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والیت فساد و »سلطان «هایی 
که به اعدام محکوم می شوند

مشکالت زیربنایی، فساد ساختاری و 
سوء مدیریت  اقتصاد ایران را فلج کرده 
اسالمی  جمهوری  مقامات  اما  است 
بجای حل مشکالت و از میان برداشتن 
موانع رشد و توسعه اقتصاد، در اقداماتی 

نمایشی و تبلیغاتی، الف مبارزه با فساد 
و مدیریت اقتصاد می زنند.

در هفته ای که گذشت از یک »سلطان« 
دیگر در نظام »مقدس« رونمایی شد. 

 در صفحه ۲سخنگوی قوه قضاییه ....

سرمقاهل دولت و مجلس هیچکاره ؛ 
» رهبر« همه کاره!

»پروژه اصالحات«
موفقیت در فروپاشی اخالقی

هر سال همزمان با »دوم خرداد« بحث ها بر سر »اصالح« و »اصالحات« 
داغ می شود و هر سال که می گذرد بیش از پیش به سردی می گراید چرا 
که بیهوده نگفته اند: خوش بود گر محک تجربه آید به میان! اما پیامدهای 
ویرانگر این پروژه که استمرار جمهوری اسالمی مهمترین  آنهاست جزو 

دروس تاریخ دانش آموزان و دانشجویان در آینده خواهد شد.
نخستین حاصل پروژه امنیتی اصالحات، تحریف در مفهوم خود »اصالح« 
و »اصالحات« بود. مقوله یا گفتمان و یا دیسکورس »رفرماسیون« که به 
مراحل نخستین دوران روشنگری و تالش برای رها شدن گریبان قدرت 
سیاسی از قید مذهب و جدایی دین و دولت باز می گردد، با این پروژه کامال 
برعکس شد: تالش برای استمرار دخالت دین در دولت از جمله با اختراع 

»مردمساالری دینی«!
پروژه  این  بر سر جنبه های سیاسی  اما صحبت  این فرصت کوتاه  در 
نیست که با موفقیت سبب ادامه و بقای جمهوری اسالمی برای تا کنون 
نقش  جامعه  ناخودآگاه  در  عمیق تر  آنچه  است.  شده  دهه  دو  از  بیش 
می بندد، پیامدهای فرهنگی و روانشناختی پروژه اصالحات است که برای 
بهره بردن حامالنش از »سفره انقالب«، به اضمحالل اخالقی )اتیک( در 
جامعه دامن زده است. تکلیف اصولگرایان مشخص است! این اصالح طلبان 
هستند که از داخل تا خارج، به تئوریزه کردن فرصت طلبی، نان به نرخ روز 
خوردن، ابتذال در رفتار سیاسی، و تنزل وجدان حرفه ای پرداخته اند تا 
به عنوان بخشی از حزب اللهی ها در تقسیم مواهب انقالب با اصولگرایان 
شریک شوند! آنها که از خارج کشور برای اصالح جمهوری اسالمی تالش 
می کنند اما خود حاضر به زندگی در آن نیستند، با این دوگانگی رفتاری، 
نخستین گام را در کالهبرداری سیاسی و پا گذاشتن بر سر وجدان خود 
برداشته اند. تنها در جمهوری اسالمیست که برخی به اسم »منتقد« و 

»مخالف« در مهاجرت و حتا »تبعید« به دفاع از آن می پردازند! 
این سیر قهقرایی را که مدیون پروژه اصالحات است به بهترین شکل 
می توان در نامه گروهی از »هنرمندان« به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
دید. آنها می نویسند: »ما ممیزی را رعایت کرده ایم؛ نه چون دوستش داریم 
یا پذیرفته ایمش یا برای مان محترم است؛ بلکه چون ساکن سرزمینی 
هستیم که عاشقانه دوستش داریم، و قانوِن این سرزمین- خوب یا بد- 
ممیزی را بر گردن ما نهاده. ما در همه  کارهای خود، پیش از تولید، به این 
ممیزی فکر می کنیم و رعایتش می کنیم و اگر چیزی از دست مان در برود 
ممیزان زحمتش را می کشند«! کافیست این نامه را از سوی هنرمندانی 
در آلمان هیتلری یا شوروی و چین کمونیست و کره شمالی تصور کنید تا 

تعفن گندابی که این تفکر در آن پرورش یافته مشام را بیازارد! 
عادی ساختن سانسور و التماس برای طبقه بندی کردن آن به عنوان یک 
موضوع ناگزیر، آنهم با توجیه »عشق به سرزمین«، فروپاشی »هنرمندانه« و 
سیستماتیک »انسان« در جمهوری اسالمی است که بسیاری را به همکاری و 

   همدستی مستقیم و غیرمستقیم با تباهکاری های آن می کشاند. 

می کند  گمان  خامنه ای  =علی 
حزب اللهی«  و  جوان  »دولت 
عالج مشکالت کشور است! حال 
همان  کنونی  زمامداران  آنکه 
دولتمردان »جوان« و حزب اللهی 

قبلی هستند!
تانکر   5 دورتر  مایل  =هزاران 
آب های  در  اسالمی  جمهوری 
تا  کارائیب عازم ونزوئال هستند 
به نام »کمک« به دولت چپگرای 
کاراکاس، دولت آمریکا را به دام 

»برکت جنگ« بیندازند.
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کیهاِن شما ، کیهاِن لندن
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دولت آمریکا را در دریای 
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دانشگاه تهران؛ سالگرد انقالب اسالمی؛ بهمن 138۷

روز  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
از  با شماری  اردیبهشت ۱۳۹۹ در دیدار   ۲۸
شیوع  خاطر  به  که  حامیانش  و  دانشجویان 
ُکرونا به صورت ویدئویی برگزار شود و وی تنها 
در یکسو و مخاطبان کنار هم در سوی دیگر 
جوان  »دولت  که  شد  مدعی  بودند،  نشسته 
است«. کشور  مشکالت  عالج  حزب اللهی  و 

او در تفسیر این جمله توضیح داد »معنای این 
حرف صرفاً این نیست که یک جوان سی و چند 
ساله رئیس دولت باشد بلکه معنای دولت جوان 
و حزب اللهی یک دولت پای کار، آماده و با نشاط 
است که عالج مشکالت است و می تواند کشور 

را از راه های دشوار عبور دهد«.
تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید
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مشکالت زیربنایی، فساد ساختاری و 
سوء مدیریت  اقتصاد ایران را فلج کرده 
اسالمی  جمهوری  مقامات  اما  است 
بجای حل مشکالت و از میان برداشتن 
موانع رشد و توسعه اقتصاد، در اقداماتی 
نمایشی و تبلیغاتی، الف مبارزه با فساد 

و مدیریت اقتصاد می زنند.
در هفته ای که گذشت از یک »سلطان« 
دیگر در نظام »مقدس« رونمایی شد. 
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 
به  معروف  بهزادی  وحید  کرد  اعالم 
نجوا  همسرش  و  خودرو«  »سلطان 
الشیدایی در دادگاه بدوی به اتهام فساد 
کالن اقتصادی به اعدام محکوم شدند.

وحید بهزادی و نجوا الشیدایی متهم 
اختالس  پرونده  و دوم در  اول  ردیف 
شرکت  در  تومانی  میلیارد   ۳۳۰۰
سال های  در  سایپا  اتومبیل سازی 
موارد  از  یکی  و  هستند   ۹۷ و   ۹۶
ز  ا بیش  پیش خرید  نها  آ تهامی  ا
۶۷۰۰ دستگاه اتومبیل از این شرکت 

اتومبیل سازی است.
اعالم خبر صدور حکم اعدام برای این 
متهم از سوی قوه قضاییه درست در 
روزهایی منتشر شد که دولت پس از 
سه ماه رها کردن بازار اتومبیل و بدون 
داشتن برنامه  اقتصادی روشن، تالش 
می کرد با هراس افکنی و جنگ روانی، 

قیمت ها در این بازار را مهار کند.
قیمت اتومبیل از ابتدای اسفندماه با 
وجود شیوع ُکرونا با فرازی تند افزایش 
نیز  از تعطیالت نوروزی  یافت و پس 
ادامه پیدا کرد و قیمت پراید به عنوان 
بی کیفیت ترین اتومبیل سواری کشور از 

۹۰ میلیون تومان نیز فراتر رفت.
در این میان، سه ماه بی تفاوتی دولت 
اتومبیل،  بازار  ساماندهی  به  نسبت 
در اقدامی هماهنگ بین دولت و قوه 

قضاییه تغییر جهت داد.
در نخستین گام وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( اعالم کرد نگهداری 
و  پارکینگ  در  صفرکیلومتر  اتومبیل 
انبارها مصداق احتکار است. بالفاصله 
استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
تهران، از تعیین جریمه نقدی از ۱۰ 
تا ۷۰ درصد ارزش کاالی احتکار شده 
و از ۵ تا ۲۰ سال مجازات حبس برای 
احتکارکنندگان اتومبیل خبر داد. رئیس 
پلیس امنیت پایتخت نیز هشدار داد که 
»به این محتکران مهلت یک هفته ای 
داده می شود که این خودرو ها را تعیین 
تا  بفروشند  بازار  در  و  کنند  تکلیف 

وضعیت خودرو ها مشخص شود«.
پرده آخر این اقدامات نیز اعالم صدور 
حکم اعدام برای دو متهم پرونده فساد 

در شرکت اتومبیل سازی سایپا بود.

مافیاهای  مهره ی  یا  »سلطان« 
حکومتی؟

این  آیا  که  اینجاست  اساسی  پرسش 
اقدامات هماهنگ بخش های مختلف 
حکومت گره ای از مشکالت بازار آشفته، 

رانتی و مافیایی اتومبیل باز می کند؟
نجوا  و  بهزادی  وحید  که  پرونده ای 
دوم  و  اول  ردیف  متهمان  الشیدایی 
 ۵۰ مجموع  در  شده اند  معرفی  آن 
زوج  این  که  شرایطی  در  متهم دارد. 
جوان دهه شصتی متهمان گمنام این 
پرونده هستند، در میان متهمان افرادی 
شناخته شده و متصل به بدنه نظام و 
دارای پست های کلیدی نیز وجود دارند.

مهدی جمالی مدیرعامل پیشین سایپا، 
رضا تقی زاده معاون سابق بازاریابی و 
فروش سایپا، حسین نوری مدیر اداره 
همگی  که  سایپا  فروش  برنامه ریزی 

حسین  و  شده  تعیین  دولت  توسط 
کل  حراست  سابق  رئیس  هشترودی 
سایپا که توسط وزارت اطالعات منصوب 
شده بود، از جمله متهمان این پرونده  
آنها  علیه  سنگین  احکام  که  هستند 

صادر شده است.
دو متهم دیگر این پرونده محمد عزیزی 
و فریدون احمدی نمایندگان دوره دهم 
مجلس شورای اسالمی هر یک به ۶۱ 

ماه زندان محکوم شده اند.
و  امنیتی  مقامات  و  مدیران  وجود 
نمایندگان مجلس در این پرونده فساد 
مالی و اختالس نشان می دهد وحید 
بهزادی و همسرش، مهره های ریز در 
یک شبکه مافیایی با مهره های درشت 
مجری  که  دلیل  این  به  آنها  بوده اند. 
برنامه های اختالس، تخلف اقتصادی و 
قاچاق ارز این شبکه بودند، پرونده شان 
سنگین تر از بقیه متهمان از آب در آمد.

بخش  مهمترین  ید  شا نکته  ین  ا
پرونده های فساد مالی و اقتصادی باشد 
که همواره بخش های امنیتی و قضایی 
تالش دارند با سانسور گزارش ها و اسناد 
و برگزاری بخشی از محاکمات پشت 
عمومی  افکار  از  را  آن  بسته  درهای 

پنهان کنند.
اینکه طراحان، حلقه های واسط میان 
و  مجلس  دولت،  مختلف  بخش های 
نهادهای امنیتی در این شبکه ها چه 
کسانی هستند و  چرا در پرونده های 
فساد اقتصادی، این افراد با وجود متهم 
نسبت های  و  مناصب  دلیل  به  بودن 
ویژه حتی در دادگاه حاضر نمی شوند و 
گاه نام آنها نیز علنی مطرح نمی شود، 
قضاییه  قوه  که  هستند  پرسش هایی 
خود را موظف به پاسخگویی نمی داند.

سه  در  حکومتی  مقامات  سال هاست 
و  »شفافیت«  »عدالت«،  اسم  به  قوه 
»مبارزه با فساد« به پاک کردن صورت 
مسئله ها مشغول اند و اعدام مهره های 
ریز به عنوان »سلطان«های فسادهای 
یکی از همین اقدامات است که بجای 
رفع علل بروز فساد گسترده، به اعدام و 

زندانی کردن بازیچه ها می پردازد.

ساختار معیوب، ابزار سلطان پروری
سالطین سکه و نفت و قیر و خودرو و... 
با استفاده از ساختار معیوب و قوانین 
ناکارآمد جمهوری اسالمی در اقتصاد 

ایران امکان ظهور پیدا می کنند.
و  بازارها  در  وقتی  حال  همین  در 
رسوایی  اقصادی،  مختلف  بخش های 

رخ داده یا یکی از جناحین نظام درباره 
یک شبکه فساد متعلق به جناح رقیب 
افشاگری کرده و کار به دادگاه می کشد، 
ناگهان یک سلطان از میان پرونده  قطور 
با صدور حکم  و  فساد ظاهر می شود 
سلطان  تا  می شود  تمام  قضیه  اعدام 
و  شود  پیدا  دیگر  بازاری  در  دیگری 
چه بسا شاهد سلطان های جانشین در 

بازارهای قبلی باشیم!
به این ترتیب، پرونده ها در قوه قضاییه 
بسته می شوند اما در اقتصاد همچنان 
گشوده می مانند؛ چنانکه در آبان ۱۳۹۷ 
»سلطان  به  معروف  مظلومین  وحید 
قاسمی  اسماعیل  محمد  و  سکه« 
همدست وی معروف به »محمد سالم«  
اعدام شدند. حکم اعدام این دو متهم 
اقتصادی در حالی صادر و به سرعت 
اجرا شد که تحقیقات پرونده فساد در 
بازار ارز و طال که آنها متهمان ردیف 
اول و دوم آن بودند هنوز کامل نشده 
بود و یک سال پس از اعدام آنها تازه 

همدستان شان بازداشت شدند!
قابل توجه اینکه طی یک سال و نیم 

گذشته بازار طال و ارز، بدون سلطان 
را  بحرانی  به شدت  روزهای  مربوطه، 
در  سکه  قیمت  و  گذاشته  سر  پشت 
تومان  میلیون   ۷.۵ به  اخیر  روزهای 

رسید!
بازداشت، محاکمه و اعدام افرادی که 
»سلطان«  را  آنها  فقیه  والیت  نظام 
می نامد هیچ گره ای از مشکالت اقتصاد 
رانتی و مافیایی کشور باز نمی کند و 
صحنه  در  همچنان  اصلی  مهره های 
پرآشوب اقتصاد ایران در حال فعالیت 

و سوداگری با منابع ملی هستند.
و شکل گیری شبکه های  فساد  زایش 
و  اموال  غارت  و  اختالس  مختلف 
دارایی های کشور، یکی از خروجی های 
ساختار معیوب جمهوری اسالمی در 
حوزه اقتصاد است. ناتوانی دولت های 
زیرساخت های  بهبود  در  مختلف 
مالی  منابع  نشدن  و هزینه  اقتصادی 
کشور در بخش های مولد اقتصادی از 
جمله مواردیست که در شرایط تحریم 
پیش  از  نمایان تر  را  بحران ها  نفتی، 

می کند.
تا زمانی که پول سرشار فروش نفت 
عوارض  بود،  دولت  دست  در  خام 
فعالیت شبکه ها و مافیاهای اقتصادی 
چندان مشخص نمی شد. پول نفت از 
یکسو بستر فساد در جمهوری اسالمی 
همه  بر  سرپوشی  دیگر  سوی  از  و 
تحریم ها  بود.  اختالس ها  و  دزدی ها 
اما نشان داده است که در نبود درآمد 
نفتی، اقتصاد توسعه نیافته و رانتی با 
بازارهای  و  روبرو  بحران های شدیدی 
مختلف از جمله مسکن، اتومبیل، ارز 

و طال متالطم می شوند.
همانطور که طی دو هفته گذشته بازار 
ارز و طال نیز به موازات بازار اتومبیل 
دچار بحران بود و دولتی که مدعی است 
نقدینگی را به سوی بازار بورس هدایت 
کرده، نتوانست از رسیدن قیمت دالر تا 
مرز ۱۸ هزار تومان و همچنین افزایش 
قیمت سکه در بازار طال جلوگیری کند. 
این  همه  در  دولت  اینکه  توجه  قابل 

بازارها دخالت مستقیم دارد.
شرکت های  در  آنچه  دیگر،  بیان  به 
اتومبیل سازی رخ داده و خروجی آن 
طی هفته های گذشته در بازار اتومبیل 
نمایان شد، نمونه ی روشنی از مشکل 
ساختاری و فسادزای جمهوری اسالمی 
است. مجلس شورای اسالمی به تازگی و 
همزمان با اعالم خبر صدور حکم اعدام 
برای وحید بهزادی و نجوا الشیدایی، 
شرکت های  در  فساد  درباره  گزارشی 

اتومبیل سازی منتشر کرده است.
در این گزارش نیز تأکید شده »با وجود 
اینکه به ظاهر دولت در خودروسازان 
دلیل  به  دارد،  غیرکنترلی  سهام 
سهامداری شرکت های زیرمجموعه و 
ساز و کارهای پیچیده وکالت طراحی 
شده بین این شرکت ها، عماًل دولت در 
بازیگر  شرکت ها  این  عمومی  مجامع 

اصلی است«.
در  گزارش  این  اساس  بر  همچنین 
پایان سال ۱۳۹۷ شرکت ایران خودرو 
دارای مجموعاً ۱۰۷ شرکت بوده است 
که تعاونی های خاص و اعتبار کارکنان 
به  و  است  داشته  نیز ۱۲ شرکت  آن 
در  تو  ساختار  »مصیبت  ترتیب  این 
توی مالکیت و تملک سهام شبه خزانه 
توسط شرکت ها« مهمترین مشکل بروز 

تخلف در اتومبیل سازی  هاست.
آمده  گزارش  از  دیگری  بخش  در 
وظایف،  در  هم راستایی  وجود  »عدم 
رویکردهای  و  متناسب  راهبردهای 
باعث  شرکت ها  این  به  رانتی  عمدتاً 
آنها شده  هزینه شرکت داری  افزایش 
است و وضعیت بنگاه داری شرکت های 
خودروساز باعث شده اطالعات برخی 
شرکت ها حتی در اختیار خودروسازان 

نباشد«.
در که  معناست  این  به  اینها   همه 
 شرکت های اتومبیل سازی که به ظاهر
 تنها ۲۰ درصد از سهام آن در اختیار
از مدیرانی  تعیین  با  اما  است،   دولت 
از بیش  وجود  و  وزارت صمت   سوی 
 ۱۲۰ شرکت زیرمجموعه، ساختاری »تو
 در تو« ایجاد شده که بستر مناسبی برای
 دزدی و اختالس و ظهور کسانی است
 که یکی از آنها به نام »سلطان« فاسدان
 محاکمه و حکم اعدام اش صادر می شود!
 اما فعالیت فاسدان در فلمرو فساد بدون
می یابد ادامه  دیگر  سلطان های  با   !یا 
روشنک آسترکی

مشت بر سندان
در همین جلسه یک جوان بسیجی به 
نام علی اسکندری نداف دبیِر »اتحادیه 
در  دانشجویی«  عدالتخواه  جنبش 
سخنانی طوالنی به حقوق های نجومی 
مجلس  در  ناکارآمدی ها  و  مسئوالن 
قوه  روحانی،  دولت  اسالمی،  شورای 
قضائیه و سایر نهادهای حکومتی و حتی 
دستگاه های تحت نظر خامنه ای انتقاد 
کرد و گفت: »برخی از منصوبان رهبری، 
مدت ها در یک منصب مشخص، حضور 
دارند. ثباِت طوالنی مدت، علی الخصوص 
در دفتر رهبری و سایر نهادها اگر منجر 
به تشکیل باند نشود، ناگزیر منجر به 

رخوت و رکود خواهد شد«.
او به مدیران مجموعه هایی مثل شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی، شورای عالی 
مثل  رسانه هایی  و  فرهنگی  انقالب 
روزنامه اطالعات و کیهان تهران اشاره 
کرد که سال هاست در این مجموعه ها 

جا خوش کرده اند.
این بسیجی با انتقاد از »چندشغله«ها 
و »چرخش دائمی مدیران از یک نهاد 
به خامنه ای  دیگر« خطاب  نهادی  به 
گفت: »گویا قحط  الرجال یا رودربایستی 
وجود دارد که بعضی افراد باید همیشه 

مسئول باشند!«
علی اسکندری حتی از ایستادن نظامی ها 
پشت  جمعه  ائمه ی  و  امنیتی ها  و 
اصولگرایان انتقاد کرد و گفت ضروری 
است ساز و کاری برای جلوگیری از تکرار 
همیشگی این دخالت ها مشخص شود.

آبان  حوادث  به  اشاره  با  همچنین  او 
مسیرهای  »باید  کرد  عنوان   ۱۳۹۸
جایگزینی برای اعمال نظر، اعتراض و 
مشارکت مردم در تصمیم گیری ها اتخاذ 
شود« تا از شنیده نشدن صدایشان در 
حاکمیت ناامید نشوند و از صندوق رای 

روی برنگردانند.
سال هاست  که  است  این  واقعیت 
از  کوچکی  بخش  که  را  واقعیت هایی 
آنها را این بسیجی بیان کرد، مخالفان 
جمهوری اسالمی با صراحتی بیشتر و 
همچنین شماری از منتقدان داخلی نظام 
به صورت محتاطانه عنوان می کنند اما 
گوش شنوایی در کار نیست! حرف های 
این جوان »عدالتخواه« نیز، اگر صداقتی 
بر  مشت  باشد،  داشته  وجود  آنها  در 

سندان کوبیدن است.
خامنه ای در سال های اخیر بارها توصیه 
کرده زمینه روی کار آمدن دولت »جوان 
و حزب اللهی« باید فراهم شود و تعبیر 
»مجلس  که  بوده  این  او  مواضع  از 
انقالبی کارآمد و جوان« مقدمه تشکیل 
این  است.  حزب اللهی  و  جوان  دولت 
نه  توصیه  همین  که  حالیست  در 
تنها زمینه ی روی کار آوردن محمود 
احمدی نژاد شد بلکه همه این زمامداران 
که سال هاست بر سر کار هستند، زمانی 
»جوان و حزب اللهی« بوده اند! با اینهمه، 
نتیجه، چیزی جز انباشتن مشکالت بر 

روی هم نبوده است!
تکرار یک چرخه معیوب و جابجایی 

فاسدان
 حاال یک بار دیگر این »توصیه« عملی 
از  پر  که  یازدهم  مجلس  در  و  شده 
انقالب  پاسداران  سرداران سابق سپاه 
آن  اکثریت  امنیتی هاست،  و  اسالمی 
والیتمدار و جان نثار خامنه ای هستند 
به  برای  جریان ها  همین  احتماالً  و 
دست گرفتن دولت سیزدهم جمهوری 
چنین  اگر  برمی دارند.  خیز  اسالمی 
محمود  دوران  شبیه  وضعیتی  شود، 
آن  اما  می شود.  تکرار  احمدی نژاد 
دو  هر  مجلس  و  دولت  که  هم  زمان 
تورم،  هم  بود،  اصولگرایان  اختیار  در 
و  مدیریت  سوء  دزدی،  فساد،  گرانی، 
نارضایتی وجود داشت و هم پیامدهای 
ناشی از تحریم ها و شکست در سیاست 
خارجی و حمایت های مالی و تسلیحاتی 
و  شبه نظامیان  تقویت  و  تروریسم  از 
موشک پرانی توسط جمهوری اسالمی! 
مانند  رژیم هایی  معموال  که  نکته ای 
نمی گیرند  نظر  جمهوری اسالمی در 
قدرت  داشتن  دلیل  به  است که  این 
انحصاری شاید بتوان چرخه ی دست 
به دست کردن قدرت را بین خودی ها 
تکرار کرد اما هر بار، نه نظام آن نظام 

است و نه مردم آن مردم! دی ۹۶ و 
مارپیچی  تحول  این  بیانگر   ۹۸ آبان 
در جامعه هستند: حکومت  ناگزیز  و 
ناتوان تر و خشن تر و مردم ناراضی تر و 

مصمم تر می شوند.
هیچکاره های چاکرمآب

اسالمی  جمهوری  در  مجلس  نهاد 
دوره  هر  در  استصوابی  نظارت  تحت 
چاکرمآب تر  و  فاسدتر  بی  خاصیت تر، 
رسیده  جایی  به  کار  اکنون  و  شده 
و  خودش  که  قالیباف  محمدباقر  که 
خانواده اش با فساد و دزدی همزیستی 
شورای  مجلس  ریاست  شانس  دارند 

اسالمی را دارد!
حتی علی مطهری نایب رئیس مجلس 
دهم نیز می گوید »مجلس تصمیم گیر 
کسی  چه  نمی کند  فرقی  و  نیست 
رئیس شود«. محمود صادقی  نماینده 
دیگر همین مجلس هم اعتراف کرده 
»نمایندگان در اداره مجلس هیچکاره اند 
و همه چیز با اراده و خواست رئیس و 
رئیس دفتر نظامی  امنیتی اش مدیریت 

می شود«.
وضعیت دولت نیز گذشته از اینکه در 
اختیار کدام جریان سیاسی باشد شبیه 
مجلس شورای اسالمی و فقط تدارکاتچی 
است. بعد از خاتمی که به تدارکاتچی 
بودن اعتراف کرد، محمود احمدی نژاد 
بارها مستقیم و  نیز  و حسن روحانی 
غیرمستقیم اشاره کرده اند که »دولت ها 
و رئیس جمهورها هیچکاره اند«! وزیران 
نیز، حتی آنهایی که به نهادهای امنیتی 
و قضایی نزدیک اند، درباره مسئولیت های 
این  »هیچکاره اند«!  می گویند:  خود 
پایین  الیه های  در  بودن  هیچکاره 
مدیریت حتی در نهادهای غیرسیاسی 
مدیران  چنانکه  نمی شود  دیده  هم 
حوزه آموزش و پرورش، ورزش، صنعت 
که  می گویند  هم  هنر  و  فرهنگ  و 

هیچکاره اند!
خونین:  سرکوب  و  بنزین  گرانی 

مشت نمونه خروار
از حسن روحانی پرسیدند چرا  وقتی 
بنزین گران شد، گفت خود من هم مثل 

مردم شنبه متوجه شدم. 
در اوج اعتراضات و سرکوب خونین مردم 
با دستور علی خامنه ای طرح نمایندگان 
لغو  بنزین  قیمت  افزایش  توقف  برای 

شد و در نهایت گفتند »نظر رهبری 
فصل الخطاب است«. 

وقتی از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کشور در مورد کشتار مردم در اعتراضات 
او را مسئول  »آبان ۹۸« می پرسند و 
می دانند ادعا می کند »بی تقصیر است«. 
پس مسئولیت این تصمیم ها با کیست؟! 
در  نیز  آنها  اما  نظامی ها؟  و  سرداران 
هر اقدامی تاکید می کنند »مطیع امر 

رهبر«اند. 
قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس 
انقالب  پاسداران  سپاه  بازوی خارجی 
بهمن  که  وصیتنامه اش  در  اسالمی، 
۱۳۹۸ منتشر شد بخشی را به »والیت« 
اختصاص داد و تاکید کرده که »خیمه 

والیت را رها نکنید!« 
نیروی  فرمانده  حاجی زاده  امیرعلی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
عرصه  در  ما  موفقیت  »رمز  می گوید 
موشکی چشم گفتن به رهبری است!« 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با موشک 
بالستیک دوربُرد یک ماهواره نظامی به 
و حسین سالمی  فرستاد  زمین  مدار 

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت »این 
دستاورد لبیک به فرمان رهبر است!« 

حضور سپاه قدس در سوریه و عراق و 
یمن نیز به دستور خامنه ای است.

حجت االسالم سیدعلیرضا ادیانی رئیس 
سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی 
فقیه،  والیت  با  »مخالفت  می گوید 
مخالفت با رسول خدا است و عشق به 
والیت باید همچون خون در رگ های 

نیروهای نظامی جاری باشد«.
دولت،   و  مجلس  قوه ی  دو  بر  عالوه 
وضعیت در قوه قضائیه نیز که ظاهرا 
ترتیب  همین  به  باشد  مستقل  باید 
این  رئیس  رئیسی  سیدابراهیم  است. 
قوه که مقبول خامنه ای نیز هست به 
برای  صراحت می گوید »دستگاه قضا 
رهبری  معظم  مقام  منویات  اجرای 

تالش می کند«.
به این ترتیب، همه ی آن کسانی که به 
عقیده و توصیه ی علی خامنه ای عالج 
مشکالت کشورند و هم اکنون نیز اداره ی 
در  را  سازمان های حکومتی  و  نهادها 
دست دارند، می گویند مطیع امر رهبرند! 
آیا نباید نتیجه گرفت که »رهبر« در 
نظام  ساختاری  مشکالت  همه  راس 

جمهوری اسالمی قرار دارد؟!
»سیدعلی گدا« و برکت جنگ

زمامداری  دوران  در  خامنه ای  علی 
خود با الگوبرداری از روح اهلل خمینی، 
بر  خود  می کند،  ادعا  آنچه  برخالف 
همه امور مسلط است اما نمی خواهد 
مسئولیت بپذیرد! »ام الفساد« اوست. 
بسیجی  دانشجوی  آن  که  همانطور 
می گوید، منصوبان و دستگاه های تحت 
کنترل او غرق در فسادند. احمد مروی 
می گوید  نیز  قدس«  »آستان  تولیت 
رهبری  معظم  مقام  منویات  »اجرای 
نصب العین ما در آستان قدس رضوی 
است«. مدیران پیشین و کنونی »بنیاد 
»اقدامات  می گویند  نیز  مستضعفان« 
بنیاد مستضعفان بر اساس منویات و 

دستور رهبری است«.
رهبر جمهوری اسالمی که این روزها  
لن خودورکوفسکی مشاور وزارت خارجه 
آمریکا نیز مانند بسیاری از مردم ایران 
به  و  می نامد  گدا«  »سیدعلی  را  وی 
داده  نیز  گشتاپو«  »سیدعلی  لقب  او 
و  جوان  »دولت  می کند  گمان  است، 

کشور  مشکالت  عالج  حزب اللهی« 
کنونی  زمامداران  آنکه  حال  است! 
همان دولتمردان و مسئوالن »جوان« 
و حزب اللهی قبلی هستند که در فساد 
و غارت منابع ملی و لطمه به منافع ملّی 

به همدیگر »سور« می زنند. 
آنچه در سیاست خارجی پیش می رود به 
تمامی وابسته به این چرخه ی معیوب و 
بیمار در داخل است. در حالی که کشور 
غرق در بحران اقتصادی و پیامدهای 
خامنه ای  علی  است،  ُکرونا  و  تحریم 
به فلسطینی ها در کرانه باختری رود 
اسرائیل  علیه  که  می دهد  پیام  اردن 
مسلّح شوند و همزمان به دستور وی ۵ 
تانکر در آب های کارائیب راهی ونزوئال 
دولت  به  نام »کمک«  به  تا  می شوند 
چپگرای کاراکاس، دولت آمریکا را به دام 
»برکت جنگ« بیندازند. این جنگ طلبی 
در سیاست خارجی نیز تکراریست. با این 
تفاوت که: نه تنها نظام و مردم، همان 
نظام و مردم سال های قبل نیستند بلکه 

جهان نیز همان جهان پیشین نیست!
حامد محمدی

والیت فساد و »سلطان «هایی که به اعدام دولت و مجلس هیچکاره؛ »رهبر« همه کاره!
محکوم می شوند =علی خامنه ای گمان می کند »دولت جوان و حزب اللهی« عالج مشکالت کشور است! 

حال آنکه زمامداران کنونی همان دولتمردان »جوان« و حزب اللهی قبلی هستند!
=هزاران مایل دورتر 5 تانکر جمهوری اسالمی در آب های کارائیب عازم ونزوئال هستند تا 
به نام »کمک« به دولت چپگرای کاراکاس، دولت آمریکا را به دام »برکت جنگ« بیندازند. 

از صفحه 1
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 جمعه ۲۲ تا پنجشنبه ۲۸ مه ۲۰۲۰

تحریم 1۲ فرد و نهاد جمهوری اسالمی به اتهام قتل عام 
مردم در اعتراضات »آبان   ۹8«؛

 وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی 
در فهرست تحریمی  ها

که  نفری   ۹ میان  =از 
قرار  تحریم  ها  فهرست  در 
رحمانی  بجز  گرفته اند 
فضلی، ۷ نفر از فرماندهان 
نیروی  مختلف  واحدهای 
نفر  یک  و  انتظامی 

سپاهی اند.
وزارت  بیانیه  =در 
آمریکا  آمده  خزانه  داری 
مردم  مطالبات  از  همچنان 
یک  داشتن  برای  ایران 
پاسخگو  و  شفاف  حکومت 
و  کرد  خواهد  حمایت 
رژیم  بر  آمریکا  فشارهای 
مردم  برخورداری  تا  ایران 
و  کرامت  از  کشور  این 
احترام متوقف نخواهد شد.
رحمانی  =»دستورات 
قتل عام  سبب   فضلی 
معترضان از جمله دست کم 

۲3 کودک شد«.
نقض  بر  =»عالوه 
داخل  در  بشر  حقوق 
جمهوری  رژیم  ایران، 
تروریسم  در  اسالمی 
سایر  در  ترور  انجام  و 
است.«. سابقه دار  کشورها 
در  که  دیگری  =»فرد 
قرار  تحریم ها  فهرست 
فالحیان  علی  گرفته 
 1۹8۹ سال  از  که  است 
اطالعات  وزیر   1۹۹۷ تا 
بود«. ایران  رژیم 
=»رژیم ایران در جریان 
)آبان  نوامبر  اعتراضات 
به  مردم  دسترسی   )۹8
 8۰ و  کرد  قطع  را  اینترنت 
میلیون نفر برای مدت یک 
هفته در تاریکخانه ای قرار 
به  دسترسی  که  گرفتند 
نداشتند  اطالعاتی  هیچ 
انتظامی  نیروی  همزمان  و 

مردم را می کشت«.
وزارت  دارایی  های  کنترل  دفتر 
خزانه داری آمریکا )اوفک( چهارشنبه 
۲۰ ماه مه )۳۱ اردیبهشت( ۱۲ مقام 
ارشد رژیم ایران و سه نهاد حکومتی 
سرکوب  در  مشارکت  اتهام  به  را 
اعتراضات و قتل عام مردم در فهرست 

تحریم  های خود قرار داد.
کشتار  اتهام  به  که  افرادی  اسامی 
تحریم های  فهرست  به  معترضان 
آمریکا اضافه شده اند به این شرح است:
-عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور

-حسین اشتری فرد فرمانده نیروی 
انتظامی

معاون  علی نوری نژاد  -محمد 
هماهنگ کننده نیروی انتظامی

-حمیدرضا اشراق معاون حقوقی و 
امور مجلس نیروی انتظامی

بنیاد  با  مرتبط  درویش  -هابیل 
تعاون نیروی انتظامی

-محسن فتحی زاده رئیس سازمان 
حفاظت و اطالعات نیروی انتظامی

و  طرح  معاون  محمودزاده  -یحیی 
برنامه و بودجه نیروی انتظامی

سپاه  فرمانده  شاهورپور  -حسن 
ولیعصر

سابق  جانشین  سلیمانی،  ایوب 
فرمانده نیروی انتظامی

جمهوری  انتظامی  »نیروی 
تهران  مرکزی  »ندامتگاه  اسالمی«، 
نیز  قرچک«  »زندان  و  بزرگ« 
فهرست  در  که  هستند  نهادی   سه 

تحریم  ها قرار گرفته اند.
خزانه داری  وزارت  بیانیه  در 
قطعاً  متحده  »ایاالت  آمده  آمریکا 
وابسته  بشر  حقوق  ناقضان  علیه 
مجازات های  اسالمی  جمهوری  به 
وضع  ویزایی  محدودیت های  و  مالی 
نهاد  و  فرد   ۱۲ تحریم  می کند. 
وزارت  حمایت  پیام  ایران  حکومت 
ایران  مردم  از  آمریکا  خزانه داری 
است و ما همچنان از مطالبات مردم 
حکومت  یک  داشتن  برای  ایران 
خواهیم  حمایت  پاسخگو  و  شفاف 
رژیم  بر  آمریکا  فشارهای  و  کرد 
ایران تا برخورداری مردم این کشور 
نخواهد  متوقف  احترام  و  کرامت  از 

شد«.
در بخشی از این بیانیه آمده است 
مورد  که  افرادی  این  از  یکی  که 
فضلی  رحمانی  گرفته  قرار  تحریم 
است  اسالمی  جمهوری  کشور  وزیر 
معترضان  علیه  اقدام  دستور  که 
او  کرد.  صادر  انتظامی  نیروی  به  را 
سرکوب  هدف شان  ایران  رژیم  و 
اعتراضات مسالمت آمیز مردم بود اما 
به هر قیمتی آزادی بیان را سرکوب 

کرده اند.
سبب  رحمانی فضلی  دستورات 
از جمله دست کم  قتل عام معترضان 
قربانیان  از  یکی  شد.  کودک   ۲۳
 ۱۲ تنها  که  بود  موسوی  سیدعلی 
سال داشت و در حال عبور از خیابان 
ضرب  به  که  بود  منزلش  نزدیک 

گلوله پلیس کشته شد.
در  بشر  حقوق  نقض  بر  عالوه 
داخل ایران، رژیم جمهوری اسالمی 
سایر  در  ترور  انجام  و  تروریسم  در 
کشورها سابقه دار است. فرد دیگری 
قرار گرفته  که در فهرست تحریم ها 
علی فالحیان است که از سال ۱۹۸۹ 
ایران  رژیم  اطالعات  وزیر   ۱۹۹۷ تا 
بود. او از عامالن بمب گذاری در مرکز 
یهودیان بوئنوس آیرس در آرژانتین 
به  منجر   ۱۹۹۴ سال  در  که  است 

کشته شدن ۸۵ نفر شد.
اعتراضات  جریان  در  ایران  رژیم 
نوامبر )آبان ۹۸( دسترسی مردم به 
اینترنت را قطع کرد و ۸۰ میلیون نفر 
برای مدت یک هفته در تاریکخانه ای 
هیچ  به  دسترسی  که  گرفتند  قرار 
اطالعاتی نداشتند و همزمان نیروی 
انتظامی مردم را می کشت. بر اساس 
و  شده  کشته  نفر   ۱۵۰۰ گزارش ها 

هزاران نفر نیز بازداشت شدند.
بیانیه  این  از  دیگری  بخش  در 
مدت هاست  ایران  رژیم  است،  آمده 
که ضمن سانسور و منع آزادی بیان 
مسالمت آمیز  تجمعات  برگزاری  و 
محدود  نیز  را  اینترنت  به  دسترسی 
کرده است. ما از شرکت های فناوری 
شرکت های  در  و  متحده  ایاالت  در 
از  بخشی  تا  می خواهیم  بین  المللی 
بهبود  هدف  با  را  خود  فعالیت های 
ایران  مردم  به  اطالعات  آزاد  جریان 
بتوانند  ایران  مردم  تا  ببرند  پیش 
ارتباطات خود ]در شرایط مشابه[ را 

حفظ کنند.

ساختمان دپارتمان قضایی آمریکا در شهر واشنگتن

سجاد  =»سید 
»وحید  و  شهیدیان« 
نام  به  آنها  شرکت  و  ولی« 
جرم  به   »Payment24«
آمریکا،  تحریم های  نقض 
و  هویت  سرقت  پولشویی، 
اینترنتی  کالهبرداری مالی 

دادگاهی شده اند.
راه های  از  نفر  دو  =این 
جعل  جمله  از  غیرقانونی 
در  مشتریان  به  مدرک 
می کرده اند  کمک  ایران 
 ۲۰18 تا   ۲۰۰۹ سال  از  تا 
در  مستقر  شرکت های  با 
مالی  تراکنش های  آمریکا 

انجام دهند.
یک  با  شرکت  =این 
حساب پی پال، یک آدرس 
متحده  امارات  در   IP
ویزا«  هدیه  »کارت  عربی، 
قبض  با  شناسایی  کارت  و 
مشتریان  به  جعلی  رسید 
ایرانی برای خرید آنالین از 
ایاالت متحده آمریکا کمک 

می کرده است.
مالی  خدمات  ایرانی  شرکت  یک 
به نقض  ارشد آن  آنالین و دو مدیر 

تحریم های آمریکا متهم شده اند.
ژورنال«  استریت  »وال  روزنامه 

اردیبهشت(   ۲۹( ماه   ۱۸ دوشنبه 
نوشت در کیفرخواستی که در دادگاه 
فدرال در ایالت مینه سوتا مطرح شده 
سجاد  »سید  اسم  به  نفر  دو  است 
شهیدیان« و »وحید ولی« و شرکت 
آنها به نام »Payment۲۴« به جرم 
پولشویی،  آمریکا،  تحریم های  نقض 
مالی  کالهبرداری  و  هویت  سرقت 

اینترنتی دادگاهی شده اند.
شهیدیان  که  می گوید  دادستانی 
۳۳ ساله مؤسس و مدیر اجرایی این 
شرکت است که در انگلیس بازداشت 
او  است.   شده  مسترد  آمریکا  به  و 
دوشنبه تفهیم اتهام شد اما اتهامات 
را رد کرده است.وحید ولی نیز که ۳۳ 

نشده  بازداشت  هنوز  دارد  سال سن 
و تالش ها برای یافتن اطالعات موثق 
جهت تماس با وی ناموفق بوده است.

حدود   »Payment۲۴« شرکت 
در  آن  دفاتر  و  داشته  کارمند   ۴۰
تهران قرار دارد. دادستانی این شرکت 
به مشتریان  را متهم کرده  است که 
در ایران کمک می کرده تا تحریم های 
از حدود سال  بزنند و  آمریکا را دور 
۲۰۰۹ تا نوامبر ۲۰۱۸ با شرکت های 
مالی  تراکنش های  آمریکا  مستقر در 
برای  تراکنش ها  این  دهند.  انجام 
کامپیوتری،  نرم افزارهای  خرید 
سرورهای  و  نرم افزاری  مجوزهای 

کامپیوتری بوده است.

وال استریت ژورنال:
مدیران یک شرکت ایرانی خدمات مالی آنالین به پولشویی و نقض 

تحریم های آمریکا متهم شدند

آسوشیتدپرس:

 ارزش محموله های ارسالی از ایران به ونزوئال 45/5 میلیون دالر است
محموله های  =انتقال 
سمت  به  ایران  از  بنزین 
سابقه  جنوبی  آمریکایی 
نداشته و این نشان می دهد 
بحرانی  ونزوئال  در  وضعیت 
است و مادورو چیزی برای 

از دست دادن ندارد.
=ظرفیت این پنج کشتی 
است.  تُن  هزار  حدود 1۷5 
آن  ارزش  می شود  برآورد 
در بازار آزاد بنزین و دیگر 
حدود  آن  محموله های 

5/45 میلیون دالر باشد.
دو  شرایط  به  توجه  =با 
با  احتماالً  ایران  کشور، 
را  محموله ها  این  تخفیف 
شاید  و  فروخته  ونزوئال  به 
غیرنقدی  قرارداد  یک  یا 
)تهاتری( با کاراکاس منعقد 

شده.
نامه دبیرکل  =ظریف در 
هرگونه  گفته  ملل  سازمان 
این  علیه  آمریکا  اقدام 
و  خطرناک  کشتی ها 
نوعی  و  است  تحریک آمیز 

دزدی دریایی است.
موسوی  =عباس 
خارجه  وزارت  سخنگوی 
نیز  اسالمی  جمهوری 
آمریکایی ها  کرده  تهدید 
دهند  صورت  اقدامی  اگر 
مواجه  ایران  واکنش  با 

می شود.
احتماالً  که  ایرانی  نفتکش  پنج 
ارزش محموله  های آنها ۵/۴۵ میلیون 
دالر برآورد می شود به سمت آب های 

ونزوئال در حرکت اند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس می نویسد 
آغاز  وقتی  نفتکش ها  این  حرکت 
سوخت  کمبود  با  ونزوئال  که  شد 
رهبر  مادورو  نیکالس  و  شد  مواجه 
سوسیالیست این کشور از ایران برای 
دریافت مواد شیمیایی اولیه مورد نیاز 
کمک  پاالیشگاه ها  راه اندازی  برای 

خواست.

از  که  ونزوئال  در  بنزین  کمبود 
در  نفت  تولیدکنندگان  بزرگترین 
نشانه های  از  است  جنوبی  آمریکای 
نابسامانی اقتصادی و سیاسی در این 
کشور است و برای ایران راهیست که 
از این طریق پول به حکومت مالیان 
فشار  کارزار  مقابل  تا  شود  تزریق 
اما  کند.  مقاومت  آمریکا  حداکثری 
این استراتژی احتمال درگیری ایران 
افزایش  را  فارس  خلیج  در  آمریکا  و 

داده است.
تحلیلگر  راجا  رانجیت  کاپیتان 
وضعیت  »این  می گوید  نفت  صنعت 
برای همه کاماًل جدید است و نمونه 

آن را قباًل شاهد نبودیم«.
تمام این نفتکش ها متعلق به ایران 
زیر  و شرکت های دولتی هستند که 
حرکت  اسالمی  جمهوری  پرچم 

می کنند.
حدوداً  ایرانی  نفتکش های  تحریم 
وقتی آغاز شد که یک نفتکش ایرانی 
متوقف  جبل الطارق  در   ]۱ ]گریس 

شد.
این  همه  راجا  کاپیتان  گفته  به 
نفتکش ها که به سمت ونزوئال می روند 
از پاالیشگاه »ستاره خلیج فارس« در 
بارگیری شده اند.  بندرعباس  نزدیکی 
در این پاالیشگاه بنزین تولید می شود.

وبسایت های  اطالعات  اساس  بر 
کشتی ها،  و  نفتکش ها  موقعیت یاب 
از  حرکت  از  پس  ایران  نفتکش های 
شبه  جنوب  از  عبور  و  فارس  خلیج 
وارد  سرخ(  )دریای  عربستان  جزیره 
کانال سوئز شدند و از آنجا به مدیترانه 

رفته اند.
یکی از این نفتکش ها به نام »کالول« 

در سیستم موقعیت یاب مقصد خود را 
تا ۱۲ ماه مه کاراکاس تعیین کرد اما 
کمی بعد اطالعات آن تغییر یافته و 
به بهانه تغییر »سفارش« دو روز بعد 
مقصد آن تغییر کرد! اما به هر حال در 
از  همان مسیری حرکت می کند که 
مدیترانه خارج شده بود و در موقعیتی 
قرار گرفته که مشخص است به سمت 

ونزوئال می رود.
»جنگل«  آن  نام  که  دیگری  تانکر 
تغییر  را  از ۱۴ مه مقصد خود  است 
به  که  نوشته  اطالعات  در  و  داد 

آمریکایی جنوبی می رود.
به  دیگر  ایرانی  دیگر  کشتی  سه 
و  »پتونیا«  »فاکسون«،  نام های 
ونزوئال  مسیر  در  نیز  »فورچون« 

هستند.
های  تحریم  گرفتن  نظر  در  با 
حداکثری آمریکا روی ایران و تحریم 
حکومت  رسد  می  نظر  به  ونزوئال 
دادن  دست  از  برای  چیزی  مادورو 

ندارد.
ایران  از  بنزین  محموله های  انتقال 
سابقه  جنوبی  آمریکای  سمت  به 
نداشته و این نشان می دهد وضعیت 

در ونزوئال بحرانی است.
حدود  کشتی  پنج  این  ظرفیت 
می شود  برآورد  است.  تُن  هزار   ۱۷۵
ارزش آن در بازار آزاد بنزین و دیگر 
محموله های آن حدود ۵/۴۵ میلیون 
دالر باشد هرچند با توجه به شرایط 
دو کشور ایران احتماالً با تخفیف این 
یا  و  فروخته  ونزوئال  به  را  محموله ها 
شاید یک قرارداد غیرنقدی )تهاتری( 

با کاراکاس منعقد شده است.
پنج  این  حرکت  به  واکنش  در 

رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسالمی )راست( در کنار اشتری فرمانده ناجا )چپ(

ناوهای  ونزوئال،  سمت  به  نفتکش 
اعزام  کارائیب  دریای  به  آمریکایی 
دولت  ارشد  مقامات  از  یکی  شدند. 
به  اردیبهشت(   ۲۵( مه   ۱۴ ترامپ 
آمریکا  بود که  رویترز گفته  خبرنگار 
که  است  اقداماتی  بررسی  حال  در 
می بایست مانع از تحویل بنزین ایران 

به ونزوئال گردد.
در  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
نامه ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت 
به احتمال »مزاحمت آمریکا در انتقال 
سوخت ایران به ونزوئال« هشدار داد و 
سفیر سوئیس در تهران نیز به عنوان 
حافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه 

احضار شد.
محمدجواد ظریف در نامه به آنتونیو 
گوترش اقدامات آمریکا را »تهدیدات 
غیرقانونی، خطرناک و تحریک آمیز« 
و  دریایی  دزدی  »نوعی  همچنین  و 
امنیت  و  صلح  برای  بزرگ  خطری 
بین المللی« خواند و بر حق ایران برای 
اتخاذ تدابیر مناسب و ضروری تأکید 

کرده است.
هواداران جمهوری اسالمی به اینکه 
در  ایران  رژیم  پرچم  با  نفتکش هایی 
حرکت  حال  در  بین المللی  آب های 
به سمت ونزوئال هستند بسیار افتخار 

می کنند.
عباس عراقچی معاون ظریف نیز از 
طریق سفیر سوئیس به آمریکا هشدار 
علیه  تهدید  هرگونه  که  است  داده 
نفتکش های ایرانی با واکنش فوری و 
ایران مواجه  قاطع جمهوری اسالمی 

خواهد شد.
وزارت  سخنگوی  موسوی  عباس 
گفته  نیز  اسالمی  جمهوری  خارجه 
مستقل  کشورهای  بین  آزاد  تجارت 
کرده  تهدید  و  است  مشروع  امری 
آمریکایی ها اگر اقدامی صورت دهند 

با واکنش ایران مواجه می شود.
خبری  منابع  برخی  شب  یکشنبه 
اعالم کردند یکی از نفتکش های ایران 
حالیست  در  این  است.  شده  متوقف 
گزارش  اردیبهشت   ۲۸ شامگاه  که 
آپال«  »سولت  تجاری  کشتی  شد 
یمن  جنوب  در  بریتانیا  پرچم  با  که 
در خلیج عدن حرکت می کرد هدف 
قرار گرفته است. شبه نظامیان  راکت 
حوثی وفادار به رژیم تهران بارها در 
تجاری  کشتی های  به  منطقه  این 

آسیب زده اند.

عبور نفتکش ایرانی از کانال سوئز

این  دادستانی،  کیفرخواست  طبق 
یک  پی پال،  حساب  یک  با  شرکت 
عربی،  متحده  امارات  در   IP آدرس 
»کارت هدیه ویزا« و کارت شناسایی 
مشتریان  به  جعلی  رسید  قبض  با 
ایاالت  از  آنالین  خرید  برای  ایرانی 

متحده آمریکا کمک می کرده است.
ویزا  و  پی پال  نمایندگی های 
نکرده اند.  نظر  اظهار  این باره  در 
در  متهم  دو  می گویند  دادستان ها 
اطالعات  خود  کاالهای  مقصد  مورد 
گفته  همچنین  می داده اند.  اشتباه 
اقامت  مدارک  سجادیان  می شود 
شرکت های  به  جعلی  گذرنامه  و 

آمریکایی ارائه داده است.
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علی الریجانی با تأکید بر اینکه »ما همه سپاهی 
هستیم« از قدرت کناره می گیرد؟!

این  از  من  =علی الریجانی: 
درس  خیلی  مجلس  دوره 
برخی  کردیم  تالش  آموختم، 
از مشکالت مردم را حل کنیم، 
تدریس  و  میروم  دانشگاه  به 
می کنم، خانه اصلی من دانشگاه 

است.
=علی الریجانی: ایده ی لباس 
از  نمایندگان  پوشیدن  سپاه 
رسید  بنده  ذهن  به  بود.  من 
که بهترین راه این است که به 
آمریکایی ها بگوییم که اگر شما 
سپاه را تروریستی می دانید، ما 

همه سپاهی هستیم!
= الریجانی در مورد موسسات 
هزاران  که  اعتباری  و  مالی 
را  مردم  پول  تومان  میلیارد 
باال کشیده و پاسخگو نیستند، 
مشکل  »توانستیم  که  گفته 

مردم را رفع کنیم.« 
اسالمی که از اول خردادماه باید پس از علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
۱۲ سال کرسی ریاست مجلس شورای 
اسالمی را ترک کند، گفته است که از 
قدرت کناره گرفته و برای تدریس به 

دانشگاه می رود.
علی الریجانی در گفتگویی با شبکه 
اسالمی  و سیمای جمهوری  دو صدا 
در پاسخ به اینکه پس از پایان دوره 
 ۱۲ ریاست  از  بعد  و  دهم  مجلس 
ساله مجلس کجا فعالیت خواهد کرد، 
دانشگاه  ما  اصلی  »خانه  است:  گفته 
است، من از این دوره مجلس خیلی 
برخی  کردیم  تالش  آموختم،  درس 
به  کنیم،  حل  را  مردم  مشکالت  از 
دانشگاه میروم و تدریس می کنم، خانه 
اصلی من دانشگاه است، وظیفه مان را 

برای انقالب ایفا می کنیم.«
او در حالی گفته در قدرت نمی ماند 
و تصمیم دارد در دانشگاه تدریس کند 
خبرگزاری  گذشته  روزهای  در  که 
محافل  برخی  شده  مدعی  فارس 
نزدیک به علی الریجانی تالش دارند 
وی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی 
علی  شود.  شمخانی  علی  جانشین 
الریجانی پیشتر و از سال  ۸۴ تا ۸۶ 
ریاست شورای امنیت ملی را بر عهده 
با  زیاد  اختالفات  دلیل  به  اما  داشت 
محمود احمدی نژاد از این سمت کناره 
گرفت. با این همه علی الریجانی درباره 
مذاکرات با آمریکا، با تیم حسن روحانی 
همسویی دارد و در نتیجه حضور او به 
عنوان دبیر شورای امنیت ملی می تواند 
برای جناح موافق با مذاکره، مسیر را 
از  یکی  را  او  نیز  برخی  کند.  هموار 
اسالمی  ریاست جمهوری  گزینه های 
می دانند.  آینده  سال  انتخابات  در 
تأیید  بدون  اینها  از  اگرچه هیچکدام 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 

محلی از اِعراب ندارد!

و  صدا  با  گفتگو  در  الریجانی  علی 
همچنین  اسالمی  جمهوری  سیمای 
نگاهی به کارنامه مجلس دهم داشته 
و گفته است که طرح پوشیدن لباس 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی توسط 
مجلس  علنی  صحن  در  نمایندگان 
شورای اسالمی و پس از قرار گرفتن 
سپاه در فهرست گروه های تروریستی 
ایده او بوده است: »بنده در آن زمان 
برای حضور در کنفرانسی در قطر بود، 
آقای  هواپیما  به  شدن  سوار  هنگام 
جعفری مسئول دفتر بنده، به من گفت 
که آمریکا در تصمیم احمقانه ای سپاه 
را در فهرست گروه های تروریستی قرار 
داده، این برای من خیلی عجیب بود، 
چون سپاه یک بخش نظامی ماست، 
ساعته  دو  فاصله  در  که  هواپیما  در 
بحث کردیم، به ذهن بنده رسید که 
بهترین راه این است که به آمریکایی ها 
بگوییم که اگر شما سپاه را تروریستی 
هستیم.  سپاهی  همه  ما  می دانید، 
ساعت ۱۱ شب گفتم که با سپاه تماس 
بگیرند که ۳۰۰ دست لباس سپاه به 
مجلس بفرستند، آنها هم انجام دادند، 
همه نمایندگان هم بدون اینکه یک نفر 
اعتراضی داشته باشد، بدون هماهنگی 
قبلی لباس سپاه را پوشیدند و این پیام 
را به آمریکایی ها دادند که اگر شما به 
سپاه یا هر نهاد نظامی دیگر توهینی 
بکنید، ما همه پشت سر آن هستیم.«

علی الریجانی که از نزدیکان حسن 
او  سرسخت  حامیان  از  و  روحانی 
شمار  به  اسالمی  شورای  مجلس  در 
می رود، آماری از تذکرها و پرسش ها 
به هیئت وزیران در طول چهار سال 
فعالیت مجلس دهم ارائه کرده است: 
»ده هزار تذکر به رئیس جمهور و وزرا 
از  برخی  که  وزرا  از  سؤال  هزار   ۳ و 
سؤاالت منطقه ای بوده و در کمیسیون 
مطرح  دهم  مجلس  در  شده،  رفع 
نمی دانم  پیگیری ها  این  علیرغم  شد. 
چه  دوره  این  در  باید  نمایندگان 
می کردند؟ ۱۸۳ سؤال از وزرا در صحن 
علنی مجلس بررسی و رأی گیری شد، 
۵ سؤال از رئیس جمهور و ۶ استیضاح 
در مجلس دهم صورت گرفت که دو 
رأی  مجلس  و  آورده  رأی  استیضاح 

اعتماد خود را از دو نفر پس گرفت.«
الریجانی در این گفتگوی تلویزیونی 
مجلس شورای اسالمی را »پایگاه اصلی 
مردمساالری و دموکراسی« خوانده و 
مردمی  پشتوانه  چه  »هر  که  گفته 
مجلس قوی تر باشد، مجلس نماینده 

واقعی مردم است.«
او با طرح این ادعا که مجلس دهم 
۶۲ درصد آراء مردم را داشت، اظهار 
یک  فقط  انقالب  از  پس  »ما  داشت: 
مجلس را داشتیم که پشتوانه رأی آن 

از این دوره مجلس بیشتر بود.«
او در حالی با بیان اینکه ۸۰ درصد 
و  داشته  اجرایی  سابقه  دهم  مجلس 
۱۶۷ نفر دکترا و فوق دکترا داشتند 
این  »کارآمدی  دلیل  را  آمار  این  و 
مجلس« خوانده است که ساعاتی پیش 
از گفتگوی الریجانی با شبکه دو صدا و 
سیما، سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد 
دو  احمدی  فریدون  و  عزیزی  محمد 
نماینده مجلس شورای اسالمی هستند 
اقتصادی  کالن  فساد  پرونده  در  که 
شرکت خودروسازی سایپا، هر یک به 

۶۱ ماه زندان محکوم شدند.
از  دیگری  بخش  در  الریجانی 
از  کارنامه ای  ارائه  ضمن  و  سخنانش 
عملکرد مجلس دهم گفته است: » ۶۳ 
مسئول برای توضیح درباره گرد و غبار، 
صنعت،  کشاورزی،  حوزه  مشکالت 
آبیاری تحت فشار، مؤسسات مالی و 
اعتباری و نحوه سرمایه گذاری خارجی 
برای حضور در جلسه علنی به مجلس 

احضار شدند.«
او در مورد موسسات مالی و اعتباری 
که هزاران میلیارد تومان پول مردم را 
باال کشیده و پاسخگو نیستند، گفته که 
»توانستیم مشکل مردم را رفع کنیم.«

همچنان  که  حالیست  در  این 
اعتراضاتی از سوی مردم در شهرهای 
مختلف ایران برگزار می شود و هزاران 
نفر همچنان در انتظار باز پس گرفتن 

وجوه به باد رفته خود هستند.
درباره  همچنین  الریجانی  علی 
به  نجومی«  »حقوق های  پرداخت 
از  »یکی  که  گفته  دولتی  مدیران 
دیوان  مجلس  نظارتی  ابزارهای 
محاسبات  دیوان  که  بود  محاسبات 
یکی  کرد،  تدوین  گزارش   ۸۵۱۶
دیوان  توسط  شده  بررسی  موارد  از 
محاسبات حقوق های نجومی بود که 
حدود ۶۰ هزار حقوق مدیران در این 
به  دریافتی ها  اضافه  و  بررسی  زمینه 
به  گزارش   ۳۲۸۵ و  بازگشت  خزانه 

دادسرای دیوان محاسبات رفت.«
این در حالیست که گزارش ها نشان 
حقوق های  پرداخت  که  دارد  آن  از 
نجومی به مدیران دولتی و سازمان های 
وابسته به حکومت همچنان ادامه دارد 
و با وجود برخی قوانین بازدارنده برای 
پرداخت حقوق نجومی، مجلس شورای 
اسالمی نتوانسته از ابزار نظارت خود به 
درستی استفاده و دولت را از پرداخت 
مدیران  به  رانتی  و  هنگفت  مبالغ 

بازدارد.

از  مدنی  فعاالن  این  =اتهام  
و  »اجتماع  دادستانی،  سوی 
کشور«،  امنیت  علیه  تبانی 
»تبلیغ علیه نظام« و »توهین 
به بنیانگذار جمهوری اسالمی 
و رهبری« و همچنین »حمایت 
از نظام پادشاهی« اعالم شده 

است.
همه  ز  ا   : ی پهلو ضا  =ر
حقوق  نهادهای  هم میهنان، 
بشری و رسانه ها می خواهم که 

صدای این مبارزان باشند.
به تازگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر 
استان تهران حکم اولیه زندان علیه ده 
فعال مدنی ایران را تأیید کرد. بر اساس 
گزارش فعاالن حقوق بشر اسامی این 
ساسان  است:  قرار  این  از  شهروندان 
علیرضا  سامقانی،  مریم  نیک نفس، 
حاتمی، علی اصغر حسنی راد، همایون 
پورنگ  امیر  مطلبی،  علی  پرهیزکار، 
سرمدی طهرانی، عطااهلل رضایی، سعیده 

قربانعلی و یاسین جمالی کسرینه.
سوی  از  مدنی  فعاالن  این  اتهام  
علیه  تبانی  و  »اجتماع  دادستانی، 
امنیت کشور«، »تبلیغ علیه نظام« و 
»توهین به بنیانگذار جمهوری اسالمی 
و رهبری« و همچنین »حمایت از نظام 
پادشاهی« اعالم شده است.احکام زندان 
این شهروندان که در چند شهر از جمله 
تهران، گرگان، قم و تنکابن بازداشت 
آذرماه  در  افتاده اند،  زندان  به  و  شده 

۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب اسالمی 
تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شد 
و حاال شعبه ۳۶ دادگاه انقالب اسالمی 

آن را تایید کرده است.
شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه ۳۱ 
و  فارسی  به  توییتی  در  اردیبهشت 
انگلیسی خواهان پشتیبانی شهروندان و 
نهادهای حقوق بشری و رسانه ها از این 
زندانیان شد و از آنها خواست تا صدای 
این مبارزان باشند. رضا پهلوی با انتشار 
تصاویری از این شهروندان زندانی نوشت:

میانه  در  حتی  اسالمی  »جمهوری 
همه گیری کرونا که خود نیز به گسترش 
آن دامن زد، کارزار سرکوب و فشار بر 
فعاالن و آزادی خواهان را با شدت ادامه 
می دهد. احکام ظالمانه زندان برای ۱۰ 
مبارز مدنی باید متوقف شود. از همه 
بشری  حقوق  نهادهای  هم میهنان، 
این  صدای  که  می خواهم  رسانه ها  و 

شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به احکام سنگین 
زندان برای ده فعال مدنی: صدای این زندانیان باشیم

مبارزان باشند.«
بر اساس احکام تأییدشده از سوی 
دادگاه تجدید نظر، علی اصغر حسنی راد 
در چهار اتهام جداگانه به ۱۶ سال و ۷ 
ماه، یاسین جمالی و علیرضا حاتمی به 
سامقانی  مریم  ماه،  هفت  و  سال   ۱۴
ساسان  سال،   ۵ به  مطلبی  علی  و 
نیک نفس، عطااهلل رضایی، امیر پورنگ 
هشت  به  کدام  هر  طهرانی  سرمدی 
سال و سعیده قربانی به ۳ سال زندان 
از  محرومیت  سال  دو  به  همچنین  و 
عضویت در احزاب و گروه های سیاسی 
و فعالیت در فضای مجازی، رسانه ها و 
مطبوعات و ممنوعیت خروج از کشور 

محکوم شده اند.
علی اصغر  بجز  حاضر  حال  در 
حسنی راد که در بند ۴ زندان اوین بسر 
می برد، بقیه افراد با تامین وثیقه بطور 

موقت از زندان آزاد شده اند.

علی الریجانی رئیس مجلس 
شورای اسالمی

»اتصال«  میزان 
پاسداران  سپاه 
اسالمی  انقالب 
به »خدا« چقدر 

است؟!
کلیپ های  تلگرافی،  آگاهی های 
درباره  است  لندن  کیهان  کوتاه 
و  ندانیم  است  موضوعاتی که ممکن 
اگر می دانیم، باید به تکرار یادآوریشان 
تبدیل  آگاهی  و  پرسش  به  تا  کرد 
گفته  دلیل؟ کی  به چه  شوند: چرا؟ 

که باید چنین باشد؟
*****

نماینده  صادقی  حاجی  عبداهلل 
انقالب  پاسداران  سپاه  در  فقیه  ولی 
یک  سپاه  »هویت  می  گوید  اسالمی 
هویت مکتبی است و توانمندی آن، 
میزان  به  بلکه  امکانات  میزان  به  نه 

اتصالش به خدا است!«

بن الدن نیز به »جهاد فی   سبیل  اهلل« 
اعتقاد داشت و وصیت کرد بخشی از 
خدا«  راه  در  »جهاد  برای  ثروتش 
خرج شود.سوم ماه مه ۲۰۲۰ روزنامه 
نوشت  گزارشی  در  میل«  »دیلی 
»به  کاتولیک  کلیسای  آلمانی  شعبه 
گناه خود اعتراف و اعالم کرد »ما در 

جنایات نازی ها همدست بودیم.«
سپاه پاسداران انقالب اسالمی یک 
ارتش متعارف نیست بلکه وظیفه اش 
فقط حفظ نظام و گسترش »مکتب 
اسالم« است و مأموریت هایش چه در 
داخل و چه در خارج با سازمان  های 
جهادی و تروریستی قابل مقایسه است.

این سازمان تمامی امکانات سیاسی 
در  را  نظامی یک حکومت  و  مالی  و 
اعتراضات  و در سرکوب   دارد  اختیار 
می کند.  بازی  محوری  نقش  مردم 
خارجی  بازوی  قدس«  »سپاه 
به  شبه نظامی  مزدوران  با  پاسداران، 
و  عراق  و  لبنان  در  مردم  سرکوب 
وابستگان  و  می پردازد.اعضا  سوریه 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
هر وزارتخانه و سازمانی پست و مقام 
دارند. سپاه پاسداران هر جا که الزم 
باشد »دیپلمات« دارد و هر جا که نیاز 

باشد، گروه نیابتی و شبه نظامی!
#فکر_کنیم

رژیم  دو  روابط 
و  ایران  اسالمی 
چپگرای ونزوئال 
با کدام چشم انداز 

است؟!
آگاهی های تلگرافی، کلیپ های کوتاه 
کیهان لندن است درباره موضوعاتی که 
ممکن است ندانیم و اگر می دانیم، باید 
به تکرار یادآوریشان کرد تا به پرسش و 
آگاهی تبدیل شوند: چرا؟ به چه دلیل؟ 

کی گفته که باید چنین باشد؟
*****

در  روحانی  »تدبیروامید«  دولت 
را  راهی  همان  خارجی  سیاست 
می رود که دولت ظاهرا بی تدبیروامید 
انتقال  از  می رفت!بعد  احمدی نژاد 
ونزوئال  به  پاالیشگاهی  تجهیزات 
ُملک  که  »ماهان ایر«  هواپیمایی  با 
کارگزاران  حزب  مشترک  منبع  و 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  و 
نفتکش   ۵ اسالمی  جمهوری  است، 
است. کرده  اقیانوس ها  راهی 

این محموله ها که محتوا و میزان و 
ارزش آنها بطور دقیق مشخص نیست 

یا سر از بنادر چین در می آورند و یا 
مادورو  نیکالس  و  اسد  بشار  رژیم  به 

تحویل داده می شوند.
در این میان، یک مقام دولتی آمریکا 
بررسی  حال  در  واشنگتن  می گوید 
از  مانع  می بایست  که  است  اقداماتی 
شود. ونزوئال  به  ایران  بنزین  تحویل 

تهران  نماینده  میرسلیم  مصطفی 
حزب  نامزد  و  یازدهم  مجلس  در 
مؤتلفه اسالمی در »انتخابات« ریاست 
را  آمریکا  هم   ۱۳۹۶ سال  جمهوری 
اعتبار  به  که  کرده  تهدید  توئیتی  در 
اقتدار موشکی، تحریم را می شکنیم و 
با کنار گذاشتن دالر با هر جا اراده شود 

تجارت می کنیم.
می نویسد  حکومتی  کیهان  روزنامه 
»حرکت نفتکش های ایرانی به سمت 
برای  ونزوئال ضربه حیثیتی سنگینی 
ترامپ است و اقدام علیه آنها واشنگتن 

ویدئو

پیشتر  که  می کند  وارد  قماری  به  را 
انگلیس در آن باخت.«

در حالی که خبرگزاری های خارجی 
که  بودند  کرده  اعالم  این  از  پیش 
جمهوری  کمک  قبال  در  ونزوئال 
پاالیشگاه های  بازسازی  برای  اسالمی 
بنزین این کشور، ۹ تُن طال به ارزش 
۵۰۰ میلیون دالر در اختیار حکومت 
ایران قرار داده، روزنامه »وطن امروز« 
طال«  برابر  در  »نفت  است:  نوشته 
پروژه  مقابله  در  پادزهری  می تواند 
براندازی  هدف  با  اقتصادی  تحریم 

حاکمیت دو کشور باشد!«
بحران زده،  حکومت های  اینکه 
تحریم شده و مورد مخالفت مردم خود 
باقی  تا  می رسانند  کمک  یکدیگر  به 
بمانند، آیا یادآور »بیا سوته دالن گرِد 

هم آییم« نیست؟!
#فکر_کنیم

ویدئو

اقتصادی  فعال  جزایری  شهرام 
دلیل  به  ایرانی  سرمایه گذار  و 
هفت  به  پرونده  دو  در  کالهبرداری 
سال زندان محکوم شده است. جزایری 
در سال ۱۳۹۷ هنگامی که قصد خروج 
غیرقانونی از ایران را داشت بازداشت 

شده بود.
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده 
که از زمان بازداشت جزایری تاکنون 
علت زندانی شدن وی اعالم نشده بود 
قبل  از دو سال  اما حاال روشن شده 
برای او دو پرونده جدید تشکیل شده 
حکم  صدور  به  اکنون  دو  هر  و  بود 

قطعی انجامیده است.
اولین پرونده به موضوع کالهبرداری 
دارد.  اختصاص  تومانی  میلیون   ۱۵۰
ولی با وجود رضایت شخص شاکی در 
مقابل دریافت سه برابر این پول، دادگاه 
از جنبه عمومی جرم او را به ۷ سال 

زندان محکوم کرد.
پرونده دوم شهرام جزایری، با یکی از 
پرونده های قدیمی قضایی او در ارتباط 
است. پرونده ای که به بازداشت وی در 
۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد و 

پرداخت رشوه منجر شده بود.

صدور حکم ۷ سال زندان برای شهرام جزایری

اواخر سال ۱۳۸۵ اعالم شد که  در 
شهرام جزایری هنگام انتقال از زندان 
موفق شد از دست ماموران بگریزد. اما 
او را در کشور  چند روز بعد ماموران 
عمان پیدا و به ایران انتقال دادند. او در 

مهرماه ۱۳۹۱ آزاد شد.
دو سال بعد وی برای سخنرانی در 
همایشی در ارتباط با شرکت جنجالی 
»پدیده شاندیز« به مشهد سفر کرده 
بود که در آنجا مجددا بازداشت شد. 
این بار اتهامش »تبانی برای اقدام علیه 
امنیت عمومی از طریق اخالل در نظم 

و سلب آسایش عمومی« اعالم شد. اما 
چند هفته بعد با قرار کفالت آزاد شد.

جزایری پس از گذراندن سیزده سال 
حبس  سال  یازده  احتساب  با  زندان، 
تعزیری و دو سال بازداشت، در یازدهم 
مهرماه ۱۳۹۳ آزاد شد. او در پایان این 
مدت گفته بود اگر بین ۱۳ سال زندان 
داشتم،  انتخاب  حق  اعدام،  حکم  و 

اعدام را انتخاب می کردم.
در آن پرونده شهرام به رد مالی حدود 
به پنجاه میلیون دالر که از بانک ملی 
شعبه امارات عربی دریافت کرده بود و 
پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر 
این مبلغ به صندوق دولت و در مجموع 
بود. شده  محکوم  دالر  میلیون   ۱۴۵

او به خاطر حکمی که در پرونده دوم 
برای او صادر شده، نتوانست از مرخصی 
زندان همزمان با شیوع ویروس کرونا 

در ایران استفاده کند.
فعالیت های   ۱۳۹۶ سال  در  او 
در  و  گرفت  سر  از  را  خود  اقتصادی 
اندیشه تأسیس بانک بین المللی شهرام 
اما در سال ۱۳۹۷ هنگام خروج  بود. 
بازرگان  مرز  در  کشور  از  غیرقانونی 

بازداشت شد.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

منشه امیر در گفتگو با کیهان لندن:
 تخریب »استر و مردخای« فتنه گری علیه دوستی کهن دو ملت 

ایران و یهود است

=ادعای اینکه یهودیان ۷۰ 
ایرانی را در آن دوران  هزار 
کشتند، بی اساس است و به 
اهمیت  که  است  خاطر  این 
بزرگ  کوروش  کار  تاریخی 
ادعا  و  ببرند  سوال  زیر  را 
کنند که نخستین هولوکاست 
شده  اجرا  یهودیان  توسط 
است. مسلما این هولوکاست 
از  جلوگیری  بلکه  نیست 
هولوکاست و کشتار یهودیان 
ایران  این را حکومت  است. 
توسط فردی که مسلما جزو 
سرویس های اطالعاتی بوده، 
علم کرد که یهودی ها ایرانیان 

را به قتل رساندند!
اصلی  علت  نظرم  =به 
آسیب رسانی به آرامگاه استر 
که  است  این  مردخای،  و 
اینها نشانی از دوران پیش از 
اسالم در ایران است و بیانگر 
دوستی کهن بین ملت ایران 
و یهود و بهانه ای است که به 

آن آسیب برسانند.
با گنجاندن این  =تندروها 
را  زیانی  آن طرح،  در  ماده 
مردم  به  می خواستند  که 
عرصه  در  ایران  ورزش  و 
بین المللی وارد کنند، زدند. 
از این به بعد، حتی اگر یک 
ورزشکار ایرانی در برابر یک 
واقعا  اسرائیلی،  ورزشکار 
فیزیکی  مشکل  دچار  هم 
نیست.  قبول  قابل  باشد، 
بند  این  که  نمی کند  فرقی 
آنها  نگذارند،  یا  بگذارند  را 
و  رسیده اند  خود  هدف  به 
ایران  به ورزش  را  زیان  این 
ایران  بین المللی  موقعیت  و 

وارد کردند.
خبری  سکوت  در   - کریمی  آزاده 
رسانه های داخلی و با انتشار واکنش های 
سازمان ها و نهادهای بین المللی، اذهان 
عمومی متوجه حمله و به آتش کشیده 
از  ُمرِدخای«  و  »استر  آرامگاه  شدن 
جمله مهمترین زیارتگاه های یهودیان 

ایران و جهان شد.
یک روز  گذشت  از  پس  اکنون 
تصاویری از بخش هایی از این آرامگاه 
که دچار حریق شده، منتشر شده است. 
ابتدا  همیشه  مانند  مسئول  مقامات 
و  »استر  آرامگاه  به  خسارت  هرگونه 
مردخای« را رد کردند، ولی حاال فردی 
را متهم به برافروختن آتش در محوطه 
بیرونی و زیرزمین این بنا می کنند که 

به گفته ی آنان گریخته است!
انقالب اسالمی  از  این زیارتگاه  پس 
و  بارها  گذشته،  سال  در ۱۰  ویژه  به 
بارها مورد تهدید حزب اللهی ها و آتش  
همواره  که  گرفته  قرار  اختیاران  به 
تهدید کرده اند آن را به آتش کشیده 
و به ویرانه ای تبدیلش خواهند کرد. در 
جستجوی چرایی این تهدیدها، می توان 
دستور  به  ایرانیان  کشتار  ادعای  به 
و  رائفی پور  امثال  که  رسید  مردخای 
طرفدارانش تبلیغ می کنند. آنها معلوم 
و مدرک  اساس کدام سند  بر  نیست 
تاریخی مدعی اند که مردخای به عنوان 
افراد دربار خشایارشاه دستور  از  یکی 
استر همسر  و  داده  را  ایرانیان  کشتار 
یهودی خشایارشاه نیز وی را حمایت 
این  که  اینجاست  جالب  است.  کرده 
سیزده بدر،  مراسم  می گویند  مدعیان 
یهودیان  که  است  روزی  از  بازمانده 

کشتار ایرانیان را جشن می گرفتند!
اگرچه تخریب و ویرانی، پیدا و پنهان، 
همه ی بناها و آثار تاریخی و باستانی 
ولی  می کند،  تهدید  را  ایرانزمین 
به واسطه  و مردخای«  آرامگاه »استر 
ارتباط با دین یهود و یهودیان، بازیچه  
دشمنی  حزب اللهی ها  و  نفرت پراکنی 

شده است.
آتش سوزی  خبر  انتشار  با  همزمان 
شورای  مجلس  مردخای«،  و  »استر 
دو  طرح   ۱۱ ماده  دیروز  اسالمی 
فوریتی »مقابله با اقدام خصمانه رژیم 
صهیونیستی« را که بر اساس آن هرگونه 
مسابقه ورزشکاران ایرانی با ورزشکاران 

کرد.  حذف  می شد،  ممنوع  اسرائیلی 
ماده ای که پیامدهایی چون حذف ایران 
از کنفدراسیون های جهانی و محرومیت 
از شرکت در بازی های جهانی و المپیک 
را به دنبال داشت. نژادپرستی و رفتار 
ضد حقوق بشری که جمهوری اسالمی 
و آتش به اختیارانش در پیش گرفته اند، 
اکنون تا تخریب مراکز مذهبی و زیارتی 

ادیان دیگر نیز پیش رفته  است.
امیر روزنامه نگار  با منشه  در گفتگو 
درباره  اسرائیلی  ایرانی-  پیشکسوت 
و  »استر  کشیدن  آتش  به  و  تخریب 
ُمرِدخای«، ریشه های تاریخی و دینی 
این دو چهره ی مذهبی در دین یهود 
و همچنین دلیل عقب نشینی مجلس 
طرح   ۱۱ ماده  از  اسالمی  شورای 

یادشده پرسیدیم.
ُمرِدخای« در  و  =آرامگاه »استر 
اختیاران  به  آتش   توسط  همدان 
شد.  کشیده  آتش  به  حزب اللهی 
فکر می کنید چرا این آرامگاه مورد 
تهاجم قرار گرفت و چه هدفی از این 

اقدام دنبال می شد؟
حکومت  ساله   ۴۱ پیشینیه  -اگر 
اسالمی ایران را بررسی کنید، می بینید 
همیشه گروه های افراط گرا در حکومت 
با هدف تیره کردن روابط ایران و جهان 
وجود داشتند و قصد داشتند ستیزی 
انزوای  به  منجر  تا  بیاورند  وجود  به 
در  آن  تاثیرگذاری  کاهش  و  ایران 
سراسر جهان شود. این گروه ها تالش 
می کنند تا آرزوی خمینی، که ای کاش 
ایران  دور  را  چین  دیوار  می توانستیم 
احداث کنیم، تحقق ببخشند. از این رو، 
در ماه ششم تسلط حکومت اسالمی بر 
ایران، سفارت آمریکا را اشغال می کنند 
و سپس خمینی با ستیزه گری و به راه 
تبلیغات، می خواهد شیعیان  انداختن 
عراق علیه صدام برخیزند و موجب ایجاد 
عراق می شود. و  ایران  ساله   جنگ ۸ 

در موضوع آتش زدن آرامگاه استر و 
مردخای، دوباره شاهد این هستیم که 
حکومت در ضعیف ترین موقعیت خود 
یعنی شیوع بیماری ُکرونا، نزاع با آمریکا، 
بحران های اقتصادی، تحریم های ایاالت 
متحده آمریکا و غیره و غیره، باز هم 
برای تیره و تیره تر کردن روابط ایران 
با کشورهای دنیا تالش می کند و حتی 
علیه  را  دنیا  یهودیان  جامعه  این بار 

خودش تحریک می کند.
همان  از  مردخای  و  استر  آرامگاه 
سال های نخست روی کار آمدن حکومت 
بوده،  تعرض  مورد  ایران،  در  اسالمی 
هرچند این آرامگاه یکی از جاذبه های 
گردشگری در ایران است و در فهرست 
گنجانیده شده  ایران  فرهنگی  میراث 
ایرانیان  که  اخیر  سال های  در  است. 
بیان  را  بزرگ  نیکوکاری های کوروش 
کرده و بدان افتخار می کنند، فتنه گران 
و تندروهای حکومت اسالمی ایران، در 
برابر آن دست به اقداماتی چون آسیب 
 رساندن به یک مکان تاریخی می زنند 
که به داستانی چندهزار ساله در دوران 
این  برمی گردد.  هخامنشی  پادشاهان 
آنها  فتنه  ۱۲ سال پیش آغاز شده و 
مکانی را مورد تهاجم قرار می دهند که 
حلقه دوستی و همکاری دو ملت یهود 
و ایرانی و حلقه ای از پیشینه ی مشترک 
تاریخی بین این دو ملت بوده و هست.

به  آتش   و  مذهبی  =ندروهای 
در  مقدس  چهره ی  دو  اختیاران، 

دین یهود یعنی استر و مردخای را به 
عنوان عامل کشتار ایرانیان در دوره 
خشایارشاه معرفی می کنند و حتی 
برنامه هایی هم در این رابطه تولید 
آن  با  را  نوروز  سیزدهم  تا  کردند 
پیوند دهند. روایت استر و مردخای 
در دین و تاریخ یهود چیست و این 

اختالفات ناشی از چه چیز است؟
-این آرامگاه )که ما هیچ سند تاریخی 
نداریم که واقعا آرامگاه استر و مردخای 
باشد، ولی می دانیم که پیشینه اش به 
بیانگر  می رسد،(  پیش  سال  صدها 
یک افسانه یهودی است. ممکن است 
واژه  کاربردن  به  از  یهود  باورمندان 
افسانه، ناراحت و عصبانی شوند و بگویند 
این داستان و کتاب تومار استر بخشی 
از کتاب مقدس یهود است ولی پاسخ 
من این است که تومار استر جزوی از 
تورات یهود نیست بلکه جزوی از کتاب 
از سه قسمت  یهود است که  مقدس 
تورات، کتب انبیا و مکتوبات تشکیل 
شده که مکتوبات مربوط به داستان ها و 
نوشتارهایی است که در یهودیت وجود 
داشته و ارزش تاریخی و دینی دارد و 

آنها را وارد کتاب مقدس یهود کردند.
بنابراین در مجموع، این داستان یک 
واقعیت تاریخی ندارد و نمی دانیم که 
به راستی رخ داده یا نه. در این افسانه 
صحبت از امپراتوری ایران و پادشاهی 
اخشورش است که ما تا امروز نمی دانیم 
منظور خشایارشاه، اردشیر اول یا اردشیر 
دوم بوده است یا نه و سند تاریخی هم 
به دست نیامده تا آن را ثابت کند. ولی 
ایران بر  به نوشته تومار استر، پادشاه 
حبشه  تا  هند  از  یعنی  والیت   ۱۲۷
این  در  مختلف  اقوام  و  بوده  حاکم 
زندگی می کردند.  امپراتوری  حکومت 
پادشاه ایران، صدراعظمی به اسم هامان 
اجاجی یا هامان اقاقی داشته که مسلما 
ایرانی و ایرانی زاده نبوده و احتمال دارد 
از دریای اژه  آمده باشد و اسمش اژه ای، 
فردی  او  است.  بوده  اجاجی  یا  اقاقی 
یهودی  فرد  وقتی  و  بوده  یهودستیز 
به اسم مردخای در دربار سلطنتی به 
وی تعظیم نمی کند و توضیح می دهد 
که در دین یهود کرنش کردن در برابر 
انسان ها ممنوع است، می گوید که باید 
همه یهودیان را نابود کرد. او با حیله و 
نیرنگ از پادشاه، اجازه نابودی این قوم 
ایران  شهبانوی  که  استر  می گیرد.  را 
و  می رود  پادشاه  نزد  بوده،  یهودی  و 
می گوید که هامان حکم قتل مرا هم 
گرفته است. پادشاه خشمگین می شود 
و دستور می دهد تا هامان، خانواده اش و 
تمام افرادی که قصد قتل عام یهودیان 

را داشتند، نابود شوند.
 ۷۰ یهودیان  اینکه  ادعای  بنابراین 
کشتند،  دوران  آن  در  را  ایرانی  هزار 
است  خاطر  این  به  و  است  بی اساس 
که اهمیت تاریخی کار کوروش کبیر 
که  کنند  ادعا  و  ببرند  سوال  زیر  را 
یهودیان  توسط  هولوکاست  نخستین 
اجرا شده است. مسلما این هولوکاست 
نیست بلکه جلوگیری از هولوکاست و 
کشتار یهودیان است. این را حکومت 
جزو  مسلما  که  فردی  توسط  ایران 
سرویس های اطالعاتی بوده، علم کرد 
که یهودی ها ایرانیان را به قتل رساندند!

گفتم که تومار استر، واقعیت تاریخی 
افراد  که  پژوهش هایی  طبق  ندارد. 
داستان  این  دادند،  انجام  سکوالر 

بر  یونان  امپراتوری  تسلط  دوران  در 
است.  شده  نگاشته  اسرائیل  سرزمین 
علت هم این بود که با تسلط یونانی ها، 
یهودیان در سرزمین پدری شان بسیار 
مأیوس بودند و خودشان را در آستانه 
شکست و نابودی می دیدند. بعد یکی از 
داستان سرایان یهود این داستان را خلق 
می کند تا بگوید پایان شبه سیه سپید 
است و ناامید نباشید که ارتش یونان بر 
کشور شما مسلط است، چون در پایان 

این تونل، روشنایی است.
اینکه داستان نویس، صحنه ماجرا را 
می دهد  نشان  می دهد،  قرار  ایران  در 
را  ایران  اندازه  چه  تا  یهودی ها  که 
سرزمین  را  آنجا  و  می شناخته  خوب 
خود می دانستند و به فرهنگ و آداب 
یهودیان  چرا  اینکه  بودند.  آشنا  ایران 
می شناسند  خوب  را  ایرانزمین 
برمی گردد به ۲۵۰۰ سال پیش، وقتی 
کوروش کبیر، امپراتوری بابِل را تسخیر 
کرد و به یهودیان گفت که به سرزمین 
پدری خود بروید و خانه پدری تان را از 
نو بنا کنید. گروهی از یهودیان بجای 
سمت  به  خود،  سرزمین  به  بازگشت 
سکونت  ایرانزمین  در  و  آمدند  شرق 
ایرانزمین  در  را  نقطه ای  آنها  کردند. 
به  شبیه  هوایی  و  آب  که  برگزیدند 
و  داشت  رودخانه  داشت،  اورشلیم 
اسمش را دارلیهود گذاشتند و بعدها 
پایگاه و پادگان، سپاهیان ایران شد و 
اسمش را سپاهان گذاشتند و از آنجا 

تبدیل به اصفهان شد.
که  می دهد  نشان  مردخای  و  استر 
تا چه حد یهودیان به ایرانزمین عالقه 
امید  آنها  به  که  صحنه ای  و  داشتند 

می دهد را در خاک ایران قرار دادند.
دیگر  اماکن  و  آرامگاه ها  =آیا 
متعلق به یهودیان نیز در ایران مورد 

تعرض و تخریب قرار گرفته؟
استر  آرامگاه  که  است  -درست 
از  بسیاری  قبول  مورد  مردخای  و 
مسلمانان هم هست و بخشی از زائران 
این مقبره، مسلمان هستند ولی یکی 
از اماکن مقدس یهودی است که فقط 
به یهودیان تعلق دارد. ما اماکن مقدس 
ایران زیاد داریم، مثال قبر  یهودی در 
دانیال در شهر شوش که مورد قبول 
اینکه  با  مثال  هستند.  هم  مسلمانان 
بود،  یهودی  نبی  یک  دانیال  یا  دنیل 
لوحه ای را در داخل آرامگاه می بینیم، 
است  نوشته  علی  قول حضرت  از  که 
به  حتما  دارد،  دوست  مرا  که  کسی 
که  است  این  برود.  هم  دانیال  زیارت 
ندیدند  آسیب  یهودیان  دیگر  اماکن 
ولی به نظرم علت اصلی آسیب رسانی 
به آرامگاه استر و مردخای، این است که 
اینها نشانی از دوران پیش از اسالم در 
ایران است و بیانگر دوستی کهن بین 
ملت ایران و یهود و بهانه ای است که به 

آن آسیب برسانند.
انتقادهای  با  اقدام  =این 
سازمان های مختلف در ابعاد جهانی 
چطور  می کنید  فکر  شده.  روبرو 
می شود با حمایت جامعه جهانی از این 
اقدامات کاست یا آنها را متوقف کرد؟

-مسلما طرح این موضوع به یونسکو 
سازمان های  و  بین المللی  فشارهای  و 
جهانی باعث می شود، وخامت این امر 
به حکومت ایران گوشزد شود. اگر بر 
مبنای خبر خبرگزاری ایرنا در رابطه با 
استر و مردخای قضاوت کنیم، می بینیم 

دست کم نگارندگان کوشیدند تا بحران 
در  اینکه  و  دهند  جلوه  کم اهمیت  را 
باید  نوشته می شود،  این خبر  انتهای 
مقدس  اماکن  از  نگهبانی  و  پاسداری 
دیگران تقویت شود، همچنین اقدامات 
میراث فرهنگی همگی نشان می دهد 
که جناحی در حکومت، به وخامت این 
اقدام آگاه است و تالش خواهند کرد که 

جلویش را بگیرد.
زمانی  از  شوربختانه  کنم،  یادآوری 
که حکومت اسالمی در ایران به قدرت 
زمین های  تا  می کنند  تالش  رسیده، 
اطراف این مقبره و زیارتگاه را ببلعند 
و اطراف آن ساختمان هایی ساختند و 
کم کم می خواهند به آنجا مسلط شوند.

در مجموع رژیم ایران با دم شیر بازی 
می کند و در این زمینه بسیار محتاط 
است. بعید هم نبود اگر حسن روحانی 
در موقعیت بحرانی کنونی نمی بود، علنا 
این اقدام را نکوهش نمی کرد. در تاریخ 
۴۱ ساله حکومت اسالمی به یاد داریم 
چون  بودند  جمهوری  رؤسای  برخی 
محمد خاتمی که به جامعه یهودیان 
آنان  از  حمایت  ابراز  و  دادند  دلداری 
کردند. همچنین یکسال و نیم پیش 
فرهنگ لغات فارسی- عبری به کوشش 
سلیمان حییم در ایران منتشر شد و 
مقامات رسمی از آن تجلیل کردند. در 
مجموع حکومت ایران، می آید سالمت 
یک  را  ایران  یهودیان  امنیت  و  جان 
جهانیان  به  تا  می دهد  قرار  ویترین 
اقلیت ها  با  چطور  ما  ببینید  بگوید 
خوش رفتاری می کنیم. از این نظر فکر 
ایران  حکومت  را  قضیه  این  می کنم 
سعی می کند، به خوبی پایان دهد و آن 
امنیت و آسایشی که به یهودیان ایران 
داده را دوباره برقرار کند. البته با وجود 
همه اینها، همزمان حکومت می کوشد 
و  آموزشی  شیوه  یهودی،  مدارس  بر 
کتب درسی یهودیان مسلط شود. روز 
شنبه را روز کالس قرار بدهند و حتی 
تدریس کتاب تورات را به زبان عبری 

ممنوع کردند و اینها با آنچه گفتم در 
تناقض است ولی در مجموع حکومت 
ایران سعی می کند، یهودیان را به عنوان 
یک ویترین و دارای امنیت نشان دهد.

مجلس  دیروز  =همزمان 
ممنوعیت  ماده  اسالمی،  شورای 
را  اسرائیلی  ورزشکاران  با  رقابت 
خصمانه  اقدام  با  »مقابله  طرح  از 
کرد.  حذف  صهیونیستی«  رژیم 
را  امر  این  نمایندگان دلیل  از  یکی 
و  اسرائیل  به  مکتوب  بهانه  ندادن 
کرد!  عنوان  جهانی  فدراسیون های 
شما دلیل اصلی این طرح دو فوریتی 
را چه می دانید؟ به ویژه آنکه مجلس 
دهم آخرین روزهای خودش را طی 
هیچ  قانونی  چنین  وضع  و  می کند 

ربطی به مشکالت کشور ندارد.
-به دو علت این اتفاق افتاده است. اول 
اینکه، همانطور که گفتید مجلس دهم 
در حال پایان است و اینها می خواهند 
شود،  تمام  دوره شان  اینکه  از  پیش 
این  اینکه  دوم  کنند.  قدرت نمایی 
فتنه گری هایی  از  دیگری  نمونه  طرح 
روابط  کردن  تیره   هدفش  که  است 
ایران با کشورهای دنیا و منزوی کردن 
این  ایران در صحنه بین المللی است. 
تندرو  بدنه  و  پاسداران  سپاه  سود  به 
می کوشند  آشکارا  که  است  حکومت 
بر همه امور کشور مسلط شوند و به 
روابط بین المللی ایران صدمه بزنند. باز 
می گردم به همان گفته ی خمینی که 
ای کاش می توانستیم دور ایران را دیوار 
چین بکشیم. وقتی ایران از مسابقات 
منزوی تر  شود  محروم  بین المللی 
می شود و حکومت تصور می کند که 
ایران  مردم  بر  این طریق  به  می تواند 
مسلط شود. با گنجاندن این ماده در 
می خواستند  که  را  زیانی  طرح،  آن 
عرصه  در  ایران  ورزش  و  مردم  به 
بین المللی وارد کنند، زدند و این دیگر 
غیرقابل بازگشت است. از این به بعد، 
حتی اگر یک ورزشکار ایرانی در برابر 
یک ورزشکار اسرائیلی، واقعا هم دچار 
مشکل فیزیکی باشد، قابل قبول نیست. 
با توجه به اینکه در سال های اخیر هم 
جهانی  فدراسیون های  بارها  و  بارها 
حکومت  به  کشتی  و  جودو  جمله  از 
ایران اخطار دادند که چنین رفتارهایی 
را  بند  این  نمی کند که  فرقی  نکنند، 
بگذارند یا نگذارند، تندروهای حکومت 
به هدف خود رسیده اند و این زیان را به 
ورزش ایران و موقعیت بین المللی ایران 

وارد کردند.
=آیا اطالعات آماری از جمعیت 
زندگی  ایران  در  که  یهودیانی 
از  پس  است؟  موجود  می کنند، 
یهودیان  از  جمعیتی  چه  انقالب 

مجبور به ترک ایران شدند؟
-تا پیش از انقالب ۸۰ هزار یهودی در 
ایران زندگی می کردند، در طول زمان 
بیش از ۶۰ هزار نفر آنها یعنی سه چهارم 
این جمعیت مهاجرت کردند. ارزیابی 
اکنون حدود شش  است که  این  من 
هزار یهودی در ایران زندگی می کنند 
شیراز  و  اصفهان  تهران،  در  اغلب  که 
از شهرهای  ساکن هستند و بسیاری 
است. شده  خالی  یهودیان  از  ایران 

منشه امیر تصاویری از آرامگاه »استر و مردخای« پس از آتش سوزی

نقاشی اخشورش و استر، اثر فرانک کاوچیچ
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= آمریکایی ها سال گذشته 
پس از آنکه از نیت رژیم ایران 
برای ایجاد هرج و مرج امنیتی 
و سیاسی در بغداد آگاه شدند 
برجسته ترین  سرعت  به 
فرمانده شبه نظامی جمهوری 
اسالمی یعنی قاسم سلیمانی 
یعنی  او  عراقی  نزدیکان  و 
علی  و  المهندس  ابومهدی 
الشبلی و الجابری و تعدادی 
دقیق  حمله ای  با  را  دیگر 

حذف کردند.
= بهبود و توانبخشی عراق 
به نفع همه کشورهای منطقه 
است زیرا اگر عراق به ثبات 
و امنیت برسد، امید به ثبات 
و استقرار در بقیه کشورهای 
منطقه خاورمیانه که تقریبا 
و  ناآرامی   در  است  ده سال 
هرج و مرج بسر می برند، زنده 

خواهد شد.
عبدالرحمن الراشد )شرق االوسط(-

 برچیدن بنر های غول پیکر و تصاویر 
مجاورت  در  سلیمانی  قاسم  دیواری 
فرودگاه بغداد و در نزدیکی جایی که 
کشته شد و یورش نیروی امنیتی ویژه 
مقر  به  عراق  تروریسم  ضد  دستگاه 
حزب اهلل عراق، همان شبه نظامیانی که 
آمریکایی ها  و  تظاهرکنندگان  همواره 
علنی  بطور  و  کرده  قتل  به  تهدید  را 
را  تهران  رژیم  به  خود  وابستگی  
فرماندهان  بازداشت  و  می کنند  ابراز 
شهرهای  در  آنها  دفاتر  بستن  و  آنها 
و  ژرف  تغییراتی  بیانگر  عراق  جنوب 
است. کشور  این  در  جدید  مرحله ای 

آنچه برای نخستین بار در عراق اتفاق 
می افتد این است که مصطفی الکاظمی 
که  کشور  این  جدید  وزیر  نخست 
اکثریت آراء پارلمان را به دست آورده، از 
سوی آمریکا، اروپا و روسیه و کشورهای 
منطقه مورد حمایت است چنانکه برای 
ایاالت  بین المللی،  جامعه  نخستین  بار 
احساس  منطقه  کشورهای  و  متحده 
می کنند که حکومتی در عراق تشکیل 
شده که می خواهد مانند دولت عمل 
کند و آنها می توانند با چنین دولتی به 

تفاهم برسند.
سیاسی  عرصه  در  الکاظمی  ظهور 
عراق همزمان با آغاز شمارش معکوس 
برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
است که نتایج آن بطور قطع بر روابط 
ایران با آمریکا و نیز با کشورهای منطقه 
به ویژه کشورهای منطقه خلیج فارس 

تأثیر خواهد گذاشت.
ماموریت  مهم ترین  و  دشوارترین 
کردن  خارج  و  عراق  نجات  الکاظمی 
آن از زیر عبای رژیم ایران است. رژیم 
اسالمی تهران تالش می کند بغداد را 
خطرات  بر  و  کند  کنترل  همچنان 
درگیری احتمالی با آمریکا که اکنون به 
مرحله بسیار حادی رسیده، در خاک 

عراق اِشراف داشته باشد.
آمریکایی ها سال گذشته پس از آنکه 
ایران برای ایجاد هرج و  از نیت رژیم 
امنیتی و سیاسی در بغداد آگاه  مرج 
شدند به سرعت برجسته ترین فرمانده 
یعنی  اسالمی  جمهوری  شبه نظامی 
او  عراقی  نزدیکان  و  سلیمانی  قاسم 
یعنی ابومهدی المهندس و علی الشبلی 
و الجابری و تعدادی دیگر را با حمله ای 
کشته  از  پس  کردند.  حذف  دقیق 
ایران تالش  شدن سلیمانی، حکومت 
با حضور نظامی آمریکا  کرد مخالفت 
در عراق را از طریق وابستگانش دنبال 
کند. حذف سلیمانی و نزدیکان عراقی 
او درواقع باالترین سطح درگیری میان 
در  آمریکا  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

مصطفی الکاظمی آمد؛ بنر قاسم سلیمانی فعال 
برچیده شد

خاک عراق بود.
پس از اینکه پارلمان عراق با انتخاب 
الکاظمی به عنوان نخست وزیر موافقت 
کرد، دولت آمریکا نیز با معافیت بغداد 
از برخی تحریم ها برای تأمین نیازهای 
انرژی خود از ایران موافقت نمود. اقدام 
آمریکا در حقیقت یک امتیاز و نوعی 
تشویق برای حکومت ایران نیز بود تا 
آنها در ازای این امتیاز که در شرایط 
تنفس  برای  روزنه ای  محتاج  کنونی 
و  خرابکارانه  فعالیت های  از  هستند، 
ایجاد هرج و مرج در عراق خودداری 

کنند.
در این میان، همه میراث و مشکالت 
عادل  و  العبادی  حیدر  دولت های  دو 
عبدالمهدی نخست وزیران سابق عراق 
به الکاظمی منتقل شده است. یکی از 
مهمترین این مشکالت نفوذ حکومت 
ایران در ارکان کشور و نهادهای امنیتی، 
در  اینهمه  است.  مذهبی  و  نظامی 
حالیست که عالوه بر اختالفات فرقه ای 
و منطقه ای، فساد و کسری بودجه مالی 
دولت عراق که با کاهش قیمت نفت 
بازگشت  احتمال  به  شده،  برابر  چند 
اعتراضات گسترده دامن می زند و همه 
اینها خطراتی است که دولت الکاظمی 

را تهدید می کند.
الکاظمی به اعتماد عمومی مردم به 
دولت خود احتیاج دارد و مجلس برای 
پاسخگویی به مطالبات تظاهرکنندگان 
باید با وی همکاری کند. او همانطور 
که در تمام کنفرانس های خود گفته 
است، باید شبه نظامیان را مهار و آنها 
را در نهادهای نظامی و امنیتی ادغام 
کرد تا اعتبار و هیبت دولت بازسازی 

و احیا شود.
از  عراقی ها  خواسته های  لیست 
آنچه  طوالنیست.  بسیار  الکاظمی 
قدرت های  و  منطقه  کشورهای 
نیز  دارند  انتظار  آن  از  بین المللی 
تا  باعث شده  که  نکته ای  نیست.  کم 
الکاظمی در موقعیت بهتری نسبت به 
پیشینیان خود قرار گیرد این است که 
او بدون اختالف نظر قبلی پا به میدان 

گذاشته است.
الکاظمی روابط بسیار خوبی با همه 
تشکل های سیاسی در داخل عراق دارد؛ 
یکدیگر  با  و  با همه  آنهایی که  حتی 
برای  را  او  امر  این  هستند.  متخاصم 
پیشبرد اهداف اش در چند ماه آینده در 
موقعیت خوبی قرار داده. او تالش دارد 
با بهره گرفتن از همین روابط خود و 
همچنین تمایل اکثریت برای همکاری 
با کابینه ی وی، عراق را از بحران کنونی 
و بن بستی که سال هاست در آن قرار 
توانبخشی  و  کند.بهبود  خارج  گرفته 
منطقه  کشورهای  همه  نفع  به  عراق 
است زیرا اگر عراق به ثبات و امنیت 
برسد، امید به ثبات و استقرار در بقیه 
کشورهای منطقه خاورمیانه که تقریبا 
ده سال است در ناآرامی  و هرج و مرج 

بسر می برند، زنده خواهد شد.
با  همزمان  الکاظمی  است  گفتنی 
بازگرداندن ژنرال عبدالوهاب الساعدی 
بر  ایران  رژیم  عوامل  فشار  با  که 
ضد  نهاد  تا  شد  برکنار  عبدالمهدی، 

تروریسم در عراق به دست آنها بیفتد، 
بازداشت  و  شناسایی  برای  را  هیئتی 
قاتالن تظاهرکنندگان نیز تشکیل داده 

است.
الساعدی تحصیالت نظامی دانشگاهی 
دارد و وابستگان و طرفداران جمهوری 
اسالمی در سیاست عراق از وی واهمه 
دارند. آنها نیز می خواهند ارتش عراق 
معترضان  باشد.  ضعیف  ایران  مانند 
عراقی در تظاهرات ماه های گذشته در 
الساعدی  عبدالوهاب  از  شعارهایشان 

حمایت می کردند.
عبدالوهاب  برای  ما  همه  بنر:  متن 
الساعدی؛ همانطور که شما از من دفاع 

کردید، من از شما دفاع خواهم کرد!
سالح  خلع  بر  همچنین  الکاظمی   
شبه نظامیان از جمله »حشد الشعبی« 
که یکی از خواسته های تظاهرکنندگان 
همزمان  وی  است.  کرده  تاکید  بوده 
جنبش  رهبران  سوی  به  کانال هایی 
اخیر و کنشگران باز کرده و در حال 
در طرح  الکاظمی  آنهاست.  با  گفتگو 
برنامه دولت خود قول داد که انتخابات 

پارلمانی زودهنگام را عملی کند.
وقتی محمد  پنجشنبه گذشته  روز 
بحرالعلوم نماینده دائم عراق در سازمان 
ملل متن سخنرانی مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر این کشور در شورای امنیت 
را خواند که اولین بند آن بر ضرورت 
انحصار سالح در دست نهادهای دولتی 
یعنی ارتش و پلیس این کشور تاکید 
بررسی  برای  این جلسه   است.  کرده 
گزارش دبیرکل سازمان ملل و شنیدن 
پالسخارت«  هنیس  »ِجنین  گزارش 
عراق  در  سازمان  این  ویژه  نماینده 
برگزار شد.در متن سخنرانی الکاظمی 
همچنین بر اهمیت صیانت از حاکمیت 
انحصار  قانون مداری،  تقویت  عراق، 
از  ممانعت  و  دولت  دست  در  سالح 
تبدیل اراضی عراق به میدان درگیری ها 
علیه  انجام حمالت  برای  عرصه ای  یا 

کشور ثالث تاکید شده است.
کرد  تاکید  ادامه  در  العلوم  بحر 
افزایش  کنونی،  دولت  اولویت های 
ُکرونا  بحران  با  مقابله  برای  تالش ها 
بودجه  قانون  پیش نویس  تدوین  و 
برای  دولت  توان  که  است  استثنائی 
مقابله با بحران های مالی و اقتصادی را 

تقویت کند.
اظهار  پایان  در  عراق  دائم  نماینده 
داشت: دولت بر پرداخت بدون تاخیر 
به  مالی  غرامت  پرداخت  حقوق ها، 
خانواده های جانباختگان و مجروحین 
تظاهرات کنندگان، تشکیل کمیته ای از 
کارشناسان برای حمایت از کمیساریای 
منظور  به  انتخابات  عالی  و  مستقل 
برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل 
آماده سازی  برای  ویژه  کمیته ای 
گفتگوهای  جهت  الزم  بسترهای 
راهبردی با ایاالت متحده امریکا بسیار 
کاری  دوره  که  است  امیدوار  و  ُمصر 
هیئت سازمان ملل »یونامی« برای یک 

سال دیگر تمدید شود.
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده: عبدالرحمن الراشد
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

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 :

)۲۰(

ادامه دارد

بخش سوم
مشکالت  چون  ترتیب  بدین 
حقوقی و مقامی من برطرف شده 
پیرنیا  آقای  که  گذاشتیم  قرار  بود 
به من اطالع دهند چه روزی برای 
دارایی  وزارت  به  مقام  این  تصدی 

بروم.
یکی دو روز بعد، صبح خیلی زود 
خدمتکار منزل ما اطالع داد که آقای 
سرلشکر انصاری وزیر راه به دیدن 
من آمده اند. بسیار تعجب کردم و 
به سرعت لباس پوشیدم و به دیدن 
خبر  چه  ببینم  تا  شتافتم  ایشان 
است؛ چون سابقه نداشت که ایشان 
بدون خبر به خانۀ من بیایند. پس 
از سالم و علیک و تعارفات معمول، 
ایشان گفتند علت آمدن من خبری 
دولت  هیأت  در  دیشب  که  است 
برای  شما  است  قرار  که  شنیدم 
وزارت  به  کل  خزانه داری  تصدی 
دارایی بروید. لذا می خواستم قبل از 
رفتن به وزارتخانه، شما را ببینم و 
بخواهم که از این کار صرفنظر کنید 
هستید  من  پسر  مانند  شما  چون 
وارد درگیریهای  نمی دانم  و صالح 
وزارت دارایی بشوید. زیرا مطمئنم 
نه تنها نخواهید توانست کاری انجام 
دهید بلکه بعد از چند ماه چندین 
و  می گذارند  شما  بغل  زیر  پرونده 
و  می کنند  کیفرتان  دیوان  روانۀ 
آن وقت هیچ کاری از دست کسی 
برنمی آید که به کمک شما بیاید. و 
وزارت  مأمورین  من  کردند  اضافه 
دارایی را می شناسم و می دانم که 
که  را  افرادی  وجه  هیچ  به  اینها 
دارایی  وزارت  کادر  وارد  خارج  از 
بشوند قبول ندارند و از هیچ کاری 
آبرو  بی  و  کردن  لجن مال  برای 
خودداری  تازه وارد  اشخاص  کردن 
از  آنها  اغلب  زیرا  کرد.  نخواهند 
کارمندان قدیمی و باسابقه هستند 
که مقامات را پله پله طی کرده و به 
آنهایی  و  رسیده اند  باال  سمت های 
مدرسه   ً اکثرا هستند  جوان  که 
تمام کرده اند  را  دارایی  اختصاصی 
که  ارتش  جوان  افسران  مانند  و 
دانشکده افسری را گذرانده اند بین 
حرفه ای  همبستگی  نوع  یک  آنها 
وجود دارد که در مقابل تازه واردین 
جبهۀ متحدی تشکیل داده و دیر 
دستگاه  از  را  تازه وارد  فرد  زود  یا 
طرد خواهند کرد. بنابراین از شما 
که  طریقی  هر  به  که  می خواهم 
می توانید از این کار چشم بپوشید. 
به ایشان گفتم اوال من به هیچوجه 
و  نبوده ام،  شغلی  چنین  داوطلب 
سابقه امر را برایشان توضیح دادم، 
ولی حاال که این مراحل طی شده 
کاری  دیگر  داده ام  قول  و  است 
این  ناچارم  و  برنمی آید  دستم  از 
ایشان گفتند  سمت را قبول کنم. 
به هرحال من خیلی نگرانم و حاال 
دیگر شما خود دانید. این را گفتند 

و تشریف بردند.
در اولین مالقات با آقای ناصر وزیر 
دارایی، ایشان گفتند اولین کاری را 
که من انتظار دارم شما انجام دهید 
این است که ترتیبی بدهید حقوق 
کارکنان دولت در سراسر کشور در 
اول هر ماه پرداخت شود چون تأخیر 
در پرداخت حقوق کارکنان، باعث 
شده است که قسمتی از وقت من 
چه در مجلس و چه در دولت صرف 
شنیدن شکایات نمایندگان و آقایان 
وزرا در مورد تأخیر پرداخت حقوق 
به علت  البته  که  شود  کارمندان 
وزارت  درآمد  ارقام  بودن  نامنظم 
دارایی است که همیشه خزانه داری 
با کمبود موجودی مواجه است ولی 
باید نهایت کوشش را به عمل آورید 
که حقوق کارمندان دولت در سر 
حضورشان  شود.  پرداخت  موقع 
وضع  از  من  هرچند  کردم  عرض 
ولی  دارم  اطالع  دولت  مالی  امور 
در  تجربه ای  گونه  هیچ  متأسفانه 
نحوۀ انجام امور در وزارت دارایی و 
خزانه داری کل ندارم و اجازه دهید 
حد اقل دو هفته سیستم پرداخت ها 
را بررسی کنم و راه حلی برای رفع 
مشکل جستجو نمایم. پس از این 
مالقات به اتفاق آقای باقر پیرنیا به 
خزانه داری کل رفتیم و ایشان پس 
از معرفی من به رؤسای واحدهای 
همکاران  از  خزانه داری،  مختلف 
هرگونه  از  که  خواستند  سابقشان 
و  نکرده  کوتاهی  من  با  همکاری 
وضع  در  بهبودی  که  کنند  کمک 
پرداختهای کشور انجام شود. پس 
مسؤولیت  رسماً   معارفه،  این  از 

خزانه داری کل را عهده دار شدم.

بعداً  که  جریاناتی  که  این  برای 
پیش آمد بهتر روشن شود، بهتر است 
بطور اختصار توضیحی درباره وظایف 
و مسؤولیتهای خزانه داری کل در آن 

زمان داده شود.
خزانه داری در بعضی کشورها مانند 
دارایی  وزارت  شبیه  وظایفی  آمریکا 
مقامی  دارای  کل  خزانه دار  و  دارد 
معادل وزیر دارایی است ولی در ایران 
خزانه داری کل یکی از واحدهای اداری 
آن  مسؤول  که  است  دارایی  وزارت 
و وظیفۀ  است  مدیران کل  همردیف 
کلیه  نگهداری  و  حفظ  آن  اصلی 
درآمدهای دولت و پرداخت هزینه های 
کلیه واحدهای دولتی در سراسر کشور 
می باشد. این وظیفه در مرکز از طریق 
رؤسای وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی 
پیشکارهای  طریق  از  استانها  در  و 
دارایی انجام می شد. پرداختها نیز بر 
اساس بودجه های مصوبه هر دستگاه 
پس از تأیید ادارۀ کل بودجه و ادارۀ 
کل تطبیق اسناد وزارت دارایی انجام 
می گرفت که مسؤولین هر یک از این 
خزانه دار  ردیف  در  را  خود  واحد  دو 
زمان  آن  در  منتها  می دانستند  کل 
به علت پیش آمدن وقایع مختلف در 
ازجمله  گذشته  سال  پانزده  ظرف 
جنگ بین الملل دوم و اشغال ایران و 
وجود هرج و مرج در سطح مملکت و 
اعالم استقالل آذربایجان توسط فرقۀ 
دموکرات که از پشتیبانی دولت شوروی 
برخوردار بود و سپس دوران ملی شدن 
صنعت نفت و متوقف شدن صادرات 
نفتی و تعطیل شدن اغلب کارخانجات 
تولیدی  دستگاههای  شدن  راکد  و 
چنان آشوبی در تمام واحدهای کشور 
به وجود آمده بود که دولت به سختی 
می توانست درآمدهای قانونی خود را 
وصول نماید و بالنتیجه خزانۀ کشور 
غالباً تهی مانده و امکان نداشت بتواند 
و  نظامی  مؤسسات  نیازهای  تمام  به 
جواب  کشوری  مؤسسات  و  امنیتی 
دادن  تقدم  موضوع  لذا  دهد،  مثبت 
پرداختها به مؤسسات دولتی از اهمیت 
زیادی برخوردار بود و وظیفۀ خزانه دار 
پرداختها  این  مسؤول  روزانه  که  کل 
او را در موقعیت بسیار حساسی  بود 
قرار می داد. در روزی که من عهده دار 
این سمت شدم موجودی خزانه داری 
اسناد  و  تومان  میلیون  یک  از  کمتر 
آماده برای پرداخت متجاوز ار پنجاه 
میلیون تومان بود و پیش بینی درآمد 
روزانه از محل گمرکات و قند و شکر 
و دخانیات و غیره حدود یک میلیون 
و نیم تومان بود. البته این رقم غیر از 
درآمدهای نفتی وسایر درآمدهایی بود 
که طی سال در تاریخ های مختلف به 
از  پس  هرحال  به  می رسید.   خزانه 
معارفه با رؤسای واحدهای خزانه داری 
ادارات  از  کارمندان  با  آشنایی  برای 
موضوع   اولین  کردم.  دیدن  مختلف 
دیدن  اسف انگیز،  و  ناراحت کننده 
شکسته  و  کهنه  صندلی های  و  میز 
را  آنها  روی  که  بود  پنجره هایی  و 
برای جلوگیری از تابش مستقیم نور 
خورشید با روزنامه های کهنه پوشانده 
بودند و می گفتند بطور کلی چند ماه 
سال تابش خورشید به حدی است که 
کار کردن در اتاقهای اداره را غیر قابل 
تحمل می سازد و یکی از رؤسای ادارات 
مهم خزانه داری صندلی دسته داری را 
که محل نشستن او بود به من نشان 
آقای  گفت  معذرت  اظهار  با  و  داد 
خواهش  دارد  امکان  اگر  خزانه دار، 
من  برای  سالم  صندلی  یک  می کنم 
روی  به راحتی  بتوانم  که  کنید  تهیه 
در  کنم.  وظیفه  انجام  و  بنشینم  آن 
بازدید از دستشویی های ساختمان نیز 
مشاهده شد که هر یک از آفتابه های 
مسی را با زنجیر قطوری مهار کرده اند 
از  آنها  حفظ  برای  گفتند  من  به  و 
شده  اقدام  کاری  چنین  به  دستبرد، 
که  قسمت  این  در  به هرحال،  است. 
جزئی از ساختمان عظیم وزارت دارایی 
بود وضع بسیار دلخراشی وجود داشت 
در حالی که نقشه ساختمان و مصالحی 

که برای بنای آن به کار رفته بود در 
زیرا  داشت  قرار  خوب  بسیار  حد 
این ساختمانها در زمان اعلیحضرت 
سال  بیست  حدود  یعنی  رضاشاه 
قبل از آن زمان، با نظر  مهندسین 
استحکام  از  و  شده  بنا  اروپایی 
کامل برخوردار بود و فقط به علت 
مشکالت مالی دولت،  در نگهداری 
بودجه  در  و  بود  کوتاهی شده  آن 
جاری وزارت دارایی نیز محلی برای 
این گونه تعمیرات وجود نداشت لذا 
با موافقت آقای وزیر دارایی از محل 
اقدام  دست  در  طرحهای  از  یکی 
مربوط به اصل چهار که من از آن 
اطالع داشتم، مبلغی حدود سی و 
پنج هزار تومان تأمین اعتبار شد و از 
آن محل تعمیرات داخلی خزانه داری 
و رنگ آمیزی اتاقها و تعمیرات میز و 
صندلی و وسائل کار در ظرف مدت 

کوتاهی انجام گرفت.
خدمت  شروع  از  بعد  روز  از 
رؤسای  یکایک  با  خزانه داری،  در 
و  نه ها  تخا ر ا ز و ی  یها ر بدا حسا
به طور  دولتی  مهم  سازمانهای 
جلساتی  نفری،  دو  و  جداگانه 
آنها  کار  نحوۀ  با  تا  دادم  ترتیب 
اطالعاتی که در ضمن  آشنا شوم. 
برای  کردم  کسب  مذاکرات  این 
عین  در  ولی  تعجب آور  بسیار  من 
حال آموزنده و روشنگرانه بود. این 
آقایان که غالباً از افسران کاردان و 
سعی  بودند  دارایی  وزارت  باسابقۀ 
آنها  که  بفهمانند  من  به  داشتند 
خود را نمایندگان وزارت دارایی و 
خزانه داری کل می دانند که وظیفه 
جلو  می توانند  که  آنجا  تا  دارند 
بگیرند  را  وزارتخانه ها  هزینه های 
بودجۀ  در  که  ارقامی  نگذارند  و 
تصویب  و  پیش بینی  وزارتخانه ها 
گردیده به مصرف برسد و موفقیت 
سربلندی  باعث  را  کار  این  در 
و  می دانستند  خود  سرافرازی  و 
وزارت  که  داشتند  گله  بعضی ها 
دارایی بطور شایسته ای این خدمت 
بزرگ آنها را قدر ندانسته و آنطور 
توجه  موضوع  به  شاید  و  باید  که 
آنها  به  را  الزم  پاداش  و  نکرده 
این  دیگر  و  است  نکرده  پرداخت 
آنها  چون  می داشتند  اظهار  که 
دارایی  وزارت  نمایندۀ  به عنوان 
بعد  سال  بودجه  تهیه  مراحل  در 
دارند  شرکت  مربوطه  وزارتخانه 
نهایت کوشش خود را به کار می برند 
که ارقام هزینه را تا حد ممکن زیاد 
نشان داده و ارقام درآمد را به میزان 
قابل مالحظه ای پایین نگهدارند تا 
این که بعد از تصویب بودجه توسط 
مجلس در طی سال، بتوان به آسانی 
جلو ارقام هزینه را گرفت و در نتیجۀ 
این استراتژی تعادل بین هزینه و 

درآمد را حفظ کرد.
با  بکلی  منطق  نوع  این  البته 
مغایر  مدیریت  جدید  روشهای 
بود زیرا روشهایی را که من با آن 
بود  اساس  این  بر  داشتم  آشنایی 
که اوال مأمورین مالی که از طرف 
وزارت دارایی در دستگاههای دیگر 
کار می کنند باید اولین وظیفۀ آنها 
مشکالت  رفع  و  تسهیالت  ایجاد 
اقدام  دست  در  طرحهای  اجرایی 
با  بتوانند  سازمانها  آن  که  باشد 
اعتبارات  تأمین  از  کامل  اطمینان 
عمرانی  و  اجرایی  طرحهای  مالی، 
برده و توسعه دهند  را پیش  خود 
باشند  صدد  در  دائماً  که  این  نه 
چوب الی چرخ دستگاهها بگذارند 
و تحت عنوان حفظ منافع دولت و 
سریع  پیشرفت  مانع  صرفه جویی 
کارها بشوند. بخصوص در آن زمان 
مملکت  اقتصادی  چرخهای  که 
تمام  بود  الزم  و  درآمده  به حرکت 
هم  به دست  دست  اجرایی  عوامل 
برای پیشرفت سریع  داده مشترکاً 
کارها اقدام کنند. دوم این که هرگاه 
مسؤولین مربوطه با علم و اطالع از 
ابتدای کار بدانند ارقامی که برای 
تأمین اعتبارات مالی سازمانها عنوان 
غیر  و  بی اساس  بن  و  بیخ  از  شده 
انتظار  می توان  است چطور  واقعی 
داشت کارهایی که باید انجام گیرد، 
البته  باشد.  شانس موفقیت داشته 
من در موقعیتی نبودم که در یک 
زمان کوتاه و با هر قدر اختیاری هم 
که داشته باشم بتوانم این طرز فکر 
حاکم بر دستگاه را که طی سالهای 
متمادی در ذهن آنها جای گرفته 
بود، تغییر دهم و متوجه شدم که 
برای  را  راه حل های جدیدی  باید 

رفع این مشکالت جستجو کرد.
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مالقات  =درخواست 
رد  مک ایر  راب  با  زاغری 
خارجه  وزارت  و  شده 
انگلیس توضیحی درباره آن 

نداده است.
درباره  زاغری  =وکیل 
آزادی  درخواست  نتیجه 
گفته  زاغری  برای  مشروط 
پنج سال حبس  از  یکسال 
موکل باقی مانده و مشمول 
و  می شود  مشروط  آزادی 
این موضوع را از دادستانی 
هنوز  اما  کردیم  درخواست 

پاسخی نداده اند.
=وکالی زاغری به وزارت 
ضروری  گفته اند  خارجه 
انگلیس  سفارت  که  است 
را  خود  حمایت  تهران  در 
از  رعب آور  شرایط  این  در 
وکال  دهد.  نشان  زاغری 
وزارت  مواضع  همچنین 
خارجه بریتانیا را »منفعالنه 

و شرم آور« توصیف کردند.
نازنین زاغری خواستار دیدار با سفیر 
انگلیس در تهران قبل از بازگشت به 

لندن تقاضای نازنین زاغری برای دیدار با سفیر 
انگلیس در ایران را رد کرد

زندان اوین شد اما وزارت خارجه انگلیس 
است. کرده  مخالفت  او  درخواست  با 

روزنامه گاردین یکشنبه ۱۷ مه )۲۸ 
درخواست  داد  گزارش  اردیبهشت( 
ایرانی-  دوتابعیتی  زندانی  زاغری، 
انگلیسی، توسط وکالی او به دومینیک 
راب وزیر خارجه انگلیس ارسال شده بود.

مدافع  وکیل  بهزادی راد  محمود 
کرد  اعالم  اردیبهشت  دوم  زاغری 
ایرانی-  شهروند  زاغری  مرخصی  که 
 ۳۰ تا  این  از  پیش  که  انگلیسی 
فروردین تمدید شده بود، برای بار دوم 

تا پایان اردیبهشت تمدید شد.
نتیجه  درباره  همچنین  بهزادی راد 
درخواست آزادی مشروط برای زاغری 
حبس  سال  پنج  از  »یکسال  گفت: 
آزادی  مشمول  و  مانده  باقی  موکل 
از  را  موضوع  این  و  می شود  مشروط 
اما هنوز  دادستانی درخواست کردیم 

پاسخی نداده اند«.
خارجه  وزارت  به  زاغری  وکالی 
سفارت  که  است  ضروری  گفته اند 
انگلیس در تهران حمایت خود را در 
از  خود  حمایت  رعب آور  شرایط  این 
همچنین  وکال  دهد.  نشان  را  زاغری 
را  بریتانیا  خارجه  وزارت  مواضع 

»منفعالنه و شرم آور« توصیف کردند.
وکالی زاغری خطاب به وزیر خارجه 
انگلیس گفته اند که جرمی هانت وزیر 
مارس  در  انگلیس  پیشین  خارجه 

حمایت  از  زاغری  کرد  اعالم   ۲۰۱۹
اکنون  است.  برخوردار  دیپلماتیک 
مک ایر  راب  اگر  می پرسند  او  وکالی 
سفیر انگلیس در تهران از درخواست 
امتناع کند پس  برای مالقات  زاغری 

چطور قرار است از او حمایت شود؟
وکالی زاغری در نامه به راب می نویسند 
خارجه،  وزارت  نظر  از  احتماالً  که 
مالقات راب  مک ایر در تهران با نازنین 
است. شده  برآورد  غیرسازنده  زاغری 

تاریخ این نامه ۱۳ مه )هفته گذشته( 
حقوق  شده  تاکید  آن  در  و  است 
شهروندی نازنین زاغری برای مالقات 
کنسولی نادیده گرفته شده است. این 
در حالیست که خطر بازگردانده شدن 
برگزاری  و  زندان  به  زاغری  نازنین 
با یک حکم  او  دادگاه دوم و مواجهه 

پنج سال حبس دیگر وجود دارد.
به  نامه  این  از  دیگری  بخش  در 
مالحظات سیاسی اشاره شده و وکالی 
نازنین زاغری تاکید کرده اند که نباید 
شهروندان بی گناه را به گروگانی برای 

اهرم های دیپلماتیک تبدیل کرد.
بنیاد  سابق  کارمند  زاغری  نازنین 
به   ۲۰۱۶ سال  از  رویترز  تامپسون 
براندازی خوانده  به  اتهام آنچه کمک 
بازداشت شد.  ثاراهلل  شد توسط سپاه 
دلیل  به   ۱۳۹۹ سال  فروردین  از 
شیوع ُکرونا در ایران، نازنین زاغری به 

مرخصی موقت فرستاده شد.

آمریکا در مورد راه اندازی کانال مالی کره جنوبی 
برای تجارت بشردوستانه با ایران نظر مثبت دارد

=سئول یک میلیون دالر 
دستگاه تست ُکرونا به ایران 
انستیتو  به  ارسال کرده که 
تحویل  تهران  در  پاستور 

داده شده است.
دیپلماتیک  منبع  =یک 
در کره جنوبی گفته آمریکا 
در  سئول  طرح  به  نسبت 
زمینه ایجاد یک ساز و کار 
راه اندازی  برای  پرداخت 
با  بشردوستانه  تجارت 
ایران و بدون ترس از نقض 
تحریم ها دیدگاه مثبت دارد.
کره  طرح  اساس  =بر 
جنوبی این کشور از یک بانک 
ایرانی مانند بانک خاورمیانه 
که تحت تحریم های آمریکا 
با  تجارت  برای  ندارد  قرار 
و  می کند  استفاده  ایران 
ساختاری شبیه کانال مالی 

سوئیس دارد.
منابع خبری کره جنوبی می گویند 
دستگاه  دالر  میلیون  یک  کشور  این 
تست ُکرونا به ایران ارسال کرده و با 
ایجاد  برای  طرحی  آمریکا  هماهنگی 
با  دوستانه  بشر  مالی  کار  و  ساز  یک 

ایران را پیگیری می  کند.
سفارت کره جنوبی در تهران اعالم 
و  حمایت  نشانه  به  کمک  این  کرد 
به  کشور  دو  بین  بشردوستانه  روابط 
داده  تحویل  ایران  پاستور  انستیتو 
نیز  این  از  پیش  ماه  است.یک  شده 
کره جنوبی حدود ۲۰۰ هزار دالر به 
ایران کمک کرد که شامل دستگاه های 
تست )COVID-۱۹( و انواع اسپری 

ضدعفونی بود.
با آغاز شیوع ُکرونا در ایران جمهوری 
آمریکا  ضدتحریم های  کارزار  اسالمی 
به راه انداخت با این امید که با طرح 
ادعای دروغین »تحریم دارو« توجهات 
جهانی را به سمت خود معطوف کند 
به امید اینکه تحریم های آمریکا متوقف 
شود و یا کاهش پیدا کند. محمدجواد 
ظریف مدام در توییت ها و مصاحبه های 
به  متهم  را  ترامپ  دونالد  دولت  خود 
»تروریسم پزشکی و دارویی« می کرد و 
مدعی بود آمریکا مانع ارسال و یا فروش 

تجهیزات و دارو به ایران می شود.
که  است  کرده  اعالم  بارها  آمریکا 
دارو و تجهیزات پزشکی و کمک های 

و  نیست  تحریم  شامل  بشردوستانه 
با  که  سوئیس  مالی  کانال  طریق  از 
افتاد  راه  به  متحده  ایاالت  همکاری 
بلوکه  دارایی های  و  پول ها  از محل  و 
ارسال است. مقامات  قابل  ایران  شده 
کاخ سفید بارها به جمهوری اسالمی 
پیشنهاد کمک دادند اما تهران قبول 
نکرد و حتی پزشکان بدون مرز با اتهام 
جاسوسی روبرو شده و به اجبار ایران 
را ترک کردند.تبلیغات سیاسی منفی 
ترامپ  دولت  علیه  اسالمی  جمهوری 
که از حمایت حزب دموکرات  آمریکا و 
البیگران نظام در اروپا و آمریکا و کانادا 
برخوردار  روسیه  و  چین  رژیم های  و 
بود راه به جایی نبرد و کاخ سفید از 
تحریم های خود علیه جمهوری اسالمی 
ده ها  همزمان  نکرد.  عقب نشینی 
طریق  از  دارویی  و  پزشکی  اقالم  تُن 
از جمله سازمان  بین المللی  نهادهای 
دیگر  و  یونیسف  و  جهانی  بهداشت 
بدون هیچ مشکلی  کشورهای جهان 
به ایران صادر شده و همچنان می شود.

هماهنگی  با  حاکیست  گزارش ها 
مالی  کانال  یک  آمریکا  مثبت  نظر  و 
بشردوستانه از طریق سئول نیز برای 
و  بشردوستانه  کمک های  ارسال 
راه اندازی  ایران  به  پزشکی  تجهیزات 

می شود.
»یونهاپ«  خبرگزاری  گزارش  به 
منبع  یک  اردیبهشت(   ۲۹( مه   ۱۸
دیپلماتیک در کره جنوبی گفته است 
در  سئول  طرح  به  نسبت  آمریکا  که 
پرداخت  کار  و  ایجاد یک ساز  زمینه 
برای راه اندازی تجارت بشردوستانه با 
ایران و بدون ترس از نقض تحریم   ها 
دیدگاه مثبت دارد. این منبع همچنین 
اشاره کرد که سئول و واشنگتن درباره 

کره  بشردوستانه  تجارت  توافق  طرح 
کرده اند  مذاکره   )KHTA( جنوبی 
شیوع  دلیل  به  مذاکرات  این  اگرچه 

ُکرونا به کندی پیش می رود.
روش  گفته  یونهاپ  به  منبع  این 
هدف  با  مالی  کانال  این  در  پرداخت 
شبیه  غذایی  مواد  فروش  در  تسهیل 
کانال مالی سوئیس )SHTA( طراحی 

شده است.
این  جنوبی،  کره  طرح  اساس  بر 
کشور از یک بانک ایرانی مانند بانک 
خاورمیانه که تحت تحریم های آمریکا 
قرار ندارد برای تجارت با ایران استفاده 

می کند.
و  درمانی  محصوالت  فروش  گرچه 
تحریم های  شامل  پزشکی  تجهیزات 
آمریکا نیستند اما بانک ها و شرکت های 
خارجی به دلیل ترس از تحریم   ها از 
انجام معامالت تجاری و تراکنش های 
مالی با جمهوری اسالمی ایران که از 
تصویب قوانین مربوط به پولشویی و 
نیز   )FATF( تروریسم  مالی  تأمین 
امتناع کرده است، خودداری می  کنند.

یک مقام وزارت خارجه کره جنوبی 
درباره این ساز و کار تازه گفته »ما نحوه 
انجام تجارت بشردوستانه و روندهای 
را  آن  ملزومات  همچنین  و  مربوطه 
برای شرکت ها و بانک ها و… توضیح 
خواهیم داد تا درک بیشتری از سیستم 
داشته باشند تا بتوانند هرچه سریع تر 
انتظار  ما  بگیرند.  سر  از  را  مذاکرات 
داریم که ظرف یک ماه آینده عملیات 
شود«. آغاز  کاالها  نوع  این  صادرات 

وزیر کشور  روح اهلل جمعه ای مشاور 
در سال ۱۳۹۸ گفته بود »قریب هشت 
ایرانیان  دارایی های  از  دالر  میلیارد 
توسط کره جنوبی توقیف شده است«.

براساس اعالم رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسالمی تاکنون بیش 
از هفت هزار نفر بر اثر ابتال به ُکرونا در ایران فوت کردند اما منابع 

غیررسمی می گویند آمار بسیار بیشتر از اینهاست

امروز  خامنه ای:  =علی 
خلیج  کشورهای  از  برخی 
خیانت  بزرگترین  فارس 
آنها  شده اند.  مرتکب  را 
به  اسرائیل  از  حمایت  با 
کرده اند.  خیانت  فلسطین 
کشورها  این  مردم  آیا 
خیانت رهبرانشان را تحمل 

خواهند کرد؟
=رهبر جمهوری اسالمی 
کرانه  »مردم  می گوید 
باختری باید مسّلح شوند«.

=حسن روحانی: یکی از 
انقالب  اساسی  ستون های 
اسالمی و جمهوری اسالمی 
ایران این است که در برابر 

ستمگران به پا خیزیم!
=وبسایت علی خامنه ای 
آزادی  مضمون  با  پوستری 
که  کرده  منتشر  »قدس« 
آن  در  چرا  نیست  معلوم 
اورشلیم به عنوان پایتخت 
یک کشور دیگر با خرمشهر 
است  ایران  خاک  جزو  که 
بر  آن  در  و  شده  مقایسه 
ظاهرا  که  شواهدی  اساس 
معلوم  خامنه ای  بر  فقط 
»قدس،  شده:  نوشته  است 

خرمشهر دیگر می شود«!
اسرائیل  هماهنگی  با  امارات  دولت 
۱۶ تُن تجهیزات و اقالم بشردوستانه 
ارسال کرده است.  برای فلسطینی ها 
اسالمی  جمهوری  رهبر  همزمان 
باختری  کرانه  شدن  مسلّح  خواستار 
و  شده  اسرائیل  علیه  غزه  مثل 
رژیم های  علیه  را  عرب  ملّت های 

سیاسی خود تحریک می کند.
منصوب  انگلیسی  توییتری  حساب 
ماه   ۱۹ سه شنبه  خامنه ای  علی  به 
)۳۰ اردیبهشت( نوشت »امروز برخی 
بزرگترین  فارس  خلیج  کشورهای  از 
تاریخ  و  خود  تاریخ  علیه  را  خیانت 
با  آنها  شده اند.  مرتکب  عرب  جهان 
حمایت از اسرائیل به فلسطین خیانت 
کرده اند. آیا مردم این کشورها خیانت 

رهبرانشان را تحمل خواهند کرد؟«
او همچنین بار دیگر خواستار مسلّح 
اسرائیل  علیه  باختری  کرانه  شدن 

شده است.
اشاره  با  اسرائیل«  »تایمز  روزنامه 
جمهوری  رهبر  توییت های  رشته   به 
اسالمی علیه اسرائیل نوشته خامنه ای 

ارسال 16 تُن کمک بشردوستانه امارات برای فلسطینی ها از طریق تل آویو؛
 خامنه ای: رهبران عرب به فلسطین خیانت می کنند!

کمک های انساندوستانه امارات به فلسطین با هماهنگی اسرائیل به تل آویو 
منتقل شد

سایبری  حمله  از  =پس 
به تاسیسات »بندر رجایی« 
و  الکترونیک  سیستم های 
شبکه کامپیوتری که حرکت 
کشتی ها، کامیون ها و کاالها 
کار  از  می کنند  تنظیم  را 

افتادند.
=تصاویر ماهواره ای نشان 
می دهد پس از حمله سایبری 
به  منتهی  بزرگراه های  در 
ترافیک  رجایی«  »بندر 
سنگینی ایجاد شده و ده ها 
که  کانتینرها  حامل  کشتی 
در بندر بارگیری کرده بودند 

متوقف مانده اند.
مه   ۱۹ پست«  »واشنگتن  روزنامه 
مقامات  از  نقل  به  اردیبهشت(   ۳۰(
اسرائیلی و آمریکایی نوشته به تالفی 
به  اسالمی  جمهوری  سایبری  حمله 
اسرائیل  آب  شبکه  زیرساخت های 
دقیق«  »بسیار  سایبری  حمله  در 
»بندر  سیستم های  و  تاسیسات 
رجایی« در بندرعباس مورد هدف قرار 

گرفته است.
سایبری  حمله  گزارش ها  اساس  بر 
 ۹ »رجایی«  بندر  پایانه  به  اسرائیل 
گرفت  صورت  اردیبهشت(   ۲۰( مه 
شبکه  و  الکترونیک  سیستم های  و 
کشتی ها،  حرکت  که  کامپیوتری 
کامیون ها و کاالها را تنظیم می کنند به 

واشنگتن پست: حمله سایبری اسرائیل به پایانه »بندر رجایی«
بسیار دقیق بود و خسارات قابل توجهی بر جای گذاشت

اسلکه بندر »شهید رجایی« در ساحل خلیج فارس

یک باره از کار افتادند. این حمله باعث 
شد در آبراهه ها و جاده های منتهی به 
این تاسیسات بی نظمی و ترافیک ایجاد 

شود.
این  به  کارشناسان  بعد  روز  یک 
نتیجه رسیدند که یک هکر خارجی 
کامپیوترهای این بندر را از کار انداخته 
سازمان  بیانیه  در  حال  این  با  است. 
اسالمی  جمهوری  کشتیرانی  و  بنادر 
آمده که این حمله موفق نبوده و تنها 
توانسته به برخی سیستم های عملیاتی 

خصوصی در بنادر آسیب بزند.
سازمان  مدیرعامل  راستاد  محمد 
بنادر و دریانوردی گفته بود به اعتقاد او 
منشأ این حمله سایبری عامل خارجی 

بوده است.
یک مقام امنیتی نیز گفته این حمله 
قابل  خسارات  و  بود  دقیق«  »بسیار 
توجه بر جای گذاشته است. این منبع 

با استناد به گزارش نهادهای امنیتی 
این عملیات فعالیت  از  می گوید پس 
»بندر رجایی« بطور کامل مختل شد.

یک مقام آمریکایی نیز با دسترسی به 
اسناد محرمانه می گوید اسرائیل پشت 

این حمله قرار داشته است.
هیچگاه  اسرائیل  و  ایران  هرچند 
مسئولیت حمله های سایبری متقابل 
علیه یکدیگر را نپذیرفته اند اما شواهد 
به  طرف  دو  که  است  آن  از  حاکی 
حرکت در مسیر جنگ سایبری ادامه 

می دهند.
عکس های  به  پست  واشنگتن 
ماهواره ای دست پیدا کرده که نشان 
بزرگراه های  در  تاریخ  آن  در  می دهد 
ترافیک  رجایی«  »بندر  به  منتهی 
کشتی  ده ها  و  شده  ایجاد  سنگینی 
حامل کانتینرها که در بندر بارگیری 

کرده بودند متوقف مانده اند.

امارات متحده عربی را متهم به خیانت 
کرده و دلیل آن پرواز یک هواپیمای 
تجاری از امارات به مقصد اسرائیل است.

امارات  »اتحاد«  هواپیمایی  شرکت 
سه شنبه ۱۶ تُن تجهیزات پزشکی و 
برای  به  ُکرونا  با  مقابله  برای  دارویی 
فلسطینی ها ارسال کرد. این محموله 
سنگین مستقیم از ابوظبی به فرودگاه 

تل آویو منتقل شد.
عربی  کشورهای  اغلب  و  امارات 
دیپلماتیک  روابط  اسرائیل  با  منطقه 
سال ها  از  بعد  اما  ندارند  رسمی 
کشمکش بحث و گفتگو میان آنها بر 
از سوی رژیم  سر تهدیدات مشترک 
بسیار  اسرائیل  با  آنها  روابط  ایران 
خوب است و از نظر سیاسی به ویژه 
علیه جمهوری اسالمی در ایران بهم 

نزدیک هستند.
یک مقام اسرائیلی به شرط ناشناس 
پرواز  این  این  گفته  اسمش  ماندن 
کمک های بشردوستانه امارات متحده 
غذا  جهانی  برنامه  طریق  از  را  عربی 
برای  و  داده  تحویل  فلسطینی ها  به 
انجام این پرواز باری با دولت اسرائیل 

هماهنگی صورت گرفته است.
هواپیمایی  شرکت  مسئوالن 
»اتحاد« به آسوشیتدپرس گفته اند که 
این پرواز ۱۹ ماه مه انجام شد و هیچ 

مسافری نداشت.
ایران  رژیم  که  حالیست  در  این 
عالوه بر کمک های مالی به گروه های 
شبه نظامی، تأمین کننده اصلی اسلحه 
و موشک برای گروه های تروریستی 

در لبنان و غزه نیز هست.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضائیه جمهوری اسالمی سه شنبه در 
یک سخنرانی گفت »ما هر سال در 
روز قدس به نابودی اسرائیل نزدیک 

و نزدیک تر می شویم«.
وبسایت علی خامنه ای نیز پوستری 
منتشر  »قدس«  آزادی  مضمون  با 
آن  در  چرا  نیست  معلوم  که  کرده 
اورشلیم به عنوان پایتخت یک کشور 

خاک  جزو  که  خرمشهر  با  دیگر 
بر  ایران است مقایسه شده و در آن 
بر  فقط  ظاهرا  که  شواهدی  اساس 
شده:  نوشته  است  معلوم  خامنه ای 
می شود«!  دیگر  خرمشهر  »قدس، 
گویا اطرافیان رهبر جمهوری اسالمی 
مأموریت یافته اند تا آرزوهای او را در 
نقاشی و انیمیشن عملی می کنند! در 
این پوستر خبری از پرچم جمهوری 
اسالمی نیست اما گروهی از پاسداران 
و  حزب اهلل  پرچم  فلسطین  مردم  و 
حشدالشعبی در دست دارند و اطراف 

مسجداالقصی هلهله برپا کرده اند.
قاسم  چهره  های  پوستر  این  در 
سلیمانی و علی خامنه ای و همینطور 
ابومهدی  و  نصراهلل  سیدحسن 

المهندس دیده  می شود.
حسن  اردیبهشت   ۱۳ چهارشنبه 
روحانی نیز از قافله عقب نمانده و در 
سخنانی تهدید آمیز گفته بود »قدس 
اشغال  در  و  شد  نخواهد  فراموش 
ستمگران باقی نخواهد ماند و سرزمین 
فلسطین آزاد خواهد شد و ما این ظلم 

و ستم و تجاوز را نمی پذیریم!«
او تاکید کرد که »یکی از ستون های 
جمهوری  و  اسالمی  انقالب  اساسی 
برابر  در  که  است  این  ایران  اسالمی 
حمایت  به  و  بایستیم  ستمگران 

مظلومان به پا خیزیم«.
کل  ستاد  رئیس  محمدباقری 
نیروهای مسلّح جمهوری اسالمی نیز 
انتفاضه ملت فلسطین  اینکه  بیان  با 
رفته  اشغالی  سرزمین های  از  فراتر 
شده  سرنوشت سازی  مرحله   وارد  و 
اسرائیل  پایان  »زمزمه  گفت:  است، 
به  تل آویو  خیابان های  در  غاصب 

گوش می رسد«.
دهه  چهار  طول  در  شعارها  این 
عمل  در  و  شده  تکرار  مدام  گذشته 
کرده  عمل  ایران  مردم  علیه  فقط 
با همین سیاست  است در حالی که 
اسم  به  عده ای  جیب  جنگ طلبانه 
»آرمان فلسطین« پر پول شده است.
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مراحل بلوغ در دختران
تغییرات  اولین  از  یکی   : ها  سینه  رشد 

جسمی که زنان در دوران بلوغ متوجه آن می شوند 
اولیه، رشد  با رشد سینه هاست.مرحله  ، تغییرات مرتبط 

جوانه های پستانی است. تورم کوچکی در زیر نوک پستان ظاهر 
می شود و ناحیه پوست اطراف نوک پستان، معروف به آرئوال، بزرگتر 

می شود.طی روند بلوغ، سینه ها به آرامی شروع به رشد می کنند. با شروع 
تغییرات سینه، خانمها ممکن است احساس خستگی یا درد را تجربه کنند. 

معموال پستان ها با سرعت متفاوتی رشد می کند، که اغلب با گذشت زمان از بین 
خواهد رفت.در سن ۱۷-۱۸ سالگی، رشد سینه ها کامل می شود. اگرچه ممکن 

است این رشد تا اوایل دهه ۲۰ ادامه یابد.
رشد موهای زاید: همچنین در مناطقی مانند پاها و بازوها رشد مو بیشتر می شود. 

به طور متوسط   در حدود ۱۲ سالگی، در زنان رشد موی زیربغل شروع می شود.
رشد موهای عانه بیشتر شده و به تدریج ضخیم تر می شوند و مساحت بیشتری از 
ناحیه تناسلی را می پوشانند. در مراحل پایانی بلوغ، موهای زاید ممکن است تا 
قسمت باالی ران رشد کنند.عادت ماهانه : در زنان معموالً ۲ سال پس از شروع 
رشد سینه پریودها شروع می شود. اولین قاعدگی بین ۱۰ تا ۱۶.۵ سالگی 
اتفاق می افتد. همچنین طبیعی است که خانم ها ترشحات سفید واژینال 

داشته باشند.تغییرات قد و وزن: رشد قدی زنان در دوران بلوغ ادامه 
دارد. در مراحل اولیه بلوغ، زنان ممکن است ۵-۶ سانتی متر در 

سال رشد کنند. در مراحل بعد، این میزان می تواند تا ۷ 
تا ۸ سانتی متر در سال افزایش یابد. رشد قدی 

زنان معموالً در حدود سن ۱۶ سالگی 
متوقف می شود.

زنان  شاخص

الله ای با نرگس پژمرده گفت
بین که ما رخساره چون افروختیم

گفت ما نیز آن متاع بی بدل
شب خریدیم و سحر بفروختیم

آسمان، روزی بیاموزد ترا
نکته هائی را که ما آموختیم

خرمی کردیم وقت خرمی
چون زمان سوختن شد سوختیم

تا سفر کردیم بر ملک وجود
توشه پژمردگی اندوختیم

درزی ایام زان ره میشکافت
آنچه را زین راه، ما میدوختیم

ماده  یک  آهن 
است،  ضروری  معدنی 
دست  از  را  آن  شما  اگر  بنابراین 
تواند گلبول های  نمی  بدن  بدهید، 
تولید  کافی  اندازه  به  را  خون  قرمز 
حاوی  قرمز  های  گلبول  این  کند. 
از  غنی  پروتئین  یک  هموگلوبین، 
آهن است که اکسیژن را از ریه ها به 

سایر بافت های بدن شما می دهد.
بدون  که  خونی  کم  رایج  عالئم 
می  آنمی  از  خبر  خون  آزمایش 

دهند
1. خستگی:

کم  عالمت  اولین  معموال  خستگی 
خستگی  منظور  اما  است  خونی 
نوع  یک  این  نیست  فشار  از  ناشی 
از  مردم  که  است  دیگر  خستگی 
دارند.«  شکایت  استخوان  خستگی 
روز  زمان  بیشتر  شما  اگر  بنابراین 
بر کیفیت زندگی  و  خسته هستید، 
خود  پزشک  به  گذارد،  می  تاثیر 

مراجعه کنید.
۲. رنگ پریدگی کف دست و چهره :
تشخیص  روشهای  بهترین  از  یکی 
اینکه آیا شما کم خون هستید، این 
چشم  مخاطی  غشای  به  که  است 
عروقی  ناحیه  کنید.این  نگاه  خود 
پریده  رنگ  اگر  بنابراین  است، 
اندازه  به  که  است  ان  نشانه  باشد، 
کافی گلبول قرمز به سایر نقاط بدن 
نرسیده است. چهره شما، کف دست 
های شما و زیر ناخن شما نیز ممکن 

است رنگ پریده باشد.
3. تنگی نفس:

نمی  که  کنید  می  احساس  اگر 
توانید تنفس خود را، به خصوص در 
حین ورزش، در حالی که از پله ها 
باال می روید یا زمانی که چیزی را 
بلند می کنید احساس کنید، نشانه 
نیاز  اکسیژن  به  بدن  که  است  ان 
دارد ؛ احساس ضعف و سرگیجه نیز 

وجود دارد.
4. تپش قلب :

وقتی در حال پرواز هستید، احساس 
دراز  وقتی  یا  کنید  می  خستگی 
خود  گوش  در  صدایی  میکشید 
معنی  این  به  تواند  می  می شنوید، 
فعالیت  باشد که قلب شما در حال 
بیش از حد است.قلب سریعتر پمپاژ 
اکسیژن  کنید  سعی  تا  میکنید 
بیشتری دریافت کنید ، هنگامی که 
دچار کم خونی هستید ضربان قلب 

نامنظم میشود.
5.  بی حسی:

از آنجا که بدن شما خون را از اندام 
بیرون می کشد تا مکان هایی را که 
است  ممکن  کند،  تغذیه  است  الزم 
احساس بی حالی یا احساس سوزش 
یا  باشید  پاها داشته  و  در دست ها 

احساسات  تواند  می  که  عصبی 
و سایر قسمت  پاها  در  ناخوشایند 
این  اگرچه  کند.  ایجاد  بدن  های 
شود،  نمی  درک  خوبی  به  ارتباط 
به  افراد مبتال  از  حدود ۱۵ درصد 
اختالل  این  نیز دچار  آهن  کمبود 

هستند.
1۲.  ریزش مو: 

۸۰ میلیون مرد و زن ریزش موی 
سر و یا آنچه که به عنوان طاسی 
شود  می  شناخته  مردانه  الگوی 
موهایتان  اگر  ؛  میکنند  تجربه  را 
کنید  مشاهده  خود  برس  در  را 
باشد  شده  تر  نازک  موهایتان  یا 
خونی  کم  دلیل  به  است  ممکن 
یک  توانید  می  همچنین  باشد. 
وضعیت  یک  یا  ویتامین  کمبود 

تیروئید  کاری  کم  مانند  هورمونی 
پزشک  با  بنابراین  باشید،  داشته 

خود مشورت کنید.
13. خطرات بارداری:

اگرچه کم خونی در دوران بارداری 
زنان  درمان،  بدون  و  است  شایع 
دارای خطر ابتال به زایمان زودرس 
هستند.  تولد  هنگام  کم  وزن  و 
زنان  در  آهن  کبود  اصلی  دلیل 
باردار به خاطر افزایش طبیعی آب 
بدن است و عالوه بر این، آهن برای 
اگر  نیاز است.  نوزاد مورد  و  جفت 
بارداری دارید  از  کمبود آهن قبل 
هستند،  چندتایی  جفت  دارای  یا 

خطر شما حتی باالتر است.
14. مدفوع سیاه:

می  مدفوع  در  تیره،خون  مدفوع 
تواند نشان کم خونی باشد. با این 
 GI بیماری  یک  تواند  می  حال 
سرطان  یا  کرون  بیماری  مانند 
مهم  بنابراین  باشد،  بزرگ  روده 
پزشک  به  بالفاصله  که  است 
شکمی  ناراحتی   ، کنید  مراجعه 
یا تغییر عادت های روده شما نیز 

نشانه های مهمی هستند.

داشته  سردی  احساس  است  ممکن 
باشید.

6.اضطراب:
تپش قلب می تواند موجب اضطراب 
شما  برای  اضطراب  اگر  اما  شود، 
به  یا  شود  می  تشدید  باشد،  جدید 
برای  دیگری  دلیل  رسد  نمی  نظر 
آن وجود داشته باشد، این می تواند 

نشانه ای از آنمی باشد.
۷. دوره های سنگین و خونریزی 

نامنظم:
شایع ترین علت کم خونی فقر آهن 
ویژه  به  رحمی،  فیبروئید  زنان  در 
می  که  است  رحم  حفره  داخل  در 
و  نامنظم  سنگین،  خونریزی  تواند 
در  ها  پولیپ  کند،  ایجاد  دردناکی 
های  دوره  توانند  می  رحم  داخل 

سنگین و دردناکی ایجاد کنند.
8. فراموشی:

اگر شما در تمرکز و یادآوری چیزها 
است  ممکن   ، هستید  مشکل  دچار 
علتش فقط سن نباشد، بلکه کمبود 

آهن است.
۹. گرایش عجیب و غریب:

خونی  کم  به  مبتال  افراد  از  برخی 
تمایل و عادت به جویدن یخ دارند ، 
روشن نیست که چرا، اما یک مطالعه 
 Hypotheses پزشکی  مجله  در 
تواند  می  را  آن  که  دهد  می  نشان 
به عنوان یک محرک ذهنی دانست، 
مردم  از  بعضی  قهوه.  عملکرد  مثل 
و  کاغذ  برای  است  ممکن  حتی 
باشند. داشته  گرایش  نیز  خاک 

1۰. سردرد:
سردرد و میگرن شایع است، اما اگر 
با  و  دارید  متوجه شدید که سردرد 
پزشک  به  نمیشود،  آرام  روشی  هر 

خود مراجعه کنید.
11. سندرم بی حسی پا:

 ۱۰ تا  که  است  شده  زده  تخمین 
متحده،  ایاالت  در  مردم  از  درصد 
اختالل  دارند،  قرار  بی  پای  سندرم 

نگین فروزش
دکترای  دانشجوی  فروزش  نگین 
مهندسی  دانشکده  کامپیوتر  علوم 
 Virginia( تک  ویرجینیا  دانشگاه 
برتر  دانشجوی  آمریکا   )Tech
تحصیالت تکمیلی سال ۲۰۲۰ این 
دانشجوی  فروزش،   شد.   دانشگاه 
دکتری علوم کامپیوتر این دانشگاه 
فعالیت  خاطر  به  توانست  که  است 
و  تدریس  تحقیقات،  برای  هایش 
کمک هایش در دانشگاه، به عنوان 

دانشجوی سال معرفی شود.
به گزارش وب سایت خبری دانشگاه 
ویرجیناتک، وی پس از کسب مدرک 
کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر برای ادامه تحقیقاتش به این 
دانشگاه رفت. نگین فروزش الویت اول 
به یک محقق  تبدیل شدن  را  خود 
برتر می داند.وی همچنین ۵ ترم به 
تدریس  به  آموزشی  دستیار  عنوان 
در دانشگاه پرداخته است. همچنین 
امسال به عنوان استادیار و عضو هیات 
علمی به دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در 
رشته علوم کامپیوتر خواهد پیوست 
به  نیز  بیوانفورماتیک  زمینه  در  و 

پژوهش می پردازد.

و  محاسباتی  شناسی  زیست 
اساسی  مشکالت  به  بیوانفورماتیک 
انسانی  و سالمت  زندگی  به  مربوط 
می پردازد و روشهای منتج از آن برای 
شناسایی و درمان بیماری ها کاربرد 
دارد و می تواند در جلوگیری و کشف 
سریعتر دارو برای بیماری هایی چون 
کرونا به کار رود.نگین فروزش پیش از 
این جایزه خدمات دانشجویی ۲۰۱۹ 
و نیز جایزه تحصیلی و بورس را در 
سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ و نیز جایزه 
دستیار آموزشی برتر سال ۲۰۱۸ را 

پروین اعتصامیبه دست آورده است.

Pexels

ریمل  مثل  لوازمی  با  چشم  آرایش 
و  مژه  جذابیت  که  شود  می  باعث 
اگرچه که  پیدا کند،  افزایش  چشم 
کمی کالفه کننده نیز هستند . در 
مختلفی  مواد  مختلف  های  ریمل 
نوع  به  بستگی  که  اند  رفته  کار  به 
محصول و کارخانه آن دارد، اگر به 
دارید،  حساسیت  ریمل  در  موادی 
ممکن است عالئم این آلرژی را در 
چشم  اطراف  پوست  یا  چشمانتان 

مشاهده کنید.
ایجاد  حساسیت به ریمل باعث 

چه تاثیراتی می شوند؟
ای  ماده  به  اشتباها  بدن  که  زمانی 
دشمن  عنوان  به  شده  واردش  که 
نگاه می کند و به آن حمله می کند، 
واکنش آلرژیک به وجود می آید، در 
بعضی افراد، آلرژی ها به دلیل بعضی 
افشانی،  گرده  مثل  هوا  داخل  مواد 
غبار  و  گرد  یا  و  حیوانات  خاکستر 
می باشد، در حالی که ممکن است 
در افراد دیگر آلرژی ها در تماس با 
شوند،  ظاهر  پوستی  غشای  مخاط 
لوازم آرایشی مثل ریمل در افرادی 
باعث واکنش آلرژیک می شود که به 
هر کدام از مواد به کار رفته در ریمل 

حساسیت داشته باشند.
اثرات و عوارض ریمل

التهاب چشم و ورم ممکن است در 
اثر استفاده از ریمل به وجود بیاید، 
ورم چشم یک واکنش آلرژیک است 
که در واکنش به آلرژن ها و موادی 
که با پوست برخورد دارند، اتفاق می 
افتد، ورم گوشه داخلی چشم نیز به 
دلیل ریختن ذرات ریمل در داخل 

چشم ایجاد می شود.
آلرژن های ریمل

مواد بکار رفته مختلف در ریمل باعث 
شوند،  می  آلرژیک  واکنش  ایجاد 
معروف  های  آلرژن  این  از  بعضی 
پارابن ها می باشند که در داروسازی 
شود،  می  ها  آن  از  زیادی  استفاده 
مخلوطی از ۵ پارابن استار در لوازم 
دیده می شود،  ریمل  مثل  آرایشی 
ریمل  در  معموال  نیز   Kohl ماده 
شود،  می  مشاهده  وارداتی  های 
 kohl شده،  انجام  مطالعات  طبق 
باعث  که  است  دهنده  رنگ  یک 
تولید سم در بدن کودکان می شود.
عالئم حساسیت به ریمل چیست؟

اولیه  دقایق  در  آلرژیک  واکنش 
شود،  می  ایجاد  ریمل  از  استفاده 
التهاب  و  چشم  داخلی  گوشه  ورم 
داخل چشم دو نشانه اصلی از آلرژی 
به ریمل می باشند، این نشانه ها از 

خفیف تا شدید متفاوت هستند.
نشانه های ضعیف تر باعث آبریزش 
جزئی  التهاب  و  شدن  قرمز  چشم، 
چشم است ، پوست شما نیز در این 
خشک  و  گیرد  می  خارش  مواقع 
می شود، تاول ها و برآمدگی های 
پوست  روی  کم  کم  نیز  کوچک 
ظاهر می شوند. بعضی از نشانه های 
حساسیت به ریمل شامل موارد زیر 
است:جوش زدن ، ورم ابرو و گونه ها 

با مصرف هرگونه 
از  جلوگیری  برای  مواد 

واکنش  دچار  خورشید،  نور  آسیب 
به  اگر  شوند،  می  آلرژیک  های 
با  دارید،  حساسیت  ها  ضدآفتاب 
یک متخصص پوست برای انتخاب 
محصول مناسب و محافظ پوستتان 

در برابر آفتاب صحبت کنید.
مورد  در  کردن  صحبت  از  بعد 
حساسیت به ریمل، بهتر است کمی 
در مورد محصوالت زیبایی دیگر و 
چگونگی دوری از این واکنش های 
آلرژیک نسبت به آنها صحبت کنیم.

مواد  که  کنید  انتخاب  محصوالتی 
این  دارند،  کمی  بسیار  رفته  بکار 
را  حساسیت  به  ابتال  احتمال  مواد 

کاهش می دهند. قبل از استفاده از 
محصول کمی از آن را تست کنید، 
مقداری از آن را در قسمت داخلی 
آرنج بزنید، دو تا سه روز صبر کنید، 
اگر قرمزی، خارش، ورم، یا احساس 
از  استفاده  از  کردید،  پیدا  سوزش 

این محصول خود داری کنید.
همیشه عطر و ادکلن را به لباستان 
کار خطر  این  پوست،  به  نه  بزنید، 
می  کاهش  را  عطر  به  حساسیت 
مواد  ترکیب  خطر  همچنین  دهد، 
داخل عطر با محصوالت آرایشی نیز 
که خودش باعث حساسیت می شود 

را پایین می آورد.
اگر بر روی محصوالت چنین عباراتی 
که  نیست  اطمینانی  هیچ  دیدید، 
نسبت به آنها آلرژی نداشته باشید:« 
هایپو آلرژنیک »، » تست شده برای 
توسط  شده  تست   ،« حساسیت 
حساسیت«. »ضد  متخصص«، 

ها  کمپانی  توسط  ها  تست  این 
انجام می شود، نه توسط انسان ها، 
از  استفاده  برای مجوز  قانونی  هیچ 
این برچسب ها بر روی محصوالت 

وجود ندارد.

، التهاب ، گل مژه ، قرمز شدن چشم ، 
آبریزش چشم ، خارش چشم ، خارش 
اطراف چشم ، حساسیت چشم به نور 

، سوزش در اطراف چشم.
درمان 

به  حساسیت  عالئم  و  ها  نشانه  اگر 
دقت  با  کردید،  مشاهده  را  ریمل 

آرایش چشم را پاک کنید.
زیرا  کنید،  پرهیز  پوست  اسکراب  از 
عالئم را شدیدتر می کند، حتما نزد 
پزشک بروید، زیرا ممکن است برای 
آن نیاز به مصرف دارو داشته باشید، 
داروهای  پزشکتان  است  ممکن 
خوردنی یا قطره چشم را برای از بین 
کند،  تجویز  برایتان  التهابات  بردن 
خارش  برای  است  ممکن  همچنین 
پوست نیز به شما پماد بدهد، اگرچه 
که اگر جوش و یا محل خارش بسیار 
نزدیک چشم است، بهتر است از کرم 
نکنید،  این محل استفاده  و پماد در 
را  ارایشی  لوازم  مصرف  آن  جای  به 
کاهش دهید تا پوستتان نفس بکشد 

و بهبودی سریع تری داشته باشد.
مورد  در  باید  که  زیبایی  محصوالت 

آنها تجدید نظر کنید.
محصوالت زیبایی که به انها حساسیت 
های  صابون  ها،  کننده  پاک  دارید، 
داروهای  چشم،  آرایش  لوازم  حمام، 
الک  ها،  کننده  مرطوب  عرق،  ضد 
می  ناخن  چسب  و  لب  رنگ  ناخن، 
باشند که حاوی متاکریالت هستند، 
در  توانند  می  پوستی  های  واکنش 
اثر رنگ مو ایجاد شوند، مخصوصا آن 
هایی که حاوی آمونیوم پرسولفات و 
را  مو  رنگ  و  باشد  می  فنیلندیامین 

روشن می کنند.
آلفا  حاوی  زیبایی  محصوالت 
هیدروکسی اسیدها ممکن است باعث 
تاول،  قرمزی،  مثل  مشکالتی  ایجاد 
خارش و ورم در فرد شوند که سطح 
AHA را بیشتر از ۱۰ درصد می کنند.

سرم ها و کرم های مخصوص چین و 
چروک که شامل رتین A می باشند 
نیز باعث ایجاد التهابات چشم می شوند.

نیز  آفتاب  ضد  به  افراد  از  بسیاری 
در  که  همانطور  دارند،  حساسیت 
نمناک اشاره کرده ایم چنین افرادی 

Pexels

نشانه های کمبود آهن و تشخیص کم خونیحساسیت به ریمل و آنچه نیاز دارید بدانید
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مردان  شاخص

آن خط سبز بین که چه زببا نوشته اند
گویی خط از عبیر به دیبا نوشته اند
در معنی لب تو ز شنگرف نقطه ای
برگل نهاده شرح به باال نوشته اند

یا نسختی ز مهر گیا ثبت کرده اند
یا سر خطی بحون دل ما نوشته اند

یا با خط غبار به گرد عقیق تر
رمزی ز زنده کردن موتی نوشته اند
شرحی ز نوشداروی کاوس داده اند
رازی ز معجزات مسیحا نوشته اند

آیات حسن مطلق و اسرار عشق پاک
با الجورد بر گل رعنا نوشته اند

جز عشق ، صانعی نبود در جهان » بهار«
بیهوده گفته اند جز این یا نوشته اند

پیر چشمی به از بین رفتن طبیعی 
می  نزدیک  اجسام  تمرکز  توانایی 
می  رخ  سن  افزایش  با  که  گویند 
دهد. بیشتر افراد بعد از ۴۰ سالگی، 
در  مشکلی  به  شروع  که  هنگامی 
جمله  از   - کوچک  متون  دیدن 
تلفن خود می  پیام های متنی در 
چشمی  پیر  اثرات  متوجه   - کنند 

می شوند.
شما نمی توانید از پیر چشمی فرار 
کنید، حتی اگر قبالً مشکل بینایی 
نداشته اید. حتی افرادی که نزدیک 
بین هستند، متوجه می شوند که در 
هنگام دید عینک معمولی یا لنزهای 
تماسی برای اصالح دید از دور، پیر 

چشمی خود را نشان می دهد.
محققان تخمین می زنند که نزدیک 
جهان  سراسر  در  نفر  میلیارد   ۲ به 

مبتال به پیر چشمی هستند.
سن،  افزایش  با  پیر چشمی  اگرچه 
یک تغییر طبیعی در چشمان ماست، 
اما اغلب یک رویداد مهم و عاطفی 
است زیرا نشانه پیری می باشد که 
آن  کردن  پنهان  و  گرفتن  نادیده 

غیرممکن است.
دسترسی  که  جهان  از  مناطقی  در 
بینایی وجود  از  مراقبت  به خدمات 
یک  از  بیش  چشمی  پیر  ندارد، 
از  یکی  این   - است  عادی  ناراحتی 
دالیل اصلی اختالل بینایی است که 
باعث کاهش کیفیت زندگی و بهره 

وری افراد می شود. 

عالئم پیر چشمی
چشمی  پی  به  مبتال  که  هنگامی 
اشیاء  و  هوشمند  تلفن  باید  شدید، 
دیگر و موارد خواندنی )کتاب، مجله، 
از  را  غیره(  و  ها  برچسب  فهرست، 
چشم خود دورتر نگه دارید تا واضح 

تر آنها را ببینید.
از  دورتر  را  اجسام  وقتی  متأسفانه، 
از  دهید  می  حرکت  خود  چشمان 
نظر اندازه کوچکتر می شوند، بنابراین 
این تنها یک راه حل موقت و جزئی 
موفقیت آمیز برای پیر چشمی است.

پیر  به  ابتال  باعث  عواملی  چه 
چشمی می شود

پیر چشمی یک فرآیند مرتبط با سن 
است. این ضخیم شدن تدریجی و از 
بین رفتن انعطاف پذیری عدسی های 

طبیعی داخل چشم شماست.
در  سن  به  وابسته  تغییرات  این 
پروتئین های موجود در عسی اتفاق 
می افتد و باعث می شود عدسی به 
مرور زمان سخت تر و غیر االستیک 
به  مربوط  تغییرات  همچنین  شود. 
اطراف  عضالنی  فیبرهای  در  سن 
خاصیت  با  افتد.  می  اتفاق  عدسی 
روی  ها  تمرکز چشم  کم،  ارتجاعی 

اجسام نزدیک دشوار می شود.

عالئم پیر چشمی
چه زمانی به پزشک مراجعه کنید

اگر تاری دید شما را از خواندن، انجام 

مراحل بلوغ در پسران
از  یکی   : تناسلی  آلت  و  بیضه  تغییرات 

اولین تغییرات مردان در دوران بلوغ، بزرگ شدن و 
تیره  تر شدن اسکروتوم )بیضه( است. پس از رشد بیضه، آلت 

تناسلی نیز شروع به رشد می کند.رشد موهای زاید: طی بلوغ موهای 
زاید روی بیضه ها شروع به رشد می کند که به تدریج ناحیه بزرگی را در 

اطراف دستگاه تناسلی می پوشاند. این موها رفته رفته تیره تر و زبرتر می شود.
در مراحل بعدی بلوغ ممکن است رشد موهای زاید تا ران و شکم گسترش 

یابد. مردان همچنین در زیربغل، پاها و معموالً در صورت و سینه خود مو خواهند 
داشت.تغییرات قد و وزن : در مراحل اولیه بلوغ، مردان حدود ۵-۶ سانتی متر رشد 
می کنند. در مراحل بعدی بلوغ، این میزان به ۷-۸ سانتی متر و سپس ۱۰ سانتی 
متر در سال افزایش می یابد. رشد قدی مردان معموالً در ۱۷ سالگی متوقف می شود.

تغییرات قد ممکن است در نقاط عطف رشد اتفاق بیفتد، در این دوره نوجوانان ممکن 
است طی چند ماه خیلی سریع رشد کنند. این دوره معموال با یک دوره رشد آهسته تر 
ممکن است دنبال شود. همچنین مردان در دوران بلوغ عضالنی تر می شوند.تغییرات 
هورمونی در دوران بلوغ گاهی ممکن است باعث تورم جزئی پستان در مردان شود. 
تورم پستان یکی از مراحل شایع و موقت در بلوغ مردان است.تغییرات صدا: طی 

بلوغ صدای مردان بم تر می شود، اما ممکن است مدتی صدای زیر را تجربه 
کنند. این بدان معناست که صدا ممکن است قبل از بم شدن کامل، یک 

دوره جابجایی بین صدای زیر و بم را طی کند.با شروع تولید اسپرم 
در بدن، مردان دچار نعوظ خواهند شد. همچنین ممکن 

که  شوند،  انزال  دچار  خواب  هنگام  مردان  است 
 »wet dream« آن را احتالم شبانه یا

می نامند.

کارهای نزدیک یا لذت بردن از سایر 
به  فعالیت های عادی، دور می کند، 
چشم پزشک مراجعه کنید. او می تواند 
تشخیص دهد که آیا شما پیر چشمی 
شما  به  خود  های  گزینه  از  یا  دارید 

توصیه می کند.
 اگر از بین رفتن ناگهانی بینایی در یک 
چشم با یا بدون درد چشم و بینایی 

ناگهانی مبهم یا تاری را تجربه کنید
چشمک های نور، لکه های سیاه و یا 

حفره های اطراف چراغ را ببینید
بینایی مضاعف داشته باشید 

فاکتورهای خطر برای پیر چشمی
پیر  به  ابتال  خطر  عامل  مهمترین 
تا  افراد  بیشتر  است.  سن  چشمی، 
۴۰ سالگی توانایی تمرکز روی اشیاء 

نزدیک را از دست می دهند.
برخی از بیماری ها یا داروهای خاص 
می توانند باعث بروز پیر چشمی در 
افراد کمتر از ۴۰ سال شوند. هنگامی 
حد  از  زودتر  چشمی  پیر  عالئم  که 

پیر چشمی  آن  به  دهد،  رخ  معمول 
زودرس گفته می شود. اگر در سنین 
زودتر از شروع عادی عالئم پیر چشمی 
نشانه  است  ممکن  کنید،  مشاهده  را 

بیماری پزشکی زمینه ای باشد. 

فاکتورهای خطر
شما در معرض ابتال به پیر چشمی زود 

رس قراری خواهید داشت اگر؛
کم خونی، بیماری قلب و عروقی

دیابت یا مشکل در متابولیسم قند خون
هایپروپیا یا دور بینی، یعنی شما در 
دورتر  اشیاء  نزدیکی  در  اشیاء  دیدن 

مشکل بیشتری دارید
مولتیپل اسکلروزیس، که یک بیماری 
خود ایمنی است که بر ستون فقرات و 

مغز شما تأثیر می گذارد
اختالل  یک  که  گراویس،  میاستنی 
عصبی عضالنی است که بر اعصاب و 

ماهیچه های شما تأثیر می گذارد
تروما یا بیماری

نارسایی عروقی یا جریان خون ضعیف
می  نسخه  بدون  داروهای  از  برخی 
تمرکز  در  شما  چشم  توانایی  توانند 

روی تصاویر نزدیک را کاهش دهند.

ف  مصر
زیر  داروهای 

می تواند شما را در معرض 
خطر ابتال به پیر چشمی پیش از موعد 

قرار دهد:
الکل ، داروهای ضد اضطراب ، داروهای 
ها  هیستامین  آنتی   ، افسردگی  ضد 
ع  اسپاسم  ضد   ، روانپزشکی  ضد   ،

دیورتیک ها )ادرار آورها(

تشخیص 
پیر چشمی توسط یک معاینه چشم 
که  شود،  می  داده  تشخیص  اصلی 
شامل ارزیابی انکسار و معاینه سالمت 

چشم است.
انکسار مشخص می کند که  ارزیابی 
آیا شما نزدیک بینی یا دور بین بودن، 

دارید.  چشمی  پیر  یا  آستیگماتیسم 
ابزارهای  از  پزشک شما ممکن است 
مختلفی استفاده کند و از شما بخواهد 
که چندین لنز را بررسی کنید تا فاصله 

و بینایی شما را آزمایش کند.
زیاد  احتمال  به  شما  چشم  پزشک 
قطره ای را در چشم شما قرار می دهد 
سالمت  معاینه  برای  را  چشمتان  تا 
چشم بیازماید. این ممکن است باعث 
شود تا چند ساعت بعد از ریختن قطره 
تر  نور حساس  به  نسبت  چشم شما 
شود. این کار پزشک شما را قادر می 
سازد تا راحت تر قسمت داخلی چشم 

خود را مشاهده کند. 
توصیه  بزرگساالن  به  پزشکان  چشم 
بار به  تا هر چند سال یک  می کند 

چشم پزشکی مراجعه کنند؛
پنج تا ۱۰ سال زیر ۴۰ سال

دو تا چهار سال بین ۴۰ تا ۵۴ سال است
یک تا سه سال بین ۵۵ تا ۶۴ سال

یک تا دو سال از ۶۵ سالگی شروع می شود
ممکن است در صورت داشتن عوامل 
خطر بیماری چشم یا عینک یا لنزهای 
تماسی نیاز به معاینات بیشتر داشته 

باشید.

ملک الشعرای بهار

محسن هشترودی
)1۲86 - 1355(

اندیشمند، شاعر  محسن هشترودی 
و ریاضی دان ایرانی بود. هشترودی از 
طرفداران علوم پایه بود که به شعر 
و موسیقی و فلسفه عالقه داشت و 
زبان  به  علمی  مطالب  بیان  توانایی 
یک  بعنوان  وی  داشت.  را  ساده 
ریاضیدان  و  پیشرو  منتقد  متفکر 
و شخصیتی  نمادین  اهمیتی  دارای 
معاصر  علمی  جامعه  در  اثرگذار 
هشترودی  محسن  بوده است.  ایران 
با درجه کارشناسی  در سال ۱۳۱۴ 
دانشگاه  از  ریاضیات  رشته  در 
سپس  شد.  فارغ التحصیل  سوربن 
همان  در  کارتان  الی  سرپرستی  با 
دانشگاه به پژوهش در زمینه هندسه 
دیفرانسیل پرداخت و مدرک دکترای 
سال  در  ریاضیات  رشته  در  را  خود 
بازگشت  از  ۱۳۱۶ دریافت کرد.پس 
به ایران به عنوان استادیار در دانشکده 
علوم دانشسرای عالی به کار مشغول 
شد. در سال ۱۳۲۰ کرسی استادی 
را دریافت کرد. در  عالی  دانشسرای 
سال ۱۳۳۰ به مقام ریاست دانشگاه 
به   ۱۳۳۶ سال  در  و  رسید،  تبریز 

عنوان رئیس دانشکده علوم دانشگاه 
در  هشترودی  شد.  انتخاب  تهران 
طول زندگی حرفه ای خود ارتباطش 
با مجامع علمی بین المللی حفظ  را 
عنوان  به   ۱۳۲۹ سال  در  وی  کرد: 
کنگره  در  تهران  دانشگاه  نماینده 
هاروارد  ریاضی دانان  بین المللی 
مطالعات  مؤسسه  در  کرد،  شرکت 
به  و  پرینستون  دانشگاه  پیشرفته 
درخواست ریاست مؤسسه اوپنهایمر 
به عضویت پذیرفته شد، و یک ترم 
پاییزی را نیز به تدریس در دانشگاه 

هاروارد پرداخت.
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عالئم بیماری 
بسیار  قلبی  های 
که  هستند  گوناگون 
تعدادی از آنها ظاهری اند و تعدادی 
دیگر بسیار رایج و عمومی که پزشک 
متخصص می تواند از روی آنها بیماری 

قلبی شما را تشخیص دهد
می  شوخی  به   ، قلب  متخصصان 
گویند:که اغلب، اولین عالمت سکته، 
خود حمله قلبی است اما خوشبختانه 
کامال درست نیست. در واقع، بدن به 
ما راهنمایی های کوچکی می کند تا 
از مشکالت بزرگ شما را نجات دهند.

نکته اصلی این است که آنها را ببینند و 
متوجه شوند ؛ شاید یک نقطه کوچک 
بر روی گوش و خمیازه های زیادی - 
عالئمی هستند، که در نگاه اول ممکن 

است کمی غیر معمول برسند اما آنها 
به  تا  میکنند  رسانی  اطالع  موقع  به 

درمان بیماری کمک شود.
عالئم و نشانه های متفاوت بیماری قلبی:

1. زانتوماس : لکه های چربی کوچک 
بر روی پلک ها، باسن ، آرنج ها یا زانو 
ها که به نام زانتوماس نامیده می شوند 
؛  هستند  ضرر  بی  خود  خودی  به  و 
های چربی  توده  این حال، چنین  با 
حد  از  بیش  وجود  دهنده  نشان  ای 
کلسترول هستند ، آنقدر زیادند، که 
عروق نمی توانند آن را در خود نگه 
دارند و برای حفظ تعادلشان، آنها را 
به زیر پوست منتقل می کند. بنابراین، 
نیاز  فوری  کمک  به  خودشان  عروق 

دارند.
حین  در  کشیدن  خمیازه   .۲
که  هنگامی   : ورزشی  فعالیت های 
تبخیر  طریق  از  کند،  می  عرق  بدن 
می  خنک  پوست  سطح  از  رطوبت 
شود با این حال، بدن ما دارای راه های 
دیگری برای خنک کردن خود نیز می 
باشد، مانند خمیازه، که کمک می کند 
تا بدن با اکسیژن اشباع شود و درجه 
حرارت در سر کاهش یابد. اگر مکانیزم 

های طبیعی تنظیم گرمای بدن، نتواند 
ما  نیز  ورزش  طی  در  شود،  برطرف 
خمیازه میکشیم.دالیل اختالل در کار 
تنظیم حرارت می تواند، متنوع باشد و 

یکی از آنها بیماری قلبی است.
التهاب   : ناخوشایند دهان  بوی   .3
توانند  می  پریودنتالی  بیماری  یا  لثه 
،منجر به بوی ناخوشایند دهان و حتی 
از دست دادن دندان شوند اما این تنها 
نیست. ای  لثه  التهاب  ناگوار  عواقب 

مطالعات جدیدی در آمریکا نشان می 
لثه و  بیماری  بین  ،ارتباطی  دهد که 
بیماری قلبی وجود دارد واقعیت این 
است که باکتری های موجود در لثه 
های ملتهب، می تواند به سیستم قلبی 
عروقی وارد شوند و موجب التهابات در 
ابتال به بیماری  آنجا نیز شوند. خطر 
قلبی در بیماران مبتال به پریودونتیت 
۲۰% بیشتر است بنابراین مهم نیست 
که دندانپزشکتان چقدر بد است، نرفتن 

پیش او ،ارزش این ریسک را ندارد.
4. نداشتن آکنه در نوجوانی : این 

مطالعه ،فقط درباره مردان انجام شده، 
اما نتایج هنوز هم جالب هستند کسانی 
علت  به  شان  نوجوانی  دوران  در  که 
داشتن آکنه های زیاد، بسیار خجالت 
زده بودند، خطر ابتال به بیماری های 
میزان %۳۳  به  آنها  در  عروقی  قلبی 
کمتر است. به طور کلی، این موضوع 
بر تمام  به هورمون ها دارد، که  ربط 

سیستم های بدن عمل می کنند.
5. طول انگشت حلقه: اگر انگشت 
کوتاهتر  توجهی  قابل  طور  به  حلقه 
به  ابتال  خطر  باشد،  اشاره  انگشت  از 
رابطه  این  است  باالتر  قلبی  بیماری 
دانشگاه  در  محققان  توسط  عجیب 
انگلیس نشان داده شد. طول انگشت 
به علت میزان تستوسترون در دوران 
سیستم  و  است  انسان  جنینی  رشد 
و  قلب  سیستم  سالمت  بر  هورمونی 

عروق اثر می گذارد.
6. لب های آبی و کبود

حتی یک فرد سالم، لبهایش میتواند به 
آبی رنگ متمایل شود، برای مثال، اگر 
هوا بسیار سرد باشد یا در ارتفاع باالیی 
قرار داشته باشد. از لحاظ فیزیولوژیکی، 
این به دلیل سخت شدن گردش خون 

اگر  است  اکسیژن  موقتی  کمبود  و 
لب ها بدون هیچ علت ظاهری آبی 
شوند، پس مشکلی در جریان خون 
بررسی  برای  حتما  دارد  وجود  بدن 
قلبی و عروق خونی خود به متخصص 

قلب بروید.
۷. تغییر شکل ناخن ها : اگر ناخن 
ها شروع به ضخیم شدن و گرد شدن 
کردن، حتما به آنها بیشتر دقت کنید 
این نوع تغییرات از مشکالت رگهای 
خونی حرف می زنند به احتمال زیاد، 
خون رسانی به مقدار مناسب به نوک 
انگشتانتان نمی رسد در این وضعیت، 
سلول های ناخن صفحات رشد خود 
می  سعی  و  کنند،  می  تقویت  را 
کنند تا این مشکل را حل کنند. این 
عالمت از دوران باستان شناخته شده 
بودند و انگشتان هیپوکرات )بقراط( 

نامیده می شوند.
که  قلبی  بیماری  رایج  های  نشانه 

پزشکان را راهنمایی می کند
تحقیقات   : معده  شدید  ناراحتی 
نشان داده اند که برخی از زنان چند 
مشکالت  قلبی  حمله  از  قبل  روز 
سوءهاضمه داشته اند و نمی دانستند 
که مشکالت هاضمه ای را با حمالت 
قلب ارتباط دهند بنابراین دنبال راه 

حل و درمان نمی باشند.
گیجی و کسالت: احساس گیجی، 
سردرگمی یا کسل بودن می توانند 
نشانه انسداد یا مشکالت مربوط به 
درچه قلب باشند مخصوصاً اگر این 
موارد با احساس لرزش )نبض تند( 

در قلب همراه باشد.
سبک  فعالیت  اگر   : کوتاه  تنفس 
شما  تنفس  رفتن  بین  از  باعث 
یک  این  که  بدانید  می شودباید 
و  توانایی  است.باید  اساسی  مشکل 
 ۲ یا  یک  با  را  خود  امروزه  فعالیت 
سال قبل مقایسه کنید اگر متوجه 
تغییرات اساسی در تنفس و توانایی 
بدن خود شدید، این می تواند عالمت 
شروع یک اتفاق مهم باشد. از طرفی 
مشکالت تنفسی که حتی هنگام دراز 
کشیدن سراغ شما می آیند، جدی 
بوده و در آینده مشکل ساز خواهند 
بود و البته می تواند نشانه مشکالت 
دریچه قلب باشد پس حتما با پزشک 

مشورت کنید.
درد قفسه سینه : شاید یکی از رایج 
ترین نشانه های بیماری قلبی فشار 
شدید در قفسه سینه مانند احساس 
وجود یک شئ سنگین بر روی سینه 
است. این درد گاهی به شانه ها، بازو، 
گردن و فک هم گسترش پیدا میکند. 

حاالتی شبیه آنفوالنزا
تجربه  خستگی،  یا  تهوع  احساس 
سرما خوردگی و عرق سرد و مرطوب 
جریان خون  های  نشانه  توانند  می 
اولیه  نشانه های  از  و  باشند  ناکافی 

بیماری قلبی.
از  یکی   : خوابی  بی  یا  خستگی 
مواردی که افراد دچار مشکل قلبی 
بعد از تشخیص مطرح کردند مشکل 

بی خوابی و خستگی است.
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اروپا  فوتبال  کنفدراسیون  رئیس 
قول  اروپا  دوستان  فوتبال  به  )یوفا( 
و  لیگ  فوتبال  مسابقات  که  داده 
مانند  زودی  به  اروپا  باشگاه های 
برگزار  تماشاگران  حضور  با  گذشته 

خواهد شد.
به  کرده  تأکید  چفرین  الکساندر 
و  غیرمنتظره  پیشامد  این  دلیل 
بازیکنان،  ُکرونا،  ویروس  گسترش 
تماشاچیان و طرفداران تیم ها در اروپا 
بسیار ناخشنود و درواقع افسرده خاطر 
هستند اما بدون تردید ویروس ُکرونا 
ماند  نخواهد  ماندگار  طوالنی  مدت 
که  صحبت هایی  نمی کنم  خیال  و 
سوم  و  دوم  موج  بازگشت  مورد  در 
حتی موج پنجم این ویروس می شود، 

واقع بینانه باشد.
وی افزود: در جریان جنگ های اول 
همیشه  برای  فوتبال  جهانی،  دوم  و 
جنگ های  این  حتی  نشد.  تعطیل 
بر  ماندگاری  تاثیر  نتوانستند  ویرانگر 
خیال  بنابراین  بگذارند.  ورزش  این 
به  اروپا  فوتبال  رقابت های  می کنم 
زودی با همان حال و هوای همیشگی 
حضور  در  خود  خاص  جذابیت  و 
عالقمندان فراوان آن از سر گرفته شود.

کشورهای  باشگاه های  رقابت های 
اروپا و بازی های لیگ این قاره، اواسط 
مارس گذشته به دلیل مقابله با شیوع 
شد.  متوقف  کرونا  ویروس  سریع 
یورو  و  اروپا  ملت های  جام  بازی های 
۲۰۲۰ که قرار بود در ماه های ژوئن و 
ژوئیه امسال همزمان در دوازده کشور 
آینده  سال  تابستان  به  گردد،  انجام 
رقابت های  ولی  موکول شد.  میالدی 
لیگا(  )بوندس  آلمان  فوتبال  لیگ 

تماشاچی شروع  بدون  هفته گذشته 
شده است.چفرین به روزنامه گاردین 
گفته: هرچه زودتر مسابقات لیگ اروپا 
و رقابت های داخلی کشورهای اروپایی 
و همچنین دیدارهای بازی های حذفی 

را برگزار خواهیم کرد.
بازیکنان  از  جنوبی  آمریکای  در 
از  بعد  تیم ها خواسته شده است که 
به  همیشگی  عادت  طبق  زدن  گل 

توپ بوسه نزنند.

رئیس کنفدراسیون فوتبال اروپا: به زودی مسابقات 
را با حضور تماشاگران برگزار می کنیم

آلکساندر چفرین

مجتبی ذوالنوری:
 ورزشکاران ایرانی در رویارویی با تیم های 
اسرائیلی آتش به اختیار عمل می کنند!

 : ی ر لنو ا و ذ مجتبی  =
مانند  ایرانی  ورزشکاران 
اختیار  به  آتش  گذشته 
تکلیف خود را در مقابل رژیم 
صهیونیستی می دانند وضع 
چنین  زمینه  این  در  قانون 
القا می کند که گویا در ایران 
برای این کار ]مسابقه دادن 
اسرائیلی[  ورزشکاران  با 
اشتیاق وجود دارد و با وضع 
قانون می خواهیم مقابل آن 

بایستیم!
حذف »عدم رویارویی با ورزشکاران 
شورای  مجلس  طرح  از  اسرائیلی« 
رژیم  با  »مقابله  برای  اسالمی 
صهیونیستی« مجتبی ذوالنوری رئیس 
می گوید  مجلس  امنیت  کمیسیون 
اختیار«  به  »آتش  ایرانی  ورزشکاران 

عمل می کنند.
ذوالنوری در مصاحبه با خبرگزاری 
»خانه ملت« توضیح داد »حذف ماده 
۱۱ ]دستورالعمل های مقابله با اسرائیل 
در حوزه ورزش[ به این علت بود که 
ورزشکاران ایرانی از ابتدای انقالب تا 
به امروز مانند سایر اقشار مردم توی 
از  و  زده اند  صهیونیستی  رژیم  دهان 
هر فرصتی استفاده می کنند تا انزجار 
رژیم  این  به  نسبت  را  خود  خشم  و 

کود کش نشان دهند«.
وضع  به  نیازی  که  ادعا  این  با  وی 
قانون برای ایجاد ممانعت از رویارویی 
ورزشکاران ایرانی با رژیم صهیونیستی 
ایرانی مانند  نبود، افزود: »ورزشکاران 
گذشته آتش به اختیار تکلیف خود را 
در مقابل رژیم صهیونیستی می دانند 
القا  این زمینه چنین  قانون در  وضع 
می کند که گویا در ایران برای این کار 
]مسابقه دادن با ورزشکاران اسرائیلی[ 
قانون  وضع  با  و  دارد  وجود  اشتیاق 

می خواهیم مقابل آن بایستیم«.
وظایفی  مصوبه  این  »در  گفته  او 
برای دستگاه های مختلف در راستای 
محدودسازی ارتباط و تعامل با رژیم 

عدم رویارویی با حریفان اسرائیلی به جایگاه و موقعیت حرفه ای 
ورزشکاران ایرانی لطمه های سنگینی می زند

سرمربی تیم ملی فوتبال: 
می توانیم به جام جهانی برویم

زدن  بهم  چشم  =دریک 
برای تیم برنامه ریزی می کنم!
در  ملی  تیم  بازیکنان  =با 
تماس  در  خارجی  تیم های 

هستم.
ایران که  سرمربی تیم ملی فوتبال 
همچنان در کشور خود کرواسی بسر 
می برد می گوید، با بازیکنان تیم ملی 
در  خارج  تیم های  در  شاغل  فوتبال 

تماس هستم.
زمان  مورد  در  اسکوچیچ  دراگان 
گفته:  هم  ایران  به  خود  بازگشت 
اما  است.  چگونه  شرایط  ببینیم  باید 
در  برتر  لیگ  آغاز  از  قبل  امیدوارم 
آغاز  منتظر  افزوده:  او  باشم.  تهران 
برنامه های  تا  هستم  لیگ  مسابقات 
را  کارم  و  کنم  تنظیم  را  ملی  تیم 
گفته:  دهم.اسکوچیچ  انجام  سریع 
برنامه ریزی برای تیم ایران کار سختی 
نیست اما الزم است شرایط و امکانات 
تیم  حریفان  درباره  او  باشد.  فراهم 
برای  رو  پیش  بازی های  در  ایران 
توضیح  هم  جهانی  جام  در  حضور 
ایران  رقیبان  از  اطالعاتی  که  داده 
به خصوص عراق ندارم. اما مربی آنها 

دوست نزدیک من است. راستش فکر 
تیم ها  تمام  حاضر  حال  در  می کنم 

شرایط مشابهی دارند.
و  وحید  هاشمیان  با  رابطه  در  وی 
ایرانی اش  دستیاران  باقری،  کریم 
در  آنها  با  مدت  این  در  شد:  یادآور 
نبوده ام. در ضمن من شرایط  تماس 
می کنم  درک  و  می دانم  را  ملی  تیم 
و از انتظارات مردم از تیم خبر دارم. 
باید بگویم تیم خوبی داریم و  ضمنا 
البته انتظار از تیم ملی باالست. فکر 
تجربه  اخیرا  باخت که  با دو  می کنم 
شروع  نو  از  را  کار  می توانیم  کردیم، 
دلم  برویم.  جهانی  جام  به  و  کنیم 
برای کارکردن در ایران تنگ شده و 
امیدوارم برنامه های تیم ملی را هرچه 

زودتر آغاز کنیم.
تیم  از  اسکوچیچ در مورد شناخت 
بحرین، حریف دیگر ایران هم اضافه 
کرده که حتی اگر از بحرین و عراق 
به دردم  االن  شناخت می داشتم هم 
تا  زیادی  زمان  چون  نمی خورد 

مسابقات باقی مانده است.
دادن  ترتیب  با  ارتباط  در  او 
بازی های تدارکاتی برای آمادگی تیم 
ایران توضیح داد، همانطور که گفتم، 

از  است؛  شده  تعیین  صهیونیستی 
قضاییه،  قوه  دستگاه ها  این  جمله 
اطالعات،  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
وزارت اطالعات، اطالعات سپاه، وزارت 
امور  و  اقتصاد  وزارت  و  دادگستری 
دارایی و هستند که تکالیفی برای آنها 
تعیین شده است تا با انجام وظایف خود 
اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی را 

به حداقل برسانند«.
بیان  ملّی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
کرد: »در بخشی از این مصوبه، اجرایی 
کردن قوانین گذشته الزام شده، با اینکار 
خصمانه  اقدامات  به  سنگینی  ضربه 
رژیم صهیونیستی وارد می شود و آن ها 
با مشکالت زیادی روبه رو می شوند تا 
امکان  و  نرسند  خود  شوم  اهداف  به 
و  باشند  نداشته  را  آن ها  گسترش 
منافع  برنامه ها  این  اجرای  نتیجه  در 

ملت ها تهدید نمی شود«.
اینکه  از  ذوالنوری  منظور  احتماالً 
را  خود  »تکلیف  ما  ورزشکاران  گفته 
در برابر اسرائیل می دانند« این بوده که 
آنها پیش از دیدار با این حریفان خود 
را به مصدومیت یا مریضی می زنند یا 
عمدی می بازند که با اسرائیلی ها روبرو 

نشوند!
مورد  در  ورزشکاران  که  ادعا  این 
اسرائیل آتش به اختیار عمل می کنند 
و نیاز به تصویب قانون نیست بیشتر 
فرافکنی و نعل وارونه زدن است چرا که 
اغلب ورزشکارانی که مجبور شدند از 
دستور »باید ببازی« تبعیت کنند ناچار 
و  غیراخالقی  دستور  این  اجرای  به 
غیرانسانی بودند و بجز شمار معدودی 
بقیه آنها به این موضوع اعتراض کرده 

و سرانجام هم کشور را ترک کرده اند!
از  بسیاری  گذشته  سال های  در 
علت  به  ملّی  تیم های  ورزشکاران 
ممنوعیت مقابله با ورزشکاران اسرائیلی 
دستشان از مدال های جهانی کوتاه شد 
مواجه  سنگین  محرومیت های  با  و 
شدند. کدام ورزشکار است که در عمر 
ورزشی حرفه ای که خیلی هم طوالنی 
موقعیت های  است  حاضر  نیست 
بین المللی را فدای منافع سردمدارانی 
مانند مقامات  جمهوری اسالمی کند؟!

می توانم در یک چشم بهم زدن برای 
تیم ملی برنامه ریزی کنم.

در  آنکه  از  قبل  اسکوچیچ  دراگان 
ماه فوریه به عنوان سرمربی تیم ملی 
سرمربی  شود،  معرفی  ایران  فوتبال 
پهلوی(،  )بندر  انزلی  ملوان  تیم های 
دزفول خوزستان، صنعت نفت آبادان 

و خونه به خونه بوده است.
ریکا  شهر  در  و  دارد  سال  وی ۵۱ 
در یوگسالوی سابق متولد شده است.

دراگان اسکوچیچ

ی  ا ر شو مجلس  ر  د =
طرحی  فوریت  دو  اسالمی 
تصویب شده بود که طبق آن 
یا  مسابقه  هرگونه  برگزاری 
رقابت ورزشی اعم از رسمی 
یا تدارکاتی میان ورزشکاران 
با  ایران  ورزشی  تیم های  و 
ممنوع  اسرائیلی  حریفان 

اعالم شده بود.
=یک هفته پس از آن این 
موضوع بدون هیچ توضیحی 

از طرح مربوطه حذف شد!
ملّی  امنیت  کمیسیون  سخنگوی 
در  گفت  اردیبهشت   ۲۸ یکشنبه 
»طرح  در  کمیسیون  بررسی  آخرین 
اسرائیل«  خصمانه  اقدامات  با  مقابله 
با  رویارویی  عدم  به  مربوط  ماده 

ورزشکاران این رژیم حذف شد.
نقوی  حسین  ایسنا  گزارش  به 
گذشته  »روز  داد  توضیح  حسینی 
و  ملّی  امنیت  کمیسیون  ]شنبه[ 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست 
بررسی  به  جلسه ای  در  اسالمی 
اقدامات  با  مقابله  طرح  جزییات 
پرداخت  صهیونیستی  رژیم  خصمانه 

و مواد ۱۵گانه آن را تصویب کرد«.
بررسی  آخرین  »در  افزود:  وی 
و  پیشنهاد  بر  بنا  کمیسیون 
مربوط  بند  ورزش  وزارت  درخواست 
با ورزشکاران رژیم  به عدم رویارویی 

صهیونیستی حذف شده است«.
»طرح  فوریت  دو  گذشته  هفته 
رژیم  خصمانه  اقدامات  با  مقابله 
در  رسید،  تصویب  به  صهیونیستی« 
رییس  الریجانی  علی  جلسه  همان 
مجلس شورای اسالمی از کمیسیون 
امنیت ملّی خواست که هرچه سریع تر 
این طرح را در دستور کار و بررسی 
روز  کمیسیون  این  که  دهد  قرار 

گذشته مواد آن را تصویب کرد.

»عدم رویارویی با ورزشکاران 
اسرائیلی« از طرح مجلس شورای 

اسالمی حذف شد

بود:  آمده  طرح  این   ۱۱ ماده  در 
رقابت  یا  مسابقه  هرگونه  برگزاری 
تدارکاتی  یا  رسمی  از  اعم  ورزشی 
ورزشی  تیم های  و  ورزشکاران  میان 
صهیونیستی  رژیم  حریفان  با  ایران 
ممنوع است. هر یک از فدراسیون ها 
موظفند  مربوطه  ورزشی  رشته  در 
ظرفیت های  تمام  از  بهره مندی  با 
داخلی و بین المللی و برقراری ارتباط 
ورزشی،  بین المللی  مجامع  با  اصولی 
را جهت  مقتضی  اقدامات  و  تعهدات 
مجازات  هرگونه  اعمال  از  ممانعت 
بین المللی  ورزشی  محرومیت های  و 
علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه 
اتخاذ  صهیونیستی  رژیم  حریفان  با 
نموده و با پیش بینی تخصیص منابع 
آنها  از  حمایت  و  تشویق  به  الزم، 

بپردازد.«
ورزشکاران  اسالمی  جمهوری 
را  ورزشی  رشته های  تمام  در  ایرانی 
مجبور می کند از رویارویی با حریفان 
اسرائیلی خودداری کنند. ورزشکاران 
نیز مجبورند به بهانه مصدومیت قید 
حضور در مسابقه را بزنند یا در مراحل 
با  تا  بخورند  شکست  عمدا  قبلی، 

حریف اسرائیلی روبرو نشوند.
بعید است حذف این ماده در طرح 
۱۴ ماده ای مقابله با اسرائیل، مقدمه 
با  ایرانی  ورزشکاران  رویارویی  اجازه 
دست کم  اما  باشد  اسرائیلی  حریفان 
بین المللی  فشارهای  می  دهد  نشان 
حتی  و  سنگین  مجازات  از  ترس  و 
اتخاذ  دلیل  به  ایران  ورزش  تعلیق 
مسئوالن  تبعیض آمیز  سیاست های 
ورزشی و سیاسی رژیم را نگران کرده 

است.
حرفه ای  ورشکاران  از  زیادی  شمار 
خاطر  به  ملّی  تیم های  مدال آور  و 
و  ببازی«  »باید  از  که  صدمه ای 
فرقه ای  و  ایدئولوژیک  سیاست های 
رژیم ایران خورده اند در سال های اخیر 
قید حضور در تیم  ملّی ایران را زده و 

به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند.
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خطرات قانون »باید ببازی« 
برای ورزش ایران

ملی  ورزشکاران  اجباری  باخت 
ایران در رقابت های بین المللی مقابل 
رقیبان حتی در مقابل رقیبان ضعیف 
حریفان  با  نشدن  روبرو  خاطر  به 
تنها  نه  بعدی،  مسابقه  در  اسرائیلی 
برای  دستاوردی  سال ها  این  در 
تضعیف موقعیت منطقه ای و جهانی 
به  بلکه فقط منجر  نداشته،  اسرائیل 
سرخوردگی و تخریب روحیه و غرور 
که  شده  قهرمانانی  ملی  و  ورزش 
آلت دست و وسیله ی تسویه حساب 
حکومت آیت اهلل ها با یک کشور دیگر 

شده اند.
به قول رسول خادم قهرمان کشتی 
فدراسیون  پیشین  رئیس  و  جهان 
این  از  حکومت  مقصود  اگر  کشتی، 
به  لطمه  و  سمبلیک  حرکتی  کار 
این  است،  اسرائیل  جهانی  موقعیت 
مردم  چون  نشده  برآورده  نیز  هدف 
دنیا اصال در این مورد اطالعی ندارند 
اثراتی  کار  این  اوایل  در  هم  اگر  و 
حاال  داشته،  اسرائیل  تضعیف  برای 
داده  دست  از  را  خود  کارآیی  دیگر 

است.
شدن  پناهنده  از  بعد  روی  هر  به 
کشتی،  رشته های  در  ورزشکار  چند 
تکواندو،  وزنه برداری، جودو، شطرنج، 
دلیل  به  و…  قایقرانی  شمشیربازی، 
مخالفت با این اجبار حکومتی، مجلس 
دستور  به  احتماال  اسالمی  شورای 
شدن  قانونی  موضوع  خامنه ای،  علی 
ورزشکاران  با  رویارویی  ممنوعیت 
با  را  بین المللی  میادین  در  اسرائیل 
قید دو فوریت در دستور کار قرار داده 

است.
ممنوعیت  درباره  تابناک  وبسایت 
با  ایران  ورزشکاران  و  تیم ها  مسابقه 
رقیبان اسرائیلی نوشته است: تبعیت 
اجرای  از  ورزشی  فدراسیون های 
قانون ممنوعیت مبارزه با ورزشکاران 
منطقه ای،  رقابت های  در  اسرائیلی 
جهانی و المپیک مصداق بارز دخالت 
سیاسی در ورزش به شمار می رود و 
آسیب های  و  ویران کننده  محرومیت 
حال  در  ورزش  برای  برگشت ناپذیر 

توسعه ایران خواهد داشت.
می تواند  مجلس  علنی  دخالت 
فدراسیون های  یکایک  برخورد  به 
ورزشی جهان با تیم های اعزامی ایران 
بازی های  از  کشور  فوتبال  حذف  و 

مقدماتی جام جهانی منجر شود.
در ادامه این مطلب آمده: چهار دهه 
مواردی  بجز  ایران  ملی پوشان  است 
برابر  کار  این  انجام  به  مجبور  نادر 
این  اما  بوده اند.  اسرائیلی  حریفان 
زبان ها  سر  بیشتر  موقعی  داستان 
کریمی  علیرضا  از  فیلمی  که  افتاد 
ایران در تورنمنت جهانی  کشتی گیر 
لهستان در شبکه های اجتماعی دست 
به دست شد که در آن صدای یکی از 
فریاد می زد  که  ایران  مربیان کشتی 

و  می رسید  گوش  به  ببازی«  »باید 
همراه  صدای  و  تصویری  فایل  این 
مخالفان  سوی  از  تازه ای  فضای  آن، 
سیاست غیررسمی اما شفاهی ورزش 
از انقالب به وجود آورده  کشور پس 

است.
سعید  شدن  پناهنده  با  قضایا  این 
ایران  جودو  ملی  تیم  عضو  مالیی، 
شکست  مورد  در  او  اظهارات  و 
جهانی  مسابقات  در  اجباری اش 
برخورد  احتمال  خاطر  به  توکیو 
بعدی  بازی  در  اسرائیلی  حریف  با 

شدت گرفت.
مالیی،  متعدد  مصاحبه های 
جنجالی تمام عیار و بین المللی علیه 
وسپس  آورد  وجود  به  ایران  دولت 
و  جودو  جهانی  فدراسیون  همراهی 
ایران  جودو  محرومیت  حکم  صدور 
انرژی و زمان  المپیک،  از حضور در 
زیادی از مدیران کمیته ملی المپیک 

و وزارت ورزش ایران گرفت.
شجاعی  مسعود  بازی  موضوع 
که  ایران  فوتبال  تیم  وقت  کاپیتان 
باشگاه  یک  برای  پیش  سال  چند 
تیمی  مقابل  می کرد،  بازی  یونانی 
اروپا هم  از اسرائیل در لیگ فوتبال 
به  منجر  که  داشت  زیادی  حواشی 
کنار گذاشته شدن شجاعی از ترکیب 

تیم ملی ایران شد.
و اما زشت ترین صحنه ای که تاریخ 
به  مربوط  دارد،  یاد  به  ایران  ورزش 
دارنده  کریمی  علیرضا  میان  مسابقه 
روسی  حریف  با  جهان،  برنز  مدال 
در  زیر ۲۳ سال جهان  مسابقات  در 
لهستان بود. به این صورت که وقتی 
کشتی گیر اسرائیلی که همزمان روی 
تشک دیگری سرگرم مبارزه بود، در 
پیشی  خود  حریف  از  پایانی  دقایق 
گرفت. در این لحظه مربی تیم ایران 
به  دقیقه  فقط چند  در شرایطی که 
پایان مسابقه باقی مانده بود، خطاب 
ببازی!  باید  زد:  فریاد می  به کریمی 

باید ببازی!
و از آنجا که کریمی چندین امتیاز 
دلیل  به  بود  جلوتر  خود  رقیب  از 
کمبود وقت فرصت باختن با امتیاز به 
که  حالی  در  و  نداشت  را  حریف اش 
به شدت افسرده، عصبی و ناخشنود 
بهانه  به  ناچار شد  نظر می رسید،  به 
اینکه مجروح شده مبارزه را رها کند 
و به داور بگوید قادر به ادامه مسابقه 

نیست تا بازنده اعالم شود.
و  تاسف آور  فاجعه  این  ازاء  در 
از دست دادن  به  غم انگیز که منجر 
او شد،  اعتبار جهانی  و  مقام، جایزه 
در بازگشت به تهران، علی خامنه ای 
از  زمان  آن  که  سلیمانی  قاسم  و 
بر  می کرد،  حمایت  رفتارها  اینگونه 
سربازی  از  زدند،  بوسه  او  پیشانی 
پول  هم  مقداری  و  کردند  معاف اش 

دادند والسالم.
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دانشگاه  پژوهشگران  تحقیقات 
تاثیر  داده  نشان  آمریکا  پرینستون 
جدید  ویروس  بر  هوا  و  آب  شرایط 

 ُکرونا، بسیار کم است.
دانشمندان  مطالعات  نتیجه 
»ساینس«  نشریه  در  که  پرینستون 
منتشر شده، حاکی از آن است که باال 
بودن میزان رطوبت جلوی گسترش 
مانند  ویروس های  ُکرونا  دیگر  انواع 
ویروس گریپ را می گیرد، اما در برابر 
ویروس جدید  ُکرونا )ویروس سارس 
بدن  زیرا  ندارد  چندانی  اثر  کوو-۲( 
بیشتر انسان ها دارای ایمنی الزم در 

مقابله با این ویروس نیست.
ویروس  که  باورند  این  بر  محققین 
نیز  گرما  و  رطوبت  در  جدید  ُکرونا 
می کند.  پیدا  گسترش  همچنان 
پاندمی  روند  هم  ادعا  این  دلیل 
 ُکرونا در کشورهای برزیل، اکوادور و 

استرالیاست.
دانشگاه  استادان  عقیده  به 
پرینستون، آب و هوا زمانی تاثیرگذار 
خواهد بود که بخش بزرگی از جمعیت 
به ایمنی الزم در مقابل ویروس جدید 
 ُکرونا دست یافته باشند و این ویروس 

به یک بیماری فصلی تبدیل شود.
و  پژوهشگران  از  گرنفل  برایان 
این مقاله می گوید: ما  تهیه کنندگان 
ویروس های  مورد  در  را  مسئله  این 
پیشین  ُکرونا که موجب سرماخوردگی 
می شدند، دیده ایم به ویژه در فصل 
گرمسیر  که  نقاطی  در  زمستان 

نیستند.
تیم  گفته  به  حال  همین  در 
مهمترین  مونیخ،  دانشگاه  تحقیقاتی 

پژوهشگران آمریکایی و آلمانی: بدن بیشتر انسان ها 
ایمنی الزم برای مقابله با ویروس جدید  ُکرونا را ندارد

عاملی که مبارزه با بیماری کووید۱۹ 
آن  انتقال  قابلیت  را مشکل می کند، 
پیش از بروز نشانه های بیماری در فرد 
مبتالست و به این ترتیب شخص ناقل 
ویروس قبل از آگاهی به ابتالی خود، 
ویروسی را حمل می کند که به شدت 

واگیر دارد.
این  نهفتگی  دوره  دیگر،  عامل 
تیم  این  نظر  به  که  است  ویروس 
روز  چهار  متوسط  بطور  تحقیقاتی 
را  بیمار  شانزده  پرونده  آنها  است. 
بررسی کرده اند و متوجه شده اند که 
یک تا پنج نفر آنها پیش از بروز عالئم 
انتقال  بیماری، ویروس را به دیگران 
داده اند. در چهار تا نه مورد، فرد مبتال 
منتقل  دیگران  به  زمانی  را  ویروس 
کرده که تازه نشانه های بیماری در او 
نمایان شده است. این گروه تحقیقاتی 
به این نتیجه رسیده که مهار جهانی 

 ُکرونا به آسانی انجام نخواهد گرفت.

پژوهندگان دانشگاه کلن آلمان نیز 
تائید  را  مونیخ  دانشمندان  گزارش 
برای  نموده اند  توصیه  آنها  کرده اند. 
فناوری های  از  ویروس  این  کنترل 
ردیاب  کاربردهای  مانند  جدید 
زنجیره  به  دستیابی  تا  شود  استفاده 

ابتالی ویروس ممکن گردد.
پژوهشگر  اسمیت  وایلدر  انه  لیز 
لندن  دانشگاه  بهداشت  دانشکده 
نتایج تحقیقات استادان دانشگاه  هم 
مونیخ را تائید کرده و نوشته: بهترین 
راه مبارزه با سارس کوو-۲ ، استفاده 
کامل  قرنطینه  و  جدید  فناوری  از 

است.
در  حاضر  حال  در  که  منابعی 
دسترس  در  مختلف  کشورهای 

هستند عبارتند از:
 Corona Virus Tracker ,
 Corona Care,  ,۱۹  Covid
Covid Symptom Study C۱۹

8 استان در وضعیت قرمز و عبور از مرز ۷ هزار قربانی 
ُکرونا؛ ربیعی: وارد فاز مهار شده ایم!

= معاون کل وزیر بهداشت 
ی  صد ر ۷د 5 هش  کا ز  ا
ُکرونا  به  مبتالیان  بستری 
کاهش  و  بیمارستا ن ها  در 
8۰درصدی بستری در بخش  
مراقبت های ویژه خبر داد و 
رتبه دوم  از  ایران  گفت که 
رتبه  به  اکنون  ُکرونا  شیوع 
رسیده  ُکرونا  به  ابتال   5۰

است.
سخنگوی  ربیعی  =علی 
دولت صبح امروز از افزایش 
 ۲ 8 ۰ به  سفید  طق  منا
و گفت  داد  شهرستان خبر 
درمان  و  بهبودی  »روند  که 
ُکرونا پس  به  مبتال  بیماران 
سوییس  و  چین  کشور  از 
قرار  جهانی  سوم  رتبه  در 

داریم.«
 ، ن ستا لر ی  ن ها ستا =ا
خراسان شمالی، کرمان بویژه 
و  سیستان  کرمان،  جنوب 
بلوچستان بویژه جنوب این 
استان و کرمانشاه در وضعیت 

»هشدار« قرار دارند.
از  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
جدید  بیمار   ۲۲۹۴ شناسایی 
کووید۱۹ در کشور خبر داد و گفت: 
»شمار قربانیان ُکرونا در کشور از مرز 
۷هزار تن گذشت. این درحالیست که 
سخنگوی دولت اعالم کرد که کشور 
و  شده   ُکرونا  بیماری  مهار  فاز  وارد 
شهرستان   ۲۸۰ به  سفید  مناطق 

افزایش یافته است.«
سخنگوی  جهانپور  کیانوش 
 ۲۹ دوشنبه  امروز  بهداشت  وزارت 
 ۲۲۹۴ شناسایی  از  اردیبهشت ماه 
ُکرونا  ویروس  به  مبتال  جدید  بیمار 
در ایران خبر داد و گفت که جمعیت 
نفر  هزار   ۷ مرز  از  ُکرونا  قربانیان 

گذشته و به ۷۵۷ تن رسیده است.
به گفته ی این مقام مسئول وزارت 
جدید،  مبتالیان  بین  »از  بهداشت، 
۵۳۴ مورد بستری و یک هزار و ۷۶۰ 
با  تماس  افراد در  از  و  مورد سرپایی 

مبتالیان بودند که شناسایی شدند.«
با احتساب افراد شناسایی شده در 

بیماران  مجموع  اخیر،  ساعت   ۲۴
و  هزار   ۱۲۲ به  کشور  در  کووید۱۹ 

۴۹۲ نفر رسیده است.
وزارت  »ٰرسمی«  آمار  مبنای  بر 
به  امروز  ظهر  تا  دیروز  از  بهداشت، 
وقت ایران، ۶۹ نفر بر اثر ُکرونا جان 
باخته اند و ۲ هزار و ۷۱۲ تن نیز در 

وضعیت حاد بیماری قرار دارند.
آنگونه که جهانپور اعالم کرده، ۹۵ 
هزار و ۶۶۱ نفر از بیماران کووید-۱۹، 
بهبود یافته و شمار آزمایش تشخیص 
 ۶۴۰ و  هزار   ۷۰۱ به  کووید-۱۹ 

آزمایش افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت بهداشت در شرح 
استان های  وضعیت  از  خود  مختصر 
استان  همچنان  ُکرونا،  بحران زده  
خوزستان در وضعیت قرمز اعالم کرد: 
»حدود ۲۵ درصد )یک چهارم( موارد 
تشخیص های جدید این بیماری چه 
بخش  در  چه  و  سرپایی  بخش  در 
بستری را به خود اختصاص می دهد 
روزهای  در  تا  بمانیم  منتظر  باید  و 
آتی آثار محدودیت ها و رعایت نکات 
در  که  عمومی  و  فردی  بهداشت 
اعمال  استان  این  در  اخیر  روزهای 

شده را مشاهده کنیم.«
به گفته ی وی، استان های لرستان، 
خراسان شمالی، کرمان بویژه جنوب 
بویژه  بلوچستان  و  سیستان  کرمان، 
در  کرمانشاه  و  استان  این  جنوب 
باید  و  دارند  قرار  »هشدار«  وضعیت 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و 
از تجمعات عیرضروری شرکت نکنند.

اعالم  براساس  که  درحالیست  این 
وزارت بهداشت، روند ابتال به ویروس 
جمله  از  کشور  استان   ۸ در  ُکرونا 
استان های مرکزی، لرستان، خراسان 
شمالی، خوزستان، گیالن، چهارمحال 
بلوچستان،  و  سیستان  بختیاری،  و 
بوشهر، هرمزگان، کردستان صعودی 

است.
صبح  دولت  سخنگوی  ربیعی  علی 
امروز از افزایش مناطق سفید به ۲۸۰ 
شهرستان خبر داد و گفت که »روند 
به  مبتال  بیماران  درمان  و  بهبودی 
ُکرونا پس از کشور چین و سوئیس در 
رتبه سوم جهانی قرار داریم. میانگین 
بهبودی ما بسیار خوب است و تقریبا 
مراجعه کردند،  افرادی که  ۹۴درصد 
بهبود یافته اند، در حالی که میانگین 

جهانی آن ۸۴درصد است!«
گزارش های  آخرین  مبنای  بر  وی 

توصیه علی خامنه ای به سازمان  های جهادی برای 
آزادکردن »قدس«: به »جهاد مقدس« ادامه دهید!

اسالمی  جمهوری  =رهبر 
ی  ا بر ی  ز و پیر ید  می گو
آزادسازی »قدس« مبارزه ای 

تضمین شده است.
اصطالح  به  =»سازمان 
وظیفه ی خود عمل  به  ملل 
نمی کند و نهادهای به اصطالح 
ُمرده اند«! بشری  حقوق 
واکنش  در  بورل  =جوزپ 
ی  منه ا خا ت  ا ید تهد به 
به  من  گفت  اسرائیل  علیه 
ممکن  شکل  شدیدترین 
جمهوری  رهبر  فراخوان 
با  مبارزه  برای  اسالمی 

اسرائیل را محکوم می کنم.
اشاره ضمنی  با  =نتانیاهو 
به سرنوشت نازی ها در نابود 
کرد  تاکید  یهودیان  کردن 
هر  بداند  باید  »خامنه ای 
دولتی که کشور اسرائیل را 
تهدید به نابودی کند، خودش 
روبرو خواهد  با همان خطر 

شد«.
اسالمی جمعه دوم  رهبر جمهوری 
مناسبت  به  سخنانی  در   ۹۹ خرداد 
رهبران  همیشه  مانند  قدس«  »روز 
به  متهم  را  منطقه  کشورهای  عرب 
خیانت کرد و از سازمان های جهادی 
فلسطین خواست که در راه گسترش 

عرصه جهاد فعالیت کنند.
آزادی  برای  مبارزه  خامنه ای  علی 
و  سبیل اهلّل  فی  »جهاد  را  فلسطین 
توصیف  اسالمی«  مطلوب  و  فریضه 
کرد و مدعی شد »پیروزی در چنین 

مبارزه ای تضمین شده است«.
گفت  سخنان  این  از  بخشی  در  او 

»سازمان به اصطالح ملل به وظیفه ی 
به  نهادهای  و  نمی کند  عمل  خود 

اصطالح حقوق بشری ُمرده اند!«
کرد  تاکید  اسالمی  جمهوری  رهبر 
»نکته ی مهّمی که نباید از نظر نخبگان 
دور  اسالم  جهان  نظامی  و  سیاسی 
بماند، سیاست آمریکا و صهیونیست ها 
در انتقال درگیری ها به پشت جبهه ی 
رژیم  به  دادن  فرصت  و  مقاومت 

صهیونیست است«.
»رژیم  گفت  دیگری  بخش  در  او 
زیان  و  مهلک  زائده ای  صهیونیستی 
بخش برای این منطقه است و بی یقین 
ریشه کن و ازاله خواهد شد، و بی آبرویی 
و سیه رویی برای کسانی خواهد ماند 
این  خدمت  در  را  خود  امکانات  که 

سیاست استکباری نهاده اند«.
خامنه ای همچنین افزود »اصلی ترین 
تداوم  به  توصیه  اینجانب  توصیه ی 
به  بخشیدن  سامان  و  مبارزه 
آنان  همکاری  و  جهادی  سازمان  های 
و گسترش عرصه ی جهاد  یکدیگر  با 
فلسطینی  سرزمین های  همه ی  در 

در  را  فلسطین  ملّت  باید  همه  است. 
این جهاد مقّدس یاری کنند. همه باید 
دست مبارز فلسطینی را پُر و پشت او 

را محکم کنند«.
مقامات  اخیر  هفته  دو  یکی  در 
در  بارها  اسالمی  جمهوری  ارشد 
تهدید  را  اسرائیل  سخنرانی  های خود 
کرده اند از جمله خود خامنه ای در یک 
رشته توییت به کشورهای عربی منطقه 
به خاطر بهبود روابط با اسرائیل تاخت 
اردن  رود  باختری  کرانه  مردم  از  و 
خواست مثل مردم غزه علیه اسرائیل 
مسلّح شوند.این مواضع با واکنش های 
مختلفی روبرو شد. جوزپ بورل رئیس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه 
»من  نوشت:  توئیتی  در  خرداد  اول 
فراخوان خامنه ای، رهبر ]رژیم[ ایران، 
برای جنگ با اسرائیل را به شدیدترین 

وجه ممکن محکوم می کنم«.
فراخوان  این  که  افزود  بورل  جوزپ 
به معنای تهدید علیه صلح و امنیت 

بین الملل است.

علی خامنه ای خرداد 13۹۹

قطع پخش شبکه »الکوثر« از ماهواره یوتل ست به 
علت »بدهی و سهل انگاری«!

شبکه  برنامه های  =پخش 
الکوثر وابسته به صداوسیمای 
ی  و ر می  سال ا ی  ر جمهو
به  تل ست  یو ه  ر ا هو ما
شد. متوقف  بدهی  دلیل 
برون مرزی  معاون  =جبلی 
ی  ر جمهو ی  سیما و ا صد
سخنرانی  یک  در  اسالمی 
ثر  لکو ا شبکه  گفت 
»پرچمدار جمهوری اسالمی 
پخش  قطع  و  است  ایران« 
آستانه  در  آن  برنامه  های 
»روز قدس« اتفاقی تلخ است.
رئیس  =جبار کوچکی نژاد 
ت  عا مطبو ن  کسیو ا فر
مجلس گفته بود شبکه های 
عنوان  به  امروز  برون مرزی 
سالحی اند که هم در حوزه 
فرهنگی و سیاسی فعال اند.

صداوسیمای  مرزی  برون  معاون 
از  انتقاد  با  اسالمی  جمهوری 
از  ناقص  فهم  با  که  »دستگاه هایی 
ظرفیت رسانه بین المللی« موجب قطع 
پخش برنامه های شبکه های »الکوثر« 
باید  سهل انگاران  کرد  تأکید  شده اند 

پاسخگو باشند.
 ۳۱ چهارشنبه  جبلی  پیمان 
به  سخنرانی  یک  در  اردیبهشت 
قطع شدن پخش شبکه »الکوثر« به 
»ما  گفته  و  کرده  اشاره  بدهی  دلیل 
دوره های  و  شرایط  سخت ترین  در 
حیات رسانه ملّی این جلسه را برگزار 
در  رقبا  روزافزون  فشارهای  می کنیم. 
کنار سهل انگاری یا عدم درک صحیح 
برخی از دستگاه های تصمیم گیر و فهم 
ناقص آنها از ظرفیت رسانه بین المللی، 
باعث شده است شبکه های برون مرزی 

تخت فشار باشند«.
او شبکه الکوثر را »پرچمدار جمهوری 
ایران« خواند و  قطع پخش  اسالمی 
برنامه  های آن در آستانه »روز قدس« 

را »اتفاقی تلخ« توصیف کرد.

وبسایت  می دهد  نشان  بررسی ها 
شبکه خبری الکوثر به زبان فارسی و 
عربی همچنان فعال است اما در آنها 
ماهواره ای  برنامه های  توقف پخش  به 

واکنشی نشان داده نشده است.
سال های  در  اسالمی  جمهوری 
اخیر میلیاردها دالر از درآمد کشور و 
منابع ملی را صرف توسعه شبکه های 
برون مرزی با هدف تبلیغات فرقه ای و 
صدور انقالب اسالمی کرده است. آنها به 
زبان های مختلف و با هزینه های گزاف 
و کمترین بیننده علیه همسایگان ایران 
و همچنین آمریکا و اسرائیل تبلیغات 
می کنند.این شبکه ها از یکسو کاربرد 
تبلیغاتی دارند و از سوی دیگر محافلی 
اقدامات  و  خرابکارانه  مناسبات  برای 
علیه کشورهایی هستند که  تخریبی 
جمهوری اسالمی با آنها دشمنی دارد. 
تحریم های شد آمریکا از جمله سبب 
کاهش بودجه شبکه های برون مرزی 
تالش  آمریکا  است.  شده  ایران  رژیم 
اخیر  سال  دو  یکی  در  است  کرده 
فعالیت صداوسیمای جمهوری اسالمی 

در خارج از کشور را محدودتر کند.
سهم صداوسیمای جمهوری اسالمی 
در بودجه سال ۱۳۹۹ نیز برای تولید 
حدود  تصویری  و  صوتی  برنامه های 
 ۱۰۰ که  است  تومان  ۱۷۴۵میلیارد 

 ۱۳۹۸ سال  نسبت  تومان  میلیارد 
کاهش یافته است.

فراکسیون  جبار کوچکی نژاد رئیس 
فضای  و  ملی  رسانه  مطبوعات، 
اسالمی  شورای  مجلس  مجازی در 
بود  گفته   ۱۳۹۸ سال  آذرماه 
»شبکه های برون مرزی امروز به عنوان 
سالحی اند که هم در حوزه فرهنگی و 
هم در حوزه سیاسی و اجتماعی و هم 
نقش آفرینی  حکومت ها  نرم  تغییرات 
می کنند«. این نماینده خواستار لزوم 
استقالل بودجه ی شبکه های تلویزیونی 
برون مرزی وابسته به جمهوری اسالمی 

شده بود.
شمار زیادی از مجری های صداوسیما 
کارمندان  برون مرزی  شبکه های  در 
این  که  هستند  کشورهایی  از  بومی 
استودیو  آنها  در  تبلیغاتی  دستگاه 
از  زیادی  شمار  دارد.  نمایندگی  یا 
همان  نیز  شبکه ها  این  کارشناسان 
عناصری هستند که سیاست های سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی را در محافل 
دولت های  و  پارلمان ها  و  سیاسی 
این  می برند.  پیش  هدف  کشورهای 
افراد با قراردهای کالن در برنامه هایی 
که در همین شبکه ها تولید می شود 
نظر  اظهار  به  کارشناس  عنوان  به 

می پردازند.

شبکه »الکوثر« بهمن ماه 1384 با هدف »تبیین ضرورت اتحاد امت 
اسالمی« و »تبلیغ آرمان های انقالب اسالمی« فعالیت خود را آغاز کرد

ستاد ملی مقابله با ُکرونا مدعی شد: 
»عدد مولد نسلی یا RE در کمتر از 
رسیده  یک  عدد  زیر  به  هفته  چهار 
نفر  یک  انتقال  میزان  یعنی  و  است 
به سه نفر در اسفندماه سال گذشته، 
و  نفر رسیده  از یک  به کمتر  اکنون 
ُکرونا حتی یک نفر را مبتال نمی کند!«

ستاد  گزارش های  دولت  سخنگوی 
مقابله با ُکرونا حاکی از عبور از »مرحله 
مدیریت و از مرحله کنترل بیماری« 
خواند و گفت که »امروز کادر وزارت 
بهداشت و درمان و تمام دستگاه های 
همکار وارد فاز مهار بیماری شده اند. 
فاز مهار بیماری به طور قطع نیازمند 
۸۳درصدی  باالی  همکاری  تداوم 
پروتکل های  با  داشتیم،  امروز  تا  که 

بهداشتی است.«
دبیرکل  حریرچی  ایرج  همچنین 
با  رابطه  در  ُکرونا  با  مقابله  ستاد 
قربانیان  و  مبتالیان  شمار  میانگین 
ابتال  »پیک  داشت:  اظهار  ُکرونا 
مارس   ۳۰ کشور  در  ُکرونا  ویروس 
شاهد  آن  از  بعد  که  افتاد  اتفاق 
کاهش ۷۵ درصدی ابتال و مرگ ومیر 
بودیم. غربالگری در افراد کم عالمت 
در  دارد.  ادامه  همچنان  بی عالمت  و 
روزهای ابتدایی که مرگ ومیر به ۱۵۸ 
نفر در روز رسیده بود، در حال حاضر 

به ۵۰ نفر در روز رسیده است.«
معاون کل وزیر بهداشت از کاهش 
۷۵درصدی بستری مبتالیان به ُکرونا 
در بیمارستا ن ها و کاهش ۸۰درصدی 
ویژه  مراقبت های  بخش   در  بستری 
رتبه  از  ایران  که  گفت  و  داد  خبر 
رتبه ۵۰  به  اکنون  ُکرونا  شیوع  دوم 
ابتال به ُکرونا رسیده و »میزان ابتال به 
ُکرونا در ایران به ازای یک میلیون نفر 
حدود یک هزار و ۴۰۰ نفر است. این 
در حالی است که آمار ابتال به کرونا 
در کشورهایی چون انگلستان، اسپانیا، 
سعودی،  عربستان  کویت،  بحرین، 
ترکیه و مراکش بسیار باالتر از ایران 

است.«
حریرچی آمار مرگ ومیر را »۸۸ نفر 
به ازای یک میلیون نفر« اعالم کرد: 
کشورهای  میان  در  پنجم  رتبه  »در 
جهان قرار داریم. در ماه سوم اپیدمی 
قرار داریم، تعداد مرگ ومیر ما بیشتر 
نشان داده می شود اما آمار مرگ ومیر 
ناشی از ویروس کرونا در کشورهایی 
بسیار   … و  اسپانیا  دانمارک،  چون 

باالتر از ایران است.« ادامه در صفحه 1۷



در آخرین روزهای سال ۱۳۰۲ تظاهرات جمهوری خواهی 
اوج گرفت و متقابال با مقاومت سخت گروه مخالف روبرو 

گشت.
عبداهلل مستوفی که از نزدیک شاهد قضایا بوده است 
می نویسد »طبق اطمینانی که سردار سپه از طرف اکثریت 
مجلس یعنی فراکسیون های تجدد و سوسیالیست حاصل 
کرده و یقین داشت که برای روز اول َحَمل )فروردین( 
مانند رئیس جمهوری عید گرفته و به سالم خواهد نشست، 
دستورهایی به والیات و نظمیه و بلدیۀ تهران، و وزراء، 
داده بود که هر یک از آنها باید در روزهای معین عملیات 
مخصوص به خود را انجام دهند و آنها هم هر یک کارهای 

خود را به موقع می کردند.
حسب االمر، هر قدر ماه حوت )اسفند( نزدیکتر به آخر 
می رسید تلگرافات جمهوریخواهان  والیات که جز امالی 
نظامیان چیزی نبود زیادتر و شدیداللحن تر، و جنبۀ تشر و 
تشّدد آن بیشتر می شد. در مرکز هم مقرر شده بود بعد از 
ظهر روز ۲۷ حوت جماعتی با بیرق های سرخ، و بعضی ها 
که پیراهن سرخ پوشیده باشند، دوره افتاده و تظاهرات 
جمهوری خواهی خود را علنی کنند، و وقتی در َدم ادارات 
دولتی و وزارتخانه ها و مجلس می رسند  پا سفت کرده 
تظاهرات زیادتری بنمایند و این جانقولک بازی را تا ۲۹ 
حوت که به حسابی که کرده بودند موقع گذشتن سه مادۀ 
کذائی از مجلس بوده است ادامه دهند و مواد سه گانه هم 

اولی به خلع سلطنت از قاجاریه، دومی برقراری حکومت 
راجع  ریاست جمهوری سردار سپه  و سومی  جمهوری 

بوده است.
باید اعضای تمام وزارتخانه ها و دوایر دولتی  روز ۲۸ 
شرحی راجع به جمهوری خواهی نوشته و هر وزارتخانه با 
وزیر خود به منزل سردار سپه رفته الیحۀ جمهوری خواهانۀ 
خویش را به عرض برسانند. حتی اعضای دفتر مخصوص 

سلطان احمدشاه را هم به همین کار وادار کنند.
مانند حاجی  قوم  کّملین  از  نفر  چند  روز  همین  در 
مخبرالسلطنه و حاجی معین الدوله و احتشام السلطنه باید 
نزد ولیعهد بروند و استعفای او را بگیرند و مثل این بود 
که روز سی ام حوت کارها را ختم شده تصور کرده و برای 

آن روز برنامه تعیین نکرده بودند«.
حاجی مخبرالسلطنه )مهدیقلی هدایت( در شرح دیدار 

با ولیعهد می نویسد:
»صبح دوشنبه احتشام السلطنه با معین الدوله به منزل 
من آمدند. به گلستان رفتیم. صاحب اختیار وزیر خلوت 
)رئیس تشریفات سلطنتی( و مغرور میرزا رئیس درِخانه 
)وزیر دربار( هم هستند. خدمت ولیعهد باید رسید. همه 

خود را باخته و سپر انداخته.

این گلستان نه همان است که من دیدم پار
چه فتاده ست که امسال دگرگون شده کار

ترک  تکلیف  ولیعهد  به  است  مأمور  احتشام السلطنه 
)کاخ( گلستان کند، که امروز شمشیر دیگر در کار است. 
گفته شد به باغ سردار محتشم نقل مکان فرمایند. فرمودند 
به  و  بگیرم  را  احمدشاه  پس می گوئید من دست حرم 
صحرا بروم؟ مغرورمیرزا گفت تکلیف اندرون با من است. 
احتشام السلطنه گفت در این مواقع باید دل به دریا زد، 
اگر اتومبیل نبود باید درشکه کرایه ای گرفت. حال رّقت 
به ولیعهد دست داد. فرمودند مرگ از برای من بهتر است. 

بریزند مرا بکشند. انصافاً آبرومندتر می شد رفتار کرد...«
در پی این مالقات ولیعهد از رئیس مجلس کسب تکلیف 
کرد. مؤتمن الملک و تنی چند از نمایندگان مجلس به دیدار 
او رفتند و پس از مذاکراتی که صورت گرفت قرار بر این 

شد که موضوع به رأی مجلس واگذار شود.
عبداهلل مستوفی می نویسد: »سردار سپه که می خواست 
حیث  هر  از  را  کار  حوت   ۲۹ روز  آخر  تا  هرحال  در 
خاتمه بدهد روز ۲۹ حوت به ولیعهد پیغام فرستاد که 
باید عمارت دولتی را ترک بگوید. ولیعهد، مؤتمن الملک 
رئیس مجلس و عده ای از نمایندگان را احضار و مطلب 
را اظهار و کسب تکلیف کرد. رئیس به مجلس برگشت. 
جلسۀ خصوصی تشکیل و نمایندگان را از موضوع باخبر 
نمود. بعضی از نمایندگان )از فراکسیون تجدد( گفتند 
خوب است ولیعهد مسافرتی به قم یا حضرت عبدالعظیم 
کرده عید را در آنجا بگذرانند. مدرس گفت برای چه؟ 

آقای حائری زاده از رئیس پرسید کی این پیغام را برای 
ولیعهد داده است؟  البته این سؤال بی جواب ماند. زیرا 
پیغام دهنده معلوم بود، و رئیس مجلس هم نمی خواست 
اسم ببرد. تدیّن به حائری زاده گفت مثل این است که 
شما در این کشور نیستید، هیجان مردم را نمی بینید. اگر 
ولیعهد عمارت سلطنت را ترک نگوید جمهوری خواهان 
می کنند.  قطع  را  فساد  ریشۀ  و  کرد  خواهند  حمله 
به دولت  باید مجلس  این صورت  در  حائری زاده گفت 
سلطنتی  عمارات  بر  مستحفظ  عده ای  که  بدهد  تذکر 
بگمارند که به این بهانه اثاثه و جواهر سلطنتی به دست 
یک مشت رّجاله از بین نرود. یکی از وکال گفت آقای 
حائری زاده حق ندارد به ملت جمهوری خواه رّجاله بگوید. 
جلسۀ خصوصی بدون اخذ تصمیم برهم خورد زیرا وقت 

جلسۀ علنی رسیده بود.«
دربارۀ  پیشنهادی  طرح  شد  موجب  که  بعدی  وقایع 
دوم  در  مجلس  بعدی  جلسۀ  تا  جمهوری  برقراری 
مستوفی  خاطرات  در  بماند  معوق   ۱۳۰۳ فروردین ماه 

چنین آمده است:
»بستن بازار در این گونه موارد عامل مؤثری است که 
البته سردار سپه و عّمالش از آن غفلت نکرده و خیال 
داشتند به وسیلۀ رؤسای اصناف این قسمت را عملی کنند 
ولی اصناف به مناسبت گردش عید و فصل کسب و کار 
راضی به این امر نشده جواب مساعد نمی دادند. نظمیه 

می آورد  فشار  اصناف  رؤسای  به  و  نبود  دست بردار  هم 
اما بی نتیجه، زیرا اصناف گذشته از حساب ضرر مادی، 
معناً هم با این اوضاع مخالف بوده رؤسای آنها در باطن 
مشغول تمام کردن مجله )طومار( بر ضد جمهوری بودند 
و عریضه هایی تنظیم کرده به امضای افراد می رساندند که 

به مجلس بدهند.
رئیس نظمیه محمد درگاهی قضیه را احساس کرده 
خواست به وسیلۀ تولید اغتشاش بازار را ببندد و اصناف 
را با کار ختم شده مواجه نماید. برای حصول این مقصود، 
بعدازظهر روز ۲۹ حوت جمعی را تحریک کرد در بازار 
چند تیر خالی کردند و فریاد جمهوری خواهی کشیدند 
و برای این که مردم محل اجتماع و نطق نداشته باشند 
امر داد دِر مساجد بازار را بستند. این عملیات هم ثمری 
نبخشید.  مردم به قدری عصبی بودند که در سرتاسر بازار 
نماز مشغول شدند.  به  نماز جماعت راست کرده  صف 
همین وضع غیرعادی سبب شد که چندهزار نفر جمعیت 
در بازار جمع شوند و خطبای ضد جمهوری نطق های 
هیجان آمیز برضد اوضاع حاضر بنمایند و رؤسای اصناف 
جماعت  به امضای  زودتر  را  خود  نیمه کارۀ  مجله های 
برسانند و برای رساندن عرایض و ابالغ خواهش مردم با 

عدۀ زیاد به مجلس بیایند.
در این موقع مجلس علنی منعقد بود. نمایندگان اصناف 
در صحن بهارستان ایستادند. خالصی زاده، امام صف نماز 
جماعت بازار را که همراه آورده بودند، برای مذاکره با رئیس 
مجلس به درون پارلمان فرستادند. خالصی زاده در این وقت 
طرف توجه عمومی بود. کارکنان تشریفاتی مجلس او را 
به اطاق هیئت رئیسه فرستادند تا بعد از جلسه، مالقات 
حاصل شود. افراد فراکسیون تجدد که جمعیت اصناف 
را دیده و از سماجت عربی خالصی زاده بی اطالع نبودند، 
فکری به خاطرشان رسید و آن مرعوب کردن این آخوند 
عرب بود. چند نفر از آنها که گفتند تدیّن هم همراهشان 
انداخته،  اطاق  درون  به  را  پذیرایی خود  به عنوان  بوده، 
در را بستند و کتک سختی به آیت اهلل زاده زدند. خبر به 
نمایندگان اصناف رسید. برای خالص خالصی داد و فریاد 
راه انداختند. رئیس، اداره جلسه را به نایب رئیس که تازه 
از کتک کاری خالصی زاده فارغ و در جلسه حاضر شده بود، 
واگذاشته  بیرون آمد. رؤسای نمایندگان اصناف را پذیرفت 
و با متانت آنها را آرام کرده به آنها وعده داد که عرایض 

آنها طرف توجه مجلس قرار خواهد گرفت.
همین اتفاقات و سر و صدا سبب شد که جمهوریخواهان 
الیحۀ جمهوری  برای طرح  کافی  عدۀ  باوجود  مجلس، 
نتوانستند در این شب )۲۹ حوت( کاری صورت بدهند و 
دانستند کار به این سهولت نیست که مثال با یک قیام و 
قعود معمولی اکثریت، خاتمه یابد. و در حقیقت این نمایش 
عظیم روز شنبه دوم َحَمل، یعنی روزی که جمهوریخواهان 
بتوانند الیحۀ پیشنهادی را در آن روز  تصور می کردند 
بگذرانند گردید، و خواب و خیال جمهوری را باطل نمود.«
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یوسف مصدقی- نیمه اردیبهشت 
شد.  ساله  هفتاد  گوگوش  امسال، 
میان خوانندگاِن زن فارسی زبان این 
فقط  خورشیدی،  پایان  به  رو  قرن 
از شصت سالگی  تا پس  نفر  دو سه 
تنها  و  آورده اند  دوام  صحنه  روی 
گوگوش است که از این خیِل شیدا، 
توانسته بر هر مانعی- اعم از طبیعی 
سنی  در  و  کند  غلبه  اجتماعی-  و 
بازنشسته  را  خود  آدم ها  بیشتر  که 
می کنند، همچنان در اوج، کار کند. 
و  پا  روی  همچنان  او  خوشبختانه 
ناگهانی  اتفاقی  اگر  و  سرحال است 
حادث  زندگی اش  بر  نابهنگام  و 
نشود، می تواند تا سال های متمادی 
دهد  ادامه  کارش  به  اینهم  از  پس 
از  را  بینندگانش  و  ما شنوندگان  و 
حضورش روی صحنه بهره مند کند.

این  از  پیش  سال  سه  به  قریب 
در  صفحه کلید  این  صاحب  روزها، 
مقاله ای مفصل، به زندگی پر ماجرای 
بهانه،  این  به  و  پرداخت  گوگوش 
و  بودن«  »گوگوش  مفهوم  قدری 
هویت مستقل این مفهوم را از بانویی 
با نام »فائقه آتشین«، تحلیل کرد. از 
آنجا که سر و کار این چند سطر فقط 
با دو سه نکته ی آن جستار طوالنی 
است، خواننده عالقمند را برای بیشتر 
دانستن درباره زندگی گوگوش/ فائقه 
به آن مقاله ارجاع می دهم و از تکرار 

جزئیات زندگی او در می گذرم.
یکی از نکاتی که گوگوش را از باقی 
آوازخوان های ایرانی متمایز می کند، 
حرفه ی  غیرعادی  و  متفاوت  آغاز 
اوست. اینکه کسی حرفه اش را پیش 
از شکل گیری حافظه اش شروع کند، 
نادر و بلکه محال به نظر می رسد، اما 
مستثناست.  حکم  این  از  گوگوش 
پدرش، صابر آتشین، گوگوش را از 
دو سالگی به عنوان بخشی از وسایل 
صحنه به محل اجرای نمایش می بُرد 
و در قسمتی از نمایش، دخترش را 
روی  که  طبقه ای  دو  صندلِی  روی 
چانه می گذاشت، می نشاند و روی 
راه  زیاد،  نسبتا  ارتفاع  در  طنابی 

می رفت.
آن  از  دندان گیری  چیز  گوگوش 
نمایش ها به یاد نمی آَوَرد اما به مدد 
عکس های باقی مانده از آن دوران و 
تماشاگران  از  برخی  خاطره نویسی 
این  انگار  برنامه ها،  آن  مطبوعاتی 
های  جرا ا لعقول،  ا محیر عملیات 

موفقی داشته و موجب ابتهاج خاطر 
تماشاچیان محترم و نیمه محترم آن 

می شده است.
تماشاچی،  پر  صندلی نشینِی  این 
بر  صا نمایش های  زینت  مدت ها 
آتشین بود تا اینکه یک بار در میانه ی 
صابر  چانه ی  روی  از  صندلی  اجرا، 
سرنگون  چیز  همه  و  می خوَرد  لیز 
می شود. گوگوش از این حادثه جاِن 
سالم در می بََرد چون پدرش گیِس 
بافته ی او را در میانه ی راِه سقوط، 
چنگ می زند و نجاتش می دهد. بعد 
از این واقعه تا همین امروز، گوگوش 

بارها از بلندی افتاده اما همیشه سالم 
به زمین رسیده است.

رسیدِن  مین  ز به  لم  سا ین  ا
زندگی  اساسی  نکات  از  همیشگی، 
هفتاد  سن  تا  او  است.  گوگوش 
آدم ها،  اقسام  و  انواع  با  سالگی، 
گروه ها و باندها– اعم از اهل طرب، 
آلودگان به نشئه جات، سیاستمداران 
حتی  و  منیتی  ا آدم های  فاسد، 
نه  اما  داشته  وکار  سر  تبهکاران– 
به  جان  آنها  شّر  از  همیشه  تنها 
لکه ای  و  َگرد  حتی  بلکه  برده  در 
هم بر دامانش ننشسته و ذره ای از 
و  عوام  اکثریت  میان  محبوبیت اش 
خواِص باشندگاِن ممالک فارسی زبان 

کم نشده است.
بخشی از این محبوبیت مستمر و 
کم نظیر  استعداد  از  ناشی  ماندگار، 
هنرش  رائه ی  ا در  او  یگانه ی  و 
نیست.  ماجرا  تمام  این  اما  است 
زمان  در  او،  که  داشت  توجه  باید 
شکوهمند  )دوران  مناسب  مکان  و 
ثبات و رونق دهه های چهل و پنجاه 
خورشیدی در تهران رو به توسعه( 
به عرصه رسید و توانست با تکیه بر 
هوش و غریزه ی بقاء، از هر فرصتی 
برای بزرگتر شدن و کسب محبوبیت 

بیشتر استفاده کند.
در  نسته  توا همچنین  گوگوش 
و  قدرت  با  ماجرایی،  هر  انتهای 
فائقه آتشین، سِر هر  هوش سرشار 

شارالتانی را که به بوی کباب و برای 
کسب منفعت، به دنبال استفاده از 
شمایل گوگوش بوده را به تاق بکوبد 
و از خودش و هنرش به بهترین شکل 

ممکن حفاظت کند.
نکته ی دیگری که نباید از آن غفلت 
کرد این است که سرنوشت گوگوش، 
شباهت و پیوندی عجیب با سرنوشت 
ایران معاصر و باشندگان آن دارد. اوج 
و فرود زندگی گوگوش، راه به همان 
دهی می برد که مسیر تاریخ این صد 

سال اخیر کشور ما برده است.
رونق  برخاستن،  سیاه  خاک  از 

و  شدن  خاکسترنشین  باز  گرفتن، 
و  شدن  اشغال  برخاستن،  دوباره 
بازیچه ی قدرتمندان بودن، استقالل 
نسبی یافتن و با درک روابط قدرت 
جنگ  و  انقالب  به  کردن،  رشد 
خوردن و منزوی و ورشکست شدن، 
مورد آزار و ستم همخانه قرار گرفتن 
دوام  سرکوب ها  شدیدترین  زیر  و 
آوردن، از اندیشه گریختن و از قوه ی 
اسلحه  بقاء  برای  بی زمانی  و  خیال 
مشترک  فصول  از  همگی  ساختن، 

این دو سرنوشت هستند.
ز  ا بیرون  گوگوش،  نکه  همچنا
از  که  دارد  را  آتشین  فائقه  صحنه، 
او در مقابل تهدید و خطر محافظت 
و  ایران  جمعی  ناخودآگاه  کند، 
ایرانیان هم به وقت خطر و در زمان 
آسیب ها  سنگینِی  حوادث،  تندباد 
هزینه ی  و  می کشد  دوش  به  را 
می پردازد  را  ملت  و  کشور  بقاء 
چنین  بهای  می شود.  فرسوده  و 
قربانی  اما  بی زمانی  و  ماندگاری 
جمعی  و  فردی  درون نگری  کردِن 
گوگوش  که  روست  این  است.از 
تصویر نمایانی از ایرانی بودن است. 
جاه طلب،  احساساتی،  هوشمند، 
فاقِد  دوراندیشی،  بدوِن  رؤیاپرداز، 
درون نگری و حافظه؛ ایستاده بیرون 

از زمان!
او  داریم چون  را دوست  گوگوش 
بخشی از خوِد ماست. قسمتی از ما، 

که از پِس سال ها، همچنان بی زمان 
بعضی  اینکه  عین  در  است.  مانده 
اما  نیست،  ما  رفتارهایش خوشایند 
ما  ویژگی های  تواناترین  نماینده ی 
برای بقاء، از پِس هزاران سال تحمل 
او  است.  غارت   و  یورش   استبداد، 
پیش  سال  چند  خودش  چنانکه 
خواند، »همان ایران« است، بزرگتر 
می گویند،  بدخواهانش  که  آنچه  از 
کم توان تر از آنچه خود و عاشقانش 

مدعی هستند.

گوگوش نامیرا و ایران جاودان باد!

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )1۷۰(
احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 1351 (

تأمالت بهنگام؛ گوگوش در هفتاد سالگی؛ 
همان ایران است...

  گوگوش در اوج شهرت و محبوبیت

رئیس نظمیه محمد درگاهی احتشام السلطنه عالمیر )عالمیر دولّو(



فرم دادن به موی سر از زمانهای دور 
آرزوی خانمها و در مواردی آقایان! بود. 
انواع و  این کار  به  برای دستیابی  آنها 
اقسام روشها را می آموزند. »فر« اولین 
بار توسط چینی ها و با سفیده تخم مرغ 
به مرحله عمل درآمد.  روی موی سر 
بسته  بکار  بعدها  که  دیگری  روشهای 

شد عبارت بود از اینکه:
۱( خانمها موها را به قطعات کوچک 
چوب می پیچیدند و بعد سفیده تخم مرغ 
آن  روی  داشتن  نگه  ثابت  برای  را 
می کشیدند و به این ترتیب فر مو شکل 

می گرفت.
۲( بعدها برای فر گذاشتن از حرارت 
که  شکل  این  به  می کردند.  استفاده 
را روی آتش  لوله شده  یک تکه آهن 

می شد،  گرم  که  وقتی  و  می گذاشتند 
فوری موها را به آن می پیچیدند. در این 
مرحله موها حالت فر به  خود می گرفت 
و به این ترتیب فر گرم رواج پیدا کرد.

۳( بعدها این شکل از فر گرم حالت 
وسیله  یعنی  گرفت  خود  به  کاملتری 
آهنی با جریان الکتریکی گرم می شد و 
آن را طوری تنظیم می کردند که حرارت 
بیش از حد نشود، ولی در این شکل از 
کار هم گاهی اتفاق می افتاد که موها با 
پوست سر سوخته و ایجاد زخم می نمود. 

بدیهی است در این شکل از کار، زیانهای 
بسیاری به مو وارد می شد.

۴( بعد فر با بیگودی مخصوص رایج 
شد. به این ترتیب که ابتدا موها را خیس 
با بیگودی می پیچیدند.  نموده، سپس 
این نوع فر بدون ضرر بود، ولی دوامی 
هم نداشت و در عرض یک الی دو روز 

از بین می رفت.
گرم  فر  در   ،۱۹۲۵ سال  در   )۵
تغییراتی بوجود آمد. بدین معنی که تا 
آن زمان بیگودی ها را به صورت عمودی 
و قائم به سر می گذاشتند و موها را با 
آن می پیچیدند ولی از آن تاریخ به بعد 
صورت  به  که  شد  تهیه  بیگودیهایی 
موازی، روی موها قرار می گرفت و بعد 
با بخار گرم شده و سپس آن را خشک 

و باز می کردند.
سر  فر  میالدی  سال ۱۹۳۰  در   )۶
)اورولد( توسط شخصی در آمریکا کشف 
شد و در سال ۱۹۴۰ برای اولین مرتبه 
در آلمان توسط شرکت شوارتسکف تهیه 

و به بازار عرضه شد.
فر سر در دوام میزامپلی، کاماًل مؤثر 
است. موهای صاف پس از ۱ الی ۲ روز 
ولی  می دهند،  دست  از  را  میزامپلی 
یک  حداقل  باشد،  شده  فر  که  موئی 
هفته میزامپلی را در خود حفظ می کند.
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وزیران  نخست  ز  ا ۱ـ 
پیشین ایران

۲ـ از هنرپیشگان معروف 
و قدیمی سینمای ایران
۳ـ پیشکشـ  علمی است

ارتباطات  وسایل  از  ۴ـ 
جمعیـ  قاره ایست

۵ـ قسمتی از صورت ـ از 
شهرهای ایران

۶ـ  از خلفای عباسی
خون  آن  در  ـ  او  ۷ـ 
جاری استـ  از وسایل 

موسیقی

ما  کشور  از  بخشی  ۸ـ 
ـ قعر

۹ـ از ضمایرـ  از شهرهای 
ایران

۱۰ـ خالص ـ گلی است
پیدا  مسجد  در  ۱۱ـ 

می شودـ  میمنت

۱ـ از آثار خواندنی علی 
محمد افغانی

ـ  وردی  از  اپرایی  ۲ـ 
پایتخت کشوری است

۳ـ ظاهر و آشکارـ  تکرار 
یک حرف

ـ  پوچ  و  بیهوده  ۴ـ 
پلی معروف در مسیر 

راه آهن سراسر ایران
۵ـ شرق بی آغازـ  بی بند 
و باری و سهل انگاری

حرف  ـ  رزش  ا ۶ـ 
همراهیـ  سخن چین

ـ  ورقه  ـ  میوه ها  از  ۷ـ 
حیوانی است

۸ـ ارتباط ـ هادی
۹ـ مساعدتـ  بدیـ  از 

حیوانات
۱۰ـ لحظهـ  رنگی است 

ـ واحدی اقتصادی
ز  ا ـ  ح  و مجر ۱۱ـ 

شهرهای عربستان از خوانندگان قدیمی و  ۱ـ 
بلندپایه اپرای جهان

معروف  آهنگسازان  از  ۲ـ 
روسیه

۳ـ رها ـ تندی و بُّرندگی ـ 
زنگ ـ دام

ـ  اسپانیا  شهرهای  از  ۴ـ 
اجداد

ـ  است  حیوانی  ـ  جبار  ۵ـ 
تالفی کردن

۶ـ ستاره ایستـ  رأس و سر 
ـ حیوانی است

شهرهای  از  ـ  خاندان  ۷ـ 
شهری  ـ  ایران  قدیمی 

در کشورما ـ گذشته
۸ـ از مواد مخدر ـ بزرگی و 
ارجمندی ـ از جواهرات 
غنیمتی نادرشاه پس از 

مراجعت به هند
۹ـ لغزنده ـ واحد ـ برابر

۱۰ـ متبسم ـ از حواریون ـ 
از فلزات

۱۱ـ صحرای بی آب و علف 
ـ روشنایی

۱۲ـ تامین کننده معاش ـ 
باالپوشی است ـ فوق

ـ  بازیست  ورق  در  ۱۳ـ 
ـ  همیشگی  ـ  درستی 

جوی خون
بردگی  ـ  کننده  کوچ  ۱۴ـ 

ـ بحر
ـ  ایران  شهرهای  از  ۱۵ـ 
پرنده ایستـ  زمیِن دارای 

کوه

۱ـ از وزرای فرهیخته آموزش و پرورش 
ایران و استاد فقید و ممتاز دانشگاه 

تهران
۲ـ شبـ  امپراتور روم که مغلوب و اسیر 

شاپور ساسانی شد ـ نغمه
ـ  سبزیجات  از  ـ  عربی  به  مادر  ۳ـ 

خداوند ـ اندازه
۴ـ هم نرم و مالیم است و هم کند و 

آهسته ـ جذاب ـ پایه و بنیان
۵ـ از آثار محمدعلی جمالزاده

۶ـ از ظروف آشپزخانه ـ از امراض
۷ـ عنوان کریم خان زندـ  پسوند تشبیه

۸ـ از ورزشها ـ میوه ایست ـ باال برنده 
هالتر

۹ـ بلندپایه و ارجمند ـ حمایت
۱۰ـ واگیردار ـ پرنده ایست ـ پَستی

شایسته تر  ـ  ایران  شهرهای  از  ۱۱ـ 
و برتر

از  قسمتی  ـ  منفعت  ـ  منقار  ۱۲ـ 
تخم مرغ

۱۳ـ صحبت ـ جراحتی که به سختی 
قابل مداواست ـ نوعی خاک

۱۴ـ خیاطی ـ نژادی است
۱۵ـ اقتصاددان،پژوهشگر و کارشناس 
صاحب نام ایرانی در مسایل بین المللی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

ابر شهر ۶ هزار ساله  این  *شوش 
عیالمی به جز پایتخت، کانون عبادی 
عیالمیان هم به حساب می آمده است.

* در اکتشافات باستان شناسی، آثار 
بسیار زیادی از شوش به دست آمده که 
بهترین و ارزشمندترین نمونه های هنر 
و صنعت آن دوران به حساب می آیند؛ 
خدایان  طالیی  پیکر  یک  نمونه اش 
عیالمی یا جام های منقوش به تصاویر 
حیوانات سمبلیک و زیبای شوش است 
که اکنون در ویترین های موزه لوور ـ 

فرانسه به سر می برند.
* معبد چغاز نبیل و آثار مکشوفه  
شگفت انگیزش که در ۳۵ کیلومتری 

شوش به وسیله آندره گدار از زیر خاک 
بیرون آمده، اوج درخشش تمدن عیالم 

به حساب می آید.
* استفاده از چرخ در ابعاد بزرگ، 
اولین  که  موازی  شکاف های  ایجاد 
ولین  ا و  هستند  ریل  نمونه های 
تصفیه خانه جهان، از ابتکارات نیاکان 

عیالمی ماست.
و  هخامنشیان  رابطه  و  عالقه   *
افول  از  بعد  شد  باعث  عیالمی ها 
عیالمی ها، شوش همچنان به مدت ۴ 

قرن پایتخت ایران باقی بماند.
* با شکست آریو برزن از اسکندر و 
حمله ویرانگرش به ایران، دیگر شوش 

تاریخچه »فر« موی سر در جهان

را  و شکوه گذشته  آن عظمت  هرگز 
باز نیافت.

دز  کرخه،  رودخانه   ۳ جریان   *
برای  آب  عظیم  منبع  که  شاور  و 
محدوده  در  می باشند  کشاورزی 
شهرستان شوش هم، قسمتی از تاریخ 

پر و پیمان شوش است.
اردشیر دوم در غرب  به دستور   *
رودخانه شاور، کاخی سنگی به سبک 
بناهای هخامنشی بر پا شد که حاال به 

نام کاخ شاور معروف است.
خرابه های آن کاخ در شمال غربی 
خوزستان و بر سر راه اهواز ـ خرم آباد 

قرار دارد.

زیبایی های مرزپرُگهر
»شوش« پایتخت عیالمی ها و  هخامنشیان
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مقبره جهانیان »دانیال نبی«: نشان باالی هرم خاکی رنگ 
با کبوترهای آن، شاید این تو هم را ایجاد کند که این حجم 

پله ای مخروطی شکل، یک گنبد است. 
آن   به  معمارها  که  گنبدها  از  شکل  این  حالیکه  در 
به  کشور  شمال  و  جنوب  در  بیشتر  می گویند،  »ارچین« 
چشم می خورند؛ این مورد متعلق به مقبره دانیال نبی است. 
دانیال از پیامبران صاحب کتاب بنی اسرائیل بود که ۷ قرن 
پیش از میالد مسیح، همراه یهودیانی که به اسارت بابلی ها 

درآمده بودند، به بین النهرین و سپس به شوش آمد.

شیر لعاب دار: این شیر لعابی به عنوان یک 
نقش برجسته ۲5۰۰ ساله، برای زمانش بسیار 

پیشرفته و زیباست. 
دیوارهای کاخ داریوش در شوش، زمانی پر 
از این حیوانات افسانه ای، سربازهای به خط 
شکار  صحنه های  و  جاویدان  سپاه  ایستاده 

بوده. 
نمونه سنگی این نقوش  در تخت جمشید نیز 

دیده می شوند.

اسفندیاری«  »علی  نو  شعر  پدر 
فرزند ابراهیم خان در سال ۱۲۷۶ در 
البرز  دامنه های  در  که  یوش  دهکده 
واقع است به دنیا آمد. اولین شعر او 
»منظومه قصه رنگ پریده« است که 
این منظومه حدود ۵۰۰ بیت داشته و 
در سال ۱۲۹۹ آن را سرود. قطعه »ای 
نشریه  در   ۱۳۰۱ سال  در  را  شب« 
مقدمه ای  و  کرد  منتشر  نوبهار  ادبی 
بود برای سرودن منظومه »افسانه« در 
همان سال که می توان آن را بشارت 
با  نیما  شمرد.  نیمایی  شعر  دهنده 
به  و  کرد  ازدواج  جهانگیر«  »عالیه 
نیما  صمیمانه  )نامه های  رفت  آستارا 
بازگو کننده طبع  عالیه  به همسرش 
لطیف و ظریف اوست که در کتابی با 
همین عنوان چاپ شده است(. وی از 
سال ۱۳۱۱ به تهران بازگشت و چندی 
بعد همکاری خود را با مجله موسیقی 
با  درباره شعر  مقاله هایی  و  کرد  آغاز 
عنوان »ارزش احساسات« نوشت که 
بعدها در کتابی به همین نام به چاپ 
رسانید. از دیگر قطعات وی از ققنوس 
)که شعری تمثیلی است.( »مرغ غم«، 
»وای برمن«، و »خواب زمستانی« و...  
می توان نام برد. نیما در سال ۱۳۳۸ در 

یوش درگذشت.

پدر شعر نو

علی اسفندیاری
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والیت فقیه
هنگامی که خمینی در نجف بود 
کتابی تألیف کرد که نامش را »والیت 
فقیه« گذاشت. هیچکس فکر نمی کرد 
مانند کتاب  روزگاری  این کتاب  که 
»نبرد من« آدولف هیتلر خواهد شد 
و بر ملت ایران همانگونه به کار خواهد 
رفت. لذا کسی به مضمون و محتوای 
آن کتاب توجهی ننمود و این کتاب 
تنها به صورت یک تئوری فقهی که 
در بسیاری از تألیفات دیگران نیز یافت 

می شود شناخته می شد.
من  از جمله  فقیه  والیت  موضوع 
در  خمینی  که  است  درآوردی هائی 
را  آن  و  آورده  وجود  به  اسالم  دین 
پایه استبداد مطلق خود به نام دین 

قرار داده است.
و  امامی  شیعه،  روحانیون  همه 
که  عقیده اند  این  بر  متفقاً  سنی، 
شریفه  آیه  در  »اولواالمر«  از  منظور 
»اطعیو اهلل و اطیعو الرسول و اولواالمر 
منکم« )یعنی از خدا و پیامبر و امام 
فرمانبرداری کنید( همانا فقط خلفای 
پیامبر و یا ائمه اطهار است نه اینکه 
فقیه، ولّی همه مسلمانان باشد و به 
دلخواه خود هر چه می خواهد بکند. 
بیش  یاوه ای  و  هذیان  پندار  این 
روشنی  تصویر  اینکه  برای  نیست. 
خمینی  که  بیمارگونه ای  اندیشه  از 
نموده  وارد  ایران  اساسی  قانون  در 
ترسیم نمائیم این پرسش را می کنیم 

که »فقیه کیست؟«.
پاسخ: فقیه کسی است که بتواند 
یا  و سنت  قرآن  از  را  احکام شرعی 
شده  نقل  اطهار  ائمه  از  که  روایاتی 
و  قیاس  یا  و  نماید  استنباط  است 

استنتاج منطقی را به کار ببرد.
بنابراین دانشمندی که در احکام 
نماز و روزه و حج و زکات و همچنین 
احکام مربوط به معامالت و قصاص 
آگاهی کافی داشته باشد فقیه است 
و این فقیه ممکن است عادل باشد 
و یا فاسق و چه بسا در یک کشور 
یا بیست و یا کمتر  یک فقیه باشد 
بودن همانا  فقیه  بنابراین  بیشتر.  یا 
تخصص در یک موضوع علمی است 
که عبارت از فقه یا شریعت باشد و 
پایه آن و اصولش ایمان و عقیده به 
خداوند و پیامبر است. به هیچ وجه 
تخصص  میان  ارتباطی  من الوجوه 
در احکام شرعی و زمامداری کشور 
به آن شکل مستبدانه وجود ندارد، 
تجسمی  اندیشه ای  چنین  بنابراین 
که  الهی«  »قدرت  تئوری  از  است 
رؤسای کلیسای کاتولیک در دوران 
قرنهای  در  عقاید  تفتیش  محاکم 
هشتم و نهم میالدی بر خود اطالق 
چنان  عنوان  این  با  و  می نمودند 
فجایع و جنایاتی در اسپانیا مرتکب 
ا  ر آن  بشریت  ریخ  تا که  شدند 

فراموش نخواهد کرد.
امروزه در عصر تسخیر فضا و فرود 
خمینی  ماه،  کره  در  انسان  آمدن 
مسلمان افسانه قدرت الهی مسیحی 
تجدید  مسلمان  کشور  یک  در  را 

می نماید.
خمینی تنها به واگذاری این قدرت 
الهی به خویشتن اکتفا ننموده بلکه 
مانند  که  کس  هر  به  را  قدرت  این 
یا  را فقها  آنها  اوست واگذار کرده و 
رهبران نامیده است و این ماده پلید 
و ضدانسانی را وارد قانون اساسی ایران 

نموده است.
و  مسلمان  از  اعم  جهانیان  همه 
فقهای  که  بدانند  باید  غیرمسلمان 
به  ایران  مذهبی  مراجع  و  برجسته 
فقیه مخالفت کرده  با والیت  شدت 
ارتباطی  هیچ  که  داشته اند  اعالم  و 
و  بدعت  یکنوع  بلکه  ندارد  دین  با 
گمراهی است. آیت اهلل شریعتمداری 
رهبر روحانی عالیقدر که در انقالب 
نزدیک  داشت  به سزائی  سهم  ایران 
مخالفت  خاطر  به  را  خود  جان  بود 
در  و  بدهد  دست  از  فقیه  والیت  با 
اثر پافشاری در مخالفت خود با این 
چماق  از  نفر  هزار  ده  خمینی  امر، 
آیت اهلل  منزل  به  را  خود  به دستان 
شریعتمداری به منظور کشتن وی و 
اطرافیانش فرستاد و جملگی یکصدا 
فریاد  آیت اهلل  منزل  به  اشاره  ضمن 
ویران  می زدند: »این النه جاسوسی 

باید گردد!«.
شریعتمداری  آیت اهلل  نگهبانان 
نمودند  دفاع  وی  خانه  از  قهرمانانه 
که در نتیجه دو تن از یارانش در این 
امام  علیه  قائم  امام  وحشیانۀ  حمله 

نشسته به شهادت رسیدند.
درس  خمینی  امام  بدین ترتیب 
با  که  روحانیونی  سایر  به  عبرتی 
والیت فقیه وی مخالفت ورزیدند داد 

تا بدانند که در صورت ادامه مخالفت 
آیت اهلل  سرنوشت  چون  سرنوشتی 

شریعتمداری خواهند داشت.
سهم آیت اهلل قمی در خراسان به 
والیت  با  قهرمانانه اش  مبارزه  خاطر 
کمتر  محنت  و  زجر  لحاظ  از  فقیه 
قم  از همتای خود شریعتمداری در 
نبود. اما قمی به پیروی از ائمه اطهار 
صبر و شکیبائی بی نظیری در رفتاری 
که به دست هم رزم و یار قدیمش در 
زندان یعنی خمینی نسبت به وی به 
عمل آورد پیشه گرفت و شجاعانه در 
برابر طرفداران خمینی که خویشتن 
که  حالی  )در  می نامند  حزب اهلل  را 
الشیطان خطاب  را حزب  آنها  مردم 
بنابراین  نمود.  ایستادگی  می کنند( 
خمینی و اطرافیانش افکار خود را بر 
دیگران تحمیل نمودند. در اینجا به 
اساسی  قانون  و ده  ماده یکصد  نقل 
جدید ایران درباره اختیارات ولی فقیه 
می پردازیم که تصویر زنده ای است از 
جملۀ منتسب به پاسکال که می گوید: 
»چنانچه کسی بخواهد المتناهی را 
چگونه  که  بنگرد  خوب  کند  درک 
انحطاط  و  سقوط  دچار  انسان  عقل 

می شود«.
ماده یکصد و ده می گوید:
اختیارات رهبر )ولی فقیه(

حافظ  نگهبان  فقهاء  تعیین  ۱ـ 
قانون اساسی و سایر قوانین که مجلس 

ملی تصویب می نماید.
۲ـ تعیین عالیترین قدرت قضائی 

کشور.
۳ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۴ـ نصب و عزل رئیس ستاد ارتش

سپاه  فرمانده  عزل  و  نصب  ـ   ۵
پاسداران.

۶ـ تعیین اعضای شورای عالی دفاع.
۷ـ تعیین فرماندهان کل نیروهای 

مسلح )زمینی ـ دریائی ـ هوائی(.
۸ـ اعالن جنگ و صلح.

۹ـ توشیح حکم ریاست جمهوری.
در  جمهوری  رئیس  عزل  ۱۰ـ 

صورت اقتضای مصلحت آمیز.
حدود  در  محکومیت  عفو  ۱۱ـ 
دیوانعالی  پیشنهاد  با  اسالم  قوانین 

کشور.
هزاران  که  انقالبی  بدین ترتیب 
شهید به خاطر رهائی از استبداد داده 
بود، گرفتار رهبران مستبد نقابداری 
گردید که به بهانه قدرت الهی مطلق 

ملتی را به خاک و خون کشیده اند.
مصوبه  فهرست  این  ـ  )توضیح 
مجلس خبرگان اول است و مجلس 
خبرگان دوم، بعد از مرگ خمینی بر 
اقتدارات و اختیارات ولی فقیه افزود(

انقالب صادراتی!
طی یک سخنرانی رادیوئی خطاب 
که  کردم  سؤال  او  از  خمینی  به 
کدامیک از کارهای خود را می خواهی 

به جهان صادر کنی؟
۱ـ هرج و مرج و ویرانی کامل در 

کلیه امور کشور؟
جوانان  و  دوشیزگان  اعدام  ۲ـ 

نابالغ؟
یا  و  هشتاد  سالمندان  اعدام  ۳ـ 

نود ساله؟
۴ـ اعدام زنان باردار؟

۵ ـ جنگ داخلی؟
کشتن  و  همسایگان  با  جنگ  ۶ـ 

برادران مسلمان؟
فرزندان  از  نفر  هزاران  ۷ـ کشتن 

اقلیت های مختلف مذهبی؟
۸ـ ایجاد ورشکستگی اقتصادی در 

کلیه شئون مملکت؟
صد  که  انقالب  دادگاه های  ۹ـ 
نفر را در هر دقیقه محکوم به اعدام 

می کنند؟
۱۰ـ زندانهای پنجگانه و دادگاه های 

پنجگانه و پنج نوع قوه مجریه؟
۱۱ـ سی هزار زندانی سیاسی؟

۱۲ـ چهار و اندی میلیون بیکار؟
۱۳ـ چند میلیون نفر )حدود چهار( 

آسیب دیدگان جنگ؟
۱۴ـ تورم معادل چهارصد در طی 

چهار سال؟
۱۵ـ تعطیل دانشگاه ها برای مدت 

نامعلوم؟
کشور  پول  شدن  بی ارزش  ۱۶ـ 
ارزش  هشتم  یک  به  آن  رسیدن  و 

واقعی خود؟
من  عقیده  به  افزودم  همچنین  و 
هیچ قبرستانی در دنیا وجود ندارد که 
انقالب صادراتی شما را بپذیرد زیرا که 
حتی آرامش مردگان را بر هم خواهد 

زد تا چه رسد به زندگان.
در  عظیم  انقالب  دو  ناظر  جهان 
مسیر  که  بوده  خود  نوین  تاریخ 
است.  داده  تغییر  را  بشریت  تاریخ 
اصول  که  فرانسه  کبیر  انقالب  یکی 
انگلیس  از نظام دموکراتیک  خود را 
و  نمود  اقتباس   )۱۷۹۱ ـ   ۱۷۸۱(
و  تاج  و  پادشاهان  موجب سرنگونی 
تخت ها گردید و اروپا را طی سالهای 
دراز در انقالبهای داخلی فرو برد و در 
پایان کار منجر به برقراری دموکراسی 
از  بسیاری  اکنون  هم  که  گردید 
کشورهای اروپائی از آن برخوردارند. 
نوین،  تاریخ  عظیم  انقالب  دومین 
انقالب بلشویکی بود که رژیم تزاری 
را در روسیه سرنگون ساخت و سپس 

جهان را فرا گرفت به نحوی که از خاور 
نزدیک تا چین و از باختر تا رود راین 
اکنون  هم  طوریکه  به  یافت.  امتداد 
رژیم کمونیستی بر بیش از دو سوم 

جهان حکومت می کند.
)توضیح ـ کتاب قبل از فروپاشی 
شده  نوشته  کمونیست  امپراتوری 

است(
دموکراسی  رژیم  های  از  یک  هر 
مزایای  و  اصول  دارای  و کمونیستی 
در  کتاب  صدها  و  بوده  خود  خاص 
مورد فلسفه هر یک از دو نظامی که 
می کند  حکومت  بشریت  جامعه  بر 
جهان  امروز  ولی  است  شده  نوشته 
برای نخستین بار می شنود که انقالب 
وجود  به  خمینیسم  نام  به  جدیدی 
خمینیستها  ادعای  طبق  که  آمده 
ظرف چند سال جهان را فرا خواهد 

گرفت.
یران  ا فعلی  رژیم  حقیقت  در 
صادرات  فالکت  و  بدبختی  جز  که 
دیگری برای همه منطقه خاورمیانه 
این  سمبل  است  نیاورده  ارمغان  به 
به  نیازی  بنابراین  و  است  انقالب 
این  درباره  فلسفی  کتابهای  تدوین 
انقالب و یا مبلغینی برای آن ندارد، 
زیرا فجایع عظیمی که در سایه رژیم 
انقالبی بر ایران تحمیل گردیده خود 
انقالبی  آن  هدف  و  معانی  نمایانگر 
انتظار  خمینی  طرفداران  که  است 
را  جهان  سالی  چند  ظرف  دارند 
خمینی  اطرافیان  آنچه  برگیرد.  در 
می خواهند در جهان گسترش دهند 
شعارهای  تحت  فاشیسم  و  نازیسم 
و  است  آسمانی  ارزشهای  و  دینی 
مجریان آن پاسداران انقالب اسالمی 
و افرادی در لباس روحانی اند که جای 
گشتاپو و اس.اس های آدولف هیتلر را 
گرفته اند. نازیسم و فاشیسم هر چند 
بر شئون  توانستند  از خمینی  پیش 
زندگی مردم در آلمان و ایتالیا تسلط 
یابند ولی نتوانستند آن را به خارج از 

مرزهای خود صادر نمایند.
هیتلر و موسولینی با وجود حمایت 
دو ملت نیرومند که از کلیه امکانات 
الزم برای صدور نازیسم و فاشیسم به 
خارج برخوردار بودند نتوانستند افکار 
خود را به خارج از مرزهایشان بسط 
دهند ولی اکنون پیرمرد بینوائی که 
را  اطرافش  جامعه  اراذل  از  عده ای 
مسلمان  امت  می تواند  آیا  گرفته اند 
مخرب  اصول  پذیرفتن  به  وادار  را 

خود نماید؟
نطق  هزار  سه  به  نظری  چنانچه 
رادیوئی و تلویزیونی که رهبر انقالب 
ایران از هنگام به دست گرفتن قدرت 

چندین  در  و  نموده  ایراد  تاکنون 
کتاب قطور به چاپ رسیده بیفکنیم، 
پی خواهیم برد که چگونه هذیان و 
یاوه گوئی به مغز ملت راه یافته و در 
پنج  و  بیست  دارای  که  ملتی  نظر 
قرن تمدن است سخن پوچ، معنی دار 

شده است.
چه  سخنرانی ها  این  در  خمینی 
این  با  را  گفته است؟ و چگونه دلها 

خأل مطلق فکری بر کرده است؟
قرن  معجون  بلکه  او  معجزه  این 
است که انسانی به یاوه گوئی بپردازد 
و در همان وقت بر تریبون ارشاد تکیه 
زده و رهبر گروهی باشد که به فرمان 

او گوش می دهند.
هر کس که این کتابهای محتوی 
نطق های خمینی را بخواند به گفته و 

منظور من پی خواهد برد.
این کتابها عبارتهای مکرر رکیک به 
زبان فارسی را در بر دارد و با جمالتی 
به زبان عربی غلط هماهنگ شده که 
در مجموع یکصد هزار بار نام اسالم، 
پنجاه هزار بار جمله خون شهیدان، 
بزرگ،  شیطان  جمله  بار  هزار  سی 
و  شرقی  نه  عبارت  بار  هزار  بیست 
نه غربی و ده هزار بار نام محمدرضا 
پهلوی تکرار شده و پنج هزار دشنام 
به دشمنان انقالب اسالمی داده شده 

است.
تکرار  صریحاً  دیگر  بار  اینجا  در 
می کنم که بر رجال مصلح اسالم الزم 
است که فکر خود را مشغول صدور 
انقالب خمینی نکنند زیرا که سست تر 
از خانه عنکبوت است ولی خطری که 
اسالم را تهدید می کند خمینیسم به 
عنوان یک مدرسه تروریستی مذهبی 
است که از دیرباز طرفدارانی داشته و 
خاصی  فصل  آشکار  خطر  این  برای 

اختصاص داده ایم.

ستون پنجم در اسالم
این نخستین بار نیست که چنین 
محنت و بالیی به دست هیأت حاکمه 
می شود.  وارد  اسالم  بر  ایران  فعلی 
متوجه  بار  این  که  خطری  منتهی 
آن  در  شده  اسالم  اعتبار  و  حیثیت 
است که زمامداران ایران تصویری به 
در  آنچه  که  نموده اند  ارائه  جهانیان 
سایه جمهوری اسالمی انجام می گیرد، 
همان اسالم واقعی است و جنایاتی که 
به نام اسالم مرتکب شده اند به علت 
سرعت ارتباطات و قدرت دستگاههای 
پس  در  و  اسالم  دشمنان  تبلیغاتی 
آنان صهیونیزم جهانی دارای انعکاس 
زشتی بوده است که نمایانگر برآورده 
توطئه  چنین  طراحان  هدف  شدن 

به  را  اسالم  که  است  وحشتناکی 
عنوان یک دین عقب افتاده و دشمن 

پیشرفت و تمدن معرفی کنند.
هفت  طی  عثمان  آل  خلفای 
کشورهای  بر  خود  حکومت  قرن 
»امیرالمومنین«  نام  تحت  اسالمی 
که  شدند  مرتکب  جنایاتی  چنان 
می افتد  اندام  بر  لرزه  آن  شنیدن  از 
در   ً منحصرا آنها  جنایات  منتهی 
از  و  بود  »دارالخالفه«  چهارچوب 
محدوده شهرهائی که جوالنگه فجایع 
و تجاوزات مستبدانه آنان بود، فراتر 
نمی رفت. جامعه بشری در آن هنگام 
و  تلویزیون  و  رادیو  ـ  مطبوعات  با 
ماهواره های مخابراتی آشنایی نداشت 
وقایع در سینه مورخان  و  اخبار  لذا 
باقی می ماند تا آن را به تاریخ بسپارند.

اما امروز رسانه های گروهی مراقب 
بد جامعه بشری  و  نیک  رویدادهای 
بوده و در زمانی کمتر از آنچه که تصور 
می رود جزئیات آن را در سراسر جهان 

پخش می نمایند.
بایستی از حقایق و تجارب تاریخی 
آن  مهم ترین  بیاموزیم.  عبرت  درس 
درسها که نمایانگر حقیقت دردناک 
برای  استعماری  طرح های  ر  ثا آ
قاره  شبه  حوادث  است،  مسلمانان 

هند پس از استقالل می باشد.
ملت هند اعم از مسلمان و هندو، 
تحت رهبری دو رادمرد بزرگ یعنی 
جناح،  محمدعلی  و  گاندی  مهاتما 
پس از بیست سال مبارزه و فداکاری 
توانست استعمار بریتانیا را از سرزمین 
انقالب  آن  نتیجه  کند.  طرد  خود 
عظیم که به شکست بزرگترین کشور 
استعماری در تاریخ بشری منتهی شد 
اعالم موجودیت دو کشور بزرگـ  یکی 
هند با ۴۰۰ میلیون و دیگری پاکستان 

با ۱۲۰ میلیون مسلمان  ـ بود.
استقالل  سال   ۱۹۴۸ سال  از 
شاهد  ما  کنون  تا  هند  قاره  شبه 
در  پایدار  و  دموکراتیک  نظام  یک 
هندوستان هستیم و می بینیم که هند 
در معادالت سیاسی جهانی و در عرصه 
سیاست بین المللی چه نقش حساسی 
را بین شرق و غرب به عهده گرفته 
است در حالی که پاکستان، این کشور 
پهناور و مسلمان برعکس برادر توأم 
خود تا کنون نتوانسته است راهی به 
سوی دموکراسی باز یابد. این کشور 
مشکالت  و  مبارزه  صحنه  همواره 

داخلی بوده است.
از دوران ژنرال ایوب خان گرفته تا 
آنها اسکندر  بین  ژنرال ضیاءالحق و 
میرزا و یحیی خان در این سرزمین 
حکومت نظامی برقرار بوده و سپس 
حوادث توفنده سیاسی آن کشور را به 
دو قسمت یعنی پاکستان و بنگالدش 
راهی  هرگز  دیگر  که  نمود  تقسیم 
گشوده  تاریخ  در  آنان  اتحاد  برای 

نخواهد شد.
گرچه پاکستان در دوران ذوالفقار 
و  دموکراسی  نوعی  شاهد  بوتو  علی 
سمبل  وی  اعدام  ولی  بود،  آزادی 

پیروزی استبداد بر آزادی گردید.
می خواهیم از متخصصین در تاریخ 
و فلسفه این پرسش را بنمائیم: چه 
تناقض  این  بر  قانع کننده ای  تفسیر 
آشکار در زندگی یک ملت واحد، در 
یک سرزمین واحدی که سالیان دراز 
آزادی و استقالل خود  به  نیل  برای 
یافتن  تحقق  هنگام  و  کرده  مبارزه 
به  آنان  سرزمین  خویش  آرزوهای 
خاطر دین به دو بخش تقسیم شد، 
آزادی  از آن  دارد، که بخشی  وجود 
مطلق را به دست آورد در حالی که 

دیگری از آن محروم گردید؟
ملت  محرومیت  اصلی  علت  آیا 
آن  خود  اساسی  حقوق  از  پاکستان 
نیست که این امت مسلمان است و 
سیاستهای استعماری جهانی خواهان 
ذلت و خواری آن هستند و آیا علت 
اصلی عدم جلوگیری از حرکت هند 
به سوی پیشرفت و آزادی آن نیست 
که ملت هند غیرمسلمان یعنی هندو 

بوده است؟
من شخصاً معتقدم که رویدادهای 
حکومت  آوردن  کار  روی  و  ایران 
دسیسه های  آن  له  دنبا اسالمی 

استعمار جهانی در پاکستان است.
دشمنان اسالم چقدر پول و تالش 
به  تا  می کردند  صرف  می بایستی 
جامعه بشری نشان دهند که اسالم 
دین هرج و مرج و وحشیگری است 
در حالی که خمینی و هیأت حاکمه 
به نام اسالم و به نام دست آوردهای 
هدف  این  ایران  در  اسالمی  انقالب 
دشمنان اسالم را بدون صرف هزینه ای 

برآورده ساختند.

یادداشت های آیت اهلل زاده اصفهانی: انقالب محنت بار)3(
نوشته های خمینی مجموعه ای تکراری از عبارت های 
رکیک به زبان فارسی و مخلوط با جمالتی غلط به 

زبان عربی است
تا  اصفهانی،  ابوالحسن  سید  حاج  آیت اهلل 
زمانی که از جهان رفت )نهم ذی الحجه 1365/ 
سیزدهم آبان 13۲5( 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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عزیزان خود نیز با تهدیدهای بسیار روبرو 
شده و مقامات مسئول برای لوث کردن 
و به انحراف کشاند موضوع اعتراضات 
مردمی، حتی به خانواده ها پیشنهاد پول 
و ثبت کردن نام کشته شدگان به عنوان 

»شهید« داده اند!
اعتراضات  کشتار  موضوع  اخیرا 
علی  توسط   ،۹۸ آبان ماه  سراسری 
مجلس  دهم  دور  نماینده  مطهری 
شورای اسالمی که این روزها دوره اش 
به پایان می رسد نیز مطرح شده است. 
وی خواستار استیضاح عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور به عنوان مقصر اصلی 
واکنش  اگرچه  شد.  آبان ماه،  کشتار 
منفی وزیر کشور به این موضوع قابل 
پیش بینی بود ولی یک بار دیگر ثابت کرد 
که دولت و نیروهای انتظامی و امنیتی ها 
و آتش به اختیارها دست به دست هم با 
تایید حسن روحانی رئیس جمهوری 
علی  شخص  حمایت  با  و  اسالمی 
خامنه ای، تحت عنوان »برقراری امنیت 
و برخورد با برهم زنندگان نظم«، کشتار 
مردم را »انجام وظیفه« خود دانسته و 
به اجرای آن پرداخته اند. گفتنی است 
که رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری 
اسالمی از جمله به دلیل کشتار آبان ماه 
روز چهارشنبه ۲۰ ماه مه از سوی وزارت 

خزانه داری آمریکا تحریم شد.
بختیاری  منوچهر  بین،  این  در 
کشته شدگان  از  بختیاری  پویا  پدر 
آبان ماه، کمپین دادخواهی پویا و دیگر 
کشته شدگان اعتراضات سراسری آبان 
۹۸ را به راه انداخته است. خانواده  های 
قضایی  عدالت  خواستار  کشته شدگان 
و شناسایی و محاکمه قاتالن فرزندان 

خود هستند.
خانواده های  تالش  با  ارتباط  در 
برای  آبان۹۸  اعتراضات  جانباختگان 
با خطر  مقابله  و  فاجعه  این  یادآوری 
فراموش شدن آن، با یکی از بستگان 
بهمن )رضا( جعفری از کشته شدگان 
لندن  کیهان  نزد  وی  نام  که  آبان  
بهمن  کردیم.  گفتگو  است،  محفوظ 
جوان ۲۷ ساله  ی ساکن شیراز شش 
خانواده اش  جمع  در  که  است  ماه 
آبان ماه در  او صبح ۲۶  ندارد.  حضور 
مسیر رفتن به محل کار خود از ناحیه 
قفسه سینه و شکم مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت و کشته شد. با گذشت شش 
ماه از کشته شدن او و صدها شهروند 
ایرانی دیگر در طول فقط دو سه روز، 
جنایت  این  پیگیری  از  خبری  هیچ 
هولناک از سوی مقامات مسئول نیست.

»اصال  می گوید  بهمن  خویشاوند 
از  بعد  نداشته.  وجود  عدالتی  هیچ 
مراسم چهلم، پدر و مادر بهمن شکایت 
کردند و از همان موقع که برای شکایت 
رفتند تا به امروز هیچ خبری از پیگیری 
پیامک  برایتان  بروید  گفتند  نشده. 
می آید. تا قبل از بحث کرونا هم هر بار 
که برای پیگیری می رفتند، جواب سر 
باال می گرفتند، بعد از کرونا که اصال از 
ورودی دادگاه به داخل راه نمی دادند. تا 
حاال هیچ حرکتی نکرده اند یا کوچکترین 

اطالعایی هم نداده اند.«
پیگیری  که  می دهد  توضیح  وی 
خانواده برای پس گرفتن اموال شخصی 
فرزندشان نیز بی نتیحه مانده؛ »حتی 
گوشی موبایل بهمن را هم بعد از این 
مدت برنگردانند و جوابی هم نمی دهند. 
شما که این همه مدت این گوشی را 
داشتید و هرچه می خواستید داخلش 
بگردید، گشته اید. برای چه گوشی را 
پس نمی دهید؟! حتی برای پس ندادن 

گوشی هم جوابگو نیستند.«
خانواده ی بهمن که ناگهان فرزندش 
را از دست داده، از مناسبات پیگیری 
چنین روال پیچیده ی قضایی بی اطالع 

تنها آرزوی ما دادخواهی و زنده ماندن نام 
فرزندانمان است!

ز  ا یکی  ند  و یشا خو =
اعتراضات  کشته شدگان 
ما  که  »بهمن   :۹8 آبان ماه 
می کردیم  صدایش  »رضا« 
بود.  مظلومی  و  آرام  پسر 
حق اش  نبود،  این  حق اش 
رفتن اش  از  بعد  که  نیست 
هیچ  و  د  شو ش  مو ا فر
انجام  برایش  دادخواهی 
نشود. بهمن در اوج بی گناهی 

کشته شد.«
را  اخبار  این  =»وقتی 
می بینیم، به خودم می گویم، 
ما سر از سیاست در نمی آوریم 
ولی مگر می شود یک کشوری 
اینقدر بهم ریخته باشد که 
هیچکس مسئولیت هیچ چیز 
اینهمه  نگیرد؟!  به گردن  را 
جوان از دست دادیم، حداقل 
یک نفر مسئولیت این قضیه 

را به عهده نمی گیرد؟!«
بهمن  خواهر  و  =»مادر 
در وضعیت بسیار بدی قرار 
نیست.  باورکردنی  دارند. 
مادرش  است.  بیمار  پدرش 
تا قبل از مراسم چهلم کامال 
شوکه بود و اشک نریخت؛ در 
مراسم چهلم دیگر تاب نیاورد. 
جّو خانه بسیار سنگین است. 
همه ساکت هستند و یکباره 
صدای گریه یکی از اعضای 
بهمن  مادر  می آید.  خانواده 
با دیدن بعضی از گزارش های 
آبان ماه بهم می ریزد و پریشان 
می شود. روزهای خیلی خیلی 
سختی بود و هست. خدا برای 
مرگ   . نخواهد  هیچکس 
طبیعی حق است ولی مرگ 
به این شکل حق نیست. صبح 
پسرت از خانه برود بیرون و 
یک ساعت نشده، زنگ بزنند 

و بگویند کشته شده!«
هی  ا خو د ا د کمپین  =
جانباختگان  یادآوری  و 
ده های  نوا خا همه  برای 
کشته شدگان آبان مهم است.

آزاده کریمی - شش ماه از کشتار 
نه  آبان ماه ۹۸ می گذرد؛  بی رحمانه  ی 
و  حکومت  توسط  کشته شدگان  آمار 
نهادهای مسئول اعالم شده، نه دادگاهی 
سوی  از  مقصری  نه  و  شده  تشکیل 
حکومت به خانواده های کشته شدگان 

معرفی شده است.
و  اسالمی  جمهوری  عوض  در 
مقاماتش که حمام خون در خیابان های 
ایران به راه انداختند و اینترنت را تقریبا 
این  خبر  تا  کردند  قطع  هفته  یک 
قتل عام در جامعه و خارج از مرزهای 
تمام تالش  امروز  نشود،  ایران پخش 
خود را برای فراموش شدن این فاجعه 
به کار می گیرند. آنها امیدوارند با هر 
بحران تازه و فاجعه ی جدیدی که یکی 
پس از دیگری در کشور روی می دهد، 
از حمله موشکی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به به پرواز PS752 اوکراین که 
۱۷۶ مسافر آن کشته شدند تا ورود و 
شیوع ویروس ُکرونا با تداوم پروازهای 
از  جامعه  ذهن  چین،  به  ماهان ایر 
آبان۹۸ منحرف شود و سرانجام آن را 

به فراموشی بسپارد.
سوق دادن به سمت فراموشی کشتن 
ایران  کودکان  و  جوانان  از  تن  صدها 
که به روایتی شمار آنها به ۱۵۰۰ تن 
و چه بسا بیشتر می رسد در حالیست 
آبان ماه  کشته شدگان  خانواده های  که 
از ابتدا تا کنون تحت فشارهای امنیتی 
برای عدم پیگیری پرونده قتل فرزندان 
و بستگان خود هستند. همچنین هزاران 
تن افرادی که بازداشت  شده اند با احکام 
سنگین زندان مواجه اند و خانواده هایی 
که عزیزان خود را از دست داده اند، در 
اذیت  و  آزار  مورد  فقدان،  این  شوک 
آنان  می گیرند.  قرار  امنیتی  نیروهای 
و  فرزندانشان  پیکر  تحویل  روند  در 
خاکسپاری آنان و حتی سوگواری برای 

است؛ توسل به قوانین و دستگاه قضا 
به  آنها  است.  بی نتیجه  آشکارا  که 
پیشنهاد یکی از نزدیکان که کمی به 
قوانین آشنایی داشت، شکایت کرده و 
پرونده قضایی تشکیل دادند؛ شکایتی 
وجود  اصال  انگار  ماه  از شش  بعد  که 
نداشته! »خانواده بهمن رفتند به دادگاه، 
اینکه  ولی  کردند  تنظیم  هم  شکایت 
جواب بگیرند، یا دادگاهی به این اسم 
باشد، اصال وجود نداشته. گفتند بروید 
خودمان خبر می دهیم. پرونده تشکیل 
شده ولی همینطوری گذاشتند تا خاک 
بخورد و برایشان مهم نیست. خانواده 
ندارند، کسی  مدافع هم  وکیل  بهمن 
را نمی شناسند که مطمئن باشند سراغ 
چنین پرونده ای می رود و مجبور شدند 

خودشان اقدام کنند.«
به پدر و مادر بهمن همچون دیگر 
خانواده های کشته شدگان آبان ماه، وعده 
پول و عنوان »شهید« هم دادند: »در این 
رفت و آمدها، گفتند اگر موردی نبود، 
فرزند شما را شهید اعالم می کنیم! ولی 
و  کرد  مخالفت  به شدت  بهمن  مادر 
گفت که من نیامدم شکایت کنم تا به 
پسر من بگویید »شهید« یا اینکه »دیه« 
به من بدهید. من هیچکدام از اینها را 
نمی خواهم، می خواهم بدانم، چرا با پسر 
مرا کشتید! عدالتی اگر هست باید اجرا 
شود و باید کسی جوابگوی من باشد.«

امضا  یک  هم  بهمن  پدر  از  حتی 
گرفتند که خودش تا کنون نمی داند 
محتوای آن چه بوده! خویشاوند بهمن 
در این مورد به کیهان لندن می گوید: 
»روز یکشنبه ۲۶ آبان ماه که این اتفاق 
افتاد، خانواده بهمن، به پزشکی قانونی 
شما  به  بروید،  گفتند  آنجا  رفتند. 
اطالع می دهیم. وضعیت همه شهر به 
هم ریخته بود. یکی دو روز گذشت و 
دیدیم هیچ خبری نشد؛ دوباره پیگیر 
شدیم و دوباره گفتند خودمان به شما 
اطالع می دهیم. روز جمعه زنگ زدند و 
گفتند بیایید فرمانداری. آنموقع به پدر 
بهمن برگه ای دادند که امضا کند. پدر 
بهمن بیمار است و تازه عمل جراحی 
چشم کرده بود و در شوک بدی هم 
بسر می برد. اصال نمی دید که چه چیزی 
را امضا می کند. فقط یک برگه ای شبیه 

تعهدنامه را امضا کرده بود.«
با اینکه پرونده شکایت خانواده بهمن 
پیگیری نشد، اما نیروهای امنیتی و لباس 
شخصی، در تمام طول برنامه ریزی برای 
مراسم  خاکسپاری تا روز چهلم بهمن 
همیشه حضور داشتند و خانواده ی او را 
رها نمی کردند! »برای خاکسپاری خیلی 
مشکل ایجاد کردند. اجازه خاکسپاری در 
دارلرحمه شیراز نمی دادند. به هیچکدام 
از خانواده های کشته شدگان آبان ماه این 
اجازه را ندادند. گفتند یک دارالرحمه 
تازه تاسیس ۴۰ کیلومتر خارج از شیراز 
خاکسپاری  اجازه  آنجا  فقط  و  هست 
دارید. خیلی مخالفت کردیم، گفتیم پدر 
و مادر بهمن پیر هستند و نمی توانند این 
فاصله را بروند و بیایند. روز جمعه که 
این نامه را به ما دادند، با کلی دوندگی، 
این اجازه را گرفتیم تا پیکر بهمن را در 
به  شیراز  نزدیک  از شهرک های  یکی 

خاک بسپاریم.«
بهمن  خانواده  از  آگاه  منبع  این 
می گوید، نیروهای لباس شخصی حتی 
اجازه اجرای مراسم  سنت های خودشان 
را هم ندادند. وی توضیح می دهد : »ما 
داریم  رسم  و  هستیم  جنوبی  اصالتا 
برای جوانمان  حجله ببندیم. ولی آمدند 
و اخطار دادند که حجله را جمع کنید، 
باعث تجمع می شود! ما هم چون پیکر 
بهمن را هنوز به ما تحویل نداده بودند، 

مجبور شدیم حجله را جمع کنیم.«

بهمن )رضا( جعفری جوان ۲8 ساله اهل شیراز که در اعتراضات آبان 
ماه ۹8 کشته شد

بطور  همه  عادالنه  نظام  در 
تحت  اما  برند  برا قانونی 
در  برخی  اجتماعی  عدالت 

برابر قانون برابرترند.
=در نظام عادالنه اگر کسی 
خالف کند پرسش این است 
که »چه کسی این خالف را 
انجام داده است« اما در نظام 
اجتماعی  عدالت  بر  مبتنی 
»چرا  که  است  این  پرسش 

این کار را کرده است«.
این  عادالنه  نظام  =در 
اهمیت  »حقیقت« است که 
دارد اما در نظام تحت عدالت 
تخفیف  گرفتن  اجتماعی 
برای اقشار ضعیف و اقلیت 

و فقیر.
ثروت  توزیع  نام  =چپ 
اشخاص یا ثروت عمومی  به 
گذاشته  را  غیرعادالنه  نحو 

»عدالت اجتماعی«.
کردن  درست  =هرگونه 
عدالت ترکیبی، عدالت را از 
معنای آن تهی می کند مثل 
عدالت  اقتصادی،  عدالت 
یا  اجتماعی  عدالت  نژادی، 

عدالت محیط زیستی.
ادبیات  در   - محمدی  مجید 
به  نمی کند  )تفاوتی  امروز  سیاسی 
امروز سموم فکری  زبان، چون  کدام 
چپ در همه ی اطراف و اکناف جهان 
پراکنده شده است( افراد بدون توجه 
تعبیر  شکل گیری  پس زمینه های  به 
کار  به  را  آن  اجتماعی«  »عدالت 
متوجه  بقیه  چپ ها  از  غیر  می برند. 
فکری چپ  مبانی  دارند  که  نیستند 
را ناآگاهانه تکرار می کنند. این رفتار 
مفهوم عدالت را به حاشیه رانده است. 
را  پرسش  این  می توان  آن  بر  عالوه 
مدعی  نظام های  چرا  که  کرد  مطرح 
شهروندان  اجتماعی«  »عدالت 
و  فقیرتر  را  خود  حاکمیت  تحت 
سرکوب شده تر می کنند. علت این امر 

را در این نوشته توضیح می دهم.
تفاوت ها بنیادین است

هم  بجای  را  فوق  تعبیر  دو  برخی 
به کار می برند اما این دو از زمین تا 

آسمان با هم فاصله دارند:
- »عدالت اجتماعی« اصوال عادالنه 
آن  کسب  معنای  به  عدالت  نیست. 
آنست  سزاوار  فرد  که  است  چیزی 
اما  تبعیض  و  امتیاز  و  لطف  بدون 
که  معناست  بدین  اجتماعی  عدالت 
)برای  نیستید  چیزی  سزاوار  شما 
به  را  اما آن  آن زحمت نکشیده اید( 
به  است  قرار  چون  می آورید  دست 
به شما  امتیازاتی  یا  شما لطف شود 

تعلق گیرد.
همه ی  به  و  است  کور  عدالت   -
انسان ها بدون توجه به سن و جنسیت 
و  اجتماعی  پس زمینه ی  و  رنگ  و 
می کند  نگاه  مساوی  بطور  اقتصادی 
اما »عدالت اجتماعی« انسان ها را بر 
پس زمینه ی  و  نژاد  و  قومیت  اساس 
اجتماعی و اقتصادی طبقه بندی کرده 
و بر اساس همین تفاوت ها با آنها رفتار 

می کند.
یعنی  عدالت  قضایی،  نظام  در   -
جرم  یک  برای  قانونی  حکم  صدور 
بوده  فقیر  فرد  اینکه  به  توجه  بدون 
رنگ  مرد،  یا  است  زن  ثروتمند،  یا 
پوستش سیاه است یا سفید، در کدام 
خانواده یا محله بزرگ شده، به کدام 

»عدالت اجتماعی« سِر »عدالت« را می بُرد

مدرسه رفته و به کدام قومیت تعلق 
اقتضا  اجتماعی«  »عدالت  اما  دارد. 
امور  این  می کند که در صدور حکم 

در نظر گرفته شود.
- عدالت اقتضا می کند که هر کس 
در برابر قانون با دیگری مساوی باشد 
»عدالت  بر  مبتنی  نظامی  در  اما 
اجتماعی« همه مساوی اند )نه ضرورتا 
عادالنه  نظام  در  قانون(؛  برابر  در 
»عدالت  تحت  اما  برابرند  قانونا  همه 
قانون  برابر  در  برخی  اجتماعی« 
و  پاداش  موارد  در  باید  و  برابرترند 
یا  بیشتر  جایزه ی  آنها  به  مجازات 
یا  به قشر ضعیف،  تخفیف داد چون 
بطور تاریخی، تحت سلطه تعلق دارند.

به  را  برابری  عدالت،  به  قائالن   -
اما  می کنند  تعریف  قانونی  حقوق 
به  اجتماعی«  »عدالت  به  باورمندان 
دنبال برابری اجتماعی و اقتصادی اند 
به این معنا که بدون هیچ دلیلی به 
توزیع درآمد و ثروتی در میان فقرا و 
اقشار کم در آمد می پردازند که افرادی 

با زحمت به دست آورده اند.
قضایی  عادالنه ی  نظام  در  اگر   -
است  این  پرسش  کند  خالف  کسی 
انجام  را  خالف  این  کسی  چه  که 
داده است و با آیین دادرسی عادالنه 
شود  پیدا  مجرم  فرد  می شود  تالش 
اما در نظام قضایی مبتنی بر »عدالت 
اجتماعی« پرسش این است که »چرا 
سوراخ  با  و  است«  کرده  را  کار  این 
توجیهی  تاریخ تالش می شود  کردن 
اقلیت  یا  فقیر  اگر  فرد  تخفیف  برای 

باشد پیدا شود.
- در نظام عادالنه داوری بر اساس 
از  برای اطالع  افراد  مسئولیت فردی 
اما  انجام می شود  قانون و رعایت آن 
اجتماعی«  »عدالت  تحت  نظام  در 
جامعه  ببینیم  که  است  این  مسئله 
یک  به  فرد  کشاندن  در  نقشی  چه 
به  باورمندان  است؛  داشته  خطا 
و  مشکل  هر  در  اجتماعی«  »عدالت 
جرمی  جامعه و »سیستم« را مالمت 
مشکل ساز  که  فردی  نه  و  می کنند 

است یا مرتکب جرم شده است.
)آیا  حقیقت  عادالنه  نظام  در   -
خیر(  یا  شده  مرتکب  جرمی   فردی 
اهمیت دارد اما در نظام تحت عدالت 
گرفتن  )سوسیالیستی(  اجتماعی 
تخفیف برای اقشار ضعیف و اقلیت و 
فقیر اهمیت بیشتری از حقیقت دارد. 
که  است  این  عادالنه  نظام  در  فرض 
فرد  یک  بدانیم  نمی توانیم  هرگز  ما 
شده  مرتکب  جرمی  را  یا  خطا  چرا 
ضروری  رابطه ای  نمی توان  و  است 
اقتصادی  و  اجتماعی  موقعیت  میان 
به  قائالن  اما  یافت.  جرم  ارتکاب  و 
»عدالت اجتماعی« فقر و محرومیت 
و خشونت و محله و هزاران چیز دیگر 
این  می دانند.  جرم  ارتکاب  عامل  را 
چون  است  نادرست  اساس  از  سخن 
احتماالت  بر  است  مبتنی  معموال 
آماری و نه رابطه ی ِعلّی. اکثر افرادی 
که در مناطق فقیر بزرگ می شوند یا 
مرتکب  هستند  اقلیت  جوامع  عضو 
میان  ِعلّی  رابطه ای  نمی شوند؛  جرم 
فقر و ارتکاب جرم وجود ندارد تا به 
فقرا تخفیف ویژه ای در ارتکاب جرم 

داده شود.
- در نظام تحت »عدالت اجتماعی« 
شده  تبعیض  مورد  و  فقیر  اقشاری 
)مظلوم( و لذا قربانی تصور می شوند و 
اقشار دیگری ظالم. مظلومان یا همان 
تخفیف های  همیشه  باید  قربانیان 
کنند.  دریافت  بیشتری  قانونی 
از اصالحات قضایی در  وقتی چپ ها 
می گویند  سخن  غربی  کشورهای 
و  دادرسی  آیین  تحکیم  منظورشان 

آنها  به  شبیه  مواردی  یا  وکیل  حق 
نیست چون این حقوق در نظام های 
قضایی غربی وجود دارد. آنها خواهان 
خاص  اقشاری  برای  بیشتر  تخفیف 
هستند  بودن  قربانی  علت  به  صرفا 
یعنی بی عدالتی یا تبعیض مثبت که 

درواقع عدالت نیست.
- باورمندان به »عدالت اجتماعی« 
شکاف های  کاهش  دنبال  به 
دادن  و  داراها  از  گرفتن  و  اقتصادی 
به  هیچگاه  عدالت  اما  ندارهاست  به 
اختراع  با  نبوده است. چپ  این معنا 
»عدالت اجتماعی« درواقع نام توزیع 
عمومی  به  ثروت  یا  اشخاص  ثروت 
»عدالت  گذاشته  را  غیرعادالنه  نحو 

اجتماعی«.
خاصی  لطف  عادالنه  نظام  در   -
نداشتن  یا  داشتن  دلیل  به  افراد  به 
ثروت نمی شود اما در نظام مبتنی بر 
فقرا شامل لطف  اجتماعی«  »عدالت 
بوده  فقیر  اگر  خاصی می شوند. شما 
و جرمی مرتکب شده اید باید مجازات 
کمتری شامل شما شود چون منابع 

کمتری در اختیار داشته اید.
- در نظام عادالنه بخشش و ترحم 
وجود دارد اما ترحم و بخشش متأخر 
بر عدالت است درست بر خالف نظام 
بر »عدالت اجتماعی« که در  مبتنی 
نسبت  )فقط  بخشش  و  ترحم  آن 
ضعیف  که  اقلیت ها  یا  زنان  فقرا،  به 
عدالت  بر  مقدم  می شوند(  شمرده 
است؛ به عنوان نمونه عادالنه نیست 
حقوق  دارای  مردان  و  زنان  هم  که 
برابر باشند و هم زنان دارای امتیازات 

ویژه.
عدالت  کردن  درست  هرگونه   -
از معنای آن تهی  را  ترکیبی عدالت 
می کند مثل عدالت اقتصادی، عدالت 
عدالت  یا  اجتماعی  عدالت  نژادی، 
محیط زیستی. عدالت قید بر نمی دارد 
و تنها چیزی که آن را به بند می کشد 
)و درواقع مقید می کند( قانون است. 
بر اساس خواست و  باید  قانون  البته 
منافع عمومی  تنظیم شود و بر اساس 
در  اجرا  به  منصفانه  دادرسی  آیین 

بیاید.
درست کردن جهنم به نام بهشت

اجتماعی«  »عدالت  به  قائالن 
عدالت قضایی مبتنی بر رعایت آیین 
دادرسی را ناعادالنه می پندارند چون 
دلیل  هیچ  بدون  را  قضایی  سیستم 
قدرتمندان  نفع  به  کننده ای  قانع 
می بینند و به ضرر ضعفا. از نگاه آنها 
قدرتمندان بد و ضعفا خوب هستند و 
بنابراین اگر قانونی با نفوذ قدرتمندان 
و ثروتمندان نوشته شده حتما باید بد 
باشد بدون آنکه به محتوای آن نگاه 
کنیم. تنها قانون زمانی عادالنه خواهد 
شد که ضعفا آن را بنویسند و ضعفا 
آن را به اجرا دربیاورند. البته هیچگاه 
ضعفا چنین نکرده اند بلکه نمایندگان 
طبقه ی آنها )اعضای حرب کمونیست 
اسم  به  قدرتمند(  اسالمگرایان  یا 
زمین  روی  بر  بهشت  کردن  درست 
تبعیض آمیزتر  نظامی  و  کرده  چنین 
بنیاد  )جهنم(  غربی  نظام های  از 

گذاشته اند.
از لنین و مائو تا خمینی و کاسترو 
تا  نژاد  احمدی  و  از جرمی کوربین  و 
برنی سندرز و استالین همه با وعده ی 
»عدالت اجتماعی« مردمان عالم را به 
بند کشیدند. وقت آن فرا رسیده است 
را  خود  بشری چشمان  جامعه ی  که 
ولی خوش  قالبی  وعده های  روی  به 
خط و خال باز کند. مسئولیت فردی 
و حاکمیت قانون ممکن است دشوار 
باشد اما از به بند کشیده شدن برای 

نواله های دولتی بسیار شیرین ترند. ادامه در صفحه 1۷
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و  بازی دولت و دخالت   =
دستکاری آن در بازار ارز نه 
گذشته  تنها طی سال های 
بارها تکرار شده بلکه حاال 
به روشی رایج برای متعادل 
کردن بازارهای موازی تبدیل 
شده! بازارهایی که با دخالت 
دولت دچار حباب می شوند 
و پس از آنکه دولت به هدف 
خود رسید، می ترکند! مانند 

بازار بورس و سکه و ارز!
=خامنه ای نیز مجوزی برای 
در  عدالت«  »سهام  عرضه 
بورس صادر کرد تا ظاهرا به 
اقشار فرودست که دارندگان 
را تشکیل  »سهام عدالت« 
امید«  »تزریق  می دهند، 
که  کنند  فکر  آنها  و  شود 
عدالت«  »سهام  برگه های 
خیری  هیچ  سال ها  که  که 
بازار  در  نداشته،  برایشان 
برکت  با  و  ارزشمند  بورس 

شده است!
اصالح طلبان  =شکست 
در انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و پایان دولت حسن 
آینده،  سال  در  روحانی 
و  اعتراضات  عظیم  موج 
بر  را  نابسامانی های موجود 
سر مجلس یازدهم و دولت 
که  حزب اللهی«  و  »جوان 
کار  آید  سر  بر  است  قرار 

خراب خواهد کرد.
روشنک آسترکی - سرمایه گذاری 
رشد  عوامل  کلیدی ترین  از  یکی 
محرکه ی  و  اقتصادی  توسعه  و 
کشورها  سیاسی  و  اجتماعی  توسعه 
اما  ایران  اقتصاد  می رود.  شمار  به 
فراوان  منابع  و  ظرفیت ها  وجود  با 
در  تنها  نه  مختلف،  بخش های  در 
موفقیتی  خارجی  سرمایه گذاری 
حاضر  نیز  مردم  بلکه  نکرده  کسب 
به سرمایه گذاری در بخش های مولد 
و کلیدی کشور نیستند. میزان باالی 
خروج سرمایه از کشور و حجم باالی 
نقدینگی از نتایج همین روند معیوب 

و بیمار است.
ریسک های  انواع  بودن  برجسته 
غیرسیستماتیک  و  سیستماتیک 
از  بسیاری  ایران،  اقتصاد  در 
که  داشته  وا  را  سرمایه گذاران 
و  بلندمدت  سرمایه گذاری  بجای 
سرمایه گذاری های  به  پایدار،  نسبتا 
کوتاه مدت با »سودآوری« باال و فوری 

فکر کنند.
در تصمیم افراد برای سرمایه گذاری، 
یعنی استفاده از »پول  یا سرمایه در 
دسترس« برای »کسب سود یا پول  
نقشی  عامل  دو  آینده،  در  بیشتر« 

اساسی ایفا می کند: زمان و ریسک.
با در نظر گرفتن این اصل می توان 
توضیح داد که طی سال های گذشته 
دولت روحانی چه روندی را در پیش 
چون  پرریسکی  بازارهای  که  گرفته 
بازار ارز، به عنوان یک بازار در انحصار 
حکومت، مورد »اقبال عمومی« قرار 
گرفته و دولت روحانی چگونه توانسته 
»انتظار  مدیریت  با  یکسو  از  است 
بازدهی« یا »سودآوری«، سرمایه های 
موازی  بازار  چند  سوی  به  را  مردم 
دست به دست کند و از سوی دیگر 
بازارهای  در  سرمایه گذاری  ریسک 
اقتصادی  رشد  در  تاثیرگذار  و  مهم 

کشور را باال ببرد.
جمهوری اسالمی، عامل افزایش 

ریسک در اقتصاد
بر  اثرگذار  غیراقتصادی  عوامل 
نقشی  گذشته  دهه های  در  اقتصاد، 
در  سرمایه گذاری  روند  در  پررنگ 
مسیر  تعیین  و  بازارها  از  بسیاری 
که  ایفا کرده اند  اقتصاد کالن کشور 
مهمترین آنها بحران های سیاسی در 

حوزه داخلی و خارجی بوده است.
از دو سال پیش نیز با خروج آمریکا 
تنش های  گرفتن  باال  و  برجام  از 
منطقه،  در  اسالمی  جمهوری 
از  باالتری  تاثیرپذیری  ایران  اقتصاد 

بحران های غیراقتصادی پیدا کرد.
فشار ناشی از تحریم ها، شیوع ُکرونا 
و رکود ناشی از آن و همچنین کاهش 
قیمت جهانی نفت، اعتراضات گسترده 
صنفی و اعتراضات سراسری آبان ۹۸ 
از جمله عواملی هستند که در تصمیم  
اکثر مردم برای سرمایه گذارهای خرد 

و کالن نقشی مهم ایفا کرده اند.
در شرایطی که بی ثباتی و بحران های 
سیاسی و اجتماعی بر اقتصاد کشور 
دنبال  به  مردم  است،  انداخته  سایه 
از  که  می روند  سرمایه گذاری هایی 
یکسو در زمان کوتاه تر سود بیشتری 
نصیب آنها کند و از سوی دیگر دارای 

ویژگی نقدشوندگی باال باشد.
در این میان پرداخت سودهای باال 
به سپرده های بانکی، بخش زیادی از 
در  بجای سرمایه گذاری  را  نقدینگی 
بخش هایی مانند تولید و صنعت، به 
سوی موسسات مالی و بانک ها جاری 
کرد. فساد و رانت گسترده در ساختار 
اعتباری  و  مالی  و موسسات  بانک ها 
نیز موجب نشد تا سرمایه های سپرده 
شریان های  به  مردم  سوی  از  شده 

غالبا  و  شود  تزریق  اقتصادی  مولد 
»خودی«های  رانتخواری  برای 
نظام هزینه شد و در قالب اختالس 
توسط همان افراد، به باد رفت و خیل 

»مالباختگان« را بر جای گذاشت.
در چنین شرایطی دولت با کاهش 
نرخ سود بانکی مدعی شد نخستین 
بر  نقدینگی  مدیریت  برای  را  گام 
می دارد؛ گامی که نه به نفع اقتصاد 
برای  راهی  بلکه  کشور  توسعه  و 
بهره برداری آسان و بی دردسر دولت 

از سرمایه  و پول نقد مردم بود!
هرچند از شهریور ۹۶ قانونی برای 
تبلیغات  با  بانکی  سود  نرخ  کاهش 
وسیع ظاهرا اجرایی شد اما همچنان 
بسیاری از بانک ها به مشتری هایی که 
مبالغ کالن داشتند سودهایی تا ۲۴ 
درصد پرداخت می کردند. با وجود این 
بخشی از مردم تالش کردند سودی 
بلندمدت  سپرده های  از  دیگر  که  را 
بانکی به دست نمی آوردند از بازارهای 

دیگر کسب کنند.
دولت مدعی بود با کاهش نرخ سود 
بانکی، نقدینگی به سمت بخش های 
مهم اما دارای رکود همچون مسکن و 
صنایع هدایت شده و در این بخش ها 

رونق ایجاد خواهد شد؛ اما در عمل 
این اتفاق نیافتاد!

فاصله  سیاسی،  بحران های  وجود 
عمیق میان مردم و نظام و همچنین 
به  هزینه ها  و  درآمدها  میان  فاصله 
دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، 
همگی دست به دست هم دادند تا به 
ویژه اقشار متوسط به دنبال بازدهی 
پول های  با  سرمایه گذاری  از  سریع 
اندک خود باشند؛ اما انتخاب بیشتر 
آنها، از جمله به دلیل سرمایه اندک، 

بازار صنایع و مسکن نبوده و نیست!
بازار مسکن هرچند به دلیل افزایش 
می توانست  تورم  از  ناشی  سرمایه ی 
برای سرمایه گذاران جذاب باشد، اما از 
یکسو به دلیل رکود عمیق، نقدپذیری 
پایینی داشت و از سوی دیگر سقوط 

ارزش پول ملی به عنوان یک تهدید 
از  ناشی  سرمایه  افزایش  از  می تواند 

تورم در بازار مسکن، پیشی بگیرد.
هرچند  مسکن  بازار  اینکه  مهمتر 
دلیل  به  اما  است  کم ریسکی  بازار 
افزایش قیمت  ملک، سرمایه گذاری در 
این بازار نیازمند سرمایه باالیی است 
و در عین حال بازاری تفکیک ناپذیر 
اینکه  قابلیت  که  معنا  این  به  است؛ 
ندارد  وجود  شود  نقد  آن  از  بخشی 
معامله  کامل  بطور  ملک  معموال  و 

می شود.
قشر  از  بسیاری  شرایط   این  در 
با  ندارند  باالیی  دارایی  که  متوسط 
امکان  مسکن  بازار  قیمت   به  توجه 
سرمایه  گذاری در آن را نداشته و یا به 
دلیل رکود و تفکیک ناپذیر بودن این 

بازار، آن را انتخاب نمی کنند.
در این شرایط بازارهای تفکیک پذیر 
و  ارز  بازار  مانند  باال  نقدپذیری  با  و 
طال، با وجود ریسک باال، گزینه  ی برتر 

از سوی این افراد به شمار می رود.
تیم اقتصادی روحانی وارد می شود

به  دولت  گذشته  سال  دو  طی 
برجام  از  ایاالت متحده  دلیل خروج 
و بازگشت تحریم ها با کاهش شدید 

شده  روبرو  بودجه  کسری  و  درآمد 
را  مردم  نقدینگی  می کرد  تالش  و 
که  کند  هدایت  سویی  و  سمت  به 
کسری  جبران  برای  نیز  مسیری 

بودجه باز شود.
بازار ارز در ایران با دخالت مستقیم و 
گسترده دولت روبروست و این موضوع 
فرصتی برای دولت ایجاد می کند تا با 
تحریک این بازار و افزایش قیمت ها، 
ناشی  ارز  از جمله  ارزی خود  ذخائر 
از صادرات را با بهای باالتری به بانک 
مرکزی داده و ریال بیشتری بابت هر 
اسکناس دریافت کند. این کار راهی 
برای جبران بخشی از کسری بودجه 

دولت بوده و هست.
از سوی دیگر تحریک قیمت در بازار 
ارز موجب می شود بخشی از مردم با 

ارزیابی اینکه روند صعودی قیمت ها 
تا  کنند  ارز خریداری  است  ادامه دار 
پس از مدت کوتاهی و حتی به فاصله 
چند روز که ارز افزایش قیمت یافت، 
سود  شده،  خریداری  ارز  فروش  با 
قابل توجهی کسب کنند. این ارزیابی 
بازاری  در  تقاضا  افزایش  معنای  به 
است که دولت آن را بطور مصنوعی 

دستکاری کرده است!
جریان افزایش قیمت ارز اما دوباره 
با دخالت حساب شده ی دولت روندی 
ارز  که  دولتی  می کند!  پیدا  نزولی 
ناشی از صادرات را به بانک مرکزی 
داده و ریال بیشتری گرفته بود، حاال 
کاهش  هراس  از  که  را  مردمی  ارز 
بیشتر قیمت به دنبال فروش ارزهای 
آنها  از  بودند  خود  شده  ی  خریداری 
می خرد و ذخیره ارزی خود را افزایش 
می دهد. کاری که دولت روحانی در 

پیش گرفت!
و  دخالت  و  دولت  بازی  این 
دستکاری آن در بازار ارز نه تنها طی 
شده  تکرار  بارها  گذشته  سال های 
بلکه حاال به روشی رایج برای متعادل 
شده!  تبدیل  موازی  بازارهای  کردن 
دچار  دولت  دخالت  با  که  بازارهایی 

حباب می شوند و پس از آنکه دولت 
به هدف خود رسید، می ترکند! در این 
زمینه می توان به بازی اخیر دولت در 
بازار بورس و همچنین تکرار بازی در 

بازار سکه و ارز اشاره کرد.
رد پای عمیق دولت در بازار بورس

در شرایطی که بازی های دولت برای 
تنفس های کوتاه در وضعیت شکننده 
بورس  بازار  دارد،  ادامه  ایران  اقتصاد 
تئوریسین های  کمان  در  آخر  تیر 

اقتصادی نظام به نظر می رسد.
هر چند دولت مدت ها طی بازی با 
بازار ارز و سکه به پاسکاری نقدینگی 
و  دیگر  بازار  به  بازار  یک  از  مردم 
کسری  جبران  برای  بهره برداری 
برای  حاال  اما  بود  مشغول  بودجه 
بیرون  به  و  مردم  نقد  پول  هدایت 

یاری  به  آنها،  جیب  از  آن  کشیدن 
بود:  نیاز  نظام  از  بیشتری  بازوهای 
پاسداران  سپاه  بزرگ  از شرکت های 
انقالب اسالمی تا صدور مجوز از سوی 

علی خامنه ای!
به  در گام نخست، رونق بخشیدن 
این  انتظار سوددهی  ایجاد  با  بورس 
زمستان ۹۸  از  مردم  اذهان  در  بازار 
آغاز و بالفاصله پس از تعطیالت نوروز 

۹۹ اوج گرفت.
و  دولت  گسترده ی  تبلیغات  با 
یکی  که  اطالعیه هایی  با  و  رسانه ها 
پس از دیگری موانع ورود هر فردی 
با هر سن و حرفه ای را از سر راه بر 
می داشت، توجه مردم به سوی بازار 
بورس جلب شد. برای اقشار متوسط 
و کم درآمد که رکود و بیکاری ناشی از 
ُکرونا، امنیت درآمدی و معیشت آنها 
را تهدید می کرد، وعده ها و تبلیغات 
کابینه اش  و  روحانی  حسن  شخص 

می توانست قانع کننده باشد.
دست کم  که  امید  این  با  مردم 
خود  معیشتی  نیازهای  از  بخشی 
هرچند  کوتاه مدت،  سودهای  در  را 
کنند  تأمین  بورس  بازار  در  اندک، 
به سوی این بازار هجوم بردند. دولت 

سهام شرکت های شستا و شرکت های 
میان  در  را  زیان ده  عمدتا  دولتِی 
در  پیشتر  که  شرکت هایی  سهام 
بورس کشور فعال بودند عرضه کرد 
و درواقع شرکت هایی که دولتی بودن 
آنها ظاهرا به این معنی بود که دارایی 
مردم ایران هستند، به بخشی از همان 

مردم فروخته شد!
از سوی دیگر خامنه ای نیز مجوزی 
برای عرضه »سهام عدالت« در بورس 
صادر کرد تا ظاهرا به اقشار فرودست 
را  عدالت«  »سهام  دارندگان  که 
امید«  »تزریق  می دهند،  تشکیل 
برگه های  که  کنند  فکر  آنها  و  شود 
که که سال ها هیچ  عدالت«  »سهام 
خیری برایشان نداشته، در بازار بورس 

ارزشمند و با برکت شده است!
برای  بازار بورس  در مدت کوتاهی 
دولت به ابزار دیگری در کنار بازارهای 
موازی ارز و طال تبدیل شد. همانطور 
که طی دو هفته گذشته روشن شد، 
دولت وقتی اطمینان یافت که هدایت 
نقدینگی و پول مردم به سمت بازار 
بورس شکل گرفته، در ابتدا بازار سکه 
و سپس بازار ارز را دستکاری کرد و 
موج هایی از تقاضا نیز در این دو بازار 

ایجاد کرد.
دستکاری  از  سیاسی  اهداف 

بازار بورس و ارز و سکه
جدا از اهداف اقتصادی که دولت در 
چنین بازی خطرناکی با سرمایه مردم 
دنبال می کند، این اقدامات با اهداف 

سیاسی نیز انجام می گیرند.
نیز  روحانی  که  همانطور  نخست، 
طی دو ماه گذشته سبز بودن نمادهای 
بورس و رشد شاخص ها را نشانه ای بر 
حال خوب اقتصاد ایران قلمداد کرده، 
ایجاد تقاضا در بازار بورس برای دولت 
برابر  در  قدرت نمایی  برای  ابزاری 
رقبای داخلی و همچنین »دشمنان« 

خارجی به شمار می رود.
ایجاد  رونق  هرچند  اینکه،  دیگر 
شده در بازار بورس و سوددهی برای 
سهامدارانی که معامله گران حرفه ای 
بازار  این  وارد  تبلیغات  با  و  نیستند 
همین  اما  است،  »زودگذر«  شده اند 
سود اندک و جوی باریک درآمد برای 
اقشار متوسط و فرودست طی چند 
ماه می تواند بخشی از فشار معیشتی 
ناشی از رکود ُکرونا را جبران کند و 
در نتیجه سوپاپی برای کاهش فشار 
و  اقتصادی  نارضایتی های  انفجاری 
قالب  در  جامعه  خشم  شدن  سرریز 

اعتراضات سراسری باشد.
می رسد  نظر  به  اینکه،  سوم  نکته 
مهار  گرفتن  دست  در  با  دولت 
کنترل  و  اقتصادی  تصمیمات 
از طریق  جامعه  از  بخشی  نقدینگی 
دستکاری  و  کاذب  فضاسازی های 
کردن  ساکت  دنبال  به  بازارها،  در 
جناح های مخالف با تصمیمات کالن 

خود در عرصه های دیگر باشد.
با استفاده  بدون شک وقتی دولت 
از بحران های معیشتی ناشی از رکود 
تورمی، ریسک باالی سرمایه گذاری و 
بازار  در  سرمایه،  نقدپذیری  اهمیت 
میلیون  ده  ها  و  کرده  دخالت  بورس 
نفر را به سوی این بازار می کشاند و 
با  موازی  بازارهای  دستکاری  ضمن 
می کند،  پاسکاری  افراد  این  سرمایه 
به  »توانایی«  این  از  می تواند  پس 
عنوان ابزاری در برابر رقبای خود در 
نظام بهره بگیرد. به بیان دیگر، دولت 
می تواند با دستکاری در این بازارها، 
مانند کاهش ناگهانی قیمت ارز و طال 
بازار،  این  به  مردم  کشاندن  از  پس 
میلیون ها نفر را به خاک سیاه نشانده 
و پتانسیل اعتراضات جامعه ی ناراضی 

و خشمگین را فراهم کند!
بی تردید اعتراضاتی سراسری شبیه 
دی ۹۶ و آبان ۹۸ به نفع هیچ بخشی 
از نظام نیست و دّره عمیق میان ملت 
این  کرد.  خواهد  عمیق تر  را  نظام  و 
در حالیست کهشکست اصالح طلبان 
انتخابات مجلس شورای اسالمی  در 
)۲ اسفند ۹۸( و پایان دولت حسن 
عظیم  موج  آینده،  سال  در  روحانی 
اعتراضات و نابسامانی های موجود را 
بر سر مجلس یازدهم و دولت »جوان 
و حزب اللهی« که قرار است بر سر کار 

 آید خراب خواهد کرد.
در چنین شرایطی ابزار قدرتمندی 
نماینده  عنوان  به  روحانی  دولت  که 
با  مذاکره  و  سازش  با  موافق  بخش 
آمریکا در دست دارد می تواند مخالفان 
امضای  و  مذاکره  جدی  منتقدان  و 
برجام دو را به زانو درآورد یا دست کم 
باال  دست  داخلی  چانه زنی های  در 
آخرین  در  روحانی  تیم  برای  را 
کند. فراهم  دولت اش  دومین  سال 

 ابعاد پنهان بازی  تیم اقتصادی روحانی ؛
 سالحی علیه مردم و رقبا !



صفحه 1۷ـ Page 17 ـ شماره 1۷۲8
 جمعه ۲۲ تا پنجشنبه ۲۸ مه ۲۰۲۰

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=دولت ونزوئال تحت تحریم 
است و بانک مرکزی انگلیس 
دالر  میلیارد  یک  از  بیش 
بلوکه  را  کشور  این  طالی 

کرده.
=مقامات ونزوئال می گویند 
و  غذا  و  دارو  خرید  برای 
پول  به  پزشکی  تجهیزات 

نیاز دارند.
برای  ونزوئال  رژیم  مرکزی  بانک 
اینکه بانک مرکزی انگلیس را مجبور 
کند ذخایر طالی ونزوئال را که نزد این 
بانک به امانت گذاشته شده بازگرداند 

از این بانک شکایت کرده است.
انگلیسی  خبری  منابع  گزارش  به 
ارزش ذخایر طالی ونزوئال نزد بانک 
انگلیس بالغ بر یک میلیارد دالر است 
و ونزوئال ادعا کرده می خواهد از این 
ذخایر برای مقابله با ویروس ُکرونا در 

شکایت ونزوئال از بانک مرکزی انگلیس برای پس 
گرفتن بیش از یک میلیارد دالر ذخایر طال

این کشور استفاده کند.
در  مه  ماه  که ۱۴  شکایت  این  در 
رژیم  شده  ثبت  لندن  در  دادگاهی 
نیکالس مادورو مدعی شده به این طال 
برای خرید تجهیزات پزشکی، دارو و 
غذا برای مقابله با ُکرونا در این کشور 
اگر  حتی  می شود  دارد.گفته  احتیاج 
این طال توسط بانک مرکزی انگلیس 
فروخته شود مبلغ آن به برنامه توسعه 
سازمان ملل متحد واریز خواهد شد.

از کشورهای  ذخایر طالی بسیاری 
بانک  صندوق  در  توسعه  حال  در 
مرکزی انگلیس به امانت گذاشته شده 

وزارت  سخنگوی  موسوی  عباس 
خارجه جمهوری اسالمی در واکنش 
»اروپا  گفت:  بورل  صحبت  های  به 
به  صهیونیستی  البی های  توسط 

اسارت گرفته شده است«.
سلیمانی  قاسم  توییتری  اکانت 
بازوی  قدس  سپاه  پیشین  فرمانده 
خارجی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
نیز ویدئویی منتشر کرد که در آن به 
جنبش  دبیرکل  نخاله  زیاد  از  نقل 
اعتراف شده  فلسطین  جهاد اسالمی 
»یک  جریان  در  شخصا  سلیمانی 
عملیات پیچیده و از طریق مسافرت 
به چند کشور« برای منطقه محاصره 

شده غزه سالح ارسال می کرد.
به نظر می رسد شکست مزمن علی 
اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
پیشبرد  در  نظام  مقامات  دیگر  و 
سیاست های ضداسرائیلی آنها را ناچار 
کرده برای »آرمان  های فلسطین« که 
راه های  بر  مدام  هستند  آن  مدعی 
این  کنند.  تاکید  جهادی  و  نظامی 
بن بست در شرایطی از آغاز در برابر 
بمباران  سال ها  که  داشت  قرار  آنها 
تبلیغات سیاسی و فرهنگی به همراه 
»فتح  برای  میلیاردی  کمک های 

توصیه علی خامنه ای ...                                از صفحه 11
قدس« نه تنها جواب نداد بلکه جیب 
مردم ایران را خالی کرد و راه صلح را 

به روی مردم فلسطین بست.
وبسایت  اخیر  روزهای  در 
کرده  منتشر  را  پوستری  خامنه ای 
که  می شود  داده  نشان  آن  در  که 
پاسداران  سپاه  و  جهادی  گروه های 
کرده اند.  فتح  را  مسجداالقصی 
»راه  شده:  نوشته  پوستر  این  روی 
یادآور  که  تهدید  این  نهایی«.  حل 
در  هیتلری  رژیم  و  نازی ها  سیاست 
»حل مشکل یهودیان« است، بازتاب 
کرد.  پیدا  جهان  سطح  در  زیادی 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
در واکنش به پیام جنگ طلبانه ی این 
پوستر درست بر همین نکته انگشت 
گذاشت و گفت »تهدیدات خامنه ای 
اسرائیل،  مورد  در  نهایی  راه  برای 
بین  از  برای  نازی ها  برنامه  یادآور 

بردن مردم یهود است«.
ضمنی  اشاره  با  همچنین  نتانیاهو 
کردن  نابود  در  نازی ها  سرنوشت  به 
باید  »خامنه ای  کرد  تاکید  یهودیان 
اسرائیل  کشور  که  دولتی  هر  بداند 
با  کند، خودش  نابودی  به  تهدید  را 

همان خطر روبرو خواهد شد«.

و برخی گزارش ها حاکی از آن است 
که میزان ذخایر ونزوئال در این بانک 

به ۷/۱ میلیارد دالر می رسد.
ساروش زایواال وکیل نماینده بانک 
اقدام  گفته  لندن  در  ونزوئال  مرکزی 
دست و پا گیر بانک مرکزی انگلیس 
به شکلی بحرانی تالش های ونزوئال و 
سازمان ملل برای مقابله با شیوع ُکرونا 

در این کشور را مختل کرده است.
آمریکا  و  اروپا  اتحادیه  تحریم   های 
در پی سرکوب خونین مخالفان رژیم 
از  کشور،  این  دولت  توسط  ونزوئال 

سال ۲۰۱۴ آغاز شد. 

محدودیت های  تدریجی  حذف  با 
قرنطینه ُکرونا در ایتالیا، بلم رانان ونیز بار 
دیگر بلم های خود را که »گوندوال« نام 
دارد برای به گردش بردن جهانگردان و 
مهمانان و عبور از آبراه های کوچک در 
این شهر شگفت انگیز به راه انداخته اند.

بعد  به کار  بازگشت  اما در  بلم رانان 
ماسک  و  دستکش  بایستی  ماه ها  از 
رعایت  را هم  فاصله گذاری  و  بپوشند 
کشورهایی  نخستین  از  کنند.ایتالیا 
است که ویروس ُکشنده ی ُکرونا تلفات 
تحمیل  کشور  آن  مردم  به  سنگینی 
کرد. به همین دلیل بازار گرم قایقرانان 
این شهر مسدود شد و به ناچار دست از 
کار کشیدند. همزمان با اجرای مقررات 
شدید قرنطینه، سکوت سنگینی بر این 
شهر تاریخی و تماشایی حکمفرما  شد.

به  ونیز  شهردار  حال  همین  در 
توقف  دلیل  به  گفت:  خبرنگاران 
گوندوالها بعد از مدت ها رنگ اصلی آب 
کانال نمایان شده و ماهی های کوچک 
که معموال به دلیل گل و الی ناشی از 

بازگشت 
بلم رانان ونیز

حرکت گوندوالها دیده نمی شوند حاال 
به چشم می خورند.

سال گذشته نیز در ونیز سیل جاری 
شد و نزدیک به ۶ میلیون دالر خسارت 
به بار آورد. ونیز این روزها بسیار ساکت 
و آرام است از جمله به این دلیل که از 
قایق های موتوری و کشتی های کوچک 
تفریحی که گردشگران را به تماشای 
می بردند  آن  اطراف  مناظر  و  کانال 
خبری نیست. کشتی های بزرگتر هم 
می کنند،  حرکت  شب ها  معموال  که 
فعال در گوشه و کنار لنگر انداخته اند 
و فعالیتی ندارند.در حال حاضر هرگونه 

رفت و آمد در شهرها جز گرداندن سگ 
ممنوع  شدت  به  غذایی  مواد  تهیه  و 
است و کلیه وسایل نقلیه که در کانال 
در  گوندوالها  جمله  از  هستند  فعال 

گوشه ای لنگر انداخته اند.
ونیز  سالمند  ساکنان  از  برخی 
ناکامی های  سال  امسال  می گویند 
شهر ما بوده است. در ماه نوامبر سیل 
ویرانگری که پنجاه سال سابقه نداشت 
خرابی های زیادی به بار آورد و صدها 
میلیون یورو خسارت وارد نمود. حاال 
هم تمام ایتالیا از جمله ونیز گرفتار این 

ویروس بی رحم و ُکشنده شده اند.

                                                                                  ونیز؛ 18 مه ۲۰۲۰

جمهوری  مرزبانان  اردیبهشت   ۱۱
اسالمی گروهی از کارجویان افغان را 
که غیرقانونی به خاک ایران وارد شده 
بودند پس از ضرب و جرح به رودخانه 
بلد  آنها که شنا  از  نفر  انداختند. ۲۲ 
نبودند جان سپردند. جسد ده نفر تا 
کنون پیدا شده و ۱۲ نفر دیگر مفقود 

هستند.
با  اسالمی  جمهوری  مقامات 
از سوی  و شواهد  ارائه مدارک  وجود 
افغانستان  حقیقت یاب  کمیسیون 
را منکر می شوند. عباس  این جنایت 
خارجه  وزارت  سخنگوی  موسوی 
جمهوری اسالمی مدعی است که در 

مکان  آن  در  و  ساعت  آن  و  روز  آن 
»هیچ اتفاقی رخ نداده است«!

افغانستان  مدنی  جامعه  فعاالن 
می گویند اگر دولت کشورشان نتواند 
اقرار  به  وادار  را  اسالمی  جمهوری 
به  غرامت  پرداخت  و  جنایت  این  به 
به  بکند،  کشته شدگان  خانواده های 
مراجع بین المللی شکایت خواهند برد.

از  نفر   ۲۲ حداقل  شدن  کشته   
وارد  غیرقانونی  که  افغان  کارجویان 
توسط  بودند،  شده  ایران  خاک 
مرزبانان جمهوری اسالمی خشم مردم 
افغانستان و جامعه مدنی و سیاسی این 
کشور را برانگیخته است. در حالی که 

هنگام شستشوی  امنیتی  نیروهای 
پیکر بهمن هم حضور داشتند: »حتی 
داخل سردخانه رفتند و گفتند گوشی  
موبایلتان را یا تحویل دهید یا خاموش 
کنید و حق گرفتن عکس و فیلم هم 
ندارید. جنوبی ها رسم دارند کسی که 
فوت می کند را می آورند تا با خانه اش 
خداحافظی کند ولی این را هم اجازه 
ندادند. تماس گرفتند و گفتند اگر چنین 
کاری کنید، ما جنازه را از شما می گیریم! 
مجبور شدیم سکوت کنیم تا فقط پیکر 
بهمن را تحویل دهند و از ما نگیرند. 
می ترسیدیم که پیکر بهمن را هیچوقت 
به ما تحویل ندهند و ما هرگز نتوانیم او 

را خودمان به خاک بسپاریم.«
برگزاری  برای  امنیتی  نیروهای 
کردند:  تعیین  هم  تکلیف  چهلم  روز 
چهلم  مراسم  ماه  دی   ۵ »نگذاشتند 
روز  باید طبق  برگزار کنیم. گفتند  را 
حساب  را  چهلم  مراسم  خاکسپاری، 
کنیم. وحشتناک است.« امنیتی ها رفتند 
»تا  آمدند  فرمانداری  نیروهای  از  ولی 
یک هفته، ۱۰ روز بعد از مراسم چهلم 
دیگر هیچ خبری نشد تا اینکه از طرف 
فرمانداری شیراز آمدند برای دلجویی و 
با خانواده بهمن صحبت کردند. گفتند 
این اتفاقات تقصیر نیروهای ما نبوده و 
نیروهای ما به کسی شلیک نکردند و 
اینها نیروهای منافقین بودند! گفتند، از 
گروهک ها و نیروهای منافق بین مردم 
خیلی زیاد بودند و آنها به مردم شلیک 
کردند! مادر بهمن هم به آنها گفت این 
نیروها که می گویید که نباید مردم عادی 
لباس  را که  باید کسی  بلکه  بزنند!  را 
نظامی پوشیده ا بزند. گفتند این اصال 

کار نیروهای ما نبوده و نیروهای ما اصال 
تیر ساچمه ای ندارند. در صورتی که بعدا 
ثابت شد که با تیر ساچمه ای به همه 

شلیک می کردند.«
خویشاوند بهمن جعفری به کیهان 
لندن درباره رفتار نیروهای امنیتی در 
و  خاکسپاری  مراسم   برگزاری  طول 
یادبود بهمن نیز چنین می گوید »حتی 
گفته بودند که سر و صدا به راه نیاندازید. 
بلند گریه و شیون نکنید! خاکسپاری 
باید بی سر و صدا باشد! با اینکه عده شان 
زیاد بود ولی مراسم را به دست نگرفتند، 

فقط سفارش می کردند، صدا نکنیم!«
به  سوگواری  اجازه  که  قاتالنی 
قتلی  در  را  خود  عزیز  که  خانواده  ای 
فجیع از دست داده، نمی دهند، پیشنهاد 
را  عزاداری  مراسم  هزینه  که  دادند 
بپردازند: »از سمت فرمانداری که آمدند، 
برای  کمک هزینه  می خواهیم  گفتند 
خرج  می دانیم  گفتند  بدهیم؛  مراسم 
قبول  بهمن  مادر  ولی  است!  سنگین 
نکرد! به آنها گفت پسرم را کشتید و حاال 
می خواهید پول مراسم وی را بدهید؟! در 
رفت و آمدهایی که به دادگاه داشتند، 
می گفتند پرونده در دست بررسی است، 
مثل اینکه می خواهند بهمن را »شهید« 
اعالم کنند و »دیه« اش را بپردازند که 
با مخالفت خانواده مواجه  البته هربار 
می شد. ولی اینکه قطعا اعالم کنند که 
»دیه« پرداخت می کنند یا می خواهند 
»شهید« اعالم کنند، نبوده و در حد 
یک حرف بوده که به خانواده بهمن یک 
چیزی بگویند تا از سر خودشان باز کنند 

و خانواده  هم ساکت شود.«
وضعیت روحی خانواده بهمن در طول 
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»مادر و خواهر بهمن در وضعیت بسیار 
بدی قرار دارند. باورکردنی نیست. پدرش 
مراسم  از  قبل  تا  مادرش  است.  بیمار 
چهلم کامال شوکه بود و اشک نریخت 
و در مراسم چهلم دیگر تاب نیاورد. جّو 
خانه بسیار سنگین است. همه ساکت 
هستند و یکباره صدای گریه یکی از 
با  بهمن  مادر  می آید.  خانواده  اعضای 
دیدن بعضی از گزارش های آبان ماه بهم 
روزهای  می شود.  پریشان  و  می ریزد 
خیلی خیلی سختی بود و هست. خدا 
برای هیچکس نخواهد . مرگ طبیعی 
حق است ولی مرگ به این شکل حق 
نیست. صبح پسرت از خانه برود بیرون 
و یک ساعت نشده، زنگ بزنند و بگویند 

کشته شده!«
این منبع آگاه که به بهمن جعفری 
نیز بسیار نزدیک بوده، درباره اهمیت 
پیگیری پرونده کشتار معترضان آبان ماه، 
می گوید: »بهمن که ما »رضا« صدایش 
بود.  مظلومی  و  آرام  پسر  می کردیم، 
که  نیست  حقش  نبود،  این  حق اش 
هیچ  و  شود  فراموش  رفتنش  از  بعد 
دادخواهی برایش انجام نشود. بهمن در 
اوج بی گناهی کشته شد. آدم سیاسی 
اینها  نبود و هیچکدام از کارهایی که 
می گویند را نکرد. در حق اش ظلم شد 
ولی الاقل من تالش خود را می کنم تا 
فراموش نشود و اسمش را زنده نگه دارم. 
رضا شاید مخالف وضعیت کشور بود ولی 

آدم سیاسی نبود.«
در این بحران فراموشکاری، دوست 
بهمن و خانواده اش، راه اندازی کمپین 
را   ۹۸ آبان  کشته شدگان  دادخواهی 
مثبت ارزیابی می کنند: »بعد از به راه 
احساس  دادخواهی  کمپین  افتادن 

بهتری دارم. تا قبل از آن، فکر می کردم 
چقدر این فاجعه زود فراموش شد! چقدر 
مردم ما حافظه ضعیفی دارند! اینهمه 
جوان، اینهمه بچه های مردم پرپر شدند! 
برای  دادخواهی،  کمپین  با  حاال  ولی 
یادآوری این فاجعه، به مردم تلنگری 

زده شد.«
او می گوید: »برای همه خانواده های 
کشته شدگان آبان، این یادآوری مهم است. 
مطمئنا همه خانواده های کشته شدگان 
که  داشتند  را  احساس  این  آبان ماه 
بچه های ما فراموش شدند. این کمپین 
و یادآوری دوباره این فاجعه به مردم، 
واقعا تسکینی برای ما و همه خانواده های 
کشته شدگان آبان است که الاقل مردم 
نکرده اند.« فراموش  را  ما  فرزندان  

خویشاوند بهمن جعفری درباره اظهار 
نظر وزیر کشور و حق به جانب بودن 
حکومت در قبال کشتار بی رحمانه مردم 
در آبان می گوید: »وقتی این اخبار را 
می بینم، به خودم می گویم، ما سر از 
سیاست در نمی آوریم ولی مگر می شود 
باشد  اینقدر بهم ریخته  یک کشوری 
که هیچکس مسئولیت هیچ چیز را به 
از دست  اینهمه جوان  نگیرد؟!  گردن 
دادیم، حداقل یک نفر مسئولیت این 
قضیه را به عهده نمی گیرد؟! با پذیرفتن 
ما  جوان های  از  هیچکدام  مسئولیت 
برنمی گردند ولی شاید یک درصد، دل 
متاسفانه  ولی  می شود  شاد  خانواده ها 
ما  آرزوی  تنها  نمی افتد.  اتفاقی  هیچ 
دادخواهی است و اینکه اسم فرزندان ما 
زنده بماند. کشته شدگان آبان ماه از یکی 
بوده اند.  بی گناه ترین ها  و  مظلوم ترین 
هرکدام مسیرها و راه های خودشان را 
در زندگی داشتند. مثال آن پسربچه ۱۵ 
ساله گناهش چه بود که کشته شد؟!«

جامعه مدنی افغانستان: 
از جمهوری اسالمی
 برای قتل کارجویان
 به مراجع بین المللی

 شکایت
 خواهیم برد

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

ویدئو

رژیم ونزوئال در تحریم های شدید با بحران مالی روبروست و برای به 
دست آوردن ذخایر طالی این کشور تالش می کند

کمیسیون حقیقت یاب دولت افغانستان 
مدارک و شواهد بسیاری مبنی بر این 
به  را  آنها  و  دارد  دست  در  جنایت 
نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات 
تحویل داده است، فرماندهان مرزبانی و 
ارتش و سخنگوی وزارت خارجه منکر 
این حادثه شده و ادعا می کنند در آن 
روز و آن ساعت و در آن مکان »هیچ 

اتفاقی رخ نداده است«!
سادات  اشرف  با  رأفت  احمد 
سخنگوی جامعه مدنی والیت هرات و 
عضو مدیریت جوامع مدنی افغانستان 
که از نزدیک این واقعه را دنبال کرده، 

گفتگویی انجام داده است.

روان  بهداشت  اتحادیه  در  دوستانم 
این  چطور  ما  که  بدانند  می خواهند 
برای  را  ما  آنها  می گذرانیم.  را  دوره 
این  چطور  که  واقعیت  این  درک 
دوره ی سرگشتگی را طی می کنیم به 
چالش می کشند با امید به اینکه، راهی 
باشد  ناگواری  شرایط  از  عبور  برای 
که به سالمت روان انسان نیز آسیب 
می زند.برای بعضی از ما، عالوه بر این، 
تابوهای فرهنگی و موانعی بر سر راِه 
بیان بی پرده ی احساسات مان نیز وجود 
دارد. همه ی ما دوره های تاریکی را در 
دوره های  می گذرانیم،  سر  از  زندگی 
همینطور.  بعضی  هم  من  دشوار. 

نازنین 
بنیادی از 

احساساتش 
در شرایط 

ُکرونا می گوید

گیجی،  سرگشتگی،  احساس  وقت ها 
ترس و تنهایی می کنم.روشی که من 
ناتوانی در  برای غلبه بر این احساس 
پیش می گیرم، کمک کردن به دیگران 
وضعیِت  از  فورا  مرا  کار،  این  است. 
ضعف و ناتوانی به این احساس که توانا 
با  می توانم  اینکه  و  می رساند؛  هستم 

هدف گذاری، تغییر ایجاد کنم.
فعال حقوق  من ۱۲ سال است که 
بشر هستم. توانایی خدمت به دیگران 
و خدمات رسانی به آنها به راستی مرا 
توانمند و غنی کرده. می توانم صادقانه 
بگویم که این فعالیت به همان اندازه که 
برای اهداف بزرگتر بوده، برای سالمت 

روحی خودم نیز بوده است.النور روزولت 
گفته، بهتر است شمعی روشن کنیم تا 
بفرستیم. من  لعنت  تاریکی  به  اینکه 
همه  چون  هستم.  حرف  این  عاشق 
کنیم؛  روشن  یک شمع  می توانیم  ما 
مهم نیست که چه کسی هستیم، و از 
کجا می آییم.یک راه دیگری که کمک 
این شرایط چیره شوم،  بر  تا  می  کند 
احاطه  با  است،  باارزش  دوستی های 
کردن خودم با انسان های همدلی که 
واقعا به دنیا اهمیت می دهند.در اینجا 
آدم های  با  را  چالش  این  می خواهم 
شگفت انگیزی به اشتراک بگذارم: شهره 

آغداشلو، انوپم ِکهیر و نیکولس پینک.
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ویدئو
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=غالمحسین دهقانی سفیر 
در  اسالمی  رژیم جمهوری 
بروکسل: ایران امیدوار است 
که ایاالت متحده برای مقابله 
به  ونزوئال  به  نفت  ارسال  با 
متوسل  نظامی  اقدامات 

نشود.
آمریکا  دریایی  =نیروی 
هشدار داد ورود هر کشتی  
و شناور به شعاع 1۰۰ متری 
ناوهای آمریکا در خاورمیانه 
تهدید تلقی می شود و علیه 
آن دست به اقدامات دفاعی 

قانونی زده خواهد شد.
نیست  مشخص  =هنوز 
ناخدایان نفتکش های ایرانی 
در کارائیب در مقابل اقدامات 
احتمالی آمریکا چه دستوری 

از تهران دریافت کرده اند؟
ونزوئال  علیه  =تحریم ها 
ریاست جمهوری  دوران  از 
اما  شد  آغاز  اوباما  باراک 
اکنون که رژیم ایران در حال 
این تحریم هاست  دور زدن 
آمریکا  »دموکرات «های 

سکوت کرده اند!
آمریکا  دموکرات   =حزب 
دولت  نمی آید  بدش  ظاهرا 
انتخابات  آستانه  در  ترامپ 
ریاست جمهوری با چالشی 
نظامی  درگیری  مثل  جّدی 
از یکسو در آب های نزدیک 
دیگر  سوی  از  و  آمریکا 
مثل  حساس  منطقه ای  در 

خاورمیانه روبرو شود.
= دونالد ترامپ و دولتمندان 
چالشی  با  کابینه  در  وی 
دشوار در تصمیم گیری های 
هستند.  روبرو  هوشیارانه 
به  که  تصمیم گیری هایی 
به  ورود  از  مراتب سخت تر 
است.  نظامی  درگیری  یک 
جمهوری  برای  آنکه  حال 
»دموکرات  ها«ی  و  اسالمی 
شدن  شعله ور   ، آمریکا
به  نظامی  درگیری  یک 
مراتب آسانتر از تصمیمات 
خردمندانه  و  هوشیارانه 

است!
حامد محمدی - جمهوری اسالمی 
در یک اقدام »شبه انتحاری« با ارسال 
پنج تانکر سوخت به ونزوئال نه تنها با 
رژیم  از  آمریکا  تحریم های  زدن  دور 
حمایت  مادورو  نیکالس  دیکتاتور 
می کند بلکه قصد دارد برای واشنگتن 
و جهان این پیام را بفرستد که دونالد 

ترامپ »کاله اش پشم ندارد«!
به نظر می رسد تهران در این خیال 
سوخت  محموله های  اگر  که  است 
یک  کند  تخلیه  ونزوئال  بنادر  در  را 
موفقیت بزرگ حیثیتی و ضدتحریمی 
به چنگ آورده و اگر تانکرها یا یکی از 
آنها توقیف و یا با برخورد نظامی روبرو 
شوند یک درگیری احتمالی نظامی، 
تقریبا  و  ایران  آب های  از  دور  آنهم 
بغل گوش آمریکا، می تواند معادالت 

را تغییر دهد.
کمک تحریک آمیز

به گزارش رویترز والدیمیر پادرینو 
وزیر دفاع ونزوئال پنجشنبه ۲۱ مه )۱ 
خرداد( اعالم کرد که با ورود تانکرهای 
منطقه  به  سوخت  حامل  ایرانی 
جنوبی  آمریکای  در  واقع  اقتصادی 
ارتش ونزوئال این تانکرها را اسکورت 

می کنند.
او با تشکر از ایرانی ها برای حمایت 
و همکاری با ونزوئال گفت که با وزیر 
تماس  در  اسالمی  جمهوری  دفاع 

است.
روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت امیر 
حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسالمی 
در حاشیه نشست هیات دولت گفت 
ما  نفتکش های  برای  اگر مزاحمت ها 
ادامه یابد و تشدید شود تردید نکنید 
تحمل نخواهیم کرد و پاسخ قاطع و 

محکم می دهیم.
نیز  دولت  سخنگوی  ربیعی  علی 
انجام  به  موظف  »ما  کرد  عنوان 
و  هستیم  ونزوئال  به  خود  تعهدات 
بوده  ونزوئال  کشور  درخواست  این 
است… این دست اندازی جدید رژیم 
بی مانندی  وقاحت  به  و  آمریکاست 
آمریکا دچار  امیدواریم  رسیده است. 
این خطا نشود اما ما همه احتماالت 
زود  خیلی  و  می گیریم  نظر  در  را 
اما  ایران را بگوییم  است که واکنش 
در صورت ارتکاب چنین اشتباهی ما 
محفوظ  خود  برای  را  گزینه ها  همه 

می دانیم«.
مورد  در  گزارشی  هنوز  گرچه 
آمریکایی  ناوهای  تقابل  یا  درگیری 
نفتکش های  با  کارائیب  دریای  در 
ایرانی گزارش نشده اما از صحبت های 
حاتمی و ربیعی می شود برداشت کرد 
که  داده  صورت  اقداماتی  آمریکا  که 
روی حرکت این تانکرها تاثیر داشته 

است.
که  نیست  بعید  هم  احتمال  این 
انتقال سوخت  با  برای مقابله  آمریکا 
اسالمی  جمهوری  تانکرهای  توسط 
به بنادر ونزوئال دست به اقدام نظامی 
بزند. غالمحسین دهقانی سفیر رژیم 
به  بروکسل  در  اسالمی  جمهوری 
»ایران  می گوید:  »یورونیوز«  شبکه 
امیدوار است که ایاالت متحده برای 
به  ونزوئال  به  نفت  ارسال  با  مقابله 

اقدامات نظامی متوسل نشود«.
انتظار  غیرقابل  کاماًل  می گوید  او 
در  ایران  توسط  درگیری  که  است 
آنجا آغاز شود اما اگر آنها به هرگونه 
اقدام نظامی متوسل شوند ایران پاسخ 

متناسب نشان خواهد داد.
انتقال  حال  در  ایرانی  تانکر  پنج 
سوخت به ونزوئال هستند و تخمین 
این  ارزش  مجموع  می شود  زده 
محموله ها حدود ۵/۴۵ میلیون دالر 
است و احتماالً اگر جلوی آنها گرفته 
نشود تا دوشنبه ۲۵ ماه مه )۴ خرداد( 

به ونزوئال خواهند رسید.
ترکیه  »آناتولی«  خبرگزاری 
تهدید  با  محموله ها  این  می نویسد 
کارشناسان  و  هستند  روبرو  آمریکا 
نگران اند در صورت تعقیب تانکرهای 
ایاالت  دریایی  نیروی  توسط  ایرانی 

متحده به یک انفجار در منطقه تبدیل 
کرده  اشاره  خبرگزاری  این  شود. 
نیروی دریایی آمریکا و نیروی دریایی 
جمهوری اسالمی در هفته های اخیر 
مانورهای خطرناکی در خلیج فارس 

برگزار کرده اند.
پس از عبور نفتکش های جمهوری 
اسالمی ایران از دریای مدیترانه یکی 
از مقامات ارشد دولت ترامپ ۱۴ مه 
رویترز  خبرنگار  به  اردیبهشت(   ۲۵(
گفته بود که آمریکا در حال بررسی 
از  اقداماتی است که می بایست مانع 

تحویل بنزین ایران به ونزوئال گردد.
از  قبل  دریایی«  »دزدی  اتهام 

ارتکاب؟!
نیز  تهران  در  که  در حالیست  این 
مقامات جمهوری اسالمی طبیعتا به 
اینکه آمریکا این نفتکش ها را توقیف 
کند و یا حتی نسبت به آنها واکنش 
نظامی نشان دهد فکر کرده اند. وقتی 
رسیدند  مدیترانه  به  کشتی ها  این 
توسط  دریایی  »دزدی  کلیدواژه 
داخلی  رسانه های  در  ابتدا  آمریکا« 
و بعد از زبان مسئوالن نظام شنیده 
در  ظریف  محمدجواد  چنانکه  شد. 
نامه به آنتونیو گوترش اقدامات آمریکا 
خطرناک  غیرقانونی،  »تهدیدات  را 
»نوعی  همچنین  و  تحریک آمیز«  و 
برای  بزرگ  و خطری  دریایی  دزدی 
صلح و امنیت بین المللی« خواند و بر 
حق ایران برای اتخاذ تدابیر مناسب و 

ضروری تأکید کرد.
که  صورتی  در  داده  نشان  سابقه 
آب های  در  ایرانی  نفتکش های 
شوند  تهدید  یا  توقیف  بین المللی 
سپاه  طریق  از  اسالمی  جمهوری 
نیروی  یا  اسالمی  انقالب  پاسداران 
نیابتی  گروه  های  یا  و  ارتش  دریایی 
در خلیج فارس، دریای عمان، خلیج 
عدن و دریای سرخ می تواند دست به 
خرابکاری علیه تانکرها و کشتی  های 
نشان  شواهد  بز ند.  خارجی  تجاری 
شد  ادعا  که  ُکنارک  شناور  می دهد 
ناوچه  موشک  اشتباه  شلیک  براثر 
جماران هدف قرار گرفته از قرار معلوم 
در حال مین   پاشی در آب های دریایی 
عمان بود که محموله آن منفجر شد. 
در همان روزی که ُکنارک منفجر شد، 
ناوگان پنجم دریایی آمریکا حاضر در 
خلیج فارس و دریای عمان همراه با 
نیروی دریایی انگلیس و استرالیا مانور 
فارس  خلیج  در  مین روبی  مشترک 

برگزار کردند.
دریایی  نیروی  شرایطی،  چنین  در 
آمریکا سه شنبه ۳۰ اردیبهشت هشدار 
داد که ورود و نزدیک شدن هر کشتی  

و شناور به شعاع ۱۰۰ متری ناوهای 
تهدید  یک  خاورمیانه  در  کشور  این 
به  دست  آن  علیه  و  می شود  تلقی 
اقدامات دفاعی قانونی زده خواهد شد.

نیروی  پنجم  ناوگان  فرماندهی 
دریایی آمریکا مستقر در بحرین نیز 
در بیانیه ای تاکید کرد که این هشدار 
با هدف افزایش امنیت برای به حداقل 
رساندن ابهام و کاهش خطر محاسبه 

اشتباه داده شده است.
کرده  پیش بینی  آمریکا  درواقع 
علیه  نظامی  تقابل  یا  توقیف  با  که 
نفتکش های ایرانی، نیروهای نظامی یا 
نیابتی رژیم ایران در منطقه به احتمال 

زیاد دست به اقدام خواهند زد.
به دنبال بهانه برای »برکت« دو 
طرفه: هم برای جمهوری اسالمی 

و هم برای »دموکرات ها«!
ناخدایان  نیست  مشخص  هنوز 
از  دستوری  چه  ایرانی  نفتکش های 
تهران دریافت کرده اند. آیا در صورت 
حرکت  آمریکایی،  ناوهای  اخطارِ 
متوقف  کارائیب  دریایی  در  نفتکش 
ادامه  خود  مسیر  به  یا  شد  خواهد 
خواهند داد تا بهانه ی الزم برای روشن 
شدن آتش یک درگیری در خاورمیانه 

به دست آید؟!
برای  دفاعی  اقدامات  معمول  بطور 
دور کردن شناورهای مزاحم از اطراف 
ناوها هشدار از طریف پیام های رادیویی 
و استفاده از سوت کشتی، آژیر خطر، 
شلیک منور و شلیک اخطار است و 
اگر اینهمه نتیجه نداشته باشد، شلیک 

نهایی انجام می شود.
یادآوری می شود که آمریکا تحریم ها 
ریاست  دوران  از  را  ونزوئال  علیه 
جمهوری باراک اوباما آغاز کرد و در 
این  ترامپ  دونالد  جمهوری  ریاست 
تحریم ها افزایش یافت. اما اکنون که 
همان  زدن  دور  حال  در  ایران  رژیم 
دموکرات  اوبامای  که   تحریم هاست 
آمریکا  »دموکرات «های  کرد،  وضع 
سکوت کرده اند! آنها که مدام به دولت 
ترامپ برای لغو تحریم های جمهوری 
اکنون  می آورند  فشار  ایران  اسالمی 
چشم خود را بسته اند و نمی ببینند که 
چطور تهران تحریم هایی را که خود 
آنها علیه رژیم سرکوبگر ونزوئال مقرر 

کرده اند، دور می زنند.
دموکرات   حزب  اعضای  سکوت  از 
آمریکا می توان برداشت کرد آنها نیز 
انتخابات  آستانه  در  نمی آید  بدشان 
با  ترامپ  دونالد  جمهوری  ریاست 
نظامی  درگیری  مثل  جّدی  چالشی 
از یکسو در آب های نزدیک به آمریکا 
و از سوی دیگر در منطقه ای حساس 

مثل خاورمیانه روبرو شود. بنا بر گمان 
ایجاد  صورت  در  آنها،  محاسبه ی  و 
دوره ای  یک  احتمال  بحرانی  چنین 
پیروزی  و  انتخابات  در  ترامپ  شدن 

آنها افزایش خواهد یافت.
ایران در  امور  برایان هوک مسئول 
وزارت خارجه آمریکا ۳۱ اردیبهشت 
به حکومت ایران هشدار داد که باید 
بین مذاکره با دولت دونالد ترامپ و 
مدیریت یک اقتصاد در حال فروپاشی 

یکی را انتخاب کند.
شاید هیچ رویدادی به اندازه شکست 
ترامپ و جمهوریخواهان در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا برای نجات 
بنابراین  نباشد.  ضروری  آیت  اهلل 
جمهوری اسالمی می تواند با شعله ور 
به  هم  درگیری  یک  آتش  کردن 
»دموکرات ها« یک »پاِس ُگل« بدهند 

و هم فشارها را از روی خود بردارند.
جیب  از  خطرناک  زورآزمایی 

مردم
پنج نفتکش جمهوری اسالمی ایران 
با فاصله  از هم در حال نزدیک شدن 
به ونزوئال هستند. تهران و کاراکاس 
هر دو زیر تحریم های شدید قرار دارند. 
اگر محموله نفتکش ها در بنادر ونزوئال 
تخلیه شود کمپین مخالفان داخلی و 
شکست  برای  ترامپ  دولت  خارجی 
تبلیغاتی  استفاده  و  تحریم ها  کارزار 
که  گرفت  خواهند  »جشن«  آن  از 
انتقال  ماجرای  تکرار  در سطح  البته 
غول پیکر  نفتکش  با  سوریه  به  نفت 
سال  در  دریا(  )آدریان   »۱ »گریس 
با وجود همه  که  بود  ۱۳۹۸ خواهد 
با  ایران  رژیم  آمریکا  تهدیدهای 
کمک روسیه توانست به هدف خود 
حجم  تا  شد  باعث  البته  و  برسد 
یابد! افزایش  شدت  به  نیز  تحریم ها 

امنیت  پیشین  بولتون مشاور  جان 
»در  نوشته  توییتی  در  آمریکا  ملّی 
تقابل با کارزار فشار حداکثری آمریکا، 
حال  در  نفتکش  پنج  اعزام  با  ایران 
تا کمبود گاز  کمک به ونزوئال است 
را  ونزوئال(  )رئیس جمهور  مادورو 
جبران کند. تالش ایران در ضدیت با 
اولویت های آمریکا باید با عزم و اراده 
و  ایران  چین،  شود.  مواجه  )آمریکا( 

ونزوئال نمی توانند موفق شوند«.
با  نظامی  برخورد  یا  توقیف  اگر 
سبب  کارائیب  در  ایران  تانکرهای 
خاورمیانه  در  درگیری  یک  جرقه ی 
دادن  قرار  هدف  مانند  یا  شود 
تاسیسات نفتی »آرامکو« در عربستان، 
عامل تهدید منافع آمریکا و متحدان 
سوی  از  فشار  شود،  منطقه  در  آن 
»دموکرات ها« بر دولت ترامپ افزایش 

می یاید. برخی کارشناسان پیش بینی 
می کنند هرگونه اقدام نظامی آمریکا 
با توجه به شرایط اقتصادی پساُکرونا 
موقعیت ترامپ در انتخابات را تضعیف 

می کند.
از سوی دیگر  اما بی پاسخ گذاشتن 
زورآزمایی خطرناک و تهدیدات رژیم 
ایران نیز این امکان را به وجود می آورد 
تا سیاست مهار جمهوری اسالمی را که 
با خروج آمریکا از برجام آغاز شد، ناکام 
قلمداد کند. به این ترتیب دونالد ترامپ 
و دولتمندان وی در کابینه با چالشی 
دشوار در تصمیم گیری های هوشیارانه 
روبرو هستند. تصمیم گیری هایی که 
یک  به  ورود  از  سخت تر  مراتب  به 
درگیری نظامی است حال آنکه برای 
جمهوری اسالمی و »دموکرات  ها«ی 
درگیری  یک  شدن  شعله ور  آمریکا، 
نظامی به مراتب آسانتر از تصمیمات 

هوشیارانه و خردمندانه است!
جنگ؛ برکتی که دولت ترامپ 
اسالمی  جمهوری  از  کنون  تا 

دریغ داشته
در عین حال تصمیم دولت آمریکا 
به  کارائیب  در  نفتکش ها  این  درباره 
نوعی روشن خواهد کرد که سیاست 
چگونه  ایران  رژیم  قبال  در  ترامپ 
ادامه خواهد یافت. برخالف تبلیغات 
دولت  و  ترامپ  اسالمی،  جمهوری 
او نشان داده اند  که به دنبال جنگ 
پرهیز  آن  از  جدیت  با  و  نیستند 
می کنند. اما اگر پای تالفی در میان 
سرداران  می تواند  راحتی  به  باشد 
جمهوری اسالمی مثل قاسم سلیمانی 

را از سر راه بردارد!
پیشبرد  در  آمریکا  صبر  همچنین 
زیاد  بسیار  حداکثری  فشار  کارزار 
است و به قول بیژن زنگنه وزیر نفت 
تحریم های  در  اسالمی  جمهوری 
به »بلوغ شیطانی« رسیده   هوشمند 
نفتکش  قضیه ی  جریان  در  است. 
ناخدای  دریا(  )آدریان   »۱ »گریس 
آن، که معلوم نشد چرا، نقش مهمی 
اسالمی  جمهوری  برنامه  اجرای  در 
مستقیم  آمریکا  از طرف  زیرا  داشت 
با او و خدمه تماس گرفته و پیشنهاد 
پول دادند تا محموله را تخلیه نکند اما 
سرانجام بار کشتی در سوریه تخلیه 

شد.
در ونزوئال نیز آمریکا از مخالفان دولت 
چپگرای آن کشور پشتیبانی می کند. 
انتقال این محموله ها به ونزوئال چه بسا 
ضربه ای برای مخالفان رژیم مادورو به 
رهبری خوان گوایدو به حساب آید. 
نشان  شواهد  مجموعه ی  اگرچه 
اسالمی  می دهد که هدف جمهوری 
از اعزام این نفتکش ها به بغل گوش 
آمریکا بسیار فراتر از محموله های آن و 

»کمک« به ونزوئالست!
جمهوری  آیا  که  دید  باید  حال 
فروپاشی  حال  در  اقتصاد  با  اسالمی 
درگیری  یک  به  ورود  توان  اساسا 
نظامی احتمالی و پیامدهای ناشی از 

آن را دارد؟
»کارزار  از  خارج  واشنگتن  آیا 
را  تهران  رژیم  که  حداکثری«  فشار 
ریسک  یک  به  دست  کرده،  کالفه 
زد  خواهد  نامعلوم  پیامدهای  با 
ریزش  ُکند  آهنگی  با  همچنان  یا 
تدریجی و هدفمند جمهوری اسالمی 

از داخل را مدیریت می کند؟
کشتی های  انتحاری  حرکت  آیا 
برای  کارائیب  در  اسالمی  جمهوری 
»کمک« به رژیم چپگرای ونزوئال  یک 

خودزنی دیگر خواهد بود؟
واقعیت تلخ این است که دست کم 
پیش  از  بیش  گذشته  ماه های  در 
جمهوری  هرگاه  که  شد  مشخص 
مقابل  در  می گیرد  تصمیم  اسالمی 
آمریکا یک سنگ بزرگ پرتاب کند، 
روی سر مردم فرود می آید! سنگی که 
پیشینه اش به باال رفتن از دیوار سفارت 
ایاالت متحده در تهران می رسد و در 
همین چند ماه اخیر ۱۷۶ سرنشین 
پرواز اوکراینی PS752 بر فراز تهران 
و ۱۹ نظامی شناور کنارک در آب های 

جنوب را به قتل رساند!

بازی با آتش ؛ آیت اهلل ها صبر دولت 
آمریکا را در دریای کارائیب می سنجند

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

دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

عبور تانکر ایرانی »کالول« از جبل الطارق ۲۰ مه ۲۰۲۰
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