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=فالکت  اقتصادی در حالی سبب شده تا وعده های اقتصادی به محور تبلیغات نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری اسالمی تبدیل شود که این افراد خود از مسببان این فالکت هستند و معلوم نیست براساس کدام منابع 

و کارنامه موفق چنین وعده های تخیلی می دهند!

۲ ادامه در صفحه

اقلیتی که اکثریت می شود

بازگشت  برای  وین  مذاکرات  گره های 
آمریکا به توافق هسته ای هنوز باز نشده  
دیدارهای  از  دور  ششمین  چشم انداز  و 
غیرمستقیم جمهوری اسالمی با آمریکا نیز 
بسیار تاریک است. اگر خوشبینی بیش از 
حد انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا را که 

ریاست نشست های وین را عهده دار است به 
کنار بگذاریم، بقیه شرکت کنندگان از جمله 
نمایندگان تهران و واشنگتن نیز تأکید را بر 
مشکالت می گذارند و صحبت از پیچیدگی 

مذاکرات می کنند.   ....

 جمعه  14 تا ۲0 خرداد ماه 1400خورشیدی

۲ ادامه در صفحه

1۸ ادامه در صفحه

تالش های جمهوری اسالمی
برای تداوم تنش  آفرینی در منطقه

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

بیش از چهار دهه است که در داخل و خارج درباره جمهوری اسالمی و سیاست های 
آن تحلیل نوشته و ارائه می شود و سیاستمداران و دولت های خارجی تالش می کنند 
در چارچوب عرف های رایج و رفتارهای عادی با آن برخورد کنند چرا که تجربه آنها 
از دولت ها و سیاستمداران فاشیست و کمونیست نیز چیزی جز این نبود. همه طرفین 
با فاشیست ها و با کمونیست ها »قواعد بازی« را رعایت می کردند و در نهایت وقتی 
فاشیست ها این قواعد را زیر پا گذاشتند، در جنگ گرم نابودی خود را رقم زدند و 
کمونیست ها در جنگ سرد از درون فرو پاشیدند. هر دو به دلیل ناهمخوانی با روح 

زمان و انسان به بن بست  رسیدند. ...

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

نگرانی از 
»پیچیده شدن« و 
»بی نتیجه ماندن«

 مذاکرات وین
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
می گوید ایران هنوز نتوانسته در مورد 
از  تعدادی  در  اورانیوم  آثار  شناسایی 
توضیح  نشده خود  اعالم  اتمی  مراکز 
 31 دوشنبه  رویترز  خبرگزاری  دهد. 
این  می نویسد  خرداد(   1۰( مه  ماه 
تازه  جدال  یک  به  احتماالً  وضعیت 
دیپلماتیک میان تهران و غرب منجر 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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انفجار و آتش سوزی در 
پاالیشگاه »تندگویان« 

تهران؛
مسئوالن 
می گویند 

»خرابکاری« نبود!

کاهش شرکت کنندگان 
در رأی گیری بر اساس 

نظرسنجی ایسپا؛
 حمله کالمی 

مقامات نظام علیه 
تحریم کنندگان

1۶ ادامه در صفحه

گزارش ـ مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا مرد دوم کودتا

11 ادامه در صفحه

حواشی مراسم »انتخابات 1400«؛
 از توقیف حساب توئیتری همتی تا 

»مهرورزی« رئیسی!
1۲ ادامه در صفحه

سقوط بهشتسقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :کیهان منتشر کرد :

۶ ادامه در صفحه

۷ ادامه در صفحه

حه
صف

 ۹ حه
صف

 ۸

فرق ام آر آی با 
سی تی اسکن

نشانه های کمبود 
پروتئین در بدن !

را  اتمی  مذاکرات  می تواند  و  می شود 
متوقف کند.

و  فرانسه  انگلیس،  پیش  ماه  سه 
به  آمریکا  پیشنهادی  طرح  آلمان، 
شورای حکام آژانس را با هدف انتقاد 
دلیل  به  ایران  اسالمی  جمهوری  از 
رد  اورانیوم  آثار  منشاء  ندادن  توضیح 

کردند.

نزاع »خروس جنگی ها« و »بزن بهادرهای«
 نظام در آستانه گزینش رئیس دولت سیزدهم

شده  تٔایید  نامزدهای  اسامی  اعالم  با 
توسط شورای نگهبان در سیزدهمین 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در ایران باندهای حکومت و دسته ها 

یکدیگر  با  بدست  چماق  گروه های  و 
سرشاخ شده و برای هم خط و نشان 

می کشند.....
۶ ادامه در صفحه

مسابقات والیبال جام ملت ها 
در ایتالیا؛

 پیروزی
 ایران بر

 کانادا و هلند
تیم والیبال ایران روز پنجشنبه سوم 
ماه ژوئن در مسابقات جام ملت ها که 
دارد،  جریان  ایتالیا  رمینی  شهر  در 
یک  بر   3 را  کانادا  والیبال  ملی  تیم 
ایران این مسابقه را  شکست داد.تیم 
سرشناس،  بازیکنان  از  دستچینی  با 
میالد  کاظمی،  صابر  معروف،  سعید 

مسعود  صالحی،  میثم  پور،  عبادی 
غالمی، محمد موسوی و محمد رضا 

1۰ ادامه در صفحهحضرت پور شروع کرد.

وعده های نامزدهای سیزدهمین دولت تدارکاتچی:

برداشت از زمین بی کاشت!

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
به قلِب قلب ایران نفوذ کردیم و

 اسرار رژیم را فاش کردیم
3 ادامه در صفحه

 بخشیدن حیات دوباره به رژیم ایران اشتباه 
است و بهایش را مردم می پردازند

4 ادامه در صفحه

شاهزاده رضا پهلوی:  یوسی کوهن در مراسم تودیع:یوسی کوهن در مراسم تودیع:

خطر خطر پوپولیسمپوپولیسم  و  و
 پایان دمکراسی پایان دمکراسی

نماینده ولی فقیه در سپاه »عاشورا«: 
ضدانقالب علیه انتخابات 

سیاه نمایی می کند!
1۵ ادامه در صفحه
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گره های مذاکرات وین برای بازگشت 
باز  هنوز  هسته ای  توافق  به  آمریکا 
از  دور  ششمین  چشم انداز  و  نشده  
دیدارهای غیرمستقیم جمهوری اسالمی 
اگر  است.  تاریک  بسیار  نیز  آمریکا  با 
مورا  انریکه  حد  از  بیش  خوشبینی 
ریاست  که  را  اروپا  اتحادیه  نماینده 
به  است  عهده دار  را  وین  نشست های 
کنار بگذاریم، بقیه شرکت کنندگان از 
جمله نمایندگان تهران و واشنگتن نیز 
تأکید را بر مشکالت می گذارند و صحبت 
از پیچیدگی مذاکرات می کنند. یکی از 
دستیاران انریکه مورا به کیهان لندن 
می گوید »این مذاکرات به نقطه کوری 
رسیده  است. گره  های آن تنها در تهران 
و واشنگتن و همزمان باید باز شوند تا 
توافقی حاصل شود.« این مقام اروپایی 
در ادامه گفتگو با کیهان لندن می افزاید: 
»اگر هر دو کشور یعنی آمریکا و ایران 
همزمان عقب نشینی نکنند، یکی باید 
تسلیم خواسته  های دیگری شود و این 
امر در حال حاضر بسیار بسیار مشکل 

به نظر می آید.«
تنش آفرینی در خدمت مذاکره

تاثیرگذاری  برای  اسالمی  جمهوری 
بر جّو مذاکرات وین، هفته هاست که 
در  خود  تنش آفرین  فعالیت های  بر 
کشورهای منطقه افزوده است. پس از 
شکست کودتای حشدالشعبی در عراق، 
رهبران برخی از گروه های شبه نظامی 
عراقی به صورت آشکار زبان به تهدید 
گشوده اند.  الکاظمی  مصطفی  دولت 
هادی العامری رهبر ائتالف »فتح« که 
از حمایت سیاسی تهران برخوردار است، 
به صراحت نخست وزیر عراق را تهدید 
کرده است که اگر نیروهای آمریکایی را 
وادار به خروج از این کشور نکند امنیت 
انتخابات پارلمانی آینده که قرار است 
پاییز ۲۰۲1 برگزار شود، به خطر  در 
خواهد افتاد. هادی العامری همچنین 
نظامی  رهبر  مصلح  قاسم  بازداشت 
حشدالشعبی در استان االنبار و قاتل 
برخی از فعاالن مدنی و روزنامه نگاران را 
»عبور از خط قرمز« و »اشتباه مهلکی« 
خوانده است که می تواند به سقوط دولت 
کنونی منتهی شود. قیس خزعلی رهبر 
»عصائب اهل حق«، گروه نظامی ای که 
از بیشترین حمایت نیروی قدس سپاه 
برخوردار  اسالمی  انقالب  پاسداران  
است و بسیاری از عراقی ها آن را بازوی 
عملیاتی جمهوری اسالمی می دانند که 
اخیرا حتا فرمان بازداشت برخی از امرای 
ارتش و وزرای دولت مصطفی الکاظمی 
را امضا کرده بود،  »هرگونه خصومت با 
حشدالشعبی« را »گناهی نابخشودنی« 
می داند که »بدون تنبیه« نخواهد ماند.

حمایت آشکار از گروه های 
تروریستی

حمایت نظامی جمهوری اسالمی از 
گروه های شبه نظامی و تروریستی در 
می شود.  آشکار تر  روز  به  روز  منطقه 
جمهوری اسالمی که در گذشته تالش 

کمک های  به  رسما  اشاره ای  داشت 
حاال  نشود،  تسلیحاتی اش  و  نظامی 
می خواهد  خود  دست نشاندگان  از 
این کمک ها اشاره  به  که به صراحت 
کنند. اشاره ای که به گمان جمهوری 
در  مذاکره کنندگانش  برای  اسالمی 
فرصتی  تهران  دیپلمات های  و  وین 
جهت معامله  بر اساس وحشت آفرینی 
اسالمی  جمهوری  می آورد.  وجود  به 
با آشوب آفرینی در منطقه  می خواهد 
خود را کلید دار ثبات در منطقه جا بزند 
و با این برگ غرب را وادار به پذیرفتن 

خواسته هایش کند.
در همین راستا عبدالرحمن الجزائیری 
از فرماندهان حشدالشعبی اخیرا اعالم 
کرد جمهوری اسالمی برای حمله به 
نظامیان آمریکایی جهت وادار ساختن 
اختیار  در  پهپاد  عراق،  ترک  به  آنها 
این شبه نظامیان قرار داده است. چند 
عبدالرحمن  اظهارات  این  از  قبل  روز 
آغاز  از  پس  بالفاصله  و  الجزائیری 
اسرائیل،  و  حماس  میان  آتش بس 
اسماعیل هنیه رهبر این گروه فلسطینی 
که البته در روزهای بمباران غزه در یک 
هتل پنج ستاره در دوحه مخفی شده 
بود، از ارسال پول و تسلیحات از سوی 
جمهوری اسالمی ایران برای گرو ه های 
بود. اسماعیل  کرده  تشکر  فلسطینی 
اسالمی  از جمهوری  »ما  گفت  هنیه 
ایران تشکر می کنیم که از ارسال پول 
و اسلحه، و پشتیبانی فنی به مقاومت 

غزه دریغ نکرد.«
اسرائیل نگران حمالت 

موشکی گسترده
به  راکت  و  موشک   43۰۰ پرتاب 
اسرائیل از سوی حماس و جهاد اسالمی 
بدون شک امنیت اسرائیل را به  خطر 
ورود  صورت  در  که  انداخت. خطری 
حزب اهلل به صحنه، با توجه به حدود 
1۰۰ هزار موشک و راکتی که در این 
سال ها با کمک جمهوری اسالمی در 
جنوب لبنان انبار کرده است،  می تواند 
امنیت کل منطقه را زیر سوال برده و 
به جنگی گسترده دامن بزند. تالش های 
جمهوری اسالمی برای بی ثبات کردن 
منطقه اگرچه تا کنون پاسخ مناسبی 
از سوی غرب و به ویژه آمریکا دریافت 
نکرده است، ولی اسرائیل از هم اکنون 
یا  و  مقابله  برای  آماده شدن  سرگرم 
جلوگیری از فاجعه است. ارتش اسرائیل 
از هفته ها پیش نیرو های خود را آماده 
گفته  به  می کند.  حزب اهلل  با  مقابله 
طرح  اسرائیل،  دفاع  وزیر  گانتز  بنی 
انبارهای اسلحه  به  برای حمله  جامع 
و پایگاه های حزب اهلل آماده شده است.

اسرائیل با انتخاب داوید بارنئا به عنوان 
رئیس جدید موساد و جانشین یوسی 
جمهوری  برای  روشنی  پیام  کوهن، 
دست نشانده اش  گروه های  و  اسالمی 
در منطقه ارسال کرده است. رسانه های 
اسرائیل داوید بارنئا را با »جیمز باند« 
کلیه  می نویسند  و  می کنند  مقایسه 
عملیاتی که در سال های اخیر در داخل 

ایران با هدف ضربه زدن به برنامه اتمی 
جمهوری اسالمی انجام گرفته، از خارج 
توزقوزآباد  هسته ای  آرشیو  ساختن 
توسط  فخری زاده،  محسن  ترور  تا 
رئیس جدید موساد طراحی و مدیریت 
بارنئا  داوید  انتخاب  پیام  بود.  شده 
ادامه سیاست نفوذ »تا قلب جمهوری 
موساد  جدید  رئیس  است.  اسالمی« 
در اولین اظهاراتش گفت »برنامه اتمی 
ایران بازوی قدرتمند موساد را احساس 
خواهد کرد زیرا ما برنامه اتمی ایران و 
به  را  برنامه  این  عوامل تعیین کننده 

خوبی می شناسیم.«
تهدید علیه پادشاهی سعودی

اگرچه حوثی های یمن در هفته های 
دریافتی  کمک های  به  اشاره ای  اخیر 
ولی  نکرده اند،  اسالمی  جمهوری  از 
مداوم  پهپادی  و  موشکی  حمالت 
آنها به تاسیسات سعودی شکی باقی 
نمی گذارد که این حمایت ها همچنان 
ادامه دارند و گویا برای اینکه تردیدی 
در این رابطه وجود نداشته باشد، خود 
اسماعیل قاآنی به نقش تهران در یمن 
اشاره کرد. جانشین قاسم سلیمانی در 
فرماندهی نیروی قدس، حمایت نظامی 
و آموزشی و تدارکاتی از حوثی های یمن 
را تأیید کرد و گفت: »مدافعان یمن زیر 
شده  تربیت  اسالمی  پرچم جمهوری 
اند و  دشمنان نیز نمی توانند با مبارزان 
یمنی مقابله کنند.« افزایش کمک های 
موشکی و پهپادی به حوثی ها دلیل اصلی 
مذاکرات تهران و ریاض با میزبانی عراق 
است. سعودی ها که تا کنون حداقل دو 
جمهوری  نمایندگان  با  بغداد  در  بار 
اسالمی مالقات کرده اند، شدیدا نگران 
حمالت حوثی ها به خاک خود هستند 
از  تهران  با  گفتگو  در  دارند  تالش  و 
خسارت های  که  حمالت  این  شدت 
آنها  نفتی  تاسیسات  به  توجهی  قابل 
خسارات  بکاهند.  است  کرده  وارد 
برخی  پایه  بر  حمالت  این  از  ناشی 
تخمین ها بیش از 3 میلیارد دالر است.

کنونی  استراتژی  نیز  لبنان  در 
جمهوری اسالمی و حزب اهلل که بازوی 
اصلی سیاست های تنش آفرین حکومت 
به  زدن  دامن  است،  منطقه  در  ایران 
است.  کشور  این  در  سیاسی  بحران 
و میشل عون  ماه هاست که حزب اهلل 
رئیس جمهور مسیحی این کشور و متحد 
حسن نصراهلل و جمهوری اسالمی، مانع 
تشکیل دولت جدیدی به  ریاست سعد 
حریری که خواهان ایجاد تعادل در این 
کشور و بازسازی روابط آن با جهان عرب 
و به ویژه امیرنشین های خلیج فارس 
است، می شوند. میشل عون و جبران 
باسیل داماد قدرتمند رئیس جمهور از 
اسالمی  هواداران سرسخت جمهوری 
هستند و حاضر نیستند تشکیل دولتی 
مستقل را بپذیرند که بتواند راه را برای 
بازگشت سرمایه های عرب به این کشور 
تسهیل کند و از این طریق نفوذ تهران 
و متحدین اش را در لبنان کاهش دهد.

احمد رأفت

دو هفته تا برگزاری مراسم رأی گیری 
نظام برای تشکیل سیزدهمین دولت 
و  مانده  باقی  زمان  اسالمی  جمهوری 
هفت نامزد عبورکرده از صافی شورای 
را  خود  انتخاباتی  تبلیغات  نگهبان 
انتخاباتی  وعده های  کرده اند.  آغاز 
غالب نامزدهای انتخابات بر محورهای 
در  اما  است  شده  متمرکز  اقتصادی 
هیچیک از این وعده های متنوع، نشانی 
از واقع بینی و شناخت از شرایط کنونی 

اقتصاد کشور به چشم نمی خورد.
نامزدها خودشان از مسئوالن 

وضعیت کنونی اند!
با  انتخابات  تنور  که  شرایطی  در 
ترفندهای جناحین حکومتی همچنان 
سرد است، نامزدهایش تالش دارند با 
وعده های اقتصادی توجه مردم را جلب 
وعده های  که  حالیست  در  این  کنند 
تحلیل  از  برآمده  آنکه  از  بیش  آنان 
نامزدها  واقع بینانه ی  برنامه ریزی  و 
سیاستی  از  باشد،  آنها  مشاوران  یا 
پوپولیست و عوام فریب تغذیه می شود 
تا مردم را به پای صندوق رأی بکشاند.

به عقیده برخی تحلیلگران گزینش این 
هفت نامزد از سوی شورای نگهبان به 
گونه ای هدایت شده که ابراهیم رئیسی 
و  زاکانی  علیرضا  باشد.  اصلی  نامزد 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی دو نامزد 
پوششی  نامزدهای  درواقع  و  اصولگرا 
ابراهیم رئیسی هستند. به نظر می رسد 
این دو نامزد قرار است در مناظره های 
برگزار  هفته  این  از  که  نامزدها  میان 
از  که  را  رئیسی  رقبای  شد  خواهد 
سخن گفتن عادی نیز عاجز است از 
میدان به در کنند. سعید جلیلی نامزد 
دیگر اصولگرا نیز از همفکران ابراهیم 

رئیسی است.
محسن رضایی و محسن مهر علیزاده، 
یکی اصولگرا و دیگری اصالح طلب، دو 
نامزدی هستند که با نمایش استقالل 

در صحنه حضور یافته اند.
در این میان، شاید عبدالناصر همتی را 
بتوان رقیب اصلی ابراهیم رئیسی ارزیابی 
کرد اگرچه هنوز معلوم نیست چند تن 
از آنها در پایان به رقابت نهایی بپردازند.

از  خودشان  که  نامزدها  این  همه 
مقامات ارشد نظام هستند با تمرکز بر 
آرای  می خواهند  اقتصادی  وعده های 
هیچیک  اما  کنند  را جلب  مخاطبان 
برنامه مشخصی ارائه نکرده اند و فقط 

شعار می دهند.
سنگ های بزرگ »قاضی شارع«

سیدابراهیم رئیسی در نقش »قاضی 
بیشتر  تیرباران  و  اعدام  از  که  شارع« 
وعده های  اقتصاد،  تا  دارد  اطالعات 
در  هم  همان  که  می دهد  محتاطانه 
جمهوری اسالمی عملی نیست ازجمله 
ایجاد ساالنه یک میلیون شغل! وعده ای 
که حسن روحانی هم داد اما هشت سال 
گذشت و بجای هشت میلیون شغل، بر 

لشکر بیکاران اضافه شد!
رئیسی همچنین گفته که »اولویت اول 
من مسئله معیشت و سفره مردم است 
اقدامات  باید  به سفره مردم  نسبت  و 

جدی کرد.«
ابراهیم رئیسی یکی از الزامات اقتصاد 
ایران و هر اقتصاد دیگری را در قالب 
وعده مطرح کرده و به عنوان مبتکری 
که چرخ را می خواهد دوباره اختراع کند 
قول »هدایت نقدینگی به سمت تولید« 
را داده است اما توضیح نداده که این 
امر مسلم اقتصادی قرار است چطور و 
بر اساس چه ساز و کاری انجام شود!  
یکی دیگر از شعارهای او بدون طرح هیچ 
برنامه ای، »تک رقمی کردن تورم« است!

حالی  در  همچنین  رئیسی  ابراهیم 
هزینه  درصدی   ۵۰ کاهش   « وعده 
درمانی« را داده که در حال حاضر نیز 
دولت حدود 3۰۰ هزار میلیارد تومان به 
سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و 
از سوی دیگر بخش بهداشت و درمان 
نیز از هزینه زیاد و درآمد اندک دچار 

مشکل است.
گروگانگیر و نامزد همیشه 

ناکام نظام
سپاه  سابق  فرمانده  رضایی  محسن 
پاسداران انقالب اسالمی و دبیر مجمع 
نقش  در  نظام  مصلحت  تشخیص 

»اقتصاددان« وعده هایی چنان عجیب و 
غریب می دهد که از یک دولت عادی نیز 
بر نمی آید چه برسد به دولت تدارکاتچی: 
پول  قدرتمندترین  به  ریال  تبدیل 
منطقه، پرداخت یارانه 4۵۰ هزار تومانی، 
خانه دار کردن »همه کارگران« طی سه 
سال و پرداخت حقوق به خانه دارها و 

فارغ التحصیالن بیکار!
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
درآمد  کدام  پایه  بر  که  نداده  توضیح 
مولد  بخش  کدام  به  اتکا  با  یا  ارزی 
نقدی  یارانه  است  قرار  اقتصاد داخلی 
پرداخت کند و برای میلیون ها کارگر 
روابط  کدام  پایه  بر  یا  بسازد؟  خانه 
امید  به  و  جهان  با  قدرتمند  تجاری 
کدام سرمایه گذاری خارجی می خواهد 
رشد اقتصادی را چنان باال ببرد که پول 

ایران قدرتمندترین پول منطقه شود!
او مدعی شده که از دوران جنگ ایران 
و عراق تا کنون دغدغه او »اقتصاد« بوده 
و افزوده »پرونده اف ای تی اف در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر 
دولت من روی کار بیاید بطور جدی 
از  خارج  کشور،  داخل  در  را  ابهامات 
کشور و در دبیرخانه اف ای تی اف دنبال 

می کنیم!«
او البته توضیح نداده به چه دلیل طی 
دو سال گذشته به عنوان دبیر مجمع 
موضوع  این  نظام  مصلحت  تشخیص 
را پیگیری نکرده و حتا بطور تلویحی 
موافق تصویب این لوایح هم نبوده است!

محسن رضایی که سال هاست به عنوان 
»جوکر« در رأی گیری های ریاست دولت 
شرکت می کند و ناکام می ماند اینبار 
در نقش منجی اقتصادی ظاهر شده اما 
وعده های بی سر و ته وی نشان می دهد 
در این زمینه نیز مانند عملیات خونین 
ندارد. چنته  در  چیزی  »کربالی4« 

محسن رضایی حتا »بازگشت ایاالت 
متحده به برجام« را نیز به عنوان وعده 
در  و  کرده  مطرح  خودش  انتخاباتی 
سخنانی مضحک گفته که »آمریکا باید 
اقدام  و  بردارد  را  تحریم ها  به سرعت 
مشروط را نمی پذیریم و دیپلماسی را 
از حالت کاغذی خارج کرده و عملی 

می کنیم. اگر دولت ما روی کار بیاید 
با توجه به شناختی که آنها از ما دارند 
بازخواهند  برجام  به  و  می آیند  کوتاه 
گشت!« این همان محسن رضایی است 
که پیشتر با اعتراف به گروگانگیری و 
اخاذی گفته بود »هفته اول جنگ با 
آمریکا هزار آمریکایی را اسیر می گیریم 
و با گروگانگیری مشکل اقتصاد کشور 

را هم حل می کنیم!«
 مرد ناکارآمد عمل

عبدالناصر همتی که به عنوان نامزد 
مستقل به صحنه آمده مورد حمایت 
حزب کارگزاران سازندگی و بخشی از 
اصالح طلبان است. وی که از نیمه سال 
13۹۷ مسئولیت ریاست بانک مرکزی 
را بر عهده داشته تالش می کند خود را 
»مرد عمل« نشان دهد آنهم در حالی 
که در دوران ریاست وی بر بانک مرکزی 
حجم نقدینگی دو برابر، دالر بیش از 
۲۰۰ درصد و تورم حدود 4 برابر شده 
است. او البته مدعی است که منتقد وضع 
موجود است و نه بانی آن اما مشخص 
نیست طی سال های گذشته چرا یکبار 
اعتراض  روحانی  دولت  عملکرد  به 
جدی نکرد و با مشاهده تصمیمات تیم 
اقتصادی دولت که حاال آنها را نادرست 

می خواند، چرا استعفا نکرد؟!
همتی نیز برای عملی کردن شعارهایش 
هیچ برنامه و راهکاری ندارد. برای نمونه 
او بارها گفته دست دولت از اقتصاد باید 
کوتاه شود اما توضیح نداده دولتی که 

خودش سال ها در تیم اقتصادی آن بوده 
که  دولتی  کوچک شود؟  باید  چگونه 
زیرمجموعه های آن به باندهای مافیایی 
در حوزه های تولیدی، صنعتی، خدماتی 
و تجاری تبدیل شده اند قرار است با کدام 

سازوکار همتی کوچک شود؟
عوامفریبانه  وعده های  از  دیگر  یکی 
عبدالناصر همتی ساماندهی بازار بورس 
برخی  که  حالیست  در  این  است؛ 
منتقدانش می گویند همتی با ابزار نرخ 
از خرداد  آن  تدریجی  افزایش  و  بهره 
سال گذشته از مسببان بهم ریختگی 

بازار سرمایه بوده است.
و باقی قضایا

امیرحسین قاضی زاده هاشمی، علیرضا 
زاکانی و محسن مهرعلیزاده نامزدهایی 
هستند که حتی توان دادن وعده های 
به  آنها  ندارند!  هم  را  دیگر  نامزدهای 
نرخ  کاهش  درباره  کلیشه هایی  تکرار 
یارانه  افزایش  مسکن،  ساختن  تورم، 
نقدی، کمک به معیشت مردم و ارائه 

یارانه کاالیی اکتفا کرده اند.
شعارهای سعید جلیلی که برخی او 
را در کنار علیرضا زاکانی و امیرحسین 
قاضی زاده هاشمی از نامزدهای پوششی 
به  بنا  می دانند،  رئیسی  سیدابراهیم 
سابقه اش به عنوان دبیر شورای امنیت 
ملی و مسئول مذاکرات هسته ای، بیشتر 
بر مواردی چون دیپلماسی و خودکفایی 
متمرکز است اما او نیز در حوزه اقتصادی 
مواردی را مطرح کرده که بی پشتوانه 

نظری و عملی هستند.
»اصالحات برنامه اقتصادی با کمک 
برجسته  اساتید  محققان،  جوانان، 
دانشگاه ها، مدیران موفق، صاحبان ِحَرف 
و صنایع مختلف« یکی از وعده های کلی 
از  او  است.  جلیلی  سعید  بی پایه ی  و 
وعده های عوام پسند مانند » برنامه سفر 
سه روزه برای تمام خانواده ها و پنج روزه 
برای تمام زوج های جوان« و »اصالح 
نظام توزیع و تامین سبد مطلوب غذایی 
با 13 قلم کاال اساسی مثل گوشت و 
غافل  نیز  برای همه شهروندان«  مرغ 

نمانده است!
متناقض  شعار  با  همچنین  جلیلی 
»حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی 
و تعامل گسترده با کشورهای خارجی« 
تالش کرده توجه هر »دو بال نظام« را 

جلب کند.
مردم تکرار نمی کنند!

اما هم خود نامزدها و هم وعده  های 
آنها بیشتر سبب تمسخر مردم است که 
گوش هایشان از این حرف های بی عمل 
پر شده است. در همین ارتباط مرکز 
هفته گذشته  ایران  اتاق  پژوهش های 
گزارشی منتشر و در آن از شعارهای 
انتخاباتی معیشتی و عوام فریبانه انتقاد 

کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: »در 
چنین شرایطی که نرخ تورم خوراکی ها 
در سال گذشته رکورد ۷۰ درصدی را 
پشت سر گذاشته و شورای عالی کار 
می گوید سبد هزینه های اساسی یک 
میلیون  شش  حداقل  نفره   4 خانوار 
شعارهای  است،  تومان  هزار   ۸۰۰ و 
انتخاباتی معیشت محور می تواند طیف 
گسترده ای از مردم را همراه کند. برخی 
دیدگاه های عوام فریبانه خود را در قالب 
می کنند.  عرضه  اصالحی  راه حل های 
برای جامعه ای که با رنج ناشی از افت 
رفاه مواجه است ایده های سهل الوصول، 
زودبازده، میانبری بسیار جذاب است اما 
واقعیت امر آن است که رشد اقتصادی و 
بهبود وضعیت رفاهی مردم کاری سخت 
و دیربازده است و نیازمند التزام به اصولی 

متقن در سیاست گذاری و اجراست.«
مسئوالن  این  نیست  حاال مشخص 
و مسببان فالکت اقتصادی کشور که 
شده اند  سیزدهم  دولت  ریاست  نامزد 
موفق  کارنامه  و  منابع  کدام  براساس 

چنین وعده های تخیلی می دهند؟! 
به   14۰۰ انتخات  نمایش  صحنه 
روشنی نشان می دهد که دولت سیزدهم 
نیز با ریاست هرکدام از این نامزدها جز 
ادامه ی روند افول اقتصادی و اضمحالل 
کشور نخواهد بود. بر اساس همین تجربه 
است که مردم حاضر نیستند شرکت در 

این نمایش را تکرار کنند.
روشنک آسترکی

وعده های نامزدهای سیزدهمین دولت تدارکاتچی:
برداشت از زمین بی کاشت!

=فالکت  اقتصادی در حالی سبب شده تا وعده های اقتصادی به محور تبلیغات نامزدهای 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی تبدیل شود که این افراد خود از مسببان این 
فالکت هستند و معلوم نیست براساس کدام منابع و کارنامه موفق چنین وعده های تخیلی می دهند!

بیش از چهار دهه است که در داخل 
و  اسالمی  جمهوری  درباره  خارج  و 
سیاست های آن تحلیل نوشته و ارائه 
می شود و سیاستمداران و دولت های 
خارجی تالش می کنند در چارچوب 
با  عادی  رفتارهای  و  رایج  عرف های 
آنها  آن برخورد کنند چرا که تجربه 
از دولت ها و سیاستمداران فاشیست و 
کمونیست نیز چیزی جز این نبود. همه 
طرفین با فاشیست ها و با کمونیست ها 
»قواعد بازی« را رعایت می کردند و در 
نهایت وقتی فاشیست ها این قواعد را 
زیر پا گذاشتند، در جنگ گرم نابودی 
در  کمونیست ها  و  زدند  رقم  را  خود 
جنگ سرد از درون فرو پاشیدند. هر 
زمان  روح  با  ناهمخوانی  دلیل  به  دو 
و انسان به بن بست  رسیدند. این هر 
و  دموکراسی  با  همراه  همچنین  دو 
فرهنگ  و  تاریخ  بستر  بر  لیبرالیسم 
غرب از جمله تأثیر مسیحیت پرورش 
یافته و رشد کردند. این بستر مشترک 
درک آنان را از همدیگر ممکن می کرد. 
و  دموکراسی  روشن بینی  و  خرد 
و  کمونیسم  با  مقابله  در  لیبرالیسم 
تا  باید منتظر می ماند  فاشیسم فقط 
یا  )جنگ افروزی(  کنند  خطا  یا  آنها 
ظرفیت   شان به پایان برسد )فروپاشی(. 
البته این تصویریست که تاریخ بعدها 

ترسیم کرده وگرنه در زماِن خوِد این 
پدیده ها، نه کسی گمان می کرد هیتلر 
پیمان و تعهد خود را زیر پا بگذارد و به 
لهستان حمله کند و در جنگ شکست 
بخورد و نه کسی تصور می کرد اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی و بلوک 
درون  از  صوری  عظمت  آن  با  شرق 

فرو بپاشد. 
اما حکومت بنیادگرایان اسالمی که 
به عنوان یک فرقه ی تروریست و بدون 
پایبندی به هر پیمان و معاهده و حقوق 
مانند  استراتژیک  کشوری  در  زمینی 
ایران مستقر شده، صرف نظر از اینکه 
علل و بستر این استقرار چه باشد، به 
از  خارج  جهان  برای  مختلف  دالیل 
خاورمیانه قابل درک نیست و از همین 
بر  اسالمی  با جمهوری  آنها  رفتار  رو 
اساس عقالنیت دموکراسی و لیبرالیسم 

پاسخ مساعد نمی دهد. 
فقط در دو نمونه، وقتی محمد خاتمی 
برای دور دوم ریاستش بر دولت با اشک 
اعالم نامزدی کرد، روزنامه »دیتسایت« 
با  آلمان  اگر سیاستمداری در  نوشت 
گریه اعالم نامزدی کند رأی نمی آورد 
اما در ایران چرا! و چنین هم شد! بعد از 
خاتمی هم که رقابت بین احمدی نژاد و 
رفسنجانی بود، همه تحلیلگران سیاسی 
و رسانه ای اطمینان داشتند رفسنجانی 

از صندوق درخواهد آمد زیرا بر اساس 
عقالنیت، وی را به »سود« رژیم ایران 

می دانستند! اما چنین نشد! 
رژیم ایران بر اساس سرشت مذهبی- 
ساختار  یک  در  و  فرقه ای  اسالمی- 
مافیایی اگرچه از یکسو بر منابع زمینی 
قدرت اعم از سیاسی و اقتصادی تسلط 
انحصاری دارد اما از سوی دیگر حفظ 
با  بلکه  عقالنیت  با  نه  را  منابع  این 
محاسبه های آخرالزمانی و غیرعقالنی 
بر دستگاه خشن  تکیه  با  و صدالبته 
رو  همین  از  می کند  تأمین  سرکوب 
نیز  دست  از  را  منابع  این  همزمان 

می دهد. 
این روزها جمهوری اسالمی همانست 
غربی  کشورهای  عقالنیت  و  بود  که 
نیز همانست که هست. در این میان، 
ایران  بر  حاکم  سیاه  و  سرخ  ارتجاع 
عین رژیم های فاشیست و کمونیست 
متوجه نیست که سیاست ویرانی کشور 
پیش  موازی  بطور  خودش  نابودی  با 
نیروهای  توازن  و  تغییرات  می رود! 
اجتماعی نیز بطور همزمان و موازی با 
آن دو پیش می رود و اقلیت مخالف را 
به اکثریت تبدیل می کند. اینکه نابودی 
جمهوری اسالمی با جنگ یا فروپاشی 
یا هر دو و یا شکلی دیگر رقم بخورد 

در دست زمامدارانش است.

تالش های جمهوری اسالمی
برای تداوم تنش  آفرینی در منطقه

اقلیتی که اکثریت می شود
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حضور آریانه طباطبایی در جمع هیات آمریکایی حاضر در مذاکرات اتمی وین

انریکه مورا: دور بعدی مذاکرات قطعاً آخرین دور است؛
آریانه طباطبایی در وین چه می کرد؟!

= ابهامات و عدم شفافیت 
مذاکرات همچنان  مورد  در 
آنها  از  یکی  که  دارد  ادامه 
این نکته است: با وجود اینکه 
هم جمهوری اسالمی جهت 
روی کار آمدن دولت بایدن 
برای  و  کرده  سرمایه گذاری 
آن روزشماری می کرده است 
و هم دمکرات ها و جو بایدن 
به  بازگشت  از  صراحت  به 
برجام سخن گفته اند، چرا این 
مذاکرات به طرزی طنزآمیز 
و  واسطه  با  و  غیرمستقیم 
رفت و آمد واسطه ها بین دو 

هتل انجام می شود؟!
رئیس  مورا  نریکه  =ا
هیئت اتحادیه اروپا: بخشی 
از مسائل فنی بسیار پیچیده 
همچنان باقی مانده، اما دور 
از  دور  آخرین  قطعًا  بعدی 

مذاکرات خواهد بود.
=سخنگوی وزارت خارجه 
آلمان: بطور کلی چشم انداز 
هیچ  هنوز  اما  است  مثبت 
موفقیتی به دست نیامده و 
و  کرد  پیش بینی  نمی توان 
گفت که آیا موفقیتی حاصل 

خواهد شد یا نه!
ی  د با یب آ غر ظم  =کا
ی  ر جمهو ئم  ا د ه  یند نما
سازمان های  نزد  اسالمی 
از  فراتر  ایران  بین المللی: 
حوزه  در  را  تعهدی  برجام، 

هسته ای نمی پذیرد.
ششم  دور  حواشی  =از 
مذاکرات احیای برجام حضور 
مشاور  طباطبایی  آریانه 
بایدن  دولت  وزارت خارجه 
که  است  وین  مذاکرات  در 
جمهوریخواهان می گویند »با 
رژیم ایران ارتباطات نزدیک 

داشته است.«
ششمین دور از مذاکرات غیرمستقیم 
جمهوری اسالمی ایران و آمریکا در وین 
تمام شد اما دو منبع آگاه به پایگاه خبری 
»آکسیوس« گفته اند با توجه به نزدیک 
شدن انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
در ایران »پیشرفت بسیار اندکی« در این 

مرحله به دست آمد.
انریکه مورا رئیس هیئت اتحادیه اروپا 
و از حامیان احیای برجام به خبرنگاران 
که  گرفته ایم  قرار  مقطعی  »در  گفت 
برای  است.  دشوار  تصمیم گیری ها 
پایتخت ها خواهیم رفت و  به  مشاوره 
هفته آینده با ایده های تازه باز خواهیم 

گشت.«
مورا  انریکه  بلومبرگ  گزارش  به 
فنی  مسائل  از  »بخشی  کرده  تٔاکید 
بسیار پیچیده همچنان باقی مانده، اما 
می توانم بگویم تعداد آنها کمتر از یک 
هفته پیش است. دور بعدی قطعاً آخرین 

دور از مذاکرات خواهد بود!«
یک دیپلمات ارشد اروپایی می گوید 
این دور از مذاکرات بسیار دشوار بود. 
خارجه  وزارت  سخنگوی  ادبار  ماریا 
آلمان نیز تٔاکید کرد مذاکرات »به خوبی 
پیش می رود« اما »مسائل مهم« هنوز 

حل نشده اند!
این مقام وزارت خارجه آلمان افزود 
وین  در  فشرده ای«  بسیار  »بحث های 
کلی چشم انداز  »بطور  و  شده  مطرح 
مثبت است« اما »هنوز هیچ موفقیتی 
به دست نیامده« و »نمی توان پیش بینی 
حاصل  موفقیتی  آیا  که  گفت  و  کرد 

خواهد شد یا نه!«
جمهوری  نماینده  عراقچی  عباس 
دیگر  بار  وین  مذاکرات  در  اسالمی 
تأکید کرده که »تصمیم گیری درباره 
توافق در وین اتخاذ نمی  شود، در تهران 

اتخاذ می شود.«
موضوع  اینکه »چند  به  اشاره  با  او 
کلیدی است که باید درباره آن تصمیم 
گیری شود« گفت »اینکه آیا در این دور 
از مذاکرات بتوانیم جمع بندی کنیم را 
شخصاً مطمئن نیستم و ممکن است 
الزم باشد که یکبار دیگر برای مشورت 
بیشتر، هیات ها به کشورهایشان مراجعه 
تصمیم  مورد  این  در  هنوز  اما  کنند، 

قطعی نگرفته ایم.«
»همه  افزود:  همچنین  عراقچی 
یکبار  که  کردند  احساس  هیات ها 
در  بیشتر  مشورت های  به  باید  دیگر 
پایتخت های خود بپردازند. راه  حل هایی 
برای هر مشکلی پیدا شده و می ماند که 
ما بتوانیم به یک جمع بندی داخلی بین 

خودمان برسیم.«
در  وین  از  نقیض  و  ضد  اخبار 
هفته های اخیر زیاد بوده است. شماری 
رژیم  گفتند  اروپایی  دیپلمات های  از 
ایران جدیتی در مذاکرات وین به خرج 
نمی دهد و بعضی دیگر نسبت به حل 
مشکالت خوشبین هستند و انریکه مورا 
نماینده اروپا در مذاکرات احیای برجام 
هم تٔاکید کرده »مطمئنم در دور بعدی 

به توافق می رسیم.«
پیش از این دیوید بارنئا رئیس جدید 
اسالمی  »جمهوری  بود  گفته  موساد 
ایران همزمان با مذاکرات وین با آمریکا 
برای احیای برجام در حال تالش برای 

دستیابی به سالح اتمی است.«
دائم  نماینده  غریب آبادی  کاظم 
سازمان های  نزد  اسالمی  جمهوری 
بین المللی تٔاکید کرده »ایران فراتر از 
هسته ای  حوزه  در  را  تعهدی  برجام، 
نمی پذیرد.« اشاره او به فشار غربی ها 
برای توقف تهدیدات موشکی و منطقه ای 

است.
پیتر استانو سخنگوی جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز 
تٔاکید کرده است »برخی مسائل دشوار 

و سخت همچنان باقی مانده است.«
اینهمه در حالیست که روز چهارشنبه 
اعتراضی  تجمع  نیز   14۰۰ ژوئن   ۲
ایرانی ها در برابر محل مذاکرات جمهوری 
اسالمی با طرفین غربی ادامه پیدا کرد.

خبرگزاری »تسنیم« وابسته به سپاه 
گزارشی  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
می نویسد »آنچه فعالً در وین در جریان 
است اساساً با یک توافق خوب و مناسب 
دارد.«  فاصله جدی  ایران  مردم  برای 
تسنیم آنچه را در وین گذشته »بازی 
ملی«  منافع  با  سیاسی  جریان  یک 
است  نکرده  اشاره ای  هیچ  اما  خوانده 
همان  اجرا می شود  وین  در  آنچه  که 
نسخه ای است که علی خامنه ای برای 
اسالمی  جمهوری  خارجی  سیاست 
نوشته و به همین دلیل هیأت اعزامی 
از سوی رژیم ایران برای دستور گرفتن 

هر بار راهی تهران می شود!
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در  احمدی نژاد  =محمود 
یک مصاحبه گفت اسرائیل با 
سوراخ کردن سقف ساختمان 
تورقوز آباد و سازمان فضایی، 
برد؛  را  اسناد  و  اطالعات 
می گوید  اطالعات  وزارت 
این حرف  ها »تشویش اذهان 

عمومی« است!
من  نتانیاهو:  =بنیامین 
به  نمی توانم  و  نمی خواهم 
اشاره  کارهایی  جزییات 
با رژیم  کنم که برای مقابله 
آیت اهلل ها که ما را تهدید به 
نابودی می کنند، انجام داده ایم.
موساد  جدید  =رئیس 
یوسی  معاون  بارنئا  دیوید 
مسئولیت  که  است  کوهن 
این نهاد امنیتی را بر عهده 
می گیرد. بنیامین نتانیاهو در 
جلسه معارفه دیوید بارنئا به 
او گفت: »جیمز باند پیش شما 
بارنئا تا  یک شوخی است.« 
عالی ترین  بار  چهار  کنون 
نشان امنیت ملی اسرائیل را 

دریافت کرده است. 
یوسی کوهن رئیس پیشین موساد 
در  )دهم خرداد(  مه  ماه  دوشنبه 31 
مراسمی که برای تودیع وی برگزار شد 
گفت: »به قلِب قلب ایران نفوذ کردیم و 
اسرارشان را فاش کردیم و غرور و اعتماد 

به نفس شان را گرفتیم.«
کوهن  »آی۲4«  شبکه  گزارش  به 
با اشاره به اینکه اسرائیل بطور مدام از 
به  می کند  جمع آوری  اطالعات  ایران 
امنیتی  سرویس های  اقدامات  بعضی 
اسرائیل از جمله سرقت آرشیو محرمانه 
این  گفت  و  کرد  اشاره  ایران  از  اتمی 
عملیات »برنامه نظامی اتمی ایران، حفظ 
قابلیت های اتمی این کشور در عرصه 
نظامی و سایر تقلب ها و دروغ را برای 

همه جهان برمال کرد.«
مراسم  در  نیز  اسرائیل  نخست وزیر 
خداحافظی یوسی کوهن، گفت: »من 
جزییات  به  نمی توانم  و  نمی خواهم 
کارهایی اشاره کنم که برای مقابله با 
رژیم آیت اهلل ها که ما را تهدید به نابودی 

یوسی کوهن در مراسم تودیع: به قلِب قلب ایران 
نفوذ کردیم و اسرار رژیم را فاش کردیم

از راست: یوسی کوهن، دیوید بارنئا رئیس جدید موساد و بنیامین نتانیاهو

می کنند، انجام داده ایم.«
بنیامین نتانیاهو گفت وقتی کوهن در 
سال ۲۰1۶ ریاست موساد را به عهده 
مهم ترین  که  کرد  تاکید  او  به  گرفت 
مسئولیتش »متوقف کردن ایران« است 
و توضیح داد که عملیات سرقت اطالعات 
اتمی جمهوری اسالمی ایران از انباری در 
نزدیکی تهران »یکی از شکوهمندترین 
روزهای  تمام  در  موساد  دستاوردهای 

فعالیتش« بود.
اظهارات مقام های اسرائیلی در مورد 
ضربات امنیتی به جمهوری اسالمی در 
حالیست که محمود احمدی نژاد اخیراً 
در یک مصاحبه گفت »با سوراخ کردن 
سازمان  و  تورقوز آباد  ساختمان  سقف 

فضایی، اطالعات و اسناد را برده اند.«
اسالمی  جمهوری  اطالعات  وزارت 
اظهارات احمدی نژاد را »تشویش اذهان 
عمومی« خوانده است اما محسن رضایی 
فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی و یکی از نامزدهای سیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی نیز در 
مصاحبه با خبرگزاری »مهر« گفته بود 
کشور دچار آلودگی های امنیتی شده و 
دستگاه اطالعاتی نیاز به پاکسازی دارد.

انفجارهای پیاپی در تٔاسیسات اتمی 
و نیروگاه ها و واحدهای پتروشیمی  در 
ایران و ترور فرماندهان سپاه پاسداران 
انقالب  اسالمی و نیروهای شبه نظامی 
وابسته به جمهوری اسالمی بخشی از 
اقدامات اسرائیل در دوران ریاست یوسی 
کوهن بر موساد بوده است.اسماعیل قاآنی 
هشتم خرداد در سخنانی گفت »در سه 

روز اول نبرد فلسطین با اسرائیل به اندازه 
شلیک  موشک  ۲۲روزه  جنگ  تمام 
کردیم… خیلی از تأسیسات زیربنایی در 
سرزمین اشغالی در دسترس موشک های 
فلسطینی بود و می توانستند مورد اصابت 
قرار دهد اما این کار را نکردند زیرا زمان 
طوالنی نمی برد که فلسطینی ها از این 
تأسیسات استفاده کنند.«قاآنی تهدید 
توصیه  صهیونیست ها  همه  »به  کرد 
می کنم قبل از آنکه خانه هایی که در 
اروپا و آمریکا و جاهای دیگر فروختید 
و به سرزمین فلسطین آمدید، گرانتر از 
امروز شود، برگردید و خانه های خودتان 

را مجدداً خریداری کنید!«
بارنئا  دیوید  موساد  جدید  رئیس 
معاون یوسی کوهن است که مسئولیت 
امنیتی را بر عهده می گیرد.  این نهاد 
بنیامین نتانیاهو در جلسه معارفه دیوید 
بارنئا به او گفت: »جیمز باند پیش شما 
یک شوخی است.« بارنئا تا کنون چهار 
بار عالی ترین نشان امنیت ملی اسرائیل 

را دریافت کرده است.
هفته نامه  از  نقل  به  فرانسه  رادیو 
فرانسوی »ماریان« می نویسد: نتانیاهو در 
جلسه معارفه بارنئا گفته »سرویس های 
موافقت  بدون  باید  اسرائیل  اطالعاتی 
رژیم  علیه  را  خود  اقدام های  آمریکا 
و  بدهند  ادامه  ایران  در  آیت اهلل ها 
اولویت اول آنها جلوگیری از دستیابی 
حکومت تهران به سالح اتمی است.« 
بارنئا  دیوید  گزارش،  همین  اساس  بر 
محسن  ترور  عملیات  سازماندهی  در 

فخری زاده نقش داشت.

ده ها  حاضر  حال  در   =
یا  خارجی  تباع  ا ز  ا تن 
زندان های  در  دوتابعیتی 
جمهوری اسالمی در حبس 
بسر می برند و برای آزادی 
چند  اخیر  ماه های  در  آنها 
به  ظریف  محمدجواد  بار 
همتایان اروپایی و آمریکایی 
خود پیام فرستاده که آماده 

تبادل زندانیان هستیم!
بریر  بنجامین  دستگیری  دنبال  به 
یکسال  به  نزدیک  فرانسوی  گردشگر 
جاسوسی،  اتهام  به  ایران  در  پیش 
جیسون رضائیان خبرنگار سابق روزنامه 
واشنگتن پست در ایران که او نیز به 
اتهام جاسوسی در تهران دستگیر و در 
فاصله 31 امرداد 13۹3 تا ۲۶ دی ماه 
13۹4 در زندان بسر می برد و کایلی مور 
گیلبرت استاد تاریخ خاورمیانه در دانشگاه 
ملبورن استرالیا که دو سال پیش برای 
شرکت در سمیناری به دعوت مدرسه 
عالی دختران سابق و دانشگاه »الزهرا«ی 
کنونی به تهران رفته بود بازداشت شد 
از  مختلف  زندان های  در  سال  دو  و 
ورامین  قرچک  هولناک  زندان  جمله 
در حبس بود، از توریست هایی که قصد 
سفر به ایران را دارند خواسته اند دست 
به خطر نزنند چون امکان دستگیری 

گروگان های سیاسی 
سابق:

 گردشگران 
خارجی به ایران 

بنجامین بریرسفر نکنند

و  به عنوان گروگان  آنها  از  استفاده  و 
رژیم  به  وابسته  متهمین  با  معاوضه 
زندان های  در  که  اسالمی  جمهوری 
کشورهای دیگر بسر می برند زیاد است.

جیسون رضائیان در صفحه توئیتری 
خود نوشته: پیش از این شاید دیگران 
را به مسافرت به ایران تشویق می کردم 
اما حاال آن روزها به پایان رسیده و سفر 
به ایران برای خارجی ها ریسک زندانی 
شدن به همراه دارد. بنابراین رفتن به 
ایران، ارزش به جان خریدن این خطر 
در  هم  گیلبرت  مور  ندارد.کایلی  را 
توئیتی یادآور شده: مسافران خارجی 
باید بدانند آنها هم مانند دانشجویان 
و روزنامه نگاران ایران در معرض خطر 

بازداشت و زندانی شدن هستند.
 چون مسئوالن رژیم جمهوری اسالمی 
سفر به ایران را به هر دلیل که باشد، 
عملی سیاسی می دانند.او پس از آزادی 
و بازگشت به استرالیا نیز گفت که در 
ایران از وی خواسته بودند اگر حاضر 
جمهوری  رژیم  برای  جاسوسی  به 
شد.وی  خواهد  آزاد  باشد،  اسالمی 
مدتی در شرایط بسیار طاقت فرسا در 
زندان وحشتناک قرچک ورامین مورد 
شکنجه روحی و روانی قرار گرفته بود.

دکتر گیلبرت سرانجام بعد از دو سال 
از  اعزامی  تروریست  با سه  معاوضه  و 
سوی جمهوری اسالمی که در تایلند 
بازگشت.در  استرالیا  به  بودند،  زندانی 

او آنجا چه می کند؟!
ششم  دور  حواشی  از  دیگر  یکی 
آریانه  حضور  برجام  احیای  مذاکرات 
طباطبایی مشاور وزارت خارجه دولت 

بایدن در وین است.
آریانه طباطبایی مشاور ارشد معاونت 
بین الملل  امنیت  و  تسلیحات  کنترل 
وزارت خارجه آمریکاست. پیدا شدن سر 
و کله  او در مذاکرات وین با دو انفجار 
مشکوک در ایران همزمان شده است: 
دریایی  نیروی  خارک  ناو  شدن  غرق 
و  آتش سوزی  و  انفجار  از  پس  ارتش 

حریق پاالیشگاه تهران!
چندی پیش شماری از قانونگذاران 
خواستار  خارجه  وزارت  از  آمریکا 
طباطبایی  آریانه  امنیتی  مجوز  لغو 
بایدن  دولت  خارجه  وزارت  مشاور 
جمهوری  با  وی  ارتباطات  دلیل  به 
اسالمی شده اند. جف ون درو نماینده 
جمهوریخواه ایالت نیوجرسی گفته بود 
»من اصالً متوجه نمی شوم چرا ما باید 
کسی را استخدام کنیم که به روشنی 
می دانیم با رژیم ایران ارتباطات نزدیک 

داشته است.«
این در حالیست که به نظر می رسد 
تیم آمریکایی این فرد را الزاما نه به دلیل 
کارشناس  تنها  قطعا  که  »تخصص« 
»کنترل تسلیحات و امنیت بین الملل« 
در ایاالت متحده نیست بلکه احتماال 
به دالیل دیگری وی را به این سمت 
گماشته و او را با خود به وین نیز برده 

است.
در این میان، فشار جمهوریخواهان 
به دولت بایدن در مخالفت با برداشته 
شدن تحریم ها و احیای برجام همچنان 
عضو  ریش  جیم  سناتور  دارد.  ادامه 
سنای  خارجی  روابط  کمیته  ارشد 
آمریکا در توییتی نوشت »در حالی که 
دولت بایدن تالش می کند برجام را که 
به شدت پرشکاف است نجات دهد آنهم 
در حالی که آژانس اتمی فاش کرده که 
ایران کماکان مانع دسترسی آژانس به 
اطالعات مهم درباره برنامه اتمی خود 
وسیله  این  به  ایران  ]رژیم[  می شود. 
چهره واقعی خود را در این اخاذی و 
باجگیری اتمی نشان می دهد. ما نباید 

به این برجام بازگردیم.«
مستقیم  گفتگوهای  میان،  این  در 
نمایندگان جمهوری اسالمی و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بی نتیجه مانده 
در  تهران  کرده  اعالم  رسماً  آژانس  و 
مورد منشاء ذرات اورانیوم کشف شده 
نشده خود  اعالم  اتمی  سایت های  در 

پاسخی نداده است.
همزمان ابهامات و عدم شفافیت در 
مورد مذاکرات همچنان ادامه دارد که 
یکی از آنها این نکته است: با وجود اینکه 
هم جمهوری اسالمی جهت روی کار 
آمدن دولت بایدن سرمایه گذاری کرده 
و برای آن روزشماری می کرده است و 
هم دمکرات ها و جو بایدن به صراحت 
گفته اند،  برجام سخن  به  بازگشت  از 
طنزآمیز  به طرزی  مذاکرات  این  چرا 
غیرمستقیم و با واسطه و رفت و آمد 

واسطه ها بین دو هتل انجام می شود؟!

مدت بازداشت کایلی مور گیلبرت در 
ایران، جمهوری اسالمی به نخست وزیر 
و وزیر خارجه استرالیا که برای آزادی او 
تالش می کردند، گفته بود تنها راه آزاد 
شدن گروگان استرالیایی که به ده سال 
زندان محکوم شده بود، آزاد شدن سعید 
مرادی، محمد خزایی و مسعود صداقت 

زاده است.
این سه تروریست در حال ساختن بمب 
دست ساز برای قرار دادن آن در یک 
کنیسه یهودیان در بانکوک برای کشتن 
سفیر و دیپلمات های اسرائیلی بودند که 
یکی از بمب ها  در اتاق محل اقامت این 
سه نفر منفجر و باعث خونریزی سر 
سعید مرادی شد. او از وحشت به بیرون 
گریخت و هنگام فرار یک نارنجک به 
پلیس پرتاب کرد که به درختی اصابت 
و  بازگشت  خودش  سوی  به  و  کرد 
پاهایش  قطع  باعث  و  گشت  منفجر 
شد. محمد خزایی در فرودگاه بانکوک 
و مسعود صداقت زاده که به مالزی فرار 
کرده بود نیز دستگیر و زندانی گردیدند.

و  گرفت  انجام  معامله  این  سرانجام 
در  فقیه  والیت  رژیم  بمب گذاران 
تایلند با دکتر گیلبرت معاوضه شدند.

در حال حاضر ده ها تن از اتباع خارجی 
یا دوتابعیتی در زندان های جمهوری 
اسالمی در حبس بسر می برند و برای 
بار  اخیر چند  ماه های  در  آنها  آزادی 
محمدجواد ظریف به همتایان اروپایی 
و آمریکایی خود پیام فرستاده که آماده 

تبادل زندانیان هستیم!
نازنین زاغری رتکلیف که با وجود پایان 
زندان  در  هنوز  محکومیتش  دوران 
جمهوری اسالمی اسیر است، یکی از 
این گروگان هاست که رژیم والیت فقیه 
منتظر دریافت پول تانک های چیفتن 
اجازه خروج  به وی  تا  بریتانیاست  از 
حقوق  بدهد.سازمان های  را  ایران  از 
بشر بازداشت و صدور احکام سنگین 
سوی  از  دوتابعیتی  و  خارجی  اتباع 
رژیم جمهوری اسالمی را باج خواهی و 

گروگانگیری علنی خوانده اند.
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تصویب طرح »ممنوعیت خروج مسئوالن از کشور 
پس از اتمام مسئولیت« در کمیسیون قضایی مجلس

»اولویت  شده  =تأکید 
افرادی  با  طرح  این  اجرای 
تابعیت   ۲ دارای  که  است 
که  فرادی  ا یا  می باشند 
آنها  نزدیک  خویشاوندان 
سر  به  کشور  از  خارج  در 

می برند.«
و  کشوری  =مسئوالن 
از  لشکری تا سه سال پس 
اجازه  خدمت  زمان  پایان 
و  ندارند  را  از کشور  خروج 
خروج آنها »منوط به اجازه 
امنیتی  و  نظارتی  نهادهای 
وزارت  قضاییه،  قوه  یعنی 
اطالعات  اطالعات، سازمان 
نیروی  اطالعات  و  سپاه 

انتظامی« است.
خروج  »ممنوعیت  طرح  کلیات 
اتمام  از  پس  کشور  از  مسئوالن 
قضایی  کمیسیون  در  مسئولیت« 

مجلس شورای اسالمی تصویب شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده 
شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی 
درباره تصویب این طرح گفته که »پس 
از بحث و بررسی ها پیرامون این طرح، 
کلیات آن به تصویب اعضای کمیسیون 
رسید و جزئیات برای بررسی های بیشتر 
به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا پس 
از انجام بررسی ها و رفع ایرادات برای 
تصمیم گیری نهایی به صحن کمیسیون 

ارائه شود.«
مجلس  قضایی  کمیسیون  عضو 
»بر  که  کرده  تأکید  اسالمی  شورای 
اساس قانون نظارت بر اموال مسئوالن 
که مسئولیت نظارتی آن بر عهده رئیس 
قوه قضائیه است مدتی پیش نامه ای را 
تهیه و آماده کردیم و نمایندگان در قالب 
طرحی به این موضوع ورود کردند تا برای 
صیانت از نظام و بیت المال، مسئوالن تا 
سه سال پس از اتمام مسئولیت حق 
از کشور را نداشته  مسافرت به خارج 
باشند و در صورت ضرورت هم خروج 

باید با هماهنگی ها باشد.«
به گفته حسینعلی حاجی دلیگانی 
نیروهای  کارکنان  از  بسیاری  برای 
مسلح هم چنین شرایطی وجود دارد 
و برای مسئولی که اختیارات و جایگاه 
طرح  این  دارد  کشور  در  باالتری 
می تواند در جهت شفافیت کمک کند 
تا مشکالت ناشی از عدم حضورشان در 

کشور کاهش یابد.

مسئوالن  خروج  »ممنوعیت  طرح 
از  مسئولیت«  اتمام  از  پس  کشور  از 
در  و  تنظیم  گذشته   13۹۹ آذرماه 
شد.  مطرح  اسالمی  شورای  مجلس 
جالل رشیدی کوچی نماینده مرودشت 
و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و 
شوراها درباره این طرح گفته بود که 
»با توجه به استعفاهای اخیر در دولت 
و نزدیک شدن به پایان دولت دوازدهم 
باید شرایطی را فراهم کنیم که از منافع 
ملت و نظام مقدس جمهوری اسالمی 

صیانت بیشتری صورت گیرد.«
مانند  نیز  کوچی  رشیدی  جالل 
مدعی  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
ممنوع الخروجی  »طرح  که  بود  شده 
بیت المال  نظام،  از  دفاع  مسئولین، 
ضمن  است.  حاکمیت  از  صیانت  و 
نمایندگان  همراهی  در صورت  اینکه 
مجلس برای تصویب این طرح امیدوارم 
حفظ  جهت  در  بازدارنده  عاملی  که 

مسئولین نظام باشد.«
مسئوالن  که  آمده  طرح  این  در 
پس  سال  سه  تا  لشکری  و  کشوری 
خروج  اجازه  خدمت  زمان  پایان  از 
»خروج شخص  و  ندارند  را  کشور  از 
نهادهای  اجازه  به  منوط  مسئول 
قضاییه،  قوه  یعنی  امنیتی  و  نظارتی 
وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه 

و اطالعات نیروی انتظامی می باشد.«
در یکی از تبصره های این طرح آمده 
خروج  برای  ضرورت  صورت  »در  که 
از کشور آن شخص باید با هماهنگی 
کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی 
و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت 
و برگشت سفر مذکور را انجام داده تا 
خروج  ممنوعیت  مدت  پایان  از  بعد 
از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از 

موضوع این طرح خارج شود.«
همچنین تأکید شده »اولویت اجرای 
دارای  که  است  افرادی  با  طرح  این 
که  افرادی  یا  می باشند  تابعیت   ۲
از  آنها در خارج  نزدیک  خویشاوندان 

کشور به سر می برند.«
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون 
قضایی مچلس شورای اسالمی نیز روز 
یکشنبه ۹ خردادماه 14۰۰ درباره این 
این  جزئیات  و  »کلیات  گفت:  طرح 
طرح در جلسات این هفته کمیسیون 
شورای  مجلس  قضایی  و  حقوقی 
می شود  گذاشته  بررسی  به  اسالمی 
تا کارشناسی های انجام شده به بحث 
گذاشته شود و اعضای کمیسیون نظر 

خود را مطرح کنند.«
مجلس  قضایی  کمیسیون  رئیس 
طرح  »این  که  گفته  اسالمی  شورای 
موارد و مباحث مفصلی دارد که فعال 
پردازم،  نمی  آن  کامل  جزئیات  به 
هدف این طرح این است که مدیران 
و مسئوالنی که خدایی نکرده اتهامی 
از  نتوانند  مدتی  تا  باشد  متوجهشان 
ها  اتهام  موضوع  شوند،  خارج  کشور 
سوی  از  هم  موضوع  این  جزئیات  و 
طراحان مشخص شده است، در واقع 
این طرح متوجه مسئوالن و مدیرانی 
است که اتهام متوجه آنها باشد و در 
خصوص مدیران و مسئوالنی که شرایط 
باشند  را نداشته  این طرح  مورد نظر 

چنین بحثی مطرح نیست.«
برخی رسانه ها متن این طرح را به 

شرح زیر منتشر کرده اند:
خروج  ممنوعیت  طرح:  »عنوان 
جمهوری  نظام  مدیران  و  مسئولین 
اسالمی پس از اتمام مسئولیت از کشور 

تا سپری شدن مراحل قانونی
ماده یک: مدیرانی شامل این طرح 
اصل  نامه ذیل  آئین  می شوند که در 
14۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه 
ثبت اموال مسئولین اسامی آنها ذکر 

شده است.

ماده دو: بازه زمانی انجام این طرح 
در یک سال آخر مسئولیت اشخاص 
حقوقی و 3 سال بعد از اتمام مسئولیت 

وی می باشد.
افرادی  طرح  این  طبق  سه:  ماده 
باید  می باشند،  یک  ماده  شامل  که 
ضمن شفاف سازی و ثبت اموال خود 
در سامانه ثنا قوه قضاییه، از هر گونه 
کشور  از  خود  اموال  خروج  و  فروش 

خودداری کنند.
مسئول  خروج شخص  چهار:  ماده 
منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی 
اطالعات،  وزارت  قضاییه،  قوه  یعنی 
سازمان  و  سپاه  اطالعات  سازمان 
می باشد. انتظامی  نیروی  اطالعات 

برای  ضرورت  صورت  در  تبصره: 
خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی 
کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی 
و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت 
و برگشت، سفر مذکور را انجام داده تا 
خروج  ممنوعیت  مدت  پایان  از  بعد 
از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از 

موضوع این طرح خارج شود.
ماده پنج: اموالی که در این طرح باید 
مورد بررسی قرار گیرند شامل همان 
ماده  نامه ذیل  آیین  است که  اموالی 
14۲ قانون اساسی یا همان آیین نامه 

ثبت اموال مسئولین هست، می باشد.
ماده شش: اولویت اجرای این طرح 
تابعیت  دو  دارای  که  است  افرادی  با 
خویشاوندان  که  افرادی  یا  می باشند 
بسر  کشور  از  خارج  در  آنها  نزدیک 

می برند.«
از  بیش  گذشته  سال  ده  طول  در 
3۰ متهم در جریان پرونده های فساد 
اقتصادی از کشور گریخته اند. متهمانی 
که برخی از آنها از مدیران رده باالی 
اداری و قضائی بوده اند و به نظر می رسد 
که یکی از مهم ترین دالیل طرح جدید 
فرار  تکرار  از  نگرانی  هم  نمایندگان 

مقامات و مسئوالن است.
محمدرضا خاوری رئیس سابق بانک 
مدیران  جنجالی ترین  از  یکی  ملی 
سال  در  که  است  اسالمی  جمهوری 
فساد  مشهور  پرونده  جریان  در   ۹۰
سه هزار میلیاردی از کشور گریخت. 
او پس از آزادی موقت به بهانه شرکت 
در یک سمینار از کشور خارج شد و 
دیگر بازنگشت. محمدرضا خاوری در 
زده  جیب  به  که  پول هایی  با  حالی 
که  است  زندگی  مشغول  کانادا  در 
برخالف  اسالمی  جمهوری  مقامات 
ادعاهای مکرر نتوانسته اند او را به کشور 

بازگردانند.
غالمرضا منصوری قاضی بازنشسته 
قوه قضاییه نیز متهم ردیف نهم پرونده 
فساد کالن اقتصادی و پولشویی اکبر 
طبری معاون اجرایی قوه قضاییه بود 
ایران  از  دادگاه  برگزاری  از  پیش  که 
گریخت. پس از آنکه قاضی در دادگاه 
از فرار منصوری از کشور خبر داد، او با 
انتشار ویدئویی اعالم کرد برای درمان 
باز  ایران  به  و  شده  خارج  کشور  از 
می گردد. چند روز بعد اما جسد قاضی 
منصوری که از بلندی پرت شده بود در 
هتل محل اقامتش در رومانی پیدا شد!

مقامات  از  بسیاری  دیگر  سوی  از 
کشورهای  اقامت  اسالمی  جمهوری 
در  نیز  فرزندان شان  و  دارند  را  دیگر 
خارج از ایران و عمدتا در کشورهای 
اروپایی و آمریکا و کانادا زندگی می کنند.

تهامات  ا و  فسادها  اختالس ها، 
ارشد  به مدیران و مقامات  جاسوسی 
نظام سبب شده بود که در سال ۹۷ و 
در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
مسئوالن  ممنوع الخروجی  طرح  نیز 
مطرح شود اما بعد از مدتی به فراموشی 
سپرده شد. حاال نیز معلوم نیست این 

طرح چقدر جدی است.

قچی  ا عر س  عبا =
نی  یرا ا هیات  سرپرست 
وین  مذاکرات  در  حاضر 
می گوید »هنوز اختالف های 
بارزی وجود دارد« اما حسن 
ادعا کرده »مسائل  روحانی 
اصلی با آمریکا حل شده« و 
»اگر اراده بر این باشد که در 
این دولت این کار انجام شود 
دولت  این  که  می گویم  من 

این کار را انجام داده.«
نماینده  قادری  =جعفر 
رژیم  و  آمریکایی ها  شیراز: 
صهیونیستی بدانند که ایران 
در حوزه موشکی حرف های 
و  دارد  گفتن  برای  زیادی 
و  دفاعی  پیشرفت  برای 
نظامی خود هم از هیچ احدی 

اجازه نمی  گیرد.
کرد طرف های  اعالم  اروپا  اتحادیه 
باقیمانده در توافق اتمی چهارشنبه 1۲ 
خرداد در وین دیدار می کنند؛ به گفته 
دیپلمات ها این جلسه آخرین نشست از 
ششمین دور مذاکرات در مورد احیای 
برجام است و ادامه بحث ها دست کم 

یک هفته به تعویق خواهد افتاد.
در این میان، حسن روحانی در حالی 
که گفتگوها حتا مستقیم و بی واسطه 

حسن روحانی: مسائل اصلی ما با آمریکایی ها در وین حل شد! 
میخائیل اولیانوف: توافق نهایی به زمان بیشتری نیاز دارد

نبوده ولی بار دیگر در نشست هیات 
با  ما  اصلی  »مسائل  کرد  ادعا  دولت 
آمریکایی ها در وین حل و فصل شده و 
چند نکته فرعی باقی مانده است!« وی 
ابراز امیدواری کرده که مذاکرت تا پیش 
از پایان دولت او به نتیجه برسد. این در 
حالیست که عباس عراقچی معاون وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی و سرپرست 
هیات ایرانی حاضر در مذاکرات گفته 
وجود  بارزی  اختالف های  »هنوز  بود 

دارد که به آنها پرداخته می شود.«
روحانی همچنین گفت که »اگر اراده 
بر این باشد که در این دولت این کار 
انجام شود من می گویم که این دولت 
این کار را انجام داده است. ما کارمان را 

انجام داده ایم و تمام کرده ایم.«
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در 
مذاکرات وین در پاسخ به ادعایی مبنی 

درباره  تهران  و  مسکو  خوشبینی  بر 
صفحه  در  وین،  مذاکرات  پیشرفت 
توییتی نوشت: »لزوماً اینطور نیست.«

به گفته این مقام روسی »ما حقیقتاً 
مذاکرات  در  مداومی  پیشرفت  شاهد 
وین درباره برجام هستیم و این حقیقت 
در  همواره  اما  می پذیریم.  را  آشکار 
ارزیابی های خود محتاط هستیم مبنی 
همه  روی  بر  که  زمانی   تا  اینکه  بر 
مسائل توافق نشده، گویی درباره هیچ 
موضوعی توافقی صورت نگرفته است. 
ما به این مرحله بسیار نزدیک هستیم 
اما احتماالً به زمان بیشتری نیاز است.«

د  ر مو در تحوالت  خرین  آ ر  د
دبیرکل  معاون  مورا  انریکه  برجام 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا از 
ویدئوکنفرانسی با شیخ خلیفه بن علی 
امور  وزارت  سیاسی  معاون  الحارثی 

مصاحبه شاهزاده پهلوی با  برنامه »فرنکلی اسپیکینگ« )ُرک و صریح( با اجرای 
فرانک کانه

پهلوی  رضا  =شاهزاده 
محدود  برای  کرد  تٔاکید 
کردن فعالیت های اتمی ایران 
باید متوجه بود تالش جهت 
بازگشت به همان توافق قبلی 
بی معناست آنهم در شرایطی 
که شاید نیمی از مؤلفه های 
برجام توسط رژیم نقض شده 
و شما تالش می کنید با همان 
امکانات محدود به همان نتایج 

مورد نظر قبلی برسید!
سر  ایران  رژیم  =»اگر 
انتقال  شاهد  نمی بود،  کار 
نمی بودیم.  یمن  به  موشک 
در عوض دانشمندان از جمله 
که  اسرائیلی  کارشناسان 
در زمینه منابع آبی سرآمد 
هستند، مشغول حل بحران 
کم آبی برای کشورهای منطقه 

 بودند.«
شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با 
برنامه »فرنکلی اسپیکینگ« در شبکه 
»عرب نیوز« با اشاره به مذاکرات اتمی 
در وین گفت »فارغ از اینکه بحث در 
این مذاکرات بر سر چیست، تا وقتی 
رژیم فعلی سر کار است مذاکره بی فایده 
در  آنچه  از هر  رژیم  این  بود.  خواهد 
اختیار دارد به عنوان ابزاری برای باج  
گرفتن استفاده می کند تا دنیا را مجبور 
به معامله با خود بر سر تداوم نقش اش 

در منطقه کند.«
می گوید  ایران  فقید  پادشاه  فرزند 
مقامی  و  پُست  هیچ  دنبال  به  »من 
زندگی  در  من  رسالت  تنها  نیستم. 
رسیدن به آزادی ایران و استقرار یک 
نظام جدید سکوالر و دموکراتیک است 
و آن روز پایان رسالت سیاسی من در 

زندگی خواهد بود.«
رژیم  »این  گفت:  نیوز  عرب  به  او 
تغییر دهد  را  رفتار خود  نیست  قادر 
زیرا موجودیت آن آلوده به زهر مهلک 
و  ایدئولوژی  صدور  دنبال  به  و  است 
سلطه بر منطقه بطور مستقیم و یا از 

طریق گروه های نیابتی است.«
شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به این 
پرسش که »در وضعیت فعلی توصیه 
به  دستیابی  برای  بایدن  جو  به  شما 
»بین  گفت:  چیست؟«  بهتر  نتیجه 
عقب نشینی رژیم ایران و فشار به آنها 
رابطه مستقیم برقرار است. دیدیم که 

افزایش فشارها روی رژیم آنها را مجبور 
کرد فعالیت های خود را محدود کند. 
باعث  فشار  کاهش  هرگونه  برعکس 
رژیم  شدن  جسور  و  شدن  گستاخ تر 
به  می دهد  اجازه  آن  به  و  می شود 
بی ثباتی در منطقه ادامه دهد. همانطور 
که در درگیری های اخیر و در جریان 
پرتاب موشک به سوی اسرائیل شاهد 
البته  و  قبیل  این  از  اقدامی  و  بودیم 
موارد زیاد دیگری مثل یمن که همگی 

با همین الگو پیش می رود.«
گفتگوی کامل با زیرنویس فارسی:

برای  کرد  تٔاکید  پهلوی  شاهزاده 
محدود کردن فعالیت های اتمی ایران 
باید متوجه بود تالش جهت بازگشت 
بی معناست  قبلی  توافق  همان  به 
از  نیمی  شاید  که  شرایطی  در  آنهم 
نقض  رژیم  توسط  برجام  مؤلفه های 
با همان  شده و شما تالش می کنید 
امکانات محدود به همان نتایج مورد 
نظر قبلی برسید! به بیان دیگر وضعیت 
کنونی به نفع دنیا نیست اما به سود 
ایجاد  تغییری  اینکه  مگر  است  رژیم 
شود. تنها راه برای اینکه بتوان نتایج 
بهتری گرفت نه کاهش فشارها بلکه 
بیشتر است…  اعمال فشار  برعکس 
فشار به رژیم ایران به نفع مردم است؛ 
هر بار که رژیم نفس دوباره می گیرد 
دادن  می پردازند.  را  بهایش  مردم 
شانس دوباره به رژیم برای بقای آن 
راه درستی نیست و نتیجه اش باخت- 

باخت خواهد بود.«
شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری 
از این مصاحبه گفت: »حاکمیت دینی 
ایرانیان زیادی را از دین رویگردان کرده 
است. من فکر می کنم حاکمیت مذهبی 
شرایطی را ایجاد کرده که مردم بیش 
از پیش از دین دور می شوند. درواقع 

رژیم ایران تالش می کند یک مذهب 
سیاسی را به زور به مردم تحمیل کند.«

چهل  از  »بعد  افزود:  ادامه  در  او 
سال فکر می کنم ایرانی ها درس خود 
ناراحت  این خیلی  و  گرفته اند  یاد  را 
کننده است که ما مجبور شدیم با یک 
حکومت دینی این تجربه های تلخ را 
کسب کنیم. ولی وقتی به اروپا و قرون 
وسطا و رنج و عذاب آن دوران نیز فکر 
عصر  خردگرایی  می بینیم  می کنیم 
رنسانس از دل آن تجربیات پدید آمد 
که مسیحیت بر جامعه روا می داشت و 
مردم ایران شرایطی مشابه آن دوران 

دارند.«
اثرات  به  اشاره  با  پهلوی  شاهزاده 
با  ارتباط  در  ابراهیم«  »پیمان  مثبت 
از  »پس  گفت  منطقه  ثبات  و  صلح 
تغییر رژیم در تهران، دورانی از روابط 
گرم میان ایران و همسایگانش، از جمله 

عربستان آغاز خواهد شد.«
»ملتی  کرد:  تٔاکید  ادامه  در  وی 
مانند ایران که تاریخ کهنی از تمدن، 
فرهنگ و رواداری در خود دارد، هرگز 
با هیچ کشور یا فرهنگ دیگری دشمنی 

نخواهد داشت.«
بود  »زمانی  افزود:  پهلوی  شاهزاده 
که مردم دوبی آرزوی آمدن به تهران 
برای رفتن به سوپرمارکت ها و خرید از 
فروشگاه های ما داشتند. امروز رویای 
هر ایرانی این است تا آنجا که ممکن 

است از ایران دور شود.«
او همچنین تٔاکید کرد: »اگر رژیم 
انتقال  شاهد  نمی بود،  کار  سر  ایران 
به یمن نمی بودیم. در عوض  موشک 
کارشناسان  جمله  از  دانشمندان 
آبی  منابع  زمینه  در  که  اسرائیلی 
بحران  حل  مشغول  هستند،  سرآمد 
کم آبی برای کشورهای منطقه  بودند.«

 شاهزاده رضا پهلوی:  
 بخشیدن حیات دوباره به رژیم ایران اشتباه است 

و بهایش را مردم می پردازند

خارجه عمان در مورد برجام و مسائل 
مربوط به منطقه خبر داد.

حسین نوش آبادی عضو کمیسیون 
اسالمی  شورای  مجلس  ملی  امنیت 
رسمی  بطور  »اروپایی ها  می گوید 
همواره  اما  نشده اند  خارج  برجام  از 
بدعهدی کرده و به تعهدات خود عمل 
نکردند و در مسیر برجام ایران را تنها 

گذاشتند.«
شدن  قفل  سبب  آنچه  از  بخشی 
عدم  است  شده  وین  در  مذاکرات 
توافق طرفین بر سر مسائل موشکی و 
گروه های  ایران  رژیم  است.  منطقه ای 
تسلیحاتی  و  مالی  تٔامین  را  نیابتی 
نیست.  آن  توقف  به  و حاضر  می کند 
درست همان دالیلی که باعث شد دونالد 
ترامپ تصمیم به خروج از برجام بگیرد و 
تحریم های سخت را علیه رژیم اجرا کند.

در  شیراز  نماینده  قادری  جعفر 
همین  در  اسالمی  شورای  مجلس 
رژیم  و  »آمریکایی ها  می گوید  باره 
صهیونیستی بدانند که ایران در حوزه 
موشکی حرف های زیادی برای گفتن 
دارد و برای پیشرفت دفاعی و نظامی 
خود هم از هیچ احدی اجازه نمی  گیرد.«

یک هفته پیش از این رافائل گروسی 
مدیرکل سازمان انرژی اتمی هشدار داد 
حال  در  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
غنی سازی اورانیوم در سطحی است که 
»فقط کشورهای سازنده بمب اتمی به 

آن دسترسی پیدا می کنند.«
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

وقتی سفر می کردم از دیروز
-دیروِز دیرینه-

تا لحظه های سبِز »اسماعیل«.
شعری به شکِل یک غزل، تا انتهای راه-

همراه ِجانم بود.
میخانه های شهر را شاداب می دیدم.

شوِر جوانی های من، رنِگ شمالم بود.
در واژگاِن نرِم دریاواِر زیبایش

سرمستِی زایش
سرشارِی جاِن ُزاللم بود.

این لحظه، بهتر می توانم گفت:
در روزگارانی که آتش، در دلم رنگین کمانی داشت

و اندیشه های ناِب رویایی-
آهسته ُو پیوسته، در من، گام های تازه بر می داشت–

با شعِر شورانگیِز شیدایش
منزل به منزل، عشق را آوازها خواندم.

در سبزه زاِر سوِز هر سازی
سرمست تر از پیش، می راندم.

اینک من ُو دنباله های درِد دیرینه.

اینک من ُو غمگینِی شب های آیینه.
اشکم مرا یاری نخواهد کرد، می دانم.

اما بِدان!
ای عاشق ِجاری!

ای گوهِر زیباِی گویاِی ُخراسانی!
رنگین، غزل های ترا هربار می خوانم-

چون ابرهای سرزمیِن »گیل«-
یکباره، می بارم.

گفتگو با مسعود فخاری؛اشکم مرا یاری نخواهد کرد، می دانماشکم مرا یاری نخواهد کرد، می دانم
 نمایشگاه ها زندگی از سر می گیرند:
  نقاشی با درون انسان در گفتگوست

=»شرایط در این یکسال 
مردم  بود!  استثنایی  واقعا 
همه از هم بریدند. هر کس 
در گوشه ای افتاده بود. پدر، 
مادر، فرزند، اقوام و دوستان 
همه از هم دور شدند. واضح 
ویژه  شرایط  این  که   است 
بر  را  خود  تاثیر  شکلی  به 
که  کسانی  گذاشته.  همه 
هستند  قوی  روحی  نظر  از 
با  را  خودشان  حدودی  تا 
می دهند.  تطبیق  شرایط 
فرصتی  هنرمند  یک  برای 
بود که بتواند خودش را  در 
نگهدارد  بسته  محیط  یک 
برای  این دوران  کار کند.  و 
نداشت  چندانی  تفاوت  من 
چون من هر روز به آتلیه ام 
می کردم.  کار  و  می آمدم 
که  کمبودی  بزرگترین 
نداشتن  می کردم  احساس 

مراوده با مردم بود.«
ایران  در  جوان  =»نسل 
روبرو  زیادی  مشکالت  با 
مشکالت  این  اما  هستند. 
ما  که  می شوند  حل  زمانی 
هنر  و  فرهنگ  تاریخ،  با 
خود بیشتر آشنا بشویم. نه 
اینکه تا هنرمندی درگذشت 
مقبره  برایش  مرگ  از  پس 
زنده  وقتی  تا  بسازیم! 
ارزش  آنها  به  باید  هستند 

بگذاریم.«
کتایون حالجان - صورت هایی وحشت 
زده و درهم ریخته، انسان های پریشان، 
وضعیت هایی  در  مضطرب  و  حیران 
نامعلوم درآمیخته با نمادهایی از تاریخ 
و فرهنگ ایران از ویژگی های بارز آثار 

مسعود فخاری است.
مسعود فخاری هنرمند نقاش متولد سال 
133۵ در شهر تبریز است. او تحصیالت 
خود را نخست در هنرستان »هنرهای 
زیبای میرک« در شهر تبریز و سپس در 
تهران و در نهایت در دانشگاه هنرهای 
پایان  به  فرانسه  بوردو  شهر  در  زیبا 
رساند. وی از سال 1۹۷۹ ساکن کشور 

فرانسه  است.
نمایشگاه  تازه ترین  نام  رو«  در  »رو 
این  است.  فخاری  مسعود  انفرادی 
از  پرتره  شامل 43  انفرادی  نمایشگاه 
کارهای این هنرمند است که در حومه 
پاریس از تاریخ ۲۰ تا 3۰ ماه مه ۲۰۲1 

در معرض دید عموم قرار گرفته است.
فرانسه که به پایتخت فرهنگ و هنر در 
جهان شهرت دارد، حدود یکسال است 
که درهای اماکن فرهنگی خود را به روی 
از  عالقمندان بسته نگاه داشته است. 
اواسط ماه مه فرانسه آرام آرام بازگشایی 
مراکز فرهنگی از جمله موزه ها، گالری ها، 
است.  کرده  آغاز  را  وتئاترها  سینماها 
شهروندان خسته از اجبار خانه نشینی 
هیجان زده هوای تازه را کام می گیرند و 
از نو زندگی آغاز می کنند. هنرمندان اما 
در این اجبار فعال تر از پیش به جنگ 
سکون و سکوت رفتند. مسعود فخاری 
یکی از این هنرمندان است. او به کیهان 
لندن می گوید در یکسال گذشته زمان 
خود را صرف نقاشی و همچنین تحقیق 
در تاریخ و هنر ایران باستان کرده است.
=آقای فخاری، این اولین نمایشگاه 
شما پس از دوران قرنطینه است. کمی  
در مورد نام این نمایشگاه و آثاری که 
برای آن انتخاب شده توضیح دهید.

– البته پیش از این در اواخر تابستان 
گذشته در فاصله بین دو قرنطینه در 
 Jardin du Palais باغ کاخ سلطنتی
Royal  در پاریس نمایشگاهی گروهی 
با همراهی دو تن از هنرمندان و دوستان 
فرانسوی که بیش از چهل سال است با 
هم دوستی داریم گذاشتم که نامش هم 
»دوستی« و شامل کارهای مرکب من در 
ابعاد کوچک بود. در اصل این نمایشگاه 
دوم من در یکسال گذشته است که البته 

انفرادیست. پس از تجربه یکسال سخت 
تصمیم گرفتم نام نمایشگاه را »رو در رو« 
بگذارم. آثار به نمایش گذاشته شده از 
میان نقاشی های پرتره انتخاب شده اند. 
با این هدف که مخاطب را در موقعیت 
گفتگوی درونی با پرتره ها قرار دهم تا 
هر کس با دید خود با آثار روبرو شود 
و برداشت شخصی خود را داشته باشد. 
نقاشی هنری است که باید احساس شود 
زیرا با درون انسان درگفتگو است. کارها 
ارائه شده اکثرا تازه و مربوط به دوران 

قرنطینه هستند.
چگونه  شما  بر  قرنطینه  =دوران 
گذشت و چه تاثیری بر روند زندگی 

روزمره و کار شما گذاشت؟
- من بیش از 4۰ سال است از زمانی 
که بیدار می شوم تا زمانی که می خوابم 
نتوانم حتما  روزی  اگر  و  می کنم  کار 
بیمار خواهم شد. شرایط در این یکسال 
از هم  بود! مردم همه  استثنایی  واقعا 
بریدند. هر کس در گوشه ای افتاده بود. 
پدر، مادر، فرزند، اقوام و دوستان همه 
از هم دور شدند. واضح است که  این 
شرایط ویژه به شکلی تاثیر خود را بر 
همه گذاشته. کسانی که از نظر روحی 
را  خودشان  حدودی  تا  هستند  قوی 
برای یک  تطبیق می دهند.  با شرایط 
هنرمند فرصتی بود که بتواند خودش 
را  در یک محیط بسته نگهدارد و کار 
کند. این دوران برای من تفاوت چندانی 
آتلیه ام  به  روز  هر  من  چون  نداشت 
بزرگترین  می کردم.  کار  و  می آمدم 
کمبودی که احساس می کردم نداشتن 
مراوده با مردم بود. این به شخصه برای 
من بسیار مهم است چون گاه ایده ها 
در همین برخورد ها، بحث ها و تبادل 
نظر با دیگران به سراغم می آید. بدین 
ترتیب همه چیز درونی شده بود و دیگر 
الهاماتی که از بیرون به شما می رسد را 
نداشتید. مسئله مهمتر برای من بسته 
بودن موزه ها و گالری ها بود. من عادت 
اوقات  همین  در  و  دارم  پیاده روی  به 
و  می کنم  فکر  بیشتر  که  هست  هم 
گاه جرقه ای در ذهنم ایجاد می شود 
که  می رسد  ذهنم  به  تازه  ایده های  و 
1۷ ادامه در صفحهمعموال آنها را می نویسم تا بعد روی آنها 

مجسمه 
سرقت شده 

»رحیم هودی« 
استاد تئاتر در 
زباله های شیراز 

پیدا شد!
مدیرعامل  گفته ی  =به 
شیراز،  ارتباطات شهرداری 
»بخش هایی از این سردیس 
مخدوش شده و آسیب دیده 
جنس  به  توجه  با  که  است 
آن  ترمیم  امکان  مجسمه 

وجود دارد.«
بر  هنری  =کارشناسان 
این باورند که شهرداری ها به 
دلیل ظرفیت محدود شهرها 
مجسمه های  استقرار  در 
دریافت  برای  شهری، 
ساختن  پورسانت های 
اقدام  تازه،  مجسمه های 
کردن  نابود  و  سرقت  به 
مجسمه های قبلی می کنند و 
در این مسیر، مجسمه هایی 
را به سرقت می برند و ناپدید 
و  نگرش  با  که  می کنند 
همساز  حکومت  ایدئولوژی 

نیست.

در پی ناپدید شدن مجسمه  »رحیم 
در  تئاتر  پیشکسوت  استاد  هودی« 
شیراز، شهرداری این شهر اعالم کرد 
زباله ها  در  را  برنزی  مجسمه  این  که 
پیدا کرده است! افکار عمومی سرقت 
سریالی مجسمه های شهری پایتخت را 
به یاد دارند که ده ها مجسمه گم شدند 

و تا امروز نیز پیدا نشدند.
پس از اعالم سرقت مجسمه برنزی 
پیشکسوت  بازیگر  هودی«   »رحیم 
تئاتر، سینما و تلویزیون و از چهره های 
امروز  فارس،  استان  شناخته شده ی 
این  که  کرد  اعالم  شیراز  شهرداری 
مجسمه را در یک بازیافت در منطقه 

»دهپیاله« شیراز پیدا کرده است.
گفته می شود این سردیس از »رحیم 
هست  هفته ای  دو  حداقل  هودی« 
که ناپدید شده است.حمید جورکش 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیرکل 
»با  است:  گفته  شیراز  شهرداری 

قصردشتی  علی  استاد  پیگیری های 
سازنده سردیس استاد رحیم هودی و 
طرح شکایت از سوی شهرداری شیراز 
انتظامی، سردیس  نیروی  همکاری  و 
است.«به  رفته کشف شده  به سرقت 
گفته ی او، »بخش هایی از این سردیس 
مخدوش شده و آسیب دیده است که 
با توجه به جنس مجسمه امکان ترمیم 
کرد  اضافه  دارد.«جورکش  وجود  آن 
که »هم اکنون نیز اقدامات قانونی برای 
تحویل گرفتن سردیس استاد هودی 
نماینده  توسط  انتظامی  نیروی  از 
شهرداری شیراز در حال انجام است.«

استانی،  مقام  این  گفته ی  به 
این  سارقان  از  شیراز  »شهرداری 
تندیس شکایت کرده و روند شناسایی 
آنها از سوی پلیس در حال انجام است.«

که  نیست  بار  نخستین   این 
سطح  از  شهری  مجسمه های 
کالنشهرها بطور علنی به سرقت رفته 
در  می شوند.  ناپدید  همیشه  برای  و 
دهه ۸۰ بود که بسیاری از مهم ترین 
هم  سر  پشت  پایتخت  مجسمه های 
ناپدید شده و به سرقت رفتند و هرگز 
و  مقامات  سوی  از  نشدند.  پیدا  نیز 
پیگیری  هیچ  نیز  مسئول  نهادهای 
جدی برای شناسایی مجرمان و سارقان 

و یافتن مجسمه ها صورت نگرفت.
کارشناسان هنری بر این باورند که 
به دلیل ظرفیت محدود  شهرداری ها 
شهرها در استقرار مجسمه های شهری، 
ساختن  پورسانت های  دریافت  برای 
مجسمه های تازه، اقدام به سرقت و نابود 
کردن مجسمه های قبلی می کنند و در 
این مسیر، مجسمه هایی را به سرقت 
می برند و ناپدید می کنند که با نگرش 
نیست. همساز  حکومت  ایدئولوژی  و 

مجسمه  سرقت  اعالم  از  پس 
تئاتر،  استاد  هودی«  »رحیم  برنزی 
در  را  آن  می گوید  شیراز  شهرداری 

زباله ها پیدا کرده است

کار کنم. همینطور چند بار در هفته به 
موزه ها و گالری های پاریس سر می زدم 
تا کارهای هنرمندان دیگر را ببینم. این 
وجود  دوران  این  در  متاسفانه  امکان 
آنالین  به صورت  که  هرچند  نداشت. 
شما می توانستید آثار موزه های جهان را 
ببینید. اما از نظر من این بی فایده است 
زیرا احساسی را که شما روبروی یک 
اثر در موزه دارید ندارید! من به شخصه 
از دیدن کارهای هنرمندان دیگر چه 
کالسیک و چه مدرن می آموزم و معتقدم 
انسان تا زمانی که زنده است و نفس 

می کشد در حال یادگیری است.
اما سعی کردم از از این دوران حداکثر 
استفاده را بکنم. برای من فرصتی بود که 
سیر و سلوکی درونی با خود داشته باشم 
و نگاهی دوباره به فرهنگ و گذشته ام 
بقیه  و  کردم  طراحی  بسیار  بیاندازم. 
اوقاتم هم به مطالعه و تحقیق در تاریخ 
ایران گذشت. به ویژه تمرکز و تحقیقی 
دوباره بر دوران ساسانیان کردم که بسیار 
حدود  ساسانیان  است.  جالبی  دوران 
ایران  ۵ قرن تا زمان حمله اعراب در 
حکومت کردند و بسیار هنر و فرهنگ 
ایران را توسعه دادند. حتی دو سه زن 
در زمان ساسانیان حکومت کرده اند با 
اینکه مدت کوتاهی بوده ولی در رأس 

قدرت بوده اند.
در حال حاضر هم روی تابلویی از ایوان 
مدائن در تیسفون که زمانی پایتخت 
ساسانیان بوده کار می کنم. ایوان مدائن 
تا  ایران  به  حمله  از  پس  اعراب  که 
تمام  و  کردند  تخریب  را  آن  حدودی 
ظریفکاری ها و نقاشی های آن را از بین 
از  بردند و حتا فرش بزرگ آن را که 
طال بافته شده بود تکه تکه کرده و به 

غمنیمت بین خود تقسیم کردند.
= نقش تاریخ و فرهنگ ایران را در 
بسیاری از کارهای شما می توان دید؛ 
تا شخصیت های  ایرانی  نمادهای  از 

تاریخی و فرهنگی؛ چرا؟
-من معتقدم تاریخ را باید دقیق خواند 
و وظیفه ما هنرمندان است که به تاریخ 
و هنر خود ادای دین کنیم و از خود 
یادگار برای نسل های بعد بگذاریم. به 

عنوان مثال بگویم ...

مسعود فخاری

اسماعیل خوئی 4 خرداد در پیامد 
در  بیمارستانی  در  ذات الریه  به  ابتال 
از  چشم  سالگی   ۸3 سن  در  لندن 

جهان فرو بست.
 131۷ تیر   ۸ که  خوئی  اسماعیل 
در مشهد متولد شده بود و در دوران 
ایران بسر می برد  انقالب اسالمی در 
پس از 3 سال زندگی مخفی در میهن 
خود، در سال 13۶3 به لندن، شهری 
که در آن دکترای فلسفه گرفته بود، 

مهاجرت کرد.
اسماعیل  اشعار  از  مجموعه  اولین 
عنوان  با  سالگی   1۸ در  خوئی 
شد.  منتشر  مشهد  در  »بی تاب« 
کارنامه هنری او بیش از 3۰ مجموعه 
شعر و چندین کتاب را در بر می گیرد.

سالگی   ۸3 در  خوئی  اسماعیل 

مرگ یک 
شاعر در 

»بی درکجا«

ویدئو

نتوانست  »بی درکجا« را ترک کرد و 
پس از بیش از سه دهه غربت نشینی 
به زادگاهش بازگردد. اشعار اسماعیل 
خوئی را به گفته خودش می بایست به 
دو دوران تقسیم کرد: اشعار شاعرانه 
اشعار  و  خوئی  اسماعیل  عاشقانه  و 
خوئی  اسماعیل  سیاسی  و  اجتماعی 

عصبانی.
دوران  اشعار  مهم ترین  جمله  از 
به  می توان  عصبانی  خوئی  اسماعیل 
اشاره  »نوروزانه«  و  طاعون«  »امام 
دورانی  در  تهران  در  را  اولی  کرد. 

و  سرود  می کرد  زندگی  مخفیانه  که 
دیگری را در »بی درکجا«ی لندن.

مجموعه   3۰ حدود  شاعر  این  از 
از  خروج  از  قبل  سال های  در  شعر 
ایران و سپس در غربت منتشر شده 
است. البته هنوز چند مجموعه نیز در 
انتظار انتشار هستند. برخی از اشعار او 
انگلیسی،  از جمله  به زبان های دیگر 
فرانسوی، آلمانی، روسی و هندی نیز 

ترجمه شده اند.
زندگی  به  دارد  نگاهی  رأفت  احمد 

این شاعر نامدار ایرانی.

رضا مقصدی
به خاطره ی ُمعطِر عزیِز شورانگیزم: اسماعیل خویی
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رئیسی  =ریحانه سادات 
نقطه  رئیسی  ابراهیم  دختر 
را  پدرش  قوت  و  ضعف 

»مهربانی« او عنوان کرد!
ری  آو د یا با  =مردم 
و  شصت  دهه  اعدام های 
به  رئیسی  ابراهیم  کارنامه 
عنوان عضو »هیئت مرگ« 
از مقامات پیشین و  و یکی 
کنونی قوه قضاییه، نسبت به 
ادعای دخترش درباره مهربانی 
پدرش واکنش نشان داده اند.
در  همتی  =عبدالناصر 
حالی می کوشد که به یکی از 
دو نامزد اصلی این انتخابات 
تبدیل شود که هنوز نتوانسته 
حمایت زیادی از سوی افرادی 
که در این رأی گیری شرکت 

می کنند کسب کند.
و  است  سرد  ایران  در  انتخابات  تنور 
اسالمی  جمهوری  مختلف  جناح های 
و نامزدهای انتخابات نتوانسته اند مانند 
»شور انتخاباتی« ایجاد کنند. با اینهمه 
حواشی این رأی گیری که قرار است پرده 
آخر نمایش آن روز جمعه ۲۸ خردادماه 

اجرا شود ادامه دارد.
ریحانه  سادات رئیسی دختر سیدابراهیم 
شامگاه چهارشنبه 1۲ خرداد  رئیسی 
14۰۰ به عنوان نماینده او در تلویزیون 
حاضر شد و به پرسش های مجری پاسخ 
داد! او در بخشی از این مصاحبه نقطه 
او  را »مهربانی«  و قوت پدرش  ضعف 
عنوان کرد.پس از پخش این مصاحبه از 
صداوسیمای جمهوری اسالمی مردم با 
یادآوری اعدام های دهه شصت و کارنامه 
ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای 
»هیئت مرگ«  و مقام پیشین و کنونی 
قوه قضاییه نسبت به ادعای دخترش 
درباره »مهربانی« پدرش در برابر مردم 

واکنش نشان دادند.
در  همچنین  رئیسی  سادات  ریحانه 
بخشی از این مصاحبه گفته که »در سال 
۹۶ تخریبی علیه پدرم مطرح شد مبنی 
بر اینکه ایشان بین زنان و مردان دیوار 
می کشد در حالی که ایشان بین زنان و 
مردان دیوار نمی کشد بلکه پلی ایجاد 
می کند که باعث پیشرفت هم خانم ها 
ابراهیم  می شود.«دختر  آقایان  هم  و 
رئیسی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه 
بزرگترین نقطه قوت پدرش چیست پاسخ 
است.« داد که »ایشان خیلی مهربان 

او همچنین در پاسخ به پرسش دیگری 

حواشی انتصابات 1400؛
 از توقیف 

حساب 
توئیتری 
همتی تا 

»مهرورزی« 
رئیسی!

درباره اینکه نقطه ضعف ابراهیم رئیسی 
چیست گفت: »در پاسخ به این سوال 
هم باید بگویم که ایشان خیلی مهربان 

و رئوف هستند.«
ریحانه سادات رئیسی همچنین بهترین 
توضیح  چنین  را  پدرش  خصوصیت 
داد: »ایشان بسیار سخت ظلم را قبول 
می کند و با ظلم مبارزه می کند لذا این 
مسئله یکی از اخالق های با صالبت ایشان 
است!«این ادعاهای دختر ابراهیم رئیسی 
که مردم تجربه دیگری از پدرش به عنوان 
مقام مسئول دارند، به ویژه تأکید دختر 
رئیسی بر »مهربانی« پدرش با واکنش 
روبرو  عمومی  افکار  از سوی  گسترده 

شده است.
از  عمومی  افکار  تصویر  پررنگ ترین 
ابراهیم رئیسی، حضور او در هیئت مرگ 
و اعدام گروهی هزاران زندانی سیاسی در 
دهه شصت خورشیدی است. طی روز 
گذشته نیز کاربران ایرانی در شبکه های 
اجتماعی با اشاره به موضوع اعدام هایی 
که زیر نظر ابراهیم رئیسی انجام شده و 
به اشتراک گذاشتن تصاویری از گورستان 
جمعی خاوران و اعدام شدگان اعتراضات 
سراسری سال های گذشته از جمله نوید 
ریحانه  ادعای  به  زم  و روح اهلل  افکاری 

سادات رئیسی واکنش نشان داده اند.
اینهمه در حالیست که برخی تحلیلگران 
نامزد  اصلی ترین  را  رئیسی  ابراهیم 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
می دانند؛ مهمترین رقیب او در جناج 
اصولگرا سعید جلیلی و محسن رضایی 
و از جناح مخالف عبدالناصر همتی است 
که مورد حمایت میانه روها و بخشی از 
میان،  این  دارد.در  قرار  اصالح طلبان 
عبدالناصر همتی در حالی می کوشد به 
یکی از دو نامزد اصلی این انتخابات تبدیل 
شود که هنوز نتوانسته حمایت زیادی از 
سوی افرادی که در این رأی گیری شرکت 
می کنند کسب کند. ویدئوی تبلیغاتی او 
نیز از صداوسیمای حکومت پخش نشد.

همتی در واکنش به پخش نشدن ویدئوی 
تبلیغاتی اش از سوی صداوسیمای رژیم 
در توئیتی اعالم کرده بود که »دوستان 
اصرار دارند که بنده مستند تبلیغاتی خود 
را در فضای مجازی پخش کنم؛ پخش 
مستند از طریق صداوسیما حق قانونی 
بنده و مردم ایران است و در تعامل با 
صداوسیما بر احقاق آن پافشاری می کنم. 
بنا نیست، حق را تنها داد بزنیم و بگوییم 

نشد، تالش می کنم حق اجرا شود.«
همتی در توئیت دیگری نیز نسبت به 
انتقاد  تغییر زمان مناظرات تلویزیونی 
کرده و خطاب به صداوسیمای جمهوری 
اسالمی  نوشته است که »مناظره ها را 
چرا ۲ روز جلو انداختید؟ آیا این شایعه 

سقوط بهشتسقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهیخاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپراندرو اسکات کوپر

قیمت : قیمت : ٣٥٣٥ پوند پوند ++ هزینه بسته بندی و  پستهزینه بسته بندی و  پست
کتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان خریداری کردکتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :کیهان منتشر کرد :

مشهور  قاسمی  =سعید 
به  »حاج سعید« خطاب  به 
طرفدارانش:  و  احمدی نژاد 
محمود جان دلستر با الکل 
کف  بیاد  بخواد  زده  باال 
چیکار  بسم اهلل...  خیابون 
نامرد  مثاًل؟  بکنی  می خوای 

است نیاد!
از  فیض آبادی  =حمید 
به  احمدی نژاد:  نوچه های 
موال دلم برای سعید قاسمی 
و  ذلیل  آنقدر  که  سوخت 
تو  خان  سعید  شده!  خوار 
این  مال  نیستی...  عددی 
تخم   ! نیستی صحبت ها 
بابات نیستی اگر نیایی کف 

خیابون!
=روزنامه کیهان تهران در 
»پیچیده«  با  خود  سرمقاله 
خواندن این دور از »انتخابات« 
می نویسد »انتخابات، میدان 
یا  خروس جنگی ها  نزاع 
بزن بهادر ها  معرکه گیری 
نیست!« در حالی که چنین 
میدانی توسط خود جمهوری 
اسالمی که همواره متشکل 
و   » »خروس جنگی ها ز  ا
اتفاقا  و  بوده  »بزن بهادرها« 
از آن  تهران بخشی  کیهان 
عمال  و  گرفته  شکل  است، 

در جریان است.
شده  تٔایید  نامزدهای  اسامی  اعالم  با 
توسط شورای نگهبان در سیزدهمین 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در ایران باندهای حکومت و دسته ها 
یکدیگر  با  بدست  چماق  گروه های  و 
سرشاخ شده و برای هم خط و نشان 

می کشند.
پیشین  فرماندهان  از  قاسمی  سعید 
از  و  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
انصار حزب اهلل که  نیروهای  لیدرهای 
عالوه بر سرکوب مردم، شهرتش مانند 
و  بی ادبی  به  رژیم  مقامات  بسیاری 
زشتگویی است در یک سخنرانی در 
جمع بسیجیان شهر آستانه اشرفیه در 
استان گیالن تهدید کرد »اگر بخواهید 
به کف خیابان بریزید با من و حزب اهلل 

طرفید!«
سعید قاسمی مشهور به »حاج سعید« 

در بخشی از این سخنرانی که بیشتر 
و  احمدی نژاد  محمود  به  خطاب 
بی سر و  بود در جمالتی  طرفدارانش 
بیراه  و  بد  نداری  ته گفت »… حق 
بگی عمه جان، خاله جان. بخوای بریزی 
کف خیابون، خاله جان خودم میام کف 
و  بابا  به  می شناسید  رو  من  خیابون. 
ننه م در مقابل شهدای مدافع حرم. اون 
ظریف بی شرف و باالتر و گنده تر از اون، 
پرزیدنت و دار و دسته، محمود جان 
که االن دلستر با الکل باال زده بخواد 
این دفعه  بسمه اهلل،  خیابون  کف  بیاد 
عفت و محمود و اصغر و اکبر می خوان 
فردا  بسمه اهلل،  خیابون،  کف  بریزن 
ممکنه به خاطر یاوه گری هات محمود 
که  آشغال خوری هایی  خاطر  به  جان 
کردی تصمیم بگیرند نیایی، چی کار 
موسوی  مثل  مثاًل؟  بکنی  می خوای 
فتنه گر می خوای بیایی کف خیابون؟ 

بسمه اهلل، نامرداست نیاد.«
سعید قاسمی در ادامه برای جمع کردن 
سر  »اتفاقی  می گوید:  نظام  هواداران 
سوزنی آب از آب تکان نخواهد خورد. 
به عنوان یک آدم مجرب ]می گویم[ آب 
از آب تکان نخواهد خورد… می خوای 
بگی امنیتی بریزند و…اون شرایط کاًل 
فرق کرده. حزب اهلل در اوج قدرت است، 

در داخل و در خارج!«
واکنش  با  قاسمی  سعید  تهدیدهای 
شده  مواجه  احمدی نژاد  طرفداران 
به  مشهور  فیض آبادی  حمید  است. 
»حاج حمید« از نوچه های باند محمود 
احمدی نژاد در ویدئویی که یکی از آنها 
منتشر کرد خطاب به قاسمی گفت »به 
موال دلم برای سعید قاسمی سوخت که 
انقدر ذلیل و خوار شده! سعید خان تو 
عددی نیستی… مال این صحبت ها 
نیایی  اگر  بابات نیستی  نیستی! تخم 

کف خیابون!«
که شورای  روز سه شنبه 4 خرداد  از 
یید  تٔا مزدهای  نا می  سا ا نگهبان 
انتخابات  سیزدهمین  شده  صالحیت 
اعالم  را  اسالمی  جمهوری  ریاست 
کرد اختالف بین باندهای حکومت باال 
فرماندهان  واکنش  با  حتا  که  گرفته 
نیروی انتظامی و شماری از نمایندگان 
اسالمی  شورای  مجلس  حزب اللهی 

روبرو شده است.
این کشمکش درون حکومت به بدنه 
فربه و سنگین نظام و همچنین جامعه 
نیز سرایت کرده است. در شبکه های 
تا  اینستاگرام  و  توییتر  از  مجازی 
جریان های  هواداران  هاوس  کالب 
و  اصولگراها  از  نظام  درون  سیاسی 
حزب اللهی ها تا اصالح طلبان با یکدیگر 

در مشاجره اند.
پیش از این مهدی طائب رئیس قرارگاه 
عملکرد  از  دفاع  در  »عمار«  امنیتی 
شورای نگهبان در رد صالحیت ها گفت 
»ما امروز به مرحله ای از خالص سازی 

انقالب رسیده ایم.«
تقویت  حال  در  آنچه  میان  این  در 
شدن است صدای مخالفان جمهوری 
اسالمی است که از مدت ها پیش »نه به 
انتخابات« و »نه به جمهوری اسالمی« 
تمام  که  حالیست  در  این  می گویند. 
درگیری های  و  تصمیم گیری ها  این 
درون حکومت نیز نگرانی نظام نیز از 
مخالفانش است که صفوف آن بیش از 
پیش گسترده شده و رژیم از پیوستن 
آنها در  به  ریزشی های جریانات خود 
است  هراس  در  شدت  به  شرایطی 
از  متشکل  نظام  دور  »خندق«  که 
تحت  ملی- مذهبی ها  و  اصالح طلبان 

عناوین مختلف دیگر پاسخ نمی دهد.
حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی 
خطاب به کسانی که مردم را به عدم 
می کنند  دعوت  انتخابات  در  شرکت 
گفته است »پلیس و دستگاه قضایی با 

آنها برخورد خواهد کرد!«
قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی 
انتظامی نیز با بیان اینکه »دشمن دنبال 
برگزار  پرشور  انتخابات  که  است  این 
نشود اما کور خوانده است« تهدید کرد 
»قطع به یقین نیروی انتظامی با افرادی 
که سعی در برهم زدن آرامش انتخابات 

دارند برخورد می کند.«
و  تهران  نماینده  آقاتهرانی  مرتضی 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
به  واکنش  در  نیز  اسالمی  شورای 
با  صالحیت ها  رد  مورد  در  انتقادات 
تهدید و عصبیت هشدار داد »نباید نظام 
زیر سوال برود… نظام به شما چنین 
تحمل تان  کمی  نمی دهد،  اجازه ای 

می کنند بعد هم جمع تان می کنند!«
اینهم در حالیست که همزمان حکومت 
نامزدهای  میان  جدال  و  مشاجره  از 
و  انتقادات  یا  و  بایکدیگر  انتخاباتش 
دردسرسازی های رد صالحیت شدگان 
نیز به شدت بیم دارد. روزنامه کیهان 
تهران در سرمقاله خود با »پیچیده« 
خواندن این دور از »انتخابات« می نویسد 
»انتخابات، میدان نزاع خروس جنگی ها 
یا معرکه گیری بزن بهادر ها نیست!« در 
خود  توسط  میدانی  چنین  که  حالی 
جمهوری اسالمی که همواره متشکل 
از »خروس جنگی ها« و »بزن بهادرها« 
بوده و اتفاقا کیهان تهران بخشی از آن 
است، شکل گرفته و عمال در جریان 

است.

نزاع »خروس جنگی ها« و »بزن بهادرهای« نظام 
در آستانه گزینش رئیس دولت سیزدهم

از راست: مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران، مهدی طائب رئیس قرارگاه امنیتی عمار، سعید قاسمی سرکرده انصاراهلل، 
حمید فیض آبادی بسیجی حامی احمدی نژاد

که برخی نامزدها از تغییر زمان مناظره ها 
اطالع داشتند صحیح است؟ رقابت نابرابر، 
ناعادالنه تر شد اما برخالف تصورتان من 
آماده تر از آن هستم که با این اقدامات 

صحنه را واگذار کنم.«
همتی در این توئیت از هشتگ »پنج 
در برابر یک« استفاده کرده که کنایه 
به حمایت ویژه ی صداوسیمای دولتی از 

ابراهیم رئیسی است.
و  پیش  روز  چهار  همتی  عدالناصر 
همزمان با آغاز فعالیت اکانت توئیتری 
نوشت:  توئیترش  در  رئیسی  ابراهیم 
»حال که آیت اهلل رئیسی باالخره بعد از 
مدت ها در شبکه های اجتماعی اکانت 
رسمی ایجاد کردند برای رفع تبعیض در 
دسترسی و رفع ظلم فیلترینگ از ایشان 
در خواست می کنم از فردا صبح دستور 
رفع فیلتر توییتر را صادر کنند تا همه 

مردم از مطالب ایشان بهره مند شوند.«
این در حالیست که عصر روز پنجشنبه 
13 خرداد 14۰۰ ستاد مجازی عبدالناصر 
حساب  که  است  کرده  اعالم  همتی 
ریاست  انتخابات  نامزد  این  توئیتری 

جمهوری از دسترس خارج شده است!
این ستاد اعالم کرد که قبال این مسئله 
الریجانی  علی  توئیتری  حساب  برای 
نامزد ردصالحیت شده انتخابات ریاست 
توئیتر  و  داده  رخ  اسالمی  جمهوری 
اعالم کرده بود توقیف این اکانت یک 
رخداد اشتباه بوده و به نظر می رسد 
علت  سایبری«  ارتش های  »حمالت 
همتی  مجازی  باشد.ستاد  توقیف  این 
سایبری«  درباره»ارتش های  توضیحی 
نداد اما حساب توئیتری همتی ساعاتی 
بعد از حالت تعلیق درآمد و به وضعیت 

عادی بازگشت.
یکی دیگر از ویدئوهای تبلیغاتی که در 
صداوسیمای جمهوری اسالمی نمایش 
محسن  تبلیغاتی  ویدئوی  نشد  داده 
در  نیز  رضایی  محسن  است.  رضایی 
واکنش به این موضوع با انتشار توئیتی 
نوشت: »به مستند انتخاباتی بنده نیز که 
دیشب تحویل صداوسیما شده بود،به 
علت تنگ نظری ها اجازه پخش ندادند. 
را حذف  مردمی  مصاحبه های  گفتند 
کنید تا اجازه پخش دهیم! برای شنیده 
از  کردیم؛  انقالب  مردم  صدای  شدن 
ساعت  راس  نترسیم.  #صدای_مردم 
۸ شب مستند کامل را در شبکه های 

اجتماعی منتشر خواهم کرد.« 
این در حالیست که ساعاتی بعد فیلم 
تلویزیون  از  رضایی  محسن  تبلیغاتی 
پخش شد. او بالفاصله از این اقدام از 
صداوسیمای حکومت قدردانی کرد و در 
توئیت دیگری نوشت: »ضمن قدردانی از 
مسئوالن صداوسیما بابت پخش مستند 
انتخاباتی بنده،به فرآیندهای موجود با 
تمام نواقص آن احترام می گذاریم. بااین 
سلیقه ای  برخوردهای  امیدوارم  وجود، 
انتخابات  نامزدهای  و  برسد  پایان  به 
بتوانند درفضایی شفاف و بدون تبعیض 
برنامه های خود را درمعرض انتخاب ملت 

عزیز ایران قرار دهند.«
حاشیه های درون جناحی سیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی در 
حالیست که هیچیک از این نامزدها با 
هیچیک از وعده های اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی نتوانسته نظر شهروندانی را 
که تصمیم به عدم شرکت در انتخابات 

گرفته اند تغییر دهد.
بر اساس نظرسنجی های خود حکومت 
نیز مشارکت مردم در انتخابات دست کم 
زیر ۵۰ درصد خواهد بود و بخش مهمی 
از مردم در فاصله یک ماه گذشته که 
حواشی انتخاباتی و تالش برای باال بردن 
مشارکت مردمی در انتخابات از سوی 
حکومت به جریان افتاده، تصمیم قطعی 
گرفته اند که در انتخابات شرکت نکنند.

مرکز  نظرسنجی  آخرین  اساس  بر 
)ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی 
درباره میزان تمایل مردم به شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری، تنها 34.1 در 
انتخابات شرکت می کنند که این رقم 
کاهش 3 درصدی نسبت به نظرسنجی 

پیشین این مرکز نشان می دهد.

موسم و معنی »انتخابات« در جمهوری اسالمی!

                                                                               ©کیهان لندن/ کارتون های احمد بارکی زاده
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)بازجو  ربیعی  =علی 
عباد(: ین پرونده را تیم های 
تخصصی از ضابطان وزارت 
اطالعات، سازمان اطالعات 
در  قضایی  مرجع  و  سپاه 
قضایی،  مشترک  تیم  یک 
امنیتی و اطالعاتی پیگیری 

می کنند.
با  دولت  =سخنگوی 
این  »انتشار  اینکه  ادعای 
علیه  توطئه  یک  فایل 
گفته  بود«  نظام  و  دولت 
دوستان  دهید  »اجازه  که 
پس  زمینه  این  در  مسئول 
از پایان بررسی ها درباره آن 

اطالع رسانی کنند.«

سخنگوی دولت روحانی از تشکیل 
بررسی مصاحبه  برای  پرونده قضایی 
و  ظریف  محمدجواد  با  لیالز  سعید 
از  بخشی  انتشار  از  ناشی  حواشی 

محتوای آن خبر داد.
علی ربیعی )بازجو عباد( سخنگوی 
 1۸ سه شنبه  روز  روحانی  دولت 
در  پرونده ای  تشکیل  از   13۹۹ آذر 
دادسرای تهران و رسیدگی »تیم های 
تخصصی قضایی، امنیتی و اطالعاتی« 
محمدجواد  صوتی  فایل  انتشار  به 

ظریف خبر داد.
نشست  از  بخشی  در  ربیعی  علی 
خبری هفتگی خود گفته که »طبق 
قضاییه در  قوه  از سوی  اطالع رسانی 
ارتباط با فایل صوتی ظریف، پرونده ای 
در دادسرای تهران تشکیل شده است. 
از  تخصصی  تیم های  را  پرونده  این 
سازمان  اطالعات،  وزارت  ضابطان 
در  قضایی  مرجع  و  سپاه  اطالعات 
و  امنیتی  قضایی،  مشترک  تیم  یک 

اطالعاتی پیگیری می کنند.«
در  بود  نیاز  مدرکی  هر  گفته  او 
و  گرفته  قرار  قضاییه  قوه  اختیار 
نتیجه  به  »حتما به محض دستیابی 

اطالع رسانی خواهد شد.«
اینکه  ادعای  با  دولت  سخنگوی 
علیه  توطئه  یک  فایل  این  »انتشار 
»اجازه  که  گفته  بود«  نظام  و  دولت 
دهید دوستان مسئول در این زمینه 
آن  درباره  بررسی ها  پایان  از  پس 

اطالع رسانی کنند.«
محمدجواد  مصاحبه  از  بخشی 
اقتصاددان  لیالز  سعید  با  ظریف 
اصالح طلب به صورت یک فایل صوتی 
توسط  اردیبهشت  پنجم  یکشنبه 
شبکه تلویزیونی »ایران اینترنشنال« 
به عنوان »اختصاصی« منتشر شد. در 
این  خود  اساس  بر  که  مصاحبه  این 
فایل در ششم اسفندماه 13۹۹ انجام 
شده محمدجواد ظریف مسئولیت های 
از  را به عنوان وزیر خارجه  متعددی 
خودش سلب کرده و قاسم سلیمانی 
بازوی  قدس،  سپاه  پیشین  فرمانده 
انقالب  پاسداران  سپاه  خارجی 
اسالمی را که در حمله پهپادی آمریکا 
)13 دی 13۹۸( در بغداد کشته شد، 
متهم می کند که »دیپلماسی را هزینه 

میدان کرد.«
در  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزیر 
تلویحی  بطور  همچنین  سخنان  این 
کشاندن  عامل  را  پوتین  والدیمیر 
نیروهای نظامی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی به جنگ سوریه معرفی کرده 
تمام  در  که  حالیست  در  این  است. 
ادعا  رژیم  مقامات  گذشته  سال   1۰
می کردند سلیمانی در سفر به مسکو 
جمهوری  تا  کرد  متقاعد  را  پوتین 
نظامی  حضور  سوریه  در  اسالمی 
اما  ظریف  محمدجواد  باشد.  داشته 
در این مصاحبه مدعی شده »پوتین 
قبل از دیدار سلیمانی، تصمیم اش را 

گرفته بود.«
مصاحبه  این  از  دیگری  بخش  در 
شورای   جلسه ی  در  می گوید  ظریف 
شلیک  از  بعد  که  ملی  امنیت  عالی 
به  برگزار شد  اوکراینی  به هواپیمای 
آنها گفت »عرض کردم دنیا می گوید 
اگر  است.  موشک خورده  هواپیما  به 
بگویید  است  خورده  موشک  واقعا 
ببینیم ما چطور می توانیم آن را عالج 
کنیم. خدا شاهد است، آنگونه با من 
برخورد کردند که انگار من کفر ابلیس 
برو  برو،  یعنی چه!  نه،  گفتند  گفتم. 

پرونده قضایی بررسی »فایل صوتی ظریف« در 
دادسرای تهران

حالی  در  کن!  تکذیب  و  بزن  توئیت 
که صبح پنجشنبه آقایان می دانستند 
ظهر  از  بعد  یا  است  خورده  موشک 

چهارشنبه.«
انتشار این فایل صوتی با واکنش های 
مختلف  جناح های  سوی  از  مختلفی 
جمهوری اسالمی روبرو شد. اصولگراها 
انقالب  پاسداران  سپاه  طرفداران  و 
سخنان  تندرو  نیروهای  و  اسالمی 
ظریف را توهین به قاسم سلیمانی و 

سپاه پاسداران ارزیابی کردند.
از پرسش هایی  یکی  از سوی دیگر 
پاسداران  هواداران سپاه  از سوی  که 
دولت  منتقدان  و  اسالمی  انقالب 
روحانی مطرح شده این است که فایل 
صوتی این مصاحبه توسط چه کسی 
از کشور و  به خارج  به چه شکلی  و 
تلویزیون »ایران اینترنشنال« در لندن 

رسیده است.
این مصاحبه  انتشار  از  ساعاتی بعد 
وزارت  سخنگوی  خطیب زاده  سعید 
کرد  ادعا  اسالمی  جمهوری  خارجه 
»یک  شده  منتشر  صوتی  فایل 
از  گزینشی«  و  شده  تقطیع  فایل 
مصاحبه ای هفت ساعته است که به 
»میزان  کننده  منعکس  وجه  هیچ 
احترام و تعاریف مفصل و تقدیرها«ی 

ظریف از سلیمانی نیست.
سعید خطیب زاده با تٔاکید بر اینکه 
دکتر  قرابت های  و  دیرینه  »دوستی 
کسی  بر  سلیمانی  سردار  با  ظریف 
پوشیده نیست« گفت که »این گفتگو 
سازمانی  حافظه  در  ثبت  برای  صرفاً 
و  بود  شده  ضبط  تدبیروامید  دولت 
قرار به انتشار آن نبوده است و معلوم 
چه  با  و  افرادی  چه  توسط  نیست 
اهداف و نیاتی به صورت گزینشی در 

فضای مجازی منتشر شده است.«
علی ربیعی سخنگوی دولت نیز در 
فایل  این  انتشار  به  مشابه  واکنشی 
این  »ربایش  که  بود  گفته  صوتی 
نظام،  دولت،  علیه  توطئه ای  اسناد، 
کارآمد  نهادهای  داخلی،  انسجام 
همچنین  و  میدان ها  در  سرافراز  و 

توطئه ای علیه منافع ملی ماست.«
گفته هایی  اساس  بر  که  حالی  در 
این  فایل صوتی آمده،  که در همین 
تهیه  انتشار  برای  ویدئویی  مصاحبه 
می شده، همزمان خبرهایی غیررسمی 
فایل  هم  که  شد  منتشر  این  درباره 
دیگر  مصاحبه های  هم  و  مربوطه 
مرکز  در دست  دولت  هیئت  اعضای 
نهاد ریاست  پژوهش های استراتژیک 
جمهوری با ریاست حسام الدین آشنا 

بوده است.
عضو  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
نیز از آغاز طرح تحقیق و تفحص از 
نهاد  استراتژیک  بررسی های  مرکز 
ریاست جمهوری اسالمی خبر داد و 
مسئول  را  آشنا  حسام الدین  شخص 

انتشار این مصاحبه دانست.
از  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس 
و  روحانی  حسن  از  اسالمی  شورای 
محمدجواد ظریف خبر داده و گفته 
بود: »این شکایت در قالب ماده ۲34 
آیین نامه داخلی مجلس انجام شده و 
در صورت تصویب این طرح در صحن 
علنی پارلمان برای بررسی بیشتر به 

قوه قضائیه ارجاع می شود.«
این خبرها با برکناری حسام الدین 
آشنا برجسته تر شد. حسن روحانی در 
را  عباد(  )بازجو  ربیعی  علی  حکمی 
به عنوان  جایگزین حسام الدین آشنا 
رئیس »مرکز بررسی های استراتژیک 
کرد.  منصوب  جمهوری«  ریاست 
این  علت  نیز  ایران  خبرگزاری های 
شده  ایجاد  حاشیه های  را  انتصاب 
از  شده  منتشر  صوتی  فایل  درباره 

لیالز  سعید  با  مصاحبه  در  ظریف 
عنوان کردند.

ایندیپندنت  تحلیلگر  فحص  حسن 
فایل  این  درباره  مطلبی  در  عربی 
»واقعیت هایی  است:  نوشته  صوتی 
که در فایل صوتی ظریف در توصیف 
اسالمی  دیپلماتیک جمهوری  اوضاع 
تشکیالت  با  آن  پیچیده  رابطه  و 
نظامی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بیانگر میزان دخالت   مطرح می شود، 
نهادهای حاکم در دایره صالحیت های 
این  در  است چنانکه ظریف  یکدیگر 
بازوی  بین  رقابت  واقعیت  به  فایل 
نظامی  بازوی  و  دولت  دیپلماتیک 
رژیم و میزان نفوذ سپاه پاسداران بر 
ماهیت کار سیاسی و روابط خارجی 
به ویژه روابط منطقه ای حکومت ایران 

اعتراف می کند.«
حاشیه ها پیرامون محمدجواد ظریف 
صوتی  فایل  این  انتشار  با  حالی  در 
افزایش یافت که برخی تحلیلگران او 
را از نامزدهای اصلی سیزدهمین دوره 
ارزیابی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
برای  ظریف  اینهمه  با  می کردند. 
حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
فایل  انتشار  برخی  و  نشد  داوطلب 
صوتی و خشمی که از سوی نیروهای 
پاسداران  سپاه  طرفدار  و  تندرو 
ایجاد  او  به  نسبت  اسالمی  انقالب 
شد را علت کنار کشیدن محمدجواد 
ظریف از سیزدهمین انتخابات ریاست 

1۷ ادامه در صفحهجمهوری اسالمی دانسته اند.

=عباس عراقچی: مطمئن 
نیستم که مذاکرات وین در 

این دور به نتیجه برسد.
اولیانوف:  =میخائیل 
متاسفانه همه چیز در روابط 
ایران و آژانس پیچیده است.
در  خطیب زاده:  =سعید 
بررسی  به  وین  مذاکرات 
رسیده ایم  کلیدی  مسائل 
بن بست  به  مذاکرات  این  و 

نرسیده است.
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
می گوید ایران هنوز نتوانسته در مورد 
از  تعدادی  در  اورانیوم  آثار  شناسایی 
توضیح  نشده خود  اعالم  اتمی  مراکز 
دهد. خبرگزاری رویترز دوشنبه 31 ماه 
مه )1۰ خرداد( می نویسد این وضعیت 
احتماالً به یک جدال تازه دیپلماتیک 
و  منجر می شود  و غرب  تهران  میان 
می تواند مذاکرات اتمی را متوقف کند.

و  فرانسه  انگلیس،  پیش  ماه  سه 
به  آمریکا  پیشنهادی  طرح  آلمان، 
شورای حکام آژانس را با هدف انتقاد 
دلیل  به  ایران  اسالمی  جمهوری  از 
رد  اورانیوم  آثار  منشاء  ندادن  توضیح 

کردند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در چند 
مرحله در مورد این مسئله با مقامات 
مسئول جمهوری اسالمی مذاکره کرد 

اما تهران پاسخ قانع کننده ای نداشت.
رافائل گروسی در گزارش تازه خود 
می نویسد: »پس از چندین ماه هنوز 
وجود  برای  را  الزم  توضیحات  ایران 
ذرات مواد اتمی در سه مکانی که آژانس 
از آنها بازرسی کرده، ارائه نکرده است.«

اعالم  آژانس  گزارش  در  همچنین 
شده  غنی  اورانیوم  ذخایر  میزان  شد 
ایران در سه ماه اخیر با افزایش ۲۷3 
تعیین  میزان  برابر  به 1۶  کیلوگرمی 

شده در برجام رسیده است.
که  کرده  نگرانی  ابراز  گروسی 
بحث های فنی بین آژانس و ایران نتایج 
مورد انتظار را نداشته باشد و هشدار 
داده »نبود پیشرفت در شفاف  شدن 

صحت  پیرامون  آژانس  پرسش های 
و کامل بودن اظهارات پادمانی ایران، 
از  ارائه اطمینان  توانایی آژانس در  بر 
ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران 

تأثیر جدی می گذارد.«
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل 
اتمی پیش از این در مصاحبه با روزنامه 
بود  داده  هشدار  تایمز«  »فایننشال 
غنی سازی ۶۰ درصدی در ایران سطحی 
است که »فقط کشورهای سازنده بمب 
اتمی به آن دسترسی پیدا می کنند.«

گزارش آژانس در حالی منتشر شده 
غیرمستقیم  مذاکرات  ششم  دور  که 
وین  در  آمریکا  و  اسالمی  جمهوری 
برای احیای برجام در جریان است اما 
به نظر می رسد این دور از مذاکرات نیز 

به نتیجه  ی مشخصی نرسد.
خارجه  وزیر  معاون  عراقچی  عباس 
در  »االن  می گوید  اسالمی  جمهوری 
اختالفات  درباره  که  هستیم  نقطه ای 
بارزی که وجود دارد به آنها پرداخته 
و  است  شده  تهیه  متن ها  می شود. 
مقدار زیادی از متون آماده است ولی 
مسائل اختالفی تحت بررسی است.« 
که  نیستم  »مطمئن  افزود:  عراقچی 
نتیجه  به  دور  این  در  وین  مذاکرات 

برسد.«
روسیه  نماینده  اولیانوف  میخائیل 
از  پیش  نیز  وین  اتمی  مذاکرات  در 
را  خود  قبلی  خوش  بینی های  این 
تکذیب کرده بود در توییتی می نویسد 
ایران  روابط  در  چیز  همه  »متاسفانه 

این،  با وجود  پیچیده است.  آژانس  و 
ضروری  سطح  که  هستیم  قدردان 
همکاری را حفظ می کنند. بر اساس 
دالیلی باور داریم که مشکالت موجود 

موقت هستند.«
دسترسی  که  حالیست  در  اینهمه 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 
به تٔاسیسات اتمی ایران بسیار محدود 
شده است. طبق توافق سه ماه پیش 
دوربین های  مقرر شد  آژانس  و  ایران 
را  ایران  اتمی  فعالیت های  مداربسته 
توافق  به  مذاکرات  اگر  و  کنند  ضبط 
قرار  آژانس  اختیار  در  فیلم ها  رسید 
این  دیگر  یکماه  برای  اکنون  گیرد. 

توافق تمدید شده است.
کاظم  غریب آبادی نماینده جمهوری 
اسالمی در سازمان های بین المللی در 
وین در توئیتی تٔاکید کرد گزارش تازه 
که  شده  تنظیم  شرایطی  در  آژانس 
اقدامات داوطلبانه و فراپادمانی از سوی 
ایران از تاریخ ۲3 فوریه ۲۰۲1 متوقف 

بوده است.
گزارش  در  که  را  مهمی  موارد  او 
تازه آژانس به آنها اشاره شده از جمله  

چنین فهرست کرده است:
به  کنون  تا  تاریخ  آن  از  –آژانس 
توسط  شده  جمع آوری  داده های 
دسترسی  خود  نظارتی  تجهیزات 
نداشته است و ایران پروتکل الحاقی را 
اجرا نکرده و همچنین اظهارنامه های 
خود را در این رابطه به روزرسانی نکرده 

است.

نگرانی از »پیچیده شدن« و »بی نتیجه ماندن«
مذاکرات وین؛ سعید خطیب زاده: به بن بست نرسیدیم!

= تالش بخش از نیروهای 
متشکل در حشدالشعبی برای 
کودتا و برکناری دولت مصطفی 
ند. ما نافرجام  لکاظمی  ا
= شیخ ثابر البیاتی رئیس 
شورای عشایر عراق معتقد 
کودتا  برای  تالش  که  است 
علیه دولت قانونی عراق به 
دستور و با حمایت جمهوری 

اسالمی انجام گرفت.
س  شنا ر کا یک  =
است  معتقد  عراق  امنیتی 
نزدیک تر  همکاری  طرح 
با  عراقی  امنیتی  نیروهای 
نظامیان آمریکایی برای خلع 
گروه های  از  برخی  سالح 
شبه نظامی که روی میز کاخ 
سفید قرار دارد، دلیل اصالی 

این کودتای نافرجام بود.
بازداشت  پیامد  در  رأفت -  احمد 
قاسم مصلح فرمانده نظامی حشدالشعبی 
در استان االنبار و تالش برای بازداشت 
صباح الوافی از فرماندهان »عصائب اهل 
حق« که موفق به فرار شد، شبه نظامیان 
نیروی  حمایت  تحت  حشدالشعبی 
انقالب اسالمی،  قدس سپاه پاسداران 
با اشغال بخش هایی از مرکز شهر بغداد 
شهر های  از  برخی  در  نظامی  رژه  و 
داشتند دولت مصطفی  جنوب تالش 
کنند.  استعفا  به  مجبور  را  الکاظمی 
ابوفدک از رهبران »کتائب حزب اهلل« و 
قیس خزعلی رهبر »عصائب اهل  حق« 
همزمان با اشغال بخش هایی از »منطقه 
حشدالشعبی،  نیروهای  توسط  سبز« 
دستگیری  حکم  مشترکی  فرمان  در 
برخی از امرای ارتش و مقامات عالیرتبه 

کودتای نافرجام شبه نظامیان تحت حمایت نیروی »قدس« سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در عراق

نیروهای امنیتی را نیز صادر کرده بودند 
که البته با شکست تالش برای کودتا، 

نافرجام ماند.
شورای  رئیس  البیاتی  ثابر  شیخ 
عشایر عراق در گفتگو با کیهان لندن، 
دست  به  متهم  را  اسالمی  جمهوری 
داشتن در این کودتای نافرجام می کند 
اسالمی  جمهوری  »برای  می گوید:  و 
قابل قبول نیست که در عراق دولتی 
بر سر کار آید که مستقل عمل می کند 
و منافع ملی عراق را بر منافع حکومت 
ایران ترجیح می دهد. دولت مصطفی 
کاهش  برای  را  اقداماتی  الکاظمی 
نفوذ جمهوری اسالمی در عراق انجام 
داده که برای تهران قابل قبول نیست 
صراحت  به  نمی تواند  که  آنجا  از  و 
ناخشنودی خود را اعالم کند و دست 
به اقداماتی برای برکناری نخست وزیر 
بزند، دست نشاندگان خود را به میدان 
فرستاده تا این اقدامات را به عراقی ها 

نسبت دهد.«
یک منبع دیگر که به دالیل امنیتی 
نشود  برده  نام  او  از  است  خواسته 
می افزاید »آنچه نیروهای حشدالشعبی 
را برای کودتا علیه مصطفی الکاظمی و 

ارتش عراق به خیابان کشاند، بیش از 
اعتراض به بازداشت قاسم مصلح ، ترس 
از همکاری نزدیک تر نیروهای امنیتی 
عراقی با نظامیان آمریکایی برای خلع 
شبه نظامی  گروه های  از  برخی  سالح 
است که خارج از قانون عمل می کنند.«

اقدامات امنیتی شدید دولت عراق در 
مقابله با کودتا و خرابکاری های گروه های 
شبه نظامی وابسته به جمهوری اسالمی؛ 

بغداد؛ ۲۶ ماه مه ۲۰۲1
اشاره این کارشناس امنیتی عراقی به 
طرح هایی است که فرماندهی سنتکام 
)فرماندهی مرکزی ایاالت متحده( برای 
تحت  شبه نظامیان  حمالت  با  مقابله 
حمایت جمهوری اسالمی به کاخ سفید 
فرستاده و در انتظار تائید جو بایدن برای 
اجرای آن است. هدف این طرح ها، تا 
آنجا که کیهان لندن توانسته است اطالع 
پیدا کند، خلع سالح گروه هایی است که 
در چند ماه گذشته به فرودگاه های اربیل 
و بغداد و پایگاه هایی چون عین االسد 

حمله موشکی و پهپادی کرده اند.
هرکدام از این طرح ها می توانند به 
گروه های  تسلیحاتی  و  نظامی  قدرت 
اسالمی  جمهوری  حمایت  تحت 

خسارات جدی وارد کنند و فعالیت های 
آنها را بطور قابل توجهی کاهش دهند. 
این گروه ها از آغاز ریاست جمهوری جو 
بایدن بیش از 3۰ حمله به پایگاه های 
نظامی در عراق انجام داده اند. از سال 
۲۰1۹ با آغاز تظاهرات گسترده مردمی 
امروز نیز حداقل ۷۰ روزنامه نگار و  تا 
فعال مدنی توسط این گروه ها ترور شده 
و 4۲ نفر نیز ربوده شده اند که اطالعی از 
سرنوشت آنها در دست نیست. فعاالن 
افراد  این  که  می زنند  حدس  عراقی 
احتمال دارد در زندان مخفی جرف النصر 
نیروهای  از  برخی  کنترل  در  که 
حشدالشعبی است، نگهداری می شوند.

این گروه های افراطی و فرقه ای وابسته 
به جمهوری اسالمی در ماه اردیبهشت 
ایهاب الوزنی فعال مدنی سرشناس را در 
مقابل خانه اش ترور کردند. چند روز بعد 
نیز تالش کردند احمد حسن را با شلیک 
موفق  که  کنند  ترور  به سرش  گلوله  
نشدند، اگرچه این روزنامه نگار با شرایط 
بیمارستان  در  هنوز  وخیم  جسمانی 
بستری است. در نواری که خانواده ارهاب 
الوزنی منتشر کرده است، صدای قاسم 
مصلح شنیده می شود که این فعال مدنی 
را تهدید به مرگ می کند و می گوید »اگر 
یک روز هم از عمرم باقی مانده باشد تو 

را خواهم کشت!«
حاتم الفالح تحلیلگر عراقی می گوید 
»حمله به روزنامه نگاران و فعاالن مدنی 
به دستور نیروی قدس سپاه پاسداران 
که  می گیرد  صورت  اسالمی  انقالب 
هیچ صدایی در مخالفت با اهداف خود 
در عراق را قبال هم  تحمل نمی کرد و 
اکنون که دولت نیز از دستوراتش پیروی 
نمی کند، کمتر تحمل می کند و بنابراین 
در صدد است با هر وسیله ای صداهای 
می توانند  که  را  مخالف  و  معترض 
تاثیرگذار باشند، خاموش سازند و  بذر 

رعب و وحشت در جامعه بکارند.«
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کدام را 
انتخاب کنیم؟

بینایی سنج یا چشم پزشک؟
انتخاب یک چشم پزشک برای سالمت بسیار مهم است 

بتواند به دقت  تا  او اعتماد کافی داشته باشید  باید به  زیرا 
بینایی شما را بسنجد و کمک کند که در طول زندگی بینایی خوبی 

داشته باشید. اولین مرحله این است که بدانید که دو نوع چشم پزشک 
وجود دارد:بینایی سنج یا اپتومتریست و چشم پزشک.

البته گاهی اوقات نفر سومی هم به نام عینک ساز است که بعضی از افراد به 
او مراجعه می کنند اما تفاوت بین اپتومتریست »بینایی سنج » و چشم پزشک 

چیست؟ اگر چشمان شما سالم است و نیاز به درمان پزشکی خاص و یا جراحی 
ندارد، نوع پزشکی که انتخاب می کنید، باید برای معاینه های معمولی باشد که به 

تجربه شما بستگی دارد.
هم چشم پزشک و هم بینا سنج هر دو می توانند معاینه های مربوط به چشم را 
انجام دهند و هر دو در این زمینه تخصص دارند اما اگر مشکل خاصی در چشم 
خود دارید، مشکالتی مثل گلوکوما یا اب مروارید، بسیار مهم است که به یک 
چشم پزشک مراجعه کنید که به اندازه کافی بتواند طیف درمانی مختلف را به 
شما معرفی کند. معموال در چنین شرایطی جراح چشم و چشم پزشک به 

شما کمک خواهد کرد.
اکثر بینایی سنج ها می توانند برای مشکالت معمولی چشم مانند 

خشکی چشم و عفونت، درمان های معمول و متدوالی را ارائه 
دهند اما بیماری های مزمن مانند گلوکوما باید توسط 

چشم پزشک مورد بررسی قرار بگیرد. گاهی 
اوقات ممکن است نیاز به جراحی 

هم باشد.

زنان  شاخص

... ندهد هیچ کسی نسبت طاوسی
به شغالی که دم زشت کند رنگین

چو کبوتر بچه پرواز مکن فارغ
که به پروازگه تست قضا شاهین

ز کمان قدر آن تیر که بگریزد
کشدت گر چه سراپای شوی روئین

همه خون دل خلق است درین ساغر
که دهد ساقی دهرت چو می نوشین

خاک خوردست بسی گلرخ و نسرین تن
که می روید از آن سرو و گل و نسرین

مرو ای پیشرو قافله زین صحرا
که نیامد خبر از قافله پیشین

دل خود بینت بیازرد چنان کژدم
تن خاکیت ببلعد چنان تنین ...

شست استفاده نکنید زیرا شمارش نبض 
سرخرگ توسط آن دشوار می باشد.

احساس  را  نبض  اولین  که  هنگامی 
ثانیه   1۵ هر  در  را  آن  تعداد  کردید 
بشمارید و تعداد کل را در عدد 4 ضرب 
کنید . به عنوان مثال اگر تعداد نبض در 
هر 1۵ ثانیه ۲۰ عدد بود پس ضربان 

قلب شما ۸۰ بار در دقیقه می زند.
و  اشاره  انگشت   : کاروتید  شریان   .۲
میانی خود را در کنار نای ) دقیقا زیر 
استخوان فک ( قرار دهید . در این روش 
ممکن است برای شناسایی محل دقیق 
نبض کمی انگشتان خود را تغییر دهید 
. تعداد نبض خود را در هر 1۵ ثانیه 
بشمارید و در نهایت تعداد بدست آمده 

را در عدد 4 ضرب کنید.
3. نبض پدال : دراین روش بااستفاده از 
قسمت باالیی پا )محلی که رکاب میزنید( 
می توانید تعداد نبض خود را بدست آورید 
. برای شروع ابتدا انگشت اشاره و میانی 
استخوان  قسمت  باالترین  در  را  خود 
یعنی امتداد قسمت باالیی پا قرار دهید 

. هنگامی که اولین نبض خود را احساس 
کردید هر 1۵ ثانیه یکبار آن را بشمارید 
و عدد بدست آمده را در 4 ضرب کنید.

بیشتر  روش  این   : بازوها  شریان   .4
در خردساالن رایج است . برای انجام 
این روش ابتدا بازوی کودک را کمی 
دست  شدن  خم  محل  تا  بچرخانید 
 . گیرد  قرار  سقف  و  شما  روبه روی 
انگشت اشاره و میانی خود را کنار محل 
خم شدن و زیر استخوان بازو قرار دهید 
و هنگامی که اولین نبض را احساس 
کردید هر 1۵ ثانیه یکبار آن را بشمارید 

و در نهایت در عدد 4 ضرب کنید.
5. بررسی ضربان قلب با یک دستگاه 
کمکی : تعداد زیادی دستگاه وجود دارد 
که از طریق آن می توانید تعداد نبض و 
در نهایت تعداد ضربان در دقیقه را بیابید 
:دستگاه  از  عبارتند  آنها  از  برخی  که 
فشار خون خانگی، دستگاه های ردیابی 
در  موجود  های  برنامه  اندام،  تناسب 
گوشی های هوشمند، برخی از دستگاه 

های ورزشی.
ضربان قلب نرمال باید چه تعداد باشد؟

ضربان قلب به سن مربوط می شود . 
سرعت ضربان قلب در حال استراحت 

اندازه گیری ضربان 
قلب به معنای میزان نبض 
استراحت   . می باشد  دقیقه  یک  در 
که  معناست  این  به  قلب  ضربان 
هنگامی که در حال استراحت هستید 
می زند  دقیقه  در  شما  نبض  تعداد 
در سالمت  مهمی  معیار  امر  این  و 
عالوه   . می باشد  قلب  ماهیچه های 
بر این ،دانستن اینکه چگونه ضربان 
قلب و تعداد نبض خود را بسنجید 
نبض  است  و گاهی الزم  بوده  مهم 

فرزندتان را نیز بررسی کنید.
سن و میزان تناسب اندام تاثیر زیادی 
در ضربان قلب در حال استراحت دارد 
. موارد عنوان شده در ادامه مطلب، 
تحت  تا حدی  را  قلب شما  ضربان 

تاثیر قرار خواهند داد :
درجه حرارت بدن، وضعیت بدن مانند 
دراز کشیدن ، نشستن و یا ایستادن، 
حالت عاطفی، مصرف کافئین، مصرف 
مشکالت  خاص،  داروهای  برخی 
اساسی قلب یا تیروئید. نبض در نقاط 
خاصی از بدن که شریان ها بزرگتر 
پوست  به  نزدیک  همچنین  و  بوده 
هستند احساس می شود. آسان ترین 
روش برای پیدا کردن نبض برروی 
مچ و یا گردن است . یک نبض سالم 

1۰۰-۶۰ بار در دقیقه می زند.
نبضتان را کجای بدن پیدا کنید؟

قسمت هایی که پیدا کردن نبض در 
آنها کمی آسان است عبارتند از: کنار 
جمجمه سر، پشت زانوها، کشاله ران، 
قسمت داخلی آرنج هنگامی که بازو 
صاف رو به سقف می باشد، قسمت 

باالیی و یا داخلی پا، پشت زانوها.
روش های رایج اندازه گیری نبض

1. شریان زند اصلی که نحوه بررسی 
نبض توسط آن چنین می باشد : ابتدا 
انگشت اشاره و انگشت میانی را بر 
قرار  انتهای مچ دست مخالف خود 
دهید ، فقط دقت کنید که از انگشت 

خدیجه افضل وزیری
)1۲68-1359( 

حقوق  فعال  وزیری  افضل  خدیجه 
زنان و روزنامه نگار ایرانی بود.

پنجمین  وزیری  افضل  خدیجه   
از  استرآبادی  خانم  بی  بی  فرزند 
موسی خان  و  زنان  حقوق  فعاالن 
از  بود. مادرش بی بی خانم  وزیری 
فعاالن حقوق زنان در دوره مشروطه 
به  معروف  خان  موسی  پدرش  و 
کلنل  معاون  و  ارتشی  یک  وزیرف 

تقی خان پسیان بود. 
آمده  تاریخی  منابع  بعضی  در 
هنوز  وقتی  خانم  بی  بی  که  است 
بود،  نکرده  تاسیس  را  مدرسه اش 
بتواند  اینکه دخترش خدیجه  برای 
پسرانه  لباس  با  را  او  کند  تحصیل 
همین  به  می فرستاد.  مدرسه  به 
تحصیل  اهمیت  هم  خدیجه  دلیل 
و دانش برای دختران را درک کرد 
و وقتی به سن 1۶ سالگی رسید و 
در کنار مادرش به دختران دبستان 
دوشیزگان که مادرش تاسیس کرده 
بود، درس داد و جزو اولین معلمان 
نخستین مدرسه دخترانه ایران لقب 
برادر  وزیری  علینقی  کلنل  گرفت. 

خدیجه بود.
کنار  در  وزیری  افضل  خدیجه 
هم  را  مطبوعات  کار  تدریس 
نشریات شکوفه،  در  او  کرد.  شروع 
ایران نو  و  سرخ  شفق  عالم نسوان، 
مقاالت مختلفی در دفاع از حقوق 

زنان نوشته است. 
نام  به  خدیجه  دختران  از  یکی 
شفاهی  خاطرات  مالح  مهرانگیز 
مادر را تدوین و بازنویسی کرد که 
پیشگام  زنان  »از  نام  با  کتاب  این 
بی  بی  دختر  وزیری  افضل  ایران: 

پروین اعتصامیخانم استرآبادی« منتشر شد.
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پروتئین منبع غنی از آمینو اسیدهای 
مورد نیاز در بدن برای چندین فرآیند 
از حمایت ساختاری گرفته تا انتقال 
از  بافت ها است.  به ریه ها و  اکسیژن 
یک دیدگاه ساختاری، آمینو اسیدها 
از  برای سوخت و حمایت  نیاز  مورد 
سیستم عضالنی اسکلتی و نیز حمایت 
ساختاری از یک بافت و سطح سلولی 
از هر چیزی به غشا سلولی مو و ناخن ها 
مورد نیاز است.مهم است که به آمینو 
برای  بزرگ  بلوکی  به عنوان  اسیدها 
تقریبا هر فرآیند بیولوژیکی در بدن 
آمینو  مثال،  عنوان  به  کنیم.  اشاره 
سازنده  بلوک های  همچنین  اسیدها 
انتقال دهنده های عصبی مثل دوپامین 
و سروتونین هستند.به همین دلیل، 
افرادی که کمبود پروتئین دارند، در 
انتقال دهنده های عصبی دچار کمبود 
را  آنها  گرسنگی  تواند  می  هستند 
تحریک کند که منجر به افزایش وزن 
استرس،  تواند  می  حتی  و  می شود 
اضطراب و خواب را تحت تاثیر قرار دهد.

نشانه هایی که به کمبود پروتئین ختم 
می شوند:

1-گرسنگی : گرسنگی مداوم یا مکرر 
فیزیکی و یا عاطفی اغلب نشانه این 
است که بدن خود را به درستی تغذیه 
نمی کنیم. پروتئین برای ترویج سیگنال 
های سیری به مغز و تثبیت میزان قند 

خون مورد نیاز است.
ماهیچه ها:  رفتن  دست  از   -۲  
ماهیچه های خسته، با افزایش چربی 
بدن و از دست دادن ماهیچه می تواند 
پروتیین  مصرف  از  نشانه ای  همگی 

ناکافی باشند.
 3-افسردگی : اسیدهای آمینه مانند 
تریپتوفان یا تیروزین را به عنوان مواد 
انتقال دهنده های عصبی  برای  اولیه 
مثل سروتونین و دوپامین که می تواند 
منجر به افسردگی و تغییرات در حالت 
روحی و اضطراب شود به خاطر داشته 
باشید. از مصرف پروتیین کافی در غذا 
و تنقالت برای بهبود روحیه مثبت و 
جلوگیری از پرخوری اطمینان حاصل 

کنید.
 4-خستگی : کمبود پروتیین می تواند 
ذهنی  و  به خستگی جسمی  منجر 
شود.پروتئین ناکافی می تواند منجر 
به انقباض عضالنی ، گرفتگی عضالت 
ماهیچه و خستگی شود. آمینو اسیدها 
از قبیل گلوتامین در کنار گلوکز در 
استفاده  مورد  برای سوخت  ماهیچه 

قرار می گیرند.
ناکافی  مصرف    : مو  ریزش   -5
پروتئین قطعا می تواند منجر به ریزش 
مو شود چون بدن به آمینو اسیدها مثل 
،سیستئین،لیزین ، و متیانین نیاز دارد 

تا مو تشکیل دهد.
6- احتباس مایعات : پروتئین برای 
حفظ تعادل کافی مایعات درون و خارج 
از سلول ها ضروری است. بدون پروتئین 
مناسب بدن اغلب مایعات را در خارج از 
سلول ها حفظ می کند که موجب حفظ 
مایعات به خصوص اطراف شکم و آب 

زدایی سلول ها می شود. 

بافت  این  افت  و 
گونه شود.

13-دست های ورم کرده : کمبود 
پروتئین عملکرد و ظاهر ماهیچه ها را 
تحت تاثیر قرار می دهد و دلیل این 
است که هنگامی که بدن دچار کمبود 
پروتئین است و از رژیم غذایی پروتئین 
کافی دریافت نمی کند، برای جبران 
در  دیگر  منابع  به سراغ  این کمبود 
بدن می رود که یکی از آنها الیه های 

ماهیچه ای است.
14-نفخ شکم : بسیاری از عملکردهای 
متابولیک و گوارشی به مصرف آمینو 
اسید وابسته هستند. اگر بدن به خاطر 
کمبود پروتئین، تولید آنزیم، انقباضات 
ماهیچه در دستگاه گوارش احساس 

ناراحتی کند به طور کلی هضم دچار 
مشکل می شود.

15-نامنظمی چرخه قاعدگی: یکی 
از رایج ترین دالیلی که زنان از دوره های 
نامنظم و نابروری رنج می برند، شرایطی 
تخمدان  عنوان سندرم  به  که  است 
دو  پلی کیستیک شناخته می شود. 
عامل اصلی چاقی و دیابت است - در 
حقیقت، مقاومت انسولین ۵۰ تا ۷۰ 
درصد از تمام زنان دارای تخمدان پلی 
کیستیک را تحت تاثیر قرار می دهد.

رژیم  و  باال  پروتئین  کم،  پروتئین 
کربو هیدرات باال می تواند به مقاومت 
انسولین، خستگی، التهاب و افزایش 
ظریف  تعادل  که  کند  کمک  وزن 
هورمون های زنانه را مختل می کند 

)از جمله استروژن، پروژسترون(
 16-التیام ضعیف و کند زخم ها: 
مصرف پروتئین کم می تواند ریسک 
را برای از دست دادن ماهیچه، ریزش 
مو و بهبود استخوان، ضعف استخوان، 
پوکی  حتی  و  استخوان  شکستگی 
استخوان افزایش دهد. پروتئین برای 
جذب کلسیم و کمک به متابولیسم 

استخوان مورد نیاز است.

 ۷- کلسترول باال : کلسترول باال و تری 
گلیسرید تنها ناشی از خوردن غذاهای 
چرب نیست - آن ها هم چنین نتیجه 
افزایش التهاب، عدم تعادل هورمونی و 
رژیم غذایی فراوری شده با قند باال است. 
اگر تمایل دارید غذاهای پروتئینی را با 
غذاهای قندی ، کربوهیدرات تصفیه و 
فرآوری شده جایگزین کنید، کلسترول 
می تواند به طور موثر چربی های مفید را 

افزایش دهد.
8- احساس نگرانی و دم دمی بودن: 
آمینو اسیدها، بلوک های سازنده برای 
که  هستند  عصبی  دهنده های  انتقال 
احوال شما را کنترل می کنند. پروتیین ها 
به مغز کمک می کنند تا هورمون هایی 
مثل دوپامین و سروتونین را ترکیب کنند 
که به ایجاد احساسات مثبت مثل آرامش، 
هیجان و مثبت گرایی کمک می کند.

 9- مشکل در خواب: بیخوابی و خواب 
نامطلوب گاهی اوقات می تواند به سطح 
ناپایدار قند خون، افزایش کورتیزول و 

کاهش تولید سروتونین مرتبط باشد. 

از  حمایت  برای  مبهم:  10-افکارات 
بسیاری از جنبه های عملکرد سیستم 
عصبی سالم، پروتئین مورد نیاز است. 
انگیزه  کمبود  تمرکز،  مغز، ضعف  مه 
تواند  می  اطالعات جدید  یادگیری  و 
انتقال  در  شما  که  باشد  نشانه هایی 
تمرکز  به  نیاز  که  عصبی  دهنده های 
دارید، از جمله دوپامین، آدرنالین، نور اپی 

نفرین و سروتونین نشان دهید.
11-چشم های متورم: کاهش میزان 
پروتئین پالسمای خون منجر به حالتی 
آن  به  پزشکی  اصطالح  در  که  خاص 
Oedema می گویند می شود و در واقع 
همین کاهش پروتئین احتمال دارد به 
وسیله ریه ای ایجاد شود که به میزان 
کافی آهن دریافت نمی کند ؛ در حقیقت 
این تورم کم خونی حاصل از کمبود آهن 
برای ساختن هموگلوبین است که منجر 

به ایجاد ورم می شود.
های  گونه  1۲-گونه های پف کرده:   
بزاقی  غدد  عالمت  می توانند  پف آلود 
متورم باشند و عدم تعادل پروتئین - 
کربوهیدرات را به وضوح نشان دهند. 
این تورم ممکن است در هر مرحله ای 
از بیماری رخ بدهد و موجب پژمردگی 
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اندازه گیری نبض به روشی آساننشانه های کمبود پروتئین در بدن !
در بزرگساالن از ۶۰ تا 1۰۰ ضربان در 
دقیقه متفاوت است. تعداد ضربان قلب 
مردان نسبت به زنان پایین تر است و 
میانگین سرعت ضربان قلب در حال 
استراحت در زنان در میانه ۷۰ تا ۸۰ 
قرار دارد، اما در مردان حدود ۷۰ است. 
علت این تفاوت به قوی تر بودن عضله 
قلب در مردان مربوط است.ورزشکاران 
ممکن است ضربان قلبی کم تر از۶۰ 
بار در دقیقه در حالت استراحت داشته 
باشند برای محاسبه حداکثر ضربان 
قلب می توانید از معادله کم کردن 
سن خود از عدد ۲۲۰ استفاده کنید.

دارید  اگر 4۵ سال سن  مثال  برای 
بار  شما 1۷۵  قلب  ضربان  حداکثر 
در دقیقه می باشد:  ۲۲۰-4۵=1۷۵

نشانه  غیرطبیعی  نبض  ضربان 
چیست؟

سبب  )آریتمی(  قلب  ریتم  اختالل 
می شود قلب با سرعت بیش از حد 
باال یا بیش از حد پایین، یا با ریتم 
نامنظم بتپد.“تاکیکاردی “ که ناشی 
پیام های  گسیل  که  است  آن  از 
منشا  قلب  حفره  از  که  الکتریکی 
می گیرند و در آن سرعت ضربان قلب 
به باالی 1۰۰ تپش در دقیقه می رسد 
.رسیدن سرعت ضربان قلب به 1۵۰ 
و باالتر ناشی از عارضه ای است که 

“تاکیکاردی فوق بطنی” نام دارد.
برادیکاردی به عارضه ای می گویند که 
در آن سرعت ضربان قلب به کمتر از 
۶۰ ضربه در دقیقه می رسد و بیانگر 
آسیب دیدن قلب به علت حمله قلبی 
یا سایر بیماری های قلبی- عروقی یا 
مشکالت گره سینوسی- دهلیزی است.

میان فشار خون و سرعت ضربان قلب 
رابطه ای وجود ندارد، و ممکن است 
فشار خون باال بوده اما سرعت ضربان 

قلب طبیعی باشد.
شدید  جسمی  فعالیت  هنگام  در 
سرعت ضربان قلب افزایش و اندکی 
فشار خون باال می رود . با پایین آمدن 
فشار خون ، بدن با افزایش سرعت 
ضربان قلب برای تشدید برون ده قلب 

به آن واکنش نشان می دهد.
چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد ؟

برادیکاردیا  را  پایین  قلب  ضربان 
باشید. نظر  باید تحت  می نامند که 

در بزرگساالن سالم و یا ورزشکاران، 
ضربان قلب پایین و بدون عالئم ، نشانه 
عضله قلب بسیار سالم است . چنانچه 
ضربان قلب شما از ۶۰ بار در دقیقه 
کمتر است و درد قفسه سینه دارید به 
پزشک مراجعه کنید.ضربان قلب دائما 
باال )بیش از 1۰۰بار در دقیقه هنگام 

استراحت( را تاکی کاردیا می نامند.
هنگام ورزش ، استرس و اضطراب ، 
بیماری و یا مصرف کافئین طبیعتاً 
خواهد  مقدار  این  به  قلب  ضربان 
رسید اما اگر هنگام استراحت ضربان 
قلب شما بیش از 1۰۰ بار در دقیقه 
به همراه عالئم زیر بود حتما به پزشک 
ضعف،  سرگیجه،   : کنید  مراجعه 
سردرد، اضطراب ناگهانی، درد قفسه 

سینه، تپش قلب.
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مردان  شاخص

چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی
به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی
ز تو دارم این غِم خوش به جهان ازا ین چه خوشتر

تو چه دادیَم که گویم که از آن به اَم ندادی
چه خیال می توان بست و کدام خواب نوشین

به از این دِر تماشا که به روی من گشادی
تویی آن که خیزد از وی همه خرمی و سبزی

نظِر کدام سروی؟ نفِس کدام بادی؟
همه بوی آرزویی مگر از گل بهشتی
همه رنگی و نگاری مگر از بهار زادی

ز کدام ره رسیدی ز کدام در گذشتی
که ندیده دیده رویت به دروِن دل فتادی
به کرانه های معنی نرسد سخن چه گویم
که نهفته با دل سایه چه در میان نهادی

یوسف اعتصامی
)1۲54 -1316(

)اعتصام الملک  اعتصامی  یوسف 
آشتیانی( نویسنده، ناشر، اسپرانتودان 
و مترجم ایرانی بود. دوران کودکی را 
تحت تربیت پدرش میرزا ابراهیم خان 
مستوفی الممالک  و معلمان خصوصی 
پرداخت...  علوم  مقدمات  تحقیق  به 
استان  دارایی  کل  رئیس  فرزند  او 
اعتصام الملک،  ابراهیم  آذربایجان 
برادر بزرگ نقاش و معمار ابوالحسن 
اعتصامی و پدر پروین اعتصامی بود.

اولین چاپخانه  اواخر دهه 1۲۷۰  در 
حروفی تبریز را دائر و در 1۲۸۹ مجله 
بهار را تأسیس کرد و مدیریت آن را 
به عهده داشت. مجله بهار ماهنامه ای 
بود شصت و چهار صفحه ای که در دو 
دوره، منتشر شد. در دوره دوم مجلس 
شورای ملی، نمایندگان او را به جای 
اسماعیل خان نوبری که از نمایندگی 
آذربایجان استعفا کرده بود، در یازدهم 
نمایندگی  به   1۲۹۰ اردیبهشت 
برگزیدند. در دوره سوم از طهران به 
انتخاب  ملی  شورای  مجلس  وکالت 
ریاست  مختلف،  مقاطع  در  او  شد. 
کتابخانٔه سلطنتی، دارالتألیف وزارت 

معارف، و کتابخانه مجلس شورای ملی 
را تقبل کرد.یوسف اعتصامی نزدیک 
به چهل جلد کتاب ترجمه کرده است، 
از جمله ترجمه فارسی تربیت نسوان 
بختان  تیره  اول  کتاب  امین،  قاسم 
ویکتور هوگو، خدعه و عشق فریدریش 
سیاست  یا  غواصه  سفینه  و  شیلر، 
آثار  دیگر  از  ورن.  ژول  بحری  تحت 
او تفسیری به عربی از اطواق الذهب 
ابوالقاسم محمود زمخشری و فهرست 
را  او  برخی  است.  مجلس  کتابخانه 
نخستین کسی می دانند که ایرانیان را 

با زبان اسپرانتو آشنا کرد.
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هوشنگ ابتهاج

قبل ورزش 
غذا بخوریم یا بعد ورزش؟ 

محققان دانشگاه های بث، بیرمنگام، نیوکاسل و 
استرلینگ مقدار انرژی صرف شده 1۲ مرد سالم و فعال 

از لحاظ جسمی را در سنین ۲۰ تا ۲۶ سال مورد بررسی قرار 
دادند و سه مرحله آزمایش مختلف از هر یک از این آقایان گرفته شد 

بدان صورت که :گروهی برای صبحانه جو دو سر و شیر را صرف و سپس 
استراحت کردند )بدون انجام ورزش(.گروهی همان صبحانه را دو ساعت قبل 

از دوچرخه سواری به مدت ۶۰ دقیقه صرف کردند.و گروهی از خوردن صبحانه 
صرف نظرکرده و به مدت ۶۰ دقیقه دوچرخه سواری کردند.

این مطالعه نشان داد هنگامی که آنها از خوردن صبحانه صرف نظر کردند در طول 
روز به طور متوسط 1۵۰ کالری سوزاندند، بدان معنا که ورزش بدون صرف صبحانه 
و به عبارتی ناشتا بهترین راهکار برای کاهش وزن محسوب میشود اما از طرفی آنها 
در مدت زمان کوتاهی با کمبود انرژی مواجه خواهند شد.این امر بدان صورت است 

که وقتی با معده خالی فعالیت می کنید بدن به مواد مغذی موجود در غذا برای 
صرف انرژی دسترسی ندارد بنابراین از منابع دیگر مانند چربی های ذخیره شده در 

بدن استفاده می کند. این امر سبب می شود تا چربی ها سوزانده شده و کاهش 
وزن اتفاق بی افتد.عالوه بر این ورزش در حالت ناشتا سطح انسولین را پایین 

نگه می دارد و به بدن اجازه می دهد تا هورمون رشد بیشتری تولید کرده 
و چربیها سوزانده شوند.اما برای ورزش در ساعاتی بجز ساعات صبح 

باید بدانید که تحقیقات نشان داده خوردن غذای سبک قبل 
از ورزش کردن سبب می شود شما بهتر وزن کم کنید 

زیرا بدن کالری بیشتری می سوزاند البته 
منظور از غذا یک وعده سبک 

است.
ل  ا سو یک  ین  ا
اما  است  برانگیز  چالش 
برای داشتن یک خواب راحت حتما 
باید به تعداد بالش ها توجه کرد. هنگام 
خوابیدن به چند تا بالشت نیاز دارید؟ 
خوب پاسخ به این سوال، بسیار ساده تر 
از تصور شماست.در حالی که همه افراد 
به چیزهای متفاوتی برای خوابیدن نیاز 
دارند، بیشتر ما فقط به یک بالش خوب 
برای محافظت از گردنمان نیاز داریم. 
چالش ما پیدا کردن یک بالشت مناسب 
می باشد. در اینجا همه موارد را برای پیدا 
کردن بالشی مناسب که سر و گردن را 
در وضعیت مناسبی قرار دهد، بررسی 

خواهیم کرد.
مانند یک تشک با کیفیت، نقش اصلی 

یک بالش این است که سر، گردن و 
را به صورت موازی در  ستون فقرات 
یک راستا قرار دهد. ستون فقرات سالم 
و حالت قرار گرفتن بدن بیش از هر چیز 
بر سالمت کلی خواب شما تاثیر می 
گذارد. بسیاری از دردها و ناراحتی ها از 
عدم انطباق ستون فقرات ناشی می شود.

آن هایی  شما  برای  بالشت ها  بهترین 
هستند که از سر و گردن تان به خوبی 
انتخاب  هنگام  می کنند.  محافظت 
بالشت مناسب، به ارتفاع و سفت بودن 
آن توجه داشته باشید که این دو عامل 
مهمی برای یک بالش خوب می باشند. 
بدنی خود  که حالت  نکنید  فراموش 
شانه ها  عرض  بگیرید.  نظر  در  نیز  را 
و اندازه ی سر شما بر ارتفاع مناسب 
بالش جهت صاف نگه داشتن گردن 

شما تاثیر می گذارد.
خوابیدن به پهلو

اکثر ما عادت داریم که به پهلو بخوابیم، 
تقریباً ۷۰٪ از مردم ترجیح می دهند 
از این طریق چرت بزنند. در حالی که 
بسیاری از افراد عادت به پهلو خوابیدن 
یک  است  بهتر  واقع  در  پس  دارند، 
بالشت با کیفیت پیدا کنید تا فاصله بین 

جلوگیری خواهند کرد.
خوابیدن روی شکم

افرادی که به روی شکم می خوابند 
فقط محدود به استفاده از بالش های 
خیلی نرم و با ضخامت کمتر از سه 
که  حالی  در  می باشند.  متر  سانتی 
بعضی از افراد ترجیح می دهند بدون 
بالش بخوابند اما باید در نظر داشت 
که قرار دادن یک بالشت در زیر سر به 
شما کمک می کند تا ستون فقرات تان 
تا حد ممکن صاف قرار بگیرد. اگراین 
انتخاب  را  بلندی  خیلی  بالش  فراد 
کنند سر آنها در وضعیت بدی قرار 
می گیرد که منجر به آسیب زدن به 
ستون فقرات می شود و یک درد غیر 

ضروری را ایجاد می کند.
برای فردی که عادت به روی شکم 
آل  ایده  بالش  یک  دارد،  خوابیدن 
همانند بالشی است که در اتاق های 
ماساژ قرار دارد و فرد می تواند روی آن 
به راحتی به حالت دمر بخوابد. با این 
وجود، این مدل خوابیدن برای همه 
برای داشتن  نیست.  افراد خوشایند 
خوابی سالم و پیشگیری از گردن درد 
در آینده، حالت خواب خود را به پشت 
یا پهلو تغییر دهید زیرا که خوابیدن بر 
روی شکم برای بدن شما مضر است.

خوابیدن با دوبالش
افرادی که به روی شکم می خوابند 
بیش  رفتن  فرو  از  پیشگیری  برای 
از حد باال تنه در تشک، می توانند از 
تعدادی بالش و قرار دادن آن ها در زیر 
شکم خود استفاده کنند. اگر شما یکی 
از سی و یک میلیون نفری هستید 
که به طور مکرر درد کمر را تجربه 
می کنید، داشتن بالش مموری فوم 
برای شما اجباری می باشد. مموری 
پیشگیری  و  درد  کاهش  برای  فوم 
از دردهای جدید بسیار عالی است. 
گران تر  دیگر  بالت های  از  اگرچه 
هستند اما مزایای آن ها بی نظیر است. 
به غیر از مقابله با کمر درد، از این 
بالشت ها می توان برای بهبود وضعیت 
خواب به روش های دیگر استفاده کرد.

بند،  می خوا پهلو  به  که  کسانی 
می توانند با قرار دادن یک بالش زیر 
زانوهای خود خواب بهتری را تجربه 
خواهند کرد زیرا که کمک می کند تا 
استخوان لگن آن ها صاف قرار بگیرد . 
عالوه بر این، بالش های بدن برای زنان 
باردار بسیار مناسب و راحت است زیرا 
که آنها از زیر شکم و زانوها و کمر شما 
محافظت می کنند. همچنین می توانید 
هنگامی که مشغول تماشای تلوزیون 
هستید یا روی تخت مطالعه می کنید 
، تعدادی بالش به عنوان تکیه گاه در 
پشت خود قرار دهید یا از آنها برای 
فقط  کنید،  استفاده  خود  سر  زیر 
حواستان باشد به هنگام خواب انها را 

کنار بیاندازید.
برای یک خواب خوب آماده اید؟

بالش های  که  باشید  داشته  یاد  به 
روی تخت صرفا جنبه تزئینی دارند 
و شما برای خواب فقط نیاز به یک 

بالشت دارید.

شانه ها و گردن را کامال پر کند. در بیشتر 
موارد، بالش های مناسب برای کسانی 
که به پهلو می خوابند، آنهایی هستند 
که بین 3 تا ۶ سانتی متر ارتفاع داشته 
و سفت باشند. در این مورد سلیقه شما 
مهم نیست، بالش شما باید به اندازه ای 
سفت باشد که بتواند سرتان را با بقیه 
بدنتان هماهنگ کند و در یک راستا 

قرار دهد.
خوابیدن به پهلو

بالش خیلی نرم یا خیلی سفت می تواند 
منجر به سر درد شود. بالش های طبی 
برای کسانی که به پهلو می خوابند و 
نمی دانند که ضخامت بالش کناریشان 
دقیقا چقدر باید باشد، بسیار مناسب 
است. این نوع بالش ها دو شیب دارند 
ضخامت های  دارای  کدام  هر  که  که 
مختلف هستند و به شما ابن امکان را 
می دهند که هر دو طرف را امتحان کرده 
تا راحت ترین حالت را انتخاب کنید . 
برای کسانی که عادت دارند به پشت 
و یا رو به شکم بخوابند، بالش های کم 

حجم بهتر است.
خوابیدن به پشت

متوسط  تا  کم  ارتفاع  با  بالشت هایی 
می خوابند  باز  طاق  که  افرادی  برای 
سر  می توانند  و  است  مناسب  بسیار 
خود را روی بالش هایی با ضخامت 1 
تا ۵ سانتی متری قرار دهند . افرادی 
که به پشت می خوابند از مزیت داشتن 
ستون فقرات سالم برخوردار هستند زیرا 
که بدن آنها در طبیعی ترین و آرام ترین 

حالت قرار می گیرد.
خوابیدن به پشت

این  برای  خوب  بالش  یک  بنابراین 
دسته از افراد ، بالشی است که سر را 
دقیقا ما بین شانه ها ثابت نگه دارد . 
اگر خیلی کم حجم و نرم باشد باعث 
می شود که سر به داخل بالشت فرو 
بلند  اگر خیلی  دیگر  از طرفی  برود، 
باشد، چانه شما را به سمت جلو سوق 
به  منجر  می تواند  این  که  می دهد 
به پشت  افرادی که  ایجاد درد شود. 
می خوابند می توانند از بالش های گود 
کمک  آنها  که  چرا  کنند،  استفاده 
می کنند تا سر شما در وضعیت مناسبی 
گردن  خشک شدن  از  و  بگیرد  قرار 

ام آر آی و سی تی اسکن از روش های 
دقیق تصویربرداری هستند که امروزه 
جزء جدایی ناپذیر در تشخیص و حتی 
درمان بسیاری از بیماری ها هستند اما 
تفاوت این دو روش تصویربرداری در 

چیست و چه فرقی باهم دارند؟ 
ام آر آی چیست؟

ام آر آی از روش های تصویربرداری 
برخی  تشخیص  ی  ا بر پزشکی 
روش  این  در  است.  بیماری ها  از 
میدان  در  بیمار  تصویربرداری، 
مغناطیسی  و  امواج  که  دستگاهی 
قرار  می کند،  تولید  را  بی خطری 
بدن  درونی  بافت های  از  و  می گیرد 
او تصاویر متعددی برای پی بردن به 

بیماری گرفته می شود.
سی تی اسکن چیست؟

فی  ا توموگر یا  سکن  ا تی  سی 
کامپیوتری یکی از روش های پیشرفته 
به  که  است  پزشکی  تصویربرداری 
پزشکان در تشخیص بیماری ها کمک 
اسکن  تی  سی  کند.  می  بسیاری 
پردازش  و  ایکس  پرتو  از  استفاده  با 
از بیمار به توسط  اطالعات دریافتی 
کامپیوتر تصاویر دقیقی را از بافت های 
تی  سی  می کند.  تهیه  بدن  درونی 
بررسی  به  را  بیشترین کمک  اسکن 
ضایعات سیستم حرکتی بدن انسان 
انجام  استخوان ها میکند.  بخصوص 
سی تی اسکن زمان زیادی را نمی گیرد 
و تصاویر آن بسیار باکیفیت می باشند.
تفاوت سی تی اسکن با ام آر آی

- سی تی اسکن از طریق اشعه های 
ایکس انجام می شود و تصاویری را از 
داخل بدن می گیرد؛ اما ام آر آی یک 
تصویربرداری رزونانس آهنربایی است 
که از امواج رادیویی و آهنربایی برای 
از  با جزئیات زیاد  تولید تصویر هایی 

داخل بدن انجام می شود. 
- برای سی تی اسکن از اشعه ایکس 
استفاده می کنند اما ام آر آی این گونه 
نیست و اطالعاتی با جزئیات بیشتر در 
مورد اعضای داخلی بدن و بافت های 
اسکلتی،  سیستم   ، مغز  مانند  نرم 
سیستم تناسلی و دیگر سیستم های 
اعضای بدن ایجاد می کند که بسیار 

دقیق تر از سی تی اسکن است. 
- سی تی اسکن سریع و بدون درد و 
بدون هیچ برشی در بدن ایجاد می شود. 
- ام آر ای هم بدون برش انجام شود 
اما معموال صدای زیادی دارد ، زمان 
بیشتری می برد و ممکن است باعث 
اضطراب فرد باشد، زیرا فرد در یک مکان 
بسته داخل یک دستگاه قرار می گیرد.  
- هر بار سی تی اسکن ۲ تا ۵ دقیقه 
زمان می برد در صورتی که ام آر آی 

1۵ تا ۲۰ دقیقه زمان می برد.
- ام آر آی قیمت بیشتری نسبت به 

سی تی اسکن دارد. 
- ام آر ای ممکن است به دلیل وجود 
آهنرباهای بسیار قوی ، کمی آسیب 

دیدگی و مشکل ایجاد کند.
- حین استفاده از ام آر آی به همراه 
بانکی  کارت  و  فلزی  اجسام  داشتن 
ممنوع می باشد اما به همراه داشتن 

اندام های داخلی 
د  در علت  تعیین   -

ناشناخته در بدن 
شکستگی  تواند  می  همچنین   -

استخوان ها را نیز نشان دهد.
آیا با سی تی اسکن و ام آر آی 
استخوانی  قسمت های  می توان 

بدن را دید؟
ساختارهای  هستند  قادر  هردو 
آن ها  از  و  ببینند  را  بدن  استخوانی 

تصاویر خوبی ایجاد کنند. 
آرآی  ام  کنونی  های  دستگاه  اکثر 
نمی توانند به سرعت مغز را اسکن کنند 
و علت سکته را نشان دهند. عموماً سی 
تی اسکن یک روش سریع تر است و 
ابزار تشخیصی  اورژانسی  در شرایط 

عالی محسوب می شود اما ام آر ای 
معموال در شرایط غیر اورژانسی برای 
بررسی تصاویر جزئی تر مورد استفاده 

قرار می گیرد.
چه کسانی نباید ام آر ای انجام دهند؟

افرادی که شرایط زیر را دارند، قبل از 
ام آر ای حتماً باید با پزشک صحبت 
موارد  جزء  است  ممکن  زیرا  کنند، 
ممنوعه برای این نوع آزمایش باشند: 
وجود هر گونه دریچه مصنوعی فلزی 
مصنوعی،  مفصل های  وجود  قلب، 
گرفتگی عروق در مغز، ایمپلنت دندان، 
دندان مصنوعی، ایمپلنت های پمپ 
دارو، ایمپلنت چشم، مشکالت قلبی، 
سیم های فلزی یا هرگونه جسم فلزی 
کاشته شده در بدن، آ.یو.دی. ، تحریک 
گونه  هر  چاقی،  عصبی،  کننده های 

آرایش یا تتو، عمل زیبایی، بارداری.
در نهایت؛ برای اطمینان بیشتر حتما 
باید هر گونه عمل جراحی ، مصرف 
دارو یا هر اقدامی که تا به حال روی 
بدن خود انجام داده اید و یا هر بیماری 
که دارید را به پزشک تان اطالع رسانی 
کنید تا تشخیص دهد که ام آر آی 

برای شما مناسب است یا خیر.

اجسام فلزی در سی تی اسکن خطرناک 
نیست فقط ممکن است عکس را خراب 

کند.
- سی تی اسکن ترکیبی از مجموعه 
تصویرهای گرفته شده از اشعه ایکس 
انجام  مختلف  زاویه های  از  که  است 
می شود و از کامپیوتر برای ایجاد تصاویر 
از اشعه ایکس استفاده می کنند اما ام آر 
آی اسکنی است که امواج رادیویی آن 
تصاویر دقیق تری را از بافت و استخوان 

ایجاد می کنند.
کدام روش امنیت بیشتری دارد؟

- عموماً سی تی اسکن و ام آر آی هر دو 
امن هستند . اگرچه ممکن است برخی 

از افراد مشکالتی هم پیدا کنند. 
- در ام آر آی برخالف سی تی اسکن از 
اشعه ایکس استفاده نمی شود و در این 
روش از امواج رادیوفرکوئنسی بی خطر 
استفاده می شود به طوری که ام آر آی 
حتی در بارداری هم قابل انجام است اما 
سی تی اسکن در بارداری ممنوع می باشد. 
- اما در کل نباید آن را روی بیماران 

مبتال به گرفتگی رگ های مغز و اعصاب 
انجام دهند و پزشک باید تشخیص دهد 
که در چنین شرایطی ام آر آی خطر 
ندارد زیرا در بعضی از افراد ممکن است 
این گرفتگی ها باعث خونریزی مغزی 

و مرگ شود. 
- یکی دیگر از مشکالت ام آرآی این 
است که هر جسم فلزی می تواند به آن 

واکنش نشان دهد.
- تمام اجسام فلزی و یا منافذ اکسیژن 
باید از دستگاه ام آر آی دور نگه داشته 
آهنربای  به  است  ممکن  زیرا  شوند  
باعث  و  بچسبد  فرد  بدن  در  موجود 
آسیب دیدگی یا حتی مرگ شود اما 
سی تی اسکن این مشکالت را ندارد 
، فقط ممکن است در دوران بارداری 

امن تلقی نشود. 
سی تی اسکن برای تشخیص موارد زیر 

کاربرد دارد:
- تصویربرداری از مغز برای تمایز بین 

انواع سکته 
 ، سر  به  دیدگی  آسیب  ارزیابی   -

مخصوصاً آسیب دیدگی صورت 
- کمک به تعیین تشخیص انواع دل درد 
یا درد لگن، معده، روده کوچک و دیگر 

بالش مناسب مدل خواب شما کدام است؟فرق ام آر آی با سی تی اسکن
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=قهرمانی چلسی سومین 
مربی  یک  متوالی  قهرمانی 
قهرمانان  لیگ  در  آلمانی 
سال  سه  در  است.  اروپا 
گذشته قبل از توماس توخل، 
و  لیورپول  با  کلوپ  یورگن 
هانسی فلیکی با بایرن مونیخ 

به قهرمانی اروپا رسیدند.
در  پیروزی  با  چلسی  فوتبال  تیم 
مقابل تیم منچسترسیتی برای دومین 

بار فاتح لیگ قهرمانان اروپا شد.
منچسترسیتی  و  چلسی  تیم  دو 
شنبه شب ۲۹ ماه مه )هشتم خرداد( 
در یک فینال کاماًل انگلیسی در شهر 
رفتند  هم  مصاف  به  پرتغال  پورتو 
چلسی  لندنی  تیم  دیدار  این  در  که 
در  هاورتز  کای  گل  تک  با  توانست 
دقیقه 4۲ منچسترسیتی را شکست 

دهد.
سال  در  این  از  پیش  که  چلسی 
۲۰1۲ قهرمان اروپا شده بود اینبار با 
هدایت توماس توخل جام را به لندن 
بار  نخستین  برای  سرمربی  این  برد. 
توانست عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان 
اروپا را با چلسی کسب کند. او سال 

در  سن ژرمن  پاری   تیم  با  گذشته 
فینال مغلوب بایرن مونیخ شده بود. 
در  که  گواردیوال  پپ  میدان  آنسوی 
در  را  متعددی  جام های  بارسلونا 
برای  کارنامه خود داشت موفق نشد 
نخستین بار منچسترسیتی را قهرمان 

لیگ قهرمانان کند.
توخل بعد از مسابقه به افتخار اولین 
در  اروپا  در  چلسی  با  خود  قهرمانی 

رختکن شامپاین باز کرد.
بازی فینال در شرایطی برگزار شد 
که با رعایت محدودیت های کرونایی 
حدود 14 هزار تماشاگر در استادیوم 
حضور داشتند. قرار بود مسابقه فینال 
اما  شود  برگزار  ترکیه  استانبول  در 
به دلیل مسائل مربوط به همه گیری 
یک  به  برگزاری  محل  کرونا  ویروس 
استادیوم کوچکتر با ظرفیت کمتر و 

نزدیک تر  در پرتغال منتقل شد.
بین   ۲۰۲1 اروپا  سوپرجام  فینال 
با  ویارئال  در  امری  اونای  شاگردان 
چلسی  در  توخل  توماس  شاگردان 
امردادماه  که ۲۰  دوئلی  بود؛  خواهد 
پارک  ویندسور  ورزشگاه  در   14۰۰
شهر بلفاست در  ایرلند شمالی برگزار 

خواهد شد.
در این میان، از دو سه روز پیش از 

برگزاری مسابقه فینال در چند نوبت 
بازی  تماشای  برای  که  تماشاگرانی 
از لندن به پرتغال آمده بودند درگیر 
خورد  و  زد  به  خیابان  در  و  شدند 

پرداختند.
تیم  انگلیسی  تیم های  بین  در 
سه  و  قهرمانی  شش  با  لیورپول 
در  تیم  پرافتخارترین  قهرمانی  نایب 
اروپاست و بعد از آن منچستر یونایتد 
با سه قهرمانی و دو نایب قهرمانی قرار 

دارد.
از  با ستایش  بازی  پایان  در  توخل 
بازیکنانش گفت: »این یک دستاورد 
تیم  نفرات  تمام  و  است  استثنایی 
مستحق تمجید هستند.« او با اشاره 
به  مصمم  تیمش  بازیکنان  اینکه  به 
کسب پیروزی بودند، افزود: »بازیکنان 
ما ترغیب شده بودند که شجاعانه تر از 
هر زمان دیگری باشند و ضدحمالت 
خطرناکی را ترتیب دهند. بازی سخت 

و بسیار فیزیکی بود.«
قهرمانی  سومین  چلسی  قهرمانی 
لیگ  در  آلمانی  مربی  یک  متوالی 
سال  سه  در  است.  اروپا  قهرمانان 
گذشته قبل از توماس توخل، یورگن 
با لیورپول و هانسی فلیکی با  کلوپ 
بایرن مونیخ به قهرمانی اروپا رسیدند.

چلسی جام قهرمانان لیگ اروپا را به لندن آورد؛ 
توماس توخل اولین شامپاین قهرمانی را باز کرد

»ستار« خطاب به هنرمندان:

این حکومت دوام نمی آورد؛ در کنار مردم باشید! 
سکوت سنگین »انگشت های سبز و بنفش «!

=ستار خواننده پیشکسوت 
پاپ  موسیقی  محبوب  و 
شامگاه دیروز پنجشنبه 13 
حساب  در   1400 خردادماه 
اینستاگرام اش از سیزدهمین 
جمهوری  ریاست   انتخابات 
عنوان  تحت  ایران  اسالمی 
»انتصابات نمایشی« یاد کرد و 
با اشاره به رد صالحیت شدن  
شورای  توسط  کاندیداها 
»دیکتاتوِر  نوشت:  نگهبان 
دیوانه علنا استبداد خود را 
به همگان مجددا نشان داد و 
حتا نزدیکان خود را از شرکت 
تا  کرد  منع  این سیرک  در 
کاندیدای مورد نظر خودش 
هزاران  خون  در  دست  که 
بیگناه دارد را از صندوق رای 

بیرون آورد.«
نه ی  آستا در  کنون  =ا
ت  با نتخا ا همین  د سیز
و  اسالمی  ریاست  جمهوری 
کاندیداهای  تبلیغات  آغاز 
شورای  سوی  از  تأییدشده 
جامعه  از  بخشی  نگهبان 
که  سلبریتی هایی  و  هنری 
تا دیروز حامی اصالح طلبان 
در  شرکت  تبلیغاتچی  و 
هربار  و  بوده  قبل  دوره های 
رنگی  به  را  خود  انگشت 
به  بنفش  و  و سبز  درآورده 
در  می دادند،  نشان  دوربین 
سکوتی سنگین فرو رفته اند.
هنوز  اما  عمومی  =افکار 
منتظر اعالم نظر هنرمندان 
و سلبریتی هایی مانند باران 
کوثری، امیر جعغری، پیمان 
معادی، الهام پاوه نژاد، شهاب 
علیدوستی،  ترانه  حسینی، 
اصغر  و  معتمدآریا   فاطمه 
آنها  مشابهان  و  فرهادی 
دوره های  در  که  هستند 
مردم  ترغیب  برای  گذشته 
به رأی دادن از هیچ اقدامی 
فروگذار نکردند اما اکنون به 
طرز مشکوکی پنهان شده اند.

به  مشهور  ستارپور  عبدالحسن 

»ستار« خواننده پیشکسوت و معروف 
آستانه  در  پاپ  موسیقی  محبوب  و 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
اسالمی در ایران در حساب اینستاگرام 
دوام  حکومت  این  که  نوشت  خود 
نمی آورد و به هنرمندان توصیه کرد: 

»در کنار مردم باشید!«
عبدالحسن ستارپور مشهور به »ستار« 
پاپ  موسیقی  پیشکسوت  خواننده 
شامگاه دیروز پنجشنبه 13 خردادماه 
از  اینستاگرام اش  حساب  در   14۰۰
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی در 
ایران تحت عنوان »انتصابات نمایشی« 
یاد کرد و با اشاره به رد صالحیت شدن  
کاندیداها توسط شورای نگهبان نوشت: 
»دیکتاتورِ دیوانه علنا استبداد خود را به 
همگان مجددا نشان داد و حتا نزدیکان 
خود را از شرکت در این سیرک منع 
کرد تا کاندیدای مورد نظر خودش که 
دست در خون هزاران بی گناه دارد را از 

صندوق رای بیرون آورد.«
تحریم  درباره  همچنین  ستار 
و  اسالمی  ریاست جمهوری  انتخابات 
»اینکه  نوشت:  مردم  استقبال  عدم 
امسال تب رأی ندادن میان مردم باال 
گرفته نشانه خوبی است و مردِم فهیم 
ایران به این درک و آگاهی رسیده اند 
که بهترین کار شرکت نکردن در این 

شوِی مزخرف می باشد.«
ستار خواننده پاپ در یادداشت خود 
شماری  قبل  دوره های  در  که  نوشته 
»افراد وابسته به حکومت« نزد برخی 
هنرمندان رفته اند و با »وعده بازگشت« 
مورد  کاندیدای  از  »حمایت  خواستار 
نظر خود شدند« که »من هرگز قبل 
نکردم و امروز جلوی شما مردم عزیز 

روسفید هستم.«
ترانه های  که  محبوب  خواننده  این 
خاطره انگیز بسیاری دارد که نسل  های 

جوان ایران نیز آنها را زمزمه می کنند، 
»من  است:  نوشته  مردم  به  خطاب 
همیشه با شما بوده ام و تا زنده ام در 
کنار شما خواهم بود و همیشه حرفم 
را بدون ترس زده ام. با شما خندیدم و 
یا شما گریه گردم و با توجه به شرایط 
و در کنار  واقعا منم مثل شما  فعلی 
شما نگران و ناراحتم، اینکه چه بر سِر 
با ذکر  خانه پدری آمده و می آید.«او 
اینکه »بدانید یک هنرمند همیشه و 
در همه حال باید همراه مردم اش باشد 
و باید مصلحت آنها را بر خود ترجیح 
دهد« به عملکرد برخی افراد وابسته به 
حکومت در جامعه هنری اشاره کرد و 
نوشت: »متاسفانه بعضی هنرمندنماها 
با حمایت از این حکومِت مستبد اندک 

آبرویی را که دارند می برند.«
این  به  توجه  »با  که  نوشت  ستار 
کاندیدا و این اوضاع من بعید می دانم 
این حکومت خیلی دوام داشته باشد«

او در ادامه به همه مخصوصا هنرمندان 
توصیه کرد »در کنار مردم باشید. ایران 
دوباره به روزهای عظمت و شکوه خود 
باز خواهد گشت، مغول ها که سال ها بر 
ایران سلطه داشتند توسط مردم بیرون 
رانده شدند و دودمان پرقدرتشان بر باد 

رفت.«
این خواننده قبل از انقالب که پس 
را  خود  هنری  فعالیت  مهاجرت  از 
نوشته  ادامه  در  داد  ادامه  آمریکا  در 
را  خود  مشروعیت  »دولت ها  است 
زمانی که  می گیرند.  مردمانشان  از 
مردم خواهان حکومت نباشند، دیگر 
مشروعیت الزم را ندارند. مردم ایران در 
طول تاریخ همیشه شگفتی ساز بوده اند 
و تمام معادالت را همواره بر هم زده اند. 
و  باشکوه  دوران  به  ایران  زودی  به 
عظمت خود باز خواهد گشت. به امید 

فرا رسیدن ...

»فصل ناگزیر 
نخستین  براندازی«؛ 
شماره نشریه نظری- 
»فریدون«  راهبردی 

منتشر شد
ی  ا بر ملی  یه  د تحا ا =
ن  ا یر ا ر  د سی  ا کر مو د
)نوفدی( ناشر »فریدون« در 
نشریه  »این  نوشت  توییتی 
تالشی است برای پیوند بین 
اندیشه ورزی و ایران خواهی 
تاثیرگذاری در فضای  نیز  و 

فکری ایرانی.«
سردبیر  کیانی  =علیرضا 
نشریه »فریدون« به کیهان 
»مهمترین  می گوید:  لندن 
انگیزه برای انتشار این نشریه 
ارائه مفاهیم نظری و بازتاب 
اندیشه و گفتمان سازی برای 
داخل  در  براندازی  حامیان 
ایران است زیرا انتشار چنین 
کشور  داخل  در  محتوایی 

نشدنی است.«
»فریدون«  نشریه  شماره  نخستین 
 14۰۰( شاهشاهی   ۲۵۸۰ بهار  ویژه 
خورشیدی( به سردبیری علیرضا کیانی 

در واشنگتن منتشر شد.
در  دموکراسی  برای  ملی  اتحادیه 

است  »فریدون«  ناشر  )نوفدی(  ایران 
پروژه  عنوان  به  نشریه  این  از  که 
ایرانگرایانه  اهداف  راستای  در  جدید 
نوشت  توییتی  در  نوفدی  می برد.  نام 
پیوند  برای  »این نشریه تالشی است 
بین اندیشه ورزی و ایران خواهی و نیز 

تاثیرگذاری در فضای فکری ایرانی.«
نشریه  سردبیر  کیانی  علیرضا 
می گوید:  لندن  کیهان  به  »فریدون« 
ایران نشریه های راهبردی  »در داخل 
تمام  تقریباً  که  می شود  منتشر  زیاد 
بازتاب تفکرات جریان های درون  آنها 
حکومتی هستند. در خارج کشور هم 
تحلیلی  و  راهبردی  نشریه  تعدادی 
منتشر می شود که اغلب تحت تسلط 
چنین  در  چپ هاست.  و  اسالمگراها 
که  راهبردی  رسانه  های  فضایی جای 
بازتاب اندیشه ها و تبیین خطوط فکری 
و چشم انداز آینده جریان فکری راست 
میانه باشد که خود را مخالف جمهوری 

اسالمی تعریف کند کم بود.«
کیانی افزود: »از سال 13۹۶ بعد از 
گفتمان  سراسری  گسترده  تظاهرات 
براندازی در ذهن و ضمیر مردم تقویت 
شد اما باید تصویر روشنی از براندازی 
و آینده ایران در فردای سرنگونی ارائه 
فریدون  در  می کنیم  سعی  ما  شود. 

ابعاد گفتمان براندازی را که یک فصل 
تبیین  ایران است  ناگزیر در سیاست 
کنیم و بخشی از تمرکز ما روی این 
مسئله است که اساساً وجود جمهوری 
اسالمی منشاء بحران هاست. اما شاید 
مهمترین انگیزه برای انتشار این نشریه 
ارائه مفاهیم نظری و بازتاب اندیشه و 
براندازی  حامیان  برای  گفتمان سازی 
در داخل ایران است زیرا انتشار چنین 
نشدنی  کشور  داخل  در  محتوایی 

است.«
فصلنامه  شماره  نخستین  در  آنچه 
قرار  این  از  شده  منتشر  »فریدون« 

است:
– »شبح نظم نوین بر شهر« سرمقاله 

از رضا کیانی
– »از خطابه ی  شاه تا خطبه ی فقیه« 

از رضا عرب
محمد  از  سیاست«   علیه  »فقه   –

ایزدی
از سعید  پادشاهی«  از  دفاع  – »در 

قاسمی نژاد
– »اصالحات هویت نبود، استراتژی 
بود و شکست خورد« گفتگوی علیرضا 

کیانی با بابک مینا
– »بانک مرکزی مستقل و پارلمان 
آزاد؛ شاهراه مدیریت نفتی در ایران« 
گفتگوی یوحنا نجدی با حسن منصور

از  شاهانه«  دیپلماتیک  »میراث   –
امین سوفیامهر

– »دری لوال شده به فراموشی« از 
ناصر کرمی

– »از بحران تا ورشکستگی آبی« از 
مهدی کتابچی

بر  عالوه  »فریدون«  نشریه  مطالب 
وبسایت اش از طریق تلگرام، اینستاگرام 
و یوتیوب در دسترس مخاطبان است.

جشن قهرمانی چلسی در استادیوم دراگائو پرتغال

مسابقات والیبال جام ملت ها در ایتالیا؛
 پیروزی ایران بر کانادا و هلند

تیم والیبال ایران روز پنجشنبه سوم 
ماه ژوئن در مسابقات جام ملت ها که 
در شهر رمینی ایتالیا جریان دارد، تیم 
ملی والیبال کانادا را 3 بر یک شکست 

داد.
تیم ایران این مسابقه را با دستچینی 
از بازیکنان سرشناس، سعید معروف، 
پور،  عبادی  میالد  کاظمی،  صابر 
میثم صالحی، مسعود غالمی، محمد 
پور  حضرت  رضا  محمد  و  موسوی 

شروع کرد.
سود  به  بر ۲۲  بازی ۲۵  اول  ست 
دوم  ست  در  اما  یافت.  پایان  کانادا 
برد  باعث  ایران  تور  روی  عالی  دفاع 
بر کانادا  بر ۲۲  ایران ۲۵  و  تیم شد 

فائق آمد.
سرمربی  الکنو  والدیمیر  شاگردان 
اهل روسیه تیم ایران ست سوم را هم 
۲۵ بر ۲۲ بردند. ست چهارم نیز ۲۵ 

بر ۲۲ به سود ایران پایان یافت.
بار  سه  هم  گذشته  در  ایران  تیم 
المپیک  انتخابی  رقابت های  در  دیگر 
جام  و   ۲۰1۹ ملت ها  لیگ   ،۲۰1۶
را  کانادا  والیبال  تیم   ۲۰1۹ جهانی 

شکست داده بود.
تیم ملی ایران قبل از این بازی هلند 
مقابل  اما  بود.  کرده  مغلوب  هم  را 

روسیه و ژاپن باخت.
با  ژوئن  چهارم  جمعه  امروز  ایران 
تیم ایتالیا که میزبان این رقابت هاست 

روبرو می شود.
خبر خوب برای ایران این است که 
تیم اول والیبال ایتالیا به خاطر شرکت 
به  گرفته  تصمیم  ژاپن  المپیک  در 
دلیل نگرانی از ابتال به ویروس کرونا 
در این رقابت ها حضور نداشته باشد. 
بنابراین ستاره های والیبال ایتالیا روز 
جمعه مقابل ایران به زمین نخواهند 

رفت.
گفتنی است که تیم والیبال ایتالیا 
در سه بازی خود با لهستان با نتیجه 3 
بر صفر، اسلوانی 3 بر صفر و صربستان 

3 بر یک شکست خورده است.
ایران روز بعد از بازی با ایتالیا یعنی 
شنبه پنجم ژوئن به مصاف بلغارستان 
رقیب  بعد  روز  چهار  و  رفت  خواهد 

آمریکا خواهد بود.
تیم ایران روز بیستم خرداد برابر با 
صربستان  والیبال  تیم  با  ژوئن  دهم 
روبرو خواهد شد و یک روز بعد برابر 
تیم آلمان ظاهر خواهد گشت. چهار 
بازی  استرالیا  مقابل  آن  از  پس  روز 
آماده  باید  سپس  و  داشت  خواهد 
اسلوانی،  برزیل،  تیم های  با  مبارزه 

فرانسه، لهستان و آرژانتین باشد.
گفتنی است که تیم والیبال ایران در 
هفته نخست این مسابقات به ژاپن 3 
بر صفر و برابر روسیه قهرمان دو دوره 
این رقابت ها یک بر سه شکست خورد 

اما از هلند 3 بر یک برد.
ایران در رقابت با هلند در ست اول 
۲۵ بر 1۸، ست دوم ۲۵ بر ۲3 و ست 
سوم را با نتیجه 3۰ بر ۲۸ خاتمه داد 
و پس از دو سال در بازی با یک تیم 
اروپایی به پیروزی رسید. آخرین بار 
اروپایی  تیم  یک  برابر  در  ایران  که 
برنده شده بود، در هفته پنجم لیگ 
والیبال ملت ها در سال ۲۰1۹ با تیم 
بلغارستان بود که بازی را با نتیجه 3 

بر صفر به سود خود پایان داده بود.
در  ایران  والیبال  تیم  بازیکنان 
ایتالیا  در  ملت ها  جام  رقابت های 
عبارتند از: آرمان صالحی، امیر غفور، 
امیر حسین اسفندیار، بردیا سعادت، 
رضا  معروف،  سعید  فیاضی،  پوریا 
عابدینی، صابر کاظمی، میثم صالحی، 
موسوی،  محمد  عبادی پور،  میالد 
مسعود غالمی، مرتضی شریفی، علی  
اصغر مجرد، علی شفیعی، محمدرضا 

حضرت پور و محمد طاهر وادی.

علی اصغر مجرد بازیکن تیم ملی والیبال ایران

1۷ ادامه در صفحه
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ستی  فر نو ضا  مر غال =
انقالب  و  عمومی  دادستان 
خاص«  »ضابطان  شهرری: 
اما  در حال بررسی هستند 
مورد  در  دالیلی  کنون  تا 
اما  ندارد  وجود  خرابکاری 
اقدام های فنی و امنیتی در 

حال انجام است.
که  حالیست  در  ین  =ا
جمهوری اسالمی پیشینه ی 
و  دروغ  در  سیاهی  بسیار 
پنهانکاری دارد و واقعیت های 
امنیتی را الپوشانی می کند 
و  شوند  افشا  که  زمانی  تا 
نیست  حاضر  نیز  را  همان 
بار مسئولیت اش را بپذیرد. 
آتش سوزی های  مورد  در 
و  عمومی  افکار  نیز  اخیر 
کاربران ایرانی در شبکه های 
که  نمی کنند  باور  اجتماعی 
انفجار  و  خارک  ناو  انفجار 
پاالیشگاه تهران »حادثه« و 

»سانحه« بوده باشد.
از  پس  پایتخت  =مردم 
تهران  پاالیشگاه  در  انفجار 
از کمبود سوخت  نگرانی  با 
صف  بنزین  پمپ های  در 

کشیده اند.
با گذشت یک روز پس از انفجار و 
از  واحد  چند  در  مهیب  آتش سوزی 
در  »تندگویان«  پاالیشگاه  تٔاسیسات 
منطقه  در  آتش سوزی  تهران  جنوب 
شهر ری در حوالی »باقرشهر« همچنان 

ادامه یافت.
مشکوک  حادثه  این  دالیل  هنوز 
مشخص نیست اما از اظهار نظر مدیران 
نفتی و مسئوالن قضایی به نظر می رسد 
که آنها اصرار دارند آنچه در پاالیشگاه 
تهران رخ داد خرابکاری نیست و آنقدر 
این موضوع برای آنها  اهمیت دارد که 
این  در  چرا  نمی دهند:  توضیح  دیگر 

مقامات جمهوری اسالمی بجای توضیح درباره انفجار و
 آتش سوزی پاالیشگاه تهران به تکذیب »خرابکاری« می پردازند!

پاالیشگاه باید آتش سوزی شود؟! چه 
افراد و نهادهایی مسئول این انفجار و 

آتش سوزی هستند؟!
شاکر خفایی رئیس روابط عمومی 
مقامی  اولین  تهران  نفت  پاالیشگاه 
است که بدون ارائه هرگونه مستنداتی 
در مورد دلیل انفجارها احتمال هرگونه 

عملیات خرابکارانه را رد کرد.
غالمرضا نوفرستی دادستان عمومی 
و انقالب شهرستان ری در مورد احتمال 
خرابکاری بودن آتش سوزی پاالیشگاه 
تهران گفت »پیگیری های الزم از طریق 
ضابطان خاص به عمل آمده است اما 
تا کنون دالیلی در این خصوص وجود 
ندارد اما با این حال موضوع در دست 
بررسی است و اقدام های فنی و امنیتی 

در حال انجام است.«
آرمان فر مدیرعامل پاالیشگاه تهران 
نیز با اشاره به اینکه »مانع بحران بزرگ 
شدیم« مدعی شد »احتمال خرابکاری 
متصور نیست« و »دلیل حادثه نشتی 

در هنگام راه اندازی بوده است.«
مدیرعامل شرکت پاالیش و پخش هم 
می گوید »اگر خرابکاری بود ممکن بود 
حادثه ابعاد بزرگتری پیدا کند!« معلوم 
نیست به چه دلیل »ابعاد« یک حادثه 
می بایست تعیین کننده علت آن باشد!

آتش سوزی  اطفاء  به  کمک  برای 
سپاه  و  دفاع  وزارت  تهران  پاالیشگاه 
پاسداران انقالب اسالمی هلی کوپترهای 

خود را به محل اعزام کردند.
انفجار در پاالیشگاه تهران یک روز 
پس از انفجار مشکوک در ناو خارک 
متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی در آب های بندر جاسک اتفاق 
شناور  این  آن  نتیجه ی  در  که  افتاد 
عظیم و قدیمی غرق شد. هر دو این 
اتفاقات پس از آن رخ داد که یوسی 
کوهن رئیس پیشین موساد در مراسمی 
که برای تودیع وی برگزار شد گفت »به 
قلِب قلب ایران نفوذ کردیم و اسرارشان 
به  اعتماد  و  غرور  و  کردیم  فاش  را 

نفس شان را گرفتیم.«
پنجم  ن  ا تهر ن  کیها مه  نا ز و ر
اردیبهشت در سرمقاله خود با عنوان 
»اسرائیلیات مذاکره و تحریم« نوشت 

از  بسیاری  که  است  این  »واقعیت 
و  خرابکارانه  اقدامات  و  شرارت ها 
تروریستی علیه کشورمان به ویژه در 
حوزه برنامه هسته ای طی دهه گذشته، 
با هماهنگی و همکاری مشترک آمریکا 

و اسرائیل انجام شده است.«
پس از آنکه جو بایدن اعالم کرد که 
به دنبال احیای برجام است، مقامات 
هر  از  دادند  هشدار  بارها  اسرائیل 
گزینه ای برای متوقف کردن تهدیدات 
جمهوری اسالمی استفاده خواهند کرد 
که ترور محسن فخری زاده و انفجار در 
تٔاسیسات اتمی نطنز یا هدف قرار دادن 
کشتی های ایرانی در آب های بین المللی 
بخشی از این اقدامات بود. در ایران نیز 
مقامات امنیتی رژیم پیش بینی کرده 
گرفتن  قرار  هدف  احتمال  که  بودند 
و  حیاتی  تٔاسیسات  و  زیرساخت ها 

استراتژیک زیاد است.
سابقه نشان داده اغلب عملیات هایی 
که اسرائیل بطور مستقل یا با کمک 
شرکاء منطقه ای خود علیه جمهوری 
واکنش  بدون  می کند  اجرا  اسالمی 
در  مدت ها  تا  اغلب  و  است  رسمی 
بطور  اما  می شود  سکوت  آن  مورد 
پیوسته از سوی مقامات و رسانه های 
اسرائیلی نشانه هایی مبنی بر دخالت 
در  کشور  این  امنیتی  سرویس های 

چنین عملیاتی منتشر می شود.
جمهوری  که  حالیست  در  این 
در  سیاهی  بسیار  پیشینه ی  اسالمی 
دروغ و پنهانکاری دارد و واقعیت های 
امنیتی را الپوشانی می کند تا زمانی که 
افشا شوند و همان را نیز حاضر نیست 
مورد  در  بپذیرد.  را  مسئولیت اش  بار 
آتش سوزی های اخیر نیز افکار عمومی 
و کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی 
خارک  ناو  انفجار  که  نمی کنند  باور 
انفجار پاالیشگاه تهران »حادثه« و  و 

»سانحه« بوده باشد.
مردم  از  انتظامی  نیروی  هرچند 
نکنند  توجه  شایعات  به  خواسته 
در  انفجار  از  پس  پایتخت  مردم  اما 
کمبود  از  نگرانی  با  تهران  پاالیشگاه 
صف  بنزین  پمپ های  در  سوخت 

کشیده اند.

شش انفجار و آتش سوزی مشکوک پاالیشگاهی در دو هفته؛
 آتش سوزی در تأسیسات نفتی »برومی« اهواز!

ملی  شرکت  =سخنگوی 
مناطق نفت خیز جنوب اداعا 
کرده این حادثه در اثر نشت 
نفت و آتش سوزی خط لوله 
نبوده و تنها نیزارهای اطراف 
خط لوله دچار حریق شدند.
=پرسنل و کارگران منطقه 
اما  برومی  نفتی  تٔاسیسات 
می گویند خط لوله ترکید و 

آتش گرفت.
یک روز پس از انفجار و آتش سوزی 
روز  تهران  نفت  پاالیشگاه  در  مهیب 
نفت  لوله  نیز  خرداد   13 پنجشنبه 
برومی  روستا  پاالیشگاه  تٔاسیسات 
اهواز )منطقه غیزانیه( منفجر و دچار 

آتش سوزی شد.
پرسنل  از  تعدادی  که  ویدئویی  در 
کرده اند  منتشر  آتش سوزی  از 
سوختن  از  ناشی  آتش  که  پیداست 
مواد و ترکیبات نفتی است اما شهرام 
وردک سخنگوی شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب ادعا کرد »آتش سوزی 

انتقال  لوله  اطراف خط  نیزارهای  در 
شهرستان  در  برومی  روستای  نفت« 

اهواز رخ داده است!
در  آتش سوزی  و  انفجار  از  پس 
پاالیشگاه نفت تهران، انفجار در خط 
و  عسلویه  پتروشیمی  اکسیژن  لوله 
شیمیایی  صنایع  کارخانه  در  انفجار 
شاهین شهر  سپاهان«  »نارگستر 

انفجار و آتش سوزی در پاالیشگاه »تندگویان« تهران؛ 
مسئوالن می گویند »خرابکاری« نبود!

=بعضی مسئوالن می گویند 
تهران  پاالیشگاه  در  انفجار 
گاز  لوله  خطوط  به  مربوط 
است و بعضی دیگر می گویند 

مخزن گازوئیل بوده!
عمومی  بط  روا =رئیس 
پاالیشگاه نفت تهران بدون 
مستنداتی  هرگونه  ارائه ی 
احتمال عملیات خرابکاری را 

رد کرده است!
آتش سوزی های  و  پی  انفجارها  در 
استراتژیک  تٔاسیسات  در  زنجیره ای 
در  خرداد   1۲ چهارشنبه  ایران 
پاالیشگاه »تندگویان« تهران نیز انفجار 

و آتش سوزی مهیب روی داد.
معاون  به گفته محمدباقر محمدی 
نجات،  و  امداد  سازمان  عملیات 
انفجار در خطوط لوله گاز در منطقه 
»باقرشهر« رخ داده اما هنوز علت این 

انفجار مشخص نیست.
تعداد مصدومان احتمالی این انفجار 
نیز معلوم نیست اما سخنگوی اورژانس 
به  بیمارستان  چند  می گوید  تهران 

حالت آماده  باش درآمده اند.
عمومی  روابط  رئیس  خفایی  شاکر 
پاالیشگاه نفت تهران می گوید »یکی از 

مخازن ذخیره سازی گازوئیل پاالیشگاه 
نفت تهران دچار آتش سوزی شد.« او 
بدون ارائه هرگونه مستنداتی احتمال 
هرگونه عملیات خرابکارانه را رد کرده 
این  در  نیست  معلوم  که  چرا   است. 
مدت کوتاه چگونه متوجه شده اند این 

انفجارها خرابکاری نبوده است!
که  حالیست  در  نظر  اظهار  این 
عبارت  از  مدیران  و  مسئوالن  بعضی 
در  آنچه  مورد  در  »آتش سوزی« 
افتاده استفاده  اتفاق  پاالیشگاه تهران 

می کنند وبرخی دیگر از »انفجار«!
از تصاویری که از وضعیت پاالیشگاه 

تهران منتشر شد مشخص است در دو 
نقطه انفجار و آتش سوزی رخ داده است.

پس از انفجار و آتش سوزی در خط 
و  عسلویه  پتروشیمی  اکسیژن  لوله 
شیمیایی  صنایع  کارخانه  در  انفجار 
شاهین شهر  سپاهان«  »نارگستر 
انبار  در  آتش سوزی  اصفهان، 
کنگان  پتروپاالیش  شرکت  ضایعات 
کراکر  کت  واحد  در  آتش سوزی  و 
آبادان،  پاالیشگاه  سه  فاز   )FCCU(
تهران  پاالیشگاه  در  انفجار  حاال 
انفجارهای  سلسله  از  مورد  پنجمین 

مشکوک در دو هفته اخیر است.

انبار  در  آتش سوزی  اصفهان، 
کنگان  پتروپاالیش  شرکت  ضایعات 
کراکر  کت  واحد  در  آتش سوزی  و 
آبادان،  پاالیشگاه  فاز سه   )FCCU(
نفتی  تٔاسیسات  در  آتش سوزی  حاال 
برومی اهواز ششمین مورد از سلسله 
انفجارهای مشکوک در دو هفته اخیر 

است.

ناو »خارک« بعد از انفجار و آتش سوزی غرق شد! 
»دست بلند والیت در اقیانوس« کوتاه شد!

=روابط عمومی منطقه دوم 
کرد  اعالم  جاسک  دریایی 
به دنبال گسترش حریق در 
برای  تالش  خارک  شناور 
این  نجات  و  حریق  اطفاء 
این  و  ماند  بی نتیجه  شناور 
محدوده  آب های  در  شناور 
گرفت«. م  »آرا جاسک 
=دو هفته پیش در مراسم 
بدرقه ناوگروه نیروی دریایی 
بود دریادار  که عازم ونزوئال 
جلیل مقدم جانشین فرمانده 
دریایی  نیروی  یکم  منطقه 
ارتش گفته بود »ناوگروه های 
نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی در آب های دوردست 
و بین المللی دست بلند والیت 
هستند.« اقیانوس ها  در 
=سخنگوی دولت هم ادعا 
کرده بود »کشتی های نیروی 
اسالمی  جمهوری  دریایی 
منظور  به   همواره  ایران 
جمله  از  صلح آمیز  اهداف 
دریایی،  دزدان  با  مبارزه 
از  حفاظت  و  قاچاقچیان 
و  منطقه  در  محیط زیست 
مناطق پیرامونی فعالیت های 
داشته اند.« موفقی  و  مثبت 
=پس از اینهمه الف و گزاف 
و  انفجار  علت  حاال  ادعا،  و 
»خارک«  ناو  آتش سوزی 
هنوز مشخص نیست اما این 
احتمال وجود دارد که در ادامه 
»جنگ سایه« صورت گرفته 
ماه هاست  که  باشد. جنگی 
و دریا میان  و هوا  در زمین 
جمهوری اسالمی و اسرائیل 
در جریان است و آن را فراتر 
از »سایه« می توان شبحی در 
پرواز بر فراز منطقه دانست.

متعلق  »خارک«  پشتیبانی  ناو 
جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  به 
اسالمی که در بندر جاسک به دالیل 
آتش سوزی  و  انفجار  دچار  نامعلوم 
شدید شده بود صبح چهارشنبه 1۲ 

خرداد غرق شد.
جانی  تلفات  خارک  ناو  در  انفجار 
صداوسیمای  خبرگزاری  اما  نداشت 
روابط  از  نقل  به  اسالمی  جمهوری 
جاسک  دریایی  دوم  منطقه  عمومی 
گزارش داد »به دنبال گسترش حریق 

انتقال  از  پس  و  خارک  شناور  در 
شناورها  تالش  ساحل،  به  کارکنان 
لشکری  و  کشوری  دستگاه های  و 
برای اطفاء حریق و نجات این شناور 

بی نتیجه ماند.«
وجود  »با  گزارش،  این  اساس  بر 
از  استفاده  و  تالش  ساعت  بیست 
دلیل  به  دریایی،  امداد  امکانات 
گسترش آتش در بخش های مختلف، 
پشتیبانی  شناور  نجات  عملیات 
آموزشی خارک بی نتیجه ماند و این 
جاسک  محدوده  آب های  در  شناور 

آرام گرفت ]غرق شد[.«
اعزام  تٔاخیر  علت  می رسد  نظر  به 
آزاد  آب های  مٔاموریت  به  ناو  دو  این 
بود  بین المللی  امنیتی  هشدارهای 
که از کانال های مختلف به جمهوری 

اسالمی رسیده بود.
از دو هفته پیش قرار بود »ناوگروه 
اطالعاتی  آموزشی،  ششم  و  هفتاد 
رزمی نداجا« به مٔاموریت آب های آزاد 

اعزام شود.
مقدم  جلیل  دوم  دریادار  امیر 
نیروی  یکم  منطقه  فرمانده  جانشین 
اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی 
بدرقه  مراسم  در  اردیبهشت   ۲۹
گفت  و  کرد  سخنرانی  گروه  ناو  این 
ارتش  دریایی  نیروی  »ناوگروه های 
آب های  در  اسالمی  جمهوری 
بلنِد  دسِت  بین المللی  و  دوردست 
والیت در اقیانوس ها هستند« و »پیام 
آن برای کشورهای مستکبر این است 
هر  اسالمی  ایران  نظامی  ناوگان  که 
زمان و هر جا نیاز باشد حضور خواهد 

داشت.«
»پولیتیکو«  نشریه  این  از  پیش 
به نقل از سه منبع آگاه که نخواسته  
بودند نام شان فاش شود، گزارش داده 
بود که نهادهای امنیتی آمریکا دو ناو 
ایرانی را که مقصد نهایی شان ممکن 
می کنند.  رصد  باشد  ونزوئال  است 

مقصد  به  ناو  دو  این  اعزام  پولتیکو 
احتمالی ونزوئال را درست در شرایطی 
پیچیده  وین  در  اتمی  مذاکرات  که 
»تحریک آمیز«  اقدامی  است  شده 

خواند.
گفته  پولیتیکو  به  آگاه  منبع  یک 
بود که مقام های ارشد دولت نیکالس 
او  به  ونزوئال  رئیس جمهوری  مادورو 
هشدار داده اند که استقبال از ناوهای 
از  ایران »اشتباه« است. یکی  جنگی 
دو ناوی که قرار بود به این مٔاموریت 

اعزام شود »ناو-بندر مکران« بود.
»عباد«  به  مشهور  ربیعی  علی 
 11 سه شنبه  روز  دولت  سخنگوی 
کشتی  دو  اعزام  کرد  ادعا  خرداد 
به  اسالمی  جمهوری  دریایی  نیروی 
ونزوئال در راستای »اهداف صلح آمیز« 
است. او گفت »مناسبات ما با ونزوئال 
علیه هیچ کشور ثالثی نیست و دلیلی 
برای نگرانی از این روابط وجود ندارد 
مناسبات  در  غیرطبیعی  امر  هیچ  و 
دوستانه و مرسوم میان ایران و ونزوئال 

وجود ندارد.«
ادعا  همچنین  دولت  سخنگوی 
کرده بود »کشتی های نیروی دریایی 
به   همواره  ایران  اسالمی  جمهوری 
جمله  از  صلح آمیز  اهداف  منظور 
مبارزه با دزدان دریایی، قاچاقچیان و 
حفاظت از محیط زیست در منطقه و 
مناطق پیرامونی فعالیت های مثبت و 

موفقی داشته اند.«
پس از اینهمه الف و گزاف و ادعا، 
ناو  آتش سوزی  و  انفجار  علت  حاال 
اما  نیست  مشخص  هنوز  »خارک« 
ادامه  دارد که در  احتمال وجود  این 
باشد.  گرفته  صورت  سایه«  »جنگ 
جنگی که ماه هاست در زمین و هوا 
و  اسالمی  جمهوری  میان  دریا  و 
اسرائیل در جریان است و آن را فراتر 
از »سایه« می توان شبحی در پرواز بر 

فراز منطقه دانست.

دود سیاه غلیط و شعله های آتش در تأسیسات پاالیشگاه تهران از 
مسافت بسیار دور قابل مشاهده است

آتش سوزی در پاالیشگاه تهران؛ چهارشنبه شب 1۲ خرداد 1400

آتش سوزی در تٔاسیسات نفتی »برومی« اهواز

ارتش  لجستیک  ناوهای  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  خارک  ناو  از 
جمهوری اسالمی یاد می شود که قابلیت حمل هلی کوپتر داشت



رجال کارکشتۀ سیاسی را بر سر 
تاس نشاندن و گفته های ناگفته از 
آسان  کشیدن  بیرون  زبانشان  زیر 
نیست، خاصه اگر حریف،  خود اهل 
حرفه، یعنی روزنامه چی بوده باشد.

کتاب پانصدصفحه ای »سیدضیا« 
است  شگرفی  کار  چنین  حاصل 
در  الهی  صدرالدین  دکتر  سوی  از 
با  گو  و گفت  دیدار  چندین جلسه 
سیدضیاءالدین طباطبایی، »مرد اول 
یا مرد دوم کودتا« به تعبیر کنایه آمیز 

مؤلف.
وقتی  تا  که  جهت  این  از  کنایه 
»سید« زنده بود، بر سر این که او 
نقش اول یا دوم را در کودتای 1۲۹۹ 
ایفا کرد اختالف نظر وجود داشت و 

هنوز هم وجود دارد.
این سؤال را دکتر الهی 
با لطایف الحیل مطرح و با 
و  می کند  دنبال  سماجت 
هر بار، سید از جواب دادن 
طفره می رود. بعد هم تیغ 
را  هردو  تکلیف  سانسور  

روشن می سازد.
مصاحبه، نزدیک به نیم 
گرفته  انجام  پیش  قرن 
زمستان  در  دقیقاً  است. 

سال 1343.
مقدمۀ  در  الهی  دکتر 
کتاب می نویسد »مصاحبه 
مجلۀ   11۲۲ شمارۀ  در 
جمعه  مورخ  تهران مصور، 
تیتر  با  اسفند 1334   14

پرده  گذشته  راز  از  ضیاء  )سید 
برمی دارد( که روی جلد مجله آمده 
بود، چاپ شد. بخش اول آن با سر 
سانسور  بود.  توأم  بسیار  صدای  و 
در همان اول کار، عنوان )مرد اول 
کودتا از کودتا سخن می گوید( را به 
مرد دوم کودتا... تبدیل کرد و سپس 
ماشین شدۀ  متن  و  اولیه  نوشتۀ  در 
توانست  که  آنجا  تا  چاپ،  از  پیش 
آن  از  بعد  نمود...  تعدیل  و  جرح 
درحالی که مصاحبه قرار بود چیزی 
شبیه خاطرات فرخ و به صورت مداوم 
آمد که همان  منتشر شود، دستور 
یک شماره کافی است. و در نتیجه، 
من  نزد  چاپ نشده  مصاحبۀ  دنبالۀ 

باقی ماند«.
از  گفتن  سخن  زمان،  آن  در 
کودتای 1۲۹۹ یک »تابو« محسوب 
می شد. از بس دربارۀ کودتا و عوامل 
و عناصر دخیل در آن نظرات افراطی، 
مثبت یا منفی، ابراز شده و بحث های 
بود،  برانگیخته  مخالف  و  موافق 
دستگاه حاکم ترجیح می داد پروندۀ 
تاریخ  بایگانی  به  و  بسته  کودتا 
سپرده شود. نقش آفرینان کودتا نیز، 
غیرنظامی، صالح خود  و  نظامی  از 
در آن می دیدند که ُمهر بر لب زده 
از گفت و گو دربارۀ کم و کیف آن 

اجتناب کنند.
چنان  در  را  ضیاءالدین  سید 
کشیدن،  به حرف  احوال  و  شرایط 
الهی،  هنر می خواست و صدرالدین 
روزنامه نگار جوان آن سالها با راضی 
کردن پیر سیاست به نشستن و حرف 
زدن، چنین هنری به خرج داده است.

که  »اثری  می نویسد  الهی  دکتر 
سید  دربارۀ  شماست  دست  در 
مردی  است،  طباطبایی  ضیاءالدین 
نقش  ایران  معاصر  تاریخ  در  که 
و  است  داشته  توجهی  خور  در 
خود  نوشته اند.  بسیار  درباره اش 
دوست می داشت که او را »سید ضیا« 
بخوانند. از همین روی ما اسم کتاب 
می خواست  خود  او  که  آنچنان  را 
»سید ضیا« گذاشتیم، بدون تشدید 
اول و همزۀ آخر. در عین حال الزم 
به تذکر است که بسیاری از دوستان 
او »آقا« خطابش می کردند و عده ای 

دیگر »سید« می خواندندش.
این اثر که به صورت کتاب منتشر 
می شود حاوی مصاحبه هایی است که 
او در طول سال های آخر زندگی اش 

با من داشته است...
مصاحبه ها به صورت پرسش و پاسخ 
من  بلکه  نیست،  مصاحبه  متعارِف 
کوشیده ام تا فضای پیرامونی و حاالت 

را  مصاحبه کننده  و  مصاحبه شونده 
در متن مصاحبه بیاورم. درحقیقت، 
شیوۀ  کار، »گزارشـ  مصاحبه« است 
به شمار  مصاحبه  انواع  از  یکی  که 
می آید... صورت تدوین نهائی کتاب 
بیشتر به چاپ مجدد یک مصاحبۀ 
رو من  این  از  و  روزنامه ای می ماند 
اصطالح من درآوردی »کتابروزنامه« 
امیدوارم در فن نشر  و  را ساخته ام 

کتاب جا بیفتد.
کتاب های  برخالف  ثر،  ا ین  ا
مطلقاً  متعارف،  سیاسی  و  تاریخی 
متکی  تحلیلی  و  تاریخی  اثر  یک 
مراجعه  و  مؤلف  استنباط های  بر 
این  به  نیست.  آرشیوها  و  اسناد  به 
و  متداول  پانویس های  از  جهت 

در  مستند  غیر  و  مستند  ارجاعات 
در  تنها  و  نمی شود  دیده  اثری  آن 
مواردی که ذکر شاهدی برای تأیید 
دیگران  نوشته های  از  بوده  الزم 
نگاه  از  کتاب  است...  شده  استفاده 
مهربانانه یا دشمنانۀ گردآورنده نیز 
معرفی  کار، در حد  ندارد.  نشانه ای 
یک  که  آنچنان  سیدضیاءالدین، 
و  نشر  و  حشر  وی  با  روزنامه نگار 
داشته،  برخاست هایی  و  نشست 

صورت گرفته است...
م  همسر به همت  حبه ها  مصا
»عترت« همراه با یادداشت هایی که 
به صورت نت برداری در همان زمان 
نوشته و ثبت کرده بودم، پس از سفر 
بی بازگشت من به آمریکا آورده شد و 
دستمایۀ تهیۀ این اثر گردید. اخالقاً 
به آن مرد سیاسی قول داده بودم که 
در زمان حیاتش یادداشت ها را انتشار 
و  را »گفته ها  این بخش  نام  ندهم. 

نگفته ها« گذاشته ام.
می تواند  نگفته ها  و  گفته ها  این 
ی  پی گیر و  لعه  مطا یۀ  ستما د
قرار  معاصر  تاریخ  به  عالقمندان 
که  باشند  مطمئن  آنان  و  گیرد 
گردآورنده به اقتضای تربیت حرفه ای، 
سخنان  صادقانۀ  کردن   بازگو  جز 
کاری  طباطبایی،  ضیاءالدین  سید 
که  همچنان  است.  نکرده  دیگر 
صحت و سقم گفته های این بخش 
در مقایسه با دیگر نقل های تاریخی 
برعهدۀ بنده نیست. سید ضیاء چه در 
مصاحبه ها و چه در گفتگوهای بیرون 
از مصاحبه به نکاتی اشاره کرده است 
که هم اکنون مورد اختالف و مایۀ  جّر 

و بحث های سیاسی است.
سخن  اتفاقاتی  در  حضور  از  او 
گفته که ممکن است با سند تاریخی 
همان  به  که  دیگری  شاهد  نظر  یا 
موضوع اشاره داشته است متفاوت و 
یا حتی متغایر باشد )وقایعی مانند 
نقل خاطراتی از مجلس چهاردهم، 
۲1 فروردین، 1۵ بهمن، قتل  رزم آرا 
و...( با این همه من فقط به نقل قول 
او اکتفا کرده ام که صورت و روایت 

دیگری را هم داشته باشیم.«
با  همراه  ۵۰۰صفحه،  در  کتاب 
نخستین  در  متعدد،  عکس های 
روزهای سال جدید شمسی از سوی 
انتشار  )لُس آنجلس(  کتاب  شرکت 
یافته و چون بخش اول آن، مسألۀ 
نشیب  و  فراز  قرن  »دو  با  کودتا، 
مطبوعات و سیاست در ایران« مربوط 
می شود، تصمیم گرفتیم تکه هایی از 
کتاب را با موافقت نویسنده و ناشر، 
در همین ستون به نظر شما برسانیم.
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دستش را روی دستم فشرد و گفت: ننویس!

رئیسی  سادات  =ریحانه 
نقطه  ابراهیم رئیسی  دختر 
را  پدرش  قوت  و  ضعف 

»مهربانی« او عنوان کرد!
ی  ر و آ د یا با  م  د مر =
و  شصت  دهه  اعدام های 
به  رئیسی  ابراهیم  کارنامه 
عنوان عضو »هیئت مرگ« 
و یکی از مقامات پیشین و 
نسبت  قضاییه،  قوه  کنونی 
درباره  دخترش  ادعای  به 
مهربانی پدرش واکنش نشان 

داده اند.
همتی  صر  لنا ا عبد =
به  که  می کوشد  حالی  در 
این  نامزد اصلی  از دو  یکی 
که  شود  تبدیل  انتخابات 
هنوز نتوانسته حمایت زیادی 
این  در  که  افرادی  از سوی 
می کنند  شرکت  رأی گیری 

کسب کند.
تنور انتخابات در ایران سرد است و 
اسالمی  جمهوری  مختلف  جناح های 
و نامزدهای انتخابات نتوانسته اند مانند 

»شور انتخاباتی« ایجاد کنند. با اینهمه 
است  قرار  رأی گیری که  این  حواشی 
جمعه ۲۸  روز  آن  نمایش  آخر  پرده 

خردادماه اجرا شود ادامه دارد.
دختر  ئیسی  ر ت  ا د سا نه   یحا ر
سیدابراهیم رئیسی شامگاه چهارشنبه 
1۲ خرداد 14۰۰ به عنوان نماینده او 
در تلویزیون حاضر شد و به پرسش های 
مجری پاسخ داد! او در بخشی از این 
مصاحبه نقطه ضعف و قوت پدرش را 

»مهربانی« او عنوان کرد.
ز  ا مصاحبه  این  پخش  ز  ا پس 
صداوسیمای جمهوری اسالمی مردم 
و  شصت  دهه  اعدام های  یادآوری  با 
کارنامه ابراهیم رئیسی به عنوان یکی 
از اعضای »هیئت مرگ«  و مقام پیشین 
و کنونی قوه قضاییه نسبت به ادعای 
دخترش درباره »مهربانی« پدرش در 

برابر مردم واکنش نشان دادند.
ریحانه سادات رئیسی همچنین در 
بخشی از این مصاحبه گفته که »در 
سال ۹۶ تخریبی علیه پدرم مطرح شد 
مبنی بر اینکه ایشان بین زنان و مردان 
دیوار می کشد در حالی که ایشان بین 
زنان و مردان دیوار نمی کشد بلکه پلی 
باعث پیشرفت هم  ایجاد می کند که 

خانم ها و هم آقایان می شود.«
به  پاسخ  در  رئیسی  ابراهیم  دختر 

پرسشی درباره اینکه بزرگترین نقطه 
که  داد  پاسخ  چیست  پدرش  قوت 

»ایشان خیلی مهربان است.«
پرسش  به  پاسخ  در  همچنین  او 
دیگری درباره اینکه نقطه ضعف ابراهیم 
رئیسی چیست گفت: »در پاسخ به این 
سوال هم باید بگویم که ایشان خیلی 

مهربان و رئوف هستند.«
همچنین  رئیسی  سادات  ریحانه 
چنین  را  پدرش  خصوصیت  بهترین 
توضیح داد: »ایشان بسیار سخت ظلم را 
قبول می کند و با ظلم مبارزه می کند لذا 
این مسئله یکی از اخالق های با صالبت 

ایشان است!«
رئیسی  ابراهیم  دختر  ادعاهای  این 
به  پدرش  از  دیگری  تجربه  مردم  که 
عنوان مقام مسئول دارند، به ویژه تأکید 
دختر رئیسی بر »مهربانی« پدرش با 
واکنش گسترده از سوی افکار عمومی 
تصویر  است.پررنگ ترین  شده  روبرو 
افکار عمومی از ابراهیم رئیسی، حضور 
گروهی  اعدام  و  مرگ  هیئت  در  او 
هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت 
خورشیدی است. طی روز گذشته نیز 
کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی 
با اشاره به موضوع اعدام هایی که زیر 
به  و  شده  انجام  رئیسی  ابراهیم  نظر 
اشتراک گذاشتن تصاویری از گورستان 

جمعی خاوران و اعدام شدگان اعتراضات 
سراسری سال های گذشته از جمله نوید 
افکاری و روح اهلل زم به ادعای ریحانه 

سادات رئیسی واکنش نشان داده اند.
برخی  که  حالیست  در  ینهمه  ا
تحلیلگران ابراهیم رئیسی را اصلی ترین 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
می دانند؛ مهمترین رقیب او در جناج 
اصولگرا سعید جلیلی و محسن رضایی 
و از جناح مخالف عبدالناصر همتی است 
که مورد حمایت میانه روها و بخشی از 

اصالح طلبان قرار دارد.
در  همتی  عبدالناصر  میان،  این  در 
نامزد  دو  از  یکی  به  می کوشد  حالی 
اصلی این انتخابات تبدیل شود که هنوز 
نتوانسته حمایت زیادی از سوی افرادی 
که در این رأی گیری شرکت می کنند 
کسب کند. ویدئوی تبلیغاتی او نیز از 

صداوسیمای حکومت پخش نشد.
نشدن  پخش  به  واکنش  در  همتی 
سوی  ز  ا ش  تی ا تبلیغا یدئوی  و
اعالم  توئیتی  در  رژیم  صداوسیمای 
دارند  اصرار  »دوستان  که  بود  کرده 
را در  تبلیغاتی خود  بنده مستند  که 
پخش  کنم؛  پخش  مجازی  فضای 
مستند از طریق صداوسیما حق قانونی 
تعامل  در  و  است  ایران  مردم  و  بنده 
پافشاری  آن  احقاق  بر  صداوسیما  با 
داد  تنها  را  حق  نیست،  بنا  می کنم. 
می کنم  تالش  نشد،  بگوییم  و  بزنیم 

حق اجرا شود.«
همتی در توئیت دیگری نیز نسبت به 
تغییر زمان مناظرات تلویزیونی انتقاد 
کرده و خطاب به صداوسیمای جمهوری 
اسالمی  نوشته است که »مناظره ها را 
این  آیا  انداختید؟  جلو  روز   ۲ چرا 
شایعه که برخی نامزدها از تغییر زمان 
مناظره ها اطالع داشتند صحیح است؟ 
رقابت نابرابر، ناعادالنه تر شد اما برخالف 
تصورتان من آماده تر از آن هستم که 
با این اقدامات صحنه را واگذار کنم.«

همتی در این توئیت از هشتگ »پنج 
در برابر یک« استفاده کرده که کنایه 
به حمایت ویژه ی صداوسیمای دولتی 

از ابراهیم رئیسی است.

»انتخابات  مراسم  حواشی 
1400«؛

 از توقیف 
حساب 

توئیتری همتی 
تا »مهرورزی« 

رئیسی!

گزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهیگزارشـ  مصاحبۀ صدرالدین الهی
سید ضیا؛ مرد اول یا سید ضیا؛ مرد اول یا 

مرد دوم کودتامرد دوم کودتا

عدم  از  خامنه ای  =علی 
مشارکت مردم در »انتخابات« 
از فرماندهان  نگران است و 
نیروی انتظامی تا نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی تهدید 
می کنند که با تحریم کنندگان 
آرامش  زنندگان  برهم  و 

برخورد می شود.
=مهدی طائب رئیس قرارگاه 
از  دفاع  در  »عمار«  امنیتی 
نگهبان در  عملکرد شورای 
ردصالحیت ها گفت »ما امروز 
از خالص سازی  به مرحله ای 

انقالب رسیده ایم.«
=کیومرث حیدری فرمانده 
به  ما  ارتش:  زمینی  نیروی 
نظامی  نیروی  یک  عنوان 
باید با تمام وجود به منویات 
و  دهیم  فرا  گوش  معظم له 
 ، ی کثر ا حد کت  ر مشا با 
والیتمداری خود را بار دیگر 

ثابت کنیم.
ی  ر جمهو « مه  نا ز و =ر
ض  ا عتر ا با   » می سال ا
و  حیت ها  صال د  ر به 
حکومت  »یکدست سازی« 
بات  نتخا ا تکلیف  نوشت 
از   1400 جمهوری  ریاست 
و  است  روشن  هم اکنون 
کسی در اینکه برنده نهایی 
این انتخابات کیست ابهامی 
ندارد اما تضادها ادامه خواهد 

یافت.

حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی 
خطاب به کسانی که مردم را به عدم 
شرکت در انتخابات دعوت می کنند گفت 
»پلیس و دستگاه قضایی با آنها برخورد 

خواهد کرد!«
قاسم رضایی جانشین فرمانده نیروی 
انتظامی نیز با بیان اینکه »دشمن دنبال 
برگزار  پرشور  انتخابات  که  است  این 
نشود اما کور خوانده است« تهدید کرد 
»قطع به یقین نیروی انتظامی با افرادی 
که سعی در برهم زدن آرامش انتخابات 

دارند برخورد می کند.«
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
نگران عدم شرکت مردم در سیزدهمین 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
حکومتی  نهادهای  رو  این  از  و  است 
به صورت سازمان یافته بسیج شدند تا 
پرسنل و کارمندان را تشویق به حضور 

در انتخابات کنند.
و  تهران  نماینده  آقاتهرانی  مرتضی 
مجلس  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
شورای اسالمی  در واکنش به انتقادات در 
مورد رد صالحیت ها با تهدید و عصبیت 
هشدار داد »نباید نظام زیر سوال برود… 
نظام به شما چنین اجازه ای نمی دهد، 
کمی تحملتان می کنند بعد هم جمعتان 

می کنند!«
امنیتی  قرارگاه  رئیس  مهدی طائب 
»عمار« و برادر رئیس سازمان اطالعات 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز  در 
دفاع از عملکرد شورای نگهبان در رد 
صالحیت ها گفت »ما امروز به مرحله ای 
از خالص سازی انقالب رسیده ایم و یقیناً 

در آن موفق خواهیم شد.«
ارشد  اعضای  از  ابراهیمی  حسین 
محسن  و  مبارز«  روحانیت  »جامعه 
درباره  اصولگرا  سیاسی  فعال  کوهکن 
نامزدهای  سایر  کناره گیری  ضرورت 

انتخابات گفته اند »کسانی که احساس 
تکلیف کرده اند باید به نفع رئیسی کنار 

بروند.«
ادیانی  سیدعلیرضا  حجت االسالم 
برای  روشنگری«  »نهضت  جلسه  در 
انتخابات که به صورت آنالین برای صدها 
نفر از پرسنل و پایوران یگان امداد، پلیس 
راه آهن و فرودگاه و یگان های حفاظت 
از سازمان های دولتی برگزار شد توصیه 
کرد »شرکت در انتخابات وظیفه ملی، 

شرعی و قانونی است.«
همچنین حوزه علمیه قم برای اعزام 
با هدف دعوت  مبلغان  از  نفر  ۹ هزار 
پای  در  مردم  حداکثری  حضور  به 
کرده  آمادگی  اعالم  رأی  صندوق های 
توطئه  »نابودی  می گویند  و حوزویان 
در  حداکثری  مشارکت  با  دشمنان 

انتخابات است.«
لزوم  در  »دفاع  پرس«  خبرگزاری 
حضور مردم در انتخابات به نقل از علی 
خامنه ای می نویسد حضور مردم باعث 
چنانکه  می شود  کشور  امنیت  عامل 
»حمله موشکی گسترده و سنگین به 
پایگاه آمریکایی عین االسد در عراق که 
جزئی از پروژه انتقام سخت بود، نمونه بارز 
تأثیر حضور مردم بر امنیت کشور است!”

کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی 
ارتش در یک سخنرانی با اشاره به تٔاکید 
در  مورد ضرورت حضور  در  خامنه ای 
انتخابات گفته »ما به عنوان یک نیروی 
منویات  به  وجود  تمام  با  باید  نظامی 
همچنانکه  و  داده  فرا  گوش  معظم له 
همیشه مرد میدان نبرد هستیم در این 
عرصه نیز باید با مشارکت حداکثری، 
والیتمداری و والیت محوری خود را بار 

دیگر ثابت کنیم.«
با  انقالب  »دشمنان  داد  هشدار  او 
متعدد  جریان سازی های  و  تبلیغات 

درصدد هستند تا مشروعیت نظام را در 
بین عموم ملّت والیتمدار و مؤمن ایران 

اسالمی خدشه دار کنند.«
حیدری همچنین تٔاکید کرد »انتخاب 
اصلح در انتخابات مورد تأکید ولی امر 

مسلمین جهان است.«
فرماندهان ارتش از مدت ها پیش بطور 
رئیسی  ابراهیم  از  حمایت شان  علنی 
را نشان دادند و بازدیدها و جلساتی با 
در  پیش  ماه ها  از  باال  رده  فرماندهان 
پادگان ها و مراکز آموزشی و پشتیبانی 
ارتش از جمله دانشکده فرماندهی و ستاد 
ارتش )دافوس( در لویزان آغاز شده بود.

از مدت ها پیش در پادگان های ارتش 
آغاز  انتخابات  در  حضور  برای  تبلیغ 
شده  و به پرسنل گفته شده که باید در 

انتخابات حضور پیدا کنند.
در همین ارتباط علی سعیدی رئیس 
دفتر عقیدتی و سیاسی علی خامنه ای نیز 
هشتم خرداد در ستاد فرماندهی نیروی 
زمینی در لویزان تهران سخنرانی کرد. 
او در بخشی از سخنانش که رسانه ای 
نشد از ارتشی  ها خواست در انتخابات 

شرکت کنند.
نامزدهای  از  نامی  امیر محمدحسن 
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
که  کسانیست  از  اسالمی  جمهوری 
رسماً اعالم کرد به سود ابراهیم رئیسی 
اعالم  از  پیش  می کند.  کناره گیری 
فهرست تٔایید صالحیت شدگان چند 
سردار سپاه از جمله حسین دهقان و 
رستم قاسمی و علیرضا افشار نیز که در 
انتخابات ثبت نام کرده بودند به خاطر 

رئیسی کنار رفتند.
در مقابل اما بعضی افراد در داخل نظام 
وضعیتی  چنین  پیامدهای  به  نسبت 

هشدار می دهند.
روزنامه »جمهوری اسالمی« هشتم 
خرداد در سرمقاله خود نوشت »تکلیف 
 14۰۰ جمهوری  ریاست  انتخابات 
در  کسی  و  است  روشن  هم اکنون  از 
اینکه برنده نهایی این انتخابات کیست 
ابهامی ندارد.« در این مقاله که گفته 
آن  سردبیرش  مهاجری  مسیح  شد 
است »رویکرد موجود  آمده  نوشته  را 
نشان دهنده گرایش به یکدست شدن 
این مطلب  کامل حکومت است.« در 
این  »…حضرات  شده  داده  هشدار 
تصور غلط را کنار بگذارند که با یکدست 
کردن حکومت می توانند از این تضاد 
عبور کنند. این تضاد، در درون همین 
مجموعه یکدست النه کرده و به یک 
بیماری مزمن تبدیل شده است و بعد 
از استقرار حاکمیت یکدست، خود را 

بیشتر نشان خواهد داد.«

به خط کردن 
پادگانی ها و 

حوزوی  ها برای 
»خالص سازی 

انقالب« و افزایش 
مشارکت در 
»انتخابات«

1۷ ادامه در صفحه

پاره کردن بنر تبلیغاتی ابراهیم رئیسی؛ اردیبهشت 1396
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1 ـ از فالسفه معروف 
انگلیس در قرن گذشته
۲ ـ از سبزیجات ـ خطی 

فرضی به دور زمین
3 ـ کمک 

ـ کشوری است
4 ـ ماده ای چسبنده برای 

ساختن چسب ـ از 
کشیدنی ها

۵ ـ از فراورده های نفتی
۶ ـ از تنقالت و آجیل ها ـ 

»کاه« به هم ریخته
۷ ـ جانداری است ـ آگهی

۸ ـ هادی ـ راه بی پایان
۹ ـ سّر ـ از روزنامه های 

وزین و معتبر ایران قبل 
از انقالب اسالمی

1۰ ـ وسیله شفا ـ پایین 
و زیر

11 ـ طول ـ کوشش

1ـ از مکاتب فلسفی جهان
خدای  ـ  است  علمی  ـ   ۲

روشنایی
و  شعرا  از  ـ  خالی  ـ   3
و  معروف  ترانه سرایان 

معاصر ایران
4ـ  ماده صمغی شکل برخی 
اقلیت های  از  ـ  گیاهان 
واحد  ـ  ایران  در  قومی 
نیروی  ر  مقدا سنجش 
کشوری  ـ  لکتریسیته  ا

است
۵ ـ تباهی و فساد ـ حیوانی 

است ـ او
۶ـ  وحشتـ  جلودارـ  آینده

۷ ـ مکرر ـ تاج
۸ ـ پراکنده ـ مگس کش ـ 

روزنامه
ز  ا ـ  قا  آ و  سرور  ـ   ۹
و  ن  یا ا نسر ستا ا د
و  معروف  نویسندگان 

معاصر ایران

ـ  »جزء«  دشمن  ـ   1۰
فرزندان ـ پیدا نشدنی

ر  کنا ییالقات  ز  ا ـ   11
درختی  ـ  قدیم  تهران 
صنعتی  مصارف  با  است 
ـ از کارخانجات اتومبیل 

سازی اروپا
1۲ ـ ماسک ـ دورافتاده ـ 

خشکی
13 ـ ُسراینده ـ تکرار یک 

حرف ـ زن جادوگر
14 ـ نام قدیمی سیستان ـ 
وسیله ای گرمازاـ  عددی 

است
ـ  دوست  و  مددکار  ـ   1۵

روستاییـ  پیشانی

و  ایتالیایی  بزرگ  موسیقیدان  ـ   1
برجسته ترین رهبر موسیقی کالسیک 
جهان که در سال 1۹۵۸ درگذشت
۲ـ  سنگ قیمتیـ  دیهیمـ  حرف خطاب
ـ از شهرهای ایران ـ از آبهای جاری کشور ما   3

4 ـ واحد پول کشوری است ـ غارت ـ 
محل ذخیره

۵ ـ دو رو دارد ـ از قهرمانان شاهنامه ـ 
وسیله ای برای نواختن

ـ  راست  طرف  ـ  حوصله  و  صبر  ـ   ۶
گیاهی است

۷ ـ سرگردانی و دربدری ـ رقم
۸ ـ یک دوم ـ بلندی ـ زیبایی
۹ ـ ورزشی است ـ دکانی است

واحد  ـ  توانگر  و  یابنده  ـ  توان  ـ   1۰
اندازه گیری سطح

و  فرانسه  معروف  نویسندگان  از  ـ   11
برندۀ جایزۀ نوبل ـ گلی است

1۲ ـ گفتار بیهوده و گزاف ـ صحرایی 
است ـ مکان

ز  ا ـ  ریخته  به هم  »پیشه«  ـ   13
معروف  نقاشان  و  کاریکاتوریست ها 

و معاصر ایران
14ـ  ستارگان دورخورشیدـ  درنوردیدن 

آسمان
ـ  است  گلی  ـ  زیرزمینی  ترن  ـ   1۵

دزدیده شده

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

هنرپیشگان  از  ـ   1
قدیمی سینمای فرانسه 

با شهرتی جهانی
۲ـ  واحد پول کشوری 
استـ  از چارپایانـ  وی

هنرپیشگان  از  ـ   3
تآتر  معروف  و  قدیمی 

ایران
4 ـ پرچم

۵ ـ تک خال ـ بندری 
معروف در ژاپن

۶ـ  دشمنیـ  احتیاج
۷ ـ تله ـ قدرت

۸ـ  چند رسالهـ  هدیه

و  یبا  ز شهری  ۹ـ 
ـ موی  اروپا  در  قدیمی 
گردن حیوانات ـ دفینه 

و خزانه پول و زر
ـ  یی  شنا و ر 1ـ  ۰

پایتخت کشوری است
شبیه  ـ  کلبه  ـ   11

و نظیر

آماندسون ناجی
روئال آمونسن در هجدهم ماه ژوئن 
یک  در  او  شد.  ناپدید   1۹۲۸ سال 
خلبان  یک  با  همراه  نجات  ماموریت 
نروژی به اسم لیف دیئتریشون، یک 
خلبان فرانسوی به اسم رنه گیلباد و 
سه مرد فرانسوی برای نجات یک گروه 
سانحه دیده عازم شدند. بالن هوایی این 
گروه، در حال بازگشت از قطب شمال 

بود که دچار سانحه شد.
آمونسن  شدن  ناپدید  درمورد 
می گویند که هواپیمای آنها در هوای 
مه آلود دریای بارنتز دچار سانحه شده 
اما نکته عجیب اینجاست که نه اثری 
از آماندسون پیدا شد و نه از پنج مرد 
ادامه  همچنان  جست وجوها  دیگر. 
داشت تا اینکه در سال ۲۰۰3 با اعالم 
بیر  جزیره  در  هواپیما  که  خبر  این 
برای  آمونسن  پرونده  کرده،  سقوط 

همیشه بسته شد.

لوئیس مخترع
طرفداران  برای  لوپرنس  لوئیس 
سینما اسم آشنایی است؛ خیلی ها او 
که  چرا  می دانند.  فیلمسازی  پدر  را 

بار  اولین  برای  فرانسوی  مخترع  این 
دوربین ضبط تصاویر متحرک و سیستم 
پروجکشن را اختراع کرد. لوئیس در 
که  وسیله ای  کمک  با   1۸۸۸ سال 
دقیقه  به مدت دو  بود،  اختراع کرده 
عنوان  به  که  کرد  را ضبط  تصاویری 
شناخته  جهان  متحرک  فیلم  اولین 

شده اند.

افسانه گمشدگان ابدی)1(

سال 1۸۹۰ بود که پرنس تصمیم 
و  ا کند.  سفر  ریس  پا به  گرفت 
خانواده اش  دیدار  به  می خواست 
آنها  به  را  جدیدش  اختراع  و  برود 
هم نشان دهد. به خاطر همین یک 
تهیه  پاریس  مقصد  به  قطار  بلیت 
کرد و به راه افتاد. خانواده لوپرنس 
دوباره  را  او  اینکه  از  خوشحال  هم 
که  ساعتی  راس  درست  می بینند 
به  شود  پاریس  وارد  قطار  بود  قرار 

رفتند. ایستگاه 
همه مسافرها از قطار پیاده شدند 
اما هیچ خبری از لوئیس نبود. با اینکه 
او  بود که  این  از  همه شواهد حاکی 
و  قطار شده  راس ساعت مقرر سوار 
در هیچ ایستگاهی هم از قطار پیاده 

نشده اما واقعیت چیز دیگری را نشان 
ناپدید  مشکوکی  طرز  به  او  می داد. 
شده بود و از آن روز به بعد هیچ اثری 
از او دیده نشد. نکته عجیب تر این بود 
انگار لوئیس به همراه چمدان ها،  که 
تجهیزات ودوربین اختراعی اش ناپدید 

شده بود.
بعد از ناپدید شدن لوئیس لوپرنس 

شایعات زیادی درباره او به وجود آمد. 
خیلی ها گفتند که او دچار افسردگی 
ماشینی  همین  برای  و  بود  شده 
اختراع کرد تا به وسیله آن خودکشی 
کند و هیچ کس از راز مرگش با خبر 
نشود. اما عده ای هم معتقد بودند که 
اختراعات  راز  همیشه  لوپرنس  چون 
عجیبش را مخفی نگه می داشت، یک 

گروه خالفکار او را دزدیدند تا به راز 
اختراعاتش پی ببرند. هرچند با ناپدید 
شدن لو پرنس نظریه های مختلفی از 
سوی مردم ارائه شد اما او هیچ وقت 

پیدا نشد.

آمبروس نویسنده
و  نویسنده   - بیئرس  آمبروس 

منتقد مشهور آمریکایی - یکی دیگر 
که  دنیاست  مشهور  گمشده های  از 
جنگ  درباره  زیادی  داستان های 
داخلی آمریکا در سال 1۸۶1 نوشته 
ساله   ۷1 بیئرس   1۹13 سال  است. 
تصمیم گرفت با یک تور گردشگری به 
میدان جنگ جنوب آمریکا سفر کند. 
او که در طول دوران انقالب مکزیک 
به عنوان مراقب در ارتش پانچو ویال 
خدمت کرده بود وقتی به مرز مکزیک 
رسید تصمیم گرفت مدتی را در آنجا 
سپری کند و درست درهمین دوران 

بود که  ناپدید شد.
بعد ازناپدید شدن بیئرس خیلی ها 
معتقد بودند که او به دست سربازان 
پانچو ویال به قتل رسیده؛ چون آنها از 

اینکه بیئرس روزی اسرار جنگی شان 
را فاش کند هراس داشتند و به همین 
خاطر او را کشته و جسدش را مخفی 
که  می گفتند  هم  خیلی ها  کرده اند. 
حال  این  با  کرده.  خودکشی  بیئرس 
به  نویسنده  این  از  خبری  هیچ وقت 
دست نیامد و حتی جسدش هم پیدا 

نشد.

فاوست کاشف
باستان شناس  یک  فاوست  پرسی 
انگلیسی بود که در اوایل دهه 1۹۰۰ 
با استفاده از چندین نقشه، اکتشافات 
آمریکای  جنگل های  در  را  بسیاری 
همین  خاطر  به  و  داد  انجام  جنوبی 
اکتشافات به شهرت رسید. سال 1۹۲۵ 
فاوست همراه پسرش جک، به امید اینکه 
شهر گمشده ای را در اعماق جنگل های 
برزیل کشف کند، به این کشور رفت.

بیست و پنجم ماه می  همان سال 
پیغام  برای همسرش  فاوست  بود که 
به  او، جک و مرد جوانی  فرستاد که 
نام رالیگ ریمل در حال جست وجوی 
به  آمازون  در  نشده  منطقه ای کشف 
آخرین  این  اما  هستند.  »زد«  اسم 
پیغام گروه فاوست بود و بعد از آن نه 
از فاوست و بقیه خبری شد ونه حتی 

جسدشان پیدا شد.
ه  گرو ین  ا یند  می گو خیلی ها 
بومی  قبیله های  دست  به  اکتشافگر 
اثبات  برای  اما  منطقه کشته شده اند 
این نظریه کوچک ترین سرنخی وجود 
ندارد. بعضی ها هم بر این عقیده اند که 
او برای تحقیق بین قبیله های آدمخوار 

رفته و به عضویت آنها درآمده است.  
بعد از ناپدید شدن گروه فاوست، افراد 
زیادی با استناد به نقشه ای که او به 
جا گذاشته بود راهی منطقه مورد نظر 
شدند و جانشان را از دست دادند، اما 
گروهش  و  فاوست  شدن  ناپدید  راز 

همچنان سر بهُ مهر باقی ماند.
)بخش دوم در شماره آینده(
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داستان های زیادی درباره ناپدید شدن افراد مختلف از گوشه و کنار جهان شنیده می شود؛ آدم هایی که طی یک حادثه ناپدید شده اند و دیگر نشانی 
از آنها به دست نیامده است. با اینکه خیلی ها احتمال می دهند آنها مرده باشند اما نکته عجیب این است که حتی جسد تعدادی از آنها هم بعد از ماجرای 
مرموز ناپدیدشدنشان کشف نشده تا نیروهای پلیس بتوانند با اعالم مرگ آنها، پرونده شان را مختومه اعالم کنند. شاید به همین خاطر است که هنوز هم 

بعد از گذشت سال ها پرونده ناپدید شدن این انسان های بد شانس به عنوان یکی از اسرار آمیز ترین معماهای تاریخ شناخته می شوند.

روئال آمونسن

آمبروس بیئرس پرسی فاوستلوئیس لوپرنس
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دیدار  گزارش  آذربرزین  سپهبد 
رئیس  دفتر  در  را  ارتش  فرماندهان 

ستاد به این شرح ادامه می دهد:
ا  ر سپهبدی  ر  ا ید د ین  ا ر  د
و  دنیا  در  است  بی خبر  که  می بینم 
چه  تهران  و  ایران  شهرستان های 
می گذرد. در این گیر و دار، درخواست 
روغن  و  برنج  سهمیه  به  رسیدگی 
سپهبدها را عنوان می کند. 4۵دقیقه 
این  در  باید  که  را  فرماندهانی  وقت 
روزهای بحرانی در قرارگاه های خود 
را  ستادی  رئیس  می گیرد.  باشند، 
می بینم که قادر نیست جلسه را اداره 
کند و جلوی اشخاصی را که خارج 
از موضوع صحبت می کنند بگیرد و 
از این کمیسیون بتواند نتیجه بگیرد.

اجرای  موضوع  جلسه  این  در 
کردن  خنثی  و  روانی  جنگ های 
مطرح  مخالفین  روانی  جنگ های 
یادداشت هایی رئیس ستاد  می شود. 
ارتش  در  است  بی خبر  برمی دارد، 
جنگ های  متخصص  آیا  داریم.  چه 
روانی داریم؟ آیا افسران این دوره ها 
را دیده اند؟ آیا برنامۀ آموزشی را که 
در دانشکده فرماندهی و ستاد اجرای 
می شود دیده است؟ رئیس مستشاری 
را می خواهد؛ از او سؤال می کند در 
کاری  چه  روانی  جنگ های  مورد 
می توانید برای ما بکنید؟ او هم یک 
ستوان و سه درجه دار را می فرستد که 
بیایند به ارتش ایران درس جنگ های 
روانی بدهند. رئیس مستشاری غیر از 
این چه کاری می توانست بکند چون 
زبان  که  آمریکایی  یک  می داند  او 
بدون  نمی تواند  نمی داند  را  فارسی 
این که اطالعاتی هم از خصوصیات 
اخالقی ایرانیان داشته باشد عملیات 
بگیرد.  به عهده   را  روانی  جنگ های 
خود  ستاد  از  ارتشبد  این  چرا  اصال 
به  دست  چرا  نمی کند؟  استفاده 
دامن آمریکایی ها می شود. شاهنشاه 
داشت.  اطالع  کامال  موضوع  این  از 
فرمودند  من در روزی که شاهنشاه 
ربیعی داشتی  با  نظری  اختالف  اگر 
از طریق ارتشبد ازهاری گزارش بده، 
به عرض رساندم مسیر دیگر را انتخاب 
از  ازهاری قبل  ارتشبد  زیرا  فرمایند 
اینکه گزارش مرا به عرض برساند بطور 
خواهد  مشورت  آمریکایی ها  با  قطع 
خندیدند  خودشان  هم  بعد  و  کرد 
و مسیر فردوست را تعیین فرمودند.

اگر کاغذ و مدادی به دست ارتشبد 
ازهاری می دادید و از او می خواستید 
و  ستاد  دوران  در  که  را  خدماتی 
نخست وزیری به کشور نموده بنویسد، 
خواهد نوشت در دوران ریاست ستاد، 
قعۀ  وا برای  شکرگزاری  جلسات 
مراسم  و  شاه  سالمتی  و  بهمن   1۵
در  که  کبیر  رضاشاه  بزرگداشت 
آنهم  انجام شد  ایشان  ابدی  آرامگاه 
بارندگی،  و  نکردن هوا  با پیش بینی 
وضعی به وجود آمد که خود داستانی 

است.
و در دوران نخست وزیری هم در 
اولین روز به نظرش رسید اگر بعضی 
را زندانی کنند  بلندپایگان کشور  از 
را  اعتراض  و  راهپیمایی  فردا  مردم 
قطع خواهند کرد و بعد هم خواهد 
نوشت من سفیر آمریکا را در دفترم 
خواستم و موضوع را به وی گفتم و 
از او خواستم برای نجات ایران باید 

کاری کرد!
دیدیم  سوم  دیدار  در  باالخره  و 
ارتشتاران  بزرگ  ستاد  رئیس  که 
دورۀ  در  را  ارتش  مقام  باالترین  که 
زمامداری به عهده داشت و مدتی هم 
نخست وزیر نظامی بود مرا می خواهد 
می گوید  من  به  بیماری  بستر  در  و 
افرادی،  با چه  نمی گوید  کودتا کن، 
فکر  او  آیا  طرحی.  چه  با  نمی گوید 
می کرد کودتا عملیاتی است که هر 
روز صبح که از خواب بیدار می شوی 
می توانی یک تنه کودتا کنی . او حق 
زیرا  بکند  را  فکری  چنین  داشت 
روزی  که  بوده  و کشوری  ارتش  در 
سرلشکر قرنی را در مقام رئیس رکن 
دوم ستاد ارتش به جرم اقدام به کودتا 
دستگیر و زندانی کردند و کسی هم 
نپرسید این چه کودتایی بود ک یک 
نفر دستگیر شد و قرنی در موقعیت 
در  را  واحدی  چه  دوم  رکن  رئیس 

اختیار داشت که کودتا کند؟
ارتشبد ازهاری بعد از هفت سال 
به زبان می آید و می گوید: اعلیحضرت 
می دانستند من نمی توانم کاری بکنم. 
این مقام بخصوص اینکه اختیارات هم 
چه  این  دارد؛  افتخاری  چه  نداشت 
رئیس ستادی است که به جای اینکه 
چشم و گوش فرمانده باشد با دیدن 
نابسامانی ها چشم خود را بست؟ این 

اجرای  برای  که  است  ستادی  چه 
آئین نامۀ مصوبه هم باید شرفعرضی 
قبلی  یادداشت های  در  کند؟  تهیه 
شناسایی  پیمای  هوا یک  نوشتم 
آتشبارهای  هدف  یی  هوا نیروی 
ضد هوایی یمن جنوبی قرار گرفت. 
خلبان خود و سرنشین را از هواپیما 
اسیر  آمد،  فرود  چتر  با  کرد،  جدا 
نیروهای یمن شد. گزارش اولیه نیرو 
سقوط  از  پس  1۵دقیقه  ستاد،  به 
هواپیما بود. رسیدگی به وضع خانوادۀ 
خدمه هواپیما بالفاصله در همان روز 
به وسیلۀ نیروی هوایی انجام شد. نامۀ 
رسمی نیروی هوایی به ستاد بزرگ 
در فاصله ۲4ساعت روی میز رئیس 
ستاد بود. در این نامه نیروی هوایی 
را  جنگی  زندانی  استرداد  تقاضای 
بزرگ  ستاد  روز  چهل  است.  نموده 
برابر  که  درصورتی  نکرد  اقدامی 
آئین نامه از وظایف مسلم اداره یکم 
بزرگ،  ستاد  از  امید  قطع  با  است. 
نیروی هوایی خود به دنبال موضوع 
رفته دریافتیم خلبان با پای مجروح 
در آب فرود آمده، در اثر عدم معالجه 
پای او سیاه شده، در زندان به انتظار 
کنند  قطع  را  او  پای  که  است  این 
خلبان،  این  یابد.  نجات  مرگ  از  تا 
با  فرمانده برجستۀ گردان شناسایی 
۵هزار ساعت پرواز و هزینه 3۰۰ تا 
4۰۰میلیون دالر است. به  ادارۀ یکم 
رفته هوار کشیدم، داد زدم کسی به 
داد این بدبخت برسد. به من گفتند 
نگران نباشید همین امروز شرفعرضی 
تهیه می کنیم! قطع امید کردم. حتی 
ندادم  گزارش  هم  نیرو  فرمانده  به 
پیدا  به دنبال  تدین  ارتشبد  چون 
کردن چاره از مسیر صحیح بود ولی 
مطرح  سیستم  رعایت  وقت  اینجا 
نبود. به روانشاد سپهبد هاشمی نژاد 
در کاخ تلفن کردم مراتب را به عرض 
به  بالفاصله  مرا  شاهنشاه  برساند. 
عمان  به  شبانه  کردند.  دعوت  کاخ 
پیگیری های  با  باالخره  کردم،  پرواز 
اینجا مطرح  در  آن  بحث  که  بعدی 
گرفتیم؛  پس  را  خلبان  نمی شود 
به  بوئینگ  هواپیمای  یک  با  شبانه 
لندن فرستادیم. او را از مرگ نجات 

دادند. آیا فکر می کنید در ستاد بزرگ 
کسی  خواستند؟  توضیح  کسی  از 
تنبیه شد؟ آیا فکر می کنید در ستاد 
و  خاش  در  می دانست  کسی  بزرگ 
دورافتادۀ  و  پرت  نقاط  از  بسیاری 
کشور افسران، درجه داران و سربازانی 
بار رئیس  خدمت می کنند؟ آیا یک 
ستاد، هواپیمایی خواست که از این 
نقاط دیدن کند، با آنها صحبت کند، 
فراهم  آنها  برای  را  زندگی  امکانات 
کند؟ اینهاست که روحیۀ پرسنل را 
باال می برد نه سهمیه قند و شکر و 

برنج را زیاد کردن.

پرواز به لبنان
 13۵۷ سال  روزهای  از  یکی  در 
با  لبنان،  ایران در  َقَدر آخرین سفیر 
من تماس تلفنی گرفت. من او را در 
دورانی که سفیر ایران در اردن بود، 
هر  و  کردم  مالقات  بار  اولین  برای 
بار که برای انجام مأموریتی به اردن 
ملک حسین  دیدار  به  او  با  می رفتم، 
می رفتم. جویای حالش شدم، گفتم 
کجایی؟ گفت: در  لبنان. گفتم از چه 
زمان این جابجایی انجام شد؟ گفت، 

کمتر از یک سال است.
به من گفت احتیاج به یک هواپیما 
دارم که به لبنان بیاید و باری را به 
تهران حمل نماید. گفتم، می دانی ما 
اگر  لبنان را نداریم و  به  اجازۀ پرواز 
هم امروز درخواست کنیم مسأله حد 
اقل یک ماه زمان است تا این اجازه 
به دست ما برسد و بعد هم باید از مسیر 
وزارت خارجه درخواست نمائی. گفت: 
آن را می دانم ولی هدف از تلفن من 
در جریان  زودتر  را  تو  است که  این 
بگذارم تا راهی برای آن پیدا نمائی. 
از او سؤال کردم چقدر عجله داری؟ 
گفت: باید هرچه زودتر به تهران حمل 
شود و بعد هم درخواست کرد برای 
را در هواپیما  بارها چندنفر  حفاظت 

داشته باشد.
متوجه شدم بار چیست. زیرا وقتی 
را  او  منظور  بست  جمع  بار  برای 
انگلستان  برای  هواپیمایی  فهمیدم. 
داشتیم که دو روز بعد پرواز می کرد. 
گفتم  برنامه  این  اجرای  مسؤول  به 

خلبانی را که قرار است این مأموریت 
بفرستد.  من  دفتر  به  دهد  انجام  را 
خلبان فرمانده که مأموریت را انجام 
می دهد برابر روش جاری باید به ستاد 
نیرو بیاید، در مورد مأموریت توجیه 
شود و بعد اجازه پرواز از قلمرو فضائی 
کشورهای مسیر در اختیار او گذارده 
شود و مسائلی که باید مورد توجه قرار 
دهد به او گفته شود. روز بعد وقتی 
خلبان هواپیما به دفتر من آمد به او 
گفتم اینکه تو را در دفترم خواستم 
دلیلش این بود که مأموریت اصلی تو 
مأموریت دیگری است. تو باید در لبنان 
بنشینی و سفیر ایران تو را در مورد 
نمود.  توجیه خواهد  اصلی  مأموریت 
اجازۀ نشستن در لبنان را نداری فقط 
بعد از عبور از قلمرو فضائی قبرس، به 
فرودگاه بیروت گزارش بده که هواپیما 
به علت اضطراری یا آتشسوزی در یک 
بیروت  در  زودتر  هرچه  باید  موتور، 
بیروت،  در  نشستن  از  پس  بنشیند. 
با شماره تلفنی که شمارۀ سفیر بود، 
در  را  تو  ایران  سفیر  و  بگیر  تماس 
نمود.  خواهد  توجیه  مأموریت  مورد 
این تغییر مأموریت را نباید کسی بداند.

هواپیما به همان ترتیبی که برنامه 
شده بود در لبنان فرود آمد. خلبان 
هواپیما از دفتر سفیر ایران در لبنان 
االن  تماس گرفت؛ گفت من  با من 
ایشان  آقای  سفیر هستم.  دفتر  در 
می فرمایند آن برنامه به هم خورده و 
نیازی به هواپیما نیست. از من کسب 
تکلیف کرد، گفتم مأموریت اصلی را 

که رفتن به لندن است ادامه دهد.
من هم به دنبال آن نبودم که دلیل 
آن را که برنامه تغییر کرده پیگیری 
کنم. روزهای بد تهران هم بود، وقت 

چنین پیگیری هایی وجود نداشت.
فرصتی  اولین  در  انقالب،  از  بعد 
از  آزادی  از  پس  آمد،  به دست  که 
با چه  و  را ترک کردم  ایران  زندان، 
مشکالتی خود را به آمریکا رساندم. 
در واشنگتن با یکی از بستگانم تماس 
تلفنی گرفتم. با شنیدن صدای من، 
فردا  می توانی  گفت  شد.  خوشحال 
بیایی.  ما  منزل  به  را  شام  شب 
َقَدر،  تیمسار  به نام  دارم  همسایه ای 

خیلی مایل است تو را مالقات کند.
منزل  در  ا  ر قدر  بعد،  شب 
از  بعد  کردم.  مالقات  خویشاوندم 
شام، مرا به گوشه ای کشید و ماجرای 
پرواز لبنان را برای من گفت که من 
بدون اینکه در گفته های او تغییری 

بدهم، عیناً بازگو می کنم.
َقَدر سفیر ایران درآن شب به من 

گفت:
نظامی  شبه  )گروه  فاالنژیست ها 
انقالب  از سران  تعداد زیادی  لبنان( 
ایران را که در لبنان آموزش چریکی 
و  بودند  کرده  دستگیر  می دیدند 
ما  می دهند  اطالع  ایران  سفیر  به 
ایران  دولت  تحویل  را  آنها  حاضریم 
بدهیم. سفیر ایران مراتب را به وزارت 
خارجه گزارش می دهد؛ وزیر خارجه 
به عرض می رساند. دستور داده می شود 
یک هواپیمای نظامی آنها را به تهران 
می نشیند.  لبنان  در  هواپیما  بیاورد. 
امنیت  و  اطالعات  سازمان  رئیس 
کشور تلفنی به سفیر اطالع می دهد 
کافی  به اندازۀ  ما  فرمودند  شاهنشاه 
با زندانیان سیاسی موجود، گرفتاری 
گرفتاری  این  از  بیش  دیگر  داریم؛ 
نباید به وجود آورد. در نتیجه این برنامه 
اجرا نمی شود. از او سؤال کردم وقتی 
وزارت خارجه می نویسد اوامر شاهانه 
لبنان  به  هواپیما  یک  که  است  این 
فرستاده شود و ما هم فرستادیم، چطور 
شما به حرف سپهبد مقدم این کار را 
باید  نمی کردید  فکر  متوقف کردید؟ 
این مسأله را با وزارت خارجه هماهنگ 
می کردید یا حتی با خود پادشاه مطرح 
می کردید؟ قبول کرد. بعد به او گفتم 
آیا انتقال سریع تو از سفارت ایران در 
اردن و رفتن به سفارت لبنان ارتباطی 
با آشنایی و نزدیکی تو با امام موسی 
بعد  تأیید کرد.  را  آن  نداشت؟  صدر 
امام موسی صدر  در مورد گم شدن 
در پرواز بین لبنان و لیبی از او سؤال 

کردم؛ گفت: نمی دانم چه شد.
َقَدر افسر ارتش ایران بود، نمایندۀ 
متعدد  سفارتخانه های  در  ساواک 
صف  در  سال،  چند  گذشت  با  بود. 
بی تجربه  گرفت.  قرار  دیپلمات ها 
نبود. با پادشاه ارتباط مستقیم داشت 

اردن  در  ایران  سفیر  که  هنگامی  و 
را  گزارشاتی  و  می آمد  ایران  به  بود 
دیگر،   به عبارت  و  می داد  پادشاه  به 
کسی  و  می زد  دور  را  وزارت خارجه 
را  برنامه  مقدم،   حرف  به  که  نبود 

اجرا نکند.
استنباط من این بود که شاهنشاه 
موضوع را با سفیر آمریکا مطرح کرده 
و سفیر آمریکا بود که پادشاه را وادار 
کرد برنامه را اجرا نکنند. اگر شاهنشاه 
ایران مخالف  به  این گروه  آوردن  با 
بود، دلیلی نداشت اجازۀ این کار را 
بدهد. نشستن در لبنان و اجرای این 

برنامه کار آسانی نبود.

یادی از شهریار شفیق
واالحضرت  فرزند  شفیق  شهریار 
اشرف پهلوی از همسر دومش احمد 
شفیق بود. وی خواهری داشت به نام 
آزاده شفیق که هر دوی آنها درس 
ارث  به  مادرشان  از  را  میهن پرستی 
برده بودند و تنها افرادی از خاندان 
را  خود  فامیل  نام  که  بودند  پهلوی 

عوض نکردند.
یگان  نده  فرما شفیق  ر  یا شهر
هاورکرافت نیروی دریائی بود. با مریم 
اقبال، فرزند دکتر اقبال نخست وزیر 
سابق ایران که مدتی هم مدیر عامل 
زن  کرد.  ازدواج  بود،  نفت  شرکت 
ستاد  که  بندرعباس  در  شوهر  و 
فرماندهی ناوگان دریائی جنوب بود، 

زندگی می کردند.
اولین بار او را در جلسه ای در ستاد 
بزرگ مالقات کردم. این جلسه برای 
طرح های  تجدیدنظر  و  رسیدگی 
عملیاتی تشکیل شده بود. وی همراه 
به  دریائی  نیروی  عملیاتی  معاون 
جلسه آمده بود. در جلسه پیشنهادات 
اینکه  علت  به  و  نمود  ارائه  منطقی 
گرداننده جلسه قادر به اداره جلسه 
نبود و جلسه با گذشت زمانی طوالنی 
نتوانست نتیجه گیری کند با اعتراض 
جلسه را ترک کردم. دیگر او را ندیدم، 
کم و بیش فکر می کرد من از نحوه 
نارضایتی  اظهار  جلسه  در  او  کار 
کرده ام ولی با تلفنی که به او کردم 
او را متوجه کردم که علت اعتراض 

من چه بود.
چند ماهی پس از تلفن من، شبی 
مرکز  ظهر  از  بعد  هشت  ساعت  در 
هوائی  نیروی  عملیاتی  فرماندهی 
مهندس  یک  داد  گزارش  من  به 
رادار  ایستگاه  پیمانکار  غیرنظامی 
کیش در اثر تصادف و پرت شدن به 
یک گودال عمیق، خونریزی داخلی 
محل  در  موجود  پزشک  و  نموده 
اظهارنظر کرده که اگر فوراً عمل نشود 
شانس نجات وی بسیار کم است. به 
به  خودم  دادم  اطالع  نگهبان  افسر 
مرکز فرماندهی خواهم آمد. در کیش 
هنوز باند پروازی نداشتیم، بندرعباس 
و بوشهر هم هنوز عملیاتی نشده بود و 
هواپیما یا هلی کوپتر در آنجا نداشتیم، 
به مرکز ارتباط نیروی هوائی دستور 
و  بندرعباس  با  مرا  ارتباط  دادم 

واالگهر شفیق برقرار نماید.
به فاصله کوتاهی ارتباط برقرار شد. 
خود را معرفی کرد، من هم خود را 
معرفی کردم. گفتم کمک مشروطی 
می خواهم. گفت: چیست؟ گفتم، اگر 
قول می دهی هر وقت گرفتار شدی 
بگیری  کمک  من  از  آسانی  این  به 
را بگویم. گفت، قبول.  خواسته خود 
موضوع تصادف را در جزیره کیش به 
او گفتم و سؤال کردم می توانی برای 
او کاری بکنی؟ گفت، حتماً ولی به یک 
شرط. گفتم چیست؟ گفت، اینکه در 
این باره دیگر فکر نکنی، من امشب 
او را نجات خواهم داد و نتیجه را به 
تو تلفن خواهم کرد، فقط به افرادی 
که در آنجا هستند دستور بده محل 
فرود را با چهار چراغ قوه یا مشعل های 
تشکر  کنند.  عالمت گذاری  نور  کم 
و  گذاردم  زمین  به  را  گوشی  کردم، 
از افسر نگهبان خواستم موضوع را به 
درخواست کننده کمک اطالع دهد. 
پس از یک ربع ساعت به من اطالع 
داد با کیش تماس گرفتم خواسته را 

انجام خواهند داد.
ساعت شش بامداد تلفن منزل من 
به صدا درآمد. زنده یاد شهریار شفیق 
بود. به من گفت همین دقیقه از اطاق 
با  جراحی  عمل  شدم،  خارج  عمل 
موفقیت انجام گرفت و خطر مرتفع 
شد. بعدها شنیدم در آن شب خود 
وی با یک خلبان دیگر به محل رفته 
بودند و قباًل به درمانگاه یا بیمارستان 
نیروی دریائی آماده باش داده بود و تا 
خاتمه عمل در اطاق عمل بوده است.

جانبازان آسمان ایران،خاطرات سپهبد آذربرزین: )3(

ارتشبد ازهاری در بستر بیماری مرا خواست و 
به من گفت کودتا کن!

را  خود  خاطرات  آذربرزین،  شاپور  سپهبد 
از دوران خدمت در نیروی هوایی در کتابی با 
داده  انتشار  ایران«  آسمان  »جانبازان  عنوان 

است.
این کتاب که در 650 صفحه در لس آنجلس 
از  دقیق  تصویری  است  منتشر شده  و  چاپ 
چگونگی شکل گرفتن و تحوالت نیروی هوایی 
تا  از جنگ دوم جهانی  بعد  از سالهای  ایران 
در  اسالمی  انقالب  وقوع  و  هفتاد  دهۀ  پایان 

برابر خواننده قرار می دهد.
حسن  سرهنگ  فرزند  آذربرزین،  سپهبد 
همراهان  و  قزاقخانه  افسران  از  آذربرزین 
رضاشاه در کودتای 1۲99 متولد سال 1308 
شمسی است که در سال 13۲8 وارد دانشکده 
دانشکدۀ  به   13۲9 سال  در  و  شد  افسری 

گذراندن  برای  سال  سه  و  پیوست  خلبانی 
گروه  اولین  با  همراه  خلبانی،  آموزش  دورۀ 
رفت.در  آمریکا  به  اعزامی  دانشجویان 
و  جدید  رژیم  استقرار  ماههای  نخستین 
روی کار آمدن دولت بازرگان، زمانی کوتاه به 
نیروی  فرماندهی  او  قرنی،  سپهبد  پیشنهاد 
مقام  همین  در  اما  گرفت  به عهده  را  هوایی 

بود که سر از زندان انقالب در آورد.
بخش آخر کتاب، که چگونگی از هم پاشیدن 
و سرنوشت  انقالب  جریان  در  هوایی  نیروی 
انقالب شرح می دهد،  از  آن را در دوران بعد 
حاوی نکته های با اهمیت و اکثراً ناگفته مانده 
انتشار در  با موافقت نویسنده برای  است که 
به  شماره  چند  طی  و  برگزیده ایم  »کیهان« 

نظرتان می رسد.

ادامه دارد

سپهبد شاپور آذربرزین

مریم اقبال دختر نخست وزیر ایران منوچهر اقبال شهریار شفیق
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کارزار »تحریم انتخابات« و »نه به 
گسترش  چنان  اسالمی«  جمهوری 
یافته و در میان مردم تقویت شده که 
حکومت  از رٔاس آن علی خامنه ای تا 
کاهش  از  نظام  کارگزاران  و  مقامات 
به  »انتخابات«  در  مردم  مشارکت 
با تهدید و تحبیب  شدت نگران اند و 
می خواهند مردم بار دیگر با آرای خود 

به تأیید نظام بپردازند.
حیم  لر ا عبد م  سال ال حجت ا
نجفقلی زاده سرایی نماینده ولی فقیه 
خرداد   1۲ تبریز  »عاشورا«  سپاه  در 
هشدار داده است: »جبهه ضدانقالب 
راه  به  نظام  علیه  را  سنگینی  هجمه 
در  سیاه نمایی  به  شروع  و  انداخته 
مورد انتخابات پیش رو کرده است که 
با چنین توطئه هایی آگاهی و  مقابله 

بصیرت افزایی می طلبد.«
پیش  مدت ها  »از  می گوید:  او 
به  نه  عنوان  با  مختلفی  کمپین های 
انتخابات، 14۰۰ فاسد و 14۰۰ سیاه 
راه  ضدانقالب  رسانه های  سوی  از 
اندازی شده است، از این رو هر کس 
که ادعای انقالبیگری دارد باید انقالبی 

عمل کند.«
ئیس  ر ن  نسو ستیو ا ن  و ا ستر ا
رئیس  و  ایران«  برای  تغییر  »کارزار 
برای  اروپا  پارلمان  هیأت  پیشین 
اشاره  با  توییتی  در  عراق  با  رابطه 
رئیسی  هیم  برا ا توری  ندیدا کا به 
می نویسد »آیت اهلل ها در ایران، جالد 
ریاست  اصلی  نامزد  عنوان  به  را 

جمهوری انتخاب کرده اند.«
مارک دوبوویتز مدیر اجرایی »بنیاد 
دفاع از دموکراسی ها« نیز در توییتی 
رئیسی را فردی خوانده که »در آستانه 

نماینده ولی فقیه در سپاه 
»عاشورا«: 

ضدانقالب 
علیه انتخابات 

سیاه نمایی 
می کند! 

رئیس سازمان عقیدتی 
سیاسی ناجا: 

استدعا می کنم 
رای بدهید!

= حجت االسالم عبدالرحیم 
نجفقلی زاده سرایی نماینده 
ولی فقیه در سپاه »عاشورا« 
نقالب  ضدا جبهه  تبریز: 
هجمه سنگینی را علیه نظام 
رسانه های  و  انداخته  راه  به 
به  »نه  کمپین  ضدانقالب 
انتخابات« به راه انداخته است.
ادیانی  =حجت االسالم 
عقیدتی  سازمان  رئیس 
در  انتظامی  نیروی  سیاسی 
نیروهای  فرماندهان  جمع 
انتظامی گفته پای مشروعیت 
نظام در میان است و استدعا 
دارم در پای صندوق ها بیایید و 
مردم را فرا بخوانید و آبروی تان 
را خرج اسالم و قرآن کنید!
مهمی  بخش  بر  =عالوه 
تحلیلگران  ایران،  مردم  از 
نظام  می گویند  نیز  خارجی 
نامزد  را  خودش  عوامل 
انتخاباتش کرده که سرآمد 
رئیسی  ابراهیم  آنها  همه 
»جالد« و »شکنجه گر« است.

رئیس جمهور شدن« است. وی گفت او 
توسط وزارت خزانه داری آمریکا به خاطر 
اعدام نوجوانان، شکنجه و سایر رفتارها 
غیرانسانی  بی رحمانه،  مجازات های  و 
ایران  در  زندانیان  علیه  تحقیر آمیز  و 
از جمله قطع عضو تحریم شده است.

دیگر، حجت االسالم سید  از سوی 
علیرضا ادیانی رئیس سازمان عقیدتی 
جمع  در  انتظامی  نیروی  سیاسی 
پلیس  کارکنان  و  رؤسا  و  فرماندهان 
با تاکید بر اینکه »شرکت در انتخابات 
داد  هشدار  است«  واجبات  اوجب  از 
که  است  این  دشمن  راهبردهای  »از 
اینجا  نیایند.  مردم پای صندوق رأی 
و  مشکالت  تمام  با  که  است  وظیفه 
رأی  پای صندوق  کوتاهی ها  قبول  با 
دشمن  درخواست  به  و  شویم  حاضر 

نه بگوییم.«
او سپس با استدالی که مخاطبان 
را بیشتر فراری می دهد توضیح داد 
کارآمدی  به  نظام  این  »مشروعیت 
تنها  آمدن  دارد.  بستگی  نظام  این 
نیست؛ آوردن هم مهم است. ما در 
بطن زندگی مردم قرار داریم و باید 
در  شرکت  به  بخوانید  فرا  را  مردم 
انتخابات، آبروی تان را خرج اسالم و 

قرآن کنید.«
ادیانی خطاب به فرماندهان و پرسنل 
پلیس گفته »من از شما استدعا می کنم 
فرا بخوانید همگان را به حضور در پای 
صندوق رأی. هوشیاری پلیس به این 
است که مردم را دعوت به رأی دادن 
کند چراکه انتخابات امنیت ساز و مایه 
یک  دادن  رأی  است.  کشور  آبروی 
تکلیف شرعی، قانونی، اجتماعی، عقلی 

و یک جهاد سیاسی است!«

در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
اساتید حوزه  با حضور   که  مراسمی 
و دانشگاه در دانشگاه قم برگزار شد، 
در  مردم  بصیرت  سطح  »باید  گفت 
تحت  مردم  که  یابد  افزایش  حدی 
انتخابات  ایام  فضاسازی های  تاثیر 
قرار نگیرند و در زیر پرچم هر تبلیغی 

سینه نزنند.«
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
به  مردم  بی اعتنایی  به  اعتراف  با 
»بی انگیزگی  علت  رأی گیری  مراسم 
مردم برای حضور در پای صندوق های 
رای« را عملکرد ضعیف دولت دانست 
اما توصیه کرد »راه عبور از مشکالت 
کنونی قهر کردن با صندوق های رای 
نیست بلکه راهکار عبور از معضالت و 
نارضایتی ها حضور پرشور مردم برای 
کشور  در  بزرگ  تحوالت  بسترسازی 

است.«
حاجی صادقی تٔاکید کرد »دشمن بنا 
پیشروندگی   و  ماندگاری  دارد جلوی 
جبهه  اما  بگیرد،  را  اسالمی  انقالب 
با  بایستی  آن  با  تقابل  در   انقالب 
انگیزه، ابتکار، تنوع و برنامه های موثر 
و حساب شده حرکت کند و  فضای 
مجازی ظرفیت مناسبی است که در 
آن  می توان به روشنگری و بصیرت 
افزایی در مورد ضرورت های انقالب به 

ویژه در دوران انتخابات پرداخت.«
او همچنین گفت »انتخابات به امنیت 
همچنین  و  انقالب  ماندگاری  ملی، 
است.« خورده  گره  نظام  اقتدار 

دوره  سیزدهمین  مناظره های 
»انتخابات« ریاست جمهوری در ایران 
قرار بود روزهای 1۷، ۲1 و ۲۵ خرداد 
برگزار شود اما این روزها با دیدارهای 
مرحله  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
جهانی  جام  رقابت های  مقدماتی 

همزمان شده است.
همواره  اسالمی  جمهوری 
اهداف  پیشبرد  برای  فرصت طلبانه 
سیاسی و تبلیغاتی نظام از احساسات 
مردم نسبت به فوتبال و فوتبالیست ها 
شرایط  حاال  اما  کرده  استفاده  سوء 
اجتماعی به نحوی تغییر کرده است 

واکنش نماینده ولی فقیه در سپاه به تغییر زمان مناظره ها به دلیل مسابقات فوتبال: 

دشمن ذائقه مردم را تغییر می دهد!

=قاضی زاده هاشمی عضو 
کمیسیون نظارت بر تبلیغات 
»انتخابات«: استدالل ما برای 
مناظره ها  برگزاری  زمان 
آن  همزمانی  که  بود  این 
شور  فوتبال  مسابقات  با 
د  یجا ا می  عمو ط  نشا و 
با شور سیاسی  که  می کند 
افزایش  به  و  می خورد  گره 
مشارکت در انتخابات کمک 
دیگر  استدالل  اما  می کرد 
اعضا این بود که باید زمان 

آن تفکیک شود.
=واقعیت اما این است که 
مقامات رژیم هم می دانند که 
از یکسو مردم فوتبال را رها 
نمی کنند تا به مناظره مقامات 
تکراری جمهوری اسالمی که 
دولت  ریاست  نامزد  حاال 
سیزدهم شده اند نگاه کنند 
و از سوی دیگر شور فوتبالی 
خود را با وعده های توخالی 

نامزدها گره نمی زنند!
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
تغییر  به  واکنش  در  اسالمی  انقالب 
ریاست  انتخابات  مناظره های  زمان 
مسابقات  پخش  خاطر  به  جمهوری 
»تغییرات  از  نمونه  ای  را  آن  فوتبال 
داد  هشدار  و  دانست  فرهنگی«  نرم 
فرهنگی  ذائقه  دارد  تالش  »دشمن 
مردم را تغییر دهد تا با سرگرم سازی 
آنها به امور دنیوی، مردم را از سنگر 
نگه  دور  انقالب  اصیل  آرمان های  و 
از  سوخت رسان  که  حالی  در  دارد 
یک کشور مردم هستند و بدون آنها 
نمی توان کاری را در کشور به پیش 

برد.«
ایسنا جمعه 14 خرداد  خبرگزاری 
عبداهلل  حجت االسالم  داد  گزارش 
در  فقیه  ولی  نماینده  حاجی صادقی 

به  آن  مورد  در  معلوم  قرار  از  که 
اختالف نظر رسیده اند.

در همین ارتباط احسان قاضی زاده 
بر  نظارت  کمیسیون  عضو  هاشمی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  تبلیغات 
برای  ما  »استدالل  می گوید  اسالمی 
پیشین  زمان  در  مناظره ها  برگزاری 
همزمان با روزهای برگزاری مسابقات 
این  جهانی  جام  فوتبال  مقدماتی 
که  شب هایی  به  توجه  با  که  بود 
می شد  زنده  پخش  فوتبال  مسابقات 
شور و نشاط عمومی میان جوانان و 
قشرهای مختلف مردم ایجاد می شد 
و آن شور ورزشی با شور سیاسی گره 
در  مشارکت  افزایش  به  و  می خورد 
استدالل  اما  می کرد  کمک  انتخابات 
تغییر  برای  کمیسیون  اعضای  دیگر 
بود که  این  مناظره ها  برگزاری  زمان 
مناظره ها  و  شود  تفکیک  باید  شور 
باشد که همه مخاطبان صرفاً  زمانی 

تمرکزشان روی مناظره باشد!«
مقامات  که  است  این  اما  واقعیت 
رژیم هم می دانند که از یکسو مردم 
فوتبال را رها نمی کنند تا به مناظره 
اسالمی  جمهوری  تکراری  مقامات 
که حاال نامزد ریاست دولت سیزدهم 
شده اند نگاه کنند و از سوی دیگر شور 
توخالی  وعده های  با  را  فوتبالی خود 

نامزدها گره نمی زنند!
در این میان انواع کارزارهای »تحریم 
انتخابات« و »نه به جمهوری اسالمی« 
و »رأی بی رأی« چنان گسترش یافته 
از  که  شده  تقویت  مردم  میان  در  و 
علی خامنه ای تا مقامات و کارگزاران 
در  مردم  مشارکت  کاهش  از  نظام 
رأ ی گیری به شدت نگران اند و با تهدید 
بار دیگر  و تحبیب می خواهند مردم 
بپردازند. نظام  تأیید  به  آرای خود  با 

عبدالرحیم  حجت االسالم  اخیراً 
ولی  نماینده  سرایی  نجفقلی زاده 
نیز  تبریز  »عاشورا«ی  سپاه  در  فقیه 
هجمه  ضدانقالب  جبهه  است  گفته 
سنگینی را علیه نظام به راه انداخته 
و رسانه های ضدانقالب کمپین »نه به 

انتخابات« به راه انداخته اند.

=برخالف ادعاهای مقامات 
یک  حکومتی  رسانه های  و 
افشا  سپاه  ارشد  فرمانده 
حق بین  و  حجازی  که  کرد 
دو سردار ارشد دیگر سپاه 
با دشمنان کشته  تقابل  در 

شدند.
به  نزدیک  منبع  =یک 
»بنیاد شهید« 31 فروردین 
در ارتباط با مرگ محمدعلی 
از فرماندهان سپاه  حق بین 
قدس گیالن و مشاور فرمانده 
نیروی زمینی سپاه پاسداران 
بود  گفته  لندن  کیهان  به 
از  قبل  زود  خیلی  »اینکه 
کالبدشکافی  را  او  اینکه 
آن مشخص  نتیجه  و  کنند 
شود اعالم شد که از عوارض 
یک  یعنی  بوده  شیمیایی 

داستانی پشت آن هست.«
یکماه و نیم پس از مرگ مشکوک 
انقالب  پاسداران  سپاه  سردار  دو 
»عارضه  اثر  در  ادعا شد  که  اسالمی 
کرونا« جان خود  به  »ابتال  و  قلبی« 
را  از دست دادند، حاال فرمانده سپاه 
می کند  اعتراف  کردستان  پاسداران 
که هر دو »مقابل دشمنان به شهادت 

رسیدند.«
فرمانده  حسینی  سیدصادق  سردار 
سپاه »بیت المقدس« کردستان هشتم 
خرداد در یک سخنرانی گفت »هر دو 
سردار در حال جهاد با نفس و جهاد 
شهادت  به  دشمنان  مقابل  در  اکبر 

رسیدند.«
رسانه های   14۰۰ فروردین  اواخر 
حکومتی در ایران از جمله خبرگزاری 
تبلیغات  سازمان  به  وابسته  »مهر« 

فرمانده سپاه کردستان می گوید حجازی و حق بین 
»در مقابل دشمنان به شهادت رسیدند«

پاسدار  کردند سرتیپ  اعالم  اسالمی 
حجازی  حسین زاده  سیدمحمد 
»قدس  نیروی  فرمانده  جانشین 
سپاه« بر اثر عارضه قلبی در گذشت. 
جمهوری  صداوسیمای  خبرگزاری 
اسالمی نیز ادعا کرد مرگ محمدعلی 
قدس  سپاه  فرماندهان  از  حق بین 
گیالن و مشاور فرمانده نیروی زمینی 
کرونا  به  ابتال  اثر  در  پاسداران  سپاه 

بوده است.
یک منبع نزدیک به »بنیاد شهید« 
به  ارتباط  همین  در  فروردین   31
کیهان لندن گفته بود »اینکه خیلی 
کالبدشکافی  را  او  اینکه  از  قبل  زود 
کنند و نتیجه آن مشخص شود اعالم 
شد که از عوارض شیمیایی بوده یعنی 

یک داستانی پشت آن هست.«
شیمیایی  »فرد  گفت  همچنین  او 
کالبدشکافی  بدون  است  محال  را 
»شهید« اعالم کنند چون برای پرونده 
پزشکی این بنیاد نتیجه کالبدشکافی 

است  اینطور  رویه  وگرنه  ضروریست 
که سپاه فرد را شهید اعالم می کند 

اما بنیاد آن فرد را شهید نمی داند.«
مرگ  خبر  اعالم  از  پس  ساعاتی 
روی  او  از  تصویری  حق بین  سردار 
هر  که  حالی  در  بیمارستان  تخت 
بود،  پانسمان شده  او  گردن  و  پا  دو 
این تردید را به وجود آورد که نشان 
می داد دلیل واقعی مرگ وی نه ناشی 
از کرونا و بیماری بلکه انفجار و اصابت 

ترکش بوده است.
پس از مرگ این دو پاسدار سپاهی، 
اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
مراسم تشییع جنازه معاونش پاسدار 
حجازی  حسین زاده  سیدمحمد 
کرد  تهدید  ادعایی  در  اصفهان  در 
به  رسیدن  تا  مقاومت  »جبهه های 
اقدام  یک  روز  جهانی  هر  حکومت 
اساسی مقابل  آمریکا و اسرائیل انجام 

می دهند.«

سرتیپ سیدصادق حسینی فرمانده سپاه کردستان

نام های  به  خلبان  =دو 
»کیانوش بساطی« و »حسین 
نامی« به دلیل به فعال شدن 
 ACES II بی موقع سیستم
اجکت در داخل آشیانه جان 

خود را از دست دادند.
گفته  دزفول  =فرماندار 
حفاظت ارتش محل حادثه را 
برای انجام تحقیقات قرنطینه 

کرده است.
ارتش  هوایی  نیروی  خلبان  دو 
چهارم  پایگاه  در  اسالمی  جمهوری 
که  سانحه ای  در  دزفول  شکاری 
فنی«  »نقص  علت  به  می شود  گفته 
اتفاق  »کوثر«  هواپیمای جنگنده  در 

جان باختن
 دو خلبان 

نیروی هوایی 
ارتش به علت 
»نقص فنی« 

هواپیما
دادند. دست  از  را  خود  جان  افتاد 

پایگاه خبری »عصر جنوب« سه شنبه 
11 خرداد نوشت در نقص پیش آمده 
هواپیماهای  از  یکی  پرواز«  از  »قبل 
پایگاه دزفول، دو  نظامی »F-۵« در 
خلبان دچار حادثه شده  و اندکی بعد 

جان خود را از دست داده اند.
شنیده ها حاکیست نام  این دو خلبان 
»کیانوش بساطی« و »حسین نامی« 
به  مربوط  هواپیما  فنی  نقص  است. 
 ACES فعال شدن بی موقع سیستم
II اجکت در داخل آشیانه بوده است.

دچار  که  هواپیمایی  می شود  گفته 
است؛  »کوثر«  مدل  شد  فنی  نقض 
از  که   »۵-F« هواپیماهای  همان 
هوایی  نیروی  در  و  شده  خارج  رده 
لوازم  و  قطعات  از  بعضی  تعویض  با 

آن و جایگزین کردن قطعات و لوازم 
و  دیگر  فرسوده ی  و  غیراستاندارد 
قطعاتش  بعضی  تعویض  از  پس  یا 
اصطالح  به  داخل  تولید  قطعات  با 

بهینه سازی شده اند.
و  استاندار  معاون  فرهمندپور  علی 
خبرگزاری  به  دزفول  ویژه  فرماندار 
ایرنا گفت که »ابعاد این حادثه توسط 
دزفول  به  تهران  از  که  ارزیابی  تیم 

آمده اند در حال بررسی است.«
به گفته فرهمندپور حفاظت ارتش 
تحقیقات  انجام  برای  را  محل حادثه 

قرنطینه کرده است.
او گزارش ها درباره کشته شدن دو 
خلبان در اثر »سقوط هواپیما« را رد 
کرد و گفت این حادثه روی زمین رخ 

داده است!

استودیو ضبط مناظره های سیزدهمین دوره »انتخابات« ریاست جمهوری اسالمی

یک فروند جنگنده  نیروی هوایی »کوثر«
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کاهش شرکت کنندگان در رأی گیری بر اساس نظرسنجی ایسپا؛

 حمله کالمی مقامات نظام علیه تحریم کنندگان
ین  خر آ س  سا ا بر  =
درباره  ایسپا  نظرسنجی 
میزان تمایل مردم به شرکت 
تنها 34.1 در  در رأی گیری، 
این  آن شرکت می کنند که 
رقم کاهش 3 درصدی نسبت 
این  پیشین  نظرسنجی  به 

مرکز نشان می دهد.
=مسئول نمایندگی ولی 
»عاشورا«،  سپاه  در  فقیه 
عقیدنی  زمان  سا رئیس 
سیاسی ناجا و فرمانده سپاه 
»امام صادق« استان بوشهر 
افرادی هستند که  از جمله 
نسبت به عدم مشارکت مردم 
و  داده   انتخابات هشدار  در 
حتا مردم را تهدید کرده اند.

دور  این  =نامزدهای 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
همه  نند  ما نیز  اسالمی 
مقامات  از  قبل  دوره های 
پیشین و کنونی رژیم هستند 
و معلوم نیست وقتی در مقام 
مسئولیت خود هیچ کارآمدی 
و عملکرد مثبتی برای کشور 
و مردم نداشته اند قرار است 
بر اساس کدام معجزه در مقام 
ریاست دولت که آنهم فرمانبر 
ولی فقیه است، به وعده های 

پا در هوای خود عمل کنند!
آخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی 
دانشجویان ایران )ایسپا( نشان می دهد 
طی چند هفته گذشته تعداد افرادی که 
تصمیم ندارند در سیزدهمین انتخابات 
ریاست جمهوری اسالمی شرکت کننند 
یا احتمال شرکت آنها کم است، افزایش 
یافته و در مقابل تعداد افرادی که تصمیم 
کاهش  دارند  انتخابات  در  شرکت  به 
یافته است. کاهش مشارکت مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی این 
روزها به یکی از مهمترین دغدغه  های 
جریان ها و نهادهای مختلف حکومت 

تبدیل شده است.
دو هفته به برگزاری سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی در 
همچنان  اما  است  مانده  باقی  ایران 
اسالمی  جمهوری  مختلف  جناح های 
انتخاباتی  هیجان  و  شور  ایجاد  در 
عموم  احساسات  برانگیختن  برای 
مقابل کمپین های  ناموفق اند.در  مردم 
اقشار  سوی  از  مختلف  بیانیه های  و 
مختلف ایرانیان برای تحریم انتخابات 
نمایشی و عدم حضور در پای صندوق 
رأی نه تنها فعال هستند بلکه با استقبال 

گسترده روبرو می شوند.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران 
مراکز  مهمترین  از  یکی  که  )ایسپا( 
یک  نتایج  است  ایران  در  نظرسنجی 
نظرسنجی تازه درباره انتخابات را ارائه 
افرادی  تعداد  آن  اساس  بر  که  داده 
در  »به هیچ وجه«  کرده اند  اعالم  که 
اسالمی  جمهوری  ریاست   انتخابات 
با »احتمال کم«  شرکت نمی کنند یا 
که  افرادی  تعداد  از  می کنند،  شرکت 
گفته اند »قطعا« رأی می دهند، بیشتر 

است.
ایسپا  نظرسنجی  آخرین  اساس  بر 
شرکت  به  مردم  تمایل  میزان  درباره 
در انتخابات نمایشی، تنها 34.1 درصد 
گفتند »قطعا شرکت خواهم کرد«. در 
مقابل، 3۲.4 درصد گفته اند »به هیچ 
درصد   ۸.۹ نمی کنم«،  شرکت  وجه 
گفته اند »احتمال کمی« دارد و 1۶.3 
»هنوز  که  کرده اند  اعالم  نیز  درصد 

تصمیم نگرفته اند«.
میان  از  گزارش،  این  اساس  بر 
نظرسنجی،  این  در  شرکت کنندگان 
پنج درصد نیز به پرسش مربوط به میزان 
تمایل خود به شرکت در سیزدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 

پاسخ نداده اند.
برآورد پیشین ایسپا از میزان مشارکت 
در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری حدود 3۷ درصد بود که در 
درصد   3 حدود  با  جدید  نظرسنجی 

کاهش روبرو شده است.
کارشناسان  برخی  که  شرایطی  در 
در  که  یی  نظرسنجی ها معتقدند 
هراس  دلیل  به  می شود  برگزار  ایران 

و  سازمان ها  به  مردم  بی اعتمادی  و 
نهادها، خیلی دقیق نیست اما اگر همه 
که  شرکت کنندگان  از  درصد   34.1
گفته اند در انتخابات شرکت می کنند، 
واقعا قصد شرکت داشته باشند نیز باز 
این رقم پایین ترین مشارکت در تاریخ 
جمهوری  ریاست  نمایشی  انتخابات 

اسالمی خواهد بود.
در نظرسنجی پیشین ایسپا درباره 
انتخابات که نتایج آن اوایل اردیبهشت ماه 
منتشر شد 4۹.۸ درصد از پاسخگویان 
یا نمی دانستند انتخابات در چه ماهی 
دیگری  ماه های  به  یا  می شود،  برگزار 

غیر از خرداد اشاره کرده بودند.
پاسخگویان  درصد  همچنین 41.۹ 
گفته بودند اصال اخبار انتخابات را دنبال 
نمی کنند، 4۷ درصد از شرکت کنندگان 
نیز به ندرت یا اندکی اخبار انتخابات 
را دنبال می کنند و تنها 11 درصد از 
شرکت کنندگان پیگیر اخبار انتخابات 

بودند.
شرکت کنندگان  از  درصد   ۲۵.3
مطمئن بودند به هیچ وجه در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت نخواهند کرد؛ 
۲۰.۸ درصد گفته بودند هنوز تصمیم 
نگرفته اند و ۵.۸ درصد از احتمال اندک 
داده   خبر  انتخابات  در  شرکت  برای 
بودند. در نظرسنجی جدید تعداد افرادی 
که تصمیم دارند در انتخابات »شرکت 

نکنند« افزایش یافته است.
وعده های بی عمل نامزدهای ناکارآمد 
پس  مختلف  جناح های  از  انتخاباتی 
دولت،  ریاست  کرسی  به  رسیدن  از 
تشدید بحران های اقتصادی و گسترش 
فقر و بیکاری، برخورد امنیتی و نظامی 
با معترضان خیابانی و شلیک مستقیم 
تظاهرات  در  غیرمسلح  معترضان  به 
هواپیمای  به  عمدی  شلیک  خیابانی، 
مسافربری اوکراینی و صدور و اجرای 
بازداشت  شدگان  برای  اعدام  حکم 
اعتراضات سراسری از جمله نوید افکاری 
و ربودن و اعدام روح اهلل زم روزنامه نگار 
از جمله دالیل عدم شرکت مردم در 
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی است.

در  مردم  مشارکت  عدم  از  نگرانی 
مقامات  برخی  شده  سبب  انتخابات 
با  برخورد  خواستار  حتا  حکومتی 

تحریم کنندگان انتخابات شوند!
سرایی  نجف قلی زاده  عبدالرحیم 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
خرداد   1۲ چهارشنبه  روز  »عاشورا« 
14۰۰ گفت: »ضدانقالب از مدت ها برای 
انتخابات ریاست جمهوری و سیاه نمایی 

آن برنامه دارد.«
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه 
»عاشورا« گفته که »امروز ضدانقالب 
راه  به  نظام  علیه  را  سنگینی  هجمه 
انداخته و شروع به سیاه نمایی در مورد 
انتخابات پیش رو کرده است که مقابله 
با چنین توطئه هایی آگاهی و بصیرت 

افزایی می طلبد.«
اساس  همین  »بر  است  افزوده  او 
از مدت ها پیش کمپین های مختلفی 
با عنوان نه به انتخابات، 14۰۰ فاسد 
رسانه های  سوی  از  سیاه   14۰۰ و 
ضدانقالب راه اندازی شده است، از این 
رو هر کس که ادعای انقالبیگری دارد 

باید انقالبی عمل کند.«
همزمان علیرضا ادیانی رئیس سازمان 
جمع  در  نیز  ناجا  سیاسی  عقیدتی 
پلیس  کارکنان  و  رؤسا  و  فرماندهان 
راهور ناجا با تأکید بر اینکه شرکت در 
انتخابات از »اوجب واجبات« است مدعی 
شده که »از راهبردهای دشمن این است 
که مردم پای صندوق رأی نیایند. اینجا 
وظیفه است که با تمام مشکالت و با 
قبول کوتاهی ها پای صندوق رأی حاضر 
شویم و به درخواست دشمن نه بگوییم.«

»امروز  که  افزوده  ادیانی  علیرضا 
این نظام به کارآمدی این  مشروعیت 
نظام بستگی دارد. آمدن تنها نیست؛ 
آوردن هم مهم است. ما در بطن زندگی 

مردم قرار داریم و باید مردم را فرا بخوانید 
به شرکت در انتخابات، آبروی تان را خرج 

اسالم و قرآن کنید.«
رئیس سازمان عقیدنی سیاسی ناجا 
به  موشکی  رأی  هر  که  شده  مدعی 
قلب آمریکا و اسرائیل است: »با دعوت 
مردم به رأی دادن نصرت به اسالم و 
قرآن می کنید. هر رأی که هر شهروند 
به صندوق می اندازد موشکی است به 
می داند  خدا  اسرائیل،  و  آمریکا  قلب 
اگر کسی به وجوب رأی دادن برسد و 
رأی ندهد در قیامت مستوجب عذاب 
و عقاب می شود.« کاربران شبکه های 
اجتماعی »هر رأی« را به موشک های 
به  که  کرده اند  تشبیه  پاسداران  سپاه 
هواپیمای مسافربری اوکراین اینترنشنال 

شلیک شد و 1۷۶ انسان را کشت!
علیرضا ادیانی حضور در انتخابات را 
»جهاد سیاسی« خوانده و از فرماندهان 
ناجا  راهور  پلیس  کارکنان  و  رؤسا  و 
صندوق  پای  را  مردم  کرده  خواهش 
استدعا  شما  از  »من  بکشانند:  رأی 
می کنم فرا بخوانید همگان را به حضور 
در پای صندوق رأی. هوشیاری پلیس 
به این است که مردم را دعوت به رأی 
دادن کند چرا که انتخابات امنیت ساز 
و مایه آبروی کشور است. رأی دادن یک 
تکلیف شرعی، قانونی، اجتماعی، عقلی و 

یک جهاد سیاسی است.«
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
انتخابی خود تالش  هم در حوزه های 
پای صندوق  به حضور  را  دارند مردم 
موسی  جمله  از  کنند.  دعوت  رأی 
احمدی نماینده شهرستان های جنوبی 
استان بوشهر و از حامیان ابراهیم رئیسی 
عصر  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
پنجشنبه 13 خرداد 14۰۰ در جمع 
فعاالن سیاسی حکومتی در شهرستان 
دوره  این  »انتخابات  که  گفت  کنگان 
ریاست جمهوری با توجه به تبلیغات 
دشمنان برای دلسرد کردن مردم، بسیار 
حساس بوده و مردم با همه مشکالت 
گسترده  حضور  انتخابات  در  موجود 

خواهند داشت.«
نماینده شهرستان های جنوبی استان 
بوشهر در سخنان بی سر و ته و ادعایی 
مضحک گفته که »انتخابات در ایران 
از  ریاست جمهوری  انتخابات  ویژه  به 
افتخارات نظام جمهوری اسالمی ایران 
بوده زیرا باعث ایجاد دموکراسی اسالمی 

شده است!«
همزمان سردار علی رزمجو فرمانده 
نیز  بوشهر  استان  »امام صادق«  سپاه 
در مراسم دیگری به ضرورت مشارکت 
مردم در انتخابات نمایشی اشاره کرده 
و گفته که » آنچه امروز در میدان نبرد 
این  می خورد  رقم  انتخابات  سیاسی 
است که دشمنان انقالب اسالمی تالش 
می کنند میزان مشارکت در انتخابات را 
که درواقع میزان دفاع مردمی از انقالب 
اسالمی است را پایین بیاورند که الزم 
است ملت ما در این عرصه نیز همچون 
نقشه های  و  باشند  هوشیار  گذشته 

دشمنان را خنثی کنند.«
ریاست  انتخابات  دوره  سیزدهمین 
روز ۲۸  است  قرار  اسالمی  جمهوری 
خردادماه برگزار شود. شورای نگهبان 
انتخابات  برای حضور در  را  نفر  هفت 
واجد شرایط دانسته که شامل عبدالناصر 
همتی، سید ابراهیم رئیسی، امیرحسن 
رضایی،  محسن  هاشمی،  قاضی زاده 
و  مهرعلیزاده  محسن  جلیلی،  سعید 

علیرضا زاکانی هستند.
جمهوری  ریاست  نامزدهای  این 
اسالمی نیز مانند همه دوره های قبل از 
مقامات پیشین و کنونی رژیم هستند و 
معلوم نیست وقتی در مقام مسئولیت 
خود هیچ کارآمدی و عملکرد مثبتی 
برای کشور و مردم نداشته اند قرار است 
بر اساس کدام معجزه در مقام ریاست 
دولت که آنهم فرمانبر ولی فقیه است، 
به وعده های پا در هوای خود عمل کنند!

نظام های  بین  =»در 
در  که  نظام هایی  و  انقالبی 
یکی دو قرن اخیر تشکیل 
نظامی  هیچ  است،  شده 
به قدر  که  ندارم  سراغ  را 
جمهوری اسالمی درباره آن 
پیش بینی زوال و فروپاشی 
شده باشد.« او به این نکته 
این  همه  که  نکرد  اشاره 
نظام ها سرانجام زوال یافته 

و در خود فرو پاشیده اند!
=خامنه ای همچنین برای 
ترساندن عوام و مردمی که 
اندک  است  ممکن  هنوز 
ی  ر جمهو به  ی  د عتما ا
داشته  رهبرش  و  اسالمی 
کشیش های  مانند  باشند 
شد  مدعی  وسطایی  قرون 
که »عدم حضور در انتخابات 
بسا  چه  مقاطع  برخی  در 
گناهی باشد در رأس گناهان 
این  در  خامنه ای  کبیره!« 
مورد نیز توضیحی نداد که 
این امر و نهی ها را از کدام 
استخراج  اسالمی  منابع 
»انتخابات  اصوال  و  کرده 
ریاست جمهوری« در مذهب 
و اسالم چه محلی از اِعراب 
دارد و چطور »گناه کبیره« 
از  مقاطع«  »برخی  در  فقط 
جمله این روزها به نظر وی 

»گناه کبیره« است!
بخشی  در  =خامنه ای 
نسل های  به  سخنانش  از 
جوانی که شوق دوران پیش 
از انقالب را دارند و به قول 
جامعه ای  را  آینده  معروف، 
کشورشان  گذشته ی  مانند 
نگرانی  با  می کنند،  تصویر 
به  نسبت  بیمارگونه ی خود 
پهلوی ها گفت: »شما جوانان 
را  انقالب  از  که دوران قبل 
ندیده اید سخت است که آن 

دوران را لمس کنید!
انتخابات  سیزدهمین  آستانه  در 
ریاست جمهوری اسالمی در ایران در 
حالی که کارزارهای »تحریم انتخابات« 
و »نه به جمهوری اسالمی« و »رأی 
به شدت  را  نظام  مقامات  رأی«   بی 
در  علی خامنه ای  است،  کرده  نگران  
سخنانی شرکت نکردن در انتخابات را 
مثل همیشه »خواست دشمنان ایران 

و جمهوری اسالمی« خواند.
مناسبت  به  سخنانی  در  خامنه ای 
خمینی  روح اهلل  سالمرگ  خرداد   14
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  و  رهبر 
عنوان کرد: »در بین نظام های انقالبی 
و نظام هایی که در یکی دو قرن اخیر 
را  نظامی  هیچ  است،  شده  تشکیل 
سراغ ندارم که به قدر جمهوری اسالمی 
درباره آن پیش بینی زوال و فروپاشی 
شده باشد.« او به این نکته اشاره نکرد 
که همه این نظام ها سرانجام زوال یافته 

و در خود فرو پاشیده اند!
به  سخنانش  ز  ا بخشی  در  و  ا
نسل های جوانی که شوق دوران پیش 
از انقالب را دارند و به قول معروف، 

گذشته ی  مانند  جامعه ای  را  آینده 
کشورشان تصویر می کنند، با نگرانی 
بیمارگونه ی خود نسبت به پهلوی ها 
گفت: »شما جوانان که دوران قبل از 
که  است  سخت  ندیده اید  را  انقالب 
آن  در  ما  کنید!  لمس  را  دوران  آن 
دوران زندگی کردیم. مردم هیچکاره 
دوران  در  بخصوص  بودند!  محض 
بیست  ما  که  پهلوی  استبداد  سیاه 
کردیم.  درک  را  آن  آخر  سال  سی 
امام با حرکتی جهشی این مردم را به 
میدان آورد و با رهبری ملت سلطنت 
چند هزار ساله ساقط شد… یک روز 
امروز  و  بود  نهالی  جمهوری اسالمی 
شجره تنومندی است که هیچ توفانی 

آن را از جا نمی کند.«
بخشی از سخنرانی طوالنی خامنه ای 
آن  که  بود  »انتخابات«  مورد  در 
مظهر  ته  و  سر  بی  سخنانی  در  را 
به  و  دانست  دینی«  »مردمساالری 
نقل از خمینی گفت »انتخابات فریضه 
برای  همچنین  وی  است!«  دینی 
ترساندن عوام و مردمی که هنوز ممکن 
جمهوری  به  اعتمادی  اندک  است 
اسالمی و رهبرش داشته باشند مانند 
کشیش های قرون وسطایی مدعی شد 
که »عدم حضور در انتخابات در برخی 
مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس 
گناهان کبیره!« خامنه ای در این مورد 
نیز توضیحی نداد که این امر و نهی ها 
را از کدام منابع اسالمی استخراج کرده 
و اصوال »انتخابات ریاست جمهوری« 
در مذهب و اسالم چه محلی از اِعراب 
دارد و چطور »گناه کبیره« فقط در 
»برخی مقاطع« از جمله این روزها به 

نظر وی »گناه کبیره« است!
چه  نیست  معلوم  که  خامنه ای 
گزارش هایی از وضعیت جامعه دریافت 
می کند ادامه داد: »خوشبختانه محیط 
انتخابات در حال گرم شدن است اما 
برخی به بهانه واهی می خواهند وظیفه 
مشارکت در انتخابات را کنار بگذارند 
که این عمل به خواست دشمنان ملت 

ایران است.«
او تٔاکید کرد: »اگر ناکارآمدی هست 
باید با انتخاب خوب آن را جبران کنیم 
نه با عدم انتخاب!« این ادعای خامنه ای 
و  مقامات  خود  که  حالیست  در  هم 
پذیرفته اند که در  نیز  نظام  جناحین 
جمهوری اسالمی »انتخاب بین بد و 

بدتر« است!
علی خامنه ای در ادامه افزود »اگر 
ضعفی در مدیریت ها هست راهش این 
نیست که در انتخابات شرکت نکنیم.«

رهبر جمهوری اسالمی در حالی که 
پیشتر تصمیم شورای نگهبان را تأیید 
و تمجید کرده بود حاال امروز در بخش 
دیگری از سخنانش گفته است: »در 
جریان عدم احراز صالحیت به برخی 
کسانی که احراز صالحیت نشدند جفا 
و ظلم شد. نسبت هایی داده شد یا به 
واقعیت  که  خانواده شان  یا  خودشان 
مسئول  های  دستگاه  نداشت… 
بعضی  احراز  عدم  خالف  نسبت های 
را  فرزند  و  خانواده  درباره  نامزدها  از 

جبران کنند.«
میان  در  خامنه ای  اظهارات  این 
برخی ها بحث احتمال تٔایید صالحیت 
شدن شماری از رد صالحیت شدگان 
کرد  داغ  را  الریجانی  علی  جمله  از 
اگرچه قبال شورای نگهبان اعالم کرده 
بود که تصمیم اش قطعی است و در 
اینهمه  با  نمی شود.  نظر  تجدید  آن 
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای 
نگهبان در واکنش به حرف های امروز 

خامنه ای در مورد رد صالحیت ها گفت: 
»فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله 
العالی فصل الخطاب است و حکم ایشان 
الزم االتباع. شورای نگهبان با اذعان به 
اینکه مصون از خطا نمی باشد به زودی 

نظر خود را اعالم خواهد کرد.«
پیشین  ینده  نما مطهری  علی 
ز  ا که  سالمی  ا ی  ا ر شو مجلس 
ردصالحیت شده هاست به ایسنا گفت: 
این  من  مطالبه  فرمودند  »رهبری 
این  مسئول  دستگاه های  که  است 
جفا و ظلم را جبران کند؛ به نظر من 
مفهوم این جمله ایشان این است که 
شورای نگهبان باید جلسه ای تشکیل 
دهد و حداقل آقای الریجانی را تٔایید 

صالحیت کند.«
منصور حقیقت پور مشاور الریجانی 
نیز در واکنشی مهّوع و پر از تملق و 
چاپلوسی گفت: »بسیار بسیار ممنونم 
از لطف و صفا و پدریت رهبر معظم 
انقالب و رکن رکین والیت فقیه در 
ایران که به مظلومیت مظلوم و ظلم 
و جمهوری  کردند  اشاره  او  به  وارده 
را  مسئول  مقامات  و  ایران  اسالمی 
موظف کردند که شرعاً جبران کنند.«

به  رسیدن  برای  »برخی  افزود:  او 
پاستور پا روی آبروی خیلی ها گذاشتند 
فرزند مرجعیت  باد رفته  به  آبروی  و 
شهید  شیعه–  جهان  متفکر  داماد  و 

مطهری- را مخدوش کردند!«
اما حسن لطفی از نمایندگان مجلس 
است  گفته  ایسنا  به  اسالمی  شورای 
باعث  رهبر  اظهارات  می دانم  »بعید 
در  نامزدها  سیاسی  ترکیب  تغییر 
انتخابات شود.« این در حالیست که 
الریجانی  »بازگشت«  از  همتی  ناصر 
ابراز شادی  و جهانگیری و پزشکیان 

کرده است!
مهدی فضائلی معاون دفتر حفظ و 
نشر آثار »رهبر« نیز اعالم کرده که این 
سخنان »تأثیری در نتیجه اعالم شده« 

شورای نگهبان ندارد.
نامزد  هفت  اسامی  اعالم  از  پس 
که شورای نگهبان منصوب خامنه ای 
صالحیت آنها را تٔایید کرد اصالح طلبان 
اعتراض کردند اما خامنه ای در سخنانی 
از عملکرد شورای نگهبان حمایت کرد 
وظیفه  »طبق  نهاد  این  که  گفت  و 
خود آنچه را که باید انجام بدهد انجام 
داد و نامزدها را مشخص کرد.« او از 
این  توسط  کسانی که صالحیت شان 
نهاد منصوب خودش احراز نشد ولی 
»تشکر  کردند،  برخورد  »نجیبانه« 

مضاعف« کرد.
با  حاال  معتقدند  ناظران  برخی 
مشاهده اینکه واقعا مردم قصد شرکت 
در نمایش انتخابات را ندارند، خامنه ای 
که مانند خمینی حفظ نظام را ارجح 
برای  و  می داند  نیز  دین«  »اصول  بر 
صف  از  حدی  به  نیز  وین  مذاکرات 
مردم نیاز دارد، بعید نیست حرف های 
حکم  با  و  گرفته  نادیده  را  خودش 
حکومتی به امید اینکه شوری دست کم 
از سوی اصالحطلبانش که وی آنها را 
بال  از »دو  اصولگرایان یکی  در کنار 
بی رونق  معرکه ی  به  می داند،  نظام« 
انتخابات داده شود، فردی مثل علی 
برخی  اما  کند.  تأیید  را  الریجانی 
دلجویی  فقط  سخنان  این  معتقدند 
و دفاع از آبروی رد صالحیت شدگانی 
مانند الریجانی است که از افراد نزدیک 
که  بطوری  است  خامنه ای  معتمد  و 
قرارداد ایرانفروشی ۲۵ساله با چین نه 
به روحانی و وزارت خارجه اش بلکه به 

او سپرده شد.

خامنه ای می گوید هیچ نظامی را سراغ ندارد که به 
اندازه جمهوری اسالمی درباره آن پیش بینی زوال و 

فروپاشی شده باشد!



در  آزاده کریمی، علی اشتیاق - 
آخرین ماه های فعالیت دولت دوازدهم 
ویروس  مدیریت  کامل  بطور  دیگر 
کرونا رها شده و مسئوالن برای فراهم 
سیزدهمین  برگزاری  شرایط  کردن 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
و در  قرمز  یکباره شمار شهرهای  به 
وضعیت پُرخطر را از حدود 3۰ شهر 

به ۷ شهر کاهش داده اند!
این نگرانی نیز وجود دارد که  شمار 
از  کمتر  نیز  ابتالها  و  میرها  و  مرگ  

آنچه رخ می دهد، اعالم شود.
دوز  و ۶4۷  بین، ۵میلیون  این  در 
واکسن خارجی از نوع »اسپوتنیک۵« 
روسی و »سینوفارم« چینی هم رو به 
پایان است و واکسیناسیون گروه های 
پُرخطر شامل سالمندان و کادر درمان 
و دریافت کنندگان دوز اول نیز مبهم 

است.
ذخیره ی  واکسن  بهداشت  زارت 
افراد  به  را  اول  دوز  دریافت کنندگان 
بر  آنجا که  از  و  دیگری تزریق کرده 
نیز  قراردادی  هیچ  گزارش ها  اساس 
نشده،  بسته  چین  »سینوفارم«  با 
دریافت کنندگان ۲۵هزار دوز اول از 

این واکسن در نگرانی بسر می برند.
ندارد؛  تمامی  مردم  سرگردانی 
نگران  دیروز  تا  که  شهروندانی 
خود  بیمار  عزیزان  و  سالمندان 
بودند حاال باید نگران این باشند که 
آنها چه می شود.  دوم  دوز  سرنوشت 
هیچ مقام مسئولی نیز پاسخگو نیست 
و مدیران ساخت و تولید واکسن های 
دوم  دوز  بجای  می گویند  داخلی 
واکسن  می توان  خارجی  واکسن 
اتفاقی  هیچ  و  کرد  تزریق  داخلی 
شایعات  بازار  دیگرسو،  نمی افتد!از 
بیهوده نیز داغ است تا حدی که بجای 

افکار عمومی بر اهمال و  آنکه توجه 
در  حکومت  بی پایان  ناکارآمدی های 
اجرا نشدن وعده ی  مدیریت کرونا و 
شهریورماه  تا  عمومی  واکسیناسیون 
عجیب  پدیده های  به  شود،  متمرکز 
بدن  شدن  آهنربایی  چون  غریب  و 

واکسن زدگان مشغول است!
در  کشور  که  حالیست  در  اینهمه 
احتمال  به  نسبت  هشدار  وضعیت 
با   کرونا  ویروس  پنجم  موج  به  ورود 
نوع مرگبارتر هندی بسر می برد و بر 
تعداد شهرهای قرمز در جنوب کشور 

روز به روز اضافه می شود.
کرونا  آشفته بازار  این  با  ارتباط  در 
را  خود  نوعی  به  هربار  که  ایران  در 
برای  پاسخ  دریافت  و  می دهد  نشان 
سوء  اثرات  چون  مهمی  پرسش های 
واکسن،  دوم  دوز  تزریق  در  تأخیر 
پژوهشگر  الهوتی  هوشنگ  دکتر  با 
مولکولی،  و  سلولی  زیست شناس  و 
و  علمی  کادر  عضو  و  ارشد  استاد 
و  استرالیا  سیدنی  دانشگاه  پزشکی 
سخنگوی  و  هماهنگی  هیأت  عضو 
پروژه  تجربی  پژوهش های  گروه 

ققنوس ایران گفتگو کردیم.
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گذشته  روزهای  =در 
اجتماعی  شبکه های 
همچنین  و  بین المللی 
ویدئوی  از  پُر  فارسی زبان 
آویزان  با  که  است  افرادی 
کردن قاشق، چنگال و کلید 
به بدن شان مدعی هستند، 
کرونا  واکسن های  تزریق  با 
و  مغناطیسی  بخاصیت 
و  کرده  پیدا  جذب کنندگی 

آهنربا شده اند!
-با وجود بی پایه بودن این 
در  بهداشت  وزارت  ادعاها، 
ایران می گوید این اتفاق در 
ایران رخ نداده و موضوع در 

دست بررسی است!
-وزارت بهداشت آلمان در 
گفته  اینکه  نوشته  توئیتی 
می شود واکسیناسیون کرونا 
باعث مغناطیسی شدن محل 
»نادرست  می شود  تزریق 

است«.
وزارت  -پاسخگویی 
درباره  آلمان  بهداشت 
بودن  »مغناطیسی« 
اسباب  کرونا،  واکسن های 
را  آلمان  مردم  سرگرمی 
می گویند  که  آورده  فراهم 
بهداشت  وزارت  چرا  اساسا 

وزارت بهداشت آلمان 
اعالم کرد:

»خاصیت 
مغناطیسی« و 
جذب کنندگی 
واکسن های 

کرونا »نادرست« 
است!

پوچی  شایعات  چنین  به 
پاسخ می دهد!

»خاصیت  آلمان  بهداشت  وزارت 
مغناطیسی« واکسن های کرونا را بر بدن 
انسان تکذیب کرد. این شایعه چندی 
شبکه های  در  عده ای  توسط  است 
اجتماعی با آویزان کردن قاشق و کلید 
بر بدن هایشان مطرح شده. انتشار این 
تکذیبیه رسمی نیز بازار شوخی و خنده 
را بین کاربران شبکه های آلمانی به راه 
انداخته که معتقدند لزومی به پاسخگویی 
به چنین شایعات پوچی از سوی مقامات 
ندارد! وجود  رسمی  درگاه های  و 

شبکه های  گذشته  روزهای  در 
همچنین  و  بین المللی  اجتماعی 
فارسی زبان پُر از ویدئوی افرادی است 
چنگال  قاشق،  کردن  آویزان  با  که 
هستند،  مدعی  بدن شان  به  کلید  و 
خاصیت  کرونا  واکسن های  تزریق  با 
عارضه  دچار  و  یافته  مغناطیسی 
آهنربایی بدن شده اند! پیرو انتشار این 
ویدئوها بحث های وسیعی بین مخالفان 
و موافقان این ادعاهای مطرح شده در 
حتا  و  درگرفته  اجتماعی  شبکه های 
تزریق  از  هراس  و  نگرانی   بروز  باعث 

واکسن نیز شده است!
ر شبکه های اجتماعی فارسی زبان نیز 
برخی قاشق، چنگال و کلید بر بدن  خود 
می چسبانند و مدعی هستند که پس از 

تزریق واکسن کرونا آهنربا شده اند!
این  انتشار  بسیاری  حال،  این  با 
تصاویر و ویدئوها را در راستای جذب 
فالوئر و ابزاری برای جلب توجه تعبیر 

 مرکز فرهنگی که  نمایشگاه من در حال 
حاضر در آن دایر است بچه ها را از مدارس 
تا  معلمان شان می آورد  ابتدایی همراه 
کارهای مرا از نزدیک ببینند و در موردش 
آشنا  کار  این  از  کنند. هدف  صحبت 
کردن کودکان با هنرمندان غیرفرانسوی 
با فرهنگ و هنر  و همچنین آشنایی 
ایران است. با آنها راجبع به فردوسی و 
داستان های شاهنامه صحبت می کنند. 
همچنین برای آنها دفترچه هایی تهیه 
آثارم  و  من  معرفی  ضمن  که  شده 
مینیاتورهای  دفترچه ها  این  آخر  در 
ایرانی را طراحی کرده اند و از کودکان 
می خواهند تا آنها را رنگ آمیزی کنند. 
بدین ترتیب هنر و هنرمندان ایرانی را به 
آنها می شناسانند. اما خود ما هم فردوسی 
را می شناسیم هم نمی شناسیم. ممکن 
است به شهرهای بسیاری در ایران سفر 
کرده باشیم اما نرفتیم ببینیم مردمی که 
آنجا زندگی می کنند چه آداب و رسوم 
و فرهنگی دارند، صنایع دستی ایشان 
چیست و یا چه هنرمندان و شاعرانی در 
آنجا زیسته اند. باید به فرهنگ و تمدن 
وگرنه  بدهیم  اهمیت  ایران  باستانی 
فرهنگ ما از دست می رود.نسل جوان در 
ایران با مشکالت زیادی روبرو هستند. اما 
این مشکالت زمانی حل می شوند که ما 
با تاریخ، فرهنگ و هنر خود بیشتر آشنا 
بشویم. نه اینکه تا هنرمندی درگذشت 
پس از مرگ برایش مقبره بسازیم! تا وقتی 
زنده هستند باید به آنها ارزش بگذاریم.

ما فرهنگی بسیار غنی داریم. تاریخ را 
ببینید؛ داریوش ۲۵ کشور زیر دستش 
بود و آنها را اداره می کرد اما مردمان آن 
همه آزاد بودند آداب و ادیان خود را نگاه 
دارند و همه هم خود را ایرانی می دانستند. 
اگر به مناطقی سفر کنید که زمانی جزو 
ایران بوده اند هنوز آن ریشه ها و سنت ها 
ایرانی در میان مردم باقی مانده و فراموش 
نشده  است. مقاله ای به دستم رسید 
بسیار جالب! نسلی باقی مانده از نسل 
نگهبانان دوران ساسانیان در مرزهای 
قفقاز؛ آنها بعضی به زبان پارسی صحبت 
می کنند و می گویند ما از نسل ساسانیان 

هستیم. فرهنگ ایران مثل گلی می ماند 
که همیشه معطر است. نسل هایی که 
در خارج از ایران به دنیا آمده اند هم با 
آن سرزمین پیوند دارند و کنجکاو آن 
هستند. ایران زمانی مرکز هنر و تمدن 
بوده چه در دوران پیش از اسالم و چه 
پس از آن؛ به فرانسوی آن را »گهواره 
تمدن« می گویند. به عنوان مثال نگاه 
کنید به اشیایی که هنوز باستان شناسان 
از زیر خاک بیرون می کشند؛ به ظرافت 
به کاررفته در آنها، به صورت ها، بدن ها و 
حیوانات نگاه کنید. شما می بینید که چه 
تمدن بزرگی در آن سرزمین وجود داشته 
و اینهمه بخشی از تاریخ بشریت است.
=در آثار شما شاید بیش از دیگر 
نقاشان ایرانی زن و زنان برهنه حضور 

دارند؛ دلیل آن چیست؟ 
- بله درست است. دلیل آن این است 
که در نقاشی های ایرانی به نقش زن و 
حتی اندام زنان خیلی کم توجهی شده 
زمان  در  خالیست.  بسیار  آن  جای  و 
از  نقاشی هایی  ساسانیان مجسمه ها و 
زنان وجود داشت اما با حمله مسلمانان 
از بین رفته اند زیرا اسالم نقاش را مجرم و 
نقاشی را گناه می دانست. بدن زن همیشه 
تابو بوده و به همین دلیل حضور زنان در 

تابلوهای نقاشی بسیار کمرنگ است.
از نگاه من زن نمادی از زیبایی، حیات 
و تولد است. زن همه زیبایی است؛ مثل 
نور می مانند. اگر زن نباشد انسان نیست، 
بشریت نیست. در یکی از تابلوهای من 
به شاعر بزرگ فردوسی  احترام  با  که 
کشیده ام  زن و مردی عریان در کنار 
هم ایستاده  و بقیه پشت آنها ایستاده اند. 
این تابلو برای من سمبل تولد و حیات 
است. مانند کاری که خود فردوسی با 
نوشتن شاهنامه انجام داد و در حقیقت 
حیاتی دوباره به فرهنگ و زبان ایرانی 
بخشید. مانند صحرایی خشک که در 
آن خشکسالی، درختان ناگهان از زمین 
جا  همه  و  درآمدند  گل ها  روییدند، 
سرسبز گشت. فردوسی با شاهنامه زبان 
و فرهنگ ایران را که داشت کم کم از 

بین می رفت دوباره احیا کرد.
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–آژانس قادر نبوده است »دسترسی 
روزانه از فردو و نطنز انجام دهد« و »ایران 
موجودی آب سنگین و تولید آب سنگین 
را به اطالع آژانس نرسانده و به آژانس 
نیز اجازه نداده است تا بر ذخایر و میزان 

تولیدی آب سنگین نظارت نماید.«
فعالیت های  برخی  انجام  به  –ایران 
غنی سازی در مغایرت با برنامه بلندمدت 
غنی سازی خود، که در 1۶ ژانویه ۲۰1۶ 
به آژانس ارائه شده است، ادامه داده است.

به  مربوط  اطالعات  به  –آژانس 
سانتریفیوژها و زیرساخت های آنها در 

انبار دسترسی نداشته است.
غریب آبادی تٔاکید کرد »آمار و ارقامی 
این گزارش در خصوص نصب  که در 

ماشین ها و یا ذخایر اورانیوم غنی شده 
آمده است، یا بر اساس برآوردهای آژانس 
راستی  چارچوب  در  اینکه  یا  و  بوده 
آزمایی های پادمانی حاصل شده است 
و ارتباطی با اقدامات فراپادمانی ندارد.«

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
خارجه جمهوری اسالمی نیز دوشنبه 
در جمع خبرنگاران گفت »در مذاکرات 
وین به بررسی مسائل کلیدی رسیده ایم 
و این مذاکرات به بن بست نرسیده است.«

مذاکرات  طرفین  می رسد  نظر  به 
تالش می کنند تا قبل از سیزدهمین 
انتخابات ریاست جمهوری اسالمی در 
ایران دست کم یک توافق اولیه برسند 

اما تا کنون بی نتیجه بوده است.

نگرانی از »پیچیده شدن«  ....                        از صفحه ۷

و  دوستان  همه  برای  خوب  روزهای 
همراهان همیشگی. پاینده ایران.«

سیزدهمین  آستانه ی  در  اکنون 
انتخابات ریاست  جمهوری اسالمی و 
تأییدشده  کاندیداهای  تبلیغات  آغاز 
از  بخشی  نگهبان  شورای  سوی  از 
تا  که  و سلبریتی هایی  جامعه هنری 
دیروز حامی اصالح طلبان و تبلیغاتچی 
شرکت در دوره های قبل بوده و هربار 
انگشت خود را به رنگی درآورده و سبز 
و بنفش به دوربین نشان می دادند، در 

سکوتی سنگین فرو رفته اند.
انتخابات  این  قبال  در  سکوت  این 
نمایشی تا حدیست که به نظر می رسد 
جلب  دنبال  کاندیداها  بیشتر  هنوز 
نظر کارگردانان شناخته شده سینما 
برای ساختن ویدئوهای تبلیغاتی  خود 
می گیرند.  منفی  پاسخ   ولی  هستند 
حتا کار به جایی رسیده که محمدرضا 
علیقلی آهنگساز نسبت به استفاده از 
موسیقی  سریال »شوق پرواز« در یک 

فیلم انتخاباتی اعتراض کرده است.
خواننده  تتلو  امیر  بین،  این  در 
زندگی  کشور  خارج  در  که  جنجالی 
رئیسی  ابراهیم  از  دیگر  بار  می کند، 
نامزد  و  قوه قضاییه  کنونی  رئیس 
انتخاباتی مورد حمایت علی خامنه ای 
از  تتلو  است.  کرده  پشتیبانی  اعالم 
جمله حامیان رئیسی در دوره قبل نیز 

بود و انتشار تصویرش با رئیسی بازتاب 
گسترده ای در بین کاربران شبکه های 
اجتماعی پیدا کرد. گفته می شود که 
تتلو با وعده رفع ممنوعیت فعالیت اش 
انتخابات  نمایش  این  در  کشور  در 
اما  عمومی  است.افکار  کرده  شرکت 
و  هنرمندان  نظر  اعالم  منتظر  هنوز 
سلبریتی هایی مانند باران کوثری، امیر 
جعغری، پیمان معادی، الهام پاوه نژاد، 
علیدوستی،  ترانه  حسینی،  شهاب 
فاطمه معتمدآریا  و اصغر فرهادی و 
مشابهان آنها هستند که در دوره های 
رأی  به  مردم  ترغیب  برای  گذشته 
دادن از هیچ اقدامی فروگذار نکردند اما 
اکنون به طرز مشکوکی پنهان شده اند.

با این حال، برخی بر این باورند که 
همین سکوت سنگین نیز به نشانه ی 
حمایت از مردم است و نباید زیاد به 
آنان سخت گرفت آنهم در حالی که 
خانواده های کشته شدگان آبان ماه ۹۸ 
دست  از  را  خود  برومند  عزیزان  که 
داده اند به عنوان تحریم کنندگان جدی 
انتخابات نمایشی با کارزارهای مختلف 
از جمله »نه به جمهوری اسالمی« و 
»رأی بی  رأی« در شبکه های اجتماعی 
که بیشترین مخاطبان را بین ایرانیان 
که  هنرمندانی  اما  دارند.  دارد حضور 
در برابر آن کشتار نیز سکوت کردند، 
اکنون نیز  در پیله سکوت فرو رفته اند. 

»ستار« خطاب به هنرمندان:  ....                        از صفحه 10

و  پیش  روز  چهار  همتی  عدالناصر 
همزمان با آغاز فعالیت اکانت توئیتری 
نوشت:  توئیترش  در  رئیسی  ابراهیم 
»حال که آیت اهلل رئیسی باالخره بعد از 
مدت ها در شبکه های اجتماعی اکانت 
رسمی ایجاد کردند برای رفع تبعیض در 
دسترسی و رفع ظلم فیلترینگ از ایشان 
در خواست می کنم از فردا صبح دستور 
رفع فیلتر توییتر را صادر کنند تا همه 

مردم از مطالب ایشان بهره مند شوند.«
روز  عصر  که  حالیست  در  این 
ستاد   14۰۰ خرداد   13 پنجشنبه 
کرده  اعالم  همتی  عبدالناصر  مجازی 
نامزد  این  توئیتری  حساب  که  است 
انتخابات ریاست جمهوری از دسترس 

خارج شده است!
این ستاد اعالم کرد که قبال این مسئله 
الریجانی  علی  توئیتری  حساب  برای 
نامزد ردصالحیت شده انتخابات ریاست 
جمهوری اسالمی رخ داده و توئیتر اعالم 
کرده بود توقیف این اکانت یک رخداد 
اشتباه بوده و به نظر می رسد »حمالت 
توقیف  این  علت  سایبری«  ارتش های 
توضیحی  همتی  مجازی  باشد.ستاد 
درباره»ارتش های سایبری« نداد اما حساب 
توئیتری همتی ساعاتی بعد از حالت تعلیق 
بازگشت. عادی  وضعیت  به  و  درآمد 

یکی دیگر از ویدئوهای تبلیغاتی که در 
صداوسیمای جمهوری اسالمی نمایش 
محسن  تبلیغاتی  ویدئوی  نشد  داده 
در  نیز  رضایی  محسن  است.  رضایی 
واکنش به این موضوع با انتشار توئیتی 
نوشت: »به مستند انتخاباتی بنده نیز که 
بود،به  دیشب تحویل صداوسیما شده 
علت تنگ نظری ها اجازه پخش ندادند. 
را حذف  مردمی  مصاحبه های  گفتند 
کنید تا اجازه پخش دهیم! برای شنیده 
از  کردیم؛  انقالب  مردم  صدای  شدن 

ساعت  راس  نترسیم.  #صدای_مردم 
۸ شب مستند کامل را در شبکه های 

اجتماعی منتشر خواهم کرد.« 
این در حالیست که ساعاتی بعد فیلم 
تلویزیون  از  رضایی  محسن  تبلیغاتی 
پخش شد. او بالفاصله از این اقدام از 
کرد  قدردانی  حکومت  صداوسیمای 
»ضمن  نوشت:  دیگری  توئیت  در  و 
صداوسیما  مسئوالن  از  قدردانی 
بنده،به  انتخاباتی  بابت پخش مستند 
فرآیندهای موجود با تمام نواقص آن 
احترام می گذاریم. بااین وجود، امیدوارم 
برسد  پایان  به  سلیقه ای  برخوردهای 
و نامزدهای انتخابات بتوانند درفضایی 
شفاف و بدون تبعیض برنامه های خود 
ایران  عزیز  ملت  انتخاب  درمعرض  را 
قرار دهند.«حاشیه های درون جناحی 
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
از  هیچیک  که  حالیست  در  اسالمی 
وعده های  از  هیچیک  با  نامزدها  این 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نتوانسته 
نظر شهروندانی را که تصمیم به عدم 
شرکت در انتخابات گرفته اند تغییر دهد.

بر اساس نظرسنجی های خود حکومت 
نیز مشارکت مردم در انتخابات دست کم 
زیر ۵۰ درصد خواهد بود و بخش مهمی 
از مردم در فاصله یک ماه گذشته که 
حواشی انتخاباتی و تالش برای باال بردن 
مشارکت مردمی در انتخابات از سوی 
حکومت به جریان افتاده، تصمیم قطعی 
گرفته اند که در انتخابات شرکت نکنند.

مرکز  نظرسنجی  آخرین  اساس  بر 
)ایسپا(  ایران  دانشجویان  افکارسنجی 
درباره میزان تمایل مردم به شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری، تنها 34.1 در 
انتخابات شرکت می کنند که این رقم 
کاهش 3 درصدی نسبت به نظرسنجی 

پیشین این مرکز نشان می دهد.

حواشی مراسم »انتخابات 1400«؛ ....                    از صفحه 1۲

مسئوالن  از  برخی  دیروز  می کنند. 
وزارت بهداشت و اعضای ستاد مقابله 
با کرونا در ایران نیز درباره شبهه افکنی 
در خصوص وجود آهن در واکسن های 
کرونا توضیح دادند و ضمن تکذیب این 
به  کردند  درخواست  مردم  از  موضوع 

چنین شایعاتی توجه نکنند.
هیچگونه  موضوع  این  که  حالی  در 
پایه علمی ندارد، عاطفه عابدینی دبیر 
کمیته علمی کشوری کووید1۹ گفته 
است: »واقعیت این است خود ما هم در 
حال کار بر روی این موضوع هستیم. 
این عارضه فقط در ایران رخ نداده است، 
این قضیه در هر برندی می توانست رخ 
روی  گذاشتیم  گروهی  حتی  دهد؛ 
این موضوع کار کنند و توجیه علمی 
داشته باشیم. فرضیه ما این است که 
هیدروکسید آلومینیوم یا جیوه در این 
واکسن شاید توجیه این موضوع باشد. 
برخی هم گفتند اصالً شاید این موضوع 

ربطی به واکسن نداشته باشد.«
عاطفه عابدینی در ادامه افزود: »این 
موضوع خطرناک نیست و موقت خواهد 
بود و مرگ  و  میر به دنبال نداشته است. 
باید صبر کنیم  اما  تئوری هایی داریم 
بروز  بدانیم  اگر  شود.  کامل  بررسی 
واکسن  خاطر  به  شده  ذکر  خاصیت 
در  تعدیالتی  باشد  الزم  شاید  است 
ساختار واکسن رخ دهد اما این احتیاج 

به تحقیق و مستندات دارد!«
علیرضا زالی فرمانده مدیریت کرونا در 
تهران نیز با بیان اینکه این شایعه اساسا 
مبنای علمی ندارد، گفته است: »بطور 
کلی بعد از تزریق برخی واکسن ها غدد 
لنفاوی تحریک می شود و نکته مهم این 
نشان دهنده  مسائل  اینگونه  که  است 

بروز عارضه جدی نیست.«
این بین  نیز در  او حتا فرضیه ای را 

مطرح کرد: »هیدروکسید آلومینیوم یا 
جیوه در این واکسن شاید توجیه این 
موضوع باشد. برخی هم گفتند اصالً شاید 
نداشته  واکسن  به  ربطی  این موضوع 
بهداشت  وزارت  بین،  این  باشد.«در 
آلمان فدرال در حساب توئیتری خود 
اینکه واکسیناسیون  در پیامی نوشت 
محل  شدن  مغناطیسی  باعث  کرونا 
است«. »نادرست  می شود  تزریق 

عنوان  به  همچنین  توئیت  این  در 
اطالعات »درست« آمده است: »هیچ 
به  کرونا  واکسن  با  میکروتراشه ای 
اساس،  این  بر  نمی شود!  تزریق  بدن 
نیز مغناطیسی نیست.«  محل تزریق 
همچنین »اینکه در بعضی از ویدئوها 
می چسبد،  تزریق  محل  به  آهنرباها 
به دلیل به اصطالح چسبندگی ]و نه 
مغناطیسی[ است. این می تواند با عرق 
روی سطح  روغن های  یا  چربی  بدن، 

پوست تشدید شود.«
این تکذیبیه در شبکه های اجتماعی 
آلمان به سخره گرفته شده و کاربران 
به  پاسخگویی  به  لزومی  می گویند، 
چنین شایعات پوچی به صورت رسمی 
توئیتر  کاربران  ندارد!  وجود  اساسا 
حتا  پوچی  شایعه  چنین  می گویند 
برخی  ولی  ندارد  پست  ارسال  ارزش 
دیگر نیز معتقدند وزارت بهداشت آلمان 
موضوع  این  همیشه  برای  یکبار  باید 

ابلهانه را روشن می کرد.
وزارت بهداشت آلمان اما این توئیت 
را در راستای تکذیب شایعات عجیب  و 
غریبی منتشر کرده که از ابتدای شیوع 
ویروس کرونا در شبکه های اجتماعی 
منتشر می شوند و همواره این وزارتخانه 
و  پاسخگویی  به  موظف  را  خود 
روشنگری در ارتباط با آنها دانسته است 
زیرا همیشه کسانی هستند که چنین 
ادعاهای غیرعلمی و بی پایه ای را باور 
می کنند. این وزارتخانه پیگیرانه در برابر 
شبکه های  در  که  نادرست  حرف های 
پیام رسان  سرویس های  و  اجتماعی 
مانند تلگرام منتشر می شوند ایستادگی 
توضیح می دهد  آنها  و درباره  می کند 
بیشتر  شایعات  به  زدن  دامن  از  تا 
عمدتا  شایعات  شود.این  جلوگیری 
در بستر تئوری های توطئه مربوط به 
واکسیناسیون جای می گیرند که هدف 
افکار  در  تردید  و  شک  ایجاد  آنها  از 
عمومی نسبت به واکسیناسیون است.

یان بومرمان طنزپرداز مشهور آلمانی 
در واکنش به این پاسخ ، در توئیتر خود 
آلمان  بهداشت  وزیر  اشپان  ینس  با 
»ینس  است:  نوشته  و  کرده  شوخی 
اشپان خاصیت جذب کنندگی ندارد!«

یک مرد گرجی که در سال ۲01۲ رکورد جذب قاشق را شکست!

قاشق ها مهم هستند یا اثرات سوء 
تأخیر در دریافت دوز دوم کرونا؟!

ویدئو
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=رشد پوپولیسم را امروزه 
ی  ها ر کشو ر  د تنها  نه 
مراتب  به  بلکه  عقب مانده 
دمکراسی های  در  مختلف 
نیز  آمریکایی  و  اروپایی 
 . کرد مشاهده  ن  می توا
این  است   بارز آن  شاخص 
رفته  رفته  رسانه ها  در  که 
دمکراسی به عنوان یکی از 
انواع نظامات مطلوب جلوه 
داده می شود و این حقیقت 
که  می گردد  مخدوش  مهم 
لوکس  کاالیی  دمکراسی 
نظامی  تنها  بلکه  نیست، 
آن  در سایه  بشر  که  است 
نسانیت«  »ا به  ند  می توا

دست یابد. 
=به نظر می رسد نقشی را 
به  برای  رادیو  دستگاه  که 
بازی  قدرت رسیدن هیتلر 
کرد، امروز رسانه های نوین 
به ویژه امکانات و رسانه های 
اینترنتی، از اپلیکیشن هایی 
تلگرام  و  واتس آپ  مانند 
عی  جتما ا ی  شبکه ها تا 
چون اینستاگرام و توئیتر و  
گسترش  در  هاوس،  کالب  
و  می کنند  بازی  پوپولیسم 
میلیون ها  کردن  با سرگرم 
داخل  در  ایرانی  »برانداز« 
برای  کشور،  از  خارج  و 
ن  ما ز می  سال ا مت  حکو
به  که  حدی  به  می خرند. 
نظر می رسد رژیم اسالمی با 
تصمیمی که شورای نگهبان 
نیز به نمایش گذاشته، برای 
به  نیازی  دیگر  خود  حفظ 
هم  انتخابات  سیرک  آرای 

نداشته باشد!
فاضل غیبی - از اوایل دهه بیست 
خورشیدی که در ایران کار حزب توده 
لطیفه ای  بود،  گرفته  باال  یکباره  به 
بجا مانده بدین مضمون که: پسری 
می گوید:  مادرش  به  آمده  خانه  به 
کیسه ای  میدن!  میتینگ  »شنیده ام 
بده برم، شاید چیزی نصیب مان شد« 
اما همینکه می خواهد از خانه خارج 
شود، مادرش صدایش می کند: »بیا 
یک کاسه هم ببر، شاید »میتینگ« 

آبکی باشد!«
این لطیفه به خوبی نشانگر سرشت 
»پوپولیسم« است. پوپولیسم در میان 
»توده مردم« به نیازهای واهی دامن 
می زند، که آرزوی برآورده شدن آنها 
تبلیغات  پذیرش  برای  الزم  زمینه 

سیاسی را فراهم می کند.
از  پس  ما  مردم  اکثریت  نیازهای 
اشغال کشور در جنگ جهانی و بروز 
نارسایی های بسیار، نان، کار، مسکن 
نه  و  بود  ملی  سرافرازی  بازیافت  و 
سرگرمی هایی  دیگر  و  »میتینگ« 
را بجای کوشش در  که نسل جوان 
راه نوسازی کشور به تبلیغاتچی های 

منافع کشوری بیگانه بدل می کرد.
»پوپولیسم«  امروزه  آنچه  بنابراین 
نامیده می شود و می تواند پیامدهای 
سهمگینی برای صلح جهانی داشته 
باشد، این است که جوامع به وسیله 
و  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها 
کارزارهای پیدا و پنهان تبلیغاتی در 
جهت مخالف منافع آنی و آتی خود 

فریب داده شوند.
مردم  تبلیغاتی  چنین  نتیجه  در 
کشورهای عقب مانده از ایران تا چین 
و از کره شمالی تا برخی کشورهای 
عقب ماندگی  دیگر  التین  آمریکای 
نارسایی  نتیجه  را  خود  نابسامانی  و 
شهروندی  حقوق  و  دمکراسی 
قدرت  بزرگنمایی  با  بلکه  نمی دانند 

خود  کشور  اقتصادی،  یا  و  نظامی 
پیشرفته تصور  را هم تراز کشورهای 

می کنند!
در  که  است  این  خطرناک  اما 
پیشرفت  که  نیز  مدرن  کشورهای 
همه جانبه خود را مدیون دمکراسی 
در  هستند،  قانونمداری  تحکیم  و 
گروه های  گسترده ی  تبلیغات  پیامد 
و  »چپ «ها  مانند  پوپولیست 
»سبز«ها، پیشرفت پوپولیسم شتاب 
یافته است. چنانکه اشاره شد، جنبش 
چپ بدین سبب جنبش پوپولیست 
برای  کوشش  بجای  که   است 
برآوردن نیازهای زحمتکشان از آنها 
می کند.  استفاده  قدرت  برای کسب 
اما جنبش »سبزها« نیز که جا پای 
»چپ ها« گذاشته، با سوء استفاده از 
از محیط زیست  مبرم حفاظت  نیاز 
به هیستری سیاسی دامن می زند در 
حفظ  برای  مؤثر  اقدامات  که  حالی 
علمی  آگاهی  با  تنها  زیست  محیط 
و پیشرفت تکنولوژی الزم در سطح 
وگرنه  است  ممکن  جهانی  و  ملی 
الزم می آید که برای تأمین »سالمت 
نوین  حزبی  و  جنبش  نیز  انسانی« 

پدید آید!
به  پوپولیسم می تواند هم  بنابراین 
به  هم  و  اجتماعی  جنبشی  صورت 
آنچه  البته  پدید  آید.  فردی  شکل 
امروزه »پوپولیسم« نامیده می شود، 
از پیشینه مثبتی برخوردار است و در 
امپراتوری روم »تریبون« نام داشت. 
میان  از  برخاسته  فردی  »تریبون« 
شهروندان بود که خواسته های مردم 
عادی را به صدای بلند بیان می کرد و 
اگر می توانست پشتیبانی گسترده ای 
بیابد و به عضویت سنای روم برگزیده 
برابر  در  را  مردم  خواسته های  شود، 
 Establishment قدرتمداران  
معنی  بدین  می کرد.  نمایندگی 
تنها  نه  سیاسی  تاریخ  در  تریبون ها 
کشاکش های  در  مثاًل  بلکه  روم  در 
انقالب فرانسه نیز در دفاع از خواست 
اما  ایفا می کردند.  بارزی  نقش  ملت 
سوی منفی »تریبون« این است که 
همواره می تواند »عوام فریبی« کند و 
از پشتیبانی »توده« برای رسیدن به 

فرقه ای  و  و گروهی  اهداف شخصی 
سوء استفاده نماید.

سه  دست کم  فرانسه  انقالب  در 
تریبون )دانتون، روبسپیر و ناپلئون( 
پدید آمدند که دانتون جان خود را 
داد  دست  از  دمکراسی  از  دفاع  در 
تحکیم  بجای  ناپلئون  و  روبسپیر  و 
انقالب،  نام  به  دمکراتیک،  نهادهای 
را  و خودکامگی خود  ترور  حکومت 
برقرار کردند. به ویژه ناپلئون با تکیه 
را  توهم  این  نظامی  پیروزی های  بر 
کشورهای  تسخیر  با  که  زد  دامن 
کرد.  صادر  را  انقالب  می توان  دیگر 
بدین ترتیب باعث شد که لشکریان 
خون  و  خاک  به  را  اروپا  فرانسوی 
و  متجاوزان  عنوان  به  و  کشیدند 
انقالب  از  زشتی  اشغالگران چهره ی 

فرانسه به جهانیان نشان دادند.
ایاالت  در  دمکراسی  از  الهام  با 
دمکراتیک  ویژگی  متحده، 
سده ی  در  اروپایی  حکومت های 
تحکیم  رفته  رفته  میالدی  نوزدهم 
»مردان  پیدایش  برای  زمینه  و  شد 
بزرگ« تا حّدی از میان  رفت.  چنانکه 
شهرت سیاستمداران، از بیسمارک تا 
دیسرائیلی، ناشی از خدمات آنان به 
پیشرفت کشور بود و نه مدیون تدابیر 

نمایشی.
بر  پارلمانی«  »دمکراسی  برتری 
دیگر نظامات سیاسی از جمله صرف 
که  است  همین  در  »جمهوریت« 
نمایندگان منتخب مردم از گروه های 
مشکالت  به  رایزنی  با  گوناگون 
بر  تکیه  و  آرا  برخورد  و  می پردازند 
و  تندروانه  اقدامات  از  جمعی،  خرد 
می کند،  جلوگیری  »وجیه الملّه«  یا 
همواره  جمهور  رئیس  که  حالی  در 
می تواند با تکیه بر اختیاراتی ویژه و 
پشتیبانی بخشی از مردم با تدابیری 
عامه پسند گام به گام بر اقتدار خود 

بیافزاید.
اینکه  به  توجه  با  سبب  بدین 
»کوتوله های سیاسی« در کشورهایی 
شگردهای  با  می توانند  ایران  مانند 
بسیار ساده )مانند تأمین نیاز مجازی 
بخشی از مردم( نه تنها قدرت خود 
را »رهبر  بلکه خود  تثبیت  کنند  را 

کبیر« جلوه می دهند، ضرورت دارد 
که در گذار از حکومت اسالمی بیشتر 
به تحکیم نهادهای دمکراتیک توجه 

شود تا به شخصیت سازی.
عنوان  به  رضاشاه  نظر  این  از 
در  تنها  نه  مدرن  سیاستمداری 
تاریخ ایران بلکه در دنیا نیز جایگاه 
از  برخاسته  او  زیرا  دارد  واالیی 
پایین ترین سطح جامعه به باالترین 
جایگاه رسید، اما فقط در پی تحقق 
ایرانیان بود و  خواسته ها و آرزوهای 
)مثاًل در مقایسه با آتاتورک( شخصاً 
شخصیت  کیش  تحکیم  پی  در 

برنیامد.
مدرن  سیاستمدار  الگو  این  به  بنا 
شهر وند  هر  مانند  که  است  فردی 
دیگری در جایگاه خود به کشورش 
دیگر  امروزه  وگرنه  کند.   خدمت 
چنان  از  هیچکس  که  است  روشن 
بدون  که  نیست  برخوردار  نخبگی 
خدمات  به  مشاوران  از  بهره مندی 
مقامات  وانگهی  شود.  موفق  بزرگی 
اختیاراتی  از  رده  هر  در  کشور 
خدمتی  تا  می شوند،  برخوردار 
می کنند،  تکرار  آنانکه  دهند.  انجام 
محمدرضاشاه ایران را دوست داشت 
و می کوشید به آن خدمت کند، باید 
وظیفه  او  مگر  که،  باشند  جوابگو 

دیگری هم می داشت؟!
راه  در  موفقیت  با  که  مصدق  حتا 
ایرانیان  ملی  سرافرازی  بازیافت 
تاریخ  سخت  داوری  مورد  کوشید، 
رساندن  ثمر  به  از  زیرا  دارد  قرار 
بود،  گرفته  عهده  به  که  وظیفه ای 
برنیامد و نتوانست پروژه ملی کردن 
نتیجه ای مطلوب  به  را  نفت  صنعت 
خود  او  که  است  جالب  برساند. 
که  بود  ایرانی  سیاستمدار  نخستین 
بیان کرد، رابطه حکومتگران با ملت 
رابطه کارگر و کارفرماست و اعتماد 
باید  تنها  حکومت  سران  به  مردم 
مورد  ملی  اهداف  تحقق  جهت  در 
استفاده قرار گیرد و نه در راه کسب 

نفوذ و قدرت.
باری، در سده گذشته بدترین انواع 
پوپولیسم پدید آمدند که با تکیه بر 
ایدئولوژی های فاشیستی، کمونیستی 

میلیون  صدها  سرنوشت  اسالمی  و 
سپردند  جانیانی  دست  به  را  مردم 
و  استالین  تا  مائو  و  هیتلر  از  که 
کم سوادانی  اینکه  عین  در  خمینی، 
مالیخولیایی بیش نبودند اما به کمک 
ایدئولوژیک  تبلیغات  عظیم  دستگاه 
سرنوشت شومی برای مردم خود رقم 

زدند.
»رمز موفقیت« ایدئولوژی ها در این 
است که خواسته ها و آرزوهایی را در 
یا  که  می نشانند  عوام«  »توده  دل 
)مانند عدالت مطلق( برآوردنی نیست 
و یا )مانند تسخیر دنیا( جنایتکارانه 
است. شوربختانه حتا پس از تجربیات 
سده گذشته نیز امروزه دیکتاتورهای 
ریز و درشت با درس آموزی از یکدیگر 
خود را »تریبون« وانمود می کنند و 
از پوتین تا اردوغان در بازی با برگ 
»اقتدار ملی« می توانند، توده مردم را 
با پای خود به زیر مهمیز دیکتاتوری 

بکشانند.
کشورهای  در  پوپولیسم  بنابراین 
با  و  نیست  نوینی  پدیده  عقب مانده 
انتظار  دمکراتیک  کشورهای  رشد 
می رفت رفته رفته از میان برود. اما 
فاجعه تازه این است که در کشورهای 
دمکراسی،  نظامات  نیز  پیشرفته 
دوم  جهانی  جنگ  از  پس  چنانکه 
بنیان و استواری نوینی یافته و بنا به 
قراردادی نانوشته می بایست به سوی 
مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در 
نهادهای دمکراتیک به پیش رود، نه 
در  بلکه  بازمانده  پیشرفت  از   تنها 

مقابل پوپولیسم عقب می نشیند.
وقتی سخن از پوپولیسم در جوامع 
یاد  به  ترامپ  دونالد  می شود،  غربی 
می آید. اما او دست کم از این لحاظ 
»تریبون«های  بزرگترین  از  یکی 
وعده های  کوشید  که  بود  تاریخ 
انتخاباتی خود را انجام دهد و آینده 
تا  او  اقدامات  که  داد  خواهد  نشان 
چه حّد پوپولیستی بود. به هر حال 
ضعف  از  استفاده  او  مسلّم  اشتباه 
جمهوریت در این سمت بود که اغلب 
بدون پشتیبانی مجلس و با تکیه بر 
جمهوری  رئیس  شخص  اختیارات 

عمل می کرد.

بارز  برتری  شد،  اشاره  چنانکه 
دمکراسی پارلمانی این است که در 
تصمیم گیرنده  کشور  نخبگان  آن 
رأی  زیرا  مردم  توده  نه  و  هستند 
فزاینده ی  نفوذ  زیر  ویژه  به  »توده« 
جهت  در  و  درست  همواره  رسانه ها 
منافع ملی نیست. از این نظر جالب 
پارلمان  نمایندگان  که  است  توجه 
وجدان  برابر  در  فقط  قانوناً  آلمان 
برابر  در  نه  و  هستند  مسئول  خود 
انتخاب کنندگان و یا برنامه ی احزاب 

خود.
با  که  آلمان  اساسی  قانون 
گذشته  تلخ  تجربیات  از  بهره مندی 
تدوین شده، هنوز هم یکی از بهترین 
قطب نماهای دمکراسی در دنیا است. 
نیز  کشور  این  شوربختانه  اینهمه  با 
امروزه )هرچند در چهارچوبی کاماًل 
متفاوت( خود به نمونه ای از پوپولیسم 
بدل شده است! می دانیم که در آلمان 
بزرگی  سیاستمداران  جنگ  از  پس 
مانند ویلی برانت و هلموت اشمیت 
پدید آمدند که برتری درایت و اخالق 
سیاسی آنان زبانزد دوست و دشمن 
آلمان،  کنونی  صدراعظم  اما  است. 
آنگال ِمرکل، سیاست تبعیت از افکار 
عمومی را در پیش گرفت و در نتیجه 
اشتباهات  متعدد  زمینه های  در 
تعطیل  )مانند  شد  مرتکب  بزرگی 
نیروگاه های اتمی بدون تأمین انرژی 
درآمد  سطح  ماندن  ثابت  آلترناتیو، 
زحمتکشان به دلیل ورود میلیون ها 
کارگر ارزان به بازار کار، وابستگی به 
پوپولیست هایی مانند پوتین )به دلیل 
دلیل  )به  اردوغان  و  گاز(  لوله  خط 
مشکل مهاجران( بر اساس مماشات 
با  از این راه  او  در سیاست خارجی. 
کسب محبوبیت توانست طوالنی ترین 
اما  بماند،  را صدراعظم  زمان ممکن 
باعث شد بر آلمان نیز اوضاعی مانند 
دیگر کشورها با حکومت پوپولیستی 
با  که  صورت  بدین  گردد،  حاکم 
وجود نارضایتی و بی اعتمادی فراگیر، 

آلترناتیو سیاسی شکل نگیرد.
امروزه  را  پوپولیسم  رشد  بنابراین 
نه تنها در کشورهای عقب مانده بلکه 
مراتب مختلف در دمکراسی های  به 
می توان  نیز  آمریکایی  و  اروپایی 
این   آن  بارز  شاخص  کرد.  مشاهده 
رفته  رفته  رسانه ها  در  که  است  
انواع  از  یکی  عنوان  به  دمکراسی 
نظامات مطلوب جلوه داده می شود و 
این حقیقت مهم مخدوش می گردد 
که دمکراسی کاالیی لوکس نیست، 
در  بشر  که  است  نظامی  تنها  بلکه 
»انسانیت«  به  می تواند  آن  سایه 

دست یابد.
بسیار  روندی  پوپولیسم  رشد 
فقط کشورهای  زیرا  است  خطرناک 
به صلح  هم  با  می توانند  دمکراتیک 
خدشه  هرگونه  و  برسند  پایدار 
به  توجه  با  ویژه  )به  دمکراسی  بر 
قدرت های مهاجم مانند چین، روسیه 
و حکومت اسالمی( صلح جهانی را با 

تهدید جدی روبرو می کند.
ارزان  و  انبوه  تولید  تاریخ نگاران 
 »Volksempfänger«  دستگاه رادیو
گوبلز  فرمان  به  را  خلق(  )گیرنده 
هیتلر  رسیدن  قدرت  به  سال  در 
)1۹33 میالدی( مهمترین وسیله ای 
می دانند که با پخش وسیع تبلیغات 
را  آلمان  بر  نازیسم  تسلط  هیتلری، 
نقشی  امروزه چنین  ممکن ساخت. 
را رسانه های نوین به ویژه امکانات و 
رسانه های اینترنتی، از اپلیکیشن هایی 
مانند واتس آپ و تلگرام تا شبکه های 
اجتماعی چون اینستاگرام و توئیتر و  
کالب  هاوس، در گسترش پوپولیسم 
کردن  سرگرم  با  و  می کنند  بازی 
میلیون ها »برانداز« ایرانی در داخل و 
خارج از کشور، برای حکومت اسالمی 
زمان می خرند. به حدی که به نظر 
تصمیمی  با  اسالمی  رژیم  می رسد 
نمایش  به  نیز  نگهبان  شورای  که 
گذاشته، برای حفظ خود دیگر نیازی 
به آرای سیرک انتخابات هم نداشته 

باشد!

خطر خطر پوپولیسمپوپولیسم  و پایان دمکراسی  و پایان دمکراسی
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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
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دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر
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