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بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده

سال سی و هفتمـ  شماره 1۷۳1 )شمارۀ ۲65 از دورۀ جدید(

منطقه خوش آب و هوای لواسان؛ 
سیسیل گروه های مافیایی حکومت

برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات 
اکبر طبری معاون صادق آملی الریجانی 
زد  قضائیه صحنه  قوه  پیشین  رئیس 
درون  جریانات  و  باندها  بین  خورد  و 
چهره هایی  نام  دیگر  بار  و  شده  نظام 
مانند صادق  آملی الریجانی و علی اکبر 
پرونده های کالن فساد  ناطق نوری در 
مطرح می شود.بخش عمده اتهاماتی که 
علیه طبری و دیگر متهمان این پرونده 
مطرح می شود مربوط به دورانی است که 
آملی الریجانی در رأس قوه قضائیه قرار 
داشت و قابل تصور نیست که وی از آنچه 
زیر دستش می گذشته بی خبر بوده باشد. 

قافله دزدان با بیرق مبارزه با فساد!

=در حالی که اکبر طبری با ۲5۰ پرونده فساد و رشوه و پولشویی به دوستان و رفقای خود می بالید که اگر بخواهد کل 
لواسان و کارخانجات را به نام او می کنند، دو کارگر نفت و یک جانباز جنگ از فقر و تنگدستی دست به خودکشی زدند! 
=رسوایی پشت رسوایی نشان می دهد که سال هاست منابع ملی و دارایی های اکثریت مردم به جیب یک اقلیت فاسد 

مافیایی سرازیر می شود.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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همدردی شهبانو 
فرح پهلوی 
با خانواده 

جانباختگان اخیر 
در ایران

گفتگوی 
کیهان الیف با کیم 

غطاس درباره 
کتاب تازه اش در 

مورد اسالمگرایی: 
»موج سیاه«

از سر گرفته شدن
 اعتراضات در عراق و لبنان؛
 اوضاع به زیان 

جمهوری اسالمی 
پیش می رود

عراق  سوریه،  در  سیاسی  شرایط 
در  پایگاه ها  اصلی ترین  که  لبنان  و 
جمهوری  مقاومت«  »جغرافیای 
برخالف  می روند  شمار  به  اسالمی 

منافع تهران درحال تغییر است.
ضدحکومتی  تظاهرات  با  همزمان 
اعتراضات  سوریه  شهر  چند  در 
گسترده ای نیز در لبنان و عراق دوباره 
از  است.گزارش ها  شده  گرفته  سر  از 

بیروت حاکیست در دو هفته گذشته 
با  بارها  امل  و  حزب اهلل  نیروهای 
معترضان درگیر شده و به سمت آنها 
گاز اشک آور پرتاب کرده اند. اعتراضات 
است.  اقتصادی  وضعیت  علیه  مردم 
گزارش  لبنانی  رسانه های  بعضی 
مردم  به  شبه نظامی ها  که  داده اند 
عادی تیراندازی و چند نفر را زخمی 

۶ ادامه در صفحهکرده اند.

۱۶ ادامه در صفحه

اعالم تازه ترین رده بندی فوتبال جهان از سوی فیفا:
 ایران در جایگاه سی و سوم

فوتبال  ملی  تیم های  رده بندی 
جهانی  فدراسیون  سوی  از  کشورها 
فوتبال، روز پنجشنبه این هفته اعالم 
اما  »فیفا«  رده بندی  آخرین  در  شد. 
ماه های  به  نسبت  تغییری  هیچگونه 
خاطر  به  چون  نداده  روی  گذشته 
ویروس ُکرونا هنوز دیدارهایی که در 
رده بندی تاثیرگذار باشد، برگزار نشده 

است.
تیم فوتبال ایران در رتبه بندی این 
ماه نیز همچنان در جایگاه ۳۳ جهان 
می شود.گفتنی  دیده  آسیا  دوم  و 
است در بیشتر سال هایی که کارلوس 
کیروش مربی سرشناس اهل پرتغال 
سرمربی تیم ملی ایران بود، نام ایران 

برای سال ها در رأس جدول رده بندی 
فوتبال آسیا به چشم می خورد. اما در 
دو سال اخیر ایران به رتبه  دوم آسیا 

۱۰ ادامه در صفحهسقوط کرده است.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )1۷۳(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

گزارش میدانی؛ خفت و زورگیری یا »مصادره ُخرد«
 به تقلید از مصادره های کالن جمهوری اسالمی

۱۲ ادامه در صفحه

۶ ادامه در صفحه

 معترضان شعار می دهند:
 زنده باد سوریه، اسد باید گم بشه!

۳ ادامه در صفحه

۲ ادامه در صفحه

تیتر    دو

سرمقاهل
»منشاء«اش در »انقالب اسالمی« است!

الیحه »حمایت از اطفال و نوجوانان« پس از 
11 سال طرح و تصویب در مجلس شورای 
نگهبان  توسط شورای  اسالمی سرانجام 
منع  درباره  قانون  نخستین  شد!  تأیید 
خشونت علیه کودکان در جمهوری اسالمی، 
هنگامی وضع شده که جامعه پس از چهار 
دهه قتل ، آزار و بهره کشی از کودکان به 
پدرش  توسط  اشرفی  رومینا  قتل  دلیل 
بیش از همیشه وحشت زده و پریشان است.
که  خطری  به  قضایی  مرجع  بی توجهی 
بازگشت به خانه  برای رومینا داشت، افکار 
عمومی را معطوف به خالء قانونی کرده که 
نه تنها کارکرد بازدارنده در ارتکاب جرم 
قوانین  اساس  بر  را  مقتول  بلکه  نداشت 
شرعی مبتنی بر مالکیت پدر بر فرزند، به 

دست قاتل سپرد.
شبکه های  توسعه  دلیل  به  ایران  جامعه 

حوادث  شاهد  پیش،  از  بیش  اجتماعی، 
فاجعه باری از خشونت علیه زنان و کودکان 
واکنش  آن  به  نیز  درستی  به  که  است 
نتیجه  در  و  می دهد  نشان  حساسیت  و 
را  خود  حقوق  و  می کند  پرسشگری 

می خواهد.
ساختاری مولد خشونت و آزار: افزایش 

کودک آزاری ها با شیوع ُکرونا
تقدس  و  تحکیم  بر  ظاهرا  که  ساختاری 
بنیان خانواده تأکید داشته، خودش مولد 
و  غیراخالقی  رفتار  افسارگسیختگی 
خشونت بی محابایی است که با فروش فرزند 
به بهای 5۰۰ هزار تومان، آزار و شکنجه ی 
یک کودک توسط مادرش برای اخاذی از 
مردم در اینستاگرام و ناهنجاری های دیگری 
که به جنایت می انجامند بازتاب می یابند. ....

معاون مدیرکل سابق سازمان بین المللی انرژی اتمی:

 رژیم ایران چند ماه تا دستیابی به بمب 
اتمی فاصله دارد

۴ ادامه در صفحه

 جمعه   ۲۳ تا پنجشنبه ۲9  خردادماه 1۳99خورشیدی

۲ ادامه در صفحه

ارتباط مصرف فندق 
برزیلی و تستوسترون

رژیم غذایی وگان در 
دوران بارداری 

نه ترامپ اوباماست و نه شرایط ایران مثل آن زمان؛

 مردم ایران مذاکره آمریکا با 
آیت  اهلل  ها را نمی  خواهند

۱۸ ادامه در صفحه

مرد           روز زن روز

۱5 ادامه در صفحه

الیحه »حمایت از اطفال و نوجوانان«
عدالت با مسئولیت محدود!

رویترز روز پنجشنبه 1۲ ژوئن ۲۰۲۰ گزارش داد که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان 
ملل متحد اعالم کرده  است، موشک هایی که در تاریخ 14 سپتامبر ۲۰19 تأسیسات 
نفتی آرامکو در عربستان سعودی را هدف قرار دادند »منشاء ایرانی« دارند. این یقین 
از بررسی بقایای موشک ها به دست آمده. گروه »انصاراهلل« یمن، یکی از گروه های 
حمالت  آن  مسئولیت  می شود،  حمایت  اسالمی   جمهوری  سوی  از  که  شبه نظامی 
اتکا بر  با  را برعهده گرفت. همان زمان برخی تحلیلگران از جمله در کیهان لندن 
تجربه و شواهد اعالم کردند که دست دراز رژیم ایران در این حمالت پیداست. ....

برگزاری دو جلسه دادگاه رسیدگی 
یکی  طبری  اکبر  قضایی  پرونده  به 
و  قضاییه  قوه  کلیدی  مهره های  از 
معاون اجرایی پیشین این نهاد طی 
فساد  از  دیگری  برگ  گذشته  هفته 
ساختاری در نظام جمهوری اسالمی 

را عیان کرد.
جایی  به  اسالمی  جمهوری  کار 
قضاییه  قوه  رئیس  دفتر  که  رسیده 
به محل رد و بدل کردن رشوه های 
رئیس  اجرایی  معاون  بین  نجومی 
کالن  »مفسدان  و  »عدالتخانه« 

اقتصادی« تبدیل شده است.
و  اجرایی  مدیرکل  طبری  اکبری 
قوه  ریاست  حوزه  مهندسی  و  فنی 
مناسب  در  سال   ۲۰ که  قضاییه 
قوه  رفاهی  و  اجرایی  مالی،  مختلف 
اکنون  بود،  کار  به  مشغول  قضاییه 

با اتهاماتی چون جعل اسناد، فراری 
پولشویی  اقتصادی،  متهمان  دادن 
در  نفوذ  اعمال  رشوه،  دریافت  و 
ناصواب«  »روابط  برخی  و  پرونده ها 

روبروست.
تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

آغاز مجدد اعتراضات ضدحکومتی در سوریه؛



صفحه Page 2 - ۲ - شماره 1۷۳1 
جمعه ۲۳ تا پنجشنبه ۲۹ خردادماه ۱۳۹۹خورشیدی

مرزهای بی حرمتی به حقوق و اختیار 
مجلس  که  شده  دریده  چنان  انسان 
شورای اسالمی پیشنهاد عجیب اجباری 
شدن ازدواج برای افراد باالی ۲۸ سال 
را طرح می کند تا با تهدید به گرفتن 
دولت،  توسط  آنها  حقوق   یک چهارم 
تشکیل  و  ازدواج  به  مجبور  را  جوانان 
خانواده و در نهایت به توصیه  ی »رهبر« 

مجبور به فرزندآوری کند!
این درحالیست که شبکه های اجتماعی 
و رسانه ها، هر روزه آبستن اخباری هستند 
که نشان می دهد چطور خانه به مکانی 
ناامن بدل شده و زیر سقف آن، تجاوز، 
آزار و شکنجه و بهره کشی از کودکان بطور 

قانونی انجام می شود.
به استناد آمارهای دولتی، ۴۲ درصد 
خانواده  اعضای  توسط  کودک آزاری ها 
و به ویژه پدر خانواده صورت می گیرد 
که شامل آزار جسمی، جنسی و روحی 

است. تأسف برانگیز اینجاست که با شیوع 
همنشینی  به  اجبار  و  ُکرونا  ویروس 
طوالنی  اعضای خانواده در چاردیواری، 
آمار آزار و اذیت کودکان 5 برابر و خشونت 
بر ضد زنان سه برابر افزایش داشته است.

این آمار زمانی هولناکتر به نظر می رسد 
که بدانیم تا پیش از ُکرونا، بیشترین آمار 
تماس برای درخواست کمک به اورژانس 
اجتماعی سازمان بهزیستی، مربوط به 
دوم  رده  در  و  کودکان  علیه  خشونت 

خشونت علیه زنان بوده است.
فقر و تنگدستی بستر 
خشونت علیه کودکان

بیشترین کودک آزاری ها در مناطق 
محروم و حاشیه نشین دیده می شود که  
متأثر از فقر و تنگدستی و همچنین اعتیاد 
والدین است. کارشناسان می گویند هرقدر 
سطح تحصیالت و موقعیت اجتماعی 
والدین کمتر باشد، میزان اعمال خشونت 
در بستر خانواده افزایش می یابد. آنهم 
در حالی که طبق آمار رسمی جمعیت 

حاشیه نشینان در ایران ۲۴ میلیون نفر و 
بر مبنای آمار غیررسمی ۳۲ میلیون نفر 
است. بستری مناسب برای کودک آزاری. 
کودکان  که  نیست  معنا  بدان  این  اما 
قرار  خشونت  مورد  رفاه،  از  برخوردار 
نمی گیرند.حتی برخی از حامیان حقوق 
کودکان بر این باورند که خشونت علیه 
کودکان در ایران، یک خشونت ساختاری 
درک  عدم  دلیل  به  است.  فرهنگی  و 
همچنین  و  مسئول  مقامات  درست 
خانواده ها از دنیای کودکان و نیازهای 
آنها، خشونت علیه آنها در سیستم آموزش 
از  بازتولید می شود. گذشته  پرورش  و 
تبلیغات  و  مضامین کتاب های درسی 
سیاسی- عقیدتی نظام، کودکانی که از 
تغذیه کافی، حق تحصیل و  و در نتیجه 
سالمت جسمی و روحی محروم هستند، 

با خشونت زاده و بزرگ می شوند.
جایگاه قانون: کنار کودکان یا 

کنارشرع؟!
حاال هم که شورای نگهبان سرانجام 
الیحه »حمایت از اطفال و نوجوانان« را 
پس از وقوع صدها فاجعه تأیید کرده، 
اگرچه برخی معقتدند که می توان امیدوار 
بود که مشکالت کودکان تا حدودی با این 
الیحه رفع شود اما لزوم انطباق قوانین با 
شرع این تردید جدی را به وجود می آورد 
که در بزنگاه های تصمیم گیری، قانون در 
قامت حامی کودکان ظاهر شود یا حامی 

مبانی شرعی؟! به ویژه اینکه در این قانون، 
مجازات مناسب برای والدین تباهکار در 
نظر گرفته نشده در حالی که خانواده 
یکی از کانون های خشونت در پرونده های 
کودک آزاری است. در ماده ۹ این الیحه، 
به  روحی  و  صدمات جسمی، جنسی 
کودکان در اثر بی توجهی و سهل انگاری 
والدین مشمول حکم  از  اشخاص غیر 
این  اگر  اما  می شود.  و جریمه  حبس 
و سهل انگاری  بی توجهی  اثر  بر  آزارها 
به  والدین  صورتی  در  باشد،  والدین 
مجازات می رسند که »اقدامات الزم برای 
جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند!« 
اما چگونه می شود، والدین اقدامات الزم 
برای جلوگیری از جرم را انجام بدهند، 
وقتی خود مرتکب آن جرم می شوند؟!

اگر تاریخچه تصویب این الیحه که از 
سال ۱۳۸۸ با پیشنهاد محمود هاشمی 
شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه در 
دولت دهم مطرح شده، بررسی کنیم، 
این الیحه به دالیلی از جمله »مغایرت 
با شرع« و پرهیز از جرم انگاری والدین« 

۱۱ سال بین نهادهای مسئول، دست به 
دست شده است. 

پیشنهاد عجیب برای ازدواج 
اجباری!

مبانی  سر  بر  موضوع  اینجا  در 
ایدئولوژیک و عقیدتی جمهوری اسالمی 
است که در نزاع و تناقض با عرف گرایی 
حقوق  که  است  جامعه ای  تجدد  و 
انسانی آن در چارچوب های تنگ شرع 
نمی گنجد. جمهوری اسالمی از یکسو 
ظاهرا می خواهد از »کودکان و نوجوانان« 
حمایت کند و از سوی دیگر ُمهر تأیید 
برای  و  می زند  »کودک همسری«  بر 
می خواهد  نیز  شهروندان  ازدواج  سن 
نسخه بپیچد! این طرح »بدیع« به فکر 
نشریه  ادریسی سردبیر  حجت االسالم 
»سراج« رسیده است که مطابق آن » 
اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج 
امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار 
و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته 
می شود و به آنها که می خواهند ازدواج 
کنند و گرفتار فقر هستند داده می شود. 
به افرادی که اختیاری ازدواج می کنند 

زمین و مسکن داده شود!« 
و  اسالمی  معلوم جمهوری  قرار  از   
نانخورهایش خود را قیم و همه کاره ی 
شهروندان می دانند ولی از حل مشکالت 
شرایطی  در  هستند.  عجز  کامال  آنها 
که خانواده به ویژه در میان محرومان 
به کانون خشونت علیه کودکان تبدیل 
شده، تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده 
به  جز  آینده  بدون  فرزندآوری های  و 
منجر  بیشتر  تباهکاری  و  ناهنجاری 
نمی شود. تبلیغ ازدواج و فرزندآوری در 
جامعه کنونی ایران بدون تأمین اقتصادی 
و اجتماعی و فرهنگی شهروندان، به معنای 
بازتولید خشونت در چاردیواری ها است. 
ادعای »حمایت از کودکان و نوجوانان« 
در حالیست که  باوجود عضویت ایران 
مفاد  کودک،  حقوق  کنوانسیون  در 
این کنوانسیون اگر با قوانین جمهوری 
اسالمی و مبانی اسالم تعارض داشته 
باشد، اجرا نمی شود! در این کنوانسیون 
آزادی بیان و عقیده کودکان نیز مطرح 
شده که در ایران امروز، بزرگساالن نیز از 

آن محروم اند. 
این  که  است  شرایطی  چنین  در 
از  ادعا تصویب شده که  این  با  الیحه 
علیه کودکان  و خشونت  کودک آزاری 
پیشگیری کند! اما بهترین قوانین نیز اگر 
در ساختار سیاسی و اقتصادی مناسب 
قرار نداشته باشند، نمی توانند از هیچ 
جرمی پیشگیری کنند و یا سبب کاهش 
جرائم شوند. حال آنکه این الیحه ناقص و 
الکن حتی اطالع رسانی ارتکاب خشونت 
علیه کودکان را نیز به مثابه نظارت جامعه، 

مورد حمایت قرار نداده است!
این الیحه  اگر  در عین حال، حتی 
قوانین  به  می بود،  هم  کامل  قانونی 
دیگری چون قانون حمایت از بیماران 
روحی و روانی و قانون حمایت از معلوالن 
می پیوست که به دلیل مشکالت اداری و 
کمبود بودجه و ناهماهنگی های ساختاری 
ادعای  ترتیب،  این  به  نمی شوند!  اجرا 
نوجوانان  و  از کودکان  قانونی  حمایت 
جز یک نمایش غم انگیز به نظر نمی رسد 
که تا مدتی گروهی را سرگرم می کند تا 

فاجعه ای دیگر روی دهد.
آزاده کریمی

بر اساس کیفرخواست صادر شده، اکبر 
طبری بیش از ۶۸ میلیارد تومان و ۱۰۰ 
متر  هزار  چندین  نقد،  وجه  یورو  هزار 
زمین و چندین واحد مسکونی لوکس به 
عنوان رشوه دریافت کرده است. نماینده 
دادستان نیز تأکید کرده تحقیقات درباره 
طبری هنوز تمام نشده و در نتیجه ممکن 
است موارد تازه ای به این حجم گسترده 

فساد و پولشویی افزوده شود.
از آنکه اکبر طبری در تیرماه  پیش 
بازداشت شود،  مالی  اتهامات  با   ۱۳۹۸
علیرضا زاکانی کارمند دفتر ویژه بازرسی 
خامنه ای و نماینده کنونی مجلس شورای 
اسالمی او را فردی خوانده بود که »دو 
رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل 
بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند 

شده است.«
دست راست قاضی القضات

طبری در زمان ریاست صادق آملی 
و  قضاییه  قوه  پیشین  رئیس  الریجانی 
رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و عضو شورای نگهبان، دست راست 
او به شمار می رفت و جالب اینکه پس 
از آنکه برای نخستین بار سخنان علیرضا 
زاکانی توجه افکار عمومی را به سمت 
وی جلب کرد، دفتر صادق الریجانی به 
تندی واکنش نشان داد و ادعا ها درباره 

طبری را »کذب« خواند.
در آن تکذیبیه با تاکید بر اینکه این 
رئیس  »تخریب«  راستای  در  اتهامات 
بود:  آمده  است،  قضائیه  قوه  پیشین 
»معلوم نیست چرا خبرگزاری های رسمی 
که با بیت المال اداره می شود، باید چنین 

شایعات کذبی را بپراکند«!
حمایت صادق آملی الریجانی از اکبر 
طبری تا جایی که تخریب او، تخریب 
اکنون  ارزیابی  شد،  قضاییه  قوه  رئیس 
و پس از کیفرخواستی که تنها بخشی 
از فسادها و زد و بندهای این »معتمد« 
قاضی القضات پیشین را برمال کرده، بر 
احتمال نقش الریجانی در این فسادها 

می افزاید.
مشخص نیست صادق آملی الریجانی 
هنگامی که بر کرسی ریاست قوه قضاییه 
موردی   ۲5۰ از  چگونه  بود  زده  تکیه 
و  پرونده رشوه گیری  به ۲5۰  که حاال 
پولشویی طبری تبدیل شده بویی نبرده 
و از آنچه بیخ گوش وی و توسط دست 
راستش صورت می گرفت آگاهی نداشته 
این زد و  اینکه همه  قابل توجه  است. 
قوه   پرونده های  در حساس ترین  بندها 

قضاییه صورت گرفته است!
علی  و  الریجانی  صادق  درواقع، 
یک  در  زمانی  در  درست  خامنه ای، 
مفسدان  با  برخورد  ادعای  نامه نگاری 
آغاز  را  قضاییه  قوه  در  اقتصادی  کالن 
کردند که در آنسوی ماجرا دست راست 
الریجانی، اکبر طبری، به معامله با همان 

مفسدان مشغول بود.
به نظر می رسد بخشی از »خودی«های 
نظام رد پای پررنگ صادق آملی الریجانی 
با  را در این پرونده ها دیده اند که حاال 
بیرق مبارزه با فساد خواستار پاسخگویی 

و حتی استعفای او هستند.
یک روز پس از برگزاری دومین جلسه 
دادگاه اکبر طبری »مجمع دانشجویان 
عدالتخواه دانشگاه تهران« که به علیرضا 
هستند  نزدیک  توکلی  احمد  و  زاکانی 
طی نامه ای سرگشاده خواستار استعفای 
صادق آملی الریجانی از ریاست مجمع 

تشخیص مصلحت نظام شدند.
نویسندگان این نامه با تأکید بر اینکه 
»منتظر رسیدگی به تخلفات احتمالی« 
هستند  دادگاه  در  الریجانی  صادق 
معذوریت های  به  توجه  »با  نوشته اند: 
اشتباهی که در مورد محاکمه مسئوالن 
نظام وجود دارد از شما می خواهیم که هر 
چه سریع تر از ریاست مجمع تشخیص 
شورای  در  عضویت  و  نظام  مصلحت 
نگهبان استعفا دهید تا مسیر بازداشت و 

محاکمه شما هموار شود!«
که  خامنه ای  علی  اما  میان  این  در 
سال های  طی  الریجانی  آملی  صادق 
یک  از  وی  مستقیم  دستور  با  گذشته 
نهاد و پست کلیدی به نهاد و پست مهم 
دیگری منصوب شده، تا لحظه تنظیم 

این گزارش به این رسوایی بزرگ در قوه 
قضاییه واکنشی نشان نداده است.

فساد ساختاری و شبکه های 
بهم پیوسته

با اینکه برخی علنی کردن فسادهای 
صادق  ریاست  زمان  در  قضاییه  قوه 
عمومی  افکار  جلب  و  الریجانی  آملی 
به »تخلفات احتمالی« او توسط جریان 
حساب های  تسویه  را  »عدالتخواه« 
این  در  اما  می کنند  عنوان  حکومتی 
فساد  پرونده های  شدن  رو  نیز  صورت 

بسیار قابل توجه است.
فساد ریشه دار در قوه قضاییه موضوعی 
نبوده که به دلیل »انحراف« یک مدیر 
بلندپایه و شخص دوم این نهاد صورت 
تا  پرونده  همین  در  بلکه  باشد  گرفته 
دیگر  فرد  چهار  پای  دست کم  کنون 

مرتبط با قوه قضاییه باز شده است.
بازنشسته  قاضی  منصوری  غالمرضا 
بازپرس  لواسانات،  بخش  اجراییات 
و  دولت  کارکنان  دادسرای   ۹ شعبه 
قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام 
دریافت رشوه 5۰۰ هزار یورویی، بیژن 
قاسم زاده قاضی و بازپرس سابق دادسرای 
فرهنگ و رسانه، امیرعباس مصدق خاقان 
جواد  دادگستری،  رسمی  کارشناس 
اجرایی  معاونت  وقت  کارمند  ترکمان 
از  هستند.  افراد  این  جزو  قضاییه  قوه 
سوی دیگر مصطفی نیاز آذری با اتهام 
پولشویی و فساد اقتصادی و رشوه گیری 
است.  پرونده  این  پنجم  ردیف  متهم 
کیومرث نیاز آذری پدر مصطفی از زمانی 
که محمد محمدی ریشهری و محمدرضا 
هاشمی گلپایگانی وزیر اطالعات بودند تا 
سال ۸5 بطور پیوسته ریاست اداره کل 
از آن  مازندران و پس  استان  اطالعات 
به مدت ۱۰ سال ریاست دانشگاه آزاد 

مازندران را عهده دار بوده است.
پسرعموی مصطفی نیاز آذری، حسین 
نیاز آذری نیز یکی از نمایندگان شهر بابل 
در دوره های نهم و دهم مجلس شورای 

اسالمی بود. 
گفته می شود مصطفی نیاز آذری که 
متولد سال  است۱۳5۷ با تکیه بر رانت 
و روابط خانوادگی توانسته یک شبکه ی 
را  پولشویی  و  فساد  طویل  و  عریض 

سازماندهی کند.

سر و ته نظام یک کرباس است
در سال های گذشته چندین پرونده 
فساد اقتصادی دیگر با متهمانی که یا 
نزدیک  بستگان  از  یا  و  مقام حکومتی 

این مقامات بودند تشکیل شده است.
محمدرضا  دختر  نعمت زاده  شبنم 
نعمت زاده وزیر چند دولت در جمهوری 
حسن  برادر  فریدون  حسین  اسالمی، 
و  یازدهم  دولت  دو  رئیس  فریدون 
دوازدهم، مهدی جهانگیری برادر اسحاق 
جهانگیری معاون اول دو دولت حسن 
پیشین  رئیس  سیف  ولی اهلل  روحانی، 
بانک مرکزی، احمد عراقچی  معاون سابق 
عباس  برادرزاده  و  مرکزی  بانک  ارزی 
عراقچی معاون وزیر امور خارجه دولت 
روحانی از جمله مقاماتی هستند که در 
یکی دو سال گذشته پرونده های قطوری 
از فسادها و تخلفات کالن اقتصادی آنها 
منتشر شده است.مجلس شورای اسالمی 
گرفتن  و  رانت  توزیع  محل  به  که  نیز 
امتیاز از وزارتخانه ها تبدیل شده پر از 

مهره های رانتخوار، رشوه گیر و فاسدی 
است که افتادن تشت رسوایی برخی از 
آنها چنان پر سر و صدا بوده که مقامات 
از  شدند.  آن  افشای  به  مجبور  قضایی 
جمله می توان به پرونده محمد عزیزی 
و فریدون احمدی نمایندگان دوره دهم 
مجلس شورای اسالمی  اشاره کرد که 
چند هفته پیش به اتهام فساد و تخلف 
مالی محکوم شدند. در یازدهمین دوره 
خبرهایی  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
غالمرضا  مالی  گسترده  فساد  درباره 
تاجگردون نماینده گچساران منتشر و 
موجب درگیری هایی بر سر اعتبارنامه او 
در هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 

کنونی شد.
سپاه  سابق  قالیباف عضو  محمدباقر 
شهردار  و  اسالمی  انقالب  پاسداران 
ریاست  به  اکنون  که  تهران  پیشین 
با  نیز  رسیده  اسالمی  شورای  مجلس 
چند اتهام تخلف و فساد کالن اقتصادی 

روبروست.
این موارد تنها نمونه هایی از فسادهای 
در  یک  هر  که  است  مقامات  گسترده 
جایگاهی مهم در نهادهای قانونگذاری، 
قضاییه  قوه  حتی  و  مدیریتی  اجرایی، 

قرار دارند.
پول مردم در جیب تبهکاران

فساد ساختاری در جمهوری اسالمی 
در حدی گسترده است که یک روز از 
از  دفتر رئیس قوه قضاییه و روز دیگر 
باز  تازه ای  پرونده  دولت  هیئت  دفاتر 
شده و یک گروه مافیایی افشا می شود.

در حالی که اکبر طبری با ۲5۰ پرونده 
فساد و رشوه و پولشویی به دوستان و 
رفقای خود می بالید که اگر بخواهد کل 
لواسان و کارخانجات را به نام او می کنند، 
کارگری به دلیل فقر و تنگدستی در کنار 
چاه نفت در هویزه خود را حلق آویز کرد 
و جان داد؛ کارگر دیگری در پتروشیمی 
افتاده  عقب  حقوق  دلیل  به  امیدیه 
خودکشی کرد؛ و یک جانباز جنگ و یک 
کودک کار نیز در کرمانشاه با خودسوزی 
از قرص متادون مرگ را بر  و استفاده 

زندگی در محرومیت ترجیح دادند.
در این ساختار معیوب و فسادزایی که 
سر تا پای جمهوری اسالمی را فرا گرفته، 
مفسدان اقتصادی انبان خود را با حقوق 

مردمی پر می کنند که هر روز بیش از 
پیش به زیر خط فقر رانده می شوند.

آنقدر  فساد  حجم  دیگر  سوی  از 
مانند  دیگر  که  شده  عیان  و  گسترده 
دوم  و  اول  دهه  طی  که  مواردی 
زمزمه هایی درباره آنها به گوش می رسید 
قابل انکار و چشم پوشی نیست. رسوایی 
پشت رسوایی نشان می دهد که نه تنها 
این ساختار بیمار و معیوب اصالح نشدنی 
است بلکه با هر یک روز ادامه این روند، 
باز هم منابع ملی و دارایی های اکثریت 
مردم به جیب یک اقلیت فاسد مافیایی 
سرازیر می شود. اقلیتی که بخشی از آن 
و  می کند  فرار  کشور  از  غارت  از  پس 
بخش دستگیر شده حتی در زندان نیز 
از مزایای رانت و رابطه برخوردار می شود.

برخورداری  این  و  ایران  از  فرار  آن   
از مواهب در زندان، با وجود اعدام چند 
»سلطان« که بازتولید می شوند، به برکت 
و پشتوانه ی آن بخش از اقلیت فاسد است 
که همچنان بر کشور حکومت می کند!   

روشنک آسترکی

قافله دزدان با بیرق مبارزه با فساد!

الیحه »حمایت از اطفال و 
نوجوانان«

عدالت با مسئولیت 
محدود!

=در حالی که اکبر طبری با ۲5۰ پرونده فساد و رشوه و پولشویی به دوستان و رفقای 
خود می بالید که اگر بخواهد کل لواسان و کارخانجات را به نام او می کنند، دو کارگر نفت 

و یک جانباز جنگ از فقر و تنگدستی دست به خودکشی زدند! 
=رسوایی پشت رسوایی نشان می دهد که سال هاست منابع ملی و دارایی های اکثریت 

مردم به جیب یک اقلیت فاسد مافیایی سرازیر می شود.

از صفحه 1

»منشاء«اش 
در »انقالب 

اسالمی« است!

سرمقاهل

رویترز روز پنجشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۰ 
گزارش داد که آنتونیو گوترش دبیرکل 
سازمان ملل متحد اعالم کرده  است، 
موشک هایی که در تاریخ ۱۴ سپتامبر 
در  آرامکو  نفتی  تأسیسات   ۲۰۱۹
عربستان سعودی را هدف قرار دادند 
از  یقین  این  دارند.  ایرانی«  »منشاء 
بررسی بقایای موشک ها به دست آمده. 
گروه »انصاراهلل« یمن، یکی از گروه های 
جمهوری  سوی  از  که  شبه نظامی 
اسالمی  حمایت می شود، مسئولیت آن 
حمالت را برعهده گرفت. همان زمان 
از جمله در کیهان  تحلیلگران  برخی 
لندن با اتکا بر تجربه و شواهد اعالم 
کردند که دست دراز رژیم ایران در این 

حمالت پیداست.
حاال در حالی که گلوی جمهوری 
اسالمی تحت فشار اقتصادی و انزوای 
جهانی به شدت فشرده می شود و لغو 
تحریم های تسلیحاتی در اکتبر امسال 

انتخابات  و پیروزی »دموکرات«ها در 
در  متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست 
دبیرکل  هواست،  در  پا  نوامبر ۲۰۲۰ 
»منشاء  از  خبر  تنها  نه  ملل  سازمان 
حمله  موشک های  و  پهپادها  ایرانی« 
به تإسیسات آرامکو را اعالم کرده بلکه 
افزوده که »چندین مورد از تسلیحات 
و تجهیزات مهم توقیف شده از سوی 
و  سال های ۲۰۱۹  در  متحده  ایاالت 
۲۰۲۰« نیز با »منشاء ایرانی« بوده است.

استناد  به  را  خود  خبر  که  رویترز 
گزارش ۱۴صفحه ای دبیرکل سازمان 
یادآوری  همچنین  کرده  تنظیم  ملل 
اسالمی  جمهوری  که  است  کرده 
و  برجام  از  آمریکا  خروج  تالفی  به 
توافق  از  بخش هایی  آن،  تحریم های 

هسته ای را »نقض« کرده است.
به نظر می رسد عزم جامعه جهانی 
برای به زانو درآوردن جمهوری اسالمی 
کمی جزم شده چرا که خرابکاری ها و 
در  متعدد  و  مزمن  موشک پرانی های 
ترور در کشورهای  یا حتی  و  منطقه 
دورتر، هر زمان که عرصه بر رژیم ایران 
جدیدی  رویداد  است،  می شده  تنگ 
باید  نیست. فقط نهادهای بین المللی 
زحمت کشیده و با امکاناتی که قطعا 
در دسترسی رسانه ها و گزارشگران قرار 
ندارد، به اثبات آنها می پرداختند؛ عین 
همین کاری که اکنون مبنای گزارش 
دبیرکل سازمان ملل قرار گرفته است! 

اما یک گام نهایی که کشورهای غربی 
و نهادهای بین المللی به بهانه هایی مانند 
حفظ »صلح« و »امنیت« و جلوگیری 
از »تنش و درگیری« بر نمی دارند، این 
است که سرانجام به این حقیقت عریان 
و عیان اعتراف کنند که »منشاء« تهدید 
صلح و امنیت و  ایجاد تنش و درگیری، 
فرقه ی  که  است  اسالمی  بنیادگرایی 
شیعه ی آن در سال ۱۹۷۹ به قدرت 
ایران  مانند  مهمی  کشور  در  دولتی 
بار یک  برای نخستین  یافت و  دست 
گروه تروریستی را صاحب دم و دستگاه 
کشور  یک  منابع  هم  تا  کرد  دولتی 
توانمند را به خدمت اهداف خود درآورد 
و هم پای تروریست های دولتمند رابه 
نهادهای بین المللی باز کند! این نکته ی 
مهم است که جمهوری اسالمی را در 
مقایسه با همه ی حکومت های سرکوبگر 
و ضدبشری تا کنونی، منحصر به فرد 

می کند!
آنچه اما باید به آن توجه داشت این 
است که »منشاء« این منحصر به فرد 
بودن که عالوه بر سرکوب مداوم مردم 
در داخل ایران، با موشک پرانی و ترور 
و خرابکاری در خارج کشور نیز بازتاب 
می یابد، نه »ایرانی« بلکه »انقالبی« و 
»اسالمی«  و »فرقه ای« و »تروریستی« 
است که از سال ۱۹۷۹ با روی کار آمدن 
و  ایران  معضل  به  اسالمی  جمهوری 

جهان تبدیل شده است.

تیتر    دو

از صفحه 1
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تظاهرات علیه بشار اسد در چند شهر سوریه دوباره از سر گرفته شده

آغاز مجدد اعتراضات ضدحکومتی در سوریه؛
 معترضان شعار می دهند: زنده باد 

سوریه، اسد باید گم بشه!

مردم  از  زیادی  =شمار 
شهرهای درعا و سویدا در 
اعتراض به گرانی  و سقوط 
ارزش لیره سوریه دست به 

اعتراض زده اند.
تولی  نا آ ری  خبرگزا =
ده ها  داد  گزارش  ترکیه 
در  درعا  مردم شهر  از  نفر 
مجسمه  نصب  به  واکنش 
شهر  این  در  اسد  حافظ 
برگزار  اعتراضی  تظاهرات 

کردند.
سزار«  »قانون  =اجرای 
وتوافقات  اسد  رژیم  علیه 
روسیه  میان  پرده  پشت 
و  عربی  و  غربی  طرفین  با 
ترکیه  و  اسرائیل  همچنین 
جهت خارج کردن جمهوری 
اسالمی از معادالت سوریه 
فشار  تشدید  همچنین  و 
اسد،  رژیم  به  همه جانبه 
ید  تشد ر  د قطع  ر  بطو
متی  حکو ضد ت  ضا ا عتر ا
مردم در آن کشور اثرگذار 

خواهد بود.
سال  هشت  ز  ا پس  =
جنگ که نتیجه آن 5۰۰ هزار 
از 4 میلیون  کشته و بیش 
آواره ویرانی زیرساخت های 
سوریه است، این کشور در 
سال  از  اسفبارتر  نقطه ای 
۲۰11 بر انبوهی از خسارات 
جانی و مالی ایستاده است! 
حکومت سوریه با سرکوب 
و جنگ برادرکشی نه تنها 
ا  ر ت  ضا ا عتر ا نست  ا نتو
اهالی  بلکه  کند  خاموش 
که  شهرهایی  از  شماری 
نیز حاال  بودند  آن  طرفدار 
در خیابان علیه رژیم بعثی 

اسد شعار می دهند.
تظاهرات  آغاز  ز  ا پس  هفته  یک 
اسد  بشار  سوریه،  در  ضدحکومتی 
د  عما ر  کشو ین  ا ر  جمهو ئیس  ر
عزل  را  خود  وزیر  نخست  خمیس 
کرد و روز پنجشنبه ۱۱ ژوئن )۲۲ 
خرداد( حسین عرنوس وزیر کنونی 
با حفظ سمت  را  سوریه  آبی  منابع 
یر  ز نخست و سرپرست  ن  عنوا به 

کرد. تعیین 
بات  نتخا ا تا  ست  ا ر  ا قر عرنوس 
سرپرست  قتاً  مو جدید  نی  لما ر پا
رسانه های  باشد.  وزیران  شورای 
دولتی سوریه دلیل این تصمیم بشار 

اسد را اعالم نکرده اند.
شمار زیادی از مردم شهرهایی مانند 
درعا و سویدا در اعتراض به گرانی  و 
به  دست  سوریه  لیره  ارزش  سقوط 

اعتراض زده اند.
هشت  که  است  شهری  همان  درعا 
جرقه   )۲۰۱۱ )سال  پیش  سال 
اعتراضات علیه بشار اسد در آن زده 
شد. شهروندان آن بطور کلی مخالف 
بشار اسد هستند اما شمار زیادی از 
مردم شهر سویدا در تمام این هشت 
و  بودند  سوریه  رژیم  حامی  سال 
پس از موفقیت های رژیم اسد علیه 
داعش  گروه  همینطور  و  مخالفان 
و  جشن  و  می ریختند  خیابان ها  به 

می کردند. برگزار  پایکوبی 
پس از هشت سال جنگ که نتیجه 
 ۴ از  بیش  و  کشته  هزار   5۰۰ آن 
میلیون آواره و ویرانی زیرساخت های 
سوریه است، این کشور در نقطه ای 
انبوهی  بر   ۲۰۱۱ سال  از  اسفبارتر 
ایستاده  مالی  و  جانی  خسارات  از 
و  سرکوب  با  سوریه  حکومت  است! 
نتوانست  تنها  نه  برادرکشی  جنگ 
اعتراضات را خاموش کند بلکه اهالی 
شماری از شهرهایی که طرفدار آن 
بودند نیز حاال در خیابان علیه رژیم 

بعثی اسد شعار می دهند.
گزارش  ترکیه  آناتولی  خبرگزاری 
مردم  از  نفر  ده ها  که  است  داده 
نصب  به  کنش  ا و در  عا  در شهر 
شهر  این  در  اسد  حافظ  مجسمه 
کرده اند.  برگزار  اعتراضی  تظاهرات 
سوریه،  باد  »زنده  شعارهای  آنها 
اسد باید گم بشه«، »خدا، سوریه و 
آزادی« و »سوریه متعلق به ماست 

نه خانواده اسد« سر داده اند.
بل  مقا در  تجمع  با  نیز  کودکان 
مسجد عمری شهر درعا پالکاردهای 
و  بی  عر ی  ن ها با ز به  ضی  ا عتر ا

می کردند. حمل  انگلیسی 
جدید  تحریم های  آغاز  با  احتماالً 
به  رژیم سوریه موسوم  علیه  آمریکا 
»قانون سزار« )قیصر( اعتراضات در 
شد.  خواهد  گسترده تر  کشور  این 
اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها 
نیز بر کمک های دست و دلبازانه ی 
شدت  به  اسد  بشار  به  ایران  رژیم 
تأثیر گذاشته است به ویژه آنکه هیچ 
آینده ای برای جمهوری اسالمی در 
نیست.  تصور  قابل  سوریه  بازسازی 
با  روسیه  میان  پرده  پشت  توافقات 
همچنین  و  عربی  و  غربی  طرفین 
اسرائیل و ترکیه جهت خارج کردن 
جمهوری اسالمی از معادالت سوریه 
همه جانبه  فشار  تشدید  همچنین  و 
به رژیم اسد، بطور قطع در تشدید 
اعتراضات ضدحکومتی مردم در آن 

کشور اثرگذار خواهد بود.
نظامی  نفوذ  سوریه  جنگ  آغاز  با 
شدت  به  کشور  این  در  روس ها 
ر  شما کنون  ا کرد.  پیدا  یش  فزا ا
زیادی از فرماندهان ارتش سوریه و 
پلیس  و  امنیتی  نهادهای  همچنین 
قرار  روسیه  نفوذ  تحت  کشور  این 
دارند و اگر مسکو در مورد سرنوشت 
کافی  اندازه  به  بگیرد  تصمیم   اسد 
نیز  و  قتصادی  ا و  سیاسی  هرم  ا

نظامی برای اجرای آن دارد.
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بانک  =همتی رئیس کل 
اسالمی:  جمهوری  مرکزی 
خیال  با  کره ای  بانک های 
زیر  را  تعهدات خود  راحت 
توافقات  به  و  می گذارند  پا 
عمل  رایج  بین المللی  مالی 
نمی کنند و تصمیم گرفته اند 

وارد بازی سیاست شوند.
=قیمت دالر در بازار آزاد 
تومان  هزار   18 از  بیش  به 

صعود کرد.
صدا  و  بی سر  =امارات 
و  معامالت  قطع  به  تصمیم 
تجارت با ایران گرفته است.

بانک مرکزی جمهوری  رئیس کل 
اسالمی در مصاحبه با بلومبرگ ضمن 
به  جنوبی  کره  مقامات  از  تند  انتقاد 
دلیل بلوکه کردن منابع ارزی جمهوری 
اسالمی ایران گفته میلیاردها دالر در 
کره جنوبی داریم اما بطور غیرقانونی 
همتی  است.عبدالناصر  شده  مسدود 
به  کره ای  بانک های  اگر  کرده  تهدید 
توافقات بین المللی خود با پایبند نباشند، 
قوانین  تحت  که  داریم  را  حق  »این 
بین المللی به اقدامات قانونی روی آوریم 
و ما مقامات کره جنوبی را در این فرآیند 

مسئول می دانیم.«
»بانک های  گفته  همچنین  همتی 
خود  تعهدات  راحت  خیال  با  کره ای 
را زیر پا می گذارند و به توافقات مالی 
بین المللی رایج عمل نمی کنند و تصمیم 

گرفته اند وارد بازی سیاست شوند«.
نگفته  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
جمهوری اسالمی چه اقدامات قانونی 

می تواند علیه کره جنوبی انجام دهد!
با  جنوبی  کره   همکاری  بر  عالوه 
ایران،  رژیم  علیه  تحریم   در  آمریکا 
کره ای   بانک های  که  دالیلی  از  یکی 
مطالبات جمهوری اسالمی را پرداخت 
نمی کنند قرار گرفتن ایران در فهرست 

تقویت »کارزار فشار حداکثری« علیه جمهوری اسالمی
 با همکاری کره جنوبی و امارات

شیوع ُکرونا در ایران بر تعداد بیکاران افزوده و درآمدها را به شدت کاهش 
داده و درپی آن موج تازه ای از گرانی نیز به راه افتاده است

از  سیاه FATF در ارتباط با حمایت 
سازمان های تروریستی و پولشویی است.

روز  از  که  حالیست  در  اینهمه 
در  قیمت دالر  چهارشنبه ۲۱ خرداد 
تومان  هزار  از ۱۸  بیش  به  آزاد  بازار 
صعود کرد. کارشناسان می گویند یکی 
از دالیل افزایش قیمت ارز کمبود آن در 
بازار است. در چنین شرایطی مقاومت 
جمهوری اسالمی در برابر تحریم های  
به شدت تضعیف شده  بانکی و مالی 
مقامات  برای  تحریم  ها  زدن  دور  و 
شده  گذشته  از  بسیار سخت تر  ایران 
است. این مجموعه دسترسی جمهوری 
از محل  مالی  منابع  و  ارز  به  اسالمی 
فروش محصوالت نفتی و پتروشیمی را 

محدودتر از پیش کرده است.
همزمان با افزایش قیمت ارز از نیمه 
اول خردادماه قیمت بسیاری از کاالها 
ناگهان ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شد. اکنون 
گزارش ها حاکیست امارات بی سر و صدا 
تصمیم به قطع معامالت و تجارت با 

ایران گرفته است.
بزرگترین  چین  از  بعد  که  امارات 
به شمار می رود  ایران  تجاری  شریک 
همسو با فشارهای آمریکا صادرات انواع 
و  ماشین آالت  اتومبیل،  یدکی  لوازم 

قطعات صنعتی، پودر فلزات و مواد اولیه 
و همچنین لوازم آرایشی و بهداشتی را 
که اغلب از طریق دبی به ایران ارسال 
با بسیار محدود کرده  می شد متوقف 
مقامات  حاکیست  گزارش ها  است. 
امارات برنامه های تازه ای برای مقابله با 
پولشویی به اجرا گذاشته اند و بانک های 
اماراتی حاضر نیستند مبادالت مالی با 
طرفین ایرانی آنها را دچار مشکل کند.

همزمان چنین به نظر می رسد که 
بیشتر  ایران  رژیم  علیه  آمریکا  فشار 
خواهد شد. جمهوریخواهان در کنگره 
تهران  علیه  را  طرحی  متحده  ایاالت 
ارائه داده اند که از آن به عنوان »مادر 
تحریم  ها« یاد می شود و هدف آن به 
ورشکستگی کشاندن اقتصاد جمهوری 
اسالمی ایران است.  بخشی از این طرح 
فشار به دولت آمریکا برای متوقف کردن 
ارفاق به جمهوری اسالمی است. از جمله 
امکان فروش برق توسط ایران به عراق 
یا دیگر کشورهای منطقه. در این طرح 
قرار است آخرین روزنه های درآمدزایی 
جمهوری اسالمی بسته شود. پیش درآمد 
این طرح تحریم ۱۲5 نفتکش و کشتی 

تجاری بود که به اجرا درآمد.
این بسته تحریمی فقط شامل قطع 

کردن دسترسی ایران به آخرین منفذهای 
و  شرکت ها  نمی شود.  مالی  و  بانکی 
اختیار علی  مالی که تحت  بنگاه های 
خواهند  تحریم  نیز  هستند  خامنه ای 
که  ماشین سازی  شرکت های  از  شد. 
رهبر جمهوری اسالمی در درآمدهای آن 
سهم دارد تا هلدینگ های چندمنظوره 

در صنایع پتروشیمی.
این طرح که عنوان آن »راهبرد امنیت 
ملی کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان: 
با  مقابله  و  آمریکا  نیرومندکردن 
آن  تهیه  و  است  جهانی«  تهدیدهای 
یک سال و نیم طول کشیده »پیشنهاد 
می کند که شدید ترین و بی سابقه ترین 
تحریم ها توسط کنگره ]آمریکا[ بر ایران 

وضع شود«.
جمهوریخواهان،  طرح  این  در 
مسئوالن قضایی جمهوری اسالمی و 
قضاتی که در نقض حقوق بشر سابقه 
مقامات  می شوند.  تحریم  نیز   دارند 
نظامی که در سرکوب و قتل  عام مردم 
در داخل ایران و گسترش تروریسم در 
منطقه دخالت دارند نیز تحریم خواهند 
حاجی زاده  امیرعلی  آنها  از  یکی  شد. 
سپاه  هوافضای  نیروی  بدنام  فرمانده 
پاسداران انقالب اسالمی است که در 
بر  اوکراینی  هواپیمای  سقوط  فاجعه 
فراز تهران در حمله  موشکی سپاه به آن 
دخالت داشت.همچنین آمریکا به دنبال 
تمدید تحریم  های تسلیحاتی جمهوری 
به  اکتبر ۲۰۲۰  در  که  است  اسالمی 
پایان می رسد. همزمان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی مشغول در مذاکره با اعضای 
شورای حکام باید تصمیم بگیرد که در 
مقابل فعالیت های اتمی مشکوک رژیم 
و هرگونه تالش برای دستیابی به بمب 
صورت  می بایست  اقداماتی  چه  اتمی 

بگیرد.
اینها در حالیست که آغاز تحریم های 
آمریکا علیه رژیم بشار اسد موسوم به 
»قانون سزار« )قیصر( نیز بیش از گذشته 
رژیم ایران و شبه نظامیان وفادار به تهران 

را زیر فشار قرار خواهد داد.

ید  جد ح  طر طبق  =
جمهوریخواهان، معافیت های 
تحریمی رژیم ایران از جمله 
دیگر  عراق  به  برق  فروش 

نباید تمدید شود.
=دولت آمریکا دیگر بدون 
نخواهد  قادر  کنگره  اجازه 
یا  و  لغو  را  تحریم هایی  بود 

معافیت هایی را اعالم کند.
آمریکا  که  مواردی  =از 
کند  تمرکز  آن  روی  باید 
تحریم شبه نظامیان وفادار به 
جمهوری اسالمی در عراق و 

لبنان است.
=بر اساس این طرح، دولت 
آمریکا باید تحریم های همه 
مالی  بنگاه های  علیه  جانبه 
خامنه ای وضع کند و صنایع 
اتومبیل سازی  و  پتروشیمی 
سازی و مراکز مالی را هدف 

بگیرد.
بین  تنها  نه  طرح  =این 
بین  بلکه  جمهوریخواهان 
حزب  اعضای  از  شماری 
نیز  کنگره  در  دمکرات 

حامیانی دارد.
جمهوریخواهان کنگره آمریکا قصد دارند 
سخت ترین تحریم ها علیه رژیم ایران را 
تدوین کنند. پیش نویس این طرح در 
روزهای آینده به کنگره ارائه خواهد شد.

پایگاه خبری »واشنگتن فری بیکن« 
یکشنبه ۸ ژوییه )۱۹ خرداد( گزارش 
»زمینگیر  طرح  این  از  هدف  داد 
کردن تروریسم جهانی تهران« و »به 

ورشکستگی کشاندن رژیم« است.
در این طرح که شامل ۱۲۰ پیشنهاد 
مطالعات  کمیته  در  و  است  جدید 
مقررات  شده  تدوین  جمهوریخواهان 
»رژیم های  با  مقابله  برای  قوانین  و 
و  روسیه  ایران،  جمله  متخاصم«  از 

و  ایران«  به »ورشکستگی کشاندن رژیم  برای  طرح جمهوریخواهان کنگره 
تحریم امپراتوری مالی خامنه ای

پالکاردهای ضدآمریکایی در راهپیمایی حامیان حکومت در واکنش به 
اعتراضات مردم در »آبان 98«

احتماالً  و  می شود  پیشنهاد  چین 
چهارشنبه ۱۰ ژوییه )۲۱ خرداد( به 
کنگره ارائه خواهد شد.مایک جانسون 
کمیته  رئیس  و  سناتور جمهوریخواه 
مورد  در  جمهوریخواهان  مطالعات 
»این  می گوید  طرح  این  در  ایران 
تحریم هایی  سخت ترین  شامل  طرح 
ایران  رژیم  علیه  کنون  تا  که  است 
اعمال شده. این طرح موجب گسترش 
کارزار فشار حداکثری می شود و سبب 
متعارض  متعدد  سیاست های  حذف 
که  سیاست هایی  همان  شد.  خواهد 
داشتن  نگه  زنده  موجب  می گویند 
توافق اتمی از زمان خروج دولت آمریکا 
است«. شده   ۲۰۱۸ سال  در  آن  از 

در  می نویسد  بیکن  فری  واشنگتن 
علیه  آمریکا  فشار حداکثری  سیاست 
رژیم ایران بخش هایی نیز وجود دارد 
از  گرفته  قرار  چشم پوشی  مورد  که 
جمله فروش برق توسط ایران به عراق 
برای  بیشتر  را  زمینه  این موضوع  که 
حضور جمهوری اسالمی ایران در عراق 

فراهم می کند.
جدید،  پیشنهادی  طرح  اساس  بر 
دولت آمریکا دیگر بدون اجازه کنگره 
قادر نخواهد بود تحریم هایی را لغو و 
این  در  کند.  اعالم  را  معافیت هایی  یا 
طرح همچنین اقداماتی بی سابقه علیه 

شبه نظامیان در عراق ارائه شده است.
گفت  تباط  ر ا ین  ا در  نسون  جا

»جمهوریخواهان نگران آن هستند که 
باید در زمینه سیاست تحریم های ایران 

هماهنگی وجود داشته باشد«.
به  اکتبر  ایران  تسلیحاتی  تحریم های 
و  جمهوریخواهان  و  می رسد  پایان 
متحدان آنها در دولت آمریکا بهترین 
راه برای جلوگیری از فروش تسلیحات 
روسیه و چین به تهران را بازگرداندن 

تحریم های برجام می دانند.
دولت  جدید،  پیشنهادی  طرح  طبق 
ایاالت متحده این اختیار را پیدا می کند 
که از نفوذش در شورای امنیت سازمان 
استفاده کند و مطمئن شود که  ملل 
اعمال  دوباره  بین المللی  تحریم های 
اگر  جدید،  طرح  بر  شد.بنا  خواهند 
تحریم های تسلیحاتی علیه رژیم ایران 
نقش  می تواند  کنگره  نشود  تمدید 
عمده ای در طراحی تحریم های جدید 
در زمینه فروش تسلیحات به تهران ایفا 
کند. این اقدام شامل »تحریم های جدید 
علیه صنایع تسلیحاتی کشور هایی که به 
ایران تسلیحات می فروشند، مانند روسیه 
و چین، و بانک های تسهیل کننده فروش 
تسلیحات به ایران و شرکت های حمل  و 

نقل این تسلیحات« خواهد بود.
قطع کمک مالی به لبنان

بخشی از طرح یادشده نیز مربوط به 
معافیت های تحریمی و موضوع کمک 
به لبنان است که چون روی حزب اهلل 
متمرکز شده به ایران ربط پیدا می کند. 

در این طرح پیشنهاد شده کلیه کمک ها 
به لبنان قطع شود.

دولت آمریکا و شخص مایک پمپئو تا 
کنون معتقد بودند بعضی کمک ها به 
لبنان از جمله کمک مالی به نیروهای 
طرح  این  اما  است.  مفید  آن  مسلّح 
مالیات دهندگان  پول  نباید  می گوید 
که  درآورد  لبنان  از  سر  آمریکایی 
توسط رژیم ایران کنترل می شود. برای 
خلیج  همکاری  شورای  بار  نخستین 
متوقف  خواستار  متحدانش  و  فارس 
کردن کامل کمک های ایاالت متحده 

به لبنان هستند.
تحریم امپراتوری مالی علی خامنه ای

تحریم  مورد  در  طرح  این  از  بخشی 
رهبر  خامنه ای  علی  مالی  امپراتوری 
جمهوری اسالمی است که شامل تحریم 
و  اتومبیل سازی  و  پتروشیمی  صنایع 
بخش های مالی می شود. »واشنگتن فری 
بیکن« به جزئیات بیشتری در مورد این 

موضوع اشاره نکرده است.
بخشی از طرح جمهوریخواهان مربوط 
به نکات مورد اختالف بین آنها با دولت 
ترامپ و بخش دیگری مربوط به جدال 
آنها با حزب دمکرات  این کشور است. با 
این حال شماری از نمایندگان کنگره 
فهرست  فقط  طرح  این  می گویند 
نیست  جمهوریخواهان  خواسته های 
و برخی موارد آن احتماال مورد تایید 
نیز  کنگره  در  دمکرات   حزب  اعضای 
هست که بارها از برجام و اقدامات رژیم 

ایران در منطقه ابراز نگرانی کرده اند.
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پرونده طبری؛ قوه قضاییه به دنبال بازگرداندن 
مفسدان فراری به کشور

این  رئیسی  ابراهیم  =
رسوایی  از  پس  را  دستور 
»رشوه خواری و پولشویی در 
قوه قضاییه« صادر کرده است.
متهم  چهار  دست کم   =
با  اقتصادی  کالن  فساد 
به  رشوه  دادن  با  و  حمایت 
معاون پیشین قوه قضاییه از 

ایران گریخته اند.
به  دستوری  در  قضاییه  قوه  رئیس 
دادستان کل کشور و معاون بین الملل قوه 
قضائیه از آنها خواست برای »بازگرداندن 

مفسدان فراری به کشور« اقدام کنند.
ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز 
جلسه  در  خرداد ۱۳۹۹  دوشنبه ۱۹ 
برای  دستوری  قضایی  عالی  شورای  
»پیگیری مجّدانه بازگرداندن مفسدین 
فراری به کشور« به دادستان  کل کشور 
و معاون بین الملل قوه قضائیه صادر کرد.

ابراهیم رئیسی در این نشست گفته 
اتهام  معرض  در  که  »کسانی  است: 
کنند  عدالت  تسلیم  را  خود  هستند 
عدالت  چنگ  از  گریزی  که  بدانند  و 

نخواهند داشت.«
رسوایی  از  پس  قضاییه  قوه  رئیس 
»رشوه خواری و پولشویی در قوه قضاییه« 
برخی  »چرا  که  پرسش  این  طرح  با 
و  مجرمین  پناهگاه  غربی  کشورهای 
مفسدین شده اند؟!« گفته است: »یکی 
از مصادیق بی عدالتی و ظلم های بزرگ 
مفسدین  به  دادن  پناه  بشریت،  به 
آنها توسط  اقتصادی و پول های حرام 
برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد 

سازمانیافته و پولشویی است.«

سیدابراهیم رئیسی این دستور را یک 
روز پس آن صادر کرده که در نخستین 
جلسه دادگاه اکبر طبری معاون اجرایی 
پیشین حوزه ریاست قوه  قضائیه مشخص 
کالن  فساد  متهمان  از  تعدادی  شد 
اقتصادی با دخالت طبری برای رفع قرار 
منع تعقیب و فراهم کردن بستر خروج 

قانونی، از کشور فرار کردند.
کیفرخواست اکبر طبری که برخی 
رسانه های داخلی به او عنوان »سلطان 
رشوه« داده اند، نشان می دهد که یکی 
قضاییه  قوه  مقامات  برجسته ترین  از 
سال ها در پرونده متخلفان و متهمان 
کالن اقتصادی دخالت می کرده است. 
طبری با دریافت رشوه های کالن یا از 
افتادن پرونده ها جلوگیری  به جریان 
می کرده و یا با استفاده از اختیاراتش 
لغو  و  تعقیب  قرار منع  دستور صدور 
و  صادر  را  افراد  این  ممنوع الخروجی 
موقعیت فرار از کشور را برای آنها فراهم 

کرده است.
مصطفی نیاز آذری که در دی ماه ۹۰ 
به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور 
بازداشت شده بود از جمله افرادی است 
که با دخالت مستقیم اکبر طبری و با 
پرداخت رشوه ای برابر با حدود  ۱5 هزار 
متر زمین و سه طبقه ویالی لوکس به 
ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر از 

زندان آزاد شد و از ایران فرار کرد.
مفسدان  از  یکی  دانیال زاده  رسول 
»سلطان  به  معروف  اقتصادی  کالن 
فوالد ایران«  از نزدیکان حسین فریدون، 
برادر حسن روحانی، و یکی از بزرگترین 
بدهکاران بانکی در ایران است که با وجود 
پرونده قضایی توانست در برابر پرداخت 
سه واحد لوکس مسکونی در ساختمان 

لومار و سه واحد در ساختمان فلورانس 
به اکبر طبری آزاد شود و به آلمان فرار 
کند. دانیال زاده آبان ۱۳۹۸ در آلمان 

بازداشت و به ایران بازگردانده شد.
رسول دانیال زاده در نخستین دادگاه 

پرونده اکبر طبری
هفتم  ردیف  متهم  انوشه  محمد 
است.  آلمان  ساکن  و  متواری  نیز 
حجت االسالم غالمرضا منصوری قاضی 
وقت اجرایی لواسان که متهم به دریافت 
ردیف  متهم  و  رشوه  یورو  هزار   5۰۰
نهم این پرونده است نیز از ایران فرار 

کرده است.
همچنین علی دیواندری رئیس سابق 
مدیرعامل  و  مرکزی  بانک  پژوهشگاه 
سابق بانک ملت که پیشتر به اتهام فساد 
نیز  بود  اقتصادی محاکمه شده  کالن 
بازداشت شده است. این در حالیست که 
هنوز حکم دادگاه درباره پرونده و میزان 

محکومیت دیواندری اعالم نشده است.
علی دیواندری رئیس سابق پژوهشگاه 
بانک مرکزی و مدیرعامل سابق بانک 
به  گذشته  سال  شهریور   ۲۶ از  ملت 
اتهام اخالل عمده در نظام ارزی کشور 
از طریق تشکیل و سردستگی شبکه 
کالهبرداری، خیانت در امانت، سفرهای 
محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه ای 

ارز محاکمه شد.
دیواندری  علی  گزارش ها  اساس  بر 
جدا از اتهاماتی که در پرونده فساد ارزی 
اکبر  پرونده  متهمان  از جمله  داشته، 
طبری نیز هست و از آنجا که تعدادی از 
متهمان این پرونده فرار کرده و از کشور 
از  خارج شده اند، به منظور جلوگیری 
فرار دیواندری، وی در روزهای گذشته 

بازداشت و تحویل زندان شده است.

=آژانس بین المللی انرژی 
ممانعت  از   )IAEA( اتمی 
دسترسی  برای  ایران  رژیم 
اتمی  به دو سایت  بازرسان 
ابراز نگرانی  مشکوک اتمی 

جدی کرد.
معاون  هاینونن  اولی   =
ن  زما سا بق  سا مدیرکل 
بین المللی انرژی اتمی: رژیم 
اسالمی  جمهوری  سرکش 
ساخت  برای  کافی  بزار  ا
اختیار  در  اتمی  سالح های 

دارد.
آنکه  از  پیش  =»حتی 
دونالد ترامپ از توافق اتمی 
خارج شود رژیم ایران مدام 
 NPT توافق اتمی و معاهده

را زیر پا گذاشت«.
معاون  جوزف  =رابرت 
وزیر خارجه آمریکا در امور 
اساسًا  تسلیحاتی:  کنترل 
نه  ناقص  هسته اِی  توافق 
مسیرهای  نتوانست  تنها 
ایران برای دستیابی به سالح 
هسته ای را ببندد بلکه راه را 
برای دستیابی رژیم به سالح 

اتمی در آینده هموار کرد.
=جان رود معاون سیاسی 
پیشین وزارت دفاع آمریکا: 
پیامدهای  نگران  همچنان 
با  شده  ایجاد  درگیری های 

ایران هستم.

معاون مدیرکل سابق سازمان 
بین المللی انرژی اتمی:
 رژیم ایران 
چند ماه تا 
دستیابی به 
بمب اتمی 
فاصله دارد

در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
جمعه ۱۶  که  خود  گزارش  تازه ترین 
خرداد منتشر شد از این که جمهوری 
اسالمی ایران اجازه دسترسی بازرسان 
این سازمان را به سایت  های مشکوک 
باره  نداده و به پرسش های آژانس در 
سایت  ها  در  شده  کشف  اورانیوم  آثار 

پاسخ نداده ابراز »نگرانی جّدی« کرد.
آسوشیتدپرس با استناد به گزارشی 
محرمانه که به اعضای شورای حکام ارائه 
شده و این خبرگزاری به نسخه ای از آن 
می نویسد جمهوری  کرده  پیدا  دست 
اسالمی با افزایش ذخایر و غلظت اورانیوم 

مفاد برجام را نقض کرده است.
اورانیوم  ذخایر  آژانس  اعالم  طبق 
غنی شده ایران تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 
ذخایر  است.  کیلوگرم   ۱5۷۱ حدود 
اورانیوم ایران تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ حدود 

۱۰۲۰ کیلوگرم بود.
غنی سازی  ایران  گزارش  این  طبق 
اورانیوم با غنای 5/۴ درصدی را ادامه 
می دهد در حالی که طبق برجام مجاز 
نیست بیشتر از ۶۷/۳ درصد اورانیوم را 
غنی کند. درواقع میزان ذخایر اورانیوم 
رژیم ایران به ۸ برابر حد مجاز رسیده 

است.
ایران فقط چند ماه تا دستیابی به 

سالح اتمی فاصله دارد
در هفته  های اخیر بحث درباره عدم 
همکاری رژیم ایران با بازرسان آژانس و 
همینطور پایان تحریم  های تسلیحاتی 
رژیم در ماه اکتبر در محافل سیاسی و 

رسانه  ها افزایش یافته است.
دکتر اولی هاینونن معاون مدیرکل 
اتمی  انرژی  بین المللی  سازمان  سابق 
می گوید رژیم سرکش جمهوری اسالمی 
ابزار کافی برای ساخت سالح های اتمی 

در اختیار دارد.
به گزارش پایگاه خبری »اکسپرس« 
»شورای  کنفرانس  در  هاینونن  دکتر 
ملّی مقاومت ایران« )سازمان مجاهدین( 
گفته »ایران نه تنها تعداد سانتریفیوژهای 
خود را افزایش داده، بلکه حدود یک تُن 
اورانیوم غنی شده با غنای 5/۴ درصد 
ذخیره کرده است که اگر بخواهد آن را 
تا سطح ۹۰ درصد غنی  کند برای تولید 

بمب کافی خواهد بود«.
سازمان  سابق  مدیرکل  معاون 
بین المللی انرژی اتمی در ادامه عنوان 
سانتریفیوژهای  تعداد  »ایران  کرد: 
نسل جدیدی  و  داده  افزایش  را  خود 
می کند.  آزمایش  را  سانتریفیوژها  از 
ساخت  که  پیچیده تر  سانتریفیوژهای 
آنها چندین سال به طول می انجامد اما 
ایران دارای ۲ هزار سانتریفیوژ با ظرفیت 

کمتر است. اگر ۲ هزار سانتریفیوژ نسل 
ظرفیت  نصب شود  آنها  بجای  جدید 
شد  خواهد  برابر  دو  ایران  غنی سازی 
که در چنین شرایطی زمان الزم برای 
غنای الزم  با  اورانیوم غنی شده  تولید 
برای تولید تسلیحات اتمی شاید فقط 
دو یا سه ماه باشد که قطعاً مورد توجه 

جامعه بین المللی است«.
او در بخش دیگری از سخنانش گفته 
حتی پیش از آنکه دونالد ترامپ از توافق 
اتمی خارج شود رژیم ایران مدام توافق اتمی 
)برجام( و معاهده NPT را زیر پا گذاشت.

در  آمریکا  دولت  پیشین  مقام  این 
بخش دیگری از سخانش گفت: »من 
این فرصت را داشتم که آرشیو اتمی 
کشف شده در سال ۲۰۱۸ را مطالعه 
کنم. آنها نشان می دهند که ایران واقعاً 
تحقیقات و توسعه مربوط به تسلیحات 
اتمی خود را از بین نبرد. چرا؟ چرا ایران 
اجازه دسترسی ]به سایت ها[ و توضیحی 

در این زمینه ارائه نداده است؟«
او در ادامه افزود: »ایران نه تنها از 
توافق  در  شده  تعیین  چارچوب های 
اتمی که طبق NPT منعقد شده پیروی 
نمی کند بلکه به احتمال زیاد اورانیوم 

اعالم نشده در اختیار دارد«.
خارجه  وزیر  معاون  جوزف  رابرت 
و  تسلیحاتی  کنترل  امور  در  آمریکا 
»اساساً  گفت:  نیز  بین المللی  امنیت 
توافق هسته اِی ناقص نه تنها نتوانست 
مسیرهای ایران برای دستیابی به سالح 
برای  را  راه  بلکه  ببندد  را  هسته ای 
دستیابی رژیم به سالح اتمی در آینده 
ادامه گفت »رژیم  او در  هموار کرد.« 
ایران با این توافق به میلیاردها دالر پول 
دست  یافت« و از آن برای »گسترش 
از  پشتبیانی  منطقه ای،  تجاوزهای 
متحدان تروریست و ظلم به شهروندان 

خود استفاده کرد«.
معاون سیاسی  رود  همچنین جان 
اظهار  آمریکا  دفاع  وزارت  پیشین 
داشت: »من همچنان نگران پیامدهای 
درگیری های ایجاد شده با ایران هستم. 
درگیری شدید بین ایاالت متحده و شبه 
نظامیان مورد حمایت رژیم ایران در ماه 
نهایت  به اوج خود رسید و در  ژانویه 
منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی 
در عراق شد و ایران با حمله موشکی به 
پایگاه آمریکا در عراق تالفی کرد و ۱۱۰ 

نیروی آمریکایی صدمه دیدند«.
او افزود: »این جدال فقط گوشه ای 
از درگیری هایی در مقیاس کوچک  تر 
و انتقامجویی از ایاالت متحده بود که 
طرفین را در آستانه درگیری در مقیاس 

بزرگ قرار داد«.

عکس: ایلنا

=حسین مدرس خیابانی 
و  صمت  وزارت  سرپرست 
سعید محمد فرمانده قرارگاه 
فعال  بر سر  »خاتم االنبیاء« 
کردن معادن غیرفعال توافق 

کردند.
=در زمستان سال 1۳96 
ر  ستو د ی  منه ا خا علی 
»پیگیری واگذاری« بنگاه های 
سپاه  و  ارتش  در  اقتصادی 
پاسداران به بخش خصوصی 
این  اما  بود.  کرده  صادر  را 
لیست  در  که  نظامی  نهاد 
دارد  قرار  نیز  تروریستی 
همچنان بیش از 4۰ درصد و 
به گفته شماری از تحلیلگران 
تا 6۰ درصد اقتصاد ایران را در 

سیطره و انحصار خود دارد.
و  معدن  صنعت،  وزارت  سرپرست 
قرارگاه  فرمانده  و  )صمت(  تجارت 
انقالب  پاسداران  سپاه  »خاتم االنبیاء« 
اسالمی بر سر همکاری در حوزه های 
مختلف صنعتی و معدنی به توافق رسیدند.

به گزارش ایلنا روز دوشنبه ۱۹ خرداد 
»خاتم االنبیاء«  قرارگاه  تا  شد  مقرر 
و  اکتشاف  بخش  در  معدن  در حوزه 
معدنی،  معاونت  با  هوایی  ژئوفیزیک 
و  معادن  نوسازی  و  توسعه  سازمان 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و سازمان 
معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی 

همکاری های جدیدی را آغاز کند.
سرپرست  خیابانی  مدرس  حسین 
وزارت سمت و سعید محمد فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیاء بر سر فعال کردن 

معادن غیرفعال توافق کردند و مقرر شد 
تا سرمایه گذاری های مشترکی از سپاه 
با سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( در حوزه »صنایع  تک« 
صورت گیرد.»صنایع تک« حوزه هایی 
است که توسعه آن نیازمند فناوری هاِی 

مدرن و به روز است.
عالوه بر این مقرر شد تا وزارت صمت 
برای  اولویت  دارای  رشته   ۱۰ درباره 
تعمیق ساخت داخلی، کاهش ارزبری و 
استفاده از فناوری های نو، همکاری های 
»خاتم االنبیا«  قرارگاه  با  را  مشترکی 

سپاه پاسداران آغاز کند.
»خاتم  قرارگاه  به  دولت  بدهی 
االنبیاء« ۴۰ هزار میلیارد تومان است.

اینهمه در حالیست که در زمستان 
دستور  خامنه ای  علی   ۱۳۹۶ سال 
»پیگیری واگذاری« بنگاه های اقتصادی 
بخش  به  پاسداران  سپاه  و  ارتش  در 
این  اما  بود.  کرده  صادر  را  خصوصی 
تروریستی  لیست  نظامی که در  نهاد 
 ۴۰ از  بیش  همچنان  دارد  قرار  نیز 

درصد و به گفته شماری از تحلیلگران 
تا ۶۰ درصد اقتصاد ایران را در سیطره 

و انحصار خود دارد.
»بیزینس  اردیبهشت  واخر  ا در 
اینسایدر« به نقل از یک منبع مطلع 
نوشت »سپاه پاسداران این ظرفیت را 
دارد که از راه  های مختلف و فراتر از 
راه های معمول درآمدزایی و هزینه کند«.

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

امر علی خامنه ای نیز برخوردار است.
بود  کرده  عنوان  امنیتی  منبع  این 
برای  است  مجبور  روحانی  »دولت 
دولت  یک  با  سیاسی  شرایط  کنترل 
دیگر که خارج از سیستم آن طراحی 
شده سرشاخ شود و این آسان نیست«.

توافق دولت و سپاه پاسداران برای سرمایه گذاری 
مشترک در حوزه صنعت و معدن

حجت االسالم حسن روحانی سردار 
حجت االسالم  و  قالیباف  محمدباقر 
سیدابراهیم رئیسی سه نامزد مهم در 
اسالمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
رقابت  در  آنها  بودند.   ۱۳۹۶ سال 
ریاست  کرسی  بر  نشستن  برای 
تبلیغاتی،  مناظره های  در  جمهوری، 
و  فساد  درباره  توانستند  هرچه 
افشاگری  یکدیگر  تباهکاری های 

کردند.
سرانجام حسن روحانی بنا به سنت 
از  مجریه،  قوه  بر  ریاست  دوره   دو 
صندوق  بیرون آمد و دولت دوازدهم 

را در تابستان ۹۷ تشکیل داد.
سیدابراهیم رئیسی در اسفند ۹۷ از 
سوی علی خامنه ای رهبر جمهوری 
قضائیه  قوه  ریاست  به  اسالمی 

منصوب شد.

ریاست محمدباقر قالیباف بر مجلس شورای 
اسالمی چه پیامی را تکرار می کند؟!

در هشتم خرداد ۹۹ هم محمدباقر 
قالیباف بر کرسی ریاست قوه مقننه 

تکیه زد!
قوه  سه  این  از  هیچکدام  اگرچه 
در نظام والیت فقیه نقش اساسی و 
تصمیم گیرنده بازی نمی کنند ولی به 

دو نکته مهم باید توجه کرد:
ظاهرا  قوه  دو  قوه،  سه  این  از 
مجریه  قوه  هستند:  »انتخابی« 
مقننه  قوه  و  جمهوری(  )ریاست 
یک  و  اسالمی(؛  شورای  )مجلس 
اما  قضائیه.  قوه  است:  انتصابی  قوه 
از یکسو هر سه قوه گوش به فرمان 
سوی  از  ولی  هستند،  فقیه  ولی 
قدرتش  قضاییه  انتصابِی  قوه  دیگر، 
اصطالح  به  قوه ی  دو  مجموعه ی  از 
و  جمهوری  ریاست  یعنی  انتخابی، 

مجلس، بیشتر است!

ویژه  به  نقش ها،  و  مناسبات  این 
افشاگر  رقبای  که  اخیر  چیدمان  در 
ریاست  بر  سه  هر  یکدیگر،  علیه 
برای  زده اند،  تکیه  کشور  قوه ی  سه 
رأی دهندگان و کسانی که به عنوان 
به  را  مردم  مخالف،  حتی  و  منتقد 
پیام  تشویق می کنند، چه  رأی دادن 
انتخابات  اینکه:  جز  دارد  تکراری ای 
در جمهوری اسالمی، نمایش و ابزار 
به آن  این دست  از  جابجایی قدرت 
دست است! شما به هر کسی که رأی 
توزیع  و  قدرت  جابجایی  در  بدهید، 
جامعه،  موجود  نیروهای  بین  آن 
در  همچنان  قدرت  ندارید!  نقشی 
حاکم  نظامی  فرقه ای-  گروه  دست 

باقی می ماند!

#فکر_کنیم!

اکبر طبری، علی دیواندری، غالمرضا منصوری، رسول دانیال زاده

ویدئو
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

مرجان بازیگر و خواننده درگذشت

فیلم سینمایی »سالم بر عشق« به کارگردانی
 عزیزاهلل بهادری در سال 1۳5۳

جمله  از  مرجان   =
که  بود  سینما  بازیگران 
صدای خود را دوبله می کرد 
و در نهایت با خواندن ترانه 
بی  و  )رفتی  دل«  »کویر 
عنوان  به  درده(  پر  دلم  تو 
عمومی  اقبال  با  خواننده 
آن  از  پس  و  شد  روبرو 
عنوان  به  را  خود  فعالیت 

خواننده ادامه داد.
وقوع  از  پس  =مرجان 
ایران  در  اسالمی  انقالب 
هنری  فعالیت  نوع  هر  از 
دلیل  به  و  شد  ممنوع 
در  سیاسی  فعالیت های 
در  و  دستگیر   1۳59 سال 
زندان اوین زندانی شد. وی 
در سال 1۳8۰ ایران را برای 

همیشه ترک کرد.
خبری  رسانه های  برخی  که  آنگونه 
نوشتند، شهال صافی ضمیر با نام هنری 
»مرجان« از ستارگان سینمای قبل از 
انقالب و خواننده قدیمی بر اثر ایست 
تبعید  در  سالگی   ۷۲ سن  در  قلبی 

درگذشت.
بازیگر  ضمیر(  صافی  )شهال  مرجان 
عمل  یک  پی  در  قدیمی  خواننده  و 
جراحی و ایست قلبی در بیمارستانی در 
لس آنجلس آمریکا در سن ۷۲ سالگی 

درگذشت.
مرجان از ۱۲ سالگی فعالیت خود را به 
عنوان گوینده کودک در تلویزیون ملی 
ایران آغاز کرد و با حمایت شهال ریاحی 
بازیگر و کارگردان، در سن ۲۱ سالگی 
با بازی در فیلم سینمایی »دنیای پر 
امید« بازیگری در سینما را آغاز نمود.

مرجان در این فیلم به کارگردانی احمد 
تقی  و  فردین  محمدعلی  با  شیرازی 
نعمت حقیقی  ظهوری همبازی شد. 
تهیه کنندگی این اثر را بر عهده داشت.

با  فعالیت سینمایی خود  او در طول 
چون  سرشناسی  و  معروف  بازیگران 
محمدعلی فردین، ناصر ملک مطیعی، 
ایمانوردی، سعید راد، رضا  رضا بیک 
نقش  ایفای  به  قادری  ایرج  و  فاضلی 

پرداخت.
بود  سینما  بازیگران  از جمله  مرجان 
که صدای خود را دوبله می کرد و در 
دل«  »کویر  ترانه  خواندن  با  نهایت 
)رفتی و بی تو دلم پر درده( به عنوان 

خواننده با اقبال عمومی روبرو شد و به 
شهرت رسید. از این خواننده، آلبوم های 
»شباهنگ« و »شب های خط خطی« 
پیش از انقالب منتشر شد. حضور وی 
به عنوان خواننده در شوهای تلویزیونی 
به شهرت وی افزود بطوری که فعالیت 
خود را تنها به عنوان خواننده ادامه داد.

مرجان پس از وقوع انقالب اسالمی در 
ایران از هر نوع فعالیت هنری ممنوع 
شد و به دلیل فعالیت های سیاسی در 
سال ۱۳5۹ دستگیر و در زندان اوین 
زندانی شد. وی در سال ۱۳۸۰ ایران 

را برای همیشه ترک کرد.

=یک بار رئیس منکرات با 
اسلحه فرزانه را نشانه گرفته 
شلیک  می خواست  و  بود 
کند که یکی از هنرپیشه ها 
دستش را گرفته بود و مانع 
دست  از  بود.  شده  شلیک 
ما عاصی بودند چون فرزانه 
و  نمی رفت  حجاب  بار  زیر 
بود سرش  تنها راضی شده 
کاله بگذارد. اشکال گرفتند 
که گردنش لخت و تحریک 
گردن  شال  است.  کننده 

بست!
=تنها شانسی که در آن 
دوره داشتیم محبت و عالقه 
عده ای از پاسدارها به ما بود 
می کردند  خبردار  را  ما  که  
که قرار است چه شود؛ مثاًل  
بریزند خانه و یا دستگیرمان 

بکنند.
=یک بار بعد از آنکه ما را 
به دادستانی بردند از فرزانه 
بهایی ها  خواستند که علیه 
بدهد  اعالمیه  روزنامه ها  در 
رویداد   این  از  بعد  نداد.  که 
از  خروج  برای  ما  تصمیم 

ایران قطعی شد.
=وقتی وطن ات را دوست 
جایش  سر  وطن ات  داری، 
تغییر  رژیم  فقط  و  است 

می کند.
پس  چندی   - صابونچیان  آدوم 
هنرمند  تأییدی  فرزانه  درگذشت  از 
در  ایران،  تئاتر  و  سینما   نام آشنای 
نیز  او  که  به نژاد  بهروز  با  گفتگویی 
چهره ای شناخته شده در هنر نمایش 
فرزانه  همدم  و  یار  سال ها  و  است 
تأییدی بوده، به مرور کارنامه هنری این 

زوج بعد از انقالب اسالمی پرداختیم.
انقالب  از  بعد  به نژاد،  =آقای 
چه  بودید  ایران  در  که  زمانی  تا 
و  داشتید؟ شما  هنری  فعالیت های 
فرزانه تأییدی در آن دوره فعالیتی 
الله زار  تئاترهای   در  گسترده 
زمان  آن  در  نمایش  کار  داشتید. 

چگونه بود؟
و  تسلیت  از  می دانم  الزم  -ابتدا 
منانسبت  به  لندن  کیهان  همدردی 
تأییدی سپاسگزاری  فرزانه  درگذشت 
کنم. فکر می کنم این تسلیتی است به 

همه جامعه ی هنری ایران.
در جواب پرسش  شما برمی گردم به 
آن سال های تلخ و پُر از رنج که البته 
توسط فرزانه و من جسته و گریخته 
تابستان 5۸  آنجا گفته شده.  و  اینجا 
دارد  اوضاع  شدیم  متوجه  که  بود 
تغییر می کند و در گوشه و کنار شهر 
و در الله زار بعضی از تئاترها که قبل 
از انقالب کاباره- تئاتر بودند، دارند باز 
تئاتر  طرف  از  موقع  همان   می شوند. 
شاه  در  لیدو  کاباره  قبالً  که  سعدی 
ما  از  و  گرفتند  تماس  ما  با  آبادبود 
برای اجرای نمایشنامه ای که آقای نادر 
عنوان  با  روسی  اثر  یک  روی  از  قانع 
»آناستاژیا« بازنویسی کرده بود دعوت 
کردند. نکته جالب اینکه قبل از اینکه 
بشود در  لیدو  کاباره  نمایش خانه  این 
زمان جوانی امثال زنده یاد نقشینه تئاتر 
سعدی نام داشت. آقای قانع در همان 
ابتدا گفت که اگر قبول کنم نمایش را 
اجرا کنیم مختار هستم متن را هر جا 
که الزم دیدم تغییر دهم. من هم به هر 
حال باید متن را بازنویسی می کردم که 
عنوانش شد »فناشدگان«؛ نمایشی بود 
در چهار پرده. به زودی پس از آماده 
هر  انتظارمان  برخالف  نمایش،  شدن 
روز بلیت های سه سئانس پیش فروش 
و استقبال بسیار خوبی از آن می شد.  
ما در برابر تماشاچیان و فضایی ناآشنا 
قرار گرفتیم که  تجربه ی نوینی بود. 
بودند  واقعی  تماشاگران  تماشاگران، 
که قبالً ما را روی پرده سینما و صفحه 
تلویزیون دیده بودند و حاال می توانستند 
از نزدیک ما را روی صحنه تئاتر ببیند و 
نفس گرم شان را به ما برسانند. ما حتی 
صندلی های  که  داشتیم  تماشاچیانی 

خاصی را همیشه رزرو می کردند.
=اگر در بستر یک وضعیت عادی 
فعالیت  کمتر  کاری  فشار  و  آزاد  و 
پیدا  ادامه  الله زار  در  شما  تئاتری 

می کرد و تماشاگران با نمایش هایی 
با کیفیت بهتر و محتواهای عمیق تر 
چه  می کنید  فکر  می شدند،  آشنا 
تحولی در تئاتر ایران به وجود می آمد؟

بود.  -بله، ولی واقعیت چیز دیگری 
داشتیم  مهمتری  و  زیاد  ما مشکالت 
که در نهایت باعث توقف کار ما شدند. 
کمیته های انقالب اسالمی  که در هر 
گوشه و کنار شهر مانند قارچ روئیده 
باال  از  فرمان  با  یا  و  سرخود  بودند، 
می ریختند و اذیت مان می کردند.  مثاًل 
یکی از پرده ها نمایش »فناشدگان« در 
یک میخانه اتفاق می افتاد که بخشی 
آب  حامل  بطری های  آن   دکور  از 
رنگین بود. در یکی از جلسات تمرین، 
کمیته چی ها ریختند و بطری ها را به 
جرم  مدرک  و  الکلی  مشروب  عنوان 
برداشتند. آنها به همه ی ما تذکر دادند 
ولی به خصوص از فرزانه خواستند که 
صبح روز بعد به کمیته برود. آقای قانع 
به من گفت که بهتر است من با فرزانه 
را می گرفتند  ما  دو  اگر هر  زیرا  نروم 
نمایش می خوابید؛ او خودش با فرزانه 
داده  تذکر  فرزانه  به  هم  آنجا  رفت. 
آنجا  کوتاه  جوراب  با  چرا  که  بودند 
رفته! خالصه کالم خواسته بودند که 
عرض اندامی  کنند. یکبار هم بازیگران 
بیرون  جمعیت  توی  از  را  جوانی  ما 
کشیدند که اسلحه داشت و می خواسته 
به فرزانه آسیب برساند که این داستان 

هم جالب است و هم غم بار.
ما بعد ازچند ماه کارسنگین در آنجا 
دیگر ادامه ندادیم. همان زمان در تئاتر 
پارس الله زار، دوستان ما مرتضی عقیلی 
و  بهرام وطن پرست مشغول کار بودند 
که ماموران دادگاه انقالب ریخته بودند 
را  لیال فروهر و همایون  و جلوی کار 
گرفته بودند و تقریباً تئاتر تعطیل شده 
بود. به همین دلیل از ما خواستند که 
به گروه شان بپیوندیم.  آنجا به مذاق 
به  هم  را  کار  اولین  بود.  سازگارتر  ما 
عنوان »دیار  با  خواست دوستان، من 
خاموشان« نوشتم و با سبک روحوضی 
و سیاه بازی کارگردانی کردم. ما این کار 
را مقداری شبیه کارهای سابق الله زار 
کردیم که از فضای قدیمی  آن تئاترها 
آوازی  حال  هر  به  نباشد.  دور  زیاد 
می خواندیم و سیاه و حاجی لوندی های 
خودشان را داشتند. این نمایش هم با 
استقبال خوبی روبرو شد. ولی آنجا هم 
خالی از دردسر نبود و مرتب مامورین 
و  اسالمی  ارشاد  وزارت  یا  و  کمیته 
اذیت مان  و  می ریختند  تئاتر  اداره 
می کردند؛ چون آدم های بادمجان دور 
قاب چین کم نبودند. بعدها فهمیدیم 
ما  نمایش های  صدای  و  می آیند  که 
را ضبط می کنند و با متنی که دارند 
مطابقت می دهند و وقتی با هم جور در 
نمی آمد- چون ما سر صحنه با توجه 
به مسائل روز بدیهه سازی می کردیم- از 
ما اشکال می گرفتند. ما تصمیم گرفتیم 
که ورود با اسلحه و دستگاه ضبط را 
ممنوع کنیم. دلیلش هم این بود که 
من آگاه شدم که نوار صدای کارهای 
سابق و هم این کارهای جدیدمان  را 
بهانه  این  با  ما  بیرون می فروشند.  در 
توانستیم جلوی ورود ضبط صوت  و 
تئاتر  به  احترام  دلیل  به  را  اسلحه 
افتاد.  بدی  اتفاقات  هم  آنجا  بگیریم. 
یک بار رئیس منکرات با اسلحه فرزانه 
را نشانه گرفته بود و می خواست شلیک 
دستش  هنرپیشه ها  از  یکی  که  کند 
را گرفته بود و مانع شلیک شده بود. 
فرزانه  بودند چون  ما عاصی  از دست 
زیر بار حجاب نمی رفت و تنها راضی 

اشکال  بگذارد.  کاله  سرش  بود  شده 
تحریک  و  لخت  گردنش  که  گرفتند 
کننده است. شال گردن بست. فرزانه 
به راستی خوی نترسی داشت؛ یادش 
بخیر. همان روز هم وقتی فرزانه آمد 
اعتراض کند گفتند زن که حق صحبت 
کردن ندارد. خالصه دیدیم با بد کسانی 
طرف هستیم.با اجرای  هشت نُه  کار 
در تئاتر پارس، خرداد ۶۰ فرا رسید که 
رژیم همراه سرکوب سیاسی شروع کرد 
فعالیت های  مراکز  کردن  تعطیل  به 
تئاتری در الله زار و تبدیل بعضی از آنها 
به چلوکبایی و یا انبار وسایل الکتریک 
بدون  بستند  هم  را  ما  پارس  تئاتر   .
اینکه حتی اجازه بیرون آوردن وسائل 

شخصی مان را داشته باشیم.
=بعد از الله زار چکار کردید؟

تدریجاً  و  شدیم  -خانه نشین 
نمایان  کار  بدون  زندگی  تلخی های 
شد. این را نیز اضافه کنم که از آنجا 
خوب  پارس  تئاتر  در  ما  درآمد  که 
از دوستان سینمایمان،  نفر  با دو  بود 
نصراهلل  و  پور  پارسی  شهریار  زنده یاد 
کلوب  یک  گرفتیم  تصمیم  شیبانی، 
سینمایی ویدئویی به نام »کینو ویدئو« 
باز کنیم. دفتری داشتیم که در ظاهر 
موسیقی  نوارهای  تکثیر  و  انتشاراتی 
نوارهای  اصل   در  ولی  بود  کالسیک 
ویدئو را به صورت مخفیانه به در خانه 
اعضای خود می رساندیم.  فیلم های ما 
به زبان اصلی و بدون سانسوربودند. به 
مرور حدود ۳۸۰ عضو یافتیم و صاحب 
بیش از ۷۰۰ فیلم شدیم. یک دستگاه 
آپارات ۳5 میلیمتری هم خریده بودیم 
و فیلم ها را تبدیل به ویدئو می کردیم. 
در  که  را  روز  فیلم های  هم  همزمان 
به  بودند  سینماها  اکران  روی  خارج 
دست می آوردیم و در تهران به صورت 

نوار ویدئو اجاره می دادیم.
ولی با شناسایی و دستگیری یکی از 
دو راننده ی ما که فیلم ها را به  خانه های 
اعضای کلوب »کینو ویدئو« می رساند، 
او به شدت تحث فشار قرار گرفت که 
و  تکثیر  دستگاه های  و  نوارها  محل 
آپارات را فاش کند که بر اثر آن محل 
دفتر ما لو رفت و قصه کوتاه به تعطیلی 
»کینو ویدئو« کشید. به قول دکتر رضا 
مالقاتی  لندن  در  یکبار  که  براهنی 
داشتیم، به من گفت تا شما بودید ما 
اقالً فیلم می دیدیم؛ بعد از اینکه کلوب 
شما بسته شد ما دسترسی به فیلم های 
اُریژینال و خوب را از دست دادیم. بعد 
از بسته شدن »کینو ویدئو« ما بدون 
و  من  برای  زندگی  و  ماندیم  درآمد 
فرزانه بسیار مشکل شد. من به نشانه ی 
اعتراض در کنار خیابان و روی ماشینم 
کفش های  فروش  به   کردم  شروع 
به  را  دستفروشی ام  محل  ایتالیایی. 
عمد نزدیک تئاتر کوچک تهران واقع 
در بازار صفویه انتخاب کرده بودم که تا 
چند سال پیش از آن روی صحنه آن 
بازی می کردم. البته روز سوم به جرم 
تظاهر به فقر دستگیر شدم. فرزانه هم 
کار  آباد  یوسف  دوراهی  درگلفروشی 
گرفته بود که صاحب مغازه تحت فشار 
کمیته مجبور شد عذر فرزانه را بخواهد. 
در  تقریباً  نبود.  تا  دو  یکی  مشکالت 
همان زمان به دوبله ی فیلم های روسی 
و هندی برای کسب درآمد پناه بردم. 
درآمد مختصری به دست آوردیم که 
کار،  اجازه  نه  چون  نبود  کافی  البته 
نه اجازه ی خروج و نه اجازه ی فروش 
و  دست  واقعاً  و  داشتیم  را  اموال مان 
می توانستیم  تنها  بود.  بسته  بال مان 
عتیقه هایی را که من و فرزانه با عشق 

نگاهی به فعالیت های یک زوج هنری؛
 فرزانه تأییدی و بهروز به نژاد

جمع آوری کرده بودیم به دوستان مان 
بفروشیم تا زندگی بگذرد.  ولی از بس 
که  بود  شده  مشکل  ما  برای  زندگی 
از تهران  اوقات را در خارج  من اغلب 
در کوهستان ها می گذراندم و فرزانه در 
سفارش  به  فردوسی اش.  میدان  خانه 
من، خدمتکار فرزانه پس از پایان روز 
کاری در را روی او قفل می کرد تا او 
از خانه خارج نشود چون هروقت که 
جمع  دورش  مردم  می رفت  بیرون 
گرفتاری  دلیل  همین  به  و  می شدند 
پیش می آمد. تنها شانسی که در آن 
عده ای  عالقه  و  محبت  داشتیم  دوره 
از پاسدارها به ما بود که  ما را خبردار 
می کردند که قرار است چه شود؛ مثاًل  

بریزند خانه و یا دستگیرمان بکنند.
می کنم  گمان  اتفاقات  این  بدترین 
رفته  ما  که  افتاد  اتفاق   ۶5 اوایل  در 
برای  آسوری  دوستی  دیدار  به  بودیم 
درگذشت  مناسبت  به  گفتن  تسلیت 
اینها  نگو  از سرطان.  شوهر خواهرش 
ما را تعقیب می کنند و ریختند در آن 
نفر دستگیر  مجلس و ما را همراه ۹ 
کردند و به منکرات خیابان وزرا بردند و 
زندانی کردند. بعد از چندی همه را آزاد 
کردند بجز من و فرزانه. ما بالتکلیف 
مانده بودیم تا اینکه پاسداران اسلحه 
به دست ما را از آنجا تحویل گرفتند و 
سوار مرسدس بنزمان کردند. در حکم 
جالبی که دست شان بود- که با رنگ 
قرمز تایپ شده و به امضای موسوی 
خوئینی ها، دادستان تهران، رسیده بود- 
کرده  ذکر  مجهول االمکان  را  ما  جرم 
بودند! حاال خودشان هر چند باری که 
در  ومن،  فرزانه  خانه ی  بودند  ریخته 
همان آدرس مجهول االمکان بود! همان 
موقع هم داشتند ما را به همان آدرس 
می بردند. داستان طوالنیست و بعد از 
آنکه ما را به دادستانی بردند از فرزانه 
خواستند که علیه بهایی ها در روزنامه ها 
اعالمیه بدهد که نداد. بعد از این رویداد  
تصمیم ما برای خروج از ایران قطعی شد.

چندی بعد با نامه های جعلی از وزارت 
عنوان  به  تلویزیون  و  اسالمی  ارشاد 
انتخاب مکان فیلمبرداری و بازدید از 
آن، خودمان را رساندیم به چابهار و پس 
از یک شب اقامت، فرزانه را در میان 
راه تحویل قاچاقچیان دادم که او را به 
کراچی برسانند. البته این سفر او بدون 
ماشین و با شتر بود. من هم سه ماه بعد 
توانستم ازطریق مرز هوایی خودم را به 
آلمان و سپس انگلستان که فرزانه به 

آنجا رسیده بود برسانم.
بدشانس ترین  از  یکی  بگویم  باید 
شدم  روبرو  زندگی ام  در  که  آدم هایی 
پیش  که  کاری  هر  یعنی  بود.  فرزانه 
می آمد یک بدشانسی هم در آن حتماً 
که  خواستیم  ما  که  کنید  فکر  بود. 
داخل  رنج آور  و  خفقان  شرایط  آن  از 
ایران و فشارهای کمیته ها و پاسدارها 
فرار کنیم. قرار بود که فرزانه از کویر 
با ماشین بگذرد زیرا من قباٌل یک عده 
از بچه های سیاسی فامیل را با ماشین 
ولی  بودم.  داده  فراری  کویر  طریق  از 
این بار گفتند که چون پاسداران در روز 
را کنترل می کند،  با هلی کوپتر کویر 
شب ها امن تر است. ولی  فرزانه را بجای 
ماشین با شتر از ایران خارج کردند و به 
پاکستان رساندند. در کراچی هم فرزانه 
از مسمومیت آب آلوده  در بیمارستان 
بستری شد. این مسمومیت کم نبود 
پاکستان  به  غیرمجاز  ورود  برای  که 
البته  به زندان »داراالمان« افتاد. آنجا 
زندان  از  توانستیم   رشوه  پرداخت  با 

خارج اش کنیم.
به  فرزانه  که  ماهی  چند  آن  در 
انگلستان نرسیده بود این گرفتاری ها 
از  البته  من  بود.  آمده  پیش  برایش 
طریق بچه پاسدارها با فرزانه در تماس 
تلفنی بودم. در پاکستان بسیار سختی 
به  اوت ۱۹۸۶  به هر حال در  کشید. 
لندن رسید و من هم سه ماه بعد از 

طریق آلمان به او پیوستم.
=در چه وضعیت و با چه روحیه 
ای زندگی شما در لندن شروع شد؟

-از ابتدای ورودمان تنها امیدمان آن 
بود که کارهای تئاتری را شروع کنیم. 
به  و  بود  شدید  بسیار  فرزانه  اشتیاق 
همین دلیل ما گروه تئاتر »گاالن« را 
تأسیس کردیم که اولین کارمان شب 
با  لندن  پُرچستر هال  نوروز ۱۳۶۷ در 
استقبال  با  که  بود  نفر  طرفیت ۶۰۰ 
آن  برنامه  عنوان  شد.  روبرو  خوبی 
شب »نمایش و موسیقی« بود که در 
آن حاجی فیروز همراه فرشته آسمانی 

۱۷ ادامه در صفحهایفای نقش می کردند.
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گذشته  هفته  دو  در  =
نیروهای حزب اهلل و امل بارها 
با معترضان در لبنان درگیر 

شدند.
لبنان  در  معترضان  =
خواستار خلع سالح حزب اهلل 
دهه  اوایل  در  که  هستند 
حمایت  با  میالدی  هشتاد 
تشکیل  اسالمی  جمهوری 

شد.
=با روی کار آمدن مصطفی 
فعالیت  عراق  در  الکاظمی 
به  بسته  ا و میان  شبه نظا
بسیار  اسالمی  جمهوری 

محدود شده است.
=دولت عراق همکاری های 
خود با رژیم ایران را به شدت 
کاهش داده. مرزها هنوز بسته 
است و ایرج مسجدی سفیر 
بغداد  در  اسالمی  جمهوری 
توییت کرده که شرایط برای 
سفر به عتبات عالیات فعال 

ممکن نیست.
ینده  نما د  عوا عدی  =
ن  کسیو ا فر ز  ا ن  لما ر پا
را  واشنگتن  »صادقون« 
مرج  و  ایجاد هرج  به  متهم 
در عراق کرده و گفته »برخی 
گروه ها از سفارت آمریکا پول 

می گیرند«.
عراق  سوریه،  در  سیاسی  شرایط 
در  پایگاه ها  اصلی ترین  که  لبنان  و 
جمهوری  مقاومت«  »جغرافیای 
برخالف  می روند  شمار  به  اسالمی 

منافع تهران درحال تغییر است.
همزمان با تظاهرات ضدحکومتی در 
چند شهر سوریه اعتراضات گسترده ای 
نیز در لبنان و عراق دوباره از سر گرفته 

شده است.
در  حاکیست  بیروت  از  گزارش ها 
دو هفته گذشته نیروهای حزب اهلل و 
امل بارها با معترضان درگیر شده و به 
سمت آنها گاز اشک آور پرتاب کرده اند. 
اعتراضات مردم علیه وضعیت اقتصادی 
است. بعضی رسانه های لبنانی گزارش 
داده اند که شبه نظامی ها به مردم عادی 
تیراندازی و چند نفر را زخمی کرده اند.

هواداران حزب اهلل به صورت گروهی 
در نقاط مختلف بیروت تجمع کنند تا 
اعتراضات مسالمت آمیز را به خشونت 
به  با خیال راحت  بتوانند  تا  بکشانند 
معترضان  سرکوب  و  جرح  و  ضرب 
دولتی  و  امنیتی  نیروهای  بپردازند. 
درگیری  از  می کنند  تالش  لبنان 
میان دو طرف جلوگیری کنند با این 
حال حزب اللهی  ها هم مسلح اند و هم 
تجهیزات مختلف برای آسیب رساندن 

از سر گرفته شدن اعتراضات در عراق و لبنان؛ 
اوضاع به زیان جمهوری اسالمی پیش می رود

به مردم دارند!
معترضان  که  حالیست  در  این 
با  که  حزب اهلل  سالح  خلع  خواستار 
حمایت جمهوری اسالمی در سال های 
تشکیل  میالدی  هشتاد  دهه  نخست 
شده هستند. شعارهای آنها علیه حسن 
تروریستی-  گروه  این  رهبر  نصراهلل 
خشمگین  را  او  هواداران  شبه نظامی 
درگیری ها  هم  طرابلس  در  می  کند. 

شدید است.
گزارشی  در  جهانی  بی بی سی 
می نویسد با افزایش قیمت ارز التهابات 

در لبنان افزایش می یابد.
پنج  چهار  حدود  لبنان  اعتراضات 
متوقف  ُکرونا  شیوع  با  پیش  ماه 
شد اما بار دیگر از سر گرفته شده و 
اوضاع  کنترل  برای  کشور  این  دولت 
است.  کرده  برگزار  اضطراری  نشست 
کرونا اقتصاد لبنان را نیز مانند دیگر 
قرار  تاثیر  تحت  جهان  کشورهای 
افزوده  اعتراضات  شدت  بر  و  داده 
است. معترضان خیابان ها و جاده ها را 
می بندند. خوراک و مواد غذایی و مورد 
نیاز مرتب گران می شود و مردم توان 

خرید ندارند.
بر اساس گزارش ها، شش میلیون نفر 
از شهروندان لبنان زیر خط فقر زندگی 
می کنند و یک سوم نیروی کار جزو 
بیکاران هستند. دولت لبنان در حال 
مذاکره با صندوق بین المللی پول است 
جهانی  نهاد  این  از  اضطراری  وام  تا 

دریافت کند.
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 
کمک های  کاهش  نیز سبب  اسالمی 
رژیم ایران به لبنان شده و این مسئله 
بی تاثیر  اعتراضات  افتادن  راه  به  در 
پیشنهادی  طرح  اساس  بر  نیست. 
کنگره آمریکا که جمهوریخواهان ارائه 
داده اند کمک های آمریکا به لبنان باید 
به  حزب اهلل  نیروهای  زیرا  شود  قطع 
عنوان یک سازمان تروریستی در دولت 

این کشور پست و مقام دارند.
در عراق که نفوذ جمهوری اسالمی 
مورد  شبه نظامی  گروه های  شمار  و 
نیز  اوضاع  است،  بیشتر  آن  حمایت 
گسترده  تر  درگیری  ها  و  پیچیده تر 
معترضان  یکسو  از  می رسد.  نظر  به 
سپاه  و  ایران  رژیم  دخالت  های  علیه 
شعار  اسالمی  انقالب  پاسداران 
می  دهند و از سوی دیگر شبه نظامیان 
بر شدت  اسالمی  به جمهوری  وفادار 
خرابکاری ها می افزایند. حمالت راکتی 
پرتاب  و  بغداد  در  آمریکا  سفارت  به 
راکت و نارنجک به پایگاه  های آمریکا در 
هفته های اخیر افزایش پیدا کرده است.

در اعتراضات عراق مردم به صراحت 
علیه جمهوری اسالمی شعار می دهند 
را  خمینی  و  خامنه ای  عکس های  و 
آتش می زنند. تعداد بیشتری از دفاتر 
و نمایندگی های احزاب مورد حمایت 
تعطیل  حال  در  عراق  در  ایران  رژیم 

شدن هستند.
اینهمه در حالیست که دولت عراق و 

نمایندگان آمریکا بر سر خروج بخشی 
از نیروهای آمریکایی از این کشور در 

حال مذاکره اند.
داد  پایگاه خبری »نشنال« گزارش 
در عراق به دستور مصطفی الکاظمی 
برای  کشور  این  جدید  وزیر  نخست 
تحقیق مستقل درباره صدها کشته و 
دو سال  اعتراضات  در جریان  زخمی 
حقیقت یاب«  »کمیته  عراق  در  اخیر 

تشکیل شده است.
رسمی  سخنگوی  رسول  یحیی 
نیروهای مسلح عراق در توییتی نوشته 
به  کسانی  چه  شود  تحقیق  باید  که 
نیروهای امنیتی عراق حمله می کردند 

و مردم معترض را کشته اند.
که  عراق  پارلمان  نمایندگان  برخی 
ایران  اسالمی  جمهوری  به  وابسته 
آمریکا  عامل  را  معترضان  هستند 
معرفی کرده و بعضی احزاب را متهم 
می کنند که از غربی ها کمک می گیرند. 
عدی عواد نماینده پارلمان از فراکسیون 
»صادقون« واشنگتن را متهم به ایجاد 
گفته  و  کرده  عراق  در  مرج  و  هرج 
»برخی گروه ها از سفارت آمریکا پول 

می گیرند«.
نخست وزیری  آغاز  با  همزمان 
همکاری های  عراق  دولت  الکاظمی، 
خود با رژیم ایران را به شدت کاهش 
داده است. سردار ایرج مسجدی سفیر 
جمهوری اسالمی در بغداد روز جمعه 
۲۳ خرداد در توییتی نوشت: » وزیران 
محترم خارجه و بهداشت عراق وعده 
شدن  باز  دادند،  همه جانبه  همکاری 
برای  روز  دو  هفته ای  مرزها  تدریجی 
مبادالت تجاری، مجوز ورود کارکنان 
عراق  بهداشت  با  باهماهنگی  ایرانی 
راهبردی  توافقات  کردن  اجرایی  و 

روسای دو کشور را بررسی کردیم.
شرایط برای سفر به عتبات عالیات 

فعال ممکن نمی باشد.«
به  الکاظمی  می گویند  کارشناسان 
خاطر سابقه اش در دستگاه اطالعاتی 
پیشبرد  برای  بیشتری  ابزار  عراق 
در  دست کم  دارد.  خود  سیاست  های 
مدتی که او بر سر کار است نشان داده 
می خواهد عراق را مستقل از جمهوری 
ایاالت  با  آن  درگیری های  و  اسالمی 
برای  تالش  نگه دارد.  آمریکا  متحده 
پاسداران  سپاه  تاز  و  تاخت  کاهش 
آن،  خارجی  بازوی  و  اسالمی  انقالب 
محدودتر  با  عراق  در  قدس،  سپاه 
تهران  به  وابسته  شبه نظامیان  کردن 
و همچنین مذاکره برای خروج بخشی 
از نیروهای آمریکایی از اقدامات او در 
آغاز بر عهده گرفتن مسئولیت اش در 

ریاست دولت به کار می رود.
نباید فراموش کرد که عراق آبستن 
زمانی  تا  و  است  تکراری  رویدادهای 
که جمهوری اسالمی در ایران حاکم 
است و مشابه اعتراضات عراق و لبنان 
در ایران نیز تکرار می شود، هیچکدام از 
این کشورها و مردمان آن روی آرامش 

نخواهند دید.

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر
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کتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان 
خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :
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ادامه دارد

اوال معلوم شد بودجه ای که دولت 
می کرد  ارائه  مجلس  به  هرساله 
دولت  دستگاه  گرداندن  برای  و 
می گرفت  قرار  عمل  مورد  و  مبنا 
هزینه های  و  درآمد  از  جزئی  فقط 
از  را نشان می دهد و بعضی  کشور 
وزارتخانه ها در کنار تشکیالت اصلی 
خود، دستگاههایی را به وجود آورده اند 
که سازمان و عملیات مالی آنها در 
بودجۀ رسمی آن وزارتخانه انعکاس 
ندارد. در زمانی که قوانین شدیدی 
برای جلوگیری از استخدام کارکنان 
دولت وضع شده بود این دستگاههای 
جنبی تحت عنوان کارکنان قراردادی 
را  افراد  کثیری  تعداد  روزمزد  یا  و 
استخدام کرده بودند که سالیان سال 
در دستگاههای مربوطه مشغول کار 
بوده و حتی آمار روشن و معلومی از 
آنها در دسترس نبود و این افراد خود 
را کارمند دولت می دانستند در حالی 
که در سازمانهای رسمی دولتی مانند 
وزارت دارایی و ادارۀ بازنشستگی اثری 
از استخدام آنها وجود نداشت و معلوم 
کجا خواهد  به  آنها  نبود سرنوشت 
انجامید. هر وقت گاه به گاه این افراد 
برای گرفتن حقوق و مزایای بیشتری 
دست به تظاهراتی می زدند دولت از 
طریق دادن امتیازات مختصر به آنها 
انتظامی،  و استفاده از دستگاههای 
جلو تظاهرات را می گرفت. دوم این 
که بودجۀ مملکت که هر سال حتی 
با تأخیر به مجلس تقدیم می شد، فقط 
حاوی نام وزارتخانه ها و سازمانهای 
مهم و رقمی معادل اعتبارات مصوبۀ 
صدی  در  چند  به عالوه  قبل  سال 
اضافه بود که به عنوان اعتبار کلی هر 
وزارتخانه یا سازمان منظور می شد و 
رسم  بود که تا تصویب ارقام تفصیلی 
کمیسیونهای  در  باید  که  بودجه 
گیرد،  قرار  رسیدگی  مورد  مجلس 
کارهای  که  این  برای  اوقات  اغلب 
دولت  بودجه  نگردد  متوقف  دولت 
بطور یک دوازدهم و یا دو دوازدهم 
بودجۀ سال قبل تصویب و به دولت 
ابالغ می شد و مبنای پرداختها قرار 
طی  در  ترتیب  این  با  می گرفت. 
وزارتخانه ها  مسؤولین  دست  سال 
زیر ساطور وکال قرار داشت و برای 
و  هزینه  اقالم  از  یک  هر  تصویب 
تصویب بودجۀ تفصیلی مجبور بودند 
دائماً به نحوی از انحاء تقاضاهای وکال 
را انجام دهند و بارها اتفاق می افتاد 
که سال به پایان می رسید و بودجه 
تفصیلی یک وزارتخانه تصویب نشده 
بود. بنابراین، وزارتخانه ها و سازمانها 
برای تأمین احتیاجات خود مجبور 
بودند برای دریافت هر مبلغ کوچکی 
چانه بزنند و رضایت وزارت دارایی را 

جلب کنند.
احوالی  و  اوضاع  چنین  وجود 
قرار  موضعی  در  را  دارایی  وزارت 
داده بود که در تصویب و یا رد هر 
یک از تقاضاهای وزارتخانه ها، جنبۀ 
داور داشت. در داخل این وزارتخانه 
حوزۀ  در  تصمیمات  این  اتخاذ  نیز 
پارلمانی  معاون  انواری  آقای  عمل 
با  و  قدیمی ترین  از  که  داشت  قرار 
وزارتخانه  این  مأمورین  سابقه ترین 
بود و به سرسختی و پاکدامنی شهرت 
پرداخت  کلیه دستورهای  و  داشت 
به وزارتخانه ها که برای هر پرداخت 
تشکیل  مختلف  فرم  چندین  از 
به یک  یک  و  تماماً  باید  می گردید 
به امضای ایشان برسد. به عبارت دیگر 
جریان پرداخت اسناد هزینه هر یک 
از وزارتخانه ها بدین قرار بود که برای 
پرداخت هر سند پس از طی مراحل 
مختلف در وزارتخانۀ مربوطه که آن 
مانند  و  طوالنی  داستان  یک  خود 
گذشتن از هفت خوان رستم بود وقتی 
به وزارت دارایی می رسید هرچند در 
بودجۀ آن وزارتخانه منظور شده و 
به تصویب مجلس رسیده بود معذلک 
باید اول برای رسیدگی و تطبیق آن 
با مقررات قانونی به ادارۀ کل تطبیق 
اسناد وزارت دارایی فرستاده شود و 
پس از بررسی و تأیید آن اداره، که 
مرحله ای بسیار طوالنی بود، جهت 
بودجه  کل  ادارۀ  به  اعتبار،  تأمین 
ارسال گردد. در آن اداره نیز که طی 
تطبیق  ادارۀ  از  آسانتر  آن  مراحل 
اسناد نبود، پس از حصول اطمینان 
از این که پرداختهای به آن وزارتخانه 
از کل اعتبار مصوب تجاوز نکرده برای 
تصویب نهائی به دفتر آقای معاون 
پارلمانی فرستاده می شد که به امضای 
ایشان برسد و دستور پرداخت صادر 
کنند. در این مرحله از کار نیز نظر 
به این که وقت آقای معاون پارلمانی 
بیشتر صرف پذیرایی از نمایندگان 

مجلس و یا رفتن به مجلس می شد لذا 
دستورهای پرداخت که تعداد آنها در 
هر روز بیش از صدها فرم پرداختی بود 
در دفتر ایشان انبار می شد و امضای آنها 
روزها و هفته ها بطول می انجامید و در 
این مدت طلبکاران دستگاههای دولتی 
برای به جریان افتادن کار مطالبات خود 
به هر وسیله ای متشبث می شدند تا کار 
خود را جلو بیندازند و نتیجۀ این امر 
عالوه بر فراهم آوردن زمینۀ ایجاد فساد 
و دلسرد شدن کارمندان صدیق، موجب 
آشفتگی کلیه دستگاههای اداری بود. 
تازه پس از طی این راه طوالنی هزار پیچ 
سندهای تصویب شده باید برای پرداخت 
به خزانه داری کل فرستاده شود که در 
آنجا نیز ماجرای اعمال فشار برای تسریع 
کار و جلو انداختن پرداختها از نو شروع 
می شد. حال وقتی تعداد کل تقاضاهای 
را که در هر  تمام دستگاههای دولت 
روز به وزارت دارایی می رسید در نظر 
بگیریم، عظمت این کار و لزوم اصالح 
دستگاههای پرداخت هزینۀ دولت بهتر 

روشن می شود.
که  دیگری  توجه  قابل  بسیار  نکته 
مجموعه  که  بود  این  گشت  آشکار 
کاملی از قوانین و مقررات حاکم بر امور 
پرداختهای وزارت دارایی در هیچ یک 
از قسمتهای این وزارتخانه بطور کامل 
وجود نداشت و سوابق مربوط به قوانین، 
تصویبنامه ها و بخشنامه های مورد عمل، 
بود  منعکس  مختلف  پرونده های  در 
نگهداری می شد  ادارات مختلف  و در 
و  قوانین  مقررات،   این  از  بسیاری  و 
قبل  مدتها  دستورات،  و  تصویبنامه ها 
نقض شده و مقررات جدیدی جانشین 
آنها شده بود ولی مقررات نسخ شده نیز 
از جریان  بطور منظم  این که  به علت 
مورد  کماکان  بود  نشده  خارج  اداری 
استفاده قرار می گرفت و مأمورین وزارت 
دارایی می توانستند بر اساس آن مقررات 
برحسب  مختلف  موارد  در  منسوخه 
رجوع  ارباب  کنند.  نظر  اظهار  مورد، 
نیز که از این موضوع اطالع نداشتند 
بر  را  دارایی  وزارت  مأمورین  جوابهای 
اساس قوانین و مقرراتی که ذکر شده 
بود قبول می کردند و متوجه نبودند  که 
این مقررات بعداً تغییر یافته و مقررات 
تنها  است.  شده  آن  جانشین  دیگری 
واحدی که در وزارت دارایی مجموعه ای 
نشده  نسخ  و  جاری  مقررات  تمام  از 
بود  بودجه  ادارۀ  داشت  اختیار  در  را 
عمل  انواری  آقای  به دستور  فقط  که 
می کرد و بارها و بارها دیده شده بود 
و  مختلف  وزارتخانه های  مورد  در  که 
در موارد مشابه احکام متغایری صادر 
شده باشد. به عبارت دیگر درحالی که 
برای  کشاورزی  وزارت  تقاضای  مثال 
خرید ماشین آالتی به استناد  یک تبصره 
قانونی و یا یک ماده تصویبنامه دولت 
رد شده بود در مورد وزارتخانۀ دیگری 
با خرید آن  به استناد مقررات دیگری 
وسائل موافقت شده بود و این موضوع 
انجام  هرگاه  که  داشت  عادی  جنبۀ 
برای رفع  برمی خورد  به اشکال  کاری 
گرفته  کمک  انواری  آقای  از  محظور، 
شود و به علت این ضد و نقیض ها در 
تصمیمات، دستگاه وزارت دارایی به نظر 
سایر دستگاههای دولت یک دستگاه 
متحجر، اشکالتراش و احتماال فاسد بود.

بین  روابط  و  تشکیالت  مورد  در 
مراتب  سلسله  و  سازمانی  واحدهای 
دست  تشکیالت  آشفتگی  نیز  اداری 
کمی از مغشوش بودن قوانین و مقررات 
این  به جای  که  معنی  این  به  نداشت 
سازمانی  واحدهای  تقسیمبندی  که 
و  شده  تعیین  آنها  وظایف  اساس  بر 
به هم  و  مشابه  وظایف  که  واحدهایی 
و  مدیران  نظر  تحت  دارند  پیوسته ای 
معاون مربوطه وزارتخانه قرار گیرند در 
آن زمان بر اساس این که وزارت دارایی 
دارای سه معاون پارلمانی، درآمد و هزینه 
و امور اداری بود، بنا به مقتضیات سیاسی 
و احساسی،  برخالف هر گونه اصول 
این  بین  واحدهای سازمانی  مدیریت، 
سه معاون تقسیم شده بود. به عنوان مثال 
اداره بودجه که منطقاً باید جزء مدیریت 

بودجه تطبیق اسناد و خزانه داری کل 
قرار داشته و تحت نظر معاون درآمد 
و هزینه انجام وظیفه کند، دستورات 
دریافت  پارلمانی  معاون  از  را  خود 
که  آمار  و  بررسیها  ادارۀ  و  می کرد 
باید بازوی اصلی برای بررسی مسائل 
مختلف مالی و ارزیابی دائم از نحوۀ 
ادارۀ  به  عنوان یک  باشد  امور  انجام 
قرار  اداری  امور  واحد  در  بی ارزش 
داشت و موارد متعددی از این قبیل. 
البته ممکن است از دیدگاه کسانی 
آشنایی  دارایی  وزارت  امور  به  که 
سازمانی  آشفتگی  گونه  این  ندارند 
به نظر چندان مهم جلوه نکند ولی 
در عمل از لحاظ دستگاهی که باید 
بطور منظم مانند قلب در بدن انسان 
به کوچکترین واحدهای سازمانی در 
سراسر کشور و در دورترین نقاط در 
کشور پهناوری مانند ایران خدمات 
مالی ارائه کند، بسیار مهم و اساسی 

است.
بررسی ها  این  نتیجه  به هرحال، 
وزیر  ناصر  آقای  توجه  مورد  بسیار 
دارایی قرار گرفت و به من اطمینان 
اساسی  اقدام  آن  دربارۀ  که  دادند 
کار،  شروع  برای  و  کرد  خواهند 
موضوع رسیدگی به قوانین و مقررات 
و تصویبنامه ها و بخشنامه ها و حذف 
سرلوحۀ  در  را  منسوخه  مقررات 
کار قرار دادند و قرار شد از سه نفر 
کارمندان باسابقه و بازنشسته ادارۀ 
مقابل  در  که  شود  دعوت  بودجه 
پاداش مناسبی تمام قوانین و مقررات 
و کلیه مدارک مربوطه را که تکلیفی 
برای وزارت دارایی تعیین می نماید 
موارد  و  کرده  بررسی  و  جمع آوری 
منسوخه را تعیین و مجموعه ای از 
کلیۀ دستوراتی که باید مورد استفادۀ 
مأمورین وزارت دارایی قرار گیرد تهیه 
نمایند. این کار از چند روز بعد شروع 
شد و سه نفر از کسانی که کارشناسی 
اغلب  تأیید  مورد  باره  این  در  آنها 
مدیران قرار داشت، انتخاب گردیدند 
و وظایف خود را تحت نظر خزانه داری 

کل آغاز نمودند.
در اواخر تابستان آقای ناصر وزیر 
گفتند  و  کردند  احضار  مرا  دارایی 
مقامات  با  مذاکره  برای  است  قرار 
کنسرسیوم نفت در لندن هیأتی با 
دکتر  روحانی،  فؤاد  آقایان  شرکت 
رضا فالح، مهندس اتحادیه، مهندس 
پرخیده، مهندس فرخان و عرفانی 
هم  شما  کنند؛  عزیمت  لندن  به 
به عنوان نمایندۀ وزارت دارایی باید 
سؤال  کنید.  هیأت شرکت  این  در 
کردم وظیفۀ من چیست؟ فرمودند 
راه  برای  ایران  نفت  ملی  شرکت 
انداختن کامل صنعت نفت، مسائلی 
کنسرسیوم  کمک  با  باید  که  دارد 
حل شود. بنابراین نمایندگان شرکت 
وارد هستند  به موضوع  نفت کامال 
و شرکت شما جنبۀ تأیید دولت و 
وزارت دارایی را دارد. سؤال کردم آیا 
مصلحت نمی دانید که از این فرصت 
استفاده کرده و از مقامات کنسرسیوم 
میزان  کردن  اضافه  با  که  بخواهیم 
استخراج نفت، درآمد دولت را افزایش 
دهند زیرا با مقایسۀ درآمد کشورهای 
دیگر نفتخیز مانند عربستان، کویت 
و عراق دیده می شود که درآمد ایران 
در پایین ترین سطح قرار دارد و هرگاه 
ما بتوانیم آنها را قانع کنیم که تولید 
نفت ایران را افزایش داده و به سطح 
برسانند،  منطقه  کشورهای  سایر 
کلیه مشکالت مالی دولت که هر روز 
دست به گریبان آن هستیم، برطرف 
در  را  موضوع  فرمودند  خواهد شد. 
هیأت مطرح کنید و به نحو مناسبی 

در مذاکرات عنوان کنید.
بعد از یکی دو روز این هیأت به 
لندن عزیمت کرد و در هتل ُدرچستر 
که قبال از طرف کنسرسیوم پیش بینی 
شده بود اقامت گزید. قبل از شروع 
مذاکرات، اتاق مخصوصی برای تبادل 
نظر اعضای هیأت در نظر گرفته شد و 
ریاست جلسات را آقای فؤاد روحانی 
مدیر و مشاور حقوقی شرکت نفت 
عهده دار بود. در جلسات هیأت هر یک 
از اعضاء نظرات خود را در مورد حوزۀ 
فعالیتشان در ارتباط با کنسرسیوم 
مطرح کردند و من نیز نظر وزارت 
دارایی را در مورد اضافه تولید عنوان 
کردم و آمار و ارقام درآمدهای ایران 
را در مقایسه با درآمدهای کشورهای 
عربی به اطالع آقایان رساندم و قرار 
شد آقای فؤاد روحانی در جلسات با 
مقامات کنسرسیوم وظیفه سخنگو 
را به عهده گرفته و هرگاه لزومی پیدا 
شد از افراد هیأت برای توضیح اضافی 

کمک بگیرند.

اعتراضات در عراق ماه مه ۲۰۲۰
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=جابجایی پادگان ها یکی 
از بزرگترین خیانت های علی 
خامنه ای و فرماندهان ارتش 
علیه خود ارتش و علیه مردم 
است. هر کدام از فرماندهان 
بود  بیشتر  ارشد که زورش 
بخشی از دارایی  های ارتش 

را با زد و بند باال کشیدند.
سلیمانی  علی اکبر   =
و  دفاعی  مهندسی  معاون 
وزارت  غیرعامل  پدافند 
از  بسیاری  می گوید  دفاع 
نیروهای  امالک  و  اراضی 
و  مستندسازی  مسلح 

جانمایی نشده است!
صورت  توافقات  =طبق 
اراضی  درصد   ۷۰ گرفته 
در  واقع  تهران   ۰6 پادگان 
)پاسداران(  سلطنت آباد 
 ۳۰ و  شده  شهرداری  سهم 

درصد سهم ارتش.
- روزنامه »وطن امروز« در 
اقدامی بی سابقه در گزارشی 
با عنوان »هدیه به مردم یا 
تراکم فروشی؟!«  از  کاسبی 
و  ارتش  پنهانی  توافق 
کرده  پیگیری  را  شهرداری 
که  است  شده  معلوم  و 
و  برج سازی  سر  بر  موضوع 

تراکم فروشی است!
=علی اعطا عضو شورای 
توییتی  در  تهران  شهر 
در  همکارانش  از  معنی دار 
درباره  خواسته  شهرداری 
15 هکتار باقیمانده با مردم 

صحبت کنند!
روز شنبه ۱۷ خرداد با حضور فرمانده 
کل ارتش جمهوری اسالمی و شهردار 
تهران و اعضای شورای اسالمی شهر و 
گروه قابل توجهی از مقامات کشوری 
و لشکری مراسم کلنگ زنی و تبدیل 
پادگان ۰۶ ارتش به »پارک ارتش« با 

نواختن طبل و شیپور برگزار شد.
 5۲ از  بیش  متراژ  با   ۰۶ پادگان 
سلطنت آباد  شمالی  اراضی  در  هکتار 
با  تهران  نقاط  بهترین  از  )پاسداران( 
آب و هوای خوش و درختان قدیمی 
از  پیش  پادگان  این  است.  و سرسبز 
انقالب مرکز آموزش درجه داران نیروی 
به  مرکز  این  اما  بود  ارتش  زمینی 
پرندک در جنوب غربی تهران منتقل 
شد و ارتش و شهرداری توافق کردند 

اُمرای زمینخوار ارتش اراضی پادگان سلطنت آباد را نیز باال می کشند؛ 
عبدالرحیم موسوی: دستور فرمانده کل قواست!

با هدف رفع کمبود فضای سبز عمومی 
پایتخت این محوطه را تبدیل به پارک 

برای استفاده ی همگان کنند.
در  پارک  این  ایجاد  سر  بر  توافق 
محمدباقر  که  گرفت  صورت  دوره ای 
قالیباف شهردار تهران بود اما ماجرا این 
است که تبدیل این پادگان به پارک 
فقط ظاهر قضیه بوده است! در پشت 
بود  قرار  که  خیرخواهانه  برنامه  این 
شوند،  بهره مند  آن  از  تهران  ساکنان 
واگذاری  و  جابجایی ها  مثل  درست 
حجم  ارتش  اراضی  و  امالک  دیگر 
بزرگی از فساد وجود دارد که چون پای 
منافع نظامی ها در میان است، ابعاد آن 

رسانه ای نمی شود.
بزرگترین  از  پادگان ها  جابجایی 
خیانت های علی خامنه ای و فرماندهان 
مردم  علیه  و  ارتش  علیه خود  ارتش 
است زیرا میلیون ها هکتار از زمین ها 
دارایی  های  مهمترین  از  که  امالک  و 
ارتش بوده اند مستندسازی نشده و هر 
زورشان  که  ارشد  فرماندهان  از  کدام 
دارایی  های  از  بخشی  رسید  بیشتر 
ارتش، نیروی نظامی متعارف کشور، را 

با زد و بند باالکشیدند!
در  ارتش  اراضی  تصاحب  برای 
و  باید شهرداری ها  سلطنت آباد حتماً 
شهردارها با فرماندهان ارتش همکاری 
به همین دلیل حدود یک  می کردند 
دهه بر سر آنکه از چه راهی می شود 
این اراضی را با کمترین دردسر تغییر 
کاربری داد چانه زنی و مذاکره شد تا 
اینکه نهایتاً طرفین توافق کردند ۷۰ 
 ۳۰ و  شهرداری  سهم  اراضی  درصد 

درصد سهم ارتش شود.
گروهی  و  شخصی  منافع  بر  عالوه 
مشکالت  حکومت،  درون  مافیاهای 
طبیعی و فرهنگی نیز برای واگذاری 
این پادگان زیاد بود. از جمله واگذاری 
داخل  سلطنت آباد«  قاجاری  »باغ 
پادگان که شهرداری قصد داشت آن 
را تبدیل به موزه کند، ارزش فرهنگی 
داشت و نمی شد آن را نادیده گرفت؛ 
یا اختالف بر سر بخش هایی از اراضی 

که هم ارتش آن را می خواست و هم 
اساس  بر  هم  کدام  هر  و  شهرداری 
کاربری و منافع خود روی آن حساب 

باز کرده بودند.
پیروز حناچی در مورد شکل توافق 
با ارتش می گوید: »۷۰ درصد زمین ها 
معادل ۳5 هکتار سهم شهرداری شد 
به  تا  درآمد  یکپارچه  صورت  به  که 
همراه باغ قاجاری سلطنت آباد در قالب 
یک بوستان در اختیار مردم قرار گیرد 
و ۱۰ هکتار ساختمان های این پادگان 
هم حفظ شده و ]تا[ کاربری مناسب 

برای آن تعریف شود«.
رضا خرم طوسی رئیس بنیاد تعاون 
یک  در   ۹۹ خرداد   ۱۷ روز  ارتش 
سخنرانی ادعا کرد تبدیل اراضی ارتش 
به به بوستان گامی برای تامین منافع 
ملت است! اما شنیده ها حاکیست که 
ارتش و شهرداری  توافق  در محتوای 
بندهای غیرقانونی وجود دارد که منافع 
را  پارک  به  پادگان  تبدیل  از  حاصل 
نیز طبق معمول سرازیر جیب اُمرای 
ارتش می کند.حاال در اقدامی بی سابقه 
با  گزارشی  در  امروز«  »وطن  روزنامه 
از  کاسبی  یا  مردم  به  »هدیه  عنوان 
تراکم فروشی؟!« توافق پنهانی ارتش و 
شهرداری را پیگیری کرده و همانطور 
که قابل حدس و گمان بود، افشا شده 
برج سازی  سر  بر  موضوع  که  است 
که  حالی  در  است.  تراکم فروشی  و 
زمین  حناچی می گوید »۱۰ هکتار« 
که  است  آن  واقعیت  اما  مانده  باقی 

»۱5 هکتار« سهم ارتش شده است!
تهران  اعطا عضو شورای شهر  علی 
در توییتی معنی دار از همکارانش در 
هکتار   ۱5 درباره  خواسته  شهرداری 

باقیمانده با مردم صحبت کنند!
در منطقه ای از تهران که تراکم فروشی 
مشمول مقررات محدودکننده است و 
زمین ها میلیاردها تومان ارزش دارند 
نه متراژ و مساحت خالص و ناخالص 
اهداف  نه  و  است  مشخص  زمین ها 
کاربری تجاری و مسکونی آنها شفاف 
است!  زد و بندها دقیقاً از همین عدم 

»قانون جرم سیاسی« و »امتیازات« 
آن شامل »مجرمانی« می شود که در 
پی اصالح امور باشند و نه براندازی!

قضاییه:  قوه  =سخنگوی 
قانون  مشمول  که  کسانی 
جرم سیاسی باشند یعنی با 
بدون  و  امور  اصالح  انگیزه 
به  نسبت  براندازی،  قصد 
مقامات سیاسی قوای سه گانه 
کشور، وزرا، معاونین وزرا و 
و  حکومتی  مسئوالن  دیگر 
همچنین نمایندگان مجلس 
نگهبان،  شورای  اعضای  و 
و  دهند  نسبت  را  مواردی 
توهین و افترا داشته باشند 
انجام  را  اکاذیبی  نشر  یا  و 
هدف  که  حالی  در  دهند 
آنها اصالح امور است و قصد 
با نظام و براندازی را  مقابله 
ندارند مشمول این قانون و 

امتیازات آن می شوند!
=معیار تشخیص »توهین« 
و »نشر اکاذیب« با نهادهای 
امنیتی چون وزارت اطالعات 
سپاه  اطالعات  سازمان  و 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
بود. خواهد  قضاییه  قوه  و 
نهادهای  همچنان   =
امنیتی و قوه قضاییه می توانند 
اتهاماتی امنیتی برای فعاالن 
نظر  در  مدنی  و  سیاسی 
گرفته و بر آن اساس شیوه 
بازرسی، دادرسی  بازداشت، 
اساس  بر  حکم  صدور  و 
کند.  پیدا  ادامه  فعلی  روال 
سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه 
بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی را 
با عنوان »لزوم اجرای عدالت و رسیدگی 
جرائم  مرتکبان  اتهامات  به  منصفانه 
سیاسی« برای اجرا ابالغ کرد. بر اساس 
این بخشنامه همه دادگاه های متهمان 
سیاسی باید با حضور هیأت منصفه و 
به صورت علنی برگزار شود.بخشنامه 
رسیدگی  و  عدالت  اجرای  »لزوم 
جرائم  مرتکبان  اتهامات  به  منصفانه 
سیاسی« روز شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 
توسط سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه 
قضاییه ابالغ شد.بر اساس این بخشنامه، 
»تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا 
آن  در  پرونده  که  است  دادگاهی  یا 
مربوط  دادگاه  یا  دادسرا  است،  مطرح 
در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید 
از  متهم  قصد  و  انگیزه  جرم،  ماهیت 
دهد.« قرار  نظر  مد  را  جرم  ارتکاب 

در بخشی از این ابالغیه آمده است 
مطروحه  پرونده های  مورد  »در  که 
در دادگاه کیفری ۲ و انقالب، هر گاه 
بررسی  با  کننده،  رسیدگی  دادگاه 
مطالعه  و  مستندات  و  کیفرخواست 
جرائم  از  را  ارتکابی  جرم  پرونده، 
مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی 
قرار عدم  با  را  پرونده  تشخیص دهد، 
صالحیت به دادگاه کیفری یک مرکز 
استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از 
مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آئین 
دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری 
می نماید.« ارسال  تهران  استان  یک 

همچنین روند برگزاری دادگاه تجدید 
نظر بر اساس این بخشنامه به این صورت 
است که »چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از 
ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن 
دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص 
داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی 
با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع 
صالح ارسال می نماید.«این در حالیست 

که »ماده ۲ قانون جرم سیاسی« از جمله 
اتهامات مورد بررسی خواهد بود؛ ماده ای 
که بر اساس آن »توهین به مقدسات، 
رهبری و مراجع تقلید« جرم سیاسی 
شناخته نمی شود و مصداق جرائم امنیتی 

خواهد بود!
جرم  قانون   ۲ »ماده  در  همچنین 
قوای  رؤسای  به  توهین  سیاسی« 
»نشر  و  انتخاباتی  جرائم  سه گانه، 
اکاذیب« از جمله موارد جرائم سیاسی 
تشخیص  معیار  دیگر  سوی  است.از 
با  نیز  اکاذیب«  »نشر  و  »توهین« 
نهادهای امنیتی چون وزارت اطالعات و 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب 
بود. خواهد  قضاییه  قوه  و  اسالمی 

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضاییه نیز صبح روز یکشنبه ۱۸ خرداد 
از  بخشنامه  »این  کرد:  اعالم   ۱۳۹۹
همین امروز الزم االجراست و از همین 
امروز همکاران ما موظف شدند محتوا و 
مفاد این بخشنامه را در رسیدگی های 
قضایی خودشان مورد نظر قرار بدهند.«

است  افزوده  اسماعیلی  غالمحسین 
که »متهمان و محکومان جرائم سیاسی 
از برخی امتیازات قانونی که در ماده ۶ 
شده  گرفته  نظر  در  آنها  برای  قانون 
برخوردارند مانند آنکه محل نگهداری 
آنها از سایر متهمان جدا است و الزامی 
و  ندارند  زندان  لباس  پوشیدن  به 
می توانند از نشریات و کتب و تلویزیون 
خانواده  با  می توانند  و  کنند  استفاده 

خود ارتباط داشته باشند.«
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفته 
میزان  بین  مورد  یک  در  »فقط  که 
نظر  در  تفاوت  می توانیم  مجازات 
بگیریم و آنجا که قانونگذار گفته است 
که شرایط تکرار جرم در جرم سیاسی 
لحاظ نمی شود و در سایر جرائم تکرار 
جرم جزء علل مشدده است و موجب 
جرم  در  اما  می شود،  مجازات  تشدید 
سیاسی، قائده ]قاعده[ تکرار، عملیاتی 
نمی شود و همان مجازات اصلی برای 

فرد مرتکب در نظر گرفته می شود.«
به  پاسخ  تابناک، وی در  به گزارش 
این پرسش که این بخشنامه شامل چه 
افرادی خواهد شد، تاکید کرد: »همه 
کسانی که مشمول قانون جرم سیاسی 
و  امور  اصالح  انگیزه  با  یعنی  باشند؛ 
بدون قصد براندازی، نسبت به مقامات 
وزرا،  کشور،  سه گانه  قوای  سیاسی 
معاونین وزرا و دیگر مسئوالن حکومتی 
و همچنین نمایندگان مجلس و اعضای 
شورای نگهبان، مواردی را نسبت دهند 
و توهین و افترا داشته باشند و یا نشر 
که  حالی  در  دهند؛  انجام  را  اکاذیبی 
قصد  و  است  امور  اصالح  آنها  هدف 
مقابله با نظام و براندازی را ندارند. این 
قبیل از افراد برابر این قانون، از امتیازات 
پیش بینی شده در قانون جرم سیاسی 
قوه  ریاست  الصدور  اخیر  بخشنامه  و 
شد.«بر  خواهند  برخوردار  قضاییه 
اساس این بخشنامه همچنان نهادهای 
امنیتی و قوه قضاییه می توانند اتهاماتی 
امنیتی برای فعاالن سیاسی و مدنی در 
نظر گرفته و بر همین اساس نیز شیوه 
صدور  و  دادرسی  بازرسی،  بازداشت، 
حکم بر اساس روال فعلی ادامه پیدا کند.

در  قانون  این  که  است  گفتنی 
اردیبهشت ۱۳۹5 در مجلس شورای 
اسالمی تصویب شد اما در این مدت 
هیچ پرونده ای با عنوان »جرم سیاسی« 
تشکیل و رسیدگی نشده است. اکنون 
باید دید بر اساس بخشنامه صادر شده 
از سوی ابراهیم رئیسی درباره اجرای 
پرونده های  از  درصد  قانون، چند  این 
قضایِی فعاالن سیاسی به عنوان »مجرم 
سیاسی« و با برخورداری از امکانات وعده 
داده شده در آن پیگیری خواهد شد.

حسن روحانی و ابراهیم رئیسی  پادگان ۰6 »مرکز آموز درجه داری سلطنت   آباد«

شفافیت ها شروع می شود.
عبدالرحیم  انتقادات،  گرفتن  باال  با 
موسوی فرمانده ارتش روز ۲۲ خرداد در 
جریان بازدید از پدافند هوایی سمنان، 
آب پاکی را روی دست همه ریخت و 
اعالم کرد »بنا بر مصوبه فرمانده معظم 
به   ۰۶ پادگان  درآمد  تمام  قوا  کل 
مسکن و معیشت کارکنان اختصاص 
معیشت  و  »مسکن  یافت!«  خواهد 
کارکنان« فقط یک پرده ی استتار برای 
اُمرای ارتش است و معنی این استناد 
به »فرمانده معظم کل قوا« این است 
سلطنت آباد  زمین های  سرنوشت  که 
نیز با چراغ سبز علی خامنه ای مشابه 

اراضی لویزان خواهد بود.
اما شهروندانی که مدت هاست هیچ 
اعتمادی به حکومت و مقامات کشوری 
و  زد  متوجه  ندارند  آن  لشکری  و 
بندهای این مقامات هستند و به این 
موضوع نیز واکنش نشان دادند. کاربری 
پرسیده چرا فقط پادگان های ارتش )و 

نه سپاه پاسداران( بوستان می شوند؟!
سپاه  زیرا  است  درست  نکته   این 
پاسداران انقالب اسالمی زیر بار تحویل 
پادگان ها و اراضی مصادره شده که در 

اختیار آن قرار گرفته است نمی رود.
تهران  شرق  در  اراضی  این  از  یکی 
»قصر فیروزه« است که توسط نیروی 
دریایی سپاه پاسداران اشغال شده است. 
شهرداری  بین  مذاکراتی  سال هاست 
تهران و نیروی دریایی سپاه پاسداران 
بازدید  امکان  تا  است  انجام  حال  در 
شهروندان از بنای تاریخی »قصر فیروزه« 
شود. فراهم  اسلحه  موزه  عنوان  به 

در سال های اخیر بنیاد تعاون ارتش 
صدها هکتار از اراضی پادگانی را واگذار 
سلیمانی  علی اکبر  گفته  به  اما  کرده 
پدافند  و  دفاعی  مهندسی  معاون 
پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  غیرعامل 
اراضی و  از  نیروهای مسلح »بسیاری 
امالک نیروهای مسلح مستندسازی و 
در کاداستر هم جانمایی نشده است«.

از  ارتش  ارشد  فرماندهان  جیب 
اما  می شود  پُر  پادگان ها  جابجایی 
همچنان که در گذشته نیز تکرار شد 
سودی برای پرسنل میانی و افسران و 
درجه داران و بهبود شرایط زندگی آنان 

نخواهد داشت.
ویژه  خانه های  در  ارتش  اُمرای 
همزمان  و  می کنند  زندگی  سازمانی 
اما  برخوردارند  خوب  تسهیالت  از 
حقوق های  با  ارتش  بدنه  و  پرسنل 
در  را  سختی  زندگی  پایین  بسیار 
شرایط دشوار می گذارنند. شرکت های 
پیمانکاری پول بسیاری از آنها را گرفته 
تا خانه سازی کند اما بسیاری از آنها دو 
دهه است که صاحب خانه نشده اند و یا 
سرمایه های اندک آنها به نحوی دیگر از 

دست رفته است.

دستگاه  =سخنگوی 
اسالمی:  جمهوری  قضایی 
مجد  موسوی  سیدمحمود 
سیا  به  هم  و  موساد  به  هم 
اخذ  قبال  در  و  بود  وصل 
دالر برای آنها در حوزه های 
امنیتی و نیروهای مسّلح از 
اطالعات  قدس  سپاه  جمله 

جمع آوری می کرد.
»سیدمحمود  =اسم 
برای  که  مجد«  موسوی 
نخستین بار مطرح می شود 
است  واقعی  نیست  معلوم 
این  در صورت صحت  آیا  و 
خبر، وی تنها بوده یا عضوی 

از یک شبکه بوده است.
جمهوری  قضائیه  قوه  سخنگوی 
اعالم  خرداد   ۲۰ سه شنبه  اسالمی 
کرد جاسوس سیا و عامل جمع آوری 
اطالعات محل استقرار قاسم سلیمانی 
بازوی  قدس،  سپاه  پیشین  فرمانده 
خارجی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
به اعدام محکوم شده است.غالمحسین 
با  خود  خبری  نشست  در  اسماعیلی 
اشاره به نام »سیدمحمود موسوی مجد« 
که به گفته ی وی »هم به موساد و هم 

سیا وصل بود« مدعی شد که او »در 
قبال اخذ دالر، برای آنها در حوزه های 
امنیتی و نیروهای مسلّح از جمله سپاه 
قدس و محل استقرار و ترددهای سردار 
سلیمانی اطالعاتی را جمع آوری کرده 
بود و در اختیار دشمن می گذاشت.« 
حکم  »با  فرد  این  که  داد  ادامه  وی 
دادگاه انقالب به اعدام محکوم شد«.او 
افزود »شعبه ۱۹ دیوان عالی این حکم 
را تأیید کرد و به زودی اجرا می شود«. 
این در حالیست که تا کنون هیچ نامی 
از این فرد و دستگیری وی در ارتباط 
رسانه ها  در  سلیمانی  قاسم  کشته  با 
هفته  دو  یکی  بود.البته  نشده  منتشر 
از شکار سلیمانی خبر همکاری  پس 
با  عراقی  و  سوری  »خبرچین«های 
ارتش آمریکا برای لو دادن محل تردد 

اما  کرد.  درز  بیرون  به  سلیمانی 
سخنگوی قوه قضائیه اشاره ای به ملیت 
صاحب نام »سیدمحمود موسوی مجد« 
که ایرانی به نظر می رسد نکرده است.

مورد  در  اطالعاتی  هیچ  اگرچه 
»سیدمحمود موسوی مجد« در دست 
نیست اما او هر که هست می بایست 
نفوذ قابل توجهی در سپاه قدس داشته 
از محل تردد و رفت و آمد  باشد که 
قاسم سلیمانی با خبر بوده یا شده است. 
این درحالیست که سوم خرداد حسین 
امیرعبداللهیان دستیار امور بین المللی 
علی الریجانی رئیس پیشین مجلس 
شورای اسالمی در یک مصاحبه ای ادعا 
کرد سلیمانی در داخل سرزمین های 
مقامات  خواب  اتاق  داخل  تا  اشغالی 

ارشد اسرائیل دسترسی داشته است!

نیز  گذشته  سال  مهرماه  اوایل  در 
سیا  برای  جاسوسی  اتهام  به  فردی 
در  شد.همچنین  اعدام  به  محکوم 
بازداشت  از  اطالعات  وزارت  سال ۹۸ 
در  جاسوسی  با  ارتباط  در  تن   ۱۷
مراکز حساس امنیتی ایران خبر داد. 
در همان زمان مدیرکل ضدجاسوسی 
سیا  سازمان  گفت  اطالعات  وزارت 
برای  و  دارد  جاسوسان  از  شبکه ای 
هر منبع و جاسوس خود یک سایت 
و فضای اختصاصی طراحی کرده و به 
تعداد هر جاسوس سایت وجود دارد. 
بود »اطالعاتی که  او همچنین گفته 
در این سیستم به دست آوردیم را در 
دادیم  قرار  اطالعاتی  متحدان  اختیار 
که در نهایت به شناسایی جاسوسان 
در دیگر کشورها منجر شد.«نهادهای 
در  اسالمی  جمهوری  اطالعاتی 
حالی  در  خود  اطالعاتی  قدرت  مورد 
سردارشان  که  می  کنند  بزرگ نمایی 
قاسم سلیمانی در یک حمله پهپادی 
فرودگاه  حوالی  در  آمریکا  توسط 
بغداد به همراه چند تن دیگر از جمله 

ابومهدی المهندس کشته شد!
حاال با فرض صحت ادعای جاسوسی 
نام »موسوی مجد«  با  فردی  اعدام  و 
یا هر فرد دیگری، مشخص نیست که 
او تنها بوده و یا یک شبکه اطالعاتی 
برای شکار فرمانده پیشین سپاه قدس با 
نیروهای آمریکایی همکاری داشته است.

صدور حکم اعدام برای جاسوسی که محل تردد قاسم سلیمانی را لو داد
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عوامل تاثیرگذار بر 
هورمون رشد

هورمون رشد باعث افزایش قد به خصوص در استخوان 
و غضروف می شود . ولی هورمون جنسی زنانه استروژن سبب 

بسته شدن مرکز رشد استخوانی و کاهش رشد استخوانی می شود 
به همین سبب بعد از شروع قاعدگی سرعت رشد قدی در دختران کندتر 

می شودو معموال قد دختران در این زمان حداکثربیش از ۶ سانتی متر افزایش 
نمی یابد.کوتاهی قد یکی از مشکالت تغذیه ای کودکان است. رشد طبیعی قد 

شاخص سالمت کودک است. کوتاهی قد اگرچه به تنهایی یک بیماری نیست،اما 
ممکن است از تظاهرات بیماری های دیگر باشد. عدم تغذیه کافی وکمبود ترشح 
هورمون رشد از علل مهم کوتاهی قد در کودکان است که با تشخیص زود هنگام درمان 
می شود. هورمون رشد از بخش قدامی غده هیپوفیز آزاد می شود. این هورمون باعث 
افزایش رشد استخوانی در صفحه رشد می شود و در عملکرد و سوخت وسازمواد قندی 
و چربی در بدن نقش دارد. اختالل در ترشح این هورمون با توجه به وسیع بودن آثارآن 
باعث ابتال به بیماری های مختلفی می شود.هورمون رشد از ابتدای تولد نقش مهمی 
درسالمت انسان داشته و در بزرگساالن هم ترشح می شود اما بعد از بلوغ ترشح 
آن کاهش می یابد. چون در بزرگساالن صفحه رشد استخوانی بسته می شود و 
نقشی در افزایش قد ندارد. تستوسترون مهم ترین هورمون مردانه و موثر در 

رشد و تکامل اندام های جنسی و بروز صفات ثانویه جنسی مانندبزرگ 
شدن بیضه ها،رویش موی صورت و خواص آنابولیک آن مانند 

رشدعضالت و توده استخوانی می باشد. این هورمون باعث 
جهش رشد در نوجوانان ونهایتا توقف رشدقدی 

انتهای  دو  در  بستن صفحات رشد  با 
استخوان می شود .

زنان  شاخص

گذشت عمر و بجز یادی از شبابم نیست
در این سیاه شب روزگار، خوابم نیست

میان کشتی غمها نشسته تنهایم
دریغ و درد که در پیش، جز سرابم نیست

فسانه بود جوانی، فریب بود امید
درون دام حقیقت قرار و تابم نیست

به عمق ظلمت هستی چو چشم بگشودم
شهاب بود وجودم کنون شهابم نیست

نه کودکم که به بازیچه خوش کنم دل خویش
بجز هوای رخ ساقی و شرابم نیست

کجاست جلوۀ روئی که روشنی بخشد
که شام، تیره و ره دور و ماهتابم نیست
غزالم و به غزل رام کی شوم »لعبت«؟
که در گذرگه صیاد، آنچه یابم نیست

خواب مفید باشند.
به عنوان مثال یک مطالعه نشان داد 
که مصرف ۱۰ گرم یا تقریبا ۲/۱ قاشق 
غذاخوری عسل آن هم ۳۰ دقیقه قبل 
از خواب، باعث بهبود کیفیت خواب و 
کاهش سرفه در شب در ۳۰۰ کودک 
مبتال به عفونت های تنفسی می شود.

به طور مشابه مطالعه ای که بر روی 
۴۲۱ سالمند انجام شد نیط نشان داد 
افرادی که مرتبا شیر یا فرآورده های 
شیر مصرف می کنند، کمتر احتمال 
دارد که در زمان خوابیدن دچار مشکل 

شوند.
این نوشیدنی از استحکام استخوان 

ها پشتیبانی می کند
شیر منبع عالی از کلسیم است. کلسیم 
ماده مغذی مهمی است که در سالمت 
استخوان ها نقش اساسی دارد. برخی 
که  هستند  آن  از  حاکی  تحقیقات 
مواد  تراکم  تواند  می  شیر  نوشیدن 
معدنی در استخوان را بهبود بخشد و 
ممکن است با کاهش شانس ابتال به 

پوکی استخوان و شکستگی در ارتباط 
تواند  می  عسل  و  شیر  باشد.ترکیب 
باعث افزایش تراکم مواد معدنی شده 
در  ترغیب کند.  را  استخوان سازی  و 
که  داد  گزارش  بررسی  یک  حقیقت 
عسل به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی 
و ضد التهابی خود می تواند از سالمت 

استخوان ها محافظت کند.
یک بررسی دیگر که نه مطالعه را تحلیل 
مصرف  که  داد  نشان  نیز  بود  کرده 
مکمل عسل می تواند برخی از تأثیرات 
منفی ناشی از ورزش کردن را در ضمن 

افزایش استخوان سازی، کاهش دهد.
می تواند سالمت قلب را ارتقا بخشد

هرگاه که صحبت از سالمت قلب می 
شود، جای خالی ترکیب شیر و عسل 
در  خاص  طور  به  شود.  می  احساس 
تحقیقات نشان داده شده است که شیر 
)کلسترول   HDL کلسترول  سطح 
نوع  این  دهد.  می  افزایش  را  خوب( 
کلسترول می تواند به پاک کردن پالک 
برای  و  کرده  کمک  ها  شریان  از  ها 
محافظت از بدن در برابر بیماری های 
قلبی مفید باشد. با این حال این خواص 
پرچرب  یا  کامل  شیر  مورد  در  فقط 

عسل  و  شیر 
است  کالسیک  ترکیبی 
که اغلب یا در دمنوش ها، نوشیدنی 
ها و دسرها استفاده می شود یا به 
صورت یک نوشیدنی مجزا و در جهت 
تقویت قوای جسمی بدن مصرف می 
شود. ترکیب شیر و عسل عالوه بر 
است،  بخش  آرامش  بسیار  اینکه 
می تواند طعم و مزه ای خاص را به 

دمنوش ها ما بدهد.
دلیل  به  ماده  دو  این  عالوه،  به 
موضوع  دارند،  که  دارویی  خاصیت 
و  اند  گرفته  قرار  مختلفی  مقاالت 
اغلب به عنوان داروی طبیعی برای 
درمان انواع بیماری ها مورد استفاده 
قرار می گیرند. در این مقاله از مجله 

پیام سالمت به بررسی خواص ترکیب 
شیر و عسل می پردازیم.

فواید ترکیب شیر و عسل
و عسل  ترکیب شیر  منظم  مصرف 
ممکن است فواید زیادی برای بدن 
داشته باشد. در ادامه به برخی از این 

فواید اشاره می کنیم.
ترکیب شیر و عسل ممکن است 
بخشد بهبود  را  خواب  کیفیت 

از  قبل  درست  افراد  از  بسیاری 
خواب یک لیوان شیر گرم با عسل 
می نوشند تا بهتر بخوابند. تا کنون 
تحقیقات علمی زیادی از این نظریه 
مثال  عنوان  به  اند.  کرده  حمایت 
مطالعه ای شامل ۶۸ شرکت کننده 
بود که به دلیل بیماری های قلبی در 
بیمارستان بستری بودند. نتایج این 
تحقیق نشان داد که نوشیدن مخلوط 
شیر و عسل آن هم دو بار در روز به 
مدت ۳ روز، کیفیت کلی خواب این 

بیماران را بهبود می بخشد.
نیز  دیگر  مطالعه  عالوه، چندین  به 
اند که شیر و عسل هم  نشان داده 
به صورت  و هم  ترکیبی  به صورت 
جداگانه می توانند برای بهبود کیفیت 

وارتو طریان
)1۲۷5 - 1۳5۳(

وارتو طریان با نام هنری الال ، بازیگر 
ارمنی تبار  ایرانی  تئاتر  کارگردان  و 
بود. وی نخستین بانوی ایرانی است 
را کارگردانی کرده  نمایشنامه ای  که 
زنانی  اولین  از  همچنین  وی  است. 
در  وی  رفت.  صحنه  روی  که  است 
شهر تبریز به دنیا آمد. وارتو طریان 
پس از پایان تحصیالتش در »مدرسه 
سوئیس  عازم  هایگازیان«،  مختلط 
شد و در رشته تئاتر تجربه اندوخت، 
با تحصیل در سوئیس فن  همزمان 
بیان را نیز فرا گرفت. پس از بازگشت 
»انجمن  تئاتر  گروه  به  تهران  به 
ازدواج  و  پیوست  تئاتر«  دوستداران 
با آرتو طریان، به همراه همسرش در 
نمایش های متعددی به روی صحنه 
آمد و بیش از ۲5 سال در این عرصه 
از  پرداخت.آنها  مستمر  فعالیت  به 
۱۹۱۴ میالدی فعالیت رسمی هنری 
خود را شروع کردند و در این مدت به 
دو هنرمند اصلی صحنه های نمایش 
بهار  شدند.در  تبدیل  تهران  ارمنیان 
سال ۱۳۰۷ آرتو طریان و همسرش 
رهسپار رشت شدند. ره آورد آنان برای 

هنردوستان رشت، نمایشنامه کمدی 
»مجسمه مرمری« یا »نیوبه« ترجمه 
ورویر بود. در روز شنبه اول اردیبهشت 
این  آوادیس،  تئاتر  سالن  در  ماه 
نمایشنامه در سه پرده به روی صحنه 
استاد دکلمه  آورده شد.وارتو طریان 
بود و در جامعه باربد شعر »شمع و 
پروانه« سعدی شیرازی را اجرا کرد که 
بسیار مورد توجه قرار گرفت و جراید 
آن روزگار تهران در این مورد مطلبی 
نوشتند.وارتو طریان استاد زبان فرانسه 
بود و در »دارالمعلمین تهران« زبان و 

لعبت واالادبیات فرانسه تدریس می کرد.

Pexels

هرچه وگانیسم محبوب تر شود، تعداد 
بیشتری از خانم ها از جمله خانم های 
باردار، از این روش تغذیه استفاده می 
زیادی  فواید  این رژیم غذایی  کنند. 
برای بدن دارد. کاهش خطر ابتال به 
دیابت نوع ۲ و بیماری های قلبی از 
جمله مهمترین فواید این رژیم غذایی 
افراد  از  برخی  حال،  این  با  هستند. 
نگران این هستند که رژیم وگان باعث 
کمبود مواد مغذی در بدن شان شود 
و به ویژه برای زنان باردار یا نوزادان 
آنها خطرناک باشد. در این مقاله به 
بررسی تحقیقات فعلی، برای تعیین 
امنیت استفاده از رژیم غذایی وگان در 
دوران بارداری می پردازیم و در مورد 
چگونگی رعایت این رژیم غذایی به 

نکاتی اشاره می کنیم.
رعایت رژیم غذایی وگان در دوران 

بارداری
برخی از متخصصان، به دلیل کمبود 
مواد مغذی و نامناسب بودن این رژیم 
مراحل  در  را  آن  از  استفاده  غذایی، 
بارداری  مانند  زندگی  تر  حساس 
ممنوع می دانند. دلیل آنها هم این 
طور  به  غذایی  رژیم  این  که  است 
مانند  مغذی  مواد  حیث  از  طبیعی 
امگا ۳،  های  چربی   ،B۱۲ ویتامین
آهن، ید، کلسیم و روی، که همگی 
باالیی  اهمیت  از  بارداری  دوران  در 

برخوردار هستند؛ کمبود دارد.
مصرف کم این مواد مغذی می تواند 
منجر به کمبود مواد مغذی، عوارض 
حاملگی و به خطر افتادن سالمت مادر 
به عنوان مثال کمبود  نوزاد شود.  و 
بارداری  دوران  در   B۱۲ ویتامین 
ممکن است خطر سقط جنین، وزن 
کم نوزاد هنگام تولد، زایمان زودرس 
یا نقص های مادرزادی را افزایش دهد.

از طرفی تحقیقات نشان داده اند زنانی 
که رژیم وگان را دنبال می کنند، در 
مقایسه با زنانی که این کار را انجام 
معرض خطر  در  بیشتر  دهند،  نمی 
عوارض بارداری نیستند. در حقیقت 
برخی از این تحقیقات اذعان داشته 
اند که زنان وگان ممکن است شانس 
کمتری برای ابتال به افسردگی پس از 
زایمان، سزارین و مرگ داشته باشند.

در نتیجه، چندین انجمن تغذیه ای در 
سراسر جهان، از جمله آکادمی تغذیه 
و رژیم های غذایی ایاالت متحده، در 
غذایی  های  رژیم  ایمنی  از  حمایت 
از  زندگی  مراحل  کلیه  برای  وگان 
منتشر  را  اظهاراتی  بارداری  جمله 

کرده اند.
فواید استفاده از رژیم غذایی وگان 

در دوران بارداری
شکل  به  وگان  غذایی  رژیم  رعایت 
اصولی و منطقی نه تنها برای شما و 
جنین تان ضرری ندارد؛ بلکه ممکن 
است پر از فایده باشد. به عنوان مثال، 
رژیم های غذایی گیاهی فیبر زیادی را 
به بدن وارد می کنند اما قند و چربی 
ممکن  این خصوصیات  دارند.  کمی 
افزایش  یا  حاملگی  دیابت  از  است 
سطح قند خون در دوران بارداری و 

را  جنین  و سقط 
افزایش دهد.

آهن : بدن نمی تواند آهن غیر هم 
را که در گیاهان یافت می شود، به 
خوبی جذب کند. این ویژگی ممکن 
است خطر کمبود آهن و عوارض ناشی 
از آن مانند زایمان زودرس و وزن کم 

نوزاد هنگام تولد را افزایش دهد.
ید  : رژیم های غذایی وگان عاری از 
نمک یددار، جلبک دریایی یا مکمل 
های ید ممکن است کمبود این ماده 
مغذی را به همراه داشته باشند. کمبود 
به رشد ضعیف  منجر  تواند  ید می 
نوزادان و همچنین اختالل در عملکرد 

تیروئید و قدرت ذهنی آنها شود.
دوران  در  کلسیم  کمبود   : کلسیم 

بارداری ممکن است خطر ابتال به پره 
اکالمپسی، شکستگی و بیماری های 

استخوانی در مادر را افزایش دهد.
چربی های امگا ۳ : افرادی که به 
رژیم وگان تمایل دارند، معموال اسید 
اسید  و   )EPA( ایکوزاپنتائنوئیک 
)DHA( خونشان  داکوزهگزاوائیک 
کم است. این دو اسید، دو امگا ۳ مهم 
عصبی  سیستم  و  مغز  برای چشم، 

کودک هستند.
پروتئین  ناکافی  مصرف   : پروتئین 
ممکن است رشد جنین را کند کند. 
وگان  غذایی  رژیم  در  که  پروتئینی 
یافت می شود، به درستی هضم نشده 
و فقط ۱۰٪ از نیاز روزانه بدن به این 

درشت مغذی را تامین می کند.
روی : بیشتر خانم ها در دوران بارداری 
روی خیلی کمی دریافت می کنند. 
کمبود این ماده ممکن است منجر 
به وزن کم نوزاد هنگام تولد، زایمان 
طوالنی مدت و زایمان زودرس شود.

کولین : این ماده مغذی برای رشد 
سیستم عصبی کودک ضروری است. 
بیشتر زنان در دوران بارداری خیلی 

کم کولین مصرف می کنند.

در  عادی  غیر  وزن  افزایش  همچنین 
دوران بارداری جلوگیری کند.

عالوه بر این، مقدار زیادی ویتامین با 
رعایت رژیم غذایی وگان، وارد بدن می 
از پره اکالمپسی  شود و ممکن است 
)عارضه ای ناشی از افزایش فشار خون 
در دوران بارداری است( جلوگیری کند.

رژیم های غذایی وگان حتی ممکن است 
 DNA از آسیب دیدن به جلوگیری 
کمک کرده و خطر بروز برخی از مشکالت 
دهند. کاهش  را  کودک  در  رشدی 

با این وجود، به تحقیقات بیشتری برای 
تایید این ادعا نیاز داریم. یادآوری این 
نکته حائز اهمیت است که این مزایا 
فقط در مورد رژیم های غذایی وگان 
که حاوی همه مواد مغذی مهم هستند، 
صدق می کند.بنابراین، زنان عالقه مند 
به پیروی از رژیم غذایی وگان در دوران 
بارداری باید با متخصص تغذیه مشورت 
کنند. انجام این کار به شما کمک می 
کند تا از دریافت تمام مواد مغذی مورد 

نیاز خود و کودکتان مطمئن شوید.

نگرانی های رایج در مورد این سبک 
تغذیه

غذایی  رژیم  رعایت  که  است  درست 
وگان در دوران بارداری با فواید زیادی 
همراه است اما برنامه ریزی نادرست در 
نیز  را  ای، خطراتی  تغذیه  این سبک 

برای بدن به همراه دارد.
با توجه به اینکه در رژیم وگان، مصرف 
می  محدود  حیوانی  محصوالت  کلیه 
کمبود  با  را  بدن  است  ممکن  شود، 
برخی از مواد مغذی مواجه کند. عدم 
جبران این مواد مغذی ممکن است به 
سالمت نوزاد آسیب برساند. این مواد 

مغذی عبارتند از:
ویتامین B1۲ : رژیم های غذایی وگان 
به طور طبیعی فاقد این ویتامین هستند. 
کمبود این ویتامین ممکن است خطر 
زایمان  سقط جنین، دیابت حاملگی، 
زودرس و ناهنجاری های مادرزادی را 

افزایش دهد.
ویتامین  D  : بسیاری از زنان بدون 
در نظر گرفتن رژیم غذایی، در دوران 
بارداری کمبود ویتامین D دارند. کمبود 
این ویتامین ممکن است خطر ابتال به 
پره اکالمپسی، وزن کم نوزاد هنگام تولد 
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آیا ترکیب شیر و عسل برای بدن مفید است؟ رژیم غذایی وگان در دوران بارداری 
صادق است. نه شیر کم چرب.

شیر سرشار از پتاسیم است. پتاسیم 
یک ماده مغذی اساسی است که می 
تواند به کاهش فشار خون کمک کند. 
راستا  همین  در  مختلف  مطالعات 
تواند  می  عسل  که  اند  داده  نشان 
سطح تری گلیسیرید، کلسترول تام 
، و کلسترول LDL )کلسترول بد( 
را کاهش دهد. همگی این عوامل از 
عوامل خطر برای ابتال به بیماری های 

قلبی هستند.
این ماده معدنی حتی ممکن است 
عالئم التهابی را در بدن کاهش دهد. 
التهاب می تواند به ایجاد بیماری های 

قلبی کمک کند.
مضرات مصرف این ترکیب

است  ممکن  عسل  و  شیر  اگرچه 
بدن  سالمت  برای  زیادی  مزایای 
ما داشته باشد، اما اشکاالتی نیز در 
مورد این مورد وجود دارد. شیر گاو 
ممکن است برای همه مناسب نباشد. 
اگر دچار عدم تحمل الکتوز هستید 
یا باید از رژیم غذایی عاری از لبنیات 
استفاده کنید، یا حساسیت به شیر 
دارید؛ نمی توانید از خواص ترکیب 

شیر و عسل استفاده کنید.
تواند  می  همچنین  لبنیات  مصرف 
خطر ابتال به برخی از بیماری های 
پوستی از جمله آکنه، روزاسه و اگزما 
را افزایش دهد. همچنین باید به خاطر 
داشته باشید که گرچه عسل خواص 
دارد، اما قند و کالری زیادی در آن 
نهفته است.مصرف زیاد قند می تواند 
به افزایش وزن، بیماری های قلبی، 
دیابت و مشکالت کبدی کمک کند. 
زیر  کودکان  برای  عسل  همچنین 
یک سال مناسب نیست. زیرا حاوی 
باکتری هایی است که می تواند به 
بوتولیسم در شیرخواران منجر شود. 
بوتولیسم یک بیماری جدی و بالقوه 
کشنده است.عالوه بر این گرم کردن 
عسل با درجه حرارت باال می تواند 
تشکیل هیدروکسی متیل فورفورال 
ماده  این  دهد.  افزایش  را   )HMF(
ترکیبی است که هنگام مصرف در 
مقادیر زیاد می تواند اثرات منفی بر 

روی سالمت داشته باشد.
را  خود  مصرف  است  بهتر  بنابراین 
تعدیل کرده و از گرم کردن عسل با 
درجه حرارت باال خودداری کنید تا 
بتوانید از مزایای بالقوه ترکیب شیر و 

عسل استفاده کنید.
شیر و عسل دو ماده قدرتمند هستند 
امیدوارکننده  مزیت  چندین  که 
ممکن  مثال  دارند.  ما  بدن  برای 
است کیفیت خواب را بهبود بخشد؛ 
استحکام استخوان را تقویت کند و 

قلب را سالم نگه دارد.
با این حال این ترکیب ممکن است 
همه  برای  و  داشته  جانبی  عوارض 
است  بهتر  بنابراین  نباشد.  مناسب 
میزان مصرف شیر عسل را به عنوان 
بخشی از یک رژیم غذایی متعادل، 
این  مصرف  در  و  کنید  محدود 

نوشیدنی زیاده روی نکنید.

Pexels



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷۳1
 جمعه ۱۲ تا پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰

مردان  شاخص

نسلی که در مقابله با خصم هوشیار
مستانه گرز خود را بر پای اسب کوفت

دشمن رسید و کاسه ی سر را ازو گرفت
آنگاه طعم باده ی خون را بدو چشاند

نسلی که از پدر 
نامی شنیده بود و نشانی نمی شناخت

در روز جنگ، دشمن او جز پدر نبود
هنگام مرگ، نوحه بر او جز پدر نخواند

ما هم به سهم خویش افسانه ای بر این همه افزدویم
ما، بردگان فقر و اسیران آفتاب

از فخر شعر، سر به فلک سودیم
ما، بازماندگان مشاهیر باستان
از نسل ابلهان از نسل شاعران

یا نسل عاشقان کهن بودیم

آرتو طریان
)1۲۷1 - 1۳۳۳(

آرتو طریان هنرپیشه و کارگردان تئاتر 
ایرانی ارمنی تبار بود.

آرتو طریان مؤسس گروه های تئاتری 
بسیاری در تهران بود و در نقش های 
متعددی روی صحنه آمده است. وی 
نقش بسزایی در پیشرفت تئاتر ایران 
را  چندی  نمایش نامه های  و  داشت 
ارمنی و فارسی ترجمه  به زبان های 
زوج  میالدی  از ۱۹۱۶  است.  نموده 
بر روی  آرتو طریان  و  وارتو  هنرمند 
تهران  ارمنیان  نمایش  صحنه های 
 ۱۹۲۳ تا   ۱۹۳۲ از  شدند.  ظاهر 
میالدی تئاتر ارمنیان تهران فعالیت 
خود را با گروه های بسیاری ادامه داد. 
که  دراماتیک  استودیو  میان  این  در 
آرتو طریان آن را اداره می کرد، جایگاه 
خاصی در بین جوانان تهرانی داشت.

ادامه  برای  همسرش  تشویق  با  وی 
تحصیل در سال ۱۲۹۶ خورشیدی به 
روسیه و ضمن تحصیل در مسکو به 
مطالعه و کسب تجربه در هنر تئاتر 
با  بازگشت  تهران  به  پرداخت. چون 
هنرمندان »انجمن دوستداران تئاتر« 

همکاری کرد.

زوج طریان در سال ۱۳۰۰ نمایشنامه 
و  »عشق  درام  سپس  و  »حکایت« 
سیاسی  علی اکبرخان  نوشته  وطن« 
را اجرا کردند.آنان مجدداً نمایشنامه 
ماه  در  را  پریزاد«  و  »پریچهر 
آذر۱۳۰۰ در سالن گراند هتل تهران 
نمایش دادند.حسن مقدم متخلص به 
علی نوروز در همان سال نمایشنامه 
»جعفرخان از فرنگ آمده« را نوشت 
و با همکاری همسرش الال و اعضای 
در  جوان«  ایران  کانون  تئاتر  »گروه 
سالن گراند هتل تهران این نمایشنامه 

کمدی را به روی صحنه آورد. نادر نادرپور

شکستگی استخوان و 
این آسیب ها

می خواهیم از آمار پوکی و شکستگی استخوان در 
مردان و زنان اطالع پیدا کنیم و در مورد عوامل ایجادکننده 

آن در زنان و مردان اطالعات مفیدی کسب کنیم توصیه های 
مختلف در این زمینه را با هم مرور می کنیم.محققان و دانشمندان 

و  که محل سکونت، سن، جنسیت  کردند  تحقیق  دانشگاه ساتهمپتون 
شرایط اقتصادی و مالی می تواند بر شکستگی استخوان های افراد تاثیر بگذارد. 

شرایط  در  رفاه  و  اقتصادی  نظر  از  که  محروم  مناطق  در  که  صورت  این  به 
نامناسبی قرار دارند شکستگی استخوان بیشتر اتفاق می افتد.نتیجه این تحقیق 
نشان داد که خطر صدمات استخوانی در مردان بیشتر است زیرا آن ها بیشتر کارهای 
طاقت فرسا انجام می دهند و نسبت به زنان بیشتر دخانیات مصرف می کنند و سبک 
زندگی آن ها نیز مستعد چنین صدماتی است. عالوه بر این، تعداد مردان شاغل 
بیشتر از زنان است و محیط های کار زنان امن تر و کم خطرتر از محیط های کار 
آقایان است. اگر زنان خانه دار باشند که بیشتر وقت خود را در خانه می گذرانند؛ 
کمتر امکان دارد که دچار صدمه های استخوانی شوند.نتیجه این تحقیق نشان 
داد افرادی که پوست تیره تری دارند به خصوص افراد سیاه پوست ساختار 
قرار  استخوانی  آسیب های  خطر  در  کمتر  و  دارند  قوی تری  استخوانی 

برنامه  زندگی،  سبک  همچون  دیگری،  عوامل  این  بر  عالوه  دارند. 
غذایی، فعالیت بدنی، ساختار بدنی، وضعیت اشتغال، کم تحرکی 

نقش  استخوانی  آسیب های  خطر  در  ژنتیکی  عوامل  و 
افزایش  با  ایفا می کند. از طرف دیگر،  مهمی را 

نیز  استخوانی  آسیب های  خطر  سن 
شیر بز ماده غذایی افزایش می یابد.

که  است  مغذی  بسیار 
هزاران سال است توسط بشر استفاده 
می شود. با این حال، با توجه به اینکه 
تقریبا ۷5٪ از جمعیت جهان به عدم 
ممکن  هستند،  مبتال  الکتوز  تحمل 
است این سوال زیاد مطرح شود که آیا 
شیر بز حاوی الکتوز است و آیا ممکن 
لبنی  جایگزین  یک  عنوان  به  است 

استفاده شود؟
عدم تحمل الکتوز چیست؟

الکتوز نوع کربوهیدرات است که در 
انواع شیر از جمله شیر انسان، شیر گاو، 
شیر بز، شیر گوسفند و شیر گاومیش 
یافت می شود. این دیساکارید ساخته 
شده از گلوکز و گاالکتوز است و بدن 
شما برای هضم آن به آنزیمی به نام 
بدن  این حال  با  دارد.  احتیاج  الکتاز 
بیشتر انسان ها تولید این آنزیم را بعد 
از قطع مصرف شیر مادر یعنی تقریباً 

در سن ۲ سالگی متوقف می کند.
بنابراین این کمبود به عارضه ای به نام 
شود.  می  تبدیل  الکتوز  تحمل  عدم 
با ابتال به این مشکل، مصرف الکتوز 
ممکن است عالئمی مانند نفخ شکم، 
اسهال و درد شکمی ایجاد کند. افراد 
ممکن  الکتوز  تحمل  عدم  به  مبتال 
است بتوانند عالئم خود را با محدود 
هایی  خوراکی  مصرف  مقدار  کردن 
که حاوی الکتوز هستند و یا رعایت 
رژیم غذایی عاری از الکتوز، مدیریت 
قرص  از  استفاده  همچنین  کنند. 
مصرف  از  قبل  الکتا  جایگزین  های 
این  بروز  از  بتواند  لبنی،  محصوالت 

عالئم جلوگیری کند.
الکتوز  شد،  گفته  که  همانطور 
شیر  در  موجود  اصلی  کربوهیدرات 
بز  شیر  بنابراین  است.  پستانداران 
حال  این  با  است.  الکتوز  حاوی  نیز 
میزان الکتوز آن پایین تر از شیر گاو 
است. شیر بز حدود ۴٫۲۰٪ از الکتوز 
تشکیل شده است. در حالی که شیر 

گاو تقریبا 5٪ الکتوز دارد.
مولکول های چربی موجود در شیر بز 
نسبت به مولکول های چربی موجود در 
شیر گاو کوچک تر هستند. این بدان 
معنی است که شیر بز برای افرادی که 
سیستم هضم بدنشان دچار اشکاالتی 
است، مانند افراد مبتال به عدم تحمل 

الکتوز، به راحتی هضم می شود.
اما اگر به دلیل حساسیت به کازئین 
عالقه مند به مصرف شیر بز به عنوان 
جایگزین شیر گاو هستید، الزم به ذکر 
است که بدانید بسیاری از افرادی که 
هستند  گاو  شیر  به  آلرژی  به  مبتال 
معموالً نسبت به شیر بز نیز واکنش 

نشان می دهند.
که  است  دلیل  این  به  موضوع  این 
گاوها و بزها متعلق به خانواده بومیدا 

ماست  مصرف  و  شیر  نوشیدن  از 
از  اندازه گرفت. پس  را  پروبیوتیکی 
مشخص  ها  یافته  تحلیل  و  تجریه 
شد وقتی افراد مبتال به عدم تحمل 
الکتوز ماست می خورند، می توانند 
۶۶ درصد الکتوز بیشتری را نسبت 
به زمانی که شیر می خورند هضم 
ایجاد  باعث  کنند. ماست همچنین 
کنندگان  در شرکت  عالئم کمتری 
شد. تنها ۲۰٪ از افراد پس از خوردن 
ماست دچار ناراحتی گوارشی شدند. 
این عدد در مقایسه با ۸۰ درصدی که 
بعد از نوشیدن شیر مشکل گوارشی 

پیدا کردند بسیار پایین است.
هایی  ماست  دنبال  به  است  بهتر 
بسته  روی  “پروبیوتیک”  کلمه  که 
بندی آنها نوشته شده است باشید. 
که  است  معنی  این  به  کلمه  این 
های  گونه  حاوی  موجود  ماست 
نکنید  فراموش  است.  باکتری  زنده 
شده،  پاستوریزه  های  ماست  که 
های  باکتری  که  این  دلیل  به 

ممکن  اند،  رفته  بین  از  خوبشان 
است تا این حد قابل تحمل نباشند.

پرچرب  های  ماست  این،  بر  عالوه 
و پر از پروتئین مانند ماست یونانی 
می تواند یک انتخاب حتی بهتر برای 
الکتوز  تحمل  عدم  به  مبتال  افراد 
پرچرب  های  ماست  که  چرا  باشد. 
حاوی چربی و کشک کمتری نسبت 

به ماست های کم چرب هستند.
کفیر: کفیر نوشیدنی تخمیر شده ای 
است که به طور سنتی با افزودن “دانه 
های کفیر” به شیر حیوانات درست 
می شود. مانند ماست، دانه های کفیر 
نیز حاوی باکتری های زنده هستند 
که به تجزیه و هضم الکتوز موجود 
بدان  می کنند.این  کمک  شیر  در 
اندازه  به  را  کفیر  اگر  که  معناست 
کنید،  استفاده  متعادل  و  متوسط 
ممکن است حتی برای کسانی که به 
عدم تحمل الکتوز مبتال هستند مفید 
باشد.در حقیقت یک مطالعه نشان داد 
که در مقایسه با شیر، فرآورده های 
لبنی تخمیر شده مانند ماست یا کفیر 
می توانند عالئم عدم تحمل را 5۴ تا 

۷۱ درصد کاهش دهند.

بنابراین،  هستند.  نشخوارکنندگان  از 
از  آنها  پروتئین های موجود در شیر 

نظر ساختاری مشابه هم هستند.
تحمل  عدم  به  ابتال  صورت  در 
الکتوز می توانیم شیر بز بنوشیم؟

افراد مبتال به تحمل شدید به الکتوز 
باید از مصرف شیر بز خودداری کنند. 
زیرا این شیر حاوی الکتوز است. با این 
حال افرادی که نوع خفیف این بیماری 
را دارند ممکن است بتوانند از مقادیر 
جانبی  محصوالت  و  بز  شیر  متوسط 
درست شده با آن، – خصوصاً ماست و 
پنیر، استفاده کنند. زیرا این محصوالت 
لبنی حاوی الکتوز به مراتب کمتر از 
خود شیر هستند.محققان بر این باورند 
تحمل  عدم  به  مبتال  افراد  بیشتر  که 
الکتوز می توانند یک فنجان )۸ اونس 
یا ۲5۰ میلی لیتر( شیر در روز را تحمل 
کنند. همچنین نوشیدن مقدار کمی 
شیر بز به همراه سایر محصوالت بدون 
عالئم  کاهش  به  است  ممکن  الکتوز 
کمک کند.معرفی برخی از محصوالت 

لبنی که حاوی الکتوز کمی هستند:
کره : کره فرآورده لبنی بسیار پر چربی 
است که با جدا کردن چربی یا خامه 
محصول  شود.  می  بدرست  شیر  از 
فرآیند حدود ۸۰٪ چربی  این  نهایی 
است. زیرا تمام قسمت مایع شیر که 
شامل الکتوز است، در طی این فرآیند 
حذف می شود.این بدان معنی است 
که میزان الکتوز موجود در کره بسیار 
کم است. در حقیقت ۳٫5 اونس )۱۰۰ 
گرم( کره فقط حاوی ۰٫۱ گرم الکتوز 
است. این موضوع نشان می دهد که 
داشته  الکتوز  تحمل  عدم  اگر  حتی 
باشید، احتماالً مصرف مقدار کمی کره 

مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
به  مبتال  افراد   : ماست پروبیوتیک 
را  ماست  اغلب  الکتوز  تحمل  عدم 
آسانتر از شیر هضم می کنند. دلیل این 
موضوع هم این است که اکثر ماست ها 
حاوی باکتری های زنده هستند. این 
باکتری ها می توانند به تجزیه الکتوز 
با خوردن  بنابراین شما  کنند.  کمک 
این محصوالت در واقع به هضم کمک 
می کنید.به عنوان مثال یک مطالعه 
مقایسه ای، میزان هضم الکتوز پس 

هورمون  ترین  اصلی  تستوسترون 
این  است.  مردان  بدن  در  جنسی 
هورمون در رشد بدن و شکل گیری 
و  دارد  اساسی  نقش  مردانه  صفات 
روی  بر  تواند  می  آن  کاهش سطح 
و خو، سطح  عملکرد جنسی، خلق 
انرژی، رشد مو، سالمت استخوان ها 
و ده ها مورد دیگر تأثیر بگذارد. سطح 
طبیعی  طور  به  بدن  تستوسترون 
یابد.  می  کاهش  سن  افزایش  با 
مطالعات نشان داده اند که کمبود این 
هورمون بسیار شایع است. این کمبود 
در شرایطی ایجاد می شود که بدن 
کند.  نمی  تولید  کافی  تستوسترون 
 ۳۹ مختلف،  تحقیقات  نتایج  طبق 
در  سال   ۴5 باالی  مردان  از  درصد 
ایاالت متحده تحت تاثیر این کمبود 

هستند.
اگرچه جایگزینی هورمون به کمک 
درمانی  هورمون  نام  به  روشی 
برای  شیوه  ترین  رایج   )HRT(
تستوسترون  سطح  کاهش  درمان 
از مردان  بسیاری  اما  بدن است؛  در 
مبتال برای حل این مشکل خود به 
دنبال مکمل های طبیعی یا غذاهایی 
توانند  می  ها  مکمل  این  هستند. 

سطح تستوسترون را افزایش دهند.
اخیراً تحقیقات به این نتیجه رسیده 
اند که بسیاری از مردان مبتال، مصرف 
فندق برزیلی را برای جبران کمبود 
ترجیح  بدن  در  تستوسترون  سطح 
خالصه  در  که  همانطور  دهند.  می 
است،  شده  ذکر  نیز  تحقیقات  این 
افزایش سطح  به  فندق  این  مصرف 
قدرت  افزایش  و  بدن  تستوسترون 

باروری در مردان کمک می کند.
گفته می شود فندق برزیلی به دلیل 
دارا بودن سلنیوم زیاد، باعث افزایش 
شود.  می  بدن  تستوسترون  سطح 
هر وعده ۱ اونسی )۲۸ گرم( از این 
فندق می تواند ۹۸۸٪ از نیاز روزانه 
بدن به این ماده معدنی را تامین کند. 
مطالعات متعددی نشان داده اند که 
مصرف مکمل سلنیوم ممکن است 
سطح تستوسترون را بهبود بخشد یا 
با افزایش کیفیت مایع منی به باروری 

مردان کمک کند.
مطالعه  یک  مثال  عنوان  به 
آزمایشگاهی که بر روی سلول های 
بدن گوسفندان انجام شد نشان داد 
های  ژن  حاوی  مکمل  مصرف  که 
فعال شده سلنیوم باعث افزایش تولید 

تستوسترون می شود.
به طور مشابه یک مطالعه ۲۶ هفته 
ای دیگر که بر روی ۴۶۸ مرد مبتال 
به ناباروری انجام شد خاطر نشان کرد 
که مصرف ۲۰۰ میکروگرم سلنیوم به 
N-استیل  گرم  میلی   ۶۰۰ همراه 
باعث  روزانه  صورت  به  سیستئین 
تعداد  تستوسترون،  تولید  افزایش 
اسپرم و کیفیت اسپرم در مقایسه با 

دارونما می شود.
روی ۶۹۰  بر  که  دیگر  مطالعه  یک 
مرد مبتال به ناباروری انجام شد نیز 
نشان داد که مصرف ۲۰۰ میکروگرم 

و  بد(  )کلسترول 
افزایش سطح کلسترول 

HDL )کلسترول خوب( کمک می 
کند.

بهبود  را  مغز  عملکرد  است  ممکن 
دهد. برخی از آنتی اکسیدان هایی 
شوند،  می  یافت  فندق  این  در  که 
مانند اسید االجیک و سلنیوم، اثرات 
محافظت کننده بر روی مغز دارند. 
ضمن این که اسید االجیک ممکن 

است خلق و خو را نیز بهبود دهد.
ممکن است قند خون را کاهش دهد. 
برخی از مطالعات حاکی از آن هستند 
که رژیم های غذایی غنی از فندق 
برزیلی یا غنی از سلنیوم ممکن است 
قند خون را کاهش داده و حساسیت 

به انسولین را بهبود بخشند.
ممکن است التهاب را کاهش دهد. 
فندق  از  غنی  غذایی  های  رژیم 
برزیلی و سلنیوم، به دلیل خاصیت 
آنتی اکسیدانی که دارند؛ با کاهش 
نشانگرهای التهابی در بدن مرتبطند.

درست است که این یافته ها امیدوار 
تایید  برای  اما  هستند؛  کننده 
کاملشان به تحقیقات بیشتری نیاز 

داریم.
عوارض ناشی از مصرف بیش از 

حد فندق برزیلی
خواص  دارای  برزیلی  فندق  اگرچه 
خوردن  اما  است،  بدن  برای  زیادی 
باشد.  مضر  تواند  می  آن  زیاد 
تحقیقات نشان داده اند که مصرف 
بیش از 5،۰۰۰ میکروگرم سلنیوم در 
روز یا تقریبا 5۰ عدد فندق برزیلی 
می تواند باعث مسمومیت با سلنیوم 

شود.
از:  عبارتند  مسمومیت  این  عالئم 
 , مو  ریزش   , گوارشی  مشکالت 
 , خستگی   , ها  ناخن  شکنندگی 
ضایعات پوستی یا بثورات پوستی , 

درد عضالت و مفاصل .

 E سلنیوم به همراه ۴۰۰ واحد ویتامین
به مدت ۱۰۰ روز باعث افزایش تحرک 
شرکت  از   ٪5۳ در  اسپرم  ظاهر  و 
از  به عالوه ٪۱۱  کنندگان می شود. 
مردانی که در این مطالعه شرکت کرده 
بودند توانستند شریک زندگی خود را 

باردار کنند.
با این حال در برخی از مطالعات نیز 
زیاد  مصرف  که  است  شده  مشخص 
سلنیوم از طریق غذا یا مکمل یا تاثیری 
روی سطح تستوسترون نداشته یا بر 

روی تحرک اسپرم تاثیر منفی دارد.
در  که  است  ذکر  شایان  همچنین 
به جای مصرف  مطالعات  این  بیشتر 
مواد غذایی پر از سلنیوم مانند فندق 
برزیلی از مکمل های سلنیوم استفاده 
برای  نیز  دلیل  همین  به  است.  شده 
این  مصرف  که  موضوع  این  اثبات 
سطح  افزایش  باعث  خوراکی  دانه 
باید  شود؛  می  بدن  تستوسترون 

تحقیقات بیشتری انجام شود.
دیگر خواص فندق برزیلی

فندق برزیلی به غیر از افزایش سطح 
درمان  به  کمک  و  بدن  تستوسترون 
مردان، خواص چشمگیر  در  ناباروری 
آنها  از  برخی  که  دارد  نیز  دیگری 

عبارتند از:
منبع خوبی از آنتی اکسیدان هاست. 
اکسیدان  آنتی  دارای  برزیلی  فندق 
هایی مانند سلنیوم، ویتامین E و فنل 
هایی مانند اسید االجیک است. سلنیوم 
می تواند سطح گلوتاتیون پراکسیداز را 
در بدن افزایش دهد. این ماده آنزیمی 
است که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد 
و با استرس اکسیداتیو مبارزه می کند.

به پشتیبانی از عملکرد تیروئید کمک 
می کند. فندق برزیلی از نظر سلنیوم 
تولید  از  دلیل  همین  به  است.  غنی 
هورمون های تیروئید در بدن حمایت 
همچنین  مغذی  ماده  این  کند.  می 
برای تولید پروتئین هایی که از غده 
تیروئید در برابر آسیب محافظت می 

کنند؛ ضروری است.
این نوع فندق  برای قلب عالی است. 
از نظر چربی های سالم، مانند چربی 
است  غنی  بسیار  نشده،  اشباع  های 
 LDL کلسترول  سطح  کاهش  به  و 
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دادکان به وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک:
 شما همه را ضددین و ضدانقالب کرده اید

شما  ز  ا هم  م  بمیر « =
عذرخواهی نمی کنم.«

ل  پو نیست  م  معلو « =
چه  را  ملی  تیم  سرمربی 

کسی خورده است!«
کشمکش های لفظی محمد دادکان 
فوتبال  فدراسیون  پیشین  رئیس 
و  ورزش  وزیر  فر  سلطانی  مسعود  با 
رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی 

المپیک، انگار تمامی ندارد.
دادکان این هفته نیز ضمن انتقاد از 
این دو نفر، اتهامات دیگری را هم به 
در  و گفته می تواند  داده  نسبت  آنها 
ادعاهایش  اثبات  برای  لزوم  صورت 
مدارک معتبر ارائه کند و تأکید کرده 
از  عذرخواهی  قصد  عنوان  هیچ  به 

امیری صالحی و سلطانی فر را ندارد.
رئیس  روحانی  حسن  از  وی 
جمهوری رژیم خواسته برای بررسی 
روی  کشور  ورزش  در  که  اتفاقاتی 

می دهد، شخص موجهی را برگزیند.
او خطاب به این دو مسئول ورزش 
ایران یادآور شده: شما همه را ضددین 
مالک  اصوال  کرده اید.  ضدانقالب  و 
انتخاب مدیر در دنیا، تخصص، تجربه، 
دانش و مقبولیت اجتماعی است. در 
حالی که ما به زور این دو نفر را به 
ورزش تحمیل کرده ایم و سعی داریم 

آنها در پست خود بمانند.
صحبت  تهران  رادیو  با  که  دادکان 
پرسش  این  به  پاسخ  در  می کرد، 
ملی  کمیته  و  ورزش  وزیر  ورود  که 
المپیک به محیط ورزش چگونه و به 
دو  هر  گفته:  است،  بوده  ترتیب  چه 
این آقایان نتوانستند از مجلس برای 
انتقال پست وزارت ورزش رای اعتماد 
بگیرند. آقای سلطانی فر در دوره اول 
تائید نشد. در نتیجه شخص دیگری 
آنکه  تا  کردند  معرفی  مجلس  به  را 
پس از وقوع تغییراتی در مجلس باز 
نمودند  معرفی  مجلس  به  را  ایشان 
که این بار مورد قبول قرار گرفت و به 
دنبال آن در سال ۱۳۹۸ بیش از ۳۰ 
نفر از قهرمانان رشته های مختلف به 
این دلیل میدان را خالی کردند و ما 
و  می دهیم  جلو  را  سینه مان  هم  باز 

می گوییم آمده ایم که خدمت کنیم.

چهره  یک  کرده:  اضافه  دادکان 
سرشناس برای پایان دادن به روابط 
تیره من و صالحی امیری به من گفت: 
دبیرکل  با  و  بیایید  کوتاه  شما  لطفا 
به  بزنید.  المپیک حرف  ملی  کمیته 
است،  من  اعتماد  مورد  که  آقا  این 
عرض کردم اگر بمیرم هم این کار را 
نخواهم کرد. آن دوست گفت رئیس 
با  است  مشتاق  المپیک  ملی  کمیته 
شما صحبت کند. ولی واکنش من به 
این پیشنهاد این بود که حرفی برای 
بیدار  دنبال  فقط  ندارم.  او  با  گفتن 

کردن جامعه هستم!
دادکان افزوده: االن باید روشن شود 
تیم  پیشین  سرمربی  ویلموتس  پول 
است؟ چرا  را چه کسی خورده  ملی 
وارد  مسئله  این  به  نظارتی  نهادهای 
نمی شوند؟ چطور در این رابطه اینهمه 
پول رد و بدل شده و چرا اتاق بازرگانی 
سرمربی  انتخاب  برای  هلند  و  ایران 
تیم ملی نامه نوشته است؟ این مرکز 
است؟! چکاره  میان  این  در  تجاری 

این  از  دیگری  بخش  در  دادکان 
مصاحبه گفته: ورزش کشور در آستانه 
فدراسیون های  رؤسای  است.  تعلیق 
تغییر  جودو  و  میدانی  و  دو  تنیس، 
کرده اند. شخصی از ورزش های رزمی 
این هفته با من تماس گرفت و گفت؛ 
شما  حرف های  تمام  دادکان،  آقای 
ما  می گویید.  راست  است.  درست 
هم گیر افتاده ایم. گفتم چرا خودتان 
حرفی نمی زنید؟ به هر حال اگر حتی 

تنها ده درصد مردم بگویند ما رئیس 
کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش را 
زد.  نخواهم  حرفی  من  می خواهیم، 
نشویم.  تعلیق  که  داده ایم  امضا  ما 
تعلیق  را  فوتبال  دادکان  می گویند 
کرده، کسانی که از آنها انتقاد کرده ام، 
کنم،  عذرخواهی  اگر  داده اند  پیغام 
شکایت نمی کنند. باید بگویم »بزک 
نیستم  آدمی  من  میاد«.  بهار  نمیر! 
که حرفی بزنم و بعد عذرخواهی کنم 
چون تا موضوعی برایم قطعی نشود، 

سخنی به زبان نمی آورم.
اطالعات  می گویند  داده:  ادامه  وی 
خوب  نیست.  جامع  من  ورزشی 

اطالعات شما هم کامل نیست.
روحانی  به  خطاب  دوباره  دادکان 
رئیس جمهوری اسالمی گفته: آقای 
یک  خدا  به  را  تو  جمهوری!  رئیس 
این  در  ببینید  بفرستید،  مطلع  فرد 
شده  بسته  قراردادهایی  چه  مدت 
قرارداد  آنها  از  یکی  فقط  که  است؟ 
ویلموتس بوده، قراردادهای تبلیغاتی 
را چه کسانی  فوتبال  دور زمین های 
اسپانسر تیم های استقالل،  بسته اند؟ 
چه  را  تراکتورسازی  و  پرسپولیس 

کسانی آورده اند؟
صحبت هایش  پایان  در  دادکان 
احسان  آقای  از  انتظارم  یادآور شده: 
قاضی زاده نماینده مجلس این است 
نگویند »من می گویم، من  دیگر  که 
را  چیز  همه  باید  ایشان  می گویم« 

شفاف سازی کند.

اعالم تازه ترین رده بندی فوتبال جهان از سوی فیفا:
 ایران در جایگاه سی و سوم

باقیمانده لیگ  =بازی های 
ایران از تیرماه آغاز می شود.

فوتبال  ملی  تیم های  رده بندی 
جهانی  فدراسیون  سوی  از  کشورها 
فوتبال، روز پنجشنبه این هفته اعالم 
اما  »فیفا«  رده بندی  آخرین  در  شد. 
ماه های  به  نسبت  تغییری  هیچگونه 
خاطر  به  چون  نداده  روی  گذشته 
ویروس ُکرونا هنوز دیدارهایی که در 
رده بندی تاثیرگذار باشد، برگزار نشده 

است.
تیم فوتبال ایران در رتبه بندی این 
ماه نیز همچنان در جایگاه ۳۳ جهان 

و دوم آسیا دیده می شود.

سال هایی  بیشتر  در  است  گفتنی 
که کارلوس کیروش مربی سرشناس 
ایران  ملی  تیم  پرتغال سرمربی  اهل 
رأس  در  سال ها  برای  ایران  نام  بود، 
جدول رده بندی فوتبال آسیا به چشم 

ایران  اخیر  دو سال  در  اما  می خورد. 
به رتبه  دوم آسیا سقوط کرده است.

یازدهم  روز  که  رده بندی  تازه ترین 
جهانی  فدراسیون  سوی  از  ژوئن 

فوتبال اعالم شد چنین است:
۱-بلژیک

۲- فرانسه
۳- برزیل

۴- انگلیس
5- اوروگوئه
۶- کرواسی
۷- پرتغال
۸- اسپانیا

۹- آرژانتین
۱۰- کلمبیا

۱۱- مکزیک

۱۲- سوئیس
۱۳-  ایتالیا
۱۴- هلند
۱5- آلمان

۱۶- دانمارک

۱۷- شیلی
۱۸- سوئد

۱۹- لهستان
۲۰- سنگال

۲۱- پرو
۲۲- آمریکا

۲۳- ولز
۲۴- اوکراین
۲5- ونزوئال
۲۶- اتریش
۲۷- تونس
۲۸- ژاپن

۲۹- ترکیه
۳۰- صربستان

۳۱- نیجریه
۳۲- اسلواکی

۳۳- ایران
۳۴- ایرلند

۳5- الجزایر
رئیس  تاج  مهدی  هفته  این  اوایل 
پیشین فدراسیون فوتبال ایران گفت: 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش اصرار 

زیادی به برکناری کیروش داشت.
کارلوس کیروش که سال ها معاون 
الکس فرگوسن سرمربی تیم فوتبال 
تیم  سرمربی  مدتی  و  منچستر 
بلندآوازه رئال مادرید اسپانیا بود،هنوز 
بخشی از حقوق خود را از فدراسیون 

فوتبال ایران دریافت نکرده است.
فوتبال  فدراسیون  حال  همین  در 
سرانجام  که  کرده  اعالم  ایران 
مسابقات باقیمانده لیگ فوتبال کشور 
با موافقت ستاد ملی مبارزه با ویروس 
ُکرونا برگزار خواهد شد. این رقابت ها 
تیرماه ۱۳۹۹  روز یکشنبه چهارم  از 
آغاز می شود و سه هفته ادامه خواهد 

داشت.

تیم ملی فوتبال بلژیک

نماینده ایران در اجالس جهانی کشتی:
 به خاطر ُکرونا ورزش در ایران تعطیل است و 

نمی توانیم در مسابقات شرکت کنیم

اتحادیه جهانی کشتی  کمیته فنی 
با  هفته  این  دوشنبه  روز  »فیال« 
حضور نناد اللوویچ رئیس فدراسیون 
کشتی جهان، میخائیل مامیا شویلی 
رئیس  و  فدراسیون  این  رئیس  نایب 
رئیس  روسیه،  کشتی  فدراسیون 
دانیل  و  آمریکا  کشتی  فدراسیون 
ایگالی قهرمان کشتی جهان و دیگر 
برگزار   Skype از  استفاده  با  اعضا 

گردید.
در شروع جلسه، نظر تمامی حاضران 
این بود که مسابقات نوجوانان جهان به 
خاطر حفظ سالمت شرکت کنندگان، 
انجام  مورد  در  اما  نشود.  برگزار 
نظر  جهان،  جوانان  رقابت های 
دنیا  فدراسیون های کشتی  مسئوالن 
این بود که به خاطر اهمیت و نقش 
جوان ها در قهرمان سازی و آینده این 

اجرا  این مسابقات  است  بهتر  ورزش 
گردد.

علی اکبر دودانگه نماینده فدراسیون 
حاضر  حال  در  گفت:  ایران  کشتی 
و  هستند  تعطیل  ایران  در  باشگاه ها 
فعالیت های  زمانی  چه  نیست  معلوم 
سر  از  ما  کشور  در  کشتی  ورزش 
گرفته شود و تازه اگر این اجازه هم 
فرصت  ما  کشتی گیران  گردد،  صادر 
و  شدن  آماده  و  تمرین  برای  کافی 
حضور در مسابقات جهانی را ندارند. 
به همین دلیل نمی توانیم اردو برگزار 
شرکت  انتخابی  مبارزات  در  و  کنیم 

داشته باشیم.
مسابقات جهانی  انجام  با  رابطه  در 
سال ۲۰۲۰ که می بایست در مهرماه 
برگزار گردد، رئیس فدراسیون کشتی 
روسیه کامال موافق انجام این رقابت ها 

بود. اما همتایان او از دیگر کشورها به 
شدت با نظر میخائیل مامیا شویلی که 
نایب رئیس اتحادیه جهانی نیز هست، 

مخالفت کردند.
قرار  اگر  کرد،  سوال  ایران  نماینده 
رقابت های   ۲۰۲۰ سال  در  باشد 
جهانی داشته باشیم، تکلیف سهمیه 
این مسابقات و همچنین سهمیه های 

المپیک چگونه خواهد بود؟
نظرات  که  آنجا  از  جلسه  پایان  در 
روسیه،  دنیا،  کشتی  برتر  کشور  سه 
برای  نبود،  یکسان  ایران  و  آمریکا 
از مسابقات رده های  اجرای هیچیک 
بزرگساالن  و  نوجوانان، جوانان  سنی 
قرار  و  نشد  گرفته  نهایی  تصمیم 
فنی  کمیته  آینده  روزهای  در  شد 
دیگر  بار  یک  جهانی  فدراسیون 

تشکیل جلسه دهد.

اساسنامه جدید فوتبال ایران به دست فیفا رسید
=ممنوعیت وزیر ورزش و 
معاون او از حضور در مجمع 

فدراسیون فوتبال
اساسنامه فوتبال ایران بعد از ظهر 
روز جمعه پنجم ماه ژوئن در آخرین 
سوی  از  شده  تعیین  مهلت  ساعات 
دست  به  فوتبال  جهانی  فدراسیون 

مسئوالن این سازمان رسید.
دبیرکل  نبی  محمد  مهدی 
سعی  گفت:  ایران  فوتبال  فدراسیون 
کردیم اساسنامه اصالح شده مطابق 
جهانی  فدراسیون  ضوابط  و  قوانین 

اصالح شود.
و  قبلی  اساسنامه  عمده  ایرادات  از 
مورد اعتراض فیفا، حضور وزیر ورزش 
در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال 
فر  سلطانی  مسعود  که  بود  ایران 
وزیر ورزش مجبور شد اعالم کند از 
فدراسیون  امور  این پس دخالتی در 
فوتبال نخواهد داشت و به این ترتیب 

این ایراد بزرگ رفع شد.
بار  این  فیفا  که  صورتی  در 
کند،  تائید  را  اساسنامه  پیش نویس 
مجلس  تائید  به  بایستی  اساسنامه 
شورای اسالمی و هیئت دولت برسد 
فدراسیون  انتخاباتی  مجمع  تاریخ  تا 

فوتبال اعالم شود.
از ایرادات دیگری که فیفا به شدت 
انتصاب  داشت،  حساسیت  آن  به 
فدراسیون  قضایی  بخش  اعضای 
توسط رئیس فدراسیون بود که پس 
از اصالحات انجام شده، اعضای کمیته 
کمیته  و  استیناف  کمیته  انطباق، 

فدراسیون  مجمع  سوی  از  اخالق 
انتخاب خواهند شد.

ارسال پیش نویس اساسنامه  از  بعد 
به  جلسه ای  بود  قرار  فیفا  به  جدید 
با شرکت  آنالین جمعه شب  صورت 
آسیا،  فوتبال  کنفدراسیون  مدیران 
فوتبال  نمایندگان   ، فیفا  مسئوالن 
بین المللی  حقوقی  مشاور  و  ایران 
بررسی  از  پس  و  گردد  برگزار 
درباره  تصمیم  انجام شده،  اصالحات 

سرنوشت اساسنامه گرفته شود.
جدید  اساسنامه  دیگر  تغییرات  از 
این است که پیش از این کسانی که 
قصد ثبت نام در انتخابات فدراسیون 
را داشتند بایستی ۱۰ امضای اعضای 
مجمع را داشته باشند که در اصالحات 
انجام شده، این تعداد به ۶ تا ۸ امضا 

کاهش پیدا کرده است.
این است  تغییر دیگر در اساسنامه 

ثبت  اجازه  مسابقات  داوران  قبال  که 
نام برای ریاست فدراسیون را نداشتند 
برای  حق  این  تازه  اصالحات  در  اما 
داوران در نظر گرفته شده است. البته 
تجربه  که  است  داورانی  شامل  این 

تائید شده بین المللی دارند.
در  که  شرایطی  از  دیگر  یکی 
و  داشت  وجود  پیشین  اساسنامه 
به  است  مربوط  شده  حذف  اکنون 
در  عضویت  برای  نام  ثبت  آئین نامه 
هیئت رئیسه فدراسیون. در اساسنامه 
پیشین ، سابقه مدیریت ۱۰ ساله برای 
ریاست فدراسیون الزم اعالم شده بود. 
این شرط در اساسنامه جدید به چشم 

نمی خورد.
شرط مهم دیگری که در اساسنامه 
تغییر یافته، ممنوعیت شرکت یکی از 
معاونان وزیر ورزش در جلسات مجمع 

فدراسیون فوتبال است.

کارلوس کیروش
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پول  بین المللی  اعالم کرده اقتصاد ایران طی = صندوق 
سال گذشته در مجموع ۷.6 

درصد کوچکتر شده است.
رشد  نیز  جهانی  اقتصادی سال گذشته ایران =بانک 
اعالم  درصد   8.۲ منفی   را 

کرده است.
خدمات در کل تولید ناخالص =سهم صادرات نفت، کاال و 
داخلی کشور پیش از تحریم، 
بیش از ۲۲ درصد بود که در 
سال گذشته خورشیدی این 
کاهش  درصد   16 به  سهم 

یافته است. 
مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی 
سال ۹۸ را منفی ۷ درصد اعالم کرد. 
با  نیز  صادرات  از  کشور  درآمد  سهم 

کاهش چشمگیری روبروست.
ملی  حساب های  نتایج  اساس  بر 
فصلی مرکز آمار ایران بر مبنای سال 
پایه ۱۳۹۰، نرخ رشد محصول ناخالص 
داخلی )به قیمت بازار( در سال ۱۳۹۸، 
بدون نفت منفی ۰.۶ درصد و با نفت 

منفی ۷ درصد بوده است.
رشد  می دهد  نشان  گزارش  این 
گروه  فعالیت های  رشته  اقتصادی 
و  صنایع  گروه  درصد،   ۳ کشاورزی 
معادن، شامل استخراج نفت خام و گاز 
انرژی  صنعت،  معادن،  سایر  طبیعی، 
و   -۱۴.۷ مجموع  در  ساختمان،  و 
منفی ۰.۳  خدمات  گروه  فعالیت های 

درصد بوده است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار 
ایران سهم صادرات در اقتصاد کشور در 

سال ۱۳۹۸ کمتر از نصف شده است.
آمار تفکیک شده هر فصل نیز نشان 
می دهد رشد اقتصادی غیرنفتی کشور 
درصد،   ۱.۲ منفی  پارسال  بهار  در 
پاییز  درصد،  دهم   ۲ منفی  تابستان 
مثبت ۱.۳ درصد و زمستان منفی ۲.5 

درصد بوده است.

رشد اقتصادی سال  98 با نفت: منفی ۷ درصد!

رشد اقتصادی نفتی و غیرنفتی ایران 
نیز در مجموع، در بهار و تابستان هر 
پاییز  درصد،   ۱۰ منفی  حدود  کدام 
و زمستان منفی ۶.۳  منفی ۱ درصد 

درصد بوده است.
و  بیشتر  رکود  از  دیگر  آمارهای 
کوچکتر شدن اقتصاد ایران نسبت به 
آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار 
ایران خبر می دهند. صندوق بین المللی 
پول اعالم کرده اقتصاد ایران طی سال 
گذشته در مجموع ۷.۶ درصد کوچکتر 
رشد  نیز  جهانی  بانک  است.  شده 
را منفی   ایران  اقتصادی سال گذشته 

۸.۲ درصد اعالم کرده است.
این آمارها همگی افق نگران کننده ای 
از وضعیت رشد اقتصادی ایران در سال 
بازگشت  با  می کند.  ترسیم  را  جاری 
نفت  از  ایران  درآمد  سهم  تحریم ها 
کاهش یافت و در مقابل بخش خدمات 
سهم بیشتری از درآمد را از آن خود 
کرد. از سوی دیگر نیمی از شاغالن ایران 
در این بخش فعال هستند و خدمات، 
سهمی باالی 5۳ درصدی در کل اقتصاد 
کشور دارد.سهم صادرات نفت، کاال و 
خدمات در کل تولید ناخالص داخلی 
کشور پیش از تحریم، بیش از ۲۲ درصد 
بود که در سال گذشته خورشیدی این 

سهم به ۱۶ درصد کاهش یافته است.
وزارت  سوی  از  که  دیگری  آمار 
صنعت، معادن و تجارت ارائه شده نیز 

نشان می دهد در زمستان پارسال کل 
صادرات غیرنفتی کشور ۸ میلیارد دالر 
بوده که نسبت به زمستان سال ۹۷ بیش 

از ۳5 درصد افت داشته است.
ایران  گمرک  که  حالیست  در  این 
انتشار جزئیات آمارهای ماهانه تجارت 
متوقف  پارسال  ابتدای  از  را  خارجی 
کرده است و آمارهایی کلی ارائه می دهد.

با اینهمه رکود اقتصادی با شیوع ُکرونا 
افزایش پیدا کرده و بیشترین ضربه را 
به بخش خدمات زده است. در چنین 
خدماتی  مختلف  بخش های  شرایطی 
نقدینگی  بحران  و  درآمد  کاهش  با 
روبرو شده اند. پیامد این روند تعطیلی 
و یا کوچک شدن فعالیت این واحدها 

و اخراج نیروی های شاغل در آنها بود.
نفتی  سنگین  تحریم های  آنسو  در 
ارزش  شده  موجب  و  یافته  ادامه  نیز 
استخراج نفت و گاز طبیعی ایران در 
سال ۹۷ بیش از ۱۴ درصد و در سال 
باشد.  داشته  افت  درصد  گذشته ۳5 
و  کشاورزی  چون  دیگری  بخش های 
صنعت نیز متأثر از تحریم و شیوع ُکرونا 
و  خالیست  نیز  دولت  خزانه  هستند. 
کسری بودجه دولت افزایشی چشمگیر 
داشته است.مجموع شرایط موجود این 
احتمال را که اقتصاد ایران در سال جاری 
اقتصادی  و رشد  خورشیدی کوچکتر 
بیش از پیش کاهش پیدا کند را افزایش 

می دهد.

خسارت ۳۰ 
تا 5۰ هزار 
میلیارد 

تومانی ُکرونا 
برای تأمین 

اجتماعی
در  فقر  زیر خط  =جمعیت 
ایران بر اثر شیوع ُکرونا، 6۰.6 
درصد افزایش خواهد یافت و 
بیش از 1.5 برابر خواهد شد.

=مرکز پژوهش های مجلس 
تا  ایران  اسالمی:  شورای 
پایان سال 99 درگیر تبعات 
خواهد  ویروس  اقتصادی 
تا  میلیون 8۷۰   ۲ بین  بود. 
6 میلیون و 4۳1 هزار نفر از 
شاغالن فعلی کار خود را از 

دست خواهند داد.
رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی آمار تکان  دهنده ای از اثرات 
اساس  بر  که  کرده  ارائه  ُکرونا  شیوع 
اجتماعی  تأمین  سازمان  آن خسارت 
۳۰ تا 5۰ هزار میلیارد تومان برآورد 

شده است.
عالی  موسسه  رئیس  کردونی  روزبه 
است:  اجتماعی گفته  تأمین  پژوهش 
»سازمان تامین اجتماعی قبل از ورود 
کرونا دچار چالشهایی بود و ُکرونا آن را 

گسترده تر کرد.«
در  را  سخنان  این  کردونی  روزبه 
یازدهمین نشست دیده بان رفاه و تامین 
افزوده که »تا  و  بیان کرده  اجتماعی 
کنون ۱۳ گزارش منتشر کرده ایم که 
آخرین مورد آن پیرامون اثرات کرونا بر 
هزینه های تأمین اجتماعی بوده است و 
در آن خسارت ۳۰ تا 5۰ هزار میلیارد 
تومانی ناشی از کرونا بر تامین اجتماعی 

تخمین زده شده است.«

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین 
اجتماعی گفته است: »تامین اجتماعی 
اقدامات  که  است  نهادهایی  جمله  از 
سیاستی اش به شدت مورد اهمیت و 
آسیب  دچار  اگر  و  است  توجه  محل 
نیز متأثر خواهد  اقدامات بعدی  شود 

شد.«
بر  ُکرونا  تأثیر  به  اشاره  با  کردونی 
فقر تأکید کرده که بر اساس برآوردها 
»حداقل 5۰۰ میلیون بر آمار فقرا در 
جهان افزوده می شود و ۳۰ سال تالش 
کشورها برای مبارزه با فقر به عقب بر 
خواهد گشت. کارگران غیررسمی ۳۴ 

درصد فقیرتر می شوند.«
هفته نخست خردادماه نیز موسسه 
عالی پژوهش تأمین اجتماعی گزارشی 
بررسی های  نتایج  به  توجه  با  را 
بین  سیاست های  پژوهشی  »موسسه 
المللی تغذیه« و با موضوع فقر و کرونا 
ارائه کرد که در آن به بررسی برآورد 
میزان فقر متاثر از همه گیری کرونا، 
فقر چندبعدی در جهان و خاورمیانه و 
فقر در میان شاغالن و اخراج آنها اشاره 

شده بود.
به  آمارهای  و  محاسبات  اساس  بر 
پژوهش جمعیت  این  در  آمده  دست 
درصد   ۶۰.۶ ایران،  در  فقر  خط  زیر 
افزایش خواهند داشت و بیش از ۱.5 

برابر خواهد شد.
گزارش،  این  اساس  بر  همچنین 
نظر  از  نیز  عراق  و  سوریه  کشورهای 
مشابه  وضعیتی  فقر،  افزایش  میزان 

ایران خواهند داشت.
در  بود  شده  تأکید  گزارش  این  در 
حالی که سیاست های فقرزدایی تا سال 

دبیرکل سازمان ملل: موشک  ها و پهپادهایی که در 
حمله به عربستان به کار رفته »منشاء ایرانی« دارند

از  برخی  گفته  =گوترش 
نظر  از  شده  کشف  اقالم 
طراحی ویژگی های مشابهی 
یک  در  که  دارند  اقالمی  با 
واحد تجاری در ایران تولید 
می شود یا دارای مارک های 
فارسی هستند و برخی نیز 
آوریل  و   ۲۰16 فوریه  بین 
تحویل  این کشور  به   ۲۰18

داده شده اند.
ملل  سازمان  دبیرکل  =
همه  ز  ا من  « ید  می گو
می خواهم  عضو  کشورهای 
و  تحریک آمیز  گفتار  از  که 
انجام اقداماتی که می توانند 
بر ثبات منطقه  تأثیر منفی 
خودداری  باشند  داشته 

کنند«.
حدود ۹ ماه پس از حمله موشکی 
به تاسیسات نفتی »آرامکو« عربستان، 
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل 
متحد در یک گزارشی رسم به اعضای 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
به  موشک های  که  است  کرده  اعالم 
کار رفته در حمله به تاسیسات نفتی 
و فرودگاه بین المللی عربستان »منشاء 

ایرانی« دارند.
نتیجه  صفه ای   ۱۴ گزارش  این 
بررسی روی بقایای موشک های کروز 
و همچنین تسلیحاتی است که آمریکا 
در منطقه توقیف کرده و تایید می کند 
برخالف  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
متحد  ملل  سازمان  قطعنامه های 
به  نظامی  تسلیحات  ارسال  به  اقدام 

کشورهای دیگر کرده است.
نماینده جمهوری اسالمی ایران در 
سازمان ملل به درخواست توضیح در 

مورد این گزارش پاسخی نداد.
واشنگتن  نوشته  رویترز  خبرگزاری 
فشار  زیر  را  امنیت  شورای  عضو   ۱5
گذاشته تا تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایران را که قرار است در ماه اکتبر طبق 
توافق هسته ای پایان یابد تمدید کنند. 
امنیت  در شورای  و چین که  روسیه 
مخالفت  این  از  پیش  دارند  وتو  حق 

خود را با این اقدام اعالم کردند.
آمده  همچنین  گزارش  این  در 
چندین مورد از تسلیحات و تجهیزاتی 
فوریه  و  نوامبر ۲۰۱۹  در  آمریکا  که 
»منشاء  نیز  کرده  توقیف   ۲۰۲۰

ایرانی« دارند.
گوترش گفته برخی از اقالم کشف 
ویژگی های  طراحی  نظر  از  شده 
یک  در  که  دارند  اقالمی  با  مشابهی 

واحد تجاری در ایران تولید می شود 
و یا دارای مارک های فارسی هستند. 
برخی نیز بین فوریه ۲۰۱۶ و آوریل 
داده  تحویل  کشور  این  به   ۲۰۱۸

شده اند.
این  است  گفته  گزارش  این  در  او 
قطعنامه  با  است  ممکن  تسلیحات 
درباره  امنیت  شورای   ۲۰۱5 سال 
ایران  اتمی  تسلیحات  گسترش  منع 
بر اساس برجام به شکلی »متناقض« 

باشد.
دبیرکل سازمان ملل هر سال دو بار 
به شورای امنیت گزارشی از پیشرفت 
توافق اتمی و پایبندی به مفاد آن ارائه 

می دهد.
ملل  سازمان  گفته  گوترش  آنتونیو 
حمله  در  استفاده  مورد  سالح های 
به تأسیسات نفتی سعودی در عفیف 
در ماه مه، فرودگاه بین المللی ابها در 
ماه ژوئن و اوت و نیز تأسیسات نفتی 
ماه  در  عبقوق  و  خریص  در  آرامکو 
سپتامبر را بررسی کرده است. گوترش 
نوشته است: »دبیرخانه سازمان چنین 
ارزیابی می کند که موشک های کروز 
چهار  این  در  که  دیگری  قطعات  یا 
گرفته اند  قرار  استفاده  مورد  حمله 

دارای منشاء ایرانی هستند«.
متحد  ملل  سازمان  او  گفته  به 
اقالم  از  برخی  که  کرده  مشاهده 
موجود در دو مورد توقیف شده توسط 
عین«  یا  »مشابه  نیز  متحده  ایاالت 
مواد یافت شده در بقایای موشک های 
در  استفاده  مورد  پهپادهای  و  کروز 
عربستان  به   ۲۰۱۹ سال  حمالت 

سعودی بوده است.
ملل  سازمان  دبیرکل  گزارش  در 

یا  و  کروز  »موشک های  شده  تاکید 
قطعات دیگر« که در چهار حمله به 
گرفتند  قرار  استفاده  مورد  عربستان 
ایرانی هستند. گوترش  منشاء  دارای 
همچنین گفت که »هواپیماهای بدون 
حمالت  در  استفاده  مورد  سرنشین 
ایرانی  منشاء  نیز  سپتامبر  و  مه  ماه 

داشتند«.
بر اساس گزارش گوترش سفیر ایران 
تاریخ  به  نامه ای  در  ملل  سازمان  در 
۲۲ مه  نوشته است: »سیاست ایران 
مبنی بر صادرات سالح در تناقض با 
تحریم تسلیحاتی شورای امنیت نبوده 
و تهران در این زمینه همچنان بطور 
با سازمان ملل متحد همکاری  فعال 

خواهد کرد«.
شورای  به  ملل  سازمان  دبیرکل 
در  اسالمی  جمهوری  گفته  امنیت 
نامه ای موضع رسمی خود در این باره 
تحریم های  گفته  و  کرده  اعالم  را 
نقض  را  امنیت  شورای  تسلیحاتی 
نکرده و صادرات اسلحه را رد می کند 
و همچنان به همکاری فعاالنه در این 

زمینه ادامه می دهد.
همه  از  »من  می گوید  گوترش 
کشورهای عضو می خواهم که از گفتار 
که  اقداماتی  انجام  و  تحریک آمیز 
می توانند تأثیر منفی بر ثبات منطقه 

داشته باشند  خودداری کنند«.
اهمیت این گزارش در آن است که 
سازمان ملل در گزارش قبلی خود که 
شش ماه پیش منتشر شد گفته بود 
»منشاء  مستقل  بطور  نمی تواند  که 
ایرانی سالح های به کار رفته در حمله 
به تأسیسات نفتی آرامکو عربستان را 

تأیید کند!

۲۰۱۸ در مناطق مختلف جهان موفق 
به کاهش فقر شده بود، برآوردها حاکی 
از آن است که همه گیری ویروس باعث 
افزایش ناگهانی مجدد فقر خواهد شد؛ 
و خبر بدتر برای خاورمیانه آن است که 
براساس سناریوی سوم، نسبت فقرای 
آن  میزان  از  فقر شدید  به  دچارشده 
در دهه ۱۹۹۰ نیز بیشتر خواهد شد 
و تمام دستاوردهای فقرزدایی در سه 
دهه گذشته را به ناگهان خنثی خواهد 

کرد.
دوره  دهمین  پژوهش های  مرکز 
اوایل  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
به  اردیبهشت ماه گذشته در گزارشی 
ارزیابی ابعاد اقتصاد کالن شیوع ویروس 
ُکرونا در ایران پرداخته و برآورد کرده 
پایان سال ۹۹  تا  ایران  این  است که 
درگیر تبعات اقتصادی ویروس خواهد 
بود و بین ۲ میلیون ۸۷۰ تا ۶ میلیون 
و ۴۳۱ هزار نفر از شاغالن فعلی، متأثر 
از پیامدهای این بیماری شغل خود را 

از دست خواهند داد.
مرکز آمار ایران نیز اوایل سال جاری 
ایران  اقتصادی  وضعیت  از  آماری  در 
ایران  فالکت  شاخص  که  کرد  اعالم 
در سال ۹۸ یعنی سال گذشته  ۴5.5 

درصد بوده است.
داده هایی که به استخراج رقم ۴5.5 
منتهی  فالکت  شاخص  برای  درصد 
از  پیش  وضعیت  به  مربوط  شده 
شیوع ُکرونا است. شیوع ُکرونا، رکود و 
تعطیلی همه اصناف و اخراج نیروی کار 
شرایطی را فراهم کرده که اقشار ضعیف 
دارند. نیاز  بیشتری  حمایت های  به 

تا   ۳۰ خسارت  شرایطی  چنین  در 
5۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین 
از  حمایت  می دهد  نشان  اجتماعی، 
اقشار ضعیف کمرنگ تر از پیش خواهد 
شد و این موضوع فشاری غیرمستقیم 
و  فرودستان  زندگی  بر  مضاعف  اما 

نیازمندان خواهد بود.
یکی از ابعاد این وضعیت بحرانی را 
می توان در پرداخت بیمه های بیکاری 
بر  آنکه  وجود  با  دید.  ُکرونا  از  ناشی 
گزارش  جمله  از  گزارش ها  اساس 
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
ُکرونا  از  ناشی  بیکاران  تعداد  اسالمی 
چند میلیون نفر است، دولت و سازمان 
تامین اجتماعی تنها ۱۰۳هزار نفر را 
مشمول دریافت بیمه بیکاری ارزیابی 

کرده اند.

همدردی شهبانو فرح پهلوی با خانواده 
جانباختگان اخیر در ایران 

با اندوهی فراوان آگاه شدم که هم 
میهن جانباز جنگ هشت ساله عراق 
آزادی  جهانگیر  روانشاد  ایران،  با 
مقابل  در  خودسوزی  با  میان کوهی 
زندگی  به  کرمانشاه  شهید«  »بنیاد 
سپس  است.   داده  خاتمه  خود 
نفت، عمران  نگهبان چاه های  کارگر 
پرداخت  سبب  به  روشن  محمدی 
نشدن دستمزد، خود را در کنار چاه 

نفت در خوزستان حلق آویز کرد.

در کشوری که به دلیل بیدادگری 
به  نگذاشتن  ارزش  و  اجتماعی 
نفر  دو  شهروندان  های  خواسته 
به  جانگداز  شکل  این  به  هم میهن 
نمایانگر  بدهند،  پایان  خود  زندگی 
نقطه ای  به  جامعه  که  است  این 
و  خودسوزی  جز  که  رسیده 

خودکشی راهی ندارد.
زمانی که مردم بی پناه مرگ را بر 
این شکل زندگی ترجیح دهند و رنج 

مردن را از زجر زندگی کمتر بدانند، 
است  پرتگاهی  در  نشانه سقوط  این 
که حکومت تنها مسئول و جوابگوی 

آن می باشد.
این  خانواده  به  تسلیت  با 
ایران  مردم  همه  برای  جانباختگان، 
آرزوی ایرانی آباد، آزاد و رفاه عمومی 

برای تمامی شهروندان دارم.
فرح پهلوی

۲۲ خرداد ۱۳۹۹-۱۱ ژوئن .۲۰۲

پهپادهایی  و  موشک  بقایای  شهریور(   ۲۷( سپتامبر   18 عربستان 
و  نمایش گذاشت  به  آرامکو حمله شد  تاسیسات  به  آنها  توسط  که 
سرهنگ ترکی مالکی سخنگوی نیروهای ائتالف عربی گفت بررسی 
دوربین های مدار بسته پاالیشگاه آرامکو تایید کرده پهپادها از سمت 

شمال وارد محوطه پاالیشگاه شدند



به توصیه مستوفی الممالک، رئیس 
مجلس از فرا خواندن وکال و تشکیل 
این  در  شد.  منصرف  علنی  جلسۀ 
مجلس  صحن  در  تظاهرات  حال 
ادامه داشت و سردار سپه که پایین 
رفته بود تا با رؤسای جمعیت مذاکره 
جمهوری  ضد  فریادهای  جز  کند، 

چیزی نمی شنید.
ملک الشعرای بهار می نویسد:

»من و مرحوم دولت آبادی پایین 

رفته بودیم که مبادا باز اتفاقی زشت تر 
واقع شود. وقتی رسیدیم که رئیس 
دولت به مردم می گفت »رؤسای شما 
کی ها هستند؟« ما از ایشان خواهش 
مواجه  مردم  با  و  باال  بیایند  کردیم 
دشنام  فریاد  حالت  این  در  نشوند. 
که  صداها  و  سر  سایر  و  استغاثه  و 
نتیجۀ نفرت و هیجان بر ضد مجلس و 
رئیس دولت بود، از عموم مردم شنیده 
می شد. رئیس دولت بی درنگ از این 
تقاضای ما استفاده کرده، بازگشت و 

از سرسرا باالآمد.
رئیس مجلس که مطلب را حس 
به طرف  و  کرد  قهر  رنجیده  کرد، 
عمارت خودش که در ضلع شرقی بود 
رفته، آنجا هم نماند و با حال عصبی 
به طرف باغ شمالی شتافت و در آخر 

باغ تندتند بنا کرد قدم زدن.
ما سردار سپه را به اتاق کمیسیون 
و  مستوفی  مرحوم  آوردیم.  خارجه 
مدرس و مشیرالدوله و آقایان بهبهانی 
میزی  دور  و  بودند  آنجا  آشتیانی  و 

نشسته بودند.
در  به  پشت  مستوفی  مرحوم 
شمالی مشرف به باغ، مرحوم مدرس 
و آقای آشتیانی طرف چپ او پشت 
به مشرق، مرحوم مشیرالدوله روبروی 
مرحوم مدرس، سردار سپه زیر دست 
مشیرالدوله و من هم با آقا میر سید 
مستوفی  روبروی  بهبهانی  احمد 
نشسته ایم. گویا در این بین یکی دو 
نفر دیگر هم وارد شدند که درست 

به یاد ندارم.
سردار سپه که دید جلسه تشکیل 
نشد، اطمینان یافت و از دیدن قیافۀ 
آرام حضار آرام گرفت و به محض این 
که نشست با تأنی چنین گفت: »آقای 
را  مردم  نمی خواهند  رئیس مجلس 
بشناسند! من قائد هستم، من ناجی 
هستم! وکال به من تلفون کردند که 
اگر نیایی مردم ما را خواهند کشت. 
من برای نجات وکال آمدم. یک دسته 
رشگماسی چه اهمیت دارد؟ رئیس 
مجلس می فرمایند چرا آمدی! میل 

ندارند مردم را بشناسند«.
الممالک  مستوفی  حین  این  در 
برخاست و بیرون رفت و مشیرالدوله 
با کمال متانت چنین گفت: »رئیس 
مجلس شما را خوب می شناسد و ما 
همه شما را می شناسیم که قصدتان 
خدمتگزاری به این مملکت است ـ 
اگر خدا بخواهد ـ اما این که آقای 
کرد  اعتراض  شما  به  مؤتمن الملک 
از این جهت بود که ریاست مجلس 
کلیه  و  باغ  و  صحن  و  محوطه  و 
ایشان است و دولت  با  این عمارت 
اگر  ندارد.  جا  این  در  مداخله  حق 
رئیس  داشت  ضرورت  شما  آمدن 
شما  از  یا  می داد  اطالع  شما  به 
اشتباه  اینجا  شما  می طلبید.  مدد 
کردید که به تلفون یک یا چند نفر 
تحریک  شده آمدید، با آنکه قبل از 
بودیم  داده  پیغام  به شما  هم  وقت 
که آمدن شما صالح نیست. از همۀ 

اینها گذشته، باید ملتفت باشید که 
است  محلی  ملی  شورای  مجلس 
که باید مورد احترام و اعتماد عاّمه 
مردم باشد و اینجا را پناهگاه و مأمن 
خود بدانند. خوب نکردید که بدون 
اجازه، برخالف قانون، با اسلحه وارد 
با  که  می دانید  زیرا  شدید،  مجلس 
فضای  و  مجلس  وارد  نباید  اسلحه 
مجلس شد. مجلس از خودش گارد 
برای همین است  مخصوص دارد و 

که این موارد همه محکوم امر رئیس 
مجلس بوده، اگر الزم شد کسی را 
بگیرند یا بیرون کنند یا اسلحه به کار 
مجلس  رئیس  امر  طبق  باید  ببرند 

باشد و دولت نباید حق داشته باشد 
در کارهای مجلس، آن هم با اسلحه، 
مداخله  بی سبب  کند. شما  مداخله 
و  زدید  را  مردم  بی جهت  و  کردید 

توقیف کردید.
شما یادتان هست در کابینۀ من 
برای این که مدلل بداریم که مجلس 
محل امنی است جمعی را که برخالف 
مجلس  در  من  دولت  و  من  خود 
)قصد  بودند  کرده  اختیار  تحّصن 
لنکرانی  و  موسوی زاده  مشیرالدوله، 
و جماعتی بود که مدتها در مجلس 
تشویق  باطن  در  بودند(  متحّصن 
آنها  از  مجلس  طرف  از  که  کردیم 
پذیرایی به عمل آید تا دیگران بدانند 
و  اعتماد  مورد  می تواند  مجلس  که 
محل پناه جستن خلق واقع شود و 
دیگر به سفارتخانه ها متحصن نشوند. 
حضرت  مثل  هم  را  اینجا  ما  اگر 
و  بی احترام  نقاط  وسایر  عبدالعظیم 
دیگری  جای  مردم  کنیم،  بی اعتبار 
را برای پناه خود پیدا خواهند کرد. 
وظیفۀ ما این بوده و هست که احترام 
رئیس  مراد  بماند.  محفوظ  مجلس 
مجلس نیز همین است واالّ مقام شما 

را کسی انکار ندارد.«
نمی گفت.  هیچ  مدرس  مرحوم 
و  در ضرر  مطالبی  آقایان هم  باقی 
زیان این حرکت گفتند و اظهار شد 
که ما خود این غائله را می خواباندیم. 
ابداً کسی در خطر نبود. هرکس به 
شما گفته است که وکال در خطرند 
از روی عمد و غرض یا جهل گفته 

است.
تلفون  بار  سردار سپه گفت چند 
تلفون کرده  آنها را که  نام  کردند و 
بودند نیز گفت و معلوم شد چند نفر 
از آقایانی که در جمهوری طلبی جّدی 
داشته اند متوّحش شده و ایشان را به 
کرده  تحریک  مردم  راندن  و  آمدن 

بودند.
لممالک  مستوفی ا بین  این  در 
گفت:  و  شد  اتاق  داخل  و  برگشت 
آقایان اجازه می دهند که من و آقای 

مجلس  رئیس  آقای  با  سپه  سردار 
که در آن اتاق تشریف دارند قدری 
صحبت کنیم. و سردار سپه را برداشته 

به اتاق مقابل رفتند.«
بهار، گزارش خود را از جریان وقایع 

چنین ادامه می دهد:
کشت  به قصد  را  مردم  »سرباز 
و  نمی رفتند  مردم  چون  و  بود  زده 
متواتر  باز هجوم می آوردند، ضربات 
می شد. بنابراین عدۀ زیادی مجروح 

و  اصناف  از  معاریف،  همۀ  شدند... 
که  را  معمم  مردم  و  کسبه  و  تجار 
می گفتند متجاوز از سیصد نفر بودند 
زندانی کردند. بعالوه، اتاقها و صحن 
کالنتری ۲ از بازداشتی و توقیف شده 
پر شده بود. گفته شد که چهل تن 
مرده اند و صدها نفر زخمی شده اند اما 
چون رسیدگی و محاکمه ای به عمل 
نیامد حقیقت امر درست معلوم نشد 
که عدۀ کشته و زخمی چه بوده است.

از  جمعی  هنگامه،  این  تمام  در 
اتاق رئیس مجلس نشسته  علما در 
بودند، و بعد از آن که افتتاح جلسه را 
آقایان صالح ندانستند و سردار سپه و 
مؤتمن الملک را هم مستوفی الممالک 
مالقات داد، قرار شد که مردم را رها 
کنند و متعرض کسی نشوند. رؤسای 
کالنتری  در  که  معاریفی  و  اصناف 
مجلس  به  شده  آزاد  بودند  توقیف 
بودند،  علما  که  اتاقی  در  و  آمدند 

نشستند.
ا  لوزر رئیس ا و  مجلس  رئیس 
)سردار سپه( به اتفاق وارد اتاق شدند. 
که  بود  آمده  سپه  سردار  مخصوصاً 
بخواهد. پس  اصناف عذر  و  علما  از 
تعارفی  مشارالیه  به  نسبت  ورود،  از 
از  ایشان  مع ذلک  نیامد.  به عمل 
این پیشامد عذر خواسته و در باب 
و  بیطرفی کرد  اظهار  جمهوری هم 
وعده داد که از این قضایا که به خالف 

میل مردم است جلوگیری کند.
راه  غوغا  آمد.  دست  سر  بر  شب 
را گرفت. محالت خلوت  خانۀ خود 
شد، ولی در صحن مجلس فراشان و 
سرایداران خرواری کفش و کاله و عصا 
وسایر اسباب های خلق را گردآوردند. 
همۀ کفشها کهنه بود. کفشها و کالهها 
متعلق به مردم طبقۀ سوم بود و قرار 
شد صاحبان آنها آمده کفش و کاله 

خود را بردارند!«
انتظار  که  جلسه ای  سان،  بدین 
می رفت مجلس ختم مشروطیت باشد 
و جمهوری را جایگزین سلطنت کند 

هرگز تشکیل نشد.
مخبرالسلطنۀ هدایت در )خاطرات 

و خطرات( می نویسد:
رفته  دیگر  اتاق  به  سردار   ...«
روبوسی  می خواهد.  عذر  علماء  از 
می شود و مذاکراتی در میان می آید. 
سردار می گوید حاال که ملت موافق 
صرف نظر  جمهوری  از  من  نیست 
تکلیفی  ید  با یان  قا آ ولی  کردم 
احمدشاه  با  کنند.  معین  من  برای 
فعال  گفتند  کنم.  کار  نم  نمی توا
که  ا  ر اشخاصی  بدهید  دستور 
هاوارد  کنند.  آزاد  کرده اند  توقیف 
قنسول انگلیس که در صحن مجلس 
منزل  به  راه  سر  است  بوده  حاضر 
است،  تشنه  می آید.  صاحب اختیار 
آب می خواهد و می گوید جمهوری 

هم به آب گوزید.
خلع  بود:  شده  تدارک  ماده  سه 
جمهوری،  رژیم  اختیار  قاجاریه، 

ریاست سردار سپه«.
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مستوفی الممالک 
)حسن مستوفی(

= درواقع »مصادره« همان 
کالن  ابعاد  در  اما  زورگیری 
اسالمی  جمهوری  که  است 
ارتکاب  استقرارش  از  پس 
به آن را شروع کرد و هنوز 
و  سارقان  دارد.  ادامه  هم 
مقامات  که  زورگیرهایی 
جزو  را  آنها  جرم  انتظامی 
جرائم »ُخرد« می دانند همان 
کار را در ابعاد کوچک انجام 

می دهند!
ی  ها د ر خو بر =
دستگاه های  خشونت آمیز 
انتظامی با جرائمی که دالیل 
ریشه ای اقتصادی و سیاسی 
به  تنها  و فرهنگی دارند  نه 
کاهش آنها منجر نشده بلکه 
خفت  یا  ُخرد«  »مصادره 
کردن و زورگیری را به نوعی 
تبدیل  مجرمانه  درآمدزایی 

کرده است.
در  آنچه  زاده-  رمضان  فیروزه 
فرهنگ دهخدا در تعریف خفت کردن 
آمده عبارتست از کمین کردن و پنهان 
و مترصد یک شکار نشستن! آنچه در 
بر  بنا  وحش  حیات  و  حیوانات  میان 
غریزه و جهت سیر کردن شکم امری 
کامال طبیعی است. اما مدت هاست که 
بخش حوادث روزنامه ها و وبسایت های 
یا  ایران روزی نیست که خبر  خبری 
گزارشی از موارد متعدد »خفت کردن« و 
»زورگیری« در شهرهای مختلف کشور 

منتشر نکنند.
حسین رحیمی رئیس پلیس تهران 
در تیرماه ۱۳۹۸ با بیان اینکه »سهم 
معتادان در وقوع جرم سرقت و زورگیری 
کرد:  اعالم  است«  درصد   ۷۰ حدود 
درصدی   ۹ افزایش  شاهد  »امسال 
سرقت های خرد در تهران بودیم.« به 
گفته وی »حدود ۴۰ درصد از این موارد 
مربوط به سرقت وسایل داخل خودرو و 
حدود ۷ درصد نیز مربوط به سرقت تلفن 

همراه است.«
شاید برای نخستین بار در ۲۱ آبان 
نیروی  وقت  فرمانده  که  بود   ۱۳۹۱
انتظامی به صراحت  از افزایش جرایم 
خالفکاران  مجازات  تشدید  و  ُخرد 
اما  داد.  خبر  جرائم  این  مرتکبان  و 
برخوردهای ضربتی و خشن و همچنین 
مرتکبان  گرداندن  مانند  تحقیرکننده 
با وضعیتی زشت  در کوچه و خیابان 
این  کاهش  در  تاثیری  هیچ  زننده  و 
به  رو  همین  از  است.  نداشته  جرائم 
نظر می رسد با افزایش ارتکاب خالف و 
جرائم به اصطالح »ُخرد« در کنار سیر 
صعودی نابسامانی ها و بحران اقتصادی 
و  سیاسی، حکومت و نهادهای مسئول 
در ایجاد امنیت اجتماعی نیز به بن بست 

رسیده اند.
نمونه بارز این ناتوانی، اعدام علیرضا 
مافیها و محمدعلی سروری بود که به 
جرم سرقت و زورگیری با سالح سرد در 
سحرگاه اول بهمن ۱۳۹۱ دو ماه پس از 
بازداشت آنها در پارک خانه هنرمندان، 

محل وقوع جرم، اعدام شدند.
آیت اهلل صادق الریجانی رئیس وقت 
قوه قضاییه جمهوری اسالمی آن زمان 
»مصلحت  به  را  جوان  دو  این  اعدام 
جامعه اسالمی« توصیف کرده و گفته 
مطرح  اجتماعی  امنیت  »وقتی  بود: 
است نباید دستخوش احساسات شد!« 
اما زورگیری با اعدام »غیراحساساتی« 
آن دو مجرم نه متوقف شد و نه کاهش 

یافت.
نکته طنزآمیز ادعای مقامات جمهوری 
اسالمی در به اصطالح مبارزه با زورگیری 
و  »زورگویی«  »زور«،  که  اینجاست 
زورگیری« و عادی نشان دادن خشونت 
و رواج آن از جمله به پشتوانه ی نظام 
حقوقی و قوانین وحشیانه از جمله اعدام 
حکومت  خود  توسط  و…  قصاص  و 

تبلیغ و ترویج می شود.
در تیرماه ۹۸ رسانه های ایران به نقل از 
رضا مؤذن معاون مبارزه با سرقت پلیس 
درصدی  »افزایش ۳5  از  ناجا  آگاهی 
کشف سرقت های به عنف طی سه ماه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل« خبر داده و نوشتند: »طی همین 
مدت دستگیری این سارقان 5۸ درصد 

افزایش یافته است.«

بر پایه آمار ارائه شده از سوی پلیس 
آگاهی ناجا »۴۹ و نیم درصد از سارقان 
دستگیر شده افراد سابقه دار و 5۰. 5 

درصد از آنان فاقد سابقه بوده اند.«
کیهان لندن در این گزارش میدانی با 
چند شهروند داخل ایران که خود گرفتار 

زورگیرها شده اند، گفتگو کرده است.
از  یکی  ساکن  خانواده  یک  پدر 
محله های متوسط شیراز با ابراز نگرانی 
جامعه  وضعیت  شدن«  »ناامن تر  از 
می گوید: »آنقدر فقر و بیکاری زیاد شده 
که جوانان را به این سمت کشانده؛ اگر 
باشند  داشته  مناسب  شغل  یک  آنها 
به این راه ها کشیده نمی شوند. خیلی 
که  هستند  عادی  شهروندان  اینها  از 
بیکارند. چگونه می توانند زندگی کنند؟ 
از درماندگی  به مرزی  را  آنها  بیکاری 

می رساند که زورگیری می کنند. «
بیکاری یکی از عوامل تعیین کننده 
در هر  زورگیری  و  افزایش سرقت  در 
جامعه  ای است که بر اساس گزارش مرکز 
آمار ایران پیش از شیوع کووید۱۹ نیز 
نرخ بیکاری در زمستان ۹۸ حدود ۱۰ 

و شش دهم درصد بوده است.
به گفته یک خانم کارمند اهل مشهد 
»وقتی مشکالت اقتصادی بیداد می کند، 
نرخ تورم و بیکاری باال می رود، باال رفتن 
میزان دزدی و خفت گیری طبیعی است. 
بسیاری از این زورگیرها در گذشته کار 
بیکار  کار  از  اگر  و  داشتند  زندگی  و 
نمی زدند؛  دزدی  به  دست  نمی شدند 
البته خیلی از اینها زندانیان آزادشده  ای 
هستند که به خاطر سوء سابقه قادر به 
پیدا کردن شغلی نیستند و دوباره دست 

به دزدی می زنند.«
زورگیری  کالن  یا  مصادره  الگو: 

توسط جمهوری اسالمی
یک آموزگار بازنشسته ساکن اصفهان 
نیز معتقد است: »خود حکومت و در 
و  بسیج  و  پاسداران  سپاه  آن  رأس 
زورگیران  از  لباس شخصی  نیروهای 
شناخته شده هستند. حکومت از همان 
و  اسم خمس  به  انقالب  اول  روزهای 
مردم  از  پیغمبر  و  امام  و سهم  زکات 
پول زور گرفت و مال و اموال بسیاری را 

به غارت برد.«
مصادره  و  توقیف  به  شهروند  این 
و  تلویزیون  و  اموال هنرمندان سینما 
خوانندگان پیش از انقالب اشاره می کند 
حتی آنها که در ایران ماندند. یکی از 
این هنرمندان، محمدعلی فردین بازیگر 
خوشنام سینمای قبل از انقالب است که 
به گفته خودش »بعد از انقالب بال هایش 
را قیچی کردند«.  وی نه تنها از ادامه 
فعالیت هنری کنار گذاشته شد بلکه 
او از »سینما نیاگارا«  سه دانگ سهم 
)سینما جمهوری فعلی( از سوی »ستاد 
اجرایی فرمان امام« مصادره شد. این در 
حالیست که اموال و خانه های بسیاری از 
شهروندان بهایی نیز از سال های گذشته 

تا کنون توقیف و مصادره شده اند.
درواقع »مصادره« همان زورگیری اما 
در ابعاد کالن است که جمهوری اسالمی 
پس از استقرارش شروع کرد و هنوز هم 
که  زورگیرهایی  و  سارقان  دارد.  ادامه 
مقامات انتظامی جرم آنها را جزو جرائم 
»ُخرد« می دانند همان کار را در ابعاد 

کوچک انجام می دهند!
در  کفش فروشی  جوان  کارگر  یک 
بازارچه شاهپور تهران می گوید: »چند 
روز پیش در بازارچه شاهپور غلغله بود، 
از ظهر،  بعد  متوجه شدم ساعت سه 

گوشی تلفن یک نفر را دزدیده اند.«
»خفت گیرها  می دهد:  ادامه  و  ا
دستگیر  اینکه  ترس  از  بی رحم اند، 
نشوند با شمشیر یا قمه هم می زنند؛ 
چون  نمی کند  دخالت  هم  هیچکس 
خوردی  شمشیر  وقتی  کنید  حساب 
و خونریزی داری و تاندون و رگ های 
دست و بدنت پاره شده و سر و کار شما 
به بیمارستان بیفتد، تا پول واریز نکنی، 
جراحی نمی کنند! در شبانه روز بیشتر از 
صد نفر خفت می شوند اطالع نمی دهند، 
رسیدگی  اصاًل  بروی  کالنتری  به  اگر 
نمی کنند. فامیل ما که برای شکایت به 
کالنتری رفته بود در آنجا به او نیشخند 
زده و گفته بودند ما چجوری پیداشون 

کنیم از این اتفاق ها زیاده!«
یک کارمند بانک ساکن اورمیه هم 
برای  دیروز  »همین  می کند:  تعریف 
حسابدار ما در محدوده بازار یک مورد 
خفت گیری رخ داد؛ ساعت و گوشی  اش 
سر  یک  ایران  در  اینجا  دزدیدند.  را 
سوزن امنیت نیست؛ خفت گیری بیداد 

می کند.«

خانم خانه داری که برای اجاره خانه به 
محله نظام آباد تهران سر زده می گوید: 
بر  بنگاه  از  وقتی  پیش  روز  »چند 
می گشتم دیدم در روز روشن جلوی ده 
نفر یک جوان را خفت کردند و ساعت 
و گوشی اش را زدند؛ نزدیک بود با قمه 
او را بزنند که فرار کرد! آن ده نفر هم که 
در خیابان حضور داشتند فقط ایستاده 

بودند و تماشا می کردند.«
یکی از شهروندان اهل مهرشهر کرج 
هم به این بحث می پیوندد: »باغ پدری 
من در اطراف مهرشهر است، یک روز 
متوجه شدم کابل برق باغ را برده  اند؛ 
درصد  کردم؛  ۹۸  مراجعه  دادسرا  به 
افرادی که مراجعه کرده بودند به خاطر 
دزدیده شدن گوشی هایشان آمده بودند! 
گوشی را به سرعت برق و باد می دزدند؛ 
از داخل ماشین یا حتی از دست آدم! با 
یکی در آنجا صحبت کردم، می گفت در 
اسنپ نشسته بوده گوشی  اش را مسافر 
بغلی موقع پیاده شدن از روی پایش 
قاپیده و رفته! یکی هم پیک موتوری بود 
که گوشی او را هم دزدیده بودند. یکی 
دیگر می گفت نشسته بودم یکی آمد به 
داخل خانه  ام و گوشی من و خانمم را 
برد و متوجه نشدیم! اولین سوالی که در 
دادسرا می پرسیدند این بود که گوشی ات 

رو برده اند؟!«
یکی از فروشندگان موبایل در محله 
جمهوری تهران می گوید: »افرادی که 
گوشی هایشان دزدیده می شود سریال 
این گوشی ها را به پلیس می دهند که 
هروقت روشن شد پلیس بتواند طرف را 
ردگیری کند. اگر دزدها حرفه  ای باشند 
سریال گوشی را عوض می کنند و قفل 
را باز می کنند. ولی اگر حرفه  ای نباشند 
و  قطعات  و  می کنند  اوراق  را  گوشی 
ال سی دی آن را می فروشند. به ندرت 
پیدا  را  شده  دزدیده  گوشی  پلیس 

می کند و به صاحب اش برمی گرداند.«
صاحب یک خرازی در محله مولوی 
تهران هم از تجربه یک زورگیری در سال 
۱۳۹۱ می گوید: »دو سه نفر زورگیر در 
یکی از کوچه پس کوچه های مولوی به 
زور چاقو و به ضرب مشت و لگد، گوشی 
موبایل و کیف پولم را از من گرفتند، االن 
که چند سال گذشته این وضعیت بدتر 

شده است.«
یک خانم جوان ساکن تبریز هم اضافه 
می کند: »پارسال یک گوشی آیفون۶ 
خریدم؛ چند روز بعد برای خرید به بازار 
رفتم؛ از ترس اینکه گوشی  ام را ندزدند 
یک گوشی ارزانتر که از قبل داشتم را با 
خودم بردم! از بس که خفت گیری برای 
گوشی زیاد شده! تا حاال سه بار گوشی 
بار هم  البته دو  را دزدیده اند.  شوهرم 
شیشه ماشین اش را شکستند و ضبط 

ماشین را دزدیدند.«
در تیرماه ۹۸ ویدئویی در رسانه های 
ایران منتشر شد که نشان می داد زن 
جوانی که در منطقه تهرانسر در حال 
عبور بود از سوی دو جوان موتورسوار 
با قمه  مورد حمله قرار می گیرد. آنها 
اقدام به بریدن دستبند طالی زن جوان 
کردند و با زخمی کردن دست او آن را 

به سرقت بردند.
باشگاه خبرنگاران جوان همین امسال 
در اردیبهشت ماه ۹۹ با انتشار ویدئویی 
در توضیح این جرائم نوشت: »چندی 
پیش فیلمی  در فضای مجازی منتشر 
شد که در آن تعدادی از افراد با لگد زدن 
به خودروی شهروندان اقدام به ایجاد 
تصادف ساختگی در خیابان ها می کردند 
و  خودروها  ساختن  متوقف  از  پس  و 
پیاده شدن سرنشینان وسایل نقلیه، با 
ایجاد درگیری و ضرب و شتم رانندگان 
از فرصت به وجود آمده استفاده کرده 
و در یک لحظه خودرو شهروندان را به 

سرقت می بردند.«
بحران  که  اخیر  سال های  طول  در 
اقتصادی در ایران به اوج خود رسیده 
و قدرت خرید مردم به شدت کاهش 
یافته، ارتکاب جرائم مختلف از خالف و 
بزهکاری مانند زورگیری تا حتی جنایت 
و قتل نیز به اوج خود رسیده است. در 
خشونت آمیز  برخوردهای  میان  این 
که  جرائمی  با  انتظامی  دستگاه های 
و  و سیاسی  اقتصادی  ریشه ای  دالیل 
فرهنگی دارند  نه تنها به کاهش آنها 
یا  ُخرد«  »مصادره  بلکه  نشده  منجر 
نوعی  به  را  زورگیری  و  کردن  خفت 
درآمدزایی مجرمانه تبدیل کرده است؛ 
درست همانگونه که جمهوری اسالمی 
با مصادره ی اموال مردم بر ثروت خود و 

نهادهای وابسته اش افزود!

گزارش میدانی؛ خفت و زورگیری یا »مصادره ُخرد« 
به تقلید از مصادره های کالن جمهوری اسالمی
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 جمعه ۱۲ تا پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۰

۱ـ از هنرپیشگان معروف 
تاتر و سینمای ایران با 

شهرتی جهانی
۲ـ جانداری است ـ نقش 

ـ جنگ افزار
ـ  تشبیه  ند  پسو ۳ـ 

حرفه ای است
ـ داخل  رنگی است  ۴ـ  

سر است ـ بند
5ـ دشمنی ـ جوانمرد و 

سخی ـ کوشش
۶ـ خارج کردنـ  از وسایل 

موسیقیـ  تکخال

۷ـ از آثار چاپ شده فروغ 
فرخزاد ـ حرف خطاب 

ـ رسم و روش
قدیمی  شهرهای  از  ۸ـ 
از  ـ  توانایی  ـ  ایران 

آفات نباتی
۹ـ پرنده ایست ـ نمناک

۱۰ـ ویران ـ بزرگ
ـ  است  کشوری  ۱۱ـ 

صمیمت و بی ریایی

۱ـ از خوانندگان قدیمی 
صاحب نام و بلندپایه 
کشور ماـ  ظرفی است

راه  ـ  است  علمی  ۲ـ 
بی پایان

ـ  حرف  یک  تکرار  ۳ـ 
ـ  »معنوی«  دشمن 

حرف نمی زند
۴ـ شاعر برجسته و فقید 
ایران و سازنده » مرا 

ببوس«
5ـ رودخانه ای در ایرانـ  

پنبه پاک نکرده

۶ـ جهان پهلوان
۷ـ از وسایل گرمازا ـ از 
ییالقات اطراف تهران 

قدیم
۸ـ شیرـ  خرسـ  شادی

۹ـ تازیانه ـ رودخانه ای 
در اروپاـ  واحد سنتی 

اندازه گیری وزن
۱۰ـ از شهرهای کشورما 

ـ ظرفی است 
ادبای  و  شعرا  از  ۱۱ـ 
معروف وفقید ایران و 

ناشر مجله ارمغان

۱ـ از رجال سیاسی و ادباء 
دوران قاجار و صدراعظم 

پیشین ایران
ـ  عصاره  ـ  فرستاده  ۲ـ 

شعله ور
ـ  ایران  رودخانه های  از  ۳ـ 
دزد  ـ  گرانبها  پارچه  ای 

و راهزن
برجسته  فیلمسازان  از  ۴ـ 
سینمای  نام  صاحب  و 

معاصر ایران
5ـ جواهر ـ کویری است ـ 
بهره و سودـ  از شهرهای 

مرکزی ایران
ـ  نتیجه  ـ  است  مرغی  ۶ـ 

بخار متراکم
سنتی  التحریر  لوازم  از  ۷ـ 
به  نه  ـ  است  ـ حیوانی 

عربی ـ اندازه
نام  ـ  ایران  از شهرهای  ۸ـ 
دیگر برای »خاکشیر« ـ 

از آنطرف درختی است

۹ـ زیبا ـ از پوشاک ـ رسم 
و روشـ  قسمتی از اندام

اعتقاد  ـ  ابتدا  ـ  پیچ  ۱۰ـ 
و باور

۱۱ـ واگیردارـ  حیوانی است 
ـ کمبودها و نقصان ها

۱۲ـ یکی از کوههای مرکزی 
دریایی  ـ  فارس  استان 

است ـ گلی است
۱۳ـ خلیجی استـ  خوراکی 

است متداول ـ خاندان
و  بخشنده  ـ  یادبود  ۱۴ـ 

صاحب فتوت
»آهنگ  ثر  ا لق  خا ۱5ـ 

شهرزاد«

۱ـ از آثار ژان ژاک روسو
۲ـ محل شنا ـ آماس ـ فرمانده

۳ـ حمله ـ از طنزنویسان برجسته و 
صاحب نام معاصر ایران

۴ـ از پیشگامان نهضت مشروطیت که 
به فرمان شاه به قتل رسید ـ مفقود

5ـ آوا و نغمه ـ از صنایع شعری
ـ  کشوریست  پایتخت  ـ  نزدیکی  ۶ـ 

صریح
۷ـ مایه حیات ـ قدرت و بنیه

۸ـ از پوشاک ـ تکخال
۹ـ  مؤلف »مدینه فاضله«ـ  نوعی چراغ 

ـ از غالت
۱۰ـ از پیشگامان هنر بازیگری تاتر در 

کشورما ـ یار و مددکار
۱۱ـ مار بی سر ـ خواننده پر شهرت و 

فقید اپرا در قرن گذشته
۱۲ـ ذکیـ  محل نیایش خداوندـ  توان
۱۳ـ اطالعات ـ برسر می روید ـ یاری

ـ  فرانسه  در  معروف  کلیسایی  ۱۴ـ  
تاقچه

یید  بیفزا آن  اول  به  حرفی  ۱5ـ 
پرنده ایست ـ پهلوان و دلیر ـ دانش 

و هوش

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

کمپانی های  از  دیگر  یکي  رولکس 
ساعت  است.  ساعت  تولید  سوئیسي 
رولکس یکي از معدود برند هایي است 
نشانه  عنوان  به  آن  از  دنیا  در  که 
یاد  فرد  اجتماعي  جایگاه  و  پرستیژ 
مي شود. رولکس بزرگترین تولید کننده 
و  است  جهان  در  لوکس  ساعت هاي 
تولید  ساعت  هرروز حدود ۲۰۰۰  در 
مي کند. این برند در سال ۲۰۰۷ میالدی 
کاالهاي  کننده  تولید   ۱۰۰ بین  در 
لوکس مقام اول در بین  ساعت سازان 
دنیا را به خود اختصاص داده است. با 
اینکه مرکز اصلی این کمپانی در ژنو قرار 
دارد رولکس ۲۸ شعبه با بیش از ۴۰۰۰ 
ساعت ساز در سراسر دنیا در بیش از 

۱۰۰ کشور مختلف دارد.  
در سال ۱۹۰5  هانیس ویلسدورف و 
آلفرد دیویس در لندن شرکتي تاسیس 
کردند که کاالهاي لوکس سوئیسي را وارد 
مي کردند و به جواهر فروشان انگلیسي 
مي فروختند. آنها ساعت هاي سوئیسي 
گران قیمت را در بسته هایي مي فروختند 
که مخفف نام شرکت خودشان را روي آن 
درج کرده بودند یعني W&D. در سال 
۱۹۰۸ ویلسدورف برند تجاري رولکس 
را به نام خود ثبت کرد. کلمه رولکس 
که معناي مشخصي ندارد کلمه ایست 
که خود ویلسدورف آن را ساخته و تنها 
توجیه وي در ساخت چنین لغتي سادگي 
تلفظ آن در هر زباني است. ویلسدورف 
در سال ۱۹۱۹ به خاطر مالیات باالیي که 
انگلستان براي فلزاتي چون طال و نقره 
وضع کرده بود کمپاني خود را به طور 
کامل به سوئیس منتقل کرد و به طور 

رسمي کارخانجات تولید ساعت رولکس را 
به طور مستقل در سوئیس راه اندازي کرد. 
به  همیشه  البته  رولکس  کمپاني   
پیشرو در  از کمپاني هاي  یکي  عنوان 
لوازم  و  مچي  ساعت  ساخت  صنعت 
صنعت  این  در  و  بوده  مطرح  جانبي 
داشته  نیز  توجهي  قابل  نوآوري هاي 
است. جالب است که بدانید اولین ساعت 
ضدآب دنیا در کارخانه رولکس ساخته 
شده است.اولین ساعتي در دنیا که عالوه 
بر نشان دادن ساعت، زمان تاریخ را نیز به 
صفحه ساعت آورد رولکس بود  وباالخره 
اولین کرونومتر ها در ساعت مچي هاي 

ساخت کمپاني رولکس متولد شدند.
 ۱۹۳۱ سال  در  رولکس  کمپاني 
اولین ساعت خود را که با استفاده از 
کوک  انسان  دست  داخلي  حرکات 
از  قبل  کرد.  بازار عرضه  به  را  مي شد 
بازار  در  ساعت هایي  چنین  نیز  این 
وجود داشت که تمام آنان مشکل جلو 
کشیدن ساعت در هنگام فعالیت زیاد 
رولکس  اما  داشتند  را  کننده  مصرف 
موفق به حل این مشکل شد تا مکانیسم 
داخلي ساعت نیز از افزایش فشار وارده 
متحمل ضربه نشود. رولکس با توسعه 
مچي  ساعت هاي  مقاومت  خاصیت 
خود در برابر آب اولین سازنده اي بود 
که ساعت هاي مچي اش تا عمق ۳۳۰ 
فوت در برابر آب مقاوم بودند. رولکس 
براي نشان دادن توانایي منحصربه فرد 
آب،  ضد  ساعت هاي  ساخت  در  خود 
زیردریایي  بدنه  در  و  طراحي  ساعتي 
کوچکي نصب کرد که به عمیق ترین 
منطقه جهان در زیر آب یعني در گودال 

ماریانا واقع در اقیانوس آرام رفت. این 
ساعت رولکس در تمام طول مدت سفر 
به اعماق آب و بازگشت به طور دقیق 
کارکرد و نشانگر زمان در عمق ۱۱ هزار 
متري اقیانوس بود. متن تلگرافي که از 
سوي ژاک پیکارد دریانورد به رولکس 
رسید چنین بود: خوشحالم بگویم که 
رولکس در عمق ۱۱ هزار متري اقیانوس 
هم به همان اندازه خشکي خیره کننده 

و جذاب است.
رولکس عالوه بر عمیق ترین نقطه به 
مرتفع ترین نقطه دنیا هم صعود کرده 
ادموند هیالری و تنسینگ  است. سر 
به  که  کوهنوردانی  اولین  نورگای، 
ساعت های  نیز  کردند  صعود  اورست 
در  که  داشتند  رولکس  صدفی  مدل 
ارتفاع ۸۸۴۸ متری در قله اورست هم با 
دقت کار می کرد. رولکس در حال حاضر 
ساعت هاي  ساخت  در  زیادي  شهرت 
در  حرکت  و  دریانوردي  مخصوص 
زیر آب، هوانوردي و کوهنوردي دارد.

سال ۱۹۷۱مدل هاي  در  کمپاني  این 
»رولکس  و  دریایي«  زیر  »رولکس 
صدفي« را رونمایي کرد. در این ساعت ها 
از یک سوپاپ آزاد کننده هلیوم استفاده 
شده که در شرایط تقلیل فشار گاز هلیوم 
در ساعت آزاد مي کند.کمپاني رولکس 
  GMT Master II هم چنین مدل
مسافت هاي  در  که  خلبانان  براي  را 
مي کنند  پرواز  قاره اي  بین  طوالني 
ساخته است. این مدل با پیشرفت هاي 
بعدي براي کوهنوردان نیز عرضه شد تا 
در مرتفع ترین  نقطه دنیا یعني اورست 
سنجش  براي  ساعت  دقیق ترین  هم 

رولکس
 سلطان 
ساعت ها
ساعتی برای 

عمق 11 هزار متری و 
ارتفاع 8 هزار متری !

از  غیر  رولکس  باشد.ساعت های  زمان 
کلی  دسته  به ۳  بودن  مردانه  و  زنانه 
تقسیم می شوند که شامل مدل همیشه 
صدف )Oyster Perpetual( حرفه ای 
 )Cellini(  و سلینی )Professional(
می باشد و هرکدام از این گروه ها شامل 
مدل های متفاوت با کاربردهای گوناگون 
است.در ساخت ساعت های رولکس از 
فلزاتی چون طال، نقره و پالتین استفاده 
از  نیز  این ساعت ها  می شود و شیشه 
باالیی  مقاومت  است که  یاقوت کبود 
در برابر ضربه دارد و به سادگی خش 
ویژگی  مهمترین  از  یکی  برنمی دارد. 
است  آن  بند های  رولکس  ساعت های 
فردی  به   منحصر  و  زیبا  طراحی  که 
  Oyster مدل های  در  خصوص  به 
دارد. عالوه بر آن طراحی قفل بند آن 
و  باز  سادگی  به  که  است  گونه ای  به 
جهانی  قیمت های  شود.  می  بسته 
وسیعی  گستره  رولکس  ساعت های 
دارد و از ساعت های متوسط تا بسیار 
گران قیمت را دارد. مدل Oyster  این 
دالر  تا ۹۲۰۰  دالر  از ۴5۰۰  ساعت 
قیمت دارند و ساعت های مدل غواصی 
یا Submariner  بین ۲۰ تا ۲۸ هزار 
اسپرت  ساعت های  و  می ارزند  دالر 
رولکس هم از ۴۰۰۰ دالر به باال قیمت 
دارند.  رولکس مدل های اسپرت مناسبی 
هم دارد که در بازار اروپا جوانان بسیاری 
لوکس  علت  به  البته  و  کرده  راجلب 
ورودش  حتی  گزاف  قیمت  و  بودن 
هم به ورزش های خاصی چون گلف و 
تنیس بوده است. برای سنجش زمان در 
مشهورترین مسابقات تنیس جهان یعنی 
گرانداسلم ویمبلدون و ملبورن استرالیا 
از زمان سنج های رولکس استفاده می 
شود. از طرفی بزرگان این ورزش هم 
از طرفداران رولکس هستند. راجر فدرر 
مرد شماره ۲ تنیس جهان و آنا ایوانویچ 
کسی که تا چندی پیش بهترین تنیسور 
زن در جهان بود از تبلیغ کنندگان اصلی 

این ساعت هستند. 
شاید دانستن این نکته هم برایتان 
ستاره  محبوب ترین  که  باشد  جالب 
سینمایی دهه ۶۰، پل نیومن یک ساعت 
رولکس مدل Daytona بر دست خود 
می بست که آن را از همسرش هدیه 
گرفته بود. پشت این ساعت نوشته شده 

بود: آهسته بران!

مشک فشانی نفس باد صبا

کافی است نواختن یک ساز ایرانی را 
شروع کرده باشید تا با نام ابوالحسن صبا 
متولد ۱۴ فروردین ۱۲۸۲ آشنا شوید. 
بعد از دوره های ابتدایی نوازندگی، دورۀ 
شروع  صبا  چهارم  و  سوم  دوم،  اول، 
می پرسند:  معیار،  یک  مثل  می شود. 
یعنی  زدی؟«  رو  صبا  »ردیف های 

حسابی واردی یا نه؟!
پرسیدند:  او  از  که  است  معروف 
»فلوت باالتر است یا پیانو؟« گفت: »تا 
که بنوازد!« وقتی صبا بنوازد سنتور و 
سازی  هر  صدای  ندارد.  ویولن  و  تار 

دلنشین است.
پدرش، کمال السلطنه، پزشک بود 
و بسیار دوستدار موسیقی و ادبیات. او 
اولین استاد پسرش بود و صبا اولین 
یاد  پدرش  پیش  را  تار  سه  سازش 
گرفت. بعد از کمانچه و نی و سنتور 
و ضرب و تار که همه را پیش بهترین 
و  گرفت  فرا  زمان خودش  استادهای 
همه را در حد استادی می نواخت، ساز 
اصلیش را ویولن انتخاب کرد. در آن 
زمان، ویولن به عنوان یک ساز غربی 
وارد ایران شده بود و آن را مثل کمانچه 
عالی  مدرسۀ  در  ولی  می نواختند. 
موسیقی، وزیری ویولن را سازی اصیل 

می دانست و ابوالحسن صبا اولین شاگرد 
وزیری بود که با حفظ اصالت، این ساز 
را ایرانی کرد و همۀ ردیف های ایرانی 

را به خوبی با آن می نواخت.
بود.  عیار  تمام  هنرمند  یک  صبا 
هم  آهنگسازی  نوازندگی،  از  غیر 
می کرد. مدتی هم در جوانی به مدرسۀ 
نقاشی  او  پیش  و  رفت  کمال الملک 
موسیقی  در  صبا  تأثیر  گرفت.  یاد 
تولدش  روز  که  است  به حدی  ایران 
از  می دانند.  ایرانی  موسیقی  روز  را 
آموزش  کتاب های  می توان  صبا  آثار 
ویولن، سنتور و سه تار، ای وطن برای 
ملیجه،  زرد  بهار،  نوید  قطعۀ  ویولن، 
رنگ شتر و رقص چوبی را نام برد. به 
عالوه بسیاری از استادان به نام نسل 
گذشته، شاگرد صبا بوده اند؛ از جمله 
فرامرز پایور، غالمحسین بنان، ساسان 
سپنتا، همایون خرم، فرهاد فخرالدینی، 

علی تجویدی و بسیاری دیگر.
وصیت  بر  بنا  استاد،  مرگ  از  بعد 
خودش خانه اش تبدیل به موزه شد. در 
این موزه که در خیابان ظهیر االسالم 
است، سازها، تابلوها و لوازم شخصی و 
آثار صبا و کارهای دستی همسر استاد 

نگهداری می شود.
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دیده  خود  به  دنیا  که  جنگ هائی 
یا جنگهای ملی یا اقتصادی  معموالً 
و یا مذهبی است و برای نخستین بار 
همسایه  دو  میان  شاهد جنگی  دنیا 
عنصر  سه  که  بوده  برادر  و  مسلمان 
فوق الذکر را در بر ندارد. بنابراین چه 
نامی بر جنگ ایران و عراق بگذاریم. 
این جنگ عجیب و غریبی که جهان را 
به حیرت آورده و تاریخ آن را فراموش 

نخواهد کرد.
بگذارید نام آن را »جنگ کینه ها« 
را  واقعیت  و  حقیقت  که  بگذاریم 

می رساند.

و  ایران  جنگ  چگونه  و  چرا 
عراق به وقوع پیوست و علل آن 

چیست؟
که  باشم  بهترین کسی  من  شاید 
بتواند به این پرسش پاسخ دهد زیرا 
در جریان کامل آن در عراق و ایران 
بوده و قبل از وقوع فاجعه  با رهبران 
هر دو کشور در این باره صحبت کردم 
و به جریاناتی پی بردم که هیچکس 

به آن واقف نیست.
و  غیرمنتظره  طور  به  خمینی 
ناگهانی به قدرت رسید که هیچکس 
حتی خودش هم انتظار آن را نداشت 
برای  لذا  نمی کرد،  هم  را  آن  فکر  و 
چنین کسی بعید به نظر نمی رسید 
که  را،  ایران  انقالب  صدور  فکر  که 
آن را انقالب اسالمی نامیده است، به 
خارج از مرزهای ایران در سر بپروراند. 
بدین  ایران  در  انقالب  پس حال که 
نحو غیرمنتظره پیروز گردید چرا در 
او  برغم  که  مجاور  عربی  کشورهای 
بوده  افکارش  نمو  برای  آماده  مزرعه 
پیروز نشود به خصوص که این کشورها 
متأثر از انقالبی شده اند که نتیجه آن 
سقوط سریع نیرومندترین رژیم مجاور 
در منطقه بوده است و همانطور که 
موفقیت انقالب ایران مرهون حوادث 
پیش بینی نشده و ناگهانی بوده است 
پس این امر در کشورهای مجاور نیز 
که ملت های آن در روزهای نخستین 
انقالب تحت تأثیر آن قرار گرفته بودند 

تکرار خواهد شد.
خمینی  در  نهفته  کینه  اینجا  در 
نقش خود را ایفا نمود و عراق را به 
عنوان نخستین ایستگاه از ایستگاه های 
کرد. انتخاب  آنها  به  انقالب  صدور 

یر  سا ل  حا عین  ر  د خمینی 
کشورهای مجاور را نیز از قلم نیانداخته 
و دستگاه تبلیغاتی او حمالت شدیدی 
و  )فارس(  خلیج  کشورهای  علیه  را 
و  نمود  آغاز  عربی  کشورهای  سایر 
سرنوشتی  به  تهدید  را  آنان  رهبران 

مانند سرنوشت شاه و عمالش کرد.
در  هنگام  از  خمینی  بدین ترتیب 
دست گرفتن قدرت پل های بین خود 
و همسایگان را قطع نمود و منطق و 
عقل سلیم و حسن جوار و مصالح ایران 
و اخالق اسالم و دستور قرآن شریف 
را که می گوید: »و اعتصموا بحبل اهلل 

جمیعاً و التفرقوا« زیر پا گذاشت.
در اینجا به شرح طرحهای خمینی 
برای سرنگون ساختن رژیم عراق که 
شد  کینه ها  جنگ  به  منجر  چگونه 

می پردازیم.
۱ـ از نخستین روزی که خمینی 
بر اریکه قدرت نشست یکی از عمال 
سازمان اطالعات سوریه یعنی صادق 
دستگاه  ریاست  به  را  قطب زاده 
گذاشت.  جوان  جمهوری  تبلیغاتی 
به  افراد  نزدیکترین  از  قطب زاده 
شخص خمینی بود و نصیحت هیچ  
اسالمی  جمهوری  مقامات  از  یک 
سمت  این  از  او  ساختن  دور  جهت 
شیخ  حتی  و  نشد  واقع  مفید  مهم 
»جالد  به  معروف  خلخالی  صادق 
انقالب« یک روز به من گفت که وی 
است  داده  اطالع  به خمینی  شخصاً 
که آپارتمان قطب زاده در پاریس پر 
از مشروبات الکلی و انواع وسائل قمار 
و فسق و فجور بوده و چنین شخصی 
شایستگی چنین مقامی را ندارد ولی 
خمینی هیچگونه توجهی به حرفهای 

او ننموده است.
قطب زاده باعث شد که بسیاری از 
مخالفین دولت عراق که پس از انقالب 
وارد ایران شده بودند مراکز حساس 
بخش عربی رادیوهای تهران و اهواز 
رادیوئی  حمالت  و  نمایند  اشغال  را 

علیه دولت عراق را آغاز کنند.
احمدحسن  پرزیدنت  هنگامی که 
تلگرام  عراق  رئیس جمهوری  البکر 
تهنیت آمیزی برای خمینی به مناسبت 
تصویب رژیم جمهوری اسالمی طی 
رفراندوم مخابره نمود پاسخ توهین آمیز 
بر آب  نقش  را  امیدها  خمینی همه 
که  را  اخالقی  اصول  کلیه  و  نمود 

معموالً بین رؤسای کشورهای جهان 
مراعات می شود زیر پا گذاشت.

در  که  هنگامی   خمینی  همین 
عراق بود و به مناسبت های گوناگون 
لبکر  ا پرزیدنت  برای  تلگرامهائی 
می فرستاد خیلی مؤدبانه آن را با سالم 
آغاز و با دعا برای او و دولتش ختم 
می نمود ولی این بار تلگرام جوابیه او 
سراسر تهدید و وعده و وعید و کلمات 
زهرآگین نسبت به رئیس جمهور عراق 
که  مسلمان  و  عرب  رهبران  همه  و 
روشهائی مغایر روش او داشته اند بود 
و آن را با جمله »و السالم علی من 

اتبع الهدی« پایان داد.
روش  هنگام  آن  تا  عراق  روش 
به  می خواست  که  بود  همسایه ای 
فرصتی  خود  خورده  فریب   همسایه 
جهت بیدار شدن از خواب و خیال و 
پیروی از روشهای صحیح و منطقی 
جهت ارزیابی امور و پیدا کردن راه حل 
صحیح بدهد و لذا عراق سیاست صبر 
را  به مثل  مقابله  و شکیبائی و عدم 
اینجا برای ثبت  در پیش گرفت. در 
از  شخصاً  که  را  سخنانی  تاریخ  در 
پرزیدنت صدام حسین قبل از سفرم 
به ایران و نیز سخنان خمینی را که 
پس از مالقات با وی از او شنیدم ذکر 
به  ارجمند  خوانندگان  تا  می نمایم 
مقدار اختالف در طرز تفکر دو رهبر 
و  عراق  به  مربوط  مسائل  به  نسبت 

ایران پی ببرند.
دولت  »بر  گفت:  صدام  پرزیدنت 
داخلی  مشکالت  با  که  ایران  جوان 
عظیمی که از رژیم سابق به ارث برده و 
طبعاً پس از هر انقالبی به وجود می آید 
الزم می آید که نخست به سازندگی 
مشکالت  ساختن  طرف  بر  و  خود 
امکانات  همه  از  و  بپردازد  داخلی 
داخلی و خارجی که برایش فراهم است 
استفاده نماید و مصلحت این رژیم در 
آن است که حداکثر استفاده را از عراق 
که آمادگی کامل خود را برای تحکیم 
رژیم جدید اعالم کرده و نیز از سایر 
همسایگان که ابراز همبستگی با رژیم 
نموده و آمادگی خود را جهت کمک 
به آن ابراز داشته اند بنماید در حالی 
که به وجود آوردن مشکالت تازه عالوه 
تضعیف  باعث  موجود  مشکالت  بر 
و  این دولت خواهد گردید  نیروهای 
نمود  بحرانهائی خواهد  را درگیر  آن 
در  ایستادگی  و  مقاومت  توانائی  که 

برابر آن را نخواهد یافت.«
سپس  ق  ا عر ی  ر ئیس جمهو ر
هرگز  که  نمود  اضافه  را  جمله ای 
فراموش نخواهم کرد و آن را شخصاً 
که:  بود  این  آن  و  گفتم  به خمینی 

»رژیم تازه حتی اگر دشمنی با عراق 
که  نیست  در صالحش  باشد  داشته 
آن را علنی کند بلکه باید صبر کند تا 
استخوان بندی و بازویش قوی شود و 
آن وقت می تواند هر چه می خواهد به 
طور علنی بیان کند... ولی اکنون که 
در آستانه انهدام است می خواهد به این 
همسایه و آن کشور حمله نماید، این 
سیاست در حقیقت یکنوع خودکشی 
به شمار می رود و زیانی عظیم برای 

ملت ایران دارد.«
رئیس جمهوری عراق اضافه کرد که 
با وجود تمامی منویات خصمانه ای که 
از طرف رژیم تازه ابراز گردیده او آماده 
است صفحه تازه ای در روابط فیمابین 
به  تقدیم کمک  آماده  نیز  و  بگشاید 
در  دخالت  از  چنانچه  انقالبی  ایران 

امور دیگران دست بردارد، می باشد.
در ضمن از من خواست درودهای 
او را به مهندس بازرگان نخست وزیر 
با آرزوی موفقیت برای وی به او ابالغ 

نمایم.
مطلقاً  اختالفی  بنابراین هیچگونه 
بلکه  نداشت  وجود  عراق  ناحیه  از 
رژیم  که  بود  آن  خواهان  فقط 
ز  ا تر  فرا را  خود  پای  جمهوری 
مرزهای خود نگذارد و توجه خود را 
به امور داخلی ایران مبذول نماید و 
همسایگانش را به حال خویش گذارد.

پرزیدنت  مطالب  شنیدن  از  پس 
صدام حسین رهسپار تهران شدم و 
نسبت به آینده روابط بین دو کشور 
آمدن  فرود  هنگام  و  بودم  خوشبین 
اتومبیل  مهرآباد  فرودگاه  در  طیاره 
آقای بنی صدر همراه با گارد مخصوص 
او در کنار پلکان هواپیما در انتظار من 
بنی صدر  به من گفته شد که  و  بود 

منتظر تماس تلفنی من می باشد.
ساعت در حدود یک بامداد بود که 
او  با  اتومبیل  داخل  تلفن  وسیله  به 
تماس گرفتم... به من گفت هم اکنون 
انقالب  شورای  فوق العاده  جلسه  از 
آمده و در نظر داشته برای استقبال 
در  حضور  منتهی  بیاید  فرودگاه  به 
و  شد،  آن  از  مانع  فوق العاده  جلسه 
گفت در ساعت شش بامداد در منزلم 

خواهد بود.
بدین ترتیب پس از چند ساعتی از 
ورودم به تهران، بنی صدر در منزلم بود 
رئیس جمهوری  نظر  شنیدن  برای  و 
عراق نسبت به روابط دو کشور بی تابی 

می نمود.
بود که مهمترین  بنی صدر معتقد 
ایران روابط آن  برای  مسأله سیاسی 
کشور با عراق است زیرا عراق می تواند 
آرامش  در  را  حساسی  و  مهم  نقش 

به  نماید،  ایفاء  ایران  سیاسی  اوضاع 
خصوص در منطقه خوزستان که در 
و  ارعاب  و  برده  به سر  غلیان  حالت 
مدنی  تیمسار  ناحیه  از  که  خفقان 
در آن منطقه بیداد می کرد بی نتیجه 
کنار  در  عراق  چنانچه  و  بود،  مانده 
حل  راه  ایجاد  امکان  بایستد  ایران 
مشکل  برای  خداپسندی  و  مناسب 
اعراب ساکن منطقه به وجود خواهد 
آمد ولی چنانچه عراق از طرف رژیم 
و  مرز  به  مربوط  قضایای  در  ایران 
برانگیخته  خود  ملی  منافع  و  بوم 
دیگری  سیاست  ناگزیر  عراق  شود 
در پیش خواهد گرفت که برای حل 
خواهد  کننده  ویران  جنوب  مسأله 
وی  که  گفت  من  به  بنی صدر  بود. 
امید چندانی به مالقات من و خمینی 
ندارد و با لحن اندوهناکی اضافه کرد 
که خمینی کاماًل تغییر کرده و دیگر 
پاریس  و  نجف  در  که  خمینی  آن 
صورت  به  بلکه  نیست  می شناختیم 
یک مرد لجوج و احمق درآمده است.

تهران  به  ورود  از  پس  روز  سه 
رهسپار قم شدم و مدت یکساعت با 
خمینی مالقات نمودم و هنگامی که 
از نزد وی خارج شدم با دل اندوهباری 
به حال ملت ایران که سرنوشت خود را 
به دست این پیرمرد داده است زاری 

می کردم.
این نخستین باری بود که خمینی 
را پس از آنکه به مسند قدرت تکیه 
را  او  و  می کردم  مالقات  بود  زده 
بود  گفته  بنی صدر  که  همانطور 
شخصی کاماًل مغایر با خمینی که در 
حدود بیست و پنج سال خواه در قم 
یا نجف با وی آشنائی داشتم می یافتم.

نفس  و  اهریمنی  خوی  او  در 
انتقام جویانه و غرور شیطانی و لبخند 
دیدم.  اخالقی  اصول  بر  تمسخرآمیز 
او دیگر آن پیرمرد باوقار و ناسک و 
مذهب  به  راجع  پیوسته  که  زاهدی 
و اخالق و مصالح مسلمانان صحبت 
می کرد نبود، بلکه پیرمردی را دیدم 
غلبه  او  بر  شیطانی  نفس  هوای  که 
و  خونریزی  با  را  خود  کینه  و  کرده 
ویران ساختن کشور نمایان می ساخت.

جزئیات این مالقات ناامید کننده را 
برای ثبت در تاریخ در پایان این فصل 

ذکر خواهم نبود.

فرزند مالمصطفی  دو  ۲ـ خمینی 
برای  و  پذیرفت  به حضور  را  بارزانی 
حمله به عراق و ایجاد آشوب و بلوا در 
آن کشور اسلحه و مهمات در اختیار 

آنان گذارد.
در اینجا یکی از بزرگترین تناقصات 

در روش خمینی نسبت به مسأله اکراد 
چگونه  می خورد.  چشم  به  بارزانی 
به  اسالمی  جمهوری  رهبر  خمینی 
عامل  دو  با  که  می دهد  اجازه  خود 
سر سپرده سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا و در عین حال دو عامل سابق 
شاه ایران همکاری کند؟ حال اینکه 
خود خمینی ناظر کشتارهائی بوده که 
با سالحهای آمریکائیـ  ایرانی به دست 
این دو نفر در شمال عراق رخ داده و 
نیز شاهد برادرکشی در شمال عراق با 
حمایت شاه ایران بوده است و امروز 
دستهائی را می فشارد که قباًل دستان 
شاه را فشار داده و از آن پول و اسلحه 
برای قتل مسلمانان دریافت کرده اند. 
خمینی اکتفاء به مصافحه نکرد بلکه 
همان روش شاه را ادامه داد و با دادن 
پول و اسلحه به این گروه یاغی به آنها 
دستور داد همان روشی را دنبال کنند 

که شاه قباًل به آنها امر کرده بود.
این از عجیب ترین تناقضاتی است 
که تاریخ انقالب ایران درباره سراشیبی 
فکری رهبر انقالب به ثبت رسانیده 
است، که چگونه رفتار وی مخالف روح 
اسالم و مصالح مسلمانان بوده است. 
مسؤول  چمران  دکتر  گذشته  آن  از 
سازمان لبنانی امل را که در دشمنی 
با عراق شهرت داشت به سمت وزیر 
این گروه  میان  تا  نمود  تعیین  دفاع 
و سایر یاغیان عراقی برای حمله به 
عراق هماهنگی به وجود آورد و نیز 
از شگفت ترین تناقضات اینکه روزی 
حسین نوه خمینی به من اظهار داشت 
که وی مدارکی را که سازمان الفتح در 
اختیارش گذاشته بود و ثابت می کرد 
سازمان  عامل  چمران  مصطفی  که 
نزد  است  آمریکا  مرکزی  اطالعات 
پدربزرگش برده و به وی اطالع داده 
که چگونه چمران هنگام همکاری با 
فلسطینی ها  کشتار  در  امل  سازمان 
به خون  دستهایش  و  نموده  شرکت 
هزاران نفر از فرزندان فلسطینی آغشته 
توجهی  هیچ  پدربزرگش  ولی  است 
به این گزارشها ننموده بلکه بیش از 
پیش به چمران عالقمند شده و او را 
در مقامش به عنوان وزیردفاع تثبیت 
حسین  اینکه  وجود  با  است.  نموده 
خمینی در فرودگاه مهرآباد و در برابر 
انبوه جمعیت سیلی به گوش  چشم 
اهانت  این  شاید  تا  نواخت  چمران 
دولت  از  استعفایش  به  منجر  بزرگ 
باقی  مقامش  در  چمران  ولی  شود، 
به  کوچک  خمینی  سیلی  از  و  ماند 
از مهربانی خمینی  برخورداری  امید 

بزرگ خم به ابرو نیاورد.
به  کردن  کمک  به  تنها  خمینی 

دست  بلکه  ننمود  اکتفاء  بارزانی ها 
دوستی به سوی جالل طالبانی دراز 
اختیارش  در  اسلحه  و  پول  و  نمود 
سهم  به  نیز  این شخص  تا  گذاشت 
عراق  شمال  در  بلوا  ایجاد  در  خود 

شرکت نماید.
در آن هنگام یک شخصیت سیاسی 
برجسته عرب با من تماس گرفته و 
گفت: براساس اطالعاتی که در اختیار 
طالبانی  جالل  گرفته  قرار  دولتش 
با سوریه نقش مهمی را به  با توافق 
نفع شوروی در منطقه ایفاء می نماید 
اختیار  در  که  نظامی  کمکهای  و 
طالبانی قرار می گیرد در واقع دنبال 
توده  حزب  به  که  است  کمکهائی 
اسالمی  جمهوری  و  می شود  ایران 
ساختن  مسلح  در  خود  حقیقت  در 
توده ای های ایرانی سهیم است غافل 
به  جای  به  سالحها  این  اینکه  از 
و  آینده  در  عراق،  علیه  رفتن  کار 
جمهوری  علیه  مناسب  فرصت  در 
شد. خواهد  برده  کار  به  اسالمی 

آن شخصیت عرب از من خواست 
بنی صدر  اطالع  به  را  این مطلب  که 
اطالع  به وی  فوراً  نیز  من  و  برسانم 
دادم و بنی صدر نیز جریان را به اطالع 
خمینی رساند ولی خمینی طبق عادت 
همیشگی خود توجهی به این حرفها 

ننمود.
با نطق رادیو  ایران و عراق  بحران 
تلویزیونی خمینی که طی آن اعالم 
ساعت  چهار  مدت  ظرف  وی  کرد 
بغداد را اشغال خواهد نمود وارد مراحل 

خطرناک خود شد.
به دنبال آن بنی صدر نیز طی نطقی 
ارتش  چنانچه  داشت  اعالم  رادیوئی 
ایران به عراق حمله کند و بغداد را 
اشغال کند وی قادر به متوقف ساختن 
ارتش نخواهد بود. سپس بنا به تمایل 
خمینی همه دستگاه های تبلیغاتی از 
بر  را  شامگاه حمالت خود  تا  بامداد 
ضد عراق متمرکز نمود و واحدهائی از 
ارتش ایران و سپاه پاسداران به طرف 
مرزهای ایران و عراق حرکت نموده و 
در مناطق مرزی متمرکز شده و شروع 
دهکده های  شبانه روزی  بمباران  به 

عراقی با سالح توپخانه خود نمودند.
بیهوده  به  خمینی  که  هنگامی 
عراق  علیه  خود  اقدامات  همه  بودن 
پی برد مرتکب اشتباه دیگری شد که 
به خودی خود حکم خودکشی برای 
خمینیسم در منطقه را داشت و در 
را  عین حال موجبات تمسخر مردم 

در همه جا فراهم نمود.
از مسأله مذهب  خمینی خواست 
در عراق بهره برداری نماید و به عنوان 
را  عراق  شیعه  ایران،  شیعیان  رهبر 
سرکوبی  جهت  خود  مقاصد  آلت 
به  شروع  لذا  دهد  قرار  عراق  رژیم 
عراق  شیعیان  برای  پیامهائی  ارسال 
دولت  علیه  خواست  آنها  از  و  نمود 
شرایط  در  آنچه  مانند  و  کنند  قیام 
به  پیوست  وقوع  به  ایران  در  خامی 
بگویند. تکبیر  و  رفته  پشت بامها 

با وجود اینکه این نداهای کودکانه 
مورد تمسخر مردم عراق قرار گرفته 
و آن را تقبیح نمودند و خمینی مایه 
خنده و تمسخر محافل و مجالس عراق 
شده بود معذالک خمینی از این اهانتها 
عبرت نگرفته و شیپورهای تبلیغاتی او 
مکرراً مردم را دعوت به قیام و سربازان 
را به شورش و عصیان در پادگانهای 

خود می نمودند.
برنامه  این  طراح  آنکه  شگفت آور 
در  سال   ۱5 خود  مضحک  کودکانه 
نزدیک  از  و  بود  کرده  زندگی  عراق 
شاهد آن بود که چگونه آقای حکیم 
که مرجع شیعیان عراق بود هنگامی 
که قصد بهره برداری از مذهب علیه 
مخالفت  با  داشت  را  عراق  دولت 
چگونه  و  بود  شده  مواجه  شیعیان 
او  سیاسی  مقاصد  برابر  در  شیعیان 
ایستادگی نموده بودند. هنگامی که 
از حکیم  افغانی به طرفداری  طالب 
به کوچه و بازار نجف ریختند و قصد 
ایجاد بلوا داشتند مردم نجف با سنگ 
و چوب و چماق طلبه ها را مضروب 
نحو  آمیزی  به  و  ساخته  مجروح  و 
آنها را متفرق نموده و سیدحکیم را 

خانه نشین ساختند.
خمینی در آن هنگام در نجف بود و 
به چشم خود ناظر اهانت و بی حرمتی 
مردم نسبت به سیدحکیم بود و خود 
سیدحکیم  از  محنت  این  در  وی 
جانبداری ننمود بلکه به طرفداری از 
دولت که در آن روزها موفقیت و طول 

عمر آن را آرزو می کرد برخاست.
که  است  دولتی  همان  دولت  آن 
با آن در حال جنگ  اکنون خمینی 

است. 

یادداشت های آیت اهلل زاده اصفهانی: انقالب محنت بار)6(
جنگ ایران و عراق، جنگ کینه ها بود

مذاکرات من با صدام حسین و خمینی درباره روابط دو کشور 
بنی صدر به من گفت خمینی کاماًل تغییر کرده و به صورت یک 

مرد لجوج و احمق درآمده است
تا  اصفهانی،  ابوالحسن  سید  حاج  آیت اهلل 
زمانی که از جهان رفت )نهم ذی الحجه 1۳65/ 
سیزدهم آبان 1۳۲5( رئیس حوزه و اعلم علمای 
می شد.  شمرده  تقلید  مسلم  مرجع  و  شیعه 
بر  عالوه  اصفهانی  موسی  سید  دکتر  او،  نوۀ 
از  اجتهاد،  اجازۀ  کسب  و  حوزوی  تحصیالت 
دانشگاه سوربن پاریس در رشته فلسفه دکترا 

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

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

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

تاریخی می رسد.

ادامه دارد
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علی  خانواده  فساد  افشای  در  وی 
شمخانی و دیگران اطالعات دست اولی 
را از طریق اینستاگرام علنی کرد و به 
و  طبری  پیچیده ی  ارتباطات  افشای 
دیگر مقامات ارشد جمهوری اسالمی 

در گذشته و حال پرداخته است.
اکبر طبری اخیرا در جریان رسیدگی 
اتهاماتش در دادگاه ادعا کرد که دوستانی 
دارد که اگر او بخواهد کل لواسان را هم 

به نامش می کنند.
همین  در  صدرالساداتی  محمد 
از  طبری  منظور  است،  نوشته  رابطه 
»دوستان« خانواده نجفی است که بعضی 
از آنها فراری اند. این خانواده هلدینگ 
پتروشیمی »باختر« به قیمت ۷ هزار 
میلیارد تومان را به ۱۲۰ میلیارد تومان 
قسطی خریدند که االن ۱۰ هزار میلیارد 
شورای  مجلس  حتی  و  دارد  قیمت 
اسالمی هم نتوانست این واگذاری فاسد 

را برگرداند.
صدرالساداتی می نویسد این خانواده 
مالک زمین کالک در لواسان هم هستند 
و علی  رغم مخالفت ارگان های مختلف 
)شورای   عالی شهرسازی و برخی اعضای 
آقای  دوستان  کمک  با  رهبری(  بیت 
طبری در قوه قضائیه و به حکم شخص 
دوهزار  قطعه   ۶۰ به  الریجانی  آملی 
متری در کنار منبع آب شرب تهران 

]سد لتیان[ رسیدند.
»البته  نوشته  کنایه  به  ادامه  در  او 
به حکم انصاف باید گفت این برادران 
کردن  کمک  مثال  هستند  هم  خّیر 
به ساختمان پر شکوه حوزه ]علمیه[ 
ولیعصر قم که اتفاقاً به آملی الریجانی 
مرتبط است«. او همچنین آدرس داده 
سابقه این خانواده را می توانید از برخی 
مداحان معروف بپرسید! در تصویری که 
صدرالساداتی برای این مطلب به اشتراک 
گذاشته علی اکبر ناطق نوری به عنوان 
شده  معرفی  لواسان«  حوزه  »صاحب 
که به خانواده نجفی کمک کرده است.

دانه  درشت ها در  به فساد  رسیدگی 
سیستم قضایی جمهوری اسالمی که 
در رأس آن یکی از ناقضان حقوق بشر 
کار  نشسته  اقتصادی  اتهام  انبوهی  با 
ساده ای نیست. در هر پرونده نام گروهی 
از مقامات ارشد پرنفوذ نظام مطرح است 
که هم غارت کرده اند و رشوه گرفته اند 
و هم از دزدی های ریز و درشت رقبای 
خود مطلع اند و پیدا و پنهان یکدیگر 
باشد  قرار  اگر  که  می کنند  تهدید  را 
حساب و کتاب پس بدهند، پای آنها را 
نیز به میان خواهند کشید. از مدعی و 
طلبکار بودن طبری در دادگاه و شیوه ی 
برخورد وی با قاضی نیز پیداست که به 
پشتیبانی چه کسانی دلگرم است و خوب 
می داند که آنهایی که به »دادرسی« وی 
مشغولند نیز حلقه ای از زنجیره ی فساد 

سیستماتیک نظام هستند.
لزوم شناسایی سرشاخه ها

به  قوی  جریانی  رژیم  درون  از 
سیدابراهیم رئیسی فشار می  آورند که 
به هر قیمتی شده شبکه طبری را که 
آملی  الریجانی است زمین  به  متصل 
بزنند. روزنامه »خراسان« از رسانه های 
نزدیک به آستان قدس و تیم رئیسی 
در روز ۲۲ خرداد در مقاله ای با عنوان 
با  فساد«  سیاه  جعبه  از  »رمزگشایی 
تمجید از ابراهیم رئیسی آوده »حفاظت 
اطالعات قوه قضائیه سال ۱۳۹۷ طی 
گزارشی از کشف ۱5هزار میلیارد تومان 
پول »کارچاق کنی« به تعداد ۳۴۴ مورد 
در سال ۹5 در این قوه خبر داده بود«. و 
این تنها گوشه ای از فساد قوه قضائیه در 
دوران صادق آملی  الریجانی در ریاست 
مقاله  این  است.در  انتصابی  نهاد  این 
اشاره ای به نام آملی  الریجانی نشده اما 

منطقه خوش آب و هوای لواسان؛
 سیسیل گروه های مافیایی حکومت

ر  دستیا طبری  کبر  ا دادگاه = در  الریجانی  آملی 
می گوید »دوستانی دارم که 
اگر بخواهم تمام لواسان را به 
نام من می زنند«. این دوستان 

به کجا وصل اند!؟
اصطالح =سیدمحمد صدرالساداتی  به  طلبه های  از 
پشتگرمی  که  عدالتخواه 
روح اهلل  برادرش  به  و  ا
نمایندگان  از  صدرالساداتی 
ارشد خبرگان است می گوید 
از »دوستان«  منظور طبری 
خانواده نجفی است که بعضی 

از آنها فراری اند.
پتروشیمی »باختر« به قیمت =خانواده نجفی هلدینگ 
به  را  ۷ هزار میلیارد تومان 
قسطی  تومان  میلیارد   1۲۰
هزار   1۰ االن  که  خریدند 
و حتی  دارد  قیمت  میلیارد 
هم  اسالمی  مجلس شورای 
نتوانست این واگذاری فاسد 

را برگرداند.
با  ناطق نوری  ارتباط  لواسان چیست؟ = زمین های 
می دانست  چه  احمدی نژاد 

که نگفت؟
و شیوه ی =از مدعی و طلبکار بودن  دادگاه  در  طبری 
نیز  قاضی  با  وی  برخورد 
پشتیبانی  به  که  پیداست 
و  است  دلگرم  کسانی  چه 
خوب می داند آنهایی که به 
»دادرسی« وی مشغولند نیز 
فساد  زنجیره ی  از  حلقه ای 

سیستماتیک نظام هستند.
ایتالیا =مانند جزیره سیسیل که  مافیای  با  ارتباط  در 
شهرت جهانی یافته، منطقه 
لواسان  هوای  و  آب  خوش 
نیز حیات  در جوار پایتخت 
خلوت مفسدان حکومتی و 
منصوبان علی  خامنه ای شده 

است.
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات 
اکبر طبری معاون صادق آملی الریجانی 
زد  قضائیه صحنه  قوه  پیشین  رئیس 
درون  جریانات  و  باندها  بین  خورد  و 
چهره هایی  نام  دیگر  بار  و  شده  نظام 
مانند صادق  آملی الریجانی و علی اکبر 
پرونده های کالن فساد  ناطق نوری در 

مطرح می شود.
بخش عمده اتهاماتی که علیه طبری و 
دیگر متهمان این پرونده مطرح می شود 
مربوط به دورانی است که آملی الریجانی 
در رأس قوه قضائیه قرار داشت و قابل 
تصور نیست که وی از آنچه زیر دستش 
می گذشته بی خبر بوده باشد. اما موضوع 
این است که فساد خود آملی الریجانی 
 ۹۸ امرداد  نیست.اواسط  پوشیده  نیز 
پس از بازداشت طبری و انتقاد آملی 
شورای  عضو  یزدی  محمد   الریجانی، 
قضائیه  قوه  پیشین  رئیس  و  نگهبان 
به صادق الریجانی  نامه ای خطاب  در 
نوشت »رییس دفتری که ۱۰ سال جای 
مهمی را اداره کرده دستگیر می شود، 
بعد اعتراض می کند که چرا گرفتید؟! 
به اسم مدرسه علمیه، کاخ ساختند! آیا 
ارث پدرت بود؛ از کجا آوردی ساختی؟!«

از  حکومت  نهادهای  بعضی  درون 
جمله شورای نگهبان عده ای از مقامات 
مانند  دیگری  گروه  فساد  افشای  در 
خودشان سابقه  دارند. درواقع اگر آنها 
علنی  را  رشوه گیری ها  و  پولشویی  ها 
فشار  خامنه ای  علی  به  و  نمی کردند 
نمی آوردند آب از آب تکان نمی خورد. 
می کرد  نه کسی جرأت  نیز  آنها  بجز 
موضع گیری  کالن  فسادهای  درباره 
کند و نه کسی خبردار می شد که ابعاد 
و عمق فساد دزدها و غارتگران از سفره 

انقالب چقدر است!
سیدمحمد صدرالساداتی از طلبه های 
به اصطالح عدالتخواه است که دلش به 
پشتیبانی برادرش روح اهلل صدرالساداتی 
از نمایندگان ارشد خبرگان گرم است. 

آمده »رمزگشایی از جعبه سیاه فساد 
عملیات  آغاز  درواقع  قضاییه  قوه  در 
انهدام شبکه فساد در دستگاه قضایی 
است و رسیدگی دقیق وعادالنه به این 
پرونده بی اعتنا به فشارهای بیرونی و 
این  ارتباطی  سرشاخه های  شناسایی 
شبکه می تواند منجر به بازگشت سالمت 

به دستگاه عدلیه شود«.
فساد و »خالء نقد عملکردها«

سپاه  به  وابسته  فارس  خبرگزاری 
پاسداران انقالب اسالمی نیز در واکنش 
به برگزاری دادگاه طبری در مقاله ای با 
عنوان »چرا دچار فساد می شویم؟« به 
آنها  از  پرداخته که یکی  بیان دالیلی 
»خالء نقد عملکردها« و میدان دادن به 
مجیزگویان است. طرح چنین مقاله ای 
در خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران 
که در گذشته بطور کامل حامی آملی  

الریجانی بود عجیب به نظر می رسد.
بخش  فارس  خبرگزاری  معموالً 
نه  را  خوانندگانش  کامنت  و  نظرات 
همیشه بلکه در مواقع ویژه که می خواهد 
بازمی گذارد.  بتازند،  »سوژه«  به  مردم 
آملی  الریجانی چهارشنبه ۲۱ خرداد در 
یک سخنرانی گفته »حقوق بشر برای 
آمریکا ابزاری بیش نیست«. خبرگزاری 
فارس بخش ارسال پیام زیر این خبر را 
برای مخاطبانش باز گذاشته تا علیه او 
انتقاد کنند و هرچه می خواهند بگویند.

در پرونده اکبر طبری و زمین های 
لواسان اکنون نام علی اکبر ناطق نوری 
نیز مطرح است: رئیس سابق مجلس 
دفتر  سابق  رئیس  و  اسالمی  شورای 
ارجح  نامزد  و  خامنه ای  علی  بازرسی 
خامنه ای در مقابل محمد خاتمی در 
انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ که طی 
آن پروژه امنیتی اصالحات رونمایی شد!

به همراه دست کم 5۰  نوری  ناطق 
نفر از مقامات ارشد و روحانیان با نفوذ 
جمهوری اسالمی توسط عباس پالیزدار 
در سخنرانی هایی در ۱۴ اردیبهشت و 
۷ خرداد ۱۳۸۷ به »فساد اقتصادی« 
از  کمتر  متهم شدند.  »رانتخواری«  و 
و  او  فساد  درباره  بعد بحث  یک سال 
خانواده اش علنی تر شد و به مناظره های 
انتخاباتی سال ۱۳۸۸ رسید و محمود 
میرحسین  با  مناظره  در  احمدی نژاد 
آقای  »پسران  پرسید  او  از  موسوی 
هاشمی رفسنجانی چکار می کنند در 
کشور؟… آقای ناطق نوری و فرزندانش 
چطور میلیاردر شدند و خودش چطور 
زندگی می کند؟« و موسوی در جواب 
احمدی نژاد را متهم کرد که به مسئوالن 
مملکت تهمت می زند و از مردم خواست 
به او رأی دهند تا این بساط برچیده شود.

واقعیت این است که قوه قضائیه برای 
مقابله با فساد اقتصادی دست روی هر 
فردی که بگذارد پشت آن شبکه ای قرار 
دارد که در راس آن یک یا چند مقام 
ارشد نظام  نشسته اند که اغلب آنها نیز از 
منصوبان خامنه ای اند. آملی  الریجانی چه 
اکنون که رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام است و چه آن زمان که به عنوان 
رئیس دستگاه قضایی ۱۲ سال جوالن 
می داد با حکم خامنه ای منصوب شده بود.

و  باشد  که  کسی  هر  طبری  اکبر 
شده  مرتکب  که  فسادی  و  جرم  هر 
آملی  الریجانی  صادق  دستیار  باشد، 
بوده و فساد معاونه دستگاه قضایی به 
سرشاخه ی آن در ریاست آملی الریجانی 
می رسد. مانند جزیره سیسیل که در 
ارتباط با مافیای ایتالیا شهرت جهانی 
یافته، منطقه خوش آب و هوای لواسان 
خلوت  حیات  نیز  پایتخت  جوار  در 
علی   منصوبان  و  حکومتی  مفسدان 

خامنه ای است.

شرط وزارت خارجه جمهوری اسالمی برای تحویل جعبه سیاه هواپیما:

 »اطالعات نباید به بیرون درز کند«!
جه  ر خا یر ز و ن  و معا =
می  گوید  اسالمی  جمهوری 
از نظر ما تحقیقات در مورد 
هواپیمای اوکراینی تمام شده 
و فکر می کنیم محتوای جعبه 
سیاه تاثیر تعیین کننده ای بر 
نتیجه آن  و  بررسی ها  روند 

ندارد!
معاون  بهاروند  = محسن 
امور بین الملل وزارت خارجه 
جمهوری اسالمی گفته ایران 
برای برخورد با مقصران سقوط 
هواپیمای اوکراینی صالحیت 
اگر کسی  و  دارد  انحصاری 
از طریق  باید  شکایتی دارد 
نیروهای  قضایی  سازمان 

مسلح اقدام کند.
= او گفته باید از صالحیت 
انحصاری اطمینان پیدا کنیم 
محتوای  شویم  مطمئن  و 
به  مذاکرات  و  تحقیقات 
و  نکند  پیدا  درز  بیرون 
اگرتوافق انجام شود مشکلی 
ارسال جعبه سیاه هم  برای 

نخواهیم داشت.
موشکی  حمله  =جنایت 
ن  ا ر ا سد پا ه  سپا سط  تو
انقالب اسالمی به هواپیمای 
فراز  بر  اوکراین  مسافربری 
و  مشکوک  بعاد  ا تهران 
پیدا کرده است.  پیچیده ای 
برخی  که  می شود  ادعا 
جمهوری  میان  فقات  توا
اسالمی و طرف های دیگر در 

حال انجام شدن است.
هواپیمای  سرنگونی  از  بعد  ماه  پنج 
سپاه  موشک  های  توسط  اوکراینی 
ایران  رژیم  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
همچنان از تحویل جعبه سیاه خودداری 
می  کند. عالوه بر کارشکنی  های حکومت 
ایران ظاهرا عوامل خارجی نیز در ُکند 
شدن رسیدگی به این جنایت عظیم و 
آن  بازماندگان  خانواده های  دادخواهی 

تاثیرگذار بوده است.
بررسی  بدون  هوایی  سانحه  هیچ  در 
نهایی  نتیجه  هواپیما  سیاه  جعبه های 
اعالم نمی  شود اما محسن بهاروند معاون 
بین الملل وزارت خارجه جمهوری  امور 
امور  در  تخصصی  هیچ  که  اسالمی 
کرد  ادعا  خرداد   ۱۷ ندارد  هوانوردی 
»تحقیقات در مورد هواپیمای اوکراینی 
پایان یافته و هیچ ابهامی در این باره وجود 
ندارد و ما می دانیم چه اتفاقی افتاده است«!

او از این هم فراتر رفته است و در بخش 
دیگر مصاحبه مدعی شده »ما تحقیقات 
می کنیم  فکر  و  می دانیم  شده  تمام  را 
محتوای جعبه سیاه تاثیر تعیین کننده ای 

بر روند بررسی ها و نتیجه آن ندارد«!
جمهوری  خارجه  وزارت  مقام  این 
و  ایران  »نه  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
سیاه  جعبه  خوانش  توان  اوکراین  نه 
هواپیمای اوکراینی را ندارند« ادعا کرده 
»تحقیقات تقریباً پایان یافته و آنچه در 
جعبه سیاه قرار دارد، ممکن است کمکی 
موثری به روند بررسی ها نکند ولی حاضر 
هستیم جعبه سیاه را به کشور یا شرکت 
را  سیاه  جعبه  خوانش  تا  بدهیم  ثالثی 

انجام دهد«.
به  کمکی  سیاه  جعبه  محتوای 

تحقیقات نمی کند؟!
چرا در حالی که هم از نظر فنی و هم 
هوانوردی  مقررات  و  قوانین  اساس  بر 
نتیجه نهایی سوانح پس از بررسی جعبه 
سیاه اعالم می  شود معاون وزارت خارجه 
محتوای  دارد  اصرار  اسالمی  جمهوری 

جعبه سیاه تعیین کننده نیست؟
به مکالمه  مهمترین اطالعات مربوط 
خلبانان با بُرج مراقبت و اطالعات مربوط 
به وضعیت هواپیما در شرایط اضطراری 
داخل جعبه سیاه ذخیره می شود و هنوز 
محتوای آن استخراج نشده است. چطور 
ممکن است ادعا شود که »تحقیقات تمام 
شده است«؟ مقام وزارت خارجه ایران از 
کجا می داند »آنچه در جعبه سیاه قرار 
بررسی ها  روند  به  موثری  کمک  دارد 
نمی کند«؟ چرا طرف های دیگر این پرونده 
یعنی کانادا، اوکراین، انگلیس و آلمان در 

می  کنند؟ سکوت  ادعاها  این  مقابل 
اوکراینی  هواپیمای  سرنگونی  از  بعد 
اعالم کرد که در حال  بوئینگ  شرکت 
اطالعات  هستیم.  اطالعات  جمع آوری 
وبسایت  در  سیاه  جعبه  درباره  عمومی 
تاکید شده  این شرکت موجود است و 
برای بررسی نهایی هر سانحه  ای استخراج 

اطالعات جعبه سیاه ضروری است.
برای  اسالمی  جمهوری  شروط 

تحویل جعبه سیاه
مسئله فقط این نیست. طبق قانون ایکائو 
رسانه  ها از عناصر اساسی دوره تحقیقات 
هستند و اطالعات باید در دسترس آنها 
قرار بگیرد. جمهوری اسالمی این قوانین 
را زیر پا می  گذارد و با تهدید خانواده  های 
قربانیان یا گروگانگیری جعبه سیاه تالش 
می کند روند تحقیقات را منحرف کند 
بررسی  روند  مختلف  شیوه های  با  یا  و 
توسط  موشک  شلیک  بودن«  »عمدی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را مختل 
و از زیر بار  مسئولیت  جمهوری اسالمی 

شانه خالی کند.
در همین ارتباط محسن بهاروند معاون 
محمدجواد ظریف در ادامه مدعی شده 
مقصران سقوط  با  برخورد  برای  »ایران 
هواپیمای اوکراینی صالحیت انحصاری 
دارد«. او تاکید کرده مسئول رسیدگی به 
پرونده »سازمان قضایی نیروهای مسلح« 
با  می توانند  قربانیان  خانواده  و  است 
مراجعه به آن هم از بررسی ها مطلع شوند 

و هم اگر شکایتی دارند پیگیری کنند.
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
در  »اطالع رسانی  ناخواسته  یا  خواسته 
را که  تحقیقات«  مراحل مختلف  مورد 
بخشی از مقررات مربوط به بررسی سوانح 
است اقدام »غیرحرفه ای« و »سیاسی« 
خوانده و می  گوید: »ما قبالً اطالعاتی را 
در اختیار برخی کشورها قرار می دادیم اما 
پس از مدتی این اطالعات دستکاری  و 
تحریف می شدند و در اختیار عموم قرار 
می گرفت و سر از رسانه ها درمی آورد که 
موجب تشویق اذهان عمومی، انحراف در 
روند بررسی ها و سیاسی شدن موضوع 
می شد. قبالً برخی مکاتباتی انجام شده بود 
که الزم نبود رسانه ای شوند. ما می دیدیم 
این اطالعات نه تنها رسانه ای می شدند 
که در برخی مواقع، در اختیار رسانه های 
معاند و ضدانقالب هم قرار می گرفت«.

بهاروند در ادامه تهدید کرده »باید این 
اطمینان را پیدا کنیم بررسی های انجام 
شده، تحقیقات صورت گرفته و محتوای 
مذاکرات و رایزنی به بیرون درز پیدا نکند 
و باید اطمینان داشته باشیم که مطابق 
جمله  از  بین المللی  کنوانسیون های 
ضمیمه ۱۳ کنوانسیون شیگاگو با این 

موضوع برخورد شود«.
او گفته است که »صالحیت انحصاری 
سقوط  مقصران  با  کیفری  برخورد  در 
هواپیمای اوکراینی« با نهادهای جمهوری 
اسالمی است و شرط می گذارد »اگر در 
مورد این مسائل، توافق انجام شود مشکلی 
نخواهیم  هم  سیاه  جعبه  ارسال  برای 
داشت«. وی در جای دیگر این مصاحبه 
یادآور شده »سیاسی کردن بحث سانحه 
سقوط هواپیما راه به جایی نمی برد« و 
باشد«. توافق  براساس  باید  کاری  »هر 

رد پای های مشکوک خارجی!
معاون ظریف در ادامه عنوان کرد متن 
درخواست های جمهوری اسالمی به طرف 
اوکراینی ارسال شده اما اوکراینی ها هنوز 
نتیجه نهایی را اعالم نکردند. او گفت »به 
نظر می رسد آمادگی این کار را ندارند«. 
وی اما در ادامه در اظهاراتی شک برانگیز 
اشاره کرده است که »اخباری به ما رسیده 
که مذاکرات نهایی درخصوص متن در 
آینده ای نزدیک انجام شود که اگر این 
به  را  کار صورت گیرد هم جعبه سیاه 
کشور خارجی ارسال خواهیم کرد و هم 
بحث پرداخت خسارات انجام می شود«.

پرسش این است که آیا ادعای این مقام  ۱۷ ادامه در صفحه

لواسان در شمال شرقی تهران منطقه ای است ییالقی و ویالنشین و از گرا نترین 
مناطق ایران که اکنون پیداست بهشت منصوبان علی خامنه ای است

وزارت خارجه جمهوری اسالمی در مورد 
اوکراین صحیح  دولت  با  نهایی  مذاکره 
است؟ و محتوای آن توافق چه می تواند 
باشد؟! چرا زیر ذره بین گذاشتن مواضع و 
عملکرد تمام طرفین این پرونده و حتی 
رسانه  هایی که اخبار و گزارش  های مربوط 
به آن را پوشش می  دهند ضروری است؟ 
چه  تحرکاتی  و  مواضع  چنین  سابقه 

می  گوید؟
۸ ژانویه ساعاتی پس از اعالم رسمی 
اوکراین  سفارت  هواپیما،  سقوط  خبر 
در ایران در بیانیه ای اعالم می کند علت 
بوده  هواپیما  موتور  فنی  نقص  سقوط 
اعالم  دوم  بیانیه  در  بعد  است! ساعاتی 
بررسی  در دست  دلیل سقوط  که  شد 
است. نخست وزیر اوکراین در مورد این 

تناقض گویی ها هشدار داد.
منابع  از  نقل  به  کانادایی ها  همزمان 
امنیتی غربی ادعا کردند هیچ نشانه ای 
از اینکه هواپیمای اوکراینی مورد اصابت 

قرار گرفته پیدا نشده است!
کیهان لندن از طریق خانواده شماری از 
قربانیان مطلع شد که یکی از کشورهایی 
که دولتمردان آن پیگر پرونده هستند 
بعضی سیاسیون »چوب الی چرخ«  و 
می کنند  رفتار  طوری  و  می گذارند 
جمهوری  منافع  »جانب  پیداست  که 

اسالمی« را گرفته اند.
واسطه ها و البیگران جمهوری اسالمی 
به  دوست  عنوان  به  کرده اند  تالش 
خانواده های این قربانیان نزدیک شوند و 
آنها را راضی کنند که دست از پیگیری 
واسطه ها  از  تعدادی  بردارند.  پرونده 
تالش می کنند به خانواده قربانیان پرواز 
۷5۲ که عزیزان خود را در یک جنایت 
آشکار توسط جمهوری اسالمی و سپاه 
چنین  داده اند  دست  از  پاسدارانش 
جمهوری  از  شکایت  که  کنند  القاء 
پرونده »برخالف حس  این  در  اسالمی 
وطن   دوستی« است.چرا سفارت اوکراین 
از  نقل  به  در تهران و مقامات کانادایی 
نهادهای اطالعاتی بدون اطالع از جزئیات 
سرنگونی هواپیما ادعا کردند علت سقوط 
نقص فنی موتور بوده و اصابت موشک 
را رد کردند؟ جمهوری اسالمی تمایلی 
به روشن شدن ابعاد این جنایت ندارد اما 
مراحل  مورد  در  اطالع رسانی  روند  چرا 
مختلف تحقیقات از سوی کانادا، اوکراین، 

انگلیس، آلمان متوقف شده است؟
در ماه آوریل )فروردین( پس از شیوع 
ویروس ُکرونا کانادا بارگیری جعبه  سیاه 
هواپیمای اوکراینی را به تعویق انداخت 
و کتی فاکس رئیس هیات ایمنی حمل 
»بارگیری  کرد  اعالم  کشور  این  نقل  و 
اطالعات جعبه سیاه و تجزیه و تحلیل 
باید به تاخیر بیفتد تا  جعبه های سیاه 
شرایط به اندازه کافی بهتر و امکان سفر 

ایمن فراهم شود«.
شرکت  هواپیما،  سرنگونی  از  بعد 
بوئینگ در بیانیه ای اعالم کرد آماده ایم به 
هر روشی کمک کنیم! آیا اگر جمهوری 
اطالعات  کردن  برای مخدوش  اسالمی 
برای  باشد  کرده  اقدام  سیاه  جعبه های 
متخصصان بوئینگ قابل تشخیص است؟

مسئولیت  ایکائو  قوانین  اساس  بر 
دولت هاست.  با  پروازها  امنیت  تضمین 
جنگ  جمله  از  اضطراری  شرایط  در 
وظیفه دولت  است که برای حفظ امنیت 
لغو  را  پروازها  هواپیماها،  سرنشینان 
کنند. اما چرا در حالی که مقامات ارشد 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از جمله 
اعتراف  امیرعلی حاجی  زاده در رسانه  ها 
به  موشک  شلیک  از  پس  که  کردند 
پایگاه های آمریکا در عراق، شرایط جنگی 
بود ولی از دولت جمهوری اسالمی و سپاه 
نهادهای  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
کیفری بین  المللی به دلیل کوتاهی در 
توقف پروازهای غیرنظامی هیچ شکایتی 
نشده است؟ و اگر به فرض محال چنین 

شکایتی وجود دارد، در کدام دادگاه؟!

جمهوری اسالمی جعبه سیاه هواپیما اوکراینی را گروگان گرفته است
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=در این کتاب، کیم غطاس 
این  رویدادهای  به سلسله 
در   19۷9 سال  از  منطقه 
چند کشور منطقه از جمله 
ایران  در  اسالمی  انقالب 
می دهد  شرح  و  پرداخته 
رویدادها  این  چگونه  که 
از  یکی  ژئوپلتیک  نقشه 
منطقه های  پرآشوب ترین 
نو  از  و  دگرگون  را  جهان 

ترسیم کرده است.
نخست  را  سیاه«  =»موج 
ز  فیلمسا شاهین  یوسف 
 199۰ دهه  در  مصری 
به سبک  عبا  و  نقاب  برای 
برد؛  ر  کا به  سعودی ها 
هنوز  زمان  آن  که  چیزی 
در مصر ناشناخته بود. او از 
شده  سرخورده  بازیگرانی 
بود که ناگهان نه تنها حجاب 
در  پوشیدند!  نقاب  بلکه 
پول  سعود ی ها  زمان  آن 
سرازیر  مصر  به  زیادی 
می کردند و بر مناسبات آن 
سینما  و  روزنامه نگاری  در 
تأثیر  فرهنگ  کلی  بطور  و 

می گذاشتند.
فعالیت های جمهوری  =با 
عربستان  و  ایران  اسالمی 
با  زنان  از  موجی  سعودی 
پوشش سیاه شکل گرفت. 
همچنین پرچم های سیاه به 
اهتزاز در آمدند؛ پرچم هایی 
برای  عزاداری »امام حسین« 
که بسیار گسترده شد و بعد 
هم پرچم شبه نظامیانی مانند 
پارچه  درواقع  آمد.  داعش 
سیاه به همان تاریکی تبدیل 
می شود که ما را در دهه های 
اخیر درگیر و گرفتار کرده 

است.
=البته ایران به عنوان یک 
»جهان  در  شیعه  کشور 
اسالم« که اکثریت آن سّنی 
برخوردار  امتیازی  از  است 
نیست. اما خمینی قضیه ی 
فلسطین را به عنوان ابزاری 
جمعیت  که  کرد  بازتعریف 
مرزهای  از  را خارج  زیادی 
ایران و خارج از محدوده ی 
شیعیان خطاب قرار می داد.

=شکاف شیعه- سنی پیش 
در   19۷9 سال  انقالب  از 
پیشبرد  برای  ابزاری  ایران 
نبود.  ژئوپلتیک  اهداف 
پیش  قرن  یک  از  بیش  از 
دیگر خشونت ها و نبردهای 
فرقه ای وجود نداشت و حتی 
صورت  به  نیز  آن  از  پیش 
پراکنده دیده می شد. اما پس 
از سال 19۷9 هم جمهوری 
هم  و  ایران  در  اسالمی 
شروع  سعودی  عربستان 
را  خود  جهان بینی  کردند 
بطور سیستماتیک با پول و 
نشریات و تسلیحات به همه 

جا صادر کنند.
جمهوری  هم  مروز  ا =
اسالمی ایران و هم عربستان 
که  ند  دریافته ا سعودی 
نمی توانند  مذهب  با  دیگر 
خود  به  را  جوان  نسل های 
جذب کنند و به همین دلیل 
استفاده  »ناسیونالیسم«  از 
مردم  توده های  تا  می کنند 
تا جایی که ممکن است  را 
همچنان زیر تازیانه های خود 

داشته باشند.
فیروزه نبوی - خاورمیانه یکی از 
برای  جهان  قلمروهای  دشوارترین 
ژورنالیست هاست.  خبری  پوشش 
فعالیت در این منطقه نه تنها نیازمند 
آشنایی و درک دقیق مسائل کنونی 
است بلکه همچنین به شناخت عمیق 
دهه  های  در  آن  مسائل  به  نسبت 

متمادی احتیاج دارد.
لبنانی-  خبرنگار  غطاس  کیم 

بیگانه  خاورمیانه  مسائل  با  هلندی 
و  لبنانی  رسانه های  در  او  نیست. 
همچنین بین المللی مانند فایننشال 
تایمز و شبکه جهانی بی بی سی کار 
کرده است. کیم غطاس اخیرا دومین 
کتاب خود را منتشر کرده که عنوان 
آن چنین است »موج سیاه: عربستان 
سعودی، ایران و چهل سال رقابتی که 
خاطره جمعی  و  مذهب  فرهنگ،  از 

خاورمیانه رونمایی کرد«.
در این کتاب، کیم غطاس به سلسله 
رویدادهای این منطقه از سال ۱۹۷۹ 
در  ایران[  در  اسالمی  انقالب  ]وقوع 
انقالب  جمله  از  منطقه  کشور  چند 
اسالمی پرداخته و شرح می دهد که 
چگونه این رویدادها نقشه ژئوپلتیک 
یکی از پرآشوب ترین منطقه های جهان 
را دگرگون و از نو ترسیم کرده است.

»موج سیاه« دومین کتاب غطاس 
است. نخستین کتاب وی مربوط به 
جهانی  شبکه  در  که  است  دورانی 
با  کتاب  آن  می کرد.  کار  بی بی سی 
با  سفری  خارجه:  امور  »وزیر  عنوان 
قلب  تا  بیروت  از  کلینتون  هیالری 
 ۲۰۱۳ سال  در  آمریکا«  در  قدرت 
حاضر  حال  در  وی  شد.  منتشر 
همکار ارشد بنیاد کارنگی برای صلح 

بین المللی است.
کیهان الیف درباره کتاب اخیر کیم 

غطاس با وی گفتگو کرده است.
»موج  کتاب  این  عنوان  =چرا 
از  گفته ای  به  شما  است؟  سیاه« 
مصری  فیلمساز  شاهین  یوسف 
بنیادگرایی  از  که  می کنید  اشاره 
سیاه«  »موج  عنوان  به  مذهبی 
نام برد. آیا این اشاره به جمهوری 
اسالمی ایران و عربستان سعودی 

است؟
»موج  عبارت  شاهین  -یوسف 
نقاب  برای  در دهه ۱۹۹۰  را  سیاه« 
مصر  در  سعودی ها  سبک  به  عبا  و 
به کار برد؛ چیزی که آن زمان هنوز 
در مصر ناشناخته بود. او از بازیگرانی 
سرخورده شده بود که ناگهان نه تنها 
آن  در  پوشیدند!  نقاب  بلکه  حجاب 
زمان سعود ی ها پول زیادی به مصر 
آن  مناسبات  بر  و  می کردند  سرازیر 
بطور  و  سینما  و  روزنامه نگاری  در 
در  می گذاشتند.  تأثیر  فرهنگ  کلی 
شیعه  جوامع  در  چادر  زمان  همان 
مانند لبنان که تا قبل از سال ۱۹۷۹ 
می یافت.  گسترش  نداشت،  وجود 
و  سنتی  زنان  فقط  را  سیاه  چادر 
محافظه کار و همسران روحانیون  و 
در  می کردند.  استفاده  آنها  مانند 
نتیجه ی فعالیت های روح اهلل خمینی 
برای صدور انقالب خود، این پوشش 

بیشتر و بیشتر رواج یافت.
اسالمی  جمهوری  فعالیت های  با 
از  موجی  سعودی  عربستان  و  ایران 
گرفت.  شکل  سیاه  پوشش  با  زنان 
اهتزاز  به  سیاه  پرچم های  همچنین 
در آمدند؛ پرچم هایی برای  عزاداری 
»امام حسین« که بسیار گسترده شد 
و بعد هم پرچم شبه نظامیانی مانند 
به  سیاه  پارچه  درواقع  آمد.  داعش 
ما  تبدیل می شود که  تاریکی  همان 
را در دهه های اخیر درگیر و گرفتار 

کرده است.
=چه شباهت هایی بین سیاست  
حکومت های  خارجی  و  داخلی 
از سال  ایران و عربستان سعودی 

19۷9 به بعد وجود دارد؟
سال  از  پیش  سعودی  -عربستان 
ابزار  عنوان  به  دین  از  هم   ۱۹۷۹

نه  ولی  می کرد  استفاده  سیاسی 
و  بودجه  با  همچنین  و  سازمانیافته 
امکانات محدود؛ تأثیراتش هم بسیار 
کم بود؛ کسی هم عالقه  ی چندانی به 
ارائه می داد،  آنچه پادشاهی سعودی 
از ۱۹۷۹ هم  بعد  اما  نمی داد.  نشان 
جمهوری اسالمی ایران و هم عربستان 
سعودی وارد رقابت برای ربودن قلب 
و فکر مسلمانان در همه جا شدند و 
هر ابزاری را که در اختیار دارند برای 
نبرد در میدان اقتدار ]هژمونی[ به کار 
گرفتند.البته ایران به عنوان یک کشور 
شیعه در »جهان اسالم« که اکثریت 
برخوردار  امتیازی  از  است  سّنی  آن 
نیست. اما خمینی قضیه ی فلسطین 
را به عنوان ابزاری بازتعریف کرد که 
مرزهای  از  خارج  را  زیادی  جمعیت 
از محدوده ی شیعیان  و خارج  ایران 
که  عرفات  می داد.یاسر  قرار  خطاب 
سّنی بود نخستین مهمان خارجی بود 
که خمینی پس از بازگشت به ایران 
در تهران میزبان وی شد. در آن زمان 
شعار داده می شد: »امروز تهران، فردا 
عرفات  چریک های  بیت المقدس«! 
از  را پیش  ایران  انقالبیون  بودند که 
سال ۱۹۷۹ در لبنان آموزش می دادند.

که  است  مهم  نکته  این  یادآوری 
انقالب  از  شکاف شیعه- سنی پیش 
برای  ابزاری  ایران  در   ۱۹۷۹ سال 
پیشبرد اهداف ژئوپلتیک نبود. از بیش 
از یک قرن پیش دیگر خشونت ها و 
و  نداشت  وجود  فرقه ای  نبردهای 
صورت  به  نیز  آن  از  پیش  حتی 
پراکنده دیده می شد. اما پس از سال 
۱۹۷۹ هم جمهوری اسالمی در ایران 
و هم عربستان سعودی شروع کردند 
جهان بینی خود را بطور سیستماتیک 
به  تسلیحات  و  نشریات  و  پول  با 
با  سعودی ها  کنند.  صادر  جا  همه 
در  »مجاهدین«  از  آمریکا  کمک 
شوروی  اتحاد  مقابل  در  افغانستان 
که  حالی  در  می کردند  حمایت 
کرد  شروع  ایران  اسالمی  جمهوری 
ایجاد گروه هایی  با  انقالب خود را  تا 
کند. صادر  ]لبنان[  حزب اهلل  مانند 

ایجاد  که  شبکه ای  در  ایران  رژیم 
کرده بسیار استراتژیک و روشمند و 
شبه نظامیان  می کند.  عمل  متمرکز 
رژیم  از  لبنان  و  عراق  در  شیعه 
سعودی ها  دارند.  حرف شنوی  تهران 
تکرار  را  اقداماتی  چنین  نتوانستند 
کنند. آنها تا همین اواخر نیز احتماال 
بیشتر  و  نکرده اند  مشابهی  تالش 
ترجیح  را  چک نویسی  دیپلماسی 
می دهند. اما به تنهایی با پول نمی توان 
قبول  را  شما  که  خرید  را  متحدانی 
داشته  باشند و بطور هدفمند برای شما 
فعالیت کنند. بعالوه، این سیاست به 
نتایج و  پیامدهای ناخواسته نیز منجر 
در  می شود؛ شاخه های »مجاهدین« 
بعد  و  رسیدند  القاعده  به  افغانستان 
اینکه  تا  غیره  و  عراق  در  القاعده  به 
اگرچه  که  گروهی  رسید!  داعش  به 
سعودی  عربستان  مذهبی  دکترین 
الهام بخش آن است اما مصمم است 

خاندان سعودی را براندازد.
امروز هم جمهوری اسالمی ایران و 
هم عربستان سعودی دریافته اند که 
نسل های  نمی توانند  مذهب  با  دیگر 
و  کنند  جذب  خود  به  را  جوان 
»ناسیونالیسم«  از  دلیل  همین  به 
استفاده می کنند تا توده های مردم را 
تا جایی که ممکن است همچنان زیر 

تازیانه های خود داشته باشند.
جزو  آشکارا  =خاورمیانه 

مناطقی است که توسط خبرنگاران 
پوشش  خوبی  به  تاریخ نگاران  و 
نکاتی در کتاب  داده می شود. چه 

شما جدید است؟
به  منطقه  درباره  کتاب ها  -بیشتر 
مقوله های خاصی می پردازند. آنها یا 
و  درباره یک  کشور  غربی ها  توسط 
یا فقط  یک موضوع نوشته شده اند 
مطرح  روایت هایی  صورت  به  یا  و 
می شوند که در آنها اغلب ما یا قربانی 
هستیم و یا تبهکار؛ و یا درباره زاویای 
سیاسی در رابطه با مباحث مشخص 
در واشنگتن توسط تحلیلگران منطقه 
نوشته می شود. آن کتاب هایی هم که 
توسط ناظران منطقه نوشته می شود، 
تمرکز  خودشان  سرزمین  روی 
خاص  موضوع  یک  به  یا  و  می کند 
می پردازند؛ مثال به انزوای مصر و یا 
از  سعودی  عربستان  و  ایران  رقابت 
یک چشم انداز محدود نگاه می کنند. 
کتاب های کمی وجود دارد که توسط 
به  خاورمیانه  کشورهای  تحلیلگران 
چندین دهه تاریخ کشورهای منطقه 
بپردازند. همچنین کمتر کتابی درباره 
خاورمیانه وجود دارد که به پاکستان 
درک  کلید  که  کشوری  عنوان  به 
رویدادهای چهل سال گذشته است 
کنون  تا  حال،  عین  در  کند.  نگاه 
هیچ کتابی تز ۱۹۷۹ را به عنوان یک 
عنوان  به  تنها  نه  تعیین کننده  سال 
نگاه  از  بلکه  ژئوپلیتیک  رویداد  یک 
مورد  مذهبی  و  اجتماعی  فرهنگی، 

بررسی قرار نداده است.
اطالعات  کتابم  در  من  اگرچه 
جزئیات  اما  نکرده ام  کشف  جدیدی 
فراموش  که  توجهی  جالب  بسیار 
ترسیم  به  که  کرده ام  پیدا  شده اند 
کمک  خیلی  من  روایت  غنای  و 
می کنند. نتیجه همه اینها یک کتاب 
رویدادهایی  بر  تازه ای  نور  که  است 
می اندازد که نتایج شان معلوم هستند 
و نقاط پراکنده ی بین اتفاقات ظاهرا 
و  می کند  متصل  بهم  را  جداگانه 
قرار  هم  کنار  در  را  پازلی  قطعات 
می دهد که خواننده، چنانکه بسیاری 
متخصص  از  اعم  خوانندگانش،  از 
نوشته اند،  من  به   غیرمتخصص  و 
احساس  با  آن  دریافت  و  درک  از 
سبکباری فکر می کند: آها! که اینطور!

سال   ۲۰ اوج  واقعا  سیاه«  »موج 
خبررسانی و اطالعات تخصصی درباره 
منطقه است. این کتاب که نوشتن آن 
نیم طول کشید  و  دو سال  از  بیش 
به  من  عمیق  عشق  و  درک  حاصل 

خاورمیانه است.
کتاب  این  که  گفته اید  =شما 
سر  بر  »چه  اینکه  به  پاسخ  در  را 
شما  پاسخ  نوشته اید.  آمده؟«  ما 
در  اقلیت  یک  نبرد  که  است  این 
تاریکی  علیه  »که  هر کشوریست 
]ارتجاع[ فرهنگی و روشنفکری که 
آهسته سرزمین آنها را در دهه های 
 19۷9 سرنوشت ساز  سال  از  پس 
و  کرده  مبارزه  می بلعد،  تدریج  به 
همچنان مبارزه می کند.« اگر اینها 
اکثریت  آیا  باشند،  اقلیت  یک 

نمی بایست صدای آنها را بشنود؟
اقلیت  آنها  که  نمی کنم  فکر  -من 
این  می کنم  فکر  برعکس؛  هستند. 
بنیادگرایان هستند که در اقلیت قرار 
را  تحمل  عدم  که  افراطیونی  دارند؛ 
موعظه می کنند. اما چون صدایشان 
بلندتر است و آماده اند تا دیگران را به 
قتل برسانند، بیشتر صدایشان شنیده 
می شود. آنها دست به اسلحه می برند 

در حالی که اکثریت به امید جان به در 
بردن از هجوم آنها بر قلم و موسیقی و 

فرهنگ خود اصرار می ورزد.
همه  چه  که  می کنیم  فراموش  ما 
تالش های  نخستین  علیه  انسان 
شتابزده خمینی برای تحمیل حجاب 
و تبدیل کشورشان به یک جمهوری 
معترضان  کردند:  اعتراض  اسالمی 
تهدید شدند؛ دستگیر شدند؛ و به قتل 
رسیدند. و یا کمتر کسی می داند که 
پاکستانی ها با چه انرژی تالش کردند 
برای  ضیاءالحق  اقدامات  برابر  در 
مقاومت  کشورشان  کردن  اسالمی 
کنند؛ زنان بی امان اعتراض می کردند؛ 
حجاب  خود را آتش می زدند و در برابر 
بوروکراسی می ایستادند. در مصر، در 
سوریه و در جاهای دیگر نیز همینطور 
با گذشت زمان، روایت عدم  اما  بود. 
همه  بر  صداها  و خشن ترین  تحمل 
صدر  در  اینها  کرد.  پیدا  غلبه  چیز 
نیز توجه  قرار گرفت و غرب  خبرها 

خود را روی آن متمرکز کرد.
من در کتابم تالش می کنم صدای 
این اکثریت زنده، متنوع  و بردبار را به 
آن برگردانم؛ صدایی که نشان می دهد 
آنها حق اختیار، امید و آرزوها دارند. 
آنها قربانی نیستند اگرچه بسیاری از 
آنان به شدت رنج کشیده اند و بسیاری 
نیز جان خود را از دست داده اند. مانند 
جمال خاشقجی ژورنالیست عربستانی 
کنسولگری  در   ۲۰۱۸ اکتبر  در  که 

عربستان در ترکیه کشته شد.
=در پایان کتاب، شما از ایاالت 
کشور  آن  نقش  دلیل  به  متحده 
در منطقه انتقاد می کنید. اما هیچ 
این  نقش  و  روسیه  علیه  نقدی 
کشور به ویژه در سوریه ندارید. آیا 

دلیلی دارد؟
-نخست اجازه بدهید بگویم اگر من 
در پایان کتاب به آمریکا پرداختم به 
این دلیل نیست که آن را از بسیاری 
اخیر  دهه های  در  که  خطاهایی  از 
کنم  مبّرا  شده  مرتکب  منطقه  در 
بر مسئولیت سوق  بلکه می خواستم 
دادن خاورمیانه به پرتگاه و شاید هم 
درون پرتگاه توسط دولت هایی مانند 
عربستان سعودی و ایران تأکید کنم. 
درباره سیاست خارجی از نگاه سیاسی 
بسیار نوشته و روایت می شود. من فکر 
کردم زمان آن رسیده که می بایست 
مورد  را  منطقه ای  قدرت های  نقش 
نقش  که  حالی  در  داد.  قرار  بررسی 
روسیه در منطقه تازه در پایان دوره ای 
پرداخته ام  آن  بررسی  به  من  که 
از سال ۲۰۱5  پیدا می کند؛  اهمیت 
به مداخله  نظامی  بطور  زمانی که  و 
در سوریه پرداخت. انتقادهای زیادی 
وجود دارد. روسیه بدون شک از اسد 
حمایت کرد؛ روسیه در سرکوب علیه 
معترضان و با ترور مردم غیرنظامی و 
از میان بردن زیرساخت های بهداشت 
زندگی  مالحظه ی   هرگونه  بدون 
کرد؛  همکاری  اسد  رژیم  با  انسان ها 
را  وسالمت  بهداشت  زیرساخت های 
بازی  یک  این  کرد.  تخریب  عمد  به 
استراتژیک خام بدون در نظر گرفتن 
بود. اسد  آنها  امنیت  زندگی مردم و 
نمی توانست  روسیه  کمک  بدون 
ببرد؛  در  به  جان  طوالنی  مدت  این 
هم  ایران  اسالمی  جمهوری  حتی 
نمی توانست دیگر به او کمک کند تا 
مدتی بیشتر در قدرت بماند. هزینه ها 
بسیار  سوریه  جنگ  خسارات  و 
باالست؛ هم در نیروی انسانی و هم 
در زیرساخت های کشور… ولی این 

یک کتاب دیگر است.
به  خود  با  را  شما  =گزارش تان 
برده.  منطقه  مختلف  کشورهای 
این کتاب  اردن و فلسطین در  اما 

حضور ندارند. آیا دلیلی دارد؟
با ساختاری  را  -وقتی شما روایتی 
پیچیده مانند آنچه در »موج سیاه« 
تاریخ  یک  که  می نویسید  آمده 
با ده ها  را  چهل ساله و هفت کشور 
شخصیت در بر می گیرد، باید مطمئن 
از دست  باشید خواننده را در مسیر 
نمونه ها  بهترین  باید  من  نمی دهید. 
می کردم  انتخاب  را  رویدادهایی  و 
چگونگی  و   ۱۹۷۹ سال  اهمیت  که 
تأثیرات رقابت بین ایران و عربستان 
نمایش  به  را  منطقه  در  سعودی 
بگذارد. داستان شخصیت ها در کتاب 
جریان  هم  کنار  در  اما  مستقل  من 
دارند. من خواننده را کشور به کشور 
و دهه به دهه در مکان و زمان می برم 
رویدادهای  در  حرکت  حال  در  و 
سرزمین های  به  مختلف،  دهه های 

مختلف می روم.
ممکن نیست بتوان به همه کشورها 
یکسری  من  روایت  وگرنه  پرداخت 
داستان های بهم چسبانده شده و یک 
از  می شد.  استراتژیک  خشک  کتاب 
یمن  سودان،  به  چرا  می پرسند  من 
یا الجزایر نپرداختم. البته به اردن در 
داستان های عبداهلل اعظم و ابوموسی 
الزرقاوی پرداخته می شود. و فلسطین 
که  همانطور  من،  کتاب  آغاز  در  نیز 
بازی  مهمی  نقش  کردم،  یادآوری 
می کند. قضیه فلسطین هنوز توسط  
هم  و  ایران  اسالمی  جمهوری  هم 
ابزار  عنوان  به  سعودی  عربستان 
خودشان  اهداف  جهت  در  تبلیغاتی 

استفاده و سوء استفاده می شود.
فعالیت  به  توجه  =با 
چه  نویسندگی،  و  روزنامه نگاری 
آینده  سال های  برای  پیش بینی 
دهه  در  خاورمیانه  منطقه  دارید؟ 

آینده چگونه خواهد بود و چرا؟
بیزارم.  پیشگویی  از  من  -حقیقتا 
هیچکس واقعا قیام کشورهای عربی 
در سال ۲۰۱۱ را پیش بینی نمی کرد 
وضعیت  که  می دانستند  اگر  حتی 
موجود در آن زمان قابل ادامه و دفاع 
نیست. در سال ۱۹۷۸ هم هیچکس 
جمهوری  که  نمی کرد  را  فکرش 
اسالمی بجای شاه در ایران روی کار 
بیاید. ما فراموش می کنیم که انقالب 
انقالب  یک  عنوان  به  کشور  آن  در 
اسالمی شروع نشد. در حقیقت، ایاالت 
متحده و سعودی ها نگران بودند که 
شاه  جایگزین  کمونیستی  رژیم  یک 
را  روحانی  یک  خمینی  در  و  شود 
چپ  اهداف  می تواند  که  می دیدند 
انقالبی مهار کند. را در این جنبش 

رمزگشایی  را  روند  بخواهم  اگر 
کم  آینده  دهه  بگویم  می توانم  کنم 
گذشته  دهه  همان  شبیه  بیش  و 
بهتر  آنکه  از  پیش  و  بود  خواهد 
تأثیر  شد.  خواهد  بدتر  کمی  شود، 
کووید۱۹ بر اقتصاد همه کشورها از 
جمله عربستان سعودی و همچنین 
ایران بسیار چشمگیر خواهد بود. این 
موضوع برخی از گزینه ها و اولویت ها 
و سرمایه گذاری های آنها را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد. بعضی از این مسائل 
بستگی به این دارد که چه کسی در 
متحده  ایاالت  در   ۲۰۲۰ انتخابات 
انتخاب شود. آیا ادامه فشار حداکثری 
را در دولت دوم دونالد ترامپ شاهد 
دولت  با  فشارها  این  یا  بود  خواهیم 
یافت؟  خواهند  کاهش  بایدن  جو 
رویدادهای غافلگیرکننده را نیز نباید 
شکاف های  مثال  داشت؛  دور  نظر  از 
یا  و  سعودی  عربستان  در  داخلی 
جمهوری اسالمی ایران که می توانند 

ساختار قدرت را دگرگون کنند.
این  دارم  اطمینان  آن  به  آنچه  اما 
منطقه  جوان  نسل های  که  است 
آینده دیگری می خواهند؛ آینده ای که 
گروگان اشتباهات والدین آنها یعنی 
گروگان ارواح سال ۱۹۷۹ نباشد. ما 
خستگی ناپذیر  تالش های  در  را  این 
سرنگونی  برای   ۲۰۱۱ سال  از  آنان 
آنها  می بینیم.  حکومت هایشان 
حکومت،  پاسخگویی  خواستار 
حقوق  و  اشتغال  سیاسی،  مشارکت 
»موج  نوشتن  هستند.  خود  اساسی 
افسردگی آور  اغلب غم انگیز و  سیاه« 
بود. اما هیجان انگیز نیز بود به خاطر 
افرادی باورنکردنی که در همه جا آنها 
که  انسان هایی  می کردم؛  مالقات  را 
راه  یک  یافتن  برای  تالش  از  هرگز 
دیگر، یک راه بهتر، به سوی آینده از 

پای ننشسته اند.
*منبع: کیهان الیف

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

گفتگوی 
کیهان الیف با 
کیم غطاس 

درباره کتاب 
تازه اش در مورد 

اسالمگرایی: 
»موج سیاه«
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=علی فضلی: آنچه مورد 
انتظار نایب امام زمان است 
انقالب  تراز  در  پاسدار 
ما  تکلیف  و  است  اسالمی 
آماده کردن پاسداری است 
خدا  راه  در  جهاد  برای  که 

مشق شهادت کند.
سالمی:  =حسین 
حسین«  »امام  دانشگاه 
سرزمین  یک  از  قطعه ای 
آن  در  که  است  آسمانی 
راه  در  زدن  شمشیر  روش 

خدا تعلیم داده می شود.
سیاح  سعید  =سردار 
 1۳94 دی ماه  که  طاهری 
خانطومان  حوالی  حلب  در 
مسئوالن  از  شد  کشته 
برای  پاسداران  سپاه  ارشد 
زندانیان  مغزی  شستشوی 
از  عضوگیری  و  خطرناک 
به  اعزام  برای  آنها  میان 

سوریه بود.
معاون  جانشین  فضلی  علی  سردار 
هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در روز ۲۱ خرداد در مراسم 
و  افسری  دانشگاه  فرمانده  معارفه 
تربیت پاسداری »امام حسین« گفت 
زمان  امام  نایب  انتظار  مورد  »آنچه 
]علی خامنه ای[ است پاسدار در تراز 
انقالب اسالمی است و تکلیف ما آماده 
برای جهاد  کردن پاسداری است که 

در راه خدا مشق شهادت کند«.
سالمی  حسین  مراسم  همین  در 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
را می توان  »اینجا  نیز گفت:  اسالمی 
آسمانی  سرزمین  یک  از  قطعه ای 
دانست که در آن جز تعلیم جهاد و 
زدن  روش شمشیر  و  خداوند  احکام 
در راه خدا چیز دیگری وجود ندارد«.

هشت  در  می شود  زده  تخمین 
حدود  عراق  و  سوریه  جنگ  سال 
وابسته  نیروهای  از  نفر  هزار  هفت 
نیروهای  جمله  از  پاسداران  سپاه  به 
»فاطمیون«  عضو  پاکستانی  و  افغان 
و »زینبیون« در سوریه کشته شدند 
فارغ التحصیل  پاسداران  تعداد  اما 
ماموریت های  در  که  دانشگاه  این 
برون مرزی جان خود را از دست دادند 
برخالف ادعای فضلی با آنچه در مورد 
ماموریت این دانشگاه می گوید منطبق 

نیست.

سردار علی فضلی: انتظار نایب امام زمان، علی 
خامنه ای، تربیت پاسدار برای شهادت است!

جانشین  گفته  به   ۹۸ سال  تیرماه 
یک  در  حسین«  »امام  دانشگاه 
از  نفر  کنون شش  تا  گفت  مصاحبه 
به  که  دانشگاه  این  فارغ التحصیالن 
اعزام شده  به سوریه  عنوان مستشار 
بودند کشته شدند و اجساد شماری از 
آنها در همان دانشگاه دفن شده است.

شمار زیادی از نیروهای سپاه قدس 
سواد  یا  شدند  اعزام  سوریه  به  که 
حتی  یا  نداشتند  نوشتن  و  خواندن 
کامل  بطور  هم  را  ابتدایی  دوران 
از  زیادی  شمار  بودند.  نکرده  طی 
آنها خالفکارانی با حبس های طوالنی 
زندان  در  که  بودند  اعدامی  هایی  و 
شاید  یا  و  شدند  مغزی  شستشوی 

اعزام به سوریه را راه فراری یافتند.
عهده دار  حسین«  »امام  دانشگاه 
آموزش های استشهادی سپاه نیست. 
استشهادی  نیروهای  تولیدی  کارگاه 
گوشه  در  که  هستند  اردوگاه هایی 
داوطلبان  و  برپاست  شهرها  کنار  و 
چهارماه  تا  سه  بین  سوریه  به  اعزام 
می بییند  مقدماتی  آموزش  آن  در 
عمدتاً  و  سخت  ماموریت های  به  و 

بی بازگشت اعزام می شوند.
خط  شکن  نیروهای  پرورش  درواقع 
در  هستند  توپ«  دم  »گوشت  که 
انقالب  پاسداران  سپاه  اردوگاه های 
اغلب  و  می گیرد  صورت  اسالمی 
افغان ها هستند.  ویژه  به  غیرایرانی ها 
پاسداران  سپاه  سرداران  از  یکی 
»فاطمیون«  می گوید  تسنیم  به 
در  بودند  سوریه  نبرد  پیشقراول 
حسین«  »امام  دانشگاه  که  حالی 
دانشجو  ایرانی ها  بین  از  فقط 
می گیرد و بعد استخدام رسمی سپاه 
اما  شبه نظامیان  می شوند.  پاسداران 
به  اغلب  خطرناک  ماموریت  های  که 
کافی  آموزش  نه  واگذار می شود  آنها 
می بینند و نه سواد درست و حسابی 
از  غیرایرانی  جوان  مردان  این  دارند. 
بین فقیرترین افراد به سپاه پاسداران 

روی می آورند.
که  طاهری  سیاح  سعید  سردار 
حوالی  حلب  در   ۱۳۹۴ دی ماه 
خانطومان کشته شد یکی از مسئوالن 
ارشد سپاه پاسداران برای شستشوی 
مغزی زندانیان خطرناک و عضوگیری 
از میان آنها برای اعزام به سوریه بود. 
آموزش  را  اعدامی ها  و  مجرمان  او 
در  کالس ها  اغلب  می داد.  عقیدتی 
زندان برگزار می شد. بعضی هنرمندان 
کمک  او  به  پرستویی  پرویز  مثل 
را  زندانی ها  از  تعدادی  تا  می کردند 
تخفیف  مجازاتشان  در  و  کند  آزاد 
سپس  سابقه دار  مجرمان  بگیرند. 

آموزش نظامی می دیدند و به سوریه 
اعزام می شدند. آنهایی که حبس ابد یا 
طوالنی داشتند اگر داوطلب می شدند 

عفو می گرفتند.
تعدادی از آنهایی که سیاح طاهری 
در  می داد  مغزی  شستشوی  را  آنها 
جریان اعتراضات خیابانی در سال ۸۸ 
بازداشت شده و اتهام امنیتی داشتند.

نیروهای  از  دیگری  بخش 
بین  از  پاسداران  سپاه  استشهادی 
جوانانی تامین می شود که زمینه های 
فکری برای »شهادت« دارند. محسن 
حججی یکی از آنهاست که در عشق 
شیفتگی  و  جنون  دچار  شهادت  به 
و  می دانست  را  این  همسرش  و  بود 
حتی باوجود یک کودک او را تشویق 
می کرد برود کشته شود تا به آرزوی 

»شین«دارش برسد!
محسن حججی در امرداد ۱۳۹۶ به 
همراه شمار دیگری از نیروهای سپاه 
دلیل  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
استقرار اشتباه در حوالی »الولید« در 
نیروهای  توسط  عراق  و  سوریه  مرز 
آنها  همه  نهایتاً  و  محاصره  داعش 
کشته شدند. دی ماه ۱۳۹۷ همسر او 

دوباره ازدواج کرد.
حججی در سال ۱۳۹۳ به عضویت 
سپاه پاسداران درآمد. وی تا پیش از 
آن در یک کتابفروشی بطور پاره وقت 
کار می کرد. اما بدون هیچ سابقه ای دو 
سال بعد از آنکه عضو سپاه پاسداران 
سوریه  به  »مستشار«  عنوان  به  شد 
چه  که  است  روشن  و  گشت  اعزام 
»مستشار«  هزاران  مانند  سرنوشتی 
جمهوری  سوی  از  دیگر  اعزامی 
اسالمی به سوریه در انتظار وی بوده 

است.
در  سپاه  قربانیان  شمار  بودن  باال 
دلیل  این  به  عراق  و  سوریه  جنگ 
دوره های  افراد  این  اغلب  که  است 
تخصص نظامی برای حضور در جنگ 
ندیده  را  سوریه  دشوار  فوق العاده 
با یکسری آموزش های  بودند و فقط 
مقدماتی به میدان جنگ اعزام شدند! 
درست همانچیزی که به گفته فضلی، 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
می خواهد: نیروهایی همتراز انقالب و 
دیگر:  عبارت  به  یا  و  شهادت!  آماده 

گوشت دم توپ!
تلفات  نبرد  میدان  در  است  واضح 
متخصص  و  دیده  آموزش  نیروهای 
کمتر از نیروهایی است که با آموزش 
پایین و فقط بر اساس اصول اعتقادی 
هیجانات  و  شهادت طلبی  حس  و 
به  مغزشویی  همچنین  و  روحی 

کشتارگاه اعزام می شوند.
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از ارفاق خبری نیست
۶( در جریان مذاکرات اتمی در سال 
۲۰۱5 باراک اوباما مدام در حوزه  های 
ایران  رژیم  به  سیاسی  و  اقتصادی 
ارفاق می  کرد. مسیر دور زدن تحریم  ها 
باز بود و »برادران قاچاقچی« سپاه و 
پولشویی  برای  برون مرزی  شبکه  های 
و معامله  های چرب و نرم فضای تاخت 
و تاز داشتند. اما ترامپ راه  ها را بسته 
است و همزمان سخت  ترین فشارهای 
بین  المللی و چندجانبه را بر رژیم ایران 

وارد می  کند.
اخیر  پیشنهاد  از  پس  ساعاتی  تنها 
مایکل  ورود  با  مذاکره  برای  ترامپ 
گفته  هوک  برایان  آمریکا،  به  وایت 
طاهباز  مراد  و  نمازی  سیامک  باید 
آزاد شوند. آمریکا پیش نویس قطعنامه 
ایران  رژیم  تسلیحاتی  تحریم  تمدید 
را در اختیار روسیه قرار داده و اعالم 
حتی  شرایطی  هر  تحت  است  کرده 

اگر قطعنامه آمریکا در شورای امنیت 
وتو شود اجازه پایان گرفتن ممنوعیت 
معامالت تسلیحاتی جمهوری اسالمی 
هدف  این  برای  و  داد  نخواهد  را 
همسو  واشنگتن  با  نیز  را  اروپایی  ها 

کرده است.
با  توانسته  آمریکا  خارجه  وزارت 
بین  المللی  آژانس  اسرائیل  همکاری 
مدیر  گروسی  رافائل  و  اتمی  انرژی 
روی  که  کند  مجاب  را  آژانس  این 
فعالیت  های اتمی مشکوک رژیم ایران 
بر خالف  ترامپ  متمرکز شود. دولت 
ایران  رژیم  به  تنها  نه  اوباما  دولت 
الزم  که  جا  هر  بلکه  نمی  کند  ارفاق 
جمهوری  روی  به  را  روزنه ها  باشد، 
تالش  های  کنون  تا  می  بندد.  اسالمی 
جمهوری اسالمی ایران برای دریافت 
صندوق  از  دالری  5میلیارد  وام 
بین  المللی پول به نتیجه نرسیده و با 
فشارهای آمریکا حجم تبادالت ایران 
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در سال ۱۳۹۷ ماجرای ویالیی که 
حسن فیروزآبادی اشغال کرده بود نیز 
نیز رئیس ستاد کل  او  جنجالی شد. 
نیروهای مسلح و منصوب خامنه ای بود 
و به زور بعد از ۲5 سال ویال را پس 
علی  داماد  میرمحمدعلی  هادی  داد. 
شمخانی دبیر شورای  عالی امنیت ملی 
نیز زیر سایه پدر همسرش در لواسان 

برای خودش امپراتوری برپا کرد.
 ۹۹ خرداد   ۲۱ چهارشنبه  دیروز 
مهدی ساداتی در جلسه معارفه شهردار 
جدید لواسان گفت: »امیدواریم شهردار 
جدید لواسان آغازگر جریان پاکدستی 
باشد«! جعفر محمدرضا بیک لواسانی 
بیان  با  نیز  تهران  ییالق  این  شهردار 
عمومی  عتماد  ا است  مید  ا ینکه  ا

منطقه خوش آب و هوای ....                           از صفحه 15

از بودجه های  =آیا می توانستید 
فرهنگی و هنری اینجا استفاده کنید؟

همان  از  ما  که  مشکالتی  از  -یکی 
روبرو  آن  با  انگلستان  به  ورود  اوایل 
دولتی  موسسه  هر  به  می شدیم  
مراجعه  کارهایمان  اجرای  برای  که 
که  می گفتند  ما  به  اول  می کردیم 
چقدر سابقه خانم تأییدی و من جالب 
و ارزنده است و معموال اضافه می کردند 
»شما اینجا بودید و ما نمی دانستیم«؛ 
به  داشتیم  جلسه  که  بعد  هفته  ولی 
نمی توانیم  متاسفانه  که  می گفتند  ما 
بکنیم. شما  به  مالی  کمک  هیچ 

لندن  در  که  بود  آن  توجیه شان 
بودجه های  دولت  از  ایرانی  مرکز  سه 
فرهنگی و هنری می گیرند به همین 
ما  به  نمی توانند  مستقیماً  آنها  دلیل 
کمک کنند و ما باید از طریق مراکز 
به  فرزانه  اوایل  در  کنیم!  اقدام  ایرانی 
و  بود  درونش  در  که  خشمی   دلیل 
می خواست یک جورهایی نشان بدهد 
که چرا فرار کردیم و مملکت مان را رها 
کردیم در فعالیت های اجتماعی شرکت 
می کرد. مثالً در دانشگاه آکسفورد برای 
فرزانه جلسه گذاشتند. چندی بعد هم 
انجمن هنرمندان و نویسندگان ایرانی 
در بریتانیا را به اتفاق دوستان نویسنده 
و هنرمند تاسیس کردیم و فرزانه هم 
به  ُخب  ولی  شد.  مدیره  هیئت  عضو 
مرور اتفاقاتی افتاد که باعث شد فرزانه 

از این نوع فعالیت ها دوری کند.
نمونه دیگر کمک مهم من و فرزانه 
کوچک  کتابخانه ی  یک  تاسیس  در 
ایرانی بود که حتی فرزانه محبت کرد 
در فیلمی  که من برای آن کتابخانه به 
اسم »گسترش« تهیه کردم، به عنوان 
راوی فیلم شرکت کرد. همان حضور او 
در این فیلم  ۳۳ دقیقه ای  باعث شد 
که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور 
به آن کتابخانه کمک مالی کنند و به 
مرور سرمایه ای جمع شد و ساختمانی 
بزرگ خریداری شد که قرار بود مرکز 
فرهنگی ایرانیان بشود که متاسفانه با 
دخالت مسئول آن در همان محدوده ی 
ماند.  باقی  مطالعات  کتابخانه  ایجاد 

باری، بگذریم.
نمایشی  کارهای  به  =برگردیم 

شما…
-با تاسیس گروه تئاتر گاالن همیشه 
حرف من این بود که باید کارهای ایرانی 
روی صحنه بیاوریم چون ما از مملکت 
و  بودم  معتقد  و  افتاده ایم  دور  خود 
هستم که فرهنگ و زبان مان را در اینجا 

باید تقویت کنیم.
تئاتر  گروه  کارهای  اولین  از  یکی 
گاالن نمایشنامه ای بود به اسم »قصه 
با  و  بود  موزیکال  که  دیوار«  و  دیار 
دیار  »قصه  موزیکال  کمدی  عنوان 
حدود  در  آمد.  صحنه  روی  دیوار«  و 
بیست هنرپیشه در آن بازی می کردند 
و  صد  فقط  که  بگویم  است  جالب  و 
شد.  دوخته  آن  برای  لباس  خرده ای 
موزیکال موفقی در لندن بود ولی چون 
بازیگران زیادی داشت برای سفر و اجرا 
در شهرها و کشورهای دیگر مناسب 
نبود. فرزانه هم در آن  نمایش سنگ 

تمام گذاشت.
مدرسه  طرف  از  فاصله  همان  در 
فیلم  ملی  سینمایی  معروف 
با   )National Film School(
فرزانه تماس گرفتند. مینا کورت هالد 

پدری  و  ایرانی  مادری  از  که  نامی  
ایرلندی است می خواست فیلمی  کوتاه 
 »Dog Dish Dream« عنوان  با 
)یعنی رویای ظرف غذای سگ( بسازد 
که داستان فیلم از خاطرات خودش بود. 
پس از ساخته شدن هم در محدوده ی 
فیلم کوتاه، کار موفقی بود و چند جایزه 
زیادی  اتفاقات  البته  همزمان  گرفت. 
در  که  می شد  خواسته  ما  از  و  افتاد 
فیلم هایی بازی کنیم. من خودم چند تا 
کار متفاوت در سینما و تئاتر کردم و در 
یک سریال تلویزیونی شرکت کردم. ولی 
دلم می خواهد بیشتر یاد کارهای فرزانه 
بکنم. یادم است که یک بار، حدود ۲5 
سال پیش، ما را به عنوان زوج بازیگر- 
که در ایران هم ما به این عنوان بسیار 
کار می کردیم- برای یک سریال پلیسی 
با نام »بیل« که بسیار هم معروف و پُر 
بیننده بود خواستند. سناریو را دادند 
دست ما و از ما خواستند اجرایش کنیم. 
با خواندن سناریو متوجه شدیم زوجی 
که قرار بود ما نقش آنها را بازی کنیم 
فقط در یک قسمت  به فارسی صحبت 
ایرانی  میشد  معلوم  که  می کردند 
هستند. خط اصلی قصه هم این بود که 
زن و شوهر ایرانی  خدمتکار بنگالدشی 
خود را کتک می زنند و توسط پلیس 
دستگیر می شدند. ما بعد از اینکه این 
را متوجه شدیم رفتیم سراغ کارگردان 
استرالیایی و فرزانه سناریو را پرت کرد 
روی میز او. فرزانه از او خواست که فقط 
یک دلیل بیاورید که چرا این زوج ایرانی 
هستند. کارگردان در جواب گفت که 
واقعی  رویدادهای  اساس  بر  سناریوها 
که اداره پلیس به آنها می دهد نوشته 
می شوند. به هر حال می خواهم بگویم 
کارمان  به  هم  ما  که سختگیری های 
لطمه زد. یعنی وقتی وطن ات را دوست 
داری، وطن ات سر جایش است و فقط 

رژیم تغییر می کند.
یک  روی  مدت ها  آن،  از  بعد  باری، 
پیس کار کردم ک بعد از یکسال و نیم 
نمایشنامه »دیوار چهارم« از آب درآمد 
صحنه  روی  خودم  کارگردانی  با  که 
بردیم. فرزانه معتقد بود که این بهترین 
کارش است و من هم همین اعتقاد را 
دارم. اگر فرزانه نبود من این کار را فقط 
را در حد  چاپ می کردم چون کسی 
فرزانه نداشتم که قدرت چنین بازی ای 
را داشته باشد. یعنی یک پیس تک نفره 
۷5 دقیقه ای که چندین ُرل را بتواند اجرا 
کند. فرار فرزانه با شتر از ایران در این  
نمایشنامه به گونه ای تصویر شده بود.

همزمان با »دیوار چهارم« از آنجا که 
فکر می کردم پیس بسیار تلخی است، 
یک نمایش کمدی انتقادی نوشتم با نام 
»دیدار در پارک«. ما این پیس را قبل 
از »دیوار چهارم« روی صحنه می بردیم. 
دکتر نوریزاده در نقد خودش در کیهان 
لندن نوشت که بهروز به نژاد با زیرکی 
»دیدار در پارک« را قبل از کار فرزانه 
گذاشت تا مقداری مردم شارژ بشوند که 
با غم »دیوار چهارم« چنان جا نخورند. 
که  نمایش هم کسانی  اجرای  از  بعد 
پشت صحنه به دیدار ما می آمدند اغلب 

اشک در چشم داشتند.
نکته ای دیگر در اجرای این نمایش 
این  شدیم  متوجه  من  و  فرزانه  که 
فرضاً  که  نمایش  در  جاهایی  که  بود 
و غمگین  متاثر  تماشاگران  آلمان  در 
می شدند، در همان بخش ها، مثالً در 
برعکس  درست  لس آنجلس،  اجرای 
نتیجه  می خندیدند.  تماشاگران 
گرفتیم که تماشاگران بسته به فضای 
جعرافیایی و بستر فرهنگی و اجتماعی  
بسیار  برداشت های  می توانند  خود 

متفاوت از یک اثر واحد داشته باشند.
چهارم«  »دیوار  اجرای  با  همزمان 
از  هرگز«  دخترم  »بدون  فیلم  گروه 
و کارگردان همراه  بودند  آمده  آمریکا 
با مسئول انتخاب هنرپیشه آمده بودند 
اجرا  از  بعد  بودند.  نشسته  بالکن  در 
آمدند پشت صحنه و از فرزانه دعوت 
کردند برود استودیو. خیلی ها در لندن 
در  برای شرکت  رفتند  لس آنجلس  و 
این فیلم تست دادند و فیلم با بازیگری 
بیرون  با  بعدها  ولی  تهیه شد.  فرزانه 
آمدن فیلم  شروع کردند به انتقادهای 
تند و تیز از آن. پس از نمایش فیلم 
آقای پرویز صیاد حرف جالبی زد که 
وارد سینمای  که  بود  آرزویشان  همه 
 هالیوود شوند ولی فرزانه تأییدی زودتر 
از همه موفق شد و برای همین به او 

حسادت می ورزند.

با اکران فیلم »بدون دخترم هرگز« 
ظاهرا به »رگ غیرت« ایرانیان برخورد 
»متهم«  شد.  شروع  انتقادها  سیل  و 
یعنی فرزانه تأییدی، حرفش این بود که 
این فیلم ضد فرهنگ ایران نیست بلکه 
است.  ایرانی  خشکه مذهبی  قشر  ضد 
تازه هنرپیشه هم مسئول فیلم نیست 
که  است  خود  نقش  مسئول  تنها  و 
فرزانه خیلی هم خوب بازی کرد.  بعدها 
فهمیدیم که جمهوری اسالمی با ارتش 
جمهوریخواه ایرلند شمالی وارد گفتگو 
شده بود که فرزانه را برای این فیلم و 
کالً فعالیت های دیگر، و همچنین آقای 
بنی صدر و یکی از مجاهدین را ترور 
بعدها  شده اش  ضبط  نوار  که  کنند 
کشف شد. خانه ما هم مدت ها تحت 
مراقبت دستگاه های امنیتی اینجا بود.  
برای طنزش هم بگویم که در برنامه 
که  فیلد«  وینفری« هم »سالی  »آپرا 
فیلم  در  را  محمودی«  »بتی  نقش 
با  کرده،  بازی  هرگز«  دخترم  »بدون 
اشاره به بازی خوب فرزانه اشاره کرد 
شنیدن  از  پس  که  شنیدیم  بعدها  و 
خبر ترور فرزانه، دولت برای سالی فیلد 
هم مامور محافظ گذاشته بود. این هم 
طنز تلخ زندگی ما بود. البته ما ترسی 
نداشتیم ولی این باعث شد که زندگی 
از  از دوستان  بسیاری  ما عوض شود. 
ترس، معاشرت شان را با ما قطع کردند 

و ما بسیار منزوی شدیم.
=چرا فعالیت های تئاتری شما به 

مرور کمتر شد؟
و  رفت  گذشت  که  سالی  -چند 
آمدهای تئاتری به خصوص از کالیفرنیا و 
لس آنجلس شروع شد و تماشاگر جدیداً 
آشنا شده با تئاتر فکر می کرد که تئاتر 
کارهای  همه  من  البته  همین.  یعنی 
لس آنجلسی را نفی نمی کنم و چند تا 
کار خوب هم از آمریکا داشته ایم. ولی 
تماشاچی بدعادت شد که تئاتر فقط 
مقابل  در  است.  خنده  و  تفریح  برای 
این، من خواستم نشان دهم که کمدی 
رفتم  همین  برای  و  چه  یعنی  اصیل 
آنتوان  معروف  کارهای  از  تا  دو  سراغ 
چخوف، »خواستگاری« و »خرس« با 
بروشور  در  امامی.  ایرج  و  فرزانه  بازی 
هم نوشتیم که ما کار طنز و کمدی را 
از نمایش نامه نویس هایی مانند مولیر و 
چخوف یاد گرفتیم. طنز و کمدی در 
استفاده از کلمات رکیک و مربوط به 
نیست  اراجیف  قبیل  این  و  پایین تنه 
بلکه  کمدی در برخورد شخصیت ها 
کوتاه  نمایش  دو  این  می گیرد.  شکل 
خیلی هم موفق بود با وجود اینکه چند 

شب بیشتر اجرا نداشتیم.
بعد از آن در فستیوال  هامبورگ آلمان 
دو کار روی صحنه بردیم که خاطره ی 
»دیوار  کنار  در  نداریم.  آن  از  خوبی 
عنوان  با  جدید  نمایش  یک  چهارم« 
»چهره ی شب« نیز روی صحنه بردم 
بازیگر زن و مرد بود.  که درباره ی دو 
اینان چون مکانی برای بازی نداشتند 
وارد  تئاتر  خالی  سالن های  به  شب ها 
می شدند و کارشان را در سالن بدون 
تماشاچی اجرا می کردند. در  هامبورگ 
ما آخرین کارمان را روی صحنه بردیم.

مدت هاست  گویا  به نژاد،  =آقای 
فرزانه  درباره  فیلم  مستند  یک 
چرا  است.  تهیه  دست  در  تأییدی 

هنوز پخش نشده؟
-به نظر من یکی از دالیلی که مستند 
»سفر در باد« با وجود چهار سال کار 
زیاد  ماتریال  نرسیده  پایان  به  هنوز 
از  بسیاری  است.  فیلمساز  دست  در 
موسیقی  و  معروف سینما  هنرمندان 
در این فیلم درباره فرزانه گفته اند که 
امکان کوتاه کردن حرف های آنها کار 
چندان آسانی نیست. چند بار هم تا 
حال این مستند تدوین شده. در ضمن 
فیلم های  که  دارد  اصرار  کارگردان 
قدیمی ای که می خواهد از آنها استفاده 
کند باید کیفیت تصویری عالی داشته 
باشند که پیدا کردن آنها کار چندان 
ساده ای نیست. ولی امیدوارم که همین 
خوبی  خبرهای  مورد  این  در  روزها 

داشته باشیم.
که  هست  دیگری  نکته ی  =آیا 

مایلید اضافه کنید؟
-فقط تأکید بر اینکه فرزانه به راستی 
سینما  پرده ی  و  تئاتر  صحنه  برای 
آفریده شده بود و عاشق کارش بود. در 
ایران او را از عشقش محروم کردند و 
در خارج از کشور هم جایگاه شایسته 
خود را پیدا نکرد. اما نام فرزانه تأییدی 
در تاریخ نمایش ایران ماندگار و زنده 

خواهد ماند.

با همسایگان و دیگر کشورها به شدت 
کاهش پیدا کرده است. از اینها مهم                    تر 
قاسم سلیمانی و سپاه قدس در زمان 
ترامپ  اما  داشتند  امن  حاشیه  اوباما 
را  یارانش  و  سردار جمهوری اسالمی 

در حمله پهپادی در عراق شکار کرد!
اینها همه نشانه  های روشنی از تفاوت 
نه  اوباماست؛  و  ترامپ  سیاست های 
کاهش  فشارها  نه  و  می شود  ارفاق 
می یابد. سیاست دولت کنونی آمریکا 
در مقابل مالیان دست کم تا امروز بر 
یا  می رود:  پیش  فرمول  یک  اساس 

مذاکره یا فروپاشی اقتصادی.
به  می بایست  فرمول،  این  کنار  در 
توجه  ایران  مردم  خواست  و   حقوق 
کرد که حتی با وجود مشکالت عظیم 
اقتصادی دیگر حاضر نیستند جمهوری 
اسالمی را تحمل کنند و نمی خواهند 
با  مذاکره  میز  پشت  دیگر  بار  رژیم 
آمریکا بنشیند و برای بقای خود زمان 
شرایط  در  تغییری  آنکه  بدون  بخرد 

زندگی آنها ایجاد شود!

وجود  نیز  دیگری  نشانه های  اما 
تهران  تالش  افزایش  بیانگر  که  دارد 
است.  مذاکره  برای  واشنگتن  و 
اقدامی  در  آمریکا  دادگستری  وزارت 
علیه  اتهامات  دارد  قصد  غیرمنتظره 
علی صدر هاشمی نژاد مدیرعامل بانک 
در  پیش  ماه  سه  که  را  »پیالتوس« 
دادگاهی در نیویورک به خاطر نقض 
تحریم  های ایران مجرم شناخته شده 
که  در حالیست  این  بگیرد!  بود پس 
پیش از این نیز در جریان رسیدگی به 
پرونده رضا ضراب اعالم شد در صورت 
دستگاه  های  و  دادگاه  با  او  همکاری 
شناسایی  برای  آمریکا  اطالعاتی 
شبکه  های پولشویی جمهوری اسالمی 
در مجازات وی تخفیف داده می  شود. 
بعد از بازداشت ضراب چندین شبکه   
پاسداران  سپاه  به  وابسته  پولشویی 
انقالب اسالمی مسدود شد. در مورد 
خبر اخیر درباره علی صدر هاشمی نژاد 
نیز احتمال اینکه با وی »دیل« شده 

باشد وجود دارد.

بازگردانیم،  شهری  مدیریت  به  را 
و  سیستمی  فساد  با  »مبارزه  گفت 
غیرسیستمی داخل مجموعه شهرداری 
و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز، 
زمینخواری و کوه خواری هدف اصلی 

بنده خواهد بود«.
شهردار پیشین لواسان و تعدادی از 
اعضای شورای شهر آن در بهمن ۱۳۹۸ 
به اتهام زمینخواری و دریافت رشوه و 
ساخت و ساز غیرمجاز بازداشت شدند.
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که  سیاسی  =فشارهای 
ز  ا ناشی  آن  ز  ا بخشی 
ترامپ  دولت  سیاست  های 
است و بخشی دیگر نتیجه 
ن  یسیو ز پو ا ی  ش  ها تال
ی  ر جمهو ت  ا کر مو د
زیادی  حدود  تا  اسالمی 
رمق »البییست  های درشت 
دست  و  گرفته  را  عضله« 
برای  را  دموکرات  حزب 
بسته  ایران  رژیم  به  کمک 

است.
= در حالی که محمدجواد 
ترامپ  با  توییتر  در  ظریف 
و  چشمک  مذاکره  سر  بر 
»الس خفیف« می  زد، علی 
شورای    رئیس  شمخانی 
بُرجک  مّلی  امنیت  عالی 
توییتی  در  و  زد  را  ظریف 
زندانیان،  »تبادل  نوشت 
نتیجه مذاکره نبوده و هیچ 
آینده  در  هم  مذاکره ای 

انجام نخواهد شد«.
=چین و روسیه منفعل  تر از 
آن هستند که تهران بتواند 
روی  اضطراری  شرایط  در 

کمک آنها حساب کند.
=از ارفاق  های دوران اوباما 
خبری نیست و کارزار فشار 
حداکثری با تمام قوا پیش 

برده می  شود.
نشانه ها  این  همه  به  =
و   ق  حقو به  یست  می با
توجه  ایران  مردم  خواست 
وجود  با  حتی  که  کرد 
اقتصادی  عظیم  مشکالت 
نیستند  ضر  حا یگر  د
جمهوری اسالمی را تحمل 
رژیم  نمی خواهند  و  کنند 
با  مذاکره  پشت  دیگر  بار 
آمریکا بنشیند و برای بقای 
خود زمان بخرد بدون آنکه 
زندگی  شرایط  در  تغییری 

آنها ایجاد شود!
تبادل  از  پس  محمدی-  حامد 
ایران  رژیم  و  آمریکا  میان  زندانیان 
مسئوالن  به  خطاب  ترامپ  دونالد 
جمهوری اسالمی گفت برای »معامله 
بزرگ تا انتخابات آمریکا صبر نکنید! 
خارجه  وزیر  و  می شوم!«  برنده  من 
چشمکی  با  نیز  اسالمی  جمهوری 
شرایط  آیا  اما  فرستاد.  مثبت  عالئم 
احتمال  که  می رسد  نظر  به  چنین 
که  مذاکره ای  و  کلی  بطور  مذاکره  
سودی برای جمهوری اسالمی بطور 
شده  تقویت  باشد،  داشته  خاص 

باشد؟
پاسخ محمدجواد ظریف به ترامپ 
دفتر  وارد  که شما  »زمانی  بود:  این 
یک  صاحب  ما  شدید  سفید(  )کاخ 
توافق بودیم. ایران و دیگر طرف های 
برجام هیچگاه میز )مذاکره( را ترک 
اغلب  )که  شما  مشاوران  نکردند. 
تابحال اخراج شدند( قمار احمقانه ای 
انجام دادند. این به شما بستگی دارد 
که چه زمانی بخواهید آن را اصالح 

کنید.«
در  که  می دهد  نشان  اما  سابقه 
بین  که  هربار  اخیر  سال  دو  یکی 
زندانی  تبادل  آمریکا  و  ایران  رژیم 
صورت گرفته است، ترامپ پیشنهاد 
حسن  و  کرده  مطرح  را  مذاکره 
و  ظریف  محمدجواد  و  روحانی 
جریان اصالح طلب حامی دولت از آن 
استقبال کرده اند. اما یکی دو روز بعد 
با موضع گیری قاطع علی خامنه ای یا 
دیگر مقامات ارشد نزدیک به او روبرو 
مذاکره  حامیان  نهایت  در  و  شده 

عقب نشینی کردند.

نزار زکا  آزادی  از  این ماجرا  پس 
مبادله  و  آمریکایی  لبنانی-  شهروند 
ژیو وانگ شهروند چینی- آمریکایی 
و  آمد  نیز پیش  با مسعود سلیمانی 
هر بار ترامپ تشکر کرد و پیشنهاد 
و  روحانی  و  کرد  مطرح  را  مذاکره 
اما  کردند!  استقبال  آن  از  ظریف 
داخلی  فشارهای  از  پس  زود  خیلی 
توافق  به عقب نشینی شدند.  مجبور 
هسته ای موسوم به برجام نیز بدون 
نداشت  امکان  خامنه ای  علی  تأیید 
مقامات  نیز  آن  از  پس  شود.  انجام 
واقعیت  این  به  بارها  آمریکا  دولت 
روحانی  و  ظریف  که  کردند  اشاره 
کاره ای نیستند و مذاکره می بایست 
جمهوری  در  تصمیم گیرنده  مقام  با 

اسالمی انجام شود.
سال هایی  تمام  مانند  همچنین 
از  اصالحات  امنیتی  پروژه  که 
حمایت  غربی  کشورهای  سوی 
ناظران  برخی  این  همواره  می شد، 
از جمله در رسانه های  و تحلیلگران 
غربی بودند که هر بار با ساده اندیشی 
شگفت انگیزی مبادله ی گروگان های 
جمهوری اسالمی با متهمان وابسته 
به رژیم ایران را به عنوان مقدمه ای 
دولت های  میان  مذاکرات  جهت 
ایران و ایاالت متحده تعبیر و تفسیر 
می کردند. چنانکه در جریان مذاکرات 
اتمی در زمان باراک اوباما همزمان با 
آن مبادله زندانیان و حتی پرداخت 
همان  ولی  شد  انجام  نیز  نقد  پول 
موقع نیز جمهوری اسالمی به اعتراف 
و  اتمی  فعالیت  مشغول  مقاماتش 

کاله گذاشتن بر سر جهان بود!
بارها  نیز  اوباما  دولت  از  پس 
و  عمان  و  ژاپن  مانند  دولت هایی 
اروپایی  کشورهای  از  شماری  یا 
تالش کردند بین تهران و واشنگتن 
میانجیگری کنند. از جمله هر بار که 
می شد  مبادله  زندانیان  این  از  یکی 
شدن  باز  نشانه ی  به  را  آن  نیز  آنها 
درهای مذاکرات تعبیر کرده و برای 
بهبود روابط رژیم جمهوری اسالمی 
فروگذار  تالشی  هیچ  از  آمریکا  و 

نکردند.
تبادل  از  بعد   ۱۳۹۸ سال  آذرماه 

تالش های  با  که  سلیمانی  و  وانگ 
صورت  تهران  در  سوئیس  سفارت 
گرفت کمتر از یک ماه پس از قتل  
عام خونین مردم در ایران در جریان 
اعتراضات آبان ماه، شینزو آبه نخست 
بین  میانجیگری  امید  به  ژاپن  وزیر 
ایران و آمریکا به تهران سفر و با علی 
خامنه ای دیدار کرد تا او را راضی کند 
با آمریکا کنار آید. حتی قبل از این 
قصد  کرد  اعالم  رسماً  ترامپ  دیدار 
ایران را ندارد. اما همان  تغییر رژیم 
روز دیدار خامنه ای و آبه، دو کشتی 
ژاپنی در دریای عمان هدف حمالت 
ایذایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
با  ژاپن  نخست وزیر  و  گرفتند  قرار 

دست خالی به توکیو بازگشت.
گفته  آبه  به  خطاب  خامنه ای 
هیچ  ایران  اسالمی  »جمهوری  بود 
اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ 
مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب 
برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد 
عاقلی  و  آزاده  ملت  هیچ  زیرا  کرد 

مذاکره تحت فشار را نمی پذیرد«.
همچنین  اسالمی  جمهوری  رهبر 
اینکه ترامپ گفته قصد تغییر رژیم 
ایران را ندارد »دروغ« خواند و تاکید 
گذشته  سال  چهل  در  آمریکا  کرد 
برای نابودی جمهوری اسالمی تالش 

کرده اما موفق نشد.
در این میان، محمدجواد ظریف که 
در به در به دنبال مذاکره با آمریکاست 
وقتی دید فشارهای داخلی زیاد شده 
تکرار  به  و  گرفت  پس  را  حرفش 
گفت  و  پرداخت  خامنه ای  سخنان 
جدید  توافق  برای  عنوان  هیچ  »به 
چند  نمی کنیم.«  مذاکره  آمریکا  با 
تازه ای  فهرست  آمریکا  هم  بعد  روز 
اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم  ها  از 
گذشته  سال  دو  در  کرد.  اعالم  را 
اما  می شود  تکرار  مدام  ماجرا  این 
بیانگر شرایط  که  تازه  تفاوت  های  با 

دشوارتر برای رژیم ایران است.
سال  دو  در  نشانه ها  ببینیم  اما  و 
گذشته پس از خروج آمریکا از برجام 

چه می گویند.
دست  که  حماقت  هایی 

کارچاق  کن  ها را می بندد
تبادل  از  قبل  هفته  چند  از   )۱

زندانی ها میان ایران و آمریکا تا چند 
داخلی  رسانه های  آن  از  پس  هفته 
و  اصالح طلب  جریان  به  نزدیک 
البی های وابسته به جمهوری اسالمی 
از  شماری  و  کانادا  و  آمریکا  در 
دموکرات  ارشد حزب  سیاستمداران 
از  موجی  آنها(  همه  نه  )و  آمریکا 
اسالمی  جمهوری  نفع  به  تبلیغات 
بازگشت  لزوم  بر  و  می انداختند  راه 
پایان  و  برجام  به  ترامپ  دولت 
دادن به تحریم  ها صحبت می  کردند 
خبرگزاری  های  و  روزنامه  ها  و 
و  مقاالت  از  پُر  بین  المللی  مشهور 
با  همسو  که  می شد  گزارش  هایی 
این بار  بود.  ایران  رژیم  سیاست  های 
اما این تحرکات بی رمق شده و به نظر 
از یکسو »کارچاق کن«های  می رسد 
رژیم ناامیدتر از آن هستند که مانند 
گذشته تحرک ویژه ای داشته باشند 
بسته های  احتماالً   دیگر  از سوی  و 
حمایتی  که از تهران و جاهای دیگر 
به جیب آنها سرازیر می شده کاهش 

یافته است.
از  بخشی  که  سیاسی  فشارهای 
دولت  سیاست  های  از  ناشی  آن 
نتیجه  دیگر  بخشی  و  است  ترامپ 
دموکرات  اپوزیسیون  تالش  های 
زیادی  حدود  تا  اسالمی  جمهوری 
عضله«  درشت  »البییست  های  رمق 
دموکرات  حزب  دست  و  گرفته  را 
است.  بسته  رژیم  به  کمک  برای  را 
در  حماقت    ارتکاب  مهم   تر  اینها  از 
که  شده  زیاد  آنقدر  آیت  اهلل  سایه 
توجیه  به  قادر  سالمی  عقل  هیچ 
رژیم  حامیان  قوی  ترین  نیست.  آن 
بر  را  خود  چشم  نمی  توانند  ایران 
سرنگونی یک هواپیمایی مسافربری 
با موشک  های سپاه پاسداران انقالب 
خونین  قتل عام  ببندند.  اسالمی 
مسالمت  آمیز  اعتراضات  در  مردم 
نیست. حمایت  توجیه  قابل  آبان ماه 
از گروه  های تروریست در خاورمیانه 
اسرائیل  نابودی  به  تهدید  ادامه  و 
نیز دست وابستگان و البیگران رژیم 

ایران را برای حمایت از آن می بندد.
ریزش موافقان داخلی مذاکره

در  آمریکا  با  مذاکره  موافقان   )۲
ریزش  سطح  چند  در  ایران  داخل 

کرده اند. تعداد زیادی از تحلیلگران، 
سیاسیون و دیپلمات ها که در گذشته 
موافق مذاکره بودند اکنون می گویند 
»مذاکره د        ر این شرایط به نفع ایران 
نخواهد         بود         و جمهوری اسالمی باید         
بررسی  برای  نوامبر  ماه  تا  د        ست کم 
اوضاع آمریکا و احتمال تغییر د        ولت 

د        ر این کشور صبر کند«        .
از  اقلیت  گروه  آن  همچنین 
مقامات ارشد که شاید اندک نفوذ و 
اعتباری برای راضی  کردن خامنه ای 
و اطرافیانش جهت مذاکره احتمالی 
صف  در  خود  داشتند  را  آمریکا  با 
و  گرفته اند  قرار  مذاکره  مخالفان 
علنی  باید  آنچه  از  زودتر  رازمگوها 
می شود. پس از مبادله ی مایکل وایت 
ایران و مجید  گروگان آمریکایی در 
و  تحریم ها  زدن  دور  متهم  طاهری 
از  بعد  ساعاتی  آمریکا،  در  پولشویی 
آنکه ظریف در توییتر با ترامپ بر سر 
خفیف«  »الس  و  چشمک  مذاکره 
می  زد، علی شمخانی رئیس شورای   
عالی امنیت ملّی بُرجک ظریف را زد 
و در توییتی نوشت »تبادل زندانیان، 
نتیجه مذاکره نبوده و هیچ مذاکره ای 

هم در آینده انجام نخواهد شد«.
خود  چشم  به  اسالمی  جمهوری 
دیده و تجربه کرده که توافق با ترامپ 
تجربه  ای  نیست؛  اوباما  آسانی  به 
نیز  شمالی  کره  را  آن  دشواری  که 
تجربه کرده است. حتی نزدیک  ترین 
دوستان آمریکا در صحنه بین  المللی 
را  ترامپ  سیاست  های  نمی  توانند 
جمهوری  رئیس  کنند.  پیش بینی 
آمریکا، درست یا غلط، رویه معادالت 
جهانی را بهم ریخته و در تصمیماتی 
که اختیاراتش به وی اجازه می دهد، 
هیچ چیز را بر منافع آمریکا ارججیت 
نمی دهد. اکنون در بین رهبران دنیا 
تنها آنهایی منتقد ترامپ نیستند که 
و  دارند  او  با  را  همسویی  بیشترین 
حمایت  های  یا  کالن  قراردادهای  با 
سیاسی از رابطه با دولت آمریکا سود 
می  برند؛ کشورهایی چون هندوستان، 
از  شماری  اسرائیل،  جنوبی،  کره 
کشورهای عربی خاورمیانه و متحدان 

اروپایی  اش مانند انگلیس و لهستان.
اصرار ترامپ بر مذاکرات علنی

۳( جمهوری اسالمی تا رسیدن به 
تقریباً   ۲۰۱5 سال  در  اتمی  توافق 
از  پیش  را  مذاکرات  مراحل  تمام 
روحانی،  دولت  آوردن  کار  روی 
مخفیانه پیش بُرد و به دور از هرگونه 
پنهانکاری که  با  شفافیت و علنیت، 
باراک اوباما و جان کری هم در آن 
در  می کردند،  همکاری  و  همدستی 
دیدارهای بی سر و صدا در هتل  های 
لوکس اروپایی بر سر مبادله زندانیان 
و آزاد کردن میلیاردها دالر پول  های 
بلوکه شده ایران که مشخص نشد سر 
توافق رسیدند.  به  از کجا درآوردند، 
درواقع طرفین به دور از شفافیت و 
افکار عمومی کشورهای خود بریدند 
پوشاندند  ملت  دو  به  و  دوختند  و 

بدون اینکه پاسخگو باشند.
برای  ترامپ  منافع  ظاهرا  اما 
متفاوت  اسالمی  جمهوری  با  توافق 
و  داشت  اوباما  که  آنچیزیست  از 
علنی  مذاکرات  بر  دلیل  همین  به 
البی    و  در خلوت  نه  و  میز  پشت  و 
هتل  ها اصرار می ورزد. ولی مذاکرات 
ایران  رژیم  ضرر  به  علنی  و  شفاف 

است.
مایکل  شدن  آزاد  از  پس  ساعاتی 
فرماندار  ریچاردسون  بیل  وایت، 
سابق آمریکا با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که برای آزادی او با محمدجواد 
ظریف و مجید تخت  روانچی نماینده 
ملل  سازمان  در  اسالمی  جمهوری 
مستقیم مذاکره کرده است. این در 
جمهوری  مقامات  که  بود  شرایطی 
از جمله محمدجواد ظریف  اسالمی 
و علی اکبر والیتی بارها تاکید کردند 
در  آمریکا  با  پنهانی  مذاکره  هیچ 
جریان نیست! آنها شایعه روابط پشت 
وزارت  اما  کردند!  تکذیب  را  پرده 
خارجه جمهوری اسالمی مجبور شد 

این دیدارهای پنهانی را تایید کند.
در عین حال، کانال های سنتی بده 
دست  در  بیشتر  آمریکا  با  بستان  و 
حاال  آنها  ولی  بود.  اصالح طلبان 

ضعیف  تر از همیشه هستند.
معامله بر سر »مسائل ناموسی«

۴( شروطی که دولت ترامپ برای 
مذاکره با تهران مشخص کرده برای 
ناموسی«  »مسائل  خامنه ای  علی 
سر  بر  نمی  تواند  ظاهرا  و  هستند 
جمهوری  مقامات  کند.  معامله  آنها 
در  می  دانند  همه  از  بهتر  اسالمی 
ندارند  مردمی  پشتوانه  ایران  داخل 
زوال  اند. در چنین شرایطی  به  رو  و 
و  بالستیک  موشک  های  برنامه های 
حمایت از شبه نظامیان در منطقه و 
فعالیت  های اتمی را به عنوان پشتوانه 
هیچ  و  می کنند  تقویت  رژیم  بقای 
چشم اندازی وجود ندارد که بخواهند 
از آنها دست بکشند. اما از طرف دیگر 
شروط آمریکا در نقطه ی مقابل این 

اقدامات قرار دارد.
رویگردانی »دوستان«

5( همچنین نباید فراموش کرد که 
جریان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
 5+۱ کشورهای  با  اتمی  مذاکرات 
گفتگو می  کرد که چین و روسیه نیز 
جزو آنها بودند. هر دو کشور در جهت 
منافع خود، برای امضای توافق اتمی 
تالش فوق  العاده  ای کردند. اما اکنون 
تهران  که  هستند  آن  از  منفعل  تر 
روی  اضطراری  شرایط  در  بتواند 
تحریم  ها  کند.  حساب  آنها  کمک 
چنان سنگین است که آنها دیگر نفع 
زیادی از دوشیدن جمهوری اسالمی 
ایران  رژیم  نظامی  حضور  نمی  برند. 
برای روسیه چیزی  در سوریه دیگر 
جز مزاحمت نیست. مسکو بارها در 
جمهوری  نپیوستن  پیامدهای  مورد 
داد  هشدار  نیز    FATF به  اسالمی 
نبود.  بدهکار  خامنه  ای  گوش  اما 
برای چینی ها نیز ضرر همکاری های 
رژیم  با  چینی  شرکت  های  پنهانی 
ایران بیشتر از نفع آن شده و آمریکا 
شرکت  چند  و  »هوآوی«  شرکت 
نفتی و کشتیرانی چینی را به شدت 

نقره  داغ کرده است.

نه ترامپ اوباماست و نه شرایط ایران مثل آن زمان؛
 مردم ایران مذاکره آمریکا با 

آیت  اهلل  ها را نمی  خواهند

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

فکس: 7160 020-7760
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دوشنبه تا جمعه 1۰ صبح تا 5 بعداز ظهر

۱۷ ادامه در صفحه
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