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۶ ادامه در صفحه

جو بایدن مخالف حذف قاسم سلیمانی تروریست 
شماره یک جهان بود

۳ ادامه در صفحه

۲ ادامه در صفحه

سرمقاهل
جوانان و زمامداران جانی و بیمار

بیانیه پروژه ققنوس ایران درباره اینترنت ماهواره ای 
»استارلینک«:

 ایرانیان باید بتوانند از اینترنت آزاد 
ماهواره ای استفاده کنند

۴ ادامه در صفحه

 جمعه ۶ تا پنجشنبه 1۲ تیرماه 1۳99خورشیدی

فریدون عالء 
برنده جایزه 

۲۰۲۰ فدراسیون 
جهانی هموفیلی 

شد
دکتر فریدون عالء بنیانگدار سازمان 
انتقال خون ایران و فرزند حسین عالء 
چهارمین نخست وزیر ایران در دوران 
جایزه  برنده  دوم،  پهلوی  سلطنت 
سال ۲۰۲۰ ریاست فدراسیون جهانی 

هموفیلی شد.
دکتر فریدون عالء بنیانگذار سازمان 
انتقال خون ایران و فرزند حسین عالء 
چهارمین نخست وزیر ایران در سلطنت 
پهلوی دوم، برنده جایزه سال ۲۰۲۰ 

هموفیلی  جهانی  فدراسیون  ریاست 
شد.

این جایزه که از سال ۲۰۱۷ در نظر 
گرفته شده، ویژه ی ریاست فدراسیون 
جهانی هموفیلی است و به افرادی اهدا 
به  طوالنی  زمان  مدت  که  می شود 
سرزمین مادری خود خدمت کرده  و 
تأثیر بسزا و ویژه ای در جامعه هموفیلی 

کشور خود داشته اند و ....
۱۷ ادامه در صفحه

مژگان رحمانی ستاره »دارت« ایران:
برای حضور در مسابقات بین المللی به من 

ویزا نمی دهند، چون ایرانی ام!
مژگان رحمانی قهرمان »دارت« زنان 
ایران  می گوید: سرانجام به عهدی که 
با خود بسته بوده جامه عمل پوشانده 
بسیار  عالقه  خاطر  به  کرده  تأکید  و 
زیاد به این ورزش از هیچ تالشی برای 
کسب عناوین بین المللی و گسترش این 
ورزش در ایران فروگذار نخواهد کرد.

مژگان سی سال دارد و اهل تهران 
است. او در مصاحبه با شبکه ورزشی 
اسکای گفته: دارت ورزش ایده آل من 
است و برای پرداختن تمام وقت به آن 
۱۰ ادامه در صفحهپوشیده و ....از ادامه تحصیالت فوق لیسانس چشم 

۱۸ ادامه در صفحه

علی خامنه ای
 به دیواری

 تکیه کرده که 
دیر یا زود

 فرو می ریزد

نگاهی به 
تاریخچه 

تلویزیون ملی 
ایران؛

 جام جهان نمای 
محبوب دل ها

۱۶ ادامه در صفحه

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )1۷۵(- احمد احرار

۱۵ ادامه در صفحه

۱۲ ادامه در صفحه

اگر هر نسل را آنگونه که در جمعیت شناسی محاسبه می شود 1۵ تا ۲۰ سال در نظر 
بگیریم، امروز دست کم سه تا چهار نسل جمعیت ایران را تشکیل می دهند که در 
اینکه  یا  و  بوده اند  یا کودک  و  اسالمی جوان  وقوع سانحه ی فجیع جمهوری  زمان 

اساسا در این نظام به دنیا آمده و رشد کرده اند. 
نسلی که در هدایت انقالب و سپس حمایت از جمهوری اسالمی نقش فعال داشت، 
یعنی نسل جوان و میانسال دهه سی و چهل خورشیدی یا از بین رفته و یا در حال 
از بین رفتن است. نسل جوان حاضر در انقالب۵۷، اعم از موافق یا مخالف آن، در 
حال گذراندن یک تا حداکثر دو دهه ای است که می تواند نقشی در سرنوشت ایران 

داشته باشد.  ....

بـــزرگ نفجــــــار  ا
شمارش معکوس برای دور تازه 
اعتراضات سراسری در ایران

بحـــــران ســــازی
خـــارج از مــــرزها

صفحۀ ۲

حه
صف

 ۹ حه
صف

 ۸

اندازه ایده آل دور کمر 
در خانم ها و آقایان !

پیشگیری از چین و 
چروک زانو و آرنج ها

مرد           روز زن روز

آخرین تانگوهای جمهوری اسالمی
 ایران و رژیم بعثی سوریه

دونالد ترامپ در یک کمپین انتخاباتی:

صفحۀ ۲

= فقر و فالکت در جامعه به سرعت گسترش می یابد و میلیون ها ایرانی به »سپر انسانی« در 
برابر بحران های اقتصادی کشور و برای حفظ قدرت و ایدئولوژی نظام اسالمی تبدیل شده اند.

= محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی یازدهم و حسین دهقان مشاور 
نظامی علی خامنه ای مذاکره با آمریکا را »ممنوع« اعالم کردند.
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تالش ها برای تمدید تحریم  تسلیحاتی 
جمهوری اسالمی آغاز شده است. تحریم 
تسلیحاتی جمهوری اسالمی  بخشی از 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل متحد  است که پس از امضای 
برجام در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید؛ 
این تحریم ها در ماه اکتبر ۲۰۲۰ به 
پایان خواهند رسید. آمریکا برای تمدید 
قطعنامه  پیش نویس  تحریم ها  این 
جدیدی را چهارشنبه گذشته راهی 
شورای امنیت کرد، که البته بالفاصله 
با مخالفت چین و روسیه مواجه شد، 
اگرچه هنوزی به رأی گذاشته نشده 
است. چین و روسیه، همراه با آمریکا، 
فرانسه و بریتانیا از حق وتو برخوردار 
این  تصویب  برای  آمریکا  هستند. 
قطعنامه که خواهان تحریم تسلیحاتی 
نامحدود، از نظر زمانی، است باید رأی ۹ 
کشور  از ۱۵ کشور عضو شورای امنیت 
را به دست آورد و همزمان هیچکدام از 
کشورهایی که حق وتو دارند نیز از این 

حق استفاده نکنند.
برای  آمریکا  پیش نویس 

تمدید تحریم تسلیخاتی
ارائه  قطعنامه  پیش نویس  اساس  بر 
شده توسط آمریکا فروش تسلیحات 
و تجهیزات نظامی از سوی جمهوری 
اسالمی به دیگر کشورها ممنوع خواهد 
بود و دیگر کشورها نیز تنها در صورت 
تایید کمیته های کارشناسی شورای 
امنیت می توانند به جمهوری اسالمی 
اسلحه و تجهیزات نظامی بفروشند. این 
قطعنامه اگر تصویب شود تمام کشورها 
را موظف می کند در صورت هرگونه 
سوء ظن به فروش تجهیزات نظامی 
بدون مجوز به جمهوری اسالمی یا از 
سوی رژیم ایران به کشورهای ثالث، 
محموله های  و  کرده  گزارش  را  آن 
آب های  در  را  مشکوک  کشتی های 
بین المللی نیز مورد بازرسی قرار دهند.

تصویب  به  زیادی  امید  آمریکا 
پیش نویس ارائه شده ندارد زیرا بعید 
به نظر می آید که مسکو و پکن از حق 
وتوی خود استفاده نکنند. البته برایان 
هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت 
خارجه آمریکا، معتقد است که این دو 
کشور در صورت استفاده  از حق وتو 
»در سطح جهانی منزوی خواهند شد.« 
امید آمریکا به میانجیگری کشورهای 
اروپایی است که شاید بتوانند روسیه و 
چین را متقاعد به بی طرفی کنند. یک 
منبع نزدیک به جوزپ بورل مقام ارشد 
سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا، 
به کیهان لندن می گوید »بدون شک 
ما نیز نگران برداشته شدن تحریم های 
تسلیحاتی ایران هستیم و معتقدیم 
که باید تمدید شوند. البته اگر آمریکا 
تمدید  این  نمی شد  خارج  برجام  از 
راحت تر بود. االن نیز باید مدت زمانی 

را برای ادامه این تحریم ها در نظر گرفت 
تا شاید روسیه و چین را هم بتوان قانع 

به تمدید این تحریم ها کرد.«
موافقت اروپا با تمدید تحریم 

تسلیحاتی
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز بر این 
مسئله تاکید دارد که »با وجود اختالف 
کشورهای  بیشتر  اروپا،  با  نظرهایی 
اروپایی با تمدید این تحریم ها موافق 
هستند؛ چنانکه ادامه این تحریم ها از 
حمایت کشورهای عربی نیز برخوردار 
است.« پیشنهاد اروپا برای راضی کردن 
چین و روسیه تمدید تحریم ها به مدت 
چهار سال دیگر است. روسیه تا کنون در 
این مورد ابراز نظر نکرده است ولی وزیر 
خارجه چین در یک تماس ویدیوئی با 
محمدجواد ظریف اعالم کرد کشورش 
»با هرگونه تغییری در قطعنامه ۲۲۳۱ 

شورای امنیت مخالف است.«
گزارش اخیر آنتونیو گوترش دبیرکل 
ایرانی  مورد  در  متحد  ملل  سازمان 
بودن موشک هایی که برای حمله به 
سعودی  پادشاهی  نفتی  تاسیسات 
نوبه  به  گرفتند،  قرار  استفاده  مورد 
تحریم  تمدید  برای  را  زمینه  خود 
تسلیحاتی جمهوری اسالمی به علت 
عدم پیروی از قطعنامه ۲۲۳۱ آماده 
می سازد. جمهوری اسالمی حق صدور 
تسلیحات و تجهیزات نظامی ندارد و 
اگر موشک هایی که حوثی های یمنی 
به سمت تأسیسات آرامکو در عربستان 
از جمهوری  کردند،  پرتاب  سعودی 
اسالمی دریافت کرده باشند، که به 
گفته آنتونیو گوترش چنین است، پس 
تمدید تحریم ها موجه به نظر می آید.
تحریم ها و قطعنامه های جدید

آژانس  اخیر شورای حکام  قطعنامه 
بین المللی انرژی اتمی که با ۲۵ رای 
مخالفانش  تنها  و  ممتنع  موافق، ۷ 
یعنی چین و روسیه به تصویب رسید 
از همگرایی و  نمونه ای  نیز می تواند 
تفاهم بین المللی برای تمدید تحریم 
تسلیحاتی جمهوری اسالمی تلقی شود. 
به هر حال رژیم ایران بدون شک در 
موقعیت مناسبی در سطح بین المللی 
و در خارج مرزهایش قرار ندارد. در 
عراق نیروهای ضدتروریستی این کشور 
نزدیکترین  پایگاه  به  بار  اولین  برای 
اسالمی  جمهوری  به  شبه نظامیان 
یورش بردند و چند نفر از فرماندهان 
آن را دستگیر و تسلیحاتی را کشف و 
توقیف کردند. در سوریه هم وضعیت 
جمهوری اسالمی و نیروهای وابسته به 
آن بهتر نیست. حمالت جنگنده های 
اسرائیلی ادامه دارند و تلفات زیادی را تا 
کنون به نیروهای ایرانی و تحت حمایت 
جمهوری اسالمی وارد کردند. روسیه 
نیز در تالش است تا خروج جمهوری 

اسالمی از این کشور را تسریع کند.
نیز  آمریکا  تحریم های  فهرست 

پنج  می شود.  طوالنی تر  روز  به  روز 
گاز  و  نفت  ناخدای کشتی هایی که 
تحریم  هم  کردند  ونزوئال حمل  به 
شدند. خزانه داری آمریکا روز پنج شنبه 
در بیانیه ای اعالم کرد که نام ۸ شرکت 
ارتباط  مبارکه در  با فوالد  دیگر که 
هستند را نیز به فهرست شرکت های 
تحت تحریم دفتر کنترل دارایی های 
است.  چهار  افزوده  )اوفک(  خارجی 
شرکت غیرایرانی- که در امارات، آلمان 
و هنگ کنگ به ثبت رسیده اند- نیز در 

این فهرست جدید دیده می شوند.
جمهوری اسالمی البته در این مرحله 
بحران های  کاهش  برای  تالشی 
تمرکز  نمی دهد.  انجام  بین المللی 
شخص علی خامنه ای و مجتبی پسرش 
که گویا نقش اول را در »بیت رهبری« 
ایفا می کند، بر انفجار خشم مردم در 

داخل است. 
تغییرات در سطوح نظامی نمایانگر این 
واهمه ی زمامداران نظام است. در چنین 
شرایطی منحرف کردن توجه مردم به 
بحران های خارجی و بحران سازی در 
خارج از مرزهای ایران برای دامن زدن 
به احساسات ناسیونالیستی، از دید برخی 
نظام، می تواند کاهش  نظریه پردازان 
خشم مردم یا حداقل باال بردن سطح 
تحمل آنها را به دنبال داشته باشد.نظام 
در صدد است به هر شکلی به بحران های 
»آتشین«  نطق  بزند.  دامن  خارجی 
محمدباقر قالیباف که هرگونه مذاکره با 
آمریکا را »ممنوع« خواند و افزود رابطه 
با اروپا نیز باید »با کمال بی اعتمادی« 
باشد و صحبت از »مقاومت فعال« را 
باید تالشی در این راستا دانست. حسین 
دهقان، مشاور نظامی علی خامنه ای نیز 
می گوید »هرگز با دولت ترامپ مذاکره 
نخواهیم کرد«. همزمان سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی با اعالم اینکه به دستور 
خامنه ای به دنبال ایجاد پایگاهی دائمی 
در اقیانوس هند هستند، می خواهند 
تنش های موجود در خلیج فارس و 
بین المللی  به آب های  را  تنگه هرمز 

گسترش دهند.
همچنین رونمایی از ۱۱۲ شناور تندرو 
با قابلیت حمل و پرتاب موشک نیز اقدام 
دیگری است در دامن زدن به بحران 
خارج از مرزهای ایران که بالفاصله با 
واکنش آمریکا مواجه شد. ایاالت متحده 
اعالم کرد هر شناوری که کمتر از ۱۰۰ 
متر به کشتی های آمریکایی نزدیک 
دفاعی« خواهد گرفت.  شود »پاسخ 
بعید نیست هنگامی که مردم جان  به 
لب رسیده که کاسه ی صبرشان لبریز 
آبان ماه۹۸ و حتا بسیار  شده مانند 
گسترده تر از گذشته به خیابان بریزند، 
این شناورها از خط یکصد متری عبور 
کرده و بحران جدیدی بیافرینند بدون 
آنکه این بحران آفرینی ها هیچ تضمینی 
برای جلوگیری از انفجار بزرگ در داخل 

کشور باشند.
احمد رأفت

»کاسه صبرمان لبریز شده« این جمله ای 
از  بسیاری  زبان  از  روزها  این  که  است 
قشرهای کم درآمد و آسیب پذیر می شنویم. 
حتی در بیانیه اخیر شورای بازنشستگان 
ایران نیز خطاب به مقامات کشور به عنوان 
یک »هشدار« مطرح شده است. مقامات 
نظام نیز در هراس از آغاز دور تازه اعتراضات 
سراسری به تکاپو افتاده اند تا خود را آماده ی 
جلوگیری و مقابله با مردم معترض کنند.

کابوس بی پایان
بحران طبقات تنگدست مانند بازنشستگان 
و کارگران از تأمین هزینه »سبد معیشت« 
عبور کرده و این روزها دغدغه میلیون ها 
نفر در کشور تأمین اجاره خانه و حداقل 

خوراک است.
شرایط  گویای  نیز  اقتصادی  آمارهای 
هولناک اقتصاد ایران است. رشد اقتصادی 
منفی، تورم، رکود، بیکاری، بسته شدن 
یکی پس از دیگری کسب و کارها و اخراج 
نیروهای شاغل و از همه مهمتر افزایش 
شاخص فالکت و شکاف طبقاتی از جمله 
مصائبی است که اقتصاد کشور این روزها 

با آنها دست و پنجه نرم می کند.
قیمت ضروری ترین اقالم حیاتی از جمله 
مواد غذایی بطور هفتگی و روزانه افزایش 
می یابد و در دو هفته اخیر دست کم ۱۰ 
قلم از مواد غذایی پرمصرف مانند مرغ، 
تخم مرغ، برنج، انواع لبنیات و ماکارونی 
درصد   ۲۵ باالی  تا  قیمت   افزایش  با 
روبرو شده است. اجاره خانه نیز طی سال 
گذشته  ۴۸ درصد و از ابتدای سال جاری 
تا پایان خردادماه ۳۰ درصد دیگر افزایش 

یافته است.
مردم  از  بسیاری  که  حالیست  در  این 
درآمدهایشان افزایش نیافته یا افزایشی 
بسیار کمتر از نرخ تورم داشته است. با توجه 
به سقوط ارزش پول ملی و افزایش پی در 
پی تورم، قدرت خرید این افراد که اکثریت 
جمعیت ایران را تشکیل می دهند کمتر و 
کمتر می شود و سایه اخراج و بیکاری بر سر 
بسیاری از حقوق بگیران سنگینی می کند.

»کاسه  بدون شک  شرایطی  چنین  در 
صبر« میلیون ها ایرانی لبریز می شود. اُفق 
تیره و تار اقتصادی، بی  نظمی و پریشانی 
سیاست گذاران و مدیران کالن کشور و افزوده 
شدن بر شمار لشکر فقرا در ایران، هراس 
شکل  گرفتن اعتراضات گسترده و سراسری 
است. انداخته  نظام  مقامات  جان  به  را 

افزایش بحران های اقتصادی تأثیر مستقیم 
در حوزه های اجتماعی و فرهنگی دارد. 
فقر و بیکاری جمعیت حاشیه نشین را در 
شهرهای مختلف افزایش داده و بر اساس 
جمعیت  چهارم  یک  کم  دست  آمارها 
ایران ساکن مناطق حاشیه ای و بافت های 
از  تنها  نه  مناطق  این  فرسوده هستند. 
امکانات رفاهی و آموزشی و درمانی مناسب 
برخوردار نیستند بلکه به دلیل جابجایی و 
در هم آمیختگی الیه های اجتماعی، به 
مناطق جرم خیز و بزهکاری های گوناگون 

به ویژه برای نوجوانان تبدیل می شود.
از سوی دیگر همواره فقر و نداری در هر 
جامعه ای بستر بروز و تشدید ناهنجاری های 
اجتماعی است که اصالح و رفع آنها گاهی 
بود  گذشته  هفته  می برد.  زمان  دهه ها 
شد  منتشر  باندی  دستگیری  خبر  که 
که نوزادان و خردساالن را در شبکه های 
اجتماعی به فروش گذاشته و حتی بسیاری 
واگذار  رایگان«  کامال  »بطور  را  آنها  از 
می کردند. بسیاری از نوزادان و خردساالن، 
فرزندان  و  فرزندان خانوارهای کم درآمد 
زنان »کارگر جنسی« هستند که در نبود 
حمایت های دولتی مجبور به واگذاری یا 

فروش فرزندان خود می شوند.
برای مردمی که در طی تنها چند سال 
در  زوالی  و  اضمحالل  چنین  شاهد 
حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی هستند، فساد گسترده اقتصادی 
و اداری »خودی«های نظام خنجریست 
که بر قلب آنها فرو می رود. آنها در حوزه 
سیاسی نیز با حکومتی سرکوبگر و خونریز 
مواجهند که برای دستیابی به آرمان ها و 
ایدئولوژی  خود از هیچ جنایتی فروگذار 
برگزاری  شرایطی،  چنین  در  نیست. 
اعتراضات مدنی و اعتصاب سراسری یک 

امکان برجسته به شمار می رود.

افزایش تجمع های اعتراضی از 
سوی اصناف

صنفی  اعتراضات  گذشته  هفته های  در 
افزایش یافته و برخی از آنها برای چند روز 
پیاپی ادامه داشته است. کارگران مجتمع 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از دو هفته 
پیش تا کنون در اعتصاب بسر می برند و در 
دهمین روز اعتصاب، با سر دادن شعارهایی 
چون »کارگر هفت تپه، اتحاد اتحاد« در 

محوطه کارخانه راهپیمایی کردند.
که  سوادآموزی  نهضت  آموزگاران 
سال هاست بر اساس وعده  دولت در انتظار 
استخدام در آموزش و پرورش هستند طی 
هفته گذشته سه روز متوالی در مقابل 

مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.
کارکنان سازمان برق خوزستان، نانوایان 
کارگران  احمد،  بویر  و  کهگلویه  استان 
کارخانه کاشی اصفهان، کارگران راه آهن 
حمیدیه  شهرداری  کارگران  و  زاگرس 
از جمله کارکنانی هستند که طی هفته 

گذشته اعتراضات صنفی برگزار کردند.
آموزگاران، بازنشستگان و مستمری بگیران 
نیز در بیانیه های اعتراضی خود به دولت 
هشدار داده اند که در صورت عملی نشدن 
خواسته های صنفی شان اعتراضاتی را برگزار 

خواهند کرد.
جلساتی پشت درهای بسته!

نمایندگان  و  وزرا  گذشته  روزهای  در 
مجلس شورای اسالمی در نشست هایی 
پشت درهای بسته، به بررسی ابعاد بحران 
از  خروج  راه های  و  خانوارها  اقتصادی 
آن و همچنین احتمال بروز شورش ها و 

اعتراضات سراسری پرداختند.
وزرای نفت و وزیر اطالعات و معاونان وی 
روز سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ در جلسه 
غیرعلنی مجلس شورای اسالمی حضور 
اقتصادی و  پیدا کرده و درباره »مسائل 

امنیتی« با نمایندگان گفتگو کردند.
هرچند جزییات این جلسه مجلس شورای 
گزارش های  اما  نشد  رسانه ای  اسالمی 
کلی نمایندگان حاکی از بررسی مسائلی 
چون »شرایط امنیت داخلی و تهدیدهای 
خارجی و نفوذهای داخلی« و همچنین 
»مسائل ضدجاسوسی و تهدیدات دیگر« 

برای نظام بوده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی 
و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه نخستین اعضای کابینه بودند که 
۱۳ خردادماه  برای ارائه گزارشی از وضعیت 
اقتصادی کشور در مجلس یازدهم حضور 

پیدا کردند.
ارائه  جلسه،  این  در  نوبخت  محمدباقر 
آمار فروش نفت و گاز در سال جاری را 
به »جلسه غیرعلنی« و »غیررسمی« با 
نمایندگان حواله داد: »صادرات نفت و گاز و 

درآمد آن از ۱۱۹ میلیارد دالر در آغاز دهه 
۹۰ به ۸.۹ میلیارد دالر رسیده و اینکه در 
سال جاری به چه عددی می رسد در جلسه 

غیرعلنی و غیررسمی عرض می کنم!«
تیرماه  سوم  گذشته  هفته  همچنین 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جهت 
بررسی مسائل داخلی و امنیتی در جلسه 
حضور  اسالمی  شورای  مجلس  علنی 
پیدا کرد. یکی از محورهای این نشست 
بود  آبان۹۸  اعتراضات سراسری  بررسی 
به  نسبت  نمایندگان  هشدارهای  با  که 
دلیل  به  مشابه  اعتراضات  شکل گیری 

بحران های اقتصادی همراه بود.
هادی بیگی نژاد نماینده مالیر در این جلسه 
گفته بود که »حقوق کارگران بسیار کم 
است در حالی که مردم با مشکالت زیادی 
به ویژه در زمینه مسکن مواجه هستند 
که این موضوعات می تواند منجر به ایجاد 

ناامنی برای کشور شود.«
در این جلسه همچنین حسین میرزایی 
ضرورت  بر  تأکید  با  اصفهان  نماینده 
رسیدگی دولت به محله های محروم، از 
انتظامی«  نیروی  »امکانات  ارتقاء  لزوم 

سخن گفته بود.
اعتراضات  اینکه  به  اشاره  با  نمایندگان 
آبان به دلیل »گرانی بنزین« و »مشکالت 
اقتصادی« رخ داده، مسائل دیگری از جمله 
»ریزگردهای خوزستان«، »بحران آب« و 
عامل  را  کارگران«  معیشتی  »مشکالت 
بروز اعتراضات مردمی و اعتصابات صنفی 

عنوان کردند.
اما عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز 
مانند نوبخت، نمایندگان را برای شنیدن 
توضیح به »جلسه ی غیرعلنی« ارجاع داد!

با اینهمه به نظر می رسد وضعیت به حدی 
بحرانی است که حتی جلسات نمایندگان 
مجلس یازدهم با وزرای فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و آموزش و پرورش نیز به صورت 
غیرعلنی برگزار می شود. یکی از محورهای 
جلسه نمایندگان مجلس با وزیر آموزش و 
پرورش، مشکالت و مطالبات آموزگاران 

است.
نشان  و  خط   و  آمادگی  اعالم 
قوه قضاییه برای مقابله با مردم

تظاهرات  شکل گیری  از  نظام  هراس 
سراسری و آغاز دور تازه ای از اعتراضات 
آنقدر جدیست که تدابیر زمامداران برای 
مقابله و سرکوب اعتراضات آینده ی مردم 

از هم اکنون آغاز شده است.
قوه قضاییه خود را آماده برگزاری اعتراضات 
گسترده تر اصناف و تبدیل آن به اعتراضات 
رئیسی  سیدابراهیم  می بیند؛  سراسری 
رئیس قوه قضاییه هفته گذشته با حضور در 
یکی از برنامه های صداوسیمای جمهوری 
اسالمی گفت: »اغتشاش، غیر اعتراض است 
و ممکن است کسی اعتراض صنفی کند، 
این اعتراض نباید مورد تعقیب قرار بگیرد 
و تشخیص جرم سیاسی و امنیتی هم با 

قاضی است.«
قابل توجه اینکه »اغتشاش« یکی از عناوین 
و »اتهامات« به کار برده شده برای همه 
معترضان از جمله در آبان۹۸ و افرادیست 
که در تجمع و اعتصابات صنفی بازداشت 
شده اند. از جمله بازداشت و محکومیت 
۴۲ کارگر شرکت پیمانکاری آذرآب که 
در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته به 
خاطر دریافت نکردن دستمزد خود شرکت 

داشتند.
نظم  در  »اخالل  اتهام  با  کارگران  این 
عمومی« و »اغتشاش« محاکمه و به زندان، 
شالق و کار مجانی محکوم شدند. هرچند 
فعاالن کارگری در شرکت آذرآب صدور این 
حکم را تأیید و نسبت به خشم کارگران 
هشدار داده اند اما مقامات قضایی صدور 

چنین حکمی را تکذیب کردند.
تکذیب دیگر قوه قضایه درباره تأیید حکم 
اعدام سه جوان در دیوان عالی کشور است 
که به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ 
می برند.  بسر  زندان  در  و  دستگیر شده 

به نظر می رسد این »اغتشاش« در خود 
قوه قضائیه که خبرهای مربوط به احکام 
دادگاه ها را تکذیب می کند نیز به دلیل 
هراس نظام از برانگیخته شدن احساسات 
مردم و بروز اعتراضات سراسری علیه تکرار 
شرایطی است که چهار دهه است »جان 

مردم را به لب« رسانده!
گذشته  هفته های  در  اینکه  توجه  قابل 
چند فعال مدنی، دانشجویی و روزنامه نگار 
بازداشت و یا احضار شده و چند تن از 
شده  محکوم  زندان  به  پیشتر  که  آنان 
بودند، برای اجرای حکم فراخوانده و راهی 

زندان شده اند.
اعتراضات و  شورش  بروز  اینهمه،   با 
به وضعیت توجه  با   سراسری در کشور 
 وخیم اقتصادی، پیشتر نیز بارها از سوی
 اقتصاددانان هشدار داده شده بود. ولی از
 آنجا که جدا از ساختارهای معیوب سیاسی
 و اقتصادی، هیچ توان و اراده ای برای بهبود و
 ساماندهی اقتصاد کشور وجود ندارد، به نظر
 می رسد شمارش معکوس برای دور تازه ی
 .اعتراضات سراسری در ایران آغاز شده است
روشنک آسترکی

شمارش 
معکوس برای 

دور تازه 
اعتراضات 

سراسری در 
ایران

بحران سازی 
خارج از مرزها

جوانان و زمامداران جانی و بیمار سرمقاهل
در  که  آنگونه  را  نسل  هر  اگر 
می شود  محاسبه  جمعیت شناسی 
۱۵ تا ۲۰ سال در نظر بگیریم، امروز 
دست کم سه تا چهار نسل جمعیت 
در  که  می دهند  تشکیل  را  ایران 
زمان وقوع سانحه ی فجیع جمهوری 
اسالمی جوان و یا کودک بوده اند و یا 
اینکه اساسا در این نظام به دنیا آمده 

و رشد کرده اند. 
و  انقالب  هدایت  در  که  نسلی 
سپس حمایت از جمهوری اسالمی 
نقش فعال داشت، یعنی نسل جوان و 
میانسال دهه سی و چهل خورشیدی 
یا از بین رفته و یا در حال از بین رفتن 
است. نسل جوان حاضر در انقالب۵۷، 
اعم از موافق یا مخالف آن، در حال 
گذراندن یک تا حداکثر دو دهه ای 
است که می تواند نقشی در سرنوشت 

ایران داشته باشد. 
بیشترین جمعیت ایران امروز اما، 
موافق  اقلیت  و  مخالف  اکثریت  که 
جمهوری اسالمی را حتی بنا اعتراف 
منابع خود رژیم تشکیل می دهند، دو 
تا سه نسلی هستند که در چهل سال 
گذشته به دنیا آمده و در همین نظام 
رشد کرده اند. امروز و فردای نه چندان 

دور ایران در دست آنهاست.
تاریخچه کوتاه جمهوری اسالمی 
پر از تنش و آشوب در داخل و خارج 
است. این نظام از آغاز با مخالفت های 

برخی  برخالف  و  شد  روبرو  جدی 
مدتی  از  پس  که  مشابه  نظام های 
هم حکومت و هم جامعه به آرامش 
و ثبات نسبی دست یافتند تا بعدها 
جان  به  را  آنها  دیگری  بحران های 
و  اتحاد شوروی  )مانند  بیندازد  هم 
بلوک شرق(، در ایران اما هرگز این 
تقابل به آرامش و ثبات تبدیل نشد. 
دلیل اش نه در توطئه های »دشمن 
خارجی« بلکه در ذات پلید و فاسد 
و واپسمانده جمهوری اسالمیست که 
فرزند ناخلف آخرین دو دهه ی قرن 
بیستم بود و در برابر جامعه  ی جوان 
قرن بیست و یکمی حتی اگر تمامی 
جوانان حزب اللهی اش را هم به  میدان 
به  توانست  نخواهد  هم  باز  بیاورد، 
نیازمندی های آنها پاسخ مناسب بدهد 
چرا که مغز این جوانان حزب اللهی 
نیز در خودبرتربینی و توسعه طلبی 
بیمارگونه  به فسیل و سنگواره تبدیل 
شده؛ تنها تفاوت این خواهد بود که 
بجای آنهایی که تا کنون حکم اعدام 
و  می کردند  صادر  مخالفان  برای 
حاال پیر و ازکارافتاده شده اند، نسل 
دیگری از تباهکاران پرورش یافته در 
جمهوری اسالمی کیفرخواست های 
آزادی و احکام اعدام را امضا می کند!

بر  اما  اسالمی  جمهوری  مشکل 
سر سن و سال و فرسودگی فیزیکی 
زمامدارانش  نیست. بر سر ذهنیات 

بیمارگونه  و جنایتکارانه  ی افرادیست 
که نه به فکر آزادی و آبادی و رفاه 
همگانی در این جهان بلکه درست 
 ۱۴۰۰ هم  ایران،  در  که  همانطور 
سال پیش و هم ۴۰ سال پیش به آن 
عمل کردند، متوجه غارت و تخریب 
است!  جهان  سلطه ی  و  تصاحب  و 
این ذهنیت، دینی و مذهبی نیست! 
خامنه ای  علی  است!  بیمار  و  روانی 
استالین  که  همانگونه  است!  بیمار 
بیمار  یارانش  و  هیتلر  و  رفقایش  و 
بودند! ذهنیت چنین زمامدارانی که 
»دیگری«  از  نفرت  و  خودشیفتگی 
غیرخودیست، شخصیت  هر آنچه  و 
آنها را شکل می دهد مشابه پروفایل 
جرم شناسی  در  است!  جنایتکاران 
و پلیس علمی بطور مفصل به این 
مباحث پرداخته می شود. بیهوده نیست 
که اگر عمر چنین زمامدارانی قد دهد، 
سر از دادگاه های کیفری در می آورند!

حاال این ذهنیت بیمار و جانی از 
هراس شکل گرفتن دوباره اعتراضات 
فکر جنایتی دیگر  به  باز  سراسری، 
جوان،  سه  اعدام  حکم  تأیید  با 
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی 
و محمد رجبی، از نسلی است که جز 
این  تا  ندیده اند!  اسالمی  جمهوری 
ذهنیت روانی و بیمار بر ایران حاکم 
متوقف  این چرخه ی خونین  است، 

نخواهد شد.

تیتر    دو

= فقر و فالکت در جامعه به سرعت گسترش می یابد و میلیون ها 
ایرانی به »سپر انسانی« در برابر بحران های اقتصادی کشور و 
برای حفظ قدرت و ایدئولوژی نظام اسالمی تبدیل شده اند.

= محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی 
یازدهم و حسین دهقان مشاور نظامی علی خامنه ای 

مذاکره با آمریکا را »ممنوع« اعالم کردند.
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ویدئو

جمهوری اسالمی، نگرانی مشترک اعراب و اسرائیل

خارجه  امور  مشاور  وزیر  قرقاش  انور 
امارات متحده عربی می گوید همکاری 
با اسرائیل حتا بدون توافق بسیاری را 
به عدم همکاری ترجیح می دهد و این 
مختلف  در سطوح  می تواند  همکاری 

انجام گیرد.
رسانه های اسرائیل می نویسند نخست 
وزیر این کشور بنیامین نتانیاهو چهار 
طرح متفاوت برای الحاق بخش هایی 
از سرزمین های فلسطینی نشین کرانه 
باختری رود اردن  را به شرکای ائتالف 

دولتی ارائه داده است.
با  یی  پا و ر ا و  بی  عر ی  ها کشور
سرزمین های  از  بخش هایی  الحاق 
ئیل  اسرا خاک  به  فلسطینی نشین 

کنون  تا  نیز  آمریکا  هستند.  مخالف 
در رابطه با طرح های بنیامین نتانیاهو 

سکوت اختیار کرده است.
ماجراجویانه  و  مخرب  سیاست های 
و  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 
به  تسلیحاتی اش  بلندپروازی های 
نگرانی مشترک اسرائیل و بسیاری از 

کشورها عربی تبدیل شده است.
تالطم ترین  پر  از  یکی  خاورمیانه 
مناطق جهان است. این بخش از کره 
زمین هر روز شاهد تحولی تازه، گاه 
دردناک و در برخی موارد نیز امیدوار 
کشورهای  نزدیکی  است.  کننده 
خلیج  امیرنشین های  ویژه  به  عربی 
را  راه   می تواند  اسرائیل  با  فارس 

درخواست تعلیق فعالیت گزارشگران تلویزیون جمهوری 
اسالمی در اتحادیه اروپا از سوی نهادهای حقوق بشری

تحت  ش  ر ا گز ین  ا =
اوِرولی:  »حکومت  عنوان 
ی  ر جمهو ی  سیما و ا صد
سالح  به  مثا به  اسالمی 
 ۵۷ در  جمعی«  سرکوب 
صفحه منتشر شده که نتیجه 
بیش از 1۵۰۰ ساعت تحقیق و 
تحلیل بیش از 1۵۰ برنامه و 1۳ 
مصاحبه تفصیلی با قربانیان 
تهیه  دیرینه  روند  که  است 
و پخش اعترافات اجباری در 
نمایان  را  اسالمی  جمهوری 

می کند.
گزارش،  این  =براساس 
طی یک دهه اخیر دست کم 
اعترافات اجباری ۳۵۵ نفر و 
محتوای افتراآمیز علیه ۵۰۵ 
تن از تلویزیون دولتی ایران 

پخش شده است.
از  سازمان  دو  این  =
کشورها می خواهند قوانینی 
که  کنند  اجرا  و  تصویب  را 
اجازه دهد این تخلفات تحت 
جهانی  قضایی  صالحیت 
گیرند  قرار  پیگرد  مورد 
اقداماتی  و  ابتکارات  از  و 
کارزارهای  قربانیان  به  که 
صداوسیمای  پروپاگاندای 
شکایت  امکان  ایران  رژیم 
و  مسئوالن  علیه  حقوقی 
را می دهد،  مطالبه خسارت 

حمایت کنند.
گزارش مشترک نهادهای حقوق بشری 
»فدراسیون  و  ایران«  برای  »عدالت 
بشر«  حقوق  جامعه های  بین المللی 
)FIDH( حاکیست تلویزیون جمهوری 
اسالمی در دهه گذشته بیش از ۸۶۰ 
افتراآمیز  محتوای  و  اجباری  اعتراف 

پخش کرده است.
محمد نیری از مدیران »عدالت برای 
باید  اروپا  »اتحادیه  می گوید:  ایران« 
به  وابسته  و گزارشگران  ورود مقام ها 
فعالیت های  همچنین  و  صداوسیما 
تا  اروپا  اتحادیه  را در کشورهای  آنها 
زمانی که حکومت ایران متعهد به توقف 
چنین اعمال منسوخی شود، به حالت 

تعلیق درآورد.«
گزارش مشترک نهادهای حقوق بشری 
»فدراسیون  و  ایران«  برای  »عدالت 
بشر«  حقوق  جامعه های  بین المللی 
تیرماه ۹۹  پنجم  امروز  )FIDH( که 
)۲۵ ژوئن ۲۰۲۰( منتشر شد، حاکیست 
دهه  در  اسالمی  جمهوری  تلویزیون 
اعتراف اجباری  از ۸۶۰  گذشته بیش 

و محتوای افتراآمیز پخش کرده است.
طی  مشترک،  گزارش  این  اساس  بر 
اعترافات  دست کم  اخیر  دهه  یک 
اجباری ۳۵۵ نفر و محتوای افتراآمیز 
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پرزیدنت  پنس:  =مایک 
ترامپ ما را از مهلکه توافق 
قاسم  و  کرد  خارج  اتمی 

سلیمانی حذف شد.
=ترامپ: ایران وحشتناک 
کند.  توافق  ما  با  می خواهد 
اما ]جان[ کری و بقیه به آنها 

گفتند صبر کنید.
=»من گفتم ما می توانیم 
می تواند  ایران  کنیم.  صبر 
صبر کند اما بعد باید هزینه 
بزرگ و وحشتناکی را برای 

توافق بپردازند«.
کمپین  و  مپ  ا تر  =
از  بخشی  در  او  انتخاباتی 
حالی  در  خارجی،  سیاست 
جمهوری  اتمی  برنامه  روی 
قاسم  کشتن  و  اسالمی 
سلیمانی به عنوان تروریست 
رقبای  که  کرده اند  تمرکز 
»دموکرات ها«  یعنی  ترامپ 
و نامزدشان نمی توانند روی 
مورد  دو  این  از  هیچکدام 
مانوور داده و برای جلب آرای 
را  آنها  آمریکا، خالف  مردم 

مدعی شوند!
رئیس جمهوری ایاالت متحده در یک 
سخنرانی انتخاباتی گفت اگر جمهوری 
اسالمی ایران تا انتخابات آمریکا منتظر 
بماند،  باید برای توافق چند برابر هزینه 
انتقاد  به  هوادارانش  او در جمع  کند. 
از مواضع »دموکرات ها« در حمایت از 

دونالد ترامپ در یک کمپین انتخاباتی: جو بایدن مخالف 
حذف قاسم سلیمانی تروریست شماره یک جهان بود

سخنرانی انتخاباتی پرزیدنت ترامپ در ایالت اُکالهما ۲۰ ژوئن

جمهوری اسالمی پرداخت.
دونالد ترامپ و معاونش مایک پنس 
شنبه شب ۲۰ ژوئن )۳۱ خرداد( در شهر 
»تالسا« در ایالت اکالهما سخنرانی کردند.

سخنرانی  ترامپ  از  قبل  که  پنس 
کرد در بخشی از سخنانش به مسئله 
با  و  پرداخت  ایران  اسالمی  جمهوری 
نقد  پول  بسته های  »ارسال  به  اشاره 
بایدن«  جو  از سوی  ایران  رژیم  برای 
در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما 
گفت: »پرزیدنت ترامپ ما را از مهلکه 
توافق اتمی خارج کرد و قاسم سلیمانی 

حذف شد«.
بخش عمده سخنرانی ترامپ اما در 
و  ُکرونا  ویروس  منفی  تاثیرات  مورد 
اقدامات دولت در مقابل آن بود ولی وی 
نیز به موضوع رژیم ایران پرداخت و با 
تاکید بر اینکه تهران به شدت برای یک 
توافق تالش می کند گفت که ایرانی ها 
از  توصیه هایی  چون  هستند؛  منتظر 
و  می شنوند  ]دموکرات ها[  او  رقبای 
می خواهند ببینند چه کسی در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا پیروز می شود.

ترامپ  آمریکا«  گزارش »صدای  به 
افزود: »من به آنها گفتم ما می توانیم 
منتظر بمانیم اما وقتی من پیروز شدم، 
شما هزینه  باالتری را برای توافقی که 
باید  باشید،   داشته  می توانید  اکنون 

بپردازید«.
اینکه رژیم  با بیان  ادامه  ترامپ در 
ایران هم می خواهد جو بایدن برنده شود 
گفت: »بگذارید من صریح به شما بگویم. 
من می توانم بهترین توافق و سریع ترین 
را با ایران انجام بدهم. آنها می خواهند 
من ببازم. آنها می خواهند من ببازم که 
اوباما  پرزیدنت  شوند.  آمریکا  صاحب 
میلیون ها دالر به ایرانی ها پول نقد داد. 

االن آنها وضع شان خوب نیست. یک 
روز از ما تشکر می کنند. ]رژیم[ ایران 
وحشتناک می خواهد با ما توافق کند. 
گفتند  آنها  به  بقیه  و  ]جان[کری  اما 
صبر کنید. اگر ترامپ ببازد،  شما صاحب 
و مالک آمریکا می شوید. من گفتم ما 
می تواند  ایران  کنیم.  صبر  می توانیم 
صبر کند اما بعد باید هزینه بزرگ و 

وحشتناکی را برای توافق بپردازند«.
بایدن مخالف کشتن سلیمانی بود

دونالد ترامپ در ادامه درباره اقدامات 
تروریسم گفت:  با  مقابله  برای  آمریکا 
»ما رهبر داعش را کشتیم. ما بزرگترین 
تروریست جهان یعنی قاسم سلیمانی 
را حذف کردیم. ما به زندگی شان پایان 
بایدن  و حذف شان کردیم. جو  دادیم 
مخالف کشتن سلیمانی بود همانطور که 
با کشتن بن الدن مخالف بود. او همیشه 

در سمت غلط ایستاد«.
به نظر می رسد که ترامپ و مقامات 
ارشد دولت او بخشی از تبلیغات خود 
مستقیم  را  انتخاباتی  رقابت های  در 
بر ضعف های توافق اتمی با جمهوری 
شکست  نهایت  در  و  ایران  اسالمی 
دائم روی  تاکید  متمرکز کرده اند.  آن 
رئیس  از سوی  سلیمانی  قاسم  شکار 
جمهوری آمریکا و اطرافیان او به این 
مورد،  دو  این  از  آنها  که  است  معنی 
برنامه اتمی جمهوری اسالمی و حمایت 
آن از تروریسم، به عنوان برگ های برنده 
انتخاباتی در سیاست خارجی حساب 
رقبای  که  حالیست  در  این  می کنند. 
ترامپ یعنی »دموکرات ها« و نامزدشان 
نمی توانند روی هیچکدام از این دو مورد 
مردم  آرای  جلب  برای  و  داده  مانوور 

آمریکا، خالف آنها را مدعی شوند!

و  فلسطینی ها  بین  فقی  توا برای 
بنیامین  اسرائیل هموار سازد. طرح 
از  بخش هایی  الحاق  برای  نتانیاهو 
ر  د فلسطینی نشین  مین های  سرز
کرانه باختری رود اردن ولی می تواند 
ببندد در  بر گفتگوهای صلح  را  راه 
حالی که ماجراجویی های جمهوری 
اسالمی در منطقه کشورهای عربی 
نزدیک  یکدیگر  به  را  ئیل  اسرا و 

است. ساخته 

احمد رأفت با منشه امیر روزنامه نگار 
با سابقه ایرانی- اسرائیلی و بنیانگذار 
رادیو »پیام اسرائیل« درباره این مسائل 

گفتگویی انجام داده است.

علیه ۵۰۵ تن از تلویزیون دولتی ایران 
پخش شده است.

الزم به یادآوری است که آمار این دو 
نهاد حقوق بشری، اعترافات اجباری را 
در بر می گیرد که از تلویزیون جمهوری 
اسالمی پخش شده است. اما آماری از 
اما  تهیه  که  اجباری  اعترافات  شمار 
پخش نشده است وجود ندارد چرا که 
حکومت از اعترافات اجباری به عنوان 
اهرم فشار و تهدید علیه مخالفان خود 
بهره می برد تا آنان را مجبور به سکوت 

و یا همکاری کند.
تحت  که  بشری  حقوق  گزارش  این 
عنوان »حکومت اورِولی: صداوسیمای 
سالح  مثابه  به  اسالمی  جمهوری 
سرکوب جمعی« در ۵۷ صفحه منتشر 
شده، نتیجه ی بیش از ۱۵۰۰ ساعت 
تحقیق و تحلیل بیش از ۱۵۰ برنامه 
قربانیان  با  تفصیلی  مصاحبه   ۱۳ و 
است که روند دیرینه ی تهیه و پخش 
اعترافات اجباری در جمهوری اسالمی 

را نمایان می کند.
»فدراسیون  و  ایران«  برای  »عدالت 
بشر«  حقوق  جامعه های  بین المللی 
)FIDH( با انتشار این آمار با صدور 
توقف  خواستار  مشترک  بیانیه ای 
اعترافات  از  ایران  حکومت  استفاده 

اجباری شده اند.
برای  از مدیران »عدالت  نیری  محمد 
اسالمی  »جمهوری  می گوید:  ایران« 
مسئولیت  پذیرش  از  که  مدت هاست 
در قبال اخذ اعترافات اجباری گریخته 
حالی   »در  است:  گفته  است.«وی 
پیوسته  ایران  دولتی  تلویزیون  که 
برنامه هایی را که محصول شکنجه و 
ارعاب است پخش می کند، گزارشگران 
صداوسیمای جمهوری اسالمی آزادانه 
در اروپا سفر و فعالیت می کنند بی آنکه 

عواقبی متوجه آنها باشد.«
وی تأکید می کند »اتحادیه اروپا باید 
به  وابسته  ورود مقام ها و گزارشگران 
فعالیت های  همچنین  و  صداوسیما 
تا  اروپا  اتحادیه  را در کشورهای  آنها 
زمانی که حکومت ایران متعهد به توقف 
چنین اعمال منسوخی شود، به حالت 

تعلیق درآورد.«
عادل رحمان خان دبیرکل »فدراسیون 
بشر«  حقوق  جامعه های  بین المللی 
)FIDH( نیز می گوید: »مقامات ایران 
اجباری  اعترافات  از  که  دهه هاست 
پخش  دولتی  رسانه های  توسط  که 
می شوند برای سرکوب عقیده مخالف 
رسیده  فرا  آن  زمان  برده اند.  بهره 
است که جامعه بین المللی برای توقف 
استفاده از اعترافات اجباری که منشأ 
بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر 

است به ایران فشار آورد.«
که  می گیرد  نتیجه  گزارش  ین  ا
در  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
منیتی  ا ه های  دستگا با  همکاری 
اطالعات  سازمان  و  اطالعات  وزارت 
به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
ابزاری برای سرکوب گسترده تبدیل 
همزمان  که  گزارش  است.این  شده 

قربانیان  از  حمایت  جهانی  روز  با 
شکنجه منتشر شده به روشنی نشان 
بطور  که  اجباری  اعترافات  می دهد 
»نظام مند« و سازمانیافته از رسانه های 
پخش  اسالمی  جمهوری  حکومتی 
سرکوب  و  »ترس  القای  برای  شده، 
که  اعترافاتی  است.  مخالف«  عقاید 
ظالمانه،  رفتارهای  شکنجه،  تحت 
غیرانسانی و تحقیرآمیز و دیگر موارد 

نقض حقوق بشر به دست می آیند.
بشری  حقوق  نهاد  دو  این  گزارش 
کرده اند  فاش  »قربانیان  دارد:  تأکید 
که نه فقط برای اخذ اعترافات اجباری 
جلو دوربین، اعترافاتی که اغلب کذب 
بودند، تحت شکنجه و بدرفتاری قرار 
گرفتند بلکه افزون بر این، پخش این 
اعترافات، رنج و درد عظیمی را برای 
از  بسیاری  است.  داشته  پی  در  آنان 
قربانیان، اعترافات اجباری را به عنوان 
با  همراه  روانی  و  شکنجه ای جسمی 

اثرات ماندگار توصیف کردند.«
 : لی و ر و ا مت  حکو « ش  ر ا گز
سالمی  ا جمهوری  ی  وسیما ا صد
جمعی«  سرکوب  سالح  مثابه  به 
تاثیر  و  عمق  گستردگی،  میزان  بر 
پروپاگاندای  تولید  پیچیده  دستگاه 
ب  کو سر و  می  سال ا ی  ر جمهو
طیف  دارد.  تمرکز  مخالف  عقیده 
جمله  از  زندانیان،  از  گسترده ای 
روزنامه نگاران،  بشر،  مدافعان حقوق 
مخالفان  اتنیکی،  اقلیت های  فعاالن 
دوتابعیتی،  شهروندان  و  سیاسی 
هدف برنامه  های تبلیغات و فشارهای 
این  در  بوده اند.  اسالمی  جمهوری 
اعترافات  پخش  تاثیر  به  گزارش 
نیز  قربانیان  خانواده های  بر  اجباری 

به تفصیل پرداخته شده است.
برای  »عدالت  مشترک  گزارش  در 
لمللی  بین ا »فدراسیون  و  یران«  ا
 )FIDH( بشر«  حقوق  جامعه های 
»انحصار  گرفتن  اختیار  در  چگونگی 
پخش رادیویی و تلویزیونی« و نقش 
نظام مند  پخش  و  تولید  در  »فعاالنه 
اعترافات اجباری«، »سرقت اطالعات 
ی  ا محتو ر  نتشا ا « و  خصوصی« 
جمهوری  صداوسیمای  افتراآمیز« 

اسالمی مستند شده است.
»فدراسیون  و  ایران«  برای  »عدالت 
بشر«  حقوق  جامعه های  بین المللی 
)FIDH( از جامعه جهانی می خواهند 
سرقت  اجباری،  اعترافات  پخش  که 
برنامه های  و  خصوصی  اطالعات 
افتراآمیز را به عنوان شکلی از شکنجه 
و رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز 

به رسمیت بشناسد.
این دو سازمان از کشورها می خواهند 
که  کنند  اجرا  و  تصویب  را  قوانینی 
اجازه دهد این تخلفات تحت صالحیت 
قضایی جهانی مورد پیگرد قرار بگیرند 
و از ابتکارات و اقداماتی که به قربانیان 
صداوسیمای  پروپاگاندای  کارزارهای 
رژیم ایران امکان شکایت حقوقی علیه 
مسئوالن و مطالبه خسارت را می دهد، 

حمایت کنند.
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انفجار مشکوک در منطقه نظامی پارچین؛ 
خرابکاری، اهمال ، حمله سایبری یا عمدی؟!

شامل  پارچین  =منطقه 
اراضی شرق تهران از جنوب 
مهارلو  و سد  ُخجیر  جنگل 
تا شمال جاده خاوران است 
کارخانجات  از  است  پر  که 
موشک سازی و مهمات سازی 
همینطور  و  مهمات  زاغه  و 
قرارگاه  اتمی  تاسیسات 
آن  دور  تا  دور  که  پارچین 
یگان های نظامی و پدافندی 

مستقرند.
=سخنگوی وزارت دفاع: 
یک  انفجار  به  مربوط  صدا 
مخزن گاز در منطقه عمومی 
پارچین بوده و این حادثه هیچ 

تلفاتی نداشته است.
=مردم به آنچه مسئوالن 
مورد عّلت حوادث  نظام در 
می کنند  مطرح  مشکوک 
هستند  بی اعتماد  و  بدبین 
و برخی معتقدند این انفجار 
عمدی و برای پاک کردن آثار 
فعالیت های اتمی بوده است. 
ادعای  به  بنا  آنکه  ویژه  به 
سخنگوی وزارت دفاع هیچ 
و همین  نداشته  تلفاتی هم 
را  آن  بودن  احتمال عمدی 

افزایش می دهد!
چین  ر پا ت  سیسا تأ =
همواره یکی از اماکنی بوده که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی 
آمانو  ریاست  از شروع  پس 
بر این آژانس )۲۰۰9( پس از 
البرادعی نیز بر بازدید آن به 
مشکوک  فعالیت های  دلیل 

اصرار داشته است.
پنجشنبه شب ۵ تیرماه در شرق تهران 
نوری عجیب شبیه یک انفجار مشاهده 
شد که منشاء آن نامشخص بود اما منبع 
اتمی  تاسیسات  حوالی  در  مکانی  آن 

پارچین به نظر می رسید.
گروهی از شهروندان در شرق پایتخت 
صدای انفجار شنیده بودند و عده ای دیگر 
نه اما مشاهده ی نوری که از شدت آن 
برای لحظاتی بخشی از نیمه ی شرقی 
پایتخت روشن شد بسیاری را نگران کرد.

انفجار در تاسیسات اتمی و نظامی 
بطور طبیعی وحشتناک و نگران کننده 
است ضمن اینکه جمهوری اسالمی هم 
در این زمینه بدسابقه است و هم به دلیل 
عدم شفافیت معلوم نیست در تأسیسات 
اتمی و نظامی به چه کاری مشغول است!

مراتب  به  رخدادی  چنین  مشابه 
شدیدتر در مهرماه سال ۱۳۹۴ در قرارگاه 

مهندسی پارچین اتفاق افتاد و سازمان 
و  دفاع  وزارت  به  وابسته  دفاع  صنایع 
پشتیبانی نیروهای مسلّح در نهایت اعالم 
کرد فعل و انفعاالت شیمیایی مواد آتش زا 
سبب انفجار شده و دو نفر از کارکنان یک 
واحد تحت عنوان کارگاه تولید مواد ناریه 

)منفجره( جان شان را از دست داده اند.
بامداد جمعه، ششم تیرماه، سرتیپ 
دوم داود عبدی سخنگوی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلّح ادعا کرد »صدا 
مربوط به انفجار یک مخزن گاز در منطقه 
عمومی پارچین بوده و این حادثه هیچ 
انفجار  است.  نداشته  همراه  به  تلفاتی 
توسط عوامل آتش نشانی و اطفاء حریق 

کنترل و مهار شد«.
شبکه های  در  زیادی  ویدئوهای 
اجتماعی از انفجار پارچین منتشر شد 

که شدت انفجار را نشان می دادند.
اراضی شرق  پارچین شامل  منطقه 
سد  و  ُخجیر  جنگل  جنوب  از  تهران 
مهارلو تا شمال جاده خاوران است که 
پر است از کارخانجات موشک سازی و 
مهمات سازی و زاغه مهمات و همینطور 
تاسیسات اتمی قرارگاه پارچین که دور 
تا دور آن یگان های نظامی و پدافندی 

مستقر هستند.
بسیاری از تاسیسات یا زیرزمینی اند و 
یا چنان در دل تپه ها قرار دارند که حتی 

دید به آنها بسیار محدود است.
در شرایطی که به اظهارات مقامات 
جمهوری اسالمی هیچ اعتمادی نیست، 
مانند همیشه حدس و گمان های زیادی 
در مورد علّت وقوع انفجار در پارچین بین 
مردم مطرح شده است. عده ای می گویند 
احتماالً خرابکاری است و برخی دیگر 
ادعا می کنند می تواند حمله سایبری یا 
نظامی باشد. شمار دیگری هم گفته اند 
شاید ناشی از کوتاهی و اهمال  کارکنان 
این تأسیسات باشد. اما علّت این انفجار 
عظیم آنهم در یک منطقه نظامی هر 
چه باشد، فوق العاده شک برانگیز است.

در این میان، برخی نیز مطرح کرده اند 
خودساخته  انفجار  یک  این  بسا  چه 
باشد برای پاک کردن رد فعالیت های 

مشکوک اتمی یا آثار اورانیوم آنهم در 
شرایطی که جمهوری اسالمی از سوی 
نهادهای بین المللی به شدت تحت فشار 
قرار دارد تا اجازه ی بازرسی کامل و بدون 
محدودیت را برای بازدید از تأسیسات 
بر  این گروه  مشکوک بدهد. استدالل 
همین فشارها و قطعنامه شورای حکام 
و احتمال ارجاع پرونده اتمی به شورای 
امنیت تأکید می کند. به ویژه آنکه بنا به 
ادعای سخنگوی وزارت دفاع هیچ تلفاتی 
هم نداشته و همین احتمال عمدی بودن 
و  این حدس  می دهد!  افزایش  را  آن 
گمان ها در حالیست که آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در شش  ماه گذشته نگفته 
است که مقامات ایران اجازه دسترسی 
و  است  نداده  را  تأسیسات  کدام  به 
آیا پارچین نیز جزو آنهاست یا نه! اما 
تأسیسات پارچین همواره یکی از اماکنی 
بوده که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
پس از شروع ریاست آمانو بر این آژانس 
)۲۰۰۹( پس از البرادعی نیز بر بازدید از 
آن به دلیل فعالیت های مشکوک اصرار 
داشته است. آمانو که در ژوئیه ۲۰۱۹ 
درگذشت، چندی پس از توافق اتمی 
)برجام( در یک سفر یک روزه به تهران 
در شهریور ۱۳۹۴ )که دومین سفر وی به 
ایران پس برجام بود( از پارچین دیداری 
تشریفاتی داشت که از سوی جمهوری 
اسالمی به عنوان بخشی از »نقشه راه« 

حل مسائل هسته ای قلمداد شد.
انفجار  در  دیگر  توجه  قابل  نکته ی 
مهیب دیشب این است که این انفجار در 
ادامه سلسله انفجارها و آتش سوزی های 
که  افتاده  اتفاق  مشکوکی  زنجیره ای 
شهرهای  در  پیش  دوماه  حدود  از 
گفته  به  و  شده  آغاز  ایران  مختلف 
مسئوالن و مدیران نظام تعداد زیادی 
از آنها عمدی بوده و افرادی نیز دستگیر 
شده اند. در همین ارتباط، مسئوالن قوه 
قضائیه جمهوری اسالمی اعالم کرده اند 
به  اقدام  عمد  به  که  کسانی  مجازات 
ثابت  اگر  می کنند  آتش سوزی  ایجاد 
شود قصدشان ضربه به نظام بوده است 

اعدام خواهد بود.
=استیون منوچین وزیر 
خزانه داری آمریکا می گوید: 
از  همچنان  ایران  »رژیم 
فلزات  تولیدکنندگان  سود 
فروش  یندگی های  نما و 
خارجی آن برای تأمین مالی 
کننده  بی ثبات  رفتارهای 
استفاده  جهان  سراسر  در 

می کند«.
میان هشت شرکت  =از 
تحریم شده سه شرکت در 
امارات، آلمان و هنگ کنگ 

مستقرند.
خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر 
 )OFAC( وزارت خزانه داری آمریکا
نیز  تیرماه(   ۵( ژوئن   ۲۵ پنجشنبه 
فوالد،  صنایع  در  فعال  شرکت  هفت 
آلومینیوم و آهن ایران را در فهرست 

تحریم ها قرار داد.
خزانه داری  وزیر  منوچین  استیون 
آمریکا می گوید: »رژیم ایران همچنان 
و  فلزات  تولیدکنندگان  سود  ز  ا
نمایندگی های فروش خارجی آن برای 
تأمین مالی رفتارهای بی ثبات کننده 
می کند«.  استفاده  جهان  سراسر  در 
ادامه خواهد  تحریم ها  »این  افزود:  او 
است  متعهد  متحده  ایاالت  و  داشت 
بخش های اصلی اقتصاد ایران را منزوی 
کند تا درآمدهای این بخش ها صرف 

رفاه مردم ایران شود«.
شده  تحریم  شرکت های  میان  از 
سه  و  ایران  در  مستقر  شرکت  چهار 
شرکت در امارات، آلمان و هنگ کنگ 
با  آنها  اغلب  که  رسیده اند  ثبت  به 

تحریم هشت شرکت ایرانی و خارجی فعال در صنایع فلزات ایران؛ 
»درآمد اقتصادی ایران باید صرف رفاه مردم شود«

ارتباط  در  مبارکه«  »فوالد  شرکت 
هستند:

-شرکت سنگ آهن مرکزی ایران
– شرکت »فوالد متیل« مرتبط با 

شرکت فوالد مبارکه سپاهان
-شرکت »جهان فوالد سیرجان«

تریدینگ«  فیوچر  »بِتر  -شرکت 
فوالد  با  مرتبط  امارات  در  مستقر 

مبارکه سپاهان
و  ایدوستریال  »گلوبال  -شرکت 
 GLOBAL ( سوپالی«  اینجین 
 INDUSTR IAL  AND
 )ENGINEERING SUPPLY
مستقر در هنگ کنگ بر اساس اجرای 
قانون منع ساخت و اشاعه تسلیحات اتمی

ستیل«  ا سیفیک  پا « -شرکت 
 )PACIFIC STEEL FZE (
مستقر در امارات مرتبط با شرکت فوالد 

مبارکه سپاهان
تریدینگ«  استیل  »تارا  -شرکت 
 TARA STEEL TRADING(
GMBH( مستقر در آلمان مرتبط با 

شرکت فوالد مبارکه سپاهان
تریدینگ«  متال  »توکا  -شرکت 
 TUKA METAL TRADING(
DMCC( مستقر در امارات متحده عربی 
مرتبط با شرکت فوالد مبارکه سپاهان

این تحریم ها یک روز پس از آن اعالم 
شد که ۵ ناخدای ایرانی تانکرهایی که 
به ونزوئال بنزین حمل کرده بودند در 

فهرست تحریم ها قرار گرفتند.
 ۲۰۱۸ سال  اواخر  آمریکا  دولت 
)آبان ماه ۱۳۹۷( شرکت فوالد مبارکه 
که بزرگترین تولیدکننده فوالد در ایران 
است را به اتهام مشارکت در تامین مالی 
تروریسم به نفع سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، تحریم کرد. چند ماه بعد نیز 

شماری  دیگر از شرکت های مرتبط با 
صنایع فلزات در ایران از جمله فوالد 
اصفهان،  فوالد  هرمزگان،  فوالد  صبا، 
فوالد کاوه جنوب، فوالد آلیاژی ایران، 
گل گهر،  معدنی  و  صنعتی  شرکت 
شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، آهن 
و فوالد ارفع، شرکت آلومینیوم ایران، 
شرکت  المهدی،  آلومینیوم  شرکت 
و  خوزستان  فوالد  ایران،  مس  ملی 
شرکت آهن و فوالد غدیر را به فهرست 

تحریم ها افزود.
تحریم های  تمدید  برای  واشنگتن 
می کند.  تالش  ن  یرا ا تی  تسلیحا
شورای  در  قطعنامه  صدور  از  پس 
نرژی  ا لمللی  بین ا نس  ا ژ آ م  حکا
به  لمللی  بین ا ی  ها ر فشا تمی  ا
با  همکاری  برای  اسالمی  جمهوری 
است. شده  بیشتر  آژانس  بازرسان 

برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران و کلی کرافت نماینده دائم 
آمریکا در سازمان ملل از اعضای شورای 
تسلیحاتی  تحریم  خواسته اند  امنیت 

رژیم ایران را تمدید کنند.
که  جلسه ای  در  کرافت  و  هوک 
شد  برگزار  ویدئوکنفرانس  صورت  به 
مورد  در  امنیت  شورای  اعضای  با 
پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ایاالت 
متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کردند. 
این قطعنامه پیش از این برای  اعضای 

شورای امنیت ارسال شده بود.
وزارت خارجه آمریکا در اطالعیه ای 
تیرماه(   ۵( ژوئن   ۲۵ پنجشنبه  که 
شورای  که  است  آورده  کرد  منتشر 
امنیت باید به اتفاق آرا نگرانی در مورد 
جمهوری  توسط  تسلیحات  تأمین 

اسالمی ایران را تأئید کند.

یکی از ماهواره های استارلینک

»استارلینک«  =پروژه 
ثبت  به  آغاز  هم اکنون  از 
نام عالقمندان به دسترسی 
کرده  ماهواره ای  اینترنت 
در  »ایران«  نام  اما  است. 
که  یی  ها ر کشو فهرست 
وبسایت  در  »استارلینک« 
دیده   ، ده دا ر  قرا خود 

نمی شود!
ایران  ققنوس  =پروژه 
سراسر  در  ایرانیان  همه  از 
با  تا  است  خواسته  جهان 
ارسال نام »ایران« از طریق 
 » لینک ر ستا ا « یت  بسا و
تمایل خود را به استفاده از 
این تکنولوژی به مدیران این 

پروژه اعالم کنند.
شده  شناخته  نامی  »استارلینک« 
و  اینترنت  و  ارتباطات  تکنولوژی  در 
به  وابسته  پروژه  این  است.  ماهواره 
»اسپیس ایکس«  آمریکایی  شرکت 
ماهواره های  فرستادن  با  مدت هاست 
مخابراتی تالش برای تحقق بخشیدن 
به دسترسی به اینترنت ماهواره ای و 
کرده  آغاز  را  جهان  سراسر  در  آزاد 
است. این امکان که قرار است از سال 
۲۰۲۱ به بازار عرضه شود از هم اکنون 
آغاز به ثبت نام برای عالقمندان جهت 
دریافت این تکنولوژی کرده است.  اما 
نام »ایران« در فهرست کشورهایی که 
قرار  خود  وبسایت  در  »استارلینک« 

داده، دیده نمی شود!
با  بیانیه ای  در  ایران  ققنوس  پروژه 
جمهوری  که  تحریم هایی  به  توجه 
اسالمی ایران مسبب آن است از همه 
خواسته  جهان  سراسر  در  ایرانیان 
است تا با ارسال نام »ایران« از طریق 
خود  تمایل  »استارلینک«  وبسایت 
به  تکنولوژی  این  از  استفاده  برای  را 
گوش گردانندگان این پروژه و مدیران 

»اسپیس ایکس« برسانند.
متن کامل بیانیه پروژه ققنوس ایران 

را در ادامه می خوانید.
ایرانیان گرامی،

عظیم ترین  از  »استارلینک«  شبکه 
خدمات  ارائه دهنده  پروژه های 

اینترنت ماهواره ای مربوط به شرکت 
است   »SpaceX »اسپیس ایکس 
که در یک اقدام جهانی از شهروندان 
کشورهای گوناگون، به غیر از ایران و 
دعوت  دیگر،  کشورهای  از  معدودی 
برای  تمایل  صورت  در  تا  کرده 
برخوردار شدن از اینترنت آزاد، با ذکر 
ایمیل، ُکد پستی و انتخاب نام کشور 
متبوعه در فهرست ارائه شده، ثبت نام 

کنند.
دلیل  به  »ایران«  نام  اگرچه 
در  اسالمی  جمهوری  سیاست های 
فهرست تحریم های جهانی قرار دارد 
ارائه شده ی  لیست  در  متأسفانه  و 
شما  و  نیست  موجود  شرکت  این 
اینترنت  آزاد  خدمات  از  ایران  در 
ماهواره ای بی بهره خواهید ماند، ولی 
وبسایت  در  حاضرمی توانید  حال  در 
کشور نام  ذکر  با  »استارلینک« 

ُکد  کردن  وارد  محل  در    IRAN
مسئوالن  به  را  خود  اشتیاق  پستی، 
دسترسی  برای  »استارلینک«  پروژه 
ابراز  ارتباطی  مدرن  وسیله  این  به 
کنید. توجه داشته باشید که قسمت 
مربوط به کشور Country باید خالی 
باشد و هیچکدام از کشورهایی را که 
توسط »استارلینک« فهرست شده اند، 
در  که  می دانیم  ما  نکنید.  انتخاب 
این  ارسال  امکان  ایران  نقاط  برخی 
ندارد.  وجود  »استارلینک«  به  پیام 
باید در سراسر جهان تالش کرد  اما 
به  ایرانیان  تمایل  بیشتر  هرچه  تا 
استفاده از این امکان ارتباطی و علمی 

را اعالم نمود.
پذیرفته  صورت  در  ما،  دیدگاه  از 

پروژه ی  در  ایران  احتمالی  شدن 
می توانند  ایرانیان  »استارلینک«، 
خبرهای  و  اطالعات  آزاد  مبادله  از 
بدون سانسور از ایران و سراسر جهان 
برخوردار شوند. در حال حاضر بیش 
بر  شرکت  این  ماهواره ی   ۵۰۰ از 
برای  و  زمین در گردش اند  فراز کره 
نیز  جدید  ماهواره  ۳۰هزار  فرستادن 
برنامه ریزی شده است. هر یک از این 
ماهواره ها ۲۶۰ کیلوگرم وزن دارد که 
در ارتفاع   ۵۵۰ کیلومتری کره زمین 
قرار می گیرد و همگی آنها به ارائه ی 
خدمات ارتباطات اینترنتی اختصاص 

یافته اند.
دارد  نظر  در  »استارلینک«  پروژه 
برای  ماهواره ای  اینترنت  خدمات 
آینده  سال  از  را  پرجمعیت  مناطق 

میالدی،۲۰۲۱، آغاز کند.
اینترنت  این  امواج  دریافت  برای 
ماهواره ای به یک گیرنده نیاز است که 
نخستین تصاویر آن اخیرا منتشر شده و 
توسط استارلینک در دست تکمیل است.

ناشی  تحریم های  دلیل  به  اگرچه 
اسالمی  جمهوری  سیاست  های  از 
این  برای  ایران، تضمین موفقیت  در 
نام  ثبت  ولی  است،  غیرممکن  اقدام 
انبوه ایرانیان از داخل و خارج کشور، 
امکان تجدید نظر و افزودن نام ایران 
به فهرست کشورهای مشمول دریافت 
کمپانی  ماهواره ای  اینترنت  خدمات 

»استارلینک« را افزایش خواهد داد.
https:// :وبسایت پروژه استارلینک

www.starlink.com
پروژه ققنوس ایران

۴ تیرماه ۱۳۹۹/ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۰

بیانیه پروژه ققنوس ایران درباره اینترنت ماهواره ای »استارلینک«:
 ایرانیان باید بتوانند از اینترنت آزاد ماهواره ای 

استفاده کنند

منطقه ای که با خط قرمز تفکیک شده در شرق تهران محدوده ای کامالً نظامی و 
حفاظت شده و پرواز ممنوع است

نماینده   ۲۰۰ از  =بیش 
اعالم  بیانیه ای  در  مجلس 
جه  د بو د  کمبو ند  د کر
ی  نه ا سا ر ی  لیت ها فعا
را  کشور  رسمی  بین المللی 

فلج کرده.
=»این شبکه متناسب با 
پیام جهانی انقالب اسالمی 
راستای  در  سال هاست 
سی  ا ن هر ا یر ا با  بله  مقا
لیت  فعا اسالم هراسی  و 

می کنند«.
=این نمایندگان از دولت 
برای  خواسته اند  روحانی 
ارز  شبکه ها  این  راه اندازی 

تامین کند.
شبکه  چند  شدن  تعطیل  پی  در 
برون مرزی صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی به علت بی پولی، ۲۰۲ نماینده 
در بیانیه ای آن را آسیب حیثیتی به 
جمهوری اسالمی دانستند و خواستار 

»اقدام عاجل« دولت شدند.
بازدید عبدالعلی علی عسگری رئیس 
از  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 

بیانیه ۲۰۲ نماینده در انتقاد از قطع بودجه  »رسانه های مقاومت«:
 به جمهوری اسالمی آسیب حیثیتی خورده!

شبکه پرس تی وی تیرماه سال ۱۳۹۶
روح اهلل متفکرآزاد عضو هیأت رییسه 
مجلس یازدهم سه شنبه ۳ تیرماه در 

جلسه علنی این بیانیه را قرائت کرد.
به  آمده  بیانیه  این  از  بخشی  در 
عدم  از  ناشی  »محدودیت های  علت 
ارزی«  بودجه  موقع  به  تخصیص 
برون مرزی که در  فعالیت رسانه های 
مقاومت«  »رسانه های  نخست  صف 
به یک در حال قطع  قرار دارند یک 
شدن از ماهواره هستند و فعالیت های 
را  کشور  رسمی  بین المللی  رسانه ای 

فلج کرده است.
آنها گفته اند »این شبکه متناسب با 
پیام جهانی انقالب اسالمی سال هاست 
و  ایران هراسی  با  مقابله  راستای  در 
اسالم هراسی و نیز معرفی ظرفیت ها 
و واقعیت های کشور و با تأمین مواضع 

جمهوری اسالمی فعالیت می کنند«.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
بدهی  انباشت  اخیر  هفته های  »در 
نهادهای  عاجل  اقدام  عدم  و  ارزی 
مسئول گریبان شبکه های الکوثر، سحر 
انگلیسی  آی فیلم  تی وی،  پرس  اردو، 
افغانستان[  ]صدای  دری  رادیو  و 
برون مرزی گرفته و موجب قطع پخش 

آنها در مناطق هدف شده است«.
به  »چرا  پرسیدند  نمایندگان  این 

گسترش  از  ناشی  ضرورت های  رغم 
جمهوری  جهانی  و  منطقه ای  اقتدار 
نیازهای  افزایش  به  توجهی  اسالمی، 
برنامه سازی  بنیه  و  زیرساختی 

رسانه های برون مرزی نشده است؟«
دولت  از  نمایندگان  این  آنچه 
فعالیت  ادامه  برای  ارز  می خواهند 
شبکه های ماهواره ای برون مرزی است 
پخش  عربی  زبان  به  آنها  اغلب  که 
و  اعضا  رهبران،  پاتوق  و  می شدند 
تحلیلگران وابسته به گروه هایی نظیر 
حزب اهلل و حماس و حشدالشعبی بودند.

آمده  بیانیه  این  پایان  در 
معتقدند  نامه  این  »امضاکنندگان 
حمایت و پاسداری از رسانه ها که به 
اسالمی  انقالب  شهدای  خون  برکت 
پا گرفته اند درخواست همگان بوده و 
هیچ مسئولی حق ندارد خاکریزهای 
دیپلماسی رسانه ای جمهوری اسالمی 

ایران را تسلیم دشمن کند«.
برون مرزی  معاون  جبلی  پیمان 
صداوسیمای جمهوری اسالمی پیش 
از این گفته بود »آنهایی که مسئول 
یا  هستند  صداوسیما  ارزی  تامین 
می افتد  اتفاق  که  فجایعی  متوجه 
نیستند یا برایشان اهمیت ندارد و در 
هر دو صورت ما روز به روز در مقابل 
تبلیغات دشمن بی دفاع تر می شویم«.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

دادمان  =محمدمهدی 
ساله   ۳1 آقازاده ی 
اردیبهشت ماه سال گذشته 
حجت االسالم  از  حکمی  با 
عنوان  به  ساله   ۳9 قمی 
دستگاه ،  وارد  قائم مقام 
اسالمی  تبلیغات  سازمان 
شد و اکنون خود را تا مقام 
این  هنری  حوزه   ریاست 
سازمان تبلیغاتی و پر خرج 

باال کشیده است!
کارشناسان  =برخی 
ریاست  واگذاری  فرهنگی، 
سازمان  هنری  حوزه 
تبلیغات اسالمی به دادمان 
حوزه  شتاب  افزایش  را 
هنری برای اجرای »بیانیه ی 
علی  انقالب«  دوم  گام 
خامنه ای در عرصه فرهنگ 
افزایش  نتیجه  در  و  هنر  و 
و  فشار  اعمال  سانسور، 
هنری  فعالیت های  توقیف 

تعبیر می کنند.
رحمان  پسر  دادمان  محمدمهدی 
دولت  ترابری  و  راه  وزیر  دادمان 
هوایی کشته  سانحه  در  )که  خاتمی 
شد( و مسئول سابق بسیج دانشجویی 
به  »شریف«،  صنعتی  دانشگاه 
حکمی  با  و  خامنه ای  علی  دستور 
رئیس  قمی  محمد  حجت االسالم  از 
ریاست  به  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
حوزه هنری این سازمان منصوب شد.

رحمان  پسر  دادمان  محمدمهدی 
دولت  ترابری  و  راه  وزیر  دادمان 
بسیج  سابق  مسئول  و  خاتمی 
دانشجویی دانشگاه صنعتی »شریف« 
تأسیس  سالگرد  از  پس  روز  یک 
سازمان تبلیغات اسالمی )اول تیرماه 
 ۱۳۶۰( به دستور علی خامنه ای و با 
از حجت االسالم محمد قمی  حکمی 
حوزه  ریاست  به  سازمان  این  رئیس 

هنری منصوب شد.
 ۳۱ آقازاده ی  دادمان  محمدمهدی 
با  گذشته  سال  اردیبهشت ماه  ساله 
 ۳۹ قمی  حجت االسالم  از  حکمی 
ساله به عنوان قائم مقام وارد دستگاه ، 
سازمان تبلیغات اسالمی شد و اکنون 
این  حوزه  هنری  ریاست  مقام  تا 
دستگاه تبلیغاتی و پر خرج جمهوری 

اسالمی باال کشیده شده است!
فرهنگی،  کارشناسان  برخی 
هنری  حوزه  ریاست  واگذاری 
دادمان  به  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
برای  هنری  حوزه  شتاب  افزایش  را 
انقالب«  دوم  گام  »بیانیه ی  اجرای 
به  دستیابی  جهت  خامنه ای  علی 
عرصه  در   »۵۷ انقالب  »آرمان های 
افزایش  نتیجه  در  و  هنر  و  فرهنگ 
توقیف  و  فشار  اعمال  سانسور، 

فعالیت های هنری تعبیر می کنند.
راه  وزیر  دادمان  رحمان  پسر  وی 
خاتمی  محمد  دولت  در  ترابری  و 
بر   ۱۳۷۰ اردیبهشت ماه  که  است 
ساری  حوالی  در  هواپیما  سقوط  اثر 
کشته شد. انتصاب آقازاده های جوان 
در سازمان تبلیغات اسالمی با ریاست 
حجت االسالم قمی مسبوق به سابقه  

است.
احکامی  در   ۱۳۹۷ سال  در  وی 
سردار  داماد  جاللی  یاسر  جداگانه 
پدافند  سازمان  رئیس  جاللی 
داماد  حمیدیان  مجتبی  غیرعامل، 
حجت االسالم محمدی عراقی رئیس 
اسبق سازمان تبلیغات و عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و خبرگان، و 
کمیل خجسته فرزند حسن خجسته 
به  را  خامنه ای  علی  همسر  برادر 
عنوان اعضای هیات مدیره موسسه ی 

»تبیان« منصوب کرده بود.
بر  مبنی  تأییدنشده ای  اخبار  حتی 
وزیر  پسر  بطحایی  سبحان  انتصاب 
معاون  سمت  در  پرورش  و  آموزش 
حقوقی  فیش  و  »تبیان«  موسسه 

منتسب به او منتشر شده است.
دهه شصتی  مدیران  از  دادمان 

که  است  اسالمی  تبلیغات  سازمان 
در راستای جوانگرایی علی خامنه ای 
عرصه ی  اسالمی،  جمهوری  رهبر 
آزمایشگاهی  به  نیز  هنر  و  فرهنگ 
برای تربیت  آنها برای تبلیغ و ترویج 
عقیدتی  سیاست های  و  ایدئولوژی 

نظام تبدیل شده است.
بر  مبنی  زمزمه هایی  پیشتر 
امتیاز  صاحب  نیلی  میثم  انتصاب 
و  رجانیوز  وبسایت  مدیرمسئول  و 
پایداری  جبهه  مرکزی  شورای  عضو 
مجمع ناشران انقالب اسالمی و وحید 
یامین پور مجری و رئیس پژوهشکده 
فرهنگ و هنر اسالمی حوزه هنری به 
عنوان یکی از گزینه های ریاست حوزه 

هنری نام برده می شد.
با این انتصاب، مدیریت ۱۰ ساله ی 
محسن مومنی  شریف بر حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسالمی پایان گرفت. 
حکم  با  پیاپی  بار  دو  مومنی  شریف 
حجت االسالم مهدی خاموشی رئیس 
در  اسالمی  تبلیغات  سازمان  سابق 
سال ۹۳ و ۹۷ در سمت خود ابقا شده 

بود.
بر مبنای برخی اخبار منتشر شده، 
و  سن  سال   ۵۳ با  مومنی شریف 
ریاست حوزه هنری  سال  از ۱۰  پس 
در  و  داده  بازنشستگی  درخواست 
نهایت محمدمهدی دادمان جایگزین 

وی شده است.
حجت االسالم محمد قمی به تازگی 
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  حضور  در 
اسالمی  شورای  مجلس  در  اسالمی 
به شدت از »شلختگی« دستگاه  های 
اینستاگرام  فیلتر  عدم  و  فرهنگی 
انتقاد کرده است. پس از سخنان قمی 
افزایش  احتمال  درباره  بحث هایی 
محدودیت در شبکه های اجتماعی نیز 

مطرح شده است.
محمد قمی گفته بود: »شما ببینید 
چه اتفاقی امروز در فضای مجازی رخ 
می دهد و فرزندان مردم چه می بینند 
می کنند؟  استفاده  خوارکی  چه  از  و 

پنج تراک آخر آن خواننده ضدبشریت 
دیده  ویژه  بار  میلیون  از ۱۹۸  بیش 
شده است. شما مضامین آن را مرور 
کنید که چه چیزی به خورد فرزندان 
ما می دهند. فضای مجازی رها شده 

است.«
اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس 
طباطبایی  شهاب الدین  همچنین 
را  خوزستان  هنری  حوزه  مدیرکل 
از »معین« خواننده  به دلیل تمجید 
در یک الیو اینستاگرام از سمت خود 

برکنار کرد.
هنری  حوزه  اطالع رسانی  پایگاه 
سوابق »رئیس جوان حوزه هنری« را 
چنین شرح داده است: »محمدمهدی 
دادمان متولد ۱۳۶۷ در تهران است. 
صنایع  مهندسی  فارغ التحصیل  او 
و  است  شریف  صنعتی  دانشگاه  از 
حوزوی  دروس  تحصیل  به  مشغول 
در حوزه علمیه علی بن موسی الرضا 
)مشکات( است. سال ۸۴ مدال نقره 
المپیاد ادبیات را کسب کرد و از آن 
زمان تاکنون عضو بنیاد ملی نخبگان 

است«.
همچنین عضویت در هیئت مدیره و 
معاون محتوایی »موسسه سفیرفیلم«، 
رسانه  و  هنر  مدیره »موسسه  هیئت 
»پژوهشکده  امنای  هیئت  آینه«، 
قائم  شهید رضایی«، هیئت مدیره و 
مقام »حوزه  علمیه و عملیه نهضت«، 
هیئت موسس و مربی »مرکز نوآوری 
راهبردی  شورای  امید«،  فرهنگی 
اندیشه  و  فرهنگ  »پژوهشگاه  جوان 
مدیر  و  طراحی  شورای  اسالمی«، 
»اسالم  تشکیالتی  معرفتی  دوره 
»اتحادیه  مرکزی  شورای  ناب«، 
جنبش عدالت خواه« و معاونت تعلیم 
و تربیت سازمان بسیج دانشجویی و 
قائم مقامی حوزه دانشجویی »شریف« 
و مسئولیت بسیج دانشجویی دانشگاه 
مدیریتی  سوابق  جمله  از  »شریف« 
دادمان  محمدمهدی  تشکیالتی  و 

آقازاده ی ۳۱ ساله است!

محمدمهدی دادمان آقازاده ی ۳1 ساله  رئیس حوزه
 هنری سازمان تبلیغات اسالمی شد

محمدمهدی دادمان ۳1 ساله فرزند وزیر راه دولت خاتمی که در سانحه هوایی 
کشته شد

همدستی شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان برای
 بیکاری 1۲۰۰کسبه ی پاساژ پروانه

در  تهران  =جمعه بازار 
سال  از  پروانه  پارکینگ 
و  شد  راه اندازی   1۳۷۵
با  سال ها  این  طول  در 
صنایع  عتیقه جات ،  فروش 
کاالهای  و  پوشاک  دستی ، 
هنری به یکی از جاذبه ها و 
مقاصد گردشگری و اماکن 
مورد توجه پایتخت تبدیل 

شد.
رئیس  فخاری  =الهام 
شورای  اجتماعی  کمیته 
پیشتر  تهران  شهر 
پروانه  پارکینگ  واگذاری 
مستضعفان  بنیاد  به 
را  شهرداری  سوی  از 
خوانده  »بخشینه گری« 
نظر  تأمین  »برای  که  بود 
جهت  دیگر  نهاد  یک 
پالسکو«  پاساژ  تأمین 

صورت گرفته است.
یک  عنوان  به  =»من 
این  تعطیلی  از  بعد  خانم 
کنم؟  چه  باید  بازار  جمعه 
و  هستم  اینجا  4صبح  از 
خیلی ها مانند من هستند. 
که  دانشجویی  دختران 
را  خود  دانشگاه  هزینه 
فضای  اینجا  می دهند. 
است.  ما  برای  امنی 
نمی توانم مثل مردان پیک 
نمی توانم  بشوم.  موتوری 
دستفروشی  خیابان  در 
من  برای  خیابان  کنم. 

امنیت ندارد.«

بنیاد  می گویند  داخلی  منابع 
برای  اسالمی  انقالب  مستضعفان 
ساختمان  پارکینگ  گسترش 
پروانه  پارکینگ  »پالسکو«،  جدید 
که  را  تهران  »جمعه بازار«  محل 
دارد،  وجود  پیش  سال   ۲۴ از 
این  با تصاحب  تصاحب کرده است. 
در  کسبه    ۱۲۰۰ حداقل  پارکینگ، 

آستانه بیکاری قرار گرفته اند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، 
اسالمی  انقالب  مستضعفان  بنیاد 
ساختمان  پارکینگ  گسترش  برای 
پس  »پالسکو«،  ساخت  حال  در 
در  تهران  جمعه بازار  سال،   ۲۴ از 
چهارراه  در  واقع  پروانه  پارکینگ 

استانبول را تعطیل کرده است.
پارکینگ  در  تهران  جمعه بازار 
راه اندازی   ۱۳۷۵ سال  از  پروانه 
شد و در طول این سال ها با فروش 
پوشاک  دستی ،  صنایع  عتیقه جات ، 
فعالیت  بر  عالوه  هنری  کاالهای  و 
و  جاذبه ها  از  یکی  به  اقتصادی 
مورد  اماکن  و  گردشگری  مقاصد 
حاال  اما  شد.  تبدیل  پایتخت  توجه 
کسبه جمعه بازار تهران که سرقفلی 
 ۱۱ منطقه  شهرداری  توسط  ندارند 
رانده  بیرون  پارکینگ  این  از  تهران 
انتقال  تهران  شهر  پارک  به  و  شده 

داده شده اند!
دلیل  تهران  شهرداری منطقه ۱۱ 
دستفروشان  فعالیت  از  جلوگیری 
بودن  ناایمن  را  پروانه  پاساژ  در 

پارکینگ و احتمال وقوع آتش سوزی 
کسبه  حالی  که  در  کرده،  عنوان 
معتقدند شهرداری در تبانی با بنیاد 
برای  اسالمی،  انقالب  مستضعفان 
در  ساختمان  پارکینگ  گسترش 
نان  »پالسکو«  ساز  و  ساخت  حال 

آنها را آجر کرده است.
با اینکه قرار بود شهرداری منطقه 
مستضعفان  بنیاد  و  تهران   ۱۱
مقاوم سازی  کار  اسالمی  انقالب 
به  ماهه  شش  را  پروانه  پارکینگ 
پنج  امروز  تا  ولی  برسانند  پایان 
و  تعمیر  از  خبری  و  گذشته  ماه 

ایمن سازی این محل نشده است.
در  کسبه   ۱۲۰۰ می شود  گفته 
هستند  شاغل  تهران  جمعه بازار 
روی  هنری  ایده های  اجرای  با  که 
اقدام  حتی  پوشاک،  و  ابزارآالت 
جذب  و  خود  کاالهای  صادرات  به 
کرده اند.  خارجی  گردشگرهای 
زبان  آنان  از  بسیاری  همچنین 
در  تا  آموخته اند  نیز  را   انگلیسی 
و  توریست ها  با  ارتباط  برقراری 
موفق   خود،  کار  بازار  گسترش 
در  غرفه   ۱۷۰ بین،  این  در  باشند. 
و  خانوار  سرپرست  افراد  اختیار 

قرار  بهزیستی  سازمان  زیرپوشش 
داشته است.

به  تهران  جمعه بازار  از  استقبال 
همواره  که  است  بوده  زیاد  حدی 
امسال  بجز  سال،  آخر  روزهای  در 
روز  یک  در  ُکرونا،  شیوع  دلیل  به 
هر  و  داشته  بازدیدکننده  ۴۰هزار 
کدام از غرفه داران نیز برندهای تولید 

خود را به فروش می رساندند.
غرفه   ۱۱۰۰ با  پروانه  پارکینگ 
عرضه ی کاال در سه طبقه، فقط در 
تا  از ساعت ۸ صبح  روزهای جمعه 
کسبه  است.  بوده  فعال  عصر  پنج 
حضور  می گویند،  پارکینگ  این 
در  روز  یک  فقط  آنهم  مدت   کوتاه 
نامناسب  وضعیت  نسبت  به  هفته، 

و غیرایمن بازار بزرگ تهران، چنان 
تعطیلی   به  اقدام  که  نبوده  بحرانی 

آن کنند.
حاال بر اساس توافق پیروز حناچی 
مستضعفان،  بنیاد  با  تهران  شهردار 
نیاز  دلیل  به  پروانه  پارکینگ 
پارکینگ،  به  »پالسکو«  ساختمان 
برای انجام تعمیرات در اختیار بنیاد 

مستضعفان قرار گرفته است.
یکی از زنان کسبه پارکینگ پروانه 
که ۱۵ سال است در این پارکینگ 
کار می کند، در اعتراض به این تبانی 
گفته است: »من به عنوان یک خانم 
باید  جمعه بازار  این  تعطیلی  از  بعد 
و  هستم  اینجا  ۴صبح  از  کنم؟  چه 
مانند من هستند. دختران  خیلی ها 
خود  دانشگاه  هزینه  که  دانشجویی 
را می دهند. اینجا فضای امنی برای 
ما است. نمی توانم مثل مردان پیک 
موتوری بشوم. نمی توانم در خیابان 
من  برای  خیابان  کنم.  دستفروشی 

امنیت ندارد.«
در  پروانه  زنان جمعه بازار  نماینده 
است:  گفته  اقدام  این  به  اعتراض 
داریم.  کپسول  غرفه داران  ما  »همه 
تنها ۸ ساعت در هفته به این مکان 
اینجا  در  است  ۲۰سال  داریم.  نیاز 
فعالیت می کنم و یک شبه نان من و 
سه بچه ای که با غرور کار می کنیم و 
به خودمان تکیه داریم را می بُرید.«

الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی 
واگذاری  پیشتر  تهران  شهر  شورای 
پارکینگ پروانه به بنیاد مستضعفان 
از سوی شهرداری را »بخشینه گری« 
)؟!( خوانده بود که »برای تأمین نظر 
پاساژ  تأمین  جهت  دیگر  نهاد  یک 

پالسکو« صورت گرفته است.
شهر  شورای  سخنگوی  اعطا  علی 
پارکینگ  این  از  بازدیدی  در  تهران 
شهرداری  است  »چندی  بود،  گفته 
پارکینگ  تأمین  درگیر  تهران 
دلیل  به  و  پالسکوست  ساختمان 
 ۲۵۰ شعاع  در  پروانه  پاساژ  آنکه 
است،  پالسکو  ساختمان  متری 
پارکینگ  تأمین  جهت  توجه  مورد 
ساختمان پالسکو قرار گرفته است و 
ایمن سازی  و  مقاوم سازی  است  قرار 

آن انجام شود.«
تهران  شهر  شورای  عضو  این 
از  را  هویت  و  اقتصاد  ایمنی، 
ویژگی های مهم پاساژ پروانه دانسته 
هویت  بدانیم  »باید  که  بود  گفته  و 
و  است  شهر  به  متعلق  پاساژ  این 
در  باید  مدیریت شهری  تصمیم  هر 
مسیر حفظ این ۳ بعد باشد.« حاال 
بخشش  و  بذل  این  با  نیست  معلوم 
از  کدامیک  است  قرار  تبانی،  و 

هویت های این پاساژ حفظ شود!

خیابان استانبول سال 1۳۵۳
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=حشمت اهلل فالحت  پیشه 
مجلس  پیشین  نماینده 
شورای اسالمی هشدار داده 
در  ایران  اتمی  پرونده  اگر 
فصل  و  حل  حکام  شورای 
نشود و کار به شورای امنیت 
بکشد سرنوشت آن از دست 
جمهوری اسالمی خارج شده 
و به دست دولت های بزرگ 

خواهد افتاد.
=فالحت پیشه تاکید کرده 
یا   PMD آژانس می خواهد
ابعاد نظامی احتمالی پرونده 
هسته ای ایران را زنده کنند.

حق  روی  که  =»آنهایی 
وتوی روسیه و چین حساب 
هستند  خوش بین  کردند 
حمایت  ایران  از  زمانی  تا  و 

می کنند که لطمه نبینند«.
جوکار:  =محمدصالح 
حکام  شورای  جدید  بازی 
توسط  که  است  خوراکی 
سازمان »منافقین« و »رژیم 
آمریکا  و  صهیونیستی« 

پخته شده است.
باید  کوچکی نژاد:  =جبار 
با آژانس بین المللی  مذاکره 

انرژی اتمی را شروع کرد.
اکثریت  گرچه   =
نمایندگان مجلس از مخالف 
توافق اتمی  هستند و مدام 
بر لزوم خروج از NPT تاکید 
زدن  حرف  جز  اما  می کنند 

دست از پا خطا نمی کنند.
نشان  و  خط  کنار  در  روزها  این 
مذاکره  لزوم  زمزمه های  کشیدن ها، 
اعضای  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
شورای حکام پیش از آنکه پرونده اتمی 
به شورای امنیت ارجاع داده شود نیز به 

گوش می رسد.
نماینده  فالحت پیشه  حشمت اهلل 
اسالمی  شورای  مجلس  پیشین 
ایسنا  با  مصاحبه  در  تیر  سه شنبه ۳ 
تاکید کرده »پرونده هسته ای باید در 
شورای حکام حل و فصل شود و نباید 

کار به شورای امنیت بکشد«.
او توضیح داده »تا زمانی که پرونده 
می توانیم  ما  باشد،  حکام  شورای  در 
پرونده سالم خود را رفع نقص کنیم و 
خودمان مسئول پرونده مان هستیم ولی 
اگر این پرونده به شورای امنیت برود آن 
موقع سرنوشت آن متاثر از اما و اگرهای 
ناشی از تعامالت بین دولت های بزرگ 
می گوید  بود«.فالحت پیشه  خواهد 
»ادعاهای آژانس بر اساس دستاوردهای 
جاسوسی اسرائیل مطرح شده« اما در 
عین حال این را هم تاکید کرده است 
که »قطعنامه شورای حکام بسیار تندتر 
از داده های اطالعاتی است که در اختیار 
و  ادعاهای آمریکا  بر اساس  این شورا 

اسرائیل قرار گرفته است«.
آژانس  کرد  عنوان  همچنین  او 
می خواهد PMD یا ابعاد نظامی احتمالی 
کند. زنده  را  ایران  هسته ای  پرونده 
خروج از NPT  خواست آمریکا و 

اسرائیل است
بر  ایران  اگر  می گوید  فالحت پیشه 
راستی آزمایی  اجازه  دیپلماسی  اساس 
را به بازرسان بدهد دیپلماسی همچنان 
زنده می ماند ولی ضعیف تر از گذشته 
و چنانچه با »برخورد رادیکالی« مثل 
گیرد  صورت   NPT در  نظر  تجدید 
ممکن است پرونده ایران به شورای امنیت 
ارجاع داده شود و این مسیری است که 
آمریکایی ها و اسرائیلی ها طراحی کردند.

توصیه خودی ها به لزوم »مذاکره با آژانس« و 
دلخوش نبودن به روسیه و چین!

نباید حساب  روی روسیه و چین 
باز کرد

او هشدار داده »اگر پرونده به شورای 
امنیت برود آن موقع ایران دیگر نمی تواند 
رفتار تندی داشته باشد چرا که رفتار 
و  روسیه  باعث می شود که  ایران  تند 
چین نیز در شورای امنیت قطعنامه های 
این  با  نکنند  را وتو  ایران  جدید علیه 
فعالیت های  است  ممکن  که  عنوان 
هسته ای ایران به سمت نظامی حرکت 
کند.«اما نگرانی های جمهوری اسالمی 
فقط اینها نیست. فالحت پیشه در ادامه 
به آنهایی که فکر می کنند اگر پرونده 
شورای  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
امنیت برود »حفاظی به نام حق وتوی 
می گوید:  دارد«  وجود  چین  و  روسیه 
»این افراد دچار خوش بینی هستند و 
این خوش بینی آنها به لحاظ تاریخی 
سال های  در  چنانکه  است  رد  قابل 
روسیه  که  کرده ایم  مشاهده  گذشته 
و چین به قطعنامه های ضد ایرانی در 

شورای امنیت رای داده اند«.
رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملّی 
مجلس شورای اسالمی این را هم گفت 
که »فضای فکری حاکم بر دو کشور 
چین و روسیه فضای هژمونی است و 
فضای فکری آنها با ما متفاوت است. 
آنها هر کاری را انجام می دهند که در 
جایگاهی  بین المللی  هژمونی  فضای 
برای خود تعریف کنند و آنها تا زمانی 
از ایران حمایت می کنند که به هژمونی 
بین المللی و جایگاه آنان لطمه ای وارد 
نشود«.فالحت پیشه از معدود نمایندگان 
موضع  روسیه  علیه  که  است  مجلس 
علنی می گیرد. او دو سال پیش هم افشا 
کرد که وقتی هواپیماهای اسرائیلی به 
پایگاه سپاه پاسداران و نیروهای ایرانی 
در سوریه حمله می کنند روسیه پدافند 
می کند.مشخص  خاموش  را  خود 
از  تعداد  چه  رژیم  داخل  در  نیست 
صاحب  کارگزاران  و  سیاستمداران 
نفوذ شبیه فالحت پیشه فکر می کنند و 
معتقدند باید با بازرسان آژانس کنار آمد 
از سایت های مشکوک  تا  اجازه داد  و 
که  تأملی  قابل  پرسش  کنند.  بازدید 
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا اخیراً از 
رهبران جمهوری اسالمی پرسیده این 
است که در سایت  های مورد نظر آژانس 
اساساً چه فعالیتی شده که تهران اجازه 

دسترسی به آنها را نمی دهد؟
تحلیلگران  از  شماری  این  از  پیش 
و  جسته  که  کارشناسانی  و  سیاسی 
گریخته در روزنامه های چاپ ایران اظهار 
نظر می کردند گفته بودند که طرح مسائلی 
مثل خروج از NPT فقط بحران ساز است 
و حزب اللهی ها  والیتمداران  اما صدای 
و  برجام  از  باید  می گویند  مدام  که 
است. بلندتر  بسیار  شد  خارج   NPT
NPT فشار برای خروج از برجام و

کرمان  نماینده  موسی غضنفرآبادی 
در مجلس شورای اسالمی از افرادیست 
بانی  و  باعث  را  اسرائیل  و  آمریکا  که 
صدور قطعنامه در شورای حکام علیه 
گفته  وی  می داند.  اسالمی  جمهوری 
رفته  بین  از  آژانس  »حیثیت  است: 

از  قرار گرفتن  تأثیر  به دلیل تحت  و 
فشارهای آمریکا، اقتدار جهانی ندارد«.

نماینده  جوکار  محمدصالح  سردار 
جدید  بازی  اینکه  بیان  با  نیز  یزد 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خوراکی است که توسط سازمان 
و  »منافقین« و »رژیم صهیونیستی« 
تصاویر  »با  گفت:  شده،  پخته  آمریکا 
پرونده  ایران  علیه  واهی  مستندات  و 
این  القای  دنبال  به  و  کردند  سازی 
اجازه  ایران  که  هستند  موضوع 
دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات 

هسته ای خود را نداده است«.
تاکید بر شروع مذاکره با آژانس

اما جبار کوچکی نژاد که از نمایندگان 
اصولگرای مجلس شورای اسالمی است 
نظر دیگری دارد. او از یکسو می گوید 
برابر  در  ایران  اسالمی  »جمهوری 
فشارها نرمش نشان ندهد« و از سوی 
دیگر تاکید کرده »باید مذاکره با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی را شروع کرد«.
در  می کند  آشکار  نظرها  اظهار  این 
مورد  در  هنوز   نظام  باالیی  الیه های 
واکنش عملی به قطعنامه شورای حکام 
تصمیمی گرفته نشده اما روشن است 
اجازه  آژانس  بازرسان  به  باید  یا  که 
داد  را  مشکوک  سایت های  از  بازدید 
باال  غلظت  با  اورانیوم  ذخیره سازی  و 
را متوقف کرد و جواب قانع کننده در 
انبارهای  در  اورانیوم  آثار  مورد کشف 
از  سر  اتمی  پرونده  یا  و  داد  مخفی 
شورای امنیت در خواهد آورد. اینهمه 
 NPT از  خروج  که  حالیست  در 
یعنی اعالن جنگ و تقابل! در چنین 
بین المللی  جامعه  اگر  حتی  شرایطی 
واکنش نظامی به اقدامات ایران نشان 
ندهد، تحریم های سازمان ملل وضعیت 
اقتصادی رژیم را  از این هم که هست 
وخیم تر خواهد کرد.واقعیت این است 
که افزایش قیمت دالر تا ۲۰ هزار تومان 
از یک  و گران شدن کاالها در کمتر 
هفته اولین اثر مستقیم قطعنامه شورای 
حکام بوده است که دولت را وادار به 
دستکاری های ارزی می کند. اقدامی که 
عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی 

آن را »تله آمریکایی  ها« نامیده است.
اکثریت  گرچه  حاضر  حال  در 
از  نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
مخالف توافق اتمی  هستند و مدام بر 
لزوم خروج از NPT تاکید می کنند اما 
جز این شعارها، در عمل دست از پا خطا 
نمی کنند! آنها از نظر قانونی می توانند 
در یک طرح دو فوریتی مسئله خروج از 
برجام را در مجلس پیگیری کند اما تا 
کنون فراتر از حرف زدن به شکل بیانیه  

و توصیه و مصاحبه نرفته اند!
امضای  از  پیش  کرد  یادآوری  باید 
اسالمی  جمهوری  نیز  اتمی  توافق 
ظاهرا زیر بار بازدید بازرسان آژانس از 
سایت های نظامی نمی رفت  اما همزمان 
آژانس  پیشین  رئیس  آمانو  یوکیو 
می گفت جمهوری اسالمی بازدیدها را 
قبول کرده است!  در نهایت نیز رژیم 
راهی بجز »نرمش قهرمانانه« پیدا نکرد 

و برجام امضا شد.
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ادامه دارد

به هرحال آقای نخست وزیر و آقای 
وزیر دارایی از این که موفق شده بودیم 
حدود دو ماه قبل از پایان سال، بودجه 
کامل را آماده سازیم، رضایت کامل 
داشتند و مقرر شد که من شخصاً در 
هیأت دولت حضور یافته و پاسخگوی 
سؤاالت آقایان وزراء باشم و به این 
ترتیب عمل شد و بودجه تهیه شده و 
تمام تبصره های قانونی مربوط به آن 
بدون تغییر به تصویب هیأت وزیران 
رسید و به مجلس شورای ملی تقدیم 
شد. انجام این امر صرفنظر از موفقیت 
کاری و خدمت مملکتی، برای شخص 
من نیز از نظر تجربه و اطالع از جزئیات 
کارهای مملکت و آشنایی با مسؤولین 
امور، یک فرصت استثنائی بی نظیر 
بود که در سالهای بعد در کارهای پر 
مسؤولیتی که عهده دار شدم بسیار 

مفید قرار گرفت.
حاشیه  در  بعد،  ماههای  طی 
کارهای جاری، موضوع تهیه مجموع 
وزارت  به  مربوط  مقررات  و  قوانین 
در  نظر  تجدید  همچنین  و  دارایی 
بیشتری  شدت  با  اداری  سازمان 
آن  پاییز  اوایل  در  و  شد  پیگیری 
سال مجموعه کاملی از کلیه قوانین 
و مقررات و تصویبنامه ها و دستورات 
تصمیمات  مبنای  باید  که  وزارتی 
آماده  گیرد،  قرار  مربوطه  مسؤولین 
گردید و به صورت دو جلد کتاب قطور 
در چاپخانۀ دولتی به چاپ رسید. در 
مورد سازمان اداری نیز پس از چندین 
ماه تشکیل جلسات متعدد با مسؤولین 
امر و جلب همکاری آنها بخصوص 
عبدالحسین  آقای  ارزندۀ  کمکهای 
مقتدر و همکار ایشان آقای محمود 
سلسله  که  جدیدی  طرح  کاشفی، 
مراتب اداری و نحوۀ ارتباط واحدهای 
مختلف وزارت دارایی را بطور روشن و 
بر اساس ضوابط مدون مدیریت برقرار 
می ساخت، برای تصویب وزیر دارایی 
آماده شد ولی به علت بیماری قلبی 
آقای ناصر، تصویب آن به تأخیر افتاد.

آقای  سال،  آن  آبانماه  اوایل  در 
ناصر به علت بیماری قلبی از کار کناره 
گرفت و تیمسار سرلشکر ضرغام وزیر 
انحصارات و گمرکات به جای ایشان 
مسؤولیت وزارت دارایی را عهده دار 

شدند.
در روز ورود ایشان به وزارت دارایی، 
با  معارفه  و  آشنایی  برای  جلسه ای 
وزیر جدید با شرکت کلیه معاونین و 
مدیران کل تشکیل گردید. در پایان 
جلسه، تیمسار ضرغام از من خواستند 
که در دفتر ایشان بمانم و پس از خارج 
شدن همکاران، اظهار داشتند: »روز 
قبل که انتصاب من به وزارت دارایی 
قطعی گردید، قرار شد شما تصدی 
وزارت انحصارات و گمرکات را عهده دار 
شوید و بدین مناسبت می خواهم شما 
وزارتخانه  آن  کارهای  جریان  در  را 
منتظر  که  این  بدون  و  دهم«  قرار 
عکس العمل و جواب من باشند شروع 
کردند به توضیح دادن دربارۀ سازمان 
وزارت انحصارات و صالحیت و تجربه 
و رؤسای هر قسمت و برنامه هایی که 
در آنجا شروع کرده اند و کارهایی که 
باید در آینده در آن وزارتخانه دنبال 
شود. توضیحات مفصل ایشان بیش از 
یک ساعت طول کشید و در تمام این 
مدت من با اطالع و سابقه ای که از طرز 
کار و نحوۀ عمل تیمسار ضرغام داشتم 
آینده چه  در  که  بودم  این  فکر  در 
مسائل غیر قابل حلی با ایشان خواهم 
داشت چون می دیدم که دارای دو طرز 
فکر کامال متفاوت هستیم و اختالف 
نظر ما بر اصول قرار داشته و بنیادی 
است. ایشان معتقد بودند که دولت 
باید کلیه احتیاجات سازمانهای خود 
را چه در مورد مواد  غذایی و پوشاک 
و احتیاجات درمانی و از هر بابت رأساً 
تهیه نماید و در اجرای این سیاست 
توضیح می دادند که چه اقداماتی در 
انجام  گمرکات  و  انحصارات  وزارت 
داده اند و انتظار داشتند که وقتی من 
به آن وزارتخانه رفتم این اقدامات را 
دنبال کرده و گسترش دهم و در نظر 
داشتند که پس از تأمین احتیاجات 
کارکنان دولت باید برنامه ای را دنبال 
کرد که تا حد ممکن احتیاجات مردم 
نیز توسط سازمانهای دولتی تأمین 
گردد. این نظر کامال با معتقدات من 
در تضاد بود زیرا من عقیده داشتم 
اعمال  از  ممکن  حد  تا  باید  دولت 
تصدی سازمانهایی که در صالحیت 
بخش خصوصی است دست کشیده و 
فقط به اعمال حاکمیت قانونی بپردازد 
و تا جایی که می تواند دستگاه عظیم 
دولتی را کوچک کرده و با استفاده از 
وسائل جدید و روشهای نوین مدیریت، 

یک نوسازی کامل را در سازمانهای دولتی 
شروع و با تعداد کمتری کارمند که حقوق 
و مزایای آنها متناسب با وظائفشان باشد 
امور مملکتی را اداره کند. این طرز فکر 
کامال در قطب مخالف نظرات تیمسار 
ضرغام قرار داشت و  می توانستم حدس 
بزنم که از روز اول شروع کار در وزارت 
انحصارات و گمرکات هر اقدام کوچک که 
در آن وزارتخانه انجام گیرد و در راستای 
عکس العمل  با  نباشد  قبلی  کارهای 
شدید تیمسار ضرغام مواجه خواهد شد 
و متوجه بودم که در زمانی که حتی 
شخص نخست وزیر از درگیری با ایشان 
حذر می کرد وسایر وزرا نیز حریم ایشان 
را حفظ می کردند، فرد جوان و تازه واردی 
مانند من قادر نخواهد بود که در مقابله 
با ایشان موفقیتی حاصل نماید. وقتی 
سخنان تیمسار ضرغام به پایان رسید، 
حضورشان عرض کردم که مسلماً برای  
من افتخار بزرگی خواهد بود که به مقام 
وزارت برسم و می دانم که با روند فعلی 
کارها، دیر یا زود این کار انجام خواهد 
شد و لذا عجله ای در رسیدن به این مقام 
ندارم و ترجیح می دهم در هر کاری که 
به من محول شود فرد مؤثر و مفیدی 
باشم و در حال حاضر هم در سمتی که 
هستم دست به کاری زده ام که عالقه مندم 
آن را به نتیجه برسانم زیرا مدت دو سال 
است که آن را پایه ریزی کرده و به جایی 
رسانده ام که برای اجرا آماده شده است. 
سؤال کردند این چه کاری است؟ توضیح 
دادم که موضوع اول تهیه مجموعه قوانین 
و دستورات  تصویبنامه ها  و  مقررات  و 
وزارتی حاکم بر امور وزارت دارایی است 
که برای اولین بار مسؤولین مربوطه در 
مبنای  بر  می توانند  مختلف  رده های 
با اطمینان خاطر  آن، کارهای الزم را 
انجام دهند و مطمئن باشند که مقررات 
دیگری در نقض آن وجود ندارد و دوم 
تجدید نظر در فرم تشکیالتی سازمانی 
است که دستورالعملهای آن با همکاری 
کارشناسان مربوطه آماده شده و حاضر 
برای پیاده کردن است ولی اجرای آن به 
مدت زمان نسبتاً طوالنی و پیگیری مدام 
احتیاج دارد تا جا بیفتد و بنابراین اگر 
شما ایرادی نداشته باشید و موافق باشید 
ترجیح می دهم در وزارت دارایی مانده و 
این کار را به نتیجه برسانم. ایشان گفتند 
من از این پیشنهاد استقبال می کنم و 
موافقم. منتها شما خودتان آقای نخست 

وزیر را راضی کنید.
دفتر حزب  در  روز  آن  از ظهر  بعد 
کاسمی  دکتر  آقای  دیدن  به  ملیون 
که دبیر کل حزب و از نزدیکان آقای 
دکتر اقبال بودند رفتم و موضوع را در 
میان گذاشتم و اضافه کردم به نظر من 
هر کسی غیر از افراد نزدیک به تیمسار 
ضرغام، به وزارت انحصارات و گمرکات 
برود دچار مشکل بزرگی خواهد شد و 
دولت را درگیر مسائلی خواهد ساخت و از 
ایشان تقاضا کردم به نحو مناسبی موضوع 
را به اطالع آقای دکتر اقبال برسانند که 
حمل بر ناسپاسی من نشود. در دیروقت 
شب آقای دکتر کاسمی به من تلفن 
را  نخست وزیر  آقای  موافقت  و  کردند 
اعالم داشتند که به کار خود ادامه دهم.

روز بعد، جریان را به اطالع تیمسار 
ضرغام رساندم و ایشان خواستند که تمام 
دستورالعملهای مربوط به طرح سازمان  
نوین وزارت دارایی را که مدتی بود تهیه 
شده و به علت کسالت و ناراحتی قلبی 
آقای ناصر امضاء نشده بود، برای امضای 
ایشان آماده کرده و به دفترشان ببرم و 
در همان روز تصویب کردند که مبلغ 
شصت هزار تومان پاداش به سه نفری 
که مجموعه قوانین و مقررات را تهیه 
کرده بودند، پرداخت شود و همچنین 
دستورالعملهای مربوط به تجدید نظر در 
سازمان وزارت دارایی را نیز امضاء کردند. 
شرفعرضی  گزارشهای  این،  بر  عالوه 
مربوط به صدور فرمانهای جدید برای 

معاونین به امضای ایشان رسید.
من  انتصاب  فرمان  ترتیب  این  با 
به عنوان معاون هزینه وزارت دارایی صادر 
شد و رسماً تمام واحدهای مربوط به تهیه 
بودجه و پرداختهای دستگاه دولت، در 

حوزۀ مسؤولیت من قرار گرفت.
چند روز بعد نیز آقای خطاطان 
معاون وزارت انحصارات و گمرکات 
که از همکاران نزدیک تیمسار ضرغام 
وزارتخانه  آن  وزیر  به سمت  بودند 
معرفی شدند و همکاری کاملی بین 
این دو وزارتخانه برقرار گردید. خدمت 
من در وزارت دارایی به مدت سه ماه 
بودجۀ  مدت  این  در  و  یافت  ادامه 
سال آیندۀ دولت در دست تهیه بود 
و به عکس سالهای قبل که سازمانهای 
دولتی از تماس با وزارت دارایی احتراز 
می کردند و تحت فشار مقامات باال 
حاضر به همکاری می شدند در این 
سال که ترس آنها از دخالت مأمورین 
تخفیف  اندازه ا ی  تا  دارایی  وزارت 
تهیه  کمیسیونهای  در  بود  یافته 
بودجه با در دست داشتن اطالعات 
شرکت  همکاری  روحیۀ  و  کامل 
می کردند. حتی رؤسای سازمانهایی 
مانند شهربانی کل و ژاندارمری کل 
کشور )تیمسار سرلشکر علوی مقدم 
و تیمسار سپهبد مالک( شخصاً برای 
دفاع از بودجۀ پیشنهادی خودشان 
به وزارت دارایی آمدند و بودجه ای که 
تهیه شد، به مراتب کاملتر و روشنتر از 

بودجۀ سال گذشته بود.
سال  بودجۀ  که  بهمن  اوایل  در 
آینده آماده برای تصویب هیأت دولت 
بود، ساعت ۶ صبح آقای دکتر اقبال 
و  کردند  تلفن  من  به  وزیر  نخست 
گفتند شما ساعت ۹ صبح با ژاکت در 
کاخ مرمر باشید و تلفن را قطع کردند. 
تصور من بر این بود که بودجۀ سال 
اعلیحضرت مطرح  آینده در حضور 
می شود و باید برای عرض توضیحات 
به دربار بروم.   پس از ورود به کاخ 
مرمر دیدم آقای حسنعلی منصور وزیر 
کار نیز در آنجا حضور دارند و ایشان 
به طرف من آمدند و تبریک گفتند. 
سؤال کردم موضوع چیست؟ ایشان 
گفتند  قرار است شما به سمت وزیر 
کار معرفی شوید. پرسیدم وضع شما 
به  هم  من  گفتند  می شود؟  چطور 
وزارت بازرگانی می روم. در این موقع 
آقای نخست وزیر آمدند و ما به همراه 
ایشان به حضور اعلیحضرت شرفیاب 
شدیم و من به سمت وزیر کار معرفی 

شدم.

بخش چهارم
از گروه ایران نو تا حزب 

ملّیون
حال قبل از این که به وقایع بعد 
برسیم، ممکن است بفرمایید روابط 
شما و آقای حسنعلی منصور از کجا 

شروع شد؟
ـ ارتباط ما بیشتر از طریق برخورد 
در  گهگاهی  و  اداری  جلسات  در 
مجالس عمومی بود. ایشان دبیر کل 
شورایعالی اقتصاد بودند و من خزانه دار 
در  نخواهی  خواهی  بنابراین،  کل. 
با مسائل  ارتباط  کمیسیونهایی که 
اقتصادی و مالی داشت، به هم برخورد 
می کردیم ولی ارتباط نسبتاً مداوم از 
زمانی شروع شد که یک روز دکتر 
زمان  آن  در  که  آموزگار  جمشید 
به من  بودند  بهداری  وزارت  معاون 
منصور  حسنعلی  آقای  که  گفتند 
در  هفتگی  که جلسات  عالقمندند 
دبیرخانۀ شورایعالی اقتصاد با شرکت 
عده ای از کسانی که مسؤول کارهای 
مهم هستند تشکیل شود و در یک 
بررسی  به  دوستانه  کامال  محیط 
مشکالت اقتصادی مملکت بپردازند 
در  کنند،  پیشنهاد  راه حل هایی  و 
صورتی که این پیشنهادها جالب و 
قابل عمل باشد دبیرخانۀ شورایعالی 
هیأت  در  را  آنها  می تواند  اقتصاد 
پیاده  برای  و  ساخته  مطرح  دولت 
کردن و اجرای آنها راه حل هایی را 
کردند  اضافه  ایشان  کند.  جستجو 
منصور،  آقای  کار،  شروع  برای  که 
آقای امیرعباس هویدا یکی از مدیران 
شرکت ملی نفت را پیشنهاد کرده اند 
و من هم نام شما را ذکر کردم و اگر 
موافقت داری، موضوع را دنبال کنیم. 
استقبال کردم  این پیشنهاد  از  من 
آقای منصور  دفتر  اول در  و جلسۀ 
نظر،  تبادل  از  پس  و  شد  تشکیل 
افراد دیگری نیز در نظر گرفته شدند 
ازجمله آقایان دکتر غالمرضا مقدم 
اقتصاد،  شورایعالی  ارشد  کارشناس 
دکتر عبدالحسین اعتبار رئیس بانک 
رهنی ایران، مهدی سمیعی مشاور 
عالی بانک ملی ایران، مهندس رضا 
رزم آرا معاون وزارت صنایع و معادن، 
و  راه  وزارت  معاون  سرلک  تقی 
ابوالقاسم خردجو کارشناس عالی امور 

اقتصادی و بانکی.

پس از آنکه اسرائیل در یک عملیات سّری آرشیو اتمی رژیم ایران را در 
سال 9۶ از تهران خارج کرد و اطالعات آن منتشر شد محمدجواد ظریف 
بنیامین نتانیاهو را »چوپان دروغگو« خواند اما بازرسان آژانس بعد از 

تحقیقات فعالیت های مشکوک و مخفی کاری های رژیم را تایید کردند
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فرمانده  =تنگسیری 
سپاه  دریایی  نیروی 
از  می گوید هدف  پاسداران 
مقابله  دائمی  پایگاه  ایجاد 
با مزاحمت دزدان دریایی و 
بیگانه  شناورهای  از  بعضی 
برای ماهیگیران و لنجداران 

ایرانی است.
و  لوازم  تامین  =برای 
جهت  ضروری  تجهیزات 
دائمی  پایگاه  این  ایجاد 
برنامه ریزی دقیق و مناسب 
این حضور  و  گرفته  صورت 
باصالبت«  و  »مقتدرانه 
به  است  قرار  و  بود  خواهد 
ارتقای امنیت دهانه اقیانوس 
هند به منظور حضور هرچه 
برای  ایرانی  جوانان  بیشتر 
صید و توسعه صیادی در این 

منطقه کمک بزرگی بکند!
منطقه ای  تنش های  بحبوحه  در 
رهبر جمهوری اسالمی ایران به نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در  دائمی  پایگاه  یک  داده  دستور 
اقیانوس هند ایجاد شود که گویا قرار 
است تا پایان سال ۱۳۹۹ عملیاتی شود.

نیروی  فرمانده  تنگسیری  علیرضا 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
روز دوشنبه دوم تیرماه گفته به نیروی 
دریایی سپاه پاسداران ابالغ مأموریت 
حضور  دوردست  آب های  در  تا  شده 

یافته و این حضور دائمی باشد!
او گفت »اعزام ناوگروه از سوی نیروی 
دریایی سپاه به آب های دوردست در 
گذشته انجام شده است و ناوگروه دوم ما 
نیز به آب های اقیانوس هند اعزام شد«.

»دزدان  مزاحمت  به  تنگسیری 
دریایی« و »بعضی از شناورهای بیگانه 
ایرانی«  لنجداران  و  ماهیگیران  برای 
دهانه  در  و  عمان  دریای  آب های  در 
اقیانوس هند اشاره کرده و گفته »سپاه 
با  را  تعدی هایی  چنین  اجازه  دیگر 
اقیانوس  در  خود  قدرتمندانه  حضور 

دستور ماموریت غیرممکن علی خامنه ای به سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
 ایجاد پایگاه دائمی در اقیانوس هند!

هند و دریای عمان نخواهد داد«.
او با تاکید بر اینکه ایجاد پایگاه دریایی 
دائمی دستور خامنه ای است افزود: »ما 
با تأمین امنیت و ایجاد این پایگاه بستر 
بهتری را برای حضور ویژه تر صیادان 
و واحدهای صید صنعتی کشورمان در 

اقیانوس ها فراهم خواهیم کرد«.
تامین  برای  کرده  ادعا  تنگسیری 
لوازم و تجهیزات ضروری جهت ایجاد 
این پایگاه دائمی برنامه ریزی دقیق و 
حضور  این  و  گرفته  صورت  مناسب 
بود  خواهد  باصالبت«  و  »مقتدرانه 
دهانه  امنیت  ارتقای  به  است  قرار  و 
اقیانوس هند به منظور حضور هرچه 
و  صید  برای  ایرانی  جوانان  بیشتر 
این منطقه کمک  توسعه صیادی در 

بزرگی بکند.
دائمی  پایگاه  ایجاد  آرزوی  و  ادعا 
توسط  اقیانوس هند  در  آنهم  دریایی 
رژیم ایران بی سابقه است. خبرگزاری 
اسپوتنیک روسیه می نویسد »سپاه به 
در  خود  حضور  کردن  پررنگ  دنبال 

اقیانوس هند است«.
در  دائمی  دریایی  پایگاه  های  ایجاد 
ویژه ای  امکانات  مستلزم  اقیانوس ها 
به  توجه  با  است  بعید  که  است 
تجهیزاتی  و  تسلیحاتی  تحریم های 
که  مالی  بحران  و  اسالمی  جمهوری 
این رژیم در آن قرار دارد عملی باشد 
اما به نظر می رسد سپاه پاسداران به 
دنبال افزایش حوزه عملیاتی خود در 
آب  های آزاد است که با توجه به تجربه 

معنایی جز افزایش احتمال خرابکاری 
شدن  مختل  و  ایذائی  اقدامات  و 

کشتیرانی آزاد نخواهد داشت.
از  دریایی  دزدان  با  مقابله 
ماموریت هایی است که نیروی دریایی 
ارتش تا کنون اجرا می کرد. حضور پر 
ائتالف آمریکا و  ناوگان دریایی  شمار 
همینطور ائتالف اروپایی سبب کاهش 
منطقه  در  دریایی  دزدان  تحرک 
در  که  آنطور  آنکه  است. ضمن  شده 
از  ارتش  می شود  اعالم  سخنرانی ها 
برآمده  مشابه  ماموریت های  عهده 
است. به این ترتیب، بعید است حتی 
اگر خامنه ای از نحوه اجرای ماموریت 
ارتش  توسط  دریایی  دزدان  با  مقابله 
ناراضی باشد، حاال سپاه پاسداران در 
حد و اندازه ی انجام آن باشد مگر اینکه 
تحریک  دستوراتی  چنین  از  هدف 
درباره  بزرگنمایی  و  دیگر  کشورهای 
توانایی های نظامی جمهوری اسالمی 
باشد. از همین رو این خواست رهبر 
جمهوری اسالمی از سپاه پاسدارانش 
از  گرچه  دارد  تبلیغاتی  جنبه  بیشتر 
نظر ظرفیت های فنی و تدارکاتی ایجاد 
چنین پایگاهی آنهم در اقیانوس برای 

سپاه پاسداران تقریباً غیرممکن است.
یک  ایجاد  برای  عامل  اساسی ترین 
یک  بر  استقرار  دریایی  دائمی  پایگاه 
جزیره و یا استفاده از ناوهای غول پیکر 
است که هیچکدام از آنها در اقیانوس 
مهیا  اسالمی  جمهوری  برای  هند 

نیست.

بهروز کمالوندی: قطعنامه شورای حکام هیچ 
تعهدی برای جمهوری اسالمی ایجاد نمی کند

معاون  =کمالوندی 
سازمان انرژی اتمی جمهوری 
اسالمی قطعنامه آژانس علیه 
جمهوری اسالمی را »بدعت 
خطرناک«  و  غیراصولی 
آن  از  باید  گفته  و  دانسته 

جلوگیری شود.
موسوی  عباس   =
خارجه  وزارت  سخنگوی 
یک  در  اسالمی  جمهوری 
مبهم  سخنانی  در  مصاحبه 
و  انگلیس  آلمان،  گفته 
بازی  یک  وارد  فرانسه 
»خطرناک«  و  غیرسازنده 

شده اند.
= مایک پمپئو: در صورت 
عدم همکاری ایران، جامعه 
بین المللی می بایست آماده 

اقدامات بیشتر باشد.
سازمان  کمالوندی سخنگوی  بهروز 
در  اسالمی  جمهوری  اتمی  انرژی 
رسانه های  اختیار  در  که  مقاله ای 
که  است  نوشته  گذاشته  داخلی 
نباید  اتمی  انرژی  بین المللی  »آژانس 
طریق  از  آمده  به دست  اطالعات  به 

فعالیت های جاسوسی استناد کند.«
استنادهای  »اینگونه  تاکید کرده  او 
توجیه  نمی تواند  و  نباید  غیرموجه 
درخواست  برای  حقوقی  مبنای  و 
یا  هسته ای  سایت های  به  دسترسی 
سایر مکان ها باشد و هیچ تعهدی برای 

جمهوری اسالمی ایجاد نمی کند«.
کرده  تاکید  همچنین  کمالوندی 
این  با  باید  آن  اعضای  و  »آژانس 
که  خطرناک  و  غیراصولی  بدعت 
ملی  حاکمیت های  مخدوش کننده 
کشورها است، مقابله و از آن جلوگیری 

کنند«.
اتمی  آرشیو  به  کمالوندی  اشاره 
جمهوری اسالمی است که در دی ماه 
یک  در  موساد  توسط   ۱۳۹۶ سال 
عملیات سّری از منطقه ای مخفی در 
شورآباد تهران جمع آوری و به اسرائیل 

منتقل شد. ولی ظریف و عراقچی در 
و  می خندیدند  خبر  این  به  واکنش 
کار  سر  را  نتانیاهو  عده ای  می گفتند 
گذاشته اند! این دیپلمات های جمهوری 
اسالمی نتانیاهو را به »دول/تورقوزآباد« 
ارجاع دادند! اما بر اساس همین اسناد 
بود که بازرسان آژانس محل را بازرسی 
انبار  در  را  اورانیوم  از  آثاری  و  کردند 
مربوطه که ادعا می شد قالیشویی است 

کشف کردند.
مقامات دیپلماتیک جمهوری اسالمی 
رافائل گروسی مدیرعامل آژانس و سه 
کشور فرانسه، آلمان و انگلیس را متهم 
»پرونده های  اساس  بر  که  می کنند 
قدیمی و اسناد جعلی اسرائیل« و به 
تحریک آمریکا، عربستان و امارات به 

دنبال فشار سیاسی به ایران هستند.
همچنین عباس موسوی سخنگوی 
در  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
یک مصاحبه در سخنانی مبهم گفته 
آلمان، انگلیس و فرانسه وارد یک بازی 
غیرسازنده و »خطرناک« شده اند.مایک 
پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در اظهاراتی 
از  ماه هاست  اسالمی  جمهوری  گفته 
دسترسی  امکان  گذاشتن  اختیار  در 
سایت ها  بعضی  به  آژانس  بازرسان 
را  زیادی  سواالت  این  و  کرده  امتناع 
ایجاد می کند. او تاکید کرده است که 
جمهوری  همکاری  عدم  صورت  در 
المللی  بین  جامعه  ایران،  اسالمی 
می بایست آماده اقدامات بیشتر باشد.

اکنون ابهامات در مورد فعالیت های 

مشکوک اتمی جمهوری اسالمی بیش 
ایران  حکومت  است.  شده  گذشته  از 
چه فعالیت هایی را پنهان می کند که به 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
سایت ها  این  نمی دهد؟!  بازدید  اجازه 
فعالیت های  اگر  دارند؟  قرار  کجا  در 
نامتعارف در کار نیست، چرا مقامات 
ارشد نظام مدام تاکید می کنند »آژانس 

وارد بازی خطرناک شده است«؟!
گزارش تازه آنتونیو گوترش دبیرکل 
در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
و  موشک ها  ایرانی«  »منشاء  مورد 
پهپادهایی که در حمله به تاسیسات 
به کار  نفتی و فرودگاه های عربستان 
رافائل گروسی دبیرکل  رفته، گزارش 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد 
فعالیت های مشکوک اتمی رژیم ایران 
آژانس  بازرسان  بازدید  از  ممانعت  و 
موشک پرانی ها  ادامه  و  سایت ها  از 
ادامه  و  اسرائیل  نابودی  به  تهدید  و 
تروریست در  از شبه نظامیان  حمایت 
آغاز دور جدیدی  با  منطقه، همزمان 
در  ترور  و  مشکوک  مرگ های  از 
سایبری  حمالت  ادامه  و  اروپا  خاک 
و  و سیستم های حساس  به شبکه ها 
دولتی و آکادمیک کشورهای غربی و 
مراکز  به  راکت پرانی  ادامه  و  اسرائیل 
عواملی  مجموعه  عراق  در  آمریکایی 
هستند که بجز چین و روسیه، بقیه 
کشورهای مهم جهان را به یک موضع 
باید در مقابل  مشترک رسانده است: 

رژیم ایران ایستاد.

نیروگاه اتمی بوشهر رزمایش سپاه پاسداران در خلیج فارس و دریای عمان

درخواست »مجلس حزب اهلل« از دولت: توقف 
اجرای پروتکل الحاقی و خروج از ان پی تی

مجلس  نماینده   ۲4۰ =
شورای اسالمی در بیانیه ای 
مه  قطعنا ند  د کر م  عال ا
آور  غیرالزام  شورای حکام 
سلطه  »فرهنگ  نشانه  و 
است. آژانس«  بر  حاکم 
=قالیباف: مذاکره با آمریکا 
مذاکره  و  ممنوع  و  مضر 
با  اروپایی  کشورهای  با 
است.  بی اعتمادی  حداکثر 
حسن  م  سال ال حجت ا =
حزب اهلل  مجلس  نوروزی: 
خروج از NPT را تصویب کند.
نصراهلل  حجت  االسالم  =
پژمانفر: صحبت از خروج از 
برجام معنی ندارد و دولت باید 
به فکر خروج از NPT باشد.

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
به  نسبت  تیرماه  اول  یکشنبه  روز 
حکام  شورای  توسط  قطعنامه  صدور 
موضع  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
گرفته و در بیانیه ای که امضای ۲۴۰ 
بود  آن  پای  اسالمی  مجلس  نماینده 
حکام  شورای  اقدام  کردن  محکوم  با 
اجرای  خواستند  روحانی  دولت  از 
پروتکل الحاقی را متوقف و نظارت ها 
تاکید  بیانیه  این  را »آفالین« کند!در 
شده فرانسه، انگلیس و آلمان برجام را 
ابزاری برای فشار بر جمهوری اسالمی 
نمایندگان  کرده اند.این  تصور  ایران 
قطعنامه  این  صدور  کردند  اعالم 
سلطه  »فرهنگ  نشانه  آور  غیرالزام 
حاکم بر آژانس« است و نشان می دهد 
اعضای آژانس »بار دیگر در دام آمریکا 
و رژیم صهیونیستی گرفتار شده« و در 
تکمیل پروژه فشار حداکثری آمریکا بر 

جمهوری اسالمی ایران همگام شدند.
مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
جداگانه  نطقی  در  اسالمی  شورای 
شورای حکام آژانس را محکوم و اعالم 
کرد »مذاکره با آمریکا مضر و ممنوع و 
مذاکره با کشورهای اروپایی با حداکثر 
کرد  تاکید  است«.او  بی اعتمادی 
کرده  ثابت  ایران  اسالمی  »جمهوری 
که فشار را نمی پذیرد و البته واکنش 
درخوری به آن نشان می دهد. ما دوران 
کوتاه آمدن در برابر بحران آفرینی ها را 
سر کرده ایم و البد خوب می فهمند که 
اکنون در سالگرد اسقاط پهپاد متجاوز 
و دوران پسا عین االسد هستیم«.رئیس 
مجلس شورای اسالمی در بخشی از نطق 
خود گفت »مقاومت فعال و هوشمندانه، 
راهبرد جدید ملت ایران است« و  »به 
از  آژانس  تخطی  اجازه  وجه  هیچ 
چارچوب های قانونی داده نمی شود«.

تعدادی دیگری از نمایندگان مجلس 
اسالمی نیز در نطق ها و مصاحبه های 
جداگانه همین حرف ها را به بیانی دیگر 
حجت  االسالم  جمله  از  کردند.  تکرار 
که  بهارستان  نماینده  نوروزی  حسن 

طالیی  سند  و  فاجعه  یک  را  برجام 
کرد  توصیه  و  خواند  آمریکا  برای 
را   NPT از  خروج  حزب اهلل  »مجلس 
تصویب کند!«نصراهلل پژمانفر نماینده 
خطاب  شفاهی  تذکر  در  نیز  مشهد 
»قطعنامه  گفت:  روحانی  حسن  به 
آنها  ادامه همکاری  و  اروپایی ها  اخیر 
نشان می دهد  آمریکا  با سیاست های 
نیز  کفن  هفت  و  است  مرده  برجام 
از  خروج  از  سخن  دیگر  و  پوسانده 
از  صحبت  و  ندارد  مفهومی  برجام 
دولت  و  ندارد  معنی  برجام  از  خروج 
باشد«.  NPT از  خروج  فکر  به  باید 

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
خرداد(   ۳۰( ژوئن   ۱۶ جمعه  اتمی 
قطعنامه توبیخِی پیشنهادی سه کشور 
اروپایی در مورد مخفی کاری های اتمی 

جمهوری اسالمی را تصویب کرد.
وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا 
نیز در بیانیه ای مشترک اعالم کردند 
که می خواهند تحریم های اتحادیه اروپا 
در حوزه صادرات تسلیحات متعارف و 
سال  تا  ایران  به  موشکی  تکنولوژی 

۲۰۲۳ تمدید شود.
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علم الهدی: بر اساس فتوای رهبری 
دوچرخه سواری زن ها و دخترها باید ممنوع شود

دوچرخه  لهدی:  علم ا =
در  جوان  دختر  سواری 
چشم  بل  مقا  ، ه نشگا ا د
دانشگاه  دانشجو،  هزاران 
می کند! فساد  کانون  را 
تشی  آ  ، ر کا ین  ا « =
می شود که به غرایز جنسی 
» می زند. شعله  نان  ا جو
=امام  جمعه مشهد: نه  تنها 
می کنیم،  نهی  را  اقدام  این 
بلکه با آن مبارزه خواهیم کرد.
=امام جمعه ورامین درباره 
گفته:  زنان  دوچرخه سواری 
ورزش،  عنوان  به  »برخی 
دختران را به بیراهه می برند!«

امام   علم الهدی  احمد  حجت االسالم 
جمعه مشهد می گوید: »دوچرخه سواری 
زنان بر اساس فتوای علی خامنه ای باید 
ممنوع شود.« وی از مسئوالن انتظامی 
این  به  تا  خواست  مشهد  شهری  و 
موضوع »توجه« کنند. خامنه ای سال 
۹۶ در پاسخ به استفتایی آورده بود که 
دوچرخه سواری زنان »در جایی که در 
معرض دید نامحرم است، جایز نیست.«

امام   علم الهدی  احمد  حجت االسالم 
جمعه مشهد در شانزدهمین هفته لغو 
نماز جمعه در این شهرستان، خواستار 
و  زنان  دوچرخه سواری  ممنوعیت 
برخورد نهادهای انتظامی و شهری با 

این موضوع شده است.
علم الهدی همواره مواضع ضدحقوق 
بحث  در  جمله  از  زنان  علیه  بشری 
فعالیت  ممنوعیت  و  اجباری  حجاب 
طول  در  زن  خوانندگان  و  نوازندگان 
سالهای متمادی از تریبون نماز جمعه 
بیان کرده است. وی این بار نیز درباره 
موضوع دوچرخه سواری زنان همزمان 

زنان  دوچرخه سواری  گرما،  فصل  با 
دادن  نمایش  و  »تبرج  مصادیق  از  را 
و  اسالم  »در  که  خوانده  بدن«  اندام 
قرآن نهی شده است.«وی گفته است: 
که  دادند  فتوا  رهبری  آن  اساس  »بر 
باید  دخترها  و  زن ها  دوچرخه سواری 
ممنوع شود، مخصوصاً در این شهری 
فرهنگش  رضاست،  امام  شهر  که 
فرهنگ رضوی است و حاکمیت جریان 
فکری و فرهنگی در این شهر، مربوط 
به هویت شخص شخیص وجود مقدس 

علی بن موسی الرضا است.«
در   ۱۳۹۶ آذرماه  خامنه ای  علی 
که  بود  گفته  استفتایی  به  پاسخ 
دوچرخه سواری زنان »در جایی که در 
معرض دید نامحرم است، جایز نیست.« 
وی در سال ۱۳۷۵ نیز، دوچرخه سواری 
را  تهران  خیابان های  در  دخترها 
نامناسب و »تبرج و خودنمایی زنان« 

در ورزش را »ممنوع« دانسته بود.
دوچرخه سواری  منع  علم الهدی 
زنان را به معنای »پیشگیری از تفریح 
که  گفته  و  ندانسته  زن«  ورزش  و 
در  دخترها  و  زن ها  دوچرخه سواری 
یک »فضای امن و مصونیت بخش به 
ناموس آنان« و »جدایی آنان از فوران 

غریزه جنسی مردان اشکالی ندارد.«
امام جمعه مشهد فراهم کردن فضایی 
»خواهران  که  مردها«  نگاه  از  »دور 
و  کنند  تفریح  کنند،  دوچرخه سواری 
نشاط و ورزش جوانی داشته باشند« را 

وظیفه شهرداری ها خواند.
وی گفته است: »پارکی درست کنند، 
پارک بانوان و در آنجا فضایی باز، آزاد 
و راحت برای هر نوع ورزش بانوان از 
کنند  فراهم  دوچرخه سواری  جمله 
اما اینکه یک دختر وسط خیابان های 
شهر یا یک خانم جوان سوار دوچرخه 
از  قرآن  است  واقعیتی  مصداق  شود، 
ْجَن  انجام آن نهی کرده، فرموده: َواَل تََبَرّ

علم الهدی  اأْلُولَیٰ…«  ِه  الَْجاِهلَِیّ َج  تََبُرّ
و  انتظامی  مسئوالن  توجه  خواستار 
مدیران شهری مشهد به این مسئله شد 
و گفت: »هم مردم عزیز ما«، »خواهران 
با عفت« و »دختران ناموس مدار جامعه 
مشهد نباید دست به این کار بزنند…«

وی با بیان اینکه »این حقیقتی نیست 
اضافه  نباشد«  موافق  آن  با  که کسی 
کرد: »اما در خیابان های دانشگاه، دختر 
جوان سوار دوچرخه شود و مقابل چشم 
آتشی  بشود  جوان،  دانشجوی  هزاران 
که شعله بزند به غرایز جنسی جوانان 
این  بکند،  فساد  کانون  را  دانشگاه  و 
حقیقتی است که نه  تنها نهی می کنیم، 
با آن مبارزه خواهیم کرد و ان شاءاهلل 
عزیزان ما به این نقطه و حقیقت توجه 
محسن  باشند.«حجت االسالم  داشته 
ورامین  موقت  جمعه  امام  محمودی 
دیروز  که  نماز  جمعه  خطبه های  در 
در ورامین برگزار شد، به پوشش زنان 
کرده  انتقاد  آنان  دوچرخه سواری  و 
بود: »بسیار متأسف هستیم که برخی 
به عنوان ورزش، دختران و زنان را به 
یک  دوچرخه سواری  می برند،  بیراهه 
زن با لباس های نامناسب با کدام ارزش 

اخالقی سازگار است…«
او گفت که »برخی به عنوان ورزش، 

دختران را به بیراهه می برند!«
امام  جمعه موقت ورامین گفته است: 
موضوعات  این  به  ما  از  برخی  »چرا 
رفته  بی تفاوت شده ایم، غیرت ها کجا 
است؟ برخی دختران را با آن وضعیت 
با کدام  در ویترین مغازه ها قرار دادن 
معیار انسانی و اخالقی سازگار است از 

عواقب این رفتارها بترسیم.«
محمودی »عفت و حجاب و چادر زنان 
و دختران« را »به شدت مورد هجوم« 
خواند و افزود: »از بین بردن حریم های 
اخالقی یکی از اهداف دشمن برای نابود 

کردن این کشور است…«



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷۳۳ 
جمعه ۶ تا پنجشنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹خورشیدی

رابطه تغذیه و کوچک 
شدن مغز 

سالمندانی که   رژیم غذایی  آنها دارای ویتامین و 
اسیدهای چرب امگا ۳ دارد  احتمال کمتری دارد که  مغزآنها 

کوچک شود و درا صطالح پزشکی به بیماری آلزایمر مبتال شوند 
چون کسانیکه  که رژیم های غذایی آنها مواد مغذی نداشته باشد بیشتر به 

این بیماری مبتال میشوند.دو نقطه کلیدی برای حفظ یک رژیم غذایی  برای 
مغز سالم وجود دارد. اول این است که  شکم بزرگ، مغز را کوچک میکند. بخشی 

از مغز که مسئول حافظه است رابطه مستقیمی میان چاقی و کم شدن هیپوکامپ 
دارد . پس  به منظور محدود کردن مقدار غذایی که می خورید، باید زیاد ورزش کنید. 
عامل دوم در یک رژیم غذایی برای  مغز سالم   آنچه که می خورید دقیق انتخاب کنید. 
مواد غذایی ناسالم ، شبیه قند های تصفیه شده،  که باعث افزایش التهاب و کاهش جریان 
خون مغز میشود.محققان درباره رژیم های غذایی پرپروتئین می گویند: مصرف غذاهای 
سرشار از پروتئین، کوچک شدن حجم مغز را در پی دارد. پژوهشگران آمریکایی و 
کانادایی در مطالعات خود دریافتند: مصرف رژیم غذایی سرشار از پروتئین ممکن است 

حجم مغز را کوچک کند که این موضوع معموال با بیماری آلزایمر نیز مرتبط است.
نتایج تحقیقات این گروه از محققان با خوراندن چند نوع رژیم غذایی از جمله 
غذاهای سرشار از پروتئین به موش های آزمایشگاهی، نشان داد، مغز موش 

هایی که غذاهای پر پروتئین و کربوهیدرات کم مصرف کرده اند، ۵ درصد 
از سایر موش ها کوچک تر و رشد منطقه مغزی مربوط به حافظه 

آن ها نیز کمتر از بقیه بوده است. محققان احتمال می دهند، 
خوردن غذاهای سرشار از پروتئین موجب تضعیف 

سلول های عصبی و نیز افزایش بیماری 
آلزایمر می شود. 

زنان  شاخص

ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح
دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن

در هجوم ترکتازان و کمانداران عشق
سینه ای آماده بهر تیرباران داشتن

روشنی دادن دل تاریک را با نور علم
در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن

همچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن
مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن

که هر دو مورد باید به سرعت درمان 
شود تا عوارض جدی بروز نیابد.

کاهش میل جنسی به علت کیست 
تخمدان:

آمیزش های دردناک می تواند عالمتی از 
کسیت های رحمی باشد. بیماری التهاب 
لگن و یا سرطان لگن نیز چنین عالمتی 
آمیزش  کلی  طور  به  دارد.  بهمراه  را 
گرفت. نادیده  نباید  را  دردناک  های 

کیست  که  خانمهایی  دختر  معموالً 
بار  آینده  در  اینکه  دارند،از  تخمدان 
کیست  آیا  هستند،  نشوند،نگران  دار 

تخمدان مانع بارداری می شود؟
در تخمدانهای پلی کیستیک با توجه 
آندوکرینولوژی  وضع  کامالً  اینکه  به 
زن به هم می خورد و از تخمدانهای 
گذاری  تخمک  بدون  و  کیستیک 
شود  می  ترشح  مردانه  هورمونهای 
و  )هیرسوتیسم(  پرمویی  همچنین 
اختالالت شدید دوره ماهانه دیده می 
شود )مثاًل هر شش ماه یا هر سه تا 
چهار ماه یکبار پریود می شوند( فرد 

می  شدید  قاعدگی  اختالل  دچار 
حاملگی  شرایط  با  نتیجه  شود،در 
دشوار روبه رو است و به کمک پزشک 
نیاز دارند. عالوه بر این افرادی که هنوز 
ازدواج نکردند،هم نباید رها شوند چون 
ایجاد  هورمونی  تغییرات  و  اختالالت 
عوارض می کند و حتی می تواند حالتی 
کند. ایجاد  بیماران  در  دیابت  شبیه 

کیست تخمدان چه تاثیری بر روابط 
جنسی می گذارد:

هر  با  زنان  در  زناشویی  دلواپسی   
سنی اتفاق می افتد ولی ممکن است 
هورمونی  آسیب پذیری  زمان های  در 
یا  زایمان  از  بعد  مانند  باشد،  شایع تر 
در زمان انتقال به یائسگی. نگرانی های 
با  است  ممکن  همچنین  زناشویی 
بیماری های عمده مانند سرطان اتفاق 
ناتوانی  به عنوان  شما  مشکل  افتد. 
زناشویی در زنان دسته بندی می شود 
زیر  موارد  از  بیشتر  یا  یک  شما  اگر 
نگرانی  تجربه  یا  و  کرده اید  تجربه  را 

شخصی به علت آن ها دارید:
یا  در شما کم شده  زناشویی  میل   •

وجود ندارد.
برانگیخته  زناشویی  فعالیت  با  • شما 

تخمدان  کیست 
یکی از بیماری های شایع 
در زنان است که به دلیل ایجاد توده 
که  گیرد  می  تخمدانی شکل  های 
معموال به صورت خوش خیم است 
اما این عارضه ممکن است بر روابط 
باعث  و  باشد  گذار  تاثیر  زناشویی 
ها  خانم  در  جنسی  میل  کاهش 
را  تخمدان  بانوان کیست  شود.اکثر 
حداقل یک بار تجربه می کنند، که 
عمدتاً بدون درد است، هیچ عالئمی 
ندارد و وجود آن هنگام معاینه لگن 
مشخص می شود. پیش آگهی درمان 
کیست تخمدان بانوان در دوره قبل 

از یائسگی مناسب است
تخمدان ها جزیی از دستگاه تناسلی 

زنانه هستند که در پایین شکم در هر 
دو سمت رحم قرار دارند. دو تخمدان 
در بدن بانوان وجود دارد که تخمک 
استروژن  هورمون های  همچنین  و 
تولید می کند. کیسه  پروژسترون  و 
مملو از مایع یا همان کیست گاهی 
در یکی از تخمدان ها شکل می گیرد. 
کیست در اکثر موارد بدون درد است 

و عالمتی ندارد.
عالئم کیست تخمدان:

کیست تخمدان غالباً عالمتی ندارد. 
کیست  شدن  بزرگ  با  حال  این  با 
عالئمی مانند موارد زیر بروز می یابد:

ورم کردن یا نفخ کردن شکم ، دفع 
سیکل  از  قبل  لگن  درد   ، دردناک 
 ، ماهانه  یا در طول عادت  قاعدگی 
آمیزش دردناک ، درد کمر یا ران ، 
حساسیت و دردناک بودن سینه ها ، 

حالت تهوع و استفراغ
عالئم شدید کیست تخمدان که به 
درمان فوری نیاز دارد عبارت است از:

درد شدید یا تیز لگن ، تب ، ضعف 
و سستی یا سرگیجه ، تنفس سریع.

شدن  پاره  دهنده  نشان  عالئم  این 
کیست یا پیچ خوردن تخمدان است 

بدرالملوک بامداد
)1۲۷۷ - 1۳۶۶(

روزنامه نگار،  بامداد  بدرالملوک 
اجتماعی  فعال  نویسنده و  آموزگار، 
کانون  انجمن  عضو  او  بود.  ایرانی 
مؤسسان  از  بعدها  و  بود  بانوان 
بشر  حقوق  هوادار  بانوان  سازمان 
روز  زن  روزنامه  امتیاز  صاحب  و 
معلمان  کمک  با  شد.بدرالملوک 
فرانسوی  و  فارسی  زبان  سرخانه 
برای  که  حالی  در  و  آموخت  را 
ایران  از  و خارج  داخل  روزنامه های 
به   ۱۲۹۶ سال  در  می نوشت  مقاله 
دارالمعلمات رفت و ۸ سال بعد، در 
سال ۱۳۰۴ به معاونت دارالمعلمات 
بعد  سال های  در  و  شد  منصوب 
مدارس  برای  متعددی  کتاب های 
نوشت. او در سال ۱۳۱۴ که دختران 
وارد  یافتند  دانشگاه  به  ورود  اجازه 
دانشسرای عالی شد و خود ۱۱ سال 
بعد رئیس دانشسرای عالی دختران 
دوم  جهانی  پایان جنگ  در  گشت. 
رفت  آمریکا  به  تحصیل  ادامه  برای 
لیسانس  فوق  کلمبیا  دانشگاه  از  و 
آموزش و پرورش گرفت.بامداد که از 
بود پس  بانوان  کانون  فعال  اعضای 

هوادار  بانوان  سازمان  بازگشت،  از 
حقوق بشر را پی ریزی کرد. سازمان 
بشر  حقوق  اعالمیه  طرفدار  زنان 
سازمانی بود که از تغییر نام جمعیت 
جمعیت  آمد.  وجود  به  ایران  زنان 
تأسیس   ۱۳۲۱ سال  در  زنان 
شد.در همان زمان مشاوره راهنمای 
خانواده رادیو را نیز بر عهده داشت. 
را  روز  زن  روزنامه  امتیاز  سپس  او 
بامداد همچنین  بدرالملوک  گرفت. 
دبستانی به نام بامداد تأسیس کرد 
تا روش های نوین آموزش و پرورش 

پروین اعتصامیرا در آن اجرا کند.
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با راه های پیشگیری از چین و چروک 
با  دارید؟  آشنایی  ها  آرنج  و  زانوها 
افزایش سن، زانوها ضعیف، پر از چین 
و چروک و افتاده می شوند. به عالوه، 
اغلب ضخیم   این مناطق  پوست در 
تر است، در نتیجه خشکی و چروک 
را سریع  تر نشان می دهد. همراه با 
کاهش اجتناب  ناپذیر کالژن و بافت 
االستیک، این امر منجر به تغییر رنگ 

پوست نیز می  شود. 
زمانی که به اواخر دهه سوم زندگی 
تواند  می  حتی  امر  این  می  رسیم، 
اعتماد به نفس ما به منظور پوشیدن 
پیراهن آستین کوتاه و دامن کوتاه را 
برای همیشه سلب کند. خوشبختانه، 
برای حل این مشکل راه  حل  هایی 

وجود دارد.
پیشگیری از چین و چروک زانوها و 

آرنج ها با مرطوب کننده ها
چیست؟  شما  دفاعی  خط  اولین 
رطوبت، رطوبت و رطوبت بیشتر. آن 
را به هر اندازه که می توانید به کار 
ببرید. از آنجا که پوست روی مفاصل 
شما اغلب ضخیم  تر از دیگر مناطق 
است، از لوسیون غلیظی که به طور 
خاص برای بدن فرموله شده استفاده 
خود  کابینت  در  که  آن  از  و  کنید. 
برای صورت یا چشم  هایتان دارید 

استفاده نکنید.
دکتر دندی انگلمن، متخصص امراض 
هیدروکسی  آلفا  گوید:  می  پوستی، 
اسیدها  مانند گلیکولیک  اسیدهایی 
استفاده  مورد  پوست  خشکی  برای 
قرار می گیرند و به مبارزه با پیر شدن 
برای  ها  آن  پوست کمک می کنند. 
زانوها و آرنج ها، که در این مناطق، 
افتادگی  پوست تمایل به خشکی و 
بیشتری دارد، مناسب هستند. آن ها 
به وسیله تضعیف لیپیدها، به سلول 
های مرده پوست اجازه می دهند که 

از الیه باالیی پوست دور شوند.
با افزایش سن بدن ما به طور طبیعی 
ویتامین A)رتینول( را که به عنوان 
هورمون عمل می کند، از دست می 
دهد. این کمبود، به بروز عالئم عادی 
رتینوئیک  کند.  می  کمک  پیری 
در   A ویتامین  فعال  شکل  اسید، 
بدن، در تالش برای ساخت کالژن، 
هیدراته  و  چروک  و  چین  درمان 

کردن پوست است.
“رتینول” الیه باالیی پوست را، که به 
عنوان اپیدرمی نیز شناخته می شود، 
برمیدارد. این یک جز موثر ارتباطی 
به  اتصال  توانایی  که  است  سلول 
تقریبا هر سایت گیرنده سلول پوستی 
را دارد و به آن ها می گوید که همانند 
یک سلول پوستی سالم و جوان رفتار 
این  گوید:  می  انگلمن  دکتر  کند. 
آنتی   یک  عنوان  به  همچنین  جزء، 
اکسیدان نیز عمل می کند و فرآیند 
های آسیب رسانی به رادیکال های 
آزاد را که باعث بروز چروک و دیگر 
را قطع می  پیری می شوند،  عالئم 

کند.
های  کرم   گوید:  می  انگلمن  دکتر 

های  درمان 
رادیویی  فرکانس 

تغییرات ظریفی را ارایه می دهند، اما 
می توانند برای افرادی با افتادگی کم 
پوست خوب باشند. انرژی به عمق 
پوست نفوذ می کند و باعث تحریک 
کالژن و االستین پوست می شود. در 
نتیجه پوست محکم  تر و مقاوم تر 

می شود.
مطالعات  گوید:  می  انگلمن  دکتر 
نشان داده اند که وسایلی مثل ترماژ 
)که از فرکانس رادیویی استفاده می 
تکنولوژی  از  )که  ULتراپی  کند(و 
کند(به  می  استفاده  صوت  مافوق 
سفت کردن پوست کمک می کنند 
باعث می شوند که پوست جوان   و 

تر به نظر برسد. یکی دیگر از آن  ها 
فرکانس  که  است   BTL Exelis
رادیویی و تکنولوژی مافوق صوت را 
ترکیب می کند تا بهترین نتیجه را 

در استحکام پوست به ارمغان آورد.
انگلمن می گوید: ” بوتاکس،  دکتر 
بدان  این  که  است  نئورومودولیتور 
معنی است که روی ماهیچه  ها کار 
می کند تا حرکت را محدود کند، و 
این مشخصا چیزی نیست که ما می 

خواهیم انجام دهیم.
الیه برداری فیزیکی فقط می تواند 
کارهای خاصی را انجام دهد. در حالی 
که می تواند گردش خون و چرخش 
واقعا  تا  دهد،  افزایش  را  ها  سلول 
اما  دهد،  قرار  هدف  را  پیری  عالئم 
شما نیاز به اجزایی نیز خواهید داشت 
تا آسیب های معکوس جبران شود.

سادگی  به  فیزیکی  بردار  الیه  یک 
سلول  های مرده روی پوست را دور 
می کند، در حالی که یک الیه بردار 
شیمیایی پیوند های سلولی را تجزیه 
می کند، حرکت سلول  ها را افزایش 
می دهد، رادیکال  های آزاد را خنثی 
می کند و پوست را هیدراته می کند.

موضعی عالی هستند چون به تقویت 
و  کنند  می  کمک  پوست  موقت 
کافئین به غدد لنفاوی کمک کرده و 
ظاهر پوست را نرم تر می کند. با الیه 
برداری به وسیله یک محصول حاوی 
ترین  نرم  در  را  پوست خود  کافئین، 
به  بگذارید.  نمایش  به  ممکن  حالت 
عالوه کافئین به انقباض واقعی سلول  

های چربی نیز کمک می کند.
پوست  برآمدگی  و  سالمت  از  کالژن 
حمایت می کند. از آنجا که با افزایش 
سن و به طور طبیعی تولید کالژن در 
پوست کاهش می یابد، در نتیجه این 
امر باعث ایجاد چین و چروک و افتادگی 
می شود. با این که متخصصان امراض 
پوستی دیگر کالژن را به پوست تزریق 
اما پرکننده های دیگری  نمی کنند، 
تشکیل  تحریک  به  که  دارند  وجود 
کالژن کمک می کنند، مثل آن  هایی 
هستند. هیاالرونیک  اسید  دارای  که 

مواد تزریقی ای  مانند ژئودرم و رستیلین 
می توانند به وسیله هیالورونیک اسید 

از کاهش کالژن جلوگیری کنند. دکتر 
انگلمن می گوید: به وسیله تزریق و در 
مقایسه با کرم های موضعی، محصول 
بیشتر به عمق پوست نفوذ خواهد کرد 
و بنابراین نتایج بهتری به دست خواهد 
نواحی  این  باعث می شود که  و  آمد 

جوان تر به نظر برسند.
اگر الیه برداری به تنهایی این کار را 
یا  ندهد،  انجام  سریع  کافی  اندازه  به 
اگر پوست مرده زیادی داشته باشید، 
حذف  برای  خوب  راهی  ها  ماسک 

پوست های مرده هستند.
اگر در دفتر من یک ماسک دریافت 
در  آنچه  از  آن  اسید  درصد  کنید، 
می  پیدا  شده  خریداری   محصوالت 
شود، بسیار بیشتر خواهد بود. ماسک 
های خانگی، الیه  های بسیار باالیی 
پوست را هدف قرار داده، و سلول های 
سلول  و  کرده  حذف  را  پوست  مرده 
قرار  نمایش  معرض  در  را  سالم  های 
می دهند. دکتر انگلمن می گوید: ماسک 
های حرفه ای با غلظت  های باال  تر و 
نفوذپذیری عمیق  تر در پوست، مورد 
استفاده قرار می گیرند و درنتیجه نتایج 

بزرگتری را به ارمغان می آورند.
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کم شدن میل جنسي به خاطر کیست تخمدانپیشگیری از چین و چروک زانو و آرنج ها 
زناشویی  وجودمیل  با  یا  نمی شوید 

برانگیخته نمی شوید.
• شما نمی توانید به اوج لذت زناشویی 

)ارگاسم( برسید.
تماس  زمان  در  درد  دارای  شما   •

زناشویی هستید.)زوج ها(
تشخیص کیست تخمدان:

برای  نیز  از روش های تصویربرداری 
تشخیص کیست تخمدان بهره گرفته 

می شود:
سی تی اسکن: با استفاده از دستگاه 
تصویربرداری سی تی اسکن تصاویری 

از اندام های داخلی به دست می آید.
ام آر آی: میدان های مغناطیسی برای 
اندام های  از  عمقی  تصاویری  تهیه 

داخلی به کار برده می شود.
وضعیت  )اولتراسوند(:  سونوگرافی 
تخمدان به این روش بررسی می شود.

از آنجایی که اکثر کیست ها پس از 
چند هفته یا چند ماه از بین می رود، 
اقدام  زایمان  و  زنان  متخصص 
نمی کند،  توصیه  را  فوری  درمانی 
بلکه سونوگرافی را ظرف چند هفته 
تا  می کند  تکرار  آینده  ماه  چند  یا 
باشد.  داشته  نظر  تحت  را  وضعیت 
یا  نکند  تغییری  وضعیت  چنانچه 
زنان  بزرگ شود، متخصص  کیست 
آزمایش های  انجام  زایمان دستور  و 
بیشتر برای تعیین دیگر علل عالئم 

بروز یافته می دهد.
آزمایش های  معموالً  مرحله  این  در 

زیر انجام می شود:
آزمایش بارداری: برای اطمینان از 

باردار نبودن بیمار
هورمون:  سطح  تعیین  آزمایش 
هورمونی  مشکالت  بررسی  برای 
مانند میزان بیش از حد استروژن یا 

پروژسترون
برای   :1۲۵-CA خون  آزمایش 

غربالگری سرطان تخمدان
توسط  تخمدان  کیست های  گاهی 
دست  با  معاینه  طی  در  پزشک 
تشخیص داده می شوند. اگر کیست 
روش های  باشد  نیز  نشانه ای  دارای 
استفاده  فراصوت  عکس برداری 
برای  روش  بهترین  که  می شود 

تشخیص آن هاست.
معموالً بیمارانی که کیست تخمدان 

دارند، با دارو درمان می شوند؟ 
کیست  شد،  اشاره  که  همانطور 
هایی که جدار نازک و صاف دارند، 
مایع  آنها  و در داخل  ساده هستند 
اضافی  نسج  گونه  هیچ  بدون  صاف 
مالحظه می شود اینها کیست های 
»فونکسیونل« هستند و اکثراً خود به 
خود رفع می شوند، پس به درمان 
خاصی نیاز ندارد. ولی گاهی همین 
کیست ها، کمی بزرگتر شده و می 
توانند عالیمی مثل درد در زیر دل 
و اختالل در دوره ماهانه بیمار تولید 
این  در  بینی  لکه  هم  گاهی  کنند. 
بیماران دیده می شود که با استفاده 
از قرص های ضد بارداری به راحتی 
درمان می شوند و با یک سونوگرافی 

ساده هم تشخیص داده می شوند.
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بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷۳۳
 جمعه ۲۶ ژوئن تا پنجشنبه ۲ جوالی ۲۰۲۰

مردان  شاخص

زنی شب تا سحر گریید خاموش.
زنی شب تا سحر نالید، تا من

سحرگاهی بر آرم دست و گردم
چراغی ُخرد و آویزم به برزن.

زنی شب تا سحر نالید و - افسوس! -
مرا آن ناله ی خاُمش نیفروخت:

حریِق قلعه ی خاموِش مردم
شبم دامن گرفت و صبحدم سوخت.

حریِق قلعه ی خاموش و مدفون
به خاکستر فرو دهلیز و درگاه

حریِق قلعه ی خاموش - آری -
نه شب گرییدِن زن تا سحرگاه.

جالل الدین همایی
)1۲۷8 - 1۳۵9(

ادیب،  نویسنده،  همایی  جالل الدین 
شاعر، ریاضی دان و تاریخ نگار معاصر 
است. همایی قرآن را از حفظ داشت 
و در شعر تخلصش »سنا« بود. او با 
جفر، اسطرالب و نجوم قدیم نیز آشنا 
بود.وی نوه همای شیرازی است. در 
نیاز  اواسط دوران تحصیل به جهت 
مالی و به جهت عالقه درونی همایی 
سپس  می آورد.  تدریس  به  روی 
پی  در  جناب  ضیاءالدین  دعوت  به 
تأسیس مدرسه متوسطه اصفهان، به 
تدریس دروس فقه و فلسفه و عربی 
می پردازد. دبیرستان  دوم  مقطع  در 

چندی بعد همایی برای تدریس فلسفه 
و ادبیات به تبریز می رود و همزمان 
کتاب تاریخ ادبیات خود را می نویسد.

منتقل  تهران  به   ۱۳۱۰ سال  در 
دبیرستان های  در  تدریس  به  و  شد 
دارالفنون و شرف پرداخت. در سال 
ششم  کالس  در  تدریس  به   ۱۳۱۹
ادبی که زیر نظر دانش سرای عالی آن 
وقت بوده و مختص شاگردان اّول و 
دوم دانش سرای مقدماتی کل کشور 
پس  و  می شود  منصوب  می شده، 

می گردد  تهران  دانشگاه  راهی  آنگاه 
و ۱۲ سال به تدریس درس فقه در 
دانشکده حقوق می پردازد و سپس به 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهران منتقل 
و به تدریس صنایع ادبی در هر سه 
دوره لیسانس، فوق لیسانس و دکتری 
 ۱۳۴۵ سال  در  می شود.  مشغول 
با  و  می کند  بازنشستگی  درخواست 
با آن کار تدریس در  وجود موافقت 
دانشگاه همچنان ادامه می یابد ر سال 
شاهنشاهی  اعضاءانجمن  ۱۳۵۲جز 
افتخاری  ریاست  به  ایران  فلسفه 

شهبانو فرح پهلوی می شود.
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احمد شاملو

اهمیت مصرف مواد 
مغذی قبل از ورزش 

از  برنامه غذایی ورزشکاران  مصرف میان وعده در 
اهمیت باالیی برخوردار می باشد. ورزشکاران قبل از تمرین 

کردن نیاز دارند تا انرژی مورد نیاز خود را از یک منبع مقوی 
تامین کنند. تامین مناسب انرژی قبل از ورزش موجب می شود تا 

قدرتی چند برابر برای انجام تمرین داشته باشید. 
بسیاری از افرادی که ورزش می کنند نمی دانند که باید پیش از شروع ورزش 

مواد  واقع شود. خوردن  موثرتر  آن ها  تا ورزش  مواد غذایی مصرف کنند  چه 
غذایی الزم با فاصله مناسب قبل از شروع بسیار مهم است زیرا بدن انرژی کافی 
برای ورزش کردن را پیدا می کند.به نقل از menfitness، قبل از ورزش باید بر مواد 
غذایی تمرکز کنید که حاوی کربوهیدرات و پروتئین باشد و چربی و فیبر کمتری 
داشته باشد. چربی و فیبر با سرعت کمتری هضم می شود.کربوهیدرات ها مهم ترین 

منابع انرژی برای ورزشکاران هستند.
چند ماده غذایی که می توانند انرژی ورزشکاران را قبل از ورزش تامین کنند عبارتند 
از:1- ماست یونانی همراه با توت ها و گرانوال : انواع توت ها و گرانوال می توانند 
میوه ها شکر  ها:  میوه   اسموتی   -۲ کنند.  تامین  را  نیاز  مورد  کربوهیدرات 

الزم برای بدن را تامین می کنند.   ۳- بلغور جو حاوی پروتئین و بلوبری
  4- موز، کره بادام  زمینی و عسل : موز حاوی کربوهیدرات و پتاسیم 

الزم است. خوردن موز کارایی عصب ها و عضالت را افزایش می دهد. 
نوشیدنی  بادام زمینی و کشمش   ۶-  ۵- سیب، کره 

ورزش خانگی   ۷- پنیر کم چرب و محلی و برگه 
را  بدن  الزم  فیبر  می تواند  نیز  زردآلو 

سوالی که در بحث تامین کند
کرات  به  اندام  تناسب 
دور  که  است  آن  می شود  پرسیده 
ناحیه  در  کمر  دور  ؟  کجاست  کمر 
لگن  استخوان  باالیی  قسمت  بین 
قرار  سینه  قفسه  پایین  قسمت  و 
و  بدن  اندازه  ژنتیک،  به  بسته  دارد. 
شما  کمر  دور  زندگی،  عادات سبک 
کوچک تر  یا  بزرگ تر  است  ممکن 
کمر  دور  محیط  اندازه گیری  باشد. 
می تواند معیاری برای سطح سالمت 
شما باشد.دور کمر بزرگ تر می تواند 
به این معنی باشد که چربی شکمی 
را  مازاد شما  این چربی  دارید.  مازاد 
در خطر باالی بیماری های مرتبط با 

چاقی قرار می دهد.

و  خانمها  در  آل  ایده  کمر  دور 
آقایان چقدر است؟

و  ریه  قلب،  ملی  موسسه ی  طبق 
از  بیشتر  کمر  دور  مردی  اگر  خون، 
۴۰ اینچ یا ۱۰۱.۶ سانتی متر داشته 
باشد یا دور کمر زنی بیش از ۳۵ اینچ 
خطر  در  باشد،  سانتی متر   ۸۸.۹ یا 
فشار  دو،  نوع  دیابت  به  ابتال  باالی 
دارد.  قرار  قلبی  بیماری  و  باال  خون 
مردان  برای  آل  ایده  کمر  دور  پس 
زیر ۱۰۱.۶ سانتی متر و دور کمر ایده 
آل برای خانمها زیر ۸۸.۹ سانتی متر 
این که دور  ادامه در مورد  است. در 
کمر کجاست و ارتباط بین دور کمر و 
سطح سالمت بیشتر خواهیم گفت. با 

ما همراه باشید.
دور کمر کجاست ؟ دور کمر در ناحیه 
و  لگن  استخوان  باالیی  قسمت  بین 

قسمت پایین قفسه سینه قرار دارد.
چگونه دور کمر را اندازه بگیریم؟

خانه،  در  کمر  دور  اندازه گیری  برای 
تنها به یک متر نواری و برخی نکات 

ساده نیاز دارید:
دور کمر  از  لباس  گونه  با حذف هر 
کنید.  آغاز  را  اندازه گیری  خود، 

را به اندازه دور لگن تقسیم نمایید.
در  سالمت،  جهانی  سازمان  طبق 
به دور  صورتی که نسبت دور کمر 
لگن در مردان بیش از ۰.۹ و در زنان 
عوارض  خطر  باشد،   ۰.۸۵ از  بیش 
 ۲ نوع  دیابت  همچون  متابولیک 
افزایش می یابد. مرور مطالعات سال 
۲۰۱۱ نشان می دهد محیط کمر و 
نسبت دور کمر به دور لگن نسبت 
با  مستقیم تری  ارتباط   ،BMI به 
سطح سالمت افراد دارند. شاید این 
بدان علت است که BMI تنها شامل 
کلی  صورت  به  چربی  اندازه گیری 
است و عدد BMI نمی تواند نحوه ی 
پراکندگی چربی در بدن را نشان دهد.

خطر  بیماری:  خطر  افزایش 
 ۲ نوع  دیابت  قلبی،  بیماری  بروز 
دور  با  مردان  در  خون  پرفشاری  و 
 ۱۰۱.۶( اینچ   ۴۰ از  بیشتر  کمر 
کمر  دور  با  زنان  و  سانتی متر( 
بیشتر از ۳۵ اینچ )۸۸.۹ سانتی متر( 

افزایش می یابد.
بیماری قلبی: در ایاالت متحده از 
هر ۴ مورد مرگ، یکی بر اثر بیماری 
قلبی است. طبق مطالعه ای در سال 
اندازه ی  هم  و   BMI هم   ،۲۰۱۰
خطر  نشانگر  می توانند  کمر  دور 
عوامل  سایر  باشند.  قلبی  بیماری 

خطر عبارتند از:
سبک   ، نامناسب  غذایی  رژیم 
زندگی بدون تحرک ، دیابت، چاقی 
دور  اندازه ی   ، الکل  زیاد  مصرف   ،
کمر همچنین با سندرم متابولیک، 
باال  کلسترول  و  خون  پرفشاری 
می توانند  همگی  که  دارد  ارتباط 

موجب بیماری قلبی گردند.
دیابت : مطالعه ای در سال ۲۰۱۵ 
مقایسه  در  کمر  دور  که  داد  نشان 
خطر  زنان،  در  خصوصاً   ،BMI با 
می کند.  برآورد   بهتر  را  دیابت 
خطر دیابت نوع ۲ با باال رفتن سن 
افزایش می یابد. از سایر عوامل مؤثر 

نیز موارد زیر را می توان نام برد:
اضافه   ، بیماری  سابقه  ی خانوادگی 
داروهای  مصرف   ، داشتن  وزن 
فشار خون   ، خاص، مصرف سیگار 
 ، بارداری  دیابت  سابقه ی   ، باال 
استرس، کلسترول یا تری گلیسرید 
خاص  نژادی  گروه های   ، باال 
اسپانیایی،  )أآفریقایی-آمریکایی، 
آسیایی-آمریکایی  بومی،  آمریکایی 

یا اهالی جزایر اقیانوس آرام(.
مطالعه ای  طبق   : مغزی  سکته 
که  مردانی  سال ۲۰۰۷،  به  مربوط 
دچار چاقی شکمی )دور کمر زیاد 
و نسبت دور کمر به دور لگن باال( 
هستند، با خطر باالی سکته ی مغزی 
می باشند.  مواجه  زندگی  طول  در 
BMI باال نیز بروز سکته ی مغزی را 
هم در زنان و هم در مردان افزایش 
می دهد. سایر عوامل خطر سکته ی 
می باشند:  زیر  موارد  شامل  مغزی 
مصرف سیگار ، چاقی ، بیماری های 
 ، دهلیزی  فیبریالسیون   ، شریانی 

.عادات رژیم غذایی یا ورزش.

می تواند  کمر  روی  بر  لباس  وجود 
اندازه گیری را مختل کند.

باالی استخوان لگن و ته قفسه سینه 
کمر  دقیقا  اینجا  کنید.  پیدا  را  خود 
را  آن  دور  می خواهید  که  شماست 

اندازه بگیرید.
یک بازدم معمولی انجام دهید.

بپیچید طوری  متر را دور کمر خود 
که با کف زمین موازی باشد. متر را 
طوری  همچنین  و  نکرده  تنگ  زیاد 

گشاد نکنید که بیفتد.
اندازه گیری خود را ثبت کنید.

تفسیر نتیجه اندازه گیری
اندازه ی  دانستن  برای  مرجع  بهترین 
نرمال  کمر  دور  یا  آل  ایده  کمر  دور 
که  چرا  شماست؛  پزشک  شما،  برای 
شاخص های فردی بدن شما بر اندازه 
ایده آل دور کمر تاثیرگذار هستند . به 
عنوان مثال، در افرادی که به طور خاص 
بلند قد یا کوتاه قند هستند، ممکن 
دور  یا  آل  ایده  کمر  دور  اندازه  است 
کمر نرمال متفاوت از سایر افراد باشد.

چه ارتباطی بین دور کمر و سطح 
سالمت وجود دارد؟

دور کمر تنها یکی از سه معیار مهم 
سالمت  کلی  سطح  سنجش  برای 
از  عبارتند  دیگر  مورد  دو  می باشد. 
شاخص توده بدنی )BMI( و نسبت 

دور کمر به دور لگن.
اندازه گیری  برای  روشی   BMI
شما  است.  بدن  چربی  سخت گیرانه 
می توانید با تقسیم کردن وزن خود بر 
مربع قدتان یا با یک ماشین حساب 

آنالین، BMI خود را حساب کنید.
توصیه های مراکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری ها )CDC( برای بزرگساالن 

در خصوص BMI به قرار زیر است:
زیر ۱۸.۵: کسر وزن

۱۸.۵ تا ۲۴.۹: وزن سالم یا نرمال
۲۵.۰ تا ۲۹.۹: اضافه وزن

۳۰.۰ به باال: چاق
نسبت دور کمر به دور لگن به شما 
کمک می کند متوجه شوید چه مقدار 
چربی در لگن، ران ها و باسن تان وجود 
دارد. برای حساب کردن این شاخص، 
باید محیط کمر و محیط لگن خود را 
اندازه دور کمر  بگیرید. سپس  اندازه 

بیماری کبد چرب )استئاتوز( ساخت  
در سلول های کبدی  تجمع چربی 
است. در برخی موارد،  بیماری کبد 
چرب  منجر به عوارض جدی مانند 
برای  خطر  عوامل  میشود.  سیروز 
بیماری کبد چرب شامل اضافه وزن 
و چاقی، دیابت و تری گلیسیرید باال 
بیماری  از  ناشی  های  آسیب  است. 
کبد چرب اغلب می تواند از طریق 
زندگی  شیوه  در  ساده  تغییرات 

برطرف شود
کبد چرب در مراحل ابتدایی به بدن 
بیش  تراکم  اما  رساند  نمی  آسیب 
تواند  می  چربی،  های  بافت  حد  از 
باعث التهاب و زخم شود که آسیب 
شدیدی به کبد وارد می کند. به نقل 
چرب  کبد  لین«،  »هلث  سایت  از 
زمانی به وجود می آید که چربی و 
کالری بیشتر از آن چه کبد قادر به 
سوخت و ساز آن است، مصرف شود. 
شایع ترین علت ایجاد بیماری کبد 

چرب، چاقی مفرط است.

افراد  در  مشکل  این  بروز  احتمال   
می  پیدا  افزایش  ۷۵درصد  تا  چاق 
و  چرب  غذایی  برنامه  اگرچه  کند. 
این  بروز  اصلی  علت  وزن،  افزایش 
بودن  باال  و  دیابت  اما  است  مشکل 
احتمال  نیز  خون  در  چربی  میزان 

بروز این بیماری را افزایش می دهد.
کبد  بیماری  عالیم  ترین  شایع  اما 

چرب:
–  خستگی مفرط

– معده درد
معده درد در برخی موارد 

یا  کبد  بیماری  بیانگر  است  ممکن 
این  ایجاد  باشد.  کبد  افتادن  کار  از 
یا قسمت فوقانی  ناراحتی در مرکز 

شکم نشانه خونریزی است.
– تغییر در پوست

اثر  بر  پوست  رنگ  تغییر  بر  عالوه 
به علت متورم شدن غدد و  یرقان، 
ازکارافتادگی کلیه، لکه های پوستی 
و تغییر رنگ در قسمت گردن و زیر 
بغل مشاهده می شود. کف دست ها 
می  سفید  ناخن  سطح  و  قرمز  نیز 

شود.
– بدون عالیم

موارد  اغلب  در  چرب  کبد  بیماری 

بدون نشانه است و از آن به عنوان قاتل 
خاموش یاد می شود. به ویژه در مرحله 
اولیه که هیچ عالیمی از خود نشان 
نمی دهد. طی سال ها بدون بروز هیچ 
گونه عالمت یا مشکلی در حالی که 
چربی تراکم پیدا می کند، کبد ملتهب 
عضو  سطح  روی  زخم  و  شود  می 
شکل می گیرد. در نهایت در صورت 
چرب  کبد  بیماری  نشدن  درمان 
شود. می  کبد  کارافتادگی  از  باعث 

– ورم معده
کبد،  و  معده  در  مایعات  احتباس 
وجود  به  بیماری  شدید  مرحله  در 
می آید. در این مرحله، معده بزرگ 
و سفت می شود و ناف نیز به سمت 
وارد  فشار  علت  به  آید.  می  بیرون 
آمدن به عضو داخل بدن، فرد دچار 

مشکل تنفسی نیز می شود.
– فرسودگی عضله

مبتالیان به بیماری کبدی پیشرفته 
می  عضله  فرسودگی  دچار  اغلب 
شوند، یا این که تاندون های دست به 
تدریج کوچک تر می شود انگشتان 
عضالت  لرزش  و  شود  می  جمع 

شروع می شود.

اعضای  در  اختالل  ایجاد  صورت  در 
داخلی بدن از جمله کبد، بدن تالش 
می کند از خود محافظت کند. از این 
رو با پمپاژ خون اضافه به اعضای داخلی 
سردرگمی،  ضعف،  دچار  فرد  بدن، 
ناتوانی در تصمیم گیری، عدم تمرکز 

و کاهش شدید انرژی می شود.
– چاقی مفرط

اضافه وزن، خطر افزایش بیماری کبد 
چرب را تا ۷۵درصد افزایش می دهد. 
در این زمینه افراد مسن مستعدترند، 
بنابراین اگر چاق هستید و در اواسط 
۴۰سالگی قرار دارید، بهتر است برنامه 
غذایی سالمی اتخاذ کنید و با ورزش 
منظم، سلول های چربی را کاهش دهید.

– ژنتیک
و  پدر  یا  والدین  در  بیماری  این  اگر 
دارد  احتمال  شده،  دیده  مادربزرگ  
دچار  نیز  ها  آن  های  نوه  و  فرزندان 
این بیماری شوند. در خصوص بیماری 
مفرط  چاقی  به  فرد  شاید  کبدی، 

مستعد باشد.

– یرقان
کبدی  بیماری  شایع  عالیم  از  یرقان 
که  دهد  می  رخ  زمانی  یرقان  است. 
جریان صفرا از کبد مسدود می شود 
و در نتیجه فرد دچار برآمدگی کوچک 
زردرنگ و خارش داری در اطراف پلک 

چشم و سطح پوست می شود.
– رنگ ادرار

رنگ  شود،  می  تر  تیره  ادرار  رنگ 
مدفوع نیز سفید با بوی نامطبوع است.

Wikipedia

اندازه ایده آل دور کمر در خانم ها و آقایان !چه زمانی کبد چرب میشود

Pexels
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رده بندی  اول  نفر  جاکوویچ  نواک 
خود  ابتالی  از  جهان  مردان  تنیس 
به ویروس ُکرونا خبر داده است. بجز 
جاکوویچ چند تنیس باز سرشناس دیگر 
جهان نیز که در این تورنمنت نمایشی 

حضور داشتند، به ُکرونا مبتال شده اند.
جاکوویچ در وبسایت خود نوشته: انگیزه 
برگزاری این بازی های نمایشی در چند 
شهر، صرفا اعالم همبستگی و همدلی 
است. بوده  جهان  کنونی  شرایط  در 

نتیجه  همسرش،  و  جاکوویچ  بجز 
تنیس باز  دیمیتروف  گریگور  آزمایش 
و  برنا کوریچ  بلغارستان،  اهل  معروف 
ویکتور توریکی دو تنیس باز دیگر صرب 
نیز که در این مسابقه ها بازی کرده اند، 

مثبت اعالم شده است.
نتیجه  کرده که  تأکید  جاکوویچ 
آزمایش فرزندان او خوشبختانه منفی 
بوده است. جاکوویچ سی و سه ساله 
در بلگراد با توریکی دیگر تنیس باز اهل 
است:  نوشته  او  کرد.  بازی  صربستان 
را  مسابقه ها  این  که  می کنم  اعتراف 
قدری زود برگزار کردیم و از این بابت 
از همه پوزش می خواهم. البته خیلی 
سعی داشتیم پروتکل های توصیه شده 
را در جریان بازی ها رعایت کنیم ولی 

نشد.
او افزوده: بعد از آنکه نتایج آزمایش 
من و چند تنیس باز دیگر مثبت اعالم 
در  را  نمایشی  دیدارهای  ادامه  شد، 
سارایوو و بنجالوکا لغو کردیم. جرجی 
برادر جاکوویچ که مسئولیت برپایی این 
تورنمنت ها را به عهده داشت نیز گفته: 

صحیح  فعلی  وضع  در  بازی ها  ادامه 
موری  اندی  حال  همین  نیست.در 
تنیس باز بریتانیایی و نفر اول پیشین 
رده بندی تنیس جهان گفته: باید از این 

اتفاق درس بگیریم.
تنیس باز  کریوس  نیک  نظر  اظهار 
بوده که  این  استرالیایی هم  جنجالی 
این پیشآمد غم انگیز حاصل کله شقی 

برگزارکنندگان این تورنمنت است.
گفتنی است که از ماه فوریه گذشته 
گسترش  خاطر  به  مسابقه ای  هیچ 
انجمن   ATP سوی  از  ُکرونا  ویروس 
نگرفته  انجام  جهان  حرفه ای  تنیس 
برگزاری  در  سازمان  این  است. 
مطلقا  نیز  آدریا  نمایشی  مسابقه های 

مشارکت نداشته است.
تورنمنت،  این  عکس های  از  یکی 

جاکوویچ، دیمیتروف، الکساندر زِوِرو و 
مارتین چلیچ ستاره های تنیس جهان 
را در حال بازی بسکتبال و بدون رعایت 
نشان  آنها  میان  فاصله ای  هیچگونه 
می دهد. اما نتیجه زِوِرو و چلیچ منفی 
بوده است ولی تمامی حاضران در این 
بازی ها، پانزده روز زندگی در قرنطینه 
تنیس بازان  کرده اند.انجمن  آغاز  را 
حرفه ای قبال اعالم کرده بود، رقابت های 
تنیس رسما از سیزدهم ماه سپتامبر 

آینده شروع خواهد شد.
اسلم  گراند  مسابقات  است  قرار 
اوت  ماه  یکم  و  سی  از  هم  نیویورک 
بدون حضور تماشاگر شروع شود. این 
تنیس بازان  بیشتر  که  حالیست  در 
نگرانی خود را از سفر به نیویورک اعالم 

کرده اند.

نواک جاکوویچ و همسرش در جریان مسابقات تنیس 
»آدریا« به ُکرونا مبتال شدند

مژگان رحمانی ستاره 
»دارت« ایران: 

برای حضور 
در مسابقات 
بین المللی 
به من ویزا 
نمی دهند، 

چون ایرانی ام!
=»جنسیت نمی تواند مانعی 
عناوین  به  رسیدن  برای 

جهانی باشد.«
=»به اعتبار قرار گرفتن در 
رده بندی جهانی به مسابقات 
قهرمانی آسیا دعوت شدم.«

مژگان رحمانی قهرمان »دارت« زنان 
ایران  می گوید: سرانجام به عهدی که 
با خود بسته بوده جامه عمل پوشانده و 
تأکید کرده به خاطر عالقه بسیار زیاد 
به این ورزش از هیچ تالشی برای کسب 
این  گسترش  و  بین المللی  عناوین 
ورزش در ایران فروگذار نخواهد کرد.

مژگان سی سال دارد و اهل تهران 
است. او در مصاحبه با شبکه ورزشی 
اسکای گفته: دارت ورزش ایده آل من 
است و برای پرداختن تمام وقت به آن 
از ادامه تحصیالت فوق لیسانس چشم 
پوشیده و به جرگه دارت بازان حرفه ای 

پیوسته ام.
دارت باز  نخستین  عنوان  به  مژگان 
 P.D.C ایرانی توانسته در رقابت های
سازمان حرفه ای دارت بریتانیا حضور 
کند  ثابت  می خواهد  وی  کند.  پیدا 
رسیدن  مانع  نمی تواند  جنسیت 
رویای  که  رشته  این  قهرمانی  به 

همیشگی اش بوده باشد.
بازی نکرده  تا سال ۲۰۱۵ دارت  او 
بود و پس از دریافت لیسانس مهندسی 
صنایع از دانشگاه ضمن شروع کار در 
فوق  دوره  برای  رشته تخصصی خود 
لیسانس نیز ثبت نام کرد. اما پس از 
چند ماه هم کار و هم تحصیل را رها 
نمود تا به هدف نهایی اش که پیوستن 
است،  حرفه ای  دارت بازان  جرگه  به 

دست یابد.
اینکه  از  خانواده ام  البته  گفته:  او 
آینده ام را به دارت گره زده ام، خوشحال 
احترام  من  تصمیم  به  اما  نیستند 
می گذارند. زندگی نوین مژگان از سال 
۲۰۱۶ و هنگامی که به تماشای یک 

مسابقه دارت رفته بود، شکل گرفت.
اطرافیانم  رفته  رفته  می گوید:  وی 
با  من  تازه  زندگی  که  شدند  متوجه 
دارت عجین شده است. در همین حال 
مربیان مژگان وسایل تمرین او را فراهم 
کردند و او دارت بازی را بطور تمام وقت 

در خانه پدری شروع کرد.
مژگان ادامه داده: آن روزها هدف من 
قلب صفه  به  دارت  آوردن  فرود  تنها 
دایره شکل بود و غیر از آن ایده دیگری 
از این ورزش نداشتم. وقتی تحصیالت 
دانشگاهی ام تمام شد، به یک باشگاه 
دارت در نزدیکی منزلمان رفتم و در 
آنجا با مهدی شایسته مربی سرشناس 
این ورزش در ایران آشنا شدم. ایشان 
به من پیشنهاد کرد مربیگری مرا به 
گفتم  شایسته  آقای  به  بگیرد.  عهده 
افتخار  من  به  روز  یک  می دهم  قول 
بود  این  هم  او  واکنش  کرد.  خواهید 
که حرفت را باور می کنم و هنگامی که 
برای نخستین بار در حضور وی دارت 
بسیار  استعداد  گفت؛  کردم،  پرتاب 
رشته  این  در  پیشرفت  برای  خوبی 

داری و از تو حمایت خواهم کرد.
پنج ماه بعد از آن روز، مژگان برای 
مسابقات  نهایی  مرحله  به  بار  اولین 
ایران راه یافت و  قهرمانی دارت زنان 
یک  لباس  در  پیروزی  این  دنبال  به 
رقابت های  در  توانا  و  ماهر  دارت باز 
مسابقات  و  در شیراز  قهرمانی کشور 
آزاد مالزی در سال ۲۰۱۷ مدال طال 
گرفت و نام او در رده بیست و هشتم 
W.D.F فدراسیون جهانی دارت ثبت 

گردید.
چندی بعد، در مسابقات آزاد دارت 
هندوستان، مژگان و هم گروه هندی اش 
نتین کومار، تیم دارت استرالیا را که 
آن  عضو  معروف  دارت باز  مودرا  راب 

بود، شکست دادند.
و  موفقیت ها  می گوید:  مژگان 

دستاوردهای او الهام بخش نسل جدید 
عالقمند به این ورزش در ایران بوده 
دوستداران  تعلیم  همچنین  او  است. 
دارت را در یک باشگاه نزدیک منزلش 
مژگان  نظر  به  کرد.  شروع  تهران  در 
دارت این روزها خیلی بیشتر از گذشته 
ایرانی طرفدار پیدا کرده  بین جوانان 

است.
 ۲۰۱۷ سال  در  وقتی  افزوده:  وی 
شدم،  مالزی  رقابت های  قهرمان 
دختر  یک  نمی کرد  باور  هیچکس 
این تورنمنت  نهایی  به مرحله  ایرانی 
لیونگ  کتی  بتواند  و  باشد  رسیده 
را  مالزی  ملی  تیم  معروف  دارت باز 
شکست دهد. به دنبال این موفقیت، به 
ایران اجازه داده شد در تورنمنت های 

بین المللی حضور پیدا کند.
مژگان  رقابت های  که  است  گفتنی 
و  بوده  خانم ها  مسابقات  در  بیشتر 
حاال او تصمیم دارد جا پای دارت بازان 
بزرگ جهان مانند لیزا اشتون و فلن 
شراک که عنوان قهرمانی رقابت های 
مختلط زنان و مردان را با هم دارند، 

بگذارد.
این دو خانم دارت باز، اخیرا نفر اول 
و   Alexandra Palace مسابقات 
Qualifying School شدند. میکارا 
سوزوکی چهره درخشان دیگری است 
که مژگان از او به عنوان الگوی خود 
یاد می کند و گفته: وقتی فلن شراک 
را در مسابقات P.D.C مختلط زنان و 
مردان دیدم، از این لذت بردم که یک 
زن با اقتدار تمام روی صحنه ایستاده 
است. فلن به خانم ها نشان داد که ما 
می توانیم بر مردان پیروز شویم و اینکه 

دارت ورزشی است برای همه.
تاریخ ساز  کشورت  برای  »باید 

شوی«
کرده:  اضافه  همچنین  مژگان 
هنگامی که من به اعتبار قرار گرفتن 
شرکت  فرصت  جهانی،  رده بندی  در 
در رقابت های دارت قهرمانی آسیا در 
فیلیپین را به دست آوردم، به خودم 
گفتم تو باید برای کشورت تاریخ ساز 
فهرست  وارد  را  ایران  نام  من  شوی. 
شرکت کنندگان در مسابقات آسیایی 
دارد  امکان  و  کرد  خواهم    P.D.C
بتوانم در بازی های جهانی هم حضور 

پیدا کنم.
گذشته  نوامبر  در  بود  قرار  مژگان 
هیلدشیم  در  انتخابی  رقابت های  در 
آلمان شرکت کند. اما به خاطر مشکل 
دریافت ویزا از سفارت آلمان از حضور 
در این بازی ها باز ماند. او گفته: برای 
ولی  کردم  تالش  خیلی  ویزا  دریافت 
متاسفانه ضمن آنکه سخت به تمریناتم 
ادامه می دادم موفق نشدم بخت خود را 
در آن تورنمنت بیازمایم. به این ترتیب 
برای حضور در  نیز  ترکیه  به  از سفر 
و  ماندم  باز  کشور  آن  آزاد  مسابقات 
فرصت کسب تجربه در آلمان، ترکیه 

و پراگ را از دست دادم.
آسیا  در  گذشته  سال  ده  در  دارت 
حاال  و  داشته  چشمگیر  گسترش 
مژگان سعی دارد با برداشتن موانع از 
پیش پای دختران ایرانی دوستدار این 

ورزش، راه را برای آنها باز کند.
در  هشتبران  دنیز   ۲۰۱۷ سال  در 
مبارزات نوجوانان جهان در هلند دوم 
شد. دنیز و مهشاد آوازده در تورنمنت 
نوجوانان دو نفره نیز در سال گذشته 

مدال طال گرفتند.
مژگان می گوید: بعد از آنکه فرصت 
آزمودن بخت خود را در تورنمنت های 
آلمان، ترکیه و جمهوری چک از دست 
دادم بسیار دلگیر شدم و در فیس بوک 
نوشتم، من برای فرا گرفتن هرچه بیشتر 
فوت و فن ورزش دارت همواره کوشش 
می کنم. اما زمانی فرا می رسد که امور 
از کنترل انسان خارج است چون ایرانی 
مبارزه  و  کوشش  از  گهگاه  هستم. 
خسته می شوم ولی می دانم که هرگز 
نباید وا بدهم و میدان را خالی کنم.

نقش اراده آهنین و پشتکار در 
پیروزی

چندان  مژگان  مداومت  و  پشتکار 
بی حاصل هم نبوده کما اینکه با همیاری 
دست اندرکاران ورزش دارت، توانست 
به هلند برود و در مسابقات آزاد دارت 
آن کشور شرکت کند.مژگان گفت که 
بوک  فیس  در  را  او  پست  براون  پل 
وارن،  وین  برنامه های  مدیر  او  دید. 
قهرمان مسابقات سازمان حرفه ای دارت 
بریتانیاست. وی در کامنت خود نوشت: 
هلند  آزاد  مسابقات  در  را  تو  مژگان 
خواهیم دید. پل به من کمک کرد تا 
همراه با زوجی از هلند به نام  آری و 
مونیکا  به آن کشور بروم. در حال حاضر 
یک مدیر برنامه به نام راس همپتون 
او در  انگلیس است.  دارم که شهروند 
هر موردی که به دارت مربوط باشد به 
من کمک می کند. من خیلی خوشحالم 
چون اطرافیانم افراد خوب و مطبوعی 

هستند .

رفتار زشت و خشونت آمیز رانندگان
 با دختران و پسران دوچرخه سوار

تا  =یک دوچرخه سوار: 
حاال چند بار موتورسواران 
از پشت به من پس گردنی 

زده اند!
در  حرفه ای  دوچرخه سواران 
مسابقات  برای  را  خود  که  ایران 
بی ادبانه  رفتار  از  می کنند،  آماده 
و  اتومبیل   رانندگان  آزاردهنده  و 
خیابان های  و  جاده ها  در  کامیون  
شهری به شدت اظهار تنفر کرده اند.

ایسنا  خبرگزاری  قول  از  العربیه 
نوشته است: دوچرخه سواران زن و 
مرد که در جاده ها تمرین می کنند، 
بطور دائم از سوی راننده های دیگر 
وسایل نقلیه مورد اذیت و آزار روحی 

و جسمی قرار می گیرند.
ویدا یکی از دختران دوچرخه سوار 
در پاسخ این پرسش که تجربه شما 
چیست،  راننده ها  مزاحمت های  از 
و  روحی  تنها  اذیت ها  این  گفته: 
روانی نیست. یعنی فقط این نیست 
که ما را با کلمات و عبارات زشت 
و توهین آمیز خطاب  می کنند بلکه 
آزارهای جسمی  از  ما  از  هیچیک 

راننده ها نیز در امان نبوده ایم.
گفته:  دیگر  دوچرخه سوار  یک 
ضربه  کمرم  به  پشت  از  بارها 
از  زباله  و  میوه  معموال  زده اند. 
پرتاب  کامیون  یا  اتومبیل  داخل 
می کنند. حتی به ما آب می پاشند 
و موتورسیکلت سوارانی هستند که 
به قصد سوء استفاده و آزار جسمی 
خیلی به ما نزدیک می شوند. بعضی 
من  به  آنقدر  ماشین  یک  اوقات 
نزدیک شده و قصد دست زدن به 
بدنم را داشته که از جاده منحرف 
مورد  بارها  خوردم.  زمین  و  شده 
فحاشی با جمالتی زشت و کلماتی 
نظیر  البته  گرفته ام.  قرار  رکیک 

همین رفتار کثیف و تاسف انگیز را 
با دوستان دیگری که با هم رکاب 

می زنیم نیز انجام داده اند.
اضافه  دوچرخه سوار  بانوی  این 
کرده: تا حاال دو بار تصادف عمدی 
و دو مرتبه نیز تصادف غیرعمدی 
افتاده است. به همین  اتفاق  برایم 
با  را  دوچرخه  دیگر  حاال  دلیل 
می برم  خلوتی  جای  به  اتومبیل 
که کمتر امکان این حوادث وجود 

داشته باشد.
اسم  به  دیگری  دوچرخه سوار 
این  کجای  می دانید  گفته:  پروانه 
موضوع فاجعه است؟ آنجایی که به 
خاطر اذیت زیاد، یک دست زدن و 
رفتن عادی شده! یک بار در جریان 
تمرین یک موتورسوار  مرا تعقیب 
شماره  داشت  اصرار  و  می کرد 
تلفن به من بدهد، وقتی دید آن را 
نمی گیرم با مشت به کمرم کوبید 
مجبور  رفتم،  منزل  به  وقتی  که 
بخورم.افسانه  مسکن  قرص  شدم 
در  گفته:  دیگر  دوچرخه سوار  یک 
به رشت،  از الهیجان  برگشت  راه 
بعد از عبور از پل »جانبازان« یک 
موتورسیکلت سوار و آقایی که ترک 
او نشسته بود، با نزدیک شدن به 
من شروع کردند به دست زدن به 
بدنم. واقعا تا مدتی حالم بد بود و 
مدام می گفتم باید به خودم سیم 
اذیتم  کسی  تا  کنم  وصل  خاردار 
اینکه  وجود  با  آن پس  از  و  نکند 
هستم،  حرفه ای  دوچرخه سوار 
وقتی برای تمرین به خیابان می روم 
بسیار نگرانم و استرس دارم.سمیرا 
که دوچرخه سواری از اهالی شمال 
است، گفته: یک روز ده موتور سوار 
او را مجبور به رکاب زنی در جهت 
برای  حرکت  این  کردند.  مخالف 
جان دوچرخه سوار بسیار خطرناک 

هم  دوچرخه سوار  است.مردان 
گفته اند که آنها نیز هنگام تمرین در 
امان نیستند. پیمان مجدد و حمید 
سلیمانی از جمله دوچرخه سواران 
حرفه ای هستند که چندین بار مورد 
خشونت قرار گرفته اند.پیمان گفته: 
دو نفر پس از فحاشی با چاقو به او 
حمله ور شده اند که باعث جراحت 
به عمل  و  او شده  در دست چپ 

جراحی نیاز پیدا کرده است.
محمدجواد رنگینی هم گفته: یک 
بار دو موتورسیکلت سوار از کنارم رد 
شدند، یکی از آنها با مشت محکم 
ضربه ای به سرم زد که او را تعقیب 
کردم، شماره پالک او را برداشتم و 
شکایت کردم.محمدرضا یکی دیگر 
از دوچرخه سواران نیز تعریف کرده 
که سرنشینان یک اتومبیل پراید، 
پوست موز به صورتش پرتاب کردند 
و تا حاال چندین بار موتورسواران به 
وی پس گردنی زده اند!مهرداد ادیب 
حرفه ای  سرشناس  دوچرخه سوار 
هم گفته: با آنکه با احتیاط کامل از 
نزدیک ترین نقطه به جدول حاشیه 
جاده در حال حرکت بوده، اتومبیلی 
از پشت به او کوبیده است. او تعریف 
بود  ترسیده  ابتدا  راننده  که  کرده 
از  اینکه  به محض  اما  می لرزید  و 
جایم بلند شدم، گفت؛ اینجا جای 
خالصه  نیست.  دوچرخه سواری 
طرف طلبکار هم بود.در این سال ها 
چند دوچرخه سوار به هنگام تمرین 
به دلیل تصادف با اتومبیل جان خود 
را از دست داده اند. ونوس زرین خاک 
اخیرا در تصادف با اتومبیل جان خود 
را از دست داد. پیش از او نیز مهیار 
فرزانه، رضا احمدی، علی نوروزیان، 
ایران منش،  جسیم  طالبیان،  علی 
در  تیرانداز  محمد  و  ژاله  حامد 
شدند. کشته  اتومبیل  با  تصادف 

نواک جاکوویچ و همسرش یلنا در بلگراد؛ ژوئن ۲۰۲۰

یک آخوند رئیس هیات
 وزنه برداری استان همدان!

فدراسیون ها  در  حجت االسالم ها  حضور 
مانند  رشته هایی  در  ورزشی  هیئت های  و 
آخوند  یک  شرکت  اما  داشته،  سابقه  فوتبال 
رشته های  رئیس  هیئت  ریاست  انتخابات  در 
مانند  فدراسیون هایی  در  عضویت  و  ورزشی 
مشت زنی،  اسکی،  تنیس،  بسکتبال،  والیبال، 
میدانی  و  دو  و  میز  روی  تنیس  حتی  و  شنا 

سابقه نداشته است.
نام  به  نهاوند  اهل  حجت االسالم  یک 
مجمع  ریاست  انتخابات  در  همیدوند  علیرضا 
از  رای  آرا، ۱۳  با حداکثر  همدان  وزنه برداری 
شده  برگزیده  مجمع  این  ریاست  به  رای   ۱۴
است. گفته می شود این روحانی هیچگاه وزنه 
ورزش  این  به  اما  برنداشته  زمین  از   سنگینی 

عالقه دارد.
دبیر  بیرانوند  محسن  ایرنا،  گزارش  به 
فدراسیون وزنه برداری ایران در مراسم انتخاب 
داشته  حضور  وزنه برداری  هیات  جدید  رئیس 

است.
محسن جهانشیر مدیرکل ورزش همدان در 
این مراسم گفته: برای اولین بار در فدراسیون 
وزنه برداری و تشکیالت ورزش استان همدان، 
ورزشی  یک حجت االسالم مسئول یک هیئت 
همدان  وزنه برداری  داده:  ادامه  است.او  شده 
مسابقات  در  خوبی  دستاوردهای  همیشه 
وزنه بردار   ۲۰۰ و  است  داشته  کشور  قهرمانی 

در این استان فعالیت دارند.
چندی پیش یک آخوند ۴۶ ساله در همدان 
به دست جوان ورزشکاری کشته شد. قاتل این 
عکس هایی  خود،  اینستاگرام  صفحه  در  طلبه 
از بولینگ، بیلیارد و سگ گردانی گذاشته و به 
این ترتیب عالقه خود را به این ورزش ها نشان 

داده بود.
نوشته  خبر  این  با  ارتباط  در  خواننده  یک 
است: حادثه قتل یک آخوند در همدان نشان 
می دهد پلیس در تشخیص اولویت های امنیتی 
به  حواسشان  آنقدر  چون  است.  رفته  خطا  به 
پرت شده  اتومبیل  در  خانم ها  روسری  افتادن 
که »تهدید علنی مسلحانه یک شرور را در دو 

سال اخیر ندیده اند!«

۱۷ ادامه در صفحه
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= پس از موج گرانی اقالمی 
قند،  تخم مرغ،  برنج،  چون 
ماکارونی، میوه و گوشت یخ 
زده برزیلی در خردادماه، حاال 
تابستان  روزهای  نخستین 
افزایش قیمت مرغ و  با  نیز 

لبنیات آغاز شده است.
=مجوز افزایش قیمت ۲۲ تا 
۲8 درصدی برای »محصوالت 
نرخ گذاری«  مشمول  لبنی 
صادر شده و دیگر محصوالت 
تولیدکنندگان  نظر  با  لبنی 

افزایش خواهد یافت.
=دبیر کانون مرغداران ایران 
سیاست های  است  معتقد 
افزایش  باعث  اشتباه دولت 
شده  بازار  در  مرغ  قیمت 

است.
قیمت مرغ که تا چندی پیش ۹ تا 
یازده هزار تومان بود به ۱۸ تا ۲۰ هزار 
تومان رسیده و قیمت انواع لبنیات نیز 
»بطور رسمی« ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش 
یافته است.قیمت  مواد غذایی در ایران 
افزایش  فصلی  و  ماهانه  بطور  پیشتر 
می یافت اما در ماه های گذشته قیمت 
اقالم اساسی حتی یک شبه هم با افزایش 
روبرو می شود و مردم بیشتری در باتالق 

فقر و نداری فرو می روند.
در میان موج تورم کاالها و خدمات که 
در سال جاری سرعت بیشتری گرفته، 
گرانی مواد غذایی و اجاره بهای مسکن 

قیمت هایی که یک شبه پرواز می کنند؛ قیمت 
مرغ دو برابر و لبنیات ۲8 درصد گران شد

برای اقشار ضعیف و کم درآمد به یک 
بحران جدی تبدیل شده است.

پس از موج گرانی اقالمی چون برنج، 
تخم مرغ، قند، ماکارونی، میوه و گوشت 
حاال  خردادماه،  در  برزیلی  زده  یخ 
نخستین روزهای تابستان نیز با افزایش 

قیمت مرغ و لبنیات آغاز شده است.
کارگروه تنظیم بازار روز چهارشنبه 
چهارم تیرماه ۱۳۹۹ بطور رسمی مجوز 
افزایش قیمت ۲۲ تا ۲۸ درصدی انواع 
لبنیات را صادر کرد. در این جلسه از 
بازار قیمت شیر خام به  ستاد تنظیم 
و  تعیین  تومان  کیلو ۲۹۰۰  هر  ازای 
اجازه داده شد بنا بر شرایط این محصول 
هفت درصد باالتر یا پایین تر از این نرخ به 
فروش برسد. همچنین متأثر از افزایش 
قیمت  افزایش  قیمت شیرخام، مجوز 
»محصوالت لبنی مشمول نرخ گذاری« 
از متوسط ۲۲ درصد تا سقف ۲۸ درصد 
صادر شد.گفتنی است شیر کم چربی و 
پر چربی ساده در بسته بندی بطری و 
 ،UF پاکتی مدت دار و پنیر ۴۵۰ گرمی

پر چربی ساده در  و  ماست کم چربی 
بسته بندی های کوچک و بزرگ و کره 
حیوانی ساده، محصوالتی هستند که 
قیمت آنها از سوی دولت تعیین می شود. 
این محصوالت به اصطالح »محصوالت 
لبنی مشمول نرخ گذاری« هستند که 
اکنون مجوز افزایش قیمت ۲۲ تا ۲۸ 

درصدی آنها صادر شده است.
این در حالیست که دیگر محصوالت 
لبنیات  تولیدکنندگان  نظر  با  لبنی 
افزایش خواهد یافت و دولت دخالتی در 
آن ندارد. در چنین شرایطی پیش بینی 
می شوند میانگین قیمت انواع محصوالت 

لبنی بیش از ۲۸ درصد افزایش یابد.
سوم  هفته  در  دیگر  بار  لبنیات 
پراکنده  قیمت  افزایش  با  خردادماه 
روبرو شده بود و هر یک از سازمان های 
مسئول یک نظر متفاوت درباره قیمت  
لبنیات دارند! سازمان تعزیرات حکومتی 
غیرعادی  افزایش  از  گزارش هایی 
قیمت ها ارائه داده اما سازمان حمایت 
از مصرف کنندگان مدعی است »هیچ 

افزایش قیمتی نداشتیم«!
با اینهمه فرافکنی های سازمان های 
قیمت های  افزایش  درباره  حکومتی 
خردادماه بی اثر بود و کمتر از دو هفته 
بعد قیمت لبنیات بطور رسمی افزایش 

یافت.
مجوز  صدور  اعالم  با  همزمان 
افزایش قیمت لبنیات از سوی کارگروه 
تنظیم بازار، قیمت مرغ نیز با افزایش 
چشمگیری روبرو شد و تا کیلویی ۲۰ 

هزار تومان رسید.

4۰ درصد از ارز حاصل صادرات به ایران برنگشت!
حقیقی  شرکت  =1۵هزار 
 9۷ سال  از  که  حقوقی  و 
ارز  دادند،  انجام  صادرات 
خود را وارد کشور نکرده اند.
=رئیس کمیسیون صادرات 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
ارز  افرادی که  و کشاورزی: 
حاصل از صادرات را پرداخت 
ه  کنند ر د صا  ، نمی کنند
نیستند، اینها افرادی هستند 
بخشنامه های  مبنای  بر  که 
و  موقت  صادرکننده  غلط 
بازرگانی  کارت های  دارای 

یکبار مصرف شدند.
بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات در 
سال های گذشته به یکی از معضالت 
این  است.  شده  تبدیل  ایران  اقتصاد 
روند با تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی 
افزایش   ۹۷ بهار  از  دولت  سوی  از 
یافته بطوری که حدود ۴۰ درصد از 
ارز حاصل صادرات به ایران برگردانده 

نمی شود.
پس از افزایش نرخ ارز در فروردین 
روحانی  دولت  اقتصادی  تیم   ۹۷
که  حالی  در  و  عجیب  تصمیمی  در 
معامله  تومان  هزار  باالی ۷  دالر  هر 
دالر  برای  را   ۴۲۰۰ نرخ  می شد، 
دولتی تعیین کرد و اعالم کرد فعاالن 
اقتصادی می توانند برای واردات و یا 
دولت  از  کاال  صادرات  هزینه  تأمین 

دالری با نرخ ۴۲۰۰ دریافت کنند.
در  رانت  کانال  یک  روند  این  آغاز 
کشور ایجاد کرد و نه تنها مافیاهای 
بلکه  حکومت  به  وابسته  اقتصادی 
برای  سرعت  به  دالالن  شبکه های 
کردند.  اقدام  دولتی  ارز  دریافت 
ارز  دالر  میلیاردها  حالی  در  دولت 
را به افراد حقیقی و حقوقی مختلف 
داد که هیچ نظارتی بر روند  فعالیت 
وارداتی یا صادراتی مورد ادعای آنها 

نداشت!
بر اساس گزارش ها تعداد زیادی از 
از  استفاده  با  متخلفان  و  رانتخواران 
کارت های بازرگانی یکبار مصرف، اقدام 
به تجارت کردند و با بخشودگی هایی 
از سوی دولت در رابطه با بازگرداندن 

ارز روبرو شدند.
پدیده ای  ظهور  موجب  روند  این 
در  »حق العمل کاران«  به  معروف 
اقتصاد ایران بعنوان گروهی از متخلفان 
اتاق  هماهنگی  با  که  شده  اقتصادی 
بازرگانی و با کارت های بازرگانی یکبار 
خروج  به  صادرات  قالب  در  مصرف 

سرمایه و قاچاق ارز کمک می کنند.
اما  صادرات  از  ناشی  ارز  بازنگشتن 
حاال به یکی از معضالت جدی اقتصاد 
ایران تبدیل شده بطوری که بر اساس 
صادراتی  درآمد  گذشته  سال  آمار 
کشور ۴۱.۳ میلیارد دالر بود که ۴۰ 
بازنگشته  ایران  به  رقم  این  درصد 

است.
سال  در  که  می دهد  نشان  آمارها 
و  کاال  قاچاق  دالر  میلیارد   ۱۲  ،۹۷
طی  همچنین  است.  شده  انجام  ارز 
دو سال گذشته ۲۲ میلیارد یورو ارز 
حاصل از صادرات به کشور بازنگشته 
است. این رقم از مجموع ۲۷.۵ میلیارد 
از  درصد   ۸۶ که  است  تعهدی  یورو 

صادرکنندگان بر عهده داشتند.
پنجشنبه  روز  »ایران«  روزنامه 
منبع  یک  از  نقل  به   ۱۳۹۹ تیر   ۵
آخرین  »طبق  که  داده  گزارش  آگاه 
هزار   ۱۵ گرفته  صورت  ارزیابی های 
از  که  حقوقی  و  حقیقی  شرکت 
ارز  دادند،  انجام  صادرات   ۹۷ سال 
در  این  نکرده اند  کشور  وارد  را  خود 
صادرکنندگان  تمام  که  است  حالی 
بعد  ماه  چهار  حداکثر  هستند  ملزم 
پروانه صادراتی  تاریخ  )از  از صادرات 
عمل  خود  ارزی  تعهد  به  کوتاژ(  یا 
تمام  مورد  در  قانون  این  و  کنند 
البته  می کند،  صدق  صادرکنندگان 
اگر صادرکننده ای مشکل داشته باشد 
می تواند فرصت خود را تمدید کند.«

این منبع آگاه با بیان اینکه ۱۵ هزار 
است  صفر  ارزی شان  تعهد  شرکت 
دارد  وجود  احتمال  »این  که  گفته 
پایان  تا   ۹۸ سال  صادرکنندگان  که 
ارزی  تعهدات  به  نسبت  جاری  ماه 
خود اقدام کنند و رقم ۸ میلیارد دالر 
بدهی آنها کاهش و به عدد حدود دو 

میلیارد دالر برسد.«
در این گزارش تأکید شده که »سال 
گذشته درآمد صادراتی کشور ۴۱٫۳ 
این  درصد   ۶۰ که  بود  دالر  میلیارد 
برگشته  میلیارد دالر(،  رقم )۲۴٫۷۸ 
است. وی با بیان اینکه صادرکنندگان 
۹۸ هنوز فرصت دارند که تعهد ارزی 
خود را ایفا کنند، گفت: سال ۹۷ هیچ 
اقتصادی  فعاالن  برای  خاصی  قاعده 
گذشته  سال  از  اما  نبود  صادرات  و 
تصمیم بر این شد که روند صادرات 
مورد بازنگری قرار گیرد تا هر فردی 
با یک کارت بازرگانی نتواند اخالل در 

نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.«
سازمان  رئیس  زادبوم  حمید 
تازگی گفته است:  به  توسعه تجارت 
 ۲۰ مرکزی  بانک  آمار  اساس  »بر 
 ۹۷ فروردین  از  بازرگانی  هزارکارت 
صادرات  امسال  اردیبهشت  پایان  تا 

دو تکذیب در ۲4 ساعت! خبر محکومیت قضائی 
کارگران آذرآب نیز تکذیب شد

قضائیه  قوه  تکذیب  در   =
محکومیت  نیست  معلوم 
قضائی این کارگران از جمله 
»کار  انجام  و  شالق  تحمل 
یا  رایگان« تکذیب می شود 
فقط »حبس« و »جزای نقدی«!
از  تکذیب  دومین  این   =
طول  در  قضاییه  قوه  سوی 
از  پیش  است!  ساعت   ۲4
آگاه«  »منبع  یک  نیز  این 
م  عدا ا حکم  یید  تأ خبر 
عالی  دیوان  در  جوان  سه 
بود! تکذیب کرده  را  کشور 

در حالی که خبرگزاری های داخلی 
روز گذشته، ۴ تیر ۹۹، از صدور حکم 
معترض  کارگران  علیه  بدوی  دادگاه 
امروز  دادند،  خبر  آذرآب  کارخانه 
تکذیب این خبر از سوی قوه قضائیه 

اعالم شد!
خبرگزاری ایلنا که دیروز این خبر را 
در »بخش کارگری« منتشر کرده بود، 
»بخش  در  تیرماه   ۵ چهارشنبه  روز 
سیاسی« نوشت »در پی انتشار خبری 
برخی  قضایی  محکومیت  بر  مبنی 
آذرآب  پیمانکاری  شرکت  کارگران 
اعتراضات  به دلیل  به یکسال حبس 
قضاییه  قوه  رسانه  مرکز  کارگری، 
و  حبس  روز  یک  حتی  کرد:  اعالم 
در  اجرایی  نقدی  جزای  ریال  یک 
پرونده کارگران آذرآب صادر نشده و 

خبر منتشره در این خصوص تکذیب 
می شود.«

وبسایت  که  حالیست  در  این 
جواد  قول  از  دیروز  نیز  »اقتصاد۲۴« 
صابری نایب رییس شورای اسالمی کار 
شرکت آذرآب اراک از صدور حکم یک 
سال زندان و ۷۴ ضربه شالق برای ۴۲ 
از کارگران این شرکت خبر داده  نفر 
کارگران  که  بود  آمده  همچنین  بود. 
معترض که برای کار اصلی خود حقوق 
نگرفته اند، به انجام »کار رایگان« نیز 

محکوم شده اند!
تکذیب  ادامه   در  ایلنا  خبرگزاری 
این خبر نوشته است، »بر این اساس و 
طبق اخبار منتشر شده، اعالم شده بود 
که شعبه ۱۰۶ کیفری اراک در تاریخ 
۲۶ خرداد سال جاری برای ۴۲ نفر از 
کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب که 

گذشته  سال  اعتراضی  راهپیمایی  در 
شرکت داشتند، حکم صادر کرده است 
که مرکز رسانه قوه قضائیه با انتشار این 

خبر، آن را تکذیب کرده است.«
در تکذیبی که از سوی قوه قضائیه 
منتشر شده فقط به »حبس« و »جزای 
نقدی« اشاره شده و معلوم نیست که 
آیا محکومیت کارگران به »شالق« و 

»کار رایگان« درست است یا نه!
در  قضائیه  قوه  تکذیب  دومین  این 

طول ۲۴ ساعت است!
روز گذشته نیز پس از آنکه خبر تأیید 
حکم اعدام سه جوان به جرم شرکت 
در اعتراضات آبان ماه ۹۸ در دیوان عالی 
باشگاه خبرنگاران  کشور منتشر شد، 
جوان وابسته به سپاه پاسداران از قول 
یک »منبع  آگاه« در قوه قضائیه این 

خبر را تکذیب کرد.

داشته اند.از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ 
هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار 
و  درصد   ۵۰ تا  صفر  کارت   ۴۲۵ و 
کمتر  و  از ۵۰  بیش  کارت،  هزار  دو 
از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ 
ارزی  تعهد  به  صددرصد  نیز  کارت 

خود عمل کرده اند.«
زادبوم افزوده است: »مبلغ صادراتی 
۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی 
آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد 
کل صادرات کشور است، کسانی که 
عمل  خود  ارزی  تعهد  به  صددرصد 
کرده اند ۲۴ درصد صادرات را به خود 

اختصاص داده اند.«
تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
اطالعات قابل توجهی هم درباره سهم 
آمارهای صادراتی کشور  از  متخلفان 
ارائه کرده است: »۲۲ درصد صادرات 
مربوط به کسانی است که تعهد ارزی 
درصد   ۱۱ است،  درصد  صفر  آنها 
صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی ها و 
۴۳ درصد صادرات برای افرادی است 
که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر 

از صددرصد عمل کرده اند.«
معتقدند  تجاری  فعاالن  اینهمه  با 
صادرات  از  ناشی  ارز  که  کسانی 
اصال  نمی گردانند  باز  کشور  به  را 
در  بلکه  نیستند  کاال  صادرکننده 
ارز  خروج  به  »صادرکننده نما«  قالب 

از کشور مشغول هستند.
کمیسیون  رئیس  نفر  جمشید 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  صادرات 
گفته  این باره  در  کشاورزی  و  معادن 
در  صادرکنندگان  است  »ممکن  که 
از  مشکالتی  دچار  مراحل  از  برخی 
خاص  مشتریان  پرداخت  عدم  قبیل 
خود شوند که این موضوع تأخیر در 
برگشت ارز ایجاد می کند اما افرادی 
که ارز حاصل از صادرات را پرداخت 
نیستند،  صادرکننده  نمی کنند، 
مبنای  بر  که  هستند  افرادی  اینها 
بخشنامه های غلط صادرکننده موقت 
یکبار  بازرگانی  کارت های  دارای  و 
مصرف شدند و متأسفانه این افراد به 

اصل صادرات لطمه می زنند.«
بازرگانی  اتاق  احرامیان عضو  بهادر 
»تمام  که  است  معتقد  نیز  ایران 
ارزی  تعهدات  به  صادرکنندگان 
عملیاتی  را  آن  و  واقف هستند  خود 
تعهدات  به  که  افرادی  اما  می کنند 
به  نمی توان  نیستند  پایبند  خود 
تنها  افراد  این  آنها صادرکننده گفت 
به دنبال سوء استفاده از فضای موجود 
و کسب سودهای میلیاردی هستند و 
اعضای اتاق بازرگانی و فعاالن بخش 
صادرکننده نما  آنها  به  خصوصی 

می گویند.«

شکاف طبقاتی عمیق در ایران؛ اقلیت ثروتمند سال 
کرد هزینه  تنگدست  اکثریت  برابر  گذشته 1۳.۷ 

=طی سال گذشته خانوارهای 
فقیر بطور متوسط 1۰ میلیون 
و 48۳ هزار تومان در سال 
و در مدت مشابه ثروتمندان 
بطور متوسط 1۳۲ میلیون و 
۵8۰ هزار تومان هزینه کردند.
خورشیدی   9۰ دهه  =در 
و  نرخ تورم  افزایش مستمر 
جهش هزینه خانوارها، توزیع 
نفع دهک های  به  را  درآمد 
باالی درآمدی تغییر داده است.

تازگی  به  ایران  آمار  مرکز  رئیس 
آمارهایی درباره میزان هزینه خانوارهای 
سال  در  درآمدی  مختلف  دهک های 
آن  اساس  بر  که  کرده  ارائه   ۱۳۹۸
ثروتمندترین قشر ایران ۱۳.۷ برابر فقرا 
از  بیش  درصد  و ۱۲۷۰  کرده   هزینه 
طبقات تنگدست که اکثریت جامعه را 
تشکیل می دهند، از رفاه بهره مند بودند.

بر اساس این آمار در سال ۱۳۹۸ در 
مناطق شهری متوسط هزینه کل یک 
خانوار در قشر فقیر معادل ۱۰ میلیون 
و ۴۸۳ هزار تومان در سال بوده است. 
دهک  برای  عدد  این  که  حالی  در 
دهم معادل ۱۳۲ میلیون و ۵۸۰ هزار 
تومان گزارش شده است.این آمار نشان 
می دهد خانوارهای متعلق به ۱۰ درصد 
ثروتمند جامعه که در اقلیت هستند در 
درصد   ۱۰ برابر   ۱۳.۶۹ گذشته  سال 
ساالنه  هزینه  کرده اند.  هزینه  فقیر 
سال  در  جامعه  دهک  ثروتمندترین 
۹۷، ۱۴.۴۵ برابر ۱۰ درصد فقیرترین 
خانوارها بود.همچنین در سال ۱۳۹۸ 
خانوارهای شهری ایران ساالنه به  طور 
میانگین ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان 
و  کاالها  از  بهره مندی  و  خرید  برای 
خدمات مصرفی هزینه کرده اند که این 
مبلغ، ۲۰.۶ درصد افزایش را نسبت به 
نتایج به  دست آمده از این طرح در سال 

گذشته نشان می دهد.
سهم  شهری،   خانوارهای  بین  در 
 ۲۵ دخانیات  و  خوراکی  هزینه های 
بوده  خانوار  هزینه های  کل  از  درصد 
با  به گوشت  مربوط  است. هزینه های 
سهم ۲۲ درصد بیشترین سهم از کل 
هزینه های خوراکی خانوارهای شهری را 
شامل می شود. همچنین سرانه مصرف 
برای هر  برنج که در سالهای گذشته 
بود  در سال  کیلوگرم  معادل ۴۶  فرد 
به  به طور متوسط  طی سال گذشته 
است.همچنین  رسیده  کیلوگرم   ۳۵
هزینه های مربوط به مسکن، سوخت 

و روشنایی با سهم ۴۸ درصد بیشترین 
سهم از کل هزینه های غیرخوراکی را 
داشته است.شکاف طبقاتی قابل توجه 
در حالی طی سال گذشته ادامه پیدا 
و  اقتصاددان  حاتمی  عباس  که  کرده 
اصفهان  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو 
موجب  نقدینگی  رشد  است  معتقد 

افزایش شکاف طبقاتی می شود.
عباس حاتمی در گفتگو با خبرگزاری 
آثار  »عمده ترین  است:  گفته  تابناک 
نرخ  افزایش  نقدینگی  رشد  اقتصادی 
با  آن  اقتصادی  دیگر  اثر  است.  تورم 
قابل توجه شبه پول،  توجه به حجم 
نزد  در  نقدینگی  عمده  شدن  بلوکه 
حرکت  موجب  این  و  بانک  هاست 
بنگاه داری می شود.  به سمت  بانک ها 
فزایش نرخ تورم نیز موجب عمیق تر 
شد.  خواهد  طبقاتی  شکاف  شدن 
نرخ  افزایش  از  ناشی  زیان  بیشترین 
از مسیر رشد نقدینگی، متوجه  تورم 
در  و  است  جامعه  فرودست  طبقات 
مقام مقایسه افزایش نرخ تورم به نفع 

طبقات فرادست جامعه است.«
این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه 
»هر چقدر رشد نقدینگی اتفاق بیفتد و 
به تبع آن نرخ تورم افزایش یابد، طبقات 
طبقات  و  ثروتمندتر  جامعه  فرادست 
فرودست جامعه فقیرتر خواهند شد« 
توضیح داده که »فردی که در طبقه 
فرادست جامعه حضور دارد به عنوان 
خارجی  خودروی  یک  مالکیت  مثال 
را در اختیار دارد. با افزایش نرخ تورم، 
فرد  این  خارجی  خودروی  قیمت 
افزایش می یابد. اما فردی که در طبقه 
فرودست حضور دارد و قصد خرید مثاًل 
میلیون   ۴۰ قیمت  با  پراید  خودروی 
تومان را داشته است با افزایش نرخ تورم 
و رسیدن قیمت پراید به ۸۰ میلیون 

همان  نمی تواند حتی  فرد  این  تومان 
کند.  خریداری  نیز  را  پراید  خودروی 
بنابراین شکاف طبقانی افزایش می یابد 
و عمیق تر می شود.«نهادهای بین المللی 
ایران را در رده کشورهای دارای باالترین 
برای  داده اند.  قرار  تورم در جهان  نرخ 
نرخ  متوسط  سال ۲۰۱۸،  در  و  مثال 
تورم در دنیا ۴.۲ درصد بوده، اما متوسط 
سال ها  این  تمام  در  ایران  تورم  نرخ 

نزدیک به ۲۰ درصد بوده است.
 ۹۰ دهه  در  می دهد  نشان  آمارها 
خورشیدی افزایش مستمر نرخ تورم و 
جهش هزینه خانوارها، توزیع درآمد را 
به نفع دهک های باالی درآمدی تغییر 
خانوارها  هزینه ای  است.تحوالت  داده 
در دهه اخیر نشان می دهد که پس از 
شوک ارزی سال ۹۱ و ثبت نرخ تورم 
نقطه ای بیش از ۶۰ درصدی در گروه 
خوراکی ها، باالترین افزایش قیمت گروه 
خوراکی ها در سال گذشته و به دنبال 
شوک ارزی سال ۹۷ اتفاق افتاده است. 
با توجه به سهم باالی گروه خوراکی ها 
کم درآمد  گروه های  مصرفی  سبد  در 
افزایش قیمت ها  جامعه، نقطه اصابت 

گروه های فقیر جامعه بوده اند.
آمارها نشان می دهد شکاف طبقاتی 
خواهد  افزایش  نیز  جاری  سال  در 
کل  رئیس  همتی  عبدالناصر  یافت. 
بانک مرکزی اعالم کرده که طی ۷۵ 
خردادماه  نیمه  تا  و  سال  ابتدای  روز 
نقدینگی ۶.۲ درصد رشد کرده است. 
این در حالیست که رکود تورمی که با 
شیوع ُکرونا تشدید شده است، درآمد 
خانوارهای فرودست را به شدت تحت 
این  نتیجه  در  و  است  داده  قرار  تأثیر 
شرایط موجب افزایش شکاف طبقاتی و 
عمیق تر شدن فاصله میان دارا و ندار در 

سال جاری می شود.
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شکست حرکت جمهوری خواهی و 
عقب نشینی سردار سپه، به احمدشاه 
جرأت داد که بخت خود را در نبرد 

سینه به سینه با حریف بیازماید.
شاه  فروردین ۱۳۰۳  پانزدهم  روز 
که همچنان در پاریس به سر می برد، 
طی تلگرافی سردار سپه را از ریاست 
وزراء برکنار کرد. تلگراف چنین بود: 
»نظر به اخبار تأسف آوری که از ایران 
رسیده و تحریکاتی که سردار سپه بر 
ضد امنیت عمومی می کند ما اعتماد 
خود را از مشارالیه سلب نمودیم. الزم 
است اکثریت مجلس نسبت به شخص 
فرمان  تا  نماید  تمایل  اظهار  دیگری 

صادر گردد«.
این زمان  مجلس شورای ملی در 
بود که احمدشاه بدان  تنها سنگری 
سپه  سردار  مخالفان  و  داشت  تکیه 
این سنگر سید حسن مدرس  را در 

رهبری می کرد.
با آن که در انتخابات دورۀ پنجم، 
گروه قابل مالحظه ای از هواداران سردار 
سپه به مجلس راه یافته بودند، بین 
اکثریت و اقلیت تعادل قوا وجود داشت 
و اگر تیر شاه به هدف اصابت می کرد 
مخالفان سردار سپه موفق می شدند زیر 
پای او را از طریق قانونی جاروب کنند.

عبداهلل مستوفی در خاطرات خود، 
از گفت و گوی خصوصی که با مدرس 

داشته است چنین یاد می کند:
»این روزها دیگر مدرس کسی نبود 
که سید محمد تدین بتواند با او خشونت 
یا احیاءالسلطنه او را چک کاری کند. 
بلکه در این وقت سّید یکه تاز میدان 
ضد سردار سپه شده و عامه از او پیروی 
می کردند بخصوص که در اصل موضوع، 
یعنی برانداختن جمهوری هم کامیابی 
نصیب او شده بود. چنان که طرفداران 
سردار سپه هم از شهامت و رشادت 
اخالقی این مرد، که جز پیشرفت دادن 
عقیدۀ خود هیچگونه جاه طلبی نداشت، 
و از هیچ چیز اندیشه نمی کرد، خیلی در 
تشویش بوده  و برای تغییر دادن طرز 

فکر او اقداماتی هم می کردند.
برای این که خوانندۀ عزیز از افکار 
این روزهای مدرس واقف شود، نقل 
مصاحبه ای که بین من و آن مرحوم در 
همین ایام اتفاق افتاده است، بی مورد 

نیست.
حزب  سران  مذاکرات  از  یکی  در 
)سوسیالیست( که من هم حاضر بودم 
افتادن  و  مدرس  ضدیت  اطراف  در 
برای کشور،  آن  نتایج  و  سردار سپه 
هر کس چیزی می گفت و البته بیشتر 
جانب مضّر این پیش آمد احتمالی را 
گنده می کردند. ولی همگی، حتی من 
هم، معتقد بودیم که حیف است این 

مرد فعال با ُجربُزه از بین برود.
با  مرا  سابقۀ  چون  حزبی  رفقای 
پیشنهاد  من  به  می دانستند  مدرس 
کردند بروم و با او صحبتی بدارم، شاید 

از شدت مخالفت او کاسته شود.
بعد از ظهر فردای آن روز به منزل 
خود  اطاق  در  مدرس  رفتم.  سید 
نشسته، چند نفری نزد او بودند. من هم 
بعدازظهر در اداره محاکمه ای داشتم و 
نمی توانستم در حاشیۀ مجلس منتظر 
وقت مناسبتری بشوم. از توی حیاط ، 
بعد از مبادلۀ سالم، به آقا گفتم من به 
شما عرضی دارم. سید بزرگوار گفت 
در  قدری  هم  با  می آیم  بیرون  االن 
حیاط قدم می زنیم. من به سمت دیگر 
حیاط که کسی در آنجا نبود رفته یک 
دو باری از باال به پایین رفت و آمد کردم. 
سید رسید. پس از طی تعارفات معمول، 

وارد مقصود شدم.
برای  نمی کنید  او گفتم: تصور  به 
متنّبه شدن سردار سپه این اندازه اقدام 
کافی باشد؟ گفت خیر! باید المحاله 

دستش از ریاست وزراء کوتاه شود.
گفتم در این شش هفت ماهۀ ریاست 
و  قدرت  و  کرده  کار  وزرایش خوب 
عظمت قشون را خیلی زیاد نموده و 
مالیات های  نظامی،  قدرت  به واسطۀ 
دوایر  و  شده،  وصول  هم  عقب مانده 
دولتی عظم و اعتباری پیدا کرده اند 
که نظیر آن را مدتهاست در این کشور 
این  است  حیف  است.  ندیده  کسی 
قدرت و اختیار و وحدت و مرکزیت از 
بین برود و هرج و مرج و ضدیت های 
سابق جانشین آن بشود. امروز به واسطۀ 
قدرت و مواظبت این مرد، و مرکز  قرار 
گرفتن حکم دولت، هر تصمیمی در 

هر قسمت از کارها بگیرند روی کاغذ 
می شود. حکام  اجرا  فوراً  و  نمی ماند 
و عمال از او مالحظه دارند، کارها به 
سرهم بندی  و  بی اعتنایی  و  القیدی 
واگذار نمی شود و نظم و نسق حسابی 

در کار آمده است...
سیدگفت »سگ هرقدر هم خوب 
باشد همین که پای بچۀ صاحبخانه را 
گرفت، دیگر به درد نمی خورد و باید از 

خانه بیرونش کرد«.
یک  با  نّطاق  مرد  این  دیدم 
دلیل های  تمام  دهاتی،  ضرب المثل 
حل قضیه که من آورده بودم، و خیال 
داشتم باز هم مقداری بر آن بیفزایم، 
گفته و نگفته، همه را از پایه خراب کرده 
و رویهم ریخت! ولی من مأیوس نشدم 
و از راه نقضی مقصود خود را دنبال 
کرده، گفتم: توجه می فرمایید که بیرون 
کردن او چه زحماتی دارد؟ سمیتکو 
کردستان  از  طمعش  چشم  هنوز 
برداشته نشده و با وجود ِعده و ُعّده 
قوای دولتی هرروز از خاک کردستان 
عراق به خاک ایران در تک و تاز است. 
اشراری که به واسطۀ قدرت این مرد در 
همه جا ساکت شده اند هنوز ریشه و 
مایۀ شرارت را از دست نداده اند. هنوز 
هم در لرستان سرجنبان هایی که مثل 
مار زخمی مترصد وقت مناسبند، زیاد 
هستند و  اجماال ما کارهای زیادی 
داریم که هنوز دست به آنها نزده ایم. 
بیست سال از مشروطه می گذرد، ما 
از هر حیث  نفر که  این یک  به  جز 
جا هست،  همه  و  چیز  همه  مراقب 
هیچ برنخورده ایم. بر فرض، به قول شما 
این سگ را به این جرم از خانه راندیم، 
کی را داریم جای او بگذاریم؟ از همه 
گذشته، با این نغمه های وحشی که از 
قشون جنوب و شمال و شرق می رسد 
و به یکدیگر دستور تمّرد می دهند و 
همدیگر را اغوا می کنند، چه خواهیم 
همین  داریم  باقی  که  چیزی  کرد؟ 
یک کار است که اینها دو دسته شوند 
و جنگ داخلی راه بیفتد. یا همه با هم 
متحد شوند و ملت را با اسلحۀ خودش 

زیر پا کنند، و...
سید مجال نداد که من باقی ادلّۀ 
نقضی خود را بیاورم. حرف مرا قطع 
کرده گفت: به همین جهت است که من 
معتقد شده ام که باید ریشۀ این فساد را 
هرچه زودتر َکند. آخر آدم باید جرأت 
بکند بیست تا سوار دست یکی بسپرد 
و از یاغیگری او در امان باشد! مرغی را 
که دم صبح شغال خواهد برد، بگذارید 
سر شب ببرد. المحاله از کشیک کشی 
کرده اید! راحت  را  خودتان  صبح  تا 

دانستم که سید در این امر کامال 
رادیکال است، و منطق و طرز فکرش 
گرفته  قوت  زمینه  این  در  بقدری 
است که با هر بیانی از منظور اصلیش 
برنخواهد گشت. با هم به اطاق آمدیم، 
یک استکان چای برای من ریخت و 
بعد از صرف چای از هم جدا شدیم«.

به  شاه،  تلگراف  که  است  بدیهی 
توصیۀ مدرس و همفکران وی، پس 
از مبادلۀ پیامها و تلگرافهای محرمانه 
بین تهران و پاریس، مخابره شده بود 
و اگر موضوع، چنان که شاه خواسته 
بود، در مجلس مطرح و به رأی گذارده 
می شد، حذف سردار سپه را از صحنه 
در پی داشت. اما سردار سپه با یک 
بازی ماهرانه، توپ را از زیر پای شاه و 
طرفدارانش ربود.روز هیجدهم فروردین، 
خبری کوتاه به این شرح در روزنامۀ 

»ایران« انتشار یافت:
استعفا و کناره گیری

رئیس الوزراء،  سپه،  سردار  آقای 
مقام  از  دماغی  خستگی  به واسطۀ 
کناره جویی  و  استعفا  وزراء  ریاست 
شورای  مجلس  به  کتباً  را  خودشان 
ملی اطالع داده اند.پس از استعفای آقای 
سردار سپه از مقام ریاست وزراء برای 
رفع خستگی از مرکز عزیمت و به طوری 
که اطالع یافته ایم این چندروزه را در 
بومهن، ملکی خودشان توقف نموده اند.

ین  ا گر  ا می نویسد:  ر«  بها «
کناره جویی، با همین قیافه و سیمای 
طبیعی که در این چند سطر خواندیم 
بدون شک  بود  گرفته  و صورت  سر 
رئیس الوزرای دیگری از طرف مجلس 
به شاه بدبخت معرفی می شد. اما کار 
تا این اندازه  ساده نبود. سردار سپه  از 
آن مردانی نبود که به این سادگی و 

سهولت شکار خود را از دست بدهد!
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در 
ایران )1۷۵(

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 1۳۵۶ (

همه جانبه،  فساد  که  نیست  مقامات 
قشر  میان  در  نهادینه  و  ساختاری 
حاکم را انکار کند. علی خامنه ای در 
پاسخ به درخواستی از سوی مقامات 
برای دادن پیام به یک سمینار مربوط 
امر را  این  با  با طعنه مقابله  به فساد 
غیرواقعی دانسته بود: »چند سال قبل 
درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه ای 
به رؤسای قوا نوشتم. مکرر می گویند 
زبان  به  کار  این  اما  اقتصادی  فساد 
نیازمند  بلکه  نمی شود  تمام  گفتن 
مبارزه عملی است، در عمل چه کار 
شد؟ در عمل چه کار کردید؟« )۲۹ 
که  می دانند  مقامات   )۱۳۹۱ بهمن 
فساد دارد مثل خوره همه ی شریان های 
حکومت را می خورد؛ اما بجای شفافیت، 
کوچک  و  مستقل  و  آزاد  رسانه های 
کردن و غیرمتمرکز کردن حکومت و 
دولت، به بگیر و ببند و محاکمه ی چند 

دزد سوخته روی آورده اند.
قشر  فرسودگی  و  پیری  بحران   .۳
از  مقامات  و  خامنه ای  آنچه  حاکم: 
پیر شدن جمعیت مراد می کنند و از 
آن نگرانند درواقع واهمه از پیر شدن 
قشر حاکم و فقدان نیروی جوان کافی 
برای جایگزین شدن در بسیج و سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و حوزه های 
پست  هزار  دویست  حدود  و  علمیه 
فربه  جمهوری  در حکومت  مدیریتی 

اسالمی است.
آنها برای سپاه قدس، بازی خارجی 
در  اسالمی،  انقالب  پاسداران  سپاه 
ایرانی  جوانان  بر  نتوانستند  نهایت 
نیروهای  استخدام  به  و  کنند  اتکا 
و  عراقی  و  پاکستانی  و  افغانستانی 
یک  زیر  رشد  با  آوردند.  روی  لبنانی 
درصدی جمعیت و کاهش بیشتر آن، 
به  جمعیت  ساالنه ی  افزایش  میزان 
زودی از حدود یک میلیون در سال به 
حدود ۵۰۰ هزار کاهش خواهد یافت. 
با توجه به آنکه ظرفیت حکومت برای 
از  کمتر  امتیاز دهی  و  خاصه خرجی 
پنج درصد جمعیت را در بر می گیرد 
و مساجد و مراکز بسیج در حال خالی 
آینده  سال  چند  در  هستند،  شدن 
نظام  توسط  جذب  قابل  جمعیت 
این  و  یافت  خواهد  کاهش  همچنان 
برای گرداندن دو ماشین عظیم سرکوب 
و تبلیغات، بسیج و سپاه، کافی نخواهد 
بود. هر حکومت توده وار که بر لشکر 
بیکاران جوان متکی است از این روند 
بحران  دو  خالف  بر  می شود.  نگران 
قبلی )معیشت و فساد(، پیری جمعیت 
مسئله ی  نه  و  است  بحران  نه  اصوال 
مردم عادی. بحران پیری و فرسودگی 
و زوال مدیران کنونی هم با لغو نظارت 
استصوابی و گزینش های ایدئولوژیک و 
امتیازات ویژه )پایان جمهوری اسالمی( 

تبخیر می شود.
سه پروژه

برای  اسالمی  جمهوری  حاکمان 
مقابله با سه بحرانی که در برابر خود 

می بینند سه پروژه در نظر گرفته اند:
۱. محمدباقر قالیباف و سپاه پاسداران 
و راه اندازی چرخ اقتصاد: پروژه  معیشت 
در یک سال گذشته به مجلس شورای 
اسالمی یازدهم واگذار شد. به همین 
علت صافی شورای نگهبان کاری کرد 
مجلس  این  وارد  سپاهیان  اکثرا  که 
شوند و در رأس آنها تکنوکرات فاسد، 
محمدباقر قالیباف، قرار گیرد. مجلس 
کنونی در پی مکیدن آخرین نفس های 
اوراق  از مجرای مالیات و  اقصاد ملی 
صندوق  منابع  کردن  خرج  و  قرضه 
ارزی برای سر و سامان دادن به اقتصاد 
در حال فروپاشی و ورشکستگی است. 

دو بحران، سه پروژه، سه نتیجه

بحران =مقامات جمهوری اسالمی  سه  وجود  مورد  در 
هستند:  هم نظر  کشور  در 
بحران های معیشت، فساد و 

پیری جمعیت.
مراد =آنچه خامنه ای و مقامات  جمعیت  شدن  پیر  از 
نگرانند  آن  از  و  می کنند 
پیر شدن  از  واهمه  درواقع 

قشر حاکم است.
برای مقابله با سه بحران فوق =حاکمان جمهوری اسالمی 
سه پروژه را در نظر گرفته اند: 
دادن مجلس شورای اسالمی 
انقالب  پاسداران  سپاه  به 
اسالمی، محاکمات نمایشی 
سپردن  و  ییه،  قضا قوه  
جوان سازی جمعیت به دولت 

سپاهی- امنیتی آینده.
دوستان  و  لیباف  قا شورای = مجلس  در  سپاهی 
بیشتر  حراج  به  اسالمی 
اموال عمومی و خالی کردن 
کردن  پر  برای  مردم  جیب 
جیب سپاهیان تحت عنوان 
رونق اقتصادی روی خواهند 

آورد.
و  نظامی  مقامات  رهبر =پای  منصوبان  و  انتظامی 
فعال به دادگاه ها باز نخواهد 

شد.
فساد  با  مبارزه  همچنان با همین پرونده های =نمایش 
شکل  به  سال ها  تا  موجود 
الک پشتی قابل ادامه است.

سخنان  گر  ا  - محمدی  مجید 
مقامات  رفتارهای  و  تصمیمات  و 
جمهوری اسالمی در یک سال گذشته 
را یکبار دیگر مرور کنیم می توان سه 
بحران را از منظر آنها و سه پروژه برای 
مقابله با آن بحران ها را استخراج کرد. 
در  یا  اجرا  در حال  پروژه های  این  از 
مشخص  نتیجه ی  سه  مطالعه  دست 
به  نوشته  این  حاصل خواهد شد. در 

این زنجیره نگاهی می اندازم.
بحران  یک  و  واقعی  بحران  دو 

تخیلی
سه  از  اسالمی  جمهوری  مقامات 
یا سه معضل درون  بحران در کشور 
این  با  مواجهه  در  نظام  ساختارهای 
بحران ها سخن می گویند. آنها در بیان 
این بحران ها برای نظام هم نظر هستند:

۱. بحران معیشت: با حداقل دستمزد 
حدود دو میلیون تومان برای یک کارگر 
و خط فقر ۵ تا ۹ میلیونی برای زندگی 
دیپلم  دیگر  کشور  مختلف  نقاط  در 
شده اند  متوجه  نیز  حاکم  ردی های 
که معیشت حدود دو سوم شهروندان 
با مشکل روبروست؛ خانواده ها  ایرانی 
تورم های  شاهد  گذشته  سال  دو  در 
تا  بیکاری های  و  درصدی  تا ۵۰   ۴۰
مصرف  میزان  بوده اند.  درصدی   ۶۰
گوشت و شیر خانوارها مدام در حال 
و  بیغوله  است. جمعیت  بوده  کاهش 
زاغه نشین شهرها از ۱۸ میلیون در سال 
رسیده  میلیون   ۳۸ حدود  به   ۱۳۹۵
خانه ها  سقف  به  حلبی نشینی  است؛ 

نیز گسترش یافته است.
۲. بحران فساد: کسی دیگر در میان 

قرار  مردم  معیشت  بهبود  برای  البته 
امپراتوری های  نازک  چینی  نیست 
بر  ترک  پاسدارانش  سپاه  و  »بیت« 
دارد. آنها ذخیره ی نظام هستند و باید 
دست نخورده باقی بمانند تا نظام بتواند 
به برنامه های فربه شدن وفادارانش و 

گسترش طلبی خود ادامه دهد.
۲. سیدابراهیم رئیسی و پرونده های 
چند  و  سال  یک  عملکرد  از  فساد: 
ماهه ی سیدابراهیم رئیسی در دستگاه 
قضا چنین بر می آید که حکومت برای 
نمایش مبارزه با فساد همه ی چهره های 
یا  رفته اند  لو  قبال  که  را  چندم  رده 
پرونده هایشان مفتوح بوده حاضر است 
محاکمه کند. استدالل نظام در برابر این 
وفاداران آن است که »آنها اگر عرضه 
داشتند می توانستند در خفا بمانند و 
محاکمه ی آنها دیگر مقامات را نگران 
نمی کند«؛ وفاداران به نظام باید تالش 
کنند احتیاط بیشتری در فسادهایشان 
به خرج دهند. محاکمه ی اکبر طبری 
معاون اجرایی صادق الریجانی، رئیس 
ابراهیم  سلف  و  قضائیه  قوه  پیشین 
رئیسی، درواقع نمایش پاکسازی این 
رشوه  به  ذیل  تا  از سر  که  است  قوه 
آلوده  سندسازی  و  کارچاق کنی  و 
بوده است. در مجموعه  ی مجتمع های 
تا  )لواسانات  کشور  ویالیی  لوکس 
کالردشت و از گردنه ی حیران تا فومن 
و ماسوله( جایی وجود ندارد که قضات 
و دادستان ها ویالهای چندهزار متری 

نداشته باشند.
محاکمه ی دو تن از اعضای مجلس 
در  داللی  خاطر  به  اسالمی  شورای 
به  است  قرار  نیز  اتومبیل  فروش 
اصطالح برخورد با فساد در مجلس را 

پوشش دهد.
در حوزه ی قوه ی مجریه نیز حسین 
فریدون )برادر حسن روحانی(، مهدی 
جهانگیری  اسحاق  )برادر  جهانگیری 
پوری  عبداهلل  روحانی(،  اول  معاون 
ن  ما ز سا بق  سا ئیس  ر حسینی 
داماد  رضوی  هادی  خصوصی سازی،  
محمد شریعتمداری، و شبنم نعمت زاده 
دختر وزیر سابق صنعت نشانه گرفته 
شدند. چند مدیر اتومبیل سازی، جهاد 
کشاورزی، و »هالل احمر« نیز محاکمه 
شدند. ابراهیم رئیسی از سوی خامنه ای 
منصوب شده تا اعتبار از دست رفته ی 
با  را  همه جانبه  فساد  خاطر  به  نظام 
همین چند پرونده جبران کند تا به این 
ترتیب مردم احساس کنند که فساد در 

سه قوه ریشه کن شده است.
۳. پروژه ی یتیِم افزایش جمعیت: این 
پروژه چند سال پیش بر گردن دولت 
دیوانساالری  اما  شد  نهاده  روحانی 
این  انجام  برای  دولتی هیچ ظرفیتی 
پروژه  این  با  نه  که  چرا  ندارد  پروژه 
می توان رقبای سیاسی را حذف کرد و 
نه نان و آب زیادی در این پروژه وجود 
دارد تا سپاه یا نهادهای تحت کنترل 
»بیت« کفیل آن شوند. فعال قرار است 
مجلس سپاهیان در این زمینه کارهایی 
انجام دهد تا پس از دولت روحانی این 
پروژه به دولتی که بعد از وی بر سر 
کار می آید )سعید جلیلی یا یک سپاهی 
دست بوس دیگر( واگذار شود. این پروژه 
اولویت دو پروژه ی دیگر را ندارد و با 
موانع جدی روبروست. به همین دلیل 
است که دستگاه تبلیغاتی نظام شمشیر 

جوانگرایی را فعال غالف کرده است.
سه نتیجه

وقتی  معیشت:  حوزه ی  در   .۱
سپاهیان و قالیباف سکاندار برنامه ای 
است:  روشن  کامال  آن  انتهای  شوند، 
فساد بیشتر برای سپاهیان و مدیران 

و  فرزندان(  و  همسران  اضافه ی  )به 
بخش  برای  بیشتر  قرض  آوردن  باال 
عمومی. محمدباقر قالیباف شهرداری 
تومان  میلیارد  هزار   ۵۲ با  را  تهران 
همه  بدهی ها  این  کرد.  ترک  بدهی 
ناشی از واگذاری پروژه ها به نهادهای 
اقتصادی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
که  است  مشخص  بودند.  شده  ایجاد 
قالیباف و دوستان سپاهی در مجلس 
به حراج بیشتر اموال عمومی  و خالی 
کردن جیب مردم برای پر کردن جیب 
سپاهیان تحت عنوان رونق اقتصادی 
روی خواهند آورد. در پایان چهار سال 
نیز  یازدهم  اسالمی  شورای  مجلس 
اعضای سپاهی این نهاد و شرکای آنها 

فربه تر خواهند شد.
وظیفه   : د فسا ه ی  حوز در   .۲
سیدابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد 
مقامات  پای  است.  شده  تمام  تقریبا 
نظامی و انتظامی  و منصوبان رهبر فعال 
به دادگاه ها باز نخواهد شد مگر اینکه 
اعتراضات عمومی  باال بگیرد. مقامات 
این حد از نمایش را فعال کافی می دانند.

مجلس یازدهم نیز با یکی از فاسدان 
و  شده  رویین تن  آن،  رأس  در  نظام 
مدیران قوه  قضاییه ی تحت مسئولیت 
رئیسی نیز قرار نیست محاکمه شوند. 
و  الریجانی  برادران  خالف  بر  آنها 
همراهانشان که عمر سیاسی شان پایان 
یافته با تیم رئیسی هماهنگ هستند.

با  همراه  نیز  روحانی  حسن  دولت 
دیگر  روهایش  میانه  و  اصالح طلبان 
موی دماغ کسی نیست. نمایش مبارزه 
موجود  پرونده های  همین  با  فساد  با 
همچنان تا سال ها به شکل الک پشتی 
نیاز  ادامه است. هروقت هم که  قابل 
از  یکی  باشد  دیگری  اپیزودهای  به 
یا  نژاد  احمدی  دوستان  پرونده های 
الریجانی ها یا نزدیکان محمد خاتمی 
 )مهره های سوخته ( بیرون آورده خواهد 
شد؛ وگرنه بدون فساد، مدیران مستقر 
نظام انگیزه ی الزم برای کار تحت نظام 

والیی پیدا نخواهند کرد.
سیاست  جمعیت:  حوزه ی  در   .۳
یک  جمعیت  افزایش  برای  خامنه ای 
دهه در جریان بوده و کامال شکست 
اسالمی  جمهوری  اما  است.  خورده 
شکست نمی شناسد. تصور مقامات در 
این نظام آن است که با زور و قدرت 
می توان همه کار کرد. منابع چندانی 
پروژه های  در  بپاش  و  بریز  برای  نیز 
بی حاصل افزایش جمعیت باقی نمانده 
و  افغانستانی  شیعیان  بجایش  است. 
برای  بحرینی  و  عراقی  و  پاکستانی 
با  گسترش طلبانه  برنامه های  اجرای 
استخدام  قابل  دالر  صد  چند  ماهی 
هستند. به ویژه آنکه با بیکاری گسترده 
و تورم موجود و نسل جوانی که زندگی 
در حد کشورهای ثروتمند را می خواهد، 
جمعیت کشور به سطحی که خامنه ای 
علت  به  رسید.  نخواهد  می خواهد 
»بحران« نبودن این موضوع )افزایش 
جمعیت( اصوال هم پروژه ی مقابله با 
آن لغو است و هم کسی آن را جدی 
نخواهد گرفت. حکومت حتی به نیمی 
نمی تواند خدمات   از جمعیت موجود 
الزم را برساند چه برسد به دو برابر آن!

جمهوری  ادامه ی  با  ترتیب  بدین 
اسالمی، در پنج سال آینده نرخ رشد 
جمعیت به روال سابق همچنان کاهش 
خواهد یافت، مقامات به فساد همیشگی 
خود همچنان ادامه خواهند داد و مردم 
همچنان فقیرتر و فقیرتر خواهند شد. 
از سال ۹۱ تا ۹۷ درآمد سرانه ی کشور 
حدود یک سوم کاهش یافته است. این 

روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.

حسن روحانی رئیس دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی، سیدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی، سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه
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و  قدیم  بازان  تنیس  از  ۱ـ 
مشهور ایران

۲ـ قدیمـ  از شهرهای ایران
بی  ـ  آگاهی  و  شعور  ۳ـ 

پروایی
۴ـ  از نوابغ عالم سینما

تاریخی  شهرهای  از  ۵ـ 
افغانستانـ  از کارخانجات 
از  اروپا ـ  اتومبیل سازی 

کشیدنی ها
۶ـ واحد سنتی اندازه گیری 

وزن ـ کشوری است
قدیمی  روزنامه های  از  ۷ـ 

واحداندازه گیری  ـ  ایران 
شدت زمین لرزه

۸ـ حرفی به آخر آن بیفزایی 
ـ  است  عکس«  »خانه 
کسریـ  تکرار یک  حرف
۹ـ از شهرهای ایران ـ سر

ـ  نجاری  وسایل  از  ۱۰ـ 
نابودی قطعی وهمه جانبه

۱۱ـ پایتخت کشوری است 
ـ بزرگترین و معروفترین 
شاعر ایتالیایی و خالق اثر 

»کمدی الهی«

پیشین  رؤسای  از  ۱ـ 
دانشگاه تهران

۲ـ نوعی چراغـ  پایتخت 
کشوریست

۳ـ عایدی ـ قیمت
۴ـ سند تفویض اختیار
۵ـ از بانکها ـ مصالحه

ـ  دار  روغن  ـ  قعر  ۶ـ 
فوری

ـ  حیوانی  و  دامی  ۷ـ 
محکم کردن

۸ـ معروفترین کشیش 
تاریخ روسیهـ  عالمت 

جمع
۹ـ دریاچه ای در روسیه 
ست  ا کی  ا ر خو ـ 
متداولـ  پایه و اساس

ملکه  ین  خر آ ۱ـ  ۰
فرانسه

ـ  تنها  و  واحد  ۱۱ـ 
کشوری است

هیخته  فر ن  ا نو با ز ا ۱ـ 
شاگرد  اولین  کشورما، 
لمعلمات«،  را »دا اول 
روز«  روزنامه »زن  ناشر 
و مؤسس اولین دبستان 

مختلط در ایران
۲ـ از حرفه های پردردسر ـ 

عددی است
پوست  ـ  مذکر  جنس  ۳ـ 

ـ تذکر
و  همیشگی  ـ  کانال  ۴ـ 

دیرینگیـ  راحتی
۵ـ شهری قدیمی در ایرانـ  
پرستشگاهـ  رنگی است

ـ  است  زبانی  ـ  خلوت  ۶ـ 
جواب

ـ  برتری ها  و  امتیازات  ۷ـ 
یگانگی و یکتایی

۸ـ از پرستیدنی هاـ  تکخالـ  
از بازیهای ورق ـ توانایی

۹ـ ردیفـ  بصیرـ  قوم ایرانی 
ـ  ایران  جنوب  ساکن 

عالمت جمع
۱۰ـ همسرگزینی ـ نمونه و 
مدلـ  پرشدن و آکندگی

۱۱ـ آماس ـ جانوری است 
ـ باغ و کشتزار

۱۲ـ ورقه ـ صلیب ـ بند
۱۳ـ پایتخت کشوری استـ  
ظرفی استـ  از حیوانات 

ـ قید
۱۴ـ کشوری است ـ ناپاک 

و آلوده 
۱۵ـ بندری بزرگ در ژاپن 

ـ سیماب

و  هولیود  مشهور  فیلمسازان  از  ۱ـ 
سازنده »آخرین تانگو در پاریس«

۲ـ از وسایل عکاسی ـ مربوط به امور 
بازرگانی

۳ـ گلی است ـ جامی است ـ کوشش 
ـ ملح

۴ـ پایان و عاقبت ـ از شهرهای ایران  
ـ وی

۵ـ گلی است ـ زنجیر و حلقه
ـ کشوری  اوالد  ـ  کننده  ۶ـ طوالنی 

است
۷ـ خورد شده ـ از داستان نویسان و 
اثر  خالق  و  آمریکا  معروف  شعرای 

»کالغ«
۸ـ  بندری معروف در اروپا ـ سایل  ـ 

قسمتی از اندام
مظهر  ـ  است  کشوری  پایتخت  ۹ـ 

زیبایی طبیعت
۱۰ـ درختی است ـ بی شرم ـ مرسوم

۱۱ـ اصولی و پایه ای ـ قطعه موسیقی 
بصورت مجموعه ای از آهنگهای ملی 

و محلی 
۱۲ـ بَر ـ زخم بندی

۱۳ـ کشوری استـ  تپهـ  حیوانی است
۱۴ـ نجیب زاده ـ کشوری است 

۱۵ـ وحشی ـ حمله و یورش ـ پست

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

»سلطان محمود سبکتکین در فصل 
از  بعضی  گرفتن  عزیمت  به  زمستان 
بود  آمده  بیرون  غزنین  از  کفار  دیار 
و سنایی در مدح وی قصیده ای گفته 
بود و می رفت تا به عرض رساند. به در 
حمام رسید که یکی از مجذوبان که از 
حد تکلیف بیرون رفته و مشهور بود به 
»الی خوار«؛ زیرا که پیوسته الی شراب 
خوردی، در آنجا بود. آوازی شنید که با 
یار خود می گفت که »پرکن قدحی به 
کوری محمودک سبکتکین تا بخورم«. 
جنگی  مردی  »محمود  گفت:  یارش 
»بس  گفت:  اسالم«.  پادشاه  و  است 
مردکی ناخشنود است. آنچه در تحت 
حکم وی درآمده است در حیز ضبط، 
نهاده می رود تا مملکت دیگر بگیرد«. 
یک قدح گرفت و بخورد. باز گفت »پر 
سناییک  کوری  به  دیگر  قدحی  کن 
مردی  »سنایی  گفت:  یارش  شاعر!«. 
فاضل و لطیف طبع است«. گفت: »اگر 
وی لطیف طبع بودی به کاری مشغول 
گزافی  کارآمدی.  به  را  وی  که  بودی 
هیچ  به  که  نوشته  کاغذی  در  چند 
کار وی نمی آید و نمی داند که وی را 
برای چه کار آفریده اند«. سنایی چون 
آن بشنید، حال بر وی متغیر گشت و 
به تنبیه آن الی خوار از مستی غفلت 

هشیار شد و پای در راه نهاد و به سلوک 
مشغول شد«.

سنایی،  بن آدم  مجدود  ابوالمجد 
سال های بسیاری را در دربار غزنویان به 
مداحی شاهان غزنوی مشغول بود. در 
مورد اینکه چه شد که سنایی متحول 
شد و به زهد و گوشه نشینی روی آورد، 
نقل های بسیاری هست )یکی از آنها 
باال  در  جامی  االنس«  »نفحات  از  را 
آورده ایم(. هر چه که بود، سنایی بعد 
از تحول درونی اش، از غزنین به هرات 
سفر  راهی  هم  بعد  رفت.  نیشابور  و 
عربستان شد. بعد از بازگشت گوشه ای 
شعرهای  عمرش  آخر  تا  و  نشست 
عرفانی گفت. سنایی اولین شاعری بود 
که در شعر فارسی مضامین عرفانی را 
با  ارتباط  وارد کرد و قصیده هایی در 
و عرفان  اجتماعی زمان خود  مسائل 
و زهد و حکمت معنوی سرود. او غزل 
هم می گفت. همین شد که تا سال ها 
بعد، شاعران دیگر اشعار خودشان را با 
اشعار سنایی مقایسه می کردند. مثاًل 

موالنا می گفت: 
»عطار روح بود و سنایی دو چشم او

 ما از پی سنایی و عطار آمدیم«.
 ۵۱۰ ماه  تیر   ۱۸ در  سنایی 

خورشیدی درگذشت.

تفاوت کشورهای ثروتمند و فقیر!سنایی غزنوی و دگردیسی بزرگ

تفاوت کشورهاي ثروتمند و فقیر در 
تفاوت قدمت آنها نیست.

براي مثال کشور مصر بیش از ۳۰۰۰ 
سال تاریخ مکتوب دارد و فقیر است! 
کانادا،  مانند  جدیدي  کشورهاي  اما 
نیوزیلند، استرالیا که ۱۵۰ سال پیش 
وضعیت قابل توجهي نداشتند، اکنون 
ثروتمند  و  توسعه یافته  کشورهایي 

هستند.
تفاوت کشورهاي فقیر و ثروتمند در 
میزان منابع طبیعي قابل استحصال آنها 

هم نیست.
سرزمین  که  است  کشوري  ژاپن 
بسیار محدودي دارد که ۸۰ درصد آن 
کوه هایي است که مناسب کشاورزي 
اقتصاد  دومین  اما  نیست  دامداري  و 
قدرتمند جهان پس از آمریکا را دارد. 
این کشور مانند یک کارخانه پهناور و 
شناوري است که مواد خام را از همه 
جهان وارد کرده و به صورت محصوالت 

پیشرفته صادر مي کند.
مثال بعدي سویس است. کشوري 
که اصاًل کاکائو در آن به عمل نمي آید 
اما بهترین شکالت هاي جهان را تولید 
و صادر مي کند. در سرزمین کوچک 
ماه  تنها در چهار  و سرد سویس که 
دامداري  و  کشاورزي  مي توان  سال 
انجام داد، بهترین لبنیات )پنیر( دنیا 

تولید مي شود.
سویس کشوري است که به امنیت، 

و  است  مشهور  سختکوشي  و  نظم 
دنیا  گاوصندوق  به  خاطر  به همین 
مشهور شده  است )بانک هاي سویس(.

افراد تحصیل کرده اي که از کشورهاي 
ثروتمند با همتایان خود در کشورهاي 
فقیر برخورد دارند، براي ما مشخص 
مي کنند که سطح هوش  و فهم نیز 
تفاوت قابل توجهي در این میان ندارد.

نژاد و رنگ پوست نیز مهم نیست. زیرا 
مهاجراني که در کشور خود برچسب 
تنبلي مي گیرند، در کشورهاي اروپایي 

به نیروهاي مولد تبدیل مي شوند.
پس تفاوت در چیست؟

در  که  است  رفتارهایی  در  تفاوت 
طول سالها فرهنگ و دانش نام گرفته 

است. 
وقتي که رفتارهاي مردم کشورهاي 
پیشرفته و ثروتمند را تحلیل مي کنیم، 
متوجه مي شویم که اکثریت غالب آنها 
پیروي  خود  زندگي  در  زیر  اصول  از 

مي کنند: 
اخالق به عنوان اصل پایه ـ  وحدت 
ـ مسؤولیت پذیري ـ احترام به قانون 
و مقرراتـ  احترام به حقوق شهروندان 
دیگرـ  عشق به کارـ  تحمل سختي ها 
ـ  آینده  به منظور سرمایه گذاري روي 
میل به ارائه کارهاي برتر و فوق العاده 

ـ نظم پذیري
اما در کشورهاي فقیر تنها عده قلیلي 
از مردم از این اصول پیروي مي کنند.

دو بسته کریسپ با ماست!

یعنی   ۱۸۵۰ دهه  آمریکایی های 
)کریسپ(  چیپس  که  دوره ای  همان 
اختراع شد عالقه زیادی به سیب زمینی 
ایده  بودند.  کرده  پیدا  شده  سرخ 
سرزمین  همین  از  اصاًل  سیب زمینی 
آمده بود؛ از قبایل سرخ پوستی که آن 
روزگار، آخرین روزهای شکوهشان بود. 
برای ساکنان جدید قاره نو، همه چیز 
با سیب زمینی سرخ کرده خوب پیش 
می رفت تا اینکه یک روز در رستورانی 
درنیویورک، یک مشتری غرغرو پیدا 
سیب زمینی های  می گفت  که  شد 
نازک  و  ترد  کافی  اندازه  به  سرآشپز 
نیستند، در ضمن کم نمک هم هستند. 
شنیدن این حرف برای سرآشپز آنجا 
که »جورج کرام« نامی بود، از فحش 
هم بدتر بود؛ پس سیب زمینی ها را به 
و حسابی هم  برید  کاغذ  ورق  نازکی 
شورشان کرد، خوشحال از اینکه آقای 
غرغرو نمی تواند این سیب زمینی ها را 
با چنگال بخورد و رویش کم می شود. 
سیب زمینی  تکه  اولین  با  طرف  اما 
)آن موقع هنوز اسم نداشت( که توی 
دهانش گذاشت، حسابی خوشش آمد.

این اختراع تصادفی به زودی با اسم 
چیپس ساراتوگا وارد منوی رستوران 
بعد  سال  چند  هم  مخترعش  شد. 

توانست با سود اختراعش یک رستوران 
باز کند. چند سال قبل از اینکه پرونده 
سرآشپز در این دنیا بسته شود، یک 
نفر دیگر به اسم ویلیام تاپندون پیدا 
شد که ایده داد چیپس را بسته بندی 
کنند و در سوپر مارکت ها بفروشند. او 
خودش چیپس را توی خانه می پخت 
و برای سوپر مارکت های دور و برش 
پشت  نبار  ا بعد  کمی  می فرستاد. 
کارخانه  اولین  به  تبدیل  را  خانه اش 

چیپس سازی دنیا کرد.
در اولین کارخانه های چیپس سازی، 
هنوز سیب زمینی ها را با دست پوست 
باز  اما  می کردند،  رنده  و  می کندند 
هم چند سال بعد یکی از کارگرهای 
کندن  پوست  کارش  که  گمنامی 
این  و  شد  خسته  بود،  سیب زمینی 
صنعت  به  و  کرد  ماشینی  را  کارها 
هله هوله سازی جدید، یک تکان اساسی 

داد.
و  چیپس  بسته بندی  نوآورانه  ایده 
از  مطمئناً  تولیدش،  کردن  ماشینی 
اختراعات تصادفی اولیه خیلی مهمتر 
بود، چون باعث شد یک کسب و کار 
پررونق برای خیلی ها و کلی تبلیغ های 
شاد و رنگ و وارنگ برای تلویزیون و 

رادیو و نشریات درست شود.
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مخالفت با صلح
بارها  که  را  صلحی  خمینی  چرا 
عراق پیشنهاد کرده بود و کمیته های 
گوناگون بین المللی بارها برای برقراری 
آن بین دو کشور همسایه و هم کیش 
تالش نموده بودند رد کرد. حال آن 
که هیچ فرد عاقل و مسلمانی با صلح 

مخالفت نمی کند؟
او  نظام  که  است  مدعی  خمینی 
قرآن  از  که  است  اسالمی  نظام  یک 
قرآن  که  آن  حال  گرفته  سرچشمه 
 )۱ )آیه  حجرات  سوره  در  مجید 

می فرماید:
با یکدیگر  اگر دو گروه از مومنان 
وارد جنگ شدند میان آنها صلح برقرار 
کنید و چنانچه یکی از طرفین از صلح 
سرپیچی نمود با آن به عنوان متجاوز 
مسالمت  و  راست  راه  به  تا  بجنگید 
راست  راه  به  که  هنگامی  و  بازگردد 
میان  مساوات  و  عدالت  با  بازگشت 
خداوند  که  دهید  آشتی  را  طرفین 

دادگران را دوست می دارد.
این آیه شریفه کامال صریح و روشن 
در  طرفین  وظیفه  و  تکلیف  و  است 
حال جنگ را در برقراری صلح روشن 
نموده و در آن متجاوز و طرفی که به 
آن تجاوز شده است مشخص نگردیده 
طرفین  از  یکی  دست  به  بهانه ای  تا 
جهت خودداری از صلح طبق منطق 

خمینی بدهد.
بنابراین مخالفت با صلح به منزله 
مخالفت با نص صریح قرآن می باشد.

از شگفت آورترین تناقضات خمینی 
به  بازگشت  هنگام  که وی  است  آن 
ایران پس از پانزده سال دوری از این 
پاسخ  در  هواپیما  پلکان  روی  کشور 
کرده  سؤال  که  خبرنگاران  پرسش 
بودند: اکنون که به ایران باز می گردید 
چه احساسی دارید؟ می گوید »هیچ«! 
و او که بارها گفته است »وطن پرستی 
محلی در اسالم ندارد«، اینک پیوسته 
از وطن و مرز و بوم سخن می گوید، 
این تناقض در گفتار و کردار در قاموس 
و فرهنگ خمینی یک امر عادی تلقی 
می شو دکه در فصل خود به آن اشاره 

خواهیم کرد.
و  علل  صلح  با  مخالفت  بنابراین 
عوامل بسیاری دارد که بعضی از آن 
همان عواملی است که منجر به جنگ 
شد یعنی کینه که به آن اشاره کردیم. 
و  خمینی  که  است  این  دیگر  علت 
هیأت حاکمه فعلی خوب می دانند نه 
تنها توانائی انجام وعده هائی را که داده 
بودند ندارند، بلکه اوضاع کشور را به 

مرحله انهدام رسانیده اند.

بنابراین تنها راهی که برای خمینی 
جهت ادامه این وضع استثنائی مانده 
هر  پی  در  زیرا  است  جنگ  است 
شکست و در پی هر فاجعه اقتصادی 
جنگ قرار دارد و چنانچه خمینی این 
بودیش  نا  بدهد  دست  از  را  فرصت 
حتمی است. ضمناً نباید فراموش کرد 
که دستگاههای تبلیغاتی خمینی تا 
کنون به شکستی که از ناحیه عراق 
و  نکرده اند  اعتراف  وارد شده  آنها  بر 
این دستگاهها اساس خود را بر پایه 
تبلیغات  وزیر  گوبلز  تبلیغاتی  روش 
قرار  دوم  جهانی  جنگ  در  نازیسم 
داده اند که می گفت: »آنقدر دروغ بگو 
آشکارا  لذا  و  کنند.«  باورت  مردم  تا 
طرف  از  که  اعالمیه هایی  می بینیم 
خمینی  پاسداران  سپاه  دفاع  وزارت 
منتشر  جنگی  رویدادهای  درباره 
می شود با ذکاوت خاصی جهت اغفال 
در  شده اند.  تهیه  ایران  بیگناه  مردم 
پیروزی  به  همواره  اعالمیه ها  این 
پل  ارتفاعات  ـ  آبادان  جبهه های  در 
زهاب و دروازه های دزفول و در قلب 
سرزمین  جزء  همگی  که  خرمشهر 
برای  و  می شود  اشاره  است  ایران 
نخستین بار در فرهنگ لغت نظامی 
پیروزی  به جای  »رویاروئی«  عبارت 
برای اغفال ملت به کار برده می شود. 
)باید توجه داشت که این یادداشت ها 
در دوران جنگ و قبل از نوشیدن جام 

زهر نوشته شده است(
اعالمیه هایی  در  باالتر  همه  از 
ارقام  اگر  شده  منتشر  کنون  تا  که 
و  شدگان  کشته  درباره  شده  اعالم 
را  عراقی  مهمات  و  مواضع  انهدام 
از کل تعداد  آنها  جمع کنیم تعداد 
ناتو و کلیه  سربازان پیمان ورشو و 
هد  خوا فزونی  عربی  کشورهای 
طبق  که  هواپیماهائی  تعداد  یافت. 
ادعای دستگاههای تبلیغاتی خمینی 
و  هزار  یک  بر  بالغ  شده  سرنگون 
یعنی  است  هواپیما  فروند  هشتصد 
هواپیماهای  کلیه  مجموع  از  بیش 
اما  و  فرانسه!  و  انگلیس  جنگنده 

تعداد تانکهای منهدم شده عراق بالغ 
بر نه هزار تانک است یعنی بیش از 
اروپائی  کشورهای  تانکهای  مجموع 
و اتحاد شوروی! با این ارقام واهی و 
خیالی خمینی به جنگ با عراق ادامه 
می دهد زیرا طبق منطق او غالب با 
پایان  تا  بلکه  نمی کند  مغلوب صلح 

پیروزی راه را ادامه می دهد.
از همه مهمتر اینکه به اعتقاد من 
که  استعماری  جهانی  سیاستهای 
همواره خواهان آشوب و هرج و مرج 
در این منطقه حساس از جهان هستند 
هرگز عالقمند به برقراری صلح و ایجاد 
امنیت در این منطقه نمی  باشند. نمونه 

دیگرش لبنان.
زمامداران ایران که آشنائی کاملی 
منافع  چنانچه  دارم  آنان  فرد  فرد  با 
بر  تکیه زدن  آنها که همانا  شخصی 
اریکه قدرت است اقتضاء کند که حتی 
یک ملت و یک کشور را کامال نابود 
کنند ابائی ندارند. کی خمینی که در 
یا  می کرد  زندگی  نجف  از  گوشه ای 

منتظری، رفسنجانی، خامنه ای، کنی 
و یا محمدی گیالنی و سایر اطرافیان 
خمینی خواب آن را می دیدند که به 
نام امام و نایب امام و رئیس جمهوری 
و رئیس مجلس شورای اسالمی و غیره 

اداره امور کشور را در دست بگیرند؟
اینان چنان انهدامی برای کشور به 
آن طی یک  که جبران  آورده اند  بار 
میلیارد  صدها  صرف  با  و  سال  صد 

دالر میسر نیست.
با  همکاری  از  گروهی  چنین  آیا 
خود  ابقاء  برای  استعماری  نیروهای 
در مسند قدرت ابائی دارند؟ نه و هرگز 

نه! این مسأله کامال روشن است وگرنه 
چگونه ممکن است رژیم خمینی که 
مدعی است تنها کشور اسالمی جهان 
به  که  بفشارد  را  دستهایی  می باشد 
خون مسلمانان در افغانستان آغشته 
بوده و با کمونیستها که معتقد هستند 
دین افیون ملتها است همکاری کنند 
فرزندان  کشتن  برای  اسرائیل  از  و 
کند  وارد  اسلحه  مسلمان  همسایه 
برای  را  شمالی  کره  کارشناسان  و 
تقویت نیروی هوایی خود و بمباران 

سرزمینهای اسالمی استخدام کند؟
اقدام  هیچگونه  از  جماعت  این 
اربابان  ارضای  برای  جنایتکارانه ای 

حامی خود روگردان نیست.
از شگفت آورترین تاریخ جنگها آن 
سرزمینی  علیه  جنگ  این  که  است 
روی داده که خاکش برای متجاوزین 
مقدس است و در نمازهای پنج گانه بر 
آن سجده می گذارند و سربازی که به 
وسیله خمینی و هیأت حاکمه او اغفال 
شده است همواره قطعه ای از این خاک 

با خود همراه  را که تربت کربالست 
گلوله باران  و  بمباران  هنگام  و  دارد 
همان سرزمین با آن تبرک می جوید 
و نیز بزرگترین آرزوی او زیارت صاحب 
آن تربت مقدس یعنی حسین بن علی 

علیه السالم است.
سؤالی که در اینجا مطرح است این 
در  ایرانی  سربازان  چگونه  که  است 
پاسخ  می جنگند؟  جنگ  جبهه های 
که:  است  این  تاریخ  در  ثبت  برای 

اعزامیان به جبهه بر سه گونه اند:
۱ ـ گروهی که به اکراه می جنگند 
که  ارتشی  سربازان  اکثریت  یعنی 

و  شده اند  اعدام  آنان  فرماندهان 
اینان می دانند که این جنگ »جنگ 
کینه ها« است که هر وقت عده ای برای 
فرونشاندن آن تالش به عمل آوردند 
و  می زند  دامن  آن  آتش  به  خمینی 
آتش بس را مشروط به عقب نشینی 
سابق  مرزهای  به  عراقی  نیروهای 
می نماید که اینها بهانه ای بیش نیست 
زیرا عراق بارها تاکید نموده که چنانچه 
بس  آتش  با  ایران  بر  حاکم  رژیم 
موافقت کند این امر را خواهد پذیرفت.

خوب  همچنین  ن  زا سربا ین  ا
می دانند که موضوع وطن پرستی که 
اخیراً خمینی آن را به میان کشیده 
نیست  بیش  فریبی  و  نیرنگ  است 
زیرا ملت ایران فراموش نمی کند که 
خمینی بارها مسأله وطن را رد نموده 
و با وطن پرستان و یاران مصدق مبارزه 
نموده و آنان را کافر به شمار آورده 
چون وی مدعی است که اسالم مغایر 

وطن پرستی است.
از سوی دیگر این ارتش از این که 

در همه زمینه ها در درجه دوم پس از 
سپاه پاسداران قرار گرفته نارضی است.

سپاه پاسداران را گروهی از مزدوران 
که رژیم آنها را از کوچه و بازار گرد 
بردن صحیح  کار  به  توانائی  و  آورده 
می  دهند.  تشکیل  ندارند  را  سالح ها 
نیروهای  بر  آنها  تقدم  علت  تنها 
به  آنها  به  خمینی  اتکای  نظامی 
می باشد. انقالب  پاسداران  عنوان 

۲ـ  نژادپرستان که طبقه کوچکی از 
سربازان نظامی را تشکیل می دهند و 
برای احیاء افتخارات گذشته ایران که 
تاریخ آن را به دست فراموشی سپرده 

است می جنگند.
در اینجا داستانی را برای بیان این 
نژادپرستی که در میان بعضی از مردم 

ایران وجود دارد نقل می کنم:
هنگام شرکت در مبارزات انتخاباتی، 
بعضی از گروههای سیاسی مخالف این 
جانب اعالمیه هایی منتشر می کردند 
و مدعی می شدند که علت مخالفت 
انتخاب من آن است که من  با  آنان 
یک سید هاشمی و از فرزندان پیامبر 
فرد  یک  هم  پیامبر  و  هستم  اسالم 
عرب بوده است و شگفت در آن است 
که عده ای از همین مخالفین قبل از 
انتخابات و کاندید شدنم دست مرا به 
عنوان تقرب و تبرک به پیامبر اسالم 

می بوسیدند!
شدگان  اغفال  را  سوم  گروه  ـ   ۳
کنار  و  گوشه  از  و  می دهند  تشکیل 
کشور گردآوری شده  و اینها هستند 
که به دستور خمینی مفتخر به دریافت 
کلید بهشت گردیده اند همانطور که 
پاپ گریگور رهبر مسیحیان در قرن 

در  را  بهشت  کلید  میالدی  هشتم 
اعزام  هنگام  صلیبی  سربازان  اختیار 
در  مسلمانان  با  جنگیدن  برای  آنها 

فلسطین قرار داده بود.
چگونه خدا و پیامبر راضی می شوند 
که کلید بهشت در اختیار مسلمانی 
قرار گیرد که با برادر مسلمانش بجنگد 

و خون او را بریزد.
ایران  از آن گذشته هیأت حاکمه 
به اعزام نوجوانان به جبهه های جنگ 
پرداخته که مطبوعات جهان پیرامون 
فجایع آن قلمفرسایی نموده و رژیم 
ترس و ترور و وحشت و خودکشی را 

محکوم نموده اند.
این گمراه شدگان و کسانی  همه 
که با اکراه خاک عراق را گلوله باران 
را  نجف  و  فرزندان کربال  و  می کنند 
می  کشند کسانی هستند که نام کربال 

و نجف آنان را به گریه می اندازد.
احمد  روزی  نمی کنم  فراموش 
خمینی به من گفت: »شما کار بزرگی 
را انجام می دهید که چنانچه در آن 
موفق شوید و بتوانید با نزدیک ساختن 
بین عراق و ایران مرزها را بروی زائرین 
ایرانی جهت زیارت عتبات مقدسه باز 
کنید محبوب ملت خواهید شد و نام 
شما پس از نام امام )خمینی!( بر زبانها 

جاری خواهد شد.«
به او گفتم: »اگر به آنچه می گوئید 
ایمان دارید برای موفقیت این ماموریت 
با من همکاری کنید و بگذارید مردم 
انجام  را  کار  این  شما  که  بپندارند 
محبوب  شما  نتیجه  در  و  داده اید 
از  نام شما پس  و  ملت خواهید شد 
نام پدرتان بر سر زبانها خواهد افتاد.«

در اینجا احمد گفت: »می دانید که 
یا ساکت  به پدرم گفت  دولت عراق 
شوید و یا خارج شوید.« بدین ترتیب 
ملت بیچاره ایران باید بهای کینه و 
خودخواهی و جهل و خیانت خمینی 

را بپردازد.
در اینجا می خواهم بین دو نفر که 
یکی هندو و دیگری مدعی اسالم است 
مقایسه ای به عمل آورده باشم. یکی 
از آنها رهبر انقالب هند یعنی مهاتما 
گاندی است که به قاتل خود قبل از 
واپسین نفس گفت »السالم علیکم« 
و دیگری رهبر انقالب اسالمی ایران 
خاطر  به  را  کودک  هزاران  که  است 
دادن شعار »مرگ بر خمینی« اعدام 

کرده و می کند.
جنگ  یک  که  شد  مطلع  گاندی 
و  هندوها  بین  خانمانسوزی  مذهبی 
مسلمانان سراسر قاره هند را فراگرفته 
که روزانه صدها نفر از دو طرف قربانی 
آن می شوند. وی از طرفین خواست که 
این جنگ را متوقف سازند و چون به 
ندای وی پاسخ داده نشد تصمیم خود 
تا منطقه جنگی  پیاده روی  را جهت 
به  از منطقه »اشرم«  و  اعالم داشت 
مقصد کلکته که بالغ بر یکهزار میل 

مسافت داشت حرکت نمود.
که  شهری  هر  به  راه  بین  در 
می خواست  آن  مردم  از  می رسید 
به راهپیمائی صلح ملحق شوند  که 
گروه  همراه  گاندی  که  هنگامی  و 
شعارهای  که  مردم  از  بیشماری 
منطقه  به  می نمودند  را حمل  صلح 
جنگ زده رسید و مشاهده کرد که 
طرفین همچنان به ندای او توجهی 
این وضع  اگر  که  کرد  اعالم  ندارند 
ادامه یابد، وی تا هنگام مرگ روزه 

خواهد گرفت.
جنگ ادامه یافت و اعتصاب غذای 
آستانه  به  تا  یافت  ادامه  نیز  گاندی 
مرگ رسید و پزشکان اعالم نمودند که 
چنانچه تا ۴۸ ساعت روزه ادامه یابد 
رهبر بزرگ هند جهان را بدرود خواهد 
گفت. در اینجا بود که وجدان طرفین 
جنگ به خاطر بزرگی و عظمت روح 
رهبری که جان خود را در راه نجات 
دیگران قربانی و به خاطر تحقق هدف 
انسانی خود ۴۵ روز اعتصاب غذا نموده 
بود بیدار شد و جنگ به پایان رسید و 
مردم به کارهای عادی و روزمره خود 

بازگشتند.
به خاطر ضعفی که  گاندی ماهها 
بر او مستولی شده بود بستری گردید 
در حالی که لبخند از لبان او به خاطر 
صلحی که به آن دست یافته بود جدا 

نمی شد.
حال آنکه امام خمینی رهبر انقالب 
پیشنهادهای  کلیه  با  ایران  اسالمی 
صلح از طرف عراق و میانجی گری های 
اسالمی مخالفت نموده و پیوسته دم از 
خونریزی بیشتر میان مسلمانان برادر 
بیشتر سرزمینهای  هر چه  ویرانی  و 
را  تالشی  نوع  هر  و  می زند  اسالمی 
این  در  خیرخواه  افراد  طرف  از  که 
زمینه به عمل می آید رد می کند. ای 
نمی خواهد  اکنون که خمینی  کاش 
صلح  راه  در  اکرم  پیامبر  و  اسالم  از 
گامی بردارد الاقل از رهبر بزرگ هند 

پیروی می کرد.
ولی چه رسا گفت خداوند در آیۀ 

شریفۀ
هوال  الی  ال  ذلک  بین  »مذبذبین 
فلن  اهلل  یضلل  من  و  هوأل  الی  وال 

تجدله سیال«
آنهائی که به به این سو و نه به آن 
و  سو می روند گمراه شده خداوندند 
هرگز به راه راست هدایت نمی شوند.

یادداشت های آیت اهلل زاده اصفهانی: انقالب محنت بار)8(
هدف خمینی از ادامه جنگ با عراق

در قاموس خمینی، تناقض میان گفتار و کردار یک امر عادی است
تا  اصفهانی،  ابوالحسن  سید  حاج  آیت اهلل 
زمانی که از جهان رفت )نهم ذی الحجه 1۳۶۵/ 
سیزدهم آبان 1۳۲۵( رئیس حوزه و اعلم علمای 
می شد.  شمرده  تقلید  مسلم  مرجع  و  شیعه 
بر  عالوه  اصفهانی  موسی  سید  دکتر  او،  نوۀ 
از  اجتهاد،  اجازۀ  کسب  و  حوزوی  تحصیالت 
دانشگاه سوربن پاریس در رشته فلسفه دکترا 

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

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

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

تاریخی می رسد.

ادامه دارد
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هشدار دادند.
دهنوی  محسن  جلسه  همین  در 
نماینده بسیجی تهران خطاب به آذری 
جهرمی گفت »خیال جنابعالی را راحت 
کنم دورانی که ادامه پروژه غرب به دست 
جنابعالی در وزارت ارتباطات و سازمان 
پایان رسیده  به  فضایی دنبال می شد 
داد  نخواهد  اجازه  یازدهم  مجلس  و 
پیشرفت فضایی کشور را متوقف کنید«.

 ۲۳۰ جلسه  این  از  بعد  روز  یک 
در  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده 
که  نوشتند  خامنه ای  علی  به  نامه ای 
از  نه  نفوذ  جریان  اهداف  از  بسیاری 
طریق جاسوسی های متعدد بلکه با قالب 
کردن الگوهای توسعه  وارداتی و لیبرال 

سرمایه داری متحقق می شود.
نیروهای  به  اینترنت  سپردن 

مسّلح
حجت  االسالم احمد فالحی نماینده 
همدان در همین زمینه گفته است که 
مشکالت اقتصادی و آشوب های خیابانی 
در فضای مجازی شکل گرفته و موضوع 
»امنیتی حیثیتی« است و باید فضای 
مجازی را از دست دولت خارج کرد و 

به نیروهای مسلح سپرد.
عبدالرضا  نیز  تیرماه   ۳ سه شنبه 
رحمانی فضلی وزیر کشور در مجلس 
حضور یافت که گروهی از نمایندگان به 
او در مورد آغاز مجدد اعتراضات و لزوم 

تجهیز نیروهای انتظامی هشدار دادند.
جمهوری  کارگزاران  مواضع  این 
اسالمی بازتاب نگرانی شدید زمامداران 
از تهدیدات امنیتی علیه کل نظام  است 
که بخشی از آن به اعتراضات داخلی و 
آشوب های اجتماعی مربوط می شود که 
عمدتا ریشه های اقتصادی دارند و بخشی 
تحریم هایی  از  ناشی  پیامدهای  دیگر 
است که علیه تهدیدات موشکی و اتمی 

و منطقه ای رژیم وضع شده اند.
درواقع جمهوری اسالمی فشارهای 
از جمله تحریم ها، گزارش  بین المللی 
فعالیت های مشکوک  مورد  در  آژانس 
اتمی و صدور قطعنامه در شورای حکام 
و تالش غربی ها برای تمدید تحریم های 
تسلیحاتی را تهدیدی موازی با اعتراضات 

داخلی علیه خود می بیند.
در این میان، واکنش  تهران به این 
دو تهدید همزمان داخلی و خارجی یک 
چیز است: وسط کشیدن پای نیروهای 
چیزی  ابزارشان  که  مسلّح  و  نظامی 
نیست جز همان تهدیداتی که سبب 
افزایش تحریم ها و فشارهای بین المللی 
و در نتیجه پیامدهای منفی اقتصادی 
برای مردم و اعتراضات آنها شده است! 
یک چرخه ی تکراری که راه برون رفتی 
از آن جز پاره شدن زنجیره ی جمهوری 
قابل  آن  به  دادن  پایان  برای  اسالمی 

تصور نیست.
علیرضا  که  حالیست  در  اینهمه 
یندگی  نما سخنگوی  یوسفی  میر
جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل 
متحد می گوید مطمئناً ایران به زانو در 
نیامده و برای مذاکرات جدید التماس 
نمی کند و هرگز درباره برنامه موشکی 
ملّی-  مشروع  منافع  یا  دفاعی  کاماًل 

منطقه ای خود مذاکره نخواهد کرد.
صدام  ماجرای  شدن  تداعی 

حسین و معمر قذافی
جمهوری  همکاری  عدم  دلیل 
اسالمی ایران با آژانس را عماد آبشناس 
تحلیلگر نزدیک به دستگاه های امنیتی 
خبرگزاری  در  اسالمی  جمهوری 
روسی »اسپوتنیک« چنین شرح داده 

علی خامنه ای به دیواری تکیه کرده
 که دیر یا زود فرو می ریزد

به  ر  نقد آ ی  منه ا خا =
بسته  وا مسّلح  نیروهای 
برای  وقتی  حتی  که  است 
اقتصادی  فساد  با  مقابله 
برخی از خودی های نظام به 
رئیس  رئیسی  سیدابراهیم 
قوه قضائیه چراغ سبز نشان 
نظامی های  سراغ  اما  داد، 
مثل علی شمخانی  فاسدی 
دبیر شورای  عالی امنیت مّلی 
رئیس  قالیباف  محمدباقر  و 
مجلس شورای اسالمی کنونی 
که اتهام فساد آنها و خانواده 
است  محرز  اطرافیانشان  و 

نرفته اند.
می رسد  نظر  به  =هرچند 
دانگ  پاسداران شش  سپاه 
به فرمان علی  تابع و گوش 
خامنه ای است اما او نه تنها 
به ارتش بلکه به سپاه و کل 
نیروهای مسّلح اعتماد ندارد!
= علی خامنه ای به دیواری 
نشان  تاریخ  که  کرده  تکیه 
داده دیر یا زود فرو می ریزد 
وگرنه مدام سقوط زمامداران 
را مرور نمی کرد و ترس خود را 
با صدای بلند هشدار نمی داد!
نظامی ها  یا  نهایت  =در 
و  کرده  خالی  را  او  پشت 
نظام اش سقوط  و  خامنه ای 
می کنند یا کنار او می ایستند 
بعد  و  می ُکشند  را  مردم  و 

همگی سقوط می کنند!
لعمر  مادام ا دیکتاتور  =
دیکتاتوری  اما  دارد  وجود 

پایدار وجود ندارد!
بحبوحه  در   ۱۳۹۸ آبان  اواخر  در 
نهمین  ایران  در  سراسری  اعتراضات 
»همایش هادیان نیروهای مسلّح« به 
میزبانی سازمان عقیدتی- سیاسی ارتش 

در تهران برگزار شد.
عقیدتی-  رئیس  همایش  این  در 
رئیس  و  علی خامنه  ای  دفتر  سیاسی 
ارتش  سیاسی  عقیدتی-  سازمان 
مسئوالن  و  فرماندهان  از  جمعی  و 
سپاه  در  مسلح  نیروهای  عالی رتبه 
و  ارتش  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 

نیروی انتظامی حضور داشتند.
عباس محمدحسنی رئیس سازمان 
عقیدتی- سیاسی در سخنانی با اشاره 
به اینکه »راهبرد ایران مقاومت فعال در 
برابر فشارهای همه جانبه آمریکا است« 
گفت »باید به خوبی برای مردم تبیین 
شود که هر شخصی تسلیم شده پای 
نیستی و نابودی خود را امضا کرده و هر 
کس که مقاومت کرده، هزینه مقاومت 
خود را پرداخت می  کند اما می  ماند و از 

بین نمی     رود«.
او مثال زد قذافی در لیبی و صدام 
حسین در عراق تسلیم شدند اما بعد از 
تسلیم، آمریکا آنها را به نیستی و نابودی 
کشاند اما سوریه مقاومت کرد و نیست 

و نابود نشد!
ارتش  فرمانده  موسوی  عبدالرحیم 
جمهوری اسالمی نیز پس از اعتراضات 
دی ماه ۹۶ گفته بود »اگر الزم بود ارتش 
برای خاموش کردن فتنه وارد می شد«.

حاال هشت ماه از سرکوب اعتراضات 
سراسری و سرکوب خونین معترضان در 
آبان۹۸ گذشته و با اینهمه رژیم همچنان 
مانند چهل و یک سال گذشته نگران 
اعتراضاتی است که مرتب تکرار شده اند 
و دیر یا زود بار دیگر  قوی تر از گذشته 

از سر گرفته خواهند شد.

لو  و  اعتراضات  آغاز  از  نگرانی 
رفتن اطالعات محرمانه

روز دوشنبه دوم تیرماه ۱۳۹۹ گروهی 
از نمایندگان مجلس شورای اسالمی که 
اغلب آنها از جریان حزب اللهی و والیی 
و نزدیک به محمدباقر قالیباف هستند 
رفتن  »لو  به  نسبت  علنی  جلسه  در 
اطالعات محرمانه« و »توقف پروژه های 
هسته ای و فضایی« به محمدجواد آذری 
ارتباطات دولت روحانی  جهرمی وزیر 

به  می خواهد  »آژانس  می نویسد:  و 
گزارش های اطالعاتی کشورهای دشمن 
با ایران اعتنا کند و چپ و راست تقاضای 
حضور  زمینه  بعد  و  بدهد  بازرسی 
جاسوسان دشمن از کانال این آژانس 

در ایران فراهم شود«.
او تاکید می کند که تقاضای آژانس 
مشکوک  سایت های  از  بازرسی  برای 
»ماجرای بازرسی های بین المللی زمان 
صدام حسین در عراق و یا معمر القذافی 
در لیبی را برای همه تداعی می کند. 
در آن زمان علیرغم اینکه هیچ چیزی 
در هیچ سایتی در عراق و یا لیبی پیدا 
نشد اما بهانه جویی ها پایان نیافت و در 
نهایت وقتی که دشمنان مطمئن شدند 
که تسلیحات کشتار جمعی در عراق و یا 
لیبی وجود ندارد اقدام به حمله کردند«.

عتراف  ا یعنی  نظر  ر  ظها ا ین  ا
نظام  درون  جریانی  به  غیرمستقیم 
الیه های  در  که  اسالمی  جمهوری 
و  قدرت  با  رژیم  سیاسی  و  نظامی 
صاحب نفود است و وضعیت رژیم را 
با سرنوشت حکومت های سابق لیبی 
و عراق مقایسه می کند و راه  حل آنها 
برای اینکه علی خامنه ای به سرنوشت 
آنها دچار نشود، این است که از یکسو 
معترضان را در خیابان کشتار کرد و از 
سوی دیگر با مقاومت جانانه در برابر 

فشارهای بین المللی ایستاد!
بارها نشان داده  نیز  علی خامنه ای 
با  که در شرایط بحرانی مدام خود را 
زمامدارانی مقایسه می کند که پیش از 
او سرنگون شده اند. ظاهرا برای خامنه ای 
فرقی ندارد که این زمامداران چطور و در 
چه شرایطی قدرت را از دست داده اند 
بلکه او فقط می خواهد که سرنوشت اش 

مانند آنها نباشد!
نه  و  نه خودش  اینکه  با  خامنه ای 
شرایط ایران تحت حکومت جمهوری 
از  قبل  دوران  و  »پهلوی«  با  اسالمی 
انقالب شباهتی ندارد، در بهمن سال 
۱۳۹۸ )سه ماه بعد از سرکوب تظاهرات 
داد:  هشدار  ارتشی ها  جمع  در  آبان( 
»پهلوی از نیروی هوایی ارتش ضربه 

خورد، این باید درس عبرت باشد!«
خامنه  ای همچنین با اشاره به نقش 
»نیروی  گفت   ۵۷ انقالب  در  ارتش 
هوایی با فرماندهان آنچنانِی وابسته با 
شرایط ویژه ای که این نیرو همیشه در 
آن دوره داشت ارتباط و اتّصال شدید 
آمریکایی  مدیران  و  آمریکایی ها  به 
در  ناگهان  آمریکا  آموزشگاه های  و 
حّساس ترین موقع به نفع انقالب وارد 

میدان می شود«.
نکته مهمی که در این هشدارها نهفته 
این است که هرچند به نظر می رسد سپاه 
پاسداران شش دانگ تابع و گوش به 
فرمان علی خامنه ای است اما او نه تنها به 
ارتش بلکه به سپاه و کل نیروهای مسلّح 
اعتماد ندارد! او می داند اگر حمایت این 
نظام جمهوری  از  دلیل  به هر  نیروها 
اسالمی کم شود، بساط رهبری او و کل 
جمهوری اسالمی جمع شده و به تاریخ 

سپرده خواهد شد.
در عین حال علی خامنه ای از ریزش 
وسیع پایگاه اجتماعی خودش و نظام 
و  »اعتماد«  بین  تناقض  و  دارد  خبر 
»اتکا«، مجبور است برای حفظ قدرت 
و  مسلح  نیروهای  به  پیش  از  بیش 
دستگاه های امنیتی تکیه کند. افزایش 
بودجه نهادهای نظامی و اطالعاتی یکی 

از نشانه های افزایش این اتکاست.
به  آنقدر  خامنه ای  حال،  عین  در 

هشدار نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی به وزیر کشور در مورد آغاز 

دوباره اعتراضات
نماینده  بیگی نژاد  =هادی 
مالیر: حقوق کارگران بسیار 
کم است درحالی که مردم با 
به ویژه در  زیادی  مشکالت 
زمینه مسکن مواجه هستند 
می تواند  موضوعات  این  که 
برای  ناامنی  ایجاد  به  منجر 

کشور شود.
=اردشیر مطهری نماینده 
گرمسار رحمانی فضلی وزیر 
کشور را عامل اتفاقات آبان ماه 
در  باید  گفت  و  خواند   98

دادگاه محاکمه شود.
حسین  حجت االسالم  =
میرزایی نماینده اصفهان گفت 
که وزارت کشور به وضعیت 
محله های محروم رسیدگی 
کند و امکانات نیروی انتظامی 

باید ارتقا پیدا کند.
نماینده  مولوی  =محمد 
آبادان وزارت کشور را مسئول 
همه اعتراض ها و تحصن های 

مردم دانست.
به  فضلی  نی  حما ر =
شورای  مجلس  نمایندگان 
در  چیزی  شما  اسالمی: 
مورد بحران نمی دانید و اگر 
می خواهید بیشتر بدانید باید 
در  غیرعلنی  جلسه ای  در 

مورد آن صحبت شود!
یک ماه پس از آنکه عبدالرضا رحمانی 
فضلی وزیر کشور جمهوری اسالمی به 
در  مشارکت  و  بشر  حقوق  نقض  اتهام 
سرکوب خونین مردم در جریان اعتراضات 
آبان ماه ۹۸ در فهرست تحریم های آمریکا 

قرار گرفت، برای بررسی مسائل داخلی و 
امنیتی کشور در مجلس شورای اسالمی 

حضور یافت.
در جلسه علنی مجلس که سه شنبه 
فضلی  رحمانی  شد  برگزار  تیرماه   ۳
وزارت  فعالیت های  از  کلیاتی  دقایقی 
نماینده   ۱۰ سپس  و  کرد  بیان  کشور 
کردند.  صحبت  دقیقه  چند  کدام  هر 
بعضی  عمومی  اطالعات  و  سواد  سطح 
از این نمایندگان آنقدر پایین است که 
بیان برخی جمالت و عبارات صحیح و 
بامعنی برای آنها دشوار به نظر می رسید.

مهمترین مسائلی که در این جلسه مورد 
بحث قرار گرفت، عملکرد وزارت کشور 
در اعتراضات آبان ماه بود و هشدار نسبت 
به اعتراضاتی که پیش بینی می شود در 
آینده به راه خواهد افتاد. چند نماینده 
بر لزوم تقویت تجهیزات نیروی انتظامی 
نماینده  بیگی نژاد  کردند.هادی  تاکید 
بسیار  کارگران  »حقوق  گفت  مالیر 
کم است درحالی که مردم با مشکالت 
زیادی به ویژه در زمینه مسکن مواجه 
هستند که این موضوعات می تواند منجر 

به ایجاد ناامنی برای کشور شود«.
کشور  وزارت  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
»متولی« ]مسئول[ تأمین امنیت است، 
افزود: »در موضوع گرانی بنزین هم متولی 
امر وزارت کشور بود اما شاهد بودیم که 
دشمن مردم را عصبانی و مسائل داخلی 
ما را تبدیل به مسائل بین المللی می کرد 
که مسئول همه این مسائل وزارت کشور 
است«.اردشیر مطهری نماینده گرمسار 
فضلی  رحمانی  علیه  تندی  اتهامات 
اتفاقات  عامل  را  او  و حتی  کرد  مطرح 
آبان ماه ۹۸ خواند و گفت باید در دادگاه 
نماینده عنوان کرد:  این  محاکمه شود. 
به  اغتشاشاتی  شاهد   ۹۸ آبان  در  »ما 

دلیل گرانی بنزین بودیم و اتفاقاتی در 
کف خیابان رخ داد که متأسفانه در رفتار 
با مردم تدبیر درستی صورت نگرفت. به 
بدون  بنزین  ماجرای  که  می رسد  نظر 
اطالع وزارت کشور اتفاق افتاد و نیروی 
انتظامی و امنیتی از آن بی اطالع بودند، 
چرا که صف معترضان از تماشاچیان در 

اغتشاشات بنزین جدا نشده بود«.
حجت االسالم حسین میرزایی نماینده 
انتقاد  به  خود  در صحبت های  اصفهان 
برخی  قانونی  حق  گذاشتن  پا  زیر  از 
استان ها و تبعیض بین مردم و کاهش 
عملکرد  تاثیر  تحت  اجتماعی  سرمایه 
دولت پرداخت و گفت »اگر آقای روحانی 
قطعاً  نباشد،  نفرین  و  لعن  مستحق 

مستحق سالم و درود هم نیست«.
او هشدار داد الزم است که وزارت کشور 
به وضعیت محله های محروم رسیدگی 
کند و تاکید کرد »امکانات نیروی انتظامی 
باید ارتقا پیدا کند«.محمد مولوی نماینده 
آبادان با انتقاد از »مدیریت رانتی« علی 
شریعتی استاندار خوزستان را به شدت 
به باد انتقاد گرفت و با اشاره به مشکالت 
مردم پس از وقوع سیل و ریزگردها به 
»بحران آب« اشاره کرد و گفت: »مسئول 
به  مردم  تحصن های  و  اعتراض ها  همه 

دلیل این مشکالت، وزارت کشور است«.
در روزهای اخیر بار دیگر کارگران در 
استان خوزستان از جمله کارگران نیشکر 

هفت تپه دست به اعتصاب زده اند.
از ۱۰ نماینده ای که در جلسه علنی 
روز سه شنبه صحبت کردند سه نماینده 
بر لزوم تقویت تجهیزات نیروی انتظامی 

تاکید کردند.
پس از آنها رحمانی فضلی بار دیگر در 
جایگاه قرار گرفت و پاسخ های مبهمی به 
نماینده های منتقد داد. رحمانی فضلی 
به آنها گفت شما چیزی در مورد بحران 
نمی دانید و اگر می خواهید بیشتر بدانید 
باید در جلسه ای غیرعلنی در مورد آن 

صحبت شود!

متنوع  بسیار  کشور  »وزارت  گفت  او 
در خصوص  هستم  حاضر  بنده  و  بوده 
مسائل امنیتی در جلسه ای غیرعلنی به 

نمایندگان توضیحات الزم را ارائه کنم«.
در دو سه هفته اخیر  که وزرا یک به 
حاضر  اسالمی  شورای  مجلس  در  یک 
می شوند و به بررسی عملکرد وزارتخانه 
است  آشکار  کاماًل  می پردازند  مربوطه 
که اصلی ترین چالش جمهوری اسالمی 
بررسی  گرچه  است.  امنیتی«  »مسائل 
این مسائل در جلسات غیرعلنی مطرح 
عمومی  آنها  کلیات  تنها  و  می شود 
نمونه، روز سه شنبه  به عنوان  می شود. 
۲۰ خرداد بیژن زنگنه و محمود علوی 
وزرای نفت و اطالعات در مجلس شورای 
اسالمی حاضر شده بودند. محمدحسین 
فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه مجلس 
در مورد جلسه غیرعلنی با این دو وزیر 
می گوید:  »مسائل امنیتی بیشتر از حوزه 
اختصاص  به خود  را  زمان جلسه  نفت 
داد، موضوعات متنوعی در این خصوص 
توسط آقای علوی وزیر اطالعات مطرح 
شد، شرایط امنیت داخلی و تهدیدهای 
خارجی و نفوذ های داخلی تا جایی که 
فرصت اجازه داد مورد بحث قرار گرفت. 
وزیر  معاونان  از  نفر  چند  همچنین 
اطالعات نیز موضوعاتی همچون مسائل 
ضدجاسوسی و تهدیدات دیگر را توضیح 
دادند«.فرهنگی با بیان اینکه از ارائه آمار 
و جزئیات در خصوص مباحث مطروحه 
در جلسه به دلیل شرایط امنیتی معذور 
است می گوید: »از آنجا که نباید جزئیات 
صحبت های دو وزیر نفت و اطالعات به 
دشمنان  تهدیدهای  و  تحریم ها  دلیل 
منتشر شود لذا هیات رئیسه تصمیم به 

برگزاری جلسه غیرعلنی گرفت«.

نیروهای مسلّح وابسته است که حتی 
وقتی برای مقابله با فساد اقتصادی برخی 
از خودی های نظام به سیدابراهیم رئیسی 
رئیس قوه قضائیه چراغ سبز نشان داد، 
اما سراغ نظامی های فاسدی مثل علی 
شمخانی دبیر شورای  عالی امنیت ملّی 
مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر  و 
شورای اسالمی کنونی که اتهام فساد 
آنها و خانواده و اطرافیانشان محرز است 
رئیس  باقری  محمد  و حتی  نرفته اند 
ستاد کل نیروهای مسلّح در یک نامه 
به رئیسی اعالم کرده این ستاد »برای 
و  عدالت  اجرای  در  همکاری  هرگونه 
حاکمیت قانون اعالم آمادگی می کند«.

سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین 
پاسداران انقالب اسالمی نیز در نامه ای 
به ابراهیم رئیسی نوشت که اقدامات 
رئیس قوه قضائیه روح امید و اعتماد را 
در جامعه دمیده است! او نیز اعالم کرد 
که سپاه آماده همکاری با قوه قضاییه 
در برخورد با مجرمان و متخلفان است.

همزمان عبدالرحیم موسوی فرمانده 
ارتش هم در نامه ای جداگانه به رئیسی 
نوشته »بی تردید تدبیر روشن جنابعالی 
گام های محکم و استواری در برقراری 
عدالت اجتماعی و مبارزه با مفسدان 
اجتماعی برداشته و آثار مثبت آن در 
جامعه به خوبی نمایان و موجب تحولی 
شگرف در این نهاد مقدس و ایجاد امید 

در جامعه شده است«.
در سال ۱۳۵۷ محمدرضاشاه پهلوی 
ترجیح داد بجای ماندن در قدرت به 
بهای کشتن مردمی که به هر دلیل، 
خیابان ها  به  او  علیه  درست،  یا  غلط 
ریختند، ایران را ترک کند. فرماندهان 
ارتش نیز اعالم بی طرفی کردند و در 
و  کرد  پهلوی سقوط  نهایت حکومت 
از  رسید.  پیروزی  به  اسالمی  انقالب 
مردم  کشتن  که  خامنه ای  رو  همین 
برایش اهمیتی ندارد، هر بار در ارتباط 
با اعتراضات جامعه و ترس از عوض شدن 
از سرنوشت  نیروهای مسلح،  جبهه ی 
حکومت های دیگر به عنوان درس عبرت 

یاد می کند.
به حرف های  خامنه ای  شاید حتی 
ریگان خطاب به کارتر نیز فکر می کند 
مردمش  راه  از  شاه  »راه  که  گفت 
و  ساخت  خانه  آنها  برای  نبود.  جدا 
کشاورزان را زمیندار کرد ولی ما ]آمریکا[ 
اجازه دادیم حکومتش سرنگون شود و 
حکومت را به دیوانه ای دادیم ]خمینی[ 
که هزاران هزار مردم ایران را سالخی 

کرد«.
در این میان، خامنه ای این نگرانی را 
نیز دارد که مبادا همزمان با اعتراضات 
داخلی یک تهدید یا درگیری نظامی نیز 
مانع از آن شود که نیروهای مسلّح با تمام 
قوا علیه مردم بسیج شوند و آنطور که 
برای بقای خامنه ای در قدرت الزم است، 

قتل  عام نکنند!
این واقعیات است که بیش از پیش 
به  خامنه ای  علی  که  می کند  روشن 
نشان  تاریخ  که  کرده  تکیه  دیواری 
وگرنه  می ریزد  فرو  زود  یا  دیر  داده 
مدام سقوط زمامداران را مرور نمی کرد 
و ترس خود را با صدای بلند هشدار 

نمی داد!
را  او  پشت  نظامی ها  یا  نهایت  در 
نظام اش  و  خامنه ای  و  کرده  خالی 
سقوط می کنند یا کنار او می ایستند و 
مردم را می ُکشند و بعد همگی سقوط 
می کنند! دیکتاتور مادام العمر وجود دارد 

اما دیکتاتوری پایدار وجود ندارد!

عبدالرضا رحمانی فضلی

تظاهرات مردم در تهران علیه جنایت سپاه پاسداران در شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی و دروغگویی 
فرماندهان نظامی و مقام  های دولتی
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=این پروژه عظیم را از نخستین 
راه اندازی،  تا  تحقیقات  مرحله 
پخش و گسترش شبکه تا مدیریت 
با کفایت خود پیش برد تا اینکه 
با انقالب اسالمی در سال 1۳۵۷ 
پدیده ی تلویزیون در ایران در همه 
پیش  در  قهقرایی  سیر  زمینه ها 
گرفت و خیلی زود در میان مردم 
به دلیل تبدیل شدن به دستگاه 
به  مذهبی  آخوندی-  تبلیغاتی 

»پشم شیشه« معروف شد.
و  ین  تر ر مشهو هم  ز  هنو =
محبوب ترین مجریان، گویندگان، 
فاخر  تولیدات  و  ن  هنرمندا
دوران  همان  به  ایران  تلویزیونی 
تعلق   ۵۷ انقالب  ز  ا پیش  تا 
آنها  نیز  بعدی  نسل های  و  دارند 
خاطره  آنها  با  و  می شناسند  را 

می سازند.
اواخر  در  که   نسلی  صابونچیان -  آدوم 
دهه سی و آغازدهه چهل خورشیدی دوران 
را  خود  دبستانی  اول  سال های  و  کودکی 
و  سیاه  تصاویر  نخستین  احتماالً  می گذراند 
سفید »تلویزیونی ایران« را که فقط در تهران 

پخش می شد به یاد دارد.
تصاویر مجریانی مانند گلی یحیوی در حین 
اعالم برنامه و قصه گویی مولود عاطفی را که 

به »خانم عاطفی« مشهور محبوب بود.
در نگاه آن نسل که به سرگرمی هایی مانند 
بیشتر  ساده اش،  ساختار  آن  با  شهرفرنگ، 
که  تلویزیون  گیرنده  دستگاه  داشت،  عادت 
پس از جادوی رادیو به تسخیر قلب ها آمده 
بود نیز مانند جعبه ای جادویی بود که تصاویر 
متحرک بر صفحه آن مانند »جام جهان نما« 

ظاهر می شدند.
جز  نبود  چیزی  تلویزیون  دستگاه  پشت 
حاوی  جعبه  که  پالستیک  پوشش  یک 
را  بزرگ  المپ  یک  و  الکترونیک  قطعات 
نسبت  زیادی  حرارت  که  المپی  می پوشاند. 
بر  آن  از  امروزی  پیشرفته  تلویزیون های  به 

می خاست.
آنتن  دکل  بین  مخاطبان  ذهن  در  بعدها 
انتهای خیابان وزرا، در حوالی ونک، و بعدها 
گیرنده های  و  جم«  »جام  بلند  بسیار  آنتن 
درک  و  شد  برقرار  کلی  ارتباطی  خانگی 
کردند که مانند رادیو که امواج صدا را منتقل 
می کند می توان امواج تصویری را نیز منتقل 

کرد. اما مردم عادی نمی توانستند تصوری از 
ابعاد عظمت پروژه بنای زیرساخت های یک 
فرستادن  که  باشد  داشته  تلویزیونی  شبکه 
از راه دور به خانه های آنها را میسر  تصاویر 

می کرد.
و  ایجاد  در  اهمیت کاری که  و شاید  باید 
گسترش شبکه تلویزیونی در ایران آن زمان 
خاطرات  و  گفتگو  در  بعدها  می شد  انجام 
پیشکسوتانی مانند دکتر کامبیز محمودی)۱( 

و فرخ غفاری به تدریج مطرح شد.
در  نخست  گام های  از  محمودی  دکتر 
فرخ  و  داشت  حضور  ایران  ملی  تلویزیون 
به  تلویزیون،  به  گرانبهایی  خدمات  غفاری 
ویژه شبکه دوم که تمرکز آن بر روی فرهنگ 
این در حالیست که  بود کرده است.  و هنر 
ایده های مهندس رضا قطبی در  و  مدیریت 
ایران آن روز به راستی کاری بود کارستان. 
مرحله  نخستین  از  را  عظیم  پروژه  این  او 
گسترش  و  پخش  راه اندازی،  تا  تحقیقات 
برد  پیش  خود  کفایت  با  مدیریت  تا  شبکه 
 ۱۳۵۷ سال  در  اسالمی  انقالب  با  اینکه  تا 
پدیده ی تلویزیون در ایران در همه زمینه ها 
سیر قهقرایی در پیش گرفت و خیلی زود در 
میان مردم به دلیل تبدیل شدن به دستگاه 
تبلیغاتی آخوندی- مذهبی به »پشم شیشه« 

معروف شد.
به  مربوط  موجود  منابع  در  مروری  با 
می بینیم  مدنی  مهم  دستگاه  این  تاریخچه 
و  تأسیس  بطن  در  نهادسازی  هدف  که 
عنوان  به  ایران  ملی  تلویزیون  راه اندازی 

و  فرهنگی  فعالیت های  مهم ترین  از  یکی 
هنری در زمینه ی خبر، گزارش و روشنگری 
فعالیت  دیگر  مهم  جنبه  است.  داشته  قرار 
دور،  سال های  آن  در  ایران  در  تلویزیون 
اهمیت و توجهی است که به ایجاد ساختار 
ملی  »تلویزیون  در  تولیدی  کار  تقسیم  و 
ایران« به آن داده می شد. هرچند تحقیقات 
»امکان سنجی«)۳( برای ایجاد تلویزیون ملی 
ایران توسط فرانسوی ها انجام شد و همچنین 
بسیاری از سخت افزارهای پیشرفته تلویزیون 
غربی بودند- و هستند- ولی از همان گام های 
اولیه مسئولین تلویزیون ملی در صدد پرورش 
نیروی کار بومی  بوده اند. آنها بنا داشتند که 
در  باال  کیفیت  با  را  تولیدی  و  فنی  بخش 
و  دانش  از  بهره جویی  با  جهانی  استاندارد 
خود  دست  به  پیشرفته  کشورهای  تجارب 
ایرانی ها بسپارند. با همین هدف بود که هنوز 
مجریان،  محبوب ترین  و  مشهورترین  هم 
فاخر  تولیدات  و  هنرمندان  گویندگان، 
از  پیش  تا  دوران  همان  به  ایران  تلویزیونی 
انقالب ۵۷ تعلق دارند و نسل های بعدی نیز 
آنها را می شناسند و با آنها خاطره می سازند.  
ایجاد »مدرسه عالی تلویزیون و سینما« در 
تقویت  برای  بود  موفق  گامی    ۱۳۴۸ سال 
گزارشی  در  که  تلویزیونی)۴(  فعالیت های 

دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
»تلویزیون ایران« در آغاز مؤسسه ای تجاری 
و خصوصی متعلق به حبیب ثابت و شرکای 
این  بود.  »پاسال«  شرکت  در  وی  بازرگانی 
غیردولتی  شبکه  اولین  تلویزیونی  کانال 

پخش  دامنه  است)۵(.  بوده  خاورمیانه  در 
»تلویزیون ایران« در آغاز کار، آن تنها تهران 
و بعدها آبادان بود و هزینه های آن گذشته 
از سرمایه گذاری اولیه از محل پخش آگهی 
به دست می آمد. اما از سال ۱۳۳۷ که طرح 
شورای  مجلس  در  ایران«  »تلویزیون  ایجاد 
ملی تصویب شده بود، خود دولت مثل همه 
با  تلویزیون  یک  تأسیس  پی  در  کشورها 
حمایت های دولتی بوده است. اما با راه اندازی 
»ثابت  توسط  ایران«  »تلویزیون  شبکه 
طرح  سال،  همان  مهرماه   ۱۱ در  پاسال« 
دولتی تأسیس تلویزیون به تعویق می افتد تا 
اینکه شرایط  الزم برای ایجاد آن در نخستین 
سال های دهه چهل خورشیدی آماده می شود 
از  و پس  ثمر می رسد  به  و در سال ۱۳۴۷ 
»رِله«  ایستگاه های  ایجاد  با  کوتاهی  مدت 
ساکنان  تلویزیونی،  برنامه های  انتقال  یا  
به  نیز می توانستند  شهرهای مختلف کشور 
تماشای برنامه  هایی  بنشینند که از پایتخت 

پخش می شد.
فراهم  مورد  در  محمودی  کامبیز  دکتر 
آمدن شرایط  تاسیس »تلویزیون ملی ایران« 
اوایل دهه  از  ایران«  می گوید که »تلویزیون 
چهل مخالفینی در مجلس سنا پیدا کرد و 
برخی از روحانیون نیز به صف اول منتقدان 
و  سرمایه گذار  که  به خصوص  پیوستند؛  آن 
بود.  بهایی  ثابت،  حبیب  تلویزیون،  صاحب 
و  دین  به  نسبت  البته  ایران«  »تلویزیون 
سیاست کاماًل بی طرف بود و شاه هم در برابر 
این فشارها مقاومت می کرد. دکتر محمودی 

توضیح می دهد که بعد بنا درخواست آقای 
آن  در  و  می نویسد  شاه  به  نامه ای  او  ثابت، 
کنار  در  دولتی  تلویزیون  یک  امتیازات 
به  توجه  با  ویژه  به  را،  خصوصی  تلویزیون 
درآمد سرشار نفت که دولت را در موقعیت 
از  می شود)۶(.   یادآور  می داد،  قرار  خوبی 
همان موقع که اوایل دهه چهل خورشیدی 
بود، به درخواست دولت یک گروه فرانسوی 
از جانب سازمان برنامه و بودجه مامور بررسی 
و طراحی راه اندازی تلویزیون می شود که در 

مدت دو سال به مرحله اجرا می رسد)۷(.
اولین تصاویر واحد سیار تلویزیون ملی ایران 
از مراسم ۴ آبان ۱۳۴۵ زادروز محمدرضاشاه 
پخش  این  از  بعد  ماه  چند  است.  پهلوی 
آزمایشی، تلویزیون ملی ایران بطور رسمی  در 
تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۴۵ در حضور شاه فقید و 

شهبانو فرح گشایش می یابد.
گسترش  و  پایه گذاری  در  بسیاری  افراد 
که  داشته اند  شرکت  ایران  ملی  تلویزیون 
اواخر  تا  تلویزیون  در کتاب کارنامه دهساله 
۱۳۵۵ به قلم ژیال سازگار به نام ۷۳ تن از 
آنان اشاره شده از جمله فرخ غفاری، محمود 
جعفریان، کامبیز محمودی، فریدون مکانیک، 
حبیب اهلل  رمزی،  فرشید  گرگین،  ایرج 
روشن زاده، سهراب اخوان، سعید قائم مقامی 

 و منوچهر عسگری نسب)۸(.
و  نیکخواه  پرویز  مانند  چهره هایی  بعدها 
تورج فرازمند نیز به این سازمان می پیوندند. 
البته چندی بعد فرخ غفاری از مدیریت شبکه 
می کند.  کناره گیری  دالیل شخصی  به  دوم 

وی در مصاحبه ای گفته که تلویزیون مانند 
و  می بلعد  را  برنامه ها  که  است  بزرگی  چاه 
تلویزیون  در  برنامه  تولید  روند  ناخواه  خواه 
فرخ  دارد.  نیز  صنعتی  قوی  جنبه ی  یک 
غفاری)۹( که بیشتر به سینما عالقمند بود 
به هنر مورد عالقه خود برگشت و خدمات 
خود را به فرهنگ و هنر ایران در آن عرصه 

ادامه داد.
کارنامه  بررسی  کتاب  در  سازگار  ژیال 
می نویسد:  چنین   ۱۳۵۵ سال  تا  تلویزیون 
»از نظر دولت، ماموریت تلویزیون ماموریتی 
در  و  اجتماعی  و  سیاسی  و  فرهنگی  ملی، 
مجموع بسیار عمیق تر از آن بود که در قالب 
برنامه های سرگرم کننده که از تلویزیون ایران 
پخش  ثابت[  حبیب  به  متعلق  ]تلویزیون 

می شد بگنجد«.
گسترش  و  تاسیس  از  هدف  موضوع  این 
آشکارتر  را  ایران«  ملی  »تلویزیون  وسیع 
اینگونه  را  آن  می توان  که  هدفی  می کند. 
امکانات  و  زیرساخت ها  ایجاد  کرد:  خالصه 
انسجام  و  آگاهی  تقویت  برای  برنامه سازی 
آگاهی  از  هنوز  که  مردمی  میان  در  ملی 
نبود.  برخوردار  الزم  ملی  یکپارچگی  و 
در  را  ایران  سراسر  مردم  که  برنامه هایی 
فراسوی مرزهای قومی، مذهبی و دینی مورد 
خطاب قرار می دادند و با تصاحب »جام جم« 
در سال ۱۳۵۷ توسط جمهوری اسالمی به 

شدت دچار گسست شد.
ژیال سازگار در همان کتاب در این زمینه 
سرمایه  عظیم  بخش  »تلویزیون  می نویسد: 

آوردن  فراهم  را صرف  خود  معنوی  و  مالی 
تعلیم  و  گردآوری  و  تولید،  فنی  تجهیزات 
برنامه  تهیه  برای  متخصص  انسانی  نیروی 
کرد« و همچنین »کوشش های تلویزیون ملی 
ایران در راه تهیه برنامه های داخلی و کاهش 
تدریجی برنامه های خارجی در سال های اخیر 
خورشیدی[  پنجاه  دهه  نخست  ]سال های  
تولید  برنامه  است.  بوده  موفقیت آمیز  بسیار 
شده در سال ۱۳۵۴ ۳۰%  بیش از برنامه های 
تولید شده در سال ۱۳۵۳ و این افزایش برای 
سال ۱۳۵۵ نزدیک به %۵۰ پیش بینی شده 

است.«
با  ایران  ملی  تلویزیون  در  برنامه سازی 
تشکیل  صورت  به  و  کار  حرفه ای  تقسیم 
واحد های مختلف عملی می شد. این واحد ها 
از فرهنگی و اجتماعی، دانش  عبارت بودند 
خانواده،  و  تربیتی  سریال،  و  تئاتر  هنر،  و 
واحد اخبار و اطالعات. هر یک از این واحدها 
برنامه های مختلف  چندین شاخه داشتند و 
در  برنامه ها  از  برخی  می کردند.  تولید  را 
استودیو ها تولید می شدند و برخی بیرون در 
»لوکیشن«های مربوطه و یا اینکه ترکیبی از 

هر دو بودند.
برای نمونه، در زیرمجموعه واحد فرهنگی 
و اجتماعی برنامه پُربیننده و محبوب »شما 
و تلویزیون« با اجرای حرفه ای و جذاب ژاله 
تلویزیون  خوش بیان  و  توانا  مجری  کاظمی 
تولید می شد که مردم را در جریان برنامه ها 
می داد.  قرار  تلویزیون  جدید  فعالیت های  و 
هرچند  که  ورزش  مانند  شاخه ها،  از  برخی 

اجتماعی  و  فرهنگی  واحد  به  وابستگی 
واحد  در  را  خود  فعالیت های  ولی  داشتند 
اخبار و اطالعات متمرکز کرده بودند. واحد 
سیار تلویزیون نیز وجود داشت که بسته به 
متفاوت  واحد های  به  مختلف  مناسبت های 

تلویزیون خدمات الزم را ارائه می داد.
تقسیم بندی دیگری نیز برای ارائه خدمات 
تولید به تمام واحدها و برنامه ها وجود داشت 
از  متشکل  خدماتی   گروه های  شامل  که 
نیروهای متخصص می شد از جمله صدا، نور، 
تدوین، فیلمبرداری، البراتوار فیلم، گرافیک، 
تزئینات،  دکورو  عکس،  البراتوار  و  عکس 
گریم، دوبالژ و… که بدون هر یک از اینها 

کار تولید تلویزیونی پیش نمی رود.
افزایش تعداد شبکه ها

در اواخر دهه چهل خورشیدی، »تلویزیون 
ملی ایران« نخستین شبکه تلویزیونی کشور 
شرکت  به  متعلق  ایران«  »تلویزیون  یعنی 
حبیب ثابت را خریداری کرد و با ادغام آن 
تحت  ایران«  ملی  »تلویزیون  سازمان  در 
مدیریت خود قرار داد)۱۰(. از درون همین 
ملی  تلویزیون  دو«  »شبکه  که  بود  ادغام 
ایران با تمرکز بر تولیدات فرهنگی و هنری 
فعالیت  نیز  آن  از  قبل  البته  گرفت.  شکل 
ادغام  با  بین المللی  و  آموزشی  شبکه های 
برنامه هایش  تمام  )که  آمریکایی  تلویزیون 
بودند.  شده  شروع  بود(  انگلیسی  زبان  به 
بخش های  تلویزیون،  بین المللی  کانال  در 
نیز  آلمانی  و  فرانسوی  زبان های  به  خبر  از 

پخش می شد.
با به بازار آمدن تلویزیون های رنگی، پخش 
تلویزیون ملی ایران نیز از اواخر سال ۱۳۵۴ 
گام به گام از سیاه و سفید به صورت رنگی 
در آمد. َشبکه آموزشی و برنامه های شبکه دو 
نیز از مهرماه ۱۳۵۵ دارای برنامه های رنگی 
شدند. با افزایش تعداد استودیوهای رنگی از 
کانال های  و  برنامه ها  ُکل  پایان سال ۱۳۵۶ 
در  رنگی  صورت  به  ایران  ملی  تلویزیون 

آمدند)۱۱(.
گسترش شبکه

در  مرکزی  واحد  تاسیس  از  بعد  چندی 
تهران، در مراکز بسیاری از استان ها نیز مراکز 
تلویزیونی ایجاد شدند که هم برنامه های واحد 
مرکزی تهران را پخش می کردند و هم دارای 
تولیدات محلی از جمله گزارش و همچنین 
و  زبان ها  به  هنری  و  فرهنگی  برنامه های 
بر  عالوه  بودند.  محلی  مختلف  گویش های 
شبکه  گسترش  برای  اساسی  گام های  آن 
امکان دریافت تصاویر  بردن  باال  و  سراسری 
روستاها  جمله  از  مختلف  مناطق  در  آن 
برداشته شد که ساکنان آنها می توانستند در 
مراکز روستایی ساعاتی به تماشای برنامه های 

آن بنشینند.
خود  کتاب  در  زمینه  این  در  سازگار  ژیال 
توضیح می دهد، اما در جهت گسترش شبکه 
شهرستانی  مراکز  پی  در  پی  تاسیس  تنها 
بسیار  گیرنده های  داشتن  برای  نبود.  کافی 
توجه  ایران،  مرزهای  از  خارج  نیز  و  دورتر 
تکامل  و  ماهواره   به  ایران  ملی  تلویزیون 
شبکه مایکروویو جلب شد. به تدریج دستگاه 
همدان  اسد آباد  مخابراتی  ماهواره  زمینی 
تبادل برنامه های تلویزیونی را با ایستگاه های 
»مراکز  و  ساخت  میسر  و  ممکن  خارجی 
سرعتی  با  تقویتی  دستگاه های  و  فرستنده 
سال  آخر  )تا  سال  ده  طول  در  باورنکردنی 
۱۳۵۵( در سراسر کشور برپا شده اند. تنها در 
آبان ۱۳۵۵، ۳۱ مرکز رله تلویزیونی گشایش 

یافته و شروع به کار کرد«)۱۲(.
این مرور کوتاه را با سخنی از دکتر کامبیز 
پاسخ  در  وی  می رسانم.  پایان  به  محمودی 
به پرسش محمدرضا شاهید که آیا می توان 
در  تلویزیون  »پدر  را  قطبی  رضا  مهندس 
داد،  توضیح  و  آری!  گفت:  دانست،  ایران« 
خصوص  بخش  تلویزیون  که  است  درست 
در ایران ۸ سال قبل از تلویزیون ملی ایران 
شروع شد ولی واقعیت آن است که این شبکه 
خصوصی  فقط در تهران و سپس چند سالی 
در آبادان پخش شد و یک تلویزیون سراسری 

و ملی نبود.

*منابع:
به  محمودی  کامبیز  دکتر  مصاحبه   )۱

IRAN۱۴۰۰انگلیسی با
سال  در  فردا  ایران  شبکه  برنامه   )۲
شروع  سالگرد  پنجاهمین  بمناسبت   ۲۰۱۶
با گردانندگی  ایران. مصاحبه  تلویزیون ملی 
شرکت  با  و  زاده  نوری  علیرضا**علیرضا 
شرکت، فیدون فرخ اندوز، جمشید چالنگی، 
انوشیروان کنگرلو و دکتر کامبیر محمودی 
شده  ضبط  واشنینگتن  در  برنامه  این  بود. 

است.
Feasibility Study )۳

به  محمودی  کامبیز  دکتر  مصاحبه   )۴
IRAN۱۴۰۰انگلیسی با

۵( مصاحبه محمدرضا شاهید در واشنگتن 
با دکتر کامبیز محمودی در سال ۲۰۱۶

۶( مصاحبه محمدرضا شاهید در واشنگتن 
با دکتر کامبیز محمودی در سال ۲۰۱۶

۷( کارنامه ای از رادیو تلویزیون ملی ایران 
در پایان سال ۱۳۵۵ به قلم ژیال سازگار

۸( کارنامه ای از رادیو تلویزیون ملی ایران 
در پایان سال ۱۳۵۵ به قلم ژیال سازگار

این  انتشار  محل  و  تاریخ  متاسفانه   )۹
مصاحبه را به یاد ندارم.

۱۰( به دلیل آنکه متاسفانه تاریخ دقیق آن 
در منابع استفاده شده روشن نیست.

۱۱( کارنامه ای از رادیو تلویزیون ملی ایران 
در پایان سال ۱۳۵۵ به قلم ژیال سازگار

۱۲( کارنامه ای از رادیو تلویزیون ملی ایران 
در پایان سال ۱۳۵۵ به قلم ژیال سازگار

تاریخچه  به  نگاهی 
ایران؛ ملی  تلویزیون 

 جام 
جهان نمای 

دل ها محبوب 

کامبیز محمودی ایرج گرگین فرخ غفاری ژاله کاظمیخانم عاطفی
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

ملک  قیمت  =افزایش 
فروش  و  خرید  تهران،  در 
این  در  رکود  و  کاهش  را 
است.  داده  افزایش  را  بازار 
در  ملک  معامالت  تعداد 
خردادماه سال جاری نسبت 
به اردیبهشت با 4.۵ درصد 

کاهش روبرو بوده است.
رئیس  گفته  به   =
مجلس  عمران  کمیسیون 
افزایش  اسالمی  شورای 
پیشتر  که  مسکن  قیمت 
شامل شهرها می شد اکنون 
به روستاها نیز کشیده شده 

است.
کارگران  اتحادیه  =رئیس 
قراردادی و پیمانی: بسیاری 
پرداخت  توان  کارگران  از 
اجاره بهای مسکن را ندارند 
و طرح هایی که برای خانه دار 
شده  پیش بینی  آنها  شدن 
عمدتا به مرحله اجرا نرسیده 
را  کارگران  نتوانسته  یا 

صاحب خانه کند.
تازه ترین آمار وزارت راه و شهرسازی 
نشان می دهد در خردادماه سال جاری 
به  نسبت  تهران  در  مسکن  قیمت 
اردیبهشت ماه متری دو میلیون تومان و 
نسبت به خرداد سال قبل متری نزدیک 
به ۶ میلیون تومان افزایش داشته است.

در خردادماه  گزارش،  این  اساس  بر 
شهر  مسکن  قیمت  میانگین   ۱۳۹۹
تهران به ۱۹ میلیون و ۷۱ هزار تومان 
در هر مترمربع رسید که نسبت به ماه 
قبل، اردیبهشت، که متوسط قیمت ۱۷ 
میلیون و ۶ تومان بود، ۱۲.۱ درصد و 
نسبت به خرداد سال قبل که نرخ خانه 
در تهران متری ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار 
افزایش نشان  تومان بود ۴۲.۱ درصد 

می دهد.
همچنین در سه ماهه نخست سال 
مترمربع  یک  قیمت  متوسط  جاری 
 ۱۷ تهران  شهر  در  مسکونی  واحد 
که  بوده  تومان  هزار   ۲۰۸ و  میلیون 
افزایش ۳۷.۵ درصدی را نسبت به سه 
ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نشان می دهد.

افزایش قیمت ملک در تهران، خرید 

افزایش بیش از 4۲ درصدی قیمت مسکن در تهران؛ 
با وام مسکن می توان 1۰مترمربع آپارتمان خرید! 

و فروش را کاهش و رکود در این بازار 
معامالت  تعداد  است.  داده  افزایش  را 
ملک در خردادماه سال جاری نسبت به 
اردیبهشت و طی یک ماه، با ۴.۵ درصد 

کاهش روبرو بوده است.
این ارقام نشان می دهد با وام مسکن 
زوج های ساکن پایتخت که پس از کسر 
هزینه سفته و اوراق حدود ۲۰۰ میلیون 
 ۱۰ حدود  می توان  می شود  تومان 
مترمربع آپارتمان در تهران خریداری 

کرد.
است  پیش بینی  قابل  همچنین 
و  بازنشستگان  و  کم درآمد  اقشار  که 
مستمری بگیران باید دست کم نیم قرن 
پس انداز کنند تا بتوانند یک آپارتمان 

در تهران خریداری کنند!
قابل توجه اینکه به گفته محمدرضا 
رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی افزایش قیمت 
مسکن که پیشتر شامل شهرها می شد 
اکنون به روستاها نیز کشیده شده است: 
افزایش  دلیل  به  کنونی  شرایط  »در 
قیمت زمین و مسکن در کالنشهرها، 
گرانی به روستاها نیز رسیده و قیمت 
مساکن روستایی افزایش قابل توجهی 

داشته است.«
محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی 
در خردادماه سال جاری با بیان اینکه 
حالت  »بحرانی ترین«  به  مسکن  بازار 
دولت  که  کرد  اعالم  رسیده،  خود 
برای حل بحران مسکن در نظر گرفته 
هزار  برای ۸۰۰  سو  یک  از  که  است 
نفر خانه سازی کند و از سوی دیگر از 
خانه های خالی در سطح کشور مالیات 

بگیرد.
پروانه اصالنی مدیر کل دفتر اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز گفته 
است: »مسکن ملی که بخشی از آنها 
در حال احداث است باید به بازار عرضه 
شود تا شاهد تاثیرات آن بر بازار مسکن 
باشیم. بنابراین باید در بازه زمانی یک 
سال و نیم تا دو سال آینده، تاثیرات این 
اقدام دولت را بر بازار مسکن مشاهده 

کرد.«
»در  که  افزوده  اصالنی  پروانه 
اجاره، تالش می شود  ودیعه  پرداخت 
جزو  که  اجاره نشینی  خانوارهای  تا 
در  و  هستند  درآمد  کم   خانواده های 
متراژ  کوچک   مسکونی  واحدهای 
زندگی  مصرفی  الگوی  از  پایین تر  و 
از سوی دولت  می کنند، ودیعه اجاره 

دریافت کنند.«

 ۲۵ سرشماری،  آخرین  اساس  بر 
که  دارد  وجود  ایرانی  خانوار  میلیون 
از  درصد   ۳۷ حدود  جمعیت  این  از 
خانوارها اجاره نشین هستند. از طرف 
حدود  رسمی  آمارهای  طبق  دیگر 
کالنشهر  در  خانوارها  از  درصد   ۵۰
زندگی  اجاره ای  خانه های  در  تهران 
با  مستأجران  از  بسیاری  می کنند. 
درآمدهای ناچیز و تورم افسارگسیخته 
نه تنها رویای خرید خانه را به فراموشی 
سپرده اند بلکه برای تأمین هزینه اجاره 
ماهیانه خانه نیز با بحرانی جدی روبرو 

هستند.
در همین رابطه فتح اهلل بیات رئیس 
پیمانی  و  قراردادی  کارگران  اتحادیه 
روز پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۹ با انتقاد از 
بازار آشفته مسکن گفته است: »حقوق 
پاسخگوی  دیگر  کارگران  دریافتی  و 
هزینه های مسکن و اجاره بها نیست 
شهرها  حاشیه  به  یا  کارگران  اکثر  و 
رفته یا ناچار به سکونت در شهرستانها 

شده اند.«
کارگران  اتحادیه  رئیس  گفته  به 
قراردادی و پیمانی، بسیاری از کارگران 
را  مسکن  بهای  اجاره  پرداخت  توان 
ندارند و طرح هایی که برای خانه دار 
شدن آنها پیش بینی شده عمدتا به 
مرحله اجرا نرسیده یا نتوانسته کارگران 

را صاحب خانه کند.
فتح اهلل بیات افزوده که »متأسفانه از 
ابتدای امسال کارگران و بازنشستگان 
به لحاظ اقتصادی از وضعیت مطلوبی 
که  هم  افزایشی  و  نبودند  برخوردار 
در بحث حقوق و دستمزد دیده شد 
و  تورم  هزینه ها،  افزایش  با  متناسب 
و  مستمری بگیران  زندگی  شرایط 
کارگران نبود لذا امیدواریم که هیات 
از  مسکن  حق  افزایش  اعمال  دولت 
فروردین ماه را تصویب کند تا بخش 
اندکی از هزینه های معیشتی آنها از 

طریق معوقات مسکن جبران شود.«
و  قراردادی  کارگران  اتحادیه  رئیس 
پیمانی با انتقاد از بازار آشفته مسکن 
کارگران  دریافتی  قبال  »اگر  گفت: 
به گونه ای بود که دو سوم آن صرف 
امروز  می شد  مسکن  هزینه های 
هزینه های مسکن و اجاره بها به حدی 
دیگر  کارگران  دریافتی  که  رسیده 
پاسخگوی اجاره بهای مسکن نیست و 
اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته 
شهرستان ها  در  سکونت  به  ناچار  یا 

شده اند.«

سال  از  که  جایزه  =این 
شده،  گرفته  نظر  در   ۲۰1۷
فدراسیون  ریاست  ویژه ی 
و  است  هموفیلی  جهانی 
می شود  اهدا  افرادی  به 
طوالنی  زمانی  مدت  که 
خود  مادری  سرزمین  به 
تأثیر  و  کرده اند  خدمت 
جامعه  در  ویژه ای  و  بسزا 
خود  کشور  هموفیلی 
به  همچنین  و  داشته  
پیشرفت مأموریت و اهداف 
فدراسیون جهانی هموفیلی 

در جهان کمک می کنند.
دکتر فریدون عالء بنیانگدار سازمان 
انتقال خون ایران و فرزند حسین عالء 
چهارمین نخست وزیر ایران در دوران 
جایزه  برنده  دوم،  پهلوی  سلطنت 
سال ۲۰۲۰ ریاست فدراسیون جهانی 

هموفیلی شد.
دکتر فریدون عالء بنیانگذار سازمان 
حسین  فرزند  و  ایران  خون  انتقال 
در  ایران  نخست وزیر  چهارمین  عالء 
جایزه  برنده  دوم،  پهلوی  سلطنت 
سال ۲۰۲۰ ریاست فدراسیون جهانی 

هموفیلی شد.
در   ۲۰۱۷ سال  از  که  جایزه  این 
ریاست  ویژه ی  شده،  گرفته  نظر 
است  هموفیلی  جهانی  فدراسیون 
مدت  که  می شود  اهدا  افرادی  به  و 
زمان طوالنی به سرزمین مادری خود 
خدمت کرده  و تأثیر بسزا و ویژه ای در 
جامعه هموفیلی کشور خود داشته اند 
و  مأموریت  پیشرفت  به  همچنین  و 
اهداف فدراسیون جهانی هموفیلی در 

جهان کمک می کنند.
یوری  به  همچنین  جایزه  این 
ژولیوف یکی دیگر از دانشمندان این 

عرصه تعلق گرفت.

فریدون عالء برنده جایزه ۲۰۲۰ فدراسیون جهانی 
هموفیلی شد

جایزه  هموفیلی  جهانی  فدراسیون 
ویژه ریاست این فدراسیون را به دکتر 
فریدون عالء برای تأثیر فعالیت  و کار 
خستگی ناپذیرش در جامعه هموفیلی 
مدت  به  خاورمیانه  سراسر  و  ایران 

بیش از چهار دهه اهدا کرد.
دکتر فریدون عالء در مصاحبه ای از 
دریافت این جایزه ویژه ابراز خرسندی 
کرد و از همکاران ایرانی خود در عرصه 

بیماری های خونی قدردانی کرد.
دکتر عالء متولد ۱۳۱۰ در پاریس 
خود  ابتدایی  تحصیالت  وی  است. 
به  آمریکا  و  انگلستان  فرانسه،  در  را 
پایان رساند و در دانشگاه های هاروارد 
ادینبورگ  دانشگاه  تاریخ،  لیسانس 
دکترای پزشکی، کالج سلطنتی لندن 
تخصص جراحی و در کالج سلطنتی 
آسیب شناسان تحصیالت عالی خود را 

به پایان رساند.
پایان تحصیالت  از  دکتر عالء پس 
از  درگذشت  از  پس  یکسال  و  خود 
در سال ۱۳۴۳،  پدرش حسین عالء 

دانشکده  در  و  بازگشت  ایران  به 
پزشکی دانشگاه تهران شروع به کار 
ایران،  به  بازگشت  از  پس  وی  کرد. 
اولین بخش خونشناسی بالینی و به 
همراه آزمایشگاه تخصصی خون را در 

دانشگاه تهران راه اندازی کرد.
همچنین  عالء  فریدون  دکتر 
ملی  سازمان  راه اندازی  ایده پرداز 
انتقال خون ایران و از بنیانگذاران آن 
است. وی همچنین کانون هموفیلی 
سازمان  یک  عنوان  به  را  ایران 

مردم نهاد تأسیس کرد.
او نخستین فردی بود که در زمینه 
بیماری های  درمان  و  تشخیص 
هموفیلی  مانند  خونریزی دهنده 
معنوی  پدر  عالء  دکتر  کرد.  فعالیت 
جامعه هموفیلی لقب گرفته چرا که با 
به کار گرفتن تخصص خود در عرصه 
خون شناسی و بیماری های مربوط به 
خون، خدمات ویژه ای در این عرصه 
ارائه  هموفیلی  به  مبتال  بیماران  به 

کرده است.

برنامه های  رحمانی  مژگان 
 ۲۰۲۰ سال  برای  بلندپروازانه ای 
مسابقات  به  بازگشت  که  داشت 
اما  بود.  آنها  از  یکی   P.D.C آسیایی 
شیوع ویروس ُکرونا به سراسر جهان، 
با  ریخت.  بهم  نیز  را  او  برنامه های 
دیگر  بسیاری  مانند  نیز  وی  اینهمه 
چند  در  مدت  این  در  ورزشکاران  از 
تورنمنت به صورت »آنالین« فعال بوده 
و در یکی از آنها ۴ بر ۶ به ِدرِک ون 
دوژونبوده، همتای هلندی خود باخت. 
عالی   ۲۰۲۰ سال  شروع  در  ِدرِک 
رده بندی  دوم  مکان  در  و  درخشید 

دارت قرار گرفت.
اما مژگان اصرار دارد دیدار با ِدرِک 
تجربه بسیار خوبی برای او بوده چون 
وی دارت باز بزرگی است ولی من ترسی 
از رویارویی با او ندارم و به او گفته ام که 

تو رقیب من نیستی، رقیب من صفحه 
دارت است و من باید حواسم را روی 

آن متمرکز کنم.
اراده قوی و پشتکار مژگان همیشه 
در پیروزی های او نقش بسیاری داشته 
است. اما هنوز راه درازی برای رسیدن 
به موفقیت های بیشتر در پیش است. 
او گفته: مدیر برنامه های من سعی دارد 
انگلستان،  در  اقامتم  سال  یک  برای 
برایم ویزای ورزشی بگیرد اما می دانم 
بهترین  باید  سال  یک  این  طول  در 
تالشم را برای پیشرفت کیفیت بازی ام 
به سطح  برم و اطمینان دارم  به کار 
  P.D.C جهان  قهرمانی  مسابقات 

خواهم رسید.
به  دارت  ورزش  دوستداران  شمار 
حال  در  جهان  سراسر  در  سرعت 

افزایش هست.
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در هفته های گذشته قیمت مرغ بین 
کیلویی ۹ تا ۱۱ هزار تومان بود و در 
تومان  هزار  کیلویی ۱۲  به  خردادماه 
رسیده بود. با این همه روز چهارشنبه 
با  مرغ  قیمت   ۱۳۹۹ تیرماه  چهارم 
جهش قیمتی روبرو و به کیلویی ۱۸ تا 

۲۰ هزار تومان رسید.
افزایش  با  همزمان  گذشته  روز  صبح 
قیمت مرغ گزارش ها نشان می داد هر 
کیلوگرم مرغ در فروشگاهی در خیابان 
میرزای شیرازی ۱۶ هزار تومان، نارمک 
۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۶ هزار تومان 
و در خیابان خورشید در دروازه شمیران 
که بورس مرغ فروشان است ۱۷ هزار 
و ۹۰۰ تومان به فروش می رسد. این 
مناطق  برخی  در  که  حالیست  در 
شمالی شهر تهران و همچنین برخی 
شهرستان ها قیمت مرغ تا کیلویی ۲۰ 

هزار تومان نیز پیش رفت.
هر  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
کیلوگرم مرغ در خیابان ستارخان ۱۸ 
هزار و ۸۰۰ تومان به فروش می رسد و 
فروشنده نیز می گوید: » مرغ نیست و 
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به اندازه مصرف همیشگی توزیع نشده 

نمی شود«.
بهزاد باباخانی مدیرکل دفتر هماهنگی 
امور اقتصادی استانداری کرمانشاه روز 
بود:  گفته  تیرماه  چهارم  چهارشنبه 
به صورت  اخیر قیمت مرغ  »روزهای 
داشته  توجهی  قابل  افزایش  ناگهانی 
به  بازار  در  مرغ  قیمت  هم اکنون  و 
تومان  تا ۲۰ هزار  کیلویی حدود ۱۸ 

رسیده است.«
موارد  در  معموال  اینکه  توجه  قابل 
با  خوراکی  اقالم  از  یکی  که  مشابه 
افزایش قیمت چشمگیری روبرو می شد، 
کردن  متهم  و  تکذیب  با  مسئوالن 
فرافکنی  گرانفروشی،  به  فروشندگان 
می کردند اما روز گذشته افزایش قیمت 
مرغ و لبنیات از سوی نهادها و مقامات 

رسمی نیز تأیید شد.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: »در جلسه ستاد 
هر  ازای  به  مرغ  قیمت  بازار،  تنظیم 
کیلوگرم ۱۵ هزار تومان مصوب شد و 
و به ستاد های تنظیم بازار استان ها این 

سوریه  همجوار  کشورهای  تمام 
اسالمی  جمهوری  اخراج  خواستار 
رژِیم  وجود  شده اند؛  سوریه  از  ایران 
فرقه گرایی چون حکومت ایران باعث 
افزایش  و  جنگ  شدن  شعله ورتر 
شد  خواهد  مذهبی  تنش های 
به خصوص که اکثریت جمعیت مردم 
سوریه ُسّنی هستند و مسلمانان شیعه 
درصدند.  دو  از  کمتر  کشور  این  در 
آمریکا، روسیه، ترکیه، اسرائیل، اروپا  
منطقه  در  عربی  کشورهای  تمام  و 
ایران  رژیم  نیروهای  خروج  خواهان 
از سوریه و عراق هستند و تمام این 
به  حمله  برای  اسرائیل  به  کشورها 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  مواضع 

سوریه چراغ سبز داده اند«.
شبه نظامیان  و  ایران  رژیم  طرد 
سوریه  از  اسالمی  جمهوری  فرقه ای 
خواهد  نقش حزب اهلل  تضعیف  باعث 
ایران-  امداد  خط  در  حزب اهلل  شد. 

سوریه است که می تواند نفس بکشد؛ 
اقتصادی  محاصر  و  این خط  قطع  با 
شد  خواهد  مجبور  حزب اهلل  لبنان، 
اسلحه خود را تحویل دولت لبنان دهد 
و به عنوان یک حزب سیاسی در دولت 
مدنی این کشور مشارکت داشته باشد 
وگرنه دولت حزب اهلل همچنان در دل 
دولت متعارف لبنان باقی خواهد ماند.

جنگ  و  لبنان  منطقه ای  انزوای 
و  اسرائیل  با   ۲۰۰۶ سال  ویرانگر 
ویرانی  به  همگی  که  سوریه  جنگ 
لبنان منجر شده خارج از اراده دولت 
لبنان بوده و تنها حزب اهلل با برنامه ی 
خارجی ]جمهوری اسالمی در ایران[ 

عامل شروع این جنگ ها بوده است.
عراق،  سوریه،  از  ایران  رژیم  اخراج 
لبنان و یمن و محدود کردن جمهوری 
اسالمی به مرزهای خود و تبدیل آن 
توسعه طلب  نه  و  عادی  حکومتی  به 
و  فرقه ای  انقالب  صدور  خواهان  که 
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همه  نفع  به  باشد  »بیت المقدس« 
کشورها به ویژه خود ایران و مردم اش 
خواهد بود. رژیم ایران طی ۴۰ سال 
صدور  شعار  دادن  سر  با  گذشته 
انقالب و هزینه کردن صدها میلیارد 
دالر در خارج برای جنگ های نیابتی 
خارج از مرزهایش، اقتصاد این کشور 
را به فروپاشی کامل رسانده و فقر و 
زیادی  قشرهای  میان  در  محرومیت 
از مردم ایران را گسترش داده است. 
این سیاست غلط منجر به بدتر شدن 
سال  دو  طی  مردم  معیشتی  اوضاع 
گذشته و آغاز اعتراضات و ناآرامی ها در 
شهرهای مختلف ایران شد. اعتراضاتی 
که دیر یا زود شاهد موج دیگری از آن 

خواهیم بود.

*منبع: ایندیپندنت عربی
*نویسنده: سوسن مهنا

لندن  کیهان  از  وتنظیم  *ترجمه 
)تیتر از کیهان لندن است(

مجوز داده شد که این محصول را تا 
پنج درصد بیشتر و یا کمتر از این نرخ 

قیمت گذاری کنند.«
مرغداران  کانون  دبیر  فروغی  پرویز 
کشور درباره علت گرانی مرغ گفته که 
»افزایش بی حد و حصر قیمت نهاده ها 
باعث شد ۶ تا ۷ هزار مرغدار از چرخه 
تولید خارج شوند که اینها عاملی برای 
افزایش قیمت تولید مرغ شده است.«

معتقد  ایران  مرغداران  کانون  دبیر 
است سیاست های اشتباه دولت باعث 
افزایش قیمت مرغ در بازار شده است: 
افزایش شدید قیمت خوراک دام  »با 
در ماه های گذشته حدود ۶ الی ۷ هزار 
مرغدار از چرخه تولید خارج شد و در 
حقیقت آنها ورشکسته شدند و همین 
تولید کاهش و  میزان  تا  عاملی شده 

قیمت در بازار افزایش یابد.«
فروغی معتقد است با این کاهش تولید، 
شد:  خواهد  بدتر  هم  این  از  قیمت 
»سیاست اشتباه دیگر این بود که سال 
گذشته مرغداران را مجبور کردند میزان 
جوجه ریزی را به ۱۳۰ میلیون قطعه 
برسانند که این رقم بسیار زیادی بود. 
متأسفانه پس از آن هم بیماری کووید 
۱۹ باعث کاهش تقاضا شد و در مجموع، 
بازار شاهد افزایش تولید و کاهش تقاضا 
بود که قیمت را به شدت کاهش داد.«

او همچنین توضیح داده که »در کنار 
این مسائل، قیمت نهاده ها هم سرسام آور 
کنار  در  شد  باعث  و  یافت  افزایش 
افزایش تولیدی که مرغداران داشتند، 
هزینه های بسیار زیادی را متحمل شوند 
و در ادامه باعث ورشکستگی و خروج 

آنها از چرخه تولید شد.«
دبیر کانون مرغداران کشور افزوده است: 
»متأسفانه در ستادهای تصمیم گیری 
به عمل  از تشکل ها هیچ دعوتی  هم 
تخصصی  نظرات  هم  آنها  تا  نمی آید 
حوزه خود را مطرح کنند و تصمیم های 
یکطرفه گرفته می شود. سازمان حمایت 
هم به محلی برای چانه زنی تبدیل شده 
و به جای آنکه به اقدامات کارشناسی 
و  کارشناسی  نظرات  کند،  توجه 
چانه زنی  با  را  اعالم شده  قیمت های 

پایین می آورند.«

دکتر فریدون عالء
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=جامعه جهانی برای طرد 
جمهوری اسالمی از سوریه 

به توافق رسیده.
سبز  چراغ  ئیل  اسرا =
ه  سپا ضع  ا مو ن  ا ر بمبا
اسالمی  انقالب  پاسداران 
در سوریه را از همه کشورها 

دریافت کرده است.
=یکی از مهمترین متحدان 
اسد روسیه است که دیگر  
قادر نیست از اسد همچنان 
حمایت کند چون نمی تواند 
با  که  رژیمی  و  او  خاطر  به 
خونریزی  و  جنگ  اینهمه 
از  مهمی  بخش  بر  هنوز 
نیست،  مسلط  خود  خاک 
برای مقابله با جامعه جهانی 
سرمایه گذاری و هزینه کند.
=رژیم اسد با فاصله گرفتن 
حزب اهلل  و  ایران  رژیم  از 
از  را  خود  می تواند  لبنان 
تا  را  او  که  مجازات هایی 
پیش  محاکمه  و  سرنگونی 
دهد.  نجات  برد،  خواهد 
یی  ا همگر عی  نو ن  کنو ا
بین المللی بر سر طرد رژیم 
ایران از سوریه وجود دارد. 
همجوار  کشورهای  تمام 
اخراج  خواستار  سوریه 
از  ایران  اسالمی  جمهوری 

سوریه شده اند.
فرقه گرایی  رِژیم  =وجود 
باعث  ایران  چون حکومت 
و  جنگ  شدن  شعله ورتر 
مذهبی  تنش های  افزایش 
که  به خصوص  شد  خواهد 
اکثریت جمعیت مردم سوریه 
مسلمانان  و  هستند  ُسّنی 
شیعه در این کشور کمتر از 

دو درصدند. 
سوسن مهنا )ایندیپندنت عربی(- 
روزنامه  در  مقاله ای  گذشته  هفته 
قانون  عنوان  با  لیبراسون   فرانسوی 
مقاله،  این  در  شد.  منتشر  »سزار« 
آمریکا به طنابی تشبیه شده که در 
گردن  دور  به  شدن  پیچیده  حال 
اقتصاد رژیم اسد است که هم اکنون 
نیز از مشکالت بی شماری رنج می برد.

قانون سزار برای رژیم اسد به مثابه 
یک فاجعه است اما این تنها فاجعه ای 
نیست که این رژیم باید با آن روبرو 
تازه  بزرگی  مصیبت های  بلکه  شود 
برای  سوریه  رژیم   است.  راه  در 
اینکه در قدرت باقی بماند حدود نه 
پناهجوی  یا  آواره  را  سوری  میلیون 
کشورهای دیگر کرده است. نزدیک به 
یک میلیون نفر نیز کشته و زخمی بر 
جای گذاشته و هزاران نفر را هم در 
سیاه چال های خود زندانی کرده است 
مرتکب  که  فجایعی  این  همه  با  اما 
و  نظامی  پیروزی  طعم  هنوز  شده، 
سوریه  کرده  قیام  ملت  بر  سیاسی 
بحران های  با  اکنون  و  نچشیده  را 

مختلف بیشتری محاصره می شود.
بشار اسد پس از ۲۰ سال حکمرانی 
وی  به  موروثی  که  قدرتی  مسند  بر 
رسیده در شرایط ناامیدکننده ای بسر 
می برد. او بین تحریم های بین المللی، 
عدیده  اختالفات  و  اقتصادی  بحران 
کشور  بر  حاکم  رژیم  افراد  میان  در 
مواجه است. او در عین حال در میان 
مسکو،  انتقادات  سهمگین  ضربات 
اسالمی  جمهوری  حضور  مشکل 
گرفته  سر  از  و  کشور  این  در  ایران 
شدن تظاهرات مردمی در شهرهای 
السویدا و دیگر شهرهای ساحلی که 
روبروست. همه  او هستند  در دست 
هستند  متراکمی  مصیبت های  اینها 

که این رژیم را محاصره کرده اند.
بیستمین  که  هفته  این  در  اسد 

سالگرد جانشینی  خود بجای پدرش 
حافظ اسد را جشن می گرفت، هیچ 
دستاوردی برای ارائه نداشت. ویرانی 
در سوریه پس از ۹ سال جنگ داخلی 
در تاریخ حکمرانی خانواده اسد که از 
سال ۱۹۷۰ از طریق کودتای نظامی 
حافظ اسد به قدرت رسیده، بی سابقه 
است.اسد روز دوشنبه، پانزدهم ژوئن 
در سخنانی به برخی اشتباهات که به 
گفته او توسط حزب بعث یعنی حزب 
مرتکب  مختلف  دوره های  در  حاکم 
شد، اعتراف کرد. او گفت، برخی افراد 
باکفایت حزب به حاشیه رانده شدند و 
این اشتباهات باعث کاهش نقش این 
حزب در برخی از مراحل شده است.

تظاهرات  شدن  گرفته  سر  از 
اعتراضی در مناطق تحت کنترل 

رژیم اسد
انقالب مردم  دارند که  همه اطالع 
سوریه در سال ۲۰۱۱ مسالمت آمیز 
بود اما در بدو  اعتراضات رژیم چنان 
با خشونت آدمکشی کرد که اتحادیه 
سوریه  به  ناظرانی  شد  مجبور  عرب 
بفرستد تا از قتل مردم جلوگیری کنند 
اما آنچه رخ داد این بود که در حضور 
نیروهای  نیز  عرب  اتحادیه  ناظران 
امنیتی اسد صدها نفر را در خیابان ها 
به قتل رساندند طوری که برخی از 
یا  کشته  نیز  عرب  اتحادیه  ناظران 
زخمی شده و ناچار  بعد از یک هفته 
مجبور به ترک سوریه شدند. بعدها 
مردم  خیزش  کشاندن  برای  رژیم 
نیروهای  خشونت،  سوی  به  سوریه 
اسالمگرای افراطی را از زندان ها آزاد 
مردم  میان  به  اسلحه  با  آنها  تا  کرد 
بروند و با این ترفند برچسب تروریسم 
ملت  مسالمت آمیز  اعتراضات  به  را 
سوریه بچسباند. اسد با همکاری رژیم 
ایران تالش کرد تا جهانیان را میان دو 
گزینه اسالمگرایان تروریست یا قبول 
خودش  فاشیستی  و  سرکوبگر  رژیم 
قرار دهد. او فکر می کرد با این ترفند 
می تواند بر جنبش مردم سوریه پیروز 
شود اما قیام اخیر نشان می دهد که 
انقالب مردم سوریه در تمام شهرها 

ریشه دارد و همچنان زنده است.
مجله آمریکایی Politico در شماره 
عنوان  با  مقاله ای  در  ژوئن خود   ۱۱
»آیا اسد سقوط خواهد کرد؟« به آغاز 

السویدا  شهر  در  تظاهرات  دوباره ی 
اشاره کرده و نوشته است که پس از 
۹ سال قلع و قمع، دوباره اعتراضات 
در شهرهای سوریه در حال گسترش 
بحران  یک  از  نشانه ای  این  و  است 
که  است  اسد  رژیم  برای  بزرگتر 
چشم انداز بقای آن را هدف قرار داده 

است.
عماد  برکناری  در  اسد  تصمیم 
که  کشور  این  اقتصاد  وزیر  خمیس 
روز پنجشنبه ۱۱ ژوئن صورت گرفت 
متالشی شدن  بر  بود  روشنی  نشانه 
کاسه  شدن  لبریز  و  سوریه  اقتصاد 
گروه های  و  دینی  اقلیت های  صبر 
مدت  این  طی  که  جامعه  عرفی 
مردمی  السویدا  در  بودند.  بی طرف 
اقلیت دروز  از  آن  اغلب ساکنان  که 
هستند علیه اسد قیام کردند. این قیام 
مخالفت علنی آشکار و چالشی بزرگ 
و واقعی برای مشروعیت رژیم اسد به 

شمار می رود.
جنوب  در  واقع  السویدا  استان 
سوریه در طول هفته گذشته شاهد 
اعتراضات گسترده ای علیه رژیم اسد 
بود. تظاهرکنندگان همان شعار اول 
خواهان  »ملت  دادند:  سر  را  انقالب 
دروزی  رهبران  است!«  رژیم  تغییر 
از سال ۲۰۱۱ تا کنون هیچ موضعی 
نگرفته  اسد  رژیم  یا  انقالب  برابر  در 
نگه  بی طرف  کامال  را  خود  و  بودند 
داشته بودند اما اینک به سوری هایی 
پیوسته اند که خواستار سرنگونی رژیم 

دیکتاتور اسد هستند.
فروپاشی اقتصاد سوریه

این در حالیست که قانون حمایت از 
غیرنظامیان موسوم به قانون »سزار« 

از این هفته به اجرا درخواهد آمد.
کنگره  را  »قیصر«  یا  سزار  قانون 
آمریکا در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ با هدف 
خاطر  به  اسد  بشار  رژیم  مجازات 
این  مردم  علیه  جنگی«  »جنایات 
کشور به تصویب رساند. مطابق این 
قانون رئیس جمهوری ایاالت متحده 
می تواند افرادی را که به هر شکلی به 
رژیم سوریه  از  فنی  و  مالی  حمایت 
دهد.  قرار  تحریم  تحت  می پردازند 
حاال با اجرای این قانون شاخص های 
سوریه  در  مالی  و  اقتصادی  سقوط 

افزایش خواهد یافت.

برای  عربی  ایندیپندنت  روزنامه 
»صحنه  در  قانون  این  تأثیر  بررسی 
اقتدار داخلی« رژیم  اسد، پرسش هایی 
را با شماری از متخصصان اقتصادی 
مطرح  رژیم سوریه  مخالف  و  موافق 
چگونه  سوریه  جمله  از  است.  کرده 
خود را برای مقابله با پیامدهای قانون 
کسی  چه  و  می کند  آماده  »سزار« 
می تواند در  این شرایط سخت از رژیم 
اسد حمایت کند؟ آیا ممکن است از 
طریق فشار های بین المللی، رژیم اسد 
یا  به تغییر رفتار  امتیازاتی بدهد و 
خواست های  تسلم  و  بپردازد  خود 
بین المللی شود؟  یا اینکه می خواهد 
در برابر اراده بین المللی مقاومت کند؟ 
از ده سال جنگ  آیا رژیم اسد پس 
اقتصادی-  زیربناهای  که  داخلی 
نظامی  کشور را نابود کرده، می تواند 
در برابر جامعه جهانی مقاومت کند؟!

اقتصادی  تحلیلگر  احمد  شادی 
ساکن سوریه در یک پاسخ محتاطانه 
گفت: »معتقدم قانون سزار بر اساس 
فاکت ها و داده های تأیید نشده تنظیم 
شده و هنوز بجز آمریکا و چند کشور 
کشورهای  سوی  از  آن  با  همسو 
دیگر تایید نشده زیرا به عکس هایی 
نسبت  سوریه  بازداشتگاه های  به  که 
مورد  و  نیست  اعتمادی  شده  داده 
کارشناسان  از  برخی  تردید  و  شک 
قرار گرفته اند. برخی این عکس ها را 

تحریف شده و فتوشاپی می دانند.«
این تحلیلگر تأیید می کند که قانون 
و  قرار داده  را هدف  اسد  سزار رژیم 
می گوید: »واضح است که این قانون 
از  ویژه  به  را  سوریه  دولت  و  کشور 
است  داده  قرار  هدف  اقتصادی  نظر 
از  حمایت  نام  به  که  قانون  این  اما 
غیرنظامیان در سوریه مطرح شده به 
نظر من برای محافظت از غیرنظامیان 
نیست چون در یک اظهار نظر آشکار 
از جیمز جفری فرستاده ویژه آمریکا 
در سوریه پیشنهادی به دمشق ارائه 
اگر  گفت،  جفری  آن  طی  که  شد 
سوریه روابطش را با ایران و حزب اهلل 
برای  آماده است  آمریکا  قطع کند،  
رفع این تحریم ها و حمایت از لیره و 
اقتصاد سوریه با دمشق همکاری کند، 
مردم  پیشنهاد  این  در  آنها  بنابراین 

سوریه را در نظر نمی گیرند«.

سوری  دیگر  تحلیلگر  یک  احمد 
می گوید: »به نظر من موضوع قانون 
از  حمایت  به  مربوط  قیصر  یا  سزار 
شرایط  به  بلکه  نیست  غیرنظامیان 
سیاسی سوریه و مسئله اتحاد دمشق 
با ایران و حزب اهلل لبنان مربوط است. 
شرایط  در  سزار  قانون  کردن  مطرح 
سیاسی  قرائت  حقیقت  در  کنونی 
سال   ۱۰ ادعای  و  سوریه  حکومت 
گذشته آن است که برای مردم سوریه 
تکرار می شد و آن اینکه کلیت کشور 
بزرگ  توطئه ای  هدف  مورد  سوریه 
از سوی آمریکا قرار گرفته! حاال این 
اگر  تأیید می کند.  را  ادعا  این  قانون 
قبال هیچ سوری از این سخنان رژیم 
باور  را  این  اکنون  قانع نمی شد  اسد 
می کنند. با محاصره اقتصادی سوریه 
سوری ها متقاعد شده اند که واشنگتن 
با این طرح به مقامات سوریه خدمت 

رایگان ارائه داده است«.
اگرچه قانون »سزار« که آمریکا در 
سوریه  رژیم  علیه  آن  تدارک  حال 
است، در زمان اوباما از سوی کنگره 
شده  تایید  تصویب  و  بررسی  برای 
به  رسیدن  خاطر  به  اوباما  اما  بود 
توافق اتمی با رژیم ایران، این قانون 
را منفعل گذاشت و همچنین از قرار 
دادن نام حزب اهلل در لیست گروه های 
تروریستی نیز جلوگیری کرد. اما با به 
قدرت رسیدن دونالد ترامپ و ایجاد 
شرایط جدید بین المللی و منطقه ای 
اکنون قانون سزار فعال شده و رژیم 
اسد را در برابر دو گزینه قرار داده است: 
یا باید به راه حل سیاسی تحت نظارت 
روسیه  و  اروپا  آمریکا،  ملل،  سازمان 
و  اقتصادی  محاصره  یا  دهد  در  تن 
احتماال بردن پرونده قانون سزار تحت 
بندهای شورای امنیت و  در نهایت 
سرنگونی ناگزیر رژیم خود را بپذیرد.

اسد  متحدان  مهمترین  از  یکی 
نیست  قادر  دیگر   که  است  روسیه 
چون  کند  حمایت  همچنان  اسد  از 
که  رژیمی  و  او  خاطر  به  نمی تواند 
با اینهمه جنگ و خونریزی هنوز بر 
مسلط  خود  خاک  از  مهمی  بخش 
نیست، برای مقابله با جامعه جهانی 

سرمایه گذاری و هزینه کند.
رژیم  علنی  و  پنهانی  مقدمات 

سوریه برای مقابله با قانون سزار

می گویند  سوریه  رژیم  هواداران 
توانست  ایران  اسالمی  جمهوری 
محموله  دو  آمریکا  میل  برخالف 
نفتکش را برای ونزوئال ارسال کند و 
روسیه و ایران می توانند رژیم اسد را 
از مواجهه با بحران ناشی از تاثیرات 
منفی قانون »سزار« نیز حمایت کنند. 
این کشورها حاضرند با وجود تحریم ها 
در معامالت اقتصادی با سوریه داد و 
ستد کنند و این بدان معنی است که 
خود  اقتصادی  روابط  توانیم  می  ما 
به  دهیم؛  ادامه  روسیه  و  ایران  با  را 
ویژه آنکه شرکت های روسی اجرای 
آغاز  را  سوریه  در  خود  پروژه های 
کرده اند و جنگ اقتصادی بزرگ میان 
چین و آمریکا می تواند به نفع سوریه 

تمام شود.
همچنین  اسد  رژیم  هواداران 
معتقدند که ایاالت متحده نمی تواند با 
فشار و تهدید سوریه را وادار به دادن 
اقتصادی  محاصره  چون  کند  امتیاز 
مردم را هدف قرار خواهد داد و دولت 
سوریه طی  سال های بحرانی گذشته 
نشان داده که در برابر فشارها قدرت 
ایستادگی دارد. این افراد معتقدند که 
از راه تفاهم و به دور از تهدید می توان 

با رژیم اسد به توافق رسید.
رژیم  مخالفان  دیگر  سوی  از 
لیره  هم اکنون  می گویند  سوریه 
دست  از  را  خود  ارزش  کشور  این 
سزار  قانون  شدن  اجرایی  با  و  داده 
آنها  شد.  خواهد  بدتر  سوریه  اوضاع 
نتواند  سزار  قانون  شاید  می گویند 
مانع بمباران مناطق مخالفان توسط 
انتقال شبه نظامیان  روسیه یا نقل و 
در  ایران  رژیم  به  وابسته  فرقه گرای 
سوریه شود اما نه روسیه و نه ایران 
و نه چین قادر به رویارویی با سالح 
نیستند.  آمریکا  اقتصادی  عظیم 
روزنامه  که  همانطور  سزار  قانون 
کرده  تعبیر  لیبراسیون  فرانسوی 
رژیم اسد را خفه خواهد کرد. عالوه 
بر این نه روسیه و نه رژیم ایران در 
وضعیتی نیستند که از نظر اقتصادی 
بتوانند به سوریه کمک مالی کنند.
از  سوریه  رژیم  بیشتر  تضعیف 

طریق قانون سزار  
سازمان  رئیس  عبدالنور  ایمن 
در  صلح«  برای  سوریه  »مسیحیان 
این مورد  به ایندیپندنت گفت، قانون 
سزار اول برای محافظت از غیرنظامیان 
سوری در نظر گرفته شده. دوم نوعی 
تذکر و یادآوری به رژیم اسد درباره 
حل  راه  جز  چاره ای  که  است  این 
سیاسی وجود ندارد و راه حل نظامی 
انزوای منطقه ای و  از  را  او  نمی تو اند 
بین المللی خارج کند بنابراین عملکرد 
خود رژیم اسد است که مجازات هایی 
را علیه سوریه به همراه  آورده است. 
قطعنامه  گذاشتن  پا  زیر  با  رژیم 
ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۲۲۵۴
سوریه  به  را  تحریم ها  از  بسیاری 

تحمیل کرده است.
عبدالنور همچنین گفت، قانون سزار 
عامل فشار دیگری بر رژیم اسد است. 
مناطق  باعث می شود که  قانون  این 
ارزش  کاهش  با  رژیم  کنترل  تحت 
قیمت   افزایش  و  سوریه  لیره  بهای 
روبرو  مصرف کنندگان  برای  کاالها 
بر نظام  اقتصادی  شود؛ هرقدر فشار 
بیشتر شود احتمال شکاف و ریزش 
شد.  خواهد  بیشتر  او   اطرافیان  در 
هم ا کنون نیز بین بشار اسد و برادرش 
و  پسردایی  مخلوف  رامی  و  ماهر 
بزرگترین تاجر سوریه اختالف بزرگی 
به وجود آمده که این اختالف حتی بر 
مواضع روسیه در باره برخی امور تاثیر 

گذاشته است.
همگرایی بین المللی برای اخراج 

رژیم ایران از سوریه
ایمن عبدالنور افزود: »رژیم اسد با 
فاصله گرفتن از رژیم ایران و حزب اهلل 
لبنان می تواند خود را از مجازات هایی 
که او را تا سرنگونی و محاکمه پیش 
خواهد برد، نجات دهد. اکنون نوعی 
همگرایی بین المللی بر سر طرد رژیم 

ایران از سوریه وجود دارد. 

آخرین تانگوهای جمهوری اسالمی 
ایران و رژیم بعثی سوریه

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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