 
عمومی  دادستان  معاون  بیرانوند 
افزایش  مسئولیت  اهواز  انقالب  و 
را  الکل  مصرف  از  ناشی  مسمومیت 
است:  کرده  مجازی  فضای  متوجه 
»این افراد با فریب محتواهای فضای 
کرونا  با  مقابله  گمان  به  و  مجازی 
الکل  مصرف  به  اقدام  آن،  درمان  یا 

مرگ و میر بر اثر مصرف الکل ...                    از صفحه ۷
متانول کرده بودند.«

پنج  دستگیری  از  همچنین  وی 
الکل  مشروبات  توزیع  اتهام  به  نفر 
صنعتی دست ساز در اهواز خبر داده 
و  شرعی  حرمت  »به  است:  گفته  و 
الکلی  مشروبات  مصرف  قانونی  منع 
افرادی  در کشور، مصرف کنندگان و 
که در تهیه و توزیع مشروبات الکلی 
دست دارند، مورد تعقیب قضایی قرار 

می گیرند.«

رئیس  شادنیا  این حال، شاهین  با 
بیمارستان  مسمومیت های  بخش 
مسمومیت  ابعاد  تهران،  در  لقمان 
از  گسترده تر  را  ایران  در  الکلی 
اعالم شده دانسته و گفته  شهرهای 
به  محدود  مسمومیت  نوع  »این  که 
تهران نیست و در شهرهای مختلف 

کشور مشاهده می شود.«
به  »از هفته گذشته  گفته وی،  به 
شدن  بستری  شاهد  روزانه  یکباره، 
بیمارستان  در  نفر   ۵ تا   ۳ میانگین 
به  فوت  گزارش  همچنین  هستیم. 
بیمارستان  در  مسمومیت  این  دلیل 
لقمان ۳ مورد بوده است. مسلما آمار 
بیشتر  کشور  در  فوتی  و  مسمومیت 

است.«

نمونه  ماهان  برای =هواپیمایی  را  هندی   ۳00 خون 
تست ویروس ُکرونا از تهران 
به دهلی منتقل کرده تا اگر 
کشورشان  به  نبودند  مبتال 

برگردانده شوند.
هند  نوردی  هوا وزیر  بررسی = حال  »در  می گوید، 
که  هندی هایی  که  هستیم 
منفی  آنها  آزمایش  جواب 
به  نیاز  است  سالم  و  است 

قرنطینه دارند یا نه«.
د  ر ا د قصد  هندوستان  دولت 
این  به  ایران  از  را  خود  شهروندان 
هندی ها  این  اغلب  بازگرداند.  کشور 

زائران شیعه اهل »کارگیل« هستند.
پایگاه خبری »تایمز هند« جمعه ۶ 
مارس )۱۶ اسفند( خبر داد یک پرواز 
شرکت هواپیمایی ماهان ایر قرار است با 
نمونه خون ۳۰۰ هندی در دهلی فرود 
آید. این هواپیما قرار است تعدادی از 
شهروندان ایرانی را نیز از هند به کشور 
شهروندان  خون  بازگرداند.نمونه های 
آزمایش  مورد  هندوستان  در  هندی 
قرار می گیرد و آنهایی که به ویروس 
ُکرونا آلوده نباشند با پروازهای بعدی 
یک  کومار  برمی گردند.آرون  هند  به 
ایران  در  می گوید،  هند  دولتی  مقام 
حدود دو هزار هندی حضور دارند که 
اغلب زائر شیعه هستند که مجبورند به 
هندوستان بازگردند. همچنین حدود 
دو هزار ایرانی نیز در هند هستند که 

باید به کشورشان بازگردانده شوند.
هاردیپ سینگ پوری وزیر هوانوردی 
ماهان ایر  و  »ایران ایر  می گوید:  هند 

تا 2۵ فوریه به دهلی و بمبئی  پرواز 
داشتند اما از آن به بعد به خاطر شیوع 
ویروس کرونا در ایران پروازها ]به هند[ 
متوقف شد. همچنین هیچ خط هوایی 

هند به ایران پرواز نمی کند.«
او می گوید، »با اینکه پرواز ویژه ای 
برای تخلیه شهروندان هندی در این 
منطقه فرستادیم شرایط در ایران بسیار 
متفاوت است زیرا این پروازها قباًل هم 
وجود داشته؛ برخالف ووهان که هیچ 
با هند  پرواز هوایی مستقیمی  مسیر 
نداشته است.«دولت هند قبول کرده که 
این پروازها بطور موقت برای بازگرداندن 
شهروندان  و  بروند  ایران  به  هندی ها 
ایرانی را نیز به کشورشان بازگردانند.

وزیر هوانوردی هند می گوید، »در 
هندی هایی  که  هستیم  بررسی  حال 
که جواب آزمایش آنها منفی است و 
سالم است نیاز به قرنطینه دارند یا نه.«

پرواز  حاکیست  گزارش ها  آخرین 
ماهان در دهلی به زمین نشسته است. 
شنبه  بامداد  نوشته  مهر  خبرگزاری 
۱۷ اسفند یک فروند هواپیمای ماهان 
ساعت ۳:۰۰  »شماره ۰۷۰«  پرواز  با 
بامداد )به وقت محلی( از فرودگاه دهلی 

قضایی آمریکا به تالش برای =روح اهلل نژاد سوی مقامات 
انتقال سیستم های صنعتی 
و سیستم های ضد  ریزموج 
طریق  از  ایران  به  پهپاد 
امارات متحد عربی متهم شد

داد  گزارش  فرانسه  خبرگزاری 
 2۱( مارس   ۱۱ چهارشنبه  روز  که 
به  کشور  این  دیوان عالی  اسفند(، 
عنوان باالترین مرجع قضایی فرانسه، 
استرداد جالل روح اهلل نژاد به آمریکا را 

تأیید کرده است.
روح اهلل نژاد یک مهندس ایرانی است 
اتهام  به  پیش  از یک سال  بیش  که 
نقض تحریم های آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی ایران و تالش در جهت انتقال 
تحت  تهران  به  حساس  تجهیزات 

دیوان عالی فرانسه استرداد جالل روح اهلل نژاد به 
آمریکا را تأیید کرد

پیگرد دادگستری آمریکا قرار گرفت 
شد. بازداشت  و  دستگیر  نهایتاً  و 

نژاد  روح اهلل  جالل  قطعی  استرداد 
نخست وزیر  فرمان  به  نیاز  آمریکا  به 

فرانسه دارد. او کارشناس فیبر نوری 
است و  به گفته خودش ۱۰ سال در 
پژوهش  به  ایران«  فضایی  »سازمان 

اشتغال داشته است.
این مهندس ایرانی از سوی مقامات 
انتقال  برای  تالش  به  آمریکا  قضایی 
و  ریزموج  صنعتی  سیستم های 
جمهوری  به  پهپاد  ضد  سیستم های 
اسالمی ایران از طریق امارات متحد 
که  می شود  شد.گفته  متهم  عربی 
جمهوری اسالمی ایران فریبا عادلخواه 
ایرانی- فرانسوی و دوست  پژوهشگر 
وی روالن مارشال را زندانی کرده تا 
مبادله  روح اهلل نژاد  جالل  با  را  آنان 
فرض،  این  صحت  صورت  در  کند. 
اگر روح اهلل نژاد به آمریکا مسترد شود، 
با  نیست  معلوم  اسالمی  جمهوری 
زندانی نگه داشتن این دو پژوهشگر 

به دنبال چه معامله ای خواهد بود!

دیوان عالی فرانسه

تیم  در  نظامی  افسر  یک  حضور 
تحقیقات در کنار دولت اوکراین اقدام 
زیرا  کاناداست  دولت  سوی  از  مثبتی 
از یکسو نظارت بر روال پرونده بیشتر 
می شود و از سوی دیگر امکان هرگونه زد 
و بند بین طرفین درگیر در این حادثه 
بند  و  زد  هولناک کاسته خواهد شد. 
احتمالی که برای آن شواهد عینی وجود 
دارد: ساعاتی پس از سقوط هواپیمای 
در  اوکراین  سفارت  توییتر  اوکراینی 
تهران ادعا کرد این سانحه ناشی از نقص 
فنی موتور هواپیما بوده اما کمی بعد 
این توییت حذف شد!به نظر می رسد 
برای  سنگینی  البی های  و  تالش ها 
منحرف کردن این پرونده به نمایندگی 
از رژیم ایران شکل گرفته تا در توافقی 
از  فشار  اوکراین  دولتمردان  برخی  با 
برداشته شود. روی جمهوری اسالمی 

روز 2۸ بهمن ۹۸ وزیر راه و شهرسازی 
جمهوری اسالمی ادعا کرد اگر نتوانیم 
جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را بازخوانی 
کنیم حتماً با هماهنگی اوکراین آن را 
به کشور ثالث می دهیم؛ اما جعبه های 
انقالب  پاسداران  سپاه  به دست  سیاه 
شده  ادعا  حتا  و  است  افتاده  اسالمی 
که این جعبه ها آسیب  دیده اند و سپاه 
پاسداران می خواهد آنها را بازسازی کند!

اضافه شدن .... از صفحه ۳

انهم نوروز انهم نوروزوژیه  وژیه 

به تهران پرواز خواهد کرد.
جریان  در  که  ماهان  هواپیمایی 
انتقال  به  اقدام  جنگ سوریه و عراق 
قدس  سپاه  برای  تسلیحات  و  نیرو 
می کرد اکنون با ادامه پروازها به چین 
و به عنوان یکی از عوامل ورود ویروس 
ُکشنده ُکرونا به ایران، بسیار بدنام تر از 
گذشته شده و تعداد مسافران داخلی 
آن نیز کاهش چشمگیری یافته است.

شیوعُ رونا در ایران چنان حاد شده 
آزمایش  نشده  حاضر  هند  حتی  که 
خون شهروندانش را با هواپیمای خود 
به دهلی منتقل کند اما ماهان که از 
عوامل اصلی سرعت گرفتن شیوع این 
را  پرواز  این  است  ایران  در  ویروس 

انجام می دهد!
بر اساس آخرین خبرها، اندونزی نیز 
ورود  مارس 2۰2۰،  روز جمعه، ۶  از 
کره ای  و  ایتالیایی  ایرانی،  مسافران 
است.  کرده  ممنوع  کشور  این  به  را 
همچنین وزارت بهداشت مالزی اعالم 
کرده به دلیل شیوع ویروس ُکرونا، ورود 
مسافران ایرانی تا اطالع ثانوی ممنوع 
و پروازهای هواپیماهای ماهان به این 

کشور نیز لغو شده است.

بسیار دشوارتر شده است«.
این کارشناس در  تأیید دیدگاه  در 
رابطه با آشفتگی اوضاع عراق، عدنان 
که  »نصر«  فراکسیون  رئیس  الزرفی 
حیدر العبادی عضو برجسته آن است 
می گوید: »دولت بعدی عراق با چهار 
چالش اساسی و جدی روبرو خواهد 
بود؛ اولین چالش خارجی، روابط عراق 
با جامعه بین المللی، شورای امنیت و 
ائتالف بین المللی است دومین چالش 
عمومی  گسترده  اعتراضات  مسئله 
در شهرهای بغداد و جنوب، سومین 
پایین  از  ناشی  مالی  بحران  چالش 
آمدن قیمت نفت و چهارمین چالش 

گسترش ویروس ُکرونا است.«
*منبع: الشرق االوسط

*نویسنده: محمد حمزه گزارشگر 
شرق االوسط در بغداد

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

ایجاد برابری حقوقی بین زن و مرد 
آن است تا کلیشه و پیشداوری های 

مربوط به زنان را تغییر دهیم.
اطالعات  شده،  انجام  پژوهش  در 
از  درصد   ۸۰ از  بیش  به  مربوط 
جمعیت جهان جمع آوری شده است. 
نویسندگاِن گزارش در برخی موارد از 
آوردن نمونه های پیشرفت در امور زنان 
اینکه  مثال  برای  کرده اند.  خودداری 
میزان دختران محصل تقریبا به میزان 
همچنین  است.  رسیده  پسران  تعداد 
هنگام  در  میر  و  مرگ  میزان  اینکه 
بارداری و تولد نوزادن نسبت به سال 
کرده  پیدا  کاهش  درصد   ۴۵ ،۱۹۹۰

است.
موارد دیگری که نیاز به بهبودی دارد 
گرفتن  اختیار  در  به  می شود  مربوط 
میزان پست های سیاسی توسط زنان. 
در جهان بطور متوسط تنها 2۴ درصد 
نمایندگان پارلمان ها را  زنان  تشکیل 

هشتم مارس روز....                                               از صفحه ۲0
میزان  که  وجودی  با  آنهم  می دهند، 
برای  مردان  و  زنان  بین  مشارکت 
تصاحب کرسی های نمایندگی تقریبا 
برابری می کند. همچنین از ۱۹۳ پست 
ده  فقط  جهان،  در  سیاسی  رهبران 

مورد آن در دست زنان است.
در زمینه بازار کار نیز میزان حضور 
زنان در سطوح مدیریتی پایین است. 
در  حاضر  کمپانی  و  شرکت   ۵۰۰ از 
زنان  متحده،  ایاالت  در  بورس  بازار 
تشکیل  را  آنها  مدیران  از   %۶ تنها 
می دهند. در سطح جهان، زنان بطور 
مردان  به  نسبت  بدتری  مزد  آشکار، 
که  حالی  در  آنهم  می کنند،  دریافت 
اغلب آنها بیش از مردان کار می کنند. 
پژوهشی  مطابق  و  آلمان  مورد  در 
انجام  اخیرا  بُوچلر  هانس-  بنیاد  که 
وجود  با  که  شد  مشخص  است  داده 
برخی موفقیت ها و پیشرفت ها، هنوز 
بطور متوسط در زمینه هایی همچون 

وضعیت  و  اقتصادی  امور  اشتغال، 
اجتماعی، وضعیت زنان، اغلب خراب تر 

از وضعیت مردان است.
دفتر توسعه سازمان ملل در گزارش 
خود خواستار آن شده که برای کاهش 
با  زنان،  به  مربوط  پیشداوری های 
نسبت  عمومی  افکار  توجه  جلب 
و  آموزش  طریق  از  موضوع،  این  به 
همچنین  شود.  تالش  آگاهی رسانی 
می توان از طریق مشوق های مالیاتی، 
برای تقسیم برابر وظایف خانه داری و 

بچه داری اقدام کرد.
گیفی،  فرانسیسکا  خانم  آلمان،  در 
سوسیال  حزب  از  خانواده  امور  وزیر 
اِعمال  با  است  شده  موفق  دمکرات 
های  شرکت  برای  سهمیه بندی 
خصوصی مبنی بر حضور حداقل یک 
زن در هر هیئت مدیره، استراتژی خود 

برای برابری زنان را پیش ببرد.

*منبع: اشپیگل آنالین
*ترجمه و تنظیم: حنیف حیدرنژاد

»ماهان ایر« نمونه خون ۳00 هندی را به دهلی منتقل 
کرد؛ پرواز ماهان به اندونزی و مالزی ممنوع شد

از برن را زیر نظر دارد.=آمریکا خریدهای تهران 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس 
می گوید، دولت سوئیس پنجاه شرکت 
مستقر  کشور  آن  در  که  را  بازرگانی 
مالی  کانال  در  فعالیت  برای  هستند 
سوئیس با ایران انتخاب و معرفی کرده 
است.نکته مهم نیز این است که این 
شرکت ها لزوما مالکیت سوئیسی ندارند 
و تنها دفتر آنها در آنجاست و بنابراین 
می توانند متعلق به هر کشوری باشند.

این  مافی،   نظام  شریف  گفته  به 
شرکت ها در بخش مواد غذایی، دارو و 
تجهیزات پزشکی و غالت می توانند با 
ایران داد و ستد کنند. یعنی تجار ایرانی 

این مواد و ابزار را از آنها بخرند.
ایران  البته راه اندازی کانال تجارت 

و سوئیس، هزینه هایی نیز برای بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی در بر دارد و 
طبیعتا این بانک باید برای انجام این 

برنامه تامین اعتبار کند.
نکته قابل توجه در این میان به گفته 
مورد  اقالم  بودن  محدود  مافی،  نظام 
معامله میان دو کشور است. برای آنکه 
بتواند بطور مستقیم  دولت واشنگتن 
این  خریدار  کسانی  چه  کند  بررسی 
محموله ها هستند، چون برای آمریکا 
مهم است که بداند خریدار یا درواقع 
یا  شخص  چه  ایرانی  معامله  طرف 

اشخاص یا کدام شرکت ها هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس 
مورد  در  می کرد،  ایلنا صحبت  با  که 
زمانی  این شرکت ها چه  تعداد  اینکه 
پاسخ  گفته:  می کنند  پیدا  افزایش 
این سواالت بستگی به مذاکرات میان 

سوئیس  خارجه  وزارت  مالی  بخش 
SAKO، وزارت خزانه داری آمریکا و 
بانک مرکزی ایران دارد که باید میزان 
این  به  را  شده  داده  تخصیص  اعتبار 
تا شرکت های  کند  صندوق مشخص 
خرید  اندازه  همان  به  بتوانند  ایرانی 
کنند. در حقیقت باید گفت که االن 
توپ در زمین بانک مرکزی ایران است.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی ایران و 
سوئیس درواقع نقشی چندان مستقیم 
جز  ندارد،  مالی  کار  و  ساز  این  در 
چه  اینکه  و  کند  اطالع رسانی  آنکه 
شرکت هایی از جانب سوئیس معرفی 
شده اند و دارای چه امکاناتی هستند 
و شرکت های ایرانی را به شرکت های 
و  امکانات  و  کند  معرفی  سوئیسی 
زمینه های اولیه را به قصد تجارت برای 

آنها توضیح بدهد و مشخص نماید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس: جمهوری
 اسالمی می تواند از پنجاه شرکت سوئیسی خرید کند
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مردم  اکثر  زدن  =گول 
وعده ی چیزهای  با  آمریکا 

مجانی دشوار است.
از  می خواهند  =چپ ها 
جیب صدها میلیون شهروند 
نقشی  هیچ  که  آمریکایی 
نداشته اند  برده داری  در 
که  آفریقایی تبارهایی  به 
نبوده اند  برده  ساعت  یک 

خسارت بپردازند.
=منطق حقوقی دمکرات ها 
ن  گا یند نما مجلس  ر  د
مبتنی بود بر اعتراف گیری 
دهان  به  حرف  گذاشتن  و 
پرونده سازی  برای  شهود 
انگیزه یابی  و  و ذهن خوانی 
که به فراوانی در کشورهای 
کمونیستی و اسالمگرا دیده 

شده است.
=درخواست نانسی پلوسی 
وکالی  پروانه ی  لغو  برای 
یاد  به  را  ایرانیان  ترامپ 
الجوردی  اسداهلل  سخنان 
مبنی بر مجرم بودن وکالی 

مدافع مخالفان می اندازد.
یی  یکا مر آ ی  چپ ها =
نیازمند یک شکست جدی 

دیگر از ترامپ هستند.
در  چپ ها   - محمدی  مجید 
اکوادور،  بولیوی،  برزیل،  اسرائیل، 
بسیاری  و  اتریش  ایتالیا،  بریتانیا، 
دمکراسی های  در  دیگر  کشورهای 
اروپا و آمریکای جنوبی در انتخابات 
ملی )ریاست جمهوری و مجلس( و 
شکست  اخیر   سال های  در  محلی 
خورده اند. با سیاست های مخربی که 
منتظر  باید  گرفته اند  پیش  در  آنها 
این  بود.  آنان  بیشتر  شکست های 
در  نیز  متحده  ایاالت  در  موضوع 
انتخابات 2۰2۰ در حال وقوع است. 
سازمان  و  شدید  فعالیت  وجود  با 
انتخابات  در  وی  سندرز  برنی  قوی 
»اَبَر  در  دمکرات  حزب  مقدماتی 

سه شنبه« شکست خورد.
توجه  قابل  آمار  چند  به  نخست 
در  سندرز  برنی  می کنم.  اشاره 
نیوهمشایر  ایالت  مقدماتی  انتخابات 
و  هزار   ۱۵۰ حدود   2۰۱۶ سال  در 
در سال 2۰2۰ حدود ۷۵ هزار رای 
انتخابات  دو  هر  در  اینکه  با  آورد 
مقدماتی  انتخابات  در  شد.  پیروز 
 2۰۰۸ سال  در  آیوا  در  دمکرات ها 
سال 2۰2۰  در  و  هزار   2۴۰ حدود 
حدود ۱۷۰ هزار نفر شرکت کردند. 
نیوهمشایر  مقدماتی  انتخابات  در 
اوباما در سال 2۰۱2 )در سال پایانی 
دور اول خود( ۴۹ هزار و ترامپ در 
رای  هزار   ۱۳۰ حدود   2۰2۰ سال 
آورد. این ارقام نشان می دهد که نه 
رای دهندگان چپ شور و شوق کافی 
نامزدهای چپ می توانند  نه  و  دارند 
رای دهندگان را به خود جذب کنند. 
ترامپ  به  رای دهندگان  مقابل،  در 
شور و شوق بیشتری برای رای دادن 

به وی نشان داده اند.

چرا چپ شکست خواهد خورد؟
جامعه ی آمریکا با وجود سر و صدای 
چپ ها اختیار کامل خود را به دست 
چپ ها نخواهد سپرد به چند دلیل:

مردم  مهاجرتی،  1.پس زمینه ی 
مقاوم  و  سخت کوش  را  آمریکا 
و  خانه  که  کسی  است.  آورده  بار 
آشیانه و زادبوم خود را رها می کند 
در  تا  می پیماید  را  مایل  هزاران  و 
جایی دیگر مسکن گزیند نمی تواند 
که  کار  فرهنگ  نباشد.  سخت کوش 
فربه  با  می خواهند  سوسیالیست ها 
متحده  ایاالت  در  رفاه  دولت  کردن 
احساس  همین  از  ناشی  شود  نابود 
نیاز به کار برای برساختن زندگی در 

کشور و جامعه ی تازه است. گول زدن 
اکثر مردم آمریکا با وعده ی چیزهای 
شهرهای  در  است.  دشوار  مجانی 
حاشیه ی  مناطق  و  آمریکا  بزرگ 
آنها مردم از ساعت چهار صبح برای 
کار بیرون می زنند. این مردم حاضر 
به  را  خود  زندگی  اختیار  نمی شوند 

دولت فربه و مهدکودکی بسپارند.
برحق  و  سابق  مهاجران   .۲
حتی  باشند  ثروتمند  می خواهند 
کنند.  کار  دستمزد  حداقل  با  اگر 
سوسیالیست ها  دلیل  همین  به 
بود  نخواهند  قادر  کمونیست ها  و 
آمریکا را علیه ثروت و ثروتمند بسیج 
ساالنه  ثروتمندان  همچنین  کنند. 
را  خود  ثروت  از  دالر  میلیارد  ده ها 
و  آموزشی  موسسات  و  خیریه ها  در 
بهداشتی هزینه می کنند. چپ هایی 
بزرگ  و شرکت های  ثروت  علیه  که 
را  میلیاردر  دو  خود  می دهند  شعار 
تا  مانده  باقی  نامزد  میان هشت  در 
حدود ۶۰  با  )بلومبرگ  فوریه  پایان 
میلیارد  دو  با  اسِتیر  و  دالر  میلیارد 

دالر( داشته اند.
بلکه  دولت  تنها  نه  چپ ها   .۳
جامعه ی آمریکا را نژادپرست معرفی 
آمریکاییان  می خواهند  و  می کنند 
با  آنها  دهند؛  رای  خود  کشور  علیه 
یک  کردن  )درست   ۱۶۱۹ پروژه ی 
تاریخ قالبی برای ایاالت متحده از این 
زمان( تالش دارند تاسیس این کشور 
را مبتنی بر نژادپرستی معرفی کنند و 
گناه برده داری را با ذهن شویی به مغز 
همگان فرو کنند حتی صدها میلیون 
به  گذشته  سال   ۱۵۰ در  که  نفری 
هیچ  و  کرده  مهاجرت  کشور  این 
نقشی در دوران بردهداری نداشته اند. 
همچنین چپ ها می خواهند از جیب 
صدها میلیون شهروند آمریکایی که 
هیچ  پیشینیان شان  نه  و  خود  نه 
به  نداشته اند  برده داری  در  نقشی 
آفریقایی تبارهایی که یک ساعت برده 

نبوده اند خسارت بپردازند.
روی  سیاست هایی  به  چپ ها   .۴

با  آمریکا  اکثریت مردم  آورده اند که 
آنها می خواهند  مخالف هستند؛  آن 

با نفوذی که در دانشگاه ها و رسانه ها 
دارند این سیاست ها را به مردم حقنه 
می کنم:  اشاره  مورد  چند  به  کنند. 
سقط جنین حتی تا روزهای پایانی 
بیمه ی خصوصی ۱۸۰  لغو  بارداری، 
دادن  باز،  مرزهای  نفر،  میلیون 
شهروندی به مهاجرانی که غیرقانونی 
ساختن  امن   شده اند،  کشور  وارد 
که  مهاجرانی  برای  ایاالت  و  شهرها 
به جنایت دست زده اند و عدم اخراج 
آنها، مالیات بر ثروت، ممنوع ساختن 
برخی از روش ها و مناطق استخراج 
گاز و نفت، حذف سوخت های فسیلی 
تا ده سال آینده، و رها کردن تعقیب 
و کشتن تروریست هایی که سربازان 
رسانده اند؛  قتل  به  را  آمریکایی 
دانشگاه  هزینه ی  می خواهد  چپ 
دانشگاهی  فارغ التحصیالن  رفتن 
حقوق  تامین کننده ی  درواقع  )که 
توسط  است(  چپ  اکثرا  اساتید 
کارگرانی پرداخت شود که نخواسته  
یا نتوانسته اند به دانشگاه بروند؛ چپ 
مهاجران  درمان  هزینه ی  می خواهد 
آمریکایی  شهروندان  را  غیرقانونی 

مختلف  نظرسنجی های  بپردازند؛ 
نشان می دهند که اکثریت جامعه با 

این سیاست ها مخالف هستند.
را  سیاست هایی  ترامپ  مقابل،  در 
با  مردم  اکثریت  که  می کند  دنبال 
مخالفت  یعنی  هستند  موافق  آنها 
از  غیر  باال.  سیاست های  همه ی  با 
اقتصادی مردم آمریکا  این، وضعیت 
دوران  در  درآمد  و  اشتغال  از حیث 
»دمکرات ها«  و  یافته  بهبود  ترامپ 
برنامه ای اقتصادی برای بهبود بیشتر 
عرضه نمی کنند. آنها از سیاست هایی 
دفاع می کنند که به رکود اقتصادی 
مالیات ها،  افزایش  مثل  می انجامد 
برای بخش  پا گیر  و  مقررات دست 
دولت  ساختن  بزرگ  و  خصوصی 

فدرال.
تنها  نه  استیضاح  شکست   .۵
موفقیتی برای آیین دادرسی عادالنه 
نبود بلکه نمایانگر رفتار حزبی و نه 
بود.  »دمکرات ها«  میهن دوستانه ی 
»دمکرات ها« باالخره موضوعی برای 
یا  آنها(  روایت  )به  یافتند  استیضاح 
بخش  در  »دمکرا ت ها«  همکاری  با 
اطالعات  کمیته ی  و  ملی  امنیت 
مجلس نمایندگان چنین استیضاحی 

)روایت  کردند  پرداخته  و  ساخته  را 
نفع  به  نتیجه  »جمهوریخواهان«(. 
که بود؟ »دمکرات ها« در بدنام کردن 
»دمکرات ها«  وی؟  چالش  یا  ترامپ 
سناتورهای  کردن  مجبور  در 
که  ایالت هایی  در  »جمهوریخواه« 
»دمکرات ها«  به  دوره ها  برخی  در 
رای می دهند به موضع گیری و کمتر 
آنها؟  مجدد  انتخاب  شانس  شدن 
تضمین  در  »جمهوریخواهان«  یا 
تبرئه ی رئیس جمهور؟ و یا رسانه ها 
در دامن زدن به تنفر از ترامپ برای 

افزودن بر مخاطبان خود؟
در  »دمکرات ها«  حقوقی  منطق 
بر  بود  مبتنی  نمایندگان  مجلس 
به  حرف  گذاشتن  و  اعتراف گیری 
و   پرونده سازی  برای  شهود  دهان 
ذهن خوانی و انگیزه یابی که به فراوانی 
در کشورهای کمونیستی و اسالمگرا 
دیده شده است. در این منطق جرم و 
تخلف موکل به وکیل هم سرایت داده 
از حقوق  تا حدی که دفاع  می شود 
شهروند جرم تلقی شده و درخواست 
می شود  مطرح  وکیل  پروانه ی  لغو 
لغو  برای  پلوسی  نانسی  )درخواست 
پروانه ی وکالی ترامپ، ایرانیان را به 
مبنی  اسداهلل الجوردی  یاد سخنان 
بر مجرم بودن وکالی مدافع مخالفان 
می اندازد(. »دمکرات ها«ی آمریکا هر 
روز دارند به هم پیمانان مارکسیست و 
اسالمگرایشان بیشتر شبیه می شوند.

جریان  در  »دمکرات ها«  مشی 
نمایندگان  مجلس  در  استیضاح 
کسب  مخفی کاری،  بر  بود  مبتنی 
کردن  وادار  افراد،  تلفنی  اطالعات 
افراد به دادن شهادت با نقض حقوق 
در  اقلیت  حقوق  نفی  و  آنها،  فردی 
گرفتن  و  متقابل  پرسش های  طرح 
پاسخ.  حقوق رئیس جمهور مبنی بر 
داشتن وکیل در جریان استیضاح در 
مجلس نمایندگان و دعوت از شاهدان 
شد.  گرفته  نادیده  نیز  مقابل  طرف 
نمایندگان  مجلس  »دمکرات ها«ی 
مورد  برساختن  در  شلخته ای  کار 

توجیه کننده ی خود برای استیضاح 
)مقوله های استیضاح( انجام دادند و 
دشواری  با  سنا  در  خاطر  همین  به 
بسیاری در توجیه آن مواجه شدند. 
آنها از سنا می خواستند که کار ناقص 
شکست  دهد.  انجام  دوباره  را  آنها 
آیین  برای  موفقیتی  استیضاح 
دادرسی عادالنه بود که از بنیادهای 
شمار  به  غربی  حقوقی  نظام های 
مجلس  »دمکرات«  اکثریت  می رود. 
نمایندگان چنین باوری نداشت و با 
هدف تسریع نتیجه گیری بسیاری از 

مقتضیات قانونی را رعایت نکرد.
دمکراسی  جمهوریت،  فرض  با 
ایاالت  در  حکومت  بودن  قانونی  و 
متحده دو طرف به طرح دیدگاه های 
اقلیت  حقوق  رعایت  عین  در  خود 
البته  پرداختند.  سنا(  در  ویژه  )به 
استیضاح  جلسات  در  »دمکرات ها« 
خود آیین دادرسی را نقص و با عدم 
بجای  نتیجه  بر  تمرکز  و  شفافیت 
کناره  قانونی  مسیرهای  از  فرایند، 
انتقادات  توانست  اقلیت  اما  گرفتند 
خود را به عموم مردم منتقل سازد. 
کردن  بی اعتبار  دنبال  به  چپ ها 
ایاالت متحده و  قانونی در  نهادهای 
بی ثبات کردن کشور بوده و هستند تا 
نشان دهند که این نهادها در خدمت 
ثروت و قدرت هستند اما در نهایت 
را  و خود  نشده  موفق  مورد  این  در 

بدنام کردند.

چگونه شکست خواهند خورد؟
پاسخ آن دو کلمه است:

1( متحد کردن طرف مقابل با تنفر 
از ترامپ و کشور و تاریخ و قدرت آن 

و اقداماتی مثل استیضاح تک حزبی.
چپ روی  با  درون  در  تفرق   )۲
صداهای  کردن  خاموش  و  بی سابقه 

میانه.
از یک شخص و حمالت هر  تنفر 
متحد  برای  تالش  و  وی  به  روزه 
تاریخ  در  از وی  تنفر  شدن در پس 
احزاب سیاسی غربی کم سابقه است. 
»دمکرات ها« که تصور نمی کردند به 
ترامپ ببازند پس از باخت، بُرد وی 
نژادپرست  مردمان  و  روس ها  به  را 
آمریکا )نیمی  از جمعیت این کشور( 
نسبت دادند بدون آنکه در خود نظر 
کنند تا علل شکست را دریابند. این 
تنفر در حالی شکل گرفت که ترامپ 
بیش از هیالری کلینتون )فقط وی( 
به هم حزبی های خود توهین و حمله 
میان  دعواهای  همه ی  بود.  کرده 
ترامپ و »دمکرات ها« ابتدا از سوی 

آنها آغاز شد.
قرن  دوم  نیمه ی  در  که  کسانی 
بوده اند  دمکرات  حزب  عضو  بیستم 
حزب دمکرات امروزی را نمی شناسند 
کنند.  همدلی  نمی توانند  آن  با  و 
سندرز  برنی  به  فقط  چپ روی  این 
اختصاص ندارد بلکه وارن، بوتیجیج، 
کلوبچار و بایدن را نیز در بر می گیرد. 
تا ده سال قبل رهبران حزب  حتی 
مرز  در  دیواری  ساختن  به  دمکرات 
جنوبی باور داشتند اما امروز همه آن 
را نژادپرستانه می خوانند. گرایش های 
میان  در  یهودی  ضد  و  سامی   ضد 
»دمکرات ها« بسیار شایع شده است.

دمکراسی تصحیح کننده است
به  بریتانیا  چپ های  که  همانطور 
و  داشتند  نیاز  جدی  شکست  یک 
دریافت  جانسون  بوریس  از  را  آن 
نیازمند  نیز  آمریکا  چپ های  کردند 
ترامپ  از  جدی  شکست  یک 
هم  تره  برایش  که  کسی  هستند، 
خرد نمی کنند. آنها بدون شکست از 
جامعه بعید است بر سر عقل بیایند. 
ترامپ  مثل  از کسی  باید  آنها  اتفاقا 
تا متوجه شوند که  شکست بخورند 
گرفته  را  خود  بینی  حاضرند  مردم 
و به ترامپ رای بدهند اما از چپ ها 
فاصله بگیرند. این موضوع را در سال 
2۰۱۶ متوجه نشدند و 2۰2۰ فرصت 
بهتری برای درک این موضوع برای 

آنهاست.

چگونه و چرا چپ ها از جامعه ی 
آمریکا شکست خواهند خورد؟
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