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سپاس ازخوانندگان و کاربران
ما از شما که هر ماه مبلغی هر چند اندک
برای کمک به ادامه ی انتشار رسانه ی  خودتان

 می پردازید از صمیم قلب سپاسگزاریم.
تنها پشتیبانان کیهان لندن 

شما خوانندگان و کاربران هستید.
www.kayhanlife.comروزنامه نگاران و کارکنان کیهان لندن

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

KAYHANLIFE
SPOTLIGHT ON A GLOBAL IRANIAN COMMUNITY

ُکرونا، ویروس بدون مرز

از  بسیاری  ُکرونایی  روزهای  این  در 
خود می پرسند جهان پس از پایان این 
بحران آیا مانند سابق خواهد بود؟ آیا 
دنیا را باید به قبل و بعد از ُکرونا تقسیم 
کرد؟ چنانکه جنگ های جهانی اول و 
دوم چهره جهان را تغییر دادند؟ شمار 
کسانی که به این ویروس مبتال شده اند 
در روزهای گذشته از مرز نیم میلیون 

نفر هم گذر کرد و پیش بینی می شود 
که به زودی این رقم دو برابر خواهد 
شد. اکنون آمریکا بنا بر آخرین آمار با 
بیش از ۸۳هزار نفر مبتال به ُکرونا در 
صدر فهرست قرار گرفته است. رکورد 
کسانی که در پیامد ابتال به این ویروس 
جان خود را از دست داده اند فعال متعلق 

به ایتالیاست.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
www.kayhanlife.com
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سرمقاهل سیاست های آلوده
ُکرونا فرصت و برکت برای لغو تحریم ها؟!

»دهکده کوچک جهانی«؟!
در دو دهه ای که قرن بیست و یک با اختراعات در زمینه ارتباطات فصل 
دیگری در تاریخ بشر آغاز کرده، این پرسش که اگر مناسبات مبتنی بر 
این تکنولوژی متوقف شود چه پیامدهایی خواهد داشت، همواره مطرح 
بوده. حتا مدت هاست موضوع هوش مصنوعی و جایگزینی آنها در مشاغل 
مختلف که به بیکاری انبوه در پنجاه سال آینده دامن خواهد زد، سیاست 
و اقتصاد را به خود مشغول کرده. اما حاال یک موضوع ظاهرا پیش پا افتاده 
مانند ویروس، صرف نظر از اینکه محصول طبیعت یا ساخته ی دست بشر 
باشد، زندگی را در ده ها کشور جهان فلج کرده است. وبا و طاعون و ایدز و 
ایبوال و سارس و آنفوالنزای مرغی و جنون گاوی و... همگی با اینکه نخست 
جوانبی ناشناخته داشتند، مهار شدند. تا طبیعت و انسان بوده و هست، 
آفات دیگری می آیند و می روند و مهار می شوند و البته شاید هم زمانی 

دیگر مهارشدنی نباشند! کسی چه می  داند!
در این میان، یکی از دالیل مهم گسترش بیماری کووید-19 در سراسر 
جهان، بی تردید مناسبات رایج در دنیایی است که آن را مانند یک خانواده 
ملوس به یک »دهکده کوچک جهانی« تبدیل کرده! خانواده ای که در آن 
اعضای شرور و جاه طلب و باجگیر و روان پریش و معتاد به  انواع ناهنجاری ها 
و بی مسئولیت می توانند با یک عطسه و سرفه ی خود هزاران هزار نفر را 

بیمار کرده و به کام مرگ بفرستند. 
آنچه امروز مطرح می شود بیشتر انواع پرسش هاست تا پاسخ! فقط برای نمونه: 
آیا سال ۲۰۲۰ به یک بازنگری آگاهانه ی فردی و اجتماعی در سیاست و 

اقتصاد ملی و جهانی منجر خواهد شد؟ 
آیا ُکرونا می تواند »نسبیت فرهنگی« را چنان به زمین بزند که با صدای 
بلند فرهنگ غذایی چین و هر کشور دیگری را که بجز »حیوانات رایج«، 

بقیه ی جانوران را نیز می خورند، به نقد کشید؟!
آیا »هوم آفیس« برای بسیاری از مشاغل به یک »باید« تبدیل می شود 
تا هم از هزینه های عریض و طویل بوروکراسی کاسته شود و هم رفت و 
آمدهای زائد و غیرضروری درون شهرها و بین شهرها و در نتیجه از آلودگی 

هوا و محیط توسط پروازها و اتومبیل ها کاسته شود؟! 
تشکیل  و  اقتصاد  در  بازنگری  مهمترین  سبب  می تواند  ُکرونا  آیا 

لگام گسیخته ی بازارهای جهانی کار و تولید و مصرف بشود؟! 
آیا ُکرونا می تواند سبب بازنگری در ریخت و پاش سران کشورها شود که 
هزینه ی کنفرانس های جهانی را صرف بهداشت و درمان و آموزش کرده و 

مسائل خود و جهان را با ویدئوکنفرانس »حل« کنند؟!
آیا این فاجعه  با ابعاد و پیامدهای نامعلوم سبب تقویت ابتکارات و اختراعات 
تازه می شود تا »جهان وطنی« ایدئولوژی های آسمانی و زمینی، سیاسی و 
اقتصادی را چنان رد کند که در این »دهکده کوچک جهانی« هر کسی 
خانه ی خود را داشته باشد و در حفظ و آبادی و آزادی آن و مناسبات انسانی 
با همسایگان خود بکوشد؟! آیا بسیاری از آنچه تحت عنوان »جهانی شدن«، 
»امتیاز« و »پیشرفت« به شمار می رفت، »فقدان« و »پسرفت« نیست؟!
پاسخ همه این پرسش ها در آینده است اما یک چیز روشن است: دست کم 
از پانصد سال پیش که ُکپرنیک اعالم کرد انسان و زمین مرکز کائنات

   نیست، نباید پا را از ظرفیت و گلیم خود فراتر نهاد!

=ویروس ُکرونا اگرچه تا کنون هزاران تن را در ایران مبتال کرده و به کام مرگ فرستاده اما از قرار معلوم برای جمهوری 
اسالمی یک »برکت« است که با آن می توان برای لغو تحریم ها تبلیغات راه انداخت!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

قیمت : ٣۵ پوند + هزینه بسته بندی و  پست
کتاب سقوط بهشت را از تاریخ ٢٣ فوریه تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :

برگزاری المپیک۲۰۲۰ در توکیو به ۲۰۲1 
موکول شد

جلسه اضطراری برای لغو یا تعویق گراند ****
اسلم ویمبلدون

تعویق زمان برگزاری المپیاد جهانی شطرنج****
تغییر زمان برگزاری گراند اسلم فرانسه ****

به دلیل ُکرونا
تحویل مشعل المپیک در مراسم بدون ****

تماشاچی به ژاپن
در صفحه 1۰
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در این روزهای ُکرونایی بسیاری از خود می پرسند 
جهان پس از پایان این بحران آیا مانند سابق خواهد 
بود؟ آیا دنیا را باید به قبل و بعد از ُکرونا تقسیم کرد؟ 
چنانکه جنگ های جهانی اول و دوم چهره جهان را 
تغییر دادند؟ شمار کسانی که به این ویروس مبتال 
شده اند در روزهای گذشته از مرز نیم میلیون نفر 
هم گذر کرد و پیش بینی می شود که به زودی این 
رقم دو برابر خواهد شد. اکنون آمریکا بنا بر آخرین 
آمار با بیش از ۸۳هزار نفر مبتال به ُکرونا در صدر 
فهرست قرار گرفته است. رکورد کسانی که در پیامد 
ابتال به این ویروس جان خود را از دست داده اند فعال 

متعلق به ایتالیاست. در کل بیش از ۲۴ هزار نفر بر 
مبنای آمار سازمان جهانی بهداشت تا روز جمعه جان 
خود را از دست داده بودند. البته باید توجه داشت 
که آمار رسمی حداقل دو کشور، جمهوری اسالمی 

و چین، به گفته کارشناسان قابل اعتماد نیستند.
جهان در قرنطینه، ایران در حرکت

برای  تدبیر  بهترین  گویا  لحظه  این  تا  قرنطینه 
جلوگیری از گسترش این ویروس است. اگر برخی 
از کشورها چون کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و فرانسه 
قرنطینه کامل را انتخاب کرده اند و برای کسانی که 
آن را رعایت نمی کنند جریمه و حتی مجازات زندان 
در نظر گرفته  شده، اما در برخی از دیگر کشورها 
واگذار  شهروندان  عهده  به  کامل  قرنطینه  اجرای 
شده، اگرچه بسیاری از اماکن و فعالیت ها متوقف 
»تدبیری  ابتدا  در  که  قرنطینه  ایران  در  شده اند. 
قرون وسطایی« اعالم شده بود، پس از عقب نشینی 
حکومت نیز تا زمان تنظیم این گزارش به صورت 
جدی به اجرا در نیامده است. به عنوان مثال قرار 
بود تمام جاده هایی که به تهران ختم می شوند بسته 
شوند، ولی جمعه اتوبان تهران- کرج و تهران- قم باز 
شد. همزمان با نوروز نیز حداقل ۲۰۰ هزار نفر شهر 
قم را، که مرکز شیوع ویروس ُکرونا در ایران بود، 

ترک کرده و به مناطق دیگر کشور رفتند.
در این روزها در تمام نشست ها و مجامع بین المللی 
صحبت از همبستگی و همیاری است. بیست کشور 
صنعتی جهان که با نام »جی۲۰« شهرت دارد، در 

نشست مجازی خود اعالم کردند ۵ تریلیون دالر 
به مقابله با پیامدهای ناگوار این بحران اختصاص 
خواهند داد. بانک جهانی نیز ۲۵ میلیارد دالر بودجه 
جالب  است.  داده  اختصاص  ُکرونا  با  مقابله  برای 
است که در جلسه منطقه ای آفریقا و خاورمیانه که 
به همین منظور از جانب بانک جهانی در همکاری 
با صندوق بین المللی پول به صورت مجازی برگزار 
شد، از جمهوری اسالمی اصال دعوت به عمل نیامد. 
اتحادیه اروپا اعالم کرد که ۲۰ میلیون یورو به ایران 
کمک خواهد کرد. در ابتدا قرار بود این کمک ها نه 
به صورت نقدی بلکه دارو و تجهیزات باشد، ولی 
از  دیگر  مصارف  برای  که  اسالمی  جمهوری  گویا 
جمله کسری بودجه به شدت به پول احتیاج دارد، 
هرگونه کمک غیرنقدی را رد می کند. پیتر استانو 
سخنگوی جوزپ بورل مقام ارشد سیاست خارجی 
و امنیت اتحادیه اروپا، در مورد نحوه این کمک ها 
پاسخ دقیقی نمی دهد و فقط می گوید »کمک ها به 
اشکال مختلف و از طریق نهادهای همکار اتحادیه 
اروپا در منطقه انجام خواهد گرفت«. وی می افزاید 
»این حمایت تنها کمک های بهداشتی و تجهیزات 

پزشکی« را در بر نخواهد گرفت.
جمهوری اسالمی به دنبال پول نقد

حکومت ایران در این بحران نیز در موقعیت مناسبی 

قرار ندارد: از سویی خواهان برداشته شدن تحریم ها با 
این بهانه است که احتیاج به منابع الزم برای مقابله با 
بحران ُکرونا دارد و از سوی دیگر دست رد به سینه ی 
کمک  پیشنهاد  که  می زند  کشورهایی  و  نهادها 
پزشکان سازمان  و  از کارشناسان  داده اند. گروهی 
»پزشکان بدون مرز« که برای برپایی بیمارستانی 
صحرایی به اصفهان رفته بودند، ۲۴ ساعت پس از 
ورود به ایران با دو هواپیما تجهیزات، از کشور اخراج 
شدند. میشل الیویه الشاریته از مسئولین این نهاد 
فرانسوی به کیهان لندن می گوید »ما تیم پزشکی 
و تجهیزات برپایی یک بیمارستان ۵۰ تختخوابی را 

پس از دوهفته مذاکره با بهرام قاسمی سفیر جمهوری 
از دالیل  و  ایران کردیم  روانه  پاریس،  اسالمی در 
تغییر نظر مقامات تهران کامال بی اطالع هستیم.« 
قبل از آن مقامات جمهوری اسالمی پیشنهاد  ارسال 
تجهیزات بهداشت و درمان از سوی آمریکا را نیز با 

دالیل واهی رد کرده بودند.
در این میان، در بسیاری از کشورها اگرچه تالش ها 
مداوای  و  ویروس  این  گسترش  از  جلوگیری  بر 
است،  متمرکز  شده اند،  مبتال  آن  به  که  کسانی 
ولی از هم اکنون برای آینده و دوران پسابحران نیز 
برنامه ریزی می کنند. طوالنی شدن دوران قرنطینه 
و تعطیلی نهادهای تولیدی در بسیاری از کشورهای 
و  بیکاری  از  موجی  قوی،  اقتصاد  با  و  پیشرفته 
داشت.  خواهد  دنبال  به  را  اقتصادی  بحران های 
برنامه ریزی برای حل مشکالت معیشتی شهروندان 
در دوران قرنطینه و به ویژه بازسازی اقتصادی پس از 
آن، به اندازه درمان مبتالیان و تالش برای جلوگیری 
در  دارد.  بسیار  اهمیت  ویروس  این  گسترش  از 
بسیاری از کشورهای اروپایی و ایاالت متحده آمریکا 
تدابیری برای حمایت از کسانی که در این دوران با 
مشکالت معیشتی درگیرند اتخاذ شده است. بدون 
حمایت از اقشار ضعیف تر نمی توان انتظار داشت که 

شهروندان قرنطینه را رعایت کنند. 
طرحی  هیچ  کشورها،  این  برخالف  اما  ایران  در 
و  آسیب پذیر  و  گروه های ضعیف   از  برای حمایت 
حاشیه نشینان در نظر گرفته نشده است. اگر قرنطینه 

که  کسانی  شود،  هم  اجرا  الزم  با سختگیری های 
روزمزد هستند به سختی قادر به ماندن در خانه 
خواهند بود و برای کار مجبور به شکستن قرنطینه 
است  عظیمی  مشکالت  از  جدا  این  شد.  خواهند 
افزوده  قبلی  بر مشکالت  ُکرونا  بحران  از  که پس 

خواهند شد.
اضطراری  شرایط  در  که  سال هاست  ایران  اقتصاد 
نمی توان  ترفندی  با هیچ  و  بحرانی بسر می برد  و 
گناه آن را چه امروز و چه در آینده به گردن ُکرونا 
تنها  نیز  آمریکا  اخیر  تحریم های  انداخت. چنانکه 
دلیل بحران اقتصادی در جمهوری اسالمی نیستند. 
و  علمی  برنامه  ی  هیچگونه  روحانی  حسن  دولت 
عملی  نه تنها برای این دوران و حمایت از قشرهای 
ضعیف تر جامعه و به ویژه حاشیه نشینان ارائه نداده 
و  دهان پرکن  نام های  با  بلکه جز طرح هایی  است 
اقتصادی  بازسازی  برای  برنامه ای  هیچ  غیرعملی 
کشور نداشته و پس از پایان  مبهم این بحران نیز 
نخواهد داشت. چه دو دولت او و چه نظام جمهوری 
اسالمی در همه سال های گذشته نشان داده اند که 
اصوال در این زمینه دانش و آگاهی کافی و استعداد 
و کارآمدی ندارند و هیچ امیدی هم به تغییر این 

ناتوانی و بی استعدادی نیست!
احمد رأفت

شیوع ویروس ُکرونا و بیماری کووید-۱۹ به 
یکی از بزرگترین رویدادهای جهان در چند 
دهه ی اخیر تبدیل شده است. حدود یک 
سوم جمعیت جهان در قرنطینه و محدودیت  
این  زنجیره ی  بتوان  تا  می کنند  زندگی 

ویروس را گسست.
در این روزهایی که دولت های بیش از ۱۸۰ 
کشور جهان همه تمرکز خود را بر حفظ  
کشورشان  مردمان  زندگی  و  تندرستی 
از  اسالمی  جمهوری  مقامات  گذاشته اند 
ُکرونا  با  یکسو الف می زنند که در مقابله 
از سوی دیگر  و  از همه کشورها جلوترند 

مرثیه ی تحریم  می خوانند.
ویروس ُکرونا تا کنون طبق آمار »رسمی«، 
که ناظران رقم واقعی آن را دست کم بیش 
از پنج برابر می دانند، بیش از ۳۰ هزار نفر 
در ایران را مبتال کرده و حدود ۳۰۰۰ هزار 
نفر را به کام مرگ فرستاده است. همزمان 
عملکرد دولت با گذشت چند هفته از شیوع 
سیستمی  کشور،  در  ُکشنده  ویروس  این 
ناکارآمد، غیرمسئول و دروغگو را بار دیگر 

به نمایش گذاشته است.
ناهماهنگی و مدیریت نامنجسم جمهوری 
اسالمی در رویارویی با ویروسی که به سرعت 
در سرتاسر ایران پراکنده شده، با اقدامات 
تبلیغاتی و موج سواری مقامات مختلف بر 

روی تحریم ها رقت انگیزتر شده است.
محاسبه سود و زیان میان جان مردم و 

آرمان های نظام
ادعاها و رفتارهای متناقض مقامات جمهوری 
اسالمی نشان می دهد که آنها با یک محاسبه 
درباره نیازهای مردم و عزم و همت جدی 
برای مهار این بحران  اهداف و آرمان های 

بلندمدت خود، دومی را برگزیده اند.
حتی  دولت  هدف گذاری،  همین  دلیل  به 
در  ُکرونا  شیوع  رسمی  اعالم  از  پس 
قرنطینه ی  برابر  در  هفته هاست  کشور، 
سختگیرانه و جدی  مقاومت می کند. حتی 
در پرسفرترین روزهای ایران، نوروز، جاده ها 
جمعیتی  جابجایی  بیشترین  و  مانده  باز 
به  تهران  مانند  شهرها  پرجمعیت ترین  از 
کشور  شمال  مانند  مناطق  پرخطرترین 
بطور  را  بیماری  شیوع  و  گرفت  صورت 

تصاعدی گسترش داد!
تشکیل  اسالمی،  شورای  مجلس  تعطیلی 
و  »ستاد«  عنوان  زیر  موازی  گروه های 
مبارزه  اصطالح  به  »بسیج«  و  »قرارگاه« 
با ُکرونا که همه با هم نیز نتوانسته اند یک 
سیاست و اقدام مؤثر را تعیین کرده و به 
درستی اجرا کنند از جمله نتایج رها کردن 
مردم در این شرایط است آنهم در حالی که 
مقامات نظام خود را با برخورداری از امکانات 
بهداشتی و درمان که در اختیار مردم نیست، 

خود را قرنطینه کرده اند!
تصمیمات روزهای اخیر مبنی بر تعطیلی 
برخی اصناف و ایجاد محدودیت های عبور 
و مرور نیز در پی ایستادگی بی دریغ کادر 
انتقادهای  همینطور  و  درمان  و  پزشکی 
شدید کارشناسان و برخی رسانه ها صورت 
از  نیست  مشخص  که  حالی  در  گرفته. 
یکسو این اقدامات بطور کامل انجام شود و 
از سوی دیگر حتی انجام آنها در شرایطی 
که هفته ها از شیوع ویروس گذشته است، 

ثمربخش باشد یا نه!
تا  بیمارستان ها  در  طلبه ها  از جوالن 

توهمات عظما
نیز  بحران  این  در  اسالمی  جمهوری 
تندرستی و جان مردم را به ُسخره گرفته. 
با  همراه  بسیجیان  و  آخوندها  جوالن 
»عطر  و  بنفشه«   »روغن  و  نوحه خوانی 
پیامبر« و »خاک تربت« در بیمارستان ها و 
بهم ریختن پروتکل های بهداشت و درمان 
حتی در بخش های ایزوله برای نمایش »طب 
اسالمی« تنها بخشی از تبلیغات رقت انگیز 
جمهوری اسالمی در برابر قامت بلند دانش 

و پیکر ستبر تخصص است.
با جابجا  در آنسو رهبر جمهوری اسالمی 
دارد  اصرار  تخیل  و  توهم  مرزهای  کردن 
نقاط  دیگر  با  ایران  در  ُکرونا  ویروس  که 
و »آنها« که ویروس  جهان متفاوت است 
را فرستاده اند یک مدل خاص و مطابق با 
خواص »ژنتیک ایران« تهیه کرده اند! »مقام 
به  نیز  را  اجّنه  پای  معظم رهبری« حتی 
این بحران که وی احتمال می دهد »حمله 
بیولوژیک« باشد، باز کرده و هوادارانش حتی 
اجتماعی  شبکه های  در  جّنی  تفاسیر  به 
پرداختند تا این توهمات را نزد طرفداران 

نظام تقویت کنند.
اما به نظر می رسد در این میان، مأموریت 
اصلی بر عهده وزارت خارجه گذاشته شده تا 
با همراهی البی خارج کشور به مظلوم نمایی 
پرداخته و به دولت آمریکا فشار بیاورند که 
برای  یا  و  لغو  ُکرونا  دلیل  به  را  تحریم ها 
مدتی آن را یا حتی فقط بخشی از آن را 

تعلیق کند.
فرافکنی با ُکدواژه ی »لغو تحریم«

جمهوری اسالمی که طی ۴۰ سال با پول 
نفت و بهره مندی از زیرساخت های اقتصادی 
پیش از انقالب، قادر نشد چرخ اقتصاد ایران 
دلیل  به  و  آورد  در  حرکت  به  درست  را 
انحصار قدرت در دست خانواده های مافیایی 
و افراد ناکارآمد، به یک حکومت دزدپرور و 
است  روشن  تبدیل شد،  رانتخوار  و  فاسد 
که هر بحران سیاسی و اجتماعی را فقط 
کند  خاموش  و  مهار  می تواند  سرکوب  با 
اما سرکوب درباره اقتصاد و ویروس کارآیی 

ندارد!
»لغو  ُکدواژه ی  با  فرافکنی  رو  همین  از 
تحریم« یک هفته پس از اعالم رسمی شیوع 
ُکرونا در دستور کار قرار گرفت. پیش درآمد 
آن را محمدجواد ظریف و فعاالن رسانه ای 
همسو با دولت روحانی آغاز کردند و بعد 
بر آن گرفت که در  روحانی چنان ضربی 
بیکاری،  عامل  را  آمریکا  عجیب  سخنانی 
و  کارخانه ها  بحران های  نقدینگی،  نبود 
همه مشکالت زیربنایی و روبنایی اقتصاد 

ایران دانست!
و  ظریف  محمدجواد  روحانی،  حسن 
بر  حالی  در  اسالمی  جمهوری  هواداران 
»نبود دارو و تجهیزات بهداشتی و درمانی« 
مدعی  و  می دادند  مانور  تحریم  دلیل  به 
توانست  با تحریم نخواهد  بودند که نظام 
همزمان  که  کند  مهار  را  ُکرونا  بحران 
صدها تُن کمک  بشردوستانه شامل کاالها 
سوی  از  درمانی  و  بهداشتی  تجهیزات  و 
راهی  بین المللی  سازمان های  و  کشورها 

ایران شده بود.
بروز  از  پیش  آمریکایی  مقامات  آنسو  در 
بحران ُکرونا به تکرار تأکید می کردند که 
ایران  به  پزشکی  تجهیزات  و  دارو  واردات 
مشمول تحریم نیست و حتی کانال مالی 
در  متحده  ایاالت  منافع  حافظ  سوئیس، 
ایران، با ابتکار آمریکا پیش از ُکرونا و پس 

از ناکامی ساز و کار مالی »اینستکس« به 
راه افتاد! منتها مقامات جمهوری اسالمی 
که  می گویند  بی زبانی  زبان  با  همچنان 
و  تجهیزات  نه  و  می خواهند  نقد«  »پول 

کمک غیرنقدی!
جمهوری اسالمی برای گرفتن پول نقد و نه 
تجهیزات پزشکی آنقدر مصم است که حتی  
پزشکان بدون مرز را نپذیرفت و اعالم کرد با 

هیچگونه کمبودی روبرو نیست!
لغو  برای  ُکرونا  شرایط  از  استفاده  سوء 
میشل  که  رفت  پیش  جایی  تا  تحریم ها 
باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل 
تحریم  درباره  نظر  تجدید  متحد خواستار 
روزنامه  شد.  ُکرونا  با  درگیر  کشورهای 
ایاالت  از  بریتانیا  درخواست  از  گاردین 
برای کاستن  متحده در محافل خصوصی 
تحریم ها علیه جمهوری اسالمی خبر داد و 
اتحادیه اروپا ۲۰ میلیون یورو پول نقد برای 
جمهوری اسالمی آماده کرد تا به مقامات 

نظام تحویل دهد. 
ارسال  برای  نیز  آمریکا  دولت  حتی 
اعالم  ایران  به  بشردوستانه  کمک های 
آمادگی کرد به شرطی که »هیچ بخشی 

قرار  تروریست ها  اختیار  در  پول  این  از 
نه  اما  اسالمی  مقامات جمهوری  نگیرد.« 
را رد کردند  ایاالت متحده  تنها پیشنهاد 
لغو  و  مظلوم نمایی  برای  نیز  آن  از  بلکه 
این  روحانی  کردند.  استفاده  تحریم ها 
و  گل آلود«  آب  »لیوان  را  آمریکا  کمک 
محمدجواد ظریف آن را »منافقانه« خواند 
متهم کرد که  را  آمریکا  و علی خامنه ای 
که  بفرستد  ایران  به  داروهایی  می خواهد 

ویروس ُکرونا را ماندگار کند!
با اینهمه مقامات آمریکا با خونسردی تالش 
بفهمانند  اسالمی  جمهوری  به  می کنند 
این کارها نه تنها فایده ای ندارد بلکه مانع 
تحریم های تازه نیز نمی شود! دولت آمریکا 
طی روزهای گذشته از چند عیدی تحریمی 
شرکت های  و  نهادها  و  افراد  شامل  دیگر 
به  متهم  که  اسالمی  به جمهوری  وابسته 
تروریستی  تحرکات  به  کمک  و  پولشویی 

هستند رونمایی کرد!
آمریکا  از  اصرار،  از جمهوری اسالمی 

انکار
همچنین ایاالت متحده آمریکا مدت معافیت 
تحریمی عراق برای واردات انرژی از ایران را 
به ۳۰ روز کاهش داده است. گفته می شود 
در  که  کرده اند  تهدید  آمریکایی  مقامات 
صورت ادامه تحرکات نظامی و تروریستی 
جمهوری اسالمی در عراق، این معافیت دیگر 

تمدید نخواهد شد.
به  بی توجه  اما  اسالمی  مقامات جمهوری 
تالش  جدید،  تحریم های  و  محدودیت ها 
می کنند با تعلیق حتی بخش کوچکی از 

تحریم ها خود را پیروز نشان دهند.
دولت،  هیئت  جلسه  در  روحانی  حسن 
ششم فروردین ۹۹، به نقل از مقامات یکی 
از کشورهای عضو غیردائم شورای امنیت 
آزادسازی  برای  طرحی  آماده سازی  از 
پول های مسدود شده ایران خبر داد. آلمان، 
بلژیک، آفریقای جنوبی، اندونزی، جمهوری 
وینسنت،  مجمع الجزایر سنت  دومینیکن، 
اعضای  ویتنام،  و  استونی  تونس،  نیجر، 
اما  امنیت هستند  غیردائم کنونی شورای 
روحانی نگفته مقام کدام یک از این کشورها 

چنین خبری را به او داده است.
ساعتی بعد از این سخنان، عبدالناصر همتی 
رئیس بانک مرکزی با لحنی پیروزمندانه این 
خبر را به شکل دیگری در مقابل خبرنگاران 

اعالم کرد: »با تالش های وزارت امور خارجه 
منابع  از  بخشی  احتماال  مرکزی  بانک  و 
مسدود شده ایران که به ناحق توسط آمریکا 

مسدود شده بود، آزاد خواهد شد.«
هرچند ناظران عقیده دارند افزایش تنش 
روزنه  تقریبا  جدید  تحریم های  و  کالمی 
تحریم های  کاهش  یا  لغو  برای  امیدی 
جمهوری  ما  ا رد  نمی گذا باقی  آمریکا 
امیدوارند  البیگرانش همچنان  و  اسالمی 
بهره برداری  کرونا«  »تحریم-  معادله  از 
کند آنهم در حالی که از یکسو جمهوری 
اسالمی بدون تحریم ها و با نفت بشکه ای 
هیچ  مدیریت  به  قادر  نیز  دالر   ۱۲۰
بحرانی نبوده  و از سوی دیگر کارشناسان 
معتقدند بحران ُکرونا در ایران هنوز به اوج 
پنهانکاری  با  نظام  خود  و  نرسیده  خود 
با  کشور،  به  ُکرونا  ورود  انکار  و  دروغ  و 
نکردن  قرنطینه  و  به چین  پروازها  ادامه 
سازمان  ر  هشدا نگرفتن  جدی  و  قم 
بهداشت جهانی و اجرا نکردن پروتکل های 
بهداشتی و محدودیت های الزم، به شیوع 

آن دامن زده است.
روشنک آسترکی

سیاست های آلوده
ُکرونا فرصت و برکت برای لغو تحریم ها؟!

ُکرونا، ویروس بدون مرز

=ویروس ُکرونا اگرچه تا کنون هزاران تن را در ایران مبتال کرده و به کام مرگ فرستاده اما از 
قرار معلوم برای جمهوری اسالمی یک »برکت« است که با آن می توان برای لغو تحریم ها تبلیغات 

راه انداخت!

 چند تن از کادر پزشکی قبل از ترک مرکز شیوع ویروس جدید ُکرونا در ووهان با پرچم حزب 
کمونیست چین عکس یادگاری می گیرند! 1۷ مارس ۲۰۲۰
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مایک پمپئو: مقامات جمهوری اسالمی بیش از یک 
میلیارد یورو جهت تجهیزات پزشکی را دزدیده اند

آمریکا  خارجه  =وزیر 
می گوید رژیم ایران از سال 
۲۰1۲ بیش از 1۶ میلیارد برای 
تروریسم در خارج از کشور 
مقاماتش  و  کرده  هزینه 
بیش از یک میلیارد یورو را 
درمانی  تجهیزات  برای  که 
بود  شده  گرفته  نظر  در 
غارت کردند و مذبوحانه به 
و  ماسک، دستکش  احتکار 
تجهیزات مورد نیاز بیش از 
حد برای فروش در بازار سیاه 

دست زدند.
ایران  خود  =»مدارک 
ژانویه  از  که  می دهد  نشان 
بدون ممانعت تحریم های  و 
شرکت های  آمریکا، 
بهداشتی قادر به وارد کردن 
کیت های آزمایشی بوده اند.«
=»ایاالت متحده بیش از 
کمک های  دالر  میلیون   1۰۰
پزشکی به کشورهای دیگر 
ایران  مردم  به  جمله  از 
پیشنهاد کرده ولی خامنه ای 
را  آمریکایی ها  کمک های 
او  که  دلیل  این  به  کرد  رد 
خستگی ناپذیر به فرافکنی و 
نظریه های توطئه می پردازد 
و ایدئولوژی را بر مردم ایران 

ترجیح می دهد.«
روابط  ارشد  =مشاور 
خارجه  وزارت  عمومی 
متحده  ایاالت  آمریکا: 
همکاری  نوع  هر  قاطعانه 
با  مقابله  برای  را  جن ها  با 
رژیم  بدخیم  فعالیت های 

ایران رد می کند!
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در 
بیانیه ای با عنوان »دروغ های خامنه ای 
را  مردم  جان  ووهان  ویروس  درباره 
درباره  را  مطالبی  می اندازد«  خطر  به 

پنهانکاری های رژیم ایران در رابطه با 
ویروس ُکرونا بیان کرد.

اجتماعی  شبکه های  گزارش  به 
وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی، 
مارس  دوشنبه ۲۳  که  بیانیه  این  در 
سخنگوی  دفتر  توسط  فروردین(   ۴(
وزارت خارجه آمریکا منتشر شد، آمده 
ویروس  درباره  خامنه ای  »دروغ های 
ووهان زندگی مردم را در معرض خطر 

قرار می دهد.«
پمپئو اعالم کرده است که »مطالب 
ویروس  درباره  خامنه ای  ساختگی 
مردم  و  آمریکایی ها  ایرانیان،  ووهان، 
را در معرض خطر  نقاط جهان  دیگر 

مهم  حقایق  می دهد.  قرار  مضاعف 
هستند.« وی سپس نوشته است: اینها 
چند نمونه از حقایقی هستند که رژیم 
جهان  کل  از  را  آنها  می خواهد  ایران 
در  که  است  این  کند:حقیقت  پنهان 
که  ایر  ماهان  هواپیمایی  بهمن،  ماه 
مسبب اصلی مرگ و میر است حداقل 
۵۵ دفعه بین تهران و چین پرواز کرد 
مردم  کردن  آلوده  باعث  ادامه  در  که 
ایران شد. اولین موارد #کووید_۱۹ در 
حداقل ۵ کشور، مستقیم از ایران وارد 
شده بودند که جان میلیون ها نفر را در 

معرض خطر قرار دادند.
ایران  رژیم  که  است  این  حقیقت 
هشدارهای مکرر مقامات بهداشت خود 
مرگ  مورد  اولین  و  گرفت  نادیده  را 
ناشی از ویروس ُکرونا را برای حداقل 
۹ روز انکار کرد. رژیم همچنان به مردم 
ایران و دنیا درباره تعداد موارد ابتال و 
مرگ دروغ می گوید. متاسفانه این آمار 
بسیار باالتر از آنچیزیست که رژیم به 

آن اعتراف می کند.
از آنجا که رژیم  حقیقت این است، 
می کند،  بیشتر  پول  درخواست  ایران 
اشاره به این نکته مهم است که از سال 

۲۰۱۲ رژیم بیش از ۱۶ میلیارد برای 

شهروند  وایت  =مایکل 
از آزادی  آمریکایی که پس 
تحت  زندان  از  موقت 
حفاظت سفارت سوئیس در 
عالئم  با  داشت  قرار  تهران 
مشکوک به ویروس ُکرونا در 

بیمارستان بستری شد.
می گویند  وی  =خانواده 
او از زمان آمدن به مرخصی 
عالئم ابتال به ُکرونا پیدا کرده 
و دچار تب، خستگی، سرفه 
برای  و  است  نفس  تنگی   و 
درمان باید فوری به آمریکا 

منتقل شود.
خانواده مایکل وایت شهروند آمریکایی به 
گروگان گرفته شده در ایران که اخیرا به 
عنوان آزادی موقت به سفارت سوئیس 
حافظ منافع آمریکا در تهران تحویل داده 
شد، در یک رشته توییت اعالم کردند 
مایکل مبتال به ُکروناویروس شده است. 
آنها خواستار انتقال او به آمریکا برای 

درمان وی شده اند.
در این توییت ها آمده: »مایکل وایت از 
زمان آمدن به مرخصی عالئم ابتال به 
ُکرونا پیدا کرده و دچار تب، خستگی، 
سرفه و تنگی  نفس است. در حالی که 
هنوز نتایج آزمایش را دریافت نکرده، در 
آخر هفته برای او هیدروکسی کلروکین 
بیمارستان  در  امروز  و  کردند  تجویز 

خانواده مایکل وایت می گویند او مبتال به ُکرونا 
شده و باید به آمریکا منتقل شود

                                                                                            مایکل وایت

بستری شد.«
نوشته اند: »مایکل یک  آنها همچنین 
بیمار مبتال به سرطان با مصونیت پایین 
است که در بخش شلوغی از بیمارستان 
اضطراری  او  وضعیت  و  شده  بستری 
است. عصر چهارشنبه بیل ریچاردسن 
درخواست خانواده را مستقیم به مقامات 
ارشد ایران برای جابجایی فوری درمانی و 
بشردوستانه مایکل تحویل داد. این امر نه 
تنها به مایکل اجازه می دهد که در آمریکا 
تحت درمان مضاعف قرار بگیرد بلکه از 
تماس بیشتر او با شهروندان ایرانی و در 
معرض خطر قرار دادن آنها جلوگیری 
می کند و دست پرسنل پزشکی را نیز 
برای درمان شهروندان خود باز می کند. 
در این وضعیِت بحراِن سالمتی به نفع 
همه است که انتقال فوری مایکل برای 

درمان تسهیل شود.«
مایکل وایت که تیرماه سال ۱۳۹۸ در 
با  اسفند  روز ۲۹  شد  بازداشت  ایران 
مرخصی پزشکی از زندان بطور موقت 
سفارت  حفاظت  تحت  او   شد.  آزاد 
سوئیس در تهران قرار دارد و به شرط 
صورت  به  و  ایران  خاک  ترک  عدم 

مشروط آزاد شده است.
مایکل وایت که سابقه خدمت در نیروی 
دریایی آمریکا را دارد به اتهام »توهین« 
به علی خامنه ای و »انتشار عمومی یک 
زندان  سال  به ۱۰  عکس خصوصی« 
به  ابتال  سابقه  او  است.  شده  محکوم 
سرطان دارد و حاال در این شرایط ابتال 
نظر  از  برای وی که  ُکرونا  بیماری  به 
جسمانی جزو افراد آسیب پذیر محسوب 

می شود بسیار خطرناک است.

= همتی: با تالش هایی که 
بانک  و  خارجه  امور  وزارت 
به  است  داده  انجام  مرکزی 
و  رسیده ایم  خوبی  نتایج 
بخشی  شدن  آزاد  احتمال 
ما  شده  مسدود  منابع  از 
که به ناحق از سوی آمریکا 

مسدود شده می رود.
جمهوری  =مقامات 
تحریم  می گویند  اسالمی 
سدی در برابر مبارزه با ُکرونا 
امکانات  کمبود  با  و  شده 
روبرو هستند اما تیم اعزامی 
پزشکان بدون مرز به ایران 

اجازه فعالیت نیافت!
پروژه  با  ایران  =رژیم 
ارتباط  و  مظلوم نمایی 
دنبال  به  ُکرونا  و  تحریم 
کسری   تا  است  نقد  پول 
هزینه های  دیگر  و  بودجه 
وگرنه  کند.  جبران  را  خود 
امکانات  همین  مدیریت  در 
موجود نیز در مقابله با ُکرونا 

ناموفق است!
جمهوری  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
اسالمی از احتمال آزاد شدن بخشی از 
پول های ایران که به دلیل تحریم بلوکه 

شده بود خبر داد.
بانک  کل  رئیس  همتی  عبدالناصر 
فروردین   ۶ چهارشنبه  روز  مرکزی 
۱۳۹۹ در حاشیه جلسه هیئت دولت 
گفته است که بخشی از پول های ایران 
که به گفته وی »به ناحق توسط آمریکا 
وزارت  کمک  با  بود«  شده  مسدود 
خواهد  باز  کشور  به  مرور  به  خارجه 
گشت.همتی افزوده »با تالش هایی که 
وزارت امور خارجه و بانک مرکزی انجام 
داده است به نتایج خوبی رسیده ایم و 
منابع  از  بخشی  شدن  آزاد  احتمال 
مسدود شده ما که به ناحق از سوی 
آمریکا مسدود شود می رود از این رو 
امیدواریم با آزاد شدن این منابع آنها را 
برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و 
هر چیز که مورد استفاده مردم است به 

کار بگیریم.«
ایران  در  ُکرونا  شیوع  گسترش  با 
ظریف  محمدجواد  روحانی،  حسن 
کردند  تالش  دولتی  مقامات  دیگر  و 
جمهوری  علیه  آمریکا  تحریم های 

مدیریت  اصلی عدم  عامل  را  اسالمی 
بحران ُکرونا قلمداد کنند. در این میان 
البی جمهوری اسالمی و هوادارانش در 
خارج از کشور نیز در این مسیر همراه 
شدند و تبلیغات زیادی علیه تحریم در 

شرایط ُکرونا راه انداخته اند.
محمدجواد ظریف در پیام نوروزی، 
توئیت ها و مصاحبه هایش بیش از آنکه 
ابزاری  به  را  آن  باشد  نگران  ُکرونا  از 
برای برجسته  کردن تحریم ها تبدیل 
و تالش کرد نشان دهد که تحریم ها 
ُکرونا و  به  ایران  ابتالی مردم  موجب 
ویروس  این  از  ناشی  مرگ  افزایش 
شده است.یک کمپین اینترنتی نیز با 
عنوان »لغو تحریم های ظالمانه ایاالت 
متحده علیه ایران« و با تبلیغات فراوان 
جمهوری  خارجه  وزارت  تیم  توسط 
دولت  البی  و  شد  راه اندازی  اسالمی 
در درون و بیرون از ایران با تمام قوا 
برای جمع آوری امضا تالش کردند. این 
میلیون  یک  نتوانست  البته  تالش ها 
و  داخل  در  ایرانی  میلیون ها  از  امضا 

خارج جمع کند!
حسن روحانی نیز نه تنها در نامه ای 
خواستار  آمریکا  مردم  به  تبلیغاتی 
فشار ملت آمریکا بر دولت این کشور 
برای برداشته شدن تحریم ها شد بلکه 
نامه نگاری وی با رهبران و سیاستمداران 
کشورهای دیگر نیز در این رابطه ادامه 
یافت.تا کنون اما فقط کشورهای چین، 
روسیه و پاکستان نسبت به تحریم ها 
شرایط  در  اسالمی  جمهوری  علیه 
دادند.  نشان  واکنش  ُکرونا  شیوع 
همچنین روزنامه بریتانیایی گاردین از 
درخواست بریتانیا از ایاالت متحده در 
محافل خصوصی برای کاستن تحریم ها 
علیه جمهوری اسالمی برای مبارزه با 

ویروس ُکرونا خبر داد.
جمهوری  سفیر  بعیدی نژاد  حمید 
اسالمی در ایران نیز از هول هلیم در 

دیگ افتاده و ابتکار وابستگان رژیم را 
اشتباه  انگلیس  پارلمان  درخواست  با 
گرفت و درباره آن با آب و تاب توئیتی 
منتشر کرد. وی مدعی شد: »پارلمان 
از  »دادخواستی«،  ثبت  با  انگلیس 
که  است  نموده  تقاضا  آمریکا  دولت 
را  ایران  علیه  خود  تحریم های  فوراً 
در دوره ی بیماری کورونا لغو نماید. 
این دادخواست را تا این لحظه بیش 
و  اتباع  کرده اند.  امضا  نفر   ۱۱۰۰ از 
این  می توانند  بریتانیا  اقامت کنندگان 
در  وی  نمایند.«  امضا  را  درخواست 
روزهای بعد نیز به تبلیغ این »پتیشن« 

در توئیترش پرداخته است!
سازمان ملل متحد نیز در برابر این 
سازماندهی  و  مظلوم نمایی  پروژه ی 
شده از سوی جمهوری اسالمی واکنش 
نشان داده است. میشل باچله کمیسر 
بشر سازمان ملل متحد  عالی حقوق 
بطور کلی اعالم کرد با توجه به تاثیر 
تحریم های گسترده بر بخش بهداشت 
با  که  کشورهایی  در  بشر  حقوق  و 
اپیدمی ویروس ُکرونا روبرو هستند، این 
تحریم ها باید مورد ارزیابی قرار بگیرند.

اکنون رئیس کل بانک مرکزی نیز ابراز 
امیدواری کرده که بخشی از پول های 
بلوکه شده ایران توسط آمریکا آزاد و به 
نام مردم و به کام جمهوری اسالمی در 
اختیار رژیم ایران قرار بگیرد.در صورت 
ایران  آزاد کردن پول های بلوکه شده 
می توان  تحریم،  اثر  بر  آمریکا  توسط 
اسالمی  جمهوری  که  گرفت  نتیجه 
توانسته با مظلوم نمایی از شرایط ُکرونا 
و به نام مردم ایران، بخشی از کسری 

شدید بودجه خود را جبران کند!
اعزامی  تیم  که  حالیست  در  این 
اجازه  ایران  به  مرز  بدون  پزشکان 
جمهوری  مقامات  و  نیافتند  فعالیت 
و  گرفته  را  آنها  هدایای  اسالمی 

خودشان را نپذیرفتند.

پروژه تبلیغاتی »ُکرونا-تحریم«:
 احتمال آزادی بخشی از منابع بلوکه شده ایران؛

 به نام مردم و به کام جمهوری اسالمی

پیام نوروزی دونالد ترامپ:
 ایرانیان شجاع سال گذشته در اعتراض به فساد 

حکومت به پا خاستند
آشکار  ایران  =مردم 
خواستار  که  کرده اند 
را  آنها  که  هستند  رهبری 
منافع  نه  و  کند،  نمایندگی 
رژیم فاسدش را. مردم ایران 
سزاوار رهبرانی هستند که 

صدای آنها را بشنوند.
پتانسیل  ایران  =مردم 
که  دارند  بزرگی 
استفاده نشده . فرهنگ آنها 
پر از طراوت است و ایرانیان 
از  مختلف،  زمینه های  در 
حقوق،  تا  علوم،  و  ریاضی 

فناوری، و هنر برتری دارند.
متحدان  با  همراه  =ما 
سراسر  در  خود  شرکای   و 
جهان، برای آینده ای آزادتر 
دعا  ایران  برای  روشن تر  و 

می کنیم.
جمهوری  رئیس  ترامپ  دونالد 
نخستین  در  فروردین  اول  آمریکا 
پیامی  در  خورشیدی  نو  سال  روز 
ضمن شادباش به مناسب نوروز گفت 
هستند  رهبرانی  سزاوار  ایران  مردم 
آنها  به  و  بشنوند،  را  آنها  که صدای 

احترام بگذارند.
بهترین ها  »من  آمده  پیام  این  در 
را برای آنهایی که نوروز را اینجا در 
جشن  جهان  سراسر  در  و  آمریکا 
عنوان  به  می کنم.  آرزو  می گیرند، 
نو  سال  آغاز  نوروز  بهار،  روز  اولین 
ایرانی را رقم می زند و از سوی ایرانیان 
و بسیاری دیگر در سراسر خاورمیانه، 
و  متحده  ایاالت  میانه،  آسیای 

می شود.« گرفته  جشن  دنیا  دور 
مردم  برای  »پارسال  گفته  ترامپ 
ایرانیان  ما  بود.  تاریخی  سالی  ایران 
شجاع و دلیری را دیدیم که در ابعاد 
بزرگ در سراسر کشور به پا خاستند 
و  اعتراض  حکومت شان  فساد  به  تا 
مردم  کنند.  طلب  را  آن  پاسخگویی 
خواستار  که  کرده اند  آشکار  ایران 
رهبری هستند که آنها را نمایندگی 
را.  فاسدش  رژیم  منافع  نه  و  کند، 
مردم ایران سزاوار رهبرانی هستند که 
صدای آنها را بشنوند،  به آنها احترام 
بگذارند و بر روی آنها سرمایه گذاری 
هدر  در حین  که  رهبرانی  نه  کنند؛ 
بردن  پیش  برای  پول شان  دادن 
آزمایش   و  هسته ای  جاه طلبی های 
هدف  را  آنها  بیشتر،  موشک های 
بگیرند و مورد آزار و اذیت قرار دهند.«

ادامه  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
نو  دوباره  زمان  »نوروز  می گوید: 
این عید  آنهایی را که  شدن است و 
می کند  تشویق  می گیرند  جشن  را 
روحیه ای  پذیرای  باز  آغوش  با  تا 
مردم  باشند.  خوش بینی  برای  تازه 

که  دارند  بزرگی  پتانسیل  ایران 
از  پر  آنها  فرهنگ  استفاده نشده . 
طراوت است و ایرانیان در زمینه های 
مختلف، از ریاضی و علوم، تا حقوق، 
آنها  دارند.  برتری  هنر  و  فناوری، 
در  رفاه  و  صلح  با  آینده ای  الیق 
کشورهای  کنار  در  و  خود  کشور 
این  آنها  دیگر هستند. همانگونه که 
فصل امید دوباره را آغاز می کنند،  ما 
همراه با متحدان و شرکای  خود در 
آزادتر  آینده ای  برای  جهان،  سراسر 
و روشن تر برای ایران دعا می کنیم.«

کرد:  عنوان  پیام  این  پایان  در  او 
گرم ترین  متحده  ایاالت  طرف  »از 
نوروزی  برای  را  خویش  درودهای 
می فرستم.  صلح  از  سرشار  و  شاد 
امروز بار دیگر به ما یادآوری می شود 
همیشه  رهایی  و  آزادی  نیروی  که 
پیروز خواهد شد.  و سرکوب  شّر  بر 

نوروز پیروز!«
خارجه  وزرای  نیز  ترامپ  از  پیش 
وزیر  نخست  و  اسرائیل  و  آمریکا 
تبریک  ایرانیان  به  را  نوروز  کانادا 

گفته بودند.

ادامه در صفحه 1۷
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پی نوشت یا همان پ.ن. که معرف حضورتان هست، گزارش های کوتاه ویدئویی کیهان لندن است که زوایای دیگری 
از متن و رویدادها را به نمایش می گذارد این بار: جهش تولید عظمای اعظم: یک شبانه روز ۳۸ ساعت

پی  نوشت؛ جهش تولید عظمای اعظم: یک شبانه روز 38 ساعت

ویدئو
همچنان اهمیت پی نوشت بیش از متن است!

در  مرز  بدون  =پزشکان 
از  متشکل  نفره    9 گروه  یک 
پزشکان و متخصصان به منظور 
راه اندازی بیمارستان صحرایی 
بیماران  مداوای  به  کمک  و 
به  وخیم  در شرایط  و  بدحال 
ایران اعزام شدند. قرار بود این 
گروه، یک بیمارستان صحرایی 
48 تختخوابی را تا آخر هفته 
امین در  بیمارستان  در  جاری 

شهر اصفهان برپاکند.
=همچنین، دفتر کمیساریای 
عالی پناهندگان سازمان ملل 
چهارم  دوشنبه  دیروز  متحد 
فروردین ماه تأیید کرد که 4.4 
و  پزشکی  ضروری  اقالم  تن 
مقابله  برای  نیاز  مورد  لوازم 
اختیار  در  را  ُکرونا  ویروس  با 
حکومت ایران قرار داده است.

پس از گذشت یک روز از سخنرانی 
جّن  »دشمنان  درباره  خامنه ای  علی 
و انس« که در خیاالت وی به کشور 
»حمله بیولوژیکی« کرده اند و ادعای 
تالش برای جمع آوری اطالعات »ژن 
ایرانی«، با وجود ورود پزشکان بدون 
مرز به ایران و تالش آنان برای برپایی 

یک بیمارستان صحرایی ممنوع شد!
یکشنبه  روز  سخنرانی  دنبال  به 
سوم فروردین ماه علی خامنه ای رهبر 
»دشمنان  درباره  اسالمی  جمهوری 
»حمله  کشور  به  که  انس«  و  جّن 
تالش  ادعای  و  کرده اند  بیولوژیکی« 
برای جمع آوری اطالعات نژاد و »ژن 
ایرانی«، طبق اعالم علیرضا وها ب زاده 
مشاور وزیر بهداشت، گروهی از پزشکان 
بدون مرز که از فرانسه به اصفهان رفته 

بودند، از کشور اخراج شدند.
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
اسالمی روز یکشنبه سوم فروردین ماه 
سخنانی  در  حکومتی  تلویزیون  در 
که به عقیده ی ایرانیان در شبکه های 
اجتماعی نشانه ی »زوال عقل« اوست، 
اطالعاتی  سیستم های  که  کرد  ادعا 
به  زدن  ضربه  برای  را  »اجنه«  غربی 
نظام جمهوری اسالمی به کار می گیرند!

وی که در این ارتباط آیه  ۱۱۲ سوره 
انعام را خواند گفت: »هم دشمنان جّنی 
هم دشمنان انسی وجود دارند و اینها 
به هم کمک هم می کنند، سیستم های 
اطالعاتی خیلی از کشورها علیه ما با 

همدیگر همکاری می کنند.«
با گذشت یک روز از این اظهارات 
بدون  باوجود حضور گروه پزشکان  و 
توئیتی  در  وهاب زاده  ایران،  در  مرز 
شامگاه دیروز اعالم کرد: »ضمن تشکر 
از پزشکان بدون مرز، با اجرای طرح 
بسیج ملی مقابله با کرونا و نیز استفاده 

از تمام ظرفیت درمانی نیروهای مسلح، 
فعال نیازی به برپایی تخت بیمارستانی 
توسط نیروهای خارجی نیست و این 

حضور منتفی است.«
پزشکان بدون مرز در یک گروه ۹ 
نفره  متشکل از پزشکان و متخصصان 
به منظور راه اندازی بیمارستان صحرایی 
و کمک به مداوای بیماران بدحال و در 
شرایط وخیم به ایران اعزام شدند. قرار 
بود این گروه، این بیمارستان صحرایی 
۴۸ تختخوابی را تا آخر هفته جاری 
در بیمارستان امین در شهر اصفهان 

برپا کند.
جمهوری  سفیر  قاسمی  م  بهرا
اسالمی در فرانسه روز یکشنبه درباره 
محتویات محموله ای که این پزشکان 
به همراه برده بردند، اعالم کرده بود: 
هواپیمای  اولین  یکشنبه  »بامداد 
چارتر »پزشکان بدون مرز« شامل یک 

ماسک،  دارو،  صحرایی،  بیمارستان 
و  پزشکی  کادر  مخصوص  لباس های 
دیگر اقالم مورد نیاز از شهر بوردو در 

فرانسه راهی تهران شد.«
که  نیست  مشخص  حال،  این  با 
حکومت ایران، محموله  ی  وارد شده به 
غیرانتقاعی  سازمان  این  توسط  ایران 
را پذیرفته یا تجهیزات را نیز همراه با 

پزشکان بازگردانده است!
در  ُکرونا  ویروس  شیوع  پی  در 
ایران، مقامات حکومت از جمله حسن 
خواستار  بارها  دولت  رئیس  روحانی 
لغو تحریم های آمریکا با ادعای تأثیر 
این تحریم ها بر مقابله با این بیماری و 
شمار باالی مبتالیان و قربانیان ُکرونا 
در کشور شده اند. این درحالیست که 
این  بر  نیز  مرز  بدون  پزشکان  گروه 
مبنا که حمایت های دارویی و درمان 
تحت تحریم قرار ندارد وارد ایران شد 
ارائه  بیماران  به  را  خود  خدمات  تا 
دهد. این سازمان یک نهاد مستقل و 
غیرانتفاعی و معتبر است که خدمات 
انسان های  به  جهان  سراسر  در  آن 
این  ولی  است.  کرده  کمک  نیازمند 
ایران  است که حکومت  بار  چندمین 
و  بین المللی  کمک های  دریافت  از 
همچنین پیشنهاد کمک های دارویی 

عجیب اما واقعی؛
 باور خامنه ای به وجود »دشمنان جّن و انس« منجر به 

اخراج پزشکان بدون مرز از ایران شد!
به  آمریکا  متحده  ایاالت  بهداشتی  و 
قیمت تندرستی و جان مردم خودداری 
کرده ولی در مقابل اصرار می ورزد که 
تحریم ها لغو شود تا نظام به پول نقد 
از جمله با فروش نفت دست پیدا کند! 
امری که با توجه به قرار گرفتن رژیم 
ایران در لیست سیاه پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم ناممکن به نظر می رسد!

بسیاری از ایرانیان و برخی ناظران 
تالش حکومت  معتقدند  نیز  سیاسی 
برای لغو تحریم ها معطوف به فروش 
نفت است و مقامات جمهوری اسالمی 
دغدغه ی کمبود و مشکل درمان و دارو 
جمشیدی  حمیدرضا  چنانکه  ندارند. 
دبیر ستاد ملی مبارزه با ُکرونا مدعی 
تخت  ها  در  کمبودی  »هیچ  که  شده 
نداریم و تخت  های »آی  سی  یو« مجهز 
و آماده  ای داریم. هرچند نقاط ضعفی 
نیز داریم و نمی  توانیم ادعا کنیم که در 

چنین بحرانی با این گستردگی، صد 
درصد بدون مشکل هستیم.«

ری  شریعتمدا حسین  همزمان 
در  اسالمی  جمهوری  رهبر  نماینده 
پزشکان  اخراج  تهران  روزنامه کیهان 
و  را »شرط عقل« خوانده  مرز  بدون 
از علی خامنه ای گفته  در دنباله روی 
است: »حضور آنان پوششی برای اهداف 

غیرانسانی است.«
همیشگی  یار  این  توطئه ی  توهم 
گفته  که  رسیده  حدی  به  خامنه ای 
ایران  در  که  می داند  »آمریکا  است: 
جایی ندارد و حضورش ناممکن است 
توطئه های  با  همواره  فرانسه  آیا  ولی 
آمریکا علیه ایران اسالمی همراه نبوده 
است و آیا مکرون با صراحت اعالم نکرده 
است که از تمامی طرح های آمریکا علیه 

کشورمان حمایت می کند؟«
وی همچنین پرسیده: »اکنون باید 
از مسئوالنی که با اعزام این گروه به 
کشورمان موافقت کرده اند پرسید در 
عملــ  در  و  بارهاــ  فرانسه  که  حالی 
دشمنی و کینه توزی خود علیه مردم 
ایران را نشان داده است، آقایان با چه 
تضمینی به گروه اعزامی یاد شده اجازه 

ورود به کشورمان را داده اند؟!«

پیام شاهزاده رضا پهلوی: 
روز ما زمانی »نو« خواهد شد که انگلی که به جان مردم 

و میهن ما افتاده از خاک ما ریشه کن شود!

تکیه گاه  =»قابل اعتمادترین 
اراده ی  و  هستیم  ما  خود  ما، 

ملی ما.«
و  خود  خلوت  در  =»امسال 
خانواده ام، به فکر جانباختگاِن 
میهنم. روزی که هیچ چیزش 
»نو« نیست، جایی برای شادی 

نمی گذارد«.
=»با روحیه  دادن به یکدیگر، 
از ضرورت شکل گیری اراده ای 
ملی، خواستی همگانی بسازیم؛ 
کردن  متالشی  برای  اراده ای 

عفونت اصلی.«
تمامی  یاِد  به  امسال  =من 
ا  ر دقیقه ای  نباختگان،  جا
می کنم.  برگزار  سکوت  به 
اخیر،  قربانیان  برای  سکوت 
سیستان،  سیل زدگان  برای 
کردستان،  کولبران  برای 
پزشکان  و  پرستاران  برای 
ی  ا بر  ، شته گذ د خو ز ا
ی  برا بان،  آ جان باختگان 
سرنشینان هواپیمای اوکراینی. 
و  ملی  دردی  برای  سکوت 
تحویل  لحظه ی  در  مشترک 

سالی سیاه.
شاهزاده رضا پهلوی چهارشنبه ۲۸ 
سال  آستانه  در  مارس(   ۱۸( اسفند 
۱۳۹۹ خورشیدی در پیامی عنوان کرد 
در لحظه تحویل »سالی سیاه« که هیچ 
برای شادی  نیست، جایی  نو  چیزش 
جانباختگان  تمامی  یاد  به  و  نیست 

»سکوت ملّی« می کنیم.
متن کامل این پیام به این شرح است:

هم میهنانم،
به  را  پیام  این  شرایطی  در  امروز 
ما  ایران  که  می دهم  عزیزانم  شما 
یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ خود را 

می گذراند.
بحران های کالنی که مردم ما با آن 
دست  به  گریبانند، در هفته های اخیر 
روبرو شده:  بحرانی بس هولناک تر  با 

بحرانی بیولوژیکی.

مجموعه ی  کردن  پیچیده تر  با 
بحران های سیاسی، نظامی، هسته ای، 
معیشتی،  و  مالی  اخالقی،  اقتصادی، 
به  را  بیولوژیکی جاری، کشور  بحراِن 

سوی سقوط می راند.
مانع اصلی در پیشگیری و رفع این 

بحران، خود نظام است.
هم میهنانم،

دولتی را مضمحل می نامند که:
خدمات  ابتدایی ترین  ارائه ی  از 

عمومی عاجز باشد؛
فاقد مشروعیت  باشد؛

دچار بحرانی اقتصادی و مداوم باشد؛
در فسادی فراگیر غرق شده باشد؛

و باالخره، ناتوان از برقراری روابطی 
سالم و عادی با دیگر کشورهای جهان 

باشد.
هم میهنانم،

»جمهوری اسالمی«، در کلّیت خود، 
دولتی است مضمحل.

بیمارگونه ی  روابط  نمونه،  عنوان  به 
هرگونه  کشورها،  دیگر  با  آن 
کمک رسانی کارساز و به موقع را عماًل 
ناممکن می سازد. در چنین تنگنایی، 
ناکارآمدی مزمن نظام و فساِد فراگیِر 

مسووالِن آن، مزید بر علت می شوند.
کشور در لبه ی پرتگاه است. هرگونه 
انتظارِ تغییِر رفتار از انگلی که به جان 
تنها  نه  است  انتظاری  افتاده،  کشور 

بیهوده که خطرناک.
ما هیچ راه دیگری مگر شکل دادن 
به اراده ای ملی و میهنی برای ریشه کن 

کردن این انگل از فالت ایران نداریم.
هم میهنانم،

قابل اعتمادترین تکیه گاه ما، خود ما 
هستیم و اراده ی ملی ما.

این اراده ی مردم ما بود که در بحران 
سیل، از دِل مردم برآمد و به داِد مردم 
رسید. این اراده ی مردم ما بود که در 
خیزِش آبان۹۸، فریاِد دِل مردِم ما را به 
گوش جهانیان رساند. این اراده ی مردم 
کادر  از  کنونی،  بحران  در  که  ماست 
درمانی گرفته تا مددکاران و شبکه های 
علی رغم  دانشگاهی،  خودجوش 
به اطالع و  احتکار و دروغ حکومتی، 
کمک رسانی، درخواست یاری از مجامع 
بین المللی، ضّدعفونی و قرنطینه کردن 
اماکن، همت گمارده  است. در بحران 
و  پیشین  بحران های  کنونی هم چون 

= سخنگوی وزارت بهداشت 
تشییع  نحوه  از  توییتی  در 
جنازه سردار اسداللهی و عدم 
رعایت پروتکل های بهداشتی 
بر  »باید  نوشت  و  کرد  انتقاد 

این وضعیت گریست«.
از  ناشی  بحرانی  شرایط  وجود  با 
شیوع ویروس ُکرونا در ایران، دوشنبه 
جنازه  تشییع  مراسم  فروردین،   ۴
از فرماندهان سپاه  حسین اسداللهی 
گفته  که  اسالمی  انقالب  پاسداران 
می شود بر اثر ابتال به ُکرونا ُمرده است 
با حضور گروهی از وابستگان نظام و 
نظامی در منطقه  و  مقامات سیاسی 

وردآورد تهران برگزار شد.
با  ایران«  »پزشکان  خبری  کانال 
انتشار تصاویری از این مراسم حضور 
را  مراسم  این  در  جمعیت  متراکم 
اوج  در  کشوری  پروتکل  »برخالف 

بحران ُکرونا« خواند.
ابتال به  اثر  او در  گفته می شود که 
ویروس ُکرونا ُمرده است اما رسانه های 

نقض پروتکل  مقابله با ُکرونا در تشییع جنازه یک 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی

حکومتی مدعی اند مرگ او بر اثر عارضه  
به دوران حضورش  شیمیایی مربوط 
است. بوده  عراق  و  ایران  جنگ  در 

در  بهداشت  وزارت  سخنگوی 
توییتی از نحوه تشییع جنازه سردار 
پروتکل های  اسداللهی و عدم رعایت 
بهداشتی انتقاد کرد و نوشت »باید بر 

این وضعیت گریست.«
اسداللهی فرمانده پیشین لشکر ۲۷ 

بود  تهران«  سپاه  رسول اهلل  »محمد 
حسین«  »امام  امنیتی  تیپ های  و 
فعالیت  او  نظر  زیر  علی«  »امام  و 
اعتراضات  سرکوب  در  او  می کردند. 
دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ نقش فعال بازی 
کرد و سال ها بر اساس سیاست های 
جمهوری اسالمی برای دفاع از رژیم 
حضور  سوریه  جنگ  در  اسد  بشار 

داشت.
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کماکان موجود، این اراده ی شما مردم 
بروز فجایعی بس  از  بوده و است که 

هولناک تر جلوگیری کرده و می کند.
که  شماست  ملی  اراده ی  همین 
وضع  استمرار  به  توانست  خواهد 

فالکت بار موجود پایان دهد.
با روحیه  دادن به یکدیگر، از ضرورت 
خواستی  ملی،  اراده ای  شکل گیری 
همگانی بسازیم؛ اراده ای برای متالشی 

کردن عفونت اصلی.
هم میهنانم،

که  شد  خواهد  »نو«  زمانی  ما  روز 
ما  میهن  و  مردم  جان  به  که  انگلی 

افتاده از خاک ما ریشه کن شود.
که  شد  خواهد  »نو«  زمانی  ما  روز 
کرسی  به  کشور مان  در  را  عزم مان 

بنشانیم.
این نخستین بار در تاریخ ما نخواهد 
بود که اراده ای متکی به ملت، از دل 
همین سرزمین برخیزد. از دل آنهایی 
کشوری،  و  لشکری  سطوح  در  که 
هم دل و هم درِد مردم بوده و دغدغه ای 

میهنی دارند.
به عنوان سربازی از سربازاِن میهن، از 
هیچ تالشی برای حمایت و شکل دادن 
به اراده ای ملی و نجات بخش، فروگذار 

نکرده و نمی کنم.
هم میهنانم،

من امسال نوروزی ندارم!
من امسال در خلوت خود و خانواده ام، 
به فکر جانباختگاِن میهنم. روزی که 
هیچ چیزش »نو« نیست، جایی برای 

شادی نمی گذارد.
من امسال به یاِد تمامی جانباختگان، 
دقیقه ای را به سکوت برگزار می کنم. 
برای  اخیر،  قربانیان  برای  سکوت 
کولبران  برای  سیستان،  سیل زدگان 
پزشکان  و  پرستاران  برای  کردستان، 
ازخودگذشته، برای جان باختگان آبان، 
اوکراینی.  هواپیمای  سرنشینان  برای 
سکوت برای دردی ملی و مشترک در 

لحظه ی تحویل سالی سیاه.
برای  دل،  نهانخانه ی  در  سکوتی 
جانی دوباره بخشیدن از بطن جان مان 
به روحیه و به اراده ی ملی مان. سکوتی 

گویا؛ سکوتی ملی.
جاوید ایران
رضا پهلوی

۲۸ اسفند ۱۳۹۸

ویدئو

ویدئو
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

=انجمن صنفی هنرمندان 
با اشاره به شرایط  موسیقی 
ویروس  گسترش  بحرانی 
ُکرونا، آن را »فرصت مناسبی« 
از  یکی  مجدد  »طرح  برای 
اهالی  بحق  خواسته های 
آن  از  استفاده  و  موسیقی« 
و  آگاهی رسانی  جهت  »در 
کمک به طی کردن این دوران 

سخت« خوانده اند.
انجمن صنفی هنرمندان موسیقی در 
نامه ای به رئیس صداوسیمای جمهوری 
اسالمی خواستار نمایش »ساز« و پخش 
و  گذشته  بنام  »هنرمندان  اجراهای 
حال« با توجه به وضعیت بحرانی شیوع 
ُکرونا شد. جامعه موسیقی ایران، نمایش 
»ساز« از تلویزیون را حقی خوانده که 
قانونی،  توجیه  بی هیچ  »سال هاست 
موسیقی  اهالی  از  اخالقی  و  شرعی 
دریغ شده است.«اعضای انجمن صنفی 
هنرمندان موسیقی با توجه به وضعیت 
بیماری  دلیل شیوع  به  فعلی  بحرانی 
ُکرونا خطاب به عبدالعلی علی عسگری 
جمهوری  صداوسیمای  رئیس  به 
و  نوشتند  سرگشاده  نامه ای  اسالمی 
خواستارِ رفع ممنوعیت نمایش »ساز« 
شدند.انجمن  حکومت  تلویزیون  در 
صنفی هنرمندان موسیقی با اشاره به 
شرایط بحرانی گسترش ویروس ُکرونا، 
برای »طرح  آن را »فرصت مناسبی« 
مجدد یکی از خواسته های بحق اهالی 
موسیقی،« و استفاده از آن »در جهت 
آگاهی رسانی و کمک به طی کردن این 

دوران سخت« خواندند.
در این نامه همچنین بر تأثیر حجم 
عظیم انرژی و توان هنر و هنرمندان 

انجمن موسیقی خواستار آزادی »ساز« و پخش آثار 
هنرمندان »گذشته« از تلویزیون جمهوری اسالمی شد

و  نمایش  امکان  ایجاد  »با  موسیقی 
برنامه های  و  اجراها  عمومی  پخش 
و  گذشته  بنام  هنرمندان  موسیقایی 
اسالمی«  جمهوری  سیمای  از  حال 
تأکید کردند که »می تواند در گذر از 
این روزهای دشوار عسرت و خانه نشینی 
و گسترش فرهنگ توجه به توصیه  های 
درپی  توجه  شایان  تاثیری  بهداشتی 
هنرمندان  باشد.«انجمن  داشته 
تلویزیون  از  »ساز«  نمایش  موسیقی، 
جمهوری اسالمی را »حقی« خواندند 
که »سال هاست بی هیچ توجیه قانونی، 
موسیقی  اهالی  از  اخالقی  و  شرعی 
که  »هنرمندانی  و  است.«  دریغ شده 
بهترین و تاثیرگذارترین نغمه ها و آواها 
را طی تاریخ ۴۰ ساله انقالب و جنگ 
سرودند اما، از نمایش سازهایشان که با 
آن این سروده ها را نواختند، همچنان 
محروم مانده اند.« این هنرمندان اظهار 
امیدواری کردند که در آستانه سال نو 
رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری 
ظرفیت  این  از  استفاده  »با  اسالمی 
بزرگ، ضمن رعایت حقوق و شأنیت 
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]شأن و[ هنر واالی موسیقی و نمایش 
ایجاد  با  ملی  رسانه  در  آن  اجراهای 
اعتماد و همدلی بیشتر« موافقت کند و 
»جامعه  ایران را در برابر هر نوع ویروس 

مخربی واکسینه و بیمه نمایند.«
این درخواست در حالی مطرح شده 
که دشمنی با ساز و موسیقی پس از 
و  مقامات  سوی  از  اسالمی  انقالب 
امری  به  اسالمی  جمهوری  مسئوالن 
موسیقی  آالت  و  شده  تبدیل  رایج 
نزدیک به ۴۱ سال است که جایی در 

تلویزیون جمهوری اسالمی ندارد.
در  حتی  موسیقی  آالت  نمایش 
پخش زنده مراسمی چون آغاز و پایان 
با  همواره  نیز  »فجر«  فیلم  جشنواره 
سازهای  است.  بوده  همراه  سانسور 
موسیقی همچون زنان جامعه از تصاویر 
شبکه های تلویزیونی جمهوری اسالمی 
کامال  و  موردی  بطور  و  شده اند  پاک 
عصار  علیرضا  اجرای  چون  استثنایی 
در نوروز سال ۱۳۹۷ و پیانونوازی ساالر 
نمایش  »دورهمی«  برنامه  در  عقیلی 

داده شده اند.

فرزانه تأییدی بازیگر سینما و تئاتر در لندن درگذشت

= فرزانه تأییدی تا ابد در 
تاریخ هنر ایران باقی خواهد 
ماند و آیندگان او را با شمایل 
خواهند  یاد  به  شخصی اش 
تنها که  زنی  آورند. شمایل 
نکشید.  اصول خود پس  از 
تجاوز تلخ انقالب اسالمی را 
تاب آورد تا سرنوشت خود و 
دیگران را بی سانسور گزارش 

کند.
حامد احمدی - نخستین بار تصویر 
تأییدی را در فیلم »فریاد زیر  فرزانه 
تصویر  آشناترین  این  می بینم.  آب« 
اوست. تصویری در کنار داریوش. یک 
عاشق و معشوق که به هم نمی رسند. 
اما فرزانه تأییدی تصاویر زیباتری هم 
دارد. تصاویری که یا کم دیده شده اند 
که  تصاویری  نشده اند.  دیده  اصال  یا 
دست سانسور و جهل با هم آنها را از 

چشم ما ربوده اند.
سال ۱۳۵۲ در فیلم »هشتمین روز 
هفته« بازی می کند. در نقش زنی که 
به او تجاوز می شود. تصویر او پس از 
از  تن  حمام  وان  در  که  آنجا  تجاوز، 
را  دیگری  بی اجازه ی  حضور  نکبت 
می شوید، تصویری سخت غریبه است 
برای مخاطب ایرانی. مخاطبی که زن 
را زیر سایه ی مردان دیده. زنی که پس 
از تجاوز باید خودکشی کند تا مردان 
فرزانه  تصویر  اما  بگیرند.  را  انتقام اش 
تأییدی در فیلم حسین رجائیان چنین 
به  را  بار تجاوز  تنها  و  او تک  نیست. 
و  شور  اشک های  با  می کشد.  دوش 

تلخ اش زیر دوش حمام.
عنوان  به  می توان  را  تصویر  این 
شمایل هنری فرزانه تأییدی برگزید. 
زن هنرمندی که تک و تنها راه خود را 
طی می کند. زن هنرمندی که سنت و 
مذهب به او تجاوز می کند، او را حذف 
و سرکوب می کند، اما او تن از تباهی 

می شوید و راه اش را ادامه می دهد.

تلویزیونی  فیلم  در   ۱۳۵۲ سال 
هم  نبود…«  هیچکی  خدا  از  »غیر 
کارگردانی  به  فیلمی  می کند.  بازی 
تهمینه میرمیرانی. فرزانه تأییدی و آهو 
خردمند نقش دو زن را دارند که عاشق 
یکدیگر هستند. دو زن لزبین. صحبِت 
و  فیلم ها  مدل  این  که  نیست  حاال 
داستان ها در دنیا جریان اصلی  است و 
هنرمندان در تبعید هم نگاهی هرچند 
کم رنگ به آن دارند. صحبت از ایران 
دهه ی پنجاه خورشیدی است. تهمینه  
میرمیرانی در آن زمان چنین داستانی 
فرزانه  و  می سازد  و  می نویسد  را 
تأییدی و آهو خردمند هم نقش ها را 
شکل می دهند و بازی می کنند. نقش 
این  است.  دیگر  زنی  عاشق  که  زنی 
اسالمی  انقالب  آرشیوسوزی  را  فیلم 
به  یا  می کند  نابود  یا  می برد.  بین  از 

صندوق های دربسته می فرستد.
این دومین تصویریست که می تواند 
شمایل هنری فرزانه تأییدی را بسازد. 
جاری  سّنت های  از  جدا  شجاع.  زنی 
انقالب  را  تصویرش  که  زنی  جامعه. 

شوم می سوزاند یا پنهان می کند.
راه  به  همچنان  اما  تأییدی  فرزانه 
تئاتر  اداره ی  از  می دهد.  ادامه  خود 
خود  اصول  از  اما  می شود.  اخراج 
شرایط  جنس  از  او  نمی کشد.  دست  

این  صدالبته  و  روزها-  آن  زشت 
روزها!- نیست. از ایران خارج می شود. 
روزها  این  سلبریتی های  شکل  به  نه 
درست  و  می شوند  هواپیما  سوار  که 
تلویزیون های  مجلل  استودیوهای  در 
ایرانی خارج کشور فرود می آیند! فرزانه 
به  سختی  به  شتر  بر  سوار  تأییدی 
پاکستان می رود و از آنجا سخت تر و 
دشوارتر به لندن می رسد. سفر سخت 
است اما بیهوده نیست. او آمده که خود 

را از دست ندهد.
در کنار یارش بهروز به نژاد، نمایش 
»دیوار چهارم« را روی صحنه می برند. 
زن  که  رنجی ست  درباره ی  نمایشی 
تحمل  انقالب  از  پس  ایرانی  هنرمند 
خود  بر  آنچه  شبیه  چیزی  می کند. 

فرزانه تأییدی گذشته بود.
شمایل  از  دیگریست  تصویر  این 
هنری فرزانه تائیدی. زنی ایستاده در 
تبعید. هنرمندی در حال ادامه ی خود. 
هنرمندی که آینه بر دوش دارد برای 

نمایش سرزمین سقوط کرده اش.
این تصویر ادامه پیدا می کند. فرزانه 
تأییدی در فیلم »بدون دخترم هرگز« 
جلو دوربین می رود. فیلم گرچه به دید 
هنری سطحی و سطح پایین است، اما 
گزارشی ست از وضعیت ایران اسالمی. 

هواداران ....

و  مصدق  میالد  حاتم،  سیامک 
ویدئوموزیک  یک  کمانگیر  آرش 
پویا  یاد  به  تو«  بی   »عید  عنوان  با 
آگاهی  و  پرشور  جوان  بختیاری، 
آبان  سراسری  اعتراضات  در  که 
نظام  علیه  خیزش  به  را  مردم   ۹۸
می خواند،  فرا  اسالمی  جمهوری 

منتشر کرده اند.
کرج؛  ۹۸؛  آبان   ۲۵ پویا:  )صدای   
فقط  مردم  پیروزی؛  سوی  به  پیش 

بیان؛ بیاین(

چند وقته ندیدمت پویا
دلم تنگه

شب  عیده، زود بیا
مادر دلش تنگه

میزدی:  فریاد  که  کوچه  همون  تو 

آزادی
می زنم:  داد  دارم  کوچه  همون  تو 

پویا کجایی؟ کجایی؟ کجایی؟

عیده و  امسال
کسی رو ندارم

شونه اش  روی  سر  تحویل  سال  تا 
بذارم

عیده و امسال
تو نیستی پیشم

همه میگن
رفتی ولی من باور ندارم

باور ندارم

وقتی تو رو دیدم
غرقه به خون بودی

تو روی دستای هم سنگرات بودی
همه به من گفتند

پویای تو زنده است
اما تو اون لحظه پیش خدا بودی!

ما دیگه امسال عیدی نداریم
بجای سبزه گولّه می کاریم

ما دیگه امسال عیدی نداریم
بجای سنبل، الله می کاریم

بیرون،  اومدن  همه  پویا:  )صدای   
کسی  پسر  منم  گرم!  همگی  دم 
هستم! میدونی؟ اومدم  اینجا؛ جونمو 
خطر گذاشتم؛ مادرا! پدرا! شماها… 

۲۵ آبان ۹۸…(

از خون جوانان وطن الله دمیده…

کشتار آبان 98 ؛ هنر علیه فراموشی:
 »عید بی  تو« به یاد پویا بختیاری…

ویدئو

»برای دیدن ویدئو ، روی عکس کلیک نموده و یا به سایت کیهان لندن مراجعه نمایید.«

بازیگر  تأییدی  =فرزانه 
و  تر  تئا  ، سینما یمی  قد
عصر  ایران  ملی  تلویزیون 
روز دوشنبه 4 فروردین ماه 
در  سالگی   ۷۵ سن  در 
لندن  شهر  در  بیمارستانی 
بر اثر ابتال به بیماری سرطان 
از  پس  وی  درگذشت.  ریه 
هنرهای  اداره  از  انقالب 
درماتیک اخراج و خانه نشین 
شد و در نهایت تن به تبعید 

اجباری داد.
فرزانه تأییدی بازیگر قدیمی سینما، 
تئاتر و تلویزیون ملی ایران عصر روز 
دوشنبه ۴ فروردین ماه پس از تحمل 
 ۷۵ در  سرطان،  بیماری  سال ها 
از  وی  درگذشت.  لندن  در  سالگی 
بود که پس  انقالب  از  بازیگران قبل 
از انقالب ۵۷ هرگز اجازه بازگشت به 
تبعید  و در  نکرد  پیدا  را  دنیای هنر 

بسر برد.
فرزانه تأییدی بازیگر قدیمی سینما، 
تئاتر و تلویزیون ملی ایران عصر روز 
 ۷۵ سن  در  فروردین ماه   ۴ دوشنبه 
شهر  در  بیمارستانی  در  سالگی 
بیماری سرطان  به  ابتال  اثر  بر  لندن 
انقالب  از  پس  وی  درگذشت.  ریه 
و  اخراج  دراماتیک  هنرهای  اداره  از 
خانه نشین شد و در نهایت به زندگی 

در تبعید تن داد.
از  اخیر  سال های  در  بازیگر  این 
بیماری ریه رنج می برد و تحت درمان 
قرار داشت و در یک سال اخیر با بروز 
هر  چپ  ریه ی  سرطان  نشانه های 
چند روز یکبار مجبور به استفاده از 

دستگاه اکسیژن برای تنفس بود.
تأییدی دو هفته  پیش تحت عمل 
طول  در  و  گرفت  قرار  ریه  جراحی 
چون  عالئمی  بروز  با  مدت  این 
چندین   قلب  ضربان  بودن  نامنظم 
این  شد.  بستری  بیمارستان  در  بار 
دوشنبه  روز  انقالب،  از  پیش  بازیگر 
۴ فروردین ماه دو روز پس از بستری 

شدن در بیمارستان در ساعت ۴:۳۰ 
فرو  جهان  از  چشم  بامداد  دقیقه 

بست.
بازیگران  جمله  از  تأییدی  فرزانه 
را  خود  بیشتر  که  بود  توانمندی 
بازیگر تئاتر می دانست تا سینما. وی 
بود.  آموخته  را  باله  هنر  کودکی  در 
در سال ۱۳۴۶ نیز به مدت پنج سال 
در کشور آمریکا در کالج کالیفرنیا که 
دوره  است،  معروف  تئاتر  کارگاه  به 

آموزشی بازیگری را گذراند.
او با شرکت در اولین نمایش زنده 
تلویزیونی، در اداره هنرهای دراماتیک 
بطور رسمی فعالیت نمایشی در تئاتر 
را آغاز کرد. پس از یک سال و اندی 
تلویزیونی  نمایش های  حوزه  در  کار 
با پرویز کاردان هنرپیشه و نویسنده 
هنرهای  اداره  تئاتر  کارگردان  و 
دراماتیک ازدواج کرد که حاصل این 

ازدواج پسرشان کیوان است.
خود  هنری  کارنامه ی  در  تأییدی 
تئاتر صحنه ای  از ۳۰  بازی در بیش 
در تهران و اغلب شهرهای کوچک و 
بزرگ ایران و صدها نمایش تلویزیونی 

را دارد.
در  انقالب  از  پس  تأییدی  فرزانه 
ایران ماند و در سال ۱۳۵۹ با حکمی 
از سوی وزارت ارشاد اسالمی از کار 
برکنار شد. دلیل ذکر شده در حکم 
اینگونه  رسمی وزارت ارشاد اسالمی 
پیشبرد  »برای  بود:  شده  نوشته 

اهداف انقالب اسالمی، شما مازاد بر 
احتیاج می باشید و بدیهی است که از 
این تاریخ تمام حقوق و مزایای شما 

قطع می شود.«
وی با اینکه فرصت فعالیت طوالنی 
در  ولی  نکرد  پیدا  را  سینما  در 
آثار  در  ایران  سینمای  طالیی  عصر 
»فریاد  »خاک«،  مانند  ماندگاری 
»میراث   »واسطه ها«،  آب«،  زیر 
بازی  سنگ«  »سفر  و  جنون«  من 
کارگردانی  به  آب«  زیر  »فریاد  کرد. 
و  مشهورترین  از  الوند  سیروس 
محبوب ترین آثار فرزانه تأییدی است 
که با داریوش اقبالی و بهروز به نژاد در 

آن همکاری داشت.
در  بازی  برای  همچنین  تأییدی 
»هشتمین  سینمایی  فیلم های 
ششمین  از  »خاک«  و  هفته«  روز 
بهترین  فیلم سپاس جایزه  جشنواره  
بازیگر نقش اول زن را دریافت کرد. 
اداره  از  حتی  انقالب  وقوع  با  اما 
و  شد  اخراج  هم  دراماتیک  هنرهای 
ایران  در  هنری  فعالیت  اجازه  هرگز 

را پیدا نکرد.
میانه  در  ایستاده  تأییدی  فرزانه 

تصویر
»بدون دخترم  فیلم جنجال برانگیز 
بر  گیلبرت  برایان  ساخته  هرگز« 
آخرین  محمودی  بتی  کتاب  اساس 
بود که در  تأییدی در سینما  حضور 

سال ۱۳۷۰ ساخته شد.
به   ۱۳۶۵ سال  در  هنرپیشه  این 
عمر  پایان  تا  و  کرد  کوچ  انگلستان 
با بهروز به نژاد بازیگر و یار همیشگی 
خود در لندن کار و زندگی کرد. وی 
در  بعدها  که  در مصاحبه ای طوالنی 
به  ناگزیر« منتشر شد،  کتاب »گریز 
شرح بازجویی هایی، اذیت و آزارها و 
اخراجش از اداره هنرهای دراماتیک و 
در نهایت چگونگی فرار خود از ایران 
پرداخته  پاکستان  کشور  طریق  از 

است.
کیهان لندن درگذشت این هنرمند 
توانا را به خانواده و یار همیشگی وی 
بهروز به نژاد و همچنین جامعه هنری 

ایران تسلیت می گوید.

زنی زیبا وسط یک روزگار زشت؛ درباره ی شمایل 
شخصی و هنری فرزانه تأییدی
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ادامه دارد

با  مستقیم  تماس  سوم  موضوع 
سازمان اصل چهار بود که اغلب رجال 
مملکتی از طرق مختلف برای برقراری 
این ارتباط اقدام می کردند و مجموعۀ 
این عوامل باعث شده بود که در هر 
مجلس و محفلی صحبت اصل چهار 
به یک یک  باشد و  راجع  در میان 
فعالیتهای این سازمان، بحثهای موافق 
و مخالف صورت بگیرد. طبیعی است 
که من هم به علت سمتی که عهده دار 
بودم، به نحوی از انحاء در جریان این 

مباحثات قرار می گرفتم.
محافل دست راستی که از توسعۀ 
نفوذ شوروی و پخش مرام اشتراکی 
نگران بودند از وجود یک تشکیالت 
آمریکایی در ایران بطور کلی استقبال 
می کردند. ولی محافل چپ که وجود 
ایران  در  را  آمریکایی  سازمانهای 
پیشرفت  مقابل  در  سدی  به عنوان 
اقدامات و رسیدن به هدفهای خود 
با  مختلف  از طرق  می کردند  تلقی 
آن مخالفت می ورزیدند و در نشریات 
را  سازمان  این  صریح  به طور  خود 
تخطئه می کردند. از طرف دیگر، افراد 
بی طرف و آینده نگر بر روی یک نکتۀ 
اساسی انگشت می گذاشتند که بسیار 
قابل توجه بود. آنها می گفتند با توجه 
به وضع مالکیت اراضی کشاورزی در 
ایران که قسمت اعظم اراضی و امالک 
متعلق به طبقۀ مالکین است و وجود 
آن  طبق  که  رعیتی  و  ارباب  نظام 
عناصر تولید بطور کلی از پنج عنصر 
زمین ـ آب ـ بذر ـ گاو )یا تراکتور( ـ 
و کار تشکیل می شود و محصول این 
پنج  به  رایج  عرف  اساس  بر  اراضی 
قسمت تقسیم شده و مالک و کشاورز 
هر یک نسبت به سهمی که در تأمین 
این عناصر داشته باشند سهم خود را 
برمی  دارند، لذا چون در اکثر موارد فقط 
عنصر کار از طرف کشاورزان تأمین 
می شود، بنابراین از تولیدات کشاورزی 
کشاورزان  نصیب  پنجم  یک  فقط 
می گردد و تا زمانی که این تقسیم بندی 
وضع  در  بهبودی  نکند  پیدا  تغییر 
کشاورزان پیدا نخواهد شد، چنانچه 
اقدامات اصل چهار در مورد بهبود وضع 
کشاورزی ایران به نتیجه برسد، قسمت 
اعظم اضافه تولید و درآمد حاصل از 
ثروتمند خواهد  مالکین  نصیب  آن 
شد و سهم ناچیزی عاید کشاورزان 
خواهد گردید و در نتیجه اختالفات  
طبقاتی تشدید یافته و عواقب ناگواری 
را به دنبال خواهد داشت، لذا نباید 
این موضوع را از نظر دور داشت. در 
برخورد با این مسائل جواب مسؤولین 
اصل چهار این بود که اوال این سازمان 
در هر کشوری که فعالیت داشته باشد 
باید در چهارچوب قوانین مصوبۀ آن 
دو  بین  موافقتنامه های  و  مملکت 
کشور انجام وظیفه کند و اگر مسائلی 
در این مورد وجود داشته باشد باید از 
طرف دولت میزبان مورد توجه واقع 
گردد. دوم این که برنامه هایی مانند 
ـ فرهنگی  ـ درمانی  طرحهای بهداشتی 
و آموزشی و دفع آفات جنبۀ عمومی 
دارد و فقط مربوط به روابط بین مالکین 
و کشاورزان نیست، سایر برنامه ها نیز 
ـ ارتباطات  مانند توسعه و بهبود صنایع 
ـ توسعۀ صادرات و غیره و غیره هر 
یک پس از اظهار عالقه از طرف دولت 
ایران مورد بررسی قرار خواهند گرفت 
و اصل چهار رأساً در این گونه موارد 
اقدامی نخواهد کرد و در هر حال هر 
مسأله ای باید اول از طرف دولت ایران 
مورد توجه قرار گیرد. به هرحال این 
گونه اظهار نظرها و بحث ها همیشه 

در جریان بود.
در این زمان برنامۀ تقسیم امالک 
سلطنتی بین کشاورزان اعالم شده 
بود و بانکی نیز به نام بانک عمران برای 
تسهیل امور مربوط به تقسیم امالک 
سلطنتی و کمک به کشاورزانی که 
صاحب زمین می شدند به وجود آمده 
بود. من که خواهی نخواهی در مسیر 
بحثهای مربوط به تأثیر برنامه های 
اصل چهار در ارتباط با روابط مالکین 
و کشاورزان قرار گرفته بودم،  به نظرم 
رسید که هرگاه برنامه های کشاورزی 
اصل چهار که از لحاظ روابط مالک 
و کشاورز مورد سؤال قرار گرفته در 
امالک تقسیم شده پیاده شود دیگر 
مورد ایراد نخواهد بود چون در این 
امالک دیگر موضوع مالک و رعیت 
به طور بنیانی وجود ندارد. مدتی در 
این باره فکر کردم و باالخره تصمیم 
گرفتم اقدامی انجام دهم و از طریق 
خانم ایران عالء که در آن زمان سمت 
منشی من را داشت از آقای عالء وزیر 
دربار تقاضای وقت مالقات کردم و 
به دیدنشان رفتم. شادروان عالء که 

از لحاظ دانش و انسانیت و وطن پرستی 
و ادب، شخصیتی بی نظیر بود با کمال 
از  ابتدا  لطف و محبت مرا پذیرفت و 
سوابق فامیلی و تحصیالتم جویا شد و 
پرسید چه مطلبی دارم. من نیز بطور 
در  برنامه  های  از  خالصه ای  مشروح 
دست اقدام اصل چهار را برای ایشان 
که  حاال  کردم  اضافه  و  کردم  تشریح 
اعلیحضرت در صددند امالک موروثی 
کنند  تقسیم  کشاورزان  بین  را  خود 
وضع این امالک درست تطبیق می کند 
است  ممکن  که  شرایطی  بهترین  با 
برنامه های بهبود کشاورزی در آن پیاده 
شود زیرا در چنین شرایطی پیاده کردن 
برنامه ها در امالکی که یک طرف آنها 
پادشاه مملکت و یک طرف کشاورزان 
هستند بسیار عملی و آسان خواهد بود 
و استفاده از نظر کارشناسان طراز اولی 
که در اصل چهار وجود دارند و امکان 
تأمین اعتبارات و خرید ماشین آالت و 
وسائل مورد نیاز، طرح تقسیم امالک 
با موفقیت مواجه خواهد  را  سلطنتی 
حضورشان  روشن  به طور  البته  کرد. 
عرض کردم که برای اظهار این مطالب 
مأموریتی از طرف اصل چهار ندارم و 
بدون اطالع وارن تقاضای شرفیابی به 
حضورشان کرده ام و این مسأله صرفاً 
جنبۀ شخصی دارد و فقط به عنوان یک 
نفر ایرانی خواسته ام خدمتی انجام دهم.

دقت  با  که  این  از  پس  عالء  آقای 
کامل حرفهای مرا شنیدند فرمودند روز 
خوبی به دیدن من آمده اید زیرا امروز 
امالک  تقسیم  شورایعالی  ازظهر  بعد 
سلطنتی در همین جا تشکیل خواهد 
شد و از شما می خواهم در این جلسۀ 
شورا شرکت کنید و تمام مطالبی را که 
گفتید در مقابل شورا تکرار کنید. به این 
صورت از حضورشان مرخص شدم و در 

ساعت مقرر به وزارت دربار رفتم.
اعضای شرکت کننده در جلسۀ شورا 
تا آنجا که به خاطرم هست عبارت بودند 
از: آقای عالء وزیر دربار، آقای حبیب اهلل 
آموزگار وزیر اسبق فرهنگ، آقای جمال 
آقای  دادگستری،  سابق  وزیر  اخوی 
سرابندی رئیس ادارۀ کل ثبت اسناد و 
عده ای دیگر از رجال مملکتی. آقای عالء 
پس از معرفی من فرمودند ایشان امروز 
صبح مطالب قابل توجهی را با من عنوان 
کردند که خواستم شخصاً در این شورا 
حضور یافته و مطالب را به اطالع آقایان 
برسانند. من که در مقابل این شورای 
عالی مقام که نام هر یک از آنها را فقط در 
روزنامه ها خوانده بودم و می دانستم هر 
یک از آنها بیش از سن من در باالترین 
مقامات مملکت خدمت کرده اند. حقیقتاً 
حالت  و  می کردم  کوچکی  احساس 
دانشجویی را داشتم که باید در مقابل 
استادان دانشگاه از تز خود دفاع کند. 
شروع  را  مطلب  بیان   به هرحال  ولی 
کردم و تأکید کردم که من برای این 
کار مأموریتی ندارم و صرفاً به عنوان یک 
ایرانی که در یک دستگاه خارجی کار 
می کند مطالبم را بیان می کنم و حتی 
ممکن است این کار مورد تأیید رؤسای 
فقط  من  عرایض  بنابراین  نباشد  من 
توضیح دربارۀ برنامه ای است که مورد 
قبول دولت ایران قرارگرفته و مقدمات 
اجرای آن فراهم شده است.با ذکر مقدمه 
اضافه کردم که هرگاه پیشنهاد من مورد 
توجه شورا قرار گیرد می توان اقداماتی را 
شروع کرد که برای رسیدن به نتیجه، 

گامهای اولیه برداشته شود.
پس از پایان گزارش من، که در طی 
این مدت اعضای شورا با تکان دادن سر 
از  عده ای  می کردند،  تأیید  را  موضوع 
آقایان بخصوص آقای حبیب اهلل آموزگار 
از شنیدن این گزارش اظهار خوشوقتی 
کردند و اقدام مرا مورد تمجید قرار دادند.

روز بعد در فرصت مناسب موضوع 
را به وارن اطالع دادم و ایشان گفتند 
این مسأله ای است که کامالً مورد توجه 
اصل چهار می باشد زیرا در موقع معرفی 
دربارۀ  معظم له  اعلیحضرت،  به  ایشان 
لزوم کمکهای اصل چهار به برنامۀ تقسیم 
امالک سلطنتی تأکید کرده اند و بنابراین 
اقدامی را که انجام داده بودم مورد تأیید 

قرار دادند.چند روزی از این جریان 
گذشت و یک روز وارن به من گفت 
در یک مهمانی که با آقای عالء برخورد 
کردند آقای عالء ضمن صحبت دربارۀ 
با ایشان و عالقه مندی  مالقات من 
شورای تقسیم امالک برای همکاری 
با اصل چهار گفته بودند که از آقای 
مسؤول  و  رئیس  علم  اسداهلل  امیر 
تقسیم امالک سلطنتی خواسته اند که 
از وارن دعوت کند تا از منطقۀ ورامین 
که تعدادی از امالک سلطنتی در آنجا 
قرار دارد و مسؤولین مربوطه مشغول 
تقسیم اراضی هستند، بازدید نماید و 
به دنبال این مذاکره قرار شده است که 
آقای علم با دفتر وارن تماس بگیرد و 

ترتیب بازدید داده شود.
تاریخ این بازدید بعداً تعیین شد 
از  قبل  علم  آقای  معین  روز  در  و 
ظهر به اصل چهار آمدند و بنا بود 
از روستاهای  نیز در یکی  ناهار  که 
ورامین صرف شود. منتها در آن روز 
که اوایل زمستان بود باران شدیدی 
می بارید و آقای علم پیشنهاد کردند 
چون هوا طوفانی است و راهها هم 
اسفالته نیست اگر وارن موافقت کند 
ایشان  اتومبیل  در  ناهار که  وسائل 
آماده است و هنوز گرم می باشد به 
دفتر آورده شود و بعد از ناهار با نشان 
دادن نقشه ها و توضیحات الزم دربارۀ 
موضوع صحبت شود. این پیشنهاد 
و  گرفت  قرار  وارن  موافقت  مورد 
در ظرف چند لحظه پیشخدمتهای 
آقای علم با قابلمه های غذا و سرویس 
کامل به دفتر وارد شدند و در روی 
میز کنفرانس ترتیب ناهار را دادند. 
همین عمل که برای یک آمریکایی 
غیر منتظره بود حال و هوای مذاکره 
را به طور غیر مترقبه ای تغییر داد و 
ناهار  صرف  بعدی ضمن  مذاکرات 
و بعداً در یک محیط بسیار گرم و 
دوستانه ای انجام شد و آقای علم که 
کامالً به زبان انگلیسی مسلط بودند 
به طور مشروح و کامل برنامۀ تقسیم 
امالک سلطنتی و وظائف بانک عمران 
نتیجۀ  برای وارن تشریح کردند.  را 
و  بود  مثبت  بسیار  مذاکرات  این 
به دنبال آن، مقدمات تهیۀ موافقتنامۀ 
چهارچوب  در  دربار  وزارت  با  الزم 
»موافقتنامۀ کلی« و تهیۀ طرحهای 
اجرائی از نظر کمکهای فنی و تهیۀ 
وسائل و ماشین آالت و به طور کلی 
رسیدگی به جنبه های مختلف برنامۀ 
تقسیم اراضی و کمک به کشاورزان 
آنها جهت  مالی  اعتبارات  تأمین  و 
پیشبرد کار فراهم شد و طی چند 
ماه بعد، ماشین اجرائی این طرحها 
به حرکت درآمد. البته در مراحل اولیۀ 
طرحها من درجریان کار بودم ولی بعد 
از تقریباً چهار ماه که وظائف من در 
اصل چهار تغییر یافت فقط به طور 
آگاه  کار  این  پیشرفتهای  از  کلی 
می شدم. در سه ماه آخر سال ۱۳۳۰ 
)ماههای اول سال ۱۹۵۲( مراجعات 
مسؤولین سازمانهای مختلف دولتی 
تقریباً  و  شد  بیشتر  چهار  اصل  به 
برای  که  بود  دولتی  سازمان  کمتر 
وارن  دفتر  به  خود  مشکالت  رفع 
مراجعه نکند. به عنوان مثال، سازمان 
هواپیمایی کشوری که به ریاست آقای 
احمد شفیق همسر واالحضرت اشرف 
اداره می شد، ازجمله این سازمانها بود.

با  ایشان  روز  یک  دارم  به خاطر 
نقشه های مفصلی دربارۀ ساختمان 
که  مهرآباد  فرودگاه  برای  جدیدی 
نظامی  فرودگاه  کنار  در  زمان  آن 
مهرآباد به نام قلعه مرغی قرار داشت، 
به دفتر وارن آمدند و با شور و عالقۀ 
بی نظیری دربارۀ لزوم توسعۀ فرودگاه 
و  صحبت  کردند  مهرآباد  کشوری 
تنها تقاضای ایشان این بود که فعاًل 
تعدادی دستگاه  هدایت هواپیماها در 
فرودگاه از طرف اصل چهار خریداری و 
در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری 
گذاشته شود.این پیشنهاد مورد توجه 
واقع شد بخصوص به دلیل این که در 
دو ماه قبل هواپیمای حامل رئیس کل 
اصل چهار که به ایران می آمد به علت 
بدی هوا و نبودن وسائل راهنمایی 
فرودگاه نتوانست به زمین بنشیند و 
در تپه های شمال تهران سقوط کرد 
و کلیۀ سرنشینان آن کشته شدند و 
به همین جهت موضوع بهبود وسائل 
مهرآباد  فرودگاه  در  هوایی  ناوبری 
و  بود  آمریکائیها  توجه  مورد  بسیار 
عالقه مند بودند کاری در این مورد 
انجام شود. بنابراین از پیشنهاد آقای 
احمد شفیق نهایت درجه استقبال را 
کردند و با سرعت زیادی مقدمات تهیۀ 
طرح بهبود وسائل فرودگاه مهرآباد را 

فراهم ساختند.

جمهوری  =سفارت 
اسالمی در لندن ادعا کرده 
تحریم های یکجانبه آمریکا 
مانع دسترسی به دارو برای 
افراد مبتال به ویروس ُکرونا 

در ایران شده است!
=جمهوری اسالمی ایران 
پول  بین المللی  صندوق  از 
تقاضای وام ۵ میلیارد دالری 
اروپایی  منابع  اما  کرده 
می رسد  نظر  به  می گویند 
آمریکا می خواهد از حق وتو 
خود در مورد عدم پرداخت 

این وام استفاده کند.
معتقد  ترامپ  =دولت 
است رژیم ایران از تحریم ها 
برای  دستاویزی  عنوان  به 
خود  ناکارآمدی  الپوشانی 
این  می کند.  استفاده 
ناکارآمدی   شامل شانه خالی 
کردن از اجرای قرنطینه نیز 

می شود.
بریتانیا در پشت پرده در حال فشار 
به آمریکا برای کاهش تحریم ها علیه 
]رژیم[ ایران است تا این کشور بتواند 
با شیوع گسترده ویروس ُکرونا مقابله 

کند.
 ۱۸ انگلیس  چاپ  گاردین  روزنامه 
این خبر  اعالم  با  مارس )۲۸ اسفند( 
نوشت، ارقام رسمی منتشر شده توسط 
وزارت بهداشت در ایران روز چهارشنبه 
اثر  در  تا کنون  نفر  حاکیست ۱۱۳۵ 
دست  از  را  خود  جان  ُکرونا  به  ابتال 
این  به  نفر   ۳۶۱ هزار   ۱۷ و  داده اند 
ویروس مبتال شدند. ۱۴۷ نفر دیگر نیز 

طی ۲۴ ساعت گذشته درگذشتند.
سفارت جمهوری اسالمی در لندن نیز 
درخواست کرده تحریم ها برداشته شود 
بیمارستان های  وضعیت  به  نسبت  و 
کار  ظرفیت شان  از  بیشتر  که  ایران 

می کنند هشدار داده است.
جهانی  بهداشت  سازمان  مقام  یک 
گفته ارقامی که توسط وزارت بهداشت 
از  برابر کمتر  ایران منتشر شده ۵  از 
این  ُکروناست.  تلفات  واقعی  میزان 
این  قربانی  نفر  از ۵۶۰۰  بیش  یعنی 

ویروس ُکشنده شدند.
دانشگاه صنعتی »شریف«  محققان 
)آریامهر( در یک پروژه تحقیقاتی اعالم 
رعایت  عدم  صورت  در  که  کرده اند 
قرنطینه تا اواخر خرداد، ۳.۵ میلیون نفر 
قربانی ُکرونا می شوند. در این گزارش 
برای  مردم  همکاری  در صورت  آمده 
عمل به توصیه های بهداشتی و قطع 
زنجیره ارتباطی تا زمان عبور مرحله 
پیک )اوج( بیماری، ۱۲ هزار نفر جان 
خود را از دست می دهند. در صورتی 
که همکاری مردم متوسط باشد، ۳۰۰ 
هزار نفر مبتال و ۱۱۰ هزار نفر قربانی 
می شوند. اما در صورتی که راهبردهای 
بهداشتی اجرا نشود، سیستم درمانی 
فلج شده و با افزایش شمار مبتالیان به 
چهار میلیون نفر، تعداد قربانیان به ۳.۵ 

گاردین: فشارهای پشت پرده  بریتانیا به آمریکا برای 
کاهش تحریم ها علیه ایران

میلیون نفر خواهد رسید.
دسترسی  کرده  اعالم  ترامپ  دولت 
مالی  کانال  طریق  از  دارو  به  ایران 
اما  است  شده  فراهم  سوئیس  توسط 
مقامات بریتانیا مدعی شده اند که این 
فرایند ممکن است به حدی پیچیده 
و مشروط باشد که در عمل ناکارآمد 

شود.
تازه  مورد   ۱۲ سه شنبه  روز  آمریکا 
اضافه  به فهرست تحریم های خود  را 
امورخارجه  وزیر  پمپئو  مایک  کرد. 
هر  کرد  اعالم  گذشته  هفته  آمریکا 
کشوری که تمایل دارد به ایران کمک 
دارویی کند باید خواستار آزادی تمام 
زندان های  از  تابعیتی  دو  شهروندان 
ایران باشد. گاردین نوشت با این حال 
انگلیس رویکرد نرمتری در پیش گرفته 
و چنین درخواستی را از حکومت ایران 

مطرح نکرده است.
در این میان، نازنین زاغری-  رتکلیف 
یک  به  طوالنی  مذاکرات  از  پس 
مرخصی دو هفته ای آمده که بخشی 
ُکروناویروس  شیوه  دلیل  به  آن  از 
جمهوری  است.  ایران  زندان های  در 
هزار   ۸۵ از  بیش  کنون  تا  اسالمی 
زندانی را آزاد کرده که شامل نیمی از 

زندانیان سیاسی هم می شود.
آندسته  شده  عنوان  همچنین 
بیش  محکومیت شان  که  زندانیانی 
و  آزادی  این  بوده مشمول  از ۵ سال 
مرخصی نمی شوند اما لیست زندانیان 
با  بعضی  می دهد  نشان  آزادشده 
محکومیت های طوالنی تر هم مشمول 

عفو شدند.
این  از  دیگری  بخش  در  گاردین 
از  پس  زاغری  نازنین  نوشته  گزارش 
مذاکرات روز دوشنبه میان محمدجواد 
ظریف و دومینیک راب وزرای خارجه 
جمهوری اسالمی و بریتانیا آزاد شده 

است.
منابع آگاه می گویند این دو در مورد 
ایران و  به  انگلیس  کمک های جانبی 
مسائل اتمی از جمله زیر پا گذاشتن 
تعهدات اتمی توسط ایران گفتگو کردند.

جمهوری  سفیر  بعیدی نژاد  حمید 
اسالمی در لندن گفته »به دلیل عدم 
رسانه های  با  جلسه  برگزاری  امکان 
نامه ای  طی  ُکرونا،  دلیل  به  انگلیس 
از آنها درخواست شد که بنابر وظیفه 
انسانی، ضمن افزایش آگاهی جهانیان 
تحریم های  ضدبشری  آثار  پیرامون 

آمریکا در محدود کردن منابع پزشکی، 
مقابله  برای  ایران  مالی  و  اقتصادی 
تحریم ها  این  لغو  خواستار  ُکرونا،  با 

شوند.«
از  دست  آمریکا  که  خواسته  او 
ایران«  »مردم  علیه  خود  تهدیدات 
خواسته  دنیا  کشورهای  از  و  بردارد 

تحریم های آمریکا را نادیده بگیرند.
نیز در  ایران در لندن  سفارت رژیم 
بیانیه ای اعالم کرده که مقابله با اپیدمی 
ُکرونا نیازمند بهره برداری از تمام منابع 

در سطح ملی و بین المللی است.
در این بیانیه آمده است که در ایران 
هزاران نفر بر اثر ُکرونا رنج می کشند 
قرنطینه  را  خود  نفر  میلیون ها  و 
فشار  تحت  بیمارستان ها  کرده اند. 
کل  و  پرستاران  پزشکان،  هستند، 
نظام سالمت به صورت خستگی ناپذیر 
و با تمام ظرفیت تالش می کنند تا به 
مردم خدمت می کنند. اما تحریم های 
یکجانبه آمریکا مانع شده که نهادهای 
حاصل  اطمینان  غیردولتی  و  دولتی 
کنند که آیا افراد نیازمند برای مقابله 

با ُکرونا به دارو دسترسی دارند!
این  از  دیگری  بخش  در  گاردین 
که  کشوری  هر  می نویسد  گزارش 
بخواهد از طریق کانال مالی سوئیس 
از  باید  کند  تجاری  مبادالت  ایران  با 
که  باشد  داشته  کتبی  اجازه  آمریکا 

مشمول تحریم ها نشود.
نیاز  مورد  اقالم  از  فهرستی  ایران 
خود را اعالم کرده و رسماً از صندوق 
بین المللی پول تقاضای وام ۵ میلیارد 
اروپایی  منابع  است.  کرده  دالری 
آمریکا  می رسد  نظر  به  می گویند 
می خواهد از حق وتو خود برای عدم 
پرداخت این وام به ایران استفاده کند. 
آمریکا می گوید رقم درخواستی ایران از 
بودجه در نظر گرفته شده بیشتر است. 
این نخستین بار است که ایران چنین 
درخواستی از صندوق بین المللی پول 

دارد.
دولت ترامپ معتقد است رژیم ایران 
از تحریم ها به عنوان دستاویزی برای 
استفاده  خود  ناکارآمدی  الپوشانی 
شانه  شامل  ناکارآمدی    این  می کند. 
از اجرای قرنطینه است.  خالی کردن 
آمریکا از راکت پرانی شبه نظامیان مورد 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  حمایت 
پایگاه های خود در عراق نیز خشمگین 

است.

عملیات ضدعفونی خیابان های تهران

جن!  جن! جن! شاید زیر عبای ماّل رفَته باَشد…
به یادماندنی  نمایش 
بیژن  از  قصه«  »شهر 
 134۵ سال  در  که  مفید 
برای نخستین بار از رادیو 
سال  )سه  شد  پخش 
خمینی  غائله ی  از  پس 
و  زنان  رأی  حق  علیه 
و  سیاسی  اصالحات 
اجتماعی شاه فقید( یکی 
از برجسته ترین آثار هنری 
نقش  که  است  فرهنگی  و 
)احمد  دین«  »دکانداران 
در  را  جامعه  در  کسروی( 
مرکز توجه قرار داده است. 
در  قصه«  »شهر  در  آنچه 
»مال«  و  »جن«  با  رابطه 
شنوندگان  خنده  سبب 
در  می شد،  تماشاگران  و 
»سخنرانی نوروزی« ماّلیی 
می راند  حکم  ایران  بر  که 

به اوج خود رسید.
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رژیم  البی  =نایاکی ها 
از  بیشتر  آمریکا  در  ایران 
این دیگر نمی توانند اشتباه 
در  بدون  مدام  آنها  کنند! 
نظر گرفتن آنچه در خبرها 
درخواست  می شود  منتشر 
رفع تحریم را تکرار می کنند.
مذهبی  اماکن  وقتی  =تا 
باز است و عده ای  همچنان 
یا  می زنند  لیس  را  حرم ها 
مردم  به  آخوندها  وقتی 
با  را  ویروس  می گویند 
در  گیاهی  روغن  فروکردن 
مقعد درمان کنید پول هایی 
ارسال می شود  ایران  به  که 
ایران  مردم  به  کمک  برای 

هزینه نمی شود.
روی  =خامنه ای 
حساب  نایاک  کمک های 
کرده که بوق تبلیغاتی رژیم 

در آمریکاست.
ایران  در  =مقامات 
بشردوستانه  کمک  هرگونه 
پاسداران  سپاه  طریق  از  را 
نیروهای  به  اسالمی  انقالب 
و  منطقه ای  تروریستی 
ارسال  وابسته  شبه نظامیان 
برای  ایران  اگر  می کنند. 
برای کمک به مردم احتیاج 
به پول داشته باشد خودش 
مبالغ زیادی در اختیار دارد.

پول  می تواند  =رژیم 
فعالیت های اتمی و موشکی 
مردم  برای  را  تروریستی  و 

خرج کند.
»واشنگتن  تحلیلی  خبری-  پایگاه 
عنوان  با  گزارشی  در  اگزمینر« 
حتی  را  ایران  رژیم  علیه  »تحریم ها 
به خاطر ُکروناویروس متوقف نکنید« 
ایرانیان  ملّی  شورای  تالش های  به 
آمریکا )نایاک( برای لغو تحریم ها علیه 
جمهوری اسالمی با دستاویز قراردادن 
می نویسد  و  پرداخته  کرونا  با  مقابله 
خرج  را  پول ها  خامنه ای  و  سپاه 
تروریسم و ساخت موشک می کنند نه 

سالمت مردم.
در  سیاسی  تحلیلگر  روبین  مایکل 
را  چپگرا  فعاالن  گزارش  این  مقدمه 
کرده  تشبیه  کوکی«  »عروسک  به 
رژیم  اینکه  گرفتن  نظر  در  بدون  که 
ایران پول ها و کمک های بشردوستانه 
منطقه  شبه نظامیان  تقویت  صرف  را 
تحریم های  لغو  درخواست  می کند 
آمریکا را مطرح می کنند با این خیال 
که کمک های بین المللی صرف مقابله 

با ُکروناویروس می شود.
اجرایی  مدیر  آمده  گزارش  این  در 
نایاک و البی تهران در آمریکا می گوید 
ایران  در  ُکرونا  ویروس  شیوع  با 
بیمارستان ها پر از بیمار شده  و پزشکان 
ایرانی برای تامین تجهیزات الزم برای 
ویروس ُکرونا با مشکل روبرو شده  اند و 
آمریکا باید بخشی از راه حل باشد نه 

بخشی از مشکل.
اینها ]نایاکی ها[ بیشتر از این دیگر 
نمی توانند اشتباه کنند! آنها مدام بدون 
در نظر گرفتن آنچه در خبرها منتشر 
می شود درخواست رفع تحریم را تکرار 
خزانه داری  وزارت  وقتی  می کنند. 
حمایت  و  پولشویی  خاطر  به  آمریکا 
را  ایران  رژیم  تروریستی  گروه های  از 
تحریم کرد نایاک مخالفت کرد؛ وقتی 
دونالد ترامپ مستقیم کارگزاران نظام 
مهم  شخصیت های  و  کرد  تحریم  را 
رژیم را هدف قرارداد و نه مردم ایران را  
باز هم نایاک شروع به اعتراض به بهانه 

حقوق بشر کرد!
روبین می نویسد نایاک در مخالفت با 
تحریم های ترامپ علیه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی بیانیه هایی منتشر کرد 
امضا  توسط گروه کدپینک  اغلب  که 
شد. آنها در این بیانیه ها خواستار لغو 

تحریم ها می شدند.
امضاکنندگان  هدف  اگر  حتا 
درخواست اخیر واقعا کمک به ایرانیان 
برداشته  هم  باشد  ُکرونا  مقابله  برای 
اشتباهی  بسیار  اقدام  تحریم ها  شدن 

است:

واشنگتن اگزمینر: تحریم ها علیه رژیم ایران را حتی 
به خاطر ُکرونا متوقف نکنید!

برای  جایگزینی  مکانیزم های  اول: 
رهبران جمهوری اسالمی وجود دارد 
که از طریق آن دارو و اقالم بشردوستانه 

را خریداری کنند.
دوم: تا وقتی اماکن مذهبی همچنان 
لیس  را  حرم ها  عده ای  و  هستند  باز 
مردم  به  آخوندها  وقتی  یا  می زنند 
می گویند ویروس را با فروکردن روغن 
گیاهی در مقعد درمان کنید پول هایی 
ارسال  ایران  به  کمک  عنوان  به  که 
بهداشت  و  تندرستی  برای  می شود 

مردم ایران هزینه نمی شود.
حمایت  قطع  تحریم ها  هدف  سوم: 
از  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
آمریکا  تحریم های  است.  تروریسم 
تقریبا  که  است  پاسداران  سپاه  علیه 
۴۰ درصد از اقتصاد ایران را در سیطره 
میزان  بیشترین  شامل  که  دارد  خود 
به همین  واردات می شود.  و  صادرات 
دلیل است که وقتی دولت اوباما ۱.۴ 
میلیارد دالر برای آزادی گروگان ها ]به 
نتیجه  کرد  پرداخت  باج  ایران[  رژیم 

معکوس داد.
قوای  تقویت  باعث  تحریم ها  لغو 
تقویت  نه  ایران می شود  نظامی رژیم 
آنهایی که واقعا نیازمند کمک هستند. 
نکته قابل توجه این است که رهبران 
یک  احتماالً  اسالمی  جمهوری  ارشد 
برای  اروپا  کمک های  از  دالر  میلیارد 

مقابله با ویروس ُکرونا را دزدیده اند.
پروپاگاندای  دقیقا  خامنه ای  علی 
یک  می کند:  کپی  را  حسین  صدام 
تراژدی بشردوستانه بساز و از آن سود 

ببر.
در ادامه این گزارش، وضعیت فعلی 
زمان  در  عراق  با وضعیت  ایران  رژیم 
صدام حسین مقایسه شده و آمده است، 
رژیم عراق ادعا می کرد تحریم ها باعث 
همزمان  اما  می شود  کودکان  مرگ 
می کرد.  صادر  را  بچه ها  شیرخشک 
همانطور که دارایی های خامنه ای امروز 
دیکتاتور  می رسد  دالر  میلیاردها  به 
ساختن  برای  تحریم ها  از  هم  عراق 

کاخ های خود استفاده می  کرد.
صلح طلب  اصطالح  به  گروه 
تبلیغاتی  پروپاگاندای  »کدپینک« 
و  می کرد  تقویت  را  صدام  دروغین 
 ۵۰۰ مرگ  باعث  تحریم ها  می گفت 
امروز  شدند.  عراقی  کودک  هزار 
نایاک  کمک های  روی  خامنه ای 
حساب کرده که بوق تبلیغاتی رژیم در 
آمریکا باشد. دقیقا شبیه کره شمالی 
که  را  ای  بشردوستانه  که کمک های 
شد  ارسال  آن  برای   ۱۹۹۴ سال  در 
برای تقویت فعالیت های اتمی- نظامی 

استفاده کرد.
ایران  اسالمی  جمهوری  مقامات 
را  بشردوستانه  کمک  هرگونه  نیز 
انقالب  پاسداران  سپاه  طریق  از 
تروریستی  نیروهای  به  اسالمی 
وابسته شان  شبه نظامیان  و  منطقه  
برای  ایران  رژیم  اگر  می کنند.  ارسال 
پول  به  احتیاج  مردم  به  کمک  برای 
در  زیادی  مبالغ  باشد خودش  داشته 
می تواند  مثال  عنوان  به  دارد.  اختیار 
کند  متوقف  را  از حزب اهلل  پشتیبانی 
و به شبه نظامیان عراقی و حوثی های 
یمن پول نفرستد. اگر رژیم دست از 
دالر  میلیاردها  بردارد  حمایت ها  این 

پول نقد آزاد می شود.
ساختن  می تواند  ایران  رژیم 
کند  متوقف  را  بالستیک  موشک های 
خرج  دالر  میلیون  صدها  آن  در  که 
می شود. ایران دریایی از منابع نفت و 
گاز در اختیار دارد بنابراین برای تامین 
انرژی نیازی به فعالیت های اتمی ندارد 
و رفتن سراغ انرژی هسته ای آنهم با 
توجیه  قابل  اصال  گزاف  هزینه های 

نیست. رژیم می تواند پول ها را بجای 
بازسازی  صرف  اتمی  فعالیت های 
که  کند  لوله ها  خطوط  و  پاالیشگاه 

هزینه بسیار کمتری دارد.
نویسنده این گزارش در پایان می گوید 
توسط  ایران  رژیم  بهانه های  وقتی 
بازتاب  آن  طرفدار  گروه های  و  نایاک 
داده می شود یعنی آنها می خواهند از 
]رژیم[ ایران به خاطر کوتاهی های آن 
در بحران ُکرونا سلب مسئولیت کنند و 
همزمان به مردم ایران برای جنگیدن 
با این ویروس کمک کنند! در چنین 
کنند  تقاضا  می توانند  آنها  شرایطی 
آمریکا به ایران کمک دارویی مستقیم 
بفرستد. اقدامی که ترامپ انجام داده و 
خامنه ای بالفاصله آن را رد کرده است.

حقیقت تلخ این است که منفعت مالی 
برای خامنه ای و مالیانی که حکومت را 
در دست دارند و عامل اصلی درد و رنج 
مردم ایران هستند خیلی بیشتر از آن 
است که بخواهند موقعیت خود را به 
عطش  و  ُکروناویروس  اندازند.  خطر 
پول  آوردن  دست  به  برای  خامنه ای 
بجای کمک های اساسی به مردم، نقاب 

از چهره واقعی او برمی دارد.

*منبع: واشنگتن اگزمینر
*نویسنده: مایکل روبین
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

رژیم  پمپئو:  =مایک 
ایران با مخفی کردن آرشیو 
سالح های اتمی خود جهان 

را فریب داد.
آمریکا  خارجه  =وزارت 
بالی  عارف  بیانیه ای  در 
مهدی  سیدمحمد  الشک، 
دانشجو،  کامران  هادوی، 
علی  و  تهرانچی  مهدی 
در  را  عمرانی  مهدی پور 
فهرست تحریم های آمریکا 

قرارداد.
آمریکا:  خارجه  =وزارت 
زمان آن رسیده که جامعه 
اخاذی  مقابل  در  جهانی 
ایران  ]رژیم[  هسته ای 
بایستد. اگر دنیا نگران رفتار 
را  فکرش  باید  است،  ایران 
اسالمی  جمهوری  که  بکند 
سالح  داشتن  صورت  در 
کرد! خواهد  چه  هسته ای 

شیوع  بهانه  به  اسالمی  جمهوری 
خودش  که  ایران  در  ُکرونا  ویروس 
کاهش  دنبال  به  بوده،  آن  مسبب 
واشنگتن  اما  آمریکاست  تحریم  های 
دست کم تا کنون به ترفندها و تبلیغات 
برای  مالیان  تکراری  تاکتیک های  و 
بلکه  نه تنها تن نداده  از بحران  فرار 
در روزهای اخیر تحریم های بیشتری 

را علیه رژیم ایران اعالم کرده است.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، ۱۸ 
مارس )۲۸ اسفند(، با اعالم تحریم ۵ 
شخص ایرانی به فهرست تحریم های 
در  متحده  ایاالت  بازرگانی  وزارت 
توییتی نوشت: »]رژیم[ ایران با مخفی 
خود  اتمی  سالح های  آرشیو  کردن 
جهان را فریب داد. همچنین به حفظ 

تحریم ۵ متخصص هسته ای رژیم ایران مرتبط با 
پروژه محرمانه اتمی »آماد«

طرح های خود و نیز کادر دانشمندان 
سالح های اتمی اش که پیش از سال 

۲۰۰۴ داشت، ادامه می دهد.«
پرسش ها و ابهامات آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره فعالیت های مخفی 
به  همچنان  اسالمی  جمهوری  اتمی 
قّوت خود باقی است. بر همین اساس 
بیانیه ای  در  آمریکا  خارجه  وزارت 
عارف بالی الشک، سیدمحمد مهدی 
مهدی  دانشجو،  کامران  هادوی، 
تهرانچی و علی مهدی پور عمرانی را 
در فهرست تحریم های آمریکا قرارداد. 
از این پنج نفر به عنوان »دانشمندان 

اتمی ایران« نام برده شده است.
طرح،  ارشد  کارشناس  بالی الشک 
هادوی سرپرست پروژه آماد، دانشجو 
احتماال  و   »۱۱۱ »پروژه  سرپرست 
 ،۳ شهاب  موشکی  پروژه  با  همکار 
 ،»۳/۳۰ »پروژه  سرپرست  تهرانچی 
»پروژه  ارشد  کارشناس  عمرانچی  و 
وزارت  بیانیه  بوده اند.در  آماد   »۱۱/۳
خارجه آمریکا آمده، »مسئول آژانس 
نوامبر  در  اتمی  انرژی  بین المللی 
۲۰۱۹ گزارش داد که این آژانس در 

حال تحقیق در مورد شناسایی ذرات 
اورانیوم فرآوری شده شیمیایی در یک 
محل اعالم نشده در ایران است و با 
توجه به اینکه آثار ذرات اتمی نشانگر 
فعالیت های  و  مواد  احتمالی  وجود 
اتمی اعالم نشده در ایران است، ایران 
باید کامال با آژانس بین المللی انرژی 

اتمی و جامعه جهانی شفاف باشد.«
که  »افرادی  شده،  تاکید  همچنین 
گسترش  حساس  برنامه های  برای 
فعالیت  ایران  در  اتمی  تسلیحات 
مالی  خطرات  از  باید  می کنند 
باشند.  آگاه  دارند  که  فعالیتی  و 
فنی  متخصصان  و  دانشمندان 
از  می توانند  آنها  دارند:  راه  دو  ایران 
کار  پیگیری  برای  خود  مهارت های 
بر روی پروژه هایی استفاده کنند که 
اینکه  یا  ندارد  را در پی  اشاعه  خطر 
می توانند برای سازمان های ایرانی کار 
کنند که فعالیت های حساس مربوط 
به تسلیحات اتمی را دنبال می   کنند و 
با ریسک مالی و اعتباری این چنین 

کارها روبرو شوند.«

الف و گزاف مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسالمی: 
به کمک آمریکا نیازی نداریم! از اروپایی ها جلوتر هستیم!

اگر  سالمی:  =حسین 
کمک  به  نیاز  آمریکا  ملت 
آنها  به  می توانیم  ما  دارند 
به  نیازی  ولی  کنیم  کمک 

کمک آنها نداریم!
الریجانی:  =علی 
آمریکایی ها دچار گرفتاری 
و آشفتگی شده اند ولی به 
نمی آورند!  خودشان  روی 
جلوتر  ما  بهداشت  وزارت 

از اروپایی هاست!
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
فروردین   ۷ پنجشنبه،  روز  اسالمی 
رزمایش  از  بازدید  درجریان   ،،۹۹
»دفاع بیولوژیک« نیروی زمینی این 
مقابله  برای  عقیدتی  نظامی-  نهاد 
ملّت  به  کمک  پیشنهاد  ُکرونا  با 
آمریکا را مطرح کرد! علی الریجانی 
اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
اروپایی ها  و  آمریکایی ها  گفت  نیز 
به روی خودشان  اما  گرفتار شده اند 

نمی آورند.
خبرنگاران  به  سالمی  حسین 
گفت، »اینکه آمریکایی ها می گویند، 
این  در  ایران  ملت  به  می خواهند 
جز  چیزی  کند  کمک  شرایط  
خودشان  آنها  نیست.  عوام فریبی 

و  شدند  ویروس  این  شیوع  گرفتار 
زیرساخت های  و  تاسیسات  امکانات، 
آنها قادر نیست در مقابل این پدیده 
اگر  کند.  محافظت  آمریکا  مردم  از 
ما  دارند  کمک  به  نیاز  آمریکا  ملت 
ولی  کنیم  کمک  آنها  به  می توانیم 

نیازی به کمک آنها نداریم!«
علیه  آمریکا  دشمنی  ادعای  با  او 
ملت   آمریکایی ها  گفته  ایران  مردم 
اقتصادی  تحریم  و  فشار  تحت  را  ما 
مشکالت  دچار  مردم  تا  دادند  قرار 
در  خوشبختانه  اما  شوند  معیشتی 
ناموفق  خدا  لطف  با  نیز  مسیر  این 

بودند.
انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده 
»دفاع  رزمایش  برگزاری  به  اسالمی 
نهاد  این  زمینی  نیروی  بیولوژیک« 
نظامی- عقیدتی برای مقابله با ُکرونا 
اشاره کرد و گفت: »این یک رزمایش 
واقعی بود که نیروی زمینی سپاه با 
آلودگی  رفع  و  امکانات  از  استفاده 
متعددی که در سطح یگان های این 

نیرو موجود است، برگزار کرد.«
کمک  پیشنهاد  حالی  در  سالمی 
بانک  که  کرده  مطرح  را  آمریکا  به 
برای  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
مقابله با ُکرونا از صندوق بین المللی 
دالری  میلیارد   ۵ وام  تقاضای  پول 
کرده و آمریکا باید در مورد پرداخت 
تصمیم  وام  این  پرداخت  عدم  یا 

بگیرد.
»آمادگی  گفت:  همچنین  سالمی 
بیولوژیک  جنگ های  با  مقابله  برای 
زیرا  داریم  کار  دستور  در  همواره  را 
احتمال  که  می کنیم  پیش بینی 
هسته ای،  جنگ های  در  درگیری 
شیمیایی و بیولوژیک وجود دارد… 
بیماری ُکرونا به ما کمک کرد آنچه 
و  ایران  تجربیات جنگ  اساس  بر  را 
معرض  در  بودیم  کرده  آماده  عراق 
در  و  دهیم  قرار  عملی  آزمون  یک 
شرایط عملیات واقعی تست کنیم.«

انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده 
اسالمی افزود: »عملیات رفع آلودگی 
نقاط  اقصی  در  تجمع  پر  مراکز  از 
کشور ادامه پیدا خواهد کرد و سپاه 
خود  کنونی  رزمایش  در  پاسداران 
سعی کرد توانایی ها و تجهیزات خود 
را برای مقابله با جنگ بیولوژیک به 

نمایش بگذارد.«
و  سپاه  اقدامات  بدون  نمایش 
بعضی  در  ُکرونا  با  مقابله  یگان های 
تصاویر کامال پیداست از جمله زمان 
سخنرانی که عده ای در وسط سالن 
عده ای  و  نشسته اند  هم  از  فاصله  با 
دیگر در حاشیه درست چسبیده بهم!

علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اسالمی نیز در سخنانی عجیب و پر 
»ایجاد  شد  مدعی  گزاف  و  الف  از 
جهادی  کارهای  از  غربالگری  امکان 
وزارت  همکاری  با  که  است  سپاه 
بهداشت صورت گرفت و به  ندرت در 
جای دیگری می توان شاهد این بلوغ 
برای انجام این دست از اقدامات بود! 
همین کار باعث شد خیلی از افرادی 
که دچار این بیماری شده اند از سایر 
قرار  درمان  تحت  و  افراد جدا شوند 
وزیر  معاون  که  گزارشی  گیرند. 
از  نفر  میلیون   ۵۰ دادند  بهداشت 

ایرانیان غربالگری شده اند!«
این  به  به گزارش تسنیم الریجانی 
این  »در  افزود،  و  نکرد  بسنده  حد 
داشت  وجود  گرفتاری  که  روزهایی 
وزارت بهداشت و سایر نهادهایی که 
در ایران فعالیت کردند، خیلی جلوتر 
که  اروپایی  در  دیگرند.  از کشورهای 
به  هستند،  پیشرفته  امکانات  مدعی 
شده اند.  دچار  عظیمی  گرفتاری  چه 
هستند  همینطور  هم  آمریکایی ها 
اما به  روی خود نمی آورند اما معلوم 
است که چقدر در مقابله با ُکرونا دچار 

آشفتگی هستند.«
وزارت  سخنگوی  جهانپور  کیانوش 
بهداشت پنجشنبه هفتم فروردین ماه 
در  کرونا  قربانیان  شمار  کرد  اعالم 
و  یافت  افزایش  نفر   ۲۲۳۴ به  ایران 
حدود ۲۷۴۶ نفر از بیماران به صورت 
حاد به این ویروس مبتال هستند. این 
با اعداد  ارقام واقعی  در حالیست که 
بهداشت  وزارت  سوی  از  که  رسمی 
نیستند  اعتماد  قابل  می شوند  اعالم 
بهداشت  سازمان  نیز  این  از  پیش  و 
ویروس  این  که  شرایطی  در  جهانی 
هنوز شیوع سراسری نیافته بود اعالم 
در  مبتالیان  واقعی  شمار  بود  کرده 
ایران دست کم پنج برابر آمار رسمی 

است.
و  کشوری  مقامات  گزاف  و  الف 
لشکری جمهوری اسالمی درباره اینکه 
به هیچ کمکی از آمریکا نیاز ندارند و 
تازه آماده ی کمک به کشورهای دیگر 
دولت  که  حالیست  در  هستند  هم 
محمدجواد  سرکردگی  به  روحانی 
در  البیگران اش  همراهی  و  ظریف 
خارج کشور کمپین تبلیغاتی برای لغو 
تحریم  ها به راه انداخته است و مقابله 
با ُکرونا در کشور و تندرستی و جان 
مردم را دستاویز لغو تحریم و اخاذی 

و دریافت پول قرار داده است.

رزمایش بیولوژیکی سپاه به دستور علی خامنه ای با توهم »جنگ بیولوژیک« نظامی ها محور مقابله 
با ویروس کرونا شده اند!

سال ۲۰18 سازمان اطالعات خارجی اسرائیل »موساد« در عملیاتی شبانه 
با ورود به مکانی مخفی در تهران اسنادی مربوط به برنامه سالح های 
بود »آماد«  پروژه  به  مربوط  آن  از  بخشی  که  آورد  به دست  را  اتمی 



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷۲۰ 
جمعه ۸ تا پنجشنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹خورشیدی

خواص چای پوئر
چای پوئر یک شکل از چای سیاه است 

که معموال به مدت ۳۰ تا ۴۰ روز، هر چند گاهی 
اوقات برای سال ها یا حتی دهه ها تحت فرآیند تخمیر ویژه 

قرار می گیرد. این فرایند به آن طعم منحصر به فرد و خواص 
فراوانی می دهد که در دیگر انواع چای وجود ندارد. مبدا پوئر استان 

یونان در چین است و بیش از ۲۰۰۰ سال است که به دلیل دارا بودن 
مزایای سالمتی مورد توجه است. یکی از خواص چای پوئر برای بدن توانایی 

آن در کاهش کلسترول باال است. مطالعه ای که در مجله پیری شناسی )سالمند 
شناسی( تجربی در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، نشان داد که در موش هایی که به 
 HDL یا کلسترول بد و افزایش کلسترول LDL آنها چای پوئر داده بودند کاهش
محافظ قلب، مشاهده شد. چای پوئر هم چنین مزایای خوبی برای افرادی که مبتال 
به سندرم متابولیک هستند نشان داده است. بر اساس تحقیقات درون آزمایشگاهی 
المللی علوم مولکولی” در سال ۲۰۱۱،  )این ویترو( منتشر شده در “مجله بین 
خواص آنتی اکسیدانی پوئر می تواند در درمان تومور نیز مفید باشد. محققان 
کشف کردند که چای پوئر رشد تومور را از طریق مکانیسم های مختلف مهار 
کرد، این موضوع نشان می دهد که ممکن است چای پوئر توانایی ها مشابه 
ای در انسان داشته باشد. تحقیقات زیادی در مورد اثرات آنتی اکسیدانی 

چای سبز انجام شده است، اما مطالعات کمتری بر روی پوئر انجام 
شده است. با این حال تحقیقات منتشر شده در “مجله شیمی 

کشاورزی و شیمی غذا” در سال ۲۰۰۴، نشان داد که 
چای پوئر مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی مشابهی 

با چای سبز، سیاه و اوالنگ نشان 
دارد.

زنان  شاخص

دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت
ای دختر بهار حسد می برم به تو
عطر و گل و ترانه و سرمستی ترا

با هر چه طالبی بخدا می خرم ز تو
بر شاخ نوجوان درختی شکوفه ای

با ناز می گشود دو چشمان بسته را ....
.... خندید باغبان که سرانجام شد بهار
دیگر شکوفه کرده درختی که کاشتم

دختر شنید و گفت چه حاصل از این بهار
ای بس بهارها که بهاری نداشتم

خورشید تشنه کام در آنسوی آسمان
گوئی میان مجمری از خون نشسته بود

می رفت روز و خیره در اندیشه ئی غریب
دختر کنار پنجره محزون نشسته بود

رایحه دارچین شیرین مایل به تند 
است و برای بسیاری از افراد، یادآور 
قدیمی  و  خوشمزه  غذاهای  مزه 
است. روغن دارچین به دلیل رایحه 
در  دارد؛  بدن  برای  که  خواصی  و 
بسیاری از کشورهای شرقی آسیا به 
استفاده  وفور  به  سریالنکا  خصوص 

می شود.
دارچین به دلیل تاثیری که بر روی 
کنترل عفونت، مدیریت قند خون و 
سایر بیماری ها دارد؛ در تحقیقات 
گرفته  قرار  بررسی  مورد  مختلف 
نشان  معتبر  مطالعاتی  منابع  است. 
دارای  دارچین  روغن  که  داده اند 

خواص زیر است:
ضد   ، قارچ  ضد   ، باکتریال  آنتی 

دیابت ، خواص آنتی اکسیدانی
و  طوالنی  بسیار  پیشینه  دارچین 
از  جالبی دارد. در حقیقت بسیاری 
یکی  را  آن  متخصصان طب سنتی 
موجود  های  ادویه  قدیمی ترین  از 
در تاریخ بشریت می دانند. دارچین 
باستان  مصریان  توجه  مورد  بسیار 
بوده و هزاران سال است که توسط 
در  آیورودا  و  چینی  طب  پزشکان 
از  گیرد.  می  استفاده  مورد  آسیا 
وزن  کاهش  تا  گرفته  افسردگی 
روی  بر  ادویه  این  اثرات  از  همگی 

بدن هستند.

1۰ خاصیت روغن دارچین برای 
بدن

بهبود دهنده سالمت قلب
طبیعی  طور  به  دارچین  روغن 
قلب  سالمت  بهبود  به  تواند  می 
روی  که  مطالعه  یک  کند.  کمک 
در  آن  نتایج  و  شد  انجام  حیوانات 
داد  نشان  شد  منتشر   ۲۰۱۴ سال 
با  که عصاره پوست دارچین همراه 
تمرینات هوازی می تواند به بهبود 
عملکرد قلب کمک کند. این مطالعه 
عصاره  که  داد  نشان  همچنین 
کلسترول  کردن،  ورزش  و  دارچین 
را   )LDL( بد  کلسترول  و  کلی 
پایین آورده و در افزایش کلسترول 

خوب )HDL( نقش دارد.
داروی مقوی غرایز جنسی

دارچین  مصرف  آیورودا،  طب  در 
اختالل  درمان  برای  اوقات  گاهی 
عملکرد جنسی توصیه می شود. آیا 
این موضوع واقعا صحت دارد؟ یک 
تحقیق حیوانی که در سال ۲۰۱۳ 
منتشر شده است اشاره به این دارد 
یک  عنوان  به  دارچین  روغن  که 
ناتوانی  بهبود  برای  طبیعی  داروی 

جنسی عمل می کند. 
بهبود سطح قند خون

هم مطالعات انسانی و هم مطالعات 
دارچین  که  اند  داده  نشان  حیوانی 
اثرات مثبتی بر روی ترشح انسولین 
دارد. این به این معنی است که می 
تواند به ثابت نگه داشتن قند خون 
کمک کرده و از این رو از خستگی 
مزمن، نوسانات خلقی، هوس قند و 

پرخوری جلوگیری می کند.

بهبود وضعیت پوست، مو و لب
سال  در  شده  منتشر  مطالعه  یک 
پوست  اسانس  که  داد  نشان   ۲۰۱۷
طور  به  تواند  می  دارچین  درخت 
نشانگر  چندین  تولید  توجهی  قابل 
التهابات  در  که  پروتئینی  بیولوژیکی 
نقش  ها  بافت  بازسازی  و  پوستی 
دارچین  روغن  کند.  متوقف  را  دارند 
التهابی  ضد  خاصیت  داشتن  با 
میتواند یک داروی طبیعی موثر برای 
مشکالت التهابی پوست مانند بثورات 

و آکنه باشد. 
کاهش وزن

چربی  خاصیت  دلیل  به  دارچین 
کاهش  برای  ارزش  با  ابزاری  سوزی، 
تعادل  ایجاد  با  ادویه  این  است.  وزن 
طعم  کردن  شیرین  و  خون  قند  در 
برای  شکر،  از  استفاده  بدون  غذاها 

مهار اشتها بسیار مفید است.
بهبود زخم معده

هلیکوباکتر  نام  به  باکتری  نوع  یک 
دارد  وجود   H. pylori یا  پیلوری 

که باعث ایجاد زخم معده می شود. 
مبارزه با انگل

روغن  که  اند  داده  نشان  مطالعات 
های  انگل  از  برخی  رشد  از  دارچین 
این  و  کند  می  جلوگیری  مضر 
خاصیت آن را به یک درمان عالی ضد 
انگلی تبدیل کرده است. یک مطالعه 
انگل  مجله  در   ۲۰۱۴ سال  در  که 
شناسی ایران منتشر شده است؛ اثرات 
دارچین و زنجبیل بر ژژیاردیاس )یک 
نوع عفونت روده ناشی از انگل ژیاردیا 
ارزیابی  را  است(   )G. lamblia(
اثربخشی عصاره  از  این مطالعه  کرد. 
“روش  عنوان  با  دارچین  و  زنجبیل 
 ”G. lamblia درمانی طبیعی برای

یاد کرد.
کمک به درمان گلو درد

ضد  اثرات  داشتن  با  دارچین  روغن 
التهابی، ضد میکروبی، آنتی اکسیدانی 
و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن، 
با  مقابله  برای  خوبی  بسیار  انتخاب 
است.  درد  گلو  مانند  هایی  عفونت 
برای بهبود گلو درد و تقویت عملکرد 
سیستم ایمنی بدن، سعی کنید قبل 
از خوردن صبحانه ترکیبی از آب لیمو، 

روغن  و  عسل 
دارچین را بنوشید.

گندزدایی از خانه
همه دوست دارند که در طی ماه های 
بوی  هایشان  خانه  زمستان  و  پاییز 
گرم بدهد؟ شما می توانید با ترکیب 
پرتقال،  دارچین،  مانند  هایی  رایحه 
خوشبو  اسپری  یک  میخک  و  لیمو 

کننده هوا درست کنید.
مبارزه با عفونت های قارچی

در  شده  منتشر  تحقیقات  براساس   
و روغن  دارچین  سال ۲۰۱۶، روغن 
ضد  و  قارچی  ضد  فعالیت  زیتون 
میکروبی در برابر گونه های مختلف 
قارچ مانند کاندیدا آلبیکنس از خود 
نشان داده اند. این قارچ ها اغلب علت 

های  عفونت  سایر  و  پا  ناخن  قارچ 
قارچی هستند. 

مصرف  از  ناشی  جانبی  عوارض 
این روغن

دارچین و کبد
درخت  از  آمده  دست  به  دارچین 
حاوی   Cinnamomum cassia
کومارین است. این ماده یک ترکیب 
است  ممکن  که  است  شیمیایی 
باعث آسیب کبدی و کلیوی شود و 
می  از حد  بیش  استفاده  در صورت 
بدتر  را  کبدی  های  بیماری  تواند 
کند. هنگام استفاده از روغن دارچین 
کاسیا حتماً دستورالعمل نوشته شده 
روی بسته بندی را رعایت کرده و در 
از  بیماری کبد، قبل  به  ابتال  صورت 
خود  پزشک  با  ماده  این  از  استفاده 

مشورت کنید.
دارچین و داروهای دیابت

از  قبل  هستید؛  دیابت  به  مبتال  اگر 
یا  پزشک  با  دارچین  روغن  مصرف 
آروماتراپی  کنید.  مشورت  داروساز 
درکارکرد  است  ممکن  روغن  این  با 
کنترل  برای  استفاده  مورد  داروهای 

قند خون اختالل ایجاد کند.

فرم  اسیدفولیک 
 B۹ ویتامین  مصنوعی 
است. این ویتامین یکی از ویتامینهای 
گروه B امحسوب می شود که نقش 
 DNA و  سلول  تشکیل  در  مهمی 
دارد. این ماده منحصراً در مکمل های 
ویتامینی و برخی از غذاهای غنی شده 
یافت می شود. به ویتامین B۹ طبیعی 
که در مواد غذایی مختلف وجود دارد؛ 
فوالت گفته می شود. حبوبات، پرتقال، 
و  آووکادو  بروکسل،  کلم  مارچوبه، 
سبزیجات برگ دار همه حاوی فوالت 
از  روزانه  استاندارد  مصرف  هستند. 
 ۴۰۰ بزرگسال  برای  ویتامین  این 
باردار  زنان  اگرچه  است.  میکروگرم 
 ۵۰۰ و   ۶۰۰ به  ترتیب  به  شیرده  و 

میکروگرم فوالت نیاز دارند. به همین 
زنان  مانند  افراد  از  برخی  به  خاطر 
حامله توصیه می شود از مکمل اسید 
آیا مصرف  اما  کنند.  استفاده  فولیک 
بدن  برای  فولیک  اسید  حد  از  بیش 

ضرر ندارد؟
سطح پایین فوالت در خون با ایجاد 
مشکالت زیادی در بدن مانند افزایش 
نوزاد هنگام  نقایص مادرزادی  شانس 
تولد، بیماری های قلبی، سکته مغزی 
ارتباط  ها  سرطان  از  برخی  حتی  و 
دارد. با این حال مصرف بیش از حد 
از طریق مکمل ممکن  فولیک  اسید 
است بر روی سالمت بدن تأثیر منفی 
بگذارد. بدن شما فوالت و اسیدفولیک 
و  تجزیه  متفاوتی  های  روش  به  را 
جذب می کند. به عنوان مثال  تقریباً 
می  غذایی  مواد  از  که  فوالتی  تمام 
خورید تجزیه می شود و قبل از جذب 
شدن به شکل فعالی در روده تبدیل 

شده و وارد جریان خون می شود.
در مقابل درصد بسیار کمی از اسید 
فولیکی که در مواد غذایی غنی شده یا 
مکمل ها وجود دارد به شکل فعال در 
روده تبدیل می شود. بقیه روند تجریه 

بخشد
فولیک  اسید  حد  از  بیش  مصرف 
ذهنی  قدرت  کاهش  است  ممکن 
ناشی از افزایش سن را خصوصاً در 
 B۱۲ ویتامین  سطح  که  افرادی 
سرعت  است؛  کم  نیز  خونشان 

ببخشد.
سالم  افراد  روی  بر  که  مطالعه  یک 
انجام شد نشان داد  باالی ۶۰ سال 
سطح فوالت زیاد در بدن با کاهش 
قدرت ذهنی و روانی در افرادی که 
مبتال به کمبود ویتامین B۱۲ بودند 
ارتباط دارد. اما در افرادی که سطح 
طبیعی  بدنشان  در   B۱۲ ویتامین 
است این ارتباط وجود ندارد. سطح 
کنندگان،  شرکت  این  خون  فوالت 
فولیک  اسید  زیاد  مصرف  طریق  از 
در قالب غذاهای غنی شده و مکمل 
باال بود، نه از طریق خوردن غذاهای 

سرشار از فوالت.
داد  نشان  نیز  دیگر  مطالعه  یک 
در  زیادی  فوالت  دارای  که  افرادی 
 B۱۲ بدن هستند اما سطح ویتامین
پایینی دارند نسبت به افرادی که این 
پارامترها در خونشان طبیعی است؛ 
ممکن است تا ۳٫۵ برابر بیشتر شانس 
کاهش عملکرد مغزی را تجربه کنند. 
نویسندگان این مطالعه هشدار داده 
فولیک  اسید  اند که مصرف مکمل 
در  روان  برای سالمت  است  ممکن 
کمبود  به  مبتال  مسن  بزرگساالن 

ویتامین B۱۲ مضر باشد.
نیز  دیگر  تحقیقات  این  بر  عالوه 
استفاده بیش از حد از مکمل های 
حاوی اسید فولیک را با زوال ذهنی 
داشته  خاطر  به  دانند.  می  مرتبط 
باشید که قبل از نتیجه گیری قطعی 
به مطالعات بیشتری برای تایید این 

فرضیه ها نیاز داریم.
ممکن است رشد مغز در کودکان 

را آهسته کند
دوران  در  فوالت  کافی  مصرف 
کودک  مغزی  رشد  برای  بارداری 
ضروری است و خطر ناهنجاری های 
مادرزادی را کاهش می دهد. از آنجا 
که بسیاری از زنان نمی توانند نیاز 
به  ویتامین  این  به  را  خود  به  بدن 
تنهائی و از طریق غذا تامین کنند؛ 
هستند؛  باروری  سن  در  که  زنانی 
اغلب به مصرف مکمل اسید فولیک 
تشویق می شوند. با این حال مصرف 
بیش از حد اسید فولیک ممکن است 
باعث افزایش مقاومت به انسولین و 

کندی رشد مغز در کودکان شود.
در یک مطالعه بچه های ۴ و ۵ ساله 
ای که مادرانشان در هنگام بارداری 
اسید  میکروگرم   ۱۰۰۰ از  بیش 
بودند  کرده  مصرف  روز  در  فولیک 
میزان  از  بیشتر  میکروگرم   ۱۰۰۰(
تحمل پذیر )UL( است( در تست 
کمتری  نمرات  مغزی  رشد  های 
مادرانشان  که  کودکانی  به  نسبت 
الی   ۴۰۰ بین  حاملگی  زمان  در 
۹۹۹ میکروگرم اسید فولیک در روز 

مصرف کرده بودند کسب کردند.

این ماده نیاز به کمک کبد و سایر بافت 
های بدن دارد تا در یک فرآیند کند و 

کارآمد تبدیل به ماده ای فعال شود.
اسید  های  مکمل  ترتیب  همین  به 
ممکن  شده  غنی  غذاهای  یا  فولیک 
غیر  فولیک  اسید  شود  باعث  است 
تجمع  خون  در   )UFA( متابولیک 
خوردن  هنگام  که  اتفاقی  کند.  پیدا 
غذاهای پر از فوالت در بدن رخ نمی 
دهد. این اتفاق نگران کننده است زیرا 
 UFA به نظر می رسد افزایش سطح
در خون با نگرانی های مختلفی مرتبط 
است که به برخی از آنها در ادامه اشاره 

می کنیم.
 B1۲ ممکن است کمبود ویتامین

را در بدن پنهان کند
مصرف زیاد اسید فولیک ممکن است 
کمبود ویتامین B۱۲ را در بدن پنهان 
کند. بدن شما از ویتامین B۱۲ برای 
حفظ  و  قرمز  های  گلبول  ساخت 
عصبی  و سیستم  مغز  قلب،  عملکرد 
استفاده می کند. در صورت عدم درمان 

کمبود ویتامین B۱۲، فقدان این ماده 
مغز  عادی  عملکرد  تواند  می  مغذی 
را کند کرده و منجر به آسیب دائمی 
عصبی شود. این آسیب دیدگی معموال 
غیر قابل برگشت است. به همین خاطر 
ویتامین  کمبود  تشخیص  در  تاخیر 

B۱۲ بسیار نگران کننده می باشد.
بدن به طور مشابه از فوالت و ویتامین 
این  به  این  کند.  می  استفاده   B۱۲
معنی است که کمبود هر دو می تواند 
منجر به عالئم مشابه ای در بدن شود. 
که  دهند  می  نشان  شواهد  از  برخی 
مصرف مکمل های حاوی اسید فولیک 
ممکن است کم خونی مگالوبالستیک 
  B۱۲ از کمبود ویتامین را که ناشی 
ویتامین  باعث کمبود  و  داده  پوشش 

B۱۲ شود.
مانند  عالئمی  که  افرادی  بنابراین 
و  تمرکزی  مشکل  خستگی،  ضعف، 
باید  کنند  می  تجربه  را  نفس  تنگی 
گیری  اندازه  برای  الزم  های  بررسی 
سطح ویتامین B۱۲ در خون را انجام 

دهند.
ممکن است کاهش قدرت ذهنی 
را تسریع  افزایش سن  به  مربوط 

زینت جهانشاه
سرهنگ  دختر  جهانشاه  زینت 
محصالن  سرپرست  فرود  حبیب اهلل 
وزارت جنگ بود و سال ۱۳۰۸همراه 
دوم  تا  رفت.  آلمان  به  پدرش 
ژاندارک  دبیرستان  در  را  دبیرستان 
مدرسه  در  و  بود  خوانده  ایران  در 
دخترانه لته فراین که یک آموزشگاه 
را  تحصیل  بود  معروف  بین المللی 
دخترها  مدرسه  این  در  داد.  ادامه 
خانه داری تکمیلی را  یاد می گرفتند. 
زینت جهانشاه پس از گذراندن این 
با یک  و  را گرفت  دوره ها، مدرکش 
برن  راهی  آنها  کرد.  ازدواج  افسر 
یک  از  سال   ۲ او  و  شدند  سوئیس 
روی  برش  روش  سوئیسی  خیاط 
مانکن را یاد گرفت و سپس به پاریس 
که پایتخت مد جهان بود رفتند. وی 
خیاطی را در پاریس بیشتر یاد گرفت 
و شهرتی بین ایرانیان به دست آورد. 
آنها پیش از جنگ جهانی به سوئیس 
بازگشتند و زینت به مدت یک ماه 
در کنار پیر بالمن طراح معروف آن 
یاد  را  بوتیک  یک  اداره  طرز  زمان 
گرفت. در سال ۱۳۲۱ زینت جهانشاه 
همراه همسرش از سوئیس به ایران 

برگشت و توانست یک سال بعد، در 
خیاطخانه ای  تهران  امیریه  خیابان 
برای خودش تأسیس کند. وی برای 
زنان  به  جدید  لباس  و  مد  معرفی 
ایرانی، خیاطخانه اش را با یک نمایش 
این  البته  کرد.  افتتاح  لباس  مد 
لباس ها مناسب اعتقادات زنان ایرانی 
از  پس  سال  می شدند. ۱۰  طراحی 
گرفت  تصمیم  او  خیاطخانه  افتتاح 
لباس های  از  الهام  با  را  لباس هایش 
لباس های  و  شناسی  مردم  موزه 
ایران طراحی کند و به این  قدیمی 
فروغ فرخزادترتیب تحولی در مد ایران ایجاد کرد. 
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مردان  شاخص

بیماری   
پارکینسون اختالل 
است.  پیشرونده  عصبی 
اولین عالئم بیماری پارکینسون مشکالت 
حرکتی می باشد. حرکات عضالنی روان 
به نام  ماده ای  توسط  بدن  هماهنگ  و 
می شود.  امکان  پذیر  مغز  در  دوپامین 
آیا بیماری پارکینسون درمان دارد

قطعی  درمان  حاضر  حال  در 
پارکینسون  ندارد.  وجود  پارکینسون 
بیماری مزمنی است که با مرور زمان 
بدتر می شود. ساالنه بیش از ۵۰ هزار 
مورد جدید در ایاالت متحده گزارش 
می شود. اما ممکن است بیشتر از این 
بیماری  زیرا  باشد،  داشته  وجود  هم 
داده  تشخیص  اغلب  پارکینسون 
نمی شود.گزارش شده است که عوارض 

بیماری پارکینسون چهاردهمین علت 
مرگ در ایاالت متحده است.

عالئم بیماری پارکینسون چیست
پارکینسون  اولیه  عالئم  از  برخی 
می تواند چندین سال قبل از مشکالت 
اولیه  حرکتی ظاهر شوند. این عالئم 
بویایی  توانایی  از:کاهش  عبارتند 
)آنوسمیا( ، یبوست ، دست خط ریز و 
درهم و  برهم ، تغییرات صدا ، حالت 

بدنی دوال شده .
چهار مشکل حرکتی اصلی عبارتند از:

-ترمور
-حرکات آهسته

-سفتی بازوها، ساق پا و تنه
-مشکالت تعادلی و گرایش به افتادن

پارکینسون  بیماری  ثانویه  عالئم 
عبارتند از:

-حاالت صورت بی احساس
-گیر کردن هنگام راه رفتن

-صحبت کردن با صدای پایین
-کاهش پلک زدن و بلع

-گرایش به سمت عقب افتادن
-کاهش نوسان بازو هنگام راه رفتن

عالئم شدیدتر دیگری که ممکن 
است رخ دهد:

شبانه
عشق

تجدد  و  حدوث  انتظار  به  ست  یی  خاطره 
نشسته

چرا که آنان اکنون هردو خفته اند
در این سوی بستر

مردی
وزنی

در آنسوی
تند بادی بر درگاه و

تند باری بر بام
مردی و زنی خفته

ودر انتظار تکرار و حدوث
عشقی خسته

روغن آفتابگردان با تحت فشار قرار 
 Helianthus دادن دانه های گیاه
annuus تهیه می شود. این روغن 
اغلب به عنوان یک روغن سالم مورد 
حاوی  زیرا  گیرد.  می  قرار  استفاده 
مفید  و  نشده  اشباع  های  چربی 
برای قلب است. اما مزایای احتمالی 
بستگی  آفتابگردان  روغن  و خواص 
به نوع و ترکیب مواد مغذی موجود 
است  این  دیگر  نکته  دارد.  آن  در 
روغن  از  حد  از  بیش  استفاده  که 
آفتابگردان ممکن است به سالمتی 

شما آسیب برساند.
ارزش غذایی روغن آفتابگردان

تمام روغن های آفتابگردان ٪۱۰۰ 
 E ویتامین  و حاوی  چربی هستند 
ماده  یک  ویتامین  این  باشند.  می 
که  است  چربی  در  محلول  مغذی 
های  آسیب  برابر  در  ها  سلول  از 
افزایش سن محافظت می  از  ناشی 
حاوی  آفتابگردان  های  روغن  کند. 
پروتئین، کربوهیدرات، کلسترول یا 

سدیم نیستند.
خواص احتمالی

روغن  شده  گفته  مزایای  تمام 
های صادق  روغن  برای  آفتابگردان 
به  دارند.  زیادی  اولئیک  که  است 
بیشتر  یا   ٪۸۰ که  آنهایی  ویژه 
اولئیک  اسید  را  وزنشان   ٪۸۰ از 

تشکیل می دهد.
از آن است  تحقیقات حاکی  برخی 
که رژیم غذایی سرشار از اسیدهای 
چرب اشباع نشده مثل اسید اولئیک 
سطح  کاهش  به  است  ممکن 
کلسترول و در نتیجه خطر ابتال به 

بیماری های قلبی کمک کند.
یک مطالعه که بر روی ۱۵ بزرگسال 
سالم انجام شد نشان داد افرادی که 
رژیم غذایی غنی از روغن آفتابگردان 
مدت ۱۰  به  را  زیاد  اولئیک  دارای 
هفته رعایت می کنند، در مقایسه با 
کسانی که رژیم غذایی حاوی مقدار 
مشابه ای چربی اشباع شده دارند؛ 
)کلسترول   LDL میزان کلسترول 
بد( کلسترول تام و تری گلیسیرید 
توجهی  قابل  میزان  به  خونشان 

پایین تر است.
یک مطالعه دیگر که بر روی ۲۴ فرد 
مبتال به چربی خون باال انجام شد 
غذایی  رژیم  مصرف  که  داد  نشان 
دارای  آفتابگردان  روغن  حاوی 
اولئیک زیاد به مدت ۸ هفته منجر 
کلسترول  توجه  قابل  افزایش  به 
HDL )کلسترول خوب( در مقایسه 
با رژیم های بدون روغن آفتابگردان 

می شود.
اثرات منفی

با وجود برخی از شواهدی که نشان 
می دهند روغن آفتابگردان مزایای 
زیادی برای بدن دارد، نگرانی های 
وجود دارد مبنی بر این که این نوع 
نیز  مضراتی  با  است  ممکن  روغن 

مرتبط باشد.
امگا ۶ زیاد

چرب  اسید  یک   ۶ امگا  اگرچه 

پروتزهای تحریک شبکیه
 Advanced در مطالعه ای که اخیرا در نشریه

شده است،  منتشر   Biomedical Engineering
فوتوالکتریک  فیلم  یک  تولید  اوکایاما،  دانشگاه  محققان 

نازک را گزارش دادند که می تواند بافت شکبیه ای تحلیل یافته 
را در چشم، تحریک کند. بهره گیری از سیگنالهای الکتریکی بمنظور 

تحریک بافتها، پایه ی بسیاری از دستگاه های پزشکی مانند ضربانسازها برای 
قلب یا محرک های عصبی مورد استفاده در بیماران مبتال به حمالت صرعی 

دانشگاه  در  توشیهیکو  ماتوسو  دکتر  هدایت  تحت  مطالعاتی  تیم  یک  هستند. 
این محصول، یک فیلم فوتوالکتریک  تولید کرده اند.  را   OURePTM ،اوکویاما
پتانسیل  در  را  تغییراتی  نور،  با  مواجهه  در  و  رنگ جفت شده  با  که  است  نازک 
الکتریکی ایجاد می کند. تیم تحقیق در آخرین مطالعه خود، توانایی این دستگاه در 
تحریک بافتهای شبکیه ای تحلیل یافته را آشکار ساخته است. OURePTM، با 
قرار دادن پلی اتیلن در میان دو صفحه آلومینیومی ساخته می شود. زمانیکه پلیمر 
ذوب شده و متعاقبا یک فشار شدید اعمال می شود، یک فیلم پلی اتیلنی ظریف 
تشکیل می شود. سپس این فیلم تحت یک واکنش شیمیایی قرار می گیرد که 
با یک رنگ فوتوالکتریک جفت می گردد. محققان ابتدا فیلم جفت شده با 
رنگ فوتوالکتریک را بر روی دستگاه اندازه گیری پتانسیل الکتریکی قرار 

داده و آن را در معرض نور قرار دادند. مطابق انتظار در زمان برخورد 
نور به فیلم، امواج سیگنالهای الکتریکی بر سطح فیلم مشاهده 

توانایی فیلم در تحریک  گردید. سپس بمنظور بررسی 
موشهای  شبکیه ای  بافتهای  عصبی،  بافت 

تهیه شبکیه  دیستروفی  به  مبتال 
 شدند.

از  باید  انسان  بدن  که  است  اساسی 
دسترسی  آن  به  غذایی  رژیم  طریق 
وجود  هایی  نگرانی  اما  باشد؛  داشته 
زیاد  نشان می دهد مصرف  دارد که 
این چربی می تواند منجر به التهاب 
در بدن و مشکالت بهداشتی مرتبط 
لینولئیک  اسید  که  چرا  شود.  آن  با 
در بدن به اسید آراشیدونیک تبدیل 
می شود. این ماده می تواند ترکیبات 

التهابی در بدن ایجاد کند.
لینولئیک  اسید  حد  از  بیش  مصرف 
موجود در روغن های گیاهی همراه با 
کاهش مصرف اسیدهای چرب امگا ۳ 
ضد التهابی، موجب عدم تعادلی کمی 
شود که معموالً در رژیم های غذایی 
ما وجود دارد و ممکن است منجر به 
اثرات منفی بر روی سالمت بدن شود.

داده  نشان  ویژه مطالعات حیوانی  به 
اند که اسید آراشیدونیک تولید شده 
از امگا -۶ در بدن ممکن است باعث 
افزایش مارکرهای التهابی و ترکیبات 
سیگنالی شود که باعث افزایش وزن و 

چاقی می شوند.
اکسیداسیون و آلدهیدها

یکی دیگر از مضرات روغن آفتابگردان، 
انتشار ترکیبات سمی به محض گرم 
شدن و رسیدن به دمای ۱۸۰ درجه 
فارنهایت )۸۲ درجه سانتیگراد( است. 
روغن آفتابگردان اغلب در پخت و پز 
زیرا  شود.  می  استفاده  زیاد  گرما  با 
نقطه دود باالیی دارد. نقطه دود همان 
دمائی است که در آن روغن شروع به 

دود کردن و فروپاشی می کند.
اند  داده  نشان  مطالعات  حال  این  با 
در  روغن  ثبات  با  باال  دود  نقطه  که 
روغن  یعنی  ندارد.  مطابقت  حرارت، 
هایی که نقطه دود باالیی دارند لزوما 
در دمای باال بدون تغییر نمی مانند و 

ممکن است تجزیه شوند.
در یک مطالعه مشخص شد که روغن 
سرخ  روش  نوع  سه  در  آفتابگردان 
کردن، بیشترین میزان آلدئیدها را در 
مقایسه با سایر روغن های گیاهی آزاد 
سمی  ترکیبات  آلدهیدها  کند.  می 
و   DNA به  توانند  می  که  هستند 
رو  این  از  برسانند.  آسیب  ها  سلول 
در ایجاد بیماری هایی مانند بیماری 

و  قلبی 
نقش  آلزایمر 

دارند.
در  بیشتر  آفتابگردان  روغن  هرچه 
معرض گرما قرار بگیرد؛ آلدهیدهای 
کند.  می  ساطع  خود  از  بیشتری 
با  پز  و  پخت  های  روش  بنابراین 
حرارت مالیم و کم نظیر تفت دادن 

ممکن است روش ایمن تری باشد.
از بین انواع مختلف این روغن، روغن 
به  زیاد  اولئیک  حاوی  آفتابگردان 
روغن  نوع  پایدارترین  زیاد  احتمال 
آفتابگردان است که در سرخ کردن و 
پخت و پز با حرارت زیاد قابل استفاده 

می باشد.
با  آفتابگردان  روغن  مقایسه 

روغن های پخت و پز معمولی

مصرف  موجود،  تحقیقات  اساس  بر 
آفتابگردان  روغن  از  کمی  مقادیر 
حاوی اولئیک اسید زیاد ممکن است 
قلب  سالمت  برای  ای  حاشیه  فواید 
آفتابگردان  های  روغن  باشد.  داشته 
اولئیک  یا  زیاد  لینولئیک  حاوی 
متوسط به احتمال زیاد فواید مشابهی 
ندارند و ممکن است در هنگام سرخ 
ترکیبات  باال،  دماهای  در  کردن 

خطرناکی ایجاد کنند.
از طرف دیگر روغن زیتون و آووکادو 
اشباع  اولئیک  اسید  از  سرشار  نیز 
شدن  داغ  هنگام  اما  هستند  نشده 

سمی و مضر می شوند.
دارای  که  هایی  روغن  این  بر  عالوه 
اسیدهای چرب اشباع نشده هستند 
مانند روغن آفتابگردان حاوی اولئیک 
مقایسه  در  پالم  روغن  و  کلزا  زیاد، 
باال  لینولئیک  آفتابگردان  روغن  با 

پایدارتری دارند.
به  آفتابگردان  بنابراین مصرف روغن 
مقدار کم برای بدن مفید است و نوع 
خاصی از آن ممکن است در هنگام 
عملکرد  باال  حرارت  با  پز  و  پخت 

بهتری داشته باشد.

زرد  یا  سفید  پوسته پوسته  -لکه های 
به نام  پوست  چرب  قسمت های  روی 

درماتیت سبورئیک
-افزایش خطر مالنوما )نوعی جدی از 

سرطان پوست(
رویاهای  جمله  از  خواب  -اختالالت 
طول  در  حرکت  و  حرف زدن  زنده، 

خواب
-افسردگی
-اضطراب

-توهم
-سایکوز

-مشکالت توجه و تمرکز
-مشکل در روابط دیداری-مکانی

علت بیماری پارکینسون چیست
مشخص  پارکینسون  دقیق  علت 
ژنتیکی  عوامل  است  ممکن  نیست. 
باشند.  داشته  نقش  هردو  محیطی  و 
که  باورند  براین  دانشمندان  برخی 
بیماری  نیز می توانند علت  ویروس ها 
پارکینسون باشند.سطح پایین دوپامین 
و نوراپی نفرین )ماده ای که دوپامین را 

تنظیم می کند( با بیماری پارکینسون 
ارتباط دارد.

همچنین، پروتئین های غیرطبیعی به نام 
در  لویی(  )اجسام   Lewy bodies
مغز مبتالیان به پارکینسون یافت شده 
است.اگرچه علت شناخته شده ای وجود 
افراد را  از  ندارد اما تحقیقات گروهی 
که احتمال ابتال به پارکینسون در آن ها 
است: کرده  شناسایی  را  است  بیشتر 

جنسیت: احتمال ابتالی مردان یک و 
نیم برابر بیشتر از زنان است.

سفیدپوستان  ابتالی  احتمال  نژاد: 
و  آفریقایی  آمریکایی های  از  بیشتر 

آسیایی ها است.
در  پارکینسون  بیماری  معموال  سن: 
سال   ۶۰ تا   ۵۰ سنین  و  سالمندان 
دیده می شود و فقط در ۵ تا ۱۰ درصد 
موارد قبل از ۴۰ سالگی رخ می دهد.

اعضای  که  افرادی  فامیلی:  سابقه 
پارکینسون  به  نزدیک شان  خانواده ی 

مبتال است، بیشتر احتمال ابتال دارند.
توکسین ها: مواجهه با سموم خاص 
ممکن است خطر ابتال به پارکینسون 

را افزایش دهد.
آسیب سر: افرادی که دچار آسیب سر 

شده اند، ممکن است بیشتر مستعد 
باشند. پارکینسون  بیماری  به  ابتال 

آیا پارکینسون ارثی است؟
و  ژن ها  که  معتقدند  محققان 
اینکه  در  است  محیط هردو ممکن 
نه  یا  شوید  مبتال  پارکینسون  به 
تاثیر  میزان  اما  باشند.  داشته  نقش 
موارد  بیشتر  نیست.  مشخص  آن ها 
خانوادگی  سابقه  که  افرادی  در 
موارد  می دهد.  رخ  ندارند،  آشکار 
انتقال  است.  نادر  پارکینسون  ارثی 
فرزندان  به  والدین  از  پارکینسون 
 National ناشایع است. طبق آمار
Institutes of Health، فقط ۱۵ 
درصد مبتالیان به بیماری پارکینسون 
سابقه خانوادگی این بیماری را دارند.
مراحل بیماری پارکینسون چیست

پیشرونده ای  بیماری  پارکینسون 
عالئم  که  معناست  بدان  این  است. 
بدتر  زمان  گذشت  با  پارکینسون 
از  پزشکان  از  بسیاری  می شود. 
 Hoehn and Yahr scale
بیماری  مراحل  طبقه بندی  برای 
این  می کنند.  استفاده  پارکینسون 
مقیاس عالئم بیماری پارکینسون را 
به پنج مرحله تقسیم می کند و این 
بدانند  تا  به پزشکان کمک می کند 
که نشانه ها و عالئم پارکینسون چقدر 

پیشرفت کرده است.
بیماری  یک  مرحله   : یک  مرحله 
پارکینسون خفیف است. این مرحله 
ممکن  درواقع  است،  خفیف  بسیار 
تجربه  را  توجهی  قابل  عالئم  است 
نکنید. درصورت وجود عالئم به یک 

سمت از بدن محدود خواهند بود.
مرحله دو : پیشرفت از مرحله یک 
به مرحله دو می تواند ماه ها یا حتی 
هر  تجربه های  بکشد.  طول  سال ها 
فرد متفاوت خواهد بود. در این مرحله 
متوسط ممکن است برخی از عالئم 
بیماری پارکینسون را تجربه کنید، از 
جمله:  سفتی عضالت ، ترمور ، تغییر 

در حاالت صورت ، لرزش.
مرحله عالئم  این  در   : مرحله سه 
عطف  نقطه  به  پارکینسون  بیماری 
عالئم  است  بعید  اگرچه  می رسند. 
ممکن  اما  کنید،  تجربه  جدیدی 
است قابل توجه تر باشند. همچنین 
می توانند در همه ی کارهای روزمره 

اختالل ایجاد کنند.
از  پیشرفت  با   : چهار  مرحله 
مرحله سه به مرحله چهار تغییرات 
این  در  می شود.  ایجاد  چشمگیری 
یا  واکر  بدون  ایستادن  در  مرحله، 
وسیله کمکی با مشکل بزرگی روبه رو 
حرکات  و  واکنش ها  شد.  خواهید 
عضالت نیز به طور قابل توجهی کند 
می شوند. تنها زندگی کردن ناامن و 

احتماال خطرناک می شود.
که  مرحله  این  در   : پنج  مرحله 
وجود  است،  مرحله  پیشرفته ترین 
شبانه روزی  کمک های  شدید  عالئم 
را ضروری می سازد. ایستادن سخت 
و  بود  خواهد  غیرممکن  احتماال  و 

ممکن است به ویلچر نیاز باشد. 

اردشیر محصص
)131۷-138۷(

اردشیر محصص، طراح، کاریکاتوریست 
و نقاش ایرانی بود.

وی از مادری شاعر و پدری قاضی در 
رشت به دنیا آمد.پدر و مادر او هر دو 
نیز  او  و  بودند  از متموالن الهیجان 
بزرگ شده این شهر بود.محصص پس 
از تحصیل حقوق در تهران و مدتی کار 
در دولت، کار طراحی را برگزید و آثار 
خود را در نشریات و کتاب ها منتشر 
کرد. پس از انقالب اسالمی ایران، به 
نیویورک مهاجرت کرد. عالقه اش به 
رشته حقوق آنطور که خود گفته به 
کاله قضاوتی برمی گشت که پدرش 
بر سر می گذاشت و او نیز در کودکی 
کند. استفاده  آن  از  که  داشت  آرزو 

به طور هم زمان در دو دانشکده حقوق 
و هنرهای زیبا پذیرفته شد و حقوق 
تحصیالت  اتمام  از  بعد  برگزید،  را 
در رشته حقوق )به سال ۱۳۴۱( در 
شغلی  وزارتخانه ها  از  یکی  کتابخانه 
به دست آورد و مشغول به کار شد و 
در عرض یکسال تمام کتاب های آنجا 
را خواند و سپس استعفاء داد و برای 

همیشه خود را وقف طراحی کرد.

به  جمعه  کتاب  در  مدتی  محصص 
فعالیت مشغول بود.زمانی که احمد 
را  هفته  کتاب  سردبیری  شاملو 
را  اردشیر  گرفت، طرح های  برعهده 
برای چاپ پذیرفت و نامش به عنوان 
طراحی صاحب سبک ثبت شد. بعد 
محصص  هفته،  کتاب  تعطیلی  از 
از  رفت.بسیاری  کیهان  روزنامه  به 
سیاسی  تم  دارای  محصص  آثار 
با  همکاری  در  است،  اجتماعی  و 
نشریات تنها با روزنامه کیهان به طور 
منظم کار کرد و سال ها برای صفحه 

هنر و اندیشه این روزنامه قلم زد.

Pexels Wikipedia

احمد شاملو

بیماری پارکینسون چیست؟  آیا روغن آفتابگردان روغن سالمی است؟ 
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بریتانیا  تنیس  مسئوالن فدراسیون 
هفته آینده در جلسه اضطراری درباره 
گراند  مهم ترین  تاریخ  تعویق  یا  لغو 
خواهند  تصمیم  جهان  تنیس  اسلم 

گرفت.
تنیس  فدراسیون  مدیره  هیئت 
اعالم  هفته  این  پنجشنبه   انگلیس 
اشکال  و  راه ها  جلسه،  این  در  کرد: 
گوناگون پیشنهادی برای انجام گراند 
تأخیر  با  را   ۲۰۲۰ ویمبلدون  اسلم 
خاطر  به  بازی ها  این  لغو  یا  زمانی 
گسترش ویروس ُکرونا، مورد بحث و 

بررسی قرار خواهیم داد.
برگزاری  اندرکاران  دست  از  یکی 
گراند اسلم ویمبلدون گفته: از زمان 
و  دولت  با  اینسو  به  گذشته  ژانویه 
کشور  بهداری  و  بهداشت  مدیران 
درباره تغییر تاریخ انجام این رقابت ها 
بیشتر  شدن  گسترده  صورت  در 
ویروس Covid ۱۹  در تماس بوده ایم.

از شروع حمله ویروس ُکرونا، کلیه 
ماه  آغاز  تا  تنیس حرفه ای  مسابقات 
شد.  متوقف  دنیا  سراسر  در  ژوئن 
رقابت های گراند اسلم  از سال ۱۹۴۵ 

تا کنون لغو نشده بوده است.
ماه های  در  که  گفتگوهایی  در 
اخیر در دایره تنیس حرفه ای، میان 
کارشناسان و اعضای کمیته برگزاری 
داشته،  جریان  ویمبلدون  مسابقات 
انجام رقابت ها بدون تماشاچی طرفدار 

نداشته است.
در  می کنند  پیش بینی  نیز  برخی 

برگزاری  با  اصوال  آینده  هفته  جلسه 
جاری  سال  در  لندن  اسلم  گراند 

موافقت نشود.
اما با وجود اینگونه پیش بینی ها قرار 
است طبق معمول همه ساله، در پایان 
زمین های  آماده سازی  مارس،  ماه 
چمن آغاز شود. قرار بوده تاریخ شروع 
بازی های ۲۰۲۰ ویمبلدون ۲۹ ژوئن 

و پایان روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه باشد.
فرانسه  گاروس  روالن  اسلم  گراند 
نیز به بیستم سپتامبر تا چهارم اکتبر 

امسال موکول شده است.
ویمبلدون  در صورتی که مسابقات 
لغو گردد، پول کسانی که از قبل بلیت 
خریداری کرده اند به آنان بازگردانده 

خواهد شد.
ویمبلدون  اسلم  گراند  مسابقات 
قدیمی ترین تورنمنت تنیس دنیاست 

است.  آغاز گشته  از سال ۱۸۷۷  که 
تنیس  اسلم  گراند  تنها  ویمبلدون 
جهان است که روی زمین چمن بازی 
می شود. در سال ۲۰۱۹ جمع جوایز 
به دو میلیون و  تورنمنت  این  نقدی 

۳۵۰ هزار پوند بالغ گردید.
مسابقات  شروع  از  که  تنیس بازی 
ویمبلدون تا کنون رکوردار بیشترین 
تعداد قهرمانی در این رقابت ها است، 
راجر فدرر تنیس باز ۳۸ ساله سوئیسی 
است که ۸ بار جام قهرمانی این گراند 

اسلم را باالی سر برده است.
اهل  تنیس باز  ناوراتیلوا  مارتینا 
به  پیش  سال ها  که  چک  جمهوری 
کسب  با  نیز  کرده  مهاجرت  آمریکا 
۹ عنوان قهرمانی این تورنمنت، این 
رکورد را در بین بانوان تنیس باز جهان 

از آن خود نمود.

جلسه اضطراری برای لغو یا تعویق گراند اسلم 
ویمبلدون

برگزاری المپیک۲۰۲۰ در توکیو به ۲۰۲1 موکول شد
ژاپن،   ۲۰۲۰ المپیک  بازی های 
بحث  هفته ها  از  پس  سرانجام 
کمیته  موافقت  با  کشمکش  و 
دولت   ، مسابقات  این  برگزارکننده 
المپیک به  ژاپن و کمیته بین المللی 
دلیل گسترش روزافزون ویروس ُکرونا 

تا سال ۲۰۲۱ به تأخیر افتاد.
 ،۲۰۲۰ مارس   ۲۴ سه شنبه،  روز 
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در یک 
کنفرانس خبری گفت: بعد از مشورت 
با دکتر توماس باخ رئیس آی.او.سی به 
این نتیجه رسیدیم بهترین کار عقب 
سال  یک  مدت  به  بازی ها  انداختن 
شرکت  ورزشکاران  امیداریم  و  است 
با  مدت  این  در  المپیک  در  کننده 
آمادگی  و  فرم  در  تمرین ها  ادامه 
ایده آل باقی بمانند. ضمن آنکه امنیت 
و سالمت جسمی و روحی آنان نیز در 

این مدت آسیبی نخواهد دید.
که  توکیو  فرماندار  کویکی  پوریکو 
عضو کمیته برگزارکننده بازی هاست 
بلکه  نمی شود،  لغو  المپیک  گفت: 
همچنان  و  می افتد  تأخیر  به  مدتی 
شناخته   ۲۰۲۰ المپیک  عنوان  با 

می شود.
سیکو هاشی موتو وزیر امور المپیک 
۲۰۲۰ نیز گفت: مسابقات در تابستان 

آینده اجرا خواهد شد.
کانادا، انگلستان، استرالیا ، فرانسه و 
نروژ روز دوشنبه اعالم کردند که در 
صورت عدم تغییر زمان انجام رقابت ها 
در  زیرا  کرد  نخواهند  سفر  ژاپن  به 
از  کاروانی  عزیمت  کنونی،  شرایط 
توکیو  به  آنان  وهمراهان  ورزشکاران 
عاقالنه نخواهد بود.سر گریک ریدای 
یکی از دو عضو انگلیسی آی.او.سی رو 
دوشنبه گفته بود: انتقال یک کاروان 
به  بریتانیا  دولت  نظر  از  جمعیت  پر 

ژاپن اقدام درستی نیست.
صربستان،  المپیک  کمیته های 
و  کلمبیا  برزیل،  اسپانیا،  کرواسی، 
در  دادند  خبر  دیروز  نیز  اسلوانی 
برگزاری  زمان  تعویق  عدم  صورت 

بازی ها به توکیو نمی روند.
جمهوری  المپیک  ملی  کمیته 
به  خطاب  نامه ای  در  هم  اسالمی 
توماس باخ خواسته بود برای به عقب 
از  المپیک ۲۰۲۰  بازی های  انداختن 

هیچ تالشی فروگذار نشود.
ملی  کمیته  رئیس  امیری  صالحی 
المپیک ایران در این نامه نوشته: تمام 
پروازهای ایران ایر به سایر کشورها و 
بالعکس متوقف شده و کلیه تیم ها که 
قرار بود در مسابقات انتخابی المپیک 
در رشته های مشت زنی، شمشیربازی 
با  کنند،  شرکت  ژیمناستیک  و 
از  تعدادی  شده اند.  مواجه  مشکل 
از  نیز  المپیک  انتخابی  رقابت های 
وزنه برداری  و  واترپولو  کشتی،  جمله 
به خاطر  نمی شوند. در ضمن  برگزار 
شرایط فعلی بیشتر کشورهای آسیایی 

مانند کره، ژاپن و هند درگیر همین 
مشکلالت هستند. جدا از این مسائل 
ورزشکاران  خانواده های  موانع،  و 
خود  فرزندان  گرفته اند  تصمیم  نیز 
بنابراین  کنند.  قرنطینه  خانه  در  را 
در  را  نظر خود  است  امتنان  موجب 
مورد تعویق بازی ها و موکول نمودن 
المپیک۲۰۲۰ به زمان دیگری اعالم 

بفرمایید.
شمار  روزافزون  افزایش  وجود  با 
مبتالیان به ویروس ُکرونا در سراسر 
جهان و صعود وحشتناک آمار مرگ 
کمیته  کشورها،  بیشتر  در  میر  و 
ملی  کمیته  و  المپیک  بین المللی 
المپیک ژاپن در دو ماه اخیر بارها با 
المپیک  بودند  کرده  تأکید  قاطعیت 
آغاز  ژوئیه   ۲۴ روز  توکیو   ۲۰۲۰
خواهد شد، اما روز یکشنبه این هفته 
تاریخ  تغییر  که  رسید  خبر  ناگهان 
بررسی  دست  در  بازی ها  برگزاری 
در  آینده  هفته   ۴ طول  در  و  است 
برگزاری  چگونگی  و  زمان  مورد 

مسابقات تصمیم گرفته خواهد شد
و  باخ  توماس  هفته  این  یکشنبه 
المپیک  بین المللی  کمیته  اعضای 
بحث درباره انجام بازی ها را در زمان 

دیگری آغاز کرده اند.
نخست  آبه  شینزو  پیش  هفته 
مسئوالن  و  ورزش  وزیر  ژاپن،  وزیر 
اجرای مسابقات و توماس باخ رئیس 
شروع  بر  المپیک  بین المللی  کمیته 
اصرار  شده  تعیین  تاریخ  در  بازی ها 
می ورزیدند.روز شنبه نیز هنگام ورود 
ژاپن،  به  یونان  از  المپیک  مشعل 
پنجاه هزار نفر برای تماشای مشعل 

گرد آمده بودند.
دوران  طوالنی ترین  که  آبه  شینزو 
به  ژاپن  تاریخ  در  را  دولت  ریاست 
عهده دارد و سخت به درآمدی قابل 
توجه از سفر توریست ها به آن کشور 
از سراسر دنیا برای تماشای مسابقات 
از  بیش  است،  بسته  امید  المپیک 
بازی ها  این  لغو  احتمال  از  همه 
ناخشنود  شده  تعیین  تاریخ  در 
و  آمادگی  برنامه های  هزینه  است. 

تحویل مشعل المپیک در مراسم بدون تماشاچی به ژاپن
این  پنجشنبه  روز  المپیک  مشعل 
آتن  پاناتیناکوس  ورزشگاه  در  هفته 
که به دلیل شیوع ویروس ُکرونا هیچ 
به  نداشت،  حضور  آن  در  تماشاچی 
ناوکوایمونو شناگر ژاپنی تحویل داده 

شد.
به  المپیک  مشعل  حمل  مراسم 
همیشه  که  نیز  المپ  کهن  معبد 
می شد،  برگزار  مفصلی  مراسم  طی 
هفته گذشته بدون هیجان و حضور 
المپیک  مسئوالن  و  عالقمندان 

کشورها انجام گردید.
بیستم  جمعه  روز  المپیک  مشعل 
مارس وارد ژاپن  شد تا مسیر خود را 
برای عبور از ۴۷ استان این کشور از 
فوکوشیما در ۲۵۰ کیلومتری شمال 
شرقی توکیو آغاز کند. فوکوشیما در 
سال ۲۰۱۱ به علت سونامی گرفتار 
حادثه اتمی شده بود. مشعل المپیک 
هنگام  ژوئیه   ۲۴ روز  است  قرار 
المپیک  افتتاحیه  مراسم  برگزاری 

جدید  ملی  ورزشگاه  وارد   ۲۰۲۰
توکیو شود.

کمیته  رئیس  کابرالوس  اسپیروس 
ملی المپیک یونان در مراسم تحویل 
مشعل المپیک به ورزشکار ژاپنی در 
ویروس  انتشار  خاطر  به  گفت:  آتن 
برنامه هایی  شدیم  ناچار   ، کویدو۱۹ 

تغییر زمان برگزاری گراند اسلم فرانسه به دلیل ُکرونا
روالن  اسلم  گراند  تنیس  بازی های 
طبق  بود  قرار  که  پاریس  گاروس 
معمول همه ساله از ۲۴ ماه مه تا هفتم 
تصمیم  با  شود،  برگزار   ۲۰۲۰ ژوئن 
فدراسیون جهانی تنیس و فدراسیون 
تنیس فرانسه تا بیستم ماه سپتامبر به 

تعویق افتاده است.
دومین  که  گاروس  روالن  تورنمنت 
فقط  امسال  است،  سال  اسلم  گراند 
یک هفته پس از پایان رقابت های گراند 
اسلم نیویورک »یو اس اوپن« یعنی در 
فاصله بیستم سپتامبر تا چهارم اکتبر 

انجام خواهد شد.
تورنمنت  این  برگزاری  زمان  تغییر 
تنیس بازان  بیشتر  برای  تنیس  مهم 
سرشناس و چهره های برتر این ورزش 
که در سنین باالی سی سال هستند، 
نواک  نادال،  رافائل  فدرر،  راجر  مانند 
و  ونوس  واورینکا،  استن  جاکوویچ، 
دیگر  تنیس باز  ده ها  و  ویلیامز  سرینا 
که در بین پنجاه نفر برتر جهان حضور 
چون  بود.  خواهد  بسیارمشکل  دارند، 
الزمه پیروزی در مسابقات گراند اسلم 
شکست  تورنمنت ها،  دیگر  خالف  بر 
رقیب در سه ست است و به این دلیل 
تنها یک هفته استراحت در فاصله دو 

گراند اسلم کافی نیست.
گراند  شدن  مقارن  دیگر،  مشکل 
جدید  تاریخ  در  فرانسه  امسال  اسلم 
بوستون  در  لیور  جام  رقابت های  با 
آمریکاست که به صورت تیمی از ۲۵ تا 
۲۷ سپتامبر برگزار خواهد شد و اغلب 
تنیس بازان مشهور از قبیل فدرر، نادال 

و جاکوویچ عالقه زیادی به شرکت در 
این بازی ها دارند. نخستین گراند اسلم 
سال ۲۰۲۰ مسابقات تنیس استرالیا در 
ملبورن بود که قبل از گسترش ویروس 
ُکرونا در سراسر جهان صورت گرفت 
در  صرب  تنیس باز  جاکوویچ  نواک  و 
قسمت مردان و سوفیا کنین تنیس باز 
آمریکایی در قسمت دختران برنده جام 

قهرمانی این بازی ها شدند.
اشکال دیگری که شرکت کنندگان 
گاروس  روالن  اسلم های  گراند  در 
با  و یو اس اوپن به فاصله یک هفته 
کرد،  خواهند  نرم  پنجه  و  دست  آن 
تفاوت نوع زمین در استادیوم پاریس 

و نیویورک است.
درواقع بعد از دو هفته دویدن و توپ 
نیویورک  در  سخت  زمین  روی  زدن 
زیاد  چاالکی  و  سریع  دوندگی  که 
خاکی  زمین  روی  بازی  می طلبد، 

بر  بالغ  کنون  تا  المپیک  تاسیسات 
۱۲ میلیارد دالر شده است.

 ،۲۰۲۰ مارس   ۲۲ یکشنبه،  روز 
کمیته  اعضای  به  نزدیک  منابع 
برگزارکنندگان  ژاپن و  المپیک  ملی 
بازی ها گفتند: سه طرح جایگزین در 
رابطه با تغییر تاریخ انجام مسابقه ها 
در حال حاضر روی میز کمیته های 
بین المللی المپیک و برگزارکنندگان 

بازی ها قرار گرفته است.
که  پیشنهادی  طرح های  از  یکی 
این  انجام  ندارد،  چندانی  طرفدار 
رقابت ها در تاریخ مقرر بدون حضور 
دیگر،  پیشنهاد  است.  تماشاچی 
یک  بین   ۲۰۲۰ المپیک  برگزاری 
تا دو سال دیگر است. در این میان 
کمیته  اعضای  بعضی  درخواست 
مسابقات  افتادن  ،عقب  برگزارکننده 

تنها به مدت ۳۰ تا ۴۵ روز است.
اعضای  از  شماری  اصرار 
که  است  این  مسابقات  برگزارکننده 
اگر قرار بر موکول شدن المپیک به 
بهتر  باشد،  آینده  سال های  یا  ماه ها 
رسما  زودتر  هرچه  خبر  این  است 

اعالم گردد.
برنامه های  انجام  که  است  گفتنی 
مختلف  تورنمنت های  دیگر 
بسیار   ۲۰۲۱ سال  در  بین المللی 
آنکه  ضمن  بود.  خواهد  فشرده 
قطر  فوتبال  جهانی  جام  مسابقات 
است.  پیش  در   ۲۰۲۲ سال  در  نیز 
به همین دلیل انتخاب زمان برگزاری 
المپیک ژاپن در طول دو سال آینده 

با مشکالتی مواجه خواهد بود.
اشکال بزرگ دیگر ژاپن در صورت 
لغو  المپیک،  برگزاری  زمان  تغییر 
هتل های  در  اتاق  هزار  هزاران  رزرو 

آن کشور از سوی جهانگردان است.
گفت:  یکشنبه  روز  باخ  توماس 
روحی  اثرات  المپیک،  نشدن  برگزار 
ورزشکار  هزار  یازده  بر  سنگینی 
شرکت کننده در این مسابقات که در 
آماده حضور  را  اخیر خود  یک سال 
خواهد  کرده اند،  رقابت ها  این  در 

گذاشت.

تعویق زمان برگزاری المپیاد جهانی شطرنج
جهانی  =فدراسیون های 
کشتی و ژیمناستیک در مورد 
تاخیر زمان بازی های المپیک 

بیانیه دادند.
برگزاری  تاریخ  تغییر  دنبال  به 
توکیو،   ۲۰۲۰ المپیک  بازی های 
»فیده«  شطرنج  جهانی  فدراسیون 
چهارمین  و  گرفت چهل  تصمیم  نیز 
المپیاد جهانی شطرنج را که قرار بود 
در تابستان سال ۲۰۲۰ انجام شود، به 

تابستان ۲۰۲۱ موکول نماید.
شورای فیده روز سه شنبه اعالم کرد: 
همانطور که می دانید المپیاد شطرنج 
فدراسیون  این  رویداد  محبوب ترین 
جهانی است که با شرکت هزاران نفر 
و  مسئوالن  مربیان،  بازیکنان،  شامل 

تماشاچیان برگزار می شود.
است:  آمده  فیده  شورای  بیانیه  در 
المپیادهای شطرنج نه تنها برای تعیین 
برپا  رشته  این  در  جهان  برتر  نفرات 
می شود، بلکه متحد کردن دوستداران 
این  در  دنیا  سراسر  در  نیز  شطرنج 

جشنواره ورزشی مورد نظر قرار دارد.
شورای فیده اضافه کرده: با توجه به 
جهان  بهداشت  سازمان  گزارش های 
»WHO« در مورد افزایش مداوم تعداد 
موارد ابتال به ویروس ُکرونا در سراسر 
جهان و با توجه به تصمیم مسئوالن 
مورد  در  المپیک  بین المللی  کمیته 
 ۲۰۲۰ المپیک  رقابت های  تعطیل 

توکیو و برگزاری آن با یک سال تأخیر 
در تابستان ۲۰۲۱، فیده نیز بر آن شد 
این رویداد را که قرار بود در تابستان 
۲۰۲۰ در مسکو و خانتی مانسیسک 
برگزار گردد، در تابستان ۲۰۲۱ و در 
همان مکان ها انجام دهد.روز سه شنبه 
با  نیز  ژیمناستیک  جهانی  فدراسیون 
بازی های  برگزاری  از  بیانیه ای  انتشار 
ساله  یک  تأخیر  با   ۲۰۲۰ المپیک 
استقبال کرد.مسئوالن این فدراسیون 
گفتند: موکول شدن رقابت های المپیک 
توکیو به تابستان آینده به ورزشکاران 
برنامه  تا  داد  خواهد  زمان  رشته  این 
بیشتر  آرامش  با  را  خود  آماده سازی 
تالش های  آنکه  ضمن  کنند.  دنبال 
الزم هم برای تطبیق تقویم مسابقات 
بازی های  تاریخ جدید  با  ژیمناستیک 
المپیک انجام خواهد شد. در عین حال 

فرصت کافی نیز تا مسابقات المپیک 
برای اعمال قوانین جدید در این ورزش 

وجود خواهد داشت.
نناد اللوویچ رئیس فدراسیون جهانی 
کشتی نیز سه شنبه شب به کشورهایی 
که قرار بود تیم های کشتی آزاد و فرنگی 
خود را به المپیک ژاپن اعزام کنند، پیام 
بازی های  برگزاری  به  تصمیم  داد: 
المپیک ۲۰۲۰ در سال ۲۰۲۱ صرفا به 
خاطر حفظ سالمت ورزشکارانی است 
رقابت ها حضور  این  قرار است در  که 
یابند. بدون تردید تغییر زمان بازی ها 
تاثیر بسزایی بر ورزشکاران در مسابقات 
گذاشت  خواهد  رو  پیش  در  انتخابی 
و می دانیم که این تأخیر موجب بروز 
سازی  آماده  برنامه های  در  مشکالتی 
شما  همه  سالمت  اما  می شود.  شما 

اولویت اصلی ما به حساب می آید.

پاریس که حرکت بازیکن و پرش توپ 
است،  سخت  زمین  از  کندتر  خیلی 
سه شنبه  بود.روز  نخواهد  آسان  قطعا 
۱۷ مارس مسئوالن برگزاری مسابقات 
گراند اسلم ویمبلدون لندن که همیشه 
دارد،  ادامه  ژوئیه  تا ۱۲  ژوئن  از ۲۹ 
تغییر  درباره  تصمیمی  فعال  گفتند: 

تاریخ انجام بازی ها گرفته نشده است.
رافائل نادال )رافا( تنیس باز ۳۴ ساله 
استاد  به  اسپانیا که  مایورکای  ساکن 
دارد،  زمین خاکی شهرت  روی  بازی 
تا کنون چهارده بار جام تنیس گراند 
باالی  را  پاریس  گاروس  روالن  اسلم 
سر برده است. هیچ تنیس باز بلندآوازه 
دیگری تا حاال بیش از هشت بار موفق 

به کسب این مقام نشده است.
نادال ۱۸  رافائل  بار،  راجر فدرر ۲۰ 
قهرمان  بار  جاکوویچ ۱۷  نواک  و  بار 

مسابقات گراند اسلم شده اند.

را که از پیش برای فرستادن مشعل 
به ژاپن ترتیب داده شده بود، تغییر 

دهیم.
گفتنی است که با وجود نگرانی های 
جهانی در مورد انتشار ویروس ُکرونا، 
ماه های  در  ژاپن  المپیک  کمیته 
برگزاری  که  کرده  تأکید  بارها  اخیر 
بازی ها در موعد مقرر و طبق جدول 
رفت.  خواهد  پیش  شده  زمان بندی 
این بازی ها در بیست و چهارم تا نهم 
ژاپن  شهر  چندین  در   ۲۰۲۰ اوت 

برگزار خواهد شد.
مسئوالن کمیته ملی المپیک ژاپن 
کمیته  آلمانی  رئیس  باخ  دکتر  و 
بین المللی المپیک نیز در هفته های 
اخیر که بسیاری از مسابقات ورزشی 
در  بین المللی  و  منطقه ای  ملی، 
است  افتاده  تعویق  به  دنیا  سراسر 
و  افتتاح  مراسم  که  کرده اند  تأکید 
مختلف  رشته های  مسابقات  انجام 

طبق برنامه پیش خواهد رفت.



صفحه 11 ـ Page 11 ـ شماره 1۷۲۰
 جمعه ۲۷ مارس تا پنجشنبه ۲ آوریل ۲۰۲۰

تحریم شبکه  بزرگ قاچاق سالح و 
پولشویی وابسته به سپاه قدس؛ به نام 
»عتبات عالیات« به کام تروریسم!

»عتبات  بازسازی  =ستاد 
زیر  که  عراق  در  عالیات« 
انقالب  پاسداران  نظر سپاه 
و  می کند  فعالیت  اسالمی 
قاسم  منصوب  آن  رئیس 
سلیمانی فرمانده سابق سپاه 

قدس است تحریم شد.
=وزارت خزانه داری آمریکا 
می گوید شرکت ساخت  و ساز 
وابسته  »کوثر«  معامالت  و 
از  نیابت  به  قدس  سپاه  به 
عقیدتی  نظامی-  نهاد  این 
فعالیت های اطالعاتی انجام 
دلیل  همین  به  و  می داد 

تحریم شد.
رژیم  منوچین:  =استیون 
ایران منابع را از مردم ایران 
تامین  بجای  و  کرده  دریغ 
نیازهای  اساسی آنها، اولویت 
نیابتی  تروریست های  به  را 

خود داده است.
وزارت  خارجی  دارایی های  دفتر 
 )OFAC( آمریکا  خزانه داری 
پنجشنبه ۲۶ مارس )هفتم فروردین( 
۲۰ شخص، شرکت و نهادهای صوری 
رژیم ایران را که در عراق فعال هستند 

به فهرست تحریم ها اضافه کرد.
اتهام  به  مؤسسات  و  افراد  این 
سپاه  قدس  نیروهای  با  مشارکت 
در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
و  پولشویی  و  تروریستی  فعالیت های 
قاچاق اسلحه به عراق و یمن تحریم 

شده اند.
در  امروز  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
و  این  اشخاص  کرد  اعالم  بیانیه ای 
نهادها به نیابت از سپاه قدس فعالیت 
می کنند و در انتقال تسلیحات مرگبار 
به گروه های تروریستی نیابتی وابسته 
»کتائب  مانند  ایران  حکومت  به 
حق«  اهل  »عصائب  و  حزب اهلل« 

مشارکت می کنند.
خزانه داری  وزیر  منوچین  استیون 
»ایران  رژیم  که  می گوید  آمریکا 
شبکه ای از شرکت های صوری را برای 
در  تروریستی  گروه های  مالی  تامین 
سرتاسر منطقه به کار گرفته و منابع 
و  است  کرده  دریغ  ایران  مردم  از  را 
آنها،  نیازهای  اساسی  تامین  بجای 
نیابتی  تروریست های  به  را  اولویت 

خود داده است.«
و  حقیقی  شخیصت های  فهرست 
شرح  این  به  شده  تحریم  نهادهای 

است:
عالیات  عتبات  بازسازی  -ستاد 
پاسداران  نظر سپاه  زیر  در عراق که 
و  می کند  فعالیت  اسالمی  انقالب 
سلیمانی  قاسم  سوی  از  آن  رئیس 
منصوب  قدس  سپاه  سابق  فرمانده 

می شد.
معامالت  و  ساز  و  ساخت   -شرکت 
»بهجت الکوثر« با مسئولیت محدود 
و  است  معروف  کوثر  شرکت  به  که 
وابسته به سپاه قدس است و بر اساس 
آمریکا  خزانه داری  وزارت  گزارش 
فعالیت های  قدس  سپاه  از  نیابت  به 

اطالعاتی انجام می دهد.
-شرکت کشتیرانی »الخمائل« عراق 
به دلیل فعالیت از مرز ام قصر و نقض 

تحریم های نفتی رژیم ایران.
فعلی  رئیس  مآب  جالل  -محمد 
از  که  عالیات  عتبات  بازسازی  ستاد 
شده  منصوب  سلیمانی  قاسم  سوی 

است.
شرکت  صاحبان  از  پالرک  -حسن 

کوثر.
صاحبان  دیگر  از  فداکار  -علیرضا 

شرکت کوثر در نجف در عراق.
با سپاه  ارتباط  الغریفی در  -محمد 

قدس و از کارکنان شرکت کوثر.
از دیگر  -مسعود شوشتری  پوستی  

صاحبان شرکت کوثر.
شرکت  از  که  بختیاری  -ماشاءهلل 
کوثر برای پولشویی برای شعبه بانک 

ملی در بغداد استفاده می کرد.
به  معروف  صبوری نژاد  -حسن 
مالی  امور  در  که  مرتضی  مهندس 

شرکت الخمائل فعال است.
و  نوین«  معادن  »تجارت  -شرکت 
صبوری نژاد  همکار  که  قلی زاده  ولی 

است.
البهادلی  عذافه  سعید  -محمد 
کشتیرانی  شرکت  مدیرعامل 
فالح  حسین  علی  و  »الخمائل« 
المنصوری معروف به »سید رضوان«.

امور  مسئول  موسوی فر  رضا  -سید 
مالی شرکت الخمائل.

-شرکت سامان شیمی خاورمیانه.
-علی فرحان اسدی.

-سید یاسر موسوی فر.
-مهدی قاسم زاده.

گروه  از  الحمیداوی  عدنان  -شیخ 
کتائب حزب اهلل.

از شهریور ۱۳۹۸ )سپتامبر ۲۰۱۹( 
فعالیت های  افشای  برای  آمریکا  که 
انقالب  پاسداران  سپاه  تروریستی 
دالری  ۱۵میلیون  پاداش  اسالمی 
تعیین کرد، شمار زیادی از اشخاص، 
و  داخلی  موسسات  و  شرکت ها 
بین المللی و نهادهای حکومتی مرتبط 
در  که  عقیدتی  نظامی-  نهاد  این  با 
فعالیت های تروریستی به ویژه تامین 
مالی و قاچاق اسلحه مشارکت دارند 

لو رفتند.
در  آمریکا  تحریم های  جدید  دور 
حالی اعالم شده است که محمدجواد 
ظریف و تیم او با بهره گیری از دستگاه 
تبلیغاتی جمهوری اسالمی در خارج 
و  خبرنگاران  از  مجموعه ای  و  کشور 
جمله  از  که  صادراتی  روزنامه نگاران 
از  خارج  فارسی زبان  رسانه های  در 
کشور و همچنین روزنامه های پرتیراژ 
لغو  برای  نیز فعال  هستند  آمریکایی 
تحریم های آمریکا علیه حکومت ایران 
تالش می کنند. این تیم به بهانه مقابله 
با شیوع ویروس ُکرونا یک کارزار فشار 
علیه دولت آمریکا به راه انداخته است 
آنهم در حالی که مقامات کشوری و 
اعالم  تأکید  به  ایران  رژیم  لشکری 
آمریکا  کمک های  به  که  می کنند 
نیازی ندارند و از نظر مقابله با شیوع 
ُکرونا از اروپا نیز جلوتر هستند! حاال 
ادامه ی  در  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
حکومت  علیه  خود  حداکثری  فشار 
جمهوری اسالمی با وضع تحریم های 
که دست کم  است  داده  نشان  جدید 

فعال قصد لغو تحریم ها را ندارد.
آستانه  در  نیز   ۹۸ اسفند   ۲۹ روز 
وزارت  خورشیدی  نو  سال  و  نوروز 
شرکت  پنج  آمریکا  خزانه داری 
با  معامله  با  ارتباط  در  را  بین المللی 

سپاه قدس تحریم کرده بود.

چگونه روس ها از جمهوری اسالمی سوء استفاده می کنند
تحت  ایران  =روسیه 
اسالمی  جمهوری  حکومت 
را به عنوان بخشی از پروژه 
برای  خود  استراتژیک 
سلطه  کشیدن  چالش  به 
ایاالت متحده در خاورمیانه 
به  برای  روسیه  می بیند. 
رسمیت شناختن نقش خود  
از  بزرگ  قدرتی  عنوان  به 
گرفتن  و  منطقه  در  جمله 
این  ایفای  به  مجدد  تأیید 
کشورهای  سوی  از  نقش 
عنوان  به  ایران  به  غربی، 
یکی از ابزارهای فشار علیه 
منطقه ای  متحدان  و  غرب 

آن نیاز دارد.
=مهمترین ویژگی روابط 
اسالمی  و جمهوری  روسیه 
از  مسکو  استفاده  ایران 
تهران به عنوان برگی برای 
با  زورآزمایی  و  »چانه زنی« 
غرب  جهانی  سیاست های 
ضدآمریکایی  موضع  است. 
تهران  رژیم  سیاست  در 
مشترک  عامل  مهمترین 
حتی  است  ایران  و  روسیه 
به  آنها  دیدگاه  سطح  اگر 
متفاوت  مشترک  منافع 

باشد.
خودآگاهی  در  =روسیه 
محبوبیتی  ایرانیان  جمعی 
تاریخی  حافظه  و  ندارد 
ایرانیان به خصوص با آنچه از 
دوران قاجاریه و میراث آنها 
روسیه  توسعه طلبی های  و 
از  وسیعی  مناطق  اشغال  و 
آنها  انضمام  و  ایران  خاک 
باقی  تاریخ  در  خاک اش  به 

مانده پیوند خورده است.
هدی رؤوف )ایندیپندنت عربی(- 
در دنیای سیاست این عبارت معروفی 
دوست  و  دائمی  »دشمن  که  است 
منافع  بلکه  ندارد،  وجود  دائمی 
این  محتوای  دارد«.  وجود  دائمی 
سیاسی  روابط  نوع  درواقع  عبارت 
یا  دوست  عنوان  به  را  کشورها  میان 
دشمن تعیین و تنظیم می کند. به این 
ترتیب موقعیت دوستی و دشمنی با 
در  است  ممکن  معادله  این  به  توجه 
یابد. تغییر  متفاوت  و شرایط  مراحل 

از  دیگری  سطح  اما  میان  این  در 
وجود  کشورها  برخی  میان  روابط 
دارد که در آن رابطه میان دو کشور 
همزمان با دوستی و دشمنی ترکیب 
شده است؛ رابطه ای که به »دوست و 
معروف   نفرت«  و  »عشق  یا  دشمن« 

است.
یکی از نمونه های بارز در این زمینه، 
از  پس  ایران  و  روسیه  میان  رابطه 
گاهی  دو  این  روابط  که  ۱۹۷۹است 
ظاهر  تضاد  با  گاهی  و  همپوشانی  با 
شده اما به هر حال ادامه یافته است 
و  روسیه  کشور   دو  نیاز   و  منافع   .
یکدیگر  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
متحده  ایاالت  با  رویارویی  جهت 
تا   شده  باعث  خاورمیانه  در  آمریکا 
گاهی  و  همکاری  به  گاهی  دو   این 
بپردازند،  یکدیگر  با  شدید  رقابت  به 
یعنی روابط بین مسکو و تهران پس 
نتوانسته  کنون  تا   ۱۹۷۹ انقالب  از 
دشمنی  یا  کامل  دوستی  شکل 
دوستی  با  بلکه  بگیرد  به خود  کامل 
توأمان هدایت شده است. و دشمنی 

اغلب روابط تهران و مسکو  که آن را 
به صورت مشارکت و همکاری مدیریت 
همکاری های  چارچوب  در  می کنند، 
»تاکتیکی«  گاهی  و  »استراتژیک« 
امنیتی   مشترک  موضوعات  درباره 
از  با درجه ای  برقرار  شده و همیشه 
روابط  در سطح  و ضعف  بی اعتمادی 

اقتصادی همراه بوده است.
تنیدگی  درهم  مشترک  همکاری 
از  نگرانی  و  منافع  امنیتی،  امور 
بی ثباتی در خاورمیانه و منطقه قفقاز 
جنوبی، آسیای میانه و افغانستان، طی 
ساله های گذشته از موضوعات محوری 
برای نزدیک تر کردن ایران و روسیه بود.

حکومت  تحت  ایران  روسیه 
جمهوری اسالمی را به عنوان بخشی 

به  برای  خود  استراتژیک  پروژه  از 
متحده  ایاالت  چالش کشیدن سلطه 
در خاورمیانه می بیند. روسیه برای به 
رسمیت شناختن نقش خود  به عنوان 
و  منطقه  در  جمله  از  بزرگ  قدرتی 
گرفتن تأیید مجدد به ایفای این نقش 
از سوی کشورهای غربی، به ایران به 
عنوان یکی از ابزارهای فشار علیه غرب 

و متحدان منطقه ای آن نیاز دارد.
داخلی  جنگ  اما،  خاورمیانه  در 
سوریه عامل مهمی در گسترش تفاهم 
بین  نظامی  امنیتی-  و  دیپلماتیک 
منطقه  درمورد  شد.  تهران  و  مسکو 
تمایل  جنوبی،  قفقاز  و  میانه  آسیای 
دو طرف برای مقاومت در برابر حضور 
آتالنتیک  پیمان  سازمان  و  آمریکا 
شمالی )ناتو( باعث شد تا ایران مجبور 
نفوذ  بر  مبنی  روسیه  ادعای  شود 
بالمنازع خود در آن منطقه را بپذیرد، 
و  امنیتی  سیاسی-  تفاهمات  این  اما 
حجم گسترده آن مانع بروز اختالفات 
میان مسکو و تهران در برخی مسائل و 

پرونده های دیگر منطقه ای نشد.
فشار  دلیل  به  اخیر  سال های  در 
همچنین  و  آمریکا  متحده  ایاالت 
فروش  مانند  بین المللی  تحریم های 
جمهوری  علیه  غیره  و  تسلیحاتی 
و  تهران  بین  روابط  ایران،  اسالمی 
دیپلماتیک،  جنبه های  در  مسکو 
نظامی، اقتصادی و پشتیبانی عمیق تر 
شد. تحریم های بین المللی تسلیحاتی 
را  این کشور  اسالمی  علیه جمهوری 
تبدیل  روسیه  برای  خوب  بازاری  به 
چین  از  پس  تهران  که  بطوری  کرد 
بزرگ  کننده  دریافت  هند سومین  و 

تسلیحات از روسیه به شمار می رود.
روابط   ۲۰۱۰ سال  در  حال  این  با 
تیرگی  نوعی  شاهد  ایران  با  روسیه 
به دلیل عدم تحویل پدافند موشکی 
»اس -۳۰۰« توسط روس ها به ایران 
این  خرید  برای  مسکو  و  تهران  بود. 
سالح توافق کرده بودند اما روسیه پس 
از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت 
برای ممنوعیت فروش اسلحه به ایران 
قطعنامه  این  اجرای  به  ملزم  را  خود 
دید و از تحویل سیستم دفاع موشکی 

به ایران امتناع ورزید.
برای  روسیه  رفتار  واقعی  دلیل 
خودداری از تحویل پدافند اس ۳۰۰ 
تمایل مسکو در آن مرحله  ایران،  به 
به  بین الملل  جامعه  با  آشتی  برای 
که  بود  آمریکا  متحده  ایاالت  با  ویژه 
پس از جنگ روسیه و گرجستان در 
سال ۲۰۰۸ پیش آمده بود. خودداری 
روسیه از تحویل این پدافند موشکی 
علیه  شکایتی  ایران  که  شد  باعث 
روسیه در دیوان دادگستری بین المللی 

مطرح کند.
هنگامی که والدیمیر پوتین به عنوان 
رئیس جمهوری روسیه در سال ۲۰۱۲ 
به قدرت رسید روابط بین مسکو و تهران 
در پایین ترین سطح خود قرار داشت.

اقتصادی،  جنبه های  درباره  اما 
روسیه ایران را به عنوان مرکز ترانزیت 
گسترش  زمینه  در  برنامه هایش 
گرفت. ساخت  نظر  در  صادرات خود 
ایران  برای  بوشهر  هسته ای  نیروگاه 
که راهی برای احیای صنعت هسته ای 
تهران قلمداد می شود، بار دیگر روسیه 
به  کرد  مطرح  ابرقدرت  عنوان  به  را 
به  کمک  تیر  با  مسکو  دلیل  همین 
را  نشانه  دو  تهران  هسته ای  برنامه 
از  هنگفت  پول  یکی  داد:  قرار  هدف 
گرفتن  باج  و  فشار  دیگری  و   ایران 
اقتصادی  با مسائل  رابطه  از غرب در 
و نزاع بر سر جمهوری های جدا شده 
که  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  از 
پس از سقوط آن نظام برخی از آنها به 
غرب نزدیک شده بودند.از طرف دیگر 

دائم خود  دلیل عضویت  به  روسیه   ،
در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
مشترک  اقدام  جامع  برنامه  ضامن 
)JCPOA( یا برجام در مورد برنامه 
هسته ای ایران و توافق سال ۲۰۱۵، و 
شریک اساسی در سیاست بین الملل 
می رفت.البته  شمار  به  رابطه  این  در 
خود  روابط  همزمان  بطور  روسیه 
مانند  ایران  منطقه ای  مخالفان  با  را 
اسرائیل  و  امارات  سعودی،  عربستان 

گسترش داد.
با این حال مهمترین ویژگی روابط 
ایران  اسالمی  جمهوری  و  روسیه 
عنوان  به  تهران  از  مسکو  استفاده 
برگی برای »چانه زنی« و زورآزمایی با 
سیاست های جهانی غرب است. موضع 
ضدآمریکایی در سیاست رژیم تهران 
مهمترین عامل مشترک روسیه و ایران 
آنها به  است حتی اگر سطح دیدگاه 

منافع مشترک متفاوت باشد.
روسیه  سیاسی  سرمایه گذاری 
اسالمی  اختالفات جمهوری  روی 

و آمریکا
برنامه هسته ای ایران با وجود پایبندی 
روسیه به تحریم های بین المللی علیه 
تهران قبل از توافق سال ۲۰۱۵ نقش 
برجسته ای در تنظیم سیاست خارجی 
دو کشور و نزدیک کردن آنها بهم در 

برابر ایاالت متحده ایفا کرد.
بین  بهبود هرگونه روابط  از  روسیه 
کشورهای  یا  متحده  وایاالت  ایران 
اعمال  رو  همین  از  می ترسد  اروپایی 
ایران  علیه  آمریکا  مجدد  تحریم های 
توافق  از  واشنگتن  خروج  از  پس 
هسته ای اهمیت روسیه برای ایران به 
عنوان کشوری که تا حدودی می تواند 
شود،  تهران  بین المللی  انزوای  مانع 

بسیار حیاتی شد.
در سال ۲۰۱۸ هنگامی که روسیه به 
قطعنامه شورای امنیت مورد پیشنهاد 
آمریکا برای محکومیت ایران به دلیل 
یمن  حوثی های  به  اسلحه  قاچاق 
نفع  به  را  قطعنامه  و  کرد  اعتراض 
را  اسالمی  وتو کرد، جمهوری  تهران 
مدیون خود ساخت. البته این دومین 
نفع جمهوری  به  روس ها  که  بود  بار 
اسالمی از وتو استفاده می کنند. اولین 
وتو در سال ۱۹۸۰ زمان اتحاد جماهیر 
شوروی به کار گرفته شد؛ هنگامی که 
شورای امنیت قطعنامه ای علیه دولت 
گروگانگیری  دلیل  به  تهران  انقالبی 
کارکنان سفارت آمریکا تصویب کرده 

بود.
روس ها  از  ایرانی  مقامات  ستایش 
تهران  سیاسی  گفتمان  با  همواره 
از  تهران  انتقادها  و  بوده  متناقض 
روسیه بیشتر به دلیل پیروی مسکو از 
تحریم های بین المللی علیه جمهوری 
اسالمی است. روسیه با وجود کاهش 
تدریجی تعهدات هسته ای اخیر توسط 
دیپلماتیک  تالش های  به  ایران  رژیم 

خود برای نجات برجام ادامه می دهد.
در  هماهنگی  و  همکاری  بر  عالوه 
زمینه مسائل بین المللی، ایران و روسیه 
در حفظ رژیم بشار اسد نیز همکاری 
تنگاتنگی داشته و دارند . ایران عالوه 
بر اینکه نقش پیاده نظام روسیه را در 
جنگ داخلی سوریه ایفا کرد، به روسیه 
نیز اجازه داد تا از پایگاه هوایی نوژه در 
همدان برای هدف قرار دادن مخالفان 
سوری و گروه های اسالمگرا در حلب، 
دیر الزور و ادلب از آن استفاده کند. 
البته استفاده روس ها از خاک ایران با 
مخالفت طیف های بزرگی از نخبگان 
مواجه  ایران  داخل  و  خارج  در  ایران 
جمهوری  تصمیم  مخالفان  شد. 
اسالمی این اقدام را مخالف ماده ۱۴۶ 
از قانون اساسی ایران می دانستند که با 
حضور یا استفاده هرگونه نیروی بیگانه 
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از خاک ایران مخالفت می کند.
شبکه های  در  ایرانی  نخبگان  اغلب 
تندی  واکنش  رسانه ها  و  اجتماعی 
علیه رژیم تهران به دلیل دادن چنین 
امتیازی به روسیه از خود نشان دادند. 
روسیه در خودآگاهی جمعی ایرانیان 
تاریخی  حافظه  و  ندارد  محبوبیتی 
دوران  از  آنچه  با  به خصوص  ایرانیان 
قاجاریه و میراث آنها و توسعه طلبی های 
از  وسیعی  مناطق  اشغال  و  روسیه 
خاک ایران و انضمام آنها به خاک اش 
خورده  پیوند  مانده  باقی  تاریخ  در 
است. جنگ های روسیه علیه ایران و 
ایران  از  تصرف سرزمین های وسیعی 
در مراحل ضعف دولت های وقت این 
کشور هنوز از حافظه تاریخی ایرانیان 
حذف نشده است.اما با همه این احوال 
بطور کلی منحنی روابط دو کشور بر 
همکاری و رقابت همزمان استوار است. 
از دیگری  آنها تالش دارد  از  هر یک 
استفاده  خود  منافع  به  خدمت  برای 
رویارویی  با  رابطه  در  ویژه  به  کند 
بین المللی. و  منطقه ای  دشمنان  با 

مشترک  چالشی  هرگاه  کنون  تا 
وجود  به  رقیب  متحد  دو  این  برای 
خوبی  نحو  به  همدیگر  با  می آمد 
همکاری کرده اند و هروقت چالش بنا 
آنها تمام  از  به نفع یکی  به شرایطی 
دوستی  حوزه  از  آنها  تفاهم  می شد، 
به مرحله دشمنی و رقابت بر اساس 
این  است.  شده  منتقل  منافع  تضاد 
به  هم  با  سوریه  بازسازی  درباره  دو 
جایی  تا  کردند  پیدا  اختالف  شدت 
انقالب  پاسداران  فرماندهان سپاه  که 
آنها  کردند.  انتقاد  روسیه  از  اسالمی 
و  نظامی  پروژه های  در  همچنین 
سوریه  در  اقتصادی  سرمایه گذاری 
اختالفات عمیقی دارند. روسیه حضور 
هژمونی  و  کنونی  صورت  به  ایران 
نهادهای سوریه را یک چالش  بر  آن 
برای استراتژی آینده خود در دمشق 
سنگین  حضور  از  نیز  ایران  می بیند. 
حتی  آن  اقلیمی  مقبولیت  و  روسیه 

بین مخالفان اسد نگران است.
اختالف عمده دیگر این دو در سوریه 
قدرت،  سیاسی  انتقال  پروژه  درباره 
با  آشتی دمشق  و  اصالحات سیاسی 
است.  غرب  و  منطقه ای  قدرت های 
زمینه  این  در  روسیه  اساسی  هدف 
آن است که سوریه هم با جهان عرب 
آشتی کند و هم دل غرب را به دست 
بیاورد اما این طرح روس ها خوشایند 

جمهوری اسالمی نیست.
کم  را  دو  بین  تنش  آنچه  اکنون 
ترکیه  سنگین  حضور  است،  کرده 
شمال  از  بخش هایی  در  آمریکا  و 
شده  سبب  حضور  این  است.  سوریه 
تا جمهوری اسالمی و روسیه باز بهم 
اصالحات  روند  اگر  اما  شوند  نزدیک 
و تغییرات سیاسی و انتقال قدرت از 
طریق راهکارهای جامعه بین المللی که 
مؤثر  آمریکا طرفین  و  اروپا  و  روسیه 
و  بیفتد  اتفاق  سوریه  در  هستند  آن 
بشار اسد از میان برداشته شود، معلوم 
نیست جای جمهوری اسالمی در آن 

مرحله در کدام کنج باشد!
واقعیت این است که پرونده سوریه 
و  اسالمی  جمهوری  دایره  از  دیگر 
حزب اهلل لبنان و بشار اسد خارج شده 
گرفته  خود  به  بین المللی  روندی  و 
ملل  سازمان  و  اروپا  و  آمریکا  است. 
پرونده  این  وارد  خود  وزن  همه ی  با 
در  اصلی  بازیگر  روسیه  و  شده اند 
زمین سوریه به دلیل تحریم های اروپا 
و آمریکا در رابطه با انضمام کریمه و  
تنش با اوکراین به یک محور اروپایی– 
همین  از  و  دارد  مبرم  نیاز  آمریکایی 
رو احتماال در پرونده سوریه به امتیاز 
دادن از جمله بر سر جمهوری اسالمی 

روی خواهد آورد.
مناسبات  ویژگی های  حال  این  با 
آن  همراهی  و  خاورمیانه  منطقه ای 
روسیه  نشان می دهد که  رویدادها  با 
ایران  اسالمی  جمهوری  از  همچنان 
دیپلماتیک  ابتکارات  از  برای حمایت 
تضعیف  جهت  خود  تالش های  و 
در  متحده  ایاالت  سیاست های 
مسکو  کرد.  خواهد  استفاده  منطقه 
برای  بازی  برگ های  جمع آوری  به 
اقدامات  و  ایران  رفتار  از  حمایت 
گونه ای  به  آن  مهار  برای  متقابل 
خاورمیانه  در  روسیه  حضور  به  که 
داد. خواهد  ادامه  کند  خدمت 
*منبع: ایندیپندنت
*نویسنده: هدی رؤوف
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

سپاه پاسداران میلیاردها دالر از بودجه کشور را در پوشش بازسازی 
عتبات عالیات در عراق از ایران خارج و صرف فعالیت های تروریستی 

و شبکه سازی می کند
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بزرگ- =ادامه وضع فعلی در عدم  قرنطینه شهرهای 
تنها به خاطر ترس حکومت 
از مردم  از مقاومت بخشی 
مستأصل و ُمعسر- شرایطی 
که  شد  خواهد  موجب  را 
ابتالی بسیاری از باشندگان 
بیماری  به  را  شهرها  این 
کذایی در پی خواهد داشت. 
دیر یا زود، با شدت گرفتن 
همه گیری بیماری، به ناچار، 
نظامیان برای اجرای قرنطینه 
اعزام خواهند  به خیابان ها 
شد و این خود تهدید دیگری 
برای مافیای حاکم بر کشور 

در پی خواهد آورد.
کنونی  اوضاع  ایران با ایام انتهای حکومت =شباهت 
مثال زدنی است. در  قاجار، 
با  مصادف  که  دوران  آن 
سال های وقوع جنگ جهانی 
اول بود، کودتای سوم اسفند 
1۲99 و ظهور رضاشاه، نتیجه 
قهری و فرخنده ی آن اوضاع 

و احوال بود.
مشابهی  شرایط  حکمفرماست =امروِز  ما  وطن  بر 
از  تنها  نه  شوربختانه،  اما 
نظامی گردن فرازی در قواره 
رضاشاه خبری نیست بلکه 
حتی سربازی که لیاقت برق 
انداختن پوتین های رضاخان 
سردارسپه را داشته باشد - 
نه میان سرداران شکمباره و 
اخته سپاه پاسداران انقالب 
امیران  میان  نه  و  اسالمی 
بی بته و شاخ شکسته ارتش 

فعلی- به چشم نمی خوَرد.
یوسف مصدقی- سال تلخ، پر ماجرا 
و سراسر حادثه ی ۱۳۹۸ خورشیدی 
ایرانیان،  ما  و  پیوست  تاریخ  به  هم 
سالی  به  قدم  همیشه،  از  فرسوده تر 
جدید گذاشتیم. اوراق دفتر ایام سال 
گشوده  است  روزی  چند  که  هم  نو 
نویدبخش نمی نمایند و  شده، چنان 
بوی بهبودی از اوضاع جهان- دست کم 
در کوتاه مدت- به مشام نمی رسد. در 
این میان، نباید فراموش کرد که امید 
به آینده، هر چند کم رمق و نیمه جان، 
ضروری تر از هر توشه ای برای گذر از 
این کویر وحشت است و عاملی حیاتی 

در طی طریق برای بقاء انسان ایرانی.
صاحب این صفحه کلید، بنا به رسوم 
و آداب معمول، روزهای نخست سال 
و  نوروز  تبریک  عرض  به  را  جدید 
احوالپرسی از راه دور دوستان و بستگان 
تعارفات  معتنابهی  مقادیر  و  گذراند 
در  را  امیدبخش  کلمات  و  تکراری 
واگویه کرد. میان  این عزیزان  گوش 
این تعارفات و تبریکات، چند گفتگوی 
طوالنی و معنی دار هم با بعضی دوستان 
اندیشمند رخ داد که یکی از آنها بهانه ای 

شد برای نوشتن این چند سطر.
در گفتگوی نوروزی با دوست گرامی ام 
مجید محمدی، پس از رد و بدل کردن 
تبریک و مبادله اخبار محلی مناطق 
سکونت مان در آمریکای شمالی، طبق 
معمول سخن به اوضاع ایران کشید 
میهن.  در  تحوالت  وقوع  سرعت  و 
بار  هر  که  بودیم  نظر  این  بر  دو  هر 
مجال هم صحبتی دست می دهد آنقدر 
حوادث غالبا هولناک در ایران رخ داده 
که حتی اشاره به آنها از حوصله یک 
همدل  است.  خارج  گفتگو،  مجلس 
حوادث  و  تحوالت  شتاب  که  بودیم 
جاری، خود نشانه ای بر آمادگی دیگ 
جوشان جامعه برای سررفتن یا حتی 
انفجار است. معیارهای برآمده از مطالعه 
تاریخ معاصر ایران نیز مؤید این حکم 
پذیرش  آماده  ایران  است که جامعه 
که  است  واقعه ای  هر  یا  فروپاشی 
وضعیت هولناک کنونی را تمام کند. 
در نهایت اینکه، تاریخ ما در مواجهه 
با چنین شرایطی همواره یک گزینه را 
روی میز جامعه دیده است؛ به دست 
گرفتن سررشته امور مملکت از سوی 

یکی از اهل رزم یا بیان ساده: کودتا!
از آنجا که نگارنده و رفیق هم صحبت 
هیچکدام در کسب و کار »پیشگویی« 

نبوده و نیستیم و از هیچ مسئله پشت 
نداریم،  و  نداشته  خبر  هم  پرده ای 
اگر در گفتگوی ما سخن از کودتا یا 
تحولی شبیه آن رفته، بیشتر ناظر به 
شباهت شرایط فعلی کشور با آنچه در 
تاریخ طوالنی تحوالت ایران بارها رخ 
داده بوده دارد و نه خیالبافی کور یا 
 wishful آنچه فرنگی جماعت به آن

thinking می گویند.
از  حکایت  کشور  کنونی  اوضاع 
فعالیت های  همه  رکود  و  تعطیلی 
حیاتی اجتماعی- اقتصادی دارد. برای 
جامعه افسرده وابسته به اقتصاد دولتی 
رو به فنای ایران، این شرایط فرساینده 
به نقطه غیرقابل بازگشت رسیده و از 
نابرخورداران  که شورش   روست  این 
جامعه با فواصل کوتاه، هر بار شدیدتر 
از نوبت قبل، در همه نقاط ایران رخ 
می دهد. همزمان، تحریم های کارآمد و 
خردکننده ایاالت متحده، دست مافیای 
بر »شرکت سهامی جمهوری  حاکم 
اسالمی« را از منابع مالی محدودش 
کامال کوتاه کرده و دستگاه عریض و 
طویل سرکوب حکومتی از تأمین جیره 
و مواجب ابواب جمعی خودش هم ناتوان 
شده است. به نظر می رسد که ته مانده 
صندوق توسعه ملی )یا همان حساب 
ذخیره ارزی( هم تا چند هفته آینده 
روبیده خواهد شد و از پس آن، مرحله 
نهایی انهدام اقتصاد ایران آغاز خواهد 
شد و تورم اعشاری افسارگسیخته، آن 

را در هم خواهد نوردید.
ناکارآمدی شگفت آور دستگاه دولت 
در کنترل و جلوگیری از انتشار ویروس 
به  که  است  دیگری  عامل  ُکرونا هم 
فروپاشی اقتصاد نیمه جان ایران کمک 
خواهد کرد. از شواهد و قرائن پیداست 
آینده، موج دوم  که طی چند هفته 
و سوم همه گیری این بیماری، نقاط 
مختلف کشور را درگیر خواهد کرد و از 
پی آن تمام بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوسط خصوصی و نیمه خصوصی 
افتاد.  خواهد  کار  از  کامال  کشور، 
عدم  از  ناشی  بانکی  عظیم  معوقات 
پرداخت اقساط وام های بی پشتوانه این 
بنگاه ها، بانک های بحران زده ایران را 
ورشکسته خواهد کرد و هجوم مردم 
برای بیرون کشیدن اندک سرمایه های 
افالس  به  را  دولت  باقی مانده شان، 

خواهد کشید.
قرنطینه  فعلی در عدم  ادامه وضع 
شهرهای بزرگ- تنها به خاطر ترس 
مردم  از  بخشی  مقاومت  از  حکومت 
مستأصل و ُمعسر- شرایطی را موجب 
از  بسیاری  ابتالی  که  شد  خواهد 
بیماری  به  را  شهرها  این  باشندگان 
کذایی در پی خواهد داشت. دیر یا زود، 
با شدت گرفتن همه گیری بیماری، به 
ناچار، نظامیان برای اجرای قرنطینه به 
خیابان ها اعزام خواهند شد و این خود 
تهدید دیگری برای مافیای حاکم بر 

کشور در پی خواهد آورد.
که  داشت  نظر  در  باید  همچنین 
اداره کننده  کلیدی  افراد  پراکندگی 
حفظ  برای  که  حاکم  تبهکار  فرقه 
مراکز  از  بیماری  از  دوری  و  جان 
تصمیم گیری دور شده اند، خواه ناخواه 
ارتباط تصمیم سازان سازمان سرکوب 
استمرار  است.  کرده  ضعف  دچار  را 
این فقدان ارتباط، زمینه را برای رفتار 
خواهد  آماده  زیردستان  خودسرانه 
حاکم  بی نظمی   به  مرور  به  و  کرد 

خواهد افزود.
حوادث و بالیای سال سیاه ۱۳۹۸، هر 
چه که نداشتند، الاقل موجب این خیر 
شدند که در اذهان بیشتر ایرانیان، بر 
افسانه »امنیت« در حکومت جمهوری 
از  اسالمی خط بطالن کشیده شود. 
عدم مدیریت بالهای طبیعی ماه های 
نخست سال ۹۸ تا افتضاحات پیاپی 

آخرین  در  ُکرونا  شیوع  ماجرای  در 
کشتار  از  نحس،  سال  این  روزهای 
به  شلیک  تا  آبان ماه  معترض  مردم 
هواپیمای مسافربری و قتل مسافران آن 
در ماه دی، از همسرُکشی وزیر اسبق 
اصالح طلب در آخر فصل بهار تا جزغاله 
شدن سردار جنایتکار نورچشمی )نماد 
اسالمی(  جمهوری  قدرت  و  امنیت 
در آغاز زمستان، همگی نشان از این 
داشتند که امنیت پوشالی و مبتنی بر 
وحشیگری اصحاب جمهوری اسالمی، 
لرزان تر از النه عنکبوت است. در چنین 
احوالی، طبیعی است که عموم جامعه 
احساس وحشت و بی پناهی کرده و آرزو 
کنند که شخصی به نجات شان برخیزد.

ایام  با  ایران  کنونی  اوضاع  شباهت 
انتهای حکومت قاجار، مثال زدنی است. 
در آن دوران که مصادف با سال های 
بود، ممالک  اول  وقوع جنگ جهانی 
محروسه ایران پس از گذراندن سال 
شیوع  سپس  و  وبایی  سال  قحطی، 
آنفلوآنزای اسپانیایی، دچار فالکت و 
انحطاطی هولناک شده بود. چند کرور 
از باشندگان ایرانی به واسطه فجایع فوق 
از صفحه روزگار پاک شده بودند و آنها 
که باقی مانده بودند، غرق در فقر، گرفتار 
اعتیاد و شکسته از تحقیر خارجی بودند. 
هرج و مرج و فقدان امنیت همراه با 
را  فساد گسترده طبقه حاکم، مردم 
چنان جان به لب کرده بود که دست 
به دعا برداشته و از خدای نادیده، طلب 
ظهور منجی موعود می کردند. کودتای 
سوم اسفند ۱۲۹۹ و ظهور رضاشاه، 
نتیجه قهری و فرخنده چنان اوضاع و 

احوال و آرزوهایی بود.
امروزِ روز، شرایط مشابهی بر وطن 
ما حکمفرماست اما شوربختانه، نه تنها 
از نظامی گردن فرازی در قواره رضاشاه 
خبری نیست بلکه حتی سربازی که 
لیاقت برق انداختن پوتین های رضاخان 
سردارسپه را داشته باشد – نه میان 
سرداران شکمباره و اخته سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی و نه میان امیران بی بته 
و شاخ شکسته ارتش فعلی- به چشم 

نمی خورَد.
اگر شرایط قرنطینه در تهران برقرار 
شود، اجرای یک کودتای موفق، چندان 
تسخیر  نمی رسد.  نظر  به  نامحتمل 
نقاط حساس شهر مرگ زده و خالی 
از عبور و مرور، با چند واحد نظامی 
ممکن  فرمان،  به   گوش   و  ورزیده 
کلیدی  اشخاص  دستگیری  و  است 
حکومت که از ترس ابتال به ُکرونا در 
نقاط مشخصی خلوت گزیده اند، کامال 
مقدور است. در چنین اوضاعی، بعید به 
نظر می رسد که مقاومت و اعتراضی از 
ناحیه مردم ناامید، به کودتاچیان فرضی 
اتفاق بیفتد. چنانکه مجید محمدی در 
انتهای گفتگوی طوالنی  ما به نگارنده 
گفت: »ایران خانم بی پناه، آماده ازدواج 
است و به اولین خواستگار جسوری که 

پا پیش بگذارد، »بله« خواهد گفت«.
به بیان اهل منطق، برای انجام کودتا، 
»مقتضی، موجود است« اما »مانع«، 
مفقود نیست. تنها مانعی که به چشم 
می خوَرد، چاه َویل فقدان یک یا چند 
ژنرال گردن فراز در مسیر انجام این مهم 
است. عوامانه این سخن، این می شود 
که: مشکل، نبود »خاویار« کافی میان 

توپچی جماعت است!
در آخر، بد نیست که این موضوع 
این  صاحب  نه  که  شود  روشن  هم 
صفحه کلید و نه دوست دانشمند او، 
هواخواه کودتا نیستند و آرزوی چنین 
اتفاقی را هم در سر نمی پرورند. غرض از 
یادآوری این همه، تنها اشاره به آمادگی 
جامعه بی پناه و بالزده ما برای پذیرش 
فعلی  به وضع  که  است  واقعه ای  هر 
آتی،  هفته های  حوادث  دهد.  خاتمه 
میزان این آمادگی را روشن خواهد کرد.

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران )1۶۲(

و  قوام السلطنه  ماجرای  از  پس 
بازداشت و تبعید وی، سردار سپه با 
ضربۀ دیگری اقتدار خود را به شاه و 

دولت تفهیم کرد.
روابط شاه و وزیر جنگ شدیداً به 
سردار  به  شاه  بود.  گراییده  سردی 
سپه  سردار  و  نداشت  اعتماد  سپه 
از  یکی  در  نمی کرد.  اعتنا  شاه  به 
مالقات هایش با وزیر مختار انگلیس، 
مقام  به  من  بود  گفته  سپه  سردار 
سلطنت احترام می گذارم ولی برای 
قائل  احترامی  )احمدشاه(  آدم  این 

نیستم.
شاه نیز نگرانی خود را از احتمال 
توسط سردار  دیگری  کودتای  وقوع 
سپه با لورین )وزیر مختار انگلیس( 
در میان گذارده و گفته بود رضاخان 
هر لحظه ممکن است دست به کودتا 
بزند و او ترجیح می دهد که این بار، 
وقتی کودتا می شود او در ایران نباشد.

محمدحسن میرزا ولیعهد نیز در 
این نگرانی با برادرش شریک بود و 
به وی هشدار داده بود که سردار سپه 
هر وقت صالح بداند دست به کودتا 
می زند و ما هردو را به زنجیر می کشد.

ترس چنان بر احمدشاه غلبه کرده 
بود که از وزیر مختار پرسید اگر چنان 
حادثه ای رخ داد، آیا دولت انگلیس 
اختیارش  در  هواپیمایی  می تواند 
کند.  خارج  ایران  از  را  او  و  بگذارد 
لورین موضوع را به لندن گزارش داد 
»اگر  نوشت  جواب  در  کرزن  لرد  و 
شاه مملکتش را رها کند این پایان 
سلطنت خودش و دودمانش خواهد 
بود. از ما کاری ساخته نیست جز آن 
که حادثه را با خونسردی کامل تلقی 
کنیم. البته اگر جان او در خطر باشد 
می تواند به سفارت ما پناهنده شود 
گذاشتن  اختیارش  در  هواپیما  ولی 

مقدور نیست«.
دوران  از  قاجاریه،  سلطنت  در 
فتحعلی شاه به این سو، رسم بود که 
ولیعهد در تبریز اقامت کند. احمدشاه 

به دلیل آن که مایل به سفرهای متعدد 
و اقامت هرچه بیشتر در بالد فرنگ 
بود، حضور ولیعهد را در تهران الزم 
تشخیص  زمان  این  اما  می دانست. 
داد، یا به توصیه مشاورانش پذیرفت 

که ولیعهد را به تبریز بفرستد.
فرمان   ۱۳۰۲ تیرماه  اواخر  در 
سوی  ز  ا یر  ز به شرح  نه،  ملوکا
ر(  )استاندا لی  وا به  لدوله  مشیرا

آذربایجان ابالغ شد:
عین  آذربایجان:  جلیله  »ایالت 
دستخط مبارک بندگان اعلیحضرت 
اقدس همایون شاهنشاهی روحنا فداه 
را که دایر بر تفویض پیشکاری کل 
مملکت آذربایجان به جناب مستطاب 
اجل اکرم آقای نصیرالدوله دام اقباله 
ابالغ  تلویحاً  است  یافته  شرف صدور 

نماید.
جناب اشرف رئیس الوزرا ـ در این 
به  ولیعهد،  کامکار،  برادر  که  موقع 
مقر فرمانفرمایی خود حرکت می کند 
برحسب پیشنهاد و تصویب آن جناب 
اشرف، نصیرالدوله را که از رجال کافی 
دولت و چاکران مخصوص و در رجوع 
خدمات دولتی امتحانات خود را خوب 
داده است به پیشکاری کل مملکت 
آذربایجان معین و برقرار می فرماییم 
عزیمت  واالگهر  برادر  معّیت  در  که 
ترفیه  در  تعالی  انشاءاهلل  و  نموده 
حال اهالی مراقبت کامل نمایند که 
این  از  ما  همایون  خاطر  استرضای 

حیث فراهم شود.
دستخط  این  مدلول  است  الزم 

جهان مطاع را به اهالی اعالم کنید.
مشیرالدولهـ  رئیس الوزراء«
این سفر، اما هرگز سر نگرفت.

یحیی«  »حیات  در  دولت آبادی 
است  مدتی  که  »ولیعهد  می نویسد: 
از مرکز حکمرانی خود که آذربایجان 
حکومت  یک  و  مانده  دور  است 
او  به جای  ایالت  آن  نظامی قوی در 
باز  می خواهد  است  گشته  حکمران 
خود را به آذربایجان بیندازد و شاید 
تصور می کند در آنجا خواهد توانست 
سابقۀ  وی  با  که  عشایر  رؤسای  با 

و  بست  دارند  اطاعت  و  خصوصیت 
بند کرده با اشخاص ناراضی از عملیات 
حوزه ای  شده  همداستان  نظامیان 
تشکیل بدهد و از بی اعتنایی سردار 

سپه به خود بکاهد.
راضی  سپه  سردار  است  بدیهی 
مقصود  این  به  ولیعهد  شد  نخواهد 
برسد. این است که هر وقت در هیأت 
وزرا به سمت وزارت جنگ حاضر است 
و این صحبت به میان می آید روی 
شدن  داخل  از  و  نداده  نشان  قبول 
مذاکرات خودداری می کند. این  در 

از طرف دیگر ولیعهد به شاه فشار 
می آورد و شاه به رئیس الوزرا می گوید 

بی اطالع سردار سپه فرمان حکومت 
آذربایجان ولیعهد را صادر کنند. فرمان 
صادر می شود و به صّحه شاه می رسد 
تلگراف  آذربایجان  به  داخله  وزیر  و 
مسافرت  آمادۀ  ولیعهد  و  می کند 
شده بلکه نقل مکان نموده در شرف 
برمی گردد. ورق  که  است  حرکت 

ماه محرم رسیده است و در اداره 
شاه  می کنند.  روضه خوانی  قشونی 
مجلس  به  سپه  سردار  به مالحظۀ 
در  و  است  آمده  نی  روضه خوا
است.  نشسته  غرفه ای روی صندلی 
از  تن  چند  غرفه،  همین  کنار  در 
نشسته اند. سردار سپه هم  نظامیان 
نگارنده  اندکی دورتر.  با مشیرالدوله 
به کرسی شاه از همه نزدیکتر است. 
را  پیشخدمتی  شاه  که  می شنود 
ولیعهد  به  می گوید  او  به  طلبیده 
تلفون کن. اتومبیل من کار نمی کند 
برای این که بیایم به دیدن تو، باید 

اتومبیل خودت را بفرستی.
در  است  کرده  وعده  پیداست 
مکان نقل شدۀ ولیعهد برای رفتن به 
آذربایجان، از او دیدن نماید و هرگز 
تصور نمی کند این کار هم برهم بخورد 
و از روی خّست می خواهد این راه را 
برگشته  و  رفته  ولیعهد  اتومبیل  با 
باشد. اتومبیل ولیعهد حاضر می شود. 
سردار سپه از پشت ستون برخاسته 
مرتب می کند  را  نظامی خود  جامۀ 
اعلیحضرت  می گوید  حاضرین  به  و 
بعد  ببرند،  تشریف  بیندازیم  راه  را 
بنشینیم صحبت بداریم. شاه با جّثۀ 

کوچک خود در کسوت نظامی روی 
صندلی نشسته، سردار سپه را با آن 
قامت برازنده در مقابل خود می بیند 
که ایستاده سالم می دهد و می گوید 
اتومبیل حاضر است. بی درنگ جواب 
سالم داده از جای جسته روانه می شود 
و سردار سپه و رئیس دولت او را راه 
می اندازند و برمی گردند با حاضرین به 

صحبت می پردازند.
می داند  سپه  سردار  است  بدیهی 
شاه کجا می رود و برای چه می رود. 
و  نمی آورد  خود  روی  به  هیچ  اما 
دم  تا  مسأله  که  می کند  خودداری 
آخر سیر خود را کرده برهم خوردنش 
بیشتر برای او قدرت و عظمت تولید 
ولیعهد و رئیس  و  برای شاه  و  کند 

دولت خواری و خفت.
سردار سپه بعد از سنجیدن اطراف 
کجا  هر  از  یافتن  اطمینان  و  کار 
که  آخر  دم  آن  در  باشد  الزم  که 
هیأت  شود  روانه  می خواهد  ولیعهد 
نارضائی خود  کرده  تهدید  را  دولت 
وزراء  و  شاه  به  او،  مسافرت  از  را 
می رساند. کوشش بسیار شاه و ولیعهد 
و  فرمان  اجرای  در  دولت  هیأت  و 
بی نتیجه  به کلی  ولیعهد  فرستادن 
مانده و ولیعهد با نهایت خفت از منزِل 
نقل مکان کرده به خانۀ خود برمی گردد 
و  کدورت باطنی میان سردار سپه و 

ولیعهد به مالمت ظاهری می رسد.
شاه بعد از این از سردار سپه گله 
از  خود  نگارنده  که  )چنان  می کند 
سردار سپه شنیده است( و می گوید 
شما ولیعهد را از رفتن به آذربایجان 
منع کردید. سردار سپه جواب می دهد 
فرمان  صدور  در  هم  اعلیحضرت 
من  با  ولیعهد  آذربایجان  حکومت 
مشورت نکردید واالّ عرض می کردم 

صالح نیست.
موفقیت سردار سپه به جلوگیری از 
مسافرت ولیعهد به او جرأت می دهد 
که بتواند در مخالفت کردن با شاه و 
ولیعهد بیش از پیش جلو برود و هم 

بر بی اعتنایی او به رئیس دولت افزوده 
می شود تا آن که او را به استعفا دادن 
واداشته خود رئیس دولت می گردد...«

دکتر محمد مصدق که در کابینۀ 
بود،  خارجه  امور  وزیر  مشیرالدوله 
چیزی  دولت  عمر  »از  می نویسد 
نمی گذشت که شهرت پیدا کرد وزیر 
جنگ می خواهد دولت تشکیل دهد. 
بین  بودیم  شنیده  که  این  به  نظر 
دولت  در  و سردار سپه  مشیرالدوله 
اسبق کار به کدورت کشید و دولت 
از کار افتاد برای این که در این دولت 
هم کار به دلتنگی و کدورت نکشد با 
هرطور  شد  قرار  نخست وزیر  توافق 
می توانم از وزیر جنگ استمزاج نمایم 
تا چنانچه صاحب چنین نظری است 
قبل از وقوع هر واقعه ما کنار برویم 
ولی نمی دانستم چطور ممکن است 
اتفاق،  برحسب  نمود.  عملی  را  آن 
خدایارخان برای کاری نزد من آمد. 
دیدم که مناسبتر از هر کس اوست. 
مرجع سؤال من واقع شد. در جواب 
گفت نمی دانم. خندیدم و گفتم شما 
را توقیف می کنم تا جواب مرا بدهید. 
گفت مرا توقیف نکنید تا بروم جواب 
جلسۀ  در  روز  آن  فردای  بیاورم. 
هیأت وزیران، وزیر جنگ آمد پهلوی 
من نشست و گفت خدایار را توقیف 
کرده بودید؟ سپس قدری خندید و به 
این ترتیب فهماند که شایعات صحیح 
مشیرالدوله  به  جلسه  از  بعد  است. 
گفتم که تصمیم به استعفا گرفت و 

دولت از کار کنار رفت.«.

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 1343 (
تأمالت بهنگام؛ آیا وقت »کودتا«ست؟!

از  قبل  روز  دو  حال ضدعفونی؛  در  تهران  در  آتش نشانی  مأموران 
نوروز99؛ 18 مارس ۲۰۲۰

حسن پیرنیا )مشیرالدوله(نفر دوم از راست

دکتر محمد مصدق
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اسپرانتو، یک زبان اختراعی
می گویند »دکتر لودریک الزاروس« 
اختراع  را  اسپرانتو  زبان  که  لهستانی 
کرد یک نابغه بوده؛ نابغه بامزه  ای که 
از  اختراعی اش  زبان  سال   ۶۷ از  بعد 
و  زبان رسمی  طرف سازمان ملل یک 

بین المللی شناخته شد. 
از لحاظ ترجمه آثار ادبی و ادبیات هم 
اسپرانتو زبان ها حرف هایی برای گفتن 
نویسنده  و  شاعر  الد«،  »ویلیام  دارند. 
چندین  که  است  نتونویسی  اسپرا
اما  است.  شده  نوبل  جایزه  نامزد  بار 
اسپرانتودان های پایه ای هم وجود دارند 
که از آثار حافظ و خیام گرفته تا گوته 
و شکسپیر و تالکین را به اسپرانتویی 
نوع  اسپرانتو  کرده اند.گرامر  ترجمه 
خاصی است؛ طوری که هرکس می تواند 
یک جمله را آن طور که می خواهد با مدل 
ساختار جمله بندی زبان مادری اش سر 
هم کند و حرف بزند؛ در گرامر اسپرانتو 
ترتیب قرارگرفتن فاعل، فعل، مفعول و 
دیگر اجزای جمله  اصال مهم نیست.

ما در ایران هم اسپرانتودان داریم. آنها 
انجمن، فصل نامه، خود آموز و سایت پر 
و پیمانی دارند که مي شود به وسیله آن 
از ریز و درشت این زبان من درآوردی 
اسپرانتو  انجمن  سایت  سردرآورد. 
 www.sabzandishan.org هم 
تا حدودی  با گردش در آن  است که 
دست تان می آید زبان اسپرانتو چه جور 

چیزي است.

اینکه گفته می شود ژاپني ها خیلي  
فقط  و  نیستند  باهوشي  آدم هاي 
پشتکارشان خوب است  درست نیست 
زبان  و  خط  در  کاماًل  آن  خالف  و 
نوشتاري شان هویداست. این ملت، اولش 
دو تا الفباي جداگانه داشتند؛ »کاتاکانا« 
براي مردان و »هیراگانا« براي خانم ها. 
این الفباها هر کدام ۴۶ حرف داشته اند 
و حاال با خط تصویري »گانجي« ـ که 
سوغات چیني هاستـ   مخلوط شده اند.

الفباي  یک  داشتن  جاي  به  اینکه 
درست باید نقاشي کشید و این توجیهي 
مي خواهد که فقط در مخیله آدم هاي 
خداییش  که  شده  پیدا  آسیا  شرق 
بکنید؛  را  فکرش  است.  خیلي سخت 
براي یاد گرفتن کامل خط ژاپني، باید 
۲ هزار تصویر »گانچي« را بلد بود وگرنه 
مثل بچه ژاپني هاي کالس پنجم شان، 
نمی شود روزنامه خواند! این عالمت ها 
هم، هر کدامشان حکایتي دارند. یک 
ژاپني وقتي مي خواهد بنویسد »امنیت«، 
نشانه اي را مي کشد که در واقع »زني 
است که سقفي باالي سر اوست«؛ زماني 
هم که بخواهد از عشق سخن بگوید، 
به  که  کاغذ مي آورد  روي  را  نشانه اي 
نوعي »تصویر زني است که بچه اش را 

در آغوش گرفته«.
حرف  ژاپني  نوشتن،  برخالف  اما 
بلغور  انگلیسي  از  ساده تر  حتي  زدن 

زبان ژاپني و صحبت کردن 
سلسله مراتبي

کردن است؛ همان جور که مي نویسند 
)یا مي کشند( کلمات را مي خوانند.فقط 
باید مواظب بود چون زبان ژاپنی سلسله 
مراتبي است؛ این چشم بادامي ها وقتي 
اعالم  اینکه  براي  وارد خانه مي شوند، 
»بوکو«  کلمه  از  آمدم«،  »من  کنند 
استفاده مي کنند اما براي ورود به جاهاي 

رسمي مي گویند »واتاشي«.

زبان عربي، در همسایگي ایران

زبان  اسالم و رسمي شدن  با ورود 
در  شعرا  و  دانشمندان  همه  عربي، 
سرزمین های اسالمی به این زبان حرف 
مي زدند و مي نوشتند، چون زبان علم آن 
روزها بود.  بعد از ظهور اسالم و آمدن 
کتاب آسماني به زبان عربي، زبان یوناني 
شهرتش را از دست داد. گستردگي و 

قواعد هیچ زباني به اندازه عربي نیست؛ 
طوري که با تغییر حتي یک حرکت، 
کل معناي جمله عوض شود. در ترجمه 
عربي به فارسي، خیلي جاها مترجم دچار 
کمبود لغت مي شود. با دانستن عربي، 
دوره  دانشمندان  آثار  اصل  مي توان 

اسالمي را مطالعه نمود.

معروف  قربانیان  از  ۱ـ 
انقالب کبیر فرانسه

ـ  ذکی  و  قل  عا ۲ـ 
خرسندی و خشنودی

ـ حیوانی  یافته  ۳ـ رشد 
است ـ زهر

۴ـ عدالتـ  محبتـ  جدا
۵ـ همراه و مصاحب ـ از 
آنطرف حرفه و شگرد 

است ـ جنس مذکر
بلندترین  در  کوهی  ۶ـ 
ت  فال ت  عا تفا ر ا

ارمنستان ـ از فلزات

از  ـ  است  پاپوشی  ۷ـ 
شهرهای ایران

۸ـ ذلیل و درماندهـ  او هم 
حرفه ای دارد

۹ـ گردهمایی برای تبادل 
شهرهای  ز  ا ـ  فکر 

معروف جهان
۱۰ـ گریبان ـ قسمتی از 

هواپیما
ـ  است  نی  حیوا ۱۱ـ 

کشوری است

۱ـ از شعرا و ترانه سرایان 
معروف و فقید ایران

دامنه  ییالقات  از  ۲ـ 
البرز ـ مطیع

مؤلف،  پژوهشگر،  ۳ـ 
فقید  استاد  و  ادیب 

دانشگاه تهران
خوراکی  آنطرف  از  ۴ـ 
نام  ـ  سنتی  است 

قومی سامی  نژاد
ـ  دور  به  اشاره  ۵ـ 

معیوب
فرورفتگی  ـ  زاری  ۶ـ 

بین دو کوه
۷ـ نقشه برای آینده

۸ـ داخل دایره است ـ 
خوراکی  ـ  گشایش 

است سنتی
کشوری  ـ  تکخال  ۹ـ 

است
و  ین  فتر و معر ۱۰ـ 
ه  چهر ین  تر محبو

سیاسی قاره آفریقا 
۱۱ـ دارالمجانین

از نقاشان چیره دست و  ۱ـ 
در  که  ایران  بلندآوازه 
شمسی   ۱۳۱۹ سال 

درگذشت
۲ـ شهری کوچک در کنار 
ـ  خاندان  ـ  زاینده رود 

دلبستگی و اخالص
۳ـ از هنرپیشگان توانا تاتر 

ایران
۴ـ قسمتی از صورتـ  محل 
نگهداری اسناد و مدارک 

ـ حساب کردن
۵ـ بار گردنـ  جانداری است 

ـ فهیم و تند و تیز
۶ـ از شهرهای ایرانـ  زمینه 

ـ رطوبت
۷ـ شهری کویری در کشورما 
ـ رودخانه ای در ایران ـ 

رایزن
معروف  نویسندگان  از  ۸ـ 
جایزه  برنده  و  فرانسه 

ادبی نوبل

۹ـ بانوی آواز ایران
۱۰ـ تکرار یک حرفـ  قومی 
از اقوام ایرانی ـ رهسپار

از  ـ  نکرده  پاک  پنبه  ۱۱ـ 
خطوط هوایی بین  المللی 

ـ دو رویی
ـ  کشنده  است  ۱۲ـ سمی 

ارتفاع 
مشابه  ـ  است  ظرفی  ۱۳ـ 

و جور
۱۴ـ صورت ـ مصون ـ ابتدا 

ـ سالخورده
۱۵ـ علمی است ـ بیهوده

۱ـ از استادان مسلم و پیشگامان اعتالی 
موسیقی ملی ایران و بنیانگذار مدرسه 

عالی موسیقی
ـ  ـ طمع  موقعیت شغلی  و  مقام  ۲ـ 

حیوانی است
۳ـ دستمزد ـ فرمانده ـ سقف دهان

۴ـ بخت آزمایی ـ تغییرپذیر و نااستوار
۵ـ میوه ایستـ  از نویسندگان معروف 

و فقید معاصر ایران
ـ »شمال« بهم ریخته ـ ممارست ـ رطوبت ۶

۷ـ از نویسندگان بزرگ روس و خالق 
اثر »جنگ و صلح«

۸ـ شهری تاریخی در پاکستانـ  پیش 
ـ پایه ها

از سبزیجات ـ جدا و رها شده ـ  ۹ـ 
وسیله شفا

۱۰ـ مروت و غیرت ـ زبانی است  ـ 
حشره ایست موذی

و  پرستش  ـ  پیروز  و  گشاینده  ۱۱ـ 
سجود ـ شنا

۱۲ـ راهنمایی ـ قبیح و ناپسند
۱۳ـ از شهرهای ایران ـ از آثار عطار 

نیشابوری
۱۴ـ دست ـ عنوانی برای خانم ها ـ از 

خلفای اموی ـ راز
از  ـ  جرم  ارتکاب  و  کج رفتاری  ۱۵ـ 

انواع سس ها
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زبان روسی، از جنگ، با صلح

و  از خوش آهنگ ترین  یکي  روسي 
غني ترین زبان هاي دنیا و پرگوینده ترین 
زبان اروپاست و در آن همه کلمه ها اعم از 
اسم، فعل، صفت و عددـ   خالصه همه 
کلمات به غیر از قید ـ صرف مي شوند. 
تمام اقسام کلمه به جز فعل ۴ نوع حالت 
صرف دارند که به آنها »پادژ« مي گویند. 
البته آنها باعث مي شوند که نقش کلمات 
را راحت تر تشخیص بدهیم. کلمات ۳ 
جنس مؤنث، مذکر و خنثي دارند که از 
پایانه آخر کلمه مي توان آن را تشخیص 
داد.روسي، زبان دقیقي است؛ مخصوصا 
براي بیان حرکت! روس ها ۱۷ جفت فعل 

حرکتي دارند و تعداد زیادي پیشوند که 
آنها را شبیه بازي فکري مي کند. براي 
ترجمه این پیشوندها در فارسي، گاهي 
مجبور مي شویم یک خط کامل توضیح 
این  همه  با  اگر  عوض،  در  بنویسیم. 
سختي ها، روسي یاد بگیرید، مي توانید 
از گنجینه غني ادبي آنها استفاده کنید 
و آثار نویسندگان و شاعران بنام روسي 
را به زبان اصلي بخوانید. باالخره یک روز 
مي رسد که مي توانید آثار داستایفسکي، 
تولستوي، پاسترناک، گوگول، گورکي، 
پوشکین،  آناآخماتوآ،  مایاکوفسکي، 

لرمانتف و... را تقریبا به راحتي بخوانید.

ها  ر سیاستمدا که  قدیم ها  آن 
بلد  بان  ز چند  تحصیل کرده ها  و 
محل  »در  مي گفتند:  آ نها  به  بودند 
با  کنید،  صحبت  انگلیسي  کارتان 
ولي  بزنید  حرف  آلماني  دشمنتان 
ن  معشوق تا با  هید  ا مي خو قتي  و
صحبت کنید زبان فرانسه را انتخاب 
است.  زیبایي  زبان  فرانسه  کنید«. 

زبان فرانسه،
 زبانی رومانتیک

مثل شعر مي ماند با هزار قاعده و به 
قول خودشان »موزیکالیته« یا همان 
آهنگین کردن زبان. خیلي هم جالب 
حرف مي زنند. مثال به پدرشوهر مثل 
انگلیسي ها نمي گویند »پدر قانوني« 
)Father in law( مي گویند »پدر 
زیبایي  از   .)beau pere( قشنگ!« 
از  بعد  فرانسه  بگذریم  زبان که  این 
با  پرتغالي،  و  اسپانیایي  انگلیسي، 
۱۲۸ میلیون نفر، پرگویش ترین زبان 
زنده دنیاست. عالوه بر این، فرانسه 
از کتاب هاي  زبان هنر است. خیلي 
مرجعي که بچه هاي هنر مي خوانند، 

به فرانسه است. 
نسه  ا فر که   ني  کسا ز  ا خیلي 
بعد  مي کنند،  شروع  را  یادگرفتن 
مخصوصا  مي زنند!  جا  ترم  چند  از 
فعل هاي  اول، صرف  ترم  توي چند 
عجیب و غریب و حرف تعریف هاي 
آدم  حال  حسابي  مذکرش  و  مؤنث 
را مي گیرد! ولي سختي اصلي زبان 

فرانسه دیکته آن است. 
به  شما  که  کلمه اي  همین  مثال 
)مادموازل( مادمازل  راحتي  این 

یسند  مي نو نها  آ  ، مي کنید تلفظ 
یادگیری  برای   mademoiselle
این زبان نباید مشق نوشتن و تمرین 

امال فراموش شود.
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مدیریت ماهی گیری جنوب
منصور(  )حسنعلی  نخست وزیر 
مأموریت داده بود، درباره بهبود وضع 
کرده،  بررسی  جنوب  ماهی گیری 
گزارش جامعی به او بدهم. در مراجعت 
از سفر بندرعباس، گزارش مبسوطی به 
نخست وزیر دادم. این گزارش حاصل 
اطالعات قبلی و بهره گیری از تجربیاتی 
بود که طی دو ماه و نیم خدمت در 
شیالت شمال و جنوب به دست آورده 
بودم. در این گزارش با کمال صراحت 
نارسایی ها و کمبودهایی که به نظرم 

می رسید، بر شمرده بودم.
اهم  که  گزارش،  این  نتیجه گیری 
آن مربوط به ماهی گیری جنوب بود، 
فعالیت  که  بود  این  طور خالصه  به 
به  ویژه  به  و  ماهی گیری در جنوب، 
به  ماهی گیری،  صنعت  اندختن  راه 
مفهوم امروزی در کشورهای پیشرفته، 
در  بنیادین  نظری  تجدید  نیازمند 
تشکیالت ماهی گیری کشور و مشخص 
در  است.  دراز مدت  کردن سیاستی 
از  گذشته  در  دولتها  که  تالش هایی 
با  ماهی گیری  شرکت های  ایجاد  راه 
وابسته  سازمانهای  و  دولت  سرمایه 
واقعی  نیاز  به  داشته اند،  معمول 
اهمیت  نشده،  توجهی  ماهی گیران 
مشارکت آنان در این امر مهم نادیده 
گرفته شده است. شرکت هایی دولتی 
و نیمه دولتی که برای صید در جنوب 
که  داده اند  نشان  عماًل  شده،  ایجاد 
نیستند.  کارآمد  ماهی گیری  امور  در 
شرکت شیالت جنوب، که نزدیک به 
از این با هدف کمک  دو سال پیش 
جنوب  بی بضاعت  ماهی گیران  به 
تشکیل شده، تاکنون در راه رسیدن 
به این هدف کاری انجام نداده، برنامه 
نکرده  ارائه  آینده  برای  مشخصی 
از  پیش  دادم  توضیح  ضمناً  است. 
ایجاد شیالت جنوب ایران اداره امور 
شیالت  عهده  بر  جنوب  ماهی گیری 
اجرای  در  شرکت  این  و  بود  ایران 
شرکت  دو  با  داشته  که  مسؤولیتی 
و  کرده  امضا  قراردادهایی  خارجی 
این دو شرکت در حال حاضر مشغول 
فعالیت هستند. با ایجاد شرکت شیالت 
جنوب مرز مشخصی بین حوزه های 
عمل شرکت شیالت ایران و شرکت 
شیالت جنوب ایران معین نشده است. 
درباره ادامه فعالیت شیالت ایران در 
جنوب با صراحت گفتم این شرکت به 
علت کمبود کادر فنی و مسؤولیتهایی 
که جدیداً برای حفظ ذخائر به عهده 
گرفته در وضعی نیست که بتواند کار 
ماهی گیری جنوب را به نحو مطلوبی 
گفتم  نخست وزیر  به  ببرد.  پیش  به 
به نظر من دولت در کار ماهی گیری 
داشته  ارشادی  نقش  باید  جنوب 
باشد و به تجهیز و تکمیل زیر بنای 
الزم برای گسترش ماهی گیری اکتفا 
کند. ماهی گیری را به ماهی گیران و 
بخش خصوصی بسپارد و با راهنمایی 
موجبات  عماًل  آنان  از  پشتیبانی  و 
گسترش صنعت شیالت را به دست 

خود آنان فراهم کند.
پیشنهادم به نخست وزیر به اختصار 
مرکزی  سازمان  یک  که  بود  این 
امور  برنامه ریزی  برای  دولتی  مجهز 
ماهی گیری و نظارت مستمر بر اجرای 
آن در سطح کشور ایجاد گردد. این 
مؤسسات  از  گرفتن  کمک  با  مرکز 
و  خواروبار  سازمان  مثل  بین المللی 
کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد 
ماهی گیری  کار  می تواند   )FAO(

جنوب را سر و سامانی بدهد.
طرح سازمان ماهی ایران

او  به  که  مطالبی  با  نخست وزیر 
گزارش کردم کاماًل موافق بود و مقرر 
موضوع  دقیق  بررسی  برای  داشت 
زودتر  چه  هر  آن  اجرای  امکانات  و 
مسؤول  وزیران  حضور  با  جلسه ای 

تشکیل گردد.
با  منظور  این  به  که  جلسه ای  در 
شرکت وزیر اقتصاد )علینقی عالیخانی( 
اسمعیل  )سپهبد  کشاورزی  وزیر  و 
ریاحی( و مدیر عامل سازمان برنامه و 
بودجه )صفی اصفیا( و نگارنده تشکیل 
گردید، مشکالت ماهی گیری جنوب و 
امکانات بهبود آن دقیقاً مورد بررسی 
اهمیت  تأیید  با  همگی  گرفت.  قرار 
نمودند  توصیه  نگارنده  به  موضوع 
خطوط کلی این طرح را ـ که از آن 
نام  ایران  ماهی  سازمان  طرح  موقتاً 
می بردیمـ  برای طرح در شورای عالی 

اقتصاد تهیه کنم.
خطوط اساسی طرح سازمان ماهی 
ایران سریعاً تهیه شد و در دستور کار 

شورای عالی اقتصاد قرار گرفت. 
این جلسه در روز مقرر در دفتر شاه 

جلسه  انعقاد  تاریخ  گردید.  تشکیل 
مزبور به نظرم آخرین چهارشنبه آذر 
ماه و یا اولین چهارشنبه دی ماه ۱۳۴۳ 
بود. عالوه بر اعضای دائمی شورا، دکتر 
ایادی هم در این جلسه حضور پیدا 
کرده بود. شرکت دکتر ایادی در این 
نامبرده،  بود که  آن  به خاطر  جلسه 
اتکا )اتحادیه تعاونی کارکنان ارتش( 
را تحت نظر داشت و اتکا بزرگترین 
سهامدار شرکت سهامی شیالت جنوب 

ایران بود.
واگذاری مدیریت
به شیالت جنوب

از  شاه  پرسش  با  شورا  جلسه 
از  اعلیحضرت  شد.  آغاز  نخست وزیر 
حسنعلی منصور پرسیدند چرا شیالت 
شمال در کار شرکت شیالت جنوب 
منصور  حسنعلی  می کند؟  مداخله 
معاون  منصور،  جواد  خواست  اجازه 
عرض  به  توضیحاتی  نخست وزیر، 
منصور  جواد  که  توضیحاتی  برساند. 
داد، به نظر نمی رسید شاه را چندان 
راضی کرده باشد. پس از او این جانب 
اختصار  به  و  اجازه صحبت خواستم 
شرکت  که  خدماتی  داشتم  معروض 
در  ماهی گیری  امر  در  ایران  شیالت 
وظایفی  جزو  می دهد،  انجام  جنوب 
به  که  جاری،  قوانین  برابر  که  است 
اساس  بر  و  توشیح شاهنشاه رسیده 
بر  وزیران،  هیأت  نامه های  تصویب 
عهده این شرکت محول شده است. 

سپس افزودم در اجرای همین وظایف، 
شیالت ایران اخیراً در بندرعباس اقدام 
به خرید ماهی از صیادان محلی کرده و 
با کمک نیروی هوایی آن را در پایتخت 
توزیع نموده است، این اقدام با استقبال 
فراوان مصرف کنندگان مواجه شده و 
اقدام  این  از  هم  جنوب  ماهی گیران 
دولت که با خرید ماهی به آنان کمک 

می کند، بسیار راضی شده اند.
دکتر  نگارنده،  توضیحات  از  پس 
به  و  خواست  صحبت  اجازه  ایادی 
میز  پشت  از  مطلب  بیان  هنگام 
کنفرانس به پا خاسته، به حال خبردار 
نظامی ایستاد و به مانند این که یک 
گزارش نظامی به عرض می رساند، از 
توسعه  برای  جنوب  آمادگی شیالت 
ماهی گیری در جنوب سخن گفت و 
در دنباله اظهاراتش به انتقاد از اقدام 
ماهی  توزیع  کار  در  ایران  شیالت 
جنوب در تهران پرداخت. وی خیلی به 
اختصار گفت کاری که شیالت شمال 
انجام داده از لحاظ بهداشتی صحیح 
نبوده است. دکتر ایادی توضیحی نداد 
چرا این کار بهداشتی نبود و سؤالی هم 
در این باره از او نشد. البد منظورش آن 
بوده که ماهی ظرف چند ساعتی که 
در هواپیما و به دور از سردخانه مانده، 
صدمه دیده است، که ایرادی ناصحیح 
بندرعباس  سردخانه  در  ماهی  بود. 
در باالترین درجه منجمد شده بود و 
موقعی که در تهران به دست خریدار 
رسید، هنوز نیمه منجمد بود. انتقاد 
داشت،  جوابگویی  جای  ایادی  دکتر 

اما حال و هوای آن جلسه مجالی به 
این نوع گفت و گوها نمی داد.

شاه بالفاصله در پایان سخنان پزشک 
مخصوص خود رو به نخست وزیر کرده 
اظهار داشت  و بدون هیچ مقدمه ای 
درست  شرکت  دو  ماهی گیری  برای 
ماهی گیری  کار  مسؤول  یکی  کنید 
کار  به  دیگری  و  باشد  شمال  در 

ماهی گیری جنوب برسد.
پایان  تا  و  مذاکرات  این  طول  در 
آن، نخست وزیر و همه وزیران حاضر 
در جلسه، سکوت مطلق اختیار کرده، 
هیچ اظهار نظری نکردند. من که از 
کم  جلسه  در  شرکت کنندگان  سایر 
تجربه تر بودم، به درستی درک نکرده 
بودم، با نحوه پرسشی که شاه در آغاز 
جلسه از نخست وزیر نموده است، در 
واقع طرح سازمان ماهی ایران را عماًل 
از دستور مذاکرات حذف کرده است. به 
همین جهت بود که مجدداً دست بلند 
کرده اجازه خواستم راجع به خطوط 
کلی گزارشی که درباره سازمان ماهی 
ایران تهیه شده و در دستور کار جلسه 
عرض  به  مطالبی  اختصار  به  است، 
برسانم. شاهنشاه فوراً و با تندی گفتند 
خیر فعاًل الزم نیست، بماند برای بعد. 
سپس مجدداً به نخست وزیر رو کرده 
و قاطعانه گفتند همان  طور که دستور 
دادیم دو شرکت جداگانه در شمال 
و جنوب درست کنید. هیچ کدام از 
شرکت ها حق مداخله در کار دیگری 

را ندارند، اگر مداخله ای کردند تنبیه 
می کنیم و بالفاصله پس از بیان این 

مطلب جلسه را ترک کردند.
امریه شاه بسیار قاطع بود. به نظر 
در  شاه  را  تصمیم  این  نمی رسید 
که  روز  آن  مذاکرات  از  نتیجه گیری 
در مقدمه و در حاشیه طرح سازمان 
ماهی ایران صورت گرفته بود، اتخاذ 
کرده باشد. یقیناً شاه قبل از حضور 
بود  گرفته  را  تصمیم  این  جلسه  در 
و مجال اظهار نظری را به هیچ کس 
نداد. در مذاکراتی که قبل از جلسه 
آن روز با برخی از اعضای شورا داشتم، 
اکثراً از مداخالت دکتر ایادی در کار 
ماهی گیری به نوعی ابراز عدم رضایت 
می کردند و محتماًل درباره امریه ای که 
شاه به نخست وزیر ابالغ کرد، غافلگیر 
شده بودند و محتماًل هیچ اطالع قبلی 

نداشتند.
خاطره دیگری که از آن جلسه به 
یاد دارم برخوردی است که در پایان 
جلسه دکتر ایادی با نگارنده داشت. 
دو  هر  کاخ  سرسرای  در  که  موقعی 
مرا  او  بودیم،  پوشیدن  پالتو  مشغول 
شماتت کرد چرا بعد از خاتمه اوامر 
شاه دوباره اجازه صحبت خواستم. او 
با لحنی که سعی داشت دوستانه باشد 
گفت من کسی هستم که دماغ بهنیا 
وزیر دارایی را با آن قدرتی که داشت 

به خاک مالیدم.
دکتر ایادی یقیناً با بیان این مطلب 
رخ  به  را  خود  قدرت  داشت  قصد 
خیلی  کند.  مرعوب  مرا  و  بکشاند 

دکتر  ادعای  این  بدانم  بودم  مشتاق 
ایادی چه مبنایی دارد. بهنیا شخصیت 
قابل احترامی بود که در آغاز کابینه 
اسداهلل علم وزیر دارایی بود ولی پس 
از  خودش  تمایل  به  بنا  چندی  از 
نتیجه  در  بود.  رفته  کنار  پست  این 
تحقیقاتی که متعاقباً به عمل آوردم 
مشخص گردید عناد سابقه دار ایادی 
نسبت به بهنیا از آنجا ناشی شده که 
بهنیا ـ برخالف غالب مقامات که از 
ایادی جداً حساب می بردندـ  در مقابل 
او سخت  و زورگویی  کارهای خالف 
مقاومت می کرد. فرهنگ مهر که در 
دوران وزارت دارایی عبدالحسین بهنیا 
معاون او بود و سپس در کابینه های 
منصور و هویدا در پست معاونت و بعداً 
معاونت کل وزارت دارایی ابقا شده و 
سالها مصدر خدمات مهمی در وزارت 
دارایی بوده، توضیحات جالبی در این 

باب در اختیار نگارنده گذارده است.
که  حالی  در  جلسه  پایان  در  من 
شاه  که  امریه ای  از  دیگران  همانند 
بطور بی سابقه ای به نخست وزیر ابالغ 
بود،  کرده  غافلگیر  را  همه  و  کرده 
رضایت نداشتم، اما پیش خود بسیار 
بسا  چه  می اندیشیدم،  ساده لوحانه، 
این تصمیم مآال به صالح کشور باشد. 
صادقانه آرزو می کردم دکتر ایادی به 
بهره گیری از پشتیبانی کامل پادشاه و 
استفاده از امکانات ارتش، در پیشبرد 
هدف های شیالت جنوب موفق شود. 

رویایی  آرزو  و  فکر  این  که  افسوس 
هم  من  داد  نشان  آینده  نبود.  بیش 
مانند پادشاه ایران در این تصور دچار 

اشتباه شده بودم.
جلسه  این  از  پس  روز  سه  یا  دو 
پیش نویس  اقتصاد،  عالی  شورای 
کرده،  تهیه  را  نامه ای  تصویب  طرح 
برای امضا به دفتر هویدا وزیر دارایی 
بردم. مضمون طرح این بود که هیأت 
تصویب  مورخ...  جلسه  در  وزیران 
ماهی  منابع  از  بهره برداری  نمودند 
ایران در خلیج فارس و دریای عمان، 
به  و  منتزع  ایران  از شرکت شیالت 
ایران  شرکت سهامی شیالت جنوب 

واگذار می شود.
مرا  معنی  پر  نگاهی  با  هویدا 
جلسه  در  خودت  گفت  نگریسته، 
بودی و دیدی شاهنشاه چقدر عصبانی 
بودند. هرچه زودتر شیالت جنوب را 
تحویل بده، خودت را خالص کن. هر 

کار دیگری که دارد، برای بعد بگذار.
متعاقب  و  شاه  امریه  اجرای  در 
دستور وزیر دارایی، تمامی پرونده های 
به  را  جنوب  ماهی گیری  به  مربوط 
دادم.  تحویل  شرکت شیالت جنوب 
همان  در  جنوب،  شیالت  مأموران 
موقع، کارخانه بندرعباس و سردخانه 
ابوابجمعی  و  تأسیسات  و  خرمشهر 
تحویل  جنوب  در  را  ایران  شیالت 

گرفته بودند.
ری  گذا وا ر  کا ترتیب  ین  ا به 
ماهی گیری جنوب در اواخر دی  ماه 
از  ماه پس  از ۳  کمتر  یعنی   ۱۳۴۳

شرکت  در  نگارنده  خدمت  شروع 
شیالت ایران و حدود یک هفته پیش 
از ترور حسنعلی منصور نخست وزیر 
دیگر  من  آن پس  از  پذیرفت.  پایان 
هیچگونه مداخله ای در کار ماهی گیری 
شرکت  عمل  حوزه  نداشتم.  جنوب 
شیالت ایران محدود به دریای خزر و 

رودخانه های این دریا شد.

فرصتی که از دست رفت
شیالت جنوب، با تحصیل مدیریت 
انحصاری ماهی گیری جنوب در دی 
ماه سال ۱۳۴۳ مسؤولیت سنگین تری 
در کار شیالت جنوب بر گردن گرفت. 
»... کوشش در بهبود وضع اقتصادی 
درمانی  امور  به  کمک  و  عمران  و 
تقویت  و  ایجاد  و  جنوب  ساکنان 
شرکتهای تعاونی و کمک به صیادان 

محلی...«
عبارات و الفاظ پر معنایی است که 
شیالت  شرکت  قانونی  اساسنامه  در 
مسؤولیت های  فهرست  در  جنوب 
بود، ولی  شیالت جنوب ردیف شده 
سالها  شرکت  این  فعالیت  واقع  در 
از  حق االمتیاز  دریافت  به  محدود 
شرکت کویتی و پاکستانی و واگذاری 
دیگری  کار  و  بود  دیگران  به  امتیاز 

صورت نگرفت.
در نیمه دوم دهه ۴۰ ماهی گیری 
جنوب به علت بهتر شدن شرایط زیر 
بنایی رو به بهبودی نسبی گذارده بود. 

مصرف ماهی در داخل کشور افزایش 
تشویق  سبب  امر  این  و  بود  یافته 
بخش خصوصی به ایجاد سردخانه و 
افزایش ظرفیت سردخانه های موجود 
نقل  و  وسایل مجهز حمل  کاربرد  و 
شده بود. ساختمان راه کرانه جنوب 
در  بیشتری  تسهیالت  یافته،  خاتمه 
به  صیدگاهها  از  ماهی  رسانیدن  راه 
این  بود.  شده  فراهم  مصرف  مرکز 
ماهی گیران  تشویق  موجب  تحوالت 
به کار، بیشتر شده بود و مؤسساتی در 
بخش خصوصی به فکر سرمایه گذاری 
در کار ماهی گیری صنعتی افتادند و 
و  میگو  صید  کار  در  هم  مؤسساتی 

ماهی جنوب مشغول فعالیت شدند.
در این شرایط، شیالت جنوب برای 
جوابگویی به انتظارات شاه و مردم، و 
بر طبق اساسنامه خود وظیفه داشت 
به کمک صیادان کم بضاعت بشتابد و 
موجبات تشویق سرمایه گذاران بخش 
خصوصی را در کار ماهیگیری فراهم 
کند، اما متأسفانه کوششی در این راه 
از  نقطه ای  هیچ  در  نیاورد.  عمل  به 
جنوب کشور اثری از فعالیت شرکت 
شیالت جنوب مشهود نبود. برعکس 
سوابق نشان می دهد که این شرکت در 
کار مؤسساتی که در کار ماهی گیری 
مشغول فعالیت می شدند، مزاحتمهایی 

ایجاد کرده، اخالل می نمود.
علینقی عالیخانی، شاهد یکی از این 
مزاحمت ها بوده است. او در مصاحبه ای 
که در آذر ماه ۱۳۸۷ در واشینگتن با 
او داشتم در خصوص شکایتی که از 

بود،  داشته  دریافت  جنوب  شیالت 
مطالبی اظهار داشت که خالصه آن 

به قرار زیر است:
وزیر  که  هنگامی  سال ۱۳۴۸  در 
اقتصاد بود، شخصی به او نامه نوشت، 
شکایت کرده بود عده ای سرباز از سوی 
شرکت شیالت جنوب ایران به مؤسسه 
صید، پرورش و صادرات میگو متعلق 
در حومه  واقع  موسی  در خور  او  به 
هیچ گونه  بدون  رفته،  ماهشهر  بندر 
کرده  تعطیل  را  مؤسسه اش  مجوزی 
مانع کار شده اند. در این شکایت نامه 
شاکی نوشته بود، او به اعتبار مطالبی 
که مقامات دولتی درباره تشویق بخش 
خصوصی برای توسعه ماهی گیری ابراز 
می دارند، با کسب اجازه قبلی سرمایه 
شخصی خود را برای ایجاد این مؤسسه 
به کار انداخته است. حال با تعطیل 
و  پرورش  صید،  مؤسسه  غیرقانونی 
صادرات میگو مواجه شده و این وضع 
موجب زیان هنگفت او و بیکار شدن 
کارگران شده است. شاکی با توضیح 
جریان امر تقاضای رسیدگی کرده بود. 
وزیر اقتصاد عین شکایت را به عرض 
شاه رسانیده و اعلیحضرت ضمن تأسف 
رسیدگی  دستور  بودند  کرده  اظهار 
اطالع  بعداً  عالیخانی  داد.  خواهند 
پیدا کرد که شاه پس از شرفیابی او 
به سپهبد اسداهلل صنیعی وزیر جنگ 
که در همان هنگام در جلسه هیأت 
وزیران حضور داشت تلفن کرده، وی 
را مورد بازخواست قرار داده، دستور 
رفع مزاحمت فوری داده بود، در حالی 
جنگ  وزیر  می دانست  خوبی  به  که 
هیچ گونه دستی در این جریان ندارد و 
فرستادن سرباز و تعطیل مؤسسه صید، 
پرورش و صادرات میگو به دستور دکتر 

ایادی صورت گرفته است.

بهشت موعود چه شد؟
در آستانه خروج نیروهای انگلستان 
از خلیج فارس در مرداد ۱۳۵۰، )اوت 
۱۹۷۱( شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، 
به دعوت  ابوظبی  امارت  حاکم وقت 
رسمی شاه ایران به تهران سفر کرد 
و من که در آن تاریخ سفیر ایران در 
بودم،  زاید  شیخ  مهماندار  و  کویت 

همراه با شیخ به تهران رفته بودم.
کاخ  در  که  ناهاری  میز  سر  در 
صاحبقرانیه به افتخار حاکم ابوظبی 
مرسوم،  طبق  و  بود  یافته  ترتیب 
امیرعباس هویدا نخست وزیر، اسداهلل 
اردشیر  شاهنشاهی،  دربار  وزیر  علم 
تن  چند  و  امورخارجه،  وزیر  زاهدی 
از درباریان، از آن جمله دکتر ایادی 
پزشک مخصوص شاه، شرکت داشتند. 
به  معموالً  که  صحبت هایی  ضمن 
هنگام صرف غذا پیش می آید، شیخ 
کار  ایران  در  پرسید  شاه  از  زاید 
ماهی گیری را چه سازمانی بر عهده 

دارد؟
به  پاسخ گویی  هنگام  اعلیحضرت 
نگارنده که  به  این سؤال، چشمشان 
در کنار شیخ رو به روی ایشان نشسته 
بودم افتاد. با اشاره به من به شیخ زاید 
فرمودند این سفیر فعلی ما در سالهای 
و  بود  ماهی گیری  عهده دار  پیش 
برنامه های جالبی شروع کرده بود، ولی 
آن شخص )با اشاره به دکتر ایادی( به 
ما گفت ماهی گیری جنوب را به من 
بسپارید، سه سال وقت بدهید بهشت 
تحویلتان می دهم، حاال که سالها از آن 
ایام گذشته، ما از بهشت موعود هنوز 

چیزی ندیده ایم.
این بیان شاه، که با کمال صداقت 
بیانگر  بی گمان  می کنم،  بازگویی 
اعترافی تلخ همراه با ارزیابی ماندگاری 
در تاریخ ایران است. شاه ایران که یقیناً 
با اطمینان و امید فراوانی این وظیفه 
را در دوران حکومت حسنعلی منصور 
به دکتر ایادی سپرده بود، حاال پس 
این  از  سال   ۷ به  قریب  گذشت  از 
شخصیت  یک  حضور  در  واگذاری، 
خارجی به این سان با ظرافت اظهار 
کس  هر  اگر  می کند.  رضایت  عدم 
دیگری به جای دکتر ایادی بود، سالها 
پیش به علت قصور در انجام وظیفه 
اما دکتر  بود.  برکنار شده  از آن کار 
ایادی وضعی کاماًل استثنایی داشت. 
او هم چنان طرف توجه و محبت شاه 
بود و شیالت را تا چند سال بعد از آن 
هم چنان زیر نظر داشت. دکتر ایادی 
اثری  شاه  روز  آن  بیانات  شنیدن  از 
از انفعال در سیمایش ظاهر نشد. او 
مثل همیشه لبخندی بر لبان داشت، 
البد می خواست چنین وانمود کند که 
اعلیحضرت، از سر لطف همیشگی، با 
پزشک مخصوص خود قصد شوخی و 
مزاح دارد و... شاید هم حق به جانب 

او بود.  

ورقی دیگر از پرونده سیاسی ـ غذایی ماهیگیری در ایران )بخش پایانی(

تفکیک شیالت شمال و جنوب و نقش دکتر ایادی 
در این ماجرا

تا سال 1343 امور ماهیگیری در دریای 
سهامی  شرکت  را  فارس  خلیج  و  خزر 
شیالت ایران اداره می کرد. در این سال، 
و  شد  تفکیک  شمال  و  جنوب  شیالت 

هرکدام دارای هیأت مدیره و تشکیالت 
جداگانه شدند. چرایی و چگونگی آن را 
دکتر غالمرضا تاج بخش در کتاب خود، 
با عنوان »شیالت شمال و جنوب ایران« 

مدیریت شیالت  از  او  مانده های  یاد  که 
به مدت 41۷ روز ـ از آبان 1343 تا آذر 
ماه 1344 ـ است، شرح می دهد. بخشی 

دیگر از این کتاب را در زیر می خوانید.
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»بزرگترین اقتصاد دنیا برای مقابله با 
همه گیری به کمک دیگران نیاز دارد. با 
این حال آمریکا حاضر به توقف تروریسم 
اقتصادی  ضد ایران نیست. توقف اجرای 
اخالقی  الزامی  قلدرمابانه،  تحریم های 

است.«
از  بهره گیری  با  او  تیم  و  ظریف 
دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسالمی در 
خارج کشور و مجموعه ای از خبرنگاران 
از جمله  و روزنامه نگاران صادراتی که 
از  خارج  فارسی زبان  رسانه های  در 
کشور و همچنین روزنامه های پرتیراژ 
لغو  برای  هستند  فعال   نیز  آمریکایی 
تحریم های آمریکا علیه حکومت ایران 

تالش می کنند.
اینها همه در حالیست که مقامات 
لشکری و کشوری جمهوری اسالمی با 
الف زنی و گزافه گویی ادعا می کنند به 
کمک آمریکا نیازی نداریم و از اروپایی ها 
جلوتر هستیم. از جمله حسین سالمی 
فرمانده سپاه پاسداران که مدعی شده 
اگر ملت آمریکا نیاز به کمک دارند ما 
می توانیم به آنها کمک کنیم ولی نیازی 

به کمک آنها نداریم!
همزمان، روزنامه وال استریت ژورنال 
در گزارشی با عنوان »زمان پایان دادن 
اشاره  با  نیست«  ایران  تحریم های  به 
پایگاه های  به  راکتی  ادامه حمالت  به 
آمریکایی می نویسد در این شرایط دونالد 
ترامپ باید در برابر تقاضای لغو تحریم ها 

مقاومت کند.
به  ُکرونا  روزنامه،  این  نوشته  به 
بحران های جمهوری اسالمی افزوده و 
اگر تحریم های آمریکا مقصر اصلی این 
وضعیت می بود لغو تحریم  ها منطقی به 
نظر می رسید اما در حقیقت مقصر واقعی 
وضع موجود در ایران بی کفایتی حکومت 

و منفعت طلبی آنهاست.
آمده  وال استریت ژورنال  گزارش  در 
ایران  رژیم  که  نبودند  تحریم ها  این 
بیشتر  آراء  برای جلب  را مجبور کند 
در انتخابات، تا مدت ها خطر ُکرونا را 
مخفی کنند؛ این تحریم ها نبودند که 
به هواپیمایی ماهان مجوز ۵۵ پرواز از 
چین به ایران و برعکس را صادر کردند؛ 
تحریم ها نبودند که باعث شوند با وجود 
در  جمعه  نماز  برگزاری  ُکرونا  شیوع 
سراسر ایران تا مدت ها ادامه پیدا کند، 
و سرانجام تحریم ها نبودند که جلوی 
رژیم را در اعمال قرنطینه گسترده در 

کشور بگیرد.
آمریکایی  مقامات  حال،  عین  در 
بارها تاکید کرده اند که تحریم ها شامل 
بشردوستانه  کمک های  و  دارو  و  غذا 
نمی شود و در عمل نیز حتا گزارش های 
نیز  ایران  داخل  در  وابسته  رسانه های 
این موضوع را تأیید می کنند. گذشته 
از آنکه پس از ناکامی راه اندازی ساز و 
کار مالی »اینستکس« از سوی اتحادیه 
اروپا، آمریکا کانال مشابهی را با همکاری 
ایران حافظ  سوئیس که سفارتش در 
منافع ایاالت متحده  است راه اندازی کرد 

که فعال نیز هست!
با شیوع ُکرونا در ایران نیز نهادهای 
خارجی  کشورهای  و  لمللی  بین ا
محموله های کمکی خود را بدون هیچ 
مانعی به ایران ارسال کرده و می کنند. 
این  تأیید  در  نیز  ژورنال  وال استریت 
تأکید می کند  و  واقعیت ها می نویسد 
که با  اینهمه همچنان سودی به مردم 
ایران نمی رسد: »درست است که در 
گذشته بانک ها تمایل به انجام برخی 
تراکنش ها را نداشتند، اما ماه گذشته 
آمریکا و سوئیس کانال مالی شفاف تری 
را ایجاد کردند تا نقل و انتقال پول برای 
غذا و دارو میّسر شود. اما مردم ایران 

هیچ بهره ای از نبردند.«
رژیم ایران حتی پزشکان بدون مرز را 

موشک  جواب تحریم؛ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
 تحریم   ها لغو نمی شود؛ فشار حداکثری ادامه 

خواهد داشت
پیش بینی  که  =همانطور 
م  عال ا ز  ا پس   ، می شد
 ، ید جد ی  یم ها تحر
شبه نظامیان نیابتی جمهوری 
به  راکت  چندین  اسالمی 
شلیک  بغداد  سبز  منطقه 

کردند.
=محمدجواد ظریف: آمریکا 
تروریسم  توقف  به  حاضر 
نیست.  ایران  اقتصادی ضد 
تحریم های  اجرای  توقف 
اخالقی  الزامی  قلدرمابانه، 

است!
ژورنال:  استریت   =وال  
آمریکا نباید تحریم ها علیه 
کند  متوقف  را  ایران  رژیم 
مردم  به  آن  از  چون چیزی 
نخواهد رسید. دونالد  ایران 
ترامپ باید در برابر تقاضای 

لغو تحریم ها مقاومت کند.
آمریکا  تحریم های  =»اگر 
ایران  وضعیت  اصلی  مقصر 
لغو  می بود  ُکرونا  بحران  در 
نظر  به  منطقی  تحریم  ها 
می رسید اما مقصر واقعی وضع 
بی کفایتی  ایران  در  موجود 
منفعت طلبی  و  مت  حکو

رهبران تهران است«.
س  تگا ر و ا ن  گا ر مو =
الشرق االوسط  روزنامه  به 
درباره تبلیغات ضدتحریمی 
گفته  ظریف  د  محمدجوا
مقامات ایرانی خالق نیستند. 
آنها این روش تبلیغاتی را از 
حزب کمونیست چین کش 
رفته اند. ما می دانیم که این 
ووهان  استان  در  ویروس 
شروع شده و چین مسئول 
اکنون در  آنچیزی است که 

جهان اتفاق می افتد.
)هفتم  مارس   ۲۶ شب  پنجشنبه 
فروردین(، ساعاتی پس از تحریم شبکه 
بزرگ پولشویی و قاچاق اسلحه وابسته 
فرد،  پاسداران که شامل ۲۰  به سپاه 
شرکت و نهاد ایرانی و عراقی می شد، 
بنا به تجربه و همانگونه که پیش بینی 
می شد، چندین راکت به منقطه سبز 
بغداد حوالی سفارت آمریکا اصابت کرد.

در پی این حمالت وضعیت اضطراری 
آمریکایی  هلی کوپترهای  و  شد  اعالم 
برای تامین امنیت آن نواحی به پرواز 

درآمدند.
»کتائب  تروریستی  گروه  همچنین 
حزب اهلل« وابسته به حشدالشعبی مورد 
حمایت سپاه قدس بازوی خارجی سپاه 
یک  آغاز  از  اسالیم  انقالب  پاسداران 
و  تحرکات  آنچه  علیه  ویژه  رزمایش 
تهدیدات آمریکا در عراق خوانده خبر 

داده است.
تحریم شبکه  بزرگ قاچاق سالح و 
پولشویی وابسته به سپاه قدس؛ به نام 

»عتبات عالیات« به کام تروریسم!
حمله به مواضع آمریکا در عراق از 
سوی شبه نظامیان وابسته به رژیم ایران 
در شرایطی است که در اوج بحران ُکرونا 
و مردمی که مبتال می شوند و جان خود 
را از دست می دهند، زمامداران جمهوری 
اسالمی می خواهند ایاالت متحده آمریکا 
از سر دلسوزی و به دالیل انساندوستان،  
تحریم ها را کاهش دهد آنهم در حالی 
که از رئیس دولت تا وزیر بهداشت و 
مرتب  غیره  و  پاسداران  سپاه  فرمانده 
تکرار می کنند که نه تنها به هیچ کمکی 
نیازی ندارند بلکه آماده کمک به »ملت 

آمریکا« نیز هستند!
الف و گزاف مقامات کشوری و لشکری 
جمهوری اسالمی: به کمک آمریکا نیازی 
هستیم! جلوتر  اروپایی ها  از  نداریم! 

اما از سوی دیگر، به گفته ی حسن 
روحانی رئیس دولت، وزارت خارجه اش 
مأمور شده تا برای لغو تحریم ها تالش 
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد  کند! 
»کمپین  یک  که  اسالمی  جمهوری 
جهانی« با البیگران و تبلیغاتچی های 
تشکیل  حکومت  غربی  و  صادراتی 
که  شد  مدعی  توییتی  در  نیز  داده 

از کشور اخراج کرد و اعالم شد که ایران 
به کمک نیروهای خارجی نیازی ندارد. 
ولی جمهوری اسالمی ابایی ندارد که 
وزیر خارجه اش را فعال کند تا فقط برای 
گرفتن »پول نقد« کمپین راه بیاندازد!

وال استریت ژورنال می نویسد حتی 
اسالمی  جمهوری  دست  به  پول  اگر 
برسد این بار مشکل فساد است که سر 
برمی آورد. همچنانکه سال گذشته وزیر 
اعالم  روحانی  حسن  دولت  بهداشت 
کرد که بیش از یک میلیارد دالر پولی 
که به واردات دارو اختصاص داده شده 
بود ناپدید شد یا ۱۷۰ میلیون دالر از 
ارز دولتی برای خرید امکانات پزشکی 

صرف خرید تنباکو گشت!
»تحریم ها  روزنامه  این  نوشته  به 
جمهوری اسالمی را از دریافت صدها 
میلیون دالر محروم کرده اما با برداشتن 
تحریم ها تنها پول بیشتری در اختیار سپاه 
پاسداران قرار می گیرد، نه مردم ایران.«

این روزنامه با اشاره به اینکه قرارداد 
اتمی سال ۲۰۱۵ با دولت اوباما، مقدار 
زیادی پول در اختیار رژیم ایران قرار داد 
می نویسد: »اما عموم مردم ایران از فواید 
آن محروم ماندند و این رژیم ۱۶ میلیارد 
دالر برای حمایت از تروریسم در نقاط 

مختلف جهان صرف کرد.«
تاکید  ادامه  در  وال استریت ژورنال 
کرده »برداشتن تحریم ها بدون اینکه به 
مردم ایران فایده ای برساند، تنها موقعیت 
متزلزل حکومت را محکم خواهد کرد.«

»در صورتی   روزنامه  این  نوشته  به 
موشک،  ساخت  هزینه  یران  ا که 
بلندپروازی های اتمی و نظامی را کاهش 
کافی  اندازه  به  دارو  برای خرید  دهد، 
پول خواهد داشت. در چنین شرایطی 
جلوگیری از رسیدن صدها میلیارد دالر 
به جمهوری اسالمی، بهترین راه برای 
کمک به مردم ایران و در نگاهی وسیع تر 

مردم خاورمیانه است.«
وزارت  اورتگاس سخنگوی  مورگان 
گزارش  به  توییتی  در  آمریکا  خارجه 
نشان  واکنش  ژورنال  استریت   وال  
داده و نوشته است: »سرمقاله مهم وال  
استریت  ژورنال درباره مقصر بودن رژیم 
در شیوع ویرانگر ُکرونا در ایران. آشکار 
است که: رژیم به پول نقد برای تامین 
مالی فعالیت های مخربش عالقه دارد، 
نه کمک های بشردوستانه برای کمک 

به مردم ایران.«
اورتگاس به روزنامه »الشرق االوسط« 
نیز گفته است که کارزار فشار حداکثری 
علیه رژیم ایران ادامه پیدا می کند و در 
حال حاضر هیچ تغییر یا کاهشی در 
تحریم های تحمیلی آمریکا علیه رژیم 

وجود ندارد.
کمپین  مورد  در  گفتگو  این  در  او 
علیه  اسالمی  جمهوری  تبلیغاتی 
ایرانی  »مقامات  می گوید:  تحریم ها 
خالق نیستند. آنها این روش تبلیغاتی را 
از حزب کمونیست چین کش رفته اند. ما 
می دانیم که این ویروس در استان ووهان 
شروع شده و چین مسئول آنچیزی است 

که اکنون در جهان اتفاق می افتد.«
اورتگاس همچنین تاکید کرد رژیم 
سر  که  دارد  فرصت  همیشه  »ایران، 
یک  مانند  و  شود  حاضر  مذاکره  میز 
حکومت مسئول، رفتار کرده و با دونالد 
ترامپ رئیس جمهور و مایک پمپئو وزیر 
خارجه آمریکا مذاکره کند. در آن زمان، 
می توان این تحریم ها را فورا متوقف کرد. 

این گزینه همیشه روی میز است«.
همچنین  خارجه  وزارت  مقام  این 
گفت »بار دیگر اهمیت دارد که توضیح 
دهم، سیاست تحریم ها جدا از کانال های 
امدادرسانی  و  بشردوستانه  کمک های 
برای کمک به ایران به منظور مبارزه با 

شیوع ُکرونا است«.

طالب و بسیجی ها در رزمایش نمایشی سپاه برای مقابله شیوع کرونا

اسپانیایی  =متخصصان 
جه  ر د ند  د ا د ش  ر ا گز
ی  کیت ها سیت  حسا
 3۰ از چین  خریداری شده 
که  حالی  در  است  درصد 
باید  آنها  حساسیت  درجه 

باالی 8۰ درصد باشد.
اسپانیا  بهداشت  =وزیر 
تایید کرد این کیت ها کارآیی 
وزارت  و  ندارند  را  الزم 
از  را  آن  اسپانیا  بهداشت 
سیکل استفاده خارج کرده 
و از کمپانی سازنده خواسته 
آنها را با کیت های غیربنجل 

جایگزین کند.
=چین به ایران نیز از همین 
توجه  با  و  فرستاده  کیت ها 
کاالهای  کیفیت  اینکه  به 
مانند  کشورهایی  صادراتی 
چین برای اروپا و کشورهای 
»جهان سوم« متفاوت است، 
کیت های  می رود  احتمال 
ارسالی به ایران حتا 3۰درصد 
حساسیت هم نداشته باشند 
و بسیاری از کسانی که با آنها 
تست شده اند، ناقل ویروس 

باشند!
زبانزد  چینی  کاالهای  بودن  بنجل 
کشورهاست.  دیگر  مردم  و  ایرانیان 
حاال اعالم شده است که کیفیت پایین 
صادراتی  پزشکی  و  بهداشتی  اقالم 
ُکروناویروس  با  مقابله  برای  چین 
کرده  نگران  را  واردکننده  دولت های 

است.
پائیس«  »ال  اسپانیایی  روزنامه 
کیت  هزار  صدها  داده  گزارش 
تشخیص ویروس ُکرونا که اسپانیا از 
چین خریداری کرده آنطور که انتظار 

34۰ هزار کیت تشخیص ُکرونا که اسپانیا از چین 
خریده کار نمی کنند!

می رفت کار نمی کنند!
بیمارستان  های  از  یکی  متخصصان 
بزرگ اسپانیا گزارش دادند ۳۴۰ هزار 
ساخت  ویروس  این  تشخیص  کیت 
 )Bioeasy( ایزی«  »بیو  کارخانه 
و  گرفت  قرار  آزمایش  مورد  چین 
آنها  حساسیت  درجه  شد  مشخص 
درجه  که  حالی  در  است  درصد   ۳۰
باالی ۸۰ درصد  باید  آنها  حساسیت 

باشد.
این  که  میکروبیولوژیست  یک 
است  گفته  کرده  آزمایش  را  کیت ها 
که با این درجه حساسیت هیچ لزومی 

به استفاده از این کیت ها نیست.
وزیر بهداشت اسپانیا نیز تایید کرد 
و  ندارند  را  الزم  کارآیی  کیت ها  این 
وزارت بهداشت اسپانیا آن را از سیکل 
استفاده خارج کرده است و از کمپانی 
کیت های  با  را  آنها  خواسته  سازنده 

غیربنجل جایگزین کند.
بحران  از  پس  اسپانیایی  مقامات 
آن  شیوع  فشار  زیر  شدت  به  ُکرونا 
و  بهداشت  سیستم  گرفته اند.  قرار 
درمان اسپانیا با کمبود اقالم مختلف 
بهداشتی و درمانی مواجه است که به 
درمانی  بودجه  از  بخشی  قطع  دلیل 
در سال های گذشته است. و حاال در 

اسپانیایی  مقامات  انتقادها،  به  پاسخ 
قول داده اند که صدها هزار ماسک و 
کیت های تشخیص سریع ُکرونا را هر 

چه زودتر توزیع کنند.
کرد  اعالم  اسپانیا  بهداشت  وزیر 
یورویی  میلیون   ۴۳۲ بودجه  یک 
)۴۷۴ میلیون دالر( برای خرید اقالم 
بهداشتی چینی شامل ۵۰۰ میلیون 
تشخیص  کیت  میلیون   ۵/۵ ماسک، 
تنفسی  دستگاه   ۹۵۰ و  کرونا 

اختصاص داده شده است.
از  نفر  هزاران  غربالگری  ایران  در 
انجام شده  با کیت های چینی  مردم 
به  کمکی  که  احتمال  این  و  است 
تشخیص آلودگی افراد به ُکرونا نکرده 
بطور  آنکه  ویژه  به  است.  زیاد  باشد 
کلی کشورهایی مانند چین کاالهای 
کشورهای  به  فروش  برای  خود 
با  را  سوم«  »جهان  یا  و  اروپایی 
می کنند!  تولید  متفاوت  کیفیت های 
ایران  به  ارسالی  کیت های  بسا  چه 
نداشته  حتا ۳۰درصد حساسیت هم 
از  بسیاری  ترتیب  این  به  و  باشند 
افرادی که با استناد به تست های اولیه 
گمان می کنند سالم اند می توانند ناقل 
کیت های  این  با  ولی  باشند  بیماری 
بی کیفیت تشخیص داده نشده است.

لوینسون  رابرت  می گویند از طریق اطالعاتی =خانواده 
ایاالت  رسمی  مقامات  که 
متحده به آنها داده اند به این 
در  او  که  رسیده  اند  نتیجه 
ایران و پیش از شیوع بیماری 

ُکرونا درگذشته است.
آمده »ما حتی نمی دانیم که =در بیانیه خانواده لوینسون 
پیکر او چه زمانی به ما تحویل 
اصال  آیا  و  داده خواهد شد 
این اتفاق خواهد افتاد یا نه. 
این دقیقا مصداق بی رحمی 

است«.
خوب  وضعیت  قابل =ترامپ:  اما  نمی رسد.  نظر  به 
قبول نیست که او درگذشته 
باشد. آنها ]رژیم ایران[ به ما 

نگفته اند که او درگذشته.
خانواده رابرت )باب( لوینسون شهروند 
آمریکایی که از حدود ۱۳ سال پیش 
در ایران ناپدید بود، چهارشنبه ششم 
فروردین )۲۵ مارس( از طریق فیسبوک 
کردند. اعالم  را  او  درگذشت  خبر 

خانواده رابرت لوینسون: او در ایران درگذشته است؛ 
دونالد ترامپ: به ما چیزی نگفته اند

اعالم  بیانیه ای  در  لوینسون  انواده   
کردند از طریق اطالعاتی که مقامات 
داده اند  آنها  به  متحده  ایاالت  رسمی 
به این نتیجه رسیدند که او در ایران 
در  ُکرونا  بیماری  شیوع  از  پیش  و 
این  است.در  درگذشته  کشور  این 
بی رحمانه  اقدامات  »اگر  آمده  بیانیه 
رابرت  نبود،  ایران  رژیم  سنگدالنه  و 
لوینسون امروز زنده و در خانه کنار ما 
می بود. ما ۱۳ سال منتظر پاسخ بودیم. 
۱۳ سال از زمانی که برای واپسین بار او 
را دیدیم یا با او تماسی داشتیم گذشته 
است. اینکه چگونه افرادی که در ایران 
مسئولیت دارند می توانند در حق یک 
انسان چنین کنند و در تمام این مدت 
ما  برای  بگویند  دروغ  جهان  به  هم 
غیرقابل درک است. آنها یک شهروند 
هرگونه  از  را  او  و  ربودند  را  خارجی 
کردند؛  محروم  انسانی  اولیه  حقوق 
دستان آنها به خون او آغشته است.«

در بخش دیگری از این بیانیه آمده 
می بایست  لوینسون  »باب  است: 
در  را  زندگی اش  لحظات  واپسین 
برخوردار  و  خانواده اش  اعضای  میان 
او  به  نسبت  ما  همه  که  عشقی  از 
می ورزیم، سپری می کرد. اما او هزاران 
مایل دورتر، در تنهایی و اسارت و در 
هنوز  سپرد.  جان  باورنکردنی  رنجی 

پیکر او به ما تحویل داده نشده تا به 
طرزی شایسته به خاک سپرده شود. 
ما حتی نمی دانیم که پیکر او چه زمانی 
به ما تحویل داده خواهد شد و آیا اصال 
این اتفاق خواهد افتاد یا نه. این دقیقا 

مصداق بی رحمی است.«
خانواده لوینسون با اشاره ضمنی به 
اوباما  ساله ی  هشت  مماشات  دوران 
کرده اند:  تاکید  اسالمی  جمهوری  با 
»کسانی که مسئول آنچه بر سر باب 
لوینسون آمد هستند، از جمله آنها که 
در دولت ایاالت متحده سالیان سال و 
بارهای پیاپی او را نادیده گرفته و به 
حال خود رها کردند، سرانجام به خاطر 
کرده شان کیفر خواهند دید. ما تا زمانی 
که زنده ایم تالش می کنیم تا اطمینان 
مقصران[  شدن  ]کیفر  امر  این  یابیم 
متحقق شود و رژیم ایران باید این را 
بداند که ما کوتاه نیامده و از پیگیری 
موضوع دست برنخواهیم داشت. ما از 
متحده  ایاالت  دولت  رسمی  مقامات 
جهان  سراسر  رسمی  مقامات  و 
می خواهیم که به اعمال فشار بر رژیم 
]لوینسون[   باب  بازگشت  برای  ایران 
ادامه دهند و اطمینان پیدا کنند که 
که  ایران  رسمی  مقامات  از  آندسته 
پاسخگو  داشته اند،  دست  امر  این  در 

خواهند شد.«

رابرت لوینسون

ادامه در صفحه 1۷

با شیوع ویروس ُکرونا چین چند تن اقالم بهداشتی و درمانی به 
سایر کشورهای دنیا از جمله ایران ارسال کرد
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کارناوال ُکرونا در اهواز؛ »رژه سالمت« توسط سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی برای مقابله با ویروس!

استاندار  آغاز =شریعتی  مراسم  در  اهواز 
»عملیات بیولوژیکی« گفته 
مقابله  برای  سختگیری ها 
می شود  بیشتر  ویروس  با 
کاهش  برای  شرایط  باید  و 
و  شود  فراهم  تجمعات 
بازار،  اصناف،  ادارات،  ما 
مراسمات فرهنگی، مذهبی 
و زیارت اهل قبور را تعطیل 

کرده ایم.
گروهی =همزمان با این سخنرانی  نمایشی  کارناوال  و 
رژه  تماشای  به  مردم  از 
آمده بودند و عکس و فیلم 

می گرفتند!
و  اشتباه  پاسداران =عملکرد  سپاه  غیراصولی 
شهرها  که  اسالمی  انقالب 
برگزاری  محل  به  را 
و  نمایشی  کارناوال های 
تبدیل  خود  »عملیاتی« 
کرده، به شیوع ُکروناویروس 
است  بخشیده  سرعت 
متخصصین  که  هربار  اما 
نقض  به  درمان  و  بهداشت 
این  با  مقابله  پروتکل های 
ویروس اعتراض کرده اند یا 
با واکنش منفی فرماندهان 
مواجه  پاسداران  سپاه 
شدند و یا دخالت  این نهاد 
اصال  اوضاع  شدن  بدتر  در 

انکار شد.
کشوری و لشکری جمهوری = به نظر می رسد مقامات 
سپاه  تا  »رهبر«  از  اسالمی 
بارز  مصداق  پاسدارانش 
بالهت و نادانی و تهدید علیه 
دیگران هستند که در واژه 
ترکیبی »کوویدیت« )ابلهان 
شهروندان  توسط  ُکرونا( 
لغات  فرهنگ  وارد  جهان 

شده است.
نیروی  کربال«  »قرارگاه  اهواز  در 

زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
سه شنبه  روز  استاندار  همکاری  با 
»عملیات  آغاز  در  فروردین ماه   ۵
شیوع  با  مقابله  برای  بیولوژیک« 
برگزار  سالمت«  »رژه  ُکروناویروس 

کردند!
غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان 
بیولوژیک  »عملیات  آغاز  مراسم  در 
شهدای سالمت« گفت »اینکه مردم 
منزل  از  غیرضروری  کارهای  برای 
و  بمانند  منزل  در  و  نشوند  خارج 
تالش کنند از راه های انتقال ویروس 
پیشگیری کنند، در قطع زنجیره انتقال 

بسیار تاثیرگذار است.«
برای  شرایط  »باید  کرده  تاکید  او 
که  شود  فراهم  تجمعات  کاهش 
بازار،  اصناف،  ادارات،  راستا  این  در 
مذهبی  فرهنگی،  ]مراسم [  مراسمات 
و زیارت اهل قبور را تعطیل کرده ایم. 
این ویروس بسیار به ما نزدیک است 
و بسیار بی رحم است بنابراین باید این 
مسئله را جدی بگیریم و توجه ویژه ای 

داشته باشیم.«
ورودی های  »در  گفت،  شریعتی 
سختگیرانه ای  کنترل های  خوزستان 
اعمال می شود و در آینده نزدیک نیز 
کنترل های سختگیرانه تری در ورودی 

شهرستان ها اعمال می شود.«
این  در  استاندار  ادعاهای  برخالف 
رزمایش نمایشی و ادعای »کنترل های 
سختگیرانه « در همان محل سخنرانی 
نیز گروهی از اهالی اهواز تجمع کردند 
و به تماشای حرکت کاروان ماشین ها و 

نیروهای سپاه پاسداران پرداختند!
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
انتشار  از  می گوید تنها راه جلوگیری 
بیشتر این ویروس قطع زنجیره انتقال 
صعودی  سیر  داده  هشدار  او  است. 
مبتالیان به ُکروناویروس در خوزستان 
ادامه دارد و الزم است مردم با در خانه 
کمک  انتقال  زنجیره  قطع  به  ماندن 

کنند.
سپاه  غیراصولی  و  اشتباه  عملکرد 
شهرها  که  اسالمی  انقالب  پاسداران 
کارناوال های  برگزاری  محل  به  را 
تبدیل  خود  »عملیاتی«  و  نمایشی 
سرعت  ُکروناویروس  شیوع  به  کرده، 
بخشیده است اما هربار که متخصصین 
بهداشت و درمان به نقض پروتکل های 
مقابله با این ویروس اعتراض کرده اند 
سپاه  فرماندهان  منفی  واکنش  با  یا 
پاسداران مواجه شدند و یا دخالت  این 
نهاد در بدتر شدن اوضاع اصال انکار شد.

نشدنی،  توجیه  نمونه ی  یک  در 
تشییع  مراسم  فروردین،   ۴ دوشنبه 
جنازه حسین اسداللهی از فرماندهان 
بر  می شود  گفته  که  پاسداران  سپاه 
اثر ابتال به ُکرونا ُمرده است با حضور 
مقامات  و  نظام  وابستگان  از  گروهی 
وردآورد  نظامی در منطقه  و  سیاسی 
وزارت  سخنگوی  شد.  برگزار  تهران 
تشییع  نحوه  از  توییتی  در  بهداشت 
جنازه سردار اسداللهی و عدم رعایت 
و  کرد  انتقاد  بهداشتی  پروتکل های 
نوشت »باید بر این وضعیت گریست«.

در  رئیس  دولت  جلسه امروز ستاد مقابله با =روحانی 
بازگشت  از  ُکرونا  ویروس 
به کار یک سوم حدود ۵۰۰ 
کار  به  دولت  کارمند  هزار 
خبر داد و گفت که دو سوم 
تا  این جمعیت می توانند  از 

1۵ فروردین سر کار نیایند!
میزان  نسبت  مرگ و میر به تعداد مبتالیان =جهانپور 
با  مراکز«،  بسیاری  »در  را 
عبارت »عدد باالیی نیست« 
که   افزود  و  کرد  توصیف 
برخی  در  است  »ممکن 
استان ها« این نسبت »باال« 

باشد.
وزارت  سخنگوی  که  حالی   در 
در  دقیقه   ۱۲ هر  می گوید  بهداشت 
ایران یک نفر جان خود را بر اثر ابتال به 
ویروس ُکرونا از دست می دهد، حسن 
روحانی در جلسه امروز ستاد مقابله با 
ُکرونا ادعا کرد که تعداد کشته شدگان 
ُکرونا کاهش یافته و ورودی مبتالیان 
یافته  کاهش  نیز  را  بیمارستان ها  به 

اعالم کرد.
پنهانکاری  و ارائه اطالعات متناقض 
از  که  رفته  پیش  جایی  تا  مردم  به 
ارائه ی  از  بهداشت  وزارتخانه  دیروز 
تفکیک  به  ُکرونا  به  مبتالیان  آمار 
استان ها خودداری می کند و دلیل آن 
را  عدم ایجاد »انگیزه و رقابت منفی در 

استان ها« اعالم کرده است!
وزارت  سخنگوی  جهانپور  کیانوش 
بهداشت امروز سه شنبه پنجم فروردین 
ماه اعالم کرد که هر ۱۲ دقیقه یک نفر 
در ایران بر اثر ابتال به ویروس ًکرونا جان 
خود را از دست می دهد.به گفته ی وی، 
احتساب  با  جانباختگان  شمار  اکنون 
۱۲۲ نفری که در ۲۴ ساعت گذشته 
بر اثر بیماری ُکرونا جان باخته اند، به 

۱۹۳۴ تن رسیده است.
تعداد کل افراد مبتال به ُکرونا در ایران 

جان  ُکرونا  اثر  بر  ایران  در  نفر  یک  1۲دقیقه  هر 
می بازد؛ روحانی: تعداد فوتی ها کاهش داشته است!

بطور رسمی ۲۴ هزار و ۸۱ نفر اعالم 
شده که ۱۷۶۲ نفر در طول ۲۴ ساعت 

اخیر به آن افزوده شده اند.
روحانی  حسن  این،  باوجود 
رئیس دولت در جلسه امروز سه شنبه 
۵ فروردین ماه ستاد مقابله با ویروس 
به  ورودی ها  »تعداد  کرد:  ادعا  ُکرونا 
ُکرونا  اثر  بر  فوتی ها  و  بیمارستان ها 

کاهش پیدا کرده است.«
پنهانکاری و تناقض در ارائه اطالعات و 
آمارها تا جایی پیش رفته که وزارتخانه 
آمار  اعالم  روند  دیروز  از  بهداشت 
استان های  در  ُکرونا  به  ابتال  تفکیکی 
است.  کرده  متوقف  را  مختلف 
سخنگوی این وزارتخانه در این رابطه 
گفت که  »به این جهت بود که انگیزه و 
رقابت منفی در استان ها ایجاد نشود!«

یک روز پس از توقف روند تفکیک 
استان ها، جهانپور از رشد ۱۳ درصدی 
ابتال به ویروس ُکرونا در پایتخت خبر 
داده است. آنهم در شرایطی که همین 
میزان  رفتن  باال  موضوع  دیروز  مقام 
مبتالیان ظرف روزهای آینده در ایران 

را مطرح کرده بود.
جهانپور درباره وضعیت ابتال به این 
استان های  دیگر  در  مرگبار  بیماری 
کشور امروز گفت: »در برخی استان ها 
تعداد  است.  این  از  بیشتر  یا  کمتر 
رقمی  اخیر سه  روز  در چند  فوتی ها 
شد و امروز هم بطور میانگین هر ۱۰ 
تا ۱۲ دقیقه یک ایرانی جان خود را در 
اثر این بیماری از دست می دهد و این 

حرف درستی است.«
جهانپور نسبت میزان مرگ و میر به 
تعداد مبتالیان را »در بسیاری مراکز«، 
با عبارت »عدد باالیی نیست« توصیف 
کرد و افزود که  »ممکن است در برخی 

استان ها« این نسبت »باال« باشد.
آمار  افزایش  به  نسبت  نگرانی ها 
مبتالیان به ویروس ُکرونا در پی اتخاد 
تصمیم های خطرناک و غیرمسئوالنه 
مقامات مسئول در ایران، از جمله عدم 
حجم  گسیل کردن  و  قرنطینه  اعالم 
به جاده ها  نوروزی  از مسافران  باالیی 
افزایش یافته و اکنون تصمیم دولت به 

بازگشایی ادارات و بازگشت کارمندان، 
و  مبتالیان  تعداد  افزایش  پیش فرض 
احتماال افزایش جانباختگان از ُکرونا را 

تقویت کرده است.
روحانی رئیس دولت در جلسه امروز 
ستاد مقابله با ویروس ُکرونا از بازگشت 
هزار   ۵۰۰ حدود  سوم  یک  کار  به 
کارمند دولت به کار خبر داد و گفت 
که دو سوم از این جمعیت می توانند تا 

۱۵ فروردین سر کار نیایند!
به گفته ی وی، افرادی که »شغل های 
حساسی دارند و نیازمندی های عمومی 
سر  باید  می کنند،  تأمین  را  مردم 
کارشان باشند« و به صورت گردشی 
دوسوم  و  باشند  کار  سر  سوم  یک 

مرخصی بگیرند.
بر مبنای تصمیم ستاد ُکرونا، »مراکز 
آموزشی یا مراکز فروشگاهی که تجمع 
مردم غیر از فروشگاه های توزیع مواد 
غذایی و بهداشتی و نیازهای معمولی و 

روزمره مردم« استثنا هستند.
مجلس  نماینده  حسینی  فاطمه 
گفت  ایسنا  به  امروز  اسالمی  شورای 
نامه ی  نمایندگان  از  تعدادی  که 
درخواستی برای تعطیلی دو هفته ای 
ادارات به حسن روحانی نوشته بودند 
ولی دولت به آن توجه نکرده و اعتراض 
شورای  مجلس  نمایندگان  امروز 

اسالمی را به دنبال داشته است.
حسینی سفرهای نوروزی و بازگشایی 
ادارات را موجب افزایش تعداد مبتالیان 
جانباختگان  تعداد  افزایش  احتماال  و 
ُکرونا عنوان کرد و این اقدام دولت را 
کشور  بحران  مدیریت  قانون  خالف 

دانست که مهرماه ۹۸ ابالغ شده بود.
رئیس  حسین زاده  عبدالکریم 
مجلس  شهروندی  حقوق  فراکسیون 
رئیس  به  نامه ای  در  اسالمی  شورای 
ظرفیت  از  استفاده  خواستار  مجلس 
اصل ۷۹ قانون اساسی شد و پیشنهاد 
تعطیلی  »طرح  فوریت  سه  تصویب 
کامل کشور به مدت یک ماه کامل و 
 مدیریت و کنترل تمامی رفت وآمدهای 
بین شهری و درون شهری« را پیشنهاد 

کرد.

و  بریتانیا  خارجه  =وزیر 
مورد  در  محمدجواد ظریف 
نازنین زاغری تلفنی گفتگو 

کردند.
بی گناهی  زندانی  زاغری  نازنین 
دولت  و  اسالمی  جمهوری  رژیم  که 
بریتانیا پس از چهار سال همچنان بر 
سر شرایط آزادی او مشغول چانه زنی 
هستند، روز دوشنبه همزمان با آزادی 
موقت هزاران زندانی در ایران به دلیل 
هفته  دو  برای  ُکرونا،  ویروس  شیوع 
اقامت به خانه پدر و مادرش در غرب 

تهران منتقل شد.
از  که  بیانیه ای  در  زاغری  نازنین 
گفته  شده  منتشر  او  خانواده  سوی 
است: امیدوارم این نقل مکان موقت، 
آغازی برای آزادی همیشگی ام از زندان 
باشد. او افزوده: تصور من این است که 
می خواهند مرا در خارج از زندان نگه 
برسد.  نتیجه  به  تا مذاکراتشان  دارند 
در  خوبی  قدم های  آنها  می کنم  فکر 
به نظر می رسد  و  برداشته اند  راه  این 
به یافتن راهی برای حل مشکل من 

نزدیک شده اند.
به نوشته گاردین، روز سه شنبه این 
خارجه  وزیر  راب  دومینیک  هفته، 
بریتانیا ساعاتی بعد از صحبت تلفنی 
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد  با 
جمهوری اسالمی درباره نازنین زاغری 
و دیگر زندانیان دوتابعیتی و بریتانیایی 
در ایران در پارلمان آن کشورگفت: به 
وزیر خارجه جمهوری اسالمی سفارش 
کردیم در تامین نیازهای پزشکی نازنین 
زاغری کوتاهی نشود. ضمنا از حکومت 
محبوسین  دیگر  خواستیم  ایران 
کند. آزاد  را  بریتانیا  مقیم  دوتابعیتی 

از  مرخصی  مدت  در  زاغری  نازنین 
زندان، پا بند الکترونیک دارد و اجازه 
ندارد بیش از ۳۰۰ متر از محل اقامت 
خود دورتر برود. او گفته: پابند، جسم 

سنگینی نیست ولی شبیه یک ساعت 
بدن  به  پابند  این  وقتی  است.  بزرگ 
شخص متصل است، او تنها می تواند 
دوش بگیرد اما نمی تواند در وان حمام 

کند و به استخر برود.
روزنامه گاردین چندی پیش از قول 
رژیم  خارجه  وزیر  محمدجواد ظریف 
دلیل  به  زاغری  نازنین  نوشت:  تهران 
دادن  پس  باز  از  بریتانیا  دولت  آنکه 
پرداخت  پول  پوند  میلیون  چهارصد 
خرید  برای  تهران  سوی  از  شده 
انقالب  از  تانک های چیفتن در پیش 
جمهوری  به  تانک ها  این  تحویل  و 
و  دستگیر  کرده،  خودداری  اسالمی 

زندانی شده است.
وزیر  که  هنگامی  جانسون  بوریس 
مورد  در  و  رفت  ایران  به  بود  خارجه 
دیدار  ظریف  با  زاغری  نازنین  آزادی 
از  بعد  ایران  رژیم  اما  نمود.  گفتگو  و 
دریافت پول از انگلیس، ادعا کرد که 
لندن باید بهره و درواقع دیرکرد چهل 
ساله این پول را نیز بپردازد. این مسئله 
در حال حاضر در دادگاه عالی بریتانیا 

در دست بررسی است.
در پیامی که خانواده نازنین  زاغری  

روز سه شنبه از قول او منتشر کرده اند، 
هستم.  زندان  از  بیرون  است:  آمده 
بسیار خوشحالم و امیدوارم این شروعی 

برای آزادی دائمی ام باشد.
و  بازداشت  برای  ایران  رژیم  بهانه 
حبس طوالنی نازنین زاغری  از سال 
۲۰۱۶ تا کنون، تالش برای »براندازی 
نرم« و همکاری با بنیاد تامسون وابسته 
به خبرگزاری رویترزاست. او به ۵ سال 

زندان محکوم شده است.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری  
اوایل این ماه به روزنامه گاردین گفته 
بود که نازنین تمام نشانه های ابتال به 
ویروس ُکرونا را دارد. نازنین زاغری  نیز 
چند روز پیش از مرخصی در گفتگوی 
ابتال  احتمال  از  خانواده اش  با  تلفنی 
اما  بود.  داده  خبر  ُکرونا  ویروس  به 
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضائیه گفت: نازنین زاغری  در سالمت 
مرخصی  به  زودی  به  و  است  کامل 

می رود.
به  سه شنبه  روز  رتکلیف  ریچارد 
زیادی  حد  تا  نازنین  گفت:  گاردین 
سالمت خود را باز یافته و حتم دارم 
که او گرفتار ویروس ُکرونا بوده است! 

نازنین زاغری: فکر می کنم مذاکرات تهران و لندن 
برای آزادی من در حال رسیدن به نتیجه است

»جابجایی« یا اخراج دو دیپلمات افغانستان از تهران به 
تالفی اخراج دیپلمات های جمهوری اسالمی از کابل؟!

خارجه  =وزارت 
با  کابل  روابط  افغانستان: 
تهران عادی است و فعالیت 
هر  سیاسی  نمایندگی های 

دو کشور ادامه دارد.
وزارت  سخنگوی   =
اسالمی:  جمهوری  خارجه 
امری  دیپلمات ها  جابجایی 
معمول است و هر جابجایی 

به معنی اخراج نیست.
منابع خبری روز چهارشنبه ۱۸ مارس 
آگاه  منابع  از  نقل  به  اسفند(،   ۲۸(
دو  اسالمی  جمهوری  که  نوشتند 
دیپلمات افغان را از ایران اخراج کرده 

است.
این دو دیپلمات افغان چند روز پس 
کابل  از  ایرانی  دیپلمات  دو  اخراج  از 
اخراج شدند. وزارت خارجه افغانستان 
این خبر را رد یا تایید نکرد اما گفت 
و  است  عادی  تهران  با  کابل  روابط 
فعالیت نمایندگی های سیاسی هر دو 

کشور ادامه دارند.
گفتگو  در  فغان  ا ه  آگا منبع  یک 
تنش  « به  رسی  فا بی بی سی  با 
افغانستان  و  ایران  میان  دیپلماتیک 
دیپلمات«  چند  متقابل  اخراج  و 
اشاره کرد و گفت، ایران دو دیپلمات 
اخراج  تالفی  به  را  تهران  در  افغان 
از  ایرانی  دیپلمات های  از  شماری 
کابل، اخراج کرده است. با این حال 
وزارت  سخنگوی  موسوی   عباس 
ادعا کرده  خارجه جمهوری اسالمی 
و  افزایش  و  دیپلمات ها  »جابجایی 

روابط  در  معمول  امری  آنها  کاهش 
»هر  او  گفته  به  است.«  دیپلماتیک 
نیست.« اخراج  معنی  به  جابجایی 

گفت،  فارس  خبرگزاری  به  موسوی 
روابط ایران و افغانستان روابطی دیرینه 
و دوستانه است و بر پیوند های عمیق 

تاریخی و فرهنگی استوار شده است.
تایمز،  واشنگتن  آمریکایی  روزنامه 
ژانویه ۲۰۲۰، در گزارشی عنوان کرد 
ترور قاسم سلیمانی در عراق،  از  بعد 
رژیم ایران به منظور هدف قرار دادن 
به  افغانستان  در  آمریکایی  نیروهای 
گروه  از  حمایت هایش  تقویت  دنبال 
طالبان است. مقامات امنیتی افغانستان 
می گویند فرماندهان طالبان مستقر در 
شهر مشهد و کویته پاکستان با یکدیگر 
ارتباط عملیاتی دارند.افغانستان با ایران 
مرز مشترک دارد و تنش های امریکا با 
ایران باعث می شود که کابل میدان نبرد 

ایران و آمریکا باشد.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا پیش از 

این در یک سخنرانی گفت، رژیم ایران 
مخالف روند صلح در افغانستان است و 
با گروه طالبان از جمله »شبکه حقانی« 

و »مال داداهلل« رابطه دارد.
دفاع  وزارت  گزارش های  اساس  بر 
طالبان  از  اسالمی  جمهوری  آمریکا 
آموزشی  و  نظامی  مالی،  حمایت 

می کند.
پس از ترور سلیمانی جمهوری اسالمی 
به دنبال »انتقام سخت« از آمریکا بود. 
سفیر  امینیان  بهادر  زمان  همان  در 
جمهوری اسالمی در افغانستان گفته 
حمله  افغانستان  به  دولتش  که  بود 
به  حمله  مورد  در  اما  کرد  نخواهد 
افغانستان  در  آمریکایی  پایگاه های 
می گیرند.  تصمیم  تهران  در  مقامات 
دولت  منفی  واکنش  با  اظهارات  این 
این  پی  در  و  شد  مواجه  افغانستان 
افغانستان  خارجه  وزارت  اظهارات 
را  کابل  در  اسالمی  جمهوری  سفیر 

احضار کرد.

ادامه در صفحه 1۷

آرشیو؛ نازنین زاغری

مرز ایران و افغانستان »اسالم قلعه«

شریعتی استاندار اهواز )سمت چپ( در کنار یکی از سرداران سپاه 
پاسداران در حال رژه درون ماشین!
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

 پنهان  جمهوری اسالمی در تبعید 
اما  است.  ضدایرانی   فیلم  می گویند 
نمی گویند این یک هزارم بالیی  است 
که ویروس خمینی و انقالب اسالمی 
و  فیلم  به  نسبت  آورده.  ایران  بر سر 
فرزانه تأییدی خشم دارند اما در برابر 
حاکمانی که ایران را ویران کرده اند نه!

روی  دیگر  اینکه  با  تأییدی  فرزانه 
نمی کند.  سکوت  اما  نیست  صحنه 
در وبالگ اش تاریخ را روایت می کند. 

بی سانسور. بدون پرده پوشی.
خاطرات او بخش مهمی  از اتفاقاتی را 
که در سال های ابتدای انقالب رخ داده 
است بازگو می کند. زمانی که ایدئولوژی 
مسموم و قدرت حاکمان جنون زده به 
یاری هنرمندان بی مایه و کم مایه آمد تا 
تمام حسادت و عقده های دیرین شان را 
نسبت به هنرمندان بهتر و برتر بیرون 

بریزند.
هم  دوران،  آن  از  تأییدی  فرزانه 
غربت پرویز فنی زاده را روایت می کند، 
را.  تئاتر  اداره ی  از  اخراج خودش  هم 
دو  هر  در  اینکه  غم انگیز  و  شرم آور 
ماجرا، رد پای بازیگران و همکاران این 
دو به چشم می خورد. رد پای آنهایی 
که روی دوش جمهوری اسالمی و در 

زنی زیبا وسط ....                                            از صفحه ۵
روزگار حذف و سانسور همکاران شان، 
»چهره ی  و  شدند  بازیگر«  »آقای 

ماندگار«.
را  زندگی ها  زدند.  آتش  را  آرشیوها 
نیست.  افسانه  ققنوس  اما  سوزاندند. 
دیگرانی  و  تأییدی  فرزانه  ماندگاری 
دارند،  پرنسیب  و  هستند  کاربلد  که 
شهادت از آتش گذشته ی تاریخ است. 
گواهی پاک تاریخ. بی آلودگی به قدرت. 
همانطور که  بهروز وثوقی ماند؛ پرویز 
هنرمندان  هزار  هزار  و  ماند؛  صیاد 
دست  اسالمی  انقالب  با  که  دیگری 
ندادند و روبوسی نکردند تا به ویروس 

جمهوری اسالمی مبتال نشوند.
آن حکومت سرکوبگر  و  انقالب  آن 
و خشن هم نتوانستند تاریخ را خراش 
بدهند و خراب بکنند. پس نباید نگران 
بود که پادوهای حکومت در رسانه های 
فرزانه  مورد  در  اینجایی  و  داخلی 
او  یا حضور  تأییدی سکوت می کنند 
قول  به  فیلم  به  می دانند  محدود  را 

خودشان انقالبی »سفر سنگ«!
هنر  تاریخ  در  ابد  تا  تأییدی  فرزانه 
او  آیندگان  و  ماند  باقی خواهد  ایران 
را با شمایل شخصی اش به یاد خواهند 
آورند. شمایل زنی تنها که از اصول خود 

= سال هاست دانشگاه های 
استخدام  از  پزشکی  علوم 
می زند  باز  سر  پرستاران 
یق  طر ز  ا ن  ا ر ستا پر و 
شرکت های پیمانکارِی تأمین 
نیروی انسانی با قراردادهای 

موقت استخدام می شوند.
نامه ای  = خانه پرستار در 
به حسن روحانی، خواستار 
می  تما ق  حقو یش  ا فز ا

پرستاران شده است.
= در ایران به ازای هر هزار 
پرستار   1.۵ جمعیت،  نفر 

شاغل وجود دارد.
در شرایطی که شیوع ُکرونا در همه 
پرستاران  به  نیاز  ایران  استان های 
استخدام  است  داده  افزایش  را 
پرستاران با قراردادهای تبعیض آمیز و 
غیرمنصفانه صورت می گیرد. از سوی 
شرایط  در  کرده  اعالم  دولت  دیگر 
ُکرونا حقوق پرستاران و پزشکان ۵۰ 
این  اما  افزایش خواهد داشت  درصد 
افزایش تنها به بخش اندکی از کادر 
هستند  رسمی  استخدام  که  درمان 

تعلق خواهد گرفت.
علوم  دانشگاه های  سال هاست 
پزشکی که به قاعده مسئول استخدام 
پرستاری  فارغ التحصیالن  رسمی 
است، از استخدام آنها سر باز می زند 
شرکت های  طریق  از  پرستاران  و 
با  انسانی  نیروی  تأمین  پیمانکارِی 
برای  و  استخدام  موقت  قراردادهای 

کار راهی بیمارستان ها می شوند.
مزایای شغلی و بیمه ای این پرستاران 
قراردادی  یا  نیروهای شرکتی  به  که 
شناخته می شوند با پرستاران رسمی 
متفاوت است و معموال حقوق و مزایای 
کمتری دریافت می کنند. این تبعیض 
مصوبات  حتی  که  است  حدی  در 
افزایش حقوق و مزایا نیز شامل حال 

پرستاران قراردادی نمی شود.

پرستاران ایران در روزهای سخت ُکرونا از تبعیض 
درآمدی رنج می برند

سازمان  رئیس  نوبخت  محمدباقر 
برنامه و بودجه کشور اسفندماه گذشته 
درمانی،  کادر  خدمات  جبران  برای 
سالمت  حوزه  پرسنل  و  پرستاران 
افزایش  ُکرونا، دستورالعمل  با  مبارزه 
کرد. صادر  را  درمانی  کادر  حقوق 

دستورالعمل  این  اساس  بر 
 ۲۰۰ مبلغ  کشور  کل  خزانه داری 
خدمات  جبران  برای  تومان  میلیارد 
پرسنل  و  پرستاران  درمانی،  کادر 
در  ُکرونا  با  مبارزه  در  حوزه سالمت 
بود که معادل  نظر گرفت. قرار شده 
۵۰ درصد حقوق به حقوق پزشکان و 

پرستاران افزوده شود.
اکنون مشخص شده که این افزایش 
تمام  شامل  حقوق  درصدی   ۵۰
کارکنان تبصره ای، پیمانی، طرحی و 
شامل  اما  می شود،  تمدید طرحی  یا 
یا همان  حال پرستاران ۱۰۰ ساعته 

شرکتی نمی شود.
صورت  به  که  پرستاران  این 
واسطه  به  موقت،  قراردادهای 
نیروی  تامین  پیمانکاری  شرکت های 
شرایطی  در  می شوند،  جذب  انسانی 
مشمول افزایش حقوق نمی شوند که 
۱۰۰ در هفته، همانند سایر پرستاران 
کار می کنند و حتی مزایای کمتری 

دریافت می کنند.
در  پرستار  خانه  رابطه  همین  در 
خواستار  روحانی،  حسن  به  نامه ای 
افزایش حقوق برابر تمامی پرستاران 

شده است.
خواستار  نامه  این  در  پرستار  خانه 
برای  پرستار  استخدام  طرح  توقف 
و  بهداشت  وزارت  بود؛  روز شده   ۸۹
درمان ایران پس از شیوع کرونا آگهی 
 ۸۹ قراردادهای  با  پرستار  استخدام 

روزه منتشر کرد.
قراردادها  این  اساس  بر 
 ۸۹ برای  پرستاری  فارغ التحصیالن 
قرارداد  چون  اما  شده  استخدام  روز 
اساس  بر  است،  ماه  سه  زیر  آنها 
قانون کار جمهوری اسالمی، کارفرما 
قرارداد  مدت  پایان  از  پس  می تواند 

آنها را تمدید نکند. کسانی که با این 
قرارداد استخدام می شوند از برخی از 
مزایای بیمه ای و شغلی نیز به دلیل 
بهره مند  قرارداد  بودن  کوتاه مدت 

نخواهند شد.
عدم  و  پرستار  کمبود  موضوع 
و  حقوق  کافی  و  به موقع  پرداخت 
مزایا، مربوط به روزهای شیوع ُکرونا 
نیست. مریم حضرتی معاون پرستاری 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
پزشکی بهمن ماه سال ۹۸ گفته بود 
با کمبود شدید  »در حوزه پرستاری 
 ۱۰ ساالنه  جذب  با  مواجهیم.  نیرو 
هزار پرستار تا سال ۱۴۰۴ می توانیم 
پرستاری  نیروی  استاندارد  کف  به 

برسیم.«
مشکالت  درباره  حضرتی  مریم 
»اکنون  بود  گفته  کشور  پرستاران 
کارانه  پرداخت  در  تأخیر  میانگین 
است  ماه   ۱۲ کشور  در  پرستاران 
عقب  ماه   ۱۸ حتی  دیگر  برخی  و 
منبع  شدن  جدا  طرفی  از  هستند. 
از  کارانه،  و  کاری  اضافه  پرداخت  و 

مهم ترین مطالبات پرستاران است.«
نیروی  تعداد  نسبت  دیگر  از سوی 
تعداد جمعیت  یا  مقایسه  پرستار در 
بسیار اندک است و این موضوع فشار 
وارد  پرستاران  به  را  زیادی  کاری 
حجم  این  بابت  آنکه  بدون  می کند؛ 
کار بیش از استاندارد، حقوق و مزایای 

بیشتری دریافت کنند.
محمد شریفی مقدم معاون توسعه 
و مدیریت منابع انسانی سازمان نظام 
پرستاری در این باره گفته بود که »در 
جمعیت،  نفر  هزار  هر  ازای  به  اروپا 
حداقل ۱۰ یا ۱۱ پرستار دارند و حتی 
کشورهایی مثل آذربایجان و ارمنستان 
و گرجستان به ازای هر هزار نفر، ۵ یا 
۶ پرستار دارند و ما باید به ازای هر 
هزار نفر، سه پرستار داشته باشیم، اما 
نفر  هزار  هر  ازای  به  حاضر  حال  در 
جمعیت، ۱.۵ پرستار داریم. یعنی باید 
تعداد پرستار در کشور ما حداقل دو 
برابر شود تا به کف استاندارد برسیم.«

هزینه  کشور  از  خارج  در  تروریسم 
ناشی  تحریم های  برداشتن  از  و  کرده 
از برجام برای پر کردن جیب نیروهای 
نیابتی اش استفاده کرد. مقامات بیش از 
یک میلیارد یورو را که برای تجهیزات 
درمانی در نظر گرفته شده بود غارت 
احتکار ماسک،  به  و مذبوحانه  کردند 
دستکش و تجهیزات مورد نیاز بیش از 
حد برای فروش در بازار سیاه دست زدند.

های  تحریم  که  است  این  حقیقت 
و  دارو  غذا،  واردات  متحده،  ایاالت 
تجهیزات پزشکی و اقالم بشردوستانه 
دیگر را شامل نمی شود. مدارک خود 
ایران نشان می دهد که از ژانویه و بدون 
ممانعت تحریم های آمریکا، شرکت های 
بهداشتی قادر به وارد کردن کیت های 

آزمایشی بوده اند.
حقیقت این است که ایاالت متحده 
بیش از ۱۰۰ میلیون دالر کمک های 
جمله  از  دیگر  کشورهای  به  پزشکی 
و  است  پیشنهاد کرده  ایران  مردم  به 
دانشمندان ما خستگی ناپذیر در صدد 
خامنه ای  هستند.  واکسن  یک  تولید 
کمک های آمریکایی ها را رد کرد به این 
دلیل که او خستگی ناپذیر به فرافکنی و 
نظریه های توطئه می پردازد و ایدئولوژی 

را بر مردم ایران ترجیح می دهد.
اورتگاس  مورگان  این  از  پیش 
در  آمریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
واکنش به اظهارات خامنه ای در مورد 
ایاالت  توسط  ُکرونا  ویروس  تولید 
متحده، در توییتی نوشت »تئوری های 
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مورد ویروس ووهان، مضر، غیرمسئوالنه 
این  اگر  است.  نادرست  درصد  صد  و 
رهبر  یک  معّظم،  رهبر  اصطالح  به 
واقعی می بود، میلیاردها دالری را که 
از  معاف  و  پوششی  صندوق های  در 
ایران  مردم  به  اندوخته ،  خود  مالیات 
باز می گرداند تا با شیوع ویروس مقابله 

کنند«.
ارشد  مشاور  خودورکوفسکی  لن 
روابط عمومی وزارت خارجه آمریکا نیز 
در توییتی کنایه آمیز به سخنان علی 
دشمنان  همدستی  درباره  خامنه ای 
» جّنی و انسی«  علیه جمهوری اسالمی 
»ایاالت  نوشت:  و  داد  نشان  واکنش 
با  همکاری  نوع  هر  قاطعانه  متحده 
فعالیت های  با  مقابله  برای  را  جن ها 

بدخیم رژیم ایران رد می کند.«

بولتن نیوز خطاب به قاسمی نوشته 
است: » آقای قاسمی!  ملت ایران هنوز 
به  آلوده  خون های  محموله  ارسال 
را  ایران  به  فرانسوی ها   HIV ویروس
فراموش نکرده اند. بهتر است یکی ایشان 
را از خواب بیدار کند و سخنان رهبری 
در خصوص بی اعتمادی کامل به اینگونه 

کمک ها را به او یادآور شود.«
همچنین در پی اخراج گروه ۹ نفره ی 
پزشکان بدون مرز، برخی وبسایت ها و 
کاربران حامی رهبر جمهوری اسالمی 
و حکومت، ارزش دالری محموله هایی 
را که این گروه وارد ایران کرده اند ناچیز 
دانسته و آن را توهین آمیز و »صدقه« 

توصیف کرده اند!
برخی از این کاربران فضای مجازی 
سازمان  محموله  کل  که  می نویسند 
پرشکان بدون مرز، شامل هزار ماسک 
سه الیه، ۵۰۰ لباس پرستاری، یک تخت 
چادر صحرایی و تجهیزات اندک بوده که 

ارزش آن ۳۰ هزار دالر است!
شمردن دندان اسب  پیشکشی توسط 
صورت  حالی  در  حکومت  حامیان 

بنیاد  چون  سازمان هایی  که  می گیرد 
مستضعفان انقالب اسالمی به ریاست 
پرویز فتاح به دلیل بازار پرسود ماسک 
در ایران، رو به تولید ماسک آورده و یک 
بازار سیاه با قیمت های سرسام آور ایجاد 

کرده است.
در این میان، با وجود اینکه حکومت 
مدیریت  توان  عدم  تا  می کند  تالش 
ویروس ُکرونا و مسئولیت قربانی شدن 
جمعیت چندصد هزار نفری مبتالیان 
دارویی  تحریم های  ادعای  متوجه  را 
طبق  می شود،  گفته  کند،  درمانی  و 
توسط  که  مختلف  ی  رش ها ا گز
شده،  منتشر  ایران  داخل  رسانه های 
و  دارویی  محموله ی   ۵۰ دست کم 
از  مختلف  نهادهای  توسط  درمانی 
سراسر دنیا به کشور وارد شده است. 
آنهم در شرایطی که، تردیدهای جدی از 
انبار و فروش این مواد مورد نیاز درمانی 
توسط نهادهای زیرنظر حکومت در بازار 

آزاد نیز وجود دارد.
در چنین شرایطی، انتقال محموله های 
دارد.  ادامه  ایران همچنان  به  پزشکی 

پناهندگان عجیب اما واقعی؛  ....                                      از صفحه 4 عالی  کمیساریای  دفتر 
سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه چهارم 
فروردین ماه تأیید کرد که ۴.۴ تن اقالم 
ضروری پزشکی و لوازم مورد نیاز برای 
اختیار  در  را  ُکرونا  ویروس  با  مقابله 

حکومت ایران قرار داده است.
طریق  از  پزشکی  محموله ی  این 
فرودگاه فرانکفورت آلمان وارد فرودگاه 
انواع ماسک های  تهران شده و حاوی 
پزشکی، دستکش و داروهای ضروری 
مهم  کمبودهای  رفع  به  کمک  برای 
در سیستم مراقبت های بهداشتی ایران 

است.
که  کرده  خاطرنشان  سازمان  این 
آینده  هفته های  در  بعدی  پروازهای 
برای انتقال وسایل مورد نیاز، از جمله 
دارو و تجهیزات محافظتی برای کارکنان 

بهداشتی برنامه ریزی شده است.
کیهان لندن در بخشی ویژه که از 
نخستین روزهای شیوع این ویروس در 
ایران و جهان تحت عنوان »گزارش های 
مربوط به ویروس ُکرونا« منتشر می کند 
بطور مفصل به خبرهای مربوطه از جمله 
در زمینه ی کمک های دارویی و درمانی 

بین المللی می پردازد.

پس نکشید. تجاوز تلخ انقالب اسالمی 
را تاب آورد تا سرنوشت خود و دیگران 
را بی سانسور گزارش کند. او بیرون از 
کارنامه ی هنری اش، ماندگار است. جدا 
از تئاترهای درخشانی که بازی کرده. 
خوبی  فیلم های  در  از حضورش  جدا 
چون »هشتمین روز هفته« و »میراث 
من جنون« و فیلم های بی ارزشی مثل 
که  »سفر سنگ«. چیزی  و  »خاک« 
فرزانه تأییدی و یک نسل از هنرمندان 
خودشان  است:  همین  کرده،  ویژه  را 
خودشان  و  هستند  خودشان  بودند. 
که  خورشید  همچون  ماند.  خواهند 
هیچ  سایه ای را تن نمی کند و هر چه 

دارد از خود است.
کسرائی  نوری  پیش  چندی  پ.ن: 
هم رفت. او هم چون فرزانه تأییدی 
و محدودیت  تاب سنت  بود که  زنی 
هر  ایرن.  همچون  دو  هر  نداشت.  را 
سه در تنهایی پر کشیدند. سرنوشت 
انزوا  در  رفت  آنکه  غریبی ست. 
ماندند  که  هم  دو  آن  و  درگذشت 
غریب و در تنهایی رفتند. سایه ی سیاه 
حکومت اسالمی ست که فرصت تماشا 
را از ما گرفته. سایه ای در کار ساختن 
زشتی. سایه ای کریه که طاووس ها را 
پر چید تا پرستوهای امنیتی اش را به 

نام هنرمند عرضه کند.

ترامپ  دونالد  از  لوینسون  خانواده   
رابرت  جمله  از  او   کابینه  اعضای  و 
اوبرایان مشاور امنیت ملی، مایک پمپئو 
سرپرست  گرنل  ریچارد  خارجه،  وزیر 
اداره اطالعات ملی، جینا هسپل  رئیس 
سازمان CIA و کریستوفر ری  رئیس 
FBI و ماموران این نهاد، تد دویچ عضو 
مجلس نمایندگان، سناتور بیل نلسون، 
سناتور مارکو روبیو، سناتور باب منندز به 
خاطر تالش هایی که کردند سپاسگزاری 
کرده است.ساعتی بعد از انتشار این بیانیه 
دونالد ترامپ در سخنانی گفت نمی پذیرد 
باشد. درگذشته  لوینسون  باب  که 

یک  در  آمریکا  جمهوری  رئیس 
که  سفید  کاخ  در  خبری  کنفرانس 
به  پاسخ  در  ُکروناویروس  با  رابطه  در 
بیانیه  درباره  خبرنگار  یک  پرسش 
خانواده لوینسون و اعالم خبر درگذشت 
او در ایران گفت: »من شخصا در پرونده 
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رابرت لوینسون از نزدیک درگیر بودم. 
او  خانواده  و  بود  با شخصیتی  مرد  او 
بگویم  را  این  باید  هستند.  فوق العاده 
وی  خانواده  به  را  اظهاراتی  آنها  که 
گفته اند؛ اما این خوب به نظر نمی رسد. 
او سال ها بود که حالش خوب نبود. این 
امیدوارکننده نیست. ما افراد زیادی را به 
کشور بازگردانده ایم، دو نفر را این هفته 
بازگرداندیم. رابرت لوینسون برای مدتی 
طوالنی مریض بود که یک مشکل سخت 

قبل از بازداشت و اسارت او بود.«
وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
قابل  وی  برای  لوینسون  درگذشت 
قبول است گفت: »نه، نمی پذیرم که 
او درگذشته باشد. همانطور که گفتم 
اما  نمی رسد.  نظر  به  خوب  وضعیت 
قابل قبول نیست که او درگذشته باشد. 
آنها ]رژیم ایران[ به ما نگفته اند که او 
درگذشته. اما افراد زیادی هستند که 

فکر می کنند قضیه همین است.«
 FBI رابرت لوینسون مأمور سابق
زمستان سال ۸۵ در جزیره کیش ناپدید 
جمهوری  مقام های  حال  این  با  شد 
سرنوشت  از  اطالع  هرگونه  اسالمی 
او را انکار کردند. در جریان مذاکرات 
به  ایران  رژیم   ۲۰۱۵ سال  در  اتمی 
لوینسون  وضعیت  داد  وعده  آمریکا 
بود. بی نتیجه  اما  کند  پیگیری  را 

در چهلمین سالگرد اشغال سفارت 
دیپلمات های  گروگانگیری  و  آمریکا 
ایاالت متحده توسط جمهوری اسالمی 
که  کرد  اعالم  آمریکایی  مقام  یک 
رژیم ایران از دستگیری، آزار و رفتار 
غیرمنصفانه با شهروندان آمریکایی برای 
فشار سیاسی بر دولت آمریکا استفاده 
اعالم  می کند و تصمیم گرفتیم خبر 
پاداش ۲۵ میلیون دالری برای یافتن 
رابرت لوینسون را همزمان با چهلمین 
دیپلمات های  گروگانگیری  سالگرد 

آمریکایی در ایران اعالم کنیم.

می گوید،  آمریکا  خارجه  وزارت 
در چرخه  اخیر  فعالیت های  »تشدید 
معضل  بر  ایران   هسته ای  سوخت 
جدی رژیم ایران علیه صلح و امنیت 
بین المللی تاکید می کند. اکنون زمان 
آن رسیده که جامعه جهانی در مقابل 
اخاذی هسته ای ]رژیم[ ایران بایستد. 
اگر دنیا نگران رفتار ایران است، باید 
فکرش را بکند که جمهوری اسالمی 
در صورت داشتن سالح هسته ای چه 

خواهد کرد!«
تیرماه ۱۳۹۷ منابع اطالعاتی اسرائیل 
جزییاتی از عملیات سّری موساد برای 
محرمانه   اطالعات  و  اسناد  سرقت 
مربوط به فعالیت های اتمی جمهوری 
اسالمی را منتشر کرد. در این عملیات 
دست  به  اسنادی  از  صفحه  هزاران 

در  در یک »مرکز محرمانه«  آمد که 
شورآباد )منطقه ای در جنوب تهران( 
مخفی شده بود. چند روز بعد از افشای 
بخشی از این اطالعات، آمریکا از برجام 

خارج شد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 
می گوید رژیم ایران در پروژه  محرمانه 
»آماد« ساخت سالح هسته ای را دنبال 

می کند.
در برخی رسانه ها این پروژه به اشتباه 
گزارش  در  می شود.  نوشته  »عماد« 
آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر 
سال  از  آژانس  سال ۲۰۱۵،  در  شده 
۲۰۰۵ از جزئیات این پروژه مطلع بوده 
سابق  سربازرس  هاینونن  اولی  است. 
گفته  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
بود قسمت های اصلی و عمده پروژه از 

سال ۲۰۰۳ متوقف شده و مدرکی دال 
بر ادامه فعالیت های پژوهشی از سال 
۲۰۰۹ به بعد به دست نیامده است اما 
آنچه ماموران اسرائیل از تهران سرقت 
کردند خالف این ادعا را نشان می دهد.

اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس 
سه شنبه ۳ فوریه )۱۳ اسفند(، اعالم 
کرد جمهوری اسالمی ایران سه سایت 
اتمی اعالم نشده دارد که قبالً در آنها 
فعالیت اتمی داشته اما تهران درخواست 
آژانس برای دسترسی بازرسان به آنها را 
بی پاسخ گذاشته است. امانوئل ماکرون 
و پس از آن اتحادیه اروپا از رژیم ایران 
آژانس همکاری  بازرسان  با  خواستند 
مواضع،  این  به  واکنش  در  اما  کند 
جمهوری  خارجه  وزارت  سخنگوی 
اسالمی اعالم کرد قرار نیست ایران به 
هر ادعای غیرواقعی و بی اساس آژانس 

پاسخ بدهد.

تحریم ۵ متخصص ...                                    از صفحه ۷

ولی رمضان شریف سخنگوی سپاه 
انتقادات  به  واکنش  در  پاسداران 
علیه  بهداشت  وزارت  مسئوالن 
برگزاری مراسم تشییع جنازه حسین 
خواند  »خودجوش«  را  آن  اسداللهی 
به  ملزم  را  و مدعی شد »سپاه خود 
ستاد  تصمیمات  و  تمهیدات  رعایت 
ملی مبارزه با ُکرونا دانسته و می داند 
سردار  پیکر  عمومی  تشییع  برای  و 

نداشته  برنامه ای  اسداللهی  حسین 
است و خودجوش بود!«

کوویدیِت  واژه ی  اخیر  روزهای  در 
کلمه  دو  ترکیب  از   Covidiot
Covid۱۹ )ویروس ُکرونای جدید( و 
Idiot )ابله، سفیه( به معنی فرد نادان 
بیماری  بودن  جدی  به  که  ابلهی  و 
ُکرونا و مقررات قرنطینه و فاصله گذاری 
اجتماعی بی اعتنایی می کند و خودش 

و دیگران را در خطر ابتال قرار می دهد کارناوال ُکرونا در اهواز ....                                   از صفحه1۶
وارد لغتنامه »Urban« شده است. در 
همین ارتباط نیویورک تایمز به شرح 
این مفهوم پرداخته که از سوی خود 
لغات  فرهنگ  وارد  و  رایج  شهروندان 

شده است.
و  مقامات کشوری  نظر می رسد  به 
لشکری جمهوری اسالمی از »رهبر« 
این  بارز  مصداق  پاسدارانش  سپاه  تا 
بالهت و نادانی و تهدید علیه دیگران 

هستند.
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برای  اسالمی  دریافت کمک های بین المللی =جمهوری 
نیاز به یک کانال  مالی شبیه 
اینستکس دارد اما نپیوستن 
به FATF از بزرگترین موانع 

دریافت این کمک هاست.
ل  و ا ی  منه ا خا در =علی   139۷ سال  فروردین 
»در  گفت،  سخنرانی  یک 
در  گذشته،  طول سال های 
مختلف، چندبار  دولت های 
می خواستند از بانک جهانی 
پول،  بین المللی  یا صندوق 
وام بگیرند، بنده نگذاشتم؛ 
ولی  گرفتم«.  را  جلویش 
بین المللی  از صندوق  حاال 
۵میلیارد  درخواست  پول 
دالر قرض شده است آنهم 
نفوذ  از  همه  که  حالی  در 
با  صندوق  این  در  آمریکا 

خبر هستند!
آبان  آمریکا  به =خزانه داری  را  مقرراتی   1398 ماه 
تصویب رساند که بر اساس 
آن دریافت این قبیل وام ها 
اجرایی  »سند  قالب  در 
با  نه  بشردوستا تجارت 
رعایت  به  مشروط  ایران« 

تحریم هاست.
می گوید  پمپئو  مشخص =مایک  ل  نا کا یک  ما 
کمک های  رسال  ا برای 
بشردوستانه باز گذاشته ایم 
کارزار فشار  تا ضمن حفظ 
کردن  دریغ  و  حداکثری 
پول از تروریست ها، بتوانیم 
بشردوستانه  کمک های  به 

ادامه بدهیم.
»کمپین ظریف« و البیگران =پمپئو برخالف دروغ های 
یک  »ما  کرد:  اعالم  رژیم 
میلیون دالر از راه سازمان 
تمی  ا نرژی  ا لمللی  بین ا
برای ساخت و اهدای تست 

ویروس ُکرونا اهدا کردیم.«
- در ایران اما مقابله با ُکرونا 
به  خامنه ای  فرمان  با  نیز 
دست سپاه پاسداران انقالب 
به  الیه  که  افتاده  اسالمی 
را بیشتر  الیه سیطره خود 

می کند.
حامد محمدی- اعتبار ۵۰ میلیارد 
دالری صندوق بین المللی پول برای 
مقابله با ُکرونا که قرار است در قالب 
وام به کشورها اعطا شود برای مالیان 
که زیر تحریم های آمریکا و »کارزار 
ته  به  کفگیرشان  حداکثری«  فشار 
دیگ خورده بسیار وسوسه انگیز است؛ 
گویی برای آنها نعمت »ُکرونا« این بار 

از آسمان )ماهان ایر( رسیده است!
به  پول  بوی  ایران  رژیم  رهبران 
مشام شان رسیده و شکم ها را صابون 
ُکرونا  با  مقابله  اسم  به  تا  زده اند 
بگیرند  سفره  این  از  چرب  لقمه ای 
میلیارد  وام ۵  برای دریافت  و رسماً 
پول  بین المللی  صندوق  از  دالری 
شرایطی  در  این  داده اند.  درخواست 
است که با وجود فساد سیستماتیک و 
حاکمیت یک نظام دزدساالر در ایران 
با فرض موافقت صندوق بین المللی با 
پرداخت این مبلغ یا بخشی از آن، با 
وجود سابقه ی فاسد رژیم در تأمین 
مالی تروریسم به شدت تردید وجود 
دارد که آیا این پول واقعا صرف مقابله 
و  مستقیم  یا  شد  خواهد  ُکرونا  با 
غیرمستقیم در جیب کارگزاران نظام 
حزب اهلل،  خرج  همزمان  و  می رود 

و  حوثی ها  حشدالشعبی،  حماس، 
جمهوری  به  وابسته  شبه نظامیان 

اسالمی می شود؟
نظام  زمامداران  که  حالی  در  آنهم 
بار دیگر موضوع آزادی نازنین زاغری 
انگلیسی  ایرانی-  دوتابعیتی  زندانی 
را در رابطه با دریافت ۴میلیون پوند 
بهای تانک های چیفتن را که قبل از 
انقالب به انگلیس پرداخت شده بود، 
با دولت بریتانیا مطرح کرده اند تا از 
شرایط ُکرونایی برای دریافت این پول 

نیز سوء استفاده کنند.
گروه  به  ایران  پیوستن  مخالفان 
اقدام مالی FATF که در رأس آنها 
پاسدار  نظام و سپاهیان  امنیتی های 
نظارت  دارند  قرار  اسالمی  انقالب 
نهادهای بین المللی بر سیستم مالی 
و تراکنش های بانکی و ارزی را مانع 
و  پاسداران  سپاه  مالی  فعالیت های 
شبه نظامی  گروه های  از  پشتیبانی 
عراق  سوریه،  در  مقاومت«  »جبهه 
به  را  آن  اگرچه  می دانند  لبنان  و 
صراحت عنوان نمی کنند ولی همین 
در  اسالمی  جمهوری  تا  شد  باعث 

فهرست سیاه FATF  قرار بگیرد.
می خواستند وام بگیرند، نگذاشتم!

رهبر  که  حالیست  در  اینهمه 
ادعا  گذشته  در  اسالمی  جمهوری 
از  وام  دریافت  مخالف  بود  کرده 
علی  است.  بین المللی  نهادهای 
 ۱۳۹۷ سال  فروردین  اول  خامنه ای 
طول  »در  گفت،  سخنرانی  یک  در 
دولت های  در  گذشته،  سال های 
مختلف، چندبار می خواستند از بانک 
جهانی یا صندوق بین المللی پول، وام 
را  جلویش  نگذاشتم؛  بنده  بگیرند، 
گرفتم؛ مقّدمات را فراهم کرده بودند 
که این کار را انجام بدهند. اینکه ما از 
بیگانه طلب بکنیم و متعّهِد در مقابل 
بزرگی  خطای  این  بشویم،  بیگانه 
است.« وی در ادامه ادعا کرد: »باید 

اقتصاد درون زا باشد!«
اکنون اما شرایط رژیم تحت رهبری 
بحرانی  با  است.  اضطراری  خامنه ای 
شیوع  از  پس  ایران  وضعیت  شدن 
ُکرونا، محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
جمهوری اسالمی دوباره میداندار شده 
علیه  عمومی  »دیپلماسی  اسم  به  و 

تحریم« با همکاری البیگران ایرانی و 
غیرایرانی حکومت موج تازه ای علیه 
این  تا  انداخته  راه  به  آمریکا  دولت 
دروغ را تکرار کنند که »تحریم ها مانع 
تامین دارو و اقالم پزشکی برای مردم 
شده است!« این ادعا در حالی مطرح 
شده که تا کنون صدها تُن کمک های 
محموله های  قالب  در  بشردوستانه 

دارویی و تجهیزات پزشکی از سوی 
بهداشت،  جهانی  سازمان  یونیسف، 
دولت های  همینطور  و  سرخ  صلیب 
قطر،  کویت،  ژاپن،  مثل  خارجی 
ترکیه، چین، بریتانیا، آلمان، فرانسه، 
ارسال  ایران  به  آذربایجان  و  روسیه 
مانعی  هیچ  بدون  کمک ها  و  شده 
همچنان ادامه دارد آنهم در شرایطی 
گوش  به  غیررسمی  خبرهای  که 
می رسد که برخی از این کمک ها به 
سوریه ارسال شده تا صرف مأموران و 
شبه نظامیان جمهوری اسالمی در آن 

کشور شود!
و  بطور کلی  آمریکا  دیگر  از سوی 
دولت ترامپ به ویژه هرگز مخالفتی 
به  بشردوستانه  کمک های  ارائه  با 
با وجود  است. چنانکه  نداشته  ایران 
مخالفت های رژیم ایران برای دریافت 
ایاالت  از  بشردوستانه  کمک های 
حسن  آمریکایی  مقام های  متحده، 

نّیت نشان دادند و همچنان پیشنهاد 
ارسال کمک های دارویی و درمانی را 
تکرار می کنند اما رژیم با وجود نیاز 
فراوان مردم به این کمک ها آن را رد 
می کند و ترجیح می دهد از صندوق 
بین المللی قرض کند آنهم در حالی 
بر  صندوق  این  در  آمریکا  نفوذ  که 

کسی پوشیده نیست!

در توضیح باید گفت که جمهوری 
کمک های  دریافت  برای  اسالمی 
مالی  کانال   یک  به  نیاز  بین المللی 
شبیه اینستکس دارد اما نپیوستن به 
FATF از بزرگترین موانع دریافت این 
کمک هاست. ضمن اینکه آمریکا نفوذ 
بین المللی  صندوق  در  فوق ا لعاده ای 
یا  پول  پرداخت هرگونه  و  دارد  پول 
ایران  به  بشردوستانه  محموله های 
واشنگتن  که  ضوابطی  رعایت  بدون 
مشخص کرده تقریباً غیرممکن است.

ادامه پروازهای هواپیمایی ماهان به 
چین، قرنطینه نکردن شهرهای آلوده 
به ُکرونا، تعطیل نکردن سازمان ها و 
زمینه  در  پنهانکاری  دولتی،  ادارات 
کردن  مخفی  و  ُکرونا  شیوع  و  ورود 
آمار مبتالیان به این ویروس، احتکار 
اقالم پزشکی و موادضدعفونی کننده 
با  مافیایی  باندهای  توسط  ضروری 
پشتیباتی کارگزاران حکومتی و سوء 

مدیریت و بی عرضگی مسئوالن ناالیق 
که در بحران های مشابه در گذشته در 
ارتباط با مصائب دیگر نیز تکرار شده 
بی اعتمادی  عوامل  مجموعه  است، 
مردم و جامعه بین المللی به یک رژیم 

سوپرتروریست است.
در  اسالمی  جمهوری  زمامداران 
اضمحالل  چنان  به  »کشورداری« 
بی سابقه ای رسیده اند که برای مقابله 
با شیوع ُکرونا حتی از کشیدن افسار 
اوباش و وفاداران متعصب خود در میان 
حزب اللهی  ها و بسیجی  ها برای بسته 
نگه داشتن اماکن زیارتی بر نمی آیند 
می زنند  فریاد  بلند  صدای  با  آنها  و 
کردند! غلط  دولت  و  حکومت  که 

از سوی دیگر،  گروهی از اقتصاددانان 
دلیل  این  ایران مطرح می کنند »به 
که وام صندوق بین المللی به دالیل 
بشردوستانه و انسانی است، مشکلی 
برای جابجایی آن به وجود نمی آید و 
با توجه به کانال هایی که خود صندوق 
در  پول  این  دارد،  پول  بین المللی 
اختیار بانک مرکزی ایران قرار خواهد 
گرفت« اما خزانه داری آمریکا در آبان 
تصویب  به  را  مقرراتی   ۱۳۹۸ ماه 
این  دریافت  آن  اساس  بر  رساند که 
قبیل وام ها نیز در قالب »سند اجرایی 
تجارت بشردوستانه با ایران« مشروط 

به رعایت تحریم هاست. 
جمهوری  چارچوب  این  طبق 
ماهیانه  است  ملزم  ایران  اسالمی 
اطالعات تجارت بشردوستانه خود را 
اجرای  و  کند  منتقل  خزانه داری  به 
این ساز و کار نیز تنها از طریق کانال 
سوئیس و اینستکس انجام می پذیرد 
عدم  و   FATF به  پیوستن  عدم  و 
 CFT تصویب دو کنوانسیون پالرمو و
جمهوری  گرفتن  قرار  به  نهایتاً  که 
اسالمی در در فهرست سیاه انجامید 
نقدی  دریافت  برای  مانع  بزرگترین 
نپذیرفتن  درواقع  کمک هاست.  این 
زمامداران  بزرگ  خیانت   FATF
ایران  مردم  به  اسالمی  جمهوری 
است تا در چنین بحرانی دست کشور 
ضروری  کمک های  به  رسیدن  از 

بین المللی کوتاه باشد.
بیانگر  عوامل  این  مجموعه 
که  ضدتحریم  موج  که  است  این 

جریان  و  ظریف  محمدجواد  توسط 
رنگارنگ  وابستگان  و  اصالح طلب 
رژیم و دستگاه تبلیغاتی و البیگران 
برو  مرزی رژیم از جمله با بلندگوی  
اپوزیسیون  و  ترامپ  ضد  چپ های 
برای  چندان  افتاده  راه  به  صادراتی 
تهران کارگشا نیست زیرا بجز معاون 
وزیر خارجه روسیه، سخنگوی وزارت 
خارجه چین و نخست وزیر پاکستان 
ظریف،  ادعای  به  این،  از  کسی 
جهانی«  رشد  حال  در  »کمپین 

حمایتی نکرد!
بیش  ایران  رژیم  که  شرایطی  در 
از  عبور  برای  دیگری  زمان  هر  از 
ویروس  با  مقابله  جمله  از  بحران  
به  بین المللی  کمک های  به  ُکرونا 
تغییر  بجای  دارد  نیاز  آمریکا  ویژه 
ارائه  بدون  بحران زا،  سیاست  های 
استنادی  قابل  مدرک  و  دلیل  هیچ 
آمریکا و اسرائیل را متهم به »حمله 
از  همزمان  و  می کند  بیولوژیکی« 
عراق  در  نیابتی اش  گروه های  طریق 
با راکت پرانی به پایگاه  های آمریکایی 

چوب در النه زنبور می  کند.
ویروس  همدست  ایران  رژیم 

ووهان
آمریکا،  خارجه  وزیر  پمپئو  مایک 
ضمن   ،۹۸ اسفند   ۲۷ سه شنبه 
علیه  تازه  تحریم های  وضع  اعالم 
نهاد  یک  اتمی،  دانشمند  چند 
تعدادی  و  اسالمی  جمهوری  دولتی 
فرد و شرکت خارجی به اتهام نقض 
تحریم ها گفت، »مردم ایران حقیقیت 
عامل  ووهان  ویروس  می دانند:  را 
مرگ است و رژیم ایران نیز همدست 
آن است. ما می خواهیم کمک کنیم و 
به پیشنهاد خود برای کمک به ایران 

از راه های مختلف ادامه می دهیم.«
کانال  یک  »ما  داد،  توضیح  پمپئو 
کمک های  ارسال  برای  مشخص  و 
بشردوستانه باز گذاشته ایم تا بتوانیم 
ضمن حفظ کارزار فشار حداکثری و 
به  تروریست ها،  از  پول  کردن  دریغ 

کمک های بشردوستانه بدهیم.«
وزیر خارجه آمریکا افزود، »مقامات 
به  کمک  برای  برنامه  بجای  ایران 
به  که  کمکی  کردن  قبول  و  مردم 
برای چند هفته  آنها پیشنهاد شده، 
در مورد ویروس ووهان دروغ گفتند.«

مایک پمپئو همچنین گفت: »رژیم 
ناکارآمدی  مسئولیت  قبول  از  ایران 
شدید و رفتارهای خطرناک در قبال 
و  می کند  خالی  شانه  خودش  مردم 
ایران ۴۱ سال است  متاسفانه مردم 

شاهد این دروغ های رژیم هستند.«
دروغ های  برخالف  ادامه  در  او 
رژیم  البیگران  و  ظریف«  »کمپین 
از  دالر  میلیون  یک  »ما  کرد:  اعالم 
اتمی  انرژی  بین المللی  سازمان  راه 
برای ساخت و اهدای تست ویروس 
ُکرونا اهدا کردیم. از دولت ایران هم 
وضعیت،  این  سایه  در  می خواهیم 
غیرقانونی  که  را  کسانی  تمامی 

بازداشت شده اند آزاد کند.«
پمپئو همچنین بار دیگر از حکومت 
ایران خواست تا تمامی آمریکایی هایی 
را که به ناحق در ایران زندانی شده اند 
در اقدامی بشردوستانه بی درنگ آزاد 

کند.
با  مقابله  که  گذشته  ماه  یک  طی 
ُکرونا پس از دروغ ها و پنهانکاری های 
سرعت  به  شد  آغاز  ایران  در  رژیم 
نیروهای مختصص عقب رانده شدند 
شدند  عرصه ای  میداندار  نظامی ها  و 
با  ندارند!  آن  در  تخصصی  هیچ  که 
حکم علی خامنه  ای به بهانه »حمله 
بیولوژیکی« نیروهای مسلح »قرارگاه 
زیستی« تشکیل داده و کنترل اوضاع 
نظامی  ها  دست  به  حاضر  حال  در 
انقالب  پاسداران  سپاه  است.  افتاده 
را  اسالمی الیه به الیه سیطره خود 
بیشتر می کند از جمله انتقال سرتیپ 
مهدوی  اخوان  احمد  پاسدار  دوم 
زمینی سپاه  نیروی  بهداری  فرمانده 
پاسداران به وزارت بهداشت که ظاهرا 
این  وزیر  نمکی  سعید  درخواست  با 

وزارتخانه صورت گرفته است!

سوپرتروریست  ها و شرکای ُکرونا وام 
۵ میلیارد دالری می خواهند!

همان   نهادهای امنیتی و نظامی که آبان ماه 1۵۰۰ نفر را قتل عام کردند 
و با دو موشک سرنشینان هواپیمای اوکراینی را کشتند، اکنون ظاهرا 

برای حفاظت از جان همان مردم در مقابل ُکرونا بسیج شده اند!

علی خامنه  ای در مراسم رژه در کنار حسین سالمی، محسن رضایی و یحیی رحیم صفوی
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