
۱۸ صفحه

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده

سال سی و ششمـ  شماره ۱۷۲۹ )شمارۀ ۲۶۳ از دورۀ جدید(

فرشگرد؛ روند »دراماتیک« در
 مسیری نامعلوم اما اجتناب پذیر!

در شهریور ۱۳۹۷ »فرشگرد« با صدور 
بیانیه ای که در آن اهداف این تشکل 
تشریح شده بود رسماً اعالم موجودیت 
اپوزیسیون که  از  کرد. جمعی جوانتر 
تحصیلکرده  و  بودند  فعال  تاکنون 
دنیا  از  گوشه  ای  ساکن  کدام  هر  که 
بودند اما به صراحت اعالم کردند که 
در پی براندازی و سرنگونی جمهوری 
این  جایگزینی  برای  و  اسالمی اند 
و  لیبرال  سکوالر،  نظام  یک  با  نظام 
دموکرات، بر مبنای اصول دموکراسی 
می  کنند. فعالیت  بشر  حقوق  و 

شلیک نظام به قلب فرزندان تشنه ایران

=بحران آب در خوزستان و دیگر استان های کشور، یکی از مهمترین نتایج ناکارآمدی و سوء مدیریت در جمهوری 
اسالمی است. بحرانی که مردم را نه تنها در برابر رژیم بلکه در مقابل یکدیگر نیز قرار می دهد.
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انتقاد روسیه و 
اتحادیه اروپا از 
آمریکا به علت 

عدم تمدید 
معافیت  های اتمی 
جمهوری اسالمی

سخن گفته ای! که با یاس ها به داس 
 قتل رومینای ۱4 

ساله مردم را
 در خشم و اندوه 

فرو برد

جشنواره 
سینمایی 

ونیز برگزار 
می شود

هفتاد و هفتمین جشنواره بین المللی 
فستیوال  قدیمی ترین  ونیز،  فیلم 
سینمایی جهان، از ۲ سپتامبر تا ۱۲ 
ایتالیا  ونیز  زیبای  شهر  در  سپتامبر 

برگزار می شود.
دومین  ونیز  فیلم  جشنواره  درواقع 
از  پس  امسال  سینمایی  فستیوال 
جشنواره فیلم برلین در دنیاست زیرا 
سینمایی  این جشنواره های  از  پیش 

دلیل  به  کارلوویواری  و  لوکارنو  کن، 
و  اروپا  در  ُکرونا  ویروس  گسترش 
لغو  سنگین  تلفات  گذاشتن  برجای 
به  از  صحبت  زمان  همان  در  و  شد 
انداختن جشنواره ونیز هم به  تأخیر 
میان آمده بود. چون ایتالیا تا دو هفته 
پیش، پر تلفات ترین کشور اروپایی در 

مقابل حمله ویروس ُکرونا بود.
۵ ادامه در صفحه

۱۶ ادامه در صفحه

تنبیهات سنگین برای چهار باشگاه که 
قصد کناره گیری از لیگ برتر را دارند

چهار باشگاه لیگ برتر فوتبال ایران، 
ماشین سازی، شهر خودرو، نساجی و 
تراکتورسازی تبریز در نامه ای به وزیر 
ورزش به برگزاری مسابقات لیگ در 
مربوط  مشکالت  و  کنونی  شرایط 
به  که حاضر  کرده اند  اعالم  ُکرونا  به 

شرکت در رقابت ها نیستند.
ناخشنودی این باشگاه ها در واکنش 
به تصمیم فدراسیون فوتبال و وزارت 
ورزش در مورد نه هفته باقیمانده از 
و  تمرینات  شروع  تاریخ  مسابقه ها، 
ادامه رقابت هاست. ضمن آنکه مثبت 
بازیکن  چند  ُکرونای  آزمایش  بودن 
را  نارضایی ها  نیز  تیم ها  همکاران  و 

موجب شده است.

در آئین نامه برگزاری مسابقات آمده 
و  فدراسیون  رئیسه  هیئت  که  است 
سازمان لیگ بر اساس بررسی شرایط 

موجود و .... 
۱۰ ادامه در صفحه

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )۱۷۱(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

تأمالت بهنگام؛ تأمل بازپسین و همیشگی: 
»مملکت ما ایران است و ما ایرانی هستیم«

۱۲ ادامه در صفحه

۶ ادامه در صفحه

لغو معافیت های اتمی جمهوری اسالمی یک هفته 
پس از تهدید اسرائیل توسط علی خامنه  ای

۳ ادامه در صفحه

۲ ادامه در صفحه

تیتر    دو

سرمقاهل
درسی دیگر برای برخی رأی دهندگان

با  تکلیف میلیون ها شهروندی که به هر دلیلی از جمله تحریم و همدستی نکردن 
جمهوری اسالمی در رأی گیری های آن شرکت نمی کنند، معلوم است.

آن شهروندانی هم که به هر دلیلی از جمله اعتقاد به نظام در همه رأی گیری های 
آن شرکت می کنند، تکلیف شان معلوم است.

شهروندانی که مخالف جمهوری اسالمی هستند ولی به دلیل داشتن ُمهر در مدارک 
خود، درواقع به اجبار، در این رأی گیری ها شرکت می کنند نیز تکلیف شان معلوم است.

اما آن شهروندانی که به دالیلی از جمله »اصالح« و به امید ....

همه چیز از سفیدسنگان و شلقون شروع 
محل  تالش  سفیدسنگان  روستای  شد؛ 
۱۳ساله  ای  دختر  اشرفی؛  رومینا  زندگی 
که به سودای عشق بهمن خاوری، جوان 
 ۲۸ در  شلقون،  روستای  اهل  ساله   ۲۸
اردیبهشت ماه خانه پدری  اش را ترک کرد. 
رضا اشرفی پدر ۳۷ ساله رومینا پس از 5 
روز او را پیدا کرد و هنگامی که رومینا کنار 
برادر شش ساله  اش خوابیده بود سر او را با 

داس از تن جدا کرد.

»خبر« نیست؛ فاجعه است!
قتل  »خبر«  انتشار  از  ساعت   4۸ هنوز 
فجیع رومینا اشرفی در تالش نگذشته بود 
در  خواهرکشی  از  داخلی  رسانه های  که 
محله سلیمان دار رشت خبردادند. برادری 
به دلیل دعوای »ناموسی« خانه خواهر ۱۸ 
زد.  آتش  همراه خودش  به  را  ساله خود 

بستری  هفته  یک  از  پس  زن جوان  این 
شدن در بیمارستان جان خود را از دست 
پیش  روز  شش  ماه،  اردیبهشت  داد.۲4 
پدرش،  توسط  رومینا  قتل رسیدن  به  از 
و  سیستان  گشت  اهل  حسین بُر  هاجره 
بلوچستان به دست همسرش به قتل رسید. 
زنی ۲۰ ساله که در ۱۶ سالگی ازدواج کرده 
فرزند شده  و در ۱۸ سالگی صاحب یک 
زن کشی  دخترکشی،  از  دقیقی  بود.آمار 
نیست  در دست  ایران  در  فرزندکشی  و 
اما بر اساس آنچه علیرضا شریفی یزدی 
گفته  سازندگی  روزنامه  به  جامعه شناس 
است، حدود 4۰ درصد از قتل ها در ایران، 
دلیل  به  که  ناموسی« هستند  »قتل های 
چنین  با  محیطی  و  خانوادگی  مالحظات 
عنوانی در مجامع قضائی مطرح نمی شوند.
آمارهای منتشر شده از طرف قوه قضاییه 
ایران نشان می دهد، استان های خوزستان، 

کردستان و ایالم و ....

جانشین نماینده ولی فقیه:

 اعزام نفتکش  ها به ونزوئال ثمره زهرچشم
 سپاه از آمریکاست!

۴ ادامه در صفحه

 جمعه   ۹ تا پنجشنبه ۱5  خردادماه ۱۳۹۹خورشیدی

۲ ادامه در صفحه

درمان پف زیر چشم 
با راهکار های ساده

استفاده از آسپرین 
برای درمان  آکنه 

برنامه ی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی برای ایران چیست؟

۱۸ ادامه در صفحه

مرد           روز زن روز

۷ ادامه در صفحه

»قاتالن ناموسی« محصول نگاه نابرابر
در پناه شرع و قانون

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید
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بافت  دارای  که  بلوچستان  سیستان 
فرهنگی قبیله ای و عشیره ای هستند، 
خانگی  نخست خشونت   رتبه های  در 
و آنچه به »قتل های ناموسی« معروف 

شده، قرار دارند.
حفظ »ناموس« یا ارتکاب 

جنایت در پناه قانون؟!
یک دانشجوی دکترای جامعه شناسی 
ساکن تهران معتقد است: »در روایت رومینا 
با پدری روبرو هستیم که برقراری رابطه 
عاطفی دختر نوجوان خود با مردی نامحرم 
را برای ارتکاب به قتل کافی می داند.«

او با اشاره به اینکه شمار زنانی که به 
وسیله پدر، برادر و حتی پسران خود به 
نام حفظ »ناموس« و »شرف« و به دلیل 
خود  خانواده ی  شرافت  کردن  ننگین 
کشته می شوند کم نیست، به عاطفه 
دختر نوجوان ۱۷ ساله اهل کنگاور اشاره 
می کند که در خرداد ۱۳۹۴ با ضربات 

چاقوی پدرش کشته شد.
مقابله  برای  اسالمی  قوانین جمهوری 
با »قتل های ناموسی«، اگر اصال تمایل 
و اراده ای به مقابله با آن وجود داشته 
باشد، به تغییرات جدی نیاز دارند. پدر 
رومینا مطابق ماده ۲۲۰ قانون مجازات 
فرزندش  و جان  مالک جسم  اسالمی 
است و قصاص نمی شود. او در نهایت به 
پرداخت دیه قتل به ورثه یعنی خانواده 

خودش و تعزیر محکوم خواهد شد.
اما تصویب الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان برای پیشگیری از وقوع چنین 
حدی  تا  می توانست  شاید  فجایعی، 
ثمربخش باشد هرچند به گفته فعالین 
زنان و حقوق کودک نه تنها این الیحه 
بلکه دو ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسالمی 
و ماده۶۳۰ قانون تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده آنقدرها سختگیرانه نیستند که 
مرتکبان این قتل ها را با مجازات های 
شدید مرعوب کند! در عمل این دو ماده 
دست این افراد را برای قتل  دختران و 
زنان خانواده باز گذاشته تا با مجازاتی 

سبک، مرتکب آن شوند.
با اینهمه فعاالن حقوق زنان و کودکان 
از  حمایت   « الیحه  تصویب  درباره 
کودکان و نوجوانان« برای پیشگیری از 
خشونت علیه آنان هشدار می دهند. اما 
این الیحه در ۵۱ ماده بیش از ۱۰سال 
اسالمی  شورای  مجلس  دوره   ۴ در 
دست به دست گشته و همچنان مورد 
تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است.

یکی از ایرادهای شورای نگهبان به این 
الیحه که در اواخر خرداد ۹۸ نیز آن را 
رد کرد، مربوط به برخورد با پدر یا جد 
پدری می شود که مرتکب بزه یا خشونت 
شده است.یک دانشجوی معماری ساکن 
شیراز با اشاره به ضعف قوانین حمایتی از 
کودکان معتقد است: »قوانین جمهوری 
هستند.  ابهام  و  تضاد  از  پر  اسالمی 
براساس این قوانین مردان، همسر، فرزند 
و خواهر خود را ملک مطلق خود می دانند 
و خود را محق به انواع خشونت  و رفتار 
غیرانسانی علیه زنان و دختران خانواده 

خود می دانند.«
او ادامه می دهد: »تا زمانی که این قوانین 
ضد زن، راه گریز را برای پدر، جد پدری یا 

برادر و شوهر باز گذاشته داستان زنانی که 
به وسیله پدر یا برادر و حتی پسران این 
زنان به نام حفظ ناموس و شرف کشته 
عاملین  داشت.  ادامه خواهد  می شوند 
قتل اگر پدر یا جد پدری باشند از اشد 
مجازات معاف می شوند، چون ولی مطلق 
هستند!«علی نجاتی پدر فرشته نجاتی 
یکی از این قاتالن است که در امرداد 
۱۳۸۵ وقتی دخترش در خواب بود او 
را به اتهام »رابطه نامشروع« که هیچگاه 
ساله  فرشته ۱۸  برید.  سر  نشد  ثابت 
ساکن روستای کانی دینار مریوان بود 
که پس از دو سال زندگی با مردی که 
۱۸ سال از او بزرگتر بود، به خانه پدرش 
بازگشت. پدرش تنها پس از تحمل سه 

سال حبس از زندان آزاد شد.
عزای قاتالن برای قربانی

از  بسیاری  توجه  که  غم انگیزی  نکته 
را جلب  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
کرد، آگهی ترحیم رومینا اشرفی بود. نام 
پدر یعنی قاتل رومینا در کنار تک تک 
افراد »ذکور« خانواده و حتی برادر شش 
ساله رومینا به عنوان صاحب عزا در این 
آگهی آمده است اما از نام رعنا دشتی 

مادر داغدار رومینا هیچ نشانی نیست.
نیز  اصفهان  کارمند ساکن  خانم  یک 
با اشاره به این نکته می گوید: »در این 
جامعه مردساالر که امثال پدر رومینا 
خود  امالک  و  ملک  جزو  را  دختر 
به  خود  آبروی  حفظ  برای  می دانند، 
راحتی او را می کشند و بعد نام خود را 
با افتخار به عنوان صاحب عزا در آگهی 
ترحیم دخترشان منتشر می کنند ولی از 
نام مادری که او را به دنیا آورده در این 
آگهی خبری نیست! مادری که از سر 
درماندگی خواستار قصاص قاتل یعنی 

شوهر خود شده است.«
این خانم کارمند ادامه می دهد: »پدر 
بی رحم در کمال وقاحت برای همدردی 
ریاکارانه با بازماندگان در اعالمیه ترحیم 
دخترش، چنین فاجعه  ای را »مشیت 
الهی« عنوان کرده. مهم تر از همه کلمه 
اشاره  که  است  متن  این  در  »ضمناً« 
ضمنی به حضور مجلس زنانه و حضور 
زنان دارد! یعنی ما بجز این خط هیچ 
نشانی از حضور مادر و دیگر زنان داغدار 

خانواده نمی بینیم.«
کودک همسری یا پدوفیلی؟!

این قتل ها در شرایطی صورت می گیرد 
که نظام حقوقی جمهوری اسالمی از 
یکسو بطور قانونی مدافع کودک همسری 
کشورهای  در  که  است  پدوفیلی  یا 
پیشرفته جهان بنا بر حمایت از حقوق 
به  جنایی  جرم  نوجوانان  و  کودکان 
مقامات  از  از  شماری  می رود.  شمار 
خود جمهوری اسالمی به ویژه آنهایی 
که لباس »روحانیت« بر تن دارند و بر 
اریکه ی قدرت تکیه زده اند، مرتکب این 

جرم شده و »کودک همسر« بوده اند!
محمد  به  مربوط  موارد  این  از  یکی 
پیشین  وزیر  شهری  ری  محمدی 
اطالعات است که در ۲۰ سالگی از دختر 
۹ ساله علی مشکینی رئیس پیشین 
مجلس خبرگان  خواستگاری و در ۱۱ 

سالگی با او ازدواج کرد!

در حالی که سن قانونی ازدواج پیش از 
انقالب اسالمی، ۱۵ و ۱۸ سال بود پس 
از انقالب با حذف قانون حمایت خانواده 
سن قانونی ازدواج به ۹ سال قمری برای 
دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران 
در سال ۱۳۷۰ کاهش یافت و مجددا 
برای  سال  و ۱۵  حداقل سن ۱۳  به 
اما  کرد.  پیدا  تغییر  پسران  و  دختران 
در عمل محدودیت سنی وجود ندارد و 
قانون جمهوری اسالمی اجازه ی ازدواج 
کودکان زیر سن بلوغ را نیز به پدر و جد 
پدری داده است! به این ترتیب امکان 
ازدواج رومینای ۱۳ ساله با بهمن   که بر 
اساس گزارش ها ۱۵ سال از وی بزرگتر 
بود و یا هر مرد پنجاه یا شصت ساله ای 
وجود داشت! گناه رومینا که سر بریده 
شد نه در »کودک همسری« و »پدوفیلی« 
که طبق قانون اسالمی مجاز است )که 
در این صورت مرد مربوطه می بایست 
در  بلکه  بگیرد(  قرار  تعقیب  تحت 
فرهنگ و سنت ارتجاعی و واپسمانده ای 
و  آنها  حفاظت  پی  در  نه  که  است 
حقوق شان بلکه به دنبال استمرار سلطه ی 
مذکر بر سرنوشت زنان خانواده است.

وگرنه بنا بر آمار سازمان ثبت احوال ایران 
از سال ۹۲ تا ۹۶ هزار و هفت دختر زیر 
۱۰ سال و ۱۹۲هزار و ۸۴۰ دختر زیر 
۱۴ساله ازدواج کرده اند! این درحالیست 
که بسیاری از خانواده ها این ازدواج ها را 
ثبت نمی کنند و تعیین آمار دقیق تعداد 

این ازدواج ها غیرممکن است.
این  در  الهیجان  ساکن  آموزگار  یک 
زمینه معتقد است: »انتخاب فردی که 
نشان  بوده  بزرگتر  رومینا  از  ۱۴ سال 
عاطفی  خالءهای  رومینا  که  می دهد 
بسیاری در زندگی اش داشته که در نبود 
ارتباط عاطفی عمیق با پدرش، بهمن ۲۸ 
ساله را تکیه گاه امن خود می دانسته آنهم 

از یازده سالگی!«
جلوگیری از اشتغال و تحصیل دختران، 
اجتماعی،  مناسبات  در  محدودیت 
از  جلوگیری  و  جنسیتی  جداسازی 
جمله  از  الزم  و  علمی  آموزش های 
قالب  در  که  »پدوفیلی«  درباره 
و  رسمی  جنبه  »کودک همسری« 
قانونی در جمهوری اسالمی یافته، روان 
جامعه ایران را پریشان و بیمار کرده است. 
دستگاه قضایی نیز در بیشتر موارد با 
»قتل  عنوان  به  ناموسی«  »قتل های 
این خشونت  نمی کند.  برخورد  عمد« 
فرهنگی و قانونی در نگاهی ریشه دارد 
که شرع و قانون از آن حمایت کرده و به 
آن دامن می زنند.یکی از روزنامه نگاران 
حوزه اجتماعی با اشاره به حقوق و اعاده ی 
»ناموسی«  قربانیان خشونت  حیثیت 
تاکید می کند: »در طول این سال ها شاهد 
توجیه قتل های ناموسی بوده  ایم بطوری 
که این قتل ها همواره از سوی بخشی از 
جامعه و خود حکومت مورد پذیرش قرار 
گرفته و بعد از مدتی فراموش می شوند. 
در این قتل ها از آنجا که قاتل جزو اولیای 
دم محسوب می شود با شکایت نکردن و 
عدم دادخواهی، امکان اشد مجازات قاتل 
مجازات  که  حالی  در  منتفی می شود 
این افراد می تواند در تغییر نگاه جامعه 
باشد.« موثر  افرادی  چنین  ارعاب  و 
فیروزه رمضان زاده

ساکنان  سهم  گذشته  سال  در چهل 
استان خوزستان از چاه های نفت و خاک 
حاصلخیز و رودهایش جز جنگ و فقر و 
بیکاری و ریزگرد و خشکسالی و آب آلوده 

و همچنین بی آبی نبوده است.
بحران آب در خوزستان و دیگر استان های 
کشور، یکی از مهمترین نتایج ناکارآمدی 
اسالمی  و سوء مدیریت در جمهوری 
در  تنها  نه  را  مردم  که  بحرانی  است. 
نیز  بلکه در مقابل یکدیگر  برابر رژیم 

قرار می دهد.
عده ای از مردم این سرزمین ثروتمند 
طرح  اجرای  انتظار  در  مدت هاست 
به محل سکونت خود  آبرسانی  پروژه 
هستند که سال ها پیش طراحی شده 
است. این مردم از آب چاه برای مصارف 
روزانه و آشامیدن استفاده می کنند. با 
بروز خشکسالی های پی در پی، چاه ها 
نیز یکی پس از دیگری خشک شدند و 
تشنگی و بی آبی به دغدغه اصلی تبدیل 
 شد. اخیرا ساکنان این منطقه در اقدامی 
اعتراضی در جاده تجمع کردند اما بجای 
اینکه مقامات صدای آنها را بشنوند، به 
پلیس دستور حمله و شلیک به سوی 
آنها داده شد.  چندین نفر بر اثر شلیک 
گلوله زخمی و راهی بیمارستان شدند. 
آنهم در حالی که بخش مهمی از درآمد 
و توسعه کشور مدیون نفتی است که از 
این منطقه برداشت می شود اما یکی از 
نیازهای اولیه ی مردم اش، آب آشامیدنی، 

تأمین  و در دسترس نیست.
این روایِت تکراری و تلخ روزگار مردم 
شوربختی است که در بخش غیزانیه ی 

استان خوزستان زندگی می کنند.
بزرگترین  عنوان  به  تنها  نه  غیزانیه 
بخش استان خوزستان بلکه با داشتن 
دست کم ۳۰۰ چاه نفت فعال، به عنوان 
شناخته  ایران  منطقه  نفت خیزترین 

می شود.
بیش از ۲۴هزار نفری که در۸۰ روستای 
غیزانیه زندگی می کنند در حالی که بر 
خاکی ثروتمند زندگی می کنند از جمله 
فقیرترین مردم استان خوزستان هستند. 
هرچند لوله های عظیم نفت از جای جای 
این منطقه ساالنه تا دو میلیون بشکه 
تنها  ایجاد  اما  می کند  جابجا  را  نفت 
۲۵ کیلومتر لوله کشی برای آبرسانی به 
روستاهای این منطقه سال هاست به یک 
بحران حل نشدنی برای مردم این بخش 

تبدیل شده است.
طالی سیاه هست، مایه حیات 

نیست!
شرکت های نفت و گاز کارون و مارون 
از  که  نفت  حفاری  ملی  شرکت  و 
ایران  نفتی  شرکت های  بزرگترین 
هستند، بعالوه ی واحدهای نمک زدایی 
و شرکت سیاالت انگیزشی وابسته به 
شرکت ملی حفاری در این منطقه واقع 
شده اند و صدها کیلومتر لوله نفتی، نفت 
تولیدشده در غیزانیه را به ترانزیت بنادر 
پتروشیمی های  تأسیسات  و  جنوب 

مارون و رازی می رسانند.
تشنه  کام  بی آبی  بحران  اینهمه  با 
روستاییان را می آزارد و هرچند باورکردنی 
نیست اما »مردم غیزانیه تشنه هستند«.

پروژه آبرسانی به این منطقه سال هاست 
این دست و آن دست شده و طراحی و 
بررسی های آن برای مدیران و کارگزاران 
زیادی به پروژه های پولساز و محل درآمد 
تبدیل شده است. مردم تا چند وقت 
پیش با استفاده از آب چاه  ها، نیاز خود 
به آب آشامیدنی و کشاورزی را تأمین 

می کردند.
پرآب کارون و جراحی،  رودخانه های 
شرقی  و  غربی  قسمت  از  ترتیب،  به 
این منطقه عبور می کنند اما مدیریت 
نادرست منابع آبی موجب شده است 
که مردم در سال های گذشته با مشکل 
تأمین آب برای کشاورزی روبرو شوند. 
حاال هم پس از آنکه چاه ها یکی پس 
برای  آب  شده اند،  خشک  دیگری  از 

آشامیدن و مصارف روزانه ندارند.
برای  الزم  بودجه ی  حالی  در  دولت  
لوله کشی آب به این منطقه را تأمین 
نمی کند که برنامه های آب مورد نیاز 
برای شرکت های حفاری و پتروشیمی ها 
به سرعت و بدون تأخیر اجرا شده است.

روستایی  شورای  عضو  غرابی  محمد 
ما   « است  گفته  این باره  در  غیزانیه 
می بینیم که برای دکل های حفاری و 
چاه های نفت، ظرف چهار روز لوله کشی 
آب انجام می شود، اما برای آب شرب 
روستا سال هاست که نتوانسته اند آبرسانی 

کنند، این ظلم در حق مردم است«.
به  از شیبان  انتقال آب  اول پروژه  فاز 
غیزانیه که شامل ۲۵ کیلومتر لوله کشی 
اعتبار  با  آن  نیاز  مورد  بودجه  و  است 
۴۳میلیارد تومان است در حالی چند 
سال است معطل مانده که اکنون به گفته 
استاندار خوزستان با یک لوله کشی تنها 
۶ کیلومتری  مشکل بیش از ۹۵ درصد 

بخش غیزانیه حل خواهد شد.
در نظامی که ارقام اختالس های آن مانند 
است،  نجومی  مقاماتش  برخی  حقوق 
پروژه آبرسانی به این منطقه تنها به ۱۲ 

هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد!
این در حالیست که مردم منطقه با خشک 
مسئوالن  با  بارها  چاه هایشان  شدن 
نامه نگاری کرده و درخواست های خود 
را برای لوله کشی آب آشامیدنی مطرح 
وعده های  فقط  نهایت  در  اما  کرده اند 
منطقه  این  مردم  شنیده اند.  بی عمل 
در خردادماه سال گذشته نیز تجمعات 
اعتراضاتی به نداشتن آب و متوقف شدن 
طرح آبرسانی به منطقه برگزار کردند. این 
اعتراضات موجب شد مسئوالن طرح 
آبرسانی متوقف شده از سال ۹۵ را دوباره 
از سر بگیرند. آنها قول دادند تا ابتدای 
آبان ۹۸ این طرح به بهره برداری برسد. 

ولی این وعده هم عملی نشد.
آب  رساندن  بود  شده  قرار  همچنین 
آشامیدنی به این مناطق تا تکمیل پروژه 
آبرسانی، با تانکر انجام شود اما تانکرها 
روستاها  به  را  آب  نامنظم  صورت  به 
می رساندند و از هفته آخر اردیبهشت ماه 

طرح آبرسانی با تانکر نیز متوقف شد.
مردم تشنه در حالی سوم خرداد ۹۹ 
همزمان با سالروز آزادی خرمشهر دست 
به اعتراض برای آب زدند که مقامات نظام 
به خاطر »روز قدس« درباره »مظلومیت« 
مردم فلسطین داد سخن می دادند. مردم 
»مظلوم« و تشنه غیزانیه اما به خاطر 
تجمع و بستن جاده از سوی مأموران 
جمهوری اسالمی مورد ضرب و جرح 

قرار و هدف گلوله قرار گرفتند. بر اساس 
این  در  نفر  دست کم شش  گزارش ها 
بازداشت  تعدادی  و  زخمی  اعتراضات 

شدند.
بحران فقط »بی آبی« و

 محرومیت تنها در غیزانیه نیست
تنها بحران بی آبی  بحران در غیزانیه 
و معطل ماندن طرح آبرسانی نیست. 
سیستم فاضالب منطقه نیز سرنوشتی 
شبیه سیستم آبرسانی آن دارد. مردمی 
که سال ها با کشاورزی و دامپروری به 
بر  عالوه  و  می پرداختند  معاش  امرار 
استان خود، بخشی از نیاز استان های 
دیگر به محصوالت کشاورزی و دامی 
را نیز تأمین می کردند، حاال نه تنها به 
دلیل خشکسالی با بحران بیکاری روبرو 
پروژه های  در  کار  برای  بلکه  هستند 

نفتی نیز استخدام نمی شوند.
بر اساس گزارش ها تا چند سال پیش این 
منطقه ۹۶ روستا داشت اما خشکسالی 
از  موجب شد حدود ۱۶ روستا خالی 

سکنه شود.

این بحران در دیگر نقاط دیگر استان 
خوزستان نیز به چشم می خورد؛ استانی 
که زمانی سهم عمده ای در تولید کل 
مملکت داشته، در چهل سال گذشته 
سهم ساکنانش از چاه های نفت و خاک 
حاصلخیز و رودهایش جز جنگ و فقر و 
بیکاری و ریزگرد و خشکسالی و آب آلوده 

و همچنین بی آبی نبوده است.
این وضعیت غم انگیز، سرنوشت بسیاری 
از روستاییان مناطق درگیر با خشکسالی 
از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، 

خراسان جنوبی، کرمان و یزد است.
همزمان با سرکوب اعتراضات مردم در 
غیزانیه، مردم در فرخشهر چهارمحال  و 
بختیاری و چرمهین استان اصفهان نیز 
در اعتراض به پروژه انتقال آب بهشت آباد 

تجمع و اعتراض کردند.
در  کشاورزان  گذشته  سال های  طی 
به  اعتراضاتی  بارها  اصفهان  استان 
اختصاص نیافتن حق آبه به دلیل اجرای 
طرح های بی فایده و مدیریت ناکارآمد 
آب انجام دادند. شعار معروف »پشت به 
دشمن، رو به میهن« از دل این اعتراضات 
خودجوش کشاورزان اصفهان بیرون آمد 
که در مراسم فرمایشی و نمایشی نماز 
جمعه با این شعار پشت به منبر امام 

جمعه و نظام کردند.
جمهوری اسالمی، تهدیدی 

برای امنیت ملی ایران
شمار عمده طرح های عمران و توسعه  
اختصاص  برای  منبعی  به  هرچند 
بودجه های کالن در دولت های مختلف 
تبدیل شده اما غالب این طرح ها نیمه کاره 
رها می شود. هفته گذشته معاون عمرانی 
وزیر کشور از وجود ۸۰هزار پروژه عمرانی 
ایران خبر داد. همه این  نیمه تمام در 
پروژه ها پس از تصویب، بودجه ای نیز 
و  کجا  نیست  مشخص  که  می گیرند 
برای چه کاری هزینه شده است. برخی 
کارشناسان معتقدند این بودجه ها برای 
جبران کسری بودجه دولت ها استفاده 
می شود و برخی ناظران این بودجه ها را 
همان پول هایی می دانند که با اختالس و 
دزدی به جیب آقازاده ها و »خودی«های 

نظام سرازیر شده است.
تخریب زیرساخت های کشور به دلیل 

عدم رسیدگی و نگهداری آنها طی چهار 
دهه گذشته نیز دامن مردم غیزانیه را 
آب  از مشکالت  بخشی  است.  گرفته 
لوله های شبکه  به فرسودگی  غیزانیه 
دوران  در  که  می گردد  بر  آبرسانِی 
پهلوی طراحی و اجرا شد. این شبکه 
پس از انقالب دیگر بازسازی و نوسازی 
نشده و سال هاست از مدار خارج شده 

است. 
بحران آب در خوزستان و دیگر استان های 
کشور، یکی از مهمترین نتایج ناکارآمدی 
اسالمی  و سوء مدیریت در جمهوری 
در  تنها  نه  را  مردم  که  بحرانی  است. 
نیز  بلکه در مقابل یکدیگر  برابر رژیم 

قرار می دهد.
به بیان دیگر جمهوری اسالمی عامل 
اصلی طغیان مردمی است که باور دارند 
مورد ظلم و تبعیض قرار می گیرند. نظام 
جمهوری اسالمی به بهانه پاسداری از 
»امنیت ملی« مردم معترض را سرکوب 
می کند  در حالی که خودش بزرگترین 
تهدید برای مردم و امنیت ملی ایران است.
روشنک آسترکی

»قاتالن ناموسی« محصول نگاه نابرابر
در پناه شرع و قانون

=در چهل سال گذشته سهم ساکنان استان خوزستان 
از چاه های نفت و خاک حاصلخیز و رودهایش جز جنگ 
بیکاری و ریزگرد و خشکسالی و آب آلوده و  و فقر و 

همچنین بی آبی نبوده است.
=بحران آب در خوزستان و دیگر استان های کشور، یکی 
از مهمترین نتایج ناکارآمدی و سوء مدیریت در جمهوری 
اسالمی است. بحرانی که مردم را نه تنها در برابر رژیم 

بلکه در مقابل یکدیگر نیز قرار می دهد.

از صفحه ۱

درسی دیگر برای برخی رأی دهندگان سرمقاهل
تکلیف میلیون ها شهروندی که به هر 
دلیلی از جمله تحریم و همدستی نکردن 
با جمهوری اسالمی در رأی گیری های آن 

شرکت نمی کنند، معلوم است.
آن شهروندانی هم که به هر دلیلی 
همه  در  نظام  به  اعتقاد  جمله  از 
می کنند،  شرکت  آن  رأی گیری های 

تکلیف شان معلوم است.
جمهوری  مخالف  که  شهروندانی 
داشتن  دلیل  به  ولی  اسالمی هستند 
ُمهر در مدارک خود، درواقع به اجبار، 
در این رأی گیری ها شرکت می کنند نیز 

تکلیف شان معلوم است.
از  به دالیلی  اما آن شهروندانی که 
بازپروری  امید  به  و  »اصالح«  جمله 
جمهوری اسالمی به عنوان یک نظام 
خودکامه ی دینی و معتاد به خشونت در 
رأی گیری ها شرکت می کنند و دیگران 
را نیز با همین توهم به شرکت در آن 
تشویق می کنند، با ریاست محمدباقر 
اسالمی،  شورای  مجلس  بر  قالیباف 
باشند  می بایست درسی مهم آموخته 
چرا که وجدان و اخالق حکم می کنند 
از یکسو عملکرد خود را در نتیجه ی این 

رأی  دادن ها بررسی کنند و از سوی دیگر 
از خود بپرسند که چطور رقبای نامزد 
مورد حمایت آنها، یعنی حجت االسالم 
ریاست  انتخابات  در  روحانی،  حسن 
جمهوری ۹۶، یکی به ریاست قوه قضائیه 
منصوب شد و دیگری به ریاست مجلس 
شورای اسالمی رسید! اگر این مهره ها 
را در رأس سه قوه جابجا کنیم و مثال 
روحانی را بجای قالیباف و رئیسی را بجای 

روحانی بگذاریم، چه فرقی می کند؟!
اساسا در ساختار حکومت اسالمی و 
نظام والیت فقیه، با یا بی صفت»مطلقه«، 
سه قوه قانونگذاری و اجرایی و دادگستری، 
نقشی را که در جهان مدرن باید داشته 
باشند، ندارند! جز اینکه هر سه در پیوند 
با یکدیگر دستگاه عریض و طویلی را در 
خدمت »ولی فقیه« و شبکه های مافیایی 
چهل  درعمل  می کنند.  مدیریت  آن 
سال است ایران همانطور که خمینی 
آرزو داشت: »امیدوارم یک دولت بزرگ 
اسالمی به همه دنیا غلبه کند!« )کیهان؛ 
۲۶فوریه ۱۹۷۹( خرج انقالب اسالمی و 

اهداف جهان گشایانه ی آن می شود. 
اقدامات  و  رفتار  و  گفتار  تمامی 

جمهوری اسالمی در سیاست داخلی و 
خارجی با هر کسی که در رأس سه قوه 
نشسته باشد، در خدمت تحقق آرزوی 
به  اسالمی  بزرگ  دولت  غلبه ی »یک 

همه دنیا«ست.
درک این موضوع مهم است تا دریافت 
که کشور و مردم ایران، در چیدمان فکری 
خمینیسم، فقط سکوی رسیدن به چنین 
هدفی هستند و آرای آنها جز حفظ این 
سکو هیچ ارزش دیگری ندارد؛ این آرا 
ریخته شدند  به صندوق  در سال ۹۶ 
به  »تدارکاتچی«  عنوان  به  روحانی  تا 
ریاست قوه مجریه برسد و بعد در سال 
۹۷ رئیسی بر ریاست قوه قضائیه نشسته 
و در سال ۹۹ هم قالیباف با کمترین 
مشارکت در انتخابات ۲ اسفند ۹۸ رئیس 
قوه مقننه می شود! هر سه قوه گوش به 

فرمان ولی فقیه! 
برخی  برای  ابهامی  جای  هنوز  اگر 
رأی دهندگان وجود دارد پس باید آنها 
را در شمار شهروندانی به حساب آورد 
که در هر شرایطی برای حفظ جمهوری 
اسالمی و حفظ منافع و موقعیت خود، 
در رأی گیری های نظام شرکت می کنند.

شلیک نظام به 
قلب فرزندان 

تشنه ایران

تیتر    دو
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استدیو صدای آمریکا

برایان هوک: بخش فارسی »صدای 
آمریکا« بیشتر صدای مالها شده!

ر  د ک  هو ن  یا ا بر =
نوشت  پست«  نیویورک  «
سانسور  ز  ا یران  ا ردم  م
نج  ر نه ها  سا ر نگین  س
گزارش هایی  به  و  می برند 
ز  نیا نه  صادقا و  رست  د

دارند.
سی  ر فا بخش  «  =
اخباری  باید  امریکا  صدای 
درباره نقض حقوق بشر در 
رژیم،  درون  فساد  یران،  ا
مقابله  در  تحلیل هایی  و 
تولید  رژیم  پروپاگاندای  ا  ب
کند بجای اینکه خودش آن 

پروپاگاندا را پخش کند«.
کرد  تهدید  هوک   =
صدای  فارسی  بخش  اگر  «
آمریکا نتواند هرچه زودتر 
دست  استانداردها  این  ه  ب
بر  باید  کنگره  کند،  یدا  پ
اساس وظیفه خود در قبال 
مالیات دهندگان آمریکایی، 
این  تعطیلی  و  بودجه  قطع 

بخش را لحاظ کند«.
مور  ا در  مریکا  آ ویژه  ینده ی  ما ن
 ۷( مه   ۲۷ که  یادداشتی  در  یران  ا
خرداد( در روزنامه »نیویورک پست« 
منتشر شده به فعالیت بخش فارسی 
 )VOA ( آمریکا  صدای  لویزیون  ت
انتقاد کرده و گفته مالیات دهندگان 
را  شبکه ای  بودجه  نباید  مریکایی  آ
در  مالها«  که »صدای  کنند  امین  ت

ایران شده است.

برایان هوک می نویسد بخش فارسی 
صدای آمریکا برای مقابله با اطالعات 
و تبلیغات رژیم ایران باید بهتر عمل 
اولویت  ترامپ  برای دولت  این  کند. 
دارد زیرا حمایت از مردم ایران شامل 
دسترسی آنها به گزارش های مستقل 

و مستدل است.
»من  نوشت  آمریکایی  مقام  ین  ا
برنامه های  که  مرتب می شنوم  بطور 
ناگهان  آمریکا  صدای  ر  رطرفدا پ
کیفیت  با  برنامه هایی  با  و  شده  غو  ل
پایین تر جایگزین شده اند. من ناراحت 
شدم وقتی دیدم در جریان اعتراضات 
تاریخی ضد رژیم در آبان گذشته که 
ایرانی   ۱۵۰۰ شدن  کشته  به  منجر 
آمریکا  صدای  فارسی  بخش  د،  ش
پخش  طبیعت  درباره  ستندهایی  م

ی کرد«. م

ایران  »مردم  اینکه  بر  تاکید  با  و  ا
رنج  رسانه ها  سنگین  سانسور  ز  ا
می برند« گفت »آنها به گزارش هایی 
بخش  دارند.  نیاز  صادقانه  و  درست 
اخباری  باید  آمریکا  صدای  ارسی  ف
ایران،  در  بشر  حقوق  نقض  رباره  د
در  تحلیل هایی  و  رژیم،  فساد درون 

مقابله با پروپاگاندای رژیم تولید کند 
بجای اینکه خودش آن پروپاگاندا را 

پخش کند«.
برایان هوک تهدید کرد »اگر بخش 
هرچه  نتواند  آمریکا  صدای  ارسی  ف
زودتر به این استانداردها دست پیدا 
کند، کنگره باید بر اساس وظیفه خود 
آمریکایی،  مالیات دهندگان  قبال  در 
قطع بودجه و تعطیلی این بخش را 

لحاظ کند«.
آمریکا  خارجه  وزارت  مقام  ین  ا
باید  آمریکا  صدای  گفت  مچنین  ه
عملکردش  و  پاسخگو  این  از  یش  ب
کرد  اشاره  وی  باشد.  بررسی  ابل  ق
یت  هدا می توان  شروع  برای  ه  ک
ایاالت  جهانی  رسانه های  سازمان  «
ز  ا که  شخصیتی  به  ا  ر تحده«  م
سپرد.  است،  شده  تأیید  سنا  سوی 
نامزد   ۲۰۱۸ ژوئن  در  پک  ایکل  م
تأیید وی در سنا  اما  ین مقام شد  ا
مورد توجه قرار نگرفت. مایکل پک 
فعالیت  در  در  تخصصی  یشینه ی  پ
رسانه ای دارد و برای این مقام بسیار 
سوی  از  می بایست  و  است  ناسب  م

تأیید شود. سنا 
سفید  کاخ  که  می شود  ادآوری  ی
در  فروردین(   ۲۱( آوریل  نهم  وز  ر
شبکه  عملکرد  به  تند  ی  نیه ا یا ب
و  انتقاد   )VOA( آمریکا«  »صدای 
اعالم کرد که این رسانه بجای ترویج 
سیاست های آمریکا مبنی بر دفاع از 
آزادی و دموکراسی تبدیل به دستگاه 
تبلیغاتی چین و روسیه و جمهوری 

اسالمی شده است.
عملکرد  درباره  سفید  کاخ  یانیه  ب
سخنگوی  آمریکا  صدای   :VOA
ه  دستگا و  دی  ستبدا ا ژیم های  ر
تبلیغاتی روسیه و چین و جمهوری 

اسالمی است
به  اشاره  با  بیانیه  این  ادامه  ر  د
چین  کمونیست  حزب  نهانکاری  پ
و گسترش ویروس کشنده ُکرونا در 
دنیا آمده بود »روزنامه نگاران وظیفه 
دهند،  گزارش  را  حقایق  که  ارند  د
را  پکن  تبلیغات  آمریکا  صدای  ما  ا
صدای  هفته  این  می کند.  قویت  ت
آمریکا پایان ویروس ُکرونا در ووهان 
را یک موفقیت توصیف کرد و آن را 
نمونه ای برای جهان دانست و سپس 
در توییتی، یک ویدئو از جشن  پایان 
از  بدتر  و  کرد  منتشر  را  رنطینه  ق
رسانه های  از  بسیاری  که  زمانی  آن 
چین  به  نسبت  ما  برتری  از  مریکا  آ
گزارش می دهند، صدای آمریکا یک 
نمودار  و در یک  فراتر گذاشت  قدم 
بر اساس آمار حزب کمونیست چین 
تعداد کشتار ویروس ُکرونا در آمریکا 

و چین را مقایسه کرد!
اطالعاتی  کارشناسان  که  همانطور   
آشکار کردند این ارقام یک مقایسه 
غلط و بیجا بوده است زیرا وسیله ای 
وجود ندارد که صحت و سقم ارقام 
کنند.  بررسی  را  چین  شده  عالم  ا
داستان ویروس ُکرونا نمونه ای از این 

نوع خبررسانی است«.

اسالمی  جمهوری  از  اتریش  ولت  د
مسعود  کردن  محکوم  دلیل  واسته  خ
مصاحب دبیرکل انجمن اتریش و ایران 
به ده سال زندان با اتهام جاسوسی را با 

ارائه مدارک مستند ثابت کند.
استاندارد  روزنامه  وبسایت  نوشته  ه  ب
در وین، دادگاه تهران هیچگونه سند 
با جاسوس بودن  و مدرکی در رابطه 

مسعود مصاحب ارائه نداده است.
ایران سخت  اگرچه  نوشته:  ستاندارد  ا
ماشین  اما  ُکروناست،  بیماری  درگیر 
صدور احکام دستگاه قضایی آن همچنان 

مشغول صدور حکم است.
به گزارش این روزنامه، مسعود مصاحب 
روز سی و یکم اردیبهشت در دادگاهی 
به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان 
به ده سال زندان محکوم شد. اما مدارکی 
که اتهام او را ثابت کند، نه در اختیار 
وکیل وی و نه حتی دادستان دادگاه 
قرار گرفته است.استاندارد نوشته: همین 
کافی است که این مدارک در کشوی 
میز قاضی دادگاه باشد. این نشریه به 
نقل قولی از قاضی دادگاه اشاره کرده 
که گفته است، حکم مسعود مصاحب 
می توانست بیست سال یا حتی اعدام 
باشد که البته وکیل مصاحب می تواند 

به این حکم اعتراض کند.
استاندارد اضافه کرده: مسعود مصاحب 
۷۳ سال دارد. او دارای دکترای مهندسی 
مکانیک است. وی ژانویه سال گذشته 
زمانی که همراه هیئتی از طرف شرکت 
Medastron به ایران سفر کرده بود، 
دستگیر شد.»مد استرون« تشکیالتی 
در شمال اتریش است که برای درمان 
»یون«  مولکول های  با  تحقیقات  و 
)یون تراپی( فعالیت می کند و پروژه ای 

هم در این زمینه در تهران دارد.
مسعود  که  شده  یادآور  ستاندارد  ا
مصاحب ۲۵ سال برای بهبود مناسبات 
اتریش و جمهوری اسالمی ایران تالش 
مداوم داشته است. ضمنا او تنها زندانی 
زندان  در  اتریشی  ایرانی–  وتابعیتی  د
جمهوری اسالمی نیست. زندانی دیگر 
ایرانی– اتریشی در زندان اوین، کامران 
است  کامپیوتری  علوم  مشاور  ادری  ق
به جرم  ایران  در  قبل  ه چهار سال  ک
جاسوسی دستگیر و به ده سال زندان 

محکوم شد.

 دولت اتریش: جمهوری اسالمی باید با 
ارائه مدرک، دلیل زندانی کردن رئیس 

انجمن ایران و اتریش را توضیح دهد

مسعود مصاحب برای بهبود روابط 
اتریش و جمهوری اسالمی ایران 

بسیار تالش کرد
این نشریه از فریبا عادلخواه، پژوهشگر 
یو«  »ساینس  دانشگاه  امعه شناسی  ج
پاریس که او نیز در ایران به پنج سال 
زندان به جرم جاسوسی محکوم شده، 
نام برده و تأکید کرده که فریبا عادلخواه 
هم بدون آنکه هیچگونه مدرکی دال بر 
جاسوس بودنش ارائه شود، همچنان در 
زندان بسر می برد.انوشه عاشوری شهروند 
دیگری با تابعیت ایرانی– انگلیسی است 
که به نوشته استاندارد در ایران زندانی 
است.ده روز پیش، الکساندر شالنبرگ 
وزیر خارجه اتریش که به تهران رفته 
بود، همراه سفیر این کشور در ایران از 
ظریف خواستار آزادی زندانیان دوتابعیتی 
مسئوالن  اما  شدند.  اتریشی  یرانی-  ا
مسعود  می گویند،  اسالمی  مهوری  ج
مصاحب با گذرنامه ایرانی وارد تهران 
شده و این ماجرا موضوعی است داخلی.

وزارت خارجه اتریش به خانواده مسعود 
پیگیر  اطمینان داده همواره  مصاحب 
وضع او خواهد بود و برای آزادی وی از 
هیچگونه تالشی فروگذار نخواهد کرد.
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کیهاِن شما ، کیهاِن لندن

= بر اساس اعالم وزارت 
از  معافیت  آمریکا  خارجه 
با  مرتبط  پروژه های  تحریم 
به  دیگر  روز   ۶۰ که  رجام  ب
پایان به می  رسد دیگر تمدید 

نخواهد شد.
امجد  و  آقایی  مجید  =
عوامل  از  نفر  دو  ازگار  س
هسته  ای رژیم ایران به دلیل 
شرکت و تالش برای حضور 
در فعالیت هایی که به توسعه 
جمعی  کشتار  سلیحات  ت
کمک می  کند تحریم شدند.

آمریکا  =وزارت خارجه 
در بیانیه ای اعالم کرد رژیمی 
»راه  از  پیش  روز  چند  ه  ک
حل نهایی« ]علیه اسرائیل[ 
صحبت کرد و مرتب تهدید 
از  را  اسرائیل  که  ی کند  م
می کند،  محو  جهان  قشه  ن
نباید سالح هسته ای  رگز  ه

به دست آورد.
 ۸( مه   ۲۷ آمریکا  خارجه  زارت  و
خرداد( اعالم کرد معافیت های تحریمی 
برای کشورهایی نظیر روسیه، چین و 
شرکت های اروپایی جهت همکاری های 
اسالمی  جمهوری  با  اتمی  لح آمیز  ص
ایران لغو می شود. همچنین دو نفر از 
دست اندرکاران برنامه های اتمی رژیم 
ایران نیز در فهرست تحریم  ها قرار گرفتند.

ایاالت  خارجه  وزیر  پمپئو  ایک  م
متحده در توییتی اعالم کرد دو مدیر 
فعال در برنامه غنی  سازی، مجید آقایی 

لغو معافیت های اتمی جمهوری اسالمی یک هفته
 پس از تهدید اسرائیل توسط علی خامنه  ای

پدافند نیروگاه فردو حوالی قم
و امجد سازگار، را تحریم شده اند. وی 
باید  ایرانی  »دانشمندان  کرد  اکید  ت
انتخاب کنند که کار صلح آمیز را خارج از 
برنامه توسعه تسلیحات اتمی انجام دهند 

یا خطر تحریم ها را به جان بخرند«.
وی همچینن نوشت »برنامه هسته اِی 
در حال گسترش ایران به روشنی آشکار 
خاتمه  باید  همکاری  این  که  ی کند  م
یابد. تالش های بعدی برنامه هسته ای، 
تنها فشار بر رژیم را افزایش می دهد«.

 پمپئو همچنین در بیانیه ای توضیح 
داد که مجید آقایی و امجد سازگار به 
دلیل شرکت و تالش برای حضور در 
فعالیت هایی که به توسعه تسلیحات کشتار 
جمعی کمک می  کند، تحریم شده اند.

امجد سازگار مدیرعامل سازمان انرژی 
صنعتی  تولید  مسئول  و  ایران  تمی  ا
غنی سازی  برای  گازی  انتریفیوژ  س
اورانیوم است. سازگار در سال ۲۰۱۹ 
نصب سانتریفیوژ در کارخانه غنی سازی 
کنترل  و  مدیریت  را  فردو  سوخت 

می کرد.
با پایان یافتن فعالیت های مربوط به 
آنچه در چارچوب برجام تعیین شده، 
امکان معافیت فعالیت  یاالت متحده  ا
در فاز یک نیروگاه اتمی بوشهر را برای 
۹۰ روز دیگر تمدید می کند تا اطمینان 
پیدا شود که عملیات ایمنی آن کامل 

شده است.
آمریکا  شده  تاکید  بیانیه  این  ر  د
همچنان از نزدیک و در هر زمان بر همه 
ایران نظارت  برنامه هسته ای  تحوالت 

خواهد کرد.
در پایان این بیانیه قید شده رژیمی 
که چند روز پیش از »راه حل نهایی« 
]علیه اسرائیل[ صحبت کرده و مرتب 
تهدید می کند که اسرائیل را از نقشه 
جهان محو می کند، هرگز نباید سالح 
هسته ای به دست آورد. ایاالت متحده 
ز محکومیت گسترده جامعه جهانی  ا
علیه اظهارات ضد اسرائیلی رژیم ایران 
استقبال می کند. لفاظی های زشت رژیم 

برای  را  جهانی  جامعه  قاطعیت  قط  ف
مقابله با تهدیدات خود تقویت می کند.

وبسایت  این  از  پیش  هفته  ک  ی
که  کرد  منتشر  را  پوستری  امنه ای  خ
گروه های  می شود  داده  نشان  آن  ر  د
جهادی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
فتح  اورشلیم  در  را  سجداالقصی  م
کرده اند. روی این پوستر نوشته شده: 
»راه حل نهایی«. این تهدید که یادآور 
سیاست نازی ها و رژیم هیتلری در »حل 
مشکل یهودیان« است، بازتاب زیادی در 

سطح جهان پیدا کرد.
همچنین علی خامنه ای در سخنانی 
ساکن  فلسطینی های  از  حریک آمیز  ت
تا  خواست  اردن  رود  باختری  رانه  ک
مانند غّزه مسلّح شوند و به سازمان های 
»جهاد  برای  کرد  توصیه  هادی  ج
حسین  همزمان  خیزند.  بپا  قدس«  م
امیرعبداللهیان از مقام های ارشد رژیم 
مدعی شد که قاسم سلیمانی تا اتاق 
خواب مقامات ارشد اسرائیل دسترسی 
داشت و اکنون هم فرمانده جدید سپاه 

قدس این دسترسی را دارد!
روزنامه »واشنگتن  پست« به نقل از 
کارشناسان مبارزه با گسترش تسلیحات 
اتمی می نویسد گروهی از قانونگذاران 
آمریکایی به رهبری سناتور تام کاتن 
و همچنین مایک پمپئو در تالش اند 
را  اسالمی  جمهوری  بر  فشارها  ه  ک
افزایش دهند و بقایای امتیازاتی را که 
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما 
در چارچوب برجام به ایران داده شد 

حذف کنند.
این روزنامه آمریکایی می گوید هنوز 
روسی  شرکت های  آیا  نیست  علوم  م
و چینی با توقف معافیت های آمریکا، 
خواهند  متوقف  را  ایران  با  مکاری  ه

کرد یا نه!

وزیر خارجه فرانسه برای چندمین بار 
اسالمی  جمهوری  رژیم  مسئوالن  ز  ا
فریبا  فرصت  اولین  در  تا  خواسته 
فرانسوی  ایرانی-  پژوهشگر  عادلخواه 
را در کوتاه ترین زمان آزاد کند وگرنه 
حالت  از  می تواند  کشور  دو  وابط  ر

کنونی خارج شود.
ژان ایو لودریان حکم جدید پنج سال 
زندانی  عادلخواه  فریبا  برای  حبس 
از  پیش  روز  چند  که  را  وتابعیتی  د
شد،  صادر  ایران  در  دادگاهی  وی  س
تصمیمی با انگیزه های سیاسی خواند 
و تأکید کرد که این مسئله می تواند 
روابط دو کشور را که چندان مطلوب 
هم نیست، بسیار سخت تر کند.فریبا 
ایرانی-  دوتابعیتی  شهروند  ادلخواه  ع
فرانسوی از یازده ماه پیش در زندان 
رژیم جمهوری اسالمی بسر می برد. او 
شانزدهم ماه مه در دادگاهی در تهران 
به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج 
سال حبس و به خاطر تبلیغ علیه نظام 
جمهوری اسالمی به یک سال زندان 

محکوم شد.
حکومت  جزایی  قوانین  به  توجه  ا  ب
والیت فقیه، در صورت صدور بیش از 
یک حکم برای محکوم، طوالنی ترین 
این ترتیب  به  حکم اجرا می شود و 
فریبا باید پنج سال دیگر در زندان بسر 
برد.به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر 
خارجه این کشور تلویحا به مسئوالن 
داده  اسالمی هشدار  ژیم جمهوری  ر
که برای پیشگیری از بدتر شدن روابط 
پژوهشگر  این  فورا  کشور  دو  یان  م

دانشگاه باید آزاد شود.
این  سه شنبه  روز  لودریان  ایو  ان  ژ
»فرانس  رادیویی  شبکه  به  فته  ه
حکم  ما  عقیده  به  گفت:  ینتر«  ا
اعالم شده برای این خانم هیچ پایه 
مبنای  بر  و  ندارد  واقعی  اساس  و 
نشده  صادر  جدی  موارد  و  ناصر  ع
است. این حکم، تصمیمی با مختصات 
است.گفتنی  سیاسی  انگیزه های  و 
تابعیت  اسالمی  جمهوری  که  ست  ا
و  نمی شناسد  رسمیت  به  را  وگانه  د
آزادی  درخواست های  تمام  کنون  ا  ت
است. کرده  رد  را  عادلخواه  ریبا  ف

اخیرا روالند گابریل مارشال پژوهشگر 
زندگی  شریک  و  همکار  و  رانسوی  ف

وزیر خارجه فرانسه به جمهوری اسالمی:
 فریبا عادلخواه را هرچه زودتر آزاد 
کنید وگرنه روابط دو کشور بدتر می شود

فریبا عادلخواه شهروند
 دوتابعیتی ایرانی- فرانسوی 

در تهران
اوین  در  نیز  او  که  عادلخواه  ریبا  ف
جالل  آزادی  مقابل  در  بود،  ندانی  ز
روح اهلل نژاد که دولت فرانسه قرار بود 
وی را به آمریکا تحویل دهد، آزاد شد 

و به پاریس بازگشت.
آزادی گروگان های خارجی در ایران: 
»شکستن هیمنه پوشالی آمریکا« یا 
معامله به امید موافقت آمریکا با وام 

۵ میلیارد دالری؟!
جمهوری  رئیس  ماکرون  مانوئل  ا
در  بار  دو  یکی  کنون  تا  نیز  رانسه  ف
رابطه با آزادی فریبا عادلخواه و روالند 
از  بود  داده  انجام  اقداماتی  ارشال  م
با حسن روحانی همتای خود  جمله 
در جمهوری اسالمی درباره آزادی این 

گروگان ها صحبت کرده بود.
است  ین  ا سیاسی  ناظران  صور  ت
به  اسالمی  جمهوری  رژیم  اگر  ه  ک
سرسختی خود در مورد آزادی فریبا 
ایرانی  فرانسوی–  زندانی  ادلخواه  ع
دامه دهد، امکان اخراج سفیر رژیم  ا
ایران از پاریس و احضار سفیر فرانسه 
از تهران، یا به شکل دیگری از قطع 

رابطه وجود دارد.
احتمال دیگر این است که رژیم والیت 
عادلخواه  فریبا  آزادی  ازای  در  قیه  ف
نتظارات دیگری را از فرانسه مطرح  ا
کند که چگونگی این درخواست ها به 
احتمال زیاد در آینده نزدیک روشن 
هفته  چند  ایران  شد.رژیم  واهد  خ
به  سوئیس  دولت  طریق  از  یش  پ
آمریکا پیشنهاد داد که کلیه زندانیان 
سیاسی در دو کشور را آزاد کنند. اما 
واشنگتن  سوی  از  واکنشی  کنون  ا  ت
به این تقاضا نشان داده نشده است.
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رقبای »افشاگر« در انتخابات ریاست جمهوری۹۶ رئیس سه قوه!
سردار »تخریبچی« هم رئیس مجلس 

شورای اسالمی شد!

قالیباف  محمدباقر  =
سپاه  سابق  فرماندهان  ز  ا
اسالمی  انقالب  اسداران  پ
است که هم معتقد به »لوله 
کردن دانشجویان معترض« 
است و هم شعارهای تبلیغاتی 
و  »تسامح  درباره  یادی  ز

تساهل« دارد!
=این عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام که افتخارش را 
»تخریبچی« بودن در جبهه 
جنگ ایران و عراق می داند، با 
وجود اتهامات مالی زیاد، سه 
انتخابات ریاست  دوره برای 
برای  دوره  یک  و  جمهوری 
شورای  مجلس  نتخابات  ا
شورای  سوی  از  سالمی  ا
صالحیت«  »تأیید  گهبان  ن

شده است.
=به این ترتیب سه رقیب 
ریاست جمهوری  نتخابات  ا
در  که   ۱۳۹۶ سال  اسالمی 
درباره ی  انتخاباتی  بارزه  م
ی  ی ها ر هکا تبا و  د  سا ف
یکدیگر افشاگری می کردند، 
بر  و  شده  کامیاب  مگی  ه
کرسی ریاست سه قوه تکیه 
به  روحانی  حسن  ده  اند!  ز
رسید؛  مجریه  قوه  یاست  ر
سیدابراهیم رئیسی به ریاست 
شد؛  منصوب  قضاییه  وه  ق
محمدباقر قالیباف هم رئیس 

قوه مقننه شد!
یازدهمین دوره  در دومین نشست 
محمدباقر  اسالمی  شورای  جلس  م
قالیباف به عنوان ریاست مجلس شورای 
اسالمی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
نایب  عنوان  به  ثمرین  نیکزاد  علی  و 
رئیسان مجلس شورای اسالمی انتخاب 

شدند.
شورای  مجلس  دوره  ازدهمین  ی
خرداد  هفتم  چهارشنبه  روز  سالمی  ا
به کار کرد.  آغاز  بطور رسمی   ۱۳۹۹
اسالمی  شورای  مجلس  مایندگان  ن
در دومین نشست علنی خود در روز 
پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹ هیئت رئیسه 
مشخص  را  اسالمی  شورای  جلس  م

کردند.
ریاست مجلس شورای اسالمی که 
پیشتر علی آملی الریجانی به مدت ۱۲ 
سال آن را به عهده داشت، مهم ترین 
سمت در قوه مقننه جمهوری اسالمی 
به شمار می رود و طی هفته های گذشته 
جریان های مختلف اصولگرای راه یافته به 
مجلس شورای اسالمی رقابت سنگینی 

برای کسب این کرسی انجام دادند.
مصطفی   ، ف لیبا قا قر  با حمد م
آقامیرسلیم، فریدون عباسی و حمیدرضا 
حاجی بابایی به عنوان کاندیداهای نهایی 
انتخابات ریاست مجلس شورای اسالمی 
معرفی شده بودند. در روزهای گذشته 
خبرهایی درباره انصراف فریدون عباسی 
مطرح شد اما نام او امروز در میان اسامی 

نامزدها بود.
حمیدرضا حاجی بابایی نیز در دقایقی 
مانده به برگزاری انتخابات اعالم انصراف 

کرد.
که  بود  شده  اعالم  چهارشنبه  وز  ر
محمد باقر قالیباف با کسب ۱۶۶ رای 
از مجموع ۲۴۰ رای گرفته شده، گزینه  
نهایی فراکسیون »انقالب اسالمی« برای 

ریاست مجلس شده است.
امروز،  رأی گیری  از  نهایت پس  در 
پنجشنبه ۸ خرداد ۹۹، نمایندگان حاضر 
در صحن علنی مجلس محمدباقر قالیباف 
را با ۲۳۰ به عنوان رئیس و امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی و علی نیکزاد ثمرین را 
با ۲۰۸ و ۱۹۶ رأی به عنوان نایب رئیس 
اول و دوم مجلس یازدهم انتخاب کردند.

انتخابات  رقیب  سه  ترتیب  این  ه  ب
ریاست جمهوری اسالمی سال ۱۳۹۶ 
که در مبارزه انتخاباتی درباره ی فساد 
افشاگری  یکدیگر  تباهکاری های  و 
بر  و  شده  کامیاب  همگی  ی کردند،  م
زده  اند!  تکیه  سه قوه  ریاست  رسی  ک
مجریه  قوه  ریاست  به  روحانی  سن  ح
رسید؛ سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوه 
قضاییه منصوب شد؛ محمدباقر قالیباف 

هم رئیس قوه مقننه شد!
محمدباقر قالیباف سه بار در سال های 
انتخابات  در  و ۱۳۹۶   ۱۳۹۲ ،۱۳۸۴
در  او  کرد.  یاست جمهوری شرکت  ر
دو دوره نخست به ترتیب به محمود 
احمدی نژاد و حسن روحانی باخت و 
در سال ۱۳۹۶ نیز به نفع سیدابراهیم 
ریاست جمهوری  انتخابات  از  رئیسی 

انصراف داد.
ریاست مجلس شورای اسالمی برای 
دهه  دو  طی  که  قالیباف  حمدباقر  م
گذشته نامش با فساد اقتصادی و ناکامی 
در سه دوره انتخابات ریاست جمهوری 
به  بزرگی  پیروزی  است،  خورده  ره  گ

شمار می رود.
سابق  اعضای  از  قالیباف  حمدباقر  م
سپاه پاسداران انقالب اسالمی است که 
در قرارگاه سازندگی »خاتم االنبیا«، نیروی 
هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و 
نیروی انتظامی سمت فرماندهی داشت. 

دانشجویان  کردن  »لوله  به  معتقد  و  ا
معترض« است اما شعارهای تبلیغاتی 
زیادی نیز درباره »تسامح و تساهل« دارد!

قالیباف از سال ۱۳۸۷ به مدت ۱۲ 
سال شهردار تهران بود. حضور قالیباف 
فسادهای  با  نیز  تهران  شهرداری  ر  د
مالی در این سازمان گره خورده و یکی 
از مهم ترین پرونده های فسادی که نام 
قالیباف در آن مطرح شده پرونده امالک 

نجومی است.
این پرونده در شهریور ۱۳۹۵ و در 
روزنامه  ترتیب در  به  زارش هایی که  گ
شرق  و وبسایت »معماری نیوز« منتشر 
شد برجسته شد. بر اساس این گزارش ها 
امالک  از  مترمربع  هزار  صد  از  یش  ب
مسکونی،  کاربری  با  تهران  اراضی  و 
تجاری، اداری و خدماتی که متعلق به 
اموال عمومی شهرداری پایتخت بوده 
تخفیف های ۵۰  با  آشکار،  تخلفی  در 
اعضای  معاونان،  مدیران،  به  درصدی 
شورا و تعدادی از افراد حقیقی واگذار شد.

در این پرونده رد پای مقاماتی چون 
محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران 
و مهدی چمران برادر مصطفی چمران 
و رئیس وقت شورای شهر تهران دیده 

می شد.
»پرداخت ۶۰ میلیارد تومان کمک و 
همچنین اعطای زمین هایی به مساحت 
هفتاد هزار متر، هفت هزار متر و سه هزار 
متر به خیریه امام رضا متعلق به همسر 
بانکی  حساب  فقره   ۴۷« الیباف«،  ق
مخفی«، »بدهکاری ۲۲۹ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون تومانی قوه قضائیه به شهرداری و 
عدم پرداخت آن«، »طلب ۴۹۷ میلیارد 
تومانی شهرداری از بنیاد تعاون سپاه« و 
»خرید و فروش ایستگاه مترو« از جمله 
موارد دیگر تخلفات و فاسدهای مرتبط 
با محمدباقر قالیباف در دوران ریاست او 

بر شهرداری تهران است.
نیوز« همچنین  وبسایت »معماری 
کشور  کل  بازرسی  سازمان  از  امه ای  ن
منتشر کرد که نشان می داد محمدباقر 
قالیباف از سوی این سازمان به »ارتشاء 
]رشوه گیری[، اختالس و کالهبرداری« 
و »تضییع اموال عمومی« به مبلغ ۲۲۰۰ 

میلیارد تومان متهم شده است. 
دادستان کل کشور نیز اعالم کرده 
بود که در پرونده امالک نجومی »تخلف 

قطعی« صورت گرفته است!
قالیباف که افتخارش را »تخریبچی« 
عراق  و  ایران  جنگ  جبهه  در  ودن  ب
مالی  اتهامات  با  شرایطی  در  ی داند  م
ریاست  انتخابات  در  که  وبروست  ر
جمهوری لیست اموال خود و حساب 
بانکی با موجودی فقط ۲۸ میلیون تومان 
را اعالم کرد اما مشخص نیست هزینه ها 
و ریخت و پاش های ده ها میلیارد تومانی 
برای سه دوره نامزدی اش در انتخابات 
اخیر  انتخابات  و  جمهوری  یاست  ر
مجلس شورای اسالمی را از کجا تأمین 

کرده است!
محمدباقر قالیباف در حالی با اتهامات 
بوده  روبرو  گسترده  مالی  و  قتصادی  ا
تشخیص  مجلس  عضو  که  هست  و 
مصحلت نظام نیز هست و شورای نگهبان 
او را برای یازدهمین انتخابات مجلس 

شورای اسالمی تأیید صالحیت کرد.
قالیباف همچنین در صدر فهرست ۳۰ 
نفره نامزدهای اصولگرای شهر تهران در 
رقابت های انتخابات مجلس یازدهم قرار 
گرفت که بسیاری از آنها ادعای مبارزه 
با فساد اقتصادی دارند. او روز گذشته 
نیز به عنوان »گزینه  نهایی فراکسیون 
انقالب اسالمی« برای ریاست مجلس 
بر  و  شد  معرفی  نیز  اسالمی  ورای  ش
به  گوش  مجلس  این  ریاست  رسی  ک

فرمان »رهبر« تکیه زد!

=حجت سلطانی سفیر 
ر  د می  سال ا ی  ر مهو ج
کاراکاس با انتشار تصویری 
خامنه  ای  دیدار  از  دیمی  ق
نوشت  توییتی  در  چاوز  و 
دو  و  انسان  دو  رهبر،  دو  «
قلب ها  حاکِم  که  نقالبی  ا
عشق  با  عشق  ستند...  ه

جبران می شود«!
»سال  گفته  سلطانی  =
۲۰۰۸ وقتی ایران تحریم بود 
ونزوئال به سرپرستی فرمانده 
ایران  به  را  بنزین  اوز  چ
رهبری  به  امروز  و  رستاد  ف
تانکرهای  خامنه ای  مام  ا
سوخت به سرزمین قهرمانان 

فرستاده شد«.
مه  نا ز و ر یت  بسا و =
انگلیسی »گاردین« با اشاره 
نفتکش  ولین  ا ینکه  ا ه  ب
بدون  اسالمی  مهوری  ج
ونزوئال  به  آمریکا  خالت  د
با  که  است  نوشته  سید  ر
رسیدن این محموله رهبران 

ونزوئال جشن گرفتند.
تخمین  کارشناسان  =
می  زنند کل محموله ارسالی 

»پیوند عاشقانه«ی اسالمگرایان و چپگراها؛ اولین
 محموله ارسالی جمهوری اسالمی به ونزوئال رسید

از ایران به ونزوئال نهایتاً برای 
تامین دو تا سه هفته بنزین 

کفایت می کند.
اولین  خرداد(   ۴( ماه  کشنبه ۲۴  ی
تانکر ایرانی از ۵ تانکر که محموله های 
سوخت را به ونزوئال منتقل کرده اند پس 
از عبور از اقیانوس اطلس از طریق دریایی 
کارائیب وارد آب  های سرزمینی ونزوئال 
کاراکاس  و  تهران  برای  اقدام  د.این  ش
یک موفقیت محسوب می شود زیرا هر 
دو توسط آمریکا تحریم هستند و در 
شدیدترین بحران اقتصادی قرار دارند و 
در این مبادله، اتحاد ضدآمریکایی خود 

را به نمایش می گذارند.
سفارت جمهوری اسالمی در ونزوئال 
احتماالً  که  کوتاه  ویدئویی  انتشار  ا  ب
مربوط به حرکت نفتکش »فورچون« 
در دریای کارائیب است تایید کرد که 
آب  های  به  سوختی  محموله  ولین  ا
سرزمینی ونزوئال اسکورت شده است.

جمهوری  سفیر  سلطانی  جت  ح
انتشار  با  کاراکاس  در  ایران  سالمی  ا
خامنه ای  علی  دیدار  از  صویری  ت
اسالمگرا و هوگو چاوز کمونیست که 
مربوط به یک دهه پیش بود خبر داد 
که تانکر به ونزوئال رسیده و نوشت »دو 
رهبر، دو انسان و دو انقالبی که حاکِم 
قلب ها هستند. امروز بیش از هر زمان 
و  ایران  بین  برادری  پیوندهای  یگر  د

ونزوئال قوی و عمیق است«.
او در ادامه نوشته »عشق با عشق جبران 

ایران  وقتی  سال ۲۰۰۸  در  ی شود.  م
تحریم بود ونزوئال به سرپرستی فرمانده 
چاوز بنزین را به ایران فرستاد و امروز به 
رهبری امام خامنه ای تانکرهای سوخت 
شد«. فرستاده  قهرمانان  سرزمین  ه  ب

جمهوری  رئیس  روحانی  سن  ح
اسالمی در تماس تلفنی با شیخ تمیم 
بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به 
تهدیدات آمریکا نسبت به نفتکش های 
ایرانی که به سمت ونزوئال می روند گفته 
دریای  در  ما  نفتکش های  »اگر  ود  ب
کارائیب یا در هر کجا از جهان از سوی 
آمریکایی  ها دچار مشکل شوند متقاباًل 
برای آنها مشکل به وجود خواهد آمد«.

وبسایت روزنامه انگلیسی »گاردین« 
با اشاره به اینکه اولین نفتکش ایرانی 
بدون دخالت آمریکا به ونزوئال رسید 
نوشته است که با رسیدن این محموله 

رهبران ونزوئال جشن گرفتند.
بشکه  میلیون   ۵۳/۱ حدود  یران  ا
سوخت به ونزوئال ارسال کرده است. 
ایران  ا وجود تبلیغاتی که رژیم  های  ب
تانکرها  این  ارسال  بر روی  ونزوئال  و 
به عنوان یک موفقیت انجام می دهند، 
کل  می  زنند  تخمین  ارشناسان  ک
تا سه  تامین دو  برای  نهایتاً  محموله 
می کند.مخالفان  کفایت  بنزین  فته  ه
فشار  با  مادورو تالش کرده اند  دولت 
به واشنگتن از رسیدن این محموله  ها 
به ونزوئال جلوگیری کنند. روز شنبه 
۲۳ ماه مه جان بولتون مشاور پیشین 
توییتی  در  سفید  کاخ  ملی  منیت  ا

استقبال پرسنل نفتی ونزوئال از ملوانان ایرانی که محموله سوخت را به کاراکاس رساندند

ولی  نماینده  =جانشین 
اگر  قدس:  سپاه  در  قیه  ف
کشتی های جمهوری اسالمی 
رژه  آمریکا  ناوهای  قابل  م
می روند و بنزین ما را به دیگر 
و  می کنند  منتقل  کشورها 
انجام هیچ  دشمنان جرئت 
کاری را ندارند به دلیل عظمت 

مقاومت و حاج قاسم است!
که  است  »درست  =
دشمنان سردار بزرگی چون 
حاج قاسم سلیمانی را از ما 
گرفتند اما ثمره زهرچشمی 
را که سپاه پاسداران فقط به 
 عنوان یک سیلی به دشمن 
زد امروز مشاهده می کنیم«.

عی  ر ا ز هلل  ا سعد =
 : ر ا یتمد ال و س  شنا ر ا ک
از طریق  آمریکایی  قامات  م
عمان  سلطان  و  قطر  میر  ا
پیام هشداردهنده  ایران  ه  ب
ارسال کرده اند تا از حرکت 
نفتکش های ایرانی به سمت 

ونزوئال جلوگیری کنند.
اورتگاس:  مورگان  =
ونزوئال و ایران دو رژیم ناتوان 
و مطرود با دو رهبری ناکارآمد 
هستند و راهی بجز معامله با 

هم ندارند.
تا روز چهارشنبه ۷ خرداد سه تانکر 
جمهوری اسالمی حامل بنزین در بنادر 
ونزوئال پهلو گرفتند. همزمان مقامات 
ایران  حکومتی  رسانه های  و  رشد  ا
مورد  در  وسیعی  تبلیغات  ونزوئال  و 
آمریکا«  تحریم     های  »شکست  نچه  آ

می خوانند به راه انداخته اند.
جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه 
می گوید  اسالمی  انقالب  اسداران  پ
و  پاسداران  سپاه  زهرچشم  ثمره  «
عظمت محور مقاومت و حاج قاسم کنار 
گوش و در حیاط خلوت دیروز آمریکا 
داد«.حجت االسالم  نشان  را  ودش  خ
ستاد  در  چهارشنبه  طیبی فر  حسین 
»سپاه ثاراهلل« کرمان گفت: »امروز اگر 
ایران  اسالمی  جمهوری  شتی های  ک
مقابل ناوهای رزمی آمریکا رژه می روند 
و بنزین ما را به دیگر کشورها منتقل 
می کنند و دشمنان جرئت انجام هیچ 

کاری را ندارند به دلیل عظمت محور 
این محور است و  مقاومت و فرمانده 
دشمنان ما در برابر این عظمت مجبور 
به پذیرش و تسلیم می شوند«.او عنوان 
کرد: »درست است که دشمنان سردار 
بزرگی چون حاج قاسم سلیمانی را از ما 
گرفتند اما ثمره زهرچشمی را که سپاه 
پاسداران فقط به عنوان یک سیلی به 
دشمن زد امروز مشاهده می کنیم. ثمره 
کنار  امروز  پاسداران  سپاه  هرچشم  ز
گوش و در حیاط خلوت دیروز آمریکا 
به محض  می دهد.  نشان  را  ودش  خ
اینکه کشتی های ما با پرچم جمهوری 
اسالمی راه افتاد اعالم کردند که شش 
ناو جنگی با هواپیما برای کنترل کردن 

این کشتی ها راه بیفتد«.
طیبی فر افزود: »تا امروز سه کشتی 
ونزوئال  در  ایران  اسالمی  مهوری  ج
نگاه  قدرت  دشمن  و  انداختند  نگر  ل
چپ کردن به آنها را نداشت و می داند 
که اگر کوچک ترین حرکتی را انجام 
پشت سرش  را  بعدی  سیلی  دهد  ب
ولی  نماینده  خورد«.جانشین  واهد  خ
فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اینها  »همه  گفت  دیگری  بخش  ر  د
ثمره عظمت محور مقاومت و عظمت 
بچه های این محور و عظمت فرمانده ای 
است که محور مقاومت را به گونه ای 
فرماندهی کرد که امروز قلدری مانند 
که  ندارد  این  جز  چاره ای  مریکا  آ
بنشیند و نگاه کند«.سعداهلل زارعی از 
کارشناس والیتمدار مسائل سیاسی در 
روزنامه کیهان تهران نوشت »مقامات 
آمریکایی از طریق امیر قطر و سلطان 
عمان به ایران پیام هشداردهنده ارسال 
کرده اند تا از حرکت نفتکش های ایرانی 
او  کنند.  جلوگیری  ونزوئال  ه سمت  ب
ادعا کرده ارسال این محموله ها در واقع 

باعث شد دکترین ۱۹۷ ساله امنیتی 
آمریکا- موسوم به دکترین مونروئه- 
دفن شد و از بین برود!«روزنامه عربی 
جمهوری  است  نوشته  الیوم«  رای  «
اسالمی ایران هم پیمانان خود را رها 
نمی کند، خواه در سوریه باشند و خواه 
کارشناسان  اما  جنوبی  آمریکای  ر  د
مونروئه  دکترین  اساس  بر  ی گویند  م
آمریکای التین به عنوان حیاط خلوت 
ایاالت متحده آمریکا درآمد. با اعالم 
دکترین مونروئه ایاالت متحده توانست 
توسعه قاره ای خود را کامل و اقتدار آن 
را تثبیت کند و با بهره گیری از مزیت 
اروپایی،  جنگ های  صحنه  از  وری  د
خود  نظامی  و  اقتصادی  تقویت  ه  ب
برای ایفای نقش های جدید در سطح 

جهانی بپردازد.
ی  سخنگو س  تگا ر و ا ن  گا ر و م
وزارت خارجه آمریکا در یک مصاحبه 
ایران  و  ونزوئال  می  گوید  لویزیونی  ت
دو رژیم ناتوان و مطرود با دو رهبری 
معامله  بجز  راهی  و  اکارآمد هستند  ن
تحلیلگران  از  ندارند.شماری  هم  ا  ب
می  گویند رژیم  های تهران و کاراکاس 
منزوی  تر از آن هستند که با پهلوگیری 
این ۵ تانکر بتوانند وضعیت سیاسی 

خود را بهبود بخشند.
بحران  در  غرق  کشور  دو  هر   
اقتصادی  اند و تورم و گرانی و فساد در 
هر دو بیداد می  کند و فراتر آنکه برای 
بجز کنار آمدن  راهی  بحران  از  عبور 
ا آمریکا ندارند.وزارت خارجه آمریکا  ب
انداختن  راه  به  از  سال  دو  از  پس  ا  ب
علیه جمهوری  فشارحداکثری  ارزار  ک
اسالمی در پیامی اعالم کرد »تحریم ها 
منابع  از  دالر  میلیارد   ۲۰۰ کنون  ا  ت
مورد دسترسی رژیم ایران را مسدود 

کرده است«.

جانشین نماینده ولی فقیه:
 اعزام نفتکش  ها به ونزوئال ثمره زهرچشم

 سپاه از آمریکاست!

خطاب به خوان گوایدو رهبر مخالفان 
از  باید  ما  نوشت »همه  ونزوئال  رژیم 
ایران  و  کوبا  روسیه،  چین،  خالت  د
و  حمل  باشیم.  ناراحت  ونزوئال  ر  د
پشتیبانی  برای  ایران  از  قل سوخت  ن
ایاالت  برای  ز دولت درمانده  مادورو  ا
آمریکایی  کشورهای  همه  و  تحده  م
نفوذ  با  مخالفت  در  است.  خطرناک 

ایران ما ایستاده ایم«.
۲۲ ماه مه نیز یک مقام ارشد دولت 
ترامپ به پایگاه خبری »واشنگتن فری 
بیکن« گفته بود »ایاالت متحده مداخله 
دائمی از سوی رژیم ایران در امور ونزوئال 
را تحمل نخواهد کرد  و این مداخله 
احتمال نزدیک شدن به یک درگیری 
دریایی بین ایاالت متحده و ایران، بر سر 
حمل و نقل نفت را شدت می بخشد«.

هنوز مقامات ایاالت متحده واکنشی 
به رسیدن نخستین محموله به ونزوئال 
از عبور  واکنشی نشان نداده اند. پس 
ایران  اسالمی  جمهوری  فتکش های  ن
مقامات  از  یکی  مدیترانه  دریای  ز  ا
 ۲۵( مه  ماه   ۱۴ ترامپ  دولت  رشد  ا
اردیبهشت( به خبرنگار رویترز گفته 
بود که آمریکا در حالبررسی اقداماتی 
تحویل  از  مانع  می بایست  که  ست  ا

بنزین ایران به ونزوئال شود.
آمریکا چهار ناو به کارائیب اعزام  کرد 
و چند هواپیما در سه چهار روز گذشته 
در منطقه به گشت زدن پرداختند اما 
نشان  نفتکش ها  حرکت  به  اکنشی  و

ندادند.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

شیر بالدار طالیی ونیز بر فراز محل برگزاری جشنواره

جشنواره سینمایی ونیز برگزار می شود
هفتاد و هفتمین جشنواره بین المللی 
فستیوال  قدیمی ترین  ونیز،  فیلم 
سینمایی جهان، از ۲ سپتامبر تا ۱۲ 
ایتالیا  ونیز  زیبای  شهر  در  سپتامبر 

برگزار می شود.
دومین  ونیز  فیلم  جشنواره  درواقع 
از  پس  امسال  سینمایی  فستیوال 
جشنواره فیلم برلین در دنیاست زیرا 
سینمایی  این جشنواره های  از  پیش 
دلیل  به  کارلوویواری  و  لوکارنو  کن، 
و  اروپا  در  ُکرونا  ویروس  گسترش 
لغو  سنگین  تلفات  گذاشتن  برجای 
به  از  صحبت  زمان  همان  در  و  شد 
انداختن جشنواره ونیز هم به  تأخیر 
میان آمده بود. چون ایتالیا تا دو هفته 
پیش، پر تلفات ترین کشور اروپایی در 

مقابل حمله ویروس ُکرونا بود.
و  این  از  پیش  ونیز  مسئوالن شهر 
نشدن  برگزار  خبر  اعالم  با  همزمان 
گفته  فرانسه  کن  سینمای  جشنواره 
بودند، جشنواره ونیز هم ممکن است 
انجام نشود. اما یک هفته پس از اعالم 
و  به کار  بلم رانان ونیز  بازگشت  خبر 
از سر گرفته شدن جنب و جوش در 
این شهر توریستی و پر جاذبه، لوکازایا 
فستیوال  که  داد  مژده  ونیز  فرماندار 
قدیمی ترین  که  شهر  این  سینمایی 
جشنواره سینمایی جهان است از روز 
برگزار خواهد شد  تا ۱۲ سپتامبر   ۲
زیرا در حال حاضر تعداد مبتالیان و 
مرگ و میر به دلیل این ویروس در 

ایتالیا کاهش پیدا کرده است.
امسال  را  ونیز  جشنواره  مدیریت 
ساله   ۵۱ هنرپیشه  بالنِشت  ِکیت 
معروف استرالیایی که برنده دو جایزه 
اسکار، سه جایزه گلدن گلوب و سه 
به  بریتانیاست،  فیلم  آکادمی  جایزه 

عهده خواهد داشت.
اوت  در  ونیز  سینمایی  جشنواره 
سال ۱۹۳۲ پایه گذاری شد در حالی 

که نخستین جشنواره سینمایی کن 
در سال ۱۹۴۶ برگزار گشت. مراسم 
از  هم  اسکار  سینمایی  جوایز  توزیع 

سال ۱۹۲۹ شروع شد.
پر  طالیی،  شیر  جایزه  اهدا 
به  ونیز  جایزه جشنواره  اهمیت ترین 
این  در  کننده  شرکت  فیلم  بهترین 
فستیوال نیز از چند سال بعد مرسوم 
به  این جایزه  از سال ۱۹۴۹  گردید. 
فیلم  بهترین  بازیگران  و  کارگردانان 

اهدا شد.
از  گرفته  الهام  جایزه  این  طراحی 
شهر ونیز است. این نماد، روی پرچم 

استان ونیز هم نقش بسته است.
بار در  اولین  گفتنی است که برای 
نام  ونیز،  هفتمین جشنواره  و  پنجاه 
رئیس  فورمن  میلوش  توسط  ایران 
هیئت داوران به خاطر  فیلم  »دایره« 
ساخته ی جعفر پناهی در فضای سالن 
طالیی  شیر  بزرگ  جایزه  و  پیچید 
آن  از  را   ۲۰۰۰ سال  ونیز  فستیوال 

خود کرد.
دریافت  هنگام  پناهی  جعفر 
سخنرانی  از  بخشی  در  جایزه  این 

ایران  از  :من  گفت  خود  تاثیرگذار 
از کشوری  از کشوری کهن،  می آیم، 
مردمانی  با  کشوری  از  فرهنگ،  با 
الهام  بخش  که  مردمانی  انساندوست، 
این  او  هستند.  فیلم هایم  اصلی 
و  مردم  به  افتخار  نهایت  با  را  جایزه 
سینمای  تاریخ ساز  که  فیلمسازانی 

ایران بودند، اهدا کرد.
پیامدهای  جریان  در  پناهی  جعفر 
ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات 
)۱۳۸۸( دو بار دستگیر شد. بار اول، 
دیگری  گروه  همراه  به  که  هنگامی 
گرامیداشت  برای  فیلمسازان  از 
نتایج  به  اعتراضات  کشته  شدگان 
به  دهم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
از  پس  که  بود  رفته  زهرا«  »بهشت 
چند روز آزاد شد. بار دوم نیز با ۱۸ 
نفر از اعضای خانواده و دوستانی که 
بودند  مهمان  تهران  در  او  منزل  در 

دستگیر و زندانی شد.
دستگیری پناهی در ایران و جهان 
واکنش های گسترده ای را بر انگیخت 
خالی  کن  جشنواره  در  او  صندلی  و 

ماند.

و  حکومتی  =مقامات 
 ۱5 احداث  برای  استانی 
کیلومتر لوله کشی آب بارها 
و  میلیاردی  بودجه های ۲۳ 
۷۰ میلیارد تومانی گرفته اند 
و حتی می گویند برای اجرای 
میلیارد  هزاران  باید  آن 

تومان بودجه بگیرند!
=با اعتراض مردم غیزانیه 
کمتر  این  از  پیش  تا  که 
کسی نام آن را شنیده بود، 
منطقه  این  شده  مشخص 
حادترین وضعیت کم آبی در 

استان خوزستان را دارد.
مشکل  کرمی:  =ناصر 
زیر  دلیل  به  خوزستان  آب 
است. فرسوده  ساخت های 
خوزستان   زیرساخت های 
متعلق به 5۰ سال قبل است. 
تغییر  هم  مصرف  الگوی 
و  برابر  سه  جمعیت  کرده؛ 

مصرف ۹ برابر شده!
نام منطقه »غیزانیه«  آزاده کریمی- 
اهواز تا پیش از اعتراض  ساکنانش به 
قطع طوالنی مدت آب کمتر شنیده شده 
بود اما این منطقه سال هاست گرفتار 
مشکل حاد آبرسانی است. »غیزانیه« 
انتقال  لوله  هزاران  با  است  منطقه ای 
نفت و ۴۰۰ چاه نفت، اما فاقد حتی یک 
لوله کشی آب! پاسخ برآوردن نیازهای 
و  گلوله  لوله کشی،  برای  مردم  اولیه 

بازداشت است.
در »غیزانیه« که به اعتبار رسانه های 
داخلی، ۳۰۰ چاه نفت دارد و هزاران 
خطوط لوله  نفت از آن عبور می کند، 
احداث فقط ۱۵ کیلومتر لوله  آبرسانی 
حداقل دو دهه است که امروز و فردا و 

این دست و آن دست می شود.
مردم »غیزانیه« اهواز جزو ۴۰ روستای 
شمار  به  اهواز  در  آب  لوله کشی  فاقد 
کشنده ی  بحران  بروز  با  که  می روند 
ُکرونا، از سهم ۴ تانکر آبرسانی خود هم 
بی بهره مانده اند و تانکر آب به منطقه 

آنان فرستاده نشده است.
طرح »آبرسانی غدیر« برای آبرسانی به 
منطقه »غیزانیه« اهواز در دهه ۸۰ و 
در دوران دولت محمود احمدی نژاد با 
شکسته شدن لوله ها و غیراستاندارد بودن 
سیستم آبرسانی، از سال ۱۳۸۳ تا کنون 
یعنی ۱۶ سال نیمه کاره رها شده است!

اینهمه سال سکوت در مورد این طرح، در 
دولت حسن روحانی به وعده  پولسازی 
بدل شد که هربار بودجه ی هنگفتی را 
به جیب مقامات سرازیر می کند. در سال 
۱۳۹۵ استاندار خوزستان وعده داد تا 
پایان سال، طرح آبرسانی به منطقه را 
افتتاح کنند. اما نه تنها آب به خانه های 
مردم غیزانیه نیامد بلکه پیمانکار بدون 
اجازه، در زمین هایشان لوله کشی کرد 
و حق زمین آنان را نیز پرداخت نکرد! 
شهریور پارسال، رئیس آب منطقه ای 
آبان ماه  تا  آبرسانی  وعده  خوزستان 
و  داد  تومانی  میلیارد  بودجه ی ۲۳  با 
غالمرضا شریعتی استاندار اردیبهشت ماه 
امسال وعده لوله کشی دو سه هفته ای 
آب به غیرانیه با بودجه ی ۷۰ میلیارد 

تومانی را مطرح کرد!
اعتراض مردم غیزانیه،  با  حاال، دوباره 
مقامات خوزستان وعده داده اند تا دو سه 
هفته آینده، این طرح را به پایان برسانند 

و ۱۵ کیلومتر لوله کشی را تمام کنند!
کمبود آب در مناطق مختلف خوزستان 
در دهه های اخیر شدت یافته و استانی 
که ۳۰درصد آب های جاری کشور در 
آن جریان دارد با کمبود آب آشامیدنی، 
رفتن آب در بخش  آلودگی آب، هدر 
کشاورزی و صنعت و در نهایت افزایش 
حاشیه نشینی مردمان آن مواجه شده است.

کمبود و آلودگی آب، مشکالت فاضالب، 
قطع برق و هجوم ریزگردها در خوزستان، 
به دلیل بی توجهی و عدم  پاسخگویی 
همواره  آنان،  مالی  فساد  و  مسئوالن 
اعتراض مردم را به دنبال داشته است. 
معترضان از سوی حکومت به بهانه  ی 
»حفظ امنیت ملی« با سرکوب گسترده، 
بازداشت و تیراندازی پاسخ می گیرند و 
با اتهاماتی چون »وهابی گری« مجبور 
اینجاست  می شوند.پرسش  به سکوت 

بحران آب »غیزانیه« از کجا آب می خورد؟

که چرا استان خوزستان با حدود شش 
درصد از جمعیت کل کشور و با نیاز به آب 
آشامیدنی در حدود ۱۰درصد از تولید کل 
کشور، چنین با کمبود آب و آلودگی های 
آن مواجه است. با ناصر کرمی کارشناس 
محیط زیست و اقلیم شناس در این رابطه 

به گفتگو پرداختیم.
در  آب  قطع  دلیل  کرمی،  =آقای 

منطقه غیزانیه اهواز چیست؟ 
-بحث آب خوزستان سه مسئله دارد، 
یکی موضوع کمبود آب است. ورود آب 
به درون استان هر روز کمتر و کمتر 
خوزستان  استان  آب  منبع  می شود. 
رودخانه ها بودند که روز به روز کم آب تر 
و  کرخه  آن  کارون،  و  کرخه  شدند. 
کارونی نیستند که همیشه بودند. اکثر 
بارش های سال گذشته و امسال را کنار 
بگذاریم، تقریبا رودخانه کرخه که تأمین 
کننده بخش زیادی از آب آشامیدنی 
پنجم  یک  به  بوده  خوزستان  استان 
رسیده و رودخانه های دیگر را هم به 
همین نسبت می توانیم در نظر بگیریم.

نکته دوم آلودگی آب است. در خوزستان 
موضوع آلودگی آب، مشکل پساب در 
اهواز و باقی شهرها، باعث می شود که آب 
کیفیت پایینی داشته باشد. این فقط از 
نظر شیمیایی نیست بلکه شما می توانید 
ببینید که چقدر آب کدر و حتی قهوه ای  
است. حتما دیده اید که بطور مرتب در 
فضای مجازی، اهالی خوزستان تصاویر 
منتشر  را  آب  لوله های  کدر  آب  این 
آب  کارشناس  یک  حتی  می کنند. 
اداره آب خوزستان  آلمانی که توسط 
دعوت شده بود، توصیه کرده بود که از 
این آب، نه تنها نباید آشامید بلکه برای 
شستشوی بدن  هم نباید استفاده کرد 
و خودش نیز در مدت زمان اقامتش در 
ایران از این آب استفاده نمی کرد و آب 

معدنی به کار می برد.
نکته سوم در این موضوع، که بسیار جای 
تأسف دارد، فرسودگی زیرساخت های 
این  است.  راه  و  برق  آب،  انتقال 
و  شده  پوسیده  همه  زیرساخت ها 
قدیمی است و نوسازی نشده. به همین 
دلیل، مطمئن هستم که حداقل بخشی 
از دلیل قطع آب در منطقه غیزانیه، به 
دلیل همین فرسودگی زیرساخت هاست. 
این  به  منطقه ای  آب  تأمین  وگرنه 
از کنارش  کوچکی و کم جمعیتی که 
پرآب ترین رودخانه های ایران می گذرند، 

نباید با چنین کمبودی روبرو شود. آنهم 
در وضعیت پربارندگی دو سال اخیر که 
هم رودخانه ها را به نسبت قبل پرآب 
کرده و هم سفره های زیرزمینی به اندازه 
کافی پرآب شده اند. مشکل فرسودگی 
زیرساخت هاست که پاسخگو نیست و 
متعلق به پنجاه سال قبل است. الگوی 
مصرف منطقه تغییر کرده و زیرساخت ها 
هم جوابگو نیست. به همین دلیل هم 
ترانس  می شود،  قطع  برق  که  هست 
می سوزد و در خوزستان انواع مشکالتی 

از این دست رخ می دهد.
بودجه های  که  هستیم  =شاهد 
شورای  مجلس  تصویب  با  هنگفت 
عمرانی  طرح های  برای  اسالمی 
نه  اما  می شود.  تصویب  خوزستان 
طرح ها اجرا می شوند و نه از سرنوشت 
داده  به مردم گزارش  بودجه ها  این 
می شود. تا چه حد فساد مالی مقامات 
و مسئوالن در این بحران نقش بازی 

می کند؟ 
-تأثیر فساد مالی و ناکارآمدی سیستم 
مدیریتی، اتهامات سنگین مالی و عدم 
هزینه بودجه ها در بحث آب و فاضالب 
استان خوزستان، دیگر بر کسی پوشیده 
نیست و باید قوه قضاییه رسیدگی کند 
و کماکان هم ادامه دارد. این فساد به 
عدم اعتماد عمومی دامن می زند که در 
بحث اجتماعی و سیاسی، مردم دیگر به 
حکومت اعتمادی ندارند. اما بخش دیگر 
آن، جنبه محیط زیستی پیدا می کند و 
مردم تمایلی به مشارکت در مدیریت 
محیط ندارند. بخشی از مدیریت آب و 
فاضالب، وابسته به عملکرد مردم است 
و اینکه مصرف آب را کنترل کنند و 
اما  کنند.  مدیریت  را  فاضالب   تولید 
انجام  را  کارها  این  از  مردم هیچکدام 
نمی دهند، چون این تصور را دارند که 
برای مدیریت آب و فاضالب، بودجه ای 
وجود داشته که خورده شده و مقامات 
برده اند و چرا ما باید چنین کارهایی را 
بکنیم. حتی در بحث زباله و پسماند نیز 
شاهد یک وندالیسم  ناشی از عدم اعتماد 
به حکومت از سوی مردم هستیم. بخشی 
از این عدم اعتماد در استان خوزستان، 
مدیران  است.  سیستم  ناکارآمدی  از 
مرتب  نیستند،  خود  جایگاه  متناسب 
جابجا می شوند و در پست های عجیب 

و غریب قرار می گیرند.

=اپراتور مخابراتی ایرانسل 
تبلیغات  روز   ۱۰ از  پس 
گسترده و جذب مخاطب، با 
پایین ترین کیفیت کنسرت 
را  شجریان  همایون  زنده 

پخش کرد.
کرده،  ادعا  =ایرانسل 
این  مخاطب  نفر  هزار   ۷۱۰

کنسرت بودند.
کنسرت  پخش  فنی  مشکالت 
آنالین همایون شجریان در تلویزیون 
انتقادهای  ایرانسل  »لنز«  اینترنتی 
برانگیخته  مجازی  فضای  در  زیادی 
است. بسیاری از عالقمندان با وجود 
پرداخت هزینه  ۱۰ هزار تومانی و یا 
نتوانستند  اینترنت،  گیگ   ۱۰ تهیه 

این کنسرت را ببینید.
بروز مشکالت فنی پخش کنسرت 
تلویزیون  در  شجریان  همایون  زنده 
اپراتور  به  متعلق  »لنز«  اینترنتی 
مخابراتی »ایرانسل« انتقادهای زیادی 
است.  برانگیخته  مجازی  فضای  در 
کنسرت زنده ی آلبوم »نسیم وصل« 
شامگاه دیروز یکشنبه ۴ خردادماه در 
اپلیکیشن جدید ایرانسل »لنز« پخش 
شد ولی ترافیک شدید اینترنت و عدم 
باعث  اجرا،  این  فنی  پوشش  توانایی 
شد بسیاری از عالقمندان نتوانند این 

کنسرت را ببینند.
نوشته،  مهر  خبرگزاری  که  آنگونه 
برای  مخاطبان  باالی  حجم  گویا 
 ۷۱۰ بر  بالغ  که  کنسرت  تماشای 
بوده،  ابتدایی  لحظات  در  نفر  هزار 
از  بروز اشکاالت  و  موجب غافلگیری 
جمله قطع چندین باره ی برنامه حین 

اجرای زنده شده است.
تماشای  برای  که  حالیست  در  این 
این کنسرت عالوه بر نصب اپلیکیشن 
 ۱۰ ایرانسل  مشترک  کاربران  »لنز« 
گیگ اینترنت و دیگر کاربران هم ۱۰ 

هزار تومان پرداخت کرده  اند.
از واکنش ها در فضای مجازی اینگونه 

بر می آید که بسیاری از کاربران حتی 
»لنز«  اپلیکیشن  وارد  نتوانسته اند 
شدند،  وارد  که  هم  آنهایی  و  شوند 
از کیفیت پایین تصویر و کارگردانی 

ضعیف کنسرت انتقاد دارند.
بود  قرار  اینکه  وجود  با  همچنین، 
حضور  مخاطب  کنسرت  این  در 
مهمان   ۸۰ اما حدود  باشد،  نداشته 
»وحدت«  تاالر  دوم  طبقه  در 
گفته  بودند.  حاضر  )رودکی( 
می شود این افراد، شامل ۴ خبرنگار، 
و  رسمی  مهمان   ۸۰ و  عکاس   ۱۰
که  بودند  معتبر  برند  چند  مالکان 
با دعوتنامه های افتخاری اسپانسر و 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بدون 

در سالن حضور داشتند!
ایرانسل در واکنش به انتقاد کاربران 
از اختالل پیش آمده و کیفیت پایین 
این کنسرت زنده، اعالم کرد که آنان 
می توانند در دو سئانس به مدت ۱۰ 
در  را  همایون شجریان  کنسرت  روز 
ولی  کنند!  تماشا  »لنز«  اپلیکیشن 
زنده  کنسرت  تماشای  برای  کاربران 
آن!  ویدئوی  نه  و  بودند  کرده   هزینه 
فایل ویدئوی این کنسرت یک ساعته 
نیز بطور گسترده در اینترنت منتشر 
شده است و نیازی به »سخاوتمندی« 

اپلیکیشن »لنز« نیست!
دلیل  به  را  مشکل  بروز  ایرانسل 
و  دانسته  کاربران  گسترده  استقبال 

اعالم کرده که ۷۱۰ هزار نفر کنسرت 
تماشا  را  شجریان  همایون  زنده 

کرده اند.
همایون  زنده  کنسرت  منتقدان 
اینکه  با  ایرانسل  می گویند  شجریان 
توانایی ارائه ی خدمات به مخاطب باال 
در اینترنت را نداشته، اما ۱۰ روز بطور 
گسترده این کنسرت را تبلیغ کرده و 
بیلبوردهای تبلیغاتی آن را در سطح 

شهرها نصب کرده است.
همایون  هواداران  دیگر،  سوی  از 
می کنند  متهم  را  ایرانسل  شجریان، 
با استفاده از محبوبیت این خواننده، 
مخاطب را جذب سیستم پر از اشکالی 
کرده که پیش از آن حتی امتحان هم 

نشده است.
برخی دیگر از این منتقدان نوشته اند 
در حالی  که توانسته اند کنسرت زنده 
هنرمندان پرآوازه ی دنیا از جمله آندرآ 
بوچلی را با کیفیت باال در اینستاگرام 
و به صورت رایگان تماشا کنند، برای 
تماشای کنسرت خواننده مورد عالقه  
به  مجبور  خودشان،  کشور  در  آنهم 
پرداخت هزینه  شدند تازه انتظاراتشان 
همچنین  است!  نشده  برآورده  هم 
مقایسه  با  مجازی،  فضای  کاربران 
این کنسرت با کنسرت زنده و رایگان 
چندی پیش کیوان کلهر، برگزاری آن 
محض  سودجویی  و  کسب درآمد  را 

دانستند.

اعتراض به کالهبرداری ایرانسل در
کنسرت آنالین همایون شجریان

۱۷ ادامه در صفحه
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مباحث  از  بزرگی  =بخش 
و  مالی  امور  و  اقتصاد  در 
مؤسسات  به  حسابداری، 
حقوقی و بازار و اطالع رسانی 
و  م  سها قیمت  ه  ر با ر د
چشم انداز سود شرکت های 
حاضر در بورس بر می گردد. 
اما آنطور که به نظر می رسد 
هیچیک از این موارد در باز 
بورس ایران رعایت نمی شود. 
بازار بورس ایران در شرایط 
کنونی بیشتر به یک کازینو 
چیز  همه  که  دارد  شباهت 
در آن تنها به نفع صاحباِن 

آن است.
=بهای سهام بورس تخت 
نظیر سالمِت  عواملی  تأثیر 
آن،  رشد  ظرفیت  شرکت، 
آن  در  که  صنعتی  سالمت 
از  مهمتر  و  می کند  فعالیت 
کشور  اقتصاد  همه سالمت 
است.  مربوطه  صنعِت  در 
قیمت سهام بورس بایستی 
آینده ی  درآمدهای  بازتاب 
عواملی  همه  و  یک شرکت 
این  ایجاد  باعث  که  باشد 

درآمدها می شوند.
اقتصاد  چرخه ی   =بین 
بورس  ر  ا ز با عملکرد  و 
باالیی  و  مستقیم  ارتباط 
یک  که  زمانی  دارد.  وجود 
است،  ورشکسته  اقتصاد، 
طبیعی  بطور  بورس  بازار 
جایی  در  و  می کند،  سقوط 
که اقتصاد شکوفاست، بازار 
کند.  می  رشد  نیز  بورس 
بیانگر  بورس  بازار  درواقع 
یک  ی  د قتصا ا ضعیت  و
کشور و به عبارت دیگر یک 
»فشارسنج« اقتصادی است!
کالهبردارانه  =دستکاری 
در بورس عمدتا از دو طریق 
اخبار  پخش  می دهد:  روی 
نجام  ا و  دروغ  و  جعلی 
از  مهندسی شده  معامالت 
سوی خود متخلفان. در ایران 
سازمان های  مختلفان،  این 
شرکت های  و  یه  سا در 
نیمه دولتی و دولتی هستند!

شاهد  جهان   – زندی  فرخ  دکتر 
رسوایی های  بسیاری در شرکت های 
مانند رسوایی شرکت  بوده  اقتصادی 
 ۸۰ دهه  در   »Enron »انرون 
مالی  کمپانی های  اخیرا  میالدی. 
بسیاری از جمله بانک ها نیز درگیر 
بحران مالِی جهانی بوده اند. رونِق اخیِر 
این  از  نمونه ای  ایران  در  بورس  بازار 

بحران مالی است.
پیشین  موارد  از  که  مهمی  درس 
اهمیت  به  توجه  شد،  گرفته 
گزارش  و  بین المللی  حسابداری 
برای  جهانی  استانداردهای  درباره 
است.  کالهبرداری  از  جلوگیری 
و  حسابداری   مناسب  مقررات 
طریق  از  شفافیت  باعث  حسابرسی 
انتشار اطالعات و همچنین مقایسه ی 
می شود.  شرکت ها  بین  آسانتر 
شفافیت یکی از اصول مهم مدیریت 
خوب در شرکت هاست. بعالوه، تقویِت 
پشتیبانی از سرمایه گذاران و حفاظت 
اقلیت  در  که  سهامدارانی  منافِع  از 

بازار بورس در ایران:
 کازینو یا فشارسنج اقتصاد؟!

هستند، اهمیت بسیار دارد.
بخش بزرگی از مباحث در اقتصاد و 
امور مالی و حسابداری، به مؤسسات 
درباره  اطالع رسانی  و  بازار  و  حقوقی 
سود  چشم انداز  و  سهام  قیمت 
بر  بورس  در  حاضر  شرکت های 
می گردد. اما آنطور که به نظر می رسد 
بورس  باز  در  موارد  این  از  هیچیک 
بورس  بازار  نمی شود.  رعایت  ایران 
ایران در شرایط کنونی بیشتر به یک 
کازینو شباهت دارد که همه چیز در 

آن تنها به نفع صاحباِن آن است.
بسیار  ایران  بورس در  بازار  موضوع 
فراتر از رسوایی شرکت های حاضر در 
آن است. تقلب و کالهبرداری در این 
بازار تنها به وسیله یک یا چند شرکت 
صورت  مشخص  صنعت  یک  درون 
نمی گیرد و همچنین محدود به یک 
موضوع  نمی شود.  نیز  صنعت  دو  یا 
در  کالهبرداری  یک  ایران،  بورس 

سطح حکومت است.
بنا به تئوری های اقتصادی و مالی، 
بهای سهام بورس تحت تأثیر عواملی 
رشد  ظرفیت  شرکت،  سالمِت  نظیر 
آن، سالمت صنعتی که در آن فعالیت 
سالمت  همه  از  مهمتر  و  می کند 
اقتصاد کشور در صنعِت مربوطه است. 
بازتاب  بایستی  بورس  سهام  قیمت 
و  شرکت  یک  آینده ی  درآمدهای 
همه عواملی باشد که باعث ایجاد این 

درآمدها می شوند.
بطور مشخص، بین چرخه ی  اقتصاد 
و عملکرد بازار بورس ارتباط مستقیم 
یک  که  زمانی  دارد.  وجود  باالیی  و 
بورس  بازار  است،  ورشکسته  اقتصاد، 
در  و  می کند،  سقوط  طبیعی  بطور 
بازار  شکوفاست،  اقتصاد  که  جایی 
درواقع  کند.  می  رشد  نیز  بورس 
اقتصادی  وضعیت  بیانگر  بورس  بازار 
یک  دیگر  عبارت  به  و  کشور  یک 

»فشارسنج« اقتصادی است!
از  یکی  بورس  بازار  بعالوه، 
شاخص های مسیر اقتصادی با قدرت 
به  است.  آینده  ماه  شش  پیش بینی 
همین دلیل، تحرکات باالرونده ی بازار 
بورس نشانه ی بهبود اقتصادی است، 
در حالی که تحرکات پایین رونده ی 

آن، نشانه ی سقوط در اقتصاد است.
این  ایران،  کنونی  شرایط  مورد  در 
رابطه برعکس است! در هیچ دوره ای 
از کشورهای  در هیچیک  و  تاریخ  از 
مشاهده  نمی توان  دنیا  پیشرفته ی 
بطور  اقتصاد  که  حالی  در  کرد، 
بازار  است،  سقوط  حال  در  شدیدی 
بورس در حال شکوفایی باشد! آنطور 
که اقتصاد ایران شاهد این روند در سه 

سال گذشته بوده است!
بازار بورس  نه تنها وضعیت کنونی 
چرخه ی  ثبات  مرحله ی   ۴ با  ایران، 
همخوانی  اقتصادی  رکود  و  رشد 
بهره  نرخ  و  غالب  تورم  بلکه  ندارد، 
باال منجر به باال رفتن هزینه سرمایه 
و کاهش سود شرکت ها می شود که 
همراه با رکود عمیق حاکم بر اقتصاد 
کشور،  در بازار بورس هر چیزی ایجاد 

می کند جز رونق!

نه  ایران  مالی  بازار  همچنین 
برای  توجهی  قابل  میزان  به  تنها 
سرمایه گذاران خارجی قابل دسترسی 
بازدهی  مقطعی  الگوی  بلکه  نیست 
بورس  بازارهای  با  نیز  آن  بورس 
درواقع  نیست.  مقایسه  قابل  جهانی 
حالیست  در  ایران  بورس  بازار  رونق 
که سقوط فاحشی در بازار های بورس 

جهان در جریان است.
متناقض  رونق  این  ترتیب  این  به 
پاسخ  یک  تنها  ایران  بورس  بازار  در 
دستکاری  باشد:  داشته  می تواند 
روند  چنین  سهام!  در  کالهبردارانه 
غیرقانونی سازمانیافته ای تنها در یکی 
داده  رخ  می تواند  زیر  شکل  چند  از 

باشد:
دستکاری  جعلی:  و  دروغ  ۱-اخبار 
اظهارات  طریق  از  سهام  بهای  در 
دروغین و غلط انجام می شود. سپس 
متخلفان سهام خود را می فروشند که 
منجر به افزایش جهشی قیمت سهام 
به  توان  ایران، می  می شود. در مورد 
این فرضیه رسید که سازمان های در 
سایه و شرکت های نیمه دولتی و خود 
دولت به اسم خصوصی سازی کمپین 
برای  غلط  توصیه های  با  سراسری 
جذب خریدار به راه انداخته اند. با این 
کار، عموم مردم اقدام به خرید سهام 
می کنند که منجر به افزایش قیمت  و 

تراکم سهام می شود.
۲- معامالت  مهندسی  شده: یک راه 
دیگر این است که خود متخلفان بطور 
همزمان سهام مشابه را می خرند تا  با 
حجم بیشتری از معامالت در بورس، 
که  شوند  خریدارانی  جذب  باعث 
فریب این افزایش قیمت را خورده اند 
سهام  که  کنند  وانمود  کار  این  با  و 

مربوطه محبوب و موفق است.
اقدامات  چنین  می رسد  نظر  به 
به  متمدن  جهان  در  که  غیرقانونی 
می شود  شناخته  کالهبرداری  عنوان 
قرار  قانونی  پیگرد  تحت  می تواند  و 
توسط  »راهکار«  عنوان  به  بگیرد، 
مستأصل  و  درمانده  حکومت  یک 
فروش  بجای  تا   گرفته شده  کار  به 
اوراق قرضه )مشارکت( از این راه به 
جبران کسری بودجه ی خود بپردازد.  
بطور سنتی، دولت ها با فروش اوراق 
قرضه ی جدید )و نه سهام( و فروش 
آنها به مردم به جبران کسری بودجه 
می پردازند تا از این طریق به پس انداز 

و نقدینگی مردم دست پیدا کنند.
اما در ایران به جهت بازار سرمایه  ی 
به  قرضه  اوراق  فروش  توسعه نیافته، 
مردم با مشکل روبروست. با توجه به 
دولت  می رسد   نظر  به  موضوع  این 
مردم  از  قرضه،  اوراق  فروش  بجای 
نقدینگی  و  پس انداز  تا  می خواهد 
خود را به بازار بورس بریزند چرا که 
شیوه های دیگر جایگزین برای جبران 
نه  و  است  ممکن  نه  بودجه  کسری 

بی خطر!
*دکتر فرخ زندی اقتصاددان، استاد 
هماهنگی  هیأت  عضو  و  دانشگاه 
مشاوران  کمیته  سخنگوی  و 
است. ایران  ققنوس  پروژه  علمی 

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر
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خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :
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ادامه دارد

با توجه به این که من از سازمانی 
آمده بودم که تمام کارها از ابتدا با 
استفاده از آمار و ارقام شروع می شد 
و هیچ کاری قبل از این که آمار و 
اطالعات الزم دربارۀ آن فراهم شده 
باشد شروع نمی شد، بنابراین در صدد 
برآمدم با استفاده از خدمات ادارۀ آمار 
و اطالعات وزارت دارایی، ارقام موجود 
را تجزیه و تحلیل کرده و راه حل 
مناسبی جستجو نمایم. به دنبال این 
فکر، از آقای علی اردالن رئیس اداره 
آمار و اطالعات وزارت دارایی دعوت 
کردم که دو ساعتی با من همکاری 
کرده و اطالعات و آمارهایی را دربارۀ 
درآمدها و هزینه های سالهای گذشته 
محل های  و  درآمد  منابع  برحسب 
هزینه در اختیار خزانه داری بگذارند. 
این مالقات انجام گرفت و پس از دو 
ساعت بحث و مذاکره دربارۀ مسائل 
مربوط به امور مالی معلوم شد که این 
فرد محترم که از کارکنان خوشنام و 
مورد احترام کارمندان وزارت دارایی 
اطالعی  و  گونه تخصص  بود، هیچ 
دربارۀ  مسائل مالی مربوط  به این 
وزارتخانه ندارد و به علت این که از 
لحاظ سیاسی به جبهۀ ملی وابستگی 
دارد کنار گذاشته شده و فقط برای 
این که حقوق ماهانه و مزایای خود 
به عنوان  حکمی  دارد  دریافت  را 
برای  اطالعات  و  آمار  اداره  رئیس 
او صادر شده است و اداره ای که به 
این نام شناخته می شود عمال محلی 
بعضی  کردن  انبار  برای  که  است 
نشریات و کتابهای آمار گمرکی از 
نفر  سه  دو  و  می شود  استفاده  آن 
کار  اداره  این  در  که  کارمندی هم 
می کنند جز حفظ و نگهداری این 
کاغذها وظیفۀ دیگری ندارند. با این 
صورت، نتیجه مالقات با آقای رئیس 
و  بود  صفر  اطالعات  و  آمار  ادارۀ 
معلوم شده که باید برای جمع آوری 
و بررسی آمار و اطالعات الزم مورد 
نیاز، واحد جداگانه ای در خزانه داری 
کل ایجاد شود. لذا با کسب اجازه از 
آقای وزیر دارایی و پشتیبانی آقای 
باقر پیرنیا واحد جدیدی به نام آمار 
ایجاد  کل  خزانه داری  اطالعات  و 
شد و از یکی از همکاران سابقم در 
صندوق مشترک به نام آقای کورس 
رجائی که تحصیالت عالی را در رشتۀ 
اقتصاد در دانشگاه آکسفورد انگلستان 
به پایان رسانده بود دعوت کردم که 
سرپرستی آن واحد را به عهده بگیرد 
و او نیز با میل و اشتیاق این سمت را 
پذیرفت و مشغول کار شد. نتیجه کار 
این واحد به قدری چشمگیر بود که 
تحولی در سیستم مالی دولت به وجود 
آورد و من بعداً به آن خواهم پرداخت.

من  انتصاب  اول  هفتۀ  دو  طی 
رؤسا  کلیۀ  تقریباً  خزانه داری،  به 
طبق  دارایی  وزارت  کل  مدیران  و 
رسم متعارف از من دیدن کردند و 
با بزرگواری و احترام، قول همکاری 
بود که منتظرند  ولی معلوم  دادند 
ببینند نتیجه کار این جوان ناآشنای 
آنها پیوسته  تازه واردی که به جمع 
به  دسته گلی  چه  و  چیست  است 

آب خواهد داد.
ضمن این دید و بازدیدها سیل 
برای  حسابداریها  رؤسای  مراجعۀ 
وصول وجوه و تلفن ها و سفارشهای 
مقامات ذی نفوذ برای تقدم دادن به 
پاره ای پرداختها و همچنین ارباب 
رجوع عادی ادامه داشت. آخر ماه نیز 
برای پرداخت حقوق کارکنان  دولت 
نزدیک می شد و بسیار نگران کننده 
ختهای  پردا مسؤول  ولی  بود 
خزانه داری کل اظهار می داشت که 
نگران نباشید، این وضع سالهاست 
ادامه دارد و ما می دانیم چطور با آن 
برخورد کنیم. ابتدا حقوق کارکنان 
مرکز را می پردازیم که دهان رؤسای 
حسابداریها بسته شود و بعد به تدریج 
را  شهرستانها  حقوق  ماه  طی  در 
عادت  نیز  آنها  و  می کنیم  حواله 
ماه  تا سه  دو  همیشه  که  کرده اند 
و یا بیشتر در این پرداختها تأخیر 
شود و خودشان با مأمورین محلی 
کنار می آیند چون می دانند باالخره 
بدهی دولت پرداخت خواهد شد و 
جای نگرانی نیست و اگر در جایی 
سر و صدای زیادی بلند شد بالفاصله 
وجوهی برای آنها خواهیم فرستاد که 
سر و صدا بخوابد. بنابراین جنابعالی 
شاید  آورده اید  تشریف  تازه  که 
ما  ولی  باشد  نگران کننده  برایتان 
به این کارها عادت داریم و چیزی 
ایشان  به  است.  نیفتاده  اتفاق  هم 
گفتم ولی شما به یک موضوع توجه 
اغلب  که  است  این  آن  و  ندارید 

دارای  شهرستانها  در  دولت  کارکنان 
عائله زیادی هستند و از روی اجبار و 
به علت گرانی مسکن در مرکز و هزینۀ 
زندگی باال به شهرستانها روی آورده اند 
و دارای پس اندازهای زیادی نیستند که 
بتوانند چند ماه تأمین مخارج کنند و 
مجبور خواهند بود که برای امرار معاش 
از قصاب و نانوا و بقال نسیه بگیرند و 
زیر بار منت آنها باشند و وقتی نتوانند 
به موقع حقوقشان را دریافت نمایند و 
قروضشان را بپردازند دیگر پیش مردم 
آبرویی نخواهند داشت و این موضوع 
بزرگترین لطمه را به حیثیت دستگاه 
دولت می زند. بنابراین چاره ای نیست 
جز این که راههایی جستجو کنیم و اقال 
این حقوق کمی که دریافت می دارند 
سر موقع به دست آنها برسانیم. گفتند 
تصور نکنید که این موضوع مورد توجه 
اسالف شما نبوده است ولی چه باید 
خزانه داری  و  دولت  امکانات  که  کرد 
اجازه نداده است که ما بتوانیم حقوق 
بپردازیم.  ماه  سر  را  دولت  مأمورین 
اگر شما راه جدیدی را در نظر  حال 
دارید بفرمایید ما هم همه در خدمت 

شما هستیم.
از  خزانه داری  دفاتر  خوشبختانه 
بابت وجوهی که در پنج سال گذشته 
هر ماه از بابت درآمدها به خزانه داری 
پرداخت  هزینه ها  بابت  از  و  رسیده 
از چند  و پس  بود  در دسترس  شده 
بابت  این  از  وقت، جدولی  روز صرف 
آماده گردید که نشان می داد دریافتها 
و پرداختها در چه حدی بوده است. با 
در دست داشتن این اطالعات، از آقای 
ابراهیم کاشانی رئیس بانک ملی ایران 
تقاضای وقت کردم و به مالقات ایشان 
رفتم. ایشان که از چند سال پیش در 
صندوق  و  کمک ها  مسائل  با  ارتباط 
مرا  داشتند  آشنایی  من  با  مشترک 
به گرمی پذیرفتند و ضمن تبریک برای 
پیشرفت  برای  فرمودند  جدیدم،  کار 
دستشان  از  کمکی  هر  از  من  کار 
برآید دریغ نخواهند کرد. حضورشان 
مشکالت پرداختهای حقوق کارکنان 
دولت را توضیح دادم و با نشان دادن 
آمار دریافتها و پرداختهای خزانه که 
نیز  ایران  ملی  بانک  دفاتر  در  تماماً 
خزانه داری  )حسابهای  بود  منعکس 
کل تماماً در بانک ملی متمرکز بود(، 
ایشان عرض کردم مالحظه کنید  به 
مجموع پرداختهایی که دولت در طی 
بیش  می پردازد  حقوق  به عنوان  سال 
از نصف دریافتهای خزانه داری نیست. 
بنابراین، نظر به این که تمام دریافتهای 
خزانه داری  به  که  بابت  هر  از  دولت 
می رسد در اختیار بانک ملی می باشد 
لذا هرگاه بانک ملی هر ماهه معادل یک 
دوازدهم کل حقوق کارکنان دولت را 
که خزانه داری کل چک صادر می کند 
بپردازد، وجوه بانک تأمین خواهد بود 
بانک  و ما حاضریم برای وجوهی که 
ملی بدون موجودی حساب خزانه داری 
بهره  درصد  سه  باشد  کرده  پرداخت 
بپردازیم. در مقابل، بانک ملی نیز به 
در  بالمصرف  که  خزانه  موجودیهای 
محاسبه  بهره  درصد  سه  مانده  بانک 
میزان  هرگاه  سال  پایان  در  و  نماید 
بهره ای که خزانه داری باید پرداخت کند 
بیشتر از بهره ای بود که به موجودیهای 
خزانه تعلق گرفته وزارت دارایی تعهد 
بعد  سال  بودجۀ  در  که  کرد  خواهد 

پرداخت این بهره را تأمین نماید.
آقای کاشانی گفتند آقای ناصر وزیر 
دارایی قبال خودشان رئیس بانک ملی 
بوده اند. اگر این فرمول مورد قبول ایشان 
باشد من هم موافقم. حضورشان عرض 
موافقت  کرد  خواهم  سعی  من  کردم 

آقای وزیر دارایی را نیز به دست آورم.
به این صورت از حضورشان مرخص 
وزیر  آقای  دفتر  به  مستقیماً  و  شدم 
دارایی رفتم و جریان را گزارش کردم 
و اضافه کردم اگر عالقمند به پرداخت 
حقوق کارکنان دولت در اول ماه باشید، 
این فرمول بهترین راه خواهد بود که 
دیگر ما طی ماه هر روز نگران پرداخت 
حقوق آخر ماه نباشیم. ایشان نیز بسیار 

خوشحال شدند و موافقت خودشان 
را اعالم کردند و طی دو سه روز بعد، 
موافقتنامۀ الزم بین خزانه داری کل و 

بانک ملی به امضا رسید.
بار  اولین  برای  صورت،  این  به 
پس از سالیان سال، دستور پرداخت 
در  دولت  کارکنان  کلیه  حقوق 
سراسر کشور، سه روز قبل از پایان 
روشنی  دستورالعمل  به همراه  ماه 
باید به مصرف  که این وجوه صرفاً 
حقوق کارکنان برسد، به وزارتخانه ها 
و پیشکارهای دارایی در استانها ابالغ 
گردید و از طرف آقای وزیر دارایی 
نیز به آقای دکتر اقبال نخست وزیر 

اطالع داده شد.
ماه،  اول  روز  در  پرداخت حقوق 
سازمانهای  تمام  در  امروزه  هرچند 
دولتی امری عادی  است و هیچگونه 
اهمیت خاصی ندارد اما در آن زمان 
در وزارت دارایی وسایر دستگاهها، 
و  تلقی شد  کار مهم  به عنوان یک 

بسیار مورد توجه واقع گردید.
هنوز یک هفته از اول ماه نگذشته 
دارایی  وزیر  آقای  به  خبر  که  بود 
کارکنان  حقوق  هنوز  که  رسید 
استان خراسان پرداخت نشده است 
احضار  مرا  بالفاصله  نیز  ایشان  و 
کردند و توضیح خواستند. البته چون 
وجوه الزم با دستورالعمل روشن به 
پیشکاری خراسان ابالغ شده بود، قرار 
به  برای رسیدگی،  شد من شخصاً 
خراسان رفته و علت عدم پرداخت را 
تحقیق کنم. به همین جهت روز بعد، 
اول وقت با هواپیما به مشهد رفتم. 
پیشکار دارایی خراسان مرد متشخص 
صادق  آقای  به نام  بود  محترمی  و 
وزیری که سابقۀ خدمت طوالنی در 
وزارت دارایی داشت و وقتی از علت 
ورود من به مشهد آگاه شد، بی نهایت 
ناراحت گردید و اعتراف کرد که پس 
از وصول حوالجات مربوط به پرداخت 
حقوق کارکنان، طبق رویۀ گذشته 
با نفوذ  اثر فشار مقامات دولتی  در 
محلی ناچار به استفاده از آن وجوه 
برای پرداختهای دیگر شده و فکر 
می کردند مثل گذشته پس از وصول 
دریافتهای بعدی، نسبت به پرداخت 

حقوقها اقدام کنند.
هرچند آقای وزیر دارایی اختیار 
داده بودند که در صورت لزوم ایشان 
جمیع  رعایت  با  ولی  شوند  برکنار 
جوانب مصلحت دیده شد که این بار 
فقط به تذکر اکتفا شود ولی خبر آن 
به گوش تمام مأمورین وزارت دارایی 
رسید که پرداخت حقوق کارکنان در 
اول هر ماه موضوعی جدی است و 
ناخوشایندی  عواقب  آن  از  انحراف 
خواهد داشت و این رویه برای همیشه 

برقرار گردید و ادامه یافت.
حقوق  پرداخت  مشکل  رفع  با 
تعداد  ماه  هر  آخر  در  کارکنان 
مراجعه کنندگان به خزانه و میزان 
مکاتبات بیهوده در این مورد به نحو 
چشمگیری پایین آمد ولی مراجعات 
مقاطعه کاری  شرکتهای  نۀ  روزا
با  مقامات  طرف  از  کدام  هر  که 
نمایندگان  نند  ما اجتماع  نفوذ 
مجلس، مقامات کشوری و لشکری 
بودند، قسمت مهمی  سفارش شده 
را  خزانه  کارکنان  و  من  وقت  از 
برای  بود  الزم  و  می کرد  اشغال 
شود  جستجو  چاره ای  راه  نیز  آن 
تا فرصت کافی برای سایر کارهای 
در  آید.  به دست  خزانه داری  مهم 
و  مطالعه  از  پس  نیز  مورد  این 
و  درآمدها  وصول  روند  در  دقت 
داشت،  امکان  که  دیگری  تدابیر 
راه حلی به نظرم رسید و بر اساس 
آن با آقای مهندس مجید اعلم که 
از دوستان من و رئیس سندیکای 
مقاطعه کاران بودند مذاکره کردم و 
از ایشان تقاضا کردم به کلیه آقایان 
رؤسای شرکتهای ساختمانی اعالم 
در  آنها  پرداختهای  که  نمایند 
ماه  هر  هیجدهم  و  سوم  روزهای 
طرف  از  استثنا  هیچگونه  بدون 
ولی  شد  خواهد  انجام  خزانه داری 
خزانه داری  مالی  امکانات  هرگاه 
صددرصد  پرداخت  برای  کافی 
صورتحسابهای رسیدگی شده نباشد، 
از  مساوی  بطور  مناسبی  درصد 
تمام پرداختها کسر خواهد گردید 
جبران  بعدی  پرداخت  زمان  در  و 
خواهد شد. بنابراین از تمام رؤسای 
شرکتهای ساختمانی تقاضا می شود 
که برای وصول مطالبات خود به هیچ 
بی جهت  و  نشوند  متشبث  مقامی 
بیهوده  زیرا  ننمایند  وقت  صرف 
نیست. آنها  و صالح  به نفع  و  بوده 
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از  تحریم ها  زدن  =دور 
طال  پنهانی  معامله  طریق 
رژیم  که  است  راه هایی  از 
ایران در گذشته از آن برای 
استفاده  تحریم ها  دور زدن 
می کرده است. ماجرای رضا 
ضراب و هالک بانک ترکیه 

نمونه ای از آن است.
=تهران با ارسال مستقیم 
طال برای شبه نظامیان منطقه 
می تواند  حزب  اهلل  ویژه  به 
چند  موقت  هرچند  را  آنها 
صباحی بیشتر در مدار خود 

نگه دارد.
در  اسالمی  =جمهوری 
شرایطی که قادر به تبادالت 
طریق  از  ارزی  و  مالی 
بازار  روی  نیست  سوئیفت 
سنتی معامالت طال حساب 
در  که  مسیری  است.  کرده 
مثل  دیجیتال  ارزهای  آن 
که  ارزها  رمز  و  بیت کوین 
ردگیری  قابل  سختی  به 
برای  کمکی  ابزار  هستند 
دور زدن تحریم ها به شمار 

می روند.
شروین رستمی- چند روزی است 
ونزوئال  به  بنزین  محموله  ارسال  که 
توسط ۵ تانکر در صدر خبرهای مربوط 

به ایران قرار گرفته است.
برخالف انتظار، ورود این نفتکش ها 
روبرو  آمریکا  از سوی دولت  مانعی  با 
نشد و مقامات و رسانه  های حکومتی 
در ایران و ونزوئال آن را یک پیروزی 
بزرگ و »شکست تحقیرآمیز« آمریکا 

می خوانند.
اینکه واکنش آمریکا نسبت به اقدام 
برای  کاراکاس  و  تهران  هماهنگ 
دورزدن تحریم ها چه خواهد بود یک 
آن  با  موازی  اما  است  مهم  مسئله 
است  طرح  قابل  دیگری  پرسش های 
از جمله اینکه چرا جمهوری اسالمی 
مجبور به مبادله طالی زرد در مقابل 

طالی سیاه شده است؟
این نخستین بار نیست که جمهوری 
اسالمی دست به چنین اقدامی می زند. 
پیش از این و در دور قبلی تحریم ها 
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما 
جمهوری اسالمی از چنین کانالی برای 
استفاده  آمریکا  تحریم های  زدن  دور 
زمانی  درست    ۲۰۱۲ سال  در  کرد. 
که اتحاد جهانی بر سر تحریم معامالت 

نفتی(  معامالت  در  غالب  )ارز  دالری 
شکل گرفت، جمهوری اسالمی گزینه 
»نفت در برابر طال« را برای خریداران 
سنتی نفت خود- چین و هندوستان- 
از  تبعیت  به  حاضر  زمان  آن  در  که 
قانون تحریم ها علیه جمهوری اسالمی 

نبودند مطرح کرد.
گزارشی که سال ۲۰۱۲  در  رویترز 
جمهوری  داد  شرح  شده  منتشر 
اسالمی به مشتریان خود پیشنهاد داد 
که به علت مشکالت بانکی نفت را با 

طال مبادله می کند.
تهران هزمان مکانیسمی را برای نقد 
کردن این طالها در کشورهای منطقه 
از جمله ترکیه طراحی کرد. برای نمونه 
تاجر  ضراب  رضا  ماجرای  به  می توان 
ایرانی تبار ساکن ترکیه و همکاری او با 
»هالک بانک« برای دور زدن تحریم ها 

اشاره کرد.
بانک«  با کمک »هالک  رضا ضراب 
ترکیه مقادیر زیادی از طالی پشتوانه 

چرا جمهوری اسالمی»طالی سیاه« را 
با »طالی زرد« معاوضه می کند؟

بانک مرکزی ایران را به نفع جمهوری 
اسالمی در ترکیه به پول نقد تبدیل 

کرد.
به  می توان  دیگر  نمونه  یک  در 
با  طال  دالر  میلیاردها  ورود  ماجرای 
مالک ناشناس از ایران به ترکیه اشاره 

کرد.
نخست وزیر   ۱۳۸۷ سال  پاییز  در 
از  اردوغان  طیب  رجب  ترکیه  وقت 
دالری  میلیارد   ۵/۱۸ محموله  ورود 
طال به ترکیه خبر داد و آن را به عنوان 
یکی از دستاوردهای دولت خود در اوج 
در  وی  کرد.  عنوان  اقتصادی  بحران 
پاسخ به پرسش های رسانه ها و احزاب 
مخالف درباره منبع این سرمایه گفت 
»خدا آن را رسانده است!« این میزان 
طال به رونق دوباره اقتصاد بحران زده 

ترکیه کمک  شایانی کرد.
خصوص  در  کلیدی  نکته  یک 
این است که  از طریق طال  پولشویی 
اسکناس های  مانند  طال  شمش های 
نقد دارای شماره سریال نیستند. از این 
رو قابل ردگیری نیستند. همین خالء 
باعث شد در محموله یادشده هیچ فرد 
اثبات  قانونی  بطور  نتواند  کشوری  یا 
کند که این طالها متعلق به کیست 
سران  ایران،  مبدأ  از  ورود  وجود  با  و 
جمهوری اسالمی نیز از ترس محکوم 
شدن به پولشویی و دورزدن تحریم ها، 

وجود این محموله طال را انکار کردند.
و  مافیا  دست  عصای  طال 

دیکتاتورها
جمهوری  برای  )مزیت  ضعف  این 
اسالمی( در عدم شناسایی صاحب و 
مبدأ محموله های طال، آن را به کاالیی 
ارزشمند برای قاچاقچیان بین المللی، 
گروه های مافیایی و رژیم هایی همانند 
جمهوری اسالمی تبدیل کرده است. 
فشار  و  بی پولی  اوج  در  که  کاالیی 
می تواند  تحریم ها  از  ناشی  اقتصادی 
کم نظیر  و  ارزش  با  کاالیی  عنوان  به 
برای جمهوری اسالمی محسوب شود. 

کاالیی که با وجود حساسیت های باال 
در مورد آن، بازار همیشگی خود را در 
کشورهای منطقه از جمله ترکیه، عراق 
و کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد.

بانک  هالک  ماجرای  به  توجه  با 
از  پس  آمریکا  دولت  ضراب،  رضا  و 
در  پیشین  تحریم های  مجدد  اعمال 
سرپرستی  به  را  هیئتی   ۲۰۱۸ سال 
»مارشال بیلینگسلی« به ترکیه فرستاد 
تا در مذاکرات با مقامات ترکیه آنها را 
مجاب به رعایت دور جدید تحریم ها 
کند. هیئت آمریکایی به ترک ها هشدار 
داد که جمهوری اسالمی دوست ترکیه 
نیست و آمریکایی ها کلیه معامالت طال 

در ترکیه را رصد خواهند کرد.
لیست  در  گرانبها  فلزات  و  طال 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
اسالمی قرار دارد اما چرا ایاالت متحده 
مانع از ارسال این محموله  شمش طال 

به تهران نشد؟
خزانه داری  وزرات  اعالم  اساس  بر 

 )OFAC( آمریکا و لیست تحریم های
از  یکی  گرانبها  فلزات  و  طال  تجارت 
علیه  متحده  ایاالت  تحریمی  موارد 
در  آنچه  اما  است.  اسالمی  جمهوری 
انتقال ۹ تن طالی  یعنی  اخیر  مورد 
ونزوئال به ایران مطرح است این است 
که نخست، این موضوع زمانی رسانه ای 
بود  گذشته  کار  از  کار  دیگر  که  شد 
و طالها به تهران منتقل شده بودند. 
بلومبرگ نخستین خبرگزاری بود که 
توسط  ونزوئال  تن طالی  انتقال ۹  از 
هواپیمایی ماهان و در قالب پروازهای 

این شرکت خبر داد.
دوم، ونزوئال و جمهوری اسالمی هر 
دو در لیست تحریم های ایاالت متحده 
قرار دارند و هیچکدام خود را ملزم به 

تبعیت از تحریم ها نمی  دانند.
هم  و  اسالمی  جمهوری  هم  سوم، 
اقتصادی  فشارهای  زیر  ونزوئال چنان 
که  می بینند  تنگ  خود  بر  را  عرصه 
انجام  اقدامات انتحاری از این دست 
می دانند  بزرگ-  قماری  همچون-  را 
که شانس برد یا بخت در آن به نسبت 
پنجاه،  است:  شده  تقسیم  مساوی 

پنجاه.
برای هر دو رژیم که چیزی برای از 
دست دادن ندارند، برد پنجاه درصدی 
آیا  اینکه  است.  باالیی  بسیار  احتمال 
ایاالت متحده  سرویس های اطالعاتی 
از  سفید  کاخ  در  تصمیم گیرندگان  و 
ماجرا باخبر بوده اند یا نه، و اگر باخبر 
بوده اند چرا مانع از انجام چنین معامله 
باید  که  است  موضوعی  نشده اند،  ای 
منتظر بود تا گزارش های دقیق تری در 

این خصوص منتشر شود.
بازار  در  حزب اهلل  تاز  و  تاخت 

قانونی و غیرقانونی طال
با این طال ها چه  جمهوری اسالمی 
خواهد کرد؟ طالها چگونه به پول نقد 

تبدیل خواهند شد؟
اولین و محتمل ترین گزینه، استفاده 
حمایت  مورد  نیروهای  و  حزب اهلل  از 
رژیم در لبنان، عراق، یمن، افغانستان 
این  تمام  میان  از  است.  فلسطین  و 
قوی ترین  می تواند  حزب اهلل  گروه ها، 
نقد  برای  اسالمی  جمهوری  بازوی 
نفت  با  شده  معاوضه  طالهای  کردن 

باشد.
بر اساس گزارشی که در اوایل ژانویه 
منتشر  خبرگزاری ها  در   ۲۰۱۹ سال 
شده حزب اهلل در حال سرمایه   گذاری 
بر معادن طالی ونزوئال است. درواقع 
حزب  اهلل می تواند شرایط برای فروش 
و نقد کردن طال در بازارهای قانونی و 

غیرقانونی را فراهم کند.
فشار های  وجود  با  دیگر،  سوی  از 
کمرشکن مالی پس از اعمال دور دوم 
تحریم های ایاالت متحده، رژیم ایران 
پرداخت  به  متعهد  را  خود  همچنان 
کمک های چندصد میلیون دالری به 
حزب اهلل در لبنان، بشار اسد در سوریه، 
شبه نظامیان  فلسطین،  در  حماس 
پرشمار عراقی، حوثی ها در یمن، طالبان 
فاطمیون  و  زینبیون  و  افعانستان  در 
می داند. پاکستان  و  افغانستان  در 

سال  دو  در  اسالمی  جمهوری 
گذشته سعی کرد با کاهش کمک های 
پرداختی به این نیروهای تحت حمایت 
اقتصادی  مشکالت  از  بخشی  خود 
داخلی را کاهش دهد. اما از آنجا که این 
شبه نظامیان و گروه های مزدور بدون 
کمک های مالی به مطالبات جمهوری 
اسالمی برای صدور انقالب اسالمی تن 
اسالمی  پس جمهوری  داد،  نخواهند 
مدتی  را  آنها  طال  ارسال  با  می تواند 

دیگر کنار خود نگه دارد.
گزینه دیگر، متکی بودن به خریداران 
کشورهای  برخی  و  ترکیه  در  سنتی 

حاشیه خلیج فارس است. 

فرشگرد؛ روند »دراماتیک« در مسیری
 نامعلوم اما اجتناب پذیر!

موجودیت  =اعالم 
بود که  از آن  فرشگرد پس 
دی ماه  گسترده  اعتراضات 
معترضان  شعارهای  و   ۹۶
از  حمایت  در  خیابان  کف 
جدیدی  فصل  »پهلوی  «ها 
زد.  رقم  ایران  سیاست  در 
اعالم  زمانه ای  در  فرشگرد 
این  که  کرد  موجودیت 
وجود  به  سیاسی  فضای 
آمده توسط مردم و جنبش 
را  بستر  جامعه،  اعتراضی 
برای فعالیت آنها آماده کرده 
گروه  این  آنکه  ویژه  به  بود 
شاهزاده  معنوی  حمایت 
رضا پهلوی را نیز که همواره 
علیه  مختلف  تالش های  از 
برای  و  اسالمی  جمهوری 
و  نوین  نظام  یک  استقرار 
می کند،  پشتیبانی  مدرن 

جلب کرد.
در  داخلی  =اختالفات 
آغاز راه فرشگرد را با ریزش 
که  اختالفاتی  کرد.  مواجه 
آن  فعالیت های  و  گروه  این 
را پاره پاره کرد. گرچه به نظر 
و  زیرکانه  طرفین  می رسید 
عاقالنه در توافقی مصلحت 
و منفعت را در این دیده اند 
که اختالفات و درگیری  های 
رسانه  ای  کمتر  را  داخلی 
کنند تا از حواشی آن بکاهند 
که  دیوارهایی  آن  حاال  اما 
آنها به دور اختالفات درونی 
خود کشیدند تا از دید عموم 
پنهان بماند نیز دچار ریزش 

شده است.
=فرشگرد مانند دعواهای 
محله ای، وارد فضایی پر زد 
و خورد شده که به بهترین 
بیرونی  عوامل  برای  شکل 
از جمله جریان های وابسته 
قابل  اسالمی  جمهوری  به 
توسط  و  است  بهره برداری 
نیز  تشدید  عوامل  همان 
امروز  جهان  در  می شود. 
همه ی  در  »شفافیت«  اما 
آخر  و  اول  حرف  عرصه ها، 
می زند!  »مدیریت«  در  را 
یک  مدیریت  می خواهد 
یا  باشد،  کوچک  شرکت 
یا  و  صنفی،  انجمن  یک 
حزب  یک  یا  و  رسانه  یک 
بدون  سیاسی!  تشکل  و 
ساختاری  هر  »شفافیت« 
در هر عرصه ای سرانجام به 
فرو  »دراماتیک«  روند  یک 
می افتد و در مسیری نامعلوم 
قرار می گیرد:  نابودکننده  و 
یا  اقتصادی  ورشکستگی 

ورشکستگی سیاسی!
حامد محمدی- در شهریور ۱۳۹۷ 
»فرشگرد« با صدور بیانیه ای که در آن 
اهداف این تشکل تشریح شده بود رسماً 
اعالم موجودیت کرد. جمعی جوانتر از 
و  بودند  فعال  تاکنون  که  اپوزیسیون 
تحصیلکرده که هر کدام ساکن گوشه  ای 
اعالم  صراحت  به  اما  بودند  دنیا  از 
کردند که در پی براندازی و سرنگونی 
جمهوری اسالمی اند و برای جایگزینی 
این نظام با یک نظام سکوالر، لیبرال 
و دموکرات، بر مبنای اصول دموکراسی 
می  کنند. فعالیت  بشر  حقوق  و 

بر بستر محبوبیت پهلوی ها
این اعالم موجودیت پس از آن بود 
و   ۹۶ دی ماه  گسترده  اعتراضات  که 
در  خیابان  کف  معترضان  شعارهای 
حمایت از »پهلوی  «ها فصل جدیدی 
در سیاست ایران رقم زد. فرشگرد در 
زمانه ای اعالم موجودیت کرد که این 
توسط  آمده  وجود  به  فضای سیاسی 
مردم و جنبش اعتراضی جامعه، بستر 
را برای فعالیت آنها آماده کرده بود به 

معنوی  حمایت  گروه  این  آنکه  ویژه 
شاهزاده رضا پهلوی را نیز که همواره 
علیه جمهوری  مختلف  تالش های  از 
اسالمی و برای استقرار یک نظام نوین 

و مدرن پشتیبانی می کند، جلب کرد.
نامه  فرشگرد  قدم های  اولین  از 
برای  درخواست  و  ترامپ  دونالد  به 
جمهوری  علیه  تحریم  ها  تشدید 
اعتراضات مردم  از  اسالمی و حمایت 
ایران بود. این اقدام با انتقاد شدیدی 
در  شد.  مواجه  اصالح طلبان  سوی  از 
عضو  جالیی پور  محمدرضا   ۹۷ مهر 
شورای مرکزی حزب »اتحاد ملت« در 
یادداشتی به براندازان تاخت و آنها را 
عده  ای جوان ناکام، ماجراجو، ضدایران 
خواند که آمده اند »تا در فنجان توفان 
که  را  مسیری  فرشگرد  اما  کنند«. 
پیش  خوب  چنان  بود  کرده  انتخاب 
رفت که یک سال بعد در خرداد ۹۸ 
صادق زیباکالم که از مخالفان سرسخت 
براندازی اعتراف کرد »بازار براندازها و 
شده!« پررونق  خیلی  فرشگردی ها 

از  اولیه  ریزش  های  وجود  با  حتی 
فرشگرد، گفتمان آنها با همراهی بخشی 
ایران، به ویژه جوانان،  از مردم داخل 
سرشناس  چهره  های  از  شماری  و 
اپوزیسیون و صاحب   نظران روبرو شد 
شکستن  در  بزرگی  سهم  توانست  و 
انحصار پروپاگاندای جمهوری اسالمی 
در رسانه  های فارسی زبان خارج کشور 
و شبکه  های اجتماعی داشته باشد. این 
موضوع بزرگ ترین دستاورد این تشکل 
سیاسی بوده و هنوز هست تا زمانی که 
دوباره از سوی این رسانه ها در محاق 

فرو روند.
یکی از انتقادات به اعضای فرشگرد 
این بود که شماری از آنها که تعداشان 
کم هم نبود در گذشته سابقه همکاری 
بعضی  با  شانه   به  شانه  و  تشکیالتی 
داشتند.  رژیم  اصالح طلب  احزاب 
شماری از آنان نیز در دوران دانشجویی 
در  خود  سیاسی  فعالیت  طول  در  یا 

افرادی مانند  از  داخل و خارج کشور 
موسوی و کروبی حمایت کرده بودند یا 
مقاالت و موضع گیری  هایی در حمایت 
از چهره های شاخص جمهوری اسالمی 
و همچنین در مخالفت با مواضع رضا 
این  حتی  اینهمه،  با  داشتند.  پهلوی 
که  مواضعی  با  نیز  انتقادات  دست 
علیه جمهوری اسالمی و در حمایت از 
پهلوی ها اعالم می کردند به حاشیه رفت.

چهره های  با  برخاست  و  نشست 
شناخته شده اپوزیسیون و حضور آنها به 
عنوان کارشناس به همراه صاحب نظران 
چند  و  تلویزیون  ها  در  پیشکسوت 
جلسه و دیدار مشترک با رضا پهلوی 
و تعدادی از مقامات سیاسی آمریکایی 
و اروپایی و در کنار آن مواضع بی پرده 
و صریح آنها علیه جمهوری اسالمی و 
اصرار بر براندازی، موقعیت مناسبی را 

برای اعضای فرشگرد فراهم کرد.
انداختن  راه  به  که  بود  سالیانی 
در  اعتراضی  تجمعات  و  کمپین ها 

ویژه بخشی که حامی  به  اپوزیسیون 
بود  افتاده  رونق  از  پهلوی هاست 
و  نهاد  چند  همراهی  با  فرشگرد  اما 
تشکیالت همسو توانستند تجمعاتی را 
در اروپا و آمریکا برگزار کنند که بازتاب 
قابل قبولی داشت. کارزارهای توییتری 

و روشنگری آنها نیز موثر بوده است.
جنبش  به  ربطی  که  اختالفاتی 

مردم ندارند
راه  آغاز  در  داخلی  اختالفات  اما 
کرد.  مواجه  ریزش  با  را  فرشگرد 
اختالفاتی که این گروه و فعالیت های 
نظر  به  گرچه  کرد.  پاره پاره  را  آن 
می رسید طرفین زیرکانه و عاقالنه در 
این  در  را  منفعت  و  توافقی مصلحت 
و درگیری  های  اختالفات  دیده اند که 
تا  کنند  رسانه  ای  کمتر  را  داخلی 
آن  حاال  اما  بکاهند  آن  حواشی  از 
اختالفات  دور  به  آنها  که  دیوارهایی 
از دید عموم  تا  درونی خود کشیدند 
پنهان بماند نیز دچار ریزش شده است.

واقعیت این است که  اختالف نظر 
ویژه  به  در همه تشکل ها وجود دارد 
و  می آیند  اعضا  باشند!  سیاسی  اگر 
می روند و اختالف ها به اشکال دیگر در 
می آیند و آن تشکل اگر بنیه ی الزم 
را داشته باشد، باقی می ماند و به راه 
خود ادامه می دهد. اما اختالف نظرها 
و رقابت بر سر منافعی که به صراحت 
به زبان نمی آیند اما قابل حدس است 
فرشگرد را درگیر مسائلی کرده که از 
از  نازل است ولی  یکسو ظاهرا بسیار 
سوی دیگر اگر ادامه یابد آن را از هم 

خواهد پاشاند.
فرشگرد تشکلی با پشتوانه ای قوی و 
موقعیتی مناسب بود که در حد خود 
کنار  در  گرفتن  قرار  پشتوانه ی  به  و 
این  »پهلوی« توان پیدا کرد. فعالیت 
گروه بر تصمیمات دولت های غربی به 
ویژه آمریکا یا نهادهای بین  المللی مثل 
صندوق بین  المللی پول اثرگذار بود. از 
را،  ظرفیت  این  فرشگرد  مهمتر،  این 

باز هم به پشتوانه ی پهلوی، پیدا کرد 
جمهوری  مخالفان  از  بخشی  بین  تا 
اینکه  کند.  »جریان سازی«  اسالمی 
حاال در شرایطی قرار گرفته که به دور 
از انسجام اولیه و به صورت جزیره ای 
عمل می کند و به خاطر مسائلی چون 
پاسخگویی«،  »عدم  »قبیله گرایی«، 
»تاثیر  فعالیت ها«،  نبودن  »شفاف 
بر  رقابت  های شخصی  و  روابط  منفی 
فعالیت های اصلی و کشانده شدن آن به 
فضای عمومی« اعضای آن به پرسش 
که  نیست  چیزی  می شوند،  کشیده 
بتوان آن را پنهان کرد. چنین شرایطی 
به بازنگری و پاسخگویی به مخاطبان 
مانند  فرشگرد  دارد.اما در عوض،  نیاز 
دعواهای محله ای، وارد فضایی پر زد و 
خورد شده که به بهترین شکل برای 
جریان های  جمله  از  بیرونی  عوامل 
قابل  اسالمی  جمهوری  به  وابسته 
بهره برداری است و توسط همان عوامل 

تشدید نیز می شود. 

دیدار شماری از اعضای فرشگرد با رضا پهلوی درباره »میدان میلیونی« پهلوگیری تانکرهای ایرانی در بنادر ونزوئال بدون ممانعت آمریکا
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بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۷۲۹ 
جمعه ۹ تا پنجشنبه ۱۵ خردادماه ۱۳۹۹خورشیدی

تشخیص مشکل قلبی 
از روی ظاهر گوش

آیا این نشانه عمودی کوچک روی گوش می تواند 
ارتباطی با بیماری های قلبی داشته باشد؟ این یک تست 

ساده است که می تواند از آسیب جدی بیماری محافظت کند. 
را  مطالعاتی  فرانک«  تی.  »ساندرز  نام  به  پزشکی   ۱۹۷۳ سال  در 

تواند  می  خورده  چین  گوش  الله  آیا  که  کند  مشخص  تا  داد  انجام 
نشانه مشکل قلبی عروق کرونری باشد یا خیر. او دریافت بیمارانی که الله 

گوششان زاویه دار و مورب است درمعرض خطر باالتری برای بیماری های 
قلبی قرار داشتند.محققان دریافته اند که »بیماری های قلبی« ممکن است زیر 
مجموعه ای از بیماران مبتال به پیری زودرس و رشد زودرس بیماری عروق کرونر را 
تشخیص دهند که پیش بینی آن ممکن است با اقدامات پیشگیرانه اولیه بهبود یابد.

در نتیجه، وقتی بافت االستیک در اطراف رگ های خونی کوچک در گوش شروع 
انحطاط می کند. این همان نوع تغییر است که در رگ های خونی رخ می  به 
دهد زمانی که بیماری عروق کرونر دارد. بنابراین دانشمندان نتیجه گرفتند که 
تغییرات مشهود می تواند نشانه ای از تغییرات جدی تر در رگ های خونی 

اطراف قلب باشد.
برای فراهم کردن تعدادی از اعداد، مطالعه جدید در سال ۲۰۰۶ نشان 

داد ارزش پیش بینی حدود ۸۰ درصد در افراد ۴۰ سال و کوچک 
تر است. با این وجود، به نظر می رسد که چین و چروک گوش 

می تواند برخی بیماری های سالخوردگی مانند بیماری 
های قلبی و احتماال دیابت را پیش بینی کند، 

قانع  دانشمندان  از  برخی  هنوز  اما 
نشده اند.

زنان  شاخص

نه رفتگان و نه آیندگان؛ نمی دانند
که قرن پر هنر ما چه سخت سنگین است.

امیدهای نوین با عذاب های کهن
به هر طرف نگری؛ گرم جنگ خونین است.

نگشته پیکر انسان بزرگتر از پیش
بزرگتر شده صدبار آرزوهایش.

به سوی معرکه ی خواستن - توانستن
کشانده می شود از هر طرف سر و پایش.

اگر که عاشق دیروز آرزو می کرد
به ماه چهره ی معشوقه یک نگاه کند

جوان عاشق امروز آرزومند ست
برای ماه عسل یک سفر به ماه کند ...

الغر شدن صورت 
ترین  شایع  از  یکی 
و  مردان  غالب  که  است  مشکالتی 
زنان در سراسر جهان با آن روبه رو 
هستند و برای درمان آن تالش می 

کنند. 
بسیاری از ما با کوچک ترین تغییر 
با  مان  غذایی  رژیم  و  دربرنامه 
شویم  می  رو  به  رو  صورت  الغری 
از  صورت  شدن  الغر  کلی  طور  به 
کمتر  که  است  مشکالتی  آن دست 
کسی هست که آن را تجربه نکرده 
سنگین  تمرینات  است  باشد.کافی 
ورزشی را از سر بگیریم تا در کوتاه 
ترین زمان ممکن جذابیت و زیبایی 
و  بدهیم  دست  از  را  مان  صورت 

صورتمان الغر شود.
مثل  هایی  شیوه  مدرن  طب  در 
چاق  برای  بوتاکس  و  ژل  تزریق 
به  ما  ،اما  دارد  وجود  صورت  شدن 
جای  به  کنیم  می  پیشنهاد  شما 
و  مضر  شیوه های  این  از  استفاده 
به   ، هنگفت  های  هزینه  پرداخت 
و  سنتی  طب  درمانگران  توصیه 
آنها  طبیعی  و  گیاهی  های  نسخه 
عمل کنید تا بدون عارضه و نگرانی 

صورت پر و زیبایی داشته باشید.
معجون شگفت آور خیار و گالبی

لطافت  برای  بسیاری  خیارخواص 
های  سلول  به  آبرسانی  و  پوست 
استفاده  و  دارد  پوست  سطحی 
این میوه می  از  موضعی و خوراکی 
تواند به آبرسانی سلول های پوستی 
کمک می کند. برای اثر بیشتر این 
کنید  استفاده  آن  ماسک  از  میوه 
عرض  در  توانید  می  ترتیب  این  به 
سلول های  به  آبرسانی  با  هفته   ۲
بافتی  میان  آب  افزایش  و  پوست 
صورت تان  رسیدن  نظر  به  پرتر  به 

کمک کنید.
نوشیدن آب و چاقی صورت

اثر  است  روز  در طول  آب  نوشیدن 
پوست  روی  آب  که  گری  معجزه 
در  ویژه  به   ، دارد  صورت  چاقی  و 
تمرینات  مشغول  که  شرایطی 
مردان  هستید.  بدنسازی  و  ورزشی 
و زنانی که به طورمنظم ورزش می 
می  مواجه  صورت  الغری  با  کنند 
می  احساس  مدتی  از  بعد  و  شوند 
شان  صورت  اولیه  زیبایی  که  کنند 

از بین رفته است.
این  به  آب  مناسب  مقدار  نوشیدن 
افراد کمک می کند آب میان بافتی 
سلول های صورت تامین شود و به 
این ترتیب به چاق تر شدن صورت 
کمک  آن  عضالت  شدن  پرحجم  و 

کند.
برای چاق شدن صورت چه بخوریم

از  سرشار  سبزیجات  و  ها  میوه 

از  استفاده  صورت  شدن  چاق 
تکنیک های ورزشی است.

روش انجام : 
روی  و  بنشینید  صندلی  روی 

عضالت صورت تمرکز کنید.
می  که  جایی  تا  را  ها  لب  سپس 
توانید جمع کنید و آن را به مدت 
۵ ثانیه در همین حالت نگه دارید.

از  تان  لب های  آنکه  بدون  سپس 
هم باز شود و دندان های تان دیده 
کنید  سعی  و  بزنید  لبخند  شود 

خط لبخند را بلند و بلندتر کنید.
این  ثانیه در  به مدت ۵  را  لب ها 
وضع نگه دارید و این تمرین را ۱۵ 

بار تکرار کنید.
حرکت  پانزدهمین  اجرای  از  بعد 
صورت  عضالت  که  دید  خواهید 

تان احساس خستگی می کنند.
بهترین  صورت  عضالت  خستگی 
و  خونرسانی  بهبود  برای  نشانه 
جریان گردش خون به سلول های 

صورت است.

از ۲۰  این کار هر روز کمتر  برای 
اختصاص  کار  این  به  را  دقیقه 
دهید و در ۲ نوبت این تکنیک را 

اجرا کنید.
جوانه  و  کاهو  ساالد  شب  هر 

گندم بخورید
ویژه  به  غذایی  های  وعده  در 
جوانه  و  کاهو  ساالد  شام  وعده 
بر  را  آن  تاثیر  و  بگنجانید  گندم 
افزایش نشاط و شادابی صورت و 
رسیدن  نظر  به  چاق  و  شدن  پر 

آن ببینید .
 E ویتامین  داشتن  با  گندم  جوانه 
تاثیر زیادی در   B و ویتامین های
آبرسانی و افزایش آب میان بافتی دارد.

همچنین می توانید پودر تهیه شده 
از جوانه گندم را با ماست ترکیب 
وعده  یک  خوردن  از  بعد  و  کنید 
بخورید. را  آن  از  قاشق   ۲ غذایی 

تان  صورت  تنها  خواهید  می  اگر 
 ۲ حداکثر  خوردن  به  شود  چاق 
قاشق جوانه گندم و ماست بعد از 
زیرا  کنید  اکتفا  غذایی  وعده  یک 
موجب  آن  حد  از  بیش  خوردن 

چاقی می شود.

به  بهتر  آبرسانی  باعث  و  بوده  فیبر 
سلول های پوستی صور ت می شود 
شما  ها  میوه  خوردن  با  همچنین 
و کمتر سراغ  کنید  احساس سیری 
مانند  غذایی خشک  مواد  و  تنقالت 

انواع فست فودها می روید.
هویج یکی از بهترین میوه ها ی کم 
کالری و آبرسان است که می توانید 
وعده  میان  در  را  آن  روز  طول  در 
این  کنید.  مصرف  تان  غذایی  های 
تا  دهید  ادامه  هفته  یک  تا  را  روند 
آبرسانی  برای  روش  این  از  بتوانید 
صورت  پوستی  های  سلول  به  بهتر 

تان بهره بگیرید.

آجیل های موثر در چاقی صورت
از  یکی  روغنی  مغزهای  مصرف 
نظر  به  پرتر  برای  ها  روش  بهترین 
است. صورت  عضالت  رسیدن 

و  برنامه  به  مغز   ۴ حب  گنجاندن 
بی  های  روش  از  یکی  غذایی  رژیم 
کردن  پر  برای  طبیعی  و  عارضه 

حب  این  تهیه  برای  است.  صورت 
و  فندق  بادام،  پسته،  مغز  به  نیاز 

خرما دارید.
برای چاق شدن صورت از چینی ها 

کمک بگیرید
خیلی  روشی  از  خواهید  می  اگر 
تان  صورت  شدن  پر  برای  سریع 
استفاده کنید، پیشنهاد می کنیم با 
متخصص طب سوزنی مشورت  یک 
از   ، سوزنی  طب  درمانگران  کنید. 
سوزنی  طب  ظریف  های  سوزن 
برای بهتر شدن جریان گردش خون 
صورت و تولید کالژن بیشتر استفاده 
افزایش  با  روش  کنند.این  می 
و  افزایش  به  صورت  به  خونرسانی 
می  کمک  نیز  پوست  کالژن  تولید 
و  صورت  عضالت  تقویت  به  و  کند 
می  عضالت  این  شدن  فرم  خوش 
در  سوزنی  طب  کمک  با  پردازد. 
می  ماه  یک  کمتراز  و  کوتاه  مدتی 
داشته  زیبایی  و  پر  صورت  توانید 

باشید.
شدن  چاق  برای  ورزشی  حرکات 

صورت
برای  ها  روش  بهترین  از  یکی 

بهجت صدر محالتی
)۱۳۰۳ - ۱۳۸۸(

ایرانی  نقاش  محالتی  صدر  بهجت 
صدر  محمد  پدرش  بود.  اراک  زاده 
محالتی و مادرش قمر امینی صدر 
از خانواده های سرشناس اراک بودند.

بهجت صدر در سال ۱۳۳۳ با رتبه 
نخست در رشته نقاشی از دانشکده 
تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای 
پایان نامه هنری دریافت کرد. سپس 
برای  بورسیه ای   ۱۳۳۴ سال  در 
 Accademia di از  هنرآموزی 
ایتالیا  Belle Arti di Roma در 
گرفت. در سال ۱۳۳۵ برنده جایزه 
سیمین همترازی شهر سن ویتو شد 
و یک نقاشی از او به همراه چند کار 
از نگارگران جوان ایران در بیست و 
هشتمین دوساالنه ونیز پذیرفته شد.

در سال ۱۳۳۶ نخستین نمایشگاه او 
در نگارخانه »پینچو« در رم برگزار 
با  ازدواج  از  پس  سال  دو  وی  شد. 
به   ۱۳۳۹ سال  در  حنانه  مرتضی 
ایران بازگشته و در دانشگاه تهران به 

آمورش نگارگری می پردازد.
سومین  در  نیز   ۱۳۴۱ سال  در 
را  نخست  جایزه  تهران،  دوساالنه 

و  سی  به  نگاره هایش  و  می گیرد 
فرستاده  ونیز،  دوساالنه  یکمین 
با آنکه در سال های پایانی  می شود. 
سینه  سرطان  بیماری  شصت  دهه 
او  اما  می کنند  یابی  نشان  او  در  را 
دنبال  دلی  آسوده  با  را  نگارگری 
می کند.بهجت هشیارانه در پرده های 
تازه اش رنگهای سرد و مات را با بازی 
سایه روشن ها به هماهنگی و با مواد 
رنگ  فلز،  گوناگونی همچون چوب، 
روغن و اکرلیک و دیگر ماته ها به کار 
یادآور  وی  آبستره  کارهای  می برد. 

ژاله اصفهانیپردیس ها و باغ های پارسی است.

مثل  غیرمعمولی  روش های  امروزه، 
استفاده از آسپرین برای آکنه مورد 

توجه قرار گرفته است.
نسخه(  )بدون   OTC فرآروده های 
درمان  را  آکنه  می توانند  متعددی 
اسید  سالیسیلیک  جمله  از  کنند؛ 
آن  از  ولی  پراکسید.  بنزوئیل  و 
برای  خانگی  درمان های  که  جایی 
روش های  یافته اند،  محبوبیت  آکنه 
غیرمعمولی مثل استفاده از آسپرین 
نیز مورد توجه قرار گرفته است. در 
این مقاله اطالعات بیشتری را در مورد 
فواید آسپرین برای پوست و استفاده 
کرد. خواهیم  کسب  آن  از  ایمن 

ممکن است در درجه ی اول، آسپرین 
را به عنوان مسکن بشناسید. هم چنین 
این دارو شامل ماده ای به نام استیل 
ماده   این  است.  اسید  سالیسیلیک 
 OTC آکنه  ضد  داروی  به  موثر، 
است. مرتبط  اسید(  )سالیسیلیک 

سالیسیلیک اسید اثرات خشک کننده 
دارد که به از بین بردن چربی اضافی 
کمک  مرده  پوستی  سلول های  و 
می کند. هم چنین این ماده می تواند 
باعث پاکسازی آکنه و جلوگیری از 

تشکیل لکه های جدید شود.
یک  عنوان  به  اسید  سالیسیلیک 
برای درمان  ثابت شده  روش علمی 
آکنه مورد توجه قرار گرفته است. با 
این حال، تحقیقات در مورد استیل 
سالسیلیک اسید به شکل آسپیرین 

کاماًل مورد تایید قرار نگرفته است.
امروزه مطالعات بالینی در دسترس، 
اثرات ضدالتهابی آسپرین برای پوست 
را مورد بررسی قرار داده اند. آسپرین 
به عنوان یک ماده ضدالتهاب، برای 
بیشترین  التهابی  آکنه های  درمان 
التهابی  آکنه های  دارد.  را  پتانسیل 
هستند.  ندول ها  و  کیست ها  شامل 
بعید است که آسپرین برای آکنه های 
غیرالتهابی، مثل جوش های سر سیاه 

یا سر سفید موثر باشد.
آسپرین  ضدالتهابی  فواید  هم  هنوز 

برای آکنه چندان واضح نیست.
مصرف  آمریکا،  درماتولوژی  آکادمی 
راهی  عنوان  به  را  آسپرین  خوراکی 
آفتاب  از  ناشی  التهاب  برای کاهش 
این  ولی  می کند.  توصیه  سوختگی 
در  خاصی  توصیه ی  هیچ  آکادمی، 
درمان  برای  آسپرین  مصرف  مورد 

آکنه های التهابی ندارد.
اثرات  به  مطالعات،  سایر  هم چنین 
ضدالتهابی دیگری از آسپرین اشاره 
 ۲۴ روی  بر  مطالعه ای  می کنند. 
بزرگسال انجام شد که در اثر القای 
هیستامین، دچار التهاب پوست شده 
بودند. این مطالعه نتیجه گرفت که 
عالئم  برخی  کاهش  به  آسپرین 
کمک می کند؛ ولی نمی تواند خارش 
همراه با التهاب را برطرف کند. البته 
این مطالعه، نقش آسپرین را بر روی 

ضایعات آکنه مورد بررسی قرار نداد.
اگر مبتال به آکنه ی التهابی هستید، 
شواهدی نشان می دهد که آسپرین 
وضعیت  این  برای  می تواند  موضعی 

از  بیش  مصرف 
می تواند  آسپرین  حد 

پوست شما را خشک کند. خشکی 
بیش از حد پوست نیز می تواند منجر 
روی  بر  ایجاد خطوطی شکسته  به 
پوست شود. بنابراین مهم است که 
تمامی چربی های طبیعی پوست از 

بین نرود.
عوارض جانبی احتمالی آسپرین 

برای پوست
مصرف  جانبی  عوارض  شایع ترین 
و  خشکی  آکنه،  برای  آسپرین 
تحریک پوست است. پوست انداختن 
و قرمزی پوست نیز ممکن است رخ 
دهد. مخلوط کردن آسپرین با سایر 
می تواند  اسید  سالیسیلیک  اشکال 

باعث افزایش این اثرات شود.
طور  به  را  آسپرین  اگر  هم چنین 
معمول بر روی پوست خود استفاده 
می کنید، ممکن است به اثرات این 
نظر  در  باشید.  مستعدتر  چنینی 
داشته باشید که برای شروع، یک بار 
در روز مراحل درمانی را انجام دهید 
بار در روز  به دو  را  تدریج آن  به  و 
افزایش دهید. این کار باعث می شود 
پوست شما به مصرف آسپرین عادت 
خشکی  دچار  که  این  بدون  کند؛ 
بیش از حد شود. اگر پوست حساسی 
دارید، بهتر است برای شروع، آسپرین 

را یک روز در میان مصرف کنید.
هرگونه دارویی که برای درمان آکنه 
می دهید،  قرار  خود  پوست  روی 
را  شما  پوست  حساسیت  می تواند 
به اشعه های فرابنفش نور خورشید 
این  از  نیز  آسپرین  دهد.  افزایش 

قاعده مستثنی نیست.
برای  آسپرین  مصرف  از  قبل  باید 
درماتولوژیست  یا  پزشک  با  پوست، 
از سایر  اگر  ویژه  به  کنید؛  مشورت 
فرآروده های موضعی استفاده می کنید 
یا مبتال به بیماری خاصی هستید.

التهابی  رفع  به  فقط  ولی  باشد؛  موثر 
کمک می کند که عامل اساسی ایجاد 

آکنه است.
خود آکنه ی التهابی مربوط به موادی 
پوستی  سلول های  چربی،  قبیل  از 
مرده، چرک و باکتری هایی است که به 
طور عمقی باعث مسدود شدن منافذ 
پوست می شوند. با از بین بردن التهابی 
که باعث ایجاد آکنه می شود، این مواد 
منافذ  از  می توانند  خودشان  نهایتا 
پوست شما خارج شوند. بنابراین هرگز 

آکنه ها و جوش های خود را نترکانید!
موضعی  صورت  به  فقط  را  آسپرین 
خوراکی  مصرف  کنید.  استفاده 
آسپرین، اثرات مشابه مصرف موضعی 
را نخواهد داشت. هم چنین اگر نیازی 
قلبی خود  یا سالمت  درد  کنترل  به 
ندارید، مصرف آسپرین می تواند باعث 
افزایش خطر عوارض جانبی در شما 

شود.
آکنه،  روی  بر  آسپرین  مصرف  برای 

دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

۱- از آسپرین پودر شده استفاده کنید 
یا اینکه تعدادی قرص را خرد کنید )از 

کپسول نرم آسپرین استفاده نکنید(.
۲- آسپرین پودر شده را با یک قاشق 
سوپ خوری آب گرم مخلوط کنید تا 

یک خمیر ایجاد شود.
۳- صورت خود را با شوینده ی معمول 

خود بشویید.
۴- خمیر آسپرین را مستقیما بر روی 
آکنه قرار دهید. می توانید این خمیر را 
به صورت نقطه ای استفاده کنید یا این 
روی کل صورت  بر  ماسک،  مثل  که 

خود قرار دهید.
۵- هر بار ۱۰ تا ۱۵ دقیقه صبر کنید.

۶- صورت خود را به طور کامل با آب 
گرم شست وشو دهید.

۷- در نهایت مرطوب کننده ی معمول 
خود را استفاده کنید.

اگر به صورت نقطه ای از خمیر آسپرین 
استفاده می کنید، می توانید این مراحل 
را ۱ یا ۲ بار در روز تکرار کنید تا آکنه ها 
پاکسازی شوند. اگر خمیر آسپرین را به 
عنوان ماسک برای کل صورت استفاده 
می کنید، هر هفته به تعداد محدودی 

این مراحل را تکرار کنید.
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بهترین و موثرترین راه های چاق شدن صورتاستفاده از آسپرین برای درمان  جوش و آکنه 



بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۷۲۹
 جمعه ۲۹ مه تا پنجشنبه ۴ ژوئن ۲۰۲۰

مردان  شاخص

ترا من چشم در راهم
ترا من چشم در راهم

شباهنگام
که می گیرند در شاخ تالجن سایه ها رنگ سیاهی

وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم
ترا من چشم در راهم

شباهنگام
در آندم که بر جا دره ها چون مرده ماران 

خفتگانند
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای 

سرو کوهی دام
گرم یاد آوری یا نه

من از یادت نمی کاهم
ترا من چشم در راهم

آیدین آغداشلو
)۱۳۱۹ - تهران(

گرافیست،  نقاش،  آغداشلو  آیدین 
فیلم،تصویرگر  منتقد  نویسنده، 
مجالت،  ایران،  درسی  کتاب های 
او  است.  خصوصی  مؤسسه های  و 
همچنین مدتی مدیر امور فرهنگی و 
هنری »دفتر مخصوص شهبانو فرح 
از کارکنان موزه هنرهای  پهلوی« و 
معاصر تهران و موزه رضا عباسی بود. 
آغداشلو تاکنون تنها دو بار در ایران 
نمایشگاه فردی برگزار کرده است، که 
نخستین آن در سال ۱۳۵۴ در انجمن 
ایران و آمریکا در تهران بود و دومین 
او  اثر.  گالری  در  آبان ۱۳۹۳  در  بار 
نقد هنری  در  نوشته هایی  همچنین 
و سینمایی، پژوهش های تاریخ هنر، و 
سفرنامه انجام داده است. آغداشلو در 
۱۹ سالگی پس از شرکت در کنکور 
به دانشکده هنرهای زیبا در دانشگاه 
از   ،۱۳۴۶ سال  در  اما  رفت؛  تهران 
ادامه تحصیل بازماند. چندی پس از 
آن نخستین نقد هنریش را در مجله 
ناصر  سردبیری  به   – هنر  و  اندیشه 
وثوقی – منتشر کرد. او همچنین با 
نام مستعار »فرامرز خبیری« به نقد 

شعر شاعران معاصری چون احمدرضا 
احمدی، احمد شاملو، اخوان ثالث، و 
از  پس  پرداخت.  سپانلو  محمدعلی 
برای  آغداشلو  ایران  اسالمی  انقالب 
مدتی بیکار بود ولی سال ۱۳۵۸ به کار 
گرافیک روی آورد و در سال ۱۳۵۹ به 
تدریس در دانشکده هنر در دانشگاه 
از  اما پس  نمود  آغاز  تهران  الزهرای 
انقالب فرهنگی کار خود را از دست 
داد. او در سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، 
نقاشی  به  مالی  دشوار  شرایط  در 
می پرداخت. و در کالس های نقاشی 

خصوصی به تدریس می پرداخت. نیام یوشیج
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کاهش هورمون های 
مردان قبل از پدر شدن

نوسانات هورمونی در بین خانم ها در دوران بارداری 
می  نشان  تحقیقات  و  است  روشن  و  واضح  همگان  برای 

دهد که مردان هم با این نوسانات هورمونی به عنوان یک بخش 
تاثیرگذار در بارداری خانم ها مواجه می شوند. تغییرات هورمونی هم 

در مردان و هم در زنان اتفاق می افتد. مطالعات در این مورد کامال به 
اثبات رسیده است. زمانی که مردان برای اولین بار پدر می شوند، این تغییرات 

هورمونی در آن ها افزایش پیدا می کند. مردان نیز برای بررسی این موضوع 
تحت آزمایش قرار داده شدند و چهار زمان مختلف در دوران بارداری از آن ها 
آزمایش گرفته شد و تستسترون و همچنین هورمون های دیگری مثل کورتیزول، 
استرادیول و پروژسترون نیز در آن ها بررسی شد.سطح این هورمون ها در هفته 
این  رفت سطح  انتظار می  که  ارزیابی شد.همانطور  بارداری  و ۳۶   ۲۸ ،۲۰ ،۱۲
چهار هورمون در خانم ها در این دوران افزایش پیدا می کند و بعد از تولد نوزاد 
کاهش پیدا خواهد کرد.در حالی که این آزمایشات برای مردان نشان می دهد 
که تستوسترون و استرادیول آن ها در این زمان کاهش می یابد اما تغییری در 

میزان کورتیزول و پروژسترون ایجاد نمی شود.
مربوط  والدین  مراقبتی  رفتارهای  و  خشونت  به  تستوسترون  هورمون 

است و استرادیول نیز با پیوند و مراقب از فردی دیگر ارتباط دارد.
هنوز علت این که چرا با وجود بارداری خانم ها، هورمون ها در 

مردان هم تغییر می کند، مشخص نشده است. این اتفاق 
کامال جالب است. البته موضوعی است که باید 

آن  مورد  در  تری  گسترده  تحقیقات 
برای انجام شود. ریزی  برنامه 

داشتن یک رژیم کاهش 
وزن می تواند کمی مشکل باشد.زیرا 
زمینه  این  در  زیادی  کلی  تصورات 
آن  به  باید  که  .موردی  دارد  وجود 
توجه کرد تفاوت نیاز بدن هر فرد با 

فرد دیگر است.
فرد می تواند به اهداف کاهش وزن 
مناسب ، تنها با عمل کردن به برخی 
از نکات برسد.به همین دلیل در این 
بخش به برخی از اشتباهات رایج در 

کاهش وزن می پردازیم.

فکر نکردن به کاهش وزن :
بر  وزن،  کاهش  های  برنامه  اغلب 
استوار هستند.  روی یک اصل ساده 
رژیم ها بر کاهش مواد مغذی اصلی 
چربی  مثال،  عنوان  به  دارند.  تمرکز 
ها، پروتیین ها و کربوهیدرات ها در 

گروه درشت مغذی ها هستند.
های  برنامه  مورد  در  که  حالی  در 
کنند  می  سعی  افراد  وزن،  کاهش 
غذایی  منبع  که  بزنند  گول  را  بدن 
بدن  نتیجه  در  کنند.  کم  را  خود 
شروع به استفاده از چربی های اشباع 
فقط  کارهایی  چنین  کند.  می  شده 
با استفاده از  انجام و  در کوتاه مدت 
این روش، حفظ وزن ایده آل در دراز 

مدت دشوار می شود.
قطع نکردن غذاهای پروتئینی :

ترین طرح  رایج  از  بخشی  عنوان  به 
های رژیم کاهش وزن، افراد شروع به 
این  کنند. خوب،  می  پروتیین  قطع 
اصال چیز سالمی نیست. ماهیچه ها 
برای ساختار خود به پروتیین و کبد 
سم  برای  ضروری  اسیدها  آمینو  به 
با  نکردن شکم  دارد.پر  نیاز  زدایی 

آب :
برای  آب،  حد  از  بیش  نوشیدن 
سیستم متابولیک خوب نیست. شما 

نباید زیاده روی کنید 
فریب ندادن خود :

افراد برای کاهش وزن به طور کامل 
بدین  کنند.  می  غذا  قطع  به  شروع 
ترتیب، آن ها به سالمتی خود آسیب 
که  کنید  درک  باید  کنند.  می  وارد 
دلیل  تنها  حد،  از  بیش  خوردن 

افزایش وزن نیست.
میانبر نزدن :

میانبرها در کاهش وزن چه هستند؟ 
مکمل های رژیمی، چه بصورت قرص 
به  تواند  می  آن  تزریقی  نوع  چه  و 

سیستم متابولیک آسیب بزند.
خیلی قندها را مصرف نکنید :

قندها  که  دارد  وجود  واقعیت  این 
دلیل اصلی افزایش وزن هستند. اما، 
قند برای خون و عملکرد هورمون ها 
ضروری است. در حالی که باید مقدار 
مطمئن  دهید،  کاهش  را  خود  قند 

آیا می دانید قند موجود در نوشیدنی 
ها چقدر است؟ بیشتر نوشیدنی ها 
بین ۴۰ تا ۶۰ گرم شکر دارند. این 
مقدار ۲ تا ۳ برابر میزانی است که 

باید در یک روز بخورید .
حذف یک وعده غذایی :

افراد  اشتباهی که  رایج ترین  شاید 
هنگام تالش برای کاهش وزن انجام 
می دهند، نخوردن صبحانه یا شام 
است. ممکن است در ابتدا منطقی 
به نظر برسد:فکر می کنید کاهش 
کالری به این شکل ، وزن را سریع 
حال،  این  با  دهد.  می  کاهش  تر 
تنها  نه  غذایی  های  وعده  خوردن 
بلکه  متابولیسم شده  کاهش  باعث 
خوردن بیشتر میان وعده و پرخوری 

را در پی دارد.
محدودیت بیش از حد :

رایج  از  یکی  بشقاب  اندازه  کاهش 
ترین توصیه ها به افرادی است که 
زمانی  دارند.  وزن  کاهش  در  سعی 
واقعا  شود،  انجام  درست  کار  که 

هرگز  حال،  این  با  است.  کارساز 
نباید غذا را آنقدر کم بخورید که به 
طور مداوم احساس گرسنگی کنید 
نداشتن  است.انتخاب  ناسالم  زیرا 

خواب کافی :
کاهش  و  خوابیدن  اول،  نگاه  در 
وزن ربط چندانی به هم ندارند، اما 
نداشتن خواب کافی منجر به کاهش 
)»هورمون  لپتین  هورمون  سطح 
سیری »(می شود و درعوض گرلین 
)»هورمون گرسنگی«( بیشتر ترشح 
همیشه  شما  نتیجه،  در  شود.  می 
احساس گرسنگی می کنید، بنابراین 
بیشتر می خورید و چاق می شوید.

نخوردن فیبر کافی :
کم  وزن  خواهید  می  که  زمانی 
غذایی  مواد  که  است  مهم  کنید، 
رژیم غذایی  در  کافی  فیبر  از  غنی 
به  باشید. فیبر محلول  خود داشته 
جذب  را  آب  که  زمانی  خصوص 
می کند به ژل تبدیل می شود، مفید 
است، و به آرامی از طریق سیستم 
و  کند  می  حرکت  شما  گوارشی 
احساس سیری  باعث می شود که 

بیشتری داشته باشید.

شوید که فراتر از محدوده نمی رود.
بیش از حد ورزش نکردن :

های  تمرین  تحمل  ها  بدن  همه 
است،  الزم  ورزش  ندارند.  را  سخت 
یک  شود.  انجام  کورکورانه  نباید  اما 
بدن  به  که  فیزیکی  سخت  فعالیت 
اعمال می شود، باید فورا متوقف شود. 

کربوهیدرات را کاهش ندهید:
مهم  بدن  تغذیه  برای  کربوهیدرات 
هستند، اگر آن ها را به مقدار مطلوب 
شوید.  بیمار  است  ممکن  نخورید، 
میزان کربوهیدرات را کم و مصرف آن 

را کنترل کنید.
فقط به رژیم غذایی گیاهی تکیه 

نکنید:
پس  است،  انتخاب  موضوع  اگر 
می خواهید  که  چیزی  هر  می توانید 
داشته  به خاطر  اما  کنید.  انتخاب  را 
سالم  گیاهخواری،  رژیم  که  باشید 
است. اگر نتایج مورد نظر را دریافت 
نکردید، برخی موارد را برای تغییر در 

نظر بگیرید.

نخواندن برچسب روی مواد غذایی :
بسته  غذاهای  از  بسیاری  روزها  این 
که  دارند  ادعای سالمت  شده  بندی 
باور کنید آن ها واقعا برای شما خوب 
را  تغذیه  برچسب  اگر  اما  هستند. 
چک کنید، خواهید دید که اغلب این 
واقعی  اطالعات  گونه  هیچ  از  ادعاها 

پشتیبانی نمی شود.
تمرکز روی فعالیت هوازی و صرف 

نظر از ورزش های استقامتی :
که  بگویید  اطمینان  با  توانید  می 
برخی ورزش ها بهتر از ورزش نکردن 
است. اما اگر مراقب رژیم غذایی خود 
و  دهید  انجام  هوازی  ورزش  باشید، 
باشید،  داشته  سالمی  زندگی  سبک 
آن  به  شما  وزن  کاهش  حال  این  با 
دلیل  به  کنید  می  فکر  که  خوبی 
نداشتن تمرینات استقامتی پیش نمی 
به  تنها  نه  استقامتی  تمرینات   . رود 
ایجاد ماهیچه ها کمک می کند بلکه 
شکم  چربی  کاهش  و  متابولیسم  در 

نقش دارد.

در  موجود  قند  به  توجه  عدم 
نوشیدنی ها :

با این راهکار های ساده ، می توانید 
برای همیشه از شر پف زیر چشم و 
تیرگی های این ناحیه خالص شوید 
و زیباییتان را دوباره بدست بیاورید.

کیسه ای  چای های  از  ۱.استفاده 
برای درمان پف چشم

نیست.  نوشیدن  برای  فقط  چای 
کیسه ای  چای های  می توانید 
خود  چشمان  زیر  در  را  کافئین دار 
زیر  پف  کار  این  با  دهید.  قرار 

چشمتان کوچک تر می شود.
التهابی  ضد  خواص  محققان، 
سبز  بخصوص چای  چای  احتمالی 

را آزمایش کرده اند.
۲.از کمپرس سرد استفاده کنید

کرم های گرانقیمتی را کنار بگذارید. 
رفع  برای  از کمپرس سرد  استفاده 
ها  از کرم  بسیاری  از  تیرگی چشم 
می تواند نتیجه بهتری داشته باشد. 
به سرعت  را  سرما، رگ های خونی 
تسکین  باعث  و  می کند  منقبض 

چشم ها می شود.
با  سینوس ها  ۳.پاکسازی 

استفاده از نتی پات
برخی از افراد با استفاده از نتی پات، 
برای درمان پف چشم و حلقه های 
پات،  نتی  می کنند.  استفاده  تیره 
با محلول  را  آن  است که  وسیله ای 
قسمت  می کنید.  پر  رقیق  نمکی 
باریک و دراز نتی پات را داخل بینی 
قرار می دهید و سینوس ها را با آن 
می شویید. مخاط و سایر بقایای آن 

با این روش از بین میرود.
پف  درمان  برای  آب  4.نوشیدن 

زیر چشم
حدود ۶۰ درصد از وزن بدن را آب 
تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت 
این موضوع، قطعا جای تعجب نیست 
باعث  می تواند  بدن  آبی  کم  که 
افزایش  شود.  چشم  زیر  پف های 
پف  درمان  برای  راهی  آب  مصرف 
توصیه  است.کارشناسان  چشم  زیر 
فنجان   ۱۳ حدود  روزانه  می کنند 
مایعات برای مردان و حدود ۹ فنجان 
مایعات را برای خانم ها مصرف شود.

5.مصرف آنتی هیستامین
ایجاد  باعث  می تواند  آلرژی 
حلقه های پفی و تیره در زیر چشم 
شود. همچنین ممکن است قرمزی 
یا آبریزش و خارش چشم را تجربه 
پاسخ  از  ناشی  واکنش  این  کنید. 
سیستم ایمنی بدن به چیزی است 
حساسیت  یا  آن  تحریک  باعث  که 
می  احساس  شود.اگر  می  زایی 
کنید پف زیر چشم مربوط به آلرژی 
است، از پزشک بخواهید تا برایتان 
داروهای ضد آلرژی )OTC( تجویز 

کند. 
برای  رتینول  کرم  از  ۶.استفاده 

درمان پف چشم
ممکن است در گذشته از کرم های 
اما  باشید،  کرده  استفاده  زیادی 
کیفیت محصول بسیار مهم است. از 
کرم های رتینول برای انواع مختلف 

پوست استفاده می شود، 

کننده  حمایت 
پلکها، ضعیف می شوند. 

ممکن  که  است  معنی  بدان  این 
است به مرور زمان پوست لکه دار 
چشم  اطراف  چربی های  یا  شود 

تحلیل برود.
۱4.مصرف غذاهای غنی از آهن

که  است  حالتی  آهن،  فقر  آنمی 
خون  در  قرمز  گلبولهای  تعداد 
کاهش می یابد. این سلول ها وظیفه 
حمل اکسیژن به بافت های بدن را 
بر عهده دارند. کمبود آهن می تواند 
باعث ایجاد حلقه های تیره زیر چشم 
پریدگی پوست شود.  و حتی رنگ 
غذاهای  مصرف  از  پرهیز   .۱5

شور برای درمان پف چشم

شور  غذاهای  حد  از  بیش  خوردن 
های  پف  ریشه  در  است  ممکن 
باعث  نمک  باشد.  شما  چشم  زیر 
می  و  می شود  بدن  مایعات  تجمع 
تواند باعث شود که بدنتان به طور 
ممکن  همچنین  کند.  پف  کلی 
است سایر مشکالت سالمتی مانند 
مغزی  سکته  و  قلبی  های  بیماری 

نیز ایجاد شود.
۱۶.پرهیز از مصرف الکل

برای درمان پف چشم بهتر است که 
از مصرف الکل دوری کنید. این کار 
جایگزینی برای آب نیست. نوشیدن 
الکل باعث کم آبی بدن می شود و 
به پف ها و  کمبود آب بدن منجر 

حلقه های تیره زیر چشم می شود.
۱۷. ترک سیگار

ویتامین  ذخایر  سیگار  استعمال 
C بدن را از بین می برد. ویتامین 
باعث ایجاد کالژن سالم در پوست 
می کشید،  سیگار  اگر  می شود. 
مواردی  شاهد  که  دارد  احتمال 
صورت،  در  چروک  و  چین  مثل 
تغییر رنگ و حتی پف زیر چشم و 

حلقه های تیره شوید.

۷.استفاده از محصوالت روشن کننده
کرم های روشن کننده پوست حاوی 
ماده ای به نام هیدروکینون هستند. 
پوست  مالنین  تولید  در  ماده  این 
کرم ها  این  کند.  می  ایجاد  اختالل 
تیرگی  و  پف  کاهش  به  می توانند 

چشم کمک کنند.
۸.استفاده روزانه از کرم های ضد 

آفتاب
استفاده از کرم های ضد آفتاب باعث 
محافظت پوست در برابر اشعه خورشید 
می شود که این به تعدادی از مشکالت 
پیری  مانند:  می کند.  کمک  پوستی 
زودرس ، سرطان پوست ، تغییر رنگ.

۹.میکرونیدلینگ برای درمان پف 
زیر چشم

میکرونیدلینگ، یک روش درمان برای 
القاء کالژن است. استفاده کنندگان این 
روش می گویند که باعث کاهش چین 
و چروک، جای زخم و حتی مشکالت 
مربوط به رنگدانه مانند حلقه های تیره 

و پف های زیر چشم می شود.

۱۰.پاک کردن آرایش قبل از خواب
تصحیح سبک زندگی می تواند به شما 
در جلوگیری از پف های زیر چشم نیز 
کمک کند. به همین دلیل الزم است 
که هر شب صورت خود را قبل از خواب 
بشویید. دالیل مختلفی وجود دارد که 
نشان می دهد نباید با آرایش بخوابید.
باالتر  را  ۱۱.هنگام خواب، سرتان 

نگه دارید.
خود  سر  خواب،  هنگام  کنید  سعی 
را با چند تا بالش بلندتر قرار دهید. 
استفاده از دو یا چند بالش  این کار را 
انجام دهید. حتی می توانید بالش های 

مخصوص و گوه مانندی بخرید.
برای  کافی  خواب  ۱۲.ساعت 

درمان پف چشم
عالوه بر کیفیت خواب، میزان خواب 
نیز مهم است. اگرچه چرت نمی تواند 
زیر  در  تیره  حلقه های  ایجاد  باعث 
چشم شود، اما خواب کم ممکن است 
چهره شما را خسته تر جلوه دهد. در 
این حالت، هر سایه یا تیرگی در چهره 

واضح تر و مشخص تر می شود.
۱۳.مصرف غذاهای غنی از کالژن

بافتهای  و  عضالت  سن،  افزایش  با 
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= وزارت بهداشت و ستاد 
مردم  ُکرونا:  با  مبارزه  ملی 
باید پاییز و زمستان پیش رو 
را با این ویروس سپری کنند.

نتایج  شدن  اعالم  مثبت  دنبال  به 
آزمایش ُکرونای تعدادی از بازیکنان و 
کارکنان باشگاه های فوتبال در ایران، 
دستور  باشگاه ها  به  لیگ  سازمان 
داده اسامی این افراد نباید در اختیار 

رسانه ها قرار داده شود.
با  مبارزه  ستاد  العربیه،  گزارش  به 
ُکرونا در ایران، مدتی پیش برگزاری 
بدون  را  فوتبال  برتر  لیگ  مسابقات 
نیز  لیگ  سازمان  و  دانست  مشکل 
کرد،  اعالم  باشگاه ها  به  نامه ای  در 
پیگیری  ژوئن  ماه   ۲۲ از  مسابقات 
از  باشگاه ها پس  قرار شد  و  می شود 
انجام آزمایش ُکرونا، تمرینات خود را 

شروع کنند.
بعد از آزمایش های ُکرونا معلوم شد 
برخی از بازیکنان، کارکنان و اعضای 
اجرایی تیم ها نیز به این بیماری مبتال 
به  هم  ایران  لیگ  سازمان  هستند. 
دلیل آنچه »برخی مالحظات« نامیده 
می شود، به باشگاه های فوتبال اطالع 
داد که اسامی افراد مبتال را در اختیار 

رسانه ها نباید گذاشت.
از  برتر  لیگ  رقابت های  است  قرار 
۲۲ ماه ژوئن )۲ تیر ماه( آغاز شود. 
به  هم  پایین تر  دسته های  مسابقات 

دنبال لیگ برتر انجام خواهد شد.
مبتالیان  رسمی  آمار  آخرین 
نفر   ۱۳۵۷۰۱ ایران  در  کووید۱۹ 
کنون  تا  نیز  نفر   ۷۴۱۷ و  مبتال 

درگذشته اند.
شده،  یادآور  نیز  مهر  خبرگزاری 

تمرینات تیم ها برای حضور در لیگ 
هفته  به  هنوز  ولی  گردید  آغاز  برتر 
به  شروع  تیم ها  برخی  نرسیده  اول 
ابتال چند  دلیل  و  کردند  بهانه گیری 
بازیکن را در خارج از محیط فوتبال، 
باشگاهی  تمرینات  آنها در  به حضور 

نسبت داده اند.
بازیکنان،  است که  این  واقعیت  اما 
کارکنان  و  مربیان  و  سرپرستان 
باشگاه ها که در هفته شروع تمرینات 
نتیجه آزمایش آنان مثبت اعالم شده، 
از قبل ویروس ُکرونا را با خود حمل 
می کرده اند و هیچ ربطی به جلسات 

تمرین ندارد.
مدیران  پیش بینی  دیگر  سوی  از 
مبارزه  ملی  ستاد  و  بهداشت  وزارت 
با ُکرونا این است که مردم باید پاییز 
و زمستان پیش رو را با این ویروس 

سپری کنند.
جهانی  سازمان  حال  همین  در 
که  آنجا  از  کرده:  اعالم  بهداشت 
بسیاری از مردم در کشورهای اسالمی 

به  برای خرید  فطر  عید  مناسبت  به 
بازارها و فروشگاه ها می روند، الزم به 
ُکرونا  ویروس  انتقال  که  است  ذکر 
غذایی،  مواد  یا  کاال  خرید  طریق  از 
منتقل نمی شود. چون در حال حاضر 
هیچ مدرکی که ثابت کند انتقال این 
مواد  یا  اجناس  خرید  راه  از  ویروس 
کرده  سرایت  دیگران  به  خوراکی 

باشد، وجود ندارد.
از  اسالمی  کشورهای  از  بسیاری 
نماز  امسال  بودند که  مردم خواسته 
به  و  بخوانند  خانه  در  را  فطر  عید 
تجمعات  از  همچنین  نروند.  مسجد 
و دید و بازدید معمول هرساله پرهیز 
جهانی  سازمان  ضمن  در  کنند. 
کردن  دوری  ضرورت  به  بهداشت 
کرده  تأکید  گردهمایی  هرگونه  از 
که جمع شدن  است  داده  و هشدار 
مردم در یک محل می تواند به سرعت 
بر اقدامات پیشگیرانه که در ماه های 
بگذارد   منفی  تاثیر  شده  اجرا  اخیر 
شود. بیماری  مجدد  شروع  باعث  و 

سازمان لیگ فوتبال ایران:
باشگاه ها نباید اسامی بازیکنان 

مبتال به ُکرونا را به رسانه ها بدهند

هشدار کمیته بین المللی المپیک:
 برگزاری المپیک ژاپن در صورت کشف واکسن 

ُکرونا هم مشکالت زیادی خواهد داشت
=سرنوشت المپیک توکیو 
تعیین   ۲۰۲۰ اکتبر  ماه  در 

خواهد شد.
کمیته  مسئول  کوتس،  جان 
بین المللی المپیک در امور بازی های 
۲۰۲۰ توکیو می گوید: همانطور که 
اخیرا  ژاپن  وزیر  نخست  آبه  شینزو 
نمی شود  را  المپیک  بازی های  گفت، 

دو بار به تعویق انداخت.
شخصیت های  و  مقامات  افزود:  او 
ماه  در  بازی ها  این  انجام  درگیر 
اکتبر سال جاری، درباره اینکه امکان 
برگزاری المپیک ۲۰۲۰ که به دلیل 
حمله ویروس ُکرونا به سراسر جهان، 
به ماه ژوئیه سال ۲۰۲۱ موکول شده 
وجود دارد یا نه، تصمیم خواهند گرفت.

جلسه ای  در  هفته  این  که  کوتس 
نیوزکورپ  از سوی موسسه رسانه ای 
صحبت  بود،  شده  برپا  استرالیا   در 
می کرد گفت: فرض را بر این بگذاریم 
که اگر واکسن پیشگیری از کرونا در 
آینده نزدیک به بازار عرضه نشود، یا 
حتی اگر واکسن هم تولید شود اما به 
مردم  همه  مصرف  برای  کافی  اندازه 
آغاز  زمان  نمی توانیم  نباشد،  دنیا 
بازی های المپیک را برای دومین بار 

تغییر بدهیم.
وی افزود: بدون وجود پشتوانه قابل 
اتکا برای توزیع واکسن در سراسر دنیا 
و نظارت بر هزاران نفر در گوشه و کنار 
جهان با چالش های بسیار پیچیده ای 

روبرو خواهیم بود.
شرکت  ورزشکاران  کرد:  تأکید  او 
کننده در المپیک از ۲۰۶ کشور در 
داشت  خواهند  حضور  رقابت ها  این 
که شمار آنها به یازده هزار نفر بالغ 

می شود. کادر فنی و مربی ها هم پنج 
هزار  بیست  بود.  خواهند  نفر  هزار 
نیز  گزارشگر  و  عکاس،  روزنامه نگار، 
منتظر نتیجه تصمیم نهایی برای آغاز 
هستند.  هیات  این  سوی  از  بازی ها 
در  پرسنل  هزار  چهار  اینها،  بجز 
عضویت  المپیک  سازماندهی  کمیته 
برای  نیز  داوطلب  هزار   ۶۰ و  دارند 
کمک به اجرای هرچه بهتر مسابقات، 
شده اند. عهده دار  را  مسئولیت هایی 

کوتس یادآور شد: اگر تا ماه اکتبر 
ُکرونا،  بیماری  کنترل  از  نشانه هایی 
حتی بدون عالئمی از ریشه کن شدن 
ویروس کووید۱۹ وجود داشته باشد، 
مسئوالن اداره بازی ها، ماموریت های 

خود را شروع خواهند نمود.
جان کوتس در پایان این گردهمایی 
به مسائل مربوط به شرایط احتمالی 
باید  آیا  اینکه  جمله  از  کرد  اشاره 
کرد؟  قرنطینه  را  المپیک  دهکده 
دهکده  وارد  که  ورزشکاران  کلیه  آیا 
خواهند  قرنطینه  می شوند،  المپیک 

شد؟ آیا تعداد تماشاچیان مسابقات، 
ورزشکاران  آیا  می شود؟  محدود 
می توانند از راهروهای دیگری غیر از 
خبرنگاران  استفاده  مورد  راهروهای 

عبور کنند؟
کشنده ی  ویروس  حمله  از  پس 
ماه  اواخر  در  جهان،  همه  به  ُکرونا 
ژاپن  وزیر  آبه نخست  مارس، شینزو 
و توماس باخ رئیس کمیته بین المللی 
المپیک برای موکول کردن رقابت های 
المپیک و پارالمپیک به توافق رسیدند 
از ۲۳  توکیو  المپیک  که  قرار شد  و 
با همان  اوت ۲۰۲۱  تا هشتم  ژوئیه 
انجام گیرد  عنوان »المپیک ۲۰۲۰« 
و به دنبال آن رقابت های پارالمپیک 

از ۲۴ اوت تا ۵ سپتامبر برگزار شود.
گفتنی است که یاسوهیرو یاماشیتا 
ژاپن  المپیک  ملی  کمیته  رئیس 
چندی پیش تأکید کرد که ژاپنی ها 
تا سال ۲۰۲۱ انگیزه های خود را برای 
حفظ  المپیک  بهتر  هرچه  برگزاری 

خواهند کرد.

دروازه های شهر باستانی پمپی به روی
 گردشگران گشوده شد

=سالی دو میلیون و پانصد 
بازدید  پمپی  از  نفر  هزار 

می کنند.
دادن  پایان  دنبال  به  ایتالیا  دولت 
مکان های  از  بازدید  ممنوعیت  به 
تاریخی و پرجاذبه مانند از سر گرفتن 
تاریخی  کانال  قایقرانان  فعالیت 
برگزاری جشنواره  به  تصمیم  و  ونیز 
فیلم این شهر قدیمی ترین فستیوال 
سینمایی جهان، روز چهارشنبه دیدار 
و  پمپی  تاریخی  شهر  ویرانه های  از 
آزاد  را  آن  زیبای  فوق العاده  معماری 

اعالم کرد.
از آتشفشان  بقایای شهر پمپی که 
باقی   Vesuvius ُوزوو  کوه  مهیب 
جهانگرد  میلیون ها  سال  در  مانده، 
این میراث  به خود جلب می کند.  را 
ایتالیا  کامپانیای  ناحیه  در  تماشایی 

واقع شده است.
در  که  زمین لرزه ای  جریان  در 
پمپی  داد،  روی  میالدی   ۷۹ سال 
از  بسیاری  و  هرکوالنیوم  کنار  در 
خانه ها و ویالهای منطقه زیر ۴ تا ۶ 
خاک  با  آتشفشان  خاکسترهای  متر 

یکسان و مدفون گردید.

شهر  مردم  می شد  تصور  مدتی  تا 
از  حاصل  سمی  گازهای  خاطر  به 
آتشفشان جان باخته اند اما تحقیقات 
بیشتر نشان داد که اغلب اهالی شهر 
به دلیل حرارت بسیار باال جان خود را 

از دست دادند.
البته در نامه هایی که ۲۵ سال پس 
که  آمده  شد  نوشته  حادثه  این  از 
مردم به علت استشمام خاکسترهای 
روی،  هر  به  شده اند.  خفه  آتشفشان 
شهر پمپی به دنبال این واقعه ۱۵۰۰ 
سال  در  آنکه  تا  بود  مدفون  سال 
۱۵۹۹ میالدی به صورت کامال اتفاقی 

سر از زیر خاک بیرون آورد.
جزو  ابهت  پر  و  تاریخی  شهر  این 
ثبت  به  یونسکو  در  جهانی  میراث 
و  میلیون  دو  از  بیش  با  و  رسیده 
از  سال  در  بازدیدکننده  هزار  پانصد 
شمار  به  ایتالیا  توریستی  جاذبه های 
می رود. طبیعی است که بسته بودن 
چه  تا  تاریخی  کم نظیر  آثار  اینگونه 
اندازه به صنعت گردشگری و توریسم 

ایتالیا لطمه وارد کرده است.
سازمان   ۲۰۱۳ سال  ژوئن  ماه  در 
آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد 
)یونسکو( هشدار داد اگر بازسازی های  
الزم در پمپی صورت نگیرد، این اثر 

معرض  در  می تواند  بی نظیر  تاریخی 
خطر نابودی قرار گیرد.

گفتنی است که تئاتر بزرگ این شهر 
با معماری یونانی و ظرفیت گنجایش 
آمفی تئاترهای  کنار  در  نفر  هزار   ۵
کوچک و بزرگ، بنای مهم باسیلیکا 
محل  و  دادگستری  ساختمان  که 
معبدهای  بوده،  بازرگانان  اجتماع 
آپولو، ژوپیتر و ونوس  و گرمابه های 
شگفت انگیز  دیدنی های  از  عمومی 
شهر باستانی پمپی به شمار می آیند.

از  یا محل های گردهمایی  فوروم ها 
که  هستند  دیگری  مکان های  جمله 
گردشگران را مجذوب خود می کنند. 
سیاست،  قلب  شهر،  اصلی  فوروم 
پمپی  در  اجتماعی  حیات  و  مذهب 
بوده که گرداگرد آنها را ساختمان های 

عمومی در بر گرفته است.
تاریخی  و  باستانی  شهر  این  در 
شده  ایجاد  جدیدی  پمپی  هم اکنون 
که در تابستان و پاییز به محلی برای 
زائران  ویژه  به  و  گردشگران  تجمع 

ایتالیایی تبدیل می شود.
چندین  در  کاوش  عملیات  اخیرا 
شده  آغاز  دوباره  شهر  این  از  بخش 
است. در سال ۲۰۱۸ در حفاری ها آثار 
تازه ای از این شهر باستانی کشف شد.

دروازه های پمپی دوباره به روی گردشگران و جهانگردان باز شد؛ ۲۶ مه ۲۰۲۰

تنبیهات سنگین برای چهار باشگاه که قصد 
کناره گیری از لیگ برتر را دارند

=مربی استقالل: فدراسیون 
کره  و  آلمان  باشد،  صادق 
نکشد.  ما  رخ  به  را  جنوبی 
قابل  ایران  با  آنها  امکانات 
مقایسه نیست. نمی دانم در 
به  اصرار  این شرایط چطور 

شروع مسابقات دارند؟
چهار باشگاه لیگ برتر فوتبال ایران، 
ماشین سازی، شهر خودرو، نساجی و 
تراکتورسازی تبریز در نامه ای به وزیر 
لیگ  مسابقات  برگزاری  به  ورزش 
مربوط  و مشکالت  در شرایط کنونی 
به  حاضر  که  کرده اند  اعالم  ُکرونا  به 

شرکت در رقابت ها نیستند.
ناخشنودی این باشگاه ها در واکنش 
به تصمیم فدراسیون فوتبال و وزارت 
از  باقیمانده  هفته  نه  مورد  در  ورزش 
و  تمرینات  شروع  تاریخ  مسابقه ها، 
ادامه رقابت هاست. ضمن آنکه مثبت 
بازیکن  چند  ُکرونای  آزمایش  بودن 
را  نارضایی ها  نیز  تیم ها  همکاران  و 

موجب شده است.
در آئین نامه برگزاری مسابقات آمده 
و  فدراسیون  رئیسه  هیئت  که  است 
سازمان لیگ بر اساس بررسی شرایط 
موجود و قوانین بین المللی در مواردی 
از این قبیل تصمیم خواهند گرفت که 
غیرقابل  و  اجرا  به  الزم  تصمیم  این 

اعتراض است.
اما صحبتی از اینکه در هر شرایطی 
به  است  لیگ  و  فدراسیون  با  حق 
قانون  گاهی  ولی  است.  نیامده  میان 
ساکت  شرایط  بعضی  با  رابطه  در 
مانده که نمونه های نادری نیز در این 
سوپرجام  مانند  است.  داشته  سال ها 
فصل گذشته که قهرمان لیگ و جام 
حذفی، یک تیم واحد بود. قانون هم 

در  است.  کرده  سکوت  مورد  این  در 
نتیجه هیئت رئیسه فدراسیون تصمیم 
گرفت بدون برگزاری مسابقه، قهرمان 
سوپرجام نصیب قهرمان مشترک لیگ 
و جام حذفی شود. در نتیجه این ماده 

نیز به آئین نامه اضافه شد.
نظر  به  هم  مورد  این  در  بنابراین 
فدراسیون  که  تصمیمی  می رسد 
درست  می تواند  کرده  اتخاذ  فوتبال 
آن  به  اعتراض  برای  دلیلی  و  باشد 

وجود ندارد.
ایلنا، از نامه چهار باشگاه  به نوشته 
به فدراسیون فوتبال اینطور بر می آید 
که این تیم ها اگر به اعتراض شان توجه 
نشود و تغییری در برنامه اجرای بازی ها 
را  خود  تصمیم  پیامدهای  ندهد،  رخ 
پذیرفته و مسابقات را تحریم خواهند 
کرد. به این دلیل که انجام مسابقات در 
وضع فعلی جان بازیکنان  و همکاران 

تیم را به خطر می اندازد.
آئین نامه  بند بیست و دو  بر اساس 
عدم  فوتبال،  فدراسیون  انضباطی 
حضور هر تیم در یک مسابقه منجر 
بر صفر خواهد  نتیجه ۳  با  باخت  به 
مسابقات  در  وضع  این  اگر  و  شد 
در  گردد،  تکرار  متناوب  یا  متوالی 
باشد،  اول فصل  نیمه  در  صورتی که 
به حذف تیم از جدول رقابت ها منجر 
نیمه دوم فصل  اگر در  و  خواهد شد 
باشد، ضمن حذف باشگاه از جدول ، 
تنبیهاتی نیز برای آن در نظر گرفته 
می شود که سقوط به دسته پائین تر، 
محرومیت  سنگین،  مالی  جرایم 
اشخاص حقیقی و حقوقی و محرومیت 
شد. خواهد  شامل  را  میزبانی  از 

نامجو مطلق  در همین حال مجید 
بازیکن پیشین تیم ملی و مربی استقالل 
بازی های  برگزاری  موافقان  به  )تاج( 
باقیمانده لیگ برتر توصیه کرده: لطفا 

صادقانه اظهار نظر کنید و مدام لیگ 
فوتبال آلمان و کره جنوبی را با امکانات 
ایران مقایسه نکنید. آلمانی ها شرایط 
فوق العاده ای دارند که فوتبال ما از آن 
بی بهره است. دیگر اینکه وسعت آلمان 
با ایران قابل مقایسه نیست. فاصله بین 
شهرها در آلمان بین نیم ساعت تا دو 
با  می توانند  بازیکنان  و  است  ساعت 
اتوبوس اختصاصی از این شهر به آن 
شهر بروند بدون آنکه خسته شوند. هر 
باشگاه چند زمین تمرین در کنار هم 
به خوبی می توانند  بازیکنان  دارد که 
در حین تمرین به گروه های چندنفره 
تقسیم شوند و فاصله اجتماعی را هم 
رعایت کنند. باید قبول کرد که ما این 

امکانات را نداریم.
مجید نامجو افزوده، آنها برای تیم شان 
شرایط ویژه در نظر می گیرند. در حالی 
که ما نمی توانیم به راحتی ابتدایی ترین 
شرایط را برای بازیکنان فراهم کنیم. ما 
به خاطر وسعت کشور باید با هواپیما 
به شهرهای دیگر سفر کنیم. در آنجا 
همه چیز ضدعفونی می شود. شهرهای 
قرمز قرار دارد. البته اوضاع تهران هم از 
نظر گسترش ویروس ُکرونا زیاد جالب 
نیست. خالصه اینکه نمی دانم در این 
شرایط، مسئوالن چطور اصرار به شروع 
مسابقات دارند. در ضمن درست است 
که هواداران تیم به استادیوم نمی آیند 
اما کافیست با خبر شوند ما در کدام 
هتل هستیم و قرار است کجا برویم و 
به همین خاطر مقابل اتوبوس یا هتل 
جمع می شوند و اگر یکی از آنها حامل 
ویروس باشد و به بازیکنان ما نزدیک 
ساخته  ما  دست  از  کاری  چه  شود، 
با وجود حضور نیروهای  است؟ چون 
را  خود  محبوب  تیم  آنها  انتظامی 
دوست دارند و می خواهند بازیکنان را 

از نزدیک ببینند.
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محمد  بخشی،  =اسماعیل 
ز  ا نجاتی  علی  و  خنیفر 
و  کشت  مجتمع  کارگران 
نیشکر هفت تپه که  صنعت 
پیشتر بنا بر عناوین اتهامی 
حبس  سال   5 به  یک  هر 
محکوم شده بودند در لیست 

»عفو« قرار گرفته اند.
مرضیه  می شود  =گفته 
لیال  ناجی،  ندا  میری،  ا
آقازاده  حسین زاده، سهیل 
و  روزنامه نگاران  جمله  از 
هستند  دانشجویی  فعاالن 

که مشمول »عفو« شده اند.
=احکام چندین فعال مدنی 
سپیده  مانند  دانشجویی  و 
است. قلیان همچنان پابرجا مانده 
لغو  از  قضاییه  قوه  رسانه  مرکز 
هفت تپه،  کارگران  برخی  محکومیت 
تعدادی از بازداشت شدگان روز کارگر 
و تعدادی از دانشجویان تحت عنوان 

»عفو « خبر داد.
به  مجازات  تخفیف  یا  و  »عفو« 
مشمول  ایران  در  فطر  عید  مناسبت 
شده  زندانی  و  متهم   ۳۷۲۱ حال 
از  امنیتی  محکومان  از  تعدادی  که 
جمله تعدادی از دانشجویان، کارگران 
بازداشت شدگان  نفر  و چند  هفت تپه 

روز کارگر در این فهرست قرار دارند.
داده  گزارش  »میزان«  خبرگزاری 
که آزادی این زندانیان از سوی علی 
و  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای 
سوی  از  درخواستی  نامه  ی  از  پس 
قضائیه  قوه  رئیس  رئیسی  ابراهیم 

صورت گرفته است.
افراد  کامل  فهرست  قضاییه  قوه 
نکرده  منتشر  را  »عفو«  این  مشمول 
است اما گزارش ها از لغو احکام دست 
کم ۱۰ فعال کارگری، مدنی، دانشجویی 
و روزنامه نگار از جمله اسماعیل بخشی 
خبر می دهند. در همین حال احکام 
دانشجویی  و  مدنی  فعال  چندین 
پابرجا  همچنان  قلیان  سپیده  مانند 

مانده است.
فرزانه زیالبی وکیل کارگران شرکت 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز با 
اشاره به این خبر در گفتگو با »امتداد« 

لغو و تخفیف مجازات ۳۷۲۱ زندانی؛ نام اسماعیل 
بخشی و چند فعال مدنی در میان »عفوشدگان«

با یکی  اظهار کرد: »پیرو تماسی که 
از سوی  کارگران شرکت هفت تپه  از 
روابط عمومی قوه قضائیه انجام گرفته 
اسماعیل  آقایان،  تایید رسیده که  به 
بخشی، محمد خنیفر و علی نجاتی از 
کارگران این شرکت که پیشتر بنا بر 
عناوین اتهامی هر یک به ۵ سال حبس 
محکوم شده بودند در لیست عفو قرار 

گرفته اند.«
وکیل کارگران هفت تپه تأکید کرده 
رابطه  این  در  کتبی  ابالغ  هنوز  که 
و  کارگران  به  پرونده  وکیل  از طریق 
موکلین صورت نگرفته که طی روزهای 
انجام خواهد شد.در همین حال  آتی 
ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر 
شده که چند کارگر مجتمع کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه در حال پخش 
شیرینی به مناسبت لغو حکم زندان 

همکارانشان هستند.
دفاع  »کمپین  می  تلگرا نال  کا
نیز  هفت تپه«  شدگان  بازداشت  از 
گزارش داده عاطفه  رنگریز که در ۱۱ 
از شرکت در  اردیبهشت ۱۳۹۸ پس 
تجمع روز جهانی کارگر به همراه چند 
تن دیگر از فعاالن دانشجویی و کارگری 
نیز مشمول »عفو  بود  بازداشت شده 

رهبری« شده است.
همچنین برخی منابع کارگری خبر 
ناجی،  ندا  امیری،  داده اند که مرضیه 
لیال حسین زاده، سهیل آقازاده نیز مورد 

»عفو« قرار گرفته اند.
سپیده  که  لیست  حا در  ین  ا
جمله  از  که  اجتماعی  فعال  قلیان 
اعتراضات  با  مرتبط  بازداشت شدگان 
در  است  هفت تپه  نیشکر  کارگران 
فهرست  در  نامش  که  نوشت  توییتر 

»عفو« قرار ندارد.
سمیرا امیری خواهر مرضیه امیری 
نیز هفته گذشته در توئیتی نوشته بود: 
»بنا بر گفته های وکیل مرضیه امیری 
حکم پنج سال حبس او لغو شد. حکمی 
ناعادالنه بود و  از اول هم غلط و  که 
زندانی  و  بازداشت  باید  نه  اساس  از 
به  نه حکمی می گرفتند.  و  می شدند 
امید لغو احکام باقی متهمان روز کارگر.«

حسین  میر ا  ، قلی میر ا میر  ا
عسل  و  الهیاری  ساناز  محمدی فرد، 
محمدی اعضای هیئت تحریریه نشریه 
سال  در  همگی  که  »گام«  اینترنتی 
۱۳۹۷ و در ارتباط با اعتراضات کارگران 
نیشکر هفت تپه و فوالد اهواز بازداشت 
شدند نیز تا زمان تنظیم این گزارش 
مشمول  متهمان  میان  در  نامشان 

»عفو« مطرح نشده است.
پایه  یک  وکیل  رئیسیان  میر  ا
دادگستری در تهران نیز هفته گذشته 
به  هفت تپه  کارگران  پرونده  درباره 
روزنامه »شرق« از لغو احکام کارگران 
پرونده هفت تپه خبر داده بود: »طبق 
آنچه شفاهی به ما گفته شده، پرونده 
متهمان کارگری هفت تپه مشمول لغو 
احکام شده است و دیگر الزم نیست 
هرچند  بازگردند.  زندان  به  افراد  این 
ابالغیه کتبی به دست ما  هنوز هیچ 
ما  به  و  شده  مشخص  اما  نرسیده، 
اختیارات  اعمال  با  شد،  داده  اطالع 
حکم،  نقض  برای  قضائیه  قوه  رئیس 
اجرای احکام این پرونده لغو شده است. 
دستور شفاهی صادر شده است و در 
مرحله نهایی، متهمان این پرونده باید 
منتظر ابالغ کتبی لغو احکام از سوی 

قوه قضائیه باشند.«

قیمت نفت بار 
دیگر کاهش 

یافت
قیمت  وضعیت  =بهبود 
فروکش  با  نفت  بازار  در 
بحران ُکرونا از سوی برخی 
کارشناسان موضوعی مبهم 

به شمار می رود.
 ، نه ها خا ر کا تعطیلی   =
آمد  و  رفت   محدودیت های 
و لغو پروازها به دلیل ُکرونا 
از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا کنون 
موجب شده قیمت نفت بیش 

از 4۰ درصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام که روز گذشته برای 
به  مارس ۲۰۲۰  ماه  از  بار  نخستین 
قیمت هر بشکه ۳۴ دالر بسته شده 
آغاز  را  کاهشی  روندی  امروز  بود، 
برنت  کرده است.هر بشکه نفت خام 
در معامالت روز پنجشنبه، ۸ خرداد 
۹۹ برابر با ۲۸ مه ۲۰۲۰، در روندی 
کاهشی در ابتدا به ۳۴.۶ دالر رسید. 
روند کاهشی قیمت نفت برنت ادامه 
درصد   ۲.۳ با  نهایت  در  و  داشت 

کاهش به ۳۳.۹۶ دالر رسید.
وست تگزاس  خام  نفت  همچنین 
اینترمدیت برای تحویل در ماه ژوئیه 
درصد   ۳.۶۶ معادل  و  دالر   ۱.۱۴ با 
افت با قیمت ۳۱.۶۱ دالر معامله شد.

نفت  قیمت  توجه  قابل  کاهش 
همزمان با طرح قانون امنیتی جدید 
التزام  به  تاجران  تردید  هنگ کنگ و 
روسیه به کاهش تولید نفت، رخ داده 
انستیتوی  آمارهای  است.همچنین 

نفت آمریکا نشان می دهد، ذخایر نفت 
این کشور در هفته منتهی به ۲۲ می، 
۸.۷ میلیون بشکه افزایش یافته است.

تحلیلگران  که  حالیست  در  این 
نفت  ذخایر  بودند  کرده  پیش بینی 
این کشور ۱.۹ میلیون بشکه کاهش 
خواهد یافت. اداره اطالعات انرژی در 
آمریکا امروز، ۲۸ مه، قرار است داده ها 
درباره ذخایر نفت و بنزین این کشور 

را منتشر کند.
در  نیز  آمریکا  بنزین  ذخایر  میزان 
این هفته ۱.۱ میلیون بشکه افزایش 
از  بیشتر  برابر  از ۱۰  بیش  که  یافته 
تحلیلگران  انتظار  مورد  افزایش  رقم 
است. همچنین میزان ذخایر گازوئیل 
میلیون   ۶.۹ کشور  این  کوره  نفت  و 
برابر  داشته که حدود ۴  بشکه رشد 

بیشتر از حد انتظار بوده است.
الچالن شاو تحلیلگر »نشنال بانک« 
است  گفته  ارقام  این  درباره  استرالیا 
»این آمارها نشان می دهد که ترمیم 
اندازه  به  اما  است  جریان  در  تقاضا 

کافی قوی نیست.«
کارخانه ها،  تعطیلی   است  گفتنی 
لغو  و  آمد  و  رفت   محدودیت های 
پروازها به دلیل ُکرونا از ابتدای سال 
قیمت  شده  موجب  کنون  تا   ۲۰۲۰

نفت بیش از ۴۰ درصد کاهش یابد.
بهبود وضعیت قیمت در بازار نفت 
با فروکش بحران ُکرونا از سوی برخی 
به شمار  مبهم  کارشناسان موضوعی 
می رود. روزنامه »ایران« روز پنجشنبه 
رونق  گزارشی،  در   ۱۳۹۹ خرداد   ۸
بررسی  مورد  را  نفت  بازار  در  دوباره 
قرار داده است.این گزارش با اشاره به 
اینکه محمد بارکیندو دبیرکل اوپک 
بازار  بهبودی  گفته که »عالئم  اخیراً 
ما  و  است  خودنمایی  حال  در  نفت 
اعتقاد داریم که بدترین حالت را پشت 
سر گذاشته ایم.« این پرسش را مطرح 
کرده که »آیا واقعاً آینده بازار نفت را 

می توان پیش بینی کرد؟«

انتقاد روسیه و اتحادیه اروپا از آمریکا به علت 
عدم تمدید معافیت  های اتمی جمهوری اسالمی

تمی  ا نرژی  ا =سازمان 
می گوید  اسالمی  جمهوری 
علیه  یکا  مر آ ت  ما ا قد ا
در  خللی  اتمی  برنامه  های 
پیشبرد  در  اراده  و  عزم 
مقدس  نظام  بلند  »اهداف 
اسالمی« ایجاد نخواهد کرد.
ر  د سیه  و ر ه  یند نما =
در  بین المللی  سازمان های 
وین: تحریم های غیرقانونی 
اتمی  پروژه ها  علیه  آمریکا 
نقض  معنای  به  برجام  ذیل 
ن  ما ز سا ر  منشو تر  ا فر
و   ۲۲۳۱ قطعنامه  ملل، 
. ست ا  NPT ه  هد معا
تصمیم  بورل  =جوزپ 
تمدید  عدم  برای  آمریکا 
را  ایران  اتمی  معافیت  های 
محکوم و تاکید کرد اطمینان 
و  آشکار  از  کردن  حاصل 
فعالیت های  بودن  قانونی 
هسته ای ایران حیاتی است.

جمهوری  اتمی  انرژی  سازمان 
گرفتن  قرار  به  واکنش  در  اسالمی 
نام دو نفر از عوامل صنعت هسته ای 
فهرست  در  اسالمی   جمهوری 
کرد  اعالم  آمریکا  تحریم  های 
»خبرهای خوشی از صنعت هسته ای 
ایران در راه است«. روسیه و اتحادیه 
اروپا نسبت به عدم تمدید معافیت  های 

اتمی رژیم ایران انتقاد کردند.
از  بیانیه ای که جمعه ۹ خرداد  در 
سوی سازمان انرژی اتمی در رسانه ها 
مذبوحانه  »تالش  آمده  شده  منتشر 
بر  مبنی  سفید  کاخ  تصمیم سازان 
دانشمندان  از  تن  دو  نام  دادن  قرار 
فهرست  در  کشور  هسته ای  صنعت 
تحریم های جدید دولت ایاالت متحده 
رویکرد خصمانه  تداوم  بیانگر  آمریکا 
با  نابخردانه  مواجهه  در  دولت  آن 
مجاهدان سرافراز مسیر اعتال و عزت 

روزافزون ایران اسالمی است«.
جمهوری  اتمی  انرژی  سازمان 
خللی  اقدامات  این  می گوید  اسالمی 
»اهداف  پیشبرد  در  اراده  و  عزم  در 
ایجاد  اسالمی«  مقدس  نظام  بلند 

نخواهد کرد.
به  خطاب  بیانیه  این  پایان  در 
»بدخواهان ایران اسالمی« اعالم شده 
»خبرهای خوشی از صنعت هسته ای 

جمهوری اسالمی ایران در راه است«.
 ۸( مه   ۲۷ آمریکا  خارجه  وزارت 
معافیت های  کرد  اعالم  خرداد( 
نظیر  کشورهایی  برای  تحریمی 
اروپایی  شرکت های  و  چین  روسیه، 
جهت همکاری های صلح آمیز اتمی با 
ایران لغو می شود.  جمهوری اسالمی 
برنامه  در  فعال  مدیر  دو  آمریکا 
امجد  و  آقایی  مجید  غنی  سازی، 
سازگار، را تحریم کرد و مایک پمپئو 
در بیانیه  ای تاکید نمود »دانشمندان 
کار  که  کنند  انتخاب  باید  ایرانی 
توسعه  برنامه  از  خارج  را  صلح آمیز 
یا خطر  انجام دهند  اتمی  تسلیحات 

تحریم ها را به جان بخرند«.
روسیه  نماینده  اولیانوف  میخائیل 
در  بین المللی  سازمان های  در 
»آمریکا  نوشته  توییتری  در  وین 
در  که  تحریم هایی  از  معافیت  به 
تحت  هسته ای  پروژه های  برگیرنده 
برجام )و امضا شده در شورای امنیت 
سازمان ملل( هستند پایان می دهد. 
علیه  آمریکا  غیرقانونی  تحریم های 
فراتر  نقض  معنای  به  پروژه ها  این 
 ،)۲۵ )بند  ملل  سازمان  منشور 
 NPT معاهده  و   ۲۲۳۱ قطعنامه 
به  همچنان  آمریکا  است.  )بند۴( 
اشاعه  عدم  ]اقدامات[  در  کارشکنی 

تسلیحات هسته ای ادامه می دهد«.
تمدید  عدم  برای  آمریکا  اقدام 
اسالمی  اتمی جمهوری  معافیت  های 
مواجه  نیز  اروپا  اتحادیه  واکنش  با 
این  خارجی  سیاست  مسئول  و  شد 
اتحادیه با ابراز تاسف از تصمیم آمریکا 
و نسبت به عواقب آن هشدار داد و آن 

را محکوم کرد.
جوزپ بورل پایان بخشیدن به برخی 
برای  ایران  تحریمی  معافیت های 
هسته ای  توافق  عضو  که  کشورهایی 

را محکوم کرد و هشدار داد  هستند 
شد  خواهد  موجب  اقدام  این  که 
بازرسی از اقدامات جمهوری اسالمی 

ایران دشوار شود.
بورل با تاکید بر »اهمیت ماندگار« 
»اطمینان  گفت:  اتمی  توافق  ماندن 
حاصل کردن از آشکار و قانونی بودن 
حیاتی  ایران  هسته ای  فعالیت های 

است«.
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
اروپا در نشست شورای امنیت سازمان 
ملل در این مورد اظهار داشت: »این 
برای  راه  بهترین  و  راه  تنها  توافق 
تضمین ماهیت صلح آمیز برنامه اتمی 
ایران است. به همین دلیل است که 
تمدید  عدم  برای  آمریکا  تصمیم  از 
معافیت  پروژه های هسته ای مربوط به 

برجام متاسفم«.
]اقدام[  »این  گفت:  همچنین  او 
ماهیت  از  کردن  حاصل  اطمینان 
هسته ای  برنامه  صلح آمیز  منحصرا 
سخت  جهانی  جامعه  برای  را  ایران 

خواهد کرد«.
اتمی  انرژی  بین  المللی  آژانس 
گزارش  زودی  به  باید   )IAEA(
اتمی  فعالیت های  وضعیت  آخرین 
جمهوری اسالمی ایران در چارچوب 
گسترش  منع  پیمان  به  تعهداتش 
سالح های هسته ای )NPT( را منتشر 
کند. بر اساس آخرین گزارش آژانس، 
جمهوری اسالمی فعالیت سه سایت 
داشته  نگه  مخفی  را  اتمی  مشکوک 

است.
کشورهای اروپایی فکر می کردند با 
جمهوری  اتمی  معافیت های  تمدید 
اسالمی ایران هم می توانند از طریق 
بازرسان خود بر فعالیت های هسته ای 
برخی  هم  و  کنند  نظارت  رژیم 

معامالت را ممکن کنند.
کارشناس  اردکانی  شمس  علی 
ایران  روزنامه  با  نفت در گفتگو  بازار 
دور،  چندان  نه  آینده  »در  که  گفته 
وضعیت بدتر از ماه آوریل خواهد شد. 
نفت  بازار  در  امسال  بهار  که  ضعفی 
شکل گرفت، ناشی از تضعیف تقاضا 
می توان  مدت  کوتاه  در  اگرچه  بود. 
آن را گذرا دانست اما در میان مدت 
و بلندمدت باید منتظر از بین رفتن 
دائمی تقاضا برای نفت باشیم… شاید 
شیوع ویروس کرونا یک شبیه سازی 
از دورانی است که نفت وجود دارد اما 
تقاضایی برای آن نیست. همانطور که 
عصر حجر به خاطر کمبود سنگ به 
از  نیز پیش  پایان نرسید، عصر نفت 
اتمام ذخایر نفتی جهان پایان خواهد 
یافت. آن زمان تنها تاسیسات و صنایع 
نفتی باقی می مانند که مقادیر زیادی 
از سرمایه را در خود حبس کرده  اند و 
دیگر کاربردی ندارند. لذا ضعف تقاضا 
جبران نمی شود. هرچند که کشورها 
به صورت مصنوعی آن را احیا و ثبات 
در دهه های  اما  کنند  برقرار  بازار  در 
آتی شرایط تقاضا بدتر از آن چیزی 
همه گیری  دوران  در  که  بود  خواهد 

کرونا مالحظه کردیم.«
بهروزی فر  مرتضی  حال  همین  در 
عضو هیئت علمی موسسه مطالعات 
بین المللی انرژی ایران گفته که »اصل 
غیرقابل پیش بینی بودن تحوالت بازار 
نتوان درباره  باعث می شود که  نفت، 
کرد. حداقل  اطمینان صحبت  با  آن 
تا زمانی که بحران بیماری کرونا، در 
جهان حل و فصل نشده و متخصصان 
نمی توان  نکرده اند،  درمان  را  آن 
گفت که دیگر به شرایط قابل قبولی 
رکود  همیشه  که  چرا  رسیده ایم 
فعالیت های  به  آسیب  و  اقتصادی 
در  را  خود  تاثیر  نخستین  اقتصادی 
بازار نفت نمایان می کند. ضمن آنکه 
احتمال وقوع هر بحران دیگری نیز در 

بازار وجود دارد.«

حسین راغفر:  بانک ها با تبانی  بانک مرکزی، سپرده های
مردم را صرف فعالیت های غیرمولد می کنند

در کشور  =تخلف  بانک ها 
از  بسیاری  و  است  فاحش 
بخش  در  فعالیت  بانک ها 
مسکن، سکه و ارز با زد و بند 
 بانک مرکزی صورت می گیرد.
مقامات  مؤمنی:  =فرشاد 
به  را  کشور  اقتصاد  ایران 
سمساری  مغازه  یک  شکل 
صد سال پیش درآورده اند و 
می خواهند آن را با چرتکه و 
چهار عمل اصلی اداره کنند. 
عالی  مدرسه  استاد  راغفر  حسین 
دختران که بعد از انقالب به دانشگاه 
می گوید:  داده،  نام  تغییر  »الزهرا« 
 بانک ها به ویژه  بانک های خصوصی با 
تبانی  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
این  بانک،  نظارت  بدون  البته  و 
سپرده های مردم را صرف فعالیت های 
غیرمولد می کنند و باعث افزایش تورم 

در کشور می شوند.
در  چرا  پرسیده،  اقتصاددان  این 
است،  تعطیل  تولید  که  کشوری 
اینهمه  بانک خصوصی تأسیس شده؟ 
و چرا ایجاد  بانک خصوصی در ایران 

متقاضیان زیادی دارد؟
او اضافه کرده: اینکه از فعالیت های 
نمی شود،  دریافت  مالیات  غیرمولد 
نتیجه ای جز تضعیف تولید و اشتغال 
ندارد. ضمن آنکه در دو ماه گذشته، 
بازار  در  تومان  میلیارد  پانصدهزار 

سهام درآمد ایجاد شده که به اندازه 
اما  است.  کشور  امسال  بودجه  کل 
پرداخت  مالیاتی  درآمد  این  از محل 

نمی شود.
راغفر تأکید کرده: تخلف  بانک ها در 
از  ایران فاحش است و مقدار زیادی 
فعالیت آنها در بخش مسکن، سکه و 
بند  و  زد  با  دیگر  موارد  خیلی  و  ارز 

 بانک مرکزی صورت می گیرد.
وی ادامه داده: اگر  بانک های دولتی 
دست کم پانزده درصد موجودی خود 
را صرف تولید ولو با بهره های سنگین 
فعالیت های  بانک های  کلیه  کرده اند، 
داللی  و  سفته بازی  صرف  خصوصی 

شده است.
چنین  اقتصاد،  استاد  این  گفته  به 
تجاری  وضعی حاصل سلطه سرمایه 
در  آن  منویات  که  است  مملکت  در 

قدرت شنیده می شود.
و  موسسات  شمار   ۱۳۹۶ سال  در 
با  که  غیرقانونی   بانک های خصوصی 
اجازه  بانک مرکزی فعالیت می کردند 
بیش از شش هزار مورد اعالم شده که 
دست کم بیش از دویست هزار میلیارد 
تومان از سپرده های مردم را پیش از 
اعالم ورشکستگی و انحالل خود ربودند 
موسسات  این  مسئوالن  آنکه  بدون 
بگیرند. قرار  قانونی  پیگرد  هدف 

حسین راغفر دروازه بان پیشین تیم 
ملی و رئیس اسبق فدراسیون فوتبال 

ایران است.
رشته  استاد  دیگر  مومنی  فرشاد 
همین  در  اخیرا  نیز  دانشگاه  اقتصاد 

درآمدهای  تمام  بود:  گفته  زمینه 
یا  »واهی«  آینده   سال  بودجه 
کمترین  بی آنکه  است  »انتظاری« 
تغییری در »هزینه های نامربوط« ولی 

معمول دولت صورت گرفته باشد.
به نظر این اقتصاددان، بودجه سال 
بودجه  غیربرنامه ای  ترین  نیز   ۹۹
سال  چهل  در  اسالمی  جمهوری 

گذشته است.
رو  پیش  سال  »بودجه  افزوده:  او 
از آینده فروشی، خام فروشی  آمیزه ای 
و مال فروشی است.« مؤمنی با اشاره 
»اینها  گفته:  حکومتی  مسئوالن  به 
می خواهند ایران بین زمین و آسمان 
و  یابد  افزایش  بدهی هایش  بماند. 
به صورت  استراتژیک آن  دارایی های 
مشکوک و غیرشفاف به حراج و حتی 

تاراج گذاشته شود.«
را  کارمندان  و  کارگران  وی، 
بی دفاع ترین طبقات جامعه در مقابل 
تصمیم های اقتصادی دولت دانسته و 
اضافه کرده کل ساختار مالیات ستانی 
دولت طی سه دهه گذشته، تنها در 
واردکنندگان  و  رانتخواران  خدمت 
تکانی  هیچ  حیث  این  از  که  بوده 
دولت  آینده  سال  بودجه  اساس  بر 

نخورده است.
مقامات  داده:  ادامه  مومنی  فرشاد 
شکل  به  را  کشور  »اقتصاد  ایران 
مغازه سمساری صد سال پیش  یک 
با  را  آن  می خواهند  و  درآورده اند 
اداره  اصلی  عمل  چهار  و  چرتکه 

کنند.«

حال  در  که  کرد  اعالم   ۱۳۹۸ سال  اسفند  ایران  اسالمی  جمهوری 
آزمایش روزی نسل جدیدی از سانتریفیوژهاست که قدرت غنی سازی 

بیشتری با حجم باالتر دارند



سالی  رسید.  فرا   ۱۳۰۳ سال 
همچنان پر غوغا.

مراسم سالم رسمی صورت نگرفت 
و این خود، نشانگر اوضاع غیر عادی 
میرزا  محمدحسن  ـ  ولیعهد  بود. 
قاجار ـ به کاخ گلستان نرفت چون 
رضاخان  ـ  رئیس الوزرا  می دانست 
سردار سپه ـ در سالم حاضر نخواهد 
صاحب منصبان  و  وزرا  به  و  شد 
لشکری و کشوری نیز دستور رسیده 
سالم  مراسم  در  شرکت  از  است 
فرح آباد،  کاخ  در  کنند.  خودداری 
از  معدودی  و  خارجی  سفرای  تنها 
رجال غیر شاغل و افراد خانواده به 
دیدار ولیعهد رفتند و نوروز را تبریک 

گفتند.
دعوت  غیرعادی،  رویداد  دیگر 
مجلس  علنی  جلسۀ  تشکیل  به 
شورای ملی در دومین روز سال نو 
بود. همگان می دانستند که در این 
جلسه قرار است تکلیف رژیم روشن 
شود و پارلمان ایران به بقای سلطنت 
یا استقرار جمهوری رأی دهد. ظّن 
غالب بر این بود که طرح سه ماده ای 
برقرار  جمهوری  رژیم  و  تصویب 

می شود، اما چنان نیز نشد.

عبداهلل مستوفی می نویسد »برنامۀ 
جمهوری خواهان عصر روز ۲۹ حوت 
تمام شده و آنچه باید بدان عمل کنند 
به جا آورده بودند. فقط اصل کار که 
قانون بود نگذشته بود که آن را هم 
با داشتن اکثریت، مسلّم می گذراندند. 
و  مدرس  خوردن  چک  اگرچه 
را  مردم  خالصی زاده  کتک کاری 
عصبانی کرده بود ولی فراکسیون های 
تجدد و سوسیالیست این دو واقعه را 
چیز مهمی نمی دانستند. اما اصناف 
و مردم، عموماً خیلی از این موضوع 
مدرس،  خوردن  چک  بخصوص 
متغّیر بودند. سّید مدرس هم در روز 
اول و شب و تا ظهر روز دوم َحَمل 
در منزلش نشسته و مردم که برای 
دیدار عید می آمدند، به سردسته های 
شهری  ذی نفوذ  مردمان  و  بازاری 
آنچه الزم بود می گفت و آنها را که 
باید پی جمع آوری اشخاص بفرستد، 

می فرستاد.
بعدازظهر این روز )دوم فروردین( 
از تمام محالت جمعیت رو به مجلس 
هجوم آورد. نمایندگان و سرجنبانان 
آنها که اکثر از علمای محالت بودند، 
به داخلۀ عمارت رفته در اطاق های 
مجلس نشستند و باقیمانده در باغ 
بهارستان و میدان جلو مجلس و تمام 
خیابان نظامّیه، از سرچشمه تا خیابان 
ژاله، و تا کمرکش خیابان شاه آباد، و 
خیابان وزارت فرهنگ امروز )اکباتان( 
را سراسر پر کرده بودند. در حالی که 
که  َعلَم هائی  دسته ها  اکثر  جلو  در 
احمدشاه،  سلطان  زنده باد  آن  روی 
بودند  نوشته  جمهوری  باد  مرده 
کشیده می شد، و بعضی هم جمله ها 

یا اشعاری مانند:
ما دین نبی داریم

جمهوری نمی خواهیم
می گفتند.

با  ساخته  دسته ای  هم  یهودی ها 
خاخام های خود به جمله های ذیل:

جمهوری  ـ  قرآنیم  تابع  ما 
نمی دانیم

مترنّم بودند.
ن  یا قا آ بر  صه  عر کم کم 
فراکسیون های تجّدد و سوسیالیست 

فاتح  را  خود  ساعت  این  تا  که 
می دانستند تنگ شد، و لولئین برای 
پیدا  قیمت  تومان  هزار  دانه ای  آنها 
کرد. این بود که به وسیلۀ تلفون به 
سردار سپه اطالع داده او را به کمک 
اُشتلم  با  شاید  که  طلبیدند  خود 
را خفه کرده و الیحه  نظامی مردم 
را با یک پاشو و بنشین بگذرانند...«

تاریخنگاران، دعوت  به باور برخی 
از سردار سپه و کشاندن او به داخل 
طرفداران  که  بود  اشتباهی  معرکه 
به  آب  و  شدند  مرتکب  جمهوری 

آسیاب مخالفان ریختند.
که  می نویسد  بهار  ملک الشعرای 
مجلسیان به سردار سپه پیغام فرستاده 
و درخواست کرده بودند به مالحظۀ 
از  اوضاع و تجّمع و تظاهرات مردم 
کند: خودداری  مجلس  در  حضور 

قید  از  که  مجلس  »نمایندگان 
فراکسیون  به  نسبت  خود  تعهدات 
برای  بودند  کرده  تجدد شانه خالی 
و  فتنه  جلوگیری  و  اوضاع  اصالح 
از قبل از ظهر دسته دسته  آشوب، 
میان  از  را  رفته، جمعی  مجلس  به 
جمله  آن  از  که  برگزیدند  دسته ها 
مرحوم مستوفی، مشیرالدوله، مدرس، 

بهبهانی، آشتیانی و نویسنده )بهار( و 
عده ای دیگر، قریب بیست تن بودند. 
اعضای این کمیسیون اجالس کردند 
و پیش از هر کار مرا نزد رئیس دولت 
اگر  بگویم  ایشان  به  که  فرستادند 
امروز جماعتی به مجلس آمدند صالح 
مجلس  به  ایشان  که  است  آن  در 
خودمان  ما  زیرا  نیاورند  تشریف 
به اتفاق رئیس مجلس قراری داده ایم 
که مردم را متقاعد و متفرق سازیم. 
به  منجر  است  ممکن  ایشان  آمدن 

پیشامد نامطلوبی شود.
من خدمت ایشان رسیده مطلب و 
پیام حضرات را معروض داشتم. آقای  
بودند.  آنجا  تهرانی و رضا رفیع هم 
آقای رضای رفیع )قائم مقام الملک( هم 
با این صالح اندیشی موافقت کرد...«

حسن اعظام قدسی )اعظام الوزاره( 
است  داشته  حضور  صحنه  در  که 

می نویسد:
طبقه،  هر  از  مدرس،  »طرفداران 
شاه  مسجد  تجمعشان  مرکز  که 
بود برای مجلس حرکت کردند. در 
جلو جمعیت، حاج آقا جمال مجتهد 
سوار االغ در پیشاپیش جمعیت در 
توپخانه  میدان  وارد  و  بود  حرکت 
جمعیت  آخر  که  درصورتی  شد 
مقابل شمس العماره روانه بود و واقعاً 
افتاده  به راه  جمعیتی  چنین  کمتر 
بود. همین که جمعیت وارد میدان 
بهارستان گردید حاج آقا جمال را با  
خرش وارد باغ مجلس نمودند. در آن 
ساعت نویسنده )اعظام الوزاره( با چند 
نفر از رفقا در مجلس بودیم. صدای 
زنده باد و مرده باد به آسمان می رسید. 
در مجلس هم بین دو دسته از وکال 
مشاجره شدید و شاید هم به زد و 
طرفدارهای  که  بود  رسیده  خورد 
سردار سپه ناچار به او تلفن زدند که 
هرچه زودتر خود را به مجلس برساند 
چون به اصطالح هوا پس است. چیزی 
وارد  سپه  سردار  که  نکشید  طول 
که  حالی  در  گردید  مجلس  صحن 
فقط یک شالق کوتاه، مانند تعلیمی، 
در دست داشت و واقعاً هم آن روز 

قدرتی به خرج داد...«
می نویسد  هدایت  مخبرالسلطنه 

رژیم  مجلس  باید  که  است  »روزی 
ازدحام  کند.  تصویب  را  جمهوری 
مجلس  صحن  در  مختلف  طبقات 
موافقین  است.  فوق العاده  بیرون  و 
به  را  افتادند. سردار سپه  به وحشت 
مجلس دعوت کردند. عده ای نظامی 
را  مجلس  اطراف  مسلمان  و  ارمنی 
دارند. چهار و نیم بعد از ظهر سردار 
که  درحالی  آمد  مجلس  به  سپه 
سرتیپ خدایارخان، سرتیپ مرتضی 
خان، سرهنگ  محمد درگاهی اطراف 
عده ای هم سوار همراه  دارند،  را  او 
است. از میان دو صف نظامی عبور 
جمهوری  باد  مرده  فریاد  می کنند. 
در  سلطان  مهدی  شیخ  است.  بلند 
سرسرا، روی پله حرف می زند. سردار 
سپه لدی الورود با چوب دستی شیخ 
مهدی را سخت نواخته امر کرد او را از 
پله فرود آوردند. در این اثنا کلوخی به 
پشت گردن سردار سپه خورد. حکم 
شد مردم را بزنند. بعضی مردانه پیش 
آمدند و از بعضی نظامیان سالح آنان 
را گرفتند. زد و خورد درگرفت. سر 
و گردن ها شکست. زخمی ها را از دو 
طرف زیاد گفتند. مقتول معلوم نشد 
اصفهانی«! آقا جمال  مگر خر حاج 

ملک الشعرای بهار صحنه را چنین 
توصیف می کند:

»... خبر رسید که همۀ  مدخل های 
میدان بهارستان را که عبارت باشد از 
خیابان پستخانه و شاه آباد و صفیعلی 
شاه و دوشان تپه و نظامیه و کوچه ها 
سپاهی  و  سوار  و  پیاده  پاسبان  را 
بسته اند و به غیر از نمایندگان مجلس 
به  رفتن  و  گذشتن  اجازۀ  را  کسی 

مجلس نمی دهند.
این خبر مانع از حرکت جماعت 
چند  به  توپخانه  میدان  از  و  نشد 
قسمت شده، هر قسمت از طرفی به 
سوی بهارستان به جنبش درآمدند 
و از چهار طرف به میدان بهارستان 
ریخته و نظامیان و پاسبانان هم پس 
از مقاومت بی نتیجه، کوچه دادند و 
مجلس  صحن  وارد  جمعیت  سیل 
مجلس  صحن  گردید.  ملی  شورای 
پر شد و میدان بهارستان نیز پر شد 
و هنوز دنبالۀ جماعت در توپخانه و 

ناصریه و الله زار فشار می آورد.
قبل،  روز  سه  دو  از  ناطقینی 
اینجا و آنجا و در صحن مجلس بر 
لیدر حزب تجدد )سید محمد  ضد 
تدین( و بعضی نمایندگان سخنرانی 
می نمودند ولی خیر اندیشان به آنها 
فهماندند که نباید به اشخاص حمله 
مورد  در  دارند  سخنی  اگر  و  شود 
مشروطیت  لزوم  و  اساسی  قانون 

بگویند.
به  ورود  از  بعد  حمل،  دوم  روز 
مهدی  شیخ  حاج  مرحوم  مجلس، 
سلطان نطق کرد و نمایندگان را بدون 
ساخته  مخاطب  اشخاص  نام  ذکر 
می گویند  شده  جمع  مردم  گفت: 
راضی  و  نمی خواهیم  جمهوری  ما 
اساسی  قانون  به  دستی  نیستیم 

برده شود.
در  نطق هایی  هم  دیگر  ناطقین 
حمایت  به  و  کردند  زمینه  همین 
قانون اساسی سخن گفتند. یکی دو 
نفر، منجمله آقای اوحدی اصفهانی، 
برضد قانون اساسی اظهاراتی کردند. 
اساسی  قانون  گفت  اوحدی  آقای 
اجازۀ شراب خوردن را به مردم داده 
است!  و مردم این ها را کتک زدند...«
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=فروغی زمانی این عبارت 
را نوشته که مرام میهن دوستی 
و خصلت وطن خواهی جز در 
مشروطه خواهان  برخی  میان 
و  نداشت  رونق  دوران،  آن 
ممالک  باشندگان  اکثریت 
محروسه قاجار نه تنها از نعمت 
بودند  بی بهره  سواد  حداقل 
بلکه مرزهای وطن شان را تنها 
محدود به قریه یا والیت شان 

می دانستند.
نوع  این  ایام،  آن  =در 
به  مختص  تنها  وطن پرستی، 
فروغی نبود، ملی گرایی تقریبا 
رضاشاه  عصر  رجال  همه ی 
بود.  جنس  همین  از  پهلوی، 
برکشیدِن ایران و تالش برای 
آبروداری ایرانیان در عرصه ی 
انسانیت، در دورانی که »قحِط 
خدای« و قحِط انسانیت مشکِل 
بود-  ابناء بشر  توأماِن همه ی 
رو  و  جهانخوار  امپراتوری  و 
و  یکسو  از  بریتانیا  زوال  به 
اوباش نورسید ه اتحاد جماهیر 
شوروی از سوی دیگر سعی در 
تخریب هویت ملی ما ایرانیان 
بود.  شگرف  کاری  داشتند- 
چون نیک بنگریم، بزرگان آن 
زمان ایرانزمین، هر یک به قدر 
ُوسع خود در آن کار شگرف 
انجام  از  سربلند  و  کوشیدند 

آن بیرون آمدند.
»دور ه  کتاِب  مصدقی-  یوسف 
مخصوص  یران؛  ا تاریخ  مختصر 
مدارس  ششم  و  پنجم  کالس های 
مستطاب  حضرت  تألیف  بتدائی  ا
آقای ذکاءالملک ]محمدعلی فروغی[ 
دام اقباله«، با این جمالت ساده- اما 
ما  »مملکت  می شود:  آغاز  ماندگار- 
ایران است و ما ایرانی هستیم. پدران 
قوم  ایرانیان  بوده اند.  ایرانی  هم  ما 
خیلی قدیمی هستند اما ایرانی های 
قدیم با ایرانی های حاال خیلی تفاوت 

داشتند…«
فروغی زمانی این جمالت را نوشته 
خصلت  و  میهن دوستی  مرام  که 
برخی  میان  در  جز  وطن خواهی 
رونق  دوران،  آن  مشروطه خواهان 
نداشت و اکثریت باشندگان ممالک 
نعمت  از  تنها  نه  قاجار  محروسه 
بلکه  بودند  بی بهره  سواد  حداقل 
محدود  تنها  را  وطن شان  مرزهای 
می دانستند.  والیت شان  یا  قریه  به 
جناب ذکاءالملک- این همیشه معلِم 
سیاستمدار- با درک ضرورت تربیت 
نسل های آیند ه ایرانزمین، با فراست، 
کتاب  اولین  سرآغاز  را  باال  جمالت 
درسی تاریخ ایران قرار داد تا گوش 
با  مشروطه،  صدر  ایران  نوباوگان 
و  آباء  هویت  و  شود  آشنا  وطن  نام 
اجدادی شان، ملکه ی ذهِن دانش آموِز 

آنها گردد.
کتاب،  این  انتشار  از  پس  سال ها 
زمانی که آن نوباوگان، از آب و ِگل 
در آمده بودند و برخی از آنها، خود 
مصدر امور »مملکت ما ایران« شده 
عنوان  با  مقاله ای  در  فروغی  بودند، 
داشت«،  دوست  باید  چرا  را  »ایران 
عین  وطن«  »ُحب  که  شد  یادآور 
حق شناسِی »ابنای وطن« نسبت به 
آب و خاکی است که آنها را پرورده 
است و وطن برای هر فرد، ُحکم پدر 
و مادر را دارد. همانطور که هر آدمی 
مکلف به مهرورزی به والدین خویش 
است، همانگونه وظیفه دارد که مهر 
به وطن را در جان خود بپرورد. از این 
منظر، وطن پرستی تکلیفی عام برای 
انسان محسوب می شود و »جزء تعاون 

و همبستگی کل نوع بشر است«.
فروغی در ادامه ی سخن قدمی فراتر 
می رود و می نویسد: »از این گذشته 
برای  نیز  دیگر  مأخذ  و  منشاء  یک 
من  نظر  در  که  هست  وطن پرستی 
و  از منشاء سابق الذکر هم محکم تر 
معقول تر می باشد، و آن وطن پرستی 
کسی است که وطن و ابناء وطن خود 
را الیق مهر و قابل محبت می داند، از 
جهت قدر و منزلتی که در واقع دارند، 

مانند دوستِی کسی نسبت به شخص 
دیگر نه از جهت خویش و قرابت، یا 
مهربانی و مالطفتی که بین آنها بوده، 
بلکه به سبب منزلتی که به واسطه ی 
قدر و قیمت واقعی در نظر یکدیگر 

حاصل نموده اند.
به عقید ه من بویژه این نوع محبت 
آن  بنای  معروف  قول  به  که  است 
خالی از خلل است. امروز دانشمندان 
و صاحب نظران دنیا متفق اند بر اینکه 
کلیه ی موجودات و نوع بشر در طریق 
ترقی قدم می زنند و متوجه کمال و 
طالب وصول به آن می باشند، و اگر 
مردم،  برای  معنوی  وظیفه ی  یک 
چه فردی و چه جمعی، قائل باشیم 
چنانکه نمی توانیم قائل نباشیم، آن 
نوع  در وصول  است که  این  وظیفه 
بشر به مدارج عالیه ی کمال شرکت 

و مدد نمایند.«)۱(
سابقه ی  به  مبنا،  این  بر  فروغی 
تاریخی و مشارکت ارجمند ایران و 
ایرانیان در سیر تکامل نوع انسان اشاره 
خصلت های  برشمردن  با  و  می کند 
پسندید ه فرهنگ ایرانی و اثرگذاری 
انسانیت«،  »عالَم  در  خصائل  این 
انسان  پیشگامِی  و  وظیفه شناسی 
ایرانی را در شکل گیری »انسانیت«، 
فروتنانه می ستاید. عمق این فروتنی 
این  در  می توان  را  بزرگ منشانه 
جمالت او یافت: »از ذکر این جمالت 
بلکه  نیست،  رجزخوانی  در  مقصود 
من  عقید ه  به  که  است  این  غرض 
ایرانی از آن اقوام است که استعداد 
دارد.«)۲(  را  انسانیت  وظایف  ادای 
برای فروغی، میهن دوستی هر ملتی، 
آن  انسانیت  وظایف  ادای  از  بخشی 
ملت است و سهم هر مردمی در ادای 
این وظایف، برابر با سابقه و استعداد 

تاریخی آنهاست.
وطن پرستی،  نوع  این  ایام،  آن  در 
تنها مختص به فروغی نبود، ملی گرایی 
رضاشاه  عصر  رجال  همه ی  تقریبا 
پهلوی، از همین جنس بود. برکشیدِن 
ایران و تالش برای آبروداری ایرانیان 
در عرصه ی انسانیت، در دورانی که 
انسانیت  قحِط  و  خدای«  »قحِط 
مشکِل توأماِن همه ی ابناء بشر بود- و 
زوال  به  رو  و  جهانخوار  امپراتوری 
نورسید ه  اوباش  و  یکسو  از  بریتانیا 
اتحاد جماهیر شوروی از سوی دیگر 
سعی در تخریب هویت ملی ما ایرانیان 
داشتند- کاری شگرف بود. چون نیک 
ایرانزمین،  بنگریم، بزرگان آن زمان 
هر یک به قدر ُوسع خود در آن کار 
شگرف کوشیدند و سربلند از انجام 

آن بیرون آمدند.
شوربختانه، پس از به تاریخ پیوستِن 
رضاشاه، فروغی و یارانشان، این کار 
که  ویژه  به  گرفت؛  سستی  شگرف 
درگذشِت  یا  بازنشستگی  از  پس 
را  تاریخ  خواندن  که  دانش آموزانی 
فروغی  ماندگار  و  ساده  جمالت  با 
انقالبی  ایران  در  بودند،  کرده  آغاز 
که  داد  روی  وطن سوز  و  نکبت بار 

سلسله جنبانانش محصول هم بستری 
و  ه  سیا ع  تجا ر ا ِن  ا میهن ستیز

وطن فروشان ارتجاع سرخ بودند.
تاریخ  اخیر،  دهه ی  چهار  طی 
هولناک  انحطاطی  ما«،  »مملکت 
به  را  ما  وطن  که  کرده  تجربه  را 
لبه ی پرتگاه فنا کشانده است. فرقه 
بیش  طی  ایران،  بر  حاکم  تبهکار 
و  وحشیانه  اعمال  با  سال،  چهل  از 
باورهای انسان ستیزش نه تنها آبرویی 
باقی  ایرانیان در سراسر گیتی  برای 
نگذاشته بلکه چنان تیشه به ریشه ی 
ایرانیان  ملی  هویت  و  وطن دوستی 
ایرانیان  از  بسیاری  که  است  زده 
تحصیل کرده و جهان دیده را از این 
دو امر مهم غافل کرده و این جماعت 
را با فهم جمالت ساد ه فروغی- که 
ذکر آنها در آغاز این مقاله آمد- بیگانه 

کرده است.
برای مبارزه با چنین آفتی است که 
تکرار مداوم آن چند جمله ی ساده 
و ماندگار، تکلیف همه ی ما ایرانیان 
است. این جمالت، نه تنها موطن و 
هویت مان را به ما یادآوری می کنند 
بلکه نشانه ی قدردانی و سپاس ماست 
از کسانی که با تمام توان و استعداد 
خود، برای محترم داشتِن این هویت 
کوشیده اند. چنانکه فروغی خود چنین 

می اندیشید:
می خواهم  که  عقیده ای  »آخرین 
چون  که  است  این  کنم  اظهار 
البته  ملت دوستی  و  وطن پرستی 
لوازمی دارد که هر کسی باید به قدر 
من  نظر  در  نماید،  قیام  آن  به  قوه 
نخستین لوازم آن این است که شخص 
در ادای آن وظایف انسانیت که موجب 
عزت و حرمت ملتش می شود کوتاهی 
ننماید و اگر استعدادش در انجام این 
وظیفه سرشار نباشد الاقل در تجلیل 
و تکریم کسانی که استعداد را داشته 

و به کار انداخته اند بکوشد.«)۳(

بعد از تحریر:
این آخرین مقاله از مجموعه مقاالتی 
با  این صفحه کلید  است که صاحب 
بهنگام«  »تأمالت  مشترک  عنوان 
پایانی  را  آغازی  هر  می نویسد. 
به  انجام  این  است و چه خوش که 
اختیار و اراد ه آدمی باشد. اگر عمر و 
حوصله ای باقی بود، ارتکابات نگارنده 
رسانه،  همین  در  مناسبت ،  به  را 
میراث  که  اصیل-  و  واقعی  کیهان 
فرامرزی هاست-  و  مصباح زاده ها 
خواهید خواند. در خاتمه، سپاسگزار 
همکاران و خوانندگان کیهان لندن، 
به ویژه دوست ارجمندم االهه بقراط 

هستم.

محمدعلی  فروغی،  )۱(مقاالت 
انتشارات  اول،  جلد  ذکاءالملک، 
توس، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۷. 

صص -45 ۲44
)۲( همان، ص ۲5۰
)۳( همان، ص ۲5۱

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )۱۷۱(
احمد احـرار ) کیهان لندن شماره ۱۳5۲ (

تأمالت بهنگام؛ تأمل بازپسین و همیشگی: 
»مملکت ما ایران است و ما ایرانی هستیم«

محمدرضاشاه پهلوی و محمدعلی فروغی
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و  بلندپایه  شعرای  از  ۱ـ 
نو پرداز معاصر و فقید 

ایران
۲ـ روایت کننده ـ دو رو

۳ـ خاک برداریـ  قسمتی 
از تیر و کمانـ  نا استوار

عزاداری  روزهای  از  ۴ـ 
شیعیانـ  کسر

۵ـ حرف خطاب ـ گوشه 
ـ جنس مؤنث

۶ـ از معدنی ها ـ مکان
۷ـ واحدپول کشوریستـ  

نزدیکی ـ نوعی خاک

۸ـ از آثار ویلیام شکسپیر
ابوی ـ نه به عربی ـ  ۹ـ 

قسمتی از دوچرخه
۱۰ـ از دریانوردان بزرگ 

جهان
۱۱ـ نقش ـ از سبزیجات 

ـ گلی است

هنر  پیشگامان  از  ۱ـ 
خوانندگی اپرا در ایران

۲ـ از تنیس بازان بزرگ 
جهان

۳ـ آهسته ـ زنگ
۴ـ روز گذشتهـ  میوهـ  

از موصوالت
از  ـ  تزئینی  نوار  ۵ـ 
معروف  کارخانجات 

اتومبیل سازی جهان
ـ  وی  ـ  مذکر  ۶ـ 

حرفه ایست
از  ـ  کمک  ـ  بُرنده  ۷ـ 

آنطرف از غالت است
۸ـ وحشت ـ عظیم
۹ـ آلودگی ـ واحد

ی  نها با خیا ز  ا ۱۰ـ 
قدیمی  و  معروف 

تهران ـ ولی
ی  یها ر بیما ز  ا ۱۱ـ 
ده  ما آ ـ  خطرناک 

جانبازی است ۱ـ از پادشاهان ایران قبل از 
یورش عرب ها

۲ـ نزاعـ  هم زمین خشک و 
بایر است و هم بی جانـ  

فرآورده های شیری
اطراف  زیارتگاههای  از  ۳ـ 

تهران
۴ـ از پیامبران ـ شایستگی 

ـ حرف تعجب
۵ـ قوای نظامی ـ عزرائیل

۶ـ گلـ  راه باریک زیرزمینی 
مار  ـ  خطاب  حرف  ـ 

بی سر
فراموش  خوانندگان  از  ۷ـ 
ـ  ایران  فقید  و  ناشدنی 

فوری ـ شکست
۸ـ دریایی ـ توان

ایست  پرنده  ـ  عالمت  ۹ـ 
ـ آهنگ

۱۰ـ از انواع نان ها ـ عناوین 
ـ مرکز عواطف

۱۱ـ شکل ـ شبی طوالنی 

ـ جنبش
وزیران  نخست  ز  ا ۱۲ـ 

پیشین ایران
کف  ـ  جمع  عالمت  ۱۳ـ 
جواهری  ـ  است  پوشی 

است
۱۴ـ قیمت ـ عالمت جمع 
هندسی  است  شکلی  ـ 

ـ جدید
۱۵ـ از قهرمانان شاهنامه ـ 
اوـ  رنگی استـ  وحشی

۱ـ پژوهشگر، مترجم، متفکر و نویسنده 
صاحب نام و بلندپایه معاصر ایران ـ 

تکرار یک حرف
۲ـ دریادار ـ هم از آبزیان است و هم 

نوعی صدف
۳ـ از مواد و مصالح مصنوعی در صنایع 

ـ موزه ای معروف در روسیه
۴ـ حیوانی است ـ اشک گل

۵ـ راز ـ باالپوشی است
۶ـ از نخست وزیران اعدام شده قاره 

آسیا در قرن گذشته
۷ـ  بیابانـ  کشوری استـ  از شهرهای 

فارس
۸ـ گناه و جرم نسبت داده شده ـ از 

نبردهای اعراب با ساسانیان
ـ صحرایی است ـ اندیشمندان و بخردان  ۹

۱۰ـ از یاران سبکتکین مؤسس سلسله 
عزیزی ـ نوعی رنگ مو

ـ  انسان  بدن  داخلی  اعضاء  از  ۱۱ـ 
کشوری است

ـ خوردن ـ استعمال ـ از وسایل موسیقی ۱۲
ـ  عقاید  ـ  ایران  شهرهای  از  ۱۳ـ 

خزنده ایست
روز  ـ  درمانده  و  بیچاره  ـ  تفأل  ۱۴ـ 

شادی
ـ  است  ادویه ای  ـ  پایاپای  ۱۵ـ 

کشوری است

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

و  مهمترین  از  یکی  رستم  نقش 
زیباترین آثار باستانی سرزمین همیشه 
جاوید پارس می باشد که آثار مهمی را 
از دوران عیالمی، هخامنشی و ساسانی 
در خود جای داده است. بر سینه این کوه 
مقبره های بسیار عظیمی بجای مانده که 
شهریاران هخامنشی در آنجا آرمیده اند. 
به  این قبور منسوب  به چپ  از راست 
اول  اردشیر  کبیر،  داریوش  خشایارشا، 
آرامگاه  در  می باشد.  دوم  داریوش  و 
داریوش اول، سنگ نوشته های بزرگی به 
خط میخی وجود دارد که حاوی نیایش 
و مضامین مذهبی است. داریوش اول، 
خود  تابع  سرزمین  های  و  کشورها  نام 
این  در  را  فراوانی  معنوی  اندرزهای  و 
نوشته ها برشمرده است. این آثار در ۳ 
کیلومتری تخت جمشید و در کنار جاده 

جدید شیراز - مرودشت واقع شده است.
در پایین کوه هم آثار بسیار زیبایی از 
دوران ساسانی حجاری شده که به ترتیب 

از راست به چپ عبارتند از:
 ۳۰۴-۲۹۴( نرسی  تاجگذاری   -   
میالدی( پسر شاپور اول ساسانی که حلقه 
شهریاری را از آناهیتا، خدای آب )شاپور 
دختک، همسر نرسی( دریافت می کند.

  - نقش دوم که زیر آرامگاه داریوش 
کبیر قرار دارد مشتمل بر دو نقش است 
که نشان دهنده پیروزی بهرام دوم )۲۷۳-
۲۹۴ میالدی( بر دشمن خویش می باشد.

  - نقش سوم که زیباترین، مجلل ترین 
ساسانی  دوران  نقش  پرافتخارترین  و 
است، نشانگر شکوه و بزرگی شاپور اول 
)۲۳۹-۲۷۰ میالدی( شاه ایران می باشد 
که والرین امپراطور روم در مقابل او زانوی 

تسلیم بر زمین زده است.
  - نقش چهارم نشانگر پیروزی هرمز 
دشمن  بر  میالدی(   ۳۰۹-۳۰۲( دوم 
آثار  نقش  این  باالی  در  است.  خویش 

حجاری دیگری دیده می شود.
  - نقش پنجم احتماال تصویر شاپور دوم 

)۳۰۹-۳۷۹ میالدی( می باشد.
زمان  به  مربوط  که  ششم  نقش   -   
عیالمیان )۷۰۰ قبل از میالد( است و 

میالدی(   ۲۹۴-۲۷۴( دوم  بهرام  نقش 
همراه با خاصان و نزدیکان بر روی نقش 

عیالمی حجاری شده است. 
  - آخرین نقش متعلق به تاجگذاری 
اردشیر بابکان )۲۲۴-۲۳۹ میالدی( اولین 
پادشاه ساسانی است که حلقه شهریاری 

را از اهورامزدا دریافت می دارد.
از دیگر آثار موجود در نقش رستم، بنای 
سنگی موزون و استواری است که کعبه 
زرتشت نامیده می شود و از مهمترین 
آثار منحصر به فرد عهد هخامنشی به 
شمار می آید. این ساختمان بسیار زیبا و 
مکعب شکل روبروی کوهستان که نظر 
بینندگان را به خود جلب می نماید به نام 
»کعبه زرتشت« نامیده شده است . دقتی 
که در برش و حجاری سنگ های حجیم 
سفید و مشکی این بنا به کار رفته است 
استادی هنرمندان و سبک معماری دوران 
هخامنشی را به خوبی می نماید. این بنا 
توسط مهاجمین ناآگاه به سختی آسیب 
دیده ولی در عین حال به عنوان یکی از 
مهمترین آثار تاریخی ایران مورد توجه 
می باشد. قمست زیرین بنا توپر ساخته 
به  اطاقی  ساختمان  باالی  در  اما  شده 
اندازه ۲.۵×۲.۵ متر وجود دارد که کاربرد 
آن مایه بحث بسیار شده است. عده ای آنرا 
آتشکده،گروهی آنرا محل نگهداری اسناد و 
یا حتی جای نگهداری جسد مومیایی شده 

شاهان می دانند و به تعبیر عده ای این بنا را 
برای آرامگاه ساخته بودند. یک پلکان سی 
پله ای برای این ساختمان ساخته بوده اند 
که قسمت فوقانی آن توسط عده ای ناآگاه 
در طول تاریخ نابود گردیده است.کتیبه 
طوالنی که در اطراف دیوار پایینی این 
اول  شاپور  از  یکی  شده است  نقش  بنا 
پهلوی  زبان  سه  به  که  است  ساسانی 
ساسانی )پارسی میانه(، پهلوی اشکانی 
موضوع  و  است  گردیده  یونانی هک  و 
دوران  تاریخی  حوادث  آن شرح  اصلی 
شاپور اول به خصوص جنگ ایران و روم 
است که در آن جنگ سه امپراتور رومی 
به نام های »گردیانوس«، »فیلیپ عرب« 
و »والرین« به سختی شکست خوردند 
در  اسارت  از  پس  »والرین«   که 
میالدی(.  ۲۶۲( زندانی گشت  بیشاپور 

کتیبه دیگر در زیر کتیبه اول است 
که به زبان پهلوی اشکانی و در ۱۹ سطر 
و به دستور »کرتیر« موبد موبدان نقش 
شده است. »کرتیر« ضمن معرفی خود و 
القابش به شرح خدماتی که در این راه دین 
زرتشت انجام داده می پردازد و از رسیدنش 
به جایگاه موبد بزرگ و دادور )قاضی( تمام 
کشور و سرپرستی معبد آناهیتا سخن می 
راند.در نقش رستم آثار دیگری همچون 
چاه آب و دو آتشدان سنگی مربوط به عصر 

ساسانیان  نیز به چشم می خورد.

نقش رستم و 
=اولین مطبوعات به شکل کعبه زرتشت

امروزی در ایران در زمان 
قاجار منتشر شد

از  بعد  از روزنامه ها  =یکی 
چاپ شماره اول توقیف شد!

نسبت به باقی دنیا، چاپخانه ها خیلی 
همین  و  گرفتند  رونق  ایران  در  دیر 
باعث شد که روزنامه ایرانی هم دیر به 
دنیا بیاید. تازه وقتی هم که در ایران 
روزنامه راه افتاد، از نوع آزادش خبری 
بودند.  دولتی  روزنامه ها  همه  نبود؛ 
مشروطه،  فرمان  شدن  امضا  زمان  تا 
روزنامه ها در ایران اجازه چاپ و پخش 

نداشتند.
ایران  در  قدیم  از  »روزنامه«  واژه 
به کار می رفته؛ منتها به معنای دفتر 
روزانه.  گزارش های  و  یادداشت ها 
آل بویه  وزیران  از  یکی  که  نوشته اند 
روزنامه ای داشته و وقایع روزانه را در 
آن می نوشت.اوایل که روزنامه به معنی 
امروزی اش راه افتاد به »کاغذ اخبار« 
کلمه  ترجمه  همان  که  شد  معروف 
به کلمه نیوزپیپر )Newspaper( از 
میرزا  نشریه  این  ناشر  بود  انگلیسی 
انگلستان  در  که  بود  شیرازی  صالح 
تحصیالت خود را به پایان رسانده بود.

فارسی  روزنامه  اولین  پیش شماره 
در ایران بر می گردد به دهه آخر ماه 
قمری.  هجری   ۱۲۵۲ سال  رمضان 
اسناد موجود نشان می دهند که اولین 
شماره این روزنامه، در ۲۵ محرم ۱۲۵۳ 
یعنی اول مه ۱۸۳۷ میالدی، ۲ سال و 
نیم بعد از مرگ فتحعلی شاه و در زمان 

محمدشاه قاجار چاپ شد.
سال ۱۲۹۲ قمری، یکی از درباریان 
با کمک یک بلژیکی روزنامه ای به زبان 
فرانسه منتشر کرد. وقتی مقاله اول این 
روزنامه را برای ناصرالدین شاه خواندند، 
چون در مقاله حرف از آزادی و برابری 
بود، شاه قاجار نتوانست تحمل کند و 
دستور داد روزنامه را توقیف کنند. این 
روزنامه که فقط یک شماره اش چاپ 

شد، اسمش »وطن« بود.

روزنامه و روزنامه نگاری در ایران
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آن قدر  روزنامه نویسی  و  روزنامه 
را  آن  شاه  ناصرالدین  که  بود  جذاب 
پسندید. اسم روزنامه ای که ناصرالدین 
شاه منتشر می کرد، »حکیم الممالک« 
بود. حکیم الممالک که پزشک شاه بود. 
برای چاپ این روزنامه یادداشت های 
روزانه ناصرالدین شاه را سر و سامان 
سفر  گزارش  که  روزنامه  این  داد. 
به  است،  خراسان  به  شاه  ناصرالدین 
بزرگ  میرزا  اثر  که  تصاویری  همراه 
غفاری )پدر کمال الملک( بود، چاپ شد.

بانی چاپخانه
عباس میرزا چهارمین پسر و ولیعهد 
فتحعلی شاه قاجار بود که در پا گرفتن 
چاپخانه در ایران نقشی اساسی داشت. 
او به دستاوردهای دنیای جدید عالقمند 
بود و اگر حمایت و پیگیری او نبود، 
صنعت چاپ به این زودی ها در ایران 

رونق نمی گرفت.

کمک رویترز
»خالصه الحوادث« اولین روزنامه به 
اصطالح یومیه و روزانه ایران است. این 
روزنامه که از سال ۱۳۱۶ قمری و در 
زمان مظفرالدین شاه شروع به کار کرد. 
در ۴ صفحه در تهران منتشر می شد.

خالصه الحوادث که هفته ای ۵ روز 

داخلی،  اخبار  از  غیر  می شد،  چاپ 
خبرهای خارجی را هم می نوشت. این 
خبرها بیشتر اخباری بود که خبرگزاری 
و  می فرستاد  هند  به  تلگرافی  رویترز 
مسؤوالن روزنامه خبرها را از سفارت 
انگلستان می گرفتند. ۹۹۵ شماره این 

روزنامه بی وقفه چاپ شد.

نقاش باشی ژورنالیست
که  لملک  صنیع ا لحسن خان  بوا ا
عموی کمال الملک معروف است، اولین 
او  را چاپ کرد.  ایرانی  روزنامه مصور 
ایتالیا  به  مدتی  نقاشی  مطالعه  برای 
رفت و بعد از بازگشت، اولین مدرسه 
نقاشی را در تهران دایر کرد. نقاشی های 

»هزار و یک شب« او معروفند.

امیر و وقایع اتفاقیه
یر  وز میرکبیر،  ا تقی خان  ا میرز
ناصرالدین شاه بود و مؤسس مدرسه 
دارالفنون. روزنامه »وقایع اتفاقیه« به 

دستور او به راه افتاد.

مدیر مسؤول
علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه یکی 
از پسران فتحعلی شاه بود. او ریاست 
دارالفنون و اداره روزنامه های دولتی و 

علمیه را به عهده داشت.
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استعمار جهانی چه هزینه هنگفتی 
را می با یستی متحمل می شدند تا به 
در  آنها  از  بسیاری  که  اسالمی  ملل 
حال حاضر در اوضاعی شبیه دوران 
می برند  سر  به  ایران  سابق  رژیم 
بفهماند که بروند خدا را شکر کنند 
و هرگز آرزوی انقالب اسالمی مانند 
گرفت  صورت  ایران  در  که  انقالبی 
نکنند و با پروردگار خود عهد نمایند 
که نسبت به رژیم حاکم بر آنها وفادار 

باشند.
می گویند بنی صدر رئیس جمهور 
وقت ایران در برابر میلیونها نفر از مردم 
ایران در یک سخنرانی تعریف می کرد 
که مرحوم آیت اهلل طالقانی در تلگرامی 
که از بهشت برای خمینی می فرستد 
با محمدضا شاه  بهشت  می گوید در 
مالقات کرده است ولی هیچ یک از 
آنجا  در  را  اسالمی  انقالب  شهدای 

ندیده است.
معنی  آمیز  طعنه  لطیفه  این  آیا 
را  جانب  این  گفته های  که  خاصی 

تائید می نماید در بر ندارد؟
اکنون باید گفت که ابلهانه است اگر 
انسان تصور کند که مخالفت خمینی 
و  با کشور همسایه  برقراری صلح  با 
مسلمان عراق و پایان دادن به جنگ 
بین دو برادر هم کیش همزبان، با سفر 
پاپ اعظم به فیلیپین، دورافتاده ترین 
نقطه جهان به منظور برقراری صلح 
بین دولت مسیحی و مسلمانان جزیره 
شورش  دولت  آن  ضد  بر  که  مورو 
کرده اند یک امر ساده و اتفاقی است.

امر  این  که  می داند  آزاد  جهان 
نبوده  برنامه ریزی  بدون  و  تصادفی 
میان  می تواند  پاپ  که  چرا  است 
اسالم و مسیحیت صلح و صفا برقرار 
سازد و با طی یک مسافت چند هزار 
مایلی امکان آشتی بین مسلمانان و 
مسیحیان به وجود آورد ولی بین دو 
کشور همسایه و مسلمان بنا به گفته 
بوجود  سازشی  هیچوقت  خمینی 

نخواهد آمد.
نیز هرگز تصادفی نیست  امر  این 
که در دادگاههای انقالب اسالمی در 
ایران حکم اعدام هشت هزار دختر و 
پسر، منجمله دختران نابالغ ۹ ساله 
را به خاطر شعار دادن برای آزادی و 
یا »مرگ بر خمینی« صادر می کنند 
در حالی که دادگاههای ایتالیا در کنار 
واتیکان حکم اعدام جوان تروریستی را 
که دارای پرونده سیاه جنایت است و 
قصد جان پاپ جان پل دوم را داشته 
رد کرده و او را به حبس ابد محکوم 

می سازند.
به خاطر  و  نام اسالم  به  ایران  در 
شعار خشک و خالی مردم را می کشند 
ولی در ایتالیا سوءقصد کننده به جان 
اعدام  از  را  مسیحیت  جهان  رهبر 

می رهانند.
این امر تصادفی نیست، بلکه طرح 
و  بحث  و  دنیا  عمومی  افکار  در  آن 
دارد  نتیجه  یک  آن  درباره  بررسی 
و آن لطمه وارد ساختن به اسالم و 

مسلمانی است.
به عقیده این جانب مبالغه در بزرگ 
ایران در  انقالب اسالمی  جلوه دادن 
و  خمینی  تبلیغاتی  دستگاههای 
نیز  جهان  تبلیغاتی  دستگاههای 
یک امر تصادفی و ساده نبوده است. 
در  حاکم  رژیم  زمامداران  از  بعضی 
رسانیدند  جائی  به  را  وقاحت  ایران 
ضد  بر  خمینی  »انقالب  گفتند:  که 
پیامبر  حضرت  انقالب  دنباله  شاه 
که  آنهائی  است«.  مشرکین  علیه 
ناظر بر انقالبهای تاریخ بوده اند خوب 
خصوص  به  قرن  این  که  می دانند 
خشونت  و  کبیر  انقالب های  شاهد 
باری بوده که انقالب ایران در مقایسه 
با آن خیلی کوچک می باشد زیرا در 
اندونزی انقالبی رخ داد که در نتیجه 
آن یکصد و بیست میلیون مسلمان از 
قید و بند استعمار هلند نجات یافتند.

که  کبیر  بریتانیای  ضد  بر  هند 
جهان  استعماری  کشور  بزرگترین 
می باشد قیام کرد و استقالل خود را 

به دست آورد.
سرباز  هزار  چهارصد  علیه  عراق 
خود  استقالل  و  کرد  قیام  انگلیسی 
را چهل سال پیش از انقالب ایران به 

دست آورد.
زمامداری  دوران  در  ایران  خود 
دکتر محمد مصدق مرحوم به خاطر 
ملی کردن نفت علیه انگلیسی ها قیام 
کرد و آنان را سی سال قبل از انقالب 

خمینی بیرون راند.
و  کردند  قیام  نیز  دیگر  ملل 
قربانی های زیادی دادند تا به استقالل 
انقالب  شدند.  نائل  خود  آزادی  و 
رژیم  سقوط  به  منجر  که  بلشویکی 

تزاری در روسیه گردید، خود از جمله 
عظیم ترین انقالبهائی است که در این 
قرن به وقوع پیوسته است. همچنین 
انقالب چین به رهبری مائوتسه تونگ 
و راهپیمائی چند ساله عظیم آن از 
به  تاریخ معاصر  انقالبهای  بزرگترین 

شمار می رود.
با  شخصاً  من  که  وجودی  با 
نیستم  موافق  کمونیزم  اید ئولوژی 
ولی دور از انصاف است که در ارزیابی 
این دو انقالب پا روی حقیقت بگذارم.

خمینی  که  انقالبی  با  ارتباط  در 
سردمدار آن است حرفها و نکته های 
آن  از  نباید  که  دارد  وجود  زیادی 

سرسری گذشت.
انقالب و یا جنبش ملی که در ایران 
صورت گرفت، تحت هر نام و یا هر 
و  حرکت  آخرین  و  اولین  برداشتی، 
جنبش نبوده و نخواهد بود. خداوند در 
آیه شریفه سورۀ »الرعد« می فرماید:

»ان اهلل یغیروا ما بقوم حتی یغیروا 
ما بانفسهم«

یعنی: خداوند تغییری در وضع هیچ 
قومی نمی دهد مگر آن که خود آن 

قوم این تغییر را بخواهد.
بدون پرده پوشی باید گفت آنچه 
دست  انقالب  نام  به  خمینی  رژیم 
نام جنبش تحت  به  یا  به آن زده و 

عنوان حقانیت و مشروعیت می خواهد 
و  آمار  به  توجه  با  کند  بهره برداری 
ارقامی که خود رژیم نشان می دهد 
دروغگوئی ها و چندگانگی های زیادی 
که  دارد  وجود  انقالب  این  قلب  در 
اسالمی  انقالب  حقانیت  عدم  مبین 

است.
بارها در خطابه های خود  خمینی 
ارقام دقیق شهدای انقالب را هشتاد 
در  سپس  و  نمود  اعالم  نفر  هزار 
اعالمیه ها  بارها  گروهی،  رسانه های 
و بیانیه هائی را خواندیم که بر روی 
رقم هشتاد هزار شهید تکیه داشت. 
می دانست  خوب  خمینی  آنکه  با 
از  که  هنگامی  می گوید  دروغ  که 
و  عکس  خواست  شهدا  خانواده های 
از شهدای  که  را  اطالعاتی  گونه  هر 
خود دارند تحویل کمیته امام نمایند 
»شهدای  کتاب  در  اطالعات  این  تا 
شود  منتشر  ایران«  اسالمی  انقالب 
دفتر  که  ماهی  مدت شش  و خالل 
خمینی برای این منظور گشوده شده 
بود تنها ۲۹۸۲ نفر با در دست داشتن 
مدارک  و  فوت  گواهینامه  و  ورقه 
و  نام کردند  ثبت  این دفتر  در  الزم 
خود خمینی بیش از هر فرد ایرانی 
خجالت زده شد که چگونه رقم هشتاد 
هزار نفر را بارها بر زبان آورده است. 

بنابراین طرح انتشار کتاب به خاطر 
رسوائی هائی که در بر داشت لغو شد 
اما عدد هشتاد هزار همچنان بر زبان 
خمینی ماند زیرا حرف مرد یکی است 

و مرغ یک پا دارد!
نمی خواهم  هرگز  اینجا  در  من 

را  مردانی  و  زنان  از  دسته  آن  حق 
جان  ایران  انقالب  جریان  در  که 
خود را از دست دادند، نادیده بگیرم 
پایمال  چون نمی خواهم حق خودم 
شود. من هنوز پس از چهارده سال 
آثار گلوله هایی را که ساواک در یک 
شلیک  سویم  به  خیابانی  برخورد 
کرد در ناحیه دست راست و کمرم 
از آن بسیار رنج  احساس می کنم و 
آن  نتوانستند  پزشکان  زیرا  می بروم 
گلوله ها را خارج نمایند و با اعتقاد به 
مبانی مذهبی در روز قیامت با همین 
گلوله ها بر بارگاه جدم وارد خواهم شد 
و او را مخاطب قرار خواهم داد که یا 
انقالب  که  می دانستم  اگر  رسول اهلل 
گروه  این  دست  به  نتیجه اش  ایران 
چنان خواهد بود که به نام تو و به نام 
اسالم چنان جنایاتی را مرتکب شوند، 
به خدا در خانه خود می نشستم و نزد 
هیچ  در  و  می کردم  شکر  پروردگار 

اقداماتی مشارکت نمی نمودم.
ایران یک  در  که  قبول کرد  باید 

موجی  و  پیوسته  وقوع  به  حرکتی 
این  است.  شده  مد  و  جزر  باعث 
حرکت تا به حال قربانی های عظیمی 
این  ولی  گذارده  جای  به  خود  از 
دادن  جلوه  بزرگ  بسیار  را  حرکت 
دست  به  آن  درباره  کردن  غلّو  و 

خطائی  کار  بسر«  »عمامه  مشتی 
خمینی  دادن  جلوه  بزرگ  است. 
انقالب  بنیانگذار  و  رهبر  عنوان  به 
اسالمی، خواه از ناحیه دستگاههای 
رسانه های  یا  و  داخلی  تبلیغاتی 
دسیسه  از  خالی  خارجی،  گروهی 
اسالم  ساختن  بدنام  جهت  موذیانه 
این شخص  به خاطر رفتار و کردار 
نبوده است زیرا صرف نظر از اینکه 
خمینی آفریننده انقالب ایران نبود 
بلکه این انقالب بود که او را ساخت، 
و به فرض قبول گفته های اطرافیان 
خمینی  میان  می خواهیم  خمینی، 
و  ایران  در  انقالب  رهبر  عنوان  به 
برای  راستی  به  که  دیگری  رهبران 
کشورشان معجزه آفرین بودند ولی 
اینهمه غلو درباره آنها نشده است و 
نام آنها در قانون اساسی کشورشان 
ست  ا نشده  ذکر  خمینی  نند  ما

بنمائیم. مقایسه ای 
کشور  بزرگترین  گاندی  مهاتما 
یعنی  انسان  تاریخ  در  دموکراتیک 

هند را تأسیس نمود. محمدعلی جناح 
بزرگترین کشور اسالمی در تاریخ را 

بوجود آورد.
سوکارنو که با انقالب خود یکصد 
و بیست میلیون مسلمان را از قید و 
اسارت هلند نجات داد مانند خمینی 

بزرگ جلوه داده نشد.
ژنرال دوگل که دربار فرانسه را از 
سقوط نجات داد، هنگامی که مشاهده 
نمی خواهد  فرانسه  ملت  که  کرد 
اختیاراتی را به رهبر عظیم الشأن خود 
بدهد که مغایر حاکمیت ملی است با 
دلی شکسته از قدرت کناره گیری کرد.

وزیر  نخست  چرچیل  وینستون 
دامان  به  سقوط  از  را  دنیا  بریتانیا 
نازیسم و فاشیسم نجات داد و جنگ 
پایان  متفقین  و  بریتانیا  نفع  به  را 
بخشد، منتهی پس از پایان جنگ ملت 
بریتانیا نخست وزیر دیگری را انتخاب 
نمود تا به جهانیان ثابت کند که ملتها 
معجزه آفرین هستند نه افراد و چنانچه 
فردی کار برجسته ای بنماید آن را با 

کمک و مشارکت ملت نموده است.
بزرگ  که  بپذیریم  باید  بنابراین 
شخص  و  اسالمی  نقالب  ا کردن 
خاص  حساب  یک  روی  خمینی 
باشد و  است که نمی تواند بی دلیل 
دلیل آن از بین بردن اسالم است در 
حالی که می دانیم روح پیامبر اسالم 
از آنچه خمینی با مردم ایران کرد در 

عذاب است.
به رهنمود  او  اطرافیان  خمینی و 
طراحان خارجی به هدف خود یعنی 
موفق  اسالم  بر  ساختن  وارد  لطمه 
شدند روی این اصل زمامداران ایران 

را ستون پنجم نامیده ایم.
الزم  مطلب  شدن  روشن  برای 
می دانم کارهایی را که توسط این گروه 
به رهبری شخص خمینی انجام گرفته 
منظور  به  و  اسالم  مغایر  جملگی  و 
وار  فهرست  بوده،  آن  ساختن  بدنام 

شرح دهم:

۱ـ  شناساندن اسالم به عنوان 
دین کینه و جنگ و خونریزی...

خمینی رهبر انقالب اسالمی گفته 
است »اسالم با خون آغاز شد و جز 
از راه خونریزی بیشتر پایدار نخواهد 

گردید«.
ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست 
همین  در  کنون  تا  تأسیس  بدو  از 
انتخاب  آن  رهبر  که  بوده  مسیری 
کرده است. کشتن افراد ملت، برادران 
و همسایگان، کشتن اقلیت هایی که 
خواستار حقوق قانونی خود می باشند 
که  سیاسی  گروههای  کشتن  یا  و 
خواهان آزادی هستند و یا جنگ با 
همسایگانی که پیشنهاد صلح می کنند 
و امام با آن مخالفت می نماید بهترین 
شاهدی برای سیاست رژیم حاکم به 

نام دین در ایران است.
همه می دانند که اسالم دین صلح 
و عفو است و خود نام این دین شاهد 

و دلیل و معنای واقعی آن است.
درباره  مجید  قرآن  در  که  آیاتی 
از  لزوم صلح و بخشش و جلوگیری 
خونریزی وجود دارد بالغ بر دویست 

و شصت و پنج آیه است.
»رفتار«  مجید  قرآن  بر  عالوه 
حقیقت  این  گواه  نیز  اکرم  پیامبر 
می گویند  تاریخ  کتب  تمامی  است. 
مکه،  به  پیامبر  فاتحانه  ورود  هنگام 
او جنگیده  با  این شهر که  به مردم 
و وی را آواره کرده و بهترین یاران 
»بروید که  بودند، گفت  را کشته  او 
آزادید« و از آن باالتر ابوسفیان رهبر 
امویان را با خانه کعبه یکسان نموده 
ابوسفیان  خانه  به  »هرکس  گفت  و 
پناه ببرد آزاد است« و در حالی که 
شخصاً  سال  بیست  مدت  ابوسفیان 
رهبری جنگهای بر ضد پیامبر را به 
عهده گرفته بود و عامل اصلی بسیاری 
از محنت هایی بود که بر اسالم وارد 

گردیده بود.
اینکه  از  پس  و  اکراه  با  ابوسفیان 
یقین حاصل کرد که پرچم پیامبر بر 
سراسر جزیره العرب به اهتزاز درآمده، 
مسلمان شد و پیامبر اکرم اسالم او 
که  را  منزلتی  و  مکان  و  پذیرفت  را 
شایسته آن در قوم عشیره اش بود به 

وی عطا نمود.
ثابت  ترتیب  بدین  اکرم  پیامبر 
دل  به  دشمنی  و  کینه  که  نمود 
دین  او  دین  و  یافت  نخواهد  راه  او 
نیز  و  برادری است  و  عفو و گذشت 
برابر  در  حجه الوداع  در  دیگر  بار 
فرمود: نفر  هزار  بیست  و  یکصد 

»هر خونی که در جاهلیت ریخته 
شده زیر پا خواهم گذاشت«

یادداشت های آیت اهلل زاده اصفهانی: انقالب محنت بار)4(
روح پیامبر اسالم از آنچه خمینی با ملت کرده در 

عذاب است
این همه بزرگ کردن انقالب اسالمی و خمینی، برای ضربه زدن به اسالم است

تا  اصفهانی،  ابوالحسن  سید  حاج  آیت اهلل 
زمانی که از جهان رفت )نهم ذی الحجه ۱۳۶5/ 
سیزدهم آبان ۱۳۲5( 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

مهاتما گاندیسوکارنو
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از شبکه های اطالع رسانی مجازی بود 
به همین دلیل رژیم ایران به شدت از 
آزاد بودن این شبکه ها احساس خطر 

می کند.
به  ملی«  »اینترنت  پروژه  موضوع 
دلیل تحریم های سازمان ملل و آمریکا 
علیه جمهوری اسالمی عمال متحقق 
روحانی  حسن  دولت  اینکه   تا  نشد 
به قدرت رسید. حسن روحانی معتقد 
و  اعتدال   از  برآمده  او  دولت  که  بود 
اصالحات است و واهمه ای از رسانه های 
دلیل  همین  به  ندارد  آزاد  مجازی 
تصمیم گرفت پروژه محاصره مجازی 
اما  اندازد.  تعویق  به  را  ایران  مردم 
اعتراضات سراسری اواخر سال ۲۰۱۷ 
و آغاز سال ۲۰۱۸ )دی ۹۶( و سپس 
اعتراضات در ماه نوامبر ۲۰۱۹ )آبان 
۹۸( با شدت بیشتری شکل گرفت. این 
اعتراضات به شکل وحشیانه ای سرکوب 
شد و هزاران تن کشته و هزاران نفر 
روانه زندان شدند. خبرگزاری رویترز 
در گزارشی نوشت بیش از یک هزار نفر 
از جوانان و زنان در قیام نوامبر ۲۰۱۹ 
کشته شدند. پس از سرکوب وحشیانه 
این قیام بار دیگر زمزمه بستن کامل 
اینترنت و رسانه های اجتماعی در ایران 
از سوی جناح تندرو رژیم تهران شنید 
شد و به مطلب جدی تبدیل شد. رژیم 
صدها وبالگ و وبسایت را طی این مدت 
بسته و فعاالن آنها را دستگیر و روانه 

زندان کرده است.
برای هر کسی روشن است که هدف 
رژیم ایران از ایجاد این پروژه چیست. 
دالیل  به  پروژه هایی  چنین  اغلب 
اهداف  تحقق  برای  و  امنیتی  خاص 
برنامه های منفی رژیم های دیکتاتوری 
که از آگاهی مردم خویش بیم دارند 
طرح هایی  چنین  می شود.  راه اندازی 
هیچ خدمتی به منافع عمومی یا ملی 
برنامه  این  از  هدف  تنها  نمی  کنند. 
اعمال کنترل بر وسایل ارتباط جمعی 
و شبکه های اجتماعی و قطع ارتباط 
فعاالن داخلی با دنیای خارج و ممانعت 
از تاثیرپذیری مثبت جامعه و داد و ستد 
با دنیای متمدن  در خارج است. این 
کار با ابزار نظارت امنیتی و پیگیری و 
تعقیب فعاالن و مدافعان حقوق بشر 
و کسانی که سیاست متحجرانه رژیم 
اسالمی را نمی پایند، صورت می گیرد.

تمام  اینکه  از  پس  تهران  رژیم 
روزنامه ها را بست و تمام فعالیت های 
صنفی و احزاب را طی ۴۰ سال عمر 
می  تالش  اکنون  کرد  ممنوع  خود 
با  ارتباط  از  را  ایران  مردم  که  کند 
از طریق فضای مجازی  دنیای خارج 
اینترنت  بستن  با  و  کند  محروم  نیز 
مغایر   که  را  حرکتی  هر  جلوی  آزاد 
به ویژه که  بگیرد  باشد  دیدگاه رژیم 
ممکن  آن  هر  می داند  حکومت  این 
است با یک قیام بزرگ سراسری مواجه 
احتمال  کارشناسان  از  بسیاری  شود. 
رژیم  علیه  توده ای  بزرگ  انفجار  یک 
رژیم  می کنند.  بینی  پیش  را  تهران 
ضعیف  بسیار  اقتصادی  نظر  از  ایران 
از  پروژه هایش در خارج  و همه  شده 
مرزها با شکست و سیر قهقرایی مواجه 
شده است. بنابراین سعی می کند با 
عقب نشینی، قبضه ی امنیتی خود در 
داخل را سفت و محکم کند. از همین 
رو از فضای مجازی آزاد و اینکه جوانان 
آگاه با استفاده از شبکه های اجتماعی 
در آینده جنبشی را تدارک ببینند به 

شدت در هراس است.
ترس از یک قیام ملی و دالیل دیگر، 
باعث خواهد شد که تندروهای مذهبی 
حاکم بر ایران برای تسریع و تکمیل 
به  آنها  بردارند.  گام  پروژه ای  چنین 
به  مبالغی که  اولین  زیاد در  احتمال 
دست بیاورند سراغ این پروژه خواهند 
رفت. بنابراین جای تعجب نیست که 
رهبر آنها علی خامنه ای خواستار تسریع 
اطالعاتی  این شبکه  تکمیل  روند  در 
شود. او به عنوان رأس قدرت انحصاری 
از پیامدهای یک قیام سراسری خبر 
نهادهای  هنوز  که  به خصوص  دارد 

تالش جمهوری اسالمی 
برای تشدید فضای 

امنیتی؛
 »اینترنت 

حالل« حاّلل 
مشکالت 

نیست!
ز  ا پس  تهران  را =رژیم  روزنامه ها  تمام  اینکه 
فعالیت های  تمام  و  بست 
 4۰ طی  را  احزاب  و  صنفی 
کرد  ممنوع  عمر خود  سال 
که  کند  می  تالش  اکنون 
با  ارتباط  از  را  ایران  مردم 
دنیای خارج از طریق فضای 
مجازی نیز محروم کند و با 
بستن اینترنت آزاد جلوی هر 
حرکتی را که مغایر  دیدگاه 
ویژه  به  بگیرد  باشد  رژیم 
می داند  حکومت  این  که 
یک  با  است  ممکن  آن  هر 
قیام بزرگ سراسری مواجه 
شود. بسیاری از کارشناسان 
بزرگ  انفجار  یک  احتمال 
توده ای علیه رژیم تهران را 

پیش بینی می کنند.
 ۲۰۱۶ سال  در  ایجاد =وقتی  برای  روحانی  دولت 
یک شبکه داخلی »بسته و 
را  آن  کرد،  تالش  منزوی« 

»اینترنت حالل« نام نهاد!
اسالمی  جمهوری  با =رژیم  ایران  مردم  ارتباط  از 
آنها  تاثیرپذیری  و  جهان 
از  تمدن  فراورده های  از 
آزادی،  بشر،  حقوق  جمله 
زندگی  حق  و  دمکراسی 
شرافتمندانه هراس دارد. از 
این  با  می خواهد  رو  همین 
پروژه مردم ایران را در فضای 

مجازی نیز زندانی کند.
عمادالدین الجبوری )ایندیپندنت 
عربی( – خبرگزاری »مهر«، نزدیک به 
رژیم  تهران به نقل از مرکز تحقیقات 
داد  خبر  اسالمی  شورای  مجلس 
گذشته  سال  طی  تهران  رژیم  که 
حدود  ۴٫۵ میلیارد دالر برای ایجاد 
کرده  هزینه  اطالعات«  ملی  »شبکه 
انقالب  عالی  شورای  همچنین  است. 
فرهنگی نیز گفته است که حدود ۸۰ 
درصد از این پروژه به اتمام رسیده اما 
علی خامنه ای از روند کند و تاخیر در 
عملی شدن این پروژه تا کنون چندین 

بار انتقاد کرده است.
به  پروژه ای  چنین  ایده  و  فکر 
اول  دوره  به  یعنی   ۲۰۰۵ سال های 
و  نژاد  احمدی  جمهوری  ریاست 
سوی  از  سختگیرانه  قوانین  تصویب 
یعنی  زمان  اسالمی در آن  جمهوری 
تقریبا چند سال پس از پیوستن ایران 
به فضای مجازی جهانی بر می گردد. 
رژیم ایران وقتی نتوانست از راه بستن 
دوران  در  مجالت  و  روزنامه ها  همه 
اصالحات جلوی رشد آگاهی سیاسی 
و اجتماعی مردم ایران را بگیرد به این 
با  از ارتباط  افتاد که مردم را  اندیشه 
دنیای خارج که از طریق فضای مجازی 
می شود،  برقرار  اجتماعی  شبکه ها  و 
منع کند بنابراین ایده و تصمیم ایجاد 
فکر،  کردن  محصور  و  محدودیت  
در  ایران  مردم  روشنگری  و  اندیشه 
کلید  که  داخلی  مجازی  شبکه  یک 
تهران  رژیم  کنترل  تحت  آن  ورودی 
باشد، در سال ۲۰۱۰ تکمیل شد. در 
آن سال قرار شد، این شبکه تا پایان 
سال ۲۰۱۶ تکمیل شود اما به دلیل 
تحریم ها و در مضیقه قرار گرفتن رژیم 
در زمان احمدی نژاد پروسه نیمه کاره 
ماند. در این مدت مردم ایران با استفاده 
شبکه های  و  مجازی  رسانه های  از 
در  بزرگی  تحول  توانستند  اجتماعی 
زمینه آگاهی و اطالع رسانی ایجاد کنند 
و جنبش و قیام سال ۲۰۰۹ )۱۳۸۸( 
مردم و جوانان ایران در واقعه ثمره و 
نتیجه کاربرد صحیح جوانان این کشور 

در  رژیم  پاسخگویی  برای  بین المللی 
)آبان ماه(   ۲۰۱۹ نوامبر  کشتار   باره 
فشارهای خود را در شورای حقوق بشر 

سازمان ملل ادامه می دهند.
)آبان   ۲۰۱۹ سال  نوامبر  قیام  در 
هزار  یک  از  بیش  ایران  رژیم   )۹۸
نفر را با شلیک مستقیم گلوله از پای 
درآورد. عالوه بر اصرار علی خامنه ای، 
محمدجعفر منتظری دادستان عمومی 
در  است  گفته  نیز  اسالمی  جمهوری 
شبکه اینترنت جهانی آموزه های ضد 
دینی و کفرآمیز منتشر می شود و این 
علیه امنیت ملی آنهاست زیرا هویت 
سخنان  می برد!  بین  از  را  جوانان 
انگار  که  است  گونه ای  به  منتظری 
این اینترنت مخصوصا برای هدف قرار 
ایران ساخته شده و گویا  دادن رژیم 
اصاًل  چیز مثبتی ندارد و ما انسان ها 
نمی توانیم از آن به شیوه ای سودمند 
ایران  رژیم  تندورهای  کنیم.  استفاده 
اهدافشان  توجیه  برای  مانند همیشه 
بهانه  چون  شده اند   متوسل  دین  به 
دینی آسانترین راه و ابزار آماده برای 
توجیه  این است که اینترنت ضد دین 
که  که  حالی  در  آنهم  شود!  معرفی 
مقاماتش  و  اسالمی  جمهوری  خود 
بطور گسترده از آن استفاده می کنند! 
با اینهمه وقتی در سال ۲۰۱۶ دولت 
روحانی برای ایجاد یک شبکه داخلی 
را  آن  کرد،  تالش  منزوی«  و  »بسته 
»اینترنت حالل« نام نهاد! هدف آنها 
از تشکیل چنین شبکه ای که تا کنون 
تبلیغ  کنند،  راه اندازی  نتوانسته اند 
اندیشه  و ایدئولوژی اسالمی خودشان 
ایجاد  از   هدف  آنها،  گفته  به  است. 
افکار  ترویج  فقط  شبکه ای  چنین 
اسالمی از دیدگاه آنها و افزایش آنچه 
»آگاهی اسالمی« می نامند، در میان 

بقیه مسلمانان است.
اولویت دادن دغدغه های امنیتی 

بر اقتصاد   
امنیتی  نگرانی  یک  از  ایران  رژیم 
روزافزون  ترس  و  می برد  رنج  مزمن 
سراسری  جنبش  یک  با  رویارویی  از 
سال  در  آنچه  شبیه  مردمی  عظیم 
به  را  تهران  رژیم  افتاد،  اتفاق   ۱۹۷۹
رویکرد امنیتی شدید سوق خواهد داد 
. آشفتگی اوضاع داخلی ایران با وخیم تر 
شدن اوضاع اقتصادی تشدید می شود. 
سطح  در  رژیم  غلط  سیاست های 
منطقه ای و بین المللی وفساد گسترده 
ساختارهایش  تمام  در  که  ساله   ۴۰
ریشه زده است باعث آشفتگی بیشتر 
یعنی  هرم  رأس  از  فساد  شده.  نظام 
علی خامنه ای گرفته تا رده های پایین  
دولت بیداد می کند. بر اساس بیانیه ای 
که سفارت ایاالت متحده در بغداد در 
صفحه فیس بوک خود در آوریل سال 
ایران  ۲۰۱۹ منتشر کرد ثروت رهبر 
بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر تخمین زده 
شده است . عالوه بر این رژیم مبالغ 
هنگفتی برای شبه نظامیان فرقه ای در 
عراق، یمن و لبنان هزینه کرده است. 
برای  هیچکدام  مبالغی  چنین  هزینه 
مردم ایران سودی ندارد و تنها برای 
پیشبرد پروژه سیاسی و نشر ایدئولوژی 
دیگرستیز حاکمان جمهوری اسالمی 
در منطقه بوده است که اکنون به شدت 
افول کرده و گفتمان فرقه ای در حال 

متالشی شدن است.
میلیارد  رژیم صدها  اینها  بر  عالوه 
دالر برای تأسیس رآکتورهای هسته ای 
هزینه کرد و ۱۰ سال این راکتورها را 
از چشم سازمان های ناظر بین المللی 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  مانند 
در  راکتورها  این  داشت.  نگه  مخفی 
وقتی  اما  هستند  غیرنظامی  ظاهر 
جمهوری اسالمی آنها را ده سال دور 
از چشم بازرسان نگه داشت مشخص 
البته  که  دارد  نظامی  اهداف  که  شد 
هیچکدام از آنها نیز نفعی برای مردم 

ایران نداشته است.
رژیم تهران با همه تجارب تلخی که 
پشت سر گذاشته و همه ناکامی هایش 
غلط  سیاست های  به  هم  هنوز  اما 

تبلیغ تشّیع و گسترش 
خمینیسم در آمریکای جنوبی یا 

کمک  و »تعهد اخالقی«؟!
ایران  اسالمی  =جمهوری 
کشورهای  با  خود  روابط  از 
ی  ا بر بی  جنو ی  یکا مر آ
»صدور  سیاست  پیشبرد 
فرقه  گسترش  و  انقالب« 
نیز  خمینیسم  و  تشیع 
اینکه  با  می کند.  استفاده 
مسلمانان  از  کمی  درصد 
ساکن  جنوبی  آمریکای  در 
هستند اما تهران هزینه های 
هنگفتی برای گروه های مبّلغ 
جنوبی  آمریکای  در  تشیع 

مصرف کرده و می کند.
برای  اسالمی  =جمهوری 
در  تشیع  فرقه  گسترش 
روحانیون  جنوبی  آمریکای 
کار  به  نیز  را  شیعه  ارشد 
گرفته و برای هر یک از آنها 
زبان  به  وبسایت  و  وبالگ  
است.  کرده  دایر  اسپانیایی 
همچنین مراکز اسالمی زیادی 
سازمان های  همکاری  با  را 
در  ایرانیان در خارج کشور 
راه اندازی  جنوبی  آمریکای 
کرده و شبکه هایی از فعاالن 
محلی، مراکز و مساجد جدید 
اسالمی و روزنامه ای آنالین با 
نام »راه سوم« تأسیس کرده 

است.
مرکز  ده ها  ایران  =رژیم 
فرهنگی اسالمی در شیلی، 
و  کلمبیا  و  کوبا  بولیوی، 
اسالمی  رادیویی  ایستگاه 
دایر  برزیل  و  بولیوی  در 
کرده است. از سال ۲۰۰۷ تا 
۲۰۱۱ سه گروه از برزیلی های 
مسلمان شده برای دریافت 
آموزش های مذهبی در شهر 

قم به ایران سفر کردند.
هدی رؤوف )ایندییپندنت عربی(- 
در ارتباط با تالش های رژیم ایران برای 
و  ایاالت متحده  تحریم های  دور زدن 
برطرف کردن نیازهای آن به نقدینگی 

مالی که به دلیل شرایط دشوار اقتصادی 
نفتکش های  تهران  روبروست،  آن  با 
حامل نفت و دیگر مشتقات آن را به 
اقتصادی  وضعیت  که  ونزوئال  سوی 
بهتری از ایران ندارد، روانه کرده است. 
آنچه در این میان جلب توجه می کند این 
است که هر دو کشور تحت تحریم های 

شدید آمریکا قرار دارند.
بر  مبنی  خبرهایی  انتشار  از  پس 
حرکت چهار کشتی و هواپیمای جنگی 
آمریکایی به سمت کارائیب برای منع 
کشتی های ایرانی از رسیدن به مقصد 
ایاالت متحده هشدار  به  تهران  خود، 
یا نزدیک شدن به  از دخالت  داد که 

نفتکش هایش خودداری کند.
با وجود  تهدیدهای  از سوی دیگر 
آمریکا، ونزوئال نیز اعالم کرد، قایق ها 
این  مسلح   نیروهای  هواپیماهای  و 
از کشتی های  برای حمایت  را  کشور 
سواحل  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
کارائیب  اقتصادی  حوزه  به  مربوط 
رسیدن  محض  به  تا  کرده  اعزام 
قرار  حفاظت  تحت  را  آنها  کشتی ها 
دهد. وزیر دفاع دولت چپگرای ونزوئال 

اسالمگرای  رژیم  از  قدردانی  با  نیز 
ایران گفت، »از همبستگی ایران« با 

کشورش سپاسگزار است.
این اولین بار نیست که کشتی های 
حامل سوخت ایران تحت فشار آمریکا 
می گیرند.  قرار  بین المللی  جامعه  و 
دریایی  نیروی  گذشته   سال  در 
ایرانی  کشتی  یک  بریتانیا  سلطنتی 
نزدیکی  در  که  را  »گریس۱«  نام  به 
حرکت  سوریه  سوی  به  جبل الطارق 
تحریم های  نقض  دلیل  به  می کرد، 
اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف کرد. 
در آن زمان گفته شد که توقیف این 
تانکر به دستور  مسقیم ایاالت متحده 

آمریکا بود.
و  تبلیغ  بلکه  کمک  نه  هدف 

گسترش تشیع است!
دولت  و  ایران   اسالمگرای  رژیم 
بسیار  روابط  از  ونزوئال  چپگرای 
آن  از  بخشی  برخوردارند،  محکمی 
به دلیل روابط خصمانه آنها با ایاالت 
مواجهه  در  کشور  دو  و  است  متحده 
با تحریم های ایاالت متحده  از طریق 
کمک  همدیگر  به  تجاری  روابط 
می کنند بطوری که وزیر خارجه آمریکا 
تهران را به قاچاق مواد مخدر با ونزوئال 
متهم کرد و خواستار توقف پروازهای 
آمریکای  به  ایر«  »ماهان  هواپیمایی 
جنوبی شد. او همچنین این هواپیمایی 
را به ارائه ی حمایت های مالی به مادورو 

رئیس جمهوری ونزوئال متهم کرد.
و  ایران  حکومت  دو  رابطه  وقتی 
می دهیم  قرار  نظر  مورد  را  ونزوئال 
ناچار باید به بررسی سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی در آمریکای جنوبی 
ایران  رژیم  چرا  اینکه  و  بپردازیم  نیز 
در  مسلمانان  اندک  شمار  وجود  با 
به  اندازه  این  تا  جنوبی،  آمریکای 
برقراری روابط عمیق و پیچیده در این 

قاره دورافتاده از آن عالقمند است؟!
رژیم  تصمیم گیرندگان  ایدئولوژی 
تهران حاوی شعارهایی همچون دفاع 
از مستضعفان و دولت هایی که از نظر 
می شوند،  محسوب  »انقالبی«  آنها 
می  گردد.  تلقی  اخالقی  تعهد  نوعی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات 
تنها  نه  را  حمایت  این  شعارهایشان 
وظیفه  بلکه  می دانند  خود  وظیفه 
در  باید  که  می دانند  نیز  ایران  ملت 
آنچه  با  و  بایستند  مستضعفان  کنار 
»بی عدالتی« توصیف می کنند، مقابله 

کند. آنهم در حالی که خود مردم ایران 
جمهوری  بی عدالتی های  از  شدت  به 
ترتیب  این  به  می برند.  رنج  اسالمی 
ایدئولوژی، مقامات  این  برای پیشبرد 
ایران شبکه ای از روابط و مناسبات با 
متحدان فکری خود در آمریکای جنوبی 
با هدف مقابله با آمریکا و ایجاد توازن 
با حضور این کشور در خاورمیانه برقرار 
کرده اند. مقامات تهران معتقدند که این 
اقدام نوعی حمایت سیاسی بین المللی 
در خارج از محدوده کشورهای اسالمی 

برایشان فراهم می کند.
ایران  مقامات  رابطه  ترتیب،  این  به 
نظر  از  آمریکای جنوبی  با کشورهای 
آنها با هدف همکاری برای پیشبرد و 
حل  برای  »انقالبی«  گفتمان  تحقق 
آنها،  ادعای  به  و  جهان،  مشکالت 
مبارزه با بی عدالتی و بی اخالقی مانند 
فرهنگ ها،  نابودی  زنان،  وضعیت 
نقض حقوق بشر )از نگاه خودشان( و 
حمایت از صلح و امنیت جهانی است 
که به عقیده ی آنها آمریکا مسبب همه 

اینهاست!

اینکه  بجای  و  می دهد  ادامه  خود 
اقتصادی  و  سیاسی  محاسبات  در 
خطای خود در سطح محلی، منطقه ای 
برای  و  کند  بازنگری  بین المللی  و 
کاهش مشکالت معیشتی مردم ایران 
در  مبالغی  می خواهد  نماید،  اقدام 
ایجاد  برای  دالر  میلیارد   ۱۱ حدود 
»اینترنت  یا  ملی«  اطالعات  »شبکه 
حالل« هزینه کند تا بتواند به صورت 
گسترده تری فضای امنیتی و سیستم 
خفقان را بر ایران حکفرما کند. رژیم 
مردم  ارتباط  از  اسالمی  جمهوری 
از  آنها  تاثیرپذیری  و  جهان  با  ایران 
حقوق  جمله  از  تمدن  فراورده های 
بشر، آزادی، دمکراسی و حق زندگی 
شرافتمندانه هراس دارد. از همین رو 
می خواهد با این پروژه مردم ایران را در 

فضای مجازی نیز زندانی کند.
معاون  معزی  علیرضا  حال  این  با 
جمهوری  ریاست  دفتر  در  ارتباطات 
اسالمی ایران با فخر و مباهات سخن 
و  اطالعات«  ملی  »شبکه  توسعه  از 
»استقالل در فضای مجازی« می کند 
و برای سردرگم کردن اذهان عمومی از 
اهداف این شبکه می گوید: »راه اندازی 
دیواری  ایجاد  معنای  به  پروژه  این 
آهنین یا بستن اینترنت و زندگی در 
عصر حجر نیست«! البته همه به ویژه 
این  که   می دانند  خوب  ایران  مردم 
است.  فریب  و  دروغ  همه  صحبت ها 
تنها انگیزه ی رژیم از این پروژه همانا 
کنترل فضای مجازی و سرکوب فعاالن 
در شبکه های اجتماعی است که وظیفه 
اطالع رسانی را در نبود رسانه های آزاد 
و مستقل بر دوش گرفته اند. رژیم در 
جنبش ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ اینترنت 
را کامالً قطع کرد و دقیقا برخالف گفته 
علیرضا معزی، کشور ایران را به جهان 
قبل از اینترنت سوق داد. در آن روزها 
ارتباط مردم داخل ایران با دنیای خارج 
قطع شد. مقامات رژیم این اقدام را به 
دستور سرویس های اطالعاتی و امنیتی 
و با هدف سرکوب اعتراضات در همه 
استان های ایران اجرا کردند و با استفاده 
از  فضای بی خبری تظاهرکنندگان را به 

شکل فجیعی سرکوب کردند.
همچنان  امنیتی  نگرانی  بنابراین 
مسئله اساسی حاکمان ایران است و 
پروژه  اتمام  با  که  است  معتقد  رژیم 
امکان  »حالل«  و  ملی«  »اینترنت 
شرایط  در  داخلی  اوضاع  بر  کنترل 
حساس و خطرناک را دارد چون رژیم 
می بیند  داخل  از  را  خود  زوال  خطر 
با وضعیت  نیز  نظر خارجی  از  گرچه 

بسیار وخیمی روبرو است.
سیاست های  خاطر  به  ایران  رژیم 
کرده  دنبال  سال ها  که  تروریستی 
مورد نفرت کشورهای منطقه و جامعه 
بین المللی قرار گرفته و راه اندازی چنین 
پروژه ای شک و تردیدها و بی اعتمادی 
نسبت به آن را در سطح منطقه و جهان 

بیشتر خواهد کرد.
در  ایرانیان  آزاد  رسانه های  همه 
رسانه های  جمله  از  خارج  و  داخل 
و  بشر  حقوق  مدافع  سازمان های 
گروه های سیاسی مخالف رژیم تهران 
با همه طیف هایشان بر این باورند که 
ایجاد  از  تهران   رژیم  واقعی  هدف 
»شبکه ملی اطالعات«، کنترل فعالیت 
و جلوگیری  اینترنت  در شبکه  مردم 
از  اطالع رسانی  و  خبری  پوشش  از 
اعتراضات مردمی، اعتصابات کارگری 
ناآرامی های احتمالی آینده  مستمر و 
ایران  رژیم  مقامات  اظهارات  است. 
تنها  زمینه  این  در  آنها  توجیهات  و 
می تواند برای افرادی که به خود رژیم 
اما مردم  باشد  وابسته اند، مورد قبول 
به  نیستند  و جهان چشم بسته  ایران 
ویژه آنکه این موضوع به فضای مجازی 
سادگی  به  و  می شود  مربوط  جهانی 
نمی توان ایران را به سمت بسته شدن 

کامل سوق داد.
*منبع : ایندیپندنت عربی

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

نیکالس مادورو رئیس جمهور کمونیست ونزوئال و محمدجواد ظریف 
وزیر خارجه اسالمگرای جمهوری اسالمی؛ کاراکاس؛ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۹
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رئیس  روحانی  حسن  =
دولت به قتل رومینا توسط 
امروز  جلسه  در  درش  پ
صبح هیئت دولت، واکنش 
نشان داده و دستور تسریع 
منع  لوایح  به  در رسیدگی 
این  کرد!  را صادر  خشونت 
معصومه  که  رحالیست  د
ابتکار معاون امور زنان وی 
موضوع خشونت  تازگی  ه  ب
ناچیز  را  زنان  خانگی علیه 

دانسته بود!
ی  شبکه ها ن  کنو ا =
ن  با سی ز ر فا عی  جتما ا
عرصه ای برای بیان و یادآوری 
و  ساخته  ن ستیزی های  ز
پرداخته نظام حاکم است که 
زنان و دختران ایران تحت  
»حفظ  »غیرت«،  ناوین  ع
به  »امر  »ناموس«،  برو«،  آ
و  منکر«  از  نهی  و  عروف  م
شرعی  احکام  اجرای  ر  د
با  یا  رومینا  مانند  دینی،  و 
داس سر بریده می شوند، یا 
به صورتشان اسید پاشیده 
می شود و یا به بهای ناچیزی 
از  مسن تر  مردانی  عقد  ه  ب

پدرانشان در می آیند.
پسر  بهمن  که  آنگونه  =
عالقه ی  مورد  ساله ی   ۲ ۸
گفته  به »شهروند«  رومینا 
است، آنان عاشقانه یکدیگر 
را دوست داشته اند و قصد 
ازدواج با هم داشتند، اما به 
دلیل اینکه بهمن اهل سنت 
ازدواج  با  رومینا  پدر  وده،  ب

آنها مخالفت کرده است.
=شاهزاده رضا پهلوی نیز 
کردن  جدا  به  واکنش  ر  د
نیز  دخترنوجوان  این  سر 
به قوانین واپسگرایانه رژیم 
»قتل  است:  کرده  شاره  ا
رومینا  غم انگیز  و  جیع  ف
با  اشرفی به دست پدرش، 
پشتوانه قوانین واپسگرایانه 
انجام  ایران  بر  حاکم  رژیم 

گرفته است.«
 ۱۴ دخترنوجوان  اشرفی  ومینا  ر
ساله از شهرستان تالش هنگامی که 
در خواب بود، توسط پدرش با داس 
سر بریده شد. قتل فجیع و دردناک 
این دختر نوجوان، موجی گسترده ای 
از خشم و اندوه را در مردم برانگیخته 
و کاربران فضای مجازی را به خشم 
داخلی  رسانه های  است.  ورده  آ
تا   ۹۹ سال  ابتدای  از  ی گویند  م
کنون عالوه بر رومینا سارینا، هوژان، 
فرشته، زعفران، نازنین، زبیده، سارا، 
آنچه شده اند که  قربانی  هاجره و… 
ه »قتل های ناموسی« معروف شده  ب

است.
دخترنوجوان  اشرفی  ومینا  ر
۱۴ساله ی بخش حویق از شهرستان 
تالش اول خردادماه، هنگامی که در 
با داس  پدرش  به دست  بود،  خواب 
بریده می شود. رسانه ها نوشتند،  سر 
رضا اشرفی پدر رومینا، پس از اینکه 
نتوانسته رومینا را در خواب خفه  کند، 

با داس سر او را بریده است!
با  نوجوان  دختر  این  فجیع  تل  ق
از  گسترده ای  و  کم سابقه   اکنش  و
و  شده  مواجه  عمومی  افکار  وی  س
موج عظیمی از اندوه، خشم و انتقاد 
علیه قوانین زن ستیز نظام پدید آورده 

است.
این قتل فجیع ابتدا در یک کانال 
اول  عصر  تالش  محلی  لگرامی  ت
بر  مبنی  شد  منتشر   ۹۹ ردادماه  خ
اینکه پدری خانه را خلوت کرده و با 
استفاده از داس سر دخترش را از بدن 

جدا کرده است.
به  قاتل که  این گزارش،  اساس  ر  ب
مواد مخدر اعتیاد دارد، پس از ارتکاب 
جرم به قتل دخترش اعتراف کرده و 
خود را به مراجع قضایی معرفی کرده 

است.
آنگونه که وبسایت محلی گیل نیوز 
نوشته، رومینا متولد ۱۳۸۵ در بخش 
دلباخته  تالش،  شهرستان  از  ویق  ح
شده  همشهری«  »پسرهای  از  کی  ی
بود ولی به دلیل مخالفت پدرش، از 
داخل  خبری  منابع  می گریزد.  انه  خ

دلیل  محلی ها،  از  نقل  به  یران  ا
تفاوت های  را  رومینا  پدر  خالفت  م
فرهنگی و غیرمسلمان بودن این مرد 

عنوان کرده اند.
با پیگیری و شکایت خانواده، پلیس 
محل رومینا و مرد مورد عالقه اش را 
دستگیر می کنند ولی با اینکه رومینا 
از عدم امنیت جانی خود با توجه به 
شناختی که از رفتار و خلقیات پدرش 
داشته، از قاضی پرونده تقاضا می کند 
تا وی را به خانواده تحویل ندهند اما 
قاضی حکم بازگشت به خانه را صادر 
نوجوان شبانه توسط  می کند. دختر 

پدر سالخی می شود.
از  پس  نوشتند،  محلی  نابع  م
اول  پدر  خانه،  به  رومینا  ازگشت  ب
خردادماه با خلوت کردن خانه، گردن 
از  استفاده  با  را  ساله   ۱۴ ومینای  ر
داس در حالی که او در خواب بود به 

طرز فجیعی از تن جدا می کند.
از  بعد  پدر  محلی،  افراد  گفته  ه  ب
ارتکاب جرم با در دست داشتن داس 
از خانه خارج شده و به قتل دخترش 
پلیس  توسط  و  می کند  عتراف  ا
به مراجع قضایی سپرده  ازداشت و  ب

می شود.
به  رومینا  عالقه  مورد  مرد  همن  ب
است:  گفته  »سازندگی«  وزنامه  ر
»وقتی از دادگاه برگشتم خونه یکی 
به من زنگ زد گفت رضا اشرفی، پدر 
رومینا زنشو با گلوله زده. من شوکه 
شدم. همون موقع خود رضا اشرفی 
که  بعد  اما  خطم.  پشت  بود  ومده  ا
من بهش زنگ زدم جواب نداد. بعد 
گردن  داس  با  که  رسید  گوشم  ه  ب
تو  می خواسته  انگار  زده.  خترشو  د
بهونه ای  یه  به  کنه،  خفه ا ش  واب  خ
از  درم  حموم،  بوده  فرستاده  نشو  ز
سراغ  میره  بعد  می کنه.  قفل  شت  پ
به  کرد  اصرار  چقدر  رومینا  ختر.  د
مامورای  اما  برنگردوننش.  ونه  خ
آگاهی گفتن چون سنش کمه باید 
که  روز  همون  اما  بکنیم.  کارو  ین  ا
رومینا برگشت خونه باباش کشتش.«

یک دختر ۱۴ساله در حالی توسط 
اساس  بر  که  شده  سالخی  درش  پ
اسالمی  مجازات  قانون   ۲۲۰ اده  م
پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند 
قصاص نمی شود بلکه قصاص تبدیل 

به دیه و تعزیر می گردد.
حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک 
دادگستری در این رابطه گفته است: 
»از لحاظ قانونی، جنبه عمومی جرم 
پدر  که  دارد  حبس  سال   ۱۰ تا   ۳

رومینا، باید آن را بگذراند.«
به گفته ی وی، »دادگاه با توجه به 
مسائل و شرایطی که قتل بر اساس 
آن انجام شده درباره حبس و جنبه 

عمومی جرم تصمیم گیری می کند.«
آنچه در قتل هولناک رومینا بازتاب 

محتویات  برانگیخت،  دیگری  نفی  م
آگهی ترحیم رومینا است که با درج 
عبارت »تسلیم به مشیت الهی« در 
ابتدای آگهی ترحیم، سالخی مقتول 
و  »سرنوشت«  را  پدرش  وسط  ت

»تقدیر« توصیف کرده است .

ترحیم  اطالعیه  این  در  مچنین  ه
که خشم کاربران را به دنبال داشته، 
نسبت اش  طریق  از  مقتول  ویت  ه
پدربزرگ،  و  وی،  قاتل  یعنی  پدر  ا  ب
تعریف  خانواده  برادر  و  عمو  ایی،  د
فرزند  رومینا  که  است  آمده  و  ده  ش
نوه،  اشرفی،  »گرامی« کربالیی  رضا 
خواهرزاده، برادرزاده و خواهر مردان 

فامیل بوده است!
به تازگی ویدئوی کوتاهی از مراسم 
 ۵ شنبه  )روز  رومینا  اکسپاری  خ
منتشر  مجازی  فضای  در  خردادماه( 
شده که نشان می دهد، تعداد زیادی 
از مردم در آن شرکت کرده اند. این 
ویدئو حاکیست که بر مبنای رسوم، 
پیکر رومینای »گرامی« توسط مردان 

تشییع می شود.
انتظامی  نیروی  معاون  سول زاده  ر
جمهوری  صداوسیمای  به  یالن  گ
رومینا  قتل  جزئیات  درباره  سالمی  ا
گفته است که رومینا به دلیل مخالفت 
پدرش با ازدواج با مورد عالقه اش که 
حدود ۱۶سال از او بزرگتر بوده، اقدام 
محل  ایشان  پدر  می کند.  فرار  ه  ب
اختفای او را در آستارا پیدا می کند 
و بعد از هماهنگی که با مقام محترم 
دخترخانم  می شود،  انجام  ضایی  ق

خودش  سکونت  محل  منزل  به  ا  ر
برمی گردانند. نهایتا بعد از گذشت دو 
روز از انتقال رومینا به خانه، توسط 

پدر در منزل به قتل می رسد.«
انتظامی  نیروی  معاون  گفته ی  ه  ب
پدر  یعنی  پرونده  این  متهم  یالن،  گ

»اختالف  را  قتل  علت  ۳ساله،  ۷
به  اصرار  و  منزل  از  فرار  انوادگی،  خ
مورد  مرد  با  ازدواج  با  ایشان  زدواج  ا

عالقه خودش اعالم کرده است.«
طبق اعالم نیروی انتظامی گیالن، 
پرونده قتل رومینا در اختیار مراجع 
صدور  منتظر  و  گرفته  قرار  ضایی  ق

حکم هستند.
ساله ی  پسر ۲۸  بهمن  که  نگونه  آ
»شهروند«  به  رومینا  عالقه ی  ورد  م
را  آنان عاشقانه یکدیگر  گفته است، 
دوست داشته اند و قصد ازدواج با هم 
داشتند، اما به دلیل اینکه بهمن اهل 
سنت بوده، پدر رومینا با ازدواج آنها 

مخالفت کرده است.
او گفته، پیشنهاد فرار را رومینا داده 
و در طول بازجویی ها تأکید کرده که 
اجباری در کار نبوده است. آنها پنج 
با  نهایت  در  اما  شدند  متواری  وز  ر
شکایت پدر به جرم آدم ربایی، بیهوش 
طالهایش،  سرقت  و  رومینا  ردن  ک
و  گرفته   قرار  قانونی  پیگرد  ورد  م
بازداشت شده  اند. ولی بهمن در نهایت 

تبرئه شده است.
از  پس  که  گفته  همچنین  همن  ب
بستگان  از  نفر  »چند  شدنش  برئه  ت
آمدند و خواستند که ما با هم صیغه 

کنیم تا ماجرا تمام شود« ولی مورد 
قبول پدر رومینا واقع نشد.

بهمن در طول این گفتگو، از آوردن 
نام »رومینا« اجتناب کرده و در پاسخ 
به سوال خبرنگار در این رابطه گفته 
است: »نمی تونم اسمش رو بگم، چون 

اون ناموسم بوده.«
وی به روزنامه »سازندگی« گفته که 
حتی عموی رومینا هم پیشنهاد قتل 
و را با پدرش مطرح کرده بود: »تو  ا
فامیلشون پدرشو تحریک کرده بودن 

که دخترش رو بکشه.«
مهر،  خبرگزاری  گزارش  اساس  ر  ب
خواهر  خانه  به  را  رومینا  همن،  ب

بزرگش در آستارا برده بود.
گزارشی  در  »سازندگی«  وزنامه  ر
درباره وضعیت مادر رومینا که هیچ 
نشانی از او حتی در اعالمیه ترحیم  
از  یکی  از  نقل  به  ندارد،  وجود  م  ه
حالش  »مادرش  نوشت:  ستگان  ب
سر  میره  روز  هر  نیست،  وب  خ
شکایتی  انگار  شوهرشم  از  اکش.  خ
نکرده، درگیر مراسم هفت رومینان. 
من  بود.  سختگیر  خیلی  درش  پ
بود که  تهدیدش کرده  بودم  شنیده 
که  اینه  از  بهتر  کنه  گه خودکشی  ا
بخواد زن این پسره بشه. البته بعضیا 
میگن به خاطر ُسنی بودن بهمنه، اما 
من اینو از خانواده نشنیدم، به نظرم 
مخالفتشون دلیل دیگه ای هم داشته 
که خصوصیه. رومینا خیلی از پدرش 
می ترسید، آخرشم که برگشت خونه 

با همون لباس عقد کشته شد.«
اتفاقات بد و  در حالی  که اخبار و 
مکرر  بطور  که  سال هاست  اگوار  ن
رخ  ایران  در  دیگری  از  یکی پس  و 
بی رحمانه  فجیع،  قتل  اما  ی دهد،  م
توسط  آنهم  رومینا،  وحشیانه ی  و 
است.  کرده  شوکه  را  مردم  درش،  پ
طی دو روز اخیر، توئیتر و بخصوص 
خشم،  از  مملو  فارسی،  ینستاگرام  ا
اندوه و تأثر نسبت به سر بریده شدن 
رومیناست که قوانین ضد زن و ضد 
را  ایران  بر  حاکم  نظام  بشر  قوق  ح
با  که  داده اند  قرار  خود  انتقاد  هدف 
برخورداری از حمایت قوانین مذهبی، 
میدان  جنایاتی  چنین  ارتکاب  ه  ب

می دهد.
کاربران فضای مجازی مکرر به این 
موضوع اشاره دارند که نظام حاکم با 
قوانین و دستگاه  قضایی اش در قتل 
بوده اند و  با پدرش همدست  رومینا 
اعالم  باوجود  رومینا  پرونده  اضی  ق
عدم امنیت جانی توسط مقتول، وی 

را به دست قاتل سپرده است.
شاهزاده رضا پهلوی نیز در واکنش 
به جدا کردن سر این دخترنوجوان نیز 
به قوانین واپسگرایانه رژیم اشاره کرده 
است: »قتل فجیع و غم انگیز رومینا 
پشتوانه  با  پدرش،  دست  به  شرفی  ا

بر  حاکم  رژیم  واپسگرایانه  وانین  ق
ایران انجام گرفته است.«

شاهزاده رضا درباره قوانین ضدحقوق 
می نویسد:  ایران  بر  حاکم  شری  ب
و  خانگی  خشونت  از  که  قوانینی  «
و  کودک آزاری  تا  ناموسی”  قتل  “
می شمارد  مجاز  را  ودک همسری  ک
قرن  به  متعلق  می کند،  تسهیل  ا  ی
بیست ویکم نیست. راه چاره، بازگشت 

به قوانین عرفی است.«
قتل  این  به  خشمگین  اکنش  و
فجیع همچنان ادامه دارد. جمهوری 
از  خود  قوانین  با  یکسو  از  سالمی  ا
کودک  همسری حمایت می کند و  از 
سوی دیگر با تبلیغات فرقه ای و بستن 
محیط معاشرت جوانان که به ویژه در 
سنتی  فرهنگ  با  کوچک  هرهای  ش
خانواده ها  تشدید می شود، راه را برای 

ارتکاب جرم و تباهکاری باز می کند.
اجتماعی  شبکه های  کنون  ا
و  بیان  برای  عرصه ای  ارسی زبان  ف
و  ساخته  زن ستیزی های  ادآوری  ی
پرداخته نظام حاکم است که زنان و 
دختران ایران تحت  عناوین »غیرت«، 
به  »امر  »ناموس«،  آبرو«،  حفظ  «
معروف و نهی از منکر« و در اجرای 
مانند رومینا  احکام شرعی و دینی، 
به  یا  بریده می شوند،  با داس سر  ا  ی
و  می شود  پاشیده  اسید  ورتشان  ص
مردانی  عقد  به  ناچیزی  بهای  به  ا  ی

مسن تر از پدرانشان در می آیند.
داخلی  رسانه های  که  نگونه  آ
تا  جاری  سال  ابتدای  از  ی گویند  م
دختران  رومینا،  بر  عالوه  نون،  ک
دیگری مانند سارینا، هوژان، فرشته، 
هاجره  سارا،  زبیده،  نازنین،  زعفران، 
به  موسوم  قتل های  قربان   … و 
»ناموسی« شده اند. این در حالیست 
که معصومه ابتکار معاون امور زنان و 
گفته  ریاست جمهوری  نهاد  انواده  خ
و  خانگی  خشونت  ایران  »در  ود:  ب
و  آمارها  در  اما  هست،  انوادگی  خ
آمارهای  با  مقایسه  در  اخص ها  ش
جهانی وضعیت خیلی وضعیت بد و 
حاد نیست و حتی از وضعیت متوسط 
شیوع خشونت های  لحاظ  از  جهانی 

خانگی بهتر است!«
دولت  رئیس  روحانی  سن  ح
دوازدهم به قتل رومینا توسط پدرش 
امروز صبح هیئت دولت،  در جلسه 
واکنش نشان داده و نسبت به آن ابراز 
تسریع  دستور  او  است.  کرده  أسف  ت
در رسیدگی به لوایح منع خشونت را 
صادر کرد! آنهم در حالی که ریشه ی 
این خشونت در تبلیغات عقیدتی نظام 
حاکم و همچنین در نظام حقوقی و 
قوانین ارتجاعی و قرون وسطایی آن 

پرورده شده است.
در  تدبیروامید  دولت  در حالی که 
توخالی  شعار  آمدن،  کار  روی  غاز  آ
آزادی و برابری زنان و مردان را سر 
می داد، در اجرای قوانین برابری طلبانه 
اجباری،  حجاب  لغو  جمله  از  نان  ز
اعطای حق حضانت به زنان، حمایت 
کودکان و نوجوانان، هیچ اقدام مؤثر و 

منجر به نتیجه نکرد.
یادآوری  مجازی  فضای  اربران  ک
در  هم  نجاتی  فرشته  که  ی کنند  م
یکی از روزهای گرم امرداد ۱۳۹۵ در 
حالی  که خواب بود توسط پدرش سر 
بریده شد اما قاتل پس از سه سال از 
زندان آزاد شد و به جامعه بازگشت! 
به  اشاره  با  مجازی  فضای  در  ردم  م
تداوم روند زن کشی و زن ستیزی، بر 
فقدان قانون های حمایت گرانه از زنان 
و عدم توجه به حقوق ابتدایی زنان 
در جامعه کنونی ایران، آنهم در قرن 

بیست و یکم تأکید کردند.
از سوی دیگر، کبری خزعلی عضو 
شورای عالی انقالب فرهنگی و »فعال 
حقوق زنان و خانواده« در توئیت خود 
مواجه  بسیاری  منفی  واکنش  با  ه  ک
متحجر  قوانین  از  حمایت  با  د،  ش
جمهوری اسالمی در ادعایی عجیب 
مسئولیت قتل رومینا را متوجه فضای 
مجازی کرده است! او نوشت: »خون 
رومینا اشرفی ها بر گردن مسئوالنی 
نامناسب  آموزش های  با  که  ست  ا
)۲۰۳۰( و رها کردن فضای مجازی 
باعث شده اند نوجوانان به بلوغ جنسی 
زودرس برسند! و اگر جوان بخواهد از 
راه درست ازدواج کند به او برچسب 
را  کودک همسری می زنند، و جامعه 
بر علیه آن می کنند تا جایی که پدر 

قاتل فرزند خود می شود!«
شعر  از  برگرفته  گزارش  تیتر  *

احمد شاملو:
تو را چه سود از باغ و درخت

که با یاس ها
به داس سخن گفته ای.

که با یاس ها به داس سخن گفته ای! 
۱۴ ساله مردم را  قتل رومینای 

برنامه ی سپاه پاسداران انقالب  در خشم و اندوه فرو برد
اسالمی برای ایران چیست؟
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

نرگس  برادر  محمدی  مهدی 
محمدی با انتشار یک نامه  سرگشاده 
در  بشر  حقوق  فعال  این  شرایط  به 
اشاره  اسالمی  جمهوری  زندان های 
فشارهای  به  اعتراض  ضمن  و  کرده 
غیرانسانی بر این زندانی، اتهامات جدید 
است. خوانده  »واهی«  را  وی  علیه 

متن نامه سرگشاده مهدی محمدی 
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر 
این شرح است:»نرگس به سبب دفاع 
از حقوق حقه مردم ایران ]فعالیت در 
کانون مدافعان حقوق بشر[ و دفاع از 
حقوق بشر، متحمل غیرقابل تصورترین 
رفتارهای غیرقانونی ماموران اطالعاتی 
است. گرفته  قرار  کشور  قضائی  و 

اتهام  شش   ۱۳۹۸.۱۲.۴ تاریخ  در 
و  است  تفهیم شده  نرگس  به  جدید 
بازپرس   ۱۳۹۹.۲.۱۶ در  آن  متعاقب 
اخذ  جهت  زنجان  دادسرای  شعبه۲ 
آخرین دفاع از نرگس، به زندان زنان 
زنجان مراجعه کرده و مدعی می شود 
تهران  به  متعلق  جدید  پرونده  که ۲ 
به  دفاع  آخرین  اخذ  تنها  و  می باشد 
دادگاه زنجان محول گردیده است. این 
سخن بدان معناست که نرگس برای 
تفهیم اتهامات واهی خود نیز حق خروج 
از زندان را ندارد.در مورد مشابه پیشین 
نیازمند  بیماری  اثر  بر  نرگس  نیز که 
ماموران  است،  بوده  پزشکی  چکاپ 
به جای اعزام وی به بیمارستان، پزشک 
را از بیمارستان به بالین او آورده بودند. 
حال به جای پزشک، قاضی را به زندان 
زنان احاله داده اند. پرسش اینجاست که 
به زعم آن همه مامور شاغل در زندان 
برای  امنیتی، چرا  نیروهای  آن همه  و 

نامه سرگشاده برادر نرگس محمدی: از اتهامات 
واهی به نرگس دست بردارید!

از زندان این چنین احتیاط  او  خروج 
به خرج می دهند؟ آیا نرگس دست به 
عملی تروریستی زده است؟ قاچاقچی 
بین المللی  قاتل  یک  یا  مخدر  مواد 
بوده که در انتقال او از زندان دست به 
چنین اعمال مشمئز کننده ای می زنند، 
یا می خواهند با اعصاب او بازی کنند؟

زندان  در  برپایی جلساتی  با  نرگس 
خاطر  به  تحصن  یا  زندانیان،  برای 
کشته های آبان ماه کدام نظم زندان را 
به هم زده که اتهام حساب شده است؟ 
نرگس ُطرفه زن مسلمانی است که در 
همه  احترام  مورد  مبارزاتش  حقانیت 
مجامع حقوق بشری جهان است. آیا 
هیچ مسلمان آزاده و معتقدی خواهد 
ماه  در  عزا  روز  در  او  که  پذیرفت 
محرم، جلوی چشمان عده ای زندانی و 
زندانبان ها به رقص و پایکوبی بپردازد؟ 
این اتهامات واهی چیست که جمهوری 
اسالمی به مخالفان اصولی خود نسبت 
می دهد؟ آیا جز این است که می خواهید 

تالش او را برای زنده نگه داشتن حقوق 
قربانیان آبان ماه لوث کنید؟

عمر  روزهای  شادمانه ترین  که  زنی 
خود را به دور از فرزندان و همسر خود 
به امید استقرار یک نظم حسینی وار در 
سخت ترین شرایط در زندان ها تحمل 
کتاب،  دریافت  بدون  یعنی  می کند 
با  تلفنی  کردن  صحبت  بدون  حتی 
فرزندانش. نرگس به خاطر حقگویی ها 
باید در زندان آن هم با این اعمال شاقه 
باشد. تا کی این گونه جای ظالم و مظلوم 
باید عوض شود؟ تا کی به خاطر مقام به 
این زندانیان ظلم خواهید کرد؟علی در 
حکومت خود با مخالفان چگونه رفتار 
کرد؟ نهج البالغه را بخوانید. جواب خدا را 
با این تهمت ها و پرونده سازی ها چگونه 
پدران،  حق  در  اینقدر  داد؟  خواهید 
زندانیان  همسران  و  فرزندان،  مادران، 
ظلم می کنید، ولی باشد که خداوند ناظر 
بترسید. از قهر خدا  اعمال ماست.  بر 

مهدی محمدی/ خرداد ۱۳۹۹«

هر چند با توجه به فشارهای ایاالت 
متحده و تغییرات معنی دار در روابط 
فشار  همچنین  ترامپ،  و  اردوغان 
مضاعف بر صرافی های حاشیه خلیج 
فارس، فروش طال از این راه ها سخت 
به نظر می  رسد اما جمهوری اسالمی 
خود  بازار سنتی  این  روی  همچنان 
حساب باز می کند. مسیری که در آن 
و  بیت کوین  مثل  دیجیتال  ارزهای 
رمز ارزها که به سختی قابل ردگیری 
هستند ابزار کمکی به شمار می روند.

از  دور  کمی  اما  احتمال  آخرین 
گزینه  بهترین  اما  است  دسترس 
برای رژیم به شمار می رود. جمهوری 
خواهد  این  بر  را  فرض  اسالمی 
شمش های  این  نتواند  که  گذاشت 
اما  کند  نقد  کوتاه مدت  در  را  طال 
خوش شانسی  با  همراه  فرار  راه  یک 
است:  آن  روی  پیش  احتمالی 
زمامداران ایران همچنان به انتخابات 
نوامبر  در  آمریکا  جمهوری  ریاست 
۲۰۲۰ امیدوارند که دونالد ترامپ در 

دور بعدی ساکن کاخ سفید نباشد.
پیش بینی ها  تمام  وجود  با  اگر 

به  بایدن  جو  و  بیفتد  اتفاق  این 
که  آنگونه  و  احتماالً  برسد  قدرت 
انتخاباتی  شعار های  در  دموکرات ها 
توافق  به  کرده اند  مطرح  خود 
هرچند  خواهند گشت.  باز  هسته ای 
دست  هسته ای،  توافق  به  بازگشت 
سیستم  از  استفاده  برای  را  رژیم 
انتقال ارز بین المللی باز خواهد کرد، 
اما فراهم آمدن امکانات آن چند ماه 
و شاید هم تا ۲ سال زمان ببرد. در 
آمدن  فراهم  تا  و  زمانی  فاصله  این 
باز  جمله  از  الزم  امکانات  و  شرایط 
سوئیفت،  درگاه های  دوباره  شدن 
شدن  نقد  برای  گزینه  بهترین  طال 
در بازارهای منطقه و تزریق چندصد 
فروپاشیده  اقتصاد  به  دالر  میلیون 

رژیم  است.
در این دوران پرآشوب و محنت بار، 
»برادر جمهوری اسالمی« که خود را 
می بیند،  تاریک  سرنوشتی  برابر  در 
حتی  کورسوئی  کردن  روشن  برای 
به  امید  چشم  کوتاه،  صباحی  چند 
از  مادورو«  »رفیق  طالهای  برق 

کاراکاس دوخته است.

چرا جمهوری اسالمی  ....                               از صفحه ۷

کاهش سطح آب آن می تواند =پسروی دریای کاسپین و 
و  تاسیسات  افزایش  خطر 
را در حاشیه  ساخت وسازها 

آن به دنبال داشته باشد.
تحقیقات دریای خزر حاکی =تحقیقات مرکز مطالعات و 
آب  دمای سطح  افزایش  از 
دریای کاسپین است. بر این 
سطح  دمای  میانگین  مبنا، 
آب دریای کاسپین در سال 
مقایسه  در  میالدی   ۲۰۱۹
میزان ۰.۲  به  با سال ۲۰۱۸، 
درجه سانتیگراد و نسبت به 
میانگین بلند مدت، ۱ درجه 

افزایش یافته است.
»دریای  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز 
آب  سطح  بی سابقه  کاهش  از  خزر« 
خود  میزان  کمترین  به  دریاچه  این 
کاهش  داد.  خبر  اخیر  سال  طی ۳۰ 
معنای  به  کاسپین  دریای  آب  سطح 
کوچک شدن آن و باز شدن عرصه ی 
در  و ساخت وسازها  تاسیسات  جوالن 
روحانی  است!وعده حسن  آن  حاشیه 
برای اجرای طرح انتقال آب از دریای 
کاسپین به فالت مرکزی ایران در حالی 
همچنان در دستور کار دولت قرار دارد 
که امروز وزارت نیرو به عنوان یکی از 
اعالم  پروژه،  این  از  منتفع  ارگان های 
به طور  دریاچه کاسپین  کرد که آب 
بی سابقه ای به کمترین میزان طی ۳۰ 
کارشناسان  است.  رسیده  اخیر  سال 
محیط  زیست انتقادهای زیادی نسبت 
به طرح انتقال آب از دریای کاسپین به 

فالت مرکزی ایران مطرح کرده بودند.
دریای  تحقیقات  و  مطالعات  مرکز 
خزر موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو 
با انتشار گزارش نوسان های آب دریای 
خزر در سال ۲۰۱۹ میالدی اعالم کرد: 
»سطح آب دریای خزر در سال ۲۰۱۹ 
میالدی، در ادامه روند کاهشی خود از 
سال ۱۹۹۵، به کمترین میزان طی ۳۰ 

دریای کاسپین کوچک و تراز آب آن
 ۱۳ سانتی متر کم شد

سال اخیر رسید.«بر اساس این گزارش، 
میانگین تراز آب در این سال با کاهش 
۱۳ سانتیمتری نسبت به سال ۲۰۱۸، 

برابر با ۲۷.۱۸- متر شده است.
معصومه بنی هاشمی سرپرست مرکز 
ملی مطالعات و تحقیقات »دریای خزر« 
امروز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه در این 
رابطه به ایرنا گفته است: »دلیل اصلی  
از کم  ناشی  را  این کاهش سطح آب 
شدن آب ورودی رودخانه ولگاگراد به 
درصد   ۸۰ حدود  تامین کننده  عنوان 
اعالم  خزر  دریای  به  ورودی  آب  از 
گفته ی وی، »در یک  است.«به  کرده 
چشم انداز بلند مدت کاهش سطح تراز 
آب دریای خزر به دلیل تغییر اقلیم و 
تبخیر آب، ولو با نوسان ساالنه همچنان 

ادامه خواهد داشت.«
این  »با  که  کرد  تأکید  بنی هاشمی 
در  که  تاسیساتی  گونه  هر  باید  روند 
پسروی  دلیل  به  خزر  دریای  حاشیه 
در کشورهای ذی نفع از جمله ایران به 
از لحاظ  خصوص استان مازندران که 
را  جمعیتی  تراکم  باالترین  جمعیتی 
در بین استان های شمالی کشور دارد، 
از  که  باشد  دقیقی  اطالعات  براساس 

مراکز مرتبط دریافت می شود.«
و  مطالعات  ملی  مرکز  سرپرست 
داشت:  بیان  خزر«  »دریای  تحقیقات 
عنوان  به  نباید  خزر  دریای  »پسروی 
آزادسازی دریا و فرصتی برای ساخت 
تاسیسات و تجهیز امکانات تلقی شود، 
چرا که این بخش بستر دریاست و هر 

آن احتمال پیشروی آب دریای خزر و 
باز پسگیری این بستر  وجود دارد.«

رودخانه  ورودی  آب  میزان  کاهش 
سال  در  که  کاسپین  دریای  به  ولگا 
پیدا  کاهش  حدود ۲۲درصد   ،۲۰۱۹
کرده، به عنوان یکی از دالیل کاهش 
تراز آب اخیر در این دریاچه عنوان شده 
است. بر اساس گزارش منتشر شده از 
ساالنه  متوسط  نیرو،  وزارت  سوی 
کاسپین  دریای  به  ولگا  آب  ورودی 
حدود ۲۴۰ میلیارد مترمکعب و برآورد 
ساالنه کل ورودی رودخانه های منتهی 
به آن، ۳۰۰ میلیارد مترمکعب است. 
از سایر رودخانه های مهم نظیر کورا، 
اورال، ترک، سفیدرود، هراز، در مجموع 
بطور متوسط ۳۴ میلیارد مترمکعب آب 

وارد دریای کاسپین می شود.
بر مبنای این گزارش، عوامل اقلیمی، 
بهره برداری ها  و  هیدرولوژیکی  رژیم 
رودخانه های  ورودی  کاهش  دالیل  از 
منتهی به دریای کاسپین بوده است. 
در  است  داده  نشان  بررسی ها  نتایج 
سال ۲۰۱۹، دوره سیالبی رودخانه ولگا 
که به طور معمول از اواسط اردیبهشت 
کوتاهتر  دارد،  ادامه  مردادماه  اوایل  تا 
از میانگین  و میزان آبدهی آن کمتر 
بلند مدت بوده است.کاهش بی سابقه 
حالی  در  کاسپین  دریای  آب  ورودی 
سازمان  و  نیرو  وزارت  که  داده  رخ 
در  بارندگی ها  میزان  محیط زیست 
کشور را در بهار امسال بسیار باال ارزیابی 
کرده و حتی ادعای پایان خشکسالی 
را مطرح  ایران  به  ترسالی  بازگشت  و 
می کنند.ناصر کرمی کارشناس محیط  
دریای  آب  انتقال  پروژه  زیست: 
سیستماتیک  فساد  نماد  مازندران 
است مدیریت  در  قبیله گرایی  و 

مرکز  تحقیقات  دیگر،  سوی  از 
مطالعات و تحقیقات دریای خزر حاکی 
دریای  آب  سطح  دمای  افزایش  از 
میانگین  مبنا،  براین  است.  کاسپین 
در  کاسپین  دریای  آب  سطح  دمای 
سال ۲۰۱۹ میالدی در مقایسه با سال 
۲۰۱۸، به میزان ۰.۲ درجه سانتیگراد 
و نسبت به میانگین بلند مدت، ۱ درجه 

افزایش یافته است.

سال  از  اسالمی  جمهوری  گفتمان 
شعارهایی  حاوی   ۲۰۱۳ تا   ۲۰۰۵
رویکرد  یک  با  که  بود  دست  این  از 
سیاسی به اقدام برای نزدیک تر شدن 
به کشورهای آمریکای جنوبی تبدیل 
فیدل  که  بود  رابطه  همین  در  شد. 
کوبا  پیشین  جمهور  رئیس  کاسترو  
و  کرد  سفر  ایران  به  سال ۲۰۰۱  در 
حکومت  بین  روابط   ۲۰۰۵ سال  از 
اسالمگرای ایران و دولت های چپگرای 
آمریکای التین وارد مرحله ی جدیدی 
شد. این رویکرد بر اساس »انقالبی و 
آمریکا  با  مخالفت  در  و  انقالبیگری« 
بنا شده است چون این کشورهای از 
ایران فاصله زیادی  با  نظر جغرافیایی 
دارند. دیدارهای مکرر محمود احمدی 
نژاد رئیس جمهور اسالمی پیشین با 
و  ونزوئال  کمونیست  جمهور  رؤسای 
نیکاراگوئه در همین راستا بود بطوری 
که حتی سخنرانی های او نیز مانند آنها 
به حمالت لفظی به ایاالت متحده که 
به قول آنها »امپریالیسم جهانی« است، 

تبدیل شد.
جمهوری اسالمی ایران از روابط خود 
برای  جنوبی  آمریکای  کشورهای  با 
و  انقالب«  »صدور  سیاست  پیشبرد 
گسترش فرقه تشیع و خمینیسم نیز 
استفاده می کند. با اینکه درصد کمی 
از مسلمانان در آمریکای جنوبی ساکن 
هستند اما تهران هزینه های هنگفتی 
برای گروه های مبلّغ تشیع در آمریکای 
رژیم  جنوبی مصرف کرده و می کند. 
ایران تالش می کند اسالم شیعه را در 
جوامع سنی از جمله فرزندان مهاجران 
جنوبی  آمریکای  در  لبنانی  و  سوری 
اسالمی  جمهوری  دهد.  گسترش 
انقالب  اصول  تبلیغ  برای  همچنین 
اسالمی و تشیع در قاره ای که اسالم و 
مسلمانان در آنجا محلی از اِعراب ندارد، 
با استفاده از ایرانی هایی که در اسپانیا 
اسپانیایی  زبان  به  و  می کنند  زندگی 

سیاست های  و  جوامع  از  و  مسلط اند 
محلی آمریکای جنوبی نیز به خوبی 

آگاهی دارند، استفاده  می کند.
فعالیت های  ایران  منظور  این  برای 
تبلیغاتی متعددی از جمله ایجاد ۱۷ 
مرکز فرهنگی با هدف گسترش اسالم 
شیعه و ایدئولوژی خمینیسم را در این 
قاره دنبال کرد و مؤسسه اندیشه فرهنگ 
شرقی آرژانتین فعالیت های گسترده ی 
روحانیون  اعزام  جمله  از  تبلیغاتی 
آمریکای  کشورهای  به  ایرانی  جوان 
جنوبی را ترتیب داد تا فرقه ی شیعی 
دهند. گسترش  را  خمینی  رادیکال 

افراد،  این  ساختن  آماده  برای 
حکومت ایران به این روحانیون جوان 
سه سال آموزش می دهد. این مبلغان 
فرهنگ،  جمله  از  مختلفی  مباحث 
آمریکای  مردم  مذاهب  و  ادیان 
جنوبی و مهارت های الزم برای تغییر 
دین گویندگان اسپانیایی را به اسالم 
مطالعه می کنند و سپس کتاب هایی 
به زبان اسپانیایی که حاوی مهمترین 
سخنرانی های علی خامنه ای و تفسیر 
قرآن و حدیث به زبان اسپانیایی است 
آمریکای  کشورهای  مردم  میان  در 

التین توزیع می کنند.
برای  همچنین  اسالمی  جمهوری 
آمریکای  در  تشیع  فرقه  گسترش 
جنوبی روحانیون ارشد شیعه را نیز به 
کار گرفته و برای هر یک از آنها وبالگ  
و وبسایت به زبان اسپانیایی دایر کرده 
است. همچنین مراکز اسالمی زیادی 
ایرانیان  سازمان های  همکاری  با  را 
جنوبی  آمریکای  در  کشور  خارج  در 
راه اندازی کرده و شبکه هایی از فعاالن 
محلی، مراکز و مساجد جدید اسالمی 
نام »راه سوم«  با  و روزنامه ای آنالین 
ایران ده ها  تأسیس کرده است. رژیم 
شیلی،  در  اسالمی  فرهنگی  مرکز 
ایستگاه  و  کلمبیا  و  کوبا  بولیوی، 
برزیل  و  بولیوی  در  اسالمی  رادیویی 

تا تبلیغ تشّیع و گسترش ....                                  از صفحه ۱5  ۲۰۰۷ سال  .از  است  کرده  دایر 
۲۰۱۱ سه گروه از برزیلی های مسلمان 
شده برای دریافت آموزش های مذهبی 

در شهر قم به ایران سفر کردند.
اسالمی  جمهوی  اگرچه  بنابراین 
ایران در ظاهر ادعا می کند، روابط آن 
با کشورهای آمریکای جنوبی با هدف 
انجام تعهدات اخالقی است اما درواقع 
انگیزه رژیم تهران بیشتر در چارچوب 
ادامه سیاست صدور اندیشه انقالبی و 
آمریکاستیزی  و  خمینی  اسالمگرای 
با  کشورها  این  اختالف  از  استفاده  و 
واشنگتن برای دور زدن تحریم ها است.

*منبع: ایندیپندنت عربی
*نویسنده: هدی رؤوف

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

مصرف  تناسب  عدم  برای  فکری 
آب،  زیرساخت های  است.  نشده  هم 
فاضالب و برق استان خوزستان متعلق 
به پنجاه سال قبل است که جمعیت 
بود.  کنونی  جمعیت  سوم  یک  آن، 
اما مصرف با سه برابر شدن جمعیت 
الگوی  که  چرا  نشده  برابر  سه  فقط 
قبل  سال  پنجاه  جمعیت  مصرف 
است.  بوده  دیگری  چیز  خوزستان، 
شده  برابر  سه  خوزستان  جمعیت 
پیدا  افزایش  برابر   ۹ آن  امامصرف 
در  باید  مصرف  تغییرات  این  کرده. 
زیرساخت ها پیش بینی و اجرا می شد 
که نشده است. در کل، درست است 
مهمی  تأثیر  ناکارآمدی  و  فساد  که 
دارد ولی وقتی زیرساخت ها متناسب 
با مصرف نیست، این مشکالت بروز 

پیدا می کند.
=عدم تناسب جمعیت ناشی از 

چیست؟
مشکلی  جمعیت  تصاعدی  -رشد 
است که در اغلب شهرهای خوزستان 
و  دزفول  شوش،  اهواز،  جمله  از 
اقتصاد  دارد.  وجود  اندیمشک 
روستاییان  و  پاشیده  فرو  کشاورزی 
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شهرها  حاشیه  در  ناچاری  سر  از 
در شعاع گسترده ای  ساکن شده اند. 
از اهواز تا زاگرس اگر حرکت کنید، 
تمام روستاها یا خالی شده اند یا در 
در  حتی  هستند.  شدن  خالی  حال 
بار  و  افتاده  اتفاق  این  هم  زاگرس 
جمعیت روستاها به حاشیه اصفهان 
و خوزستان وارد شده است. اهواز و 
انواع  با  بزرگ،  شهرهای  از  بسیاری 
و  درگیرند  حاشیه نشینی  مشکالت 
امکانات  جمعیت،  افزایش  باوجود 

متناسب به آنها تعلق نگرفته است.
=بطور ویژه، دلیل قطع آب این 

روزها در غیزانیه چیست؟ 
در  آب  قطع  دلیل  نظرم  -به 
به  مربوط  و  فنی  غیزانیه  منطقه 
چون  زیرساخت هاست.  مشکالت 
تداوم  بارش ها  سال،  از  موقع  این 
اگر  نداریم.  بارندگی  مشکل  و  دارند 
اوایل پاییز این قطع آب رخ می داد، 
داد.  ربط  بارش ها  کمبود  به  می شد 
سال،  از  موقع  این  در  آب  قطع  اما 
زیرساخت ها  مشکل  از  ناشی  باید 
عنوان  اغلب  مسئول  مقامات  باشد. 
و  بازسازی  مشغول  که  می کنند 

در  »شفافیت«  اما  امروز  جهان  در 
همه ی عرصه ها، حرف اول و آخر را در 
»مدیریت« می زند! می خواهد مدیریت 
یک شرکت کوچک باشد، یا یک انجمن 
صنفی، و یا یک رسانه و یا یک حزب 
و تشکل سیاسی! بدون »شفافیت« هر 
ساختاری در هر عرصه ای سرانجام به 
می افتد  فرو  »دراماتیک«  روند  یک 
نابودکننده  و  نامعلوم  مسیری  در  و 
اقتصادی  ورشکستگی  می گیرد:  قرار 
چنین  در  سیاسی!  ورشکستگی  یا 
و   پهلوی   ها  از  شرایطی دیگر حمایت 
اصرار بر پیوند معنوی با شاهزاده رضا 
نیز دیگر به کار نمی آید بلکه به زیان او 
نیز خواهد بود؛ و این هم خطا و هم از 

معرفت به دور است.
و  احزاب  که  است  دهه  چهار 
و  آمده اند  اپوزیسیون  در  تشکل  هایی 
برخی مانده و برخی رفته اند. هر یک نیز 
به نوعی با حواشی هایی روبرو بوده اند. 
خارج  تشکل های  مشکل  بزرگترین 
ریشه های  از  آنها  بودن  جدا  کشور، 
داخلی شان یعنی مردم و جامعه است. 
سال هاست که خوِد جمهوری اسالمی 

از این جدایی عمیق رنج می برد!  نیز 
همه ی  دارای  نظام  که  تفاوت  این  با 
امکانات و منابع عظیم یک کشور است 
که همگی را برای تعمیق این جدایی 
به کار گرفته! و تشکل های خارج کشور 
سیاست  اگر  اپوزیسیون  چهره های  و 
یا  را به »کسب و کار« و منبع مالی 
خودنمایی و ارضای خودشیفتگی های 
شخصی خویش نکرده باشند، باید قدر 
دانست که با وجود زندگی نسبتا امن و 
آرام و تأمین در خارج کشور همچنان 
به یاد آن ملت و مملکت هستند و برای 

آزادی و آبادی آن تالش می کنند.
هر  که  است  شرایطی  چنین  در 
می خواهد  اگر  چهره ای  هر  و  تشکل 
نقشی  شاید  و  شود  دانسته  قدرش 
ایران  سرنوشت ساز  شرایط  در  نیز 
بازی کند، چاره ای جز »پاسخگویی« 
و »شفافیت« ندارد. برای پس گرفتن 
از دیروز و  ایران و دوباره ساختن آن 
وگرنه  کرد!  شروع  می بایست  امروز 
معنوی  حمایت  و  پهلوی  ها  با  پیوند 
به  ایران،  شاخص ترین چهره سیاسی 

تنهایی به کار نمی آید!

فرشگرد؛ روند »دراماتیک« ....                           از صفحه ۷

و  هستند  زیرساخت ها  گسترش 
مشغول راه اندازی تصفیه خانه جدید 
و زدن پمپ انتقال آب جدید هستند 
ولی خب وعده هایی است که عملی 

نمی شوند.
مردم  اعتراض  =باوجود 
خوزستان به نظر می رسد طرح های 
است… مانده  مسکوت  آبرسانی 

در  شدید  درگیری  هم  -پارسال 
داد.  رخ  آب  کمبود  برای  خرمشهر 
خوزستان  در  آبی  اعتراضات  االن 
کف  کارگری  اعتراضات  اندازه  به 
به  خوزستان  است.  زیاد  خیابان 
مردم  شده.  تبدیل  اعتراضات  کانون 
هستند  خیابان  در  مرتب  خوزستان 
استان  این  آب  به مشکالت  دارند  و 
اعتراض می کنند. کشته هم می شوند 
در  می کنند.  شلیک  آنها  به  چون 
در  خرمشهر  آب  آلودگی  بحث 
که  گفتند  مسئوالن  گذشته،  سال 
داریم تصفیه خانه جدیدی راه اندازی 
این  نیستم که  اما مطمئن  می کنیم 
اگر  یا  جرا شده.  اندازه  چه  تا  وعده 
اندازه می تواند  تا چه  اجرا شده  هم 
باشد.  فزاینده  نیاز  این  پاسخگوی 
چندین  خوزستان  در  آب  تقاضای 

برابر افزایش پیدا کرده است.



KAYHAN LONDON ONLINE

Page 18  صفحه ۱۸

No.1729 Friday 29 May 2020   
P.O. Box 435,Old Brompton Road 2,London, SW7 3DQ

Tel: +(44)-(0)20 3633 3684   Fax: +(44)-(0)20 3633 3685
e-mail: ads@kayhan.london - www.kayhan.london

سال سی  و ششم ـ  شماره ۱۷۲۹ )شمارۀ ۲۶۳ از دورۀ جدید(
ـ  ۲۹  مه ۲۰۲۰ میالدی جمعه   ۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ خورشیدی - ۶ شوال  ۱44۱  قمری 

آگهیدرکیهانآگاهیمیآورد
نشانیسایت:

www.kayhan.london
روابطعمومی:

info@kayhan.london
آگهیوتبلیغات:

ads@kayhan.london
سردبیری:

editorial@kayhan.london

در  نظام  چاق  =گربه های 
کنج دیوار گرفتار شده اند.

=مهم ترین برنامه ی سپاه 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
در سیاست خارجی خروج 
متحده  یاالت  ا نیروهای 
بسط  تکمیل  و  منطقه  از 
جمهوری  نفوذ  حیطه  ی 
تا  سرخ  دریای  از  اسالمی 
دریای  از  و  فارس  خلیج 

عمان تا مدیترانه است.
=مقامات جمهوری اسالمی 
بدون بمب اتمی همواره خود 
صدام  عراق  شرایط  در  را 

دیده و خواهند دید.
ه  سپا ت  ر قد چه  =هر
کشور  داخل  در  پاسداران 
بیشتر شود و امکان نظارت 
کمتر،  آن  بر  پاسخگویی  و 
عملیات  بر حجم  نهاد  این 
در سطح  تبهکارانه ی خود 

پنج قاره خواهد افزود.
شیعی  مسجد  جا  =هر
و  شیعی  مذهبی  مرکز  و 
یک  یا  شیعی  مدرسه ی 
روحانی شیعه در دنیا وجود 
دارد سپاه پاسداران هم در 

آنجا هست.
تحلیلگران  و  =دولت  ها 
هرگز  منیتی  ا و  نظامی 
ی  ها ر ما آ یب  فر ید  نبا
اسالمی  رسمی جمهوری 
را در باب بودجه های سپاه 

پاسداران بخورند.
که  صورتی  در   - محمدی  مجید 
داخلی  و  خارجی  سیاست  وضع 
شکلی  همین  به  اسالمی  جمهوری 
سال  یک  در  هست  امروز  که  باشد 
رخ  ایران  در  مهم  تحول  سه  آینده 

خواهد داد.
دست  به  یکپارچه  مجلس   )۱
به  شروع  نظامی گرا  اسالمگرایان 
در  موثر  نیرویی  به  و  کرده  کار 
نظامیان  بیشتر  هرچه  قدرت  جهت 
اگر  مجلس  کرد؛  خواهد  حرکت 
رهبری  دستگاه  سیاست های  با 
هماهنگ نباشد بی خاصیت است اما 

اگر باشد آنها را تسریع می کند.
سال ۱۴۰۰  در  روحانی  دولت   )۲
را  زیاد جای خود  بسیار  احتمال  به 
به دولتی که شاکله ی آن را نظامیان 
می دهند  تشکیل  آنها  همراهان  و 
قول  به  و جوان  اللهی  )دولت حزب 

علی خامنه ای(خواهد داد.
۳( وضعیت اقتصادی و مالی رژیم 
مدام پسرفت کرده و کشور در شرایط 

بحرانی تری قرار خواهد گرفت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های 
شش  تا  اسالمی  شورای  مجلس 
ُکرونا  بحران  دوره ی  در  نفر  میلیون 
بیش  حال  عین  در  می شوند.  بیکار 
راضی  از شرایط  مردم  نود درصد  از 
ناکارآمدی آن  نیستند و در فساد و 
توافق دارند؛ حتی دو جناح سیاسی 
و رهبر جمهوری اسالمی در این نظر 
اشتراک دارند که مقامات ناکارآمد و 
فاسد هستند. خامنه ای بارها از عجز 
عدم  و  فساد  با  مقابله  از  حکومت 
تحقق سیاست ها شکایت کرده است.

هم  کنار  در  را  فوق  تحول  سه 
است:  روشن  تقریبا  نتیجه  بگذارید. 
بیشتری  قدرت  و  ظرفیت  نظامیان 
برای سرکوب در موقع لزوم خواهند 
قدرت  رأس  در  اما همانها که  یافت 
قرار خواهند داشت از نظر اقتصادی 
دید.  خواهند  دیوار  کنج  در  را  خود 
آنها در این شرایط چه واکنشی نشان 
خواهند داد؟ اگر بخواهیم این پرسش 
را دقیق تر مطرح کنیم آن است که 
ایران  برای  پاسداران  سپاه  برنامه ی 

در شرایط موجود چیست؟ نمی شود 
یک نهاد و مجموعه ای که دارای یک 
است،  اقتصادی  و  مالی  امپراتوری 
و  را هدایت  تبلیغات سیاسی کشور 
سرکوبش  سازمان  می کند،  کنترل 
در  سرکوب  سازمان  قدرتمند ترین 
قضایی  دستگاه  است،  خاورمیانه 
آب  آن  اجازه ی  بدون  امنیتی  و 
و  موشکی  برنامه های  نمی خورند، 
دارد  اختیار  در  را  کشور  هسته ای 

شنود  شبانه روز  را  کشور  همه  ی  و 
می کند برنامه ای برای این شرایط و 
مقدرات  وقتی  باشد.  نداشته  آینده 
یک کشور در دست عده ای از اراذل 
و اوباش قرار گیرد و آن عده احساس 
آنها  تبهکارانه ی  اعمال  کنند  خطر 
پیدا  افزایش  نمایان  بطور  می تواند 

کند.
سپاه  کالن  برنامه ی  چهار 

پاسداران
سپاه  فرماندهان  بجای  را  خودتان 
بگذارید.  در شرایط حاضر  پاسداران 
حتی الزم هم نیست که چنین کنید 
و  واضح  را  برنامه هایشان  آنها  چون 
که  همانطور  کرده اند.  بیان  روشن 
هر  به  دیوار  کنج  در  گرفتار  گربه ی 
که در برابرش قرار دارد حمله کرده 
از  می کشد  پنجه  آنها  صورت  به  و 
به  که  می رود  انتظار  نیز  سپاهیان 
عمل  گفته اند  سال ها  این  در  آنچه 
با  سپاهیان  از  حرکت  چهار  کنند. 
یکدست تر شدن حاکمیت و افزایش 

قدرت آنها در  آینده ی نزدیک انتظار 
می رود:

حکومت بر پایتخت های منطقه
پاسداران  سپاه  برنامه ی  مهم ترین 
در سیاست خارجی خروج نیروهای 
تکمیل  و  منطقه  از  متحده  ایاالت 
جمهوری  نفوذ  حیطه  ی  بسط 
اسالمی از دریای سرخ تا خلیج فارس 
)شامل یمن، عراق، کویت، عربستان 
سعودی، بحرین، امارات و قطر( و از 

دریای عمان تا مدیترانه )از عمان تا 
اردن و سوریه ولبنان( است. تشکیل 
مدرسه های  ایدئولوژیک،  هسته های 
و  تروریستی  سلول های  و  دینی 
تروریست  پروراندن  و  سالح  ارسال 
دهه ی  چهار  در  کشورها  این  برای 
اخیر متوجه همین هدف بوده است. 
فتح  مورد  در  زاکانی  علیرضا  آنچه 
از سقوط  بعد  پایتخت منطقه  چهار 
باید  گفت  حوثی ها  دست  به  صنعا 
مثل  منطقه  پایتخت های  همه ی  به 
دوحه  عمان،  کویت،  ریاض،  دبی، 
شود.  داده  تعمیم  نیز  مسقط  و 
این  نمی خواهد  اسالمی  جمهوری 
ایرانی،  نیروهای  با  را  پایتخت ها 
می خواهد  بلکه  کند  نظامی  اشغال 
نایبانش )شبه نظامیان( در آنها حرف 
نظر  بدون  دولت ها  و  بزنند  را  اول 
سال  در چهل  نشوند.  تعیین  تهران 
گذشته  نیروهای این نیروهای نیابتی 
در مدارس قم و آموزشگاه های سپاه 
پاسداران در حال آماده شدن بوده اند.

جمهوری اسالمی اگر همه ی منابع 
و  بگذارد  حراج  به  را  کشور  طبیعی 
طالهای کشور را بفروشد و دالر را به 
سی هزار تومان برساند باز هم دست 
از حمایت میلیشیاهای ساخته شده 
در دهه های گذشته در عراق و سوریه 
داشت.  نخواهد  بر  یمن  و  لبنان  و 
دشوارتر شدن شرایط اقتصادی باعث 
رها کردن این برنامه ها نخواهد شد. 
البته قدرت های دیگر مثل روسیه و 

ترکیه و اسرائیل که دارای ارتش های 
برای  می توانند  هستند  منظم 
جمهوری اسالمی در این مسیر مانع 

ایجاد کنند.  
آزمایش بمب اتمی

بدون  اسالمی  جمهوری  مقامات 
بمب اتمی  همواره خود را در شرایط 
و  دید  خواهند  و  دیده  صدام  عراق 
در صورت داشتن بمب هسته ای در 
شرایط کره ی شمالی. در این موضوع 
سپاهیان  منظر  از  که  نکنید  شک 
اسالمی  جمهوری  اسالمی،   انقالب 
خود  همواره  هسته ای  بمب  بدون 
حمله ی  با  براندازی  معرض  در  را 
اساس  این  بر  دید.  خواهد  خارجی 
برنامه ی هسته ای جمهوری اسالمی 
بُعد نظامی داشته و خواهد  همیشه 
داشت و نظام در هر دوره مشغول به 
قاچاق و خرید و کسب اجزای مختلف 
این بمب بوده و خواهد بود. سپاهیان 
در شرایط دشوارتر با اشتیاق بیشتر 
به سمت آزمایش بمب خواهند رفت. 

فعالیت های  و  آزمایش ها  همه ی 
جمهوری  ماهواره ای  و  موشکی 
بزرگ  جورچین  از  بخشی  اسالمی 
برای ساختن و پرتاب بمب هستند. 
در  روسیه  و  شمالی  کره  پاکستان، 
شرایط حاضر از اینکه برنامه ی اتمی  
ایاالت  جمهوری اسالمی موی دماغ 
سود  شود  هم پیمانانش  و  متحده 
در  نظام  می توانند همکار  و  می برند 
پیشبرد این برنامه باشند. اگر در این 

مقامات  دارید سخنان  موضوع شک 
روس را در حمایت بی قید و شرط 
هسته ای  و  موشکی  برنامه های  از 

جمهوری اسالمی دنبال کنید.
تبهکار  مافیای  گسترش 

بین المللی
سپاه از هم اکنون در هرگونه قاچاق 
سطح  در  مخدر  مواد  جمله  )از 
مرتضی  نظر  تحت  که  بین المللی 
پولشویی  و  می شود(  اداره  رضایی 
درگیر است. فشارهای بیشتر، مافیای 
سپاه پاسداران را مستاصل تر کرده و 
دارد  که  مالی ای  قدرت  با  نهاد  این 
بین المللی  جنایت  و  جرم  شبکه ی 
هرچه  داد.  خواهد  گسترش  را  خود 
بیشتر  کشور  داخل  در  سپاه  قدرت 
شود و امکان نظارت و پاسخگویی بر 
آن کمتر )که اکنون به صفر رسیده 
عملیات  حجم  بر  نهاد  این  است( 
تبهکارانه ی خود در سطح پنج قاره 
اگر چنین نیست چرا  افزود.  خواهد 
خبرگزاری این نهاد به ممنوع شدن 

در  کشورها  دیگر  پرچم  زدن  آتش 
کشور آلمان واکنش نشان می دهد؟! 
مشخص است که سپاه پاسداران در 
یا  آلمان  در  اسرائیلی  تظاهرات ضد 
هرجا  دارد.  نقش  آمریکا  و  بریتانیا 
مسجد شیعی و مرکز مذهبی شیعی 
روحانی  یک  یا  شیعی  مدرسه ی  و 
شیعه در دنیا وجود دارد سپاه هم در 
آنجا هست چون بدون سپاه امورات 
نمی گذرد. هرگونه کمک  مراکز  این 
مالی جمهوری اسالمی به این مراکز 
بدون چشمداشت صورت نمی گیرد. 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  چرا 
ارزش  به  فرهنگی  مرکز  یک  دارای 

ده ها میلیون دالر در کاناداست؟!
محدودیت های مالی برای جمهوری 
نخواهد  فعالیت ها  این  از  اسالمی 
در  اوال  فعالیت ها  این  چون  کاست 
اگر  حکومت  هستند.  نظام  اولویت 
مجبور شود از نان مردم هم برای حفظ 
پاسداران  برنامه ها می زند. سپاه  این 
در شرایط خاص ممکن است همانند 
به راهزنی  دزدان دریایی سومالیایی 
در منطقه ی خلیج فارس برای تامین 
نیازهای اقتصادی و مالی خود دست 
برای چهار دهه سپاه در حال  بزند. 
دوتابعیتی  شهروندان  گروگانگیری 
است.  بوده  باجگیری  برای  غربی  و 
ثانیا سپاه از لحاظ بودجه ، در خارج 
و  بین المللی  درآمدهای  و  منابع  به 
بیشتر  خود  امپراتوری  به  داخل  در 
وابسته است تا بودجه های رسمی  که 
بخش کوچکی از منابع آن را تشکیل 
می دهند. دولت  ها و تحلیلگران نظامی 
و امنیتی هرگز نباید فریب آمارهای 
باب  را در  رسمی  جمهوری اسالمی 
انقالب  پاسداران  سپاه  بودجه های 
اسالمی بخورند. نظام بودجه ای سپاه 
یک  آن  سازمان  همانند  پاسداران 

هزارتوی پیچ در پیچ است.
فعال شدن شبکه ی ترور

در شرایط شکننده شدن وضعیت 
فعالتر  سپاه  ترور  شبکه ی  نظام، 
که  می دانند  سپاهیان  شد.  خواهد 
مخالفان سرسخت جمهوری اسالمی 
هرچند تعدادشان کم باشد یک خطر 
بالقوه ی جدی هستند چون خود آنها 
رژیم  توانستند  اما  بود  کم  تعداشان 
پهلوی را در شرایط ضعف سرنگون 
شرایطی  در  جهت  این  از  سازند. 
خطر  معرض  در  کنند  احساس  که 
ترور  برنامه ی  هستند  بیشتری 
را  خارج  و  داخل  در  خود  مخالفان 
گسترش خواهند داد. انتظار نداشته 
یک  روی  از  ترورها  این  که  باشید 
انجام شود. در یک  سناریوی خاص 
منطقه ممکن است مخالف فعالی در 
دریاچه غرق شود؛ در جایی دیگر به 
ریل متروی زیرزمینی پرتاب شود و 
شود.  »اوردوز«  دیگر  منطقه ای  در 
برنامه ی  در  زیاد  احتمال  به  سپاه 
به  روسیه  با  امنیتی  همکاری های 
ترور  برای  پوتین  روش های  برخی 
مخالفان خود نیز دسترسی دارد. در 
شرایطی که مخالفان در خارج کشور 
احساس می کنند سپاه ضعیف شده 
آسانتر  نمی گیرند  جدی  را  خطر  و 
توجه  کرد.  شکار  را  آنها  می توان 
داشته باشید که همه ی کادر وزارت 
خارجه و مراکز مذهبی شیعیان در 
که  استمرارطلبانی  و  کشور  خارج 
برای حفظ جمهوری اسالمی تالش 
یا  می کنند می توانند همکار دانسته 
ندانسته ی سپاه در ترورها باشند؛ هم 
در دادن اطالعات و هم در پناه دادن 

و تدارکات.
راه حل نظامیان

حمله ی  به  فوق  مسیر های  تداوم 
اتمی  )توسط  تاسیسات  به  نظامی 
تنش های پس  و  امریکا(  یا  اسرائیل 
از آن خواهد انجامید، سناریویی که 
از آن استقبال  سپاهیان سال هاست 
تنها  که  می دانند  آنها  کرده اند. 
قدرت  می توانند  جنگ افروزی  با 
حفظ  را  خود  سیاسی  و  اقتصادی 
کرده و هرچه بیشتر گسترش دهند. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به یک 

برنامه ی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی برای ایران چیست؟

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

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

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