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2 ادامه در صفحه

اهمیت پایبندی به نظام حقوقی در دموکراسی ها

هواپیمای  سرنگونی  سالگرد  اولین  در 
با  اینترنشنال«  »اوکراین  مسافربری 
موشک  های سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
از  بسیاری  حقایق  هنوز  که  حالی  در 
سوی مقامات سیاسی و نظامی جمهوری 
اسالمی پنهان مانده، خانواده های شماری 
از جانباختگان در مراسم سوگواری آنها نیز 
به دادخواهی پرداخته و خواستار اجرای 

عدالت شدند. 
جانباختگان  از  یکی  ملک  مریم  پدر 
از  نمایندگی  به  سخنانی  در  فاجعه  این 
که  را  جنایتی  »آمده ایم  گفت  خانواده  ها 
اتفاق  ما  خانواده های  و  ما  بچه های  علیه 
افتاده محکوم کنیم. ننگ به همه آنها که 
این انسان های مظلوم و بی دفاع و بی گناه 
انداختند؛  زمین  به  هوا  از  موشک  با  را 

بر  کردند. مرگ  عامدانه جنایت  نقشه  با 
جنایتکاران! مرگ بر همه جنایتکاران!«

پدر مریم ملک اواخر آذرماه در دادسرای 
قضایی  مقامات  به  خطاب  تهران  نظامی 
»نمی خواهید  بود  گفته  مسلح  نیروهای 
برای روشن شدن حقایق مشارکت کنید. 
یک مشت جنایتکار چطوری ممکن است 
در تحقیقات شرکت داشته باشند؟ چاقو 
چه جوری ممکن است دسته خودش را 
فرمانده  است؟  امکان پذیر  این  آیا  ببرد. 
در  دستش  خودش  که  سپاه  هوافضای 
اجازه  آیا  است  آلوده  ما  عزیزان  خون 
شود؟  انجام  درستی  به  تحقیق  می دهد 
مسئول  که  کسی  مدت  این  در  چرا 
برکنار  کار  از  دارد  را  نظامی  مستقیم 

نشده؟« ....
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2 ادامه در صفحه

نخستین سالگرد فاجعه پرواز۷٥۲
چرا دو دولت باتفنگ و بی تفنگ در ارتکاب

 این جنایت شریک  اند

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

آیا »قانون بد« بهتر از »بی قانونی« است؟ نه! هر دو بد هستند! بهتر بودن »قانون بد« 
از »بی قانونی« مربوط به دوران بدوی جوامع است. دورانی که قانون و نظام حقوقی 
وجود نداشته! وگرنه هیچ جامعه »بی قانون« وجود ندارد که »قانون بد« بهتر از آن 
باشد! این را استمرارطلبان برای توجیه قوانین ضدانسانی همواره مطرح می کردند. 
گویی جامعه ایران بدون گذشته و آینده و فقط در همین موجودیت تحمیلی جمهوری 
اسالمی بسر می برد که اگر این »قوانین بد« و ضدبشری نباشند، جامعه به هرج و 

مرج و »بی قانونی« دچار می شود! ....

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

حجت  االسالم قافی استاد 
حوزه علمیه: 

تحصیل دختران 
توطئه دشمن برای 
ترویج بی حیایی 

است!
از  قافی  محسن  حجت  االسالم 
نشستی  در  علمیه  حوزه های  اساتید 
با عنوان »بصیرت فاطمی« در جمع 
طالب مدرسه علمیه »فاطمه الزهرا« 
را  مشاغل  بعضی  در  زنان  تحصیل 
آن  و  خوانده  »بی عفتی«  مصداق 
»ترویج  برای  دشمن«  »توطئه  را 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس:

تفاوت ۲۷ 
برابری مصرف 

گوشت 
دهک های 

درآمدی

یک وکیل مدافع حقوق بشر 
در بریتانیا:

محافظت از 
دوتابعیتی زندانی 
در ایران وظیفه 
قانونی انگلیس 

است
۱۶ ادامه در صفحه

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )۲0۲(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

به مناسبت 1۷دی 1314؛ تاریخی واقعی
آزادی پوشش زنان در عصر رضاشاه پهلوی

۱2 ادامه در صفحه

سقوط بهشتسقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :کیهان منتشر کرد :

۶ ادامه در صفحه

۱۷ ادامه در صفحه

حه
صف

 9 حه
صف

 ۸

شایع ترین آسیب های 
ورزش دویدن

دالیل درد پوست سر و 
ریشه موها 

بی غیرتی« توصیف کرده است!
او هشدار داد »دشمن بر روی جنگ 
نرم بسیار کار کرده تا بصیرت را از ما 
بگیرد« و »روی مسئله حیا و حجاب 
زنان بسیار کار می کند تا حجاب را از 
از این نقطه ضربه  زنان بگیرد، چون 

خورده است.«

تحریم یا سوء مدیریت؟ اقتصاد و معیشت 
مردم از کدام بیشتر آسیب دید؟!

دولت حسن روحانی طی هشت سال 
»تدبیروامید«  شعار  و  »کلیدداری« 
همواره بر مشکالت اقتصادی کشور و 
افزوده و نمایندگانی که مدعی  مردم 
تشکیل »مجلس انقالبی« بودند نیز بر 
خالف شاخ و شانه کشیدن ها در مسیر 

خواست دولت در حرکت هستند.
اخیر  سال های  در  روحانی  دولت 
حجم زیادی اوراق مالی منتشر کرده 
که سررسید بخش اعظم آنها از سال 
دولت  عهده  بر  یعنی  بعد،  به   ۱4۰۰
سخنگوی  خانلو  است.مژگان  آینده 
الیحه بودجه ۱4۰۰ اعالم کرده، حدود 
مالی  »اوراق  تومان  میلیارد  ۳4۳هزار 
اسالمی« توسط دولت از سال 92 تا 

میانه آذر 99 منتشر شده است.
به بیان دیگر از اولین بودجه دولت 

۷ ادامه در صفحه

خداداد عزیزی: 
خاک بر سر این 
فوتبال اگر کسی 
جز علی کریمی 

رئیس فدراسیون 
شود

۱۰ ادامه در صفحه

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
ترامپ: انتقال قدرت ترامپ: انتقال قدرت ۲۰۲۰ ژانویه بطور منظم  ژانویه بطور منظم 

انجام می شودانجام می شود
۳ ادامه در صفحه

از اعدام احمدرضا جاللی و سفاکی های از اعدام احمدرضا جاللی و سفاکی های 
بیشتر رژیم علیه مردم جلوگیری کنید!بیشتر رژیم علیه مردم جلوگیری کنید!

4 ادامه در صفحه

نامه شهبانو فرح پهلوی به دبیرکل سازمان ملل متحد:تأیید نهایی پیروزی بایدن در کنگره؛ 

ترفندهای جمهوری اسالمی 
برای تسریع بازگشت آمریکا به برجام

یک کارشناس خاورمیانه و گروه های اسالمگرا: یک کارشناس خاورمیانه و گروه های اسالمگرا: 
رژیم ایران احتمااًل در آخرین روزرژیم ایران احتمااًل در آخرین روز  ریاست ریاست 
جمهوری ترامپجمهوری ترامپ دست به انتقام می زند! دست به انتقام می زند!

۱۸ ادامه در صفحه

خداداد عزیزی ستاره فوتبال ایران در 
سال های دور، در مصاحبه های خود با 
رسانه ها در این سال ها همیشه فوتبال 
ایران را آلوده به زد و بند و باندبازی 
و  نگرانی  هیچگونه  بدون  و  دانسته 
مالحظه ای مدیران فوتبال را فاسد و 

اهل زد و بند معرفی کرده است.

عزیزی به شدت معتقد است مافیای 
اخیر  سال  چند  در  ویژه  به  فوتبال 
فوتبال  گردن  دور  را  خود  دست های 
عزیزی  می دهند.خداداد  فشار  کشور 
در  درخشان  سابقه  سال  چندین  که 
تیم ملی ایران و بوندس لیگا آلمان را 

دارد، درباره انتخابات ....

دولت  بودجه  آخرین  تا  یازدهم 
دوازدهم، میزان انتشار اوراق مالی 4۰۰ 

درصد افزایش داشته است.
حسین راغفر در اینباره می گوید که 
دولت بعدی تا سال ۱4۰۳ فقط باید 
بدهی های دولت کنونی را جبران کند: 
از محل   »قطعا منابع درآمدی کشور 

فروش نفت محقق نخواهد شد، ....
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پنهانکاری و مانع تراشی علیه 
روشن شدن حقایق

بر اساس قوانین و مقررات هوانوردی 
ایکائو مربوط به روش ها و دستورالعمل 
بررسی سوانح و حوادث »انکس ۱۳«، 
باید  تحقیقات  در  مسئول  دولت  های 
»گزارش نهایی« آن را در اسرع وقت 
در  ۱2ماه  طی  امکان  صورت  در  و 
دسترس عموم قرار دهد. اگر در این 
مدت نتیجه تحقیقات مشخص نشود و 
نیاز به بررسی بیشتر باشد تحت شرایط 

خاص این زمان قابل تمدید است. 
از ۱۸ دی ماه ۱۳9۸ روز سرنگونی 
این هواپیما تا سه روز بعد که ستاد 
کل نیروهای مسلّح جمهوری اسالمی 
در بیانیه  ای به واقعیت شلیک موشک 
و  نظام  مقامات  تمام  کرد،  اعتراف 
رسانه  های حکومتی بی  وقفه به دروغ 
ادعا می  کردند علت سقوط »نقص فنی« 
بوده است. آنها و همچنین بسیاری به 
در  »تحلیلگر«  و  »کارشناس«  اسم 
اصابت  خارج،  و  داخل  رسانه های 
حتا  و  می  شدند  منکر  را  موشک 
حالی  در  این  می کردند!  »استدالل« 
بود که اغلب مقامات خبر داشتند که 

هواپیما با موشک  های سپاه سرنگون 
شده است! پاک کردن آثار و شواهد در 
محل سقوط با بولدوزر، ضبط تلفن  های 
همراه سرنشینان، تٔاخیر بسیار طوالنی 
تالش  و  سیاه  جعبه  های  تحویل  در 
تحقیقات  برای منحرف کردن مسیر 
فقط بخشی از پنهانکاری و مانع  تراشی   
رژیم ایران علیه روشن شدن حقایق 

است.
همچنان  یکسال  از  بعد  نیز  اکنون 
که خانواده  جانباختگان می  گویند در 
جمهوری اسالمی اراده ای برای روشن 
سوی  از  ندارد.  وجود  حقایق  شدن 
دیگر، عامالن سرنگونی »پرواز۷۵2« 
که  را  ادعا  این  نتوانسته اند  هنوز 
و  »غیرعمدی«  موشک  دو  شلیک 
»خطای انسانی« بوده اثبات کنند. از 
اینها مهمتر، مشخص نیست پیگیری 
دولت   های  برخی  قضایی  و  حقوقی 
و  سوئد  اوکراین،  )کانادا،  مربوطه 

انگلیس که شهروندانی از آنها در بین 
کجا خواهد  به  جانباختگان هستند( 
که  احتمال  و  اراده  این  آیا  و  رسید 
پرونده در دادگاه  های صالح بین المللی 

مطرح شود وجود دارد یا نه.
این میان، جمهوری اسالمی به  در 
عنوان عامل و محل ارتکاب این جنایت 
درست مانند دیگر جنایاتی که مرتکب 
شده قلدری می  کند و پاسخگو نیست. 
نباختگان  جا ده های  نوا خا مید  ا
دخیل  دلیل  به  که  بود  این  ایرانی 
این فاجعه  بودن کشورهای دیگر در 
کشور  تا  هواپیما  سازنده  کشور  )از 
شرکت هواپیمایی و مسافران تبعه ی 
کشورهای مختلف( پرونده این سقوط 
مانند سقوط ها و فجایع مشابه داخلی 

به عنوان »سانحه« بسته نشود!
متهم کردن گروهبان قندعلی 

برای مختومه کردن پرونده 
ترکی  غالمعباس  میان،  این  در 
یک  »تنها  می گوید  نظامی  دادستان 
است«  بازداشت  در  پرونده  متهم 
سایر  و  وثیقه  تودیع  »با  سایرین  و 
آزاد شده اند. زخم  قرارهای مناسب« 
این جنایت زمانی عمیق  تر و دردناک  تر 
قربانی  با ۱۷۶  فاجعه  ای  که  می  شود 

که  و سوگوار  داغدار  خانواده  ده  ها  و 
در  شده،  پاشیده  هم  از  زندگی  شان 
عمل فقط به پای »تقصیر« یک »مأمور 
دون پایه« و »اپراتور« نوشته می شود. 
 2۳ نظامی  منبع  و  کارشناس  یک 
لندن گفت  کیهان  به  دی  ماه ۱۳9۸ 
به عنوان سپر  این هواپیما  از  »سپاه 
انسانی استفاده کرده است.« او توضیح 
داد »در رادار فرق بین موشک کروز 
با هواپیمای مسافربری کاماًل مشخص 
است و انواع کدها و شناسه پرواز وجود 
بین  دارد که در لحظه می شود فرق 
موشک و هواپیمای دوست یا دشمن 
را تشخیص می دهد.« این کارشناس 
افزود: »انداختن قصور به گردن یک 
برای  قندعلی  گروهبان  اعدام  اپراتور 

مختومه کردن پرونده است.« 
قربانیان  خانواده  های  از  شماری 
»پرواز۷۵2« از آن به عنوان »جنایت« 
و  شواهد  اساس  بر  که  می  کنند  یاد 

اسالمی  جمهوری  مقامات  اعترافات 
مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  و 
هوانوردی و تعاریف نظامی، این اقدام 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی می  تواند 
در محاکم بین  المللی قابل طرح باشد.
و  جنگی«  »شرایط  به  اعتراف 
استدالل ارتکاب به »جنایت جنگی«

سپاه پاسداران در سالگرد این حادثه 
جنگی  »شرایط  به  بیانیه  ای  در  نیز 
منطقه« در زمان وقوع اعتراف می  کند. 
فرمانده  حاجی  زاده  امیرعلی  پیشتر 
در  پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی 
این  مورد سرنگونی  در  سخنان خود 
هواپیما به وجود »شرایط جنگی« در 
فراتر  و حتی  کرده  اعتراف  زمان  آن 
سپاه  اقتدار  دادن  نشان  برای  آن  از 
جهت برجسته کردن حمله موشکی 
در  »عین  االسد«  آمریکایی  پایگاه  به 
و  اساس »زد  بر  عراق گفت عملیات 

خورد« طراحی شده بود! 
یک  در  نیز   9۸ دی  ماه   2۱ در  او 
گردن  به  را  قصور  خبری  کنفرانس 
»مسئوالن ذیربط« می  اندازد و می  گوید 
»از دید من موقعی که شرایط جنگی 
می  شود باید پروازها توسط مسئوالن 

ذیربط متوقف می  شد!«
خبرنگار می  پرسد که آیا ]این موضوع 
و  بودید؟«  کرده  اعالم  »شما  را[ 
حاجی  زاده پاسخ می  دهد: »هر مشکلی 
برمی  گردد  مسلح  نیروهای  به  هست 
کشوری  هواپیمایی  سازمان  به  و 
خطا  و  خبط  این  و  ندارد  ارتباطی 
است.  مسلح  نیروهای  مجموعه  در 
دیگری  کسان  بخش  این  مسئول 
بودند و آنها باید این ]توقف پروازها[ 
می  کردند.« فرماندهی  و  مدیریت  را 

مقررات و تعاریف چه می  گویند؟
طبق »پیوست ۱۰۰۸4« مربوط به 
برای عملیات  ارزیابی خطر  راهنمای 
هوایی غیرنظامی در مناطق درگیر یا 
نزدیک به مناطق خطرناک، خطرات 
ناشی از عملیات هوایی غیرنظامی در 
یا  نظامی  درگیری های  که  مناطقی 
تروریستی اتفاق افتاده ممکن است در 
هر زمان و مکان هواپیماها و خطوط 
هوایی را تهدید کنند. به همین علت 
»دولت  ها  می  گوید  روشنی  به  ایکائو 
نهادهای  و  هواپیمایی  شرکت  های  و 
کاهش  برای  باید  همگی  مسئول 
ریسک و خطرات پرواز همکاری کنند 
و اطالعات  شان را با یکدیگر در میان 
بگذارند از ایمنی پروازهای غیرنظامی 

اطمینان پیدا کنند.« 
طبق این تعریف، به روشنی دولت 
»دولت  را  خود  که  روحانی  حسن 
جنایت  شریک  می داند،  بی تفنگ« 
به  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
عنوان »دولت باتفنگ« در ساقط کردن 

هواپیمای اوکراینی است.
یا  و  درگیری  هنگام  دولتی  اگر 
جنگ، پروازهای غیرنظامی و تجاری 
و مسافربری را متوقف نکند مسئول 

است.

علی خامنه ای روز جمعه ۱9 دی ماه 
99 اعالم کرد جمهوری اسالمی اصراری 
به بازگشت آمریکا به برجام ندارد، ولی 
بالفاصله خواهان لغو تحریم ها شد. در 
حقیقت این سخنان علی خامنه ای را 
باید چراغ سبزی برای آغاز مذاکره با 
دولت آینده ایاالت متحده تلقی کرد. 
شرط اول و اساسی برداشته شدن هر 
به  مذاکره  میز  به  بازگشت  تحریمی، 
توافق  احیای  برای  گام  اولین  عنوان 
خروج  با  که  توافقی  است.  هسته ای 
ماه مه سال 2۰۱۸  آمریکا در هشتم 
این  البته  است.  رفته  به کما  میالدی 
هم  آخر  بار  و  نیست،  بار  نخستین 
برای  خامنه ای  علی  که  بود،  نخواهد 
تائید سیاستی، علیه آن صحبت می کند. 
در گذشته نیز شاهد چنین سخنانی از 
سوی رهبر جمهوری اسالمی در رابطه 
با مسائل مختلف از جمله امضای توافق 

هسته ای بودیم و تازگی ندارد.
تالش برای آغاز مذاکرات با آمریکا

علی  جمعه  روز  اظهارات  برخالف 
سخت  اسالمی  جمهوری  خامنه ای، 
در تالش است با هراس افکنی در افکار 
عمومی بین المللی، روند این مذاکرات 
را شتاب بخشیده و دولت آینده آمریکا 
ادای سوگند  از  ژانویه پس  را که 2۰ 
رئیس  جمهوری جدید تشکیل خواهد 
پرونده  که  سازد  وادار  نوعی  به  شد، 
ایران را در همان هفته های اول روی 
میز قرار دهد. اعالم آغاز غنی سازی 2۰ 
درصدی اورانیوم در تاسیسات هسته ای 
فردو، که آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز آن را تائید کرده است، تنها در این 
راستا می تواند معنی پیدا کند. جمهوری 
اسالمی با توجه به اینکه زمان غنی سازی 
اورانیوم تا 2۰ درصد بیش از غنی سازی 
از این مرحله تا 9۰ درصد جهت ساختن 
می خواهد  دارد،  الزم  هسته ای  بمب 
هراس از دستیابی جمهوری اسالمی به 

جنگ افزار اتمی را افزایش دهد.
حتا به گروگان گرفتن نفتکش کره 
جنوبی »هانکوک چیمی« در آب های 
برای  دیگری  ترفند  نیز  فارس  خلیج 
شتاب بخشیدن به روند آغاز مذاکرات 
مسدود  پول های  آزادسازی  هدف  با 
بانک های  در  اسالمی  جمهوری  شده 
کشورهای مختلف است. سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی مدعیست این نفتکش 
حامل ۷2۰۰ تن اتانول را که از بندری 
بود،  هند  راهی  پادشاهی سعودی  در 
به دلیل نقض قوانین زیست  محیطی 
توقیف کرده است. بگذریم که جمهوری 
عمده  ناقضان  از  یکی  خود  اسالمی 
قوانین زیست  محیطی است و وضعیت 
محیط زیست در ایران به ویژه در این 
از مازوت در شرایط  استفاده  با  روزها 
بسیار نامناسبی قرار دارد، کافیست به 
دولت  ربیعی سخنگوی  علی  سخنان 
علی  انداخت.  نگاهی  روحانی  حسن 
به  اشاره  در  گذشته  سه شنبه  ربیعی 
گروگانگیری نفتکش کره جنوبی گفت 
»اگر کسی گروگانگیر باشد، دولت کره 
است که به بهانه  واهی بیش از ۷ میلیارد 

دالر ما را گروگان گرفته است.«
علی ربیعی و دیگر مقامات جمهوری 
اسالمی به خوبی می دانند که اوال حق 
برای  دالر  میلیارد   ۷ این  از  استفاده 
محصوالتی  کلیه  و  دارو  غذا،  واردات 
که شامل تحریم ها نمی شوند را دارند، 
و عالوه بر آن قابل تصور نیست که کره 
جنوبی تا زمانی که تحریم های آمریکا 
برداشته نشوند و نام ایران از فهرست 
سیاه »گروه اقدام مالی« حذف نشود، 
هرگز این پول را به جمهوری اسالمی 
جنوبی  کره  دولت  البته  گرداند.  باز 
برای آزاد ساختن نفتکش خود تالش 
خواهد کرد که مذاکرات برای کاهش 
تحریم ها شتاب بگیرد و دقیقا با همین 
هدف نیز  نفتکش »هانکوک چیمی« 

به گروگان گرفته شده است.
ترفند غنی سازی ۲0درصدی

اورانیوم  غنی سازی  غلظت  افزایش 
برجام  شرکای  دیگر  برای  فرصتی 
بر  خود  فشارهای  که  آورد  وجود  به 
بازگشت  برای  آمریکا  آینده  دولت 
به  مجدد  پیوستن  و  مذاکره  میز  به 
افزایش دهند. اروپایی ها در  برجام را 
دستیاران  با  که  غیررسمی  مذاکرات 

منتخب  جمهوری  رئیس   بایدن  جو 
تسریع  خواهان  داشته اند،  آمریکا 
مذاکرات با جمهوری اسالمی با هدف 
بیانیه  در  برجام شده اند.  به  بازگشت 
برجام  عضو  اروپایی  کشور  سه  اخیر 
این تصمیم  اشاره شده است که  نیز 
بازگشت  استثنائی  »فرصت  می تواند 
آمریکا به برجام را به خطر بیاندازد«. 
چین نیز بازگشت آمریکا به برجام را 
اقدامی مناسب برای جلوگیری از ادامه 
غنی سازی 2۰ درصدی اورانیوم توسط 
جمهوری اسالمی می داند، در حالی که 
روسیه معتقد است نباید این تصمیم 
بدون  و  جدی  را  اسالمی  جمهوری 

بازگشت دانست.
سطح  در  مذاکراتی  میان،  این  در 
در  پیش  هفته  چند  از  غیررسمی 
و  بایدن  جو  دستیاران  بین  نیویورک 
مجید تخت روانچی نماینده جمهوری 
اسالمی در سازمان ملل متحد آغاز شده  
است. انتخاب وندی شرمن مذاکره کننده 
گفتگوهایی  جریان  در  آمریکا  ارشد 
که به امضای برجام منتهی شدند، به 
عنوان یکی از معاونین وزارت خارجه 
آینده را نیز باید در همین راستا دید. 
ریاست  دوران  در  بارها  شرمن  وندی 
جمهوری باراک اوباما در مذاکرات  با 
مجید تخت روانچی و محمدجواد ظریف 
مذاکرات  و می تواند در  داشته  حضور 
نقش  برجام  به  آمریکا  بازگشت  برای 

مهمی داشته باشد.
و  رسانه ها  اسالمی  جمهوری  در 
خطر  از  صحبت  مقامات  از  بسیاری 
اقدام نظامی در روزهای آخر ریاست 
در  می کنند.  ترامپ  دونالد  جمهوری 
سوی  از  آمریکا  کنگره  اشغال  پیامد 
کنونی،  جمهوری  رئیس   هواداران 
ترامپ  دونالد  کابینه  وزرای  از  برخی 
استعفا  سفید  کاخ  در  دستیارانش  و 
دادند و نمایندگان حزب جمهوریخواه 
این  به  گرفته اند.  فاصله  او  از  نیز 
اگر  کنونی  جمهوری  رئیس   ترتیب، 
دیگر  می داشت  قصدی  چنین  هم 
تصمیم  این  که  نیست  موقعیتی  در 
در  ظریف  محمدجواد  کند.  اتخاذ  را 
از  پس  ساعاتی  خود  توئیت  آخرین 
بار  آمریکا  کنگره  ساختمان  اشغال 
دیگر به خطر حمله ای از سوی آمریکا 
»مسئله  می نویسد  و  می کند  اشاره 
نگران کننده این است که همین فرد 
)دونالد ترامپ( از قدرت بدون کنترل 
در راه اندازی جنگ هسته ای برخوردار 
است«. وزیرخارجه جمهوری اسالمی 

میالدی   2۰2۰ سال  روز  آخرین  در 
نیز  پرواز بمب افکن های آمریکایی بر 
فراز آب های خلیج فارس را »دسیسه ای 
برای جور کردن بهانه  جنگ« نامیده 
و افزوده بود »اطالعات به دست آمده 
از عراق نشانگر دسیسه ای برای جور 
محمود  است.«  جنگ  بهانه   کردن 
بسیار  تازگی  به  باز  که  احمدی نژاد 
فعال شده  نیز در کانال تلگرامی اش 
مخرب  جنگ  یک  »وقوع  می نویسد 
خاورمیانه  حساس  منطقه  در  جدید 
و خلیج فارس برنامه ریزی شده و در 
قرار گرفته  قریب الوقوع  اجرای  مسیر 
است«. محمد حجازی جانشین فرمانده 
نیروی قدس نیز مدعیست که پادشاهی 
هستند  مصمم  اسرائیل  و  سعودی 
جنگی با هدف جلوگیری از بازگشت 
آمریکا به برجام راه بیاندازند. جانشین 
فرمانده نیروی قدس در ادامه از دونالد 
ترامپ می خواهد مراقب »ماجراجویی 

و  سعودی  پادشاهی  بحران سازی«  و 
اسرائیل باشد.

تحریک اسرائیل به اقدام نظامی
اصوال  و  جنگ  بحث  کردن  مطرح 
قدیمی  ترفندهای  از  بحران سازی 
وادار ساختن  برای  اسالمی  جمهوری 
به  سکوت  به  معترضین  و  مخالفان 
است.  وضعیت  بودن  اضطراری  بهانه 
به  در سالگرد جنایت شلیک موشک 
اوکراینی و کشته  هواپیمای مسافری 
شدن ۱۷۶ نفر، و در حالی که که کرونا 
روزانه جان چند هزار نفر را می گیرد 
خرید  خامنه ای  علی  این  وجود  با  و 
واکسن از اروپا و آمریکا را ممنوع اعالم 
می کند آنهم در حالی که از چند هفته 
پیش کارزاری مردمی با خواست خرید 
واکسن در جریان است، دمیدن در بوق 
جنگ و اقدام نظامی می تواند دستاویزی 

برای سرکوب باشد.
ارائه طرح در مجلس شورای اسالمی 
نابودی  به  دولت  کردن  مکلف  برای 
اسرائیل تا سال ۱42۰ هم ترفند دیگری 
برای تحریک اسرائیل به اقدامی نظامی 
است. بنی گانتز وزیر دفاع دولت اسرائیل 
در واکنش به این تحریک ها در گفتگو با 
وبسایت خبری »وای نت« گفت وقوع 
»اتفاقاتی« در ارتباط با ایران در آستانه 
تغییر دولت آمریکا محتمل است. آویو 
کوخای رئیس ستاد ارتش اسرائیل نیز 
در روزهای گذشته درباره هر نوع تحرکی 
علیه کشورش چه از سوی جمهوری 
به  موسوم  کشورهای  چه  و  اسالمی 
خبر  و  داده  هشدار  مقاومت«  »محور 
به  اسرائیلی  زیردریائی  یک  حرکت 
سمت آب های خلیج فارس را تائید کرد. 
کوخای در صحبت های اخیرش گفت 
برای  کامل  آمادگی  از  اسرائیل  ارتش 
حمله ای سخت به ایران برخوردار است.

از  گروهی  از سوی  شده  ارائه  طرح 
نمایندگان مجلی شوری اسالمی برای 
سال   2۰ عرض  در  اسرائیل  نابودی 
آینده اگرچه بیشتر به جوک شباهت 
دارد، ولی در هر صورت نگرانی هایی در 
سطح بین المللی و منطقه ای به وجود 
آورده است. در آخرین گزارش »موسسه 
مطالعات راهبردی امنیت ملی اسرائیل« 
که در ابتدای هر سال جدید میالدی 
برای رئیس  جمهوری و مقامات دولتی 
این کشور فرستاده می شود، تهدیدهای 
در  متحدین اش  و  اسالمی  جمهوری 
منطقه در صدر مخاطرات برای امنیت 
اسرائیل قرار دارد. در این گزارش آمده 

است که »محور شیعی- ایرانی« می تواند 
خطری جدی برای امنیت اسرائیل در 

سال 2۰2۱ باشد.
در  سخت  که  اسالمی  جمهوری 
مضیقه مالی قرار دارد در حال استفاده 
از هر ترفندی برای شتاب بخشیدن به 
آزاد  آن  خروجی  که  است  مذاکراتی 
درآمد  میلیارد   ۷۰ از  بیش  ساختن 
نفتی مسدود شده در بانک های خارجی 
است. با توجه به اینکه به گفته عبدالناصر 
همتی رئیس بانک مرکزی در دو سال 
گذشته درآمد حاصل از فروش نفت در 
مجموع کمتر از 2۰ میلیارد دالر بوده و 
دسترسی بانک مرکزی به این منابع نیز 
»بسیار کمتر« بوده، نظام سخت محتاج 
دستیابی به منابع مالی است. منابعی که 
بتوانند بقای نظام و ادامه سیاست های 
ماجراجویانه اش در منطقه را همچنان 

تامین کنند.
احمد رأفت 

ترفندهای جمهوری اسالمی 
برای تسریع بازگشت آمریکا به برجام

=رسانه ها و مقامات جمهوری اسالمی با بزرگنمایی امکان اقدام نظامی علیه ایران تالش 
دارند با ایجاد هراس در جامعه، مخالفان و معترضین را مجبور به سکوت کنند.

از صفحه 1

آیا »قانون بد« بهتر از »بی قانونی« 
است؟ نه! هر دو بد هستند! بهتر بودن 
»قانون بد« از »بی قانونی« مربوط به 
دوران بدوی جوامع است. دورانی که 
نداشته!  وجود  حقوقی  نظام  و  قانون 
وجود  »بی قانون«  جامعه  هیچ  وگرنه 
ندارد که »قانون بد« بهتر از آن باشد! 
این را استمرارطلبان برای توجیه قوانین 
می کردند.  مطرح  همواره  ضدانسانی 
گویی جامعه ایران بدون گذشته و آینده 
و فقط در همین موجودیت تحمیلی 
جمهوری اسالمی بسر می برد که اگر 
این »قوانین بد« و ضدبشری نباشند، 
به هرج و مرج و »بی قانونی«  جامعه 

دچار می شود!
از  پس  آنچه  ارتباط،  همین  در 
انتخابات سوم نوامبر 2۰2۰ در آمریکا 
جنبه های  از  گذشته  بودیم،  شاهد 
در  تأمل  قابل  مبحث  یک  سیاسی، 
مورد آزادی و قانون می گشاید که در 
پشتوانه ی  به  آمریکا  مانند  جامعه ای 
نظام حقوقی و قانون اساسی اش سبب 
نگرانی نیست زیرا این قانون فراتر از 
حزب و فرد، حرف آخر را می زند. در این 
میان، نظام حقوقی دمکراتیک اگرچه 
اجتماعی،  مناسبات  تنظیم  بر  عالوه 

برای تأمین عدالت نیز شکل گرفته اما 
اجرای قانون در برخی موارد الزاما همان 
وجود  مواردی  نیست.  عدالت  اجرای 
دارد که فرد بی گناهی که همه شواهد و 
مدارک علیه وی گواهی می دهند، طبق 
قانون و در یک روند حقوقی عادالنه و 
برخوردار از همه امکانات قضائی محکوم 
می شود. حتا اگر بعدها بی گناهی وی 
به اثبات برسد، خللی در نظام حقوقی 
وارد نمی کند زیرا در محکومیت وی بر 
اساس قانون عمل شده. نظام حقوقی 
همواره اصالح و بهتر می شود اما خود 

را نقض نمی کند.
نیز  آمریکا  اخیر  کشاکش های  در 
می بایست  دمکراتیک  قانونی  مرجع 
درباره ادعای  تقلب بر اساس شواهد 
و مدارک تصمیم می گرفت و گرفت. 
به این تصمیم باید پایبند بود حتا اگر 
از  تقلب  صورت گرفته باشد. اگر غیر 
این باشد و تصمیم گیرندگان بر اساس 
حزبی  منافع  و  احساس  و  تشخیص 
کنند،  عمل  فراقانونی  موضوعات  و 
دموکراسی و نظم حقوقی نقض می شود! 
آمریکا نه رژیم مذهبی و قرون وسطایی 
جمهوری اسالمی بلکه یک دموکراسی 
حقوقی  نظام  به  پایبندی  قویست. 

دمکراتیک در چنین شرایط خطیری 
نقش تعیین کننده  بازی می کند.

این  در  دیگر  تأمل  قابل  نکته ی   
پالتفرم های  و  رسانه ها  نقش  ارتباط، 
آیا  مدیاست.  سوشیال  یا  اجتماعی 
حذف و نادیده گرفتن صدای میلیون ها 
رأی دهنده با نظام حقوقی دموکراسی 
همخوانی دارد؟ آیا این نظام توانسته پا 
به پای رشد سریع این شبکه ها حرکت 
کند؟ آیا بجز قوانین تدوین شده درباره 
اینترنت،  از  استفاده  سوء  و  استفاده 
می تواند  پالتفرم ها  این  خود  مقررات 
حقوق شهروندی از جمله آزادی بیان 
را نقض کند؟ آیا »ادعای تقلب« درباره 
آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
چه  و  عادی  چه  شهروندان  سوی  از 
مقامات سیاسی، جرم و »اغتشاش« و 
»تحریک« است؟! آیا دستگاه قضائی 
یا  است  موارد  این  تشخیص  مرجع 
پالتفرم ها؟  و  شرکت ها  این  مدیران 
دیگر...   حقوقی  تأمالت  بسیاری  و 
از زاویه ی پایبندی به نظام حقوقی 
دمکراسی  از جمله از سوی غول های 
تکنولوژی ها و پالتفرم های جدید است 
که این پرسش ها نه فقط امروز بلکه 

همیشه مهم است!

نخستین سالگرد فاجعه پرواز۷5۲
چرا دو دولت باتفنگ و بی تفنگ در ارتکاب این جنایت شریک  اند

اهمیت پایبندی به نظام حقوقی در دموکراسی ها

۱۷ ادامه در صفحه
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صحن کنگره خالی شد و به تصرف هواداران ترامپ در آمد

نشست کنگره برای تأیید ریاست 
جمهوری بایدن با ورود طرفداران 

ترامپ نیمه تمام ماند

به  معترضان  ورود  =با 
شهردار  کنگره  ساختمان 
حکومت  اعالم  واشنگتن 

نظامی کرد.
و  نیویورک  شهردار   =
دفتر نانسی پلوسی تقاضای 
اما  کردند  ملی  گارد  اعزام 
نگرفت.  قرار  موافقت  مورد 
دستور  ترامپ  بعد  مدتی 
صادر  را  ملی  گارد  اعزام 

کرد.
ب  حز فتر  د ر  د =
واشنگتن  در  جمهوریخواه 
یک »دستگاه منفجره« پیدا 

و خنثی شد.
= معترضان در کانزاس و 
جورجیا هم وارد کنگره های 

ایالتی شدند.
نفر  =گفته می شود یک 
در اعتراضات بر اثر شلیک 

گلوله کشته شده است.
نتایج  سر  بر  آمریکا  در  کشمکش 
ادامه  جمهوری  ریاست  نتخابات  ا
دارد و امروز ۶ ژانویه 2۰2۱ نشست 
مشترک سنا و نمایندگان در کنگره 
آمریکا برای تأیید نهایی آرای الکترال 
کالج )مجمع گزینشگران( با تظاهرات 
و ورود حامیان دونالد ترامپ نیمه تمام 

ماند.
که  درحالی  ژانویه  ششم  چهارشنبه 
نشست مشترک سناتورها و نمایندگان 
ترامپ  معاون  پنس  مایک  ریاست  با 
در جریان بود هزاران نفر از حامیان 
به  اعتراض  در  کنگره  بیرون  ترامپ 
و  کردند  تظاهرات  انتخابات  نتایج 
خواستار لغو نتایج انتخابات در ایاالت 

مورد مناقشه شدند.
حدود یک و ساعت و نیم پس از آغاز 
نشست بسیاری از معترضان به داخل 
کنگره هجوم برده و نیروهای امنیتی 
به سرعت سناتورها و نمایندگان را از 
از صحن کنگره  راه اضطراری  طریق 

خارج کردند.
موریل باوزر شهردار واشنگتن که یک 
دموکرات است از ساعت ۰۶:۰۰ بعد از 
ظهر تا ۰۶:۰۰ صبح حکومت نظامی 

اعالم کرده است.
شهردار  دفتر   MSNBC گزارش  به 
واشنگتن و دفتر نانسی پلوسی رئیس 

خواستار  دو  هر  مجلس  دموکرات 
پنتاگون  اما  شدند  ملّی  گارد  حضور 
وزیر  از  فقط  گفته  و  نکرده  موافقت 

دفاع دستور می گیریم.
پیشتر ژنرال های آمریکایی اعالم کرده 
بودند از هرگونه دخالت در انتخابات 

خودداری خواهند کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
در چند توییت پی در پی از حامیانش 
و  مسالمت آمیز  صورت  به  خواست 
او  کنند.  اعتراض  از خشونت  دور  به 
ما  باشید،  داشته  یاد  »به  تأکید کرد 
حزب قانون و نظم هستیم- به قانون 
و مردان و زنان بزرگ ما در لباس آبی 

احترام بگذارید.«
اعالم  نمایندگان  مجلس  سخنگوی 
کرده گفت نانسی پلوسی به یک مکان 

امن منتقل شده است.
خبرگزاری سی ان ان دونالد ترامپ را 
مقصر »هرج و مرج« معرفی کرده و 
گزارش داده است که یک زن با شلیک 

گلوله کشته شده است.
در میان طرفداران ترامپ تعداد زیادی 
در  خورشید  و  شیر  پرچم  با  ایرانی 
اعتراضات اطراف کنگره حاضر بودند

ی  صدا کنگره  ساختمان  طراف  ا
هنوز  اما  می شود.  شنیده  تیراندازی 
آمار مشخصی از مجروحان احتمالی 

گزارش نشده است.
گزارش  ها حاکیست ترامپ و بایدن و 
معاونان آنها و همینطور سناتورها به 

محل  های امن منتقل شده اند.
پلوسی  نانسی  دفتر  وارد  معترضان 
ایمیل های  خواندن  مشغول  و  شدند 

او هستند
همچنین گزارش شده که یک دستگاه 
دفتر حزب جمهوریخواه  در  منفجره 
در واشنگتن پیدا و خنثی شده است.

اضطراری شدن  با  در آخرین خبرها 
گارد  اعزام  دستور  ترامپ  وضعیت 
ملی را برای حفاظت از کنگره صادر 

کرده است.
هم  جورجیا  و  کانزاس  در  معترضان 

وارد کنگره های ایالتی شدند.
دونالد ترامپ دقایقی پیش در ویدئویی 
که توئیت کرده با تکرار ادعای تقلبی 
ز  ا هستند  مطلع  آن  ز  ا همه  که 
بر  تأکید  با  و  سپاسگزاری  معترضان 
صلح  به  دعوت  را  آنها  قانون  و  نظم 
که  خواست  آنها  از  و  کرد  آرامش  و 

با مسالمت به خانه های خود بروند.
خبرگزاری های بین المللی بطور زنده از 

این رویدادها گزارش می دهند.
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مشترک  نشست  =در 
کنگره با ریاست مایک پنس 
بایدن  جو  شد  اعالم  رسمًا 
انتخاباتی  کالج  رای  با 306 
ترامپ  رای   ۲3۲ مقابل  در 
پیروز شده و رئیس جمهور 

آمریکاست.
=دونالد ترامپ در پیامی 
بطور  اعالم کرد »گرچه من 
نتخابات  ا نتیجه  با  کامل 
تأیید  مرا  حقایق  و  مخالفم 
روند  حال  این  با  می  کنند، 
انتقال قدرت بطور منظم در 
۲0 ژانویه انجام خواهد شد«.

=طبق گزارش ها در جریان 
اعتراضات به نتایج انتخابات 
آمریکا دست  کم چهار در نفر 
در واشنگتن کشته و 5۲ نفر 

بازداشت شدند.
شهردار  باوزر  =موریل 
واشنگتن که یک دموکرات 
آینده  روز   15 برای  است 
»وضعیت اضطراری عمومی« 

اعالم کرد.
ز  ا مر  شو ک  چا =
در  دموکرات  سناتورهای 
»کسانی  گفت،  نی  سخنا
هجوم  کنگره  داخل  به  که 
بردند تظاهرکننده و معترض 
تروریست  بلکه  نبودند، 

داخلی بودند«.
جدال  و  هفته  ها کشمکش  از  پس 

تأیید نهایی پیروزی بایدن در کنگره؛
 ترامپ: انتقال قدرت ۲0 ژانویه بطور منظم انجام می شود

اعتراض هزاران نفر از حامیان ترامپ به نتابج انتخابات ریاست جمهوری 
اطراف کاپیتول )ساختمان کنگره(؛ 6 ژانویه ۲0۲1

سرانجام کنگره آمریکا شامگاه چهارشنبه 
ژانویه  واشنگتن دی سی( ۶  وقت  )به 
در  دی ماه ۱۳99  با ۱۷  برابر   2۰2۱
نشست مشترک سناتورها و قانونگذاران، 
ریاست  انتخابات  الکترال  آرای  نتایج 
جمهوری را تأیید و جو بایدن را بطور 
ششمین  و  چهل  عنوان  به  رسمی 
رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا 

اعالم کرد.
نشست مشترک کنگره روز چهارشنبه 
9۰ دقیقه پس از آغاز با ورود هواداران 
نتایج  به  معترض  که  ترامپ  دونالد 
انتخابات هستند نیمه کاره ماند. با دخالت 
نیروهای امنیتی از جمله گارد ملی و 
اف بی  آی اعتراضات آرام شد و معترضان 
به بیرون ساختمان کاپیتول رانده شدند. 
نشست سناتورها و نمایندگان کنگره 
پس از چند ساعت تأخیر از سر گرفته 
شد و در نهایت مایک پنس معاون دونالد 
ترامپ تأیید نتایج الکترال کالج )مجمع 

گزینشگران( را اعالم کرد.

به این ترتیب بر اساس اعالم مایک 
کالج  رای   ۳۰۶ با  بایدن  جو  پنس، 
انتخاباتی در مقابل 2۳2 رای در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در سوم نوامبر 
2۰2۰ در رقابت با دونالد ترامپ رئیس 
و  رسید  پیروزی  به  کنونی  جمهوری 
از 2۰ ژانویه 2۰2۱ کار خود را بطور 
رسمی در کاخ سفید آغاز خواهد کرد.

ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد 
»گرچه من بطور کامل با نتیجه انتخابات 
مخالفم و حقایق مرا تأیید می  کند، با این 
حال روند انتقال قدرت بطور منظم در 

2۰ ژانویه انجام خواهد شد.«
او افزود: »همیشه گفته ام که به مبارزه 
برای تضمین حقوق رای دهندگان ادامه 
خواهم داد. اگر چه این پایان یکی از 
عالی ترین دوره های ریاست جمهوری 
است اما آغازی بر مبارزه ماست برای 
آنکه آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم.«

در این میان طی ساعاتی که درگیری 
نشست  دوباره  برگزاری  و  کنگره  در 

پالتفرم های  داشت،  ادامه  مشترک 
بوک،  فیس  توییتر،  مانند  اجتماعی 
اینستاگرام، اسنپ چت و حتا یوتیوب 
حساب کاربری ترامپ را محدود یا تعلیق 
کردند و شماری از توئیت های وی را که 
در آنها ادعای تقلب در انتخابات را تکرار 
می کرد و طرفدارانش را به آرامش و صلح 
می خواند،  فرا  قانون  و  نظم  رعایت  و 

حذف کردند.
»فاکس نیوز« گزارش داد، در جریان 
آمریکا  انتخابات  نتایج  به  اعتراضات 
دست  کم چهار در نفر در واشنگتن کشته 

و ۵2 نفر بازداشت شدند.
که  واشنگتن  شهردار  باوزر  موریل 
یک دموکرات است برای ۱۵ روز آینده 
اعالم  عمومی«  اضطراری  »وضعیت 

کرده است.
چاک  نیوز«  »ان بی سی  گزارش  به 
در  دموکرات  سناتورهای  از  شومر 
سخنانی گفت، »کسانی که به داخل 
و  تظاهرکننده  بردند  هجوم  کنگره 
معترض نبودند، بلکه تروریست داخلی 
»اوباش«  را  معترضان  شومر  بودند.« 
خواند و افزود، »این اتفاق خود به خودی 
مسئولیت  از  مهمی  بخش  نداد.  روی 
است. جمهور  رئیس  عهده  بر  آن 

در این میان، وقایع سیاسی آمریکا در 
جریان انتخابات برای مقامات جمهوری 
ساختارهای  تا  شد  فرصتی  اسالمی 
در  ببرند.  سؤال  زیر  را  دموکراسی 
رئیس  روحانی  ارتباط  حسن  همین 
دولت تدبیروامید در سخنانی بی ربط 
اتفاقی  چه  آمریکا  در  »دیدید  گفت 
افتاد؟! آنچه دیدیم نشان داد دموکراسی 
و  است  سست  و  فشل  چقدر  غربی 
بنیان قوی ندارد و متاسفانه علی رغم 
پیشرفت علمی یک آدم پوپولیست آمد 
و چه ضربه های بزرگی به کشورش و 

منطقه ما زد!« 

ش  ر ا گز س  سا ا =بر 
اکنون  فولِی«  »جیمز  بنیاد 
یی  آمریکا  4۲ دست کم 
در  متحده  ایاالت  از  خارج 
هستند  بازداشت  کشور   11
که سیامک نمازی شهروند 
از  یکی  آمریکایی  ایرانی- 

آنهاست.
=سارا لوینسون دختر باب 
لوینسون و دایان فولی مادر 
جیمز فولی که توسط داعش 
کشته شد بطور مشترک از 
یک  خواسته اند  بایدن  جو 
تمام  از  مشترک  بررسی 
به  مربوط  فعال  پرونده های 
شهروندان آمریکایی زندانی 
آغاز  را  آمریکا  از  خارج  در 
کند و اطمینان دهد که فوراً 
با تعیین مسئوالن مشخص 
پیگیری  را  آنها  پرونده 

خواهد کرد.
دولت  ارشد  =مقامات 
اوباما و ترامپ تایید کرده اند 
که پرونده لوینسون توسط 

دونالد ترامپ »قانون لوینسون« را برای مجازات عامالن گروگانگیری 
شهروندان آمریکایی امضا کرد

رابرت لوینسون

جریان  در  وباما  ا دولت 
با جمهوری  اتمی  مذاکرات 

اسالمی کنار گذاشته شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
قانون جدیدی را امضا کرد که هدف 
از آن مجازات گروگانگیران و کمک به 
بازگرداندن شهروندان آمریکایی است 
که خارج از ایاالت متحده به گروگان 

گرفته می شوند.
لوینسون«  »رابرت  نام  به  قانون  این 
سابق  مأمور  او  است.  نامگذاری شده 
سال  از ۱۳  بیش  که  است  اف بی آی 
خانواده  شد.  ربوده  ایران  در  پیش 
لوینسون ابزار امیدواری کرده اند آنچه 
برای هیچ  افتاده دیگر  اتفاق  او  برای 

شهروند آمریکایی پیش نیاید.
نزار زکا شهروند لبنانی- آمریکایی و 
کارشناس فناوری اطالعات که خودش 
در ایران با اتهامات امنیتی به گروگان 
گرفته شده و به زندان افتاده بود پیش 
به  آن  تبدیل  و  این الیحه  امضای  از 
قانون در توییتی نوشت تبدیل الیحه 
»باب لوینسون« به قانون یک پیروزی 
منابع  آن  اساس  بر  که  است  بزرگ 
دولت ایاالت متحده را برای مقابله با 
گروگانگیری و مجازات عامالن آن در 

خارج از کشور تقویت می کند.
بر اساس گزارش بنیاد »جیمز فولِی« 

اکنون دست کم 42 آمریکایی خارج از 
ایاالت متحده در ۱۱ کشور بازداشت 
شهروند  نمازی  سیامک  که  هستند 
از آنهاست. او  ایرانی- آمریکایی یکی 
متهم به همکاری با رژیم های متخاصم 
ایران  در  پیش  سال  پنج  از  و  است 
زندانیست. پدر او باقر نمازی نیز به اتهام 
جاسوسی بازداشت شد و پس از آزادی 

اکنون ممنوع الخروج است.
بایدن  جو  از  فولی«  »جیمز  بنیاد 
می خواهد که ماه آینده پس از مراسم 
سوگند خود به عنوان رئیس جمهوری 
آمریکا به سرعت عمل کند و موضوع 
قرار  خود  سیاست  کار  دستور  در  را 
دهد. جیمز فولِی روزنامه نگاریست که 
در عراق توسط داعش ربوده و کشته 

شد و این بنیاد به نام اوست.
لوینسون  باب  دختر  لوینسون  سارا 
بطور  فولی  مادر جیمز  فولی  دایان  و 
مشترک از جو بایدن خواسته اند  یک 
پرونده های  تمام  از  مشترک  بررسی 
آمریکایی  شهروندان  به  مربوط  فعال 
آغاز  را  آمریکا  از  خارج  در  زندانی 
کند و اطمینان دهد که فوراً با تعیین 
را  آنها  پرونده  مشخص  مسئوالن 

پیگیری خواهد کرد.
خبری  پایگاه  که  بیانیه ای  در  آنها 
گفته اند  کرد  منتشر  را  آن  »هیل« 
بایدن  منتخب  جمهور  رئیس  از  »ما 

شهروندان  که  را  کسانی  می خواهیم 
ما را دستگیر و شکنجه می کنند برای 
آینده  در  گروگانگیری  از  جلوگیری 

پاسخگو کنند.«
نیوز  ای بی سی  شبکه  این  از  پیش 
گزارش داده بود مقامات ارشد دولت 
اوباما و ترامپ تایید کرده اند که پرونده 
لوینسون توسط دولت اوباما در جریان 
مذاکرات اتمی با جمهوری اسالمی کنار 
گذاشته شد.آزادی گروگان ها یکی از 
اولویت های دولت دونالد ترامپ بود که 
موفق نیز عمل کرد. از جمله کسانی که 
با تالش های دولت ترامپ آزاد شدند 
زکا  نزار  سابق،  نظامی  وایت  مایکل 
شهروند لبنانی- آمریکایی و ژیائو وانگ 

پژوهشگر چینی- آمریکایی هستند.
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نامه شهبانو فرح پهلوی به دبیرکل سازمان ملل متحد:
از اعدام احمدرضا جاللی و سفاکی های بیشتر 

رژیم علیه مردم جلوگیری کنید!
ایران  رژیم  به  =»»باید 
جامعه  که  کنید  یادآوری 
بین الملل از انگیزه های شوم 
آن در ارعاب مردم بی دفاع 
ایران آگاه است. این رژیم در 
جهان کنونی به شدت منزوی 
است زیرا آرامش خاطر مردم 
آبروی  و  داخل،  در  را  خود 
نابود  خارج  در  را  ما  کشور 

کرده است.«
پهلوی  فرح  شهبانو  که  نامه ای  در 
دبیرکل  گوترش  آنتونیو  به  خطاب 
درباره  نوشته،  متحد  ملل  سازمان 
شهروند  جاللی  احمدرضا  سرنوشت 
ایرانی- سوئدی ابراز نگرانی شده است. 
شهبانو فرح در این نامه نگرانی خود را 
از اینکه جمهوری اسالمی ممکن است 
حکم اعدام علیه این پژوهشگر را به اجرا 

در بیاورد ابراز کرده است.
سال  چهار  جاللی  احمدرضا  دکتر 
پیش در بهار 9۵ با دعوت رسمی برای 
شرکت در یک کنفرانس دانشگاهی به 
ایران سفر کرد ولی روز  ۵ اردیبهشت 
منتقل  اوین  زندان  به  و  بازداشت 
دیگر  مانند  نیز  جاللی  دکتر  شد. 
زندان های  در  که  دوتابعیتی هایی 
گرفته  گروگان  به  اسالمی  جمهوری 

شده اند،  به »ارتباط با دولت متخاصم« 
و »جاسوسی« متهم شده و بر اساس 
اعدام  به  نیز  واهی  اتهامات  همین 

محکوم شده است.
شهبانو فرح پهلوی در نامه ی خود به 
دبیرکل سازمان ملل با اشاره به اینکه 
به روح اهلل زم نیز که از عراق ربوده و 
ایران منتقل شد همین اتهامات بی پایه 
»اتهام  است:  نوشته  بودند،  زده  را 
در  جاللی  احمدرضا  دکتر  جاسوسی 
هیچ آیین دادرسی بی طرفانه ای قابل 

توجیه نمی بود.«
شهبانو همچنین افزوده است: »باید 
به رژیم ایران یادآوری کنید که جامعه 

در  آن  شوم  انگیزه های  از  بین الملل 
ارعاب مردم بی دفاع ایران آگاه است. 
به شدت  کنونی  جهان  در  رژیم  این 
منزوی است زیرا آرامش خاطر مردم 
خود را در داخل، و آبروی کشور ما را 

در خارج نابود کرده است.«
شهبانو فرح پهلوی در پایان نامه ی 
خود از سازمان خواسته است که برای 
»جلوگیری از سفاکی های بیشتر رژیم 
اسالمی علیه مردم« دخالت کند: »رژیم 
اسالمی باید آگاه شود که نقض جدی 
آن  کامل  بی اعتنایی  و  بشر  حقوق 
از چشم جامعه  عدالت  و  به حقیقت 

بین الملل پنهان نخواهد ماند.«

=وکیل خانواده منصوری: 
در ارتباط با پرونده ابهامات 
پرونده  این  پیرامون  زیادی 
وجود دارد و تا کنون گزارش 
ما  دست  به  اطالعاتی  و 

نرسیده است.
=»دیگر افرادی که با او 
در ارتباط بودند و همچنین 
بازگشت  مانع  که  افرادی 
شدند،  کشور  به  منصوری 
باید احضار شوند و به عنوان 
اطالع  آنها کسب  از  مطلع، 

شود.«
وکیل خانواده غالمرضا منصوری از 
ارائه درخواست تازه ای بر روی پرونده 
رسیدگی به مرگ قاضی منصوری خبر 
این  در  زیادی  ابهامات  گفته  و  داده 
هیچ  دادستانی  و  دارد  وجود  پرونده 
خانواده  و  وکیل  اختیار  در  اطالعاتی 

قرار نمی دهد.
وکیل  طباطبایی  علیزاده  محمود 
خانواده قاضی منصوری از ادامه عدم 
دسترسی وکیل و خانواده به گزارش ها 
مشکوک  مرگ  درباره  اطالعات  و 
گفته  و  داده  خبر  منصوری  غالمرضا 
که »در ارتباط با پرونده ابهامات زیادی 
تا  و  دارد  وجود  پرونده  این  پیرامون 
کنون گزارش و اطالعاتی به دست ما 
نرسیده است بر همین اساس در جهت 
رفع ابهامات، الیحه ای به بازپرس ارائه 
خواهیم داد که در آن الیحه افرادی 
که الزم است برای رفع ابهامات احضار 

شوند را معرفی کرده ایم.«
و  وکیل  گفته  علیزاده  محمود 
با  نتوانسته اند  هنوز  حتی  خانواده 
رومانی  در  اسالمی  جمهوری  سفیر 
صورت  اقدامی  »هیچ  کنند:  مالقات 
نگرفته است. قرار بود مالقاتی با سفیر 
رومانی در تهران داشته باشیم که اعالم 
شد سفیر تغییر خواهد کرد و باید با 

سفیر جدید مالقات داشته باشیم.«
وکیل خانواده منصوری با بیان اینکه 
پرونده  این  پیرامون  زیادی  »ابهامات 
وجود دارد« تأکید کرده که »تا کنون 
گزارش و اطالعاتی به دست ما نرسیده 
است. حتی اموال و اجناسی که همراه 
قاضی منصوری بوده به دست خانواده 
نرسیده است. از بازپرسی به ما گفته 
شد که اموال را به وزارت امور خارجه 
تحویل داده اند در صورتی که به وزارت 
امور خارجه مراجعه کردیم و گفتند به 
آنها تحویل داده نشده است. بنابراین 

ابعاد تازه ای از پرونده مرگ قاضی منصوری؛
 همراهی یک زن با او در رومانی تأیید شد

ابهامات بسیاری وجود دارد و ما در حال 
بررسی این ابهامات هستیم.«

وکیل پرونده تأیید کرده که یک زن 
در رومانی همراه غالمرضا منصوری بوده 
است اما درباره هویت او اطالعاتی نداده و 
فقط گفته مشخصات این زن در پرونده 
وجود دارد و این زن و »دیگر افرادی که 
با او در ارتباط بودند و همچنین افرادی 
کشور  به  منصوری  بازگشت  مانع  که 
عنوان  به  و  شوند  احضار  باید  شدند، 
مطلع، از آنها کسب اطالع شود و بعد 
از اینکه بازپرس اطالعات را جمع آوری 
کرد، متهمان قضیه مشخص شوند و 

تحقیقات انجام شود.«
علیزاده طباطبایی گفته که خواسته ی 
خانواده برای احضار شهود و افراد مطلع 
با ارائه الیحه ای به بازپرس انجام خواهد 
گرفت: »در جهت رفع ابهامات، الیحه ای 
به بازپرس ارائه خواهیم داد که در آن 
الیحه افرادی که الزم است برای رفع 
ابهامات احضار شوند را معرفی کرده ایم و 
توضیحاتی خدمت بازپرس ارائه داده ایم. 
کسانی که ایرانی هستند باید به کشور 
احضار شوند، کسانی هم که در خارج 
از کشور هستند، بازپرس می تواند برای 
انجام تحقیقات به خارج برود و اطالعات 

کسب کند.«
پیشتر برادر غالمرضا منصوری نیز 
و  کرده  رد  را  او  خودکشی  احتمال 
گفته بود: »جرم اتهامی به اندازه ای نبود 
که ایشان نگران باشد، اگر نگران بود، 
برای بازگشت به کشور تالش نمی کرد؛ 
برادرم کلیت دستگاه قضایی که چندین 
سال در آن خدمت کرد را قبول داشت و 
جمهوری اسالمی را محرم می دانست و 
هیچ نگرانی برای ورود به کشور نداشت 
و اصرار داشت که به کشور بازگردد؛ بر 
همین اساس نباید غیرمنصفانه بگوییم 

که ایشان خودکشی کرده است.«
او تأکید کرده که »اصاًل چه دلیلی 
داشت که ایشان خودکشی کنند اگر 
دادستان  که  همانطور  داشت  تمایل 
نیاید.  می توانست  بود،  گفته  رومانی 
کند،  خودکشی  می خواهد  که  کسی 
خودش را به سفارت معرفی نمی کند.«

غالمرضا منصوری قاضی بازنشسته 
بازپرس  لواسانات،  بخش  اجراییات 
و  دولت  کارکنان  دادسرای   9 شعبه 
در  رسانه  و  فرهنگ  دادسرای  قاضی 
پرونده فساد کالن اقتصادی و پولشویی 
اکبر طبری معاون پیشین قوه قضاییه، 
با اتهام دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی 
روبرو بود. او پس از آنکه در دومین جلسه 
رسیدگی به پرونده اکبر طبری نام اش 
اعالم شد، از کشور »متواری« و خبرهای 

مربوط به او در رسانه ها برجسته شد.
روزنامه نگاران  از  تعدادی  همزمان 
از کشور در  ایرانی در داخل و خارج 
شناسایی  را  او  اجتماعی  شبکه های 
و  قضات  جمله  از  او  گفتند  و  کرده 
مقامات قوه قضاییه بوده که فشارهای 
به  زیادی  قضایی  و  امنیتی  روانی، 
روزنامه نگاران تحمیل کرده است. برخی 
از روزنامه نگاران با توجه اعالم حضور او 
در خارج از کشور خواستار شکایت از 
وی در مراجع قضایی بین المللی برای 

فشار و آزار روزنامه نگاران شدند.
غالمرضا  قاضی  روز  دو  گذشت  با 
منصوری با انتشار ویدئویی بدون آنکه 
بگوید در کدام کشور است اعالم کرد 
برای درمان و بطور قانونی از چند ماه 
اروپا  از کشور خارج شده و در  پیش 
بسر می برد. او در این ویدئو اعالم کرد 
و  بازخواهد گشت  ایران  به  زودی  به 
پرونده  در  که  اتهاماتی  از  دفاع  برای 
اکبر طبری به او وارد شده در دادگاه 
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با  بیانیه ای  در  =سپاه 
این ادعا که پاسداران چهار 
سپر  را  خود  »جان  دهه 
کرده اند«  ایران  ملت  بالی 
گفته »این اتفاق تلخ در پی 
ماجراجویی های ضدانسانی 
و اقدامات تروریستی آمریکا 
در منطقه به وقوع پیوست«!

=روحانی در جلسه هیات 
دولت این ادعا را تکرار کرد 
که »هواپیما به خطا و اشتباه 
اما  قرار گرفت«  مورد هدف 
به نقش دولت در وقوع این 
فاجعه به دلیل عدم ممنوعیت 
در  غیرنظامی  پروازهای 
»شرایط جنگی« اشاره نکرد.
ایکائو  نین  قوا =طبق 
تامین  به  موظف  »دولت« ها 
امنیت آسمان هر کشورند و 
در شرایط جنگی و درگیری 
نظامی و حوادث طبیعی مثل 
پروازهای  باید  آتشفشان 
مسافربری و تجاری را متوقف 

کنند.
سرنگونی  فاجعه ی  سالگرد  در 
توسط  اوکراینی  مسافربری  هواپیمای 
انقالب  پاسداران  سپاه  موشک  های 
اسالمی، این نهاد حکومتی در بیانیه  ای 
اعالم کرد »ماجراجویی های تروریستی 

آمریکا این اتفاق تلخ را رقم زد.«
انقالب  پاسداران  سپاه  بیانیه  در 
۱۷دی ماه  چهارشنبه  که  اسالمی 
به  اشاره  بدون  شده  منتشر   ۱۳99
آمده  موشک   با  هواپیما  »سرنگونی« 
سقوط  حادثه  از  یکسال  گذشت  »با 
هواپیمای مسافربری اوکراینی که پس 
تروریستی  جنایت  و  ماجراجویی  از 
موشکی  ضربه  آن  متعاقب  و  آمریکا 
به پایگاه تروریست ها در عین االسد و 
شرایط جنگی منطقه رخ داد؛ همچنان 
و  غم  ایران  ملت  عزیز  فرزندان  فراق 
همگان  دل های  در  را  عمیق  اندوهی 

گذاشته است.«
در این بیانیه با اشاره به اینکه سپاه 
دهه  چهار  اسالمی  انقالب  پاسداران 
ایران  ملت  بالی  سپر  را  خود  »جان 
کرده اند« آمده »بار سنگین فراق فرزندان 
عزیز ایران بسیار سخت و اندوهبار است و 
این اتفاق تلخ که در پی ماجراجویی های 
ضدانسانی و اقدامات تروریستی آمریکا 
در منطقه به وقوع پیوست بار دیگر اوج 
خباثت و کینه توزی استکبار جهانی علیه 
جمهوری اسالمی و ملت ایران را به اثبات 
رساند و قلب های مردم شهیدپرور ایران 

را جریحه دار و  اندوهگین کرد.«
در بخشی از این بیانیه همچنین ادعا 
شده است که »سپاه نهادی برخاسته از 
بطن مردم و خادم، پیشمرگ، همدرد و 
شریک غم و شادی هموطنان است«. در 
ادامه آمده است که »مردم فهمیم ایران 
با درک و تحمل سختی های ناشی از 
دشمنی ها و توطئه های  نظام سلطه و 
استکبار، مصمم تر از گذشته در پی کنار 
زدن دشمنان از مسیر پرافتخار و آینده 
درخشان فراروی بوده و انتقام سخت از 
آنان نیز دستور کار پاسداران انقالب و 
مجاهدان مؤمن امت اسالمی خواهد بود.«

در این بیانیه چند نکته وجود دارد 
که یکی از آنها اعتراف مجدد به »شرایط 
اجازه ی حرکت  و  جنگی« در منطقه 
دیگر  مسئله ی  است.  »پرواز۷۵2«  به 
اینکه  سپاه پاسداران با گذشت یکسال 
از این جنایت، مقصر شلیک  موشک از 
تهران را  »آمریکا« عنوان کرده! این نهاد 
نظامی- عقیدتی که با هدف حفاظت از 
نظام و صدور انقالب اسالمی تشکیل 
شده، همچنین توقع دارد مردم درک 
و  دشمنی  از  ناشی  »سختی ها  کنند 

توطئه نظام سلطه« است!
همزمان حسن روحانی نیز در جلسه 

هیات دولت خواسته است »تمامی افرادی 
که در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی 
قصور داشتند محاکمه شوند.«روحانی 
برای توجیه سه روز پنهانکاری و دروغ در 
مورد سرنگونی هواپیما ادعا کرد »هواپیما 
به خطا و اشتباه مورد هدف قرار گرفت« 
و »در آغاز برای ما روشن نبود که حادثه 
چیست روز جمعه گزارشات کامل آمد و 
روشن شد شرایط چه بوده است. از همان 
وقت به مسئوالن گفتیم هرچه هست به 
مردم اعالم کنید همان روز هم گفتیم 
مسببین این حادثه باید در یک دادگاه 

عادالنه محاکمه شوند.«
او با بیان اینکه بر محاکمه مسببین 
این واقعه »اصرار داریم« گفت »حتماً قوه 
قضاییه این کار را خواهد کرد. قوه قضاییه 
همه عاملین این حادثه را مورد محاکمه 
قرار می دهد که این محاکمه برای ما مهم 
است؛ افراد اگر قصور یا کوتاهی کردند یا 
هر چیز دیگری همه زوایای مسئله باید 
روشن شود و مردم مطلع شوند که امر 
چگونه بوده و دولت همه تالش خود را 

در این یکسال انجام داده است.«
به  که  گفت  همچنین  روحانی 
بازماندگان »به ازای هر نفر ۱۵۰ هزار 
دالر خسارت می دهیم و در این شرایط 
برای ما سخت بود اما در عین  حال ۳۰ 
میلیون دالر تهیه شد تا این بخش از 
مسئله را حل و فصل کنیم اما این به 
معنای این نیست که تاثیر در محاکمه 
بگذارد محاکمه با دقت انجام می گیرد.«

این سخنان در حالیست که پس از 
یکسال هنوز هیچ نکته ای از فاجعه ی 
جنایتکارانه از سوی جمهوری اسالمی 
روشن نشده است! روحانی می گوید »بر 
محاکمه عادالنه مسببین حادثه سقوط 
اما  داریم«  تاکید  اوکراینی  هواپیمای 
واقعیت این است که دولت وی نیز از 
عوامل روی دادن »حادثه سقوط« است! 
طبق قوانین ایکائو »دولت« ها موظف به 
تامین امنیت آسمان هر کشورند و در 
شرایط جنگی، که مقامات بارها به آن 
متوسل شده اند تا خود را بدون تقصیر 
امروز سپاه  بیانیه ی  نشان دهند و در 
»شرایط  به  اسالمی  انقالب  پاسداران 
است،  شده  اشاره  منطقه«  جنگی 
وظیفه و مسئولیت دولت هاست که در 
»شرایط  و  نظامی  درگیری های  زمان 
جنگی« و همچنین هنگام روی دادن 
حوادث طبیعی مثل آتشفشان، پروازهای 

مسافربری و تجاری را متوقف کنند.
نوردی  ا هو لمللی  بین ا زمان  سا
چارچوب  در   )ICAO ( غیرنظامی 
قوانین موجود نقش  ها و مسئولیت های 
و  هواپیما  و  هوایی  خطوط  دولت  ها، 
نهادهای بین  المللی را در رابطه با خطرات 
احتمالی پروازهای غیرنظامی در حریم 
هوایی ملّی کشورها روشن کرده و هر 
دولتی مسئول تامین امنیت حریم هوایی 
آن کشور است. این تهدید شامل مواردی 
مثل درگیری مسلحانه، ابرهای ناشی 
موشکی  آزمایش  های  آتشفشان  ها،  از 

و پرتاب راکت  ها و موشک  ها می  شود.
طبق »پیوست ۱۰۰۸4« از راهنمای 
هوایی  عملیات  برای  خطر  ارزیابی 
غیرنظامی در مناطق درگیر یا نزدیک 
به مناطق خطرناک، خطرات ناشی از 
عملیات هوایی غیرنظامی در مناطقی که 
درگیری های نظامی یا تروریستی اتفاق 
افتاده، احتمال دارد در هر زمان و مکان 
هواپیماها و خطوط هوایی تهدید شوند. 
به همین علت ایکائو به روشنی می  گوید 
و  هواپیمایی  شرکت  های  و  »دولت  ها 
نهادهای مسئول همگی باید برای کاهش 
ریسک و خطرات پرواز همکاری کنند 
با یکدیگر در میان  و اطالعات  شان را 
بگذارند از ایمنی پروازهای غیرنظامی 

اطمینان پیدا کنند.«
هدف  با  انسانی  سپر  از  استفاده 
اموال  و  نیروها  به  از حمله  جلوگیری 
اساس  بر  که  می  گیرد  نظامی صورت 
 Counter  « آن  به  نظامی  تعریف 
اساس  بر  می  گویند.   »-Targeting

ماده 2۳  بند 2  مقررات ۱9۰۷ الهه، 
کنوانسیون سوم و ماده 2۸ کنوانسیون 

چهارم ۱949 ژنو، »بند 4 ماده ۱2« و 
»بند ۷ ماده ۵۱« پروتکل اول الحاقی 
به کنوانسیون های ۱949 ژنو، استفاده از 
سپر انسانی با هدف جلوگیری از حمله 
به نیروها و اموال نظامی منع شده است.

کیفری  دیوان  اساسنامه  همچنین 
بین المللی نیز استفاده از سپر انسانی 
را ممنوع اعالم کرده است. در »بخش 
2۳ جـزء ب بنـد 2 ماده ۸ اساسـنامه 
دیـوان، بهره بردن از حضور سکنه یا افراد 
غیرنظامی، برای مصون داشتن نقاط، 
مناطق یا نیروهای نظامی خاص در مقابل 
عملیات نظامی« هنگام مخاصمه  های 
از مصادیق جنایت جنگی  بین  المللی 
هواپیمایی  می  رود.پرواز۷۵2  شمار  به 
دی   ۱۸ سحرگاه  اوکراین  بین المللی 
۱۳9۸ )۸ ژانویه 2۰2۰( اندکی پس از 
برخاستن از فرودگاه »خمینی« هدف 
دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت 
و در حوالی تهران سقوط کرد و ۱۷۶ 
سرنشین آن که عمدتا از کشورهای ایران 
و کانادا و اوکراین بودند جان باختند.

 در سالگرد سقوط 
پرواز۷5۲، سپاه 
پاسداران انقالب 
اسالمی با اعتراف 
به »شرایط جنگی 

منطقه« مقصر 
شلیک  موشک از 
تهران را آمریکا 

می داند!

خبر  بعد  روز  شد.چند  خواهد  حاضر 
در  منصوری  قاضی  موقت  بازداشت 
استرداد  برای  رومانی  بخارست  شهر 
به ایران منتشر شد. غالمرضا منصوری 
در هتلی در نزدیکی سفارت جمهوری 
اسالمی در بخارست اسکان داده شده 
بود. بر اساس اطالعاتی که کیهان لندن 
به دست آورده، او با سفارت جمهوری 
در  حتی  و  بود  ارتباط  در  اسالمی 
سفارت بعد از گفتگو با مامورین محلی، 
تلفنی با شخص سیدابراهیم رئیسی نیر 
تماس گرفته و از او خواسته بود »راه 
حل مناسبی برای این قضیه بیابد که 

نه سیخ بسوزد و نه کباب«.
در  بود  گفته  فراری  قاضی  گویا 
صورتی که جمهوری اسالمی از محاکمه 
او صرف نظر کند آماده است به تهران 
بازگردد. وی گویا تهدید کرده بود که 
اگر در اروپا بماند و پرونده محاکمه او 
برای آزار و شکنجه روزنامه نگاران به 
جریان بیافتد »حقایقی را بیان خواهد 
اسالمی  جمهوری  نفع  به  که  کرد 

نخواهد بود.«
بر  مبنی  خبری  بعد  روز  چند 
هتل  در  منصوری  قاضی  »خودکشی 
منتشر  بخارست«  در  اقامتش  محل 
شد. قاضی منصوری از طبقه پنجم هتل 
به البی هتل سقوط  محل سکونتش 
کرد و جان سپرد. این خبر سپس به 

»مرگ مشکوک« تبدیل شد.
ابعاد مرگ قاضی منصوری همچنان 
قاضی  برادر  که  آنطور  و  مانده  مبهم 
منصوری  خانواده  وکیل  و  منصوری 
خارجه  وزارت  می دهند  توضیح 
امنیتی  نهادهای  اسالمی،  جمهوری 
و قوه قضاییه هیچگونه همکاری برای 
مرگ مشکوک  روشن شدن حقیقت 

غالمرضا منصوری انجام نمی دهند.
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گفتگویی به یاد رامش؛ آنگونه که بود و آنچه آرزو داشت ... سالگی   1۷ در  =رامش 
خواسته ی  بر  بنا  بود  قرار 
تحصیل  ادامه  برای  پدرش 
در رشته پزشکی و جراحی 
اما  برود  دانشگاه  به  مغز 
در  خرم  عطااهلل  با  آشنایی 
یک مهمانی و خواندن یک 
تغییر  را  او  سرنوشت  آواز، 
داد. وی به برنامه »گلها«ی 
و  شد  دعوت  ایران  رادیو 
نخستین ترانه خود را به نام 

»پرستو جان« اجرا کرد.
محبی  آذر   - رمضان زاده  فیروزه 
نام هنری »رامش« در  با  تهرانی که 
از  یکی  است،  شده  شناخته  ایران 
خواننده های  محبوب ترین  و  بهترین 
از  پیش  پاپ  موزیک  طالیی  عصر 
آبان   22 متولد  رامش  بود.  انقالب 
تهران،   پاستور  خیابان  در   ۱۳29
چندی پیش )۱۰ آذر ۱۳99( بر اثر 
ایست قلبی در لس آنجلس درگذشت.

در  تهرانی  محبی  ناصر  پدرش 
می کرد  کار  مهرآباد  فرودگاه  گمرک 
و مادرش اقدس اعتصامی نوه پروین 
اعتصامی زنی تحصیلکرده، شاعرپیشه 

و روشن بین بود.
رامش در ۱۷ سالگی قرار بود بنا بر 
خواسته ی پدرش برای ادامه تحصیل 
به  مغز  جراحی  و  پزشکی  رشته  در 
عطااهلل  با  آشنایی  اما  برود  دانشگاه 
خرم در یک مهمانی و خواندن یک 
آواز، سرنوشت او را تغییر داد. وی به 
برنامه »گلها«ی رادیو ایران دعوت شد 
و نخستین ترانه خود را به نام »پرستو 

جان« اجرا کرد.

آوازخوانی  مشوق  همیشه  مادرش 
خواهر  گیتی  گفته  به  ولی  بود  وی 
وارد  که  نخست  ماه های  در  رامش، 
عرصه ی هنر و خوانندگی شده بود هر 
جا که می رفت پدرش او را همراهی 

می کرد.
مدل موی او که به مدل »رامشی« 
 afro آفرو  موی  همان  شد  مشهور 
دختران  که  است  فرفری  موی  یا 
را در دهه  آمریکایی آن  سیاهپوست 
۶۰ و ۷۰ میالدی مد کردند و با آنجال 
دیویس از مدافعان حقوق شهروندی 
ذهن ها  در  آمریکا  در  سیاهپوستان 
هنرمندی  که  رامش  بست.  نقش 
سختگیر در تولید سبک و ترانه هایش 
تنظیم های  و  شیوه ها  به  همواره  بود 
خاص عالقمند بود. در کارنامه هنری 
»آدمک«،  آلبوم های  جمله  از  او 
»دریا دریا«، »تهمت«، »داغ داغ« و 

»سنگسار« ثبت شده است.
در   ۵۷ انقالب  از  پیش  رامش 
لندن بود و با وقوع انقالب به آمریکا 
سال  در  هنرمند  این  کرد.  مهاجرت 
نام های  به  ترانه  دو  و ۱۳۵9   ۱۳۵۸
»گفتگوی سبز« و »تهرون« اجرا کرد 
که شعر و آهنگ  ترانه » تهرون« را 

خودش نوشت.
وی پس از۱۶ سال سکوت در سال 
در  را  سوم«  »جهان  آلبوم   ۱۳۷4
آمریکا با همکاری فرید زالند، اردالن 
ایرج جنتی عطایی و شهیار  سرفراز، 

قنبری منتشر کرد.
نام  به  را  آلبوم خود  آخرین  رامش 
در  همینجاست«  معشوق  »رومی - 
داریوش  همکاری  با   ۱۳۸۱ سال 

اقبالی و فرامرز اصالنی عرضه کرد.
برای  و  رامش  یاد  به  لندن  کیهان 

آشنایی بیشتر با زندگی و فعالیت های 
تهرانی  محبی  گیتی  با  وی  هنری 
خواهر بزرگتر رامش و سمیرا دخترش 

گفتگو کرده است.
رامش  زنده یاد  محبی،  =خانم 
در دوران انقالب و پس از آن کجا 

زندگی می کرد؟
صدا  آذر  را  او  البته  ما  که  -رامش 
می کردیم چون در لندن خانه داشت 
سه چهار ماه در سال برای استراحت 
و دیدار دوستانش به آنجا می رفت، در 
دوران انقالب هم در لندن بود و بعد 

از انقالب همانجا ماند.
از  که  دخترم  دو  و  مادرم  و  من 
برای  نداشتیم  خبر  انقالب  وقوع 

به   ۱9۷9 اوت  حوالی  برادرم  دیدن 
سانفرانسیسکو آمدیم ولی پدرم همراه 
کار  مادرم  و  پدر  برای  خانمی  که 
می کرد در خانه  اش در قیطریه ماند. 
بعد از انقالب یک شب به خانه پدرم 
حمله کردند، دست و پایش را بستند، 
تمام اثاثیه خانه  اش را بردند و خانه را 
ضبط کردند! صبح روز بعد شوهرم که 
مثل هر روز به پدرم سر می زد دید که 
خانه خالیست و پدرم دست و پا بسته 
در یک اتاق قفل شده رها شده. بعدها 
پسرعمویم به خانه پدرم سر زد و دید 
خانوار  چند  اتاق ها  از  هریک  در  که 
زندگی می کنند، در استخر هم دیگ 
و قابلمه  انداخته بودند! پسرعموی من 
می پرسد شما که هستید، که گفتند: 
»ما از طرف بنیاد مستضعفان اینجا در 
خانه رامش زندگی می کنیم!« بعدها 
یک  بجایش  و  کردند  خراب  را  آنجا 
همه  و  ساختند  طبقه  آپارتمان سی 

طبقاتش را فروختند.
ما هم بعد از انقالب تصمیم گرفتیم 
برادرم  نزد  سانفرانسیسکو  در  مدتی 
بمانیم که بعد از مدتی قضیه سفارت 
آمریکا در تهران و گروگانگیری اتفاق 
شدیم.  ماندگار  آمریکا  در  ما  و  افتاد 
همان زمان، رامش هم به آمریکا آمد 

و به ما ملحق شد.
=آیا رامش در آن سال ها فعالیت 

هنری داشت؟
-در آن دوران احمد مسعود صاحب 
کاباره تهران به رامش پیشنهاد اجرای 
این  و  کرد  قبول  رامش  داد.  برنامه 
همکاری تا دو سال ادامه داشت. چند 
از  خوانندگان  از  تعدادی  با  کنسرت 
جمله دو خواننده زنده یاد مهستی و 
شادروان فرزین و آقای ستار اجرا کرد 

و همزمان به برنامه های کاباره تهران 
هم می رسید.

محمد  بدانید  که  است  جالب 
خردادیان برای اولین بار رقص خود را 
با برنامه رامش شروع کرد. او پیشنهاد 
اجرای  با  تهران  کاباره  در  که  کرد 
را  رامش  و همسرش جنی،  او  رقص 

همراهی کند.
تا  تهران  کاباره  با  رامش  همکاری 
۱9۸2 ادامه داشت. آهنگ های قبلی 
با  البته  می کرد،   بازخوانی  را  خود 
تلویزیون جام جم به مدیریت منوچهر 
بی بیان و همچنین ساسان کمالی هم 
همکاری  میالدی   ۸۰ سال های  در 

کرد.

=همکاری او با دیگر هنرمندان 
موسیقی پاپ چگونه بود؟

تا  دی سی  واشنگتن  از  -رامش 
آمریکا  نقاط  بیشتر  در  و  تگزاس 
با  و  می کرد  برگزار  کنسرت 
ستار،  جمله  از  مختلف  خواننده های 
و جمیله در  و شهره  شهرام شب پره 
رفت و آمد بود. در سال های ۷9 تا ۸2 
با داریوش، ستار و خانم جمیله مرتب 
کنسرت داشتند؛ در کاباره تهران هم 
با آقای شهرام شب پره و شماعی زاده 

آواز می خواند.
=گویا رامش و فریدون فرخزاد 

هم ارتباط نزدیکی با هم داشتند.
-بله، رامش آنقدر با فریدون فرخزاد 
با او  نزدیک بود که تا آخرین لحظه 
تماس داشت. فریدون هم مرتب با او 
در ارتباط بود؛ چه از آلمان و چه از 
کشورهای دیگر؛ تا اینکه او را کشتند.
=آیا رامش ازدواج هم کرده بود؟

-بله، زمانی که در لندن بود با یک 
از  بعداً  ازدواج کرد که  انگلیسی  مرد 
بچه دار  هیچوقت  او  شدند؛  جدا  هم 
نشد ولی دو دخترم سمیرا و مهسا را 
مثل فرزندان خودش دوست داشت و 
همیشه با او بودند. البته اگر رامش با 
خصوصی  بسیار  داشته  رابطه  مردی 

بوده و به ما نمی گفت.
=در طول سال هایی که فعالیت 
را  خود  زندگی  نداشت،  هنری 

چطور تأمین می کرد؟
-پس انداز داشت، یک آپارتمان هم 
در اسپانیا داشت که وقتی به آمریکا 
آمد آپارتمان لندن و اسپانیا را اجاره 
داد. پولی هم با خودش از ایران آورده 
بود و آن را در چرخش خرید و فروش 
خانه گذاشته بود ویا اینکه سود پولش 

سه خواهر؛ گیتی، رامش، سیمین
را می گرفت.

=نظرش درباره اوضاع ایران چه 
بود؟

دوست  بسیار  را  وطن اش  -رامش 
سیاست  وارد  هیچوقت  ولی  داشت 
نشد. همیشه منتظر فرصتی بود که 

دوباره به ایران برگردد.
دلیل  جایی  در  رامش  =ولی 
ممنوع  به  اعتراض  را  سکوت خود 
اعالم  ایران  در  زنان  صدای  شدن 

کرده بود.
زمانی  تا  می گفت  همیشه  -بله، 
مجبور  ایران  در  خواننده  زنان  که 
سکوت  هم  من  هستند  سکوت  به 
می کنم و بعد از آخرین کنسرت اش به 

این سکوت عمل کرد. همیشه امیدوار 
بود که بتواند یک روز به ایران برگردد؛ 
می گفت وقتی ایران آزاد شود اگر ۸۰ 
ساله هم باشم به ایران بر می گردم و 
برای پشتیبانی از زنان ایران به روی 

صحنه می روم.
کناره گیری  می شود  =گفته 
اجرای  یک  در  اقبالی  داریوش 
در  رامش  زنده یاد  با  مشترک 
از  یکی   13۷5 شهریور  کنسرت 
فعالیت  از  او  کناره گیری  دالیل 

هنری بوده.
که  ادیتوریوم  شراین  کنسرت  -در 
اشاره می کنید بلیت ها همه به فروش 
اختالفی  بودند،  آمده  بود، همه  رفته 
اختالف  نبود،  داریوش  و  رامش  بین 
داریوش با کنسرت گذارها بود، رامش 
که  حاال  کرد  اعالم  صحنه  روی  هم 
را  ایشان  جور  من  نیامده  همکارم 
می کشم و برنامه را به تنهایی بسیار 
بودم  آنجا  در  خودم  کرد؛  اجرا  عالی 
رامش  کنسرت،  آن  از  بعد  دیدم.  و 
خود  حریم خصوصی  به حفظ  مایل 
نداشت.  جنجال  به  عالقه ای  و  بود 
قبل از آن کنسرت هم یکی از اشعار 
فرامرز اصالنی  با داریوش و  را  موالنا 
اجرا کرده بود. در همان سالن با ابی، 
ستار و شهرام شب پره در سال ۱9۸۸ 
کنسرت داشت؛ همینطور با مهستی، 
در  کنسرت  یک  هم  فرزین  و  ستار 

سال ۱9۸۷ اجرا کرده بود.
=افسردگی رامش شایعه بود؟

-در سال 2۰۱۶ که مادرم درگذشت 
به  چون  شد  گوشه گیر  یکسالی  آذر 
وقت  هر  بود؛  وابسته  بسیار  مادرم 
لحظه  یک  می آمد  اینجا  به  لندن  از 
که  مادر  نمی شد.  جدا  مادرمان  از 

می گفت  همیشه  آذر  درگذشت، 
مادرم نمرده. این حالت بعد از یکسال 
برطرف شد. او زن بسیار شوخی بود، 
بسیار  دوستان  و  بود  معاشرت  اهل 
مثل  هنرمندانی  با  داشت،  خوبی 
نسرین، ستار و شهرام شب پره و شهره 
تماس داشت، با گوگوش مرتب تلفنی 
صحبت می کرد، با حمیرا هم هر روز 

تلفنی صحبت می کرد.
=موضوع همجنسگرایی هم در 

مورد رامش مطرح شده…
می کنم.  تکذیب  را  موضوع  -این 
اینها همه شایعه است. شقایق، کسی 
که گفته می شود پارتنر ایشان است، 
نسبت فامیلی بسیار دوری با ما دارد 

رامش  برنامه های  مدیر  عنوان  به  که 
برگزاری  از  آذر  هنری  کارهای  تمام 
کنسرت تا طراحی لباس در اختیار او 
و شوهرش بود. آنها دوستی صمیمی 
یا آذر  ما  با   با هم داشتند و همیشه 

بودند.
نام  به  ویدئویی  پیش  =چندی 
اجتماعی  شبکه های  در  رامش 

آواز  سالمندی  در  که  شد  منتشر 
می خواند…

در  معلم  یک  خانم  آن  -خیر، 
هم  دخترش  و  خودش  است؛  ایران 
عذرخواهی  و  تکذیب  را  موضوع  این 
کردند. اتفاقا رامش هم بعد از انتشار 

این ویدئو با او تماس گرفت.
*****

در ادامه ی این گفتگو، سمیرا دختر 
خواهرزاده ی  و  تهرانی  محبی  گیتی 
می گوید:  و  می پیوندد  ما  به  رامش 
نبود  سن  روی  که  موقعی  »خاله  ام 
خانه  در  همیشه  داشت  دوست 
دوستان  با  یا  بگوید  جوک  بخندد، 
باشد؛ هیچوقت عصبانی و جدی نبود، 
هیچوقت بد دیگران را نمی گفت؛ اگر 
هم بدگویی کسی را می شنید دوست 
موضوع  نحوی  به  یا  بشنود  نداشت 

صحبت را عوض می کرد.«
من  »خاله  می دهد:  ادامه  سمیرا 
خداباور بود، مادربزرگ ما هم همیشه 
مثل  من  خاله  می خواند،  دعا  و  نماز 
زیبا  ادیان  همه  می گفت  مامانم 
هستند، عاشق همه ادیان باشید، خود 
به  ما، و  را مسلمان می دانست، مثل 

ادیان دیگر هم احترام می گذاشت.«
می کند:  اضافه  رامش  خواهرزاده 
این مدت که خاله  ام درگذشت،  »در 
افراد زیادی از ایران به ما خبر داده  اند 
که خاله به آنها کمک های مالی کرده 
بود و ما خبر نداشتیم؛ از پول خرید 
یا  بی پول  پسر  یک  برای  دوچرخه 
پرداخت اجاره خانه و کمک عیدی به 
خانواده های فقیر؛ او دست و دلباز بود، 
اگر کسی از او تقاضای کمک می کرد 
بدون تأخیر کمک می کرد و به کسی 

هم نمی گفت.«
تأکید  بغض  با  پایان  در  سمیرا 

مهم  بسیار  آذر  خاله  »برای  می کند: 
از دست  را  ایرانی خود  اصل  بود که 
می گفت  ما  به  همیشه  ندهیم؛ 
شده  اید  بزرگ  آمریکا  در  می فهمم 
را  خود  ایرانی  اصالت  هیچوقت  ولی 
دلیل من  به همین  ندهید.  از دست 
نگه  را  خود  ماندن  ایرانی  خواهرم  و 

داشته ایم.«

رامش در آمریکا با خواهرزاده هایش سمیرا و مهسا

رامش و خواهرش گیتی رامش در کنارخانواده ویگن، رامش، پدر رامش
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ر  و د نخستین  =
ی  ر جمهو ی  یم ها تحر
اسالمی ایران در سال ۲0۲1 
ایرانی  شرکت   13 شامل 
در  شرکت   4 همچنین  و 
انگلیس  آلمان،  کشورهای 

و چین است.
مدیر  سجده  =مجید 
»دریا  نقل  و  حمل  شرکت 
آریا« که زیرمجموعه گروه 
کشتیرانی جمهوری اسالمی 
است در فهرست تحریم های 

آمریکا قرار گرفت.
اتهام  به  =این شرکت ها 
پشتیبانی مالی از تروریسم 
نظامی  شبه  گروه های  و 
تسلیحات  درآمد  منبع  و 
کشتار جمعی تحریم شدند.

دفتر کنترل دارایی های وزارت خارجه 
 ۵ سه شنبه  روز   )OFAC( آمریکا 
 )۱۳99 دی ماه   ۱۶(  2۰2۱ ژانویه 
شمار دیگری از شرکت های ایرانی و 
خارجی و یک شخص مرتبط با بخش 
صنایع فلزی جمهوری اسالمی ایران 

را تحریم کرد.
به گزارش وبسایت وزارت خزانه داری 
»حافظ  نقل  و  حمل  شرکت  آمریکا 
پاسارگاد،  فوالد  مجتمع  دریا«،  آریا 
فوالد  مجتمع  ویان،  فوالد  مجتمع 
مجتمع  خزر،  فوالد  شرکت  گیالن، 
فوالد روهینا جنوب، شرکت تولیدی 
نورد صنعتی و ساختمانی فوالد یزد،  
مجتمع  غرب،  البرز  فوالد  مجتمع 
صنعتی  مجتمع  اسفراین،   صنعتی 
سیرجان،   ایرانیان  فوالد  بناب،   فوالد 
ایرانیان زرند و شرکت  شرکت فوالد 

 تحریم 1۷ شرکت ایرانی و خارجی 
صنایع  با  مرتبط  شخص  یک  و 

فلزی جمهوری اسالمی ایران

مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع 
مستقر  )میدکو(  خاورمیانه  معدنی 

در ایران.
ی  ژ لو تکنو چینی  کت  شر و  د
پینگمی«  »کیفنگ  کربنی  د  ا مو
و  گرافیتی  الکترودهای  عرضه کننده 
ماینینگ«،  »وورلد  صنایع  شرکت 
پروژه های »جی ام آی« در هامبورگ و 
شرکت مهندسی »جی  اِم  آی« مستقر 
در انگلستان نیز در فهرست تحریم ها 

قرار گرفتند.
مدیر   » سجده »مجید  همچنین 
آریا« که  »دریا  نقل  و  شرکت حمل 
زیرمجموعه گروه کشتیرانی جمهوری 
اسالمی است در فهرست تحریم های 

آمریکا قرار گرفت.
آمده  خزانه داری  وزارت  بیانیه  در 
بخش فلزات ایران یکی از منابع مهم 
اسالمی  جمهوری  رژیم  برای  درآمد 
رژیم  فاسد  رهبران  برای  که  است 
تولید می کند. جمهوری  ایران ثروت 
اسالمی با این درآمدها طیف وسیعی 
از فعالیت های شیطانی خود از جمله 
و  جمعی  کشتار  تسلیحات  گسترش 
ابزار تحویل آنها، پشتیبانی از گروه های 
تروریستی خارجی و تأمین مالی آنها 
را پیش می برد. از سوی دیگر رژیم 
ایران مرتکب انواع نقض حقوق بشر در 

داخل و خارج از ایران می شود.
خزانه  داری  وزیر  منوچین  استیون 
آمریکا در همین ارتباط گفت »رژیم 
ایران همچنان به دنبال حمایت مالی 
از گروه های تروریستی و تالش برای 
دستیابی به سالح های کشتار جمعی 
منابع  قطع  به  آمریکا  دولت  و  است 

درآمد آن ادامه می دهد.«
بخش فارسی سفارت مجازی آمریکا 
ایرانی  نام همه شرکت های  ایران  در 
و خارجی را که در این فهرست قرار 

گرفتند منتشر کرده است.

سقوط بهشتسقوط بهشت
خاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهیخاندان پهلوی و روزهای پایانی ایران پادشاهی

ترجمه رضا تقی زادهترجمه رضا تقی زادهاندرو اسکات کوپراندرو اسکات کوپر

قیمت : قیمت : ٣٥٣٥ پوند پوند ++ هزینه بسته بندی و  پستهزینه بسته بندی و  پست
کتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان خریداری کردکتاب سقوط بهشت را تنها از کیهان لندن می توان خریداری کرد

کیهان منتشر کرد :کیهان منتشر کرد :
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ادامه دارد

به هرحال، چون این گونه اختالف 
نظرها در بیشتر استانها وجود  داشت 
که  خراسان  استان  در  بخصوص  و 
رئیس  باتمانقلیچ  سپهبد  تیمسار 
سابق ستاد ارتش با سمت استاندار و 
نایب التولیه آستان قدس رضوی انجام 
وظیفه می کرد و  اختالفات ایشان با 
آقای جواد شهرستانی مسؤول سازمان 
آب و برق و همچنین برادر ایشان که 
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان 
حزب  پشتیبانی  از  دو  هر  و  بود 
ایران نوین برخوردار بودند، به صورت 
زننده ای درآمده بود، موضوع، حضور 
اعلیحضرت گزارش شد و به عرضشان 
رساندم که حاال که در سراسر کشور 
برنامه های عمرانی در حال پیشرفت 
نمایندۀ  به عنوان  استاندارها  و  است 
استان  در  دولت  اول  نفر  و  پادشاه 
پرچمدار این برنامه می باشند، آیا بهتر 
نیست برای صاحب منصبان بازنشسته، 
سمت های دیگری در نظر گرفته شده 
و به جای آنان افراد واجد شرایط و با 
انرژی و صالحیت داری انتخاب شوند 
تا این سمت ها فقط جنبۀ تشریفاتی 
نداشته باشد؟ فرمودند نظر ما هم صد 
در صد همین است. شما بررسی کنید 
و اگر الزم هست تغییری در روش 

انتخاب استاندارها بدهیم.
من موضوع را به اطالع نخست وزیر 
ساندم و با موافقت ایشان در ظرف 
دو ماه لیستی از افراد متعددی که 
واجد شرایط به نظر می رسیدند، تهیه 
کیانپور  غالمرضا  دکتر  مانند  شد. 
دکتر  ملی،  اقتصاد  وزارت  معاون 
قاسم معتمدی معاون وزارت بهداری، 
مهندس یمین افشار رئیس سازمان 
برق ایران و کسانی از این قبیل که 
آشنایی به نحوۀ کار دولت و برنامه ریزی 
داشتند و از لحاظ تحصیالت، دانش 
کار، تجربه و خوشنامی مورد توجه 
بودند. البته لیست نهایی کاندیداها 
با افرادی که در ابتدا مورد نظر قرار 
گرفته بودند، تفاوت کلی داشت ولی 
به هرحال، اهمیت قضیه در این بود 
که سمت استانداری از صورت مقامی 
و  داشته  تشریفاتی  جنبۀ  فقط  که 
گذراندن  و  استراحت  برای  محلی 
دوران بازنشستگی باشد، خارج شده 
بود و کسانی که به این سمت انتخاب 
باید تمام  می شدند می دانستند که 
کمک  جهت  در  را  خود  امکانات 
بردن  پیش  و  استان  سازمانهای  به 
برنامه های عمرانی و رفاهی به کار بندند 
و این نحوۀ انتخاب از آن تاریخ به بعد 

مبنای کار قرار گرفت.
موضوع  مدت،  این  تمام  در  البته 
قانون  به  مربوط  لوایح  گذراندن 
انجمن های شهر و انجمن های استان 
و شهرستان در کمیسیونهای مختلف، 
پی گیری می شد و تا آخر سال تقریباً 

مراحل نهائی خود را طی می کرد.
از  استفاده  برای  سال،  پایان  در 
تعطیالت عید و معاینات طبی، چند 
هفته ای به اروپا رفتم و یک روز صبح 
دوست  بودم،  نیمه خواب  هنوز  که 
آقای  بزرگوارم  و  مهربان  همیشه 
اردشیر زاهدی که در آن زمان وزیر 
پس  و  کرد  تلفن  بود،  خارجه  امور 
آیا مایلی  از احوالپرسی، سؤال کرد 
به پستی که من قبال در آنجا بودم 
)منظورشان سفارت ایران در آمریکا 
اگر دستور  بروی؟ جواب دادم  بود( 
افتخار  کمال  با  است،  اعلیحضرت 
قبول می کنم ولی هرگاه نظر خودم 
را بخواهند ترجیح می دهم در جایی 
که هستم باقی بمانم و کارهای اساسی 
را که شروع کرده ام به جایی برسانم؛ 
و به این صورت صحبت ما به پایان 
کردیم.  خداحافظی  هم  با  و  رسید 
چند روز بعد که در حال مراجعت به 
تهران، در رم توقف کوتاهی داشتم، 
دکتر عزت اهلل  عاملی که در آن زمان 
معاون وزارت کشور بود تلفن کرد و 
اظهار داشت امروز در وزارت خارجه 
بودم و شنیدم شما برای تصدی پست 
سفارت، به واشنگتن خواهید رفت و 
خواستم تبریک بگویم. سؤال کردم 
دارند؟  اطالع  نخست وزیر  آقای  آیا 
جواب داد خیر. بالفاصله به آقای هویدا 
تلفن کردم و تمام مذاکرات با آقای 
اردشیر زاهدی را برایشان بازگو کردم. 
ایشان گفتند من اطالعی ندارم ولی 
این موضوع مسلماً به علت مرحمت 
اعلیحضرت به تو است و االن در حال 
و  شاهنشاه هستم  به حضور  رفتن 
خواهم پرسید و نتیجه را به تو اطالع 
خواهم داد. فردای آن روز تلفن کردند 
و گفتند اعلیحضرت فرمودند اشکالی 
واشنگتن  به  دیگری  ندارد. شخص 

اعزام شود.

وقتی به تهران مراجعت کردم، دوستانم 
مرا  داشتند  اطالع  جریان  این  از  که 
درستی  کار  گفتند  و  کردند  سرزنش 
نبوده که پیشنهاد سمت جدید را قبول 
نکرده ام زیرا مسلماً اعلیحضرت از این 
کار عصبانی خواهند شد و نتیجۀ خوبی 
برای من نخواهد داشت. به همین جهت 
در اولین شرفیابی، ماجرا را به طور کامل 
به حضورشان بازگو کردم و دیدم کامال 
از طرف دوستانم  برخالف نظراتی که 
هم  خیلی  اعلیحضرت  بود،  ابراز شده 
مرا مورد محبت قرار دادند و فرمودند 
است.  بسیار جای خوشوقتی  ما  برای 
زیرا در گذشته افراد برای رفتن حتی به 
کابل، سر و دست می شکستند و واسطه 
را  واشنگتن  و حاال شما  می تراشیدند 
هم رد می کنید. به هرحال، این موضوع 
گذشت ولی دوست عزیز و بزرگوارم آقای 
اردشیر زاهدی تا مدت ها از من دلخوری 
داشتند که چرا موضوع را به نخست وزیر 
خبر داده ام در حالی که من وظیفۀ خود 
می دانستم که اقدامی بدون اطالع رئیس 

دولت انجام ندهم.
اوج  در  محمدرضاشاه  سال،  این  در 
گرفتاریهای  کلیه  داشت.  قرار  قدرت 
سالهای اولیۀ سلطنت و مشکالت سیاسی 

و اقتصادی پشت سر گذاشته شده بود. 
برنامه های انقالب سفید چنان حرکت و 
جنبشی در تمام شئون مملکت به وجود 
آن  از  قبل  سال  ده  در  که  بود  آورده 
حتی خوشبین ترین اشخاص انتظار آن 
را نداشتند. هفته ای نبود که سران یکی 
از کشورها برای جلب حمایت و  دوستی 
شاهنشاه به ایران نیاید و کمتر کشوری 
و  شاهنشاه  از  بازدید  تقاضای  که  بود 
شهبانو را نداشته باشد. تمام مخالفین 
داخلی سرکوب شده بودند و مملکت 
از امنیت و آرامش کامل برخوردار بود 
این  تمام  که  ولی خواص می دانستند 
پیشرفت ها و امنیت، به وجود شخص 
محمدرضاشاه بستگی پیدا کرده است و 
هرگاه سانحه ای برای پادشاه اتفاق بیفتد 
تمام مملکت دچار اغتشاش و هرج و مرج 
خواهد شد و عقل سلیم حکم می کند که 
باید پیش بینی هرگونه واقعه ای را کرد 
بخصوص این که چند بار نیز به جان 
پادشاه سوء قصد شده بود و نجات یافتن 
ایشان بیشتر به معجزه شباهت داشت. 
به هرحال، شنیده می شد که فکرهایی 
در جهت یافتن جانشینی برای به دست 
گرفتن زمام امور در روز مبادا در جریان 
است. در چنین اوضاع و احوالی بود که از 
نخست وزیری اطالع دادند تا در جلسه ای 

شرکت کنم.
این جلسه تحت ریاست نخست وزیر 
با شرکت آقایان عبداهلل انتظام و وزرای 
مشاور و آقایان  مهندس شریف امامی و 
مهندس عبداهلل ریاضی رؤسای مجلسین 
سنا و شورای ملی تشکیل شد. آقای 
هویدا به اطالع شرکت کنندگان رساندند 
که در اجرای اوامر همایونی طرحی برای 
به عنوان  شهبانو  علیاحضرت  انتصاب 
نیابت سلطنت تهیه شده است که در 
این جلسه مطرح می شود تا آقایان هرگاه 
نظری داشته باشند اعالم کنند و از آقای 
دکتر ناصر یگانه وزیر مشاور خواستند که 
طرح مربوطه را قرائت کنند. مفاد طرح 
از این قرار بود که هرگاه قبل از آنکه 
واالحضرت ولیعهد به سن بیست سالگی 
برسند سانحه ای برای شاهنشاه پیش 
آید، علیاحضرت شهبانو تا زمان رسیدن 
واالحضرت ولیعهد به سن قانونی، زمام 
امور را تحت عنوان نایب السلطنه به دست 

خواهند گرفت.
هرکدام  مجلسین  رؤسای  آقایان 
و  کردند  عنوان  را  نظراتی  و  سؤاالت 

اظهار نظر شد که تصویب چنین امری  
احتیاج به اصالح قانون اساسی دارد که 
آن نیز باید در مجلس مؤسسان انجام 
تشکیل  مقدمات  باید  بنابراین  گیرد. 
پس  کرد.  فراهم  را  مؤسسان  مجلس 
از مذاکراتی که در این باره شد، مقرر 
انتخابات مجلس شورای  گردید چون 
ملی و مجلس سنا در پیش می باشد لذا 
بهتر است که انتخابات مجلس مؤسسان 
نیز همزمان با آنها برگذار شود و وزارت 

کشور ترتیب انجام این کار را بدهد.
انتخابات در ایران

= حاال که موضوع انتخابات پیش 
آمد، ممکن است به طور کامل جریان 
برگذاری انتخابات را توضیح دهید. 
زیرا این موضوع بیش از هر مطلب 
دیگر مورد توجه مردم می باشد چون 
این قضیه،  در پشت ظاهر  همیشه 
جریانات دیگری نیز اتفاق افتاده است.

ـ مطمئنم هر توضیحی بدهم شک و 
تردید مردم در مورد نتیجۀ انتخاباتی که 
در زمان من انجام شد، برطرف نخواهد 
گردید. این مطلب هم غیر عادی نیست 
مجلس  انتخابات  موضوع  اصوال  زیرا 
است  تازه  پدیدۀ  یک  ما  مملکت  در 

که بعد از صدور فرمان مشروطیت در 
زمان مظفرالدین شاه، در صحنۀ سیاسی 
ایران پیدا شده و اگر به عقب برگردیم 
می بینیم که از ابتدای تاریخ ایران، یعنی 
ادارۀ  پیش،  سال  هزار  هفت  از  بیش 
فرمانروای  سلطان  به دست  مملکت  
خودرأی و مطلق العنانی بود که با زور 
و قدرت تمام منویات خود را به ملت 
و  شور  به  لزومی  و  می نمود  تحمیل 
مشورت و رأی ملت نمی دید. حتی بعد 
به وجود  و  فرمان مشروطیت  از صدور 
گفته  که  دوره هایی  در  مجلس  آمدن 
انتخابات به صورت  اندازه ای  می شود تا 
خوبی انجام گرفت، نحوۀ اجرای آن با 
نحوه ای که امروز در دنیا متداول است 
کامال متفاوت بود و بعد از آن نیز همیشه 
نظر پادشاه و یا دولت در مورد انتخاب 
افراد، مالک عمل قرار می گرفت و مردم 
می دیدند که رأی دادن و یا رأی ندادن 
آنها اثری در انتخاب وکالی مجلس ندارد 
و عمال بازیچۀ دست دولت ها می باشند. 
بنابراین نسبت به اصل موضوع انتخابات 
بی تفاوت شده بودند و آن را نمایشی 
می دانستند که هرچند وقت یک بار از 
طرف دولت به راه می افتد و دستگاهی 
به نام مجلس شورای ملی تشکیل می شود 
و به خواسته های پادشاه و یا دولت جنبۀ 
قانونی می دهد. این باور عمومی هنوز هم 
از بین نرفته و تصور نمی کنم تا زمانی 
که تمام ارکان دموکراسی در کشور ما 
بطور صحیح پا نگیرد و موضوع تفکیک 
قوا و ایجاد دادگستری مستقل به نحوی 
که در کشورهای پیشرفته وجود دارد 
برقرار نشود بتوان این نحوۀ فکر را در 
مورد انتخابات از بین برد. به همین جهت  
اطمینان دارم توضیحات من نیز با سوء 
ظن و شک و تردید مواجه خواهد شد و 
مورد قبول قرار نخواهد گرفت. به هرحال 
برای ضبط در تاریخ و استفادۀ کسانی 
که عالقمند به موضوع باشند بدون پرده 
جریاناتی را که من شخصاً مسؤول و یا 
شاهد آن بودم و از آن اطالع داشتم برای 
شما بازگو می کنم ولی مسلماً جریانات 
مورد  در  مسائل  این  کنار  در  دیگری 
انتخاب نامزدهای انتخاباتی وجود داشته 
است که دیگرانی که مسؤول بوده اند باید 

دربارۀ آن توضیح بدهند.
حاال برویم بر سر مطلب اصلی یعنی 
نحوۀ برگذاری انتخابات مجلس شورای 
ملی، مجلس سنا و مجلس مؤسسان 

آن دوره.
یک روز اطالع دادند که جلسه ای 
در کاخ نیاوران در حضور شاهنشاه 
تشکیل خواهد شد و دستور جلسه 
مذاکره دربارۀ انتخابات آینده خواهد 
بود. شرکت کنندگان در این جلسه، 
عبارت بودند از آقای هویدا نخست 
دبیر  عطاءاهلل خسروانی  آقای  وزیر، 
کل حزب ایران نوین، آقای پروفسور 
یحیی عدل دبیر کل حزب مردم و من 

به عنوان وزیر کشور.
هویدا  آقای  جلسه،  ابتدای  در 
به عرض رساندند که چون انتخابات 
مجلسین شورای ملی و سنا در پیش 
است و باید احزاب خودشان را آماده 
کنند لذا آقایان شرفیاب شده اند تا 
شاهنشاه نظریاتشان را در این مورد 

بیان فرمایند.
اعلیحضرت فرمودند که ما در مورد 
انتخابات نظر خاصی نداریم و انتخابات 
آزاد است و هر کسی می تواند شرکت 
کند و البته احزاب باید سعی کنند 
که  نمایند  معرفی   را  کاندیداهایی 
مورد قبول مردم بوده و رأی بیاورند 
و رو به من کردند و فرمودند وزارت 
کشور امین صندوق است و باید دقت 
آزادی  کمال  در  انتخابات  که  کند 
انجام گرفته و مردم رأی خود را بدون 
آقای  بریزند.  صندوق  در  مزاحمت 
نخست وزیر گفتند احزاب خودشان 
آماده  انتخابات  در  شرکت  برای  را 
کرده اند ولی البته قدرتشان در نقاط 
مختلف متفاوت است و هرچند برای 
تمام حوزه های انتخابیه کاندیدا معرفی 
خواهند کرد ولی به طوری که آقایان 
اظهار می دارند، حزب ایران نوین حد 
کاندیدای  نفر  در حدود ۱۸۰  اکثر 
زمینه دار در حوزه های مختلف دارد 
و کاندیداهای قوی حزب مردم بیش 
نیست.  نفر  پنج  و  الی سی  از سی 
حزب پان ایرانیست نیز بیش از پنج 
کاندیدا نخواهد داشت. حال اگر اجازه  
بفرمایید آقایان خسروانی و پروفسور 
عدل اسامی کاندیداهای خودشان را 
به عرض برسانند. اعلیحضرت فرمودند 

مانعی ندارد.
اسامی  خسروانی  آقای  ابتدا  در 
را  نوین  ایران  حزب  کاندیداهای 
یکایک خواندند و سپس آقای پروفسور 
عدل اسامی کاندیداهای خودشان را 
قرائت کردند. ضمن شنیدن اسامی 
کاندیداها، اعلیحضرت فقط در مورد 
مردم  حزب  کاندیداهای  از  تن  دو 
آقای  یکی  نظر منفی کردند  اظهار 
باقر  دکتر  دیگری  و  رامبد  هالکو 
شریعت. در مورد آقای رامبد، آقای 
که  رساندیم  به عرض  من  و  هویدا 
مسلماً مخالفین ایشان سعایت کرده 
رسانده اند  به عرض  منفی  گزارش  و 
و  افراد شایسته  از  یکی  ایشان  زیرا 
هستند  وطن  پرست  و  صالحیت دار 
طالش،  خود  انتخابی  حوزۀ  در  که 
نمایندۀ  و  داشته  عامه  مقبولیت 
طبیعی محل می باشد. در مورد دکتر 
شریعت هم من به عرض رساندم که 
از دوران تحصیل در دانشکده با ایشان 
آشنایی داشته و می دانم که مدتی 
هم عضو حزب توده بود ولی فردی 
است وطن پرست و روشنفکر که در 
که  گناباد  یعنی  خود  زادگاه  محل 
مرکز درویشان می باشد دائماً با جهل 
در  بوده  مبارزه  در  خرافه پرستی  و 
حقیقت به حزب توده پناه برده و در 
اولین فرصت از حزب توده جدا شده 
و یکی از بهترین نشریه های مترقی و 
پیشرو یعنی »تهران اکونومیست« را 
منتشر می کند. اعلیحضرت با شنیدن 
توضیحات من قانع شدند. در پایان 
جلسه فرمودند رئیس ایل نقشبندی 
کردستان عریضه ای نوشته است که 
است  وطن پرستی  مرد  مردوخ  امام 
و در میان مردم زمینه دارد و تقاضا 
دارند دولتی ها مزاحم او نشوند و دوم 
این که شنیده ام خواهر اردشیر زاهدی 
هم به علت سوابق پدرش در همدان 
و ارتباطات فامیلی، زمینۀ مساعدی 
برای وکیل شدن دارد ولی چون یک 
زن است ممکن است برایش مزاحمت 
ایجاد کنند. به هرحال وظیفۀ دولت 
انتخابات،  نماید  مراقبت  که  است 
آزاد و خیلی تمیز انجام بگیرد. پس 
اوامر، همگی دست  این  از شنیدن 
مرخص  و  بوسیدیم  را  اعلیحضرت 
شدیم. البته بدیهی است که وظیفۀ 
سنگین به راه انداختن یک تشکیالت 
منظم و کارآمد برای انجام انتخابات 
تمیز در سراسر کشور به عهدۀ وزارت 
برای  الزم  عوامل  باید  و  بود  کشور 

اجرای این برنامه تجهیز می شد.

از سال ۲01۷ با آغاز »کارزار فشار حداکثری« آمریکا ده ها شرکت و مجتمع فلزی 
در ایران به دلیل حمایت مالی از سپاه پاسداران اتقالب اسالمی تحریم شدند
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= احسان سلطانی: برنامه 
به  ارز  نرخ  که  است  این 
صورت مستمر افزایش یابد 
و در سه سال گذشته برنامه 
تمام تصمیم گیران این است 
که نرخ ارز روند رو به رشد 

داشته باشد.
دولت  روحانی:  =حسن 
برخی  واردات  ارز  طوری 
شکر،  چایی،  مثل  کاالها 
الستیک  حبوبات،  برنج، 
به  تومان   4۲00 از  را   ... و 
که  داده  تغییر  گران تر  ارز 

بسیاری مردم نفهمیده اند!
= علی قنبری: در حالی که 
مخالف  ظاهر  در  مجلسیان 
سرسخت بودجه پیشنهادی 
دولت بودند، اما در گام اول 
کلیات الیحه در کمیسیون 
به  به تصویب رسید  تلفیق 
نیز  جزییات  می رسد  نظر 

تصویب شده است.
مجلس  نمایندگان  که  شرایطی  در 
تلفیق  کمیسیون  در  اسالمی  شورای 
به  موشکافانه  بررسی  مدعی  بودجه 
نفع »معیشت مردم« در الیحه بودجه 
اقتصادی  کارشناس  یک  هستند، 
برای  می گوید دست دولت و مجلس 
افزایش نرخ ارز در یک کاسه است و 

مردم اسیر »جنگ زرگری« نشوند.
احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر 
اقتصادی معتقد است برنامه این است 
که نرخ ارز به صورت مستمر افزایش 
یابد؛ در سه سال گذشته برنامه تمام 
تصمیم گیران این بوده که نرخ ارز روند 

رو به رشد داشته باشد.
که  است  معتقد  سلطانی  احسان 
اسالمی  شورای  مجلس  و  دولت 
»توجیهاتی هم مطرح می کنند مبنی 
بر اینکه پایین بودن نرخ ارز توان رقابت 
گرفتند  تصمیم  و  می دهد  کاهش  را 
قیمت دالر را تا بیش از ۵ هزار تومان 
باال ببرند اما به ۱۸ هزار تومان رسید. 
پس از آنهم گفتند که بازار باید نرخ ارز 
را تعیین کند و دولت نباید دخالتی در 

روند تعیین قیمت ها داشته باشد.«
او درباره اینکه دالر نرخ دولتی پیشتر 

دولت؛  و  اسالمی  مجلس شورای  ارزی  پاسکاری 
یارانه به قیمت افزایش تورم!

42۰۰ تومان بود و روحانی گفته بود 
تا ۱۱۵۰۰  هزار   ۱۱ امسال  نرخ  این 
خواهد شد و مجلس روی نرخ ۱۷۵۰۰ 
تومان تأکید دارد گفت »انتخاب این 
کتابی  و  حساب  هیچ  معموال  اعداد 

ندارد.«
سلطانی با یادآوری اینکه اسفند 9۶ 
نرخ ارز ۳۸۰۰ تومان بوده گفته است 
»سؤال این است که وقتی در این مدت 
نرخ ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی ارز در بودجه 
را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در بودجه 
سال بعد می رسانند، منبع محاسبات 

چه بوده است؟«
شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
از  را  تومانی   42۰۰ دالر  اسالمی 
ارز  قیمت  و  بودجه حذف  محاسبات 
دولتی را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم 
کارشناسان  برخی  که  حالی  در  کرد. 
حکومتی حامی دولت به این نرخ ایراد 
گرفته اند، نمایندگان مجلس می گویند 
دولت نیز در هیچ کجای بودجه از ارز 
42۰۰ تومانی سخنی به میان نیاورده 

است.
کمیسیون  سخنگوی  زارع  رحیم 
مدعی   ۱4۰۰ بودجه  الیحه  تلفیق 
است که  »ما در مجلس نرخ ارز اضافه 
نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس 
بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود« 
و »مردم بدانند مابه التفاوت ارز رانتی 
را  قیمت ها  مابقی  و  تومانی   42۰۰
اشتغال  حوزه های  به  می خواهیم 
این  و  بیاوریم  سالمت  و  معیشت 
می گویند  و  می شود  که  مصاحبه ها 
می خواهند گران شود اینطور نیست. 
برای  و  دولت  محاسبات  اساس  بر  ما 
کمک به دولت این کار را انجام دادیم.«

تلفیق  نمایندگان کمیسیون  اکنون 
 ۵۰۰ و  هزار   ۱۷ ارز  نرخ  حالی  در 
تومانی را پنهان در الیحه بودجه تنظیم 
شده از سوی دولت می دانند و احسان 
سلطانی معتقد است دولت و مجلس 
برای افزایش نرخ ارز با هم هماهنگ 
هستند که روحانی نسبت به استفاده از 
این نرخ و فشار اقتصادی ناشی از آن به 

زندگی مردم هشدار داده است!
حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۷ دی 
۱۳99 در جلسه هیئت دولت گفته که 
»دولت در بودجه سال آینده ارز دولتی 
را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته 
بشود  این  یکباره  اگر  داده  هشدار  و 

۱۷هزار تومان به مردم فشار می آید.«

ارز  طوری  دولت اش  افزوده  روحانی 
واردات برخی کاالها مثل چایی، شکر، 
از  را  و…  الستیک  حبوبات،  برنج، 
42۰۰ تومان به ارز گران تر تغییر داده 

که بسیاری مردم نفهمیده اند!
اصالح طلب  اقتصاددان  قنبری  علی 
نیز در گفتگو با وبسایت فرارو با انتقاد 
اسالمی  شورای  مجلس  عملکرد  از 
گفته که با افزایش بهای ارز مشکلی 
حل نمی شود.وی طرح های نمایندگان 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

را شعاری ارزیابی کرده است.
»مجلس  که  گفته  قنبری  علی 
می گوید می خواهد این مابه التفاوت ارز 
42۰۰ تومانی و ۱۷۵۰۰ تومانی را به 
حساب مردم نیازمند و قشر آسیب پذیر 
واریز کند، اما در اینباره باید چندین 
اینکه  اول  داد،  قرار  نظر  مد  را  نکته 
همینطوری بی حساب و کتاب نمی توان 
در مورد این پرداخت یارانه حرف زد، 
بلکه باید اعداد و ارقام این موضوع در 
الیجه بودجه مشخص باشد، اما چنین 
چیزی تا کنون وجود نداشته است.«

به گفته این اقتصاددان »باید تبعات 
محاسبه  نیز  نقدی  مبالغ  این  تورمی 
شود و مشخص گردد که آیا این موضوع 
تورم زا خواهد بود یا خیر، از سوی دیگر 
آیا در این طرح کمک های غیرنقدی 
نیز به افراد مورد هدف و مشمول انجام 
چه  آن  احتمالی  جزییات  می شود، 
خواهد بود، آیا کمک غیر نقدی بهتر 
نخواهد بود، که البته ساز و کار چنین 
وجود  کوتاه مدت  در  نیز  موضوعی 
ندارد زیرا که از نظر آماری در اینباره 

نقصان های بسیار زیادی وجود دارد.«
قنبری با تأکید بر اینکه بودجه ۱4۰۰ 
با کسری بسیار زیادی روبروست گفته 
»در حالی که مجلسیان در ظاهر مخالف 
دولت  پیشنهادی  بودجه  سرسخت 
بودند، اما در گام اول کلیات الیحه در 
کمیسیون تلفیق به تصویب رسید به 
نظر می رسد جزییات نیز تصویب شده، 
اما نکته مهم این است که مجلس نیز 
خود راهکاری برای حل کسری بودجه 
با کمی تغییر، همین بودجه  ندارد و 
تصویب خواهد شد، مشکل فراتر از این 
مباحث است، زمانی که با خودتحریمی 
در داخل مواجه هستیم و این مسئله 
نیز با سوء مدیریت ها نیز همراه است، 
نباید نتیجه ای جزء وضع فعلی انتظار 

داشت.« 

تحریم یا سوء مدیریت؟ اقتصاد و معیشت مردم از 
کدام بیشتر آسیب دید؟!

در  روحانی  =دولت 
سال های اخیر حجم زیادی 
اوراق مالی منتشر کرده که 
آنها  اعظم  بخش  سررسید 
از سال 1400 به بعد، یعنی بر 

عهده دولت آینده است.
درصدی   54.۲ =گرانی 
جاری  در سال  غذایی  مواد 
در  گرانی  رکورد  باالترین 
محسوب  اخیر  دهه  دو 
می شود. رکورد قبلی مربوط 
به سال 139۷ بود که در 9 
مواد  سال،  آن  نخست  ماه 
گران  درصد   5۲.9 غذایی 

شد.
معتقد  روحانی  =حسن 
ارز  طوری  دولت اش  است 
مثل  کاالها  برخی  واردات 
چایی، شکر، برنج، حبوبات، 
 4۲00 از  را  و…  الستیک 
تغییر  گران تر  ارز  به  تومان 
مردم  بسیاری  که  داده 

نفهمیده اند!
تیم  عملکرد  از  =جدا 
روحانی،  دولت  اقتصادی 
ادعای  پر  نمایندگان 
مجلس یازدهم نیز همچنان 
اقداماتی به نفع دولت انجام 

می دهند.
دولت حسن روحانی طی هشت سال 
»تدبیروامید«  شعار  و  »کلیدداری« 
همواره بر مشکالت اقتصادی کشور و 
افزوده و نمایندگانی که مدعی  مردم 
تشکیل »مجلس انقالبی« بودند نیز بر 
خالف شاخ و شانه کشیدن ها در مسیر 

خواست دولت در حرکت هستند.
اخیر  سال های  در  روحانی  دولت 
حجم زیادی اوراق مالی منتشر کرده 
که سررسید بخش اعظم آنها از سال 
دولت  عهده  بر  یعنی  بعد،  به   ۱4۰۰

آینده است.
مژگان خانلو سخنگوی الیحه بودجه 
۳4۳هزار  حدود  کرده،  اعالم   ۱4۰۰
اسالمی«  مالی  »اوراق  تومان  میلیارد 
توسط دولت از سال 92 تا میانه آذر 

99 منتشر شده است.
به بیان دیگر از اولین بودجه دولت 
دولت  بودجه  آخرین  تا  یازدهم 
دوازدهم، میزان انتشار اوراق مالی 4۰۰ 

درصد افزایش داشته است.
حسین راغفر در اینباره می گوید که 
دولت بعدی تا سال ۱4۰۳ فقط باید 
جبران  را  کنونی  دولت  بدهی های 
کشور  درآمدی  منابع  »قطعا  کند: 
نخواهد  محقق  نفت  فروش  محل   از 
شکل  دولت  که  بدهی هایی  اگر  شد، 
بیفتد  اتفاق  بسازد  می خواهد  و  داده 
بعدی  دولت  بر  بزرگتر  بسیار  فشار 
است. چون برخی از بدهی ها و اوراق 
برخی  و  ساله  دو  یکسال،  مشارکت 
هم سه ساله هستند یعنی تا ۱4۰۳، 
دولت بعدی فقط باید بدهی های دولت 
کنونی را ترمیم و جبران کند و عمال 
سرمایه گذاری ای  فعالیت  نوع  هیچ 

صورت نخواهد گرفت.«
به گفته حسین راغفر »در دو سال 
در  سرمایه  استهالک  عمال  گذشته 
سرمایه گذاری  میزان  از  باالتر  کشور 
که  است  این  آن  معنای  است!  بوده 
جامعه هر روز از منابع موجود خودش 
مصرف می کند و مستهلک می شود و 
این خطر بسیار بزرگی است. علت آنهم 
این است که فشارهای کسری بودجه و 
جبران سوءمدیریت ها به ویژه در نظام 
منابع عمرانی  از  مالی، عمال  و  بانکی 
شده  جاری  منابع  جایگزین  و  تامین 

است.«
از  شده  ایجاد  بدهی های  پرداخت 
سوی دولت روحانی در الیحه بودجه 
۱4۰۰ نیز پیش بینی شده و رقم ۱۳۰ 
هزار میلیارد تومان از منابع دولت باید 
صرف بازپرداخت سود اوراق شود. این 
رقم در حالیست که بودجه سال آینده 
بدون در نظر گرفتن میزان فروش نفت 
اموال منقول و غیرمنقول  و واگذاری 
دولتی، حدود ۳2۰ هزار میلیارد تومان 
و  آمار  این  مقایسه  دارد.  کسری  هم 
ارقام نشان می دهد که دولت آینده در 
همان ابتدای کار خود با وجود کسری 
بودجه بسیار، باید ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان پول برای بازپرداخت اوراقی که 
دولت روحانی به مردم فروخته و پول 

آن را خرج کرده، تهیه کند.
و  تاریک  نقاط  از  دیگر  یکی 
نگران کننده در کارنامه اقتصادی دولت 
غذایی  مواد  قیمت  افزایش  روحانی، 
مرکز  جدید  گزارش  اساس  بر  است. 
در  غذایی  مواد  قیمت  شاخص  آمار، 
رسید  واحد  به ۳۵۷.۷  امسال  آذرماه 
سال  پایان  شاخص  به  نسبت  که 
داشته  افزایش  درصد   ۵4.2 گذشته 
است. این آمار بیانگر آن است که در 
9 ماه نخست امسال قیمت مواد غذایی 
افزایش  به طور متوسط ۵4.2 درصد 

یافته است.
گرانی ۵4.2 درصدی مواد غذایی در 
سال جاری، باالترین رکورد گرانی در 
دو دهه اخیر محسوب می شود. رکورد 
قبلی مربوط به سال ۱۳9۷ بود که در 
غذایی  مواد  سال،  آن  نخست  ماه   9

۵2.9 درصد گران شده بود.
است  معتقد  روحانی  حسن  البته 
برخی  واردات  ارز  طوری  دولت اش 
کاالها مثل چایی، شکر، برنج، حبوبات، 
الستیک و… را از 42۰۰ تومان به ارز 
مردم  بسیاری  داده که  تغییر  گران تر 

نفهمیده اند!
جدا از عملکرد تیم اقتصادی دولت 
روحانی که گویا رئیس دولت هم متوجه 
نیست چه فاجعه ای را طی هشت سال 
گذشته رقم زده ، نمایندگان پر ادعای 

مجلس یازدهم نیز همچنان اقداماتی 
به نفع دولت انجام می دهند.

در  دولت  آنکه  از  پس  نمونه  برای 
الیحه بودجه ۱4۰۰ فروش روزانه دو 
به  نفت  بشکه  هزار   ۳۰۰ و  میلیون 
قیمت هر بشکه 4۰ دالر را پیش بینی 
مجلس  نمایندگان  از  بسیاری  کرد، 
شورای اسالمی اعالم کردند فروش این 
حجم نفت با توجه به شرایط تحریم 
غیرممکن و غیرواقعی خواهد بود. آنها 
محاسبه  از  بشکه  هزار   ۸۰۰ اگرچه 
فروش روزانه را کسر کرده و محاسبات 
روزانه یک  فروش  اساس  بر  را  الیحه 
و نیم میلیون بشکه نفت پیش بردند 
اما در ازای آن هزینه ها را با محاسبه 
 ۱۷ دالر  هر  ازای  به  دولتی  ارز  نرخ 
هزار و ۵۰۰ تومان بجای 42۰۰ تومان 

افزایش دادند!
خبرگزاری ایسنا با انتقاد از روندی که 
مجلس شورای اسالمی در پیش گرفته 
نوشته که »رو شدن درآمد ۱99 هزار 
 2.۳ صادرات  از  نفت  تومانی  میلیارد 
میلیون بشکه در الیحه بودجه ۱4۰۰ 
آنقدر واکنش منفی از سوی نمایندگان 
است  قرار  انگار  که  داشت  همراه  به 
اصالح عجیبی در این پیشنهاد انجام 
اتفاق  این  تنها  نه  عمل  در  اما  شود، 
بلکه همان میزان بشکه بین  نیفتاده 
بخش های مختلف تقسیم شده و فقط 
با کاهش سهم بشکه های نفتی دولت، 
دالر را گرانتر کرده اند که این کسری 
جبران شود تا جایی که درآمد دولت به 
2۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، 
با  را  تورمی  هشدارهای  که  تغییراتی 

خود به همراه داشته است.«
بودجه ای  اقدامات  اینکه  توجه  قابل 
شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
اسالمی در حالی از سوی کارشناسان 
حمیدرضا  که  شده  ارزیابی  تورم زا 
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی نیز به 

اقدامات کمیسیون تلفیق انتقاد دارد.
از  تعدادی  که  گفته  جاجی بابایی 
تلفیق  کمیسیون  در  که  دوستانی 
ترجیحی  ارز  حذف  موضوع  بودجه 
دادند  پیشنهاد  را  تومانی   42۰۰
این  که  دارند  بسته ای  یک  معتقدند 
بسته جلوی هرگونه تورمی را خواهد 
ارز 42۰۰  اینکه حذف  در  اما  گرفت 
وجود  شکی  هیچ  تورم زاست  تومانی 

ندارد.
بودجه  و  برنامه  کمیسوین  رئیس 
داده  توضیح  اسالمی  شورای  مجلس 
که »پیش از این نهاده های دامی که 
)طبق  تومانی   42۰۰ دولتی  ارز  با 
مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه( وارد 
کشور می شده، از سال آتی قرار است 
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق با دالر 
)افزایش  شود  وارد  تومانی   ۱۷۵۰۰
۳۰۰ درصدی( یا حقوق پایه گمرکی 
هم اکنون با ارز 42۰۰ تومانی محاسبه 
مصوبه  طبق  پس  این  از  و  می شود 
مجلس قرار است با همان ارز ۱۷۵۰۰ 
بسته  آن  اگر  شود.  محاسبه  تومانی 
تعریف نشود تورم را به دنبال خواهد 

داشت.«
این در حالیست که انتقادهای برخی 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
اظهار  حد  در  حاجی بابایی  جمله  از 
برای  و  باقیمانده  رسانه ای  نظرهای 
جلوگیری از چنین تصمیم  هایی هیچ 
اسالمی  شورای  مجلس  در  اقدامی 
دولت  نهایت  در  و  نمی دهند  انجام 
مانند همه سال های گذشته  روحانی 
تصمیم گیری ها  این  در  را  باال  دست 

دارد.

»رضا« در 
8سالگی کودک 
کار بود و وقت 

برای آرزو کردن 
نداشت؛ در 

18 سالگی هم 
خودکشی کرد…

=افکار عمومی ایران رضا را با 
حضورش در برنامه تلویزیونی »ماه 
عسل« که برای نمایش نیکوکاری 
صداوسیمای  از  ایران  رژیم 
جمهوری اسالمی پخش می شد، به 
یاد دارد. پاسخ او که تنها 8 سال 
برنامه  مجری  پرسش  به  داشت 
که پرسیده بود، آرزویت چیست، 
بسیار مورد توجه قرار گرفت. رضا 
گفته بود: »از صبح تا شب سر کار 
فکر  آرزویم  به  نکردم  وقت  بودم 
اگر وقت داشتم هم آرزویم  کنم، 
این بود که قدرت داشتم به بقیه 

کمک می کردم«.
=با انتشار خبر خودکشی رضا 
شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر 
فارسی به عرصه ای از اندوه و خشم 
کاربران بدل شده است. کاربران از 
سرگردانی و پریشان حالی کودک 
8 ساله ای انتقاد می کنند که حتا 
از حضورش در صداوسیمای  پس 
افکار  توجه  و  اسالمی  جمهوری 
عمومی نیز دوباره به حال خود و 

با مشکالتش رها شد.
=در گزارش های منتشر شده، 
رضا  خودکشی  انگیزه  و  دالیل 
عمومی  افکار  ولی  نشده  منتشر 
اقتصادی  شرایط سخت زندگی و 
را دلیل اصلی خودکشی او عنوان 

می کنند.
از  پس  می گویند  =کاربران 
شنیدن خبر خودکشی رضا اشک 
ریخته اند. آنها مسئوالن حکومت 
قرار  شدید  انتقادهای  مورد  را 

داده اند.
رضا کودک  کار که چند سال پیش 
در برنامه تلویزیونی »ماه عسل« گفته 
بود، در زندگی هرگز زمان کافی برای 
آرزو کردن نداشته، در سن ۱۸ سالگی 
جوان  این  خودکشی  کرد.  خودکشی 
موجی از تأثر، اندوه و خشم از وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی ایران به وجود آورد.

صفحه اینستاگرام »خانه ایرانی لب 
خیابان  و  کار  کودکان  حامی  خط« 
خبر از خودکشی یک جوان ۱۸ ساله 
حاشیه نشین خبر داد که از زمانی که 
بسیار کوچک بوده مانند هزاران کودک 
کار برای تأمین زندگی مجبور به کار 

کردن بوده است.
و  کار  کودکان  حامیان  گروه  این 
خیابان نوشتند: »مانده ایم… مانده ایم 
هیچ  به  که  سیاهی  این  حجم  در 
تالشی شسته نمی شود. حاشیه ای که 
دست  از  مادر  غربت،  در  فرزندانش 
می دهند و مادرانی که فرزند و مایی 

که هردو را…
و اینک… اگر هنوز در این گوشه ی 
ایستاده ایم،  شده  فراموش  و  متروک 
بودن  عزیز  از  که  امید  از  نه  دیگر 
یک  تکه اش  هر  که  خاکی ست 
جگرگوشه ی ما را بلعیده. می ایستیم، 
نه در انتظار خبری خوش؛ می ایستیم 
ایستادن  ماهیتش  که  دیواری  چون 
است و فروریختنش، پایاِن بودنش…«

افکار عمومی ایران رضا را با حضورش 
که  عسل«  »ماه  تلویزیونی  برنامه  در 
از  ایران  برای نمایش نیکوکاری رژیم 
صداوسیمای جمهوری اسالمی پخش 
می شد، به یاد دارند و پاسخ او که تنها 

۸ سال داشت به پرسش مجری برنامه 
که پرسیده بود، آرزویت چیست، بسیار 
مورد توجه قرار گرفت. رضا گفته بود: 
وقت  بودم  کار  سر  تا شب  صبح  »از 
وقت  اگر  کنم،  فکر  آرزویم  به  نکردم 
این بود که قدرت  داشتم هم آرزویم 

داشتم به بقیه کمک می کردم«.
در گزارش های منتشر شده، دالیل و 
انگیزه خودکشی رضا منتشر نشده ولی 
افکار عمومی شرایط سخت زندگی و 
او  را دلیل اصلی خودکشی  اقتصادی 

عنوان می کنند.
رضا،  خودکشی  خبر  انتشار  با 
توئیتر  جمله  از  اجتماعی  شبکه های 
خشم  و  اندوه  از  عرصه ای  به  فارسی 
از  کاربران  است.  شده  بدل  کاربران 
 ۸ کودک  پریشان حالی  و  سرگردانی 
پس  حتا  که  می کنند  انتقاد  ساله ای 
از حضورش در صداوسیمای جمهوری 
اسالمی و توجه افکار عمومی نیز هیچ 
نهاد مسئولی به وی توجه نکرد و وی را 
به حال خود با مشکالتش رها کردند. 
احسان  کاربران  توئیت های  از  بخشی 
علیخانی مجری برنامه »ماه  عسل« را 
منتقدان  است.  داده  قرار  انتقاد  مورد 
صداوسیمای  و  علیخانی  می گویند، 
جمهوری اسالمی که با استفاده ابزاری 

رضا در سن 18 سالگی 
خودکشی کرد

از کودکانی چون رضا برنامه  نمایشی 
مخاطب  صداوسیما  برای  و  ساخته 
جلب کردند و کیسه های خود را پر از 
پول کردند آیا حاال در قبال خودکشی 
وجدان  عذاب  هیچ  جوان  پسر  این 

دارند؟!
این  مرگ  با  ایرانیان  عمومی  افکار 
شده  جریحه دار  به شدت  جوان  پسر 
شنیدن  از  پس  می گویند  کاربران  و 
خبر خودکشی او اشک ریخته اند. آنها 
انتقادهای  را مورد  مسئوالن حکومت 

شدید قرار داده اند.
»یک  می نویسد:  کاربران  از  یکی 
پسربچه به اسم رضا رو احسان علیخانی 
بود  کرده  دعوت  الف(  )خداوندگار 
برنامه ی ماه عسل، که کودک کار بود، 
غمگین بود و می گفت: وقت نکردم که 
به آرزوهام فکر کنم. بله، رضا رها شد 
و هرگز نتونست به آرزوهاش فکر کنه 
و اونطور که شایسته ی وجودش است 
خودکشی  امروز  کند.  زندگی  باید؛  و 

کرد… خودکشی!!«
ثروت  اگر  نوشته اند  دیگر  برخی 
بین مردم بطور عادالنه تقسیم  ایران 
آرزو  نمی گفتند  کودکان  می شد 
است  آقازاده  هرچه  به  لعنت  نداریم. 
را در وجود بچه ها کشته اند.  که آرزو 
رضا اول آرزوهایش ُمرد و بعد خودش 

خودکشی کرد.
در سال ۱۳99 پس از شیوع ویروس 
خودکشی  به  اقدام  حالی  در  ُکرونا 
کودکان و نوجوانان بطور کامال مشهود 
افزایش یافته است که مقامات مسئول 
سانسور  خواهان  دستوراتی  صدور  با 
این  خودکشی  اخبار  انتشار  عدم  و 
گروه های سنی توسط رسانه ها شده اند. 
همچنین احمد حاجبی رئیس مرکز 
وزارت  اجتماعی  و  روانی  سالمت 
را  خودکشی ها  افزایش  بهداشت 
»بحدی اندک« دانسته که در سخنی 
عجیب آنها را »قابل چشم پوشی« اعالم 

کرده است!
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عالئم رایج سرطان زنان
بانوان  تمامی  برای  زنان  سرطان  به  ابتال 

امکانپذیر است پس بهتر است از عالئم آن آگاه باشید. 
طبق گفته انجمن سرطان ساالنه بیش از ۱۰۰۰۰۰ مورد مبتال 

به سرطان زنان تشخیص داده می شوند که منجر به مرگ بیش 
از ۳۰،۰۰۰ نفر می شود .طبق نظر سنجی ای که اخیرا توسط سازمان 

بهداشت زنان صورت گرفته است، اکثر مردم نمی دانند کدام نوع سرطان 
به عنوان سرطان زنان شناخته می شود: 1. یبوست: طبق گفته بنیادی که برای 

برای مبتالیان به سرطان زنان کار می کند،  بقا و کیفیت زندگی  بهبود میزان 
یبوست می تواند نشانه ای از سرطان تخمدان باشد. ۲. احساس نفخ: گرچه احساس 
نفخ بعد از خوردن برخی غذاها یا در زمان های مشخصی از چرخه قاعدگی طبیعی 
است، اما نفخ نیز می تواند نشانه ای از سرطان زنان باشد. 3. تکرر ادرار : دفع ادرار بیشتر 
از حد می تواند نشانه ای از سرطان تخمدان یا واژن باشد. این بدان دلیل است که تجمع 
مایعات در اطراف مثانه می تواند فشار مضاعفی ایجاد کند و استفاده از دستشویی 
در بیشتر مواقع را ضروری می کند. 4. افزایش وزن: گرچه کاهش وزن بیشتر با 
سرطان در ارتباط است، اما زنان مبتال به سرطان تخمدان گاهی اوقات افزایش 
وزن چشمگیری دارند. این اتفاق اغلب به این دلیل است که خستگی منجر به 

کاهش سطح فعالیت بدنی می شود. 5. کاهش وزن : کاهش وزن به دلیل 
عوارض جانبی شیمی درمانی با بسیاری از انواع سرطان همراه است. 

با این حال، حتی قبل از مداخله پزشکی، سرطان زنان می تواند 
 : مداوم  و  6. خستگی شدید  شود.  وزن  کاهش  باعث 

بیش از نیمی از بانوان تحت درمان سرطان های 
توجهی قابل  خستگی  دچار  زنان 

 می شوند.

زنان  شاخص

در جنگ سرد آینه با وسعت غبار
نقش تو را چگونه توانم یافت؟

نقش تو اي عزیزترین یار!
آیا کجاست؟ در نطفه هاي عاصي خورشید؟

یا موجهاي سرکش دریا؟
یا ریشه هاي شاد علفزار؟

خواب تو را چگونه تواند دید
این چشمهاي خسته و بیدار؟

در پلکهاي سنگي ام، از قرنهاي دور
وز خوابهاي پیر

یک بستر گشوده براي توست
در قاب انتظار

شب دیر مانده است، بسي دیر
هان! اي عزیز ترین یار،اي تک سوار!

است که باعث رشد سلول های جدید 
سلول های  آنکه  بدون  شده  پوستی 
قدیمی  از بین بروند. سلول های جدید 
باعث  و  می شوند  جمع  پوست  روی 
این  شد.  خواهند  لکه هایی  ایجاد 
بدن  از  نقطه  لکه ها می توانند در هر 
انجام  گزارشات  طبق  شوند.  ایجاد 
شده از آکادمی  آمریکا آن ها توانستند 
پوست سر ۵۰ درصد از افراد مبتال به 

پسوریازیس را بهبود ببخشند.
گیری  شکل  موجب  پسوریازیس 
یا  پوسته  پوسته  پوستی،  لکه های 
پوسته ریز روی پوست سر می شود. این 
لکه ها خارش زا هستند و ممکن است 
حتی زخم شوند. خاراندن این لکه ها 
موجب  و  کرده  بدتر  را  آن ها  شرایط 

خونریزی یا ریزش مو خواهد شد.
- درماتیت سبورئیک : درماتیت 
سبورئیک نوعی اگزما است که به طور 
معمول در بخش هایی از پوست چرب 
دلیل  به  سر  پوست  می شود.  ایجاد 
است  چرب  مو  فولیکول های  وجود 

درماتیت  برابر  در  دلیل  همین  به  و 
سبورئیک آسیب پذیر خواهد بود. این 
وضعیت در بزرگساالن ۶۰-۳۰ ساله 

شایع تر است.
- فولیکولیت : فولیکولیت به طور 
باکتری ها،  فعالیت  نتیجه  در  معمول 
مخمر ها یا کنه های گرد و غبار ایجاد 
می شود. فولیکولیت به التهاب یا عفونت 
این  می شود.  گفته  مو  فولیکول های 
امر باعث ایجاد برآمدگی های کوچک، 
خارش دار و تغییر رنگ داده روی پوست 
ممکن  برآمدگی ها  این  که  می شود 
است پوسته پوسته و دردناک باشند.

- آلودینیا : آلودینیا نوعی بیماری 
غیر  واکنش های  موجب  که  است 
ناراحتی  احساس  مانند  طبیعی درد، 
از  برخی  می شود.  مو  حرکت  هنگام 
شرایط سالمتی از جمله فیبرومیالژیا، 
نوروپاتی  و  قلو  سه  عصب  نورالژی 
بروز  موجب  می توانند  نیز  دیابتی 

آلودینیا شوند.
عوامل دیگر

که  احتمالی  دالیل  از  دیگر  برخی 
موجب درد پوست سر هنگام حرکت 
به  :واکنش  از  عبارتند  می شوند؛  مو 

پوست سر از سر 
می کند  محافظت  شما 
و موها گرما را در این ناحیه حفظ 
می کند. اگرچه که همه فولیکول های 
روی پوست سر در معرض عفونت ها 
و دیگر مشکالتی هستند که ممکن 
است درد ایجاد کند. برخی از افراد 
ممکن است حتی هنگام حرکت موها 
تجربه  سر  پوست  در  را  دردی  نیز 
است  ممکن  دیگر  موارد  در  کنند. 

حتی این درد ادامه دار هم باشد.
درد  برای  بسیاری  درمان های 
بسته  اما  دارد  وجود  سر  پوست 
متفاوت  شرایط  این  بروز،  دلیل  به 
درمان های  اوقات  گاهی  هستند. 
خانگی موثر هستند اما با این حال، 

در برخی از موارد جدی مراجعه به 
پزشک الزم است. اگر با دست زدن 
درد  احساس  موها  دادن  حرکت  و 
می کنید مشکل از پوست سر و ریشه 

موهای شماست.
علل درد پوست سر با حرکت موها
شایع  سر  پوست  بودن  دردناک 
است، دالیل دردناک بودن پوست سر 
هنگام حرکت موها به انتخاب مدل 
مو تا شرایط سالمتی بستگی دارد. 
حتی مرتب کردن مو می تواند موجب 
شود.  سر  پوست  در  درد  احساس 
است  ممکن  که  شرایطی  از  برخی 
منجر به این مشکل شوند ؛ عبارتند از:

آلوپسی   : کششی  آلوپسی   -
کششی نوعی ریزش مو است که به 
دلیل محکم بستن موها در پشت سر 
رخ می دهد. به عنوان مثال، افرادی که 
موهای خود را می بافند یا دم اسبی 
بیشتری  معرض خطر  در  می بندند 
برای آلوپسی کششی هستند. آلوپسی 
خارش  و  حساسیت  باعث  کششی 

پوست سر نیز خواهد شد.
 : سر  پوست  پسوریازیس   -
پسوریازیس نوعی بیماری خود ایمنی 

زندخت شیرازی
)1۲88 - 1331(

زندخت  به  متخلص  فخرالملوک 
شیرازی روزنامه نگار، شاعر، نویسنده و 
از پیشگامان جنبش زنان در ایران بود.

او »مجمع انقالبی نسوان« را در سال 
تأسیس  سالگی  در سن ۱۸   ۱۳۰۶
کرد و نشریه ای به نام »دختران ایران« 
را در ۱۳۱۰ با هدف آگاهی دادن به 

زنان در شیراز منتشر کرد.
در این نشریه اخباری از فعالیت های 
دنیا،  کشورهای  سایر  فمینیستی 
از  سرمقاله هایی  و  ادبی  مطالب 
زندخت چاپ می شد. او در مقاالتش 
نظریه های فرودستی بیولوژیک زنان را 
رد می کرد و همچنین زنان را تشویق 
می کرد خواسته ها و حقوق خود را با 
جسارت بیان و پی گیری کنند. این 
و  شد  توقیف  ماه   ۷ از  پس  نشریه 
حمالت و نقدهای شدیدی بر زندخت 
شد. او به تهران رفت و انتشار نشریه را 
از سر گرفت.در همان زمان زنددخت 
به تدریس در مدرسه های دخترانه نیز 
مشغول بود و مدت کمی هم در وزارت 

فرهنگ وقت استخدام شد.
ز  ا نمونه ای  زندخت  شعرهای 

در  رادیکال  فمینیسم  گرایش های 
ایران بود که به طرز عجیبی در منابع 
فارسی نادیده گرفته شده و به ندرت 

به آنها اشاره شده است.
او در یک غزل از عقب ماندگی زن 
روزگار خویش می نالد و از اینکه زنان 
هم دوره او امکان عرضه هنرها و بروز 
زنده  حضور  و  انسانی  استعدادهای 
و  گله  به  زبان  ندارند،  جامعه  در  را 

شکایت باز می کند.
او عالوه بر نوشتن مقاله در دختران 
همچون  روزنامه هایی  در  ایرانی، 

لعبت واالحبل المتین نیز می نوشت.

Pexels

شنی  ساعت  نوع  الغری  گن های 
در  واقع،  در  نیستند،  جدیدی  چیز 
اواخر دوره ویکتوریا هم بسیار رایج 
 ۱۶ قرن  حدود  در  حتی  و  بوده اند 
نیز  امروزه  است.  داشته  وجود  نیز 
بسیاری از افراد درباره آن صحبت و 
از آن استفاده می کنند، با این وجود 
گن ها به جز مزایا، عوارضی هم در بر 

خواهند داشت. 
1- باعث الغری شما نخواهد شد

ممکن است متوجه شوید که پس از 
پوشیدن گن، کمی وزن کم کرده اید 
اما این به دلیل آبی است که حین 
تعریق از دست داده اید که بسیار کم 
و ناچیز است؛ بنابراین چربی های شما 

هنوز باقی مانده اند.
براساس گفته یک متخصص اندام،« 
فقط  که  است  این  گن ها  مشکل 
برسید،  بنظر  باعث می شوند الغرتر 
هنگامی که آن ها را باز می کنید بدن 
شما سریعا به حالت طبیعی خود باز 
می گردد.« به همین دلیل پوشیدن آن 
تاثیری در میزان چربی بدن نخواهد 
داشت. برای نتیجه طوالنی مدت باید 

دائما گن ببندید.
تغییر  برای  عاملی  می تواند   -۲
اندام های بدن و نتایج خطرناک شود

به  فوقانی  های  اندام  گن،  بستن  با 
به  تحتانی  های  اندام  و  باال  سمت 
این  می کنند.  حرکت  پایین  سمت 
می تواند فشار مشابهی بر شکم وارد 
کرده و یبوست را به همراه داشته باشد.

تغییر فشار بر اندام های داخلی بدن 
برابر  در  شما  که  معناست  این  به 
برخی از غذاها از جمله غذاهایی که 
گاز تولید می کنند و غذاهای چرب 
تحمل کمتری خواهید داشت. برخی 
از افراد نیز ممکن است بیش از حد 
این ها  بخورند.همه  غذا  خود  نرمال 
احتمال سوزش  همچنین می توانند 
معده را افزایش دهند زیرا معده شما از 
دیافراگم باالتر رفته و باعث ریفالکس 
 ، گن  سازی  فشرده  می شود.  اسید 
می تواند موقعیت اندام ها را تغییر دهد 
و به طور کلی بر عملکرد آن ها همراه 

با جریان خون تاثیر بگذارد. 
3- می تواند باعث کم آبی بدن شود

مشغول  و  بسته اید  که گن  درحالی 
فعالیت و ورزش هستید، دمای بدن 
باال رفته و تعریق بیش از حدی خواهید 
داشت. برای به حداقل رساندن این 
و  شوید  هیدراته  کامال  باید  عالئم 
بنوشید. لیوان آب  روزانه حداقل ۸ 
4- می تواند عضالت کمر شما را 

تحت تاثیر قرار دهد
معنای  به  گن  مدت  طوالنی  بستن 
آن است که عضالت شکم شما آنقدر 
فعال نیستند حتی اگر به طور منظم 
بخصوص  گن  بستن  کنید.  ورزش 
ضعف  باعث  شنی  ساعت  گن های 
زیرا  می شود  شکم  و  کمر  عضالت 
انجام  توانایی  آن،  از  استفاده  هنگام 

حرکت نخواهید داشت.
گن از عضالت شما پشتیبانی نمی کند 
و اگر از عضالت خود استفاده نکنید 

استفاده ازآن هابی 
خطر است.

9- تاثیرات روحی روانی دارد
ندارد  سالمتی  مشکالت  فقط  گن 
بلکه می تواند باعث شود تا به دیدن 
کمر خود که ظاهرا کوچک به نظر 
می رسد معتاد شوید و به آن عادت 
کنید. شواهدی وجود دارد که نشان 
باعث  می تواند  گن  بستن  می دهد 
ایجاد اعتیاد در افراد شود و نسبت به 
ظاهر کمر خود وسواس داشته باشند.
ناراحتی  احساس  باعث   -10

خواهد شد
حتی اگر فکر می کنید بعد از استفاده 
مشاهده  را  جزئی  تغییرات  گن  از 
می کنید، بستن آن ارزشی ندارد زیرا 

خواهد  همراه  به  ناراحتی  احساس 
که  مطالعه  یک  اساس  بر  داشت. 
درآن محققان قصد داشتند تا بررسی 
حفظ  به  گن  بستن  آیا  که  کنند 
کمک  مدت  طوالنی  در  سالم  وزن 
می کند یا خیر؛ متاسفانه مطالعه آن ها 
سرانجامی نداشت زیرا اکثر شرکت 
کنندگان به دلیل احساس ناراحتی 

از بستن گن صرف نظر کردند.
نکات استفاده از گن های الغری

گن های  از  می خواهید  هنوز  اگر  و 
الغری حتی از نوع معمولی استفاده 

کنید به نکات ذیل توجه فرمایید:
آن ها را برای مدت زمان بسیار کوتاه 

بپوشید.
خودداری  گن  با  کردن  ورزش  از 
کنید زیرا ممکن است در تنفس شما 

اختالل ایجاد کند.
زیاد آن را سفت نبندید.

اگر در سن رشد هستید به هیچ وجه 
از آن استفاده نکنید.

اگر مشغول فعالیتی هستید که دائما 
عرق می کنید، مرتبا هیدراته شوید.

از گن به عنوان جایگزین تغذیه سالم 
و ورزش استفاده نکنید.

به عبارتی هدر خواهند رفت )از دست 
دادن بافت عضالنی(. به همین دلیل 
بعد از باز کردن آن، کمر درد و حالت 

بدنی ضعیفی خوهید داشت.
5- می تواند بر تنفس شما تاثیر بگذارد

گن  از  مکرر  استفاده  و  بودن  سفت 
و  ناراحتی  گرفتگی،  باعث  می تواند 
احساس فشار شود. این محدودیت و 
و سالمت  ظاهر  مدر  کمر  دور  تنگی 
عمومی پوست شما نیز تداخل ایجاد 

خواهد کرد.
با بستن گن به خصوص هنگام ورزش، 
تحت  نیز  شما  تنفس  عمق  کیفیت 
تاثیر قرار می گیرد، حتی ممکن است 
که ظرفیت ریه را ۳۰-۶۰ درصد کاهش 
ریه ها  برروی  گن  تاثیر  نحوه  دهد. 
می تواند منجر به مشکالت جدی تری 

مانند التهاب و تجمع مایعات شود.
6- استفاده از گن در دوران رشد 

توصیه نمی شود
یکی از خطراتی که دختران را تهدید 
می کند بستن گن در دوران رشد است. 

اگر در سنین نوجوانی قبل از رشد کامل 
گن  بستن  به  عادت  عضالت  و  بدن 
داشته باشید، می تواند خطرات سالمتی 
باشد  داشته  همراه  به  دائمی  بالقوه 
بخصوص گن های  آن  بستن  بنابراین 
نوع ساعت شنی در این سنین و در واقع 
هیچ رده سنی دیگر توصیه نمی شود.

مشکالت  باعث  است  ممکن   -۷
سالمتی دیگری نیز شود

بستن گن می تواند مشکالتی از قبیل 
عفونت های پوستی، مشکالت ریوی و 
داشته  همراه  به  را  کلیوی  مشکالت 
فشرده  را  عضالت  تمامی  زیرا  باشد 
می کند به همین دلیل تولید کنندگان 
مدت  برای  فقط  می کنند  توصیه  آن 

کوتاهی از گن استفاده کنید.
8- کارشناسان بستن گن را توصیه 

نمی کنند
به طور کلی جامعه پزشکی بستن گن 
را به منظور حمایت از دور کمر توصیه 
زیادی  فواید و خطرات  زیرا  نمی کند 
از استفاده  دارد. به همین دلیل قبل 
الزم است با خطرات آن آشنا شوید. 
بسیاری از راه حل های طوالنی مدت 
و  بوده  تهاجمی  غیر  که  دارد  وجود 

دالیل درد پوست سر و ریشه موها عوارض وحشتناک گن های ساعت شنی
شامپو ها، نرم کننده های مو یا سایر 
محصوالت مو ، گرما ، لوازم حالت 
دهی به موها ، مانند برس مو ، استرس.

 عالئم مشکالت پوست سر
به طور کلی عالئم مشکالت پوست 
سر عبارتند از:خارش ، درد ، سوزش ، 
احساس گزش ، درد ، مور مور شدن.

برخی از شرایطی که باعث ایجاد درد 
پوست سر می شوندعبارتند از : ریزش 
مو تکه تکه ، لکه های تغییررنگ داده 
پوسته های چرب،   ، ریزی  پوسته   ،
 ، سر  پوست  روی  زرد  یا  سفید 
برآمدگی های کوچک و خارش دار .
راه های درمان ناراحتی پوست سر

عامل کلیدی برای کاهش ناراحتی 
پوست سر، تشخیص دلیل بروز آن 
است.زمانی که یک مدل موی خاص 
ناراحتی در پوست سر  ایجاد  باعث 
می شود، اولین مرحله تغییر مدل مو 
است. به طور مثال می توانید موها را 
از حالت سفت بستن خارج کنید. ) 
دم اسبی و یا بافت مو های سفت را 

باز کنید. (
پوست  پسوریازیس  به  فردی  اگر 
درمانی  باشد، گزینه های  مبتال  سر 
ممکن  شده اند  ذکر  ادامه  در  که 
از  :استفاده  شوند  واقع  مفید  است 
شامپو های   ، موضعی  لوسیون های 
دارویی ، نرم کننده های موی سر و 

مصرف دارو های بیولوژیک.
درمان  سبورئیک،  درماتیت  برای 

می تواند شامل موارد زیر باشد:
شوره  ضد  شامپو های  از  استفاده 
بدون نسخه ، کرم یا شامپوی ضدقارچ 
تجویز شده ،پاکسازی مالیم ناحیه 
مورد نظر با محصولی حاوی زینک 
2 درصد ، مرطوب کردن پوست سر.

ی  ا بر لی  حتما ا ی  ن ها ما ر د
مل  شا سر  پوست  لیت  لیکو فو
مکرر  است:شستشوی  موارد  این 
ضد  یا  معمولی  شامپوی  یک  با 
قارچ ، استفاده از آنتی بیوتیک های 
موضعی یا استروئید ها ، مصرف آنتی 
هسیتامین ها ، مصرف دارو های آکنه.

تغییرات سبک زندگی نیز می تواند 
به بهبود درد پوست سر کمک کند. به 
عنوان مثال، داشتن یک رژیم غذایی 
متعادل، ورزش منظم و خواب کافی 

همگی گزینه های خوبی هستند.
چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد ؟

تغییر  افراد،  از  بسیاری  برای 
محصوالت مو یا کارهایی که با موی 
به  می تواند  می دهند  انجام  خود 
کاهش ناراحتی پوست سرشان کمک 
بدون  محصوالت  از  استفاده  کند. 
نسخه نیز می تواند برای درد پوست 
سرهنگام حرکت مو مفید باشد. اما 
اگر پس از گذشت چند هفته از این 
حاصل  بهبودی  درمانی  روش های 
نشد، حتما به پزشک مراجعه کنید.

ریزش مو می تواند نشان دهنده یک 
بیماری زمینه ای مانند آلوپسی کششی 
یا پسوریازیس پوست سر باشد. شما نیز 
می توانید برای شناسایی علت و یافتن 
درمان مناسب به پزشک مراجعه کنید.
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مردان  شاخص

من در نفس تو رمزها یافته ام
من با نفس تو زندگی ساخته ام ...

...پنهان کردم در نفس تو گنج هایم را
در ژرف ترین خواب تو اسرارم را

پنهان ز تو ، آهسته امانت دادم
من در نفس تو رود را پوییدم

بازیچه ی موج
 از راه تنفس دهان با تو

از غرق شدن به زندگی برگشت
هر بازدم تو روح رؤیای من است

محرابه ی آتشکده در بوسه ی تو
من آتش را به بوسه برگرداندم
خاکستر بوسه را به آهی کوتاه

تا با نفس تو مشتبه گردد ...

مشفق همدانی
)1۲91 - 1388(

نگار،  روزنامه  همدانی،  مشفق  ربیع 
مترجم و نویسنده ایرانی بود.

و  همدان  در  همدانی  مشفق  ربیع 
در یک خانواده یهودی به دنیا آمد 
و پس از پایان دوره عالی دانش سرای 
ترجمه  و  نویسندگی  کار  به  عالی 

پرداخت.
 وی رئیس پیشین خبرگزاری پارس 
و یکی از پایه گذاران بنگاه نشر صفی 
علیشاه بود )موسسه انتشاراتی که به 
کمک برادران خود تأسیس کرد( که 
پس از انقالب سال ۱۳۵۷ ایران در 

شهر لس آنجلس سکونت گزید.
روزنامه نگار،  این  اثر  معروف ترین 
ایرانی  برجسته  نویسنده  و  مترجم 

رمان تحصیل کرده ها است.
مشفق همدانی روابط خوبی با محمد 
مسائل  در  را  او  و  داشت  مصدق 
سفر  در  می کرد.  راهنمایی  مختلف 
را  وی  او  متحده  ایاالت  به  مصدق 

همراهی می کرد.
از  ادبی  ترجمه  »تاریخ  کتاب  در 
فرانسه به فارسی«، درباره ترجمه های 
است:  آمده  چنین  همدانی  مشفق 

تألیفات  سوای  همدانی  مشفق   «
اثر  عنوان  پنج  و  بسیار، حدود سی 
ادبی،  موضوعات  در  ترجمه شده 
فلسفی، روانشناسی و جامعه شناسی 

در کارنامه خود دارد، از جمله:
الکهارت،  الرنس  از  نادرشاه   
ابله و برادران کارامازوف  آزردگان، 
مادام  داستایوسکی؛  فئودور  از 
بوواری از گوستاو فلوبر، آنا کارنین 
مانن  تولستوی،  لئو  کارنینا(  )آنا 
پره وو،  فرانسوا  آنتوان  از  لسکو 
ایروینگ  از  جاویدان  همسر 

استون.«
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محمد علی سپانلو

شیوه صحیح
 استراحت بین درس خواندن

مطالعه کردن احتماال یکی از منفورترین کارهای
 زندگی دانشجویی است که کسل کننده، طاقت فرسا 

و آزاردهنده به نظر می رسد. اما آیا واقعا خسته کننده است؟ 
بررسی ها نشان داده است که استراحت بین مطالعه می تواند میزان 

توجه شما را بهبود بخشد :1- تمرینات کوتاه ولی موثر انجام دهید : 
برای تقویت حافظه، خالقیت و هوش تمرینات ساده ای را انجام دهید تا 

انرژی شما را تامین کنند.۲- میان وعده ای سالم بخورید : خوردن میان وعده 
بین مطالعه، مورد عالقه هر دانش آموزی است. متاسفانه در این اوقات پر تنش، 

برخی از دانش آموزان به مصرف مواد غذایی ناسالم حاوی قند و چربی زیاد روی می 
آورند که می تواند توانایی یادگیری مغز را کاهش دهد.3- به بیرون از منزل بروید 
: مطالعات نشان داده است که گذراندن اوقاتی خارج از منزل می تواند باعث کاهش 
استرس، خشم، افسردگی و اضطراب شود.4- به دور دست نگاه کنید : سعی کنید 
قانون 2۰-2۰-2۰ را اجرا کنید. این گونه که برای هر 2۰ دقیقه مطالعه، به فاصله ای 
تقریبا 2۰ فیت یا ۶ متر به مدت 2۰ ثانیه نگاه کنید. این استراحت باعث آرامش 

چشم شده و به طور قابل توجهی عالئم خستگی چشم را کاهش خواهد داد.5- 
تمرینات ذهن آگاه انجام دهید : برای آرام سازی ذهن، بین زمان مطالعه 

خود وقت بگذارید و برخی از فعالیت های ذهن آگاه مانند تنفس عمیق، 
مدیتیشن یا کشش های یوگا را انجام دهید زیرا در کاهش استرس 

موثر هستند.فراموش نکنید که استراحتی که انجام میدهید 
استراحت بین مطالعه است پس نباید این فاصله بیش 

از حد طوالنی شود تا منجربه کاهش تمرکز و 
آسیب به روند یادگیری شما 

شود.
    تمایل به جویدن 
غذایی  مواد  یخ، خوردن 
نشان  اوقات می تواند  نمکی در همه 
دهنده مشکالت عمیق یا کمبود مواد 
معدنی و ویتامین باشد. به همین دلیل 
است که همیشه پیشنهاد می کنیم به 
هرگونه عادت جدید خود توجه کنید. 
مخصوصا اگر ناگهان و بدون هیچ دلیل 

خاصی اتفاق افتاده است. 
حالت هایی که بدن شما هنگام مشکل 

با آن مواجه می شود:
1. احساس ضعف در ساق پا

اگر حس عجیبی مثل احساس ضعف 
یا خزیدگی در ساق پای خود و یا نیاز 
به تکان دادن پا دارید، احتماالً نشان 
باشد.  قرار  بی  پای  سندروم  دهنده 

و  است  مدت  طوالنی  اختالل  این 
اغلب احساس ناراحتی در شب هنگام 

استراحت ایجاد می کند.
۲. ضخامت پوست

نادیده  هرگز  را  پوستی  مشکالت 
بیش  پوست شما  که  زمانی  نگیرید. 
می شود،  دار  خارش  و  کلفت  حد  از 
در  مشکالتی  دهنده  نشان  می تواند 
درون بدن، اختالالت هورمونی، اگزما 
به  پزشک  همچنین  باشد.  آلرژی  یا 
شما تجویز می کند که آزمایش خون 
بدهید تا در صورت وجود مشکل آن 

را برطرف کند.
3. تغییر دست خط، از دست دادن 

بویایی یا رویاهای بسیار زیاد
بیماری  مورد  در  شما  همه  احتماال 
اما  شنیده اید  چیزهایی  پارکینسون 
مانند خیلی از ما عالئم را نمی دانید. 
آرام شدن حرکات بدن، بد خوابی شبانه 
همراه با کابوس، تغییر در نوشتار و گفتار 
باشد. بیماری  این  عالئم  از  می تواند 

4. رفتار عصبی و پرخاشگرانه
نتیجه  انفجار عصبانیت ممکن است 
نوع شخصیت فرد نباشد. در حقیقت 
باشد.  مرتبط  افسردگی  به  می تواند 
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با  را  عالئم  این  افراد  از  بعضی 
زیرا  می گیرند  اشتباه  افسردگی 
شبیه خستگی و کاهش انرژی برای 
پزشکان  است.  زندگی  در  مسائلی 
است  بهتر  که  می کنند  توصیه  نیز 
زیرا  نگیرید  نادیده  را  وضعیت  این 
می تواند با مشکل هورمونی تیروئید 
در بدن مرتبط باشد. ممکن است به 
دلیل سرد بودن بدن و یا اضافه وزن 

نیز ایجاد شود.
9. احساس تشنگی دائمی

احساس  همیشه  که  است  طبیعی 
مواردی  احتماالً  اما  کنید،  تشنگی 
این  می شود  باعث  که  دارد  وجود 
به  در شما  مداوم  تشنگی  احساس 
وجود بیاید. مصرف غذاهای بیش از 
حد ادویه دار و تند و یا مواد غذایی 
شور می تواند عاملی برای ایجاد این 
مشکل باشد. گاهی اوقات تشنگی زیاد 
نشان دهنده دیابت و یا بارداری است.

10. تمایل به جویدن یخ
میل زیاد به جویدن یخ به آسانی قابل 
توضیح است و ممکن است چیزی 
فراتر از یک عادت باشد. کمبود آهن 
و کم خونی ممکن است دلیل این 
میل غیر معمولی باشد. احتماال از فرد 
آزمایش خون گرفته می شود تا اگر 
نیاز بود مکملی برای او تجویز گردد.

طبق تحقیقات انجام شده افسردگی 
همیشه در مورد کمبود انرژی و تجربه 
باعث  است  و ممکن  نیست  ناراحتی 

ایجاد رفتار پرخاشگرانه در فرد شود.
5. خواب زیاد

گفته  سامنیا  هایپر  اختالل  این  به 
می شود و ممکن است که با خستگی 
فرد مرتبط باشد. بعضی از بیماری های 
است  ممکن  ایمنی  خود  به  مربوط 
به  نیاز  احساس  ایجاد  برای  عاملی 
باشد.  مکانی  و  جا  هر  در  خوابیدن 
همچنین مصرف نوشیدنی های الکلی 

نیز عاملی برای این مشکل است.
6. تغییر رنگ چشم

اگر یک سفیدی یا حلقه طوسی در 
اطراف قرنیه چشم می بینید، احتماالً 
نشان دهنده کلسترول باال برای افراد 
زیر 4۵ سال است که این حلقه به چشم 
است  ممکن  اما  می کند  وارد  آسیب 
عوارض جانبی را به همراه داشته باشد. 
پس باید مشکل کلسترول برطرف شود.

۷. میل زیاد به نمک

اصال اشکالی ندارد که غذای نمکی را 
دوست دارید اما زمانی که نمی توانید 
را کنترل  به غذاهای شور  میل خود 
کنید، احتماالً باید به پزشک مراجعه 
کنید و دلیلش را جویا شوید که گاهی 
اوقات کمبود آهن، کم خونی، کم آبی، 
سندروم پیش از قاعدگی می تواند باعث 

ایجاد مشکل شود.

 هرکدام از رشته های ورزشی آسیب را 
به عنوان بخش جدانشدنی خود دارند 
که در یک رشته بیشتر و در رشته ای 
دیگر این مسئله کمتر است. و اما در 
شده  زده  تخمین  ؛  دو  رشته  مورد 
درصد  حداقل ۵۰  هرساله  که  است 
دونده ها آسیب می بینند که بیشتر این 
آسیبها ناشی از اعمال نیروی مکرر در 
مدت زمان طوالنی است. در اینجا به 
بررسی برخی از رایج ترین آسیب ها و 
بیماری های ناشی از دویدن می پردازیم.

آسیب های زانو : احساس حساسیت 
و درد در اطراف یا پشت مچ پا معموالً 
پاتلوفمورال  درد  سندرم  از  نشانه ای 
نیز  دونده  زانوی  آن  به  که  است 
می گویند. این بیماری آنقدر در میان 
دوندگان شایع است که به نام آن ها 
در  دویدن  است.  شده  نامگذاری 
و  عضالت  تعادل  عدم  سراشیبی، 
ضعف باسن ، می تواند فشار مضاعفی 
بر روی زانوی شما وارد کند  بنابراین 
سعی کنید برای دویدن یا راه رفتن 
توصیه  کنید.  انتخاب  سطحی صاف 
می شود برای درمان این درد ، از زانو 
بند استفاده شود، داروهای ضد التهاب 
مصرف کنید و مسافت پیموده شده را 

کاهش دهید. 
 )ITBS( سندرم باند ایلیوتیبیا

یک  ایلیوتیبیال،  باند  التهاب  دلیل 
تاندون ضخیم است که از استخوان 
لگن تا پایین ران امتداد دارد و کشیده 
زانو  ناحیه  در  درد  آن موجب  شدن 
طوالنی،  مسافت  پیمودن  می شود. 
دویدن در سراشیبی و ضعف باسن از 
جمله مواردی هستند که این بیماری 
را ایجاد می کنند. افزایش قدرت ران 
می تواند در کاهش درد و عالئم موثر 

باشد.
زانوی جامپر )تاندینیت کشکک(

 با پارگی ریز در تاندون کشکک )که 
استخوان زانو را به ران متصل می کند( 
می شود.  ایجاد  کشکک  تاندینیت 
عامل  می تواند  حد  از  بیش  تمرین 
این بیماری باشد. می توانید با تقویت 
عضالت پشت ران و عضالت چهارگانه 
استخوان کشکک  التهاب  کاهش  به 
کمک کنید و همچنین استراحت و 
فیزیوتراپی برای کمک به تسکین و 

تقویت تاندون ها توصیه می شود.
آسیب دیدگی مچ پا 

تاندون  در  تورم   : آشیل  تاندنیت 
آشیل، ) پاشنه را به عضالت پایین پا 
متصل می کند(، می تواند در اثر بسیاری 

از عوامل ایجاد شود: 
افزایش مسافت پیموده شده، کفشهای 
نامناسب، سفتی عضالت ساق پا ، داشتن 
کف پای صاف.برای رفع این مشکل 
همیشه پس از تمرین حرکات کششی 
مخصوص به کف پا را انجام دهید و 
از کفش های مناسب استفاده کنید. 
 پیچ خوردگی مچ پا : پیچ خوردگی 
به  پا  اتفاق می افتد که مچ  هنگامی 
سمت داخل یا خارج بپیچد و موجب 
کشش رباط شود. برای تقویت عضالت 
اطراف مچ پا، تمرینات تعادلی )مانند 

سر دخیل است. 
دو  ورزش  مانند  دقیقاً 

باز  زمانی که بخیه های کناری بدن 
شدند، سعی کنید به سمت جلو خم 
شوید و قسمت مرکزی بدن را سفت 
کنید و با لب های غنچه شده نفس 

بکشید تا درد آرام شود. 
تاول :  با سایش پاشنه الیه باالیی پوست 
پاره شده و حباب هایی بین الیه ها باقی 
می ماند. بهترین راه برای جلوگیری از 
پوشیدن کفش مناسب  این مشکل 
صورت  در  است.  جوراب  همراه  به 
بپوشانید. را  آن  روی  تاول  مشاهده 

عرق سوز شدن : عرق سوز شدن 
در اثر سایش پوست ایجاد می شود. 
برای جلوگیدی از این مورد می توانید 

از لباس های نخی ، داروهای پودری یا 
پماد استفاده کنید.

 نکاتی برای جلوگیری از آسیب 
درد های  کاهش  و  دویدن  حین 

ناشی از آن
هر هفته کم تر ۱۶ کیلومتر به مسافتی 
 . بیافزایید  کنید  است طی  قرار  که 
عامل  مسافت  این  ناگهانی  افزایش 
اصلی صدمات است.همواره پیش از 
از  پس  و  گرم؛  را  خود  بدن  ورزش 

ورزش بدن خود را سرد کنید.
روش صحیح دویدن را بیاموزید تا از 

مشکالت احتمالی جلوگیری کنید.
کیلومتر   ۱۰۰۰ تا   4۵۰۰ از  پس 

دویدن، کفش خود را تعویض کنید.
کفش مناسبی خریداری کنید.

ناهموار  سطوح  روی  دویدن  از 
حد  از  بیش  کنید.تمرین  خودداری 
پس  دارد  پی  در  را  جدی  آسیب 
خود  به  را  هفته  در  روز   ۱ حداقل 
استراحت دهید و تمارین آسان را نیز 
در دستور کار خود بگنجانید. در آخر 
توجه داشته باشید که هیچ یک از این 
نکات نمی تواند جایگزینی برای مشاوره 

پزشکی باشد.

اسکات تک پا( انجام دهید. پس از پیچ 
بهبودی  تا  کنید  استراحت  خوردگی 
زمان  مدت  آورید.  دست  به  را  کامل 
بهبودی به شدت جراحت بستگی دارد و 
همچنین ممکن است پزشک گچ گرفتن 

پا را پیشنهاد دهد.
 آسیب دیدگی پا : ورم کف پا، درد 
پارگی  یا  تحریک  و  التهاب  از  ناشی 
فاسیای کف پا، ازجمله مواردی هستند 
که ممکن است بر اثر راه رفتن زیاد و 
پوشیدن کفش نامناسب رخ دهد. داروی 
ایبوپروفن، کفش مناسب برای دویدن 
و آتل شبانه می توانند در روند بهبود 
مراکز  به  مراجعه  با  باشند.  موثر  شما 
بهداشتی بهترین گزینه برای درمان را 

انتخاب کنید.
شکستگی استخوان : ایجاد ترک های 
کوچک در استخوان در اثر کوبیدن مکرر 
یا تحمل زیاد نیرو ایجاد می شود. این 
موارد حتی در افراد جوان و سالم نیز 
اتفاق می افتد. برای جلوگیری از وقوع 
چنین حوادثی بهتر است که کلسیم مورد 

نیاز خود را تامین کنید. در صورت وقوع 
نیز استراحت، استفاده از عصا و مراجعه 
است. ضروری  امری  فیزیوتراپی  به 

دیدگی  آسیب    : پا  جراحات ساق 
ساق پا زمانی اتفاق می افتد که عضالت 
و تاندون های پوشاننده استخوان شما 
ملتهب شوند. پیشگیری از بروز این اتفاق 
بسیار پیچیده است اما تحقیقات نشان 
می دهد که استفاده از کفی های ضربه 
گیر که از قوس ها را پوشش می دهد 

می تواند موثر باشد.
کشیدگی عضالت : کشیدگی بیش 
از حد عضالت موجب پارگی فیبرها و 
تاندون ها می شود. دویدن بیش از حد، 
عدم انعطاف پذیری، گرم نکردن پیش 
از ورزش از دالیل وقوع این اتفاق است.

را  بخیه های کناری: آیا درد عمیقی 
در کناره های شکم احساس می کنید؟ 
به  است  ممکن  که  کناری  بخیه های 
ایجاد  دلیل جراحت های حین ورزش 
شده باشند، تقریبا ۷۰ درصد دوندگان 

را درگیر می کنند.
 بسیاری از متخصصان باور دارند که این 
درد به دلیل فعالیت هایی ایجاد می شود 
که در آن حرکات مکرر بدن به غیر از 

حاالت و عالیمی که نشان دهنده بدن ناسالم استشایع ترین آسیب های ورزش دویدن
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جهان  شطرنج  فدراسیون  اعضای 
دانا   2۰2۱ ژانویه   ۵ سه شنبه  روز 
ریزنیس- اوزوال از نمایندگان پارلمان 
قهرمانان سرشناس  از  را که  لیتوانی 
عنوان  به  هست  نیز  جهان  شطرنج 

رئیس جدید »فیده« انتخاب کردند.
او که در ۱9 سالگی به درجه»استاد 
سال  در  شده  نائل  شطرنج«  بزرگ 
2۰۱۶ با پیروزی بر ایفان هو قهرمان 
اهل  که  دنیا  دختران  شطرنج  وقت 

چین است به شهرت رسید.
دولت  دارایی  وزیر  زمان  آن  وی 
لیتوانی بود و برای آنکه در آن رقابت 
مهم بین المللی شرکت کند، در اجالس 
نیافت. حضور  اروپا  اتحادیه  وزیران 

دانا ریزنیس- اوزوال که اکنون سی و 
نه سال دارد به خبرنگاران گفته بسیار 
این  است. چون  به شطرنج عالقمند 
درگیر  که  او  امثال  به  فکری  ورزش 
دنیای پر کشمکش و ناآرام سیاست 
روان  و  اعصاب  داشتن  برای  هستند 

سالم و محکم بسیار کمک می کند.
عنوان  به  انتخاب  از  پس  او 
گفت:  جهان  شطرنج  مدیرمسئول 
تصمیم دارد از این پس بیشتر وقت 
امور  فتق  و  رتق  به  را  انرژی خود  و 
شطرنج جهان اختصاص دهد و حتی 
در صورت لزوم از نمایندگی پارلمان 

کناره گیری خواهد کرد.
اعالم  بیانیه ای  انتشار  با  »فیده« 
کرد: خانم دانا ریزنیس- اوزوال  جدا از 
امور اداری و مالی فدراسیون، بر امور 

کمیسیون ها از جمله آموزش شطرنج 
نیز مدیریت خواهد کرد.

پانزده  وقتی  اوزوال  ریزنیس-  دانا 
در  بار  نخستین  برای  داشت  سال 
لیتوانی  دختران  قهرمانی  مسابقات 
قهرمان شد. وی دو بار قهرمان بانوان 
اروپا شد و در سن نوزده سالگی هم 
عنوان »استاد بزرگ« را دریافت کرد.

گفتنی است که در سال 2۰۱۸ از او 
به عنوان نخست وزیر احتمالی لیتوانی 

نام برده می شد.
رئیس جدید »فیده« به فضا و سفر 
فضایی هم عالقمند است و یک دوره 
آموزشی در سازمان فضایی »ناسا« در 
در  نیز  مدتی  و  کرده  را طی  آمریکا 

دانشگاه بین المللی علوم فضایی فرانسه 
است. گرفته  دیپلم  و  دیده  آموزش 

ریزنیس-  دانا  تحصیلی  رشته های 
اوزوالا بازرگانی بین المللی در دانشگاه 
و  فنالند  در   Hame پلی تکنیک 
حقوق در کالج حقوق و زبان شناسی 
دانشگاه Ventspils  در لیتوانی بوده 
است. او همچنین مدرک کارشناسی 
بین المللی  دانشگاه  از  را  خود  ارشد 

فضایی فرانسه دریافت کرده است.
طرح های  اوزوال  ریزنیس-  دانا 
و  ماهواره  به  مربوط  را  متعددی 
تکنولوژی فضایی مدیریت نموده که 
نام  به  لیتوانی  ماهواره  اولین  پروژه 

»ونتا–۱« یکی از آنهاست.

بانوی نماینده پارلمان لیتوانی رئیس جدید 
فدراسیون جهانی شطرنج

خداداد عزیزی: خاک بر سر این فوتبال اگر کسی 
جز علی کریمی رئیس فدراسیون شود

=»کریمی برای سر و سامان 
دادن به فوتبال فاسد ایران 
فوتبال  وضع  است.  ایده آل 
است  خراب  آنقدر  کشور 
کسی  هر  کار  آن  اداره  که 

نیست«.
می خواهم  کریمی:  =علی 
همچنان کنار مردم سرزمینم 

باشم.
ایران  فوتبال  خداداد عزیزی ستاره 
مصاحبه های  در  دور،  سال های  در 
خود با رسانه ها در این سال ها همیشه 
و  بند  و  زد  به  آلوده  را  ایران  فوتبال 
هیچگونه  بدون  و  دانسته  باندبازی 
فوتبال  مدیران  مالحظه ای  و  نگرانی 
را فاسد و اهل زد و بند معرفی کرده 

است.
عزیزی به شدت معتقد است مافیای 
اخیر  سال  چند  در  ویژه  به  فوتبال 
دست های خود را دور گردن فوتبال 

کشور فشار می دهند.
سال  چندین  که  عزیزی  خداداد 
ایران  ملی  تیم  در  درخشان  سابقه 
درباره  دارد،  را  آلمان  لیگا  بوندس  و 
فدراسیون  اعضای  و  رئیس  انتخابات 
که قرار است در هفته های پایانی سال 
آئین نامه  تصویب  دنبال  به  و   ۱۳99

چند  از  بعد  که  ایران  فوتبال  جدید 
سال کش و قوس از سوی فدراسیون 
شد  تصویب  »فیفا«  فوتبال  جهانی 
از  که  گفت  هفته  این  گردد،  برگزار 
شنیدن خبر نامزد شدن علی کریمی 
بازیکن پیشین تیم ملی و باشگاه بایرن 
مونیخ آلمان برای ریاست فدراسیون 

فوتبال بسیار خوشحال است.
او از فوتبال دوستان و طرفداران همه 
تیم ها خواسته از نامزدی علی کریمی 
فوتبال  فدراسیون  ریاست  برای 

حمایت کنند.
وی گفته: مگر اتفاقی خوبتر از این 
که  دهد  رخ  فوتبال  در  است  ممکن 
چهره ای مطلع، با معلومات، با پیشینه 
فوتبال  رأس  در  سالم  و  درخشان 

کشور قرار گیرد؟
ما  فوتبال  متاسفانه  افزوده:  او 
بنابراین  حرف هاست.  این  از  آلوده تر 
فکر می کنم تمامی اهالی این ورزش 
خبردار  کریمی  احترام  به  بایستی 
را  دیگری  بایستند. خالصه هر کس 
به ریاست فوتبال بگمارند، باید خاک 
بر سر آن کرد. در ضمن کریمی تنها 
که  است  فدراسیون  این  اداره  نامزد 
بوده و در میان  فوتبالیست حرفه ای 
او  حد  در  دیگری  کس  داوطلبان 

لیاقت تصاحب این پست را ندارد.
خود  آنکه  علت  داده:  ادامه  عزیزی 
وی نامزد این سمت نشده این است 
که به قدری وضع فوتبال ایران خراب 
درگیر  نمی کنم  رغبت  من  که  است 
این کار شوم. چون مسئولیت بسیار 
سختی است و کار هر کسی نیست. 
در ضمن به امثال من اجازه کاندیدا 
شدن برای این پست را نخواهند داد.

وارد  حال  هر  به  کرده:  اضافه  وی 
مدیر  اول،  تراز  بازیکن  یک  شدن 
عرصه  به  فوتبال  کارشناس  و  الیق 
رقابت ها با وجود حضور علی کریمی 

در انتخابات آسان نیست.
چهره های  اگر  کرده:  تأکید  اما  او 
حرفه ای، خوشنام و با سابقه ارزشمند 
موفق  مدیریت  و  بزرگ  تیم های  در 
مانند علی دایی و مهدی مهدوی کیا 
باید  آنوقت  می شدند،  رقابت  وارد 
را  اصلح  فرد  تا  می کردیم  بررسی 

دانا ریزنیس- اوزوال

انتخاب کنیم.
خداداد عزیزی که در 4۷ بازی ملی 
حضور  ایران  فوتبال  ملی  تیم  برای 
عنوان  به   ۱99۶ سال  در  داشته، 
بازیکن برتر کنفدراسیون فوتبال آسیا 
انتخاب و در همان سال مقام بهترین 
و ارزشمندترین بازیکن جام ملت های 
در  مهمی  نقش  کرد،  را کسب  آسیا 

صعود ایران به جام جهانی داشت.
در بازی با تیم ملی استرالیا، پس از 
به  رسیدن  برای  ماراتن طوالنی  یک 
جام جهانی 9۸ فرانسه عزیزی برای 

تیم ملی ایران گلزنی کرد )یک گل در 
بازی رفت و یک گل در بازی برگشت( 
و از آن تاریخ به بعد لقب غزال تیزپای 
آذر   ۸ بازی  اینکه  با  گرفت.  را  آسیا 
یافت،  خاتمه   2–2 نتیجه  با   ۱۳۷۶
به  ایران  تیم  صعود  علت  به  ولی 
مردم  پایکوبی  و  جام جهانی، شادی 

شهرهای ایران را فرا گرفت.
فوتبال،  فدراسیون  ریاست  نامزد 
آبان ۱۳۵۷،  متولد ۱۷  کریمی  علی 
ساله   ۱۸ حرفه ای  فوتبال  دوران  در 
خود از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳9۳، سابقه 
بازی در لیگ های ایران، آلمان، امارات 
تا  از سال ۱۳۷۷  او  دارد.   را  قطر  و 
۱۳9۱، بیش از یک دهه بازیکن تیم 
گل   ۳۸ و  بازی   ۱2۷ با  و  بود  ملی 
از  ایران  تاریخ  بازیکن  سومین  ملی، 
نظر تعداد بازی ملی و سومین گلزن 
برتر این تیم مشترکا با جواد نکونام به 

شمار می رود.
یک  عنوان  به   که  کریمی  علی 
»بازی ساز دریبل زن«  شناخته شده و 
با لقب »جادوگر« و »مارادونای آسیا« 
با  سال 2۰۱۸  در  می شود،  یاد  او  از 
وبسایت  کاربران  آرای   ٪9۱ کسب 
آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  رسمی 
جام  تاریخ  بهترین  هافبک  عنوان  به 

ملت های آسیا شناخته شد.
کریمی فوتبال حرفه ای خود را در 
سال ۱۳۷۵ با »فتح« در لیگ دسته 
دوم فوتبال ایران آغاز کرد و پس از 
2 سال به پرسپولیس پیوست، جایی 
بار  به 2  موفق  بازی  فصل  در ۳  که 
بار  یک  و  آزادگان  جام  در  قهرمانی 
قهرمانی در جام حذفی شد و همزمان 
آسیایی  بازی های  در  ملی  تیم  با 
۱99۸ بانکوک مدال طال را به گردن 
آسیا  ملت های  جام  در  او  آویخت. 

2۰۰۰ نیز توپ زد.
وی در سال ۱۳۸۰ به باشگاه االهلی 
دبی رفت که در فصل 2۰۰2- 2۰۰۳ 
خارجی  بازیکن  »بهترین  عنوان  به 
انتخاب  امارات«   فوتبال  برتر  لیگ 
شد و در فصل 2۰۰۳-2۰۰4 نیز مقام 
»آقای گل لیگ برتر امارات« و »مرد 

سال فوتبال امارات« را کسب کرد.
جام  در  ملی  تیم  با  کریمی  علی 

سوم  مقام   2۰۰4 آسیا  ملت های 
»آقای  همزمان  و  کرد  کسب  را 
در  او  شد.  مسابقات  این  گل« 
سال  »مرد  جایزه  سال   همین 
کنفدراسیون  از  را  آسیا«  فوتبال 
نمود. خود  آن  از  آسیا  فوتبال 

در سال 2۰۰۵ )۱۳۸4( او به باشگاه 
بایرن مونیخ  در بوندس لیگای آلمان 
پیوست و در 2 سال حضورش در این 
باشگاه ضمن انجام 42 بازی رسمی، 
را  لیگ  و  حذفی  جام  قهرمانی های 
جام  در  همچنین  وی  کرد.  تجربه 

ملت های  جام  در  و   2۰۰۶ جهانی 
آسیا بازی کرد.

کریمی پس از آن به القطر در لیگ 
ستارگان قطر رفت و پس از یکسال به 
پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران 
تیم  این  در  حضورش  که  بازگشت 
یکسال ادامه داشت. او در نیمه فصل 
2۰۱۰ -2۰۱۱ عضو شالکه در بوندس 
لیگا بود که قهرمانی جام حذفی آلمان 

را برای بار دوم کسب کرد.
بازگشت  پرسپولیس  به  دوباره  وی 
تا سومین دوره حضور خود را با این 
باشگاه از سر بگذراند. پس از 2 فصل 
بازی، به تراکتور سازی تبریز پیوست 
و آخرین فصل دوران بازیگری خود را 

با قهرمانی در جام حذفی پایان داد.
دستیاری  با   ۱۳9۳ سال  در  او 
سرشناس  سرمربی  کیروش  کارلوس 
پرتغالی در تیم ملی ایران پا به عرصه 
برای  او همچنین  گذاشت.  مربیگری 
مدتی هدایت تیم سپیدرود را به عهده 

داشت.
علی کریمی در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: می خواهم همچنان کنار مردم 
سربلندی  برای  و  باشم  سرزمینم 
دوباره فوتبال ایران به عنوان کاندید 
فوتبال  فدراسیون  ریاست  پست  در 
شرکت کنم. تغییرات اساسی از سوی 
اساسنامه  در  ای. اف.سی  و  »فیفا« 
شکل گرفته و حاال فوتبالی ها راحت تر 
انتخابات شوند  عرصه  وارد  می توانند 
اسفند،   ۱۰ روز  در  امیدوارم  من  و 
ایران عزیزمان، یک روز پاک  فوتبال 
و عاری از هرگونه زد و بندهای ناسالم 

را تجربه کند.
مهدی  چون  فوتبالیست هایی 
حمید  غفوری،  وریا  کیا،  مهدوی 
محمد  و  حیدری  سپهر  استیلی، 
کریمی،  نوشته  به  واکنش  در  نوری، 
ضمن  اینستاگرام،  در  پیام  ارسال  با 
وی  شدن  نامزد  از  خوشحالی  ابراز 
برای ریاست فدراسیون، او را تشویق و 

مورد حمایت قرار داده اند.
پوری بنایی هنرپیشه سرشناس نیز 
نوشته: باعث افتخار هستی پسرم. رضا 
کیانیان بازیگر سینما نیز پیام داده: به 

امید موفقیت تو.. همیشه قهرمان.

زینب کریمی در میان ده تن بهترین دروازه بانان 
فوتسال جهان

وبسایت پر بیننده Planet هر سال 
بهترین بازیکنان و دروازه بانان فوتسال 
زینب  نام  می کند.  انتخاب  را  جهان 
کریمی دروازه بان تیم مس رفسنجان 
نیز امسال در بین برترین دروازه بانان 
فوتسال دنیا که از سوی این وبسایت 
دستچین شده اند، به چشم می خورد.

مس  تیم  همراه  کریمی  زینب 
برتر  لیگ  قهرمان  امسال  رفسنجان 
وبسایت  شد.  ایران  دختران  فوتسال 
»پالنت« اسامی بهترین های بازیکنان 
را در پست های  بانوان جهان  فوتبال  
خواهد  منتشر  زودی  به  نیز  مختلف 

کرد.
رقیبان زینب کریمی برای دریافت 
آنا  )برزیل(،  کارولینا  آنا  عنوان،  این 
)اسپانیا(،  کاریداد  )پرتغال(،  کاتارینا 
پاتریکا  )ایتالیا(،  دیبیاس  آنجلینا 
)برزیل(،آناستازیا  فریبا  موراس 
ایوانووا )روسیه(، مارتا بالبونا)اسپانیا(، 
وآیاکا  )برزیل(  فرناندا  ریجینان 

یاماموتو)ژاپن( هستند.
آخر  دیدار  در  رفسنجان  مس  تیم 
تیم  ایران،  فوتسال بانوان  برتر  لیگ 
داد.  شکست  صفر  بر  چهار  را  سایپا 
نیز مس  تیم  دو  بین  دیدار رفت  در 
رفسنجان دو بر صفر در تهران برنده 

شده بود. عاطفه رضایی سرمربی تیم 
مس رفسنجان است.

ایران  در  زنان  فوتسال  لیگ  دوره 
در سال ۱۳۸4 برگزار شد. قبل از آن 
رقابت های فوتسال خانم ها در ایران با 
و  نظرعلی  شقاقی،  امیر  مهناز  همت 
کرم زاده در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ 

در استان تهران انجام می شد.
هم  فوتسال  کشوری  لیگ  اولین 
تأسیس  از  پس  و   ۱۳۷9 سال  در 

انجمن فوتسال اجرا گردید. در سال 
۱۳۸2 در رقابت های فوتسال خانم ها 
تهران،  استقالل  تیم های  ایران،  در 
نوآوران  پیام  اهواز،  شهرداری  دیهیم 
در سالن  تجارتخانه جنوب  و  نوشهر 
هزار  صد  استادیوم  در  ورزشی بانوان 
نفری تهران به صورت دوره ای برگزار 

شد.
گفتنی است که هفته گذشته گالره 
ناظمی داور اهل ایران به عنوان یکی 

از ده نفر برترین داوران دنیا انتخاب 
شد.

در همین حال شهناز یاری سرمربی 
گفته  تیم سایپا  و  ملی دختران  تیم 
تیم های  بازیکنان  از  تعدادی  است: 
تعطیل  گفته اند  او  به  فوتسال بانوان 
گسترش  دلیل  به  مسابقات  شدن 
ویروس کرونا، زندگی خانوادگی آنها 
مشکل  با  شدت  به  مالی  نظر  از  را 
درآمد  تنها  چون  است.  کرده  روبرو 

آنان حقوقی است که از طریق فوتبال 
دریافت می کنند.

الزم است یادی نیز از فرزانه توسلی 
دروازه بان تیم ملی فوتسال بانوان ایران 
لیست  در  نامش  سال ها  که  کنیم 
امسال  اما  بود  »پالنت«  فوتسال 
کریمی  زینب  به  را  خود  جای  او 
داد.  خوش آتیه  و  جوان  دروازه بان  
درخشان  سالی  که  کریمی  زینب 
با تیم ملی جوانان و تیم فوتسال  را 

زنان مس رفسنجان در عرصه ملی و 
باشگاهی گذراند فقط 2۰ سال سن 

دارد.
توانست   2۰2۰ سال  در  کریمی  
در  ایران  جوانان  ملی  تیم  همراه 
به  را  قهرمانی  عنوان  کافا  تورنمنت 
رفسنجان  مس  همراه  و  آورد  دست 
نیز در لیگ برتر عنوان قهرمانی لیگ 
را دریافت کند تا دو جام قهرمانی را 

در یکسال کسب نماید.

گالره ناظمی نامزد دریافت بهترین داور فوتسال ۲0۲0 جهان

زینب کریمی

خداداد عزیزی

علی کریمی در سال ۲004 بهترین بازیکن آسیا شد
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 نقش »حلقه کرمان« در سرنوشت پرونده های 
فساد خودی ها؛ دادگاه تجدید نظر مهدی

جهانگیری هفته آینده برگزار می شود

خبر صدور حکم  اعالم   =
در  جهانگیری  مهدی  برای 
سالگرد مرگ قاسم سلیمانی 
می تواند اثباتی بر خبر حمایت 
سلیمانی از مهدی جهانگیری 
وجود  با  سال  سه  مدت  به 
فساد  اتهام  برای  اسنادی 
معاون  برادر  اقتصادی  کالن 

اول حسن روحانی باشد.
پیشتر  ن  لند ن  کیها =
گزارش داده بود که خانواده 
جهانگیری و حزب کارگزاران 
در کنار باند قاسم سلیمانی و 
سپاه قدس از دانه درشت های 
هستند.  کرمان«  »حلقه 
جریانی سازمان یافته که یک 
سرش در دولت و بنگاه های 
اقتصادی است و سر دیگرش 
در جنگ سوریه و شبکه های 

پولشویی.
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت 
اسحاق  در  برا نگیری  جها مهدی 
جهانگیری در دادگاه بدوی خبر داده 
و گفته که دادگاه تجدید نظر این متهم 

هنوز برگزار نشده است.
مهدی جهانگیری سال 9۶ به اتهام 
فساد اداری و مالی بازداشت اما سه ماه 
بعد به دلیل آنچه »نیاز به امضای برخی 
اسناد در دفتر کارش« عنوان شده بود 
از زندان آزاد و به زندگی و »بیزنس« 

پرداخت.
غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه 
قضاییه روز سه شنبه ۱۶ دی ۱۳99 با رد 
ادعای یک روزنامه نگار در ایران که روز 
گذشته از محکومیت مهدی جهانگیری 
خبر داده بود، گفته است: »ادعای یکی 
از فعاالن فضای مجازی در این خصوص 
صحت ندارد. دادگاه تجدید نظر هنوز 
رأی نداده است و هفته آینده جلسه ای 
تشکیل می شود و رسیدگی ادامه دارد.«

با  دیروز  روزنامه نگار  آذرپیک  صبا 
انتشار یک توئیت نوشت: »حکم مهدی 
جهانگیری رییس گروه مالی گردشگری 
در دادگاه تجدید نظر صادر و ابالغ شد؛ 
پرداخت هفتاد میلیارد تومان جریمه 
کشور  به  ارز  غیرقانونی  خروج  بابت 
بالروس و شش ماه حبس با احتساب 
ایام حبس سابق، ببخشید پابرهنه میایم 

وسط فسادهاتون!«
اکنون سخنگوی قوه قضاییه گفته 
که »دادگاه برگزار شد و به اتمام رسیده 
است. حکم دادگاه در ارتباط با ایشان 
حاصل  محکومیت هایی  و  شده  صادر 
کرده است. چون از پرونده های شعب 
ویژه مفاسد اقتصادی نیست بعد از صدور 

حکم قطعی رأی اعالم می شود.«
این در حالیست که سخنگوی قوه 
هفتاد  »پرداخت  قضاییه صدور حکم 
خروج  بابت  جریمه  تومان  میلیارد 
غیرقانونی ارز به کشور بالروس و شش 
ماه حبس با احتساب ایام حبس سابق« 
را رد نکرده و حتی گفته »حکم دادگاه 

در ارتباط با ایشان صادر شده است«.
اگر حکم شش ماه زندان برای مهدی 
جهانگیری صادر شده باشد و سه ماهی 
که او از حد فاصل مهرماه 9۶ تا دی ماه 
نیز محاسبه شود،  بوده  زندان  9۶ در 
می توان پیش بینی کرد او به زندان باز 
نخواهد گشت یا مانند حسین فریدون 
به  روزی  چند  روحانی  حسن  برادر 
بعد  و  نظام می رود  زندان خودی های 

آزاد می شود. 
 9۶ مهرماه   ۱4 جهانگیری  مهدی 
اقتصادی  کالن  فساد  اتهام  به  توسط 
سازمان اطالعات سپاه پاسداران استان 

کرمان بازداشت شد.
فرمانده  ابوحمزه  غالمعلی  سردار 
سپاه ثاراهلل کرمان درباره علت بازداشت 
بود که علت  مهدی جهانگیری گفته 
مالی  مسائل  در  »اخالل  او  بازداشت 
کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج 
از کشور« بوده است. برخی حتی  ارز 
تصمیم عجیب، توجیه ناپذیر و زیان بار 
قیمت گذاری 42۰۰ تومانی برای دالر را 
اقدام برادران جهانگیری می دانند. قیمتی 
جهانگیری«  »ارز  به  را  دولتی  ارز  که 

معروف ساخت!
وی سه ماه بعد و در چهارم دی ماه 
9۶ در روندی غیرمعمول آزاد شد. برخی 
خبرگزاری ها به نقل از منبعی آگاه اعالم 
کردند او برای رفتن به دفتر کارش و 
و  صورتجلسات  چون  اوراقی  امضای 
برخی خبرهای  اما  آزاد شده  چک ها، 
غیررسمی از اعمال نفوذ قاسم سلیمانی 
فرمانده وقت سپاه قدس در این پرونده 

خبر دادند. 
کیهان لندن پیشتر گزارش داده بود 
که خانواده جهانگیری و حزب کارگزاران 
سپاه  و  سلیمانی  قاسم  باند  کنار  در 
قدس از دانه درشت های »حلقه کرمان« 
هستند. جریانی سازمان یافته که یک 
سرش در دولت و بنگاه های اقتصادی 
است و سر دیگرش در جنگ سوریه و 

شبکه های پولشویی.
وبسایت »مشرق نیوز« دو ماه پس از 
آزادی مهدی جهانگیری و در اسفندماه 
9۶ با اشاره به »البی های سنگین« در 
پرونده مهدی جهانگیری نوشت: »وثیقه 
۶ هزار میلیارد تومانی مهدی جهانگیری 
با البی سنگین به هزار میلیارد کاهش 

پیدا کرد!«
هرچند آن زمان برخی اصولگرایان 
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 
جهانگیری سه سال معلق مانده و معلوم 
نبود چگونه البی خانواده جهانگیری از 
دفتر رئیس دولت »تدبیروامید« توانسته 

این پرونده را مسکوت و معلق کند!
اکنون، اعالم خبر صدور حکم برای 
مهدی جهانگیری در سالگرد مرگ قاسم 
سلیمانی می تواند اثباتی بر خبر حمایت 
سلیمانی از مهدی جهانگیری به مدت 
اتهام  برای  اسنادی  با وجود  سه سال 
فساد کالن اقتصادی برادر معاون اول 

حسن روحانی باشد.
قابل توجه اینکه مهدی جهانگیری در 
حالی از سوی اطالعات سپاه پاسداران 
بازداشت  کرمان  شهر  اسالمی  انقالب 
از یکسو قاسم سلیمانی  بود که  شده 
و  بازجویی  زمان  در  او  آزادی  برای 
تکمیل پرونده اعمال نفوذ می کرد و از 
سوی دیگر قرارگاه »خاتم االنبیاء« سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی طی همین سه 
سالی که او متهم به فساد کالن اقتصادی 
بود، سه قرارداد ده ها میلیارد تومانی با او 

امضا کرده است!
مهدی جهانگیری در مراسم امضای 
االنبیاء«  »خاتم  با  قرارداد  سومین 
اقتصادی  به فساد کالن  در حالی که 
»خاتم  »قرارگاه  که  گفته  بود  متهم 
االنبیاء« سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
پیشینه همکاری تنگاتنگ با وی دارد و 
سال گذشته نیز پروژه »آهن اسفنجی 
بافت« در استان کرمان را انجام داده و 
هم اکنون نیز این همکاری در راه اندازی 
»کنسانتره«  تولید  برای  کارخانه هایی 
سنگ آهن در شهرستان سیرجان در 

استان کرمان ادامه دارد.«

در پی توقیف نفتکش کره ای توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در 
سفر دیپلمات کره جنوبی به ایران بازنگری می شود

=وزارت خارجه کره  جنوبی 
اقدام  این  کردن  محکوم  با 
فوری  دی  زا آ ر  ستا خوا
دفاع  وزارت  شد.  نفتکش 
یک  کرد  اعالم  کره جنوبی 
دریایی  نیروهای  از  واحد 
دزدان  با  مقابله  به  مامور 
دریایی را به آب های مجاور 
تنگه هرمز اعزام کرده است.
=وزارت خارجه آمریکا در 
آزادی  خواستار  بیانیه ای 
و  شد  نفتکش  این  فوری 
ایران  »حکومت  کرد  اعالم 
در راستای اخاذی از جامعه 
رهایی  جهت  در  و  جهانی 
به  اقدام  تحریم ها،  فشار  از 
و  کشتیرانی  آزادی  تهدید 

حقوق دریانوردی می کند«.
=روزنامه »وطن امروز«: در 
دنیایی که همه مناسبات آن 
را زور تعیین می کند، شاید 
حق،  اندازه  به  چیز  هیچ 
گرفتنی نباشد. تجربه چند 
سال اخیر، این فرض را بیش 
از هر زمان دیگری به یقین 

نزدیک کرد.
روز  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
نفتکش  یک  دی ماه   ۱۵ دوشنبه 
متعلق به کره جنوبی با نام »هانکوک 
فارس  خلیج  آب های  در  را  چیمی« 

توقیف کرد.
کره جنوبی  نفتکش  توقیف  پی  در 
در آب های خلیج فارس مقامات کره 
جنوبی می گویند سفر یک دیپلمات 
بازنگری  مورد  را  ایران  به  این کشور 

قرار می دهند.
خبرگزاری رویترز سه شنبه ۵ ژانویه 
)۱۶ دی ماه( به نقل از یک منبع آگاه 
پاسداران  سپاه  آنکه  از  پس  نوشت 
انقالب اسالمی یک نفتکش با پرچم 
کره جنوبی را در آب های خلیج فارس 
توقیف و خدمه آن را بازداشت کردند، 
حال  در  جنوبی  کره  خارجه  وزارت 
بررسی این موضوع است که آیا یک 
دیپلمات ارشد این کشور طبق برنامه 
قبلی روز یکشنبه ۱۰ ژانویه به تهران 

سفر  کند یا نه.
وزیر  معاون  بود  قرار  این  از  پیش 
درخواست  درباره  کره  خارجه  امور 
ایران برای آزاد کردن ۷میلیارد دالر 

پول بلوکه شده به تهران سفر کند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در اطالعیه ای اعالم کرد که 
نفتکش کره ای »از مبدأ بندر الجبیل 
عربستان سعودی عازم بمبئی در هند 
بود که در خلیج فارس به دلیل نقض 
پیاپی قوانین زیست محیطی دریایی« 

توقیف شده است.
گفته می شود توقیف کشتی کره ای 
به درخواست اداره بنادر و کشتیرانی 

و با حکم دادستانی استان هرمزگان 
تخلف  این  پرونده  و  گرفته  صورت 
تحویل  قانونی  مراحل  طی  برای 

مراجع قضایی می شود.
وزارت خارجه کره  جنوبی با محکوم 
کردن این اقدام خواستار آزادی فوری 
نفتکش شده و وزارت دفاع کره جنوبی 
از  واحد  یک  که  است  کرده  اعالم 
با  مقابله  به  مامور  دریایی  نیروهای 
مجاور  آب های  به  را  دریایی  دزدان 

تنگه هرمز اعزام کرده است.
جمهوری  خارجه  امور  وزارت 
اسالمی اعالم کرد »ایران مانند سایر 
و  مشابه  تخلفات  به  نسبت  کشورها 
زیست  محیط  کردن  آلوده  ویژه  به 
دریایی حساسیت دارد و در چارچوب 
این  می کند.  برخورد  آن  با  قوانین 
اتفاق مورد استثنایی نبوده و در موارد 
مشابه قبلی در ایران و آب های سایر 

کشورها رخ داده است.«
سعید خطیب  زاده سخنگوی وزارت 
خارجه گفت: »طبق گزارش های اولیه 
مقامات محلی، این مسئله کاماًل فنی 
است و کشتی به دلیل آلودگی دریا به 

ساحل منتقل شده است.«

خانوارهای  =در سال 98، 
دهک دهم ۲۷ برابر بیشتر از 
گوسفند  اول گوشت  دهک 

مصرف کرده اند.
=نسبت مصرف دهک دهم 
برنج  اول در مورد  به دهک 
برابر   ۲ حدود  نیز  خارجی 

است.
= همه دهک های درآمدی 
به نسبت سال  در سال 98 
گوشت  مصرف  میزان   ،9۷
قرمز )گوسفند و گوساله( و 
روغن نباتی را کاهش دادند.

امسال  نخست  ماه  =در 8 
 ۷.6 اجاره بها  رشد شاخص 
درصد و رشد شاخص خوراک 
4۷ درصد گزارش شده است.

شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
درباره  گزارش  تازه ترین  در  اسالمی 
تأکید  اقتصادی«  »سیاست گذاری 
کرده که افزایش »پیش بینی پذیری و 
ثبات اقتصادی« باید مهم ترین اولویت 
در سال ۱4۰۰ باشد و اعالم کرده که 
»خطر ابرتورم دور از دسترس نیست«.

شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
اسالمی در گزارشی با عنوان »تصویر 
اقتصاد ایران و چشم انداز آن در آستانه 
به   »۱4۰۰ بودجه  الیحه  تصویب 
اقتصادی  متغیرهای  وضعیت  بررسی 
و  پرداخته  کشور و معیشت خانوارها 
تاکید کرده افزایش »پیش بینی پذیری 
اولویت  مهم ترین  اقتصادی«  ثبات  و 

گونه  هر  و  بوده   ۱4۰۰ سال  در 
سیاست گذاری باید  با توجه به شرایط 

موجود صورت پذیرد.
وضعیت  گزارش،  این  از  بخشی  در 
معیشتی مردم در سال  جاری با استفاده 
از دو شاخص مهم اجاره بها و شاخص 
خوراکی ها و آشامیدنی ها مورد بررسی 
قرار گرفته است. در این بخش تأکید 
شده که »وضعیت معیشت خانوارها در 
سال 9۸ به نسبت سال 9۷ به لحاظ 
پیدا  کاهش  زندگی  استانداردهای 
کرده است. با توجه به تورم فزاینده در 
سال 99 و رکود ناشی از کرونا، قاعدتا 
وضعیت معیشت مردم در سال جاری از 

سال گذشته نیز بدتر شده است.«
که  افزوده  همچنین  گزارش  این 
هزینه های  از  درصد   ۶۰ »حداقل 
و  خوراکی ها  و  اجاره بها  را  خانوارها 
در  و  می دهد«  تشکیل  آشامیدنی ها 
نتیجه از دو شاخص اجاره بها و شاخص 
به عنوان  آشامیدنی ها  و  خوراکی ها 
خانوارها  رفاهی  وضعیت  نشانگر 

استفاده شده است.
کرده  اعالم  ایران  آمار  مرکز  پیشتر 
 ،9۸ سال  نخست  ماه   ۸ در  که  بود 
اجاره بها ۱۷.۶ درصد و  رشد شاخص 
رشد شاخص خوراک 22.۵ درصد بوده 
ماه  در ۸  که  حالیست  در  این  است. 
نخست امسال رشد شاخص اجاره بها 
۷.۶ درصد و رشد شاخص خوراک 4۷ 

درصد گزارش شده است.
شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
ادعای  مورد  آمار  مبنای  بر  اسالمی 
که  داده  گزارش  ایران،  آمار  مرکز 
دریافتی  کالری  میانه  و  »میانگین 
ایرانیان به طور مستمر از سال 9۰ در 

حال کاهش بوده و این کاهش در میانه 
کالری دریافتی بیشتر بوده است.«

که  شده  تاکید  گزارش  این  در 
کالری  میانه   9۸ و   9۷ سال  »در 
به ترتیب 4.۸ و 2.4  دریافتی)سرانه( 
درصد نسبت به سال قبل خود کاهش 
رشد  اینکه  به  توجه  با  و  است  یافته 
شاخص خوراکی ها و آشامیدنی ها در 
مراتب  به  سال جاری  نخست  ماه   ۸
بیشتر از همین بازه زمانی در سال 9۸ 
بوده، انتظار می رود کاهش مصرف در 

سال جاری از سال 9۸ نیز کمتر باشد.
متوسط  پژوهش،  این  از  بخشی  در 
مصرف هر دهک از ۶ گروه پرمصرف 
روغن  خارجی،  برنج  مانند  خوراکی 
گوشت  گوساله،  گوشت  مرغ،  نباتی، 
 9۸ سال  در  تخم مرغ  و  گوسفند 
در  گزارش هایی  است.  شده  محاسبه 
ماه های گذشته نیز نسبت به کاهش 
و  لبنیات  تخم مرغ،  گوشت،  مصرف 
میوه و سبزیجات در کشور و به ویژه 
در میان اقشار کم درآمد منتشر شده 
و کارشناسان نسبت به عواقب تغذیه ای 
داده  آینده هشدار  نسل  در  آن حتی 

بودند.
مرکز  محاسبات  تازه ترین  اکنون 
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
متوسط  نسبت  می دهد  نشان  هم 
اول  دهک  به  دهم  دهک  مصرف 
گوشت  مانند  خوراکی ها  برخی  در 
به  است.  برابر   2۷ حدود  گوسفند 
عبارت دیگر در سال 9۸، خانوارهای 
دهک دهم 2۷ برابر بیشتر از دهک اول 

گوشت گوسفند مصرف کرده اند.
این نسبت در مورد گوشت گوساله 
۷.4 برابر و گوشت مرغ 2.۷ برابر است. 

از عربستان عازم هند  اتانول  تُن  و ۲00  کشتی کره ای حامل ۷هزار 
بود. خدمه  این کشتی کره ای، اندونزیایی، ویتنامی و میانماری هستند

وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه ای 
نفتکش  این  فوری  آزادی  خواستار 
در  ایران  کرد »حکومت  اعالم  و  شد 
راستای اخاذی از جامعه جهانی و در 
جهت رهایی از فشار تحریم ها، اقدام 
حقوق  و  کشتیرانی  آزادی  تهدید  به 

دریانوردی می کند.«
مقامات جمهوری اسالمی ماه هاست 
۷میلیارد  بدهی  خواسته اند  کره   از 
اما  کند  پرداخت  را  ایران  به  دالری 
تحریم ها مانع نقل و انتقال مالی شده 
و در نتیجه این موضوع را به اختالف 

میان طرفین تبدیل کرده است.
گروگانگیری نفتکش ها و کشتی های 
تجاری خارجی و همچنین مین ریزی 
روش های  از  شناورها  مسیر  در 
برای  ایران  اسالمی  جمهوری 

باج خواهی و قدرت نمایی است.
در  »اعتماد«  اصالح طلب  روزنامه 
نفتکش  توقیف  به  اشاره  با  گزارشی 
از سفر معاون وزیر  کره  جنوبی قبل 
را  آن  ایران  به  کشور  این  خارجه 
خوانده  دیپلماسی«  از  پیش  »تنش 
اما نوشته است که جمهوری اسالمی 
ایران  در یکی دو سال اخیر در توقیف 
آب های  در  که  مختلف  نفتکش های 
»با  بوده اند  قوانین  ناقض  سرزمینی 
نفتکش  است.  کرده«  عمل  قاطعیت 
سال  که  ایمپرو«  »استتنا  انگلیسی 
گذشته توقیف شد یکی از این موارد 

است.
روزنامه »وطن امروز« که نزدیک به 
والیتمداران است در گزارشی با عنوان 
»دزد گرفتیم« تلویحاً اشاره کرده که 
هدف از توقیف این نفتکش باج خواهی 
است. در این گزارش آمده »در دنیایی 
تعیین  زور  را  آن  مناسبات  همه  که 
می کند، شاید هیچ چیز به اندازه حق، 
گرفتنی نباشد. تجربه چند سال اخیر، 
این فرض را بیش از هر زمان دیگری 

به یقین نزدیک کرد.«

نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول 
در مورد برنج خارجی نیز حدود 2 برابر 
است. این نسبت در مورد تخم مرغ ۱.9 
برابر و در مورد روغن نباتی ۱.۷ برابر 

گزارش شده است.
گزارش  این  در  اینکه  توجه  قابل 
تغییرات در میزان مصرف سرانه ماهانه 
اصلی  گروه های  از  جامعه  دهک های 
غذایی در دو سال متوالی 9۷ و 9۸ نیز 
محاسبه شده است است. تحقیقات این 
پژوهش نشان می دهد همه دهک های 
درآمدی در سال 9۸ به نسبت سال 9۷، 
میزان مصرف گوشت قرمز )گوسفند و 
گوساله( و روغن نباتی را کاهش داده 
و برای جبران پروتئین از دست رفته، 
را جایگزین کرده اند. تخم مرغ  و  مرغ 

و  مرغ  قیمت  که  حالیست  در  این 
تخم مرغ به دلیل فساد گسترده مافیاها 
سال  دامی طی  نهاده های  واردات  در 
گذشته با افزایش قیمتی بیش از دو 
برابر روبرو شده است.مرکز پژوهش های 
کرده  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس 
ُکرونا«،  از  ناشی  اقتصادی  »رکود  که 
زندگی  بر  منفی  اقتصادی  رشد  »اثر 
و  خوراکی ها  گروه  »تورم  خانوارها«، 
آشامیدنی ها« و »نامناسب بودن یارانه 
از  ُکرونایی«  حمایت های  و  معیشتی 
عوامل بروز بحران هایی هستند که این 

گزارش به آنها اشاره کرده است.
مرکز  گزارش  از  بخشی  در 
اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
نشان  موجود  »شواهد  که  آمده 
می دهد که انباشت سرمایه در بخش 
نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان 
و ارتباطات در هفت سال بعد از سال 
متوسط ساالنه حدود 2.2  بطور   ،9۰
درصد کاسته شده، این در حالی است 
برای ۷  این بخش ها  که رشد ساالنه 
سال قبل از 9۰ به طور متوسط حدود 

۳.۵ درصد بوده است.
پیش بینی  با  همچنین  گزارش  این 
وضعیت رشد اقتصادی در سال آینده 
محیط  که  »در  صورتی  کرده  تأکید 
و  بالتکلیفی  در شرایط  اقتصاد کالن 
نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات 
این  گیرد،  قرار  بین المللی  محیط 
موضوع می تواند حتی رشد اقتصادی را 
نزدیک به صفر و حتی در دامنه منفی 
قرار دهد. درواقع در چنین حالتی با به 
 تعویق انداخته  شدن تقاضای کاالهای با 
دوام خانوارها و سرمایه گذاری بنگاه ها، 
اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود 

تقاضا مواجه خواهد شد.«

مهدی جهانگیری جایزه خود به عنوان کارآفرین برتر صنعت 
گردشگری را از حسن روحانی دریافت می کند

مجلس: گزارش مرکز پژوهش های 
تفاوت ۲۷ 

برابری مصرف 
گوشت 

دهک های 
درآمدی

۱۷ ادامه در صفحه



= از اواخر پادشاهی احمدشاه 
نخست وزیری  دوره  و  قاجار 
سردار سپه، عده ای از زنان ایران، 
بی پوشش سنتی در مراکز آموزشی 
و اداری حاضر بودند و تا جایی که 
به  را  مزاحمت ها  و  امکان داشت 
و  در خیابان ها  جان می خریدند، 
مراکز فروش، بدون حجاب ظاهر 
می شدند. بنابراین، در آن تاریخ، 
که به غلط از تصویب مجلس برای 
گفته  زنان سخن  پوشش  آزادی 
در  پهلوی  شاه  رضا  است،  شده 
برابر زنان آزاد از حجاب سنتی و 
بیان خواسته های حقوق اجتماعی- 
بر  تأکید  و  تائید  ضمن  اخالقی، 
خواسته زنان، فرمان آزادی پوشش 

را اعالم کرد.
علی اصغر حقدار - درخواست حقوق مدنی و 
شهروندی زنان، در نوشته ها و آثار مدرن اندیشان 
پیشامشروطیت  دوران  به  ایرانی  کالسیک 
می رسد؛ در دوران استقرار نخستین مجلس 
و  نوین  اساسی  قانون  تدوین  و  ملی  شورای 
مسئله  جدید،  دادگستری  تأسیس  سپس 
تساوی حقوقی زنان، در آشفتگی های سیاسی 
و اجتماعی به حالت تعلیق درآمد.]۱[ اگرچه 
طرح هویت زن مدرن در ایران، نخستین بار در 
رفتار و اندیشه طاهره قره العین]2[ و برخی از 
زنان نوگرای دوران آخر قاجاریه]۳[ بیان شده 
بود، اما دستیابی به حقوق مدنی و شهروندی 
زنان ایران، در عصر رضاشاه پهلوی و در میان 

پروژه نوسازی ایران نوین محقق شد.
و  دستوری  احساسی،  رسمی،  تاریخ نگاری 
تثبیت  و  زنان«  پوشش  »آزادی  امنیتی]4[ 
عنوان  با  را  ایران«]۵[  در  مدرن  »زنیت 
و  کرده  روایت  حجاب«  »کشف  ساختگی 
واقعیت آن را در هیاهوهای ارزشی و سیاسی 
ایرانی  مدرن اندیشان  است.  کرده  گرفتار 
حقوق  به  بی توجهی  مانند  مواقع  بیشتر  در 
حقوق  کنار  از  قومیتی،  حقوق  دینی]۶[، 
جنسیتی زنان ایرانی هم گذشته است. تاریخ 
واقعی »آزادی پوشش زنان« برآمده از تبار آن 
در دوران پیش از تغییر سلطنت و معطوف بر 
و  فرهنگی]۷[  و  سیاسی  فعالیت های  اسناد 
اندیشه های زنان و مردان ایرانی است که در 
نهایت منجر به »اعالن رفع حجاب« توسط 
رضاشاه پهلوی در ۱۷دی ماه ۱۳۱4 گردید؛ 
پرورش  و  آموزش  آن  از  پیش  که  می دانیم 
میسیونرهای  که  مدارسی  اگر  دختران]۸[ 
خارجی در ایران تأسیس کردند را هم لحاظ 
کنیم،]9[ سابقه حضور دختران و زنان ایرانی 
محمدشاه  دوران  به  آموزشی  عرصه های  در 
قاجار می رسد؛ فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
زنان و آزادی پوشش زنان در ایران هم از اواخر 
دوران قاجاریه جریان داشت؛ نعیمه دوستدار 
جریان  در  که  مشروطه  »شعر  می نویسد 
انقالب و پس از آن نقش مهمی  در تجدد و 
آزادیخواهی داشت، مضامین نوین سیاسی و 
انقالب و مجلس  از  مانند حمایت  اجتماعی 
شورا، مبارزه با استبداد، میهن پرستی، تقبیح 
خرافات، تعصبات، دفاع از آزادی و قانون… در 
اشعار این دوره دیده می شد و همزمان، نقش 
سنتی زن در شعر فارسی هم تغییر می کرد. 
معشوق تبدیل به انسانی شد که حق و حقوقی 
دارد و به دنبال آن، انتقاد از بی  هنری زنان، 
عزلت  نشینی و محبوس بودن شان در خانه و 
حجاب مطرح شد. میرزاده عشقی )۱2۷2-

۱۳۰۳(، عارف قزوینی )۱2۸۵-۱۳۱2(، ایرج 
بهار  تقی  محمد  و   )۱۳۰4-۱2۵۰( میرزا 
)۱2۶۶-۱۳۳۰( از جمله شاعرانی هستند که 
اشعاری در مذمت حجاب و ضرورت برداشتن 
چادر و روبنده سرودند. عشقی، منظومه »کفن 
چنان  ترکیب  این  و  سرود]۱۰[  را  سیاه« 
مورد استقبال قرار گرفت که در اعالمیه ها و 
سخنرانی های مخالف حجاب، بانوان را »تشویق 
میرزا  ایرج  می کردند«.  سیاه  کفن  ترک  به 
که»عارف نامه« را سروده بود، مورد استقبال 
گرم ادبا، شعرا و مردم عادی تهران قرار گرفت؛ 
»بخصوص بانوان به نام سپاسگزاری از شهامت 
فوق العاده ای که شاعر در مسئله رفع حجاب 
و آزادی زنان به خرج داده بود، با شوق فراوان 
به استقبالش شتافتند و گلدان گل و قوطی 
سیگار نقره و قطعه شعری به وی هدیه کردند« 
)آرین پور، یحیی، از صبا تا نیما، جلد دوم، 

ص۳۸9(.]۱۱[
از جمله این فعالیت های فرهنگی، تأسیس 
محمدرضاشاه  عصر  در  ایران«  بانون  »کانون 
درباره هدف  بامداد  بدرالملوک  است؛  پهلوی 
سایر  »ضمن  می نویسد  بانوان،  کانون  اصلی 
اقدامات، منظور اصلی یعنی ترک چادر سیاه 
متدرجاً پیشرفت می کرد. به این طریق که زنان 
عضو جمعیت، با راضی کردن خانواده های خود 

یکی یکی به برداشتن چادر مبادرت می کردند 
و در مجالس سخنرانی، سایر بانوان را تشویق 
به ترک کفن سیاه می کردند؛ بطوری  که در هر 
نوبت از مجالس و اجتماعات کانون، عده تازه ای 
از بانوان، بدون چادر حضور می یافتند…«]۱2[

دوره  و  قاجار  احمدشاه  پادشاهی  اواخر  از 
نخست وزیری سردار سپه، عده ای از زنان ایران، 
اداری  بی پوشش سنتی در مراکز آموزشی و 
و  داشت  امکان  که  جایی  تا  و  بودند  حاضر 
مزاحمت ها را به جان می خریدند، در خیابان ها 
و مراکز فروش، بدون حجاب ظاهر می شدند. 
بنابراین، در آن تاریخ، که به غلط از تصویب 
مجلس برای آزادی پوشش زنان سخن گفته 
شده است، رضا شاه پهلوی در برابر زنان آزاد 
بیان خواسته های حقوق  و  از حجاب سنتی 
بر  تأکید  و  تائید  ضمن  اخالقی،  اجتماعی- 
خواسته زنان، فرمان آزادی پوشش را اعالم کرد.

هم در دوران پهلوی- که زنان به آزادی دست 
یافتند- و هم در دوره جمهوری اسالمی- که 
زنان از تمامی  آزادی ها محروم شدند- از طرف 
مخالفان و موافقان آزادی زنان، آن واقعه در  
بی پایه  اظهارات  و  تحریف  جعل،  از  هاله ای 

فرو رفت.

*****
بیانات رضاشاه پهلوی در آزادی پوشش زنان 
در زمان دوره دهم مجلس شورای ملی بوده 
شورای  مجلس  از  دوره  این  گشایش  است؛ 
ملی در پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۱4/ ۶ ژوئن 
۱9۳۵- 4 ربیع االول ۱۳۵4قمری است. این 
دوره از مجلس شورای ملی تا 22 خرداد ۱۳۱۶ 
فعالیت داشت؛ میرزا حسن خان اسفندیاری 
)محتشم السلطنه( رئیس این دوره از مجلس 
بود. 9 کمیسیون در این دوره از مجلس فعالیت 
می کردند. کابینه های همدوره مجلس دهم را 
محمدعلی فروغی از 2۷ خرداد ۱۳۱4 تا ۱۰ 
آذر ۱۳۱4 و محمود جم)مدیرالملک( از ۱۳ 
آذر ۱۳۱4 تا 4 آبان ۱۳۱۸ تشکیل داده اند. در 
زمان اعالم آزادی پوشش زنان )۱۷ دی ۱۳۱4( 

محمود جم نخست وزیر بوده است.
مصوبات مجلس شورای ملی در دوره دهم 
در ۱29  مدنی  قانون  سوم  جلد  از:  عبارتند 
ماده)اثبات دعوی( به تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۱4٫ 
به  راجع  قانون  از  قانونی  مورد  تصویب ۱2۰ 

حمل و نقل و…
مجلس دهم ۳ قانون مرتبط با زنان هم مصوب 
داشته است به این ترتیب: ۱- ازدواج دختری 
که تحت قیمومیت است، مصوب جلسه ۱۳ در 
تاریخ ۵ مرداد ۱۳۱4٫ 2- زنی که هم قیم و 
هم شوهر داشته باشد، مصوب جلسه ۱۳ در 
تاریخ ۵ مرداد ۱۳۱4٫ ۳- جهیزیه و هدایای 
شوهر به زن، مصوب جلسه ۱۸ در تاریخ ۸ 
آبان ۱۳۱4٫]۱۳[  با مراجعه به صورت مذاکرات 
دوره دهم مجلس شورای ملی معلوم می شود که 
در روز ۱۷ دی ۱۳۱4 اصال جلسه ای تشکیل 
نشده است؛ حتا روزهای بعد همان سال و در 
آزادی  اعالم  سالگرد  )اولین  دی ۱۳۱۵   ۱۷
پوشش زنان توسط رضاشاه پهلوی( در مذاکرات 
این دوره مجلس سخنی از تصویب و یا عدم 
تصویب قانونی آزادی پوشش زنان نیست؛ با 
توجه به اقتدار رضاشاه در آن دوران می توان 
»امر  به صورت  را  زنان  پوشش  آزادی  اعالم 
پادشاهی« تلقی کرد که با زمینه های تاریخی 
و رواج آزادی زنان در اجتماع، آموزش و پرورش 
و فعالیت های فرهنگی زنان، در جامعه و فرهنگ 

ایران تثبیت شد.
*****

به  راجع  بی مباالتی  از  دیگری  بخش  در 
تاریخ واقعی آزادی پوشش زنان، به » قانون 
داخله  در  ایران  البسه  نمودن  متحدالشکل 
مملکت« استناد می شود؛ این قانون در دوره 
هفتم مجلس شورای ملی در تاریخ 4 دی ۱۳۰۷ 
تصویب و برای اجرا ابالغ شده است؛]۱4[ با 
مراجعه به متن این مصوبه، هیچ نشانی از مسئله 
پوشش زنان در آن دیده نمی شود. رویداد مسجد 
گوهرشاد مشهد که در تاریخ 22 تیر ۱۳۱4 

اتفاق افتاد هم با آشوبگری مالیان مربوط به این 
قانون است. مسئله دیگری که در اسطوره سازی 
»کشف حجاب« از مسئله »آزادی پوشش زنان« 
در وقایع نگاری عصر رضاشاه مطرح است، رویداد 
قیام خوانده شده ی مسجد گوهرشاد در مشهد 

است.]۱۵[
آشوب در مشهد به بهانه بر سر گذاشتن کاله 
پهلوی در زمان نماز بود که ریشه در مصوبه 
دوره هفتم مجلس شورای ملی )۱4 مهر ۱۳۰۷ 
تا ۱4 آبان ۱۳۰9( در ۶ دی ۱۳۰۷ با عنوان 
»قانون متحدالشکل نمودن البسه ایران در داخله 

مملکت« به تصوب رسید.]۱۶[
*****

با این مقدمات اجتماعی و فرهنگی، در تاریخ 
۱۷ دی ۱۳۱4 رضاشاه پهلوی به همراه همسر 
و دخترانش که پوشش جدید داشتند]۱۷[ 
در جشن دانشسرای مقدماتی دختران حضور 
یافت و سخنرانی کرد.]۱۸[ در آن مراسم که 
عده ای از زنان متجدد چون صدیقه دولت آبادی 
شرکت داشتند، رضاشاه پهلوی در سخنرانی 
خود گفت »تا کنون نصف جمعیت کشور به 
از هرگونه حقی  را  و خانم ها  نیامده   حساب 
محروم کرده بودند… در صورتی که صرف 

نظر از وظایف مادری، آنها می توانند دوشادوش 
مردها خدماتی را عهده دار باشند.«

در گزارش دیگری از آن مراسم آمده است 
»در روز ۱۷ دی ماه، ساعت سه و نیم پس از 
نیمروز اعلیحضرت رضاشاه پهلوی به همراهی 
علیاحضرت ملکه پهلوی، واالحضرت شاهدخت 
شمس پهلوی و واالحضرت شاهدخت اشرف 
دانشسرای مقدماتی  به  بدون حجاب  پهلوی 
تشریف فرما شدند. در آیینی که بدین روی در 
دانشسرای مقدماتی برپا شده بود شمار بسیاری 
از زنان فرهنگی و دیگر بانوان بدون چادر بودند. 
از  بازدید  از  پهلوی پس  اعلیحضرت رضاشاه 
بخش های گوناگون دانشسرا، دیپلم دوشیزگانی 
که در رشته های پزشکی و مامایی فارغ التحصیل 
شده بودند را به آنها دادند و در سخنرانی خود 
من، حاال  و دختران  فرمودند: شما خواهران 
که وارد اجتماع شده اید و برای سعادت خود 
و میهن اتان گام به پیش نهاده اید باید پیوسته 
در راه پیشرفت وطن تالش کنید، چه سعادت 
زیرا  آینده ملت در دست شماست،  و  کشور 
که تربیت کننده نسل آینده این آب و خاک 
هستید… شرکت همسران و دختران من در 
جشن دانشسرای مقدماتی بدون حجاب، باید 
سرمشق همه زنان و دختران ایرانی، مخصوصا 
خانم های شما وزرای مملکت باشد… ممکن 
این کار صورت بگیرد و  اقداماتی علیه  است 
مسئله عفت و نجابت زن را پیش بکشند. اما 
مگر  نیست.  مربوط  چادر  به  عفت  و  نجابت 
میلیون ها زن بی حجاب که در ممالک خارجه 
هستند نانجیب اند؟ از این گذشته همسر من و 
دختران من در این کار پیشقدم هستند… تا 
کنون نصف جمعیت کشور به حساب نیامده و 
خانم ها از هرگونه حقی محروم بوده اند…در 
صورتی که صرف نظر از وظایف مادری می توانند 
دوشادوش مرد ها خدماتی را عهده دار باشند…«

در  وقت  معارف  وزیر  حکمت  اصغر  علی 
رسمی  آزادی  اعالم  برنامه  مقدمات  یادآوری 
از  بازگشت  از سفر رضاشاه در  زنان،  پوشش 
مازندران یاد کرده و می نویسد »… نزدیک به 
غروب بود که شاه از اتومبیل پیاده شد. بعد از 
تعارفات پرسید: »فالنی در باب رفع حجاب چه 

کردید؟…«]۱9[
محمود جم هم در بخشی از خاطرات خود 
درباره کشف حجاب آورده است که روز ۱۱ 
آذر کابینه فروغی مستعفی شد که من هم وزیر 
کشور بودم، با همکارانم خداحافظی کرده و به 
منزلم در قلهک رفتم، در حدود ساعت سه بعد 
از ظهر بود. مستخدم نفس زنان خود را به من 
رسانید و گفت که از دربار تلفن کرده اند و شما 
را می خواهند. من فوراً با دربار تماس گرفتم 
که گفتند اعلیحضرت شما را احضار کرده اند.

از اقدامات زیرکانۀ سردار سپه در این ایام، 
نزدیک شدنش به مدرس بود. باوجود آن که 
از قدرت و نفوذ اقلیت مجلس کاسته شده بود، 
رئیس الوزرا به جای آن که لیدر اقلیت را تحقیر 
کند با او گرم گرفت و کوشید آثار کدورت را 

از ذهنش بزداید.
سیروس غنی در »برآمدن رضاشاه و برافتادن 

قاجار« می نویسد:
یک  حاال  جمهوریت،  آبروریزی  از  »پس 
چیز برای رضاخان مسلم بود. می دانست که 
بیشتری  هرچه  اکثریت  به  فرمانروایی،  برای 
در مجلس نیاز دارد و قهر و خشونت بی فایده 
است. در اینجا بود که بی تأمل درصدد ربودن دل 
مدرس برآمد و با او به گفتگوی جدی پرداخت. 
مرتب با مدرس دیدار می کرد. مالقات ها بیشتر 
و  تهران،  اقامتگاه رضاخان در  از دو  در یکی 
بیشتر قبل از باالآمدن آفتاب صورت می گرفت. 
مستخدم معتمدی می رفت و مدرس را می آورد. 
رضاخان عالوه بر این، در موارد دیگری هم ادب 
و احترام کافی مبذول می داشت. مثال هر زمان 
برود،  شهر  حومۀ  به  می خواست  مدرس  که 
تهران  )شهرداری(  بلدیه  رئیس  به  رضاخان 
می گفت وسائط نقلیۀ خصوصی در اختیارش 
قرار دهند... در این دیدارها رضاخان به وصف 
اقدامات خود می پرداخت و می گفت امنیت را 
به کشور بازگردانده است، نیروی نظامی به وجود 
آورده و سازمان داده که ضامن تداوم امنیت 
است، عشایر سرکش را رام کرده، مملکت را 
وحدت بخشیده است و اکنون برنامه هایی برای 
تدوین قوانین در پیش دارد که بتواند رفاه و 
سعادت جامعه را تأمین کند، ایران را از نفوذ 
خارجی برهاند و احترام همسایگان را برانگیزد. 
اما همۀ این اقدامات را شاه می تواند بی اثر سازد 
و دائم مشغول توطئه است که دست او را از 

فرماندهی قوای نظامی و تأمینی کوتاه کند.
رضاخان همچنین می گفت که دیگر نمی تواند 
با این شاه و ولیعهد کار کند چون اعتمادش 
نسبت به آنها کامال سلب شده است. خالصه، 
رضاخان اطمینان و تعهد می خواست که مقامش 
محفوظ بماند و همان طور که به کشور امنیت 
شود. تضمین  نیز  خودش  امنیت  است  داده 

از کودتای سوم اسفند به بعد، رضاخان پای 
مکتوبات نظامی را به عنوان فرمانده کل قوا امضا 
می کرد و این با قانون اساسی مغایرت داشت. 
مع هذا مسکوت مانده بود. اکثر ناظران، ازجمله 
لورین، عقیده داشتند که این یکی از دالیل عمدۀ 
بدگمانی شاه نسبت به مقاصد پنهان رضاخان 
اروپاست. در  او  طوالنی  اقامت  ادامۀ  علت  و 

بود  تکّبر  عمده اش  نقطه ضعف  مدّرس 
اثر  بر  که  قدرت،  وسوسۀ  از  نتوانست  و 
حذر  بود،  آمده  فراهم  رضاخان  با  معاشرت 
کند. او می خواست پیوسته مشاور پادشاهان، 
بنابراین  باشد،  نخست وزیران  و  شاهزادگان 
مقام  که  شد  الیحه ای  اصلی  امضاکنندۀ 
فرماندهی کل قوا را رسماً به رضاخان می داد...«

سلیمان بهبودی نیز در یادداشت های روزانۀ 
خود می نویسد:

۱2 دلو )بهمن( ۱۳۰۳
... حضرت اشرف فرمودند به مصدق السلطنه 
بگویم که منتظر خبر ایشان هستند. به ایشان 
که گفتم اظهار داشت الساعه در منزل عالئی 
)قانون  مسأله  همان  به  راجع  عالء(  )حسین 
سپه(  سردار  به  قوا  کل  فرماندهی  واگذاری 
مشغول هستیم و ممکن است فردا، یک ساعت 
از شب گذشته شرفیاب شوم. به عرض رساندم...

۱۳ دلو ۱۳۰۳
۵ بعدازظهر مصدق السلطنه عرض کرد آقایان 
الساعه اینجا هستند، هنوز مذاکره خاتمه نیافته 
تا نیم ساعت دیگر شرفیاب می شویم.  است، 
به عرض حضرت اشرف رساندم. در انتظار ماندند.

۱4 دلو ۱۳۰۳
احضار و دستور فرمودند به مدّرس بگویم 
روز  تا  نکنید  تلقی  به طور جدی  را  مذاکرات 
پنجشنبه که همدیگر را مالقات می کنیم. به مدرّس 
گفتم، پیغام داد که حضرت اشرف هم فکر کنند.

الزم است توضیح بدهم که من واسطۀ مدّرس 
بودم و برای ابالغ اوامری که الزم بود به منزل 
او می رفتم. هروقت هم قرار شرفیابی داشت، 
ساعت معین کالسکه مخصوص می بردم و او 
را می آوردم. ساعات شرفیابی او همیشه قبل از 
آفتاب بود و موقعی هم که اشخاص را از مالقات 
با او منع کرده بودند، بطوری که مأمورین متوجه 
و  می کردم  مالقات  را  مدّرس  من  نمی شدند 
رئیس نظمیه نمی توانست بداند کی واسطه است.

دربارۀ مذاکراتی که بدان اشاره رفت، حاج 
یحیی«  »حیات  در  دولت آبادی  یحیی  میرزا 

چنین می نگارد:
سفر  از  بازگشت  از  پس  سپه  »سردار 
خود  خصوصی  شورای  جلسۀ  در  خوزستان 
می گوید من با این دو برادر، یعنی احمدشاه 
و ولیعهد نمی توانم کار کنم. حاضرین از روی 
حیرت به هم نگاه می کنند. سردار سپه سخن 
می خواهد.  جواب  و  می کند  تکرار  را  خود 

قانونی  محظور  کار  این  می گوید  مشیرالدوله 
دارد و باید در اطراف آن مطالعه کرد. سردار 
سپه می گوید بسیار خوب، مطالعه کنند و در 

مجلس دیگر جواب بدهند.
جلسۀ بعد در خانۀ حسین خان عالء بدون 
حضور سردار تشکیل می شود. اکثریت موافق 
این  گفتن  و  دادن،  منفی  جواب  با  می شود 
جواب به سردار سپه در جلسۀ دیگر به عهدۀ 

مشیرالدوله مقرر می گردد.
قوت  تمام  با  مشیرالدوله  دیگر  مجلس  در 
قانون دانی به سردار سپه حالی می کند که ما 
نمی توانیم با خیال سلطنت شما موافقت کنیم 

به مالحظۀ قانون اساسی.
سردار سپه از مذاکرات طوالنی مشیرالدوله 
کسل و افسرده می شود ولی بردباری خود را از 
دست نداده می گوید حاال که این کار را مخالف 
قانون می دانید من مقام خود را محکم نمی بینم 
و ممکن است با یک دستخط شاه از اروپا، همۀ 
زحمت های من در امنیت مملکت باطل گردد.

باز مجلس مشاوره بی حضور سردار تشکیل 
می شود و باالخره از یکی از مواد قانون اساسی 
ملی  شورای  مجلس  که  می کنند  استنباط 
می تواند به کسی، در مقام ضرورت، فرماندهی 
را  استنباط  این  و  بدهد  مستقیماً  را  قوا  کل 
که  می کند  مصدق السلطنه  محمدخان  دکتر 

عالم حقوق است.
سردار سپه پس از اطمینان یافتن از هیأت 
مشاوره که در مجلس نفوذ دارند به کارکنان 
خویش در مجلس می سپارد چنین پیشنهادی 

به مجلس بدهند و چنین قانونی بگذرانند.
سردار سپه بعد از بازگشتن از خوزستان و 
اطمینان یافتن از رفع مانع خارجی برای رسیدن 
به مقصود خود، به ولیعهد کمتر از پیش اعتنا 
می کند. و جز به قدر ضرورت، آن هم چند دقیقه 
به طور رسمی، او را نمی بیند و با او هم صحبت 
نمی شود و بیشتر از پیش مراقب است که او 
چه می کند و با چه اشخاصی خلوت می نماید، 
بلکه در میان پیشخدمت های ولیعهد خبرچین 
دارد که از جزئیات کارهای او،  وی را خبردار 

می سازند.
در مجلس شورای ملی، کارکنان سردار سپه 
بی افاته وقت، پیشنهاد خود را به ریاست مجلس 
سیاسی  دستجات  می شود  مقرر  و  می دهند 
جلسات خود را دائر کنند. منفردین هم همه 
با هم جلسه داشته باشند، تبادل افکار کنند و 
به توسط یکی دو نفر رابط از نظریات دستجات 
مستحضر گردند. وقتی خوب اطراف موضوع 
مطالعه و مباحثه شد در مجلس علنی مطرح 

شده رأی گرفته شود.
ریاست موقتی انجمن )فراکسیون( منفردین 
با میرزا حسن خان مستوفی الممالک می شود 
و نیابت ریاست به عهدۀ نگارنده مقرر می گردد. 
ترتیب مجلس کار  این  به  روز دوم است که 
می کند. طرف صبح انجمن منفردین بایستی 
شروع به کار بکند. رئیس حاضر نیست. نگارنده 
رئیس  است.  مجلس  کردن  اداره  مشغول 
روی کرسی خود  نگارنده  کنار  در  وارد شده 
می نشیند. من به احترام رئیس زنگ را پیش 
را  زنگ  مستوفی الممالک  می گذارم.  او  روی 
کوچکی  کاغذ  روی  گذارده  من  نزد  دوباره 
می نویسد هرچه زودتر جلسه را ختم کنید و 
یا تنفس بدهید. بعد از یکی دو دقیقه تنفس 
از  خطی  مستوفی الممالک  می شود.   داده 
رئیس مجلس نشان می دهد که به او نوشته 
از  نفر  ولیعهد شش  اقدس  واالحضرت  است 
نمایندگان مجلس را به فوریت احضار فرموده اند، 
شمائید و پنج نفر دیگر. زان پس نام پنج نفر 
تأکید کرده است  نوشته و درآخر مکتوب  را 
بی درنگ به دربار رفته ببینید چه فرمایش دارند.

هستند  نمایندگان  همان  نفر  شش  این 
سپه  سردار  خصوصی  مشاورۀ  هیأت  در  که 
هستند.  منفردین  از  همه  و  می باشند  عضو 
به  و  خود  منزل  به  می رود  مستوفی الممالک 
نگارنده می گوید پس از تنفس دو سه دقیقه جلسه 
را دایر کرده به بهانه ای ختم کنید و خود با چهار 
نفر دیگر، یعنی مشیرالدوله و مصدق السلطنه 
و تقی زاده و میرزا حسین خان عالء بیائید نزد 
من تا با هم به دربار به حضور ولیعهد برویم... «
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران  )۲0۲(

احمد احـرار ) کیهان لندن شماره 1383 (

دکتر محمد مصدق السلطنه

به مناسبت 1۷دی 1314؛ تاریخی واقعی آزادی پوشش زنان 
در عصر رضاشاه پهلوی

۱۷ ادامه در صفحه
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 جمعه ۸ تا پنجشنبه ۱4 ژانویه 2۰2۱

از هنرپیشگان توانا، 
صاحب نام و قدیمی تئاتر 

ایران
2ـ متصل ـ مخلوطی از 

داروها و اجسام خوشبو
۳ ـ صاحب ملک ـ از 

آنطرف معنی ارشد و 
بزرگتر می دهد

4 ـ حرف خطاب ـ از 
شهرهای ایران

۵ ـ راه و روش ـ جهتی 
است

۶ ـ منزوی ـ کیش ها

۷ ـ قلعه ای تاریخی در 
لرستان

۸ ـ پرچم ـ خویشی و 
قرابت

9 ـ جدا ـ کمک و استعانت
۱۰ ـ داخل شدن ـ پیرو و 

دنباله ـ حرفی به اول آن 
بیفزائید از اعضای داخلی 

بدن انسان است
۱۱ ـ از رودخانه های بزرگ 
جهان ـ به سبکی مثال 

است ـ رواندازی است

۱ـ  از رؤسای جمهوری 
پیشین آمریکا

2ـ  سرپرستـ  شجاعت
۳ ـ بهره ـ تاریخدان و 
معروف  سیاستمدار 
قرن  در  لیایی  یتا ا

شانزدهم
ـ  دادن  سکونت  ـ   4

عالمت جمع
۵ یادداشتـ  مسیر و راه 

و طریق
۶ ـ از شعرای نوپرداز و 
معاصر  ترانه سرایان 

ایران
۷ ـ وظیفه ـ دام

از  ـ  است  گلی  ـ   ۸
وسایل  زینتی بانوان

9 ـ علمی است
وسیله ای  ـ  قبیله  ۱۰ـ 

برای روشن کردن
۱۱ ـ فهمیدن ـ شهری 
در ایرانـ  مرغی است ۱ ـ از هنرپیشگان قدیمی و 

فقید تئاتر ایران
2ـ  مردارـ   واحد اندازه گیری 
زمانـ  از وسایل آشپزخانه 

ـ از حرکات آب
۳ ـ وسیله ای برای نواختن ـ 
از اعضای داخلی بدن انسان 

ـ نوعی مار
دوران  سیاستمردان  از  4ـ 
از  یکی  رهبر  و  پهلوی  

احزاب مهم سیاسی
۵ ـ از نخست وزیران پیشین 
ایرانـ  او هم حرفه ای دارد 

ـ اسارت
۶ ـ از سر باز کردن ـ او

۷ ـ از پادشاهان ایران قبل از 
یورش عربهاـ  عالمت جمع

۸ ـ سرکرده ـ جوی خون ـ 
درختی است

وحشی  ـ  خودرو  نوعی  ـ   9
ـ شّر و ناپسند ـ خوراکی 

است متداول

نویسندگان معروف  از  ۱۰ ـ 
ـ  نوزدهم  قرن  در  آمریکا 

نوعی حمام
۱۱ـ  دسری است سنتیـ  از 
کارخانجات معظم صنعتی 

آلمان
۱2 ـ جزیره ای توریستی در 
اقیانوس هندـ  اسم گذاری 

شده ـ نقش
از  ـ  افسون  ـ  پنهان  ـ   ۱۳
نوشیدنیهاـ  ستاره ای است

ـ  آرایش  وسایل  از  ـ   ۱4
موجودی  ـ  جانشین ها 

افسانه ای
۱۵ ـ رستاخیز ـ از مرکبات

۱ـ  از خوانندگان معروف، خوش صدا 
و فقید ایران

2ـ  نه به عربیـ  سایهـ  فراوانـ  جهان
۳ـ از روزنامه نویسان قدیمی و فقید 

ایران و ناشر »نسیم شمال«
ـ  بیابان  هم  و  است  میوه  هم  ـ   4

جسارت ـ عالمت جمع
۵ ـ او هم حرفه ای دارد  ـ رفوزه

۶ ـ پیشینه ـ لقا ـ نشانه
و  عزیز  ـ  پاکتر  ـ  پهلوان  ـ   ۷

دوست داشتنی
۸ ـ دو رو ـ از شهرهای ایران

حیوانی  ـ  ما  کشور  در  شهری  ـ   9
ـ  پوستی  فراورده های  از  ـ  است 

حرف تعجب
۱۰ـ از محله های قدیمی بین تهران و 
تجریشـ  راه بی پایانـ  مرغی است

و  پیش  ـ  خداوند  ـ  دلی  دو  ـ   ۱۱
نزدیک ـ نوعی پارچه گرانبها

۱2 ـ خجلت ـ دو رو دارد
۱۳ـ  ابتداـ  در نانوایی ها پیدا می شود 

ـ »شوخی« نیست
۱4 ـ مشابه و همانند ـ در نوردیدن 

آسمانها
۱۵ ـ اثری زیبا و فراموش ناشدنی از 

ایرج پزشکزاد

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

ساز
واژه »ساز« در مکالمات امروزی به 
آلت موسیقی گفته می شود،  نوع  هر 
کمانچه، تار، تنبک، سنتور، ویولون و 
غیره را »ساز« می نامند. حافظ و دیگر 
شعرای ایرانی، این واژه را در بسیاری از 
موارد با معانی گوناگون به کار برده اند.

که  دستگاهی  هر  عنوان  به  ساز، 
تولیدکننده صدای موسیقی است.

ساز کردن، به معنی کوک کردن، هم 
آهنگ کردن هر ساز

ساز، به معنی دستگاه، مقام، گوشه، 
پرده.

کوک  نواختن،  معنی  به  ساختن، 
کردن، زدن.

* مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد
ساز  که  کجاست  از  مطرب  این   *

عراق زد؟
)این مطرب کیست و از کجاست که 

گوشه عراق را اجرا کرد؟(
در  که  ساخت  پرده  چه  مطرب   *

پردۀ سماع...
)مطرب با چه کوکی آهنگ سماع را 
اجرا کرد؟( یا )مطرب در چه پرده ای 

آهنگ سماع را اجرا کرد؟(
* مطرب بساز پرده که کس بی اجل 

نمرد. )ساز خود را کوک کن و بزن(
چند بیت دیگر که حافظ واژۀ  ساز را 

موسیقی در شعر حافظ )۲(

در آنها به کار برده است:
* حافظ که ساز مطرح عشاق ساز 

کرد
خالی مباد عرصۀ این بزمگاه از او

اینجا به گوشه عشاق در  حافظ در 
موسیقی اشاره می کند.

مطرب بساز که کس بی اجل نمرد
وانکو  نه این ترانه سراید خطا کند

* بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو 
)در بعضی نسخه ها »بزن« آمده است.(

   به شعر فارسی صوت عراقی )مقام 
عراق(

* ساز چنگ، آهنگ عشرت، صحن 
مجلس جای رقص

ساقی،  زلف  دل،  دانۀ  جانان،  خال 
دام راه

* تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند
قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است

چرا  و  ننالیم  غصه  این  از  چون 
نخروشیم

*
مگر  نمی سازد  خوش  سازی  زهره، 

عودش بسوخت
میگساران  مستی،  ذوق  ندارد  کس 

را چه شد
*

خوشگوی  حافظ  بشد  پرده  از  دلم 
کجاست

تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنیم

فقیر و غنی
فقرا غذا ندارند و اغنیا اشتها.

فقرا بدنشان را به کار وا می دارند که 
گرسنه نمانند.

اغنیا بدنشان را به کار وا می دارند تا 
گرسنه شوند.

تشریفات  برای  جایی  غذا  فقرا،  نزد 
باقی نمی گذارد.

غذا  برای  تشریفات جایی  اغنیا،  نزد 
باقی نمی گذارد.

***
طنز بودار!

در کدام فعالیت است که همۀ افراد 
بشر، به دور از تفاوت هایشان به یک سان 

شرکت دارند؟
شاه و گدا، دارا و ندارا، زورمند و ناتوان، 
ژنرال و سرباز، خردسال و سالخورده، زن 

و مرد؟
ـ در زور زدن برای تخلیل!

دارا می تواند به نوکرش بگوید: تو به 
جای من کار کن. اما نمی تواند بگوید: تو 

به جای من زور بزن!
ژنرال می تواند به سرباز بگوید: تو به 
جای من بجنگ و کشته شو، اما نمی تواند 

بگوید تو به جای من زور بزن!
شوهر می تواند به زن بگوید: من به 
تو می روم کار می کنم و پول در  جای 
من  جای  به  هم  تو  درعوض  می آورم، 
کارهای خانه را انجام بده. اما هیچ یک 
نمی تواند به دیگری بگوید: تو به جای 

من زور بزن!
***

حکایت
مرد افغان ثروتمند سالخورده ای، دختر 
خردسالی را به زنی گرفت. از او پرسید: 

»مرا دوست داری؟«
دختر گفت: »بسیار.«

پرسید: »به حیث شوهر یا به حیث 
برادر؟« )به عنوان(

بابای  حیث  به  یک.  »هیچ  گفت: 
کالن!« )پدربزرگ(

***
شوخی سورئالیستی!

یک روز غضنفر خودش را می زند به 
آن راه، گم می شود!

                دنیای دیوانۀ دیوانۀ دیوانه

***
معما

ـ چرا فیل ها عینک آفتابی به چشم 
می زنند؟

ـ برای این که کسی آنها را نشناسد!
***

ـ چگونه می توان جلو ولخرجی یک 
فیل را گرفت؟

ـ کردیت کارتش را ازش بگیرید!
***

مثل روسی به انگلیسی:
What the sober have on 

their mind?
The drunk have on their 

tongue.
ترجمۀ فارسی آن:

آنچه هشیار در نهان می داند
سست همواره بر زبان می راند.

***
دکترها و بیماران

ـ آقای دکتر، من خیال می کنم سگم!
ـ از کی این فکر  به سرت افتاده؟

ـ از وقتی که توله سگ بودم!
***

ـ آقای دکتر، تصور می کنم به عینک 
احتیاج داشته باشم.

ـ مطمئناً همین طوره، آقا. اینجا مغازۀ 
اغذیه فروشی است نه مطب دکتر!

***
می کنه  خیال  برادرم  دکتر،  آقای  ـ 

مرغه!
ـ از کی این خیال به سرش افتاده؟

ـ از یک سال پیش.
ـ پس چرا زودتر به من خبر ندادید؟

الزم  را  تخم مرغ هایش  ما  آخر  ـ 
داشتیم!

***
اسالم در دیار کفر

سفرۀ  لس آنجلس  در  ایرانی  خانمی 
ابوالفضل پهن کرده بود، با این نیت که 
شوهرش که به الس وگاس رفته است، 

در قمار برنده شود!
***

گفت و گو
ـ احمدی نژاد و رحیم مشایی و امثال 

این ها خودی اند، یا غیرخودی؟
خودی.  غیر  نه  خودی اند،  نه  ـ 

»بیخودی« اند!
ـ مردم در این معرکه و بازی چی اند؟

ـ مردم در این بازی »نخودی«اند!
***

واکنش
در برابر هر مسأله اجتماعی، واکنش 
نه  است،  تجلیل  یا  تذلیل  ایرانیان  ما 
فرهنگ  دارای  هم  هنوز  ما  تحلیل. 

تحلیل نیستیم.

بی ارزش  دانستن،  خوار  )تذلیل: 
شمردن(

***
شباهت

یک چینی دیدم که قیافه اش شبیه 
لیو شائوچی، بعد از مغضوب شدن بود.

***
لغت معنی

متکلم  ساعته:  چهار  و  بیست  رادیو 
وعده، کسی که پشت سر هم و بی وقفه 

حرف می زند.
***

دندان طمع
آقای آزمند نزد دندان پزشک رفت و 

دندان طمعش را پر کرد!
***
ازدواج های ناجور

یک قورباغه با یک طوطی ازدواج کرد. 
بچه شان شد: قوطی!

***
سیاه  قوی  یک  با  سفید  قوی  یک 
کار  از  لک  لک  بچه شان  کرد.  ازدواج 

درآمد!
***

یک اسب سفید با یک مادیان قهوه ای 
ازدواج کرد، بچه شان گورخر شد.

***
کرد:  ازدواج  بزاز  یک  با  خیاط  یک 

بچه شان خّباز از کار درآمد.
***

با همۀ خریتش!
یک اسب از یک قاطر پرسید: بابات 

که بود؟
گفت: بابام خر بود. اما با همۀ خریتش 

توانست حساب آبجی جانت را برسد!
***

روی میمون
برای  شیراز.  بود  رفته  احمدی نژاد 
استقبال پوسترهایی چاپ کرده بودند با 

تصویر او و این شعر سعدی:
بخت باز آید از آن در که یکی چون 

تو درآید
جوانی راه افتاد و زیر تمام پوسترها، 

مصراع دوم شعر سعدی را نوشت:
روی میمون تو دیدن درِ دولت بگشاید!
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فریدون تنکابنی

دکتر قاسم طالب زاده
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ظهور رضاشاه، قدرت گیری و سپس 
حکومت 2۰سالۀ وی، شاید مهم ترین 
درتاریخ  سیاسی  منازعۀ  یا  مباحثه 
۸۰ سالۀ اخیر ایران است. به جرأت 
تاریخ  در  شاید  که  گفت  می توان 
معاصر ایران، کمتر شخصیتی رابتوان 
یافت که این همه دشمنی و دشنام را 
به  توجه  با  باشد.  کرده  خود  نصیب 
اینکه رضاشاه رابه حقمی توان بنیانگذار 
»ایران نوین« نامید، حجم عظیم این 
و  شگفت انگیز  دشنام ها،  و  دشنه ها 
سیاسی،  تنفر  این  می نماید.  شگرف 
اساساً از سوی حزب توده و نیز از سوی 
برخی گروه های سیاسیمذهبی انتشار 
یافت که با حکومت رضا شاه، پایگاه 
از  را  اجتماعی خود  و جایگاه  حزبی 
دست داده بودند. اینک پس از گذشت 
دیوارهای  فروپاشی  با  و  سال   ۸۰
نشستن  فرو  و  سیاسیایدئولوژیک 
می توان  کدورت،  و  کینه  غبارهای 
 » تاریخ  در»آئینۀ  را  رضاشاه  چهرۀ 
منصفانه ای  داوری  و  دید  روشن تر 

دربارۀ وی داشت. 
یکی از موضوعات مهم در پیدایش 
به  اعتقاد  رضاشاه،  قدرت گیری  و 
»انگلیسی بودن کودتای سوم اسفند 
جدا  است.  رضاخان«  ظهور  ۱299و 
انتشار  منبع  که  احزابی  و  عوامل  از 
چنین اعتقادی بودند، باید گفت که 
از  ناشی  حال،  عین  در  اعتقاد،  این 
وجود »توهم توطئه«در اذهان عموم 
»دست  آن،  طی  که  بود  ایرانیان 
ایران،  سیاست  در  انگلیسی ها«را 
می دانستند.  سرنوشت ساز  و  دخیل 
به خاطر حضور قاطع دولت استعماری 
انگلیس در حیات سیاسی ایران عصر 
از  رنگی  اگرچه  اعتقاد  این  قاجارها، 
حقیقت دارد، اماارتقای آن تا حد یک 
مخرب  حتی  و  نادرست  مطلق،  باور 
این  مخرب  تأثیر  حداقل  می باشد. 
توهم، این است که ارادۀ شخصیت ها 
برای سوداهای سیاسی و کسب قدرت 
را ضعیف یا خوار و بی مقدار می نماید، 
سریال درخشان »دائی جان ناپلئون« 
و این نظر که: »آن کس که آورده، خود 
می برد«، نمایندۀ این ضعف و زبونی 
است، در حالی که می دانیم تاریخ ایران، 
سرشار از شخصیت هائی است که از 

»سربازی« به »سرداری« رسیده اند.
*** 

 در آ ن زمان، ایران، بین دو سنگ 
انگلیس  و  روس  قدرت های  آسیاب 
هر روز خردتر و ضعیف تر شده بود، 
آن چنانکه یک روز، دولت روسیه فالن 
امتیاز را مي گرفت و روز دیگر دولت 
و  امتیاز  همان  به  خواستار  انگلیس 
قرارداد بود. تقسیم ایران بین دو ابر 
سالهای  )در  انگلیس  و  روس  قدرت 
۱9۰۷ و ۱9۱۵( چیزی به نام ایران و 
ملت ایران باقی نگذاشته بود. انقالب 
۱9۱۷ در روسیه و مسائل و مشکالت 
داخلی آن کشور، ایران را به »حیاط 
خلوت« یا مستعمرۀ دولت انگلیسبدل 
کرده بود به طوریکه در کنفرانس صلح 
پاریس ) ۱9۱9( برای اعادۀ استقالل و 
حفظ تمامیت ارضی ایران و در مخالفت 
با سلطۀ دولت انگلیس بر ایران، هیأت 
حضورمحمدعلی  )با  ایران  اعزامی 
فروغی و مشاورالملک( را به کنفرانس 
که  بود  به گونه ای  وضع  ندادند.2  راه 
»ایران  انگلیس:  مختار  وزیر  به قول 
ملک متروکی بود که به حراج گذاشته 
شده بود و هر دولتی که پول بیشتری 
یا زور بیشتری داشت می توانست آن را 

تصاحب کند« ... 
فقدان  و  سیاسی  بی ثباتی های 
امنیت اجتماعی، باعث شده بود تا هر 
از سران ایالت و رجال سیاسی  یک 
برای حفظ منافع و موقعیت خویش 
و مصون ماندن از تعرضات و تجاوزات 
از  یکی  تحت الحمایۀ  را  خود  رایج، 
انگلیس(  یا  )روس  بزرگ  قدرت  دو 
موجهی  و  صدیق  رجال  دهند.  قرار 
)مانند مشیرالدوله و مستوفی( نیز یا 
بودند  مماشات  و  به مصالحه  مجبور 
مسؤولیت  و  سرپرستی  یااساساًاز  و 
سکوت  و  می دادند  استعفاء  دولت ها 
می کردند. حد متوسط دوام کابینه ها 
)تنها  بود  ماه  دوسه  دوران،  این  در 
در ۱۰ سال اول مشروطیت، ۳۶ بار 
کابینه عوض شد!( این دوران تا ظهور 
رضاشاه رابدرستیمی توان »عصر سقوط 

کابینه ها« نامید.
قدرت گیری  شرایطی،  چنان  در   
اوضاع  از  ناشی  یکطرف،  از  رضاشاه، 
آشفتۀ ایران و ناتوانی دولتمردان قاجار 
بود، و از سوی دیگر، ناشی از حمایت 
روشنفکران  و  سیاسی  رهبران  اکثر 
ترقی خواه ایران از »شخصیتی مقتدر«. 
به عبارت دیگر: حمایت های مردمی 

و  رهبران  عموم  و خصوصاًپشتیبانی 
روشنفکران ترقي خواه آن عصر )مانند 
قزوینی،  عارف  کسروی،  احمد  سید 
محمد  دشتی،  علی  افشار،  محمود 
تقی بهار، کاظم زاده ایرانشهر، ابراهیم 
پورداوود، محمدعلی فروغی، علی اکبر 
داور،  علی اکبر  میرزا،  ایرج  سیاسی، 
میرزا  و سلیمان  تقی زاده  سیدحسن 
اسکندری )رهبر حزب سوسیالیست 
و  ایران(  تودۀ  حزب  معنوی  پدر  و 
مصدق(  محمد  دکتر  نیز  مدتی  تا 
زمینه ساز قدرت گیری »سردار سپه« 
بود. در این دوران، همه در انتظار یک 
آرامش  که  بودند  ناجی«  »شهسوار 
میرزا،  ایرج  کند.  برقرار  را  امنیت  و 
اجتماعی  اوضاع  از  زمان  همین  در 
و سیاسی ایران چنین یاد کرده بود: 

زراعت نیست، صنعت نیست، ره نیست 
نیست. سپه  سردار  به  جز  امیدی 

بر  تأکید  با  نیز  بهار  محمدتقی 
اوضاع  و  سیاسی  آشفتۀ  شرایط 
فالکت بار اقتصادی و خصوصاً فقدان 
ضمن  اجتماعی،  امنیت  و  آرامش 
یادآوری و انتقاد از تنزه طلبی های » 

رجال وجیه المله« می نویسد: 
مرج  و  هرج  واقعۀ  آن  از  من   ...«
مملکت ) بعد از جنگ جهانی اول ( 
... که هر دو ماه، دولتی به روی کار 
و  بازی  حزب  و  می افتاد،  و  می آمد 
فحاشی و تهمت و ناسزاگوئی مخالفان 
مطلق هر چیز و هرکس، رواج کاملی 
یافته بود و نتیجه اش، ضعف حکومت 
مرکزی و قوت یافتن راهزنان و یاغیان 
در اقصای کشور و هزاران مفاسد دیگر 
بود ... از آن اوقات حس کردم و )در 
این حس خود( تنها نبودم که، مملکت 
با این وضع علی التحقیق رو به ویرانی 
خواهد رفت ... معتقد شدم و در جریدۀ 
یک  باید  که  نوشتم  مکرر  »نوبهار« 
حکومت مقتدر به روی کار آید ... باید 
حکومت مشت و عدالت را که متکی 
به قانون و فضیلت باشد رواج داد ... 
دیکتاتور یا یک حکومت قوی یا هر 
چه ... در این فکر من تنها نبودم. این 
فکر طبقۀ با فکر و آشنا به وضعیات 
آن روز بود، همه، این را می خواستند 
تا آنکه رضاخان پهلوی پیدا شد و من 
به مرد تازه رسیده و شجاع و پرطاقت، 

اعتقادی شدید پیدا کردم ... « 
سیاسی،  هوشیاری  با  خان  رضا   
و  موقعیت ها  از  مناسب  استفادۀ 
بهره برداری از نیروهای سنتی و مدرن 
جامعه، توانست عموم احزاب و نیروهای 
سیاسی ایران را به سوی خود جلب کند.

روسیه  در  بلشویک ها  پیروزی 

)۱9۱۷( دولت انگلیس را از گسترش 
جنبش های  در  سرخ«  »وحشت 
گیالن، آذربایجان، خراسان و... هراسان 
ترس  باعث  جنبش ها  این  ساخت، 
دولت انگلیس در برباد رفتن مناطق 
مناطق  در  خصوصاً  کشور،  آن  نفوذ 
نفت خیز جنوب گردیده بود و رضاخان 
توانست  واقع بینی  و  دوراندیشی  با 
جهت  در  موجود  رقابت های  این  از 
هدف های سیاسی خود استفاده کند.

تاریک  زوایای  اخیر،  پژوهش های 
چگونگی قدرت گیری رضاخان را آشکار 
می کند و نشان می دهد که در کودتای 
کارآمدن  روی  و  اسفند ۱299  سوم 
رضاشاه، دولت انگلیس نه تنها نقشی 
دولتمردان  از  بسیاری  بلکه  نداشت، 
مهم انگلیس )مانند لرد کرزن، وزیر 
امورخارجۀ انگلیس( از وقوع کودتای 
رضاخان دچار حیرتشده بودند و لذا 
چه  کودتا  رهبران  که  نمی دانستند 
دنبال  را  یا چه هدفی  و  می خواهند 
می کنند. دربارۀ »عدم مداخلۀ واقعی 
انگلیس« در روی کار آمدن رضاشاه، 
جان فوران، فهرست بلندی از نظرات 
است.  داده  ارائه  را  خارجي  محققان 
دکتر سیروس غنی نیز در تحقیق پر 
ارج خود به این مسأله پرداخته است. 
دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان نیز 
پس از بررسی اسناد وزارت امورخارجۀ 
نه  »بریتانیا  است:  معتقد  انگلیس 
نقشی در برآمدن رضا خان داشت و 
نه دخالتی در فرو افتادن احمد شاه« 
این پژوهش ها، نظریۀ »انگلیسی بودن 
رضا شاه« را قاطعانهرد می کند، یکی از 
آخرین این پژوهش ها، کتاب »سیاست 
انگلیس و پادشاهی رضاشاه«، نوشتۀ 
دکتر هوشنگ صباحی است. این کتاب 
نویسنده در  واقع، رسالۀ دکترای  در 
»مدرسۀ اقتصاد و علوم سیاسی لندن« 
است که با تکیه بر گزارش های رسمی 
مأموران انگلیسی و انبوهی از اسناد و 
و  امورخارجه  وزارت  جدید  مدارک 
وزارت جنگ انگلیس تألیف شده است. 
تا  اول  بخش های  در  نویسنده 
سوم، با نشان دادن چگونگی تحکیم 
و  مالی  نظامی،  قدرت  تثبیت  و 
ایران،  در  انگلیس  دولت  سیاسی 
به  »توسل  ارعاب«،  »دیپلماسی  از 
روس  دولت های  رقابت های  زور«، 
بر  سلطه  برای  فرانسه  انگلیس  و 
منطقه، پیدایش حضور آمریکا و انجام 
می کند. یاد  امپریالیستی«  »توافق 

انقالب روسیه )۱9۱۷( و پیشروی 
بر  آنان  دوبارۀ  سلطۀ  و  بلشویک ها 
نواحی قفقاز و سپس هجوم سربازان 

ارتش سرخ به بندرانزلی و »تأسیس 
ایران« در جنبش  جمهوری شوروی 
جنبش های  بر  آن  تأثیر  و  گیالن 
آذربایجان، خراسان و ... باعث شد تا 
انگلیس »احساس خطر«کند.  دولت 
ی  ح ها طر شکست  با  ین  ا بر بنا
سلطه جویانۀ دولت انگلیس درمنطقه، 
این کشور خود رابه ناچاردربرابر »راه 
اقتدار  و  در حضور  که  دید  سوم«ی 
شخصیتی به نام »رضاخان میرپنج« 

)سرتیپ( تجلی می یافت.
بنابراین، صعود برق آسای رضاخان 
و  فوریه  بین  قدرت،  به  گمنامی  از 
 ۱299 خرداد  و  )اسفند  مه۱92۱ 
قدرت  تضعیف  با  مصادف  ـ۱۳۰۰(، 
برای  تهران  در  نگلیس  ا سفارت 
تا  و  حوادث  مسیر  بر  تأثیرگذاری 

حدودی ناشی از آن بود. 
بر  برا در  انگلیسی ها  برابر واکنش  در  انگلیسی ها  واکنش 

قدرت گیری رضا خانقدرت گیری رضا خان
 بخش چهارم کتاب، با استناد به 
گزارش ها و مکاتبات وزارت امورخارجۀ 
انگلیس، ما را با »واکنش بریتانیا در 
برابِر به قدرت رسیدن رضاخان« آشنا 

می کند، از جمله:
از  دیگر  بسیاری  و  »رضاخان 
افسران قزاق، قویاًً، با تصمیم سیدضیاء 
)طباطبائی( مبنی بر استخدام افسران 
انگلیسی و تفویض قدرت اجرائی به 
اظهار  رضاخان  بودند.  مخالف  آنان، 
داشت که این کار »معادل فروختن روح 
ملت، یعنی ارتش، به خارجی هاست« 
اینکه  با  انگلیس  نظامی  وابستۀ   
نفوذ  از  رضاخان  که  داشت  اذعان 
و  است  برخوردار  سربازان  بر  زیادی 
شخصیتی قوی و مصمم دارد، اما »او 
را به سبب بی سوادی و نداشتن دانش 
نظامی فراتر از میزان الزم برای صاحب 
منصبی جزء دیویزیون قزاق، برای این 

مقام، نامناسب می دانست«. 
 در اواسط ماه مه )اواخر اردیبهشت( 
سفارت انگلیس در ایران متوجه شد 
که سقوط سید ضیاء طباطبائینزدیک 
نگلیسیکه  ا مقامات  نگرانی  است. 
در  روسیه  سفارت  می کردند  گمان 
خفا به تشویق رضاخان و طرفدارانش 
سرپرسی  نهاد.  فزونی  به  پرداختهرو 
نورمن )وزیر مختار انگلیس در ایران( 
دست به کار شد تا رئیس الوزراء )سید 
ضیاء( را که چشم امیدش بود، نجات 
دهد، لیکن »مساعی مکرر او درپایان 
به  ضیاء  سید  علیه  توطئه  به  دادن 
جائی نرسید« چون به گفتۀ نورمن: 
»وزیرجنگ )رضاخان( دیگر از ماواهمه 
دیگر  انگلیس  سفارت  لذا:  ندارد«، 

قدرت روی کار آوردن و برکنار کردن 
ِکابینه ها را نداشت. 

الوزراء  رئیس  سقوط  از  نورمن 
و  شرافت  »قدرت،  که  ضیاء(  )سید 
هرگونه  از  بی نیاز  مساعیسازنده اش 
ولی  کرد،  تأسف  ابراز  بود،  ستایش« 
وزارت  )کارشناس  چرچیل  جرج 
امورخارجه در امور ایران( همه چیز را 
زیر سر وزیر مختار شوروی می دانست 
دام  به  رضاخان  »ظاهراً  نوشت:  و 
روتشتاین  آقای  بازی های  دسیسه 
)وزیر مختار شوروی در ایران( افتاده 
است«... اخراج غیرمنتظره و بی مقدمۀ 
افسران انگلیسی از دیویزیون قزاق و 
به ویژه، روابط ظاهراً خصوصی رضاخان 
که  شد  سبب  روسیه،  سفارت  با 
انگلیسی ها او را خطری برای نفوذشان 
به نظر  تلقی کنند. گهگاه  در تهران 
نورمن می رسید که رضاخان »کاماًل 
طرفدار روس ها«است و حتی احتمال 
دارد که وزیر مختار شوروی با کمک 
وزیر جنگ )رضاخان( کابینه را سرنگون 
خصمانه تری  »علناً  کابینۀ  تا  سازد 
کامآًل  و  انگلیس  دولت  به  نسبت 
آورد... کار  برسر  سرسپردۀ روس ها« 

وزرارت  از  قویاً  نورمن،  بنابراین: 
خارجۀ انگلیس خواست که هیچ گونه 
تا  نشود  داده  ایران  دولت  به  وامی 

رضاخان »کنارگذاشته شود«. 
 پیروزی قاطع رضاخان بر انقالبیون 
گیالن، وجهۀ او را در نظر انگلیسی ها 
باال برد و از این زمان دولت انگلیس 
خبیث  »شخصیت  با  تا  کوشید 
بیاید. عوامل دیگری  رضاخان« کنار 
نیز باعث شد تا انگلیسی ها رضاخان 
این  از  بیاورند«، یکی  را »به حساب 
عوامل این بود که رضاخان در فضائی 
سرشار از»ملی گرائی رو به رشد« و در 
جوی عمیقاً ضد انگلیسی و با وجود 
مخالفت انگلیسی ها به قدرت رسیده 
بود آن چنانکه آیرونساید نیز نوشته بود 
که افسران ایرانی در دیویزیون قزاق، 
ضدانگلیسی«  احساسات  از  »مملو 
لورن  سرپرسی  نظر  به  لذا  هستند، 
)وزیر مختار جدید انگلیس در ایران(: 
»بازگشت به سیاست مداخله در امور 
کشورهای دیگر که شرایط جنگی آن 
غیر  به وضوح،  بود،  را میسر ساخته 
انگلیسی ها  واقع،  در  است«.  ممکن 
نتیجۀ  نبودند که  موقعیتی  دیگر در 
جنگ قدرت در تهران را تعیین کنند، 
گرفتن  به  را  خود  بودند  مجبور  لذا 
کنند.  راضی  )رضاخان(  برنده  جانب 

لورنبعدهابه خود بالید که او رضاخان 
برنده در مسابقۀ  به عنوان »اسب  را 
به  ورودش  از  پس  کمی  سیاسی، 
لذا،  و  است«  کرده  شناسائی  تهران، 
به وزارت امورخارجۀ انگلیس توصیه 
کرد تا برای اعادۀ وجهه و نفوذ انگلیس 
با  ارتباط  ایران، تا حد ممکن در  در 
بماند...  بی طرف  ایران،  داخلی  امور 
برای زدودن خاطرات تلخ هفت سال 
»مقامات  ایرانیان،  ذهن  در  گذشته 
انگلیسی باید به زایل شدن نفوذ خود 
در ایران، رضایت دهند«... لرد کرزن 
از  انگلیس(  مغرور  امورخارجۀ  )وزیر 
لورن،   »ِ ممنوع  »دخالت  سیاست 
بود  مجبور  اما  نداشت،  خوشی  دل 
آن را بپذیرد. هنگامی که کرزن اصرار 
کردکه »ایرانیان نباید خواهان کمک 
پاسخ  لورن  باشند«،  ما  مشورت  و 
داد: »آنان هیچ یک را نمی خواهند«. 
بنابراین: کرزن خود را با این امید که 
روزی ایرانیان »مجدداً بر در سفارت 

انگلیس خواهند کوفت« تسلی داد. 
 بدین ترتیب، سرانجام، انگلیسی ها به 
سبب قطع امید کامل از طبقۀ حاکمه 
در تهران، ناچار شدند روی رضاخان 
حساب کنند. به عقیدۀ لورن: عمدتاً 
شخصیت  نامنتظر  ظهور  سبب  به 
قدرتمندی چون رضاخان« بود که در 
پی عقب نشینی قوای انگلیس، ایران 
بود...  نیفتاده  مرج  و  هرج  دامان  به 
کرزن، با حسرت و تلخکامی، احساس 
می کرد: »از بی کفایتی بی مانند، عالج 
ناپذیر و غیرقابل تصور سیاستمداران 
در  است«.  خورده  دست  رو  ایران، 
چارۀ  انگلیسی ها  شرایطی،  چنین 
دیگری نداشتند جز آنکه: »به تماشای 
لورن  بنشینند«.  رضاخان  ستارۀ 
)وزیرمختار جدید انگلیس در ایران( 
امیدوار بود: با آنکه رضاخان »فردی 
بی امانشرایط«  »فشار  مستقل«است، 
با بلشویسم،  و به ویژه، دشمنی وی 
رضاخان را در نهایت »به اردوی ما« 
 ۱۳۰۱ سال  در  حال،  این  با  براند. 
)۱922( اگر حق انتخابی بین رضاخان 
هم  می داشت،  وجود  خزعل  شیخ  و 
احتماالً، شیخ  و هملرد کرزن،  لورن 
هرچند  می کردند،  انتخاب  را  خزعل 
آنکه  با  بود:  شده  معتقد  لورن  که 
»رضاخان، میهن پرست تر از آن بود 
که هرگز آلت دستی سرسپردهشود«، 
ر  بسیا »دوستی  نست  می توا ما  ا
وجود،  این  با  آید.  به شمار  مفید« 
وزیر امورخارجۀ انگلیس )لرد کرزن( 
خود  ملک  شخصی  را  یران  ا که 
می پنداشت، سیاست های رضاخان را 
مغایر با منافع دولت انگلیس می دانست 
و لذا در سال ۱۳۰2 )۱92۳( به لورن 
نوشت: »به نظر می رسد که رضاخان، 
مصمم به دنبال کردن سیاست هائی 
تقبیح  را  آنها  پیوسته  من  که  است 
دانسته  حال  به  تا  باید  او  کرده ام. 
اعلیحضرت  مخالفت  با  که  باشد 
)انگلیس( روبرو خواهد شد«... جرج 
در  ایران  دائرۀ  )مسؤول  چرچیل 
وزارت امورخارجۀ انگلیس( نیز کم و 
بیش به همین انداره با سیاست های 
حکومت مرکزی رضاخان مخالف بود.

در اکتبر ۱92۳ )اوایل آبان۱۳۰2( 
رضاخان، احمد شاه قاجار را وادار کرد 
تا او را به مقام رئیس الوزرائیمنصوب 
کند. نقش لورن در این ماجرا، فراتر از 
یک »میانجی بی میل« نبود، درحالیکه 
لرد کرزن )وزیر امورخارجۀ انگلیس( 
شخصیت  »یک  را  رضاخان  هنوز 
خبیث« می نامید. با وجود همصدائی 
و  اهواز  در  انگلیس  کنسول  با  لورن 
بختیاری  و  لر  ایالت  سران  تحریک 
برکناری  برای  خزعل  شیخ  خصوصاً 
یا سرنگونی»رضاخان ضد انگلیسی«، 
در سال ۱۳۰۳ )۱92۵( به نظرلورن 
چنینمی رسید که »رضاخان شخصیتی 
بزرگ تر از آن است که بتوان همانند 
رئیس الوزراءهای پیشینازمسند قدرت 
نظر  این  که  آنچه  آورد«.  زیرش  به 
دیگران  و  کرزن  نزد  در  به زودی  را 
ساخت،  بدل  تلخ«  »واقعیت  یک  به 
تصمیم ناگهانی و غیرمنتظرۀ سرتیپ 
زاهدی  فضل اهلل  سرتیپ  و  رضاخان 
و  نفتخیز  خوزستان  به  حمله  در 
سرکوب نیروهای شیخ خزعل )دست 
نشاندۀ دولت انگلیس( بود، حمله ای 
و  نظامی  امکانات  ترین  کم  با  که 
فراوان،  با وجود خطرات  و  تدارکاتی 
باعث شد تا پس از ۱2 ساعت نبرد 
منطقۀ  مهم ترین  نابرابر،  و  سنگین 
استراتژیک و اقتصادی دولت انگلیس 
انگلیس،  عوامل  چنگ  از  ایران،  در 
... بازگردد  میهن  آغوش  به  و  آزاد 

میس لمبتون

حکومت رضاشاه و »دست انگلیسی ها«! *
علی میرفطروس

اشاره
درباره کودتای سوم اسفند 1۲99 و برآمدن رضاشاه شخصیت و نقش دو 
در تحوالت سیاسی ـ اجتماعی ایران تاکنون پژوهش های فراوانی انجام 
شده و کتاب های متعددی انتشار یافته است. با این همه از آن جا که غالبًا 
حب و بغض ها و پیشداوری های شخصی در این آثار بی تأثیر نبوده، برخی 

مسائل همچنان در پرده ابهام مانده است.
رضاشاه در دوره ای به قدرت رسید که روس ها در پی انقالب بلشویکی و 

تأسیس اتحاد جماهیر شوروی درصدد دست اندازی به استان های شمالی 
ایران بودند و نیروی سخت میان آنها و انگلیسی ها که از زمان قاجار دست 

گشاده ای در ایران داشتند، در گرفته بود.
درباره نقش انگلیسی ها در به قدرت رسیدن رضاشاه بحث های موسعی 

به عمل آمده ولی هنوز مسائل فراوانی در این زمینه مبهم مانده است.
دکتر علی میرفطروس، پژوهشگر و محقق سرشناس در جستاری تازه 

نگاهی تحقیقی دارد به این مسأله که می خوانید:

میهن  ایران(: »رضاخان،  در  انگلیس  وقت  )وزیر مختار  لورن  پرسی  * سر 
پرست تر از آن بود که هرگز آلت دستی سرسپرده شود« 
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=زهره الهیان از اهدای این 
واکسن از سوی نیکوکاران و 
روش انتقال برای تزریق به 
۷5هزار نفر ابراز تردید کرده 
و نوشته: »ورود آن به کشور 
وزارت  از  غیر  طریقی  از 
بهداشت )اهدایی خیرین! و 
آنهم  احمر(  هالل  طریق  از 
به اندازه تزریق برای ۷5هزار 
نفر چه آورده ای برای کشور 
در  باشد،  داشته  می تواند 
فعلی  شرایط  در  که  حالی 
نیاز کشور 1۲0 میلیون دوز 

واکسن است؟«
همچنین  و  =مقامات 
مجلس  نمایندگان 
به  نسبت  اسالمی  شورای 
آزمایش  برای  زمینه چینی 
مشترک  تولید  واکسن 
نفر  50هزار  روی  کوبا  با 
واردات  همچنین  و  ایرانی 
فاقد  چینی  واکسن های 
بهداشت  سازمان  مجوز 

جهانی سکوت کرده اند.
ابراز  و  =فرافکنی ها 
تردیدهای غیرعلمی مقامات 
جمهوری  غیرمتخصص 
اسالمی در قبال واکسن های 
توسط  شده  تولید  ُکرونا 
شرکت های  قدرتمندترین 
داروسازی از جمله بیون تک 
در  آمریکا  فایزر  و  آلمان 
واکسن  این  که  حالیست 
از 40کشور  بیش  در  اکنون 
کشور   ۲۷ جمله  از  جهان، 
مجوز  اروپا  اتحادیه  عضو 
بازاریابی مشروط و استفاده 
اضطراری یا مجوز موقت را 

دریافت کرده است.
گزارش  یک  =طبق 
کمیسیون  رسانه ای، 
می خواهد  اروپا  اتحادیه 
بیشتر  دوز  300میلیون  تا 
 Biontech از  را  واکسن 
کند.  خریداری   Pfizer و 
نوامبر سال ۲0۲0 کمیسیون 
اینکه  از  پس  اروپا  اتحادیه 
کمبود  بر  مبنی  انتقاداتی 
شد  مطرح  ُکرونا  واکسن 
برای خریداری ۲00 میلیون 
فایزر- با  واکسن  دوز 
بیون تک قرارداد امضا کرد.

زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
روحانی  به حسن  نامه ای  در  اسالمی 
نسبت به استفاده از ۱۵۰هزار واکسن 
»فایزر« اهدایی نیکوکاران غربی هشدار 
قصد  فایزر  شرکت  که  نوشته  و  داده 
ایران  مردم  روی  را  واکسن   این  دارد 

آزمایش کند!
زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
روحانی  به حسن  نامه ای  در  اسالمی 
به  نسبت  تدبیروامید  دولت  رئیس 
واکسن  ۱۵۰هزار  استفاده  و  واردات 
»فایزر« که توسط عده ای از نیکوکاران 
جمعیت  طریق  از  است  قرار  غربی 
»هالل  احمر« بطور رایگان وارد ایران 

شود، هشدار داده است.
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
در نامه ی خود به روحانی ادعا کرده که 
واکسن فایزر »هنوز در مرحله آزمایش 
انسانی است« و »بسیاری از عوارض و 
مسائل مربوط به ایمنی آن مشخص 

نشده است«!
این  اهدای  از  همچنین  الهیان 
روش  و  نیکوکاران  سوی  از  واکسن 
نفر  ۷۵هزار  به  تزریق  برای  انتقال 
ابراز تردید کرده و آورده است: »ورود 
آن به کشور از طریقی غیر از وزارت 
بهداشت )اهدایی خیرین! و از طریق 
هالل احمر( آنهم به اندازه تزریق برای 
۷۵هزار نفر چه آورده ای برای کشور 
می تواند داشته باشد، در حالی که در 
شرایط فعلی نیاز کشور ۱2۰ میلیون 

نامه هشدار عضو »کمیسیون امنیت ملی« به روحانی: 
»فایزر« می خواهد واکسن ُکرونا را روی مردم ایران آزمایش کند!

دوز واکسن است؟«
ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و 
جز  کار  این  »آیا  پرسیده:  اسالمی 
این معنی به ذهن متبادر می کند که 
شرکت قصد دارد این دارو را بر روی 
پیشتر  کند؟«  آزمایش  ایران  مردم 
معاون  نقدی  محمدرضا  سردار  نیز 
پاسداران  سپاه  کننده  هماهنگ 
انقالب اسالمی گفته بود، شرکت های 
ُکرونا می خواهند  واکسن  تولیدکننده 
2۰درصد جمعیت دنیا را از این طریق 
کاهش دهند و بر اساس اسنادی که 
وجود دارد این موسسات خود ویروس 

را دست کاری و آلوده کرده اند!
بیش از 40کشور دنیا از جمله ۲۷ 
فایزر  واکسن  اروپا  اتحادیه  عضو 

خریده اند
فرافکنی ها و ابراز تردیدهای غیرعلمی 
مقامات غیرمتخصص جمهوری اسالمی 
در قبال واکسن های ُکرونا تولید شده 
شرکت های  قدرتمندترین  توسط 
آلمان  بیون تک  جمله  از  داروسازی 
این  که  درحالیست  آمریکا  فایزر  و 
از 4۰ کشور  بیش  در  اکنون  واکسن 
جهان از جمله 2۷ کشور عضو اتحادیه 
اروپا مجوز بازاریابی مشروط و استفاده 
دریافت  را  موقت  مجوز  یا  اضطراری 

کرده است.
از  طبق یک گزارش رسانه ای، پس 
اینکه انتقاداتی مبنی بر کمبود واکسن 
اتحادیه  کمیسیون  شد،  مطرح  ُکرونا 
دوز  ۳۰۰میلیون  تا  می خواهد  اروپا 
و   Biontech از  را  واکسن  بیشتر 
Pfizer خریداری کند، در نوامبر سال 
برای  اروپا  اتحادیه  کمیسیون   2۰2۰
خریداری 2۰۰ میلیون دوز واکسن با 

فایزر-بیون تک قرارداد امضا کرد.
نامه آش  ادامه  در  الهیان  زهره  اما 
اهدای  اینکه  به  اشاره  با  روحانی  به 
۱۵۰هزار عدد واکسن فایزر در حالی 
 ۸۵ از  بیش  از  نفر  ۷۵هزار  تنها   که 
را پوشش  ایران  نفر جمعیت  میلیون 
می دهد، این پرسش را طرح کرده که 
»تزریق این تعداد واحد چه تأثیری بر 
کشور  در  ُکرونا  کنترل  و  پیشگیری 
خواهد داشت؟! و چه دلیلی برای ورود 
داشته  وجود  می تواند  واکسن ها  این 

باشد؟«
الهیان حتا شرکت فایزر را در تولید 
ُکرونای  واکسن   و  بدسابقه  واکسن 
خوانده  جانبی  عوارض  دارای  را  آن 
واکسن  اهداکننده  »شرکت  است: 
)فایزر( سابقه خوبی در تولید واکسن 
و  ندارد  کووید۱9  واکسن  به خصوص 
گزارشات متعددی مبنی بر واکنش های 
آلرژیک و فوت و ناهنجاری های خاص 
شرکت  این  واکسن  تزریق  از  بعد 
حاضر  حال  در  و  است  شده  گزارش 
نیز  را  کالنی  تخلف های  شرکت  این 
در کارنامه خود دارد و به  عنوان یک 
مقاصد  دنبال  شدت  به   که  شرکت 

اقتصادی است شهرت دارد.«
است؟!  گران  رایگان  واکسن 

شمردن دندان اسب پیشکشی!
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
وزارت  دالیل  به  اشاره  با  همچنین 
بهداشت برای خریداری نکردن واکسن 
و  است«  »گران قیمت   جمله  از  فایزر 
این  نگهداری و حمل  اینکه »شرایط 
می طلبد«  را  ویژه ای  شرایط  واکسن 
از روحانی پرسید: »بنابراین چه  دلیلی 
برای آزمایش این واکسن بر روی مردم 

ایران وجود دارد؟«
خیالپردازی های  در  همچنین  او 
نانوبوردها  تزریق  توطئه  تئوری  خود 
به بدن از طریق واکسن های  ُکرونا را 
پیش کشیده و نوشته است: »با توجه 

به سوء نیت غرب در تعامل با ایران در 
موارد مشابه )از جمله واردات خون های 
سوء  عدم  برای  تضمینی  چه  آلوده( 
این  برای  واکسن ها  این  از  استفاده 

مقاصد و اهداف مشابه وجود دارد؟«
از  دیگری  بخش  در  الهیان  زهره 
از  بیشتر  حمایت  خواستار  نامه اش 
تهیه  برای  دانش بنیان  شرکت های 
این  که  نوشت  و  شد  ُکرونا  واکسن 
الزم  حمایت های  »با  شرکت ها 
سالمت  در  عطف  نقطه  به  می توانند 
نیز  و  تبدیل شوند  اقتصاد سالمت  و 
به  نیاز  القای  بجای  نیست  بهتر  آیا 
واکسن خارجی در اذهان عموم مردم 
به حمایت همه جانبه از این شرکت ها 

بپردازیم؟«
و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  این 
انقالبی«  »مجلس  خارجی  سیاست 
در این نامه  به روحانی اقدامات بومی و 
تأثیرگذار مانند طرح »قاسم سلیمانی« 
را در پیشگیری و ردیابی بیماری در 
کل کشور با تکیه بر مشارکت مردم و 
بسیج مردمی موثر خوانده و نوشته که 
دولت در حمایت از این طرح کوتاهی 

کرده است.
زهره الهیان همچنین پیشنهاد اقدام 
واکسن  خریداری  بجای  پیشگیرانه 
یورو  میلیون  ده ها  هزینه  با  خارجی 
بجای  نیست  »بهتر  است:  داده  را 
و  خارجی  واکسن  خرید  تب  ترویج 
برای  یورو  میلیون  ده ها  هزینه کرد 
خرید واکسن های خارجی به اقدامات 
پیشگیرانه و در دسترس تمرکز شود تا 
زمینه را برای تزریق واکسن های ایمن 
و  امنیت  و  ایمنی  اصول  با  مطابق  و 

سالمت فراهم سازد؟«
و  معروف  فایزر  درباره  هشدار 
بی اعتنایی در مورد تست واکسن 

ناشناس!
این نماینده مجلس شورای اسالمی 
به استفاده از واکسن رایگان شرکت های 
شناخته شده ای مانند بیون تک و فایزر 
واکسن  تست  به  اما  می دهد  هشدار 
ناشناس روی ۵۰هزار نفر بی اعتناست!

خاتمه پرونده سنگین سیل 
فروردین ماه 98 اهواز؟!

 شهردار و رئیس آبفا به حبس و انفصال از 
خدمت و عذرخواهی محکوم شدند

شهردار  شاعری  =موسی 
رئیس  مریدی  بهنام  و  اهواز 
سابق آبفای اهواز به یکسال 
حبس تعزیری و دو سال انفصال 
شدند محکوم  خدمت  از 
وارده  خسارت  =میزان 
در  سیل زده  مناطق  به 
سوی  از   98 فروردین ماه 
گروه  مدیر  زارع  مهدی 
پژوهشگاه  زلزله شناسی 
بین المللی زلزله، 4 میلیارد 
گفته  وی  شد.  برآورد  دالر 
بود زندگی حدود ۲ میلیون 
سیل  این  با  مستقیم  نفر 

آسیب دیده است.
گزارش  در  که  =آنگونه 
آمده،  محاسبات  دیوان 
شرکت آب و فاضالب شهر 
اهواز از سال 96 تا 98 از 983 
تخصیصی،  تومان  میلیارد 
مبلغ  به  درصد   ۷1 معادل 
تومان دریافت  میلیارد   ۷00
نموده، اما بر اساس رسیدگی 
تخلفاتی  آمده،  عمل  به 
مبلغ  این  هزینه کرد  در 
دریافتی صورت گرفته است.

یکسال پس از آبگرفتگی و گسترش 
فاضالب در سطح شهر اهواز، شهردار 
و رئیس سابق آب و فاضالب اهواز به 
یکسال حبس تعزیری و دو سال انفصال 
از خدمت و همچنین عذرخواهی رسمی 

از مردم اهواز و کارون محکوم شدند.
»عصرجنوب«،  وبسایت  گزارش  به 
با شکایت قضایی مرکز بهداشت غرب 
دادستان  عامه  حقوق  معاون  و  اهواز 
آبفای  و  شهرداری  علیه  استان  مرکز 
اهواز در خصوص آبگرفتگی های سال 
و  اهواز  شهردار  شاعری  موسی   ،9۸
بهنام مریدی رئیس سابق آبفای اهواز به 

یکسال حبس تعزیری و دو سال انفصال 
از خدمت محکوم شدند.آنان همچنین 
از  رسمی  عذرخواهی  انتشار  به  ملزم 
نصب  طریق  از  کارون  و  اهواز  مردم 
بنر در مناطق ۸گانه اهواز و کارون )به 
تشخیص قاضی اجرای احکام( شده اند.

رأی دادگاه به صورت حضوری صادر 
سابق  رئیس  و  اهواز  شهردار  و  شده 
اعتراض  فرصت  روز   2۰ اهواز،  آبفای 
دارند.حکم حبس تعزیزی یکساله برای 
این مقامات مسئول در حالی صادر شده 
که امسال نیز دوباره استان خوزستان 
فاضالب  گسترش  و  سیالب  گرفتار 
سیل  جریان  شد.در  شهر  سطح  در 
آذرماه 99 در مناطق وسیعی از استان 
کارون،  اهواز،  شهرهای  خوزستان، 
ماهشهر و »بندر امام« )بندر شاهپور( 
زیر آب و فاضالب رفتند و به خانه ها، 
مغازه ها، کسب وکارها و زیرساخت های 
اساسی  و  زیربنایی  بطور  شهرها  این 
در  آنهم  وارد شد  خسارت های جدی 
حالی که مقدار خسارات وارده به مناطق 
است. نشده  گزارش  هنوز  سیل زده 

فروردین ماه  سیل  خسارت  میزان 
9۸ اما از سوی مهدی زارع مدیر گروه 
بین المللی  پژوهشگاه  زلزله شناسی 
زلزله، 4 میلیارد دالر برآورد شد. وی 
گفته بود زندگی حدود 2 میلیون نفر 
مستقیم با این سیل آسیب دیده است. 
مناطق  بازسازی  هماهنگی  شورای 
سیل زده اما خسارت وارده را ۳۵ هزار 

میلیارد تومان اعالم کرد.
با وجود خسارت های شدید و تأیید 
گزارش دیوان محاسبات اداری کشور 
در  گرفته  صورت  مالی  تخلفات  بر 
مورد بودجه های بازسازی و ترمیم آب 
مورد  امر  مسئوالن  اهواز،  فاضالب  و 
پرسش جدی قرار نمی گیرند و تکلیف 
امر  این  به  یافته  اختصاص   پول های 

مورد پیگیری قضایی قرار نمی گیرد.
پس از گذشت یکسال از سیالب اهواز 
دیوان  آذرماه  اواخر  در  تازگی  به  نیز 
محاسبات اداری گزارش نهایی بررسی 
عملکرد سازمان آب و فاضالب خوزستان 
و آبفای اهواز و بخش غیزانیه را منتشر 
کرد که حاوی موارد متعددی از تخلفات 
مالی و انباشت بودجه های آبفا در بانک 
کشاورزی بوده است.آنگونه که در گزارش 
و  آب  شرکت  آمده،  محاسبات  دیوان 
فاضالب شهر اهواز از سال 9۶ تا 9۸ از 
9۸۳ میلیارد تومان تخصیصی، معادل 
۷۱ درصد به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان 
بر اساس رسیدگی  اما  دریافت نموده، 
در هزینه کرد  تخلفاتی  آمده،  به عمل 
است. مشهود  دریافتی  مبلغ  این 

ضمن اینکه تخلفات متعددی از جمله 
افزایش غیرقانونی حقوق مزایای اعضای 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیره  هیئت 
متوسط  معامالت  انجام  و  خوزستان 
تدارکات  سامانه  از  خارج  بزرگ  و 

الکترونیک نیز انجام شده است.
برای احداث تصفیه خانه شرق اهواز، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 
 ۱49 مبلغ  جهانی  بانک  از   ۱۳۸۳
هنوز  ولی  کرده  دریافت  دالر  میلیون 
شهر  این  فاضالب  و  آب  مشکالت 
از  نیز  تومان  میلیارد   42 پابرجاست. 
علی  دستور  به  ملی  توسعه  صندوق 
نفت  اعتبارات  همچنین  و  خامنه ای 
برای  نفت خیز  مناطق  ملی  و شرکت  
غیزانه  به  آبرسانی  طرح های  اجرای 
تخصیص یافته ولی هنوز مشکالت این 

منطقه حل نشده است.
از  است  قرار  نیز  یورو  میلیون   ۵۰
صندوق توسعه ملی به شبکه عمرانی 
فاضالب اهواز تخصیص پیدا کند ولی 
نیز  زمینه  این  در  اطالع رسانی  هیچ 

نشده است.

مربوط  فقط  الهیان  زهره  »هشدار« 
به واکسن فایزر است وگرنه او درباره 
نوع  از  بهداشتی  پروتکل های  اجرای 
قاسم سلیمانی به شکل محله به محله 
و همزمان انجام تست انسانی واکسن  
ناشناس تولید داخل به نام »کووایران« 
که قبال »شهید فخری زاده« نام داشت 
و تا کنون به ۷ نفر تزریق شده مشکلی 
ندارد. او همچنین درباره اینکه وزارت 
مشترک  تولید  با  تمایل  از  بهداشت 
همچنین  و  روسیه  با  ُکرونا  واکسن 
همکاری با کوبا در فاز 2 انسانی خبر 
داده که قرار است بهمن و اسفند ماه 
امسال روی ۵۰هزار شهروند ایران اجرا 

شود، هشدار نمی دهد.
درواقع مقامات و همچنین نمایندگان 
به  نسبت  اسالمی  شورای  مجلس 
واکسن  آزمایش  برای  زمینه چینی 
تولید مشترک با کوبا روی ۵۰هزار نفر 
ایرانی و همچنین واردات واکسن های 
بهداشت  سازمان  مجوز  فاقد  چینی 

جهانی سکوت کرده اند.
کشورهای مختلف در حال اجرای 
تزریق نخستین دوز واکسن  ُکرونا 

اجرای  حال  در  دنیا  اینهمه  با 
واکسیناسیون  اول  مرحله  تزریق 
واکسن،  انتخاب  مراحل  و  است 
واردات  و  خریداری  مذاکره، 
مدت هاست  را  ُکرونا  واکسن های 
اعالم  براساس  گذاشته.  سر  پشت 
زمان  از  بریتانیا  بهداشت  وزارت 
دسامبر   ۸ در  واکسیناسیون  آغاز 
بریتانیایی  میلیون  یک  از  بیش 
دریافت  را  خود  واکسن  دوز  اولین 
در  واکسیناسیون  میزان  کرده اند. 
بوده  ۳9درصد  و   ۱ نفر   ۱۰۰ هر 
با  را  واکسیناسیون  بریتانیا  است. 
آغاز  بیون تک  و  فایزر  واکسن های 
کرد و اخیرا از واکسن های آسترازنکا 
می کند. استفاده  آکسفورد  و 

شروع  از  پس  نیز  اسرائیل  کشور 
یک  از  بیش  اکنون  واکسیناسیون، 
یعنی ۱۰درصد جمعیت  نفر  میلیون 
خود را واکسیناسیون کرده که شامل 
بیش از 4۰درصد افراد باالی ۶۰ سال 

می شود.
نشان  کنون  تا  آلمان  به  نگاهی 
می دهد که از 2۷ دسامبر سال 2۰2۰ 
نفر  2۵۰هزار  از  بیش  واکسیناسیون 
با  همزمان  تقریبا  و  گرفته  صورت 
راستای  در  اروپایی  کشورهای  دیگر 
ُکرونا  ویروس  علیه  مردم  ایمن سازی 

فعالیت می کند.
ایاالت متحده در چند هفته گذشته، 
بیشتری  سرعت  واکسیناسیون  به 
به  را  میزان مصرف  اولین  و  بخشیده 
بیش از 4 میلیون نفر تا اوایل ژانویه 
سهمیه  نظر  از  است.  کرده  تزریق 
واکسیناسیون ایاالت متحده آمریکا با 
را در جهان  ۱.2۸ درصد مقام پنجم 

دارد.

دومینوی اعتراضات مردم و »نعمت« ُکرونا
جمهوری اسالمی هرگز از مخالفت و اعتراضات مردم در امان نبوده است. از سال 
تظاهرات  به شکل  دامنه ای گسترده تر  نارضایتی ها در  اینسو  به  و جنبش سبز   88
آبان  و  امرداد 9۷  به  زود  می دادند. دی 96 خیلی  نشان  را  و سراسری خود  بزرگ 
98 انجامید و در حالی که ساقط کردن پرواز۷5۲ خشم مردم را به اوج رسانده بود، 
رهبر  خامنه ای  علی  رسید.  ایران  به  چین  از  »ماهان«  هواپیماهای  با  ُکرونا  ویروس 
جمهوری اسالمی که می گفت ُکرونا توطئه ی آمریکاست تا مردم در انتخابات شرکت 
نکنند، خودش زودتر از همه به قرنطینه رفت و در آنجا ماند! شیوع ُکرونا اما با تمام 
ناکارآمدی ها و زد و بندهای مالی و دارویی رژیم سرانجام به پایان می رسد. مردم اما 
بدتر و غیرانسانی تر می شود،  به روز  به شرایطی که روز  همیشه هستند و همیشه 

اعتراض می کنند…
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یک وکیل مدافع حقوق بشر در بریتانیا:
محافظت از دوتابعیتی زندانی در ایران وظیفه 

قانونی انگلیس است
که  رابرتسون  =جفری 
مشاور  عنوان  به  پیشتر 
حقوقی بنیاد تامسون رویترز 
نماینده  و  می کرده  فعالیت 
حقوقی نازنین زاغری بوده در 
گفتگو با کیهان الیف می گوید 
که وزارت امور خارجه بریتانیا 
نتوانسته تعهدات خود را در 
حمایت از شهروندان خود در 
خارج از کشور در مرکز توجه 

قرار دهد.
=ریچارد رتکلیف همسر 
نازنین زاغری نیز به کیهان الیف 
گفته است که موضع انگلیس 
عدم  بر  مبنی  نامه  این  در 
بازداشتی های  از  حفاظت 
دوتابعیتی می تواند پیامدهای

خطرناکی داشته باشد.
تأیید  انگلیس  دولت   =
شهروند  چندین  که  کرده 
خودسرانه  بطور  دوتابعیتی 
و  شده  بازداشت  ایران  در 
اما  می برند  بسر  زندان  در 
خود  رسمی  اظهارات  در 
آنها  خواندن  گروگان  از 

خودداری می ورزد.
ناتاشا فیلیپس )کیهان الیف( - در 
به  خارجه  امور  وزارت  دفتر  نامه ی 
اعالم  رتکلیف  زاغری-  نازنین  وکالی 
و  خارجه  وزارت  نه  که   است  شده 
نه دولت انگلیس وظیفه قانونی برای 
حمایت و محافظت از وی ندارند. این 
گفته به نظر جفری رابرتسون یکی از 
وکالی برجسته ی بریتانیا و از مدافعان 

حقوق بشر اشتباه است.
وزارت امور خارجه بریتانیا در این نامه 
گفته است که شهروندان انگلیس که 
در  تخلفی  و  ارتکاب هیچ جرم  بدون 
از کشور دستگیر شده اند، حق  خارج 
برخورداری از کمک یا حمایت دولت را 
ندارند حتا اگر قربانی شکنجه شده باشند 
و یا برای تحت فشار سیاسی قرار دادن 

دولت انگلیس بازداشت شده باشند.
سارا بروتن رئیس امور کنسولی وزارت 
امور خارجه بریتانیا در این نامه که در 
اختیار کیهان الیف نیز قرار گرفته نوشته 
است: شهروندان انگلیس که با اتهامات 
دروغین در خارج از کشور روبرو می شوند 
»حق برخورداری قانونی از کمک های 
کنسولی ندارند«. وی افزوده که حتی 
اگر انگلیس به زاغری- رتکلیف حمایت 
این  نیز  باشد  کرده  اعطا  دیپلماتیک 
موضوع »هیچ تعهد قانونی خاصی به 

گردن ما نمی گذارد.«
پروژه  مدیر  رتکلیف  زاغری-  نازنین 
بنیاد تامسون خبرگزاری رویترز در سال 
2۰۱۶ پس از آنکه به جرم توطئه برای 
براندازی حکومت ایران مقصر شناخته 
شد، توسط قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
به پنج سال زندان محکوم شد. ادعایی که 
نازنین زاغری همیشه آن را رد کرده است. 
وی نخستین شهروند انگلیسی در تاریخ 
معاصر است که تحت حمایت دیپلماتیک 
انگلیس قرار گرفت و با این کار پرونده 

وی به یک موضوع دولتی تبدیل شد.
اکنون نامه وزارت امور خارجه بریتانیا 
می تواند پیامدهای جدی برای شهروندان 
انگلیسی که در خارج از کشور زندگی  و 

کار می کنند داشته باشد.
جفری رابرتسون که پیشتر به عنوان 
رویترز  تامسون  بنیاد  حقوقی  مشاور 
فعالیت می کرده و نماینده حقوقی نازنین 
کیهان الیف  با  گفتگو  در  بوده  زاغری 
می گوید که وزارت امور خارجه بریتانیا 
حمایت  در  را  خود  تعهدات  نتوانسته 
کشور  از  خارج  در  خود  شهروندان  از 
می گوید  او  دهد.  قرار  توجه  مرکز  در 
»این وظیفه و تعهد را به عنوان یک 
دوتابعیتی انگلیسی- استرالیایی می توان 
در گذرنامه من نیز دید که در آن آمده 
نام   به  خارجه  وزیر  ’عالیجناب  است 
علیاحضرت از همه افراد ذیربط تقاضا 
می کند بدون هرگونه مجوز یا مانع به 
تردد  امکان  پاسپورت  این  دارندگان 
آزادانه داده شود و حمایت و حفاظت 
الزم را از آنها به عمل آید’. به این ترتیب 
هر وقت شما تابعیت این کشور را دارید و 
می توانید بدون ممانعت و یا مجوز اضافی 

رفت و آمد کنید، پس انتظار کمک های 
الزم از کنسولگری نیز دارید و نمی توان 
تبعه این کشور را در زندان اوین نادیده 
گرفت. این ادعا کامال اشتباه است که 
انگلیس هیچ تعهدی در قبال افرادی 

که نیاز به کمک دارند ندارد.«
جفری رابرتسون همچنین خاطرنشان 
و  قوانین  جزو  موضوع  »این  که  کرد 
حقوق عادیست. آنچه در پاسپورت آمده 
به معنی حمایت دولت در هر موضوعی 
مورد  در  امر  این  من  نظر  به  و  است 
ایران هم اهمیت دارد و وظیفه ی وزارت 
خارجه بریتانیاست که به انگلیسی های 

دوتابعیتی نیز کمک کند.«
پس از آنکه جمهوری اسالمی ایران 
درخواست وزارت امور خارجه بریتانیا 
برای دسترسی کنسولی به نازنین زاغری 
را رد کرد ، مقامات انگلیس نتوانسته اند 

با او مالقات کنند.
ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری 
نیز به کیهان الیف گفته است که موضع 
انگلیس در این نامه می تواند پیامدهای 
خطرناکی داشته باشد. وی افزود: »به 
نظر می رسد در مورد تعهدات دولت خالء 
و نقصانی وجود دارد که  نگران کننده 
معامالت  انجام  برای  تالش  در  است. 
جدید تجاری با دولت های دیگری که 
در کار خود شفاف نیستند نیز ممکن 
است شهروندان انگلیس در معرض خطر 

قرار گیرند«.
»البته در حال حاضر  وی می گوید: 
عالقه زیادی به تجارت با ایران وجود 
ندارد اما اگر شما گرفتار دیگر دولت های 
یاغی جهان شوید، حتی کمتر از آنچه 
نازنین در حال حاضر انتظار دارد، مورد 

محافظت قرار می گیرید.«
ریچارد رتکلیف همچنین اشاره کرد 
که انگلیس  »یک رویکرد مورد به مورد 
دارد که متناقض و ناعادالنه است«. وی 
فشار  همچنان  ما  »اگر  گرفت  نتیجه 
نیاوریم، موقعیت به زمان دستگیری در 
سال 2۰۱۶ بر می گردد که عمدتا از ایران 
درخواست می شد تا درست عمل کند. 
به این ترتیب شما حاکمیت جمهوری 
اسالمی را در این امر قبول می کنید و 
اصال هیچ سوء استفاده ای را به رسمیت 

نمی شناسید.«
در پاسخ به نامه وزارت امور خارجه 
بریتانیا وکالی نازنین زاغری- رتکلیف 
خواستار توضیح در مورد مسئولیت  و 
وظایف دولت در رابطه با مادر یک فرزند و 
اعطای حمایت دیپلماتیک به وی شدند. 
این حمایت در سال 2۰۱9 به نازنین 
زاغری اعطا شد که اتفاقا تعهدات بیشتری 

برای دولت انگلیس ایجاد می کند.
این وکال نوشتند: »ما نمی توانیم درک 
کنیم چگونه سلب مسئولیت دولت از 
خود در پرونده نازنین و عدم تمایل به 
تشخیص میزان سوء استفاده های صورت 
گرفته علیه وی، به انگلیس کمک می 
از آسیب بیشتر به شهروندان  تا  کند 
انگلیسی جلوگیری کند و یا تأثیر منفی 
مقیاس  در  ایران  و  انگلیس  روابط  بر 

وسیع تر نگذارد.«
نکردن  کمک  موضوع   حال  هر  به 
شهروند  عنوان  به  زاغری  نازنین  به 
دوتابعیتی انگلیس که در ایران زندانی 
است از سوی خانواده های دوتابعیتی ها 
و همچنین  توسط سایر وکالی مدافع 
به  یا متهم  زندانی  انگلیسی  ایرانیان- 
جرائم که در ایران بسر می برند مورد 

انتقاد قرار گرفته است.
نایجل  ادواردز وکیل دادگستری در 
آشوری  انوشه  حقوقی  تیم  که  لندن 
شهروند ایرانی- انگلیسی را که از سال 
زندان  در  جاسوسی  اتهام  به   2۰۱۷
می کند  مدیریت  شده  بازداشت  اوین 

کار  »این  که  گفت  کیهان الیف  به 
غیرضروریست  و  اضافی  زحمت  یک 
جمع آوری  به  مجبور  را  خانواده ها  و 
به  است  ممکن  که  کند  می  مدارکی 
صدها صفحه برسد و بسیاری از آنها از 

قبل در اختیار دولت قرار دارد«.
وی افزود »این روند برای خانواده هایی 
که هیچ وکیل و نماینده ای ندارند واقعا 
اطالعات  از  پر  هزارتوی  و یک  دشوار 
است. اما اگر وزارت خارجه اطالعات خود 
را با وزارت کشور مبادله می کرد، خانواده 
آشوری می توانست دو سوم درخواست را 
در ارتباط با آنها ارائه دهد. درواقع یک 
راهنمای عملی الزم است تا بتوان روند 
حقوقی را برای خانواده ها توضیح داد و 
به آنها گفت که چگونه آن را می بایست 

پیش ببرند.«
تیم حقوقی که وکالت آشوری را بر 
عهده دارد پس از گزارش هایی که مبنی 
بر شیوع بیماری کووید۱9 در زندان اوین 
منتشر شد، در حال تهیه ی مقدمات 
حمایت دیپلماتیک از این زندانی است. 
هم  بند آشوری که یک دوتابعیتی ۷4 
است با تب و دردهای شدید سبب این 
نگرانی شده که ممکن است به کرونا 

مبتال شده باشد.
در  دادگستری  وکیل  مرادی  آناهیتا 
کمک  حقوقی  تیم  این  به  که  لندن 
می کند، در نامه ای به کیهان الیف گفته 
است: »همانطور که   در اوایل این ماه از 
سوی کمیته وزارت امور خارجه اعالم 
شد، دولت انگلیس باید دوتابعیتی هایی 
بازداشت  ایران  در  خودسرانه  که  را 
که  را  آشوری  آقای  از جمله  شده اند، 
با اتهام سیاسی محکوم شده به عنوان 
گروگان در نظر بگیرد. آشوری در حالی 
همچنان در زندان اوین در بند است که 
تأیید  آن  بیماری کووید۱9 در  شیوع 
شده و از سوی سازمان ملل نیز اعالم 
بسیار  زندان ها  این  شرایط  که  شده 
بین المللی  استانداردهای  از  پایین تر 
است؛ با اینهمه بازداشت خودسرانه ی 

وی ادامه دارد.«
دولت انگلیس تأیید کرده که چندین 
شهروند دوتابعیتی بطور خودسرانه در 
بسر  زندان  در  و  شده  بازداشت  ایران 
می برند اما در اظهارات رسمی خود از 
گروگان خواندن آنها خودداری می ورزد.

با وجود آگاهی افکار عمومی در مورد 
وضعیت اضطراری دوتابعیتی هایی که 
خودسرانه در ایران بازداشت می شوند، 
تحلیلگران معتقدند که دولت انگلیس 
خود  مالی  قراردادهای  به  همچنان 
ایران  در  بشر  حقوق  نقض  به  نسبت 

اولویت می دهد.
بابک امامیان رئیس انجمن بازرگانی 
ایران در انگلیس )BIBA( به کیهان الیف 
که  را  بازداشت ها  این  »من  می گوید 
روی دوتابعیتی ها متمرکز است نوعی 
گروگانگیری می دانم که به بخشی از 
سیاست خارجی رژیم ایران تبدیل شده 
است. با اینهمه چنین اقداماتی تأثیر قابل 
توجهی در روابط انگلیس با جمهوری 
اسالمی ایران نداشته  و دولت انگلیس 
از اینکه همین وضعیت فعلی حفظ شود 

خشنود است.«
در همین ارتباط، جرمی هانت وزیر 
در  اخیرا  که  انگلیس  پیشین  خارجه 
»تایمز« به صراحت اظهار داشت نازنین 
زاغری- رتکلیف بی گناه است در یک 
ایران  حکومت  به  ویدئویی  گفتگوی 
بازداشت  ادامه  که  است  داده  اخطار 
اسالمی  جمهوری  برای  دوتابعیتی ها 

هزینه خواهد داشت.
*منبع: کیهان الیف

*نویسنده: ناتاشا فیلیپس
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

یک معترض عراقی در اعتراضات ضددولتی در بغداد پیش از آنکه قاسم 
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= سلیمانی هم مورد توجه 
و هم عامل وحشت بود. به او 
به عنوان مغز متفکر شیطانی 
که پشت سیاست های مرگبار 
قرار  ایران  رژیم  ویرانگر  و 
داشت و معمار سیاست های 
توسعه طلبانه ی این رژیم نگاه 
کرده می شد. سلیمانی منفور 
نیز بود؛ نه تنها اهل تسنن که 
از دست شبه نظامیان نیابتی 
در  قدس  سپاه  به  وابسته 
سوریه و عراق رنج می بردند 
از  شیعیان  بین  در  او  بلکه 
نیز  ایران  و  عراق  در  جمله 
منفور بود؛ جایی که وی برای 
سرکوبگر  نظام های  حفظ 
مسئول  و  می کرد  تالش 
در  اسالمی  جمهوری  نقش 
جنگ های پر هزینه در خارج 

از مرزهای ایران بود.
شدن  کشته  از  =بعد 
در  که  درحالی  سلیمانی 
می پرسیدند  برخی  آمریکا 
در  بوده،  قانونی  او  ترور  آیا 
به خاطر کشته  مردم  عراق 
شدن وی به شادی پرداختند.
ن  ا تحلیلگر بعضی  =
پیامدهای کشتن  می گویند 
اسامه  کشتن  از  سلیمانی 
البغدادی  ابوبکر  یا  بن الدن 
دولتی  او  زیرا  است  بیشتر 
که  داشت  اختیار  در  کامل 

می تواند انتقام وی را بگیرد!
= سلیمانی فقط مأموریت 
نداشت که پیامدهای نامطلوب 
جنگ ایران و عراق را جبران 
و قربانیان بی شمار و تحقیر 
کند.  تالفی  را  آن  از  ناشی 
مدافع  عنوان  به  سلیمانی 
مأموریت  اسالمی  انقالب 
کرده  آن حفاظت  از  داشت 
و آن را برای علی خامنه ای 
رهبر جمهوری اسالمی زنده 

نگهدارد
= سلیمانی تقریباً در هر 
رویداد منطقه ای در دو دهه 
گذشته نقش بسیار مرکزی 
داشت بطوری که حتی افرادی 
که از او متنفرند نمی توانستند 
باور کنند که او نیز ممکن است 
مرگ  شبیه  چیزی  بمیرد. 
صدام حسین برای مردم عراق 
که کسی باور نمی کرد که وی 

واقعا مرده است.
کیم غطاس )آتالنتیک( - در بخش 
مهمی از خاورمیانه و حتا در ایران از 
او  سلیمانی وحشت داشتند و مرگ  
به  شد.  روبرو  استقبال  خوشحالی  با 
فرمانده  سلیمانی  قاسم  اینکه  محض 
انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
اسالمی کشته شد، وکال و قانونگذاران 
در واشنگتن بحث ها را آغاز کردند. آیا 
چنین حمله ای برای کشتن او قانونی 
در چرخه  نقشی  این حمله چه  بود؟ 
سیاسی استیضاح و مبارزات انتخاباتی 
ریاست جمهوری 2۰2۰ خواهد داشت؟ 
پیامدهای احتمالی درگیری با جمهوری 

اسالمی ایران چیست؟
با این حال، در مناطقی از خاورمیانه 
واکنش ها متفاوت بود. سلیمانی َمردی 
که تصور می شد در منطقه شکست ناپذیر 
و قدرتمند است، وقتی از فرودگاه بغداد 
 ۰۱:۰۰ ساعت  حدود  می شد،  خارج 
بامداد به وقت محلی کشته شد. ساعت 
۰4:۳۰ صبح گروهی از عراقی ها دوان 
دوان به راهپیمایی پرداختند و در بغداد 
دست  به  را  عراق  بزرگ  پرچم  مردم 
سلیمانی  مرگ  برای  و  بودند  گرفته 
یک  در  پایکوبی  می کردند.  و  جشن 
ویدئو صدای مردی شنیده می شود که 
از کشته شدن سلیمانی خوشحال است 
و می گوید انتقام کشته شدن معترضان 

عراقی را از سلیمانی گرفتند.

بگذارید شفاف بگویم: مرگ سلیمانی 
کرد.  تشدید  را  خاورمیانه  در  تنش ها 
معترضان  پیش  روز  چند  همین 
در  متحده  ایاالت  سفارت  دیوارهای 
بغداد را شکسته اند. همانطور که کتی 
اشاره  گیگلیو،  مایک  و  گیلسینان 
می کنند پیامدهای کشتن او از کشتن 
اسامه بن الدن یا ابوبکر البغدادی بیشتر 
است زیرا او دولتی کامل در اختیار داشت 
که این دولت می تواند انتقام وی را بگیرد.

سلیمانی هم مورد توجه و هم عامل 
وحشت بود. به او به عنوان مغز متفکر 
شیطانی که پشت سیاست های مرگبار 
و ویرانگر رژیم ایران قرار داشت و معمار 
سیاست های توسعه طلبانه ی این رژیم 
نگاه کرده می شد. سلیمانی منفور نیز 
دست  از  که  تسنن  اهل  تنها  نه  بود؛ 
سپاه  به  وابسته  نیابتی  شبه نظامیان 
قدس در سوریه و عراق رنج می بردند 
بلکه او در بین شیعیان از جمله در عراق 
و ایران نیز منفور بود؛ جایی که وی برای 
حفظ نظام های سرکوبگر تالش می کرد 
و مسئول نقش جمهوری اسالمی در 
جنگ های پر هزینه در خارج از مرزهای 

ایران بود.
او فقط مأموریت نداشت که پیامدهای 
نامطلوب جنگ ایران و عراق را جبران 
و قربانیان بی شمار و تحقیر ناشی از آن 
را تالفی کند. سلیمانی به عنوان مدافع 
انقالب اسالمی مأموریت داشت از آن 
حفاظت کرده و آن را برای علی خامنه ای 
رهبر جمهوری اسالمی زنده نگهدارد 
)سلیمانی کلید شکسِت داعش بود اما 
این در خدمت اهداف کامال مشخصی 

برای فرمانده سپاه قدس قرار داشت(.
سلیمانی در عراق نقش اساسی در 
سرکوب خشونت آمیز اعتراضات اکتبر 
به  یکسو  از  معترضان  داشت.   2۰۱9
علت فساد و سوء مدیریت سیاستمداران 
و به دلیل نقش رژیم ایران در این فساد 
به  دیگر  سوی  از  و  مدیریت  سوء  و 
خاطر سلطه ی شبه نظامیان شیعه مورد 
حمایت جمهوری اسالمی ایران بر عراق 

خشمگین بودند.
گفته می شود که سلیمانی در اکتبر 
2۰۱9 به مقامات عراقی گفته بود: »ما 
با  باید  چگونه  که  می دانیم  ایران  در 
تظاهرکنندگان برخورد کرد. این اتفاق 
در ایران افتاد و ما آن را کنترل کردیم.« 
هرچند عراقی ها همچنان به خیابان ها 
آمدند، اما بیش از ۵۰۰ نفرشان کشته 
شدند. تظاهرات نوامبر 2۰۱9 در ایران 
نیز بطرز وحشیانه ای سرکوب شد. به 
گفته مقامات ایرانی، بیش از هزار نفر 

در اعتراضات کشته شدند.
در  اکتبر 2۰2۰  در  که  اعتراضاتی 
و  مدیریت  سوء  فساد،  علیه  لبنان 
فرقه گرایی آغاز شد به سرعت رنگ و 
گرفت.  خود  به  ایران  رژیم  بویی ضد 
شبه نظامیان شیعه ونیروهای حزب اهلل 
که از دهه ۸۰ متحد و نماینده اصلی 
رژیم ایران در لبنان هستند و در بخشی 
از تشکیالت سیاسی لبنان قدرت را در 
اختیار دارند مورد خشم معترضان قرار 
گرفتند. این اعتراضات با اعزام اراذل و 
اوباش یا دست کم اجازه دادن به آنها 
برای برخورد با معترضان با استفاده از 
چوب و چماق سرکوب شد. این مسئله 
جریان  در  شد  گفته  که  است  مهم 
به  بیروت  از  تازه  سرکوب ها سلیمانی 

بغداد پرواز کرده بود.
دخالت های  خاطر  به  سال هاست 
خاورمیانه  کشورهای  در  ایران  رژیم 
»ضدایرانی«  احساسات  و  اعتراضات 
بروز کرده و در حال افزایش است. اما 
خروش چندوجهی خشم مردم نسبت به 
جمهوری اسالمی ایران و هم پیمانانش، 

به ویژه درون جامعه ی شیعه در لبنان 
چالشی  پیچیده ترین  شاید  عراق،  و 
باشد که سلیمانی تا کنون با آن روبرو 

شده بود.
اعتراضات اخیر نیز درواقع نشان دهنده 
و بیانگر نوعی رهایی است که بسیاری 
در بیروت و بغداد، در دمشق و صنعا 
آن را احساس می کنند چرا که شخِص 
و  جامعه  آنچه  خاطر  به  را  سلیمانی 
مقصر  بود  کرده  گرفتار  را  کشورشان 

می دانند.
گاهی به نظر می رسید که سلیمانی 
در همه جا حضور دارد. دهه های طوالنی 
شغل او حضور در میدان های نبرد در 
جنگ ایران و عراق و نقش آفرینی در 
حمایت از بشار اسد رئیس جمهور رژیم 

سوریه بود.
او برای نظارت بر جنِگ ویرانگر سوریه 
که بیش از نیم میلیون کشته برجای 
گذاشت بطور منظم به این کشور پرواز 
می کرد. سلیمانی از سوی آمریکا متهم 
شده بود که مقصر کشته شدن صدها 
سرباز آمریکایی پس از حمله به عراق 
بوده و به سازماندهی عملیات حزب اهلل 
علیه اسرائیل در جنگ 2۰۰۶ در لبنان 

کمک کرده است.
آیا قابل جایگزینی نبود؟ هیچکس 
هرگز چنین نیست که نتوان با کس 
دیگری جایگزینش کرد! و البته بخشی 
از تصویری که از وی ساخته اند اغراق 
اینهمه جایگزین کردن  با  شده است. 
بنابراین  بود.  خواهد  سخت  بسیار  او 
شبه نظامیان  و  متحدان  و  طرفداران 
نیابتی وابسته به او که ارادتمندش بودند 
از مرگ وی خشمگین اند چون او را یک 
بُت می دانستند که شکسته شده و حاال 
بدون او دست کم برای مدتی احساس 
معاونش  اگرچه  می کنند.  شکست 
بجای او منصوب شده اما در حال حاضر 

هیچکس به سلیمانی جاذبه ندارد.
)در این میان، بدون در نظر گرفتن 
اینکه سلیمانی کی بوده و چه کرده، 
در مورد این موضوع که آمریکا در چه 
است  افراد  ترور  به  مجاز  زمینه هایی 
اختالف وجود دارد. تهران و سلیمانی 
در خاورمیانه و آمریکای التین اقداماتی 
بوئنوس  انفجار  داده اند؛  انجام  مشابه 
آیرس در سال ۱994 را به یاد می آورید؟ 
البته یادآوری این اقدامات برای توجیه 
عصبانیت  اما  نیست  آمریکا  سیاست 
ترور  در  متحده  ایاالت  اقدام  مورد  در 

سلیمانی یکطرفه به نظر می رسد.(
رویداد  هر  در  تقریباً  سلیمانی 
نقش  گذشته  دهه  دو  در  منطقه ای 
بسیار مرکزی داشت بطوری که حتی 
افرادی که از او متنفرند نمی توانستند 
باور کنند که او نیز ممکن است بمیرد. 
چیزی شبیه مرگ صدام حسین برای 
مردم عراق که کسی باور نمی کرد که 

وی واقعا مرده است.
اتفاقی  چه  اما  سلیمانی  غیاب  در 
خواهد افتاد؟ رویداد بعدی چه خواهد 
بود: جنگ؟ هرج و مرج؟ تالفی محدود؟ 
یا هیچ؟ در دوران اخیر هیچکس شبیه 
سلیمانی ترور نشده است. همانطور که 
علیا ابراهیم روزنامه نگار لبنانی در توییتی 
نوشت: »دونالد ترامپ حرکت خود را 
انجام داد اکنون نوبت خامنه ای است، در 
حالی که بقیه ما منتظریم ببینیم آیا فردا 
روز بهتری خواهد بود یا مرحله جدیدی 
از چرخه ی خشونت ظاهرا بی پایان ادامه 
خواهد یافت. در حال حاضر اما مردم در 
برخی مناطق سوریه با پخش باقلوا  مرگ 

سلیمانی را جشن می گیرند.
*منبع: نشریه آتالنتیک
*نویسنده: کیم غطاس

*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

نشریه آتالنتیک:  
شادی مردم کشورهای عربی منطقه از کشته 

شدن سلیمانی با لنگه کفش و پخش باقلوا

از تجمعات فعالین حقوق بشر در اعتراض به بازداشت نازنین زاغری در مقابل 
سفارت جمهوری اسالمی در لندن
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حجت  االسالم قافی استاد حوزه علمیه: 
تحصیل دختران توطئه دشمن برای ترویج بی حیایی است!

نشست  در  قافی  =آخوند 
گفته   » طمی فا ت  بصیر «
ترویج  برای  دشمن  راهکار 
معه  جا ر  د  » تی بی غیر «

»بی حیایی بانوان« است.
زن  طالب  به  خطاب  =او 
دشمن  توطئه  داده  هشدار 
جوان  نسل  که  است  این 
کشور ما کمتر شود، به همین 
دلیل دختران را به سمت و 
سوی تحصیل در شغل های 
کاذب می فرستد و آنها را از 

مادری محروم می کند.
اوایل  سلیمانی  =زینب 
به  پیامی  در   1399 دی ماه 
گروه جهادی »دختران حاج 
قاسم  نوشت: »حاج  قاسم« 
از  به دخترانش خیلی بیش 
حد حساس بودند در حدی 
که اگر کوچک ترین آسیبی به 
آنها می رسید دق می کردند؛ 
تا  کنید  حفظ  را  حجابتان 

دشمن آتش بگیرد!«
حجت  االسالم محسن قافی از اساتید 
حوزه های علمیه در نشستی با عنوان 
طالب  جمع  در  فاطمی«  »بصیرت 
مدرسه علمیه »فاطمه الزهرا« تحصیل 
مصداق  را  مشاغل  بعضی  در  زنان 
»توطئه  را  آن  و  خوانده  »بی عفتی« 
بی غیرتی«  »ترویج  برای  دشمن« 

توصیف کرده است!
او هشدار داد »دشمن بر روی جنگ 
نرم بسیار کار کرده تا بصیرت را از ما 
بگیرد« و »روی مسئله حیا و حجاب 
زنان بسیار کار می کند تا حجاب را از 
ضربه  نقطه  این  از  چون  بگیرد،  زنان 

خورده است.«
به گزارش پایگاه خبری »حوزه«، قافی 
راهکار دشمن برای ترویج بی غیرتی در 
جامعه را »بی حیایی بانوان« دانست و 
گفت، »جامعه بی غیرت، جامعه هدف 
دشمن است و وظیفه ماست تا در این 

مسیر بصیرت افزایی کنیم.«
»توطئه  کرد،  عنوان  ادامه  در  وی 

جمهوری  رئیس  روحانی  حسن   
وزیر  ظریف  محمدجواد  و  اسالمی 
گذشته  آنچه  از  می  گویند  خارجه اش 
بی   خبر بودند. این ادعا اما دروغ است زیرا 
پس از عملیات موشکی سپاه علیه پایگاه 
»عین االسد«، محمدجواد ظریف گفت 
بوده  عراق  اطالع دولت  با  اقدام  »این 
است و همانطور که دولت عراق اعالم 
مسلح  نیروهای  اطالع  به  است  کرده 
و دولت عراق رسید.« بنابراین دولت و 
وزارت خارجه و نهادهای امنیتی مثل 
وزارت اطالعات از این »شرایط جنگی« 
ممنوعیت  اعالم  به  موظف  و  خبر  با 
پروازهای غیرنظامی بودند اما به سازمان 
تا  ندادند  دستور  کشوری  هواپیمایی 

پروازهای عادی را متوقف کند!
هدف  با  سپرانسانی  از  استفاده 
اموال  نیروها و  به  از حمله  جلوگیری 
اساس  بر  که  می  گیرد  نظامی صورت 
 Counter« آن  به  نظامی  تعریف 
اساس  بر  می  گویند.   »-Targeting
ماده 2۳  بند 2  مقررات ۱9۰۷ الهه، 
کنوانسیون سوم و ماده 2۸ کنوانسیون 
چهارم ۱949 ژنو، »بند 4 ماده ۱2« و 
»بند ۷ ماده ۵۱« پروتکل اول الحاقی 
مربوط به کنوانسیون  ۱949 ژنو، استفاده 

از سپرانسانی مممنوع است.
کیفری  دیوان  اساسنامه  همچنین 
را  انسانی  سپر  از  استفاده  بین المللی 
»بخش  در  است.  کرده  اعالم  ممنوع 
2۳ جـزء ب بنـد 2 ماده ۸ اساسـنامه 

دیـوان، بهره بردن از حضور سکنه یا 
داشتن  مصون  برای  غیرنظامی،  افراد 
نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی خاص 
هنگام  به  نظامی«  عملیات  مقابل  در 
مصادیق  از  بین  المللی  مخاصمه  های 

جنایت جنگی به شمار می  رود.
پرسش اساسی این است: چرا مقامات 
جمهوری اسالمی پروازهای غیرنظامی 

را در شرایط جنگی متوقف نکردند؟!
وقوع این جنایت از همین »چرا« آغاز 
می شود. به این علت که اگر اعتراف به 
»شرایط جنگی« را پس بگیرند، قضیه 
پاسداران  سپاه  چرا  می شود:  فجیع تر 
انقالب اسالمی در شرایط عادی به یک 
شلیک  موشک  مسافربری  هواپیمای 

کرده است؟!
باید توجه داشت که متوقف نکردن 
»شرایط  در  غیرنظامی  پروازهای 
از  متفاوت  کامال  قضیه ای  جنگی« 
»خطای  و  بودن  »غیرعمد«  ادعای 
انسانی« شلیک به هواپیمای اوکراینی 
بودن  عمدی  اثبات  برای  اگر  است. 
به  نیاز  موشک  دو  شلیک  نبودن  یا 
بررسی  های بیشتر و دقیق  تر است و با 
توجه به کارشکنی ها و عدم همکاری 
جمهوری اسالمی این تحقیقات طول 
با  که  واقعیت  این  اما  کشید،  خواهد 
وجود »شرایط جنگی« و موشک پرانی 
توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به پایگاه های آمریکا در عراق، پروازهای 
تحقیق  به  نیاز  نشده،  لغو  غیرنظامی 

ترفندهای جمهوری اسالمی  ....                            از صفحه ۲

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه 
»خاتم االنبیاء« سپاه پاسداران انقالب 
این  در  سخنانی  طی  نیز  اسالمی 
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.«
طوالنی  زمان  دادن  و  وقت کشی 
کالن  مفسدان  از  برخی  پرونده  به 
اقتصادی که به دولت روحانی نزدیک یا 
از مدیران دولتی بوده  و جزو خودی های 
این  از  پیش  می روند  شمار  به  نظام 
نیز درباره چند پرونده دیگر از جمله  
اتفاق  عراقچی  احمد  و  ولی اهلل سیف 

افتاده است.
بانک  پیشین  رئیس  سیف  ولی اهلل 
مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی 
پیشین بانک مرکزی دارای پرونده ای 

ساالر  هستند.  ارزی  فساد  اتهام  به 
او  از  آقاخانی جوان متولد ۱۳۷۰ که 
به عنوان متهم اصلی این پرونده یاد 
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با عجله خود را به دربار رساندم،   
بحث در مورد تشکیل کابینه و اعضای 
و  چادر  »این  گفت:  شاه  بود،  دولت 
چاقچور را چطور می شود از بین برد؟ 
برگشتم]2۰[  ترکیه  از  که  وقتی  از 
به  دوش  که  دیدم  را  آنها  زن های  و 
دوش مردان کار می کنند، دیگر از هر 
چه چادری است، بدم می آید و آنها را 
دشمن ترقی می دانم، عرض کردم، کار 
اندرون  از  باید زن را  صحیحی است، 
بیرون کشید و زنجیر اسارت را از پای 
از  است،  فرمودند، چطور  برداشت.  او 
داخل دربار شروع کنیم. عرض کردم، 
و  ملکه  عالی  دانشسرای  افتتاح  روز 
شاهدخت ها همراه اعلیحضرت شرکت 
کنند و به همه وزراء هم گفته شود که 
با بانوان خود بدون حجاب در این جشن 
شرکت کنند. این اولین قدم برای رفع 
حجاب خواهد بود. فرمودند، بروید در 
هیئت دولت صحبت کنید و طرح های 
الزم را بریزید. این انقالب بزرگ باید با 

فکر و تدبیر صورت گیرد.
موضوع در جلسه هیئت دولت مطرح 
شد و همه موافقت خود را اعالم کردند.

روز ۱۷ دی فرا رسید من و همسرم 
که کاله بر سر گذاشته بود، به صحن 
دانشسرای عالی وارد شدیم و به تدریج 
وزراء و همسرانشان با کاله وارد شدند 
و بعد اعلیحضرت فقید نطقی فرمودند: 
»ما میله های زندان را شکستیم و خانم ها 

آزاد شدند«.
تاریخ واقعی آزادی پوشش زنان در 
اعالن  از  فراتر  پهلوی،  رضاشاه  عصر 
رسمی  آن توسط پادشاه، در تأسیس 
مدارس دخترانه، فعالیت های اجتماعی 
زنان نوگرا، حضور بانوان در اجتماع با 
نشریات  مقاالت  مدرن،  پوشش های 
نوگرا، ایجاد کانون های زنانه و مطبوعات 

زنانه، قرار دارد که بخشی از آنها را در 
این مقاله با ارجاع به منابع تاریخی و 
رسمی  آزادی  اعالم  آوردم؛  اجمال  به 
»کشف  غلط  به  که  زنان-  پوشش 
حجاب« نامیده شد- نتیجه و ثمره ای 
و  آزادیخواهانه  افکار  و  کوشش ها  از 
حق هویت مدرن زنان و مردان نوگرای 
ایران در کنار مدرنیزاسیون ایران و در 
آستانه پدیداری هویت مدرن ایرانیان 

قرار داشت.
]۱[- نک: هدف ها و مبارزه زن ایرانی 
از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی، 
محمدحسین خسروپناه، نشر پیام امروز، 

تهران، ۱۳۸۱٫
]2[- نک: طاهره پیشتاز آزادی زنان 
ملیحه  ترجمه  عهدیه،  شرق، حسین 
روحانی، 2۰۱9؛ بابیه و زنان- پیشینه و 
نسبت آیین بابی و پروردگان آن با جنبش 
زنان ایران معاصر، منوچهر بختیاری، نشر 
فروغ، آلمان، 2۰۱9؛ بابی ها و جامعه بابی 
در ایران- یادنامه ی دویستمین سالگرد 
میالد باب)2۰۱9- ۱۸۱9(، به کوشش 
فریدون وهمن، نشر باران، سوئد،  2۰۱9٫

]۳[- نک: هشت رساله در بیان احوال 
زنان از ۱۰۰۰ تا ۱۳۱۳ هجری قمری، 
گردآورنده و مصحح روح انگیز کراچی، 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
تهران، ۱۳9۰؛ خاطرات تاج السلطنه، به 
سیروس  و  اتحادیه  منصوره  کوشش 
ایران، ۱۳۶۱٫ تاریخ  نشر  سعدوندیان، 

لباس و کشف  تغییر  ]4[- نک: ۱- 
حجاب به روایت اسناد، مرکز بررسی 
اسناد تاریخی وزارت اطالعات، تهران، 
۱۳۷۸٫ 2- واقعه کشف حجاب، اسناد 
حجاب  کشف  واقعه  از  منتشرنشده 
در عصر رضاخان، به کوشش سازمان 
و  اسالمی  انقالب  فرهنگی  مدارک 
مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 

تهران، ۱۳۷۱٫ ۳- خشونت و فرهنگ به مناسبت 1۷دی  1314....                            از صفحه 1۲
)اسناد محرمانه کشف حجاب )۱۳22- 
آموزش،  و  پژوهش  مدیریت   ،)۱۳۱۳
سازمان اسناد ملی ایران، تهران، ۱۳۷۱٫ 
4- حکایت کشف حجاب )جلد 2 و ۱(، 
تهران،  والیت،  قدر  فرهنگی  مؤسسه 
زمینه ها،  حجاب،  کشف   -۵  ۱۳۸۱٫
صالح،  مهدی  واکنش ها،  و  پیامدها 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، 
حجاب،  کشف   -۶  ۱۳۸4٫ تهران، 
انقالب  اسناد  مرکز  حیدریان،  فاطمه 
رسایل   -۷  ۱۳۷9٫ تهران،  اسالمی، 
علمی در  تالش  سال  )شصت  حجابیه 
اول  دفتر  بدعت کشف حجاب(،  برابر 
و دفتر دوم، رسول جعفریان، انتشارات 
دلیل ما، قم، ۱۳۸۰٫ ۸- کشف حجاب، 
مهستی  حضور  با  تخصصی،  نشست 
ابوذرجمهری، حوریه سعیدی، مهدی 
صالح، عبدالمجید معادیخواه، مؤسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاسی، تهران، 
ایران  در  حجاب  داستان   -9 ۱۳۸4٫
پیش از انقالب، رسول جعفریان، مرکز 

اسناد انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۸۳٫
]۵[- برای یک مطالعه موردی، نک: 
صدیقه دولت آبادی و زنیت مدرن در 

ایران، علی اصغر حقدار.
و  ایرانی  اندیشان  مدرن  نک:   -]۶[
بهائیت، علی اصغر حقدار، نشر باشگاه 

ادبیات، استانبول، ۱۳9۵٫
]۷[- نک: مجله پیک سعادت نسوان، به 
کوشش بنفشه مسعودی و ناصر مهاجر، 

نشر نقطه، آلمان، ۱۳9۰٫
]۸[- نک: کتاب مدارس فراموش بهائیان 
و آموزش و پرورش نوین در ایران ۱9۳4-

۱۸99، سلی شاهور، ترجمه حوریوش 
رحمانی، انتشارات باران، سوئد، ۱۳92٫ 
و برای مطالعه موردی، نک: مدرسه ی 
مشارکت  تهران:  تربیِت  دخترانه ی 
آموزش  در  آمریکایی  و  ایرانی  بهائیان 
https:// :مدرن، یاسمن رستم ُکالیی، در

۸۸/www.aasoo.org/fa/articles
همچنین برای شناخت شرایط و مسایل 

آموزش دختران ایرانی، نک:
Momen )2۰۰۵(, The Role of 

Women in the Iranian Baha’i 
Community during the Qajar 
Period, in: R. Gleave )ed.( Religion 
and Society in Qajar Iran, pp. 
۳۷۰–۳۵۶ )London: Routledge/
Curzon(; and M. Momen )2۰۰۸( 
Baha’i Schools in Iran, in: D. P. 
Brookshaw & S. B. Fazel )eds( The 
Baha’is of Iran: Socio-historical 
Studies, pp. ۱2۱–94 )London: 
Routledge(.

]9[- نک: کارنامه  فرهنگی  فرنگی  در 
ایران  ۱۸۳۷-۱92۱، هما ناطق، انتشارات 
معاصرپژوهان، تهران، ۱۳۸۰؛ ای ران  در 
راه ی اب ی  ف ره ن گ ی  ۱۸4۸ – ۱۸۳4، ه م ا 

ن اطق ، نشر خاوران، پاریس، ۱۳۶۸٫
]۱۰[- برای این اشعار، نک: کلیات مصور 
میرزاده عشقی، بکوشش: علی اکبر مشیر 
سلیمی، نشر امیرکبیر  ، تهران، ۱۳۵۷.(

]۱۱[- نک: کشف حجاب؛ بازخوانی یک 
مداخله مدرن، فاطمه صادقی، نگاه معاصر، 
تهران، ۱۳92؛ کشف حجاب؛ عاملیت 
فراموش شده زنان، نعیمه دوستدار، در: 
https://www.radiozamaneh.

2۵4۷۷۶/com
]۱2[- زن ایرانی از انقالب مشروطیت 
یا انقالب سفید، بدرالملوک بامداد، نشر 

ابن سینا، تهران، ۱۳4۷، ص ۶2٫
]۱۳[- نک: آشنایی با تاریخ مجالس 
مطالعات  گروه  ایران،  در  قانونگذاری 
بنیادین حکومتی، تهران، شهریور ۱۳۸4٫

لباس)گزیده  و  نک: سیاست   -]۱4[
لبسه  ا ن  لشکل شد ا متحد د  سنا ا
سید  کوشش  به  ۱۳۰۷ــ۱۳۱۸(، 
سازمان  منظوراالجداد،  محمدحسین 

اسناد ملی ایران، تهران، ۱۳۸۰٫

دشمن این است که نسل جوان کشور 
ما کمتر شود، به همین دلیل دختران را 
به سمت و سوی تحصیل در شغل های 
مادری  از   را  آنها  و  می فرستد  کاذب 
محروم می کند« و سفارش کرده برای 
مقابله با این توطئه باید روی حجاب و 
و  »مادری  به  خامنه ای  علی  سفارش 

فرزندآوری« تأکید شود.
قافی توضیح داد، »بصیرت فاطمی 
این است که در زمینه فرزندآوری کار 
دامان  در  که  می دانند  شود؛ دشمنان 
زنان شیعه فرزندانی مانند حاج قاسم 
تربیت  و…  حججی ها  سلیمانی ها، 
می شوند، بنابراین تمام سعی و تالش 
خود را می کنند تا فرزندآوری کاهش 

یابد.«
مشخص نیست از نگاه این حوزوی 
چه تحصیالتی و چه مشاغلی مصداق 
»بی حیایی« و »بی غیرتی« است آنهم 
و  کودکان  ازدواج  حتا  که  حالی  در 
چندهمسری و بی نهایت صیغه در شرع 

وی مجاز و پسندیده هستند!
فاطمی«  »بصیرت  است  گفتنی 
بهانه  به  نشست هایی  سلسله  محور 
»بصیرت« است که به مناسب سالگرد 
کشته شدن سلیمانی و »ایام فاطمیه« 
مبلغان مذهبی زن در آن آموزش های 

ایدئولوژیک می بینند.
در این میان، آنچه حکومت به عنوان 
»حیا« و »عفاف« بر مبنای »حجاب« 
تبلیغ می کند سرشار از تناقض است. 
حججی  سابق  همسر  عباسی  زهرا 
می گفت »محسن َسرش رفت تا روسری 

نرود« در حالی که او و همفکرانش برای 
حفظ قدرت بشار اسد جنگیدند آنهم 
وقتی همسرش اسما اسد اهل روسری 
و چادر نبود و شمار زیادی از هواداران 
رژیم سوریه و یا حامیان حسن نصراهلل 

دختران و زنان بی حجاب اند!
نوحه خوانی  مراسم  یک  در  اخیراً 
به  نزدیک  مداحان  از  محمود کریمی 
علی خامنه ای مشهور به »بلبل والیت« 
در توصیف وجهه مردمی قاسم سلیمانی 
با ذکر یک خاطره تلویحاً گفت او نسبت 

به حجاب سختگیر نبود.
نی  سلیما شدن  کشته  ز  ا پس 
زیادی  تالش  حکومتی  رسانه های 
کردند تا القا کنند او چندان نسبت به 
حجاب زنان سختگیر نبود اما دخترش 
زینب در توصیف دیدگاه های او گفته 
ترویج حجاب و عفاف از اهداف پدرم 
بود. خود زینب نیز تا کنون همواره با 

حجاب سیاه و کامل ظاهر شده است.
زینب سلیمانی اما این را هم می گوید 
که »در این میان تفاوتی میان چادری 
بودن یا مانتویی بودن وجود ندارد بلکه 
همه ما مسلمان و هموطن هستیم و با 
هر نوع اعتقاد و حجابی باید وحدت خود 

را حفظ کنیم.«
زینب سلیمانی اوایل دی ماه ۱۳99 
در پیامی به گروه جهادی »دختران حاج 
قاسم« نوشت: »حاج قاسم به دخترانش 
در  بودند  از حد حساس  بیش  خیلی 
حدی که اگر کوچک ترین آسیبی به 
آنها می رسید دق می کردند؛ حجابتان 

را حفظ کنید تا دشمن آتش بگیرد!«

رویداد  از  سازی  تاریخ  برای   -]۱۵[
مسجد گوهرشاد و ربط دادن آن با مساله 

»کشف حجاب«، نک:
۱- حدیقه الرضویه، محمدحسن بن 
شرکت  هروی،  خراسانی  محمدتقی 
2-  قیام   ۱۳2۶٫ مشهد،  چاپخانه، 
گوهرشاد، به کوشش سینا واحد. انتشارات 
 ۱۳۶۱٫ تهران،  اسالمی،  ارشاد  وزارت 
۳- واقعه خراسان، به کوشش مسعوی 
هنری  انتشارات حوزه  کوهستانی نژاد، 
سازمان تبلیغات اسالمی، تهران، ۱۳۷۵٫ 
4- ضربه دوازدهم، محمدجواد میری و 
سعید کریمیان، سازمان فرهنگی تفریحی 
مسجد  مشهد، ۱۳۸۷ . ۵-  شهرداری، 
گوهرشاد و وقایع مهم آن، ابراهیم زنگنه، 
انتشارات خورشید شرق، مشهد، ۱۳9۰٫ 
حجاب-  کشف  از  حجاب  کشف   -۶
بزرگداشت  همایش  مقاالت  مجموعه 
قیام مسجد گوهرشاد، انتشارات آهنگ 
قلم، مشهد، ۱۳۸۸٫ ۷- اعجوبه قرن- 
مجموعه مقاالت برگزیده همایش ملی 
بهلول شگفتی روزگار، انتشارات سخن 
گستر، مشهد، ۱۳9۰٫  ۸- واقعه کشف 
حجاب: اسناد منتشر نشده از واقعه کشف 
به کوشش  رضاخان،  عصر  در  حجاب 
مرتضی جعفری، سازمان مدارک فرهنگی 
انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۷۱٫ 9- واقعه 
گوهر شاد به روایت دیگر از مجموعه اسناد 
چاپ نشده روان شاد اسماعیل رائین، 
به کوشش سیما رائین، تهران، ۱۳۷9٫ 
روایت  به  گوهرشاد  قیام مسجد   -۱۰
اسناد، تدوین داود قاسم پور، مرکز اسناد 
انقالب اسالمی، تهران، ۱۳۸۶. ۱۱- بهلول 
گنابادی به روایت اسناد، دکتر محمد 
ذبیحی، انتشارات آیین احمد، قم، ۱۳۸9٫ 
۱2- خاطرات سیاسی بهلول: با نگاهی به 
قیام مسجد گوهرشاد، محمدتقی بهلول، 
نشر آرما، ۱۳9۵٫ ۱۳- خاطرات سیاسی 
محمدعلی شوشتری، خفیه نویس رضاشاه 
پهلوی به اهتمام غالمحسین میرزا صالح، 

انتشارات کویر، تهران، ۱۳۷9٫
]۱۶[- مصوبه مجلس در زمان نخست 
وزیری مهدی قلی خان هدایت بود. این 
قانون که مشتمل به چهار ماده است 
در جلسه ۶ دی ماه ۱۳۰۷ شمسی به 
تصویب مجلس شورای ملی رسید. سواد 
قانون فوق در تعقیب نمره ۶۸ مورخه 
محترم  ریاست  استحضار  برای   9/۱/۸

دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال  شد.
]۱۷[- پیش از این مراسم، زنان خاندان 
شاهی با پوشش جدید در قم)۱۳۰۷( 
کشف  حکایت  اند.)نک:  شده  دیده 
حجاب، ج 2، ص ۶۰ ؛ خاطرات سردار 
اسعد بختیاری، ص 2۱۸٫( هم چنین 
افغانستان  پادشاهی  اول  بانوی  حضور 
در دیدار از ایران با پوشش مدرن، هم 
در توجه به آزادی پوشش زنان ایران بی 

تاثیر نبوده است.
]۱۸[- نک: تاریخ بیست ساله ایران، 

حسین مکی، ج۶، ص29۷٫
]۱9[-  سی خاطره از عصر فرخنده 
پهلوی، علی اصغر حکمت، شرکت چاپ 

پارس، تهران، 2۵۳۵، صص ۸۷-۱۰2٫
]2۰[- نک: رضاشاه پهلوی در ترکیه 
اصغر  علی  تاریخی،  اسناد  روایت  به 
لندن،  ادبیات،  باشگاه  نشر  حقدار، 
۱۳9۸٫ رضاشاه بعد از بازگشت از سفر 
به مستشارالدوله صادق، سفیر  ترکیه 
کبیر ایران در ترکیه، گفته است: »هنوز 
عقب هستیم و فوراً باید با تمام قوا به 
پیشرفت سریع مردم خصوصاً زنان اقدام 
کنیم«)نک: تاریخ بیست ساله ایران، ج۶، 
ص ۱۵۷(. صدراالشراف هم از تأثیر سفر 
رضاشاه به ترکیه بر آزادی پوشش زنان 
می نویسد: »رضاشاه پس از مسافرت به 
ترکیه در اغلب اوقات ضمن اشاره به 
رفع حجاب  از  ترکیه  پیشرفت سریع 
زن ها و آزادی آن ها صحبت و تشویق 
خاطرات صدراالشراف،  می کرد.«)نک: 

ص۳22(

زنان  حضور  روی  حکومتی  رسانه های  سلیمانی  شدن  کشته  از  بعد 
و دختران نیمه محجبه و آرایش کرده و موهای رنگ کرده در مراسم 

تشییع جنازه او مانور زیادی دادند

افتاده و  اتفاق  ندارد! چرا که  اثبات  و 
پاسداران  سپاه  و  نظام  مقامات  خود 
انقالب اسالمی بارها از جمله در همین 
بیانیه اخیر به مناسبت سالگرد سقوط 

هواپیما به آن اعتراف کرده اند!
 ۱۷۶ سر  بر  که  عظیمی  فاجعه ی 
خانواده های  و  پرواز۷۵2  سرنشین 
در  اینکه  از  گذشته  شده،  آوار  آنها 
یک  زیرا  است  بی نظیر  خود  نوع 
نیروی نظامی در خاک خود و بر فراز 
آسمان پایتخت خود با دو موشک یک 
هواپیمای غیرنظامی را هدف قرار داده 
و ده ها انسان را به قتل رسانده، بنا بر 
شواهد و اعترافات منتشر شده از سوی 
مقامات کشوری و لشکری جمهوری 
اسالمی، از مصادیق استفاده از »سپر 
انسانی« و »جنایت جنگی« به شمار 
پیگیری  نمی رسد  نظر  به  می رود. 
مبّرز  حقوقدانان  برای  امری  چنین 
ممکن نباشد. آنهم در حالی که هر دو 
دولت باتفنگ و بی تفنگ در ادعاهای 
عجیب، مقصر شلیک موشک از تهران 
و پایگاه پدافندی سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی را آمریکا می دانند! 
کافی  فرافکنی  و  دروغ  اینهمه 
نیست، عامالن این جنایت با همکاری 
هم  یادبود  مراسم  پایتخت  شهرداری 
برگزار  پرواز۷۵2  جانباختگان  برای 
کرده و داغی دیگر بر دل بازماندگان 
روشن  حتا  که  داغی  نهادند؛  سوگوار 
شدن حقیقت نیز آن را جبران نخواهد 

کرد.
حامد محمدی

روند  شدن  طوالنی  با  هم  می شود 
رسیدگی به پرونده، فرصت یافت که 

از ایران فرار کند.

محمد خاتمی، اسحاق جهانگیری و مهدی جهانگیری
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سلیمانی  قاسم  =قتل 
که  افسانه ای  جایگاه  با 
داشت  منطقه  و  ایران  در 
محسن  شدن  کشته  و 
و  شأن  به  فخری زاده 
صدمه  آیت  اهلل ها  حیثیت 

سنگینی زد.
انتقامجویی  =عملیات 
خاک  داخل  از  ایرانی ها 
خودشان نخواهد بود بلکه 
دو  از  عملیات  این  احتماالً 
که  کشوری  سه  احتماالً  با 
آنجا  در  اسالمی  جمهوری 
پایگاه موشکی دارد -یمن، 
صورت  سوریه-  یا  عراق 

می گیرد.
=انتظار دارم که در روز 
دست  ایرانی ها  ژانویه   19
قابل  نظامی  اقدام  یک  به 
که  عملیاتی  بزنند،  توجه 
بتواند شأن از دست رفته و 
همچنین چهره ی دیرینه ی 
قلدر  عنوان  به  ایران  رژیم 

منطقه را به آنها بازگرداند.
چون  ژانویه؟   19 =چرا 
روز  یک  تنها  روز  این 
از  ترامپ  خروج  از  قبل 
و  بود  خواهد  سفید  کاخ 
اقدام  برای  کافی  وقت  او 
تالفی جویانه علیه ایران را 

نخواهد داشت.
سعودی،  =عربستان 
از  متحده  امارات  و  بحرین 
یک سو آنها نگران عملیات 
ایران  سوی  از  جنگی 
که  هستند  آمریکا  یا  و 
شدیدی  ضربه ی  می تواند 
به ثبات اقتصادی آنها وارد 
این  دیگر  سوی  از  و  کند 
کشورهای مایل نیستند به 
آیت اهلل ها  برای  زیردستی 
و اینکه تحت فشار مجبور 
سیاست هایی  پذیرش  به 
ایران  سمت  از  که  شوند 

دیکته می شود.
مردخای کیدار )الگماینر( - روز 
ترامپ  دونالد   2۰2۱ ژانویه  بیستم 
است  قرار  آمریکا  جمهوری  رئیس 
دوره  این  و شاید  صحنه ی سیاست 
از تاریخ را ترک کند اما رژیم ایران 

همچنان بر جای خود باقیست.
متحمل  فرقه  این  رهبران  البته 
ترامپ  سوی  از  سنگینی  ضربات 
شدند که سخت ترین آن تحقیرشدن 
بود.  جهان  چشم  برابر  در  آنها 
که  فشاری  تمام  وجود  با  آیت اهلل ها 
مقاومت  به  وارد کرد  آنها  به  ترامپ 
اما حیثیت شان لگدمال  ادامه دادند 
شد و این چیزیست که از نظر آنها 

قابل بخشش یا فراموشی نیست.
سالگرد  اولین   2۰2۱ ژانویه  سوم 
قاسم سلیمانی مهره  ی  کشته شدن 
رهبری  به  که  است  ایران  رژیم 
در  نفوذ  توان  اسالمی  جمهوری 
داد  را  منطقه  عربی  کشورهای 
درباره اش  نیز  دلیل  همین  به  و 
او  مرگ  می شود.  افسانه پردازی 
یک  آمریکا  پهپادی  حمالت  توسط 
که  کرد  ایجاد  ایران  رژیم  در  خالء 
به  قادر  سختی  به  وی  جانشینان 
رهبران  بود.  خواهند  کردنش  پر 
جمهوری اسالمی ایران از کنار کشته 
شدن وی به سادگی نخواهند گذشت 
مگر با تدارک انتقامی که از نظر آنها 

در شأن اهمیت این چهره باشد.
شخصیت دیگری که در ماه نوامبر 
به قتل رسید محسن فخری زاده بود 
»پدر  را  وی  اسالمی  جمهوری  که 
کرده  قلمداد  ایران«  اتمی  برنامه ی 

است. تهران ادعا می کند  که اسرائیل 
مسئول این »جنایت« است، جنایتی 
چاره ای  انتقام  جز  ایران  رژیم  که 

دیگری برای واکنش به آن ندارد.
ایران  رژیم  که  می کنم  فکر  من 
نام  به   )2۰2۱( ژانویه   ۱9 روز  در 
محسن  همچنین  و  سلیمانی  قاسم 
فخری زاده دست به یک اقدام نظامی 
قابل توجه بزنند؛ عملیاتی که بتواند 
همچنین  و  رفته  دست  از  حیثیت 
عنوان  به  را  ایران  رژیم  چهره ی 
قلدر منطقه به زمامداران جمهوری 

اسالمی بازگرداند.
داخل  از  انتقامجویی  عملیات  این 
خاک ایران نخواهد بود بلکه احتماالً 
جمهوری  که  کشوری  سه  یا  دو  از 
موشکی  پایگاه  آنجا  در  اسالمی 
دارد- یمن، عراق یا سوریه- صورت 
دو  مسئله  این  مورد  در  می گیرد. 
نکته وجود دارد: اول اینکه چهره ی 
تهران بطور مستقیم- به ویژه در دید 
جدید  جمهوری  رئیس  بایدن  جو 
آمریکا- به عنوان متهم این عملیات 
رژیم  اینکه  دوم  نمی شود؛  تخریب 
داد  خواهد  نشان  کار  این  با  ایران 
درازمدت  تالش های  تمام  وجود  با 
کوتاه  برای  اسرائیل  و  آمریکا 
این کشورها،  از  تهران  کردن دست 
کنترل  همچنان  اسالمی  جمهوری 

آنها را در اختیار دارد.
»نیروهای  توسط  عملیات  این 
یعنی  محلی«-  آزادیبخش 

ابزار  که  محلی  شیعه  شبه نظامیان 
سلیمانی بودند و توسط نیروی قدس 
شد.  خواهد  انجام  می شوند  کنترل 
بطور منطقی می توان فرض کرد که 
سایت های  در  ایرانی  »مستشاران« 
هواپیماهای  و  موشک   ها  پرتاب 
است  ممکن  که  سرنشین  بدون 
)دوباره( به سفارت آمریکا در بغداد 
و پایگاه های نظامی آمریکا در عراق 
و سوریه پرتاب شوند، مستقر شده و 
فعالیت خواهند کرد. تأسیسات نفتی 
و  سپتامبر 2۰۱9(  )مانند  عربستان 

امارات  نفتی  تأسیسات  همچنین 
کردن  برجسته  منظور  به  بحرین  و 
می توانند  آنها  جدید  اتحاد  ناتوانی 
در نظر گرفته شوند با احتساب این 
موضوع که اسرائیل نیز در محافظت 
از آنها در برابر همسایه بزرگ، قوی و 
با هیبت شان ]جمهوری اسالمی در 

ایران[ ناتوان است.
ولی چرا ۱9 ژانویه؟ چون این روز 
تنها یک روز قبل از خروج ترامپ از 
کاخ سفید خواهد بود و او وقت کافی 
ایران  علیه  تالفی جویانه  اقدام  برای 

نخواهد داشت.
اسالمی  جمهوری  رهبران  اگر 
را  واقعاً خیال چنین عملیاتی  ایران 
اطالعاتی  آژانس های  باشند،  داشته 
اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا 
به دلیل  از آن مطلع هستند.  حتماً 
همین احتمال است که در هفته های 
اخیر شاهد حضور فزاینده ی آمریکا 

هستیم.  فارس  خلیج  منطقه ی  در 
سه  ماه  یک  از  کمتر  در  آمریکا 
فرستاد  منطقه  به   B-52 بمب افکن 
اتمی  زیردریایی  یک  همچنین  و 
به  موشک  ضد  جنگی  ناو  دو  و 
گزارش ها،  طبق  کرد.  اعزام  منطقه 
این  راهی  هم  اسرائیلی  زیردریایی 
دسامبر   ۱۸ روز  است.  شده  منطقه 
2۰2۰ ژنرال مارک میلی  به اسرائیل 
نتانیاهو و بنی گانتز وزیر  با  رفت و 
دفاع و کوخاوی رئیس ستاد متشرک 
ارتش اسرائیل دیدار کرد. پس از این 

مشارکت  با  »ما  گفت  گانتز  دیدار 
از  اقدام  هرگونه  برابر  در  یکدیگر 
سوی ایران آماده هستیم. ما در کنار 
یکدیگر و در کنار هم پیمانان خود در 
برابر تهدیدات مشترکی که برایمان 
همکاری  دارد  وجود  ایران  سوی  از 
خواهیم کرد تا ثبات را در خاورمیانه 

حفظ کنیم.«
سفارت   2۰2۰ دسامبر   2۰ روز 
آمریکا در بغداد مورد حمله موشکی 
قرار گرفت. دولت آمریکا گفت تهران 
در  و  داشته  دست  حمالت  این  در 
ساخت  راکت های  از  عملیات  این 
ایران استفاده شده است. سه روز بعد 
اعالم شد که نیروهای امنیتی آمریکا 
را  تالفی جویانه  اقدام  طرح  عملیات 
به  جنگ  یک  به  زدن  دامن  بدون 

ترامپ ارائه می دهند.
یک  در  ترامپ  دسامبر   24 روز 
کرد  اعالم  تهران  به  جدی  هشدار 

یا  و  شهروندان  به  حمله  هرگونه 
سربازان آمریکایی حتی اگر از سوی 
گرفته  صورت  شیعه  شبه نظامیان 
خواهد  نوشته  تهران  پای  به  باشد 
اسالمی  جمهوری  رهبران  از  و  شد 
هر  به  زدن  دست  از  قبل  خواست 
 2۵ روز  کنند.  فکر  خوب  اقدامی 
بود  این  از  دسامبر گزارش ها حاکی 
احتمال  علت  به  اسرائیل  ارتش  که 
در  ایران  به  آمریکا  نظامی  حمله ی 
در  ترامپ  حضور  روزهای  آخرین 
کاخ سفید در حالت آماده باش قرار 

گرفته است.
اسرائیل نگران حمله به تاسیسات 
حمله ایست  نظیر  خود  زیرساختی 
که به تاسیسات نفتی سعودی انجام 
احتمال  دست  این  از  حمالتی  شد. 
یا  لبنان  عراق،  یمن،  خاک  از  دارد 
است  ممکن  بیفتد.  اتفاق  سوریه 
وقوع  دلیل  اسرائیل  نگرانی  این 
هفته ی  چند  در  که  باشد  عملیاتی 
سوریه  در  کشور  این  توسط  اخیر 
ارتش  سخنگوی  است.  شده  انجام 
اسرائیل به وبسایت سعودی »ایالف« 
دقیق  بطور  اسرائیل  که  است  گفته 
و  عراق  در  ایران  نیروهای  تحرکات 
اطالعاتی  و  می کند  رصد  را  یمن 
مبنی بر فعالیت های مخفی آنها برای 
توسعه و ساخت موشک و پهپاد در 

این کشورها در دست دارد.
به  کشورهای شبه جزیره عربستان 
سه بخش متفاوت تقسیم می شوند: 

جمهوری  مدار  در  که  قطر  و  یمن 
هر  از  و  می چرخند  ایران   اسالمی 
طریقی به این رژیم کمک می رسانند. 
امارات  و  بحرین  سعودی،  عربستان 
متحده عربی که از هرگونه رویارویی 
با جمهوری اسالمی واهمه دارند زیرا 
نگران اند هدف حمالت موشکی آن 
قرار بگیرند. عمان و کویت هم میان 
برای  و  نشسته اند  خاردار  سیم های 
بهبود روابط با آمریکا و ایران تالش 
می کنند تا از وقوع جنگی جلوگیری 
کنند که هیچ برنده ای نخواهد داشت 

و همه در آن بازنده خواهند بود.
عربستان سعودی، بحرین و امارات 
حساس  بسیار  موقعیتی  در  متحده 
آنها  یکسو  از  دارند.  قرار  پیچیده  و 
نگران عملیات جنگی از سوی ایران 
می تواند  که  هستند  آمریکا  یا  و 
با  را  منطقه  توریسم  و  نفت  صنعت 
خسارات عظیم روبرو کند و ضربه ی 
که  آنها  اقتصادی  ثبات  به  شدیدی 
در پی دهه ها تالش در منطقه برقرار 
دیگر  سوی  از  بیاورد.  وارد  کرده اند 
ایران  نیستند  مایل  کشورهای  این 
در  پیش  سال  چهار  که  را  قدرتی 
که  قدرتی  بازیابد؛  داشت  منطقه 
زیردست  به  تبدیل  با  است  مساوی 
اینکه تحت  و  آیت اهلل ها  برای  شدن 
فشار مجبور به پذیرش سیاست هایی 
بشوند که از سمت رژیم ایران دیکته 
می شود )برای مثال روابط خودشان 
با اسرائیل و آمریکا را قطع کنند و به 
حضور نظامی و حتی اقتصادی این 

کشورها در منطقه پایان دهند(.
همچنین در اورشلیم نیز اشتیاقی 
منطقه ی  در  نظامی  درگیری  به 
خلیج فارس وجود ندارد چرا که این 
حمالت  طریق  از  می تواند  درگیری 
موشکی از لبنان، سوریه، عراق و یا 
یمن به سمت اسرائیل گسترش پیدا 
هشدارهایی  اخیراً  همچنین  کند. 
هم از سوی حوثی های یمن شنیده 
در  المندب«  »باب  کنترل  که  شده 
دست  در  را  سرخ  دریای  دهانه ی 
عبور  بیشتر  که  نقطه ای  دارند؛  
همچنین  و  جهان  تجاری  مرور  و 
اسرائیل از آن مسیر صورت می گیرد.

حمله  قصد  اگر  واشنگتن  احتماالً 
برای حفظ  باشد  داشته  را  ایران  به 
منطقه  در  خود  هم پیمانان  منافع 
انتقام جویانه ی  حمالت  برابر  در 
جمهوری اسالمی دست به عملیات 
از  هیچیک  طریق  از  نظامی 
کشورهای همسایه  ی ایران نمی زند. 
 B-52 استراتژیک  بمب افکن  های 
پایگاه های  مبدأ  از  احتماالً  آمریکا 
یا  و  آمریکا  خاک  داخل  در  نظامی 
اقیانوس  در  گارسیا«  »دیگو  جزیره 
خواهند  پرواز  ایران  سمت  به  هند 
نیز  منطقه  در  امریکا  بعالوه  کرد. 
دارد  جنگی  ناوهای  و  زیردریایی 
و  کاری  جنگنده های  حامل  که 
قادر  آمریکا  هستند.  بمب افکن 
در  متحدانش  دخالت  بدون  است 
بدون حساب کردن  و حتی  منطقه 
کلیدی  جغرافیایی  موقعیت  روی 
آنها، علیه رژیم ایران و شبه نظامیان 
به  دست  اسالمی  جمهوری  متحد 

حمله نظامی بزند.
در آغاز سال 2۰2۱ با وجود فصل 
سرما دما در منطقه ی خلیج فارس 
رو به افزایش است و احتماالً همزمان 
با روزهای آخر حضور ترامپ به نقطه 

جوش خواهد رسید.
*منبع: نشریه آمریکایی اَلگِماینر

دکتر  دوم  سرهنگ  *نویسنده: 
مرکز  ارشد  عضو  کیدار  مردخای 
مطالعات استراتژیک بگین- سادات. 
نظامی  اطالعات  در  سال   2۵ وی 
امور  در  تخصص  با  اسرائیل  ارتش 
عرب،  سیاسی  گفتمان  سوریه، 
گروه های  عرب،  جمعی  رسانه های 
خدمت  اسرائیلی  اعراب  و  اسالمی 
و  تاریخچه  کارشناس  و  کرد 
فعالیت های اخوان المسلمین و سایر 

گروه  های اسالمگرا است.
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

یک کارشناس خاورمیانه و گروه های اسالمگرا: یک کارشناس خاورمیانه و گروه های اسالمگرا: 

رژیم ایران احتمااًل در آخرین رژیم ایران احتمااًل در آخرین 
روزروز  ریاست جمهوری ترامپریاست جمهوری ترامپ  

دست به انتقام می زند!دست به انتقام می زند!

دارالترجمه بین المللی فـریـسدارالترجمه بین المللی فـریـس
زیر نظر و با مسئولیت دکترناصر رحیمی  ) استاد دانشگاه (
ترجمه رسمی شناسنامه، قباله ازدواج و طالق، مدارک حقوقی، 
تجاری، طبی، تحصیلی و مدارک مربوط به تقاضای پناهندگی
تلفن:020-8735  6500 / 020-8222 8884 / 020-8222 8831

فکس: 7160 020-7760
www.assot.co.uk / Email: assot@aol.com

Suite 611 , Britannia House , 11 Glenthorne 
Road Hammersmith , London W6 0LH

دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

رژه نیروهای بسیج و سپاه پاسداران انقالب اسالمی در خیابان های تهران در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی؛ دی ماه 1399
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