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ترکیه به دنبال رهبری 
ژئوپلیتیکی بر قفقاز جنوبی
آناتولی و خاورمیانه مرکزی

یک  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
کرد:  تاکید  دانشگاه  ژئوپلیتیک  استاد 
ارس  رودخانه  سرریزهای  خصوص  در 
سه کشور ایران، ارمنستان و جمهوری 
اقدامات  به  دست  باید  آذربایجان 

بازدارنده علیه ترکیه بزنند.
تاکیــد  دربــاره  یزدان پنــاه  کیومــرث 
وزرای خارجــه ایران و ترکیه بر همکاری های آبی و اجرای 
طرح هــای آبی در منطقه ارس اظهار کــرد: ترکیه با طرح 
داپ و افتتــاح ســدهای جدید به ویژه ســد ایلیســو، به 
دنبــال عملی کــردن هیدروهژمونی خود در باالدســتی 
منطقــه آناتولــی بــوده و بــا در پیــش گرفتن اســتراتژی 
هیدرو پــاور )قدرت آبی( در صدد تحمیــل اراده خود به 

سه کشور ایران، عراق و سوریه است.
وی معتقــد اســت: آنچه در این مســیر دشــوار برای 
ایــران اتفــاق می افتــد، اگــر تنهــا درصــدی از آن بــرای 
افــکار عمومی تشــریح شــود، جامعه متوجــه خطرات 
آن صدهــا بــار بیشــتر ازخطــر اســرائیل و تحریــم و دیگر 
دل مشغولی های پر هزینه دســتگاه دیپلماسی خواهد 

شد.
این اســتاد دانشــگاه در ادامه ابراز کرد: جالب اســت 
بدانیم که دولت ترکیه روی سرچشمه هایی سد ساخته 
که بخشــی از خاک ارزشمند کشورمان بوده که در دوره 
پهلــوی و حماقــت محــض رضاخــان بــه آتاتــورک داده 
شــد و اگر قدرتی در کشــور داشــتم تمام اراده خود را بر 

بازگشت مجدد آن به خاک ایران می گذاشتم.
یزدان پنــاه افــزود:  ایــن موضــوع در مــورد الچیــن، 
زنگــزور، نخجوان و بخشــی از قــره باغ و منطقه آســتارا 
و دشــت های بــاالی رود ارس نیــز صــدق می کنــد. اینها 
نیــز بــرای ایــران هســتند و حتــی در معاهــده ننگیــن 
ترکمنچــای هــم بنای تقســیم و واگذاری این شــکلی که 
االن در نقشــه می بینیم، نبوده است. بلکه بی کفایتی و 
خیانــت پادشــاهان قاجار و حرص و ولــع روس ها باعث 
این فاجعه در نقشــه شــمال غرب برای نقشــه سیاسی 
ایران شــده اســت. لذا هر ایرانــی واقع بینــی باید بداند 
کــه الچین هم مثل  چنــد منطقه مورد اختــاف نه برای 

آذربایجان است نه ارمنستان، بلکه برای ایران است.

ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل همچنیــن ابــراز 
عقیــده کــرد: در حــال حاضــر درگیری هــای بیــش از حد 
مــا در حوزه هــای غیــر پیرامونــی، ما را نســبت بــه آنچه 
در بیــخ گــوش مرزهای ســرزمینی مان می گــذرد، غافل 
ســاخته است. این مساله ممکن است برای ایران بسیار 
گران تمام شــود. در نظر بگیرید تنها ســد ایلیســو منجر 
بــه کاهــش 60درصــدی ورودی آب به دجله شــده و ما 
آثــار ســوء و تبعات زیســت محیطی آن را در ســال 2022 
در تــاالب هورالعظیــم مشــاهده کردیــم. اکنــون هم با 
بهــره بــرداری از ســدهای باال دســتی، درســت جایی که 
حوضه هــای آبریز رودخانه بســیار مهم و حیاتی ارس به 
شمار می آیند، این رودخانه را حتی بدتر از دجله و فرات 

با مخاطرات جدی روبرو کرده است.
وی در ادامه گفت: ارزیابی ها از عملکرد خودخواهانه 
دولــت ترکیه در 14 ســال اخیــر نشــان داده کوچکترین 
احترامــی بــرای همســایگان ذاتــی خــود قائل نبــوده و 
سبک پیگیری های فعلی دولت ایران، عراق و سوریه هم 

به هیچ وجه کارساز و بازدارنده نیست.
این اســتاد ژئوپلیتیک دانشــگاه اظهار کرد: این ســه 
کشــور در اولیــن گام بایــد از اقدامات ضد بشــری و ضد 
محیــط زیســتی آنــکارا بــه مجامــع بین المللی،  بــه ویژه 
دیــوان دادگســتری الهــه شــکایت ببرنــد. در خصــوص 
سرریزهای رودخانه ارس نیز سه کشور ایران، ارمنستان 
و جمهوری آذربایجان باید دســت به اقدامات بازدارنده 
علیــه ترکیــه بزننــد. تردیــدی وجــود نــدارد کــه تمایــل 
دولــت ترکیه به اســتمرار جنگ دو جمهــوری آذربایجان 
و ارمنســتان و متعاقــب آن ســرگرم کردن ایــران در این 
تنــش، خریــد زمــان بــرای تکمیــل پروژه های سد ســازی 
خودش بــوده و در نهایت با ســناریوی هیدروهژمونی، 
بــه آرزوی دیرینــه خود یعنــی رهبری ژئوپلیتیکی بر ســه 
منطقــه حســاس قفقــاز جنوبــی، آناتولــی و خاورمیانه 

مرکزی است تا بیخ گوش خلیج فارس برسد.
یزدان پنــاه در پایــان ابــراز کرد: قــدر مســلم، روند در 
حال اتفــاق پیرامون ایران، به رایزنی ها و اقداماتی فراتر 
از گفت وگوهای معمولی نیاز دارد و ایضا درکی عمیق از 
آثار و پیامدهای ایــن رخدادها. ترکیه حامی اصلی نفوذ 
اســرائیل در منطقه است تا با توجه به حساسیت هایی 
که ایران به اســرائیل دارد، ذهن، فکــر و حواس ایران را 
بــه آن مشــغول و در پس ایــن موضــوع از حواس پرتی 

ایران نهایت بهره برداری را کند.

خبر

پارلمان اروپایی به پای خود شلیک کرد؛ پاسخ، متقابل است
سپهرغرب، گروه سیاسی:  وزیر امورخارجه گفت: پارلمان اروپایی به پای خود شلیک کرد.پاسخ، متقابل است.

حسین امیرعبدالهیان در صفحه توئیتری خود نوشت: روز یک شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسامی حضور یافتم. نمایندگان در حضور سردار سامی از تاش این نهاد حاکمیتی برای حفظ امنیت ملی قدردانی کردند.
وزیر امور خارجه گفت: مجلس در اقدامی متقابل در صدد قرار دادن عناصر ارتش کشورهای اروپا در لیست تروریستی است.

وی افزود: پارلمان اروپایی به پای خود شلیک کرد. پاسخ، متقابل است.

سپهرغرب، گروه سیاسی: 
و  بارها  پهلوی  محمدرضا 
شورای  تشکیل  با  بارها 
پیشنهاد  به  که  سلطنت 
 1346 سال  در  پهلوی  فرح 
ایران  اساسی  قانون  به 
که  منطق  این  با  شد،  الحاق 
ِل ه  من  شوید« مخالفت کرد. تا 

َ
ل »می خواهید 

اینکه زمزمه های برگشت امام خمینی به ایران 
شد.  طنین انداز  جهان  در   1357 زمستان  در 
انفجار این بمب خبری، همه رویاها و معادالت 
محمدرضا را در هم کوبید و علی امینی که چند 
از  بود  شنیده  را  محمدرضا  »نِه«  جواب  بار 
فرصت استفاده کرد و باالخره تشکیل شورا را 

به او قبوالند اما کار از کار گذشته بود.
دوم بهمــن چهــل و چهارمین ســالروز از هم 
پاشــیدن شورای سلطنت در سال 1357 است؛ 
شــورای ســلطنت در آخریــن هفتــه دی، اولین 
جلســه و در اولیــن روز بهمــن 1357 دومیــن 
جلســه اش را تشــکیل داد و بــا انتشــار دومین 
خبری، شاِه پســر مرگ سلطنت را با تمام وجود 
چشــید. رئیس و دو عضو دیگر شــورای 9 نفره 
ســلطنت استعفا دادند. نخســت وزیر بختیار به 
رویارویی رهبر نهضت اســامی رفت اما طوفاِن 
خمینی نسیِم بختیار را نابود کرد و بقیه اعضای 
شــورا هم بــرای همیشــه در حســرت ســومین 

نشست شورا ماندند.
روح اهلل حســینیان در کتــاب یکســال مبارزه 
و  دربــاره صعــود  رژیــم شــاه  بــرای ســرنگونی 
سقوط شورای ســلطنت، نوشت: »سال  1346 
در راســتای  امیال  ملکه  فرح، قانون  اساسی  بار 
دیگر دســتخوش  تغییر شــد. هــدف  اصلی  این  
تغییر، قانونی  کردن  نیابت  ســلطنت  فرح  تا قبل  
از رســیدن  ولیعهد به  20 ســالگی  بــود. در اصل  
چهــل  و دوم  اصاحی  این  پاراگراف  اضافه  شــد: 
»پادشــاه  می توانــد در موقــع  مســافرت  و در 
غیاب  خود شــورایی  برای  اداره ی  امور ســلطنت  
انتخــاب  یــا نایب الســلطنه  تعییــن  کنــد کــه  بــا 
مشاوره شــورای  مزبور، امورســلطنت  را موقتا 
بــرای  مدت  مســافرت  در غیــاب  پادشــاه  انجام  

دهد.«
اما محمدرضا شاه تا 23 دی 1357، یک ماه 
قبل از ســرنگونی تــن به اجرای ایــن بند قانون 
نداد. به او خبر رســید که آیت اهلل خمینی دیروز 
- 22 دی - دســتور تشــکیل شــورای انقــاب 
اســامی را دادنــد و در بیانیه ای چهار بندی خبر 

از معرفی اعضای آن کردند.

 اصرار و انکار
بــا شــدت گرفتــن مبــارزات سیاســی مــردم 
انقابی و نمایان تر شدن مخالفت مردم با رژیم 
پهلــوی بــه خصــوص پــس از برگزاری نمــاز عید 
فطر در شــهریور، غوغای تاســوعا و عاشــورای 
حســینی در ماههــای آبان و آذر و قیــاِم اربعین 
حســینی در 29 دی 1357، علــی امینی مشــاوِر 
او  از  بــار  چندمیــن  بــرای  پهلــوی  شــاِه  امیــن 
خواست تا با تشکیل شورای سلطنت موافقت 

کند.
دوره  از  ســلطنت  شــورای  تشــکیل  ایــده 
نخســت وزیری جعفر شریف امامی و از شهریور 
1357 ســر زبان هــا افتــاد و دهــان بــه دهــان 
شــد اما شــاه باز هم توجهی نکــرد. امینی حتی 
پیشــنهاد داد اعضای شــورای سلطنت حتما به 
حســب ظاهر هم شــده نباید وابســتگی آشکار 

سیاسی و فکری به دربار پهلوی داشته باشند.
بــا ایــن حــال شــاه تــا پایــان پاییــز 1357 بــا 
تشــکیل شــورای ســلطنت موافقت نکرد. علی  
امینی با اشاره به دالیل شاه ِ پسر برای مخالفت 
با این پیشــنهاد، گفت: »در رد تشــکیل  شــورای  
ایــراد گرفــت. در مــورد تفویــض   ســلطنت  دو 
اختیــارات  به  هیئت مذکور گفت : »حاال َلِل ه  من  
بشــوید؟« یعنی  قیم  و اختیاردار من  بشــوید و 

در مــورد مســافرت  خودش به  خارج  از کشــور، 
امینــی«  از فکــر شــیطانی دکتــر  گفــت : »ایــن  

است.«
بــا ایــن حــال ناصــر میناچــی  و احمــد صــدر 
حاج ســیدجوادی  ایده تشکیل شورای  سلطنت  
را بــه ســفارت  آمریــکا بردنــد و موافقــت آنان را 

گرفتند.
مامــوران   بــا  خــود  مذاکــرات   در  میناچــی  
سفارت  آمریکا معتقد بود که  »شورای  سلطنت  
به  صورت  یک  گروه، ســلطنت  را به  جای  شهبانو 
به دســت  خواهــد گرفــت  و هیــچ  احتیاجــی  بــه  
شــورای  مجسمه وار نیست. شورا ترکیبی  از 2 یا 

3 نفر تیمسار« می باشد.
مذاکــره  بــه  کــه  آمریــکا  ســفارت   اســناد  از 
میناچــی با طرف هــای آمریکایــی پرداخت چنین 
اســتنباط  شــد کــه  تشــکیل شــورای  ســلطنت  
مــورد قبــول  آمریکایی ها قــرار گرفــت. میناچی  
در جلســه دیگــری کــه در 13 آذر 1357 بــا یکی  
از کارمندان  ســفارت  آمریکا داشــت با اشــاره به 
نظــر طــرف آمریکایی گفــت : »پیشــنهاد کارمند 
ســفارت  مبنــی  بــر ایجــاد شــورای  ســلطنت  در 
ســپتامبر به نمایندگان  اصلی  )آیت اهلل( خمینی  
ارائه  می شــود. آنهــا به  پاریــس  خواهند رفت  تا 
)آیت اهلل( خمینی  را متقاعد کنند. اگر الزم  باشد 

با فشار تا آنها را قبول  کند«.
ایــن نشســت  از  باقــی مانــده  گزارش هــای 
نشــان می دهــد کــه محمدرضــا شــاه  از پس از 
راهپیمایی  تاســوعا و عاشورا با تشکیل شورای  
ســلطنت  موافقــت کــرد و نظــر آمریکایی هــا در 
این بــاره و همچنین ســرکوب مخالفــان را جویا 
شــد. بیســتم دی  1357 بــه  ســولیوان  دســتور 
داده  شــد، بی درنــگ  بــا شــاه  ماقات  کنــد و به  
وی  ابــاغ  کنــد که  به  نظر ایــاالت  متحده او باید 
به  ســرعت  شورای  ســلطنت را تشکیل دهد و از 

کشور خارج  شود و او هم چنین کرد.
بــا شــاه  مذاکــرات درباریــان و دولتمــردان 
بر ســر تشــکیل شــورای ســلطنت ادامــه یافت 
تــا بعــد از قبول نخســت وزیری توســط شــاپور 
بختیــار این اتفــاق بیفتد. همانطور هم شــد. با 
انتصــاب بختیــار در 16 دی، محمدرضــا پهلــوی 
23 دی شــورای ســلطنت را تشــکیل داد. او در 
نشســت مشــترک با امینــی، بختیــار، صدیقی  و 
انتظــام  اعضای پیشــنهادی شــامل ســجادی  و 
ســعید روســای  مجلــس  ســنا و شــورای  ملــی، 
ســید جال الدیــن تهرانی، علی آبادی، سیاســی  
و ســروری  برای  عضویت  شــورای  سلطنت  مورد 

بررسی قرار گرفتند.
شاپور بختیار در مصاحبه با کیهان  در 21 دی  
1357  اعام  کرد: »شــورای  ســلطنت  روز شــنبه  

تشکیل  خواهد شد.«
و در نهایت  اســامی  اعضای  شورای  سلطنت  
محمــد  نخســت وزیر،  بختیــار  شــاپور  شــامل 
ســجادی  رئیــس  مجلــس  ســنا، جــواد ســعید 
رئیــس  مجلس شــورای  ملی، ســید جال الدین 
تهرانــی  ســناتور ســابق  مجلــس  ســنا و تولیــت 
حــرم رضــوی، محمدعلی  وارســته  وزیــر دارایی  
اســبق، عبــداهلل انتظــام  رئیس  هیئــت  مدیره  و 
مدیرعامــل  شــرکت  نفت  ملــی، علیقلــی اردالن  
وزیر دربار، علی آبادی  دادستان  سابق  و ارتشبد 
عباس  قره باغی  رئیس  ســتاد مشترک  ارتش  در 

23 دی 1357 منتشر شد.
اولین جلســه شــورای  ســلطنت  یک روز بعد 
در کاخ  نیــاوران و بــا حضــور محمدرضــا پهلوی 
 تشــکیل  شد. او در این  جلسه  گفت : »آقایان  در 
جریان  هســتند کــه  دولت  برابر قانون  اساســی 
تشــکیل  شــده  و ئیس  دولت  از قانون  اساســی  
پشــتیبانی  می نمایــد. بــه  ارتــش  هــم  دســتور 

برابــر  از دولــت  پشــتیبانی  کنــد.  کــه   داده ایــم  
قانــون  اساســی  الزم  بود که  شــورای  ســلطنت  
تشــکیل  شــود تــا در مــدت  مســافرت  مــا برابر 
قانــون  وظایفــش  را انجام  بدهــد. امیدوارم  به  
ایــن  ترتیب  دولت  موفق  شــود بــه  اعتصابات  و 
اغتشاشــات  خاتمه  داده  و آرامش  را در کشــور 

برقرار نماید«.
شــاپور بختیــار هــم در همان نشســت رو به 
محمدرضــا، گفت: به شــما اطمینــان  می دهم 
بــه  اعتصابات  و اغتشاشــات  پایــان دهم. اعلی 
حضــرت سفرشــان بــه خــارج را بــه بعــد از رأی  
اعتمــاد مجلــس  بــه کابینــه این حقیــر موکول 
از ســوی ســایر  کننــد.« ســخنان نخســت وزیر 
اعضای  شــورای  ســلطنت  تأیید شــد و شاه  هم 

پذیرفت.
با آسوده شدن نسبی خیال شاِه 69 ساله از 
وضعیت تــاخ و تخت در ایراِن پس از خودش و 
اطمینان از وعــده آمریکایی ها برای حفظ نظام 
سلطنت در ایران در تاریخ 26 دی 1357 دست 
فرح دیبا و ســه فرزند از چهار فرزندش را گرفت 
و بــه همــراه مــادرزن و برخی درباریــان و امرای 
گارد ســلطنت ســوار بر بوئینگ 727 شــهباز به 

مقصد آسوان مصر از ایران خارج شد.

 شوراِی از قبل متالشی
در  همــواره  اســامی  جمهــوری  بنیانگــذار 
سخنان شان جانشینی  ولیعهد یا مادر ولیعهد 
را به کرات رد کرده بودند. ایشان در آبان  1357 
متذکر شدند: »اصل  اول  ما عبارت  از رفتن  شاه  

و این  سلسله  است.«
ایشــان در 10 دی  1357 هــم بــه  کلودشــایه  
نماینــده  کاخ  الیزه  و ژاک  روبر مدیرکل سیاســی  
خاورمیانــه  وزارت  امــور خارجــه ی فرانســه  نیــز 
تاکیــد کردنــد: »مکــرر گفته ایــم  که  مــا و ملت، 
تحمــل  شــورای  ســلطنت  و شــاه  را نخواهیــم  

کرد«.
امــام بار دیگر به  کلودشــایه  که  از طرف کارتر 
رئیس جمهور وقت آمریــکا برای امام پیام آورد، 
تأکیــد کردند: »ملــت  ما حاضر نیســت  که  تمام  
خون ها هدر برود و شاه  به  سلطنت  باقی  باشد 
یا برود و بدتر از اول  برگردد و نه حاضر است  که  

شورای  سلطنت  را قبول  کند«.
امام خمینی دو روز بعد از تشــکیل  شــورای  
ســلطنت  در تاریــخ 25 دی  1357 در پیامــی به  
مــردم  ایــران  »از دانشــگاهیان  خواســتند تا به 
شــعارهای  ضــد رژیــم  فاســد و تظاهــرات  علیه  
دولــت  غاصب ِ شــاه  و علیه  شــورای  غیرقانونی  
ســلطنتی  ادامه  دهند.« ایشــان تاکیــد کردند: 

»به  کســانی  که  در شورای  ســلطنتی غیرقانونی  
بــه  عنــوان  عضویــت  داخــل  شــده اند اخطــار 
می کنــم  کــه  ایــن  عمــل  غیرقانونــی  و دخالــت  
آنــان  در مقدرات  کشــور جرم  اســت  و بی درنگ  
از این  شــورا کناره گیری  کنند و در صورت  تخلف  

مسؤول  پیشامدها هستند.«
چند روز بعد از این پیام، جواد ســعید رئیس  
مجلس  شــورای ملی در مصاحبه ای گفت: »اگر 
امام خمینی  بر اســتعفا تأکید کند تصمیم  خود 

را اعام  خواهم  کرد.«
شــورای   رئیــس   تهرانــی   جال الدیــن   ســید 
ســلطنت  نیــز صبــح  روز 28 دی  بــرای  ماقات  با 

امام  خمینی  به  پاریس  سفر کرد.
خبرنگار تلویزیون  فرانســه  در مصاحبه ای با 
امام  از ایشان پرسید: »آقای  تهرانی  آمده اند به  
اینجا و می خواهند با شما ماقات  کنند و شما 
را ببینید. آیا شما می خواهید ایشان  را ببینید و 
تماسی  با شورای  سلطنت  داشته  باشید؟« اما 
در پاســخ به او گفتند: »من  تماســی  با شورای  
سلطنت  نمی توانم  داشته  باشم. ایشان  از من  
تقاضــای  ماقات  کــرد و گفتــم  به  ایشــان  تذکر 
دهنــد کــه  تــا شــما اســتعفا ندهید از شــورای 
ســلطنت  و تا اینکه  اعام  نکنید که  این  استعفا 
برای  این  اســت  که  قانونی  نیســت، من  با شــما 

ماقات  نخواهم  کرد.«
تهرانی دو روز بعد نامه درخواست ماقاتش 
را بــه دکتر ابراهیــم  یزدی  داد تا به دســت امام  
برســد اما امام  شــرط  پذیرفتن  ماقــات  تهرانی 
را اســتعفای  کتبی  او به دلیل غیرقانونی بودن 
شــورای  ســلطنت  تعیین کردند. رئیس شورای 
ســلطنت هم صبــح  اول  بهمن  اســتعفای ش را 

نوشــت و بــی آن که ســخنی از غیــر قانونی  
بــه  کنــد،  ســلطنت  شــورای  بــودن 

دست امام رساند به همین  دلیل 
تقاضایش بار دیگر توســط امام 

رد شد.
بیــن  کــه  گفت وگویــی  بــا 
ســید  و  نبــوی   ســیف الدین  
جال الدین  تهرانی  انجام شد، 
ســرانجام  تهرانــی  پذیرفــت تا 
در نامــه دیگــری طبــق آنچــه 
کــه امــام خواســته از شــورای 

سلطنت استعفا دهد.
»قبــول   نوشــت:  اســتعفانامه اش  در  او 
ریاست  شورای  ســلطنت  ایران  از طرف  اینجانب  
فقط  برای  حفظ  مصالح  مملکت  و امکان  تأمین  
آرامش  احتمالی  آن  بود ولی  شــورای  ســلطنت  
به  ســبب مســافرت  اینجانب  به  پاریس  که  برای  
نیل  به  هدف  اصلی  بود تشکیل  نگردید. در این  
فاصلــه  اوضاع  داخلی  ایران  ســریعا تغییر یافت  
بــه  طــوری  که  بــرای  احتــرام  بــه افــکار عمومی  
بــا توجــه  به  فتــوای  حضــرت  آیــت اهلل العظمی  
خمینــی  دامت  برکاته مبنی  بر غیرقانونی  بودن  
آن  شــورا آن  را غیرقانونی  دانســته  و کناره گیری  

کردم.«
دوم بهمــن 1357 از ایــران خبــر رســید کــه 
محمدعلی  وارســته  و عبدالحســین  علی آبادی  
اســتعفا  ســلطنت   عضویــت  شــورای   از  نیــز 

داده اند.
بــه   از رفتــن  شــاه  شــورای  ســلطنت   بعــد 
اصرار ارتشــبد قره باغی  دو بار تشــکیل  جلسه  
از خــروج  شــاه  کــه  اولیــن جلســه  بعــد  داد. 
بــدون نتیجــه  پایــان  یافــت و دومیــن جلســه 
تصمیــم  بهمــن  اول  جلســه  در  بهمــن.  اول  
گرفته شــد پــس  از اســتعفای  رئیس  شــورای  
ســلطنت  دکتر وارســته  از طرف  رئیس  معزول 
شــورا، فرامیــن  مربــوط بــه ارتــش را امضــاء 
کنــد. بعــد دومیــن نشســت اعضای شــورای  
ســلطنت منتظــر ســومین نشســت بودند اما 
ایــن جلســه هرگــز تشــکیل  نشــد و از آن بدتر 
شورای ســلطنت تا ســقوط کامل رژیم پهلوی 
در 12 بهمن 1357 هیچ  نقشــی  در اداره کشور 

ایفا نکرد.
صــص   .5 جلــد  امــام.  صحیفــه  منابــع: 
مبــارزه  یکســال  کتــاب  و   536 و   531  ،530
رژیــم شــاه، حجــت االســالم  بــرای ســرنگونی 

والمسلمین روح اهلل حسینیان.

یزدانپناه

شــــورای سلطنت دق کــــرد

ایده تشکیل شورای سلطنت 
از دوره نخست وزیری جعفر 
شریف امامی و از شهریور 
1357 سر زبان ها افتاد و 
دهان به دهان شد اما شاه 
باز هم توجهی نکرد.

 امینی حتی پیشــنهاد داد 
اعضای شورای سلطنت 
حتما به حســب ظاهر هم 
شده نباید وابستگی آشکار 
سیاسی و فکری به دربار 
پهلوی داشته باشند.

سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
کمیسیون  اسبق  رئیس 
امنیت ملی مجلس در نامه ای 
این  عبدالحمید  مولوی  به 
چرا  که  کرده  مطرح  را  پرسش 
علمای  اعدام  مقابل  در  وی 
عربستان  در  سنی  و  شیعه 

سکوت کرده است.
عاءالدیــن بروجــردی در نامــه ای خطاب به 
مولــوی عبدالحمیــد به انتقــاد از اقدامات اخیر 

وی پرداخته است.
متن این نامه به شرح زیر است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم، َرِحَم اهلٌل امَرًء َعَرَف 
َقــدَرُه َو َلم َیَتَعــَدّ َطوَرُه؛ خدا رحمــت کند مردی 
را کــه انــدازه اش را بشناســد و از حــّد و انــدازه 

خویش تجاوز نکند »موال علی علیه السام«.
جناب آقای عبدالحمید اســمعیل زهی، امام 

جمعه محترم اهل سنت زاهدان!
جمهــوری اســامی ایــران در طــول چهــل و 
انــدی ســال که از عمــر پربرکتش می گــذرد فراز 
و نشــیبهای فراوانــی دیــده اســت و در این فراز 
و نشــیبها چــه بســیار افــرادی کــه در باالتریــن 
سطح نظام قرار داشتند و در آزمون مسئولیت 

خویــش در برابــر مّلت بــزرگ ایران و خــون پاک 
شــهدا و ارزش هــای واالی نظام مردود شــدند 
و نتوانســتند ایــن بار ســنگین مســئولیت را به 

سرمنزل مقصود برسانند.
ماجرای قائم مقــام رهبــری و تذکرهای مکرر 
حضرت امام)رض( به ایشــان و ادامه ایرادهای 
بنی اســرائیلی وی و حــذف قائم مقــام رهبــری 
توسط بنیانگذار جمهوری اسامی گرچه قیاس 
مع الفارق اســت ولــی واقعیتی اســت آموزنده 
برای کســانی که عبرت آموز باشــند؛ "َفاْعَتِبُروا َیا 

ْبَصاِر". ُأوِلی اْلَ
همــه می داننــد در بحــران اخیر، اتــاق فکر و 
طراحی آن با سوءاستفاده از زمینه های داخلی 
به ویژه در بعد اقتصادی خارج از مرزهای کشور 
بود و به همین دلیل رؤسای کشورهای آمریکا، 
فرانسه، آلمان و انگلیس خبیث و تعدادی دیگر 
از کشورها دخالت مســتقیم و آشکار نمودند و 
شــبکه تلویزیونی اینترنشــنال عربستان در کنار 
رســانه تصویری آمریــکا و انگلیس خبیث موتور 
محــرک ناآرامی بودند؛ کــه جنابعالی یک بار هم 
برای دفــاع از امنیت و منافع ملی کشــور به آن 

حمله نکردید.
به فضل الهی و توســط مســئولین امنیتی و 

انتظامــی جمهوری اســامی ایران امــروز مردم 
شــریف سراســر ایران اســامی از نعمت امنیت 

کامل برخوردارند.
ســؤال بســیار مهم و امر بسیار عجیب این 
اســت که جنابعالــی که تریبــون مقدس نماز 
جمعــه را در اختیــار دارید به جای شــکرگزاری 
از درگاه الهــی و تشــکر از مســئولین امنیتــی 
و انتظامــی کــه دههــا شــهید بــرای برقــراری 
امنیــت تقدیم کردند، در ایــن آتش می دمید 
و افــکار عمومی را تحریــک می کنید و به جای 
سراســر  در  اســام  دشــمنان  بــه  پرداختــن 
صهیونیســتی  پلیــد  رژیــم  از  اســام  جهــان 
گرفتــه تا جنایــات آمریکا در عراق، عربســتان، 
ســوریه، لبنان و به خاک و خون کشیدن زنان 
و کــودکان مظلوم یمن و فلســطین و اهانت 
نشــریه پلید فرانســوی به مقدســات اسامی 
از  و ده هــا مســئله مهــم جهــان اســام چــرا 
تریبون مســجد مکــی صدایــی برنمی آید مگر 
الشــأن )صّلــی اهلل  پیامبــر عظیــم  اینکــه  نــه 
علیــه و آلــه ســّلم( فرمودنــد: "الســاکت عــن 

أخرس"؟! شیطان  الحق 
چــرا در برابــر زندانی نمودن و اعــدام صدها 
عالــم برجســته اهل ســنت و شــیعه عربســتان 

سکوت می کنید؟
همین کارنامه اســت که منجر می شــود یک 
متفکــر فرهیختــه جامعه ما آن را مســجد ضرار 
بداند و مســجد ضــرار یک نماد اســت که در هر 

مقطعی از تاریخ می تواند تکرار شود.
آیا می دانید جمهوری اســامی برای مسجد 
مکــی به خاطــر حضور صدهــا طلبــه غیرقانونی 
خارجــی مــورد اعتــراض رؤســای جمهــور ایــن 

کشــورها قرار گرفته و هزینه 
کــرده  پرداخــت  سیاســی 

است؟
جناب آقــای عبدالحمید، 
عالــم  ده هــا  به شــهادت 
برجســته اهل ســنت ایــران، 
کشــور  اهل ســنت  وضعیت 
قبل و بعــد از انقــاب قابل 
تعــداد  و  نیســت  مقایســه 
مســاجد و حوزه های علمیه 

ده ها برابر شده است.
آیا بر اساس دستور الهی 
ُکــم"  زیَدَنّ اَلَ َشَکـــرُتم  "َلِئــن 
نبایــد یک بــار هــم که شــده 
زبــان را در کام بــه تشــکر از 

مســئولین ذی ربط جمهوری اسام بچرخانید و 
سپاس گزاری کنید؟

ســخن فــراوان اســت و ان شــاءاهلل َالعاقــُل 
تکفیِه االشــاره، تو خود حدیــث مفصل بخوان 

از این مجمل.
َبَع اْلُهَدى َاُم َعَلی َمِن اَتّ َوالَسّ

دوره  پنــج  نماینــده  بروجــردی،  عاءالدیــن 
مجلس شورای اسامی

آقای عبدالحمید! چرا در مقابل جنایات عربستان سکوت می کنید؟

بروجردی

سلطنتپهلوی
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تغییر نحوه عرضه 
خودرو راه حل تقاضای 

میلیونی نیست
عضو  سیاسی:  گروه  سپهرغرب، 
کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی 
گفت: عرضه خودرو در بورس و قرعه کشی 
اثر  و  می دهند  تغییر  را  توزیع  نحوه  صرفا 

دیگری نخواهند داشت.
آمار باالی  لطف اهلل ســیاهکلی دربــاره 
متقاضیــان ثبــت نــام خودروهــای داخلی 
گفــت: بیــش از 10 میلیــون نفر بــرای 20 هزار دســتگاه 
خــودرو ثبت نام کرده اند و این همان موضوعی اســت 
کــه مــا منتقــدان و کارشناســان بــازار خــودرو بــه آن 
انتقــاد داریــم موضــوع این اســت کــه تقاضــای باالیی 

وجود دارد.
ثبت نــام  تمــام  کنیــم  فــرض  اگــر  حتــی  افــزود:  وی 
کننــدگان متقاضــی واقعــی خودرو نباشــند، دســت کم 
حــدود ســه میلیــون از این رقــم تقاضای واقعــی و نیاز 

بازار است. 
عرضــه 20 هــزار خــودرو بــرای بــازاری کــه ســه میلیون 
متقاضــی دارد، نشــان دهنــده ضعف شــدید در مدیریت 

است.
ســیاهکلی بــا بیــان اینکــه بــازاری پرنیــاز و کــم َعرضه 
فرمول هایــی  بــا  فعلــی  وضعیــت  کــرد:  تأکیــد  داریــم، 
همچــون عرضه در بورس و قرعه کشــی اصاح نخواهد 
شــد؛ ایــن اقدامــات صرفًا بــه آزاد کردن قیمت هــا منجر 

می شود.
عضــو کمیســیون صنایع مجلــس دربــاره نتایج عرضه 
خــودرو در بورس اظهــار کرد: عرضه در بــورس به معنای 
مزایده و مزایده به معنای گران فروشی است و همانطور 
کــه می بینیــد پــس از عرضــه خــودرو در بــورس، شــاهد 

افزایش قیمت ها بوده ایم.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسامی گفت: 
عرضه در بورس و قرعه کشی صرفًا در نحوه توزیع تفاوت 
ایجــاد می کند و تغییــر در نحوه توزیع حال مشــکات و 
پاســخگوی مسائل نخواهد بود. چنین رویکردی نیاز بازار 

و مردم را برطرف نخواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه پاسخ به نیاز بازار خودرو و راه حل 
مشــکات آن، تولید و واردات اســت، تصریح کرد: کسانی 
کــه چنین راه حلــی را نمی پذیرند بایــد بگویند چگونه نیاز 
چنــد میلیونی را با عرضــه چند هزارتایی برطــرف خواهند 

کرد.
ســیاهکلی ادامه داد: برخی به دنبال آن هستند که با 
تغییر مکانیزم توزیع بــه بازار را کنترل کنند، اما قطعًا این 

راهکارها اثری نخواهد داشت. 
کــه  اســت  بزرگــی  اشــتباهات  اقداماتــی  چنیــن 
نقطــه  در  و  می دهنــد  را  آن  تــاوان  مــردم  متأســفانه 
مقابــل ســود سرشــاری نصیــب جیــب عــده ای معدود 

می شود.
عضــو کمیســیون صنایع مجلس شــورای اســامی با 
انتقــاد از اینکــه واردات خودرو متوقف شــده و از ادامه 
آن خبــری نیســت، عنــوان کــرد: مجلــس ایــن موضــوع 
را  قانــون  اجــرای  در  کوتاهــی  و  می کنــد  رســیدگی  را 

نمی پذیرد. 
مدتــی قبــل وزیر صمــت بــرای توضیح دربــاره همین 
مســائل به مجلس فراخوانده شــد و از نمایندگان کارت 

زرد گرفت.
نماینــده مردم قزوین در مجلس شــورای اســامی در 
پاســخ به این سوال که نتیجه این کارت زردها چه خواهد 
بــود؟ گفــت: اســتیضاح وزیــر صمت بــار دیگر بــه جریان 

افتاده است. 
باید از هیئت رئیســه و رئیس مجلس شــورای اسامی 
بخواهیم اســتیضاح را در دستور کار قرار دهد. متأسفانه 
به این مســئله بی اعتنایی می شود و زمان برای رسیدگی 

از دست می رود.
ســیاهکلی در واکنــش بــه ایــن نکتــه کــه اســتیضاح 
فاطمی امیــن یــک بــار در مجلــس بــا مخالفــت مواجــه 
شــده اســت، تصریــح کــرد: نماینــدگان باید بــه وظیفه 
وکالتــی خود عمــل کنند و حــق موکلشــان یعنی مردم 

بگیرند. را 
اگــر  و  اســت  مربــوط  حق النــاس  بــه  مســائل  ایــن   
نماینده ای به حقوق مردم بی توجهی کند، باید در دادگاه 

عدل الهی پاسخگو باشد.

خبر

سیاسی اگر سپاه پاسداران نبود، اروپایی ها در خیابان هایشان جنازه جمع می کردند
سپهرغرب، گروه سیاسی:   سفیر جمهوری اسامی ایران در باکو با اشاره به حماتی که سازمان های تروریستی از 2004 تا 2017 از شمال تا جنوب اروپا طراحی و اجرا کردند، گفت: اگر سپاه پاسداران نبود، اروپایی ها هنوز باید در 

خیابان های خود جنازه جمع می کردند.
سفیر جمهوری اسامی ایران در جمهوری آذربایجان در توئیتی و در پی صدور قطعنامه در پارلمان اروپا که خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقاب اسامی در فهرست گروه های تروریستی شده، نوشت: سازمان های تروریستی 

از 2004 تا 2017 به ویژه بازه زمانی 2015 تا 2017 که داعش بخش های وسیعی از عراق و سوریه را تحت کنترل داشت، حمات زیادی را از شمال تا جنوب اروپا طراحی و اجرا کردند.
سید عباس موسوی یادآور شد: اگر سپاه پاسداران ایران نبود، آنها هنوز -ژانویه 2023- باید در خیابان های خود جنازه جمع می کردند.

یکایی آمر پیغام پسغام های 
 برای حفظ منافع کـــــاخ سفیـــــد!

سپهرغرب، گروه سیاسی: 
از  غربی ها  تالش های  همه 
آشوب سازی در داخل ایران، 
ایجاد  و  رسانه ای  تبلیغات 
در  دیپلماتیک  چالش های 
صرفًا  جهانی،  سازمان های 
منافعشان  تامین  برای 
در  نمایشی  جایگاهی  بشر  حقوق  و  است 

سیاست آنها دارد.
گذشــته،  مــاه  چنــد  اغتشاشــات  از  پــس 
آمریکایی هــا در ظاهــر، بی رغبتی خــود را برای 
حل موضوع برجام نشــان دادند. در اوج این 
از نماینــدگان مجلــس  ظاهر ســازی ها، یکــی 
کشــورمان گفــت، آنها بــرای مذاکــره و توافق 
التماس می کننــد. خیلی ها این جمله را جدی 

نگرفتند.
علیــه  غــرب  پروپاگانــدای  حالی کــه  در 
ایــران به قله نزدیک تر می شــود، فشــارهای 
در  دیپلماتیــک  و  رســانه ای  تبلیغاتــی، 
زمانــی حســاس به نقطــه ای خاص رســیده 
اســت. هنوز عرق ســرویس های جاسوســی 
عبــری، عربــی، غربی، و رســانه های فارســی 
آشــوب آفرینی  جهــت  ماهــواره ای،  زبــان 
چنــد ماهــه در داخــل ایران خشــک نشــده، 
ســپاه پاســداران در پارلمــان اروپــا، گروهی 
تروریســتی تعییــن می شــود تــا ظاهــرًا پازل 
فشــارهای حداکثــری بر ایــران بــه نقطه غیر 

برسد. بازگشت  قابل 
ایــن  بــا  همزمــان  تقریبــًا  و  ناگهــان  امــا 
اقدامــات تحریک آمیــز، خبری از ســوی یکی از 
رســانه های فارسی زبان خارج از کشور منتشر 
شــد که طبق این خبــر، مقامــات آمریکایی در 
چند ماه گذشــته چند بار بــا مقامات ایران در 

سازمان ملل گفتگو کرده اند.
بر اســاس ادعــای این خبر »رابــرت مالی« 
»ســعید  و  ایــران  امــور  در  آمریــکا  نماینــده 
ایروانــی« نماینــده ایــران در ســازمان ملــل، 
در دو مــاه گذشــته، دســتکم 3 بــار ماقات 
داشــتند. ایران آن  را تأییــد نکرد، اما مقامات 
کاخ ســفید، بدون اشاره به جزئیات مذاکرات 
گفتنــد کــه وقتی  پــای منافع امریــکا در میان 

باشــد، پیام را به ایران منتقل می کنیم!
رسانه سعودی اینترنشــنال به نقل از »ند 
پرایس« ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
تصریح کرده اســت که مداخله در اغتشاشات 
اخیر، درخواســت برای ارسال نکردن ساح به 
روســیه در جنــگ اوکرایــن و پیگیــری وضعیت 
زندانیــان دو تابعیتی آمریکایی در ایران، ســه 
محور اصلی مطالبات واشــنگتن از تهران طی 

ماه های اخیر بوده است.
در گذشــته هم »حســین امیرعبداللهیان« 
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان در واکنــش به 
برجــام در  کــه می گفتنــد  اظهــارات غربی هــا 
دســتور کار نیســت، گفــت کــه غربی هــا دروغ 
می گویند. آن ها پشــت پــرده پیام های دیگری 

ارسال می کنند.
حتــی رابرت مالی نماینــده آمریکا در امور 
ایران در اوج اغتشاشــات و زیر بار فشارهای 
ارســال  مســئول  مــن  گفــت:  رســانه ای، 
پیام هــای تســلیت نیســتم، بلکــه بــه دنبــال 

حفظ منافع آمریکا هســتم!
نکته قابل تأمل آن است که در زمان اوباما 
هم در اوج فشــارهای سیاســی و اقتصادی و 
تحریم هــای همه جانبه علیه کشــورمان، آنان 
خواســتار مذاکرات محرمانه با ایرانیان شدند 
و در آن مذاکــرات حــق غنی ســازی ایــران را به 
رســمیت شــناختند. مذاکراتــی کــه بــا مجــوز 
معاونــت  ســطح  در  کشــور،  عالــی  مقامــات 
وزارت خارجــه، در کشــور عمــان برگزار شــد و 

مقدمه ای برای مذاکرات برجام شد.
اروپــا  پارلمــان  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
طــرح  اعــام  و  تصویــب  از  پــس  بافاصلــه 
انقــاب  پاســداران  ســپاه  بــودن  تروریســت 
اســامی، طــرح تعلیــق مذاکــرات با ایــران در 

پارلمان اروپا را رد کرده و به آن رای نداد.

را  هسته ای  توافق  که  مثبتی  تحول   
احیا کند، منتفی نمی دانم

همچنیــن رشــته توییت های نخســت وزیر 
ســابق قطر هم قابل تأمل است. آن جایی که 
وی اظهــار داشــت: تحول مثبتــی را که توافق 
هسته ای را احیا می کند و خطرات ناشی از آن 

را در امان می دارد، منتفی نمی دانم.
آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه در اوج 
ایــران، آمریکایی هــا و  پروپاگانــدا غــرب علیــه 
اروپایــی هــا، همچنان بــه دنبال احیــا برجام و 
حل مسائلشــان با جمهوری اسامی  هستند. 
تاکتیــک غربی هــا تشــدید فشــارهای ظاهــری 

اســت اما راهبــرد نهایی آنــان احیــای برجام با 
حداکثر امتیازگیری در مذاکرات اســت. آن ها با 
اقدامــات ترکیبی به دنبال قــرار دادن ایران در 
موضوع ضعف و اخذ امتیازات بیشتر هستند.
همه تاش های غربی ها، از آشوب سازی 
رســانه ای،  تبلیغــات  ایــران،  داخــل  در 
ســازمان های  در  دیپلماتیــک  اقدامــات 
مطلوب تــر  رســیدن  بــرای  فقــط  جهانــی، 
بــه هــدف بزرگتــر آنها اســت. آنها بــه دنبال 
ایــن هســتند تــا در احیــای برجــام از ایــران 
امتیازاتــی بگیرنــد کــه در تمام این ســال ها 

نتوانســتند آن را بدست آوردند.

مذاکرات  زمینه  در  تعامل  به  بورل   
برجام ادامه می دهد

در این خصوص »پیتر اســتانو« سخنگوی 
اتحادیــه اروپا گفت: بــورل به تعامــل با ایران 
ادامــه  برجــام  زمینــه مذاکــرات  در  آمریــکا  و 

می دهد.
وی افزود: جوزپ بورل، مســئول سیاست 
خارجی این اتحادیه، همچنان به تعامل خود 
بــا مشــارکت کنندگان در مذاکــرات برجامی از 

جمله ایران و آمریکا ادامه می دهد.

 اروپا نیازمند برجام و انرژی ایران است
جهانگیــر،  کیومــرث  زمینــه  همیــن  در 
کارشــناس حوزه روابــط بین الملل در گفتگو 
ابزارهــای  دیپلماســی،  در  گفــت:  مهــر  بــا 

مختلفی برای رســیدن به نتیجه وجود دارد.
وی افــزود: ابزارهای سیاســی، اقتصادی، 
نظامــی و فرهنگــی، بخشــی از ایــن ابزارهــا 
اســت که برای کســب نتیجه در میــز مذاکره 

از آن بهره می برند.
تهــران  دانشــگاه  علمــی   هیــأت  عضــو 
تصریــح کــرد: آمریکا و اروپــا از همــه ابزارها 
بــرای حصــول بــه نتیجــه و گرفتــن امتیــاز از 
ایــران بهــره می بــرد. آنــان حتــی از ابزارهای 
تشــنج آفرین و ایجاد اغتشاشــات برای اخذ 

امتیاز از ایران اســتفاده می کنند.
ایــن کارشــناس حــوزه روابــط بین الملــل 
تأکیــد کــرد: آنان بــا راه انــدازی شــبکه های 
فارســی زبان، تولید فیلم و مستند به دنبال 

تضعیــف موضــع مــا هســتند. همــه این هــا 
برای آن اســت که در گفتگوها با ایران منافع 

آورند. بیشتری به دست 
کیامــرث جهانگیر در ادامه خاطر نشــان 
را  مذاکــرات  رونــد  مدتــی  آنــان  ســاخت: 
کنــد می کننــد، تــا اقدامــات دیگرشــان بــه 
نتیجــه برســد و آثــار خــود را نشــان دهــد؛ 
امــا به هیــچ عنوان به دنبــال عدم مذاکره 

. نیستند
این کارشــناس حــوزه روابــط بین الملل 
تأکیــد کــرد: اســاس ســرمایه داری در غرب 

بر پایه ســود و منافع اقتصادی اســت. 
متضــرر  ایــران  تحریم هــای  از  اروپایی هــا 
شده اند و خواســتار احیای روابط اقتصادی 

ایران هستند. با 
وی ادامــه داد: اروپــا بــه انرژی مــا و بازار 
مصــرف ما نیــاز دارد. فرانســوی ها به رابطه 

با خودروســازان ما نیازمند است.
تجــاری  شــریک  بهتریــن  زمانــی  آلمــان   
ایــران بــوده اســت. همــه نشــان می دهد 
برجــام  احیــای  و  مذاکــره  خواســتار  آنهــا 

. هستند

برای  بشر  حقوق  نمایشی  جایگاه    
غرب

واقعیــت آن اســت از اواخــر دوره اوباما، 
از  آمریکایی هــا،  دفاعــی  دکتریــن  اولویــت 

خاورمیانه به شــرق تغییر کرد.
 آنهــا بــه دنبال مهــار چین هســتند؛ حتی 
»هنــری کیســینجر« هم بعد از شــروع جنگ 
روســیه و اوکرایــن گفتــه بــود اولویــت مهار 

چین را در نظر داشت.
صرفــًا  اروپایی هــا  و  آمریکای هــا  بــرای 
بشــر  حقــوق  اســت.  مهــم  منافعشــان 

دارد.  نمایشی  جایگاهی 
بــه خاطــر داریــم کــه در زمــان انتخابــات 
بایــدن چند بار ســعودی ها را مــورد حمات 
حقوق بشری خود قرار داد، اما در نهایت به 
خاطــر نفت به عربســتان ســفر کــرده و همه 
شــعارهای حقــوق بشــری زمــان انتخاباتــی 
ونزوئــا  مــورد  در  کــرد.  فرامــوش  را  خــود 
هــم دیدیــم، بــه خاطر موضــوع انــرژی، آنها 
عاقمنــد هســتند، همه خصومت هایشــان 

ولو ظاهری، کنار بگذارند.
بخوبــی  آمریکایی هــا  ترتیــب  بدیــن 
می داننــد که ایران وزن اصلی در غرب آســیا 
اســت. بــدون ایــران و در میان مــدت و دراز 
مــدت، نمی توانند مســائل را در این منطقه 

کنند.  مهم حل 
لــذا همه این جنگ ترکیبی برای آن اســت 
کــه فقــط امتیــاز بیشــتری از ایــران بگیرنــد. 
تیــم مذاکره کننده کشــورمان نیــز به دور از 
همه جو ســازی های رســانه ای و دیپلماتیک 
بر حقوق ایران در برجــام تأکید خواهد کرد. 
به خصــوص آنکه ایــران اثرگــذاری تحریم ها 
را پشــت ســر گذاشــته و بایدن را در آســتانه 
بــرای  می دانــد.  سرنوشت ســازی  انتخابــات 
پروپاگانــدای  قلــه  و  ســرباالیی  در  همیــن 
غربی هــا، مســیر حرکــت بــرای ایــران هموار 

بود. خواهد 

سیاهکلی

گروه  سپهرغرب، 
نیروی  فرمانده  سیاسی: 
اینکه  بیان  با  ارتش  دریایی 
مناطق  در  حضور  با  ما 
مختلف عالوه بر دریانوردان 
برای  را  آرامش  خودمان 
فراهم  جهان  و  منطقه  آن 
نفر  هزار  یک  از  بیش  اکنون  گفت:  می کنیم، 
اسکورت  سنگین  ماموریت  که  داریم  لژیونر 

شناورها را انجام می دهند.
امیــر دریــادار شــهرام ایرانــی بــا اشــاره بــه 
برنامه های آینده این نیرو گفت: دریا به عنوان 
یک نعمت بی بدیل اســت که امروز کشورمان 
در شــمال و جنــوب و به نوعی در غــرب نیز از 
آن بهره منــد اســت و جمهوری اســامی ایران 
در جغرافیایــی سیاســی به عنوان یک کشــور 
جهانــی  و  منطقــه ای  معــادالت  در  دریایــی 

محسوب می شود.
وی از برنامــه نیــروی دریایی بــرای افزایش 
و تقویــت ســکوهای شــناوری در حوزه هــای 
ســطحی و زیرســطحی خبرداد و افــزود: دیگر 
برنامــه ما تــداوم حضور در عمــق دریاها و هر 
نقطه ای که در وهله اول منافع نظام مقدس 
جمهــوری اســامی ایــران در آنجا قــرار دارد و 

حتمًا باید از آن محافظت کنیم.
دریــادار ایرانی با بیــان اینکه ارائــه فرهنگ 
ایــران اســامی بــر مبنــای عشــق به بشــریت 
کــرد:  تصریــح  دارد،  قــرار  مــا  کار  دســتور  در 
نمایــش  دریــا  در عرصــه  مــا  کار  ســاده ترین 
پرچم مقدس جمهوری اســامی ایران اســت. 
هنگامــی که شــما این نمــاد را بــه نمایش در 
می آورید اقتدار و تــوان دانش و صنعت خود 
را بــه نمایــش می گذاریــد بــه ویــژه وقتــی که 
حضور شــما یــک حضور الهام بخش باشــد نه 

همراه با تعدی و یا نگاه باال و پائین.

وی بــا اشــاره بــه نقش ایــن نیــرو در حوزه 
دیپلماســی اقتصــادی بیان کرد: مــا از ابتدای 
دفــاع مقــدس در ایــن حوزه حضور داشــتیم 
و هنــوز هم این حضــور را ادامه داده و قطعًا 
در آینــده هــم حضــور خواهیم داشــت چراکه 
شــکوفایی  و  توســعه  اصلــی  پایــه  امنیــت، 

اقتصادی است.
فرمانده نیــروی دریایی ارتش با بیان اینکه 
هنگامی که سخن از اقتصاد دریامحور مطرح 
می شود حتمًا نیروی دریایی نقش اصلی را در 
آن دارد، ادامه داد: امروز اسکورت شناورهای 
ما در همه پهنه های اقیانوسی در حال انجام 
اســت. در حــال حاضــر مــا بــه زبــان فوتبالــی 
بیــش از یــک هــزار نفــر لژیونــر داریم کــه این 
ماموریت ســنگین را انجام می دهند و آرامش 
را بــرای دریانــوردان خودمان و بــا حضورمان 
در مناطــق مختلف بــرای آن منطقــه و جهان 

فراهم می کنیم.
دریــادار ایرانــی بــا اشــاره به حضــور نیروی 
دریایی ارتش در رزمایش ذوالفقار 1401 ارتش 

تاکید کرد: ما با حضور در رزمایش ها به دنبال 
ارزیابــی خــود هســتیم و در کنار آن بــه دنبال 
حضور در یک میدان جنگ واقعی نیز هستیم 
که بایــد نیروهای جوان ما تجربــه کب کرده و 
آمــاده شــوند. البتــه رزمایش هــا به مــا کمک 

می کنند تا تجهیزات خود را ارزیابی کنیم.
متناســب  رزمایش هــا  در  مــا  افــزود:  وی 
بــا چگونگــی آرایــش دشــمن و نحــوه اتخــاذ 
آرایش متناســب با آن از سوی ما و همچنین، 
پیاده ســازی تاکتیک های خود در رزمایش ها را 

انجام می دهیم.
فرمانده نیــروی دریایی ارتش با بیان اینکه 
اولین هــای  ارتــش   1401 ذوالفقــار  رزمایــش 
بســیاری داشــت، تاکید کرد: رزمایش امســال 
نســبت به رزمایش هــای گذشــته تفاوت های 
بســیاری داشــت و بــا اولین هــای بســیاری نیز 
همراه بود؛ چه در حوزه موشکی که بیشترین 
پرتــاب را بــه ویژه در حوزه برد بلند داشــتیم و 
چــه در حوزه زیرســطحی بــا بیشــترین پرتاب 

اژدر را از زیرسطحی ها  و انواع مین.

وی ادامــه داد: رصــد توان زیرســطحی ما 
برای دشمن بسیار سخت است یعنی برخاف 
توان ســطحی و موشــکی ما آن هــا در رصد و 

شناسایی آن چنین دسترسی وجود ندارد.
دریــادار ایرانــی بــا بیــان اینکه مــا تمرینات 
مختلفــی را در رزمایــش ذوالفقــار 1401 انجام 
دادیــم، بیــان کــرد: مــا در حــوزه کار مشــترک 
بــا ســایر نیروها اعــم از نیــروی زمینــی، نیروی 
هوایــی و پدافنــد هوایــی و تکــرار و تمریــن 
عملیــات بســیار پیچیده آبــی خاکی کــه ابتکار 
ابداع آن متعلق به ایرانی ها است و همچنین 
در حــوزه پهپــادی نیــز همه فضــای محدوده 

رزمایش را با پهباد رصد کردیم.
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش در بخــش 
دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه ناودســته 
پهپادبــر گفــت: ما یک ناودســته پهپادبــر را در 
ماه های اخیر به نیروی دریایی الحاق کردیم که 
پهپادهای مختلفی بــا بردها و توانمندی های 
مختلف در حوزه شناسایی، جنگالی، انهدامی 

و رزمی دارد.

دریــادار ایرانی بیان کرد: بــرای اولین بار در 
رزمایش هــا، مــا دو ناوگــروه در دو اقیانــوس 
متفاوت داشــتیم که آن ها در رزمایش شرکت 
داشــتند و مأموریت هایــی در هــر ســه حــوزه 
زیرســطحی، ســطحی و پــروازی بــا محوریــت 
پهپادی به آن ها واگذار شــده که توسط آن ها 

انجام شد.
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش در پایــان 
بــا اشــاره بــه برنامــه ایــن نیرو بــرای برگــزاری 
رزمایش هــای مرکــب تصریــح کــرد: بــه زودی 
رزمایــش مرکــب را در پیــش خواهیم داشــت 
که هر ســال با حضور سه کشور ایران، روسیه 
و چین برگزار شــده اســت. اما، امســال تاش 
داریم تا با حضور کشورهای عاقه مند به این 

حوزه برگزار شود.
وی افزود: ما برای ســال 1402 رزمایشــی را 
از آیونــز طلبکار هســتیم کــه باید برگــزار کنیم 
که این رزمایش با شــرکت کشــورهای حاشیه 
اقیانوس هند برگزار خواهد شــد. ما به دنبال 
ایــن هســتیم کــه بتوانیــم رزمایــش امــداد و 
نجات را با شــرکت  کشورهای دریای خزر برگزار 

کنیم.
امیــر ایرانی در مورد قرار گرفتن نام ســپاه 
تروریســت ها  لیســت  پاســداران اســامی در 
وضــوح  بــه  تاریــخ  در  گفــت:  اروپــا  توســط 
می بینیــم که هرجا ما به نوعی صاحب قدرت 
شــدیم، مورد هجمه قــرار گرفیتم. امروز این 
کار بــه صــورت پیچیــده و با تمــام ظرفیت در 
حال انجام اســت. با در اختیار داشــتن رسانه 
انجــام چنیــن کارهایی به جر آزار رســاندن به 
گــوش بقیــه، نفــع دیگــری نخواهد داشــت. 
چهــار دهــه اســت کــه بــرادران مــا در ســپاه 
پاســداران اســامی، دفاع از مظلوم می کنند 
و این را به عنوان یک رســالت ادامه خواهند 

داد.

ســـپاه دفاع از مظلوم را به عنوان یک رسالت ادامه خواهد داد

دریادارایرانی

اغتشاشات

وپاگاندای  در حالی که پر
غرب علیه ایران به قله 
نزدیک تر می شود، فشارهای 
تبلیغاتی، رسانه ای و 
دیپلماتیک در زمانی 
حساس به نقطه ای خاص 
رسیده است. هنوز عرق 
ویس های جاسوسی  سر
عبری، عربی، غربی، 
و رسانه های فارسی 
زبان ماهواره ای، جهت 
آشوب آفرینی چند ماهه در 
داخل ایران خشک نشده، 
سپاه پاسداران در پارلمان 
وریستی  وهی تر وپا، گر ار
تعیین می شود  ...
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سه  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
حالی  در  کرونا  پاندمی  شروع  از  پس  سال 
کنترل  در  مهمی  تاثیر  آن  واکسن  تولید  که 
این همه گیری جهانی داشت.حرف و حدیث 
از  خصوص  به  واکسن  این  عوارض  درباره 
اکنون  دارد.  ادامه  واکسن  مخالفان  طرف 
برندهای مختلف واکسن  این است:  سوال 

کرونا چه عوارضی داشتند؟
در چیــن  کرونــا  از شــروع همه گیــری  حــدود ســه ســال 
می گــذرد. ســازمان بهداشــت جهانــی البته ســه مــاه بعد در 
11 مــارس 2020 ) 20 اســفند 1398( بــه طــور رســمی پاندمی 
)همه گیــری جهانــی( کرونا را اعام کــرد. از آن زمان تاکنون بر 
اســاس آمارهای رســمی 672 میلیون نفر در دنیا به ویروس 
کرونا مبتا شــده و بیــش از 6 میلیون و 734 هــزار نفر بر اثر 
ابتــا به بیماری کووید-19 جان خود را از دســت داده اند. در 
ایران نیز بر اســاس آمارهای وزارت بهداشت تاکنون از بین 7 
میلیون و 562 هزار مبتای شناسایی شده و حدود 144 هزار 

نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده اند.
پاندمی کرونا تاکنون هفت موج بزرگ را پشت سر گذاشته 
اســت. انــواع ســویه های این ویــروس در موج هــای مختلف 
شناســایی شــدند و هنــوز پایان پاندمــی کرونا اعام نشــده 
اســت. امــا مهمترین اتفــاق در این دوران پر التهاب کشــف و 
تولید انبوه واکســن کرونا بود که در کمتر از یکســال از اعام 
پاندمی کرونا دانش پزشــکی بشــر توانســت آن را تولید و به 
عنــوان یــک دســتاورد کم نظیــر در تاریخ پزشــکی ثبــت کند. 

دستاوردی که جان میلیون ها نفر را در دنیا نجات داد.
در ایــن مــدت امــا مخالفــان واکســن هــم در همــه جای 
دنیــا فعال بودند. از وجود تراشــه در واکســن ها برای کنترل 
مردم دنیا، تا عقیم کردن و مرگ پس از تزریق این واکســن ها 
گفته شــد. ادعاهایی که هرگز ثابت نشد. با این حال واکسن 
بــه عنوان یــک محصــول صنعتــی و بیولوژیک ممکن اســت 
عوارضی هم داشته باشد و تضمین ایمنی واکسن ها در کنار 
اثربخشــی آنها از جمله مباحث مهم علمی اســت که در تولید 
هــر نوع واکســن و مــاده دارویی مورد توجــه رگوالتوری های 
ســامت در ســطح جهانی و ملی از جمله ســازمان بهداشت 
جهانی و وزارت بهداشــت کشورها برای صدور مجوز آنها قرار 

می گیرد.
اکنون با گذشــت حدود دو ســال از اســتفاده انبوه انواع 
واکســن های کرونا زمان مناسبی است که درباره عوارض این 
واکســن ها بررســی دقیق تری صورت گیرد. با این حال اخبار و 
شــایعات غیر موثق هم در این مورد در شبکه های اجتماعی 
و برخی رســانه ها منتشــر می شــود کــه اگر منبع آنهــا مراجع 

معتبر علمی نباشد نمی تواند مورد استناد قرار گیرد.

 خبرسازی در شبکه های اجتماعی
اخبرا خبری در برخی شــبکه های اجتماعی منتشر شده با 
این تیتر »ارتباط واکسن کووید فایزر-بیونتک با نوعی سکته 
مغزی در افراد مســن« تیتری مبهم که فعــل ندارد و معلوم 
نیســت. واکســن فایزر- بیونتک محصول مشترک دو شرکت 
آمریکایی و آلمانی با سکته مغزی ارتباط دارد یا خیر. در ادامه 
این متن منتشر شده در شبکه های اجتماعی نیز آمده است: 
»ســازمان جهانی بهداشــت در پی مرگ هــای متعدد در حال 
بررســی اثــرات واکســن کرونــا شــرکت های فایــزر و بیونتک و 

ارتباط آن با نوعی سکته مغزی در افراد مسن هستند«.
عکســی که در کنار این مطلب قــرار گرفته خبری از رویترز را 
نشــان می دهد کــه البته تیتر و متن آن کاما متفاوت اســت. 
مراجعــه بــه اصل خبر در رویتزر نشــان می دهد کــه رویتزر 14 
ژانویه )24 دی( در این خبر اعام کرده است که سازمان غذا 
و داروی آمریکا )FDA( و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های 
ایــاالت متحده )CDC( داده های اولیه دربــاره احتمال ارتباط 
شــات دو ظرفیتــی واکســن Pfizer/BioNTech را بــا نوعی 
سکته مغزی در افراد مسن بررسی می کنند. در این خبر نامی 

از سازمان بهداشت جهانی نیامده است.
رویتــزر در این خبر افزده اســت: بر اســاس داده های اولیه 
تجزیــه و تحلیــل شــده توســط مقامــات بهداشــتی ایــاالت 

متحده، یک پایگاه نظارت بر ایمنی نشــان داد واکسن به روز 
شــده COVID-19 محصول مشترک شرکت آمریکایی فایزر و 
و شــریک آلمانی بیونتک ممکن اســت با نوعی ســکته مغزی 
در افراد مســن مرتبط باشــد. این گزارش می افزاید: مقامات 
بهداشــتی آمریکا اعام کرده انــد که گرچه مجموع داده ها در 
حال حاضر نشــان می دهد بعید اســت، نشــانه های موجود 
یک خطر بالینی واقعی را در مورد این واکسن نشان دهد اما 
معتقدیــم مهم اســت که این اطاعات را با مردم به اشــتراک 

بگذاریم.
مشــترکی  بیانیــه  در  نیــز  بیونتــک  و  فایــزر  شــرکت های 
اعــام کردنــد کــه از گزارش هــای محــدودی از ســکته مغزی 
ایســکمیک در افراد 65 ســال و باالتر پس از واکسیناســیون 
با واکســن به روز شده خود مطلع شده اند اما نه این شرکتها 
و نــه ســازمان غــذا و داروی آمریــکا و نــه مرکــز پیشــگیری از 
از  بســیاری  در  را  مشــابهی  یافته هــای  آمریــکا  بیماری هــای 
سیســتم های نظارتــی دیگر ایاالت متحده و در ســطح جهان 
در این مورد مشــاهده نکرده اند و هیــچ مدرکی وجود ندارد 
که به این نتیجه برســند، سکته مغزی ایسکمیک با استفاده 

از واکسن های COVID-19 این شرکت ها مرتبط است.

 ایرانیان نگران عوارض واکسن نباشند
بــا ایــن حال ایــن موضــوع جــای بررســی دارد. »کیانوش 
جهانپور« ســخنگوی سابق ســازمان غذا و دارو در این مورد 
می گویــد: آنچــه در ایــن مــورد می دانیم این اســت بــه گفته 
مقامــات بهداشــتی ایاالت متحده و با اســتناد بــه داده های 
اولیــه یکی از پایگاه داده ایمنی، واکســن دو ظرفیتی شــرکت 
فایزر-بیونتک برای کووید-19، ممکن است ارتباط بالقوه ای 

با سکته مغزی در افراد 65 سال و باالتر نشان دهد.
وی می افزاید: پیش از این داده های مشابه در مورد خطر 
بالنسبه مشابه برای واکسن هایی نظیر آسترازنکا و جانسون 
و جانســون برای افراد زیر 50 سال مطرح شده بود. تا جایی 
که اســتفاده از برخی واکســن ها مثل جانســون محدود شد 
و تزریق واکســن آســترازنکا در برخی کشــورها برای گروه های 
ســنی زیــر 50 یــا 40 ســال توصیــه نمی شــد. البتــه مقامات 
بهداشــتی آمریــکا در بیانیــه ای گفتنــد، خطر بالقوه واکســن 
فایزر در دیگر پایگاه های اطاعاتی ایمنی و همچنین واکسن 
کووید دیده نشــده اســت. در بیانیه منتشــر شــده هم آمده 
است که یافته های اولیه هنوز به تحقیقات و بررسی بیشتری 
نیــاز دارد و توصیه ها برای تزریق این واکســن ها تغییر نکرده 

است.
از  پیشــگیری  مرکــز  گــزارش  طبــق  می گویــد:  جهانپــور 
بیماری هــای آمریــکا ) CDC(، از بیــن 550 هزار فرد 65 ســال 
و باالتر که واکســینه شده و تقویت کننده دو ظرفیتی فایزر را 
دریافت کرده بودند، 130 نفر در ســه هفته اول پس از تزریق 
واکســن دچار ســکته مغزی شــدند و البته هیچ مورد مرگ و 

میر گزارش نشــده اســت. فعا چیزی که می دانیم این اســت 
که ارتباط احتمالی با ســکته مغزی در یکی از پایگاه داده های 
عوارض واکسن دیده شــده اما هنوز مجموع داده ها نشان 

دهنده یک خطر بالینی واقعی نیست.
ســخنگوی سابق ســازمان غذا و دارو می افزاید: سرانجام 
ایــن بررســی ها هــر چه باشــد ایــن نگرانــی به طور خــاص در 
ایــران موضوعیــت نــدارد و این واکســن )فایزر( در کشــور ما 
در ســبد واکســن های موجود قرار ندارد. بــه رغم ذوق زدگی 
غیــر علمــی و شــبه پروپاگاندایــی کــه در برخی محافــل برای 
واردات این واکسن و موارد مشابه وجود داشت. در ایران به 
درســتی جانب احتیاط رعایت شده است. لذا با وجود ذخیره 
مناســب واکســن های دیگر به ویژه تولید بیش از 60 میلیون 
دوز واکســن برکــت و واکســن های ایرانی دیگر کــه جملگی با 
فناوری های متفاوت از این واکســن ها تولید شده اند و تولید 
واکســن برکت پاس بر پایه ســویه اومیکرون حداقل در این 
مــورد خــاص بــرای واکسیناســیون در ایــران دغدغــه جدی 
وجود نــدارد و مردم ایران می توانند از واکســن های موجود 
در ســبد واکسیناسیون ایران ترجیحا واکسن برکت پاس که 

سویه اومیکرون را بهتر پوشش می دهد، استفاده کنند.

 گزارشی از سکته مغزی بعد از واکسن فایزر نداشتیم
»بابــک زمانــی« رئیس انجمن ســکته مغزی ایــران در این 
مــورد به می گویــد: در آخرین کنگــره علمی نورولــوژی که در 
اروپــا شــرکت کردم، گزارشــی دربــاره عوارض ســکته مغزی از 
واکســن فایــز - بایونتیک نبود. بیشــتر گزارش هــا از عوارض 
واکســن آســترازنکا بــود. عــوارض واکســن فایــزر نســبت به 
آســترازنکا اصــا مطــرح نبود و گزارشــی درباره ســکته مغزی 
بعــد از تزریــق واکســن فایزر نداشــتیم. به همیــن علت یکی 
از شــک هایی کــه در این مورد مطرح شــد این بود که شــاید 
واکســن فایزر واکسن چندان قوی نباشد و این تصور مطرح 
شــد که شــاید اثربخشــی واکســن فایزر بــه اندازه آســترازنکا 

نبوده که عوارض کمتری داشته است.
وی می افزاید: در واقع این نکته در کنگره علمی نورولوژی 
اروپا مطرح شــد که شــاید واکسن فایزر نســبت به آسترازنکا 
علیه کرونا اثربخشــی کمتری داشته و شاید مداخله چندانی 
در سیســتم ایمنی نمی کرده و تاثیر زیادی نداشته، به همین 
علت عوارض کمتری هم داشته است. بنابراین گزارشی مبنی 
بر عوارض سکته مغزی بعد از تزریق واکسن فایزر را ندیدیم.
دکتــر زمانــی می افزایــد: ترومبــوز سینوســی یعنــی اینکه 
در رگ هایــی کــه خــون را از مغز تخلیــه می کنند، خــون لخته 
می شــود یا اصطاحا ترمبوزه می شود. به این ترتیب خون از 
مغــز بیــرون نمی آید. خــون به داخل مغز پس زده می شــود 
و خونریــزی می کنــد بنابرایــن به علــت خارج نشــدن خون از 
مغز باعث خونریزی مغزی می شود. این عارضه بدون تزریق 
واکســن هم در افــرادی وجود دارد اما در مــواردی که بعد از 

تزریق واکسن گزارش شــده خیلی سریع و پیش رونده بوده 
است.

از 10  ایران کمتر   عوارض ثبت شده واکسن کرونا در 
مورد

زمانــی می گویــد: البتــه تعــداد افــرادی کــه بعــد از تزریق 
واکســن آســترازنکا دچار ســکته مغزی شــده اند خیلی خیلی 
کــم و کمتــر از یــک مــورد در 250 میلیــون تزریــق واکســن 
آسترازنکاست اما بیشتر در افراد جوانتر دیده شده است. اگر 
در ایران و شهر تهران نیز تحقیقی در مورد این عارضه پس از 
تزریق واکسن ها انجام می شد، همین وضعیت را می دیدیم. 
خــود من در کمیته عــوارض مغز و اعصاب واکســن در ایران 
هستم و هر گزارشی از عوارض واکسن بوده باشد من مطلع 
می شــوم. آخریــن گزارش هایی کــه در مورد عــوارض پس از 
واکســن در ایران گزارش شده از بین همه واکسن های تزریق 
شده از زمان شروع همه گیری کرونا در ایران در مجموع کمتر 

از 10 مورد بوده است.
وی ادامــه می دهد: مــوارد عوارض گزارش شــده بیش از 
همه بعد از تزریق آسترازنکا و در مواردی اسپوتنیک بوده اما 
بیشتر از آسترازنکا بوده است. تزریق واکسن فایزر را در ایران 
نداشــتیم اما بنده در گزارش هایی که از تزریق واکســن فایزر 
در کشــورهای دیگر منتشر شده اســت، عارضه سکته مغزی 

پس از تزریق ندیده ام.
بــه هــر  ایــران می گویــد:  انجمــن ســکته مغــزی  رئیــس 
حــال همــه واکســن ها درصــد کمــی عارضــه دارنــد. حتی در 
واکســن های خیلی قدیمی مثل واکســن قطــره فلج اطفال، 
واکســن سه گانه، واکسن سیاه ســرفه هم درصدی عوارض 
وجــود دارد کــه البته خیلی کم اســت. این میــزان عوارض در 
مورد واکسن کرونا هم هست بنابراین نمی توانیم این درصد 
کم عوارض را به عنوان عوارض واکسن کرونا اعام کنیم. اما 
عارضه ای که بــه طور اختصاصی در مورد واکســن های کرونا 
دیــده شــد و در بقیه واکســن ها نبــود، همین عارضــه لخته 
خون منجر به ســکته مغزی عمدتا در واکسن آسترازنکا بود. 
بعد از آن مواردی هم در واکســن جانســون جانســون دیده 

شد که میزان آنها فوق العاده کم بود.
وی می افزایــد: واکســن های معمــول موجــود در شــبکه 
بهداشــتی ایران مثل واکســن ســه گانه، فلج اطفال یا ســیاه 
ســرفه هم میــزان کمی عــوارض دارند. مثا ممکن اســت در 
موارد بســیار نــادر منجر به گیلــن باره یا فلج اندامی بشــود. 
این نوع عوارض ممکن اســت در هر واکسنی به میزان خیلی 
خیلی کم وجود داشــته باشــد. البته اغلب این عوارض جدی 
نیســت، اغلب خــوش خیم هســتند و بهبــود پیــدا می کنند. 
بنابراین جای نگران ندارد. در مورد عوارض واکســن کرونا نیز 
همــان طور کــه گفتم حداکثر موارد آن در ایــران )از بین 155 

میلیون تزریق( کمتر از 10 مورد بوده است.

 واکسن آسترازنکا برای سالمندان ایمن است
دکتر زمانی می گوید: عارضه لخته خون واکسن آسترازنکا 
قابــل درمــان اســت. البته نکته آن این اســت کــه این عارضه 
در افــرادی که این واکســن را تزریق کرده اند در ســنین پایین 
دیــده می شــود و در ســنین باال بــه خصوص باالی 60 ســال 
ترمبوز سینوســی یا لخته خون در مغز بعد از تزریق واکســن 
آســترازنکا دیــده نشــده اســت. بــه همیــن علــت تزریــق این 
واکســن به افراد با سنین باالی 60 ســال اتفاقا توصیه شده 
اســت. نکته قابــل توجه این اســت که در ایران بعــد از اعام 
این هشــدار، موارد تزریق واکسن آسترازنکا به افراد جوان را 
داشــتیم و اتفاقــا همین تعــداد اندک زیر 10 نفر کــه در ایران 
دچــار عارضــه بعد از تزریق واکســن آســترازنکا شــدند بعد از 

اعام این هشدار از سوی سازمان های بین المللی بود.
واکســن  بودکــه  معلــوم  واقــع  در  می کنــد:  تاکیــد  وی 
آســترازنکا نبایــد برای جوانان تزریق شــود امــا برخی جوانان 
که قصد ســفر به کشــورهای خارجی و گرفتن روادید به اروپا 
داشــتند. این واکســن را تزریــق کردند تا واکســن  آنها در این 
کشــورها قابــل قبول باشــد و یکــی دو مورد از عــوارض این 

واکسن در بین این افراد بود.
رئیــس انجمن ســکته مغزی ایــران می افزاید: بعــد از این 
هشــدار در مــورد واکســن آســترازنکا بســیاری از کشــورهای 
اروپایــی تزریق این واکســن را برای افراد زیر 60 ســال ممنوع 
کردنــد. امــا هیــچ عارضــه ای در افــراد بــاالی 60 ســال بعد از 
تزریق واکسن آســترازنکا گزارش نشد و اگر این افراد واکسن 
آســترازنکا می زدند برای آنها خطری نداشــت. علت آن معلوم 
نیســت، برخی افــراد اســتعداد ژنتیک بیشــتری بــرای ابتا به 
ســکته دارنــد. به هــر حــال رابطه ای بیــن ســن و لخته خون 
بعد از تزریق واکســن آسترازنکا وجود داشته است. یک علت 
آن هــم ممکن اســت این باشــد کــه جوانان سیســتم ایمنی 
قوی تری دارند و لخته خون ممکن اســت نوعی عارضه خود 

ایمنی در جوانان باشد.

آب  اینکه  مگر  دارند،  کمی  عوارضی  واکسن ها  همه   
مقطر باشد

دکتــر زمانی درباره عــوارض واکســن های ایرانی می گوید: 
واکســن های ایرانــی مثــل برکــت هــم مثــل بقیه واکســن ها 
عوارض داشــته اســت امــا در مورد نــوع عارضــه و میزان آن 
آماری نداریم. هر واکسنی که در دنیا تولید و تایید شود، حتی 
در آینده هم باشد. میزان اندکی عوارض دارد، مگر اینکه آب 

مقطر باشد.
میــزان  چــون  برکــت  واکســن  مــورد  در  می افزایــد:  وی 
اســتفاده از آن خیلی کمتر از واکســن های دیگر بوده اســت. 
اطاعات کمتری در مورد آن نسبت به سایر واکسن ها وجود 
دارد و از ایــن نظــر اصــا قابــل مقایســه با ســایر واکســن ها 
نیســت. سینوفارم هم نسبتا واکســن ایمنی بوده و عوارض 
خیلی کمی داشــته است. البته برخی معتقدند اینکه واکسن 
سینوفارم عارضه کمی داشته نیز شاید به این علت باشد که 
واکســن خیلی قوی و موثری نبوده است. اما تجربه کشورها 
نشــان می دهــد ایــن واکســن و بقیــه واکســن های کرونا در 
کنترل پاندمی و کاهش مرگ و میر آن بسیار موثر بودند و اگر 
این واکسن ها کشف و تولید نمی شدند هزاران نفر به تعداد 

موارد مرگ کرونا در ایران و دنیا افزوده می شد.

 واکسن کرونا جان میلیون ها نفر را نجات داد
متخصص مغز و اعصاب می گوید: واکسن کرونا توانست؛ 
همــه گیری آن را در دنیا کنترل کند. تولید این واکســن ها یک 
اتفاق بســیار بزرگ در دنیا بود. تاثیر اکثر این واکسن ها نیز در 
حــدود 70 تــا 80 درصد اســت و باالخره در کنتــرل همه گیری 
جهانــی کرونــا موثر بودنــد. ایــن داده ها دقیقــا صحبت های 
مخالفــان واکســن را کــه هنوز هــم در دنیــا وجــود دارند، رد 
می کند. یکی از مشکات مهم در سر راه کنترل کرونا در ایران 
و خیلــی کشــورها همین مخالفان واکســن بوده و هســتند. 
فرقه های ضد واکســن هنوز در ایران و بســیاری از کشورهای 
دنیا فعال هســتند و متوجه نیســتند که این واکسن بود که 

جان میلیون ها نفر را در دنیا نجات داد.

ی ارتباط دارد؟ ونا با سکته مغز یق واکسن کر ر آیا   تز

کووید19

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
تروریستی  گروه  فکر  اگر  جهان: 
که  این  و  شود  بررسی  داعش 
آن قرار بود در جهان چه  عناصر 
شکست  با  ولی  بکنند،  کارهایی 
پاییز  در  تروریستی  گروه  این 
جهان  سوریه،  و  عراق  در   1396
شهید  قدردان  دنیا  یک  رفت،  آرامش  سمت  به 
به  یارانش  و  سلیمانی"  "قاسم  حاج  سپهبد 

عنوان نماد سپاه خواهند بود.
هــر چنــد داعــش توســط غرب بــه ســرکردگی 
آمریکا برای کشــتار مسلمانان ایجاد شده بود، اما 
عناصر آن فکرهای بزرگ تری در ســر داشــتند و آن 

هم به آتش کشیدن سراسر جهان.
بحــران ســوریه که در اســفند ماه ســال 1389 
)2011( آغــاز شــد بــه ســرعت آمریــکا و متحدانش 
روی موج این بحران ســوار شدند و آن را شعله ور 
کردنــد، هرچند تمهیدات ایــن کار را از پیش آماده 

کرده بودند.
زمســتان ســال 1389 )2011( فصــل انقــاب در 
چنــد کشــور عربــی در منطقه غرب آســیا و شــاخ 
آفریقــا بــود؛ کلیــد انقاب هــای منطقــه ابتــدا در 
تونــس خورد و مــردم این کشــور توانســتند "بن 
علــی" دیکتاتــور ایــن کشــور را ســرنگون و دولتی 
انقابــی در تونس روی کار بیاورند ولی متاســفانه 

انقــاب این کشــور در میانه راه بــه انحراف رفت و 
نفوذی ها با دسیســه فرانسه جایگزین انقابی ها 
شــدند و عما انقاب مردم تونس از مســیر خود 

خارج شد و به پیروزی نرسید.
انقاب مردم مصر و پس از آن انقاب مردم لیبی 
از دیگر تحوالت مهم آن دوران منطقه بود؛ هرچند 
مردم این کشــورها توانســتند "حســنی مبــارک" و 
"معمر قذافی" را سرنگون کنند، ولی انقاب مردم 
این دو کشــور نیز به بی راهــه رفت و عما به نتیجه 

مورد دلخواه لیبیایی ها و مصری ها منتج نشد.
انقــاب بعــدی در بحریــن اتفــاق افتــاد و بــه 
رغــم تاش های مردم این کشــور، بــا دخالت های 
مــزدوران ســعودی و آمریکایــی هنــوز بــه نتیجــه 
بــرای  را  خــود  راه  بحریــن  مــردم  ولــی  نرســیده، 

براندازی رژیم آل خلیفه هنوز نیز ادامه می دهند.
بحــران ســوریه نیز دقیقــا در همــان دوران که 
بهار عربی نامیده شده بود، آغاز شد، ولی ماهیت 
آن کامــا بــا انقاب های کشــورهای تونس، مصر، 
لیبی و بحرین فرق داشــت و در اســفند ماه ســال 
1389 یک اعتراض صنفی در درعا )جنوب سوریه( 

جرقه ای شد برای آغاز بحران این کشور.
با شروع بحران سوریه مردم و ارتش این کشور 
نیز با انشــقاق مواجه شــدند، ولی دیری نپایید که 
آنهــا خود را بــاز یافتند و متوجه توطئه دشــمنان 
شــدند، هرچند مقداری دیر شــده بــود، ولی کار از 

کار نگذشته بود.
با شــروع بحران ســوریه نیروی قدس سپاه نیز 
بــه فرماندهی ســردار حاج قاســم ســلیمانی وارد 
ایــن موضــوع شــد و با اعــزام مستشــاران ســپاه 
اقــدام به کمــک به مــردم، دولت و ارتش ســوریه 

کرد.
از اقدامات مهم و ماندگار حاج قاسم سلیمانی 
در ســوریه کــه تقویــت چشــمگیر جبهــه مقاومت 
اســامی ضدصهیونیســتی بــود، ایجــاد نیروهای 
مقاومــت جدیــد همچــون فاطمیــون، زینبیــون، 
حیدریون، حســینیون و فاتحین بود، لشــکرهایی 
بــا  نبــرد  دوران  در  آنهــا  درخشــان  عملکــرد  کــه 
تروریست های تکفیری در سوریه کاما درخشان و 
بارز بود و نتیجه آن شکســت گروه های تروریستی 
در این کشور با همکاری ارتش سوریه بوده است. 
البتــه بایــد گفت که نتیجــه ایجاد این لشــکرها که 
هم اکنون از تجربه بســیار باالیی برخوردار هستند 
در آینــده نزدیک و با نابودی رژیم اشــغالگر قدس 

بیشتر نمایان خواهد شد.
یکــی دیگــر از اقدامــات شــهید گرانقــدر حــاج 
قاســم ســلیمانی در حیــات مبــارک خــود، ایجــاد 
حشدالشعبی )بســیج مردمی( عراق پس از حکم 
جهاد مرجع عالی شیعه این کشور بود؛ نیروهایی 
کــه نه تنهــا در عراق خوش درخشــیدند، بلکه هم 
اکنــون به یکی از بــازوان جبهه مقاومت اســامی 

ضدصهیونیستی در منطقه تبدیل شده اند.
در 17 خــرداد مــاه 1393 کــه گــروه تروریســتی 
داعــش با انتقال بخشــی از عناصر خود از ســوریه 
توانســت طــی مــدت 3 روز نزدیــک بــه 45 درصد 
خاک عراق را اشــغال کند، نقش پررنگ حاج قاسم 
ســلیمانی دوبــاره نمایــان شــد؛ وی در روزهــای 
ابتدایــی حمله گــروه تروریســتی داعش بــه عراق 
و بــه ویژه اربیل، بــا حضور در این شــهر به همراه 
تعــدادی محــدود از یارانــش توانســت از ســقوط 
اربیــل جلوگیری کنــد و همین اقدام باعث شــد تا 
ارتــش و نیروهــای عراقــی به خود بیاینــد و جلوی 
پیــش روی داعــش را در محورهــای دیگــر بگیرند. 
نتیجه زحمات شــهید سلیمانی در آبان ماه 1396 
در عــراق و یکماه بعد در ســوریه با شکســت گروه 
تروریســتی داعش هویدا شــد؛ شکســتی که عما 
شکســت آمریکایی ها و غــرب و برنامه های آنها در 

منطقه غرب آسیا بود.
آمریــکا و متحدانــش )در ســال 1391( زمانــی 
داعش را ایجاد، سازماندهی، تجهیز و وارد میدان 
نبرد ســوریه کردنــد که گروه های تروریســتی قبلی 
نتوانســته بودند بــه اهداف از پیش تعیین شــده 
غرب و صهیونیســتم در ســوریه دست یابند از این 
رو نیاز داشتند که یک گروه خوانخوار و تازه نفس 
کار ســوریه را یکســره کند؛ از این رو گروه ترویستی 
داعــش به عنــوان یکی از خشــن تریــن گروه های 

تروریســتی قرن بــا حمایت همه جانبه غــرب پا به 
میدان گذاشت.

با قدرت گرفتن داعش در عراق و سوریه و خارج 
شدن اختیار این گروه تروریستی از دست غربی ها 
و برنامه ریزی داعش برای اقدامات تروریســتی در 
غرب، ســازندگان داعش را با پریشانی مواجه کرد، 
ولی این ســپاه و گروه های مقاومت تابعه آن بود 
کــه به مقابله با این گروه تروریســتی برخواســت و 
توانســت در پاییز 1396 داعش را شکست دهد و 
امنیت را نه تنها در ســوریه و عراق بلکه در سراسر 

جهان حاکم نماید.
اگــر رشــادت های نیروهــای ســپاه و گروه هــای 

مقاومت تابعــه در کنار ارتش ســوریه نبود، امروز 
داعــش در کشــورهای غربــی حمــام خون بــه راه 
انداختــه بود و غربی ها باید ســالیان ســال عزادار 
بایــد  غــرب  رو  ایــن  از  می بودنــد.  خــود  عزیــزان 

همچون مردم منطقه قدردان سپاه باشد.
البتــه غــرب چــوب اقدامــات خــود در حمایــت 
گروهک هــای  و  داعــش  همچــون  گروه هایــی  از 
تروریســتی دیگر همچون منافقیــن که هم اکنون 
در قلــب اروپا جای گرفته اند را خواهد خورد و این 
درس تاریخ اســت که غربی هــا فراموش کرده اند 
ولی با یک اقدام تروریستی بزرگ از سوی داعش و 

یا منافقین در غرب به خود خواهند آمد.

یک دنیا قدردان ســــپاه

سپاهپاسداران


