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جنگ علنی فاسدان حکومتی
و بیماری »خودایمنی« در نظام

صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا  برکناری 
معدن و تجارت )صمت( در شرایطی 
دولت  عمر  پایان  به  سال  یک  که 
حسن روحانی باقی مانده و کشور از 

نظر اقتصادی با بحران های بی سابقه ای 
نشانه ی  می کند،  نرم  پنجه  و  دست 
وضعیت حاد بیماری »خودایمنی« در 

 در صفحه ۲جمهوری اسالمی است.

سرمقاهل جمهوری اسالمی:
 باخت- باخت در سوریه

دادخواهی زندگی علیه یک نظام 
خرابکار و مرگبار

اگر قرار باشد نظام جمهوری اسالمی و زمامدارانش را به دادگاهی برای 
انسان و آب و خاک فرا خواند، بی تردید  خرابکاری ها و جنایاتش علیه 
طوالنی ترین دادرسی تاریخ و جهان خواهد شد. جنایات رژیم هایی مانند 
فاشیسم، کمونیسم و یا حکومت های نظامی عمدتا سیاسی و در عرصه ی 
عمومی و همچنین محدود به آحاد جامعه بود؛ تخریب و تباهکاری جمهوری 
اسالمی اما از یکسو مرزهای عمومی و خصوصی را زیر پا گذاشته و از سوی دیگر 
نه تنها شهروندان بلکه جانور و گیاه و طبیعت نیز از آن در امان نمانده است. 
تجربه و تاریخ نشان می دهد کسانی که با جمهوری اسالمی زمام امور 
با عنوان »خرابکار«  از انقالب ۵۷ به درستی  را به دست گرفتند، پیش 
دستگیر شده و به زندان می  افتادند. آنها پس از اینکه به قدرت رسیدند 
ثابت کردند که این نام کامال برازنده ی آنها بوده است. نه تنها پرونده ی 
این افراد برای دادخواهی سال هاست در حال جمع آوری است و به برکت 
رسانه های همگانی به اندازه کافی از زبان خود آنها اسناد و مدارک نوشتاری 
و صوتی و ویدئویی وجود دارد، بلکه این نکته نیز قابل توجه است که مشابه 
این افراد به عنوان »اسالمگرا« یا »افراطی« در جوامع باز تحت مراقبت 
امنیتی و در صورت لزوم مورد پیگرد قرار گرفته و بازداشت می شوند. این 
حقیقتی است که سیاستمداران و حتی رسانه های جوامع غربی، اعم از 
اروپا و آمریکا، به هر دلیلی، یا نمی فهمند و یا به روی خود نمی آورند که 
مذاکره و مماشات آنها با افرادیست که در کشورهای آنها سزاوار پیگردند! 
و  برخوردار شدند  دولتی  قدرت  از  ایران  در  خرابکاران  بهمن ۵۷،  در 
تروریست های »فداییان اسالم« و هم کیشان قاتالنی چون نواب صفوی 
با حمایت چپ و راست به قدرت رسیدند! بجز ایران، گروه های مسلح و 
تروریست در کشورهای دیگر نیز به قدرت رسیده اند؛ زمانی در آمریکای 

التین و زمانی در خاورمیانه مثال در فلسطین و لبنان! 
اسالمی،  جمهوری  )مانند  تروریستی  گروه های  ماهیت  دولتی،  قدرت 
و  مالی  عظیم  منابع  بلکه  نمی دهد  تغییر  را  حزب اهلل(  حماس،  طالبان، 
انسانی را به انحصار آنها در می آورد تا اهداف فرقه ای و تروریستی خود 
را با امکانات بیشتری دنبال کنند. اگر جهان و نهادهای بین المللی با چنین 
دولت ها و چنین نیروهایی نشست و برخاست می کنند بر اساس مناسبات 
و حقوق  )اتیک(  اخالقی  نظر  از  اما  است.  توضیح  قابل  بین المللی  رایج 
بشری مطلقا قابل توجیه و دفاع نیست. چنین حقیقتی نه تا روزی که آنها 
در قدرتند بلکه همواره پس از سقوط این گروه ها و سرنگونی نظام های 
ایدئولوژیک و سرکوبگر، تازه از سوی کشورها و نهادهای مدعی دفاع از 
حقوق بشر مورد تأیید قرار می گیرد. به این ترتیب مشخص است که این 
مناسبات بین المللی و مفهوم »حق حاکمیت ملی« از جمله در سازمان 

»ملل« نیاز به بازتعریف و ترمیم دارد.
جمهوری اسالمی به عنوان یک نظام منحصر به فرد که هیچ حیاتی، اعم از 
انسان و طبیعت، از ابعاد خرابکارانه ی آن در امان نیست، خود به دست خویشتن 
دامنه ی دادخواهی علیه خویش را چنان گسترش می دهد که به راستی فقط 

  سرنوشتی منحصر به فرد را می توان برایش متصور بود.

=اتحاد نانوشته روسیه، اسرائیل، آمریکا و ترکیه برای مجبور ساختن جمهوری اسالمی به عقب نشینی از سوریه شکل 
گرفته است.

=جمهوری اسالمی در سوریه مدت هاست بر سر دوراهی قرار دارد: عقب نشینی یا شکست نظامی!
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وضع چقدر خرابه؟ کی بیرون 
می ریزند؟

جنگ؛  از  پس  سوریه  بازسازی  در  اقتصادی  معادالت 
 چرا روسیه باید از شّر سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و حزب  اهلل در سوریه خالص شود؟

 در صفحه1۶ 

 کودکان؛ آوارگان جنگی که جمهوری اسالمی یکی از 
آتش بیاران آن است؛ در جشنی از سوی سازمان ملل 
برای آشنایی و آگاهی از ویروس ُکرونا با بادکنک های 

رنگی بازی می کنند؛ 14 آوریل ۲۰۲۰ 
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صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا  برکناری 
معدن و تجارت )صمت( در شرایطی 
که یک سال به پایان عمر دولت حسن 
نظر  از  کشور  و  مانده  باقی  روحانی 
بی سابقه ای  بحران های  با  اقتصادی 
نشانه ی  می کند،  نرم  پنجه  و  دست 
»خودایمنی«  بیماری  حاد  وضعیت 

در جمهوری اسالمی است.

تالش برای رانتخواری بیشتر
رحمانی روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت 
عزل  روحانی  حسن  دستور  به   ۹۹
مقام خود  از  حالی  در  رحمانی  شد. 
برکنار شد که در جلسه ای با اسحاق 
نی  روحا ول  ا ون  معا نگیری  جها
با  ایران  اقتصاد  تعامل  »نحوه  درباره 

همسایگان« رایزنی می کرد.
وزیر معزول با انتشار نامه ای سرگشاده 
واعظی  محمود  روحانی،  حسن  به 
رئیس دفتر روحانی را عامل برکناری 
خود دانسته و مدعی شد که واعظی 
از او خواسته بود برای تصویب طرح 
تفکیک وزارتخانه »صمت« و تصویب 
با  بازرگانی  وزارت  تشکیل  الیحه 
مجلس  در  آذری زبان  نمایندگان 

شورای اسالمی البیگری کند.
او  واعظی  پیشتر  که  گفته  رحمانی 
در صورت عدم  بود  تهدید کرده  را 
رأی آوردن طرح تفکیک وزارتخانه 
شد.  خواهد  برکنار  رحمانی  صمت، 
از سوی  استعفا  برای  او گفته حتی 
ولی  گرفته  قرار  فشار  زیر  واعظی 
نظر  زیر  »مجلس  که  گفته  وی  به 
به  صمت  سابق  وزیر  نیست«.  من 
شرعی  »حجت  که  نوشته  روحانی 

ندیدم«. استعفا  برای 
معزول،  وزیر  نامه ی  از  بعد  ساعاتی 
واعظی  محمود  سوی  از  نیز  نامه ای 
منتشر شد که ضمن رد ادعاهای رضا 
رحمانی، او را به مانع تراشی در مسیر 
وزارتخانه  تشکیل  برای  دولت  کار 
به  نامه  این  در  کرد.  متهم  بازرگانی 
و  اشاره  نزدیکان رحمانی  از  نفر  سه 
تهدید شده که رانتخواران و البیگران 
معرفی  لزوم  صورت  در  سابق  وزیر 

خواهند شد.
این نامه ها که همگی در کمتر از ۲۴ 
ساعت از برکناری رضا رحمانی منتشر 
شد، پایان ماجرا نبود و واکنش ها به 
این برکناری ادامه یافته است. از جمله 
علی جنتی وزیر مستعفی فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و مشاور واعظی در نهاد 

نوشت:  توئیتی  در  جمهوری  ریاست 
برکناری  در  جمهور  رئیس  »اقدام 
ولی  بجا  اقدامی  اگرچه  صمت  وزیر 
ضعف  و  بی کفایتی  بود.  دیرهنگام 
مدیریت در اداره دستگاه گسترده ای 
وزارتخانه  چهار  ادغام  از  برآمده  که 
در  وزیر  بی وقفه  تالش  و  است  مهم 
البی ومعامله گری با نمایندگان مجلس 
وسیاست های  ملی  منافع  برخالف 
برکناری  این  دالیل  ازجمله  دولت 

است«.
و  اصالح طلب  جنتی  علی  تنها  نه 
رفسنجانی،  هاشمی  تیم  به  نزدیک 
محمد  نزدیکان  از  امام  جواد  بلکه 
انتشار  از  پیش  ساعتی  نیز  خاتمی 
خبر برکناری رضا رحمانی در توئیتی 
خطاب به روحانی خواستار برکناری 

این وزیر شده بود.
کمیسیون  سخنگوی  پارسایی  بهرام 
اصل نود مجلس شورای اسالمی هم 
در توییتی نوشت: »پس از اینکه تالش 
گزارش  قرائت  و  تهیه  در  ما  ۴ساله 
در  خودروسازان  تخلفات  از  بخشی 

زیاد  مقاومت های  وجود  با  مجلس 
وزیر  رسید  خبر  نشست،  ثمر  به 
شده  برکنار  خودروسازان،  با  همسو 
است. قطعا این برکناری عالج کامل 
دردهای چندین ساله و اجحاف های 
خودروسازان در حق مردم نیست اما 

آن را به فال نیک می گیریم«.
عضو  نی  ها ا ی فر د با آ میر ا حمد  ا
اسالمی  هیئت رئیسه مجلس شورای 
در  معزول  وزیر  از  دفاع  در  نیز 
عزیز  »مردم  که  نوشته  یادداشتی 
بدانند آقای روحانی به خاطر مشکالت 
شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی 
وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه 
مجلس  اگر  شد  ابالغ  رحمانی  به 
وزارت  )بخوانید  بازرگانی  وزارت  به 
واردات و رانتخواری( رأی ندهد باید 
را  استعفا  هم  وزیر  دهید،  استعفا 
نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت اهلل«.

همانطور که از این واکنش ها مشخص 
نظام  جریان های  همچنان  است 
برکناری  به  نسبت  متفاوت  نظراتی 
رضا رحمانی ابراز می کنند ولی همه ی 
طرفین  رانتخواری  و  فساد  به  آنها 

اشاره دارند.

یک گام تا رای اعتماد دوباره
اسالمی  جمهوری  در  وزرا  برکناری 
موضوع بی سابقه ای نیست و محمود 
احمدی نژاد رکورددار چنین اقداماتی 
ریاست  ن  دورا سال  هشت  طی 
حسن  دولت  است.  جمهوری اش 
روحانی اما در استعفا و عزل وزرایش 
رتبه دار  اسالمی  شورای  مجلس  در 

است.
نخست  دولت  از  که  وزیرانی  از  جدا 
شدند،  جدا  یازدهم،  دولت  روحانی، 
در دولت دوازدهم نیز محمود حجتی 
از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد 
بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، 
سیدحسن قاضی زاده  هاشمی از وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، 
محمد شریعتمداری از وزارت صنعت 
آخوندی  عباس  تجارت،  و  معدن  و 
استعفا  شهرسازی  و  راه  وزارت  از 
کرباسیان  مسعود  همچنین  دادند. 
و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  از 
و  کار  و  تعاون  وزارت  از  ربیعی  علی 
استیضاح  جلسه  در  اجتماعی  امور 
مجلس  نمایندگان  اکثر  رای  با  و 
با عزل رضا  اکنون  دهم عزل شدند. 
رحمانی توسط حسن روحانی تعداد 

افرادی که از هیئت وزیران ۱۹ نفره 
افزایش  کرده اند  خداحافظی  کابینه 

یافته است.
اساسی  قانون   ۱۳۶ اصل  اساس  بر 
که  صورتی  در  اسالمی   جمهوری 
نیمی از هیئت وزیران طی عمرچهار 
ساله دولت تغییر کند، رئیس جمهور 
باید بار دیگر جهت گرفتن رای اعتماد 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 

برای کابینه اقدام کند.
در چنین شرایطی تنها دو تغییر دیگر 
در دولت روحانی کافیست تا کابینه 
در  روند  این  بیاندازد.  اعتبار  از  را  او 
دولت  برای  مهمی  ریسک  شرایطی 
دوازدهم ایجاد کرده که طی روزهای 
آینده مجلس یازدهم با اکثریتی منتقد 
دولت آغاز به کار خواهد کرد. هر چه 
همراه ترین  دهم  مجلس  در  روحانی 
زیر  قدرتمندی  البی  و  نمایندگان 
سایه علی الریجانی را با خود همراه 
داشت اما نمایندگان مجلس یازدهم 
میان  در  را  دولت  جدی  منتقدانی 

خود دارند.

 ، می ی  جهر ر ذ آ د  ا جو محمد
دژپسند،  فرهاد  ظریف،  محمدجواد 
محمد شریعتمداری، منصور غالمی، 
عبدالرضا رحمانی  فضلی، سیدعباس 
زنگنه، هشت  نامدار  بیژن  و  صالحی 
با  همواره  که  هستند  کابینه  عضو 
انتقاداتی  و  پرسش برانگیز  عملکردی 
جدی روبرو بوده اند و طی یک سال 
آینده کافیست تنها دو تن از این وزرا 
با استعفا یا عزل توسط مجلس شورای 
اسالمی روبرو شوند تا کابینه ی دولت 
دوازدهم اعتبار قانونی خود را از دست 
نه حکم  دیگر  این صورت  در  بدهد. 
حکومتی خامنه ای مثل ماجرای الیحه 
بودجه ۹۹ روحانی را نجات می دهد 
و نه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 

راهی برای دولت می گشاید!
در  باید  روحانی  شرایطی  چنان  در 
آخرین سال دومین دولت اش، فهرست 
کابینه را در دست بگیرد و برای کسب 
رأی اعتماد نمایندگانی که سازشکار 
به نظر نمی رسند، راهی صحن علنی 

مجلس شورای اسالمی شود.

همه علیه هم، تیشه به ریشه نظام! 
میدان  روزها  این  روحانی  کابینه ی 
یکدیگر  آن  در  همه  که  نبردیست 
دولت  می کنند.  متهم  فساد  به  را 
با  نخست  روز  از  که  امید  و  تدبیر 
چپ  از  ملغمه ای  اعتدالگرایی،  شعار 
و راست نظام بود، به عامل مهمی در 
نظام  همین  ثقل  مرکز  ریختن  بهم 

تبدیل شده است.
کابینه   در  اختالفات  شدن  برجسته  
کانون  دولت  که  است  دلیل  این  به 
و  رانت و قدرت  توزیع  اصلی و مهم 
فرصت های اقتصادی است و طبیعی 
دولت،  در  خوردها  و  زد  که  است 
بیش از دیگر بخش های نظام نمایان 
مشابه  که  حالیست  در  این  شود. 
در  زدوخوردهایی  و  رقابت ها  چنین 
قوه  در  جمله  از  دیگر  بخش های 
قضاییه و همچنین جریان های مختلف 
مجلس  در  اصالح طلب  و  اصولگرا 
نهادهای  دیگر  و  اسالمی  شورای 

حکومتی نیز وجود دارد.
و  مقامات  میان  علنی  جنگ  این 
جریان ها نشان از بیماری »خودایمنی« 
جناح های  دارد.  اسالمی  جمهوری 
مختلف که هر یک سردسته مافیاهای 
فساد و رانت هستند به جان هم افتاده 
به  کشور  که  روزهایی  در  درست  و 

مدیریتی  نیازمند  ُکرونا  بحران  دلیل 
یکپارچه و متمرکز است، هر یک به 
دنبال کسب منافع و بهره مندی بیشتر 

از »سفره انقالب« هستند.
حالی  در  نظام  مافیایی  گروه های 
را  یکدیگر  خود  منافع  حفظ  برای 
امسال  رهبرشان  که  می کنند  ضایع 
را با اقتصادی به شدت بحرانی، سال 
»جهش تولید« نامیده است! اقتصاد 
به شکننده ترین وضعیت خود  ایران 
و  رسیده  گذشته  دهه های  طی 
همین  به  اجتماعی  نارضایتی های 
کرده  پیدا  افزایش  شدت  به  دلیل 

است.
اکنون بیماری »خودایمنی« نظام در 
حالی حاد شده است که »فساد« به 
تبدیل  آن  بروز  عارضه ی  مهمترین 
در جمهوری  که  مزمنی  فساد  شده. 
سیستماتیک  و  ساختاری  اسالمی 
با  آن  رفتن  میان  از  و  مهار  و  است 
حیات جمهوری اسالمی گره خورده 

است.
روشنک آسترکی

در  نظامی  حضور  سال  پنج  از  پس 
اسد،  بشار  رژیم  حفظ  برای  سوریه 
هرچه  است  گرفته  تصمیم  روسیه 
پایان دهد. گام  این جنگ  په  زودتر 
پرونده  بستن  برای  کرملین  اول 
قدم  و  سوریه  در  نظامی  حضور 
بازسازی سیاسی  به مرحله  گذاشتن 
و اقتصادی، بیرون راندن سپاه قدس 
بازوی خارجی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، زینبیون، فاطمیون، حزب اهلل 
تحت  مسلح  نیروهای  دیگر  و  لبنان 
حمایت جمهوری اسالمی است. برای 
تحقق این هدف اتحاد نانوشته ای بین 
روسیه، آمریکا، اسرائیل و ترکیه شکل 

گرفته است.
یوسی ملمان تحلیلگر نظامی روزنامه 
لندن  کیهان  به  ئیل  اسرا هارتص 
روس ها  اینکه  وجود  »با  می گوید 
دفاعی  موشک های  به  را  سوریه 
اس۳۰۰ مجهز کرده اند، ولی به آنها 
اجازه استفاده از این سالح را به چند 
دلیل نمی دهند.« یکی از دالیل این 
تصمیم مسکو به گفته ی این تحلیلگر 
اسرائیلی »واهمه از این است که عدم 
و عدم  این سالح  از  استفاده درست 
اصابت آن به اهداف مورد نظر، تبلیغی 
منفی باشد که بر فروش این موشک ها 
این  بگذارد.«  تاثیر  دیگر کشورها  به 
تحلیلگر اسرائیلی ولی به دلیل مهم  
»روسیه  می کند:  اشاره  نیز  دیگری 
از حمالت هوایی اسرائیل به مواضع 
و  اسالمی  جمهوری  کنترل  تحت 
نیروهای وابسته به این کشور خوشنود 
نمی خواهد  وجه  هیج  به  و  است 
توان  ملمان  پوسی  شود.«  آن  مانع 
جمهوری  سوریه،  که  موشک هایی 
سمت  به  لبنان  حزب اهلل  و  اسالمی 
اسرائیل شلیک می کنند را نیز ناچیز 
ارتش  این  سال ها  این  »در  می داند: 
از  بیش  ایرانی اش  متحدان  و  سوریه 
۷۰۰ موشک به سمت اسرائیل شلیک 
کرده اند که خسارات بسیار اندکی به 

این کشور وارد آورده اند.«

جمهوری  علیه  نانوشته  اتحاد 
اسالمی

ویژه  نماینده  فرانکلین جفری  جیمز 
علیه  بین المللی  ائتالف  در  آمریکا 
در  رسانه ها  با  گفتگویی  در  داعش، 
واشنگتن می گوید »ما با تمام امکانات 
هوایی  حمالت  از  طریقی  هر  از  و 
اسرائیل در سوریه حمایت می کنیم«. 
این دیپلمات آمریکایی معتقد است که 
»روس ها به این نتیجه رسیده اند که 
بشار اسد و اطرافیانش، جمعی قاتل 
و جنایتکار و مشکل اصلی برای یافتن 
بحران  از  خروج  برای  حلی  راه  هر 
سوریه هستند؛ نه غرب و نه کشورهای 
عربی حاضر به معامله با رژیم حاکم 
رژیم  حقیقت  در  نیستند.  دمشق  بر 
بشار اسد به باری اضافی  برای روسیه 
تیدیل شده که ناچار است خود را از 
شّر آن راحت کند  تا خودش در باتالق 

سوریه غرق نشود«.
تالش روسیه برای جدا کردن حساب 
جمهوری  و  اسد  بشار  رژیم  از  خود 
میان  به  با  پیش  سال  چند  اسالمی 
کشیدن پای ترکیه به مذاکرات آستانه 
سوریه  بحران  به  دادن  پایان  برای 
ترکیه حامی اصلی بخشی  آغاز شد. 
برکناری  خواهان  و  اسد  مخالفان  از 
جمهوری  است.  دمشق«  »قصاب 
اسالمی، برخالف ترکیه، ماندن بشار 
اسد در حکومت را بارها »خط قرمز« 
که  مسکو  است.  کرده  اعالم  خود 
ژست  مسئله  این  در  رسما  کنون  تا 
امروز  می گرفت،  خود  به  بی طرفی 
واضح اعالم می کند که عمر حکومت 
بشار اسد به پایان رسیده است. البته 
روسیه خواهان برکناری بشار اسد با 
یک کودتا و یا با استفاده از خشونت 
نیست. هدف روس ها تضعیف حکومت 
کنونی تا زمان برگزاری انتخابات آینده 
است.  سوریه  در  جمهوری  ریاست 
انتخاباتی که قرار است در سال ۲۰۲۱ 

برگزار شود.

حمالت رسانه های روسیه به بشار 
اسد

در   FNA روسیه  فدرال  خبرگزاری 
سری مقاالتی رژیم بشار اسد را مورد 
انتقاد شدید قرار داده است. در یکی 
از این مقاالت با عنوان »فساد بدتر از 
تروریسم است« آمده است که حمایت 
داخلی از بشار اسد در ماه های اخیر 
امروز  اگر  و  یافته  کاهش  شدت  به 
او حداکثر ۳۲  برگزار شود  انتخابات 
عبارت  به  آورد.  خواهد  رای  درصد 
دیگر، در این گزارش به نوعی پایان 
می شود.  اعالم  است  بشار  حکومت 
پایانی »آبرومندانه« که مسکو تالش 
دارد آن را »دمکراتیک« نیز جا بزند. 
رسانه ای  تنها  خبرگزاری  این  البته 
علیه  اخیر  هفته های  در  که  نیست 
راه  به  کارزاری  اسد  بشار  حکومت 
دولتی  خبرگزاری  از  است.  انداخته  
تاس تا شورای امور بین المللی روسیه 
وزارت  به  وابسته  تحقیقاتی  )نهاد 
نشانه  را  اسد  بشار  خارجه( حکومت 

گرفته اند.
دیدار  در  جفری  نکلین  فرا جیمز 
رسانه ای واشنگتن چندین بار تاکید 
راندن  بیرون  آمریکا  هدف  که  کرد 
جمله  از  او  نیست.  سوریه  ار  روسیه 
اعالم کرد »کلیه کشورهایی که پس 
نیروهای  سوریه  به   ۲۰۱۱ سال  از 
ایران،  چون  کرده اند  اعزام  نظامی 
را  کشور  این  باید  ترکیه  و  آمریکا 
ترک کنند.« این دیپلمات آمریکایی 
برای اینکه شبهه ای در صحبت هایش 
باقی نماند، اضافه کرد: »روسیه بیش 
از ۳۰ سال است که حضور نظامی در 
سوریه دارد، اگرچه ما معتقدیم که این 
حضور برای کل خاورمیانه و حتا خود 
روسیه، مشکل ساز است، ولی سیاست 
آمریکا تالش برای کاهش نفوذ مسکو 

در سوریه نیست«.

تداوم حمالت اسرائیل به مواضع 
جمهوری اسالمی در سوریه

در  آمریکا  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
اولین سفرش به خارج پس از شیوع 

با  تا  رفت  اورشلیم  به  ُکرونا  ویروس 
بنی  و  وزیر  نتانیاهو نخست  بنیامین 
گانتز رهبر اپوزیسیون و رئیس کنونی 
کنست )پارلمان اسرائیل( که پس از 
۱۸ ماه مسئولیت نتانیاهو را برعهده 
خواهد گرفت، دیدار کند. در هر دو 
نیز  اسالمی  جمهوری  پرونده  دیدار 
در کنار پرونده ی خاک خورده ی صلح 
با فلسطینی ها، روی میز قرار داشت. 
و حزب اهلل  اسالمی  حضور جمهوری 
این  صدر  در  بدون شک  سوریه،  در 
گفتگوها بوده است. حضور جمهوری 
اسالمی و شبه نظامیان تحت حمایت 
نیروی قدس در همسایگی اسرائیل، 
دولت  برای  پذیرش  غیرقابل  امری 
این کشور است و چنانکه نفتالی بنت 
وزیر دفاع اسرائیل اخیرا بر آن تاکید 
این کشور به حمالت هوایی  داشت، 
از  اسالمی  جمهوری  خروج  تا  خود 

سوریه ادامه خواهد داد.
به  سوری  بع  منا میان،  ین  ا در 
ل  سا یک  ر  د گیری  در چندین 
تحت  بومی  نیروهای  بین  گذشته 

حمایت روسیه و شبه نظامیان هوادار 
می کنند.  اشاره  اسالمی  جمهوری 
منطقه  ن  یا علو می  شبه نظا ه  گرو
اسد( که  تولد حافط  )محل  قرداهه 
نیروی قدس تشکیل شده و  توسط 
توسط آن مسلح و حمایت می شود 
تا کنون بارها با شبه نظامیان سوری 
تحت حمایت روسیه درگیر شده اند. 
چهارمین واحد زرهی ارتش سوریه، 
در  ا بر سد،  ا هر  ما ندهی  فرما به 
ز  ا عمدتا  که  نیز   ، ر بشا ن تر  جوا
ز  ا و  است  شده  تشکیل  علوی ها 
البوکمال  مرزی  منطقه  در  جمله 
در کنار نیروهای قدس حضور دارد، 
برای کنترل  با روسیه  بارها  و  بارها 
سوری  بندر  مهم ترین  الذقیه،  بندر 

در مدیترانه، درگیر شده است.
  اهمیت این بندر برای ماهر اسد و 
نهادهای  گفته ی  به  لبنان،  حزب اهلل 
امنیتی اروپایی، به دلیل ارسال مواد 
قرص های  و  هروئین  چون  مخدر 
و  عربی  کشورهای  به  روانگردان 
اروپایی است. اخیرا در یونان کشتی ای 
که از این بندر با خدمه لبنانی و سوری 
بارگیری کرده بود، توقیف شد و مورد 
گمرکی  پلیس  گرفت.  قرار  بازرسی 
مخدر  مواد  تن  پنج  از   بیش  یونان 
شیمیایی به ارزش ۶۶۰ میلیون دالر 

از این کشتی کشف کرد.

جمهوری اسالمی در باتالق سوریه
در شرایط کنونی با توجه به همسویی 
در  اسرائیل  و  آمریکا  ترکیه،  روسیه، 
جهت پایان دادن جنگ در سوریه و 
برکناری بشار اسد، جمهوری اسالمی 
در موقعیت بسیار حساسی  قرار گرفته 
است. تنگنای سیاسی ناشی از اتحاد 
نانوشته روسیه با آمریکا و متحدین اش 
نظامی  حمالت  تداوم  همچنین  و 
افزایش  هفته  به  هفته  که  اسرائیل 
پیدا می کند، جمهوری اسالمی را بر 
قرار  سرنوشت ساز  دوراهی  یک  سر 
داده که از بخت بدش، هر دو سوی 

آن باخت است. 
حضور  به  اسالمی  جمهوری  اگر 

نظامی خود در سوریه ادامه دهد، هر 
هفته باید شماری از نیروهای خود و 
که  را  تحت حمایت اش  خارجی های 
به این کشور فرستاده است در تابوت 
به خانه بازگرداند و مبالغ هنگفتی را 
تسلیحاتی کند  ارسال  و  تهیه  صرف 
که در حمالت جنگنده های اسرائیلی 
نابود شده و می شوند. آنهم در شرایط 
کنونی که جمهوری اسالمی به شدت 

دچار تنگنای مالی است.
اسالمی  جمهوری  که  دیگری  راه 
مفتضحانه  خروج  دارد  مقابل  در 
کل  حالت  این  در  است.  سوریه  از 
سیاست منطقه ای جمهوری اسالمی 
در  مقاومت«  »محور  دعای  ا که 
بر  مبتنی  و  دارد  قرار  آن  مرکز 
حمایت  و  نظامی  ماجراجویی های 
از گروه های شبه نظامی و تروریستی 

است، فرو می پاشد. 
در هر دو حالت، سوریه باتالقی است 
را  اسالمی  جمهوری  زود  یا  دیر  که 

خواهد بلعید.
احمد رأفت

جمهوری اسالمی: 
باخت- باخت در سوریه

جنگ علنی فاسدان حکومتی
و بیماری »خودایمنی« در نظام

=اتحاد نانوشته روسیه، اسرائیل، آمریکا و ترکیه برای مجبور ساختن جمهوری اسالمی 
به عقب نشینی از سوریه شکل گرفته است.

=جمهوری اسالمی در سوریه مدت هاست بر سر دوراهی قرار دارد: عقب نشینی یا 
شکست نظامی! 
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در ایران پیش از شیوع ُکرونا بازار بحران زده بود و پس از ُکرونا وضعیت به 
مراتب بدتر شده

شروط صندوق بین  المللی پول برای اعطای وام اضطراری:
 »تعهد«، »شفافیت در نحوه خرج کردن« و 

»نظارت مستقل«
=الکساندر پانکین معاون 
وزیر خارجه روسیه با انتقاد 
از مخالفت آمریکا با پرداخت 
وام صندوق بین المللی پول 
را  آن  سوریه  و  ایران  به 
اقدامی با انگیزه های سیاسی 

خوانده است.
و  روسیه  با  =موازی 
اروپایی  رهبران  از  شماری 
آمریکا،  »دموکرات« های  و 
برنی  حامیان  و  نایاکی ها 
نیز  بایدن  جو  و  سندرز 
و  پول  بین  المللی  صندوق 
بانک جهانی را برای پرداخت 
اسالمی  جمهوری  به  وام 

ایران زیر فشار می گذارند.
=صندوق بین المللی پول 
و بانک جهانی با پرداخت وام 
به شماری دیگر از کشورها 

موافقت کرده اند.
اکوادور  و  =افغانستان 
وام  نخست  مرحله  در  که 
گرفته بودند بار دیگر کمک 

اضطراری دریافت می کنند.
بین  المللی  =صندوق 
تا کنون 18  پول اعالم کرد 
به  برای کمک  میلیارد دالر 
مقابله با ُکرونا اختصاص داده 
درخواست  های  مجموع  و 
بین  المللی برای دریافت وام 
به 1۰۰ میلیارد دالر می رسد.

سخنگوی  رایس  =گری 
پول:  بین المللی  صندوق 
آنکه  از  اطمینان  برای 
سوء  مورد  تسهیالت  این 
نمی گیرد  قرار   استفاده 
شده  خواسته  کشورها  از 
متعهد شوند که از این پول 
اهداف  راستای  در  فقط 
اضطراری مربوط به مقابله با 

ُکرونا استفاده کنند.
کشورهایی  از   IMF«=
دریافت  اضطراری  وام  که 
در  که  خواسته  کرده اند 
تعهد  خود  تقاضانامه های 
دهند و IMF را مطمئن کنند 
که از این تسهیالت فقط در 
جهت اهدافی استفاده کنند 
صندوق  موافقت  مورد  که 

است«.
جمهوری اسالمی ایران همچنان به 
بین  المللی  نهادهای  گوش«  »بریدن 
با  مقابله  اسم  به  وام  دریافت  برای 

شیوع ُکرونا امیدوار است.
آمریکا  مخالفت های  وجود  با 
برای  تهران  حاکیست  گزارش ها 
بین  المللی  صندوق  از  وام  دریافت 
از طریق روسیه  بانک جهانی  و  پول 
و  اروپایی  مقامات  از  شماری  و 
همچنین  و  آمریکا  »دموکرات«های 
البیگران از لندن تا واشنگتن و تورنتو 

به این دو نهاد مالی فشار می آورد.
الکساندر پانکین معاون وزیر خارجه 
با  آمریکا  از مخالفت  انتقاد  با  روسیه 
پرداخت وام صندوق بین المللی پول 
با  اقدامی  را  آن  سوریه  و  ایران  به 

انگیزه های سیاسی خوانده است.
و  ایران  گفته  روسی  مقام  این 
بحران  با  ُکرونا  شرایط  در  سوریه 
انسانی مواجهند و صندوق بین  المللی 
با رویکردی شفاف و بدون  باید  پول 

تبعیض این وام را پرداخت کند.
 )IMF( پول  بین  المللی  صندوق 
فهرست  فروردین(   ۱۶( آوریل  چهار 
وام  مشمول  که  را  کشورهایی 
نام  اما  کرد  اعالم  هستند  اضطراری 
جمهوری اسالمی ایران در میان آنها 
اعضای  آمریکا  در  زمان  آن  از  نبود. 
ارشد حزب دموکرات از جمله سناتور 
دایانا فاینشتاین و در اروپا جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
همچنین  و  متحده  ایاالت  دولت  از 
می خواهند  پول  صندوق بین المللی 
برای  ایران  مقامات  درخواست  با  تا 
دریافت وام ۵ میلیارد دالری موافقت 
کنند. این در حالیست که مجموعه ی 
وامی که این صندوق برای کشورهای 
نیازمند در نظر گرفته ۵۰ میلیارد دالر 
است و تا کنون به کشورهای متقاضی 
عمدتا وام های چند میلیونی داده شده 

است.
سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه 
بهداشت  وزارت  مدیریت  و  منابع 
فروردین   ۳۰ روز  اسالمی  جمهوری 
کرد  ادعا  ویدئوکنفرانس  یک  در 
میلیون   ۵ وام  دریافت  »مقدمات 
برای   )WB( جهانی  بانک  از  دالری 
خرید خارجی تجهیرات مورد نیاز در 
سازمان  هماهنگی  با  کرونا  با  مبارزه 

بهداشت جهانی فراهم شده است«.
داد  خبر  کنفرانس  همین  در  او 
»بانک  از  هم  یورو  میلیون  که ۱۳۰ 
تجهیزات  برای  اسالمی«  توسعه 
دریافت خواهد شد.روزنامه »فایننشال 
در  انگلیسی  زبان  به  که  تریبون« 
 ۳۱( آوریل  تهران چاپ می شود ۱۹ 
فروردین( اظهارات تقوی نژاد را منتشر 
مه  ماه  اول  یعنی  بعد  روز   ۱۳ کرد. 
دبیر  عبدی  جمال  اردیبهشت(   ۱۲(
سیاست گذاری »شورای ملّی ایرانیان 
روزنامه  خبر  لینک  )نایاک(  آمریکا« 

فایننشال تریبون را ریتوییت کرد.
از  شماری  استقبال  با  توییت  این 
نایاک  به  نزدیک  رسانه  ای  فعاالن 
بایدن  جو  و  سندرز  برنی  حامیان  و 
به  اغلب   که  همان هایی  شد.  روبرو 
رسانه هایی متصل  هستند که تبلیغات 
جمهوری اسالمی را تقویت می کنند.

نایاک  ایران  در  ُکرونا  شیوع  با 
فعاالن سیاسی  از  با شماری  همصدا 
و  اصالح طلب  و  مذهبی  ملّی- 
آقازاده های  »میرحسینی ها«، 
صادراتی ،  اپوزیسیون  و  خارج نشین  
نویسندگان، روزنامه نگاران و مجریان 
تلویزیونی  شبکه های  کارمندان  و 
اعضای  و  کشور  خارج  فارسی زبان 
مقام های  و  آمریکا  دموکرات   حزب 
در  عمدتا  که  متحده  ایاالت  پیشین 
اوباما  باراک  ریاست جمهوری  دوران 
موافقت  خواستار  داشتند،  مسئولیت 

صندوق   بین  المللی پول با درخواست 
  IMF رژیم ایران برای دریافت وام از

شدند.
منفی  تبلیغات  اینهمه  وجود  با  اما 
که دموکرات ها و البیگران جمهوری 
آمریکا  کنونی  دولت  علیه  اسالمی 
اعتراض  از  موجی  انداخته اند  راه  به 
علیه حزب دموکرات این کشور بین 
افتاده  راه  به  آمریکایی  شهروندان 

است.
پس از آنکه تهران متوجه شد آمریکا 
در مورد پرداخت وام به حکومت ایران 
در حال حاضر انعطافی از خود نشان 
نمی دهد، عبدالناصر همتی در گفتگو 
اگر  که  کرد  درخواست  بلومبرگ  با 
نمی شود  پرداخت  ایران  به  نقد  پول 
حداقل غیرنقدی از طریق کانال مالی 
اینستکس یا کانال مالی سوئیس این 
نظر  به  البته  که  شود  پرداخت  وام 
حدودی  تا  پیشنهاد  این  می رسد 
دریافت  برای  ایران  رژیم  شانس 
مشروط  صورت  به  البته  را  کمک ها 

افزایش دهد.
رژیم ایران ابتدا برای دریافت وام به 
وقتی  اما  داشت  اصرار  نقدی  صورت 
از  برخورد،  آمریکا  مخالفت  سّد  به 
قرار معلوم همان البیگران زمینه های 
فراهم  را  تهران  مقامات  عقب نشینی 
کمک  دریافت  پیشنهاد  و  کردند 
خارجی  رسانه های  در  غیرنقدی 

مطرح شد.
برای  را  اسالمی  جمهوری  آنچه 
بین المللی  صندوق  از  وام  دریافت 
وسوسه  بیشتر  جهانی  بانک  یا  پول 
نهادها  این  ادامه کمک های  می کند، 
وام  کننده   درخواست  کشورهای  به 
خبر  افغانستان  خبری  منابع  است. 
دادند بانک جهانی با اعطای یک بسته 
کمک بالعوض به ارزش ۴۰۰ میلیون 
دالر به افغانستان موافقت کرده است.

کمک های  از  بخشی  بودجه  این 
بین المللی برای ادامه روند اصالحات 
با  مقابله  و  افغانستان  در  اقتصادی 
بین  در  است.افغانستان  ُکرونا  شیوع 
مرحله  در  که  دارد  قرار  کشورهایی 
که   IMF طرف  از  وام  اعطای  اول 
فهرست  فروردین(   ۱۶( آوریل  چهار 
آن اعالم شد ۴/۱۰۰ میلیون دالر از 

بانک جهانی وام دریافت کرده بود.
از  نیز  افغان«  »آوای  خبری  پایگاه 
با  پول  المللی  بین  صندوق  موافقت 
پرداخت یک وام ۲۲۰ میلیون دالری 
با  مقابله  برای  برای  افغانستان  به 
ویروس ُکرونا خبر داد. این پول باید 
صندوق  این  به  سال   ۱۵ مدت  در 

بازپرداخت شود.
همچنین  پول  بین  المللی  صندوق 
با اعطای وام ۶۴۳ میلیون دالری به 
اکوادور  است.  کرده  موافقت  اکوادور 
از  میلیون دالر  این ۲۰  از  پیش  هم 
ُکرونا  با  مقابله  برای  جهانی  بانک 
دریافت کرده بود. این صندوق ۴۹۱ 
به  پرداحت  برای  نیز  دالر  میلیون 

اوگاندا تصویب کرده است.
صندوق بین المللی پول اعالم کرده 
تا کنون ۱۸ میلیارد دالر برای کمک 
داده  اختصاص  ُکرونا  با  مقابله  به 
است. گری رایس سخنگوی صندوق 
بین المللی پول پنجشنبه ۷ مه با اعالم 
ماه  آغاز  از  »تقریباً  گفت:  خبر  این 
آوریل تا ۶ مه کمک مالی اضطراری 
به ۵۰ کشور تصویب شده است. این 
اقدام در شرایط و چالشی بی سابقه با 
شده  انجام  بی سابقه  سرعت  و  روش 
است. چالشی که همه ما با آن درگیر 

شدیم«.

با  اوایل =یک نفتکش متوسط  که  سوخت  محموله 
بندرعباس  در  فروردین 
بارگیری کرده از کانال سوئز 
گذشته و راهی ونزوئال شده 

است.
گزارش  ها  اساس  با =بر  دیگر  نفتکش  چهار 
در  اسالمی  پرچم جمهوری 
این  نزدیکی  یا  بندرعباس 
و  کرده اند  بارگیری  بندر 
آماده اند تا محموله سوخت 

را به ونزوئال منتقل کنند.
ردیابی  وبسایت  اطالعات  اساس  بر 
ایکون«  »رفینیتیو  کشتی ها  مسیر 
نفتکش  یک   )Refinitiv Eikon(
بندرعباس  در  که  سوخت  حامل 
بارگیری شده راهی ونزوئال شده است.

مه  چهارشنبه ۱۳  رویترز  خبرگزاری 
نفتکِش  این  نوشت  اردیبهشت(   ۲۴(
اسالمی  جمهوری  پرچم  با  متوسط 
ایران اواخر ماه مارس )اوایل فروردین( 
از بندرعباس حرکت و روز چهارشنبه 

از کانال سوئز عبور کرده است.
کمبود  بحران  با  هم اکنون  ونزوئال 
سوخت از جمله بنزین مواجه است و 
ارسال این محموله می تواند به کاهش 

رویترز: یک نفتکش ایرانی با
 محموله سوخت عازم ونزوئال است

مشکالت سوخت این کشور کمک کند.
رویترز می گوید ارسال محموله نفتی 
ایران به ونزوئال آشکار می کند این دو 
کشور عضو اوپک که صنعت نفت آنها 
تحریم شده در حال  آمریکا  از سوی 
اسالمی  هستند.جمهوری  همکاری 
ایران ماه گذشته با هواپیماهای شرکت 
ماهان ایر در چندین پرواز مواد اولیه و 
تجهیزات پاالیشگاهی برای راه اندازی 
پاالیشگاه »کاردون« در ونزوئال ارسال 
این  در  بنزین  تولید  ظرفیت  کرد. 
پاالیشگاه ۳۱۰ هزار بشکه در روز است.

نفتکش  چهار  گزارش  ها  اساس  بر 
در  اسالمی  جمهوری  پرچم  با  دیگر 
بندرعباس یا نزدیکی این بندر بارگیری 
کرده اند و آماده اند تا محموله سوخت را 

به ونزوئال منتقل کنند.
یک منبع مطلع به رویترز گفته یکی 
از این چهار نفتکش به نام »فورچون« 
قرار است به بندری در ونزوئال برود اما 
مخالفان رژیم نیکالس مادورو هم اعالم 
از  نفتکش  پنج  کرده اند که دست کم 

ایران عازم ونزوئال هستند.

لوئیس استفانلی یک نماینده مخالف 
نیکالس مادورو و عضو کمیسیون انرژی 
مجلس ملّی ونزوئال ابراز امیدواری کرده 
محموله ها کمک کنند تا کمبود بنزین 
کرده  تاکید  اما  شود  طرف  بر  کمی 
مشکل بنزین در ونزوئال ساختاری است 

و یک معضل موقتی نیست.
شبکه  می نویسد  ادامه  در  رویترز 
پاالیشگاهی ونزوئال با توانایی پاالیش 
بشکه  ر  هزا  ۳۰۰ و  میلیون  یک 
محصوالت و فرآورده های نفتی به دلیل 
سوء مدیریت و کمبود سرمایه گذاری و 
عدم نگهداری از این صنعت در دوران 

زمامداری مادورو از کار افتاده است.
شماری از رسانه ها از جمله بلومبرگ 
گزارش داده اند که رژیم ایران در ازای 
پاالیشگاه  های  راه  اندازی  به  کمک 
ونزوئال ۹ تُن شمش طال معادل ۵۰۰ 

میلیون دالر دریافت کرده است.
اردیبهشت    ۲۳ جهانگیری  اسحاق 
در  »کمابیش  گفته  نفت  وزارت  در 
و  زنگنه  آقای  دغدغه های  جریان 
دوستانشان در مقابله با تحریم هستم. 

دیدار پمپئو و نتانیاهو در اورشلیم ۲3 ماه مه ۲۰۲۰

آمریکا  خارجه  =وزیر 
گفته ایاالت متحده بخشی 
است  جهانی  کارزار  یک  از 
مالی  منابع  دارد  تالش  که 
برای  ]خامنه ای[  آیت اهلل 
دیگر  و  اسرائیل  به  ضربه 

کشورها را کاهش دهد.
نمایندگان  از  نفر   3۵=
اسالمی  شورای  مجلس 
»مقابله  ماده  ای   14 طرح 
رژیم  خصمانه  اقدامات  با 
صهیونیستی« را ارائه دادند.
=طبق ماده 1۲ این طرح 
وزارت دادگستری جمهوری 
اسالمی مکلف شده از طریق 
مراجع و نهادهای خارجی و 
بین المللی و داخلی اقدام به 
و  محاکمه  و  شکایت  طرح 
اجرای حکم سران اسرائیل 
سپاه  اطالعات  از  و  بکند 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
شده  همکاری  تقاضای  نیز 

است!
وزیر خارجه آمریکا در سفر یک روزه 
نتانیاهو  بنیامین  با  اسرائیل  به  خود 
نخست وزیر این کشور دیدار کرد و در 
یک کنفرانس خبری به لزوم مقابله با 

تهدیدات رژیم هم اشاره کرد.
 ۲۴ چهارشنبه  پمپئو  مایک 
گفت  اورشلیم  شهر  در  اردیبهشت 
حتی در دوران شیوع ُکرونا که مردم 
ایران به شدت در تالش و تحت فشار 
هستند، رژیم ایران و آیت اهلل همچنان 
در  تروریستی  اقدامات  تحریک  برای 
سراسر جهان از منابع کشور استفاده 

می کنند.
ذات  مسئله  این  که  کرد  تاکید  او 
هدایت  را  کشور  این  که  افرادی 

می کنند آشکار می سازد.
وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری 
از سخنان خود گفت »آمریکا بخشی 
از یک کارزار جهانی است که تالش 
]خامنه ای[  آیت اهلل  مالی  منابع  دارد 
برای ضربه به اسرائیل و دیگر کشورها 
را کاهش دهد. این کارزار موفقیت آمیز 
بوده و هنوز کارهایی برای انجام باقی 

مانده است«.
خود  سخنان  از  بخشی  در  پمپئو 
روز  در  اسرائیلی  سرباز  کشته شدن 
گذشته را تسلیت گفت و تاکید کرد 
که اسرائیل حق دفاع از خود را دارد 
و ایاالت متحده همیشه از تالش ها در 

این زمینه حمایت می کند.
بنیامین نتانیاهو نیز در سخنانی از 
اقدامات  برای  ترامپ  پرزیدنت  دولت 
کرد.  تقدیر  اسالمی  جمهوری  علیه 
اشتباه  توافق  از  آمریکا  خروج  او 
اقدام  را  ایران  رژیم  با  خطرناک  و 

نامید. ترامپ  پرزیدنت  تقدیر  قابل 
همچنین  اسرائیل  وزیر  نخست 
فرمانده  آمریکا در حذف  اقدام  گفت 
ایران  اسالمی  جمهوری  تروریستی 
رژیم  تسلیحاتی  تمدید  طرح  و 
دیگر  از  ملل  سازمان  در  ایران 
پرزیدنت  دولت  تقدیر  قابل  اقدامات 
است. بوده  آمریکا  دولت  و  ترامپ 

یکی از مسائل مورد گفتگو در این 
جمهوری  تهدیدات  با  مقابله  سفر 
به  فشار  برای  هماهنگی  و  اسالمی 
رژیم ایران برای خروج از سوریه است.
مجلس  در  ضداسرائیلی  طرح 

شورای اسالمی
یک روز پیش از دیدار مایک پمپئو 
وزیر خارجه آمریکا با بنیامین نتانیاهو 
اورشلیم  در  اسرائیل  وزیر  نخست 
۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای 
با  »مقابله  ماده  ای   ۱۴ طرح  اسالمی 
اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی« 
همکاری  خواستار  و  دادند  ارائه  را 
نهادهای امنیتی و اطالعاتی و نظامی 
آن  اجرای  برای  اسالمی  جمهوری 

شدند.
پورمختار  محمدعلی  گفته ی  به 
شورای  مجلس  والیی  نمایندگان  از 
اردیبهشت،   ۲۳ سه  شنبه  اسالمی، 
همه نمایندگان حاضر در جلسه علنی 
مجلس با ۲ فوریتی آن موافقت کردند.

طرح،  این  یک   ۱ ماده  اساس  بر 
نشانه های  و  نماد  پرچم،  از  استفاده 
به   تبلیغی  فعالیت  به منظور  اسرائیل 

نفع آن رژیم ممنوع است.
مکلف  دولت  طرح  این   ۲ ماده  در 
به عنوان  را  )اورشلیم(  »قدس«  شده 
پایتخت فلسطین معرفی کند و وزارت 
خارجه موظف است ظرف مدت شش 
ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات 
یا  »کنسولگری  تشکیل  برای  الزم 
اسالمی  جمهوری  مجازی  سفارت 
ایران به پایتختی قدس« در فلسطین 

را فراهم کند.
بر اساس مواد سه تا ۱۰ این طرح 
اقتصادی  و  تجاری  مراودات  کلیه 
دولتی  اسرائیلی  موسسات  همه  با 
فرهنگی،  همکاری  غیردولتی،  و 
حضور  درمانی،  و  دانشگاهی  علمی، 

با  رقایت  و  ورزشی  مسابقات  در 
ورزشکاران اسرائیلی، هرگونه همکاری 
اطالعاتی یا جاسوسی به نفع اسرائیل 
هرگونه  و  داشت  خواهد  اعدام  حکم 
تبادل  یا  سیاسی  توافق  و  مذاکره 
با  فناوری  زمینه  در  حتی  اطالعات 
سفر  همچنین  و  اسرائیلی  نهادهای 
به اسرائیل برای اتباع ایرانی ممنوع و 

مشمول مجازات شده است.
بر اساس ماده ۱۱ این طرح برگزاری 
هرگونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم 
از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران 
حریفان  با  ایران  ورزشی  تیم های  و 

رژیم اسرائیلی ممنوع است.
وزارت  طرح  این   ۱۲ ماده  طبق 
مکلف  اسالمی  دادگستری جمهوری 
نهادهای  و  مراجع  طریق  از  شده 
خارجی و بین المللی و داخلی اقدام به 
طرح شکایت و محاکمه و اجرای حکم 
سران اسرائیل کند و از اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی نیز تقاضای 

همکاری شده است.
وزارت  طرح  این   ۱۳ ماده  طبق 
خارجه جمهوری اسالمی موظف است 
در  ملّی  همه پرسی  »برگزاری  طرح 
سرزمین فلسطین« را نیز پیگیری کند!

پیشنهاد  طرح  این   ۱۴ ماده  در 
و  اجرا  برای  کمیته  یک  تشکیل 
که  شده  ارائه  طرح  این  پیگیری 
متشکل از نمایندگان وزارت خارجه، 
معاونت  و  خارجی  اطالعات  سازمان 
اطالعات،  وزارت  ضدجاسوسی، 
سازمان اطالعات سپاه، سپاه پاسداران 
دادگستری،  وزارت  اسالمی،  انقالب 
وزارت کشور، وزارت دفاع و دبیرخانه 
کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه 
فلسطین مجلس شورای اسالمی است 
و مسئولیت این کمیته به عهده وزارت 
اطالعات خارجی(  )سازمان  اطالعات 

واگذار شده است.
آلمان  این دولت  از  پیش  دو هفته 
سازمان های  فهرست  در  را  حزب اهلل 
تروریستی قرار داد و کلیه فعالیت های 
کرد.  ممنوع  را  آلمان  در  گروه  این 
جمهوری اسالمی دخالت های اسرائیل 
تصمیم  این  اصلی  عامل  را  آمریکا  و 

دولت آنگال مرکل دانسته است.

مایک پمپئو: 
رژیم ایران و آیت اهلل حتی در دوران ُکرونا منابع 

ایران را صرف اقدامات تروریستی می کنند

واقعاً در این زمینه کاری شد کارستان. 
آمریکا با وجود فشارهای شدید موفق 
صفر  به  را  ایران  نفت  صادرات  نشد 
برساند!«. بیژن زنگنه هم گفته ُکرونا 
تولید نفت را متوقف نکرد. او همچنین 
ایران  در  بنزین  ذخیره سازی  گفت 
تاریخی رسیده  به بی سابقه ترین رقم 
است. دولت روحانی آبان ماه سال ۹۸ 
قیمت بنزین را افزایش داد تا بخشی 
از کسری درآمد خود را جبران کند اما 
با شیوع ُکرونا هم قیمت نفت به دشت 
کاهش پیدا کرد و هم مصرف نفت و 
انواع سوخت.جمهوری اسالمی ایران تا 
پیش از تحریم  های آمریکا حدود ۵/۲ 
میلیون بشکه در روز نفت صادر می کرد 
که بر اساس گزارش  ها به رقمی حدود 
۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار بشکه در روز 

رسیده است.
بر اساس تازه ترین گزارش اوپک تولید 
نفت ایران به دو میلیون بشکه در روز 
کاهش پیدا کرده است. این میزان تولید 

برای تامین مصرف داخلی است.
آمریکا با اعمال مجازات سنگین برای 
تحریم  ها  که  شرکت هایی  و  کشورها 
بر  فشار  توانسته  می گذارند  پا  زیر  را 
جمهوری اسالمی را شدید کند با این 
حال پیداست در مورد محدودتر کردن 
همکاری های دوجانبه کشورهایی که 
زیر تحریم  ها قرار دارند به راهکارهای 

تازه تری نیاز است.
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کفیل  چینلی  کو کن  =
قائم مقام وزارت امنیت داخلی 
آمریکا خطاب به ظریف گفته 
چطور است بجای حرف زدن، 
کاری بکنی؟! 11 شهروند شما 
آمریکا  در  غیرقانونی  بطور 
هستند و تالش کردیم آنها را 

به ایران برگردانیم.
خارجه  وزارت  =سخنگوی 
واکنش  در  اسالمی  جمهوری 
به کوچینلی گغته گزاف گویی 
را پایان دهید! از سپتامبر ۲۰18 
ظریف پیشنهاد تبادل زندانیان 
بی توجهی  رژیم شما  و  داد  را 

نشان داد!
کشمکش  نیست  =معلوم 
بر  مشخص  ر  بطو فین  طر
ایرانی  زندانیان  کدام  سر 
منظور  آیا  و  آمریکاست  در 
همان  نیز  اسالمی  جمهوری 
آمریکا  نظر  از  که  افرادیست 
بطور »غیرقانونی« در آن کشور 

هستند؟ !
وزارت  سخنگوی  اورتگاس  مورگان 
خارجه آمریکا دوشنبه ۲۲ اردیبهشت 
خبر داد که وزیر خارجه ایاالت متحده 
در تماس با همتای سوئیسی خود از 
تالش های این کشور برای ایفای نقش 
مثبت در تبادل زندانیان با ایران تشکر 

کرده است.
که  آمریکایی  شهروند  وایت  مایکل 
شیوع  از  پس  است  زندانی  ایران  در 
ُکرونا برای مرخصی استعالجی و بطور 
موقت در اختیار سفارت سوئیس در 
تهران قرار گرفت و گفته می شود قرار 
است با سیروس عسگری که به اتهام 
دور زدن تحریم های آمریکا در ایاالت 
متحده در بازداشت بسر می برد مبادله 
خارجه  وزیر  ظریف  شود.محمدجواد 
مبادله  درباره  اسالمی  جمهوری 
گفت  آمریکایی  و  ایرانی  زندانیان 
پیشنهاد تبادل زندانیان را مطرح کرده 
بودیم اما آمریکایی ها پاسخ ندادند.این 
کن  تند  واکنش  با  ظریف  اظهارات 
کوچینلی کفیل قائم مقام وزارت امنیت 
در یک  او  مواجه شد.  آمریکا  داخلی 
رشته توییت خطاب به ظریف نوشت: 
»بعد از ماه ها تالش ما برای برگرداندن 
سیروس عسگری و طفره رفتن شما، 
ناگهان یک روز از خواب بیدار شدی 
می خواهید  واقعا  را  او  می گویی  و 
برگردانید؟ و همه شهروندان تان باید 
برگردند؟ مزخرف می گویی.  ایران  به 
چطور است بجای حرف زدن، کاری 
را داریم  بکنی؟! ما ۱۱ شهروند شما 
و  هستند  غیرقانونی  خارجیان  که 
تالش کردیم آنها را به ایران برگردانیم 
و تو ناگهان می گویی می خواهی آنها 
برگردند؟ چطور است یک هواپیمای 
یکجا  را  همه  ما  و  بفرستی  چارتر 
برگردانیم؟ اگر تو در چند هفته اخیر 
راست می گفتی و واقعا شهروندان تان 
را می خواهی، پس از طفره رفتن دست 
دارد  دنیا  بفرست.  را  هواپیما  و  بردار 
نتایج  همان  منتظر  و  می کند  تماشا 
همیشگی است، یعنی اینکه شما باز 
هم هیچ کاری نخواهید کرد جز حرف 

زدن. ظریف! هواپیما را بفرست!«
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
توییت هایی  رشته  به  اسالمی 
کوچینلی واکنش نشان داده و گفته 
از  دهید!  پایان  را  »گزاف گویی  است: 
ظریف  دکتر  آقای   ۲۰۱۸ سپتامبر 
روی  را  زندانیان  همه  تبادل  موضوع 
میز گذاشت و از آمریکا خواست که در 
قبال ایرانیان گروگان در آمریکا و دیگر 
رژیم  کند.  اقدام  مسئوالنه  کشورها، 
شما تا کنون با بی توجهی واکنش نشان 
انداخته  به خطر  را  آنها  جان  و  داده 
است. جهان به اقدام شما و نه حرفتان 
می نگرد. هموطنان ما را آزاد کنید!«

نشان  نیز  ادعاها  این  که  همانطور 
دولت  و  ایران  رژیم  گرچه  می دهد، 
مذاکره  حال  در  غیرمستقیم  آمریکا 
اما  هستند  زندانیان   تبادل  سر  بر 
مقامات  میان  علنی  بگومگوهای  از 
است  مشخص  طرف  دو  سیاسی 
سبب  موضوع  این  اندازه  چه  تا  که 
تهران  برای  احتماال  شده.  کشمکش 
غیرمستقیم  و  مستقیم  نیست  آسان 

را  نظام  که  کند  مذاکره  دولتی  با 
و  داده  قرار  تحریم ها  شدیدترین  زیر 
یعنی  ایران  نظامی  مقام  پرنفوذترین 
گفته  به  و  کشته  را  سلیمانی  قاسم 
به  اسالمی  جمهوری  مقامات  خود 
شکار  از  است.بعد  رژیم  تغییر  دنبال 
سلیمانی حوالی فرودگاه بغداد توسط 
پهپادهای آمریکایی، علی خامنه ای در 
یک سخنرانی با رد هرگونه مذاکره با 
آمریکا گفت »جنتلمن های پشت میز 
فرودگاه  تروریست های  مذاکره همان 
تشییع  مراسم  در  هستند«.  بغداد 
جناره سلیمانی نیز حامیان نظام علیه 
هرگونه مذاکره با آمریکا پالکاردهایی 

در دست گرفته و شعار می دادند.
اکنون که بحث مذاکره بر سر تبادل 
زندانیان بین تهران و واشنگتن از سوی 
آمریکاییان مطرح شده، ظریف تاکید 
می کند هیچ مذاکره ای در میان نیست 
نمی شود  دادند  نشان  آمریکایی ها  و 
مذاکراتشان  نتیجه  و  مذاکراتشان  به 

اعتماد کرد!
او روز دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ۹۹، 
به  دنیا  »همه  گفته  خبرنگاران  به 
با  توافقی  هر  که  رسیده  نتیجه  این 
است  ممکن  لحظه  هر  بکند،  آمریکا 
آمریکایی ها آن را نادیده بگیرند. دولت 
دنبال  به  اینکه  بجای  آمریکا  کنونی 
را  خود  رفتار  باید  باشد،  بهانه تراشی 

اصالح کند«.
جریان های  و  اصولگرایان  گرچه 
حزب اللهی و والیتمدار ادعا می کنند با 
هرگونه مذاکره با آمریکا مخالف اند اما 
همانها برای آزادی زندانیان وابسته به 
جمهوری اسالمی که به اتهام دور زدن 
متحده  ایاالت  در  آمریکا  تحریم  های 
می  آورند.  فشار  هستند  بازداشت 
چنانکه خبرگزاری تسنیم نزدیک به 
یک  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
استفاده  و  امضا  جمع آوری  کمپین 
آزادی  برای  عمومی  افکار  فشار  از 
می  کند!  تبلیغ  را  عسگری  سیروس 
به  آمریکا  در  که  ایرانیانی  از  شماری 
اتهام دور زدن تحریم ها یا همکاری های 
ضدامنیتی و خرابکارانه در کشورهای 
با  پیوند  در  هستند  بازداشت  دیگر 
نهادهای جمهوری اسالمی قرار داشته 
می کرده اند.معاون  همکاری  آن  با  و 
وزیر دفاع جمهوری اسالمی روز ۱۵ 
اردیبهشت در کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی گفته بود بیش 
از ۳۰ ایرانی که در امور نظامی فعالیت 
داشته اند خارج از کشور »گرفتار شده 
بودند« اما در حال حاضر حدود پنج 
در  نظامی  فعالیت های  اتهام  به  نفر 

خارج از کشور زندانی هستند.
آنچه اکنون در رسانه  ها مطرح است 
وایت  مایکل  احتمالی  تبادل  بحث 
شهروند آمریکایی با سیروس عسگری 
مذاکرات  نیست  مشخص  اما  است 
فقط بر سر آنهاست یا پای افراد دیگر 
از جمله ۵  نظامی مورد اشاره ی معاون 
وزیر دفاع رژیم نیز در میان است و یا 
اساسا منظور جمهوری اسالمی همان 
بطور  آمریکا  نظر  از  که  افرادیست 
و  آن کشور هستند  در  »غیرقانونی« 
یا به دنبال مبادله ی افراد دیگریست؟ !

در  پولیتیکو   ۱۳۹۶ سال  امرداد 
جریان  در  که  کرد  افشا  گزارشی 
اتمی در سال ۲۰۱۵ بی سر  مذاکره 
اتهام  به  که  ایرانی  چندین  صدا  و 
دورزدن  و  ضدامنیتی  فعالیت های 
تحریم های آمریکا بازداشت بودند آزاد 
فرارِی  ایرانی های  نفر  از ۱۴  و  شدند 
و  شده  اتهام  رفع  نیز  تعقیب  تحت 
حکم بازداشت بین المللی آنها لغو شد 

یا مورد عفو آمریکا قرار گرفتند!
وزارت  بود  نوشته  نشریه  این 

است  زندانیان؟! محمدجواد ظریف مدعی  مبادله 
هیچ مذاکره ای با آمریکا در جریان نیست!

که  گفت  متحده  ایاالت  دادگستری 
دادگاه فدرال علیه ۹۰ نفر از اشخاص 
حقیقی و حقوقی که قوانین تحریم و 
سال های  بین  در  را  صادراتی  کنترل 
۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با دخالت و همکاری 
ایران نقض کرده بودند، پرونده قضایی 
موم  و  مهر  بسیاری  که  داد  تشکیل 

شده اند.

مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در تهران

خودزنی نیروی دریایی راهبردی! شلیک ناوشکن »جماران« به شناور 
»ُکنارک« هنگام تمرین!

= شدت انفجار پس از برخورد 
موشک به حدی بود که تعدادی 
از نیروهای مستقر روی عرشه 
شناور ُکنارک به دریا افتادند.

 3۰ »جماران«  =ناوشکن 
به  ساعت  چند   88 اسفند 
تحویل سال نو کامال شتابزده 
با حضور علی خامنه  ای افتتاح 
هنوز  که  حالی  در  آنهم  شد 
بخش هایی از آن تکمیل نشده 
بود و نقص فنی و سیستم داشت.
=پیش از ساختن »جماران« 
به  ارتش  افسران  از  شماری 
بودند  داده  هشدار  خامنه ای 
که قید این پروژه را بزند اما او 

گوش نکرد.
که  نیست  مشخص  =هنوز 
به شناور  واقعی شلیک  علت 
و  فردی  خطای  »ُکنارک« 
خطای  یا  بوده  سهل انگاری 
یا دلیلی دیگر! در  و  سیستم 
به  حادثه ای  چنین  حال،  هر 
هر علتی اتفاق افتاده آنهم در 
منطقه ای که جمهوری اسالمی 
عملیات  به  حوالی  همان  در 

ایذائی دست می زند.
»جماران«  ناوشکن  شلیک  اثر  در 
ارتش  دریایی  نیروی  به  متعلق 
جمهوری اسالمی به شناور لجستیک 
»ُکنارک« در حوالی بندر جاسک در 
دریای عمان تعدادی از پرسنل ارتش 

کشته و زخمی شدند.
عصر یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در حین 
اجرای یک تمرین، ناوشکن »جماران« 
به اشتباه شناور ُکنارک را هدف قرار 
داد.شدت انفجار پس از برخورد موشک 
نیروهای  از  تعدادی  بود که  به حدی 
ُکنارک  شناور  عرشه  روی  مستقر 
به  آتش  سرایت  با  افتادند.  دریا  به 
تعداد دیگری  بخش های دیگر شناور 
از پرسنل نیز مجبور شدند خود را به 
داخل آب بیاندازند.گفته می شود این 
خود  دنبال  را  تمرینی  هدف  شناور 
رعایت  عدم  علت  به  اما  می کشیده 
گرفته  اشتباه  هدف  با  کافی  فاصله 
می گیرد. قرار  اصابت  مورد  و  شده 

حین  در  خودی  شناور  به  شلیک 
تمرین برای ارتش جمهوری اسالمی 
ایران، فرماندهان آن و علی خامنه ای 
آبروریزی  یک  دینی  حکومت  رهبر 
موسوی  عبدالرحیم  است.  تمام عیار 
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی 
می گفت ساختن ناوشکن »جماران« 
نقطه عطفی در نیروی دریایی ارتش 

بود.
یا  ناوشکن  این  از  اشتباه  شلیک 
یا  و  است  پرسنل  خطای  از  ناشی 

که  هدف  تشخیص  در  فنی  خطای 
هر دو ادعا به هر حال توان و ظرفیت 
به  زیر سوال می برد.  را  ناوشکن  این 
ویژه آنکه این حادثه چهار ماه پس از 
شلیک موشک توسط نیروی هوافضای 
به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز 
فاجعه  آن  افتاده که در  اتفاق  تهران 
هواپیما  آن  سرنشین   ۱۷۶ همه ی 

کشته شدند.
ناو  روی  مستقر  نیروهای  اینکه 
نتوانند به هر دلیل از جمله نقص فنی 
در رادارها یا سیستم  های الکترونیک 
دریا  سطح  در  دقیق  بطور  را  هدف 
تشخیص دهند بسیار فاجعه بار است. 
واقعی  علت  نیست  مشخص  هنوز 
خطای  »ُکنارک«  شناور  به  شلیک 
خطای  یا  بوده  سهل انگاری  و  فردی 
سیستم و یا دلیلی دیگر! در هر حال، 
اتفاق  علتی  هر  به  حادثه ای  چنین 
افتاده آنهم در منطقه ای که جمهوری 
به عملیات  اسالمی در همان حوالی 

ایذائی دست می زند.
اسفند ۸۸  ناوشکن »جماران« ۳۰ 
چند ساعت به تحویل سال نو کامال 
خامنه  ای  علی  حضور  با  شتابزده 
افتتاح  فارس  خبرگزاری  شد.  افتتاح 
»عظیم ترین  را  جنگی  کشتی  این 
کرده  توصیف  کشور«  دفاعی  پروژه 
نتایج  به  اعتراضات  سرکوب  بود. 
اتهام  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
به  جّدی  آسیب  انتخابات   در  تقلّب 
وارد  اسالمی  جمهوری  مشروعیت 
یک  به  شدت  به  نظام  و  بود  آورده 
از این  نیاز داشت.  دستاورد جنجالی 
رو برای ساختن و افتتاح این ناوشکن 
که به علت کمبود قطعات  و نواقص 
بود  افتاده  تاخیر  به  آن  تکمیل  فنی 

اصرار می شد.
سال ۸۸ خامنه ای با ردای اقتدار بر 
عرشه »جماران« ایستاده و با عصا دور 
دست ها را نشان می داد و سیاری برای 
را  او »شیرین زبانی« می کرد؛ فکرش 
ناوشکن  همین  از  نمی کردند  هم 
است  پیشرفته  فوق   می شد  ادعا  که 

نیروهای خودی هدف قرار بگیرند!

زمان  آن  که  سیاری  حبیب اهلل 
در  بود  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
مصاحبه ای نقل کرده است »در طول 
این مدتی که ناوشکن در حال ساخت 
بود بطور مستمر از رهنمودهای رهبر 

معظم استفاده می شد!«
بارها  مصاحبه  این  در  سیاری 
این  ساختن  پروژه  در  کمبودها  به 
می گوید  و  می کند  اشاره  ناوشکن 
ایشان  برای  موجود  مشکالت  »همه 
تاکید  اقتدار  با  دائما  و  می شد  بازگو 
می کردند که بروید و دنبال کنید، این 
با  هرجا  می شود…  هم حل  مشکل 
کمبود و کسری مواجه می شدیم، شاید 
بگویم مهم ترین مسئله وضعیت روحی 
و روحیه  ی کارکنان و متخصصان بود 
که  روحیه ای  تزریق  با  معموالً  که 
حضرت آقا در این رابطه ها می کردند، 
بیشترین  دست اندرکاران  و  پرسنل 
تأثیر و انرژی را می گرفتند… اعتماد 
مهمترین  برخدا  توکل  و  نفس  به 

فاکتورهای مدنظر ایشان بود!«
ساختن  به  خامنه ای  علی  اصرار 
شناورهای بومی نظامی بدون در نظر 
ظرفیت  و  محدود  امکانات  گرفتن 
ناکافی  نیروی دریایی ارتش و رویای او 
برای ایجاد »نیروی دریایی راهبردی« 
و اقتدار دریایی در سال های اخیر  بالی 
جان پرسنل نظامی شده است. دی ماه 
ناوشکن  برخورد  اثر  در   ۱۳۹۶ سال 
دماوند متعلق به نیروی دریایی ارتش 
پرسنل  از  نفر   ۶ اسالمی  جمهوری 
همزمانی  دلیل  به  اما  شدند،  کشته 
نفتکش  خدمه   ۳۲ جانباختن  با  آن 
مرگ  شدن  رسانه      ای  از  سانچی، 
شد. جلوگیری  ناوشکن  این  پرسنل 

با  ناو  این  برخورد  شد  ادعا  ابتدا 
ناگهانی  »تغییرات  اثر  در  موج  شکن 
وضعیت جّوی« و »افزایش سرعت باد 
و توفان شدید« بوده اما چند روز بعد 
از  مشخص شد »نقص فنی در یکی 
اول  کاپیتان  کم تجربگی  و  موتورها« 
این حادثه بود که در  ناوشکن عامل 

نهایت به غرق شدن ناو منجر شد.
داخل نظام گروهی از نظامی ها که 
کمبودها  به  نسبت  بیشتری  آگاهی 

دکتر حسن منصور:
رویکرد دولت به بازار بورس، سیاسی و استراتژیک و 

گره خورده به هستی نظام است
آسیب پذیر  و  متوسط  قشرهای 
اندک دارایی های خود را به نقدینگی 
سود  کسب  امید  به  و  کرده  تبدیل 
زندگی  هزینه های  تأمین  برای 
کارشناسان  شده اند.  بازار  این  وارد 
»حبابی«  بورس  بازار  این  معتقدند 
است و برای معامله گران غیرحرفه ای 
بازار خطرات زیادی  ناآشنا به این  و 

در بر دارد.
مؤسسات  مالباختگان  از  پس  آیا 
مالباختگان  حاال  اعتباری  و  مالی 

بورس در راه هستند؟
در هفته های گذشته دولت روحانی 
مردم  ورود  برای  زیادی  تبلیغات 
است.  داده  انجام  بورس  بازار  به 
تأمین  سرمایه گذاری  شرکت های 
و  دولتی  شرکت های  اجتماعی، 
هستند  بنگاه هایی  جمله  از  بانک ها 
شده  ارائه  بورس  در  آنها  سهام  که 
در  عمرانی  پروژه های  است  قرار  و 
حوزه مسکن و راه  سازی نیز وارد این 
خامنه ای  علی  همزمان  شوند.  بازار 
بورس  در  عدالت  سهام  ارائه  دستور 

را نیز صادر کرد.قشرهای متوسط و 
آسیب پذیر اندک دارایی های خود را 
امید  به  و  کرده  تبدیل  نقدینگی  به 
هزینه های  تأمین  برای  سود  کسب 
شده اند.  بازار  این  وارد  زندگی 
کارشناسان معتقدند این بازار بورس 
معامله گران  برای  و  است  »حبابی« 

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

شناور پشتیبانی ُکنارک مهرماه سال 9۷ به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ملحق شد

بازار  این  به  ناآشنا  و  غیرحرفه ای 
خطرات زیادی در بر دارد.

وضعیت  درباره  آسترکی  روشنک 
حسن  دکتر  با  ایران  بورس  بازار 
دانشگاه  استاد  و  اقتصاددان  منصور 
پاریس  تجارت  و  اقتصاد  آمریکایی 

گفتگو کرده است.

ویدئو

ساختن  مورد  در  داشته اند  نقائص  و 
این ناوشکن به علی  خامنه ای هشدار 
رهبر  نکرد.  گوش  اما  بودند  داده 
افتتاحیه  روز  در  اسالمی  جمهوری 
با  افسران  آن  به  خطاب  ناوشکن 
اینجا  روزی که  کنایه می گوید: »آن 
توی همین کارخانجات نیروی دریایی 
بندرعباس، مسئله ی ساخت یک  در 
ناوشکن با ابعاد قابل قبول برای دریای 
عمان، برای اقیانوس هند، با تجهیزات 
مناسب مطرح شد، به نظرم می رسد 
که در همان دیدار، بعضی ها بودند که 
این کار شدنی  به نظرشان می رسید 
نیست. نه فقط شدنی بود، بلکه نسبت 
به همتی که امروز شما برای کارهای 
چندان  کار  یک  این  دارید،  بزرگ 

بزرگی هم به حساب نمی آید!«
نیروی   ،۹۹ اردیبهشت   ۲۲ امروز، 
حادثه  پس  کرده  ادعا  ارتش  دریایی 
برای شناور ُکنارک یک نفر کشته و 
شنیده ها  اما  شدند  زخمی  نفر  چند 
از  بیشتر  تلفات  تعداد  حاکیست 
اینهاست و حال شماری از پرسنل نیز 

وخیم است.
علی  سال  ها  این  تمام  در 
توهمات  به  رسیدن  برای  خامنه ای 
روی  دریاها  در  خود  اقتدارگرایانه ی 
حساب  سیاری  حبیب اهلل  جاه طلبی 
»بازگشت  می گوید  سیاری  می کرد. 
به دریاها« استراتژی خامنه   ای است و 
وی قول داده ناوشکن های ایرانی را به 

غرب اقیانوس اطلس برساند!
روابط  گزارش ها،  آخرین  طبق 
اعالم  ارتش  دریایی  نیروی  عمومی 
یکشنبه  روز  »عصر  است:  کرده 
حین  در  اردیبهشت  یکم  و  بیست 
تعدادی  توسط  دریایی  تمرین  انجام 
ارتش  دریایی  نیروی  شناورهای  از 
شناور  چابهار،  و  جاسک  آب های  در 
پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه 
نیروی  دریادالن  از  تعدادی  و  شد 
دریایی به فیض شهادت نائل آمدند.«

تن  در  این گزارش، ۱۹  اساس  بر 
این »شلیک موشکی« کشته شده و 
۱۵ نفر نیز مجروح شده اند که وضعیت 

آنها »مناسب« اعالم شده است.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

جشنواره سینمایی کن امسال 
برگزار نمی شود

از  کن  سینمایی  جشنواره 
معتبرترین  و  قدیمی ترین 
جشنواره های سینمایی جهان در سال 

۲۰۲۰ برگزار نخواهد شد.
تیری فرمو دبیر این جشنواره گفته 
این  دوره  سومین  و  هفتاد  است: 
اما  نمی گیرد  انجام  قطعا  جشنواره 
فهرست فیلم های پذیرفته شده برای 
نمایش در جشنواره در ماه ژوئن اعالم 
خواهد شد. در ضمن برخی از این آثار 
در دور بعدی جشنواره در سال ۲۰۲۱ 

نشان داده خواهند شد.
ماه  در  که  فیلم هایی  افزود:  وی 
با  می توانند  می شوند،  معرفی  ژوئن 
مهر مخصوص »کن ۲۰۲۰« در سایر 
جشنواره ها مانند ونیز، تورنتو، دوویل، 
نیویورک،  آنگولم،  سباستین،  سن 
به  فرانسه  لومیر  جشنواره  و  بوسان 

نمایش گذاشته شوند.
جشنواره  در  داواران  هیات  ریاست 
آینده را اسپایک لی به عهده خواهد 
داشت. مسئوالن جشنواره کن پیش 
زمان  که  بودند  کرده  اعالم  این  از 
همیشگی این جشنواره را که ۱۲ تا 
گسترش  خاطر  به  بوده  مه  ماه   ۲۳
و  ژوئن  ماه  اواخر  به  ُکرونا  ویروس 
اما  کرده اند.  موکول  ژوئیه  ماه  اوایل 
جمهوری  رئیس  ماکرون  امانوئل 
در  قرنطینه  تمدید شرایط  با  فرانسه 
آن کشور گفت: برگزاری هر جشنواره 
مردم  حضور  به  نیاز  که  رویدادی  و 
ژوئیه  ماه  اواسط  تا  حداقل  دارد، 

ممنوع است.
اجرای  دلیل  به  دیگر  سوی  از 
بسیاری از جشنواره ها در فصل پاییز، 
مدیران جشنواره کن تصمیم گرفتند 
جشنواره  برپایی  از  اصال  امسال 

منصرف شوند.
گفتنی است که سینمای ایران نیز 
چندین بار تا کنون در جشنواره کن 
حضور داشته است. برای اولین بار در 
کبیر«  »کوروش  فیلم   ۱۹۶۱ سال 
فستیوال  این  در  فرزانه  فری  ساخته 

نمایش داده شد.
فجر«  »طلوع  فیلم  بعد  سال  سه 
ساخته احمد فاروقی قاجار در بخش 
نمایش  به  جشنواره  کوتاه  فیلم های 

درآمد.
شش سال پس از آن فیلم »گاو« اثر 
بر اساس  ماندگار داریوش مهرجویی 
با  ساعدی  غالمحسین  از  داستانی 
بازی عزت اهلل انتظامی، علی نصیریان، 
جمشید مشایخی و پرویز فنی زاده در 
کن مورد توجه داوران و منتقدین قرار 

گرفت.
مهرجویی  داریوش  بعد،  سال  یک 
کن  جشنواره  به  را  »پستچی«  فیلم 
انتظامی  نصیریان، عزت اهلل  برد. علی 
هنرنمایی  فیلم  این  در  سام  ژاله  و 

کردند.
»شازده  فیلم های   ۱۹۷۵ سال  در 
باد«  بلند  »سایه های  و  احتجاب«  
ساخته بهمن فرمان آرا در کن روی 

پرده رفت.
جشنواره  دور  سومین  و  سی  در 
اثری  تارا«  »چریکه  فیلم  نیز  کن 
»نوعی  بخش  در  بیضایی  بهرام  از 
فیلم  این  درآمد.  نمایش  به   » نگاه 
در ایران هرگز اجازه نمایش نیافت. 
رابطه سینمای ایران با جشنواره کن 
تا  شد  قطع  اسالمی  انقالب  آغاز  با 
آنکه در سال ۱۹۹۱ خسرو سینایی 
کن  به  را  عشق«  »کوچه های  فیلم 

برد.
با  کیارستمی  عباس  نیز  بعد  سال 
دیگر هیچ«  و  »زندگی  معروف  فیلم 
در فستیوال کن حضور یافت و برنده 
این  در  نگاه«  »نوعی  بخش  جایزه 

جشنواره شد.
عباس  نیز  آن  از  در سال های پس 
در  دیگر  بار  هشت  کیارستمی 
کن  جشنواره  مختلف  بخش های 
سال  در  کیارستمی  کرد.  شرکت 
گیالس«  »طعم  فیلم  برای   ۱۹۹۷
این  طالیی«  »نخل  جایزه  برنده 

فستیوال شد.

نمایشگاه 
»روزنامه نگاران 

آرمانگرا و 
آینده نگر« 
با آثاری از 

پرویزخطیبی 
در موزه 
دانشگاه 

آمریکایی قطر
چند  ی  لیت ها فعا « =
روزنامه نگار  دهه ای خطیبی 
پیش  دوران  از  و طنزنویس 
ایران  در  انقالب  از  بعد  تا 
ژورنالیست،  یک  عنوان  به 
او وجود  آثار  در  که  تنوعی 
دارد و راهکارهای گوناگونی 
که  از رسانه  برای ابراز عقیده 
رژیم  با  مخالفت  و  آزادانه  
استفاده  ایران  اسالمی  در 
کرده، ازجمله  روزنامه، رادیو، 
کاست، تلویزیون و تئاتر برای 

ما شگفت آور است.«
برای نخستین بار نمایشگاهی از آثار 
نوشتاری،  طنزهای  روزنامه نگاری، 
خطیبی   پرویز  ویدئویی  و  شنیداری 
درموزه   ایرانی  طنزنویس  و  نویسنده 
رسانه های دانشگاه آمریکایی دوحه در 
کشور قطر به نمایش گذاشته شده است.

نهاد فرهنگی و موزه »مجلس مدیا« 
در محل دانشگاه آمریکایی پایتخت قطر 
مولتی  نمایشگاه  ژانویه ۲۰۲۰  از ۱۵ 
»روزنامه نگاران  عنوان  با  را  مدیایی 
که  داده  ترتیب  آینده نگر«  و  آرمانگرا 
مسئولیت شناس  روزنامه نگاری  به 
از  جمعی  ارتباط  ایجاد  درخاورمیانه، 
روزنامه نگارانی  نیز  و  رسانه ای  طریق 
خود  آثار  با  که  شده  داده  اختصاص 
توانسته اند از »رسانه« به عنوان ابزاری 
برای آزادی بیان،  ابراز عقاید، دگراندیشی، 
کنند. استفاده  مقاومت  و  مبارزه 

و  طنزنویس  تنها  خطیبی  پرویز 
آثارش  که  است  ایرانی  روزنامه نگار 
شاعران،  روزنامه نگاران،  آثار  کنار  در 
کمدین های روز و برنامه سازان معروف 
تلویزیونی غیرایرانی و عرب در نمایشگاه 
ویژه ای در این موزه قرار گرفته است. 
آثاری که کمک می کند تا دیدارکننده به 
درک بیشتر و بهتری از روند دگرگونی ها 
تغییرات  ایجاد  منظور  به  رسانه ها  در 
اجتماعی  اساسی درشرایط سیاسی و 

خاورمیانه برسد.
موزه »مجلس مدیا« برای نخستین بار 
نمایشگاه  اولین  مه  ۲۰۱۹  ماه  در 
عموم  روی  به  را  خود  روزنامه نگاری 
با  موزه  این  دائمی   بخش  گشود. 
جمله  از  دیجیتال  وسایل  مجهزترین 
پخش اسالید و فیلم، در طول برگزاری 
نمایشگاه، دیدارکنندگان را به شرکت 
در یک گفتمان جهانی در زمینه های 
همواره در حال تغییر و تحول رسانه ای 
دعوت می کند.  دیدارکنندگان همچنین 
می توانند به صدها قطعه فیلم، عکس و 
ضبط  مصاحبه های  از  مجموعه ای 
حرفه  کارشناسان  و  استادان  با  شده 
روزنامه نگاری و تجزیه و تحلیل آثار به 

نمایش درآمده دسترسی پیدا کند.
از  مجموعه ای  با  امسال  نمایشگاه 
آثار پرویز خطیبی با ترجمه آنها به دو 
زبان انگلیسی و عربی به مدت ۶ ماه  
معرض  در  ژوئن ۲۰۲۰   ۱۵ تاریخ  تا 
در  است.  گرفته  قرار  تماشای همگان 
این مجموعه عالوه بر آثار روزنامه نگاری، 
طنزها و کاریکاتورهای سیاسی پرویز 
تصنیف ها  مجموعه  کتاب  خطیبی، 
سیاسی،  فکاهی–  پیش پرده های  و 
فکاهی-  روزنامه های  از   نسخه هایی 
آزادی  از دوران  بابا«  سیاسی »حاجی 
خورشیدی،   ۱۳۲۰ دهه  مطبوعات 
نمونه هایی از ۱۶ شماره این نشریه که  
پس از ۲۵ سال توقیف در ایران بعد از 
انقالب به چاپ رسید و »حاجی بابا در 
تبعید« چاپ نیویورک نیز به نمایش 

درآمده است.نمونه هایی از پیش پرده ها، 
برنامه های رادیویی، صفحه ها، کاست ها 
»سه  سیاسی  فکاهی-  ویدئوهای  و 
نمایشنامه های  از  نمونه هایی  و  مال« 
کمدی- سیاسی و موزیکال این شاعر، 
طول  در  نمایشنامه نویس  و  آهنگساز 
۱۳ سال زندگی  و فعالیت های هنری 
اشیاء  و  لس آنجلس  و  نیویورک  در 
خصوصی از جمله ضبط صوت و قلم 
خودنویس این نویسنده بخش دیگری 
تشکیل  را  تک نفره  نمایشگاه  این  از 
مولتی  آثار،  این  کنار  در  می دهد.  
مدیایی تحت عنوان »هنرمندی مبتکر، 
پیشکسوت و تاثیرگذار« از برنامه های 
»شما و رادیو«ی پیش از انقالب و برنامه 
تلویزیونی »تصویر زندگی« در سال های 
کار و زندگی خطیبی در لس آنجلس نیز 

به معرض نمایش گذاشته شده است.
در نمایشگاه اخیر در دانشگاه آمریکایی 
قلم  اندیشه،  بر  آن  تمرکز  که  دوحه 
نمایش  بر  عالوه  است،  آرمانگرایی  و 
و  خاورمیانه  در  روزنامه نگاری  شرایط 
کشورهای عرب از زمان های گذشته تا 
امروز، به تماشاگر فرصتی داده می شود 
تا از طریق این آثار و نوع استفاده این 
به  روزنامه نگاری  ابزار  از  روزنامه نگاران 
اهمیت  این حرفه  در ایجاد حرکت های 
اجتماعی و سیاسی و به چالش کشیدن 

راه و روش های متداول در سیاست های 
چند  طول  در  گوناگون  رژیم های  روز 
دیدارکنندگان  ببرد.  پی  گذشته  دهه 
مختلفی  راه های  با  نمایشگاه  این  در 
که این روزنامه نگاران برای ابراز عقیده، 
استفاده  آن  از  مقاومت  و  دگراندیشی 
کرده اند تا به ایجاد تغییرات برسند آشنا 
می شوند.در کنار آثار پرویزخطیبی، از 
جمله نمایش مجموعه ای از مقاالت و  
کاریکاتورهایی که در ایران بعد از انقالب- 
»بهار آزادی«- درهفته نامه »حاجی بابا« 
به منظور انتقاد از عملکردهای حکومت 
نوپای اسالمی  به چاپ رسیده، آثاری 
گزارش های  و  عرب  روزنامه نگاران  از 
مشروح آنها از »بهار عربی« از کشورهای 
مختلف منطقه نیز در دسترس است  تا 
کوشش های روزنامه نگاران عرب را هم 
آزادی و   اولیه حس  ضمن تجربه های 
ایجاد تحول در روزنامه نگاری  به نمایش 
مدیر  لوفتوس  اریکسون-  بگذارد.پامال 
و طراح موزه »مجلس مدیا« می گوید: 
»بخش عظیمی  از اهداف ما این است 
که دیدگاه های مختلف و نیز  تجزیه و 
تحلیل تازه ای از این آثار را در معرض 
تماشای بازدیدکنندگان قرار بدهیم.  این 
نمایشگاه مردم را با وقایع و داستان هایی 
که در پشت حرفه روزنامه نگازی، چه در 
آن زمان ها و چه امروز به همان شکل 
وجود دارد آشنا می سازد. درواقع این یک 
موضوع تازه نیست و ریشه در سال ها و 
بلکه دهه های گذشته دارد. موضوع های 
نمایشگاه  در   درآمده  نمایش  به 
»روزنامه نگاران آرمانگرا و آینده نگر« با 
از  مسائلی چون دیکتاتوری، تصویری 
زنان در دوران های مختلف، آزادی بیان 
ارتباط  اجتماعی  آزادی های  کمبود  و 
در  که  چالش برانگیزی  مسائل  دارد. 
طول قرن ها در این مناطق مورد بحث 

و بررسی بوده است.«
با این حال این نمایشگاه به تماشاگر 
ایجاد  نوع  هرچند  که  می دهد  نشان 
در  مسائل  این  با  برخورد  و  ارتباط 
کشورهای مختلف متفاوت بوده اما همه 
این روزنامه نگاران خواهان تغییرات در 
طول سال ها یک پیام مشترک داشته اند.

پامال لوفتوس  می گوید با نام پرویز 
خطیبی در سال ۲۰۱۸ در مقاله ای با 
عنوان »حاجی بابای نیویورک« در یک 
نشریه انگلیسی زبان آنالین کانادایی به 
لیال جارمن  نوشته  اورینت«  نام »ری 
آشنا شد که  در عنوان دوم آن نوشته 
شده بود »پرویز خطیبی آنقدر وطن اش 
را دوست می داشت که حاضر نبود به 

ادامه  لوفتوس  پامال  بگوید!«  آن دروغ 
می دهد: »چندی بعد تز پایان تحصیل 
یکی از دانشجویان رشته روزنامه نگاری 
در دانشگاه لندن به دستم رسید که آنهم 
به پرویز خطیبی و حرفه روزنامه نگاری 
او پرداخته بود. فعالیت های چند دهه ای 
خطیبی از دوران پیش تا بعد از انقالب 
در ایران به عنوان یک ژورنالیست، تنوعی 
که در آثار او وجود دارد و راهکارهای 
گوناگونی که  از رسانه  برای ابراز عقیده 
آزاد و مخالفت با رژیم اسالمی  در ایران 
استفاده کرده، از جمله  روزنامه، رادیو، 
به  ما  برای  تئاتر  و  تلویزیون  کاست، 

راستی شگفت آور است.«
فیروزه خطیبی نویسنده، روزنامه نگار 
پرویز خطیبی  فرهنگی  بنیاد  مدیر  و 
نمایشگاه  این  درباره  لس آنجلس  در 
می گوید: »دست اندرکاران مدیا مجلس 
در همان زمانی که با ما تماس گرفتند 
برایشان  را  پدرم  آثار  از  نمونه هایی  تا 
بفرستیم،  از بازماندگان کیومرث فومنی 
صابری– ناشر و سردبیر »گل آقا« در 
ایران هم دعوت کرده بودند تا آثار این 
نویسنده، معلم و  طنزنویس محبوب  
نیز در این نمایشگاه به نمایش در بیاید. 
دریافت  آقا«  »گل  بنیاد  از  جوابی  اما 
درخواست  من  از  حتی  آنها  نکردند. 
کردند که به زبان فارسی این ارتباط را 

برقرار کنم که البته اقدامات من هم از 
راه دور به جایی نرسید.«فیروزه خطیبی 
نمایشگاه  »برگزارکنندگان  می گوید: 
هدفشان این بود که آثار یک روزنامه نگار 
تبعیدی مخالف رژیم اسالمی  که هرگز 
کنار  اسالمی   انقالب  عملکردهای  با 
آثار  کنار  در  را  خطیبی  یعنی  نیامد 
زمان  در  که  صابری  فومنی  کیومرث 
انتشار چند  با  بازرگان  نخست وزیری 
صدهزار نسخه ای »گل آقا« طنزنویسی 
بعد از انقالب  را در جمهوری اسالمی  
پایه گذاری کرد و برای نخستین بار به 
از عملکردهای  انتقاد  قبولی  قابل  نوع 
برای  هم  را  پرداخت  تازه  حکومت 
نمایش  به  مقایسه و تجزیه و تحلیل 

بگذارند.«
فومنی که روحیه ای انقالبی داشت در 
سال های پیش از انقالب و پیش از وقایع 
خرداد ۱۳۴۲ در تظاهرات دانشجویی 
از  او  می کرد؛  شرکت  تهران  دانشگاه 
ماموران کتک خورد و گردنش آسیب 
راهی  دنبال  به  زمان  همان  از  و  دید 
بود تا به گفته خودش »بی رحمی های 
حکومت آن زمان  را« به نمایش بگذارد. 
پس به همکاری با »توفیق« پرداخت 
که در آن دوران روزنامه طنزی بود که 
انتقاداتش متوجه شاه و حکومت او بود. 
برای  شد  تریبونی  توفیق  نتیجه  »در 
کیومرث فومنی که ماجرای تظاهرات و 
هجوم ماموران را در شعر طنزی بیان 
با نام  »گردن شکسته  کند و آن را  
فومنی« به روزنامه توفیق بفرستد. در 
را  شعر  این  توفیق  حسین  زمان  آن 
بسیار پسندید و چاپ کرد و طی نامه ای 
ادامه همکاری  برای  از صابری فومنی 
دعوت کرد.البته صابری فومنی که در 
سال های اول انقالب یکه تاز صحنه طنز 
ایران بود و از لحاظ طنزنویسی با عبید 
زاکانی مقایسه می شد از نظر برخی  از 
مردم  به خاطر جسارت قلم اش به عنوان 
»سوپاپ اطمینان دولت« هم شناخته 
می شد. تا جایی که در دوران خاتمی  
از آقای  لقب »گل آقای ملت« را هم 
رئیس جمهور دریافت کرد و تا زمانی 
که به خواست خودش گل آقا را تعطیل 
حکومت  در  نشریه اش  انتشار  کرد، 
اسالمی  ادامه داشت و تا روز آخر انتشار 
این نشریه هم  اشکال و ایراد جدی به 

ادامه کارش گرفته نشد.«
درباره پرویز خطیبی

خطیبی متولد ۱۳۰۲ خورشیدی در 
تهران از ۱۳ سالگی اشعار فکاهی اش را 
در نشریه »امید« و بعدها روزنامه فکاهی 

»توفیق« با نام »دارکوب« منتشر کرد. 
در هفده سالگی به مدت یک سال به 
سردبیری »توفیق« رسید  اما با شروع 
آزادی های سیاسی دهه  بیست راه خود 
را از »توفیق« جدا ساخت و به انتشار 
روزنامه های فکاهی– سیاسی »بهرام«، 
»علی بابا« و »حاجی بابا« پرداخت.  او با 
نوشتن پیش پرده های فکاهی با درونمایه 
سیاسی در تئاترهای آن زمان از جمله 
»تماشاخانه تهران« و »تئاتر فرهنگ« 
به معروفیت زیادی رسید و گروه تئاتر 
»هنر« را تشکیل داد و نمایشنامه های 
چند  در  همزمان  مدت ها  او  کمدی 
تماشاخانه تهران و شهرستآن ها بر روی 

صحنه می رفت.
رادیو  به   ۱۳۲۸ سال  در  خطیبی 
و  برنامه ها  ونخستین  رفت  تهران 
نمایشنامه های رادیویی طنز و فکاهی را 
نوشت که در آن زمان در محل »بی سیم 
پهلوی« توسط بازیگران سرشناس تئاتر 
بطور زنده اجرا می شد. در همان سال، 
نخستین فیلم کمدی سینمای ایران به 
نام »واریته بهاری« را در استودیو »پارس 
انتظامی  و  عزت اهلل  شرکت  با  فیلم« 
نقش  اولین  در  ملک مطیعی  ناصر 
سینمایی اش نوشت و کارگردانی کرد. 
نیز ساخت  ترانه جدی  خطیبی چند 
که از آن میان ترانه »بردی از یادم« با 
صدای دلکش و »عاشق و شیدا من« با 
صدای مرضیه موفقیت زیادی پیدا کرد.

از  پیش  سال  یک  از  که  خطیبی 
اعضای خانواده خود  به همراه  انقالب 
به  آمریکا مهاجرت کرده بود، پس از 
انقالب  به ایران بازگشت و بعد از ۲۵ 
دوباره  چاپ  به  مبادرت  توقیف  سال 
هفته نامه فکاهی- سیاسی »حاجی بابا«  
کرد. انتقادهای  او از عملکرد رژیم در 
همان هفته های اول حکومت اسالمی  
موجب شد تا روزنامه »حاجی بابا« پس 
از انتشار  تنها ۱۶ شماره از دوره جدید  
یک بار دیگر و این بار در »بهار آزادی« 
تحت  خطیبی  پرویز  و  شده  توقیف 
تعقیب قرار بگیرد. اما خطیبی توانست  
نام   از  استفاده  با  از دستگیری   پیش 
نوری«  خطیبی  »محمدجعفر  اصلی 
در پاسپورتش ایران را ترک کرده و به 

آمریکا بازگردد.
در نیویورک با وجود مشکالت مالی، 
هفته نامه »حاجی بابا در تبعید« را در 
۸ صفحه دو رنگ منتشر ساخت که در 
ماه های اول بعد از انقالب نخستین نشریه 
ایرانی و فارسی زبان به شمار می رفت  که 
به شدت از رژیم انتقاد می کرد و برای 
نخستین بار کاریکاتور »امام« را در حالی 
که روی کره زمینی که  به شکل بمب 
درآمده  نشسته و با کبریتی قصد انفجار 
آن را دارد به چاپ رساند. با تهدید های 
ساکن   حزب اللهی های  سوی  از  جانی 
نیویورک، آپارتمان مسکونی خطیبی که 
در ضمن محل کار او نیز بود مدت ها 
برای محافظت از جان او و خانواده اش 
تحت مراقبت ماموران »اف بی آی« قرار 
داشت. در این دوران با حمله طرفداران 
رژیم  به کیوسک های روزنامه فروشی در 
شهرهای مختلف آمریکا، محدودیت های 
تازه ای برای پخش و فروش روزنامه به 
وجود آمد.  با تعطیل روزنامه »حاجی 
نخستین  خطیبی  تبعید«،  در  بابا 
برنامه رادیویی فارسی زبان را در آمریکا 
پایه گذاری کرد که هر هفته به مدت یک 
ساعت به اجرای برنامه، نمایشنامه های 
اخبار  پخش  و  سیاسی  فکاهی– 
اختصاص داشت. چندی بعد خطیبی با 
همکاری همسرش، زینت مودب، بازیگر 
و گوینده رادیو دست به انتشار نوارهای 
مالخورون«،  »قصه  فکاهی  سیاسی– 
»آخوندُکشون« و »خلیفه جمارون« زد 
که در آن زمان به تعداد زیادی تکثیر و 

در سطح جهان پخش شد.
پرویز و زینت خطیبی در سال ۱۹۸۳ 
با ایفای نقش های اصلی، ویدئوی »سه 
مال« را  با همکاری بازیگران آماتور تهیه 

و در سطح جهان توزیع کردند.
لس آنجلس،  به  مکان  نقل  از  پس 
خطیبی بار دیگر به  تئاتر روی آورد و 
مهم ترین آثار او در این دوران نمایش 
موزیکال و طنز سیاسی »عروسی ایران 
گذشته  سال  صد  )سرنوشت  خانم« 
)ماجرای  مارمولک«  »حاجی  ایران(، 
آزادی  برداشت  با  ریاکار  روحانی  یک 
از »تارتوف« مولیر( و »بزن بریم ایران« 
)انتقاد از نقش اپوزیسیون در غربت( بود 
که در طول چند سال و تا زمان درگذشت 
او درسال ۱۹۹۳ در سن ۷۱ سالگی، 
در لس آنجلس، نیویورک  و شهرهای 
دیگر آمریکا بر روی صحنه اجرا شد.
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دبیرکل  =آنتونیو گوترش 
سازمان ملل متحد در نشست 
شورای امنیت که چهارشنبه 
برگزار  بسته  درهای  پشت 
بار دیگر خواهان خلع  شد، 

سالح حزب اهلل لبنان شد.
تحلیلگر  کیوان  =سعد 
کیهان  با  گفتگو  در  لبنانی 
عنوان  به  از حزب اهلل  لندن 
و  کنونی  دولت  پدرخوانده 
کشور  این  قبلی  دولت های 

نام می برد.
=کشورهای عربی جنوب 
خلیج فارس، اروپا و آمریکا 
در  سرمایه گذاری  هرگونه 
خروج  به  مشروط  را  لبنان 

حزب اهلل از دولت کرده اند.
احمد رأفت - پرونده حزب اهلل لبنان 
از چهارشنبه، ۱۳ مه ۲۰۲۰، بار دیگر 
در دستور کار شورای امنیت سازمان 

ملل قرار گرفته است.
روز چهارشنبه در نشستی که پشت 
آنتونیو  شد،  برگزار  بسته  درهای 
گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در 
ارتباط با »فعالیت های مخرب حزب اهلل 
خواهان  و  داد  هشدار  سوریه«  در 
امنیت  شورای   ۱۵۵۹ مصوبه  اجرای 
و  دولت  مصوبه،  این  مبنای  بر  شد. 
ارتش لبنان باید حزب اهلل را خلع سالح 
آنتونیو گوترش هشدار داد که  کنند. 
»دخالت ها و فعاالیت های حزب اهلل در 
سوریه می توانند به صورت جدی ثبات 

لبنان را به خطر بیاندازند.«
مدتی  از  پس  گذشته،  روزهای  در 
ُکرونا،  ویروس  شیوع  دلیل  به  وقفه 
معترضین لبنانی بار دیگر به خیابان ها 
به  لبنان  جدید  دولت  بازگشتند. 
ریاست حسان دیاب آن تغییری نیست 
اکتبر  ماه  از  که  لبنانی  معترضان  که 
خواهان  آمده اند،  خیابان ها  به   ۲۰۱۹
برای  برنامه دولت جدید  آن هستند. 
گسترده،  اقتصادی  بحران  از  خروج 
به گفته معترضین عملی نخواهد شد 
و مشکل در تغییر دولت نیست بلکه 
بازیگران صحنه سیاسی در این کشور 

باید عوض شوند.
اعتراضات این بار در شهرهای جنوبی 
و در مناطقی که تحت نفوذ حزب اهلل 
قرار دارند چون طرابلس، نبتیه و صیدا 
آغاز شده و سپس به بیروت رسیده اند. 
چون  حزب اهلل  به  نزدیک  رسانه های 
حرکتی  را  اعتراضات  این  االخبار 
ویژه  به  و  دیاب  حسان  دولت  علیه 
که  معتقدند  و  می خوانند  حزب اهلل 
خود  تظاهرات  این  رسانه ای  پوشش 
و  حزب اهلل  علیه  توطئه ای  از  نشان 
توسط  که  دارد  مقاومت«ی  »محور 
پیشین سپاه  فرمانده  قاسم سلیمانی 
قدس وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی که در حمله پهپادی آمریکا در 

بغداد کشته شد، طراحی شده است.
سعد کیوان تحلیلگر لبنانی در اشاره 
تقاضای  و  امنیت  شورای  نشست  به 
دبیرکل سازمان ملل متحد به کیهان 
لندن می گوید: »اینکه آنتونیو گوترش 
بر خلع سالح حزب اهلل تاکید کند، امر 
در شرایط  متاسفانه  که  است  مثبتی 
قطعنامه  نیست.  امکانپذیر  کنونی 
تصویب  به   ۲۰۰۴ سال  در   ۱۵۵۹
رسیده و هرگز دولت لبنان نه خواسته 
و نه توانسته است که آن را اجرا کند. 
است  در دست حزب اهلل  لبنان  دولت 
بنابراین انتظار اینکه شبه نظامیان این 
دور  کامال  کند  سالح  خلع  را  گروه 
نیویورک  در  شاید  است.  واقعیت  از 
فراموش کرده اند که کل لبنان به نوعی 
از سوی این گروه و پدر خوانده اش در 

دبیرکل سازمان ملل متحد خواهان خلع سالح 
فوری حزب اهلل شد

ایران به گروگان گرفته شده است.«
سعد کیوان در ادامه گفتگو با کیهان 
بر  مبنی  آلمان  دولت  تصمیم  لندن 
را  حزب اهلل  کردن  اعالم  تروریستی 
رابطه  این  در  او  می داند.  مهم  بسیار 
کشور  یک  آلمان  »سال ها  می گوید 
بود  حزب اهلل  اطمینان  مورد  اروپایی 
که بارها نقش میانجی را برای آزادی 
گروگان های حزب اهلل ایفا کرده است و 
برای همین باید این تصمیم برلین را 
بسیار مهم ارزیابی کرد، به ویژه اینکه 
ادواری  ریاست  ژوئیه  اول  از  آلمان 
خواهد  عهده دار  نیز  را  اروپا  اتحادیه 

بود.«
بازگشت  به  اشاره  با  کیوان  سعد 
معترضین لبنانی به خیابان ها می گوید: 
جدی  بسیار  مالی  اقتصادی  »بحران 
است. بانک های لبنان سال ها از مزایای 
به  را  و کشور  بودند  برخوردار  ویژه ای 
بهشتی برای سرمایه های خارجی تبدیل 

کرده بودند، به ویژه سرمایه هایی که از 
کشورهای عربی خلیج فارس می رسید. 
سرمایه  گذاری هایی که به دنبال دخالت 
مستقیم حزب اهلل در اداره کشور و به 
بشار  رژیم  از  نظامی اش  ویژه حمایت 
از  فرمانبرداری اش  همچنین  و  اسد، 
تهران، قطع شدند و از لبنان فرار کردند.«

این تحلیلگر لبنانی در ادامه می افزاید 
بهشت  ما  کشور  که  که  زمانی  »تا 
سرمایه گذاری بود، بانک ها مخارج اداره 
کشور را پرداخت می کردند و بخشی از 
این پول هم به حساب احزاب ریخته 
البته  می کردند.  فعالیت  و  می شد 
رفاه  خرج  نیز  پول ها  این  از  بخشی 
نسبی می شد. رفاهی که امروز جایش 
را به بیکاری و فقر رو به افزایش داده 
است. این وضعیت تا زمانی که حزب اهلل 
نقش پدرخوانده دولت هایی را که در 
این سال ها یکی پس از دیگری روی 
پیدا  تغییر  می کند،  ایفا  آمدند  کار 

نخواهد کرد.«
اپوزیسیون  یک  نبود  کیوان  سعد 
یکه تازی  دیگر  دلیل  نیز  را  واقعی 
چون  »احزابی  می داند:  حزب اهلل 
نیروهای  حریری،  سعد  المستقبل 
دروزی های  یا  و  جعجع  سمیر  لبنان 
ولید جنبالط اگرچه در دولت کنونی 
جدی  خواست  ولی  ندارند،  حضور 
برکناری آن را نیز ندارند. تمام احزاب 
حاضر در پارلمان بخشی از سیستمی 
کنونی  شرابط  مسبب  که  هستند 

است و با ادامه حضور آنها در صحنه، 
مشکالت همچنان باقی خواهند ماند.«

کنونی،  وزیر  نخست  کیوان،  سعد 
است  مدعی  که  را  دیاب،  حسن 
است  داده  تشکیل  فراحزبی  دولتی 
می خواند.  حزب اهلل  »دست نشانده« 
این تحلیلگر لبنانی در ادامه می گوید 
»حسن دیاب که استاد دانشگاه است، 
در سال ۲۰۱۱ وزیر آموزش و پرورش 
که  دولتی  بود.  میقات  نجیب  دولت 
گرداننده  بود.  حزب اهلل  دست نشانده 
حزب اهلل  هم  کنونی  دولت  اصلی 
است، بدون موافقت حسن نصراهلل این 
دولت هیچ تصمیمی نمی تواند اتخاذ 
کند. نمونه اش تقاضای وام از صندوق 
بین المللی پول است. مذاکرات در این 
توسط  آن  اجازه  آنکه  از  پس  روزها 
حسن نصراهلل صادر شد، آغاز شدند، در 
ابتدا حزب اهلل صندوق بین المللی پول 
را ابزاری در دست آمریکا و صیهونیسم 
خوانده بود و مخالف گرفتن وام برای 
بازسازی اقتصادی کشور بود ولی امروز 
دولتی  هیچ  که  شده  مشخص  چون 
حاضر به حمایت مالی از لبنان نیست، 
با این نهاد موافقت کرده  با مذاکرات 

است.«
»کشورهای  می افزاید  کیوان  سعد 
فهرست  در  را  اهلل  حزب  که  عربی 
گروه های تروریستی قرار داده اند بدون 
شک با ادامه حضور این گروه در دولت، 
کمکی نخواهند کرد. فرانسه و آمربکا 
هم هرگونه کمکی را مشروط به خروج 
حزب اهلل از دولت کرده اند. حتا عمده 
اینکه  خاطر  به  هم  لبنانی  بانک های 
از سیستم بانکی جهانی کنار گذاشته 
نشوند حساب های حزب اهلل را بسته اند. 
نظر  به  بعید  شرایطی  چنین  در 
می رسد که برنامه ۸۰ میلیارد دالری 
دولت حسن دیاب برای گذر از بحران 
مالی کنونی بتواند قدم به مرحله اجرا 

بگذارد.«
سعد کیوان در اشاره به حمایت های 
مالی جمهوری اسالمی از حزب اهلل که 
در ماه های اخیر در پیامد تحریم های 
آن  از  ناشی  مالی  بحران  و  آمریکا 
کاهش یافته  است می گوید: »حزب اهلل 
جانشین  منابع  یافت  جستجوی  در 
دیگر  که  است  کمک هایی  برای 
تحلیلگر  این  نمی رسد.«  تهران  از 
فعال  نقش  به  اشاره  جمله  از  لبنانی 
برای  حزب اهلل  به  وابسته  صرافی های 
ذخیره دالر می کند: »در ماه های اخیر 
که ارزش لیر لبنانی کاهش شدیدی 
لیر  از ۱۵۰۰  دالر  یک  نرخ  و  داشته 
به ۴۰۰۰ افزایش پیدا کرده است، در 
این صرافی ها ارز با قیمت مناسب تری 
خریداری می شود.« یکی دیگر از منابع 
ارزی حزب اهلل فروش نفت و گازوئیل 
به سوریه و قاچاق آنها از لبنان به این 
کشور از گذرگاه های مرزی غیرقانونی 
با  پایان گفتگو  است. سعد کیوان در 
کیهان لندن می گوید »صادرات بنزین 
و گازوئیل به سوریه در دو سال گذشته 
ار دو میلیارد دالر در سال به بیش از ۴ 

میلیارد دالر افزایش یافته است.«
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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 تنها از کیهان لندن می توان 
خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :
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ادامه دارد

در دولت آقای عالء، آقای دکتر 
سیدفخرالدین شادمان سمت وزارت 
اقتصاد ملی را عهده دار شده بودند. 
شروع  از  روز  چند  از  پس  ایشان 
کار، مرا به دفترشان احضار کردند و 
اظهار داشتند که چون شما کارمند 
من  و  هستید  ملی  اقتصاد  وزارت 
برنامه هایی  کلیه  از  عالقمندم  هم 
کشور  در  چهار  اصل  توسط  که 
شما  از  باشم  مطلع  می شود  اجرا 
از  بار  می خواهم که دو هفته یک 
کلیه فعالیتهای اصل چهار گزارشی 
تهیه کرده و مرا از جریان پیشرفت 
کارها آگاه سازید. به ایشان عرض 
کردم تعداد طرحهایی که با کمک 
اصل چهار در جریان است بیش از 
یکصد و پنجاه طرح می شود و اگر 
قرار باشد دربارۀ هر یک از آنها فقط 
یک صفحه گزارش تهیه شود، کار 
عظیمی خواهد بود که از عهدۀ من 
منظور  گفتند  ایشان  است.  خارج 
نیست  مفصل  کتبی  گزارش  من 
به  مربوط  شفاهی  گزارش  بلکه 
پیشرفت کارها و احتماالً مشکالت 
باشد،  الزم  اگر  که  است  اموری 
وزارت اقتصاد ملی در رفع آن کمک 
کند؛ لذا کافی است که هر دو هفته 
یک بار برای نیم ساعت به دفتر من 
بیایید و مرا در جریان بگذارید. من 
هم قبول کردم و این رویه تا روزی 
ملی  اقتصاد  وزارت  در  ایشان  که 
بودند ادامه یافت و برای پیشرفت 
بود  اقدام  دست  در  که  طرحهایی 

بی نهایت مؤثر واقع شد.
اقداماتی که مورد توجه  از  یکی 
دولت آقای عالء قرار گرفت، تهیه 
قانونی برای ایجاد ثبات در کادرهای 
تعیین  از طریق  اداری وزارتخانه ها 
طرح  که  بود  اداری  ثابت  معاونین 
»قسمت  کارشناسان  کمک  با  آن 
شد  تهیه  چهار  اصل  اداری«  امور 
ارائه  مجلس  به  دولت  طرف  از  و 
گردید و مورد تصویب قرار گرفت. بر 
اساس این قانون، پیش بینی شده بود 
که پست معاون ثابت اداری در هر 
وزارتخانه ایجاد گردیده و فرد واجد 
شرایطی برای مدت پنج سال به این 
امور  کلیه  تا  گردد  منصوب  سمت 
اداری وزارتخانه را سرپرستی کرده 
و مانع شود که تغییرات هیأت دولت 
اثری در دستگاه اداری وزارتخانه ها 
ایجاد نماید و از این طریق هم ثباتی 
در وزارتخانه ها ایجاد گردیده و هم 
این که باعث شود کارکنان صدیق 
و صحیح العمل دولت احساس امنیت 
بیشتری نموده و از اعمال سلیقه های 
شخصی و غرض ورزی های خصوصی 
تغییر  حال  در  دائماً  که  وزرایی 
هستند در امان بمانند. نمونه هایی 
از این نوع قانون در بعضی کشورها 
اجرا  به مرحله  انگلستان  جمله  از 
گذاشته شده بود و احتمال می رفت 
هر  در  باشد.  کارساز  نیز  ایران  در 
حال گامی بود در جهت اصالح امور 
اداری و امید می رفت که در این باره 
پذیرد.  انجام  نیز  دیگری  اقدامات 
در این زمینه با تأیید کمیتۀ عالی 
وزرا، اصل چهار از رئیس دانشکدۀ 
کالیفرنیای  دانشگاه  اداری  امور 
جنوب دعوت کرد که برای مذاکره 
به  ایران،  اداری  امور  اصالح  دربارۀ 
تهران بیاید. مذاکره با ایشان که از 
شخصیت های سرشناس آمریکا در 
رشتۀ امور اداری بود، نتایج مثبتی 
عقد  به  منتج  و  داشت  دنبال  به 
دانشکدۀ  تأسیس  جهت  قراردادی 
و  تهران  دانشگاه  در  اداری  علوم 
تربیت  برای  برنامه هایی  اجرای 
مدیران اداری در سطح عالی شد و 
تمام هزینۀ  اجرای این طرح را اصل 
چهار تقبل کرد. برای شروع کار نیز 
نفر  ابتدا شش  مقرر گردید که در 
که  ایرانی  شرایط  واجد  جوانان  از 
تحصیالت عالی داشته باشند برای 
دکترای  رشتۀ  در  آموزش  تکمیل 
علوم اداری به دانشگاه کالیفرنیای 
اولی  گروه  از  شوند.  اعزام  جنوبی 
که برای استفاده از این برنامه اعزام 
دکتر  آقای  از  می توان  گردیدند 
درجه  دارای  که  گودرزی  منوچهر 
بودند  پرینستون  دانشگاه  از  دکترا 
و دکتر  رام  آقای دکتر هوشنگ  و 

کریم پاشا بهادری نام برد.
در طی سال ۱۳۳۵ )۱۹۵۶( که 
پیش بینی می شد درآمدهای نفتی 
ایران پس از حل شدن مسألۀ نفت 
و  وزارتخانه ها  و  افزایش رود  به  رو 
مالی  امکانات  دولتی  دستگاههای 
موضوع  این  کنند،  پیدا  بیشتری 
مورد توجه قرار گرفت که زمان آن 

طی  که  طرحهایی  که  است  رسیده 
پنج سال گذشته پایه ریزی شده و با 
اجرا  به مرحله  آمریکا  مالی  کمکهای 
گذاشته شده است طی برنامه منظمی 
ایران  دولتی  سازمانهای  به  به تدریج 
واگذار شود و مسؤولیت اجرایی آن به 
دولت محول گردد. در اجرای این نظر، 
مقامات آمریکایی پیشنهاد کردند که 
سازمانی به نام »صندوق مشترک ایران 
و آمریکا برای توسعه اقتصادی« به وجود 
آید و مسؤولیت ادارۀ آن به طور مشترک 
به عهدۀ نماینده ای از طرف دولت ایران 
و رئیس اصل چهار باشد. این پیشنهاد 
مورد قبول دولت قرار گرفت و از طرف 
دولت ایران آقای دکتر سید فخرالدین 
شادمان وزیر اقتصاد ملی برای تصدی 
این سمت انتخاب شدند و موافقتنامه ای 
به امضای  و  شده  تهیه  باره  این  در 

طرفین رسید.
صندوق  این  دادن  سازمان  برای 
و  دستورالعمل ها  تهیۀ  و  مشترک 
جمع  برای  نیاز  مورد  روشهای  اتخاذ 
و جور کردن کلیه وسائل حمل و نقل 
و اثاثیه و اموالی که در طی چند سال 
و  شده  خریداری  چهار  اصل  توسط 
توسط کارشناسان آمریکایی و ایرانی 
و مأمورین وزارتخانه ها مورد استفاده 
روشن  همچنین  و  بود  گرفته  قرار 
نفر  هزار  شش  حدود  تکلیف  کردن 
کارکنانی که در برنامه های اصل چهار 
خدمت می کردند و کمک و همکاری 
تحویل  برای  دولتی  سازمانهای  با 
مقرر  اداره طرحها،  گرفتن مسؤولیت 
گردید که دو نفر نماینده تام االختیار 
وارن  و  شادمان  دکتر  آقای  طرف  از 
تعیین شده و مقدمات اجرای این امر 
را فراهم سازند. وارن که در این زمان 
رسیده  به پایان  ایران  در  مأموریتش 
قائم  بود،  ایران  از  عزیمت  در حال  و 
مقام آمریکایی خودش را برای قبول 
این مسؤولیت تعیین کرد. آقای دکتر 
شادمان نیز این وظیفه را به عهدۀ من 
گذاشتند. با این ترتیب »کمیتۀ عالی 
وزرا« عماًل منحل شد و وظیفۀ ارتباط 
طریق  از  ایران  دولت  با  چهار  اصل 
آقای دکتر شادمان وزیر اقتصاد ملی 
صورت می  گرفت و در حقیقت در این 
زمان مقدمات پایان یافتن فعالیتهای 
ایران آماده شد  برنامۀ اصل چهار در 
زیرا با ازدیاد درآمد نفت و فعال شدن 
آقای  مدیریت  تحت  برنامه  سازمان 
ابوالحسن ابتهاج، نیاز به گرفتن کمک 
از مقامات آمریکایی، روز به روز کمتر  
سازمانهای  دیگر  و  می شد  کمتر  و 
دولتی مجبور نبودند برای کوچکترین 
فعالیت ها دست نیاز به طرف اصل چهار 
دراز کنند. پس از مدتی به علت تغییرات 
در دولت، آقای دکتر علی امینی  وزیر 
دارائی مسؤولیت رئیس ایرانی »صندوق 
را  و من  را عهده دار شدند  مشترک« 
نیز در سمت خود ابقا کردند. و پس 
از ایشان، آقای مهندس خلیل طالقانی 
وزیر مشاور کابینۀ آقای حسین عالء 
سمت ریاست ایرانی »صندوق مشترک 
ایران و آمریکا برای توسعۀ اقتصادی« 
را عهده دار شدند و از من نیز خواستند 

که به کار خود ادامه دهم.
به عنوان  طالقانی  مهندس   آقای 
رئیس  سمت  بر  عالوه  مشاور،  وزیر 
همچنین  و  مشترک  صندوق  ایرانی 
ریاست سازمان سّد کرج، امور مربوط به 
کمکهای خارجی اعم از وام و کمکهای 
بالعوض را نیز عهده دار بودند و اضافه 
بر آن، کارهای مختلفی که مورد توجه 
نداشت  مسؤولی  وزیر  و  بود  دولت 
ولی  می شد  گذاشته  ایشان  به عهده 
چون دفتر مخصوصی در نخست وزیری 
نداشتند و خدمات اداری الزم نیز در 
اختیار ایشان نبود لذا در بیشتر موارد 
کردن  دنبال  و  سوابق  به  رسیدگی 
کارهای مربوط به کمکهای خارجی به 
ایران را به من ارجاع می کردند . برای 
من نیز انجام چنین امری با در اختیار 
داشتن تشکیالت مجهز اصل چهار و 
امکان پذیر  کاماًل  »صندوق مشترک« 
بود و پس از گذشتن چند ماه و انجام 

امور مختلف از جمله تقسیم گندم 
و کمکهای مختلف بین سیل زدگان 
از  کارهایی  و  آسیب دیده  نقاط  در 
و دوستانۀ  کاری  روابط  قبیل،  این 
بدین  شد.  برقرار  ما  بین  محکمی 
دکتر  آقای  وقتی  که  بود  جهت 
جمشید آموزگار به ایشان پیشنهاد 
انجام  در  تسهیل  برای  که  کردند 
امور، مرا به عنوان معاون وزیر مشاور 
به فوریت  ایشان  نمایند،  معرفی 
را  پیشنهاد  این  تردید  بدون  و 
پذیرفتند. البته این اولین باری بود 
و  می شد  ایجاد  سمتی  چنین  که 
زمان  در  ولی  داشت  تازگی  کاماًل 
افتاد و بعدها نیز جزء  کوتاهی جا 
قرار  وزیری  نخست  اصلی  سازمان 
گرفت و افراد دیگری به این سمت 

منصوب شدند.
انتقال   و  تحول  و  تحویل  امور 
سازمان  به  چهار  اصل  طرحهای 
مشکالت  ابتدا  در  هرچند  دولتی، 
و  روشها  تطبیق  و  داشت  زیادی 
مقررات دولتی با روشها و مقررات 
به آسانی  آمریکایی  سازمان  یک 
بخصوص  و  د  نبو یر  ن پذ مکا ا
چهار  اصل  ایرانی  کارکنان  انتقال 
محظورات  دولت  دستگاههای  به 
داشت،  پاگیری  و  دست  و  قانونی 
ولی معذلک وزارتخانه ها و مؤسسات 
این  پایه ریزی  ابتدای  از  دولتی که 
طرحها با اصل چهار همکاری داشتند 
وجود آنها را ضروری می دانستند لذا 
در رفع این مشکالت کمک کردند 
و به تدریج مسائل مربوط  حل شد 
 ۱۳۳۶ سال  اوایل  در  که  بطوری 
)۱۹۵۷( تقریباً قسمت اعظم طرحها 
به وزارتخانه های مختلف انتقال یافت 

و بدون توقف ادامه پیدا کرد.
طرحهای  تحویل  جریان  در 
از  یکی  وزارتخانه ها  به  چهار  اصل 
موضوعات اصلی، نقل و انتقال اموالی 
بود که تا آن زمان در مالکیت اصل 
به  می بایستی  و  داشت  قرار  چهار 
مالکیت دولت ایران درآید و نظر به 
این که کلیه اموال دولتی در حوزۀ 
مسؤولیت وزارت دارایی بود لذا آقای 
و  دارایی  وزارت  معاون  پیرنیا  باقر 
برای  از طرف دولت  خزانه دار کل، 
شدند  انتخاب  مأموریت  این  انجام 
یک  هفته ای  که  کمیسیونی  در  و 
بار در »صندوق مشترک« تشکیل 
از  پس  می کردند.  شرکت  می شد، 
چند ماه که دیگر تقریباً تمام طرحها 
به وزارتخانه های مربوط انتقال یافت 
و کارهای کمیسیون نزدیک به اتمام 
بود، روزی ایشان به من گفتند که 
چون در وزارت دارایی در آن واحد 
و  درآمدها  امور  معاونت  سمت  دو 
عهده دار  را  کل  خزانه داری  سمت 
هستند و حجم کارها به قدری است 
که انجام آن از عهدۀ یک فرد خارج 
به  دارایی  وزیر  آقای  لذا  می باشد 
فعالیت  تمام  که  گفته اند  ایشان 
درآمدها  امور  به  مصروف  را  خود 
نموده و فرد دیگری را برای تصدی 
سمت خزانه داری کل معرفی نمایند 
و ایشان نیز مرا معرفی کرده اند که 
مورد قبول آقای علی اصغر ناصر وزیر 
دارایی قرار گرفته است. ضمن اظهار 
تشکر به آقای پیرنیا گفتم قبول این 
موضوع دو اشکال دارد یکی این که 
از لحاظ مقامی برای من تنزل مقام 
خزانه داری  قسمت  زیرا  می باشد 
کل در تشکیالت وزارت دارایی در 
ردیف مدیر کل است و ثانیاً این که 
ماهیانه  حقوق  این سمت  قبول  با 
خواهد  کسر  تومان  پانصد  نیز  من 
شد. آقای پیرنیا گفتند اگر این دو 
اشکال برطرف شود آیا حرف دیگری 
هم دارید؟ گفتم فقط موافقت آقای 
یکی  است.  الزم  طالقانی  مهندس 
و  گذشت  جریان  این  از  هفته  دو 
راه  که  گفتند  من  به  پیرنیا  آقای 
حلی پیدا کرده اند که مورد موافقت 
آقای وزیر دارایی نیز قرار گرفته و به 
این صورت خواهد بود که در فرمان 
انتصاب ذکر خواهد شد که شما با 
سمت  دارایی  وزارت  معاونت  مقام 
خزانه داری کل را خواهید داشت و 
در مورد کمبود حقوق نیز از محل 
بودجه مخصوص که در اختیار وزیر 
خواهد  اعتبار  تأمین  است،  دارایی 
شد. موافقت آقای مهندس طالقانی 
نیز جلب شده است. به این صورت 
من نیز با اظهار تشکر، موافقت خود 
را اعالم کردم و ظرف چند روز بعد، 
آخرین اقدام مربوط به نقل و انتقال 
اموال »صندوق مشترک« به دولت 

پایان یافت.

سعد کیوان تحلیلگر لبنانی
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اطالعات وبسایت  »فالیت رادار ۲۴« 
هواپیمای  فروند  یک  می دهد  نشان 
دمشق  از  که  روسیه  ارتش  باری 
ماه   ۱۲ سه شنبه  روز  بود  برخاسته 
پایگاه  باند  در  اردیبهشت(   ۲۳( مه 
آمده  فرود  )شاهرخی(  نوژه  شکاری 

است.
اجتماعی  شبکه های  در  همزمان 
ویدئویی به اشتراک گذاشته شده که 
گفته می شود از پشت فنس ها و سیم  
همدان  شکاری  پایگاه  خاردارهای 
گرفته شده و گویا مربوط به حرکت 
یک هواپیمای ایلوشین روسی در باند 

این پایگاه است.
اطالعات مربوط به وبسایت »فالیت 
رادار ۲۴« عمدتاً دقیق است اما ویدئو 

قابل تایید یا رد نیست.
در طول جنگ سوریه ارتش روسیه 
بارها از پایگاه همدان برای پشتیبانی 
هواپیمای بمب افکن و جنگنده خود 
استفاده کرد. فاصله روسیه تا سوریه 
بسیار زیاد است که پرواز مستقیم برای 
هواپیماهای نظامی را دشوار می کند.

خاک  از  روس ها  نظامی  استفاده 
صدا  و  بی سر  و  مخفی  ابتدا  ایران 

گزارش های غیررسمی درباره استفاده هواپیمای 
نظامی روسیه از پایگاه همدان

در  آن  شدن  رسانه ای  با  اما  بود 
از  شماری  انتقاد  مورد   ۱۳۹۵ سال 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
قرار گرفت. با این حال حسین دهقان  
اسالمی  دفاع جمهوری  پیشین  وزیر 
در مورد درخواست مجلس نسبت به 
پرواز  زمینه  در  الزم  هماهنگی های 
هواپیماهای روسی از پایگاه نوژه گفت 
»تا هر وقت الزم باشد اجازه استفاده 
این  داد.  خواهیم  را  نوژه  پایگاه  از 
این  ندارد.  مجلس  به  ربطی  موضوع 
تصمیم نظام در جهت مقابله با داعش 
و تروریست ها در سوریه بوده و طبق 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام 
فالحت پیشه  است«.حشمت  اهلل  شده 
رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملّی 
مجلس نیز گفته بود این همکاری با 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام 
اساسی  قانون  با  می شود و مغایرتی 

جمهوری اسالمی ندارد.
رومان بورکو موسس »اینفورم ناپالم« 
امرداد ۱۳۹۵ به رادیو فردا گفته بود 
همدان  پایگاه  که  نداریم  شک  ما 
هوایی  نیروی  برای  پیش  یکسال  از 
اصل   اساس  می شد.بر  آماده  روسیه 

۱۴۶ قانون اساسی جمهوری اسالمی 
نظامی  پایگاه  هرگونه  استقرار  ایران، 
عنوان  به  هرچند  کشور  در  خارجی 
ممنوع  باشد  صلح  آمیز  استفاده  های 
اصل ۱۷۶  اساس  بر  است. همچنین 
امکانات  از  بهره گیری  اساسی،  قانون 
مادی و معنوی کشور برای مقابله با 
تهدیدهای داخلی و خارجی از وظایف 
که  است  ملی  امنیت  عالی  شورای 
باید  شدن  قانونی  برای  آن  مصوبات 
به تایید رهبر جمهوری اسالمی ایران 

برسد.
شماری   ۱۳۹۵ سال  شهریور  در 
از  خارج  ایرانی  سیاسی  فعاالن  از 
کشور در بیانیه ای به واگذاری پایگاه 
نظامی به کشور ثالث اعتراض کردند. 
بود  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در 
روسیه  نظامی  هواپیماهای  استقرار 
در خاک ایران به منظور ادامه بمباران 
سوریه، عالوه بر تشدید جنگ داخلی، 
ویرانی  و  انسانی  هزینه های  افزایش 
حمله  مورد  کشور  زیرساخت های 
مشارکت  روشن  گرفته، مصداق  قرار 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مستقیم 

یک تهاجم خارجی است.

ادامه در صفحه 1۷

پشت پرده عزل ناگهانی وزیر صمت؛ پای رئیس دفتر 
روحانی و وزارتخانه ی »در سایه« در میان است!

حالی  در  رحمانی  برکنار شد که در جلسه ای =رضا 
با اسحاق جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور با موضوع 
»نحوه تعامل اقتصاد ایران با 
همسایگان« در حال گفتگو 

و همفکری بود.
روحانی  حسن  او =دفتر  سخنان  بیانیه ای  در 
واقع  خالف  »ادعاهای  را 
رئیس  دفتر  خصوص  در 
که  خوانده  رئیس جمهور« 
و  گمراه سازی  منظور  »به 
تشویش اذهان عمومی بیان 

شده است.«
از کارشناسان  صمت =بسیاری  وزارت  تفکیک  با 
مخالف  وزارتخانه  دو  به 
هستند و آن را عامل توزیع 
بیشتر رانت و فساد ارزیابی 

می کنند.
معتقدند  ناظران  که این وزارتخانه به صورت =برخی 
سایه«  »در  و  غیررسمی 
عمل  در  پیش  مدت ها  از 
بخشی  و  شده  تشکیل 
مافیاهای  و  دولت  بدنه  از 
بهره  آن  از  نظام  اقتصادی 

می برند.
ساعاتی  صمت  وزیر  رحمانی  رضا 
پس از عزل توسط روحانی، در نامه ای 
از علت برکناری خود پرده برداشته و 
گفته است که پیشتر از سوی رئیس 
با  که  بود  شده  تهدید  روحانی  دفتر 
مجلس  در  »آذری زبان«  نمایندگان 
به  مثبت  رأی  برای  اسالمی  شورای 
تشکیل وزارت بازرگانی »البی« کند 

وگرنه وی را بر کنار می کند.
معدن  صنعت،  وزیر  رحمانی  رضا 
دوشنبه  روز  ظهر  از  بعد  تجارت  و 
ناگهانی  بطور  اردیبهشت ۱۳۹۹   ۲۲
توسط حسن روحانی عزل و بالفاصله 
در حکمی حسین مدرس خیابانی به 
عنوان سرپرست موقت این وزارتخانه 
حالی  در  رحمانی  شد.رضا  منصوب 
برکنار شد که در جلسه ای با اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
با موضوع »نحوه تعامل اقتصاد ایران 
و  گفتگو  حال  در  همسایگان«  با 

همفکری بود.
از  شدن  خبر  با  از  پس  ساعاتی  او 
به  خطاب  نامه ای  در  خود،  برکناری 
حسن روحانی علت برکنار شدنش را 
بازگو کرد و نوشت »حتما مستحضرید 
آقای  جناب   ۱۷/۲/۱۳۹۹ تاریخ  در 
تهدید  و  تماس  اینجانب  با  واعظی 
نیاوردن طرح  کردند در صورت رأی 
مجلس  در  بازرگانی  وزارت  تشکیل 
خواهید  برکنار  شما  اسالمی  شوای 
با  فرصت  این  در  است  الزم  و  شد 
نمایندگان  نمایندگان خصوصا  البی، 
طرح  این  برای  و  فانع  را  آذری زبان 

رأی بگیرید.«
در  شب  دوشنبه  نامه  این  تصویر 
منتشر شد  ایران  داخل  وبسایت های 
اما پیش از آن نیز خبرگزاری ایلنا در 
خبری کوتاه نوشته بود که وی »در 
جمهور  رییس  به  نامه ای  تهیه  حال 
و مطرح کردن نظرات خود در مورد 
اخیر« روحانی است که »به  تصمیم 

زودی منتشر می شود.«
به  نامه  ادامه ی  در  رحمانی  رضا 
حسن روحانی که در برگه مخصوص 
صمت  وزارت  در  وزیر  نامه نگاری 
»بنده  است:  داده  ادامه  شده  نوشته 
هم عرض کردم مجلس که زیر نظر 
بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع 

ندارم.«
که  است  داده  توضیح  سپس  او 
در  اینجانب  که  »امروز ۲۲/۲/۱۳۹۹ 
جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول 
جناب  مجدداً  داشتم  حضور  محترم 
اعالم  و  گرفتند  تماس  واعظی  آقای 
استحضار  به  بدهم.  استعفا  نمودند 
می رساند اینجانب حجت شرعی برای 
استعفا نمی بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه 
و سالیان گذشته، با تمام توان آماده 
خدمتگزاری بوده و به ویژه در شرایط 
سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که 

فداکاری  آماده  کماکان  اندوخته ام، 
مردم  به  شبانه روزی  خدمتگزاری  و 

عزیزمان هستم.«
رحمانی در پایان این نامه با اشاره به 
تالش هایی که طی ماه های گذشته به 
عنوان وزیر صمت انجام داده، نوشته 
تعجب  و  می بالد  خود  به  که  است 
کرده که »چرا علیرغم حصول نتایج 
می بایست  افتخار  قابل  و  درخشان 
اینگونه بنا به انگیزه های سیاسی تحت 

فشار قرار گیرد.«
توسط  نامه  این  انتشار  از  پس 
حسن  دفتر  عمومی  روابط  رسانه ها، 
محمود  با  آن  مسئولیت  که  روحانی 
کرد  اعالم  بیانیه ای  در  است  واعظی 
»ادعاهای  رحمانی  رضا  سخنان 
رئیس دفتر  خصوص  در  واقع  خالف 
منظور  به  که  بوده  رئیس جمهور 
گمراه سازی و تشویش اذهان عمومی 

بیان شده است.«
در این بیانیه آمده که »به هیچ وجه 
از جناب آقای رحمانی خواسته نشده 
بلکه  کنند،  حمایت  دولت  الیحه  از 
تاکید شده از فعالیت ها و رایزنی های 
که  نزدیکان شان-  از  نفر  سه  فشرده 
در صورت لزوم نام آنها اعالم خواهد 
علیه  رسانه ها  و  مجلس  در  شد- 
الیحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ 
به  رئیس جمهور  طرف  از  همچنین 
این  تداوم  که  شد  گوشزد  ایشان 
روند تخلف است و قطعا با این تخلف 

برخورد خواهد شد.«
بر  نیز  »امروز  که  آمده  ادامه  در 
ایشان  از  شده،  ادعا  آنچه  خالف 
بلکه  دهند،  استعفا  نشده  خواسته 
تصمیم رئیس جمهور برای جایگزینی 
به ایشان اطالع رسانی و از وی درباره 
نحوه اعالم این خبر استمزاج شد که 
در خواست مالقات حضوری داشتند  
و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.«

در پایان این بیانیه نیز گفته شده که 
»دالیل تصمیم رئیس جمهور به تغییر 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  در 
نه فقط منحصر به تالش وزیر سابق 
برای رد الیحه دولت در مجلس، که 
مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود 
اقتصادی،  فعاالن  عمومی،  افکار  که 
به  تجارت  و  کار  و  کسب  صاحبان 

خوبی از آن آگاهند.«
منتشر  بیانیه  در  اینکه  توجه  قابل 
شده از سوی روابط عمومی دفتر حسن 
روحانی نیز موضوع درخواست »البی 
کردن« با نمایندگان »آذری زبان« رد 
نیز  »پارتی بازی«  بلکه موضوع  نشده 

مطرح شده است!
کیهان لندن در خبری که دقایقی 
به  کرد  منتشر  از عزل رحمانی  پس 
برکناری حاشیه ساز دیگری در وزارت 
صمت طی ماه های گذشته اشاره کرد 
که آن نیز به موضوع تشکیل وزارت 

بازرگانی مربوط بود.
در آبان سال گذشته شریف حسینی 
و  مجلس  حقوقی،  امور  معاون 
استان های وزیر صمت نیز برکنار شد. 
نوشته  خبری  در  تسنیم  خبرگزاری 
بود که شنیده ها حاکیست معاون امور 
وزارت  استان های  و  حقوقی، مجلس 
به دلیل  تجارت  و  معدن  صنعت، 
وزارت  تشکیل  طرح  با  مخالفت 
مقام  یک  دستور  به  بنا  و  بازرگانی 

عالی رتبه دولت برکنار شده است.
رحمانی  رضا  نیز  برکناری  این  در 
برکنار  را  خود  معاون  صمت،  وزیر 
نکرده بود بلکه این برکناری »بنا به 
دولت«  عالی رتبه  مقام  یک  دستور 

صورت گرفت.
شریف  برکناری  از  پیش  روز  چند 
بولتن  امنیتی  وبسایت  نیز  حسینی 
»زمزمه های  از  خبری  در  نیوز 
بود  نوشته  و  داده  خبر  او  برکناری« 
وزارت  تشکیل  موافق  »جریان  که 

حسینی  شریف  سید  که  بازرگانی 
معاون پارلمانی وزارت صمت را مانعی 
وزارتخانه  تشکیل  طرح  اجرای  در 
جدید بازرگانی می دانستند، در صدد 
وزارت صنعت  پارلمانی  معاون  تغییر 

معدن و تجارت برآمده اند.«
بود که  اردیبهشت ماه سال گذشته 
اسالمی  شورای  مجلس  نماینده   ۴۰
وزارتخانه  تفکیک  برای  را  طرحی 
صنعت، معدن، تجارت به دو وزارتخانه 
وزارتخانه  و  معدن«  و  »صنعت 
کار  دستور  در  و  امضا  »بازرگانی« 

مجلس شورای اسالمی قرار دادند.
دیگر  بار  وزارتخانه  این  تفکیک 
با  قالب طرحی  در  و  دولت  از سوی 
عنوان »الیحه اصالح ساختار دولت« 
امردادماه سال  و در  بود  مطرح شده 
شورای  مجلس  نمایندگان   ۱۳۹۷

اسالمی به آن رأی منفی دادند.
در  دیگر  بار  این طرح  که  هنگامی 
مجلس  در  گذشته  سال  اردیبهشت 
افتاد،  جریان  به  اسالمی  شورای 
عبداهلل رضیان عضو کمیسیون صنایع 
به  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و 
خبرگزاری مهر گفت این اقدام دوباره 
با اصرار دولت و موافقت علی الریجانی 

رئیس مجلس انجام شده است.
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان 
تفکیک  با  اسالمی  شورای  مجلس 
وزارت صمت مخالف هستند و آن را 
متناقض با مصوبات برنامه توسعه برای 
کوچک سازی دولت می دانند و تبدیل 
یک وزارتخانه به دو وزارتخانه را عامل 
ارزیابی. فساد  و  رانت  بیشتر  توزیع 

همان زمان سهیال جلودارزاده عضو 
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون 
برای  دولت  اصرار  علت  اسالمی 
انداختن  این وزارتخانه و راه  تشکیل 
البی برای به جریان انداختن و تصویب 
این طرح را اینگونه توضیح داده بود: 
تشکیل  و  صمت  وزارت  »تفکیک 
برای  می شود،  باعث  بازرگانی  وزارت 
مثال سنگ مرمر و سنگ آهن را به 
محصول  مجدداً  و  کنیم  صادر  چین 
فرآوری شده آن را از کشور چین وارد 
کنیم! با تفکیک وزارت صمت، بخش 
و  بی سر  کشور  اقتصاد  آبدار  و  نان 
صدا و دردسر در اختیار دوستان قرار 
می گیرد! آنها ارز دولتی را می گیرند و 
گندم و سایر کاالهای اساسی را وارد 
کشور می کنند. از اینکه زنده هستم و 
چنین چیزهایی را می بینم، متأسفم.«

شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( 
نیز در نامه ای به علی الریجانی مواردی 
چون »تضعیف بخش تولید کشاورزی 
بازرگانی«،  وزارت  مجدد  تشکیل  با 
تشکیل  در صورت  ارز  نرخ  »افزایش 
اختالفات  »ایجاد  بازرگانی«،  وزارت 
رها  و  وزارتخانه  دو  تفکیک  از  ناشی 
شدن بازار به مدت حداقل شش ماه« 
و »افزایش امکان احتکار با وجود ارز 
۴۲۰۰ تومانی« را از پیامدهای تبدیل 
یک وزارتخانه به دو تشکیالت ارزیابی 

کرده بودند.
در نهایت اما این طرح مهر ۱۳۹۸ 
با رأی نمایندگان تصویب شد و برای 
تأیید به شورای نگهبان رفت. شورای 
نگهبان اما ایراداتی به این طرح وارد 
شورای  مجلس  به  را  آن  و  کرده 

اسالمی پس فرستاد.
علی الریجانی طی ماه های گذشته 
تالش زیادی کرد تا ایرادهای گرفته 
از سوی  نگهبان  توسط شورای  شده 
و  شود  رفع  و  بررسی  نمایندگان 
دولت یازدهم بتواند به راحتی وزارت 
وجود  با  اما  کند  تفکیک  را  صمت 
و  مخالفت  آن  با  نمایندگان  این، 
اعالم کردند که مجلس یازدهم که از 
خردادماه کار خود را آغاز می کند به 

بررسی این طرح بپردازد.

محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی

بیانیه ای  در  =سنتکام 
جان باختن 19 نظامی ایران 
اشتباهی«  »شلیک  در  را 

تسلیت گفته است.
اوربان  =سرهنگ 
سخنگوی سنتکام: مشکل 
اینجاست که چرا این تمرین 
پرترافیک  مسیر  نزدیک 
کشتی های  نقل  و  حمل 
نفتی و تجاری برگزار شده 
که  زمانی  در  درست  آنهم 
کشورهای منطقه بر مقابله 

با ُکرونا تمرکز کرده اند.
=روزنامه شرق: منطقه پر 
است، خوشبختانه  تنش  از 
موجب  انسانی  خطای 
و  ناو خودی شد  به  آسیب 
ناو  یک  به  آسیب  موجب 
سرگردان آمریکایی در آن 

نزدیکی نشد.
تهران:  کیهان  =روزنامه 
داریم  کشورمان  در  طیفی 
در  بزدلی  و  ترس  که 
ریشه  وجودشان  اعماق 
حس  این  نمی توان  و  دارد 
از این  »خودکمتر بینی« را 

جماعت گرفت.
 ۱۴ پنجشنبه  روز  آمریکا  ارتش 
صدور  با  اردیبهشت(   ۲۵( آوریل 
خاطر  به  تسلیت  ضمن  بیانیه ای 
در  ایرانی  نظامی   ۱۹ شدن  کشته 

ارتش آمریکا 
در بیانیه  ای 
از جمهوری 

اسالمی ایران به 
خاطر برگزاری 

تمرین در 
منطقه ی حساس 

حوالی تنگه 
در این تصویر دیده می شود که انفجار در دو بخش کشتی رخ داده؛ یک نقطه هرمز انتقاد کرد

همچنان شعله ور است و دود سیاه از آن برخاسته و چند متر سمت چپ که  
سطح عرشه نابود شده است

هواپیمای روسی از دمشق پرواز کرده و در پایگاه شاهرخی فرود آمده از نوع توپولف-1۵4 است

شناور ُکنارک که ادعا می شود در اثر 
اصابت موشک از ناوشکن »جماران« 
اسالمی  جمهوری  از  افتاده  اتفاق 
در  تمرین  برگزاری  خاطر  به  ایران 
منطقه ای حساس حوالی تنگه هرمز 

انتقاد کرد.
کاپیتان  آسوشیتدپرس  گزارش  به 
بیل اوربان سخنگوی ستاد فرماندهی 
مرکزی آمریکا )سنتکام( در این بیانیه 
گفته این ستاد به مردم ایران به خاطر 
از  به  منجر  که  غم انگیز  حادثه  این 
دست رفتن جان نیروهای نظامی آن 

کشور شده تسلیت می گوید.
سرهنگ اوربان از جمهوری اسالمی 
در  تمرین  برگزاری  خاطر  به  ایران 
از  درصد   ۲۰ که  هرمز  تنگه  حوالی 
از آن عبور می کند  جریان نفت دنیا 

انتقاد کرده است.
گفته  آمریکا  نظامی  مقام  این 
»مشکل اینجاست که چرا این تمرین 
نزدیک مسیر پرترافیک حمل و نقل 
کشتی های نفتی و تجاری برگزار شده 
آنهم درست در زمانی که کشورهای 
تمرکز  ُکرونا  با  مقابله  بر  منطقه 

کرده اند.«
مانور  متحده  ایاالت  آوریل  ماه  در 
انقالب  پاسداران  سپاه  قایق های 
آمریکا  ناوهای  اطراف  در  اسالمی 
و  »خطرناک  را  فارس  خلیج  در 
آزاردهنده« خواند. کمی پیش از آن 
بود  مظنون  ایران  اسالمی  جمهوری 
که قصد داشته یک نفتکش با پرچم 

هنگ کنگ را توقیف کند.
در  پیش  سال  دو  ترامپ  دونالد 
هشتم ماه مه ۲۰۱۸ با خروج از برجام 
کارزار فشار حداکثری علیه جمهوری 

اسالمی را آغاز کرد که بر تنش های 
تحلیلگران  افزود.  طرفین  میان 
تنش های  هشدار داده اند که احتماالً 
منطقه ای دوباره افزایش خواهد یافت.

ارتش  و  داخلی  خبری  منابع 
روز  می کنند  ادعا  اسالمی  جمهوری 
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت موشک »نور« 
ناو »جماران«  از  فنی  نقص  علت  به 
شلیک شده و به شناور کنارک برخورد 
کرده است اما شواهد این احتمال که 
شناور کنارک در حال مین ریزی در 

دریا بوده را تقویت می کند.
و  استان سیستان  نظامی  دادستان 
بلوچستان به رسانه  ها هشدار داده تا 
از  کارشناسی  تیم  های  دقیق  بررسی 
هرگونه گمانه زنی در مورد این رویداد 
وبسایت  که  حالی  در  شود.  پرهیز 
در  مرتب  داخلی  رسانه های  و  ارتش 
درباره  جمله  از  »گمانه زنی«  حال 
»جنگ الکترونیک« و »نقش آمریکا« 

هستند!
چهارشنبه  روز  »شرق«  روزنامه 
قلم  به  یادداشتی  در  اردیبهشت   ۲۴
پر  »منطقه  نوشت  مجلسی  فریدون 
خطای  خوشبختانه  است،  تنش  از 
خودی  ناو  به  آسیب  موجب  انسانی 
ناو  یک  به  آسیب  موجب  و  شد 
نزدیکی  آن  در  آمریکایی  سرگردان 
روز  آمریکا، هر  و  ایران  نشد. شرایط 

دستخوش تغییر است«.
واکنش  در  تهران  کیهان  روزنامه 
در  »طیفی  نوشت:  یادداشت  این  به 
بزدلی  و  ترس  که  داریم  کشورمان 
و  دارد  ریشه  وجودشان  اعماق  در 
نمی توان این حس »خودکمتر بینی« 

را از این جماعت گرفت.«



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷۲۷ 
جمعه ۲۶ اردیبهشت ماه تا پنجشنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۹خورشیدی

شنا و عوارض مهم 
آن برای پوست

آیا میدانستید با شناکردن بدنتان در معرض انواع 
مشکالت پوستی قرار میگیرد ؟تصورات مختلفی درباره شنا 

کردن افراد مبتال به اگزما وجود دارد و بسیاری از این افراد فکر 
می کنند که شنا کردن برای شان امکان پذیر نیست.یکی از جدیدترین 

مطالعات اخیر دانشمندان که گزارشی از آن در انجمن قلب آمریکا ارائه شده 
است، نتایج جالبی را درباره بی تحرکی در تعطیالت آخر هفته نشان می دهد.

تصورات مختلفی درباره شنا کردن افراد مبتال به اگزما وجود دارد و بسیاری از 
این افراد فکر می کنند که شنا کردن برای شان امکان پذیر نیست. در واقعیت هم 
واکنش افراد مبتال به اگزما نسبت به شنا کردن یکسان نیست و همین نکته مساله را 
پیچیده تر می کند.در حالی که تماس با ُکُلر باعث تشدید اگزما در بین بعضی افراد مبتال 
به این بیماری پوستی می شود، اما کسانی هستند که می گویند تماس با ُکُلر واقعا تاثیر 
مثبتی روی وضعیت پوست شان داشته است. اگر تماس با ُکُلر باعث تحریک اگزمای 
پوستی شما می شود، قبل از وارد شدن به آب استخر، حتما از مرطوب کننده های 
غلیظ استفاده کنید تا از تماس با ُکُلر جلوگیری کند. وقتی از استخر بیرون آمدید 

باید سریعا دوش بگیرید و باز هم کرم مرطوب کننده غلیظ به بدن تان بزنید.
البته بهتر است از مسئوالن استخر درباره زمان اضافه کردن ُکُلر به آب سوال 

کنید، چون غلظت این ماده به مرور زمان کاهش می یابد و تاثیر منفی آن 
هم کمتر می شود. بنابراین می توانید زمانی را برای ورود به استخر 

انتخاب کنید که ُکُلر به تازگی وارد آب نشده باشد. این نکته 
را هم در نظر بگیرید که افزایش زمان شنا کردن در 

استخر، به پوست کمک می کند تا خودش 
را با ُکُلر تطبیق دهد.

زنان  شاخص

خاموشتر از سنگم، اي عشق مرا دریاب
هنگام بهاران است، چشمم بگشا از خواب

صحرا شده گلباران، در دیدۀ بیداران
من در طلب یاران، سرگشته ام و بي تاب
از خویش جدا مانده، جا مانده و وامانده

افتاده در این گنداب، آزرده ز شیخ و شاب
دردي است بسي جانکاه، در دوزخ شب ماندن
جز کینه و نفرت نیست، در ظلمت این غرقاب

خندند به من مردم، از عشق چو مي گویم
گویند که آن رؤیا، نقشي است همه بر آب
گویند نشان از یار، در هیچ دیاري نیست

در جنگل بي فردا، بیهوده پي اش مشتاب ...
... دور از تو به جان آمد »لعبت« ز غم غربت

اي درد تو درمانم، اي عشق، مرا دریاب

بی  از  تاکنون  آیا 
خون  تست  یا  چک  بی 
سنجش  های  روش  سایر  یا   HCG
چنانچه  اید؟  کرده  استفاده  بارداری 
تجربه استفاده از این تست ها را داشته 
اید، حتما به این نکته پی برده اید که 
یکی از چالش های استفاده از بی بی 
چک، نحوه استفاده از آن است. بدین 
گونه که چه زمانی باید از بی بی چک 
استفاده کرد تا نتیجه دقیقی را نشان 
دهد و اینکه اصال آیا می توان به نتایج 
بی بی چک اعتماد کرد یا باید همان 
به سراغ تست خون HCG رفت؟ تازه 
پس از اینکه زمان مناسب استفاده از 
بی بی چک را شناسایی کردید، چگونه 
مقاله  تحلیل کرد؟  را  آن  باید جواب 

طرز استفاده از بی بی چک وبسایت 
مینت کامال این موضوع را توضیح داده 
و تحلیل دو خط صورتی، یک  است 
خط صورتی و یک خط سفید و یک 
کمرنگ صورتی  و خط  خط صورتی 
را به طور کامل توضیح داده است. در 
این مقاله نیز سعی می کنیم به صورت 
مختصر اطالعاتی را در رابطه با نحوه 

استفاده از بی بی چک ارائه دهیم.
برای  مطلب،  اصل  سر  بروریم  اما 
استفاده از بی بی چک باید حداقل دو 
هفته از رابطه گذشته باشد تا در صورت 
بی  بی  از  را  پاسخی  بتوان  بارداری، 
چک دریافت کرد. نحوه استفاده از آن 
به این شکل است که ابتدا بسته بندی 
محصول را باز می کنید و  با استفاده 
یکبار  لیوان  یک  در  ادرار  مقداری  از 
مصرف و قرار دادن قسمت مشخص 
چند  ادرار،  در  چک  بی  بی  از  شده 
دقیقه ای صبر میکنید و بی بی چک 
را از ادرار خارج کرده و پس از چند 
دقیقه پاسخ تست را بررسی می کنید.

انجام  “اگر چه ممکن است که برای 
باشید،  مشتاق  بسیار  بارداری،  تست 
چه  بارداری،  تست  زمان  بهترین  اما 

هر دلیلی ممکن است برای احتمال 
بارداری خود، استرس داشته باشند، 
بارداری  برای  ها  خانم  از  بعضی 
ناخواسته خود استرس دارند و بعضی 
دیگر برای نتیجه مثبت گرفتن بعد 
از تالش های متعدد و ناباروری های 
طوالنی مدت،استرس دارند. و جدای 
این موضوعات ممکن است بانوان در 
زندگی روزمره، استرس های زیادی را 
متحمل شوند که در تعویق قاعدگی، 

بی تاثیر نیست.
سواالت متداولی که در زمینه بی بی 
های  تست  از  استفاده  طرز  و  چک 

بارداری بسیار مطرح می شوند:
برای  ممکن  زمان  سریعترین 
چه  چک،  بی  بی  از  استفاده 

زمانیست؟
دو هفته بعد از لقاح، ترشح هورمون 
می  مقداری  به  ادرار،  در   HCG
چک  بی  بی  از  میتوان  که  رسد 
این  پزشکان  اکثر  و  کرد  استفاده 

زمان را مد نظر دارند.

ممکن  چک  بی  بی  نتیجه   آیا 
است اشتباه باشد؟

بله ممکن است پاسخ بی بی چک 
به صورت کاذب منفی باشد و علت 
این موضوع بیشتر بخاطر انجام تست 
زودتر از موعد معین است و یا اینکه 
مراحل تست را به درستی انجام نداده 
اید. که باید پس از دو الی سه روز، مجدا 
تست بی بی چک را امتحان کنید.
و  آنالوگ  چک  بی  بی  دقت  آیا 
دیجیتال با یکدیگر متفاوت است؟

خیر دقت و نحوه اندازه گیری هر دو 
یکسان است و تنها در نحوه نمایش 

پاسخ متفاوت هستند.
بی  بی  از  استفاده  دقیق  زمان 

چک چه زمانی است؟
تقریبا ۱۰ روز پس از اقدام به بارداری 
استفاده  چک  بی  بی  از  توانید  می 
کنید و نحوه استفاده از آن نیز به گونه 
ای است که صبح ها بالفاصله پس از 
بیدار شدن و هنگام ادرار صبحگاهی 
از این تست استفاده کنید. چنانچه 
درساعاتی دیگر از روز، بی بی چک 
استفاده کنید؛ ممکن است دقت الزم 

را نداشته باشد.

تست  چه  و  بی چک  بی  از  استفاده 
خون، حداقل یک هفته پس از زمانی 
است که باید پریود می شدید. اگر نمی 
توانید تا این موقع صبر کنید، حداقل 
تست  رابطه،  انجام  از  پس  هفته  دو 

بارداری را انجام دهید.”
چنانچه  و  باال  توضیحات  به  توجه  با 
به نتایج بی بی چک و تست بارداری 
می  ندارید،  کامل  اطمینان  خانگی 
توانید ۳ الی ۴ هفته پس از اقدام صبر 
 HCG کنبد و پس از آن تست خون
بدهید. پاسخ این تست به مراتب از بی 

بی چک دقت بیشتری دارد.
تست بارداری خانگی

با  برده شده،  نام  های  روش  کنار  در 
ها  خانم  برخی  که  عالئمی  به  توجه 
تجربه  بارداری  ابتدایی  روزهای  در 
می کنند و به عالئم بارداری معروفند، 
از  کرد.  شک  بارداری  به  میتوان  نیز 
روزهای  در  که  بارداری  عالئم  جمله 
ابتدایی لقاح بروز می کند و برخی از 
بانوان آنها را تحربه نی کنند می توان، 

سفتی سینه ها، احساس حالت تهوع و 
استفراغ،دل درد و کمر درد، تغییرات 
لکه  و  خوراکی  های  ویار  وخو،  خلق 
اکثر  که  برد  نام  را  گزینی  النه  بینی 
با عالئم سندروم  را  عالئم  این  بانوان 
از قاعدگی اشتباه می گیرند و  پیش 
توانایی تشخیص این دو از هم را ندارند 
و به عالئم اعتنا نمی کنند و خود را 
نیازمند تست های بارداری، از جمله بی 

بی چک می دانند.
یکی دیگر از مهمترین عالئمی که خانم 
ها ممکن است تجربه کنند و بیشتر به 
احتمال بارداری مشکوک شوند، تعویق 
در پریود است. گاهی تعویق در پریود 
ممکن به دالیل دیگری که به بارداری 
ارتباطی ندارند اتفاق بیفتد، به عنوان 
مثال: سندروم تخمدان پلی کیستیک، 
های  کیست  تیروئیدی،  مشکالت 
اندومتریوز،  رحمی،  فیبروم  تخمدان، 
ناگهانی،  وزن  کاهش  و  افزایش 
افزایش هورمون پروالکتین، مسافرت 
و تغییرات آب و هوایی، مصرف قرص 
های هورمونی و روش های جلوگیری 
از بارداری و از همه مهمتر و قابل توجه 
تر، استرس است که اکثر خانم ها به 

نینا انصاری
)134۵ - تهران(

نویسنده  و  تاریخ نگار  انصاری  نینا 
خاطر  به  که  آمریکایی  ایرانی- 
برابری  درباره  فعالیت  و  پژوهش 
ایران  در  مردان  و  زنان  حقوق 
انصاری  نینا  شده است.  شناخته 
همچنین دختر »هوشنگ انصاری« 
ایران  دارایی  و  اقتصاد  امور  )وزیر 
کابینه  در   ۱۳۴۸-۱۳۵۶ سال  در 
می باشد.  هویدا«(  »امیرعباس 
سن  در  و   ۱۳۵۶ سال  در  انصاری 
و  کرد  ترک  را  ایران  سالگی   ۱۱
دکتر  نمود.  مهاجرت  آمریکا  به 
انصاری در سال های اخیر تحقیقات 
انجام  ایران  زنان  درباره  بسیاری 
و  نوشته  بسیاری  مقاالت  و  داده 
است.  کرده  بسیاری  مصاحبه های 
معمول  فرضیه های  با  او  پژوهش 
و  مقابله کرده  ایران  زنان در  ترقی 
کامل  آزادی  مدافع  حال  عین  در 

است.
انصاری در سال ۲۰۱۵ کتابی تحت 
 Jewels( اهلل«  »جواهرات  عنوان 
 of Allah: The Untold Story
و  چاپ   )of Women in Iran

منتشر کرد که بسیار پرفروش شد و 
جوایزی نیز دریافت کرد. این کتاب 
و  ایران  زنان  زندگی  شرایط  درباره 
از  بعد  و  قبل  در  آنان  چالش های 
 ۱۳۵۷ سال  اسالمی  انقالب  وقوع 

می پردازد.
نینا انصاری در عرصه های فرهنگی 
فعال  هم  خیریه  و  دانشگاهی  و 
است و عضو هیئت مدیره و هیئت 
در  خیریه  مؤسسه  چندین  امنای 
»ویمنز   ۲۰۱۵ سال  امریکاست.در 
اینیوز« انصاری را به عنوان یکی از 

لعبت واال۲۱ رهبر قرن ۲۱ام معرفی کرد.
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پوست  انداختن  شمع  عوارض  با 
صورت آشنایی دارید؟ موم انداختن 
یکی از راه های متعدد از بین بردن 
موهای ضائد بدن در برابر روش های 
قدیمی مثل بند انداختن و استفاده 
است.  موبر  های  کرم  و  پودر  از 
زیادی  حجم  که  دارید  اگرتصمیم 
از موها را یکباره از بین ببرید شمع 
انداختن صورت یک راه مناسب است. 
رویش  برای  راهی  دنبال  به  اگر   
کندتر موها هستید استفاده از واکس 
یا همان شمع یک گزینه ایده آل می 
باشد. همان طور که از مزایای شمع 
روش  این  از  و  شوید  می  خبر  با 
از  استفاده می کنید بهتر است که 
پیدا  آگاهی  نیز  آن  جانبی  عوارض 

کنید.
صورت:  پوست  انداختن  شمع 
استفاده از شمع خنک یا گرم برای 
این  به  بردن موهای صورت  بین  از 
در جهت  را  است که شمع  صورت 
رویش موها بر روی پوست می مالند 

و در جهت عکس آن را می کشند و 
موها را از ریشه جدا می کنند. این 
کار باعث می شود که تعداد زیادی از 

موها یک باره برداشته شوند.
انداختن  شمع  جانبی  عوارض 
پوست صورت: شمع صورت را می 
توانید به راحتی از داروخانه ها تهیه 
را  این محصول  اگرچه چون  کنید. 
می توان از داروخانه خریداری کرد، 
اما بدین مفهوم نمی باشد که هیچ اثر 
جانبی بر پوست ندارد. در ادامه این 
مقاله عوارض جانبی شمع انداختن 
صورت را مورد بررسی قرار می دهیم:

استفاده  که  شمعی  نوع  هر  درد: 
را  درد  مقداری  باالخره  کنید 
احساس خواهید کرد. این درد زمانی 
خواهید  می  که  شود  می  احساس 
شمع را ناگهان بکشید، دقیقا مشابه 
بانداژ  خواهید  می  که  است  این 
چسبیده شده بر روی یک پوست مو 
دار بکشید. میزان درد به نوع پوست 
و میزان حساسیت آن، آستانه درد، 
مقدار موها و به ناحیه ای که شمع 
دارد.  بستگی  شود،  می  انداخته 
در  است که  مثال ممکن  عنوان  به 

شکسته  موها  و 
شده و به زیر پوست بر 

می گردند.
حساسیت به نور خورشید: هرگز 
دچار  تازگی  به  که  پوستی  نباید 
آفتاب سوختگی شده است را شمع 
انداخت. همچنان باید بعد از شمع 
انداختن مراقبت های الزم را نسبت 
به پوست خود به جا بیاورید. با شمع 
انداختن اپیدرم روی سطح پوست از 
بین خواهد رفت و همین امر موجب 
حساس شدن پوست نسبت به نور 

خورشید می گردد.
دلیل  به  آلرژیک:  های  واکنش 
ها  مواد مختلف درون شمع  وجود 
پوستی  است که حساسیت  ممکن 

که  این  برای  شود.  ایجاد  شما  در 
شمع  به  نسبت  تان  بدن  بدانید 
خیر  یا  دارد  حساسیت  نظر  مورد 
مقدار کمی از آن را روی بازو بمالید 
از  را  کوچک  ناحیه  یک  موهای  و 
تغییری  گونه  هیچ  اگر  ببرید.  بین 
طی ۲۴ ساعت بر روی پوست خود 
وجود  مشکلی  نکردید،  احساس 
این راهی است که  نخواهد داشت. 
خود  صورت  حساسیت  توانید  می 
را تشخیص دهید.  به شمع  نسبت 
گونه  هر  کردن  تست  از  بعد  اگر 
مشاهده  قرمزی  یا  زخم  خارش، 
کردید از استفاده موم بر روی پوست 

خود اجتناب کنید.
شمع  اوقات  از  برخی  خونریزی: 
انداختن موجب خونریزی می گردد 
اما این اتفاق کامال عادی می باشد. 
رفتن  بین  از  دلیل  به  موضع  این 
به  پوست  سطح  روی  های  اپیدرم 
همراه موها می باشد. ممکن است 
برای  ببینید.  خون  کمی  تنها  که 
جلوگیری از این اتفاق از موم های 
حساس  های  پوست  مخصوص 

استفاده کنید.

پشت لب درد بیشتری احساس کنید 
تا روی چانه.

از شمع  استفاده  قرمزی و سوزش: 
و  قرمزی  موجب  تواند  می  صورت 
سوزش بعد از آن شود. ممکن است 
که دیده باشید پوست هایی که تازه 
شمع انداخته شده اند صورتی یا قرمز 
رنگ هستند و نسبت به لمس کردن 
بسیار حساس می باشند. استفاده از 
تمیز کننده های صورت ممکن است 
باعث سوزش پوست شوند پس بهتر 
است بعد از شمع انداختن از تونر های 
الکلی استفاده نکنید. قرمزی معموال 
روز بعد از بین خواهد رفت. می توانید 
از کمپرس سرد نیز برای بهتر شدن 

پوست استفاده کنید.
پوست  سوزش  و  قرمزی  خراش: 
انداختن معموال موقتی  از شمع  بعد 
یک  خراش  و  زخم  اگرچه،  هستند. 
می  اما  است  معمول  جانبی  عوارض 
تواند برای یک روز یا بیشتر بر روی 
پوست صورت مشخص باشد. اگر زخم 

گسترش  حال  در  یا  شدند  بدتر  ها 
بودند استفاده از محصوالت پوستی را 

متوقف کنید.
شمع  از  بعد  موقتی:  های  جوش 
ایجاد  متوجه  است  ممکن  انداختن 
بر روی پوست خود  جوش های ریز 
شوید. این جوش دقیقا بر روی روزنه 
جایی  شوند  می  ایجاد  پوست  های 
اند.  شده  خارج  ریشه  از  موها  که 
می توانید از کرم یا نرم کننده های 
صورت برای از بین بردن این جوش 
ها کمک بگیرید. اما این جوش های 
از چند ساعت  ریز خود به خود بعد 

ناپدید خواهند شد.
است  ممکن  پوستی:  زیر  موهای 
که قبال ناحیه ای از بدن تان به دلیل 
رویش  هنگام  آن  موهای  تراشیدن 
کامال از پوست خارج نشده باشند، این 
اتفاق می تواند با موم یا شمع انداختن 
تکرار شود. می توانید ریسک این کار 
را با استفاده از شمع در جهت مخالف 
ایجاد  دهید.  کاهش  موها  رویش 
مرغی  پوست  یا  پوستی  زیر  موهای 
شدن زمانی اتفاق می افتد که موها به 
طور کامال از ریشه خارج نشده باشند 
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نحوه استفاده از »بی بی چک«  عوارض شمع انداختن پوست صورت چیست؟



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷۲۷
 جمعه ۱۵ تا پنجشنبه ۲۱ مه ۲۰۲۰

مردان  شاخص

آخرین چکه ی بارانم
آویخته

از برگی خشک
از تن لخت درخت

به زمین غلتیدم
دود شیری رنگ

شاید بدنت بود که از شعله ی افسرده ی 
خود بر می خاست

عشق ما بوی زمستان می داد
چشم تردید

اگر بسته ، اگر باز
نمی بیند زیبایی را

عشق ما بیشتر از پاییز
بیگانه از امید نبود

یکی  ها  دست  مناسب  شستشوی 
برای پیشگیری  بهترین روش ها  از 
مانند  هایی  ویروس  انتشار  از 
و  )کووید-۱۹(  جدید  کروناویروس 
اما زمانی که به یک  آنفوالنزا است. 
بیماری پوستی مانند اگزما )درماتیت 
هیدروتیک(  دیس  اگزما  یا  آتوپیک 
ها  دست  شستن  هستید،  مبتال 
و  به خشکی  منجر  تواند  می  اغلب 
ترک خوردگی پوست، خارش، درد و 
احتماال عفونت شود. بنابراین چگونه 
هستند،  مبتال  اگزما  به  که  افرادی 
ابتال  از  محافظت  ضمن  توانند  می 
نیز  خود  پوست  از  کروناویروس،  به 

محافظت کنند؟
آمریکا  آلرژی  و  آسم  موسسه 
جاناتان  دکتر  از   )AAFA(
شورای  عضای  ازا  یکی  سیلوربرگ، 
علمی پزشکی، این سوال را پرسید 
که افراد مبتال به اگزما و دیگر بیماری 
های پوستی، در مورد شستن دست 
ها و ویروس کووید-۱۹ جه نکاتی را 

باید بدانند.
 )WHO( سازمان بهداشت جهانی
از  پیشگیری  و  کنترل  مراکز  و 
مصون  برای   ،)CDC( ها  بیماری 
ماندن از ابتال به آنفوالنزا و ویروس 
کووید-19 شستن مکرر دست ها 
را توصیه می کنند. اما این کار می 
تواند باعث بدتر شدن اگزما شود. 
اگزما  به  مبتال  که  افرادی  به  شما 
که  دارید  ای  توصیه  هستند، چه 
در عین حالی که مسائل بهداشتی 
را رعایت می کنند ، از بدتر شدن 

اگزما نیز پیشگیری کنند؟
تجربه شخصی و حرفه ای من این 
بوده است که به طور کلی شستشوی 
دست ها بهتر از ضد عفونی کردن آنها 
است، به خصوص زمانی که بالفاصله 
از مرطوب کننده استفاده می کنید. 
استفاده از مرطوب کننده بعد از هر 
بار شستن دست ها، می تواند مانع از 
خشک شدن پوست شود. من معموال 
توصیه می کنم که بیماران یک پماد 
مرطوب کننده جیبی به همراه خود 
داشته باشند تا بتوانند همه جا از آن 

استفاده کنند.
آیا افراد مبتال به اگزما، باید از مصرف 
انواع خاصی از صابون  ها اجتناب 
کننده  عفونی  ضد  از  آیا  کنند؟ 
کنند؟ استفاده  نباید  نیز  دست 

بسیاری از شوینده های ضد عفونی 
باکتری  ضد  های  شوینده  و  کننده 
برای پوست کامال ناخوشایند هستند. 
از  استفاده  در صورت  کلی،  به طور 
الزم  مناسب،  و  درست  های  روش 
نیست که از مواد ضد عفونی کننده 
استفاده  ها  دست  بهداشت  برای 
کنید)یعنی با استفاه از صابون و آب 
ثانیه دست های  به مدت ۲۰  گرم، 
خود را بشوئید(. سازمان غذا و داروی 
حال  در   )FDA( متحده  ایاالت 
بررسی این موضوع است که آیا این 
ترکیبات برای مواد پاک کننده ای که 
بدون نسخه به فروش می رسند نیز 

درمان شوره سر با مواد 
طبیعی

بسیاری از انسانها  مشکل شوره سر / پوسته پوست شدن 
پوست  سر دارند این مشکل به دالیل تولید سبوم و یا خشک 

شدن پوست سر و یا پسوریازیس پوست سر  و یا التهاب ناشی از 
محصوالت می باشد.شوره سر خود را به ۳ روش خانگی و سنتی درمان 

کنید. در این مطلب شما با آلوئه ورا , حنا و سرکه سیب ، شوره سر خود را 
درمان کنید .

درمان شوره سر با حنا :
 یک قاشق چای خوری حنا با نصف استکان روغن زیتون تصفیه نشده مخلوط کنید 
و دو بار پوست سر ماساژ بدین و با پالستیک سرتونو بپوشونید و بهد از دو-سه ساعت 
برید حموم بشورید)میتونید یک قاشق چای خوری هم سدر اضافه کنید(هم برای 

شوره و هم خارش سر خوبه.
درمان شوره سر با سرکه : 

یک ساعت قبل از حموم موهاتونو را با سرکه سیب یا آبغوره )و به خصوص لِرت 
آبغوره لِرت همون ماده لزجی که توی شیشه های آبغوره ته نشین میشه( پوست 
سرتونو با میوه های اسیدی مثل لیمو،پرتقال،گریپ فروت و غیره ماساژ بدین 

و بعد از نیم تا یک ساعت بشورید.
درمان شوره سر با آلوئه ورا : 

برگ الوئه ورا تهیه کنید و ژل داخلش رو جدا کنید و خورد کنید 
و پوست سرتونو باهاش ماساژ بدین،این کار رو هفته ای 

دو الی سه بار نیک ساعت قبل از حموم انجام 
موثر  خیلی  سر  شوره  برای  بدین 

هست.

مناسب هستند یا خیر. اما در شرایط 
شیوع این بیماری، شما ممکن است 
ضد  های  شوینده  از  برخی  به  فقط 
پوست  زبری  باعث  عفونی کننده که 
می شوند، دسترسی داشته باشید. به 
همین  دلیل، مزایای رعایت بهداشت 
و پیشگیری از انتقال بیماری از معایب 
تحریک کننده این چنین محصوالتی 
مرطوب  از  استفاده  اما  است.  بیشتر 
کننده بعد از هر بار شستشوی دست 
ها می تواند مقداری از اثرات خشک 

کنندگی پوست را کاهش دهد.
مرطوب  برای  اگزما  به  مبتال  افراد 
از  بعد  خود  های  دست  کردن 
شستشوی دست ها چه مراحلی را 

باید انجام دهند؟
بعد از شستن دست ها باید آنها را با یک 
حوله کاغذی یکبار مصرف یا دستمال 
کاغذی، خشک کنید. بهتر است دست 
ها را با مالیدن حوله، خشک نکنید زیرا 
همان طور که شستشوی مکرر با آب 
می  پوست  به  رسیدن  آسیب  باعث 

شود، این حرکت نیز به پوست آسیب 
تقریبا  پوست  که  زمانی  رساند.  می 
خشک است و هنوز کمی مرطوب می 
باشد، مقدار زیادی مرطوب کننده را بر 
روی سطح دست ها و انگشتان خود 
بمالید. انتخاب مرطوب کننده تا حد 
زیادی به اولویت شما و انجام فعالیت 

های روزانه زندگی شما بستگی دارد.
های  دستکش  افراد  از  برخی 
از مواد  یکبار مصرف می پوشند و 
روی  بر  دست  کننده  ضدعفونی 
دستکش ها استفاده می کنند. این 
های  دستکش  کیفیت  روی  بر  کار 
التکس تاثیر می گذارد. آیا بر روی 
دستکش های نیتریل یا وینیل نیز 
تاثیر گذار است؟ آیا این یک روش 
موثر برای افراد مبتال به اگزما است 
تا از بدتر شدن شرایط بیماری خود 

پیشگیری کنند؟
کیفیت  روی  که  نیستم  مطمئن 
دستکش های وینیل یا نیتریل اثری 
بگذارد. اما من طرفدار این روش نیستم 
.زمانی که از مواد ضد عفونی کننده بر 
استفاده  پوشش  بدون  دست  روی 
می کنیم، می توانیم حس کنیم که 

سطح  تمام 
دست  و انگشتان 

ماده  این  به  را  خود 
پوشیدن  با  اما  ایم..  کرده  آغشته 
را  حس  این  توانیم  نمی  دستکش، 
داشته باشیم و ممکن است بعضی از 
عفونی  ضد  مواد  به  دستکش  نواحی 
کننده آغشته نشود و سپس به طور 
با  را  ها  میکروب  از  تعدادی  تصادفی 
خود حمل کنیم . به نظر من تعویض 
دستکش ها و شستشوی دست ها با 
از  مواد ضدعفونی کننده خیلی بهتر 
و ضدعفونی کردن دستکش  شستن 

ها می باشد.
اگر دست های افراد مبتال به اگزما 
خشک و ترک خورده شوند، آیا باید 
چگونه  کنند؟  مراجعه  پزشک  به 

باید درمان شوند تا از بروز عفونت 
جلوگیری کنند؟

کیفیت خوب مواد مصرفی برای پوست، 
یکی از جنبه  های مهم بهداشت دست  
ها به شمار می رود. افرادی که مستعد 
درماتیت  یا  و  دست  اگزمای  به  ابتال 
آتوپیک می باشند، از صابون های زبر 
کننده  و یا شستشوی مکرر دست ها 
باید اجتناب کرده و برای محافظت از 
از  پوست و بدتر نشدن شرایط اگزما 
مرطوب کننده  های پوست استفاده 
کنند. اما اگر این کار کافی نباشد، می 
توان درمان های موضعی را به منظور 
کاهش التهاب ناشی از اگزما تجویز کرد.
افراد مبتال به اگزما در هنگام تمیز 
کردن پوست خود با مواد ضدعفونی 
دهند  انجام  باید  کاری  کننده، چه 
تا از گسترش بیماری های تنفسی 

پیشگیری کنند؟
همیشه در هنگام استفاده از مواد ضد 
عفونی کننده و محصوالت تمیز کننده 
باید از دستکش استفاده کنید. تماس 
بسیار  تواند  می  پوست  با  مواد  این 

ناخوشایند و آزار دهنده باشد.

بیژن سمندر
)13۲۰ - 139۷(

بیژن سمندر شاعر، ترانه سرا و نوازنده 
بنیان گذار  را  او  بود.  ایران  اهل  تار 
شیرازی  گویش  به  شعر  سرودن 
می دانند. وی در شهر شیراز از مادر 
در  او  آمد.  به دنیا  شیرازی  پدری  و 
برادران  همراه  به  جوانی  سال های 
و  سمندر  سیروس  و  کاووس  خود 
»گروه  نام  به  گروهی  دیگر  برخی 
برادران سمندر« را تشکیل داد. آن ها 
در این گروه به نواختن ساز و شعر 
این  در  می پرداختند.  ترانه خوانی  و 
و  فلوت،  سیروس،  تار،  بیژن،  گروه، 
کاووس که بعدها کارشناس هنرهای 
سمندر،  می نواخت.  تنبک  شد  زیبا 
رشته  در  را  خود  دکتری  مدرک 
ادبیات در دانشگاه تهران کسب کرد. 
دکترای  هنر،  به  عالقه  به  توجه  با 
معماری خود را در شهر واشینگتن، 
بنیان گذار  او  کرد.  دریافت  دی.سی. 
شیرازی  گویش  به  شعر  سرودن 
به  ایران   ۱۳۵۷ انقالب  از  س  بود. 
آمریکا مهاجرت کرد و در آن کشور 
بنیاد  ایرانی  شعر  در  تازه ای  شیوه 
نهاد و نشانه آن کتاب میکس شعر 

است که هر بیت آن از یک مصراع 
پارسی و یک مصرع انگلیسی تشکیل 
شده است. او در آمریکا دکترای رشته 
دریافت  را  آسیا  و  خاورمیانه  حقوق 
توسط  سمندر  بیژن  اشعار  کرد. 
بسیاری از خواننده ها اجرا شده اند. از 
پرآوازه ترین آن ها که رکورد بیشترین 
ترانه خوانده شده توسط خوانندگان 
سنگم  گل  ترانه  دارد  را  حرفه ای 
است که توسط بیش از چهار خواننده 
خوانده شده است که می توان از بین 
و  تُرک(  )خواننده  سایِن  اِِمل  آن ها 

هایده را نام برد.

Pexels

Pexels

غبغب یکی از 
که  چیزهاییست 
اضافه  اعضای صورت  به 
جذابیت  باعث  ممکن  و  است  شده 
شود. ولی در بیشتر موقع نتیجه عکس 
روش  میگیرد.  را  نمک چهره  و  داده 
های زیادی برای از بین بردن غبغب 
وجود دارد ولی بعضی روش ها جواب 
میدهد و بعضی ها نه. در ادامه انواع 
از بین بردن غبغب را در  روش های 

اختیار شما قرار میدهیم. 
توصیه ابن سینا برای رفع غبغب

غبغب  چربی  رفع  طب  سنتی  در 
بر  توصیه  بلکه  ندارد  دارویی  درمان 
ریاضت است. ریاضت به گفته حکمای 
بهترین  و  ورزش  یعنی  طب سنتی 
مصرف  است.  پیاده روی  هم  ورزش 

کمتر غذاهایی که باعث تجمع چربی 
برنج  مثل  می شوند  غبغب  ناحیه  در 
از  که  افرادی  است.  شده  توصیه  نیز 
را  به غبغب  ابتال  ژنتیکی زمینه  نظر 
یا  نخورند  برنج  یا  است  بهتر  دارند، 
برنج سبوس دار میل کنند زیرا سبوس 
جلوی تجمع چربی در ناحیه غبغب را 
می گیرد. ابن سینا نیز برای رفع چربی 
غبغب، حمام خشک را توصیه کرده 
تعبیر  به سونا  از آن  امروزه  است که 
می شود. سونای خشک به شرطی که 
بیش از ۸ دقیقه ادامه نیابد، می تواند 
در رفع چربی ناحیه زیر چانه همراه 
دیگر مالحظات مثل ورزش و رعایت 

تغذیه مفید باشد.
چگونه با ورزش غبغب را کوچک 

کنیم؟
کنار  در  می توانید  ورزش  کمک  به 
رژیم غذایی چربی ذخیره شده در ناحیه 
غبغب را از بین ببرید. تمرین های زیر به 
رفع چربی این ناحیه کمک خواهد کرد:

فک  نگه دارید،  صاف  را  گردن  و  سر 
پایین را جلو بکشید، سرتان را تا جای 
نگاه  سقف  به  و  ببرید  عقب  ممکن 
باز  ممکن  جای  تا  را  دهانتان  کنید، 

کنید و همزمان فک پایین را به سمت 
جلو بکشید. آرام دهانتان را ببندید و 
این  سر را به حالت عادی برگردانید. 
زمانی که  تا  یا  بار  را ۱۰-۱۵  تمرین 
ماهیچه های اطراف فک خسته شوند، 

ادامه دهید.
سرتان را عقب ببرید و به سقف نگاه 
کنید. لب پایین را بکشید و لب باال را 
به کمک آن پوشش دهید. فک پایین 
را به سمت باال بکشید به طوری که 
احساس کنید عضالت گردن کشیده 
می شود. این وضعیت را برای ۵ ثانیه 
حفظ کنید بعد عضالت را شل کنید 
و سر را به وضعیت طبیعی برگردانید. 
این تمرین را ۵ مرتبه یا تا زمانی که 
شوند،  خسته  فک  و  گردن  عضالت 

ادامه دهید.
سرتان را صاف نگه دارید و روبرو را نگاه 
کنید. زبانتان را تا جای ممکن بیرون 
بیاورید و پایین بکشید و سعی کنید با 
نوک زبان چانه را لمس کنید. ۳۰ ثانیه 
یا تا زمانی  که حس کنید ماهیچه های 

پشت زبان و زیر چانه می سوزد، در این 
وضعیت بمانید. زبان را باال بیاورید تا 
استراحت کند و دوباره این تمرین را 

۵-۳ مرتبه تکرار کنید.
غبغب  شوروی  تاریخ ساز  مرد 

داشت!
میخائیل سرگئیویچ گورباُچف  آخرین 
بود.  شوروی  جماهیر  اتحاد  رهبر 
پایان  باعث  او  اصالحات  و  تالش ها 
یگانگی  همزمان  اما  شد  سرد  جنگ 
سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی 
را نیز پایان داد و نهایتا باعث فروپاشی 
شوروی شد. گورباچف که جایزه صلح 
اواخر دهه ۸۰  نوبل را دریافت کرده، 
و اوایل دهه ۹۰ میالدی، نقش مهمی 
کمونیسم  سلطه  به  دادن  پایان  در 
نمونه  دو  داشت.  شرقی  اروپای  در 
او  چهره  در  که  بارزی  ویژگی های  از 
دیده می شد و هنوز هم دیده می شود، 

ماه گرفتگی و غبغب اوست!
چرا بعضی ها غبغب دارند؟

بعضی افراد از نظر ژنتیکی با چاق شدن 
مستعد ابتال به غبغب و چاقی صورت 
هستند. در برخی افراد نیز اختالل های 
اسکلتی وجود دارد و زوایای آناتومیک 

صورت در آنها استاندارد نیست.
نیمه تحتانی صورت یعنی فک لب 
پایین و چانه زوایای استانداردی دارد 
کوچکی  تحتانی  فک  که  فردی  اما 
دارد، حالتی مثل غبغب پیدا می کند. 
در خانم های سالمند نیز به دلیل شل 
غبغب  گردن  ناحیه  پوست  شدن 

ایجاد می شود.
غبغب  بروز  دلیل  برحسب  درمان 
متفاوت است. اگر علت بروز کوچکی 
یا عقب رفتگی فک پایین باشد، باید 
با عمل جراحی زیبایی آن را اصالح 
تجمع  از  ترکیبی  که  افرادی  کرد. 
چربی و اختالل های اسکلتی دارند، 
با  باید  زیبایی  جراحی  بر  عالوه 
روش هایی مثل لیپولیز و لیپوساکشن 

و… چربی را نیز برطرف کرد.
در افراد سالمند غبغب را نمی توان با 
لیزر و RF برطرف کرد و باید پوست 
را به روش جراحی کشید. البته با گذر 
دارد،  ادامه  پیری  روند  چون  زمان 
دزوکسی  می کند.  عود  مشکل  این 
کولیک اسید نیز ترکیبی است که در 
مزوتراپی استفاده می شود و می توان 
به کمک آن چربی ناحیه را از بین 
اثر  علمی  مقاله های  در  گرچه  برد. 
فوق العاده ای از آن دیده نشده است. 
غبغب در زنان و مردان شایع است 
جنس  دو  هر  در  سن  افزایش  با  و 

به وجود می آید.
از  را چطور  غبغب  ناحیه  چربی 

بین ببریم؟
و  کردن  الغر  غبغب،  اصلی  درمان 
سوزاندن چربی های اضافه با ورزش و 
رعایت تغذیه و رژیمی سالم است. اگر 
فردی نتواند به این روش چربی های 
تجمع یافته در غبغب را رفع کند و 
باید  باشد،  ناخوشایند  برایش  ظاهر 
را  چربی  این  تهاجمی  روش های  با 

بردارد.
ساده ترین و موثرترین روش در حال 
حاضر ساکشن است. لیزر لیپولیز یا 
کرایولیپولیز درمان های کمکی هستند 
که اصل کار آنها نیز ساکشن است.

تجزیه  به  نیز  داروها  برخی  تزریق 
چربی ناحیه کمک می کند اما عوارض 
ناشی از مصرف این داروها مشخص 
نیست و به همین دلیل استفاده از آنها 

توصیه نمی شود.
برخی از این داروها باعث ایجاد فیبروز 
یا جوشگاه می شوند و باید در تجویز 
آنها دقت کرد. نکته بسیار مهم دیگر 
اینکه در سنین باال تجمع چربی ناحیه 
زیر چانه با شلی پوست همراه می شود.

وقتی پوست ناحیه خیلی شل باشد، 
افتادگی  به  تنها  نه  برداشتن چربی 
را  آن  بلکه  نمی کند  کمکی  پوست 
نمایان تر خواهد کرد. در این شرایط 
بعد   RF یا  رادیو فرکوئنسی  انجام 
نسبی  شدن  سفت  به  ساکشن  از 
این  تمام  می کنداما  کمک  ناحیه 
کارها تا حدی کمک کننده هستند و 
حتی بعد از ساکشن اگر فرد تغذیه و 
رژیمش را رعایت نکند، غبغب دوباره 

برمی گردد.

چرچیل،روزولت و استالین - تهران

محمد علی سپانلو
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روش های از بین بردن غبغب اگزما ، کرونا ویروس و شستشوی دست ها
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فدراسیون بین المللی والیبال از لغو 
در  والیبال  ملت های  لیگ  مسابقات 
سال ۲۰۲۰ به دلیل بیماری ُکرونا خبر 
مهم ترین  از  رقابت ها  این  است.  داده 
به شمار  والیبال جهان  تورنمنت های 
می رود. تیم والیبال ایران همه ساله در 

این بازی ها حضور داشته است.
از  بسیاری  هفته  این  جمعه  روز 
این  انجام  عدم  جهان  رسانه های 
بازی ها را در سال ۲۰۲۰ گزارش دادند. 
داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران 

نیز این خبر را تائید کرده است.
والیبال  جهانی  فدراسیون  درواقع 
تورنمنت  این  اجرای  نداشت  عالقه 
در  دلیل  این  به  و  شود  متوقف  مهم 
ابتدا برگزاری این بازی ها را به بعد از 
المپیک ژاپن موکول کرد. اما اکنون با 
ارسال نامه به فدراسیون های عضو از 
لغو قطعی این رقابت ها خبر داده است.

جایگاه تیم والیبال ایران طبق آخرین 
رده بندی فدراسیون جهانی والیبال در 

مکان هشتم جهان است.
و  آمریکا  لهستان،  برزیل،  تیم های 

تا  اول  رده های  در  ترتیب  به  روسیه 
چهارم دنیا دیده می شوند.

آرژانتین ، فرانسه ، ایتالیا و ایران هم 
در رتبه های پنجم تا هشتم جهان قرار 

دارند.
ژاپن میزبان المپیک ۲۰۲۰، کانادا، 
صربستان و اسلوانی نیز رده های نهم 
اختصاص  به خود  را  دنیا  دوازدهم  تا 

داده اند.
در آخرین رده بندی تیم های والیبال 
جهان، نتایج مسابقات المپیک، انتخابی 
جهان،  قهرمانی  مسابقات  المپیک، 
چلنج  کاپ  والیبال،  ملت های  لیگ 
و  قاره ای  رقابت های  جهانی،  جام  و 
بازی های انتخابی آن مورد توجه قرار 

گرفته است.

مسابقات لیگ ملت های والیبال
 برگزار نمی شود

بازیکن پیشین تیم ملی:
 مدیریت پرسپولیس مسخره بازی شده

ادامه  با  که  =باشگاه هایی 
لیگ برتر مخالفند، می دانند 

به رده های باال نمی رسند.
بازیکن پیشین تیم ملی، پیشکسوت 
پرسپولیس  مربیان  از  و  فوتبال 
مدیران  اخیر  سال های  در  می گوید: 
در  آنقدر  ورزش  این  از  بی اطالع 
باعث  که  کرده اند  خرابکاری  فوتبال 
شده پرونده های زیادی در فدراسیون 
فوتبال  علیه  »فیفا«  فوتبال  جهانی 

ایران تشکیل شود.
چگونگی  درباره  نصرتی  محمد 
توجه  با  برتر  لیگ  قهرمان  تعیین 
در  که  گوناگونی  پیشنهادات  به 
لیگ  ادامه  مانند  شده  مورد  این 
توقف  یا  امسال  قهرمان  انتخاب  و 
که  تیمی  برگزیدن  و  مسابقات 
از  بیشتری  امتیازات  همینجا  تا 
عنوان  به  دارد،  دیگر  باشگاه های 
این  از  هیچکدام  یا  و  لیگ  قهرمان 
دو روش، رها کردن رقابت ها و اعالم 
بهترین  معرفی  بدون  بازی ها  پایان 
باید  بازی ها  است  معتقد  سال،  تیم 

انجام شود.
من  نظر  به  گفته،  ایلنا  به  نصرتی 
آنکه  ضمن  شود.  انجام  باید  بازی ها 
نام  به  داریم  قانونی  ریاضی  در  ما 
خیلی  است  ممکن  که  احتماالت 
تیمی  دارد  امکان  و  بیفتد  اتفاق 
امتیازات زیادی را جمع کند و خود 
به  ولی  برساند.  باالتر  رده های  به  را 
هر حال بعضی تیم ها حاشیه امنیت 
که  پرسپولیس  مانند  دارند  بیشتری 
که  دارد  فاصله  بقیه  با  امتیاز   ۱۰
باز  اما  است.  خوب  هم  خیلی  البته 
بطوری  دارد.  وجود  احتماالت  هم 
می تواند  نیز  آسیا  که کسب سهمیه 
تغییر کند و اما اینکه عده ای با ادامه 
که  است  این  هستند،  مخالف  لیگ 

استخدام بازیکن و مربی خارجی برای پرسپولیس و 
استقالل ممنوع شد

از  مربیانی  و  =بازیکنان 
راه  ایران  فوتبال  به  خارج 
وجود  با  که  کردند  پیدا 
حقوق های  ضعیف  عملکرد 

باالیی می گرفتند.
باشگاه های  به  ورزش  وزارت 
اطالع  )تاج(  استقالل  و  پرسپولیس 
جذب  اجازه  ثانوی  اطالع  تا  داده 
نخواهند  خارجی  مربی  و  بازیکن 
که  بازیکنانی  و  مربیان  اما  داشت. 
قبال به کار گرفته شده اند، می توانند 

همچنان همراه تیم باشند.
توسعه  معاون  علینژاد،  مهدی 
قهرمانی وزارت ورزش که این خبر را 
اعالم می کرد گفت: مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش در نامه ای به وزیر اطالعات 
خواستار برخورد جدی این وزارتخانه 
غیررسمی  دالالن  و  واسطه ها  با 
است. شده  فوتبال  ویژه  به  ورزش 

ورزش  در  داللی  گفت:  علینژاد 

ایران بخصوص فوتبال موضوع تازه ای 
نیست و دالالن از شبکه گسترده ای 
از  خارج  در  کسانی  و  برخوردارند 
در  داللی  مجموعه  این  با  نیز  کشور 
ارتباط هستند و بطور کلی همه آنها 
اما  می کنند.  استفاده  کثیف  پول  از 
با  تنهایی نمی تواند  به  وزارت ورزش 
همین  به  و  کند  مبارزه  مسئله  این 
از وزارت اطالعات  دلیل وزیر ورزش 

کمک خواسته است.
برای  سامانه ای  زودی  به  افزود:  او 
هدف  با  گزارش ها  و  مستندات  ارائه 
شروع  ورزش  در  داللی  با  برخورد 
با  که  تمام کسانی  و  کار می کند  به 
فوتبال مرتبط هستند و مدارکی در 
اختیار  در  فوتبال  در  با داللی  رابطه 
در  سامانه  این  با  می توانند  دارند، 

ارتباط باشند.
در  داللی  شبکه  داد:  ادامه  وی 
اینگونه  ایران پیچیده است و  ورزش 
این  نفر درگیر  یا دو  نیست که یک 
بود  چنین  اگر  چون  باشند.  قضیه 

برای  کمی  خیلی  شانس  دانند  می 
می گویند  بنابراین  دارند  قهرمانی 
پیدا  ادامه  ُکرونا  خاطر  به  بازی ها 

نکند.
وی اضافه کرده: وضعیت ُکرونا در 
است  ایران  از  بدتر  ایتالیا  و  اسپانیا 
رقابت های  دارند  تصمیم  آنها  اما 
لیگ برتر خود را همین روزها از سر 
بگیرند. پس چرا ما این کار را نکنیم؟ 
در ضمن ُکرونا نه تنها به فوتبال بلکه 
به همه چیز و به همه جا لطمه زده 
ضمن آنکه فوتبال برای کل جامعه، 
است.  الزم  مردم  نشاط  و  روحیه 
خودش  با  انسان  شده  باعث  ُکرونا 
وجود  به  کجا  از  و  چگونه  کند  فکر 
آمده و طبیعت چه کمکی به انسان 
که  است  مسائلی  اینها  است.  کرده 
این  به  االن  و  بودیم  کرده  فراموش 
موضوعات فکر می کنیم و بهتر است 
قدر دور هم بودن و طبیعت را بیشتر 

بدانیم.
مربیان  از  خود  که  نصرتی 

در شرایط ُکرونا فعالیت های ۲9 رشته ورزشی در 
ایران مجاز اعالم شد

معاون کل وزارت بهداشت جمهوری 
اسالمی می گوید: به دنبال جلساتی 
رؤسای  با  اخیر  روزهای  در  که 
فدراسیون های ورزشی، معاون وزارت 
پزشکی  فدراسیون  رئیس  و  ورزش 
ورزشی داشتیم و با بررسی های انجام 
شده، روز چهارشنبه تصمیم گرفتیم، 
فعالیت ۲۹ رشته ورزشی می تواند در 

سراسر ایران آغاز شود.
نمکی  دکتر  گفت:  حریرچی  ایرج 
مسعود  ای  نامه  در  بهداشت  وزیر 
سلطانی فر وزیر ورزش را در جریان 

این برنامه ریزی قرار داده است.
ورزش های  حریرچی،  گفته  به 
انفرادی که انجام آن آزاد اعالم شده 
میدانی،  و  دو  رشته های  انواع  شامل 
تیراندازی، وزنه برداری، تنیس و تنیس 
روی میز است و از امروز پرداختن به 
این ۲۹ رشته در تمام شهرهای کشور 

مجاز است.
فعالیت  آغاز  درباره  شده،  یادآور  او 
تمام رشته های ورزشی تصمیم گیری 
شده بجز مسابقات فوتبال لیگ برتر 
روز  است  قرار  که  اول  لیگ دسته  و 
این  درباره  مذاکرات  نتیجه  شنبه 
رقابت ها نیز اعالم شود و به احتمال 
زیاد در روزهای آینده، تمرینات تیم ها 
و  بگیرد  صورت  هفته  سه  مدت  به 
بازی های باقیمانده لیگ برتر در طول 
از  پس  و  شد  خواهد  انجام  روز   ۴۵
برای  کننده  شرکت  تیم های  نیز  آن 

و  آسیا  فوتبال  رقابت های  در  حضور 
تیم ملی نیز برای بازی در مسابقات 
مقدماتی جام جهانی تمرین خواهند 

کرد.
خلیلیان  مهرزاد  چهارشنبه  روز 
ورزشی  پزشکی  فدراسیون  رئیس 
دارید  خبر  که  همانطور  گفت:  هم 
فعالیت های ورزشی در شهرهایی که 
از نظر میزان آلودگی به ویروس کرونا 
سفید اعالم شده آزاد خواهد بود که 
البته بیشتر شامل ورزش های انفرادی 
است. ولی به هر حال حداکثر تا روز 
شنبه خبرهای خوبی در زمینه فوتبال 

نیز خواهید شنید.
این باره عجوالنه  در  اصوال  افزود:  او 

را  مسئله  می توانست  ورزش  وزارت 
از  بخشی  آنکه  کند. ضمن  ریشه کن 
نیز  دولتی  باشگاه های  به  ماجرا  این 

مربوط می شود.
و  )تاج(  استقالل  مورد  در  علینژاد 
سازمان  که  کرد  تأکید  پرسپولیس 
وزارت  بازرسی  و  کشور  کل  بازرسی 
ارائه کرده اند که  ورزش گزارش هایی 
شده  ارسال  نیز  قضایی  مراجع  برای 
و مدیرانی که بعضا بی دقتی کرده اند 

باید پاسخگو باشند.
و  بازیکنان  متاسفانه  یادآور شد:  او 
راه  ایران  به فوتبال  از خارج  مربیانی 
عملکرد  وجود  با  که  کرده اند  پیدا 
دریافت  باالیی  حقوق های  ضعیف، 
می کرده اند. حتی بعد از عقد قرارداد 
با اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران، شاهد بودیم که اسامی مربیانی 
تحقیق  از  پس  که  می شد  مطرح 
متوجه شدیم بعضی دالالن با کمک 
کسب  دنبال  به  رسانه ها  از  تعدادی 

منافع هستند.

مسئله  به  اشاره  با  است  پرسپولیس 
معرفی  و  بازیکن  خرید  که  دالالن 
ملی  و  باشگاهی  تیم های  سرمربیان 
در  دالل ها  گفته:  نیز  دارند  نقش 
قراردادهای خارجی، حسابی خوردند 
و بردند. آنها فقط دنبال منافع خود 

هستند.
باشگاه  مدیریت  مورد  در  او 
کرده  نظر  اظهار  هم  پرسپولیس 
واقعا  باشگاه  این  مدیریت  که 
شده  لوث  خیلی  و  مسخره بازی 
است. نمی دانند چکار می کنند. اینها 
بازی  فوتبال  به  عالقمندان  افکار  با 
باید ساختار این باشگاه را  می کنند. 
درست کرد تا شاهد چنین مسائل و 

مشکالتی نباشیم.
وی ادامه داده: باید بگویم مدیریت 
خود  که  فر  انصاری  حسن  محمد 
سال ها  و  بوده  پرسپولیس  بازیکن 
ما  بود.  خوب  دارد،  مدیریت  تجربه 
زیر  را  او  تمام مدت روش کاری  در 
کنیم  فراموش  نباید  و  داشتیم  نظر 
که در فوتبال ایران مدیران خوب هم 

هستند.
فدراسیون  بدنه  در  افزوده:  نصرتی 
فوتبال نیز چند مدیر کاردان حضور 
شود،  داده  بها  آنها  به  اگر  که  دارند 
به  باشند.  موفق  و  موثر  می توانند 
نظر من فدراسیون فوتبال باید مانند 
اختیار  در  کامال  کشتی  فدراسیون 
حرفه ای  و  مطلع  کامال  و  وارد  افراد 
مثال  شود.  داده  قرار  ورزش  این  در 
در حال حاضر علیرضا دبیر و عباس 
و  ایران  سابق  قهرمانان  جدیدی، 
جهان رئیس و نایب رئیس فدراسیون 
کشتی هستند. اعضای هیئت رئیسه 
اهالی  از  همگی  هم  فدراسیون  این 
که  شده  باعث  این  و  ورزش اند  این 
داشته  خوبی  پیشرفت های  کشتی 
به  باید  نیز  فوتبال  فدراسیون  است. 

همین شکل اداره شود.

کلیه  بایستی  چون  نگرفتیم  تصمیم 
محدودیت ها در نظر گرفته می شد.

مورد  در  داد:  ادامه  خلیلیان  دکتر 
آغاز فعالیت باشگاه های بدن سازی هم 
مذاکراتی انجام شده اما هنوز به توافق 
کامل نیانجامیده که امیدواریم به زودی 
شود. شروع  هم  ورزش  این  اجرای 

روز  نیز  ورزش  وزیر  نمکی  سعید 
پروتکل های  کرد:  اعالم  چهارشنبه 
فعالیت های  شروع  برای  جدید 
ورزشی، امروز به وزارت ورزش ارسال 
و  غیرقرمز  شهرهای  در  تا  می شود 
نسبتا کم خطر یا با خطر متوسط  و 
انفرادی  ورزش های  پرخطر  حتی 

برقرار شود.

آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران از خردادماه؛ 
شاید در جزیره کیش

جمهوری  بهداشت  وزارت  معاون 
اسالمی گفته است امیدواریم تمرینات 
اواخر  از  برتر  لیگ  فوتبال  تیم های 
اردیبهشت ماه شروع شود و سه هفته 
بعد نیز رقابت میان تیم ها آغاز گردد.

وزارت  معاون  حریرچی  ایرج 
بهداشت گفته که این هفته با معاون 
رئیس  خلیلیان  دکتر  و  ورزش  وزیر 
جلسه  ورزشی  پزشکی  فدراسیون 
شرایط  بررسی  از  پس  و  داشتیم 
و  آلمان  فوتبال  لیگ  لیگا،  بوندس 
سری »آ« ایتالیا و اللیگای اسپانیا به 
این نتیجه رسیدیم چون نه هفته از 
مسابقات لیگ برتر ایران باقی مانده، 
امکان اینکه این مسابقات را در شش 
هفته به پایان رساند وجود دارد. البته 
تیم ها در  تمرین  برای  سه هفته هم 

نظر گرفته شده است.
حریرچی تأکید کرده که مهمترین 
بازی ها،  برگزارکنندگان  برای  نکته 
کادر  اعضای  و  بازیکنان  سالمتی 
حل هایی  راه  باید  البته  است.  فنی 
انجام  مثل  مسائلی  و  مشکالت  برای 
نحوه  تماشاچی،  بدون  مسابقات 
اقامت تیم ها در هتل یا نشستن همه 

پیدا کنیم.  اتوبوس  بازیکنان در یک 
درباره شادی و هیجان بازیکنان بعد 
از زدن گل به تیم حریف هم همان 
روش بوندس لیگا و سری »آ« را دنبال 
را  اولیه  توافقات  کرد. ضمنا  خواهیم 
انجام داده ایم اما باید منتظر تصمیم 
باشیم. ُکرونا  ستاد  سوی  از  نهایی 

که  افزوده  بهداشت  وزارت  معاون 
و  شده  نوشته  الزم  پروتکل های 
دنیاست  معتبر  لیگ های  آن  مبنای 

اواخر  از  تیم ها  تمرین  است  قرار  و 
اردیبهشت یا اوایل خرداد شروع شود 
و به دنبال آن رقابت ها آغاز می شود و 
در اواسط مردادماه به پایان می رسد. 
ضمنا قرار است هر پنج روز یک بار 
تست سالمت از بازیکنان گرفته شود.

نیز  ُکرونا  ستاد  حال  همین  در 
است  خوب  که  کرده  پیشنهاد 
مسابقات لیگ برتر در شهرهایی که 
جزیره  مانند  دارند  سفید  وضعیت 

کیش برگزار گردد.
امیر  تقی  محمد  حال  همین  در 
ورزش  موسسه  سرپرست  خراسانی 
که  گفته  جزیره  این  تفریحات  و 
»کیش تنها یک زمین استاندارد برای 
مسابقات رسمی دارد و فقط می تواند 
تعدادی از مسابقات را برگزار نماید و 
امکان انجام تمام بازی های باقیمانده 
شانزده تیم لیگ برتر در کیش بعید 

است.«
است  که خوب  کرده  پیشنهاد  وی 
شهرهای بندرعباس، کیش و بوشهر 
که از نظر گسترش ُکرونا در وضعیت 
این  مشترک  بصورت  سفید هستند، 

رقابت ها را برگزار کنند.

محمد نصرتی
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=یک مقام اطالعاتی سابق 
سیاست  می گوید  عراق 
فشار  اعمال  برای  آمریکا 
جمهوری  علیه  حداکثری 
اسالمی تغییر نخواهد کرد، 
تصمیم  متحده  ایاالت  اما 
از طریق یک کشور  گرفته 
از  مقداری  اروپا  در  ثالث 
دارایی  های بلوکه شده ایران 

را آزاد کند.
گروه  های  ز  ا =شماری 
شبه نظامی و رهبران سیاسی 
شیعه عراق به شدت مخالف 
الکاظمی  رسیدن  قدرت  به 
بودند ولی با چراغ سبز رژیم 
ایران در پارلمان عراق از او 

حمایت کردند.
ی  خبر بع  منا خی  بر =
می گویند خروج سیستم های 
پاتریوت آمریکا از عربستان 
نظامی  تنش های  کاهش  و 
نیز بخشی  فارس  در خلیج 
از توافق واشنگتن با تهران 

بوده است.
=مقامات ایرانی و آمریکایی 
این ادعاها را تکذیب می کنند.

انتصاب مصطفی الکاظمی به عنوان 
بین  توافق  نتیجه  عراق  نخست وزیر 
آمریکا و رژیم ایران بود که در آن تهران 
موافقت کرده در ازای آزادسازی بخشی 
از پول های مسدود شده ایران در اروپا 
موافقت  الکاظمی  وزیری  نخست  با 
کند. این ادعایی است که یک پایگاه 

خبری منتشر کرده است.
»چشم    MEE خبری  پایگاه 
پنجشنبه  ایست(  )میدل  خاورمیانه« 
از  نقل  به  اردیبهشت(   ۲۵( مه   ۱۴
یک مقام اطالعاتی سابق عراق نوشت 
فشار  اعمال  برای  آمریکا  سیاست 
حداکثری علیه جمهوری اسالمی ایران 
تغییر نخواهد کرد، اما ایاالت متحده 
تصمیم گرفته از طریق یک کشور ثالث 
بلوکه  دارایی  های  از  مقداری  اروپا  در 

شده ایران را آزاد کند.
نخست  با  عراقی  شیعه  گروه های 
رئیس  الکاظمی  مصطفی  وزیری 
پیشین سازمان اطالعات عراق مخالف 
را  او  منابع  از  برخی  حتی  و  بودند 
متهم به دست داشتن در ترور قاسم 

معامله پنهان جمهوری اسالمی ایران و آمریکا بر 
سر نخست وزیری الکاظمی در عراق؟!

سلیمانی فرمانده پیشین سپاه قدس 
فرماندهان  از  المهندس  ابومهدی  و 
پهپادهای  توسط  حشدالشعبی  ارشد 
آمریکایی می کردند. اتهامی که توسط 
تکذیب  عراق  اطالعاتی  سرویس  های 

شد.
شبه نظامی  گروه  های  از  شماری 
که  عراق  شیعه  سیاسی  رهبران  و 
رسیدن  قدرت  به  مخالف  شدت  به 
الکاظمی بودند با چراغ سبز جمهوری 
اسالمی مواضع خود را تغییر دادند و 
او با حمایت اکثریت پارلمان عراق رای 
آورد و دولت جدید را تشکیل داد. در 
این میان فقط گروه »کتائب حزب اهلل« 

همچنان مخالف الکاظمی است.
 ۶۰۰ و  میلیارد  یک  میان،  این  در 
در  ایران  دارایی های  از  دالر  میلیون 
توقیف  لوکزامبورگ  استریم«  »کلیر 

است.
معامله ی  این  از  آگاه  منبع  یک 
احتمالی می گوید »آمریکایی ها موفق 
شدند َمرد خود را بگیرند و ایرانی ها هم 

پول خود را خواهند گرفت«.
مشکالت  به  اشاره  با  منبع  این 
اقتصادی ایران و مشکالتی که پس از 
ترور قاسم سلیمانی با آن روبرو شده 
می گوید مذاکره بین جمهوری اسالمی 
ایران و آمریکا انجام شد و آنها بر سر 
نخست وزیر الکاظمی موافقت کردند و 
به متحدان شان ]در پارلمان[ گفتند که 

به او رای دهند«.
در ماه مارس یک مقام ارشد در تهران 
به »میدل ایست« گفته ایاالت متحده 
با آزادسازی بخشی از دارایی های ایران 
برای مقابله با ُکرونا و خرید تجهیزات 
گفته  او  است.  کرده  موافقت  پزشکی 
بود تالش برخی از کشورها منجر به 
آزادسازی بخشی از پول بانک مرکزی 

ایران شده است.
ایرانی در آن زمان توافق  این منبع 
رد  را  واشنگتن  و  تهران  بین  رسمی 

کرد. همچنین این ادعاها توسط وزارت 
امور خارجه ایاالت متحده نیز رد شد.

خروج  می گویند  دیگری  منابع 
از  آمریکا  پاتریوت  سیستم های 
نظامی  تنش های  کاهش  و  عربستان 
توافق  از  بخشی  نیز  فارس  خلیج  در 

واشنگتن با تهران بوده است.
در این گزارش آمده الکاظمی سابقه 
اطالعاتی  سرویس های  با  همکاری 
ایاالت متحده را در کارنامه خود دارد 
که مربوط به ارتباط او با احمد چلبی  
سیاستمدار عراق می شود. چلبی همان 
دبلیو  ُجرج  زمان  در  که  است  فردی 
درباره  غیرواقعی  گزارش های  بوش 
سالح های کشتار جمعی صدام حسین 
به آمریکا داد و ایاالت متحده در مارس 

۲۰۰۳ به عراق حمله کرد.
پایگاه  سابق  سردبیر  و  روزنامه نگار 
واقعی  نام  می گوید  المانیتور  خبری 
الکاظمی »مصطفی عبدالطیف« است. 
رئیس  العبادی  حیدر  دوران  در  او 

سرویس اطالعاتی عراق شد.
الکاظمی در سال ۲۰۱۸ در واشنگتن 
سازمان  رئیس  وقتی  پمپئو  مایک  با 
CIA بود دیدارهایی داشت. در بعضی 

از این دیدارها خالد بن علی الحمیدان 
حضور  نیز  عربستان  اطالعات  رئیس 
داشت. آنها در مورد حمایت از نامزدهای 
متمایل به العبادی و جمهوری اسالمی 

ایران بحث و گفتگو کردند.
احتمال معامله بین ایاالت متحده و 
جمهوری اسالمی ایران بر سر الکاظمی 
در شماری از رسانه های عربی از جمله 
در  مستقر  العربی«  »القدس  روزنامه 

لندن نیز مطرح شده است.
با وجود همه اینها مقامات واشنگتن 
و تهران گزارش های مربوط به توافق 

درباره عراق را رد کرده اند.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
»میدل  به  و  خواند  پوچ  را  ادعا  این 
حاکمیت  حق  به  »ما  گفت  ایست« 
عراق احترام می گذاریم و بطور مداوم 
از ایران خواسته ایم که آنها هم چنین 
کاری انجام دهد و به مداخالت در این 

کشور پایان دهند«.
به  اما  ایران  خارجه  امور  وزارت 
درخواست این رسانه پاسخ نداده است. 
»میدل  به  که  ایرانی  مقام  یک  ولی 
وی  که  گفت  است  نزدیک  ایست« 
در مورد توافق چیزی نشنیده و آن را 

»بعید« توصیف کرد.

*منبع:  میدل ایست
*نویسنده: دیوید هرست

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

»قمارخانه «ای به سبک جمهوری اسالمی
برنامه  کمیسیون  عضو   =
شورای  مجلس  بودجه  و 
اسالمی: دولت یک کانال باز 
کرده است به نام بازار سرمایه 
اما در مقابل، همه کانال ها را 

بسته است! 
=حسین راغفر: تعداد زیادی 
بازی  این  وارد  ناآگاهانه  که 
تمام  است  ممکن  شده اند 
دارایی و هستی خود را ببازند 
و در سوی دیگر محتمل است 
که یک جماعتی هم بیخود و 
بی جهت و بدون هیچ تالشی 
سودهای بادآورده و کالنی را 

کاسب شوند.
اسالمی  جمهوری  ارشد  مقامات 
رونق بخشی  به  قوا  تمام  با  همچنان 
کاذب در بازار بورس مشغول هستند 
تا مردم سرمایه های خود را به این بازار 
بریزند. نمادهای بورسی که از ابتدای 
سال جاری غالبا مثبت بودند طی یک 
هفته گذشته با نوسان روبرو شده اند و 
شده  روبرو  ریزش  با  زیادی  نمادهای 

است.
همچنان  کارشناسان  از  بسیاری 
برای  دولت  که  روندی  به  نسبت 
کشاندن سرمایه مردم به این بازار آغاز 
کرده و با تمام قوا آن را ادامه می دهد، 

هشدار می دهند.
حسین راغفر اقتصاددان حامی دولت 
روحانی گفته است که اگر نظارتی بر 
با قمارخانه  نباشد، هیچ فرقی  بورس 
ندارد. راغفر معتقد است: »در مورد بازار 
بورس باید توجه داشت که اصوال این 
بازار توام با ریسک های گسترده است؛ 
یعنی  بورس  در  فعالیت  نفس  یعنی 
ریسک. حال اگر در این شرایط مبهم، 
نظارت های کافی هم بر ابعاد و زوایای 
و  باشد  نداشته  وجود  بورس  مختلف 
این نظارت ها واقعا هم اعمال نشود، که 
همه می دانیم هیچ کدام از این گزاره ها 
در اقتصاد ایران اعمال نمی شود، بازار 
بورس تبدیل می شود به یک قمارخانه 
بزرگ که یک عده ناآگاهانه وارد بازی 
مرگ و زندگی در آن می شوند، در آخر 
هم اساسا معلوم نیست در این قمار چه 
کسی برنده است و چه کسی بازنده؟«

این  »در  که  افزوده  اقتصاددان  این 
افراد عادی  این  از  میان تعداد زیادی 
شده اند  بازی  این  وارد  ناآگاهانه  که 
ممکن است تمام دارایی و هستی خود 
را ببازند و در سوی دیگر محتمل است 
که یک جماعتی هم بیخود و بی جهت 

و بدون هیچ تالشی سودهای بادآورده 
و کالنی را کاسب شوند.«

عزت اهلل یوسفیان مال عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
نیز در نقد سیاست بورسی دولت گفته 
است: »دولت یک کانال باز کرده است 
به نام بازار سرمایه اما در مقابل، همه 
کانال ها را بسته است!  سود سپرده را 
هم پایین آورده و همه به سمت بورس 
سرمایه  بازار  وضعیت  آیا  اما  رفته اند. 

همیشه صعودی می ماند؟«
به عقیده این عضو کمیسیون برنامه 
اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  و 
»کسی که وارد بورس می شود و سهام 
می خرد، برای کسب سود این روش را 
دنبال می کند. االن شرکت هایی در بازار 
سرمایه حضور دارند که سودده نیستند 

اما مردم سهام آنها را می خرند!«
»رئیس  که  افزوده  موال  یوسفیان 
بورس زمانی در کمیسیون اصل ۹۰ 
به  شرکت  یک  که  بود  داده  گزارش 
که  است  شده  معرفی  سرمایه  بازار 
موجودیت آن، فقط در حد یک زمین 
هم  تولیدی  هیچ  بود!  تابلو  یک  و 
نداشت اما سهام آن فروخته شده بود! 
چرا سهام آن را می خرند در حالی که 
سودده نیست؟ اصاًل تولیدی ندارد که 

سود بدهد!«
او افزوده که »می گویند ارزش زمین 
و اراضی آن زیاد است. در واقع کسی 
موقعیت  دلیل  به  که خریداری کرده 
ملکی سهام را خریده است. پس این 
بورس دارد به نوعی کار بنگاه معامالت 
ملکی را انجام می دهد. یعنی اگر روزی 
آن  کند،  پیدا  کاهش  زمین  قیمت 

سهامدار ضرر می کند.«
قاسم احمدی الشکی عضو کمیسیون 
شورای  مجلس  تحقیقات  و  آموزش 
علنی  جلسه  در  پیشتر  نیز  اسالمی 
اردیبهشت  سه شنبه ۲۳  روز  مجلس 
گفت: »پیرامون احساس خطر از رشد 

غیرموزون بورس قیمت سهام بخشی 
حبابی  تردید  بدون  سرمایه  بازار  از 
جهت  جدی  نگرانی  و  نیست  بیش 
رفتار  دارد،  وجود  سهامداران  آینده 
شاخص های بورس در بخشی از بازار 
سرمایه متناسب با علم اقتصاد نیست 
مردم  به  حباب  این  است  ممکن  و 

خسارت وارد کند.«
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
اسالمی نیز در گزارشی درباره کسری 
بودجه سال جاری بدون اشاره مستقیم 
به سیاست کشاندن نقدینگی مردم به 
بورس توسط دولت، اعالم کرده بود که 
عدم تحقق بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد 
 ۹۶ وابستگی  بودجه،  منابع  تومانی 
هزار میلیارد تومانی بودجه به انتشار 
قیمت  چشمگیر  کاهش  مالی،  اوراق 
به  نسبت  نفتی  فرآورده های  و  نفت 
کاهش  و  بودجه یی  پیش بینی های 
درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های 
موجب  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی 
تصمیم  اتخاذ  عدم  که  شد  خواهد 
مناسب برای جبران کسری بودجه آثار 

اقتصادی نامناسبی داشته باشد.«
روز  نیز  صنعت  جهان  روزنامه 
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت در مطلبی با 
عنوان »عاقبت بورس حبابی« با اشاره 
به گستردگی »اقتصاد زیرزمینی« در 
بازار  این که  دلیل  »به   نوشت:  ایران 
بازارها  دیگر  هم چون  ایران  سرمایه 
درصدی   ۶۰ از  بیش  انحصار  در 
حضور  دارد،  قرار  زیرزمینی  اقتصاد 
دالالن و بازیگران غیررسمی در این 
بازار ریسک از بین رفتن سرمایه های 
این   … می دهد  افزایش  را  مردمی 
است  فواره  آب  هم  چون  شاخص 
ارتفاع  تا  زور  و  فشار  تاثیر  تحت  که 
آن  از  بعد  و  می رود  باال  مشخصی 
دوباره سرازیر می شود؛ امیدوارم خدا 
بورس  این  با  را  مردم  عاقبت  و  آخر 

حبابی به خیر کند!«

شب های قدر در فضای روباز امامزاده ها؛
 باالی ۶۵ سال و کمتر از 18 سال شرکت نکنند

مصطفی الکاظمی؛ بغداد؛ ۷ ماه 
مه ۲۰۲۰

محمد  م  سال ال حجت ا =
بقاع  »مدیرکل  نوروزپور 
مذهبی  اماکن  و  متبرکه 
سازمان اوقاف و امور خیریه« 
اعالم آمادگی کرد: »با رعایت 
پروتکل تهیه شده، آمادگی 
برگزاری مراسم در شب های 
را  روباز  صحن های  در  قدر 

داریم.«
ید  می گو لی  ا ز =
ر  د ن  گا کت کنند شر
به  قدر  شب  مراسم های 
دلیل اینکه گریه می کنند و 
ماسک شان خیس می شود، 

چند ماسک همراه بیاورند!
=داشتن ماسک در مساجد 

اجباری است.
فرمانده ستاد مقابله با بیماری ُکرونا 
در کالنشهر تهران می گوید ۱۵ تا ۱۶ 
از  شهری  تجمعات  در  پرخطر  گروه 
جمله مراسم شب های قدر حضور پیدا 
نکنند. افراد باالی ۶۵ سال و کمتر از 
۱۸ سال با بیماری های زمینه ای جزو 

این گرو ه ها به شمار می روند.
علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با 
ویروس ُکرونا در کالنشهر تهران عصر 
روز سه شنبه ۲۲اردیبهشت ماه درباره 
در  شرکت  برای  غیرمجاز  گروه هایی 
قدر  شب های  مذهبی  مراسم های 
به  که  کسانی  »تمام  که  کرد  اعالم 
برخوردار  کامل  از سالمت  دلیلی  هر 
مراسم  در  می شود  توصیه  نیستند، 

شب های قدر امسال شرکت نکنند.«
به گفته ی وی، »افراد باالی ۶۵ سال 
و کمتر از ۱۸ سال، کسانی که سابقه 

دیابت  ریوی،  و  قلبی  بیماری های 
سابقه  که  افرادی  یا  نشده  کنترل 
زمینه ای  بیماری  یا  آسم  فشارخون، 
ریوی مانند برونشیت دارند، بهتر است 

در مراسم شرکت نکنند.«
»افرادی که در طول ۳ هفته گذشته 
یا  بودند  تنفسی  حاد  بیماری  دچار 
مانند  ُکرونا  مشابه  عالئم  که  کسانی 
دردهای  نفس،  تنگی  و  سرفه  تب، 
عضالنی و سردرد، اختالل چشایی و 
بویایی دارند« از جمله کسانی هستند 
که از آنان خواسته شده تا در مراسم  

شب های قدر شرکت نکنند.
بودند  ُکرونا  به  مبتال  که  »افرادی 
بهبود شان  از  هفته  سه  از  کمتر  و 
در  که  افرادی  همچنین  و  گذشته« 

بودند،  ُکرونا  به  مبتالیان  با  تماس 
ورودشان به مساجد ممنوع است.

علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با 
ویروس ُکرونا استان تهران همچنین 
داروهای  که  »کسانی  کرد:  اعالم 
تضعیف کننده سیستم ایمنی یا مدت 
و  می کنند  مصرف  کروتن  طوالنی 
سرطان  سابقه  که  کسانی  همچنین 
یا مبتالیان به بیماری عروقی،  دارند 
بهتر است در این مراسم شرکت نکنند.«

مقابله  ستاد  فرمانده  که  آنگونه 
داده،  شرح  تهران  ُکرونای  با 
شب  مراسم های  در  شرکت کنندگان 
قدر باید حداقل فاصله یک و نیم متر 
را رعایت کنند و فضاهای مساجد باید 
مناسب  تهویه  و  کافی  پنجره های  از 

برخوردار باشد.
این درحالیست که یکی از بزرگترین 
مشکالت مساجد در ایران، عدم تهویه 
تهویه  دستگاه های  فقدان  و  مناسب 
و پایدار ماندن هوای نامطبوع داخل 

آنهاست.
زالی تأکید کرده که بستن درها و 
روشن کردن کولرها موجب بقای بیشتر 
ویروس می شود و به شکل تصاعدی 
احتمال ابتالی به ُکرونا، با عدم رعایت 
فاصله استاندارد افزایش پیدا می کند.

حضور  برای  ماسک  از  استفاده  زالی 
ضروری  را  قدر  شب های  مراسم  در 
می تواند  کار  »این  گفت:  و  دانست 
کند.« کم  را  ابتال  از  زیادی  بخش 

در  »معموال  کرد:  خاطرنشان  وی 

هنگام تضرع و دعا به دلیل هیجانات 
یا  اشک  ریزش  دچار  مثبت  ارزنده 
است  ممکن  و  شود  بینی  ترشحات 
ماسک خیس و مرطوب شود، توصیه 
داشته  جایگزین  ماسک  می شود 
باشند، در غیر این صورت از چندین 
الیه دستمال کاغذی در پشت ماسک 

استفاده کنند.«
نوروزپور  محمد  حجت االسالم 
اماکن  و  متبرکه  بقاع  »مدیرکل 
مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه« 
اعالم آمادگی کرد: »با رعایت پروتکل 
مراسم  برگزاری  آمادگی  شده،  تهیه 
در شب های قدر در صحن های روباز 

را داریم.«
به گفته ی وی، هنوز مجوزی برای 

قدر  شب های  مراسم های  برگزاری 
است.  نشده  صادر  زیارتی  اماکن  در 
نمکی  سعید  گفته ی  به  چنانکه 
وضعیت  درباره  فردا  بهداشت،  وزیر 

امامزاده ها تصمیم گیری می شود.
وضعیت  درباره  نوروزپور  محمد 
گفته  کشور  در  امامزاده ها  کنونی 
بقاع  که  کم خطر  مناطق  »در  است: 
متبرکه باز هستند، هم برنامه ای برای 
شب های قدر با حضور جمعیت برگزار 
نمی شود و تمام برنامه های بقاع برای 
حضور  بدون  قدر  شب های  مراسم 
مستمع خواهد بود. در حال حاضر نیز 
در اماکن متبرکه در مناطق کم خطر 
و سفید نیز زائران برای اقامه نماز و 
زیارت می توانند در بقاع حضور داشته 

باشند.«
خدام  »تمام  داد:  ادامه  وی 
رعایت  خصوص  در  امامزادگان 
پروتکل های بهداشتی برای بازگشایی 
بقاع متبرکه در شب های قدر توجیه 
شده اند. همچنین برای برگزاری این 
مراسم آمادگی داریم تا در صحن های 
روباز امامزادگان و اماکن متبرکه مردم 
رعایت  و  اجتماعی  فاصله  رعایت  با 
داشته  حضور  بهداشتی  پروتکل های 
بهداشت  شبکه  با  همچنین  باشند. 
است  شده  ایجاد  هماهنگی  این  نیز 
که در صورت بازگشایی برای برگزاری 
مراسم اقداماتی مانند تب سنجی نیز 

انجام شود.«
حجت االسالم نوروزپور تصریح کرد: 
برای  ما  برنامه ریزی  »در حال حاضر 
شب های قدر به این صورت است که 
مراسم بدون حضور مستمع در اماکن 
و بقاع متبرکه برگزار شده و به صورت 
شبکه  و  استانی  شبکه های  از  زنده 
فضای  طریق  از  همچنین  و  قرآن 

مجازی پخش شود.«

ضدعفونی »حرم رضا« در مشهد رگزاری مراسم شب های قدر در سبزوار



به  )بهرامی(  احیاءالسلطنه  سیلی 
اعالم  برای  که  را  مقدماتی  مدرس، 
زد  به هم  بود  آمده  فراهم  جمهوری 
تصور  نیز  سپه  سردار  که  آنچنان 
به  با هدف خدمت  کار  این  می کرد 

شاه صورت گرفته است.
از  بعد  »روزی  می نویسد  بهار  
واقعۀ دوم فروردین ۱۳۰۳ )تظاهرات 
در  خورد  و  زد  و  جمهوری  ضد 
ایشان  خدمت  در  مجلس(  مقابل 
منجمله  و  کردند  اظهاراتی  بودم. 
گفتند فالنی... که سیلی به مدرس 
به شاه و  زده است قصدش خدمت 
دشمنی با من بوده. من گفتم در این 
فقره با شما موافق نیستم زیرا فالنی 
به شما کمال وفاداری و ُعلقه را دارد 
عقیده ای  روی  از  صرفاً  عمل  این  و 
بود که به جمهوریت داشت و وقتی 
و  عقاید  مورد  در  کسی  احساسات 
اصول تحریک شود به قتل نفس هم 

مبادرت می ورزد...«
مختصر  در»تاریخ  اوضاع  گزارش 
آمده  چنین  بهار  سیاسی«  احزاب 

است:
»صبح روز ۲۹ اسفند بر اثر سیلی 
خوردن مدرس که روز قبل رخ داده 
بود، اهالی بازار دسته دسته به زعامت 
رفته  به مجلس  غیره  و  خالصی زاده 
برخالف جمهوری نطق کردند و به 
مؤتمن الملک  آقای  مجلس،  رئیس 
متوسل شدند. رئیس مجلس اظهار 
کرد که هر صنفی یک نفر نماینده 
شود.  صحبت  آنها  با  تا  کند  معین 
در همین حین، قریب به غروب که 
اهل عمامه و کسبه در  از  نفر  چند 
ضد  بر  نشسته  مجلس  رئیس  اتاق 
آقای  می کردند،  گفتگو  جمهوری 
به  برخاسته  علنی  جلسۀ  از  تدین 
ایشان  بین  و  شتافت  مزبور  اتاق 
مخالف  سردسته های  از  بعضی  با 
شد.  درگیر  سختی  نزاع  و  مشاجره 
جلسۀ  آن شب ختم و جلسۀ آینده 
به روز دوم فروردین ۱۳۰۳ موکول 
)فروردین(  َحَمل  دوم  روز  گردید. 
جنبش و هیجانی که واکنش جنبش 
قضیۀ  از  و  بود  جمهوری خواهان 
مجلس و مدرس نیز قوت یافته بود 
دکان های  و  بازارها  گردید.  نمودار 
شهر بسته شد. از صبح این حرکت 

محسوس بود...«
شیخ  را  جمهوری  ضد  تظاهرات 

محمد خالصی زاده رهبری می کرد.
دربارۀ این روحانی، عباس خلیلی 
از نزدیک  مدیر روزنامۀ »اقدام« که 
چنین  است  بوده  تماس  در  او  با 

می نویسد:
پدر  لصی،  خا مهدی  »شیخ 
خالصی زاده، اول به حجاز )عربستان( 
تبعید  و  شد  تبعید  ایران  به  سپس 
او به ایران برحسب اقدام علماء نزد 
دولت ایران بوده. چون وارد بوشهر شد 
استقبال کم نظیری از او به عمل آمد 
و در اثناء حرکت مورد حملۀ یکی از 
اتباع انگلیس واقع شد که آن حمله، 
سخت مورد اعتراض دولت ایران شد 
سفارت  به توسط  انگلیس  دولت  و 
خود معذرت خواسته ادعا کرده بود 
که مهاجم در حال غیرطبیعی بود و 
او را به کیفر رسانیده و از ایران خارج 
شد. این واقعه هرچند کوچک بود ولی 
برای خالصی زاده یک وسیلۀ شهرت و 
عظمت شده بود که پدر او مظلوم بوده 
و دولت انگلیس حتی در خاک ایران 
به او هجوم برده و تا توانست از آن 
حادثه استفاده کرد و هیاهو برپا نمود.

شهرت خواه  و  متحرک  بسیار  او 
و خالق حوادث و کاذب بوده است. 
برای شهرت و عظمت و تسلط خود 
و مداخله در تمام شئون از هیچ نحو 
اقدام غیرمشروع خودداری نمی کرد. 
او در آن زمان از وجود کمیته ای به نام 
کمیسر عالی بین النهرین که خودش و 
سید محمد صدر و سید احمد بهبهانی 
در آن عضو بودند بیش از اندازۀ تصور 
و  خود  به نام  و  می کرد  سوءاستفاده 
به نام همان کمیته نامه های گوناگون و 
عجیب به اغلب دول و ملل می نوشت 
و خود را قائد نهضت اسالمی معرفی 

می کرد.
برای  او  کودکانۀ  اقدامات  از  یکی 
طلب شهرت این بود که خادم خود 
را که خود او برای حفظ و حراست 
نماید  وادار  بود  کرده  مسلح  خود 
او و نزدیک خانه اش  شبی در کوی 

تن  چند  که  کند  ادعا  و  تیراندازی 
تروریست برای کشتن او بدان عمل 
اقدام کرده اند. خادم هم همان دستور 
را اجرا نمود و خالصی زاده از آن اقدام 
هیاهوی عجیب برپا کرد و چون آن 
حادثه به امنیت لطمه می زد ناگزیر 
متصدیان حفظ نظم و امن به تعقیب 
حادثه و جستجوی مسّبب و مرتکب 
مبادرت کردند و خادم او را هم برای 
تحقیق و کشف واقعه بردند و او زود 
اعتراف کرد که آقا دستور داده اند و 
این قضیه در شهر شایع و مورد استهزا 

ء و تمسخر واقع شد.
خالصی زاده در آن زمان در مسجد 
شاه بر منبر می رفت و با لهجۀ غلیظ 
فارسی شکسته مخلوط به اصطالحات 
و  می گفت  عربی سخن  مفهوم  غیر 
عوام، خصوصاً زنان به او توجه شایان 

می نمودند.
مشاهدۀ  برای  نویسنده  روزی 
عجیب  نفوذ  و  مسجد  آن  اجتماع 
و  غلط  جمله ای  رفت.  خالصی زاده 
از  او شنید ولی یکی  از  غیر مفهوم 
معتقدین به او گفت »قربان لفظ تو 
بروم«. القصه تأثیر و نفوذ او به اینجا 
رسید که ضد انگلیس قیام کرد و در 
ایام  آن  در  که  دولت  دروازه  خارج 
عظیم  تریبون  نحو  یک  بود  صحرا 
ترتیب  بزرگ  تخت  مانند  مرتفع  و 

داده و نصب کرده بود و روزی برای 
اظهار تنفر عمومی از انگلیس معین 
کرده بود و خود او بر همان تریبون 
رفته از چهار گوشۀ آن فریاد می زد 
که  توده  )یعنی  ملت«!  طوطه  »ای 
با لهجه عربی بود( مرده باد انگلیس. 
هیچ سخن یا منطق یا بیان یا تاریخ 
یا شرح مظالم و وصف سیاست در 
کلمه...  همین  تکرار  فقط  نبود.  کار 
این نکته هم در اینجا ذکر می شود 
که در کالم به منزلۀ نمک طعام باشد.

روزی دو زن پای منبر خالصی زاده 
بر سر جا نزاع کردند و عده ای از یکی 
از آن دو حمایت کردند و گفتند این 
آن  است.  خالصی زاده  مادرزن  خانم 
زن دیگر که خانم سعیدی بود گفت 
من به کوری چشم تو دختر خود را 
او می دهم و مادرزن خالصی زاده  به 

خواهم شد!
از آنجا یکسره به خانه رفت و  او 
و  برد  کور  شیخ  نزد  را  خود  دختر 
شهوت ران  دیو  آن  تقدیم  دودستی 
کرد. مدتی بعد آقای سعیدی را دیدم 
که با کشمکش، دختر جوان و معصوم 
خود را طالق گرفت و سخت متأسف 

و متأثر بود.
اسف انگیز  وضع  حکایت  این  از 
معلوم  زمان  آن  در  ایران  اجتماع 
می شود. خالصی زاده به یک و ده و صد 
زن هم اکتفا نکرد و حتی در تبعید، 
و  زنان متعدد گرفت  در هر شهری 
آنها را رها کرد و همین عمل برای 
ایرانیان یک نحو ننگ ایجاد کرده بود 
که خود خالصی زاده عرب آن اقدام را 
دلیل ضعف و سستی و فساد اجتماع 
می دانست و از روی بغض و عداوت 
تبلیغاتی ضد ناموس ایران می کرد...«

بازگردیم به نهضت جمهوری خواهی 
و تظاهرات له و علیه آن.

عبداهلل مستوفی در تحلیل وقایع 
آغاز  و  سال ۱۳۰۲  روزهای  آخرین 
سال جدید، اظهار عقیده می کند که 
سردار سپه قبل از آن که احمدشاه 
برای سومین بار روانۀ سفر اروپا شود 
جز نیل به مقام ریاست وزراء فکری 
در سر نداشت ولی وقتی شاه ترسو را 
تا قره سو بدرقه می کرد او را به یک 

فراری شبیه تر یافت تا پادشاهی که 
موقتاً بخواهد به خارج سفر کند. از 
و  تاج  تصرف  فکر  که  بود  زمان  آن 
مناسبترین  و  افتاد  سرش  به  تخت 
مسیر  از  عبور  را  راه  ساده ترین  و 

جمهوری تشخیص داد.
و  اجتماعی  »تاریخ  در  مستوفی 

اداری قاجاریه« می نویسد:
لیۀ  و ا ن  ا همفکر ز  ا بعضی  «
که  دشتی  آقای  مانند  سپه،  سردار 
خود  اختیار  در  هم  روزنامه هایی 
خویش  روزنامه های  در  داشتند، 
سلطان  برضد  نیشداری  مقاالت 
قحطی  سال  در  مثال  که  احمدشاه 
گندم امالک ساوجبالغ خود را به نرخ 
عادلۀ قحطی فروخته یا طالهای کشور 
را در این سفر آخری به طور قاچاق با 
خود به خارج کشور برده بود نوشته و 
به عقیدۀ خود کینۀ سلطان احمدشاه 

را در دل ها رسوخ می دادند.
مجلس که باز شد، البته به دستور 
کلیۀ  از  نظامیان،  تحریک  و  مرکز 
والیات تلگرافاتی با امضاهای زیاد از 
تمام طبقات مبنی بر تغییر سلطنت 
قاجاریه و تقاضای تغییر طرز حکومت 
از سلطنت به جمهوری، به مجلس و 
کپیه به روزنامه ها رسید و روزنامه ها 
طرز  این  محسنات  در  مقاالتی  هم 
باد  توانستند  تا  و  نوشتند  حکومت 

و  رؤسا  کردند.  جمهوری  بوق  به 
که  سپه  سردار  همدست  لیدرهای 
در مجلس بودند به او قول دادند که 
به مجرد این که اعتبارنامۀ وکال به حد 
نصاب از مجلس بگذرد فوراً موضوع را 
طرح کرده، به خلع سلطان احمدشاه 
از سلطنت و تغییر طرز حکومت از 
سلطنت به جمهوری و ریاست سردار 
روز  که  به طوری  بدهند.  رأی  سپه 
اول َحَمل، و سالم عید نوروز ۱۳۰۳ 
را با ریاست جمهوری او عید بگیرند...

روز ۳۰ حوت )اسفند( با این که 
نیمۀ  و شب  با شب جمعه  مصادف 
شعبان و شب عید نوروز بود مجلس 
دائر شد و اکثریت هم امیدوار بود که 
بتواند مقصود خود را قبل از حلول 
سال نو حاصل کند. ولی در این روز 
به واسطۀ اتفاقات شهری )تظاهرات و 
زد و خورد بین طرفداران و مخالفان 
جمهوری( جلسۀ علنی دیر تشکیل 
مطرح  را  موضوع  که  این  با  و  شد 
کردند نتوانستند به نتیجه برسانند... 
نطق  کرسی  به  تدین  سیدمحمد 
به  تصریحی  که  این  بدون  برآمده، 
اسم جمهوری بکند، از تقاضای مردم 
و هیجانی که در پایتخت و کلیۀ کشور 
در عامۀ طبقات به وجود آمده است 
سخن رانده و نتیجه گرفت که باید 
مجلس عیدی به مردم بدهد )یعنی 
در هر  و  تصویب کند(  را  جمهوری 
حال، نفیاً یا اثباتاً باید جوابی به مردم 
داد که خلق اهلل تکلیف خود را بدانند 
به مردمی که در  ندادن  زیرا جواب 
همه جا در جوش و خروش و منتظرند 
ببینند وکال در مقابل درخواست آنها 

چه خواهندکرد دور از انصاف است.
و  جلسه  ختم  پیشنهاد  برابر  در 
بعد،  روز  به  مذاکرات  شدن  موکول 
تدین گفت طرح سه ماده ای در این 
زمینه  طبع و توزیع شده است. چه 
مانع دارد که همین حاال رأی داده 
شود؟ ولی مجلس هنوز برای این کار 
جمهوریخواهان  و  بود  نشده  حاضر 
دانستند که در این زمینه جّر و بحث 
زیاد خواهد شد. با رأی اکثریت، جلسه 
و  َحَمل موکول گشت  به عصر دوم 

مجلس برهم خورد«.
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ز  ا َکْین  ُد بن  از =»فضل  جّمال  ُعَبید  ابوالَوسیم 
برای  ابی َشّداد  بن  سلمان 
می گفته  که  کرد  نقل  ما 
است: با حسن گروهه بازی 
برنده  من  اگر  می کردم، 
بر  آیا  می گفت:  می شدم 
تن  پاره  بر  که  رواست  تو 
پیامبر سوار شوی؟ و هر گاه 
او برنده می شد می گفت: آیا 
خدا را ستایش نمی کنی که 
پاره تن پیامبر بر تو سوار 

شود؟«
گذشته،  شنبه  مصدقی-  یوسف 
مجلل  النه  از  خاتمی  سّیدمحمد 
غصبی اش در شمال تهران، در منبری 
مجازی، طبق معمول، اسب فضاحت 
)یا بالهت( در میدان وقاحت تازاند 
متنوعی،  مهمل بافی های  ضمن  و 
مرتکب تناول مقادیری شکر اضافی 
شکرخواری  این  اوج  نقطه  شد. 
که  بود  جایی  منبری،  اینترنتی- 
تلویح  به  اسبق،  تدارکاتچی  این 
سازمانیافته  خشونت  ریاکارانه،  و 
را  آن  و  کرد  تطهیر  را  حکومتی 
واکنشی طبیعی در مقابل اعتراضات 
مردمی دانست و این هر دو را هم وزن 
یکدیگر، عامل ایجاد چرخه خشونت 

در جامعه ایران نامید.
از آنجا که صاحب این صفحه کلید، 
چند سال پیش از این، در مقاله ای 
منحط  منش  به  تفصیل  به  جدی، 
خاتمی  سیدمحمد  پلشت  مرام  و 
و »ژن  پایه شجرنامه   بر  و  پرداخته 
»ذلیل کننده ی  را  او  خوب«اش 
آزادگان« خوانده، در این چند سطر، 
به گذشته و سابقه سیاهکاری های او 
نمی پردازد و مطلب حاضر را تنها به 
هجو او اختصاص می دهد؛ اگر جویای 
نََسب و مرام محمد خاتمی هستید، 
بی فایده  اشاره،  مورد  مقاله  خواندن 

نخواهد بود.
نگارنده هرچند باوری به لگد زدن 
جنازه  سوزاندن  اما  ندارد  ُمرده  به 
پوسیده وقیحانی از قماش خاتمی را 
در آتش هجو یا انداختن الشه متعفن 
به  را  عالم سیاست  ننگ  این  امثال 
موجب  و  واجب  امری  هزل،  تیزاب 
با  می داند.  عمومی  عرصه  پاکیزگی 
ذکر این مقدمه، بد نیست که سراغ 
نعش سّیدمحمد خاتمی برویم و حق 

مطلب را در باب او ادا کنیم.
هوشیاران عالَم بر این موضوع واقف 
هستند که میان آخوندجماعت، برخی 
رفتار و اطوار دغلکارانه، شایع و ذاتی 
است و قریب به اتفاق این موجودات 
آقازاده های  تا  گدازاده ها  از  شریر- 
تعلیمات  مبنای  بر  گدازاده-  سابقا 
کثیف حوزوی، زندگی انگلی شان را بر 
فریب عوام و ترویج جهل میان مردم 
تعلیماتی  نخستین  از  کرده اند.  بنا 
مدارس  در  نورسی  طلبه  هر  که 
علمیه می آموزد، خوردن شرم و قی 
کردن حیاست. این موجودات پلید، 
آخوندی،  سلک  به  ورود  مجرد  به 
پامنبری هایشان  که  می گیرند  یاد 
با  بتوانند  تا  فرض کنند  چهارپا  را 
خیال راحت، هر رطب و یابسی که 
می خواهند روی منبر ببافند و از این 
طریق سر عوام را بتراشند و بر ُگرده 

آنها سوار شوند.
حال اگر آخوند روی منبر، از طایفه 
عمامه سیاه و از جمله سادات باشد، نه 
تنها سوار مردم شدن را حق طبیعی 
خود می داند بلکه بنا به سنت اجداد 
اطهرش، این سواری گرفتن را لطف 
تبرک  موجب  و  سواری دهنده  به 
سعادت  عامل  و  بینوا  کمر  و  شانه 
بابت  و  می داند  او  اُخروی  و  دنیوی 
بر سر  این سواری گرفتن، منت هم 

پامنبری هایش می گذارد.
محمد خاتمی، سّید حسنی است. به 
گواهی شجره نامه پدرش سید روح اهلل 
خاتمی، او پشت چهل و سوم حسن 
بن علی بن ابیطالب، امام دوم شیعیان 
این  رفتار خاتمی هم  و  مرام  است. 
نََسب را تأیید می کند. محمد خاتمی، 
خوشگذران،  عافیت طلب،  آخوندی 
و  مغالطه  اهل  ر،  طلبکا همیشه 
سفسطه گری است که هر گاه منبر 
و تریبون پیدا کند، چنان با عشوه و 
کرشمه مخاطبانش را می فریبد که 
جد  چنانکه  می ماند  سواره  همواره 

اعالیش از کودکی چنین بود:
»فضل بن ُدَکْین از ابوالَوسیم ُعَبید 
جّمال از سلمان بن ابی َشّداد برای ما 
نقل کرد که می گفته است: با حسن 
گروهه بازی ]نمونه صدر اسالم بازی 
خر- پلیس[ می کردم، اگر من برنده 
رواست  تو  بر  آیا  می گفت:  می شدم 
که بر پاره تن پیامبر سوار شوی؟ و 
هر گاه او برنده می شد می گفت: آیا 
خدا را ستایش نمی کنی که پاره تن 

پیامبر بر تو سوار شود؟!«*
از  سواری گرفتن  پلید  عادت  این 
تالی  اوقات،  بیشتر  در  بینوا،  خلق 
فاسد اخالق منحطی است که از چند 
از عهد گسترش رفتار  و  قرن پیش 
قبیح شاهدبازی، میان آخوندجماعت 
این  است.  مانده  جاری  و  ساری 
عشوه گری  به  عادت  منحط،  اخالق 
تریبون  پشت  کرشمه  و  منبر  روی 
است. عشوه گری بر سر منبر معموال 
آخوندهای  برخی  که  دارد  لوازمی 
شیعه بیشتر از آن بهره مند هستند و 
بعضی کمتر. چهره و صدای مقبول و 
توان لفاظی و وراجی مهمترین ابزار 
این رفتار سخیف است. آخوندهایی از 
جنس محمد خاتمی، علی خامنه ای 
)در ایام شباب البته( و حتی حسن 
این  بهره مندان  زمره  از  روحانی، 
لوازم هستند و از این رو بر منبر و 
بساط عشوه  تریبون، همیشه  پشت 
و کرشمه شان برقرار است. در مقابل، 
یا  رفسنجانی  اکبر  چون  جانورانی 
روی  و  بر  نه  که  خلخالی  صادق 
غّرائی،  نه صدای  و  داشتند  درستی 
حنای شان از همان اول کار بی رنگ 
توانایی  روی  نمی توانستند  و  بود 
هالوخرکنی شان حساب باز کنند، از 
پامنبری هاشان  برای  کمتر  رو،  این 
عشوه می آمدند و دلبری می کردند. 
خلخالی و رفسنجانی، به دلیل فقدان 
لوازام عشوه گری در ظاهرشان، مجبور 
بودند که از خیر محبوبیت بگذرند و 
با تکیه بر توانایی هایشان در جنایت، 
حقه بازی و توطئه، کارشان را پیش 

ببرند.
آخوند اهل عشوه و کرشمه، معموال 
به هنگام بیان خزعبالت روی منبر، 
عبا را روی یک شانه می اندازد، کاکل 
تُُنکش را قدری از عمامه نکبت بیرون 
می گذارد، صدایش را به تناسب باال 

حرف های  میان  می برد،  پایین  و 
بی مایه اش گاهی مزه می ریزد و برای 
ابرو  و  چشم  بدبخت  پامنبری های 
می آید و از همه بدتر، تمام مدت با 
به ریش مستمعین جاهل  باز  نیش 
میان  بنگریم،  نیک  می خندد. چون 
هیچکس  امروز،  رّجاله  منبری های 
مثل سّیدمحمد خاتمی تمام این اطوار 
و حرکات را یکجا در سخنرانی های 
نیش  نمی گیرد.  کار  به  خود  مهمل 
باز و خنده کریه همیشگی خاتمی، 
میان عوام و خواص آنقدر شهره است 
که موجب شده بیش از هر لقبی او را 
»سید خندان« بخوانند و در مذمت 
طنزینه های  انواع  خصیصه اش  این 

رکیک و غیررکیک بسازند.
البته نباید فراموش کرد که محمد 
و  است  اراذل  نجبای  از  خاتمی 
رخ   ۵۷ بهمن  نکبت بار  انقالب  اگر 
روضه خوانی  و  گدایی  به  نمی داد، 
آقازادگی،  خاطر  به  بلکه  نمی افتاد 
و  صادقی  صدر/  خاندان  با  وصلت 
که  فلسفه ای  لیسانس  خاطر  به 
کرده  دشت  اصفهان  دانشگاه  از 
یا  شرعیات  دبیر  می توانست  بود، 
کنار  در  شاید  منطق شود.  فلسفه- 
این کار یک انتشاراتی جمع و جور 
کتاب های  و  می انداخت  راه  هم 
پالهای  و  پرت  و  آخوندی  جفنگ 
»روشنفکری دینی« به چاپ می زد و 
با داللی سهمیه کاغذ و موقوفه خواری 
خوش  روزگار  میبد،  و  اردکان  در 
شاید  می گذراند.  را  عافیتی  با  توأم 
حرفه  سراغ  و  می آورد  شانس  هم 
مورد عالقه اش می رفت و یک محضر 
شیک و تر و تمیز در یزد یا تهران 
خواندن خطبه  و ضمن  می کرد  باز 
مهندسی خوانده  نوبالغ  جوانان  عقد 
را  کرشمه اش  و  عشوه  پیش نماز، 
کنار  در  البته  و  می کرد  خرج  آنجا 
این کار، به فعالیت های دیگری هم 
می پرداخت که موجبات لذات حالل و 
شرعی خود و رفقای دسته دیزی اش 

را فراهم آَوَرد.
سخن آخر اینکه، هر چند سّیدمحمد 
خاتمی در سیره فردی شباهت به جد 
اما  دارد  مجتبی  حسن  اعالیش 
کارکردش در نظام جمهوری اسالمی، 
شباهتی تاّم و تمام به ماشین پراید 
اسمی  با  است  بنجلی  جنس  دارد. 
دهه،  دو  از  بیش  برای  که  عوضی 
آشغال  اتومبیل های  باقی  از  ارزان تر 
مصرف کننده  به  بازار،  در  موجود 
بخت برگشته عرضه شده است و به 
جامعه  از  بزرگی  بخش  سبب  این 
نابرخوردار ایران را به خود آلوده کرده 
است. آسیب ها و فجایع تدریجی که 
حضور خاتمی در عرصه سیاست ایران 
از کشتار،  بار آورده، دست کمی  به 
نقص عضوها و خساراتی که اتومبیل 
پراید در این بیست و چند سال به 

جامعه ایران تحمیل کرده ندارد.
پراید  به  خاتمی  سّیدمحمد  بله! 
می ماند، مدعی غرور )Pride( است 

!)Shame( اما مایه خجالت

* »طبقات« تألیف محمدبن سعد 
کاتب واقدی )-۲۳۰ ۱۶۸ ه.ق( جلد 
علی)ع(  بن  و حسین  پنجم: حسن 
دکتر  ترجمه:  مدینه؛  اهل  تابعان  و 
انتشارات  دامغانی،  مهدوی  محمود 
فرهنگ و اندیشه چاپ اول ۱۳۷۴، 

صص ۴-۲۳

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )1۶9(
احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 13۵۰ (

تأمالت بهنگام؛ سّیدمحمد خاتمی، پراید نظام 
جمهوری اسالمی!

حجت االسالم محمد خاتمی؛ رم؛ ایتالیا مه ۲۰۰۷

احیاءالسلطنه )بهرامی(                                    محمد تدین
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نشمند  دا و  دیب  ا ۱ـ 
استاد  و  ایران  معاصر 

فقید دانشگاه تهران
۲ـ آسمانها ـ توان

۳ـ من و توـ  از بنادر کنار 
مدیترانه

۴ـ امیر نشین ـ نزدیکی
۵ـ سهل ـ راه بی پایان

شهرهای  از  ـ  تنها  ۶ـ 
کشورما

۷ـ نه به عربی ـ صومعه 
ـ خیاط

۸ـ »فرات« بهم ریخته ـ 

از انواع چراغ ها
۹ـ ظاهری و سطحی ـ از 

سبزیجات
۱۰ـ گلی استـ  از وسایل 

سنتی آرایش بانوان
۱۱ـ رنگی استـ  ناپسند 

دانستن

و  داستانسرایان  از  ۱ـ 
نویسندگان معروف و 
خالق  و  ایران  معاصر 

اثر »ثریا در اغماء«
۲ـ گرمابه ـ قطار شتر

دریایی  ـ  تو  و  من  ۳ـ 
است ـ مسیحی

همیشگی  ـ  گردان  ۴ـ 
و مستمر

۵ـ قدیمی ـ تکرار یک 
حرف

از  ـ  کردن  پاره  ۶ـ 
شهرهای ایران

۷ـ او هم هنری دارد ـ 
تکخال

۸ـ از شعرای صاحب نام 
و فقید معاصر ایران

۹ـ خداوند ـ میوه ـ زن
ز  ا ـ  ی  ر فو ۱ـ  ۰

رسانه های ارتباطی
راهها  از  مراقبت  ۱۱ـ 

ـ سوی ۱ـ از مترجمان و نویسندگان 
زبردست  و  نام  صاحب 

فقید و معاصر ایران
۲ـ از داستانسرایان معروف 

و معاصر کشورما
۳ـ حق دولت از مداخل شما

۴ـ خرسـ  محاسبه نجومیـ  
از وسایل سنتی نساجیـ  
مؤسس یکی از آئین های 

رایج قاره آسیا
۵ـ از وسایل نجاری ـ خانه 

عکسـ  بهشتی
۶ـ نصیب و بهره ـ چهره ـ 
در  حریف  با  جنگیدن 

میدان نبرد
۷ـ اظهار ـ جدایی ـ حرف 

خطاب
۸ـ قدرتـ  شهری در کرمان

۹ـ از انقالبیون معروف قرن 
گذشته ـ آتش ـ ارتباط
۱۰ـ از شهرهای ایرانـ  آزاد

۱۱ـ از زیارتگاههای اطراف 

های  اقلیت  از  ـ  تهران 
قومی کشورما

۱۲ـ از آثار عطار نیشابوری
۱۳ـ ترسـ  تلهـ  قتل نفوس

۱۴ـ جایزـ  ایالتی در آمریکا 
ـ غنی

۱۵ـ دوستان و مددکاران ـ 
سنگین  ـ  کشتی  ترمز 

و باوقار

قاره  شبه  نام  صاحب  شعرای  از  ۱ـ 
هند که بخشی عمده از اشعار او به 

فارسی است
ـ  داریم  ما  همه  ـ  است  حرفه ای  ۲ـ 

دوست »آدم«
۳ـ گرایش ـ از ترانه سرایان و شعرای 

معروف و معاصر ایران
ـ  اروپا  در  معروف  بندری  و  ۴ـ شهر 

پیکر ـ یک دوم
۵ـ چند دقیقهـ  پاداشـ  ضمیری است

و  معروف  شعرای  از  ـ  بردن  پناه  ۶ـ 
معاصر ایران

۷ـ نقص ـ از فالسفه معروف انگلیس 
در قرن گذشته

۸ـ سرپیچی ـ جهتی است ـ دشت
ـ  است  کشوری  پایتخت  ـ  بسته  ۹ـ 

اندازه ـ جوی خون
ـ  دارایی  ـ  ایران  در  رودخانه ای  ۱۰ـ 

از میوه ها
۱۱ـ ثنا ـ ویران ـ دریاچه ای در آسیا

۱۲ـ کشوری استـ  حرف نداـ  پیوسته 
و پشت هم

علوم  از  ـ  راز  ـ  است  کشوری  ۱۳ـ 
ریاضی و نجوم

ادویه ای  ـ  آبکشی  چوبی  چرخ  ۱۴ـ 
است ـ بلی

۱۵ـ مجاور ـ کشوری است

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  
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)سودوکو(

بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی 
زمان  در  که  بودند  اتمی  عملیات  دو 
هری  دستور  به  دوم  جهانی  جنگ 
ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، علیه 
امپراتوری ژاپن انجام گرفتند. در این دو 
عملیات ، دو بمب اتمی به فاصله ۳ روز 
بر روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی 
انداخته شد که باعث کشتار گسترده 
شهروندان این دو شهر گردید. حدود 
بمباران  دو  این  اثر  در  نفر   ۲۲۰۰۰۰
را  آنان  بیشتر  که  باختند  جان  اتمی 
شهروندان غیرنظامی تشکیل می دادند. 
بالفاصله  قربانیان  از  نیمی  از  بیش 
هنگام بمباران کشته شدند و بقیه تا 
پایان سال ۱۹۴۵ میالدی بر اثر اثرات 
مخرب تشعشعات رادیواکتیو جان خود 

را از دست دادند.
و  هیروشیما  هسته ای  بمباران 
ناکازاکی تا به امروز تنها موارد استفاده 
جهان  در  هسته ای  سالح  از  جنگی 
دولت  بمباران،  دو  این  از  پس  است. 

ژاپن تسلیم شد.
بمب اتمی اول به نام پسرک کوچک 
)به انگلیسی: Little Boy( توسط یک 
هواپیمای بمب افکن به نام انوال گی 
هیروشیما  روی  بر   )Enola Gay(
انداخته شد. برای تاثیر تخریبی بیشتر، 
که  بود  شده  تنظیم  نحوی  به  بمب 
منفجر  زمین  سطح  باالی  متر   ۵۷۶
شود. انرژی تولید شده توسط این بمب 
برابر بود با انرژی حاصل از ۱۵ کیلوتن 
تی ان تی. فعل و انفعاالت اتمی در مرکز 
این بمب باعث گرمائی حدود چندین 
میلیون درجه سانتیگراد شد. این گرمای 
عظیم هر چیزی را تا شعاع یک و نیم 
کیلومتری مرکز اصابت بمب بطور کلی 
دست  دور  از  که  مردمی  نمود.  ذوب 
انفجار »پسرک کوچک« را در آسمان 
هیروشیما مشاهده کردند می گفتند که 
خورشید دیگری را در آسمان دیده اند.

دو سوم ساختمان های هیروشیما از 
جمله کارخانه های فوالدسازی و صنعتی 
چون میتسوبیشی در اثر این بمباران 
شهر  از  که  چیزی  تنها  شدند.  نابود 
باقی ماند ساختمان تاالر ترویج صنعتی 
استانی هیروشیما بود که انفجار، باالی 
گنبد این بنا رخ می دهد و به خاطر قرار 
گرفتن در کانون مرکزی انفجار، کاماًل 

ویران نشد.

دو روز پس از بمباران هیروشیما و 
بر خالف انتظار و میل آمریکا، دولت 
شوروی به امپراتوری ژاپن اعالن جنگ 
داد و نیروهای ارتش سرخ شوروی به 
مواضع ژاپن در منچوری یورش بردند. 
ورود شوروی به جبهه جنگ اقیانوس 
آرام باعث شد که دولت آمریکا مصمم 
شود هرچه سریعتر جنگ را به نفع خود 
و بدون مشارکت شوروی خاتمه دهد. 
در این راستا استفاده بیشتر از سالح 
هسته ای ساده ترین راه فشار بر ژاپن بود، 
و نیروهای مسلح آمریکا برای استفاده 
مجدد از بمب هسته ای نیازی به مجوز 
جدید دولت نداشتند؛ زیرا مجوزی که 
کرده  صادر  اتمی  حمله  برای  ترومن 
از بمب های جدید  بود اجازه استفاده 

را می داد.
بر اساس اطالعات هواشناسی نیروی 

پزشکی و تاریخچه آن در ایران

باستان  ایران  پزشکان  =اولین 
مغان  نام  به  که  بودند  روحانیان 
مشهورند. مغان در بخش غربی ایران 
زندگی  ماد  سرزمین  یعنی  قدیم 
مغان  دشت  اسم  )شاید  می کردند 
درمان  باشید(.  شنیده  اردبیل  در  را 
مردم  جسمی  و  روحی  بیماری های 
هم  بودند،  پزشک  هم  بود؛  آنها  کار 
سرود،  و  دعا  و  ذکر  با  روان پزشک. 
روان پزشکی می کردند و با دارو و چاقو 

پزشکی فعالیت می کردند.
 ۳ به  قدیم  ایران  در  =پزشکی 
شاخه یا تخصص اصلی تقسیم می شد: 
جراحی  پزشکی(،  )گیاه  داروپزشکی 

)کادر پزشکی( و روان پزشکی.
شرقی  همسایه  قدیم  در  =مادها 
اروپایی ها بودند. اولین گیاهان دارویی 
از سرزمین ماد به غرب رفت و کلمه 
واژه  ریشه  بعدها   )Media ( ماد 
»Medicine« در زبان های التین شد.

تخصص  چند  ایرانیان  =پزشکی 
پزشکی  چشم  داشت؛  هم  فرعی 
)جباری/ شکسته بندی  )کحالی(، 

ارتوپدی(، زایمان، حجامت )رگ زنی(، 
)پزشکی  قانونی  پزشکی  دامپزشکی، 
دادیگ: داد به معنی قانون( و بیهوشی 

)هوش بری(.
و  بزرگ  نوزادی  چون  =رستم 
به  طبیعی  زایمان  با  بود  سنگین 
با  جراحی  کمک  به  و  نمی آمد  دنیا 
بریدن شکم مادرش رودابه متولد شد. 
اروپایی ها همین داستان را برای سزار 
پادشاه روم می گویند و به همین خاطر 
این نوع عمل به سزارین مشهور است. 
سزارین در عربی به »عملیه القیصریه« 
)قیصر  شده  ترجمه  قیصری  عمل  یا 
زبان  فرهنگستان  است(.  سزار  همان 
فارسی »رستم زایی« را به جای سزارین 

پیشنهاد کرده است.
در  تاریخ  بیمارستان های  =اولین 

ایران و هند ساخته شدند. 
سلوکی  پادشاه  دومین  آنتیوخس 
)۲۶۱ـ  ۲۴۶ پ.م( به درخواست اشوکا 
ـ پادشاه هند از سلسله مائوریـ  دستور 
داد که در سراسر ایران برای مردم و 

حتی چهارپایان بیمارستان بسازند.

هوایی آمریکا، بازه زمانی مساعد برای 
از  پس  روز  سه  ژاپن  به  دوم  حمله 
حمله اول پدیدار می شد، و باید از این 
بازه حداکثر استفاده به عمل می آمد. 
هسته ای،  بمباران  برای  بعدی  هدف 
گسترده  صنایع  که  بود  کوکورا  شهر 
وجود  آن  در  اسلحه سازی  و  نظامی 
اساس  بر  ماموریت  ابتدای  در  داشت. 
گزارش هواشناسی، دید مناسبی برای 
هدفگیری بر فراز کوکورا وجود داشت. 
اما وقتی هواپیمای بمب افکن به حدود 
منطقه مورد نظر رسید، تمام آسمان 
شهر با دود و غبار پوشیده شده بود و 
امکان پیدا کردن هدف را از میان برده 
بود. عالوه بر دید کم، پدافند هوایی و 
ظاهر شدن هواپیماهای شکاری ژاپن 
بود. پس  کرده  بغرنج  کمی  را  مساله 
منطقه  بمباران  از  کردن  صرفنظر  از 

فقط  آمریکایی  بمب افکن  کوکورا، 
سوخت کافی برای بازگشت به پایگاه 
فرمانده  داشت.  اوکیناوا  در  هوایی 
عملیات تصمیم گرفت که بجای رها 
کردن بمب اتمی در دریا و یا بازگرداندن 
آن به پایگاه، بهتر است آن را بر روی 
ناکازاکی بیاندازند که در مسیر بازگشت 
بمب افکن به پایگاه هوایی در اوکیناوا 
قرار داشت و یکی از اهداف کم اهمیت تر 

آمریکا در ژاپن محسوب می شد.
بدین ترتیب در تاریخ پنجشنبه ۹ 
اوت ۱۹۴۵ میالدی، بمب دیگری به نام 
»مرد چاق« )انگلیسی: Fat Man( بر 

روی شهر ناکازاکی انداخته شد.
هرساله در روز ۶ اوت مراسم بزرگی 
بمباران های  قربانیان  یادبود  برای 
یادمان صلح شهر  پارک  در  هسته ای 
هیروشیما برگذار می شود. در پایان این 
مراسم، شهردار هیروشیما طی قرائت 
قطعنامه ای درخواست حرکت به سمت 
جهانی عاری از سالح های هسته ای را 

مطرح می نماید.
همه ساله مردم صلحدوست جهان 
و  کاغذی  درناهای  کردن  درست  با 
فرستادن آن به مرکز ساداکو در پارک 
یادمان صلح شهر هیروشیما، همدردی 
انزجار  و  بمباران  قربانیان  با  را  خود 
خود را از کاربرد و گسترش سالح های 

هسته ای اعالم می کنند.
مجسمه ساداکو در این پارک به یاد 
دختر ۱۲ ساله ای به نام ساداکو ساساکی 
برپا شده که پس از جنگ جهانی دوم 
تشعشعات  اثر  در  ولی  آمد  دنیا  به 
دچار  انفجار،  از  باقی مانده  رادیواکتیو 
سرطان خون شد و درگذشت. بر اساس 
افسانه های ژاپنی، اگر کسی هزار ُدرنای 
کاغذی درست کند، یکی از آرزوهایش 
درحالیکه  ساداکو  می شود.  برآورده 
با تشویق  بود،  بیمارستان بستری  در 
به  برادرش شروع  و کمک  دوستانش 
ساختن درناهای کاغذی کرد، اما پس 
از ساخت ۶۴۴ درنا درگذشت. در سال 
۱۹۶۵ میالدی، از مجسمه  ساداکو در 
حالیکه درنایی طالیی در دست دارد در 

پارک صلح هیروشما پرده برداری شد.
درنایش  روی  ساساکی  ساداکو 

می نوشت:
»من »صلح« را روی بال تو می نویسم 

تا تو به همه جهان پرواز کنی«
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فریبکاران
چگونه خمینی قدرت را به دست 
گرفت؟ و عللی که منجر به این فریب 
بزرگ در تاریخ ایران گردید چیست؟ 
بازگشت  به  نیاز  این سؤالها  به  پاسخ 
به یک قرن تاریخ گذشته ایران دارد، 
مربوط  که  فصل هائی  آن  بخصوص 
رهبری  تحت  ایران  ملت  مبارزه  به 
روحانیون می شود که از انقالب مسالمت 
ضد  بر  بزرگ  شیرازی  آیت اهلل  آمیز 
گردید  آغاز  سال ۱۸۹۱  در  انگلیس 
تا آخرین انقالب ایران که به رهبری 
رهبران مذهبی منجر به سقوط رژیم 

سلطنت و اعالم جمهوریت گردید.
که  می سازد  روشن  کاماًل  تاریخ 
ملی  مبارزات  تاریخ  در  روحانیون 
را  آزادیخواهانه  و  انقالبی  نهضت های 
با کمال خلوص و حسن نیت رهبری 
انقالب  پیروزی  از  پس  و  می نمودند 
خود  دینی  وظایف  به  روحانیون  این 
باز می گشتند و هیچگونه پاداشی را از 

کسی متوقع نبودند.
شیرازی بزرگ انقالب مسالمت آمیز 
بر ضد انگلیس و شاه مستبد ناصرالدین 
شاه را رهبری نمود ولی به مجرد اینکه 
شاه در برابر امر امام تسلیم شد و قرارداد 
تنباکو را با انگلیس لغو نمود، شیرازی 
طی تلگرامی که برای او فرستاد، آرزوی 
موفقیت برای شاه نمود و از او خواست 
که سرمشقی برای سایر سالطین باشد.

پانزده سال بعد از این ماجرا، ملت 
روحانی  رهبر  یک  رهبری  به  ایران 
کاظم  محمد  آخوند  یعنی  عالیقدر 
خراسانی بر ضد محمدعلیشاه مستبد 
که قانون اساسی را لغو نموده و مجلس 
را منحل کرده بود، قیام کرد و در این 
قیام که ملت قربانی زیادی به خاطر به 
آخوند  داد،  آزادی خود  آوردن  دست 
خراسانی همچنان رهبری این قیام را 
به عهده داشت تا موفق به خلع محمد 
در  روس  سفارت  به  که  شد  علیشاه 
و سپس  بود  گردیده  پناهنده  تهران 
این رهبر روحانی احمدشاه فرزند شاه 
مخلوع را به تاج و تخت نشاند و هیچ 
پاداشی را برای خود مطالبه نکرد. در 
حالی که می توانست مانند خمینی خود 
را فرمانروا و ولی فقیه از جانب خداوند 
بر مردم تحمیل نماید ولی وی خود را 
بی نیاز می دانست و اکتفا به بازگشت به 

وظایف روحانی خود نمود.
قیام  شاهد  ایران   ۱۹۵۰ سال  در 
رهبری  به  انگلیس  ضد  بر  عظیمی 
آیت اهلل کاشانی و دکتر محمد مصدق 
بود. کاشانی به صورت فرمانروای مطلق 
کشور درآمد و توانائی آن را داشت که 
خود رئیس جمهوری و ولی فقیه بشود 
ولی این کار را نکرد و در خانه خود 
چهارزانو نشست و وقتی که به سمت 
انتخاب  ملی  شورای  مجلس  رئیس 
گردید، خود را باالتر از آن دانست که در 
جلسات آن شرکت نماید و بدین گونه 
از زمامداری و فرمانروائی چشم پوشید 
را  آمریکائی ها دولت مصدق  اینکه  تا 
سرنگون ساختند. مصدق زندانی شد 
دشواری ها  و  خواری ها  با  کاشانی  و 

روبرو گردید.
ندارد  یاد  به  ایران  ملت  بنابراین 
به  خاطر  به  مذهبی  رهبر  یک  که 
دست آوردن قدرت مبارزه کرده باشد 
بخصوص اگر آن رهبر بارها تاکید کرده 
باشد که چشمداشتی به قدرت ندارد 
و حتی فکر آن را در سر نمی پروراند. 
همچنین ملت ایران به فکرش خطور 
مذهبی  پیشوای  چنین  که  نمی کرد 
عالیقدری مانند خمینی آشکارا در برابر 
تمام جهانیان دروغ بگوید و وقتی که به 
هدف خود رسید ،تمام وعده هائی را که 

داده بود زیر پا بگذارد.
در اینجا باید خاطرنشان ساخت که 
خمینی یگانه رهبر مذهبی در میدان 
مبارزه نبود. بلکه دیگران نیز بودند که 
پیروزی  در  برجسته ای  رهبری  نقش 
انقالب به عهده داشتند. منتهی پس 
خود  خانه های  به  انقالب  پیروزی  از 
بازگشتند و نه تنها با خمینی همکاری 
او  اقدامات  با  مخالفت  بلکه  نکردند، 
چنین  به  روحانیت  اینکه  از  و  کرده 
درجه ای از سقوط و ذلت رسیده است 

ناراضی بودند.
شریعتمداری،  کاظم  سید  آیت اهلل 
آیت اهلل قمی، آیت اهلل زنجانی و آیت اهلل 
سید محمود طالقانی مرحوم هر یک 
دارای نقش عظیم و مهمی در پیروزی 
اقدام  با  اینها  بودند ولی همه  انقالب 
خمینی و گروهش که با آتش و آهن 
مخالفت  گرفتند  دست  به  را  قدرت 
و  خمینی  اساسی  قانون  و  نموده 
انتخابات او را جعلی قلمداد نموده و 
اعالم داشتند هر چه که بر اساس فاسد 

بنا شود، فاسد است.

که  می شود  گفته  آنچه  بنابراین، 
ایران  در  را  قدرت  عموماً  روحانیون 
به دست گرفته اند اساساً باطل و دور 
از حقیقت است بلکه طبقه خاصی از 
روحانیون توانست قدرت را در انحصار 
خویش درآورد و نبرد بین فرمانروایان 
عمامه به سر و فرمانبرداران از همین 
طبقه در ایران به شدت هنوز ادامه دارد.

در اینجا می خواهیم از توطئه شومی 
که به نام اسالم و دین علیه آزادی و 

ملت به وقوع پیوسته پرده برداریم.
به عقیده من این تنها خمینی نبود 
را  قدرت  گرفتن  دست  به  نقشه  که 
طرح کرد، بلکه یاران او نقش عمده ای 
در تهیه طرحهای مناسب برای اجرای 
آن در مواقع مناسب به عهده داشتند 
و از عواملی از قبیل سادگی ملت ایران 
ایران به انقالب و  و ایمان پاک ملت 
دست آوردهای آن و نیز تأثیر وعده های 
دروغین و نطقهای آتشین خمینی در 
روحیه ملت استفاده کردند. خمینی در 
روزهای نخستین پس از پیروزی انقالب 
مقاصد دروغین خود را مبنی بر رهبری 
کردن کشور بروز نداد و روی این اصل 
مهندس بازرگان را به نخست وزیری 
تعیین نمود و دست او را در انتخاب 
استثنای  به  خویش  کابینه  وزیران 
یزدی و صادق طباطبائی و چمران باز 
گذاشت و خود به قم بازگشت و در آنجا 
به پذیرفتن گروههای مردم به عنوان 
رهبر انقالب و ایراد نطق و سخنرانی 
در بین آنان پرداخت ولی در عین حال 
گروه وی سرگرم تسلط بر چهار سازمان 

حیاتی کشور بودند:
همان  از  که  پاسداران  سپاه  ـ   ۱
انقالب  پیروزی  روزهای  نخستین 

تشکیل شده بود.
۲ـ  کمیته های انقالب که در مساجد 
تشکیل شده و در رأس هر یک از این 
مکتب  روحانیون  از  یکی  کمیته ها 

خمینی قرار داشت.
فوراً  که  انقالب  دادگاههای  ـ   ۳  
مقامات  و  مخالفین  تصفیه  به  شروع 

رژیم سلطنت نمودند.
۴ـ  رادیو و تلویزیون.

در نخستین هفته عهد جدید، دادگاه 
انقالب پنج تن از رجال عهد قدیم از 
جمله ژنرال نصیری رئیس ساواک را 
محکوم به اعدام نمود که به مجرد صدور 
رأی دادگاه، بر بام مدرسه  ای که خمینی 
در تهران در آن سکونت داشت، تیرباران 
شد. جریان محاکمه به قدری سریع و 
سری بود که جهانیان را متحیر ساخت. 
زیرا شخصیت های مزبور از مهمترین 
پایه های رژیم سابق بوده و امکان آن 
بود که اطالعات بسیار با ارزشی از اسرار 

رژیم قبلی از آنان به دست آورده شود.
در آن هنگام، بازرگان اعالم داشت 
که هیچگونه اطالعی از این محاکمات و 
اعدام ها ندارد و خواهان محاکمه عادالنه 
مانند آنچه در سایر نقاط جهان وجود 
بازرگان  ندای  منتهی  می باشد.  دارد 
گوش شنوائی نداشت و این محاکمات 
همچنان ادامه یافت و برای ملت روشن 
گردید که خود خمینی در پس این 
محاکمات قرار دارد و قضات به دستور 
بدین  و  می شوند  تعیین  وی  شخص 
ترتیب قوه مجریه تازه ای به وجود آمد 
که هر کاری را به دلخواه خود می کرد 
و دولت هیچگونه تسلطی بر آن نداشت.

سپاه پاسداران و کمیته های انقالب 
و  بوده  دولت  در  دولتی  یک  هر  نیز 
دادگاههای  از  نفوذ  و  اهمیت  نظر  از 
زیرا هر  نداشتند  انقالب دست کمی 
را داشتند که  توانائی آن  آنها  از  یک 
هر وقت بخواهند عده ای را به منزل 
رئیس دولت فرستاده، او را دستگیر و 
به هر کجا که می خواهند ببرند. بدین 
ترتیب سه قوه مجریه در کشور پدید 
آمد که ضعیف ترین آن دولت بود که 
متکی به ارتش و شهربانی بود. منتهی 
ارتش کاماًل ویران گردید و شهربانی 
نیز کامالً زیر نظر کمیته های انقالب 
درآمد و بدین ترتیب باند خمینی از 
همان روزهای نخستین پیروزی انقالب 
قدرت را در دست گرفت. منتهی به طور 
می کرد  اعالم  همواره  و  غیرمستقیم، 
که دادگاههای انقالب موقتی است و 
پس از پایان محاکمات زمامداران رژیم 
سابق منحل خواهند شد و کمیته های 
انقالبی پس از برقراری امنیت در کشور 
جای خود را به شهربانی خواهند داد و 
سپاه پاسداران به زودی به ارتش ملحق 
خواهد شد و جمهوری اسالمی ایران 

دارای تنها یک ارتش خواهد بود.
ملت ایران این ادعاها را باور می کرد 
و در آرزوی روزی بسر می برد که حاکم 

خویشتن شود.

مجلس خبرگان و قانون اساسی
تنها  خمینی  پنهانی  و  پلید  افکار 
پس از پنج ماه یعنی هنگام تشکیل 
قانون  تدوین  برای  موسسان  مجلس 
اساسی جدید جمهوری اسالمی ایران 
پدیدار گشت و حزب جمهوری اسالمی 
که به وسیله گروه خمینی و در رأس 
هاشمی  بهشتی،  حسین  محمد  آن 
رفسنجانی، خامنه ای، اردبیلی و کنی 
تشکیل گردیده بود، نقش مهمی در 
مؤسسان  مجلس  انتخابات  در  تقلب 
ایفاء نمود و نتیجه این انتخابات قالبی 
از  اکثراً  که  بود  عضو  انتخاب شصت 

طرفداران خمینی بودند.
طالقانی  آیت اهلل  اینکه  وجود  با 
مجلس  برای  تهران  از  نمایندگی  به 
مؤسسان انتخاب گردیده بود و هیچکس 
شایسته تر از وی برای ریاست مجلس 
به خاطر مبارزات طوالنی و شخصیت 
برجسته مذهبی و سیاسی وی نبود، 
معذلک منتظری با چهل و پنج رأی به 

ریاست مجلس انتخاب گردید.
کسانی که به مسائل سیاسی آگاه 
بودند می دانستند که مجلس مؤسسان 
چه راهی را برای تصویب مواد قانون 
همه  و  گرفت  خواهد  پیش  جدید 
و  درآمد  آب  از  درست  پیش بینی ها 
مجلس، قانون اساسی جمهوری اسالمی 
را در یکصد و بیست ماده تصویب نمود 
که بعضی از مواد آن مانند والیت فقیه، 
مایه شرمساری و تمسخر بود. زیرا این 
ماده بردگی و ذلت و خواری ملت را به 
دنبال داشت و به والیت فقیه قدرت 
مطلق و استبداد و جبروت و اختیارات 

مطلق الهی بر بشر واگذار کرد.
انتشار  به  مطبوعات  که  هنگامی 
مواد قانون اساسی پرداختند، ملت با 
تاریخ نوین مواجه  بزرگترین مسخره 
را نمی کرد که  زیرا تصور آن  گردید. 
قانون  از  پادشاهی که  از  برای رهائی 
اساسی پیروی نمی کرد، قیام کرده و 
اکنون گرفتار فرمانروائی فقیه مستبدی 
شده که طبق مواد صریح قانون اساسی 

بر این ملت فرمانروائی کند.
خود  نام  خمینی  ترتیب  بدین  و 
را به عنوان رهبر انقالب و ولی فقیه 
را  کشور  بر  کردن  حکومت  که حق 
و  نمود  ثبت  اساسی  قانون  در  دارد، 
اختیاراتی یکصد بار بیش از اختیارات 
شاه برای خود قائل شد. زیرا حق عزل 
رئیس جمهوری و نصب و عزل وزیران 
و تعیین دادستان کل و رئیس دیوان 
عالی کیفر را برای خود محفوظ داشته 
و خویشتن را نیز به عنوان فرمانده کل 

نیروهای مسلح تعیین نمود.
روشی که رهبران دینی نسبت به این 
قانون اساسی در پیش گرفتند، روشی 
اعتراض آمیز بوده و آن را صریحاً تقبیح 
نمودند. به طوری که نزدیک بود آیت اهلل 
شریعتمداری به خاطر مخالفت با قانون 

اساسی جان خود را از دست بدهد.
قانون اساسی جدید زمینه را برای 
سلطه کامل خمینی و اطرافیانش بر 
حکومت فراهم ساخته بود ولی چون در 
این قانون رئیس جمهوری می بایستی 
نیز  و  می شد  انتخاب  مردم  طرف  از 
مسأله انتخاب مجلس شورا و رئیس 
می بایستی  ناگزیر  بود،  مطرح  دولت 
این قسمت های مهم نیز تحت سلطه 

تا  می آمد  در  اطرافیانش  و  خمینی 
کلیه شئون مملکت دربست زیر نظر 

آنها قرار گیرد.
نفر  یک  اسالمی  جمهوری  حزب 
فارسی  جالل الدین  نام  به  بیگانه ای 
را برای ریاست جمهوری نامزد نمود. 
داستان  نیز  حزب  این  »تأسیس 
آن  در جای خود  که  دارد  اسفناکی 
حزب  این  نمود.«  خواهیم  ذکر  را 
با شکست  نامزد خود  از  در حمایت 
این  متوجه  ملت  زیرا  شد  مواجه 
توطئه و بیگانه بودن نامبرده گردید و 
دانست که یک فرد خارجی نمی تواند 
نماید  اشغال  را  مهمی  مقام  چنین 
بلکه منظور حزب جمهوری اسالمی از 
نامزد کردن وی آن بود که با استفاده 
را در  او قدرت کامل  نقطه ضعف  از 
دست گیرد. منتهی در اثر بیدار بودن 
مردم، حزب جمهوری اسالمی دچار 
شکست فجیعی گردید و پایگاه خود 
را در میان صفوف مردم از دست داد. 
این  علیرغم خواسته رهبران  و ملت 
حزب، ابوالحسن بنی صدر را به ریاست 

جمهوری انتخاب نمود.
ضعف  از  جمهوری  حزب  منتهی 
بنی صدر بهره برداری نموده و با حمایت 
خمینی زمینه را برای به دست گرفتن 
شورا  مجلس  طریق  از  قدرت  مجدد 
انتخابات  ناظر  کشور  و  نمود  فراهم 
دوران  از  بدتر  مراتب  به  ساختگی 

شاه شد.
آنچه که مایه اندوه و تأسف است، 
این بود که این بار تقلب در انتخابات 
توسط شاه یا یکی از ژنرالهای او صورت 
طرفدار  مالیان  توسط  بلکه  نگرفته، 
خمینی و خود خمینی صورت گرفت 
تقلب  با  توانست  جمهوری  حزب  و 
در انتخابات اکثر کرسی های مجلس 
را اشغال کند و هنگامی که ملت به 
وسیله  به  برد،  پی  پست  توطئه  این 
تظاهراتی که انجام داد خواهان باطل 
بنی صدر  و  گردید  انتخابات  کردن 
باید  که  کرد  اعالم  جمهوری  رئیس 
تسلیم خواسته های ملت شد. در این 
هنگام خمینی بر روی پرده تلویزیون 
ظاهر گردید و به ملت اعالم کرد که 
انتخابات صحیح بوده و نیز گفت که 
این انتخابات »چکیده فضیلت انسانی 

است«.
داللت  که  شگفت آوری  موضوع 
بر مسؤولیت شخص خمینی در این 
انتخابات قالبی می نماید، آن است که 
وی قبل از انتخابات به ملت اعالم کرده 
بود: »هر کس که در انتخابات تقلب 
کند، دستش را خواهند برید«. و بدین 
ترتیب آشکارا خود را در کنار تقلب 

کنندگان قرار داد تا قدرت منحصراً در 
دست خویش و اطرافیانش قرار گیرد.

انتخابات  اگر  که  بود  آشکار  کاماًل 
تجدید می شد، ناگزیر مجلس جدید 
به وسیله انتخابات سالم و آزاد تشکیل 
حزب  پایان  آن  معنای  و  می گردید 
جمهوری اسالمی و اطرافیان خمینی 

و باالخره رژیم حاکم بود.
در اینجا داستانی را نقل می کنم که 
نشانگر میزان دست اندازی خمینی و 

اطرافیانش در انتخابات بوده است.
یک روز شیخ صادق خلخالی معروف 
در  من  دیدن  به  انقالب«  »جالد  به 
منزل آمد و گفت شنیده ام کاندیدای 
نمایندگی مجلس شده ای و می خواهم 
شما را نصیحت بکنم و خواهش می کنم 

که آن را انجام دهید.
گفتم: نصیحت شما چیست؟

گفت: در این باره با احمد صحبت 
کنید.

گفتم: احمد کیست؟
گفت: فرزند امام.

گفتم: چرا احمد؟ مزخرف می گوئی 
شیخ.

انقالب  قاضی  اینکه  با  من  گفت: 
هستم و یک شخصیت معروف جهانی 
و آنچه که از دستم بر آید برای خمینی 
به  را  خود  معذلک  داده ام،  انجام 
نکردم  انتخاب  قم  از شهر  نمایندگی 

مگر پس از کسب اجازه از احمد آقا.
می شنوم  تو  از  که  را  آنچه  گفتم: 
اهانتی است به انقالب و بشریت، تصور 
قربانی  نفر  هزاران  ملت  که  می کنید 
داده است تا جای فالن واالحضرت را به 
واالحضرت احمد بدهد؟ احمد چیست؟ 

و پدرش کیست؟ 
دید  خواهی  گفت:  خلخالی  شیخ 

احمد چیست و پدرش کیست.
گفتۀ شیخ درست درآمد زیرا ملت 
برد  پی  پدرش  و  احمد  حقیقت  به 
بر  خمینی  گروه  استیالی  از  پس  و 
کرسی های مجلس، راننده کامیون و 
آموزگاری دون پایه یعنی محمدعلی 
رجائی علیرغم اراده رئیس جمهوری 
گردید  انتخاب  نخست وزیر  به سمت 
اطرافیان  و  بنی صدر  میان  شکاف  و 
خمینی به حدی توسعه یافت که به 

مرحله غیربازگشت رسید.
که  خنده آوری  اتهامات  جمله  از 
یکی از اعضای هیأت حاکمه متوجه 
راست  وی  آنکه  بود،  نموده  بنی صدر 
می گوید و حقیقت اوضاع در جبهه های 
جنگ ایران و عراق را به اطالع ملت 
امت  امام  که  حالی  در  می رساند. 
»خمینی« گفته است مصلحت نیست 
که حقایق جبهه های جنگ به اطالع 

ملت رسانده شود.
که  تاریخی  داستان  به  اینجا  در 
جهانیان آن را می دانند اشاره خواهم 
کرد تا خواننده گرامی مقایسه ای بین 
یک رهبر روحانی که به نام مذهب و 
اسالم بر ملت مسلمان ایران حکومت 
بزرگترین  از  یکی  رئیس  و  می کند 
دولتهای استعماری که جهان به خود 
دیده است، بنماید. او وینستون چرچیل 
میان  تشدید جنگ  هنگام  که  است 
متفقین و متحدین در پارلمان بریتانیا 
اعالم نمود: »جز عرق و خون و اشک 
چیزی ندارم که به ملت بریتانیا تقدیم 
حقیقت  به  که  است  ملت  بر  و  کنم 
فاجعه ای که با آن روبرو است، پی ببرد.«

به هر حال، گروه خمینی بنی صدر 
را آنطور که همگی می دانند از سمت 
خود برکنار نمود و خمینی از این اقدام 
استقبال نمود زیرا خود قبالً با برکناری 
نیروهای  کل  فرماندهی  از  بنی صدر 
بود.  ساخته  فراهم  را  زمینه  مسلح 
بنی صدر به فرانسه فرار کرد و قدرت 
به طور مطلق به دست گروه خمینی 
افتاد، بخصوص پس از پیروزی رجائی 
آن  با  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
انتخابات مسخره ای که به عمل آمد و 
شیخ باهنر به سمت نخست وزیر تعیین 
طول  به  زیاد  عسل  ماه  منتهی  شد. 
نیانجامید و گروه مزبور به عزای این دو 
تن که در یک انفجار به قتل رسیدند، 
در سوگ  قباًل  که  همانطور  نشست. 
هفتاد و هشت تن از اعضای برجسته 
و دولت که  حزب جمهوری اسالمی 
به  جمهوری  حزب  مقر  انفجار  طی 
خود  منجمله  بودند،  رسیده  هالکت 
بهشتی، نشستند. پس از این حادثه، 
موج بازداشت ها و انفجارها و رویاروئی 
مجاهدین  و  بنی صدر  بین طرفداران 
خلق که به وی پیوسته بودند، با هیأت 
حاکمه سراسر ایران را فراگرفت که به 
قیمت جان هزاران نفر تمام شد که در 
دادگاههای انقالب خمینی اعدام شدند. 
بدین گونه گروه خمینی قدرت را به 

دست گرفت.

یادداشت های آیت اهلل زاده اصفهانی: انقالب محنت بار)۲(
گنجاندن اصل »والیت فقیه« در قانون اساسی،

 مایۀ شرمساری و تمسخر بود
اولین قدم را در تنفیذ انتخابات تقلبی، خمینی برداشت

تا  اصفهانی،  ابوالحسن  سید  حاج  آیت اهلل 
زمانی که از جهان رفت )نهم ذی الحجه 13۶۵/ 
سیزدهم آبان 13۲۵( رئیس حوزه و اعلم علمای 
می شد.  شمرده  تقلید  مسلم  مرجع  و  شیعه 
بر  عالوه  اصفهانی  موسی  سید  دکتر  او،  نوۀ 
از  اجتهاد،  اجازۀ  کسب  و  حوزوی  تحصیالت 
دانشگاه سوربن پاریس در رشته فلسفه دکترا 

گرفت و لباس روحانیت را تا پایان عمر بر تن 
داشت.

او که از نزدیک شاهد تحرکات آیت اهلل خمینی 
کار  روی  به  منجر  تحوالت  سپس  و  عراق  در 
ارزنده  یادداشت هایی  بود،  ایران  آمدن وی در 
باقی  از خود  به زبان عربی  این وقایع  به  راجع 
گذاشته است. ترجمۀ فارسی این یادداشتها با 

عنوان »انقالب محنت بار« به چاپ رسید که به 
سرعت نایاب شد و دسترسی بدان آسان نیست.
نسخه ای از این کتاب نایاب را یکی از دوستان 
دراختیار ما گذارده است که با سپاس از ایشان، 
بخش هایی از آن در چند شماره به نظر خوانندگان 
با حقایق  بیشتر  به آشنائی  و عالقمندان  عزیز 

تاریخی می رسد.

ادامه دارد
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خنثی  صورت  در  که  ظرفیتی  است؛ 
از  تازه ای  دور  به  می تواند  نشدن، 
مسابقات تسلیحاتی، اینبار با چاشنی 

اتمی  در منطقه منجر شود.
گزارش رسمی  ماه آوریل سال جاری 
وزارت خارجه آمریکا در زمینه مقررات 
و پیروی از ضوابط کنترل، خلع سالح  
رعایت  و  تسلیحات،  گسترش  منع  و 
 Adherence( تعهدات  و  توافق ها 
 t o  a n d  C o m p l i a n c e
 w i t h  A r m s  C o n t r o l ,
 Nonprol iferat ion ,  and
 Disarmament Agreements
and Commitments( حاکی است 
که »جمهوری اسالمی به نحوی فزاینده 
و  غنی سازی  با  مرتبط  فعالیت های 
توسعه ذخیره اورانیوم خود را که دارای 
نقش کلیدی در تعیین زمان فرار اتمی 
 )زمان دستیابی به ظرفیت ساختن بمب 

اتمی( است افزایش داده است.
اتمی  بمب  ساخت  به  اقدام  برای 
 ۲۵ کیلوگرم اورانیوم با غلظت نظامی 
گزارش  است.   نیاز  مورد   )WGU( 
وزارت خارجه آمریکا و ارزیابی دانشگاه 
ویرجینیا در آن کشور که با استفاده از 
گزارش های رسمی  آژانس بین المللی 
اتمی  فعالیت های  اتمی  از  انرژی 
کرد  عمل  اسالمی  ایران،  جمهوری 
سانتریفیوژهای مورد استفاده در ایران 
و مدل سازی های پیچیده صورت گرفته، 
بازه زمانی دست پیدا کردن جمهوری 
اسالمی به بمب اتمی  را از ۳٫۸ تا ۴٫۶ 
ماه برآورد می کند که حدود یک چهارم 
هدف تعیین شده در برجام به منظور 
افزایش فاصله زمان دستیابی جمهوری 

اسالمی به بمب اتمی  است.
رویداد نظامی  روز یکشنبه، ۱۰ ماه مه 
۲۰۲۰، در بندر جاسک که طی آن یک 
فروند ناوشکن مسلح ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، ناوچه غیرمسلح دیگری 
را که با چشم غیرمسلح نیز قابل رؤیت 
بود هدف حمله مرگبار موشکی قرار داد 
و دست کم ۱۹ کشته بر جای گذاشت، 
فاجعه فراموش نشدنی حمله مرگبار 
موشکی ماه ژانویه توسط سپاه پاسداران 
هواپیمای  پرواز  علیه  اسالمی  انقالب 
 ۱۷۶ همه  که  را  اوکراین  مسافری 
سرنشین آن کشته شدند به روز کرد. 
اینهمه مخاطرات ناشی از دست یافتن 
محتمل جمهوری اسالمی و نیروهای 
نظامی  عقب مانده و تعلیم ندیده آن را 
به سالح های کشتار جمعی بار دیگر به 

نمایش گذاشت.

چرا خروج آمریکا از توافق اتمی خاورمیانه را 
امن تر نکرده است؟

= دیکتاتوری های در تنگنا 
عمل  خطرناکتر  می توانند 
کنند و کارنامه 1۲ ماه گذشته 
اسالمی در داخل  جمهوری 
این  ایران شاهد  از  و خارج 

فرض منطقی است.
دومین  پایان  در  تقی زاده -  رضا 
اتمی  با  توافق  از  آمریکا  خروج  سال 
جمهوری اسالمی ایران، مایک پمپئو 
پیامی   طی  کشور  آن  خارجه  وزیر 
مدعی شد که با تصمیم قاطع ترامپ 
امروز  آمریکایی ها   « توافق،  ترک  به 
امن تر و خاورمیانه صلح آمیز تر از پیش 
شده است«؛ داعیه ای که قطعا در جهت 
خالف رویداد های یک سال گذشته و 

شواهد موجود قرار دارد.
از  پیش  تا  و  گذشته  یکسال  طی 
شیوع ُکرونا، آب های مجاور تنگه هرمز 
شاهد اقدامات متعدد تروریستی علیه 
و گروگانگیری کشتی های  نفتکش ها 
نفتی   تأسیسات  و  بود  غیرنظامی  
خلیج  جنوبی  نوار  عربی  کشور های 
فارس نیز در چند نوبت هدف حمالت 
خود  نوبه  به  و  گرفت  قرار  موشکی 
تجارت  و  نفت  انتقال  امنیت خطوط 
آزاد در آب های منطقه را مختل ساخت.

جنگ داخلی در یمن و سوریه اگر 
چه تحوالت محدود و مثبتی را تجربه 
در  نه  یادشده  تحرکات  ولی  کرده 
اعمال فشار حداکثری علیه  نتیجه ی 
از  بیشتر متاثر  جمهوری اسالمی که 
اقدامات یکجانبه اسرائیل و ترکیه در 
خاک سوریه و عربستان و امارات در 

یمن بوده است.
بحران مزمن سیاسی در عراق که 
بخش مهمی  از آن متاثر از حضور و 
آن  در  اسالمی  جمهوری  تحریکات 
کشور است با تغییر سه نخست وزیر پس 
از اعالم شکست داعش همچنان تداوم 
یافته و در صورت ادامه ی حضور عوامل 
محکمی  ضمانت  اسالمی  جمهوری 
کاظمی  دولت  بیشتر  موفقیت   برای 
 نسبت به پیشینیان او در بین نیست.

هواپیمای  فروند  یک  کردن  ساقط 
بدون سرنشین آمریکا بر فراز آب های 
انقالب  پاسداران  سپاه  توسط  منطقه 
که  نفتکش ها  بحران  اوج  در  اسالمی 
انسانی«  تلفات  از  »پرهیز  بهانه  به 
بدون پاسخ ماند، حمله موشکی سپاه 
نظامی عین  پایگاه  علیه  پاسداران 
االسد در حومه بغداد به تالفی کشته 
تعداد  گویا  که  سلیمانی  قاسم  شدن 
نظامی  و  مجروح  مالحظه ای  قابل 
و  گذاشت  جا  بر  غیرنظامی آمریکایی 
حمله موشکی دیگری از سوی کتائب 
حزب اهلل در ۱۱ ماه مارس سال جاری 
حاکی  بغداد  در  تاجی  پایگاه  علیه 
و  آمریکا  امنیت  ضریب  کاهش  از 
علیه  تهدیدات  افزایش  و  آمریکایی ها 

صلح منطقه است و نه عکس آن.
برابر  در  قد  تمام  که  دیگری  بعد 
ادعای وزیر خارجه آمریکا قد کشیده 
اتمی  ظرفیت های  از  بخشی  تجدید 
 جمهوری اسالمی طی یکسال گذشته 
تعهدات  پلکانی  »کاهش  عنوان  زیر 
دادن  کاهش  راه،  این  از  و  برجامی« 
فاصله دست یافتن تهران به ظرفیت 
ساخت بمب اتمی  به کمتر از چهار ماه 

در ارزیابی بهبود یا کاهش ضریب 
و  آمریکا  دارایی های  و  نفرات  امنیت 
همچنین صلح در منطقه، نه اظهارات 
کنت  ژنرال  نظر  که  خارجه  وزیر 
روز  که یک  فرمانده سنتکام  مکنزی 
نظامی  عوامل  موشکی  حمله  از  بعد 
 جمهوری اسالمی در عراق علیه پایگاه 
عنوان  آمریکا  در سنای  بغداد،  تاجی 
شد با واقعیت های در صحنه مطابقت 

بیشتری دارد.
که  است  آمده  سنتکام  توئیتر  در 
ژنرال مکنزی فرمانده سنتکام در جلسه 
گفته  آمریکا  مسلح  نیروهای  کمیته 
است »در اوایل ماه ژانویه رژیم ایران با 
پرتاب بیش از ده ها موشک بالستیک 
به دو پایگاه عراق به نیروهای ایاالت 
متحده و نیروهای ائتالف حمله کرد. 
این حمالت موشکی توسط یک دولت 
در مقایسه با حمالت قبلی وارد مرحله 

جدیدی شد.«
این فرمانده نظامی  آمریکا حکومت 
تا  که  کنونی  وضعیت  در  را  ایران 
درآمد های  کاهش  مدیون  حدودی 
خارجی و قرار گرفتن در تنگنای مالی 
بعد از اعمال تحریم هاست، خطرناک تر 
با  او  ارزیابی  و  می بیند  گذشته  از 
تصویر  از  واقعی تر  شواهد،  بر  استناد 
خارجه  وزیر  که  است  خوش بینانه ای 

آمریکا از آن ترسیم می کند.
تنگنا می توانند  دیکتاتوری های در 
 ۱۲ کارنامه  و  کنند  عمل  خطرناکتر 
در  اسالمی  جمهوری  گذشته  ماه 
داخل و خارج از ایران شاهد این فرض 

منطقی است.
دولت  حداکثری  فشار  سیاست 
ترامپ بدون تردید مناسب تر از سیاست 
شکست خورده سازش محدود و ناپایدار 
اوباما با جمهوری اسالمی در ایران است 
ولی سیاستی هدفدار وراهبردی نیست 
حکومت  رفتار  در  مثبت  تغییر  به  و 
نخواهد شد؛  نیز منجر  ایران  مذهبی 
زخم زدن به مار سمی  آن را خطرناک تر 

کرده است.
در  سوسیالیست ها  حکومت  دوام 
نوبه  به  فقرزده  اما  ثروتمند  ونزوئالی 
دیکتاتوری های  که   داد  نشان  خود 
می توانند بدون تغییر رفتار، سال ها با 

هر فالکتی در قدرت باقی بمانند.
دست به دست شدن قدرت در کره 
شمالی بعد از »رهبر« خواندن کوتوله 
سیاسی خامی  مانند کیم جونگ اون، 
دوام مادورو بعد از رفتن چاوز، و ۳۳ 
سال دوام قدرت بالمنازع علی خامنه ای 
در ایران که در روز پا کردن در نعلین 
خمینی، جانشینی خود را »فاجعه بار« 
خواند، نشان می دهد که تغییر رفتار 
فرایندی  دیکتاتوری ها  فروپاشی  یا  و 
پیچیده و غیرقابل پیش بینی است و در 
صورت فقدان »فشار های گرم خارجی«  
تمام ضعف های  با  پاپا دوک ها،  بخت 
فردی، برای ماندگاری بلند تر از امکان 

سرنگونی آنها از درون است.
سیاست کم هزینه ی اعمال فشار های 
نرم آمریکا علیه جمهوری اسالمی به  
تقویت صلح در منطقه و رعایت حقوق 
که سهل  نشده  منجر  داخل  در  بشر 
است، تازه حکومت مذهبی تهران را به 
تغییر آرایش و اعمال خشونت بیشتر 
در داخل و افزایش تهدیدات خارجی 

تشویق کرده است.

=جدال میان دولت و سپاه 
از سرنگونی  پس  پاسداران 
هواپیمای اوکراینی و انفجار 

شناور ُکنارک تشدید شد.
است  در دست  =مدارکی 
گزارش  پاسداران  سپاه  که 
نیروهای  از سالمتی  دقیقی 
زیرساخت های  و  امر  تحت 
نظامی خود نمی دهد و درواقع 
آمار مربوط به تعداد مبتالیان 
خامنه ای  دفتر  از  مستقیم 

بیرون می آید.
=یک تحلیلگر حوزه نفت 
امارات می گوید ضربه ای  در 
سقوط  از  ایران  دولت  که 
از  بدتر  خورد  نفت  قیمت 
سپاه  از  که  بود  ضربه ای 

پاسداران خورد.
دولت  توانسته  =»سپاه 
را  اقتصاد خودش  و  موازی 
سرپا نگه دارد. برخالف این 
دولت روی مالیات های سنتی 
و درآمدهای تکیه کرده که 

وابسته به نفت است«.
اطالعاتی  تحلیلگر  =یک 
مالی نزدیک به ناتو می گوید: 
»او ]خامنه ای[ منابع مالی ای 
که  دارد  خود  اختیار  در  را 
می تواند با دولت رقابت کند. 
تنها فرد دیگری که به اندازه 
پول  این حجم  به  خامنه ای 
پوتین  دارد  دسترسی  نقد 
یک  پول  خامنه ای  است. 
دولت موازی مستقل را تامین 
رقابت  قابلیت  که  می کند 
مستقیم با دولت روحانی را 

دارد.«
»بیزینس  تحلیلی  خبری-  پایگاه 
اینسایدر« در گزارشی به قلم میتچ پِِدرو 
برای  روحانی  دولت حسن  می نویسد 
مقابله با شیوع ُکرونا با سپاه پاسداران 
یک جدال شده  وارد  اسالمی  انقالب 
سرنگونی  از  پس  که  جدالی  است. 
موشک های  با  اوکراینی  هواپیمای 
بر  قربانی   ۱۷۶ که  پاسداران  سپاه 
جای گذاشت و همچنین انفجار شناور 
آن  در  ایرانی  ملوان   ۱۹ که  ُکنارک 
کشته شدند ظاهرا تشدید شده است.

کشوری  دومین  چین  از  بعد  ایران 
به  حتی  و  روبرو  ُکرونا  با  که  است 
جهان  در  آن  صادرکننده ی  دومین 
تبدیل شد. این ویروس قبل از آنکه به 
دیگر نقاط ایران سرایت کند در شهر 
قم مقامات بلندپایه و کادر درمانی را 
درگیر خود کرد با  وجود این جمهوری 
اسالمی ورود و شیوع و آمار مبتالیان 

به ُکرونا را الپوشانی کرد.
خاورمیانه  در  امنیتی  مقام  یک 
سپاه  و  خامنه ای  »علی  می گوید: 
دست کم  را  ُکرونا  بحران  پاسداران 

گرفتند«.
دولت  خبری،  پایگاه  این  نوشته  به 
روحانی سعی کرده کنترل اوضاع را به 

بیزنس اینسایدر:
 خامنه ای با حمایت از سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی پول یک دولت موازی را تامین می کند!

دست گرفته و همه ظرفیت های وزارت 
بهداشت را برای مقابله با ویروس به کار 
بگیرد اما این مقام اطالعاتی می گوید 
خامنه ای  منصوبان  و  دولت  بین 

اختالفات شدید وجود دارد.
شیوع  از  پیش  اسالمی  جمهوری 
ُکرونا نیز به خاطر تحریم های آمریکا به 
شدت زیر فشار قرار داشت و تعطیلی 
در  را  ایران  کل  که  نیمه ای  و  نصفه 

برگرفت این بحران را تشدید کرد.
منابع مطلع می گویند مقامات امنیتی 
که به خامنه ای نزدیک اند بارها دولت را 
تحت فشار گذاشته اند تا محدودیت های 
ناشی از شیوع ُکرونا را بردارد. آنها باعث 
شدند میزان ابتال به این بیماری در ماه 

آوریل افزایش بسیاری پیدا کند.
این  در  دقیق  گزارش های  و  اخبار 
ارقام  و  آمار  و  می شود  سانسور  مورد 
رسمی در مورد تعداد مبتالیان بسیار 
مشکوک است. مدارکی در دست است 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  که 
نیروهای  سالمتی  از  دقیقی  گزارش 
تحت امر و زیرساخت های نظامی خود 
را  ُکرونا  خامنه ای  علی  زیرا  نمی دهد 
یک موضوع امنیت ملّی اعالم کرده. بر 
این اساس اگر گزارش  های واقعی درباره 
تعداد زیاد مبتالیان ارائه شود جمهوری 
اسالمی ایران زیر فشار آمریکا بی عرضه 
این  رسید.  خواهد  نظر  به  ضعیف  و 
موضوع نشان می دهد که آمار مربوط 
دفتر  از  مستقیم  مبتالیان  تعداد  به 

خامنه ای بیرون می آید.
انتظار  می دهد،  ادامه  گزارش  این 
می رود اقتصاد ایران که زیر تحریم ها 
له شده با بحران ُکرونا دچار فروپاشی 
اخیر  سال  دو  طول  در  شود.  بیشتر 
پول ایران ۶۰ درصد ارزش خود را از 
دست داده و در ماه های اخیر کاالهای 
قیمت  افزایش  درصد   ۳۷ مصرفی 
تاریخی  داشته  است. همزمان سقوط 
ایران را به شدت  قیمت نفت، درآمد 

کاهش داده است.
امارات  در  نفت  حوزه  تحلیلگر  یک 
ایران  دولت  که  ضربه ای  می گوید 
از  بدتر  خورد  نفت  قیمت  سقوط  از 
ضربه ای بود که از سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی خورد. این نهاد نظامی توانسته 
را  خودش  اقتصاد  و  موازی«  »دولت 
سرپا نگه دارد. اما دولت که متکی بر 
مالیات های سنتی و درآمدهای متعارف 

متکی است، وابسته به نفت است.
این منبع مطلع به بیزینس اینسایدر 
می گوید: »سپاه پاسداران این ظرفیت 
را دارد که از راه  های مختلف و فراتر از 
راه های معمول درآمدزایی کند و خرج 

کند«.
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
و  زد  و  قراردادها  طریق  از  همیشه 
بندهای غیرمعمول نفتی و در اختیار 
تجارت های  و  کارخانجات  گرفتن 
ایران  از  خارج  و  داخل  در  غیرقانونی 
است.  کرده  را حفظ  درآمدزایی خود 
عالوه بر این سپاه پاسداران از حمایت 
مستقیم نهادهای مذهبی و بنیادهای 
ظاهرا خیریه تحت امر علی خامنه ای 

نیز برخوردار است.
این منبع امنیتی در ادامه می افزاید: 
برای  است  مجبور  روحانی  »دولت 
دولت  یک  با  سیاسی  شرایط  کنترل 
طراحی  نظام  این  از  خارج  که  دیگر 

شده سرشاخ شود و این آسان نیست«.
نتایج یک تحقیقات در سال ۲۰۱۳ 
توسط رویترز نشان می دهد دارایی های 
میلیارد  ده ها  خامنه ای  کنترل  تحت 
دالر است که شامل شبکه های پیچیده  
موسسسات و نهادها و بنیادهای مذهبی 
سرمایه گذاری  طریق  از  که  است 
فعالیت  سرمایه   انحصار  و  چندجانبه 
می کنند. نتیجه اینکه سپاه پاسداران 
با  نظامی  نهاد  یک  اسالمی  انقالب 
قدرت مستقل است که مراکز اقتصادی 
عظیم را در اختیار و کنترل خود دارد.

یک تحلیلگر اطالعاتی مالی نزدیک 
به ناتو می گوید: »او ]خامنه ای[ منابع 
که  دارد  خود  اختیار  در  را  مالی ای 
می تواند با دولت رقابت کند. تنها فرد 
اندازه خامنه ای به این  دیگری که به 
حجم پول نقد دسترسی دارد پوتین 
است. خامنه ای پول یک دولت موازی 
قابلیت  که  می کند  تامین  را  مستقل 
را  روحانی  دولت  با  مستقیم  رقابت 
که  منتخب  ]به اصطالح[  دولت  دارد. 
وزارتخانه ها و نیروهای نظامی رسمی 
و همچنین سرویس های اطالعاتی را 
کنترل می کند در این مناسبات دچار 
می شود.«  مالی  و  امنیتی  آسیب های 
شلیک  می گوید  مختلف  منابع  ولی 
ژانویه  ماه  در  اوکراینی  هواپیمای  به 
توسط  ُکنارک  شناور  اخیر  انفجار  و 
نیروهای مسلح شرایطی ایجاد کرده که 
دست روحانی برای واکنش به شیوع 

ُکرونا باز شود.
یک منبع آگاه به بیزینس اینسایدر 
می گوید: »آنها از گفتن اینکه آیا انفجار 
ناشی از آزمایش موشکی توسط سپاه 
پاسداران بوده یا نیروی دریایی ارتش 
خودداری کردند اما تصور می شود این 
یک آزمایش پیشرفته از تسلیحاتی با 
همه  نگاه  از  که  باشد  باال  تکنولوژی 
اسالمی در خلیج  دشمنان جمهوری 
سپاه  دستپخت  می تواند  فقط  فارس 
اما  باشد.  اسالمی  انقالب  پاسداران 
این حادثه و همچنین فاجعه ای که در 
ماه ژانویه در مورد هواپیمای اوکراینی 
رخ داد، به روحانی این اجازه را داد تا 
مدعی شود سپاه پاسداران با این فجایع 
در قبال مسئولیت های بین المللی خود 
ناکام مانده است. همچنین واکنش این 
نهاد در مقابله با شیوع ُکرونا نیز ضعیف 

بوده است.«
اینسایدر  بیزنس  گزارش  اگرچه 
»مقام  و  آگاه«  »منابع  گفته های  به 
اطالعاتی« تکیه کرده است اما چنین 
»دوگانه «سوزی  و  »دوگانه«سازی 
»رهبر«  یا  روحانی  و  خامنه ای  بین 
دولت  و  یکسو  از  »رئیس جمهور«  و 
پاسداران  سپاه  و  اسالمی  جمهوری 
انقالب اسالمی )دولت بی تفنگ و دولت 
با تفنگ( از سوی دیگر، ترفندی است 
که با وجود رقابت های سیاسی درون 
نظام، دیگر پاسخ نمی دهد. یکپارچگی 
منافع  از  دفاع  در  اسالمی  جمهوری 
با  ایدئولوژیک  و  اقتصادی  و  سیاسی 
هویت و حیات آن در هم تنیده شده و 
حمایت همه ارکان نظام از یکدیگر چه 
در برابر جامعه جهانی و چه در برابر 

مردم، بارها ثابت شده است.
*منبع: بیزنس اینسایدر
* نویسنده: میتچ پِِدرو

* ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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ی  ها مد آ ر د قطع  =
از  که  آلمان  در  حزب اهلل 
صوری  شرکت های  طریق 
تامین  خیریه  موسسات  و 
بیشتر  را  گروه  این  می شد 
خواهد  تهران  گردن  وبال 
کرد و چه بسا مانند گروه های 
آن  عراق،  در  شبه نظامی 
از  و  کرده  انشقاق  دچار  را 
»ولی نعمت« خود دور نماید.
به دست  روسیه  =آرزوی 
آوردن موقعیت استراتژیک 
حیاتی در سوریه برای مقابله 
در  آمریکا  تاثیرگذاری  با 
خاورمیانه است. اما مسئله 
به  روسیه  که  اینجاست 
سرمایه  نمی تواند  تنهایی 
عظیم صدها میلیارد دالری 
در  بازسازی  پروژه  برای 
دوران پس از جنگ را فراهم 
کار  این  اصلی  مانع  کند. 
اسالمی  جمهوری  حضور 
ایران و حزب اهلل در سوریه 
به دلیل تحریم ها  است که 
سرمایه گذاری  برای  مانعی 
و  اروپا  سوی  از  خارجی 
ایاالت متحده در سوریه به 

شمار می روند.
ارتش  ایران« در  با تشکیل »ستاد 
»مومنتوم«  برنامه  اجرای  و  اسرائیل 
ساختن  دگرگون  آن  از  هدف  که 
شیوه  های جنگی ارتش اسرائیل برای 
ایران  حکومت  تهدیدات  با  مقابله 
است حمالت هوایی از جنگنده های 
نیروهای  پایگاه های  علیه  این کشور 
شبه نظامیان  و  اسالمی  جمهوری 
شدت  به  قدس  سپاه  حمایت  مورد 

افزایش پیدا کرد.
ارتش  ستاد  رئیس  کوخاوی  ژنرال 
اسرائیل بهمن ۹۸ )فوریه ۲۰۲۰( با 
این ستاد  فعالیت  آغاز  اعالم رسمی 
بیشترین  که  است  آن  برنامه  گفت 
تعداد از هدف های حساس و حیاتی 
در  و  گیرد  قرار  حمله  مورد  دشمن 
عملیات سریع، کامال منهدم گردد تا 
قدرت تهاجمی دشمن خنثی شود و 

فلج گردد.
سیاسی  کشمکش های  تنها  نه 
داخل اسرائیل بر سر تشکیل دولت 

بین بنیامین نتانیاهو و بنی گانتز بلکه 
اغلب  تقریباً  که  ُکرونا  شیوع  حتی 
مانورها و برنامه های نظامی را متوقف 
ارتش  عملیات  توقف  باعث  نیز  کرد 
اسرائیل علیه سپاه قدس و اقمار آن 

در خاک سوریه نشد.
اوج گیری  با   ۱۳۹۷ سال  خرداد 
علیه  اسرائیل  جنگنده های  حمالت 
مقّرهای سپاه علی خامنه ای در جمع 
موشک های  به  اشاره  با  بسیجیان 
اگر  سپاه گفت »دشمن می داند که 
یکی بزند، ده تا میخوَرد«. اکنون اما 
اسرائیل در طول یک ماه شاید بیش 
از ۵ بار مواضع سپاه پاسداران و رژیم 
اسد و حزب اهلل را بمباران می کند اما 
از رسانه ها و مقامات جمهوری  صدا 
اسالمی و سرداران پُرادعا در نمی آید 
و بی سر و صدا اجساد کشته شدگان 
در این حمالت به شهرهای مختلف 
برگزار  آنها  تشییع  مراسم  و  منتقل 

می شود.
و  آمریکا  با  آلمان  همسویی 

اسرائیل 
همزمان با افزایش حمالت اسرائیل 

علیه سپاه قدس بازوی خارجی سپاه 
انقالب اسالمی در سوریه،  پاسداران 
برای  فشارهای سیاسی خود  آمریکا 
خروج نیروهای ایرانی و شبه نظامیان 
افزایش  را  از سوریه  به سپاه  وابسته 
داده است. در میان دولت های اروپایی، 
آلمان نیز با قرار دادن نام حزب اهلل در 
و  تروریستی  سازمان  های  فهرست 
ممنوعیت فعالیت این گروه در خاک 
آلمان فشارها به جمهوری اسالمی را 

افزایش داده است.
مهم  تصمیم  این  که  است  روشن 
در  ایران  رژیم  نفوذ  آلمان  دولت 
قلب اروپا را کاهش خواهد داد و به 
سنگینی  لطمه  حزب اهلل  درآمدهای 
تحریم ها  که  شرایطی  در  می زند. 
ایران  در  اقتصادی  بحران  ُکرونا  و 
درآمدهای  قطع  کرده،  تشدید  را 

طریق  از  که  آلمان  در  حزب اهلل 
موسسات  و  صوری  شرکت های 
را  گروه  این  می شد  تامین  خیریه 
بیشتر وبال گردن تهران خواهد کرد 
و چه بسا مانند گروه های شبه نظامی 
در عراق، آن را دچار انشقاق کرده و از 

»ولی نعمت« خود دور نماید.
جنگده های  سنگین  آتش  زیر 
جمهوری  نظامی  فعالیت  اسرائیل 
سوریه  مناطق  بعضی  در  اسالمی 
کم یا متوقف شده است. شماری از 
خدمتگزار  که  بین المللی  رسانه های 
تهران  رژیم  البیگران  و  تبلیغاتی 
هستند با نقل قول از مقامات ناشناس 
اسرائیلی ادعا کرده اند که رژیم ایران 
در حال عقب نشینی از سوریه است. 
رژیم  حامی  محافظه کار  جریان های 
ایران تالش می کنند چنین القا کنند 
که تهران در مورد حضور نظامی در 
منطقه از خود انعطاف نشان می دهد.

را  سوریه  سراسر  ایران  پمپئو: 
باید ترک کند

آمریکا   خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت در جریان 

به  »ما  گفت  خبری  کنفرانس  یک 
وضوح به رژیم اسد و روسیه گفته ایم 
ما  کند.  ترک  را  سوریه  باید  ایران 
جنوب  فقط  نه  باید  ایران  گفته ایم 
تاثیر  که  منطقه ای  سوریه-  غربی 
مستقیم و واقعی بر اسرائیل و سایر 
بخش های جوالن دارد- بلکه ]سراسر 

سوریه[ را باید ترک کند«.
 ۲۴ چهارشنبه  است  قرار  پمپئو 
سفری  در  مه(   ۱۳( اردیبهشت 
بنی  و  نتانیاهو  بنیامین  با  روزه  یک 
اورتگاس  مورگان  کند.  دیدار  گانتز 
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته 
»هدف از این سفر بررسی راهکارهای 
و  ُکرونا  بیماری  کنترل  و  مقابله 
منطقه ای  امنیتی  مسائل  همچنین 
در  ایران  بدخواهانه  نفوذ  با  مرتبط 

منطقه است«.

عالءالدین بروجردی عضو کمیسیون 
امنیت ملّی در اظهاراتی گفت »حضور 
به  ارتباطی  عراق  و  در سوریه  ایران 
مستشاری  حضور  این  ندارد.  پمپئو 
کشور  این  دولت های  دعوت  با  و 
قانون است«. صورت گرفته و کامال 

کل  ستاد  رئیس  باقری  محمد 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی در 
جمع فرماندهان بلندپایه نظامی گفته 
پرتاب ماهواره نظامی »نور ۱« سبب 
تغییر موازنه قدرت در منطقه شده و 
دشمنان انقالب و نظام را با شکست 
است!  مواجه کرده  اطالعاتی  فاحش 
ماهواره  می گویند  آمریکایی  مقامات 
»نور ۱« یک دوربین است که در فضا 
پُشتک می زند و نگران آن نیستند اما 
از موشک بالستیکی که ماهواره را به 

فضا بُرده نگران اند.
انتقاد روس  ها از بشار اسد

آکِسِننوک  الکساندر  پیش  چندی 
یکی از مقامات وزارت خارجه روسیه 
در مقاله ای که در وبسایت »شورای 
منتشر  روسیه«  بین المللی  مسائل 
رژیم  سیاست های  از  انتقاد  با  شد 

سوریه نوشت »بشار اسد عالقه ای به 
انعطاف و دوراندیشی ندارد و در برابر 

اصالحات مقاومت می کند«.
در بخشی از این مقاله آمده برخی 
ارتش  که  فهمید  نمی توان  مواقع 
مشغول  تروریست ها  علیه  سوریه 
سوریه!  مردم  علیه  یا  است  جنگ 
بشار  صالحیت  همچنین  نویسنده 
نوشته  و  کشیده  پرسش  به  را  اسد 
مشکالت  و  ویرانی ها  وجود  با  است 
در این کشور فساد و بزهکاری بیداد 

می کند.
اهمیت انتشار این مقاله در وبسایت 
روسیه«  بین المللی  مسائل  »شورای 
وزیر  الوروف  سرگئی  که  است  این 
این  ارشد  اعضای  از  روسیه  خارجه 

موسسه است.
رسانه های   ۹۹ فروردین ماه  اواخر 

اسد  بشار  که  کردند  افشا  روسی 
شلپ  »یک  تابلوی  حراجی  یک  در 
مشهور  هنرمند  اثر  بزرگتر«  شلوپ 
بریتانیایی دیوید هاکنی را به قیمت 
۱/۲۳ میلیون پوند )۳۰ میلیون دالر( 
خریداری  اسد  اسما  همسرش  برای 

کرده است!
در این میان، حضور بی اثر و پرتلفات 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
اسرائیل  در  جریانی  نفع  به  سوریه 
با  شدید  مقابله  خواهان  که  شده 
ادامه ی  و  است  اسالمی  جمهوری 
حضور سپاه پاسداران در سوریه سبب 
این  برای  بیشتر  بودجه های  دریافت 

جریان در دولت اسرائیل شده است.
حبیب  حسینی فرد تحلیلگر مسائل 
سیاسی اخیراً در رادیو فردا به بررسی 
کنار  با  و  پرداخته  سوریه  تحوالت 
هم قرار دادن رویدادها و شواهد این 
به دنبال پروژه  مسئله را که روسیه 
نقش  ایفای  بدون  اسد  بشار  حذف 
برای جمهوری اسالمی ایران است را 

محتمل دانسته است.
آمریکا  ویژه  نماینده  جیمز جفری 

در امور سوریه از اجرای قانون سزار 
بر  داد.  خبر  آینده  ژوئن  در  )قیصر( 
با  که  گروه هایی  قانون  این  اساس 
رژیم اسد همکاری دارند شناسایی و 

مجازات می شوند.
در بخشی از این مقاله آمده اگر این 
برای  آمریکا  دست  شود  اجرا  قانون 
تحریم گروه ها و شبکه هایی که عمدتاً 
وابسته به حکومت های ایران و روسیه 
هستند و به رژیم اسد کمک مالی و 

تسلیحاتی کرده اند باز خواهد شد.
»احتمال  می نویسد:  حسینی فرد 
چارچوب  در  که  دارد  وجود  زیادی 
یا  این تغییر و تحوالت، ورای رفتن 
ماندن اسد یا تقسیم قدرت او به هر 
بقای  به سود  لزوماً  معادالت  میزان، 
سیر  سوریه  در  ایران  نفوذ  و  حضور 

نکند«.

اسرائیلی  روزنامه  گزارش  به 
فشارهای  با  همزمان  »هاآرتص« 
روسیه به رژیم سوریه، رامی مخلوف 
بزرگترین  از  اسد،  بشار  پسردایی 
میلیاردرهای سوریه و غرق در فساد و 
رانت، در یک ویدئو از یورش نیروهای 
امنیتی رژیم سوریه به دفاتر شرکت 
خود خبر داد. او در یک پیام ویدئویی 
می کرد  باور  کسی  »چه  می  گوید: 
که ماموران اطالعاتی به شرکت های 
ما  کارگران  و  بیایند  مخلوف  رامی 
من  وقتی  ]آنهم[  کنند،  دستگیر  را 
سازمان های  این  حامی  بزرگترین 

اطالعاتی هستم؟«
مخلوف از پشتیبانان مالی حکومت 
»سوریاتِل«  مالک  او  است.  اسد 
این  همراه  تلفن  شبکه  بزرگترین 
 ۶۰ می شود  گفته  و  است  کشور 
درصد از اقتصاد سوریه را در کنترل 
خود دارد. مخلوف شریک رژیم ایران 
است اما از اواسط سال ۲۰۱۵ روسیه 
شروع به ادغام شبه نظامیان با ارتش 
که  نیروهایی  از  بخشی  کرد.  اسد 
مخلوف از آنها حمایت مالی می کرد 

نیز  بود  از ۲۴ واحد تشکیل شده  و 
در ارتش ادغام شدند. روسیه اسد را 
مجبور به این کار کرد و به این ترتیب 
مخلوف  میدانی  قدرت  حدودی  تا 

خنثی شد.
همچنین با فشار روسیه اسد مجبور 
شد فرمانده چند یگان نظامی را که 
تغییر  بودند  نزدیک  ایران  رژیم  به 
ارتش  ساختار  در  اصالحاتی  و  دهد 

ایجاد کند.
جمهوری اسالمی به اسد پیشنهاد 
که  را  بالل  غسان  ژنرال  بود  داده 
رئیس  عنوان  به  بود  آن  متحد 
اطالعات ارتش سوریه منصوب کند 
اما روسیه مخالفت کرد و نهایتاً غسان 

بالل بازداشت شد.
که  است  آن  دنبال  به  روسیه 
بازسازی اقتصادی سوریه را در دوران 
صلح به دست بگیرد. در سال ۲۰۱۸ 
مجموعه  ایران  اسالمی  جمهوری 
دولت  با  انحصاری  توافقنامه هایی 
نهایت  در  اما  کرد  منعقد  سوریه 
سوریه  زیرساخت های  و  نفت  تولید 
در کنترل روس ها ماند. مسکو تالش 
اقتصاد  معادالت  از  را  ایران  می کند 

سوریه عقب براند.
روسیه  آرزوی  می نویسد  هاآرتص 
به دست آوردن موقعیت استراتژیک 
با  مقابله  برای  سوریه  در  حیاتی 
خاورمیانه  در  آمریکا  تاثیرگذاری 
است. اما مسئله اینجاست که روسیه 
عظیم  سرمایه  نمی تواند  تنهایی  به 
پروژه  برای  دالری  میلیارد  صدها 
را  از جنگ  پس  دوران  در  بازسازی 
فراهم کند. مانع اصلی این کار حضور 
حزب اهلل  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
در سوریه است که به دلیل تحریم ها 
مانعی برای سرمایه گذاری خارجی از 
سوی اروپا و ایاالت متحده در سوریه 

به شمار می روند.
جمهوری  خروج  باید  روسیه 
اسالمی ایران از روسیه را تسریع کند 
به  اسرائیل  دلیل حمله  همین  به  و 
پایگاه های جمهوری اسالمی را مجاز 
حمالت  برابر  در  همواره  و  می داند 
سپاه  مواضع  به  اسرائیل  گسترده 
پاسداران و حزب اهلل در سوریه سکوت 

می کند.
اینهمه در حالیست که در ماه های 
اخیر روسیه عماًل تهران را از معادالت 
مورد  در  و  گذاشته  کنار  سوریه 
توافق  ترکیه  با  نیز  ادلب  وضعیت 

کرده است.
سه  تا  آورده  فشار  اسد  به  روسیه 
میلیارد دالر از مخلوف برای جبران 

بخشی از هزینه های مسکو بگیرد تا 
سوریه  در  را  خود  برنامه های  بتواند 
کرد  ادعا  مخلوف  وقتی  کند.  پیاده 
این پول ندارد، روسیه ثابت کرد که 
پسران مخلوف با اتومبیل های لوکس 
خود در ویالهای دوبی مشغول بریز و 

بپاش هستند.
اسماء  برابر  در  مخلوف  نهایت  در 
کمیته  مسئول  که  اسد  همسر  اسد 
اختالف  به  است  پولشویی  با  مبارزه 
فرار  جرم  به  مخلوف  از  و  رسید 
مالیاتی شکایت و بیشتر دارایی های 
وی مصادره شد؛ کارمندان مخلوف را 
نیز بازداشت کردند. به نظر می رسد او 
موفق به فرار از سوریه و پیوستن به 

پسرانش شده است.
اکنون رسانه  ها و مقامات روسی از 
یکسو، و مخالفان اسد از سوی دیگر، 
لیاقت ماندن  فشار می آورند که وی 
در قدرت را ندارد و باید کنار گذاشته 
شود. به نوشته هاآرتص در ادامه این 
برنامه ای  شاید  اینها  همه  گزارش، 
برای در تنگنا قرار دادن بشار اسد و 

گرفتن امتیاز بیشتر باشد.

جنگ؛  از  پس  سوریه  بازسازی  در  اقتصادی  معادالت 
 چرا روسیه باید از شّر سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

و حزب  اهلل در سوریه خالص شود؟

وفاداران به بشار اسد چنان والدیمیر پوتین را دوست داشته اند که به او لقب
 »ابا پوتین« داده بودند

تخمین زده می شود تا کنون بیش از شش هزار نفر از نیروهای موسوم به »مدافع حرم« 
در سوریه و عراق کشته شده اند

اسد و پوتین در کلیسای ارتودکس دمشق ژانویه ۲۰۲۰
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

چه  یا ر د ن  خشکید « =
دلیل  به  8۵درصد  اورمیه 
فقط  و  نی  نسا ا مل  ا عو
عوامل  به  مربوط  1۵درصد 
طبیعی مانند کاهش بارندگی 
و خشکسالی های بلندمدت 

است.«
یل  ال د ز  ا بخشی  « =
ی  ه ها ژ و پر ی  ز ا ند ه ا ا ر
کشاورزی ناپایدار، از جمله 
در این منطقه، ایدئولوژیک 
سال  هزاران  برای  است. 
مساحت  از  عمده ای  بخش 
اطراف  کشت  قابل  اراضی 
از  پوشیده  اورمیه  دریاچه 
نیمه وحشی  نگور  ا نوعی 
بوده است. شواهد و بقایای 
دارند  وجود  نیز  باستانی 
تمدن  می دهند  نشان  که 
از  تولید شراب  همچنین  و 
در  پیش  سال  هزار  هفت 
اطراف دریاچه ارومیه وجود 
داشته و این منطقه یکی از 
نخستین مراکز تولید شراب 

در دنیاست.«
از  محصول  نوع  =تغییر 
افزایش  و  سیب  به  انگور 
سودجویانه ی سطح کشت به 
همراه سدسازی های بی رویه 
بی شمار،  چاه های  حفر  و 
شیره ی جان زمین را کشید 
و آب را غارت کرد و دریاچه 

را خشکاند.
پذیرفته  ایران  =حکومت 
که  ندارد  اشکالی  که  است 
طبیعت و دشت ها، چاه ها و 
ما بخشکند ولی  تاالب های 
بهره ی  آب ها  این  از  باید 
اقتصادی برد و با کشاورزی 
ناپایدار برای روستائیان شغل 
ایجاد کرد زیرا فکر می کند 
و  استراتژیک  عمق  آنها 
آنها  هستند.  رژیم  حامیان 
می دهند؛  رای  که  هستند 
در  و  می شوند  بسیج  عضو 
راهپیمایی ها شرکت می کنند  
و اگر شورش شهری شد در 
سرکوب ها شرکت می کنند. 
به همین دلیل به آنها زمین  
و اجازه ی حفر چاه داده اند. 
نتیجه ی این سیاست، خشک 

شدن ایران بوده است.
از  ایرانیان  از  بسیاری  تردید  بدون 
بهبود  به  مربوط  خبرهای  شنیدن 
خوشحال  اورمیه  دریاچه  وضعیت 
شده اند. ولی این پرسش مطرح است 
آیا  پایدار است؟  این وضع چقدر  که 
دریاچه  این  پُرآبی  تداوم  به  می توان 
همین  در  لندن  کیهان  بود؟  امیدوار 
و  اقلیم شناس  کرمی  ناصر  با  ارتباط 
کارشناس محیط زیست گفتگو کرده  

است.
دکترای  مدرک  دارای  کرمی  ناصر 
اقلیم شناسی است و دانشیار دانشگاه در 
نروژ است. برخی از آثار وی در رابطه با 
محیط زیست ایران عبارتند از: »راه یاب 
ایران«، »تلخاک«، »بی نهایت«، »سفر 
به دریای آبی ژرف« و »گیر و گستر 

اقلیمی ایرانشهر«.
= آقای کرمی،  حجم آب دریاچه 
اورمیه در روزهای خوب چقدر بوده 

و امروز چقدر است؟
سه  مبنای  بر  دریاچه  -وضعیت 
مقیاس کّمی  قابل بررسی است.  یکی 
سطح تراز است؛ دوم  میزان آب موجود 
همه،  از  مهمتر  و  سوم  دریاچه؛  در 
با حد معقولی  از زمین که  مساحتی 
از آب پوشیده شده است تا بتوان آن 
سطح را همچنان دریاچه نامید. برای 
توضیح درباره پرسش شما بهتر است 
دریاچه  در  اخیر  در سال های  ببینیم 

اورمیه  چه تغییراتی روی داده است.
تراز  سطح  تعیین  مؤلفه،  مهم ترین 
دریاچه و باالترین حد آن است. از زمانی 
که سطح تراز دریاچه اورمیه  ثبت شده 
است، در یک دوره بلندمدت تاریخی، 

آیا واقعا حال دریاچه اورمیه خوب است؟
حدود ۱۲۷۶ متر بوده. ولی یک سطح 
تراز حداکثری نیز درسال ۱۳۷۴ ثبت 
شده  که ۱۲۷۸ متربوده است. تصاویر 
زیبایی هم که از دریاچه اورمیه وجود 
دارد عمدتا از همان دوره است. اکنون 
هم که دو سال ترسالی را پشت سر هم 
حدود۱۲۷۲  به  تراز  سطح  داشته ایم، 
متر رسیده است. اما نکته ی مهم این 
است که حداقل سطح تراز اکولوژیک 
دریاچه اورمیه ۱۲۷۴ متر است یعنی 
اگر دو متر دیگر سطح تراز اکولوژیک 
دریاچه باالتر رود، دریاچه  اورمیه به 
وضعیت اکولوژیک پایدار خواهد رسید 
زیست  محیط  دربرگیرنده ی  این  که 
اطراف و موجوداتی است که در داخل 
آب آن زندگی می کنند، یعنی آرتمیاها.  
ما  پیاپی،  ترسالی  دو  وجود  با  ولی 
اکولوژیک  تراز  از سطح  هنوز دو متر 
متر  دو  این  اهمیت  هستیم.  پایین تر 
در چیست؟ به نظر می رسد موقعی که 
ستاد احیاء دریاچه اورمیه سطح تراز 
اکولوژیک را تعیین می کرد یک حداقل 
را در نظر گرفته تا دستیابی به آن را به 
عنوان هدف و موفقیت بزرگ جا بزند. 
ولی حتی اگر ما به سطح تراز ۱۲۷۲ 
هم برسیم دست کم یک سوم از نیمه 
جنوبی دریاچه همچنان خشک و به 
صورت کویر باقی خواهد ماند. در حال 
حاضر هم با وجود بارش های  خوب دو 
سال اخیر، سطح تراز دو متر پایین تر 
و چنانکه گفتم  است  میانگین آن  از 
خشک  هنوز  دریاچه  جنوبی  نیمه ی 

است.
کنونی  مشکالت  حد  چه  تا   =
دارد  انسانی  منشاء  اورمیه  دریاچه 
کاهش  مثال  طبیعی؟  حد  چه  تا  و 

بارندگی …
-من یک تحقیق مفصل روی دالیل 
خشکیدن دریاچه اورمیه انجام داده ام. 
ریشه های  دنبال  به  تحقیق  این  در 
خشک شدن دریاچه از نظر هیدرولوژی 
درواقع  نبوده ام.  طبیعی  جغرافیای  یا 
توتالیتاریسم  اثر  بررسی  من  تحقیق 
برای  است.  بوده  زیست  محیط  بر 

من خشک شدن دریاچه اورمیه یک 
مورد  با  مقایسه  در  مشابه  وضعیت 
خشکیدن دریاچه آرال بوده است. به 
عبارت دقیق تر، تحقیق در این باره است 
که وقتی سیاست های توتالیتاریستی  
می شوند  زیست  محیط  حوزه ی  وارد 
چه تاثیراتی بر چشم انداز اکوسیستم 
یک کشور می توانند داشته باشند. از 
اورمیه در جمهوری  نطر دریاچه  این 
زمان  در  آرال   دریاچه  با  اسالمی  را 
شوروی سابق- که منجر به خشکیدن 
مقایسه  است-  شده  دریاچه  دو  هر 
کرده ام. در تحقیقات خود به این نتیجه 
رسیده ام که خشکیدن دریاچه اورمیه 
۸۵درصد به دلیل عوامل انسانی و فقط 
طبیعی  عوامل  به  مربوط  ۱۵درصد 
مانند کاهش بارندگی و خشکسالی های 

بلندمدت است.
اگر خود آن ۸۵درصد را هم باز کنیم، 
۲۰درصد آن ناشی از احداث میان گذر 
است که یک اقدام بسیار اشتباه بوده 
و باعث توقف گردش طبیعی آب در 
دریاچه و گرم تر شدن نیمه شمالی آن 
دریاچه  که  است  شده  سبب  و  شده 
دو  به  دریاچه  یک  از  عمال  اورمیه 
مانداب یا دو تاالب تبدیل شود بطوری 
رخ  آنها  در  آب  طبیعی  گردش  که 

نمی دهد.
اما عامل اصلی که نقش ۶۵ درصدی 
کشاورزی  دارد  دریاچه  در خشکیدن 
ناپایدار در این منطقه است. به عبارت 
عمدتا  دریاچه  خشکیدن  دقیق تر، 
ناشی از سدهایی است که ساخته اند و 
چاه هایی است که به منظور به اصطالح 
توسعه کشاورزی در آن منطقه حفر 
چرا  ناپایدار!  کشاورزی  یک  کرده اند؛ 
که این امر باعث کاهش شدید حجم 
است.  شده  دریاچه  به  آب  ورودی 
درواقع آب رودخانه ها برای کشاورزی 
عامل  همین  و  شده  دزدیده  ناپایدار 

اصلی خشکیدن دریاچه شده است.
یک  کرده اند  را  کار  این  چرا  اینکه 
توضیح  ولی  است  بحث  طوالنی 
می دهم که کشاورزی ناپایدار چیست. 

آیا افراد مبتال به اگزمای دست باید 
مرطوب  و  جیبی  های  صابون  از 
کننده استفاده کنند، یا می توانند 
های  محل  در  را  خود  های  دست 

عمومی نیز بشویند؟
بیمارانی  به  را  موضوع  این  اغلب  من 
که نسبت به محصوالت مختلف دارای 
حساسیت هستند، پیشنهاد می کنم. 
اما در زمان شیوع، دو نکته را باید در 
که  است  مهم  اینکه  اول  گرفت.  نظر 
افراد قبل از استفاده از مرطوب کننده به 
منظور پیشگیری از آلودگی محصوالت 
خود با میکروب  های مضر، دست های 
مهم  اینکه  دوم  کنند.  تمیز  را  خود 
ظروف  خارجی  افراد،سطح  که  است 
مواد تمیز کننده و یا مواد  ضدعفونی 
کننده را نیز تمیز و استریل کنند. در 
غیر این صورت این خطر وجود دارد که 
این ظروف، میکروب  های مضری را بر 

روی سطوح خود داشته باشند.
برخی از درمان های بیولوژیک می 
توانند باعث سرکوب سیستم ایمنی 
این در مورد داروی  آیا  بدن شوند. 
  )®DUPIXENT دوپیلوماب)
صحت دارد؟آیا افرادی که از داروی 
سایر  یا  و  اگزما  برای  دوپیلوماب 
دیگر  با  مرتبط  بیولوژیکی  شرایط 
کنند،در  می  استفاده  ها  بیماری 
آنفوالنزا،  به  ابتال  خطر  معرض 
ویروس کووید-19 و یا  سایر بیماری  
های تنفسی هستند؟ در این صورت 

چگونه باید از خود محافظت کنند؟
با توجه به اطالعات به  دست آمده از 
بالینی، دوپیلوماب  آزمایشات  متعدد 
یک سرکوب کننده ایمنی بدن نیست 
و با میزان باالیی از عفونت نیز همراه 
نمی باشد. اما با باالرفتن میزان اندکی از 
نازوفارنژیت ) سرماخوردگی(،عفونتهای 
دستگاه تنفسی فوقانی و عفونت  های 
 ) سرد  زخم  پوستی)  تبخال  ویروس 
رابطه  در  کافی  شواهد  است.  همراه 
با اینکه آیا دوپیلوماب با خطر انتقال 
های  بیماری   یا  کووید-۱۹  ویروس 
مرتبط با این بیماری رابطه ای دارد یا 

خیر،وجود ندارد. 

اگزما ، کرونا  ...   از صفحه 9

کشور   ۱۰۰ از  »بیش  می افزاید:  او 
ُکرونا درخواست  با  برای مقابله  برای 
دریافت  به  تمایل  یا  کرده اند  وام 
مجموع  می رود  انتظار  دارند…  وام 
برای  بین  المللی  درخواست  های 
دالر  میلیارد   ۱۰۰ به  وام  دریافت 

برسد«.
رایس توضیح داده کمک اضطراری 
قابل  ُکرونا  با  مقابله  برای  صندوق 
  IMF عادی  برنامه های  با  مقایسه 
به  مربوط  سرمایه ها  این  زیرا  نیست 
آنکه  مهمتر  نیستند.  ویژه  شرایط 
صندوق  به  ویژه  تسهیالت  پرداخت 
اضطراری  کمک  های  می دهد  اجازه 
از پیش  برنامه ای  آنکه  را بدون  خود 
تعیین شده داشته باشد تامین کند. 
بنابراین این تسهیالت شامل شرایط 

عادی IMF  نمی شود.
سخنگوی صندوق در ادامه می گوید 
برای اطمینان از اینکه این تسهیالت 
از  نمی گیرد  قرار  سوء  استفاده  مورد 
شوند  متعهد  شده  خواسته  کشورها 
که از این پول فقط در راستای اهداف 
ُکرونا  با  مقابله  به  مربوط  اضطراری 

استفاده کنند.
از    IMF« داد:  ادامه  رایس 
کشورهایی که وام اضطراری دریافت 
کرده اند خواسته که در تقاضانامه های 
خود تعهد دهند و IMF را مطمئن 

در  فقط  تسهیالت  این  از  که  کنند 
جهت اهدافی استفاده کنند که مورد 

موافقت صندوق است«.
صندوق بین  المللی پول تاکید کرده 
می  کنند  دریافت  وام  که  کشورهایی 
خرج  به  مربوط  گزارش های  باید 
کامل  شفافیت  با  را  وام  این  کردن 
ارائه دهند و روی نحوه ی هزینه ها به 

صورت مستقل نظارت شود.
به این ترتیب اگر صندوق  بین المللی 
پول یا بانک جهانی و یا هر نهاد مالی 
برای  ایران  رژیم  درخواست  با  دیگر 
ُکرونا  با  مقابله  برای  وام  دریافت 
موافقت کند، آن را متعهد به شفافیت 

و پاسخگویی می کند.
 اما زمامداران در ایران که دارایی ها 
و اموال مردم را در سیطره خود دارند 
همواره پول های دریافتی و سرمایه ی 
کشور را خرج موشک پرانی و تقویت 
شبه نظامیان تروریست منطقه کرده اند 
و معلوم نیست نهادهای بین المللی با 
محل  بر  می توانند  کاری  و  ساز  چه 
خرج وام ها و کمک های احتمالی در 

ایران نظارت کنند.
فساد  که  است  داده  نشان  تجربه 
در  که  اقتصادی  و  سیستماتیک 
سبب  است  دزدساالران  کنترل 
احتمالی  کمک های  شد  خواهد 
هم اکنون  چنانکه  نرسد.  مردم  به 

محموله  های شروط صندوق بین  المللی ....                             از صفحه 3 از  عمده ای  بخش  نیز 
اخیر  ماه  های  در  که  بشردوستانه 
بازار  در  یا  شد  ارسال  ایران  به 
راهی  یا  و  می رود  فروش  به  سیاه 
است! شده  عراق  و  لبنان  و  سوریه 

گروهی   ۲۰۲۰ آوریل  دوم  روز 
روزنامه نگاران  و  سیاسی  فعاالن  از 
ایرانی به نام »جامعه مدنی ایران« در 
نامه ای به ریاست صندوق بین المللی 
جمهوری  به  که  خواستند  پول 
و  نشود  نقدی  کمک  ایران  اسالمی 
پول  پرداخت  بجای  دادند  پیشنهاد 
نقد به زمامداران رژیم ایران و تأمین 
به  اسالمی،  جمهوری  برای  بودجه  
آنها هشدار  کنند!  ایران کمک  مردم 
دادند که جمهوری اسالمی پول ها را 
تامین مخارج ماجراجویی های  صرف 
شرورانه خود در منطقه می  کند و از 
مردم  عاید  چیزی  نقدی  کمک های 

نخواهد شد.
صندوق  آنچه  نمی رسد  نظر  به 
نظارت  یعنی  کرده  مقرر  بین  المللی 
وام های  کردن  خرج  نحوه  بر  دقیق 
ایران  رژیم  مورد  در  پرداختی، 
تهران  رهبران  زیرا  باشد  انجام شدنی 
مالی  نهاد  یک  که  نداده اند  اجازه 
بر  شفاف  صورت  به    FATF مثل 
اسالمی  جمهوری  مالی  فعالیت های 
نظارت کند و به همین دلیل نیز در 
مالی  تامین  و  پولشویی  سیاه  لیست 

تروریسم قرار گرفتند.

به نظر می  رسد شیوع ُکرونا و تعطیلی 
حدود دو ماهه مجلس شورای اسالمی 
افتادن  عقب  برای  دیگری  دلیل  نیز 
بررسی این طرح در مجلس دهم شده 

است.
بار  گذشته  روزهای  طی  اینهمه  با 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  دیگر 
اقدامات  آخرین  از  یکی  در  اسالمی 
مجلس دهم که به پایان دوره ی خود 
نزدیک می شود، بار دیگر طرح تشکیل 
بازرگانی را در دستور کار قرار  وزارت 
داد تا ایرادات شورای نگهبان مبنی بر 

تحمیل بار مالی به کشور را رفع کند.

این طرح در نهایت روز یکشنبه ۲۱ 
اردیبهشت در مجلس شورای اسالمی 
مجلس  نمایندگان  هم  باز  و  بررسی 
اصالح  بررسی  با  اسالمی  شورای 
طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانی مخالفت و آن را از دستور کار 

مجلس خارج کردند.
وزیر  رحمانی  رضا  بعد  روز  یک 
تفکیک  برای  دولت  که  وزارتخانه ای 
آن به دو وزارتخانه تالش می کند، عزل 

شد.
با اینهمه برخی ناظران معتقدند که 
این وزارتخانه به صورت غیررسمی و 

از مدت ها پیش در عمل پشت پرده عزل  ....                                       از صفحه ۷ »در سایه« 
دولت  بدنه  از  بخشی  و  تشکیل شده 
و مافیاهای اقتصادی نظام از آن بهره 
قاسمی  ارسالن  نمونه  برای  می برند. 
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون 
واردات  و  »تجارت  است:  گفته  ایران 
شیرین است و وقتی این شیرینی زیر 
دندان برخی مسئوالن رفت، دیگر تولید 
را رها کردند. من به دوستان مجلس 
توصیه می کنم که فکری به حال ساز 
و کار تجارت کشور کنند. اکنون عمال 
وزارت بازرگانی در سایه تشکیل شده 
وزیر  بازرگانی  مقام  قائم  اسم  به  که 
صمت فعالیت می کند، در حالی که به 

مجلس هم پاسخگو نیست.«

راه اندازی  دالیل  از  بخشی  ببینید، 
پروژه های کشاورزی ناپایدار، از جمله 
است.  ایدئولوژیک  منطقه،  این  در 
از  عمده ای  بخش  سال  هزاران  برای 
اطراف  کشت  قابل  اراضی  مساحت 
دریاچه اورمیه پوشیده از نوعی انگور 
و  شواهد  است.  بوده  نیمه وحشی 
که  دارند  وجود  نیز  باستانی  بقایای 
همچنین  و  تمدن  می دهند  نشان 
تولید شراب از هفت هزار سال پیش 
در اطراف دریاچه ارومیه وجود داشته 
و این منطقه یکی از نخستین مراکز 

تولید شراب در دنیاست.
بعد از انقالب گفتند در اینجا با این 
انگورها شراب ساخته می شود و مرکز 
به  قبیل حرف ها.  این  از  و  کفر است 
را  انگور  محصول  زیر  سطح  تدریج 
باغ های سیب  کم کردند و بجای آن 
برابر  اما سیب ۱۲  را گسترش دادند. 
همین  برای  دارد.  نیاز  آب  به  انگور 
پشت سر هم سد ساختند و چاه زدند 
که باعث کاهش شدید میزان ورود آب 
بخش  یک  این  اما  شدند.  دریاچه  به 
آن  دیگر  بخش  ماجراست.  کل  از 
است که تا قبل از انقالب کل اراضی 
مورد بهره برداری قرار گرفته در حدود 
انقالب،  از  بعد  بود.  هکتار  هزار   ۱۵۰
اراضی  ُکل  اندکی،  زمانی  فاصله ی  به 
مورد بهره برداری برای باغداری تقریباً 
چهار برابر شد! یعنی ۶۰۰هزار هکتار. 
مورد  اراضی  شدن  برابر  چهار  همین 
شدن  ساخته  سبب  نیز  بهره برداری 
حدود ۷۰ سد و حفر تعداد بی شماری 
را  زمین  جان  شیره ی  که  شد  چاه 
را غارت کردند و  کشیدند و ُکل آب 
شدت  به  دریاچه  به  آب  ورود  میزان 
کاهش یافت. دریاچه هم مانند حوض 
یک محیط بسته است و اگر آب وارد 

آن نشود می خشکد.
= آیا پیش از انقالب شاهد چنین 
مشکالتی در دریاچه اورمیه بودیم؟

از  بعد  ایران  کشاورزی  -ببینید، 
تاریخی  تعادل  در  سفید«  »انقالب 
است.  داشته  قرار  کشور  با چشم انداز 

کشاورزی در فالت ایران سابقه ی هفت 
درازا  همین  به  ما  و  دارد  ساله  هزار 
امکان آزمون و خطا داشته ایم. یعنی 
نکاریم؛  کجا  و  بکاریم  کجا  آموختیم 
چه بکاریم و چه نکاریم؛ به چه صورت 
بکاریم و به چه صورت نکاریم. همه ی 
این آزمون و خطاها بعد از انقالب ۵۷ 
یکباره کنار گذشته شد. مثال بزنم. ما 
از هفت هزار سال پیش تا انقالب یک 
سطح کشت در ایران داشتیم که بعد 
انقالب در فاصله ی تنها  ۴۰ سال  از 
دو برابر شده است. مثال دوم آنکه از 
هفت هزار سال پیش تا سال ۱۳۵۶ در 
ایران در مجموع ۴۰هزار چاه داشتیم. 
را  رقم ۵۰هزار  منابع  از  بعضی  البته 
ذکر می کنند ولی منابع دقیق تر همان 
۴۰هزار را ثبت کرده اند. حدس بزنید 
شده  چقدر  رقم  این  انقالب  از  بعد 
است؟ حدود یک میلیون چاه! فقط در 
سال های ریاست جمهوری احمدی نژاد 
سالی ۷۰ الی ۸۰ هزار چاه حفر شده 
یعنی هر سال دو برابر کل تاریخ هفت 
هزار ساله ی کشور! آب ها را از آن زیر  
تبخیر  و در معرض  بیرون کشیده اند 
قرار داده اند. با سدهای بی شماری که 
تا در  تلنبار کرده اند  ساخته اند آب را 
هوای گرم کشور بخار شده و به هوا 

برود!
یک نگاه توتالیتاریستی و خودکامه 
در پشت مجموعه ی این اقدامات قرار 
نظر  از  را  ایران  می خواسته  که  دارد 
کشاورزی به اصطالح خودکفا کند! در 
این نگاه هدف و مالحظات نظامی  و 
ایدئولوژیک بر حفظ محیط زیست و 
کشاورزی پایدار ارجحیت دارد و همین 
باعث خشک شدن ایران که در هر حال 

سرزمین خشک و کم آبی است، شده.
من بارها گفته ام که ما مجاز هستیم  
آب های  مجموع  از  ۴۰درصد  تنها 
تجدیدپذیر را– که در ایران در حدود 
سال  در  مترمکعب  میلیارد    ۱۰۰
در  باید  بقیه  و  کنیم  مصرف  است- 
خدمت حفظ طبیعت باشد که سهم 
طبیعی آن است.  در ایران کنونی اما 

تجدیدپذیر،  آب های  حدود ۹۰درصد 
یعنی ۸۰ تا ۹۰ میلیارد مترمکعب فقط 
مصرف می شود. در ضمن جالب است 
بدانید که به خاطر سدهایی که ساخته 
مترمکعب  ۷۴میلیارد  فقط  ما  شده 
مخزن سد، که یکی از راه های مهار آب 

است، داریم.
پذیرفته  ایران  آنکه حکومت  نتیجه 
طبیعت  که  ندارد  اشکالی  که  است 
ما  تاالب های  و  چاه ها  دشت ها،  و 
بخشکند ولی باید از این آب ها بهره ی 
ناپایدار  کشاورزی  با  و  برد  اقتصادی 
برای روستائیان شغل ایجاد کرد زیرا 
و  استراتژیک  عمق  آنها  می کند  فکر 
حامیان رژیم هستند. آنها هستند که 
رای می دهند؛ عضو بسیج می شوند و 
و  می کنند   شرکت  راهپیمایی ها  در 
اگر شورش شهری شد در سرکوب ها 
به  دلیل  همین  به  می کنند.  شرکت 
آنها زمین  و اجازه ی حفر چاه داده اند. 
شدن  خشک  سیاست،  این  نتیجه ی 
ایران بوده است. در ایران قبل از انقالب 
خبری از این باج ها به کشاورزان نبود 
در نتیجه این همه سد و چاه و سطح 

زیر کشت نامحدود هم وجود نداشت.
= با توجه به افزایش بازندگی  در 
دو سال اخیر آیا می توان امیدوار بود 
اساسی  مشکل  اورمیه  دریاچه  که 
سر  پشت  را  شدن  خشک  خطر  و 

گذاشته باشد؟
-قطعاً چنین نیست! سرزمین ایران و 
شرایط اقلیمی آن نمی تواند جدا از مدل 
اقلیمی بلندمدت  خاورمیانه باشد. تمام 
مدل ها به ما می گویند که خاورمیانه با 
سه وضعیت روبرو خواهد شد: کاهش 
بارش؛ افزایش دما؛ و افزایش تبخیر و 
تعرق. من در این مورد هم دو مقاله که 
حاصل تحقیقاتم بوده منتشر ساخته ام. 
خالصه ی حرف من در این دو مقاله آن 
است که وضعیتی را که خاورمیانه با آن 
نامید  نمی توان خشکسالی  روبروست 
موقت  خشکسالی  اینکه  نخست  زیرا 
است و دوم برگشت پذیر است؛ یعنی 
خشکسالی بعد از چند سال می رود و 
ترسالی با تناوب  بر می گردد. در حالی 
که وضعیت در خاورمیانه اینطور نیست. 
سال  سی  متوسط  از  ایران  در  بارش 
اکنون  میلی متر  سالی ۲۴۰  گذشته، 
به سالی ۲۰۰ میلی متر کاهش یافته 
و دما در مناطق جنوبی ایران- مانند 
کشورهای حاشیه ی خلیج فارس- بین 
یک تا یک و نیم  درجه افزایش داشته. 
این وضعیت ادامه خواهد داشت. حاال 
ممکن است بپرسید که چرا در دو سال 
اخیر بارندگی زیاد بوده؛  ببینید، وقتی 
ما از تغییرات اقلیمی  صحبت می کنیم 
در  است.  بلندمدت  روند های  منظور 
روندهای بلندمدت دوره های کوتاه هم 
وجود دارد مثال در کویر و صحراهای 
پایدار  اما  داریم؛  ترسالی  هم  آفریقا 
نیست! بنابراین ۲، ۳ و ۴ سال ترسالی 
خشکسالی های  جبران  وجه  هیچ  به 
بلندمدت را نمی کند. ما نزدیک بیست 
سال خشکسالی، به اصطالح خشکسالی 
انباشته، داشته ایم.  باید ترسالی های پی 
در پی داشته باشیم تا این جبران بشود. 
فقط دو سال ترسالی نمی تواند دریاچه 
اکولوژیک  پایدار  حالت  به  را  اورمیه 
نزدیک کند. پیش بینی ها آن است که 
سرنوشت ما، اگر وضع با همین روند 
شدن  گرم تر  و  خشک تر  برود،  پیش 
دوسال  این  به همین خاطر  هواست. 
نباید ما را فریب بدهد و با خوش خیالی 
نه،  شده!  حل  مشکل  که  کنیم  فکر 
همچنان مسئله مهمی  اقلیمی  کشور 
بارش کمتر است و  افزایش دما و  ما 
در  طبیعت  و  خشکیدن  آب  بحران 
کشور شدت خواهد یافت و ایران باید 
خود را برای مهار این وضعیت و تعدیل 

آن آماده کند.

فعال  و  اقلیم شناس  کرمی  ناصر 
محیط زیست
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ن  د ا د ه  ر جا ا ح  =طر
زشتی  فرط  از  پیاده روها 
ل  ستیصا ا یی  نما ز با و 
تامین  در  تهران  شهرداری 
هزینه های خود رای نیاورد.

نیمی  از  قیمت  =حداقل 
کاالهای اساسی چهار برابر 

خواهد شد.
=دولت برای پر کردن جیب 
هزینه های  با  خود  خالی 
به  حراج  چوب  سرسام آور 

اموال دولتی زده است.
و  خصوصی  =»بانک های 
دولتی بر اساس قانون تجارت 
ورشکستگی  اعالم  باید 

کنند«.
موجودی  از  ایران  =مردم 
که  ملی  توسعه ی  صندوق 
مطلع  دارد  تعلق  آنها  به 

نیستند.
ضعیف  ایران  =جامعه ی 
از  را  مشاعرش  اما  شده 

دست نداده است.
ی  هیز یسک پر ر خ  =نر
به  رو  ایران  در  سیاسی 

کاهش بوده و خواهد بود.
مجید محمدی - برای نشان دادن 
اینکه وضع حکومت داری و اقتصادی 
جامعه ی ایران در چه شرایطی است 
نیازی به ذکر آمارهای رشد اقتصادی، 
تورم، بیکاری، جرائم، افسردگی، نرخ 
بهره وری  و  خارجی  بازرگانی  بهره، 
آمارها  این  همه ی  گرچه  نیست 
و  اقتصاد  سامانی  و  بی سر  نمایانگر 
جامعه ی ایران و شکاف عمیق میان 
حکومت و جامعه است. در مورد هر 
یک از این شاخص ها اطالعات و آمار 
کافی برای نتیجه گیری در دسترس 
عمومی  و  نهادهای  اقدامات  است. 
دولتی کامال نشان می دهد که »وضع 
چقدر خرابه«. در ادامه به چند مورد 
معیشت  حوزه ی  در  روشن  بسیار 

مردم اشاره می کنم.
اجاره دادن پیاده روها

شهر  شورای  به  الیحه  یک  آمدن 
تهران برای اجاره دادن پیاده روها )که 
استیصال  بازنمایی  و  زشتی  فرط  از 
شهرداری در تامین هزینه های خود 
رای نیاورد( به خوبی نشان می دهد 
مالی بخش  و  اقتصادی  که وضعیت 
این  است.  چگونه  ایران  در  عمومی  
که  است  تهران  شهرداری  وضعیت 
کشور  شهر  ثروتمندترین  امور  زمام 
شرایط  این  در  دارد.  اختیار  در  را 
را  ایران  شهرهای  دیگر  وضعیت 
می توان حدس زد. پروژه های عمرانی 
و  شده  متوقف  بزرگ  شهرهای  در 
با فروش هر چیزی که  شهرداری ها 
امور  دارند  تالش  دارند  اختیار  در 
را  زباله ها  کردن  جمع  مثل  روزمره 

انجام دهند.
دالر  با  اساسی  کاالهای  ورود 

1۶هزار تومانی
ارزی،  محدودیت های  دلیل  به 

دولت اعتبار برای توزیع دالر ۴۲۰۰ 
اساسی  ورود کاالهای  تومانی جهت 
و   رسانده  نصف  به   ۹۹ سال  در  را 

محدود  دالر  میلیارد   ۸ حداکثربه 
قیمت  سقوط  دلیل  به  کرد.  خواهد 
پتروشیمی  حتی  مواد  و  گاز  و  نفت 
در توان دولت برای تأمین ۸ میلیارد 
دالرِ ۴۲۰۰ تومانی هم تردید جدی 
حدود  گرانی  یعنی  این  دارد.  وجود 
کاالهای  از  بخشی  برابری  چهار 
اساسی که بر قیمت کاالهای اساسی 
دیگر )به علت باال رفتن مصرف آنها( 

و دیگر کاالها تاثیر خواهد گذارد.
عرضه سهام شرکت های دولتی 

در بورس
دولتی  شرکت های  سهام  عرضه ی 
در بورس و خریدن آن توسط مردم 
به  روحانی که  نظر حسن  بر خالف 
این موضوع به عنوان نشانه ی اعتماد 
می کند  اشاره  دولت  به  عمومی  
حفظ  در  مردم  استیصال  از  ناشی 
تورم  برابر  در  خود  پس اندازهای 
دولت  استیصال  و  افسارگسیخته 
است.  جاری  هزینه های  تامین  در 
بسیار  نفت  فروش  که  شرایطی  در 

کاهش یافته و فروش آن خسارت بار 
است )با ۱۲ دالر هزینه ی استخراج و 
توزیع و ۱۱ دالر قیمت فروش یک 

گرفتن  امکان  و  ایران(  نفت  بشکه 
»بیت«،  امپراتوری  سه  از  مالیات 
و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
شرکت های دولتی وجود ندارد دولت 
با  خود  خالی  جیب  کردن  پر  برای 
حراج  چوب  سرسام آور  هزینه های 
دولت  است.  زده  دولتی  اموال  به 
همچنین مشغول ارائه ی شرکت های 
برای  بورس  و  سهام  بازار  به  دولت 

کسب درآمد است.
خودداری از اعالم ورشکستگی 

بانک ها
و  هستند  ورشکسته  عمال  بانک ها 
پول  تزریق  با  نمی تواند  دیگر  دولت 
نجات  را  آنها  پیش  سال  چند  مثل 
دهد. در دور قبلی ورشکستگی مالی 
پاسداران  سپاه  نظر  تحت  بانک های 
میلیارد  هزار   ۳۶ دولت  مداحان   و 
تومان هزینه کرد )حدود ۱۲ میلیارد 
نظام  تا   )۹۶ سال  ارز  نرخ  به  دالر 
احمد  نریزد.  بهم  کشور  اقتصادی 
بانک  اسبق  مدیرعامل  یزد  حاتمی  

صادرات معتقد است که »هیچکدام 
دولتی،  و  خصوصی  بانک های  از 
خصولتی،  بانک های  بگویم  بهتر  یا 

بر  و  ندارند  را  الزم  سرمایه  کفایت 
اعالم  باید  تجارت،  قانون  اساس 
دی   ۷ )اعتماد  کنند«  ورشکستگی 
۱۳۹۸(. این موضوع به قبل از شیوع 
ُکرونا باز می گردد و بحران ُکرونا به 
احتمال زیاد آن را تشدید کرده است. 
باال بردن مدام نقدینگی برای جبران 
شدن  برابر  )چهار  سرمایه  کمبود 
نقدینگی در عرض شش سال ۹۲ تا 
۹۸( از این ورشکستگی اعالم ناشده 

حکایت می کند.
صندوق  از  مکرر  برداشت 

ذخیره ی ارزی یا قلک نظام
کشور کسی  باالی  مقامات  از  غیر 
نمی داند که موجودی صندوق ذخیره 
ارزی یا صندوق توسعه ی ملی چقدر 
است. در دو سال اخیر مدام به دالیل 
مختلف از این صندوق برداشت شده 
اما مشخص نیست که چقدر در این 
میزان  است.  شده  گذاشته  صندوق 
در  شده  )تاسیس  صندوق  ورودی 
حدود   ۱۳۹۲ سال  تا   )۱۳۸۹ سال 

برداشت  میزان  و  دالر  میلیارد   ۵۵
۲۰ میلیارد دالر بوده است )وبسایت 
 ۱۲ ملی  توسعه  رسمی  صندوق 

به  بنا  بعد  سال  هفت  آبان ۱۳۹۲(. 
ورودی  که  شد  اعالم  تخمین  یک 
صندوق ۱۰۰ میلیارد دالر و برداشت 
با  که  است  بوده  دالر  میلیارد   ۱۹
آمارهای قبلی و برداشت های ۹۲ تا 
۹۹ همخوانی ندارد. جالب است که 
گذشته  سال  هفت  در  ایران  مردم 
به  که  صندوقی  موجودی  از  رسما 
از  نیستند.  مطلع  دارد  تعلق  آنها 
این جهت روی این صندوق برای پر 
کردن چاله چوله های نظام در مواجهه 
با مشکالت عمومی  نمی توان حساب 
کرد چون قلک نظام است تا صندوق 
زیاد  هزینه های  به  توجه  با  ملت! 
نظام در عراق، سوریه، لبنان و یمن، 
صرف ساالنه میلیاردها دالر بر روی 
نهادهای مذهبی در داخل و خارج و 
تحریم های دو ساله مشخص نیست 
باقی  این صندوق  در  ارز  میزان  چه 

مانده است.
سیاسی  ریسک پرهیزی  نرخ 

پایین خواهد رفت

مشاطه گران جمهوری اسالمی  دارند 
حداکثر تالش خود را به کار می برند 
از  یا عادی  بلبل  که تصویری گل و 
وضعیت ایران- بر خالف واقعیت های 
موجود که در باال نیز یادآوری شد- 
تا ادعا کنند  ارائه دهند  به جهانیان 
همه  مقامات  نداشته،  اثر  تحریم ها 
چیز  همه  و  نیستند  جنس  یک  از 
مشکالت  این  و  است  کنترل  تحت 
از  آنها  ایران نیست.  خاص جامعه ی 
این طریق می خواهند به جامعه امید 
بگویند شرایط  و  کنند  تزریق  واهی 
و  انعطاف  وجود  با  اما  است.  عادی 
انطباق پذیری جامعه ی ایران در برابر 
چهار دهه ناکارآمدی و فساد و امتیاز 
و سرکوب، اکثریت مردم ایران حتی 
»بیعت   و  دولتی  نظرسنجی های  در 
وضعیت  از  که  داد ه اند  نشان   »۹۸
سبز  فریب  و  هستند  آگاه  موجود 
نخواهند خورد.  را  دیگر  را  بنفش  و 
اما  شده  ضعیف  ایران  جامعه ی 
مشاعرش را از دست نداده است. در 
نقاطی مثل دی ۹۶ و آبان و دی ۹۸ 
دیگ جامعه به جوش آمده و باز هم 
خواهد آمد به ویژه آنکه هر روز که 
نا امیدی از  می گذرد شرایط بدتر و 

آینده بیشتر می شود.
اعتراضات گسترده ای در راه است 
به خصوص آنکه قشر حاکم در دوران 
پارتی های  به  تست  خرید  با  ُکرونا 
ادامه  خود  غیرمذهبی  و  مذهبی 
معامله  در  جیب هایشان  و  می داده 
و  شمالی  کره  و  روسیه  و  چین  با 
در  و  بوده  شدن  پر  حال  در  عراق 
ویروس  برابر  در  جامعه  حال  عین 
یکدست  با  است.  شده  رها  ُکرونا 
و  اسالمی  شورای  مجلس  شدن 
بعدا تغییر دولت، اندک کسانی هم 
مجلس  و  دولت  داشتند  امید  که 
از  اصالح طلب  یا  میانه رو  ظاهر  به 
فشارها بکاهند به سر عقل خواهند 
در  بیشتر  ریسک  آماده ی  و  آمد 
دفعی  مرگ  دائمی  یا  فالکت  برابر 

و تدریجی خود خواهند شد.
سیاسی  ریسک پرهیزی  نرخ  اگر 
با  را  یک(  و  صفر  )میان  شهروندان 
تا  صفر  )میان  آینده  به  امید  میزان 

شرایط  از  رضایت  در  ضرب  یک( 
موجود )از صفر تا یک( تعریف کنیم 
این نرخ در ایران رو به کاهش بوده 
و خواهد بود. هرقدر این نرخ به صفر 
ریسک پرهیزی  میزان  شود  نزدیک 
و  شورش  امکان  و  یافته  کاهش 
خواهد  عمومی  افزایش  اعتراضات 
موجب  رضایت  عدم  صرف  یافت. 
شورش یا اعتراض عمومی  نمی شود 
بلکه افراد باید احساس کنند ریسک 
با  حتی  است.  آمده  پایین  اعتراض 
ممکن  اعتراض  ریسک  آمدن  پایین 
مختلفی  دالیل  به  براندازی  است 
برای  شورش ها  اما  نشود  میسر 
در  نظام  تضعیف  و  فشارها  تخلیه ی 
ضرورتا  نه  و  است  خارج  و  داخل 
پیگیری یک برنامه ی سیاسی خاص. 
سازمان سرکوب در این شرایط تنها 
با  که  است  این  دارد  که  کارکردی 
در  تغییر  هزینه ی  براندازی  تاخیر 
جامعه را باال می برد اما تغییر ناگزیر 

را گریزپذیر نمی کند.

دارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا ۵ بعداز ظهر

سرکوب اعتراضاتی که در راه هستند تنها کارکردی که دارد این است که با تاخیر براندازی هزینه ی تغییر در 
جامعه را باال می برد اما تغییر ناگزیر را گریزپذیر نمی کند. تظاهرات مقابل دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک( پس 
از ساقط کردن هواپیمای مسافری اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ شنبه شب ۲1 دی ماه 1398

وضع چقدر خرابه؟ کی بیرون 
می ریزند؟
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