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=در انتظار نتیجه نهایی انتخابات بحث برانگیز آمریکا، جمهوری اسالمی فعالیت های هسته ای خود را گسترش می دهد. 
این در حالیست که منافع ملی آمریکا در صدر سیاست های هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات قرار دارد. 

2 ادامه در صفحه

تجربه ای فراتر از حزب و فرد و رسانه ها

مردم ایران از ابتدای سال 1399 به دلیل 
شدن  وخیم تر  و  ُکرونا  ویروس  شیوع 
را  بیشتری  فشار  اقتصادی،  مشکالت 
نیروی  اخراج گسترده  متحمل می شوند. 
کار و تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای 
با  خانواده  میلیون ها  کوچک سبب شده 
تأمین  برای  و  روبرو شوند  درآمد  کاهش 
زیر  زندگی  هزینه های  ضروری ترین 

فشار های شدید قرار بگیرند.
از سوی دیگر در حالی که بیماری کووید19 
روند عادی زندگی و شرایط روانی جامعه را 
به شدت تحت تأثیر قرار داده، از تصمیمات 
الزم و کارشناسی شده برای مهار بیماری 
خبری نیست و آنچه نیز به عنوان »تدبیر« 
و »راهکار« اعالم می شود عمدتا یا نوشدارو 
پس از مرگ سهراب است و یا اصال اجرا 

نمی شود.
رئیس ستاد به اصطالح مّلی مقابله با کرونا، 
حجت االسالم حسن روحانی، تا چند ماه 
پس از شیوع ُکرونا از بازگشت زندگی به 
کاماًل  برآوردی  و  روال عادی خبر می داد 
ایران  در  ُکرونا  اپیدمی  روند  از  برعکس 
داشت. مقامات اجرایی حاضر در این ستاد 
نیز غالباً افرادی بی عمل هستند که یا گوش 
و چشم به ارزیابی های غلط رئیس دولت 

دارند و یا به مداحی »رهبر« مشغولند.
کارشناسان پزشکی و علمی حاضر در این 
ستاد نیز از سوی مقامات حکومتی نادیده 
انوشیروان  گفته  به  و  می شوند  گرفته 
محسنی  بندپی استاندار تهران طرح های 
کارشناسان در ستاد ملی ُکرونا از سوی افراد 

»غیرمتخصص« وتو می شود.....
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2 ادامه در صفحه

با اسم رمز »معیشت مردم«
نبرد برای خوردن و بردن بیشتر از 

»سفره انقالب«!

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

و  باشد  چه  نتیجه    اینکه  از  نظر  دارد. صرف  ادامه  آمریکا  انتخابات  سر  بر  مناقشه 
چه کسی برای چهار سال آینده ساکن کاخ سفید شود، موضوع طرح تقلب و سوء 
استفاده از رأی به شکلی که ممکن باشد نتیجه ی انتخابات را تغییر دهد، برای جوامِع 
باز بسیار مهم است و دموکراسی ها و مدافعان آنها در کشورهای مختلف می بایست 
از منافع گروهی و حزبی و تمایالت شخصی درباره آن تأمل کنند زیرا  بسی فراتر 
به ویژه در عصر دستکاری های الکترونیک، تبدیل تقلب و یا ادعای تقلب، به یک 

رویه، برای همه دموکراسی ها خطرناک است. ....

تیتر    دو

سرمقاهل

دونالد ترامپ: 
رسانه ها از کاهش 
85درصدی مرگ 

 و میر ُکرونا در 
آمریکا کمتر 

صحبت می کنند

چه کسانی از 
بازگشت احتمالی 

آمریکا به برجام نفع 
می برند؟ مخالفان 

چه می گویند؟
اعالم پیروزی جو بایدن در انتخابات 
جمهوری  مقامات  امیدواری  آمریکا 
اسالمی به بازگشت ایاالت متحده به 

توافق اتمی را بیشتر کرده است.
انتخاباتی در  در اوج کشمکش های 
آمریکا آژانس بین المللی انرژی اتمی 
اورانیوم در  گزارش داد میزان ذخایر 
مجاز  برابر حد  از ۱2  بیش  به  ایران 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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معاون دستیار وزیر خارجه 
آمریکا:

دولت ترامپ 
مایل به مذاکره 
مستقیم با رژیم 

ایران بود اما 
تهران نپذیرفت

۶ ادامه در صفحه

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )196(- احمد احرار

۱۷ ادامه در صفحه

اورشلیم پست:کدام دو شورای رقیب 
منتظر حکومت در ایران هستند؟

۱2 ادامه در صفحه

سقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :

۶ ادامه در صفحه

۱8 ادامه در صفحه

۷ ادامه در صفحه
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عوارض وحشتناک دندان 
پوسیده بر بدن

بایدها و نبایدهای روش 
صحیح حمام کردن

رئیس  ماکرون  است.امانوئل  رسیده 
مرکل  آنگال  و  فرانسه  جمهوری 
صدراعظم آلمان در پیام های تبریک 
خود به جو بایدن و کاماال هریس با 
برای  ترامپ  دونالد  از سیاست   انتقاد 
با  مورد همکاری  در  برجام  از  خروج 
آمریکا در چارچوب توافق اتمی اعالم 

آمادگی کردند.

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
اف بی آی تحقیقات در مورد ادعای تقلب در 

انتخابات را آغاز کرده است
۳ ادامه در صفحه

امید به طلوعی بهتر برای ایرانیان
۴ ادامه در صفحه

بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در سالگرد اعتراضات فاکس نیوز:
سراسری آبان98:

جمهوری اسالمی در انتظار ورود 
جو بایدن به کاخ سفید

با نهایت اندوه مرگ پدر نازنین و بزرگ خاندانمان را به 
آگاهی شما دوستان همدل و همراه مي رسانیم.

دکتر غالمحسین کاظمیان
 دیپلمات برجسته ای که زندگی و عمر را وقف خدمت 
به ایران کرد و تا واپسین دم زندگی به آن سرزمین و 
امروز)14نوامبر ۲۰۲۰(  مردمانش وفادار ماند، سحرگاه 
از میان ما رفت و اندوهی ماندگار برای ما بجا گذاشت. 
و  تدفین  مراسم  برگزاری  مانع  کرونا  بالی  که  آنجا  از 
یادبودی درخور برای اوست از همه شما دوستان و یاران 

گرامی پوزش مي خواهیم.
برگزاری مراسم یادبود پدر به بهار آینده موکول مي شود 

و به آگاهی همه دوستان گرامی خواهد رسید.
پریسا، آتوسا و نازیال کاظمیان

درگذشت

=کیهان درگذشت شادروان دکتر غالمحسین کاظمیان را به همه 
بازماندگان به ویژه خانواده  محترم کاظمیان تسلیت می گوید.
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 واکنش ناگزیِر آسیب دیدگان
 در برابر گلوبالیسم



صفحه Page 2 - ۲ - شماره 1۷54 
جمعه ۳۰ آبان ماه تا پنجشنبه ۶ آذر ماه ۱۳۹۹خورشیدی

فوق تخصص  هاشمیان  محمدرضا 
این  علمی  کمیته  عضو  و  آی سی یو 
ستاد نیز چند روز پیش اعالم کرد که 
با نظرات مسئوالن  به دلیل مخالفت 
ستاد  این  علمی  کمیته  از  را  او  عذر 

خواسته اند.
به بیان دیگر ستاد عریض و طویل 
مقابله با ُکرونا یعنی یک جمع پرادعا 
برگزار  هیئتی  جلسات  که  ناتوان  و 
دستاورد  و  نتیجه   هیچ  و  می کنند 

کارآمدی ندارند.
ُکرونا  با  مبارزه  ملی  در ستاد  آنچه 
از  خروار  نمونه  مشتی  دارد،  جریان 
مختلف  بخش های  مدیریت  وضعیت 
است.  گذشته  دهه  چهار  طی  کشور 
و  می دهند  دستور  ناشایست  افرادی 
تکلیف تعیین می کنند و افراد شایسته 
یا حذف می شوند یا صدایشان از سوی 
مسئوالن و مقامات شنیده نمی شود. 
نتیجه این روند همین انحطاط فراگیر 
و روند قهقرایی اقصاد است که همزمان 
جامعه و فرهنگ نیز در آن فرو رفته و 

غرق می شود.
بحران تمام عیار و جنگ 

قدرت جناح ها
مزمن  مشکالت  و  ُکرونا  شیوع 
فشارهای  ایران،  اقتصاد  ساختاری 
مالی و معیشتی اقشار متوسط، ضعیف 

و تنگدست را افزایش داده است.
ارز،  رانت  تخصیص  از  ناشی  فساد 
مواد  و  اساسی  کاالهای  واردات  روند 
اولیه را با مشکل روبرو کرده و از سوی 
خالی  و  نفتی  درآمدهای  نبود  دیگر 
مقامات  عملکرد  نتیجه  خزانه،  شدن 
جمهوری اسالمی و حفره های عمیق 
در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان 

کرده است.
در شرایط  یک بحران تمام عیار که 
می تواند به فروپاشی اقتصادی کشور 
منتهی شود، مقامات جمهوری اسالمی 
خود  وظایف  به  عمل  با  اینکه  بجای 
حرص  بر  شوند،  اوضاع  بهبود  سبب 
زدن جهت کسب منافع بیشتر تمرکز 
کرده اند. نه تنها این، بلکه قوای سه گانه 
نظام بطور کلی بجای انجام وظایف خود 
و خدمتگزاری به جامعه، با دخالت در 
کار یکدیگر مرتب به تخریب و رقابت 

جناحی مشغول هستند.
دور  سیزدهمین  شدن  نزدیک 
مزید  نیز  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تا جریان ها و جناحین  بر علت شده 
حکومتی برای تسخیر رانت پرورترین 
نهاد جمهوری اسالمی یعنی »دولت« 

خیز بردارند.
درگیری  که  بستریست  چنین  بر 
»دولت  و  انقالبی«  »مجلس  میان 
بیشتر  ماهی  چند  که  تدبیروامید« 
به عمرش نمانده رو به افزایش است. 
نمایندگان مجلس یازدهم که بیشتر 
رقیب  و  منتقد  اصولگرایان  از  آنها 
با شعارهای  می روند،  به شمار  دولت 
فساد،  با  مبارزه  درباره  دهان پر کن 

برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و 
پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم 
در  بدو حضور  از  اما  آمدند  کار  روی 
صحن مجلس شورای اسالمی به شاخ 
مشغول  دولت  برای  کشیدن  شانه  و 
همان  برای  کاری  آنکه  بدون  شدند 
خود  انتخاباتی  حوزه  رأی دهندگان 

کرده باشند!
خروجی عملکرد نمایندگانی که خود 
را تشکیل دهندگان »مجلس انقالبی« 
»هیچ«  اقتصادی  حوزه  در  می دانند 
بوده است. اظهارات و انتقادات آنها تنها 
ابزاری برای تخریب دولت است و حتی 
از این رقابت نیز نمی توانند برای راندن 

دولت به مسیر درست استفاده کنند.
از آنسو، دولت نیز وارد دور لجبازی با 
مجلس شورای اسالمی شده بطوری که 
رسانه های داخلی پر از اظهارات مقامات 
علیه  مجلس  نمایندگان  و  دولتی 
یکدیگر است. آنها در این رقابتی که 
به صورت عمومی به صحنه برده اند نیز 
حاضر نیستند با عمل مثبت و خدمت 
به مردم، حریف را در افکار عمومی به 
زمین بزنند! بلکه همگی روش اتهام زنی 
و برچسب و موج تبلیغات منفی علیه 

همدیگر را به کار می بندند.
»معیشت  وضعیت  میان  این  در 
برای  طرفین  ابزار  از  یکی  به  مردم« 
کوبیدن هم تبدیل شده است! یکی از 
مضحک ترین و تأسف بارترین اقداماتی 
که در این زمینه انجام گرفته، کمک 
معیشتی به مردم تنگدست برای تهیه 

نیاز های غذایی است.
مجلس شورای اسالمی اواخر تابستان 
امسال طرح »تأمین کاالهای اساسی« 
را تصویب کرد که بر اساس آن قرار 
بود به ۶۰ میلیون ایرانی، معادل ۷۵ 
به  یارانه ای  از جمعیت کشور،  درصد 
صورت کوپن الکترونیک برای تأمین 

مواد غذایی پرداخت شود.
اعالم  طرح  این  با  ابتدا  از  دولت 
مالی  منابع  نه  گفت  و  کرد  مخالفت 
نه  و  است  موجود  طرح  انجام  برای 
امکان ارائه کارت های الکترونیک. این 
مجلس  در  تصویب  از  پس  اما  طرح 
اما شورای  نگهبان شد  راهی شورای 
نگهبان نیز هفته گذشته با فشار دولت 
و به دلیل »نبود منابع کافی« این طرح 

را رد کرد.
با اینهمه، حسن روحانی دو روز پس 
از رد این طرح، در جلسه هیئت دولت 
از طرحی مشابه برای کمک به اقشار 
تنگدست رونمایی کرد و گفت این طرح 

از پایان آذرماه اجرا خواهد شد!
قضائیه  قوه  سبک  به  عدالت 
آزادی  و  معترضان  اعدام  با 

فاسدان اقتصادی
در این میان، قوه قضاییه نیز در کنار 
قوای مقننه و مجریه به صحنه تئاتری 
تبدیل شده که ابراهیم رئیسی رقیب 
انتخاباتی حسن روحانی در سال ۱۳۹۶ 
فراموش  را  فساد  با  مبارزه  شعارهای 
کرده و در حال توسعه ی باند خودش 

است.
سیدابراهیم رئیسی پس از آنکه در 
اسفند ۱۳۹۷ از سوی علی خامنه ای 
به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، در 
ابتدا یک پاکسازی در سطح مدیران 
در  که  داد  انجام  قوه  این  اول  حلقه 
اصل برای جایگزینی مهره های خودش 

ضروری به نظر می رسید!
او در حالی که تالش می کند با کمک 
اطالعات  سازمان  و  اطالعات  وزارت 
و  سیاسی  فعاالن  بر  را  عرصه  سپاه 
حتی  و  کند  تنگ تر  صنفی  و  مدنی 
دار  باالی چوبه  را  معترضان خیابانی 
بفرستد، اما اعضای مافیاهای اقتصادی 
فعالیت   به  و  رد شده  دستش  زیر  از 
البته  رئیسی  می دهند.  ادامه  را  خود 
دخالت  نیز  مجلس  و  دولت  کار  در 
جهت  اقتصادی  راهکارهای  و  کرده 
نیازمند  خانواده های  وضعیت  بهبود 

ارائه می دهد!
رئیس قوه قضائیه در حالی از »بحران 
که  می گوید  سخن  مردم«  معیشت 
متهمان فساد اقتصادی نه تنها آزادانه 
از  بلکه یکی  مشغول فعالیت هستند 
آنها با سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

قرارداد کالن نیز می بندد.
اسحاق  برادر  جهانگیری  مهدی 
جهانگیری معاون اول حسن روحانی 
که  اقتصادیست  مفسدان  جمله  از 
در  تومانی  میلیارد   ۱۰۰۰ وثیقه  با 
این  می برد.  بسر  زندان  از  بیرون 
کرمان« همچنان  متهم عضو »حلقه 
با  را  رانتخواری خود  مافیایی و  شبکه 
قراردادهای میلیاردی فعال نگه می دارد.

گذشته  هفته  جهانگیری  مهدی 
میلیارد  هزار   2۰ ارزش  به  قراردادی 
تومان یا قرارگاه »خاتم  االنبیاء« وابسته 
به سپاه پاسداران انقالب اسالمی امضا 
با  قرارداد کالن وی  کرد که سومین 
سپاه پاسداران پس از سپردن وثیقه و 

آزادی موقت از زندان است!
قابل توجه اینکه نهاد بازداشت کننده 
 ۱۳۹۶ مهرماه  در  جهانگیری  مهدی 
سازمان اطالعات سپاه انقالب اسالمی 
بود! همکاری تنگاتنگ اقتصادی مهدی 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  جهانگیری 
نظام  مقامات  می دهد  نشان  اسالمی 
اگرچه در جریان ها و جناحین مختلف 
دیده می شوند اما به عنوان سرنشینان 
»کشتی نظام« همگی مشترک المنافع 

هستند.
جمهوری  که  است  توجه  قابل 
اسالمی نه تنها جدا در حوزه بین الملل 
بحران آفرین و ناسازگار و تنش زاست 
بلکه در عرصه داخلی نیز تا گلو به فساد 
آلوده است و علیه منافع مردم حرکت 
می کند و در این راه »فقر« و »فالکت« 

را عامدانه به جامعه تحمیل می کند.
در این میان، مردم بیشترین هزینه ها 
معیوبی  و  فاسد  ساختار  بابت  را 
به  همچنان  مقاماتش  که  می پردازند 
خوردن و بردن هرچه بیشتر از »سفره 

انقالب« ادامه می دهند.
روشنک آسترکی

ی  هسته ا لیت های  فعا گسترش 
جمهوری اسالمی نگرانی های عمیقی 
اروپایی  را دامن زده است. سه عضو 
توافق هسته ای در پی انتشار آخرین 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
بار  را  خود  نگرانی های  بیانیه ای  در 
دیگر بیان کردند. در ابتدای این بیانیه 
آمده است »ما به سختی تالش کردیم 
آشکارا  بارها  و  شود  حفظ  برجام  تا 
هسته ای  توافق  از  آمریکا  خروج  از 
ابراز  ایران  علیه  تحریم ها  اعمال  و 
مانند  اقداماتی  برای  و  تاسف کردیم 
راه اندازی مکانیسم مالی اینستکس را 
برای تجارت قانونی تالش کردیم.« در 
ادامه ی این بیانیه سه کشور اروپایی 
عضو برجام یادآوری می کنند که در 
جمهوری  گذشته  نیم  و  سال  یک 
اسالمی »در موارد مختلف« تعهدات 
جدی«  صورت  »به  را  خود  اتمی 
نقض کرده است. در آخرین گزارش 
آژانس نیز اشاره می شود که جمهوری 
اسالمی در حال حاضر اورانیوم را در 
حد ۴.۵ درصد غنی ساخته و حجم 
اورانیوم غنی سازی شده این کشور به 
برابر حد  ۳۶۰۰ کیلوگرم، یعنی ۱2 

مجاز در برجام رسیده است.
زیر پا گذاشتن تعهدات برجام 

توسط جمهوری اسالمی
در اشاره به نقض تعهدات جمهوری 
به  ویژه  به  بیانیه  این  در  اسالمی 
تحقیق روی سانتریفیوژ های پیشرفته 
و  »آی آر۴«  ام«،  »آی آر2  نوع  ار 
»آی آر ۶« اشاره می شود که به گفته 
اروپایی ها باید بالفاصله متوقف شود. 
در  اتمی   انرژی  بین المللی  آژانس 
گزارش خود راه اندازی سانتریفیوژهای 
»آی آر۴« و »آی آر ۶«  را تائید کرده 
گاز  تزریق  از  همچنان  آژانس  است. 
سانتریفیوژها  این  به  هگزافلوراید 
خبر  شده اند،  راه اندازی  نطنز  در  که 
می دهد. ۱2 تیرماه امسال وقوع یک 
انفجار در تأسیسات نطنز به تخریب 
مرکز مونتاژ سانتریفیوژها منجر شد. 
علی  مشاور  دهقان  حسین  اگرچه 
خامنه ای در صنایع دفاعی روز جمعه 
انفجار  این  که  آبان  مدعی شد   ۳۰
یک »خرابکاری صنعتی« بوده اما به 
نظر می آید که اسرائیل در این عملیات 

دست داشته است.
بسیاری انتشار این گزارش از سوی 
بی   را  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
بایدن، در صورت  ورود جو  با  ارتباط 
تائید نتایج انتخابات جنجال برانگیز ۳ 
نوامبر 2۰2۰، نمی دانند. البته بر مبنای 
آخرین نتایج بازشماری بخشی از آرای 
جورجیا که جو بایدن را برنده انتخابات 
در این ایالت اعالم کرده و آنطور که 
برخی رسانه ها نوشته اند، تصمیم قضات 
ایالت های پنسیلوانیا و آریزونا مبنی بر 
رد شکایت وکالی دونالد ترامپ، بعید 
آینده  ژانویه  که 2۰  می رسد  نظر  به 
رئیس  جمهوری  به عنوان  بایدن  جو 
سوگند  سفید  کاخ  در  آمریکا  آینده 
یاد نکند. در این رابطه سخنان رابرت 
اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید، 
ملی  امنیت  مشاور  است.  تأمل  قابل 
کاخ سفید در حاشیه همایش مجازی 
»امنیت جهانی« گفت حتا در صورت 
عدم پذیرش شکست از سوی دونالد 
انتقال قدرت به شکل آرام و  ترامپ، 

قانونی صورت خواهد گرفت.
مشکالت بازگشت آمریکا به برجام

روبرت  سخنان  از  دیگری  بخش 
مشاور  است.  توجه  قابل  نیز  اوبراین 
امنیت ملی کاخ سفید تیم جو بایدن 
»که  خواند  حرفه ای«  »گروهی  را 
پیش از این نیز در کاخ سفید فعالیت 
و  جمهوریخواه  احزاب  داشته اند.« 
دمکرات اگر در مورد بسیاری از مسائل 
اختالف نظرهای جدی و عمیق داشته 
باشند، در چند مورد همیشه در یک 
جبهه قرار داشته اند از جمله دفاع از 
منافع ملی آمریکا و تالش برای تامین 
امنیت این کشور که در صدر اهداف 

آنها قرار دارد.
کوتاهی  خبر  امسال  تابستان  در 
در برخی رسانه ها مبنی بر ترور یک 

دخترش  و  لبنانی  تاریخ«  »استاد 
خیابان  در  موتورسوار  دو  توسط 
تهران  سابق(  )سلطنت آباد  پاسداران 
منتشر شد که توجه بسیاری را جلب 
نکرد. هفته گذشته نیویورک تایمز در 
مقام   ۴ اظهارات  بر  مبتنی  گزارشی 
امنیتی آمریکایی فاش ساخت که این 
فرد عبداهلل احمد عبداهلل مرد شماره 
ابومحمد  نام  با  که  بوده  القاعده   دو 
مقتول  است.  المصری شناخته شده 
دوم نیز مریم دختر ابومحمد المصری 
و بیوه ی حمزه یکی از پسران اسامه 
گذشته  سال  که  است  بوده  بن الدن 
کشته شد. روزنامه اسرائیلی جروزالم 
پست  نیز در گفتگو با دو منبع امنیتی 
این کشور خبر نیویورک تایمز را تائید 
ابومحمد  که  نفری  دو  است.  کرده 
امصری و دخترش را به قتل رسانده اند 
نهاد  موساد  مامورین  از  دو  هر  گویا 
ابومحمد  بوده اند.  اسرائیل  امنیتی 
سازماندهی  در  دخترش  و  المصری 
آمریکا  در  تروریستی  عملیات   دو 
اسرائیل  رسانه های  داشته اند.  دست 
می نویسند ترور این دو نفر به خواست 

آمریکا انجام گرفته است.
اعالم  ز  ا پس  خبر  ین  ا ر  نتشا ا
در  بایدن،  جو  پیروزی  غیررسمی 
کنار گزارش جدید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، به گفته برخی از مفسران 
می تواند نوعی فشار بر رئیس  جمهوری 
جریان  در  که  باشد  آمریکا  آینده 
به  بازگشت  وعده ی  انتخاباتی  کارزار 
برجام را داده بود. البته جو بایدن در 
مقاله ای  و  تایمز  نیویورک  با  گفتگو 
تلویزیونی  شبکه  تارنمای  در  که 
سی ان ان منتشر شده، این بازگشت را 
مشروط اعالم کرده است. جو بایدن 
می نویسد: »اگر ایران کامال خود را با 
ایاالت  دهد،  انطباق  هسته ای  توفق 
شروع  نقطه  عنوان  به  هم  متحده 
خواهد  باز  توافق  به  دیگر  مذاکراتی 
گشت.« در گفتگو با نیویورک تایمز 
کامل  اجرای  خواهان  بایدن  جو  نیز 
سوی  از  آن  مقدمه ی  حتا  و  برجام 
جمهوری اسالمی شده بود. یادآوری 
می شود که متن توافقنامه هسته ای به 
تعهدات جمهوری اسالمی برای تامین 
امنیت و ثبات در خاورمیانه نیز اشاره 

کرده است.
نگرانی های مشترک دو سوی 

اقیانوس آتالنتیک
بازگشت آمریکا به برجام برای آغاز 

مذاکرات در مورد دیگر مشکالت چون 
حمایت جمهوری اسالمی از گروه های 
برنامه های  و  منطقه  در  تروریستی 
خواست های  جمله  از  موشکی اش 
نیز  برجام  عضو  اروپایی  کشورهای 
خارجه  وزیر  پمپئو  مایک  هست. 
رئیس  جمهوری  با  اخیرا  که  آمریکا 
فرانسه در پاریس مالقات داشته است 
در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو 
می گوید رئیس  جمهوری فرانسه نیز 
معتقد است که »شرایط سال 2۰2۰ 
با سالی که برجام امضا شد متفاوت 
است.« مایک پمپئو در ادامه می افزاید  
»انتظارات فرانسه، آلمان و بریتانیا از 
سازگاری  آمریکا  انتظارات  با  ایران 
راه های  درباره  اگر  حتا  دارد،  بسیار 

اختالف  خواست ها  این  به  دستیابی 
نظر وجود داشته باشد.«

لغو تحریم های اخیر  این میان،  در 
خزانه اری آمریکا که ربطی به برنامه 
هسته ای ندارند و در ارتباط با سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و فعالیت های 
رسیده اند  تصویب  به  تروریستی اش 
نیز برای جو بایدن ساده نخواهد بود. 
باید  نخست  تحریم ها  این  لغو  برای 
سپاه پاسداران را از فهرست گروه های 
تروریست و حامی تروریسم خارج کرد. 
به  راهی که در شرایط کنونی ساده 

نظر نمی آید. 
جمهوری اسالمی نیز بازگشت خود 
به  مشروط  را  برجامی  تعهدات  به 
هسته ای  توافق  به  آمریکا  بازگشت 
هرگونه  و  کرده  شرط  و  قید  بدون 
آن  به  وابسته  را  جدیدی  مذاکره 
شرایطی  چنین  در  است.  دانسته 
مشکل به نظر می رسد که در ماه های 
اولیه حضور جو بایدن در کاخ سفید 
شاهد بازگشت آمریکا به برجام باشیم.

در  آمریکا  نماینده  ولکات  جکی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، اقدامات 
در گسترش  اسالمی  اخیر جمهوری 
»تالش  را  تمی اش  ا لیت های  فعا
واضحی برای اخاذی« خواند و افزود 
»این اقدام ها نه بن بست فعلی را حل 
ایران تخفیفی در  برای  نه  می کند و 
داشت.«   خواهد  همراه  به  تحریم ها 
برخالف  نیز  اسالمی  جمهوری  در 
دولت، کم نیستند کسانی که معتقدند 
مذاکرات با آمریکا امکانپذیر نیست و با 
جو بایدن در کاخ سفید هم گشایشی 
که مقامات تهران انتظار آن را دارند 
هفته نامه  بود.  نخواهد  بیش  سرابی 
»صبح صادق« که توسط دفتر سیاسی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی منتشر 
می شود، در یادداشتی می خواهد تا با 
بایدن،  جو  جمهوری  ریاست  شروع 
خارجه  وزارت  از  هسته ای  پرونده 
گرفته شده و دوباره به شورای عالی 

امنیت ملی سپرده شود.
در این یادداشت بازگرداندن پرونده 
با  ملی  امنیت  عالی  به شورای  اتمی 
رفتار  دالیلی چون »زیر نظر گرفتن 
از »خسارت های  آمریکا«، جلوگیری 
ادامه دار برجام« و ممانعت از »مذاکره 
برجام«  دل  در  منطقه ای  و  موشکی 
پرونده  مسئولیت  می شود. توجیه 
اختیار  در   ۱۳۹2 سال  تا  هسته ای 
شورای عالی امنیت ملی بود ولی در 
روحانی  حسن  خواست  به  سال  آن 

تا  بود  شده  تشکیل  دولت اش  که 
کند،  پیگیری  را  هسته ای  مذاکرات 
به وزارت خارجه منتقل شد. اگرچه 
با  ارتباط  در  مذاکره  انتقال  وجود  با 
خارجه،  وزارت  به  هسته ای  پرونده 
با  هنوز  موردی  در هر  تصمیم گیری 
شورای عالی امنیت ملی و البته زیر 
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی  نظر 
می رسد  نظر  به  حاال  است.  اسالمی 
هدف سپاه پاسداران از انتقال پرونده 
هسته ای به شورای عالی امنیت ملی، 
کنار گذاشتن دولت حسن روحانی از  
و  آمریکا  با دولت  احتمالی  مذاکرات 
اروپا پس از روی کار آمدن دولت جو 

بایدن است. 
احمد رأفت

جمهوری اسالمی در انتظار ورود جو بایدن
 به کاخ سفید

=در انتظار نتیجه نهایی انتخابات بحث برانگیز آمریکا، جمهوری اسالمی فعالیت های 
این در حالیست که منافع ملی آمریکا در صدر  را گسترش می دهد.  هسته ای خود 

سیاست های هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات قرار دارد. 

از صفحه 1

مناقشه بر سر انتخابات آمریکا ادامه 
چه  نتیجه    اینکه  از  نظر  صرف  دارد. 
باشد و چه کسی برای چهار سال آینده 
ساکن کاخ سفید شود، موضوع طرح 
تقلب و سوء استفاده از رأی به شکلی 
انتخابات را  که ممکن باشد نتیجه ی 
تغییر دهد، برای جوامِع باز بسیار مهم 
است و دموکراسی ها و مدافعان آنها در 
کشورهای مختلف می بایست بسی فراتر 
تمایالت  و  و حزبی  گروهی  منافع  از 
شخصی درباره آن تأمل کنند زیرا به 
ویژه در عصر دستکاری های الکترونیک، 
تبدیل تقلب و یا ادعای تقلب، به یک 
رویه، برای همه دموکراسی ها خطرناک 

است. 
و  باز  جوامع  در  که  است  روشن 
فقط  احزاب  دمکراتیک،  کشورهای 
کسری از جمعیت بزرگسال را متشکل 
می کنند. بیشتر شهروندان عضو هیچ 
حزبی نیستند اما به عنوان رأی دهنده 
در سرنوشت کشور و جابجایی قدرت 
بازی  تعیین کننده  نقِش  احزاب  بین 

می کنند.
برای نمونه آلمان حدود 8۳ میلیون 
واجد  اندی  و  ۶۱میلیون  و  جمعیت 
آنکه  حال  دارد.  دادن  رأی   شرایط 

مسیحی«  »دمکرات  بزرگ  حزب  دو 
تقریبا  رویهم  دمکرات«  »سوسیال  و 
82۵ هزار عضو دارند! مجموع اعضای 
هفت حزبی که ممکن است به پارلمان 
سراسری و یا محلی راه پیدا کنند حدود 
یک میلیون و 22۱هزار نفر است! یعنی 
اکثریت رأی دهندگان اساسا عضو هیچ 

حزبی نیستند.
میلیون   ۳۳۰ حدود  با  آمریکا  در 
 ۶۶.۶ مشارکت  اساس  بر  جمعیت، 
درصدی انتخابات امسال یعنی حدود 
2۴۰ میلیون واجد شرایط رأی دادِن 
ثبت شده در این کشور وجود دارد. دو 
حزب »جمهوریخواه« و »دمکرات« با 
هم حدود ۷۹ میلیون عضو دارند و بقیه 
احزاب تقریبا به حساب نمی آیند؛ یعنی 
دو سوم شهروندان یا عضو هیچ حزبی 

نیستند و یا عضو احزاب بی نقش اند.
با وجود تمامی ساز  این ترتیب،  به 
و کارهای الزِم دموکراسی در جوامع 
»رأی«  نیز  جوامع  این  در  حتی  باز، 
صرف نظر از اینکه به سود چه حزب 
شود،  ریخته  صندوق  به  فرد  کدام  و 
بازتاب خواست »اکثریت رأی دهنده« 
است و نه الزاما »اکثریت شهروندان«! 
به  نیز  رأی دهنده«  »اکثریت  بعالوه، 

»رأی دهندگان برنده« و »رأی دهندگان 
بازنده« تقسیم می شود!

حاال اگر در یک دموکراسی، ادعای 
تقلب، آنهم تقلب سازمانیافته، مطرح 
یا  نیست:  خارج  حال  دو  از  شود، 
درست است یا نادرست! راه برتر برای 
اینکه به همین دموکراسی مبتنی بر 
وارد  رأی دهنده خدشه  اکثریِت  آرای 
بی طرفانه ی  و  حقوقی  بررسی  نشود، 

این ادعاست. 
دعای  ا  ، بررسی ها نتیجه ی  گر  ا
تقلب سازمانیافته را رد کند، از آرای 
رأی دهندگان صیانت شده و به تقویت 

دموکراسی می انجامد. 
اگر نتیجه ی بررسی ها، ادعای تقلب 
سازمانیافته را تأیید کند، باز هم از آرای 
رأی دهندگان صیانت شده و به تقویت 

دموکراسی می انجامد! 
می تواند  دموکراسی  مدافع  کدام 
مخالف هر کدام از این دو نتیجه باشد؟!

و  دموکراسی  بر  مبتنی  جوامع 
از  را  خود  راه  شهروندی،  مشارکت 
میان مشکالت و بحران ها باز می کنند. 
آنچه در انتخابات 2۰2۰ ایاالت متحده 
می گذرد، فرصتی بی همتا برای ورزش 

فکریست.

با اسم رمز »معیشت مردم«
نبرد برای خوردن و بردن بیشتر از »سفره انقالب«!

تجربه ای فراتر از حزب و فرد و رسانه ها
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فاکس نیوز: اف بی آی تحقیقات در مورد ادعای 
تقلب در انتخابات را آغاز کرده است

توسط  تحقیقات  =آغاز 
تأیید  معنای  به  اف بی آی 
آمریکا  انتخابات  در  تقلب 
ادعای  برخالف  اما  نیست 
عی   مد که  ت ها  ا کر مو د
هیچ  ترامپ  تیم  بوده اند 
تقلب  اثبات  برای  مدرکی 
نشان  خبر  این  نداده  ارائه 
و  ک  ر ا مد که  هد  می د
شواهدی به دست نهادهای 
که  رسیده  آمریکا  امنیتی 
آنها را قانع کرده تحقیقات 
را  تقلب  احتمال  مورد  در 

آغاز کنند.
=تغییر در لحن و گفتار 
تحلیلگران  و  کارشناسان 
تغییر  و  بایدن  جو  حامی 
اخبار  متن  در  که  عباراتی 
به  متمایل  گزارش های  و 
و   CNN جمله  از  بایدن 
آسوشیتدپرس و رسانه های 
بیانگر  شده  ایجاد  مشابه 

احتیاط آنهاست.
ی  خبر ه  یگا پا =
 » مینر گز ا شینگتن  ا و «
هیچ   F B I یسد  می نو

پاسخی در مورد انجام این 
تحقیقات نداده و حاضر به 
به  مربوط  خبر  تٔایید  یا  رد 
روی  ویژه  تحقیقات  انجام 

انتخابات نشده است.
رئیس  چافتز  =جیسون 
ت  ر نظا کمیته  پیشین 
آمریکا  نمایندگان  مجلس 
 ۲۰۲۰ بات  نتخا ا در  که 
بات  نتخا ا کمیته  مسئول 
ایالت  در  جمهوریخواهان 
نیوز«  به »فاکس  بوده  یوتا 
FBI  در حال تحقیق  گفته 
استفاده های  »سوء  روی 
غریب«  و  عجیب  بسیار 
او معتقد  انتخاب است.  در 
آراء  از  زیادی  تعداد  است 

»دستکاری« شده اند.
تیم  پاول عضو  آنکه سیدنی  از  پس 
مصاحبه  در  ترامپ  دونالد  حقوقی 
و  مدارک  مدعی شد  نیوز  فاکس  با 
انتخابات  تقلّب در  از  شواهد متعدد 
آمریکا  امنیتی  نهادهای  دست  به 
ی  سی آی ا و   )FBI ( ف بی آی  ا
منابع  برخی  حاال  رسیده،   )CIA(
ی  ف بی آ ا که  می دهند  رش  ا گز
تحقیقات درباره این مدارک را آغاز 

کرده است.
کس  فا « مه  نا بر مجری  بز  ا د لو 
منبع  یک  »از  می گوید  بیزینس« 
یافت  در یی  خبرها معتبر«  ر  بسیا
تحقیقات   FBI از  تیمی  که  کرده 
آغاز  را   2۰2۰ انتخابات  مورد  در 

کرده است.
البته آغاز تحقیقات توسط اف بی آی 
انتخابات  در  تقلب  تأیید  معنای  به 
ادعای  برخالف  اما  نیست  آمریکا 
تیم  بوده اند  مدعی   که  دموکرات ها 
ترامپ هیچ مدرکی برای اثبات تقلب 
می دهد  نشان  خبر  این  نداده  ارائه 
دست  به  شواهدی  و  مدارک  که 
که  رسیده  آمریکا  امنیتی  نهادهای 
آنها را قانع کرده تحقیقات در مورد 

احتمال تقلب را آغاز کنند.
گفتار  و  لحن  در  تغییر  در عین حال 
جو  حامی  تحلیلگران  و  کارشناسان 
بایدن و تغییر عباراتی که در متن اخبار 
و گزارش های متمایل به بایدن از جمله 
CNN و آسوشیتدپرس و رسانه های 
مشابه ایجاد شده بیانگر احتیاط آنهاست. 
در حالی که این رسانه ها ادعای تقلب 
»دروغ«  قاطعیت  با  را  انتخابات  در 
اکنون  اما  می خواندند  »بی اساس«  و 
محتاطانه و با تردید به آن می پردازند 
به ویژه پس از آنکه کاماال هریس معاون 
از  او  حقوقی  تیم  تقویت  برای  بایدن 
طرفدارانش درخواست کمک مالی کرد.

ز  ا متشکل  کمیته ای  پیش  هفته 
مقامات ارشد وزارت امنیت داخلی، 
م های  مقا و  بات  نتخا ا کمیسیون 
ایالتی آمریکا ادعاهای دونالد ترامپ 
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=»تا زمانی که تغییری در 
رفتار رژیم ایران دیده نشود 

در انزوا باقی خواهد ماند.«
اطالعات  وزیر  =آمریکا 
هم  را  اسالمی  جمهوری 

تحریم کرد.
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز 
چهارشنبه ۱8 نوامبر 2۰2۰ در پایان 
دیدار و گفتگو با نتانیاهو و عبدالطیف 
در  بحرین  خارجه  وزیر  الزیانی  رشید 
اورشلیم به خبرنگاران گفت: تا زمانی که 
تغییری در رفتار رژیم جمهوری اسالمی 

دیده نشود، در انزوا باقی خواهد ماند.
کرد  تأکید  هم  اسرائیل  نخست وزیر 
که صلح با بحرین بر مبنای درست و 
استواری بنا شده است. نتانیاهو همچنین 
سه  هفته  طول شش  در  شد:  یادآور 
موافقتنامه صلح امضا شده است و باید 
بگویم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا در برقراری صلح بین اسرائیل و 

بحرین نقش مهمی داشته است.
عبدالطیف رشید الزیانی وزیر خارجه 
بحرین نیز خاطرنشان کرد که نسبت 
با  توافق  مورد  نکات  شدن  عملی  به 
برای  و  هستیم  خوش بین  اسرائیل 
این  و  بحرین  میان  پروازها  شروع 
دسامبر  ماه  در  است  قرار  که  کشور 
می کنیم. دقیقه شماری  شود،  آغاز 

و  مثبت  همکاری های  افزود:  وی 

مذاکرات پمپئو با نتانیاهو و وزیر خارجه بحرین 
در اورشلیم و گفتگوی تلفنی نتانیاهو با جو بایدن

عبدالطیف رشید الزیانی وزیر خارجه بحرین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت 
متحده آمریکا؛ اورشلیم؛ 18 نوامبر ۲۰۲۰
سازنده بین اسرائیل و بحرین راه را برای 

طلوع تازه ای هموار خواهد کرد.
الزیانی تأکید کرد باید در زمینه حل 
کشمکش ها میان فلسطین و اسرائیل 
به صلح دست  بتوانیم  تا  نمود  تالش 
یابیم و شکوفایی خاورمیانه را رقم بزنیم.

 گفتنی است پس از »پیمان ابراهیم« 
متحده  امارات  و  اسرائیل  کشور  بین 
عربی همچنین در ماه سپتامبر گذشته 
به دنبال موافقت بحرین برای برقراری 
رابطه با اسرائیل، توافقنامه ای بین دو 
کشور در کاخ سفید در پایتخت آمریکا 

به امضا رسید.
در آن جلسه دونالد ترامپ، حمد بن 
عیسی پادشاه بحرین و نتانیاهو نخست وزیر 
اسرائیل توافق کردند و در هجدهم ماه 
اکتبر گذشته هفت یادداشت همکاری 
همکاری های  شامل  کشور  دو  بین 
رسید. امضا  به  اقتصادی  و  مالی 

در همین حال به نقل از دفتر بنیامین 
جو  با  اسرائیل  نخست وزیر  نتانیاهو 
بایدن گفتگو کرده و گفته: روابط ویژه 
میان آمریکا و اسرائیل  بخش اساسی از 
سیاست و امنیت آن کشور است. بایدن 
نیز اظهار داشته که عمیقا به اسرائیل 
آن  است.  متعهد  کشور  این  امنیت   و 
دو همچنین توافق کردند به زودی با 
موضوعات  مورد  در  و  دیدار  یکدیگر 
روابط  تقویت  لزوم  جمله  از  مختلف 

گفتگو کنند.
از سوی دیگر سه شنبه شب ۱۷ نوامبر 

ساعاتی پیش از نشست وزاری خارجه 
آمریکا، بحرین و نخست وزیر اسرائیل در 
این کشور، دیپلمات های خارجی مقیم 
تهران به دولت جمهوری اسالمی هشدار 
دادند به تندروهای حکومت توصیه کنند 
این روزها فکر گرفتن انتقام کشته شدن 
قاسم سلیمانی را از سر بیرون کنند و 
برای جلوگیری از حمله آمریکا به ایران، 
خودداری  تنش زا  حرکات  هرگونه  از 

نمایند.
که  کرده اند  اضافه  دیپلمات ها  این 
نگران اقدام آمریکا در ارتباط با جمهوری 
اسالمی در جریان دوره انتقالی دولت 

دونالد ترامپ هستند.
مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده 
در  به هفت کشور  آغاز سفر خود  در 
پاریس به روزنامه فیگارو گفت: واشنگتن 
به فشارها علیه ایران در هفته های آینده 
کرد  خواهد  و سعی  داد  خواهد  ادامه 
با انجام اقداماتی مانع از مشکل آفرینی 
حکومت ایران برای منطقه خاورمیانه شود.

نکه  آ ز  ا پس  رشنبه  چها ز  و ر
حجت اإلسالم سیدمحمود علوی وزیر 
»بنیاد  و  اسالمی  جمهوری  اطالعات 
در  عظیمی  شبکه ی  و  مستضعفان« 
ارتباط با آن به فهرست تحریم شدگان 
رژیم ایران از سوی آمریکا اضافه شد، 
مایک پمپئو با اشاره به کشتار معترضان 
ایرانی در آبان ۹8 گفت: ما هرگز جنایات 
سرکوبگران رژیم جمهوری اسالمی را 

فراموش نمی کنیم.

سوی  از  قطعنامه  =این 
کشورهای آمریکا، انگلستان، 
آلمان،  فرانسه،  استرالیا، 
ژاپن، پرتغال، لوکزامبورگ، 
لهستان،  فنالند،  سوئد، 
ایتالیا،  اسرائیل،  اسلوونی، 
دانمارک و یمن مورد تأیید 
کشورهای  و  گرفته  قرار 
هند،  کوبا،  چین،  روسیه، 
ویتنام،  افغانستان،  عراق، 
پاکستان و سوریه رأی منفی 

به آن دادند.
روز  متحد  ملل  زمان  سا نشست 
شصت  و  آبان ماه   28 چهارشنبه 
چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق 
بشر در ایران را با رأی ۷۹ کشور عضو 

تصویب کرد.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 28 
آبان ماه با رأی ۷۹ کشور عضو، شصت  
و چهارمین قطعنامه علیه نقض حقوق 
این  کرد.  تصویب  را  ایران  در  بشر 
قطعنامه به ابتکار کانادا، با  ۷۹ رأی 
رأی   ۷۰ و  مخالف  رأی   ۳۰ موافق، 

ممتنع به تصویب رسید.
این قطعنامه از سوی کشورهای آمریکا، 
انگلستان، استرالیا، فرانسه، آلمان، ژاپن، 
فنالند،  سوئد،  لوکزامبورگ،  پرتغال، 
ایتالیا،  اسرائیل،  اسلوونی،  لهستان، 
دانمارک و یمن مورد تأیید قرار گرفت 
و کشورهای روسیه، چین، کوبا، هند، 
و  پاکستان  ویتنام،  افغانستان،  عراق، 

سوریه رأی منفی به آن دادند.
در قطعنامه سازمان ملل متحد علیه 
نقض آشکار حقوق بشر در ایران نسبت 
به افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه 
اعترافات  همچنین  و  نوجوانان  اعدام 

سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر
 در ایران را تصویب کرد

شده  نگرانی  ابراز  خود  علیه  اجباری 
است.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی در واکنش به 
تصویب این قطعنامه ابراز تأسف کرده 
از جمله کانادا،  از کشورها  که بعضی 
حقوق بشر و ساز و کارهای بین المللی 
اغراض  و  مطامع  پیشبرد  ابزار  را  آن 
خطیب زاده  می کنند.  خود  سیاسی 
این  بانیان  دیگر  و  کانادا  دولت  اقدام 
قطعنامه را مصداق بارز »سوء استفاده 
از مفاهیم و ارزش های متعالی حقوق 
بشری برای پیشبرد اغراض کوته بینانه 
سیاسی« و »فاقد هرگونه وجاهت و اثر 

قانونی« دانسته است.
نظام  یک  سخنگوی  که  خطیب زاده 
سرکوبگر است که سال گذشته در این 
روزها هزاران نفر را یا قتل عام کرد و 
یا دستگیر کرده و به زندان انداخت، 
رأی ممتنع و منفی برخی کشورهای 
عضو سازمان ملل متحد را نشانه ای از 
از »رویکرد  این کشورها  »نارضایتی« 
و  خوانده  قطعنامه«  بانیان  ریاکارانه 
»بجای  کرد:  توصیه  کانادا  دولت  به 
دلسوزی منافقانه برای حقوق بشر مردم 
ایران از همراهی با تروریسم اقتصادی 

دست  ایران  ملت  علیه  آمریکا  دولت 
برداشته و میزبانی مفسدان و سارقان 
ثروت های مردم ایران که کانادا را خانه 
امنی برای انتقال و سرمایه گذاری اموال 
نماید.«  یافته اند، متوقف  به یغمابرده 
این سخن پراکنی بی مایه در حالیست 
اعضای  و  وابستگان  از  بسیاری  که 
درجه یک خانواده های مافیایی رژیم 
آمریکا  و  کانادا  جمهوری اسالمی در 

زندگی می کنند!
پیش  روز  دو  خارجه  امور  وزارت 
عنوان  به  را  تهران  در  ایتالیا  سفیر 
حافظ منافع کانادا در ایران به دلیل 
بشری  ضدحقوق  »رفتارهای  آنچه 
بود،  کرده  عنوان  نادا«  کا دولت 
کانادا  که  است  گفتنی  کرد.  احضار 
دلیل  به  که  کشورهاییست  از  یکی 
پاسداران  سپاه  موشک های  شلیک 
انقالب اسالمی به هواپیمای مسافری 
اینترنشنال« ده ها شهروند  »اوکراین 
خود را از دست داده و یکی از طرفین 
این پرونده ی فجیع و جنایت بار است.

در قطعنامه سازمان ملل متحد علیه 
توسط  ایران  در  بشر  حقوق  نقض 
جمهوری اسالمی، نسبت به بازداشت 
افزایش  دوملیتی،  اتباع  خودسرانه 

فعاالن  ویژه  به  اعدام  مجازات  اجرای 
سیاسی و بر مبنای اعترافات اجباری، 
عدم دسترسی به وکیل انتخابی از سوی 
زندانیان سیاسی، اعدام کودکان، فشار 
بر اقلیت های مذهبی و بازداشت های 
آبان ماه  اعتراضات  معترضان  گسترده 
نگرانی  ابراز  گذشته  سال  دی ماه  و 

شده است.
متحد  ملل  سازمان  عضو  کشورهای 
از جمهوری اسالمی خواسته اند تا به 
و  شکنجه  خودسرانه،  بازداشت های 
رفتار ظالمانه علیه زندانیان، مجازات 
و  مسالمت آمیز  اعتراضات  معترضان 

حبس زندانیان سیاسی خاتمه دهد.
در این قطعنامه از حکومت جمهوری 
تمامی  است  شده  خواسته  اسالمی 
کسانی را که بر اساس قوانین بین المللی 
محسوب  خودسرانه  آنها  بازداشت 

می شود، آزاد کند.
پایبندی  خواستار  نیز  کانادا  دولت 
جمهوری اسالمی به قوانین بین المللی 
شده و تأکید کرده که کانادا همچنان 
به دفاع از حقوق بشر متعهد است و به 
خود  بین المللی  متحدان  با  همکاری 
ادامه می دهد تا رژیم ایران مسئولیت 

اقدامات ضدانسانی خود را بپذیرد.

رد  را  انتخابات  در  تقلب  مورد  در 
نهادهای  کنون  ا ما  ا بودند  کرده 
کمپین  های  دعا ا یکا  مر آ منیتی  ا

پیگیری می کنند. را  ترامپ 
خبری  پایگاه  که  حالیست  در  این 
یسد  می نو مینر  گز ا شینگتن  ا و
مورد  در  پاسخی  هیچ  اف بی آی 
حاضر  و  نداده  تحقیقات  این  انجام 
انجام  به  تٔایید خبر مربوط  یا  به رد 
نشده  انتخابات  روی  ویژه  تحقیقات 

است.
کمیته  پیشین  رئیس  چافتز  جیسون 
که  آمریکا  نمایندگان  مجلس  نظارت 
کمیته  مسئول   2۰2۰ انتخابات  در 
انتخابات جمهوریخواهان در ایالت یوتا 
بوده به فاکس نیوز گفته که FBI  در 
استفاده های  »سوء  روی  تحقیق  حال 
انتخاب  در  غریب«  و  عجیب  بسیار 
است. او معتقد است تعداد زیادی از آراء 

»دستکاری« شده اند.
عا  د ا همچنین  ن  ها ا یخو ر جمهو
اثبات  برای  زیادی  مدارک  می کنند 
چون  اما  دارند  انتخابات  در  تقلب 
مورد  ملّی  امنیت  سطح  در  مسئله 
ر  نتشا ا ز  ا می گیرد  ر  ا قر بررسی 
می کنند.  ری  خوددا آن  عمومی 
مورد  در  آنها  استدالل های  از  یکی 
یسه  مقا ساس  ا بر  تقلب  حتمال  ا
انتخابات  در  ایالتی  آراء  پراکندگی 
این  به  است  حزب  دو  نمایندگان 
معنی که بین ترجیح رأی دهندگان 
در انتخاب نامزد ریاست جمهوری و 
نامزدهای نمایندگی دو حزب تفاوت 

دیده می شود.
گرافیکی  و  آراء  شمارش  اساس  بر 
ن  ن ا سی ا جمله  ز  ا نه ها  رسا که 
ارائه داده اند  )CNN(  و فاکس نیوز 
افرادی که در انتخابات به نمایندگان 
جمهوریخواهان )قرمز( رأی داده اند، 
در انتخابات ریاست جمهوری به جو 
بایدن نامزد دموکرات ها رأی داده اند! 
که  نیست  قبول  قابل  موضوع  این 
ایاالت  و  مناطق  در  رأی دهندگان 
سناتورهای  و  نماینده ها  به  خود 
جمهوریخواه )قرمز( رأی بدهند ولی 
ریاست  برای  را  دموکرات ها  نامزد 

کنند! انتخاب  جمهوری 
و  ن  ن ا سی ا و  یمز  تا یورک   نیو
از این گزارش داده  بی بی سی پیش 
تغییر  دنبال  به  ترامپ  که  بودند 
است.  امنیتی  مقامات  از  شماری 
و  عزل  این  با  او  شدند  مدعی  آنها 
نصب ها به دنبال آن است که پست ها 
بسپارد  افرادی  به  را  ماموریت ها  و 
خود  به  نسبت  آنها  وفاداری  از  که 

باشد. مطمئن 
شماری  می شود  ادعا  حتی  اکنون 
پیش  مریکا  آ منیتی  ا مات  مقا ز  ا
طرح  ز  ا ت  با نتخا ا ری  ا برگز ز  ا
دموکرات ها برای تقلب خبر داشتند 
می رسد  نظر  به  ندادند.  اطالع  اما 
ترامپ به رئیس فعلی CIA نیز شک 
دارد و چه بسا در روزهای آینده او 
امنیتی  از مسئوالن  و شماری دیگر 

آمریکا را برکنار کند.

تجمع هواداران ترامپ
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برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان98 در 
بهمن99؛ برای حقیقت و دادخواهی

خیزش  سالگرد  اولین  با  همزمان 
بشری  حقوق  نهاد  سه  آبان،  مردمی 
سازمان  ایران،  بشر  حقوق  )سازمان 
عدالت برای ایران و ائتالف جهانی باهم 
علیه اعدام( اعالم کردند در بهمن آینده 
دادگاهی مردمی را در رابطه با جنایات 
جمهوری اسالمی در آبان ۹8 برگزار 

خواهند کرد.
از  این دادگاه سه روزه گروهی  در 
حقوقدانان بین المللی بر اساس شهادت 
در  شرکت کنندگان  عینی،  شاهدان 
خانواده های  و  آبان  اعتراض های 
ز  ا بیش  همچنین  و  نباختگان  جا
در شهرهای  از خیزش  ویدئو   ۱2۰۰
سرکوب  دستگاه  عملکرد  مختلف، 
جمهوری اسالمی را مورد بررسی قرار 

خواهند داد.
در جریان خیزش مردمی آبان ۹8 
نیروهای  توسط  نفر   ۱۵۰۰ از  بیش 
سرکوبگر کشته شدند. شمار زخمی ها 
نهادهای  گزارش  مبنای  بر  نیز 
بین المللی بیش از ۵۰۰۰ نفر تخمین 
زده می شود. صدها نفر نیز بازداشت و 
بسیاری به حبس های طوالنی و برخی 

نیز به اعدام محکوم شدند.
در ماه بهمن ۹۹ در شهر الهه، در 

آبان  مردی  بین المللی  دادگاه  هلند، 
برگزاری  از  هدف  شد.  خواهد  برگزار 
این نشست حقوقی سه روزه، بررسی 
جمهوری  سرکوب  دستگاه  عملکرد 
مردمی  خیزش  جریان  در  اسالمی 
آبان ۹8 است. در این نشست گروهی 
به  استناد  با  بین المللی  از حقوقدانان 
جانباختگان،  خانواده های  شهادت 
زخمی شدگان  و  عینی  ن  شاهدا
تجمعات آبان سال گذشته، جمهوری 

سرکوب  در  که  را  کسانی  و  اسالمی 
نقش داشتند محاکمه خواهند کرد. در 
این دادگاه مردمی از جمهوری اسالمی 
با تیم حقوقی  نیز دعوت خواهد شد 

خود حضور پیدا کند.

احمد رأفت با حمید صبی حقوقدان 
روزها  این  در  لندن که  ایرانی ساکن 
سرگرم ثبت شکایت ها و شهادت هاست، 

گفتگویی انجام داده است.

=جمهوری اسالمی ایران 
فلورید  هگزا ز  گا تزریق 
سانتریفیوژهای  به  اورانیوم 
IR-2m را آغاز کرده است.

ف  نو لیا و ا ئیل  میخا =
نماینده روسیه در نهادهای 
وین:  در  مستقر  بین المللی 
حکام،  شورای  کار  دستور 
مسائل پادمانی ایران نیست 
دسترسی  مشکالت  زیرا 
بازرسان به دو سایت مستقر 
و  حل  موفقیت  با  ایران  در 

فصل شد!
اتمی  نرژی  ا لمللی  بین ا آژانس 
)IAEA( گزارش داد جمهوری اسالمی 
ایران با نقض تعهدات خود در توافق اتمی 
اقدام به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته 
در  اورانیوم  غنی سازی  افزایش  برای 

سایت نطنز کرده است.
 ۱8 چهارشنبه  رویترز  خبرگزاری 
نوامبر )28 آبان( نوشت بازرسان آژانس 
دادند  گزارش  اتمی  انرژی  بین المللی 
-IR ایران ۱۷۴ سانتریفیوژ پیشرفته

2m را که اخیراً در تأسیسات زیرزمینی 
نطنز نصب کرده، راه اندازی کرده است.

جمهوری  اتمی  توافق  متن  طبق 
اسالمی ایران تنها حق ذخیره اورانیوم 
 ۱-IR غنی شده با دستگاه های نسل اول
مجوز  دستگاه ها  این  فقط  و  دارد  را 

فعالیت دارند.
گزارش ها  جدیدترین  اساس  بر 
ایران تزریق گاز »هگزافلورید اورانیوم« 
)UF۶( را به سانتریفیوژهای نسل جدید 
2m-IR آغاز کرده است. این ماشین ها 
به یک کارگاه زیرزمینی در نطنز منتقل 

شده اند.
 ۱۴ اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
نوامبر گزارش داد ایران نخستین آبشار 
سانتریفیوژهای پیشرفته 2m-IR را در 
تأسیسات هسته ای نظنز نصب کرده اما 
هنوز تزریق هگزافلورید اورانیوم را انجام 

نداده است.
غنی سازی  سایت  اصلی ترین  نطنز 

نقض برجام با فعال کردن سانتریفیوژهای IR-2m؛ 
راستی آزمایی فعالیت های اتمی جمهوری اسالمی 

در شورای حکام

این  از  ایران است و پیش  اورانیوم در 
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود 
که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
گزینه احتمالی برای هدف قرار دادن 
تأسیسات اتمی ایران را با مشاوران خود 

بررسی کرده است.
روزنامه انگلیسی دیلی میل می نویسد 
تحلیل گسترده ای  و  تجزیه  اساس  بر 
تسلیحات  کنترل  انجمن  توسط  که 
مستقر در واشنگتن انجام شده ایران در 
حال حاضر بیش از دو برابر ماده مورد 
نیاز برای ساخت سالح هسته ای را در 

اختیار دارد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در یک 
ذخایر  که  داد  گزارش  محرمانه  سند 
اورانیوم ایران به ۱2 برابر بیش از حد 
تعیین شده  اتمی  توافق  در  که  مجاز 

رسیده است.
در گزارش آژانس آمده تا تاریخ دوم 
کیلوگرم  دارای 2.۴۴2.۹  ایران  نوامبر 
اورانیوم غنی شده بود در حالی که در 2۵ 

اوت 2.۱۰۵.۴ کیلوگرم ذخیره داشت.
بر اساس توافق اتمی که در ژوئیه سال 
ایران  اسالمی  جمهوری  میان   2۰۱۵
حداکثر  شد،  امضا  کشورهای ۵+۱  و 
اورانیوم 2۰2.8  مجاز ذخیره ی  میزان 

کیلوگرم است.
برگزاری نشست فصلی شورای حکام

روسیه  نماینده  اولیانوف  میخائیل 
در نهادهای بین المللی مستقر در وین 
نوامبر  ماه  نشست  آغاز  از  توییتی  در 

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خبر داد.

وی نوشت: »این بار دستور کار شورای 
حکام، مسائل پادمانی ایران نیست زیرا 
مشکالت دسترسی بازرسان به دو سایت 
مستقر در ایران، طی سفر ماه اوت رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی به تهران با موفقیت حل و فصل 

شد.«
نمایندگی روسیه در وین ساعاتی پس 
از بیانیه جدید آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با انتشار نموداری از ذخایر اورانیوم 
نشست  آستانه  »در  نوشت:  ایران  در 
شورای حکام آژانس انرژی اتمی، نمودار 
مربوط به ذخیره اورانیوم غنی شده در 
به  ارقام  کردیم.  به روزرسانی  را  ایران 
خوبی نشان می دهد که رشد )ذخایر 
اورانیوم ایران( پس از خروج آمریکا از 
برجام آغاز شد و اکنون به دلیل اقدامات 
غیرمنطقی واشنگتن از مرز های تعیین 
شده در توافق هسته ای فراتر رفته است.«

این نوع تأیید خبر نقض مفاد برجام 
درواقع به این معنی است که روس ها 
نیز در اخاذی اتمی جمهوری اسالمی از 
آمریکا با تهران شریک هستند و به رژیم 

اسالمی رهنمود نیز می دهند.
خبرگزاری ایسنا نوشت راستی آزمایی 
چارچوب  در  ایران  رژیم  فعالیت های 
قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت سازمان 
ملل یکی از موارد مورد بحث در نشست 

نوامبر شورای حکام است.

رسیدند قتل  به  اسالمی  جمهوری  توسط   98 آبان  در  که  جوانانی  از  شماری 

و  من  برای   98 =آبان 
عشق  به  دلش  آنکه  هر 
یادآور  ابد  تا  می تپد،  ایران 
آخرین کلمات پویا  بختیاری 
اندکی پیش از اصابت گلوله 
پایان  از  که  است  دژخیمان 
در  حکومت اسالمی  کابوس 
به طلوعی  »امید  از  و  ایران 

بهتر برای ایرانیان« گفت.
و  داغدار  =خانواده های 
مقاوم آبان 98، بدانید که شما 
هرگز در این راه تنها نیستید. 
ایراِن جاودانه مان تا ابد وامدار 
عظمِت ایثار شما و فرزندان 

قهرمان تان خواهد بود.
و  هم دستی  روایت   ،۹8 آبان 
هم داستانی اصولگرا و اصالح طلب است، 
در تقسیم ثروت های به ناحق  غصب شده 
ایرانیان. وقتی که پاسخ اعتراض کارگر 
بیکارشده با دو سال حقوق عقب افتاده، 
گلوله بود، پاسخ کولبر ُکرد و سوختبر 
حق  مطالبه  پاسِخ  بود،  گلوله  بلوچ 
اینترنت  و  موسیقی  پوشش،  انتخاب 

آزاد، گلوله بود.
پاسخ جوان و نوجوان ایرانی در رویاِی 
همه جای  جوانان  مثل  نرمال  زندگی 
دنیا، گلوله بود. و در مقابل، سهِم هزاران 
میلیاردی برای حسن نصراهلل و بشار 
اسد و ده ها گروه بنیادگرای تروریستی 
بود، و هزاران »آقازاده« در مجلل ترین 

مراکز خوشگذرانی جهان.
از  روشن  تصویری ست   ،۹8 آبان 
اوِج  که  خونریز  خودکامه ای  هراِس 
وحشِت حقیرانه اش را با شلیک گلوله 
۱۴ساله  نِی  اسفندا نیکتا   قلب  در 
نوجوان  دختر  می گذارد.  نمایش   به 

قهرمانی که مانند دیگر قهرمانان آبان 
با رویای فردایی متفاوت به خیابان آمده 
بود.از آبان ۹8 یکسال گذشت و هنوز 
جهان، مبهوِت شجاعِت هزار هزار زن 
دنیا  آری،  ایرانی ست.  قهرمان  مرد  و 
پیام  دنیا  شنید.  را  ایران  ملت  فریاد 
افکاری  نوید   صدای  و  بختیاری  پویا  
را در  انعکاسش  را شنید. صدایی که 
آغاز رویگردانی بسیاری از کشورهای 
از حاکمان خونریز جمهوری  اروپایی 

اسالمی می توان دید.
همت و شجاعت بی نظیر شما در آبان 
۹8 به سال ها دروغ و فریِب در لباس 
»اصالح طلب« و »میانه رو« و »عملگرا« 
رژیم  این  واقعی  ماهیت  و  داد  پایان 
تمامیتش،  و  کلیت  در  را،  ایران ستیز 

برای جهانیان روشن ساخت.
آبان ۹8 و غریو فریاِد »جانم فدای 
برزن  و  کوی  هزار  هزار  در  ایران« 
ایران  که  یعنی  مقدس مان  سرزمین 
هرگز نمی میرد و ایرانی هرگز تسلیم 
زیر کشیدن  به  و  آبان ۹8  نمی شود. 
پرچم حاکمان ایران ستیز و برافراشتن 

پرچم ملی شیروخورشید ایران، یعنی 
که ایرانی هرگز در برابر تباهی و تاریکی 

زانو نمی زند.
آبان ۹8 برای من و هر آنکه دلش 
یادآور  ابد  تا  می تپد،  ایران  عشق  به 
اندکی  بختیاری  پویا   کلمات  آخرین 
پیش از اصابت گلوله دژخیمان است 
که از پایان کابوس حکومت اسالمی در 
ایران و از »امید به طلوعی بهتر برای 

ایرانیان« گفت.
قد  حماسی  تصویر   ،۹8 بان  آ
برافراشتن امید و زندگی  است در برابر 
نفرت و مرگ و مرگ اندیشی؛ تصویر 
رویش هزاران هزار پویا و نیکتا و محسن 
و ساسان و پژمان در گوشه گوشه ایران.

آبان  مقاوم  و  داغدار  خانواده های 
۹8، بدانید که شما هرگز در این راه 
ابد  تا  ایراِن جاودانه مان  تنها نیستید. 
فرزندان  و  شما  ایثار  عظمِت  وامدار 
بود. قهرمانانی که  قهرمان تان خواهد 
ایرانزمین هرگز  ایران بماند.  رفتند تا 
فرزندان سرافراز خود را از یاد نخواهد 

برد. یاد و خاطره شان جاوید.

بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در سالگرد اعتراضات سراسری آبان98:
امید به طلوعی بهتر برای ایرانیان

ویدئو

جمهوری اسالمی ایران اسفند سال 1398 اعالم کرد که در حال آزمایش روزی نسل 
جدیدی از سانتریفیوژهاست که قدرت غنی سازی بیشتری با حجم باالتر دارند

از  =ناو »شهید رودکی« 
نظر طراحی بدنه شباهتی با 
ناوهای جنگی ندارد و بیشتر 
کانتینربر  شبیه کشتی  های 
این احتمال که سپاه  است. 
تجاری  کشتی های  از  یکی 
جا  ناو  اسم  به  را  تحریمی 
زده باشد دور از ذهن نیست.
ی  تنگسیر ضا  علیر =
فرمانده نیروی دریایی سپاه 
پاسداران: قابل قبول نیست 
و  تجاری  کشتی های  که 
دریاهای  در  ما  نفتکش های 
آزاد مورد تهدید قرار گیرند 
آنها  امنیت  برای  اتفاقی  یا 
این  امنیت  تامین  بیفتد. 
است  ما  عهده  به  کشتی ها 
انجام  به  را  آن  اقتدار  با  و 

می رسانیم.
=حسین سالمی فرمانده 
برای  پاسداران:  سپاه  کل 
حیاتی خود  منافع  از  دفاع 
به جغرافیایی خاصی محدود 

نیستیم!
مراسم  آبان ماه   2۹ چهارشنبه  روز 
الحاق یک »ناو اقیانوس پیما« به نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در 

بندرعباس برگزار شد.
بر عرشه این شناور که نام آن »شهید 
رودکی« است و بیشتر شبیه کشتی های 
کانتینربر است تا یک ناوجنگی، چهار 
قایق، یک پهپاد و هلی کوپتر و تعدادی 
النچرپرتاب موشک به چشم می خورد.

نوشته اند  داخلی  خبرگزاری های 
و  است  و دوربرد  ناو چندمنظوره  این 
قابلیت حمل و به پرواز درآوردن انواع 
عملیاتی  همچنین  و  پهپاد  هواپیما، 
کردن سیستم های موشکی، پدافندی 

و راداری را دارد!
گفته شده وزن این شناور ۴۰۰ تن، 
طول آن ۱۵۰ متر و عرض اش 22 متر 
بعدی،  سه  فازی  آرایه  رادار  دارای  و 
موشک های سطح به سطح، سطح به 
هوا، سامانه های مخابراتی یکپارچه بسیار 
پیشرفته جنگال و موشکی سوم خرداد 
و  پهپاد ها  ها،  بالگرد  قابلیت حمل  با 
شناور های عملیاتی است که همه آنها 
از تولیدات داخلی بوده و توسط جوانان 
و  طراحی  انقالبی  مومن  و  متخصص 

عملیاتی شده است!
وابسته  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  به 
می نویسد »ناو سنگین رزمی، اطالعاتی 
و پشتیبانی شهید رودکی به مثابه یک 
شهر دریایی متحرک است که با تمام 
انجام  آماده  الزم  امکانات  و  تجهیزات 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی به دنبال »حضور 
مقتدر« در اقیانوس ها با »شهید رودکی«!

ماموریت های اقیانوسی با ایجاد امنیت 
و  دریایی  مواصالتی  خطوط  پایدار 
امدادرسانی به ناوگان تجاری و صیادی 
کشور های  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

منطقه ای است.«
در این گزارش آمده »با پیوستن ناو 
اقیانوس پیمای شهید رودکی به نیروی 
دریایی سپاه، ماموریت دریادالن سپاه 
برای حضور مقتدر در آب های دوردست 

از امروز آغاز شد.«
محمود  دولت  در   ۱۳88 سال  در 
با  کانتینربر  کشتی  یک  احمدی نژاد 
شرکت  توسط  که  اراک«  »ایران  نام 
ایران  کشتی سازی و صنایع فراساحل 
ساخته شده بود در خلیج فارس به آب 
انداخته شد. آن زمان جمهوری اسالمی 
ایران ادعا کرد کار ساخت کشتی های 
اقیانوس پیمای ملّی را آغاز کرده است. 
کشتی  دومین   ۱۳۹۳ سال  اوایل  در 
کانتینربر ساخت این شرکت آزمایش 
بود.  »ایران شهرکرد«  آن  نام  که  شد 
این کشتی یکی از ۱2۵ کشتی بود که 
از ۱۳۹8 به بعد در فهرست تحریم های 

آمریکا قرار گرفت.
ناو »شهید رودکی« از نظر طراحی 
بدنه شباهتی با ناوهای جنگی ندارد و 
بیشتر شبیه کشتی  های کانتینربر است 
و این احتمال که سپاه یکی از همین 
کشتی های تجاری تحریمی را به اسم 

ناو جا زده باشد دور از ذهن نیست.
بعضی  می دهد  نشان  بررسی ها 
به  نزدیک  خبری  یت های  بسا و
در  نیز  قباًل  انقالبی ها  و  والیتمداران 
بودند  کرده  اشاره  خود  گزارش  های 
و  اراک«  »ایران  شناور  کشتی   دو  که 
»ایران شهرکرد« و »ایران کاشان« که 
هنوز در دست ساخت و تکمیل است 
قابلیت تبدیل شدن به ناوهایی شبیه ناو 

هواپیمابر »گاریبالدی« را دارند!
پاسداران  سپاه  اقیانوس پیما  ناو 
کمترین شباهتی به ناوهای معمول و 

استاندارد دنیا ندارد!
امانوئل  دی ماه(،   2۶( ژانویه   ۱۶
ماکرون رئیس جمهور فرانسه در یک 
سخنرانی به مناسبت سال نوی میالدی 
در جمع نیروهای نظامی این کشور اعالم 

کرد ناو هواپیمابر »شارل دوگل« از ژانویه 
تا آوریل در پشتیبانی عملیات شمال 
)در خاورمیانه( به کار گرفته می شود

نیروی  فرمانده  تنگسیری  علیرضا 
دریایی سپاه پاسداران انقالب  اسالمی 
در مراسم الحاق این شناور گفت »قوانین 
نیروی دریایی  به  را  اجازه  این  دریاها 
می دهد تا ۱2 مایلی هر کشوری حضور 
پیدا کند؛ ما اعتقادمان این است که در 
کنار برادران عزیزمان در نیروی دریایی 
آب های  امنیت  برقراری  برای  ارتش 
فرادست یا فراتر از مرزها در اقیانوس، 

سیادت دریایی داشته باشیم.«
او تاکید کرده »قابل قبول نیست که 
کشتی های تجاری و نفتکش های ما در 
دریاهای آزاد مورد تهدید قرار گیرند یا 
اتفاقی برای امنیت آنها بیفتد. تامین 
امنیت این کشتی ها به عهده ما است 

و با اقتدار آن را به انجام می رسانیم.«
سپاه  کل  فرمانده  سالمی  حسین 
اینکه »برای  با اشاره به  پاسداران نیز 
دفاع از منافع حیاتی خود به جغرافیایی 
خاصی محدود نیستیم« گفت: »امروز 
شاهد الحاق یک شناور  پشتیبانی و در 
عین حال رزمی به نیروی دریایی سپاه 
هستیم؛ یعنی شناوری که هم می تواند 
از خود دفاع کند، هم از  منافع  ما در 
دریا دفاع کند و هم در امن سازی خطوط 
دریانوردی کشورمان در نزدیک و در 

دوردست نقش ایفا کند.«
سپاه  فرماندهان  نظرهای  اظهار  از 
پاسداران انقالب اسالمی چنین به نظر 
می رسد که آنها قصد دارند کشتی های 
تجاری و نفتکش های جمهوری اسالمی 
و  دریاها  در  تحریم اند  اغلب  که  را 
اقیانوس ها اسکورت کنند. در سال های 
اخیر بارها گزارش شد که ناوهای ارتش 
امکان اسکورت کشتی ها و نفتکش های 
ایران را دارند اما مشخص نیست چرا 
فرماندهان و در رأس آنها علی خامنه ای 
به عنوان فرمانده کل قوا تصمیم گرفتند 
سپاه پاسداران را مامور تأمین امنیت 
آزاد کنند! آنهم  کشتی ها در آب های 
در شرایطی که این نهاد از سوی آمریکا 
تروریستی  سازمان های  فهرست  در 

قرار دارد.

شناور اقیانوس پیمای »شهید رودکی« که به اسم ناو به نیروی دریایی سپاه 
پاسداران ملحق شده
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

گروه موسیقی تلفیقی ایرلندی- 
و  پاپو سلیمانی  از  »نوا«؛  ایرانی 

نوایی تا نوروز و کوهیزریل

نشان  ما  =مطالعات 
می دهد که موسیقی سنتی 
ملت ها  از  بسیاری  فولک  و 
نزدیک  بهم  ریشه  در 
نغمه ها  نظر  از  بله،  هستند. 
و  ایرلندی  موسیقی  نیز 
هستند.  هم  شبیه  ایرانی 
به  ایرلندی  موسیقی  البته 
شبیه  هم  هندی  موسیقی 

است.
 گروه موسیقی »نوا« که چندین سال 
است در شهر دوبلین ایرلند فعالیت دارد، 
از دو برادر ایرانی به نام های شهاب و 
ایرلندی،  نوازنده  دو  و  کوهی  شایان 
پدی کی یرنن و نیال هیوجز، تشکیل 
شده است. این گروه در شرایط اپیدمی  
نیز  فعالیت فشرده ای داشته و  کرونا 
به موفقیت هایی نیز دست یافته است. 
کیهان لندن که قبال نیز موفقیت های 
این گروه موسیقی را بازتاب داده، این بار 
همچنین  و  گروه  جدید  آلبوم  درباره 
نامزدی آن در مسابقه ی موسیقی محلی 
کوهی  شهاب  با  ایرلند  رادیوتلویزیون 

گفتگو کرده است.
»نوا«  گروه  می گوید  کوهی  شهاب 
شده  شناخته  ایرلند  در  خوشبختانه 
است و هر چهار پنج ماه یکبار  کنسرت 
می گذارد و معموال با استقبال نیز روبرو 
می شود. تا قبل از شروع پاندمی کرونا 
»نوا« کنسرت های زیادی در کشورهاِی 
مختلف از جمله در آمریکای شمالی و 
اسپانیا داشته و نیز در چندین فستیوال 
موسیقی با حمایت اداره فرهنگ و هنر 
موسیقی  گروه  یک  عنوان  به  ایرلند 
چندملیتی شرکت داشته است. شهاب 
کوهی می افزاید که در شرایط قرنطینه 
هم گروه به کنسرت های خود ادامه داده 
و دو هفته پیش در دومین شهر بزرگ 
ایرلند، »کرک« کنسرت مجازی برگزار 

کرده است.
آخرین  مورد  دردر  می خواهیم  او  از 

موفقیت های گروه بگوید.
-ما امسال نامزد دریافت جایزه  ی بهترین 
گروه در ژانر فولک و موسیقی محلی 
شده ایم که رادیوتلویزیون ایرلند چند 
  RTE  FOLK سال است با عنوان
مراکز  برگزار می کند.    AWARDS
فرهنگی دیگر نیز در ایرلند وجود دارند 
که جوایزی در ژانرهای دیگر موسیقی، 

مانند موسیقی راک، می دهند.
=خیلی جالب است که در ایرلند 
موسیقی  زمینه  در  که  گروهی 
تلفیقی فعالیت دارد  و در کارهاِی 
خود از نغمه های ایرانی نیز استفاده 
می کند نامزد بهترین گروه موسیقی 

محلی شده…
-…بله، ما با کار مداوِم چندین ساله 
توانسته ایم گروه را که در زمینه موسیقی 
فولک کار نسبتاً جدیدی ارائه می دهد، 
در جامعه ایرلند جا بیندازیم و شنوندگان 
خود را پیدا کنیم. درواقع ما گام به گام 
حرکت می کنیم  و مثالً بدون مقدمه 
برای  که  را  ایرانی  ردیف  موسیقی 
مردم ایرلند و اروپا نامأنوس است وارد 
موسیقی تلفیقی خود نکرده ایم. برای 
کردن  برقرار  ارتباط  غربی  مخاطبین 
چندان  کار  ایرانی  سنتی  موسیقی  با 
آسانی نیست. برای همین ما بجای آن 
از نغمه های موسیقی فولک ایرانی مانند 
موسیقی خراسان و نغمه های کردستان 
بیشتر بهره برده ایم. یعنی ملودی های 
خود  موسیقی  وارد  را  محلی  کوچک 
و  تلفیق  ایرلندی  موسیقی  با  و  کرده 
تنظیم می کنیم. بُعد دیگر کار ما اجرای 
موسیقی ایرلندی با سازهای ایرانی است.
نواختن  یعنی  آن  عکس  =آیا 
نغمه های ایرانی با سازهای ایرلندی 

هم انجام می شود؟
-در ایرلند شمالی شخصی این کار را با 
سازی شبیه سنتور ایرانی انجام می دهد 

۱۷ ادامه در صفحهکه البته در حد کار ما ...

در گفتگو با بهمن مقصودلو: 
چگونه موتور »صنعت سینمای ایران« توسط اسماعیل کوشان 

و پرویز خطیبی به حرکت درآمد
هنری  سینمای  =یک 
تنها بر بستر و درکنار یک 
به  موفق  تجاری  سینمای 

وجود می آید.
تاریخ سینمای  در  =شما 
تا  فرانسه  از  کشوری  هیچ 
آمریکا، از ژاپن تا هند  اگر 
که  نمی بینید  کنید  مطالعه 
از روز اول فیلم هنری تولید 
شده باشد. هیچکدام از آنها 
تحویل  شاهکار  اول  روز  از 
نداده اند. پس باید به »شرایط 
و  کنیم  توجه  فیلمسازی« 
که  بپذیریم  را  واقعیت  این 
سینمای  و  هنری  سینمای 
دریک  و  هم  با  تجاری 
اگر  می کنند.  مسیر حرکت 
سینمای تجاری موفق نباشد 
سینمای هنری هم شانسی 

برای تولید و حیات ندارد.
کشور  یک  در  =سینما 
اجتماعی  با وضعیت  سنتی 
دوران  تا  که  تاریخی   و 
حتی  مشروطیت،  انقالب 
ممنوع  هم  پرتره  نقاشی 
بود و اسالم مجسمه سازی و 
موسیقی را هم ممنوع کرده 
بود، درکشوری که فرهنگ 
درازی  راه  ندارد،  تصویری 
فیلم  یک  بتواند  تا  دارد 

خوب هنری بسازد.
در  لندن  کیهان  پیش  چندی 
گفتگوی مفصلی که آدوم صابونجیان 
با بهمن مقصودلو سینماگر و پژوهشگر 
به  داشت  سینما  تاریخ  نگارنده ی  و 
بیست  سینمای  در  نو  موج  بررسی 
کشور پرداخت. این بار فیروزه خطیبی 
در گفتگوی دیگری با دکتر مقصودلو 
سینمای  صنعت  مختلف  جوانب  به 

ایران می پردازد.
=دکتر مقصودلو، پیش از هرچیز 
اجازه بدهید بپرسم شما که معموالً 
حال  در  سینمایی  جوایز  فصل  در 
جشنواره های  در  شرکت  و  سفر 
روزهای  این  در  هستید،  مختلف 
کرونایی و دوران قرنطینه اوقاتتان 

را چگونه می گذرانید؟
هم  باز  که  خوشحالم  بسیار   –
شما  با  که  آمده  پیش  شرایطی 
دوست بسیار خوب و قدیمی از دوران 
نیویورک و دوران کار در تلویزیون ملی 
ایران قبل از انقالب و قبل از حرکت 
داشته  صحبتی  امروز  تا  نیویورک  به 
اغلب  این روزها من هم مثل  باشیم. 
مردم جهان بیشتر اوقاتم را در قرنطینه 
و منزل بسر می برم، اما برای من این 
یک فرصت طالیی است تا یکسری از 
کارهایم را سر و سامان بدهم و بتوانم 
خیلی سریع کارهای نیمه تمام را تمام 
کنم و یکسری کار جدید شروع کنم و 
البته در کنار آن به کارهای نوشتاری و 
ادیت فیلم های مستند خودم بپردازم. 
بطور خالصه، کتابی زیر چاپ داشتم 
که نسخه ی حروف چینی شده ی آن را 
اخیراً برایم فرستاده اند راجع به سینمای 
شاعرانه  ی »ژان رنوآر« کارگردان بزرگ 
فرانسوی. این کتاب که حدود سیصد 
صفحه است، سینما، زندگی و سبک و 
نگرش این سینماگر را بررسی می کند 
عالق مندان  برای  خوبیست  کتاب  و 
سینما بطور اعم و دوستداران سینمای 
»ژان رنوآر« بطور اخص و به خصوص 
برای دانشجویان سینما. این کتاب تا 
چند ماه دیگر منتشر می شود. کتاب 
دیگری هم به نام »وقتی که ماه زیر 
از  مجموعه ایست  که  دارم  نبود«   ابر 
ایران  زنان هنرمند  با  گفتگوهای من 
در  و   ۱۳۵۰-۱۳۴۹ سال های  در 
دیگر  شد.   منتشر  نوامبر  ماه  همین 
را  مقاالت  یکسری  نوشتن  اینکه 
شروع کرده ام، درواقع نوشتن خاطرات 

 Cinema سینمایی ام که اولین آن در
انگلیسی  به   without boarders
»گتو  درباره ی  مقاله ای  شد؛  منتشر 
باربیری« آهنگساز شهیر آرژانتینی که 
موسیقی متن فیلم »آخرین تانگو در 
پاریس« او توانست جایزه »ِگِرمی« را 
به دست بیاورد؛ انسان بزرگی که یکی 
از بهترین موزیک های سینما را نوشته 
است. او از دوستان من بود و برای دو 
فیلم من، »منهتن به روایت ارقام« و 
بازیگری  با  مستخدم«  »هفت  فیلم 
آنتونی کوئین موسیقی متن نوشت که 
سی دی هایش توسط کمپانی سونی و 
بزرگ در دسترس  دیگر کمپانی های 
است. همسر وی- میشل د سورنتینو- 
از  پیش  که  بود  دوست  من  با  هم 
بیماری و فوت او در سال ۱۹۹۵  قرار 
درباره  کتابی  نوشتن  در  هم  با  بود 
برتولوچی همکاری کنیم که متأسفانه 
با مرگ او ناتمام ماند و من هم دیگر 

ادامه ندادم.
هم  مدتی  سورنتینو  =خانم 
اینطور  بود؛  برتولوچی  دستیار 

نیست؟
 Before the فیلم  در  او  -بله. 
که  انقالب(  از  )پیش   Revolution
در سال ۱۹۶۴ در رم تهیه شد دستیار 
برناردو برتولوچی بود. زمانی که او فوت 
کرد، برتولوچی از رم برای شرکت در 
مراسم یادبودش به نیویورک آمد. در 
خاطر  به  باربیری«  »گتو  جلسه  آن 
دوستی و صمیمیتی که با او و همسرش 
داشتم، گفتار رسمی  درباره ی میشل را 
به من واگذارکرد. بعد هم با برتولوچی و 
گتو و چند نفر دیگر رفتیم شام و با هم 
دوست و آشنا شدیم. این معرفی آغاز 
روابط من با برتولوچی بود که در طول 
سال ها هر وقت به رم می رفتم به ایشان 
زنگ می زدم و می دیدمشان. در اوایل 
سال 2۰۰۰ از برتولوچی پرسیدم که آیا 
این درست است که تو فیلمی  راجع به 
فروغ فرخزاد ساختی؟ البته داستان آن 
مفصل است که در فرصتی دیگر به آن 
می پردازیم اما خالصه اینکه او گفت: 
»نه. متأسفانه من فیلمی  درباره ی فروغ 
نساخته ام. ای کاش می ساختم.« بعد 
از او خواستم که این مطلب  هم من 
پایان  برای  تا سندی شود  بنویسد  را 
هم  برتولوچی  مسئله.  این  به  دادن 
نوشت  نامه ای  من  برای  روز  همان 
و  در آن زمان  آن را »فکس« کرد. 
او در این نامه  تأکید کرده که  هرگز 
فیلمی  درباره فروغ  نساخته است. من 
در  مقاله ی »خاطراتم  در  را  نامه  این 
فرخزاد،  فروغ  به  راجع  که  قرنطینه« 
رابطه و آشنایی اش با گلستان و آشنایی 
گلستان با این سینماگر است آورده ام و 
بعد هم می رسم به آخرین مصاحبه ای 
که درسال 2۰۱۷ با برتولوچی داشته ام.
=این مصاحبه را کجا انجام دادید؟

-درست یکسال قبل از مرگ او من 
رفته بودم به ایتالیا. رئیس هیأت داوران 
در فستیوالی در »باری« بودم. در رم با 
او تماس گرفتم و ظهر رفتم منزلش. دو 
ساعتی در همانجا نشستیم و صحبت 
کردیم که عکس های این مالقات هم 
در مقاله آمده. برتولوچی یکسال بعد 

درست در همان تاریخ فوت کرد.
-من نسخه ی انگلیسی این مقاله 
جالبی  مقاله ی  بسیار  خوانده ام.  را 
دست  به  مثل  آن  خواندن  است. 

نیافتنی  دست  چیزهای  آوردن 
است. مطالبی که در هیچ جای دیگر 

نخوانده و نشنیده بودم.
-با تشکر، نسخه ی فارسی این مقاله 
در شماره ی مهرماه مجله ی »تجربه« 
سال ۱۳۹۹ در تهران به چاپ رسیده 

است.
 138۲ سال  در  است  =یادم 
زندگی  نیویورک  در  همه  ما  که 
بودید  اولین فردی  می کردیم؛ شما 
سال  پنج  و  پنجاه  طول  در  که 
پدرم،  فرهنگی  و  هنری  فعالیت 
صحنه ی  در  که  خطیبی  پرویز 
روزنامه نگاری  از  گوناگون  هنرهای 
پیش پرده نویسی،  و  تئاتر  تا  طنز 
نمایشنامه نویسی  ترانه سرایی، 
ساختن  به خصوص  و  رادیو  برای 
ایران  سینمای  کمدی  فیلم  اولین 
افتادید  فکر  این  به  داشت،  حضور 
یک  نیویورک  شهر  در  او  برای  که 
کنید.  برگزار  بزرگداشت  مراسم 
این بزرگداشت در سینما »بمبئی« 
در خیابان 5۷ منهتن درست مقابل 
»کارنگی هال« یعنی بزرگترین تاالر 
موسیقی نیویورک برگزار شد. وقتی 
خاطرات شما را خواندم و دیدم که 
شما در این خاطرات برداشت هایی 
کنجکاو  داشتید  آدم ها  این  از  هم 
پرویز  از  که  برداشتی  بدانم  شدم 
خطیبی و میراثی که از کار و هنر او 
برجا مانده داشتید چه بوده؟ یعنی 
را  شما  آنچه  خودتان  دیدگاه  از 
برانگیخت تا در مراسمی  از او بطور 

رسمی  تجلیل کنید چه بوده؟
چنین  روزی  که  خوشحالم  -چقدر 
خیلی  واقعاً  دادم.  انجام  را  کاری 
خوشحالم چرا که اول از همه در آن 
زمان یعنی در سال ۱۹8۱ من شش 
زندگی  نیویورک  در  که  بود  سال 
دکترایم  مدرک  داشتم  و  می کردم 
می گرفتم.  سینما  رشته ی  در  را 
اجاره  من  هم  را  »بمبئی«  سینمای 
کرده بودم و در آنجا روزهای پنجشنبه 
هفته  آخر  روز  سه  ایرانی،  فیلم های 
فیلم های هندی و روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه فیلم های روز آمریکایی  را 
برای اعضای »آکادمی  آوارد« )اسکار( 
نمایش می دادیم. فکر کردم این سالن 
سینمای ششصد نفره یک مکان عالی 
برای برگزاری بزرگداشتی برای پرویز 
او  به  ایران  از  من  که  است  خطیبی 
ارادت داشتم، با کارها و نوشته هایش 
رادیویی اش  برنامه های  و  بودم  آشنا 
در  کارهایش  با  بودم.  کرده  گوش  را 
روزنامه ی توفیق هم آشنا بودم و چند 
تا از فیلم هایش را هم دیده بودم. اما در 
آن زمان که او به  تازگی به نیویورک 
آمده بود و روزنامه ی فکاهی– سیاسی 
»حاجی بابا در تبعید« را منتشر می کرد 
هنوز دوستی و رفاقتی با هم نداشتیم. 
به  ایشان  که  زمانی  همان  از  یعنی 
آشنایی  افتخار  من  آمد  نیویورک 
نزدیک با پدرت را پیدا کردم، اگر یادت 

باشد.
=بله، بله؛ خیلی خوب یادم است…

دوست  هم  با  زمان  ازهمان  -…ما 
شدیم. حتی اگر یادت باشد با هم یک 
در  کردیم  درست  هم  فرهنگی  بنیاد 
رابطه با هنر که دکتر اسماعیل خویی 
را هم آوردیم و در استودیوی دوست 
مشترکمان »علی شیوا« در نیویورک 

و برنامه هایی برگزار می کردیم. حتی در 
آنجا از پرویز خطیبی خواهش کردیم تا 
در یک سخنرانی از تاریخ طنز در ایران 
صحبت کند. خالصه خیلی همدیگر را 
می دیدیم و همیشه بحث و گفتگوهای 
می بردیم.  لذت  و  داشتیم  جالبی 
از جنگ دوم  بعد  من می دانستم که 
جهانی، خطیبی در سینمای ایران چه 
اصوالً  و  مهمی داشته  و  اساسی  نقش 
به عنوان یک هنرمند چندبُعدی، هم 
فیلمنامه  نویس بوده هم کارگردان، هم 
نمایشنامه نویس و تصنیف های فکاهی 
زمان  در  هست  یادم  می نوشته.  هم 
تصنیف فروش های  من  بچگی های 
دوره گرد، این تصنیف ها را در کوچه و 
خیابان می خواندند و هر تصنیف را به 
قیمت دوزار یا یک قران می فروختند. 
خطیبی یک نگاه فکاهی و طنز بسیار 
سیاسی  بعداً  که  طنزی  داشت؛  قوی 
شد. در هفده سالگی جوان ترین سردبیر 
مجله ی توفیق بود و در رادیو هم دائم 
درواقع  می شنیدیم.  را  برنامه هایش 
در  و  بود  حریف  فن   همه   هنرمندی 
تاریخ سینما جزو چهاریا پنج نفر اولی 
ساخته اند.  سینمایی  فیلم  که  است 
به  را  موتور  آن  چطور  و  چگونه  اما 
حرکت درآوردند؟ برای اینکه به آنجا 
بگویم.  مقدمه ای  یک  باید  اول  برسم 
در ایران دهه ی چهل تا پنجاه اگر ما 
را  سینما  مورخین  و  منتقدین  تمام 
جمع می زدیم تعدادشان شاید پانزده 
یا دست باال بیست نفر بود. نگاه اغلب 
آنها به سینمای تجاری ایران از باال به 
پایین بود، یعنی »این سینمای تجاری 
مزخرفه و اصالً حرفش رو نزنید!« به 
نظر آنها اصوال سینمای ایران از همان 
روز اول که کار خودش را شروع کرده 
نه هنری  بوده، و  نه فکری  پشت آن 

بوده. فقط مزخرف بوده!
=آیا این یک تحلیل آکادمیک است؟

اولین  می دانید  که  همانطور  -بله؛ 
درباره ی  انگلیسی  زبان  به  که  کتابی 
کتابی  شده،  نوشته  ایران  سینمای 
دانشگاه  در  که  زمانی  من  که  است 
کلمبیا به عنوان دانشجوی دکترا درس 
می خواندم نوشتم و انتشارات دانشگاه 
نیویورک آن را در سال۱۹8۷ منتشر 
گفتم،  که  همانطور  اینجا  اما  کرد. 
)تولید  سینما  است:  الزم  مقدمه ای 
آمریکا  و  فرانسه  در  نمایش(  و  فیلم 
شد  آغاز  همزمان  سال۱8۹۵   در 
گرفت. سینما  پا  به سرعت  و هالیوود 
را »هنر« و »صنعت« خوانده اند چراکه 
صنعتی است که عده ی زیادی در آن 
کار می کنند تا یک فیلم تولید بشود. 
است.  هزینه  ای  پر  هنر  اصوال  سینما 
مثل کتاب نوشتن توسط یک شخص 
یا نقاشی کردن و شعر گفتن توسط یک 
فرد نیست. دستگاه می خواهد، وسیله 
می خواهد،  صدا  وسایل  می خواهد، 
فیلمبردار، صدابردار و دستیار و البراتور 
الزم دارد. بعد این فیلم ها باید چاپ و 
ادیت بشوند. تبلیغات و پوستر و خیلی 
مسائل دیگر هم هست. بعد از همه ی 
اکران  به مرحله ی  باالخره  فیلم  اینها 
می رسد و حاال باید در سینما به نمایش 
دربیاید و بفروشد تا فیلم بعدی بتواند 
ساخته بشود. اگر فیلم فروش نداشته 
باشد، مسلماً این صنعت جلو نمی رود. 
پس در درجه ی اول، یک صنعتی باید 
به وجود بیاید که بتواند این موتور را به 

حرکت در بیاورد.
ضعیف  فیلم ها  این  داستان  گاهی 
هستند، کارگردان هم در قامتی قوی 
فیلم  داستان  گاهی  نمی شود.  ظاهر 
هم  وقت ها  بعضی  و  است  قوی تر 
کارگردان در کار خود قوی تر و منظم تر 
فیلمی  قاعدتاً  که  است  چنین  است. 
یعنی چنین  در می آید.  از آب  خوب 
فیلمی  فیلم هنری می شود و از فیلم های 
دیگر بهتر به نظر می آید. خوب، ما این 
مثل  درست  می دهیم.  تشخیص  را 
و  بخرید  میوه  می روید  شما  اینکه 
و  ریخته اند  پرتقال  و  سیب  یکسری 
طبیعی  می کنید.  سوا  آنها  بین  شما 
می کنید. سوا  را  بهترین ها  که  است 

ادامه دارد

بخش اول

گروه نواپرویز خطیبی و بهمن مقصودلو در مراسم برزگداشت خطیبی
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=لندرکینگ: پیام رسانی 
ایران  و  متحده  ایاالت  بین 
حاشیه  واسطه های  توسط 
خلیج فارس و سایرین انجام 

شده است.
امیدوار  اکنون  =تهران 
حزب  از  بایدن  جو  است 
جمهوری  رئیس  دموکرات 
آمریکا شود تا شاید روزنه ای 
برای برداشته شدن تحریم ها 
و کاهش فشارهای سیاسی و 
اقتصادی ایجاد شود. اما حتی 
برای خود جمهوری اسالمی 
نیز این موضوع که بایدن نیز 
اوباما شرایط را چنان  مانند 
جیب  هم  که  کند  تسهیل 
نظام پر شود و هم برنامه های 
اتمی و موشکی و شبه نظامی 
خود را ادامه دهد، در هاله ای 

از ابهام قرار دارد.
تیموتی لیندرکینگ معاون دستیار وزیر 
فارس  خلیج  امور  در  آمریکا  خارجه 
جمعه 2۰ نوامبر به شرق  االوسط گفت 
مذاکره  به  مایل  آمریکا  فعلی  دولت 
تهران  اما  بود  ایران  رژیم  با  مستقیم 
نپذیرفت و به رفتارهای خود ادامه داد.

او تأکید کرده پیام رسانی بین ایاالت 
واسطه های  توسط  ایران  و  متحده 
انجام  و سایرین  فارس  حاشیه خلیج 

شده است.
زمان  مورد  در  آمریکایی  مقام  این 
پیام های مورد بحث توضیح بیشتری 
که  کرد  امیدواری  ابراز  وی  نداد. 
واشنگتن و تهران برخالف تماس های 
غیرمستقیم که در مورد تبادل زندانیان 
و دیگر امور از طریق واسطه ها داشتند، 

به مذاکره مستقیم برسند.
لندرکینگ با اشاره به اظهارات الیوت 
وزارت  در  ایران  امور  مسئول  آبرامز 

 معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا: 
دولت ترامپ مایل به مذاکره 
مستقیم با رژیم ایران بود اما 

تهران نپذیرفت

خارجه آمریکا که چندی پیش درباره 
مذاکرات مستقیم با جمهوری اسالمی 
ایران  »این  گفت:  بود  کرده  صحبت 
و  ندارد  مذاکره  به  تمایل  که  است 
قوانینی  و  شروط  اساس  بر  امیدوارم 
که در مورد آنها توافق نظر داریم به 

مذاکره برسیم.«
مایک  برجام  از  آمریکا  از خروج  پس 
پمپئو که تازه به وزارت خارجه آمریکا 
روی  پیش  شرط   ۱2 بود،  رسیده 
مقامات جمهوری اسالمی گذاشت تا بر 
اساس آنها مذاکره بر سر توافق جدید 

صورت گیرد اما تهران نپذیرفت.
خارجه  وزیر  ظریف  د  محمدجوا
جمهوری اسالمی به تازگی گفته است 
مخالف  نبودیم،  مذاکره  مخالف  »ما 
در  هم  مذاکره  نیستیم،  هم  مذاکره 
اما  است،  امکان پذیر   ۵+۱ چارچوب 
ورود آمریکا به این چارچوب نیازمند 
مقررات  با  را  خودش  که  است  این 
که  نمی گوییم  هم  ما  دهد.  تطبیق 
نمی دهیم.  تطبیق  مقررات  با  را  خود 
با مقررات تطبیق  را  اگر آمریکا خود 
مقررات  با  را  خودمان  نیز  ما  دهد، 
تطبیق می دهیم و این موضوعی است 

که صریحاً اعالم شده است.«
تالش  روحانی  حسن  دولت  هرچند 
کرد تا کانالی برای مذاکره با آمریکا باز 
کند اما علی خامنه ای بارها تأکید کرد 
با آمریکا در هیچ  که هیچ مذاکره ای 
ترامپ  دولت  با  به خصوص  سطحی 

صورت نخواهد گرفت.
تهران اکنون امیدوار است جو بایدن از 
حزب دموکرات رئیس جمهوری آمریکا 
برداشته  برای  روزنه ای  شاید  تا  شود 
فشارهای  کاهش  و  تحریم ها  شدن 
اما  شود.  ایجاد  اقتصادی  و  سیاسی 
حتی برای خود جمهوری اسالمی نیز 
این موضوع که بایدن نیز مانند اوباما 
را چنان تسهیل کند که هم  شرایط 
برنامه های  و هم  پر شود  نظام  جیب 
اتمی و موشکی و شبه نظامی خود را 
ادامه دهد، در هاله ای از ابهام قرار دارد.

سقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپر

قیمت : ٣٥ پوند + هزینه بسته بندی و  پست
کتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :
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ادامه دارد

به حضور  این شرفیابی،  از  پس 
و  رفتم  وزیر  نخست  منصور  آقای 
رساندم  ایشان  به اطالع  را  جریان 
موافقت  صد  در  صد  نیز  ایشان  و 
داشتند و با آقای دکتر عاملی وزیر 
و  کردم  مذاکره  نیز  دادگستری 
قرار شد هرچه سریعتر قانون الزم 
به مجلس داده شود. پس  و  تهیه 
منتظر  خوزستان،  به  مراجعت  از 
تصویب قانون نشدم و شروع کردم 
آزادی  برای  پول  جمع آوری  به 
پیش  که  فرصتی  هر  و  زندانیان 
افراد  کمکهای  طریق  از  می آمد 
بدهی هایی  را که  نیکوکار، عده ای 
آزاد  داشتند،  تومان  سیصد  تا 
می کردیم و این کار بی  نهایت مورد 
استقبال مردم قرارگرفت و در اعیاد 
مختلف مانند تولد حضرت محمد، 
امثال  و  آبان  چهارم  و  نوروز  عید 
آن، تعداد زیادی از زندانیان از این 

طریق آزاد شدند.
در تهران نیز قانون منع توقیف 
زندانیانی که تا مبلغ دو هزار تومان 
وزارت  طرف  از  داشتند،  بدهی 
مجلس  تقدیم  و  تهیه  دادگستری 
به تصویب  شد و در مدت کوتاهی 
مجلس  در  متأسفانه  ولی  رسید. 
گردید  متوقف  آن  تصویب  سنا 
زیرا تعدادی از سناتورهای با نفوذ 
به دالیل  و  بودند  سابق  مالکین  از 
مختلف تصویب این قانون را متوقف 
کمیسیونهای  در  را  آن  و  کردند 

مجلس سنا دفن نمودند.
نکتۀ بسیار جالب توجهی که طی 
و  به شهرهای خوزستان  مسافرت 
مالقات با مردم به چشم می خورد 
این بود که با وجود این که در آن 
و  سفید  انقالب  نتیجه  در  زمان 
برابری  و  زنان  به  رأی  حق  دادن 
دیگر  قانون،  بر  برا در  آنها  کار 
بانوان  برای شرکت  رادعی  و  مانع 
وجود  اجتماعی  لیتهای  فعا در 
محدود  فعالیتها  این  ولی  نداشت، 
بود به تشکیل گروههایی از بانوان 
تحت عنوان شورای زنان که غالباً 
همسران رؤسای ادارات دولتی در 
آنها  فعالیت  و  داشتند  آن شرکت 
نیز فقط در حدود تشکیل جلسات 
تشریفاتی و انتخاب افرادی به عنوان 
رئیس و نایب رئیس و خزانه دار و 
عناوینی از این قبیل که در مراسم 
بازدیدهای  یا  و  به جشنها  مربوط 
و  دولتی  عالی  مقامات  رسمی 
و  می کردند  شرکت  آن  مثال  ا
انتخاب بانوان نیز برای سمت های 
تشریفاتی مربوطه، اکثراً در ارتباط 
بود  آنها  اهمیت شغل همسران  با 
تحصیالت  با  چندانی  ارتباط  و 
یا  و  هنری  و  علمی  شایستگی  و 
نداشت  آنها  اجتماعی  شخصیت 
پیشکار  خانم  به عنوان  آنها  از  و 
فرهنگ  رئیس  خانم  یا  و  دارایی 
و یا خانم رئیس شهربانی نام برده 
آنها  فعالیت  اکثر  حد  و  می شد. 
اعانات  جمع آوری  به  بود  محدود 
یا  افراد  به  مختصری  کمکهای  و 
حقیقت  در  و  خیریه  مؤسسات 
در  دوشیزگان  و  بانوان  قاطبۀ 
فعالیتهای اجتماعی شهر و منطقۀ 
مربوط به آنان شرکت نداشتند و در 
سازمانهای دولتی نیز فرد مسؤولی 
برای آگاه ساختن بانوان از حقوق 
قانونی خود و دخالت دادن و به کار 
گرفتن آنها در فعالیتهای اجتماعی 
که  عدیده ای  مشکالت  رفع  و 
و  بود  نشده  تعیین  داشت،  وجود 
عمال کلیۀ فعالیتهای اجتماعی در 
دست مردان بود و بانوان هیچ گونه 
اجرای  و  برنامه ریزی  در  شرکتی 
برای رفع  نداشتند.  اجتماعی  امور 
که  فرصتی  اولین  در  نقیصه،  این 
منصور  آقای  به  رفتم،  تهران  به 
نخست وزیر پیشنهاد کردم موافقت 
کنند بانوی شایسته ای را به سمت 
معاون استانداری خوزستان منصوب 
نمایم. ایشان با اصل موضوع موافقت 
خودتان  شما  گفتند  ولی  کردند 
و  برسانید  علیحضرت  ا به عرض 
کنید.  اقدام  اجازه،  کسب  از  پس 
برای  که  وقتی  جهت  همین  به 
خوزستان  امور  به  مربوط  گزارش 
به حضور شاهنشاه رسیدم، موضوع 
را به عرض رساندم که بدون تردید 

تصویب فرمودند.
روز بعد، تیمسار سرتیپ صفاری 
که در آن زمان استاندار آذربایجان 
از من، سمت  بودند و قبل  شرقی 
داشتند  را  خوزستان  استانداری 
ز  ا پس  و  آمدند  من  منزل  به 
مختلف،  مطالب  دربارۀ  صحبت 

اظهار داشتند که شنیده ام شما خیال 
دارید یک خانم را به سمت معاونت 
به خوزستان ببرید. من به این دلیل 
به اینجا آمده ام که به شما که مانند 
کار  این  که  بگویم  پسر من هستید، 
را نکنید چون من به وضع خوزستان 
بلوا  آنجا  در  می دانم  و  هستم  آشنا 
ایجاد خواهد کرد و بهتر است از این 
موضوع صرفنظر کنید. عرض کردم از 
توجه و تذکر ایشان بی نهایت ممنون و 
متشکرم ولی دیگر کار انجام شده و راه 
برگشتی ندارد. ایشان گفتند به هرحال 
از نظر خیرخواهی من نظرم را گفتم و 

حاال خود دانید.
را  موضوع  جریان،  این  از  پس 
وزیر  جواد صدر  دکتر  آقای  به اطالع 
حشمت  خانم  و  رساندم  نیز   کشور 
در  را  خود  تحصیالت  که  را  یوسفی 
سمت  در  و  بود  داده  انجام  آلمان 
معاونت سازمان اصل چهار در اصفهان 
خدمات بسیار چشمگیر و مؤثری در 
کلی  بطور  و  بانوان  به  مربوط  امور 
خدمات اجتماعی انجام داده بود و در 
آن زمان در وزارت آموزش و پرورش 
شغل مهمی داشت، به سمت معاون 
استاندار خوزستان در امور اجتماعی 

منصوب کردم.
= آیا الزم نبود که شما قبل از 
آقای  موافقت  اقدامات  این  شروع 
از نظر تشکیالتی و  را  وزیر کشور 
اداری  و  بودجه ای  اعتبارات  تأمین 

به دست بیاورید؟
نمایندۀ  استانداران  کلی  به طور  ـ 
پادشاه و نمایندۀ اول دولت در استان 
کارمند  و  مأمور  و  هستند  مربوطه 
وزارت کشور نیستند و از لحاظ  مقام 
از  بنابراین  می باشند.  وزرا  ردیف  در 
کشور  وزیر  موظفند  همکاری  جهت 
را در جریان کارهای خود قرار دهند 
ولی الزامی ندارند که برای هر کار قبال 
موافقت وزارت کشور را کسب کنند 
مگر در مواردی که هزینه ای اضافه بر 
بودجه استانداری احتیاج داشته باشد 
موافقت  قبال  باید  صورت  آن  در  که 

وزارت کشور را به دست آورند.
در مورد این انتصاب چون هزینه ای 
بنابراین،  نداشت  کشور  وزارت  برای 
نبود.  مطرح  اعتبار  تأمین  مسألۀ  
خانم حشمت یوسفی کارمند وزارت 
آموزش و پرورش بود و با موافقت آن 
وزارتخانه حقوق و مزایای خود را از 
شده  حاضر  و  می کرد  دریافت  آنجا 
به  حقوق،  اضافه  دریافت  بدون  بود 
ارتقاء مقام  این  بیاید زیرا  خوزستان 
نه تنها از نظر شخص ایشان مهم بود 
بلکه یک جهش بزرگ از نظر ارتقاء 
مقام تمام بانوان ایران به شمار می آمد 
و در حقیقت شکستن سّد بزرگی بود 
که در مقابل پیشرفت بانوان و شرکت 
مملکتی طی  فعالیتهای  در کل  آنها 
زمان  آن  تا  بود.  آمده  به وجود  قرنها 
امور  و  سازمانها  گردانندگان  نظر  از 
مهم کشور، کارها و فعالیتهای اداری 
امور  در چارچوب  بانوان  اجتماعی  و 
کالسهای  در  تدریس  و  خانه داری 
آشپزی و خیاطی و گلدوزی و امثال 
یا  و  دخترانه  مدارس  مدیریت  و  آن 
دفترداری  کارهای  و  ماشین نویسی 
در ادارات و جمع آوری اعانات محدود 
می شد و در هیچ سازمانی سمت هایی 
در ردیف ریاست ادارات کل و مدیر 
کلی و یا باالتر به آنها ارجاع نمی شد 
انتصاب  از  پس  جهت  همین  به  و 
استاندار،  معاون  سمت  به  ایشان 
گروه  بین  در  زیادی  جوش  و  جنب 
بانوان برای ارتقاء به مقامات باالتر در 

کلیه سازمانهای کشوری به وجود آمد 
و افرادی که هنوز در بند سنت های 
دیرینه گرفتار بودند انتظار داشتند که 
این تجربه با شکست مواجه شود. ولی 
خوشبختانه در خوزستان با همکاری 
تشنۀ  که  کسانی  و  روشنفکر  افراد 
گذاشتن  کنار  برای  آماده  و  تجدد 
روش و رسومی که مانع پیشرفت و 
ترقی جامعه است بودند، نه تنها هیچ 
گونه اتفاقی نیفتاد و بلوایی نشد بلکه 
فعال شدن گروه عظیمی از بانوان که 
منتظر شرکت در فعالیتهای اجتماعی 
بودند باعث گردید که کارهای مختلف 
بی نظیری   با سرعت  در کلیه شهرها 
انجام شود و نیروهایی که تا آن زمان 
خفته بودند، به جنب و جوش درآمده 

و حضور خود را اعالم نمایند.
خانم یوسفی نیز با متشکل کردن 
تمام  در  که  دوشیزگانی  و  بانوان 
برای  ده  ما آ خوزستان  شهرهای 
عی  جتما ا ی  لیتها فعا ر  د شرکت 
بودند گردهمایی برای انجام خدمات 
و  دختران  آموزش  برای  داوطلبانه 
زندانیان،  وضع  به  رسیدگی  بانوان، 
و  شهرها  نظافت  امور  به  رسیدگی 
گندم  تقسیم  شهرداریها،  به  کمک 

به کار  و  نیازمند  خانواده های  بین 
تشکیل  امور شهری،  در  آنها  گرفتن 
و  حرفه ای  و  سوادآموزی  کالسهای 
گروه  هر  که  داد  تشکیل  آن  امثال 
به  مربوط  کارهای  عهده دار  مستقال 
خود شدند و حضور آنها در فعالیتهای 
مختلف باعث گردید که همسران آنها 
از  و  شده  آشنا  امور  نوع  این  به  نیز 
مسؤولیت  تحت  سازمانهای  امکانات 
استفاده  کارها  پیشرفت  برای  خود 
همسر  حضور  مثال  به عنوان  نمایند. 
فعالیت  در  پرورش  و  آموزش  رئیس 
سوادآموزی و حرفه ای باعث شد که 
از کالسهای دبستانها و دبیرستانها در 
تشکیل  برای  کار،   ساعات  از  خارج 
بانوان  فعالیت  آموزشی  کالسهای 
از  اختصار کالم،  برای  استفاده شود. 
ذکر یکایک موارد خودداری می شود. 
یک  گذشت  از  پس  به هرحال  ولی 
سال و نیم که این نوع فعالیتها ادامه 
که  پهلوی  اشرف  شاهدخت  داشت، 
ریاست عالی شورای زنان را عهده دار 
خوزستان  به  گرفتند  تصمیم  بودند 
بیایند و از فعالیتهای بانوان خوزستان 
که  بازدید  این  نتیحۀ  کنند.  بازدید 
چند روز طول کشید به آنجا انجامید 
مدل  دارند  تصمیم  کردند  اعالم  که 
را  خوزستان  در  انجام شده  کارهای 
در سایر استانهای کشور پیاده کنند. 
به دنبال این تصمیم، شاهدخت اشرف 
»سازمان زنان ایران« را تشکیل دادند 
و خانم حشمت یوسفی را نیز به عنوان 
اولین مدیر عامل سازمان زنان ایران 

برگزیدند.
دیگر  مسائل  به  برگردیم  حال 
خوزستان. پس از اولین مسافرت من 
به تهران و گزارش اقدامات انجام شده 
به حضور شاهنشاه و نخست وزیر که 
مورد تأیید و تصویب قرار گرفت، نتیجۀ 
مجموعه ای  و  شهرها  در  گردهمایی 
بود  شده  تهیه  مردم  نیازهای  از  که 
به صورت دستور کار استانداری درآمد 
شد  تهیه  برنامه ای  آنها  رفع  برای  و 
مرکزی  مقامات  به  مرتب  به طور  که 
مراجعه شده تا برای سرعت بخشیدن 
این  شود.  اقدام  کارها  پیشرفت  به 
به راه  در  بی نهایت  مداوم  پیگیری 
واقع  مؤثر  مختلف  طرحهای  افتادن 
قبیل  از  عمرانی  کارهای  و  می شد 
گسترش و تجهیز بیمارستانها، تکمیل 

آب  لوله کشی  مدارس،  ساختمان 
اعزام  و  جاده ها  اسفالت  و  شهرها 
سپاهیان دانش به روستاها و تشکیل 
مناسبی  فضای  انصاف،  خانه های 
در  عمرانی  و  سازندگی  امور  برای 

خوزستان به وجود آورد.
بهمن  اول  روز  در  متأسفانه 
آقای   ۱۹۶۵ ژانویه   2۱ ـ   ۱۳۴۳
حسنعلی منصور نخست وزیر هنگام 
ورود به مجلس شورای ملی مورد 
در ششم  و  گرفت  قرار  قصد  سوء 
بهمن درگذشت و آقای امیرعباس 
ایشان  به جای  دارایی  وزیر  هویدا 
گشت  منصوب  وزیری  نخست  به 
و امور کشور به روال گذشته ادامه 
و  تبلیغات  زمان  این  در  یافت. 
تحریکات جمال عبدالناصر رئیس 
جمهوری مصر علیه ایران به شدت 
رادیوهایی  از طریق  تمامتر  هرچه 
و  ایران  به طرف  آنها  امواج  که 
بخصوص خوزستان پخش می شد، 
حمالت  با  و  داشت  ادامه  هرشب 
ادعای  و  ایران  دولت  به  مستقیم 
واهی در مورد سرزمین خوزستان 
و نامیدن آن به نام عربستان، سعی 
داشتند که در بین عشایر خوزستان 
رخنه کرده و با ایجاد آشوب و بلوا 
دولت ایران را تحت فشار قرار دهند. 
به همین جهت مقامات امنیتی ایران 
نیز دائماً مراقب این نوع تحریکات 
بودند و سازمانهای مختلف ازجمله 
شرکت ملی نفت و سازمان آب و 
سازمانهای  وسایر  خوزستان  برق 
نوع  یک  به  حالت  ئماً  دا دولتی 
اوایل  در  داشتند.  قرار  آماده باش 
تابستان، تیمسار سرلشکر پاکروان 
ریاست سازمان اطالعات و امنیت 
به خوزستان آمدند و طی چند روز 
و  خوزستان  مختلف  قسمتهای  از 
بخصوص منطقۀ غربی که همجوار 
در  و  کردند  بازدید  است  عراق  با 
استانداری  به  بازدید  این  پایان 
از تذکراتی در مورد  آمدند و پس 
مسائل امنیتی، به چند موضوع مهم 
اشاره کردند؛ یکی این که در حال 
مرز غربی خوزستان در  حاضر در 
اواخر پائیز و فصل زمستان که آب 
رودخانه های کرخه و دجله و فرات 
عراق  و  ایران  مرز  می کند  طغیان 
زیر آب رفته و آب تا حدود شصت 
پیشرفت  ایران  خاک  در  کیلومتر 
میکند و چون عالئم مرزی مناسبی 
وجود ندارد هرگاه در طی این مدت 
عراقی ها به خاک ایران تجاوز کرده 
و ساختمانهایی به وجود آورند پس 
رودخانه ها  آب  کردن  فروکش  از 
را  ایران  خاک  از  قسمتی  عمال 
فراهم  مشکالتی  و  کرده  تصاحب 
خواهند آورد و عالوه بر این، به علت 
ژاندارمری  پاسگاه  دو  فقط  وجود 
یکی در موسیان نقطه شمالی مرز 
خوزستان با عراق و یکی در شلمچه 
در جنوب مرز که در فاصله حدود 
قرار  یکدیگر  از  کیلومتر  دویست 
دارند، حفظ مرز ایران با عراق دچار 
یک نقص فاحش است و باید هرچه 
زودتر دربارۀ آن اقدام کرد. و اضافه 
کردند که به محض ورود به تهران 
اعلیحضرت  حضور  به  را  موضوع 
گزارش خواهند کرد تا اقدامی در 

این باره انجام شود.
پاکروان،  تیمسار  رفتن  از  پس 
سازمان  امکانات  از  استفاده  با  من 
آقای  از  خوزستان،  برق  و  آب 
برای  دستگاهی  که  ایمن  ایرج 
تهران  در  جامعه شناسی  مطالعات 
بود درخواست کردم  درست کرده 
تا  بفرستد  خوزستان  به  هیأتی 
در  که  را  میشان  دشت  منطقۀ 
نظر  از  است  عراق  مجاورت کشور 
عشایر  وضعیت  و  جامعه شناسی 
محلی مورد بررسی قرار دهد. ایشان 
نیز از این پیشنهاد استقبال کردند 
و ظرف مدت بسیار کوتاهی عده ای 
از کارشناسان خود را به خوزستان 
مختلف  از جهات  تا  داشتند  اعزام 
موضوع را مورد بررسی قرار دهند. 
در مسافرت به تهران نیز با تیمسار 
ایشان  و  گرفتم  تماس  پاکروان 
ایران  مرز  وضعیت  گزارش  گفتند 
و عراق به عرض اعلیحضرت رسیده 
بیست  مبلغ  فرموده اند  دستور  و 
میلیون تومان برای ایجاد جاده ای 
طول  در  کیلومتر  دویست  به طول 
مرز و ایجاد پانزده پست ژاندارمری 
به فوریت  شما  نظر  تحت  و  تأمین 
هرچه تمامتر کار جاده سازی شروع 
آب  آمدن  باال  از  قبل  تا  که  شود 
رودخانه ها این کار پایان یافته باشد.

تیموتی لندرکینگ
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ی  سخنگو ا  و و ر خا ا =ز
اگر  روسیه:  خارجه  وزارت 
به  بازگشت  قصد  آمریکا 
نباید  برجام را داشته باشد 
شرایط اضافی تعیین شود… 
به ویژه مواردی که ارتباط با 
ایران  هسته ای  برنامه های 
تمام  باید  و همچنین  ندارد 

تحریم ها لغو شود.
=در ایران نیز والیتمداران 
برای آمریکا شرط و شروط 
شرط  می گویند  و  گذاشته 
برجام  به  آمریکا  بازگشت 
لغو همه تحریم ها و جبران 
خسارت هایی است که پس 
برجام  از  آمریکا  خروج  از 
متحمل  اسالمی  جمهوری 

شد!.
عضو  خاتمی  احمد   =
ترامپ  خبرگان:  مجلس 
شهید  را  سلیمانی  سردار 
خسته  او  به  بایدن  و  کرد 

نباشید گفت.
مصباحی مقدم  =غالمرضا 
مجلس  پیشین  ه  یند نما
ترامپ  اسالمی:  شورای 
از  بیشتر  ما  بر  را  اوضاع 
رؤسای جمهور گذشته تلخ 
کرد اما این به آن معنا نیست 
که ما حاال باید دِر باغ سبز 

نشان دهیم.
ظریف  تیم  و  =دولتی ها 
استناد  با  اصالح طلبان  و 
کنده  پرا صحبت های  به 
مشاوران بایدن بر این باورند 
جایگزین  را  مذاکره  او  که 

فشار حداکثری می کند.
=الی گرانمایه عضو شورای 
دولت  اروپا:  خارجی  روابط 
بایدن حداقل می تواند موانع 
ایجاد شده توسط دولت ترامپ 
در مقابل تالش های اروپا برای 
اعطا  اقتصادی  منافع  حفظ 
چارچوب  در  ایران  به  شده 
کند. برطرف  ا  ر برجام 
=سوزان مالونی کارشناس 
مؤسسه  در  یران  ا مور  ا
است  ممکن  »بروکینگز«: 
»یک توافق هسته ای موقت« 

روی میز گذاشته شود.
فقان  موا ز  ا =گروهی 
برجام  به  آمریکا  بازگشت 
اقتصادی  منافع  دنبال  به 
هستند  ایران  با  تجارت  از 
این  گرفتن  نظر  در  بدون 
مسئله اساسی که رژیم ایران 
تروریسم  اصلی ترین حامی 
را  مردم  و  است  منطقه  در 
آنها  برای  می کند.  سرکوب 
این موضوعات اهمیتی ندارد.

اعالم پیروزی جو بایدن در انتخابات 
جمهوری  مقامات  امیدواری  آمریکا 
اسالمی به بازگشت ایاالت متحده به 

توافق اتمی را بیشتر کرده است.
در  انتخاباتی  اوج کشمکش های  در 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  آمریکا 
در  اورانیوم  ذخایر  میزان  داد  گزارش 
مجاز  حد  برابر  از ۱2  بیش  به  ایران 

رسیده است.
جمهوری  رئیس  ماکرون  امانوئل 
فرانسه و آنگال مرکل صدراعظم آلمان 
در پیام های تبریک خود به جو بایدن و 
کاماال هریس با انتقاد از سیاست  دونالد 
برجام در مورد  از  برای خروج  ترامپ 
همکاری با آمریکا در چارچوب توافق 

اتمی اعالم آمادگی کردند.
در این میان، ماریا زاخارووا سخنگوی 
وزارت خارجه روسیه در یک نشست 
خبری گفته »اگر آمریکا قصد بازگشت 
نباید شرایط  باشد  را داشته  به برجام 
اضافی تعیین شود… به ویژه مواردی که 
ارتباط با برنامه های هسته ای ایران ندارد 
و همچنین باید تمام تحریم ها لغو شود.«

در ایران نیز والیتمداران برای آمریکا 

چه کسانی از بازگشت احتمالی آمریکا به برجام نفع 
می برند؟ مخالفان چه می گویند؟

می گویند  و  گذاشته  شروط  و  شرط 
لغو  برجام  به  آمریکا  بازگشت  شرط 
همه تحریم ها و جبران خسارت هایی 
است که پس از خروج آمریکا از برجام 

جمهوری اسالمی متحمل شد!
کمیسیون  عضو  مالکی  حسین  فدا 
امنیت ملّی مجلس شورای اسالمی به 
ایسنا گفته بود اگر بایدن انتخاب شود 
احتماالً سیاست های اوباما را ادامه دهد 

و به برجام باز می گردد.
بایدن پیش از انتخابات به سی ان ان 
عقب  برای  تالش ها  به  که  بود  گفته 
فعالیت های  از  ایران  رژیم   راندن 
با  و  می دهد  ادامه  بی ثبات کننده 
همگرایی و تفاهم بین المللی متشکل از 
متحدان آمریکا با استفاده از تحریم های 
در  بشر  حقوق   نقض  علیه  هدفمند 
از  اسالمی  جمهوری  حمایت  ایران، 
 تروریسم و برنامه موشک های بالستیک 

رژیم ایران اقدام خواهد کرد.
در  ایران  امور  مسئول  آبرامز  الیوت 
هفته  که  نیز  آمریکا  خارجه  وزارت 
گذشته برای تشدید تحریم ها و فشارها 
خاورمیانه  به  اسالمی  علیه جمهوری 
و  »دمکرات ها  گفت  بود  کرده  سفر 
با  مقابله  در  آمریکا  جمهوریخواهان 
تهدیدات رژیم ایران در منطقه با هم 
توافق دارند.« وی پیش از آن نیز گفته 
بود »احیای برجام برای دولت بعدی 

آمریکا آسان نخواهد بود.«
در مقابل اما بسیاری نگران  هستند 
که اگر ریاست جمهوری بایدن بطور 
برجام  به  وی  و  شود  اعالم  رسمی 
رژیم  مجدد  تقویت  عامل  بازگردد 
موشکی  تهدیدات  ادامه  برای  ایران 
تقویت  همچنین  و  منطقه ای  و 

فعالیت های اتمی خواهد شد.
اسرائیل  پیشین  سفیر  اورن  مایکل 
در  وزیر  معاون  و  متحده  ایاالت  در 
وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین  دفتر 
اسرائیل در توییتی با اشاره به ترور نفر 
دوم القاعده در تهران توسط مأموران 
اسرائیلی نوشت »هیچکس نمی پرسد 
القاعده  فرماندهان  میزبان  ایران  چرا 
است و چرا ایاالت متحده باید به توافق 
اتمی بازگردد که ده ها میلیارد دالر به 
قاتالن سه هزار  به  کسانی رساند که 

آمریکایی پناه داده است؟«
 ۱۱ تروریستی  حادثه  به  او  اشاره 
هزار  سه  از  بیش  که  است  سپتامبر 
نفر از شهروندان آمریکایی در برج های 
دوقلوی نیویورک در عملیات تروریستی 

القاعده جان  باختند.
در ایران حزب اللهی  ها و اصولگرایان 
در  آمریکا  سیاست های  می گویند 
قبال جمهوری اسالمی با رفتن ترامپ 
و  نمی کند  تغییری  بایدن  آمدن  و 
اصالح طلبان و دولت حسن روحانی را 
متهم می کنند که بار دیگر می خواهند 
کنند.احمد  تکرار  را  برجام  اشتباه 
گفته  خبرگان  مجلس  عضو  خاتمی 
»ترامپ سردار سلیمانی را شهید کرد 
و بایدن به او خسته نباشید گفت… ما 
نباید با آمریکا مذاکره کنیم باید از آنها 
نفرت داشته باشیم و اگر کسی به آنها 

دل ببندد ناشیگری کرده است.«
حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم 
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
ما  بر  را  اوضاع  »ترامپ  می گوید  نیز 
از رؤسای جمهور گذشته تلخ  بیشتر 
کرد اما این به آن معنا نیست که ما 
حاال باید در باغ سبز نشان دهیم. باید 
تا  ندهیم  نشان  اشتیاق  مذاکره  برای 
بایدن دستش را به سوی ما دراز کند.«
برای  ظریف  نامزدی  زمزمه 

انتخابات 14۰۰
دولتی ها و تیم ظریف و اصالح طلبان 
پراکنده  صحبت های  به  استناد  با 

او  که  باورند  این  بر  بایدن  مشاوران 
حداکثری  فشار  جایگزین  را  مذاکره 
می کند. با پیروزی بایدن اصالح طلبان 
حتی بحث نامزدی محمدجواد ظریف 
برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ 
می رسد  نظر  به  کشیده اند.  پیش  را 
امیدواری جمهوری اسالمی به مقامات 
حزب دموکرات  و البیگران فعال اش در 
واشنگتن مثل اعضای نایاک و کارمندان 
از کشور  فارسی زبان خارج  شبکه های 
است زیرا این کانال  ها به شکل مؤثری 
برای خارج کردن جمهوری اسالمی از 
انزوا و عادی نشان دادن تالش می کنند 
و احتماالً روی ظریف که حمایت متقابل 
آنها از یکدیگر بر کسی پوشیده نیست، 

حساب ویژه باز کرده اند.
در نهایت اما علی خامنه ای و سپاه 
مورد  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
هرگونه مذاکره با آمریکا تصمیم گیرنده 
این صریحاً  از  نیز پیش  آنها  هستند. 
اعالم کرده بودند در مورد سیاست های 
استراتژیک منطقه ای و نظامی از جمله 
از  حمایت  و  بالستیک  موشک های 
مذاکره  هرگز  شیعه  شبه نظامیان 

نخواهند کرد.
اروپا  و  ایران  تجارت  موانع  رفع 
می تواند  بایدن  که  کاری  حداقل 

انجام دهد
روابط  شورای  عضو  گرانمایه  الی 
تایمز  فایننشال  به  اروپا  خارجی 
می گوید »دولت بایدن حداقل می تواند 
موانع ایجاد شده توسط دولت ترامپ 
اروپا برای حفظ  در مقابل تالش های 
ایران  به  شده  اعطا  اقتصادی  منافع 
کند.  برطرف  را  برجام  چارچوب  در 
یا  موجود  سازوکارهای  شامل  اینها 
پیشنهادی برای ارائه خطوط اعتباری 
خام  مواد  تولید  حمایت  با  تهران  به 
ایران و معامله بین شرکت های اروپایی 

و ایرانی است.«
گرانمایه تاکید می کند »افرادی که 
در اطراف بایدن هستند و بخشی از تیم 
سیاست خارجی او خواهند بود شخصاً 
سرمایه گذاری  برجام  موفقیت  برای 
منطق  که  بپذیرید  اگر  می کنند… 
استراتژیک توافق هسته ای هنوز معتبر 
است و منافع هر دو طرف با بازگردادن 
آن به مسیر درست تامین می شود، همه 
بود.« خواهند  کنترل   قابل  مشکالت 
شاید یک توافق اتمی موقت روی 

میز گذاشته شود!
ایران  امور  مالونی کارشناس  سوزان 
فایننشال  به  در مؤسسه »بروکینگز« 
به نظر وی، »یک  تایمز می گوید که 
فشار دیپلماتیک زودهنگام وجود دارد 
آمریکا  و  ایران  اسالمی  جمهوری  تا 
کنند،  عمل  خود  تعهدات  به  بیشتر 
سر  بر  کامل  توافق  به  یک  لزوماً  اما 
برجام نخواهند رسید« اما ممکن است 
روی  موقت«  هسته ای  توافق  »یک 
بازگشت  شود.مخالفان  گذاشته  میز 

احتمالی آمریکا به برجام دو دسته اند:
در  اسالمی  جمهوری  ۱(مخالفان 
داخل و خارج کشور و آنهایی که هرگونه 
مذاکره و توافق با تهران را عامل تقویت 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  آیت اهلل ها 
ادامه ی سرکوب  نتیجه   در  و  اسالمی 
شهروندان ایران و ویرانی ایران می دانند.

2( جریان اصلی قدرت در ایران که 
برایشان بایدن و ترامپ فرقی ندارد و 
ساختار آمریکا را تهدیدی اساسی برای 
کل نظام می دانند و می خواهند به هر 
وحشیانه ی  سرکوب  جمله  از  قیمتی 
حفظ  را  نظام  مخالفان،  و  معترضان 
کنند و البته راه های غیرمستقیم و زد 
و بند و معامالت پنهانی را بر مذاکرات 

علنی و آشکار ترجیح می دهند.

آیا تهران روی مذاکره با ترامپ حساب باز کرده بود 
و با بایدن به نقطه صفر باز می گردد؟!

را  خود  تهران  رژیم  =آیا 
برای مذاکره با دولت ترامپ 
آماده کرده بود یا اینکه در 
مذاکره   روند  بایدن  دوران 
جمهوری  و  آمریکا  میان 
اسالمی ایران آسان خواهد 

بود؟
در  ظریف  و  =روحانی 
ریاست  احتمال  با  ارتباط 
ی  ر طو ن  ید با ی  ر جمهو
نگار  ا که  ند  گفته ا سخن 
یکی  که  است  تهران  رژیم 
تحریم های  سخت ترین  از 
آمریکا  علیه  را  اقتصادی 
به اجرا درآورده بطوری که 
قبول  به  مجبور  واشنگتن 
جمهوری  پیش شرط های 
است  مذاکره  برای  اسالمی 
واقعیت  در  که  آنگونه  نه  و 
با  که  آمریکاست  هست، 
جمهوری  حداکثری  فشار 
کرده  فلج  کامال  را  اسالمی 

است.
=مقام های رژیم ایران برای 
معامله با ترامپ شرط بندی 
آنها  که  چرا  بودند  کرده 
دولت های  با  قبلی  تجارب 
دارند؛  را  آمریکایی  پیشین 
اول  دور  در  که  دولت هایی 
کردند  برخورد  تند  بسیار 
ریاست  دوم  دور  در  اما 
جمهوری شان انعطاف پذیرتر 
بهره برداری  برای  و  بوده 
با  استراتژیک  و  سیاسی 
رژیم جمهوری اسالمی وارد 
معامله شدند. ترامپ هم از 

این قاعده مستثنا نمی بود!
پیروز  ترامپ  که  =اکنون 
نشده، تهران فرصت مذاکره 
را  واشنگتن  با  مشترک 
است.  داده  از دست  تقریبا 
بر  جوبایدن  آمدن  با  حاال 
باید  ایران  رژیم  قدرت  سر 
زیرا  بازگردد  صفر  نقطه  به 
تجربه نشان داده که مذاکره 
با دولتی در دوره دوم ریاست 
از  آسان تر  بسیار  جمهوری 
مذاکره با یک دولت تازه نفس 

در دوره اول خواهد بود.
مصطفی فحص )شرق االوسط(- 
جمهوری  رژیم  مقامات  موضع گیری 
اسالمی در قبال نتایج انتخابات ریاست 
گذشته  هفته  طی  آمریکا  جمهوری 
متنوع بود. علی خامنه ای رهبر نظام 
ما  سیاست  آمریکا  مورد  گفت:»در 
این  و  است  مشخص  و  شده  حساب 
سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر 
رئیس  کسی  چه  ینکه  ا نمی کند. 
هیچ  ما  سیاست  در  بشود  جمهوری 

تاثیری نمی گذارد«.
روزنامه »خراسان« که موضع جناح  
نمایندگی  را  ایران  رژیم  تندروهای 
و  رهبری«  »بیت  سوی  از  و  می کند 
شخص خامنه ای حمایت می شود، در 
صفحه اول خود با تیتر درشت نوشت: 
و  رفت  )ترامپ(  نقاب  بدون  »دشمن 

دشمن با نقاب )بایدن( آمد«.
ئیس  ر نی  حا و ر حسن  ما  ا
وزیر  و  یران  ا اسالمی  جمهوری 
با  ظریف  د  محمدجوا خارجه اش 
از  و  داده  نظر  انعطاف پذیرتری  لحن 
احتمالی  مذاکره  برای  فرصتی  وجود 
سخن  متحده  ایاالت  جدید  دولت  با 
جمهوری  مقام  دو  این  اما  گفتند. 
باال  موضع  از  نحوی  به  نیز  اسالمی 
برخورد کرده و پیش شرط  هایی برای 
کردند.  تعیین  واشنگتن  با  مذاکره 
سخن  گونه ای  به  ظریف  و  روحانی 
است  تهران  رژیم  انگار  که  گفتند 
تحریم های  سخت ترین  از  یکی  که 
اقتصادی را علیه آمریکا به اجرا درآورده 
بطوری که واشنگتن مجبور به قبول 
اسالمی  جمهوری  پیش شرط های 
برای مذاکره است و نه آنگونه که در 
واقعیت هست، آمریکاست که با فشار 
را کامال  حداکثری جمهوری اسالمی 

فلج کرده است.
محافل  از  برخی  این  وجود  با 
انتخاب  با  تهران  در  تصمیم گیری 
بایدن و خوش بینی بیش از حد معقول 
محتاطانه  جابجایی،  این  به  نسبت 

برخورد کرده اند.
از  ایران  مقامات جمهوری اسالمی 
اینکه فرصت مذاکره با ترامپ در دوره 
دوم ریاست جمهوری اش را از دست 
داده اند، بسیار ناراحت هستند اما این 

ناراحتی را ابراز نمی  کنند.
مقام های رژیم ایران برای معامله با 
ترامپ شرط بندی کرده بودند چرا که 
آنها تجارب قبلی با دولت های پیشین 
آمریکایی را دارند؛ دولت هایی که در 
کردند  برخورد  تند  بسیار  اول  دور 
اما در دور دوم ریاست جمهوری شان 
انعطاف پذیرتر بوده و برای بهره برداری 
سیاسی و استراتژیک با رژیم جمهوری 
دولت  شدند.  معامله  وارد  اسالمی 
جرج بوش پسر و حسین باراک اوباما 
ریاست جمهوری  اول  دور  در  دو  هر 
با  انعطاف ناپذیر  و  جدی  برخوردی 
جمهوری اسالمی داشتند. اما در دور 
دوم تغییر موضع داده و به توافق هایی 
با رژیم تهران رسیدند به این دلیل که 
هر رئیس جمهور آمریکا تالش می کند 
در  بازگشتی  که  دور دوم خود  در  تا 
آن نیست، دستاوردی دیپلماتیک در 
کارنامه سیاسی داشته باشد تا به اسم 
او در تاریخ  ثبت شود. دونالد ترامپ نیز 
از این قاعده مستثنا نمی بود به خصوص 
که او اهل جنگ هم نیست و بیشتر به 
می داد؛  اهمیت  اقتصادی  امتیازهای 
به  تهران  رژیم  با  می توانست  او  پس 
خوبی داد و ستد کند و توافق های پیدا 

و پنهان با تهران امضا کند.
پسر  بوش  با  ایران  مقامات  تجربه 
ریاست  دوم  دوره  در  اوباما  و حسین 
برخی  شخصیت  دو   این  جمهوری 
در  تا  داشت  آن  بر  را  تهران  مقامات 
باره مذاکره با ترامپ در دومین دوره 
و  برنامه ریزی  جمهوری اش  ریاست 

حتی حساب باز کنند.
ریاست  اول  دوره  در  پسر  بوش 
جمهوری خود رژیم ایران را بخشی از 
»محور شرارت« نامید اما در دور دوم 
ریاست جمهوری خود با سلطه ایران 
بر عراق موافقت کرده و فشارها را بر 
رژیم  یعنی  تهران  متحدان منطقه ای 

سوریه و حزب اهلل لبنان کم کرد.
ریاست  اول  دوره  در  نیز  اوباما 
جمهوری اش شدیدترین مجازات ها را 
و حمایت خود  کرد  وضع  ایران  علیه 
کرد،  اعالم  سوریه  مردم  انقالب  از  را 
اما در دوره دوم ریاست جمهوری اش 
تنها دغدغه او امضای توافق نامه ای بود 
که به عنوان یک دستاورد تاریخی در 
کارنامه اش نوشته شود. به همین دلیل او 
از سرکوب خونین قیام مردم ایران توسط 
رژیم تهران در سال 2۰۰۹ که به جنبش 
سبز معروف شد، چشم پوشی کرد. رژیم 
ایران در زمان اوباما و پس از توافق اتمی 
در سال 2۰۱۵ میلیاردها دالر برای اعزام 
هزاران شبه نظامی از ملیت های مختلف 
به عراق، سوریه ، لبنان و یمن هزینه 
کرد و نه تنها این کشورها را بلکه کل 
خاورمیانه را به سوی بی ثباتی و جنگ 

و هرج ومرج سوق داد.
با  ایران  رژیم  آمدن مشکوک  کنار 
دولت ترامپ در ۶ ماه گذشته قبل از 
تاریخ انتخابات نیز بسیار عجیب بود. 
از هر نوع اصطکاک و  مقامات تهران 
وابسته  شبه نظامیان  میان  برخوردی 
به خود در عراق با نیروهای آمریکا در 
با  درگیری جدی  به  منجر  که  بغداد 
دولت ترامپ شود، خودداری کردند و 
حمالتی که جناح های مسلح وابسته به 

تهران علیه نیروهای آمریکایی و ائتالف 
در عراق انجام می دادند یا موشک هایی 
سفارت  مجاور  مناطق  سمت  به  که 
آمریکا در بغداد شلیک می کردند همه 

متوقف شد.
سپتامبر  ماه  آغاز  در  حمالت  این 
و همزمان  متوقف شد  کاماًل  گذشته 
دو متحد لبنانی شیعی ایران در بیروت 
یعنی حزب اهلل و جنبش امل در مورد 
نهادهای  با  لبنان  دولت  مذاکرات 
اسرائیلی و تعیین مرزهای دریایی توافق 
کردند؛ دو جریانی که همواره با پیروی 
از ایدئولوژی جمهوری اسالمی حاضر 

به قبول موجویت اسرائیل نمی  شدند.
از  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
جنبش  دبیرکل  بری  نبیه  که  زمانی 
امل و رئیس پارلمان لبنان، مذاکرات 
تعیین مرزها با اسرائیل را اعالم کرد، 
تحریم های  آمریکا  خزانه داری  وزارت 
متوقف  را  لبنان  مقامات  علیه  بیشتر 
کرد و زبان وزارت امور خارجه ایاالت 
نیز   لبنان  سیاسی   طبقه  با  متحده 
کمی نرم تر شد. از سوی دیگر، حمالت 
هوایی جنگندهای اسرائیلی علیه اهداف 
نظامی مربوط به ایران در سوریه تقریبا 
متوقف شده و حزب اهلل مرزهای جنوبی 

لبنان را آرام نگه داشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
چندین بار از آمادگی خود برای مذاکره 
و امضای توافق نامه جدید هسته ای با 
ایران پس از پیروزی اش  در انتخابات 
نوامبر 2۰2۰   سوم  ریاست جمهوری 
سخن گفته بود و رژیم ایران خود را 
اما  آماده می کرد  توافقی  برای چنین 
تهران  نشده،  پیروز  ترامپ  اکنون که 
فرصت مذاکره مشترک با واشنگتن را 
تقریبا از دست داده است. حاال با آمدن 
جوبایدن بر سر قدرت رژیم ایران باید 
به نقطه صفر بازگردد زیرا تجربه نشان 
داده که مذاکره با دولتی در دوره دوم 
از  آسان تر  بسیار  جمهوری  ریاست 
مذاکره با یک دولت تازه نفس در دوره 

اول خواهد بود.
راه آمدن رژیم ایران با دولت جدید 
آمریکا برخالف تصور برخی  تحلیلگران 
بسیار سخت تر از دولت ترامپ خواهد 
بود به این دلیل که دولت جدید آمریکا 
بیشتر از دولت ترامپ به نقش نهادها 
متحده  ایاالت  دولتی  سازمان های  و 
پایبند و وابسته است. نهادهای دولتی 
آمریکا در دو دوره اوباما و دوره اخیر 
ترامپ که مجموعا ۱2 سال می شود 
بود  رفته  به حاشیه  در تصمیم گیری 
و کاخ سفید بر تصمیمات کلی وکالن 
دولت تسلط کامل داشت اما با تحوالت 
اخیر اوضاع جدیدی در آمریکا به وجود 
آمده و شرایط به کلی تغییر  یافته است. 
پس بازگشت تیم جو بایدن به توافق 
هسته ای 2۰۱۵ در شرایط و وضعیت 
نظر  به  ناممکن  توافق  این  کنونی 
دولت جدید  دارد  احتمال  و  می رسد 
اسالمی  جمهوری  مجددا  نیز  آمریکا 
را زیر فشار سنگین تحریم ها قرار دهد 
و همزمان تهران را به مذاکرات دعوت 
کند اما این مذاکرات برای زمامداران 
که  ویژه  به  بود  نخواهد  ساده  ایران 
دولت ترامپ در هفته های پایانی دوره    
خواهد  تالش  خود  ریاست جمهوری 
علیه  بیشتری  تحریم های  که  کرد 
تهران اجرا کند. رژیم ایران نه تنها با 
چالش های اقتصادی بزرگی روبروست 
بلکه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی 
از نوعی خالء سیاسی- امنیتی نیز برای 

امتیازگیری در مذاکره رنج می برد.

*منبع: شرق االوسط
*نویسنده: مصطفی فحص

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

مذاکره با آمریکا به هر حال از مهم ترین مشکالت جمهوری اسالمی 
است؛ چه با ترامپ و چه با بایدن!

جو بایدن می گوید نمی خواهد سیاست های یکجانبه گرایانه ترامپ را ادامه 
دهد و در پی آن است تا آمریکا را به متحدان سنتی خود نزدیک کند

۱۷ ادامه در صفحه



بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷54 
جمعه ۳۰ آبان ماه تا پنجشنبه ۶ آذر ماه ۱۳۹۹خورشیدی

مصونیت از کرونا پس از 
بهبود طوالنی نیست

اخیرا شواهد جدید در حال اثبات این واقعیت هستند 
که آنتی بادی های ناشی از ابتال به ویروس کرونا به سرعت در 

بدن کم می شوند و خطر ابتالی مجدد را ایجاد می کنند. متخصصان 
معتقدند که مصونیت در  برابر این بیماری مدت زمان زیادی طول نخواهد 

کشید و بعد از دو، سه یا پنج ماه کاهش خواهد یافت.این تحقیق که توسط 
محققان کالج امپریال لندن انجام شد، نشان داد که تعداد افرادی که آنتی بادی 

قابل قبولی در فاصله ماه های ژوئن تا سپتامبر داشتند، حدود 2۶ درصد کاهش یافته 
است و این شواهد بر این باور بیشتر تاکید می کنند که آنتی بادی های این ویروس به 
سرعت کم می شوند و خطر عفونت مجدد ایجاد می کنند.دکتر ایوان مالدونادو، متخصص 
بیماری های عفونی استانفورد می گوید: ما کامال مطمئن ایم که ما آنتی بادی محافظتی 
که تا ابد دوام بیاورد نخواهیم داشت. محققان همچنان در حال کشف دوام آنتی بادی 
پس از عفونت هستند و هنوز میزان آنتی بادی یک سال پس از ابتال به کووید۱۹ ثبت 
نشده است.در همین راستا، بیش از ۳۵۰،۰۰۰ شرکت کننده در مطالعه در انگلستان 
آزمایش آنتی بادی خون دادند تا به محققان برای درک اینکه افراد مبتال به عفونت 
ویروس کرونا تا چه مدت دارای آنتی بادی محافظ هستند، کمک کنند.به گفته 
دکتر الن فاکسمن، آسیب شناس و ایمونوبیولوژیست دانشگاه ییل داشتن 

آنتی بادی در هنگام قرار گرفتن مجدد در معرض این ویروس ممکن 
است باعث شود سیستم ایمنی فرد پاسخ سریع تری ایجاد کند 

؛ هرچند که احتمال دارد هیچ تاثیری هم نداشته باشند 
چرا که پاسخ به این ویروس از فردی به فرد دیگر 

متفاوت است و هنوز علت آن مشخص 
نشده است.

زنان  شاخص

ناله مي لرزد، مي رقصد اشک 
آه بگذار که بگریزم من 

از تو اي چشمه جوشان گناه 
شاید آن به که بپرهیزم من 

بخدا غنچه شادي بودم 
دست عشق آمد و از شاخم چید 

شعله آه شدم صد افسوس 
که لبم باز بر آن لب نرسید 
عاقبت بند سفر پایم بست 

مي روم خنده به لب  خوینن دل 
مي روم از دل من دست بدار 

اي امید عبث بي حاصل

الکتریکی ایجاد می کند. زمانی که از 
باال به سمت پایین از سر تا انگشتان پا 
آب می ریزید سالم است. مغز ما رگ 
های بسیار کوچکی دارد و جریان خون 

در آن ادامه پیدا می کند.
اگر فردی، یک لیوان آب را مستقیما 
روی سر خود بریزد، آن رگ ها باعث 
کاهش لخته شدن خون در آنجا می 
ها،  سال  برای  کار  این  انجام  شود. 
به کندی مغز ما را مسدود می کند 
که یکی از دالیل اصلی برای فلج یا 
خونریزی مغزی در سنین باالتر است.

وقتی مساله شدید می شود، قلب ما 
کار  مغز  به  واکنش  از  تر  باید سریع 
کند. بنابراین ضربان قلب ما افزایش 
می یابد، که به سرعت منجر به سکته، 
سکته قلبی و چیزهای دیگر می شود. 
کودک  یک  برای  که  چیزی  همان 
او  که  وقتی  افتد  می  اتفاق  کوچک 
قادر به تحمل آب نیست و احساس 

لرزش می کند.
روش صحیح  برای  نکاتی  و  جزئیات 

حمام کردن
1. استفاده از آب ولرم

پزشکی  مرکز  در  پوست  متخصص 
می گوید ممکن است حمام بخار گرم 
احساس فوق العاده ای بدهد، اما آب 
داغ رطوبت پوست را خشک می کند. 
آب داغ بیشتر روغن های طبیعی بدن 
را از بین می برد، بنابراین اگر واقعا نیاز 
دارید، حداکثر دو دقیقه در آب گرم 
قرار بگیرید و سپس آن را ولرم کنید.

۲. حمام کوتاه داشته باشید
دوش به طور ایده آل پنج تا ۱۰ دقیقه 
داشته  به خاطر  طول خواهد کشید. 
باشید همه چیز در مورد کیفیت است 
نه کمیت دوش گرفتن دو بار در روز 
می تواند به طور جدی پوست را خشک 
با این که به نظر می رسد آب  کند. 
بیشتر به معنی رطوبت بیشتر است، اما 
در حقیقت برعکس است دوش گرفتن 

زیاد پوست را خشک تر می کند.
۳. لیف را کنار بگذارید

لیف ها همیشه در حمام آویزان هستند 
و به دلیل فضای مرطوب رشد باکتری 
ها را زیاد می کند به همین خاطر بهتر 
است از دست هایتان برای شست و شو 

از  ما  اغلب  تفکر 
حمام کردن یک فرآیند 
زدن  شامپو  و  گرفتن  دوش  ساده 
است در صورتی که استحمام کردن 
می  که  دارد  اصولی  و  نکاتی  نیز 
بایستی رعایت شود. باید توجه داشته 
باشید برخی افراد مسن تر به هنگام 
استحمام احساس بی حسی و رخوت 

می کنند.
آیا تا به حال حدس زده اید که چرا؟ 
به معنی این نیست که افراد مسن 
این  هستند.  بیمار  فیزیکی  نظر  از 
باید  همه  که  دارد  متفاوت  دلیلی 

درباره آن بدانند. 
از دوش در حمام در  نکته:استفاده 
تا   8 است!  شده  رایج  حاضر  حال 

۱۰ بار آب را روی سر و سپس بر 
دانید  آیا می  ریزید.  بدن می  روی 
به  را  زندگی  تواند  می  چیزها  این 
خطر بیندازد ؟ بسیاری از شما آن را 

شوخی در نظر می گیرید.
روش صحیح حمام کردن :

بهترین روش برای استحمام باید از 
ابتدا، آب روی  روی پا شروع شود. 
پاهای خود و سپس روی ران و بقیه 
بدن بریزید. این را باید از پایین به 

باال انجام داد.
سرانجام، باید آب را روی سر ریخت. 
انجام این کار فقط یک دقیقه طول 
می کشد، اما این فعالیت یک دقیقه 
ای می تواند زندگی ها را نجات دهد! 
همه ما می دانیم که چنین چیزهایی 
بدون منطق و یافته های علمی بی 
اساس هستند و هیچ کس موافقت 
نخواهد کرد. حاال باید دلیل علمی 

این را بگوییم.
حمام  فرآیند  برای  علمی  دلیل 

کردن صحیح:
میدان الکتریکی در همه جا و در بدن 
ما وجود دارد! به خاطر گذر پیوسته و 
جریان خون، در بدن ما یک میدان 

فروغ فرخزاد

مینو قره باغی
)13۲6 - 1388(

مینو قره باغی، ارشد فرزندان ارتشبد 
عباس قره باغی، )مینو، نینو و میترا( 
متولد سال ۱۳2۶ در تهران، دیپلم 
دولتی خود را از دانشکده هنرهای 
زیبا و کاربردی شهر تولوز )فرانسه( 
دریافت داشت و سپس در مدرسۀ 
به تحصیل  پاریس  لوور  موزۀ  عالی 
عالی  هنرکدۀ  نیز  و  داد  ادامه 
را  گراور  و  مجسمه سازی  تزئینات 
ـ ۱۹۶۷  سالهای ۱۹۷۳  فاصله  در 
در  و  رسانید  به اتمام  میالدی 
هنرستان  ابتدا  ایران،  به  بازگشت 
کرمانشاه  در  را  زیبا  هنرهای 
را خود  آن  ریاست  و  کرد  تأسیس 

برعهده گرفت.
پس از راه افتادن کامل این مدرسه 
تهران  در  مینو  کرمانشاه،  در 
استاد  عالی  هنرستان  به ریاست 
حسین بهزاد گمارده شد و در عین 
تدریس  را  هنری  رشته های  حال 

می کرد.
مینو  اسالمی،  انقالب  پی  در 
با  و  بازگشت  فرانسه  به  قره باغی 
زمینۀ  در  پاریس  هنری  محافل 

همچنین  و  ابریشم  روی  نقاشی 
داشت.  همکاری  جواهرات  طراحی 
اشتغاالت  دهه  چهار  حدود  در 
به  فروتن  هنرمند  این  هنری، 
و  فردی  نمایشگاههای  برگذاری 
و  ملی  سطح  در  متعدد  جمعی 

بین المللی مبادرت نمود. 
از وی، یک پسر به نام »آرش« باقی  
مانده که به نوبۀ خود از آرشیتکت های 

جوان و با استعداد پاریس است.
جمعه  روز  قره باغی،  مینو  پیکر 
شانزدهم اکتبر 2۰۰۹ در گورستان 

پرالشز پاریس به خاک سپرده شد.
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چاقی و اضافه وزن از یک طرف و رژیم 
های سخت غذایی برای الغر شدن و 
رسیدن به یک تناسب اندام دلخواه از 
طرف دیگر دغدغه ی شمار زیادی از 
انسان های دنیا مدرن است چرا که 
تغییر عادات غذایی و سبک زندگی 
شمار باالیی از جمعیت جهان را به 
سمت انباشته شدن چربی ها سوق 
می دهد. یکی از شاه راههای رسیدن 
به وزن ایده آل کنترل اشتها و مصرف 
الغرکننده  غذایی  مواد  و  خوراکی 
است. در این گزارش قصد داریم ۱۰ 
ماده غذایی و خوراکی تایید شده از 
سوی متخصصان تغذیه برای سیری 
طوالنی مدت و جلوگیری از افزایش 
اشتها به شما معرفی کنیم. به عقیده 
متخصصان رژیم درمانی زنان لندن 
۱۰ خوراکی فوق العاده برای کاهش 
اشتها و الغری راحت شناخته شده 
کسی  هر  به  آن  مصرف  که  است 
توصیه می شود.مواد غذایی و خوراکی 

کم کننده اشتها و ضد گرسنگی :

و  اشتهای  ضد  یک  سالمون 
گرسنگی پرخاصیت:

بازهم بحث تغذیه سالم شد و صحبت 
از ماهی به میان آمد. مصرف ماهی 
روش بسیار خوبی برای کنترل وزن 
است. چربی های امگا ۳ موجود در 
این پروتئین با افزایش سوخت و ساز 
بدن سرعت سوزاندن چربی و کاهش 

وزن را سرعت می بخشد.
و ضد  اشتها  کننده  کم  کوینوال 

گرسنگی:
باشید  شنیده  کمتر  را  نامش  شاید 
تا  شوید  آشنا  آن  با  است  بهتر  اما 
رژیم غذایی سالم تری را تجربه کنید. 
این کربوهیدرات فاقد گلوتن است و 
ترکیبی با پروتئین می باشد. مصرف 
این ماده غذایی به فرد احساس سیری 
می بخشد. حفظ تعادل قند خون و 
کاهش میل به مصرف خوراکی های 
شیرین یکی دیگر از فواید الغرکننده 

این ماده غذایی است.
استفاده از خاصیت چربی سوزی و 

ضد گرسنگی کلم بروکلی:
بروکلی عالوه بر داشتن کالری بسیار 
کم، ترکیباتی در خود دارد که موجب 

و  گرسنگی  ضد 
است  گرفته  قرار  اشتها 

دارا بودن ماده ای به نام کپسایسین 
است که با تبدیل کردن غذا به انرژی 
در بدن سرعت شکستن چربی ها را 
افزایش داده و طبع گرمی آن مانع از 

تشدید اشتها می شود.
و  شتها  ا ضد  ریزه  تمشک 

گرسنگی:
تمشک میوه ی خوشمزه ای است که 
در لیست خوراکی های الغر کننده 
قرار دارد. راز اصلی و مهم الغرکنندگی 
این میوه داشتن میزان شکر پایین و 
علت  همین  به  است.  مناسب  فیبر 
مصرف تمشک هورمون گرسنگی در 

بدن را کمتر تحریک می کند.

آواکادو میوه پرچرب ضد اشتهاست :
میوه  یک  آواکادو  که  است  درست 
ی چرب به شمار می رود اما چربی 
موجود در آن در دسته مفیدها قرار 
دارند و همین میزان چربی در بدن 
باعث ایجاد احساس سیری و کاهش 
اشتها می شود. آواکادو یک منبع غنی 
از چربی های اشباع نشده سالم برای 
بدن است که به همراه آمینیو اسید 
موجود در این میوه حس گرسنگی 
در بدن را به شدت کاهش می دهد. 
مصرف یک دوم آواکادو در روز باعث 
الغری و تناسب اندام سریع می شود.
بادام یک ضد اشتهای خوشمزه:

درست است که بادام کالری باالیی 
است  داده  نشان  مطالعات  اما  دارد 
کاهش  در  آن  مناسب  مصرف  که 
وزن موثر بوده است. افرادی که در 
مصرف  بادام  مشت  نیمه  یک  روز 
می کنند توانایی بیشتری برای کاهش 
وزن دارند. پروتئین باال و چربی سالم 
موجود در بادام به ما کمک می کند تا 
مدت زمان بیشتری را احساس سیری 
میان  خوردن  میل  و  باشیم  داشته 
وعده و غذای بیشتر در بدن کم شود.

شکستن چربی در بدن می شود. یکی از 
سبزیجات عالی برای الغری و تناسب 
اندام کلم بروکلی است به طوری که 
متخصصان الغری معتقدند کلم بروکلی 
یک انتخاب بزرگ برای کمک به کاهش 
وزن است. بروکلی با داشتن فیبر و آب 
قابل توجه احساس گرسنگی و اشتها 
را کاهش می دهد به این واسطه بدن 
دیگر نیاز مصرف میان وعده را احساس 

نمی کند.
داروی ضد  بار  این  نارگیل  روغن 

گرسنگی:
روغن نارگیل را جایگزین روغن غذایتان 
به جای ذخیره شدن چربی  تا  کنید 
در بدنتان سوخت چربی ها را داشته 
چربی  دارای  نارگیل  روغن  باشید. 
تری گلیسرید  نام  به  فرد  به  منحصر 
و  سوخت  افزایش  موجب  که  است 
ساز در بدن می شود. استفاده از روغن 
نارگیل در برنامه غذایی اشتها را کاهش 
تری  برای مدت طوالنی  بدن  و  داده 

احساس سیری می کند.

باقالی سبز یک خوردنی ضد اشتها:
یکی از مواد غذایی پرمصرف در میان 
ژاپنی ها باقالی سبز است و آنها یکی 
از دالیل تناسب اندام و سالمتی شان 
را همین ماده غذایی پرخاصیت عنوان 
می کنند. باقالی سبز مانع از پرخوری 
شما می شود چرا که فیبر باالی موجود 
در آن احساس سیری طوالنی مدتی 
و  گوشت  همراه  به  کند.  می  ایجاد 
سوپ  و  ساالد  در  دیگر  سبزیجات 

می توانید از باقالی استفاده کنید.
گریپ فروت میوه ضد اشتها:

بخش  این  دیگر  العاده  فوق  خوراکی 
گریپ فروت است که در میان صدها 
خاصیت یکی مختص افرادی است که 
داشته  باالیی  اشتهای  ندارند  دوست 
باشند. میوه نارنجی فوق العاده در بدن 
با محدود کردن ترشح هورمون ذخیره 
چربی و انسولین بدن را برای کاهش 

وزن مستعد می سازد.
فلفل ها تندترین ضد اشتها:

فلفل تند همانطور که از نامش پیداست 
بدن  در  را  ساز  و  سوخت  تندی  به 
پیش می برد اما دلیل آنکه این ماده 
خوراکی مقوی در لیست مواد غذایی 
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بایدها و نبایدهای روش صحیح حمام کردن10 سوپر غذای ضد گرسنگی و اشتها
استفاده کنید.

تمیز  را  نظر  مورد  4. محل های 
کنید

واقعا باید محل های کثیف را تمیز 
کنید آن محل هایی که غدد تعریق 
باالیی دارند، مانند کشاله ران، کفل، 
زیر سینه ها و زیربغل و مو ها را بیش 

از حد نشویید.
5. بیش از اندازه موها را نشویید

مو از سلول های مرده تشکیل شده 
است و به اندازه بقیه پوست ما نیازی 
طور  چه  که  ندارد.این  شستن  به 
مرتب می شویید به نوع موی شما 

بستگی دارد.
شستن اغلب اوقات می تواند باعث 
خشک شدن شود، به خصوص برای 
افراد با موهای خاکستری و یا موهای 
رنگی، که تمایل به خشک تر شدن 

دارد.
هم  کم  خیلی  را  ها  مو  اما   .6

نشویید
متخصصان امراض پوستی می گویند 

برخی مردم خیلی کم موها را می 
شویند که باعث تجمع شوره سر می 
شود. مردم اغلب به شستن پوست 
سر بی توجهی می کنند که منجر 
قرمزی  و  شدن  پوسته  پوسته  به 

پوست می شود.
۷. روی بخش های خشک پوست 

تمرکز کنید
بازوها و پاهایتان همیشه به صابون 
سریع،  دوش  یک  برای  ندارد.  نیاز 
تمرکز  ران  کشاله  و  زیربغل  روی 

کنید.
8. اگر ژیلت می زنید، این کار را 

آخر انجام دهید
ژیلت زدن باید در پایان دوش اتفاق 
بیفتد تا موها خیس شوند اما از شدت 
گرما و بخار بیش از حد متورم نشوند، 
که باعث ورم مو می شود که بعدا 
منجر به فرو رفتن موها زیر سطح 

پوست می شود.
9.استفاده از سنگ پا

حمام  آخر  در  زدن  ژیلت  همانند 
استفاده از سنگ پا در فضای مرطوب 
و گرم پوست را نرم و سلولهای مرده 

را از بین می برد.
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بدون شمارۀ صفحه  - شماره 1۷54
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مردان  شاخص

یاد آن که جز به روی منش دیده وانبود
وان سست عهد جز سری از ماسوا نبود

امروز در میانه کدورت نهاده پای
آن روز در میان من و دوست جانبود

کس دل نمی دهد به حبیبی که بی وفاست
اول حبیب من به خدا بی وفا نبود
تا آشنای ما سر بیگانگان نداشت

غم با دل رمیده ما آشنا نبود
از من گذشت و من هم از او بگذرم ولی

با چون منی بغیر محبت روا نبود
گر نای دل نبود و دم آه سرد ما

بازار شوق و گرمی شور و نوا نبود
سوزی نداشت شعر دل انگیز شهریار

گر همره ترانه ساز صبا نبود

پرویز محمود
)1۲88 - 13۷5(

پرویز محمود رهبر ارکستر و آهنگساز 
اهل ایران بود. وی ارکستر سمفونیک 
تهران را به فرم مدرن آن شکل داد و 
آثاری برای ارکستر سمفونیک با الهام 
این  از  که  آفرید  ایرانی  موسیقی  از 
بابت از پیشگامان موسیقی سمفونیک 
 ۱8 از  پرویز  می رود.  به شمار  ایرانی 
به  موسیقی  تحصیل  برای  سالگی، 
اروپا رفت و در کنسرواتوار سلطنتی 
ویلن،  نواختن  فراگیری  به  بروکسل 
آهنگسازی و رهبری ارکستر پرداخت. 
او در سال ۱۳۱8 همزمان با اشغال 
نظامی بلژیک توسط آلمان در زمان 
جنگ جهانی، به ایران بازگشت. پرویز 
محمود پس از بازگشت به ایران در 
سال ۱۳۱8، به تدریس در هنرستان 
عالی موسیقی و آموزش آهنگسازی 
در  شد.  مشغول  ارکستر  رهبری  و 
سال ۱۳2۰ ارکستر هنرستان را احیا 
و رهبری آن را در دست گرفت. در 
که  اختالفاتی  دلیل  به  سال ۱۳22 
با علینقی وزیری )رئیس هنرستان( 
پیدا کرد، ار رهبری ارکستر هنرستان 
موسیقی انصراف داد و سرژ خوتسیف 

در  آن  از  پس  شد.  او  جایگزین 
به دلیل  پرویز محمود  سال ۱۳2۳، 
داشت،  ارکستر  به  که  عالقه ای 
نوازندگان را در منزل پدرش گردهم 
آورد و ارکستری را تشکیل داد که به 
نداشت.  وابستگی  رسمی  نهاد  هیچ 
سمفونیک  »ارکستر  ارکستر  این 
کنسرت های  و  گرفت  نام  تهران« 
در  او  خود  رهبری  به  ارکستر  این 
در  محمود  پرویز  شد.  برگزار  تهران 
سال ۱۳28 به آمریکا مهاجرت کرد. 
چند سال بعد در دانشگاه ایندیانا به 

دریافت دکترای موسیقی نایل آمد. شهریار
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 D ارتباط جدی ویتامین
و ابتال به کرونا

مطالعه جدیدی که بر روی 2۱۶ فرد مبتال به کووید 
افراد  این  از  انجام شد، نشان داده است که 8۰ درصد   ۱۹

ویتامین D کافی در خون ندارند. 
مطالعات نشان داده اند که داشتن ویتامین Dکافی در بدن، سبب شده 

که تا ۵۱.۵ درصد خطر مرگ و میر ناشی از این بیماری برای مبتالیان 
کاهش یافته باشد و برای بهبودی به بیمارانی که به نوع شدید این ویروس مبتال 

شده اند، کمک کند؛ هرچند که برای اثبات این مسئله آزمایش های بیشتری مورد 
نیاز است.در این تحقیق میزان ویتامین D در مردان کمتر از زنان بود و عالوه بر این 
در افرادی که کمبود ویتامین D داشتند، فشار خون باال و بیماری های قلبی عروقی 

بیشتر بود.
و   D ویتامین  ارتباط  که  هوهنهایم  دانشگاه  استاد  بیالسکی،  کنراد  هانس  دکتر 
کووید۱۹ را بررسی کرده، می گوید: بیماری هایی مانند فشار خون، دیابت و چاقی با 
کمبود ویتامین D در ارتباط است. همچنین به نظر می رسد بیمارانی که ویتامین 
D کافی ندارند، به نوع شدیدتری از کووید۱۹ مبتال شوند اما ما هنوز چگونگی 

ارتباط بین این دو را پیدا نکرده ایم.
با این وجود، عالوه بر ارتباط بین سطح ویتامین D و خطر ابتال به کووید۱۹ 

 D محققان در حال تالش برای درمان این بیماری به کمک ویتامین
هستند.محققان معتقدند: درمان با ویتامین D باید در بیماران 

کرونایی با مقادیر پایین ویتامین D انجام شود، زیرا این 
سیستم  در  مفیدی  اثرات  است  ممکن  روش 

ایمنی  سیستم  و  عضالنی  اسکلتی 
بدن داشته باشد.

و  دهان  بهداشت 
مهمترین  از  دندان،یکی 
اقدامات برای داشتن دهان، دندان ها و 
لثه سالم است ؛ از آنجا که دهان یک 
بهداشت  است،  بدن  در  اولیه  ورودی 
تاثیر  می تواند  دندان  و  دهان  ضعیف 
منفی بر روی کل بدن بگذارد.دندان های 
لثه هایی که خونریزی  دارند،  که درد 
بدی  بوی  که  نفس هایی  و  می کنند 
می دهند، همگی نشانه  بهداشت دهان 
و دندان ضعیف است.باکتری ها می توانند 
به راحتی از دهان وارد جریان خون شوند 
و باعث ایجاد عفونت و التهاب می شود.

بسیار مهم است که به طور متناوب به 
دندانپزشک مراجعه کنید تا از سالمت 

کلی بدنتان مطمئن شوید. 

روی  پوسیده  دندان  عوارض 
بیماری های قلبی-عروقی:

داشتن بهداشت دهان دندان ضعیف، 
خطر بیماری قلبی را در فرد افزایش 
می دهد. اگر لثه ها به علت باکتری هایی 
که باعث بیماری پریودنتال می شوند 
،ملتهب شود این باکتری ها می توانند در 
جریان خون وارد شوند و موجب ایجاد 

پالک و سخت شدن می شوند.
این سخت شدن شریان ها، آترواسکلروز 
نامیده می شود که بسیار جدی است 
باعث مشکالت جریان خون و انسداد 
قلبی می شود و احتمال حمله قلبی را نیز 
افزایش می دهد. همچنین، تاثیر مخربی 
بر عروق و رگ های خونی دارد و می تواند 
منجر به فشار خون باال هم شود و سکته 
مغزی را زیاد می کند. همچنین می تواند 
باعث افزایش آندوکاردیت شود، که یک 
بیماری خطرناک و جدی است و زمانی 
رخ می دهد که پوشش قلب آلوده باشد.
زوال عقلی از عوارض دندان پوسیده:
بهداشت دهان و دندان ضعیف ،بر مغز 
از  که  مواد هایی  است.  تاثیر گذار  نیز 
لثه های ملتهب شده، توسط عفونت آزاد 
می شوند، می توانند سلول های مغزی 

پوسیده:
داشتن دندان های پوسیده و بهداشت 
را  مردان  دهان،  و  دندان  ضعیف 
اختالل  از  باالیی  خطر  معرض  در 
نعوظ قرار می دهد. باکتری از لثه ها 
و دندان های بیمار می تواند به راحتی 
وارد جریان خون شود و باعث ایجاد 
التهاب در رگ های خونی می شود ؛ 
این التهاب ، می تواند جریان خون را 
کاهش دهد و یا حتی متوقف کند. که 
در این شرایط، نعوظ سخت تر و یا حتی 

گاهی غیر ممکن می شود.
روی  پوسیده  دندان  عوارض 

سرطان:
بهداشتی  اقدامات  که  است  بدیهی 
ضعیف دهان و دندان، مانند مصرف 
می تواند  کشیدن،  سیگار  یا  تنباکو 
منجر به سرطان گلو یا دهان شود. 
اما انواع دیگر سرطان ها هستند که 
با بیماری های لثه ارتباط دارند. خطر 
ابتال به سرطان کلیه، سرطان پانکراس 
و سرطان خون در افرادی که بهداشت 
بسیار  دارند  ضعیف  دندان  و  دهان 

باالتر است.
رابطه بیماری های کلیوی و عوارض 

دندان پوسیده:
بیماری مزمن کلیه، یک مشکل جدی 
کلیه ها،  بر  که  است  سالمتی  برای 
قلب، استخوان ها و فشار خون تاثیر 
می گذارد.که عفونت های بدن، مانند 
پریودنتال می تواند منجر به بیماری 
کلیه شود.در کل افراد مبتال به بیماری 
ضعیف  ایمنی  سیستم  دارای  لثه، 
را  عفونت  اینکه  احتمال  و  هستند 
است.گاهی  زیاد  بسیار  کنند  تجربه 
بیماری های کلیوی می توانند  اوقات 

بسیار جدی و حتی مرگ بار باشند.
عوارض دندان پوسیده و آرتریت 

رو ماتویید:
بر طبق گفته انجمن ملی آرتریت رو 
ماتویید ، افراد مبتال به بیماری لثه ۴ 
برابر احتمال ابتال به آرتریت را افزایش 
التهاب   ، بیماری  دو  می دهند.هر 
مشترک دارند.باکتری های دهانی ناشی 
از ورم لثه،می تواند باعث افزایش التهاب 

در سراسر بدن شود.
راه های پیشگیری از پوسیده شدن 

دندان ها:
رعایت  پیشگیری  برای  راه  بهترین 
و  می باشد  دندان  و  دهان  بهداشت 
بروید. پزشکی  به طور منظم،دندان 

دندان ها و لثه هایتان را حداقل دو بار 
در روز شستشو دهید.از کشیدن سیگار 
و محصوالت تنباکویی اجتناب کنیدفاز 
خمیر دندان ها و دهان شویهای استفاده 
کنید که حاوی فلوراید هستند.غذاها و 
نوشیدنی های شیرین را محدود کنید.

دندان های سالم پاک، بدون درد و 
ناشی از حفره ها هستند.

لثه های سالم نیز صورتی رنگ هستند 
و با مسواک زدن خونریزی نمی کنند.

سالمت دهان و دندان نشان دهنده 
سالمت کلی بدن است، پس با رعایت 
کردن آن خطر ابتال به بیماری های 
جدی تر را در بدن خود کاهش دهید.

را از بین ببرند و منجر به از دست دادن 
و  عقل  زوال  بیماری   . شوند  حافظه 
احتماالً بیماری آلزایمر، می تواند به علت 
ژنژیویت ایجاد شود، که باکتری در دهان 
به کانال به کانال عصبی گسترش می یابد 

و وارد جریان خون نیز می شود.
در  پوسیده  ن  دندا رض  عوا

عفونت های تنفسی :
بهداشت  از  می تواند  تنفسی  سیستم 
ضعیف دهان و دندان آسیب ببیند ، 
باکتری در دهان از دندان های آلوده و 
لثه های متورم می تواند به ریه نفوذ کند، 
و یا از طریق جریان خون به آنجا وارد 
شود. این باکتری ها می توانند منجر به 
عفونت تنفسی ،برونشیت حاد و حتی 

COPD شوند.

دیابت ناشی از عوارض دندان پوسیده:
نه تنها افراد مبتال به دیابت بیشتر در 
بلکه  عفونت هستند،  به  ابتال  معرض 
عفونت های  و  پریودنتال  بیماری های 
لثه ای ،به نوبه خود باعث افزایش دیابت 
می شوند و کنترل آن را سخت می کنند. 

از آنجایی که بیماری لثه ها و پوسیدگی 
دندان ها ،سطح قند خون را باال می برند، 
پس افرادی با بهداشت دهان و دندان 
ضعیف در معرض خطر ابتال به دیابت 

قرار می گیرند.
دوران  در  پوسیده  دندان  عوارض 

بارداری:
برای مادران باردار، رعایت بهداشت دهان 
و دندان ضروری است. تغییرات هورمونی 
باعث می شود که عفونت به راحتی در 
دهان گسترش یابد . هر گونه عفونت 
در بدن زن باردار ، عوارض حاملگی را 
افزایش می دهد. این مشکالت، سبب 
زایمان زودرس نیز می شوند. پوسیدگی 
دندان ها و بیماری های لثه، مادر و کودک 
را در معرض خطرات جدی قرار می دهد.
ناباروری و رابطه اش با دندان پوسیده:

ارتباط نزدیکی، بین بهداشت ضعیف 
دهان و دندان و مشکالت ناباروری در 
و  دندانها  پوسیدگی  دارد.  وجود  زنان 
آسیب های لثه، می تواند سالمت کل 
بدن را تحت تاثیر قرار دهد. افرادی که 
بهداشت ضعیف دهان و دندان دارند، 
دیرتر از افراد دیگر باردار و بارور می شوند.
از عوارض دندان  نعوظ  اختالل در 

از  پیشگیری  و  استخوان ها  تقویت 
کودکی  از  باید  استخوان  مشکالت 
مناسب  ورزش های  با  شود.  شروع 
تا  سال   ۵ زیر  کودکان  از  سنی  هر 
بزرگساالن می  توانند استخوان هایشان 

را تقویت کنند.
با  عضالت  و  استخوان  تقویت 

ورزش
سالم  بدنی،  فعالیت های  انواع  هدف 
در  است،  استخوان ها  نگه داشتن 
واقع فعالیت های بدنی تنها بخشی از 
سالمت استخوان ها را شامل می شوند 
و پیروی از رژیم سالم و متعادل، هم 
چنین پیشگیری از عوامل خطر زا نیز 
در اولویت هستند. کودکی، نوجوانی 
 ،2۰ دهه  اواسط  تا  جوانی  اوایل  و 
فرصتی برای رشد اسکلت ها و ساختن 

استخوان هایی محکم می باشد.
به جوانان ۵-۱8 ساله توصیه می شود 
تا حداقل ۳ روز در هفته فعالیت های 
باعث  تا  دهند  انجام  ورزشی  جدی 
استخوان هایشان  و  عضالت  تقویت 

شود. رده های سنی دیگر نیز با توجه 
بایستی  خود  جسمی  وضعیت  به 
فعالیت های سالم ورزشی را در برنامه 
روزانه خود بگنجانند، پس الزم شد 

در این مورد بیشتر بدانید.
فعالیت ها و ورزش های مفید برای 

تقویت استخوان
تقویت  فعالیت های  از  نمونه هایی 
کننده عضالت و استخوان ها عبارتند از:
راه  هنوز  که  کودکان خردسالی 

نمی روند
بازی های پر جنب و جوش

بر روی شکم خواباندن
سینه خیز رفتن

کودکان زیر 5 سالی که بدون کمک 
راه می روند
صخره نوردی

پیاده روی
پریدن

بازی های دویدنی
کودکان و بزرگساالن

دویدن
فوتبال،  مانند  توپ  با  بازی های 

بسکتبال، هاکی و نت بال
ترامپولین

معرض  در  گر  ا
خطر شکستگی استخوان 

کاهش  به  ماندن  فعال  دارید،  قرار 
خطر در رفتگی و شکستگی، بهبود 
تعادل، قدرت، استقامت و کاهش درد 

کمک می کند.
قسمت های خاصی از بدن مانند مچ 
دست، لگن و زانو ها در برابر شکستگی 
آسیب پذیر تر از قسمت های دیگر 

هستند.
از انجام تمریناتی با شدت باال مانند 
که  فعالیت هایی  دویدن،  و  پریدن 
شامل خم شدن به جلو و چرخش 
مانند  فعالیت هایی  می باشد،  کمر 
لمس انگشتان پا، بشین پاشو، گلف، 
تنیس، بولینگ و برخی از حالت های 

یوگا خودداری کنید.
کاهش  برای  شده  توصیه  تمرینات 
دررفتگی شامل ترکیبی از تمرینات 
قدرتی، تعادل و استقامت می شود و 

عبارتند از:
تمرینات قدرتی مرتبط با وزن بدن

تمرینات انعطاف پذیری
تایچی

پیاده روی
ایروبیک مالیم

پله نوردی
این روال های ورزشی آرام و مالیم 

را نیز امتحان کنید:
تمرینات نشسته
تمرینات قدرتی
تمرینات تعادلی

تمرینات انعطاف پذیری
کار با مربی

اگر عمدتا کم تحرک بوده اید یا هرگز 
ورزش نکرده اید، بهتر است از یک مربی 
اگر چند جلسه  بگیرید.حتی  کمک 
تمرین حضوری یا مجازی نیز داشته 
باشید، فرم مناسبی از ورزش کردن 
را یاد می گیرید و یک برنامه تمرینی 
متناسب با آن برای خود ایجاد می کنید.

بدمینتون،  مانند  راکتی  ورزش های 
اسکواش و تنیس

ژیمناستیک
ورزش های رزمی مانند کاراته و تکواندو

پرش و پریدن
النگ،  مانند  وزن  با  مرتبط  تمرینات 

اسکات و شنا سوئدی
ورزش های موسیقی دار مانند ایروبیک 

و بوکس
صخره نوردی

فعالیت های مرتبط با رقص
بزرگساالن 35 سال و بیشتر

برای کاهش میزان در رفتگی طبیعی 
استخوان که از سن ۳۵ سالگی به بعد 
رخ می دهد، حداقل 2 روز در هفته را 
عضالت  تقویت  فعالیت های  انجام  به 
بپردازید. چنانچه در این بخش خواهید 
خواند نمونه هایی از سایر فعالیت های 

مناسب برای بزرگساالن عبارتند از:
پیاده روی های سریع از جمله پیاده 

روی نوردیک
وزنه برداری با مقاومت متوسط

پله نوردی
حمل بار سنگین مانند مواد غذایی

ورزش های با کش مقومت
باغبانی سنگین، مانند حفاری و بیل زنی

دستگاه های آموزشی متقاطع
افراد مبتال به پوکی استخوان

اگر مبتال به پوکی استخوان هستید، 
به  تواند  فعالیت های بدنی منظم می 
خطر  و  کرده  کمک  آن ها  استحکام 

شکستگی را در آینده کاهش دهد.
بسته به نوع خطر شکستگی، ممکن 
با  تمرینات  برخی  از  باشد  است الزم 

شدت زیاد اجتناب کنید.
از  و  متناسب هستید  و  اگر سالم  اما 
انجام ورزش های منظم لذت می برید 

باید این ورزش ها را ادامه دهید.
پیاده روی و دویدن نمونه هایی از ورزش 
تحمل وزن هستند و به شما در ساخت 
استخوان  معدنی  مواد  تراکم  و حفظ 
به  نیز  قبال  اگر  می کند. حتی  کمک 
پوکی استخوان مبتال شده باشید، این 
نوع فعالیت ها می توانند به حفظ تراکم 
استخوان ها، بهبود تعادل و کاهش خطر 

در رفتگی کمک کنند.
افراد در معرض خطر شکستگی

عوارض وحشتناک دندان پوسیده بر بدنورزش تقویت استخوان برای سنین مختلف
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=دکتر رضا ملک زاده معاون 
وزیر  فناوری  و  تحقیقات 
در  امروز  اگرچه  بهداشت 
پاسخی بسیار مفصل پاسخ  
دیروز  و حمله های  عتاب ها 
سعید نمکی را داده بود اما 
استعفای  متن  بعد  ساعاتی 
اینستاگرام  در  نیز  را  خود 

منتشر کرد.
بی اساس  =»»ادعاهای 
و  غذا  سازمان  و  جنابعالی 
دارو در خصوص موثر بودن 
داروهای گیاهی که به اعتقاد 
مبنای  هیچ  بدون  اینجانب 
علمی و پژوهشی و مطالعات 
گرفته  کافی صورت  بالینی 
اقدام  و  دفاع  همچنین  و 
جنابعالی از ادغام طب سنتی 
و  بهداشت  شبکه  نظام  در 
تواند  می  که  کشور  درمان 
درمان  و  بهداشت  شبکه 
دراز  در  و  ناپایدار  را  ایران 
مدت تضعیف کرده و مردم را 
از حقوق خود در بهره مندی از 
درمان های پیشرفته پزشکی 

مدرن محروم سازد.«
دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات 
و فناوری وزیر بهداشت که خود زمانی 
در دوران ریاست جمهوری علی اکبر 
هاشمی رفسنجانی به مدت سه سال 
از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷2 وزیر بهداشت 
از  آبان ۱۳۹۹  جمعه ۳۰  امروز  بود، 

سمت خود استعفا داد.
متخصص  ساله   ۶۹ ملک زاده  رضا 
فوق  دارای  و  داخلی  بیماری های 
تخصص بیماری های گوارشی و کبد، 
زمانی عضو شورای انقالب فرهنگی نیز 

بوده است.
وی در متنی که در صفحه اینستاگرام 
خود منتشر کرده استعفای خود را از 
فناوری  و  تحقیقات  معاونت  مقام 
است. کرده  اعالم  بهداشت  وزارت 

دالیل  توضیح  در   ملک زاده  دکتر 
به  خطاب  استعفا  این  برای  خود 
نوشته  بهداشت  وزیر  نمکی  سعید 
پرنقص  بسیار غلط،  است:  »مدیریت 
عدم  دلیل  به  که  کرونا  پاندمی  در 
ها  توصیه  به  شما  توجه  و  مشورت 
محققان  و  متخصصان  هشدارهای  و 
انسانی  تلفات  موجب  سالمت،  نظام 

در  و  است  شده  ایران  در  بسیار 
»مدیریت  درس  مدعی  حال  عین 
بحران کرونا« دادن به سایر کشورها 

هستید.«
با  ارتباط  در  را  دیگر  دلیل  وی 
ساختن واکسن ُکرونا در ایران چنین 
غیر  »اظهارات  است:   داده  توضیح 
علمی و ناشی از شتابزدگی جنابعالی 
در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا که 
هنوز در حال طی مراحل اولیه بوده و 
شما مدعی معرکه گرفتن برای تولید 

آن شده اید.«
دکتر رضا ملک زاده همچنین تبلیغ 
طب سنتی توسط دم و دستگاه وزارت 
بهداشت و وزیر  را مورد انتقاد شدید 
»ادعاهای  است:  نوشته  و  داده  قرار 
و  غذا  سازمان  و  جنابعالی  بی اساس 
دارو در خصوص موثر بودن داروهای 
بدون  اینجانب  اعتقاد  به  که  گیاهی 
و  پژوهشی  و  علمی  مبنای  هیچ 
گرفته  کافی صورت  بالینی  مطالعات 
جنابعالی  اقدام  و  دفاع  همچنین  و 
شبکه  نظام  در  سنتی  طب  ادغام  از 
بهداشت و درمان کشور که می تواند 
را  ایران  درمان  و  بهداشت  شبکه 
ناپایدار و در دراز مدت تضعیف کرده و 
مردم را از حقوق خود در بهره مندی 
از درمان های پیشرفته پزشکی مدرن 

محروم سازد.«
وی همچنین به سعید نمکی وزیر 
درست«  »درک  که  گفته  بهداشت 
ندارد  پژوهشی  و  تحقیقی  مسائل  از 
نادیده  را  متخصصان  فعالیت های  و 
گرفته و یکی از دالیل استعفای وی 
نیز همین است: »عدم درک درست 
شما از تحقیق و پژوهش و اهمیت آن 
و نیز نادیده گرفتن تمام فعالیت های 
علوم  محققان  پژوهشی  و  علمی 
در  که  گذشته  سال   ۷ طی  پزشکی 

امکانات  و  تحریم  سخت ترین شرایط 
بودجه ای، به باالترین سطح تولیدات 
کمی و رشد کیفی و استناد به مقاالت 
نسبت به گذشته رسیده است و رتبه 
اسالمی  کشورهای  و  منطقه  نخست 
را دارد، عدم تشکیل شورای معاونین 
اختصاص  عدم  و  گذشته  ماه   ۶ طی 
وقت از سوی شما برای بحث در امور 

آموزشی، پژوهشی و دانشجویی.«
روز گذشته، پنجشنبه 2۹ آبان، سعید 
نمکی وزیر بهداشت بخش تحقیقات 
نظام سالمت را به شدت مورد انتقاد 
قرار داده و آن را ناکارآمد دانسته بود. 
نمکی در سخنانی تند گفت »در تمام 
دنیا منابع را در بخش تحقیقاتی صرف 
می کنند که نتیجه آن، راهکاری برای 
خدمت  ارائه  نظام  از  گره ای  گشودن 
باشد. نظام تحقیقاتی دانشگاهی کشور 
کدام  است؟  کرده  چه  راستا  این  در 
مقاله را به وزیر وقت داده که اگر این 
کار را انجام دهی، نظام ارائه خدمت به 
سمت و سوی بهتری می رود؟ در مورد 
بدهید  بنده  به  مدل  یک  کووید۱۹، 
باشد.  بوده  درست  پیش بینی ها  که 
حتی یکی از پیش بینی ها هم درست 
ریاضیدان می تواند  است. کدام  نبوده 
کند  مدل سازی  سالمتی  نظام  برای 
که مؤلفه های موثر بر آن با ۵ درصد 

تغییر، جابجا می شوند؟«
نمکی همچنین مستقیم معاون خود 
در امور تحقیقات و بهداشت را مورد 
انتقاد قرار داده و گفت: »نامه بنده به 
دکتر ملک زاده در روزهای اول شیوع 
که  کنید  مشاهده  را  در کشور  ُکرونا 
۱۰ آیتم تعیین شده، اما یکی از آنها تا 

کنون جواب نداده است!«
ناکارآمدی  تقصیر  کلی  بطور  وی 
سیستم بهداشت و وزارتخانه ی تحت 
بخش  گردن  به  را  خود  مسئولیت 
گفت:  و  انداخت  فناوری  و  تحقیقات 
»کدام وزیر کم خرد با چنین یافته های 
سالمت  بخش  می تواند  شکسته ای 
بر  نباید  اصال  کند؟  اداره  را  کشور 
یافته هایی که بر حسب یک تخمین به 
وزیر داده می شود، کار و اعتماد کرد. 
نبوده  تا کنون درست  این تخمین ها 
و ۱۰ مدل اپیدمیولوژیک به من دادند 
که هیچکدام صحیح نبوده و برای هیچ 

اقدامی مناسب نبود«!
امروز بعد اگرچه دکتر رضا ملک زاده 
سعید  فناوری  و  تحقیقات  معاون 
نمکی در پاسخی بسیار مفصل به این 
ساعاتی  اما  داد  پاسخ  وی  عتاب های 
در  نیز  را  خود  استعفای  متن  بعد 

اینستاگرام اش منتشر کرد.

از پیامدهای ُکرونا؛ 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به دلیل 

»مدیریت بسیار غلط و پر نقص« استعفا داد

یک پله سقوط برای تیم ملی فوتبال ایران در رده بندی 
جهانی؛ فوتسال ایران در مکان ششم جهان

آخرین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
فوتبال  ملی  تیم های  رده بندی 
با یک  نوامبر 2۰2۰  ماه  کشورها در 
رده سقوط در جایگاه سی ام جهان و 

دوم آسیا قرار گرفته است.
مسابقه  آخرین  در  ایران  ملی  تیم 
خارجی خود اخیرا تیم فوتبال بوسنی 
یک  بر  دو  دوستانه  بازی  یک  در  را 

شکست داد.
رتبه  در  همچنان  ژاپن  ملی  تیم 
بیست و هفتم جهان باقی مانده است. 
در رده ماه اکتبر، تیم بلژیک در صدر 
جدول تیم های ملی دنیا دیده می شود 
کیروش  کارلوس  که  کلمبیا  تیم  و 
سرمربی پیشین تیم ایران هدایت آن 
تنزل  مرتبه  پنج  با  دارد  عهده  به  را 
پانزدهم پایین  تا مکان  از مقام دهم 

آمده است.
ده تیم برتر دنیا در حال حاضر به 
ترتیب تیم های بلژیک، فرانسه، برزیل، 
آرژانتین،  اسپانیا،  پرتغال،  انگلیس، 

اوروگوئه، مکزیک و ایتالیا هستند.
کیروش  کارلوس  که  دورانی  در 
سرمربی اهل پرتغال هدایت تیم ایران 
را به عهده داشت، تیم ملی دو بار در 
بازی های جام جهانی حضور یافت و 
آسیا  برترین  عنوان  سال  برای شش 
و  اصرار  با  اما  داشت.  اختیار  در  را 
وزیر  فر  سلطانی  مسعود  سماجت 
تیم  سرمربیگری  از  کیروش  ورزش، 
ایران کنار گذاشته شد و از آن پس 
تیم ملی در مدتی کوتاه چند سرمربی 

خارجی عوض کرد.
در  نیز  ایران  فوتبال  فدراسیون 

سال های اخیر همواره دچار نابسامانی 
زنان  موضوع حضور  همزمان  و  بوده 
در استادیوم ها برای تماشای مسابقات 
فوتبال پیش آمد و وقتی دستور فیفا 
در این باره به فدراسیون فوتبال ایران 
و  جمعه ها  امام  مالیان،  مقاومت  با 
مسئوالن حکومتی روبرو شد، جیانی 
اینفانتینو شخصا به ایران سفر کرد و 
هنگام بازی های خارجی تیم ایران در 
یافت  نفری حضور  ورزشگاه صدهزار 
تا از حضور زنان در ورزشگاه مطمئن 
شود.فیفا و شخص اینفانتینو به رژیم 
دادند  هشدار  اسالمی  جمهوری 
زنان  ورود  از  جلوگیری  صورت  در 
تعلیق  ایران  فوتبال  ورزشگاه ها،  به 

خواهد شد.
فدراسیون  رئیس  اخطار  از  بعد 
محمدجعفر  حجت االسالم  جهانی، 
جمهوری  کل  دادستان  منتظری 
اسالمی در اظهار نظری عجیب و از 
روی نادانی گفت: به فیفا چه مربوط 
حکومت  داخلی  امور  در  که  است 
از  غافل  او  زیرا  می کند؟!  دخالت  ما 
فدراسیون  تنها  فیفا  که  است  این 
بین المللی ورزش هاست که اختیارات 
کشورها  با  مواجهه  در  نامحدودی 
مردان  و  زنان  بین  که  رژیم هایی  و 
برای تماشای مسابقات فرق قائلند و 
همینطور تقلب های گوناگون، در این 

ورزش دارد.
زنان  نشستن  مشکل  روی  هر  به 
ایران  استادیوم های  جایگاه های  در 
گزینشی  بطور  فوتبال  تماشای  برای 
زیادی  تعداد  همچنین  شد.  »حل« 

ماموران زن در اطراف سکوهایی که 
برای دختران در نظر گرفته شده بود، 
حضور داشتند. اما در نزدیک به یک 
سال اخیر به دلیل گسترش ویروس 
کرونا، مسابقات فوتبال در تمام نقاط 
دنیا یا لغو شده و یا بدون تماشاچی 
تیم  رسد  می  نظر  می شود.به  برگزار 
ملی ایران با دو شکست از رقابت های 
در  که   2۰22 جهانی  جام  مقدماتی 
بسیار  بخت  شد،  خواهد  برگزار  قطر 
کمی برای شرکت در این بازی ها دارد.

گفتنی است که این هفته در آخرین 
رده بندی تیم های فوتسال دنیا، ایران 
در مکان ششم دنیا جای گرفته است.

آرژانتین  و  برزیل  اسپانیا،  تیم های 
عنوان اول تا سوم را به خود اختصاص 

داده اند.
مسابقات جام جهانی فوتبال 2۰22 
است  جهانی  جام  دومین  و  بیست 
آذر  تا 2۷  آبان  از ۳۰  است  قرار  که 
ماه ۱۴۰۱ )2۱ نوامبر تا ۱8 دسامبر 

2۰22( در کشور قطر برگزار شود.
جهانی  جام  دوره  نخستین  این 
از خاورمیانه  بود که کشوری  خواهد 
عهده  بر  را  رقابت ها  این  میزبانی 
است  بار  نخستین  و  داشت  خواهد 
شرایط  دلیل  به  مسابقات  این  که 
جغرافیایی و اقلیمی کشور میزبان، در 

فصل پاییز انجام خواهد شد.
به  حالی  در   2۰۱۰ سال  در  فیفا 
میزبانی قطر رای داد که آمریکا، کره 
آمادگی  نیز  استرالیا  و  ژاپن  جنوبی، 
مسابقات  این  میزبانی  برای  را  خود 

اعالم کرده بودند.

اینترنت خاموش، کشتار بی صدا؛ گامی به سوی 
دادخواهی کشته شدگان آبان

 - اشتیاق  علی  کریمی،  آزاده 
دانشگاه  و  بین الملل  عفو  سازمان 
»پروژه  با  همکاری  در  »هرتی« 
اینترنت«  قطع  تحلیل  و  تشخیص 
)IODA( اسناد، اطالعات و ویدئوهایی 
سال  آبان ماه  سراسری  اعتراضات  از 
است. کرده  منتشر  ایران  در  گذشته 

عنوان  تحت  که  گزارش  این  در 
بی صدا«  کشتار  خاموش،  »اینترنت 
به  شهروند   ۳۰۴ قتل  شده،  تنظیم 
فاصله  در  امنیتی  نیروهای  دست 
موثق  بطور   ۹8 آبان ماه   28 تا   2۴
ثبت شده است.عفو بین الملل به این 

پس  که  کرده  پیدا  دست  حقیقت 
ابعاد  آبان ماه  از 2۵  اینترنت  قطع  از 
هولناکی  شکل  به  معترضان  کشتار 
شدت پیدا کرده و فقط در ۴8 ساعت 
نیروهای  توسط  نفر   22۰ از  بیش 
امنیتی در خیابان های سراسر کشور 
هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند.

به نقض آشکار حق  بین الملل  عفو 
حیات و شلیک هدفمند برای کشتن 
تأکید  خود  گزارش  در  معترضان 
از صدها ویدئویی  با استفاده  کرده و 
نموده،  دریافت  ایران  داخل  از  که 
اعتراضات  شرکت کنندگان  کشتار 

از خوزستان، تهران،  مسالمت آمیز را 
مریوان  و  شهر  مشکین  تا  اراک 
این  با  ارتباط  است.در  کرده  مستند 
سراسری  اعتراضات  از  ویژه  گزارش 
پرده پوشی  از  پس  یکسال  آبان ماه، 
این  واقعیت  قلب  و  دروغگویی  و 
جنایت ضدبشری توسط ٰرژیم ایران، 
با رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو 
بین الملل در امور ایران و وکیل حقوق 
بشر گفتگو کردیم و از ابعاد مختلف 
سطح  در  آن  تاثیرات  و  گزارش  این 
بین المللی برای دادخواهی خانواده ی 

قربانیان پرسیدیم.

رئیس کمیته بین المللی المپیک:
 المپیک ژاپن با حضور تماشاچی برگزار می شود

منشور  اگر  =»بالروس 
المپیک را نقض کند، تحریم 

خواهد شد.«
کمیته  آلمانی  رئیس  باخ  توماس 
روزهای  در  که  المپیک  بین المللی 
یوشی  با  گفتگو  و  دیدار  برای  آینده 
هیدوسوگا نخست وزیر ژاپن و جانشین 
شینزو آبه که زحمات خستگی ناپذیر او 
برای برپایی المپیک 2۰2۰ ژاپن به یاد 

ماندنی است، به توکیو می رود.
به خبرنگاران گفت:  از سفر  او قبل 
المپیک ژاپن را تعداد قابل  بازی های 
تماشا  ورزش  به  عالقمندان  توجهی 
خواهند کرد. این نخستین سفر توماس 
باخ بعد از بحران کرونا به ژاپن است. 
چهار  سفر  این  در  را    I.O.C رئیس 
کمیته  نمایندگان  از  شماری  روزه، 

بین المللی المپیک همراهی می کنند.
توماس باخ گفت: در این سفر پیام 
من به مردم ژاپن این است که ما تعهد 
داریم مسابقات المپیک 2۰2۰ را ایمن 

برگزار کنیم.
توجه  قابل  تعداد  شد:  یادآور  وی 
جایگاه های  در  معقولی  درواقع  و 
رقابت های  تماشای  به  ورزشگاه ها 
شمار  البته  نشست.  خواهند  المپیک 
به  بستگی  ورزشگاه ها  در  حاضران 

شرایط زمان انجام مسابقات نیز دارد.
المپیک  بین المللی  کمیته  رئیس 
اضافه کرد: ما از تالش های دانشمندان 
نزدیک  کرونا  واکسن  تولید  به  که 
آن دست  به  زیادی  تا حد  و  شده اند 
موج  اما  می کنیم.  حمایت  یافته اند، 
اول واکسن »فایزر« برای افراد نیازمند 

طبیعتا  و  است  خطر  پر  گروه های  و 
را  ما  که جامعه  پرستاران  و  پزشکان 
اول  در صف  باید  می دارند،  نگه  زنده 
ما  البته  باشند.  واکسن  از  استفاده 
صحبت هایی با کارشناسان، پزشکان و 
دست اندرکاران تولید واکسن خواهیم 

داشت.
تابستان  بود  قرار   2۰2۰ المپیک 
به  ولی  شود  انجام  توکیو  در  گذشته 
دلیل همه گیر شدن ویروس خطرناک 

کرونا، یک سال به تاخیر افتاد.
توماس باخ در مورد حضور ورزشکاران 
بالروس در المپیک توکیو هم توضیح 
داد که کمیته بین المللی المپیک در 
قرار  بالروس  تاسف بار  جریان حوادث 
دارد. او در مورد درخواست های رسیده 
برای محرومیت ورزشکاران آن کشور 
از شرکت در بازی های المپیک توکیو 
نامه هایی  اخیر  هفته های  در  گفت: 
درباره تحریم کاروان ورزشی بالروس 

به  المپیک  رقابت های  در  حضور  از 
در  کشور  آن  در  که  حوادثی  دلیل 
و  ورزشکاران  سوی  از  است،  جریان 
اثرات  بر  آنها  تأکید  و  روزنامه نگاران 
بر  کشور  آن  سیاسی  شرایط  منفی 
دریافت  المپیک  در  شرکت کنندگان 
کرده ایم. ما نیز با کمیته ملی المپیک 
مطمئن  تا  گرفتیم  تماس  بالروس 
مختلف  رشته های  ورزشکاران  شویم 
اعزام  المپیک  بازی های  به  آن کشور 

خواهند شد.
 I.O.C که  می دانید  افزود:  وی 
غیردولتی  و  عمومی  سازمان  یک 
را  قوانین کشورها  نمی توانیم  و  است 
بسیار  حال  عین  در  اما  دهیم  تغییر 
در  المپیک  منشور  تا  مراقب هستیم 
رعایت  کشورها  المپیک  کمیته های 
این  اگر  هم  بالروس  مورد  در  شود. 
کشور منشور المپیک را نقض کند، در 

مورد تحریم آن تصمیم می گیریم.

دکتر رضا ملک زاده

ویدئو
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را  خود  طبری  اکبر   =
در  فساد  با  مبارزه  »قربانی 
خوانده  قضائیه«  قوه  درون 
که علیه اش »پرونده صوری« 

درست شده است.
=در شرایطی که در پرونده 
اکبر طبری اسنادی موجود 
است که نشان می دهد او با 
از  بند و سوء استفاده  زد و 
موقعیت خود به عنوان معاون 
الریجانی  آملی  صادق  اول 
مجوز،  صدور  به  سال ها 
فساد  متهمان  دادن  فراری 
کالن اقتصادی، رشوه گیری 
و پولشویی مشغول بوده، اما 
مدعی شده  نامه  این  در  او 
کسب  اموال  این  همه  که 
قراردادهای  از  ناشی  شده، 
قضائیه  قوه  از  خارج  کاری 

بوده است!
اجرایی  اکبر طبری معاون پیشین 
قوه قضائیه و متهم فساد کالن اقتصادی 
از  تازه ای  ابعاد  آنکه  از  اداری، پس  و 
فساد مالی و اداری وی با زمینخواری 
و ساخت  و ساز غیرقانونی در لواسانات 
از  سرگشاده  نامه ای  در  شد،  منتشر 

زندان به دفاع از خود پرداخته است.
 2۰ سه شنبه  روز  شرق  روزنامه 
آبان ۱۳۹۹ در گزارشی با تیتر »برگ 
جدیدی از تخلفات در لواسان« نوشت 
از سال ۹۶ تا کنون ۶۵۰هزار متر مربع 
ساخت  و ساز غیرمجاز در این منطقه 

صورت گرفته است.
حسن  از  نقل  به  گزارش  این  در 
درویشیان رئیس جدید سازمان بازرسی 
کل کشور آمده که از ۶۵۰هزار متر مربع 
ساخت  و ساز غیرمجاز در این منطقه 
و  محدوده  در  آن  متر مربع  2۵۰هزار 
۴۰۰هزار متر مربع نیز در حریم شهر 

بوده است.
درویشیان با بیان اینکه در این مدت 
۵۵ میلیارد تومان تخفیفات غیرقانونی 
از سوی شهرداری به برخی از افراد ارائه 

یار غار صادق آملی الریجانی و فاسد کالن اقتصادی و اداری: 
تنها گناهم اینست که ۲۰ سال خدمت صادقانه داشتم و مدیری 

الیق، توانمند و پاکدست بوده ام!

شده، گفته بود: »۱۰ نفر از متخلفان 
قرار  اداری  و  قضائی  تعقیب  تحت 
گرفته اند و گزارش الزم نیز برای اقدام 

به مراجع قضائی ارسال شده است.«
صدور احکام پرونده طبری؛ معاون 
و  سال  به ۳۱  الریجانی  آملی  صادق 
آمر فیلتر تلگرام در آبان۹8 به ۱۰ سال 

زندان محکوم شدند
نقش  به  اشاره  با  شرق  روزنامه 
اجرایی  پیشین  معاون  طبری  اکبر 
او در  از جمالت  به یکی  قوه قضایئه 
اشاره کرد که  اقتصادی  فساد  دادگاه 
گفته بود: »من و نجفی و مشایخ مثل 
سه برادریم. اگر من 8۰۰ میلیارد هم 
بخواهم، این برادرانم می دهند. اگر کل 
لواسان و کارخانه اش را بخواهم، به نام 

من می کند! این رفاقت است.«
اوین  زندان  از  طبری  اکبر  اکنون 
روز  گزارش  به  سرگشاده  نامه ای  در 
اشاره  روزنامه شرق  سه شنبه گذشته 
کرده و خود را »مدیری الیق، توانمند 
قوه  روسپید«  »امین  و  پاکدست«  و 

قضائیه خوانده است!
که  حالی  »در  آمده  نامه  این  در 
و در  تهران  از حوزه قضائی  در خارج 
نیابت  دریافت  بدون  آمل  شهرستان 
قضائی از شهرستان آمل ناهار میهمان 
منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت 
والیت  عظمای  مقام  منصوب  و  نظام 
حضرت آیت اهلل آملی الریجانی بودم، در 
منزل ایشان توسط گروه پنجاه نفره- که 

نیروهای حفاظتی  با  درگیری  موجب 
قرار  الریجانی  آملی   آیت اهلل  حضرت 
گرفت- بازداشت و در ساعت سه  و نیم 
رسیدگی کننده  بازپرس  توسط  شب 
پرونده که در آن شب در بند دو-الف 
اتهام  تفهیم  بود،  منتظرم  بازداشتگاه 
از  بیش  تشکیل  تاریخ  در  که  نموده 
یکصدساله عدلیه در آن ساعت شب سابقه 
نداشته است روانه سلول انفرادی شدم.«

اکبر طبری همچنین مدعی شده که 
کاری که صد سال طول می کشید در 
قوه قضائیه انجام شود را او در 2۰ سال 
انجام داده است: »تنها گناه اینجانب این 
است که بیست سال خدمت صادقانه 
در قوه قضائیه، مدیری الیق، توانمند و 
پاکدست بوده ام که در پایان هر دوره 
دقیق  حسابرسی  قضائیه  قوه  ریاست 
اطالعاتی  و  امنیتی  نیروهای  توسط 
حسب دستور مرحوم حضرت آیت اهلل 
آیت اهلل  هاشمی  شاهرودی و حضرت 
الریجانی و عملکرد بیست  ساله ام به 
محض ورود حجت االسالم دکتر رئیسی 
صورت گرفته که امین روسپیدی از کار 
درآمده ام و به  عنوان مدیر نمونه اجرائی 
کشور معرفی شده ام و کار یکصد ساله 
عدلیه را به گواه رؤسای کل دادگستری 
سراسر کشور، ظرف مدت بیست سال 

انجام دادم.«
قضائیه  قوه  پیشین  اجرایی  رئیس 
جمهوری اسالمی مدعی شده سازمان 
اطالعات سپاه »هیچیک از ادله اثبات 

فاسدان با وجود پرونده قضائی همچنان 
مشغول به کار هستند؛ امضای قرارداد 

میان سپاه و مهدی جهانگیری

= این قراردادها با گردش مالی 
ده ها هزار میلیارد تومانی در 
شرایطی با مهدی جهانگیری 
جهانگیری  اسحاق  برادر 
روحانی  حسن  اول  معاون 
عنوان  به  او  که  شده  امضا 
افراد فاسد دستگاه  از  یکی 
فساد  پرونده  با  حاکمیت 
اقتصادی و اداری روبروست.
=مهدی جهانگیری مهرماه 
96 با اتهامات سنگین فساد 
در  »اخالل  نظیر  اقتصادی 
کسب  کشور،  مالی  مسائل 
درآمد نامشروع و خروج ارز 
از کشور« بازداشت اما چهار 
در  حضور  بهانه  به  بعد  ماه 
دفتر کار برای امضای برخی 
و  آزاد شد  زندان  از  مدارک 
سرنوشت پرونده قضائی او تا 
امروز نامشخص مانده است.

اسحاق  برادر  جهانگیری  مهدی 
جهانگیری با وجود پرونده قضائی در 
ارتباط با فسادهای اداری و مالی نه تنها 
همچنان به کار مشغول است بلکه به 
انقالب اسالمی  تازگی سپاه پاسداران 
میلیارد  هزار   2۰ ارزش  به  قراردادی 
تومان با او امضا کرده است.توافقنامه 2۰ 
هزار میلیارد تومانی بین سردار سعید 
محمد فرمانده قرارگاه »خاتم االنبیاء« 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی و مهدی 
جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری 
آذربایجان  بناب  فوالد  توسعه  برای 

شرقی در روزهای گذشته امضا شد.
اجرا  پروژه   8 قرارداد  این  اساس  بر 
در  را  فوالد  زنجیره  که  شد  خواهد 
مجتمع فوالد بناب از نیمه به انتها متصل 
مدعی  امضاکننده  طرفین  می کند. 
هستند که این پروژه سبب فراهم شدن 
مستقیم  بطور  شغلی  فرصت   ۱۱۰۰
مراسم  در  جهانگیری  می شود.مهدی 
امضای این قرارداد، پروژه را »در راستای 
با  ارتباط  در  خامنه ای  علی  منویات« 
»اقتصاد مقاومتی« ارزیابی کرده است.

مهدی جهانگیری با خیز برداشتن به 
سوی بازار بورس همچنین مدعی شده 
که »در راستای مردمی کردن اقتصاد 
این نوید را می دهیم که زمینه حضور 
در  جاری  سال  پایان  تا  بناب  فوالد 

بورس مهیا می شود.«
گفته  جهانگیری  مهدی  که  آنطور 
قرارگاه »خاتم االنبیاء« سپاه پاسداران 
همکاری  پیشینه  اسالمی  انقالب 
و  با مهدی جهانگیری دارد  تنگاتنگ 
سال گذشته نیز پروژه »آهن اسفنجی 
بافت« در استان کرمان را انجام داده و 
هم اکنون نیز این همکاری در راه اندازی 
تولید »کنسانتره«  برای  کارخانه هایی 
سنگ آهن در شهرستان سیرجان در 
سعید  دارد.سردار  ادامه  کرمان  استان 
محمد فرمانده قرارگاه »خاتم االنبیاء« 
سپاه پاسداران نیز طی سخنانی در این 
اجرای  توافقنامه  ارزی  ارزش  مراسم، 
را  بناب  فوالد  توسعه ی  پروژه  هشت 
۶۱۰ میلیون یورو اعالم کرد و گفت: 
با  شهریار  و  بناب  فوالد  »طرح های 

رویکرد داخلی سازی اجرا می شود.«
او زمان اجرای طرح ها را ۴8 ماه اعالم 
زمان  مدت  »در  داشت:  اظهار  و  کرد 
در  و  شغل  هزار  سه  طرح ها،  اجرای 
زمان بهره برداری ۱۱۰۰ شغل مستقیم 

ایجاد خواهد شد.«
این قراردادها با گردش مالی ده ها هزار 
با مهدی  تومانی در شرایطی  میلیارد 

جهانگیری  اسحاق  برادر  جهانگیری 
معاون اول حسن روحانی امضا شده که 
او به عنوان یکی از افراد فاسد دستگاه 
و  اقتصادی  فساد  پرونده  با  حاکمیت 
جهانگیری  روبروست.مهدی  اداری 
پیشتر در ۱۴ مهرماه ۹۶ توسط سازمان 
اطالعات سپاه پاسداران استان کرمان به 
دلیل فساد کالن اقتصادی بازداشت شد.

سردار غالمعلی ابوحمزه فرمانده سپاه 
بازداشت  علت  درباره  کرمان  ثاراهلل 
مهدی جهانگیری گفته بود که علت 
مالی  مسائل  در  »اخالل  او  بازداشت 
کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج 
ارز از کشور« بوده است. برخی حتی 
تصمیم عجیب، توجیه ناپذیر و زیان بار 
قیمت گذاری ۴2۰۰ تومانی برای دالر 
می دانند.  جهانگیری  برادران  اقدام  را 
»ارز  به  را  دولتی  ارز  که  قیمتی 

جهانگیری« معروف ساخت!
برخی گزارش های غیررسمی از اصرار 
برای  جهانگیری  اسحاق  پافشاری  و 
قیمت گذاری ارز دولتی به قیمت ۴2۰۰ 
تومان برای واردات کاال خبر می دهند، 
در حالی که که قیمت ارز همان زمان 

در مسیر ۷ هزار تومان بود!
 ۴2۰۰ »ارز  یا  جهانگیری«  »ارز 
بزرگ  رانت های  امکانات  تومانی« 
جمهوری  مقامات  نزدیکان  برای  را 
ایجاد  حکومتی  مافیاهای  و  اسالمی 
کرد و میلیاردها دالر ثروت ملی کشور 
واردات  اسم  به  ارز  این  تخصیص  با 
ولی  قرار گرفت  رانتخواران  اختیار  در 
نه  و  شد  وارد  کاالیی  نه  آن  ازای  در 
گشایشی  مردم  زندگی  و  اقتصاد  در 
با توجه به  به وجود آمد.در حالی که 
صحبت های سردار غالمعلی ابوحمزه، 
مهدی جهانگیری پیش از بروز پدیده 
ارز ۴2۰۰ تومانی نیز در »اخالل ارزی« 

نقش داشته است.
مهدی جهانگیری چند ماه در زندان 
و در بازداشت نیروهای اطالعات سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بود، اما در اوایل 
دی ماه آزاد شد. برخی خبرگزاری ها به 
نقل از منبعی آگاه اعالم کردند او برای 
رفتن به دفتر کارش و امضای اوراقی 
آزاد  چک ها  و  صورت جلسات  چون 
شده و پس از انجام امور به زندان باز 
دیگر  جهانگیری  مهدی  اما  می گردد! 

هیچوقت به زندان بازنگشت!
وبسایت »مشرق نیوز« دو ماه پس از 
آزادی مهدی جهانگیری و در اسفندماه 
سنگین«  »البی های  به  اشاره  با   ۹۶
نوشت:  جهانگیری  مهدی  پرونده  در 
»وثیقه ۶ هزار میلیارد تومانی مهدی 
هزار  به  سنگین  البی  با  جهانگیری 

میلیارد کاهش پیدا کرد!«
اصولگرایان  برخی  زمان  آن  هرچند 
همان وثیقه ۶ هزار میلیارد تومانی را 
هم مبلغی نامناسب با رقم اتهامی فساد 
مهدی جهانگیری عنوان می کردند، اما 
وثیقه هزار میلیارد تومانی هم با توجه 
به وثیقه های صادر شده در پرونده های 
فساد اقتصادی رقم قابل توجهی است.

مهدی  پرونده  سرنوشت  اینهمه  با 
معلوم  و  مانده  نامشخص  جهانگیری 
نیست چگونه البی خانواده جهانگیری 
و  اسالمی  جمهوری  رئیس  دفتر  از 
رئیس دولت »تدبیروامید« توانسته این 

پرونده را مسکوت و معلق کند!
حاال این متهم فساد کالن اقتصادی 
در حالی آزادانه به فعالیت اقتصادی و 
هنگفت  قراردادهای  امضای  و  زدوبند 
که  دیگری  جریان  که  است  مشغول 
اتفاقا یک سر آن نیز به سپاه پاسداران 
ادعای  است  متصل  اسالمی  انقالب 
»فسادستیزی« و »فسادزدایی از نظام« 

را دارد! 

سوریه  داخلی  جنگ  =از 
5۰۰ هزار کشته بر جای مانده 
ولید  دوران  این  تمام  در  و 
رژیم  خارجه  وزیر  المعلم 
همدستان  از  یکی  سوریه 
. د بو سد  ا ر  بشا صلی  ا
=علی الریجانی: درگذشت 
آقای  جناب  گرامی  دوست 
خارجه  وزیر  المعلم  ولید 
سوریه  برادر  کشور  فقید 
شد. تألم  و  تاسف  موجب 
=محمدجواد ظریف درباره 
خود:  سوری  همتای  مرگ 
المعلم در طول دوران حیات 
در جهت  مهمی  نقش  خود 
خدمت و دفاع از منافع ملی 
داشت. کشورش  امنیت  و 
=مصیب نعیمی کارشناس 
یادداشتی در  خاورمیانه در 
ولید  نوشته  ایران  زونامه 
المعلم نقش بسیار کارسازی 
در افول اتحادیه عرب داشت!
=میخائیل بوگدانف معاون 
ما  روسیه:  خارجه  وزیر 
قابل  بسیار  شریک  یک 
ست  و د یک  و  د  عتما ا
صمیمی را از دست داده ایم.

و  سوریه  خارجه  وزیر  المعلم  ولید 
نوامبر   ۱۶ اسد  بشار  رژیم  سران  از 
2۰2۰ )2۶ آبان( در سن ۷۹ سالگی 
باالترین  در  سال   ۱۴ او  درگذشت. 
اسد  رژیم  به  سوریه  سیاسی  سطوح 

خدمت کرد.
عنوان  به   2۰۰۶ سال  المعلم  ولید 
منصوب  سوریه  وزیر  نخست  معاون 
شد و مدتی به عنوان نماینده سوریه 

در سازمان ملل فعالیت داشت.
در  اجتماعی  جنبش های  شروع  با 
»بهار  به  موسوم  منطقه  کشورهای 

در  ضدحکومتی  اعتراضات  و  عربی« 
جرقه های  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه 
اعتراض در سوریه نیز در اسفند سال 

۱۳8۹ )مارس 2۰۱۱( زده شد.
در  دانش آموز  تعدادی  بازداشت 
شهر درعا در جنوب سوریه که روی 
دیوار مدرسه علیه اسد شعار نوشتند 
خشم مردم را در پی داشت. در این 
اعتراضات تعداد زیادی دستگیر شدند. 
به  سوری ها  مسالمت آمیز  اعتراضات 
تعدادی  مقابله کشید که  و  درگیری 
کشته برجای گذاشت و شعله خشم 

مردم را به ُحمص و دمشق کشاند.
اوضاع  کنترل  اعتراضات  ادامه  با 
از دست رژیم اسد خارج می شد که 
وی دست به دامان جمهوری اسالمی 
نیروهای  از  شماری  ایران  رژیم  شد. 
را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
برای کمک به نیروهای بشار اسد به 
شهرهای مختلف این کشور اعزام کرد. 
حضور حزب اهلل و نیروهای وابسته به 
سپاه پاسداران و سرکوب شدید مردم 

مقدمه جنگ داخلی در سوریه شد.
سوریه پیش از آغاز جنگ حدود 22 
 ۹ طی  داشت.  جمعیت  نفر  میلیون 
سال جنگ سوریه بیش از ۵۰۰ هزار 
گزارش  اساس  بر  شدند.  کشته  نفر 
کمیساریای عالی  پناهندگان سازمان 
طول  در  سوریه  آوارگان  تعداد  ملل 

این جنگ ۶.۶ میلیون نفر رسید.
بر اساس گزارش یونیسف ۵ میلیون 
جنگ  دوران  متولد  سوری  کودک 
هستند که یک میلیون تن از آنها در 
همین  در  شده اند.  متولد  اردوگاه ها 
دوران حدود ۹ هزار کودک جان باخته  
و یا مجروح شده اند.عالوه بر این فجایع، 
حدود ۵ هزار کودک که برخی از آنها 
عنوان  به  داشته اند  سال سن  تنها ۷ 

نیروی جنگی به کار گرفته شدند.
که  هولناک  دوران  این  تمام  در 
جامعه ی سوریه را دچار انشقاق کرد 
خسارات  آن  زیرساخت های  به  و 
المعلم  آورد،  وارد  جبران ناپذیر  گاه 
وزیر خارجه سوریه به عنوان یکی از 
همدستان اصلی بشار اسد در جنایات 
علیه مردم این کشور در حال خدمت 
و  مدح  که  روست  همین  از  بود. 
ستایش چنین فردی از سوی مقامات 
جمهوری اسالمی در ایران و رسانه های 
نیست. عجیب  چندان  داخلی 

از  دنیا  سیاستمداران  از  بسیاری 
رئیس  الیِن  ِدر  ُفن  اورسوال   جمله 
پیشین  دفاع  وزیر  و  اروپا  کمیسیون 
آلمان از بشار اسد به عنوان »قصاب 

سوریه« یاد کرده اند.
تشییع جنازه المعلم روز دوشنبه ۱۶ 
نوامبر 2۰2۰ در دمشق برگزار شد. از 
فیصل مقداد معاون المعلم به عنوان 

اکبر طبری هنگام ورود به جلسه دادگاه

ارائه  دادگاه  و  او  به  را  یا جرم«  اتهام 
نکرده و »هیچیک از اتهامات این پرونده 
مربوط به شغل و جایگاه یا مسئولیت 
خدمتی بنده نبوده و طراحان شکایت 
صوری )…( نتوانستند سر سوزنی اتهام 
در رابطه با جایگاه شغلی و مدیریتی ۳8 

ساله خدمتم نسبت دهند.«
در شرایطی که در پرونده اکبر طبری 
اسنادی موجود است که نشان می دهد 
او با زد و بند و سوء استفاده از موقعیت 
خود به عنوان معاون اول صادق آملی 
الریجانی سال ها به صدور مجوز، فراری 
اقتصادی،  کالن  فساد  متهمان  دادن 
رشوه گیری و پولشویی مشغول بوده، اما 
او در این نامه مدعی شده که همه این 
اموال کسب شده، ناشی از قراردادهای 

کاری خارج از قوه قضائیه بوده است!
طری همچنین نوشته که »تمامی 
اغراق آمیز  پرداختی های  و  دریافتی ها 
به 2۶ سال  بزرگنمایی شده مربوط  و 
قبل بلکه مبتنی و مستند به قرارداد 
شخصی کتبی و شفاهی مشاوره فنی 
مهندسی و مشارکت ساخت بوده که 
هیچکدام از اتهام انتسابی کوچک ترین 
ارتباطی با درون دستگاه قضائی، جایگاه 
شغلی، اموال و بودجه قوه قضائیه در 
بیت المال در کیفرخواست )…( نبوده، 
و تمامی اعمال ساختمانی مربوط به 
رشته تخصصی ام که کارشناسی رسمی 
دادگستری بودم و تهاتر ملکم بر فرض 
و  حقوقی  وصف  دارای  صرفاً  ثبوت 
قراردادی هستند، قابلیت تفهیم اتهام 

و تعقیب اینجانب را نداشته است.«
اکبر طبری همچنین خود را »قربانی 
مبارزه با فساد در درون قوه قضائیه« 
خوانده که علیه اش »پرونده صوری« 
درست شده است: »چنانچه نام اینجانب 
به عنوان قربانی مبارزه با فساد در درون 
قوه وجود نداشت، از این پرونده عریض 
و طویل صوری را که تشکیل داده شد، 
بردارند و نام شخص دیگری را به جای 
از  شخص  آن  نمایند،  درج  اینجانب 
اتهامات واهی تبرئه خواهد شد و بیش 
از ۹۰ درصد اتهامات اینجانب قباًل در 
در  قضائیه  قوه  قبلی  رؤسای  دوران 
منع  قرار  و  رسیدگی  قضائی  محاکم 

تعقیب و مختومه شده بود.«
جانشین احتمالی او نام برده می شود.

علی الریجانی رئیس پیشین مجلس 
علی  فعلی  مشاور  و  اسالمی  شورای 
خامنه ای در پیامی گفت »درگذشت 
دوست گرامی جناب آقای ولید المعلم 
خارجه  وزیر  و  وزیر  نخست  معاون 
موجب  سوریه،  برادر،  کشور  فقید 

تاسف و تألم شد.«
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
جمهوری اسالمی در پیام تسلیت به 
خاطر مرگ همتای سوری خود خطاب 
شورای  رئیس  عرنوس  مهندس  به 
وزیران رژیم سوریه نوشت »المعلم در 
طول دوران حیات خود نقش مهمی 
در جهت خدمت و دفاع از منافع ملی و 

امنیت کشورش داشت!«
وزیر  الوروف  سرگئی  همچنین 
والیتی  علی اکبر  روسیه،  خارجه 
به  او  از  که  خامنه ای  علی  مشاور 
عنوان وزیر خارجه »بیت رهبری« نام 
می برند، میشل عون رئیس جمهوری 
سخنگوی  الصحاف  احمد  لبنان، 
لبنان  حزب اهلل  عراق،  خارجه  وزارت 
شبه نظامی  گروه  دو  یمن  انصاراهلل  و 
مرگ  نیز  ایران  رژیم  حمایت  مورد 
گفتند. تسلیت  را  المعلم  ولید 

وزیر  معاون  بوگدانف  میخائیل 
خود  تسلیت  پیام  در  روسیه  خارجه 
از المعلم به عنوان دیپلماتی یاد کرد 
روسیه  و  سوریه  روابط  »اهمیت  که 
»ما  گفت  وی  می کرد.«  درک  را 
یک شریک بسیار قابل اعتماد و یک 
دوست صمیمی را از دست داده ایم.« 
بوگدانف تأکید کرد ۳۵ سال المعلم را 
می شناخته و با »المعلم تقریباً مداوم« 

در ارتباط بوده است.
مصیب نعیمی کارشناس خاورمیانه 
در یادداشتی با عنوان »ولید المعلم، 
دیپلماتی با مدیریت بحران فوق العاده« 
در روزنامه دولتی »ایران« با تعریف و 
تمجید از شریک اسد در جنایت علیه 
»نقش  می نویسد  کشور  این  مردم 
را  المعلم  ولید  آقای  کارساز   بسیار 
اتحادیه  افول  از عوامل  می توان یکی 

عرب دانست.«

ولید المعلم در سال های اخیر بارها 
به تهران سفر کرد و روابط بسیار 
گرمی با محمدجواد ظریف داشت

سوگنامه های 
برادرانه از 

تهران تا مسکو 
در فراق »ولید 
المعلم« شریک 

قصاب سوریه



پایان  اقدام نظامی در خوزستان و 
شیخ  حاکمیت  و  حکومت  به  دادن 
خزعل برای سردار سپه یک پیروزی  
در  افزود.  اقتدارش  بر  و  بود  بزرگ 
»سفرنامۀ خوزستان« که سردار سپه 
تقریر و دبیر اعظم بهرامی تحریر کرده، 
جزئیات این واقعه منعکس است. سردار 
سپه، احساس غرور و در عین حال 
خشم خود از رفتار مخالفانش را در 
خالل خاطرات سفر خوزستان عیان 

می سازد. ازجمله می گوید:
»این اشخاص مذبذب و دو رو که 
با اقلیت مجلس و چند نفر ناراضی یا 
ترسو دست به هم داده بودند، معلوم 
می شود شوری در مرکز قانونگذاری 
ایران برپا کرده اند، اذهان بعضی وکالی 
ساده لوح را هم مشوب نموده اند. و به 
قدری فتنه و وسوسه کرده اند که عدۀ 
بسیاری از نمایندگان به تردید افتاده اند.

خدمات چندین سالۀ مرا که در زیر 
گلوله و بهتان و تهدید سیاسی انجام 
این حرکت  و  فراموش کرده،  داده ام 
بیباکانۀ مرا که شخصاً به میان آتش 
و جنگ رفته، و نتهای شدید انگلیس 
امیر  به گلوی  را پس داده، و چنگ 
جنگ  نهاده ام،  محّمره  نیمه مستقل 
و  انگلیس  موافقت  بر  بنا  و  زرگری 
خود خزعل دانسته اند. به آنها وانموده 
شده است که مقصود، تطهیر خزعل و 

امضای استقالل اوست!
پس در جلسات خصوصی، نطق های 
آتشین کرده و نسبت ها به من داده، و 
قصد سلب اختیار از من داشته اند. در 
مقابل تمام اینها، دولت من و وکالی 
آگاه پاک طینت، دفاع کرده بودند. اما 
تحریک دستۀ مخالف کار را به جایی 
بزرگترین  بود  نزدیک  که  کشانید 
لطمات از طرف مجلس شورای ملی 
وارد  مملکت  قدرت  و  استقالل  به 
شود. یک لطمۀ جدی جبران ناپذیر، و 
آن رد کردن بودجۀ وزارت جنگ بود. 
وکالی وطنخواه هیچ تأمل نکردند که 
تعویق افتادن، یا رد شدن بودجۀ وزارت 
جنگ، یعنی از هم پاشیدن نظام جوان، 
یعنی  ایاالت مملکت،  یعنی تجزیۀ  
استقالل چندین خزعل، یعنی از دست 
رفتن بنادر،  و باالخره از میان رفتن 

همه چیز مملکت.
گفتند بودجۀ وزارت جنگ زیاد است 
و باید تقلیل یابد و چندی در بوتۀ اجمال 
بماند و باالخره بعد از ناامیدشدن من 
و متزلزل شدن قشون، فکری بشود!

عجب این است که دربار قجر هم با 
این رأی  که فنای تاج و تخت لرزان 
اوست، موافقت دارد و همین قدر که 
از قدرت من کاسته شود، به هر چیز 

تن درمی دهد.
خالصه وکالی مجلس جلسۀ رسمی 
سّری تشکیل داده و راجع به من و 
مذاکراتی  برداشته ام،  که  قدم هایی 
نموده اند. صورت یکی از مجالس سّری 
که به طور خالصه به من تلگراف  شده 
از خواندنش فراغت حاصل  و اکنون 

کرده ام، درج می شود.
را  رویتر  اخبار  جالل  شیخ  »بدواً 
مطرح مذاکره قرار داده و اظهار داشت 
که اگر این خبر اصالح، صحیح باشد از 
نقطه نظر اهمیت قابل هرگونه تعقیب 
خواهد بود. پس از آن، آقای مدرس 
اینطور بیان کردند: کودتاهایی که در 
دنیا در هر چند مدت یک مرتبه برای 
اصالحات شده است همه اش مبنی بر 
استقالل فکر کودتاکنندگان بوده. از 
قبیل نادرشاه، شاه اسماعیل، ناپلئون و 
غیره. ولی کودتایی که در چهار سال 
قبل شده است با تحریک اجانب بوده 
است. اگرچه آقای رضاخان سردار سپه 
استفاده هایی نموده و قشونی تنظیم 
کرده، ولی از نقطه نظر سیاست همیشه 
مورد نگرانی بوده است. از سه سال قبل 
که می خواست رئیس الوزرا بشود به هر 
شکل بود من جلوگیری نمودم. ولی 
از همان روزی که به این مقام رسید، 
منتظر بودم که اجانب از درختی که 
کاشته اند میوه اش را بچینند. من این 
روز را خوانده بودم. امروز از نقطه نظر 
خطر مملکتی، دیگر اکثریت و اقلیت 
در کار نیست ولی در این مسافرت که 
کرده اند با من و سیزده نفر از رفقای 
من مشورتی نکرده بودند. با دیگران اگر 
مشورت نموده اند، من اطالعی ندارم. اگر 
با نظر آنها یک قسمت مملکت را داده 
باشند، من هم حرفی ندارم. باالخره اگر 

اقداماتی که سردار سپه می کند، با فکر 
خودش یا اجانب باشد، خالف مصالح 
مملکت است.« از این قبیل اظهارات 
خیلی کرده اند و از این سفر خیلی اظهار 
نگرانی نمودند. بعد از آن، یکی از وکال 
اظهار نمود که این اخبار روزنامه های 
ایران نبوده بلکه اخبار رویتر بوده است 

که در جراید نقل شده است.
اظهار  تهرانی  محمدعلی  شیخ  آقا 
نموده اند که اگر به این شخص کمک 
بشود، پیشرفت خواهد نمود واالّ موفق 
نخواهدشد. بعد آقای آقا سید یعقوب 
موافق  من  امروز  تا  نمودند  اظهار 
سردارسپه بودم، از آقای مدرس هم 
که  فعال  بریدم.  سردارسپه  به واسطۀ 
بیان  اینطور  را  خطر  مدرس  آقای 
می فرمایند باید فکر چاره کرد و بنا 
کرد به گریه کردن و گفت:»من یک 

آخوند شپشو بیشتر نیستم!«
که  کرد  پیشنهاد  صولت السلطنه 
به  سه  برای  بنمایند  دعوت  را  وزرا 
غروب مانده، بیایند و توضیح بدهند. 
آقا سید یعقوب اظهار کردند که محتاج 

نیست، اگر الزم است الساعه بیایند.
تدیّن اظهار داشت که از فراکسیون ها، 
عده ای انتخاب شوند که در این مسأله 
راه حل پیدا نمایند و اساساً با اظهارات 
مدرس و خطراتی که رسیده موافقت 
دارم. بهشتی که اجانب به ما بدهند 
نمی خواهیم. موافقت حاصل شود که 
وزرا را احضار نمایند. تنفس شد. بعد 
از وزرا  آقای ضیاءالملک  آمدند.  وزرا 
توضیح خواسته و اظهار داشتند که 
امیدوارم  بوده ام.  دولت  با  موافق  من 
طوری پیش نیاید که من هم مخالف 
باشم.  خوب است وزرا توضیح بدهند 
رئیس الوزرا  که  است  آیا صحیح  که 
به بوشهر برای مالقات شیخ خواهند 
تلگراف  ایشان  به  است  رفت؟ خوب 
شود که به بوشهر نروند و به تهران 
مراجعت نمایند. مجلس هم، چنین 
تذکری به ایشان بدهد. آقای وزیر مالیه 
این طور توضیح دادند که اخبار رویتر را 
نمی توانم تصدیق کنم، یا تکذیب کنم. 
رئیس الوزرا از اول در نظر داشتند که 
این کار به طور مسالمت  ختم شود و 
حرکت ایشان به طور غیرمترقبه بود و 
شب قبل از حرکت ما را احضار فرمودند 
که من به اصفهان، که مرکز  عملیات 
است و شاید باالترها هم، بروم و تا این 
کار را خاتمه ندهم مراجعت نخواهم 
مدت  این  در  هم،  انگلیسی ها  کرد. 
اقداماتی نزد رئیس الوزرا و وزیر خارجه 
می نمودند که کار به اصالح خاتمه یابد. 
بعد از حرکت رئیس الوزرا هم نمایندۀ 
را  مذاکرات  همین  انگلیس  دولت 
زمینه  این  در  و  می نمودند.  تعقیب 
توضیحات دادند. بعد از آن، شاهزاده 
سلیمان میرزا اظهار داشتند مجلس 
در هر دوره نسبت به حفظ استقالل 

مملکت امتحانات خود را داده است.
دورۀ اول مقاومت با محمدعلی میرزا،

دورۀ دوم با قشون ارتجاع، و مقاومت 
در مقابل اُلتیماتوم روس،

دورۀ سوم موضوع مهاجرت،
دورۀ چهارم قرارداد.

فعال هم موضوعی است که پیش آمده، 
البته در کلیات و موقع خطر، اختالف 
باشد  نباید  احزاب،  اختالف  و  نظر 
مدرس  آقای  اظهارات  مابقی  با  ولی 
مخالفم. زیرا که فرمودند که رئیس الوزرا 
خودشان  رفقای  با  حرکت  وقت  در 
که  آنها  با  بلی،  نفرموده اند.  مشورت 
مشورت نکرده اند، با دیگران هم مشورت 
نکرده اند، زیرا که محتاج به مشورت 
نبوده اند. در چه مشورت می کردند؟ 
مسألۀ تلگرافات شیخ خزعل را آقای 
رئیس الوزرا در مجلس خصوصی مطرح 
آقایان  از  بعضی  به استثنای  و  کردند 
که حاضر نشدند، مابقی او را متمّرد 
تشخیص دادند و تقاضای سرکوبی او 
را از دولت کردند. شخص رئیس  دولت 
این  امر مجلس، در  هم برای اجرای 
فصل زمستان که از هیچ رئیس دولتی 
دیده نشده است، به فرونت  تشریف 
برده اند. ما عاشق اشخاص نیستیم، ما 
عاشق اعمال اشخاصیم به خیر مملکت. 
را  آقای مدرس، رئیس الوزرا  برخالف 
درختی که اجنبی آن را کاشته باشد، 
نمی دانم. در مدت چهارده ماه و نیم 
که در کابینۀ ایشان عضویت داشته ام، 
ایشان را شخصی ثابت العقیده و دارای 
استقامت در مقابل خارجه دانسته و 

می دانم. ولی به فرض صحت اظهارات 
آقای مدرس، می دانید که اگر ایشان 
قراردادی هم برخالف مملکت ببندند 
تصویب  بدون  نمایند،  مذاکراتی  یا 
مجلس بالاثر خواهد بود. اما باید درنظر 
مشغول  قشون  که  وقتی  در  داشت 
اقدامات است، اشخاص سیاسی نباید 
نمایند.  نظامی  تاکتیک  به  مداخله 
ما  ولی  نگفته اند،  مطالبی  ما  به  وزرا 
آنچه را که اطالع داریم رئیس الوزرا، 
را  بروجرد  قوای  و  آذربایجان  قوای 
خواسته، و فوج پهلوی را از تهران امر 
به حرکت داده اند. مقدمات محو خزعل 
را به طریق محاصره فراهم نموده اند. در 
این موقع، این صدایی که بلند می شود 
به گوش من که کهنه کار مجلس هستم، 
نامطبوع است و نمی توانم ساده تلقی 
و  فداکاری  جز  رئیس الوزرا  نمایم. 
خدمت، کاری نکرده و نخواهند کرد 
و این صحبت های امروز مثل مذاکرات 
مجلس یونان و احضار پدر اسکندر از 
ایران بود که شصت سال فتح یونانی ها 
را عقب انداخت.   در این موقع آقای 
رئیس الوزرا یگانه کسی هستند که بیرق 
ایرانیت را بر دوش گرفته اند. باید او را 
کامال تقویت کرد و گفت با مشت آهنین 
خود، این آخرین سّد را هم بکوبید که 
اقتدار  حکومت مرکزی برقرار و بیشتر 
از این، دست شیخ ها را نبوسیم. پس 
محتاج به هیچ اقدامی از طرف مجلس 
احساسات  البته  وزرا  آقایان  نیست. 
فرمود. خواهند  ابالغ  را  مجلس 

نمودند.  موافقت  اظهار  نیز  وکال 
حاجی عّزالممالک با اظهارات شاهزاده 
موافقت نموده و اظهار داشت که اگر 
مخالفی هست، حرف بزند. بعد آقا شیخ 
جالل به نام فراکسیون قیام، نظریات 
دخالت  و  تقویت  را  سلیمان میرزا 
اجانب را در امور داخله تنقید نمود. 
ملک الشعرا اظهارات مدرس را تقویت 
و به یک قسمت از اظهارات سلیمان 
میرزا اعتراف نمود. سردار معظم اظهار 
داشت که رئیس الوزرا مطیع مجلس 
بوده و احساسات مجلس را به معّزی 
الیه ابالغ می نماییم. وقت تشریف بردن 
اظهار فرمودند که »یا باید شیخ را از 

بین بردارم و یا خود برنگردم.«
سردار سپه ادامه می دهد:

»از آنجایی که اکثریت نمایندگان 
به حقیقت امر مطلع بودند، نقشۀ دربار 
و اقلیت و چند نفر آژان خارجی که 
به لباس  نمایندگی و مدیریت جریده 
درآمده اند، پیش نرفت. بعضی از صلحا 
ثابت کردند که اگر رئیس دولت به نفسه 
خود را در آتش می اندازد، اگر جمعی از 
قشون ایران تلف  می شود، اگر وزارت 
خارجه یادداشت شدید انگلیس را پس 
می فرستد، تمام اینها خواب و دروغ 
و خیال نیست. همه حقیقت دارد و 
اسناد آن در مقابل چشم است. کسی 
که می خواهد نفوذ انگلیس و استقالل 
شیخ را بپذیرد، چرا جنگ می کند؟ 
چرا لشکر به قلب خوزستان می کشد؟ 
درمی افتد؟ چه چیز  انگلیس  با  چرا 
او را مجبور به این زحمات می کرد؟ 
مگر  دولتهای سابق این مملکت برای 
موافقت با خارجه یا اطاعت از امرای 

داخله چه می کردند؟
آیا غیر از این بود که چشم به هم 
بنشینند و مبلغی  بگذارند و ساکت 

بابت حق السکوت بگیرند؟
پس کسی که جداً وارد کار می شود 
قدمی  خود  خدمت  چندسالۀ  در  و 
برخالف مصلحت ایران یا موافق آمال 
خارجیان برنداشته، در این سفر هم 
بدیهی است که جز اصالح  ملک و 
ملت قصدی ندارد. پس نباید قشون او 

را در این وقت متزلزل کرد.
اکثریت ۷۷  با  بودجه  که  بود  این 
رأی در مقابل ۱۴رأی تصویب گردید و 
مخالفین در این مرحله هم مغلوب شدند.

وقتی که به عاقبت وخیم این دسایس 
فکر  اعتبارات  اعطای  از  و جلوگیری 
می کنم، یادم می آید از خّست و لئامت 
فتحعلی شاه که در جنگ روس، پسرش 
را که در اول خوب کار می کرد، بی پول، 
و قشون را بی سالح و بی معاش گذاشت 
و بر خود هموار نکرد که دیناری  از 
انباشتۀ خود خرج کند، در  طالهای 
نتیجه آن شکست ها به ایران رسید و آن 
خسارت ها وارد آمد. همه را می خواست 
به حرف تمام نماید. به  خیالش قشون 
روس را با تهدید می توان از میدان برد.«
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اورشلیم پست:
کدام دو شورای رقیب منتظر حکومت در ایران هستند؟

دونالد  پیروزی  از  =پس 
ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۲۰16 و قبل 
کاخ  ساکن  وی  اینکه  از 
پهلوی  رضا  شود،  سفید 
وی  به  سرگشاده  نامه ای 
درباره آینده روابط با ایران 
از  خواست  او  از  و  نوشت 
اپوزیسیون  نیروهای  تالش  
در داخل و خارج از ایران با 
هدف یک »فروپاشی کنترل 
شده و بدون خشونت« برای 
استقرار  و  قدرت  انتقال 
و  دموکرات  حکومت  یک 
برگزاری  طریق  از  سکوالر 
یک انتخابات آزاد و عادالنه 

کمک کند.
می  سال ا ی  ر جمهو =
ایران  داخل  معترضان  با 
می کند.  نرم  پنجه  و  دست 
ت  ضا ا عتر ا و  ت  تجمعا
خیابانی به صورت سراسری 
که محور آن وخیم تر شدن 
افزایش  و  اقتصادی  اوضاع 
روزافزون قیمت مواد غذایی 
گرفت  شکل  بود  کاالها  و 
با  مخالفت  به  زود  خیلی  و 
کّلیت رژیم و رهبر جمهوری 

اسالمی تبدیل شد.
پهلوی  رضا  =شاهزاده 
ی  ا بر فش  هد جهت  ر  د
آیت اهلل ها  رژیم  سرنگونی 
»شورای  نام  به  تشیکالتی 
انتخابات  برای  ایران  مّلی 
می کند.  رهبری  را  آزاد« 
شورایی متشکل از مخالفان 
ن  فشا هد که  تبعید  ر  د
بازگرداندن پهلوی به ایران 
رئیس  یا  پادشاه  عنوان  به 
شورا  این  است.  جمهوری 
که مثل یک دولت در تبعید 
در  مدعیست  می کند  عمل 
و  داخل  آزادیخواهاِن  بین 
هزار  ده ها  ایران  از  خارج 

حامی دارد.
مّلی  ی  ا ر شو « ما  ا =
یک  را  خود  نیز  مقاومت« 
آلترناتیو می داند و با اینکه 
به نظر می رسد سازماندهی 
»سازمان  اما  دارد  قویتری 
مجاهدین خلق« از مؤسسان 

آن است.
است  این  اصلی  =تفاوت 
مقاومت«  مّلی  »شورای  که 
پادشاهی  برقراری  فکر  به 
مورد  هدف  بلکه  نیست 
یک  د  یجا ا ن  آ ی  عا د ا
پس  ایران  در  »جمهوری« 
شاهزاده  آیت اهلل هاست.  از 
مردم  اگر  می گوید  پهلوی 
جمهوری  با  وی  بخواهند 

مشکلی ندارد.
تولد  سالگرد  شصتمین  اکتبر   ۳۱
 ۱۹ تا  که  بود  پهلوی  رضا  شاهزاده 
و  داشت  حضور  ایران  در  سالگی 

میراثدار تاج و تخت پادشاهی ست.
تظاهرات  و  ارتش  در  شورش  با 
ن،  یرا ا در  میز  خشونت آ عمومی 
نویه  ا ژ  ۱۷ پهلوی  ه  محمدرضاشا
۱۹۷۹ داوطلبانه کشور را ترک گفت 
و به تبعید رفت. پهلوِی جوان آن زمان 
آمریکا  تگزاس  نظامی  پایگاه  در یک 
دانشجوی خلبانی هواپیمای جنگنده 
بود. دو هفته بعد روح اهلل خمینی پس 
از ۱۵ سال به ایران بازگشت و کنترل 
پادشاه  و  گرفت  دست  به  را  کشور 
پهلوی و فرزندش دیگر قدم به ایران 

نگذاشتند.
می گوید  پهلوی  رضا  حال  این  با 
»هیچوقت ایران را ترک نکرده ام.« او 
می گوید: »ایران زندگی روزمره من و 
تمام چیزیست که دارم… اگر امروز 
سوار هواپیما شوم و به تهران باز گردم 

شانس زنده ماندنم صفر است اما آن 
با  برگردم  ایران  به  بتوانم  که  لحظه 

اولین پرواز بازخواهم گشت.«
در ۴2 سال گذشته هدف او بازگشت 
با  گرچه  پهلوی  است.  بوده  وطن  به 
وجود زندگی در غرب دائم با تهدیداتی 
اما کمپین هایی  روبروست  ترور  مثل 
مختلفی با هدف ایجاد یک دموکراسی 
اساس  بر  ایران  در  لیبرال  و  مدرن 
رعایت حقوق بشر و آزادی و برابری 
حقوقی به راه انداخته و همواره برای 

بازگشت به ایران تالش می کند.
او در جهت هدفش برای سرنگونی 
نام  به  تشیکالتی  آیت اهلل ها  رژیم 
انتخابات  برای  ایران  ملّی  »شورای 
شورایی  می کند.  رهبری  را  آزاد« 
که  تبعید  در  مخالفان  از  متشکل 
ایران  هدفشان بازگرداندن پهلوی به 
رئیس جمهوری  یا  پادشاه  عنوان  به 
است. این شورا که مثل یک دولت در 
تبعید عمل می کند مدعیست در بین 
ایران  از  خارج  و  داخل  آزادیخواهاِن 

ده ها هزار حامی دارد.
رضا پهلوی می گوید »این شورا که 
به صورت یک جنبش زیرزمینی عمل 
می کند از طریق ارتباطات الکترونیک 
و  می کند  فعالیت   رو  در  رو  یا  و 
حامیانی  نیز  ایران  رژیم  داخل  در 
»در  کرد  تٔاکید  همچنین  او  دارد«. 
رسانه ها،  سابق،  دیپلمات های  بین 
سپاه  در  جمله  از  نظامی  شاخه های 

پاسداران طرفدار داریم.«
در  ترامپ  دونالد  پیروزی  از  پس 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2۰۱۶ 
و قبل از اینکه وی ساکن کاخ سفید 
شود، رضا پهلوی نامه ای سرگشاده به 
وی درباره آینده روابط با ایران نوشت 
ایران،  مردم  »امروزه  کرد  تٔاکید  و 
تهدید  با  متمدن،  وجهان  خاورمیانه 
که  هستند  مواجه  رادیکال  اسالم 
تفکر »خمینیسم«  در  آن  ریشه های 
برآمده از انقالب ۱۹۷۹ ایران، تئوری 
سیاسی  اسالمی  و  نقالب  ا صدور 
رهبران جمهوری اسالمی ایران نهفته 

است«.
از ترامپ  شاهزاده پهلوی آن زمان 
خواست از تالش  نیروهای اپوزیسیون 
هدف  با  ایران  از  خارج  و  داخل  در 
بدون  و  کنترل شده  »فروپاشی  یک 
خشونت« برای انتقال قدرت و استقرار 
از  سکوالر  و  دموکرات  حکومت  یک 
و  آزاد  انتخابات  یک  برگزاری  طریق 

عادالنه کمک کند.
درخواست  این  آیا  نیست  معلوم 
تٔاثیری بر سیاست های ترامپ در قبال 
نه  یا  داشت  ایران  اسالمی  جمهوری 
یکجانبه  بطور  ترامپ  وقتی  اما حتی 
از توافق اتمی خارج شد و تحریم های 
شدید را علیه رژیم اعمال کرد تٔاکید 
مورد  در  تصمیمی  هیچ  که  داشت 

تغییر رژیم در ایران ندارد.
در عین حال رژیم ایران پیش از آنهم 
با مخالفت های داخلی دست و پنجه 
نرم می کرد و اعتراضاتی که اغلب به 
خشونت کشیده شد در جریان بود از 
نتیجه  اعالم  از  پس  تظاهرات  جمله 
می گفتند  مردم  که   2۰۰۹ انتخابات 

در آن تقلّب شده است.
در ژانویه 2۰۱8 ایران دوباره آشفته 
شد. تجمعات و اعتراضات خیابانی به 
صورت سراسری شکل گرفت که محور 
اقتصادی و  اوضاع  آن وخیم تر شدن 
افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی و 
کاالها بود. این اعتراضات خیلی زود به 
مخالفت با کلّیت رژیم و بطور مشخص 

رهبر جمهوری اسالمی تبدیل شد.
نتیجه ی  ت  ضا ا عتر ا ز  ا بخشی 

در کشورهای  رژیم  ماجراجویی هایی 
از  بود.  ایران  مردم  جیب  از  منطقه 
داخلی  جنگ  در  مستقیم  دخالت 
سوریه و پشتیبانی نظامی و لجستیک 
تا  سوریه  در  حزب اهلل  از  پرهزینه 
گروه  و  یمن  در  حوثی ها  از  حمایت 
حماس در غزه. مبالغ هنگفتی از جیب 
مردم ایران صرف این ماجراجویی  ها در 

منطقه می شد.
ایران  رژیم  تظاهرات سراسری ضد 
در ماه های اواخر 2۰۱۹ و ابتدای سال 
2۰2۰ آغاز شد و در تابستان همین 
سال انفجارهای زنجیره ای مشکوک در 
تٔاسیسات اتمی و استراتژیک جمهوری 
اسالمی رخ داد. گرچه تصور می شد 
هیچ  اما  شده،  متزلزل  ایران  رژیم 
از  حال  در  اینکه  بر  مبنی  نشانه ای 
نشد.  دیده  است  قدرت  دادن  دست 
»شورای ملّی ایران« نیز که شاهزاده 
پهلوی آن را رهبری می کند نتوانست 
از این موقعیت به نفع خود بهره ببرد.

یک مشکل اصلی برای رضا پهلوی 
و دولت در تبعید او این است که وی 
تنها مدعی قدرت در ایران دموکراتیک 
نیست.  آیت اهلل ها  سقوط  ز  ا پس 
»شورای ملّی مقاومت« )NCRI( نیز 
که نام آن بطور نگران کننده ای شبیه 
»شورای ملّی ایران« است خود را یک 

آلترناتیو می داند.
»شورای  می رسد  نظر  به  ظاهر  در 
قویتری  سازماندهی  مقاومت«  ملّی 
به  نسبت  بیشتری  گروه های  و  دارد 
»شورای ملّی ایران« حامی آن هستند 
اما نگرانی بیشتر درباره این »شورا« 
مجاهدین  »سازمان  که  است  این 
آن  اسالمی  جمهوری  که  خلق« 
خود  دشمنان  بزرگترین  از  یکی  را 
ملّی  »شورای  مؤسسان  از  می داند 

مقاومت« است.
سال  در  مقاومت«  ملی  »شورای 
۱۹8۱ با ۵۶۰ عضو پایه گذاری شد که 
اغلبشان از اقلیت های قومی و مذهبی 
ایران بودند و می گفتند به دنبال ایجاد 
حزبی  چند  کثرت گرا،  سیستم  یک 
 2۵ هستند.  ایران  در  دموکراتیک  و 
که  هستند  مدعی  شورا  این  کمیته 
در صورت سقوط رژیم کمتر از شش 
و طی  گرفته  به دست  را  قدرت  ماه 
این شش ماه انتخابات آزاد و عادالنه 
در سطح ملّی برگزار کرده و مجلس 

مؤسسان را تشکیل خواهند داد.
در هر حال، به نظر می رسد ارتباط 
دارد  وجود  شورا  دو  این  بین  اندکی 
را  مشترکی  نتیجه  ظاهرا  دو  هر  که 
تفاوت  می کنند.  دنبال  ایران  برای 
ملّی  »شورای  که  است  این  اصلی 
پادشاهی  برقراری  فکر  به  مقاومت« 
آن  ادعای  مورد  هدف  بلکه  نیست، 
ایجاد یک »جمهوری« در ایران پس 

از آیت اهلل هاست.
شاهزاده پهلوی می گوید مشکلی با 
یک نظام »جمهوری« ندارد و فارغ از 
شکل نظام آینده ی ایران آماده خدمت 
به کشورش است. او می گوید: »همه 
پادشاهی  میراث  من  که  می دانند 
برای  کشور  اگر  اما  دارم  خود  با  را 
بهتر  حتی   ، باشد  آماده تر  جمهوری 

است. عالیست.«
به  رسیدن  برای  می رسد،  نظر  به 
هدف مشترک خیلی ضروری باشد که 
این دو شورا دست به دست هم بدهند 
و سعی کنند بر سر یک سیاست به 

توافق و همگرایی برسند.

*منبع: اورشلیم پست
*نویسنده: نویل تیلر

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن
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صاحب  کشتی گیران  از  ۱ـ 
نام و قهرمان پیشین ایران 

و جهان
2ـ تکرار یک حرف ـ فریب 
خورده در معاملهـ  جواهر

از  ۳ـ گلی است ـ قسمتی 
شبانه روز

۴ـ راه بی پایان ـ گرفتگی
۵ـ متحمل و با حوصله ـ از 

نزوالت آسمانی
۶ـ  جهان پهلوان

۷ـ سوراخـ  مایه حیاتـ  آواز 
و آهنگ

و  ـ تک  ـ زهر  8ـ دوستی 
واحد

ـ  نقصان  و  کسر  و  کم  ۹ـ 
عالمت جمع ـ شگرد
۱۰ـ دریانورد ـ مصون

۱۱ـ قادر ـ نادانی

۱ـ دانشمند، پژوهشگر 
نام  صاحب  ادیب  و 
کشورما و استاد فقید 
و ممتاز دانشگاه تهران
2ـ مصیبتـ  میوه ایست

۳ـ آماده جانبازی است 
ـ جدا

ـ  عربی  به  مادر  ۴ـ 
کشوریست

۵ـ واژه ـ گلی است
۶ ـ قسمتی از صورت ـ 

خشنود کردن
۷ ـ از شعرای معروف و 

معاصر ایران
8ـ همانندی و همشکلی 
ری  برقرا وسیله  ـ 

ارتباط
۹ـ دخالت کردنـ  توان
۱۰ـ اندازهـ  کوچ کردن

۱۱ـ سالم ـ واحد پول 
کشوریست ـ می زده

حرفه  آغازگران  ز  ا ـ   ۱
و  ایران  در  روزنامه نگاری 

ناشر »نسیم شمال«
2 ـ علمی است ـ برگ

۳ ـ وسط و میان ـ تیرگی ـ 
خوشحال

۴ـ  حرف فاصلهـ  جهت یابی 
ـ سلطان

۵ ـ تکرار یک حرف ـ زینت 
شهرهای  از  ـ  نگشتر  ا

استان کرمان
ـ  کوشش  ـ  پهلوان  ـ   ۶

قسمتی از اندام
۷ ـ جار ـ  نا زیبا ـ صحرایی 

است
8 ـ پوشش ـ نظم و ترتیب 

ـ خانه
ـ  نکرده  پاک  پنبه  ـ   ۹
بازی  نوعی  ـ  بزرگداشت 

و قمار
۱۰ـ شیطان ـ از اقلیت های 
مذهبی در ایرانـ  عالمت 

جمع
ندنی  ا خو ر  ثا آ ز  ا ۱۱ـ 

داستایفسکی
موش  ا فر قصه گوی  ۱2ـ 
ناشدنی کشور ماـ  سلطان 

جاز ایران
۱۳ـ حرفی به آخر آن بیفزایید 
گشاینده  و  پیروز  معنی 
می دهد ـ دورویی ـ واحد 

ـ لحظه
۱۴ـ همدم ـ دسته و گروه ـ 

حمل و نقل
ـ  خداوند  با  نیاز  و  راز  ۱۵ـ 

شهری

۱ـ شاعر و ترانه سرای مشهور و فقید 
معاصر ایران

2ـ حیوانی است ـ بلندی ـ نظمیه
۳ ـ از وسایل بازی تنیس ـ مرضی 

است ـ سهولت
۴ـ از هنرپیشگان قدیمی و صاحب 

نام سینمای ایران ـ کشنده است
۵ ـ از کشیدنی ها ـ عوارض دولت بر 

صادرات و واردات ـ سنگی است
۶ ـ نظامی ـ خدای آب و روشنایی

۷ ـ او هم حرفه ای دارد بهداشتی ـ 
دست آوردها

8ـ  بیهودهـ  خوراکی استـ  ایستا و 
بی رونق ـ از ضمایر

۹ـ گلی است ـ کاهلی
۱۰ـ از وسایل موسیقیـ  حیوانی است 

ـ از پوشاک
۱۱ـ جنگ افزاری مخرب ـ راه تمام 

نشده ـ بهشت
۱2ـ از جبوبات ـ از نوشیدنی ها

گیاهی  ـ  افسانه ای  کمانگیری  ۱۳ـ 
است زینتی  ـ حرف خطاب ـ قعر

۱۴ـ هنری است ـ عدم سازش
فقید  و  آوازه  بلند  شعرای  از  ۱۵ـ 

معاصر ایرانـ  تفریحی

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

دبیرستان البرز نخستین کالج تهران 
است که  سال ۱۳۰۳ از سوي ماکسیم 
سال  و  شد  ساخته  و  طراحي  سیرو، 
۱۳2۰ آغاز به کار کرد. مساحت کل 
دبیرستان ۴۵ هزار و فضاي سبز آن 

یکصد هزار مترمربع است.
امریکایي ها  سوي  از  البرز  کالج 
ساخته شد و قرار بود به روش امریکایي 
هم اداره شود؛ اما پیش از افتتاح کالج، 
این ساختمان  را جلوي  امریکا  سفیر 
ترور کردند و پس از آن، اداره دبیرستان 

به فرانسوي ها واگذار شد.
عهده  به  ابتدا  در  مجتمع  ریاست 
دکتر جردن امریکایي بود و سپس دکتر 
مجتهدي به مدت ۳۷ سال مدیریت 
داشت.  عهده   به  را  دبیرستان  این 
دکتر جردن هم اکنون  البته مجسمه 
دبیرستان  آزمایشگاه هاي  از  یکي  در 

نگهداري مي شود.
مرور  و  البرز  دبیرستان  به  رفتن 
خاطرات  آن کمتر از سفر به تاریخ و 
گذشته هاي دور نبود؛ سفري که هم 
شیرین بود و هم افسوس را با خود به 
همراه داشت، افسوس از رفتن مردان 
بزرگي که نام ایراني را جاودان کردند.

حاال این دبیرستان نزدیک به یک قرن 
عمر کرده است و همچنان به عنوان 
یک مجتمع آموزشي دولتي به پرورش 
استعداد هاي درخشان مشغول است . 
گذشت زمان و کودکي آدم هاي بزرگ 
را براحتي مي شود در فضاي دبیرستان 

حس کرد.
در  رسمي  موزشي  آ نهادهاي 
دیگر  نهادهاي  از  پاره اي  مانند  ایران 
داشت؛  ممتاز  ویژگي  و  خصلت  یک 
ویژگي اي که به تداوم و استحکام آن 
انجامید و برگرفته از متن تحوالت و 
تاسیس  بود.  روز  آن  جامعه  نیازهاي 
البرز  دبیرستان  دارالفنون،  مدرسه 
نهادهاي  این  در  تهران  دانشگاه  و 
فرهنگي رویه و مشربي بنا گذاشت که 
پس از یک و نیم قرن همچنان اثرات 

آن پابرجاست.
باغي به زیبایي بهشت 

از در که وارد مي شوم، اولین چیزي 
که توجه هر تازه واردي را به خود جلب 
مي کند، درختان سبز و حوض آب پر 
انبوهي  میان  در  که  است  مرغابي  از 

دبیرستان 
البرز 

یا کالج 
تهراني ها

از بوته هاي گل سرخ محصور شده و 
آنقدر همه چیز پرعظمت و زیباست 
اشتباه  با بهشت  را  آنجا  که لحظه اي 
مي گیرم. درختان اینجا تجسم عیني 
واژه سربلندي هستند و ناخودآگاه تو را 
به یاد مرداني مي اندازند که طالیه داران 

افتخار و نکونامي اند.
از کنار حوض و درختان که مي گذرم، 
به ساختماني مي رسم که شکوه چندین 
ساله اي را در خود نهفته دارد و بر سردر 
نوشته شده  آبي  کاشي هاي  روي  آن 

است »دبیرستان البرز«.
براساس  دبیرستان،  ساختمان 
شده  ساخته  اروپا   ۱۹ قرن  معماري  
دوران  اسالمي خصوصا  معماري  از  و 

صفویه بهره مند است.
معه  جا بیر  د  ، ي شتر ا کتر  د
و  البرز  دبیرستان  فارغ التحصیالن 
نماینده سابق وزارت امور خارجه که 
دکتراي علوم سیاسي هم دارد و خود 
از دانش آموختگان این دبیرستان است،  
درباره تاریخچه آن مي گوید: دبیرستان 
البرز در سال ۱۳2۰ هجري شمسي، 
سال  چهارمین  و  بیست  در  یعني 
میسیون  طرف  از  رضاشاه  سلطنت 
مذهبي امریکایي ها و تنها با 2 کالس 
اصلي  مقر  کرد.  فعالیت  به  شروع 
دبیرستان در باغ الله زار بوده که بعدا 
به خیابان ۳۰ تیر فعلي، محل کلیساي 

انجیلي و پس از آن نیز به دروازه قزوین 
)میدان رازي(  انتقال مي یابد.

شمسي،  هجري   ۱2۹۳ سال  در 
اراضي محلي فعلي دبیرستان از آقاي 
ایران(   )صدراعظم  مستوفي الممالک 
خریداري و براي احداث ساختمان فعلي 
است. شده  استفاده  آن  از  دبیرستان 

اشتري در ادامه به این نکته اشاره 
این   ۱۳۰۳ در  مي گوید:  و  مي کند 
 ۷۰۰ پذیرش  ظرفیت  با  دبیرستان 
صورت  به  و  شده  افتتاح  دانش آموز 
کالج درآمده و تا سال ۱۳۱۹ به شیوه 

امریکایي ها هم اداره شده است.
اما از سال ۱۳۱۹ که رضاشاه تصمیم 
فرهنگي  موسسات  تمامي  گرفت 
را خلع ید کند  تحت نظر خارجي ها 
و در اختیار وزارت فرهنگ قرار دهد، 
واگذار  ایراني ها  به  را  کالج  مدیریت 
کرده و به علت تاسیس دانشگاه تهران 
در سال ۱۳۱۳ کالج البرز منحل شد و 
فقط به صورت دبیرستان به کار خود 

ادامه داد.
ن  لتحصیال غ ا ر فا معه  جا بیر  د
البرز به نکته جالبي اشاره  دبیرستان 
مي کند و مي گوید: در فاصله سال هاي 
نفر به سمت  تا ۱۳2۳، چهار   ۱۳۱۹
دبیرستان منصوب شدند. در  ریاست 
نهایت در سال ۱۳2۳ دکتر محمدعلي 
دانشگاه  ریاضیات  استاد  مجتهدي، 

تهران به سمت مدیر دبیرستان انتخاب 
تا سال ۱۳۵8  ایشان  شد و مدیریت 
ادامه یافت. اشتري مي افزاید: در مدت 
۳۵ سال مدیریت دکتر مجتهدي که 
درخشان ترین دوران تاریخ دبیرستان 
در  نفر  هزار   2۰ تعداد  بوده،  البرز 
رشته هاي علوم ریاضي، علوم طبیعي 
دبیرستان  این  از  انساني  علوم  و 

فارغ التحصیل شده اند.
کلیدداران تاریخ 

جالب است بدانید از ابتداي تاسیس 
این دبیرستان تاکنون ۱۶ نفر ریاست 
دبیرستان را به عهده داشته اند که از 
ساموئل  دکتر  به  مي توان  آنان  میان 
حسن   ،)۱۳۱۹ تا   ۱2۷8( جردن 
ذوقي )خرداد ۱۳2۱ تا بهمن ۱۳2۱( ، 
دکتر لطفعلي صورتگر )اسفند ۱۳2۱ 
محمدعلي  دکتر   ، )۱۳2۳ مرداد  تا 
دکتر   ، )۱۳۵8 تا   ۱۳2۳( مجتهدي 
و دکتر  تا ۱۳۷۷(   دزفولیان )۱۳۷۰ 
مظاهر حامي کارگر )از ۱۳8۶ تاکنون(  

اشاره کرد.
تنگ شده!دلم براي بازي هاي مدرسه 
فضاي اینجا نه تنها یک دانش آموخته 
به  را  عادي  افراد  حتي  که  البرزي 
مي کند،  گرفتار  عجیبي  نوستالژي 

با  آنچنان که دکتر کامران فرهودي، 
این که ۴۰ ساله از زمان تحصیلش در 
این دبیرستان گذشته است، اما هنوز 
از خاطرات آن زمان و بازي هاي حیاط 
مدرسه با شور خاصي صحبت مي کند:

صبح ها  بودم،  که  هشتم  کالس 
در  که  خانه مان  از  صبح   ۵ ساعت 
محله امیریه بود سوار دوچرخه بیرون 
به  را  خودم  رکاب زنان  و  مي آمدم 
مدرسه مي رساندم و تا ساعت 8 صبح 
که زنگ صف بود، در زمین بسکتبال 
شور  و  انرژي  تمام  و  مي کردم  بازي 
حیاط  همین  در  دویدن  با  جواني ام 
تخلیه مي شد. آمدن به اینجا براي من 
نه تنها یاد آن خاطرات خوبي است که از 
دکتر مجتهدي دارم، بلکه شور و نشاط 

جواني ام را به من بازمي گرداند.
تاریخ  وسعت  به  عظمتي 

نظر  که  مدرسه  جاي  جاي  به 
مي اندازم، آنچه بیشتر از همه مجذوبم 
مي کند، عظمت این بناي ماندگار است؛ 
شکوهي که نه به واسطه نوع معماري 
و وسعت آن، بلکه به دلیل انسان هایي 
جان  و  روح  در  نه تنها  که  است 
دانش آموزان که حتي تا عمق آجرهاي 
است.  کرده  نفوذ  نیز  ساختمان  این 
وقتي مهندس حمیدرضا غفوري فرد، 
فارغ التحصیل  و  مکانیک  کارشناس 

هیچ گاه  من  مي گوید:  دبیرستان  این 
دکتر مجتهدي را ندیدم، ولي همیشه 
او را در کنار خودم حس مي کنم، چون 
روح ایشان در تمام این دبیرستان نمود 
دارد؛ آن وقت است که مانایي آنچه تو 
را مبهوت خود مي کند، عظمت روح 
بزرگمرداني است که در این دبیرستان 
در  که  حسي  و  رفته اند  و  آمده اند 
تمامي نسل هاي دانش آموختگان البرز 
آنان  مسوولیت  حس  است  مشترک 
نسبت به فضا، مکان و یاد و خاطرات 

این دبیرستان است.
مردان البرزي 

مکان  یک  هرگز  البرز  دبیرستان 
معمولي نیست، چرا که بزرگمرداني از 
آن بیرون آمدند که هریک توانسته اند 
تاثیر مهمي را بر جامعه ایراني بگذارند؛ 
لحظات  همه  ماندگاري  به  تاثیري 
تاریخ. از فارغ التحصیالن برجسته این 
چون  افرادي  از  مي توان  دبیرستان 
داریوش آشوري )نویسنده و مترجم( ، 
ابوالقاسم طاهري )گوینده و تهیه کننده 
علي  بي بي سي( ،  رادیو  برنامه هاي 
چوبک  صادق  لیزر( ،  )مخترع  جوان 
فني  )مدیر  ناظم  فرزاد  )نویسنده( ، 
ندوشن  اسالمي  محمدعلي  یاهو( ، 
امانت )طراح برج  )نویسنده( ، حسین 
آزادي( ، برادران چمران و سیدعبداهلل 

انوار )نسخه شناس(  یاد کرد.
بمان ماندگار اي همه ماندگار

بوي  و  رنگ  چیز  همه  دیگر  حاال 
دیوار  آجرهاي  حتي  دارد،  خاطره 
لحظه هاي  و  روزها  نظاره گر  خود  که 
حساس در البرز بوده اند. همین هاست 
اما  مي کند.  مشکل  را  کندن  دل  که 
چونان  رفت  باید  نیست،  چاره اي 
گذشتگاني که رفته اند و نام نیکو به جا 
نهاده اند و تنها چیزي که مي توان گفت 

این است که:

ماندگار  همه  اي  ماندگار  بمان 
یادگار بود  ایران  بر  نامت  که 
پاینده اي  البرز  کوه  چون  تو 
فرخنده اي  و  فر  ایران زمین  به 
ند ا تو ر  ا بیقر ن  یا ز لبر ا که 
ند توا ر  نامدا همه  گیتي  به 
ماندگار... همه  اي  ماندگار  بمان 
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نهاوندی، رئیس  از دکتر هوشنگ 
این  از  تهران، پیش  دانشگاه  پیشین 
فرانسه  و  فارسی  زبان  به  کتابهایی 
انتشار یافته است، از آن جمله »ایران، 
دو رویای درهم شکسته« از انتشارات 
آلبن میشل، »پرونده سیاه بنیادگرایی 
اسالمی« از انتشارات نوول ادیسیون، 
از  اسالمگرایی«  دریدۀ  »پروندۀ 
عباس،  »شاه  پرمیرلینی،  انتشارات 
امپراتور ایران« از انتشارات پرن ـ که 
در سال ۱۹۹۹ جایزه آکادمی فرانسه 
را دریافت داشته ـ »انقالب اسالمی، 
حقایق و دروغها« و باالخره »آخرین 
درگذشت  و  سلطنت  پایان  ـ  روزها 
در  کتاب  شرکت  انتشارات  از  شاه« 

کالیفرنیا.
کتاب تازه دکتر نهاوندی، با عنوان 
»سه رویداد و سه دولتمرد ـ نگاهی 
نو به یک دهه از تاریخ معاصر ایران« 
که آن هم از سوی شرکت کتاب به 
چاپ رسیده به تازگی روانه بازار شده 
دهۀ  مهم  رویداد  سه  تحلیل  به  و 
۱۳2۰ و نقش سه دولتمردی که در 
این رویدادها نقش اصلی را داشته اند 
قوام، دکتر محمد مصدق و  ـ احمد 

سپهبد فضل اهلل زاهدی ـ می پردازد.
مقدمه ای که دکتر نهاوندی بر این 
است  نوشته  صفحه ای   8۰۰ کتاب 
بیان  را  آن  نگارش  هدف  و  انگیزه 

می کند.
در این مقدمه می خوانیم:

تأملی  دولتمرد،  و سه  رویداد  سه 
است درباره یک دهه از تاریخ معاصر 
ایران که پس از گذشت بیش از نیم 
قرن، نه تنها از دیدگاه تاریخی و تاریخ، 
بلکه از نظر سیاسی مورد بحث و حتی 
مجادله بسیاری از صاحب نظران است.

معاصر  تاریخ  عمده  حادثه  سه 
ایران: کوشش شوروی ها برای تجزیه 
و  کردستان  از  قسمتی  و  آذربایجان 
پایان این بحران به همت همه مردم 
نهضت  قوام السلطنه،  ویژه  به  ایران، 
مصدق  دکتر  که  نفت  کردن  ملی 
پایان  سرانجام  و  بود  آن  پرچم دار 
بیست  حوادث  و  مصدق  حکومت 
و  مرداد  هشتم  و  بیست  تا  پنجم  و 
نقش سپهبد زاهدی در آنها و زندگی 
او، همواره به طور  و دوران حکومت 
همه  در  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
امروزی  مسایل  به  مربوط  بحث های 
ایران پدیدار می شوند. در هر سه مورد، 
ایران دستخوش تحریکات یا مداخالت 
بود. در هر  بزرگ جهانی  قدرت های 
سه مورد، بخصوص پیرامون دو حادثه 
اخیر، هنوز اختالف نظرها و گفتگوها 
آمیخته با عصبیت و موضع گیری های 

سیاسی و مرامی است.
هدف اصلی این کتاب، بررسی دقیق 
و کاماًل مستند پیرامون این سه حادثه 
است و تأمل و تحقیق دربارۀ زندگی 
آن ها،  اصلی  بازیگران  سیاسی  نامه 
قوام السلطنه، دکتر مصدق و سپهبد 
سیاستمداران  از  یادآوری  و  زاهدی، 
و نظامیان دیگری که در این دوران 
نقش و سهمی داشتند، به ویژه آنان 
که خادمان صدیق وطن خود بودند و 
همه باید بکوشیم که نام آنها به دست 

فراموشی سپرده نشود.
هرگز  را  قوام السلطنه  نه  من، 
نه  و  را  مصدق  دکتر  نه  دیده ام، 
هنگام حوادث  به  را.  زاهدی  سپهبد 
دانش آموز  کردستان،  و  آذربایجان 
دوره اول متوسطه بودم. مانند بیشتر 
تجزیه  نگران  سخت  پدرم  ایرانیان، 
آذربایجان و خطر تسلط »بلشویک ها« 
را  دیگری  نواهای  بود.  کشورمان  بر 
هم می شنیدم. اما نگرانی عمومی را 
احساس می کردم و نمی توانستم تجزیه 
کشورم را بپذیرم. در دبیرستان سرود 
به  و چون  می خواندیم  را  آذربایجان 
آن  ناتواِن  ایراِن  قوام السلطنه،  همت 
پیروز  ابرقدرت  دو  از  یکی  بر  روز، 
از  یکی  آذربایجان«،  »خطه  و  شد 

بزرگی  اصلی  پایگاه های  و  گهواره ها 
و تمدن کشورمان، به ایران بازگشت، 
مانند همه ایرانیان احساس شادی و 
غرور کردم. روزی که تبریز آزاد شد، 
پدرم از شادی می گریست و من این 
مّسرت و غرور را می فهمیدم و در آن 

با او شریک و سهیم بودم.
که  بودم  دبیرستان  آخر  سال  در 
بر ضد سیاست  ایرانیان  نهضت ملی 
ملی  خاطر  به  و  بریتانیا  استعماری 
کردن صنعت نفت شکل گرفت و به 
یک موج تالفی و ابراز غرور و سربلندی 

ملی تبدیل شد. دکتر مصدق، پرچمدار 
و  بود  نهضت  این  و چرای  بی چون 
محمدرضا شاه مانند اکثریت قریب به 
اتفاق ایرانیان، از او پشتیبانی می کرد.

و  بودند  یگانه  و  ایرانیان، یک دل 
نخسِت  مرحله  در  سبب  همین  به 
این نهضت پیروز شدند. این پیروزی 
بر سیاست استعماری بریتانیای کبیر 
که هنوز یک امپراتوری نیرومند ـ اما 
پیروزی  همانند  بود،  ـ  زوال  راه  در 
بر  و  شوروی  استعماری  سیاست  بر 
شخص استالین در ماجرای آذربایجان، 
از صفحات درخشان تاریخ ایران است 
که باید به تجزیه و تحلیل درست و 
باز  را  آن ها  پرداخت،  آنها  بی طرفانه 

شناخت و هرگز فراموششان نکرد.
به هنگام پیروزی نهضت ملی، من 
دیگر در ایران نبودم، و در شادی های 
آن شرکت نداشتم ولی دشواری های 
احساس  و  می دیدم  دور  از  را  آن 
می کردم. به هنگام پیروزی، ایرانیان، 
متحد بودند و چون کار به دشواری و 
سرانجام به بُن بست کشید، وحدت 
و  پذیرفت  پایان  نیز  مردم  کلمه 
می رفت که کشور، باز هم در معرض 
یا  خطر تجزیه و تسلط شوروی ها و 
دیگر  بار  که  گیرد  قرار  آنان  عوامل 

تاریخ ورق خورد.
)بهار  هنگامی که در سال ۱۹۵8 
سال  هشت  از  پس   )۱۳۳۷ سال 
بازگشتم،  ایران  به  اروپا  در  تحصیل 
کشور در امن و امان بود و حکومت، 
مقتدر. دکتر مصدق پس از پایان سه 
سال زندان که به آن محکوم شده بود، 
در تبعید اجباری احمد آباد می زیست. 
سپهبد زاهدی نیز ناچار به ترک وطن 
شده بود. نسب به هر دو حق ناشناسی 

شده بود، اما نه به یک صورت.
شرایط زندگی و مقتضیات سیاسی 
نزدیک  یا  دور  از  که  نمی داد  اجازه 
دکتر مصدق را ببینم و بشناسم. نه 
می زیست  احمدآباد  در  که  هنگامی 
و نه طی چند ماه آخر عمرش که به 

تهران بازگشته بود.
سپهبد زاهدی در این سال ها دو یا 
سه بار به ایران آمد، اما امکان دیدار 

وی نیز حاصل نشد.
این  در  من  که  آن  سخن  کوتاه 
که  می نویسم  حوادثی  درباره  کتاب، 
بیشتر از دور ناظر آن بودم و درباره 
دولتمردانی که هرگز آنها را ندیدم. در 
باره همه این حوادث بسیار شنیدم و 

بسیار خواندم. در طی سی سال اخیر، 
این  درباره  من  شخصی  کنجکاوی 
دوران، به ضرورت یک بررسی تاریخی 
و سیاسی انجامید. خوشبختانه امکان 
دسترسی به مدارک و اسناد بسیاری، 
که پیشتر میسر نبود، حاصل شد و 
به ویژه بیش از پیش دریافتم که تا 
تعصبات  و  سیاسی  اغراض  حد،  چه 
و  صحیح  قضاوت  مانع  شخصی، 
بی طرفانه درباره دولتمردان ایرانی شده 
و می شود و ایرانیان را از تحلیل منطقی 
و روشن بینی درباره آینده باز می دارد.

تدوین این کتاب، برآیند خاطراتی 
خود  ذهن  در  سال ها  از  که  است 
منابع  به  حاشیه،  در  که  ـ  داشتم 
بسیاری از آنها اشاره کرده ام ـ و نیز 
بررسی های طوالنی که طی سی سال 
نوشته ام  چه  آن  داده ام.  انجام  اخیر 
دهه  این  و  رویدادها؛  این  درباره  نه 
پرحادثه و نوسان، کالم آخر است و 
آنان  به  که  درباره شخصیت هایی  نه 

راهگشای  امیدوارم  ولی  پرداخته ام. 
بررسی های منصفانه دیگری باشد که 
در ضرورت  هیچکس  نمی رود  تصور 

آن، تردید روا دارد.
را  خود  داوری های  و  نقطه نظرها 
پایان کتاب نوشته ام. می دانم که  در 
بسیاری آنها را خواهند پسندید و تأیید 
خواهند کرد و بسیاری دیگر به انتقاد و 
خرده گیری خواهند پرداخت. امیدوارم 
این بحث و گفتگوها به بازشناسی یک 
دوران سرنوشت ساز از تاریخ ایران، که 
بازتاب های آن هنوز ادامه دارد، یاری 
کنند و نسل های جوان تر بتوانند از آن، 
روش های سیاسی  و  راه  یافتن  برای 

آینده کشور بهره گیرند.

و نفت شمالبا استالین در مورد آذربایجان =معاملۀ رندانه قوام السلطنه 
اول جبهه،  با حضور در خط  شاه 
از خود بی باکی نشان داد. تحرک و 
قدرت عمل ارتش کوچک ایران، آن 
روز به برکت حسن تدبیر و کاردانی 
سرلشکر علی رزم آرا، عامل مهم در این 
پیروزی بود. به ویژه که در همان روزها 

ارتش، ناچار به مقابله با غائله بزرگ 
دیگری در جنوب کشور بود. دالوری و 
از خودگذشتگی و جانبازی شبکه های 
مقاومت مسلحانه در زنجان و خمسه 
طی یک سالی که فرقه بر آذربایجان 
حکومت داشت، تجزیه طلبان را یک 

آن آسوده نگذاشت.
مقاومت  که  گفت  باید  سرانجام 
منفی مردم آذربایجان در ابتدای کار و 
خروش و قیام یکپارچه آنان در روزهای 
آخر، زیربنای همه پیروزی ها بود. در 
این روزها، مثل همه مواردی که ایران 

متحد  ایرانیان  بود،  خطر  در  واقعاً 
این  بدون  که  ماندند  متحد  و  بودند 
اتحاد ملی، هیچ چیز میسر نمی شد.

که  این  درباره  مجادله  و  بحث 
از  چه کسی آذربایجان را نجات داد 
در  همه  است.  بی حاصل  گفتگوهای 
این مهم شریک بودند. هرکس به قدر 
مرتبت و قدرتش و بینش و تدبیرش.

اگر بنا باشد که دو تن را رو در روی 

یکدیگر قرار دهیم باید بگوییم که قوام 
بر استالین پیروز شد.
***

به  مربوط  نامه  موافقت  مسأله 
بهره برداری از نفت شمال باقی مانده 
بود. قوام از آغاز کار طرح خود را ریخته 
بود. به هنگام اقامت در مسکو روزی 
جهانگیر تفضلی فرستاده »ایران ما« 
را نزد خود می خواند و به او می گوید:

و  ل  قبا ا خسرو  به  غذی  »کا
نویسندگان ایران ما بنویسید که در 
هر صورت از پیشه وری حمایت نکنند 
و اگر هم دولت با پیشه وری مدارا کرد، 
انتقاد  باره  این  در  دولت  از  ما  ایران 
البته به آن ها ننویسید که من  کند. 

این مطالب را گفته ام.«
اندیشه فریفتن شوروی ها و معامله با 

آن ها از آغاز کار در سرش بود.
انتخابات مجلس پانزدهم که مسکو 
آن  تشکیل  انتظار  در  بی صبری  با 
جدید  دوره  شاه  و  شد  انجام  بود، 
قانون  گذاری را با تشریفات معمول در 

2۵ تیرماه ۱۳2۶ گشود.
 ، مجلس« دگی  ما آ « ز  ا پس 
قوام  انتصاب  به  دیگر  بار  نمایندگان 
شهریور  بیستم  در  دولت  ریاست  به 

ماه ابراز تمایل کردند و شاه همان روز 
او را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد 
که روز ۱۹ شهریور به مجلس معرفی 
شد و در ۱2 مهر با ۹۳ رأی موافق از 
۱2۰ تن نماینده حاضر در جلسه از 

قوه مقننه رأی اعتماد گرفت.
مجلس  در  قوام  مهر،   2۹ روز  در 
یافت و گزارشی  شورای ملی حضور 
نفت  مختلط  شرکت  درباره  مفصل 
ایران و شوروی که تعهد به تشکیل آن 
کرده بود به نمایندگان داد و تقاضای 

تصویب آن را نمود.

حال می بایست رئیس دولت ترتیب 
رد پیشنهاد خود را بدهد! این ترفند 
بزرگ دیگر او در برابر شوروی ها بود. 
با بسیاری از نمایندگان شخصاً مالقات 
کرد و به یک یک آنان گفت که تعهد 
برای کسب  قرارداد  این  انعقاد  او در 
تخلیه  مورد  در  شوروی ها  موافقت 
ایران و تقدیم آن به قوه مقننه بود. 
اما آن ها تکلیفی در تصویب آن ندارند 
و باید آزادانه طبق وجدان خود و در 

مصلحت مملکت عمل کنند.
به  گزارش  تقدیم  از  بعد  روز  در 
مجلس، قوام در مصاحبه ای با ادوارد 
 Le Monde سابلیه خبرنگار روزنامه
و بدون مترجم  پاریس که مستقیماً 
انجام شد، سیاست خود را علنی کرد:

»وعده من به جای خود باقی است. 
توافق اصولی من با شوروی ها تعهدی 
است که کرده ام و به جای خود باقی 
است. من کسی نیستم که زیر امضای 
خود بزنم و به مردی که به وعده اش 

وفا نمی کند شهرت یابم.
تصویب  تقاضای  سبب  همین  به 
موافقت نامه را از مجلس خواهم کرد. 
است.  کرده  تغییر  کلی  به  وضع  اما 
نمایندگان منتخب مردم آزادی کامل 
ما  دارند.  خود  تصمیم  و  قضاوت  در 
نمی توانیم تصمیمی را که خالف باور و 
عقیده آنان باشد به آنها تحمیل کنیم. 
بنابراین ممکن است که موافقت نامه به 
تصویب قوه مقننه نرسد. من شخصاً با 
چنین احتمالی موافق نیستم چرا که 
سوءتفاهم  ایجاد  شمالی،  همسایه  با 

خواهد کرد«.
ادوارد سابلیه از او پرسید:

را درست فهمیده  بیان شما  »اگر 
نامه  موافقت  رد  احتمال  آیا  باشم، 
ایران و شوروی از طرف مجلس وجود 

دارد؟«
قوام پاسخ داد:

دو  اما  نگفتم.  »من چنین چیزی 
طرف باید به شرایط جدیدی که به 

وجود آمده توجه داشته باشند.«
مخبر لوموند اضافه می کند:  »آنچه 
می بایست گفته شود، گفته شده بود.«

***
خود  خاطرات  در  سابلیه  ادوارد 
که  من خواست  از  »قوام  می نویسد، 
متن مصاحبه را بالفاصله و حتی قبل 
از آن که در پاریس به چاپ برسد در 
اختیار جراید تهران بگذارم و من نیز 
چنین کردم. آن چه می بایست علناً 

به نمایندگان مجلس و به شوروی ها 
یک  با  قوام  و  گفته شد  شود،  گفته 
ترفند ایرانی موجبات رّد قراردادی را 
که خود امضاء کرده بود فراهم کرد.«

سفیر انگلیس در تهران رد قرارداد 
نفت را »خطری بزرگ« تلقی می کرد. 
نوعی  نیز  آمریکا  امور خارجه  وزارت 
مصالحه را با شوروی ها ترجیح می داد 
سرد  جنگ  در  جدیدی  کانون  که 

پدیدار نشود.
آمریکا  سفیرکبیر  آلن  جرج  اما 
با سیاست دولت خود همراه  شخصاً 
حاکمیت  برحق  سخنانی  در  و  نبود 
ایران تأکید کرد. قوام در دفاع از منافع 
ایران این بار تنها بود و پس از آن تنها 
ماند و بهای سنگینی پرداخت. اما از 
راه خود منحرف نشد. مجلس براساس 
طرحی که تهیه کننده آن دکتر صادق 
رضازاده شفق دوست نزدیک نخست 
وزیر بود، موافقت نامه ایجاد شرکت 
مختلط بهره برداری از نفت شمال را 

تقریباً به اتفاق آرا رد کرد.
و  ایران  روابط  در  شدید  بحرانی 
شوروی آغاز شد. در روز ۱۳ آبان ماه 
۵ نوامبر ۱۹۴۷، وزیر امور خارجه ایران 
سفارت  به  را  نامه  موافقت  رد  رسماً 

شوروی ابالغ کرد.
پاسخ شوروی ها در یادداشتی که در 
روز 2۱ نوامبر به دولت ایران تسلیم 
و جز  بود  و خشن  تند  استثنائاً  شد 
روز  در  نمی رفت.  انتظاری  هم  این 

۱۱ آذر ماه، دوم دسامبر، شوروی ها 
را  ایران  رسماً  دیگری  یادداشت  در 
که  داد  دستور  قوام  کردند.  تهدید 
برخالف رسوم و آداب دیپلماتیک متن 
یادداشت تهدیدآمیز شوروی ها انتشار 
متوجه  که  از خطری  مردم  که  یابد 
ایران است مطلع شوند و افکار عمومی 
برای دفاع از منافع کشور تجهیز گردد.

خالف  بر  و  او  دستور  به  هم  باز 
معاون  نوری  خواجه  ابراهیم  سنن، 
و  تبلیغات  سرپرست  و  نخست وزیر 
رادیو شخصاً در رادیو تهران با فصاحت 
بیانی که داشت و با لحنی شدید به 
اعتراضات  و  مسکو  رادیو  گفتارهای 
شوروی ها پاسخ داد و در حقیقت به 

حمله متقابل پرداخت.
در حالی که بحران روابط ایران و 
شوروی همچنان ادامه داشت، نخست 
روزهای  آخرین  در  شد  موفق  وزیر 
حکومتش، 22 آبان ماه ۱۳2۶، برای 
همه متهمان و محکومان و کسانی که 
در حوادث آذربایجان و کردستان مورد 
تعقیب قرار گرفته بودند، یک فرمان 
خشونت  بگیرد.  شاه  از  عمومی  عفو 
مردم با کسانی که متهم به همدستی 
با فرقه دموکرات بودند طی ماههای 
بعد از آزادی آذربایجان شدید بود و 
بعضا با حمایت ماموران دولت صورت 
می گرفت، گرچه هرگز به حد فجایع 
تجزیه طلبان  غارت های  و  جنایات  و 
تدریج  به  این عکس العمل ها  نرسید. 
کاهش یافته بود اما قوام می خواست به 
هر قیمت اوضاع را قبل از ترک قدرت 

به حال عادی درآورد و موفق شد.
پایان کارش فرا رسیده بود.

در روز ۱8 آذریماه ۱۳2۶، تقریباً 
و  آذربایجان  آزادی  از  بعد  یک سال 
منطقه مهاباد در مجلس شورای ملی 
مطالبی  بیان  از  پس  و  یافت  حضور 
پیرامون اقدامات دولت تقاضای رأی 
اعتماد کرد. از یک صد و دوازده نفر 
عده حاضر فقط چهل و شش تن به 
نتیجه  در  دادند.  موافق  رأی  دولت 

دولت قوام ساقط شد.
قوام در آخرین نطق خود در مجلس 

گفت:
»باالخره روزی فراخواهدر سید که 
مردم بی غرضی در این مملکت اوراق 
تاریخ را ورق بزنند و از میان سطور آن 
حقایق مربوط به زمان ما را بخوانند.«
نقل از کتاب »سه رویداد و سه 
دولتمرد«

سه رویداد و سه دولتمرد
نگاهی نو به یک دهه از تاریخ معاصر ایران

میس لمبتون

۲8 بهمن 13۲4 ـ احمد قوام »قوام السلطنه« 
وزرای خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد 
و بی آنکه منتظر رأی اعتماد شود در رأس هیأتی 
برای مذاکره با رهبران شوروی، به مسکو سفر کرد.
دوم اسفند 13۲4 ـ قوام السلطنه نخست وزیر 
پیرامون  شوروی  رهبر  استالین  ژوزف  و  ایران 

مسائل جاری دو کشور مذاکره کردند.
جدید  سفیر  سادچیکف  ـ   13۲4 اسفند   ۲9
شوروی وارد تهران شد. او از اختیارات کامل برای 

حل و فصل مسائلی که در مسکو مورد مذاکره قرار 
گرفت برخوردار است.

قوام طی  و  ـ سادچیکف  فروردین 13۲5   15
بیانیه مشترکی اعالم داشتند که ارتش شوروی 
ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را تخلیه خواهد 
کرد و قرارداد ایجاد شرکت نفت ایران و شوروی 

تا هفت ماه دیگر برای تصویب مجلس پانزدهم 
تنظیم و ارائه خواهد شد. در مورد آذربایجان نیز 
چون مسأله داخلی ایران محسوب می شود تصمیم 

گرفته شد ترتیب مسالمت آمیزی اتخاذ گردد.
اول آذرماه 13۲5ـ  از طرف نخست وزیر اعالمیه 

مبنی بر اعزام نیرو به آذربایجان صادر شد.
تبریز  وارد  دولتی  نیروهای  ـ   13۲5 آذر   ۲۰
پاشید.  ازهم  آذربایجان  دموکرات  فرقه  شدند. 

پیشه وری و همکارانش به روسیه گریختند.

تقویم تاریخ

سپهبد فضل اهلل زاهدی احمد قوام )قوام السلطنه( دکتر محمد مصدق

هیات ایراني به ریاست احمد قوام )قوام السلطنه( قبل از سفر به مسکو  ) ۲8 بهمن 13۲4 (



صفحه 15 ـ Page 15 ـ شماره 1۷54
 جمعه 2۰ تا پنجشنبه 2۶ نوامبر2۰2۰

آن  در  که  بود  مجازی  گفتگوی 
و  محققان  استراتژی،  کارشناسان 
سیاست گذاران از نقاط مختلف جهان 

شرکت داشتند.
ر  دستیا ر  ا لمر ا هین  شا خلیفه 
که  امارات،  خارجه  وزیر  امورسیاسی 
روز چهارشنبه در جلسه »خاورمیانه در 
میان عقالنیت سیاسی و توهم« شرکت 
کرده بود، آن را به این شکل شرح داد: 
»پیمان ابراهیم نمایانگر پروژه ای عظیم 
نتایج  هرچه  است.  انجام  حال  در  و 
بگیریم،  توافق  این  از  بیشتری  عینی 
انگیزه بیشتری برای یافتن راه حل های 
مسالمت آمیز برای درگیری های جاری 

پیدا خواهیم کرد.«

به  دستیابی  »برای  می افزاید:  او 
موفقیت و شتاب گرفتن توافق ها، به 
تالش مجدد برای یافتن راه حلی برای 
روند صلح فلسطین مبتنی بر راه حل 

دو کشور نیاز داریم.«
چهارشنبه  روز  که  کارشناس  دو 
موضوع  با  جداگانه  میزگرد  یک  در 
پیمان«  از  بعد  منطقه  »رمزگشایی 
شرکت کرده بودند، خواستار گفتگوی 
پیمان  امضاءکنندگان  بین  بیشتر 
ابراهیم و دیگر کشورهای خاورمیانه 
منطقه  از  تنش زدایی  آغاز  هدف  با 

شدند.
رشد  ا ر  همکا ه  وطنخوا لکس  آ
»انستیتو  در  ایران  برنامه  مدیر  و 
خاورمیانه« می گوید: »من ایران را به 
بازنده ای می بینم که به لحاظ  عنوان 
ژئوپلیتیک، ایدئولوژیک و در داخل به 
لحاظ سیاسی شکست خورده است.«

ژئوپلیتیک،  نظر  »از  می گوید:  وی 
حاال  که  است  این  نگران  ایران  رژیم 
حضور اسرائیل در خلیج فارس برای 
امنیت ایران چه معنایی خواهد داشت. 
از نظر ایدئولوژیک، محور مقاومت در 
روشن  می گیرد.  قرار  دفاعی  حالت 
است که گزینه مبارزه مسلحانه علیه 
زمان  شاید  و  نداده  جواب  اسرائیل 
آن رسیده باشد که رویکرد دیگری را 
امتحان کنیم. از نظر داخلی این موضوع 
ایرانیان  نگاه  در  را  اسالمی  جمهوری 

تحقیر می کند.«
ایران  اکنون  می افزاید،  وطنخواه 
مجبور است راه حل های سیاسی ارائه 
درون نگری  به  آن،  از  مهمتر  و  دهد 
بپردازد. »عالمت سؤال هنوز پابرجاست 
به این معنی که تا چه اندازه اسرائیل 
به  فارس  خلیج  حاشیه  کشورهای  و 
همکاری نظامی و اطالعاتی می پردازند. 
پاسخ این سؤال کنش های آتی ایران را 

شکل خواهد داد.«
به نظر این پژوهشگر »ایران طی ۴2 
سال گذشته با این باور که می تواند با 

عرب نیوز: 

تحلیلگران می گویند رژیم ایران و ترکیه »بازندگاِن« نظِم در حال 
ظهوِر خاورمیانه جدید هستند 

مدیر  وطنخواه  =الکس 
»انستیتو  در  ایران  برنامه 
ی  مضا ا با   : » نه میا ر و خا
نظر  از  ابراهیم«  »پیمان 
ایدئولوژیک، محور مقاومت 
ر  ا قر عی  فا د لت  حا ر  د
که  است  روشن  می گیرد. 
گزینه مبارزه مسلحانه علیه 
اسرائیل جواب نداده و از نظر 
داخلی این موضوع جمهوری 
ایرانیان  نگاه  در  را  اسالمی 

تحقیر می کند.
هیم  برا ا پیمان  گر  =»ا
ایجاد  به  منجر  نهایت  در 
ملموس  جدید  روش های 
برای همکاری میان اسرائیل 
خلیج  حاشیه  کشورهای  و 
موضوع  این  شود،  فارس 
که  ایدئولوژیکی  پیام  بقای 
 4۲ طی  اسالمی  جمهوری 
سال گذشته مبّلغ آن بوده 

است دشوارتر می کند«.
همکار  پینار  تاش  =ُعمر 
بروکلین«:  »مؤسسه  ارشد 
اردوغان تالش می کند نشان 
دهد که ترکیه یکی از معدود 
کشورهایی است که می تواند 
منطقه  در  موجود  پویایی 
مشروعیت  سمت  به  که  را 
بخشیدن به اسرائیل می رود 

به چالش بکشد.
=»از نظر سیاسی، اردوغان 
ن  ا عنو به  ست  ا مصمم 
پیام های  در  دیگر  گامی 
و  دنیا  به  خود  پوپولیستی 
پایگاه داخلی اش، این پیام را 
ارسال کند که طرفدار آرمان 

فلسطین است«.
=»آمریکای تحت ریاست 
اقتصادی  اهرم های  بایدن 
ن  غا و د ر ا علیه  ی  د یا ز
اقتصاد  و  داشت،  خواهد 
آسیب پذیرترین نقطه ضعف 
اردوغان است چرا که ترکیه 

نفت و گاز ندارد«.
می گوید:در  =وطنخواه 
تصمیم  ایران  که  صورتی 
توافق  نجات  گزینه  بگیرد 
اتمی و گسترش مذاکرات را 
انتخاب کند، که ممکن است 
ظرف شش ماه آینده اتفاق 
بیافتد، پس از آن آمریکا به 
عنوان یک بازیگر در منطقه 
مورد قبول جمهوری اسالمی 

ایران خواهد بود.
=»انتخاب بایدن می تواند 
تغییر  برای  عالی  فرصتی 
باشد  خامنه ای  علی  موضع 
کل  او  کار  این  بجای  اما 
را  آمریکا  سیاسی  ساختار 
انتخابات  از  و  خواند  فاسد 
انتقاد کرد. این نشان دهنده 

کوته فکری اوست«.
یش  هما ر  د ن  گا کت کنند شر
تازگی  به  که  ابوظبی  استراتژیک 
معتقدند  است  رسیده  نتیجه  به 
امارات  بین  شده  امضاء  معاهده های 
متحده عربی و بحرین با اسرائیل علیه 
هیچ کشور دیگری نیست، اما ترکیه و 
»بازندگاِن«  ایران  اسالمی  جمهوری 
کشورهای  روابط  عادی سازی  بزرگ 

عربی و اسرائیل هستند.
سه  بحث های  در  کلیدی  نکته 
روزه این نشست این بود که »پیمان 
ابراهیم« ضمن ایجاد تحرک برای صلح 
در کل خاورمیانه، در مورد حل مناقشه 
اعراب و اسرائیل و دستیابی به آن، یک 

روش استراتژیک و واقع گرایانه است.
ساالنه  همایش  این  دور  هفتمین 
امارات  سیاست های  مرکز  توسط  که 
پنل های  شامل  شد،  سازماندهی 

عبور از واشنگتن با کشورهای حاشیه 
خلیج فارس کنار بیاید، مرتکب اشتباهی 
پیش فرض  این  و  است  شده  بزرگ 
غلط کارساز نیست. محور مقاومت در 
حالت تدافعی قرار گرفته و این موضوع 
قرار  را تحت فشار  جمهوری اسالمی 

می دهد.«
از نظر وطنخواه، اگر پیمان ابراهیم 
روش های  ایجاد  به  منجر  نهایت  در 
میان  همکاری  برای  ملموس  جدید 
خلیج  حاشیه  کشورهای  و  اسرائیل 
پیام  بقای  موضوع  این  شود،  فارس 
ایدئولوژیکی که جمهوری اسالمی طی 
۴2 سال گذشته مبلّغ آن بوده است 
می کند:  تاکید  وی  می کند.  دشوارتر 

»این مایه شرمساری جمهوری اسالمی 
و یک شکست برای آن است.«

او می افزاید: »سیاست خارجی ایران 
این  متوجه  را  سنگینی  تحریم های 
کشور کرده است و کلّیت رژیم را به 
خطر انداخته است. برخالف تمام ادوار 
سرازیر  خیابان ها  به  ایرانیان  پیشین، 
می شوند و همه چیزهایی که جمهوری 
اسالمی بر روی آنها استوار است را به 
واقعی  خطری  این  می کشند.  چالش 

برای رژیم است.«
طبق دیدگاه دیگر شرکت کنندگان 
در این میزگرد، ترکیه نیز خود را در 
خاورمیانه  جدید  نظم  اشتباه  سمت 
می یابد. نظمی که در پی عادی سازی 
و  امارات  و  اسرائیل  میان  پیوندها 
بحرین ایجاد می شود. ُعمر تاش پینار 
بروکلین«  »مؤسسه  ارشد  همکار 
می گوید که رجب طیب اردوغان رئیس 
جمهور ترکیه به دنبال ایجاد وجهه ای 
قدرتمند از ترکیه در منطقه در چشم 
میلیون  صدها  و  اخوان المسلمین 

مسلمان است.
باعث  ابراهیم  پیمان  می گوید  او 
شد.  خواهد  منطقه  در  ترکیه  انزوای 
چرا که اسرائیل چندیست که متحد 
ترکیه نبوده. »حاال دولت ترکیه بطور 
فزاینده ای به عنوان حکومتی اسالمگرا 
شناخته می شود«. تاش پینار می گوید: 
»این در احساس خشم، کینه و قرار 
گرفتن ترکیه در وضعیت یک قربانی 
نقش دارد. اردوغان با بیان اینکه یکی 
آرمان  باقیمانده ی  متحداِن  معدود  از 
فلسطین است، این وضعیت قرار گرفتن 
در جایگاه قربانی را به امتیازی برای 

خود بدل خواهد کرد.«
تاش پینار می گوید اردوغان تالش 
می کند نشان دهد که ترکیه یکی از 
می تواند  که  است  کشورهایی  معدود 
پویایی موجود در منطقه را که به سمت 
مشروعیت بخشیدن به اسرائیل می رود 
به چالش بکشد. وی می افزاید: »نوعی 

دارد  وجود  مورد  این  در  وارونه گویی 
چرا که می توان پرسید مگر ترکیه برای 
فلسطینی ها چه کاری کرده است؟! این 
بیشتر توهم است تا واقعیت، اما کسب 

و کار اردوغان توهم ساختن است.«
نظر  »از  که  دارد  باور  پینار  تاش 
سیاسی، اردوغان مصمم است به عنوان 
پوپولیستی  پیام های  در  دیگر  گامی 
این  پایگاه داخلی اش،  و  به دنیا  خود 
ارسال کند که طرفدار آرمان  را  پیام 

فلسطین است.«
که  می گوید  همچنین  پینار  تاش 
پرزیدنت  شده  پیش بینی  شکست  با 
آمریکا،  انتخابات  در  ترامپ  دونالد 
ترکیه »بزرگترین بازنده« خواهد بود. 
وی می افزاید امروز حسی از هراس در 
به وجود  بایدن  آنکارا در مورد دولت 
آمده است زیرا تا زمانی که ترکیه برخی 
از موازین از جمله تبدیل شدن به یک 
متحد وفادار ناتو و تعیین مسیر جدیدی 
رعایت  را  سوریه  در  روابط اش  برای 
نکند، بایدن به بازسازی روابط آمریکا 

با این کشور عالقمند نخواهد بود.
تحت  »آمریکای  کرد:  عنوان  او 
ریاست بایدن اهرم های اقتصادی زیادی 
علیه اردوغان خواهد داشت و اقتصاد 
اردوغان  نقطه ضعف  آسیب پذیرترین 
است چرا که ترکیه نفت و گاز ندارد. 
این کشور کامالً از نظر اقتصادی وابسته 
»اقتصاد  می گوید:  پینار  تاش  است«. 
ترکیه و لیر اکنون در حال سقوط است 
و بدون اقتصادی سالم، اردوغان ممکن 

است انتخابات را ببازد.«
پیش بینی  پینار  تاش  این حال،  با 
خارجی  سیاست  اردوغان  که  کرده 
دلیل  به  را  خود  اسالم«  »طرفدار 
در  اقتصادی  اوضاع  شدن  وخیم تر 
ترکیه بازتعریف نخواهد کرد. »با بدتر 
به  ترکیه  اقتصادی،  وضعیت  شدن 
فرصت های موجود در خاورمیانه برای 
به اهتزاز در آوردن پرچم اسالم سیاسی 
جهت منحرف کردن اذهان عمومی از 
اقتصاد در داخل  ناکارآمدی مدیریت 

روی خواهد آورد.«
که  می گوید  نیز  وطنخواه  آلکس 
پیمان امارات و بحرین با اسرائیل به 
داستان های موفقیت نیاز دارد و یکی 
سریع تر  هرچه  بازگرداندن  اینها  از 
فلسطینی ها به مذاکرات صلح خواهد 
بود. او تأکید می کند که »نمی توان آنها 
را بیرون و در سرما رها کرد«. او اضافه 
می کند: »اگر فلسطینی ها واقعیت های 
جدید را بپذیرند، این مسئله برای ترکیه 
و ایران استفاده از معضل فلسطینی ها 
دشوار  را  خود  سیاسی  اهداف  برای 

خواهد کرد.«
او می گوید برای امارات متحده عربی 
موضوع ثبات در خلیج فارس و اسرائیل 
خیلی مهم است و اینکه نه این توافق 
خیلی زود لغو شود و نه به میدانی برای 
عملیات علیه ایران تبدیل شود چراکه 
این امر ممکن است جمهوری اسالمی 
ایران  »اگر  کند:  تالفی  به  مجبور  را 
تصمیم بگیرد که به دنبال مذاکره در 
سیاست خارجی خود برود این می تواند 

یک آغاز باشد.«
او همچنین گفت: »در صورتی که 
نجات  بگیرد که گزینه  ایران تصمیم 
را  مذاکرات  گسترش  و  اتمی  توافق 
ظرف  است  ممکن  که  کند،  انتخاب 
شش ماه آینده اتفاق بیافتد، پس از آن 
آمریکا به عنوان یک بازیگر در منطقه 
ایران  اسالمی  جمهوری  قبول  مورد 
خواهد بود. حضور کشورهای حاشیه 
مذاکرات  میز  کنار  در  فارس  خلیج 
باید  تهران  و  واشنگتن  چیزیست که 
برای تنش زدایی واقعی در منطقه آن 

را بپذیرند.«
بایدن  »انتخاب  وطنخواه می گوید: 
می تواند فرصتی عالی برای تغییر موضع 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
باشد تا خراب شدِن روابط با آمریکا را به 
گردن ترامپ بیاندازد. اما بجای این کار، 
خامنه ای کل ساختار سیاسی آمریکا را 
فاسد خواند و از انتخابات انتقاد کرد. 
این نشان دهنده کوته فکری او و عدم 
تمایل اش به تغییر موضع کلی دولت 
اسالمیست و مبارزه جو و انقالبی است.«

*منبع: عرب نیوز
*نویسنده: کالین مالک

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

دیدار علی خامنه ای و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تهران 
مهرماه سال 1396

یک ناو جنگی نیروی دریایی ترکیه که در رزمایش وطن آبی ۲۰19 شرکت 
داشت در تاریخ 9 مارس ۲۰19 از تنگه بسفر در استانبول عبور می کند

تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری 
اسالمی؛ وزیر اطالعات و شبکه ی »بنیاد 

مستضعفان« تحریم شدند

مدیر  و  مقام  =یازده 
جمله  از  اسالمی  جمهوری 
رئیس »بنیاد مستضعفان« و 
وزیر اطالعات تحریم شدند.
بوسکو  باربری  =کشتی 
گیالن و 48 شرکت فعال در 
عمران،  انرژی،  مالی،   حوزه 
لیست  در  نیز  معدن  و 
تحریم های جدید قرار دارند.

متحده  ایاالت  خزانه داری  وزارت 
تحریم های تازه ای علیه جمهوری اسالمی 
وضع کرده که بخش هایی از حوزه های 
و  ایران  معدن  و  عمران،  انرژی،  مالی،  
اجرایی  مدیران  و  مقام  همچنین ۱۱ 
را  اطالعات  وزیر  جمله  از  ایران  رژیم 
شامل می شود. نام »بنیاد مستضعفان«، 
نیز  باربری  یک کشتی  و  ۴8 شرکت 
ایاالت متحده  در فهرست تحریم های 

وجود دارد.
متحده  ایاالت  خزانه داری  وزارت 
آمریکا روز چهارشنبه  ۱8 نوامبر برابر با 
28 آبان با صدور بیانیه ای از تحریم های 
داد.  اسالمی خبر  علیه جمهوری  تازه 
مایک پمپئو وزیر خارجه ایاالت متحده 
روز یکشنبه 2۵ آبان اعالم کرده بود که 
»آمریکا هفته آینده تحریم های وسیعی را 
در واکنش به سرکوب های مداوم سیاسی 
مخالفان حکومت جمهوری اسالمی به 

اجرا در خواهد آورد.«
با  متحده  ایاالت  خزانه داری  وزارت 
اعالم کرد یک شبکه  بیانیه ای  انتشار 
رهبر  خامنه ای  علی  نظر  زیر  کلیدی 
جمهوری اسالمی و مقاماتی چون رئیس 
اطالعات  وزیر  و  مستضعفان«  »بنیاد 

تحریم شد ه اند.
کنترل  دفتر  بیانیه،  این  اساس  بر 
خزانه داری  وزارت  خارجی  دارایی های 
ایاالت متحده آمریکا )OFAC( »بنیاد 
با مالکیت بیش از ۱۶۰  مستضعفان« 
بخش مهم اقتصادی ایران در حوزه های 
مالی،  انرژی، عمران و معدن را تحریم 

کرده است.
محمود علوی وزیر اطالعات جمهوری 
اسالمی نیز در فهرست تحریم های ایاالت 
متحده قرار گرفته است. بر اساس بیانیه 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده، او در 
نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسالمی 
از جمله در سرکوب مردم معترض در 
است. داشته  محوری  نقش   ۹8 آبان 

پرویز فتاح  رئیس »بنیاد مستضعفان«، 
امیر منصور برقعی قائم مقام پرویز فتاح 
در این بنیاد، محمد علی یزدان جو معاون 
امور اقتصادی »بنیاد مستضعفان« و جواد 
و پشتیبانی  اداری  امور  قناعت معاون 
»بنیاد مستضعفان« از جمله مدیرانی 
هستند که نام آنها در فهرست تحریم های 

تازه ایاالت متحده قرار دارد.
گیالن  بوسکو  بری  ر با کشتی 
)BOSCO GILAN( نیز در فهرست 

این تحریم ها قرار گرفته است.
در بخشی از این بیانیه تأکید شده 
بنیاد  از  اسالمی  »رهبر جمهوری  که 
مستضعفان برای پاداش دادن به عوامل 
خود، زیر پوشش امور خیریه استفاده 
می کند. ایاالت متحده به هدف  قرار دادن 
تولید  مقامات رسمی کلیدی و منابع 
درآمد که فرصت سرکوب مستمر مردم 
ایران را به جمهوری اسالمی می دهد، 

ادامه خواهد  داد.«
اسامی افراد و شرکت هایی که توسط 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده تحریم 

 شده اند به شرح زیر است:
اطالعات  وزیر  علوی،  محمود  سید 

جمهوری اسالمی

پرویز فتاح،  رئیس بنیاد مستضعفان
امیر منصور برقعی قائم مقام پرویز فتاح 

در بنیاد مستضعفان
محمد علی یزدان جو مشاور عالی رئیس 

بنیاد مستضعفان
سید محمد اتابک معاون اقتصادی بنیاد 

مستضعفان
و  اداری  امور  معاون  قناعت،  جواد 

پشتیبانی بنیاد مستضعفان
خسرو مختاری، معاون برنامه ریزی و امور 

مجامع بنیاد مستضعفان
سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک سینا 

وابسته به بنیاد مستضعفان
محسن علیخانی، شرکت مادر تخصصی 
و سرمایه گذاری سینا وابسته به بنیاد 

مستضعفان
و عضو  عامل  مدیر  اسکندری،  محمد 
هیئت مدیره شرکت مالی و سرمایه گذاری 

سینا وابسته به بنیاد مستضعفان
جواد اوجی، مدیرعامل هلدینگ انرژی 
گستر سینا وابسته به بنیاد مستضعفان

همچنین بنیاد مستضعفان و شرکت های 
زیر نیز در فهرست تحریم های ایاالت 

متحده قرار گرفتند:
شرکت آلومینیوم کاوه خوزستان

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس
شرکت صرافی سینا

شرکت انرژی گستر سینا
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه 

گذاری سینا
شرکت گسترش پایا صنعت سینا

شرکت توسعه خدمات دریائی و بندری 
سینا

شرکت حمل و نقل سینا ریل پارس 
سهامی خاص

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا
شرکت مهندسی و مدیریت فناوران سامیک

شرکت صنایع شیمیایی تاب کم
شرکت تالون
سیمان تهران

شرکت ترابری بین المللی تهران
شرکت سهامی الیاف

شرکت فوالد شرق کاوه
شرکت ملی ساختمان

شرکت فوالد کاوه اروند
شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر 

پارس
شرکت صنایع تجهیزات پارس سارایه

شرکت به تام روانکار
شرکت نفت بهران

شرکت بازرگانی بهران
شرکت راه اهن شرقی بنیاد سهامی خاص

شرکت نمایندگیهای کشتیرانی بنیاد
شرکت پاالیش قطران ذغال سنگ

معدن دماوند
شرکت دی

شرکت نساجی حجاب شهرکرد
شرکت گسترش الکترونیک ایران

شرکت تولیدی ایران تایر
شرکت حفاری شمال

شرکت صنعت چوب شمال
شرکت عمران و مسکن ایران

شرکت کاشی پارس
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

شرکت پایا سامان پارس
شرکت پایندان

شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان
شرکت بازرگانی پیشگامان گسترش افق 

تجارت ایرانیان
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

شرکت ره نگار خوار میانه پارس
شرکت رامان

شرکت صنعتی دوده فام
شرکت تولیدی کارخانجات ریسندگی و 

بافندگی سلک باف
گروه صنایع شیشه و گاز
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هشدار هلند به مخالفان جمهوری اسالمی:
به کشورهای غیراروپایی سفر نکنید! ربوده شده 

و به ایران برده می شوید!
سال ها  این  در  که  هلند  دولت 
شدن  ربوده  و  ترور  تلخ  تجربه های 
سرکوبگر  رژیم  علیه  سیاسی  فعاالن 
و  کشور  آن  در  را  اسالمی  جمهوری 
وسیله  به  خود  اروپایی  همسایگان 
که  فقیه  والیت  رژیم  تروریست های 
اعزام  خارج  به  دیپلمات  پوشش  در 
هفته  این  جمعه  روز  دارد،  می شوند 
فرج اهلل  حبیب  شدن  ربوده  دنبال  به 
چعب رهبر پیشین گروه جدایی طلب 
»حرکت النضال« در ترکیه و انتقال او 
به ایران، به فعاالن سیاسی و مخالفان 
رژیم جمهوری اسالمی هشدار داد به 

کشورهای غیراروپایی سفر نکنند.
در بیانیه سرویس اطالعات و امنیت 
هلند تأکید شده ایرانیان ساکن هلند و 
دیگر کشورهای اروپایی باید آگاه باشند 
اگر به هر دلیل به ممالک غیراروپایی 
سفر کنند، خطر ربوده شدن از سوی 
عوامل رژیم جمهوری اسالمی و انتقال 

به ایران در کمین آنان است.
تعداد قابل توجهی از مخالفان رژیم 
حاکم بر ایران در هلند که مقر دادگاه 
بین المللی الهه نیز در آنجاست زندگی 
می کنند و این کشور به عنوان یکی از 
مراکز با اهمیت فعاالن سیاسی ایرانی 
در خارج شناخته می شود که در این 
سال ها چندین بار شاهد سوء قصد به 
آنها  و قتل  ایران  جان مخالفان رژیم 

بوده است.
نام  به  که  چعب  فرج اهلل  حبیب 
»حبیب اسیود« شهرت دارد در ماه اکتبر 
2۰2۰ در شهر استانبول ناپدید شد.

جمهوری  رژیم  اطالعات  وزارت 
خبر  نوامبر  چهاردهم  روز  اسالمی 
و  کرد  اعالم  ترکیه  در  را  او  ربودن 
تلویزیون حکومتی نیز قسمت کوتاهی 
معمول  طبق  که  را  او  اعترافات  از 
از  آزادی  قول  و  تهدید  و  فشار  زیر 
نمود. پخش  بود،  شده  گرفته  وی 

رژه  مراسم  به  حمله  در  گفت:  او 
در   2۰۱8 سال  سپتامبر  در  نظامی 
اهواز دست داشته است.گروه حرکت 
عربی  »جنبش  همان  لنضال«  »ا

ماه  چند  است.  االحواز«  آزادیبخش 
اسیود،  حبیب  شدن  ربوده  از  پیش 
روح اهلل زم خبرنگار و مؤسس وبسایت 
و کانال تلگرامی خبری »آمدنیوز« با 
نیرنگ از فرانسه به عراق کشانده شد و 
سپس از بغداد به تهران منتقل گردید و 
در ماه ژوئن امسال به اعدام محکوم شد.

جمشید شارمهد سخنگوی »انجمن 
پادشاهی ایران« و مدیر رادیو »تندر« 
نیز هنگام سفر به امارات در دبی توسط 
ماموران جمهوری اسالمی روز شنبه 
ایران  اول ماه اوت 2۰2۰ ربوده و به 
گردید. محکوم  اعدام  به  و  شد  برده 

سال  در  هلند  اطالعاتی  تشکیالت 
2۰۱۹ ضمن انتشار گزارشی طوالنی در 
رابطه با تالش سرویس های اطالعاتی 
مختلف  کشورهای  در  ایران  رژیم 
برای ربودن و ترور مخالفان جمهوری 

اسالمی هشدار داده بود.
اعضای  از  یکی  پیش  سال  چند 
محمدرضا  نام  به  مجاهدین  سازمان 
کالهی که در انفجار ساختمان حزب 
جمهوری اسالمی دست داشت و با نام 
دیگری در هلند زندگی و کار می کرد، 
به دست یک تروریست حرفه ای که با 
دریافت پول از سوی حکومت والیت 
فقیه اجیر شده بود، در خارج از خانه 
خود کشته شد. این آدمکش حرفه ای 

که چند تن دیگر را نیز به قتل رسانده 
و به امارات گریخته بود سال پیش در 

دبی بازداشت و زندانی شد.
قصد  اسالمی  جمهوری  همچنین 
و  خبرنگار  علینژاد  مسیح  کشاندن 
فعال حقوق زنان را به ترکیه داشت که 
توسط برادرش به وی اطالع داده شد. 
علی علینژاد برادر وی به همین دلیل 
و به خاطر اینکه از خواهر خود محافظ 
کرده، دستگیر و به زندان محکوم شد!

سال  دو  در  که  است  گفتنی 
دادگستری  وکالی  از  تن  چند  اخیر 
با  خارج  مقیم  ایرانی  وحقوقدانان 
یافتن رد پا و محل زندگی و کار برخی 
مسئوالن پیشین رژیم به ویژه آنهایی 
وابسته  و  دیپلمات  پوشش  در  که 
در  غیره  و  مذهبی  فرهنگی،  نظامی، 
سفارتخانه های جمهوری اسالمی کار 
می کردند، یا قضات و رؤسای دادگاه ها 
از  تن  هزاران  برای  که  دادستان ها  و 
آزادیخواهان و مخالفان حکومت والیت 
فقیه، حکم اعدام صادر کرده اند و بعد 
از بازنشستگی مقیم کشورهای اروپایی، 
همکاری  با  شده اند،  آمریکا  و  کانادا 
آنان  سوابق  اعالم  و  خارجی  وکالی 
تشکیل  جنایی  پرونده های  آنها  برای 
داده اند که برخی از آنان دستگیر و در 

بازداشت بسر می برند.

ت  عا سا لین  و ا ر  =د
مبر  ا نو  1 8 شنبه  ر چها
ه  جنگند ی  ها پیما ا هو
به  واکنش  در  ئیلی  اسرا
برای  ایرانی  نیروهای  تالش 
کار گذاشتن مین و تله های 
انفجاری دست ساز در مسیر 
اهدافی  اسرائیلی،  سربازان 
در سوریه را مورد حمله قرار 

دادند.
اسرائیل:  دفاع  =وزارت 
ایران و اسرائیل هیچ مرزی با 
هم ندارند. پس چرا نیروهای 
سوری به رهبری رژیم ایران 
سوریه  و  اسرائیل  مرز  در 
زیرا  گذاشتند؟  کار  مین 
ترور رژیم ایران هیچ مرزی 

نمی شناسد!
پایگاه  اسرائیل می گوید یک  ارتش 
فرماندهی »نیروهای ارشد ایرانی« در 
پاسخ  در  را  دمشق  فرودگاه  نزدیکی 
اسرائیل  مرز  به  برای حمله  به تالش 
هدف قرار داده و برای مقابله با حمالت 
احتمالی در حالت آماده باش بسر می برد.

در این حمله که بامداد چهارشنبه ۱8 
نوامبر 2۰2۰ )28 آبان ۱۳۹۹( صورت 
گرفت شماری از نیروهای رژیم بشار اسد 
و شماری از اعضای سپاه قدس بازوی 
خارجی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
کشته شدند.آسوشیتدپرس به نقل از 
دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در 
لندن گزارش داد سه نفر از کشته شدگان 
عضو  دیگر  نفر  پنج  حداقل  و  سوری 
سپاه قدس بودند. برخی منابع از جمله 
»شینهوا« می گویند تعداد کشته شدگان 

۱۰ نفر بوده است.
اعالم کرد که  اسرائیل  وزارت دفاع 
هدف از انجام حمالت هوایی »ارسال 

»پنج عضو سپاه قدس« در حمله هوایی ارتش 
اسرائیل به سوریه کشته شدند

سوریه«  از  خروج  برای  ایران  به  پیام 
است.  بوده  مرزی  مناطق  در  ویژه  به 
اسرائیل در هفته های اخیر چند حمله 

در بلندی های جوالن را خنثی کرد.
 ۱8 چهارشنبه  ساعات  اولین  در 
نوامبر هواپیماهای جنگنده اسرائیلی در 
واکنش به تالش نیروهای ایرانی برای 
انفجاری  کار گذاشتن مین و تله های 
دست ساز در مسیر سربازان اسرائیلی، 
قرار  مورد حمله  را  اهدافی در سوریه 
توییتی  در  اسرائیل  دفاع  دادند.وزارت 
مین های  از  تعدادی  تصویر  انتشار  با 
خنثی شده می نویسد »ایران و اسرائیل 
هیچ مرز مشترکی ندارند. درواقع تهران 
هزار مایل با اورشلیم فاصله دارد. پس 
رژیم  رهبری  به  سوری  نیروهای  چرا 
مین  سوریه  و  اسرائیل  مرز  در  ایران 
ایران  رژیم  ترور  زیرا  گذاشتند؟  کار 
هیچ مرزی نمی شناسد. خوشبختانه ما 

اینجاییم تا آنها را متوقف کنیم.«
می گوید  اسرائیل  ارتش  سخنگوی 
تأسیسات  از  تعدادی  این حمالت  در 
تحت کنترل نیروی قدس و چند انبار 
تسلیحات و مخازن سوخت هدف قرار 
گرفتند.براساس اطالعیه ارتش اسرائیل 

در این حمالت یک سایت مخفی که 
اقامتگاه مقامات ارشد سپاه قدس بود 
و میزبان هیئت های عالی رتبه ایرانی 
دمشق  شرقی  جنوب  در  واقع  است، 
هدف قرار گرفته است. همچنین مقّر 
بلندی های  در جنوب  که  »لشکر ۷« 
جوالن مستقرند و پرسنل سپاه قدس 
از آنجا فعالیت ها ی تروریستی را علیه 

اسرائیل هدایت می کنند بمباران شد.
جمهوری اسالمی ایران اغلب در مورد 
تلفات نیروهای خود در سوریه به ویژه در 
حمالت نظامی اسرائیل یا سکوت کرده 
و یا کشته شدن آنها را انکار می کند اما 
مدتی بعد مجبور می شود بی سر و صدا 
اجساد آنها را که به کشور بازگردانده 
می شوند در شهرهای مختلف دفن کند.

مقامات امنیتی اسرائیلی پیش بینی 
احتمالی  بازگشت  در صورت  کرده اند 
برجام،  به  متحده  ایاالت  آینده  دولت 
جمهوری اسالمی نیروهای نظامی خود در 
منطقه را تقویت و تهدیدات علیه اسرائیل 
را افزایش خواهد داد. در هفته های اخیر 
مقامات اسرائیل بارها نسبت به تصمیم 
برای  آمریکا  بعدی  دولت  احتمالی 
داده اند. هشدار  اتمی  توافق  احیای 

ین  ا اطالعیه ی  =در 
دستگیری  به  وزارتخانه، 
تابعیت  دارای  شهروند  دو 
و  اشاره  ایرانی  آلمانی- 
آنان  که  است  شده  تأکید 
بدون دلیل دستگیر شدند.
=وزارت خارجه آلمان به 
دوتابعیتی های ایرانی ساکن 
که  داده  کشور هشدار  این 
اسالمی  جمهوری  مقامات 
با  حقوقی  موارد  تمام  در 
فقط  که  افرادی  مانند  آنها 
شهروند ایرانی هستند، رفتار 
می کند و پشتیبانی کنسولی 
آلمان از آنان بسیار محدود 
است. ناممکن  اصال  یا  و 
و  ی  تقو هید  نا =
جمله  از  مصاحب  مسعود 
بعیتی  تا و د ن  ا ند و شهر
که  هستند  آلمانی  ایرانی- 
اسالمی  جمهوری  توسط 
برای  زندان  در  و  دستگیر 
گرفتن امتیاز و باج به اسارت 
شده اند. گرفته  گروگان  و 

به  آلمان  خارجه  امور  وزارت 
دارای  ایرانیان  جمله  از  شهروندانش 
سفر  درباره  اکیدا  کشور  این  تابعیت 
آنها  دستگیری  احتمال  و  ایران  به 
هشدار  مشخصی  دلیل  هیچ  بدون 
به  ابتال  خطر  همچنین  آلمان  داد. 
ایران  مناطق  تمام  در  ُکرونا  ویروس 
است. کرده  گوشزد  خود  اتباع  به  را 

وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه 
۱۹ نوامبر برابر با 2۹ آبان ماه به شهروندان 
این  تابعیت  دارای  ایرانیان  و  آلمانی 
کشور اکیدا توصیه کرده که از سفرهای 
کنند. خودداری  ایران  به  غیرضروری 

وزارت امور خارجه آلمان همچنین در 
مورد سفرهای گردشگری و غیرضروری 
به ایران اخطار داده و بر خطر ابتال به 
ُکرونا در این کشور تأکید کرده است.

به  وزارتخانه،  این  اطالعیه ی  در 
تابعیت  دارای  شهروند  دو  دستگیری 
آلمانی- ایرانی اشاره شده و تأکید شده 
دلیل دستگیر شده اند.  بدون  آنان  که 
شهروندان  به  آلمان  خارجه  وزارت 
آلمانی هشدار داده  ایرانی-  دوتابعیتی 
در  اسالمی  جمهوری  مقامات  که 

دارای  اشخاص  با  حقوقی  موارد  تمام 
فقط  که  افرادی  مانند  ایران  تابعیت 
ایرانی هستند، رفتار می کند. شهروند 

وزارت خارجه آلمان اعالم کرده است، 
از ورود و خروج شهروندان  جلوگیری 
ایرانی- آلمانی و آلمانی نیز بدون دلیل 
می تواند برای آنها اتفاق بیافتد و پشتیبانی 
کنسولی از آنان در صورتی که اتفاقی 
برای آنها در ایران بیفتد، بسیار محدود 
رو  همین  از  است.  ناممکن  اصال  یا  و 
وزارت خارجه آلمان به دوتابعیتی های 
از  قبل  کرده  توصیه  آلمانی  ایرانی- 
ایران  دیپلماتیک  نمایندگی  با  سفر 
را  موضوع  »این  کشور  از  خارج  در 
ایرانی  شهروند  آیا  که  کنید  روشن 
دارید،  ایرانی  تابعیت  و »اگر  هستید« 
کنید.« بررسی  را  خود  سفر  ضرورت 

این توصیه در حالیست که جمهوری 
اسالمی ایران گذشته از اینکه چندین 
کشورهای  تبعه  و  غیرایرانی  شهروند 
گروگان  به  و  کرده  دستگیر  را  دیگر 
اساسا  حقوقی  نظر  از  است،  گرفته 
دوتابعیتی بودن ایرانیان را قبول ندارد 
و آنها را تبعه ی ایران و تابع قوانین و 
می داند. اسالمی  جمهوری  مقررات 

وزارت امور خارجه آلمان همچنین در 
ارتباط با شیوع ویروس ُکرونا نیز ایران را 
خطرناک اعالم کرده و نوشته است تمرکز 
منطقه ای شیوع ویروس ُکرونا در ایران 
به سختی قابل شناسایی است چراکه 
خطر ابتال به بیماری کووید۱۹ در سراسر 
کشور بسیار زیاد است. در اطالعیه ی 
این وزارتخانه به این نکته اشاره شده 
نیست  سفید  منطقه  دارای  ایران  که 
اسالمی  جمهوری  بهداشت  وزارت  و 
کشور را به مناطق قرمز برابر با وضعیت 
بحرانی، نارنجی وضعیت پُر خطر و زرد 

است. کرده  تقسیم  کم خطر  وضعیت 
اینکه چه تعداد شهروند دوتابعیتی 
در زندان های جمهوری اسالمی حبس 
اساس  بر  ولی  نیست  شفاف  هستند، 
گزارش های موجود بیش از ۳۰ تبعه ی 
در  دوتابعیتی  و  خارجی  کشورهای 
اسیر  اسالمی  جمهوری  زندان های 
هستند. همچنین آنطور که رسانه های 
مسعود  کرده اند،  اطالع رسانی  داخلی 
مصاحب و ناهید تقوی از جمله شهروندان 
آلمانی- ایرانی به شمار می روند که توسط 
جمهوری اسالمی بازداشت و به زندان 
شهروند  تقوی  ناهید  شدند.  فرستاده 
دوتابعیتی ۶۶ ساله، 2۵مهرماه امسال 
توسط نیروهای امنیتی در منزلش در 
تهران دستگیر شد و گفته می شود که 
می شود. نگهداری  انفرادی  سلول  در 

مریم کالرن دختر ناهید تقوی پیگیر 
پرونده دستگیری مادرش است که به 
گفته ی وی، فعالیت سیاسی نداشته است.

 ۹۹ امردادماه   2۱ سه شنبه  روز 
سخنگوی  عیلی  سما ا غالمحسین 
مسعود  که  کرد  اعالم  قوه قضاییه 
مصاحب دبیرکل انجمن دوستی ایران و 
اتریش به اتهام »جاسوسی« به ۱۰ سال 
زندان محکوم شد. اسماعیلی گفته بود، 
مصاحب در قالب این انجمن »با سرویس 
جاسوسی  به  مبادرت  آلمان  و  موساد 
همواره  ادعاهایی  چنین  اما  می کرد.« 
از سوی شهروندان دوتابعیتی تکذیب 
از  اسالمی  و رد شده است. جمهوری 
به عنوان گروگان هایی  این شهروندان 
باج  و  امتیاز  گرفتن  و  معامله  جهت 
می کند.  استفاده  غربی  کشورهای  از 
زندانیانی  نیز  دلیل  همین  به  چنانکه 
آنها  به  جاسوسی  واهی  اتهام  که  را 
زده، پس از انجام معامله، آزاد می کند.

آلمان به شهروندانش درباره سفر به ایران هشدار داد:
 خطر دستگیری و ابتال به ویروس ُکرونا

آخرین حمالت اسرائیل به سوریه در ماه سپتامبر به حلب و جنوب 
قنیطره در ماه اکتبر بود

=یک منبع آگاه به کیهان 
 ۲۰۰ وثیقه  با  آرشام  لندن: 
میلیون تومانی آزاد بود و اگر 
اجرای  به  حکم صادر شده 
احکام رفته بود باید به او و 
وثیقه گذار اطالع داده می شد 
ما  که  تا جایی  که  در حالی 
اطالع داریم هیچ تماسی هم با 
وثیقه گذار گرفته نشده است.
درباره  رضایی  =آرشام 
خودش در صفحه توئیترش 
نوشته که »کارگری معترض 
و  افتادم  زندان  به  بودم. 
بیدادگاه  در  سیاسی شدم. 
 8 به  شدم  محکوم  انقالب 
در  کار  و  نیم حبس  و  سال 
زندان اوین؛ برای لقمه ای نان.« 
مأموران   - آسترکی  روشنک 
امنیتی لباس شخصی با حمله به منزل 
سیاسی  فعال  رضایی  آرشام  پدری 
پادشاهی خواه او را بازداشت و به مکان 

نامعلومی منتقل کردند.
سیاسی  ل  فعا یی  رضا م  رشا آ
سه شنبه 2۷  روز  ظهر  پادشاهی خواه 
آبان ۱۳۹۹ بازداشت و به مکان نامعلومی 
منتقل شد. این فعال سیاسی پیشتردر 
دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به 8.۵ 

سال زندان محکوم شده بود.
یک منبع آگاه در گفتگو با کیهان 
لندن گفت: »آرشام رضایی در منزل 
پدری اش در اسالمشهر بازداشت شد. 

بازداشت آرشام رضایی فعال پادشاهی خواه برای 
اجرای حکم 8.5 سال زندان

چند مأمور به خانه آمدند و او را بازداشت 
کرده و برادرزاده او را هم که در خانه بود 

بازداشت کرده و با خود برده اند.«
»مأموران  آگاه  منبع  این  گفته  به 
و  نداشتند  دست  در  حکمی  امنیتی 
مشخص نیست علت بازداشت چه بوده 
و هیچ توضیحی هم نداده اند. برادرزاده 
از  بردند. ساعتی پس  را هم  او  جوان 
بازداشت مشخص شد که آرشام را برای 
اجرای حکم به این شکل و بدون هیچ 
اطالع قبلی درباره رفتن به اجرای احکام 

یا احضار به زندان، بازداشت کرده اند.«
با  این منبع آگاه گفته که »آرشام 
وثیقه 2۰۰ میلیون تومانی آزاد بود و 
اگر حکم صادر شده به اجرای احکام 
رفته بود باید به او و وثیقه گذار اطالع 
داده می شد در حالی که تا جایی که 
با  هم  تماسی  هیچ  داریم  اطالع  ما 
وثیقه گذار گرفته نشده و به نظر می رسد 
هدف این بوده که آرشام بطور ناگهانی 
بازداشت شود. این کار مقامات قضایی 
و امنیتی تخلف است و فکر می کنیم 
قصدشان آزار بیشتر آرشام بوده است.«

او درباره حکم صادر شده برای آرشام 
رضایی به کیهان لندن گفته که وی با 
اتهامات »اجتماع و تبانی به قصد بر هم 
زدن امنیت کشور«، »فعالیت تبلیغی 
علیه نظام«، »توهین به مقام رهبری« 
محاکمه و در نهایت به هشت سال و نیم 

زندان محکوم شد.
این منبع آگاه به کیهان لندن گفته 
که یکی از موارد مطرح شده به عنوان 
مصادیق جرم در دادگاه عضویت آرشام 
رضایی در گروه های تلگرامی از جمله 
گروه های مرتبط با پادشاهی خواهان و 
و شهبانو  پهلوی  رضا  هوادار شاهزاده 
»پان  جوانان  سازمان  و  پهلوی  فرح 
 ایرانیست« بوده است. همچنین »دعوت 
برای شرکت در اجتماعات« و حضور 
آرشام در تجمعات اعتراضی و اقداماتی 
مانند حضور در خیابان برای »براندازی 
کردن  جایگزین  و  اسالمی  جمهوری 
پادشاهی« از جمله موارد دیگر مطرح 

شده در پرونده اوست.
در  خودش  درباره  رضایی  آرشام 
صفحه توئیترش نوشته که »کارگری 
معترض بودم. به زندان افتادم و سیاسی 
شدم. در بیدادگاه انقالب محکوم شدم 
به 8 سال و نیم حبس و کار در زندان 

اوین؛ برای لقمه ای نان.«
در متن حکم صادر شده برای آرشام 
و  فراخوان  در  او  که  آمده  رضایی 
دعوت در فضای مجازی برای برگزاری 
اجتماعات گفته بود »چند روز در خیابان 
می مانیم تا نظام عقب نشینی کند« و 
»اعالم داشته که مبارزه می کند چون 
برانداز است« و »قدم در راه براندازی 

۱۷ ادامه در صفحهگذاشته است«.
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

موافقان بازگشت احتمالی آمریکا به 
برجام سه دسته  اند:

می کنند  گمان  که  آنهایی   )۱
و  فقر  از  اعم  ایران  فعلی  مشکالت 
تنگدستی مردم ناشی از تحریم هاست 
و بازگشت آمریکا به برجام را راهی به 

سود بهبود وضعیت می دانند.
منافع  دنبال  به  که  آنهایی   )2
هستند  ایران  با  تجارت  از  اقتصادی 
مسئله  این  گرفتن  نظر  در  بدون 
اصلی ترین  ایران  رژیم  که  اساسی 
و  است  منطقه  در  تروریسم  حامی 
آنها  برای  می کند.  سرکوب  را  مردم 

این موضوعات اهمیتی ندارد.
سیاست   معتقدند  که  گروهی   )۳
شکست  ترامپ  حداکثری  فشار 
رژیم  علیه  می تواند  بایدن  و  خورده 
به  جهانی  تفاهم  و  همگرایی  ایران 
وجود آورد؛ درواقع همان چیزی که 

در دوران اوباما وجود داشت.
پس از سال ها تالش اروپا و تروئیکای 
برای  انگلیس  و  وفرانسه  آلمان 
برای  مذاکره  و  انتقادی«  »دیالوگ 
اصالح طلبان  و  »میانه روها«  تقویت 

باراک  دولت  نرسید،  جایی  به  که 
به اصطالح  امید تقویت  به  نیز  اوباما 
میانه روها در ایران برجام را امضا کرد 
از  ایران  در  آنان  گرفتن  قدرت  با  تا 
کاسته  اسالمی  جمهوری  تهدیدات 
شود. اما پول هایی که او پس از برجام 
به  کرد،  سرازیر  ایران  رژیم  به سوی 
جیب سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
رفت و بر تنش های منطقه و تشکیل 

گروه های شبه نظامی نوظهور افزود.
و  خامنه ای  که  شرایطی  در  اما  و 
شسکت  برجام  می گویند  حامیانش 
درون  سیاسی  جریان  کدام  خورده 
نظام مامور مذاکره احتمالی با دولت 
بایدن خواهد بود؟ آیا جریان انقالبی 
و رهبر جمهوری اسالمی این اجازه را 
خواهند داد که تیم محمدجواد ظریف 
اصالح طلبان  به  نزدیک  جریانی  یا 
با  نیویورک  و  اروپا  هتل های  در 
آمریکایی ها نشست و برخاست کنند؟

گرچه بعید به نظر می رسد که جو 
به  پیش شرطی  هیچ  بدون  بایدن 
توافق اتمی بازگردد اما در صورتی که 
او رئیس جمهوری بعدی آمریکا باشد 

چه کسانی از بازگشت  ....                                   از صفحه ۷

حرفه ای و با تنظیم دقیق نیست. باید 
توجه داشته باشیم که موسیقی سنتی و 
فولک ایرلندی به همدیگر بسیار نزدیک 
هستند و شباهت دارند. این برخالف 
موسیقی سنتی شهری و فولک ایران 
است که از همدیگر فاصله دارند. مثالً ما 
موسیقی محلی ای داریم که امثال خانم 
سیما بینا می خوانند و موسیقی سنتی 

ردیفی و دستگاهی داریم.
هت  فر مز  هر ی  قا آ نکه  چنا
که  ایرانی  برجسته  موسیقی شناس 
مطالعات گسترده ای در زمینه موسیقی 
موسیقی  می گوید  دارد  ایران  سنتی 
ایرانی فاقد رنگ آمیزی و تنوع گسترده 
به  است.  غربی  کالسیک  موسیقی 
عبارت دیگر، سازهایی مانند تار، سه تار، 
یک  از  تقریباً  همه  سنتور  و  کمانچه 
دامنه صدایی نزدیک بهم برخوردارند 
و رنگ آمیزی بسیار متفاوتی با همدیگر 
سمفونیک  ارکستر  در  ولی  ندارند. 
موسیقی کالسیک غربی دامنه صدایی 
بسیار وسیع است. ما فلوت پیکولو را 
داریم که زیرترین صدا را دارد و ساز 
کنتراباس را داریم که صدایی بسیار بم 
دارد. تازه آنها انواع سازهای زهی و بادی 
و کوبه ای را دارند. در ضمن موسیقی 
کالسیک غربی سازهای بادی برنجی و 
چوبی نیز دارد که صدای هر یک از آنها 
با هم فرق می کند. مانند نقاشی است 
که رنگ های متعددی در اختیار دارد 
ارائه  غنی تری  رنگ آمیزی  می تواند  و 
بدهد. در حالی که ما در موسیقی سنتی 
و فولک ایرانی تنوع صدایی و در نتیجه 

رنگ آمیزی کمتری داریم.
=آیا در موسیقی سنتی یا فولک 
ایرلندی سازهای متنوع و متعدد به 

کار برده می شود؟
این نظر  از  ایرلندی  -موسیقی فولک 
شباهت زیادی به موسیقی ایرانی دارد. 
موسیقی سنتی یا محلی ایرلندی هم 
تک صدایی است. یعنی همه نوازندگان 
این  می زنند.  را  ملودی  یک  هم  با 
موسیقی سازهای زهی محدودی دارد 
که از نظر صدا شبیه هم هستند و نیز 
تنبک  مانند  کوبه ای  ساز  یک  دارای 
ماست. البته ایرلندی ها نیز به تازگی 
با  و  می کنند  زیادی  آزمایش های 
وارد کردن سازهاِی جدید در ارکستر 
ما  مورد  در  کرده اند.  پیشرفت هایی 
با  اخیر  سال  و ۵   ۴ در  هم  ایرانی ها 
وارد کردن سازهای جدید در ارکسترها 

شاهد پیشرفت هایی بوده ایم.
به عبارت دیگر، در موسیقی ایرانی هم 
وارد کردن سازهای  با  سعی کرده اند 
جدید دامنه آوایی را گسترش بدهند. 
مانند استاد حسین علیزاده که  سازی 
وارد  را  »شورانگیز«  نام  به  جدید 
به  امر  این  که  موسیقی سنتی کرده 
افزایش تنوع صدایی کمک کرده است. 
یا آقای شجریان چند ساز را خودش 
ابداع کرده بود.  بسیاری از متخصصان 
ایرانی خالء موجود در موسیقی ایرانی را 
دریافته اند و در پی پُر کردن آن هستند.

بحث دیگر آنست که اساساً موسیقی 
ایرانی کشش پیشرفت دارد یا نه؟ این 
بحث تخصصی است که در اینجا وارد 

آن نمی شوم.
که  گرفت  نتیجه  می توان  =آیا 
و  ایرلندی  موسیقی  میان  نزدیکی 
ایرانی در تلفیق و امتزاج موفق آن 

در گروه شما نقش داشته؟
نشان  ما  لعات  مطا بگویم  ید  با -
فولک  و  موسیقی سنتی  که  می دهد 
بهم  ریشه  در  ملت ها  از  بسیاری 
نغمه ها  نظر  از  بله،  هستند.  نزدیک 
ایرانی شبیه  و  ایرلندی  موسیقی  نیز 
ایرلندی  موسیقی  البته  هستند.  هم 
است. شبیه  هم  هندی  موسیقی  به 
اشاره  آن  به  که  =مسابقه ای 

کردید کی برگزار می شود؟
-در روز 2۶ نوامبر در یک برنامه رادیویی 
برندگان اعالم می شوند.  تا پارسال هر 
سال برنامه ای به صورت زنده برگزار و 
پخش می شد که مراسم بزرگی بود و 
همه نامزدها، متخصصان و عالقمنداِن 
موسیقی در آن شرکت کرده و کاندیداها 
اجرا  موسیقی  آن  در  زنده  به صورت 
اعطا  جایزه ها  هم  بعد  و  می کردند 
می شد. ولی امسال با توجه به کرونا این 
مراسم فقط رادیویی برگزار خواهد شد. 
ناگفته نماند که ما در سال 2۰۱8 هم 
در گروه »هنرمندان نوظهور« نامزد شده 
بودیم که  با توجه به اینکه در اسپانیا 
کنسرت داشتیم نتوانستیم در مراسم 
آن حضور داشته و اجرای زنده داشته 
باشیم. امسال همه به صورت مجازی در 
مراسم شرکت و موسیقی اجرا خواهند 
امسال شانس بیشتری  کرد. شاید ما 
ایرلند  در  ولی همینکه  باشیم  داشته 
کاندیدای این جایزه شده ایم دستاورد 

بزرگی برای ماست.
=آلبوم جدیدتان چیست؟

-هرگروه موسیقی باید یک کار و آلبوم گروه موسیقی تلفیقی ....                                  از صفحه 5
جدید هم داشته باشد تا بتواند در این 
مسابقه شرکت کند. کاندیداها هم در 
ماه اکتبر انتخاب می شوند که ما سال 
را  جدیدمان  آلبوم  اکتبر  در  گذشته 
نتوانستیم  هنوز بیرون نداده بودیم و 
در آن شرکت کنیم. ولی در هفته های 
پایانی سال 2۰۱۹ آلبوم دوم ما منتشر 

شد و نامزد مسابقات امسال شدیم.
 »SEJOURN« عنوان آلبوم هست
که به فارسی می شود »اقامتگاه کوتاه«. 
از عنوان این آلبوم معلوم است که کاری 
تجربی است. آلبوم دو قسمت دارد. در 
یک بخش از آهنگ های ایرلندی بسیار 
کاماًل  دیگر،  عبارت  به  استفاده شده. 
موسیقی ایرلندی است ولی سازنده آن 
یک ایرانی یعنی برادرم، شایان کوهی، 
است. مانند آن است که یک ایرلندی 
در ردیف موسیقی سنتی ایران آهنگی 
از  برخی  اسامی   خلق کند. همچنین 
از  ایرانی است مثال یکی  این قطعات 
آنها اسمش هست »نوروز«. در قطعه ای 
دیگر که حالت رقص پُلکاِی ایرلندی 
را دارد در آن از ریتم و حال و هوای 
»پاپو  اسم  به  ُکردی  معروف  قطعه ی 

سلیمانی« استفاده کرده ایم.
وقتی  که  هست  رسمی   ایرلند  در 
آهنگساز  می شود  ساخته  موسیقی 
اسم خودش را روی اثر می گذارد مثاًل 
 )O´Sullivan( »اسم اگر »اُسالیوان
 O´Sullivan´s می گذارند  باشد، 
Jig »اُوسالیوانز ژیگ« و یا »اُوسالیوانز 
دانس«. »ژیگ« نوعی رقص آرام است 
که اگر اسم سازنده اش -اُسالیوان- را به 
آن اضافه کنیم یعنی رقص و یا ژیگ 
از  یکی  اسم  ترتیب  این  به  اُسالیوان. 
ریل«؛  »کوهیز  گذاشته ایم  را  قطعات 
»ریل« نوعی رقص تند ایرلندی است 

همراه با نام فامیل ما.
موسیقی  در  آلبوم  این  دوم  قسمت 
ایرلندی دارای رویکردی نوین است. ما 
در اینجا از سازهاِی بم استفاده کرده ایم. 
یعنی دامنه صدایی را بیشتر کرده ایم 
و از موسیقی کالسیک معاصر غربی و 
گرفته ایم.  تاثیر  بسیار  فیلم  موسیقی 
شبیه  بسیار  قسمت   این  فضای  کاًل 
موسیقی فیلم است. در همین قسمت 
هم از یک ملودی  استفاده کردیم که 
از موسیقی محلی خراسان می آید که 
همان »نوایی« معروف است.  خواننده 
اصلی این قطعه آقای پورعطایی بود. 
 SKETCHES« این قطعه اسمش

OF YOU« است: طرحی از تو…

و برجام با تنفس مصنوعی زنده شود، 
روشن است که موضع نظام جمهوری 
خارج  و  داخل  در  تقویت  اسالمی 
می شود. هرچند شماری از تحلیلگران 
شادمانی  عمده  بخش  معتقدند 
مقامات ایرانی از پیروزی بایدن فقط 
تبلیغات است تا القا کنند در واشنگتن 
به پایگاه قدرت تازه ای دست یافته اند 
چنانکه نشست و برخاست با تیم باراک 
وندی  و  با جان کری  از جمله  اوباما 
شرمن نیز برای محمدجواد ظریف و 
نظام جمهوری اسالمی که وی وزیر 
خارجه اش است هم جنبه تبلیغاتی و 
هم امتیاز داشت و میلیاردها دالر پول 
بلوکه شده ایران در خارج  کشور آزاد 
شد و به جیب رژیم ایران رفت تا از 
یکسو شبه نظامیان منطقه و گروه های 
مافیای  دیگر  سوی  از  و  تروریستی 
داخل  در  نظامی  سیاسی-  قدرت 

کشور را تامین کند.
البته همه اینها در شرایطی خواهد 
به  آمریکا  انتخابات  نتیجه ی  که  بود 
صورت رسمی و حقوقی پس از آنکه 
در  او  کمپین  و  ترامپ  ادعاهای  بر 
تقلب خط بطالن کشیده شد،  مورد 

اعالم گردد.

=در کشاکش های موجود 
بر سر ادعای تقلب انتخابات 
آمریکا  ریاست جمهوری 
جمهوری  رئیس  سوی  از 
تیم  طرفدارانش،  و  کنونی 
به  تا  می کند  تالش  بایدن 
پزشکی  دستاوردهای  این 
دست  کووید19  زمینه  در 
پیدا کند اما طرفداران ترامپ 
ُکرونا  واکسن  سریع  تولید 
از  ناشی  را  موفقیت  این  و 
نند  می دا ترامپ  حمایت 
 ۲۰۲۰ مارس  ماه  ز  ا که 
میلیون ها دالر در این زمینه 

سرمایه گذاری کرده است.
ئیس  ر ن  فیا آ بر  =نو
کت  شر ه  یر ت مد هیا
گفتگو  در  ُمدرنا  داروسازی 
کرد،  اعالم  لعربیه«  »ا با 
ریاست جمهوری  انتخابات 
روی  تاثیری  هیچ  آمریکا 
هدف  با  که  یی  تالش ها
ُکرونا  واکسن  به  دستیابی 
نداشت  می گرفت،  صورت 
در  ترامپ  دونالد  دولت  و 
از  لجستیک  و  مالی  زمینه 
تولید واکسن حمایت به عمل 
آورد و این شرکت در زمینه 
دالر  میلیارد  یک  پژوهش 

سرمایه گذاری کرد.
ایاالت  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد 
متحده آمریکا در حساب توئیتری خود 
با اشاره به کاهش تعداد مبتالیان به 
ویروس ُکرونا در این کشور نوشت که 
داروهای کووید۱۹ در دسترس مردم 
میر 8۵درصد  مرگ  و  میزان  و  است 
کاهش پیدا کرده اما رسانه ها در این 

مورد صحبتی نمی کنند.
ایاالت  رئیس جمهور  ترامپ  دونالد 
متحده آمریکا دیروز در حساب توئیتری 
خود نوشت که داروهای کووید ۱۹ در 

دسترس مردم است و باعث شده تا آنها 
»بطرز حیرت انگیزی« بهبود پیدا کنند.

هش  کا ز  ا همچنین  مپ  ا تر
8۵درصدی میزان مرگ  و میر بر اثر 
ابتال به ُکرونا در آمریکا خبر داده است. 
رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در 
توئیت خود انتقاد کرد که رسانه ها کمتر 

در این مورد صحبت می کنند.
ترامپ همچنین در یک پیام توئیتری 
به  واکسن کووید۱۹  نوشت که  دیگر 

زودی عرضه می شود.
این در حالیست که شبکه خبری 
مبتالیان  شمار  افزایش  از  ان بی سی، 
به ویروس ُکرونا خبر داده و نسبت به 
هشدار  سیاه«  »زمستان  رسیدن  فرا 

داده است.
دانشگاه جانز هاپکینز نیز در گزارش 
روز ۱۹ نوامبر خود، از شناسایی ۱۷۰ 
ُکرونا در  به  مبتال  بیمار  هزار و ۱۶۱ 
نفر در  یک روز و مرگ هزار و 8۴8 
این کشور خبر داده است. دانشگاه جانز 
هاپکینز می گوید بیش از ۱۱ میلیون 
نفر در ایاالت متحده که تقریبا ۳۳۰ 

دونالد ترامپ: رسانه ها از کاهش 85درصدی مرگ 
 و میر ُکرونا در آمریکا کمتر صحبت می کنند

میلیون نفر جمعیت دارد تا کنون به 
قربانیان  تعداد  و  مبتال شده اند  ُکرونا 
این ویروس در آمریکا از 2۵۰هزار نفر 

عبور کرده است.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
پنجشنبه  روز  دموکرات  سناتورهای 
گفتند مقامات در حال برنامه ریزی برای 
توزیع واکسن در زمان ریاست  جمهوری 
دونالد ترامپ هستند و قصد ندارند در 
این ارتباط، تیم انتقال جو بایدن را که 
پیروز انتخابات اخیر است مطلع کنند.

دونالد ترامپ نیز پیشتر در توئیتی 
از  رونمایی  اعالم  ضمن  کنایه آمیز 
آن  »به  بود  نوشته  »ُمدرنا«  واکسن 
خاطر  به  لطفا  بزرگ،  »تاریخ نگاران« 
اکتشافات  این  باشید که همه  داشته 
که به آفت چین پایان خواهد داد، با 

نظارت من اتفاق افتاد!«
سر  بر  موجود  کشاکش های  در 
ادعای تقلب انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا از سوی رئیس جمهوری کنونی 
و طرفدارانش، تیم بایدن تالش می کند 
در  پزشکی  دستاوردهای  این  به  تا 
کند  پیدا  دست   ۱۹ کووید زمینه 
سریع  تولید  ترامپ  طرفداران  اما 
واکسن ُکرونا و این موفقیت را ناشی 
ماه  از  ترامپ می دانند که  از حمایت 

این  در  دالر  میلیون ها  مارس 2۰2۰ 
است.جو  کرده  سرمایه گذاری  زمینه 
بایدن پیشتر هشدار داده بود که عدم 
قیمت  به  می تواند  اطالعات  اشتراک 

جان شهروندان این کشور تمام شود.
توییتر  در  مورفی  کریس  سناتور 
با  ویدئویی  تماس  در یک  که  نوشت 
گروه توزیع واکسن در دولت ترامپ، 
آنان تأیید کردند که فردی را به تیم 
برنامه ای  و  نکرده اند  معرفی  بایدن 
این  مورفی  ندارند.  کار  این  برای  نیز 
موضوع را یک فاجعه ی بالقوه توصیف 

کرده است.
مورفی در بیانیه ای جداگانه نیز عدم 
تمایل تیم ترامپ برای اشتراک گذاری 
برنامه های خود به دولت »جدید« را 
باعث این مشکل خواند که تیم بایدن 
در روز اول آماده کار یا ایجاد هماهنگی 

در برنامه ها نباشد.
به گزارش آسوشیتدپرس، جو بایدن 
و کاماال هریس روز پنجشنبه در یک 
ویدئوکنفرانس با فرمانداران دموکرات 
و جمهوریخواه در مورد وضعیت سالمت 

و بهداشت در این کشور گفتگو کردند. 
بایدن در این دیدار دولت فعلی را در 
ناتوان  واکسن  توزیع  برای  هماهنگی 
نشان  پیش بینی ها  که  و گفت  خواند 
فوریه  ماه  تا  فوتی ها  تعداد  می دهد 

می تواند به ۴۰۰ هزار نفر برسد.
با اینهمه، برایان مورگنسترن معاون 
مدیر ارتباطات کاخ سفید گفته است 
که برنامه های توزیع واکسن از مراکز 
کنترل و پیشگیری بیماری های ایاالت 
و فرمانداران ایالت در دسترس عموم 

قرار دارد.
مورگنسترن درباره واکسن ُکرونا نیز 
گفت که ساخت این محصول به خوبی 
اسالوی  دکتر  و  است  انجام  حال  در 
تأیید کرد که 2۰ میلیون آمریکایی در 
ماه دسامبر برای واکسیناسیون آماده 

می شوند.
بایدن روز چهارشنبه گفت در حالی 
بخش زیادی از اطالعات از جمله طرح 
دسترس  در  کووید۱۹  واکسن  توزیع 
تیم وی قرار نگرفته  که او قرار است 2۰ 
ژانویه 2۰2۱ پس از مراسم سوگند، کار 

خود را شروع کند.
نوبر آفیان رئیس هیات مدیره شرکت 
داروسازی ُمدرنا در گفتگو با »العربیه« 
ریاست جمهوری  انتخابات  کرد،  اعالم 

تالش هایی  روی  تاثیری  هیچ  آمریکا 
که با هدف دستیابی به واکسن ُکرونا 
صورت می گرفت، نداشت و دولت دونالد 
از  ترامپ در زمینه مالی و لجستیک 
آورد  عمل  به  حمایت  واکسن  تولید 
این شرکت در زمینه پژوهش یک  و 

میلیارد دالر سرمایه گذاری کرد.
تحت  شرکت  آفیان،  گفته ی  طبق 
میلیون   ۵۰۰ تا  می تواند  او  مدیریت 
با  و  کرده  تولید  ُکرونا  واکسن  دوز 
جمعیت  از  ۶۰درصد  واکسیناسیون 
جهان مانع انتشار بیشتر این ویروس 

شود.
انتخابات  رأی گیری  پایان  از  پس 
ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر، 
بیونتک  و  آمریکا  فایرز  شرکت های 
شرکت  روز  چند  از  پس  و  آلمان 
آمریکایی ُمدرنا اعالم کردند که مرحله 
کووید۱۹  واکسن  انسانی  تست های 
آنان با موفقیت باالی ۹۰درصد انجام 
این  تولید  واکسن  است  قرار  و  شده 
شرکت ها بطور وسیع در داخل آمریکا 

و کشورهای دیگر عرضه شود.

»اجتماع  اتهام  به  رضایی  آرشام 
امنیت  زدن  هم  بر  قصد  به  تبانی  و 
کشور« به پنج سال زندان و به اتهام 
به یک  نظام«  علیه  تبلیغی  »فعالیت 
سال زندان و به اتهام »توهین به مقام 
رهبری« به دو سال حبس محکوم شده 
است. همچنین مأموران امنیتی هنگام 
رضایی  آرشام  پدری  منزل  تفتیش 
مقداری مشروب الکلی پیدا کرده بودند 
که در پرونده درج شده و دادگاه او را 
الکلی«  اتهام »نگهداری مشروبات  به 
به شش ماه زندان محکوم کرده است.

ماه ۱۳۹۷  دی   ۱۷ رضایی  آرشام 

توسط نیروهای اطالعات سپاه پاسداران 
اوین  زندان  به  و  بازداشت  تهران  در 
منتقل شد. او ۱۰ ماه بعد و در تاریخ 22 
آبان ماه ۹8 با تودیع قرار وثیقه 2۰۰ 
میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

در  رضایی  آرشام  دادگاه  جلسه 
شعبه 28  در  اسفندماه ۹۷   ۷ تاریخ 
دادگاه انقالب تهران به ریاست قاضی 
و  وکیل  حضور  بدون  مقیسه  محمد 
بدون اطالع قبلی برگزار شد. حکم در 
مجموع هشت سال و نیم زندان او در  

2۵ اسفند ماه ۹۷ به او ابالغ شد.
او پیشتر در گفتگو با بخش فارسی 

»قطعا  که  بود  گفته  آمریکا  صدای 
چون  دارم.  اعتراض  صادره  حکم  به 
زمان  در  و  نکرده ام  پا  به  اغتشاش 
بازداشت در اعتراضی حضور نداشته ام.«

این فعال سیاسی با انتقاد از اینکه به 
وکیلش اجازه خواندن پرونده و حضور 
در دادگاه داده نشده گفته که »وقتی 
دسترسی  اجازه  وی  مدافع  وکیل  به 
نمی تواند  او  نمی دهند  را  پرونده  به 
دفاعیه ای را روی حکم صادره به دادگاه 
ارسال کند«. همچنین »قاضی مقیسه 
نداده  را  پرونده  به  وکیل  ورود  اجازه 
است و وکیل تا به امروز با وجود چندین 
بار مراجعه به دفتر قاضی نتوانسته است 

پرونده را مطالعه کند.«

بازداشت آرشام رضایی ....                                  از صفحه 16
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=دو دستگی و قطب بندی 
آمریکا  انتخابات  در  مردم 
نگلیس  ا کسیت  بر و 
ز  ا بی  تا ز با حقیقت  ر  د
با  مخالفت ها  و  موافقت ها 
از  بسیاری  که  ایده ای ست 
آن با عنوان »جهانی شدن« 
)Globalism( یاد می کنند.
= با آنکه گلوبالیسم ایده 
جدیدی نیست چرا جریان 
آمریکا  در  ضدگلوبالیسم 
زودتر از اینها ظهور نکرد؟ 
اینکه اختالفات و قطب بندی 
این  به  هیچگاه  آمریکا  در 
دلیل  به  آیا  نبوده  شدت 
نند  ما شخصیتی  ر  حضو
از  اینکه  یا  و  است  ترامپ 
ناشی  از فرد  عواملی فراتر 

می شود؟
ر  شعا با  لیسم  با گلو =
و   » نیته ر مد ش  گستر «
»انترناسیونالیسم اقتصادی« 
ناسیونالیسم  با  رقابت  به 
می افتد تا بتواند منافع ملی 
کشورها رابه سود »اقتصاد 
آزاد جهانی« تضعیف و یا در 
چارچوب آن بازتعریف کند. 
با کمرنگ شدن منافع ملی 
و تقویت منافع بین المللی، 
تولیدات بومی  قدرت رقابت 
می دهند،  از دست  را  خود 
هویت ملی تضعیف می شود، 
و دولت ها در حد ایالت های 
فدرال جهانی نزول می کنند.
=تغییرات اساسی، جهان 
خته  ندا ا مسیری  به  ا  ر
و  آن  کردن  متوقف  که 
قبلی  مسیر  به  برگرداندن 
مستلزم نیرویی بسیار فراتر 
از آنست که در نظم فرسوده 
و بحران زده ی کنونی وجود 
آمدن  با  که  شوکی  دارد. 
اتحادیه  و  چین  بر  ترامپ 
اروپا وارد شد بزرگتر از آن 
نام  به  مرهمی   با  که  است 
بایدن ترمیم شود. اروپا در 
قلب این تحول قرار گرفته 
و در دو سوی آن آمریکا و 

چین قرار دارند.
نگاهی  با   – حسینی  محمدرضا 
ریاست  انتخابات  بحران  به  عمیق تر 
جمهوری در آمریکا در می یابیم که 
این بحران با وجود تکرارهای رسانه ها، 
نه جنگ داخلی مردم با مردم است 
و نه جنگ ترامپ و بایدن با یکدیگر. 
این بحران درواقع یک بُعد از بحران 
بزرگتری در جهان است که چنین در 
آمریکا نمود پیدا کرده است. همانطور 
از  خروج  شکل  به  انگلیس  در  که 
 )Brexit( اتحادیه اروپا یا برکسیت
خود را نشان داد و در فرانسه تحت 
عنوان نهضت جلیقه زردها، در آینده 
نمونه های  شاهد  نیز  دور  چندان  نه 
مشابهی در دیگر کشورهای اروپایی 
کشورهای  در  ویژه  به  بود  خواهیم 
یورو  در حوزه  مقروض  از حد  بیش 
از قبیل پرتغال، ایرلند، ایتالیا، یونان 

و اسپانیا.
دو دستگی و قطب بندی مردم در 
انتخابات آمریکا و برکسیت انگلیس 
و  موافقت ها  از  بازتابی  حقیقت  در 
مخالفت ها با ایده ای ست که بسیاری 
شدن«  »جهانی  عنوان  با  آن  از 
می کنند.  یاد   )Globalism(
سیاست کلی جناح دموکرات آمریکا 
و  ایده   این  از  طرفداری  جهت  در 
سیاست کلی جناح جمهوریخواه در 
کمی   با  است.  آن  با  مخالف  جهت 

اغماض شاید بتوان گفت که هواداری 
از ترامپ به معنای مخالفت مستقیم 
و یا غیرمستقیم با گلوبالیسم است، 
برکسیت  از  طرفداری  که  همانگونه 
نیز بود. طبق آمار رسمی، در بریتانیا، 
حامیان برکسیت عمدتا در مناطقی 
زندگی می کنند که به سختی از روند 
در  دیده اند،  آسیب  »جهانی سازی« 
حالی که مدافعان ماندن در اتحادیه 
بسر  بزرگ  اروپا عموما در شهرهای 
می برند و صرفا با خدمات در ارتباط 
کشاورزی،  تولید،  با  نه  و  هستند 

دامپروری و ماهیگیری.
جدیدی  ایده  گلوبالیسم  آنکه  با 
نیست چرا جریان ضدگلوبالیسم در 
نکرد؟  ظهور  اینها  از  زودتر  آمریکا 
در  قطب بندی  و  اختالفات  اینکه 
نبوده  شدت  این  به  هیچگاه  آمریکا 
مانند  به دلیل حضور شخصیتی  آیا 
ترامپ است و یا اینکه از عواملی فراتر 

از فرد ناشی می شود؟
تا  آمریکا  که  است  این  واقعیت 
مدت ها نه تنها با گلوبالیسم مشکل 
نداشت بلکه آن را تبلیغ هم می کرد 
زیرا باعث یکه تازی آمریکا در عرصه 
که  زمانی  تنها  و  می شد  جهانی 
)کمتر  آمریکا  رشد  کاهش  متوجه 
رشد  افزایش  و  درصد(  نیم  و  دو  از 
تجاری چین و آلمان )چین حدود ده 
از پنج درصد(  آلمان بیش  و  درصد 
شدند به این نتیجه رسیدند که چین 
بیشتر از هر کشور دیگر از گلوبالیسم 
از  برخی  که  بطوری  برده  سود 
گلوبالیسم  اقتصادی،  تئوریسین های 
را »قطار پُر سرعت توسعه ی چین« 
از آن زمان  نگرانی ها  تعریف کردند. 
گردن  به  وقتی  تقصیر  و  شروع شد 
ایده گلوبالیسم افتاد که مسیری که 
یک  عنوان  به  ظهور چین  به  منجر 
می شود،  آمریکا  با  هم تراز  ابرقدرت 
در  بنابراین  شد.  داده  تشخیص 
مختلف  بنیادهای  و  فکر  اتاق های 
به بحث و بررسی پرداخته و به این 
نتیجه رسیدند که »رشد سریع چین 
سلطه  علیه  محدودکننده  خطری 

بی رقیب آمریکا در جهان« است.
تئوریسین های  نگرانی های  البته 
»ظهور  به  صرفا  گلوبالیسم  مخالف 
محدود  جدید«  ابرقدرت  یک 
نمی شود. موارد دیگری هست که در 

ادامه به آنها اشاره خواهم کرد.
گلوبالیسم چیست؟ جهان چگونه به 
این مرحله بحرانی رسید که برخی آن 
را به عنوان راه حل توصیه می کنند و 

عده ای در مقابل آن می ایستند؟
و  گفته  بسیار  این باره  در  آنکه  با 
به  که  ناچار هستم  باز  شنیده شده 
صورت خالصه و  فهرست وار به آن 

اشاره کنم.
رسمی  اعالم  که  دارند  باور  برخی 
»تاچر-  توسط  گلوبالیسم   تولد 
ریگان« انجام شد که سرآغازی بود بر 
هجوم کارخانجات و تولیدات صنعتی 
به کشورهایی مانند چین و هند که 
و  فراوان  کار  نیروی  وجود  علت  به 
ارزان به کاهش هزینه، کاهش قیمت 
تمام شده، باال رفتن قدرت رقابت و 

در نتیجه سود بیشتر می انجامید.
گلوبالیسم  ظهور  اصلی  علت  اما 
سرمایه داری  انبساطی  ساختار  در 
رشدیابنده«  »سرمایه ی  ماهیت  و 
از  یکی  که  سرمایه«  »پویایی  است. 
اقتصادی است هربار  علل مهم رشد 
خود به عامل بحران تبدیل می شود. 
پیش بینی  مارکس  که  همانگونه 
می کرد سرمایه داری ماهیتی بحران زا 
دارد: بحران ساختارِی »انباشت شدید 
رخ  تولید  ازدیاد  اثر  بر  که  سرمایه« 
عوامل  نتیجه  در  آنهم  )و  می دهد 
متعددی از فبیل اتوماسیون صنعتی، 
کشفیات  و  اختراعات  پژوهش ها، 
تکنولوژیک،  رشد  علمی،  جدید 
منابع  یافتن  هوشمندانه تر،  مدیریت 
بر  است(.  و…  ارزانتر  کار  نیروی  و 
اثر ازدیاد تولید و اشباع بازار، آهنگ 
فروش کند می شود و روند »کاهش 
جبران  برای  می شود.  آغاز  سود« 
کاهش  را  دستمزدها  سود،  کاهش 
می دهند. در نتیجه، قدرت خرید مردم 
کمتر شده و فروش محصوالت کاهش 

بیشتری می یابد. محصوالت تولیدی 
زیاندهی  سراشیب  و  می شوند  انبار 

برای سرمایه دار سرعت می گیرد.
سرمایه دار برای رهایی از این بحران 
جدید  بازارهای  یافتن  به  نیازمند 
مرحله  عنوان  به  گلوبالیسم  و  است 
برای  ایده ایست  سرمایه داری،  بعدی 

بزرگ کردن بازار به وسعت جهان.
گلوبالیسم یعنی آزادسازی تجارت؛ 
یعنی باز کردن فضا برای رشد بیشتر 
سرمایه؛ یعنی تدوین و اجرای قوانین 
مشخصی که تمام جهان را زیر پوشش 
خود بگیرد؛ یعنی ایجاد امنیت تولید 
و فروش؛ یعنی اقتصاد واحد جهانی و 
اتخاذ سیاست های الزم؛ یعنی از بین 
رفتن مرز میان بازارها و تبدیل شدن 
بازار بزرگ جهانی  به یک  آنها  همه 
توسط  که  مشخصی  قوانین  تحت 
کارتل ها و غول های فراملیتی تدوین 

می شود.
ایجاد  هدف  با  شدن  گلوبال  روند 
یک سیستم واحد اقتصادی در تمام 
نقاط جهان بطور یکپارچه، مستلزم 
تغییرات اساسی در ساختار سیاسی 
به  کشورها  و  دولت ها  اقتصادی  و 
با  هماهنگ  مناسبات  ایجاد  منظور 
قوانین گلوبالیست ها است. گلوبالیسم 
و  مدرنیته«  »گسترش  شعار  با 
»انترناسیونالیسم اقتصادی« به رقابت 
با ناسیونالیسم می افتد تا بتواند منافع 
ملی کشورها رابه سود »اقتصاد آزاد 
جهانی« تضعیف و یا در چارچوب آن 
بازتعریف کند. با کمرنگ شدن منافع 
بین المللی،  منافع  تقویت  و  ملی 
تولیدات بومی  قدرت رقابت خود را از 
دست می دهند، هویت ملی تضعیف 
می شود، و دولت ها در حد ایالت های 

فدرال جهانی نزول می کنند.
ضعیف کردن دولت ها یکی از عمده 
گلوبالیسم  به  که  ست  ایرادهایی 
گرفته می شود. دولت ها که به دالیل 
مختلف درگیر مشکالت روزافزون و 
پیچیدگی ها در جامعه خود هستند، 
تسریع  برای  مضاعف  فشار  با  اینک 
می شوند؛  روبرو  گلوبالیسم  روند 

فشاری که دولت ها و مردم را بیش 
قرار  یکدیگر  روی  در  رو  پیش  از 
نهضت  آن  نمونه  بهترین  می دهد. 

جلیقه زردها در فرانسه است.
ترامپ  دونالد  رسیدن  قدرت  به 
در 2۰۱۶ درواقع آغازی بود بر ضد 
روند گلوبالیسم. بحران کرونا بیشتر 
روشن تر  باعث  دیگر  بحران  هر  از 
شد.  گلوبالیسم  ایرادهای  شدن 
حتی  گلوبالیسم  به  نسبت  تردیدها 
زمانی  بود:  این شروع شده  از  پیش 
 2۰۰۷ از  که  اقتصادی  بحران  که 
در آمریکا آغاز و در 2۰۰8 همچون 
و  شد  پخش  جا  همه  به  ویروسی 
بی سابقه  رکود  یک  درگیر  را  جهان 
بحراِن  این  گسترش  علت  کرد. 
سرآغاز  نقدینگی،  بحران  به  معروف 
وابستگی های  به  جهانی  تردیدهای 
مالی و اقتصادی به دیگر کشورها شد 
و نظریه پردازان نسخه »فاصله گذاری 
اقتصادی« را  پیچیدند؛ چیزی شبیه 
در  اجتماعی«  »فاصله گذاری  به 

بحران کرونا.
به  ابتدا  در  که  گلوبالیسم  روند 
طرفداران  و  می تاخت  سرعت 
با  مواجهه  در  داشت  بی شماری 
مختلف،  بحران های  و  مشکالت 
تبلیغات  و  شد  ابهام  و  شک  دچار 
رسانه های  در  گلوبالیست ها  وسیع 
بزرگ و پر مخاطب دنیا روز به روز 
کم اثرتر شد. اجالس نسبتا مخفیانه 
عنوان  با  ژنو،  در  کشور  پنجاه 
»آزادسازی خدمات«، نشست ساالنه 
سویس،  داوس  در  گلوبالیست ها 
نشست   ،)2۰۰۱( دوحه  توافق 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا )2۰۱۱( 
از  برای  نتوانسته  کنون  تا  غیره  و 
میان برداشتن موانعی که بر سر راه 
گلوبالیسم قرار دارد راه حل مناسبی 
آمریکا،  در  عده ای  اینک  بیابد. 
اروپایی  کشورهای  دیگر  و  انگلیس 
از »روند معکوس« یعنی بازگرداندن 
به کشور خود سخن  تولیدی  مراکز 

می گویند.
به  گلوبالیسم  مخالفان  امروز 

وابستگی بیش از حد دیگر کشورها 
اشاره  اقتصادی  ابرقدرت های  به 
کرده و تأکید می کنند که وابستگی 
تامین جهانی«  به »زنجیره  کشورها 
آسیب پذیر می کند  به حدی  را  آنها 
که اندکی تحریم می تواند به نتایجی 

فاجعه بار برای آنها منجر شود.
هفتاد  دهه  در  گلوبالیسمی که 
آنکه  از  پیش  شد  متولد  میالدی 
جهانی  بحران  درگیر  برسد  بلوغ  به 
برکسیت  اثر  بر  سپس  شد،   2۰۰8
به ضعف افتاد و اینک بیماری کرونا 

گریبانش را گرفته است.
در آمریکای  امروز دو نظر متفاوت 

نسبت به گلوبالیسم وجود دارد:
موافقان گلوبالیسم خواهان پذیرش 
تعادل  ایجاد  یعنی  جدید  مناسبات 
و  بوده  پکن  و  واشنگتن  بین  تازه 
معتقد به نظریه »تعادل دوقطبی« در 
اداره ی جهان هستند. آنها در تضعیف 
متحد  جهان  سود  به  ناسیونالیسم 
مشکلی نمی بینند و »انترناسیونالیسم 
اقتصادی« را راه جلوگیری از جنگ ها 

می دانند.
بر  اشاره  با  گلوبالیسم  مخالفان 
شدن«  »جهانی  ضدملی  ماهیت 
دیکتاتوری  یک  ظهور  امکان  و 
چین،  توسط  جهانی  وحشتناک 
»تعادل دوقطبی« را چیزی جز یک 
نمی دانند  عقب افتاده«  »یک قطبی 
جهانی  یک جنگ  بروز  به  فقط  که 
دیگر، برای تثبیت موقعیت این قطب 

و تقسیم جهان منجر خواهد شد.
و  موافق  بحث  از  خارج  اما 
که  هستند  مردم  توده های  مخالف، 
و  هستند  خود  مبهم  آینده  نگران 
سرگردان در میان شعارهای فریبنده 
پوپولیست های چپ و راست و موافق 

و مخالف!
به  را  جهان  اساسی،  تغییرات 
مسیری انداخته که متوقف کردن آن 
و برگرداندن به مسیر قبلی مستلزم 
آنست که در  از  فراتر  بسیار  نیرویی 
کنونی  بحران زده ی  و  فرسوده  نظم 
وجود دارد. شوکی که با آمدن ترامپ 
شد  وارد  اروپا  اتحادیه  و  چین  بر 
بزرگتر از آن است که با مرهمی  به 
اروپا در قلب  بایدن ترمیم شود.  نام 
این تحول قرار گرفته و در دو سوی 

آن آمریکا و چین قرار دارند.
جمهوری  رئیس  جین پینگ  شی 
خلق چین و جو بایدن معاون وقت 

باراک اوباما؛ پکن؛ دسامبر 2۰۱۳
اتحادیه اروپای امروز متزلزل تر از 
زمانیست که به رفرم های پیشنهادی 
وقت  نخست وزیر  کامرون  دیوید 
انگلیس پوزخند می زد. اروپای امروز 
دوقطبی  نامطمئن  اتحادیه  یک  در 
شده بسر می برد بطوری که از یکسو 
سخن  ناتو  مغزی  مرگ  از  عده ای 
فروپاشی  نگران  عده ای  و  می گویند 
در  قطب  دو  هر  و  هستند؛  اتحادیه 
فضای مه آلود حاصل از ناتوانی یورو 
در حل مشکالت محلی بر سر و روی 

یکدیگر می کوبند.
و  بین المللی  مبادالت  رشد 
نیازمند  خارجی  سرمایه گذاری های 
وضعیت  جدیدتریست.  مناسبات 
و  کند  پیدا  ادامه  نمی تواند  سابق 
آزمون ها نشان داد که نظم گلوبالیسم 
پویایی های  پاسخگوی  نمی تواند  نیز 
جدید بین المللی باشد. سرمایه داری  
در مرحله گذار تکوینی خود است و 
هیچکس راه حل مشخصی برای آن 
ندارد و به نظر نمی رسد که بازگشت 
حکومت های  تکرار  و  گذشته  به 
مناسبی  راه حل  بتواند  نیز  آرمانگرا 
آزمون  کردن  طی  با  بی شک  باشد. 
مناسبات جدید  به  متعدد  و خطای 
باید  این گذار  در  اما  خواهیم رسید 
بود.  بزرگ  رخدادهای  چشم انتظار 
رخدادهایی که به خانه تکانی اساسی 
در بسیاری از کشورها منجر خواهد 
شد. این یک واقعیت انکارناپذیر است 
که جهان به یک خانه تکانی نیاز دارد. 
آغاز  آمریکا  از  آیا  تکانی  خانه  این 

خواهد شد؟

برکسیت انگلیس، جلیقه زردهای فرانسه و بحران انتخابات آمریکا؛

 واکنش ناگزیِر آسیب دیدگان
 در برابر گلوبالیسم

دارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
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