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

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

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

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

ُکرونا هم برای جمهوری اسالمی 
»نعمت« است

که  ویژه  مالی  کار  و  ساز  باالخره 
اروپایی ها مقدمات آن را بیش از یک 
اولین  بودند،  کرده  فراهم  پیش  سال 
تراکنش مالی با جمهوری اسالمی را 
پزشکی  تجهیزات  برخی  داد.  انجام 
با استفاده از این ساز و کار مالی که 
به  دارد  شهرت  »اینستکس«  نام  با 
جمهوری اسالمی فروخته و به کشور 

ارسال شدند. این ساز و کار مالی که سه 
کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه مقدمات 
آن را برای تسهیل تجارت غیردالری با 
جمهوری اسالمی فراهم کرده بودند و ۶ 
کشور دیگر )دانمارک، بلژیک، قنالند، 
هلند، سوئد و نروژ( نیز به آن پیوستند، 
تا کنون ظرحی بود که روی کاغذ باقی 

 در صفحه ۲مانده بود .....

سرمقاهل جمهوری اسالمی با یا بدون ُکرونا:
نه تدبیر نه امید، فقط جهش تولید 

در فساد و دروغ

خون هزاران ندا و پویا و ری را 
بر دست زمامداران ایران

اینکه در پس شیوع جهانی )پاندمی( بیماری کووید1۹ چه قرار داشته و 
»ویروس چینی« چگونه همه جهان را با پیامدهای  نامعلوم گرفتار کرده 
ولی خود چین ظاهرا جمع و جور شده، شاید بعدها معلوم شود. یک چیز 
اما مسلم است: تندرستی و جان انسان ها برای حکومت کمونیست چین 
و حکومت اسالمی در ایران هرگز اهمیتی ندارد و آنها برای حفظ قدرت 
ابعاد جهانی رویگردان  از جمله در  از هیچ جنایتی  اقتصادی  سیاسی و 

نیستند.
ایرانیان که چهار دهه گذشته را بر بستر انواع جنایات تحمل کرده  و قربانیان 
بسیار داده اند، با یک ترفند مستمر از سوی مقامات ریز و درشت نیز روبرو 
هستند: عادی نشان دادن نابسامانی ها و بحران ها و همزمان الف و گزاف 
درباره کارهایی که انجام نمی دهند! این ترفند اما در شرایطی قابلیت اجرا 
دارد که نظام به دور خانواده های مافیایی خود که قدرت سیاسی و اقتصادی 
را قبضه کرده اند یک خندق محافظ  ایجاد کرده باشد؛ چنانکه با شیوع 
»ویروس چینی« نیز همگی از ولی فقیه و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و 
قوه قضاییه و دولت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی به همراه فرماندهان 
نظامی و انتظامی با در اختیار داشتن بهترین امکانات پزشکی و بهداشتی به 
قرنطینه رفتند در حالی که چند هفته از اجرای اقدامات محدودکننده برای 
حفظ تندرستی و جان مردم خودداری می کردند و هنوز هم پروتکل های 
الزم را با وجود انتقاد و توصیه ی کارشناسان و پزشکان به اجرا نمی گذارند.
در این میان اما بار دو جنایت سهمگین سال گذشته چنان سنگین  است 
که امکان ندارد جنایت دیگری مانند وارد کردن »ویروس چینی« به کشور 

بتواند آنها را در سایه قرار دهد. 
هفته گذشته حامد اسماعیلیون دندانپزشک و نویسنده ای که همسر 
و دختر نازنین خود را در حمله موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در بامداد 18 دی بر فراز تهران از دست داده است به همراه چند تن از 
بازماندگان قربانیان این جنایت هولناک موجودیت »انجمن خانواده های 
جانباختگان پروازPS۷۵۲« را در تورنتو اعالم کرد. هدف این انجمن داد 
ستاندن از »عاملین، آمرین، پنهان کنندگان و مقصران این جنایت« است. 

پیش از آن، منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری، پسر جوان و پرشوری که به 
نماد جنبش های اعتراضی اخیر تبدیل شده، با حکومت اتمام حجت کرد و گفت 
در داد ستاندن از کسانی که به مغز پسر وی شلیک کرده اند از پا نمی نشیند.
بر سوگواران آبان و دی می بایست خانواده هایی را افزود که از بهمن ماه 
عزیزان خود را بر اثر ابتال به کووید1۹ از دست می دهند که رژیم اسالمی 
ایران و دوست اش، رژیم کمونیستی چین، مسبب آن هستند. اگر جوامع 
باز و کشورهای پیشرفته با ظرفیت های خود، بحران ُکرونا نیز را پشت سر 
خواهند نهاد اما ایران می بایست خود را از شّر ویروسی رها کند که فقط در 

بحران می تواند زندگی کند.
جای سزاوار زمامداران کنونی ایران در دادگاهی است که به عنوان متهم باید 
پاسخگوی جنایات آبان و دی و بهمن ۹8 و همچنین تمامی سال هایی باشند که

  هزاران ندا و پویا و ری را را به کام مرگ فرستادند. 

=زمامداران نظام که موجب ورود و گسترش شیوع ُکرونا در ایران هستند، حاال همه توان خود و البیگرانشان را برای لغو 
تحریم های آمریکا به کار گرفته اند.

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

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

کیهان منتشر کرد :

قدیمی  همکار  دفتری،  وزیر  گیلدا  خانم  محترم  پدر 
مؤسسه کیهان و از مدیران کیهان لندن، در روز دوشنبه 

این هفته در شهر کلن آلمان مطلع شدیم. 
شادروان وزیردفتری انسانی واال، میهن دوست و نیکوکار، 
همسر و پدری مهربان و فداکار و دوستیخوش مرام بود و 
در تمام طول زندگی همگان را به داشتن اخالق و رفتار 

آریایی و نیک اندیشی آشنا و تشویق می نمود.
او همواره به آزادی ایران می اندیشید و بازگشت به ایران 

آرزوی قلبی و دیرینه اش بود.
وزیردفتری قبل از روی کار آمدن جمهوری   شادروان 
اسالمی در ایران مسئولیت های گوناگونی در بانک ملی به 
عهده داشت. وی سال ها پیش همراه خانواده به آلمان کوچ 
کرد و در این مدت در امور اجتماعی، خیریه و کمک به 

پناهندگان ایرانی پیشقدم بود.

تسلیت به همكار

 همکاران کیهان درگذشت پرویز وزیردفتری را به خانم گیلدا وزیر 
دفتری، خانواده و دیگر بازماندگان تسلیت می گویند.

با تاسف و تاثر بسیار از درگذشت زنده یاد 
پرویز وزیردفتری  

 یک بسیجی از روی تانکر  با آب خیابان ها را »ضدعفونی« می کند! تهران؛ ۲ آوریل ۲۰۲۰
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که  ویژه  مالی  کار  و  ساز  باالخره 
اروپایی ها مقدمات آن را بیش از یک 
اولین  بودند،  کرده  فراهم  پیش  سال 
تراکنش مالی با جمهوری اسالمی را 
پزشکی  تجهیزات  برخی  داد.  انجام 
با استفاده از این ساز و کار مالی که 
به  دارد  شهرت  »اینستکس«  نام  با 
جمهوری اسالمی فروخته و به کشور 
ارسال شدند. این ساز و کار مالی که سه 
کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه مقدمات 
آن را برای تسهیل تجارت غیردالری با 
جمهوری اسالمی فراهم کرده بودند و ۶ 
کشور دیگر )دانمارک، بلژیک، قنالند، 
هلند، سوئد و نروژ( نیز به آن پیوستند، 
تا کنون ظرحی بود که روی کاغذ باقی 
از  اروپایی  زیرا هیچ کشور  بود  مانده 
ایران وارداتی نداشت که پول آن را به 
صندوق اینستکس  برای تأمین هزینه 

صادرات به ایران واریز کند.

تراکنش بشردوستانه
۵ میلیون یورو کمک بریتانیا، آلمان 
کمک  یورو  میلیون   ۲۰ و  فرانسه  و 
اولین پول هایی هستند  اروپا  اتحادیه 
که به خزانه این ساز و کار مالی وارد 
بتواند  آن  ازای  در  ایران  تا  شده اند 
دارو، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی 
کند.  خریداری  اروپایی  کشورهای  از 
بعید به نظر می رسد که پول دیگری 
ایران  احتمالی  صادرات  از  حاصل 
واریز  اینستکس  حساب  به  اروپا  به 
که  است  مشکل  پایه  این  بر  شود. 
بتوان صحبت از آغاز مبادالت تجاری 
جمهوری  و  اروپا  اتحادیه  بین  عادی 
که  کرد  فراموش  نباید  کرد.  اسالمی 
اروپا  واردات  در سال ۲۰۱۹ میالدی 
از جمهوری اسالمی به یک چهاردهم 
سال قبل سقوط کرده و در عمل ایران 
تجاری  شرکای  فهرست  انتهای  در 
گرفته  قرار  اروپا  اتحادیه  اقتصادی  و 
است. آمریکا نیز بارها اعالم کرده است 
که با استفاده از اینستکس برای ارسال 
اقالم انساندوستانه به جمهوری اسالمی 

مشکلی ندارد.
تالش های جمهوری اسالمی برای تحت 
فشار قرار دادن آمریکا با هدف برداشته 
شدن یا کاهش تحریم ها نیز همچنان، 
البته تا کنون، بدون نتیجه ادامه دارد. 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا اخیرا 

در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به 
پرسش برخی از روزنامه نگاران در این 
رابطه گفت »ما همیشه می توانیم در 
تصمیمات خود تجدید نظر کنیم.« این 
از سوی  آمریکا  خارجه  وزیر  سخنان 
برخی از رسانه های جمهوری اسالمی 
نوعی عقب نشینی کاخ سفید از مواضع 
سخت خود در ارتباط با تحریم ها تلقی 
تحریم های  از  معافیت  تجدید  شد. 
روسیه  اروپایی،  کشورهای  از  برخی 
سایت های  با  همکاری  برای  چین  و 
هسته ای فردو و اراک، و نیروگاه اتمی 
فعالیت های  کنترل  هدف  با  بوشهر، 
این سایت ها نیز اقدام دیگری است که 
برخی آن را نوعی عقب نشینی آمریکا 
تلقی می کنند. البته معافیت عراق از 
تحریم ها برای ادامه وارد کردن منابع 
انرژی از جمهوری اسالمی به مدت ۳ 
تقویت  را  شایعات  این  نیز  دیگر  ماه 

کرده است.

آمادگی  بر  آمریکا  مجدد  تأکید 
مذاکره با جمهوری اسالمی

رئیس  ترامپ  دونالد  میان،  این  در 
تعدیل  در خصوص  آمریکا  جمهوری 
اسالمی،  جمهوری  علیه  تحریم ها 
با  مصاحبه ای  در  آوریل،   ۲ پنجشبه 
چنین  »آنها  است  گفته  خبرنگاران 
درخواستی از ما نکرده اند که ما چنین 
کاری بکنیم. اگر آنها خواهان مالقات 
باشند، ما هم عالقمندیم و عالقه داریم 
کنیم.«  فصل  و  حل  را  مسائل  همه 
دونالد ترامپ در گذشته نیز بارها تأکید 
کرده بود که آمادگی گفتگو با جمهوری 
اسالمی را دارد ولی هربار مانند مصاحبه 
اخیر افزوده بود »تردید دارم ایرانی ها 
بخواهند با ما به گفتگو بنشینند.« البته 
مقامات تهران نیز توقع دارند که آمریکا 
باید بدون هیچ مذاکره ای تحریم ها را 
برداشته و به پیمان هسته ای یا برجام 
است  معتقد  روحانی  بازگردد. حسن 
برای  خوبی  فرصت  ُکرونا  بحران  که 
آمریکا به وجود آورده تا »تحریم ها را 
لغو کرده« و از »ایران عذرخواهی کند«.

تعدیل تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
کارزار  تم های  از  یکی  به  اسالمی 
انتخاباتی در آمریکا تبدیل شده است. 
حزب  اصلی  کاندیدای  بایدن  جو 
دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری 
نوامبر  ماه  در  است  قرار  که   ۲۰۲۰
خواستار  رسما  شود،  برگزار  امسال 
تعدیل تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
در ارتباط با بحران ُکرونا شده است. جو 
ویژه  برنامه ای  کرده  پیشنهاد  بایدن 
راه اندازی شود تا بانک ها و شرکت ها 
بتوانند در زمینه فروش دارو و تجهیزات 
پزشکی با جمهری اسالمی وارد معامله 
این  آمریکا  در  دولتی  مقامات  شوند. 
پیشنهاد را بی اساس دانسته و تاکید 
اقالم  فروش  اصال  تحریم ها  که  دارند 

انساندوستانه را شامل نمی شود.

تهدید بیولوژیک
بارها  کنون  تا  که  اسالمی  جمهوری 
هرگونه پیشنهاد کمک انساندوستانه، 
با  ارتباط  در  اواخر  همین  جمله  از 
ایران،  در  کووید۱۹  بیماری  شیوع 
کرده  رد  را  آمریکا  دولت  سوی  از 
کاخ  تهدید  با  می کند  تالش  است، 
سفید و دولت های غربی، آنها را وادار 
کند.  خود  مواضع  از  عقب نشینی  به 
ارشد حسن  آشنا مشاور  حسام الدین 

روحانی در توئیتر هشدار می دهد که 
اگر تحریم ها لغو نشوند، ویروس ُکرونا 
تبدیل  آمریکا  علیه  جدی  تهدید  به 
خواهد شد! مشاور حسن روحانی که 
استراتژیک  تحقیقات  مرکز  ریاست 
ریاست جمهوری را بر عهده دارد، در 
توئیت خود خطاب به »آمریکایی های 
دولت  »تحریم های  می نویسد  عزیز« 
ترامپ به معنای انتشار مجدد ویروس 
ُکرونا در ایران و شیوع آن در آمریکا 

خواهد بود.«
جمهوری اسالمی تا کنون تنها رژیم در 
جهان است که همزمان با سپر بال قرار 
دادن تندرستی و جان شهروندان در 
ارتباط با بیماری کووید۱۹، از ویروس 
پیشبرد  برای  ابزاری  عنوان  به  ُکرونا 
سیاست های خود استفاده کرده و کشور 
دیگری را تهدید به آلودگی می کند. این 
تهدید بیولوژیک، نه تنها خالف هرگونه 
اصول اخالقی است بلکه قمار خطرناکی 
است که هزینه ی آن را مثل همیشه 

مردم ایران پرداخت خواهند کرد.
احمد رأفت

شیوع بیماری کووید۱۹ در کشورهای مختلف و به 
قرنطینه رفتن نیمی از جمعیت جهان موجب شده 
جعلی  و  دروغ  اخبار  پخش  به  نسبت  کارشناسان 
هشدار داده و از مردم بخواهند »بهداشت اطالعات« 
را رعایت کنند. در ایران اما خود حکومت و رأس 
دولت به یکی از پایگاه های ارائه اخبار دروغ درباره 

ُکرونا تبدیل شده است.
»از پیک ُکرونا عبور کردیم« این جمله ای است که 
طی یک ماه و نیم از اعالم رسمی شیوع این ویروس 
در ایران دست کم سه بار از سوی حسن روحانی رئیس 
دولت مطرح شده است. هر سه بار درست یکی دو روز 
بعد یکی از جهش های آماری در تعداد مبتالیان یا 
جانباختگان رخ داد و هشدارهایی از سوی کارشناسان 
مطرح شد. روحانی حتی پس از یک هفته از شیوع 
ُکرونا در ایران نیز مدعی شده بود که »از شنبه« همه 

چیز به حالت عادی باز می گردد!
برخالف توهمات یا تخیالتی که رئیس دولت دولت 
و همچنین دیگر مقامات مسئول طی شش هفته 
آمیخته  دروغ های  هربار  و  کرده اند  مطرح  گذشته 
مقدس  نظام  در  فرافکنی  و  نادانی  و  بی خبری  به 
ایران  در  ُکرونا  گذاشته اند،  نمایش  به  را  اسالمی 
درگیر  استان ها  همه  و  می شود  گسترده  همچنان 

این ویروس هستند.

کار هر بز نیست خرمن کوفتن
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت جمهوری اسالمی 
تعداد مبتالیان به ویروس ُکرونا در کشور در آستانه 
ورود به هفته هفتم »اعالم رسمی« شیوع، از مرز ۵۰ 
هزار نفر عبور کرده و تعداد جانباختگان به ۳۲۹۴ 

تن رسیده است.
روبروست؛  ابهام  با  برخی  سوی  از  اما  آمار  این 
گزارش های میدانی و اظهار نظرهای کادر درمان در 
شهرهای مختلف و همچنین مقایسه نمودارهای ابتال 
و مرگ ناشی از ُکرونا در کشورهای مختلف با ایران 
موجب افزایش تردید درباره اطالعات ارائه شده از 

سوی جمهوری اسالمی می شود.
با اینهمه حتی اعتماد به این آمار »رسمی« نیز نشان 
می دهد که مقامات حکومتی، مدیریتی ناکارآمد و 
ناهماهنگ دارند و حتی قادر به مدیریت دروغ های 
با  روحانی  حسن  مخالفت های  نیستند!  نیز  خود 
قرنطینه اجباری و تأخیر فاحش دولت در وضع قوانین 
برای محدودیت رفت و آمد و تعطیلی برخی اصناف به 
شیوع این ویروس دامن زده است. از جمله می توان به 
آزادی مسافرت  تا اواخر تعطیالت نوروزی اشاره کرد. 
نتیجه ی این اهماِل آشکار، بنا بر پیش بینی ها، تند 
شدن شیب ابتال و مرگ ناشی از ویروس در روزهای 

آینده خواهد بود.
در شرایطی که روحانی در روزهای گذشته بر عبور از 
بحران در برخی از استان ها خبر داده بود، وزیر کشور 
روز پنجشنبه ۱۴ فروردین با اشاره به روند گسترش 
بیماری گفته است که تا کشف دارویی برای ُکرونا 
باید فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی ادامه پیدا کند.

اجرای  و  تصمیم گیری  در  نابسامانی  و  پریشانی 
موضوعات مرتبط با بحران ُکرونا تا جایی پیش رفته 
که کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در 
توئیتی با طعنه به راهبرِد »از این ستون تا اون ستون 
فرج است« به مقامات دیگر هشدار داده که »با یک 

مویز گرمی، با یه غوره سردیمون نشود!«
صادقانه  فداکاری های  و  تالش ها  اگر  شک  بدون 
پزشکان و پرستاران و کادر خدمات درمان و بهداشت 
مراتب  به  فاجعه ای  بروز  شاهد  نمی بود،  کشور  در 
هولناک تر می بودیم. اگرچه تا اینجا هم ده ها پزشک 
و پرستار که سرمایه  هایی به شمار می روند که جبران 
آنها به سرمایه گذاری زمان و پول احتیاج دارد، جان 

خود را از دست داده اند.

به نام ُکرونا به کام نظام والیی
زمامداران نظام که مسبب ورود و گسترش شیوع 
مهار  برای  که  همانقدر  هستند،  ایران  در  ُکرونا 
مسئولیت  بدون  و  خوش خیال  و  بی عمل  بحران 
هستند، به همان اندازه توان خود و البیگران نظام 
گرفته اند. کار  به  آمریکا  تحریم های  لغو  برای  را 

جریانی به رهبری محمدجواد ظریف با بهره بردن از 
روابط دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری اسالمی، 
رسانه ها و عوامل وابسته به نظام در داخل کشور، و 
شبکه ی پر هزینه ی البیگران جمهوری اسالمی در 
خارج با تمام قوا در جهت فشار بر ایاالت متحده برای 
لغو یا تعلیق بخشی از تحریم ها به بهانه شیوع ُکرونا 

در تالش هستند.
دارو  بودن  تحریم  درباره  حالی  در  جریان  این 
بارها  متحده  ایاالت  دولت  که  می کند  هوچیگری 
اقالم  جزو  درمانی  تجهیزات  و  دارو  کرده  تأکید 
آمارهای  به  نگاهی  از سوی دیگر  تحریمی نیست. 
بانکی و گمرکی در ایران نشان می دهد که ارز واردات 
دارو و روند واردات آن در ایران همچنان برقرار است. 
و  کاال  تن  ده ها  گذشته  هفته  در شش  همچنین 
تجهیزات پزشکی در قالب کمک های بشردوستانه 
راهی ایران شده، ۲۰ میلیون یورو وجه نقد از سوی 
اتحادیه اروپا برای جمهوری اسالمی در نظر گرفته 
شده و معامله  تجهیزات پزشکی در قالب اینستکس 

نیز به اجرا در آمده است!
با چنین وضعیتی، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
و مقامات نظام برای پرسش هایی ساده پاسخ ندارند از 
جمله اینکه: اگر شبکه دارویی تحریم است و دارو وارد 
نمی شود، چرا همچنان به آن ارز اختصاص یافته؟! 

چطور است که در دوران پیش از برجام که تحریم ها 
شبنم   امثال  برجام،  اجرای  دوران  در  و  بود  برقرار 
نعمت زاده ، حسین فریدون ، مهدی جهانگیری  و احمد 
عراقچی ، خروجی های »فعالیت اقتصادی« جمهوری 

اسالمی بودند؟! 
 هم پیش از برجام و هم در دوران برجام با پول فروش 
نفت، چقدر مافیاهای اقتصادی و رانتخواران وابسته 
به نظام فربه شدند و چقدر زیرساخت های اقتصادی  

کشور ترمیم شدند و توسعه یافتند؟!
اندکی شناخت از ساختار جمهوری اسالمی و عملکرد 
این  هدف  کند  مشخص  تا  کافیست  ساله اش   ۴۰
پروپاگاندا که خواستار »پول نقد« است، سوار شدن 
بر موج بحران ُکرونا و گرفتن امتیازهایی از غرب برای 
پر کردن جیب نظام است که بر اثر فشار تحریم ها به 
شدت خالی شده است. تجربه برجام به خوبی نشان 
می دهد که مردم ایران، با تحریم و بی تحریم، اولویتی 
برای نظام جمهوری اسالمی ندارند و منابع کشور برای 
رشد بیشتر رانتخواران و افزوده شدن الیه های پیچیده 
مافیا و همچنین حمایت از شبه نظامیان و تروریسم 

در منطقه و جهان هزینه خواهد شد.

ایران و نظام در فردای کووید1۹
با اینهمه اگر جمهوری اسالمی بتواند در »مظلوم نمایی 
تحریمی« موفق شود و مقامات آمریکا با تعلیق یا لغو 
پیامدهای  اما  کنند  موافقت  تحریم ها  از  بخشی 
در  کووید۱۹  بیماری  شیوع  اجتماعی  و  اقتصادی 
کشور، و همچنین در جهان، چنان گسترده است که 

مدیریت آن از توان این نظام به شدت ناکارآمد خارج 
است.کاهش قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران به 
حدود ۱۴ دالر و پیش بینی میانگین قیمتی ۲۵ تا ۳۰ 
دالر برای هر بشکه در سال ۲۰۲۰، نشان از آن دارد 
که حتی اگر تحریم های نفتی در سال جاری بطور 
کامل برداشته شود باز هم دولت روحانی با کسری 
شدید بودجه روبرو خواهد بود. بر اساس بودجه  سال 
۹۹ که با حکم حکومتی علی خامنه ای تصویب شد، 
از آغاز امسال دولت باید بتواند ماهیانه یک میلیون 

بشکه نفت با میانگین قیمت ۵۰ دالر بفروشد.
از  دولت  که  می کند  مشخص  ساده  محاسبه  یک 
هم اکنون در بخش درآمدهای نفتی با کسری باالیی 
روبروست. دیگر بخش های درآمدی از جمله در بخش 
تولید، صادرات و مالیات نیز به دلیل بحران ناشی از 
ُکرونا با کاهش شدیدی روبرو می شود و همه اینها 

کسری بحران آفرینی را رقم خواهد زد.
تنها کورسوی دولت تدبیر و امید اینست که با استفاده 
از »نعمت« ُکرونا بتواند برداشت بیشتری از صندوق 
توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی داشته باشد و بر 
دارایی دولت که متعلق به مردم است چوب حراج 
بزند تا شاید سال دشوار ۹۹ را سپری و کسری های 
ناشی از بودجه نویسی تخیلی را به بهانه ویروس ُکرونا 

پنهان کند.
برخی بر این باورند که قرنطینه، تعطیلی ها و قطع 
روابط اجتماعی موجب تضعیف یا انزوای فعالیت های 
یا سیاسی درون کشور خواهد شد.  مدنی  صنفی، 
هرچند جمهوری اسالمی چنین اتفاقی را موهبت 

و برگ برنده برای خود می داند اما واقعیت اینست 
که وضعیت بحرانی که در دوران پس از ُکرونا در 
انتظار ایران و همچنین جهان است، پتانسیل بروز 
این  با  داد  افزایش خواهد  به شدت  را  نارضایتی ها 
تفاوت که کشورهای پیشرفته و از نظر اقتصادی با 
ثبات این ظرفیت را دارند که به ترمیم خود بپردازند 
اما جمهوری اسالمی در عادی ترین شرایط نیز ناتوان 
و ناکارآمد و بی ظرفیت بوده است. این واقعیت جدا از 
تقویت روحیه همبستگی بین مردم است. هرچه این 
همبستگی از جمله در قدرشناسی از کادر خدمات 
پزشکی کشور گسترش می یابد، به همان میزان فاصله 

میان حکومت و مردم عمیق تر می شود.
 شواهد نشان می دهد که حتی اگر حکومت بتواند
ببرد پیش  را  تحریم ها  کاهش  یا  تعلیق   سناریو 
خود نظر  مورد  هزینه های  برای  ملی  منابع  از   و 
موج اقتصادی،  شدید  رکود  هم  باز  کند،   استفاده 
معیشتی بحران های  افزایش  بیکاری،   گسترده 
دولت، ناکارآمدی  و  تورم  کنار  در  ُکرونا  از   ناشی 
 موقعیت جمهوری اسالمی را متزلزل تر خواهد کرد.
 پتانسیل انفجاری در جامعه ایران به شدت انباشته
 شده و بعید است جمهوری اسالمی از ویروسی که
 .خود به جان مردم انداخته، جان سالم به در ببرد
روشنک آسترکی

جمهوری اسالمی با یا بدون ُکرونا:
نه تدبیر نه امید، فقط جهش تولید در فساد و دروغ

ُکرونا هم برای جمهوری 
اسالمی »نعمت« است

=ناکارآمدی مقامات جمهوری اسالمی چنان است که حتی قادر به هماهنگ کردن دروغ هایشان نیز نیستند! آنها 
همزمان از اطالع رسانی مستقل و مفید توسط کارشناسان جلوگیری می کنند.

=زمامداران نظام که موجب ورود و گسترش شیوع ُکرونا در ایران هستند، حاال همه توان خود و البیگرانشان را برای 
لغو تحریم های آمریکا به کار گرفته اند.
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استیو منوچین و دونالد ترامپ؛ ۲ آوریل ۲۰۲۰

دونالد ترامپ: ما به دنبال تغییر حکومت و کسب 
قدرت در ایران نیستیم؛ مردم ایران قبال موفق بودند؛ 
باشند آزاد  می خواهند  و  دارند  را دوست  آمریکا 

در  ترامپ  =دونالد 
خبرنگار  یک  به  پاسخ 
موضوع  »آیا  پرسید  که 
ارسال  برای  تحریم  کاهش 
تجهیزات پزشکی به ایران 
آیا  می کنید؟  بررسی  را 
این  در  اخالقی  مسئولیت 
می کنید؟«  احساس  زمینه 
مسئولیت  »بله،  گفت: 
اما  داشت  خواهم  اخالقی 
آنها چنین درخواستی از ما 
نکرده اند که ما چنین کاری 

بکنیم.
تکراری  =جریان سازی 
و  ترامپ  دونالد  علیه 
دولت او در کارزار مشترک 
از  دموکرات ها  توسط 
اسالمی  جمهوری  و  یکسو 
و نایاکی ها و البیگران رژیم 
پیش  دیگر  سوی  از  ایران 

برده می شود.
=اینکه دونالد ترامپ در 
یک سخنرانی رسمی تاکید 
می کند »مردم ایران عاشق 
آزادی اند« و اشاره ی صریح 
از  پیش  سال های  به  وی 
انقالب، سمت و سوی کاخ 
حاضر  حال  در  را  سفید 
اصال  که  می کند  روشن 
خوشایند جمهوری اسالمی 
و وابستگان و دلبستگان و 
همین  و  نیست  البیگرانش 
به  پیش  از  بیش  را  آنها 
دامان رقابت های انتخاباتی 
ایاالت  دموکرات  حزب 

متحده می اندازد.
متحده،  ایاالت  جمهوری  رئیس 
پنجشنبه شب ۲ آوریل )۱۴ فروردین( 
در یک نشست خبری در کاخ سفید 
آمریکا  عاشق  ایران  مردم  گفت، 

هستند و می خواهند آزاد باشند.
یک  به  پاسخ  در  ترامپ  دونالد 
موضوع  »آیا  پرسید  که  خبرنگار 
برای ارسال تجهیزات  کاهش تحریم 
پزشکی به ایران را بررسی می کنید؟ 
زمینه  این  در  اخالقی  مسئولیت  آیا 
»بله،  گفت:  می کنید؟«  احساس 
داشت  خواهم  اخالقی  مسئولیت 
ما  از  درخواستی  چنین  آنها  اما 
بکنیم.  کاری  چنین  ما  که  نکرده اند 
ما  باشند،  مالقات  خواهان  آنها  اگر 
همه  داریم  عالقه  و  عالقمندیم  هم 
مسائل را حل و فصل کنیم، اما تردید 
بکنند[…من  کاری  ]چنین  دارم 

اما  مسئولیت اخالقی خواهم داشت، 
آنها از سازمان ملل درخواست کردند، 
باشند،  به کمک داشته  نیاز  آنها  اگر 
من موضوع را به صورت دیگر بررسی 

خواهم کرد«.
خبرنگار در ادامه می پرسد: »چقدر 
ایران  در  کسی  که  است  واقع بینانه 
تلفن را بردارد و به شما زنگ بزند؟« 
می کنم  فکر  »من  گفت:  ترامپ 
فکر  هستند.  آمریکا  عاشق  ایرانی ها 
می کنم که آنها عاشق این هستند که 
آزاد باشند و همانچیزهایی را داشته 
باشند که ما داریم. من ایران را به یاد 
می آورم، سال  ها قبل دوستان من در 
ایران در کار ساخت و ساز و امالک 
در  زیبایی  ساختمان های  و  بودند 
آنها خیلی  ایران می ساختند.  سراسر 
موفق بودند. ]اما[ یک روز همه چیز 
یاد  به  را  اینها  ایران  تمام شد! مردم 
پیش  وقت  خیلی  به  مربوط  دارند. 
است اما نه آنقدر قبل. آنها به یادش 
دارند. من به شما می گویم: آنها عاشق 
چیزی  عاشق  آنها  هستند.  آمریکا 
ما  ما طرفدارش هستیم.  هستند که 
دنبال تغییر حکومت و کسب قدرت 
در ایران نیستیم. این کشور ]آمریکا[ 
جواب  اما  کرده  چندبار  را  کار  این 

نمی دهد.«
این موضوع که مردم ایران آمریکا را 
دوست دارند و می خواهند آزاد باشند 
نظرسنجی های  در  بارها  یکسو  از 
مستقل و حتی نیمه مستقل داخلی و 
خارجی بازتاب یافته و از سوی دیگر 
همین که جمهوری اسالمی تن به هیچ 
نظرسنجی مستقل و آزاد و همچنین 
سیاست های  درباره  رفراندومی  هیچ 
خودش و نظر مردم ایران نمی دهد آن 
تابستان ۹۸ »پروژه  را ثابت می کند. 
ققنوس ایران« که نخستین اندیشکده 
ایرانی برای بررسی مشکالت و مسائل 
و  علمی  راهکارهای  ارائه ی  و  ایران 
آنهاست  حل  و  کاهش  جهت  عملی 
در یک نظرسنجی به این موضوع نیز 

پرداخت.
آمریکا به دنبال جنگ نیست

این دومین بار طی دو روز است که 
جنگ  پی  در  می کند  تاکید  ترامپ 
او  نیست.  ایران  رژیم  با  درگیری  و 
گفت  سخنانی  در  نیز  این  از  پیش 
»ما خواستار دشمنی نیستیم، اما آنها 
با ما دشمنی می کنند و از این بابت 
پشیمان خواهند شد، طوری که قبال 
هرگز نشده اند… تنها کاری که باید 
بکنند این است که تماس بگیرند، یا 
بگیرد.  تماس  که  بخواهند  کسی  از 
به  می توانیم  ما  که  است  کانال هایی 

سادگی در تماس باشیم«.
به  واکنش  ترامپ  مواضع  این 
نیروهای  تقویت  مورد  در  انتقادها 
همان  است.  عراق  در  آمریکا  نظامی 
رسانه هایی  و  سیاسی  جریان های 
جمهوری  هوچیگری  و  تبلیغات  که 
به  آمریکا  تحریم های  علیه  اسالمی 
بهانه مقابله با شیوع کرونا را پشتیبانی 
و تقویت می کنند اکنون در مرحله ای 
دیگر دوباره دولت ترامپ را متهم به 
جریان سازی  می کنند.  جنگ افروزی 
تکراری علیه دونالد ترامپ و دولت او 
در کارزار مشترک توسط دموکرات ها 
و  اسالمی  جمهوری  و  یکسو  از 
از  ایران  رژیم  البیگران  و  نایاکی ها 

سوی دیگر پیش برده می شود.
معمول  میان هرچند طبق  این  در 
تغییر  دنبال  به  »ما  جمله  تکرار 
ایران  در  »تغییر حکومت«  یا  رژیم« 
بلندپایه  مقام های  توسط  نیستیم 
آمریکا برای البیگران و صادراتی های 
جمهوری اسالمی و همچنین شماری 
از رسانه های فارسی زبان خارج کشور 
نیز   این بار  اما  بود  دلنشین  بسیار 
که  کرد  اشاره  صراحت  به  ترامپ 
منظور او وارد نشدن به یک درگیری 
نمونه  برای  است؛  یا جنگ  و  نظامی 
به عراق  نظامی  ناموفق حمله  تجربه 
در دوران حکومت صدام حسین که 
سیاست های  دلیل  به  را  کشور  آن 
آمریکا،  وقت  دولت های  نادرست 
فرقه گرایی  به  زدن  دامن  جمله  از 
اساس  بر  نه  سیاسی  قدرت  توزیع  و 
و  کارآمد  نیروهای  و  مستقل  احزاب 
بر مبنای »شیعه« و  بلکه  کارشناس 
»سّنی« و »ِکرد«، به ُکنام جمهوری 
در  عراقی ها  کرد.  تبدیل  اسالمی 
اکتبر  از  که  اعتراضی  تظاهرات 
۲۰۱۹ آغاز کرده اند خواهان برچیده 
شدن نظام فرقه ای و تأکید بر حقوق 
از هر قوم و مذهب و  »مردم عراق« 

تفاوت های دیگر هستند.
در  ترامپ  دونالد  اینکه  همچنین 
می کند  تاکید  رسمی  سخنرانی  یک 
و  آزادی اند«  عاشق  ایران  »مردم 
اشاره ی صریح وی به سال های پیش 
انقالب، سمت و سوی کاخ سفید  از 
که  می کند  روشن  در حال حاضر  را 
و  اسالمی  جمهوری  خوشایند  اصال 
البیگرانش  و  دلبستگان  و  وابستگان 
نیست و همین آنها را بیش از پیش 
حزب  انتخاباتی  رقابت های  دامان  به 

دموکرات ایاالت متحده می اندازد.
زمان  تا  اسالمی  جمهوری  مقامات 
تازه  سخنان  به  گزارش  این  تنظیم 

ترامپ واکنشی نشان نداده اند.

ونزوئال  کشتی مسافری را متهم به =نیروهای 
تجاوز به قلمرو دریایی این 

کشور کردند.
با دماغه  برخورد =ناوچه ونزوئال  مسافری  کشتی 
می شود  غرق  و  می کند 
کروز  کشتی  خدمه  اما 
مسافری نیازی به کمک به 

آنها نمی بینند.
ونزوئال  دفاع  کروز =وزیر  کشتی  اقدام  گفته 
امپریالیستی«  »تجاوز  یک 

و »دزدی دریایی« است.
که  اتفاقی  یک  در  نیست!  شوخی 
بدر«  »سیزده  یا  آوریل«  »دروغ  به 
شبیه است یک ناوچه گشتی ونزوئال 
۳۰ مارس )۱۱ فروردین( در آب های 
قطب جنوب پس از شلیک به سمت 
 Cruise« یک کشتی مسافری به نام
Vessel RCGS« به سوی آن می رود 
برخورد  آلمانی  کشتی  دماغه  با  اما 

می کند و نهایتاً ناوچه غرق می  شود!

ناوچه ونزوئالیی پس از شلیک به کشتی مسافری آلمان غرق شد!

Cruise Vessel RCGS

ترافیک«  »مارین  وبسایت  اطالعات 
نشان می دهد کشتی مسافری با پرچم 

کشور پرتغال تردد می کند.
خدمات  شرکت  گزارش  اساس  بر 
پشتیبانی »کلمبیا سرویس« در زمان 
شلیک ناوچه هیچ مسافری روی عرشه 
کشتی  این  و  نبود  مسافری  کشتی 
خسارت چندانی نیز ندیده است. این 

شرکت در آلمان مستقر است.
برخورد این دو کشتی اما تازه بامداد 

اول آوریل رسانه ای شد. طبق بیانیه 
نظر  به  که  سرویس  کلمبیا  شرکت 
اجاره  یا  مالکیت  در  کشتی  می رسد 
مسافری  کشتی  است  شرکت  این 
 La« تنها ۱۳ مایل از ساحل جزیره
Tortuga« فاصله گرفته بود. جزیره 
در فاصله ۶۰ مایلی مرز آبی ونزوئال 

قرار دارد.
 ANBV « ونزوئال  ناوچه  وقتی 
کشتی  نزدیکی  به   »Naiguatá

تشییع جنازه قاسم سلیمانی در تهران

ما  ترامپ:  =دونالد 
نیستیم،  دشمنی  خواستار 
اما آنها با ما دشمنی می کنند 
پشیمان  بابت  این  از  و 
خواهند شد، طوری که قبال 

هرگز نشده اند.
باید  که  کاری  =»تنها 
تماس  که  است  این  بکنند 
بگیرند، یا از کسی بخواهند 
که تماس بگیرد. کانال هایی 
به  می توانیم  ما  که  است 

سادگی در تماس باشیم«.
شیوع  پمپئو:  =مایک 
بر  تاثیری  ُکرونا  ویروس 
متحده  ایاالت  توانمندی 
واکنش  دادن  نشان  برای 

نگذاشته است.
اگر  گراهام:  =لیندسی 
حمله   به  دست  ایرانی ها 
ایاالت  نیروهای  علیه 
که  همانطور  بزنند،  متحده 
رئیس جمهوری اشاره کرد، 
پاسخ  می بایست  آمریکا 

مشابهی بدهد.
ظریف:  =محمدجواد 
نیروی  میلیون ها  هیچکس 
برخالف  ندارد.  نیابتی 
با  که  متحده  ایاالت 
پنهانکاری، دروغ می گوید، 
آدم  و  می کند  فریبکاری 
برای  فقط  ایران  می کشد، 
به  دست  خودش  از  دفاع 
اقدام می زند، آنهم آشکارا!

علیه  عملیات  =ریسک 
منافع آمریکا افزایش یافته 
اجرای  برای  و شبه نظامیان 
بیشتری  پول  ماموریت ها 
تامین  را طلب می کنند که 
آنهم  ایران  رژیم  برای  آن 
در شرایطی که شیوع ُکرونا 
سخت  شده  قوز  باالی  قوز 

است.
چهارشنبه  آمریکا  جمهوری  رئیس 
مورد  در  فروردین(   ۱۳( آپریل  اول 
به  وابسته  شبه نظامیان  تحرکات 
نظامیان  علیه  اسالمی  جمهوری 
آمریکا در عراق هشدار داد و آنها را به 

واکنش سنگین تهدید کرد.
نوشت:  توییتی  در  ترامپ  دونالد 
گمانه ها،  و  اطالعات  اساس  »بر 
ایران یا گروه های نیابتی اش در حال 
به  ایذایی  حمله  برای  برنامه ریزی 
ایاالت متحده در  یا مواضع  نیروها و 

عراق هستند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، 
خواهد  سنگینی  بسیار  بهای  ایران 

پرداخت، به معنای واقعی کلمه!«
در  خبری  نشست  یک  در  ترامپ 
اسپر  مایک  که  حالی  در  کاخ سفید 
بود  او  ایاالت متحده کنار  وزیر دفاع 
گفت آمریکا به دنبال دشمنی با ایران 
و  می کنند  دشمنی  آنها  اما  نیست 

پشیمان خواهند شد.
یک  به  پاسخ  در  ترامپ  دونالد 
خبرنگار که پرسید تحت چه شرایطی 
حاضر است تحریم ها علیه رژیم ایران 
کرونا  ویروس  با  که  شرایطی  در  را 
»ببینید  کند گفت:  لغو  است  درگیر 
ما باید با آنها مذاکره کنیم. من فکر 
با  سریع  خیلی  می توانیم  می کنم 
ایران بر سر یک توافق کار کنیم. تنها 
کاری که آنها باید بکنند این است که 
مغروری  آدم های  آنها  بگیرند.  تماس 
هستند و رهبری آنها نیز مغرور است، 
مانند همه ما، مردم ما و ما هم مغرور 
که  است  سخت  آنها  برای  هستیم. 
سخت  آنها  برای  دارند،  بر  را  تلفن 
است که یک مالقات را ترتیب بدهند. 
را  کشورشان  مشکالت  می توانند  اما 

خیلی ساده حل کنند«.
دشمنی  خواستار  »ما  داد:  ادامه  او 
نیستیم، اما آنها با ما دشمنی می کنند 
پشیمان خواهند شد،  بابت  این  از  و 
تنها  نشده اند.  هرگز  قبال  که  طوری 
که  است  این  بکنند  باید  که  کاری 
بخواهند  کسی  از  یا  بگیرند،  تماس 
است  کانال هایی  بگیرد.  تماس  که 
که ما می توانیم به سادگی در تماس 

باشیم«.
ادامه  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
دلیل  درباره  خبری  نشست  همین 
رژیم  به  پیشتر  که  توییتی  هشدار 
ایران درباره هرگونه حمله به نیروهای 
»اطالعاتی  گفت:  بود  داده  آمریکا 
داریم که برنامه هایی در سر دارند… 
البته  ایران،  رهبری  به  هشدار[  ]این 
که  گروه هایی  ]بلکه[  ایران  فقط  نه 
این  که  هستند،  ایران  حمایت  مورد 

]گروه ها[ برای من یعنی ایران«.

ترامپ تاکید کرد که اگر گروه های 
در  اسالمی  جمهوری  حمایت  مورد 
نظامیان  علیه  حمله  به  دست  عراق 
بزنند،  آمریکایی  اهداف  و  مواضع  یا 
»عاقبت بسیار بدی برای آنها خواهد 
»برای  گفت  ادامه  در  وی  داشت.« 
همین به آنها می گوییم چنین اقدامی 

نکنید«.
پیش از این هم وزیر خارجه آمریکا 
مورد  شبه نظامیان  حمالت  مورد  در 
خارجی  بازوی  قدس  سپاه  حمایت 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
هرگونه  به  گفت  و  داد  هشدار  عراق 

حمله واکنش نشان می دهیم.
مایک پمپئو سه شنبه ۱۲ فروردین 
امروز،  فقط  نه  ما  تعهد  »این  گفت 
که دو هفته  پیش، چهار هفته پیش، 
به  ژانویه زمانی که  اوایل  و حتی در 
نیز  کردیم،  حمله  سلیمانی  قاسم 

صدق می کرده است.«
خارجه  وزارت  اینکه  اعالم  با  وی 
آن  که  موضوع  این  از  آمریکا 
ایران  توسط  شیعه  شبه نظامیان 
آموزش دیده و تجهیز شده اند،  مطلع 
است،  گفت:  »ما به همه کسانی که در 
ارائه تسهیالت، آموزش، تامین سالح، و 
تقویت افراد برای حمله به آمریکا نقش 
می دهیم«. نشان  واکنش  داشته اند، 

خود  صحبت های  از  بخشی  در  او 
ُکرونا  ویروس  تاکید کرد که »شیوع 
تاثیری بر توانمندی ایاالت متحده برای 
است«. نگذاشته  واکنش  دادن  نشان 

گراهام: باید واکنش نشان داد
لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه 
از هشدار ترامپ به رژیم ایران حمایت 
هشدار  »از  نوشت:  توییتی  و  کرد 
که  ایران  به  ترامپ  جمهوری  رئیس 
از طریق نیروهای نیابتی شیعه خود 
به  دست  آمریکایی  نیروهای  علیه 
حمله نزند، کامال حمایت می کنم. اگر 
ایرانی ها دست به حمله  علیه نیروهای 
که  همانطور  بزنند،  متحده  ایاالت 
آمریکا  کرد،  اشاره  جمهوری  رئیس 

می بایست پاسخ مشابهی بدهد«.

اخطار واشنگتن به سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 و شبه نظامیان  وابسته به رژیم ایران:

 دست از پا خطا کنید، مجازاتش سنگین خواهد بود!

مسافری رسید به ناخدای آن دستور 
کند.  حرکت  آن  سر  پشت  که  داد 
را  مسافری  کشتی  ونزوئال  نیروهای 
این  دریایی  قلمرو  به  تجاوز  به  متهم 

کشور کردند.
کشتی  می  کرده  تالش  ونزوئالیی  ناو 
منحرف  خود  مسیر  از  را  مسافربری 
کرده تا به سمت آب های ونزوئال تغییر 

جهت دهد.
اما بدنه ناوچه گشتی بعد از برخورد با 
کشتی کروز آسیب دیده و به تدریج 
آب به درون ناوچه نفوذ می کند و در 

نهایت غرق می شود.
را  ماجرا  وقتی  کروز  کشتی  خدمه 
به  که  نمی بینند  نیازی  می بینند 
نظامی های ونزوئال کمک کنند و طبق 
برنامه ریزی آن نقطه را به سمت جزیره 

کوراساو ادامه می دهند.
کشتی  می گویند  ونزوئالیی  مقامات 
مسافربری در »اقدامی ناجوانمردانه و 
جنایتکارانه« از محل برخورد فرار کرده 
و برای نجات خدمه ناوچه که در حال 
است.  نکرده  کاری  بودن  شدن  غرق 
والدیمیر پادرینو لوپز وزیر دفاع ونزوئال 
این اقدام کشتی کروز را یک »تجاوز 
دریایی«  »دزدی  و  امپریالیستی« 

توصیف کرده است.

ادامه در صفحه 1۷
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آلمان:  خارجه  =وزارت 
سط  تو کنش  ا تر نخستین 
اینستکس را با موفقیت انجام 
داده و صادرات کاالهای پزشکی 
از اروپا به ایران انجام شده و این 
رسیده  ایران  به  اکنون  اقالم 

است.
در  که  ظریف  =محمدجواد 
هفته های گذشته بارها مدعی 
کمبود اقالم پزشکی مربوط به 
ُکرونا و موانع ایجاد شده توسط 
تا شامگاه  بود  تحریم ها شده 
سه شنبه هیچ واکنشی به این 

خبر نشان نداده است. 
نخستین  بریتانیا  و  فرانسه  آلمان، 
مبادله تجاری با جمهوری اسالمی را با 
استفاده از ساز و کار مالی اینستکس و 
در قالب محموله ای از کاالها و تجهیزات 
وزیر  ماس  دادند.هایکو  انجام  پزشکی 
خارجه آلمان روز سه شنبه ۱۲ فروردین 
برابر با ۳۱ مارس با اعالم این خبر گفت 
که این محموله به ایران وارد شده است.

وزارت خارجه آلمان نیز همزمان با 
صدور بیانیه ای اعالم کرده که سه کشور 
فرانسه، آلمان و بریتانیا تایید می کنند که 
نخستین تراکنش توسط اینستکس را با 
موفقیت انجام داده و صادرات کاالهای 
پزشکی از اروپا به ایران انجام شده و این 

اقالم اکنون به ایران رسیده است.
در این بیانیه اینستکس ابزاری برای 
پایدار،  تجارت  امکان  کردن  فراهم 
جمهوری  میان  قانونی  و  بلندمدت 
توافق  حفظ  هدف  با  اروپا  و  اسالمی 

هسته ای توصیف ارزیابی شده است.
این خبر در حالی منتشر شده است 
که رسانه ها و مقامات جمهوری اسالمی 
تا کنون واکنش چندانی به آن نشان 
نداده اند و فقط در چند سطر از انجام این 
تراکنش خبر دادند. حتی محمدجواد 
بارها  ظریف که در هفته های گذشته 
مدعی کمبود اقالم پزشکی مربوط به 
ُکرونا و موانع ایجاد شده توسط تحریم ها 
شده بود نیز تا شامگاه سه شنبه هیچ 
واکنشی به این خبر نشان نداد.در مقابل، 
همزمان با اعالم این خبر از سوی وزارت 
خارجه آلمان محمد ابراهیم رضایی عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
را  اینستکس  اسالمی  شورای  مجلس 

بی فایده و بی خاصیت خواند.
محمد ابراهیم رضایی گفته بود که »با 
محدودیت هایی که از سوی آمریکا ایجاد 
انفعالی که اروپا از خود نشان  شده و 
می دهد در واقع در شرایطی که کشور 
درگیر مقابله با ویروس کرونا است، شاهد 
هستیم که این کانال بالاستفاده است.«

امنیت ملی و  این عضو کمیسیون 
سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
افزوده بود که »پیشنهاد راه اندازی این 
کانال مالی از سوی اروپایی ها برای وقت 
تلف کردن و فرصت سوزی مطرح شد 
و تا کنون هیچ نتیجه ای برای ما در بر 

نداشته است.«
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
افزوده بود که »آمریکا و اروپا در قبال 
ایران با یک سیاست عمل می کنند و در 
شرایطی که ادعا دارند که هیچ مشکلی 
ندارد  ایران وجود  به  دارو  ارسال  برای 
اما اجازه نمی دهند که ما منابعی که از 
جاهای مختلف داریم را از طریق همین 
کرده اند،  طراحی  که خودشان  کانالی 

وارد کنیم.«
شده  مطرح  حالی  در  سخنان  این 
که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا 
پیشتر نیز پیشنهاد کمک پنج میلیون 
یورویی برای مبارزه با ویروس ُکرونا را 
ارسال  از  و  داده  مقامات جمهوری  به 
کاالها و تجهیزات پزشکی به ایران خبر 
نقل  به  رویترز  بودند.خبرگزاری  داده 
از یک منبع آگاه نوشته این محموله 
کیت های  جمله  از  تجهیزاتی  شامل 
و  محافظ  لباس های  آزمایشگاهی، 
دستکش است. با اینهمه در بیانیه وزارت 
خارجه آلمان درباره چگونگی ارسال و 
جزییات حجم و کاالها و تجهیزات ارسال 
شده به ایران توضیحی داده نشده است.

اینترنتی  وبسایت  گذشته  هفته 
تلویزیون کانال یک آلمان گزارش داد که 
دو زن جوان ایرانی پناهجو که درخواست 
پناهندگی آنها از سوی دولت ایران رد 
شده قرار است با هواپیمای اختصاصی 
و کرایه ای به تهران بازگردانده شود. در 
این گزارش با توجه به محدودیت های 

شدید عبور و مرور بر اثر شیوع ویروس 
ُکرونا و برآورد هزینه ای باالتر از ۱۰۰ 
هزار یورو برای بازگرداندن دو پناهجو، 
چرا  که  بود  شده  مطرح  پرسش  این 
باید چنین هزینه ای برای اخراج آنان 
پذیرفته شود؟! چه کسی قرار است این 

مبلغ را بپردازد؟
تند  نامه  به  همچنین  گزارش  این 
وکیل این زنان پناهجو به دادگاه اشاره 
کرده که در آن آمده: »آیا قرار است از 
طریق این هواپیمایی که قرار است این 
افراد با آن به ایران اخراج شوند، تجهیزات 
پزشکی نیز جهت مبارزه با ُکرونا برای 

]رژیم[ ایران ارسال شود؟«
این در حالیست که مقامات جمهوری 
اسالمی از چند روز پس از اعالم رسمی 
شیوع ُکرونا در ایران تحریم های ایاالت 
متحده علیه جمهوری اسالمی را برجسته 
از  کرده و اعالم کردند تحریم ها مانع 
اقدامات پیشگیرانه و درمان مبتالیان به 
ُکرونا در ایران است.محمدجواد ظریف 
ارتباطات  گذشته  هفته  چهار  طی 
بین المللی خود را برای فشار به مقامات 
آمریکا برای لغو یا تعلیق تحریم ها بکار 
گرفته بود و البی جمهوری اسالمی در 
درون و بیرون ایران بطور سازمان یافته 
مشغول به رایزنی و تبلیغات برای زیر 
بودند. ترامپ  دولت  گذاشتن  فشار 

این روند تا آنجا پیش رفت که میشل 
باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل متحد خواستار تجدید نظر درباره 
تحریم کشورهای درگیر با ُکرونا شد. 
روزنامه گاردین از درخواست بریتانیا از 
ایاالت متحده در محافل خصوصی برای 
کاستن تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 
خبر داد و اتحادیه اروپا ۲۰ میلیون یورو 
پول نقد برای جمهوری اسالمی آماده 

کرد تا به مقامات نظام تحویل دهد.
بارها  آمریکایی  مقامات  اینهمه  با 

مبادله تجاری کاالها و تجهیزات پزشکی به ایران در 
قالب اینستکس

مقابل  در  آمریکا  که   کرده اند  تأکید 
درخواست ها برای لغو تحریم های ایران 
می گوید اقالم دارویی برای ایران تحریم 
تبلیغاتی  موج  برابر  در  آنها  نیست. 
شروع  شرایط  در  اسالمی  جمهوری 
ُکرونا در ایران، با صراحت اعالم کردند 
تحریم های جمهوری اسالمی به بهانه 
ُکرونا برداشته نخواهد شد. دولت ترامپ 
همپای فعالیت های محمدجواد ظریف 
از  و البی جمهوری اسالمی در خارج 
کشور، تحریم های بیشتری برای نهادها 
و افراد وابسته به جمهوری اسالمی و 
فعال در دور زدن تحریم ها در نظر گرفت.

و  تجهیزات  محموله  یک  فروش 
سوی  از  ایران  به  پزشکی  کاالهای 
سه کشور اروپایی به عنوان نخستین 
اروپا  اتحادیه  و  ایران  میان  تراکنش 
در قالب اینستکس نخستین محموله 
تجهیزات و کاالهای پزشکی وارد شده 
از  پیشگیری  یا  مبارزه  برای  ایران  به 
ُکرونا نیست و تا کنون چندین محموله 
بشردوستانه از سوی کشورهای مختلف و 
نهادهای بین المللی به ایران ارسال شده 
است.جمهوری آذربایجان یک بسته ۵ 
میلیون دالری کمک های بشردوستانه 
نیز  ژاپن  و  داده  اختصاص  ایران  برای 
کمکی معادل ۲.۵ میلیارد ین و قطر 
محموله پزشکی و بهداشتی به وزن ۵.۵ 

تُن به ایران ارسال کرده اند.
سازمان بهداشت جهانی تا ۱۲ اسفند 
شش محموله کمک  به ایران ارسال کرده 
است و تا ۱۵ اسفند نیز  ۲ محموله از 
کمک های یونیسف هر کدام به وزن سه 
تُن از طریق کپنهاگ به ایران ارسال شد.

سفیر جمهوری اسالمی در روسیه هم 
از ارسال ۵۰ هزار کیت تست تشخیص 
و  داده  خبر  روسیه  از  ُکرونا  ویروس 
گفته که مسکو قول ارسال محموله های 

بهداشتی و پزشکی داده است.

تصویر آرشیوی

جلسه آنالین مجلس شورای اسالمی هم تشکیل نشد؛ 
نمایندگان نیامدند!

گزارش کمیسیون  =»قرائت 
امنیت ملی و سیاست خارجی 
در رابطه با روند اجرای برجام« 
جلسه های  دستور  از  یکی 
مجلس  امروز  آنالین  نشست 
شورای اسالمی بود که برگزار 

نشد.
=هیئت رئیسه مجلس شورای 
اسالمی تصمیم گرفته با وجود 
آنالین نشدن نمایندگان و عدم 
حضور در این نشست اینترنتی، 
نشست حضوری  آینده  هفته 
در صحن علنی مجلس شورای 

اسالمی برگزار شود.
جلسه آنالین نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به دلیل عدم حضور نمایندگان و 
به حد نصاب نرسیدن، تشکیل نشد. این 
جلسه قرار بود پس از آن برگزار شود که 
مجلس شورای اسالمی به دلیل شیوع 
ویروس ُکرونا یک ماه و نیم تعطیل بود.

جلسه آنالین نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی قرار بود صبح روز پنجشنبه ۱۴ 
فروردین ۱۳۹۹ برگزار شود اما به دلیل 
این  اعضای  نمایندگان،  حضور  عدم 
جلسه به حد نصاب نرسید و تشکیل 

نشد.
اسداهلل عباسی سخنگوی هیئت رئیسه 
مجلس شورای اسالمی در این باره گفته 
است که ۱۰۲ نفر از نمایندگان برای 
شدند  آنالین  جلسه  این  در  شرکت 
اما باید حداقل ۱۹۲ نفر در این جلسه 
حاضر می شدند و به دلیل به حد نصاب 

نرسیدن، این نشست تشکیل نشد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای 
قوانین  اساس  بر  که  افزوده  اسالمی 
»جلسات رسمی صحن علنی مجلس 
و  می شود  برگزار  قانون صبح ها  طبق 
چنانچه تا ظهر تعداد نمایندگان به حد 
نصاب نرسد، جلسه علنی در نوبت عصر 

برگزار نخواهد شد.«
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
حالی در این نشست حاضر نشدند که 
»قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی در رابطه با روند اجرای 
برجام«، »گزارش کمیسیون امور داخلی 
کشور و شوراها در مورد الیحه کمک به 
ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت 
و  کالنشهرها«  و  ساحلی  استان های 
نحوه  درباره  نگهبان  شورای  »گزارش 
سیاسی  گروه های  و  احزاب  فعالیت 
است« از جمله دستور جلسه ی نشست 

امروز نمایندگان بود.
محمدعلی وکیلی عضو هیئت رئیسه 
درباره  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
نشست  نرسیدن  نصاب  حد  به  عدم 
گفته  اسالمی  شورای  مجلس  امروز 
است که »اوال برخی از نمایندگان به 
اینترنت متصل نشدند و مجموعه ای از 
مشکالت دست به دست هم داد تا ما به 
لحاظ عددی به نصاب الزم برای اینکه 
برگزار  دیجیتالی  به صورت  را  جلسه 
کنیم و اطمینان حاصل شود که برای 
رأی گیری ها و تصمیم گیری های کالن 

را داریم، فراهم نشد.«
محمد علی وکیلی گفته است که در 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  نهایت 
عدم  وجود  با  گرفته  تصمیم  اسالمی 
آنالین نشدن نمایندگان و عدم حضور 
در نشست آنالین، هفته آینده نشستی 
علنی و حضوری در صحن علنی مجلس 

شورای اسالمی برگزار شود.
جلسه آنالین مجلس شورای اسالمی 
قرار بود به صورت تلکنفرانس تلویزیونی 
آنالین نمایندگان در تهران و شهرستان ها 
صداوسیمای  سازمان  همکاری  با  و 

جمهوری اسالمی برگزار شود.
پیشتر یک جلسه ی آزمایشی به صورت 
آنالین و با حضور چند تن از نمایندگان 
مجلس در ۲۷ اسفند برگزار شده بود 
اما امروز نخستین جلسه علنی مجلس 
قرار بود توسط این تلکنفرانس تلویزیونی 

برگزار شود.
در  ُکرونا  شیوع  رسمی  اعالم  از  پس 
ایران، در نخستین روزهای اسفندماه و 
در اوج نایاب شدن ماسک و دستکش و 
مواد ضدعفونی کننده نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی بسته های ویژه پیشگیری 
از ُکرونا دریافت کردند و از آنها بطور 

رایگان تست ُکرونا گرفته شد.
با انتشار خبرهایی درباره ابتالی برخی 

چینی ها  نعمتی:  =بهروز 
ایران  به  را  کمک  بیشترین 
اما  ُکرونا کرده اند  با  مقابله  در 
روسیه کمک چندانی به ایران 
برای مقابله با این ویروس نکرد.
ادعا  مجلس  نماینده  این   =
کرده »در مورد بشردوستانه نه 
تنها اروپا و آمریکا کمک نکردند 

بلکه سنگ اندازی کردند«.
=پیش از قرار گرفتن ایران در 
فهرست سیاه FATF مقام های 
همینطور  و  روسیه  دولتی 
حکومتی  مدیران  از  گروهی 
داخل ایران نسبت به پیامدهای 
نپیوستن به FATF  هشدار داده 

بودند.
یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
در  ایران  به  روسیه  نکردن  کمک  از 

مقابله با ُکرونا انتقاد کرده است.
بهروز نعمتی عضو »فراکسیون امید« 
سه شنبه ۱۲ فروردین به ایسنا گفت 
»کار  و  »توطئه«  نفت  قیمت  سقوط 
انجام  ناجوانمردانه ای« بود که آمریکا 
داد و آن را به گردن روسیه انداخت و 
روس ها نیز در این زمینه بازی خوردند.

او عنوان کرد »آمریکایی ها عربستان 
را تشویق می کنند که در اوپک حضور 
قدرت  تمام  با  را  نفت  و  باشد  داشته 
عرضه کند و یک بشکه در روز هم آن 
را کاهش ندهد که این بیشتر فشار به 

ایران است«.
محمدجواد  ادعای  تکرار  با  نعمتی 
مبنی  آمریکا  دموکرات های  و  ظریف 
شیوع  با  مقابله  در  تحریم ها  تاثیر  بر 
ویروس ُکرونا گفت »در شرایط فعلی 
آمریکایی ها  ندارد که  اعتمادی وجود 

یک نماینده مجلس می گوید برای مقابله با ُکرونا 
روسیه کمک چندانی به ایران نکرد

کنند«.  کمک  ایران  به  اروپایی ها  یا 
نماینده مجلس شورای  این  گفته  به 
ایران  دالری  میلیارد  »وام ۵  اسالمی 
صندوق  به  را  آن  درخواست  که 
بین المللی پول داده مّنت نیست زیرا 
دو میلیارد دالر سپرده گذاری ایران در 
این صندوق است و این حق طبیعی 
ماست ]اما[ به نظر می رسد اروپایی ها 
و آمریکایی ها بیشتر به دنبال یک شو 
تا  مرز  بدون  پزشکان  مثل  هستند 

کمک واقعی!«
نماینده اصالح طلب تهران در مجلس 
از  انتقاد  با  ادامه  در  اسالمی  شورای 
بیشترین  »چینی ها  گفته  روس ها 
ُکرونا  با  مقابله  در  ایران  به  را  کمک 
کرده اند« اما »روسیه کمک چندانی به 
ایران برای مقابله با این ویروس نکرد«.

نعمتی همچنین مدعی شد »در مورد 
بشردوستانه نه تنها اروپا و آمریکا کمک 

نکردند بلکه سنگ اندازی کردند از جمله 
ایرانیان مقیم کانادا و آمریکا به دنبال 
ارسال کمک به ایران بودند اما امکان 
این کار را پیدا نکردند و جلوی آنها را 
گرفتند و در مجموع با توجه به فضایی 
که همه کشورها گرفتار آن هستند«.

روسیه  کرونا  گسترده  شیوع  با 
کمک های زیادی به کشورهای مختلف 
کرد  ارسال  روبرو شدند  بحران  با  که 
به  کشور  این  کمک های  سطح  اما 
ایران بسیار پایین بود. ارسال محموله 
سنگین کمک های دارویی و تجهیزات 
گروهی  همراه  به  ایتالیا  به  پزشکی 
نظامی و متخصص بحران به این کشور 
بازتاب  که  بود  مسکو  کمک های  از 

گسترده ای داشت.
اعالم  روسی  رسانه های  آوریل  دوم 
کردند محموله کمک های بشردوستانه 
روسیه به آمریکا که با یک هواپیمای 

ضدعفونی کردن خیابان تهران توسط طالب!

نمایندگان مجلس شورای اسالمی به 
ُکرونا، جلسات مجلس شورای اسالمی 
نمایندگان خود را قرنطینه  تعطیل و 

کرده و سر کار حاضر نشدند.
ابتال  مدعی  که  نمایندگانی  از  یکی 
نماینده  صادقی  محمود  بود  ُکرونا  به 
اسالمی  شورای  مجلس  اصالح طلب 
بود. او نه تنها با انتشار یک ویدئو خبر 
ابتالی خود به ویروس ُکرونا را رسانه ای 
کرد بلکه پس از چند روز از بهبود حالش 
با پرستاری  و توجه همسرش خبر داد! 
صادقی بعد از حدود دو هفته که افشا 
شد ُکرونا نداشته است، اعالم کرد پاسخ 
اصاًل  و  بوده  منفی  کرونای وی  تست 

مبتال نشده است.
باز شدن بانک ها و شرکت ها زیر سایه 
ُکرونا؛ مردم سر کار، نمایندگان مجلس 

شورای اسالمی در خانه!
به سخنان محمدعلی  با توجه  اکنون 
از صرف  نظر می رسد پس  به  وکیلی 
این  راه اندازی  برای  زمان  و  هزینه 
سیستم تلکنفرانس تلویزیونی، هیئت 
رئیسه مجلس از برگزاری موفق جلسات 
و  شده  ناامید  نمایندگان  حضور  و 
می خواهند جلسات را به صورت حضوری 
در صحن مجلس شورای اسالمی برگزار 

کنند.
با توجه به شرایط پیش آمده که اکثر 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی حتی 
در نشست آنالین هم حاضر نشدند، یک 
بار دیگر ثابت می کند که آنها با یدک 
وکالی  و  »نمایندگان  عنوان  کشیدن 
ملت« بسیار بی مسئولیتی و بی تفاوت 
در  جمله  از  مردم  مسائل  به  نسبت 
شرایط بحران ُکرونا هستند و در عین 
حال بیانگر این واقعیت است که به هر 
حال آنها توانایی اقدام موثر برای مهار یا 
کاهش بحران های اقتصادی، سیاسی، 

اجتماعی و اپیدمی ُکرونا ندارند.

نظامی ارسال شد در نیویورک به زمین 
تبلیغات  برخالف  است.البته  نشسته 
روسیه کمک ها به آمریکا رایگان نبود! 
در  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
واکنش  روسیه  اقدام  این  به  توئیتی 
هم  با  باید  »ما  نوشت:  و  داد  نشان 
کار کنیم تا COVID۱۹ را شکست 
ایاالت متحده  دلیل  به همین  دهیم. 
برای خرید تجهیزات محافظتی مورد 

نیاز فوری از  روسیه موافقت کرد«.
اینهمه در حالیست که حتی روس ها 
نیز بارها در مورد پیامدهای قرار گرفتن 
به   FATF سیاه  فهرست  در  ایران 
رهبران جمهوری اسالمی هشدار دادند 
اعالم  مسکو  نبود.  شنوایی  گوش  اما 
 FATF به  پیوستن  بدون  بود  کرده 
دیگر نمی توانیم با ایران همکاری کنیم!

ایران  اتاق  رئیس  نایب  دی ماه  دوم 
سیاه  لیست  در  ایران  اگر  بود  گفته 

#FATF قرار گیرد، کانال های اندک 
باقیمانده خود را نیز از دست می دهد و 
روسیه و چین هم ارتباط بانکی خود را 
با ما قطع می کنند و شاید حتی پست 

بین المللی ما تعطیل شود.
بازرگانی  اتاق  رئیس  پورفالح  احمد 
گفته  این  از  پیش  نیز  ایتالیا  و  ایران 
بود اگر FATF تصویب نشود، فردای 
تاریکی در انتظار ما است و هیچگونه 
جابجایی مالی صورت نمی گیرد و در 
شرایط تحریم اگر برای خرید دارو یا 
رد  بفرستیم  پول  موسسه  ای  به  غذا 
آن را می زنند و دفعه بعد اجازه آن   را 

نخواهند داد.
و  پیش بینی   این  همه  اکنون 
مدیران  و  مسئوالن  که  هشدارهایی 
کرده  مطرح  رسانه ها  در  ایران  داخل 
بودند به واقعیت پیوسته اما محمدجواد 
ظریف قصد دارد هوچیگری و تبلیغات 
به  را  آن  دارو،  تحریم  درباره ی  دروغ 
و  مدیریت  سوء  برای  دستاویزی  به 
ُکرونا  با  مقابله  در  نظام  ناکارآمدی 
و  دارو  که  حالی  در  کند  تبدیل 
تحریم  هرگز  بشردوستانه  کمک های 
نبوده و در رسانه های خود جمهوری 
اسالمی هم این کمک ها اعالم می شود 
از جمله رئیس خود  و حتی مقامات 
با  نیز  روحانی  حسن  یعنی  ظریف 
صدای بلند گفته است که همه چیز 
خوب پیش می رود و جمهوری اسالمی 

مشکلی در مقابله با ُکرونا ندارد!
وزارت  سخنگوی  اورتگاس  مورگان 
اول  چهارشنبه  متحده  ایالت  خارجه 
آوریل در همین رابطه گفت: »ما بارها 
مانع  آمریکا  تحریم های  که  گفته ایم 
پاسخ رژیم ایران به بحران کووید-۱۹ 
نیست. امروز، حسن روحانی درستی این 
مسئله را تأیید کرده است: »تحریم ها 
برای  ما  تالش های  مانع  نتوانسته اند 
مقابله با شیوع ویروس ُکرونا شوند.«
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

سرشناس  بازیگر  کاکس  برایان 
در  که  است  بریتانیایی  اسکاتلندی- 
ظاهر  هالیوود  از  زیادی  فیلم های  
بازیگر  عنوان  به  هم  امسال  و  شده 
را  گلوب«  »گلدن  معروف  جایزه 
کاکس  برایان  است.   کرده  دریافت 
پیش  چندی  کارگردان  عنوان  به 
با  نامتعارف  و  استثنایی  نمایشی 
عنوان »گناهکاران«  اثر جاشوا سابول 
نویسندۀ اسرائیلی را در لندن به روی 

صحنه برد.
است  مکانی  داستان  وقوع  محل 
در  که  خاورمیانه  در  نشان  و  بی نام 
آن زنی میانسال به نام لیال به دلیل 
داشتن رابطه ی خارج از ازدواج محکوم 
استاد  لیال  است.  شده  سنگسار  به 
ادبیات انگلیسی در دانشگاه بود که با 
یکی از شاگردانش به نام »نور« رابطه 
عاشقانه ایجاد کرده است. این نمایش 
لیال  زندگی  دقایق  و  ساعات  آخرین 
را به تصویر می کشد. لیال با روسری 
تا شانه هایش در گودالی دفن شده و 
تل هایی از سنگ او را احاطه کرده اند. 
با  که  دارد  قرار  »نور«   او  کنار  در 
دستور مقامات قضایی محکوم شده تا 
سنگ ها را برای مراسم سنگسار آماده 
اوست  هم  سنگسار  مراسم  در  کند. 
که باید اولین سنگ را به سوی لیال 

پرتاب کند.
بازیگر  انصاری  نیکول  را  زن  نقش 
برایان  همسر  که   ایرانی  آلمانی- 
این  تهیه کنندگان  از  یکی  و  کاکس 
می کند.  بازی  هست  نیز  نمایش 
او هم  نقش »نور« را  آدام سینا که 

نیمه ایرانی است ایفا می کند.
با وجود اینکه نام کشور محل وقوع 
از  ولی  نمی شود  آورده  نمایش  در 
شواهد امر، مانند اسامی  و زمان حال 
نمایش و اشاره ها  به حکومت اسالمی  
و نیز ایرانی بودن موسیقی آن، چنین 
داستان  وقوع  محل  که  می آید  بر 
شاهد  ظاهراً  نویسنده  است.  ایران 
سنگسار  و صحنه ی  مشابه  رویدادی 
بوده  آفریقایی  کشورهای  از  یکی  در 
است که او را به شدت تحت تاثیر قرار 
الهامبخش وی در خلق این  داده  و 
عالوه  سابول  جاشوا  است.  شده  اثر 
نیز  بشر  حقوق  فعال  نویسندگی،  بر 

هست.
سنگسار هنوز در شانزده کشور دنیا 
یک مجازات قانونی است و انتخاب آن 
بسیار  نمایش  یک  موضوع  عنوان  به 
دردناک است. »گناهکاران« در عین 
حال، حامل طنزی گزنده نیز هست. 
پرسش هایی  نمایش  طی  در  سابول 
و جنسیت مطرح  قدرت  مورد  در  را 

می کند. او دینامیسم و موازنه قدرت 
به  می کند  نشان  را  زوج  این  بین 
صحنه  که  لیالست  این  که  صورتی 
را می گرداند و ریتم و مسیر پیشرفت 
او  از  نور  می کند.  تعیین  را  داستان 
حتی در چند قدمی  مرگ و با وجود 
دفن  گودال  در  شانه هایش  تا  اینکه 
هم  لیال  دارد.   حرف شنویی  شده  
را  نور  گهگاه  حالتی  در چنین  حتی 
دست می اندازد و گاه به عنوان بازیچه 
فردی  قدرت  می کند.   برخورد  او  با 
نمایش  ثقل  مرکز  لیال  موقعیت  و 
خود  معشوق  از  مسن تر  زنی  است. 
که در جایگاه باالدست اجتماعی قرار 
دارد. او  شجاعانه و با صدایی بلند و 
جنسی  روابط  آزادی  مورد  در  قوی 
صحبت می کند که همزمان شکستن 
نرم های رایج در یک جامعه مردساالر 
اسالمی  است. خود نور هم در بخشی 
لیال جایگاه  اذعان می کند  نمایش  از 
مردساالر  جامعه ی  که  را  او  مردانه 

»گناهکاران« در لندن

ضامن و پشتیبان آن است  به چالش 
می کشد و آن را تنزل می دهد.

نیکول انصاری از عهده چنین نقش 
پیچیده ای، آنهم با توجه به اینکه در 
بیشتر طول نمایش در زمین دفن شده 
است، به خوبی بر می آید. او قدرت آن 
را دارد که در یک لحظه نور را به اوج 
شهوت و غلیان جنسی برساند و سپس 
بالفاصله از او می خواهد به زندگی  وی 
پایان دهد. خیره شدن های مکرر لیال 
و صدای قوی او نمایانگر زنی نیرومند 
و دارای اعتماد به نفس است که  در 
رویارویی با مرگ  به هر حال ناامیدی 
این  انصاری  و  می شود  مسلط  او  بر 
القاء  به خوبی  تعییر لحن کالم  با  را 
رگه های  و  ریشه ها  احتماال  می کند. 
لیال  نقش  در  انصاری  نیکول  ایرانی 
تقویت  نمایش  این  اجرای  در  را  وی 

کرده است.
برایان کاکس نمایش »گناهکاران« 
را قبال در سال ۲۰۱۷ در آمریکا روی 
صحنه برده بود.  اجرای لندنی آن تا 
اواسط مارس در تئاتر »پلی گراوند« 
در محله کنزینگتون لندن برقرار بود 
استقبال  با  اجرا  اول  روزهای  در  که 
هنرمندان  و  مردم  طرف  از  خوبی 

روبرو شد.
سنگین  حضور  با  نمایش  دکور 
دیواری مملو از سوراخ های گلوله  و 
لکه های بزرگ خون مشخص می شود. 
قرار  تل های سنگ در اطراف صحنه 
دارند که نور با اکراه این »سالح های 

سرد« را جابجا می کند.
»نور«  نقش  بازیگر  سینا  آدام 
می بخشد   تجسم  را  مردی  پرسوناژ 
کالفه  خود  سستی  و  عجز  از  که 
غیرمسئوالنه  حرکت های  است. 
سکون  مقابل  نقطه  در  درست  نور 
وی  کنترل  و  لیال  آرامش  و  ثبات  و 

تا  گودالی  در  که  دارد  قرار  قضایا  بر 
شانه ها دفن شده هرچند که در دقایق 
پایانی نمایش برای مدتی کوتاه  لیال، 
احتماال در ذهن خود، از خاک بیرون 
می آید و رقصی اروتیک با معشوق اش، 

نور، انجام می دهد.
در  می خواهد  سابول  جاشوا 
دام  در  مختلف  معانی  »گناهکاران« 
آن  فیزیکی  معنای  به  چه  را،  بودن 
چه  و  آن  ُرمانتیک  معنای  به  چه  و 
لیال  بکاود.  اجتماعی  قوانین  توسط 
از  بیرون  گاه  و  درون  در  گاه  نور  و 
رابطه عشقی قرار می گیرند و عواطف 
گوناگونی مانند شرم، خشم و شور را 
در فواصلی اندک از هم القاء می کنند.

نمایش  این  لندن  اجرای  موسیقی 
کار موزیسین و نوزانده ی تار و سه تار 
ُسرنای،  موسیقی  آموزشگاه  مدیر  و 
وریا امیری است. در اجرای آمریکا اما 
موزیسین  از  نمایش  ایرانی  موسیقی 
دیگری بوده که توسط سه تار و کمانچه 

اجرا شده بود. وریا امیری می گوید که 
تهیه  و  کارگردان  لندن  اجرای  در 
کنندگان می خواستند که موسیقی در 
همین سطح باشد و نوازنده ی مجربی 
بداهه نوازی  با  از  گاه  بتواند  که  باشد 
وریا  کند.  همراهی  نمایش  فضای  با 
مرا  موسیقی  »آنها  می کند:  اضافه 
شنیدند و از آن خوششان آمد و این 
مسئولیت را به عهده ی من گذاشتند. 
طراحی رقص و لباس در اجرای لندن 
توسط لعیا ترکمان، رقصنده و طراح 
رقص ساکن لندن، انجام شده.طراحی 
رقص  متناسب با موسیقی انجام شده 

بود که با اجرای آمریکا فرق دارد. «
در پاسخ به این پرسش که موسیقی 
اجرا  نمایش  قسمت های  کدام  در 
»قبل  می گوید:  امیری  وریا  می شود، 
از آغاز نمایش بیست دقیقه موسیقی 
تار و تارباس نواخته می شود که حالت 
می کند  کمک  و  دارد  بداهه نوازی 
تماشاگر در حال و هوای نمایش قرار 
بگیرد. البته هر شب اجرای من فرق 
و  می زدم   می کرد. یک شب دشتی 
یا اصفهان و…   شبی دیگر سه گاه و 
چهار  سه  هم  نمایش  شروع  از  بعد 
دقیقه سه تار نواخته می شود که در 
فضای ملودیک ُکردی حرکت می کند 
و لیال آن را زمزمه می کند که آنهم تا 
حدی بداهه است. اما در قسمت آخر 
رقص، موسیقی ای نواخته می شود که  
حول یک ملودی از درویش خان  و 
در ماهور ساخته شده که من تنظیم 
ملودی های  و  کرده ام  آن  از  جدیدی 
جدیدی به آن اضافه کردم و جاهایی 
در  قطعاتی  از جمله  کردم؛  را عوض 
کمی   تا  افزودم  آن  به  اصفهان  گام 
دراماتیک تر بشود. این موسیقی برای 
رقص باید با کوریوگرافی آن هماهنگ 
می بود که همزمان می بایست به هم 

رسیدن و از هم فاصله گرفتن این زوج 
البته  می کرد.  منتقل  تماشاگر  به  را 
ناگفته نماند که درطی تمرین ها این 
قطعه تحول پیدا کرد و شکل نهایی 
خود را گرفت. این قطعه اخیراً ضبط 

استودیویی هم شده است.«
که  می کند  اضافه  موزیسین  این 
بعضی شب ها او ساز تار را می نواخته و 
بعضی شب ها تارباس. ولی قطعه رقص 
از  که  شده  نواخته  سه تار  با  همیشه 
شورانگیزتر  بنام  پوستی  تار  سه  نوع 
ابداع استاد علیزاده است و  است که 
این  برای  صدا  حجم  و  رنگ  نظر  از 
تار  سه  از  رقص  قسمت  و  نمایش 

چوبی مناسب تر است.
که  می گوید  پایان  در  امیری  وریا 
اگرچه تجربه کار نمایشی در جامعه 
این  ولی  داشته  بریتانیا  در  ایرانی 
گروه  یک  با  که  است  بار  نخستین 
انگلیسی کار کرده است که تجربه ای 

جالب و متفاوت بوده است.

برایان کاکس و وریا امیری

کمال فروغی شهروند دوتابعیتی ۹ سال پس از 
بازداشت به بریتانیا بازگشت

در  او  نوشته  زندان =رویترز  از   ۲۰18 سال  اواخر 
عدم  دلیل  به  اما  شد  آزاد 
تمدید پاسپورت ایرانی خود 
نتوانست به انگلیس برگردد.

از  انگلیس  خارجه  آزادی فروغی ابراز خوشحالی =وزیر 
کرده است.

دوتابعیتی  شهروند  فروغی  کمال 
ایرانی- بریتانیایی که در سال ۲۰۱۱ به 
جرم جاسوسی در ایران دستگیر و به ۹ 
سال حبس محکوم شده بود، دو سال 
پس از آزادی از زندان )اواخر ۲۰۱۸( 

توانست به انگلستان برگردد.
روز  انگلیس  خارجه  وزارت  دفتر 
اول آوریل در بیانیه ای بازگشت کمال 
کرد.  اعالم  را  کشور  این  به  فروغی 
کامران فروغی نوه ی کمال فروغی نیز 
چهارشنبه ۱۳ فروردین در توییتی با 
نوشت  پدربزرگش  آزادی  خبر  اعالم 
به  سال   ۹ از  بعد  پیش  هفته  دو  او 
 ۸۰ فروغی  بازگشت.کمال  انگلستان 
سال ۱۳۹۰  اردیبهشت  او  دارد.  سال 
)مه ۲۰۱۱( در ایران بازداشت شد. وی 
آن زمان به عنوان مشاور امور تجاری در 

تهران فعالیت اقتصادی داشت.
رویترز با انتشار این خبر نوشته است 
از   ۲۰۱۸ سال  اواخر  در  فروغی  که 
اما به دلیل عدم  زندان آزاد شده بود 

تمدید پاسپورت ایرانی خود نتوانسته 
بود به انگلیس و نزد خانواده اش برگردد.

بریتانیا  خارجه  وزیر  راب  دومنیک 
فروغی  بازگشت  از  خوشحالی  ابراز  با 
به بریتانیا گفت بازگشت او به آغوش 
را آسوده خاطر کرده است.  او  خانواده  
فروغی  کمال  »به  گفت:  ن  همچنی او 
او به دلیل تحمل مصیبت  و خانواده 
وحشتناک ادای احترام می   کند و اکنون 
آنها این فرصت را دارند  تا زندگی خود 
را با هم و در کنار هم بار دیگر بسازند«.

رسانه های حکومتی داخل ایران در 
تمام این سال ها ادعا می کردند فروغی با 
نهادهای اطالعاتی انگلیس و کشورهای 
دیگر در ارتباط بوده است اما فروغی و 

خانواده او این اتهامات را رد می کنند.
پایگاه خبری »مشرق نیوز« نزدیک به 
نهادهای امنیتی جمهوری اسالمی درر 
آذر سال ۱۳۹۶ در گزارشی ادعا کرد او 
»با ۳۵ سفارتخانه بیگانه در ایران ارتباط 

داشته است«!
از  »متهم  آمده  گزارش  همین  در 
عضو  و  انقالب  از  پیش  اران  سرمایه د
حزب جبهه ملی بود و پس از پیروزی 
تمام  و  شد  خارج  کشور  ز  ا انقالب 
به  و  برد  انگلیس  به  را  خود  سرمایه 
کارهای ساختمانی و سرمایه گذاری در 
بانک ها و بورس های اروپایی پرداخت«.

ارتباطات  با  نوشت: »فروغی  مشرق 
مالزیایی  شرکت های  با  ه  ک وسیعی 
را  مستعد  افراد  و  انشجویان  د داشت، 

شناسایی و آنها را به دانشگاه تکنولوژی 
معرفی   )UTP( مالزی  پتروناس 
می کرد که بیشتر این افراد، از فرزندان 
مدیران و مسئوالن ارشد در وزارت نفت 
و خارجه و… بوده اند. هدف این فرد 
این بود که با توجه به قابلیت، تخصص 
و مهارتی که این افراد به لحاظ علمی 
در حوزه نفت و انرژی کسب می نمودند، 
سمت های آینده نظام در این حوزه ها را 
با استفاده از آنها و در راستای پیشبرد 
در  بیگانگان  و  خود  شترک  م اهداف 
اختیار بگیرد«.نازنین زاغری- رتکلیف 
شهروند دوتابعیتی دیگری که او نیز از 
سال ۲۰۱۶ در ایران به گروگان گرفته 
شده سه شنبه ۲۷ اسفندماه بطور موقت 
و به مدت دو هفته از زندان آزاد شد 
ولی بعدا این مرخصی دو هفته دیگر تا 

نیمه ماه آوریل ۲۰۲۰ تمدید شد.
روزهای  نخستین  در  زاغری  نازنین 
خروج از زندان اوین گفته بود، به نظر 
می رسد گفتگوهایی بین تهران و لندن 
برای آزادی من در جریان است. امید 
او به ادامه آزادی و بازنگشتن به زندان 
اوین زمانی قوت گرفت که دومینیک 
بریتانیا در روزهایی  ر خارجه  وزی راب 
که نازنین زاغری به خانه پدر و مادرش 
انتقال یافت در پارلمان انگلیس گفت: 
در صحبت تلفنی با محمدجواد ظریف 
از  اسالمی،  جمهوری  رجه  خا وزیر 
وی خواسته است زندانیان دوتابعیتی 
انگلیسی در ایران هرچه زودتر آزاد شوند.

آدام سینا و نیکول انصاری آدام سینا و نیکول انصاری

کمال فروغی در سال ۹۰ به جرم جاسوسی برای سرویس اطالعاتی انگلیس MI6 توسط اطالعات سپاه بازداشت

تمدید مرخصی نازنین زاغری و افزایش امیدواری 
او برای بازگشت به لندن

زاغری  نازنین  مرخصی دو هفته ای 
ایرانی-  تابعیت دوگانه  با  رتکلیف که 
انگلیسی به اتهام جاسوسی برای دولت 
بریتانیا از سال ۲۰۱۶ در زندان اوین 
بسر می برد، دو هفته دیگر تمدید شده 
و او می تواند پانزده روز دیگر را نیز کنار 
پدر و مادرش بگذراند.روز سی و یکم 
مارس مدت دو هفته مرخصی نازنین 
اجازه  او  به  اما  می رسید.  سر  ب زاغری 
داده شده دو هفته دیگر یعنی تا نیمه 

اول ماه آوریل به زندان باز نگردد.
به نازنین زاغری روز هفده ماه مارس 
در  ُکرونا  ویروس  گسترش  دلیل  به 
و  داده شد  ایران مرخصی  ای  زندان ه
به این ترتیب دلواپسی خانواده او که 
نگران ابتالء وی به ویروس ُکرونا بودند، 
سال  در  زاغری  فت.نازنین  یا کاهش 
۲۰۱۶ هنگامی که برای دیدار با پدر 
و مادرش به ایران رفته بود، بازداشت و 
به تحمل ۵ سال حبس محکوم گردید. 
در آن زمان حق خروج دختر خردسال 
او نیز از ایران سلب شد و فرزند وی تا 
۶ ماه پیش در منزل پدر بزرگ و مادر 
تا  می برد  بسر  تهران  در  خود  بزرگ 
آنکه اجازه بازگشت کودکش »گابریال« 

به لندن صادر شد.
چند روز پیش از نوروز امسال، حال 
وخامت  به  رو  زاغری  ازنین  ن عمومی 
موافقت  زندان  مدیران  و  گذاشت 
کردند او دو هفته در خارج از زندان 
باشد. نتیجه آزمایش ُکرونای وی البته 
از  پیش  زندان  مسئوالن  د.  بو منفی 
آنکه وی اوین را ترک کند، به پای او 

پابند الکترونیک وصل کردند و نازنین 
نمی تواند بیش از ۳۰۰ متر از خانه پدر 
یکشنبه، ۲۹  دور شود.روز  مادرش  و 
مارس، ریچارد رتکلیف همسر نازنین 
پرونده  گفت:  نیوز  اسکای  ه  ب زاغری 
اختیار  در  عفو  برای  احتماال  نازنین 

دادستان عمومی قرار گرفته است.
روزهای  نخستین  در  زاغری  نازنین 
خروج از زندان اوین گفته بود، به نظر 
می رسد گفتگوهایی بین تهران و لندن 
برای آزادی من در جریان است. امید 
او به ادامه آزادی و بازنگشتن به زندان 
اوین زمانی قوت گرفت که دومینیک 
ر خارجه بریتانیا در روزهایی  راب وزی
که نازنین به خانه پدر و مادرش انتقال 
در  گفت:  انگلیس  پارلمان  در  یافت 
ظریف  محمدجواد  با  فنی  تل صحبت 
از  اسالمی،  جمهوری  رجه  خا وزیر 

وی خواسته است زندانیان دوتابعیتی 
انگلیسی در ایران هرچه زودتر آزاد شوند.

در گفتگوی تلفنی محمدجواد ظریف 
آخرین  مورد  در  راب  یک  دومین و 
تحوالت شیوع کرونا در ایران و جهان و 
تحریم های یکجانبه آمریکا بر جمهوری 
اسالمی، موضوع برجام، روابط و مسائل 
تحوالت  و  کشور  دو  بین  ی  کنسول
منطقه مورد بحث و تبادل نظر گرفته 
شده بود و روزهای پس از این گفتگوی 
با چند  بریتانیا همراه  تلفنی مقامات 
درباره  مجددا  اروپایی  دیگر  کشور 
بخشی  شدن  برچیده  و  رجام  ب حفظ 
از تحریم های آمریکا از روی جمهوری 
اسالمی سخن گفتند که این موضوع 
می تواند از دالیل امیدوار شدن نازنین 
زاغری- رتکلیف به آزادی و بازنگشتن 

به زندان اوین باشد.

تصویر نازنین زاغری در مرخصی/ ۲۷ اسفندماه 1۳۹8
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=مسعود مولوی وردنجانی  
ز  ا یکی  سابق  عضو  که 
وزارت  سایبری  بخش های 
دفاع بوده قصد افشای مفاسد 
فرماندهان سپاه را داشت که 

در استانبول ترور شد.
=مقام های امنیتی و دولتی 
ترکیه چهار ماه پس از قتل او 
اعالم کردند عوامل سفارت 
جمله  را  اسالمی  جمهوری 
در  ایران  کنسول  مامور  دو 
ترکیه در قتل  استانبول در 
مسعود مولوی دست داشته 

است.
ایرانی  امنیتی  مقام  =دو 
پاسداران  سپاه  می گویند 
هشدار  مولوی  مسعود  به 
داده بود که بدون در اختیار 
گذاشتن جزئیات هیچگونه 
ی  کت ها شر با  ی  ر همکا
ترکیه و شرکت های پهپادی 
نداشته باشد. آنها همچنین 
کرده  تالش  مولوی  گفتند 
و  اروپایی  شرکت های  با 

آمریکایی همکاری کند.
مارس  رویترز شنبه ۲۸  خبرگزاری 
اختصاصی   گزارشی  در  فروردین(   ۹(
به نقل از دو مقام ارشد دولت ترکیه 
وردنجانی   مولوی  مسعود  داد  گزارش 
مامور  دو  دستور  به  ایرانی  شهروند 
قتل  به  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی 

رسیده است.
رژیم ایران و ترکیه در دوران رجب 
نزدیک  هم  به  بسیار  اردوغان  طیب 
شدند اما این خبر می تواند باعث تنش 

در روابط آنها شود.
پلیس در مورد جزئیات این قتل دو 
هفته پیش گزارشی منتشر کرد که در 
»غیرعادی«  مولوی  پرونده  آمده  آن 
امنیت  بخش  عضو  او  است.  بوده 
سایبری وزارت دفاع جمهوری اسالمی 
بود که به یکی از مخالفان رژیم ایران 

تبدیل شد.
ماه  در  مولوی  گزارش،  این  طبق 
مورد  در  پیام  یک   ۲۰۱۹ سال  اوت 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
شبکه های اجتماعی منتشر کرد. این 
موضوع مربوط به سه ماه قبل از قتل 
او در استانبول بود. در این پیام آمده 
بود: »ریشه فساد و مافیای فرماندهان 

سپاه را افشا می کنم و دعا کنید قبل از 
افشای آن مرا نکشند.«

بطور  نتوانسته  می نویسد  رویترز 
مستقل مقام یا درجه ی مسعود مولوی 
اسالمی  جمهوری  دفاع  وزارت  در  را 
در  او  پیام های  همچنین  و  ایران 

شبکه های اجتماعی را تایید کند.
رژیم  کنسولگری  و  سفارتخانه  در 
حاضر  هیچکس  نیز  ترکیه  در  ایران 
نشد به تماس های روز جمعه رویترز در 

مورد سابقه و قتل مولوی پاسخ دهد.
وزیر خارجه آمریکا یک هفته پس از 
ترور مسعود مولوی آن را یکی دیگر از 
موارد غم انگیز ترور زنجیره  ای مخالفان 

توسط رژیم ایران دانست.
رژیم  عمومی  بطور  ترکیه  مقامات 
ایران را به دست داشتن در این ترور 
متهم نکرده بودند اما دو مقام بلندپایه 
کشته  موضوع  بودند  گفته  ترکیه 
شدن مولوی را با مقامات ایران مطرح 

گزارش اختصاصی رویتز به نقل از دو مقام ارشد ترکیه: 
دو دیپلمات جمهوری اسالمی در قتل یک شهروند 

ایرانی عضو سابق وزارت دفاع دست داشتند

خواهند کرد و بازرسان ترکیه نیز در 
حال پیگیری پرونده هستند.

مسلّح  فرد  یک  می نویسد  رویترز 
مظنون به دست داشتن در این ترور 
و چند مظنون در این پرونده از جمله 
به دستور  اقرار کرده اند که  قاتل  فرد 
کنسولگری  در  اطالعاتی  مامور  دو 
جمهوری اسالمی ایران دست به این 

ترور زده اند.
بلندپایه  از مقام های  نقل  به  رویترز 
ترکیه می نویسد دستگاه های اطالعاتی 
دست  مولوی  ترور  در  ایران  رژیم 

داشته اند.
اساس  بر  رویترز،  منابع  گفته  به 
کنسولگری  مامور  دو  مظنونین  اقرار 
پاسپورت  که  اسالمی  جمهوری 
را  وی  ترور  دستور  دارند  دیپلماتیک 

صادر کرده اند.
به رویترز می گوید طبق  منبع دوم 
اظهارات مظنونین قویا می دانیم که دو 
تبعه ایران نقشی جّدی در تحریک و 

هماهنگی برای این قتل داشته اند.
هر دو مقام ترکیه گفته اند آنکارا به 
زودی در مورد قتل مسعود مولوی و 
نقش دو مامور که پاسپورت دیپلماتیک 
ایرانی داشتند و در این قتل مشارکت 
خواهند  ایران  یه  گزارشی  کرده اند 

فرستاد.
امنیتی  مقام  دو  ارتباط  همین  در 
ایران می گویند سپاه پاسداران انقالب 
وردنجانی  مولوی  مسعود  به  اسالمی 
اختیار  در  بدون  که  بود  داده  هشدار 
همکاری  هیچگونه  جزئیات  گذاشتن 
شرکت های  و  ترکیه  شرکت های  با 
همچنین  آنها  باشد.  نداشته  پهپادی 
گفتند مولوی تالش کرده با شرکت های 
کند.  همکاری  آمریکایی  و  اروپایی 

رویترز با انتشار این اطالعات یادآوری 
کرده است که نمی تواند این مسائل را 

بطور مستقل تایید کند.
می گوید  ایرانی  مقام های  از  یکی 
آنالین  صورت  به  را  مدارکی  مولوی 
شده  هک  یا  که  بود  کرده  منتشر 
برای  ایران  سفارت  تماس های  یا 
گرفته  نادیده  را  مراجعه  درخواست 
با دیپلمات های اسرائیلی  و در مقابل 
این  و آمریکایی مالقات داشته است. 
درباره  بیشتر  جزئیات  به  ایرانی  مقام 
مولوی  دیدارهای  یا  مدارک  محتوای 
نکرده  اشاره  خارجی  دیپلمات های  با 

است.
یک مقام امنیتی دیگر ایران می گوید 
با  ارتباطات  مورد  در  مولوی  مسعود 
هشدارهایی  خارجی  دیپلمات های 

دریافت کرده بود.
ترکیه  امنیتی  مقام  دو  از  یکی 
جمال  قتل  با  را  مولوی  مسعود  قتل 

سفارت  عوامل  توسط  خاشقجی 
عربستان در آنکارا مقایسه کرده است. 
رجب  طیب اردوغان گفته بود دستور 
قتل خاشقجی توسط مقامات بلندپایه 
محمدبن  است.  شده  صادر  عربستان 
سلمان این ادعا را رد کرد اما مسئولیت 
در مورد این موضوع را به عهده گرفته 

است.
امنیتی  نهادهای  چهارشنبه  روز 
در  کردند  اعالم  استانبول  در  ترکیه 
را  نفر   ۲۰ خاشقجی  پرونده  مورد 
شناسایی کردند که یکی از آنها مشاور 

سابق محمدبن سلمان بوده است.
افشا و انتشار این خبر در حالیست 
جریان  در  آنکارا  و  تهران  روابط  که 
است.  شده  تنش  پر  سوریه  جنگ 
ادلب  شهر  درگیری های  جریان  در 
و  ترکیه  به  وابسته  نظامی  نیروهای 

رژیم ایران با هم درگیر شدند.
در  ترکیه  اطالعات  وزارت  و  پلیس 
یک پروژه تحقیقاتی مشترک در مورد 
قتل مسعود مولوی ۳۲۰ ساعت فیلم 
ویدئویی و ۴۹ فرضیه را بررسی کرده و 
در مورد آن با ۱۸۵ نفر گفتگو کرده اند. 
وردنجانی   مولوی  قتل مسعود  از  بعد 
ویدئویی در تلویزیون ترکیه منتشر شد 
که در آن نشان داده می شود یک مرد 
مسلّح پشت دو فردی راه می رود که در 
محله »شیشیلی« استانبول ساعت ۱۰ 
صبح ۱۴ نوامبر سال ۲۰۱۹ مشغول 

راه رفتن بودند.
مرد مسلّح به یکی از اینها چند گلوله 
زمین  به  مضروب  و  می کند  شلیک 
می افتد. مقامات ترکیه می گویند »علی 
مسعود  همراه  که  فردی  اسفنجانی« 
با او آشنا  مولوی بود در سال ۲۰۱۸ 
شد و از مولوی اطالعاتی را به نهادهای 

منتقل  اسالمی  جمهوری  امنیتی 
می کرد.

به گزارش پلیس ترکیه، اسفنجانی 
از قتل به کنسولگری  صبح روز قبل 
از  پس  بود.  رفته  استانبول  در  ایران 
تا  داشت  ضارب  با  مالقاتی  نیز  آن 
هماهنگ  او  با  را  عملیات  جزئیات 
کند. در گزارش پلیس آمده اسفنجانی 
رهبر تیمی بوده که نقشه قتل را اجرا 
کردند. اسفنجانی سه روز بعد از مسعود 
مولوی توسط یک قاچاقچی از مرز رد و 

به ایران منتقل شد.
فرد  نام  به  فرار  برای  اسفنجانی 
کرده  تهیه  اتوبوس  بلیت  دیگری 
ترکیه  شرقی  مرزهای  به  را  خود  و 
امنیتی  مقام  دو  آن  از  یکی  رساند. 
ترکیه یک کپی از بلیت اتوبوس را به 
رویترز نشان داده است. رویترز نوشته 
قادر نیست تایید کند که اسفنجانی 

در کدام کشور است.

مولوی ۲۳ آبان سال ۹8 )14 نوامبر ۲۰1۹( در محله »شیشلی« 
استانبول ترور شد

)1۳(

ادامه دارد

آقای  که  این  دیگر  موارد  از 
مهندس میکده رئیس سازمان آب 
تهران به اصل چهار مراجعه کردند 
برای  کمکهایی  داشتند  تقاضا  و 
خرید وسائل تصفیۀ آب و راه افتادن 
جزء  تهران  آب  سازمان  تأسیسات 
کمکهای اصل چهار منظور گردد زیرا 
تصفیۀ آب  تأسیسات  زمان  آن  در 
تهران کامل نشده و شبکۀ لوله کشی 
به علت نبودن ارز و امکانات مالی 
آب  سازمان  و  بود  نشده  تکمیل 
نمی توانست آب آشامیدنی سالم در 
پایتخت توزیع نماید و هنوز سیستم 
جویهای کثیف و آلوده و حمل آب 
آشامیدنی به وسیله بشگه های آهنی 
غیر بهداشتی که به وسیلۀ چهارپایان 
رواج  تهران  شهر  در  می شد  حمل 
داشت. این طرح نیز مورد توجه واقع 
شد و بعداً اعتبارات الزم برای تأمین 
شهر  آشامیدنی  آب  تصفیه خانۀ 
تهران و تهیۀ مواد مورد نیاز تأمین 
گردید و به مرحلۀ اجرا گذاشته شد.

وزارت  کفیل  مفخم  دکتر  آقای 
توسعۀ  برای  داشتند  تقاضا  اقتصاد 
صادرات پنبه، پشم و خشکبار ایران 
اصل  طرف  از  جدیدی  بازارهای 
الزم  مطالعات  و  شود  پیدا  چهار 
فارس  خلیج  منابع  بررسی  برای 
انجام پذیرد. در  از نظر ماهیگیری 
این مورد نیز اقدامات مفصلی انجام 

گرفت که بعداً توضیح خواهم داد.
تیمسار سرتیپ آجودانی رئیس 
مراجعه  چهار  اصل  به  تهران  برق 
چون  که  داشتند  تقاضا  و  کردند 
تهران  برق  تولید  ظرفیت  مجموع 
است  کیلووات  هزار  شانزده  فقط 
اغلب  نیز  موجود  دستگاههای  و 
فرسوده و در حال تعطیل می باشد 
تعمیر  برای  کمک  لزوم  لذا ضمن 
وسائل موجود، احتیاج مبرم وجود 
برق  کارخانۀ  یک  حداقل  که  دارد 
به  کیلوات  هزار  پنجاه  ظرفیت  با 
تأسیسات فعلی اضافه شود و در غیر 
پایتخت  اعظم  قسمت  این صورت 
رفت.  فرو خواهد  تاریکی  در  شبها 
مطالعات مربوط به اجرای این طرح 
مورد موافقت اصل چهار قرار گرفت 
ولی تهیۀ ژنراتورهای تولید برق در 
دولت  تغییر  که  شد  انجام  زمانی 
انجام گرفت و دولت بعدی رأساً به 

این کار اقدام کرد.
رئیس  زنگنه  مهندس  قای  آ
سازمان برنامه اصرار زیادی داشتند 
قند  کارخانه های  ترمیم  برای  که 
ارز  نبودن  به علت  که  نساجی  و 
در  آنها  ماشین آالت  فرسودگی  و 
شرف تعطیل و بیکار شدن کارگران 
می باشد، اعتبارات قابل مالحظه ای 
فنی،  کمک  مه های  نا بر ضمن 
پیش بینی شده و در اختیار سازمان 

برنامه گذاشته شود.
رؤسای  اغلب  منوال  به همین 
فتر  د به  مختلف  ی  نها ما ز سا
برای  و  می کردند  مراجعه  وارن 
کمک  تقاضای  مشکالتشان  رفع 
رویۀ  برحسب  لبته  ا می کردند. 
باید  مالقات  هر  از  بعد  متخذه 
صورتجلسۀ حاوی خالصه مذاکرات 
برای نگهداری در پرونده و تعقیب 
بر  عالوه  می شد.  تهیه  موضوع 
بایدگزارش مشروح و روشنی  این، 
پیشنهاد  و  موجود  وضع  دربارۀ 
ز  ا مشکل  رفع  جهت  مشخصی 
طرف تقاضاکننده به سازمان اصل 
این  که چون  می شد  تسلیم  چهار 
بود،  فارسی  به زبان  پیشنهادات 
به زبان  دارالترجمه  در  باید  الجرم 
پاسخ  و  شود  برگردانده  انگلیسی 
نهایی به سازمان مربوط داده شود.

وجود  اینجا  در  که  مسأله ای 
داشت این بود که برای رسیدگی به 
پیشنهاداتی که در مورد کشاورزی، 
 ، می شد هنگ  فر و  ی  ر ا بهد
وجود  چهار  اصل  در  کارشناسانی 
داشتند که طی دو سال گذشته در 
»کمیسیون  برنامه های  چهارچوب 
و  بودند  آمده  ایران  به  مشترک« 
در  و  داشتند  اطالع  کار  سوابق  از 
حال حاضر در اختیار سازمان اصل 
دربارۀ  می توانستند  و  بودند  چهار 
نظر  اظهار  مربوطه  پیشنهادات 
کارشناسی بکنند و پاسخ مناسبی 
تهیه  تقاضاکننده  سازمان  برای 
مانند  امور  سایر  دربارۀ  ولی  کنند 
امور صنعتی و اقتصادی، کارشناس 
صاحبنظری در سازمان اصل چهار 
وجود نداشت که حتی قدمهای اولیه 
برداشته  پیشنهادات  بررسی  برای 
با  که  مکاتباتی  بالنتیجه  شود، 
موارد  این  در  مختلف  سازمانهای 

تعارف  جنبۀ  غالباً  می گرفت  انجام 
داشت و بدون محتوا بود. بدین جهت 
بخواهند  اگر  که  بود  روشن  کاماًل 
کمک مؤثری انجام دهند باید در تمام 
رشته ها به کمک دولت ایران بیایند وااّل 
فقط کمکهای فنی آنهم در رشته های 
اثر  فرهنگی  و  بهداری  کشاورزی، 
اقتصادی  بهبود وضع  چشمگیری در 
جهت  بدین  داشت.  نخواهد  ایران 
موضوع ایجاد تشکیالتی تحت عنوان 
توسعۀ اقتصادی مورد توجه قرار گرفت 
تا کارشناسانی که در رشته های مختلف 
صنعتی و اقتصادی تبحر داشته باشند 
به ایران آورده شوند و در تهیۀ طرحهای 
مورد نیاز با دولت ایران همکاری کنند. 
البته قبوالندن وضع موجود به مقامات 
واشنگتن مستلزم مکاتبات و گزارشات 
توجیهی مفصلی بود که قسمت مهمی 
از وقت دستگاه صرف آن می شد و از 
طرف دیگر به علت نداشتن کارشناسان 
اصل  رئیس  نیاز،  مورد  اختیارات  و 
بسیار  موقعیت  در  ایران  در  چهار 
از  زیرا  داشت  قرار  ناراحت کننده ای 
یک طرف هر روز با تقاضاهای متعدد 
مقامات ایرانی مواجه بود و از یک طرف 
می بایستی سؤاالت گوناگون مسؤولین 
کارها در واشنگتن را که از اوضاع ایران 
اطالع زیادی نداشتند، پاسخگو باشد.

نامه ها،  این  از  یکی  در  دارم  به یاد 
وارن به مسؤول امور ایران در واشنگتن 
مطلبی بدین مضمون نوشته بود: »در 
با کمیتۀ  این هفته در موقع مالقات 
عالی وزرا، من به چیزی بیشتر از یک 
صورت متبسم و دادن وعده های آینده 
احتیاج دارم. خواهش می کنم به کمک 

من بیایید«.
 ۱۳۳۱ سال  اوایل  در  باالخره 
برای  گرفت  تصمیم  ایشان   )۱۹۵۲(
ضروری  توضیحات  و  کار  در  تسریع 
اعتبارات  کسب  و  مربوط  مقامات  به 
مورد نیاز، به واشنگتن مسافرت کند. 
زیرا پس از شش ماه که از تاریخ اعالم 
به  کمک  دالر  میلیون  سه  و  بیست 
قابل  اعتبار  هنوز  می گذشت،  ایران 
مالحظه ای به اصل چهار نرسیده بود 
و وجوه حواله شده فقط صرف پرداخت 
حقوق به کارکنان خود دستگاه می شد 
و در حقیقت وعده هایی که داده شده 
جهت  همین  به  و  بود  توخالی  بود 
زمزمه هایی در این باره از طرف مقامات 

ایرانی به گوش می رسید.
حدود  واشنگتن  به  وارن  مسافرت 
از  پس  ولی  کشید  طول  هفته  سه 
مراجعت ایشان، معلوم شد که بسیاری 
از مشکالت اداری و کاغذبازی که در 
است  رایج  دولتی  دستگاههای  تمام 
برطرف شده و به زودی کارشناسان و 
وسائل و اعتبارات الزم به ایران خواهند 
رسید. ضمناً معلوم شد موضوع تشکیل 
مورد  اقتصادی«  توسعۀ  »قسمت  
تصویب قرار گرفته و به زودی تعدادی 
مختلف  رشته های  در  کارشناس 
قابل  اعتبارات  با  و صنعتی  اقتصادی 
مالحظه به ایران وارد خواهند شد. البته 
خدمات  دوسالۀ  دوران  زمان  این  در 
در  که  آمریکایی  کارکنان  از  عده ای 
برنامه های »کمیسیون مشترک« کار 
می کردند به پایان می رسید و هر هفته 
عده ای از آنان ایران را ترک می کردند و 
جانشینان آنها به عنوان مأمورین »برنامۀ 
کمکهای فنی آمریکا« یا به طور خالصه 
اصل چهار، وارد ایران می شدند و عماًل 
»کمیسیون  عنوان  تحت  فعالیتهای 
بود. یافتن  پایان  حال  در  مشترک« 

واشنگتن  از  مراجعت  از  وارن پس 
توسعۀ  برای  اختیارات الزم  و گرفتن 
فعالیتهای اصل چهار و تشکیل قسمت 
توسعۀ اقتصادی از من سؤال کرد که آیا 
مایلم در این قسمت که بیشتر جنبۀ 
و  اقتصادی  مختلف  پروژه های  تهیۀ 
وارد  عماًل  و  کنم  کار  دارد  صنعتی 
پاسخ  بشوم.  طرحها  اجرایی  مراحل 
چون  بود  مثبت  و  سریع  بسیار  من 
مقامات  مذاکرات  از  که  سابقه ای  با 
چهار  اصل  سازمان  با  ایران  دولتی 
که  بود  روشن  برایم  به خوبی  داشتم 

اولیۀ  پایه ریزی های  در  شدن  وارد 
طرحهایی که در نظر بود و شرکت 
تجربیات  آنها،  اجرائی  مراحل  در 
خواهد  بر  در  ارزنده ای  فوق العاده 
هر  برای  موضوع  این  و  داشت 
جوانی که بخواهد در ایران خدمتی 
انجام دهد، فرصتی استثنائی است. 
ایشان  پیشنهاد  از  جهت  بدین 
بسیار خوشحال شدم و ایشان هم 
می توانم  سمت  که  داشتند  اظهار 
معاونت »قسمت توسعۀ اقتصادی« 
را عهده دار شوم که در این صورت 
حقوق ماهیانه ام نیز به میزان چهل 
و  یافت  خواهد  افزایش  درصد  
ضمناً اضافه کرد که مایل است در 
ایشان  مسافرتها  و  جلسات  بعضی 
زمان  این  در  کنم.  همراهی  را 
مشترک«  »کمیسیون  تشکیالت 
بطور کامل در سازمان اصل چهار 
ادغام گردید و آقای اردشیر زاهدی 
»کمیسیون  رئیس  ایرانی  معاون 
که  وظایفی  انجام  برای  مشترک« 
من به عهده داشتم انتخاب شد که 
بود  به جایی  بسیار  انتصاب  البته 
زیرا آقای اردشیر زاهدی از ابتدای 
شروع فعالیتهای کمیسیون مشترک 
در آنجا حضور داشته و به جزئیات 
مذاکرات و طرحهای در دست اجرا 
به علت  این،   بر  عالوه  و  بود  وارد 
استثنایی  ذاتی  شخصیت  داشتن 
تمام  همکاری  و  دوستی  جلب  در 
کسانی که با ایشان در تماس بودند 
گرم  روابط  داشتن  همچنین  و 
دوستانه با مقامات مختلف مملکتی، 
در  شایسته ای  به نحو  می توانست 
اقدام  پیشرفت طرحهای در دست 
انتصاب  نیز  من  برای  کند.  کمک 
ایشان بسیار مفید بود چون با روابط 
دوستانه ای که از دوران تحصیل در 
دانشگاه با هم داشتیم، می توانستم 
در مواقع الزم برای پیشرفت کارها 
از ایشان کمک بگیرم ولی متأسفانه 
همکاری ایشان با وارن بعد از مدت 
کوتاهی به پایان رسید. زیرا شنیده 
سپهبد  تیمسار  دشمنان  که  شد 
زاهدی که مدتی بود از کابینۀ آقای 
کرده  کناره گیری  مصدق  دکتر 
دولت  مخالفین  قطب  به عنوان  و 
دکتر  آقای  به  می شدند  شناخته 
مصدق تلقین کرده بودند که حضور 
فرزند تیمسار زاهدی در کنار وارن، 
از نظر سیاسی به ضرر دولت است 
و به همین جهت از طرق مختلف 
آورده  فشار  آمریکایی  مقامات  به 
بودند که از حضور فرزند ایشان در 
سازمان اصل چهار جلوگیری کنند. 
بسیار  که جوانی  زاهدی هم  آقای 
بود و روابط  شجاع و صریح اللهجه 
بسیار نزدیکی با پدر خود داشت و 
در تمام مراحل فعالیتهای ایشان را 
و  این دسیسه ها  از  دنبال می کرد، 
تحریکات اطالع یافت لذا شخصاً از 
کار کناره گرفت که موجب تأسف 
بسیار وارن شد بطوری که بارها این 

موضوع را عنوان می  کرد.
با  اقتصادی«  توسعۀ  »قسمت 
سرعت زیادی سازمان یافت و ظرف 
دو سه هفته ساختمان بزرگی در اول 
خیابان پهلوی که به نام بیمارستان 
عدل نامیده می شد و در فاصله چند 
ادارۀ اصل چهار قرار داشت  قدمی 
نظر  تحت  واحد  این  و  شد  اجاره 
اول  آمریکایی طراز  یک متخصص 
امور  در  سی ساله ای  تجربیات  که 
اقتصادی و صنعتی داشت، تشکیل 
گردید و در مدت زمان کوتاهی با 
ورود چندین کارشناس باتجربه در 
امور صنایع، معادن، آمار، شرکتهای 
تعاونی، شیالت و صادرات و بازاریابی 
به صورت یک واحد فعال شروع به کار 
کرد. عده قابل مالحظه ای از ایرانیان 
این  در  نیز  باتجربه  و  تحصیلکرده 
ازجمله  شدند  کار  مشغول  واحد 
)خزانه  دار  اردالن  عباسقلی  آقای 
کل سابق و نمایندۀ اقتصادی ایران 
آقای منوچهر کاظمی  آمریکا(،  در 
کارشناس اقتصادی سازمان برنامه 
دکتر  کابینه  در  کشاورزی  )وزیر 
مینائی  احمد  دکتر  آقای  بختیار(، 
کارشناس امور اقتصادی )بعداً سفیر 
و دبیر کل پیمان منطقه ای سنتو(، 
کارشناس  نیکپور  منوچهر  آقای 
)بعداً  صنعتی  و  اقتصادی  امور 
بانک  و  کارگران  رفاه  بانک  رئیس 
آقایان مهندس جالینوسی  سپه(،  
مسعود  و  موسوی زاده  مهندس  و 
رشته های  فارغ التحصیالن  اتحادیه 
از  بعداً  که  بازرگانی  و  اقتصادی 
بخش  در  موفق  بسیار  مدیران 

خصوصی بودند.

                                                                                                                          مسعود مولوی در ترکیه
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وزیر راه و شهرسازی: ُکرونا کار بازخوانی جعبه 
سیاه هواپیمای اوکراین را متوقف کرد

سوی  از  این  از  =پیش 
اسالمی  جمهوری  مقامات 
اعالم شده بود که جعبه های 
شرکت  هواپیمای  سیاه 
و  بازخوانی  قابل  اوکراینی 
دانلود در ایران نیستند زیرا 
تجهیزات الزم برای این کار 
در کشور وجود ندارد. با این 
تحویل  از  ایران  دولت  حال 
به  اوکراین  به  سیاه  جعبه 
شرکت  که  کشوری  عنوان 
متعلق  مربوطه  هواپیمایی 
به آن است و به آمریکا که 
سازنده بوئینگ هست و هر 
کشور دیگری مثل فرانسه و 
کانادا خودداری کرده است. 
حتی  اسالمی  جمهوری 
تجهیزات  بود  کرده  تقاضا 
قرار  اختیارش  در  مربوطه 
را  آن  خودش  تا  بگیرد 
بازخوانی کند! بعد هم اعالم 
آسیب  سیاه  جعبه  کردند 
»بازسازی«  حال  در  و  داده 

آن هستند!
سیاه  جعبه  بررسی  که  حالی   در 
با  که  اوکراین  مسافربری  هواپیمای 
پدافند موشکی سپاه پاسداران انقالب 
 ۱۷۶ شدن  کشته  به  منجر  اسالمی 
سرنشین آن شد حتی آغاز هم نشده 
می گوید  شهرسازی  و  راه  وزیر  بود، 
سیاه  جعبه  بازخوانی  کار  »ُکرونا 
کرده  متوقف  را  اوکراینی  هواپیمای 

است!«
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
روز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹ در 
یک برنامه ی رادیویی از توقف بازخوانی 
خبر  اوکراینی  هواپیمای  سیاه  جعبه 
بازخوانی  کار  »ُکرونا  گفت:  و  داد 
است.« کرده  متوقف  را  سیاه  جعبه 

حمله  زمان  از  ایران  حکومت 
موشکی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
هواپیمای مسافربری اوکراین در دی ماه 
قرار  اختیار  در  از  کنون  تا   ۹۸ سال 
شرکت  به  هواپیما  سیاه  جعبه  دادن 
بوئینگ آمریکا و همچنین اوکراین و 
این  در  شهروندانشان  که  کشورهایی 
از دست داده اند و  را  پرواز جان خود 
حتی کشور ثالث خودداری کرده است.

ادعا  شهرسازی  و  راه  وزیر  اکنون 
می کند که »اوکراین و شرکت سازنده 
جز الینفک بررسی سانحه هستند و به 
محض اینکه شرایط آماده شد بازخوانی 

جعبه سیاه آغاز می شود.«
گفته  حال  عین  در  اسالمی  محمد 
سانحه  بررسی  کمیته  »اما  است: 
»بررسی  و  است.«  بررسی  حال  در 
قطعات«  »آزمایش های  و  میدانی« 
نیز انجام شده اما »ُکرونا کار را متوقف 
کرده است. بعد از این وضعیت این را 

دنبال می کنیم.«
اینهمه در حالیست که پیش از این از 
سوی مقامات جمهوری اسالمی اعالم 
شده بود که جعبه های سیاه هواپیمای 
شرکت اوکراینی قابل بازخوانی و دانلود 
الزم  تجهیزات  زیرا  نیستند  ایران  در 
برای این کار در کشور وجود ندارد. با 
این حال دولت ایران از تحویل جعبه 
سیاه به اوکراین به عنوان کشوری که 
شرکت هواپیمایی مربوطه متعلق به آن 
است و به آمریکا که سازنده بوئینگ 
هست و هر کشور دیگری مثل فرانسه 
و کانادا خودداری کرده است. جمهوری 
اسالمی حتی تقاضا کرده بود تجهیزات 
تا  بگیرد  قرار  اختیارش  در  مربوطه 
نیز  بازخوانی کند! بعد  را  خودش آن 
آسیب  سیاه  جعبه  که  شدند  مدعی 
دیده و مشغول »بازسازی« آن هستند. 
حاال در شرایطی که بیماری کووید۱۹ 
جهان را به خود مشغول کرده، محمد 
»بازخوانی«  که  شده  مدعی  اسالمی 

فعال متوقف شده است!
پریسا  همسر  اسماعیلیون  حامد 
از  اسماعیلیون  ری را  پدر  و  اقبالیان 
قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی به هواپیمای مسافربری 

صفحه  در  پیش  چندی  اوکراین 
فیس بوک خود نوشته بود که حکومت 
جنایت«  صحنه  »عادی سازی  برای 
با لودر و بولدزر به جان محل سقوط 
هواپیما افتاده و حتی وسایل مسافران 
باقی وسایل را هم آتش  را دزدیده  و 

زده  است.
این  در  شهرسازی  و  راه  وزیر 
گفتگوی رادیویی اظهار داشت: »تمام 
دچار  هواپیمایشان  که  شرکت هایی 
سانحه است، از کمپانی نرم افزاری به 
دیتا  آن  درون  که  می شود  داده  آنها 
برای هواپیماهایی که در  دارد.  وجود 
ایران پرواز می کنند نرم افزار را داریم. 
اما هیچ شرکتی این هواپیما اوکراینی 
خود  جز  نمی دهد،  پرواز  ایران  در  را 
اوکراینی ها. به همین دلیل ما نرم افراز 

بازخوانی را نداریم.«
جعبه  که  موضوع  این  تکرار  با  وی 
سیاه آسیب دیده است، گفت: »نرم افزار 
تنها چند آیتم را برداشت می کرد و ما 
بگیریم.  را  آن  که  می کردیم  تالش 
این  دارد  وجود  که  مسائلی  از  یکی 
است که جعبه سیاه در سانحه دچار 
آسیب و یک بخش اصلی آن شکسته 
شده است. اگر کارخانه بوئینگ در آن 
مشارکت نکند، ممکن بود دیتا از بین 
رود. به همین دلیل ریسک خواندن این 

دیتا بازیابی فیزیک جعبه سیاه بود!«
و  بوئینگ  »با  گفت:  همچنین  وی 
فرانسه و اوکراینی مکاتبه کردیم، هم 
فرانسه و هم اوکراینی ها اعالم آمادگی 
ً  اعالم کردند  کردند. اوکراینی ها اخیرا
را  سیاه  جعبه  بازخوانی  آمادگی  که 
دارند و در حال حاضر در حال مذاکره 
هستند به محض اینکه شرایط آماده 

شود ما هم مشکلی نداریم.«

هواپیمای مسافربری اوکراین پس از اصابت موشک های سپاه پاسداران
=پس از شورش در زندان 
زندان  همدان،  »الوند« 
»پارسیلون« خرم آباد، زندان 
تبریز،  زندان  الیگودرز، 
زندان مهاباد و زندان سقز، 
شیراز  عادل آباد  زندان  در 

هم شورش شد.
که  است  شده  =گفته 
عامالن شورش در عادل آباد، 
با »جرائم خشن و  زندانیان 

خاص« بودند.
تا  عادل آباد  =زندان 
در محاصره  بامداد دوشنبه 
صدای  و  بود  پلیس 
می شد  شنیده  تیراندازی 
اما مسئوالن قضایی استان 
شورش  می گویند  فارس 

تلفات نداشت.
=سازمان قضایی نیروهای 
مسّلح از بازداشت 4 نفر از 
مأموران زندان سقز به دلیل 
فرار تعدادی از زندانیان خبر 

داد.
رئیسی  =سیدابراهیم 
رفع  برای  فروردین  هشتم 
خانگی  روضه   ُکرونا  بالی 
برگزار کرد و گفت در دوران 
کساء«  »حدیث  قرنطینه 

بخوانید و دعا کنید!
قضائیه  قوه  =رئیس 
دستور  اسالمی  جمهوری 
وضعیت  پایش  برای  داده 
»کمیته  زندان ها  امنیتی 
انتظامی«  و  اطالعاتی 
خواسته  وی  شود.  تشکیل 
است که جهت »حفظ امنیت 
خاص«  شرایط  در  زندان ها 

عملیات ویژه برگزار شود.
=فرمانده نیروی انتظامی 
یگان  تقویت  لزوم  بر 
حفاظت زندان ها و برگزاری 
مشترک،  رزمایش   های 
حوزه  بین  مستمر  ارتباط 
یگان های  و  زندانبانی 

انتظامی تاکید کرده است.
زندانیان  فروردین   ۱۰ یکشنبه شب 
)عادل آباد(  شیراز  مرکزی  زندان  در 
به شورش زدند. حجت االسالم  دست 
رئیس کل  موسوی  سیدکاظم 
دادگستری استان فارس می گوید دو 
بند که زندانیان با جرائم خشن و خاص 
نگهداری می شوند شورش کردند. آنها 
با وجود شیوع کرونا مشمول مرخصی 

موقت نشده بودند.
زندانیان  قضایی  مقام  این  گفته  به 
دوربین های  و  نرده ها  شورشی 
ورود  با  ولی  شکستند  را  مداربسته 
یگان های  و  زندان  نیروهای حفاظتی 
تحت  وضعیت  امنیتی  و  انتظامی 

کنترل قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین 
به زندانیان و  گفت هیچگونه آسیبی 
نیروهای حفاظتی و انتظامی وارد نشد 

و کسی فرار نکرد.
از شورش  که  ویدئوهایی  بعضی  در 
زندان عادل آباد در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده صدای تیراندازی به گوش 

می رسد.
دادستان شیراز دوشنبه ۱۱ فروردین 
مدعی شده شورش در زندان عادل آباد 
و  نداشته  جانی  تلفات  هیچ  شیراز 

ادامه شورش در زندان های ایران؛ عوارض ُکرونا برای 
رئیس قوه قضائیه

شناسایی عوامل در دست بررسی است.
ایران  زندان  هفت  در  روز   ۱۰ طی 
شورش  از  پیش  است.  شده  شورش 
نهم  شنبه شب  عادل آباد  زندان  در 
فروردین شماری از زندانیان در زندان 
شورش  به  دست  همدان  »الوند« 
زدند و تعدادی فرار کردند. در زندان 
»پارسیلون« خرم آباد، زندان الیگودرز، 
زندان تبریز، زندان مهاباد و زندان سقز 

نیز شورش شکل گرفت.
این  اصلی  دلیل  می شود  گفته 
به  ابتال  از  زندانیان  ترس  شورش ها 
ویروس ُکرونا است. گزارش ها حاکیست 
تعدادی از زندانیان در برخی زندان   ها 

به COVID-۱۹ مبتال شده اند.
آمار دقیقی از تعداد زندانیان فراری 
 ۲۳ می شود  گفته  اما  نشده  منتشر 
زندانی از زندان پارسیلون گریخته اند. 
یکی از آنها هنگام فرار کشته و یک نفر 

دیگر زخمی شده است.
سقز  زندان  در  شورش  از  پس 
گفته  کرده اند.  فرار  نفر  دست کم ۸۰ 
فراری  زندانیان  از  نفر  هفت  می شود 
بازداشت شدند. ۱۰ فروردین سازمان 
قضایی نیروهای مسلّح از بازداشت ۴ 
نفر از مأموران زندان سقز به دلیل فرار 

تعدادی از زندانیان خبر داد.
کردستان  قضایی  سازمان  رئیس 
فرار  گزارش  از  پس  »بالفاصله  گفت: 
اجرای  در  و  سقز  زندان  از  زندانیان 
بر  مبنی  قضائیه  قوه  ریاست  دستور 
قاصرین  با  قاطع  برخورد  و  شناسایی 
دادسرای  در  پرونده ای  مقصرین،  و 
و  شده  تشکیل  سقز  ناحیه  نظامی 
رئیس دادسرا شخصاً در محل حاضر 
و تحقیقات میدانی را آغاز و دستورات 
با هماهنگی دادستان  را  قضایی الزم 

نظامی استان صادر می نماید«.
چند  ارتباط  این  در  داد  توضیح  او 
نفر از مأموران زندان سقز احضار و از 
آنان تحقیق به عمل آمد و ۴ نفر از این 
افراد با صدور قرار تأمین روانه بازداشت 
و بقیه نیز با قرارهای تأمین متناسب 

آزاد شدند.
ده ها زندانی در ایران به خاطر شیوع 
ُکرونا مشمول آزادی موقت شده اند اما 
ابتالی  از  مواردی  زندانی ها.  همه  نه 
اوین،  زندان  در  ُکرونا  به  زندانیان 
اورمیه گزارش شده است.  فشافویه و 
از  شماری  می شود  گفته  همچنین 
زندانیانی که در زندان سقز موفق به 

فرار شدند مبتال به ُکرونا بودند.

مرخصی  به  زندانی  هزار   1۰۰
رفته اند

سخنگوی  اسماعیلی  غالمحسین 
قوه قضاییه ۱۰ فروردین به خبرنگاران 
گفت »با توجه به شرایط عمومی کشور 
قریب به ۱۰۰ هزار نفر از زندانیان به 
اعطای  دوم  موج  و  رفتند  مرخصی 

مرخصی آغاز شده است.«
او خبر داد مرخصی زندانیان تا پایان 
فروردین تمدید شده است. اسماعیلی 
ایام مرخصی  گفت »زندانیانی که در 
حسن رفتار نداشتند و رفتار غیرقانونی 
و مجرمانه از آنها سر زده است، مشمول 

تمدید مرخصی نخواهند بود«.
شد  »مقرر  افزود:  همچنین  وی 
تامین  قرار  با  که  متهمانی  مورد  در 
پرونده  هنوز  و  هستند  بازداشت 
و  نشده  منجر  محکومیت  به  آنها 
مرخصی  از  نمی توانند  طبیعی  بطور 
استفاده کنند، تمامی قرارهای تامین 
های  مقام  توسط  بازداشت  به  منجر 
قضایی مورد بازنگری قرار گیرد و در 
نظر  با  و  مقررات  و  چارچوب ضوابط 
مهیا  شرایطی  چنانچه  مدارا  و  ارفاق 
قرارهای  تخفیف  به  نسبت  باشد، 
تامین مبادرت شود تا زندانیان تحت 

قرار بتوانند با تخفیف تامین از زندان 
آزاد شده… تا ماه شعبان را در کنار 

خانواده خودشان باشند«.
است  گفته  قضاییه  قوه  سخنگوی 
اعطای  باب  هم  و  عفو  باب  »هم 
مرخصی به زندانیان کماکان باز است 
و این رفتار زندانیان است که زمینه ساز 
برخورداری آنها از عفو، آزادی مشروط 

و تخفیف مجازات و مرخصی است«.
بر اساس آخرین آمار که مربوط به 
حدود ۲۴۰  ایران  در  است   ۹۸ سال 
تا ۲۵۰ هزار نفر زندانی بوده اند. طبق 
جمهوری  قضایی  مسئوالن  اعالم 
 ۲ ایران  زندان های  ظرفیت  اسالمی 

برابر حد مجاز است!

امنیت زندان ها در شرایط  »حفظ 
خاص«

استمرار شورش در زندان های ایران 
امنیتی جمهوری  و  مسئوالن قضایی 
اسالمی را به شدت نگران کرده است. 
رئیسی  سیدابراهیم  فروردین  نهم 
اشتری  حسین  با  قضائیه  قوه  رئیس 
اول  معاون  انتظامی،  نیروی  فرمانده 
قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس 
سازمان زندان ها و تعدادی از مقامات 
قضایی و انتظامی جلسه داشت تا به 

بررسی وضعیت بپردازند.
تسنیم نوشته است: »در این جلسه بر 
لزوم تعامل حداکثری نیروی انتظامی و 
شورای تأمین استان   ها و شهرستان   ها 
کمیته  تشکیل  زندان ها،  سازمان  با 
پایش  برای  انتظامی  و  اطالعاتی 
تدوین  و  زندان ها  امنیتی  وضعیت 
برنامه عملیاتی ویژه جهت حفظ امنیت 
زندان ها در شرایط خاص در دستور کار 

قرار گرفت.«
در این نشست فرمانده نیروی انتظامی 
بر لزوم تقویت یگان حفاظت زندان ها و 
برگزاری رزمایش   های مشترک، ارتباط 
مستمر بین حوزه زندانبانی و یگان های 

انتظامی تاکید کرده است.
به  رئیسی  سیدابراهیم  پایان  در 
با  دادستان  کل کشور مأموریت داد تا 
تشکیل کمیته های قضایی، اطالعاتی 
استان   ها  همه  و  مرکز  در  انتظامی  و 
نسبت به تشدید مراقبت های امنیتی از 
زندان ها و دستگیری متهمان متواری 

اقدام کنند.
مسئله  »همچنان  کرد  تأکید  او 
با  نیز  زندانیان  سالمت  و  بهداشت 
اولویت دنبال شود و اجرای بخشنامه 
تداوم  عفو  و  مرخصی  اعطای  اخیر 
از  معدودی  اقدامات  به واسطه  تا  یابد 
مجرمان قانون شکن و سهل انگاری یا 
ضعف در تدابیر مراقبتی، سایر زندانیان 
با رعایت مقررات در حال تحمل  که 
مجازات هستند، از تسهیالت و رأفت 

اسالمی محروم نشوند«.
سیدابراهیم رئیسی که عضو هیأت 
زندانیان سیاسی و  اعدام  برای  مرگ 
اسفند  بود،   ۱۳۶۷ سال  در  عقیدتی 
آملی  صادق  جایگزین   ۱۳۹۷ سال 
و  شورش  هفت  حاال  شد.  الریجانی 
زندان های  از  نفر   ۱۰۰ از  بیش  فرار 
ایران طی ۱۰ روز حیثیت ریاست وی 
بر این مقام انتصابی از سوی ولی فقیه 
روز  رئیسی  است.  گرفته  بازی  به  را 
برگزاری  با  همزمان  فروردین  هشتم 
بود  گفته  خانگی  روضه   مجلس  یک 
کساء«  »حدیث  قرنطینه  دوران  در 
دعا  ُکرونا  بالی  رفع  برای  و  بخوانید 

کنید.
فرار زندانیان با واکنش های مختلفی 
شده  روبرو  اجتماعی  شبکه های  در 
است. برخی می گویند ناشی از ضعف 
و  است  قضایی  و  امنیتی  نهادهای 
شده  برنامه ریزی  را  آن  دیگر  برخی 

می دانند.

شورش شبانه در زندان سپیدار اهواز

=اگر تحریم ها کمی ُشل 
شود فشارها برای مذاکره با 
رژیم ایران بر سر یک توافق 
اتمی جدید و مهار آن دشوار 

خواهد شد.
تغییر  احتمال  =پمپئو 
علیه  آمریکا  سیاست های 
رد  را  اسالمی  جمهوری 

نکرد.
روزنامه نیویورک  پست ۳۱ مارس در 
گزارشی به تالش دموکرات ها برای لغو 
تحریم های جمهوری اسالمی انتقاد کرد 
و نوشت با وجود شرایط بحرانی ناشی 
و سخت  ماّلها سفت  ُکرونا  شیوع  از 
اتمی اند. به سالح  دنبال دستیابی  به 

از  برخی  آمده  گزارش  این  در 
سندرز  برایان  سناتور  کنگره،  اعضای 
الکسندریا  نظیر  دموکرات هایی  و 
اوکاسیو کورتز و ایلهان عمر خواستار 
لغو تحریم های جمهوری اسالمی ایران 
با شیوع ُکروناویروس  به دلیل مقابله 
و  احساسی  خواسته  این  شده اند. 
بشردوستانه است اما اصاًل به واقعیت 

نیویورک  پست: 
کار از کمک 

غرب و آمریکا 
به رژیم 

شیطانی ایران 
گذشته!

نزدیک نیست.
این سناتورها گفته اند بجای تحریم  
شرایطی  در  اسالمی  جمهوری  علیه 
که مردم آن کشور نیاز به کمک دارند 
تعلیق  حالت  به  را  تحریم ها  آمریکا 
درآورد تا مردم با این ویروس بجنگند.

اما وزیر خارجه آمریکا با تأکید و به 
تکرار می گوید در مورد کمک رسانی به 
کشورهای آسیب دیده از شیوع ویروس 
هرگز  بشردوستانه  کمک های  ُکرونا 
بود. نخواهد  و  نیست  نبوده،  تحریم 

مایک پمپئو گفته »این اقالم به هیچ  
وجه تحت تحریم نیستند و هیچگونه 
کمک های  انتقال  برای  ممنوعیتی 
بشردوستانه به این مکان های دشوار و 

پر چالش وجود ندارد.«
وی همچنین عنوان کرده »برخی از 
این کشورها در حالی که مردم شان از 
گرسنگی رنج می برند، به ساختن بمب 
و موشک و توانایی هسته ای ادامه می 
پولی  می کنند  ادعا  آنها  وقتی  دهند. 
ندارند که شکم مردمشان را سیر کنند، 
این تصمیمی است که معموال سران آن 
کشورها گرفته اند و این به نفع مردم شان 
نبوده بلکه مشاهده اینکه تصمیمات آن 
آن کشورها  مردم خود  به  حکومت ها 
آسیب می رساند بسیار غم انگیز است«.

که  است  شرایطی  در  پمپئو  اظهارات 
جمهوری اسالمی کمک های آمریکا را 
نپذیرفته و پزشکان بدون مرز فرانسوی 
را نیز از ایران اخراج کرده  است.علیرضا 
وهاب زاده مشاور رسانه ای وزیر بهداشت 
جمهوری اسالمی به بلومبرگ گفته »ما 
تختخواب های خالی و ظرفیت اضافی 

داریم و به این کمک احتیاج نداریم«.
نیویورک پست می نویسد: در این گیر 
و دار ماّلها سفت و سخت به برنامه های 
اتمی خود چسبیده اند تا به سالح اتمی 
توافق  آنها برخالف  دست پیدا کنند. 
اتمی سال ۲۰۱۵ میزان ذخایر اورانیوم 
ورود  از  و  دادند  افزایش  را  غنی شده 

بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
تاسیسات مشکوک خودجلوگیری  به 
تحریم ها کمی ُشل  اگر  کردند.اکنون 
بر  آنها  با  مذاکره  برای  فشارها  شود 
سر یک توافق اتمی جدید و مهار آنها 
مشکل خواهد شد.البته آمریکا و غرب 
برای کمک به رژیمی مثل جمهوری 
اسالمی ایران حتی با وجود شیطانی 
نظر  به  گرچه  دارند.  تمایل  آن  بودن 
می رسد مسئله برخی رژیم ها از کمک 

کردن هم گذشته باشد.
احتمال تغییر مواضع آمریکا در 

مورد تحریم ها
در هفته های اخیر جمهوری اسالمی 
تبلیغاتی  کمپین  انداختن  راه  به  با 
دولت  به  فشار  دنبال  به  ضدتحریم  
بهانه  به  تحریم ها  لغو  برای  ترامپ 
یکسو  از  ُکروناست.  ویروس  با  مقابله 
نایاکی ها  و  آمریکا  دموکرات های 
دیگر  سوی  از  و  رژیم  البیگران  و 
درخواست  روسیه  و  چین  دولت های 

لغو این تحریم ها را مطرح کرده اند.
با این حال وزارت خارجه آمریکا در 
مواضعی صریح اعالم کرده است که تا 
تغییر  ایران  رژیم  سیاست های  وقتی 
حتی  یا  لغو  برای  قصدی  نکند  پیدا 
کاهش تحریم ها ندارد. اما وزیر خارجه 
آمریکا اخیرا اظهاراتی نیز کرده که به 
و رسانه ها  تحلیلگران  از  نظر شماری 
کمی متفاوت با مواضع سختگیرانه اش 
است و  آن را به عنوان کوتاه آمدن و 
سیاست های  درباره  آمریکا  بازنگری 
تحریمی خود تعبیر کرده اند.به گزارش 
 ۳۱ نشست  در  پمپئو  مایک  رویترز 
مارس در پاسخ به پرسش خبرنگاری 
که در خصوص احتمال تغییر مواضع 
آمریکا در خصوص تحریم ها علیه رژیم 
ایران پرسید، گفت »ما بطور مداوم تمام 
سیاست های  خود را ارزیابی می کنیم. 
پس پاسخ به این پرسش که آیا ممکن 

است تجدید نظر کنیم، مثبت است«.
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تفاوت بین رژیم های 
گیاهخواری و وگان

* آغاز رژیم گیاهخواری به سال ۶۰۰ قبل از میالد 
بر می گردد. اما رژیم وگان کامال جدید است، یعنی قرن 

بیستم.
* گیاهخوارها غذاهای گیاهی و لبنی مصرف می کنند. وگان ها فقط 

غذاهای گیاهی را مصرف می کنند.
* برخی از گیاهخواران ممکن است تخم مرغ مصرف کنند. اما وگان ها تخم 

مرغ مصرف نمی کنند.
* گیاهخواران می توانند محصوالت تولید شده یا آزمایش شده بر روی حیوانات را 
بپوشند یا مصرف کنند. در حالی که وگان ها محصوالتی را که از حیوانات ساخته 

شده یا آزمایش شده باشد را نه می پوشند و نه استفاده می کنند.
* در نهایت باید گفت، وگان بودن یک سبک زندگی است و به رژیم محدود نمی 

شود، در حالی که گیاهخواری اینگونه نیست.
در  شما  به  وگان  و  گیاهخواری  های  وگان:رژیم  و  گیاهخواری  رژیم  مزایای 
پیشگیری از موارد زیر کمک می کنند: کلسترول باال ، بیماری قلبی ، چاقی 
،فشار خون باال ، نارسایی کلیه ، مشکالت کبدی ، سوخت و ساز آهسته 

استرس ، عدم تعادل هورمونی ، PCOS یا سندرم تخمدان پلی کیستیک
اما باید بدانید که اگر غذاهای خاصی را از رژیم غذایی خود حذف 

کنید، به ویژه اگر به گیاهخواری یا وگان بودن رو آورده باشید، 
بدن شما از لحاظ ذخایر مواد مغذی خاصی دچار کمبود 

محتمل  جانبی  عارضه  چند  اینجا  در  شود.  می 
ناشی از رژیم های گیاهی و  وگانی را 

بررسی می کنیم.

زنان  شاخص

گیاه وحشی کوهم نه الله ی گلدان 
مرا به بزم خوشی های خود سرانه مبر
به سردی خشن سنگ خو گرفته دلم 

مرا به خانه مبر زادگاه من کوه است 
ز زیر سنگی یک روز سر زدم بیرون 

به زیر سنگی یک روز می شوم مدفون 
سرشت سنگی من آشیان اندوه است 

جدا ز یار و دیار دلم نمی خندد 
ز من طراوت و شادی و رنگ و بوی مخواه 

گیاه وحشی کوهم در انتظار بهار 
مرا نوازش و گرمی به گریه می آرد 

مرا گریه میار

امروزه در بازار انواع 
برندهای  با  ها  شوینده 
مختلف وجود دارد و همین موضوع 
انتخاب محصول مناسب را برای افراد 
دشوار کرده است. درسال های اخیر 
شوینده های دیگری به غیر از صابون 
مثل شامپو بدن و ژل شستشوی بدن 
شده  بازار  وارد  گسترده  صورت  به 
آنها  روی  بر  زیادی  تبلیغات  و  است 
صورت می گیرد. در این مطلب قصد 
داریم شما را با تفاوت های صابون و 

شامپو بدن آشنا نماییم.
چه تفاوتی بین شوینده هایی مانند 

صابون و شامپو بدن وجود دارد؟
راجع به تفاوت صابون های جامد و 
های  صابون  گفت:  باید  بدن  شامپو 

جامد معمولی بعلت هزینه باال برای 
حال  درعین  و  گلیسیرین  افزودن 
فاقد  عموما  آن،  جامد  حالت  حفظ 
همچنین  و  میباشند  گلیسیرین 
از  آنها  مؤثره  ماده  جداسازی  بخاطر 
روغن دانه های گیاهی بوسیله اضافه 
سدیم،  خانواده  های  نمک  کردن 
و   ۸ حدود  در   PH و  قلیایی  حالت 
توجه  با  بدن  اما شامپوهای  دارند   ۹
بودن  مایع  و  تولیدشان  فرایند  به 
براحتی قابلیت اضافه کردن گلیسیرن 
بخاطر  آنها   PH باالنس  و  داشته  را 
اینکه حالت خنثی دارند بسیار ساده 

تر و کم هزینه تر می باشد.
ولی توجه کنید هرگز این یک قانون 
یا  و  بدن  شامپو  هر  که  نیست  کلی 
صابون مایع برای پوست بهتر میباشد.

شامپو  یا  صابون  انتخاب  مورد  در 
بدنتان حتما بجای توجه به جامد یا 
اسانس آن  رایحه و  یا  و  بودن،  مایع 
به سه نکته فوق توجه نموده و فریب 

سایر شعارهای تبلیغاتی را نخورید.
تفاوت صابون و شوینده های مایع که 
به صورت شامپو بدن مصرف می شود 
در نوع ترکیبات آن است. در صابون 

حقیقت این است که هرچه میزان 
کف کردن بیشتر شود به این معنی 
آن  بودن  قلیایی  میزان  که  است 
بر کثیفی های  و عالوه  بوده  باالتر 
سطحی پوست، چربی های طبیعی 
می  و  کرده  را حل  آن  از  بیشتری 
زداید که باعث خشکی پوست شما 

خواهد شد.
منبع  جامد  های  صابون  آیا 

آلودگی هستند؟
این باور اشتباه است. گرچه صابون 
وقتی خیس می شود و در دستشویی 
قرار می گیرد محیط مناسب برای 
رشد میکروب هاست اما چون مواد 
است  میکروب  ضد  صابون  قلیایی 
صابون  روی  میکروب  رشد  امکان 
به وجود نمی آید. به عبارتی صابون 
می  آلوده  دیگری  هر محیط  مانند 
معنی  به  شدن  آلوده  این  اما  شود 
یک  از  آن  انتقال  یا  میکروب  رشد 
دست به دست دیگر نیست. صابون 
شود  می  آلوده  شرایطی  در  تنها 
که پس از خیس شدن هفته های 
این  در  نشود.  استفاده  طوالنی 
دارد.  وجود  آلودگی  امکان  شرایط 
صابون هایی که در طول روز چند 
کنیم  می  استفاده  آنها  از  مرتبه 
برای  یکبار  روز   ۲  ،۳ حمام  در  یا 
شوند  می  استفاده  تن  شستشوی 

انتقال دهنده میکروب نیستند.
مناسب ترین مواد شوینده برای بدن

گرچه پوست های چرب، در مقابل 
تاثیر منفی اکثر شوینده های بدن، 
رعایت  حال  این  با  هستند،  مقاوم 
انواع  برای  است  ممکن  زیر،  نکات 

پوست ها مفید باشد:
انتخاب کنید  ای مالیم  – شوینده 

که قلیایی نباشید.
– از آب ولرم یا خنک برای حمام 

استفاده کنید، نه آب داغ
– بالفاصله پس از حمام، از مرطوب 

کننده استفاده کنید.
– از شستشوی زیاد و مکرر پوست، 
خودداری کنید، زیرا موجب خشکی 

پوست می شود.
پوست  خشکی  عالئم  مراقب   –
ازجمله پوسته شدن، قرمز شدن و 

خارش باشید.

از ترکیبات صابونی و ترکیبات حالل 
در  اما  شود.  می  استفاده  چربی  در 
ترکیب شامپو بدن از مواد غیر صابونی 
استفاده می شود که  به PH پوست 

نزدیک تر است.
بین صابون و شامپو بدن اولویت با 

کدام است؟
شوینده  دو  این  ترکیبات  بین 
از نظر  تفاوت چندانی وجود ندارد و 
میزان  و  پوست  روی  تاثیرگذاری 
شویندگی و تمیزکنندگی نیز در یک 

سطح قرار دارند.
اما از نظر سهولت مصرف و بهداشتی 
با شامپو بدن است.  اولویت  تر بودن 
طور  به  نفر  چند  دارد  امکان  زیرا 
مشترک از پن ها استفاده کنند که از 
نظر بهداشتی چندان مطلوب نیست.

عالوه بر این، قرار گرفتن این پن ها 
در جاصابونی و در محیط حمام باعث 
تجمع مقداری آب در داخل ظرف می 
شود که می تواند محلی برای تجمع 
در  بدن  شامپو  اما  باشد،  ها  آلودگی 

دارد  قرار  دربسته  های  بطری  داخل 
با تمام  و تماسی بین مصرف کننده 
از  بنابراین  ندارد،  وجود  داخل  مایع 
این نظر بهداشتی تر و ایمن تر است.

این تفکر که هرچه صابون یا شامپو 
بیشتر کف کند کیفیتش بهتر است و 
احساس تمیزی بیشتری به شما میدهد 
است! مضر  شما  پوست  برای  کامال 

آنیک استپانیان
نخستین  استپانیان-آودیان،  آنیک 
دندان پزشک زن بود که از دانشگاه 

تهران فارغ التحصیل شد.
در سال ۱۲۹۱ خورشیدی )۱۹۱۲ 
میالدی( در تهران به دنیا آمد. وی 
فرزند آرتین استپانیان، دندان پزشک 
و  شاه  محمدعلی  دربار  رسمی 
)استپانیان(  امیرخانیان  نی نیش 

است.
تحصیالت  کسب  از  پس  وی 
هایکازیان«  »مدارس  در  ابتدایی 
ژاندارک«  »مدرسه  و  تهران  ارامنه 
در  را  خویش  عالی  تحصیالت  و 
در  و  پی گرفت  دندانپزشکی  رشته 
سال ۱۳۲۰ )۱۹۴۱( به عنوان اولین 
دانشجو در این رشته فارغ التحصیل 
گشت. وی در سال ۱۹۴۱ م. با آواک 

آواکیان ازدواج کرد.
به   )۱۹۴۵(  ۱۳۲۴ سال  از  وی 
هاروتیون  دکتر  پدرش  نزد  طبابت 
تا  و  پرداخت  برادرش  و  اسپانیان 
فعالیت  به   )۱۹۷۰(  ۱۳۴۹ سال 

ادامه داد.
و  امتیاز  صاحب  استپانیان  آنیک 
روحانی  خواهران  مدرسه  مدیر 

مدرسه  همچنین  و  کاتولیک 
بوده است.  ساهاکیان  دخترانه 
میان  رابط  عنوان  به  سال ها  وی 
سازمان زنان ایران و انجمن خیریه 
و  پرداخت  خدمت  به  تهران  زنان 
طرف  از   )۱۹۶۵(  ۱۳۴۴ سال  در 
حقوق  کنفرانس  در  انجمن  این 
گردید  برگزار  ایران  در  که  زنان 

شرکت نمود.
سال  در  استپانیان  آنیک  دکتر 
جاثلیق  سوی  از   )۲۰۰۰(  ۱۳۷۹
آرام یکم رهبر دینی حوزه کیلیکیه 

ژاله اصفهانیارامنه مورد تقدیر قرار گرفت.
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موهای  رشد  هستید،  جوان  وقتی 
حقیقت  در  است.  زیاد  بسیار  شما 
به آرایشگاه و خرج مکرر آن  رفتن 
برایتان آزاردهنده است. به هر حال 
درگیر  شما  موهای  ها  سال  از  بعد 
استرس می شود. بعضی از آقایان از 
برند در حالی  رنج می  کچلی خود 
که دیگران موهای ضعیفی دارند که 
شکننده شده و هنگام شانه کشیدن 
می  موها  سالمتی  شود.  می  کنده 
تواند به دلیل کمبود مواد غذایی، به 
هم ریختن تعادل هورمونی، بارداری، 
استفاده های  ارثی،  شیمی درمانی، 
دارویی، استرس، بیماری خودایمنی 
دیگر  محیطی  موارد  از  بسیاری  و 
خالصه،  طور  به  باشد.  تاثیر  تحت 
موهایشان  که  دانند  می  افراد  همه 
همیشه هم دلپذیر و سالم نخواهد 

ماند.
کم  دالیل  از  بعضی  که  حالی  در 
شدن موها اجتناب ناپذیر است. یکی 
از بهترین کارهایی که برای سالمت 
موهای خود می توانید انجام دهید، 
غذایی  رژیم  داشتن  از  اطمینان 
مواد  به  بیایید  پس  است.  مناسب 
به رشد موها کمک می  غذایی که 

کند نگاهی بیندازیم.
 مواد غذایی مفید برای رشد مو

رشد  و  تحریک  به  که  غذایی  مواد 
ماهی  شامل  کند  می  کمک  موها 
سالمون، دانه کدو، آووکادو، مرکبات، 
تخم  دریایی،  غذاهای  سبزیجات، 
است.  شیرین  زمینی  سیب  و  مرغ 
این مواد غذایی همچنین از ریختن 
موها جلوگیری کرده و کلید اصلی 

رشد موهاست.
 توت فرنگی: میوه هایی که سرشار 
ها  اکسیدان  آنتی  و   C ویتامین  از 
هستند بسیار مفید بوده و اگر نقاط 
کم مویی روی سرخود مشاهده می 
تحریک  برای  ها  میوه  این  کنید، 
 C رشد مو مناسب هستند. ویتامین
کالژن  تولید  برای  ای  ویژه  ترکیب 
تقویت  در  کلیدی  نقش  که  بوده 
به  مو  کند.  می  بازی  موها  دوام  و 
ای  کننده  محافظت  پوشش  وسیله 
پوشانده شده که شامل کالژن می 
شود و بدون آن مو مستعد شکسته 
خواهید  می  اگر  گردد.  می  شدن 
کالژن  سطح  که  شوید  مطمئن 
مناسبی دارید و موهایتان قدرتمند 
است باید توت فرنگی، زغال اخته و 
مرکبات را از رژیم خود حذف نکنید 

چون سرشار از ویتامین C هستند.
 بادام: یکی از اجزای آسیب زننده به 
مو و پوست سر نور خورشید است. 
اشعه  توسط  شما  سر  فرق  وقتی 
بگیرد،  قرار  تاثیر  تحت  خورشید 
سبب آسیب موهای شما می شود. 
بوده چون  این مورد مفید  بادام در 
سرشار از ویتامین E می باشد. این 
ویتامین نه تنها از پوست و فولیکول 
آسیب  و  استرس  برابر  در  مو  های 
بلکه  کند  می  مراقبت  اکسیداتیو 
رشته  در  که  کرده  تولید  کراتین 

به  را  آووکادو 
بیافزایید.  خود  رژیم 

اسید  از  این میوه خوشمزه سرشار 
چرب امگا ۳ بوده که برای سالمت 
فولیکول های مو ضروری است. هم 
چنین می توانید به طور موضعی آن 
را به مناطقی از فرق سر خود مالیده 
یا ماسک مو درست کنید تا ظاهری 

درخشان به موهای خود ببخشید.
 ماهی سالمون: وقتی موهای شما 
را  خود  زیبای  و  درخشنده  ظاهر 
از دست می دهد، می تواند خیلی 
اسیدهای  بدون  اما  باشد  دردناک 
طبیعی در مو، جذابیت آن از دست 
گردد.  می  آسیب  مستعد  و  رفته 
ماهی سالمون سرشار از اسیدچرب 

امگا ۳ می باشد که می تواند موها 
را پوشانده و درخشش آن را حفظ 

کند.
 تخم مرغ: بدون پروتئین رشد کلی 
بدن متوقف می شود و این موضوع 
تخم  کند.  می  صدق  نیز  موها  در 
مرغ نه تنها منبع پروتئین نیستند 
که  هستند  بیوتین  از  سرشار  اما 
ویتامین B داشته و به سالمت موها 
تخم  کردن  اضافه  کند.  می  کمک 
مرغ به رژیم روزانه خود چند بار در 
هفته میزان بیوتین شما را افزایش 
داده و رشد موهایتان را تنظیم می 

کند.
مهمی  بخش  ماندن  هیدراته   آب: 
تاثیر  که  شماست  بدن  پروسه  از 
یک  دارد.  موها  رشد  بر  زیادی 
آب  تاثیر  تحت  موها  رشد  چهارم 
می باشد. اما بدون رطوبت مناسب، 
رشد آن کم شده و موها ضعیف می 
شود. آب سبب می شود موها نرم 
بمانند.  سالم  و  شوند  درخشان  و 
مقدار پیشنهادی آب روزانه ۸ تا ۱۰ 
لیوان می باشد که موهای شما را در 

بهترین شرایط نگه می دارد.

های مو یافت می شوند و به ظاهر آن 
قدرت می بخشد. بادام، دانه های گل 
منابع خوبی  ها  دانه  و  گردان  آفتاب 

برای ویتامین ضروری E هستند.
به  موهایتان  از  وقتی  کتان:  تخم   
و  شکننده  نکنید،  مراقبت  خوبی 
مجعد می شوند. بنابراین شانه کردن 
آن سخت شده و مستعد کچلی می 
شوید. اگر می خواهید چربی فرق سر 
شما سالم و طبیعی باشد و از استرس 
اکسیداتیو جلوگیری شود اسید چرب 
امگا ۳ در این بخش به شما کمک می 
کند. بافت موهای شما را تقویت کرده 
و برای سالمت و زیبایی موهای شما 
اسیدهای  باالی  تمرکز  است.  مفید 
چرب در تخم کتان سبب شده خوش 
زیادی  درمانی  موارد  و  شود  طعم 

داشته باشد.
 حبوبات: حبوبات منبع غنی از آهن 
اگر  دارد.  هستند که در خون وجود 
به  کافی  طور  به  دار  اکسیژن  خون 
فرق سر شما برسد، رشد موهای شما 

تحریک می گردد. اگر به رژیم غذایی 
خود حبوبات اضافه کنید، می توانید 
قدرت موها را بهبود بخشیده و از کم 

شدن آن جلوگیری کنید.
درباره  چیزی  احتماال  سبزیجات: 
اما همین ماده  اید.  MSM نشنیده 
نقش مهمی در سالمت و رشد موهای 
از  دیگری  کلمه  کند.  بازی می  شما 
این ترکیب سولفور ارگانیک بوده که 
برای بهبود کراتین مو ضروری است. 
کراتین پروتئین موجود در رشته های 
مو می باشد. پس بدون MSM که از 
سبزیجات گرفته می شود، رشد موها 

غیر ممکن می گردد.
معمول  دلیل  دریایی:  غذاهای   
باشد.  ریزش موها کمبود زینک می 
و  سالمت  برای  ضروری  ماده  چون 
قدرت موهاست. خوشبختانه مصرف 
کم،  مقدار  به  حتی  دریایی  غذاهای 
روزانه  زینک  از  درصد   ۵۰ حدود 
موهای خود  برای سالمت  نیاز  مورد 

را تامین کرده اید.
رشد  خواهید  می  اگر  آووکادو:   
از  و  کرده  تحریک  را  خود  موهای 
کنید،  جلوگیری  اکسیداتیو  استرس 
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مردان  شاخص

دیشب آمد پیشم و اتمام حجت کرد
ساعتی با او
راه می رفتم

گفت او، گفتم،
هر چه گفت آخر پذیرفتم

من نمی دانم چه صنعت کرد
دیشب آمد پیشم و اتمام حجت کرد

و مرا آخر به پایانم
با لب پرخنده دعوت کرد
من نمی دانم چه ها گفتم؛

هم خوش و خندان، هم آشفتم
بعد از آن خفتم

حد  از  بیش  گاهی  از  هر  ما  همه 
طور  به  اگر  اما  خوریم.  می  غذا 
مرتب پرخوری می کنید در حالی 
کنترلی  کنید  می  احساس  که 
توقف  به  قادر  و  نداشته  خود  روی 
پرخوری خود نیستید، ممکن است 
باشید.  دچار اختالل پرخوری شده 
اختالل پرخوری یک اختالل تغذیه 
ای شایع است که در آن شما مرتبا 
در  را می خورید  غذا  زیادی  مقدار 
حالی که احساس می کنید قدرتی 
طول  در  و  ندارید  آن  توقف  برای 
به  آن  از  بعد  و  خوردن  غذا  مدت 

شدت درمانده و پریشان هستید.
بخورید  تا حدی  است  ممکن  شما 
تحت  سپس  بیفتید  دردسر  به  که 
یا  شرمندگی  گناه،  احساس  تاثیر 
افسردگی بعد از آن به ستوه آمده و 
خودتان را برای عدم کنترل خودتان 
اذیت کرده یا از چیزی که پرخوری 
وسواسی با بدن شما می کند دچار 
پرخوری  اختالل  شوید.  نگرانی 
یا  نوجوانی  دوره  اواخر  در  معموال 
شود،  می  شروع  بزرگسالی  اوایل 

اغلب بعد از یک رژیم سخت.
شما  پرخوری،  اختالل  طول  در 
ممکن است حتی زمانی که گرسنه 
نیستید هم بخورید و خیلی بعد از 
خوردن  به  هم  شدید  سیر  اینکه 
است  ممکن  همچنین  دهید.  ادامه 
به  که  بخورید  غذا  سریع  آنقدر 
سختی متوجه چیزی که می خورید 
یا مزه می کنید باشید. با این حال 
برعکس بیماری بولیمیا، هیچ تالش 
پرخوری  برای جبران  مندی  قاعده 
ها از طریق استفراغ، روزه یا ورزش 

بیش از حد وجود ندارد.
زیاده  که  کنید  حس  است  ممکن 
لحظات  برای  خوردن  در  روی 
و  است  بخش  آرامش  کوتاهی 
و  ناخوشایند  عواطف  تسکین  به 
یا  افسردگی  استرس،  احساس 
اضطراب کمک می کند. اما سپس 
دهد  می  نشان  را  خودش  واقعیت 
و شما در احساس تاسف و تنفر از 
خود غرق می شوید. پرخوری اغلب 
به اضافه وزن و چاقی منجر می شود 
بیشتر  را  افراطی  خوردن  فقط  که 
می کند. هرچه احساستان در مورد 
خودتان و ظاهرتان بدتر باشد، برای 
مقابله با این احساس بیشتر از غذا 

استفاده می کنید.
شود:  می  معیوب  چرخه  یک  این 
احساس  به  رسیدن  برای  خوردن 
باز  و  احساس  شدن  بدتر  بهتر، 
گشتن به سمت غذا برای تسکین 
که  ای  اندازه  همان  به  جبران.  و 
خود را در مقابل اختالل پرخوری 
به  کنید  می  حس  قدرت  بدون 
اینکه  دانستن  هم  اندازه  همان 
اختالل پرخوری قابل درمان است 
دارای اهمیت می باشد. می توانید 
را  پرخوری  چرخه  که  بیاموزید 
بهتر  را  خود  عواطف  بشکنید، 
مدیریت کنید، رابطه سالم تری با 

عالئم شایع پرکاری تیروئید
و  پذیری  تحریک  بودن،  عصبی  قراری،  بی 

نوسانات خلقی ، بی خوابی ، تپش قلب و تاکی کاردی 
)ضربان سریع قلب( و اختالل در ریتم قلب ، افزایش تعریق 

بدن ، فشار خون باال ، گرم و مرطوب بودن پوست ، حساسیت به 
گرما ، عطش و تشنگی ، اسهال و گاهی استفراغ ، کاهش وزن علی رغم 

اشتهای باال ، ریزش مو ، ضعف عضالنی ، درد عضالنی و بی تحرکی عضالت 
، لرزیدن بدن ، اختالالت قاعدگی.

غده تیروئید بزرگ شده که در ۷۰ تا ۹۰ درصد بیماران مشاهده می شود
غده تیروئید بیش فعال معموالً در اثر نقص سیستم ایمنی بدن ایجاد می شود. خود 
ایمنی پرکاری تیروئید، بیماری گریوز نامیده می شود. عالوه بر عالئم ذکر شده در 
باال، مبتالیان همچنین ممکن است دچار مشکالت چشمی مانند اوربیتوپاتی غدد 
درون ریز شوند.که عالئم رایج این بیماری شامل موارد زیر است: احساس فشار در 
پشت چشم ، اختالالت بینایی مانند تصاویر دوتایی ، فتوفوبیا ، چشمهای بیرون زده.
است، چشمان  خیره شده  نگاه  با  همراه  معموالً  که  زده  بیرون  های  به چشم 
عینکی نیز گفته می شود. میزان ورم چشم ها اطالعاتی در مورد میزان پرکاری 
تیروئید ارائه نمی دهند. به عنوان مثال، در بعضی از افراد ورم چشم زیاد 

است و چشم ها بسیار برجسته به نظر می  رسند، اما این در صورتی 
است که این افراد مبتال به پرکاری تیروئید خفیف هستند.

سه عالمت پرکاری تیروئید که شامل چشم های بیرون زده، 
 Merseburg Triad هستند،  گواتر  و  کاردی  تاکی 

نامیده می شوند. این موارد، رایج ترین عالئم 
بیماری گریوز هستند.

روی  تان  کنترل  و  کنید  ایجاد  غذا 
دوباره  را  سالمتی  و  خوردن  مساله 

به دست آورید.

عالئم و نشانه ها
باشید  داشته  پرخوری  اختالل  اگر 
های  عادت  به  نسبت  است  ممکن 
و  خجالت  احساس  خود  ای  تغذیه 
که  کنید  تالش  و  کنید   شرمندگی 
عالئم خود را با خوردن در خفا پنهان 

نمایید.

و  عالئم رفتاری اختالل پرخوری 
خوردن افراطی

یا  خوردن  کردن  متوقف  در  ناتوانی 
کنترل آن چیزی که می خورید.
خوردن سریع مقادیر زیادی غذا

خوردن حتی به هنگام سیری
پنهان کردن یا ذخیره سازی غذا برای 

اینکه بعدا در خفا خورده شود.
نرمال غذا خوردن در حضور دیگران 

اما پر کردن شکم در تنهایی

خوردن مداوم در طول روز بدون اینکه 
در غالب وعده های منظمی باشد.

عالئم عاطفی
احساس استرس و تنشی که فقط با 

غذا خوردن تسکین پیدا می کند.
شرمندگی در مورد مقدار غذایی که 

می خورید.
پرخوری  هنگام  در  کرختی  احساس 
مثل اینکه شما واقعا آنجا و در حال 
حالت  روی  اینکه  یا  نباشید  خوردن 

خودکار باشید.
هیج وقت احساس رضایت از خوردن 
چقدر  که  نیست  مهم  ندارید.  خود 

خورده اید.
بعد  افسردگی  یا  تنفر  احساس گناه، 

از پرخوری
ناامیدی در کنترل وزن و عادت های 

غذایی

دالیل و خطرات اختالل پرخوری
با  از چند چیز  به طور کلی ترکیبی 
هم، باعث ایجاد اختالل پرخوری می 
و  احساسات  ها،  ژن  شامل  که  شود 

تجربه های یک فرد می باشند.

فاکتورهای 
اجتماعی  خطر 

و فرهنگی
می  بودن  الغر  برای  اجتماعی  فشار 
تواند به احساسی که دارید بیفزاید و 
خوردن احساسی شما را افزایش دهد. 
بعضی از والدین ناخواسته با استفاده 
یا  برای آسایش، معاف کردن  از غذا 
را  زمینه  کودکان  به  دادن  پاداش 
فراهم  آنها  پرخوری  اختالل  برای 
معرض  در  که  کودکانی  کنند.  می 
نظرات انتقادی فراوانی در مورد بدن 
و وزنشان قرار می گیرند نیز آسیب 
که  افرادی  همینطور  هستند.  پذیر 
در دوران کودکی مورد سوء استفاده 

جنسی قرار گرفته اند.

فاکتورهای خطر فیزیولوژیک
افسردگی و پرخوری به شدت به هم 
مربوط هستند. بسیاری از افراد مبتال 
به پرخوری یا افسرده هستند یا اینکه 
قبال بوده اند. دیگر افراد ممکن است 
بیان  و  مدیریت  و  وسوسه  کنترل  با 
باشند.  مشکل  دچار  احساساتشان 
عزت نفس پایین، تنهایی و نارضایتی 
از بدن نیز ممکن است در ایجاد این 

اختالل دخیل باشد.

فاکتورهای خطر بیولوژیک
ناهنجاری های بیولوژیک می توانند 
دخیل  پرخوری  اختالل  ایجاد  در 
هیموتاالموس  مثال  برای  باشند. 
را کنترل  اشتها  از مغز که  )قسمتی 
های  پیام  است  ممکن  کند(  می 
و سیری  گرسنگی  مورد  در  درستی 
محققان  همچنین  نکند.  ارسال 
دریافته اند که به نظر می رسد یک 
غذا  به  اعتیاد  باعث  ژنتیکی  جهش 
وجود  شواهدی  نهایت  در  شود.  می 
دارد که سطوح پایین ماده شیمیایی 
افراطی  خوردن  در  مغز،  سروتنین 

نقش مهمی بازی می کند.

آرمن در گیورقیان
پروفسور آرمن سمباتی درگیورقیان، 
زاده  ارمنی-آمریکایی  دانشمند 
استادی  سمت  وی  است.  ایران 
دانشگاه  در  عمران  مهندسی  رشته 
دانشگاه  ریاست  و  برکلی  کالیفرنیا، 
آمریکایی ایروان را برعهده داردو. وی 
همچنین عضو خارجی فرهنگستان 

ملی علوم ارمنستان می باشد.
در  گیورقیان  در  آرمن  پروفسور 
 ۱۹۴۷ آوریل   ۱۰ پنجشنبه  روز 
شهر  در   )۱۳۲۶ فروردین   ۲۰(
نقاش  پدر وی  آمد  دنیا  به  اصفهان 
سمبات  اصفهان  آبرنگ  پیشکسوت 
تحصیالت  وی  بود.  در-کیورغیان 
و  تهران  دانشگاه های  در  را  خویش 
پایان  به  اربانا-شمپین  در  ایلینوی 
میالدی   ۱۹۷۵ سال  از  و  رساند 
در  تدریس  به  خورشیدی(   ۱۳۵۴(

دانشگاه های آمریکا پرداخت.
وی هم اینک سمت استادی دانشگاه 
قائم  و  دارد  را  کالیفرنیا  برکلی 
دانشگاه  سازه  مهندسی  گروه  مقام 
شناخته  متخصص  وی  می باشد. 
شده در زمینه استحکام سازه ها ی 
زلزله می باشد و مبدع روشی جدید 

در خصوص رشد بلورهای مهندسی 
می باشد که هم اینک کاربرد وسیعی 
یافته اند  میکرومکانیک  زمینه  در 
از  همچنین  گیورقیان  در  پروفسور 
ایروان  آمریکایی  دانشگاه  مؤسسان 
فرهنگستان  خارجی  عضو  و  است 

ملی علوم ارمنستان می باشد.
ملی  آکادمی  برگزیده  عضو  وی   
 ، آمریکا  متحده  ایاالت  مهندسی 
فرهنگستان ملی مهندی ارمنستان، 
و  ارمنستان  علوم  ملی  فرهنگستان 
میتسوبیشی،  کرسی  مدعو  استاد 

دانشگاه توکیو )ژاپن( بوده است. مهدی اخوان ثالث

Pexels

مهلک ترین سم های جهان اختالل پرخوری ؛ عالئم و نشانه های آن

موقع  هر 
مهلک  از  صحبت 
ترین سم جهان می شود، 
»سیانور«،  مانند  گزینه هایی  معموالً 
»آرسنیک« و یا »استریکنین« مطرح 
می گردند. حال آن که هیچ یک از این 
مواد سمی ترین ترکیب دنیا به حساب 

نمی آیند.
در سال ۱۹۹۶، یکی از اساتید دانشگاه 
آمریکا هنگام کار با »دی متیل جیوه« 
به  را  خود  دستکش  اتفاقی  طور  به 
آغشته  ماده  این  از  قطره  دو  یا  یک 
از  عبور  با  جیوه  دی متیل  ساخت. 
سد  از  گذر  و  پالستیکی  دستکش 
جریان  به  را  خود  توانست  پوست، 
به  را  مذکور  محقق  و  برساند،  خون 

یک اغمای مرگ بار فرو ببرد.

داشت  خواهیم  مروری  ادامه  در 
صدها  که  جهان  مهلک  سم   ۵ بر 
آرسنیک  و  از سیانور  برابر کشنده تر 

هستند.
۵. رایسین

با  مهلک  بی نهایت  یک سم  رایسین 
عالوه  رایسین  است.  گیاهی  منشأ 
است،  خطرناک  سم  یک  که  این  بر 
توانسته نام خود را در تاریخ نیز ثبت 

کند.
»جرجی مارکوف« نام یک نویسنده ی 
گذشته  قرن  در  که  است،  بلغاری 
فعالیت های  دلیل  به  او  می زیست. 
سیاسی خود به لندن تبعید شده بود. 
۷ام سپتامبر ۱۹۷۸ به عنوان یک روز 
سرنوشت ساز در حیات مارکوف ثبت 
شده است. او در یکی از ایستگاه های 
اتوبوس  منتظر  واترلو  پل  نزدیک 
را  شدیدی  سوزش  ناگهان  که  بود، 
خود  راست  ران  پشتی  قسمت  در 
احساس کرد. مارکوف که نمی دانست 
دقیقاً چه اتفاقی افتاده، نگاهی به دور 
و بر انداخت، و مردی را دید که در 
حال برداشتن چتر خود از روی زمین 

است.

طولی نکشید که تب وجود مارکوف 
به  وی  انتقال  باعث  و  گرفت،  فرا  را 
مارکوف سه  بیمارستان شد. جرجی 

روز بعد جان خود را از دست داد.
پزشکان طی کالبدشکافی یک توپی 
آلیاژ  جنس  از  کوچک  خیلی  فلزی 
مارکوف  پای  در  ایریدیوم   – پالتین 
سوراخ  یک  توپی  این  کردند.  پیدا 
ریز داشت که احتماالً برای جاسازی 
گرفته  نظر  در  آن  داخل  در  رایسین 

شده بود.
رایسین از دانه های نوعی از گیاه کرچک 
با نام »Ricinus communis« به 
دست می آید. دانه ها سمی نیستند، و 
رایسین از پوشش دربرگیرنده ی این 
رایسین  می شود.  استخراج  دانه ها 
نوعی گلیکوپروتئین است که با ایجاد 
پروتئین سازی  فرآیند  در  اختالل 
متوسط  می انجامد.  سلولی  مرگ  به 
تا  بلع، ۱  آن در صورت  دوز کشنده 
که  است  واضح  است.  میلی گرم   ۲۰
صورت  در  سم  این  کشنده ی  دوز 

تزریق شدن )در مثال مارکوف( و یا 
استنشاق، بسیار کم تر خواهد بود.

4. وی ایکس
شیمیایی  ماده ی  نوعی  وی ایکس 
خطرناک است، که اثر خود را بر روی 
اعصاب اعمال می کند. وی ایکس تنها 
گزینه بین ۵ سم مهلک جهان است، 
که در آزمایشگاه ساخته می شود. این 
قوامی  و  بوده،  کشنده  اعصاب  عامل 

شبیه به روغن موتور دارد.
دهه ی  در  بار  اولین  برای  وی ایکس 
حشره کش ها  تولید  خط  به   ۱۹۵۰
که  نپایید  دیری  اما  کرد.  پیدا  راه 
دانشمندان متوجه سمیت بسیار زیاد 

آن شدند.
عملکرد  مهار  به  منجر  وی ایکس 
کار  از  می شود.  استیل کولین استراز 
تحریک  موجب  آنزیم  این  افتادن 
»کزازی شدن«  اصطالح  به  و  مداوم 
نهایت  در  قربانی  و  گشته،  عضالت 
جان خود را به دلیل خفگی از دست 

می دهد.
۳. باتراکوتوکسین

قبایل  که  دیده اید  فیلم ها  در  حتماً 
دارت های  از  جنوبی  آمریکای  بومی 

زهرآگینی برای شکار کردن استفاده 
می کنند. این دارت ها از داخل نوعی 
وسیله ی سوت مانند و با فوت کردن 
می شود.  شلیک  طعمه  سوی  به 
کارآمدی  زهرهای  از  یکی  »کورار« 
استفاده  منظور  همین  به  که  است 
مهلک تر  زهر  نوعی  اما  می شود. 
پوست  از  که  دارد،  وجود  نیز 
و  آمده،  دست  به  قورباغه  انواعی 

»باتراکوتوکسین« نام گرفته است.
بومیان غرب کلمبیا باتراکوتوکسین 
طالیی  سمی  قورباغه  پوست  از  را 
دوز  متوسط  می کنند.  استخراج 
کشنده این سم ۲ میکروگرم اعالم 
شده، که برابر با وزن دو دانه ی نمک 

طعام است.
۲. مایتوتوکسین

شناخته  دریایی  زهر  مورد  چند 
با  اغلب  که  دارد  وجود  شده 
مثل  دریایی،  غذاهای  خوردن 
گوش ماهی، به بدن منتقل می شود. 
»سایتوتوکسین« یکی از همین مواد 
زهرآگین است. ظهور بسیاری از این 
سموم در دریاها با شکوفایی جلبکی 

ارتباط دارد.
مایتوتوکسین به عنوان مهلک ترین 
سم جهان با منشأ دریایی شناخته 
شده است. مطالعان نشان داده که 
مایتوتوکسین  کشنده  دوز  متوسط 
در مقیاس نانوگرم بوده، و از همین 
باتراکوتوکسین  از  کشنده تر  روی 

است.
سم  ترین  مهلک  بوتولینوم؛   .1

جهان
باکتری های  توسط  که  مورد  این 
از سوی  بی هوازی ساخته می شود، 
جامعه ی علمی به عنوان سمی ترین 
ماده در کل دنیا شناخته شده است. 
متوسط دوز کشنده بوتولینوم برابر با 
یک نانوگرم است. یعنی ۷۰ نانوگرم 
با  از این سم برای کشتن یک فرد 

وزن ۷۰ کیلوگرم کافی است.
اواخر  در  بار  اولین  برای  بوتولینوم 
عامل  عنوان  به  هجدهم  قرن 
سوسیس های  در  مسموم کننده 
غیرمجاز آلمانی معرفی شد. ریشه ی 
التین  در  »سوسیس«  کلمه ی 
نام  سم  این  و  است،   »botulus«

خود را از سوسیس گرفته است.
اثر فلج کننده ی بوتولینوم آن را به 
گزینه ای ایده آل برای از بین بردن 
تبدیل  چین و چروک های کوچک 
سم  دارویی  شکل  است.  کرده 
بوتولینوم، تحت برند »بوتاکس« به 
بازار عرضه شده، و کاربرد وسیعی 
تزریق  دارد.  زیبایی  حوزه ی  در 
به داخل پوست  بوتولینوم  موضعی 
می شود،  عضالتی  شدن  فلج  باعث 
که در حالت عادی با انقباض خود 
اما  می اندازند.  چین  پوست  به 
زیبایی  به  تنها  بوتولینوم  کاربرد 
با  سم  این  نمی شود.  محدود 
در  خاصی  عضالت  غیرفعال سازی 
استرابیسموس  درمان  به  چشم 

)لوچی( کمک می کند.
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ساله   ۳۲ تنیس باز  جاکوویچ  نواک 
تنیس  رده بندی  اول  نفر  و  صرب 
تنیس باز  سومین  جهان،  مردان 
از  جمعه  روز  که  است  ثروتمندی 
برای  یورویی  میلیون  یک  کمک 

مبارزه با ویروس  ُکرونا خبر داد.
تنیس  اسلم  گراند   ۱۷ برنده 
در  نفر  پانصد  حاضر  حال  در  گفت: 
صربستان گرفتار این ویروس هستند. 
با خبرنگاران صحبت می کرد،  او که 
کارکنان  و  پزشکان  تمامی  از  افزود: 
بیمارستان ها در سراسر دنیا و کشورم 

قدردانی می کنم.
لنا  و  من  کرد:  اضافه  جاکوویچ 
همسرم تصمیم گرفتیم با اعطای یک 
میلیون یورو برای تجهیزات  و دیگر 
امکانات الزم برای مداوای مبتالیان به 
وارد  نوعی  به  خطرناک  ویروس  این 

کارزار شویم.
او ادامه داد: متاسفانه هر روز تعداد 
بیشتری در کشورهای مختلف جهان 
گرفتار ویروس Covid-۱۹ می شوند 
و جان می بازند. به همین دلیل ما نیز 
هموطنان  یاری  به  گرفتیم  تصمیم 
خود که درگیر این بالی وحشتناک 

شده اند بشتابیم.
ساله   ۳۸ تنیس باز  فدرر  راجر 
اسلم  گراند   ۲۰ قهرمان  و  سوئیسی 
فرانک  میلیون  یک  کرده  اعالم  نیز 
مردم  به  کمک  برای  سوئیس 
کم درآمد و آسیب پذیر کشورش که 
هستند،  ویروس  ُکرونا  تهدید  مورد 

اختصاص داده است.
 Business وبسایت  نوشته  به 
میلیاردر  نخستین  فدرر    Insider
تاریخ تنیس است که از طریق دریافت 
تبلیغاتی  قراردادهای  و  نقدی  جوایز 
در طول دوران تنیس حرفه ای خود 
یافته  دست  ثروت  از  میزان  این  به 
چهارم  نفر  سالگی،   ۳۸ در  او  است. 
رده بندی تنیس دنیاست و همچنان 
بخصوص  بزرگ  تورنمنت های  در 
بازی های گراند اسلم شرکت می کند.

رافائل نادال تنیس باز ۳۳ ساله اهل 
تنیس  رده بندی  دوم  نفر  و  اسپانیا 
این  شنبه  روز  نیز  جهان  مردان 
خود  هموطن  ورزشکاران  از  هفته 
یکدیگر  دست  در  دست  خواست 

یورو  میلیون  یازده  جمع آوری  برای 
به منظور تهیه امکانات درمانی برای 
مداوای مبتالیان به ویروس  ُکرونا به 
پزشکی  سازمان های  و  دولت  کمک 
ابتال  مورد  هزار  با ۷۳  که  کشور  آن 
نرم  پنجه  و  دست  ویروس  این  به 

می کنند بشتابند.
 ۶ به  اسپانیا  در  فوت شدگان  شمار 

هزارو ۵۲۸ نفر رسیده است.
از  خبرنگاران  با  گفتگو  در  نادال 
تماس خود با پائو گاسول ستاره لیگ 
بسکتبال آمریکا صحبت کرد و اینکه 
تامین  و  تهیه  با  دو  این  شده  قرار 
زیرساخت های  و  حفاظتی  تجهیزات 
به  مبتالیان  مداوای  برای  نیاز  مورد 

ویروس  ُکرونا در اسپانیا تالش کنند.
تمامی  امیدواریم  گفت:  نادال 
و  همدلی  با  اسپانیایی  ورزشکاران 
یازده  جمع آوری  برای  صمیمیت 
میلیون یورو به میدان بیایند. او پیش 
از این یک میلیون یورو برای مداوای 
مبتالیان به این ویروس کشنده اهدا 

کرده بود.
و  مشهور  فوتبالیست  مسی  لیونل 
گواریوال  پپ  و  بارسلون  تیم  بازیکن 
فوتبال  تیم  اسپانیایی  سرمربی 
یک   ، یک  هر  نیز  سیتی  منچستر 
میلیون یورو به همین منظور کمک 

کرده اند.
پرتغالی  ستاره  رونالدو  کریستیانو 
سه  تجهیزات  هم  جهان  فوتبال 
بیمارستان در پرتغال را تامین کرده 

است.

کمک های میلیونی فدرر، نادال و جاکوویچ برای 
مبارزه با  ُکرونا

نواک جاکوویچ و راجر فدرر

سلطانی فر: 
مسابقات 
سهمیه 
المپیک 
تعطیل 
نمی شود

ورزش:  وزارت  =معاون 
بر  ایران  ورزش  برنامه های 
اساس تعویق یکساله تغییر 

می کند.
وزیر ورزش جمهوری اسالمی گفته 
است: تغییر تاریخ برگزاری بازی های 
بود  پیش بینی  قابل   ۲۰۲۰ المپیک 
و فعالیت های فدراسیون های ورزشی 
برای کسب سهمیه المپیک و آمادگی 
برای حضور در این رقابت ها که یک 
خواهد  ادامه  افتاده  تأخیر  به  سال 

داشت.
فروردین  سوم  هفته  از  افزود:  وی 
و  المپیک  بازی های  عالی  ستاد  ماه، 
پارا المپیک ژاپن را تشکیل می دهیم.

خود  تقریبا  ما  گفت:  سلطانی فر 
مردادماه  در  تا  بودیم  کرده  آماده  را 
رشته  چندین  در  و  برویم  توکیو  به 
و چند مسابقه  بودیم  سهمیه گرفته 
رشته های  سهمیه  دریافت  برای  هم 
اما  داشتیم.  پیش  در  باقیمانده 
از  شماری  می دانید  که  همانطوری 

تعطیلی باشگاه های ورزشی و تمرین تیم ها تا 
پایان فروردین

مبتال  ورزشکارانی  =شمار 
میثم  نیست.  کم  ُکرونا  به 
تیم های  سابق  بازیکن  بائو 
استقالل )تاج( و پرسپولیس 
به علت ابتال به این ویروس 
در بیمارستانی در مازندران 
بستری است. مسعود پژو از 
مّلی  تیم  ورزشکاران سابق 
تیراندازی با کمان بر اثر ابتال 

به ُکرونا درگذشت.
ورزش  در  ُکرونا  با  مقابله  ستاد 
 ۱۲ که   »۸ »شماره  اطالعیه  در 
فروردین منشتر شده اعالم کرد تمام 
باشگاه های ورزشی خصوصی تا پایان 

فروردین ماه تعطیل  خواهند بود.
تحلیلی  خبری  پایگاه  گزارش  به 
پزشکی ورزشی ایران، در این اطالعیه 
آمده است »نظر به تصمیمات ستاد 
ملّی مقابله با ُکرونا و همچنین طرح 
فاصله گذاری اجتماعی در جهت قطع 
زنجیره انتقال ُکرونا، تمام باشگاه های 
فروردین  پایان  تا  خصوصی  ورزشی 
ماه تعطیل خواهند بود. ضمن اینکه 
و  لیگ ها  و  ورزشی  مسابقات  تمام 
تا  همچنان  نیز  ورزشی  تمرینات 

خواهند  تعطیل  ماه  فروردین  پایان 
بود.«

در این اطالعیه آمده تصمیم گیری 
در  ورزشی  فعالیت های  برای 
از بررسی شرایط  اردیبهشت ماه پس 
تصمیمات  و  کشور  در  ُکرونا  شیوع 
ستاد ملی مقابله با ُکرونا اتخاذ خواهد 

شد.
ُکرونا  شیوع  رسمی  اعالم  از  پس 
به  ورزش  وزارت  ابالغ  و  کشور  در 

ویروس  ُکرونا  با  درگیر  کشورهای 
اعالم کردند در المپیک توکیو حاضر 
نخواهند شد و به همین دلیل کمیته 
بین المللی المپیک هم مسابقات را به 
سال ۲۰۲۱ موکول کرد. به هر حال 
چه فدراسیون هایی که برای المپیک 
سهمیه ورزشی گرفته اند و چه آنهایی 
کسب  رقابت های  در  است  قرار  که 
سهمیه شرکت کنند، باید برنامه های 
خود را تنظیم کنند و بنابراین کارها 

تعطیل نخواهد شد.
روز دوشنبه این هفته مهدی علینژاد 
ورزش  وزارت  قهرمانی  ورزش  معاون 
را  ایران  ورزش  برنامه های  گفت:  نیز 
بر اساس تعویق یکساله المپیک تغییر 
می دهیم و سعی می کنیم از فرصت 
به دست آمده به نحو مطلوب استفاده 

کنیم.
علینژاد که با ایسنا مصاحبه می کرد، 
ویروس  ُکرونا  گسترش  کرد:  اضافه 
ویژه  به  اجتماعات  فضای  دنیا  در 
میدان های ورزشی را در معرض خطر 
قرار داده است و این وضع باعث شده 

تغییر زمان بازی های تیم فوتبال ایران در مرحله دوم 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲

در  ملی:  تیم  کرواسی در قرنطینه خانگی =سرمربی 
بسر می برم.

در  بود  قرار  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
فروردین  دوازدهم  و  هفتم  روزهای 
بازی های  چهارچوب  در  امسال  ماه 
در  قطر   ۲۰۲۲ جهانی  جام  انتخابی 
هنگ  تیم های  با  برگشت  مسابقه 
این  اما  شود.  روبرو  کامبوج  و  کنگ 
رقابت های  دیگر  مانند  نیز  دیدارها 
بین المللی به دلیل گسترش ویروس 
ُکرونا در بخش های مختلف دنیا لغو 
روز  آسیا  فوتبال  شد.کنفدراسیون 
برگشت  بازی  کرد:  اعالم  پنجشنبه 
در  کامبوج  و  کنگ  هنگ  با  ایران 
پنجم  و  بیست  و  هفدهم  روزهای 
مسابقات  شد.  خواهد  برگزار  مهرماه 
هم   ۲۰۲۳ آسیای  قهرمانان  لیگ 

احتماال به ماه اوت موکول می شود.
روز  نیز  قطر  چاپ  الشرق  روزنامه 
پنجشنبه نوشت: کنفدراسیون فوتبال 
تاریخ های  بررسی  حال  در  آسیا 
بازی های  اجرای  برای  جایگزین 

روزنامه  این  است.  افتاده  تأخیر  به 
یادآور شده که حتی انجام مسابقات 
نیز  در زمان های تعیین شده کنونی 
ممکن است باز هم به خاطر بغرنج تر 
به  مربوط  مشکالت  و  مسائل  شدن 

بیماری ُکرونا لغو گردد.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه سوم 
 ۲۰۲۲ جهانی  جام  انتخابی  مرحله 
قطر که حکم انتخابی جام ملت های 
۲۰۲۳ آسیا را هم دارد، پس از عراق 
و بحرین با شش امتیاز در مکان سوم 

جدول حضور دارد.
اسکوچیچ  دراگان  پنجشنبه  روز 
که  ایران  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
بسر می برد،  در کشور خود کرواسی 
گفت: منتظر هستم تا ویروس ُکرونا از 
بین برود و به ایران بازگردم و کارم را 

از سر بگیرم.
کرواسی  به  وقتی  کرده:  اضافه  او 
برای  مسکو  فرودگاه  در  می رفتم، 
از  وحشتناکی  صحنه های  بار  اولین 
دیدم.  را  ُکرونا  ویروس  به  مبتالیان 
که  چینی  مسافران  از  گروه هایی 
ماسک به صورت داشتند با همراهی 

تاریخ جدید برگزاری مسابقات المپیک ژاپن
کمیته بین المللی المپیک اعالم کرده 
است بازی های المپیک ۲۰۲۰ که به 
دلیل شیوع ویروس  ُکرونا لغو شد، در 
روزهای ۲۳ ژوئیه تا هشتم اوت ۲۰۲۱ 
زمان  شد.  خواهد  انجام  توکیو  در 
بازی های پارا المپیک هم در فاصله ۲۴ 

اوت تا پنجم سپتامبر خواهد بود.
ملی  کمیته  مسئوالن  از  یکی 
المپیک ژاپن هفته پیش گفت: اگرچه 
موکول شده  به سال ۲۰۲۱  المپیک 
المپیک ۲۰۲۰  اما ما همچنان آن را 

می خوانیم.
قرار است مشعل المپیک که هفته 
گذشته از یونان به ژاپن برده شد تا ۲۳ 
ژوئیه در ژاپن باقی بماند. این سومین 
بازی های  برگزاری  زمان  است که  بار 
دوران  در  می افتد.  تعویق  به  المپیک 
جنگ های جهانی اول و دوم نیز این 
مسابقات در زمان تعیین شده صورت 

نگرفت.
دولت  و  المپیک  بین المللی  کمیته 
شرایطی  در  گذشته  ماه  دو  در  ژاپن 
که تعداد تلفات ویروس  ُکرونا در چین، 

ایتالیا، اسپانیا، ایران، انگلستان، آمریکا و 
افزایش  چند کشور دیگر بطور روزانه 
برای  کامل  اطمینان  با  می کرد،  پیدا 
شروع بازی ها در زمان اعالم شده آماده 
می شدند. اما با صعود وحشتناک شمار 
فوت شدگان از این بیماری در حد بسیار 

تیم ها  برخی  ورزشی  باشگاه های 
و  تمرین ها  به  مخفیانه  باشگاه ها  و 

فعالیت خود ادامه دادند!
شمار ورزشکارانی مبتال به ُکرونا کم 
نیست. میثم بائو بازیکن سابق تیم های 
استقالل )تاج( و پرسپولیس به علت 
ابتال به این ویروس در بیمارستانی در 
مازندران بستری است. مسعود پژو از 
ورزشکاران سابق تیم ملّی تیراندازی 
با کمان بر اثر ابتال به ُکرونا درگذشت.

اگر ورزشکاران بخواهند تمرین کنند، 
سالمت آنان به خطر می افتد. بنابراین 
و  بین المللی  و  ملی  فدراسیون های 
به  خواهان  سرشناس  ورزشکاران 
شدند.  توکیو  المپیک  افتادن  تأخیر 
البته آی. او. سی مایل به تعلیق زمان 
برگزاری المپیک نبود و حتی در پاسخ 
جمهوری  المپیک  ملی  کمیته  نامه 
انجام  تاریخ  تأخیر  مورد  در  اسالمی 
تأکید   ،۲۰۲۰ المپیک  رقابت های 
کرد که ایران می تواند اردوی آمادگی 
در  حضور  برای  را  خود  ورزشکاران 
برپا  دیگری  در کشور  مسابقات،  این 
کند. اما ما در رشته های وزنه برداری، 
شمشیربازی  ژیمناستیک،  کاراته، 
کلیه  به موقع  توانستیم  مشت زنی  و 
خارج  ایران  از  را  تیم ها  این  اعضای 
مسیر  در  که  هم  آنهایی  به  و  کنیم 
به  گفتیم  بودند،  کشور  به  بازگشت 

ایران بازنگردند.
علینژاد یادآور شد که تا کنون ۵۲ 
ورزشکار از ایران برای حضور در المپیک 
توکیو واجد شرایط شناخته شده اند.

نگران کننده، ناگهان مسئوالن اجرایی 
بازی ها، سخن از لغو المپیک به میان 
آوردند و به دنبال آن زمان برگزاری این 

رقابت ها یک سال به تأخیر افتاد.
ویروس  شدن  پراکنده  دلیل  به 
 ُکرونا در بیشتر نقاط دنیا، مسئوالن و 
مجریان المپیک از جمله توماس باخ 
رئیس آی. او. سی، موری یوشیرو مدیر 
اجرایی بازی های المپیک ژاپن، یوریکو 
کوئیکه فرماندار توکیو، سیکو هاشیمیتو 
در  المپیک  پارا  و  المپیک  امور  وزیر 
مسابقات  انجام  جدید  تاریخ  مورد 
طوالنی  صحبت های  از  بعد  المپیک 
به صورت کنفرانس تلفنی با برگزاری 
مسابقات در فاصله۲۳ ژوئیه تا ۸ اوت 

۲۰۲۱ به توافق رسیدند.
در این مذاکرات تأکید شد ورزشکارانی 
انتخابی برای حضور  که در مسابقات 
شده  برگزیده   ۲۰۲۰ بازی های  در 
درواقع  و  کرد  نخواهند  تغییر  بودند، 
مجدد  مسابقه های  انجام  به  نیازی 
تیم های  و  ورزشکاران  برگزیدن  برای 
اعزامی به المپیک ۲۰۲۱ نخواهد بود.

تعطیلی باشگاه های ورزشی و سالن های تمرین ضرر سنگینی به 
صاحبان و مالکان و نیروی انسانی فعال در این بخش می زند

رافائل نادال

تیم امنیتی به فرودگاه منتقل شدند و 
تازه متوجه شدم چه اتفاقی رخ داده 

است.
اسکوچیچ گفته: در تهران که بودم با 
چهار نفر از همکارانم در اردوگاه تیم 
ملی در قرنطینه بودیم. دمای بدن ما 
و  می گرفتند  اندازه  روز  در  بار  دو  را 
همه چیز ضدعفونی می شد. با کمک 
توانستم  تهران  در  کرواسی  سفارت 
پروازی پیدا کنم و به کشورم بازگردم. 
با  که  دیپلمات هایی  سفر  آن  در 
آخرین پرواز، تهران را ترک می کردند 

نیز حضور داشتند.
او افزوده: وقتی هواپیما در فرودگاه 
زاگرب به زمین نشست، یک اتومبیل 
اقامتم  محل  شهر  به  و  کردم  کرایه 
»ریژکا« آمدم و بالفاصله در آپارتمانی 
قرنطینه شدم. همسر و عمویم برایم 
غذا می آوردند و حتی نتوانستم دختر 

۹ماهه ام را در آغوش بگیرم.
عدد  سی  داده:  ادامه  اسکوچیچ 
DVD از بازی های تیم ملی فوتبال 
تا حاال ۳۰  و  آورده ام  با خودم  ایران 

بازی را تماشا کرده ام.

دراگان اسکوچیچ
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توزیع  در  =کارگران حتی 
دولت  حمایتی  بسته های 
هم  ُکرونا  در شرایط شیوع 

سهمی نداشتند.
کارگران  از  =عدم حمایت 
در حالیست که موج اخراج 
آنها به دلیل بحران اقتصادی 
این  از شیوع  ناشی  رکود  و 
بدون  و  شده  آغاز  ویروس 
جمله  ز  ا کارگران  شک 
نخستین قربانیان این روند 
تولیدی،  واحدهای  ناگزیر 

صنعتی و خدماتی هستند.
=کارگرانی که از تهدید به 
اخراج به دلیل شیوع ُکرونا 
با وجود  یا  نگران هستند و 
ُکرونا سر کار حاضر شده اند تا 
امنیت شغلی و معیشتی خود 
را حفظ کنند، نمی دانند قرار 
است در فروردین ماه چقدر 

دستمزد بگیرند.
با وجود اینکه دولت پس از یک ماه 
و نیم از اعالم رسمی شیوع ُکرونا در 
عبور  برای  سختگیرانه  قوانینی  ایران 
را  اصناف  برخی  تعطیلی  و  مرور  و 
تصویب و اجرا کرده اما کارگران هنوز 
بالتکلیف و چشم انتظار مصوبه ای برای 
و معیشتی خود  امنیت شغلی  حفظ 

هستند.
از  کارگری  فعاالن  و  کارشناسان 
رسمی  اعالم  از  پس  روزها  نخستین 
شیوع ُکرونا و پیش بینی رکود ناشی 
از آن، درباره وضعیت کارگران هشدار 

دادند.
از  کافی  حمایتی  قوانین  نبود 
کارگران، بحران بیکاری و تالش برای 
حفظ امنیت شغلی و همینطور نبود 
از  پیشگیری  برای  بهداشتی  امکانات 
ابتال به ُکرونا در بسیاری از واحدهای 
جمله  از  اقتصادی  بزرگ  و  کوچک 
در  کارگران  که وضعیت  بود  مسائلی 
شیوع ُکرونا را نگران کننده تر از پیش 
می کرد. این در حالیست که عملکرد 
نیم  و  ماه  یک  طی  روحانی  دولت 
گذشته نیز بر این نگرانی افزود چرا که 
برنامه ریزی های حمایتی  در  کارگران 

دولت دیده نشدند.
همه  به  دولت  گام  نخستین  در 
مردم توصیه می  کرد در خانه بمانند. 
و  پاسخ  هیچ  که  بود  حالی  در  این 
معیشت  از  حمایت  برای  برنامه ای 
کارگران نداشت. کارگران اگر در خانه 
اخراج  کارفرما  توسط  یا  می ماندند 
بودند  روزمزد  کارگر  اگر  یا  می شدند 

نیز نانی برای بردن به خانه نداشتند!
مدیره  هیئت  عضو  قیاسی  علی 
کارگران  صنفی  انجمن های  کانون 
در  کشور  ساختمانی  استادکاران  و 
توصیف شرایط شاغالن در این صنف 
با وجود ُکرونا گفته که »ما کارگران 
عنوان  به  ساختمانی  استادکاران  و 
 ۶ الی   ۵ سال  در  فصلی  کارگران 

کارگران نخستین قربانیان آسیب های اقتصادی ُکرونا؛
 موج اخراج کارگران بنگاه های کوچک و هراس »ماندن در خانه« به خاطر معیشت

بقیه  در  اما  کنیم.  کار  می توانیم  ماه 
ماه های سال یا باید بیکار شویم یا باید 
به شغل های دیگر مانند دستفروشی، 

مسافرکشی و … روی آوریم.«
علی قیاسی توضیح داده که »حدود 
۸ سال است که شرایط ساخت و ساز 
بوده که هیچ  به صورتی  و  در کشور 
کارگر یا استادکار در ۵ ماه به صورت 
کامل امکان کار کردن نداشته، اما با 
آگاه  همه  که  همچنان  شرایط  این 
هستید در اواخر سال با شیوع ویروس 
ما کارگران  کرونا مواجه شدیم؛ حاال 
سال ۹۸  آبان  اواخر  از  استادکاران  و 
و  شده  بیکار  فصلی  شرایط  دلیل  به 
اکنون که کار ساختمانی شروع شده 
بالی کرونا مانع این امر شده و با شعار 

درخانه بمانیم، چکار کنیم؟«
که  است  کرده  خاطرنشان  قیاسی 
»آیا باید بعد از ۴ ماه بیکاری، دوباره 
در خانه بمانیم تا ویروس کرونا از بین 
سرکار  کرونا  با  همراه  باید  یا  برود؟ 
برویم تا بین گرسنگی خود و خانواده 
تعیین  را  ما  یا کرونا، یکی سرنوشِت 

کنند؟«
در  کارگران  دغدغه  تنها  این  اما 
روزهای شیوع ُکرونا نیست؛ آنها حتی 
در توزیع بسته های حمایتی دولت در 

شرایط ُکرونا هم سهمی نداشتند.
مدیره  مهدی خجسته عضو هیئت 
ساختمانی  کارگران  سراسری  کانون 
کشور در این باره گفته که »در خبرها 
حمایت  این  اول  دور  که  خواندیم 
اجتماعی ]پرداخت ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
درآمد  بدون  یا  بیکار  افراد  به  تومان 
ثابت[ به حدود ۳ میلیون نفر پرداخت 
شده و برنامه ریزی برای پرداخت سه 
است.  انجام شده  هم  دیگر  مرحله ی 
این در شرایطی است که کمتر کارگر 
ساختمانی از آن بهره مند شده است.«

اینکه  بر  تأکید  با  فعال صنفی  این 
به دنبال تاثیرات روانی شیوع کرونا بر 
جامعه، هزاران کارگر ساختمانی بیکار 
شده  اند، گفته است: »آنگونه که دولت 
مدعی است کمک معیشتی صرفا به 
افرادی پرداخت می شود که هیچگونه 
درآمد ثابتی ندارند. از آنجا که کارگران 
ساختمانی واقعا هیچگونه درآمد ثابتی 
را ندارد و در شرایط معمول هم نیمی 
آن  به  باید  هستند،  بیکار  را  سال  از 
دسته که بر اثر شیوع کرونا شغلشان 
معیشتی  کمک  داده اند،  دست  از  را 

پرداخت شود.«
عدم حمایت از کارگران در حالیست 
که موج اخراج نیروهای کرونا به دلیل 
از  ناشی  رکود  و  اقتصادی  بحران 
و  است  آغاز شده  ویروس  این  شیوع 
بدون شک کارگران از جمله نخستین 
واحدهای  ناگزیر  روند  این  قربانیان 

تولیدی، صنعتی و خدماتی هستند.
اکبر شوکت عضو هیئت مدیره کانون 
عالی انجمن های صنفی کارگری کشور 
 ۵۰ »حدود  که  گفته  زمینه  این  در 
درصد آنها در معرض تعدیِل کرونایی 
قرار دارند، بحران کرونا به اضافه بحران 
اقتصادی، دامان مشاغل بسیار دیگری 
را نیز گرفته است. در روزهای گذشته 
اعالم شد که از نیمه دوم اسفند ماه تا 
امروز، حداقل ۳۰ روزنامه نگار و عکاس 
خبری به بهانه خاتمه قرارداد شغلی، 

تعدیل و بیکار شده اند.«
آندسته از کارگرانی هم که مشغول 
به  ابتال  احتمال  با  هستند  کار  به 
ویروس ُکرونا به دلیل کمبود تجهیزات 
بهداشتی و پیشگیرانه و همچنین عدم 
کارفرما  سوی  از  کاری  شیفت بندی 

روبرو هستند.
کمیته  که  حالیست  در  اینها  همه 
هنوز  نیز  کار  عالی  شورای  دستمزد 
دستمزد  حداقل  رقم  تعیین  برای 
سال جاری تشکیل جلسه نداده است. 
پایان  تا  بود  موظف  دستمزد  کمیته 
در  دستمزد  حداقل  میزان   ۹۸ سال 

سال ۹۹ را تصویب و اعالم کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی ایران گفته است که »نه تنها 
تکلیف  تعیین  کارگران  حقوق  بحث 
نشده که ماجرای همسان سازی حقوق 
ابهام  از  هاله ای  در  نیز  بازنشستگان 
قرار دارد. اخیرا رئیس سازمان برنامه 
بازنشستگان  حقوق  تکلیف  بودجه  و 
کرد،  مشخص  را  لشگری  و  کشوری 
چه  که  نیست  مشخص  هنوز  اما 
بازنشستگان  حقوق  درباره  تصمیمی 
عاقبت  و  گرفته  اجتماعی  تامین 

همسان سازی چه می شود.«
این روند موجب شده است کارگرانی 
که از تهدید به اخراج به دلیل شیوع 
ُکرونا نگران هستند و یا با وجود ُکرونا 
سر کار حاضر شده اند تا امنیت شغلی 
و معیشتی خود را حفظ کنند، ندانند 
چقدر  ماه  فروردین  در  است  قرار 

دستمزد بگیرند.

لرد لمونت 
جمهوری 

اسالمی را به 
ادامه مبادالت 

تجاری با 
انگلیس از طریق 

اینستکس 
تشویق کرد

وقوع  گذشته  روز   4 =در 
سیل و بارش برف و کوالک 
چند  کشور  استان   ۲۲ در 
جای  بر  مفقود  و  کشته 
گذاشته و ۲۲ هزار نفر را با 
مشکالت ناشی از آن مواجه 

کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی انگیس و ایران 
ناچار  اسالمی  جمهوری  آنکه  از  بعد 
از  استفاده  با  بار  نخستین  برای  شد 
روش اینستکس، تجهیزات پزشکی از 
آن کشور خریداری کند، رژیم تهران 
لندن  با  بازرگانی  روابط  ادامه  به  را 

تشویق کرد.
دولت  در  که  لمونت  نورمن  لرد 
در  و  خزانه داری  وزیر  تاچر،  مارگارت 
بود،  دارایی  وزیر  میجر،  جان  کابینه 
اکنون چند سالی است که ریاست اتاق 
بازرگانی انگلیس و ایران را به عهده دارد.

معامالت  مدافع  همواره  که  او 
بوده  اسالمی  جمهوری  با  کشورش 
به  هفته  این  سه شنبه  روز  است 
ایران  اینکه  گفته:  ایرنا  خبرگزاری 
خود  نیازهای  تهیه  برای  راه  این  از 
بسیار  کرده، خبر  استفاده  بریتانیا  از 
خوبی است. وی افزوده: البته این راه 
ولی  است  زمان بر  و  نشیب  و  پرفراز 
با  بیشتری  عملیات  شاهد  امیدواریم 

تهران باشیم.
خارجه  وزیران  سه شنبه  روز 
صدور  با  آلمان  و  فرانسه  انگلیس، 
بیانیه مشترکی، اولین معامالت مالی 
اینستکس  اساس  بر  را  ایران  با  اروپا 
تائید کردند. با انجام این داد و ستد، 

وعده های بی عمل دولت برای همسان سازی 
حقوق بازنشستگان

 ۹۹ بودجه قانون  =در 
درصدی حقوق   ۵۰ افزایش 
پیش بینی  ن  نشستگا ز با
شده است اما رئیس سازمان 
برنامه و بودجه زیر آن زده و 
می  گوید تنها حقوق بخشی 
و  کشوری  بازنشستگان  از 
لشکری افزایش خواهد یافت.
تومان  میلیارد  هزار   1۰=
از  شده  داده  وعده  بودجه 
نوبخت  قر  محمدبا سوی 
بازنشستگان  مختص  فقط 
کشوری است و شامل حال 
بازنشستگان تأمین اجتماعی 

نمی شود! 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
 ۷۷.۳ تا   ۱۵.۸ بین  افزایش  از  حالی 
بازنشستگان در صورت  درصد حقوق 
تخصیص اعتبار خبر داده که فعاالن 
وعده ها  این  معتقدند  بازنشستگان 
سال هاست  دولت  و  است  بی عمل 
را  بازنشستگان  حقوق  همسان سازی 

اجرا نکرده است.
ظهر  از  بعد  شریعتمداری  محمد 
دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ در حساب 
کاربری توئیتر خود نوشته است: »خبر 
رئیس جمهور  مهم  با دستور  خوش؛ 
همسان سازی  امر  امسال  محترم 
حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 
نسبت  محدودیت ها،  همه  علی رغم 
می یابد  جدی  افزایش  گذشته  به 
تخصیصی  اعتبار  وعده  تحقق  با  و 
دکتر نوبخت ما می توانیم تقریباً بین 
حقوق  درصد   ۷۷.۳ تا  درصد   ۱۵.۸

بازنشستگان را افزایش دهیم.«
وزیر  سوی  از  حالی  در  ادعا  این 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده 
موضوع  روزهای گذشته  در  که  است 
بار  بازنشستگان  همسان سازی حقوق 
دیگر مورد توجه قرار گرفت. به ویژه 
آنکه حقوق فروردین بازنشستگان هنوز 
صنفی  فعاالن  است.  نشده  پرداخت 
نگران هستند افزایش و پرداخت حقوق 
با  ُکرونا  بحران  دلیل  به  بازنشستگان 

مشکل روبرو شود.
عالی  کانون  رئیس  بیات  اصغر  علی 
مستمری بگیر  و  بازنشسته  کارگران 
کشور روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ 
حقوق  پرداخت  افتادن  عقب  درباره 
فروردین بازنشستگان تامین اجتماعی 
ازکارافتادگان  »بازنشستگان،  گفت: 
تأمین  مستمری بگیر  بازماندگان  و 
قانون  اجرای  منتظر  اجتماعی 
همسان سازی پس از سال ها بودند ولی 
با وقوع بحران ویروس کرونا و اوضاع و 
احوالی که در کشور پیش آمده به نظر 
به موقع  دریافت  نگران  باید  می رسد 
حقوق و مستمری فروردین خود باشند.«

علی اصغر بیات افزود: »در ایام سخت 
بسته های  از  صحبت  فقط  متأسفانه 
اجرای  و  حقوق  افزایش  و  حمایتی 
قانون همسان سازی برای بازنشستگان 
سایر سازمان ها و صندوق ها می شود اما 
بازنشستگان  مطالبات  موضوع  وقتی 

می شود  مطرح  اجتماعی  تأمین 
مشروط  و  توخالی  وعده های  تنها 
قانون  اجرای  می شود.  بیان  که  است 
پرداخت  به  مشروط  را  همسان سازی 
بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی 
و  سرگردانی  باعث  فقط  و  می کنند 

نارضایتی ما می شوند.«
سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
برنامه و بودجه روز شنبه نهم فروردین 
با  اینستاگرامی  زنده  برنامه  یک  در 
اشاره به دالیل عدم اعمال افزایش ۵۰ 
درصدی حقوق بازنشستگان گفته بود 
تا ۷۰۰  بازنشستگان  از  برخی  حقوق 

هزار تومان افزایش یافته است.
نوبخت گفته بود که رقم تخصیص 
همسان سازی  اجرای  برای  شده  داده 
حقوق بازنشستگان برای سال ۹۹، ۱۰۰ 
درصد افزایش یافته و به ۱۰ هزار میلیارد 
افزایش  این  تومان رسیده است و در 
بیش  بازنشستگان  از  برخی  حقوق ها 
از ۷۰۰ هزار تومان افزوده خواهد شد.

ششم  قانون  اساس  بر  بازنشستگان 
توسعه معتقدند حقوق آنها باید خیلی 
پیشتر همسان سازی می شد و افزایش 
پیدا می کرد اما محمدباقر نوبخت قانون 
افزایش حقوق  برای  درصد مشخصی 
اعالم  را  جاری  سال  در  بازنشستگان 

نکرده است.
حقوق  همسان سازی  هرچند 
بازنشستگان مصوبه قانون ششم توسعه 
ایران است و دولت و مجلس هر سال 
اجرای آن را به سال بعد و تامین شدن 
منابع مالی موکول می کنند. برهمین 
اساس در قانون بودجه۹۹ افزایش ۵۰ 
درصدی حقوق بازنشستگان پیش بینی 
در  نوبخت  حال  این  با  است.  شده 
سخنان روز شنبه نهم فروردین زیر آن 
زد و مشخص شد تنها حقوق بخشی از 
بازنشستگان افزایش خواهد یافت.پیش 
از این کمیسیون تلفیق مجلس شورای 
اسالمی مصوب کرده بود که »حداقل« 
حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت به 
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش 
نوبخت  باقر  محمد  حال  این  با  یابد. 
حقوق  افزایش  »سقف«  که  گفته 
تا ۲  لشکری  و  بازنشستگان کشوری 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

میلیارد  هزار   ۱۰ دیگر  سوی  از 
از  شده  داده  وعده  بودجه  تومان 

سوی محمدباقر نوبخت فقط مختص 
بازنشستگان کشوری است و شامل حال 
بازنشستگان تأمین اجتماعی نمی شود!

مدیره  هیئت  عضو  مجیدی  مهدی 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  کانون 
 ۱۰ تخصیص  با  ارتباط  در  تهران 
هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 
بازنشستگان  مستمری  همسان سازی 
است:  گفته  لشکری  و  کشوری 
»بازنشستگان تامین اجتماعی همواره 
مظلوم بوده اند و به نظر می رسد که این 
مظلومیت قرار است تداوم داشته باشد. 
دولت در ارتباط با بهبود معیشت همه 
قشرها ازجمله شاغالن و بازنشستگان 
کشوری و لشگری تصمیم گیری می کند 
اجتماعی!  تامین  بازنشستگان  جز  به 
بازنشسته  کارگران  فکر  به  دولتی ها 
بهبود  برای  بودجه  ریالی  و  نیستند 
نمی دهند.« اختصاص  آنها  معیشت 

»اکنون  که  افزوده  مجیدی  مهدی 
اجتماعی  تامین  بازنشستگان  شرایط 
و  کشوری  بازنشستگان  از  مراتب  به 
و  دولت  است؛  نامناسب تر  لشکری 
اجتماعی  تامین  سازمان  مسئوالن 
این  معیشت  بهبود  فکر  به  باید 
بازنشستگان باشند؛ هم افزایش عادالنه 
اجرای  هم  و  مستمری ها  مکفی  و 
همسان سازی، از خواسته های اساسی 
و قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی 
است که متاسفانه نادیده گرفته شده 
جناب  چرا  نیست  مشخص  و  است 
نوبخت به عنوان نماینده دولت، تنها 
به فکر بازنشستگان کشوری و لشگری 
کل  به  را  بازنشسته  کارگران  و  است 
فراموش کرده و از تصمیم گیری ها خط 
زده است.«علی دهقان کیا رئیس کانون 
استان  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
تهران در این باره گفته است که »دولت 
باید باالخره به تعهدات خود عمل کند 
و پول تامین اجتماعی را بدهد. پولی 
که در قالب همسان سازی قرار است به 
بازنشستگان برسد در واقع پول خود 

آنهاست.«
تامین  سازمان  به  دولت  بدهی 
گذشته  سال  بهمن  تا  اجتماعی 
تومان  میلیارد  هزار   ۲۵۰ حدود 
برآورد شده بود که ۲۵ برابر بیشتر از 
مبلغ پیش بینی شده در بودجه برای 

همسان سازی حقوق ها است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل مجلس شورای اسالمی، اسفندماه 1۳۹۷

حال  در  که  پزشکی  تجهیزات  ایران 
حاضر برای مبارزه با ویروس ُکرونا به 
را دریافت  دارد  احتیاج  به آن  شدت 

خواهد کرد.
در این بیانیه اظهار امیدواری شده 

این همکاری ها ادامه پیدا کند.
 Instrument که مخفف  Instex
 in Support Trade Exchange
که  است  مالی  ویژه  ابزار  یک  است، 
در بهمن ماه ۱۳۹۷ از سوی فرانسه، 
تسهیل  منظور  به  انگلیس  و  آلمان 
وجود  به  ایران  با  غیردالری  تجارت 
حاال  تا  اروپایی  شرکت های  اما  آمد. 
از  که  آمریکا  تحریم های  از  نگران 
برجام خارج شد، حاضر به استفاده از 

این روش بازرگانی نبودند.
روز  ژورنال  استریت  وال  روزنامه 
سه شنبه نوشت: نخستین معامله مالی 
اینستکس مربوط به صادرات  تجهیزات 
و ابزار و دستگاه های پزشکی به ارزش 
نیم میلیون یورو است که ایران بهای 
آن را بطور مستقیم پرداخت می کند. 
این معامله در چهارچوب تجارت اقالم  

بشردوستانه انجام شده است.
بود،  شده  مدعی  قبال  لمونت  لرد 
آمریکا در مسیر راه اندازی و عملی شدن 
است. کرده  مانع تراشی  اینستکس 

کاهش بیشتر 
قیمت نفت، 

اقتصاد متزلزل 
ایران را به

 مرحله فروپاشی 
می رساند

در شرایطی که قیمت جهانی نفت 
به شدت در سراشیبی قرار گرفته، پل 
سانکی مدیرعامل بانک سرمایه گذاری 
داده:  هشدار  ژاپن  در  »میزوهو« 
احتمال ارزانتر شدن بهای نفت از حد 
این  دارد.پیش بینی  وجود  نیز  کنونی 
کارشناس این پرسش را مطرح کرده 
که چه زمانی و چگونه امکان دارد بهای 

نفت به کمتر از صفر دالر برسد؟!
تصور شرکت نفت ویتول هلند این 
تحت  نفت  جهانی  تقاضای  که  است 
شیوع  از  ناشی  اقتصادی،  رکود  تاثیر 
بیست  روزانه  ُکرونا  ویروس  سریع 

که  شد  خواهد  کمتر  بشکه  میلیون 
کنونی  عرضه  درصد  بیست  معادل 
از  بعد  عربستان  و  .روسیه  دنیاست 
شکست مذاکرات برای کاهش میزان 
به منظور حفظ  اعالم کرده اند:  تولید 
سهم بازار، تولید خود را تا ۳ میلیون 

بشکه در روز افزایش خواهند داد.
میان  این  در  نیوز،  یورو  گزارش  به 
میلیون  از خریدن ۷۷  متحده  ایاالت 
بشکه نفت خبر داده است. اما به نظر 
آشنایان به وضع بازار نفت، این خرید از 
دو میلیون بشکه در روز تجاوز نخواهد 
با  معتقدند  نفت  بازار  کرد.تحلیلگران 
بازار  روزانه  مازاد  موجود،  وضع  ادامه 
جهانی نفت به ۲۰ میلیون بشکه در 
روز خواهد رسید که می تواند ذخایر 
لبریز کند.در همین  نفتی کشورها را 
تحلیلگر  بالنش  فرانسیسکو  حال 
با  بانک آمریکا پیش بینی کرده  ارشد 
گسترش ویروس ُکرونا و ادامه جنگ 
قیمت بین روسیه و عربستان در سه 
نهصد  مازاد  با  دنیا  امسال،  دوم  ماهه 
میلیون بشکه نفت روبرو خواهد شد. 
ضمن آنکه کشورها در حال حاضر در 
مجموع ۱/۵ میلیارد بشکه ذخیره نفتی 
بشکه  هر  قیمت  اگرچه  البته  دارند. 
هفده سال  در  آن  نرخ  به حد  اکنون 

پیش رسیده همچنان کمتر از سی دالر 
معامله می شود.به نظر بالنش، با ادامه 
شرایط موجود، جهان ممکن است با 
کاهش شدید قیمت نفت مواجه گردد. 
به عقیده وی با ادامه عرضه مازاد نفت، 
افزایش  برای  خود  تالش  به  چین 
ظرفیت ذخیره نفت ارزان ادامه خواهد 
داد. اما سقوط شدید قیمت این ماده 
حیاتی موجب خواهد شد تا آمریکا و 
کانادا از بازار خارج شوند ولی بیشترین 
آسیب به خاطر تنزل بهای نفت متوجه 
اقتصادهای نفتی متزلزل از قبیل ایران، 
ونزوئال، عراق و نیجریه خواهد شد که 
وضع اقتصادی این کشورها را به مرحله 

فروپاشی نزدیک می کند.
البته بدبینانه ترین سناریو پیش روی 
بازار نفت کاهش قیمت ها به زیر صفر 
دالر است که در شرایطی اتفاق خواهد 
تمامی  عربستان  و  روسیه  که  افتاد 
ذخایر خود را عرضه کنند که در چنین 
به  طرف  دو  اینکه  احتمال  صورتی 
آتش بس رضایت بدهند و تولید خود 
را با هدف رشد قیمت ها کمتر کنند 
وجود دارد. اما این سناریو تا حد زیادی 
به این وابسته است که رکود حاصل از 
شیوع کرونا تا چه زمانی اقتصاد جهان 

را تحت تاثیر قرار دهد.
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استمرار  از  که  منگیر =خطری  ا د فعلی  ضع  و
آزادی های فردی نوع بشر 
روشن  هنوز  شد،  خواهد 
که  نیست  بعید  اما  نیست 
بخشی از باشندگان دنیای 
آزاد هم از جانب نهادهای 
امنیتی شان دچار رفتارهای 
شبه پلیسی شوند و بعضی 
از دستاوردهای گرانسنگی 
مبارزه  سال ها  طی  که  را 
عاید شهروندانشان شده، 

به مرور از دست بدهند.
نه  وقیحا که  نی  تحریم، =کسا با  مقابله  بهانه  به 
غیرمستقیم  یا  مستقیم 
جمهوری  مافیای  بقاء  از 
می کنند،  دفاع  اسالمی 
سته  ا خو نا یا  سته  ا خو
خانگی  متجاوز  همدست 
هستند و شریک جرائم و 
حاکم.  تبهکاران  جنایات 
با  جماعت  این  شباهت 
صنعتی  الکل  که  جانیانی 
سفید  یتکس  ا و با  ا  ر
اتانول  بجای  و  می کنند 
مستأصل  و  بینوا  مردم  به 
قالب می کنند و در نتیجه، 
آنها را به دام کوری و کام 
نمادین  می فرستند،  مرگ 

و مثال زدنی است.
در  روزها،  این  مصدقی-  یوسف 
همه گیری  از  که  وحشتی  و  هیاهو 
دنیا حاکم  بر سراسر  ُکرونا  ویروس 
شده، شیادان و فرصت طلبان، از هر 
قماش و فرقه ای، آستین باال زده اند 
تا از آب گل آلود، به قدر آز و وسعت 
حرص خود، ماهی های ریز و درشت 

صید کنند.
از حقه بازان مدعی طّب حاشیه ای 
Alternative Medi� )و جایگزین 
cine(- اعم از علفی/اسالمی یا علفی/

شارالتان های  تا  گرفته  عرفونی- 
انرژی درمانگر، کالهبرداران فروشند ه 
و  ضدُکرونا  شفابخش  شربت  های 
صنعتی  لکل  ا که  نیانی  جا حتی 
)متانول( را سفید می کنند و بجای 
و  می اندازند  بینوا  خلق  به  اتانول 
موجب کوری یا مرگ آنها می شوند، 
همگی دنبال کاسبی و بهره برداری از 
وضع هولناک فعلی هستند و تا جایی 
که تیغ شان ببرد، آدمیان مستأصل 

را می چاپند.
دولت های سرکوبگر و دیکتاتورهای 
جنایتکار سراسر دنیا هم فرصت را 
غنیمت شمرده اند و به بهانه مقابله 
از  بیش  ُکرونا،  ویروس  انتشار  با 
جاسوسی  و  کنترل  مشغول  پیش 
حلقه  و  هستند  خود  شهروندان  از 
در  ساکن  ندیشان  دگرا سرکوب 
تنگ تر  روز  به  روز  را  کشورها  آن 
احوال،  و  اوضاع  این  در  می کنند. 
وضع  ر  ا ستمر ا ز  ا که  خطری 
فردی  آزادی های  دامنگیر  فعلی 
روشن  هنوز  شد،  خواهد  بشر  نوع 
بخشی  که  نیست  بعید  اما  نیست 

از  هم  آزاد  دنیای  باشندگان  از 
دچار  امنیتی شان  نهادهای  جانب 
رفتارهای شبه پلیسی شوند و بعضی 
از دستاوردهای گرانسنگی را که طی 
شهروندانشان  عاید  مبارزه  سال ها 

شده، به مرور از دست بدهند.
یک  فعلی،  بلبشوی  میانه ی  در 
هواخواه  جیره خوار  و  دالل  مشت 
جمهوری اسالمی در غرب هم- که 
خزیده  خود  النه های  به  بود  مدتی 
را  داللی شان  نان  خفا  در  و  بودند 
سق می زدند- از ارباب  و روزی رسان 
پَلَشت شان محمدجواد ظریف دستور 
گرفته اند که انتشار ویروس ُکرونا در 
ایران را بهانه کنند و غوغا راه بیندازند 
که دلیل تلفات هولناک)اما ناروشن( 
این بیماری در میهن ما، تحریم های 
تبهکار  فرقه  علیه  متحده  ایاالت 
حاکم بر ایران است. این جماعت که 
در تمام ایام سیاه شش ماه گذشته 
و در اوج جنایات جمهوری اسالمی 
خفقان  کشور،  شهروندان  علیه 
گرفته بودند و تلویحا سرکوب مردم 
معترض در آبان ماه و موشک زدن به 
هواپیمای مسافربری در دی ماه سال 
۹۸ را تأیید می کردند، حاال دایه ی 
برای  و  شده اند  مادر  از  دلسوزتر 
رهایی حکومت جنایتکار جمهوری 
به  پستان  تحریم،  فشار  از  اسالمی 

تنور می چسبانند.
طی این چند روز اخیر، وابستگان 
اساس  بر  تبهکار،  فرقه  غرب نشین 
کارزار  تهران،  از  صادره  دستورهای 
متعفنی  خبرسازی  و  دروغ پراکنی 
راه انداخته اند تا طیف برانداز هواخواه 
تحریم سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و مافیای جمهوری اسالمی را حامی 
نابودی مردم ایران جلوه دهند و از 
خارج  و  داخل  مبارزان  طریق،  این 
را منفعل کنند. دالل ها و  از کشور 
البی گران جمهوری اسالمی در اروپا 
و آمریکای شمالی هم دوره افتاده اند 
اضطراری  شرایط  کمک  به  بلکه  تا 
فرقه  تحریم  استوار  سّد  در  حاکم، 
به  و  کنند  ایجاد  رخنه  تبهکار، 
ایران،  بر  مافیای حاکم  جنایتکاران 
قوا  تجدید  و  کشیدن  نفس  مجال 

بدهند.
خوشبختانه در حال حاضر، دالالن 
و جیره خواران جمهوری اسالمی در 
و  اسفبار  موقعیتی  متحده،  ایاالت 
بسیار ضعیف دارند و هرگونه فعالیت 
واکنش  با  آنها  ناحیه ی  از  مشکوک 
شدید دولت ترامپ روبرو خواهد شد. 
به همین دلیل مدت هاست که پول  
ایران  از مردم  امکانات غارت شده  و 
به شهرهای تورنتو، ونکوور و لندن 
سّد  شکستن  برای  تا  شده   منتقل 
تحریم و کمک به بقای فرقه ی حاکم، 
از طریق ُعّمال جمهوری اسالمی در 
این شهرها، هزینه شوند. نسل دوم 
دزدان حکومتی- که نگارنده ی این 
سطور آنها را به واسطه ی نان حرامی 
که از سفره ی پدران شان خورده اند، 
در شهرهای  می نامد-  »حرام لقمه« 
ظاهر  به  تشکیالت  در  شده،  ذکر 
از  درواقع جیره بگیر  اما  غیرانتفاعی 
و  شده اند  جمع  اسالمی،  جمهوری 
به نام مبارزه با تحریم و حمایت از 
مردم ایران، مشغول البیگری به نفع 

جنایتکاران حاکم بر ایران هستند.
ین  ا حب  صا ز  ا ند چشم ا ز  ا

صفحه کلید، در هفته های پیش رو، 
براندازی  هواخواهان  منابع  و  توان 
جمهوری اسالمی- چه ساکن ایران 
و چه خارج از کشور– باید بیش از هر 
چیز، صرف جلوگیری از فعالیت های 
البی ها و هواداران جمهوری اسالمی 
چنین  شود.  کشور  از  خارج  در 
شدید  واکنش  با  باید  فعالیت هایی 
در  شود.  مواجه  براندازان  قاطع  و 
همین راستا، باید هزینه ی هواداری 
را  اسالمی  جنایتکاران جمهوری  از 
چنان افزایش داد که امکان هرگونه 
تحرکی از جیره خواران رژیم در خارج 
از کشور، سلب شود. این تباهکاران، 
باید بدانند که تمام حرکات، اعمال 
و فعالیت های مالی و اجتماعی شان 
می شوند.  گزارش  و  ثبت  رصد، 
ژست  گونه  هر  طریق،  این  از  تنها 
استمرارطلبانه، به هر بهانه ای، برای 
فاعل آن پر هزینه و خطرناک خواهد 
شد. براندازان باید بیش از پیش بر 
هرگونه   که  کنند  تأکید  نکته  این 
هواداری از جمهوری اسالمی به بهانه 
جلوگیری از جنگ یا تعلیق تحریم، 
چیزی نیست جز حمایت از استمرار 
وضع فالکت بار و ایران سوز موجود که 
آفات آنی و تدریجی آن، دست کمی 

از وقوع یک جنگ نداشته و ندارد.
ایران  بقاء  به  بنابراین، کسانی که 
حکومت  نابودی  و  براندازی  راه  از 
نباید  دارند،  باور  اسالمی  جمهوری 
غارتگران  و  دزدان  لجن پراکنی  از 
و  تبهکار  فرقه  ین  ا خارج نشین 
چسبیدگان حرام لقمه آنها بهراسند. 
این موجودات سال هاست که با غارت 
ثروت ملی ایرانیان فربه شده اند و تا 
حفظ  برای  باشد  ممکن  که  جایی 
به  زدن  انگ  با  انگلی شان-  زندگی 
هر  علیه  هوچی گری  و  براندازان 
جمهوری  براندازی  به  که  عملی 
پا  و  دست  کند-  کمک  اسالمی 

خواهند زد.
هیچگاه نباید از یاد بُرد که رابطه 
تبهکار  فرقه  با  ایران  مردم  اکثریت 
و  قربانی  رابطه  کشور،  بر  حاکم 
متجاوز خانگی است. یکی از تلخ ترین 
یک  برای  است  ممکن  که  اتفاقاتی 
جنسی  تجاوز  تجربه  بیفتد،  انسان 
تجربه  این  نواع  ا میان  از  است. 
هولناک، بدترین و ویرانگرترین آن، 
ناحیه  از  گرفتن  قرار  تجاوز  مورد 
اقارب و اعضای خانواده است. قربانی 
برابر  چند  رنجی  تجاوزی،  چنین 
تجاوز  قربانیان  انواع  دیگر  از  افزون 
فراموش  را  آن  هیچگاه  و  می بََرد 
توقع  وضعیت،  این  در  نمی کند. 
که  آشنایی  از  حمایت  و  همراهی 
مرتکب تجاوز شده، ابلهانه و بی معنی 

است.
کسانی که وقیحانه به بهانه مقابله 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  تحریم،  با 
اسالمی  جمهوری  مافیای  بقاء  از 
دفاع می کنند، خواسته یا ناخواسته 
و  هستند  خانگی  متجاوز  همدست 
تبهکاران  جنایات  و  جرائم  شریک 
با  جماعت  ین  ا شباهت  حاکم. 
با  را  صنعتی  لکل  ا که  نیانی  جا
بجای  و  می کنند  سفید  وایتکس 
مستأصل  و  بینوا  مردم  به  اتانول 
قالب می کنند و در نتیجه، آنها را به 
دام کوری و کام مرگ می فرستند، 

نمادین و مثال زدنی است.
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مشیرالدوله،  کناره گیری  پی  در 
برای جانشینی وی و تشکیل دولت 
جدید کاندیدای دیگری جز رضاخان 

سردار سپه وجود نداشت.
سردار سپه تنها وزیر کابینه بود که 
پس از استعفای رئیس الوزرا همچنان 
در وزارتخانه حضور می یافت و به امور 

جاری می پرداخت.
چند روز بعد، او فرمان نخست وزیری 

خود را دریافت داشت:
ریاست  برای خدمت مهم  »چون 
کافی  شخص  نفر  یک  وجود  وزراء 
و الیقی الزم بود، لهذا جناب اشرف 
مرحمت  کمال  که  را  سپه  سردار 
ایشان  به  را  اطمینان  و  اعتماد  و 
و  منصوب  وزرائی  به ریاست  داریم 
برقرار فرمودیم که مشغول انجام این 
ربیع االول   ۱۶ باشند.  مهم  خدمت 

۱۳۴۲ ـ شاه«
در فاصلۀ چند روز، میان استعفای 
مشیرالدوله تا روی کار آمدن دولت 
کاخ  در  آمدهایی  و  رفت  جدید، 
صاحبقرانیه صورت می گرفت و از آن 
جمله، احمدشاه با ِسرپرسی لورن وزیر 
مختار انگلیس مذاکراتی داشت که در 
گزارشهای وی به لندن منعکس است.

شاید  و  ـ  شاه  شروط  از  یکی 
مقام  سپردن  برای  ـ  اصلی  شرط 
نخست وزیری به وزیر جنگ، تضمین 
امنیت او و موافقت با سفرش به اروپا 
خود  گزارش  در  مختار  وزیر  بود. 
می نویسد شاه برای انتصاب رضاخان 
تعهد کتبی او را می خواهد که امنیتش 
تضمین شود و بتواند پس از صدور 
سفر  خارج  به  معالجه  برای  فرمان، 
این  در  خودش  به گفتۀ  لورن  کند. 
و  داشت  میانجی  نقش  صرفاً  میان 
در دیداری که با حضور وی بین شاه 
و سردار سپه صورت گرفت، طرفین 
به توافق رسیدند: »رفتار شاه رقت بار 
رفتار  معقوالنه  وزیر جنگ  ولی  بود 
کرد. او سپس به طور خصوصی به من 
گفت برای مقام سلطنت احترام قائل 
است ولی نه برای این شخص؛ با این 
پادشاه  او  می خواهد  هم  هنوز  حال 
باقی بماند... نمی توان گفت چه پیش 
ظاهر  گرچه  دولت  انتقال  می آید. 
دیکتاتوری  عمال  ولی  دارد  قانونی 
است. باید دید آیا سردار سپه ظرفیت 
و توان آن را دارد که با اعتدال و عدالت 
از قدرت فوق العاده ای که اکنون در 
دست او متمرکز گشته است در جهت 
منافع و مصالح کشورش بهره گیرد؟ 
من شخصاً مایلم که خوشبین باشم«.

ایام  سلیمان بهبودی، که در این 
تصدی  را  سپه  سردار  داخلی  امور 
در  بود  وی  دائمی  مالزم  و  می کرد 

یادداشتهای روزانۀ خود می نویسد:

۳ عقرب )آبان( 1۳۰۲
و  نیست  ... چند روز است دولت 
حضرت اشرف )سردار سپه( به همۀ 
وزارتخانه ها رسیدگی می فرمایند و با 

معاونین در تماس هستند.
قرار بود خالصی زاده فردا در جلوی 
باغ مخبرالدوله، بیرون دروازه دولت، 
میتینگ مفصلی بر علیه انگلیسی ها 
)عراق  بین النهرین  در  آنها  اعمال  و 
منزل  در  بیندازد. چون  راه  کنونی( 
داشت  منزل  امین الضرب  حاجی 
به وسیلۀ  فرمودند  اشرف  حضرت 
خالصی زاده  به  امین الضرب  حاجی 
که  را  نطقی  و  الیحه  دهند  اطالع 
می خواهند فردا ایراد کنند باید امروز 
من ببینم و از متن آن اطالع داشته 
بتوانند  که  دارم  تردید  واالَ  باشم 
قبول  خالصی زاده  کنند.  سخنرانی 
کرد و عصر فرستاد و به عرض رسید.

روحانیون  از  عده ای  قبل  چندی 
برعلیه  بودند  بین النهرین  در  که 
که  می کردند  اقداماتی  انگلیسی ها 
بود.  کرده  ناراحت  را  انگلیسی ها 
سید  حاج  و  خالصی زاده  هم  باعث 
نتیجه  در  بودند.  کاشانی  ابوالقاسم 
روحانیون  از  عده ای  انگلیسی ها 
سید  حاج  و  خالصی زاده  ِمن جمله 
ابوالقاسم کاشانی  و حاج شیخ اسحاق 
رشتی و چند نفر غیر معروف دیگر را 
از بین النهرین به ایران تبعید کردند. 
تهران مردم تجلیل  به  در روز ورود 
آوردند.  به عمل  آنها  از  فوق العاده ای 
جادۀ حضرت عبدالعظیم به تهران را 
با قالی فرش کرده و جمعیت انبوهی 

به استقبال رفته بودند...

4 عقرب )آبان( 1۳۰۲
حضرت  از  همایونی  اعلیحضرت 
اشرف احوالپرسی فرمودند. اعلیحضرت 
از قراری که شنیدم در  می فرمودند 
می خواهند  می دهند  که  میتینگی 
نسبت به من صحبت هایی بکنند که 
باید جلوگیری شود، و نظر حضرت 
شدند.  جویا  باره  این  در  را  اشرف 
اوراق  قبال  فرمودند  اشرف  حضرت 
میتینگ را دیده ام، معاون نظمیه هم 
مراقب است، اگر کوچکترین جسارتی 

شود فوراً جلوگیری خواهد شد...
)محمدحسن  اقدس  واالحضرت 
اشرف  حضرت  از  ولیعهد(  میرزا 
احوالپرسی و سؤال کردند چه وقت 
ببینم؟  را  اشرف  حضرت  می توانم 
حضرت اشرف فرمودند هروقت احضار 
بفرمایید شرفیاب می شوم. قرار شد 
بفرستند  را  مجدالدوله  واالحضرت 

مطالب را توضیح دهد.
۷/۵ بعدازظهر، اعلیحضرت فرمودند 
روزنامۀ آسیای وسطی فوق العاده ای 
چاپ کرده و نسبت به ایشان جسارت 
داده  دستور  است،  کرده  فضولی  و 
شود روزنامه را توقیف کنند. بالفاصله 
را  روزنامه  شهربانی  و  شد  اطاعت 

توقیف کرد.
وسطی،  آسیای  روزنامه  مدیر 
بود  قرار  بود.  صفوی  رحیم زاده 
اعلیحضرت چند روز دیگر به مسافرت 
رحیم زاده  ببرند.  تشریف  خارج 

نوشته  و  کرده  چاپ  فوق العاده ای 
بود شاه چند رشته مروارید گرانبها 
از خزانه برداشته تا در فرنگ بفروشد 
توقیف  از  بعد  کند.  عیاشی  خرج  و 
مبادا  ترسید  رحیم زاده  روزنامه، 
فردای  بیاید.  برایش پیش  حادثه ای 
آن روز آمد منزل حضرت اشرف، در 
اتاق بنده به عنوان بست چند روز ماند. 
پرخاش  مشارالیه  به  اشرف  حضرت 
کردند و با کلمات زننده و تند او را 

سرزنش کردند...

6 عقرب )آبان( 1۳۰۲
وزرایی  به ریاست  جدید  کابینۀ 

حضرت اشرف تشکیل شد.
با  بوشهری  معین التجار  حاجی 
تبریک  عرض  برای  تجار  از  عده ای 
ساعت  دو  کردند.  حاصل  شرفیابی 
خراسانی  اهلل زاده  آیت  ازظهر  بعد 
بود  رسیده  قم  از  که  تلگرافاتی  با 
شرفیابی حاصل کرد. مدتی است در 
مورد نظام اجباری بین مردم سر و 
صدا بلند است. در موقع تصویب قانون 
از  روحانیون  از  عده ای  مجلس،  در 
تهران و والیات، بخصوص از اصفهان، 
در قم جمع شدند و تظاهراتی برضد 
نظام اجباری راه انداختند. داد و فریاد 
آنها به جایی نرسید و بی فایده ماند و 

روحانیون متفرق شدند.
حشمت  سردار  قبل،  روز  چند 
کالسکه  چی باشی دربار نزد من آمد، 
خواهش کرد که حضرت اشرف دستور 
کارکردۀ  اتومبیل  قشون،  فرمایند 

ایشان را به قیمت نو خریداری کند تا 
بتواند از اتومبیل های نو که جدیداً وارد 
شده خریداری کند. اظهار می داشت 
حضرت  به  خودم  گلستان  کاخ  در 
فرمودند.  قبول  کردم،  عرض  اشرف 
وقتی به عرض رساندم ناراحت شدند. 
نقلیۀ  رئیس  آقا  کریم  به  فرمودند 
چند  از  پس  گفتم.  و  بگویم  قشون 
تلفن  حشمت  سردار  مجدداً  روز 
کرد که هنوز نداده اند، ممکن است 
اتومبیل های نو تمام شود. به کریم آقا 
بیاید  است  پول حاضر  گفت  گفتم، 

بگیرد.
اغلب نوکرهای دربار از این قبیل 
را  داشتند. خیلی خودشان  تقاضاها 
نظرم  می کردند.  کوچک  پول  برای 
هست یکی از روزها که حضرت اشرف 
حضور اعلیحضرت رفته بودند من در 
خدمتشان کیف کارشان را تا جنب 
اتاق برلیان بردم. پیشخدمت که او را 
فراش خلوت می گفتند پشت در اتاق 
ایستاده بود. به محض دیدن حضرت 
اشرف با حالت لبخند و متبسم پیش 
اشرف  حضرت  کرد.  سالم  و  آمد 
گرفتند  را  او دستش  تأدیب  محض 
از پشت در اتاق شاه بیرون کردند و 
با خشونت فرمودند فالن فالن شده 
عوض تعظیم با لبخند به من تعارف 
می کند. شنیدم چندین بار با صدای 
بلند می فرمودند تعظیم کن! پس از 
آن که چند بار تعظیم کرد رئیس او 
را احضار و بازخواست کردند که چرا 

بی ادب  قدر  این  دربار  مستخدمین 
هستند.

اعلیحضرت حضرت اشرف را ساعت 
۱۱ صبح فردا در صاحبقرانیه شرفیاب  

شوند.
کابینه به کمک افرادی که معروف 
به سوسیالیست و صاحب نفوذ هستند 
دق  محمدصا سید  شد.  تشکیل 
طباطبائی در تشکیل کابینۀ حضرت 
اشرف سهم مهمی داشت. عده ای از 
زیادی  فعالیت  واقعاً  که  او  دوستان 
انتخاب  وزیر  به سمت  بودند  کرده 
فرهنگ،  وزیر  سلیمان میرزا  شدند. 
میرزا قاسم خان صوراسرافیل کفیل 
عز الممالک  حاجی  داخله،  وزارت 
اردالن وزیر فواید عامه و خدایارخان 
تلگراف  و  پست  وزیر  هم  امیرلشکر 
اشرف  را حضرت  شد. وزارت جنگ 

خودشان به عهده گرفتند...«

کابینۀ سردار سپه
وزیر  و  رئیس الوزرا  سپه  سردار 
)محمدعلی  لملک  ذکاءا ـ  جنگ 
ـ  رجه  خا مور  ا یر  ز و فروغی( 
سلیمان میرزا )اسکندری( وزیر معارف 
ـ مدیرالملک )محمود جم( وزیر مالیه 
پیرنیا(  )ابوالحسن  معاضدالسلطنه  ـ 
خدایارخان  امیرلشکر  ـ  عدلیه  وزیر 
وزیر پست و تلگرافـ  حاج عزالممالک 
)امان اهلل خان اردالن( وزیر فوائد عامه 
)صوراسرافیل(  خان  قاسم  میرزا  ـ 
عدل الملک  ـ  داخله  وزارت  کفیل 

)حسین دادگر( معاون رئیس الوزراء.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 1۳44 (
تأمالت بهنگام؛ هزینه ی هواداری از تبهکاران 

را باال ببریم

دروغگویی  و  اوکراینی  هواپیمای  به  موشک  شلیک  در  سپاه  جنایت  علیه  تهران  در  مردم  تظاهرات 
فرماندهان نظامی و مقام  های دولتی
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جادوی نقطه

اوایل قرن ۱۹ افراد نابینا سرنوشت 
مشخصی داشتند: گدایی در خیابان ها. 
اما لویی بریل که از سه سالگی براثر 
چشم  به  پدر  کار  چاقوی  برخورد 
چپش نابینا شده بود، می خواست هر 
را  خودش  سرنوشت  شده  که  جوری 

تغییر بدهد. 
لویی با حمایت خانواده به مدرسه 
رفت و در ده سالگی، بورسیه تحصیلی 

مدرسۀ نابینایان پاریس را گرفت.
 هر چند شرایط تحصیل در آن جا 
دست کمی از گدایی نداشت، اما بریل 
جوان، تصمیمش را گرفته بود. شانس 
با او یار بود، چون شارل باربیه سرباز با 
سابقۀ ارتش فرانسه روشی اختراع کرده 
بود به نام خواندن در شب. روشی که 
جنگ  رمزی  اطالعات  خواندن  برای 
استفاده می شد، بدون رد و بدل شدن 

حتی یک کلمه. 
پاریس  نابینایان  مدرسۀ  از  باربیه 
بازدید کرد و تصمیم گرفت این روش 
را روی بچه های مدرسه امتحان کند. 
اما هنوز هم نوشتنی در کار نبود. تا این 
که لویی خودش تصمیم گرفت الفبایی 
اختراع کند که با آن بتوان هم خواند و 
هم نوشت. او با همان چاقوی تیز پدر، 
شروع به ساختن نقاط برجسته ای کرد 

که مطابق با حروف الفبا بود.
و  داشت  نقطه  شش  الفبا  این   
تماس نوک انگشت برای خواندن آنها 
کافی بود. این روش حتی در خواندن 
نت های موسیقی و ریاضی هم کاربرد 
داشت. )خود بریل ویولنسل و ارگ را 
به خوبی می نواخت( لویی بعدها معلم 

همان مدرسه شد، اما روش اختراعی او 
تا هنگامی که در مدرسه درس می داد 

به کار نرفت. 
 ۱۸۶۸ سال  تا  بریل  خط  اهمیت 
میالدی ناشناخته بود. تا این که دکتر 
تصمیم  نابینایش  همکاران  و  آرمیتاژ 
گرفتند انجمن ملی حمایت از نابینایان 
را تأسیس و کتاب هایی به خط بریل 

چاپ کنند.
خط  به  شده  چاپ  کتاب  اولین 

و  نوشتن  و  خواندن  »توانایی  بریل، 
درک موسیقی به روش نقطه گذاری« 

نام داشت. 
لویی بریل در ۴۳ سالگی در سال 
۱۸۵۲ میالدی از طاعون مرد. بعد از 
مرگ، یک سیاره را در منظومه شمسی 
به نام او نام گذاری کردند. سیاره ۹۹۶۹ 

بریل! 

که  هنگامی  قمری   ۶۱۴ سال  در 
کردن  باز  مغول جهت  بازرگان   ۴۵۰
باب تجارت با ایران وارد ناحیه مرزی 
»اترار« در شمال شرقی کشور شدند، 
با  تاریخ  اترار )که در  غایرخان حاکم 
عنوان »اینالجق« نیز از وی یاد شده( و 
گفته می شود از خانواده سلطان محمد 
خوارزمشاه بود. طمع در مال آنان بست 
و به بهانه اینکه جاسوس هستند، آنان 
طبق  بعد  مدتی  و  ساخت  زندانی  را 
دستور سلطان محمد، همه شان را به 

قتل رساند.
چنگیزخان مغول بعد از این حادثه، 
فرستاد  محمد  سلطان  نزد  سفیری 
حاکم،  عمل  به  اعتراض  ضمن  و 
خواستار تسلیم او جهت مجازات شد؛ 
و  کرد  ناپختگی  محمد،  سلطان  اما 
سفیر چنگیزخان را نیز به قتل رساند 
و همین امر، بهانۀ حمله چنگیز به ایران 

در رجب سال ۶۱۶ قمری شد.
سپاهیان  تالش  و  اترار  محاصره 
مغول برای تصرف آن شهر، حدود پنج 
ماه به طول انجامید و »غایر خان« اگر 
چه خود عامل اصلی حمله مغوالن به 
ایران بود، علی رغم سپاهیان کمی که 

داشت، دلیرانه در مقابل آنها ایستاد.
سلطان محمد وقتی غایرخان را در 
تنگنا دید، برای تقویت نیروهای تحت 
کارآزموده  جنگجوی  هزار  ده  او،  امر 

حمله مغوالن به ایران و سزای خائن

»قراچه  فرماندهی  تحت  را  مسلح  و 
صاحب« به کمک او فرستاد.

نزدیکی  به  »قراچه صاحب« وقتی 
اترار رسید و در جریان تعداد سپاهیان 
به  تردید  و  ترس  گرفت،  قرار  مغول 
شخصی  ذاتاً  چون  و  ریخت  جانش 
ترسو و عافیت جو بود، اندیشه خیانت 
راه  ذهنش  در  دشمن  به  پیوستن  و 
یافت. به همین جهت نزد »جوجی« 
فرزند چنگیز که فرماندهی مغوالن را 
به عهده داشت رفت و اندیشه خود را 

به اطالع او رساند.
داشتن  وجود  با  که  »جوجی« 
سربازان فراوان از فتح اترار عاجز مانده 
صاحب«  »قراچه  پیشنهاد  از  بود، 
استقبال نمود و به وی تکلیف کرد تا 
به دیدن »غایر خان« برود و او را وادار 
نیرنگ  و  خدعه  با  یا  کند  تسلیم  به 

موجبات دستگیری او را فراهم سازد.
را  دستور  این  صاحب«  »قراچه 
خان«  »غایر  مالقات  به  و  کرد  اجرا 
رفت. »غایر خان« که وی را فرستاده 
سلطان می دانست، به بهترین نحو از 
صداقت  کمال  با  و  کرد  استقبال  او 
او  نقشه های دفاعی خود را به اطالع 
»غایر خان«  وقتی حرفهای  و  رساند 
با  صاحب«  »قراچه  رسید،  پایان  به 
نومیدی گفت: »به نظر من، پایداری 
در برابر این سیل عظیم بیهوده است 

وزیران  نخست  ز  ا ۱ـ 
پیشین ایران

و  نوپرداز  شعرای  از  ۲ـ 
فقید ایران

۳ـ واحد پول کشوریست 
ـ محل کسب و کارـ  از 

فعالیت های کشاورزی
ـ  سازند  کاله  آن  از  ۴ـ 
ـ  اروپا  در  رودخانه ای 

انتقاد کننده
ـ  تکخال  ـ  شرقی  ۵ـ 

جدید
ـ  نیست  پشت  ۶ـ 

کشوریست
۷ـ رشد کردهـ  خوشبخت 

و موفق
۸ـ اخالقـ  خواریـ  اوهم 

حرفه ای دارد
۹ـ از هنرپیشگان معروف 
و قدیمی سینمای ایران

ـ  هفته  روزهای  از  ۱۰ـ 
نوعی موسیقی

۱۱ـ هیزم ـ از چاشنی ها

۱ـ از پیشکسوتان هنر 
در  تأتر  و  بازیگری 

کشورما
۲ـ هنر هفتم ـ گیاهی 

است
۳ـ توانـ  غربتـ  نوعی 

کشت و کار
۴ـ از وسایل موسیقی ـ 

آب جاری
علوم  از  ـ  نظامی  ۵ـ 

شرعیه
عوارض  از  ـ  واحد  ۶ـ 

قلبی

و  ـ صدا  ۷ـ سالخورده 
نوا ـ از ماههای قمری

ـ  مذکر  جنس  ۸ـ 
ین  یمی تر قد ز  ا
که  ایران  روزنامه های 
اشرف الدین  همت  به 
گیالنی انتشار می یافت

خدمتی  ـ  راستگو  ۹ـ 
است مقدس

۱۰ـ خراب ـ دریاچه ای 
در آسیا

۱۱ـ از شهری بزرگ و 
معروف آمریکای التین

۱ـ اثری ارزنده و پژوهشی از 
محمدعلی فروغی

۲ـ از خوانندگان خوش صدا 
و قدیمی کشورما ـ تنها

۳ـ غم ـ از علوم پزشکی
ـ  روشنایی  ـ  تو  و  من  ۴ـ 
پسوند تشبیه ـ مسئول 

اداره امور
۵ـ پیکرـ  مراقبت و زیرچشم 
است  شکلی  ـ  داشتن 

هندسی
۶ـ شنا ـ وسیله مکالمه

۷ـ مهربان ـ گفتار و کالم ـ 
دارنده و توانا

و  کردن  مسخره  ـ  گل  ۸ـ 
دست انداختنـ  از اعضاء 

داخلی بدن انسان
ر  فشا مقیاس  واحد  ۹ـ 
الکتریکی ـ محل رویش 

و پرورش مرکبات
۱۰ـ یکی از آوازهای ایرانی 
از متعلقات شورـ  حیوانی 

است ـ معرفت و تربیت
ـ  بیزاری  و  کراهت  ۱۱ـ 
به  نه  ـ  است  خوراکی 

عربی
۱۲ـ مقصود ـ آدم کشی

۱۳ـ داراالیتام ـ خرابه
۱۴ـ پاداش ـ راهزن ـ رسم 

و روش
۱۵ـ فقیرـ  معتاد به یکی از 

مواد مخدر

و  پهلوی  دوران  رجال سیاسی  از  ۱ـ 
نخست وزیر پیشین ایران

۲ـ کشوری استـ  تکرار یک حرفـ  بدنه
۳ـ نمّوـ  خواننده خوش صدا و فراموش 

نشدنی فقید ایران
بابل  اول  پادشاه سلسله  ۴ـ ششمین 
ـ ولگرد و سرگردان ـ از سلسله های 
حکومتی ایران قبل از یورش عرب ها

۵ـ از حشرات موذیـ  متوالی و متناوب 
ـ از صنایع شعری

۶ـ از حرکات آب ـ ذات ـ توانایی
کمک  و  همیاری  برای  شرکتی  ۷ـ 
وزن  واحداندازه گیری  ـ  یکدیگر  به 

ـ بَخت
۸ـ »قدس« بهم ریختهـ  چیره و غالب 

ـ روستا
۹ـ مسئولیت اداره کابینه با اوست ـ 

تکرار یک حرف
۱۰ـ از پادشاهان ایران

۱۱ـ مجروح ـ حرف فاصله ـ دوره ای 
از دوران عمر

۱۲ـ رطوبت ـ تازه از راه رسیده ـ از 
شهرهای ایران

۱۳ـ سواره نیست ـ زبانی است
۱۴ـ کیمیاـ  کوشش و نبردـ  ناتنی نیست

۱۵ـ از رودخانه های ایران ـ پیامبر ـ 
کشوری است

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

ماهی خاش!

یکی از مهم ترین دالیلی که سبب 
و  مرکزی  فالت  ساکنان  می شود 
پایتخت ایران از خوردن ماهی منصرف 
استخوان ظریف  یا همان  تیغ  شوند، 
این  البته  است.  ماهی  درون عضالت 
ترس خیلی هم بی دلیل نیست. نازکی 
و تیزی تیغ های ماهی که در گیلکی به 
آن »خاش« گفته می شود، از آن جسم 
کاماًل مناسبی برای فرو رفتن در مخاط 

گلو می سازد. 
بعضی ماهی های شمال مانند کفال 
و اردک ماهی استخوان کمتری دارند. 
اعضای  دیگر  مانند  سفید  ماهی  اما 
خانواده کپور ماهیان تا دلتان بخواهد 

»خاش« دارد. 
خزر  ماهی های  خاش  همه  این  با 
خیلی  جنوب  ماهی های  به  نسبت 
ظریف ترند و اگر هم در گلو گیر کنند 
معموالً با لقمه بعد فرو می روند. اما به 
هر حال موارد نادری اتفاق می افتد که 
تیغ ماهی مخصوصاً در انتهای حلق و 
در محل لوزه ها یا محل اتصال زبان به 
دریچه ای که روی نای را می پوشاند به 

درون مخاط فرو رود. 
ملکه  مادر  برای  اتفاق  این  یکبار 
کارش  که  بود  آمده  پیش  انگلستان 
مواردی  چنین  کشید!  بیمارستان  به 
اغلب به التهاب گلو و عفونت می انجامد. 
یا  بالینی  معاینه  با  می تواند  پزشک 
آندوسکوپی و با استفاده از پنس های 
البته  کند.  خارج  را  تیغ  مخصوص 
تمرین و ممارست هم بی تأثیر نیست: 
یکی از آشنایان سال ها پیش در رشت 
شاهد یک شرط بندی بود که در آن 
دست هایش  از  استفاده  بدون  مردی 
ماهی سفید برشته ای را خورد بدون 
آنکه حتی یک خاش برایش مشکلی 
ایجاد کند! کار را باید به کاردان سپرد.
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و نتیجه ای جز کشته شدن خودت و 
است  بهتر  ندارد!  دیگر  انسان  هزاران 
شهر را به مغوالن تسلیم کنی و جان 

خود و خانواده ات را نجات دهی.«
»غایر خان« به حدی از این سخنان 
رنجید که گفت: »من نیازی به کمک 
تو و افرادی که همراه آورده ای، ندارم. 
اگر واقعاً از شرکت در این جنگ بیم 
داری، همین لحظه برگرد و بگذار من 
به تکلیفی که بر عهده خود می بینم، 

عمل کنم.«
»قراچه صاحب« بدون آنکه از گفتگو 
با »غایر خان« نتیجه ای بگیرد، به نزد 
»جوجی« برگشت و همه چیز را با او 

در میان گذاشت.
»قراچه  به  قباًل  که  »جوجی« 
صاحب« وعده داده بود در صورت اغفال 
»غایر خان« به حکومت اترار منصوب 
خواهد شد. از شنیدن سخنان وی، روی 
در هم کشید و گفت: »شخصی چون تو 
که حاضر شده به ولی نعمت و کشور 
خود خیانت کند، چگونه ممکن است 
به منی که دشمن وی و هموطنانش 

هستم، وفادار بماند؟«
آنگاه دستور داد تا سربازان بر سرش 
ریختند و وی را تکه تکه کردند و ده 
هزار نفری هم که همراه با فرمانده او 
فرار  یا  و  یا کشته شدند  بودند  آمده 

کردند.
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سال   ۳۰ ازگذشت  پس  را  حمید 
تهران  که  روزی  گرفتم،  درآغوش 
سالش   ۱۸ کردم،  ترک  را  انقالبی 
آبی  با هیچ  بود،  یکپارچه آتش  بود، 
توی  کنی،  خاموشش  نمی توانستی 
اطاق بزرگ و مجلل پذیرائی خانه اشان 
راه می رفت و برای دهن کجی به پدر و 

مادر نازنینش، بلند می خواند:
وطن،  این  نشود     کفن  تاشاه 

وطن نشود
شاه رفته بود و قرائن بخوبی نشان 
می داد که این وطن، با رفتن شاه وطن 
نمی شود. اما حاال تو بیا و به این جوان 

هیجده ساله حالی کن.
تندروی  ویروس  خونش  توی 
جاخوش کرده بود، شیفته شعارهای 
دسته  و  ر  دا و  نوری  کیا پوک 
بود  معتقد  بود؛  چپی  سازمان های 
ایران آزاد احتیاجی به ارتش و سازمان 
اطالعات و امنیت ندارد، اینها زائده های 
رژیم منحوس سلطنتی است و باید از 
دامن ایران آینده زدوده گردد. حمید 
بهیچوجه  بود.  کال، خام  میوه  چون 
وسط  کنی،.  هضم اش  نمی توانستی 

گلوگیر می کرد.
وقتی ایران انقالبی را اوایل خرداد 
سرنوشت  نگران  کردم،  ترک   ۵۸

حمید بودم.
حمید را پس از گذشت ۳۰ سال 
در فرودگاه وین درآغوش گرفتم. این 
حمید، آن حمید ۳۰ سال پیش نبود، 
پا به سن گذاشته بود، عالوه با گرد 
سرش  موهای  روی  که  خاکستری 
افسرده.  و  بود  غمگین  بود؛  نشسته 
حماقت  بیاورم؛  سرحالش  خواستم 

کردم و سردادم که: 
تاشاه کفن نشود   این وطن، وطن 

نشود
نگاهم کرد و با زاری گفت: اگر در 
این مدتی که میهمان توهستم؛ تصمیم 
از  بگذار  پس  کنی،  سرزنشم  داری 

همین جا برگردم!
گفتم جمهوری اسالمی حتی تحمل 
شوخی را هم از تو گرفته؟  گفت : نه،  
این شوخی نیست، این نیشتری است 

بر زخم کهنه من .
درکافه  کاپوچینو  فنجان  یک  به 
فرودگاه دعوتش کردم. باید زخم کهنه 
و عالج ناپذیرش را پانسمان می کردم، 

رفتیم و نشستیم.
انقالب  اوایل  یادته  حمید  گفتم 
داد  کذائی چقدر و چه شبها گفتم؛ 
زدم؛ فریاد زدم که حمید جان مذهب 
و دموکراسی یار هم نیستند؛ دشمن 
نارضایتی،  چاره  گفتم  همدیگرند، 
حوصله،  و  بود  رفرم  نبود،  انقالب 
درشت  و  ریز  آیت اهلل های  این  گفتم 
پس از نشستن برصندلی قدرت دمار 
از روزگار تو و نسل تو در می آورند؛ 
گفتم و گفتم و تو گوش شنوا نداشتی، 
تب انقالب داشتی و باشعارهای تند و 
پوچت؛ پدرنازنین و مادر مهربانت را 

آزار می دادی؛ قیام کرده بودی
تصدیق کرد و سر درد دلش باز شد.

وشاعران  نویسندگان  مرا  گفت 
ارزان  ادبیات  با  وطنی  غیر  و  وطنی 
نسرین  گل  »برگردیم  چون  قیمتی 
بچینیم، پاشنه آهنین، چه باید کرد« 
و یا »یادداشتهای شهرشلوغ؛ اطاعت 
خیانت  و  خدمت  در  کورکورانه، 
کرده  مسموم  و  و  و  روشنفکران« 
بودند؛ این »ادبیات متعهد!« بر من و 
میلیون ها جوان ودانشجو اثرگذار بود؛ 
و»وارطان« ها،  و»حجری«  »عموئی« 
و  انورخوجه   و  لنین  و  استالین 
صدرمائوها را درعبای پیامبران آزادی 
بودند؛  داده  ما  بخورد  رفاه  و  و صلح 
این ادبیات، دست نوشته های دو پولی 
بیش نبودند، در جامعه ای که عموئی ها 
و روزبه ها  و جالل آل احمد ها قهرمان 
و گل سرسبد آن باشند؛ برآن جامعه 

باید گریست.
حزب  نظامی  سازمان  افسران 
را  مبشری ها  و  وکیلی  روزبه،   ، توده 
آزادیخواهان و دالوران وطن به خورد 
من داده بودند، درحقیقت دانسته و 
که  بودند  جاسوس  مشتی  ندانسته 
ازکانال حزب، اطالعات و اسناد نظامی 
می کردند،  روانه ک.گ.ب.  را  کشور 
هرکشور  در  خیانتی  چنین  جرم 
دموکراتیک، محکومیت طویل المدت و 
درکشورهای کمونیستی و در صدرآن 

شوروی، تیرباران است.
آن زمان ترور و قتل دگراندیشان در 
زیر پوشش اهداف انقالبی و به دست 
چریکی،  درشت  و  ریز  سازمان های 

برایم حماسه آفرین بود.
بود؛ طرف  داستان  یکطرف  این ها 
برکشور  حاکم  رژیم  داستان؛  دیگر 
بود؛  رژیم  این  به  من  نگاه  و  من 

هرقدمی که رژیم پهلوی برمی داشت 
از نگاه من درخدمت بیگانگان بود ، 
سازمان ساواک را سیاه چالی هولناک 
کشورم  ومردان  زنان  شکنجه گاه  و 
می دیدم؛ تقصیری هم نداشتم؛ چون 
شاعران و نویسندگان سرزمینم به من 
گفته بودند که » ......طی شصت سال 
سلسله پهلوی یکی ازمستبدانه ترین و 
برقرار  را  جهان  رژیم های  فاسد ترین 
این  ایرانی طی  میلیون ها  بود.  کرده 
مختلف  اشکال  به   ، سال  شصت 
به دست این رژیم کشته شدند؛ شکنجه 
شدند، از خانواده های خود آواره شدند، 
زندانی شدند، مورد افترا قرار گرفتند؛ 
شخصیت انسانی آنان بیرحمانه پایمال 
شد، تاریخ این سلسله تاریخی است 
ملت  یک  اختناق  تاریخ  خون آلود؛ 

است......«۲
آخه من به اینها و گفتار اینها اعتماد 
داشتم؛ هرچه می گفتند دربست چون 
میشه  مگر  می کردم؛  قبول  آیه قرآن 
به آذین، سایه، هانیبال الخاص، محمد 
سیاوش  جعفرکوش آبادی،  قاضی، 
کسرائی، امیرحسین آریان پور، رحیم 
اخوان  مهدی  همه  مهمتراز  و  نامور 
ثالث عزیزم به من دروغ بگویند؟ آخه 
من از زبان آنان خوانده بودم و قبول 

کرده بودم که »طی ۶۰ سال حکومت 
نه  نفر،   ۲۰۰ نه  میلیون ها،  پهلوی 
۱۰۰۰نفر، میلیون ها هموطن من به 
و  پدر  این  به دست  مختلف  اشکال 
پسرکشته شدند«؛ پس دستگاه ساواک 
»میلیون ها«  این  از  نیمی  قتل  در 
هموطن من شریک جرم بود و بعد که 
امام آمد و کم کم دستگاه اگرندیسمان 
روشنفکران چپ ما خراش برداشت و 
حقایق ذره ذره روشن شد، برخورد و 
نگاه خشمانه من به ساواک هم خراش 

برداشت، بله خراش برداشت!
من آن زمان همه چیز را سیاه و 
حتی  نبودم  می دیدم،حاضر  سپید 
کنار  سنگر  این  پشت  از  قدم  یک 
و  کشتارها  و  زمان  گذشت  با  بروم. 
جنگ بیهوده و قتل دگراندیشان و...

خودم  فکرکنم،  خودم  که  آموختم 
بدنبال حقایق بروم و دراین جستجو 
از  یکی  آرشام«  »محمدعلی  نام  به 
او  خدمات  پرونده  و  ساواک  سران 

برخوردم.......
و بعد حمید شروع کرد به ورق زدن 

پرونده آرشام .
حمید پس از چند هفته به ایران 
برگشت، هنگام خداحافظی در فرودگاه 
وین چشمانمان را اشک پوشانده بود. 
به خانه که برگشتم دو، سه هفته گیج 
بودم، فکر»محمدعلی آرشام« آسوده ام 
نمی گذاشت، به سراغ هموالیتی هایش، 
سعیدی  زنده یاد  و  پاریزی  باستانی 
سیرجانی ـ از سیرتا پیاز و درآستین 

بار  چند  و  چندین  رفتم.  ـ  مرقع 
امریکا  ایران و  با دوستانی در  تلفنی 
ازسرم  دست  آرشام  گرفتم،  تماس 
برنداشت، نشستم و شرح حال آرشام 
را از زبان باستانی پاریزی و شادروان 
سعیدی سیرجانی و حمید و مسعود 
روی  تهران  مقیم  دوستان  دیگر  و 
کاغذ آوردم، این شما و این سرنوشت 
هرچه  که  مردی  صالحات  »باقیات 
بود و هرچه کرد، به فرهنگ واقتصاد 

کرمان خدمت کرد«.
 ***

 ۱۳۰۰ به سال  آرشام۳  محمدعلی 
مادری  و  زپدر  ا شمسی  هجری 
ـ  درخشی  بگویم  بهتر  یا  بیرجندی 

ازتوابع بیرجند ـ بدنیا آمد.
بود،  زحمتکشی  انسان  پدرش 
و  کاروانسرا  مشهد  سراب  فلکه  در 
مستغالتی داشت؛ شغلش عالفی بود، 
روزگار  و  می فروخت  ذغال  و  هیزم 
با  ایمان؛  با  زنی  مادرش  می گذراند، 
اراده و صریح اللهجه بود. محمد علی در 
چنین محیطی همراه با برادرکوچکش؛ 
مسعود بزرگ شد، تحصیالت ابتدائی 
را در دبستان فرهنگ و متوسطه را 
به  مشهد  شاهرضای  دبیرستان  در 
و  روشن  ازجوانی ذهن  رساند.  پایان 

به  بود.  آموختن  تشنه  داشت،  بازی 
ادبیات عالقه خاصی داشت و به همین 
دلیل در دوران تحصیل در دبیرستان 
با مرحوم گلشن آزادی که از فرهنگ 
دوستان خراسان بود آشنا شد و در 

نشریه هفتگی او مقاالتی می نوشت.
ن  یا پا ز  ا پس  علی  محمد 
تهران شد  عازم  متوسطه  تحصیالت 
در  که  افسری  نوپای  دانشکده  ودر 
زمان رضاشاه دانشکده ای پرآوازه و با 
استاندارد های نظامی تأسیس شده بود 
به تحصیل پرداخت. در همان زمان با 
و  دوستان  ـ  صدیقه  همسرآینده اش 
آشنایان پروین خطابش می کردند ـ 
آشنا شد، این آشنائی منجر به ازدواجی 
گردید که تا پایان عمر یار و شریک 

زندگی هم  بودند.
آرشام پس از اتمام دوره دانشکده 
خراسان   ۸ لشکر  ستاد  در  افسری 
بفرماندهی تیمسار یکرنگیانـ  امیری 
با قدرت و وطن پرست شروع به خدمت 
کرد. جنگ بین المللی دوم هنوز ادامه 
داشت و ارتش روس در مشهد مستقر 
بود و قدرت نمائی می کرد، اما شخصیت 
نظامی و سیاسی و اطالعاتی فرمانده 
ستاد لشکرخراسان توانسته بود احترام 
و تحسین افسران روس را ازآن خود 
کند.پس از پایان جنگ، آرشام به هنگ 
سرهنگ  به فرماندهی  بجنورد  سوار 
مجیدی منتقل گردید، پایان خدمت 
او در بجنورد همزمان با فرار تعدادی 
لشکرخراسان  توده  حزب  افسران  از 

و  خبرساز  حادثه ای  بود؛  شوروی  به 
جنجال برانگیز در آن روزگار.

بیدریغ  توطئه  با  توده ای  افسران 
کشور شوراها و با کمک حزب توده 
سعی برتخریب در درون دستگاه های 
و  خواسته  و  داشتند  ایران  نظامی 
نظامی  و  سری  اطالعات  ناخواسته 
حزب  رهبری  اختیار  در  را  کشور 
می گذاشتند  که  از آنجا به کانال های 

ک.گ.ب. منتقل می شد.
به  مجدداً  آرشام   ، برهه  این  در 
مشهد منتقل شد و در رکن دوم ارتش 
دکتر  آنکه  تا  کرد  خدمت  به  شروع 
محمد مصدق وزارت دفاع را برعهده 
گرفت و تعداد بیشماری از افسران را 
به نقاط دوردست کشور پراکنده کرد. 
محمدعلی آرشام یکی از این افسران 
بود که به شهر اهر در منطقه آذربایجان 
فرستاده شد. با سقوط دولت مصدق، 
آرشام به مشهد بازگشت و مجدداً در 
رکن ۲ ارتش تا سال ۱۳۳۶ به خدمت 
سازمان  تأسیس  با  که  داد  ادامه 
اطالعات و امنیت کشور) ساواک( در 
مقام رئیس سازمان اطالعات و امنیت 

خراسان انتخاب گردید.
درخراسان  را  عمری  که  آرشام   
همه  با  نزدیک  از  بود  کرده  خدمت 

داشت  نشر  و  حشر  طبقات  و  اقشار 
و از قدرت و اختیارات خود درحوزه 
نکرد،  سوءاستفاده  هرگز  شخصی 
بر  او  کوشش  و  سعی  همه  برعکس 
و  خویش  زادگاه  برای  که  بود  این 
مردم آن مثمرثمر باشد. اولین اقدام 
اجتماعی او درخراسان ایجاد باشگاه 
برای  مکانی  بود،  ورزشی»توس« 
فراآموختن و نمایش ورزش باستانی، 

بدن سازی و کشتی . 
بعلت درایت و صداقت درخدمت، 
پیشنهاد ریاست ساواک فارس و بنادر 
را به او کردند. درآن زمان منطقه فارس 
بود،  برخوردار  خاصی  حساسیت  از 
پیاده کردن برنامه های عظیم اصالحات 
ارضی و جهانگردی برای شیخ نشینان 
عرب، مدیریت و تجربیات مرد پخته ای 
را طلب می کرد که مقامات صالحیتدار 

انگشت برآرشام گذاشتند.
و  راحتی  تنش  و  جان  که  آرشام 
آرامش را طلب نمی کرد، این پیشنهاد 
درآن زمان  مخاطراتش  همه  با  را 
جنوب  راهی  خراسان  از  و  پذیرفت 

ایران گردید.
فئودال  ازطبقه  رفرم،  دشمنان 
افراطیون راست  تا مذهبیون،  گرفته 
و نیروهای چپ وابسته به»انترناسیول 
انقالب  پرولتاریا« برای خنثی کردن 
سفید و اصالحات ارضی، همه باهم بر 
شیپور مخالفت دمیدند. سیل اتهامات 
و  گرفت  هم  را  آرشام  دامن  افترا  و 
را  او  وزیر وقت کشاورزی  ارسنجانی 

برنامه و  متهم به کوتاهی در اجرای 
مرکز  به  گزارشات  گذاردن  مسکوت 

نمود.
آرشام به تهران احضارگردید و مورد 
بی مهری مقامات کشور قرار گرفت و 
خانه نشین شد.وقتی حقایق از پرده بر 
افتاد و سوء گزارشات فرستاده شده 
مجددا  آرشام  برمال گشت،  شیراز  از 
دعوت بکار شد، این بار ولی انتخاب 
پیشنهادات،  میان  از  او  و  بود  او  با 
سیستان  امنیت  و  اطالعات  سازمان 
و بلوچستان و کرمان، دو استان عقب 
مانده و قرون وسطایی، با آب و هوای 

نامالیم و سخت را انتخاب کرد.
استان  دو  این  نتخاب  ا نگیزه  ا
بگویم  بهتراست  یا  ازآرزو  برخاسته 
عزم  که  بود  آرشام  بلندپروازی های 
مردم  به خدمت  کمر  بود  کرده  برآن 
ببندد؛ زیرا معتقد بود در این دو استان 
بیش از هر نقطه دیگرکشور می توان 
به معنای واقعی کلمه خدمت کرد و 

خواهیم دید که خدمت کرد.
آرشام ابتدا در دفتر سازمان امنیت و 
اطالعات در شهر زاهدان مستقر شد و 
دو سه روز در هفته از زاهدان به کرمان 
کرمان  استان  مسائل  به  و  می رفت 
رسیدگی می کرد و با اولیای امور شهر 

به بحث و تبادل نظر می نشست، ولی 
و  پیمان خود  و  از عهد  هرگز  ضمناً 
دلبستگی قلبی اش برای مسائل خیریه 
غافل نشد؛ از این رو همراه با همسرش 
فرزندی  صاحب  هرگز  متأسفانه  که 
پرورشگاه  احداث  به  تصمیم  نشدند؛ 
کم  خانواده های  برای  مهد کودک  و 
سرپرست  بدون  اطفال  و  بضاعت 
گرفت. برای اطفال بزرگتر کالسهای 
حرفه ای و برای دختران کارگاه کارهای 
دستی، چون سوزن زنی و قالی بافی و 

غیره برپا نمود.
زن و شوهر دست به دست هم برآن 
کالسهای  آن  درکنار  کردند.  نظارت 
بزرگساالن  و  کودکان  برای  درسی 
ایجاد نمودند که مورد توجه افراد خیر 

در مرکز و در استان قرار گرفت.
بدنبال برنامه های توسعه و عمران 
کشور، استان سیستان از کرمان جدا 
گردید و آرشام به ناچار فعالیت های 
عمرانی خود را درکرمان متمرکزکرد.

کرمان  به  ورود  بدو  در  آرشام 
توجه اش را به کار کودکان صغیر در 
در  که  کرمان  قالیبافی  کارگاههای 
قوانین  از   بدور  و  بد  بسیار  شرایط 
کارگری و بهداشتی و در سنینی که 
کودک به  درس و ورزش و تفریح و 
بازی مشغول باید باشد منعطف کرد.

وضع  ز  ا مستند  باگزارش های 
وزیری،  نخست  و  مرکز  به  قالیبافان 
و  کار  صاحبان  خصومت  و  دشمنی 

سالطین قالی را برانگیخت.
مأمورین  بازرسی های  آن  پیامد 
دولت در محل و تصویب الیحه تازه ای 
کودکان  وضع  آن  به موجب  که  بود 
قالیباف بکلی دگرگون گردید. از آن 
استخدام  کارفرمائی حق  به بعد هیچ 

اطفال و استثمارآنان را نداشت. 
آرشام  حوزه،  این  در  پیروزی  با 
مصمم شد قدم های بزرگ تری برای 
رفاه مردم کرمان بردارد، با مطالعات 
و  اموال  وقف  با  گرفت  بسیارتصمیم 
بنیادهای  خانواده اش  و  خود  دارائی 
استانهای جنوب شرقی  در  فرهنگی 
ایران پایه ریزی و خالء آموزشی منطقه 

را پرنماید .
 ۱۳۴۹ ماه  بهمن   ۲۸ درتاریخ 
متولد  کرمان  استان  در  آرشام  بنیاد 
شد. اگرچه کسی درآغاز آن را به جد 
نگرفت ولی سرنوشت و اراده مصمم 
نوزاد  این طفل  و  کرد  را  کارخود  او 
ره صد ساله پیمود و به مجموعه ای 
خیره کننده و درخور ستایش تبدیل 
را  آن خطه  جوانان  سرنوشت  و  شد 
بکلی زیر و رو کرد و بسیاری از جوانان 
کرمانی؛ دختر و پسر با پشتوانه مالی 
اروپا  عازم  بنیاد  جهانی  کمکهای  و 
خیر  شخصیت های  شدند.  امریکا  و 
کرمان چون هرندی و ساالر کالنتری 
و دیگران باکمکهای مادی و معنوی 

خود بنیاد را قوام بخشیدند.
بنیاد آرشام ابتدا با دو واحد آموزشی 
و مدرسه  هنرستان صنعتی جیرفت 
مهرماه ۱۳۵۰  اول  در  کرمان  جامع 
آغاز بکار نمود، این دو واحد آموزشی 
نظام  طبق  ایران  در  بار  اولین  برای 

جدید تأسیس شده بود.
آرشام  بنیاد  به  وابسته  مؤسسات 

عبارت بودند:
الف ـ  مؤسسات آموزشی

1 ـ دانشسرای عالی فنی کرمان
درسال 1۳۵4 قراردادی مابین وزیر 
احمد  دکتر  پرورش،  و  آموزش  وقت 
هوشنگ شریفی و بنیاد آرشام به امضا 
رسید. طبق این قرارداد وزارت آموزش 
وپرورش تنها امتیاز و مجوز دانشسرا را 
به نام بنیاد آرشام صادر کرد و در مقابل 
بنیاد موظف بود محل، تأسیسات و کلیه 

هزینه های بنیاد را تأمین نماید.
۲ـ مدرسه جامع کرمان

۳ـ مدرسه استعدادهای درخشان کرمان
کرمان پرستاری  عالی  مدرسه  4ـ 

۵ ـ مدرسه عالی پیرا پزشکی
6ـ  دبیرستان بازرگانی

۷ـ انستیتو زبان
8ـ کودکستان آرشام

۹ـ مدرسه عالی پرستاری یزد
1۰ـ دبیرستان پسرانه رفسنجان
11ـ دبیرستان صنعتی سیرجان

1۲ـ هنرستان کشاورزی جیرفت
1۳ـ هنرستان پسرانه بافت
14ـ هنرستان صنعتی زرند
1۵ـ هنرستان کشاوری بم

ـ مؤسسات بازرگانی بـ 
1ـ مؤسسه حمل و نقل کاتی.تی

۲ـ هتل آسمان آبی
۳ـ چاپخانه علوی

4ـ شرکت سهامی چهارکاف
       )کارخانه کیسه کاغذی کرمان(
۵ـ شرکت سهامی فارسی سرویس

    ) سرویس دهی به امورکشاورزی(
پ ـ دارائی و اموال بنیاد

1ـ ساختمان دانشسرای عالی فنی کرمان
۲ـ هتل آسمان

۳ـ ساختمان کاتی.تی
4ـ ساختمان کاترپیالر  

۵ـ باشگاه سوارکاری
6ـ هتل آسمان آبی

۷ـ ساختمان دبیرستان بافت
8ـ ساختمان نیمه تمام هتل بم

بم ۹ـ ساختمان هنرستان کشاورزی 
1۰ـ ساختمان نیمه تمام هتل جیرفت
جیرفت صنعتی  هنرستان  ساختمان  11ـ 

1۲ـ ۲ باب خانه سازمانی درجیرفت
1۳ـ ساختمان مرکزی بنیاد

14ـ ساختمان خوابگاه هرندی   
1۵ـ خانه و باغ بنیاد در بم

16ـ دو باب خانه دربندرعباس
اهدائی  زمین  و  چاه  حلقه  یک  1۷ـ 

ساالر کالنتری
شهرکرمان در  جمعه  امام  خانه  18ـ 
1۹ـ مزرعه و یک حلقه چاه درماهان
آرشام محمدعلی  شخصی  خانه  ۲۰ـ 
۲1ـ قطعه زمین روبروی باغ ملک آباد 

درمشهد

ستاره ای درآسمان کویر)1(
از باقیات صالحات مردی که هرچه بود و هرچه کرد، به فرهنگ و اقتصاد کرمان خوابیده 

درکویر خدمت کرد1

1 - سعیدی سیرجانی درآستین مرقع 
۲ - نامه 6۵ نویسنده و هنرمند به کورت والدهایم
و  رامن  آریا  فرزند  و  پارس  شاه  آرشام:    -  ۳
پسرعموی کمبوجیه اول پدرکورش دوم.  نامی 

است از زبان پارسی باستان به معنای دارنده دست 
نیرومند، تلفظ درست این اسم  ارشامه بوده است.
منبع: دکترعبدالعظیم رضایی ، تاریخ ده هزار ساله 
ایران، تهران، اقبال ، چاپ 16، 1۳84، جلد اول.

                                                                                                                                       باغ شازده ماهان کرمان
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شرایط جدید تن خواهد داد.
اما مارک اسپر وزیر دفاع  آمریکا و 
برخی  مشاوران دیگر ترامپ معتقدند 
که نباید در شرایط کنونی به ایران حمله 
نظامی کرد. این مجموعه معتقدند که 
هیچ  اطالعاتی  سازمان  و  پنتاگون 
ایران  اینکه  بر  مبنی  روشنی  مدرک 
شبه نظامی  گروه  های  حمله  پشت 
شیعی عراقی که این حمالت را انجام 
می دهند در دست ندارند و به همین 
دلیل واکنش در مقیاس بزرگ و وسیع 
نظامی بدون داشتن دلیل قوی می تواند 
به جنگ گسترده تری با تهران بیانجامد. 
همچنین روابط نزدیک آمریکا با عراق 
خواهد  قرار  منفی  تاثیر  تحت  نیز  را 
این گروه همچنین معتقدند که  داد. 
هرگونه اقدام نظامی علیه رژیم ایران 
در این شرایط که این کشور از بیماری 
اپیدمی جهانی ُکرونا رنج می برد، شاید 
تمام  اسالمی  جمهوری  رژیم  نفع  به 
بتواند همدردی  این طریق  از  شود و 
افکار عمومی را به نفع خود کسب کند

شیوع ُکرونا در ایران
ُکرونا  ویروس  منفی  پیامدهای 
شدید  و  دردناک  بسیار  ایران  برای 
آنکه کشورهای  از  به ویژه پس  است 
جمله  از  اسالمی  جمهوری  همسایه 
عراق و ترکیه و افغانستان و پاکستان 
این کشور  با  را  زمینی خود  مرزهای 
بستند و کشورهای عربی خلیج فارس 
نیز پروازهای خود را به ایران متوقف 
بیشتر  انزوای  باعث  امر  .این  کردند 
و  منطقه  در  اسالمی  جمهوری  رژیم 

جهان شد.
علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت 
ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس 
گفته است: »برای مقابله با ُکرونا بیش 
»غربالگری«  را  نفر  میلیون   ۲۸ از 
کرده ایم و تا کنون ۸۰ هزار آزمایش 
برای شناخت نوع ویروس ُکرونا انجام 

دادیم«.
حکومت ایران اما به دلیل پنهانکاری 
در ماه اول  شیوع ویروس ُکرونا در این 
کشور مورد انتقادهای سخت داخلی و 
خارجی قرار گرفته است. رژیم تهران 
واقعی  اطالعات  سانسور  با  همچنین 
درباره آمار دقیق قربانیان و مبتالیان 
بی خبری  و  حقیقت  الپوشانی  باعث 
شده  ایران  در  فاجعه  ابعاد  از  جهان 

است.
 ۲۶ پنجشنه  روز  بیانیه  اساس  بر 
جمهوری  بهداشت  وزارت  مارس 
اسالمی ایران، میزان مرگ و میر ناشی 
از ویروس ُکرونا در ایران به ۲۲۳۴ تن 
و مبتالیان به ۲۹۴۰۶ نفر رسیده و به 
گفته یک مقام این وزارتخانه، هر ۱۰ 
دقیقه یک شهروند ایرانی بر اثر ابتال 
به ویروس ُکرونا جان خود را از دست 
می دهد. این اظهارات باعث وحشت و 
نگرانی بسیاری از ایرانیان شده که در 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی بازتاب 

می یابد.
پس از موجی از انتقادات گسترده 
مردم و خشم و عصبانیت طیف های 
آگاهان  و  روشنفکران  از  وسیعی 
سکوت  به  نسبت  ایران  در  سیاسی 
واقعیت های  مقامات حکومتی درباره 
مربوط به شیوع این بیماری همه گیر 
باالخره  کشور،  این  شهرهای  در 
آمار  اعالم  به  ناچار  اسالمی  رژیم 
نا  و ُکر ن  مبتالیا و  ن  کشته شدگا
پرداخت. کتمان ارقام مرگ و میر تا 
حدود زیادی باعث نگرانی مردم ایران 
بی اعتمادی  میزان  که  بطوری  شده 
ملت ایران به مقامات رژیم تهران بسی 
رسیده  خود  اوج  به  گذشته  از  بیش 
مخالفان  که  حالیست  در  این  است. 

آمریکا؛ چشمی به »ُکرونا« و چشمی به 
رژیم ایران

= واشنگتن از احتمال سوء 
اسالمی  جمهوری  استفاده 
از بحران جهانی ُکرونا برای 
نظامی  زرادخانه  گسترش 
خود نگران است و اروپا هم 
اعتماد خود را به رژیم ایران 

از دست داده است.
همه  د  جو و با  =
مشغولیت های دولت ترامپ 
با مدیریت بحران  رابطه  در 
از شیوع  ُکرونا و جلوگیری 
شهرهای  و  ایالت ها  در  آن 
این کشور، اما ایاالت متحده 
سوء  یا  تالش  ز  ا هرگز 
استفاده رژیم اسالمی ایران 
جهان   کنونی  وضعیت  از 
برای توسعه زرادخانه نظامی 

خود، غافل نشده است.
کفایه اولیر )ایندیپندنت عربی(- 
که  ایران  در  ُکرونا  ویروس  شیوع 
در  دیپلماتیک  نظر  از  حکومت اش 
می برد، شکنندگی  بسر  کامل  انزوای 
اوضاع داخلی این کشور را بیش از هر 
است.  گذاشته  نمایش  به  دیگر  زمان 
ویروس کشنده  خطر شیوع گسترده 
است،  مواجه  آن  با  ایران  که  ُکرونا 
اقتصاد  بر  زیادی  منفی  پیامدهای 
گذاشت.  خواهد  تهران  ورشکسته 
اقتصاد ایران پیش از بحران جدید ُکرونا 
نیز به اندازه کافی از فشار تحریم های 
که  تحریم هایی  می برد،  رنج  آمریکا 
کشور  این  اقتصادی  شریان  تنها  نه 
آن  فرآورده های  و  نفت  قبیل  از  
مانند پتروشیمی و غیره را هدف قرار 
و  سیاسی  شخصیت های  بلکه  داده 
تحریم های  که  خارجی  شرکت های 
می کنند  نقض  را  تهران  علیه  آمریکا 

نیز را شامل شده است.
ایاالت متحده آمریکا در حال حاضر 
سخت مشغول مقابله با ویروس ُکرونا 
است که در این کشور شیوع کرده است 
اما با وجود همه مشغولیت های دولت 
ترامپ در رابطه با مدیریت بحران ُکرونا 
و جلوگیری از شیوع آن در ایالت ها و 
تالش  از  هرگز  کشور،  این  شهرهای 
ایران  اسالمی  رژیم  استفاده  سوء  یا 
از وضعیت کنونی جهان  برای توسعه 
زرادخانه نظامی خود، غافل نشده است.

شاید گزارشی که در روزهای اخیر 
درباره  تایمز«  »نیویورک  روزنامه 
و  ترامپ  پرزیدنت  میان  اختالف 
مشاوران ارشد او در کاخ سفید درباره 
اقدام نظامی علیه ایران در این شرایط 
از آن پرده برداشته، بهترین نشانه از این 
موضوع است که آمریکا رژیم ایران را 
در هر شرایطی به حال خود رها نکرده. 
برخی از سران کاخ سفید معتقدند که 
از  حاضر  حال  در  اسالمی  جمهوری 
چندین مشکل داخلی و خارجی رنج 
می برد و اقدامات نظامی این رژیم را 

بیش از بیش تضعیف خواهد کرد.
شماری از مقامات آمریکایی از جمله 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه و رابرت 
اوبراین مشاور امنیت ملی این کشور 
همواره خواستار پاسخ قاطع واشنگتن 
به حمالت موشکی جمهوری اسالمی 
آن  به  وابسته  شبه نظامیان  و  ایران 
که طی  هستند؛ حمالتی  منطقه  در 
کشته شدن  باعث  گذشته  هفته های 
دو سرباز آمریکایی در پایگاهی التاجی 
در شمال بغداد شد. این گروه معتقد 
است که رژیم ایران تنها از موضع ضعف 
بر سر عقل خواهد آمد و به مذاکرات با 

جمهوری اسالمی می گویند که رژیم 
را  مبتالیان  و  قربانیان  حقیقی  آمار 

فاش نمی کند.
با وجود این شرایط، حکومت اکثر 
فروشگاه های سراسر کشور را با کاالهای 
محلی باز کرده است. همان کاالهای 
داخلی که سطح تولید آنها در سال های 
گذشته به دلیل  انزوای اقتصادی ایران 

افزایش یافته است.

کمک های بشردوستانه و پزشکی
ی  سخنگو یفیث  گر ین  لد ا جر
در  آمریکا  خارجه  وزارت  منطقه ای 
گفته  عربی  ایندیپندنت  با  گفتگویی 
است: »مایک  پمپئو وزیر امور خارجه 
مدیرکل  آدانوم   تیدروس  و  آمریکا 
نحوه کمک  بهداشت  سازمان جهانی 
انتشار  با  برای مقابله  ایران  به  آمریکا 

ویروس ُکرونا را بررسی کرده اند.«
تعهد  تأیید  با  آمریکایی  مقام  این 
تالش  تمام  اینکه  بر  مبنی  کشورش 
خود را برای تأمین سازمان بهداشت 
جهانی می کند، گفت هرچه الزم باشد 
قرار  اختیار  در  ایران  به  تحویل  برای 

داده می شود.
رژیم  که  امیدواریم  »ما  افزود:  وی 
ایران پیشنهاد کمک های بشردوستانه 
و تجهیزات پزشکی ما برای مردم ایران 

را بپذیرد«.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز 
برای کمک  آمادگی کشورش  ابراز  از 
ویروس  با  مبارزه  در  ایران  مردم  به 
ُکرونا خبر داد. او گفت، دولت آمریکا با 
استفاده از کانال های بشردوستانه خود 
به ویژه از طریق هماهنگی  با دولت 
سوئیس برای کمک به ملت ایران آماده 
است. او تأکید کرد، مجازات های آمریکا 
رژیم ایران را هدف قرار داده است نه 

مردم آن را.
جرالدین خاطرنشان کرد که آمریکا 
هیچگونه مجازاتی در مورد تجهیزات 
پزشکی، محصوالت کشاورزی، وسایل 
ارتباطی و کمک های بشردوستانه علیه 

ایران انجام نداده است.
جرالدین رژیم ایران را مسئول رنج 
مردم ایران دانست و گفت: »این رژیم 
اولین مسئول رنج های مردم  همیشه 
ایران بوده است. جمهوری اسالمی با 
در  تروریستی  گروه های  مالی  تأمین 
را  ایران  ملت  ثروت  کشور  از  خارج 
هدر داده و بجای استفاده از آن برای 
مراقبت از مردم خود، آن اموال را صرف 
در  تروریستی  اقدامات  و  ماجراجویی 

منطقه کرده است.«
از  متحده  ایاالت  اینکه  بیان  با  او 
رفتار حکومت ایران بسیار نگران است، 
تأکید کرد کشورش تا زمانی که رژیم 
جمهوری اسالمی ایران رفتار خود را 
تغییر ندهد، به فشار حداکثری خود بر 

تهران ادامه خواهد داد.
روزنامه فرانسوی  »لوموند« اخیرا از 
دیدار محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
بارل  جوزپ  با  اسالمی  جمهوری 
نماینده عالی اتحادیه اروپا خبر داد. بر 
اساس گزارش این روزنامه، ظریف در 
این دیدار از  طرف اروپایی  خواست 
که تحریم ها علیه ایران را کاهش دهند 
تا بتواند با بحران ُکرونا مقابله کند. با 
این حال به نوشته این روزنامه، مشکل 
اینجاست که صدور برخی مواد مورد 
نیاز پزشکی به ایران که دارای کاربردی 
بین المللی  نظر  از  هستند  چندجانبه 
و  جهانی  جامعه  زیرا  است  ممنوع 
اتحادیه اروپا اعتماد خود به تهران را از 

دست داده اند.
*منبع: ایندیپندنت عربی

*نویسنده: کفایه اولیر
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

کردن  قربانی  با  =روسیه 
خود  قدیمی  نان  هم پیما
و  ایران  اسالمی  جمهوری 
دولت چپگرای ونزوئال مقابله 
با آمریکا را شدت بیشتری 
با ایاالت متحده که  داده تا 
در  معادالت  تغییر  حال  در 
و  انرژی  جهانی  بازارهای 
کاستن قدرت مسکو در این 

بازار است مقابله کند.
=سعودی ها امیدوار بودند 
روسیه  نفت،  قیمت  کاهش 
را وادار به پذیرش سیاست 
اوپک مبنی بر کاهش تولید 
نفت کند اما واکنش پوتین، 
دیگر  و  سعودی  عربستان 
را  جهان  نفتی  معامله گران 

بهت زده کرد.
ر  مجبو ن  ا یر ا یم  ژ =ر
برای  ونزوئال  مانند  است 
بازار  در  تحریم ها  با  مقابله 
ارزان فروشی کند. در  سیاه 
به  ایران  که حکومت  حالی 
و  دارد  پول  به  نیاز  شدت 
ناله  آمریکا  تحریم های  زیر 
می کند، شیوع ویروس ُکرونا 
نیز چون پتک بر سر آن فرود 

آمد.
امیدوار است که  =پوتین 
سر  بر  تمام عیار  این جنگ 
آمریکا  به ضرر  نفت  قیمت 

تمام شود.
لیست  حا در  ینهمه  =ا
با  آمریکا  دموکرات های  که 
را  شالق  خود  سیاست های 

به دست پوتین می سپارند.
سیاسی  تحلیلگر  مید  راسل  والتر 
در مقاله ای که روز اول آوریل ۲۰۲۰ 
»نمایش  عنوان  با  فروردین(   ۱۳(
در  نفت«  سر  بر  روسیه  ترامپ- 
منتشر  ژورنال  وال استریت  روزنامه 
بهای  کاهش شدید  به  اشاره  با  شد، 
نفت در بازارهای جهانی نوشته است، 
روسیه از یکسو ایران و ونزوئال را که 
نفتی  به درآمدهای  وابسته  به شدت 
هستند قربانی رقابت هایش کرد و از 
به  زدن  ضربه  دنبال  به  دیگر  سوی 

تولید نفت آمریکاست.
در مقدمه این مقاله آمده: والدیمیر 
 ۲۶ روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین 
جهان  اقتصادی  رهبران  با  مارس 
دولت  بین  تلخ  رقابت  کرد.  دیدار 
ترامپ و دولت پوتین ممکن است این 
رویدادهای  مهمترین  از  یکی  روزها 
آن  به  کمتر  که  باشد  ژئوپلیتیک 

پرداخته شده است.
در حالی که بسیاری از دموکرات های 
آمریکا گمان می کنند ترامپ در جیب 
پوتین است اما کرملین یک استراتژی 
خطرناک و پر هزینه را انتخاب کرده 
ایاالت  دست  بریدن  آن  هدف  که 
کرملین  نگاه  از  که  بوده  متحده ای 

قدرتش خطرناک شده است.
در هفته های اخیر روسیه با قربانی 
کردن هم پیمانان قدیمی خود یعنی 
دولت  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
آمریکا  با  مقابله  به  ونزوئال  چپگرای 
ایاالت  با  تا  بخشیده  بیشتری  شدت 
متحده که در حال تغییر معادالت در 
بازارهای جهانی انرژی و کاستن قدرت 
مسکو در این بازار است مقابله کند.

وال    استریت  ژورنال: نمایش ترامپ- روسیه بر سر 
نفت؛ مسکو از پشت به رژیم ایران خنجر زد

فصل  آخرین  مید،  راسل  گفته  به 
و  مسکو  میان  انرژی  سر  بر  جدال 
واشنگتن زمانی آغاز شد که عربستان 
با  را  نفت  قیمت«  »جنگ  سعودی 
با  همکاری  به  مسکو  ترغیب  هدف 
ریاض برای جلوگیری از سقوط قیمت 
از  کرملین  وقتی  اما  کرد.  آغاز  نفت 
استراتژی سعودی برای کاهش تولید 
با هدف تثبیت قیمت نفت خودداری 
کرد، در دوره ی کاهش تقاضای نفت، 
را  خود  تولید  که  کرد  اعالم  ریاض 

افزایش خواهد داد.
بودند  امیدوار  سعودی ها  احتماالً 
وادار  روسیه  نفت،  قیمت  کاهش  با 
بر  مبنی  اوپک  سیاست  پذیرش  به 
واکنش  اما  شود  نفت  تولید  کاهش 
هم  و  سعودی  عربستان  هم  پوتین 
دیگر معامله گران نفتی در سراسر دنیا 
را بهت زده کرد. روسیه اعالم کرد که 
تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. 
اقدام موجب شد قیمت نفت به  این 
۲۰ دالر در هر بشکه سقوط کند. با 
در نظر گرفتن اینکه ۴۰ درصد بودجه 
روسیه به منابع حاصل از فروش نفت 
این  با  که  گفت  باید  است  وابسته 
را  خود  منافع  جدی  بطور  تصمیم 

قربانی کرده است.
بر  عالوه  جدید  استراتژی  این 
روسیه  برای  اقتصادی  پیامدهای 
پیامدهای سیاسی نیز برای مسکو در 
نفت  قیمت  سقوط  است.  داشته  پی 
اسالمی  جمهوری  به  مهلکی  ضربه 
دو  ونزوئال  چپگرای  دولت  و  ایران 
حتی  که  زد  روسیه  مهم  هم پیمان 
نفت  صادرات  به  مسکو  از  بیشتر 
وابسته اند و اقتصاد شکننده ای دارند. 
در  خود  خودی  به  ونزوئال  و  ایران 
بحران اقتصادی دست و پا می زده اند.

مدیریت  سوء   دلیل  به  ونزوئال  در 
اجتماعی و فساد در شرکت های نفتی 
از تولید نفت در دو  دولتی، دو سوم 
سال گذشته کاهش پیدا کرده است. 
 ۱۹۷۹ انقالب  از  پیش  تا  که  ایران 
روز  در  بشکه  میلیون   ۵/۵ از  بیش 
 ۲۰۱۸ سال  از  داشت  نفت  صادرات 
از  شد  آغاز  آمریکا  تحریم های  که 
بشکه   میلیون   ۵/۲ روزانه  صادرات 
صادرات روزانه به ۲۵۰ هزار بشکه در 

روز رسیده است.
ژورنال  وال استریت  مقاله  ادامه  در 
آمده، رژیم ایران نیز مجبور است مانند 
ونزوئال برای مقابله با تحریم ها در بازار 
سیاه ارزان فروشی کند. حکومت ایران 
در حالی که به شدت به پول نیاز دارد 
و زیر تحریم های آمریکا ناله می کند، 
شیوع ویروس ُکرونا نیز چون پتک بر 
سر آن فرود آمد. اقتصاد هر دو کشور 
ُکرونا در آستانه  از بحران  حتی قبل 
سقوط آزاد قرار داشت. درواقع مسکو 
با این کار از پشت به ایران خنجر زد. 
اینکه چرا کرملین حاضر به پذیرش 
شده  ریسک هایی  و  ضررها  چنین 

البته جای سؤال دارد!
رشد تولید نفت و گاز آمریکا برای 
قدرت روسیه و همچنین ثبات قیمت 
نفت برای موقعیت پوتین در منطقه 

یک تهدید جّدی محسوب می شود.
پس از روی کار آمدن ترامپ آمریکا 
بی امان برای حفظ و گسترش منافع 
باعث  تنها  نه  ترامپ  فعال شد.  خود 
سردرگمی روسیه شد بلکه با تحریم 
استریم۲«  »نورد  گاز  لوله  خط 
یک  ساختن  برای  مسکو  تالش های 
بطور  نیز  را  آلمان  به  کانال مستقیم 

موقت متوقف کرد.
روسیه   ۲۰۱۹ سال  نوامبر  از 
بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع 
به اروپا بود و صادراتش به چین و ژاپن 

که دو بازار مهم برای روسیه محسوب 
می شوند روز به روز رشد کرد. در عین 
تغییرات  برخی  با  ترامپ  دولت  حال 
قانونی، کاری کرده که به نفع تولید 
و حمل و نقل نفت تمام شد و برای 
ترمینال های  و  لوله ها  خط  ساختن 
LNG  یا گاز طبیعی نیز مفید بود.

عربستان  استراتژی  میان،  این  در 
کاهش  سازماندهی  برای  سعودی 
تولید در اوپک  و تالش روسیه برای 
باعث  فقط  قیمت ها  داشتن  نگه  باال 

رشد تولید آمریکا شد.
این  که  است  امیدوار  پوتین 
نفت  قیمت  سر  بر  تمام عیار  جنگ 
که  چرا  شود  تمام  آمریکا  ضرر  به 
آمریکا  برای  نفت  تولید  هزینه های 
روسیه  از  باالتر  توجهی  قابل  بطور 
»شیل«  نفت  کمپانی های  است. 
با  و  می برند  رنج  باال  بدهی های  از 
بسیاری  نفت  بهای  بیشتر  سقوط 
خواهند  ضربه  نفتی  شرکت های  از 
نفت  از حوزه  و سرمایه گذاران  خورد 

عقب نشینی خواهند کرد.
می رسد  نظر  به  حاضر  حال  در 
روسیه برنده این جدال است. مردان 
بر سر  نفتی تگزاس در حال مذاکره 
این هستند که »کمیسیون خط  آهن 
آمریکا  نفتی  صنایع  برای  تگزاس« 
سقف تولید معین کند. دونالد ترامپ 
بیانیه های خود که  از  با عقب نشینی 
از کاهش بهای نفت استقبال می کرد 
پوتین را فراخوانده تا در مورد تثبیت 
این  اکنون  کنند.  مذاکره  نفت  بازار 
پرسش مطرح است که آمریکا چگونه 
با روش های سیاسی در مقابل روسیه 
را  داخلی خود  تولید  میزان  می تواند 

حفظ کند؟
والتر راسل مید در بخش دیگری از 
دموکرات های  از  انتقاد  به  مقاله  این 
در  پرسیده  او  است.  پرداخته  آمریکا 
چنین شرایطی آمریکا اگر بتواند کاری 
کند چه خواهد کرد؟ و پاسخ می دهد 
برای آندسته دموکرات ها که هنوز فکر 
پوتین  دست نشانده  ترامپ  می کنند 
فرکنیگ  عملیات  مخالف  و  است 
]استخراج نفت با تزریق پرفشار ماسه 
و شن و مواد شیمیایی به چاه نفت[ 
هستند پاسخ روشن است: اگر مسکو 
نابود کند  را  صنعت فرکینگ آمریکا 
به نفع کره زمین و آمریکا خواهد بود! 
والتر راسل مید در ادامه توضیح داده، 
»آنهایی که مخالف صنعت فرکینگ 
نقش  به  جدی تر  مجبورند  هستند 
انرژی در سیاست  خارجی آمریکا فکر 
کنند. نگرانی ها در مورد آسیب عملیات 
فرکینگ به محیط زیست و نگرانی در 
مورد تغییرات اقلیمی سر جای خود 
تراز  در  آمریکا  ژئوپلتیک  اهمیت  اما 
جهانی انرژی نیز حائز اهمیت است«.

را  »آیا جهانی  پرسیده  پایان  در  او 
می خواهیم که زمامداران کشورهایی 
عربستان  و  روسیه  و  ایران  مانند 
بازارهای نفتی را به نفع خودشان به 
بهره  آن  ثروت  از  و  گرفته اند  دست 
می برند تا رویدادهای جهان را آنطور 
که خودشان می خواهند شکل دهند؟ 
آیا می خواهیم بطور مشخص به ذخایر 
باشیم که  وابسته  نفتی خاورمیانه ای 
ارزش ها و منافع آنها برخالف ارزش ها 
و منافع ماست؟ این حرف مسخره به 
نظر می رسد اما باید بگوییم مخالفان 
در  دموکرات ها  میان  در  فرکنیگ 
با  روسیه  و  آمریکا  بین  رقابت  این 
سیاست های خود، شالق را به دست 

پوتین می سپارند.
*منبع: وال استریت ژورنال
*نویسنده: والتر راسل مید

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

دیدار پوتین و خامنه ای شهریور 1۳۹۷ به نظر می رسد دولت ترامپ قصد کوتاه آمدن در برابر جمهوری اسالمی را ندارد
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=مایک پمپئو: حسن روحانی 
غیرمنتظره  افشاگری  یک  در 
اعتراف می کند که تالش یکپارچه 
تحریم های  لغو  برای  رژیم 
مبارزه  به  ربطی  متحده،  ایاالت 
بلکه  ندارد.  ُکرونا  همه گیری  با 
رهبران  برای  نقد  پول  هدفش 

رژیم است.
آمریکا  که  زمانی  در  =درست 
اسالمی  جمهوری  می گوید 
تروریسم  تقویت  برای  را  پول 
جمهوری  مقامات  و  می خواهد 
می کنند  ادعا  دروغ  به  اسالمی 
مقابله  برای  لغو تحریم  به دنبال 
و  دولتی  منابع  هستیم،  ُکرونا  با 
که  دادند  گزارش  ترکیه  امنیتی 
دو دیپلمات رژیم ایران و تعدادی 
جمهوری  به  وابسته  عوامل  از 
مولوی  مسعود  ترور  در  اسالمی 
دست  استانبول  در  وردنجانی  

داشته اند.
جنگ  دام  به  ترامپ  =دولت 
و برخورد نظامی نیفتاد و منتظر 
خود  اسالمی  جمهوری  تا  ماند 

گرفتار اقدامات خویش شود.
دولت  که  شرایطی  =در 
شرایط  در  می کند  فکر  روحانی 
تحریم نفتی می تواند روی مالیات 
شرایطی  در  اما  کند،  حساب 
سرمایه  بازار  و  اقتصاد  ُکرونا  که 
جهان  در  را  تجارت  و  بورس  و 
است  غیرممکن  کرده،  تعطیل 
بتوان در ایران درآمدی از مالیات 

کسب کرد!
اسالمی  کارزار جمهوری  حامد محمدی- 
ایران برای فشار به دولت دونالد ترامپ برای 
مقابله  دادن  قرار  دستاویز  با  تحریم ها  لغو 
با ویروس ُکرونا  تا کنون بی  نتیجه بوده و 
لغو و حتی  برای  واشنگتن می گوید قصدی 

کاهش تحریم ها علیه رژیم ایران ندارد.
با شیوع ُکرونا و بحرانی شدن وضعیت آن 
در ایران آمریکا پیشنهاد کمک داد اما رهبران 
جمهوری اسالمی بالفاصله رد کردند. شماری 
از مقامات سیاسی و نظامی مدعی شدند ایران 
به این کمک ها نیازی ندارد و حتی فراتر از آن 
علی خامنه ای با پریشانگویی آمریکا را متهم 
به »حمله بیولوژیک« کرد و گفت دشمنان 
جّنی و انسی با سیستم های اطالعاتِی خیلی 
همکاری  همدیگر  با  ما  علیه  کشورها  از 

می  کنند!
خورده ی  شکست  تجربه  ترامپ  دونالد 
را  ایران  تحریم های  لغو  برای  اوباما  باراک 
جریان  در  است.  نکرده  تکرار  لحظه  این  تا 
خارجه اش  وزیر  و  اوباما  اتمی ۲۰۱۵  توافق 
پول  دالر  میلیارد   ۱۵۰ حدود  کری  جان 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  مالیان  جیب  به 
که  این خیال خام  با  آنهم  ریختند  اسالمی 
جمهوری  در  می خواندند  »میانه روها«  آنچه 
اسالمی تقویت شود اما پول ها صرف توسعه 
کارخانه های موشک سازی حزب اهلل و تقویت 
و  خرابکاری ها  و  حشدالشعبی  گردان های 

ماجراجویی های مشابه شد.
برجام بجای آنکه به کنترل و مهار و توقف 
بیانجامد، در  اتمی جمهوری اسالمی  برنامه 
منابع  به  ایران  رژیم  دسترسی  کانال  عمل 
مالی شد. اما با روی کار آمدن دولت ترامپ 
شرایط تغییر کرد و با خروج آمریکا از برجام، 
در  توافق جدید  یک  بر سر  مذاکره  موضوع 
چارچوب »شروط ۱۲گانه« آمریکا در دستور 
به  که  شرایطی  گرفت.  قرار  متحده  ایاالت 
سود ایران اما به زیان جمهوری اسالمی است 
اهداف  و   ماهیت  علیه  تهدید جدی  و یک 
رژیم عقیدتی- نظامی ایران به شمار می رود. 
حاال زمامداران حکومت اسالمی شانس خود 
را در موج سواری بر بحران ُکرونا و بیماری و 
مرگ مردم و به راه انداختن کارزار ضدتحریم 

می بینند.
وزارت  هدایت  با  اسالمی  جمهوری  تالش 
و  البیگران  و  ظریف  محمدجواد  و  خارجه 
برای  کشور  خارج  در  رژیم  صادراتی های 
دستاویز قرار دادن ُکرونا به بهای تندرستی 
و جان شهروندان به عنوان ابزاری برای لغو یا 

کاهش تحریم ها همچنان ادامه دارد.
محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی 
پس از آنکه خود روحانی چند روز پیش به 
وظیفه ی وزارت خارجه در این زمینه اشاره 
هدایت  با  خارجه  »وزارت  می گوید:  کرد 
و  خستگی ناپذیر  تالش  ظریف  محمدجواد 
بسیار وسیعی را انجام داده و توانسته  آمریکا 
را در عدم صداقت خود در اعتنا کردن به جان 

و سالمت مردم ایران رسوا کند.«
در  اسالمی  جمهوری  سفیر  قاسمی  بهرام 
که  »آنانی  نوشت:  توییتی  در  نیز  فرانسه 
هنگامه  به  و  ُکرونایی  بحران زده  جهان  در 

انسان و در میانه فضای ترس  مرگ هزاران 
و اضطراب مردم جهان هنوز سخن از تحریم 
و فشارحداکثری و افزایش تحریم ها می کنند، 
باید مسئولیت مرگ هزاران انسان بی گناه را 

پذیرا باشند«.
حسن  اول  معاون  جهانگیری  اسحاق 
اظهاراتی  در  فروردین  نهم  نیز  روحانی 
که  می گویند  دروغ  به  »آمریکایی ها  گفت 
و  دارو  شامل  ایران  علیه  تحریم هایشان 
کاالهای اساسی نمی شود. آنها با تحریم های 
نفتی، بانکی، بیمه ای و حمل و نقل مانع از 
تهیه و جابجایی پول و انتقال دارو و کاالهای 

اساسی به کشور می شوند«.
همچنین عباس موسوی سخنگوی وزارت 
خارجه جمهوری اسالمی نامه روسیه، چین، 
شمالی،  کره  ایران،  اسالمی  جمهوری  کوبا، 
ملل  سازمان  به  نیکاراگوئه  و  ونزوئال  عراق، 
برای لغو تحریم های ایران را بی نظیر خوانده 

و گفته »قدم بسیار خوبی برداشته شد و به 
حمایت  مورد  و  ما  خود  ابتکارات  از  نوعی 

است«.
اما از صحبت های خود او نیز پیداست که 
هیچکدام از این اقدامات تا کنون اثر چندانی 
و  است. وی می گوید: »این حرکات  نداشته 
اقدامات الزم است، باید دنیا زمانی به خودش 
بیاید و جلوی یکجانبه گرایی و نقض قوانین 
بین المللی را بگیرد، متأسفانه آمریکایی ها به 
خودشان جرأت دادند که در سال های اخیر 
قوانین داخلی و تحریم های ظالمانه خودشان 

را به بقیه کشورها تحمیل کنند«.
دیگر  بار  تبلیغات،  این  همه  وجود  با  اما 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بر عدم لغو 
تحریم های جمهوری اسالمی تاکید کرد و با 
»حسن  است:  نوشته  کوتاه  ویدئویی  انتشار 
یک  در  اسالمی  جمهوری  رئیس  روحانی، 
که  می کند  اعتراف  غیرمنتظره  افشاگری 
تحریم های  لغو  برای  رژیم  یکپارچه  تالش 
ایاالت متحده، ربطی به مبارزه با همه گیری 
برای  نقد  پول  هدفش  بلکه  ندارد.  ُکرونا 

رهبران رژیم است«.
ضرر  به  سرعت  به  اما  همچنان  اوضاع 
در  درست  می رود.  پیش  اسالمی  جمهوری 

زمانی که آمریکا می گوید جمهوری اسالمی 
می خواهد  تروریسم  تقویت  برای  را  پول 
ادعا  دروغ  به  اسالمی  جمهوری  مقامات  و 
می کنند به دنبال لغو تحریم برای مقابله با 
ُکرونا هستیم، منابع دولتی و امنیتی ترکیه 
ایران و  گزارش دادند که دو دیپلمات رژیم 
تعدادی از عوامل وابسته به جمهوری اسالمی 
در ترور مسعود مولوی وردنجانی  در استانبول 

دست داشته اند.
وردنجانی  که عضو سابق یکی از بخش های 
سایبری وزارت دفاع بوده قصد افشای مفاسد 
فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 
قتل  به  ترکیه  در   ۹۸ آبان  در  ولی  داشت 

رسید.
رویترز می نویسد یک فرد مسلّح مظنون به 
دست داشتن در این ترور و چند مظنون در 
این پرونده از جمله فرد قاتل اقرار کرده اند که 
به دستور دو مامور اطالعاتی در کنسولگری 

ترور  این  به  دست  ایران  اسالمی  جمهوری 
زده اند.

پیش بینی  همواره  که  بحرانی  اوضاع  در 
که  می رود  نیز  انتظار  و  می شود 
اسالمی  جمهوری  نیابتی  موشک پرانی های 
شامگاه  یابد،  افزایش  منطقه  کشورهای  در 
یمن  حوثی های   ۲۰۲۰ مارس   ۲۸ شنبه 
آنها  از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  که 
حمایت می کند دو موشک به سمت ریاض 
شلیک کردند که هر دو موشک توسط پدافند 
مارس   ۲۶ شب  پنجشنبه  خنثی.  عربستان 
)هفتم فروردین(، نیز ساعاتی پس از تحریم 
شبکه بزرگ پولشویی و قاچاق اسلحه وابسته 
منقطه  به  راکت  چندین  پاسداران  سپاه  به 
سبز بغداد حوالی سفارت آمریکا اصابت کرد.

که  است  فاجعه ای  ایران  در  ُکرونا  شیوع 
نه  است.  نرسیده  خود  اوج  نقطه  به  هنوز 
تنها رهبران آمریکا بلکه افکار عمومی داخل 
شیوع  و  ورود  مسئولیت  می دانند  هم  ایران 
که  است  حکومت  با  کشور  در  ویروس  این 
با پنهانکاری و عدم اجرای قرنطینه و ادامه 
عمال  چین  به  ماهان  هواپیمایی  پروازهای 
زنجیره شیوع این ویروس کشنده را تقویت 
اقدامات جدی  نیست  قادر  و هنوز هم  کرد 

این  برای مهار  را که همه کشورهای جهان 
مقامات  کند.  اجرا  می دهند،  انجام  ویروس 
حکومتی دست کم از بهمن ماه از همه گیری 
نکردند  اعالم  را  آن  ولی  داشتند  ُکرونا خبر 
تا »راهپیمایی حکومتی ۲۲ بهمن« و مراسم 
مجلس  انتخابات  و  سلیمانی  قاسم  چهلم 
شورای اسالمی برگزار شود و مشارکت بیشتر 
از آنچه پیش بینی کرده بودند کاهش نیابد. 
سالمتی  حفظ  برای  که  دیدند  همگان  اما 
را  رای گیری صندوق ها  در جریان  خامنه ای 
برخالف روال گذشته با فاصله بسیار زیاد از 
خبرنگاران مستقر کردند تا مبادا او به بیماری 
مبتال شود. عکس زیر به خوبی نشان می دهد 
که در روز دوم اسفند ۹۸ نظام به خوبی از 
وجود و شیوع ویروس ُکرونا در ایران مطلع 

بوده است!
در  بیماری  گسترش  به  اعتراف  از  پس 
کشور، مجلس شورای اسالمی و نماز جمعه 

را تعطیل کردند و مقامات نیز با استفاده از 
بهترین امکانات بهداشت و درمان به قرنطینه 
رفته اند در حالی که کادر بهداشت و درمان 
نجات  برای  عدیده  کمبودهای  با  کشور 
می دهد  قربانی  و  می کوشد  مبتالیان  جان 
بیماری  با  مقابله  برای  خود  شهروندان  و 
زیادی  گروه  که  حالی  در  آنهم  می کوشند 
اعم از توده مردم که هنوز وضعیت را جدی 
به  مذهبی  افراطیون  همچنین  و  نگرفته اند 

گسترش این ویروس یاری می رسانند.
چنین  بر  ایران  رژیم  میان،  این  در  
برای  موج سواری  مشغول  اسفباری  وضعیت 
جمهوری  خارجه  وزارت  تحریم هاست!  رفع 
اسالمی با تمام قوا کمپین ضدتحریم را هدایت 
علیه  سنگینی  موج  وابستگانش  و  می کند 
انداخته اند. چنانکه  راه  به  او  ترامپ و دولت 
وزارت  به  نامه ای  در  دموکرات  سناتور   ۱۱
خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا با اقرار به 
اینکه مشکل اصلی رژیم ایران در مواجهه با 
ُکرونا به فساد گسترده، سوء  مدیریت و رفتار 
مستبدانه حاکمان آنها برمی گردد، اما با این 
حال باز هم خواستار لغو یا کاهش تحریم ها 

برای مبارزه با ُکرونا شده اند!
تحلیلی  و  خبری  پایگاه  های  و  روزنامه ها 

پرخواننده آمریکا پر از مقاله ها و گزارش هایی 
»ابتکارات  پیشبرد  برای  نایاکی ها  که  شد 
منتشر  اسالمی«  جمهوری  خارجه  وزارت 
رژیم  علیه  ترامپ  سیاست های  به  و  کرده 
ایران انتقاد می کنند. اینها همه اما تا کنون 
مورگان  کرد.  دریافت  مشخص  پاسخ  یک 
اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه به روزنامه 
ضدتحریمی  تبلیغات  درباره  الشرق االوسط 
ایرانی  »مقامات  گفت  ظریف  محمدجواد 
خالق نیستند. آنها این روش تبلیغاتی را از 

حزب کمونیست چین کش رفته اند.«
کنونی،  شرایط  در  می دهد  نشان  شواهد 
است  شکست  به  محکوم  ضدتحریم  کارزار 
چون واقعیت های ناهنجار مانند موشک پرانی 
جمهوری  مورد  در  تروریستی  اقدامات  و 
اسالمی آشکارتر از آن است که بتوان آن را با 
شیوه های به اصطالح »دیپلماتیک« تهران و 

»کمپین« برای لغو تحریم پوشاند.
اقدامات  تمام  وجود  با  گذشته  این  از 
رژیم  ایذایی  خرابکاری های  و  تحریک آمیز 
ایران از جمله پرتاب موشک در منطقه علیه 
آمریکا و متحدانش از جمله حمله به تاسیسات 
در  آمریکا  سفارت  به  حمله  و  آرامکو  اتمی 
بغداد و حمله راکتی به پایگاه های آمریکایی 
و شرکت های نفتی در عراق و ساقط کردن 
پهپاد آمریکایی در خلیج فارس و مین گذاری 
در مسیر کشتی های تجاری در تنگه هرمز، 
دولت ترامپ به دام جنگ و برخورد نظامی 
نیفتاد و منتظر ماند تا جمهوری اسالمی خود 

گرفتار اقدامات خویش شود.
همزمان کاهش شدید بهای نفت به زیر ۲۶ 
فاجعه   ی  به  مالیان  برای  بشکه  هر  در  دالر 
دیگری تبدیل شد. گرچه بحران ُکرونا مسئله 
مهلکی  ضربات  اما  داده  قرار  حاشیه  در  را 
به اقتصاد رو به فروپاشی جمهوری اسالمی 

می زند.
وزیر  دژپسند  فرهاد   ۱۳۹۸ بهمن ماه  در 
در یک سخنرانی  اسالمی  اقتصاد جمهوری 
درآمدهای  مناسب  جایگزین  »مالیات  گفت 
قوز  به  تبدیل  ُکرونا  اما  اکنون  نفتی است«! 
نفت  بهای  به همراه کاهش  و  قوز شده  باال 
همان اندک امید حکومت برای درآمد را نیز 
به باد داده است. غیرممکن است دولت بتواند 
در شرایطی که ُکرونا اقتصاد و بازار سرمایه 
و بورس و تجارت را در جهان تعطیل کرده 

درآمدی از مالیات کسب کند!
جمهوری اسالمی در تمام سال های گذشته 
و  اولین  می گرفت  قرار  بحران  در  هرگاه 
مهم ترین واکنش آن، خرابکاری اعم از ترور و 
موشک پرانی در کشورهای دیگر بود. در یکی 
دو سال اخیر نیز مزاحمت برای کشتی  های 
تجاری و نفتکش ها در آب های جنوب کشور 
بر این »ابتکار« افزوده شد. اما تشکیل ائتالف 
دریایی به رهبری آمریکا با مشارکت دست کم 
۱۰ کشور دنیا و پس از آن آغاز به کار ائتالف 
دریایی اروپایی به رهبری فرانسه رژیم را وادار 
کرد تا حد زیادی دست از این خرابکاری ها 
بردارد. حمالت راکتی شبه نظامیان در عراق 
علیه مواضع آمریکا نیز با چنان واکنش های 
هزینه ها  که  روبرو شده  پرتلفاتی  و  سنگین 
و خسارات مادی و جانی آن برای جمهوری 

اسالمی بر »فایده«ی آن می چربد.
به  همچنان  که  اروپایی ها  میان،  این  در 
برجام امید بسته بودند پس از ماجرای ساقط 
پدافند  توسط  اوکراینی  هواپیمای  کردن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر فراز تهران 
سپس  و  آن  سرنشین   ۱۷۶ شدن  کشته  و 
کشورهای  به  سیاه  جعبه  ندادن  تحویل 
ذینفعی که بتوانند اطالعات آن را بازخوانی 
اسالمی  جمهوری  نپیوستن  آنگاه  و  کنند 
به FATF  قرار گرفتن آن در لیست سیاه 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد 
سایت  سه  در  مشکوک  فعالیت های  ادامه 
اعالم نشده و عدم همکاری رژیم ایران برای 
اورانیوم،  غنی سازی  افزایش  و  انها  از  بازدید 
همگی جایی برای این باقی نگذاشت که اروپا 
ادامه دهد.  به سیاست مماشات خود  بتواند 
مجموعه ی این عوامل رویکرد اروپا را نسبت 
به تهران تا حدود زیادی تغییر داد. حتا اگر 
در  معترضان  کشتار  بر  باید  که  چنان  اروپا 
تأکید  اسالمی  توسط جمهوری  آبان ماه ۹۸ 
انزوای  نیز در  این قتل عام  اما  باشد،  نکرده 
رژیم ایران و کم رنگ شدن سیاست مماشات 
اروپا بی تأثیر نبوده است به ویژه آنکه دولت 
روحانی هنوز هم آمار جانباختگان این قتل 
عام را که طی آن اینترنت کشور نیز حدود 

یک هفته قطع بود اعالم نکرده است.
اینهمه حقایقی است که واشنگتن نیز از آن 
با خبر است و می داند هرکدام از این رویدادها 
که آنها را باید پرونده های گشوده دانست، تا 
چه اندازه برای رژیم ایران دردسرساز است. 
اکنون که به نظر می رسد جمهوری اسالمی 
خامنه ای  و  ندارد  را  خود  رفتار  تغییر  قصد 
واپسین  در  نمی تواند،  درواقع  و  نمی خواهد، 
سال های زندگی خود، نظام اسالمی خود را 
بطور عادی و غیر از آنچه تا کنون بوده، اداره 
کند، چه چیز بهتر از فروپاشی کنترل شده 
آنهم بر اساس رویدادها و اقداماتی که خود 
جمهوری اسالمی مسبب و مجری آن است؟!

محمدجواد ظریف در جلسه هیأت دولت

راه نجات! نه  است  قوز  باال  قوز  ُکرونا 
محکوم  تحریم  لغو  برای  اسالمی  جمهوری  موج سواری  و  تبلیغات  چرا   

است؟ شکست  به 

بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسالمی در جلسه هیأت دولت 

و  سپاه  بیولوژیکی  =رزمایش 
کردن  ضدعفونی  برای  بسیج 

معابر شهری
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

از  هفته  سه  گذشت  =با 
مرکزی  بانک  دستورالعمل 
برای تعلیق سه  ماهه اقساط 
بانکی، روند کم کردن اقساط 

از حساب مردم ادامه دارد.
=رئیس کل بانک مرکزی در 
یک برنامه تلویزیونی حاضر 
شد و بر صدور بخشنامه ای 
برای تعلیق اقساط وام تأکید 

کرد.
ماهه  سه  تعلیق  اینکه  وجود  با 
به  بانکی  وام های  اقساط  پرداخت 
حمایتی  بسته های  از  یکی  عنوان 
بانک  سوی  از  روحانی،  دولت 
مرکزی به همه بانک ها ابالغ شده اما 
گزارش ها از ادامه کسر اقساط وام از 

حساب مشتریان خبر می دهند.
بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
ارائه گزارش  به  مرکزی که همچنان 
مدیریتی  اقدامات  برای  تبلیغات  و 
خود مشغول است در برابر این تخلف 

اقدامی انجام نداده است.
وام های  اقساط  ماهه  سه  تعلیق 
بانکی تصمیمی بود که نیمه اسفندماه 
شد.  اعالم  مرکزی  بانک  سوی  از 
شورای پول و اعتبار چهاردهم اسفند 
از  حمایت  راستای  »در  کرد  اعالم 
بانک های  از کلیه  تسهیالت کوچک، 
می خواهد تا از آن دسته از متقاضیانی 
که تسهیالت کسب و کار از بانک ها 
شیوع  دلیل  به  ولی  کرده  دریافت 
بازپرداخت  امکان  کرونا،  ویروس 
ماه های  در  را  تسهیالت  این  اقساط 
اردیبهشت  و  فروردین  و   ۹۸ اسفند 
۹۹ ندارند، اقساط دریافت نکرده و به 
جای آن، به سه ماه پایانی قرارداد آنها 
اضافه می شود؛ ضمن اینکه بابت این 
سه ماه نیز جریمه دیرکرد از مشتریان 

دریافت نخواهد شد.«
روز  چند  از  پس  اینهمه  با 
قسط  مبلغ  کسر  از  گزارش هایی 
بانک های  در  مشتریان  حساب  از 
افزایش  با  شد.  منتشر  مختلف 
بانک ها،  اقدام  از  مردم  شکایت های 
چهارشنبه  روز  همتی  عبدالناصر 
جلسه  حاشیه  در  فروردین ماه  ششم 
بانک ها  که  کرد  اعالم  دولت  هیئت 
باید اقساط برداشته شده را به حساب 
مشتریان بازگردانند: »از مدیران عامل 
شعب  به  می کنم  خواهش  بانک ها 
تاکید کنند که با مردم همراهی کنند 
و  قرض الحسنه  تسهیالت  اقساط  و 
تعویق سه  کسب و کارهای مشمول 

ماهه را برداشت نکنند.«
کم  که  می رفت  احتمال  چند  هر 

بانک ها در اقدامی غیرقانونی همچنان اقساط وام را از 
حساب مردم کم می کنند؛ عبدالناصر همتی کجاست؟ 

کردن مبلغ قسط از حساب مشتری ها 
طور  به  و  اتوماتیک  صورت  به 
غیرعمدی صورت گرفته اما اکنون با 
گذشت سه هفته از دستورالعمل بانک 
مرکزی برای تعلیق سه  ماهه اقساط 

بانکی، روند کسر اقساط ادامه دارد.
عبدالناصر همتی در طی یک ماه و 
ُکرونا  ویروس  شیوع  که  گذشته  نیم 
همواره  شده  اعالم  رسماً  ایران  در 
یادداشت های  و  مصاحبه ها  در 
که  کرده  تاکید  اینستاگرامی اش 
کرونا،  شیوع  دوران  در  بانکی  نظام 
و  کارها  و  با کسب  ویژه ای  همکاری 
خواهد  بانکی  شبکه  از  وام گیرندگان 
که  است  عمل مشخص  در  اما  کرد، 
این شعارها هم به مجموعه وعده های 
خواهد  متبوعش  دولت  و  او  بی عمل 

پیوست.
اقساط  کسر  موضوع  آنکه  از  پس 
شهرها  در  فراگیر  موضوعی  به  وام 
و  شد  تبدیل  مختلف  بانک های  و 
در  بانکی  پیامک های  تصویر  حتی 
مردم  سوی  از  اقساط  کسر  با  رابطه 
شد،  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 
یک  در  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
صدور  بر  و  حاضر  تلویزیونی  برنامه 
وام  اقساط  تعلیق  برای  بخشنامه ای 

تأکید کرد.
بود:  گفته  برنامه  این  در  همتی 
حساب های  از  بانک ها  از  »برخی 
قرض  تسهیالت  اقساط  مشتریان 
الحسنه را برداشت کرده اند که خوب 
نیست؛ اگر برداشت شده باشد بانک ها 
هستند  اقساط  بازگشت  به  موظف 
بانک ها  از  البته  است.  تخلف  این  و 
مردم  با  که  می شود  درخواست  هم 
عامل  مدیران  از  و  کنند  همکاری 
شعب  به  می کنم  خواهش  بانک ها 
تاکید کنند که با مردم همراهی کنند 
و  قرض الحسنه  تسهیالت  اقساط  و 

علیه  آمریکا  مقامات  مواضع  این 
اسالمی  جمهوری  نظامی  تحریکات 
و گروه های نیابتی آن در عراق پس 
از سفر اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه 
به  سلیمانی  قاسم  جانشین  و  قدس 

عراق مطرح می شود.
می گویند  غیررسمی  منابع  برخی 
ضمن  تا  کرده  سفر  عراق  به  قاآنی 
روند  شیعه  گروه های  کردن  متحد 
را  الزرفی  عدنان  رسیدن  قدرت  به 
از  که  سیاستمداری  کند.  مختل 

حمایت واشنگتن برخوردار است.
علیه  آمریکا  سنگین  تحریم های 
بودجه  کاهش  اسالمی  جمهوری 
شیعه  شبه نظامیان  از  حمایتی 
به  و  داشته  پی  در  را  منطقه  در 
اختالفات میان آنها دامن زده است. 
ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  شکار 
آمریکا  پهپادی  حمله  در  المهندس 
در بغداد و ترور زنجیره ای فرماندهان 
مقاومت«  »جبهه  به  موسوم  جریان 
بین  ترس  سبب  سوریه  و  عراق  در 
است.  شده  تهران  متحد  نیروهای 
منافع  علیه  عملیات  ریسک  اکنون 
شبه نظامیان  و  یافته  افزایش  آمریکا 
برای اجرای ماموریت ها پول بیشتری 
برای  آن  تامین  که  می کنند  طلب 
که  شرایطی  در  آنهم  ایران  رژیم 
شده  قوز  باالی  قوز  ُکرونا  شیوع 

سخت است.

اخطار واشنگتن به سپاه پاسداران....                     از صفحه ۳
شیوع  می کند  تاکید  پمپئو  مایک 
ایاالت  توانمندی  بر  تاثیری  ُکرونا 
به  واکنش  دادن  نشان  برای  متحده 
نگذاشته  نیابتی  گروه های  حمالت 
است. در هفته ای که گذشت نیروی 
جنوب  در  آمریکا  و  اسرائیل  هوایی 
برگزار  مشترک  مانور  یک  اسرائیل 
در  اسرائیل  هوایی  نیروی  کردند. 
این  برگزاری  کرد  اعالم  بیانیه ای 
ُکرونا  شیوع  که  شرایطی  در  مانور 
بین المللی  مانورهای  تمام  لغو  باعث 
که  داشت  نیاز  ویژه  مجوز  به  شده 

دریافت شد.
شبه نظامیان  و  پاسداران  سپاه  اگر 
شیعه به دنبال آن بودند که از بحران 
ناشی از شیوع ُکرونا برای ضربه زدن 
با  کنند  استفاده  عراق  در  آمریکا  به 
عراق  در  آمریکایی  نیروهای  تقویت 

این طرح نقش بر آب شد.
سپاه  که  دارد  وجود  احتمال  این 
با تشدید تنش ها  و شرکاء در عراق 
عدنان الزرفی را به دردسر بیاندازند. 
ثبات سیاسی در عراق شکننده است 
و جمهوری اسالمی منافع خود را در 

بحران  جستجو می کند.
پنجشنبه  روز  ظریف  محمدجواد 
ترامپ واکنش نشان داد  به سخنان 
ترامپ!  »آقای  نوشت:  توییتی  در  و 
به وسیله جنگ طلبان  بار دیگر  یک 
همیشگی، گمراه نشو! ایران دوستانی 

کسب و کارهای مشمول تعویق سه 
ماهه را برداشت نکنند.«

حضور وی در این برنامه صداوسیمای 
نبود  چاره ساز  هم  اسالمی  جمهوری 
از  وام  اقساط  کسر  از  مردم  هنوز  و 

حساب هایشان خبر می دهند.

مهر  خبرگزاری  اینکه  توجه  قابل 
گزارش داده که طی تماس با رئیس 
بسیاری از بانک ها، مشخص شده که 
آنها قصد ندارند تعلیق اقساط بانکی 
مدعی هستند  که  کنند چرا  اجرا  را 
بانک  سوی  از  بخشنامه ای  چنین 
دست  به  عامل  بانک های  یا  مرکزی 

آنها نرسیده است!
اکنون مشخص نیست تبلیغ و مانور 
عبدالناصر همتی و حسن روحانی بر 
ارائه این بسته حمایتی به مردم راست 
بوده یا خیر و اگر راست بوده چطور 
به  وادار  را  بانک ها  نمی تواند  دولت 

اجرای این بخشنامه کند؟!
می تواند  موضوع  این  شدن  روشن 
و  تصمیمات  دیگر  درباره  ابهام 
ابالغیه هایی که دولت و بانک مرکزی 
مدعی هستند برای حمایت از فعاالن 
خسارت های  جبران  یا  و  اقتصادی 
ُکرونا در دست اجرا دارند را نیز روشن 

کند.
روز  همتی  عبدالناصر  نمونه  برای 
با  دیدار  در  فروردین  نهم  شنبه 
مدیران عامل بانک ها از اعطای ۷۵۰ 
هزار میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ۱۲ 
درصد به واحدها و کسب و کارهای 
آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا خبر 
داد. همتی افزوده بود که نرخ سود ۱۲ 
بر  و  منطقی  تسهیالت  این  درصدی 
بررسی های کارشناسی است  اساس 
به  با توجه  این  از  و هر نرخی کمتر 
امکان  بانکی  نظام  برای  آن  مالی  بار 

پذیر نیست.

ویروس  شیوع  ئو:  =فا
دسترسی  جهان  در  ُکرونا 
زنجیره های  و  کارگران  به 
تولید را در بخش کشاورزی 
مختل کرده و می تواند امنیت 
غذایی جهان را تحت تأثیر 

قرار دهد.
در  نیز  دولت ها  =برخی 
و  ُکرونا  پی شیوع گسترده 
نتایج قابل پیش بینی آن در 
کشاورزی  و  غذایی  صنایع 
 ، مختلف ی  ها ر کشو
مواد  ذخیره  سیاست های 
غذایی را در پیش گرفته اند. 
سازمان  کشاورزی  و  غذا  سازمان 
خطر  به  نسبت  )فائو(  متحد  ملل 
بحران  وقوع  و  غذایی  امنیت  افتادن 
نزدیک در غذایی جهانی در پی شیوع 

ویروس ُکرونا هشدار داد.
تازه ترین گزارش سازمان غذا و  در 
)فائو(  متحد  ملل  سازمان  کشاورزی 
ُکرونا  ویروس  شیوع  که  است  آمده 
کارگران  به  دسترسی  جهان  در 
بخش  در  را  تولید  زنجیره های  و 
می تواند  و  کرده  مختل  کشاورزی 
تأثیر  تحت  را  جهان  غذایی  امنیت 

خود قرار دهد.
اینکه  بر  تأکید  با  فائو  گزارش  در 
رخ  آوریل  ماه  در  اشاره  مورد  بحران 
خواهد داد آمده است که »کشورهای 
بحران  یک  ریسک  با  جهان 
قریب الوقوع غذایی روبرو هستند مگر 
برای  مؤثر  و  سریع  اقداماتی  اینکه 
آسیب پذیر  بخش های  از  حمایت 
کشاورزی به کار گرفته شود و زنجیره 
تأمین غذا در جهان زنده نگاه داشته 
شده و تأثیرات منفی شیوع ُکرونا در 

سیستم تأمین غذا خنثی شود.«
که  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
و  نقل  و  حمل   در  »محدودیت 
از  پیشگیری  برای  اولیه  رفتارهای 
بیماری می تواند باعث افت کشاورزی 
مواد  فرآوری  شرکت های  و  شود 
از  گسترده ای  بخش  که  هم،  غذایی 
محصوالت کشاورزی را تحت پوشش 
نتوانند  است  ممکن  می دهند،  قرار 
محصوالت کشاورزی را فراوری کنند.«

فائو بسته شدن مرزهای کشورهای 
مختلف در پی شیوع ُکرونا را از جمله 
رنجیره  در  لجستیکی«  »مشکالت 
تأمین غذا عنوان کرده و نوشته است: 
»با عدم توانایی حمل غذا از نقطه ای 

هشدار درباره ایجاد بحران غذایی در جهان در 
پی شیوع ُکرونا

به نقطه دیگر روبرو شده ایم و شاهد 
تأثیر منفی پاندمی بر پرورش احشام، 
به  دسترسی  بودن  دشوار  دلیل  به 

غذای دام و کشتارگاه ها، می باشیم.«
روزنامه گاردین نیز هفته گذشته در 
گزارشی نوشت اقدامات محافظه کارانه 
دولت ها در زمان بحران ویروس ُکرونا 
ممکن است به کمبود مواد غذایی در 

سراسر جهان منجر شود.
تِِررو  ماکسیمو  از  نقل  به  گاردین 
اقتصاددان   )Maximo Torero(
متحد  ملل  کشاورزی  و  غذا  سازمان 
وضعیت  وجود  با  که  است  نوشته 
مطلوب کاشت و چشم انداز محصوالت 
اصلی کشاورزی در جهان اما کمبود 
کارگران مزرعه و ممنوعیت صادرات 
دلیل شیوع  به  محصوالت کشاورزی 
ویروس کرونا می تواند طی هفته های 
آینده مشکالتی در تأمین زنجیره غذا 

ایجاد کند.
به گفته این اقتصاددان سازمان غذا و 
کشاورزی سازمان ملل متحد بدترین 
اتفاقی که می تواند در هفته های آینده 
رخ دهد این است که دولت ها جریان 
غذا را محدود کنند. او تأکید کرده که 
هر اقدامی علیه تجارت آزاد نتیجه ای 
که  افزوده  و  داشت  خواهد  معکوس 
اکنون زمان ایجاد محدودیت و موانع 
تجاری از سوی کشورها نیست و باید 
از جریان تولید غذا در سراسر جهان 

محافظت کرد.
بر  ُکرونا  »ویروس  که  افزوده  او 
نیروی کار تأثیر می گذارد و مشکالت 
ما  شوند.  می  مهم  بسیار  لجستیکی 
تا  کنیم  اتخاذ  هایی  سیاست  باید 
ادامه  را  خود  کار  بتواند  کار  نیروی 
نیز  مردم  از  که  حال  عین  دهد.در 
محافظت شود ، اما ما به نیروی کار 
کشورهای  سویی  از  داریم.  احتیاج 
هستند که هنوز این نوع سیاستها را 

در این راستا به کار نگرفته اند.«
از  بسیاری  گزارش ها  اساس  بر 
گسترده  شیوع  پی  در  نیز  دولت ها 
قابل پیش بینی آن در  نتایج  ُکرونا و 
صنایع غذایی و کشاورزی کشورهای 
مواد  ذخیره  سیاست های  مختلف، 

غذایی را در پیش گرفته اند.
صادرات  قزاقستان  نمونه  برای 
در  کرده  اعالم  ممنوع  را  گندم  آرد 
منابع  بزرگترین  از  یکی  که  حالی 
جهان است همچنین محدویت هایی 
از  سبزیجات  و  سیاه  گندم  مورد  در 
جمله پیاز، هویج و سیب زمینی انجام 
سومین  بعنوان  ویتنام  است.  داده 
صادرکننده بزرگ برنج در جهان نیز 

موقتاً قراردادهای صادرات برنج را به 
روسیه  است.  درآورده  تعلیق  حالت 
جهان  گندم  صادرکننده  بزرگترین 
نیز امکان دارد که صادرات را محدود 

کند.
از سوی دیگر کشورهای واردکننده 
فکر  به  نیز  کشاورزی  محصوالت 
واردات گسترده مواد غذایی و ذخیره 
آن هستند. برای مثال عراق به دنبال 
خرید و واردات یک میلیون تن گندم 

و ۲۵۰ هزار تن برنج است.
ایجاد  مشکالت  این  از  نمونه ای  در 
در  دامداران  و  کشاورزان  برای  شده 
پی شیوع ُکرونا، ممنوعیت سفر برای 
اروپای شرقی که در  کارگران فصلی 
بخش کشاورزی آلمان فعال هستند، 
این  کشاورزی  بخش  شده  موجب 
شود.  روبرو  جدی  بحرانی  با  کشور 
بحران  این  حل  برای  دولت  راهکار 
اجازه کار به پناهجویان و دانشجویان 

در مزارع و دامداری ها بوده است.
است  شده  پیش بینی  نیز  ایران  در 
به  سنگینی  ضربه  ُکرونا  شیوع  که 
محمد  کند.  وارد  کشاورزی  بخش 
صنفی  نظام  رئیس  ملک زاده  شفیع 
کشاورزی گفته که »متاسفانه بیماری 
بخش  روی  را  تاثیر  بیشترین  ُکرونا 
محصوالت  است.  گذاشته  کشاورزی 
و  هستند  فسادپذیر  کشاورزی 
نمی توان آن را برای مدت طوالنی در 
جایی انبار یا ذخیره کرد و بعد از اتمام 
همه گیری این ویروس از آنها استفاده 

کرد.«
صنفی  نظام  رئیس  گفته  به 
محصوالت  اکثر  ایران  کشاورزی 
و  صیفی جات  ویژه  به  کشاورزان 
گلهای  مانند  گلخانه ای  محصوالت 
زینتی متاسفانه به دلیل شرایط پیش 
تولیدکنندگان شان  دست  روی  آمده 
آنها  برای  خریداری  و  است  مانده 
فقط  موضوع  این  البته  ندارد.  وجود 
مختص کشور ما نیست و بازار برخی 
از محصوالت در کشورهای دیگر نیز 

بی رمق شده است.
که  افزوده  ملک زاده  شفیع  محمد 
محصولی  کشاورز  است  قرار  »اگر 
در  الزم  امکانات  باید  کند  تولید  را 
کشاورزان  شود.  گذاشته  اختیارش 
این  در  معمولی  شهروندان  از  بیشتر 
تا  نیازمندند  بهداشتی  اقالم  به  ایام 
به  بهداشتی  نکات  رعایت  با  بتوانند 
همچنین  دهند.  ادامه  خود  فعالیت 
که  شود  داده  آنها  به  تضمینی  باید 
و  می شود  خریداری  محصوالتشان 

روی دستشان باقی نمی ماند.«

اسماعیل قاآنی همان راهی را می رود 
که قاسم سلیمانی رفت. با این تفاوت 
که نفوذ او در میان شبه نظامیان منطقه 
سابق اش  فرمانده  اندازه  و  حد  در 
خاورمیانه«  »وزیر  سلیمانی  نیست. 
خامنه ای بود. او هم با پوتین نشست 
و برخاست داشت و هم با نمایندگان 
ایاالت متحده در منطقه. او به راحتی 
دولت حسن روحانی و وزارت خارجه 
محمدجواد ظریف را دور می زد. محمد 
صادق خرازی سفیر پیشین جمهوری 
اسالمی در فرانسه نیز چندی پیش در 
یک مقاله  اعتراف بود »سلیمانی برای 
حمله به اهداف آمریکایی و غربی در 
این قاره، سلول های مخفی ایجاد کرده 
بود. ترور سلیمانی شاید سرعت اجرای 

این برنامه ها را کاهش دهد«.
عدم  دلیل  به  سلول ها  آن  اکنون 
همین  و  شده  غیرفعال  مالی  تأمین 
یکی از دالیل اصلی ادامه ی تحریم های 

برای  و کارزار فشار حداکثری  آمریکا 
قطع تامین مالی تروریست های منطقه 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
است. مزدوران برای ماموریت  های خود 
پول می خواهند و تهیه آن برای سپاه 
پاسداران دشوار شده است. کسانی که 
با رهبری محمدجواد ظریف »کمپین 
عمل  در  انداخته اند  راه  ضدتحریم« 
تالش می کنند تا این سلول های مخفی 
فعال شوند! دوباره  اسالمی  جمهوری 

برایان هوک  بهمن ۱۳۹۸  اوایل  در 
وزارت  در  ایران  ویژه  گروه  سرپرست 
امور خارجه آمریکا به اسماعیل قاآنی 
داد  هشدار  سلیمانی  قاسم  جانشین 
چنانچه همان سیاست قاسم سلیمانی 
را در پیش گیرد به سرنوشتی مشابه 
فتاح  پرویز  شد.آنچه  خواهد  دچار  او 
رئیس بنیاد مستضعفان گفته است به 
این معنی است که رژیم برای تامین 
مخارج لشکرسازی های منطقه ای خارج 
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عالوه بر بودجه های نجومی که سپاه 
پاسداران و سپاه قدس دریافت می کنند 
دست در جیب دیگر نهادها از جمله 
است! کرده  نیز  مستضعفان«  »بنیاد 

جمهوری  که  درحالیست  اینهمه 
مقابله  برای  است  مدعی  اسالمی 
و  دارد  پول  به  نیاز  ُکرونا  بحران  با 
از  دالری  میلیارد   ۵ وام  درخواست 
صندوق بین المللی پول کرده و کاسه 
گدایی برای رفع تحریم ها در برابر غرب 
گرفته است اما هیچکدام از سازمان ها 
علی  نظر  زیر  عمدتا  که  نهادهایی  و 
خامنه ای و دارای ثروت های میلیاردی 
هستند برای کمک پیشقدم نشده اند! 
این نیز ُمهر تایید دیگری بر اظهارات 
مقام های کاخ سفید است که می گویند 
رژیم برای مقابله با شیوع ُکرونا می تواند 
از میلیاردها دالر پول هایی که تحت نظر 
خامنه ای قرار دارد برداشت کند ولی 
ترجیح می دهد آن را خرج شبه نظامیان 
کند. مزدورانش  و  البیگران  و 

نیروی  میلیون ها  هیچکس  اما  دارد؛ 
نیابتی ندارد. بر خالف ایاالت متحده 
می گوید،  دروغ  پنهانکاری،  با  که 
می کشد،  آدم  و  می کند  فریبکاری 
خودش  از  دفاع  برای  فقط  ایران 
آنهم آشکارا!  اقدام می زند،  به  دست 
را شروع نمی کند  ایران هیچ جنگی 
خواهد  ادب  را  جنگ افروزان  ولی 

کرد«.
ضربه  برای  اسرائیل  و  آمریکا  عزم 
به  وابسته  شبه نظامیان  به  زدن 
جّدی  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
و  ایران  رژیم  برای  آنها  پیام  است. 
است:  روشن  شیعه  شبه نظامیان 
مجازاتش  کنید،  خطا  پا  از  دست 
سنگین خواهد بود! یک منبع امنیتی 
نیوز«  »سومریه  با  گفتگو  در  عراقی 
هدف  برای  آمریکایی ها  تحرکات  از 
حشدالشعبی  پایگاه های  دادن  قرار 
خبر  کشور  این  استان  شش  در 
است  تهران  با  تصمیم  اکنون  داد. 
موشک پرانی  از  دست  یکسو  از  که 
پایگاه های  علیه  ایذایی  عملیات  و 
منطقه  در  آن  متحدان  و  آمریکا 
بدهند  ادامه  آن  به  یا  بردارند  دست 
و از سوی دیگر نیز پیشنهاد ترامپ 
را بپذیرند و بر سر یک توافق جدید 
روی  همچنان  یا  و  کنند  مذاکره 
و  روسیه  حمایت  و  زمان  گذشت 
روی  منتظر  و  کنند  حساب  چین 
آمریکا  در  »دموکرات ها«  آمدن  کار 

بمانند.
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ی  قر با حسین  محمد =
رایج  سیاست  خالف  بر 
می گوید  اسالمی  جمهوری 
جمهوری اسالمی هیچگونه 
نی  راکت پرا در  دخالتی 
آمریکایی  پایگاه های  به 
هم  قصدی  هیچ  و  نداشته 
نیروهای  به  تعرض  برای 

بیگانه ندارد.
ی  ر ا گز خبر =
از  نقل  به  آسوشیتدپرس 
داد  گزارش  مقامات عراقی 
قاآنی فرمانده نیروی قدس 
نقالب  ا ران  پاسدا سپاه 
اسالمی برای »متحد کردن 
گروه های عراقی« اواخر روز 
دوشنبه وارد بغداد شده بود.
مقام دولتی عراقی  =یک 
ین  ا ر  د نی  آ قا « گفته 
جلسات گفته ایران و سپاه 
الزورفی  که  نمی خواهند 

نخست وزیر بعدی باشد«.
ئیس  ر ح  فتا یز  و پر =
 » ن مستضعفا د  بنیا «
سلیمانی  قاسم  می گوید 
برای پرداخت حقوق لشکر 
و  نداشته  پول  فاطمیون 
بنیاد  سوی  به  نیاز  دست 
مستضعفان دراز کرده بود!
خرازی  صادق  محمد   =
ی  ر جمهو پیشین  سفیر 
نیز  فرانسه  در  اسالمی 
مقاله   یک  در  پیش  چندی 
اعتراف بود »سلیمانی برای 
حمله به اهداف آمریکایی و 
غربی در این قاره، سلول های 
مخفی ایجاد کرده بود. ترور 
عت  سر ید  شا نی  سلیما
اجرای این برنامه ها را کاهش 

دهد«.
رهبری  با  که  =کسانی 
محمدجواد ظریف »کمپین 
انداخته اند  راه  ضدتحریم« 
می کنند  تالش  عمل  در 
مخفی  سلول های  این  تا 
دوباره  اسالمی  جمهوری 
همچنین  و  د  شو ل  فعا
حقوق  بتواند  ایران  رژیم 
شبه نظامیان اش را بپردازد!

مقام های  می رسد  نظر  به  گرچه 
در  اسالمی  جمهوری  نظامی  ارشد 
ایران هشدارهای دونالد ترامپ و مایک 
پمپئو نسبت به تحرکات شبه نظامیان 
مورد حمایت سپاه پاسداران انقالب 
آمریکایی در  نیروهای  علیه  اسالمی 
آنچه  اما  گرفته اند  جّدی  را  عراق 
قاآنی  اسماعیل  سفر  جریان  در 
ادعاهای  خالف  گذشته  عراق  به 
آنهاست. دخالت  عدم  به  مربوط 

د ر همین ارتباط، رئیس ستاد کل 
اسالمی  جمهوری  مسلّح  نیروهای 
راکت پرانی  با  ایران  رژیم  ارتباط 
عراق  در  آمریکایی  پایگاه های  به 
این  که  است  گفته  و  کرده  رد  را 
و  عراق  مردم  طبیعی  عکس العمل 

»نیروهای مقاومت« است!
 ۱۴ پنجشنبه  باقری  محمد 
که  »اتفاقاتی  شده  مدعی  فروردین 
ظرف هفته های اخیر علیه پایگاه های 
آمریکایی در عراق افتاده عکس العمل 
نیروهای  و  عراق  مردم  طبیعی 
آنها  اقدام شیطانی  برابر  مقاومت در 
و  سلیمانی  شهید  ترور  با  رابطه  در 
فرمانده  المهندس  ابومهدی  شهید 
نیروهای مقاومت عراق است و هیچ 
اینکه  و  ندارد  ما  کشور  به  ارتباطی 
ایران  به  را  موضوع  این  آمریکاییان 

نسبت می دهند فرافکنی است«.

این مقام نظامی جمهوری اسالمی 
ما  »طبیعتاً  کرد  عنوان  ادامه  در 
تاکید  موضوع  این  بر  همیشه  مثل 
بیگانگان کوچک ترین  اگر  داریم که 
سوئی  نظر  یا  اقدام  یا  چشمداشت 
داشته  ما  کشور  امنیت  به  نسبت 
عکس العمل ها  شدیدترین  با  باشند 
جمهوری  زیرا  شد،  خواهند  مواجه 
این  در  دخالتی  هیچگونه  اسالمی 
قصدی  هیچ  و  نداشته  صحنه ها 
بیگانه  نیروهای  به  تعرض  برای  هم 

ندارد«.
وزیر خارجه جمهوری اسالمی نیز 
در  فروردین،   ۱۴ پنجشنبه،  صبح 
توییتی خطاب به ترامپ گفت تلویحاً 
نیابتی  گروه های  و  تهران  ارتباط 
»هیچکس  شد  مدعی  و  کرد  رد  را 

میلیون ها نیروی نیابتی ندارد«.
که  حالیست  در  دروغ ها  این 
علی   ۱۳۹۷ اسفند  در  جمله  از 
در  اسد  بشار  با  دیدار  در  خامنه ای 
جریان  از  حمایت  به  گفت  تهران 
این حرف  می کنیم!  افتخار  مقاومت 
چند  هم  ظریف  محمدجواد  را 
زبان  از  بارها  و  کرد  تکرار  بعد  ماه 
لشکری  و  کشوری  مقامات  دیگر 
جمهوری اسالمی شنیده شده است.

شکار  از  پس   ۱۳۹۸ سال  بهمن 
توسط  عراق  در  سلیمانی  قاسم 
حمله پهپادی آمریکا، سپاه پاسداران 
نمایشی  اقدامی  در  اسالمی  انقالب 
موشک  تعدادی  قبلی  هماهنگی  با 
کرد.  پرتاب  عین  االسد  پایگاه  به 
فرمانده  سالمی  حسین  بهمن   ۲۴
سیلی  گفت  پاسداران  سپاه  کل 
»جبهه  مقاومت« به آمریکا تا اخراج 
اسالمی  بالد  از  آمریکایی  آخرین 
حاال  اینکه  داشت.  خواهد  ادامه 
جمهوری  که  می شود  مدعی  باقری 
اسالمی حتی هیچ قصدی هم برای 
تعرض به نیروهای بیگانه ندارد، یک 

عقب نشینی به شمار می رود.
ارتباط  انکار  تهران  برای  هرچند 
است  آسان  در کالم  با شبه نظامیان 
اما پیوند میان سپاه پاسداران انقالب 
و شبه نظامیان دست پرورده  اسالمی 

از  اسالمی  جمهوری  جیره خوار  و 
سوریه و لبنان گرفته تا عراق و یمن 
از  مالی  حمایت  دالر  میلیاردها  و 
شبه نظامیان و گروه های نیابتی شیعه 
واقعیتی نیست که بشود آن را به این 

سادگی ها انکار کرد.
رئیس  ترامپ  دونالد  تازگی  به 
کاخ  در  سخنانی  در  آمریکا  جمهور 
دشمنی  خواستار  ما  گفت  سفید 

نیستیم، اما آنها با ما دشمنی می کنند 
و از این بابت پشیمان خواهند شد، 

طوری که قبال هرگز نشده اند.
ادامه  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
توییت  درباره  نشست خبری  همین 
هشدارآمیزی که پیشتر به رژیم ایران 
نیروهای  به  حمله  هرگونه  درباره 
»اطالعاتی  گفت:  بود  داده  آمریکا 
داریم که برنامه هایی در سر دارند… 
]این هشدار[ به رهبری ایران، البته 
که  گروه هایی  ]بلکه[  ایران  فقط  نه 
این  ایران هستند، که  مورد حمایت 

]گروه ها[ برای من یعنی ایران«.
اگر  که  کرد  تاکید  ترامپ 
جمهوری  حمایت  مورد  گروه های 
حمله  به  دست  عراق  در  اسالمی 
اهداف  و  مواضع  یا  نظامیان  علیه 
بسیار  »عاقبت  بزنند،  آمریکایی 
وی  داشت.«  خواهد  آنها  برای  بدی 

آنها  به  ادامه گفت »برای همین  در 
نکنید«. اقدامی  چنین  می گوییم 

رژیم  اما  این عقب نشینی  با وجود 
ایران غیرقابل اعتماد است و همچنان 
احتمال خرابکاری یا حمله ایذایی به 
منافع آمریکا در منطقه به ویژه عراق 
و  نفوذ  میزان  طرفی  از  دارد.  وجود 
عراق  در  شبه نظامی  فرمانبرداری 
احتمال  و  نیست  یکسان  تهران  از 

پایگاه های  علیه  خودسرانه  عملیات 
آمریکایی در عراق زیاد است.

ُدم خروس در بغداد
خبرگزاری  میان،  این  در 
مقامات  از  نقل  به  آسوشیتدپرس 
که  است  داده  گزارش  عراقی 
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس 
برای  انقالب اسالمی  سپاه پاسداران 
عراقی«  گروه های  کردن  »متحد 
اواخر روز دوشنبه،  ۳۰ مارس، وارد 

بغداد شده بود.
قاآنی  اسماعیل  سفر  اولین  این 
قاسم  شدن  کشته  از  پس  عراق  به 
عراقی  مقام  چهار  است.  سلیمانی 
به شرط ناشناس بودن، گفته اند که 
بغداد  فرودگاه  وارد  حالی  در  قاآنی 
همچنین  و  پروازها  تمام  که  شده 
رفت و آمدها به دلیل شیوع ویروس 

ُکرونا متوقف شده بود.

بنابر این گزارش، قاآنی پس از ورود 
به فرودگاه بغداد تحت تدابیر امنیتی 
شدید و در اسکورتی متشکل از سه 

ماشین فرودگاه را ترک کرد.
مقامات  از  نقل  به  آسوشیتدپرس 
عراقی نوشته است که سفر قاآنی در 
حالی انجام گرفته که بحران سیاسی 
در عراق بیشتر شده و عدنان الزرفی 
برای  جدید  نخست وزیر  عنوان  به 
برخی  مخالفت  با  دولت  تشکیل 

گروه های سیاسی روبرو است.
در  »قاآنی  گفته  عراقی  مقام  یک 
سپاه  و  ایران  گفته  جلسات  این 
نمی خواهند که الزورفی نخست وزیر 

بعدی باشد«.
ارشد  سیاستمدار  یک  همچنین 
اولین  »این  است  گفته  شیعه 
آزمایش او ]قاآنی[ برای متحد کردن 

گروه های شیعه است«.
آنچه در جریان سفر قاآنی به عراق 
گذشته با ادعای محمد باقری مبنی 
بر بی ارتباط بودن جمهوری اسالمی 
با شبه نظامیان عراق کامال در تضاد 

است.
سفر  از  پس  شب  سه شنبه  قاآنی 
به عراق، وارد سوریه شده و در این 
محل با افسران ارشد سوری نیز دیدار 
داشته است. برخی رسانه های عربی 
گزارش داده اند که نشست فرماندهان 
هدف  سوریه  و  اسالمی  جمهوری 
حمله اسرائیل در حمص بود. کیهان 
لندن پیش از این در گزارشی به این 
سفر که مخفی نگاه داشته شده بود 
و هدف احتمالی اسرائیل در حمالت 

اخیرش به حمص پرداخته بود.
»وای نت«  اسرائیلی  وبسایت 
که  است  نوشته  زمینه  همین  در 
اسرائیل  دفاع  وزیر  بنت  نفتالی 
کنفرانس  یک  در  چهارشنبه شب 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  خبری 
موشکی  حمالت  عامل  اسرائیل  آیا 
اخیر به سوریه بوده است، گفت که 
اسرائیل »در زمان بحران ُکرونا نیز به 

عملیات فرامرزی ادامه می دهد«.
از سوی دیگر، در ایران، پرویز فتاح 
یک  در  مستضعفان«  »بنیاد  رئیس 

افق«  »شبکه  با  تلویزیونی  گفتگوی 
خواسته یا ناخواسته اعتراف کرد که 
قاسم سلیمانی برای پرداخت حقوق 
و  نداشته  پول  »فاطمیون«  لشکر 
دست نیاز به سوی بنیاد مستضعفان 
که  اعترافاتی  چنین  بود!  کرده  دراز 
سیاسی جمهوری  و  نظامی  مقامات 
مظلوم نمایی  برای  گاهی  اسالمی 
برای  خودبزرگ بینی  با  گاهی  و 
قدرت نمایی در رسانه های خود نظام 
چیز  هر  از  بیش  می کنند،  مطرح 
همچنین  و  دخالت ها  بر  تأیید  ُمهر 
که  می زند  میلیاردی  هزینه های 
پلید  اهداف  برای  اسالمی  جمهوری 
به  اسالمی  انقالب  صدور  و  خود 
کشورهای دیگر از جیب و سرمایه ی 

مردم ایران خرج می کند.
یکی   ۱۳۹۴ سال  فروردین  در 
عضو  قدس  سپاه  اعضای  از 
گفته  لندن  کیهان  به  »فاطمیون« 
نیم  و  یک  بین  نیروها  این  بود 
میلیون تا دو میلیون و برخی بیشتر 
می کنند. دریافت  ماهانه  حقوق 

بنیاد  رئیس  فتاح  پرویز  آنچه 
کنار  در  است  گفته  مستضعفان 
و  آسوشیتدپرس  که  گزارشی 
مقامات  از  نقل  به  عربی  رسانه های 
قاآنی  اسماعیل  تحرکات  از  عراقی 
در عراق و سوریه به نقل از مقام های 
دولتی عراق منتشر کرده اند از یکسو 
رّد مستند این ادعای باقری است که 
گفت هیچ ارتباطی بین رژیم ایران و 
شبه نظامیان نیست، و از سوی دیگر 
تایید این واقعیت است که تحریم ها 
هزینه های  تأمین  و  بوده  کارساز 
اسالمی  جمهوری  ماجراجویی های 
از  بخشی  حقوق  پرداخت  جمله  از 
پاسداران  سپاه  برون مرزی  نیروهای 
قاسم  دوران  از  اسالمی  انقالب 
سلیمانی به تاخیر افتاده و با مشکل 

روبرو شده است.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بعد از 
شکار قاسمی سلیمانی تبدیل به »افعی 
بی دندان« شد اگرچه پیش از آن نیز 
خود سلیمانی، به گفته رئیس بنیاد 
مستضعفان، جیب هایش برای تأمین 
مزدوران شبه نظامی جمهوری اسالمی 
بود.  شده  خالی  دیگر  کشورهای  در 
حاال عقب نشینی محمدحسین باقری 
و رّد ارتباط با شبه نظامیان را می توان 
در همین چارچوب دانست: جمهوری 
شبه نظامیان  تأمین  به  قادر  اسالمی 
وابسته اش نیست! وگرنه سابقه نداشته 
است که یک مقام نظامی در جمهوری 
اسالمی »اقتدار« نظام و این ارتباط را 
به صراحت انکار کند! آنهم در حالی که 
حمایت از گروه های شیعه منطقه برای 
جمهوری اسالمی و سپاه پاسدارانش 
و  باجگیری  برای  ابزاری  بر  عالوه 
اخاذی از غرب و به ویژه از آمریکا یک 
موضوع کامال حیثیتی است. امیرعلی 
هوافضای  نیروی  فرمانده  حاجی زاده 
سپاه پاسداران پس از حمله موشکی 
کشته  از  پس  عین االسد،  پایگاه  به 
در  بغداد،  در  سلیمانی  قاسم  شدن 
حالی در کنفرانس مطبوعاتی شرکت 
کرد که پشت سر او پرچم گروه های 
شبه نظامی عضو »محور مقاومت« قرار 
داشت! چگونه ممکن است بتوان این 

ارتباط را انکار و رّد کرد؟!
سال هاست  که  است  این  واقعیت 
نیروهای  با کمک  اسالمی  جمهوری 
منطقه  در  مزدور خود  و  شبه نظامی 
که از جیب مردم ایران ساخته شده و 
تأمین می شوند، به دنیا چنگ و دندان 
نشان می دهد و در عوض، آنها که عمدتا 
از پایین ترین قشرهای کشورهای خود 
و  اشتغال  چشم انداز  هرگونه  بدون 
اجتماعی  و  اقتصادی  عادی  فعالیت 
خود  حمالت  و  عملیات  با  هستند، 
باعث می شوند تا رژیم مالیان در ایران 
در کنار فعالیت های اتمی و موشکی، 
را  به اصطالح سیاست خارجی خود 
و  نظیر محمدجواد ظریف  افرادی  با 
برای  البیگرانش در کشورهای غربی 

حفظ قدرت خود پیش ببرد!

ُدم خروس اسماعیل قاآنی در عراق و سوریه؛
 دست قاسم سلیمانی در جیب  »بنیاد مستضعفان«!

ادامه در صفحه 1۷

محمدحسین باقری اسماعیل قاآنی


	Page 01
	Page 02
	Page 03
	Page 04
	Page 05
	Page 06
	Page 07
	Page 08
	Page 09
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

