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آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به فجایع میانمار:

آیا همه مسائل با محکوم کردن 
تمام می شود؟

2

رئیس سازمان انرژی اتمی:

ایران به برجام پایبند می ماند 
حتی اگر آمریکا خارج شود
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6 ادامه در صفحه 3

 این روزها که س��ریالی نه چندان قوی در حوزه حفاظت ش��خصیتها از صدا و 
سیما در حال پخش است ناخودآگاه یاد بایدگاردها و کاری که آنها برای حراست 
از س��وژه مورد نظر خود دارند می افتیم، دلمان می خواست کسی را بیابیم که 
از سختی ها و ش��یرینی های این شغل اجتماعی-سیاسی برایمان بگوید شاید 
دلمان می خواست سخنان پرویز پرستویی در فیلم بادیگارد را از کسی بشنویم 
و برسیم به اینکه بادیگار در جمهوری اسالمی ایران وظیفه خطیر حراست از شخصیت نظام را بر عهده دارد. بسیار گشتیم 
اما بادیگاردهای امروزی قرار نیست شناسایی بشوند و برای همین کمتر متوجه حضورشان خواهیم شد. سرانجام در همین 
زمینه به علی کنگاوری کارش��ناس پدافند غیرعامل در ش��رکت طوفان ذهنی فناوری و مدرس دانشگاه حفاظت شخصیت ها 
و مقامات رس��یدیم کس��ی که روزگاری در تیمهای حفاظتی بوده و امروز هم تالش دارد تجربیاتش را به جوانان بیاموزد. او 

خاطراتی از شهید بابایی و زندگی شخصی خودش را برایمان بازگو می کند، بخوانید ماحصل این گفت وگو را:

دو فنجان سوال
قاسم غفوری- مائده شیرپور

چطور شد به سوی بادیگارد شدن یا حراست از شخصتهای 
نظام رفتید؟

من خیلی اتفاقی وارد این کار شدم یعنی اینطور نبود که 
به واس��طه این شغل رشد کنم. در واقع به مناسبت ارتباطات 
شغلی که از ابتدای انقالب داشتم با این زمینه ها درگیر بودیم 
و رشدم به جایی رسید که 5 الی 6 سالی است که این حرفه 

را تدریس می کنم.
 البت��ه نه تحت نام بادیگارد بلکه تحت نام واحد حفاظت 
ش��خصیت ها، این تدریس صورت می گی��رد. این کالس ها با 
محوریت شرکت طوفان ذهنی برگزار می شود. از نظر آموزش 
فنون هم بگویم که دارای کمربند مشکی هاپ کی دو، آی کی 

دو هستم و همچنین شتوگان و کنگ فو کار کرده ام. 
اولی�ن باری ک�ه به عن�وان مخافظ ش�خصیت ها فعالیتان 
ش�روع ش�د به خاط�ر دارید؟ چه س�الی بود و ب�رای چه 

شخصیتی؟
در ی��ک مجموعه ای ب��ودم که محافظ��ت، جزیی از آن 
بوده  اس��ت و در قالب تیم حفاظت بوده ای��م. اما اگر بخواهم 
ش��خصیت معروف��ی را نام ببرم ک��ه از آن حراس��ت کردم، 
حفاظ��ت از حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در 

سفری در دهه 60 بود.
بیشتر برایمان توضیح می دهید؟

آن زمان آقای خامنه ای می خواس��تند با هواپیما به تبریز 
بروند که باید اس��کورت می شدند؛ بنده هم در آن تیم اسکورت 
بودم. یاد دارم ضرب العجلی نمی دانستیم برای چه کاری است؛ 
ما را منتقل کردند به تهران؛ جالب بود سرپرست اسکورت شهید 
بابایی بود.  شهید بابایی ما را جمع کرد گفت که کدام یک جا 
دارد چه کس��ی ندارد. در آن زمان حکم تش��ریفات فرماندهی 
برای او اجرا شد و قرار بود بروند اما شهید بابایی گفت تا زمانی 

که تمام پرسنلم شرایطشان مشخص نشود نمی روم.
 قرارم��ان این بود که س��اعت 3 نصف ش��ب همه دوباره 
جمع ش��ویم، او از تک تک پرسید که خانه دارید یا نه، برای 
آنها که آش��نایی در تهران داش��تند وسیله گرفت که بروند و 
برای آنهایی که جایی نداش��تند هتل رزو کرد. وقتی همه را 

راهی کرد خودش هم رفت. 
خاطره ای از ش�هید بابایی هنوز در ذه�ن دارید که خاص 

ایشان باشد؟
بله؛ ش��اید بهترین خاطره سادگی و ساده زیستی واقعی 
ش��هید بابایی است که برایم بس��یار جالب است. همان شب 
یادم است که به دلیل همین سادگی وقتی شهید بابایی آمده 
بود به محل قرار، س��رباز نگهبانی او را نشناخته و اجازه ورود 
نداده بود. همان موقع س��رباز به افسر مافوق گفته بود فردی 
آم��ده که کارت س��رهنگی دارد، اما قیافه اش به س��رهنگ  ها 
نمی خورد با یک وانت آمده اس��ت. افس��ر او را شناخته بود و 

گفته بود زنجیر را بندازید و احترام کرده بود.
شهید بابایی با آن سربازی که او را نشناخته بود برخوردی 

نکرد ؟

نه؛ ش��هید بابایی وقت��ی آمد با همه خ��وش و بش کرد 
و گفت االن که کارمان ش��روع نمی ش��ود من ب��روم برایتان 
صبحان��ه بگیرم. بچه ها ش��وخی می کردن��د و یکی می گفت 
االن ب��ا دیگ حلیم می آید یکی می گفت با کله پاچه می آید. 
س��رانجام انتظارمان تمام ش��د و آمدند و دیدیم 10 تا بربری 

گرفته  است با یک کیلو پنیر.
نشس��ت روی خاک ها نان را روی یک پا گذاشت و پنیر 
را روی پ��ای دیگ��ر. تکه تکه ن��ان و پنیر درس��ت کرد و به 
ه��ر کداممان داد. اخالق ش��هید بابایی چنان بود که اصاًل ما 

گذشت زمان را احساس نمی کردیم. 
فیلم بادی�گارد چقدر ب�ا واقعیت ش�غل بادیگارها تطابق 

دارد؟
م��ن فیل��م را دوبار دیدم. کارگردان س��عی ک��رده بود تا 
حدودی واقعیت هایی که یک بادیگارد باید داشته باشد مطرح 
کند و البته یک س��ری آرمان ها و جلوه های ویژه هم داش��ت 
ک��ه برای جذابیت فیلم بود. در ابتدای فیلم بادیگارد گفت که 
اینجا حفاظت نشده است در حالی که معاون شخصیت گفت 
ک��ه چطور دلتان می آید این مردم را که با اش��تیاق می آیند، 
ش��خصیت مورد عالقه ش��ان را نبینید. در این صحنه واقعیت 
بادیگارد آن است که باید پافشاری می کرد و اجازه نمی داد این 
دیدار صورت گیرد در حالی که در فیلم آن شخص این اعتماد 

به نفس را نداشت و تسلیم حرف فرد سیاسی شد. 
یعن�ی اگر بادیگارد اج�ازه ندهد ش�خصیت نباید حتی با 

طرفدارانش دیدار کند؟
اینجا ی��ک تناقض وجود دارد. در کالس ها به بادیگاردها 
گفته می ش��ود که نباید از خواس��ت س��وژه تبعیت کنند. اما 
مانند بس��یاری از کارها که ما یک تئوری داریم یک عمل، در 
عمل به هر حال این ش��خصیت است که اگر یک نگاه خشم 
آلود به بادیگارد کند او دچار مش��کل می شود. از طرف دیگر 
در تئوری به بادیگارد گفته اند که نباید مطیع خواس��ت سوژه 
باشید، اما این تناقض وجود دارد که از بخش های سخت این 

حرفه است. یک خاطره بگویم؟
بله حتما بفرمایید؟

 یادم است، در زمانی که هواپیمای الجزایری ها را در منطقه 
س��رنگون کرده بودند و می خواس��تند اینطور القا کنند که کار 
جمهوری اس��المی است، شهید بابایی یک مأموریتی به ما داد. 
در دزفول بودیم و در آنجا بدون برگه مأموریت سردرگم بودیم. 
ناگهان دیدیم ماش��ین شهید بابایی هم آنجاست. او از تهران ما 
را با هواپیما فرس��تاده بود خودش با ماشین آمده بود. 5 نفری، 
منتظ��ر ماندیم تا نماز ظهر که ش��هید بابایی از جلس��ه بیرون 
آم��د. به ما گفت اینجا چه کار می کنید ش��ما که باید صبح باز 
می گش��تید؟ گفتیم ما را سوار هواپیما نمی کنند چون نه برگه 
مأموریت داریم نه کارت شناسایی، یک نگاهی به بادیگارد خود 
کرد و گفت تو نیا من این 5 نفر را می برم. بادیگاردش گفت آخر 
من باید باشم گفت می خواهی در صندق عقب بشینی؟! آنوقت 

ما را با خود برگرداند.

ت روز
 امیر مرشدزاده: سیاس

یکی در میان آواره ها
دیگری در کنسرت!

سیاوش کاویانی

مس��لمانان میانمار در شرایط بس��یار وخیمی قرار دارند، 
قتل عام آنها که یک نسل کشی در عصر مدرن امروزی است، 
یک فاجعه انس��انی است، س��ازمان ها و نهادهای بین المللی و 
کش��ورهای مدعی حقوق بش��ر تاکنون واکنشی از خود نشان 
نداده ان��د که ای��ن فاجعه پایان یاب��د، بیانی��ه و اطالعیه های 

اعتراضی راه به جایی نخواهد برد.
سال هاست که مسلمان کشی در برخی کشورها باب شده 
و میانم��ار نیز از این اقدام جنایتکارانه مس��تثنی نیس��ت. اما 
جهان اس��الم چرا برای این مردم فقیر و درمانده کاری انجام 

نمی دهد؟ آیا نمی تواند؟
جمهوری اس��المی ایران به عنوان کش��وری اس��المی با 
آرمان های آزادی خواهانه حتی برای انس��ان هایی که بی گناه 
کش��ته می شوند و یا تحت ظلم و ستم قرار دارند وظیفه خود 
می داند به یاری آنها بش��تابد. یکی از اهداف انقالب اس��المی 
ایران نه تنها دفاع از مسلمانان جهان بلکه دفاع از مظلومان و 
س��تم دیدگان جهان است، این آرمان در سخنان حضرت امام 

خمینی)ره( بارها با تأکید بیان شده است.
ایران در بس��یاری م��وارد به این وظیفه انس��انی و دینی 

خود عمل کرده و در بحران هایی که برای برخی مس��لمانان و 
کشورهای اسالمی ایجاد شده با احساس مسئولیت ورود کرده 
و توانس��ته است تا دردها و آالم مس��لمانان را تا اندازه زیادی 
تس��کین دهد، اما این وظیفه هیچگاه نباید فراموش شود، چرا 
که انقالب اس��المی ایران، اقتدار و توانمندی های تاثیرگذار او 

به همین ویژگی بستگی دارد.
نخس��تین آرمان انقالب اس��المی در دفاع از مردم مظلوم 
فلس��طین مقابل رژیم اش��غالگر و جنایتکار اسرائیل است که 
از همان ابتدای پیروزی انقالب تاکنون ادامه داش��ته اس��ت و 
تا آزادی س��رزمین های فلسطین هم ادامه خواهد داشت. این 
سردمداری و حمایت های اسالمی و انسانی باید تقویت شود.

اکنون در گوش��ه ای دیگر از دنیای پرتالطم و پرآش��وب، 
مس��لمانان و انسان هایی تحت س��تم رژیم حاکم میانمار قرار 
دارند که نیازمند اقدامات مؤثر از س��وی کشورهای اسالمی و 
حتی جوامع دیگر اس��ت که وجه��ه آزادی خواهانه آنها باعث 

می شود تا به این موضوع ورود کنند.
در این میان ایران اسالمی وظیفه سنگین تری دارد، چرا 
که مس��لمانان جهان، جمهوری اس��المی را به عنوان کشوری 
مس��تقل از جهان اس��تکبار می شناسند و سابقه او را به خوبی 
می دانند، غفلت از موضوع کش��تار مسلمانان میانمار به دست 
رژیم حاکم این کش��ور، باعث خواهد شد تا جایگاه اعتقادی و 

سیاسی ایران را دیگران به دست آورند.
وظیفه انس��انی و اس��المی ایج��اب می کند ب��ه موضوع 
مس��لمانان میانمار جدی تر توجه ش��ود، اما متأس��فانه دیده 
می ش��ود که دستگاه دیپلماسی و دیگر متولیان از این موضوع 

غفلت کرده است.

در حال��ی که برخی کش��ورهای مس��لمان ب��رای کمک 
رس��انی و حتی تبلیغات رسانه ای پیشقدم شده و برای کمک 
به مس��لمانان میانمار اقدام کرده اند، اما دس��تگاه دیپلماسی و 
دولت محت��رم و حتی دیگر نهادها در این زمینه اقدام درخور 

توجهی نداشته اند. 
ترکیه که به خاطر دخالت مستقیم در امور سوریه و اقدام 
برای س��رنگونی دولت قانونی این کشور و البته شکست هایی 
که در این اقدام متحمل ش��د، وجهه منطقه ای و سیاسی خود 
را تخریب ش��ده می بین��د، برای کمک به مس��لمانان میانمار 
پیشقدم شده و در نخستین اقدامی که انجام داد، همسر آقای 
اردوغان راهی بنگالدش ش��د تا با بازدید از اردوگاه های مرزی 
این کشور با میانمار با مسلمانان آواره میانماری ابراز همدردی 
کند و بخش��ی از کمک انس��ان دوس��تانه ترکیه را میان آنها 

تقسیم نماید.
رج��ب طیب اردوغان نیز اعالم کرد که ترکیه چندین تن 
کمک های غذایی و دارویی را به بنگالدش ارس��ال خواهد کرد 
و با هماهنگی های انجام ش��ده با دولت بنگالدش این کمک ها 

ادامه خواهد داشت.
در این که اقدام ترکیه، ش��خص رئیس جمهور و همسر او 
در کمک رسانی به مسلمانان میانمار قابل توجه و تقدیر است، 
ش��کی نیس��ت، هر چند آنها از این کمک های انسانی، اهداف 
سیاسی را هم پیگیری می کنند، اما جمهوری اسالمی ایران در 

این میان کجای ماجرا قرار دارد؟
همس��ر رئیس جمهور ترکیه برای همدردی با مسلمانان 
میانم��ار به بنگالدش می رود، اما رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی 

ایران به کنسرت موسیقی؟! کدام را می پسندید؟

کره شمالی: 

آمریکا بهای سنگینی را 
بابت زبان »نیکی هیلی« 

پرداخت خواهد کرد
پیونگ یانگ در واکنش به درخواست نماینده آمریکا 
در س��ازمان ملل برای تحریم فروش نفت به کره شمالی 
اع��الم کرد که واش��نگتن بهای س��نگینی را بابت زبان 

هیلی پرداخت خواهد کرد.
به گزارش تس��نیم به نقل از پای��گاه خبری کنگره 
آمریکا، کره ش��مالی روز جمعه طی بیانیه ای اعالم کرد 
که آمریکا باب��ت اظهارات "نیکی هیلی" نماینده آمریکا 
در س��ازمان ملل علیه کره ش��مالی و درخواستش برای 
افزای��ش تحریم ها علی��ه پیونگ یانگ بهای س��نگینی 

خواهد پرداخت.
خبرگزاری کره شمالی به ش��دت از اظهارات هیلی 
در فش��ار به س��ازمان ملل برای تحری��م فروش نفت به 
پیونگ یان��گ در پی آزمایش هس��ته ای هفته پیش این 

کشور انتقاد کرد.
در بیانی��ه کره  ش��مالی آمده اس��ت: دولت ایاالت 
متحده مجبور به پرداخت هزینه ای س��نگین برای زبان 

هیلی خواهد شد.
آمریکا روز جمعه به ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
اعالم کرده اس��ت که خواستار برگزاری نشستی در روز 
دوشنبه است تا درباره پیش نویس قطعنامه تحریم های 

بیشتر علیه کره شمالی به خاطر آزمایش های هسته ای 
و موشکی این کشور، رای گیری انجام شود.

آمریکا از ش��ورای امنیت خواس��ته است تا تحریم 
نفت��ی را علی��ه ک��ره ش��مالی اعم��ال کند، ص��ادرات 
منسوجات این کشور را ممنوع کرده و مانع از استخدام 
نیروی کار کره ش��مالی در کشورهای خارجی شود. در 
متن پیش نویس قطعنامه جدید، آمریکا خواستار توقیف 
اموال و دارایی های رهبر کره ش��مالی و ممنوعیت سفر 

علیه وی شده است.
هنوز معلوم نیست که روسیه و چین چگونه به این 
پیش نویس رای خواهند داد ولی یک مقام ارشد آمریکایی 
روز جمعه نسبت به این مساله ابراز تردید کرده است که 
روس��یه و چین، اقدامی ش��دیدتر از ممنوعیت صادرات 

منسوجات کره شمالی را قبول کنند.
مقام های چین��ی نگرانی خود را نس��بت به اعمال 
تحریم های نفتی علیه کره ش��مالی اعالم کرده و بر این 
باورند که اعمال این تحریم ها می تواند موجب تش��دید 

بی ثباتی در کره شمالی شود.
تصویب قطعنامه در ش��ورای امنیت نیازمند 9 رای 

مثبت بدون رای منفی و وتوی اعضای دائمی است.
پس از انجام ششمین آزمایش هسته ای کره شمالی، 

تنش ها در شبه جزیره کره تشدید شده است.
کره ش��مالی اعالم کرده اس��ت که برای محافظت 
در برابر تهدیدات آمریکا به س��الح های اتمی نیاز دارد. 
قطعنامه ه��ای ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل تاکنون 
نتوانسته اس��ت مانعی برای ادامه برنامه های موشکی و 

اتمی کره شمالی باشد.

عملکرد غیر موثر سیاست خارجی در کشتار مسلمانان میانمار 

پیشتازی
همسایگان

270 هزار آواره از میانمار به بنگالدش گریخته اند

اجساد سالخی شده 
مسلمانان روهینگیا در رودخانه

صفحه 8

مدرس حفاظت شخصیت ها در گفت و گو با سیاست روز:

ترور شخصیت 
جایگزین ترور فیزیکی شده است

راهپیمایی نمازگزاران در محکومیت جنایات میانمار

امروز و در مقابل دفتر سازمان ملل

دانشجویان در اعتراض به کشتار مسلمانان در میانمار تجمع می کنند

عضو مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد:

لزوم مذاکره با دولت میانمار برای جلوگیری از ادامه جنایت ها


