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بچهها مچکریم!

در پی راهیابی تیم ملی فوتبال به جام جهانی ۲۰۱۸روسیه ،رییس جمهوری از سرمربی و کادر فنی و اعضای
این تیم تشــکر کرد.به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم و المسلمین حســن روحانی رییس جمهور کشورمان ،در
اینســتاگرام خود نوشــت :راهیابی مقتدرانه تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه ،همه ایرانیان را
شاد کرد .بچهها مچکریم.تشکر از کارلوس کیروش ،اعضای کادر فنی و همه بازیکنان پر تالش تیم که این
موفقیت را رقم زدند.به امید افتخار آفرینی خاطره ساز در مسابقات پیشرو در جام جهانی.
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یادداشت

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت:

ما دین را در چارچوب قانون اساسی اجرا میکنیم

سخنگوی دولت گفت :مقام معظم رهبری درست فرمودند
که ما مسائل آموزشی و فرهنگی را از دیگر کشورها نمیگیریم،
ما از دین دستور میگیریم؛ بله ممکن است دین از داعش گرفته
شود تا سکوالریسم ،ما دین را در چارچوب قانون اساسی اجرا
میکنیم.
به گزارش ایلنا  ،محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست
هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره تعبیر رهبرانقالب از واژه
آتش به اختیار و اینکه جریانی سعی دارد از آن به نفع جریانی
خاص و علیه دولت استفاده کند ،گفت :این ظلم به رهبری است
که عدهای از بیانات ایشان در جهت خواستههای سیاسیشان

سوءاستفاده کنند .قطعا رهبری انقالب ارتقای فرهنگ جامعه را
منوط به دستگاههای رسمی فرهنگی نمیدانند و از نظر ایشان
همه مسئول هستند .هرچند دولت بودجه فرهنگی میدهد اما
مجریان فرهنگی فقط دولتیها نیستند.
او ادامه داد :آتش به اختیار را ضمن اینکه ایشان توضیحات
الزم دادند باید منوط به این کنیم که هر فردی مسئولیت دارد
که نسبت به ارتقای سطح فرهنگ جامعه تالش کند.
نوبخت درباره مالکهای رییسجمهور برای کابینه بعدی
گفــت :قطعا در جهت توانمندی کابینــه آقای روحانی تالش
خواهند کرد.ســخنگوی دولت دربار تصویب جدید تحریمها و
اینکه ایا این مساله نقض برجام است ،تاکید کرد :یک کمیسیون
جدید تشــکیل شده که نظارت میکند بر اجرای دقیق برجام،
اگر در جمعبندیها به این نتیجه برسد تخلفی صورت گرفته از
مکانیزمی که در خود برجام پیشبینی شده کشور نقضکننده
مورد پیگیری قرار گیرد ،ما منتظر نتیجه هستیم.
او درباره گشــت عفاف و حجاب یادآور شد :در دولت چیزی
تصویب نکردهایم ،ســازمانها شاید اقداماتی انجام داده باشند
که خودشــان باید توضیح دهند.در ادامه خبرنگاری پرســید

رییس جمهــور از برخی وزرا دلخوری دارند برای همین تغییر
 ۵۰درصدی مطرح میشود .آیا صحت دارد ،که نوبخت پاسخ
داد :درصدبندی را انجام ندهید کابینه دوازدهم قطعا کارآمدتر
و با نشــاطتر خواهد بود به اسامی و لیستها که بیرون میآید
اعتنا نکنید.او در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به
سند  ۲۰۳۰گفت :این سند دارای  ۱۷محور است که  ۴محور
آن در رابطه با آموزش است که در کشور ما هم دنبال میشود.
یونسکو هدفهای این سند را به عنوان یک بیانیه قرائت کرد،
ما که در بحث آموزش فراگیر مشکلی نداریم اما کلماتی هستند
کــه با نظام و دین ما تضاد دارند که اعالم کردیم که ما انجام
نمیدهیم پس کسی نمیگوید که چرا انجام ندادهایم .ما سندی
را امضا نکردیم و اعالم هم شــده است .او افزود :مقام معظم
رهبری درست فرمودند که ما مسائل آموزشی و فرهنگی را از
دیگر کشورها نمیگیریم ،ما از دین دستور میگیریم ،بله ممکن
اســت دین از داعش گرفته شود تا سکوالریسم ،ما دین را در
چارچوب قانون اساسی اجرا میکنیم.
نوبخت درباره رویکرد دولت در مورد فشــار بر سند ۲۰۳۰
گفت :امروز در شورای عالی انقالب بحث خواهد شد ،اما سوال

اینجاست دولت چه کاری برای ایران انجام نداده است در طول
این  ۴ســال ،قرار شد ما عضو همه محافل بینالمللی باشیم و
سیاست این شد که ما منفعل نباشیم .در داخل هم قرار شد به
قوه قضاییه سپرده شود ،این که گفته شد مخفی شرکت کردیم
درست نیست یک نماینده از مجلس با ما حضور دارد ،از افکار
عمومی ســوال میکنم دولت چه کاری باید انجام میداد که
نداد؟ ما هنوز سند  ۲۰۳۰را اجرا نکردیم ما میخواهیم نسخه
ملی آن را اجرا کنیم ،بیجهت به دولت دینمدار تهمت نزنید.
باید به یاد داشته باشیم دست آخر سوءاستفاده میشود.او ادامه
داد :من در یک جمع معنوی حضور داشــتم که دولت را خائن
معرفی کردند آن هم در روز انتخابات من نمیدانم قوه قضاییه
این را جرم نمیداند؟ این رفتارها درست نیست.نوبخت در مورد
ادعای یکی از رســانه ها درباره سهمخواهی اصالحطلبان از
کابینه ،گفت :آن چه که میتوانم با قاطعیت بگویم این است که
رئیسجمهور خود را در برابر ملت ایران مسئول میداند و مصمم
است مطالبات مردم را پاسخ دهد .با شناختی که از رییسجمهور
دارم میدانم ایشان نفوذناپذیر است هدفی که ایشان دارد بهبود
وضعیت مردم است.

جک سالیوان دستیار سابق هیالری کلینتون:

احتمال رویارویی ترامپ با ایران وجود دارد

دستیار سابق هیالری کلینتون در وزارت خارجه آمریکا نسبت
به درگیری با ایران هشدار داد.
به گزارش ایلنا ،جک ســالیوان مشــاور و دستیار هیالری
کلینتون در وزارت خارجه دولت اول اوباما مدعی شــد در حالی
که همه چشــمها به سمت یک جنگ محتمل در کره شمالی
بود فکر میکردم سناریوی درگیری با ایران محتملتر است.
او با طرح این سوال که آیا نگران این هستیم که رییسجمهور
آمریکا با خلق و خویی که از او میشناســیم تصمیماتی اتخاذ
کنــد که به رویارویی با ایران بیانجامد ،گفت :بله نگران چنین
رویارویی هستیم .این امر نه تنها به نفع آمریکا بلکه به نفع ثبات

واکنش محسن سرخو
به استخدامهای فلهای در مترو:

برخی پس از  2ماه حکم
ریاست گرفتند

روز سهشــنبه در جلسه ســیصد و پنجاه و دوم شورای
شهر در گزارش سازمان بازرسی کل کشور ،استخدامهای
ســال  92شــرکت بهره برداری مترو در شورا بررسی شد
که اعضای شــورا ابعاد و پشت پرده استخدامها سواالت و
مطالب خود را بیان کردند .به گزارش ایســنا ،علیرضا دبیر،
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در واکنش به گزارش
معاون شهردار در خصوص استخدامهای مترو با بیان اینکه
بر اســاس قانون باید شهرداری ساالنه چهار درصد تعدیل
نیرو داشته باشد گفت :به نظر میرسد در بحث استخدامها
باید کمیتهای تشــکیل شود تا صحت و سقم آن مشخص
شود و مشخص شود چه کسانی استخدام شدهاند و در چه
شرکت و ســازمانهایی به کار گرفته شدهاند؟ وی با بیان
اینکه من یک بار با شــهرداری در این زمینه درگیر شــدم
امــا دیدید که چه کردنــد و از زن و بچه و خانهام عکس
گرفتند ،گفت :اینها دین هم ندارند اما پیگیر این موضوعات
باشــید که برخی چگونه پست گرفتهاند .وی با بیان اینکه
شهرداری باید نوع ارتباطش با سازمان بازرسی کل کشور
را مشــخص کند گفت :چطور وقتی سازمان بازرسی کل
کشور بر علیه شهرداری صحبت میکند آن گزارش را قبول
ندارند اما وقتی بر علیه شــورا حرف میزنند این سازمان را
قبول دارند؟
دبیر گفت :سه سال است که سعی داریم بودجه را شفاف
کنیم تا هیچ نیروی انســانی قایم و پنهان نشود چرا که در
گذشته میگفتند پنج میلیارد تومان برای خاکبرداری هزینه
کردهاند اما بعدا میفهمیدیم همه آن را حقوق دادهاند.
محسن سرخو ،رئیس کمیته حمل و نقل پس از استماع
گزارش معاون شــهردار در خصوص استخدام در شرکت
بهره برداری مترو با بیان اینکه استخدامهای فلهای در یک
مقطع زمانی معین انجام شــد افزود :استخدامهای فلهای
در ســال  92بوده است .در اســتخدامهای سال  92با اسم
و مشــخصات میتوانم بگویم که این افراد نباید استخدام
میشدند؛ فرزند هنرپیشــه معروف و یا دو فرزند مدیرکل
یکی از ســازمانها که در فعالیتهای انتخاباتی نیز حضور
داشــته ،جذب مترو شــده و بدون طبقه بندی مشاغل بعد
از دو ماه حکم ریاست گرفته؛ باید بگویم این مسائل است
که باعث سرخوردگی پرسنل میشود و باید فکری به حال
آن کرد.
به گزارش ایسنا ،در ادامه محمد ساالری رئیس کمیسیون
شهرســازی با بیان اینکه بر اساس گزارشهایی که معاون
شــهردار ارائه کرده طی  12سال تنها حدود  1000نفر در
مترو اســتخدام شدند گفت :به نظر میرسد این آمار شفاف
نیست و بیش از این عدد به پرسنل مترو و شهرداری اضافه
شده است.
همچنین اسماعیل دوستی عضو کمیسیون حمل و نقل
نیز با بیان اینکه به همکارانمان توصیه میکنم که رویهشان
در این چند ماه باقی مانده به مانند سه سال قبل باشد گفت:
برخی میگویند شــهرداری  5000نفر استخدام داشته و یا
 60هزار میلیارد تومان بدهی دارد اما جای ســوال است که
چرا تا دیروز این ســخنان را نمیگفتید و حاال میخواهید
به اعضای شــورای بعدی نشانه و پالس بدهید .به گزارش
ایسنا ،مهدی چمران ،رئیس شورای شهر نیز با بیان اینکه
نمیشــود به شــایعات اکتفا کرد و بایــد صحت مطالب
مشخص شود ،گفت :گزارش سازمان بازرسی حکم قطعی
نیست اما در مورد استخدامهای مترو برای من هم سواالتی
وجود دارد و شهرداری باید نتیجه نامه نگاریهای متعدد با
سازمان بازرسی را مدون و در اختیار اعضای شورا قرار دهد.

منطقه هم نیست.
سالیوان بر این باور است که با روی کار آمدن ترامپ آمریکا
عقب گرد قابل توجهی داشته است .نه تنها قدمهای اشتباهی در
ارتباط با ایران برداشته شده بلکه تصمیم به عقبنشینی از توافق
پاریس و بازبینی تعهدات آمریکا نســبت به ناتو نیز تصمیمات
بدوی بودهاند.
او گفته سیاســت چین به شــدت تحت تاثیر تصمیمات و
اقدامات کره شــمالی اســت و افزود :نگرانی من این است که
سیاســتهای آســیایی آمریکا در ماههای اول روی کار آمدن
ترامپ بر سیاســتهای کره شمالی تاثیر بگذارد .مساله روابط

آمریکا و چین اصلیترین پروژه ما در سالهای پیش روست و
فکر نمیکنم این دولت به این مساله توجه چندانی داشته باشد.
ســالیوان خود را از تبار سیاست خارجی آمریکا که بر اساس
اصول عملگرایی پایهریزی شده میداند.
به گفته ســالیوان اقدامات روســیه در تضعیــف نهادهای
دموکراتیک غربی چیزی است که آمریکا و غرب باید خودشان
را برای مقابله با آن آماده کنند.
او همچنین نسبت به این مساله هشدار داده و گفته سواالت
سختی باید از اطرافیان ترامپ که گویا با روسها در مورد نتایج
انتخابات مراوادتی داشتهاند پرسید.

دستیار هیالری کلینتون در وزارت خارجه دولت اوباما گفته:
البته آمریکا به اندازه کافی انعطافپذیر اســت که خود را از این
آشفتگی نجات دهد.

دستور جدید داعش برای حمالت تروریستی جدید در ایران

سخنگوی گروه تروریستی داعش با انتشار
پیامی صوتی خواستار انجام حمالتی جدید
در آمریکا ،اروپا ،روســیه ،اســترالیا ،عراق،
سوریه ،ایران و فیلیپین در ماه مبارک رمضان
شده است.
افکار نیوز :ســخنگوی گروه تروریستی
داعــش در پیامی صوتی با تبریک حمالت
تروریســتی اخیــر تهران ،خواســتار انجام
حمالت جدید در ماه مبارک رمضان در ایران
و ســایر نقاط جهان در آمریکا ،اروپا و آسیا
شــد .این کلیپ صوتی که  25دقیقه است،

با عنوان «وقتی مومنین بــا احزاب مواجه
شدند» ،بامداد سهشــنبه در کانال تلگرامی
منتسب به داعش منتشر شده است و گفته
میشود که منسوب به «ابوحسن المهاجر»
ســخنگوی رســمی این گروه تروریستی
است .سخنگوی داعش در این فایل صوتی،
حمالت تروریستی اخیر در تهران را تبریک
گفته و خواستار حمالت بیشتری علیه ایران
نیز شده است .وی در ادامه ،خواستار قتل و
کشتار در سراسر عراق شده و از داعشیها در
سوریه خواسته تا جنگ و درگیری را تشدید

کرده و در آســیا ،شرق آســیا ،شمال آفریقا
نیز خواســتار مقاومت و حفظ مواضع شده
است .سخنگوی داعش همچنین کشتار در
فیلیپیــن را فتح نامیده و آن را تبریک گفته
است .ابومهاجر در بخش دیگری از این پیام
صوتی ،وضعیت فعلی داعش را به وضعیت
صدراسالم مسلمانان و جنگ احزاب تشبیه
کرد .این فایــل صوتی همزمان با وضعیت
دشــوار داعش در موصل و رقه منتشر شده
است و سخنگوی داعش چندین بار نامهای
موصل ،تلعفــر و رقه را تکــرار کرد و این

نشــان از وضعیت ناگوار داعش در این سه
نقطه دارد؛ سه شهری که دو مورد از آنها به
پایتخت داعش در عراق و شام مشهور است.
نکته مهم دیگری که در این فایل صوتی بود
تالش سخنگوی داعش برای رد این شبهه
است که سرزمین موسوم به خالفت در عراق
و شــام دیگر جای زندگی نیست .ابوحسن
المهاجر تاکید کرد که این را دشمنان دولت
اسالمی میگویند و گفت که مسلمانان در
جنگ احزاب نیز بشدت مبتال شدند و تحت
فشار قرار گرفتند.

نواز شریف برای میانجیگری به عربستان رفت

نخســتوزیر پاکستان در راس هیاتی
عالیرتبــه عازم جده عربســتان شــد.
این ســفر یک روزه در بحبوحه تعمیق
اختالفــات دیپلماتیــک در خاورمیانه
صورت میگیرد.
به گزارش ایسنا ،سلمان بن عبدالعزیز،

پادشــاه عربستان با اســتقبال از هیات
پاکســتانی به ریاســت نواز شــریف،
نخستوزیر پاکستان افطار میزبان آنها
بــود .در بدو ورود هم شــاهزاده فیصل
بن عبدالعزیز ،فرماندار مکه به اســتقبال
آنها رفــت .در همین حــال،هیچگونه
بیانیه رسمیای درباره مسائلی که مورد
گفتوگو قرار گرفت ،منتشر نشده است
امــا انتظار مــیرود تنشهــا در روابط
عربستان ،بحرین ،مصر و امارات با قطر
در دستور کار بوده باشد؛ کشوری که به
حمایت از تروریسم و جانبداری از ایران
متهم میشود.

ظاهرا این سفر چند روز پس از حضور
هیات قطری در اسالمآباد انجام میشود
که از پاکستان خواستند نقش سازندهای
در حــل این بحــران ایفا کنــد .وزارت
خارجه پاکســتان با ابراز بیاطالعی از
ش رسانههای
این ســفر ،همچنین گزار 
خارجی مبنی بر اســتقرار  ۲۰هزار سرباز
پاکستانی در قطر را تکذیب کرد.در سفر
به جده ،سرتاج عزیز ،مشاور نخستوزیر
پاکســتان در امور خارجــی هم حضور
دارد.
پاکســتان در اولیــن واکنش به این
بحــران در خاورمیانه بر لــزوم اتحاد در

جهان اســام تاکید کــرده و از طرفین
خواســت تا وارد مذاکره شوند.از سوی
دیگر ،همزمان با تشــدید بحران مذکور
که به حمایت از تروریسم متهم میشود،
قطر تاکید کرده اســت که به درخواست
دولت ایاالت متحده آمریکا و سیاســت
درهای بــاز میزبان گروه شــبهنظامی
طالبان شده اســت تا مذاکرات تسهیل
شده و به میانجیگری و صلح ختم شود.
دفتر طالبان سال  ۲۰۱۳در قطر افتتاح
شد اما دولت قطر بعدا آن را تعطیل کرد.
با این حال گفته میشود برخی از رهبران
طالبان هنوز در قطر هستند.

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در اجالس بین المللی کار:

سیاستهای توسعه و مقابله با فقر به بازنگری نیاز دارد

تهران  -ایرنا  -وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در اجالس بین المللی کار ،گفت:
بر این باوریم که رویکرد «تعامل سازنده»
ایران که در چهار ســال گذشته پیگیری
شــده و به تعمیق صلح در جهان کمک
کرده اســت میتواند در مســائل محیط
زیستی و اقتصاد سبز نیز مبنا قرار گرفته و
مسیرهای جدیدی برای همکاری بگشاید.
به گزارش ایرنــا از وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی« ،علی ربیعی» رییس آسیا
و اقیانوســیه اجالس سازمان بین المللی
کار() ILOدر یکصد و ششمین اجالس
بین المللی کار در شــهر ژنو ســوئیس با
اشــاره به حمالت تروریســتی روزهای
اخیر در تهران گفت :حمله تروریســتی به
مجلس نمایندگان و کانون دموکراســی
جمهوری اســامی ایــران باعث قربانی
شــدن تعدادی از هموطنــان و به ویژه
تعدادی کارگر بی گناه شد.

فرمانده انتظامی کنگان استان بوشهر
گفت :پنج نفر از دزدان دریایی که بصورت
مسلحانه اقدام به ســرقت از شناورها در
دریا می کردند ،شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا ،سرهنگ رهام رضایی
افزود :در پــی وقوع چند فقره ســرقت
مسلحانه از لنجهای تجاری و سفری در

ربیعی تصریح کــرد :در برخی مناطق
پدیده تروریســت فراتــر از بحث محیط
زیست ،جنگ و خشونت سالهاست امنیت
شــغلی و مواردی نظیر توسعه پایدار را به
خطر انداخته و بیکاری گسترده و مهاجرت
نیروی کار و فقر گســترده از نتایج چنین
پدیده ای اســت .وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی تصریح کــرد :در هم آمیختگی
تهدیدهای زیســت محیطی با بی ثباتی،
خشــونت و جنگ بر پیچیدگی مســایل
دنیای کار افزوده است .من فکر می کنم
در مورد مساله ابتکار سبز و مهاجرت نمی
توان فارغ از مســایل خشــونت و جنگ
افــروزی در بخشــی از جهان بــه نتایج
مشخصی رســید و این موضوع می تواند
دردستور کار برنامه های آینده باشد.
وی اظهار داشــت :معتقدم ابتکار سبز
بایــد همگام بــا ابتکار آینــده کار دنبال
شــود و امروز بیش از هــر زمانی این دو

حــوزه به هم مرتبط و هم افزا شــده اند.
دیگــر درک اهمیت نگاه ســرمایه ای و
اســترتژیک به محیط زیست و ضرورت
توسعه پایدار دشــوار نیست .وی تصریح
کرد :تاکید بر صنایع ســرمایه بر و مبتنی
بر منابع در گذشــته هم چنین سبب شده
است میزان اشتغال زایی اقتصاد متناسب
با نیازمندی های بازار کار نباشــد .توسعه
مشاغل ســبز بی گمان پاسخی است که
به طور همزمان حل مســئله اشــتغال و
مواجهه پایدار با مشکالت زیست محیطی
را تقویت میکند .ربیعی اذعان کرد :تالش
برای رشد اقتصاد ســبز از طریق کاهش
انتشار گازهای گلخانه ای و کاهش اثرات
منفی تغییرات اقلیمی فرصت مناسبی را در
اختیار بازیگران دنیای کار قرار داده است
که ضمن حفظ محیط زیســت ،اشتغال را
افزایش داده و از بیــکاری بکاهد.رییس
آســیا و اقیانوســیه اجالس  ILOاظهار

دزدان دریایی در آبهای جزیره کیش

آبهای جزیره کیش پس از مدتها اقدام
پلیسی و اطالعاتی محل سکونت تعدادی
از ایــن ســارقان در شهرســتان کنگان
شناسایی شــد.وی اضافه کرد :یگانهای
مختلف عملیاتی پلیس این شهرســتان
در مدت 48ســاعت عملیات منســجم و
هماهنگ پنج نفر از سرشاخههای اصلی

ســارقان را در این شهرستان شناسایی و
دستگیر کردند.فرمانده انتظامی شهرستان
کنگان خاطرنشان کرد :همچنین در این
عملیات پنج نفر از همدســتان و مالخران
مرتبط با این ســارقان نیز دستگیر شدند.
وی اضافــه کــرد :از این افــراد مقادیر
زیادی اموال مسروقه ،یک قبضه اسلحه

داشــت :جمهوری اســامی ایران قصد
دارد با اســتفاده از دانــش داخلی و بهبود
در زیرســاخت های قانونی  ،آموزش ،راه
اندازی اســتار تاپها و توســعه فناوری
هــای نوین ســهم اقتصاد ســبز در کل
اقتصــاد ایران را افزایش دهــد و در این
راســتا از همکاری بینالمللی نیز استقبال
می کند.وی بیان کــرد :ایران از هرگونه
ابتکار اقتصادی ،فناورانه و سیاسی که به
کشورهای خاورمیانه کمک کند به عوض
رقابت های ناصحیــح در بهره برداری از
منابع طبیعی منطقه و تشدید بحران های
سیاســی ناشی از مسائل محیط زیستی با
یکدیگر همکاری کرده و از شدت مسائل
بکاهند ،اســتقبال می کند و به کشورها
منطقه پیشــنهاد می کنیم برای ایجاد و
تقویت نهادهای منطقه ای مناسب برای
انجام کار مشــترک در زمینه حل مسائل
محیط زیستی با یکدیگر همکاری کنند.

کالشــینکف با 20تیر جنگی کشف شده
است.ســرهنگ رضایی در پایان با بیان
اینکه در این عملیات پلیس آگاهی جزیره
کیش و دریابانی کنگان نیز مشــارکت و
همکاری داشتند ،خاطرنشان کرد :متهمان
برای تحقیقات تکمیلی همچنان در اختیار
پلیس آگاهی کنگان هستند.
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بهمن احمدی امویی-روزنامهنگار

قسمت دوم
برخالف قرار قبلی با رئیس بند ،تعداد القاعدهایها به  17نفر رسید .تعداد ما هم به حدود  20نفر رسیده
اســت .روزی  8نوبت نماز جماعت در اتاق برگزار میشود .پنج نوبت بچههای القاعده و سه نوبت دیگران.
بچههای  ...ســبز گاهی به بهشتی شــیرازی و زمانی به محسن میردامادی اقتدا میکنند .اوضاع آشفتهای
شــده و کمترین میزان آرامش راداریم .حتی از اتاقهای دیگر هم برای شــرکت در نماز جماعت به اتاق
ما میآیند .از آنطرف غذا خوردن هم ســخت شــده است .پیشــنهاد دادیم که همه باهم دور یک سفره
جمعشــویم .من گفتم برای اینکه بیشتر به هم نزدیک شــویم هرروز دو نفر شهردار باشند ،یکی از ما و
یکی از آنها .آشــپزی و غذا درســت کردن هم همینطور .اما آنها مخالفت میکنند .میگویند ما چون
شیوه ذبح گوشــت را نمیدانیم نمیخوریم و گاهی مرغ استفاده میکنیم .استداللی که نمیتوان برای آن
دلیلــی آورد .در حقیقت آدم میماند که چه جوابی بدهد .جالب اینکــه تا پیشازاین که به القاعده ملحق
شــوند مثل بقیه مردم رفتار میکردند و حاال برای نشان دادن تمایز و هویت خود چنین چیزهایی را مطرح
میکنند .شــلوارهای گشاد که تا باالی قوزک پا میرسد ،میپوشــند .میگویند حضرت محمد گفته باید
قوزک پا معلوم باشــد .موقع نمازخواندن دستبهسینه ،هر دو پا بهاندازه پهنای شانه باز و پنجههای پاها را
به یکدیگر متصل میکنند .یک فلســطینی که فارغالتحصیل دانشــگاه کیف اکران است و دو مصری هم
بهتازگی وارد زندان شدهاند .مصریها از ترکیه وارد ایران شدند و به پاکستان رفتند و پس از مدتی که وارد
ایران میشوند ،دستگیر میشــوند واالن منتظرند تا تحویل مقامات مصری داده شوند .یکی دو نفر هم از
جمهوری آذربایجان هســتند .میخواستند به عراق بروند که در ایران دستگیرشدهاند .تعدادشان زیاد شده و
مقامات تصمیم میگیرند آنها را به یک سالن در زندان رجایی شهر کرج منتقل کنند.
تعدادی از بچههای اهل کردســتان هم در میان ما هســتند که به خاطر درگیری و برخورد مسلحانه با
القاعدهایهای کردستان دستگیرشدهاند .ترکیب عجیبی داریم .یکی از آنها میگوید وظیفه من شناسایی
و ترور مقامات و مبلغان القاعده در کردســتان ایران بود .او میگوید که دوســتانش در کردستان عراق هم
بهشــدت در حال مبارزه با آنها هســتند .برای همین گاهی هم درگیری و کتککاری بین این دو گروه
را شــاهد هســتیم .هر یک دیگری را به نابودی کردستان متهم میکند .تا حاال شاهد چند درگیری و بین
آنها بودیم.
حسین مرعشی میگوید" :آینده خاورمیانه از توی اتاق شما مشخص میشود .همه نوع آدم در آن هست.
القاعده ،مسلمان اصالحطلب ،ســکوالر ،کرد وابسته به پژاک و پ.ک .ک ،سازمان مجاهدین خلق و ضد
مذهب ".خوب که به حرفش فکر میکنم ،میبینم خیلی دقیق میگوید .این روزها در سراســر خاورمیانه
جنگ ،سوءتفاهم ،نفی و عدم پذیرش یکدیگر ،همه را به جان هم انداخته است.
به نظر میرسد در برخی از مناطق مرزی گرایشهایی به القاعده به وجود آمده است .هرچند ماه تعدادی
از آنها را که در زندانهای شهرهای دیگر ازجمله ارومیه و سنندج نگهداری میشوند به اینجا میآورند و
سپس به زندان «رجایی شهر» میفرستند؛ جوانانی عمدت ًا از مناطق روستایی ،باسواد و دانش اندک و بدون
کمترین توان تحلیل و قدرت تشکیالتی و سازماندهی باال و توان مالی نامحدود ،به القاعده این امکان را
میدهد که بهراحتی جوانان بیکار ،سرخورده و ناراضی را در برخی از مناطق مرزی جذب کند .خیلی از این
جوانان ظاهراً برای ادامه تحصیل و با استفاده از کمکهای مالی القاعده و دیگر سازمانهای پوششیاش،
به مدارس مذهبی پاکســتان میروند .آنجا با عقاید و تفکرات تندروتری آشــنا شده و حتی برخی از آنها
تجربه جنگ و درگیری در افغانســتان و عراق را همکسب میکنند .آموزشهایی که اینها میبینند قرائت
جدیدی از اســام سیاســی برای ایجاد حکومت اسالمی است .هفته گذشته ،چند جوان  19تا  24ساله که
از نیروهای القاعده بودند ،به میان ما فرســتادند .اینها چندمین گروهی هســتند که از زندانهای متفاوت
شافعی
سنی
ِ
به اینجا میآورند و ســپس به زندان رجایی شــهر در کرج میفرستند .اینکه چگونه یک کر ِد ِ
ایرانی سر از سازمان القاعده سلفی که از عربستان و پاکستان تغذیه میشود ،درآورده ،خودش داستانی دارد.
یکی از ویژگیهای این گروه جدید القاعده ،بهنسبت قبلیها ،وجود دو جوان تحصیلکرده و دانشگاهی در
میان ایشان است .از حدود  50نفری که در دو سال گذشته به اتهام وابستگی و گرایش به القاعده دیدهام،
این دو نفر تنها تحصیلکردههایی بودند که در میانشان وجود داشتند؛ مابقی عمدت ًا از طبقات پایین جامعه
بودند و ازنظر اقتصادی ضعیف .کارگر ســاده ،نانوا ،دستفروش ،واسطه دست چندم بازار ،خیاط ،جوشکار
و . ...حداکثر ســواد کالسی آنها بهزحمت به دیپلم میرسید .چیزی که آنها را به یکدیگر برتری میداد،
تعداد سورههایی بود که از قرآن از بر داشتند .پس از حمله آمریکا به عراق ،ایران خط واصل القاعده مقیم
پاکستان و افغانستان و عراق شد و کردستان عراق و کردستان ایران هم مهمترین مرکز تجمع و تبلیغ این
گروه .گفته میشود ،تعداد زیادی از مبلغان مذهبی آنها در منطقه کردستان ایران ساکن شدند؛ افرادی که
ظاهراً معلم و مدرس قرآن و علوم دینی بودند .میگویند مقامات امنیتی و سیاسی ایران در ابتدا بر این باور
بودند که میدان دادن به آنها شرایطی را پیش خواهد آورد که از گرایش جوانان ناراضی کرد به گروههایی
مثل پژاک ،پ.ک.ک و گروههای سنتیتر سیاسی چون کومله و دموکرات جلوگیری به عمل خواهد آورد.
یکی از اینها میگفت« :جمهوری اسالمی فکر میکرد با دادن امتیازاتی به ما و امکان تبلیغ ،در موقعیت
خاصی ،اگر از مرزهای غربی ایران ،نیروهای آمریکایی و غربی اقدامی انجام دهند ،میتواند روی کمک ما
حســاب کند .ضمن اینکه گسترش تمایالت سلفی تا حدودی زمینه درگیری را بین کردها افزایش میداد
و مردم منطقه را سرگرم این درگیریها میکرد ».او افزود« :البته ما چون از همان ابتدا سیاست جمهوری
اسالمی را متوجه شده بودیم ،از امکان تبلیغی خوبی که داشتیم حداکثر استفاده را کردیم و اگر غربیها به
ایران حمله میکردند ،بههیچوجه به نفع ایران وارد عمل نمیشــدیم ».این دو جوان تحصیلکرده ،تقریب ًا
اولین کسانی از میان القاعدهایها بودند که بهنوبت دیگران راحتتر میشد با آنها حرف زد؛ طوری که هم
مــن بفهمم او چه میگوید و هم او بفهمد من چه میگویم و همین ،گفتوگو را برای هر دو طرف راحت
میکرد .دیگر نگران قطع شدن ناگهانی گفتوگو نبودم .ایوب که اگر وقت پیدا میکرد تا  12واحد درسی
دیگرش را بگذراند ،از دانشــگاه دولتی  ...مدرک مهندسی برق میگرفت ،گفت عضو یک خانواده متوسط
شهری است .سه برادر و دو خواهر دارد .خانوادهاش را در عرف طبقه متوسط شهری امروز ایران ،نمیتوان
مذهبی نامید .جز پدرش ،بقیه افراد خانواده خیلی به ظواهر دینی و مناســک آن توجه ندارند و به فرایض
دینی عمل نمیکنند .سردشــت شهری چسبیده به مرز عراق و محل آمدوشد گروهها و دستههای مختلف
کرد فعال در منطقه اســت .نزدیکیاش به ارومیه هم بر موقعیت اقتصادی و اجتماعی آن میافزاید .ایوب
میگوید پیش از دانشگاه و حتی تا دو سال اول آن ،توجه خاصی به مسائل مذهبی نداشته است؛ اما کمکم
با یکی دو محفل دانشجویی کرد در تبریز آشنا میشود .در یکی از این نشستها توانست به افرادی نزدیک
شود که به آنها القاعده میگویند؛ هرچند خودش اسمی از القاعده نیاورد و به نظرم دراینباره پنهانکاری
کرد .از او پرســیدم« :چرا با این موقعیت و آگاهی به این گروه نزدیک شدی؟» جواب داد« :رفتار حکومت
ایران و نوع نگاهی که به کردها دارد ،کمک زیادی کرد که راه خودم را در پیوستن به این گروه ببینم .سنی
بودن و کرد بودن ازیکطرف و وضعیت نامناســب اقتصادی و اجتماعی منطقه از سوی دیگر ،ما جوانان را
که خواهان شــرایط بهتر و زندگی مناسبتری برای مردمان خود هستیم ،به سمت گروههای کرد مخالف
جمهوری اسالمی میبرد؛ اما من راه خودم را در پیوستن به پژاک ،پ.ک.ک ،کومله یا دموکرات نمیبینم.
آنها نمیتوانند خواســتههای ما را محقق کنند .این گروهها در میان مردم عامی جایی ندارند و االن گروه
ما ،تنها گروه در کردســتان است که میتواند خواســتههای مردم را تأمین کند ».او در ادامه توضیحاتش
میگوید« :من االن معنا و مفهومی در زندگیام احســاس میکنم کــه پیشازاین از آن برخوردار نبودم».
قدبلند اســت و خوشقیافه؛ زندگی اجتماعی خوبی داشــته و در هر جمعی که بوده ،موردتوجه قرارگرفته
اســت؛ اما آشــناییاش با این گروه خاص ،چیزی را وارد زندگی او کرده که قب ً
ال نداشته است .او حاال یک
فرد مذهبی اســت و ســه جزء قرآن را حفظ دارد .میگوید« :ما دنبال ایجاد حکومت اســامی هستیم».
پرســیدم« :از چه راهی؟» جواب داد« :از سهراه تبلیغ ،جهاد یا هر دو .روش ما بسته به موقعیت و شرایطی
که در آن قرار داریم ،متفاوت اســت ».اصرار داشت که بگوید« :من خودم به روش سوم یعنی تلفیق جهاد
و تبلیــغ معتقدم ».اما گرایش به القاعده و چنین تفکراتی فقط در میان ســنیها نیســت .یکی از جوانانی
که اخیراً به اتهام ارتباط با القاعده دستگیرشــده از بچههای بازار تهران اســت .شیعهای که سنی شده و به
آنها پیوسته است .ظاهراً کمکهای مالی زیادی به آنها کرده است .اما مقامات زندان اجازه نمیدهند به
سالن مخصوص بچههای القاعده برود .خودش میگوید میخواهند من را از آنها دور کنند اما نمیتوانند.
میگوید که تعداد زیادی از بچههای بازار دنبال این کار هســتند .نمیدانم چقدر درست میگوید .کردستان
همواره یکی از حزبیترین و تشکیالتیترین مردم را در مقایسه با بقیه ایران داشته است .از سال  1376به
اینســو همواره تفکر اصالحطلبی بیشترین اقبال را در میان مردم کردستان و سیستان و بلوچستان داشته
اســت .اما از شــرایط اقتصادی و اجتماعی مناســبی ندارند و به نظر میرسد در طول تاریخ دولت مرکزی
کمترین توجه را به آنها داشته است .باید حاشیه با متن را پیوند زد.در شرایط بسیار خطرناکی قرار داریم؛ در
همین کردستان خودمان دستکم با پنج شش گروه مسلح و مخالف یکدیگر مواجه هستیم .غیر از ارتش،
ســپاه ،بســیج و نیروی انتظامی ،کومله ،دموکرات ،پژاک و اخیراً هم القاعده و داعش .تصور اینکه بخواهد
تغییراتی مسالمتآمیز به وجود بیاید ،بدون اینکه اوضاع و احوال کشور خطرناکتر نشود ،بسیار سخت است.
اص ً
ال با این اوضاع و احوال چقدر میتوان به وقوع کمترین تغییر مسالمتآمیز امیدوار بود؟ در صورت بروز
هر نوع تغییر و تحول ،کدام جریان ،تفکر و جنبش اجتماعی میتواند همه این اضداد را دورهم جمع کند؟
بخشهایی از کتاب زندگی در زندان-اوین و رجایی شهر -بهمن احمدی امویی  -انتشارات باران سوئد

