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2 ادامه در صفحه

معیار تغییر سیاست »خارجی ها« مردم اند!

هفته گذشته و در آخرین روزهای دی ماه 
بار دیگر ریزش  شدید شاخص های بورس 
اخبار  صدر  در  را  سرمایه  بازار  ایران، 

اقتصادی قرار داد.
این نوسان دومین ریزش بزرگ این بازار 
طی سال 99 تا کنون بوده است. نخستین 
بار شاخص در امردادماه و در حالی که از 
رقم بی سابقه دو میلیون واحد عبور کرده 
بود، روند بازار معکوس شد و نمادها قرمز 
بورس  بازار  در  پی  در  پی   ریزش  شدند. 
و سهامداران  ادامه داشت  پاییز  اوایل  تا 
امیدوار شدند تا بازار شاید تا پایان سال 

وضعیتی بهتر پیدا کند. 
اُفت و خیز بازار طی پاییز با نوسان کمتری 
ادامه داشت اما در نخستین ماه زمستان 
سهامداران  برای  بازار  جهنمی  روزهای 

حقیقی آغاز شد.

ریزش  با  دی ماه  در  بورس  کل  شاخص 
روز  آخرین  در  و  روبرو شد  درصدی   2۰
هزار   1۰۰ و  میلیون  یک  کانال  وارد  دی 

واحدی شد.
ریزش بازار بورس در این روزها اعتراض 
گسترده سهامداران ُخرد را در پی داشت. 
مردم معترض روزهای کاری هفته گذشته 
با حضور در مقابل ساختمان بورس و اوراق 
بهادار تهران تجمع کرده و شعار سر دادند. 
چون  تندی  شعارهای  با  اعتراضات  این 
ما،  ناظر  »مسئول  و  روحانی«  بر  »مرگ 
گوسفند بازار ما« و پایین کشیدن پرچم 
سازمان بورس همراه بود. همزمان حسن 
قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار تهران با حاشیه های خبری زیادی که 
از درگیری مقامات و هیئت دولت  نشان 

داشت، استعفا داد. ....
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2 ادامه در صفحه

تیم سیاست خارجی جو بایدن تیم سیاست خارجی جو بایدن 
بر سر »بر سر »جسد گندیده برجامجسد گندیده برجام«؟!«؟!

۱۸ ادامه در صفحه

دِر باغ سبِز بورس 
چگونه جهنم مالباختگان شد

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ 2 بخوانید

آن مرد رفت!
جمهوری  سوی  از   2۰16 نوامبر  در  انتخابش  روز  از  که  تبلیغاتی  برخالف  مرد  آن 
دامن  ایران  به  نظامی  با حمله  ارتباط  در  و البیگرانش  تحلیلگران  برخی  و  اسالمی 
زده شد، بدون جنگ رفت! آنهم در حالی که جمهوری اسالمی برای به راه انداختن 

یک درگیری نظامی کم بهانه به دست نداده بود! ....

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

بایدن  جو  که  زمانی  هفته  این   
رئیس  ششمین  و  چهل  عنوان  به 
کار  به  مشغول  آمریکا  جمهوری 
شود لیست بلند باالیی از موضوعات 
فشرده روی میز دارد که باید به حل 
و فصل آنها بپردازد و ایران هم یکی از 

مهم  ترین آنهاست.

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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گزارش منابع 
اسرائیلی از 

مذاکرات مخفیانه 
جمهوری اسالمی 

و تیم جو بایدن

جمهوری اسالمی 
ایران و باز 

فرصت مذاکره 
و اولویت های 
مختلف طرفین

۱6 ادامه در صفحه

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )2۰4(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

دو کارت زرد »مجلس انقالبی«
 به »سردار دیپلماسی«

۱2 ادامه در صفحه

سقوط بهشتسقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :کیهان منتشر کرد :

6 ادامه در صفحه

۷ ادامه در صفحه

حه
صف

 9 حه
صف

 ۸

باید و نبایدهای
 جراحی بینی 

ویتامین های ضروری 
برای سالمت دندان و لثه

جو بایدن قصد خود را برای بازگشت 
ایاالت متحده به توافق  های بین  المللی 
و  پاریس«  اقلیمی  »معاهده  مثل 
»توافق اتمی« پنهان نکرده است. به 
به  او  بازگشت  بایدن  وبسایت  نوشته 
روز  نخسین  اولویت  در  توافقات  این 

کاری او قرار دارد اما ...

مادران کشته شدگان 
هواپیمای اوکراینی به 

سردار حاجی زاده: 
چرا بعد از این 

جنایت هنوز
 آزاد هستی؟!

امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای 
که  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
و  دروغین  اظهارات  روز  سه  از  پس 
سقوط  علت  نمودن  پنهان  در  سعی 
هوایی  خطوط  مسافربری  هواپیمای 
اوکراین و کشته شدن ۱۷6 سرنشین 
افراد کادر پرواز  شامل مسافر و کلیه 
اشتباه  به  اعتراف  جز  چاره ای  آن، 
شلیک  در  همکارانش  فاجعه آمیز 
موشک به این هواپیما بر فراز آسمان 
تهران نداشت، جمعه شب این هفته در 

یک برنامه تلویزیونی جمهوری اسالمی 
تحت عنوان »بدون تعارف« ظاهر شد 
و طبق معمول با ادعاهای اغراق آمیز و 
وقاحت هرچه تمامتر به قدرت موشکی 
پاسداران  سقوط  از  نگران  دائم  رژیم 

مالیان بالید.
دی ماه  هجدهم  شب  در  گفت:  او 
گذشته به پایگاه عین االسد آمریکایی ها 
۱۳ موشک شلیک کردیم و تعدادی از 
آنها را کشتیم و چهار صد موشک دیگر 

۱۷ ادامه در صفحههم آماده شلیک داشتیم!....

تیم  های  رده بندی  تازه ترین  در 
فوتبال باشگاه  های جهان که از سوی 
آمار  و  تاریخ  بین المللی  فدراسیون 
در  جهان  باشگاهی  تیم  های  بهترین 
سال 2۰2۰ منتشر شده، تیم فوتبال 
پرسپولیس قهرمان لیگ فوتبال ایران 
سال  در  آسیا  قهرمانان  دوم  تیم  و 

2۰2۰ با ۸6.6 درصد امتیاز در جایگاه 
۱۳۱ دنیا و هشتم آسیا دیده می شود.

در این رتبه بندی تیم فوتبال باشگاه 
در  اروپا  قهرمانان  لیگ  مونیخ  بایرن 
صدر و پالمیراس برزیل و پاری سن 
ژرمن فرانسه در مقام  های دوم و سوم 

۱۰ ادامه در صفحهحضور دارند.

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده

مراسم سوگند جو بایدن به عنوان چهل و مراسم سوگند جو بایدن به عنوان چهل و 
ششمین رئیس جمهوری آمریکا برگزار شدششمین رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد

۳ ادامه در صفحه

با دیکتاتوری  مبارزه  امیدوارند در  با دیکتاتوری ایرانیان  مبارزه  امیدوارند در  ایرانیان 
جمهوری اسالمی در همبستگی با آنان بایستید!جمهوری اسالمی در همبستگی با آنان بایستید!

۴ ادامه در صفحه

پیام شاهزاده رضا پهلوی به جو بایدن:پیام شاهزاده رضا پهلوی به جو بایدن:

راه دشوار آمریکا
 برای بازگشت به برجام

همکاران بایدن در حالی بر دشوار بودن روند مذاکرات 
برای بازگشت آمریکا به توافق هسته ای صحبت 

می کنند که وعده داده اند سیاست های ایاالت متحده 
در ارتباط با جمهوری اسالمی در مشورت با متحدانش 

در اروپا و خاورمیانه تنظیم خواهد شد.

بهترین 
تیم  های فوتبال 
باشگاه  های جهان

 در سال 2۰2۰

بلومبرگ: آمدن 
جو بایدن قفل 

تولید و فروش نفت 
ایران را باز نمی  کند
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نشد؛  شنیده  که  هشدارهایی 
فسادهایی که نادیده گرفته شد

کسب درآمد دولت از بازار بورس به 
از  درآمدهای  برای  جایگزینی  عنوان 
کسری  جبران  و  نفتی  رفته ی  دست 
بودجه از اواسط سال 9۸ در دستور کار 
قرار گرفت. از نیمه دوم سال گذشته، 
مردم  ورود  برای  گسترده ای  تبلیغات 
به بازار سرمایه آغاز شد. کارگزاری های 
کانال های  و  شده  راه اندازی  بورسی 
تلگرامی را افزایش دادند و در شبکه های 

اجتماعی فعال تر شدند.
بازار  بودن  درباره سودده  نظر  اظهار 
سرمایه برای مردم از زمستان گذشته 
آغاز شد و نه تنها رسانه های وابسته به 
را  تبلیغات سازماندهی شده ای  دولت 
در این باره به راه انداختند بلکه مقامات 
دولتی نیز تالش کردند توجه مردم را به 

سوی بازار بورس جلب کنند.
با شیوع ُکرونا در کشور و تداوم بحران 
درآمد ارزی به دلیل عدم امکان فروش 
نفت، قابل پیش بینی بود که سال ۱۳99 
سال دشوار اقتصادی برای دولت خواهد 
بود و تأمین هزینه های جاری کشور نیز 
می تواند به گره کور تیم اقتصادی دولت 

»تدبیروامید« تبدیل شود.
تبلیغات   9۸ زمستان  دوم  نیمه 
شده  سازماندهی  شکل  به  حکومتی 
برای  مقامات  و  رسانه ها  سوی  از 
سرمایه گذاری در بازار بورس آغاز و این 
روند تا اوایل تابستان ۱۳99 ادامه داشت.

همزمان با شیوع ُکرونا در زمستان و 
بهار گذشته، بازار سهام همه کشورهای 
درگیر با این ویروس با ریزش همراه بود 
اما بازار سهام ایران هر روز رشد می کرد!

کارشناسان رشد بازار بورس را ناشی 
این  در  دولت  مداخله گرانه  حضور  از 
بازار زیر عنوان »حمایت« ارزیابی کرده 
و نسبت به عاقبت بازی خطرناکی که 
دولت در این بازار به راه انداخته بود، 

هشدار می دادند.
برخی تحلیلگران بازار بورس را »خر 
مفت« دولت می خواندند و برخی دیگر 
کشاندن مردم به بازار بورس را »بازی با 

بمب بورس« ارزیابی می کردند.
از  اعالم شده  گزارش های  اساس  بر 
خدمات  و  اطالع رسانی  شرکت  سوی 
نخست  ماهه  سه  در  بورس  رسانی 
کد  هزار  و 6۰۰  میلیون  یک  امسال 
بورسی صادر شد و ۱۰ میلیون نفر نیز 
در همین مدت در سامانه جامع اطالعات 

مشتریان)سجام( ثبت نام کردند.
تا  بورسی صادر شده  تعداد کدهای 
پایان شهریور ۱۳99 به ۵۰ میلیون رسید 
و به گفته مدیر آموزش و فرهنگ سازی 
خدمات رسانی  و  اطالع رسانی  شرکت 
نخست  ماهه  شش  طی  بورس، 
یکبار  نفر حداقل  میلیون  امسال  ۳۰ 
در بازار بورس ایران خرید انجام دادند.

دولت  که  می دهد  نشان  آمار  این 
روحانی موفق شد با ارائه تصویر خیالی 
»سودده بودن بازار بورس« به مردمی 

که به دنبال داشتن کمک درآمدی اندک 
برای تأمین هزینه های ضروری زندگی 
داشتن  بدون  را  نفر  میلیون ها  بودند، 
دانش و تجربه کافی از بازار سرمایه، به 
این بازار بکشانند. همانهایی که در نهایت 
با سرمایه هایشان کسری بودجه دولت را 
جبران کردند و خودشان »مالباختگان 

بورس« شدند!
اعالم شد که روزانه  اردیبهشت 99 
تقریبا ۱2 هزار میلیارد تومان در بورس 
گفتنی  شود.  می  معامله  فرابورس  و 
است به ازای هر خرید و فروش در بازار 
بورس مبلغی به عنوان مالیات به جیب 
دولت سرازیر می شود؛ مالیات های بورس 
طی 9 ماه نخست امسال ۱۳ هزار و 
۴۱۳ میلیارد تومان درآمد برای دولت 

ایجاد کرد.
بازده 124 درصدی برای دولت 

و حقوقی ها
ابتدای  از  سرمایه  بازار  کل  شاخص 
سال تا پایان دی ماه در مجموع رشد 
6۳۸ هزار واحدی داشته و بازدهی ۱2۴ 

درصدی را از آن خود کرده است.
تند تا پایان  این شاخص که با فرازِ 
واحد  میلیون  دو  باالی  به  امرداد 99 
رسید و در پنج ماه دوم 99 به سرازیری 
افتاد، سود سرشاری نصیب دولت کرد.

درآمد دولت از بازار بورس طی 9 ماه 
نخست امسال رقمی معادل  ۴6 هزار و 
۴۱۳ میلیارد تومان برآورد شده. دولت 
میلیارد  و ۴۱۳  هزار  مجموع ۱۳  در 
انتقال  و  از نقل  تومان درآمد مالیاتی 
و  داشته  فرابورس  و  بورس  در  سهام 
همچنین آنطور که فرهاد دژپسند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی گفته است، دولت 
امسال ۳۳ هزار میلیارد  اول  نیمه  در 
سهام  واگذاری  محل  از  درآمد  تومان 
شرکت های دولتی در بورس داشته است.

این در حالیست که درآمد دولت در 
و  هزار  تنها ۴  سال 9۸  مشابه  مدت 
معناست  بدان  این  بود.  میلیارد   ۷۳۱
که جمهوری اسالمی با کشاندن مردم 
به بازار بورس با افزایش ۸۸۱ درصدی 
درآمدهای حاصل از بازار سرمایه روبرو 

شده است.
میلیارد  هزاران  از  حکومت  ولع 
سرمایه ای که از سوی مردم به سمت 
بورس سرازیر شده بود آنقدر زیاد شد 
که علی خامنه ای هم وارد میدان شد و 
توصیه کرد مردم برای تقویت اقتصاد در 

بازار بورس سرمایه گذاری کنند.
به  نسبت  کارشناسان  هشدار  ادامه 
و  دستکاری  با  که حکومت  فاجعه ای 
دخالت در بازار سهام در حال رقم زدن 
آن بود، واکنش غیرمسئوالنه و سخیف 
علی آقامحمدی مشاور اقتصادی علی 
تشخیص  مجمع  عضو  و  خامنه ای 
مصلحت نظام را در پی داشت که گفت: 

»بگذارید مردم خوش باشند«!
نمادهایی که قرمز شدند؛ 

سرمایه هایی که به باد رفتند!
نخستین ماه های امسال هرچند برای 

مردم عادی نیز روزهای شیرین بورس 
بود که سودی کم یا زیاد نصیب آنها 
کرد اما از امردادماه که ورق برگشت و 
بازار بورس منفی شد، بخش زیادی از 

سرمایه ی آنها آب رفت.
قرمز شدن نمادهای بورس از امرداد 
تا کنون سبب ریزش بیش از ۸۰۰ هزار 
واحد از شاخص بازار سرمایه شده اما 
این حجم قابل توجه از سرمایه ی همه 

سهامداران کسر نشده است.
گروه های مافیایی که به صورت حقیقی 
و حقوقی  در بازار فعال هستند با استفاده 
از رانت اطالعاتی در دولت، از تالطم های 

بازار بورس بیشترین سود را می برند.
بورس  مافیاهای  ترفندهای  از  یکی 
مربوطه  سهامداران  که  است  چنین 
فروش  صف  همزمان  و  هماهنگی  با 
در یک سهم را تشکیل داده و سبب 
ریزش ارزش آن می شوند. بعد از مدتی 
هراس  از  معمولی  و  ُخرد  سهامداران 
اینکه ارزش سهم شان به سرعت کاهش 
می یابد، برای جلوگیری از زیان بیشتر، 
در صف فروش قرار می گیرند. به این 
ترتیب، ارزش سهام به حدی ریزش پیدا 
می کند که اصطالحا به »کف« می رسد؛ 
بعد مافیاهای سازماندهی شده، سهام 
این سهامداران ُخرد را خریداری و بعد 
ارزش  از صف فروش خارج می شوند! 
سهام در پی تقاضایی که همین افراد 
ایجاد  ُخرد  سهامداران  خرید سهم  با 
این  سود  و  می یابد  افزایش  کرده اند، 
کالهبرداری به جیب همین گروه های 

مافیایی می رود.
از سوی دیگر این بخش از بازار بورس 
که »خودی«های نظام به شمار می روند 
با اطالعاتی که از آینده ی برخی نمادها با 
توسل به رانت خبری از درون حکومت 
پیشاپیش  می توانند  می کنند  کسب 
بنا به تصمیم دولت  سهم هایی را که 
افزایشی خواهند بود، خریداری کنند 
و یا سهم هایی را که با دخالت دولت 
این  به  و  بفروشند  می شوند  کاهشی 
ترتیب ریسک خود را در بازار سرمایه 

به حداقل برسانند.
چند  نمایش  با  که  عادی  مردم  اما 
ماهه حکومت به بازار بورس وارد شدند، 
سرمایه هایشان دود شده و به هوا رفته. 
به بیان دیگر، مالباختگان بورس مردمی 
هستند که با تبلیغات سازماندهی شده 
از سوی حسن روحانی و علی خامنه ای 
اندک سرمایه خود را به امید سودی برای 
کمک هزینه زندگی به این بازار آورده اند.

بازار بورس نیز نشان داد اعتماد مردم 
به  فضاسازی های جمهوری اسالمی در 
سیاست و اقتصاد چیزی جز هزینه های 
سنگین برای آنها ندارد. دولت روحانی 
ساله  هشت  دوره  از  سال  آخرین  در 
خود، مردم را به بازار بورس کشاند و 
کالهبردارانه دستش را به جیب قشر 
متوسط و آسیب پذیر فرو برد تا بخشی 
از کسری بودجه خود را جبران  کند و 
بار هزینه های ایدئولوژی نظام و »اقتصاد 

مقاومتی« را به دوش ملت بیاندازد.
روشنک آسترکی

مقامات دولت جدید آمریکا همگی 
توافق  به  کشور  این  بازگشت  بر 
هسته ای تاکید دارند. آنچه مشخص 
نحوه  بازگشت،  این  راه  نقشه  نیست 
این  در  که  مذاکرات،  موضوعاتی 
مذاکرات روی میز قرار خواهند گرفت 

و زمان بندی آن است.
 آنتونی بلینکن  وزیر خارجه دولت 
روابط  کمیته  جلسه  در  بایدن  جو 
خارجی سنا که برای بررسی صالحیت 
بازگشت  زمان  بود  شده  تشکیل  او 
اعالم  »طوالنی«  را  برجام  به  آمریکا 
این  اصلی  دلیل  که  افزود  و  کرد 
بازگشت زمینه سازی برای دستیابی 
مستحکم تر  و  طوالنی تر  توافقی  به 
است. آنتونی بلینکن در ادامه تصریح 
کرد که باید به دنبال توافق جدیدی 
بود که فعالیت های بی ثبات کننده و 
همچنین برنامه های موشکی جمهوری 
مقام  این  سازد.  محدود  را  اسالمی 
که  کرد  تاکید  همچنین  آمریکایی 
آمریکا هرگونه تصیمی در این رابطه 
شرکای  و  متحدان  با  مشورت  در  را 
از  منظور  کرد.  خواهد  اتخاذ  خود 
شرکا کشورهای اروپایی و از متحدان 
اسرائیل  و  منطقه  عرب  کشورهای 

است.
راه دراز و پر پیچ وخم مذاکره

 آوریل هینس مدیر جدید »اطالعات 
)سازمان  سیا  سابق  معاون  و  ملی« 
از  نیز  صحبت  مرکزی(  اطالعات 
برجام  به  بازگشت  برای  دراز«  »راه 
روند  در  که  فزاید  می ا و  می کند 
بازگشت الزم است که دولت آمریکا 
دیگر  و  موشکی  برنامه  »گسترش 
جمهوری  کننده«  بی ثبات  اقدامات 
اسالمی را مد نظر داشته باشد. جنیفر 
سفید  کاخ  جدید  سخنگوی  ساکی 
رسانه ای اش  نشست  اولین  در  نیز 
گفت »رئیس جمهور به دنبال تقویت 
و  ایران  محدودیت های  هسته ای 
همچنین مسائل دیگر است«.  جانت 
یلن کاندیدای وزارت خزانه داری نیز 
ضمن نام بردن از جمهوری اسالمی 
به عنوان »بزرگترین حامی تروریسم 
که  شد  جهان«  متعهد  در  دولتی 
خود  وظیفه  »به  خزانه داری  وزارت 
در  بشر  حقوق  نقض  با  مقابله  برای 
ایران و مقابله با حمایت این کشور از 
تروریسم« همچنان عمل خواهد کرد.

گزینه های آمریکا
از  گذشته  حاضر،  حال  در  آمریکا 
اظهارات مقامات دولت جدید، چندین 
و هنوز روشن  دارد  مقابل  در  گزینه 
نیست کدام یک را انتخاب خواهد کرد. 
گزینه اول بازگشت همزمان و بی سر 
و صدای جمهوری اسالمی و آمریکا 
به تعهدات خود با نادیده گرفتن آنچه 
در سال های اخیر اتفاق افتاده است. 
به  آمریکا  بازگشت  دیگر  گزینه 
جمهوری  بازگشت  از  پس  برجام 
اسالمی به آن تعهدات برجامی  است 
نقض  را  آنها  گذشته  یکسال  در  که 

کرده است. 
گزینه سوم می تواند بازگشت آمریکا 
به برجام و برداشته شدن تحریم ها به 

صورت مرحله ای باشد.
وضعیت  ادامه  اما  چهارم  گزینه 
کرات  مذا میز  تشکیل  تا  کنونی 
جدید برای دستیابی به توافق جامع 
موشکی  پرونده های  که  تازه ایست 
جمهوری  منطقه ای  سیاست های  و 

اسالمی را نیز در بر بگیرد. 
دولت جو بایدن در حال حاضر در 
آمریکا  »شرکای«  دارد.  قرار  منگنه 
معتقدند  اروپایی  کشورهای  یعنی 
داد  دست  از  را  فرصت  که  نباید 
وقت  اسرع  در  باید  بازگشت  این  و 
وزیر  راب  گیرد.  دومینیک  انجام 
و  بریتانیا  محافظه کار  دولت  خارجه 
فرانسوی اش  لودریان همتای  ژان ایو 
تا  که  فرصتی«  »پنجره  از  صحبت 
انتخابات 2۸ خرداد آینده )۱۸ ژوئن 
جمهوری  ریاست  پایان  و   )2۰2۱
و  می کنند  است  باز  روحانی  حسن 
معتقدند نباید  این فرصت را از دست 
آمریکا  »متحدین«  مقابل  در  داد. 
و  منطقه  در  عرب  کشورهای  یعنی 
اسرائیل معتقدند که بازگشت آمریکا 

با  تردید همراه  بدون  باید  برجام  به 
محدودیت های جدید اتمی و موشکی 
جمهوری  ماجراجویی  های  کاهش  و 

اسالمی در منطقه باشد.
زنده کردن برجام یا برداشته 

شدن تحریم ها؟
ولی پرسش مهمی که پاسخی برای 
و  اروپایی  مقامات  اظهارات  در  آن 
است:  این  نمی شود  دیده  آمریکایی 
جمهوری اسالمی به دنبال زنده کردن 
برجام است یا فقط کاهش تحریم ها؟! 
تنها  اسالمی  بدون شک جمهوری 
تحریم ها  شدن  برداشته  یا  کاهش 
به  پیوستن  چنانکه  دارد  نظر  در  را 
نیز   )2۰۱۵(  ۱۳9۴ سال  در  برجام 
گرفت.  انجام  منظور  همین  به  تنها 
مقامات  اخیر  اظهارات  ز  ا برخی 
اکبر  علی  چون  اسالمی  جمهوری 
علی  بین المللی  امور  مشاور  والیتی 
»مکانیسم  بر حذف  مبنی  خامنه ای 
فوری  بازگشت  امکان  که  ماشه« 
صورت  در  را  بین المللی  تحریم های 
تخلف جمهوری اسالمی از تعهداتش 
را پیش بینی می کند نیز حکایت از 
همین واقعیت دارد. جمهوری اسالمی 
در پیامد تحریم های حداکثری دولت 
به  مشا وضعیتی  به  آمریکا  بق  سا
سال های قبل از امضای برجام، و شاید 
هم بدتر، بازگشته است و به هیچگونه 
یا  و  تحریم ها  حذف  به  که  توافقی 
کاهش قابل توجه آنها ختم نشود نه 
تنها عالقه ای ندارد بلکه آن را مانعی 
جدی برای فعالیت های ماجراجویانه 

خود می داند.
از دیدگاه علی خامنه ای اگر بازگشت 
برداشته شدن  و  برجام  به  آمریکا 
تحریم ها در هفته های آینده صورت 
گیرد، این فرصت را برای جمهوری 
اسالمی فراهم می آورد که ادعا کند 
سیاست تهاجمی اش پاسخ داده و این 
عقب نشینی آمریکا نتیجه »مقاومت« 
است.  غرب  مقابل  »زورگویی«  در 
کنند  پیدا  ادامه  تحریم ها  هم  اگر 
آغاز نشوند، »گناه« آن  و مذاکراتی 
و  روحانی  دولت حسن  گردن  به  را 
»ضعف« آن در مقابل فشارهای غرب 
خواهد انداخت و سیاست های کنونی 
تحریک  کننده را بهترین گزینه روی 

میز معرفی خواهد کرد.
مذاکرات چون قارچ در 
تاریکی رشد می کنند!

از نظر نباید دور داشت که مذاکرات 

اسالمی  جمهوری  با  بایدن  جو  تیم 
چند هفته قبل از ادای سوگند چهل 
جمهوری ایاالت  رئیس  ششمین  و 
متحده در 2۰ ژانویه آغاز شد. اینبار 
امضای  از  قبل  سال های  چون  نیز 
توافق هسته ای، مذاکرات اصلی در خفا 
و دور از چشم رسانه ها و افکار عمومی 
شرمن  وندی  گرفت.  خواهند  انجام 
مذاکره کننده ارشد آمریکا در پرونده 
هسته ای ایران در سال های گفتگوهای 
برجامی بارها تکرار کرد که »مذاکرات 
مانند قارچ در  تاریکی آسان تر رشد 
هم  شرمن  وندی  می کنند!«  البته 
معتقد است که شرایط امروز با دوران 
معاون  دارد.  تفاوت  قبلی  مذاکرات 
وزارت خارجه دولت جدید آمریکا در 
این رابطه می گوید: »زمان گذشته و 
این  اگرچه  است.  تغییر کرده  اوضاع 
ما  اروپایی  هم پیمانان  توسط  توافق 

و همچنین چین و روسیه زنده نگه 
بازنگری  به  احتیاج  اما  شده،  داشته 

دارد.« 
برجام  »پدرخوانده«  سالیوان  جک 
نیز که در دولت کنونی مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید است بر  لزوم تغییراتی 
در توافق هسته ای به عنوان پیش شرط 
برای برداشته شدن تحریم ها پافشاری 
می کند. گفته می شود که در مذاکرات 
غیررسمی هفته های گذشته لزوم این 
»تغییرات« به اطالع جمهوری اسالمی 

رسانده شده است.
زبان نظامِی دیپلماسی

مختلفی  زبان های  از  دیپلماسی 
اقدامات نظامی  استفاده می کند، که 
جمهوری  است.  آنها  ز  ا یکی  نیز 
اسالمی در آستانه ورود جو بایدن به 
کاخ سفید، در کمتر از دو هفته پنج 
رزمایش نظامی در خاک ایران، خلیج 
فارس و دریای عمان انجام داد. آمریکا 
نیز با پروازهای متعدد بمب افکن های 
بی-۵2 بر فراز آب های خلیج فارس و 
اعزام ناو هواپیمابر جورجیا به منطقه 

پاسخ داد. 
اسرائیل نیز کارزار نظامی خود علیه 
جمهوری  حمایت  تحت  نیروهای 
از  پس  و  داده  گسترش  را  اسالمی 
بمباران های مداوم در سوریه و بیش از 
۵۰۰ حمله هوایی در کمتر از یکسال، 
اصلی  پایگاه های  از  یکی  سراغ  به 
روزنامه  رفت.  عراق  در  حشدالشعبی 
»هاآرتص« به نقل از یک مقام ارشد 
»ایرانی ها  می نویسد  اسرائیل  نظامی 
تاکید آمریکا بر بازگشت به برجام را 
چراغ سبزی برای اهداف غیرهسته ای 
دارند  نظر  در  و  می کنند  تلقی  خود 
حلقه دور اسرائیل را تنگ تر کنند و 

ما این را نخواهیم پذیرفت.« 
حلقه ای که این مقام ارشد اسرائیلی 
به آن اشاره می کند، شاهراهی زمینی 
نیروهای »محور  است  قرار  است که 
کند.  متصل  یکدیگر  به  را  مقاومت« 
طرحی که با نام »شاهراه شهید قاسم 
قرار است  و  یافته  سلیمانی« شهرت 
از غرب ایران تا قلب سوریه گسترش 

پیدا کند. 
اسرائیلی  جنگنده های  اخیر  حمله 
مرز  در  لبوکمال  ا و  لزور  دیرا به 
بمباران  همچنین  و  عراق  با  سوریه 
سیدالشهدا«  »کتائب  مقر  هوایی 
راستا  همین  در  بغداد  حومه  در 
صورت گرفته است.  در همین رابطه 
سپاه  به  وابسته  تسنیم  خبرگزاری 

اسالمی گذرگاه  انقالب  پاسداران 
اهمیت  حائز  را  لقائم  ا البوکمال- 
»امینتی، سیاسی، راهبردی، اقتصادی 
ند  می توا که  نده  خوا فرهنگی«  و 
»نیروی های زمینی محور  مقاومت به 
به یکدیگر وصل کند« و به »شاهراه 
مدافعین حرم و به ویژه شهید قاسم 
سلیمانی« تبدیل شود. این »شاهراه« 
نه تنها موجب نگرانی شدید اسرائیل 
است بلکه روسیه را نیز نگران ساخته 
خارجه  وزیر  الوروف  سرگئی  است. 
روسیه اخیرا با لحن بسیار جدی اعالم 
کرد »ما اجازه نخواهیم داد از خاک 
اسرائیل  امنیت  تهدید  برای  سوریه 
استفاده شود«. این مقام روسی هشدار 
داد »ما هر اقدامی را که تهدیدی علیه 
خنثی  مستقل  بطور  باشد  اسرائیل 

خواهیم کرد«.
احمد رأفت

راه دشوار آمریکا برای بازگشت به برجام
به  آمریکا  بازگشت  برای  مذاکرات  روند  بودن  بر دشوار  در حالی  بایدن  =همکاران 
توافق هسته ای صحبت می کنند که وعده داده اند سیاست های ایاالت متحده در ارتباط 

با جمهوری اسالمی در مشورت با متحدانش در اروپا و خاورمیانه تنظیم خواهد شد.

از صفحه 1

آن مرد رفت!
آن مرد برخالف تبلیغاتی که از روز 
سوی  از   2۰۱6 نوامبر  در  انتخابش 
جمهوری اسالمی و برخی تحلیلگران و 
البیگرانش در ارتباط با حمله نظامی به 
ایران دامن زده شد، بدون جنگ رفت! 
اسالمی  که جمهوری  حالی  در  آنهم 
درگیری  یک  انداختن  راه  به  برای 

نظامی کم بهانه به دست نداده بود! 
منفی  ارزیابی های  همه  با  مرد  آن 
سیاستمداران  که  ناخوشایندی  و 
جهان و مردم کشور خودش و دیگر 
کشورها، طبیعتا بر اساس منافع خود، 
ایران  به  که  جایی  تا  دارند،  وی  از 
با  همواره  می شود،  مربوط  منطقه  و 
ایران  مردم  مبارزات  از  دولتمندانش 
کرد،  دفاع  دموکراسی  و  آزادی  برای 
و با فشار حداکثری جمهوری اسالمی 
را به شدت تضعیف و جیب اش را، که 
مردم  برای  هرگز  می بود  پر  هم  اگر 
خرج نمی شد، خالی کرد و با »پیمان 
ابراهیم« گامی مهم و تاریخی در عادی 
ساختن روابط اعراب و اسرائیل و صلح 

خاورمیانه برداشت. 
آن مرد از تغییر رژیم در ایران نمی گفت 
جمهوری  با  معامله  دنبال  به  بلکه 
اسالمی  بود؛ چنانکه به دیدار دیکتاتور 
رژیم کمونیستی کره شمالی نیز رفت.

آن مرد رئیس جمهوری آمریکا بود 
خودش  مملکت  و  مردم  برابر  در  و 
وظیفه و مسئولیت داشت و برای حفظ 
انواع  با  معامله  به  حاضر  آنها  منافع 
دیکتاتوری ها بود. لزوم حفظ صلح یا 
جنگ را همین منافع تعیین می کند. 
او نه با جنگ  پرونده ی چهار ساله ی 

بلکه با صلح بسته شد.
این مرد آمد.

این مرد برخالف تبلیغاتی که از روز 
سوی  از   2۰2۰ نوامبر  در  انتخابش 
جمهوری اسالمی و برخی تحلیلگران 
و  صلح  با   ارتباط  در  البیگرانش  و 
چه  با  نیست  معلوم  می شود  معامله 

پرونده ای برود. 
این مرد با همه ارزیابی های مثبت و 
خوشایندی که سیاستمداران جهان و 
مردم کشور خودش و دیگر کشورها، 
وی  از  خود،  منافع  اساس  بر  طبیعتا 
با  ارتباط  در  نیست  معلوم  دارند، 
و  آزادی  برای  ایران  مردم  مبارزات 
چه  منطقه  رویدادهای  و  دموکراسی 

خواهد کرد.
با  معامله  دنبال  به  نیز  مرد  این 

جمهوری اسالمی ست.
جمهوری  رئیس  نیز  مرد  ین  ا
آمریکاست و در برابر مردم و مملکت 
و  دارد  مسئولیت  و   وظیفه  خودش 

برای حفظ منافع آنها حاضر به معامله 
لزوم حفظ  انواع دیکتاتوری هاست.  با 
صلح یا جنگ را همین منافع تعیین 
پرونده اش  شدن  بسته  برای  می کند. 

باید منتظر ماند و دید.
مهم  نکته  یک  ایرانیان  برای  اما 
سرنوشت  باشد:  روشن  می بایست 
بزرگ  قدرت های  توسط  ایران  مردم 
تغییر نمی کند؛ بلکه برعکس: سیاست 
قدرت های بزرگ را مبارزات مردم تغییر 
که جمهوری  نیست  بیهوده  می دهد! 
اعتراضات  می کند  تالش  اسالمی 
»سیاست های  به  را  اخیر  سال های 
بذر  پاشیدن  با  و  دهد  ربط  ترامپ« 
تغییر  با  که  می کند  وانمود  ناامیدی 
دولت در آمریکا، تغییر رژیم در ایران 
نه در چهار  ایران  منتفی شده! مردم 
سال  چهل  از  بیش  بلکه  اخیر  سال 
است با آن مبارزه می کنند! اگر غیر از 
تالش  اسالمی  می بود، جمهوری  این 
نمی کرد با انتخابات به نمایش حقانیت 
برای خود بپردازد! چند روز فضای بدون 
سرکوب کافیست تا مردم هم شرایط 
ایران و هم سیاست خارجی کشورهای 
دیگر را تغییر بدهند! وگرنه با سرکوب 
نیز سرانجام این تغییر اما با هزینه های 
بیشتر برای هم حکومت و هم مردم 

روی خواهد داد. 

دِر باغ سبِز بورس چگونه جهنم مالباختگان شد

معیار تغییر سیاست »خارجی ها« مردم اند!
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آنتونی بلینکن گزینه بایدن برای وزارت خارجه:

 اولویت ما مهار جاه طلبی  های اتمی 
جمهوری اسالمی است

آنتونی بلینکن

»هیل«  خبری  =پایگاه 
آمریکا  کنگره  به  وابسته 
می  نویسد بلینکن در جلسه 
کمیته روابط خارجی آمریکا 
به تشریح برنامه  هایش درباره 
مقابله با فعالیت  های بدخیم 
تأمین  ویژه  به  ایران  رژیم 
مالی تروریسم و موشک  های 
بالستیک و نقض حقوق بشر 

پرداخت.
=سناتور جیمز ریچ عضو 
رئیس  و  اطالعات  کمیته 
خاورنزدیک:  فرعی  کمیته 
ایران  با  معامله جدیدی  هر 
باید تمام جنبه های رفتار بد 
باشد  داشته  نظر  در  را  آنها 
عنوان  به  باید  توافق  هر  و 
معاهده برای تصویب به سنا 

ارسال شود.
در  شد  متعهد  =بلینکن 
مذاکرات جدی  ایران  مورد 
را با کنگره آمریکا و متحدان 
ایاالت متحده در منطقه آغاز 

کند.
=لوید آستین ژنرال گزینه 
بایدن برای ریاست پنتاگون: 
ایران همچنان عامل بی ثباتی 
برای  و هم  است  منطقه  در 
متحدان منطقه ای آمریکا و 
هم برای نیروهای آمریکایی 
که در منطقه مستقر هستند 

تهدید به  شمار می رود.
ریاست جمهوری جو بایدن و انتصاب 
شماری از دیپلمات  ها در تیم سیاست 
اوباما  باراک  دولت  در  که  او  خارجی 
سابقه مذاکره با نمایندگان و هیات  های 
شدت  به  دارند  را  اسالمی  جمهوری 
سبب امیدواری در تهران برای مذاکره 

و  معامله  با آمریکا شده است.
هرچند مخالفان جمهوری اسالمی و 
بسیاری از تحلیلگران بین  المللی هشدار 
می  دهند که اگر اشتباهات دولت اوباما 
در مذاکره با تهران تکرار شود نه تنها به 
تقویت رژیم ایران کمک می  کند بلکه به 
تجربه ثابت شده که به افزایش تهدیدات 
ثبات  و  صلح  زدن  برهم  و  منطقه ای 
خاورمیانه منجر خواهد شد، اما آنهایی 
این  بر  مذاکره هستند  موافق  هم که 
باورند که دوران اوباما تکرار نخواهد شد.

و  مقامات  اظهارات  از  که  آنطور 
سیاستمداران تیم بایدن پیداست آنها 
به حساسیت  های منطقه  ای و بین  المللی 
نسبت به تهدیدات موشکی جمهوری 
و  مالی  حمایت  های  پیامد  و  اسالمی 
تسلیحاتی تهران از شبه نظامیان منطقه 
سالیوان  جک  چنانکه  هستند.  آگاه 
است  گفته  بایدن  ملی  امنیت  مشاور 
»برنامه موشک بالستیک ایران باید بر 

روی میز باشد.«
آنتونی  تازه،  نظری  اظهار  در  اکنون 
بایدن  پیشنهادی  گزینه  که  بلینکن 
برای تصدی وزارت خارجه آمریکاست 
تأکید کرده است که به همراه متحدان 
ایاالت متحده به دنبال »دست یافتن 
به یک توافقی طوالنی تر و مستحکم تر 
خواهند بود. توافقی جدید که می تواند 
بی ثبات کننده  فعالیت های  به  آن  در 
ایران و همچنین برنامه موشکی آن نیز 

پرداخته شود.«
بلینکن ۱9 ژانویه در جلسه کمیته 
از چهار  بیش  که  روابط خارجی سنا 
ساعت طول کشید شرکت کرد و درباره 
مورد  در  ویژه  به  برنامه  هایش  کلیات 
جمهوری اسالمی ایران، چین، روسیه 

و یمن توضیح داد.

پایگاه خبری »هیل« وابسته به کنگره 
و  نمایندگان  اغلب  می  نویسد  آمریکا 
سناتورها در هر دو حزب دموکرات و 
تهدیدات  مهار  لزوم  بر  جمهوریخواه 
جمهوری اسالمی نظر مشترک دارند و 
در این جلسه نیز از بلینکن خواسته اند در 
مورد بازگشت به توافق اتمی و برنامه   های 
دولت آینده برای مقابله با فعالیت  های 
بدخیم رژیم ایران به ویژه تأمین مالی 
تروریسم و موشک  های بالستیک و نقض 

حقوق بشر توضیحاتی بدهد.
سناتورهای ارشد هر دو حزب توافق 
ضمنی کردند که به بلینکن برای تصدی 

پست وزارت خارجه رای می  دهند.
سناتور جیمز ریچ عضو کمیته اطالعات 
و رئیس کمیته فرعی خاور نزدیک تأکید 
کرد »هر معامله جدیدی با ایران باید 
تمام جنبه های رفتار بد آنها را در نظر 
داشته باشد.« او از دولت بایدن خواست 
را  تهران  با  معامله جدید  هرگونه  که 
به عنوان معاهده برای تصویب به سنا 

بفرستد.
با  جدی  مذاکره  به  متعهد  بلینکن 
مشارکت  با  ایران  مورد  در  کنگره 
کشورهای  و  اسرائیل  مانند  متحدانی 
عربی حوزه خلیج فارس شد با این هدف 
که دولت بایدن جاه طلبی  های رژیم ایران 

در برنامه  های اتمی را مهار کند.
او تأکید کرد اولین هدف دولت جدید 
آمریکا در ارتباط با جمهوری اسالمی این 
است که ابتدا توانایی آن در تولید سالح 
نخست  اولویت  عنوان  به  را  هسته ای 
نسبت به سایر فعالیت  های بدخیم این 

حکومت محدود کند.
ارتش  بازنشسته  ژنرال  آستین  لوید 
ریاست  برای  بایدن  گزینه  که  آمریکا 
نیز  آمریکاست  دفاع  وزارت  پنتاگون 
می  گوید »ایران همچنان عامل بی ثباتی 
متحدان  برای  هم  و  است  منطقه  در 
منطقه ای آمریکا و هم برای نیروهای 
آمریکایی که در منطقه مستقر هستند 
تهدید به  شمار می رود.« او هشدار داد 
اتمی  تسلیحات  به  ایران  »دستیابی 
خواهد  دشوارتر  را  منطقه  مشکالت 

کرد.«
شنیدن این مواضع از سوی تیم بایدن 
که  اسالمی  جمهوری  مقامات  برای 
چشم  انتظار تکرار دوران باراک اوباما و 
احیای برجام هستند و روی کنار رفتن 
بودند  کرده  باز  ترامپ حساب  دونالد 

چندان خوشایند نیست.
کیهان تهران ۳۰ دی ماه در سرمقاله 
خود نوشت: هر حزبی که در آمریکا به 
اختالف  بعضی  علی رغم  برسد  قدرت 
و  اصول  چارچوب  در  باید  سلیقه ها 
سیاست های کلی و از قبل تعیین شده 
رفتار نماید و به دنبال تحقق اهداف نظام 
سرمایه داری باشد و از اسرائیل حمایت 
کند. در این مقاله تأکید شده »دشمنی 
و  تالش  و  اسالمی  انقالب  با  بی امان 
توطئه بی وقفه و از هر راه و به هر وسیله 
برای تغییر نظام جمهوری اسالمی ایران 
تا زمانی که جمهوری اسالمی در مسیر 
است هدفی  انقالب  آرمان های  تحقق 
الیتغیر است که از جیمی کارتر تا بایدن 

و… باید به دنبال تحقق آن باشند.«

مراسم سوگند جو بایدن به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری 
آمریکا برگزار شد

مراسم  در  بایدن  =جو 
همه  رئیس جمهور  سوگند: 
و  بود  خواهم  آمریکایی ها 
حقایق  و  واقعیات  پایه  بر 
کرد. اداره خواهم  را  کشور 
=دونالد ترامپ و همسرش 
در مراسم سوگند بایدن حاضر 
نشدند اما مایک پنس معاون 
همسرش  همراه  به  ترامپ 
دلیل  به  که  مراسم  این  در 
شرایط ُکرونا بسیار متفاوت 
از مراسم رئیس  جمهورهای 
بود حضور داشتند. گذشته 
پهلوی  رضا  =شاهزاده 
نوشت  بایدن  به  نامه ای  در 
می  خواهند  ایران  »مردم 
علیه  مبارزه شان  تداوم  با 
و  حم  بی ر ی  ر تو یکتا د
جمهوری  وسطایی  قرون 
اسالمی، شما و دولت تان در 
همبستگی با آنان بایستید«.
برای  ملی  دیه  تحا =»ا
نیز  ایران«  در  دموکراسی 
با بیان هفت مورد از رئیس 
جمهوری جدید ایاالت متحده 
آمریکا خواسته است که »از 
جنبش مردم ایران برای یک 
بطور  سکوالر  دموکراسی 
عملی حمایت کند و سیاست 
خود در مورد ایران را بر اساس 
ایستادن در کنار مردم ایران 
قرار دهد« و از آنها »حمایت 
آورد. عمل  به  حداکثری« 

عنوان  به  بایدن  جو  مراسم سوگند 
جمهوری  رئیس  ششمین  و  چهل 
چهارشنبه  روز  آمریکا  متحده  ایاالت 
2۰ ژانویه 2۰2۰ )اول بهمن ۱۳99( 
تحت تدابیر شدید امنیتی در واشنگتن 
و در شرایط ُکرونا و بسیار متفاوت با 

مراسم رئیس جمهورهای پیشین این 
کشور برگزار شد.

بایدن بعد از ادای سوگند در سخنانی 
افراط گرایی  با  کشور  این  که  گفت 
و  سفید  نژاد  برترپنداری  سیاسی، 
تروریسم داخلی روبروست که »باید با 
آن مقابله کنیم.« وی تأکید کرد: »ما 

آن را شکست خواهیم داد.«
جو بایدن با اشاره به اعتراضات روز 
)ساختمان  کاپیتول  در  ژانویه  ششم 
کنگره( گفت »ما در جایی ایستاده ایم 
اوباشان  پیش  روز  چند  درست  که 
فکر می کردند می توانند با استفاده از 
خشونت خواست مردم را نادیده بگیرند 
و دموکراسی را مختل کنند. این هرگز 
اتفاق نیفتاد. نه امروز، نه فردا و نه هیچ 

وقت دیگر.«
به  که  کسانی  از  انتقاد  با  بایدن 
به  دستیابی  برای  دروغ  از  او  گفته 
قدرت استفاده می کنند اطمینان داد 
آمریکایی ها  همه  »رئیس  جمهور  که 
خواهم بود و بر پایه واقعیات و حقایق 

کشور را اداره خواهم کرد.«
او همچنین گفت که مبارزه با ُکرونا از 
اولویت  های دولتش خواهد بود و تأکید 
کرد »باید مقابله با تروریسم داخلی و 
تحرکات گروه های افراطی نژادپرست را 

در اولویت قرار دهیم.«
آمریکا  جدید  جمهوری  رئیس 

همچنین افزود »من از قانون اساسی 
خواهم  دفاع  کشورمان  دموکراسی  و 
کرد. من از آمریکا دفاع خواهم کرد… 
از  آمریکایی  داستان  یک  ما  هم  با  و 
امید خواهیم نوشت، نه با ترس بلکه 
با وحدت نه با تفرقه بلکه با نور و بدون 
عزت،  و  نجابت  داستان  تاریکی… 

عشق…«
برخالف سنت همیشگی که رئیس 
سوگند  مراسم  در  پیشین  جمهوری 
رئیس جمهوری منتخب حضور دارد، 
دونالد ترامپ که چند روز پیش اعالم 
کرده بود در این مراسم شرکت نخواهد 
کرد همراه با همسرش مالنیا در مراسم 
مایک  اما  نشد.  حاضر  بایدن  سوگند 
همراه  به  ترامپ  ارشد  معاون  پنس 

همسرش در این مراسم حاضر بودند.
رئیس   اوباما  باراک  همچنین  
اوباما  میشل  و  پیشین  جمهوری 
هیالری  و  کلینتون  بیل  همسرش، 
و  پیشین  جمهوری  رئیس  کلینتون 
وزیر خارجه پیشین آمریکا، جرج بوش 
و همسرش، سناتور میچ مک کانل رهبر 
جمهوریخواهان در مجلس سنا، سناتور 
حامی  جمهوریخواهان  از  کروز  تد 
رهبر  شومر  چاک  سناتور  و  ترامپ 
دموکرات ها در سنا و بسیاری دیگر از 
مقامات آمریکا در مراسم امروز حضور 

داشتند.

جو بایدن در حال ادای سوگند به عنوان رئیس جمهوری آمریکا

به  نامه  ای  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
جو بایدن با آرزوی موفقیت برای وی 
نوشت »هم میهنانم امید و انتظار دارند 
که همزمان با تداوم مبارزه شان علیه 
وسطایی  قرون  و  بی رحم  دیکتاتوری 
جمهوری اسالمی، شما و دولت تان در 

همبستگی با آنان بایستید.«
در  دموکراسی  برای  ملی  »اتحادیه 
ایران« )نوفدی( نیز در نامه  ای خطاب 
سال  پنج  »در  کرد  تأکید  بایدن  به 
گذشته، فضای سیاسی در ایران به طرز 
چشمگیری تغییر کرده است. گفتمان 
ایران،  جامعه  میان  در  غالب  سیاسی 
دیگر با دوگانه کاذب »اصالح طلبان« 
و »اصولگرایان« تعریف نمی شود بلکه 
اعتراضات  و  خیزش  چندین  از  پس 
ضد رژیم در بیش از 2۰۰ شهر و قتل  
عام صد ها نفری که به دلیل خواسته 
شدند،  کشته  رژیم  به  پایان دادن 
رژیم،  این  از  فراتر  اکنون  ایران  مردم 
آینده ای سکوالردموکراتیک چشم  به 

دوخته اند.«
ایران  »مردم  آمده  نامه  این  در 
رژیم  این  به  دادن  پایان  خواستار 
رژیم  این  می دانند  آنها  زیرا  هستند 
که  جنایاتی  و  است  اصالح  غیرقابل 
می شود  مرتکب  بشریت  علیه  روزانه 
شیطانی  ایدئولوژی  ماهیت  خاطر  به 
آن است و نه واکنشی به سیاست های 

بین المللی علیه رژیم.«
در  دموکراسی  برای  ملی  »اتحادیه 
ایران« همچنین با بیان هفت مورد از 
رئیس جمهوری جدید ایاالت متحده 
»از جنبش  که  است  آمریکا خواسته 
دموکراسی  یک  برای  ایران  مردم 
و  کند  حمایت  عملی  بطور  سکوالر 
سیاست خود در مورد ایران را بر اساس 
ایستادن در کنار مردم ایران قرار دهد« 
و از آنها »حمایت حداکثری« به عمل 

آورد.
این اتحادیه در پایان نوشته است:  »ما 
امیدواریم که در راستای یک گفتگوی 
جدی و مداوم پیرامون مسائل مطرح 
شده در اولین فرصت ممکن با تیم شما 

مالقات کنیم.«

جانِت یِِلن گزینه بایدن 
برای وزارت خزانه  داری:

جمهوری 
اسالمی ایران 

بزرگترین حامی 
مالی تروریسم 
و از حوزه های 
نگران کننده ی 
جانِت لوییز یلن اقتصاددان و رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا پولشویی است

از فوریه 2۰14 تا فوریه 2۰18

=گزینه پیشنهادی بایدن 
خزانه  داری  وزارت  برای 
در صورت  می  گوید  آمریکا 
وزارت  صالحیت اش،  تأیید 
با  مقابله  به  نه داری  خزا
دولت های حامی تروریسم و 
همکاری با متحدان و شرکای 
آمریکا برای مقابله با اقدامات 
بی  ثبات کننده ایران از جمله 
شبه نظامیان  از  پشتیبانی 
خشونت گرا ادامه خواهد داد.
می گوید  یلن  جانت   =
ت  ر ا ز و شید  با مطمئن 
اقدامات مهم  به  خزانه  داری 
برای مقابله با حمایت ایران 
از تروریسم و مقابله با نقض 

حقوق بشر ادامه می دهد.
مطرح  مسائل  از  =یکی 
شده در جلسه کمیته مالی 
سنا اقدامات سپاه قدس برای 
تأمین منابع مالی فعالیت  های 
از طریق سامانه  تروریستی 
مالی  شبکه   و  »نیما«  ارزی 

بین المللی بود.
کرد  تأکید  یلن  =جانت 
حمایت مالی از تروریسم یک 
نگرانی جدی است و وزارت 

خزانه داری روی آن متمرکز 
ایران  خواهد شد. همچنین 
نگران کننده ی  از حوزه های 

پولشویی است.
جلسه پرسش و پاسخ کمیته مالی 
 2۰2۱ ژانویه   ۱9 روز  آمریکا  سنای 
 Janet Yellen تأیید جانت یلن برای 
گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت 
بخشی  برگزار شد.  آمریکا  خزانه  داری 
به  ُکرونا  دلیل  به  که  جلسه  این  از 
صورت آنالین برگزار شد درباره افزایش 
افراد و حداقل  و  بر مشاغل  مالیات  ها 
دستمزد و سود بانک  ها و کسری بودجه 
و سیاست های مالی و اقتصادی از جمله 

در ارتباط با جمهوری خلق چین بود.
بخشی از این جلسه نیز به سیاست  های 
مالی گزینه پیشنهادی بایدن برای وزارت 
قبال جمهوری  در  آمریکا  خزانه داری 

اسالمی ایران اختصاص داشت.
گفت  یلن  »بلومبرگ«  گزارش  به 
او اطمینان پیدا خواهد کرد که ایران 
گرفتن  سر  از  برای  مناسبی  اقدامات 
پایبندی به توافق اتمی انجام خواهد داد. 
او همچنین گفت »اگر تأیید صالحیت 
شوم مطمئن باشید وزارت خزانه  داری به 
اقدامات مهم برای مقابله با حمایت ایران 
از تروریسم و مقابله با نقض حقوق بشر 

از سوی این کشور ادامه خواهد داد.«
بر اساس صحبت های مطرح شده در 
»کمیته مالی سنا« که متن کامل آن 2۱ 

ژانویه به صورت پی دی اف  منتشر شد 
سناتورها از جمله این پرسش ها را مطرح 
کردند:شما در سخنان خود اشاره کردید 
که قصد دارید همه تحریم های فعلی را 
بررسی کنید… آیا برای جلوگیری از 
دسترسی ایران به سالح اتمی قصدتان 
این است که به دنبال کاهش تحریم  ها 

باشید، یا فشار را ادامه خواهید داد؟
این  از  استفاده  برای  استراتژی شما 
تحریم ها علیه تهران برای غنی سازی 

هسته ای چیست؟
آیا از این تحریم  ها به عنوان اهرمی 
برای تأمین امنیت استفاده خواهید کرد؟

در  غنی سازی  دائمی  تعلیق  برای 
ایران و پشتیبانی آنها از تروریسم چه 

برنامه  ای دارید؟
پرسش و پاسخ های مربوط به ایران در 
صفحات ۳9، ۴۰، 6۳، 6۴، ۷۳، ۷۴ و 

۸۴ متن پی دی اف آمده است.
وی درباره بازگشت آمریکا به برجام 
می گوید: »دولت بایدن- هریس باید از 
اینکه ایران اقدامات مناسب برای از سر 
گرفتن پایبندی به تعهدات برجامی خود 
انجام می دهد اطمینان پیدا کند. ایران 
تنها در صورت پایبندی به این مفاد از 
امتیاز برداشته شدن تحریم ها برخوردار 
محدودیت های  مورد  در  شد.  خواهد 
هسته ای من با آژانس بین المللی انرژی 
هسته ای نیز هماهنگی های الزم را انجام 
خواهم داد. همچنین اطمینان می دهم 
در صورت تأیید صالحیتم به عنوان وزیر 
خزانه داری به مقابله با دولت های حامی 

تروریسم و همکاری با متحدان و شرکای 
ایاالت متحده جهت مقابله با اقدامات 
بی  ثبات کننده ایران از جمله پشتیبانی از 
شبه نظامیان خشونتگرا ادامه می  دهیم.«

خزانه داری  وزیر  اینکه  درباره  یلن 
که  کرد  خواهد  این  برای  اقدامی  چه 
انقالب  پاسداران  سپاه  شود  مطمئن 
منافذ  از  بهره برداری  به  قادر  اسالمی 
سیستم بانکی بین المللی و یا شبکه های 
غیررسمی مانند سیستم »نیما« جهت 
تأمین بودجه ترور خارج از مرزهای خود 
نخواهد بود، پاسخ داد: »اطمینان می دهم 
که وزارت خزانه داری از نزدیک بر همه 
این مسائل تمرکز می کند. تالش های 
ایران برای فرار از تحریم ها و همچنین 
سوء استفاده از سیستم بانکی بین المللی 
و حمایت از تروریسم یک نگرانی جدی 
کدام  هر  تأیید  صورت  در  که  است 
خزانه داری  وزارت  کارکنان  اینها  از 
تالش  به  موجود  ابزارهای  همه  با 
پرداخت.« خواهد  آنها  با  مقابله  برای 

به  پاسخ  در  همچنین  یلن  جانت 
این پرسش که »آیا قبول دارید ایران 
در  تروریسم  حامی  دولت  بزرگترین 
این  با  »بله، من  است؟« گفت  جهان 

تعریف موافقم.«
همچنین از جانت یلن پرسیده شد 
با توجه به تحقیقاتی که شبکه اجرایی 
زمان  در   )FinCEN( مالی  جرائم 
دولت های اوباما و ترامپ انجام داده آیا 
موافقید که ایران یکی از حوزه های اصلی 

مسائل حقوقی پولشویی است؟
نامزد وزارت خزانه داری آمریکا پاسخ 
داد: بله، من معتقد هستم که ایران از 
حوزه های نگران کننده ی پولشویی است.

۱۷ ادامه در صفحه
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پیام شاهزاده رضا پهلوی درباره فرمان مرگبار 
واکسِن خامنه ای؛ دیگر بس است!

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی که روز 
ایران  به مردم  ۳۰ دی ماه 99 خطاب 
منتشر شد، ممنوعیت خرید واکسن های 
معتبر جهان از سوی علی خامنه ای رهبر 
اسالمی  جمهوری  مذهبی  و  سیاسی 
»جنایت برای ثروت« خواند که تالش 

می شود با »جهالت« توجیه شود.
شاهزاده رضا پهلوی مردم را تشویق 
بر  مبنی  خود  خواست  تا  است  کرده 
تهیه ی واکسن های معتبر را در همراهی 
با ایرانیانی که در خارج کشور در این راه 
تالش می کنند از هر راهی که می توانند 

با صدای بلند به گوش جهان برسانند.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:

با  برای ثروت، و توجیه آن  جنایت 
جهالت.

این بود فرمان مرگبارِ واکسِن خامنه ای!
هم میهنانم،

کیست که نداند واکسنی که باالترین 
مراجع علمی جهان تایید کرده اند برای 
لطمه زدن به مردم ایران ساخته نشده 

است.
و کیست که نداند تجویز واکسنی که 
با هیچ آزمایش شفاف بین المللی تایید 
نشده، فقط برای پر کردن جیِب بانِد فساِد 
والیت است، و به قیمِت مرِگ بی شماری 

از ایرانیان!

چنین فسادی هیچگاه با این بی  رحمی 
به جان مردم چنگ نزده بود.

این جنایت، عریان تر از آن است که 
بتوانند با تحمیق، آن را بپوشانند.

هم میهنان،
دیگر بس است.

راِه  کنترِل  که  رسیده  آن  وقت 
کمک  رسانی به مردم و واکسیناسیون 
درمانی  کادرِ  سپیدپوشاِن  به  عمومی، 

سپرده شود.
دلسوزی  هموطناِن  راستا،  این  در 
در حال مذاکره با نهادهای بین المللی 

هستند. برای به نتیجه رسیدن تالش 
با  را  این خواست  که  است  الزم  آنها، 
صدای بلند و از طریق کمپین های موثر 
رسانه های  و  اجتماعی،  شبکه  های  در 

فارسی و جهانی فراگیر کنیم.
برای  و  یکبار  می توانیم  هم  با  ما 
همیشه، سِد َطَمع و جهالِت والیت را 

بشکنیم.

رضا پهلوی
دی ماه ۱۳99
ژانویه 2۰2۱

جمهور،  رئیس  =آقای 
شما در کارزار انتخاباتی تان 
تأکید می کردید که سیاست 
بر  مبتنی  شما  جی  ر خا
و  بشر  حقوق  از  حمایت 
دموکراسی خواهد بود. این 
می توان  را  اصولی  دیدگاه 
مردم  جنبش  از  حمایت  با 
دموکراسی  برای یک  ایران 
سکوالر عملی کرد. مخالفان 
با  ایرانی که ما دائماً  شجاع 
آنها در ارتباط هستیم اغلب 
از ما می پرسند که چرا جهان 
ما  می گیرد؟  نادیده  را  آنها 
از شما می خواهیم در زمره 
مبارزه  که  نباشید  کسانی 
را  نیان  ایرا نه  شرافتمندا
همین  به  می گیرند.  نادیده 
منظور، درخواست ما از شما 
این است که سیاست ایران 
خود را بر اساس »ایستادن 
قرار   » ایران  مردم  کنار  در 

دهید.
=راه نهایی برای از بین 
تهدیدات  از  انبوهی  بردن 
اسالمی  جمهوری  توسط 
توانمندسازی  ایران،  در 
وجود  که  »میانه رو« هایی 
راه   نیست.  ندارند  خارجی 
حل نهایی برای پایان دادن 
به تهدید هسته ای، هرج و 
تروریسم  منطقه ای،  مرج 
گروگانگیری،  بین المللی، 
م  و ا مد ید  تهد  ، قتل ها
جنسیتی،  آپارتاید  جنگ، 
بشریت  علیه  یات  جنا و 
مردم  کنار  در  ایستادن 
مبارزات  مسیر  در  ایران 
دموکراسی  به  آنها  مستمر 

سکوالر است.

نامه »اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران« به جو بایدن:

 در کنار مردم ایران بایستید و از آنها »حمایت 
حداکثری« کنید!

پرزیدنت بایدن گرامی،
ریاست  سمت  به  شما  نتخاب  ا
جمهوری را تبریک می گوییم. ما این 
برای  ملی  »اتحادیه  طرف  از  را  نامه 
دموکراسی در ایران« که یک سازمان 
غیرانتفاعی ایرانی- آمریکایی، و نماینده 
فکری بخشی از جامعه  ایرانی- آمریکایی 
دموکراسی  و  حقوق  بشر  از  که  است 
برای شما  ایران حمایت می کنند،  در 
می نویسیم. ما این نامه را به این جهت 
نگارش کردیم تا شما را از وضعیت کنونی 
ایران تحت حکومت جمهوری اسالمی 
آگاه ساخته و گفتگو با کابینه شما را 

درباره سیاست ایران آغاز کنیم.
در پنج سال گذشته، فضای سیاسی 
تغییر  چشمگیری  طرز  به  ایران  در 
کرده است. گفتمان سیاسی غالب در 
میان جامعه ایران، دیگر با دوگانه کاذب 
»اصالح طلبان« و »اصولگرایان« تعریف 
نمی شود بلکه پس از چندین خیزش 
و اعتراضات ضد رژیم در بیش از 2۰۰ 
شهر و قتل  عام صد ها نفری که به دلیل 
خواسته پایان دادن به رژیم کشته شدند، 
رژیم،  این  از  فراتر  اکنون  ایران  مردم 
سکوالردموکراتیک چشم  آینده ای  به 

دوخته اند.
مردم ایران خواستار پایان دادن به این 
رژیم هستند زیرا آنها می دانند این رژیم 
غیرقابل اصالح است و جنایاتی که روزانه 
علیه بشریت مرتکب می شود به خاطر 
ماهیت ایدئولوژی شیطانی آن است و 
نه واکنشی به سیاست های بین المللی 

علیه رژیم.
از زنده سوزاندن تماشاگران سینما 
در   ۱۳۵6 سال  کشتار  در  رکس 
از  تا تسهیل و حمایت  انقالب  دوران 
نسل کشی سوریه و سیاست چهار دهه 
گروگانگیری، جمهوری اسالمی هرگز 
یک دولت عادی نبوده و نخواهد بود. 
همچنین از چهار دهه ترور مخالفین در 
برون  مرز گرفته تا حمایت همه جانبه از 
گروه های تروریستی و اقدامات هرج و 
مرج  طلبانه در خاورمیانه، نشان می دهد 
قابل  یک شریک  هرگز  رژیم  این  که 

اعتماد نخواهد بود.
آقای رئیس جمهور،

تأکید  انتخاباتی تان  کارزار  در  شما 
شما  خارجی  سیاست  که  می کردید 
و  بشر  حقوق  از  حمایت  بر  مبتنی 
دیدگاه  این  بود.  خواهد  دموکراسی 
اصولی را می توان با حمایت از جنبش 
مردم ایران برای یک دموکراسی سکوالر 
عملی کرد. مخالفان شجاع ایرانی که ما 
دائماً با آنها در ارتباط هستیم اغلب از 
ما می پرسند که چرا جهان آنها را نادیده 
می گیرد؟ ما از شما می خواهیم در زمره 
کسانی نباشید که مبارزه شرافتمندانه 
ایرانیان را نادیده می گیرند. به همین 
منظور، درخواست ما از شما این است که 
سیاست ایران خود را بر اساس »ایستادن 

در کنار مردم ایران« قرار دهید.
اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری 
اسالمی بدون شک ادامه خواهد یافت. 

در  شما  اینکه  از  =من 
انتخاباتی تان،  جریان کارزار 
پیشبرد  برای  را  تعهد خود 
دموکراسی و حقوق بشر در 
خارج از مرزهای آمریکا ابراز 
کردید، دلگرم شدم. با توجه 
فزاینده  شتاب  و  قدرت  به 
دموکراسی  خواهی  جنبش 
و حقوق بشر در کشور من، 
و  امید  هم میهنانم  ایران، 
همزمان  که  دارند  انتظار 
علیه  مبارزه شان  تداوم  با 
قرون  و  بی رحم  دیکتاتوری 
اسالمی،  وسطایی جمهوری 
شما و دولت تان در همبستگی 

با آنان بایستید.
به  پیامی  در  پهلوی  رضا  شاهزاده 
جو بایدن که امروز 2۰ ژانویه 2۰2۱ 
سوگند ریاست جمهوری خود را همراه 
با کاماال هریس معاون ارشد خود یاد 

کرد، برای وی آرزوی موفقیت نمود.
وی یادآوری کرد که ایرانیان امید و 
انتظار دارند که دولت وی در مبارزه آنها 
با دیکتاتوری قرون وسطایی جمهوری 

اسالمی در همبستگی با آنها بایستد.
متن کامل پیام شاهزاده رضا پهلوی 

به شرح زیر است:
جوزف  رییس جمهور  آقای  جناب 

آر. بایدن،
تحلیف تان  روز  در  بدین وسیله، 
متحده  ایاالت  رییس جمهور  مقام  به 
آمریکا، برای شما و دولت تان در مواجهه 

با چالش های فراوانی که آمریکا و جهان 
موفقیت  آرزوی  است،  روبرو  آنها  با 

می کنم.
من از اینکه شما در جریان کارزار 
انتخاباتی تان، تعهد خود را برای پیشبرد 
از  دموکراسی و حقوق بشر در خارج 
دلگرم  کردید،  ابراز  آمریکا  مرزهای 
شدم. با توجه به قدرت و شتاب فزاینده 
جنبش دموکراسی  خواهی و حقوق بشر 
در کشور من، ایران، هم میهنانم امید 
تداوم  با  همزمان  که  دارند  انتظار  و 

مبارزه شان علیه دیکتاتوری بی رحم و 
قرون وسطایی جمهوری اسالمی، شما و 
دولت تان در همبستگی با آنان بایستید.

این است که  آرزوی صمیمانه من 
و  صلح  با  همراه  شما،  تصدی  دوره 
جامعه  و  آمریکا  مردم  برای  کامیابی 

بین المللی باشد.

با احترام،
رضا پهلوی

2۰ ژانویه 2۰2۱

پیام شاهزاده رضا پهلوی به جو بایدن:  
ایرانیان امیدوارند در مبارزه با دیکتاتوری 

جمهوری اسالمی در همبستگی با آنان بایستید!

ویدئو

۱۷ ادامه در صفحه

با  اسالمی  جمهوری   =
دو  از  بیش  پرداخت  عدم 
سال حق عضویت به سازمان 
ملل متحد بدهی ایران به این 
نهاد بین المللی را به رقم 16 
و 298  هزار  و 2۵1  میلیون 

دالر آمریکا رسانده است.
رت  وزا سخنگوی   =
اسالمی  جمهوری  خارجه 
می گوید سازمان ملل ساز و 
کاری تعریف کند تا این بدهی 
از منابع مسدود شده در کره 

جنوبی پرداخت شود.
کومور،  لیبی،  =نیجر، 
مرکزی،  آفریقای  جمهوری 
سومالی،  جنوبی،  سودان 
زیمبابوه  و  کنگو  پرنسیب، 
عمدتًا  کشورهای  دیگر 
در  که  هستند  آفریقایی 
از دست دادن  با  ایران  کنار 
در مجمع عمومی  رأی  حق 

سازمان ملل روبرو شده اند.
=با اینکه پیشتر دییرکل 
تقاضای  با  ملل  سازمان 
بر  مبنی  اسالمی  جمهوری 
پرداخت حق عضویت با ارزی 
آمریکا موافقت  از دالر  غیر 
سال  پایان  تا  اما  بود  کرده 
2۰2۰ همچنان پرداخت نشده 

باقی ماند.
مجمع  در  را  خود  رای  حق  ایران 
عمومی سازمان ملل به دلیل بدهی از 
دست داد. بدهی ایران به دلیل پرداخت 
ملل  سازمان  در  عضویت  نشدن حق 
متحد معادل ۱6 میلیون و 2۵۱ هزار و 

29۸ دالر آمریکاست.
سازمان  دبیرکل  گوترش  آنتونیو 
ملل متحد در نامه ای به ولکان بوزکر 
رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی 
سازمان ملل نوشت که ۱۰ کشور، از 
جمله ایران، به دلیل عدم پرداخت حق 
عضویت نباید در مجمع عمومی حق 

رأی داشته باشند.
جمهوری اسالمی با پرداخت نکردن 
بیش از دو سال پیاپی حق عضویت در 
سازمان ملل متحد ۱6 میلیون و 2۵۱ 
هزار و 29۸ دالر آمریکا بدهکاری برای 
ایران در این سازمان به بار آورده است.

بر اساس نامه دبیرکل سازمان ملل، 
بیشترین  کشور   ۱۰ بین  در  ایران 
بدهکاری و نیجر نیز کمترین بدهی را 
به این سازمان دارد که معادل هفت هزار 

از دست دادن حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل؛ 
جمهوری اسالمی حتا با ارز غیردالری هم 

حق عضویت را نپرداخت

دالر برای این کشور برآورد شده است.
آفریقای  جمهوری  کومور،  لیبی، 
سومالی،  جنوبی،  سودان  مرکزی، 
دیگر  زیمبابوه  و  کنگو  پرنسیب، 
کشورهای عمدتاً آفریقایی هستند که 
در کنار ایران از ۱۳ ژانویه 2۰2۱ برابر 
با 2۴ دی ۱۳99 با از دست دادن حق 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  رأی 

روبرو شده اند.
طبق ماده ۱9 منشور ملل متحد، هر 
کشور عضو در صورتی که حق عضویت 
سال  دو  از  بیش  مدت  برای  را  خود 
پرداخت نکند، حق رای خود را در مجمع 
عمومی سازمان ملل از دست می دهد.

در تبصره ماده ۱9  تأکید شده که 
اگر سازمان ملل تشخیص دهد عدم 
پرداخت حق عضویت کشورها خارج 
کشور  کنترل  و  اختیارات  حیطه  از 
می تواند  سازمان  این  است  مقروض 
رأی  تعلیق حق  از  را  مقروض  کشور 

مستثنی کند.
مقامات جمهوری اسالمی به دنبال 
این هستند که با اشاره به تحریم های 
ایاالت متحده علیه جمهوری اسالمی، 
از این تبصره استفاده و حق رأی ایران 
در مجمع عمومی سازمان ملل را حفظ 

کنند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت 
در  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور 
واکنش به درخواست تعلیق حق رأی 
ایران از سوی آنتونیو گوترش، مدعی 
شده که تحریم ها مانع از پرداخت حق 
عضویت ایران به سازمان ملل شده است: 
»جمهوری اسالمی ایران در سال های 
اخیر به رغم محدودیت های ناشی از 
متحده،  ایاالت  یکجانبه  تحریم های 
همواره با استفاده از معدود کانال های 
به  خود  عضویت  حق  مالی،  انتقال 
سازمان ملل را پرداخته کرده است.«

»آخرین  که  افزوده  خطیب زاده 
پیشنهاد کشورمان در این باره تأدیه این 
بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود 

شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل 
که  است  بوده  مرکزی  بانک  مجوز  با 
توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال 
مذاکره و هماهنگی های الزم می باشد.«

سخنگوی وزارت امور خارجه افزوده 
است: »جمهوری اسالمی ایران اصرار 
دارد که به خاطر تعدیات قبلی آمریکا 
ایران،  المللی  بین  های  دارایی  به 
سازمان ملل برای انتقال حق عضویت 
واسطه«  »بانک  طریق  از  کشورمان 
آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان 
امنیت مسیر انتقال را تضمین کند.«

این در حالیست که جمهوری اسالمی 
پیشتر از سازمان ملل خواسته بود که 
به دلیل تحریم های ایاات متحده این 
امکان را داشته باشد تا حق عضویت 
خود را به ارز دیگری غیر از دالر آمریکا 
پرداخت کند. این درخواست در سال 
2۰۱9 با موافقت دبیرکل سازمان ملل 
بدهی ۱6  ایران  تا  شد  مقرر  و  روبرو 
میلیون و ۴۴ هزار و 6۱9 دالری خود 
را بر پایه ارز دیگری پرداخت کند ولی 
با وجود این مطابق اعالم اخیر سازمان 
ملل این مبلغ همچنان تا پایان سال 

2۰2۰ پرداخت نشده است.
حق عضویت کشورها در سازمان ملل 
متحد رقمی ثابت برای همه کشورها 
نیست و بر پایه برآورد تولید ناخالص 
گرفتن  نظر  در  البته  و  آنها  داخلی 
بدهی خارجی و درآمد سرانه کشورها 

محاسبه می شود.
 ۰.۱۸6 ایران  ساالنه  عضویت  حق 
ملل  سازمان  ساالنه  بودجه  از  درصد 
طی  که  می دهد  تشکیل  را  متحد 
 ۵.۵ از  بیش  کمی  اخیر  سال های 

میلیون دالر بوده است.
بیشترین رقم حق عضویت پرداختی 
به سازمان ملل متحد از سوی ایاالت 
درصد   22 که  است  آمریکا  متحده 
شامل  را  سازمان  این  ساالنه  بودجه 
می شود و چین با سهم ۱2 درصدی 

در جایگاه دوم قرار دارد.
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)رضا مقصدی(

امسال هم گذشت.
باز آن نبوده ای که دلم می خواست.

در این زماِن تلخ
از تو، به اِستعاره، سخن گفتم.

ای همنشیِن خنده ی خورشیِد
 شادمان!

در ظلمِت بلندترین یلدا
تنها، من از ستاره، سخن گفتم.

عفو بین الملل: از تو، به استعاره، سخن گفتم
توقف چرخه  

خونریزی 
جمهوری 

اسالمی در 
اعتراضات 

خیابانی مستلزم 
اقدامات

بین المللی است
بین الملل  عفو  =سازمان 
اسالمی  جمهوری  می گوید 
 96 دی ماه  اعتراضات  در 
که  را  نفری   2۵ از  بیش 
کرده،  اعالم  قوه قضاییه 

کشته است.
می گوید  سازمان  =این 
انجام  از  حکومت  تنها  نه 
درباره  کیفری  تحقیقات 
حقوق  تخلفات  و  جرائم 
نیروهای  توسط  بشری 
امنیتی در جریان اعتراضات 
خانواده  بلکه  زده،  باز  سر 
و  تهدید  مورد  را  قربانیان 
قرار  ارعاب  و  اذیت  و  آزار 
اعتراض  از  را  آنها  تا  داده  

علنی باز دارد.
حقوق  سازمان  =این 
»مصونیت  می گوید:  بشری 
نیروهای امنیتی از پیگرد و 
خاموش  واکنش  و  مجازات 
مقام های  جهانی،  جامعه 
ایرانی را جسورتر کرد تا در 
بعدی  سراسری  اعتراضات 
به  اقدام   ،1398 آبان  در 
غیرقانونی  استفاده  تشدید 
از قوای قهریه مرگبار کنند 
و صدها کشته بجا بگذارند.«
این  گزارش  اساس  =بر 
بشری،  حقوق  سازمان 
معترض،  یک  دست کم 
امرداد  در  صالحی  مصطفی 
1399 در ارتباط با اعتراضات 
دی 1396 اعدام شد و پنج 
معترض دیگر از جمله محمد 
صالحی،  مهدی  بسطامی، 
هادی کیانی، عباس محمدی 
در  همچنان  نظری  مجید  و 

معرض خطر اعدام هستند.
سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای 
توقف چرخه خونریزی  توسط مقام های 
را  خیابانی  اعتراضات  زمان  در  ایرانی 
خواند  بین المللی  اقدامات  مستلزم 
کار  و  ساز  یک  تأسیس  خواستار  و 
تحقیقاتی بین المللی و مستقل توسط 
شورای حقوق بشری سازمان ملل برای 
بررسی وقایع اعتراضات آبان ۱۳9۸ و 
اقدامات سرکوبگرانه ی مقامات جمهوری 

اسالمی شد.
سازمان عفو بین الملل در سومین سالگرد 
اعتراضات سراسری دی ماه سال ۱۳96 با 
صدور بیانیه ای خواستار اجرای عدالت در 
حق کشته شدگان از جمله کودکان در 
اعتراضات شد که توسط نیروهای امنیتی 

در سراسر ایران کشته شدند.
این سازمان همچنین ضمن یادآوری 
معترض  هزاران  خودسرانه  بازداشت 
ارتکاب شکنجه  اعتراضات،  در جریان 
و سایر رفتارهای غیرانسانی، بیرحمانه 
بازداشت شدگان،  علیه  تحقیرآمیز  و 
جان باختن تعدادی از بازداشت شدگان 
در شرایط مشکوک، و صدور یا اجرای 
حکم اعدام برای تعدادی از معترضان به 
دنبال محاکمه های به غایت ناعادالنه، 
همبستگی خود با قربانیان را در مسیر 

حقیقت یابی و دادخواهی اعالم کرد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ی خود 
از  با گذشت سه سال  متذکر شد که 

سرکوب  مرگبار دی ماه ۱۳96، مقام های 
تحقیقات کیفری حتا  انجام  از  ایرانی 
درباره ی یک مورد از مجموعه ی جرائم 
و تخلفات حقوق بشری ارتکاب یافته 
توسط نیروهای امنیتی چه در جریان 
اعتراضات و چه در پی آن سر باز زده اند.

عفو  سازمان  نیه ی  بیا اساس  بر 
بین الملل این جرائم و تخلفات شامل 
»کشتارهای ناقض قوانین بین المللی، 
و  شکنجه  قهری،  ناپدیدسازی های 
غیرانسانی  بیرحمانه،  رفتارهای  سایر 
و تحقیرآمیز، اعدام حداقل یک نفر از 
معترضان اعتراضات دی ۱۳96 و صدور 
حکم اعدام برای چندین معترض دیگر 
به دنبال محاکمه های به غایت ناعادالنه 

می شود.«
این سازمان در بیانیه ی خود همچنین 
دیرینه  الگوی  با  »همسو  که  آورده 
مسئوالن  حکومتی،  الپوشانی  و  انکار 
خانواده های قربانیان را مورد تهدید و 
آزار و اذیت و ارعاب قرار داده اند تا آن ها 

را از اعتراض علنی باز دارند.«
عالوه بر این، مقامات جمهوری اسالمی 
»با طرح اظهارات خالف واقع و تهیه 
که  کرده اند  تبلیغاتی سعی  فیلم های 
گسترده  استفاده ی  با  مرتبط  حقایق 
غیرقانونی از سالح گرم توسط نیروهای 
امنیتی علیه معترضانی که تهدید آنی 
مرگ یا آسیب جدی را متوجه کسی 
و  کنند  تحریف  و  انکار  بودند،  نکرده 
»اغتشاش گران« مسلح و همدست با 
»دشمنان« جمهوری اسالمی ایران را 
به عنوان عامالن کشتار معرفی کنند.«

دی ماه   2۴ در  قوه قضاییه  سخنگوی 
در  نفر   2۵ که  کرد  اعالم    ۱۳96
جریان اعتراضات کشته شدند، اما عفو 
تعداد  که  می دهد  احتمال  بین الملل 

واقعی کشته شدگان بیشتر باشد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود 
امنیتی  نیروهای  می گوید: »مصونیت 
از پیگرد و مجازات و واکنش خاموش 
را  ایرانی  مقام های  جهانی،  جامعه 
جسورتر کرد تا در اعتراضات سراسری 
بعدی در آبان ۱۳9۸، اقدام به تشدید 
استفاده غیرقانونی از قوای قهریه مرگبار 

کنند و صدها کشته بجا بگذارند.«

۱۷ ادامه در صفحه

برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب »تهران« 
!»COMING SOON« :با وبسایتی که باال نمی آید

=برگزارکنندگان هر بار با 
وعده  اطالعیه هایی  انتشار 
و  وبسایت  فنی«  »ارتقاء 
تا  را  آن  دوباره  راه اندازی 
منتشر  را  دیگر  ساعاتی 

می کنند!
=نخستین تجربه وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
برگزاری نمایشگاه مجازی با 
این ناکارآمدی و باال نیامدن 
وبسایت آنهم فقط با کلیک 
چند بازدیدکننده، برگزاری 
دیگر  جشنواره های  آنالین 
جدی  تردیدهای  با  نیز  را 

روبرو کرده.
درحالی  =حکومت 
الکترونیک  انتخابات  وعده 
اسالمی  ریاست جمهوری 
یک  اداره  از  که  می دهد  را 
کتاب  نمایش  وبسایت 

ناتوان است!
می گویند  =کارشناسان 
خرج  برای  ارشاد  وزارت 
یکی   1399 بودجه  کردن 
و  نمایشگاه  دیگری  از  پس 
»دهه  در  مجازی  جشنواره 
تا  می کند  برگزار  فجر« 
را  عوامل اش  و  خود  جیب 

پُر کند.
کتاب  مجازی  نمایشگاه  نخستین 
کرده  کار  به  آغاز  حالی  در  »تهران« 
بنیادی وبسایت  که مشکالت فنی و 
اعتراض  آن،  کتاب  خرید  و  بازدید 
بازدیدکنندگان  و  ناشران  گسترده ی 
دنبال  به  اجتماعی  شبکه های  در  را 

داشته است.
وبسایت نمایشگاه کتاب کار نمی کند

با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
به  تصمیم  ُکرونا  ویروس  شیوع  بروز 
و  ادبی  جشنواره های  تمام  برگزاری 
انقالب  پیروزی  مناسبت  به  هنری 
اسالمی )موسوم به دهه فجر( گرفته 
است که نمایشگاه کتاب »تهران« به 
 2۴« آنالین  نمایشگاه  اولین  عنوان 
بهمن ماه شروع شده  اول  از  ساعته« 
ادامه  بهمن  ماه  تا ششم  است  قرار  و 

پیدا کند.
بود  قرار  »تهران«  کتاب  نمایشگاه 
شیوع  اما  شود  برگزار  فروردین ماه 
ویروس ُکرونا مانع شد و حتا اخباری 
در  شد.  منتشر  نیز  آن  لغو  بر  مبنی 
تصمیم  مسئول  مقامات  نهایت 
کتاب  نمایشگاه  از  تبعیت  با  گرفتند 
آنالین  برگزاری  به  اقدام  فرانکفورت 
تخفیف  ارائه  با  و  کنند  نمایشگاه 
ناشران  کتاب های  برای  2۰درصدی 
کتاب های  برای  ۵۰درصد  و  داخلی 
ناشران خارجی مخاطب جذب کنند.

و  فرهنگ  وزارت  نظر  مورد  شیوه 
ارشاد اسالمی برای برگزاری نمایشگاه 

که  است  اینگونه  »تهران«  کتاب 
مراجعه کنندگان به وبسایت نمایشگاه 
پیدا  را  خود  نظر  مورد  کتاب های 
و  می دهند  خرید  سفارش  می کنند، 
با همکاری شرکت پُست به  کتاب ها 
روندی  می شود.  ارسال  آنها  نشانی 
چون  وبسایت هایی  آنچه  به  شبیه 
آمازون، کتابفروشی ها و انتشاراتی های 

دنیا سال هاست در پیش گرفته اند.
هنری  و  فرهنگی  کارشناسان 
و  فرهنگ  وزارت  معتقدند 
و  جشنواره ها  این  اسالمی  ارشاد 
صرفا  را  فجر«  »دهه  نمایشگاه های 
برای خرج کردن بودجه ای که دریافت 
کرده و به جیب زدن میلیاردها تومان 
از کنار این برنامه ها به صورت مجازی 
برنامه ها  این  درواقع  می کند.  برگزار 
قطعا  ولی  ندارد  آب  مردم  برای  اگر 
برای ارشادی ها و عوامل این وزارتخانه 
برگزاری  بودجه  اینکه  گو  دارد.  نان 
در  که  »تهران«  کتاب  نمایشگاه 
راه اندازی یک وبسایت خالصه شده، 
تومان  میلیون   ۴2۰ و  میلیارد   2۳

برآورد شده است.
و  بازدیدکنندگان  که  آنگونه  اما 
می کنند،  گزارش  کتاب  ناشران 
این  شروع  اولیه  ساعات  همان  از 
»نخستین  عنوان  که  نمایشگاه 
یدک  را  کتاب«  مجازی  نمایشگاه 
فروش  و  بازدید  وبسایت  می کشد، 
بسیار ُکند و به سختی باال می آید و 
همراه با مشکالت فنی پس از ساعاتی 

از دسترس خارج شده است.
برگزارکنندگان نیز هر بار با انتشار 
فنی«  »ارتقاء  وعده  اطالعیه هایی 
تا  را  آن  دوباره  راه اندازی  و  وبسایت 
ساعاتی دیگر منتشر می کنند! اکنون 
و  فرهنگ  وزارت  تجربه  نخستین 
نمایشگاه  برگزاری  در  اسالمی  ارشاد 
باال  و  ناکارآمدی  این  با  مجازی 
کلیک  با  فقط  آنهم  وبسایت  نیامدن 
آنالین  برگزاری  بازدیدکننده،  چند 
جشنواره های دیگر را نیز با تردیدهای 

جدی روبرو کرده است.
روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات 
استقبال  »موج  اطالعیه ای  در  ایران 
خریداران  و  بازدیدکنندگان  گسترده 
مجازی  نمایشگاه  این  از  کتاب« 
اعالم  فنی  مشکالت  بروز  باعث  را 

کرده و از مردم خواسته تا »با توجه 
خرید،  و  بازدید  بودن  ساعته   2۴ به 
مراجعه به سایت را به روزهای آینده 

و ساعت های مختلف موکول کنند.«
این ادعا در حالیست که در واقعیت 
جمعیت  نیز  عادی  شرایط  در  و 
که  نیست  چندان  ایران  کتابخوان 
چنان به وبسایت هجوم بیاورند که آن 

را با ترافیک روبرو کنند!
چنانکه معلوم است وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی توانایی مدیریت یک 
وبسایت و فراهم آوردن زیرساخت های 
نمایشگاه  برگزاری یک  برای  مناسب 
نسخه  یک  حتا  و  ندارد  را  مجازی 
گاه  نمایشگاه که  این  برای  پشتیبان 
یدک  نیز  را  »بین المللی«  عنوان 

می کشد، در نظر نگرفته است.
کتاب  نمایشگاه  برگزاری  وضعیت 
که  است  گونه ای  به  اکنون  تهران 
به  متعدد  اطالعیه های  انتشار  با 
توصیه  وبسایت  بازدیدکنندگان 
وبسایت  وارد  ساعتی  چه  می کنند، 
بازدید  آن  از  ساعتی  چه  یا  شوند 
رخ  حالی  در  افتضاح  این  نکنند! 
انتشاراتی ها  از  بسیاری  که  داده 
می گویند، تبلیغات نمایشگاه محدود 
مجازی  فضای  در  اطالع رسانی  به 
در  و  شده  اجتماعی  شبکه های  و 
سطح شهر نشانی از برگزاری چنین 
بنابراین  نمی شود.  دیده  نمایشگاهی 
کردن  روبرو  و  کاربران  هجوم  ادعای 
وبسایت با ترافیک شدید که سبب از 
دسترس خارج شدن آن شود بیشتر 

به شوخی شباهت دارد!
وبسایت  شدن  خارج  دسترس  از 
کاربران  واکنش  »کتاب«  نمایشگاه 
داشته  دنبال  به  را  مجازی  فضای 
است. واکنش ها مجموعه ای انتقادی، 
تمسخر  همچنین  و  گالیه آمیز 
و  فرهنگ  وزارت  مقامات  ادعاهای 
ارشاد اسالمی است. یک کاربر توئیتر 
نوشته، هرگز فکر نمی کردم که بازدید 
از یک وبسایت بیشتر از حضور در یک 

نمایشگاه وقت گیر باشد!
در  را  وبسایت  خرابی  کاربر  یک 
اشاره ای طعنه آمیز با ریزش سقف یکی 
نمایشگاه  از  دوره  یک  در  غرفه ها  از 
مقایسه  باران  بارش  از  پس  »تهران« 

کرده و نوشته، ...

جمهوری  که  نوشت  بین الملل  عفو 
مرگبار  سرکوب  از  »پس  اسالمی 
اعتراضات دی ۱۳96 با استفاده فزاینده 
از مجازات اعدام به عنوان سالحی برای 

سرکوب سیاسی« نیز بهره برده است.
حقوق  سازمان  این  گزارش  براساس 
بشری، دستکم یک معترض، مصطفی 
صالحی در امرداد ۱۳99 در ارتباط با 
اعتراضات دی ۱۳96 اعدام شد و پنج 
معترض دیگر از جمله محمد بسطامی، 
عباس  کیانی،  هادی  صالحی،  مهدی 
در  نظری همچنان  و مجید  محمدی 

معرض خطر اعدام هستند.
در  بی سابقه  اقدامی  »در  همچنین 
دهه های اخیر، مقامات همچنین روح اهلل 
زم، روزنامه نگار مخالف را در آذر ۱۳99 
در ارتباط با کانال تلگرامی پرمخاطب 
وی »آمد نیوز« که مقام ها معتقد بودند 
موجب تحریک اعتراضات دی ماه ۱۳96 

شده بود، اعدام کردند.«
عفو بین الملل با تأکید بر اینکه »چرخه 
خونریزی توسط مقام های ایرانی نباید 
امر  این  باشد«،  امکان استمرار داشته 
را »به عهده جامعه جهانی« دانسته که 
»مقام های ایرانی را تحت فشار قرار دهند 
تا رویه مکرر استفاده غیرقانونی از قوای 
قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات را 

متوقف کنند«.
بین الملل  عفو  سازمان  بیانیه  این  در 
راستا خواستار »تاسیس یک  این  در 
سازوکار تحقیقاتی بین المللی و مستقل 
توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل 
آبان  اعتراضات  وقایع  بررسی  برای 
سرکوب گرانه ی  اقدامات  و   ۱۳9۸
سطح  »به  که  شد  ایرانی«  مقام های 
بی سابقه ای از زمان دهه ی 6۰ شمسی 

رسید.«
در دی ماه ۱۳96 )اواخر دسامبر 2۰۱۷ 
تا اواسط ژانویه 2۰۱۸(، هزاران نفر در 
بیش از ۱۰۰ شهر در سراسر ایران به 
فساد،  فقر،  علیه  تا  آمدند  خیابان ها 
اعتراض  استبداد  و  سیاسی  سرکوب 
در  اعتراضاتی  مقطع،  آن  در  کنند. 
این مقیاس از زمان اعتراضات پس از 
انتخابات مناقشه آمیز ریاست جمهوری 
سال ۱۳۸۸ در ایران مشاهده نشده بود.
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= ایران تالش می کند جو 
اتمی  توافق  برای  را  بایدن 

تحت فشار قرار دهد.
هندرسون  =سایمون 
تحلیلگر مؤسسه »سیاست 
خاور نزدیک« در واشنگتن: 
اولین  احتماالً  اتمی  مسئله 
آزمون سیاست خارجی دولت 
بایدن است. در نهایت آمریکا 
دست باال را در این موضوع 
دارد اما ایران هم ثابت کرده 
ضعف  موضع  از  حتا  هنوز 
می تواند بهترین بازی ممکن 

خود را انجام دهد.
مثلث شکل  =پهپادهای 
طرف  دو  در  باله  دو  دارای 
شبیه  کاماًل  این  هستند. 
ح  صطال ا به  ی  ها د پهپا
»دلتا« است که در حمله به 
عربستان  نفتی  تأسیسات 

استفاده شدند.
موشکی-  رزمایش  برگزاری  دنبال  به 
نقالب  ا ن  ا ر پاسدا ه  سپا پهپادی 
اعظم۱۵«  »پیامبر  عنوان  با  اسالمی 
دهای  پهپا نوشت  آسوشیتدپرس 
انتحاری مورد استفاده در این رزمایش 
که  است  پهپادهایی  مشابه  بسیار 
نفتی  تاسیسات  به   2۰۱9 سپتامبر 
آرامکو عربستان سعودی حمله کردند.

به  حمله  از  پس  حوثی  شبه نظامیان 
تأسیسات نفتی آرامکو مسئولیت آن را 
قبول کردند اما جمهوری اسالمی منکر 
دخالت در این حمله شد. با این حال 
عربستان  آمریکا،  نظامی  کارشناسان 
که  معتقدند  ملل  سازمان  و  سعودی 
این هواپیماهای بدون سرنشین منشاء 

ایرانی داشتند.
تصمیم سپاه پاسداران برای استفاده از 
پهپاد در این رزمایش در کنار یکسری 
رژیم  که  حالیست  در  موشکی  مانور 

آسوشیتدپرس: پهپادهای انتحاری رزمایش 
سپاه پاسداران شبیه پهپادهای مهاجم به 

تأسیسات نفتی عربستان هستند

ایران تالش می کند جو بایدن را برای 
توافق اتمی تحت فشار قرار دهد. بایدن 
گفته آمریکا می  تواند دوباره به برجام 

برگردد.
مؤسسه  تحلیلگر  هندرسون  سایمون 
»سیاست خاور نزدیک« در واشنگتن 
می  گوید »مسئله اتمی احتماالً اولین 
بایدن  دولت  خارجی  سیاست  آزمون 
را  باال  دست  آمریکا  نهایت  در  است. 
در این موضوع دارد اما ایران هم ثابت 
کرده هنوز حتا از موضع ضعف می تواند 
بهترین بازی ممکن خود را انجام دهد.«

تهران اخیراً یک نفتکش کره جنوبی 
اورانیوم  غنی سازی  و  کرد  توقیف  را 
را نزدیک به سطحی رساند که برای 
ساخت تسلیحات نیاز است و آمریکا 
هواپیمابر  ناو   ،B-52 افکن  های  بمب 
زیردریایی  یک  و  نیمتز«  »یواس  اس 
هسته  ای را برای بازدارندگی در آخرین 
روزهای حضور ترامپ در کاخ سفید به 

منطقه اعزام کرد.
آسوشیتدپرس با استناد به ویدئوهایی 
که از رزمایش سپاه پاسداران منتشر 
که  می  رسد  نظر  به  می  نویسد  شده 
باله  دو  دارای  مثلث شکل  پهپادهای 
در دو طرف هستند. این کاماًل شبیه 
پهپادهای به اصطالح »دلتا« است که 
در حمله به تأسیسات نفتی »بقیق« 
و    2۰۱9 سپتامبر  در  »خریص«  و 
همچنین حمله به خط لوله مهم شرق 
و غرب عربستان سعودی در مه 2۰۱9 

استفاده شده اند.
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل 
در   )2۰2۰ )ژوئن   99 خرداد  متحد 
یک گزارش رسمی به اعضای شورای 
امنیت سازمان ملل متحد اعالم کرد 
که موشک های به کار رفته در حمله 
به تاسیسات نفتی و فرودگاه بین المللی 

عربستان »منشاء ایرانی« داشتند.
سپاه پاسداران می  گوید در این رزمایش 
 »۱۴۱ و   ۱6۱ »شاهد  پهپادهای  از 
استفاده  فوجی«  به صورت »عملیات 
روی  مدت  هاست  سپاه  است.  کرده 
عملیات انتحاری با پهپادها و قایق  ها 

سرمایه  گذاری 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
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ادامه دارد

به راه  انتخابات  ماشین  به هرحال 
افتاده و تب انتخابات همه را گرفته 
ارتباطی  این زمان شبکه  بود و در 
بیست  تمام  در  بود.  شده  برقرار 
مربوط  گزارشات  ساعت  چهار  و 
تعداد  و  انتخابات  کار  پیشرفت  به 
کارت های الکترال که هر روز برای 
افراد صادر  طرفداران احزاب وسایر 
می گردید به مرکز گزارش می شد. 
چون احزاب برای این که حساب کار 
به دستشان باشد طرفداران خود را 
دسته دسته به فرمانداری ها که محل 
کار انجمن ها بود می بردند و کارت 
تقریباً  بنابراین  الکترال می گرفتند، 
معلوم بود که در هر حوزه چه تعداد 
کارت الکترال برای طرفداران کدام 
حزب صادر گردیده و اگر افرادی جدا 
از گروههای حزبی مراجعه می کردند 
تعداد آنها را تحت عنوان غیر حزبی 
این  کلیه  می نوشتند.  گزارش  در 
گزارشات که از سراسر کشور از طرف 
فرمانداری ها و سایر مأمورین که به 
به  بودند  شده  اعزام  مختلف  نقاط 
مرکز می رسید، هر شب تنظیم شده 
و در چهار نسخه آماده می شد که 
اول وقت هر روز به طور محرمانه برای 
آقای نخست وزیر  و دبیر کل حزب 
ایران نوین و دبیر کل حزب مردم و 
دفتر من ارسال می گردید. بنابراین 
در طول زمان انتخابات هر اتفاقی که 
در هر نقطه پیش می آمد فوراً مورد 
اقدامی دربارۀ  توجه واقع می شد و 
آن صورت می گرفت. به عنوان مثال، 
گزارش رسید که فرماندار خرمشهر 
از حالت بی طرفی خارج شده و به نفع 
حزب ایران نوین اقداماتی انجام داده 
و  از رسیدگی  بالفاصله پس  است. 
اطمینان از این که گزارش صحیح 
تلگرافاً  خرمشهر  فرماندار  است، 
برکنار و فرد بیطرفی به جای او اعزام 
شد و نهایت کوشش به عمل می آمد 
بیطرفی  از حالت  وزارت کشور  که 

خارج نشود.
شاهدخت  واالحضرت  روز  یک 
یک  گفتند  و  کردند  تلفن  فاطمه 
که  ملک یونان  به نام  هست  آقایی 
من  و  می کند  ساختمانی  کارهای 
این شخص را می شناسم. مرد بسیار 
درست و شایسته ای است و خیال 
دارد وکیل شود و می گوید در میان 
دارد  مناسبی  بسیار  زمینۀ  ارامنه 
ولی عده ای هستند که با او دشمنی 
من  و  می کنند  کارشکنی  و  دارند 
فقط می خواستم خواهش کنم که 
اذیت  را  او  که  باشید  مراقب  شما 
از  را  یونان  ملک  آقای  من  نکنند. 
زمان تحصیل می شناختم که جوانی 
ورزشکار، فوتبالیست و در بین جوانان 
محبوبیت داشت. به واالحضرت عرض 
کردم که طبق دستور اعلیحضرت، 
در  که  نیست  مجاز  کشور  وزارت 
مورد کاندیداها دخالتی داشته باشد. 
اطمینان می دهم که اگر آقای ملک 
یونان فعالیت کرده و در میان ارامنه 
باشد،   داشته  رأی  کافی  به اندازۀ 
ولی  شد  خواهد  انتخاب  مسلماً 
باید بداند که ما نمی توانیم برای او 
از صندوق  را  او  و  تهیه کنیم  رأی 
دربیاوریم. پس از شنیدن این جواب، 
واالحضرت فاطمه با حالت عصبانی 
گفتند خیلی خوب و تلفن را قطع 

کردند.
ارامنه، جوان دیگری هم  در بین 
بود که تحصیالت خود را در رشتۀ 
به  و  انجام داده  آمریکا  پزشکی در 
ایران مراجعت کرده بود. این شخص 
هم که با دکتر شاهقلی وزیر بهداری 
شدن  وکیل  برای  داشت  دوستی 
فعالیت می کرد و مانند کاندیداهایی                                                             
که در آمریکا می خواهند در انتخابات 
به راه  تبلیغات زیادی  شرکت کنند 
انداخته بود و هر شب در روزنامه ها 
ولی  می  شد  دیده  او  نام  و  عکس 
دولت دربارۀ وکیل ارامنه نظر خاصی 
جامعۀ  که  را  کسی  هر  و  نداشت 
دولت  برای  می کرد  انتخاب  ارامنه 

قابل قبول بود.
یعنی  دولت،  از  =منظور شما 
وزارت کشور یا دستگاههای دیگر 

مثال ساواک؟
ـ من از کار ساواک اطالع نداشتم 
و اگر هم آنها   نظری داشتند به ما 
نمی گفتند ولی از نظر دولت، مأمور 
برگذاری انتخابات، وزارت کشور بود 
و نخست وزیر هم چیزی در این مورد 
نگفته بود. به هرحال دستور این بود 
که وزارت کشور بیطرفانه انتخابات را 
انجام دهد و حاال اگر احیاناً ساواک 
در  اشخاص  بعضی  موفقیت  برای 
انتخابات، به طور محرمانه کاری کرده 

باشد، من از آن بی اطالع هستم.
به هر حال، از آقای ملک یونان دیگر 
خبری نشد و کارها جریان عادی داشت 
تا این که چند روز به روز رأی گیری 
مانده آقای نخست وزیر تلفن کردند و 
خواستند به فوریت به دفترشان بروم. در 
موقع ورود به دفتر ایشان، دیدم تیمسار 
سپهبد نصیری  رئیس سازمان امنیت و 
آقای عطاءاهلل خسروانی دبیر کل حزب 

ایران نوین نیز در آنجا حضور دارند.
نصیری  تیمسار  گفتند  هویدا  آقای 
در  می دهد  نشان  که  دارند  اطالعاتی 
نزدیکی  اردبیل که در  انتخابیۀ  حوزۀ 
مرز شوروی است پیش بینی می شود 
که بین طرفداران آقای دکتر عبدالرضا 
عدل طباطبائی کاندیدای حزب ایران 
نوین و طرفداران یک کاندیدای محلی 
که از طرف حزب مردم اعالم شده زد و 
خوردهای شدید اتفاق بیفتد و احتمال 
می رود برای برقراری آرامش، تیراندازی 
این  از  و  شوند  کشته  کسانی  و  شده 
بابت جای نگرانی است. حاال خواستیم 
بدانیم شما چکار می توانید بکنید و آیا 
می توانید انتخابات آن نقطه را متوقف 
کنید؟ تصادفاً من آقای عبدالرضا عدل 
طباطبایی را می شناختم و از کالس اول 

ابتدایی با او بر سر یک میز می نشستم 
و با هم دوستی داشتیم. لذا گفتم من 
می گویم  و  می گیرم  تماس  او  با  االن 
به فوریت از منطقه خارج شود و وقتی 
او آنجا نباشد درگیری نخواهد شد و 

غائله خواهد خوابید.
آقای هویدا و بقیه این راه را پسندیدند 
و آقای هویدا به تلفنچی دستور دادند 
پست ژاندارمری محل را بگیرد و وقتی 
ارتباط برقرار شد من خودم را به افسر 
فوراً  و خواستم  کردم  معرفی  نگهبان 
و  پیدا کنند  را  آقای عدل طباطبائی 
بگویند با من تماس بگیرد. آقای هویدا 
قهوه سفارش دادند و پس از حدود ده 
دقیقه تلفن زنگ زد و آقای طباطبائی 
پشت تلفن بود. پس از سالم و علیک 
خدمت  در  االن  من  گفتم  ایشان  به 
آقای نخست وزیر هستم و چون نباید 
در منطقه شما درگیری بشود، خواهش 
می کنم به فوریت و هرچه زودتر از آنجا 
حرکت کنید و خارج شوید و بعد فکر 
دیگری برای شما می کنیم. گفت چشم، 
همین کار را می کنم و صحبت ما خاتمه 
یافت. چند روز بعد رأی گیری آغاز شد 
و از اوایل شب به تدریج نام برندگان از 
وزارت  به  انتخابات  انجمن های  طرف 
رادیو  در  بالفاصله  و  می رسید  کشور 
اسامی  بین  در  می شد.  اعالم  تهران 
دکتر  آقای  نام  انتخابات،  برندگان 
عبدالرضا عدل طباطبائی نیز به چشم 
شاید  که  رسید  به نظرم  و  می خورد 
ساواک در برآورد وضعیت  آن منطقه 
دچار اشتباه شده و اصال موضوع احتمال 
زد و خورد در محل با حقیقت تطبیق 
نداشته است لذا موضوع را دنبال نکردم.

در همان دو سه روزی که انتخابات 
انجام شده و نام برندگان اعالم می شد 
یک شب به مناسبتی یک مهمانی رسمی 
در کاخ واالحضرت اشرف برگذار می شد 
که من هم شرکت داشتم. بعد از شام، 
طرفهای ساعت ۱۱ تیمسار هاشمی نژاد 
به من گفتند  گارد سلطنتی  فرمانده 
اعلیحضرت در کاخ سعدآباد منتظر شما 
هستند و فرموده اند فوراً به آنجا بروید. 
من بالفاصله با اتومبیل به کاخ سعدآباد 
رفتم و وقتی وارد دفترشان شدم دیدم 
زدن  قدم  مشغول  عصبانی  حالت  با 
هستند و به محض این که وارد شدم 
با تشّدد گفتند کارتان را انجام دادید!! 
این چه کثافتکاری است؟ من هرچه 

فکر کردم چه کاری کرده ام که باعث 
این نوع عکس العمل شده است چیزی 
به فکرم نرسید و سؤال کردم قربان در 
چه موردی؟ فرمودند همین مردکه که 
می خواهد وکیل ارمنی ها بشود رفیق 
را  او  شاهقلی. همین رفقای خودتان. 
باالخره وکیلش کردید. تازه من متوجه 
شدم جریان چیست. عرض کردم قربان 
اوال هنوز اطالع ندارم که انتخاب شده 
توجه  مورد  او  رقیب  ثانی  در  و  باشد 
و  است  فاطمه  شاهدخت  واالحضرت 
و  واالحضرت  با  تلفنی  تمام مذاکرات 
جوابی را که به ایشان داده بودم بازگو 
کردم و اضافه کردم که این آقا مانند 
آمریکایی ها برای خود تبلیغ کرده و به 
در خانه ارامنه می رود و با آنها خوش و 
بش می کند و زمینه فراهم می سازد در 
صورتی که آقای ملک یونان با اتکای به 
توصیه واالحضرت فاطمه تصور می کرده 
نه  به هرحال  شد.  خواهد  وکیل  که 
اعلیحضرت در این مورد امری فرموده 
بودید نه چاکر اطالع خاصی از وضع هر 
یک از آنها دارم و برای چاکر چه فرقی 
ارامنه چه شخصی  می کند که وکیل 
واالحضرت  که  این  به  نظر  و  بشود 
فاطمه در این مورد تلفن کرده بودند به 

مأمورین وزارت کشور دستور اکید دادم 
و سفارش کردم مراقب باشند هیچ گونه 
خاصه خرجی در این باره صورت نگیرد و 
تمام آرایی که به صندوق ریخته می شود 
با دقت مورد محاسبه قرار گیرد و برنده 
به عرایض چاکر  اگر  اعالم شود حال 
اعتماد نمی فرمایید امر بفرمایید بازرسی 

شاهنشاهی به موضوع رسیدگی کند.
قیافه شان  را که شنیدند  توضیحات 
باز شد و فرمودند من می دانم تا به  حال 
هر وقت انتخابات انجام می گرفت مقدار 
هنگفتی پول رد و بدل می شد و خیلی 
بار  این  ولی  می گرفت  صورت  کارها 
انتخابات خیلی تمیز انجام شد. البته 
وقتی گزارشی می رسد نمی توان آن را 
نادیده گرفت و از لحن کالمشان معلوم 
و  تفاهم شده است  بود که رفع سوء 
به حالت خوبی دستشان را بوسیدم و 

مرخص شدم.
که  بدهم  توضیح  باید  اینجا  در 
انجمن  به  شکایتی  که  نقاطی  در 
نمی رسید انجمن پس از قرائت آراء تمام 
صندوق های رأی گیری در تمام حوزه ها، 
نام برنده را به فرمانداری اعالم می کرد 
ولی هرگاه شکایتی واصل می شد، باید 
در مورد آن رسیدگی به عمل می آمد و 
گاهی این رسیدگی چند روزی به طول 
به  مجبور  اوقات  بعضی  و  می انجامید 
به عنوان  می شدند.  آراء  مجدد  قرائت 
مثال در گلپایگان که رقابت شدیدی 
بین کاندیداهای دو حزب وجود داشت، 
در  انجمن  آرا،  قرائت  خاتمۀ  از  پس 
نظر داشت که نامزد حزب ایران نوین 
نامزد  نماید.  اعالم  برنده  به عنوان  را 
که  محققی  دکتر  آقای  مردم  حزب 
تحصیلکرده آمریکا و طبیب اطفال بود، 
شکایتی تسلیم انجمن کرده و عالوه بر 
آن، توسط آقای دکتر انتخابی پزشک 
را  موضوع  پارس  بیمارستان  معروف 
تلفناً  بالفاصله  رسانید.  من  به اطالع 
همایونفر  ابراهیم  مهندس  آقای  از 
استاندار اصفهان خواستم به فرمانداری 
و ژاندارمری گلپایگان دستور دهند که 
همه چیز را متوقف سازند و برگه های 
آراء را در محل مطمئنی نگهداری کنند 
تا خود ایشان به محل رفته و شخصاً در 
خواندن آراء نظارت کنند. آقای مهندس 
همایونفر همان شب به گلپایگان رفت و 
کلیه امور را تحت نظر گرفت و روز بعد با 
حضور اعضای انجمن و معتمدین، قرائت 

آراء را تکرار کردند و در نتیجه، آقای 
دکتر محققی با اختالف کمی برنده 
شد و  نام او اعالم گردید. مشابه این 
وضع در چالوس اتفاق افتاد و مجبور 
به قرائت مجدد آراء شدند و در آنجا 
نیز نامزد حزب مردم برنده شد. در 
چند نقطه دیگر هم اختالفاتی در 
آراء  مورد نحوه رأی گیری و قرائت 
کالم  اختصار  برای  که  آمد  پیش 
ولی  می کنم.  خودداری  آن  ذکر  از 
موضوع قابل توجه این بود که هرچند 
از ابتدای انتخابات، حزب ایران نوین 
اذعان داشت که در بیش از یکصد 
و  قوی  کاندیدای  حوزه  هشتاد  و 
زمینه داری ندارد ولی در تمام نقاط 
نامزد انتخاباتی معرفی کرده بودند 
و حد اکثر کوشش را می کردند که 
در تمام حوزه ها برنده شوند و در هر 
جا که کاندیدای حزب مردم پیشی 
شکایت  وزیر  نخست  به  می گرفت 
می کردند و آن را در اثر عدم همکاری 

وزارت کشور می دانستند.
به هرحال انتخابات به پایان رسید و 
حزب ایران نوین با داشتن یکصد و 
هشتاد نماینده، اکثریت کرسی های 
مجلس شورای ملی را به دست آورد. 
حزب مردم با بیست و نه نماینده  و 
حزب پان ایرانیست با پنج نماینده، 
احزاب اقلیت مجلس را تشکیل دادند. 
در مجلس سنا نیز حزب ایران نوین 
بیست و شش کرسی و حزب مردم 

چهار کرسی به دست آورد.
و  سنا  مجالس  در  صورت  بدین 
مؤسسان نیز اکثریت به دست حزب 

ایران نوین افتاد.
مجلس  یافتن  رسمیت  از  پس 
شورای ملی، روزی برای انجام کاری 
به مجلس رفته بودم و در محوطه باغ 
مجلس با آقای دکتر عبدالرضا عدل 
طباطبائی برخورد کردم. از دور که 
مرا دید با خوشحالی به طرف من آمد 
و روبوسی و اظهار تشکر فراوان کرد و 
من که اصال انتظار چنین برخوردی 
نداشتم گفتم نمی دانم از چه بابت 
وکیل  برای  چون  می کنی،   تشکر 
شدن شما نه تنها کار مثبتی انجام 
که  خواستم  شما  از  بلکه  نداده ام 
انتخابی خود خارج شوی.  از حوزه 
می کنی  اشتباه  کامال  داد  جواب 
باعث  شما  تلفن  همان  فقط  زیرا 
شد که من وکیل شوم چون وقتی 
من  دنبال  به  ژاندارمری  مأمور  که 
آمد و مردم شنیدند که وزیر کشور 
است  خواسته  را  طباطبائی  عدل 
تمام مخالفین به صف طرفداران من 
پیوستند و بدون هیچ گونه زحمتی 

موفق شدم!
مجلس مؤسسان نیز طی تشریفاتی 
تشکیل گردید و قانون برقراری سمت 
نیابت سلطنت که آماده شده بود به 
تقدیم  من  و  وزیر  نخست  امضای 
مجلس شد و در زمان نسبتاً کوتاهی 

به تصویب رسید.
با پشت سر گذاشتن مسائل مربوط 
به انتخابات، فرصتی به دست آمد که 
به مسائل دیگری که در وزارت کشور 
بشود.  بیشتری  توجه  وجود داشت 
یکی از این مسائل، موضوع بخشداران 

لیسانسیه بود.
از  قبل  که  بود  این  امر  سابقه 
اجرای قانون اصالحات ارضی یعنی 
رعیتی،  و  ارباب  دوران  به اصطالح 
از  حاکمیت دولت در سطح کشور 
می گردید  اداره  تشکیالتی  طریق 
»بخش«  آن  واحد  کوچکترین  که 
نامیده می شد و مأمور اول دولت در 
آن بخش، »بخشدار« خوانده می شد.

وجود  ده  تعدادی  بخش  هر  در 
داشت که متعلق به مالکین بود و 
آن  اجتماعی  امور  ادارۀ  مسؤولیت 
از طرف مالک به عهدۀ فردی به نام 
باید  ظاهراً  و  شده  واگذار  کدخدا 
قرار می گرفت  تأیید بخشدار  مورد 
به نام  بخشدار  امضای  به  و حکمی 
او صادر می شد. تعداد این بخش ها 
در سطح کشور به چهارصد و پنجاه 
بخش می رسید و بنا به مقتضیات 
محلی و جغرافیائی منطقه هر چند 
تشکیل  را  شهرستان  یک  بخش، 
می دادند که مجموع آنها تحت نظر 
مأمور اول دولت به نام فرماندار قرار 
داشت که با فرمان پادشاه منصوب 
تقسیمات  قانون  بر  بنا  و  می شد 
کشوری و بر مبنای سوابق تاریخی 
و جغرافیایی و آداب و رسوم محلی 
و عوامل دیگر،  هر چند شهرستان 
جزء منطقه ا  ی بود که به نام استان 
نامیده می شد و تحت نظر استاندار 
پادشاه  به فرمان  که  داشت  قرار 

منصوب می گردید.

لحظه برخورد پهپادهای انتحاری سپاه با هدف
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که  بدانند  باید  =همه 
می تواند  اسالمی  جمهوری 
به  جهانی  اقتصاد  برای 
تهدیدی  خاورمیانه،  ویژه 
تهران  آید.  شمار  به  جدی 
جدید  واقعیت های  درک  با 
ایاالت متحده و با توجه به 
ریاست  دوره  یافتن  پایان 
که  ترامپ  دونالد  جمهوری 
سیاست »فشار حداکثری« 
علیه تهران را دنبال می کرد، 
و  می کشد  راحتی  نفس 
تالش می کند تا مانور بدهد 
و سیاست اخاذی را در برابر 

جامعه جهانی پیش ببرد.
=به نظر می رسد که تیم 
به  اینکه  از  قبل  بایدن  جو 
گام  تهران  با  گفتگو  سمت 
بروکسل  به  ابتدا  بردارد 
ایاالت  زیرا  رفت  خواهد 
دولت  با  آمریکا  متحده 
است  امیدوار  خود  جدید 
کردن  همراه  طریق  از  که 
و  اروپا  در  خود  متحدان 
پر  دست های  با  خاورمیانه 
بین المللی  پشتوانه ی  و 
قوی به احیای توافق نامه ای 
جدید و قابل اجرا با تهران 

اقدام کند.
امروز  =سیاست 
قبال  در  اسالمی  جمهوری 
دولت بایدن مصداق قیمت 
قالی  یک  فروش  اولیه 
می خواهد  تهران  که  است 
باالتر  بسیار  را  آن  قیمت 
از ارزش آن ارائه دهد تا به 
قیمت مورد نظر خود برسد! 
بنابراین حواس خریدار باید 

به این موضوع باشد!
)شرق  ستافریدیس  جیمز 
غنی سازی  افزایش  اعالم  االوسط(- 
اورانیوم تا سطح 2۰ درصد که بسیار 
مشخص  درصدی   ۴ سطح  از  باالتر 
شده در توافق هسته ای 2۰۱۵ است 
واضح  هشداری  پیام  ایران  سوی  از 
برای دولت جو بایدن رئیس جمهوری 
منتخب آمریکا قبل از مراسم سوگند 

اوست.
یک  ایران  رژیم  پیام،  این  از  پس 
کشتی نفتی متعلق به کره جنوبی را 
در آب های خلیج فارس ربوده و ادعا 
استانداردهای  کشتی  این  که  کرد 
است.  کرده  نقض  را  زیست محیطی 
حکومتی  سوی  از  ریاکارانه  ادعایی 
تجارت  بین المللی  مسیر  بارها  که 
جهانی در تنگه هرمز و دریای سرخ 

را مین گذاری کرده است.
از سوی دیگر ایاالت متحده آمریکا 
طی هفته های گذشته بمب افکن  ب۵2 
موشک های  و  دوربرد  موشک های  با 
کروز به همراه ناو هواپیمابر »نیمیتز« 
را در منطقه خلیج فارس مستقر کرد. 
و  رزمناوها  همچنین  متحده  ایاالت 
موشک های  به  مجهز  زیردریایی های 
حمالت  برای   »Tomahawk«
موشکی زمینی به منطقه اعزام کرده 

است.
اعالم کرده  نیز  آمریکا  دفاع  وزارت 
است که این ناو تا رفع کامل خطر در 

خلیج فارس باقی خواهد ماند.
اکنون این پرسش مطرح است که 
می افتد؟  اتفاقی  چه  تهران  در  واقعا 
روابط آمریکا و ایران در سال 2۰2۱ 

چگونه خواهد بود؟
نزدیک  با  ایران  در  سیاسی  تنش 
جمهوری  ریاست  انتخابات  شدن 
اسالمی این کشور در تابستان 2۰2۱ 
سوء  که  می یابد  افزایش  حالی  در 
منجر  کرونا  ویروس  بحران  مدیریت 
ایران  مردم  نارضایتی  افزایش  به 
شده است. عالوه بر این ورشکستگی 
تحریم های  نتیجه  در  ایران  اقتصاد 
سال  سومین  وارد  که  آمریکا  شدید 
و  بدبینی  سطح  شده،  خود  متوالی 
نارضایتی مردم ایران از رژیم را به اوج 

خود رسانده است.
از  سال  یک  گذشت  با  ایران  رژیم 

بلومبرگ: آمدن جو بایدن قفل تولید و فروش نفت 
ایران را باز نمی  کند

کشته شدن قاسم سلیمانی به وسیله 
هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در 
عراق هنوز از ایاالت متحده خشمگین 
است و تا کنون بارها وعده ی »انتقام 
نتوانست  تنها  نه  اما  داده  سخت« 
سالگرد  از  قبل  بلکه  بگیرد  انتقامی 
متخصص  یک  او  شدن  کشته 
اسالمی  جمهوری  دیگر  هسته ای 
شد.  کشته  ایران  پایتخت  در  نیز 
رژیم  خشم  فخری زاده  محسن  قتل 
ایران نسبت به اسرائیل را دو چندان 
کرده به خصوص آنکه تهران سرویس 
این  قتل  به   را  »موساد«  اطالعاتی 

دانشمند متهم کرده است.
عنوان  با  جدید  توافق نامه های 
و  اسرائیل  میان  ابراهیم«  »پیمان 
با  که  فارس  خلیج  عربی  کشورهای 
دولت  در  متحده  ایاالت  میانجیگری 
ترامپ صورت گرفت یک ائتالف قوی 
ضد رژیم ایران در منطقه ایجاد کرده 

است.
چالش هایی  و  مشکالت  اینها  همه 
تهران  در  آیت اهلل ها  رژیم  که  است 
در  اندام  عرض  و  قدرت نمایی  به  را 
برابر ایاالت متحده و متحدانش وادار 

می کند.
آمریکایی  ژنرال  یک  عنوان  به  من 
را  فعالیت خود  دوران  بیشتر  شخصا 
خلیج  منطقه  در  دریایی  نیروی  در 
فارس گذراندم و از توانایی های نظامی 

ایران اطالع دارم.
هنگام ماموریت هایم در خلیج فارس 
توانایی های  از  فرمانده  به عنوان یک 
ایران در زمینه استقرار زیردریایی های 
که  عمق  کم  آب های  در  دیزلی 
نیروهای  علیه  آنها  اقدام  احتمال 
آمریکایی می رفت، بسیار نگران بودم 
هواپیمابر  ناو  در  که  زمانی  خصوصاً 
ایرانی   نیروهای  و  بودم  هسته ای 
بطور مدام در اطراف  کشتی های ما 
خود  سرعت  پر  کوچک  قایق های  با 
بر  »مرگ  شعارهای  و  می چرخیدند 

آمریکا« سر می دادند.
ایرانی ها به هزاران هزار مین دریایی 
ضد کشتی مجهز هستند. این مین ها 
برای بستن تنگه هرمز که یک گذرگاه 
و  است  بین المللی  مهم  بسیار  آبی 
تقریبا ۳۰ درصد از نفت جهان از آن 
تهران  رژیم  کافیست.  می کند،  عبور 
حمالت  انجام  قدرت  و  امکانات  به 

سایبری نیز مجهز شده است.
جمهوری  که  بدانند  باید  همه 
اقتصاد  برای  می تواند  اسالمی 
تهدیدی  خاورمیانه،  ویژه  به  جهانی 
درک  با  تهران  آید.  شمار  به  جدی 
و  متحده  ایاالت  جدید  واقعیت های 
با توجه به پایان یافتن دوره ریاست 
سیاست  که  ترامپ  دونالد  جمهوری 
را  تهران  علیه  حداکثری«  »فشار 
دنبال می کرد، نفس راحتی می کشد 
و  بدهد  مانور  تا  می کند  تالش  و 
جامعه  برابر  در  را  اخاذی  سیاست 

جهانی پیش ببرد.
تهران قصد دارد با انجام مجموعه ای 
دیپلماتیک  و  نظامی  اقدامات  از 
متحده  ایاالت  به  را  خود  مخالفت 
ایجاد  خواستار  که  متحدانش  و 
موشک های  فعالیت  علیه  محدودیت  
حمایت   کردن  متوقف  بالستیک، 
امور  در  دخالت  عدم  تروریسم،  از 
فعالیت  به  دادن  پایان  و  کشورها 
بی ثبات کننده رژیم ایران در منطقه 

هستند، نشان دهد.
گروه های  از  حمایت  مسئله 
امور  در  دخالت  و  تروریستی 
از ساختار  کشورهای منطقه بخشی 
اسالمی  جمهوری  رژیم  هویتی 
موشک های  موضوع  چنانکه  است 
گروه های  از  حمایت  و  بالستیک 

آیت اهلل های  رژیم  برای  تروریستی 
می رود.  شمار  به  قرمز  خط  تهران 
احیای  برای  تالش  ترتیب،  این  به 
قالب  در   2۰۱۵ هسته ای  توافق 
و  آمریکا  جدید  خواسته های 

متخدانش امکانپذیر نیست.
روسیه  مشارکت  میان،  این  در 
در  موثر  کشور  دو  عنوان  به  چین  و 
امضای توافق هسته ای 2۰۱۵ مشکل 
ایاالت متحده را پیچیده تر کرده است 
از  بیش  استراتژیک  بطور  چین  شد. 
پکن  شده.  نزدیک  تهران  به  گذشته 
در تابستان سال گذشته یک قرارداد 
نظامی  همکاری  و  سرمایه گذاری 
بزرگ 2۵ ساله به ارزش ۴۰۰ میلیارد 

دالر با تهران منعقد کرد.
بایدن  جو  تیم  که  می رسد  نظر  به 
قبل از اینکه به سمت گفتگو با تهران 
خواهد  بروکسل  به  ابتدا  بردارد  گام 
رفت زیرا ایاالت متحده آمریکا با دولت 
جدید خود امیدوار است که از طریق 
همراه کردن متحدان خود در اروپا و 
خاورمیانه با دست های پر و پشتوانه ی 
بین المللی قوی به احیای توافق نامه ای 
جدید و قابل اجرا با تهران اقدام کند.

ایاالت  جدید  چندجانبه  رویکرد 
متحده باید با یک استراتژی نظامی-

این  شود.  پشتیبانی  دیپلماتیک 
دفاعی  برتر  با حفظ ظرفیت  رویکرد 
ناوهای  استقرار  طریق  از  منطقه  در 
هواپیمابر هجومی برای متوقف کردن 
کشتی ها  توقیف  و  ماجراجویی ها 
اسالمی،  جمهوری  نیروهای  توسط 
با  مذاکره   برای  بهتر  موقعیت  ایجاد 
در  هویج«  و  »چماق  سیاست  حفظ 
مقابل رژیم تهران و تهدید به انزوای 
جمهوری  رژیم  کامل  و  بلندمدت 
اسالمی از بازارهای جهانی در صورت 
با  سازنده  توافق  به  پایبندی  عدم 
برای  ابزاری  می تواند  جهانی  جامعه 

مهار رژیم ایران باشد.
اوضاع  زیاد  احتمال  به  نظر من  به 
تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
پیش  آرامی  به  ایران  در  اسالمی 
اتفاق  یک  نفی  اما  رفت؛  خواهد 
ریاست  پایانی  روزهای  در  ناگهانی 
جمهوری ترامپ نیز غیرممکن است 
به ویژه پس از انشقاق اوضاع کنونی 
در واشنگتن. اما با جود این تحوالت 
موضع گیری  و  تحریکات  به  توجه  با 
محاسبه ی  احتمال  ایران  رژیم  اخیر 
اشتباه از سوی جمهوری اسالمی در 
کمرنگ  بسیار  فارس  خلیج  آب های 

شده است.
من به نوبه خود طی سال ها خدمتم 
ایرانی  فرش های  فارس،  خلیج  در 
خریداری  منطقه  آن  از  را  زیادی 
دستباف  فرش های  جمله  از  کرده ام 
تبریز که آنها را بسیار دوست می دارم. 
شما وقتی وارد یک فروشگاه فرش در 
که  بدانید  باید  می شوید،  خاورمیانه 
ایرانی  قالی  پیشنهادی  اولیه  قیمت 
چانه  آنقدر  باید  اما  باالست!  بسیار 
برسید!  مناسبی  قیمت  به  تا  بزنید 
دولت  قبال  در  ایران  امروز  سیاست 
بایدن مصداق قیمت اولیه فروش یک 
قالی است که تهران می خواهد قیمت 
ارائه  آن  ارزش  از  باالتر  بسیار  را  آن 
دهد تا به قیمت مورد نظر خود برسد! 
این  به  باید  خریدار  حواس  بنابراین 

موضوع باشد!

*منبع: شرق االوسط
ستافریدیس  جیمس  *نویسنده: 
دریایی  نیروی  بازنشسته  دریادار 
آمریکا و فرمانده نظامی سابق ناتو و 
رئیس دانشکده حقوق و دیپلماسی 

فلچر در دانشگاه تافتز
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

در سال 2۰16 تولید نفت ایران با لغو تحریم ها به سرعت بهبود یافت

سیاست های تحریک آمیز جمهوری اسالمی؛ پیام 
هشدار به دولت بایدن یا قیمت باال برای چانه زنی؟!

بایدن  =هرچند 
در  را  برجام  به  بازگشت 
سیاست  اولویت  های  صد 
اما  داده  قرار  خود  خارجی 
لغو تحریم  های نفتی ساده و 
سریع نخواهد بود و این کار 

نیاز به زمان بیشتری دارد.
مخالفت  آمریکا  -در 
در  اتمی  توافق  با  شدیدی 
و  جمهوریخواه  حزب  دو 
و  داشت  وجود  دموکرات 
این توافق در سال 2۰1۵ نیز 
به تصویب سنا نرسید. این 
ادامه  همچنان  مخالفت  ها 

دارد.
شرط  آمریکا  =اگر 
بازگشت به توافق را توقف 
حمایت از حزب اهلل، حماس 
قرار  یمن  حوثی های  و 
اینکه طرفین چگونه  دهد، 
به  خود  اختالفات  سر  بر 
توافق خواهند رسید دشوار 

خواهد بود.
انتخابات  در  =احتماالً 
اسالمی  جمهوری  ریاست 
اعضای  از  یکی  ایران  در 
سپاه یا شخصی نزدیک به 
خواهد  گزینش  ارگان  این 
دشوار  را  مذاکره  که  شد 
می  کند چنانکه ممکن است 
مذاکرات حتا تا اواسط سال 

2۰21 نیز آغاز نشود.
از  توجهی  قابل  =حجم 
اخیر  ماه های  در  که  نفتی 
وارد  ایران  از  چین  توسط 
شده همچنان تصفیه نشده 
در انبار نگهداری می شود و 

قابل فروش نیست.
جولیان لی )بلومبرگ(- این هفته 
عنوان چهل  به  بایدن  که جو  زمانی 

آمریکا  جمهوری  رئیس  ششمین  و 
مشغول به کار شود لیست بلند باالیی 
از موضوعات فشرده روی میز دارد که 
باید به حل و فصل آنها بپردازد و ایران 

هم یکی از مهم  ترین آنهاست.
جو بایدن قصد خود را برای بازگشت 
ایاالت متحده به توافق  های بین  المللی 
و  پاریس«  اقلیمی  »معاهده  مثل 
»توافق اتمی« پنهان نکرده است. به 
به  او  بازگشت  بایدن  وبسایت  نوشته 
روز  نخسین  اولویت  در  توافقات  این 
روابط  بهبود  اما  دارد  قرار  او  کاری 
یران که ممکن  با جمهوری اسالمی 
است شامل لغو تحریم های نفتی شود 
نمی  تواند در صدر فهرست اولویت  های 
بایدن قرار داشته باشد و او برای این 

کار نیاز به زمان بیشتری دارد.
مخالفت  که  حالیست  در  اینهمه 
ایاالت  در  اتمی  توافق  با  شدیدی 
متحده در هر دو حزب جمهوریخواه 
و دموکرات وجود داشت چنانکه این 
توافق در سال 2۰۱۵ به تصویب سنا 
همچنان  مخالفت  ها  این  و  نرسید 
این  طرف  دو  هر  اکنون  دارد.  ادامه 
توافق  مفاد  نقض  حال  در  قرارداد 
اتمی اند که آمریکا در هشتم ماه مه 
2۰۱۸ از آن خارج شد: ایاالت متحده 
پس از خروج از این توافق به اعمال 
رژیم  و  زد  دست  شدید  تحریم های 
غنی  سازی  افزایش  طریق  از  ایران 
اورانیوم تا 2۰ درصد که بسیار فراتر از 

سطح تعیین شده در برجام است آن 
را زیر پا می گذارد.

ساده ترین  شرایطی،  چنین  در 
حفظ  جهت  طرف  دو  هر  برای  گام 
توافق برجام، به عقب برگرداندن این 
به  اقدامات آنهاست تا شرایط  دقیقاً 
پیش  سال  چهار  که  برسد  نقطه ای 
از  برای هیچیک  نگرانی  ایجاد  و  بود 
طرفین نمی کرد. اما اگر آمریکا شرط 
بازگشت به توافق را توقف حمایت از 
یمن  حوثی های  و  حماس  حزب اهلل، 
دهد،  قرار  اسالمی  جمهوری  توسط 
سر  بر  چگونه  طرفین  اینکه  دریافت 
اختالفات خود به توافق خواهند رسید 

دشوار خواهد بود.
اگر تحریم  های نفتی ایران لغو شود، 
بود  خواهد  قادر  اسالمی  جمهوری 
مانند  را  خود  نفت  تولید  سرعت  به 
گذشته به چهار میلیون بشکه در روز 
 2۰۱6 سال  در  که  همانطور  برساند 
این کار را کرد. اما بطور کلی نمی شود 
روی این قضیه چنین حساب کرد که 
گویا خیلی زود این اتفاق خواهد افتاد. 
احتماالً هرگونه افزایش اولیه در تولید 
نفت ایران می تواند برای محک زدن 
یا  تحریم  ها  رفع  جهت  آمریکا  عزم 

ادامه آن باشد.
در  اسالمی  شورای  افراطی  مجلس 
ایران از توافق اتمی استقبال نمی  کند 
اگر  که  کرد  تصویب  گذشته  ماه  و 
آمریکا تحریم  ها نفتی و بانکی را لغو 
ایران  از بازدید تأسیسات اتمی  نکند 

بین  المللی  آژانس  بازرسان  توسط 
انرژی اتمی جلوگیری می کند.

ایران  آینده،  ژوئن   ۱۸ همچنین 
ریاست  بعدی  انتخابات  آستانه  در 
جمهوری اسالمی قرار خواهد داشت 
و حسن روحانی که جایگاه خود را به 
توافق  امضای  با  دولت  رئیس  عنوان 
با  احتماالً  بود  کرده  محکم  اتمی 
یکی از اعضای سپاه پاسداران انقالب 
به  نزدیک  بسیار  یا شخصی  اسالمی 

این ارگان جایگزین خواهد شد.
درباره  مذاکره  برای  آنها  انعطاف 
بسیار  منطقه  در  ایران  رژیم  نقش 
کمتر است. آنها با توافقی که دسترسی 
را  نامتعارف  تسلیحات  به  کنونی 
محدود کند مخالفند که این احتماالً 
دشوارتر  بسیار  را  آینده  مذاکرات 
می  کند بطوری که حتا ممکن است 
آغاز  سال 2۰2۱  اواسط  تا  مذاکرات 

نشود.
نفت  پیشین  مشتریان  از  بسیاری 
قابل  آینده ی  منتظر  بی صبرانه  ایران 
در  اما  ایران هستند  برای  پیش بینی 
و  آمریکا  تحریم های  که  شرایطی 
مجازات ناقضان تحریم هنوز به قوت 
خود باقیست مشکل بتوان تصور کرد 
که اروپا، ژاپن، کره   جنوبی و یا هند به 
ایران حاضر به  عنوان مشتریان نفت 
باشند. مگر  این کشور  از  خرید نفت 
اینکه که به آنها تضمین داده شود در 
صورت خرید نفت ایران با مجازات رو 
برو نخواهند شد که این کار مستلزم 

برداشتن کل تحریم هاست.
به نظر می  رسد چین برای افزایش 
مشتاق  بسیار  ایران  از  نفت  واردات 
کاهش  آنکه  از  پس  ویژه  به  است 
ناگهانی تولید نفت عربستان به میزان 
یک میلیون بشکه در روز به واردات 
مسئله  اما  کرد.  وارد  شوک  چین 
از  توجهی  قابل  حجم  که  اینجاست 
نفتی که در ماه های اخیر توسط چین 
تصفیه  همچنان  شده  وارد  ایران  از 
نشده در انبار نگهداری می شود و قابل 

فروش نیست.
لندن  در  مستقر  انرژی  تحلیلگران 
این رقم را ۳۰ میلیون بشکه تخمین 
تقاضای  افزایش  هرگونه  می زنند. 
چین فقط بطور موقت باعث تسکین 
شرایط اسفبار شرکت ملی نفت ایران 
می  شود که درواقع  این کار نیز تنها 
تکلیف  که  افتاد  خواهد  اتفاق  زمانی 
آن حجم بشکه ها در انبار روشن شده 

و به بازار فروش منتقل شوند.
تصفیه  و  خام  فرآورده های  حجم 
ایران ممکن است در  از  شده قاچاق 
ماه های آینده صعودی شود، اما انتظار 
می رود که میزان آن کم باشد چنانکه 
به این زودی  ها نخواهد توانست روانه 
بازار شود و زمان زیادی خواهد برد تا 
جایگاه خود را دوباره در بازار به دست 

آورد.

*منبع: بلومبرگ
لی  جولیان  *نویسنده: 
و  نفت  مسائل  استراتژیست 
مطالعات  مرکز  در  ارشد  تحلیلگر 

بین  المللی انرژی
*ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

منبع: داده های ردیابی کشتی که توسط بلومبرگ رصد می  شود؛ 
بزرگترین خریداران اروپایی نفت ایران کشورهای ترکیه، ایتالیا، 

فرانسه، اسپانیا و یونان بوده اند
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علت گریه موقع 
پوست کندن و خرد کردن پیاز

پیازها مواد شیمیایی را تولید می کنند که به نام سین 
باعث  ماده  این  پروپانتیال_ s _اکسید شناخته می شوند، 

تحریک غده های اشک  آور می شود و بنابراین باعث اشک ریختن 
در فرد می شود، دانشمندان علت این موضوع را وجود مواد شیمیایی 

ناپایدار در پیاز می دانند، که با بریدن پیاز آزاد می شوند، مطالعات اخیر 
در ژاپن ثابت کرده است که عامل اشک آور بودن یک ماده، وجود یک آنزیم 

ناشناخته است.
آمینواسید  آنزیم  این  وارد هوا می شود،  پیاز  بریدن  این ماده اشک آور هنگام 
اسید  سولفونیک  می کند،  تبدیل  سولفونیک  اسید  به  را  پیاز  سولفوکسید های 
اکسید می شود، سین_   s_پروپانتیال به سین_  تبدیل  به خودی خود  ناپایدار 
پروپان_ تیال_ s_ اکسید وارد هوا می شود و با چشمان ما برخورد می کند و 
غده های اشکی با برخورد به این ماده تحریک می شوند و اشک تولید می کنند، 
همه افراد در برابر این مواد شیمیایی با شدت یکسان واکنش نشان نمی دهند، 
شاید تعجب کنید که چگونه دوست شما خیلی راحت در حال پیاز کندن 

ریخته اید. اشک  پیاله  یک  و  ایستاده اید  پیاز  از  دورتر  شما  اما  است، 
طور  به  افراد  از  بعضی  هستید،  دراماتیک  از  بیش  که  نکنید  فکر  نه، 

طبیعی غده  های اشکی حساس تری نسبت به بقیه دارند، متاسفانه 
یا  هستیم  حساس  مسئله  این  به  بفهمیم  که  نیست  راهی 

این  کاهش  برای  نمی   توان  هم  کاری  هیچ  و  خیر 
انجام  با  بتوان  شاید  اما  داد،  انجام  حساسیت 

را  چشم  درد  یا  سوزش  کارهایی 
کاهش داد.

زنان  شاخص

... من تکیه داده ام به دری تاریک
پیشانی فشرده ز دردم را

میسایم از امید بر این در باز
انگشتهای نازک و سردم را

آن داغ ننگ خورده که می خندید
بر طعنه های بیهده، من بودم

گفتم: که بانگ هستی خود باشم
اما دریغ و درد که »زن« بودم

چشمان بیگناه تو چون لغزد
بر این کتاب درهم بی آغاز
عصیان ریشه دار زمانها را

بینی شگفته در دل هر آواز ...

از الیاف مصنوعی
۷- بیماری دیابت

B ۸- کمبود ویتامین
9-  افزایش اسید اوریک خون

۱۰- اختالل در فعالیت های کلیه
علت سوزش کف پا چیست؟

اغلب  پا  کف  شدن  سوزن  سوزن 
بیماران را تحریک به بررسی و درمان 
از نظر بیماری های مختلف طبی می کند 
و اغلب ابتدا بیمارانی که احساس سوزن 
سوزن شدن پا دارند به دنبال آزمایش 
به  اغلب  و  می روند   … و  باال  چریی 
نقطه ای  سختی مشکل در عصب در 
بسیار دورتر را به سختی قبول می کنند. 
سوزن شدن کف پا و گزگز کف پا اغلب 
نشانه مشکل در عصب و بیماری هایی 
می شوند  عصب  درگیری  موجب  که 

می باشد و نیاز به توجه و درمان دارد.
داروی گیاهی برای سوزش پا اغلب 
صرفا تسکینی می باشند و درمان اساسی 
نیستند . علت مورمور شدن پا فراتر از 
یک گرفتگی کوچک در پا می باشد و 

باید برسی جدی شوند. مهمترین تست 
برای کسانی که می خواهند سوزش کف 
پا نشانه چیست ، تست نوار عصب و 
عضله در درجه اول و تست قند خون و 
کارکرد تیرویید در مرحله دوم می باشد.

در درمان علت مور مور شدن پاها و گزگز 
کف پا نیاز به همکاری بیمار و رعایت 
می باشد. ارگونومیک  مسایل  حتمی 

نحوه تشخیص سوزش کف پا:
پزشک شما ممکن است از معاینات 
فیزیکی و سوال پرسیدن درباره عالئم 
که  کفش هایی  نوع  بررسی  مشکل، 
می پوشید و نیز توجه به سابقه بیماری 
برای تشخیص مشکل استفاده کند. در 
طول معاینات فیزیکی و بررسی سابقه 
بیماری، پزشک می تواند علت بیماری 
را تشخیص داده و روش درمانی مناسب 
برای درمان آن را برای شما تجویز نماید. 
از  است  ممکن  پزشک  این  بر  عالوه 
عکس برداری رادیولوژی و سایر تکنیک 
های تصویر برداری همچون سی تی 
اسکن، امواج مافوق صورت و اسکن ام 
بررسی دقیق تر  برای   )MRI( آر آی 
درگیرشدن  شده،  وارد  آسیب های 
عصب، التهاب داخلی نسوج نرم، و موارد 

برخی افراد هنگام 
استراحت شبانه از سوزش 
و احساس کف پای داغ آزرده خاطر 
می شوند که این درد مانع از آرامش 
خاطر و خواب راحت آنها می شود.این 
مختلفی  عوامل  به  می تواند  عارضه 
بستگی داشته باشد.علت گرم شدن 
پا در ساعات پایانی شب در فعالیت 
و رفتارهای شما در طول روز پنهان 
است. گاهی مشکالت داخلی و گاهی 
موجب  زندگی  سبک  در  تغییرات 
بروز داغی و گرگفتگی کف پاهایتان 

می شود.
پارستزی چیست؟

درمانی  اصطالح  یک  پارستزی 
است که برای احساس گرما و درد، و 

نیز احساس سوزن سوزن شدن پا یا 
مورمور شدن مورد استفاده می شود. 
این احساس می تواند از سطح مالیم 
تا شدید در افراد مختلف مشاهده شود 
و نیز امکان ایجاد آن به صورت حاد 
)بلند مدت(  یا مزمن  )کوتاه مدت( 
بطور طبیعی وجود دارد. علت  سوزش 
می باشد  مختلف  و  متعدد  پا  کف 
تا  از یک خستگی ساده  و می تواند 
شرایط جدی تر همچون وارد شدن 
آسیب به اعصاب، ناهنجاری ستون 
فقرات، یا مشکالت چرخش خون را 
شامل شوند. بنابراین، هنگام مشاهده 
این شرایط باید دلیل اصلی مشکل در 
اسرع وقت تشخیص داده شود تا به 
این ترتیب بتوان از وارد شدن آسیب 
بلند مدت و گسترش احتمالی بیماری 

جلوگیری کرد.
دالیل داغی کف پا:

۱- چاقی و اضافه وزن
2- اعتیاد به دخانیات

۳- مصرف الکل
۴- اضطراب و تنش های عصبی
۵- پوشیدن کفش های نامناسب

6- پوشیدن جوراب های بافته شده 

فروغ فرخزاد

لیلی انور
)134۷ - تهران(

بخش  رئیس  و  دانشیار  انور  لیلی 
زبان و ادبیات فارسی در مؤسسه ملی 
زبان ها و تمدن های شرقی در شهر 
انور و  پاریس است. پدرش منوچهر 
در ۱۵  وی  است.  فرانسوی  مادرش 
سالگی به فرانسه رفت و در دانشگاه 
در دو رشته ادبیات انگلیسی و ادبیات 
فارسی تحصیل کرد. لیلی انور در سال 
۱۳۸۷ در رشته ادبیات فارسی از اکول 

نرمال سوپریور فارغ التحصیل شد.
بیشتر  را  علمی اش  فعالیت های  او 
نویسنده  زنان  و  عرفانی  ادبیات  بر 
متمرکز کرده است.لیلی انور چندین 
پژوهش دانشگاهی درباره شماری از 
شاعران عارف انجام داده است. در سال 
2۰۰۴ کتابی درباره مولوی با منتخبی 
از آثار او به نام »رومی« منتشر کرد که 
توسط انتشارات انترالک چاپ شد. در 
همان سال برگزیده ای از اشعار عربی، 
فارسی، ترکی، به صورت مجموعه ای 
و  شعر  سال  هزار  »شرق،  نام  به 
نقاشی« توسط انتشارات دیان سلیر 
چاپ شد که در آن لیلی انور ترجمه 

اشعار فارسی را به عهده داشت.

در  کتابی  نویسنده  همچنین  او 
مورد زندگانی ملک جان نعمتی است 
که به مناسبت صدمین سال تولدش 
در سال 2۰۰۷ به زبان فرانسه منتشر 
در  نعمتی«  »ملک جان  کتاب  شد. 
فارسی ترجمه  زبان  به  سال ۱۳۸۸ 
شده است. او همچنین در دو ماهانه 
لوموند دو رولیژیون عهده دار نگارش 
بخشی در مورد ادبیات و معنویت است 
 France( و در رادیو فرانس کولتور
Culture( میزبان برنامه ای هفتگی 
در مورد مسائل مربوط به معنویات 

می باشد.
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کشیدن  دندان  نخ  و  زدن  مسواک 
دندان  و  بهداشت دهان  برای حفظ 
گزینه ضروری است، اما آیا می دانید 
مواد مغذی مصرفی یا فقدان آن نیز 
می تواند تاثیر قابل توجهی بر سالمت 
دهان و دندان شما داشته باشد؟ به 
گزارش کلگیت، در این مقاله بهترین 
ها  لثه  و  دندان ها  برای  ها  ویتامین  
توانید  می  غذایی  مواد  چه  اینکه  و 
بخورید تا مقدار بیشتری از این مواد 
مغذی را به رژیم غذایی خود اضافه 

کنید مورد بحث قرار می گیرد.
دندان  برای  را  ها  ویتامین  چرا 

مصرف می کنیم؟
نخستین  لثه    و  دندان  ها  دهان، 
مصرفی  مغذی  مواد  تماس  نقاط 
بردن  بین  از  برای  و  هستند  شما 
روند هضم غذا ضروری هستند. در 
واقع، طبق گزارش مجله بین المللی 
تحقیقات محیطی و بهداشت عمومی 
روند جویدن به شما امکان می  دهد 
بیشترین مقدار ممکن از مواد مغذی 
را از غذایی که می خورید استخراج 
مغذی  مواد  کمبود  برعکس  کنید. 
می  تواند منجر به ایجاد مشکالتی در 
دهان مانند التهاب و از دست دادن 
است  معنی  بدان  این  شود.  دندان 
مناسب  های  ویتامین  مصرف  که 
تواند  و مکمل ها می  از طریق غذا 
باعث سالمت دندان ها و لثه ها شود. 
در اینجا پنج ویتامین و مواد مغذی 
ضروری برای سالمت دندان ها و لثه 

آورده شده است.
کلسیم

استخوان  های  برای  فقط  کلسیم 
شما مفید نیست بلکه برای سالمت 
دندان ها نیز گزینه ضروری به شمار 
می آید. بر اساس اعالم موسسه ملی 
بهداشت، کلسیم یکی از مهم ترین 
مواد معدنی مورد نیاز بدن انسان است 
زیرا به فرم دهی و نگهداری استخوان 
ها و دندان ها کمک می کند. کنجکاو 
می توانید  چگونه  بدانید  که  هستید 
کلسیم مصرف کنید؟ شاید در حال 
حاضر نیز کلسیم را در برنامه غذایی 
مانند  لبنیات  باشید،  گنجانده  خود 
شیر و ماست نوعی کلسیم دارند که 
جذب آن برای بدن آسان است. ماهی 
قزل آال و ساردین نیز منابع خوبی از 
کلسیم هستند. اگر گوشت یا لبنیات 
می  خواهید  یا  نمی کنید  مصرف 
رژیم  به  کلسیم  از  غنی  سبزی  های 
غذایی خود اضافه کنید کلم بروکلی، 
از این  کلم پیچ و شلغم نمونه هایی 
سبزی ها هستند یا حتی مغزهایی 
مانند بادام، آجیل برزیلی، آفتابگردان 
هم  ها  دانه  از  و  کنید  امتحان  را 
می توانید کلسیم جذب کنید. عالوه بر 
این، شما همچنین می توانید کلسیم 
را به عنوان یک مکمل مصرف کنید.

فسفر : فسفر یکی دیگر از مواد مغذی 
ضروری برای سالمت دندان ها است. 
فسفر با محافظت و بازسازی مینای 
دندان به بدن کمک می کند تا کلسیم 
را جذب و استفاده کند و باعث تقویت 

دهان  برای  بلکه 
نیز  بزاق  تولید  ویژه  به 

عالی است. بزاق به تجزیه غذا کمک 
های  دندان  بین  از  را  ها  باکتری  و 
می توانید  شما  می کند.  پاک  شما 
سبزی  و  میوه ها  در  را   A ویتامین 
هویج،  مانند  نارنجی  رنگ  به  هایی 
سیب زمینی شیرین، فلفل دلمه ای، 
به عالوه ماهی و زرده تخم مرغ پیدا 
کنید، همچنین به صورت مکمل نیز 

در دسترس است.
چه زمانی ویتامین مصرف کنید

یک رژیم غذایی سالم می تواند مقدار 
برای  را  ها  ویتامین  این  از  زیادی 
دندان ها و لثه ها فراهم کند. همانطور 
که گفته شد، مصرف مکمل ها ممکن 

است در برخی موارد گزینه بهتری 
که  پرسید  می  خود  از  اگر  باشد. 
آیا باید مکمل مصرف کنید یا خیر 
با دندانپزشک یا پزشک  بهتر است 
از  برخی  زیرا  کنید  مشورت  خود 
با  است  ممکن  غذایی  مکمل  های 
برخی از داروهای تجویز شده تداخل 

ایجاد کنند.
اگر یک رژیم غذایی سالم و متعادل 
پر از میوه ها و سبزی های مختلف 
دارید به احتمال زیاد در حال حاضر 
از این مواد مغذی مناسب  بسیاری 
اگر  و  می کنید  دریافت  را  دندان 
نگران سطح ویتامین دریافتی خود 
هستید با دندانپزشک در مورد اینکه 
چه مکمل ها یا غذاهایی را می توانید 
کنید،  اضافه  خود  غذایی  رژیم  به 
مشورت کنید. درک چگونگی تاثیر 
دندان های  روی  ویتامین ها  این 
شما می تواند به مراقبت از دهان در 
حال  در  کند.  کمک  مدت  طوالنی 
حاضر می دانید چه ویتامین هایی برای 
سالمت دهان شما ضروری است چرا 
یک دستور العمل جدید و خوشمزه را 
با این مواد مغذی امتحان نمی کنید؟

دندان می شود. اگر می خواهید فسفر 
اضافه  خود  غذایی  رژیم  به  بیشتری 
کنید سعی کنید گوشت، شیر و غالت 
کامل را در برنامه غذایی خود بگنجانید. 
از  غنی  غذاهای  و  مرغ  تخم  ماهی، 
به  خوبی  بسیار  منابع  نیز  پروتئین 
شمار می آیند. خوشبختانه اغلب افراد 
در رژیم غذایی منظم خود و بدون نیاز 
این ماده  از  اندازه کافی  به  به مکمل 

مغذی استفاده می کنند.
ویتامین D : ویتامین D نقش مهمی 
در سالمت دندان های شما دارد طبق 
عنوان  با   ،2۰2۰ سال  در  مقاله ای 
کمبود ویتامین D و بهداشت دهان و 
دندان: در یک بررسی جامع مشخص 
شد کمبود ویتامین D می تواند منجر 
دهان  در سالمت  اختالل  چندین  به 
و  ها  حفره  ایجاد  لثه،  التهاب  مانند 
بیماری های مربوط به لثه شود. این 
به این دلیل است که نقش مهمی در 
معدنی سازی استخوان و دندان دارد، 
اما نگران نباشید مصرف ویتامین D از 

طریق مکمل  ها آسان است، همچنین 
در ماهی های روغنی مانند آزاد، خال 
مخالی و شاه ماهی وجود دارد. بعالوه، 
غالت  و  شیر  مانند  غذاها  از  برخی 
صبحانه دارای ویتامین D غنی شده 

هستند.
ویتامین C : ویتامین C نه تنها برای 
دندان    های شما مفید است بلکه یک 
ویتامین عالی برای لثه ها نیز هست. 
استحکام  و  سالمت  به   C ویتامین 
بافت های همبند لثه کمک می کند که 
دندان ها را در جای خود نگه می دارد 
این بدان معناست که کمبود آن می 
تواند منجر به خونریزی و بیماری های 
مکمل های  این،  بر  عالوه  شود.  لثه 
کاهش  باعث  همچنین   C ویتامین 
فرسایش دندان در اوایل کودکی می 
شوند. شما به احتمال زیاد مقدار زیادی 
ویتامین C در رژیم غذایی خود دریافت 
می کنید زیرا در مرکبات، فلفل، سیب 
زمینی شیرین، کلم بروکلی، انواع توت 
ها و کلم پیچ وجود دارد مکمل ها نیز 

به طور گسترده در دسترس هستند.
ویتامین A : ویتامین A نه تنها برای 
سالمت چشم و پوست شما مفید است 
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دانستنی هایی درباره داغ شدن و سوزش کف پاویتامین های ضروری برای سالمت دندان و لثه
مانند آن استفاده نماید. عالوه بر این 
و  آزمایش خون  از  می تواند  پزشک 
مشکالت  سایر  بررسی  برای  ادرار 
احتمالی مثل ابتال به دیابت، نقرس، 

یا آرتریت روماتوئید بهره گیرد.
روش های پیشگیری و درمان کف 

پای داغ:
هنگامی که شما با پزشک در این 
رابطه مالقات کردید، پزشک می تواند 
از یک برنامه درمانی مناسب با توجه 
استفاده  شما  برای  مشکل  علت  به 
این  در  شده  انتخاب  درمان  کند. 
حالت می تواند به سادگی عوض کردن 
کفش بوده یا درمان های سیستمیک 
برای اصالح دلیل اصلی بیماری را در 
بر گیرد. فعالیت هایی که می توان از 
آنها در خانه برای کاهش مشکل و 
ناراحتی تا زمان بهره گیری از خدمات 
درمانی حرفه ای استفاده کرد، به شرح 

زیر هستند:
پوشیدن کفش مناسب

منظور  به  نخی  جوراب  پوشیدن 

کاهش سطح عرق کردن پا
شستشوی پا با آب خنک )نباید برای 

این کار از یخ استفاده شود(
افزایش مواد مغذی مورد استفاده 
به صورت روزانه، به خصوص ویتامین 
Bاستراحت دادن به پا تا حد ممکن
باال نگه داشتن پا در زمان استراحت
کاهش مصرف مواد مسکن و یا الکل

روش های درمانی که ممکن است 
علت  به  توجه  با  شما  برای  پزشک 
مشکل  برای  شده  داده  تشخیص 
سوزش و داغ شدن کف پا استفاده 

کند، شامل موارد زیر هستند:
تجویز دارو )داروهای ضد قارچ، و 
نیز داروهای مسکن، عصبی و دیابتی(

و  پمادها  مختلف  انواع  تجویز 
کرم های موضعی

استفاده از کفش یا کفی های طبی 
مخصوص

ترمیم  برای  درمانی  برنامه ریزی 
اعصاب آسیب دیده یا مشکالت خاص 
یا  برای اعصاب، مفاصل  ایجاد شده 
عضالت )شامل مشکالت موجود در 

ناحیه کمر(
مصرف مکمل های ویتامینی
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مردان  شاخص

اعترافی طوالنی ست شب اعترافی طوالنی ست
فریادی برای رهایی ست 

شب فریادی برای رهایی ست
و فریادی برای بند .

شب اعترافی طوالنی ست .
اگر نخستین شب ِ زندان است

یا شام ِ واپسین
ــ تا آفتاب ِ دیگر را

در چهارراه ها فرایاد آری
یا خود به حلقه ی دارش از خاطر ببری ــ ،

فریادی بی انتهاست شب فریادی بی انتهاست
فریادی از نومیدی فریادی از امید ،

برای  فریادی  شب  ست  رهایی  برای  فریادی 
بند .شب فریادی طوالنی ست .

پرویز تأییدی
)1316 - 139۷(

نویسنده،  کارگردان،  تأییدی  پرویز 
بود.  ایران  اهل  مترجم  و  مدرس 
از  یکی  و  ایران  تئاتر  پیشکوست  او 

بانیان تئاتر تلویزیونی بود. 
او تا پایان دوره دبیرستان در تهران 
در  را  هنری  کار  و  می خواند  درس 
مدرسه ای  تئاترهای  با  و  دبیرستان 
آغاز کرد. او دارای مدرک کارشناسی 
ارشد سینما از آلمان است. وی فعالیت 
بازیگری،  کارگردانی،  با  را  هنری 
نویسندگی تئاترهای تلویزیونی آغاز 
کرد. از دیگر فعالیت های وی می توان 
به تدریس در دانشکده های هنرهای 
ترجمه  و  سوره  دانشکده  دراماتیک، 
جهان  مشهور  نویسان  نمایش  آثار 
پروفسور  نظر  زیر  کرد.بعدها  اشاره 
و  بود  آمده  آمریکا  از  دیویدسن، که 
در انجمن ایران و آمریکا کالس های 
بازیگری دایر کرده بود، الفبای بازیگری 
به شیوه استانیسالوسکی را آموخت. 
در  تئاتر  در  عمده اش  نقش  اولین 
نمایش »پدر« اگوست استریندبرگ 
می توان  نمایش هایش  دیگر  از  بود. 
اعتنا«  بی  »زیبای  نمایش های  به 

کرد.  اشاره  کراپ«  نوار  »آخرین  و 
شرکت  فیلم  چند  دوبله  در  بعد 
پس  و  رفت  آلمان  به  سپس  کرد. 
به  آلمان  از  لیسانس  فوق  از گرفتن 
ایران بازگشت و به تدریس رشته های 
در  کارگردانی  و  بیان  فن  بازیگری، 
دراماتیک  هنرهای  دانشکده های 
و  تهیه  به  همچنین  شد.  مشغول 
و  تلویزیونی  تئاترهای  کارگردانی 
صحنه ای و ساختن فیلم های مستند 
و داستانی در تلویزیون پرداخت. در 
زمینه ترجمه کتاب های تئاتر و سینما 

نیز فعالیت داشت.  احمد شاملو

عوارض پوشیدن
 لباس کثیف برای سالمت بدن

پوشیدن لباس کثیف و شسته نشده به مدت چند روز 
یا چند هفته می تواند برای سالمتی مضر باشد بخصوص اگر 

این لباس ها، لباس هایی باشند که مستقیما با بدن شما ارتباط دارند 
مثل لباس زیر یا لباس ورزشی. 1- ممکن است به عفونت ادراری مبتال 

شوید:  همانطور که به لباس روی خود اهمیت می دهید، نباید از لباس زیر 
نیز غافل نشوید. فرقی ندارد خانم باشید یا آقا، در هر صورت باید لباس زیر خود 

را پس از شستن پشت و رو آویزان کنید تا میکروب ها از بین بروند در غیر این 
صورت از عفونت ادراری رنج خواهید برد.اگرچه زنان بیش از مردان در معرض ابتال 
به عفونت ادراری قرار دارند اما در مردان نیز چنین مشکلی رخ خواهد داد. تا زمانی که 
عفونت برطرف نشود ممکن است احساس قرمزی، خارش و درد در آن ناحیه داشته 
باشید. به طور کلی، بهداشت نامناسب می تواند منجر به عفونت ادراری شود.2- دچار 
جوش و اکنه خواهید شد : اگر مرتبا از لباس های کثیف باشگاه استفاده می کنید 
ممکن است دچار آکنه در ناحیه گردن، بازو ها، پشت و کشاله ران خود شوید. زنان 
با پوشیدن شلوار های چسبان احساس راحتی می کنند اما پوشیدن همان شلوار 
در صورتی که عرق کرده باشید روز به روز باعث ایجاد آکنه پوستی ناخواسته 
می شود.3- ممکن است به عفونت مخمر ) قارچی ( مبتال شوید: لباس های 

باشگاه از مواد مصنوعی تولید شده اند به همین دلیل بدترین باکتری ها 
را در خود نگه می دارند و به آنها امکان تکثیر سریع را می دهند. از 

طرف دیگر، لباس های نخی هم باکتری ها را حفظ می کند 
اما برای پوشیدن بی ضرر هستند. با این حال، دلیل 

نمی شود همان لباس نخی را هم بارها و 
عمل بینی ، چیزی بارها بپوشید.

جراحی  مهارت  از  بیش 
از علم و  تلفیقی  است و در حقیقت 

هنر است.
پزشکی  دالیل  به  می تواند  عمل  این 
مانند اصالح مشکالت تنفسی مربوط 
به بینی یا اصالح بد شکلی ناشی از 
شود.  انجام  مادرزادی  نقص  یا  ضربه 
همچنین می تواند به دالیل زیبایی و 
ظاهری انجام بگیرد، که باعث تغییر 

شکل و ظاهر بینی می شود.
تصور و انتظارات غیر واقع بینانه و سطح 
باال در مورد جراحی پالستیک بینی زیاد 
است. همیشه این امکان وجود ندارد که 
بافت بدن یا صورت انسان را به گونه ای 
تغییر داد تا آنچه بیمار دلش می خواهد 

حاصل شود. هدف جراح این است که 
به  اعمالی که  را در طی  بیمار  ظاهر 
دقت برنامه ریزی شده اند زیباتر کند . 
اینکه او چگونه به این مهم دست می 
 یابد به میزان زیادی بستگی به آموزش 
، تجربه، علم و مهارت او دارد و تمامی 
هستند.  متغیر  بسیار  فاکتورها   این 
همکاری بیمار و واکنش های ناخواسته 
نیز نقش بسیار اساسی در نتیجه نهایی 
یک عمل جراحی دارد. جراح نمی تواند 
نتیجه نهایی عمل را تضمین کند بلکه 
تمامی  که  کند  تضمین  است  قادر 
 تالش خود را برای حصول نتیجه بهتر 

به کارخواهد برد.
اهمیت مشاوره قبل از جراحی بینی :
هستید  بینی  جراحی  فکر  به  اگر 
به  شما  که  است  آن  چیز  مهمترین 
طور واضح با جراح خود در مورد آنچه 
می خواهید و آن بینی که مد نظر دارید 

صحبت کنید.
به خاطر داشته باشید که چیزی به نام 
بینی کامل وجود ندارد. اگرچه جراحی 
می تواند ویژگی های خوب صورت شما 
را تقویت کرده و بر زیبایی منحصر به 

فرد و طبیعی شما تأکید کند.

مرحله سوم: تغییر شکل ساختار 
بینی

غضروف،  یا  استخوان  برداشتن  با 
اندازه  از  بیش  بینی  است  ممکن 
اوقات  گاهی  بنابراین  شود  کوچک 
به  نیاز  است  ممکن  بینی  جراحی 

افزودن گرافت غضروف داشته باشد.
مرحله چهارم : اصالح مشکالت بینی

فرد دچار مشکالتی  که  در صورتی 
نفس  تنگی  بینی،  انحراف  همچون 
و… باشد با استفاده از جراحی بینی 

می توان اقدام به رفع آن کرد.
مرحله آخر جراحی بینی

هنگامی که ساختار زیرین بینی به 
شکل مورد نظر تغییر کرد می توان 
و  داده  قرار  بینی  روی  بر  را  پوست 
بخیه های الزم را برای آن استفاده کرد.
مراقبت های بعد از جراحی های بینی

یکی از نکات بسیار مهمی که به عنوان 
مراقبت های بعد از جراحی بینی باید 
رعایت شود استفاده از کمپرس یخ 
است، تا بتواند کبودی های ناشی از 
عمل زیبایی بینی را هرچه سریع تر از 
بین ببرد . این کمپرس نباید برروی 
پیشانی گذاشته شود تا موجب سردرد 
بیمار نشود. می توان آن را بر پارچه ای 
پیچیده تا سرمای زیاد آن پوست را 
از  شده  تجویز  نکند.داروهای  اذیت 
طرف پزشک خود را بر اساس نسخه 
به موقع و سر ساعت مصرف کنید. 
که شامل کپسول های آنتی بیوتیک و 
قرص های مسکن جهت کاهش درد ، 
قرص های سرماخوردگی و قطره بینی 
جهت جلوگیری از آبریزش بینی است.

سرم شستشو بینی به همراه سرنگ 
جهت شستشو روزی دو بار حداقل 
و  سبزیجات  و  شود.میوه  استفاده 

غذاهایی با فیبر باال مصرف کنید.
از کشیدن سیگار تا دو هفته دوری کنید.

شما  بینی  گچ  هفته  یک  از  بعد 
برداشته خواهد شد و بخیه های شما 
چسب  آن  از  بعد  می شود.  کشیده 
بار  اولین  می شود.  انجام  بینی  زدن 
چسب زدن بینی توسط جراح بینی 
انجام خواهد شد و بعد از آن طریقه 
بیمار  به  بینی  زدن  صحیح چسب 
آموزش داده می شود، سعی کنید این 
کار را به خوبی یاد بگیرید زیرا تا چند 
ماه باید خودتان چسب روی بینی را 
تعویض کنید.معاینات پزشکی بعد از 
عمل بینی طبق دستور پزشک انجام 
خواهد گرفت تا وضعیت بهبودی کامل 
بیمار صورت گیرد.بعد از عمل بینی ، 
افراد معموالً برای هفته اول آتل بینی 
می توانید  جراحی  از  بعد  می بندند. 
انتظار تورم و کمی کبودی در اطراف 
چشم را داشته باشید که پس از روز 
سوم بهبود می یابد. گرچه ممکن است 

تا دو هفته طول بکشد.
در هفته های اول بینی شما کمی تورم 
خواهد داشت که احتماالً فقط خود 
شما و جراح متوجه آن خواهید شد. 
این تورم ظرف شش ماه آینده از بین 
خواهد رفت و شکل نهایی بینی شما 
بعد از بهبودی کامل مشخص می شود.

یک جراح پالستیک می تواند ویژگی های 
صورت را که چهره شما را منحصر به فرد 
می کند توصیف کرده و به شما بگوید که 
چگونه این تغییرات باعث بهبود ظاهر 
شما می شود.پس از این ارزیابی ، پزشک 
می تواند به شما بگوید که انتظاراتتان 

واقع بینانه است یا خیر.
انواع بینی برای جراحی : 

تناسب بینی با سایر اجزا صورت همچون 
فاصله بینی با لب ها ، ارتفاع بینی و طول 
بینی ؛ از استانداردها و مشخصه های 
که  است  برخوردار  خاصی  زیبایی 
می تواند با جراحی زیبایی بینی ، جذابیت 
ببخشد. شخص  چهره  به  بیشتری 

انواع مختلفی دارد که به بینی  بینی 
استخوانی و بینی گوشتی تقسیم می شود.

جراح بینی متبحر ، باید بتواند جراحی 
بینی های گوشتی و بینی های استخوانی 
را بدون بروز مشکالت تنفسی بعد از 
جراحی ، برگشت پذیری و مشکالت 
بینی  جراحی  یک  عوارض  از  ناشی 
نادرست ، با نتیجه ای کامال چشم گیر 

و مثبت انجام دهد.
انواع جراحی زیبایی بینی:

به طور کلی مدل جراحی های بینی سه 
نوع است: جراحی بینی طبیعی، جراحی 
بینی فانتزی، جراحی بینی نیمه فانتزی.

هر یک از این مدل ها ، بسته به نوع 
بیمار و  تناسب چهره  بینی و  پوست 
همچنین نظر پزشک متخصص انتخاب 

می شوند.
مراحل یک جراحی بینی:

مرحله اول : بیهوشی
داروها برای راحتی شما در طول عمل 
جراحی تجویز می شوند. جراحی بینی 
عالوه بر بیهوشی عمومی، با بی حس 
کردن موضع نیز انجام می شود با توجه 
به شرایط شما، جراح بهترین گزینه را 

برای شما انتخاب می کند .
مرحله دوم: برش بینی

در جراحی بینی با توجه به نوع جراحی 
بینی بسته و یا باز برش ها در محل مورد 
نظر داده می شوند . از طریق این برش ها، 
پوستی که استخوان ها و غضروف های 
آرامی  به  می دهد،  پوشش  را  بینی 
افزایش پیدا می کند و امکان دسترسی 

به ساختار بینی را فراهم می آورد.

دنبال مصرف  به  دارو  ناگهانی  قطع 
دراز مدت آن عوارض شدیدی را در 
فرد ایجاد می کند و در برخی از موارد 
حتی به مرگ فرد می انجامد . بنابراین 
بهتر است قطع ناگهانی دارو کم کم 
میزان مصرف آن را بر اساس تجویز 
پزشک کاهش داده و بتدریج مصرف 

آن را قطع کنید. 

ناگهانی  کردن  قطع  عوارض 
قرص های خواب

دچار  که  دارند  وجود  زیادی  افراد 
مشکالت بی خوابی اند و سال ها از 
این  می کنند.  استفاده  خواب  قرص 
این قرص ها  به  زیادی  اعتیاد  افراد 
پیدا کرده اند و نمی توانند یکباره آن 
را ترک کنند زیرا اگر این دارو را به 
دچار  کنند  قطع  ناگهانی  و  سرعت 

عوارض شدید می شوند.
قطع ناگهانی دارو و مصرف بی رویه 
تعریق،  مانند  شدید  عوارض  آن 
و  خشونت  و  ناآرامی  و  ترس  بروز 
کابوس های  دیدن  نداشتن  تعادل 
حتی  و  خوابی  بی  و  وحشتناک 
گاهی جبران ناپذیر را به دنبال دارد. 
بهتر است بجای قطع کردن ناگهانی 
مصرف قرص خواب بهتر است کم کم 
میزان مصرف آن را تحت نظر پزشک 
کاهش داده و بتدریج مصرف آن را 

قطع کنید.

ناگهانی  کردن  قطع  عوارض 
قرص های ضد افسردگی

تصمیم  ن  ا ر بیما قع  ا مو هی  گا
می گیرند که به طور ناگهانی مصرف 
این  کنند.  قطع  را  خود  داروی 
حالت به طور بالقوه می تواند بسیار 
است  ممکن  زیرا  باشد  خطرناک 
منجر به بروز مشکالت اساسی شود. 
به عنوان مثال این مورد در رابطه با 
داروهای اعصاب و روان مصرف اکثر 
افسردگی  و  اضطراب  ضد  داروهای 
در دراز مدت باعث وابستگی به دارو 
می شود و ترک ناگهانی این داروها 
به صورت خودسرانه عوارض شدیدی 

را به دنبال دارد.
افسردگی  ضد  داروهایی  از  یکی 
داروی SSRIاست نیز که از جذب 
و  سینوس  در  زروتونین  مجدد 
این   ، می کند  جلوگیری  اعصاب 
نپزشک  روا نظر  تحت  باید  رو  دا
تجویز شود و با عوارض کم خوابی، 
افزایش اشتهای فرد پس  پرخوابی، 
از کم اشتهایی ابتدایی همراه است 
افسردگی،  داروهای  ناگهانی  قطع   .
گرگرفتگی و خشکی دهان را برای 
بیمار به همراه دارد و فرد نمی تواند 
مصرف  بهبودی  احساس  محض  به 

این داروها را قطع کند.

قرص  ناگهانی  قطع  عوارض 
آسپرین

داروهای ضدانعقاد خون ساده مانند 
آسپیرین برای افرادی که به دالیلی 
در معرض سکته های قلبی و مغزی 

رویه  بی  مصرف 
دارو بدون تجویز پزشک 

خطرناک است.
هر دارویی برای هر بیماری غیرمرتبط 
خطر  است  ممکن  شود  مصرف 
استامینوفن  یک  از  باشد،  آفرین 
ساده گرفته تا باقی داروها، برخی از 
داروها خطراتشان به نسبت از بقیه 
به  را  وعوارضی  است  بیشتر  داروها 

دنبال دارد.
استفاده از داروهایی که به قصد درمان 
فرد تجویز شده اند، ممکن است به 
دالیلی مانند وجود مشکالت زمینه ای 
یک  با  دارویی  تداخل  یا  و  فرد  در 
داروی مصرفی دیگر، منجر به بروز 
مشکالت در بدن فرد و مسمومیت 

دارویی شوند.
دارو ممکن است عملکرد یک  یک 
حتی  و  داده  تغییر  را  دیگر  داروی 

مانع جذب آن در بدن شود.
مصرف  هم  با  اگر  داروها  از  بعضی 
باالتر  خطر  بروز  احتمال  شوند، 
خواهد رفت و فرد دچار اختالل در 
روند درمان بیمار می گردد ودر برخی 

موارد موجب مرگ بیمار می شود.
مانند  نسخه،  بدون  داروها  مصرف 
قرص ژلوفن در بیماران قلبی و عروقی 
می تواند ریسک افزایش حمالت قلبی 

را باال ببرد.
ژلوفن  قرص  مدت  دراز  مصرف 
منجر به خونریزی معده و زخم های 

گوارشی می شود.
خاصی  شرایط  در  داروها  از  بعضی 
ممکن مشکل ایجاد کنند مثال داروی 
پرازوسین اگر پس ازاستحمام با آب 
داغ صورت گیرد ممکن است بیمار 

دچار افت جدی فشار خون شود.
توصیه می شود اگر روند درمانیتان 
مراجعه  پزشک  به  فته  یا م  تما ا
نمایید تا دستور الزم را برای قطع 

دارو دهد.

سالمندان  سیگاری،  ،افراد  هستند 
جلوگیری  موجب  و  می شوند  تجویز 
این  می شوند.  قلبی  سکته  بروز  از 
ندارد  عارضه چندانی  در ظاهر  دارو 
بین  آن  مصرف  دلیل  همین  به  و 
رواج  جوانان  در  حتی  عادی  مردم 

زیادی دارد.
بعضی از مصرف کنندگان از خوردن 
دارو  این  ولی  برند  می  سود  آن 
آنقدرها هم که همگان فکر می کنند، 
یا  مورد  بی  اگر  و  نیست  خطر  بی 
ممکن  شود،  مصرف  مدت  طوالنی 
است عارضه ای جدی برجای گذارد.

طول  در  دارو  زیاد  یا  کم  مصرف 
مشکالت  است  ممکن  درمان  دوره 
کشنده  خونریزی های  مانند  جدی 
داروهای  ناگهانی  قطع  کند.  ایجاد 
ضدانعقاد اصال توصیه نمی شود؛ مثال 
آسپیرین  خودسرانه  و  ناگهانی  قطع 
ممکن است باعث خونریزی گوارشی 
هر  مصرف  قطع  و  مصرف  و  شود 
داروی ضدانعقاد حتی آسپیرین باید 

با نظر پزشک باشد.

عوارض قطع ناگهانی قرص وارفارین
خون  انعقاد  ضد  داروی  وارفارین، 
از  پیشگیری  برای  که  است  خوراکی 
تجویز  رگ ها  در  خون  شدن  لخته 
وارفارین  خوراکی  داروی  می شود. 
معموال برای افرادی تجویز می شود که 
تعویض دریچه قلب داشته اند، مشکل 
بی نظمی ضربان قلب دارند، یا سکته 

مغزی کرده اند.
بیمارانی که این داروها برایشان تجویز 
شده، به پایش مداوم نیاز دارند. یعنی 
تحت  باید  دوره ای  صورت  به  بیمار 
این  دوز  چون  گیرد  قرار  آزمایش 
داروها باید کامال تنظیم شود. مصرف 
کم یا زیاد دارو در طول دوره درمان 
مانند  جدی  مشکالت  است  ممکن 
خونریزی های کشنده ایجاد کند. قطع 
ناگهانی و خودسرانه وارفارین می تواند 
به خونریزی مغزی، سکته قلبی، ایجاد 
مرگ  و حتی  عروق  داخل  لخته های 

بیمار بیانجامد.

نکاتی مهم درباره مصرف داروها

باید و نبایدهای جراحی بینی عوارض قطع ناگهانی دارو 
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است  اول  مونیخ  =بایرن 
و پرسپولیس در رده صد و 

سی و یکم قرار دارد.
تیم  های  رده بندی  تازه ترین  در 
فوتبال باشگاه  های جهان که از سوی 
آمار  و  تاریخ  بین المللی  فدراسیون 
در  جهان  باشگاهی  تیم  های  بهترین 
سال 2۰2۰ منتشر شده، تیم فوتبال 
پرسپولیس قهرمان لیگ فوتبال ایران 
سال  در  آسیا  قهرمانان  دوم  تیم  و 
2۰2۰ با ۸6.6 درصد امتیاز در جایگاه 
۱۳۱ دنیا و هشتم آسیا دیده می شود.

در این رتبه بندی تیم فوتبال باشگاه 
در  اروپا  قهرمانان  لیگ  مونیخ  بایرن 
صدر و پالمیراس برزیل و پاری سن 
ژرمن فرانسه در مقام  های دوم و سوم 

حضور دارند.
برترین تیم  های آسیا درسال 2۰2۰ 

عبارتند از:
۱-اولسان هیوندای کره جنوبی تیم 

اول آسیا و سی و سوم جهان
جنوبی،  کره  موتورز  چونبوک   -2

دوم آسیا و هفتاد و پنجم جهان
و  آسیا  سوم  عربستان،  النصر   -۳

هشتاد و دوم جهان
چهارم  ازبکستان،  پاختارکور   -۴

آسیا و هشتاد و پنجم جهان
و  آسیا  پنجم  عربستان،  الهالل   -۵

صد و نهم جهان
ششم  چین  گوان  جینگ  بی   -6

آسیا و صد و نوزدهم جهان
۷- الصد قطر، هفتم آسیا و صد و 

سی ام جهان
۸- پرسپولیس ایران، هشتم آسیا و 

صد و سی و یکم جهان
9- اف سی توکیو ژاپن، نهم آسیا و 

صد و چهل و ششم جهان
۱۰- االهلی عربستان، دهم آسیا و 

صد و شصت و نهم جهان
ده تیم باالی جدول تیم  های فوتبال 

دنیا هم عبارتند از:
۱-بایرن مونیخ آلمان
2- پالمیراس برزیل

۳-پاری سن ژرمن فرانسه
۴- اینتر ایتالیا

۵- منچسترسیتی انگلیس
6- میالن ایتالیا

۷- یوونتوس ایتالیا
۸- سویا اسپانیا

9- منچستر یونایتد انگلیس
۱۰- آرسنال انگلیس

برترین   2۰2۰ سال  رده بندی  در 
از  تیم  فوتبال جهان سه  باشگاه  های 
ایتالیا و سه تیم از انگلستان به چشم 

می خورند.
به عنوان  از پرسپولیس  آنجا که  از 
در  جهان   ۱۳۱ و  آسیا  هشتم  تیم 

یاد  رده بندی  این  در   2۰2۰ سال 
تیم  این  که  می شود  یادآوری  شده، 
باشگاه  های آسیا  امسال  در مسابقات 
پس از غلبه بر تیم النصر عربستان به 
فینال رسید اما با شکست در مقابل 
اولسان هیوندای کره جنوبی با نتیجه 
آسیا  جام  به  دستیابی  از  یک  بر   2
باشگاه  های  بازماند و عنوان تیم دوم 

آسیا را از آن خود کرد.
علیرضا  نیز  دی   ۳۰ سه شنبه  روز 
بیرانوند دروازه بان پیشین پرسپولیس 
که در حال حاضر از دروازه تیم رویال 
می کند  محافظت  بلژیک  آنتورپ 
از  خود  طلب  دریافت  عدم  دلیل  به 
تعیین  کمیته  به  پرسپولیس  باشگاه 
وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون 

جهانی فوتبال »فیفا« شکایت کرد.
رویال  باشگاه  به  بیرانوند  فروش 
آنتورپ، هفتصد هزار دالر برای باشگاه 
بیرانوند  اما  داشت.  درآمد  او  سابق 
از  دفاع  برای  را  خود  دستمزد  هنوز 
گذشته  فصل  دو  در  تیم  این  دروازه 

دریافت نکرده است.
علیرضا بیرانوند که به مدت ۴ فصل 
از 2۰۱۴ تا 2۰۱9 بهترین دروازه بان 
لیگ برتر ایران و نیز مرد سال فوتبال 
گفته:  بوده   9۸  -9۷ فصل  در  ایران 
هفتصد  و  میلیارد  پنج  پرسپولیس 

میلیون تومان به او بدهکار است.

بهترین تیم  های فوتبال باشگاه  های جهان
 در سال 2۰2۰

مسابقات تنیس گراند اسلم استرالیا با تماشاچی 
برگزار می شود

مسابقات تنیس گراند اسلم استرالیا، 
هشتم  از  سال  اسلم  گراند  نخستین 
تا بیست و یکم ماه فوریه در ملبورن 

پارک برگزار خواهد شد.
تنیس باز  جاکوویچ  نواک  حضور 
اول  نفر  و  صربستان  اهل  ساله   ۳۳
رده بندی تنیس مردان جهان و برنده 

۸ دوره این رقابت ها حتمی است.
اشلی بارتی نفر اول رده بندی تنیس 
دختران دنیا هم که اهل استرالیاست، 
خود  نمودن  آماده  و  تمرین  سرگرم 

برای شرکت در این بازی هاست.
رافائل نادال تنیس باز ۳۵ ساله اهل 
رقابت ها  این  برنده  بار  و یک  اسپانیا 
نام  ثبت  مسابقه ها  در  حضور  برای 
کرده است. این صد و یکمین سالی 
است که بهترین تنیس بازان جهان به 

مصاف یکدیگر می روند.
گراند   2۰2۰ سال  تورنمنت  در 
اسلم استرالیا، نواک جاکوویچ و سوفیا 
آمریکایی  ساله   22 تنیس باز  کنین 
و  بردند  سر  باالی  را  قهرمانی  جام 
سال  عنوان  از  دفاع  برای  نیز  سوفیا 
امسال  تورنمنت  در  خود  گذشته 

شرکت خواهد کرد.
پارسال عنوان نخست رقابت های دو 
نفره مردان این بازی ها نصیب راجیو 

جم و جو سالزبری شد.
ساله   ۳9 تنیس باز  فدرر  راجر 
اسلم  گراند  بیست  برنده  و  سوئیسی 
تنیس، چند روز پیش اعالم کرد به 
جراحی  عمل  ناراحتی  ادامه  خاطر 
زانو به احتمال زیاد امسال به استرالیا 
نخواهد رفت. اما او در عین حال این 

روزها سرگرم تمرین در دبی است.

سرینا ویلیامز تنیس باز آمریکایی و 
برنده 2۳ گراند اسلم که مانند فدرر 
همراه  است  سالگی  چهل  مرز  در 
اول  نفر  ونوس  بزرگترش  خواهر 
پیشین جهان و برنده ۴ مدال طالی 
المپیک، تحت سختگیرانه ترین تدابیر 
 Adelaide آِدالید  وارد  بهداشتی 
سال  در  بار  آخرین  سرینا  شدند. 
استرالیا  اسلم  گراند  قهرمان   2۰۱۷
شد در حالی که ماه های اولیه بارداری 

خود را می گذراند.
خواهران ویلیامز در حالی که ماسک 
به صورت داشتند از هتل مستقیم به 
مرکز تمرینی که از قبل ایزوله شده 
یکدیگر  با  مدت ها  از  پس  تا  رفتند 
تمرین کنند. پتریک مرات اوغلو مربی 

سرینا نیز همراه آنها بود.
خبر مثبت بودن آزمایش کرونای دو 
پرواز لس آنجلس–  از سرنشینان  تن 
ملبورن، حامل 2۴ تنیس باز که کی 
نیز  آذرانکا  ویکتوریا  و  کوری  نیشی 
میان آنها بودند و گزارش دیگری مبنی 
بیانکا  مربی  آزمایش  مثبت شدن  بر 
آندریسکو تنیس باز کانادایی در پرواز 
ابوظبی به ملبورن حامل 2۳ تنیس باز 
شامل اسوتالنا کوزنتسووا، انس جابر، 
بلیندا بنچیچ، ماریا  مارتا کاستیوک، 
ساکاری، بیانکا آندریسکو و آنجلیک 
استرالیا  خبرمقامات  سپس  و  کربر 
یکی  آزمایش  بودن  مثبت  بر  مبنی 
ملبورن  به  دوحه  پرواز  مسافرین  از 
باعث  بوده  تنیس باز   2۵ حامل  که 
تدابیر  استرالیا  تنیس  مقامات  شد 
بیشتری برای محافظت از بازیکنان و 
شرکت کنندگان در این رقابت ها به 

کار گیرند.
بر اساس قوانین دولت استرالیا این 
۷2 بازیکن باید یک دوره قرنطینه ۱۴ 
اقامت  برای  که  هتلی   ۳ در  را  روزه 
و  کرده  سپری  شده،  برگذیده  آنان 
طی این مدت حق تمرین روزانه که 
برای بازیکنان در نظر گرفته شده را 

نخواهند داشت.
بازیکنان  نارضایتی  موضوع  این 
در  آنها  که  جایی  تا  برانگیخته  را 
خود  اعتراض  اجتماعی  شبکه های 
این  که  گفته اند  و  کرده  اعالم  را 
شرایط ناعادالنه است و بدون تمرین 
و آمادگی الزم احتمال صدمه دیدن 

خواهند داشت.
روز  دو  از  پس  بازیکنان  است  قرار 
بودن  منفی  صورت  در  قرنطینه، 
یک  طبق  بتوانند  کرونا  آزمایش 
 ۵ تا  روزانه  شده  زمان بندی  جدول 
زمین  در  تمرین  و  بدنسازی  ساعت 

داشته باشند.
دو  هر  همراهانشان  و  بازیکنان  از 
گرفته  کرونا  آزمایش  بار  یک  روز 
خواهد شد و در صورت منفی بودن 
ژانویه  پانزدهم  روز  آزمایش  جواب 
وارد ملبورن خواهند شد. هر بازیکن 
می تواند دو نفرهمراه کنار خود داشته 
باشد اما فقط یک نفر می تواند با او به 

زمین برود.
امسال  بازی های  تماشاچیان  تعداد 
گراند اسلم استرالیا پنجاه درصد کمتر 
از شمار حاضرانی است که همه ساله 

در این رقابت ها حضور داشته اند.
امسال در ۳۱ ژانویه تا هفتم فوریه 
رقابت های  ساله،  همه  معمول  طبق 

حناچی: 
آالینده ها در 
دو دهه اخیر 

در تهران 
»روند کاهنده« 

داشتند!
 رئیس کمیته 
محیط  زیست 

شورای شهر: 
پارسال 

هم مازوت 
می سوزاندند!

=شهردار پایتخت 6۰درصد 
بار مسئولیت آلودگی هوا را بر 
دوش »آلودگی های متحرک 
فسیلی«  سوخت  مصرف  و 
انداخت که 1۵درصد مربوط 
به موتورسیکلت هاست. وی 
راه حل را کنترل آالینده ها 
مصرف  کاهش  طریق  از 
و  فسیلی  ی  خت ها سو
استفاده از دوچرخه دانست!

که  است  این  =»واقعیت 
امسال  فقط  مازوت سوزی 
گذشته  سال  و  نداده  رخ 
گزارش های  اساس  بر  هم 
ارسالی به شورای شهر، وجود 
اما میزان آالیندگی  داشته، 
آن مانند امسال نبود و تأثیر 
آلودگی  معضل  روی  زیادی 

هوا نداشت.«
=»ساالنه 4 هزار نفر به دلیل 
از  را  آلودگی هوا جان خود 
دست می دهند و هزینه های 
تحمیلی این آلودگی حدود 

2.6 میلیارد دالر است.« 
 99 دی ماه  در  تهران  که  حالی   در 
هفتمین شهر آلوده جهان شده و تیره  
گذرانده،  سر  از  را  روزها  ترین  تار  و 
نمودار  »اگر  می گوید:  تهران  شهردار 
دو دهه شهر تهران را مشاهده کنیم، 
روند  آالینده ها  که  می شویم  متوجه 

کاهنده داشته اند!«
امروز  تهران  شهردار  حناچی  پیروز 
مراسم  در  دی ماه   ۳۰ سه شنبه 
پاک«  »هوای  سفیران  گرامیداشت 
شهر تهران پس از »روز هوای پاک« 

یک  تهران  هوای  آلودگی  که  گفت 
شهرداری  و  است  حاکمیتی  موضوع 
به  نسبت  تنهایی  به  نمی تواند  تهران 

حل آن اقدام کند.
او راه پاسخگویی به موضوع کاهش 
ناوگان  »افزایش  را  هوا  آلودگی 
گفت  و  خواند  عمومی«  حمل و نقل 
کوتاه مدت  در  نیز  مسئله  »این  که 

امکان پذیر نیست.«
و  اتوبوسرانی  ناوگان  می شود،  گفته 
متروی تهران با حدود یک سوم ظرفیت 
اما  می دهد.  سرویس  مردم  به  خود 
شهردار تهران آلودگی هوای پایتخت را 
به کمبود ناوگان شهری تقلیل می دهد 
آنهم در حالی که تهران در این ماه در 
رتبه هفتم فهرست آلوده ترین شهرهای 
در  روز  سه  تنها  و  گرفت  قرار  جهان 

دی ماه هوای سالم داشت.
نوری  صدراعظم  زهرا  گفته ی  به 
شورای  سالمت  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر تهران، »بنا بر آمار دی  ماه، 
تهران از رتبه سیزدهمین شهر آلوده 
یعنی  این  و  آمده  رتبه هفت  به  دنیا 

شرایط وخیم تر شده است.«
صدراعظم نوری در گزارش خود اعالم 
کرد که در شهر تهران ساالنه ۴هزار 
نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از 
دست می دهند و هزینه های تحمیلی 
دالر  میلیارد   2.6 حدود  آلودگی  این 

است.
که  جلسه  این  در  تهران  شهردار 
رئیس  هاشمی  رفسنجانی  محسن 
شورای شهر نیز در آن حضور داشت، 
ترافیک و آلودگی هوا را مشکل همه  

بازیکنان بایرن مونیخ؛ مسابقه با بارسلونا در ورزشگاه لیسبون؛ اوت 2۰2۰

که  دانست  دنیا  بزرگ  شهرهای 
جمعیت باالی یک میلیون نفر دارند!

حناچی مدعی شد: »اگر نمودار دو 
کنیم،  مشاهده  را  تهران  شهر  دهه 
روند  آالینده ها  که  می شویم  متوجه 

کاهنده داشته اند!«
شرح  با  تهران  اصالح طلب  شهردار 
دارای  کشورهای  جزو  ایران  اینکه 
باالی  نتیجه میزان  و در  نفتی  منابع 
گوگرد برای آلودگی هواست، گفت: »تا 
کنون قوانین خوبی در حوزه آلودگی 
هوا همچون قانون هوای پاک و قانون 
آن  اجرای  در  نهاد   ۱۸ که  »نفس« 
حال  در  و  شده  تصویب  دارند،  نقش 

اجراست.«
قانون  به  حناچی  اشاره ی  البته 
که  است   ۱۳96 سال  پاک  هوای 

اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به 
رسید و قرار شد دولت حسن روحانی 
حوزه  در  انتخاباتی  وعده های  با  که 
محیط  زیست، خود را دولتی »محیط 
 زیستی« نیز قلمداد می کرد، آن را به 
اجرا درآورد. در این مدت 2۰ دستگاه  
مسئول اجرای قانون هوای پاک تنها به 
2۴درصد وظایف خود عمل کرده اند و 
حتا وزارت نیرو معترف شده که صفر 
درصد به مسئولیت خود در قبال هوای 

پاک عمل کرده است!
شهردار پایتخت بروز پدیده وارونگی 
هوا در اواخر آذر و دی ماه در تهران را 
امری خواند که »معموال« رخ می دهد 
و اضافه کرد: »این مسئله از خصایص 
آب و هوای تهران است که در تاریخ نیز 

بدان اشاره شده است«!
آلودگی  اینکه  بر  تأیید  با  حناچی 
هوا در شیوع و افزایش بیماری ُکرونا 
تأثیرگذار بوده، با اشاره به عکس های 
ماهواره ای از تهران بیان داشت، »میزان 
مختلف  صنایع  محل  در  آالیندگی 
وضعیت  امسال  حتی  و  بوده  بیشتر 
حادتری نسبت به سال گذشته دارد.«

به  گریزی  نیز  زمینه  این  در  وی 
کرد:  اضافه  و  زد  »تحریم«  موضوع 
این  در  تحریم  شرایط  شاید  »البته 
زمینه تأثیرگذار است و کاتالیزورهایی 
می شد،  استفاده  پاالیشگاه ها  در  که 

امروز در دسترس نباشد.«
6۰درصد  جلسه،  این  در  حناچی 
بار مسئولیت آلودگی هوا را بر دوش 
مصرف  و  متحرک  »آلودگی های 
سوخت فسیلی« انداخت که ۱۵درصد 
وی  موتورسیکلت هاست.  به  مربوط 
راه حل را کنترل آالینده ها را کاهش 
مصرف سوخت های فسیلی و استفاده 

از دوچرخه دانست!
یا  پیاده  نفر  هر  ازای  به  گفت  او 
دوچرخه سوار می توانیم تصور کنیم که 

یک ماشین و وسیله آالینده هوا از شهر 
کم شده است.

این سخنان در حالیست  که عیسی 
کالنتری رئیس سازمان محیط  زیست 
اعتراف کرد که آلودگی هوای شهرهای 
در  مازوت  مصرف  دلیل  به  بزرگ 
این  و  پاالیشگاه هاست  و  نیروگاه ها 
سازمان در جلوگیری از مازوت سوزی ها 
ناتوان است. بر اساس قانون هوای پاک 
نباید از مازوت در نیروگاه ها و صنایع 

استفاده شود.
هیأت  عضو  حسینی  میالنی  آرش 
رئیسه و رئیس کمیته محیط  زیست 
نیز  تهران  شهر  اسالمی  شورای 
مازوت سوزی را امری سابقه دار دانسته 
این است که  و گفته است: »واقعیت 
مازوت سوزی فقط امسال رخ نداده و 
سال گذشته هم بر اساس گزارش های 
ارسالی به شورای شهر، وجود داشته، 
امسال  مانند  آن  آالیندگی  میزان  اما 
نبود و تأثیر زیادی روی معضل آلودگی 

هوا نداشت.«
دلیل  به   »امسال  کرد:  اضافه  وی 
شرایط خاص و افزایش میزان مصرف 
و  نیروگاه ها  شد  قرار  خانگی  سوخت 
از  سوخت  تأمین  برای  پاالیشگاه ها 
مواد جایگزین پاک استفاده کنند که 
گویا این اتفاق رخ نداده و از مازوت و 

گازوئیل بی کیفیت استفاده می شود.«
حسین شهیدزاده مدیرعامل شرکت 
نیز  تهران  هوای  کیفیت  کنترل 
می گوید شهرداری تهران فقط می تواند 
۷ یا ۸درصد در کاهش میزان آلودگی 

شهر تهران دخیل باشد.
تهران،  بر  عالوه  امسال  دی ماه  در 
شهرهای کرج، قم، اهواز نیز روزهایی 
را شرایط بحرانی و آلودگی شدید هوا 
تبریز،  اصفهان،  و  گذاشته  سر  پشت 
اراک و مشهد در وضعیت هشدار قرار 

داشتند.
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راهی  پناهجو  =هزاران 
به  آمریکا شده اند  مرزهای 
درهای  بایدن  که  امید  این 
ورود به آمریکا را به روی آنان 

باز کند.
تیم  در  ارشد  مقام  =یک 
به  خطاب  بایدن  انتقالی 
پناهجویان: »فعالً وقت آمدن 
به آمریکا نیست! وضعیت در 
نخواهد  تغییر  یکشبه  مرز 

کرد«.
شته  نو ز  نیو کس  فا =
کاروان  یک  در  پناهجویان 
سمت  به  هندوراس  از  که 
مرز آمریکا حرکت می  کند با 
استناد به تعهد دولت بایدن 
برای کاهش محدودیت های 
مهاجرتی، از او می  خواهند به 

قول خودش عمل کند.
=دونالد ترامپ هفته گذشته 
دادن  پایان  که  داد  هشدار 
مهاجرتی  سیاست های  به 
برای  پناهجویان  تشویق  و 
به  منجر  آمریکا  به  آمدن 
مهاجرت  موج  »یک  آغاز 
غیرقانونی می  شود، موجی که 

قبالً هرگز ندیده  اید!«
داد  گزارش  نیوز«  »فاکس  شبکه 
هزاران مهاجر از مکزیک، هندوراس و 
ایاالت متحده  راهی مرزهای  گواتماال 
شده  اند و یک مقام ارشد در تیم انتقالی 
آنها پیام داده است که:  بایدن به  جو 
»اکنون زمان آن نیست که به آمریکا 

بیایید!«
در  گزارشی  در  نیوز«  »ان بی  سی 
بایدن  جو  می  نویسد  ارتباط  همین 
که سیاست  های سختگیرانه  داد  قول 
از  یکی  را که  ترامپ  مهاجرتی دولت 

هجوم هزاران پناهجو به مرزهای آمریکا پس از قول جو 
بایدن برای لغو »فرمان مهاجرتی ترامپ«: هنوز زمانش 

نرسیده بیایید!

آنها ایجاد دیوار مرزی و محدود کردن 
مجوز ورود پناهجو به این کشور بوده 

است پایان دهد.
هجوم  افتادن  راه  به  با  اکنون 
پناهجویان به ویژه از آمریکای مرکزی 
به سمت آمریکا نگرانی از غیرقابل کنترل 

شدن آنها افزایش پیدا کرده است.
بایدن  انتقالی  تیم  ارشد  مقام  یک 
می  گوید »تصور اینکه دولت بایدن قادر 
خواهد بود برای اثبات ادعای خود به 
ایاالت  همه پناهجویان اجازه ورود به 

متحده را بدهد غلط است.«
این مقام در یک مصاحبه اختصاصی 
با ان بی سی می گوید »وضعیت در مرز 

یکشبه تغییر نخواهد کرد.«
پناهجویان  نیست  مشخص  اکنون 
شوند  آمریکا  خاک  وارد  می  توانند 
برگزاری  زمان  تا  شوند  وارد  اگر  یا 
جلسه دادگاه رسیدگی به درخواست 
پناهندگیشان در بازداشت می  مانند یا 
نه. ان بی سی نوشته است که این مقام 
این  به  پاسخ  از  بایدن  دولت  انتقالی 

پرسش خودداری کرد.
تخمین زده می  شود که 9 هزار مهاجر 
هندوراسی در حال فرار از کشورشان 
سهمگین  توفان  دو  از  پس  هستند. 
اقتصادی  فروپاشی  و  خشکسالی  و 

هندوراس، شهروندان این کشور با کمبود 
غذا روبرو هستند.

آسوشیتدپرس گزارش داد جمعه شب 
حدود 2 هزار نفر از پناهجویان بدون 
آنکه مشخص شود مبتال به کووید۱9 
هستند یا نه به سمت مرزهای آمریکا 

به راه افتادند و اکنون در مکزیک اند.
آمریکا  مرزهای  ترامپ  دولت  در 
بسته و به هزاران مهاجر اعالم شد تا 
زمان برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی 
پشت  باید  پناهندگی  درخواست  به 
مرزهای آمریکا در خاک مکزیک بمانند. 
آنها  پرونده  به  رسیدگی  روند  چون 
متوقف شده بود بسیاری از مهاجران و 
پناهجویان خسته شده و به کشورشان 
بازگشتند اما همچنان هزاران نفر در 
شمال مکزیک در شرایط بدی زندگی 
آمریکا  به  ورود  منتظر  و  می کنند 
را  آنها  بایدن  قول  این  حاال  هستند. 
کرده  آمریکا  جنوبی  مرزهای  روانه ی 

است.
دونالد ترامپ هفته گذشته هشدار داد 
که پایان دادن به سیاست های مهاجرتی 
به  آمدن  برای  پناهجویان  تشویق  و 
آمریکا منجر به آغاز »یک موج مهاجرت 
به  که  »موجی«  می  شود«.  غیرقانونی 

گفته ی ترامپ: »قبالً هرگز ندیده  اید!«

گزارش منابع 
اسرائیلی از 

مذاکرات مخفیانه 
جمهوری اسالمی 

و تیم جو بایدن
=با اینکه مقامات دولتی در 
ایران مدعی  اند هیچ تماسی 
منتخب  دولت  و  ایران  بین 
اما  نشده  برقرار  آمریکا 
»کانال 12« تلویزیون اسرائیل 
می  گوید نمایندگان دو طرف 
دیدار کردند و خبرش را هم 

به اسرائیل داده اند.
ین  ه تر ز تا س  سا ا =بر 
گزارش  ها جو بایدن تصمیم 
عضو  شرمن  وندی  گرفته 
تیم مذاکرات اتمی 2۰1۵ را به 
عنوان قائم  مقام وزیر خارجه 

دولت خود منصوب کند.
=ریچارد گرنل سفیر سابق 
آمریکا در آلمان: رژیم ایران 
از اینکه با تیم بایدن کار  کند 

خوشحال است.
 ۱6 اسرائیل  تلویزیون   »۱2 »کانال 
مقامات  داد  گزارش  دی(   2۷( ژانویه 
با  پنهانی  مذاکرات  بایدن  جو  دولت 
جمهوری اسالمی ایران برای بازگشت 
به برجام را آغاز کرده  و در مورد این 

مذاکرات به اسرائیل نیز خبر داده اند.
می  نویسد  اسرائیل«  »تایمز  روزنامه 
را  ادعا  این  هیچ منبعی هنوز صحت 
تأیید نکرده و در مورد هیچ جزئیاتی 

اطالعاتی منتشر نشده است.
برای  خود  اشتیاق  بارها  بایدن  جو 
را   2۰۱۵ اتمی  توافق  به  بازگشت 
که  حالیست  در  این  و  کرده  اعالم 
مقامات اسرائیل واشنگتن را زیر فشار 
احتمالی  مذاکرات  در  که  گذاشته اند 

موشکی  تهدیدات  تکلیف  باید  آینده 
از  حمایت  و  اسالمی  جمهوری 
روشن  منطقه  در  شیعه  شبه نظامیان 
شود.در هفته  های اخیر شایعات زیادی 
بین  پنهانی  اولیه  مذاکرات  مورد  در 
مقامات رژیم ایران و نمایندگانی از تیم 
بایدن به گوش می رسد. موضوع آنقدر 
جدی شده که روز پنجشنبه 2۵ دی  ماه 
99 محمود واعظی رئیس دفتر حسن 
خبری  پایگاه  با  مصاحبه  در  روحانی 
دولت گفت »هیچ تماسی بین ایران و 
دولت منتخب آمریکا برقرار نشده است. 
حرف هایی که مطرح می شود، بر اساس 

تحلیل ها است.«
عباس  شد  گفته  آبان ماه  اواخر 
با  ظریف  محمدجواد  معاون  عراقچی 
اطرافیان بایدن تماس گرفته است. این 
خبر حتا در روزنامه »نیویورک تایمز« 
که به جو بایدن و دموکرات  ها نزدیک 
خارجه  وزارت  اما  یافت  بازتاب  است 
تکذیب  هم  را  آن  اسالمی  جمهوری 
کرد. سعید خطیب زاده سخنگوی این 
زرد  »خبرسازی های  گفت  وزارتخانه 
شیوه مرسوم رسانه هاست؛ به ویژه در 
تقاضا  و  خالی  دستشان  که  روزهایی 

باالست!«
اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
واقعیت ها  تأیید  و   راستگویی  در  اما 
دیگر  مانند  معموال  و  است  بدسابقه 
مذاکرات  درباره  هم  رژیم  نهادهای 
و  موشکی  و  اتمی  برنامه های  هم  و 
غیره به انکار و تکذیب پرداخته است. 
از  حتا در دولت دونالد ترامپ و قبل 
مقامات  وقتی  نیز  اوباما  دولت  در  آن 
کنار  و  گوشه  در  تهران  نمایندگان  و 
مقامات  با  نیویورک  در  از جمله  دنیا 
به  نخست  می کردند  دیدار  آمریکایی 
شدت انکار می شد و مدتی بعد واقعیت 
در یک مصاحبه یا اظهار نظر از سوی 

یک مقام دیگر رژیم افشا می شد.
اکنون دلخوشی تهران این است که 
تیم  عضو  که  افرادی  از  زیادی  شمار 
در  اوباما  دولت  در  یا  هستند  بایدن 
جریان مذاکرات اتمی و بده بستان  های 
دو دولت نقش داشتند و یا به شدت 
حامی مذاکره با تهران اند و آیت  اهلل  ها 
تیم  با  اوباما  دوران  مثل  امیدوارند 
بایدن نیز بشود کنار آمد و زد و بند 
آن  به  ترامپ  دولت  که  چیزی  کرد؛ 

بایدن 1۷فرمان اجرایی امضا کرد؛ آمریکا به دنبال 
طوالنی کردن و تقویت محدودیت های هسته  ای ایران و 

رسیدگی به سایر موارد نگران کننده است
امضای  نوشته  =سی  ان  ان 
نخستین  در  فرامین  این 
روز کار بایدن بالفاصله پس 
سوگند  مراسم  برگزاری  از 
وششمین  چهل  عنوان  به 
ایاالت  جمهوری  ریاست 
هد  می د ن  نشا ه  متحد
برای  سرعت  با  وی  که 
اقدامات  از  برخی  جبران 
. می کند کت  حر مپ  ا تر
به  ب  خطا ن  ید با =
با  می  خواهم  خبرنگاران: 
مردم  به  که  وعده  هایی 
کنم. شروع  داده  ام  آمریکا 
کاخ  جدید  =سخنگوی 
سفید: رئیس جمهور صریحًا 
گفته که معتقد است ایاالت 
متحده از طریق دیپلماسی 
باید به دنبال طوالنی کردن 
محدودیت های  تقویت  و 
رسیدگی  و  ایران  هسته  ای 
نگران کننده  موارد  به سایر 
در ارتباط با این کشور باشد.
نامزد  بلینکن  =آنتونی 
نیز  آمریکا  خارجه  وزارت 
روز سه شنبه 2۰ ژانویه تأکید 
کرد که واشنگتن با تصمیم 
سریع درباره پیوستن دوباره 
روبرو  هسته ای  توافق  به 
بایدن  پرزیدنت  و  نیست 
که  کند  بررسی  باید  اول 
جمهوری اسالمی ایران واقعًا 
تا  داده  انجام  اقداماتی  چه 
مطابق با این پیمان عمل کند.

جدید  جمهوری  رئیس  بایدن  جو 
آمریکا تنها چند ساعت پس از مراسم 
سوگند در روز چهارشنبه 2۰ ژانویه 
2۰2۱ )اول بهمن ۱۳99( با امضای 
۱۷ فرمان اجرایی نخستین گام   برای 

فرامین  و  سیاست  ها  از  برخی  لغو 
دونالد ترامپ را برداشت.

این  امضای  سی  ان  ان  نوشته  به 
وی  کار  روز  نخستین  در  فرامین 
مراسم  برگزاری  از  پس  بالفاصله 
وششمین  چهل  عنوان  به  سوگند 
متحده  ایاالت  جمهوری  ریاست 
سرعت  با  بایدن  که  می دهد  نشان 
برای جبران برخی از اقدامات ترامپ 

حرکت می کند.
جو بایدن خطاب به خبرنگاران در 
دفترش گفت »هیچ زمانی مثل امروز 
برای شروع خوب نیست و می  خواهم 
با وعده  هایی که به مردم آمریکا داده  ام 

شروع کنم.«
بایدن بودجه ساخت دیوار مرزی را 
ماسک  از  استفاده  کرد؛ دستور  قطع 
برای  دولتی  ساختمان های  همه  در 
فرمان  کرد؛  صادر  را  کرونا  با  مقابله 
از گروه های  و حمایت  نژادی  برابری 
به معاهده  بازگشت  محروم جامعه و 
و  نمود  امضا  را  پاریس  اقلیمی 
همچنین ممنوعیت سفر اتباع هفت 
کشور مسلمان به آمریکا را که ایران 

هم در میان آنها بود لغو کرد.
بازگشت  اجرایی  فرمان  همچنین 
بهداشت  سازمان  به  متحده  ایاالت 

جهانی نیز امضا شد.
گفته می شود که روز پنجشنبه 2۱ 
ژانویه بایدن روی سیاست  های دولت 

خواهد  متمرکز  کرونا  با  مقابله  برای 
شد و یک روز بعد نیز به سراغ مسائل 
اقتصادی و حقوق کارمندان فدرال و 
شبکه درمانی و بیمه بیکاری خواهد 

رفت.
جدید  سخنگوی  ساکی  جنیفر 
کنفرانس  نخستین  در  سفید  کاخ 
جمهور  »رئیس  گفت  خود  خبری 
ایاالت  است  معتقد  گفته که  صریحاً 
باید  دیپلماسی  طریق  از  متحده 
تقویت  و  کردن  طوالنی  دنبال  به 
و  ایران  هسته  ای  محدودیت های 
نگران کننده  موارد  به سایر  رسیدگی 
در ارتباط با این کشور باشد.« او تأکید 
کرد »ایران باید محدودیت های منعقد 

شده در توافق اتمی را رعایت کند.«
تأکید کرد  جنیفر ساکی همچنین 
جمهوری  مورد  در  دارد  قصد  بایدن 
کشورهای  رهبران  با  ایران  اسالمی 

جهان و متحدان آمریکا گفتگو کند.
خبرگزاری رویترز در همین ارتباط 
نوشته است که آنتونی بلینکن نامزد 
وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه شنبه 
2۰ ژانویه تأکید کرد که واشنگتن با 
دوباره  پیوستن  درباره  تصمیم سریع 
و  نیست  روبرو  هسته ای  توافق  به 
پرزیدنت بایدن اول باید بررسی کند 
که جمهوری اسالمی ایران واقعاً چه 
این  با  مطابق  تا  داده  انجام  اقداماتی 

تن نداد. با اینهمه تحلیلگران معتقدند پیمان عمل کند.
بعید است دولت بایدن از دستاوردهای 
دولت قبلی این کشور چشم بپوشد و 
اسالمی  جمهوری  شدن  تضعیف  از 

استقبال نکند.
ریچارد گرنل سفیر پیشین آمریکا در 
آلمان با اشاره به آزمایش موشک  های 
بالستیک توسط سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی در رزمایش »پیامبر اعظم۱۵« 
سالیوان  جک  به  خطاب  توییتی  در 
»آیا  نوشته  بایدن  ملی  امنیت  مشاور 
اجازه خواهید داد ایران ایاالت متحده و 
همسایگانش را تهدید کند؟ رژیم ایران 
از اینکه با تیم بایدن کار   کند خوشحال 

است.«
بنیامین نتانیاهو  ۱۸ دی ماه در دیدار 
وزیر  منوچین  استیون  با  خداحافظی 
به  آمریکا  بازگشت  آمریکا  خزانه داری 
گفت  و  خواند  کابوس  یک  را  برجام 

»این حماقت نباید اتفاق بیفتد.«
رهبر  خامنه  ای  علی  آنسو،  در 
در  آذرماه  اواخر  اسالمی  جمهوری 
و  سلیمانی  قاسم  خانواده  با  دیدار 
شدن  کشته  سالگرد  برگزاری  ستاد 
فرمانده سپاه »قدس« گفت »اگر بتوان 
تحریم ها را رفع کرد حتا یکساعت هم 

نباید تأخیر کنیم.«
انتصاب وندی شرمن به عنوان معاون 

وزیرخارجه دولت بایدن
جو  گزارش  ها،  تازه ترین  اساس  بر 
بایدن تصمیم گرفته است وندی شرمن 
عضو تیم مذاکرات اتمی 2۰۱۵ را به 
دولت  خارجه  وزیر  قائم  مقام  عنوان 
خود منصوب کند. تیم انتقالی بایدن 
در بیانیه  ای او را »مشاور قابل اعتماد« 
برای جو بایدن و کاماال هریس توصیف 
جان  معاون  شرمن  است.وندی  کرده 
کری وزیر خارجه دولت باراک اوباما نیز 
بود و در مذاکراتی که به توافق اتمی 
داشت.  برجسته  ای  نقش  شد  منتهی 
با  نزدیکی  روابط  وی  می شود  گفته 

ظریف و عراقچی دارد.
از  کلینتون  بیل  زمان  در  شرمن 
کره  رژیم  با  کننده  مذاکره  مقامات 
و  اتمی  فعالیت های  مورد  در  شمالی 
موشکی این کشور بود که البته گذشت 
با  نرسید!  جایی  به  داد  نشان  زمان 
وندی  انتصاب  از  اسرائیلی  ها  اینهمه 

شرمن به این مقام  نگران  اند.

اعطای عالی  ترین نشان پادشاهی مراکش به دونالد ترامپ 
به پاس تالش برای عادی   سازی روابط اسرائیل و اعراب

جماله  الله  =شاهدخت 
در  مراکش  سفیر  العلوی 
 » محمد ن  نشا « یکا  مر آ
کرد. تقدیم  ترامپ  به  را 
عالی ترین  نشان  =این 
ب  مغر هی  شا د پا ن  نشا
است که فقط به شخص اول 
هدیه ای  عنوان  به  کشورها 
ششم  محمدشاه  طرف  از 
پادشاه مراکش اعطا می شود.
پیشنهاد  مراکش  =پادشاه 
اعطای حکومت خودگردان 
مطرح  را  غربی  صحرای  به 
حمایت  با  که  است  کرده 
و  قطر  بحرین،  حاکمان 
است. شده  روبرو  امارات 

مقامات بلندپایه دولت آمریکا اعالم 
عالی ترین  ترامپ  دونالد  که  کرده اند 
نشان کشور مراکش را به دلیل نقشی 
کشور  این  روابط  عادی سازی  در  که 
با اسرائیل داشت، دریافت کرده است.

خبرگزاری رویترز ۱۵ ژانویه گزارش 
کاخ  در  که  ویژه  ای  مراسم  در  داد 
الله  شاهدخت  شد  برگزار  سفید 
جماله العلوی سفیر مراکش در آمریکا 
ترامپ  دونالد  به  را  محمد«  »نشان 
کرد؛  تقدیم  آمریکا  جمهوری  رئیس 
که  مغرب  پادشاهی  نشان  عالی ترین 
فقط به شخص اول کشورها به عنوان 
ششم  محمدشاه  طرف  از  هدیه ای 

پادشاه مراکش اعطا می شود.
در این مراسم جرد کوشنر داماد و 
مشاور ترامپ و آوی برکوویتز نماینده 
ویژه آمریکا در امور غرب آسیا به دلیل 
نقشی که در عادی سازی روابط مغرب 
از  دیگری  جوایز  داشتند  اسرائیل  با 

طرف مراکش دریافت کردند.

واشنگتن  دولت  بلندپایه  مقامات 
اعالم کرده اند این مراسم بدون حضور 

خبرنگاران برگزار شد.
یافتن  دست  کنار  در  کوشنر  جرد 
دستیابی  برای  ابراهیم«  »پیمان  به 
و  اسرائیل  بین  بیشتر  توافقات  به 
بسیار  تالش  عرب  جهان  کشورهای 
ریاست  دوران  که  حاال  اما  کرد 
پایان  به  ترامپ  دونالد  جمهوری 
می رسد به نظر نمی رسد که وی بتواند 
بطور رسمی این روند را پیگیری کند.

گذشته  ماه  پنج  در  متحده  ایاالت 
و  خاورمیانه  در  صلح  تثبیت  برای 
عادی ساختن   روابط میان اسرائیل با 
امارات متحده عربی، بحرین، سودان و 
مراکش تالش کرد. توافقی که سطح 
اقتصادی و سیاسی طرفین را  روابط 
بیشتر  انزوای  به  همزمان  و  برد  باال 

جمهوری اسالمی در ایران انجامید.
مورد  از مسائل  یکی  میان،  این  در 

میان  پیمان  انعقاد  از  پس  مناقشه 
رسمیت  به  اسرائیل  و  مراکش 
شناختن حاکمیت مراکش بر منطقه 
رباط  که  جایی  بود؛  غربی  صحرای 
پولیساریو  با جبهه  بر سر آن دهه ها 

درگیری داشت.
دیوید فیشر سفیر آمریکا گفته بود 
ترامپ  دونالد  که  بیانیه ای  در  آنچه 
درباره به رسمیت شناختن حاکمیت 
امضا  غربی  صحرای  بر  کشور  این 
کرده پا برجا خواهد ماند و دو کشور 
دولت  در  چه  خوبی  اقتصادی  روابط 
دموکرات و چه جمهوریخواه خواهند 

داشت.
در تازه  ترین گزارش  ها پایگاه خبری 
پادشاه  نوشت  آنالین«  »الخلیج 
حکومت  اعطای  پیشنهاد  مراکش 
خودگردان به صحرای غربی را مطرح 
کرده که با حمایت حاکمان بحرین، 

قطر و امارات مواجه شده است.
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اقتدار  احمدشاه،  طوالنی  غیبت 
سردار سپه را هر روز بیشتر تضمین 
و تقویت می کرد. اقلیت مجلس که 
چنین می دید و از پیام های محرمانه اش 
به احمدشاه برای بازگشت وی نتیجه 
نمی گرفت، درصدد برآمد شاه را در 
منظور،  بدین  دهد.  قرار  قانون  برابر 
فرماندهی  تفویض  از  پس  بالفاصله 
به  کشور  تأمینیه  و  دفاعی  قوای 
رضاخان سردار سپه، طرحی از سوی 
وکالی اقلیت مبنی بر دعوت احمدشاه 
به بازگشت تقدیم مجلس شد ولی 

مورد تصویب قرار نگرفت.
حاج میرزا یحیی دولت آبادی که 
است،  بوده  وقایع  شاهد  نزدیک  از 

می نویسد:
ن  ا جو  ، ه حمدشا ا ن  »سلطا
پول دوست، یا به سلطنت خود عالقه 
نداشت و یا تصور می کرد پدرش با 
گنجانیدن یک ماده در قانون اساسی 
را  اخالفش  و   او  مملکت، سلطنت 
مخلّد ساخته است. شاه جوان در آغاز 
پادشاهی خویش به برادرش ولیعهد 
می گفته است دیدیم مردم با پدر ما چه 
کردند، باید پولی جمع کرد و به گوشۀ 
امنی زندگانی نمود، چنانکه از ولیعهد 
محمدحسن  برعکس،  شد.  شنیده 
میرزای ولیعهد بی اندازه عالقمند است 
تاج کیانی را بر سر بگیرد، درصدد جمع 
مال هم نیست، این است که گفته شد 
سردار سپه از ولیعهد بیشتر تنفر دارد 

تا از شاه.
در این صورت اگر گفته شود ولیعهد 
تمام نقطه نظرش این است که برادرش 
او  داده  استعفا  از سلطنت  او  به نفع 
خطا  بشود،  مملکت  قانونی  پادشاه 

گفته نشده است.
خیال  این  در  به اندازه ای  ولیعهد 
پیش می رود که موجب بدگمانی شاه 
از او می شود. پس کشمکش بر سر 
تخت و تاج میان سلطان احمدشاه 
و سردار سپه تنها نیست، بلکه میان 
ولیعهد و شاه و میان سردار سپه و 
ولیعهد نیز می باشد. در این صورت 
از یک قسمت مهم از تجددخواهان 
سلطنت خواه و از طرفداران سردار سپه 
بگذریم که آنها مخالف ادامۀ سلطنت 
قجر هستند چه شاه و چه ولیعهد و چه 
غیر آنها، و از جمهوری طلبان حقیقی 
بگذریم که آنها مخالف سلطنت هستند 
چه قجر و چه غیرقجر، باقی مردم از 
و  تجار  و   روحانی نمایان  و  روحانی  
کسبه و متفرقه را اگر چهار بلکه ده 
قسمت کنیم یک قسمت هم طرفدار 
سلطنت احمدشاه نمی باشند به واسطۀ 
طمعکاری که دارد و به سبب بیعالقگی 
که به مملکت اظهار نموده یا از او ظاهر 
نباید  اینصورت  در  می شود،  و  شده 
تصور کرد حاال که حرف جمهوری 
بی اساس از میان می رود اگر سلطان 
پرواز  تهران  به  پاریس  از  احمدشاه 
می کرد آغوش ملت برای در بر گرفتن 
او گشوده بود و او بی مانع می توانست 
بر مملکت و بر خانوادۀ خود پادشاهی 
نماید و مدعیان خانوادگی و خارج را 
از میان بردارد.سلطان احمدشاه بعد 
از شنیدن مقام ثابت فرماندهی کل 
قوا یافتن سردار سپه از طرف مجلس 
شورایملی و هم شنیدن وعده ای که 
انگلیسیان در ناصریه )اهواز( به توسط 
وزیر مختار خود به سردارسپه داده اند 
که مانع رسیدن او به مقام سلطنت 
نباشند با شرایطی که بر او  کرده اند 
و البته بعد از اطالع بر زمینه سازی 
یک  توجه  و  خویش  برای  ولیعهد 
قسمت از مردم به او، حواسش پریشان 

شده سخت به تالش افتاده است.
لندن  دربار  به  احمدشاه  سلطان 
مراجعه کرده از آنها گله می کند، آنها 
اظهار بیطرفی می کنند، این است که 
به خیال می افتد به ایران برگردد، بلکه 
بتواند تخت و تاج را نگاهدارد و البته 
یک عده کم از رجال محترم مملکت 
که مخالف سلطنت سردار سپه هستند 
اگر برای خودشان هم باشد شاه را به 
بازگشت به ایران تشویق می نمایند و به 
موضوع مخالفت ولیعهد نه آنها اهمیت 
می دهند و نه خود شاه، چه رسیدن 
ولیعهد به آرزوی  خود راهش منحصر 
است به استعفا دادن شاه، این است که 
شاه به ولیعهد تلگراف می کند من به 
ایران برمی گردم و نوبت گردش اروپا 
به تو می رسد، بدیهی است این وعده 
هم برای دلخوشی ولیعهد است که او 

را از خیاالت دیگر بازدارد.

درهم  از  بعد  سپه  سردار  اما  و 
پیچیدن بساط گسترده شده جمهوری 
بی اساس و پس از قول گرفتن از بعضی 
از متنفذین از نمایندگان مجلس که 
نکنند  احمدشاه حمایت  سلطان  از 
یک جهت شده است که با جمع آوری 
اسباب و ساختن تقاضانامۀ خلع قجر 
و نصب او به سلطنت در تمام مملکت 
به نام عموم ملت به توسط نظامیان و 
نظمیه ها به مجلس شورایملی صورت 
قانونی به این کار داده اکثریت مجلس 
را به هرصورت ممکن باشد با خیال 
به عنوان  خود موافق کند و مجلس 
تقاضای تمام ملت دست قاجاریه را 
از سلطنت کوتاه کند و او را به اریکۀ 

پادشاهی برساند.
سردار سپه برای انجام این نقشۀ 
و  نظامیان  به  تمام والیات،  به  خود 
نظمیه ها دستور می دهد و آنها مشغول 
اجرا می گردند و تقاضانامه هاست که 
پی در پی کتباً و تلگرافاً به مجلس 
نمایندگان  درصورتی  که  می رسد، 
می دانند در والیات این تقاضانامه ها به 
چه صورت حاضر شده است این است 
که زیاد اهمیت به آنها نمی دهند و آنها 
در هیأت رئیسه مجلس رویهم گذارده 

شده به جریان نمی افتد و جوابی به 
تقاضاکنندگان داده نمی شود. از طرف 
دیگر سردار سپه قیافۀ  خود را برای 
رسیدن به مقصود به اندازه ای نسبت 
به همه مخصوصاً نسبت به روحانی 
متنفذ  اشخاص  و  روحانی نمایان  و 
در جامعه تغییر داده با همه مهربانی 
می کند که انسان تصور می نماید او 
عوض شده باشد. سردار سپه به خانۀ 
سّیم  و  دوم  درجه  حتی  روحانیان 
آنها می رود، از آنها دیدن می نماید، 
به آنها پول می دهد، با ارباب جرائد 
راضی  از خود  را  همه  نزدیک شده 
آنها  رضای  تحصیل  گرچه  می کند 
روزی  چنانکه  نمی باشد؛  آسان  هم 
نگارنده بر سردار سپه وارد می شود، 
می بیند مدیر روزنامه ای که شخص 
سید تاجرزاده جوانی است در میان 
باغچه با سردار سپه در صحبت است 
و تقاضائی بیش از کرم صاحبخانه از او 
دارد و او می خواهد خود را از دست وی 
خالص کند، چشمش از دور به نگارنده 
می افتد، صدا می کند و مرا می خواند 
که او را کمک نموده از چنگ اصرار 
و ابرام مدیر روزنامه رهایی بدهم و در 
عین حال خوشحال است که می تواند 
با مصرف کردن پول مختصری از دولت 
است  کرده  جمع آوری  که  هنگفت 
ارباب جراید را وادارد برای رسیدن او 

به آرزوی خویش قلمفرسائی نمایند.
دوستان تجددخواه سردار سپه از او 
گله می کنند که چرا به روحانی نمایان 
بال می دهد، جواب  و  پر  این درجه 
می دهد مصلحتی اقتضا کرده است 
اینطور بشود و این یک رفتار موقتی 
است.دو سه ماه بدین منوال می گذرد و 
سردار سپه برای رسیدن به مقصود خود 
چند کار مهم دارد و به همه می پردازد 
و به انجام دادن آنها کامیاب می شود.

صاحبمنصبان  دادن  )۱(موافقت 
خود  کودتای  شرکای  قزاق،  ارشد 
آرام  و  سلطنت  خویش  خیال  با 
نگاهداشتن کسانی از آنها که با وزارت 
و  بوده  مخالف  باطناً  وی  ریاست  و 

هستند، چه رسد به پادشاهیش.
روحانی  رؤسای  کردن  )2(موافق 
مرکز و والیات با این مقصد و انصراف آنها 
از حمایت سلطان احمدشاه و ولیعهد.

)۳(به چشم ملت کشیدن کارهایی 
و  طرق  امنیت  و  مملکت  آبادی  از 
و  نظامی  دایره های  توسعۀ  و  شوارع 
معارفی و اقتصادی که مردم بدانند 
پنجاه  و  قاجاریه در مدت یکصد  از 
سال سلطنت خود کاری برای ملک و 

ملت ساخته نشد و او در ظرف مدت 
انجام  کارهای سودمند  اینهمه  کم، 

داده است.
)۴(به دست آوردن دل شاهزادگان 
برآوردن  به  ولیعهد  از  غیر  قجر، 
خواهش های آنها و روی خوش نشان 
دادن به یک یک ایشان، بطوری که آنها 
امیدوار بشوند در سلطنت وی بیشتر 
خوشوقت و خوشبخت خواهند بود تا 

در سلطنت سلطان احمدشاه.
)۵(که از کارهای دیگر او مشکلتر 
است، راضی کردن دولت های دیگر غیر 
از دولت انگلیس می باشد مخصوصاً 
روس بلشویک. سردار سپه با اینکه از 
روسها نهایت تنفر را دارد و در دوران 
قزاقی خویش از دست صاحبمنصبان 
و  است  بسیار خورده  روسی صدمه 
برای  او  این دوره هم موجودیت  در 
جلوگیری کردن از نفوذ فکر و سیاست 
روس بلشویک است، در ایران با روسها 
به ظاهر طوری رفتار می کند که آنها 
در عین دلتنگی باطنی که از او دارند 
ناچارند وانمود کنند که او را دوست و 
طرفدار خویش می دانند چنانکه یکی 
از نمایندگان رسمی روسها می گفت 
چون سوسیالیستی ایران قوتی ندارد 
که ما بتوانیم به دست او مقاصد خود را 
در مقابل سیاست انگلیس پیش ببریم 
ناچار هستیم از همان راه که آنها رفته 
و می روند برویم و با سردار سپه بسازیم 
که از راه دوستی کارهای ما را انجام 
بدهد و یک جهت خود را درآغوش 

سیاست دشمنان ما نیندازد.
)6(سردار سپه الزم دارد تودۀ ملت 
باشند و  او موافق  با  و  او نزدیک  به 
این کار آسانی نیست، چه درباریان 
و روحانی و روحانی نمایان مخالف او 
میان وی و تودۀ ملت حمایل هستند 
و به اصطالح تودۀ ملت شمشیری در 
دست دشمنان او می باشند و گرفتن 
این شمشیر از دست آنها کار بسیار 
مشکلی است چنانکه به عنوان جمع 
کردن اعانه برای بدبخت شدگانی در 
مدرسه نظام جشنی برپا کرد و مخارج 
اساسی آن را از خود داد و هیاهوی 
بلکه  کردند  برپا  آن  اطراف  در  زیاد 
ولی  بکشانند  بدانجا  را  تهران  مردم 
مخالفین جلوگیری کرده به هزار یک 
آنچه انتظار داشتند نرسیدند، درصوتی 
که او خود همه روزه و گاهی در یک 
روز دو مرتبه با اعضاء و اجزاء خویش 
بدانجا وارد می شد و ورودیه بعضی را 

هم از خودش می داد.
نگارنده  است،  ۷(عصرگاهی  (
وارد  دولت  رئیس  بر  کاری  برای 
می شوم، جمعی از نمایندگان مجلس 
در  همه  هستند.  آنجا  ملی  شورای 
نفر که  مگر یک  نشسته اند  او  کنار 
دست به سینه ایستاده است و او سید 
مجلس  نایب رئیس  تدین  محمد 
شورای ملی است. سردار سپه متوجه 
او شده با لبخندی به او می گوید رئیس، 
بنشین! حاضرین ملتفت می شوند که 
مجلس  رئیس  بایستی  این شخص 
بخواهند  هرطور  اینکه  برای  بشود. 
با  مجلس را بگردانند درصورتی که 
ریاست مؤتمن الملک بر مجلس، آن 

قدرت را ندارند. 
سردار سپه از نگارنده می پرسد آیا به 
جشن مدرسۀ نظام رفته اید. می گویم 
خیر. اظهار حیرت کرده برمی خیزد 
با  می رویم.  هم  با  همه  می گوید  و 
روانه  نفری  ده پانزده  هیأت  یک 
می شویم، یکی دو تن از نمایندگان 
که اشخاص طمعکاری هستند در راه 
به او می گویند آنجا باید ورودیه داد و 
خرید کرد؛ ما پول نداریم. سردار سپه 
به هر یک از آنها مختصر پول طالئی 
می دهد، بعد دست به جیب دیگر برده 
پولی درمی آورد و می خواهد به کسی 
که طرف دیگر او راه می رود بدهد، اما 
دستی دراز شده برای گرفتن پول از 
او نمی بیند و ملتفت می شود  غفلت 
کرده است، فوراً پول را به جای خود 
برمی گرداند و سعی می کند دیگران 
ملتفت نشوند.  می رویم به مدرسۀ نظام 
و ورود این جمع در آن فضای وسیع 
نمود می کند چون که خالی است و 
جز کارکنان و اداره نمایندگان و یک 
عده نظامی کسی آنجا دیده نمی شود.

این  دیدن  وجود  با  سپه  سردار 
خود،  به  تهران  خلق  از  بی اقبالی 
ناامید نمی شود. یکی به واسطۀ اعتماد 
به واسطۀ  دیگر  و  خود  پشتکار  به 
بی اعتمادی به ادبار و اقبال این خلق...«
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دو قرن فراز و نشیب مطبوعات در ایران  )2۰4(
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سید محمد تمدن

= کریمی قدوسی: برجامی 
که چند روز قبل هم خطاب به 
اروپایی ها اعالم کردید، ایران 
برجام را زنده نگه داشته است 
اما برجام ُمرد و بوی گند آن 
این  و  کرده  آزرده  را  مردم 
مجلس انقالبی با قانون انقالبی 

خود آن را دفن کرد.
آقا  حضرت  ظریف:   =
فرمودند که ما عجله ای نداریم 
را  تعهداتش  آمریکا  اگر  اما 
اجرا کند و تحریم ها را بردارد 
آنوقت می تواند برگردد و در 
قالب پنج بعالوه یک بنشیند.

خارجه  وزارت  =ظریف: 
باید اختیاراتی داشته باشد تا 
بتواند روابط اقتصادی خارجی 
را هماهنگ کند. اکنون ما این 
می  فقط  و  نداریم  را  اختیار 
توانیم گروکشی کنیم که بنده 

با این اصل مخالف هستم.
و  پرسش  این  وجود  با   =
زرد،  کارت های  و  پاسخ ها 
امروز  نیز  ظریف  چنانکه 
تأکید کرد هم دولت و وزارت 
خارجه اش و هم مجلس شورای 
دستورات  مجریان  اسالمی 
»مقام معظم رهبری« هستند!

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 
امروز مجلس شورای  در نشست علنی 
اسالمی دو کارت زرد از مجلس یازدهم 

دریافت کرد.
محمد جواد ظریف روز سه شنبه ۳۰ دی 
۱۳99 در صحن علنی مجلس شورای 
پرسش های  به  تا  شد  حاضر  اسالمی 
نشدن  قانع  دهد.  پاسخ  نمایندگان 
از دو پرسش درباره مذاکره  نمایندگان 
در  خارجه  وزارت  ضعف  و  آمریکا  با 
دیپلماسی اقتصادی سبب شد وزیر خارجه 
دولت روحانی همزمان دو کارت زرد از 

مجلس شورای اسالمی دریافت کند.
عضو  قدوسی  کریمی  محمدجواد 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی و از اعضای »جبهه 
پایداری انقالب اسالمی« از محمدجواد 
برای مذاکره  ظریف درباره علت تالش 
با آمریکا سه هفته پس از مرگ قاسم 

سلیمانی پرسید.
کریمی قدوسی: »برجام« ُمرده و بوی کریمی قدوسی: »برجام« ُمرده و بوی 

گند آن مردم را آزرده کرده!گند آن مردم را آزرده کرده!
این نماینده اصولگرا در سخنانی گفت: 
»آقای ظریف، آمریکای تماشایی را تماشا 
کنید، این همان آمریکایی است که شما در 
آغازین روزهای مذاکره بیان کردید، آمریکا 
با یک بمب می تواند ایران را از پای درآورد.  
شما بعد از شهادت سردار اعالم کردید که 
همچنان آماده مذاکره با آمریکا هستید و 
یک هفته قبل از آن هم با »برگمن« افسر 
رژیم صهیونیستی مالقاتی داشتید و این 

شهادت زیرساخت هایی را فراهم کرد.«
کریمی قدوسی افزود »برجامی که چند 
روز قبل هم خطاب به اروپایی ها اعالم 
ایران برجام را زنده نگه داشته  کردید، 
است اما برجام ُمرد و بوی گند آن مردم 
با  انقالبی  این مجلس  و  آزرده کرده  را 
قانون انقالبی خود آن را دفن کرد. حاج 
قاسم زمانی شهید شد که رئیس جمهور 
زمان مالقات با وزیر امور خارجه فرانسه 
پذیرفت که درباره کاهش بُرد موشک ها 

مذاکره کند.«
محمدجواد ظریف: در خط مقام معظم محمدجواد ظریف: در خط مقام معظم 

رهبری حرکت می کنیمرهبری حرکت می کنیم
محمد جواد ظریف در توضیحات خود 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی با 
توسل به علی خامنه ای و اشاره تلویحی به 
اینکه با اکراه با آمریکایی ها و غرب مذاکره 
می کند، گفت: »ما در خط مقام معظم 
رهبری حرکت می کنیم که هفته گذشته 
در سخنرانی خودشان فرمودند ما عجله ای 
برای بازگشت آمریکا به برجام نداریم لذا 
از نظر حضرت ایشان هنوز برجام نه بوی 
گندی می دهد و نه دفن شده است. بنده 
حتی با صدام نیز مذاکره کردم، خیال 
می کنید از اینکه با صدام مذاکره کرده ام 
خوشم می آمد! خیال می کنید از اینکه 
روبروی صدام نشستم، لذت بردم؟! خیر 

این کار من است و ناگزیرم!«
علی  موافق  مواضع  بر  دوباره  ظریف 
خامنه ای برای مذاکره با آمریکا و ادامه 
برجام تأکید کرد و گفت: »حضرت آقا 
فرمودند که ما عجله ای نداریم اما اگر 

آمریکا تعهداتش را اجرا کند و تحریم ها 
در  و  برگردد  می تواند  آنوقت  بردارد  را 
قالب پنج بعالوه یک بنشیند. فرمایشی 
بود که در جلسه گفتند و مبنای سیاست 
ما هم همین است. ریاست محترم مجلس 
در جلسه حضور داشتند و این فرمایش 

حضرت آقاست.«
اشاره  با  محمدجواد ظریف همچنین 
به مصاحبه سال گذشته خود با مجله 
آلمانی اشپیگل گفت که »چند روز پیش 
از مصاحبه من با اشپیگل رهبر معظم 
انقالب تأکید کردند که اگر آمریکا توبه 
و  بازگردد  قالب ۵+۱  به  کند، می تواند 
این نکته را تأکید  نیز آقا مجدداً  اخیراً 
داشته اند. مجلس هم قانونی که تصویب 
کرد برای اجرای برجام است نه لغو آن؛ 
ریاست محترم مجلس نیز اینگونه به ما 

منتقل کردند.«
که  روحانی  دولت  خارجه  امور  وزیر 
از سوی حامیانش »سردار دیپلماسی« 
خوانده می شود افزود که در روند مذاکره 
طرف  با  سلیمانی  مسعود  آزادی  برای 
آمریکایی مالقات کرده که بعدها مشخص 
شده او از نیروهای اسرائیلی است: »مالقات 
من فردی به نام برگمن نه یک هفته قبل 
از شهادت سردار بزرگ ما جناب آقای 
سلیمانی بود بلکه یک سال و نیم قبل از 
آن بود و برای آزاد کردن یک سلیمانی 
مسعود  دکتر  آقای  جناب  یعنی  دیگر 
سلیمانی دانشمند بزرگ کشورمان که 
یک سال در بدترین شرایط اسیر آمریکا 
بود. فردی که از طرف آمریکا می خواست 
در این زمینه مذاکره کند و ما از او استفاده 
بکنیم، آقایی را همراه خودش آورد که 
بعدا معلوم شد این آقا ۱۰ سال قبل از 
آن در رژیم صهیونیستی بوده است. او 
را نمی شناختیم و خبر نداشتیم ما فقط 
طرف مالقات کننده را می شناختیم و آن 
آقا فقط یادداشت برمی داشت و بعد هم 
عکسی با من گرفت. امیدوارم بر اساس 
اینکه قرار است به برادران خودمان حسن  
نداشته  سوء ظن  و  باشیم  داشته  ظن 
باشیم، برای من راحت ترین کار این است 
که بنشینم و شعار بدهم ولی باالخره آقای 
مسعود سلیمانی دانشمند ماست که در 

بند آمریکایی ها است.«
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
نهایت با ۵۵ رأی موافق، ۱۷۳ رأی مخالف 
از توضیحات ظریف  و ۱۸ رأی ممتنع 
دادند. زرد  به وی کارت  و  نشدند  قانع 

نیازمند  اقتصادی  دیپلماسی  نیازمند ظریف:  اقتصادی  دیپلماسی  ظریف: 
همکاری همه ارکان کشور استهمکاری همه ارکان کشور است

پرسش بعدی از ظریف درباره دیپلماسی 
روحانی  دولت  خارجه  وزارت  اقتصادی 
عضو  بشیری  فرهاد  سوی  از  که  بود 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 
شورای اسالمی پرسیده شد: »دیپلماسی 
اقتصادی دراین دوران بسیار مهم است 
لکن از سوی وزارت امورخارجه به ویژه 
خیلی جدی گرفته نمی شود. سوال این 
این ظرفیت عظیم خیلی  از  است چرا 

استفاده نمی گردد؟«
محمدجواد ظریف در پاسخ گفت »بحث 
دیپلماسی اقتصادی نیازمند همکاری همه 
ارکان کشور، دولت و مجلس است و بنده 
امروز برای توضیح به مجلس نیامده ام بلکه 
برای درخواست کمک به مجلس آمده ام. 
بر اساس پیشنهاد مجلس و همفکری که 
ما و کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره 
قبل داشتیم، قرار شد که معاونت اقتصادی 
وزارت خارجه مجددا احیا شود و ما کل 
ساختار وزارت خارجه را بهم ریختیم و 
تبدیل  را  آن  منطقه ای  از یک ساختار 
به ساختار موضوعی کردیم تا پیگیری 
خارجه  وزارت  در  اقتصادی  موضوعات 

همسطح موضوعات سیاسی شود.«
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
افزود: »یک آموزش اقتصادی گذاشتیم 
و تالش کردیم که در ۸-۷ سال گذشته 
قبال  که  را  خارجه  وزارت  جهت گیری 
سیاسی و امنیتی بود به گونه ای تغییر 

مورد  هم  اقتصادی  مسائل  که  دهیم 
توجه قرار گیرد. شکل اساسی ما در این 
زمینه آن است که نقش وزارت خارجه 
اقتصادی خارجی فقط نقش  در روابط 
تسهیل گری است و حتی می توان گفت 
که تسهیل گری هم نیست و نقش اصلی ما 
آن است که دستگاه های مختلف، سیاست 
های بین المللی خود را دنبال کنند و هر 
گاه به مشکل برخوردند، وزارت خارجه 
آن را حل می کند و ما فقط مسئول حل 

مشکل هستیم.«
خواستار  ادامه  در  ظریف  محمدجواد 
»ما  گفت:  و  شد  بیشتر«  »اختیارات 
معتقدیم که باید وزارت خارجه اختیاراتی 
اقتصادی  روابط  بتواند  تا  باشد  داشته 
این  ما  که  کند  هماهنگ  را  خارجی 
اختیار را االن نداریم. اکنون ما این اختیار 
را نداریم و فقط می توانیم گروکشی کنیم 
که بنده با این اصل مخالف هستم. اگر 
این مشکل حل شود، قطعا سفرای ما می 

توانند با اقتدار کار خود را دنبال کنند.«
تهاتر«  برای  متعدد  »پیشنهاد  به  او 
اشاره کرده و گفته که »ما در حد توان و 
تا جایی که قانون به ما اجازه داده است، 
یک بانک اطالعاتی برای خارجی ها از 
کردیم  درست  داخلی  امکانات  طریق 
برای فعاالن  بانک اطالعاتی هم  و یک 
از  خارج  امکانات  از  داخلی  اقتصادی 
کشور، مزایده ها و مناقصه ها ایجاد کردیم.«

نمایندگان مجلس شورای اسالمی پس 
رأی   9۰ با  ظریف  سخنان  شنیدن  از 
موافق، ۱۳۸ رأی مخالف، ۱2 رأی ممتنع 
از این توضیحات ظریف نیز قانع نشدند 
و در اقدامی بی سابقه دومین کارت زرد 
را در یک روز به وزیر امور خارجه دولت 

»تدبیروامید« دادند.
شاخ و شانه کشیدن »مجلس انقالبی« شاخ و شانه کشیدن »مجلس انقالبی« 

برای دولت روحانیبرای دولت روحانی
محمد جواد ظریف دومین وزیر دولت 
حسن روحانی است که در دی ماه ۱۳99 
می کند.  دریافت  زرد  کارت  مجلس  از 
روز  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای 
سه شنبه 9 دی ماه ۱۳99 به فرهاد دژپسند 
وزیر اقتصاد و دارایی نیز کارت زرد دادند.

همچنین ناصر موسوی الرگانی عضو 
هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی 
از پرسش  دیروز ، دوشنبه 29 دی ماه، 
مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران، ری، 
و  )شادشهر(  »اسالمشهر«  شمیرانات، 
پردیس و تعداد دیگری از نمایندگان از 
نفت  وزارت  اقدام های  درباره  نفت  وزیر 
پرونده  ایران در  احقاق حق ملت  برای 
قرارداد گازی ترکمنستان و ایران خبر داد.

برخالف دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی که با البی قدرتمند دولت روحانی 
تشکیل شده بود و علی الریجانی رئیس 
وقت مجلس با حسن روحانی همسویی 
داشت اما یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی با آرایشی از مخالفان و منتقدان 
است.نمایندگان  شده  تشکیل  دولت 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 
که خود را نمایندگان »مجلس انقالبی« 
می خوانند در حالی تالش خود را برای 
افزایش فشار به دولت روحانی طی چند 
ماه باقیمانده از عمر دولت »تدبیروامید« 
شعارهایشان  برخالف  که  گذاشته اند 
هیچ دستاورد قابل توجهی در حوزه های 
ند. شته ا ندا سیاسی  و  دی  قتصا ا

نیز ضروری است  این نکته  یادآوری 
که چنانکه محمدجواد ظریف نیز امروز 
وزارت  و  دولت  هم  کرد  تأکید  آن  بر 
خارجه اش و هم مجلس شورای اسالمی 
قرار می دهد،  را مورد پرسش  وزرا  که 
»مقام  فرامین  مجری  و  تابع  همگی 
این پرسش  معظم رهبری« هستند و 
و  درگیری ها  بیانگر  اگرچه  پاسخ ها  و 
رقابت های جناحین و نیروهای مختلف 
اما در نهایت همگی  درون نظام است 
علی  ایدئولوژیک  عقیدتی-  سیاست 
رهبر  دومین  عنوان  به  را  خامنه ای 

جمهوری اسالمی پیش می برند.

دو کارت زرد »مجلس انقالبی« به »سردار دیپلماسی«؛
محمدجواد ظریف: از نظر رهبری برجام نه بوی گند می دهد نه دفن شده!
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1ـ از شعرای معروف و 
معاصر ایران

2ـ ادیب و پژوهشگر بلند 
پایه ایران و استاد فقید 

دانشگاه تهران
3ـ تاوان ـ از خلفای 

عباسی
4ـ اوـ بخشی از گیاه 

5ـ مایه گرماـ اشاره به دور 
ـ تکرار یک حرف

6ـ از رودخانه های ایران ـ 
سرپرستی و سرکردگی

7ـ مسئولیت کابینه با 

اوست
8ـ پیوسته و دایم ـ توان

9ـ اقیانوسی است ـ سلسله 
کوهی در ایران

1۰ـ کشوریست ـ جنس 
مذکرـ حرف تعجب

11ـ تکرار یک حرف ـ 
ابتیاع

1ـ از تنیس بازان ایرانی 
با شهرتی جهانی

2ـ انسانیتـ  فلزی است
سزاوار  ـ  دورویی  3ـ 

و الیق
4ـ انسان ـ نوعی خاک 

- من و تو
5ـ » تهی« بهم ریخته 
وسایل  از  ـ  پایه  ـ 

خیاطی
در  ـ  خطاب  حرف  6ـ 
بیابان فراوان است ـ 

جنبش وارتعاش

7ـ نوعی خوراک سنتی 
ـ کشوری است

از  ـ  گوش  سوراخ  8ـ 
ایران قبل  پادشاهان 

از حمله عرب
واحداندازه  ـ  هیزم  9ـ 

گیری سطح
برای  وسیله ای  1۰ـ 

پایین و باال رفتن
11ـ از تنقالت ـ حرف 

خطاب
1ـ گلی است ـ عمران

از  ـ  ایران  شهرهای  از  2ـ 
ییالقات دامنه البرز

3ـ رفوزه ـ جاویدان ـ جدید 
ـ ندبه

4ـ رنگی استـ  کشوریستـ  
از آنطرف از شهرهای مرزی 

ایران است
5ـ از ترانه سرایان با ذوق و 
صاحب نام ایران و سراینده 
»بارون بارونه« ـ وسیله ای 

برای دوخت و دوز
6ـ تغذیه دامهاـ  از نوشیدنی ها 

ـ بی تکلف و صمیمی
7ـ از اعضاء داخلی بدن انسان 
ـ تکرار یک حرفـ  من و تو

8ـ هم درز کردن است و هم 
ـ  دست  گشاده  ـ  تراوش 

کهنه و کارکرده
باال  ـ  حرف  یک  تکرار  9ـ 
پوشی استـ  روان و جاری

1۰ـ  حکمرانی و سرپرستیـ  

اعمال زور و قدرتـ  آسمان 
و فلک

ز  ا ـ  ست  ا نی  با ز 11ـ 
رودخانه های ایران

و  خوب  ـ  است  گلی  12ـ 
پسندیدهـ  بهشت

13 ـ از گلها ـ بودن ـ انزوا
14ـ کج ـ محل ذخیره ـ از 

انواع  ماهی ها
ـ  دارد  حرفه ای  هم  او  15ـ 

جنگ افزارای است

کالسیک  موسیقی  رهبران  از  1ـ   
کشور ما

از حمله  ایران قبل  از پادشاهان  2ـ 
عرب ها ـ نوعی مزرعه

3ـ نه به عربیـ  رنج و تعبـ  عالمت 
جمع ـ میوه ایست

4ـ خجسته و مبارکـ  وسطـ  حرفی 
همراهی

5ـ نقصـ  جشنی است ملیـ  گارگاه
6ـ غالمان و برده هاـ  از آفات نباتیـ  

مشابه و یکدست
7ـ از بیماریهای خطرناک ـ پیشگام 

شعر نو در ایران ـ میوه ایست
ـ از بیماریهای خطرناک ـ استتار ـ سریع 8

8ـ از بیماریهای خطرناک ـ پیشگام 
شعر نو در ایران ـ میوه ایست

9ـ زبانی استـ  حرف خطابـ  مکان
1۰ـ وی ـ تفسیر کننده ـ معلم

ـ  آمده  بازار  به  تازه  ـ  تکخال  11ـ 
پادشاه و امیر

سلسله های  از  ـ  بازار  اهل  12ـ 
پادشاهی در ایران

نویسندگان  از  ـ  میوه ایست  ـ   13
فقید  و  معروف  داستانسرایان  و 

معاصر ایران
14ـ بانکی است ـ خداوند ـ طمع

15ـ داراالیتام ـ دلخور و آزرده

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

رویدادهاي طبیعي همواره در اطراف 
ما رخ مي دهند و تکرار این رویدادها 
چندان  آنها  دیدن  از  مي شود  سبب 
حیرت نکنیم و گاه بي تفاوت از کنار آنها 
بگذریم، چند مورد از این وقایع طبیعي 

اما نادر را بخوانید.
 

  رنگین کمان آتشین
این پدیده جوي که به »قوس افقي« 
یا »رنگین کمان آتشین« معروف است 
در  خورشید  که  مي شود  دیده  زماني 
باالتر  درجه   58 )مثال  آسمان  باالي 
از خط افق( قرار داشته باشد. در این 
ابرهاي  میان  از  خورشید  نور  هنگام 
عبور  سیروس  ارتفاع  بلند  و  شفاف 
مي کند. وقتي این نور به کریستال هاي6 
گوش ابر سیروس وارد مي شود و از آن 
عبور مي کند درست مثل آن است که 

از یک منشور عبور کرده است و طیف 
این  مي نماید.  ایجاد  را  زیبایي  نوري 
رنگین کمان جلوه اي شگفت انگیز دارد 
و گاهي تا یک ساعت طول مي کشد. 
تصویري که مشاهده مي کنید عکسي 
است که در شمال ایالت »آیداهو« در 

آمریکا گرفته شده است.

 خورشید سیاه
دانمارک،  کشور  در  بهار  فصل  در 
غروب  از  قبل  ساعت  نیم  حدود 
خورشید، بیش از یک میلیون »سار« 
اروپایي از گوشه و کنار دور هم جمع 

پدیده های عجیب زمینی
مي شوند تا یکي از باورنکردني ترین و 
ناب ترین مناظر طبیعت را به ما نشان 
دهند. این پدیده در کشور دانمارک به 
و  است  معروف  سیاه«  »خورشید  نام 
هر کسي مي تواند آن را از ماه مارس 
مرداب هاي  برفراز  آوریل  اواسط  تا 
از  سارها  این  ببیند.  دانمارک  غرب 
جنوب به دانمارک مي آیند تا یک روز 
در مرغزارهاي این مرداب ها غذا پیدا 
بخوابند. نیزار  میان  در  و شب  کنند 

رعد و برق اسرارآمیز 
کاتاتومبو  اسرارآمیز  برق  و  رعد 
»رالمپاگو  را  آ ن  محلي  گویش  با  که 

پدیده  یک  مي نامند  دل کاتاتومبو« 
منحصربه فرد در دنیاست. در این منطقه 
14۰ تا 16۰ شب سال و هر شب به 
مدت 1۰ ساعت و هر ساعت به تعداد 
مي زند.  برق  و  رعد  بار   28۰ حداقل 
این رعد و برق ها بر فراز مرداب روي 
با  دنیا  ژنراتور  بزرگ ترین  و  مي دهند 
مي شوند  محسوب  فرکانس  بیشترین 
ولي موجب یک میلیون و 176 هزار 
کیلومتري  شعاع 4۰۰  تا  برق  قطعي 
برق ها  و  رعد  این  مي شوند.  منطقه 
از دیرباز یکي از عالئم سودمند براي 
برخورد  بوده اند.  کشتي ها  جهت یابي 

»آند«  از سوي رشته کوه  بادهایي که 
به این منطقه مي رسند سبب پیدایش 
طوفان هاي نسبتا همیشگي مي شوند و 
رعد و برق ها حاصل تخلیه الکتریکي 
گازهاي یونیزه شده به ویژه »متان« که 
در نتیجه تجزیه مواد آلي موجود در 

مرداب به وجود مي آید، هستند.
 این گازها که از هوا سبک تر هستند 
باال مي روند و با ابرها برخورد مي کنند و 
سبب پیدایش رعد و برق و شدت یافتن 
طوفان مي  شوند. برخي محیط شناسان 
ونزوئال درصدد هستند این منطقه را 
تحت حمایت یونسکو قرار دهند زیرا این 
پدیده ویژه، بزرگ ترین منبع از نوع خود 

براي بازسازي الیه  ازن سیاره زمین است.

 بارش ماهي!
در  عجیب  موضوعي  ماهي،  باران 
بین مردم هندوراس نیست. این اتفاق 
جوالي  و  مي   ماه هاي  بین  ساله  هر 
رخ  دیورو«  منتو  »دیپارتا  منطقه  در 
مي دهد. شاهدان مي گویند این پدیده 
با آمدن ابرهایي در آسمان منطقه آغاز 
مي  شود و سپس رعد و برق و توفان 
باران بشدت  شدیدي روي مي دهد و 
مي بارد. این توفان و باران حدود 2 الي 
3 ساعت به طول مي انجامد و وقتي تمام 

مي شود مي توان ماهي هاي زنده زیادي 
را روي زمین پیدا کرد. مردم این منطقه 
این ماهي ها را جمع مي کنند و با آنها 
غذا مي پزند. از سال  1998 نیز هر ساله 
در شهر »یورو«، »جشنواره باران ماهي« 
برگذار مي کنند و در آن غذاهایي که با 

این ماهي پخته شده  را مي خورند.

باران سرخ
در فاصله 25 جوالي تا 23 سپتامبر 
در  باران عجیب  سال 2۰۰1 چندین 
ایالت کراال واقع در جنوب کشور هند 
بارید. این باران ها از این جهت عجیب 
سرخ  آنها  رنگ   که  مي شوند  خوانده 
لباس ها  روي  آن  قطرات  وقتي  و  بود 
مي چکید مثل آن بود که خون روي 
آنها باریده است. در این مدت باران هاي 
سبز، زرد و سیاه هم گزارش شده است. 

اوایل گفته مي شد رنگین شدن قطرات 
باران به خاطر انفجار یک شهابسنگ 
در آن منطقه است ولي بعدها و پس از 
تحقیقات سازمان هاي دولتي هند، اعالم 
شد که این رنگ ها به دلیل هاگ هاي 
فراوان  دریایي  جلبک  هاي  و  هوایي 
موجود در آن منطقه است. سال 2۰۰6 
توجه جهان ناگهان به این موضوع جلب 
شد و 2 دانشمند به نام هاي »گادفري 
اعالم  کومار«  »سانتوش  و  لوییس« 
کردند باران سرخ منشأ زمیني دارد و 
به سبب مقادیر باالي کربن و نیتروژن 

به این رنگ درآمده است.
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مقام
معانی  با  حافظ  اشعار  در  واژه  این 

گوناگون آمده است:
به معنی دستگاه، گوشه، یا بخش هایی 

از یک دستگاه موسیقی ایرانی.
مطرب  ین  ا ند  می ز ه  ا ر »چه 
چه  و  دستگاهی  چه   = مقام شناس« 
گوشه ای از دستگاه موسیقی می نوازد 

این نوازندۀ ردیف دان؟
م«  »مقا ژۀ  ا و همچنین  حافظ 
درجۀ  یا  رتبه،  جایگاه،  به عنوان  را 
شخصیت و اعتبار اجتماعی و موقعیت 

شخص مورد نظر بکار می برد.
نَبَرد صرفه ای  ناهید  غزلسرایی 
آواز برآورد  حافظ  که  مقام  آن  در 

حافظ  که  مقامی  و  جایی  )در   =
)الهۀ  ناهید  غزلسرایی  دهد  سر  آواز 

موسیقی( رنگی نخواهد داشت.(
پرس مست  رندان  ز  پرده  درون  راز 
را عالی مقام  زاهد  نیست  حال  کاین 

)از رندان مست بپرس آنچه بر زاهد 
عالی مقام آشکار نیست(

در مقامی که صدارت به فقیران بخشند
چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی
امن و می بی غش و رفیق شفیق مقام 
توفیق زهی  شود  میّسر  مدام  گرت 

گفته شد  در گذشته  که  همانطور 
مقام های موسیقی در زمان های پیش 

از اسالم عبارت بودند از:
همایون، اصفهان، شور، نوا، سه گاه، 
چهارگاه، راست، زنگوله؛ این هشت مقام 

موسیقی در شعر حافظ )4(

فارسی، در زمان ابونصر فارابی، تا زمان 
پیش از سلسله قاجار به دوازده رسید، 
و  عشاق  عراق،  حسینی،  مقام های  و 
عجب  و  شدند  افزوده  آنها  بر  حجاز، 
اینجاست که حافظ شیفتۀ مقام عراق 
بوده و در اشعارش بیشتر از حجاز و 

عراق نام برده است.
قاجار  پادشاهان  سلطنت  زمان  در 
را  خود  جای  گذشته،  مقام های 
شور،  نام های:  و  دستگاه ها  به  بیشتر 
همایون، سه گاه، چهارگاه، ماهور، نوا  و 

راست پنجگاه دادند.
عراق راه  بزن  و  بگردان  پرده  مطربا 
نکرد یاد  ما  ز  و  یار  بشد  راه  بدین  که 

**
حافظ سرود  است  عراقی  غزلیات 
که شنید این ره دل سوز که فریاد نکرد
عراق و  حجاز  در  عشق  زمزمۀ  فکند 
شیراز حافظ  غزلهای  بانگ  نوای 

همانطور که در سرتاسر اشعار حافظ 
می توان یافت واژۀ مقام با معانی دیگری 
بسیار  ندارد  ارتباطی  به موسیقی  که 

به چشم می خورد، مانند:
مقام حیرتند در  آشنایان  گفت حافظ 
دور نَبَود گر نشیند خسته و مسکین غریب
بی رنج نمی شود  میسر  عشق  مقام 
الست عهد  بسته اند  بال  به حکم  بلی 
است خرابات  گوشۀ  ما  اصلی  مقام 
خداش خیر دهاد آنکه این عمارت کرد
حکایت لب شیرین، کالم فرهاد است
است مجنون  مقام  لیلی  طرۀ  شکنج 

دکتر قاسم طالب زاده
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»کسانی که پولی در صندوق دارند 
صدا می زنند. به نوبه خود می روم و 
هشتاد تومانی را که ازمن به ودیعه 
اتوبوس  می گیرم...  بودند  برداشته 
حرکت  پیچ های  از  می افتد...  راه  به 
ماشین می توانم حدس بزنم کجائیم. 
شمران...  پیچ  شاهرضا،  فردوسی، 
می شویم.  پیاده  رسیده ایم.  دیگر 
اوه  ـ  قصر  زندان  پهناور  فضای 
پاسبان  و  افسر  ندامتگاه!  ببخشید: 
ما را تحویل می گیرند. جای ما را در 
زندانـ  باز ببخشید اندرزگاه!ـ  شماره 

3 معین کرده اند...
در  پای  آهنی  دیواره  فراز  »از 
بسته  در  ما  سر  پشت  می گذریم. 
انفجاری  گوئی  یکباره  و  می شود 
جوان  پنجاه  و  چهل  درمی گیرد. 
زندانی با کف زدن و هلهله و فریاد 
به  می شوند.  پذیره  را  ما  باد  زنده 
بدهند  دست  تا  می آورند  فشار  هم 
می گذریم  بند  از  کنند...  روبوسی  و 
بزرگی  اتاق  به  دوم  بند  نیمه  در  و 
به  رو  بلند  پنجره  با چهار  می رسیم 
حیاط. پشت به بسته های رختخواب، 
پرشده  اتاق  می نشینیم.  دیوار  کنار 
است و باز می آیند. شادی و خشنودی 
چگونگی  پاسخ.  و  پرسش  دیدار. 
شده  هواتاریک  بازداشت...    و  کار 
کرده اند  پهن  سفره  اتاق  در  است. 
به  و  می نشینم  می چینند...  غذا  و 
می دهم.  تکیه  رختخواب،  سینۀ 
نان  با  است  زندان  آبگوشت  غذا 
است.  تنگ  دستش  کمون  زندان. 
نمی تواند از جیره زندان چشم بپوشد. 
خوشبختانه آب یخ هست... یک سطل 
بزرگ پالستیکی پر از برش هندوانه 
می گذارند.  سفره  وسط  و  می آورند 
میوه پس از شاممان. و می گویند تنها 
هندوانه و طالبی. جز این هیچ سبزی 
و میوه ای به درون زندان راه نمی یابد. 
به احتمال خطر  فرنگی.  حتی گوجه 
وبای دو ماه پیش. چه می توان کرد... 
سفره برچیده می شود...... جوانی چند 
کوچکی  خواهش  آمده اند.  من  گرد 
امروز  ادبیات  مختصر  بررسی  دارند: 
ایران... راه گریزی نیست...و بیشتر، از 
آنچه ادبیات بدان موظف است سخن 
می گویم. راه دو بیش نیست: یا مزدور 
فراغت  و  بودن  قدرت  ریزه خوار  و 
بی ثمرش را به زیبائیها آراستن؛ حق 
را در پایش قربانی کردن؛ و یا در کنار 
زنده  اینان  در  را  امید  بودن،  مردم 
داشتن، دیدگانشان را به زیبائی و حق 
است  نیرو  زیبائی  که  زیرا  گشودن؛ 
زمینه  در  خاصه  است؛  نیرو  حق  و 
گستردۀ زشتی و بیدادی که بر مردم 
اما  زیبائی و حق به اعتبار  می رود. 
آنچه  همه  آدمی و  پس  آدمی است. 
شکفتگی  شرط  اوست،  زندگی  نیاز 
ادبیات  مرکز  در  اوست؛  جان  و  تن 
جای دارد؛ هسته و مغز زنده آن است 
گرداگرد من در اتاق نشسته اند و 
باز به تدریج می آیند. برایشان از شعر 
و نویسندگی امروز ایران می گویم و 
این که توسل به کنایه و تمثیل و نیز 
ویژگی  می توان  ابهامی که  و  گنگی 
ادب این روزگار شمرد ضرورتی است 
در برابر فشار و سانسور. برای گفتن 
تأویل،  آنچه نمی گذارند گفته شود؛ 
راه گریز است و کنایه و ایهام دری 
که به روی نامحرم بسته می شود؛ اما 
گاه می توان دید که نویسنده یا شاعر 
روزگار ما همه درها را میخکوب کرده 
است و هیچ کلیدی به دست نمی دهد 
حتی به آشنا. کرم درون پیله. یا گاه 
سخنش دو رویه است؛ به نعل و به 
میخ هر دو می زند. پایگاه بی طرفی، 
اما می توان دانست که آب به آسیاب 
که می ریزد... تا ساعت ده و نیم ــ 

وقت خاموشی رسمی... 
زمین  در  جمعی  دسته  »ورزش 
والیبال. چهل و پنجاه نفری هستند... 
رادیوی  خبر  پخش  هفت.  ساعت 
یش  صدا و  ست  ا نزیستوری  ا تر
برای  زند  ندا می ا ..سفره  . . نامنظم.
با یک  صبحانه کمون. چای شیرین 
سوم نان سنگک که از بیرون می خرند 
و یک تکه پنیر، جیره زندان که بدمزه 
بدهم.  فرو  نمی توانم  بدبو.  و  است 
نان تنها چه عیب دارد؟ به فروشگاه 
با چند  اتاقکی در بند یک،  می روم؛ 
قفسه کاالی مختصر و یک یخچال 
برقی. یک شیشه کوچک شیر می خرم 
و همان جا سر می کشم. یک کیسه 
تورـ  کار زندانـ  و یک دفتر یادداشت 

هم می گیرم. دیگر مجهزم...
صدا  مرا   . ! ده عتمادزا ا »آقای 
من  به  را  مالقات  ورقۀ  می زنند... 
می زنم.  قدم  راهرو  در  می دهند... 
امربر بسته ای برایم می آورد. زیرجامه 
در  که  جوراب  و  پیراهن  و  است 
بقچه سفیدی پیچیده اند؛ با حوله و 

خمیردندان و مسواک... هنوز کسی 
در،  به  چشم  و  تنهایم  نیست.  پیدا 
می درخشد؛  دخترم  لبخند  ناگهان 
آفتاب.  مانند  شادی بخش  و  گرم 

برادرم با اوست...
سایر  می زنم...  پرسه  حیاط  »در 
و  هالتر  با  اکنون  زندان  ورزشکاران 
دمبل ور می روند جلینگ و جلینگ 
صفحه های آهنی. تالش ماهیچه های 
نوکار. بوی عرق تن..........  یا  ورزیده 
باالی پلکان؛ سرپاسبان نام مرا صدا 
می زند. فردا صبح دادگاه  و دوستان 
می گویند که منظور بازرسی است در 
سرپاسبان  ببینیم...  ارتش.  دادرسی 
»آقای  عبوس.  و  رسمی   می آید؛ 
نگهبان  افسر  را  شما  اعتمادزاده. 
در  می روم.  و  برمی خیزم  می خواد«. 
آهنی زیر هشت به رویم باز می شود؛ و 
اینک اتاق افسر نگهبان. نشسته است؛ 
ستوان دوم جوان و تازه منصب و در 
برابرش ایستاده! من پیر خطاکار....... 
برای  آقا؛  »شما  می کند:  بازخواست 
جمع  خودتان  دور  را  زندانی ها  چه 
می کنید؟«. »من؟ کسی را من جمع 
نکرده ام. اتاق بزرگه؛ بیش از گنجایش 
خودش هم زندانی داره . اینه که به 
شما  داده اند  »گزارش  نظرمیاد...«. 
بله!  »ها،  می زدید«.  حرف  براشان 
به آرامی  گوشزد  و  است...  طبیعی 
کمی  چه کاره ام؛  و  کیستم  می کنم 
 هم با گزافه و آب و تاب چیزی که 
اجازه  خود  به  دیگر  جای  در  هرگز 
نداده ام. لحنش نرمتر می شود و ادب 
را تا به جائی می رساند که مرا دعوت 
در  سپاسگزارم.  می کند.  نشستن  به 
زندانه؛  آقا،  »اینجا؛  می گوید:  پایان 
درک  امیدوارم  داریم.  وظایفی  ما 
درک  می خواهد  دلم  بله،  می کنید« 

کنم.  ولی...

»دوشنبه پنجم مرداد:
سپس  و  بند  راهرو  در  پاسبانی 
می زند:  فریاد  پلکان حیاط  باالی  از 

»دادگاهی هاش بیایند!«
ئید؟  شما ه  د ا ز د عتما ا ی  قا آ «
بفرمائید. می فرمایم. در پای پله؛ به 
تفنگ  سرباز  دو  سرجوخه؛  دستور 
به دست می آیند و تحویلم می گیرند. 
هر  می ایستیم؛  دیوار  کنار  صف،  به 
زندانی در محاصره دو نگهبان. دیگر 
همه هستند. می توانیم به راه بیفتیم... 
می آید...  دادرسی  رنگ  آبی  اتوبوس 
سرباز  دو  می افتد...  به راه  اتوبوس 
عادی  دادگاه  بازپرس  اتاق  به  مرا 
نه چندان  اتاقی  شماره 1 می برند... 
به  سرتاسری  پنجره ای  با  بزرگ 
بیرون. بازپرس یک سروان دادرسی؛ 
با  تلفن سرگرم گفت و گو است.  با 
میز  پهلوی  می کند.  اشاره ای  دست 
او می نشینم. در گوشه سمت ورودی 
دو  است.  نهاده  دیگری  میز  اتاق؛ 
با  و  نشسته اند  آنجا  زیردست  افسر 
با  گماشته  می روند.   ور  پرونده ای 
سینی چای به درون می آید. به اشاره 
سروان؛ ابتدا نزد من نگه می دارد. سر 
گماشته  »متشکرم«.  می دهم.  تکان 
که  همچنان  سروان  می شود.  دور 

استکانی برمی دارد، می پرسد: »چای 
ما را نمی خواهید بخورید؟«. به طفره 
بفرمائید  ممکنه،  »اگر  می گویم: 
لیوان آب خنک به من بدهند.  یک 
از  پس  و  برمی دارد  را  قلم  »سروان 
نوشتن؛ ورقه را پیش من می گذارد. 
می خوانم: »به چه دلیل خواسته اید در 
کاری که به شما مربوط نیست دخالت 

کنید؟« لحن تند است و جواب های، 
هوی. به انتظار اعالم نظر بازپرس، مرا 

به اتاق متهمان می برند...
می آید.  بازپرس  افسر  دو  از  یکی 
و  است  است... شرمنده  دوم  ستوان 
چنانکه  و  آذین.  به  آقای  ارادتمند 
من  گرفتاری  از  می خواهد  گوئی 
»من  می گوید:  زود  بجوید؛  تبری 
کارآموزی  برای  م.  وظیفه ا افسر 
می پرسم:  اینجا«.  کرده اند  مأمورم 
نه،  اما  هستیم؟«.  همشهری  »انگار 
آمل.  یا  ساری  از  است؛  مازندرانی 
تصمیم  بازپرس  که  می دهد  اطالع 
تیمسار  به  و  قرارداشته  تبدیل  به 
اما  معاون دادستان تلفن زده است؛ 
ایشان موافقت نکرده اند. و می افزاید: 
»چیزی نیست. امیدوارم همین یکی 
وآزاد  بشه  تبدیل  قرارتان  روزه  دو 
به دستور  ندارم.  کاری  دیگر  بشید«. 
پائین می برند. درست  استوار مرا به 
به وقت ناهار به دوستانم می پیوندم. 
شب. پس از شام، باز گرد من جمع 
می شوند. بحثمان درباره آزادی است 
آنچه  از  و نظم اجتماعی. خالصه ای 
ام  نوشته  باره  این  در  پیش  اندکی 

برایشان می گویم .
دست  از  تازه  را  چای  »استکان 
می خوانند.  مرا  راهرو  از  که  نهاده ام 
یک  همان  می روم.  مالقات  برای 
و  هست  زنم  پیمانه.  و  پر  ولی  ربع 
بچه هایم؛ برادرم سیاوش و خانمش... 
زنم سرپشت میله ها خم کرده؛ نگاهم 

نمی دهد.  فریبم  لبخندش  می کند. 
می دهم:  دلداریش  است؛  منقلب 
»هیچ به دلت بد نیار. بی شوخی؛ بهتر 
از این دیگر نمیشه«. دیرباور، با طنزی 
بهشته  »می دانم.  می گوید:  مهربان 
اینجا«. و با یک جو سرزنش می افزاید: 

»خودت همین را می خواستی.«
ید  با کلی  نه؛  یا  ستم  می خوا

تنوع  باشم.  آقایان  این  سپاسگزار 
پیش  ندگیم  ز در  خوبی  ر  بسیا
آورده اند... چیزهائی که برایم آورده اند 
کم و بیش سر و صورتی به زندگی 
زندانم می دهد. امشب خواهم توانست 
پشتی خودم را زیر سر بگذارم و با پتو 

مالفه خانگی به خواب بروم...
»جوانی با من است از »س. ل.« 
می گوید و از »موضعگیری انقالبیش«: 
عرصه  کردن  پاک  چیز  هر  از  پیش 
ایران از بقایای حزب توده. گوش تیز 
می کنم: »دیشب پنج و شش نفری 
بودیم. می گفت اگر پاش بیفته، یک 
باهاشان  نمی کنه  تردید  هم  لحظه 
راستش  بزنه.«  گلوله حرف  زبان  به 
که  »این  گفتم:  شد.  گرد  چشمهام 
دیگر  آنهای  فاشیست هاست«.  کار 
تو  اخمهاش   . کردند  اعتراض  هم 
گرفت...  درز  زود  دیگر  و  رفت  هم 
باورکردنی نیست. هیچ یک از گروهها 
تا این حد در دشمنی پیش نمی رود. 
»درک  می گوید:  می مانم؛  خاموش 
خاصی از وظیفه روز داره... شما چه 
فکر می کنید؟ آیا سوسه ای تو کارش 
نیست؟«. »از کجا میشه دانست؟«. 
»بوش که می آمد، یکی می گفت دو 
سال پیش او را در کرمانشاه تو لباس 
استوار  یا  دیده؛ ستوان سوم  ارتشی 

همچو چیزی...
 »در اتاق گفت و گو درباره قربانیان 
شکنجه گل انداخته است. سخن از 
مرد  می آید؛  میان  به  سعیدی  آقای 

در  پیش  ماه  چهار  سه  که  روحانی 
قزل قلعه سر به نیست شد. همه رویهم 
بر این عقیده اند که او را کشته اند؛ اما 
»س.ل« نظر رسمی  را تأیید می کند و 
به آرامی  می گوید: »نه بابا؛ خودکشی 
خودم  چشم  به  دیگر  را  این  کرده. 
دیده ام. من آن تو، همسایۀ سلولش 
از بازجوئی که برگشت خیلی  بودم. 
منقلب بود. نیمه های شب استوار بند 
سراسیمه آمد سراغم و ازم خواست 
مصنوعی  تنفس  بهش  کنم.  کمک 
افتاده.  بیهوش  دیدم  رفتم؛  بدهیم؛ 
چپانده  حلقش  تو  که  را  دستمالی 
اما  بود.  کشیده  بیرون  استواره  بود؛ 
باز نفسش باال نمی آمد. ده دقیقه ای 
تازه رنگ روش  بهش تنفس دادیم. 
چانه  یکهو  که  می آمد  جا  داشت 
انداخت وتمام کرد. جلو چشم خودم. 
سررسید  هم  دکتر  میان،  همین 
قلبشه؛  از  گفت  کرد؛  معاینه اش 
این  بر  چیزی  داشته...«.  نارسائی 
افزود. به چشم خود دیده  نمی توان 
است. ولی آیا چشمـ  اگر هم بخواهد 

ـ همه چیز را می بیند؟
دوستان  شام،  ز  ا پس  »شب، 
بررسی  می گیرند:  میان  در  مرا  باز 
عذرم  معاصر!  شعر  درباره  کوتاهی 
و  پردامنه  است  موضوعی  که  را 
لنگ،   جهات  بسیاری  ز  ا کمیتم 
می کنم.  شروع  ناچار  نمی پذیرند. 
و  گلوله ها  با صفیر  پیشگامان که  از 
آمده  میدان  به  انقالب  باروت  دود 
 . . خودساخته. بیشتر  مردانی  ند.  ا
عارف قزوینی، اشرف الدین حسینی؛ 
من  عشقی...  بعدها  و  یزدی  فرخی 
در این مقدمه چینی هستم که افسر 
نگهبان را دست به کمرزده و پاها از 
هم گشاده؛ در آستانۀ در می بینم... 
بیرون«...  بیائید  اعتمادزاده؛  »آقای 
بیرون می آیم و به دنبال افسر نگهبان 
به راه. در اتاق، افسر جوان مرا برپا نگه 

می دارد و خود می نشیند...
»اینجا زندان است آقا! به من چه 
شما کی هستید؟ پاتان را که از این 
مثل  هستید  یکی  تو،  گذاشتید  در 
همه آن های دیگر«  و تهدید می کند 
عواقبی  چه  زندان  نظم  در  اخالل 
می تواند برایم داشته باشد... ما در این 
گفت و گوئیم که همهمه ای از راهرو 
شده اند  جمع  می رسد.  به گوش  بند 
افسر  با  می کوبند.  در  به  مشت  و 
نگهبان کار دارند. به زودی فریادها اوج 
می گیرد و در آهنی از فشار جمعیت و 
ضربات مشت و لگد به لرزه درمی آید. 
شاید  افسر  و  نگرانم  می کنند؟  چه 
بیش از من... »مقررات زندان؛ آقا باید 
رعایت بشه. بفرمائید. این آخرین باره 
که میگم« سپس اشاره به در می کند: 
»اینها هم دیگر برند پی کارشان«... و 
ناگاه در میان همهمه و فریاد زندانیان 
ضربه شدیدی به در می خورد؛ مشت 
یا شاید لگد. افسر می کوشد بی اعتنا 
باشد: »بگید از این جا برند«... »بگید 
خواهش می کنم« و با دستمال عرق 
خشک  را  گردنش  پس  و  پیشانی 
می کند. از در نیمه باز بند می گذرم و 
همانجا می ایستم. نگاه می کنم، سی 

چهل نفری هستند قیافه ها برافروخته 
می گویم  برجسته...  گردن  رگهای  و 
»اگر هم برای مذاکره با افسر نگهبان 
باشه این ازدحام درست نیست، کار 
را خراب می کنه. بهتره کمی  فرصت 

فکرکردن به خودمان بدهیم... 
برچیده  سفره  و  خورده ایم  »شام 
ــ  اتاق  زمانی  اندک  به  است.  شده 
مهمانان  از  ــ  هست  هم  بزرگ  که 
پرمی شود. چای و شیرینی و آجیل. 
خنده و شوخی و نگاههای انتظار. و 
من بیچاره در تب و تاب که باز مبادا 
به منبرم بکشانند. دوستان، از محبتی 
پرونده  بهانه  تا درباره من  دارند  که 
سازی به آقایان بدهند و تا یکی دو 
سال زندان مفت کف دستم نگذارند 
دست بردار نیستند. چاره هم ندارم . 
توقع  از  را  خود  نمی توانم  به راستی 
باداباد!  هرچه  بدزدم.  بی پیرایه شان 
سخن آغاز می کنم. تکیه ام بیشتر بر 
اصالت انقالب است و رگ و ریشه اش 
این  از  من  مردم...  توده  میان  در 
گونه می گویم و به تأثیر جنبش های 
همسایه؛  کشورهای  آزادیخواهانه 
خاصه روسیه اشاره می کنم .......و در 
گرماگرم این سخنان افسر نگهبان را 
درآستانه در می بینم. به درون می آید 
و می ایستد. یک دقیقه گوش می دهد 
دیگر  اعتمادزاده  »آقای  می گوید:  و 
و  تندی  لحنش  در  کنید«.  ختمش 
تیزی نمی بینم. آری این، آن حریف 
همیشگی ام نیست. جوانی است الغر 
ابرو؛  پیوسته  گندمگون،  بلندباال؛  و 
در  محجوب  نگاهی  صورت؛  کشیده 
سایه مژگانی دراز. او را در همان روز 
ورودمان به شماره  سه دیده ام و از او 
خوشم آمده است. به یکی از شاگردان 
زمان دبیریم می ماند.آیا برادر اوست؟ 
می گویم:  دانست.  نخواهم  هرگز 
به مناسبت   می فرمائید؛  »مالحظه 
جشن مشروطه است. طول و تفصیلی 
پنج  چهار  ای...  داشت.  نخواهد  هم 
سخن  به  بی درنگ  و  دیگر«  دقیقه 

ادامه می دهم... 
در  آستانه  از  و  می آید  »پاسبانی 
کنید...  جمع  را  »اثاثتان  می گوید: 
 .. نمی کنم. تعجب  چهار«.  شماره 
را  خودم  و  می روم  خودم  اتاق  به 
آماده می کنم... جوانها ما را در میان 
به  است.  یازده  نزدیک  می گیرند. 
بخوریم  ناهار  که  می خواهند  اصرار 
موافقت  سرگرد  برویم.  بعدازظهر  و 
شماره  را  آقایان  ناهار   « نمی کند: 
چهار بار گذاشته اند« به راه می افتیم. 
ز  ا است.  شده  نبوه تر  ا جمعیت 
سرسرای میان دو بند که می گذریم، 
بانگ سرود جوانان یکباره زیر سقف 
الله  ما؛  خون  از  می پیچد:  زندان 
جا،  همه  بشود  گل  و  پرالله  روید. 

چون گلستان...
درآهنی بند باز می شود و سرگرد به 
نظاره می آید . یک دو دقیقه می ایستد 
و چیزی نمی گوید؛ پس ازآن آهسته 
به سوی ما قدم برمی دارد و دستور 
کافی  دیگر  آقایان  »به،  می دهد: 
است«. جوانان همچنان می خوانند...

زندان  رنگ  سربی  در  بار  »این 
ما  روی  به  به آسانی  چهار  شماره 
تمام  ما  اثاثیه  کنترل  می شود...  باز 
افسر  با  آنجا  که  آقائی  می شود. 
عوض  چهره  یکباره  بود،  نگهبان 
معرفی  از  پس  و  می آید  می کند. 
به گرمی دست می دهد: »خیلی  خود 
است  شلتوکی  رضا  آمدید!«.  خوش 
از  شد.[  اعدام   1362 آبان  ]در29 
افسران »سازمان نظامی« شانزده سال 
است در زندانهای تهران و برازجان. 
نمی توانم  را  خودم  کو؟...  هنوز  و 
کوچک نبینم. شلتوکی به امربر بند 
می گوید اثاث ما را بیاورد. به درون 
بند می رویم؛ زندانیان در راهرو جمع 
یکایک  با  روبوسی  و  سالم  شده اند. 
نویسنده  تنکابنی  فریدون  با  و  شان 
»یادداشتهای شهر شلوغ« که همین 
روزها به شش ماه محکوم شده است. 
را  خود  شاید  می آید.  پیش  سست 
بی شک  که  می داند...  من  بدهکار 
اشتباه می کند. اگر هم ماجرای او و 
کتابش نبود، باز کار من با این آقایان 
دیر یا زود به همینجا می کشید. او در 
این میانه پاک بی گناه است. ما را به 
با  اتاق رویهم رفته  کوچکی می برند 
دیوارهای قطور و دو پنجره بلند که 
به حیاط باز می شود. ظاهری آراسته 
دارد. قالیچه های تازه ُرفته پاکیزه بر 
ُکَدری  پرده های  و  آن گسترده  کف 
و  آویخته  درگاهی ها  برابر  از  گلدار 
بلندی قدآدمی، یکی  به  بر دیوارها، 
و  کتاب  برای  ساده  قفسه بندی  دو 
سرتاسری که  تقریباً  تخته بندی  نیز 
باالی  جامه دانها  و  کفش  جعبه های 

آن نهاده...   

میس لمبتون

نگاهی به یادداشت های یک زندانی سیاسی از دو زندان در دو رژیم قبلی و فعلی
مهمان پسران شاطرنانوا! )2(

در زندان شاه برای زندانیان از شیوه های مبارزه سیاسی و ادبی سخن می گفتم
افسر نگهبان مرا احضار کرد و مؤدبانه گفت: آقا، اینجا زندانه، ما وظایفی داریم... امیدوارم درک کنید!

محمود اعتمادزاده که با نام مستعارش »م.ا. 
به آذین« شهرت دارد، از چهره های سرشناس 
ادبیـ  سیاسی چپ ایران در دوره قبل و بعد از 
انقالب به شمار می رود. او که سه سال قبل )۱0 
خرداد ۱385( درگذشت، دو دفتر خاطرات از 
خود بر جای نهاده است و فضای عمومی زندان 
سیاسی را در هر دو دوره براساس مشاهداتش 

تصویر می کند.دفتر خاطرات به آذین از زندان 
پیش از انقالب »مهمان این آقایان« نام دارد و 
خاطراتش را از زندان بعد از انقالب »بار دیگر، و 
این بار...« نام نهاده است.ایرج هاشمی زاده، ازین 
دو دفتر بخش هایی را در معرض مطالعه شما قرار 
می دهد و عقیده دارد که در شرایط کنونی ایران 

یادآوری آن ضروری است.

بر  جارختی  یک  تصویر  مثل  امام«  »خط   
دیوار بود که سران حزب توده تالش می کردند، 

لباس های خود را به آن آویزان کنند.
شادروان ایرج اسکندری
به نقل از مصاحبه فرهاد فرجاد با رادیو آلمان

ایرج هاشمی زاده 

زندگینامۀ م.ا. به آذین:
 . ا . م ( ه  د ا ز د عتما ا د  محمو
شمسی   ۱293 سال  در  به آذین( 
در رشت به دنیا آمد. پس از خاتمه 
تحصیالت متوسطه، در سال ۱3۱۱ 
به  ایران  اعزامی  دانشجویان  جزو 
فرانسه رفت و در رشته مهندسی 

دریانوردی تحصیل کرد.
در سال ۱3۱۷ به ایران بازگشت 
در  پیوست.  دریایی  نیروی  به  و 
چهارم شهریور ۱320 که نیروهای 
کردند  حمله  ایران  به  متفقین 
در  و  بود  دریایی  نیروی  افسر  او 
زخم  )انزلی(  بندرپهلوی  بمباران 

قطع دست  به  منجر  که  برداشت 
چپ او شد و بقیه عمر را به دست 

راستش متکی بود.
وارد  که   20 دهۀ  اوایل  در 
از  بود  شده  سیاسی  فعالیت های 
ارتش استعفا داد و به وزارت فرهنگ 
منتقل شد و به تدریس زبان فرانسه 
و ریاضیات در دبیرستان ها پرداخت. 
از همان زمان به کار تألیف و ترجمه 
و  نویسنده  به عنوان  و  روی آورد 

مترجم شهرت یافت.
در تیر ماه ۱349 بازداشت شد و 
چهار ماه در زندان های قزل قلعه و 
قصر به سر برد. در سوم آذر ۱356 

برگذاری  در  که  نقشی  سبب  به 
و  گوته«  »انستیتو  شب شعرهای 
نیز فعالیت های دوره جدید کانون 
نویسندگان ایران داشت، بار دیگر 
از  پس  و  شد  زندانی  روزی  چند 
انقالب هم در سال ۱36۱ در جریان 
اعضای حزب  دستگیری گستردۀ 
توده به زندان رفت و تا سال ۱369 

در زندان ماند.
وی در روز چهارشنبه ۱0 خرداد 
۱385 بر اثر ایست قلبی در تهران 

درگذشت.
از به آذین نوشته ها و ترجمه های 

متعددی بر جای مانده است.

ادامه دارد
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بزرگی:  جهان  =احمد 
خود  نه  خا در  مسئولی 
می نشیند که ممکن است پای 
منقل باشد و حتی وزرایش 
نمی توانند با او تماس بگیرند. 

آیا این فرد مسئول است؟
ارتباطات و اطالع  =معاون 
رئیس جمهور :  دفتر  رسانی 
از شبکه  برنامه ای  در  آنچه 
افتضاحی  داده  رخ  چهار 

شرم آور است.
=منتقدان دولت می گویند 
از  پیشتر  منقلی«  »ادبیات 
سوی حسن روحانی درباره 
مقامات نظام بکار برده شده 

است.
دولت  دهن  توی  =»من 
می زنم« جمله معروف خمینی 
وجود  ایرانی  کمتر  و  است 
افراد  این  وجود  از  که  دارد 
در زمامداری کشور به دلیل 
شکل و شمایل و زبان و بیان 
آنچه  نباشد.  شرمنده  آنها 
»هیئت  عضو  این  که  هم 
علمی« یک مؤسسه خودی 
گفته،  نظام  تبلیغاتچی  و 
واقعیتی است که وی به زبان 
خود جمهوری اسالمی بیان 

کرده!
اعضای »هیئت  از  اظهار نظر یکی 
علمی« »پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
جمهوری  مسئوالن  که  اسالمی« 
خوانده  »پامنقلی«هایی  را  اسالمی 
که بیش از تحریم به کشور زیان وارد 
کرده اند، مقامات دولت روحانی را به 

شدت برآشفته کرده است.
این مهمان صداوسیمای جمهوری 
اسالمی بدون اینکه نام حسن روحانی 
را ببرد گفته: »مسئولی در خانه خود 
می نشیند که ممکن است پای منقل 
باشد و حتی وزرایش نمی توانند با او 

تماس بگیرند.«
»هیأت  عضو  بزرگی  جهان  احمد 
علمی« »پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی« در یک برنامه زنده در شبکه 
چهار صداوسیمای جمهوری اسالمی 
با بیان اینکه »مسئوالن در جمهوری 
اسالمی خیلی خیانت کردند« گفت: 
»مسئولی در خانه خود می نشیند که 
ممکن است پای منقل باشد و حتی 
وزرایش نمی توانند با او تماس بگیرند. 

آیا این فرد مسئول است؟«
او در ادامه گفت: »یک وزیر سابق 
گفته بود سمت من به دلیل یک لیوان 
شیر خری است که در کودکی خوردم. 
خیلی از مسئوالن در جمهوری اسالمی 
هر وقت مسئولیت می گیرند یک لیوان 

شیر خر می خورند.«
شدید  خشم  سبب  سخنان  این 
مقامات دولت روحانی شده است. علی 

خشم دولتی ها از اظهارات جنجالی یکی از خودی ها 
درباره مسئوالن »پامنقلی« و »شیر خر خورده«!

ربیعی )عباد( سخنگوی دولت و دستیار 
ارتباطات اجتماعی حسن روحانی این 
سخنان را »توهین به رئیس جمهوری« 

دانسته است!
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد 
است:  نوشته  توئیتی  در  هم  اسالمی 
»ادبیات سخیف، توهین و افترا از همه 
بد است و در کسوت روحانیت، آن هم 

از رسانه ملی، بدتر!«
معصومه ابتکار دستیار حسن روحانی 
در امور زنان و خانواده نیز در توئیتی 
بخشی از ترجمه یک آیه قرآن را منتشر 
کرده و نوشته: »و از یکدیگر عیب نگیرید 
و به همدیگر لقب های زشت مدهید چه 
ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان و 
هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند.«

مرکز  رئیس  آشنا  لدین  حسام ا
ریاست  نهاد  استراتژیک  بررسی های 
حسن  رسانه ای  مشاور  و  جمهوری 
است:  نوشته  توئیتی  در  نیز  روحانی 
»مردم اهل مالقه و منقل را به خوبی 
ریش  کنار  در  کاش  ای  می شناسند. 
بزرگتر  هم  را  جهان تان  عمامه،  و 

می کردید.«
در همین حال، دفتر حسن روحانی 
صریح  و  سریع  توضیح  خواستار 
معزی  علیرضا  است.  شده  صداوسیما 
ارتباطات و اطالع رسانی دفتر  معاون 
روحانی  در حساب توییتری خود آنچه 
در برنامه ای در شبکه چهار پخش شده را 
»افتضاحی شرم آور« خوانده است: »آنچه 
داده  رخ  چهار  شبکه  از  برنامه ای  در 
افتضاحی شرم آور است. بحث آزادی بیان 
نیست چون دیگر همه می دانند که نقد 
و اعتراض که هیچ، حتی با درشتگویی 
به رییس جمهور هم ابدا عقوبتی در میان 
نخواهد بود؛ اما شوربختانه این بار بحث 

هرزگویی و فحاشی است.«
که  نوشته  ادامه  در  معزی  علیرضا 
»آنتن صداوسیما در روز رفتن ترامپ 
ابرپروژه  سومین  افتتاح  با  همزمان  و 
رئیس  توسط   2۰2۰ سال  در  جهان 
جمهور، جوالنگاه افترا و توهین است 
تحمل  از  خارج  دیگر  شرارت،  این  و 
آن  گوینده ی  که  تأسف  جای  است. 
محتوای سخیف و اتهام رکیک، معمم 
و رسانه هم، رسانه ی ملی است. و تأسف 
بیشتر که تا این لحظه، کسی از مقامات 
از  سطح  این  به  صداوسیما  سازمان 
فضاحت، واکنشی نداشته. دفتر رئیس 
جمهور، منتظر توضیح سریع و صریح 
رسانه ی ملی در اینباره خواهد بود و 
و  عجیب  مورد  این  که  است  مصمم 
شرم آور را به صورتی مؤثر و در باالترین 

سطوح پیگری نماید.«
دفتر حسن  رئیس  واعظی  محمود 
نوشته  توئیتی  انتشار  با  نیز  روحانی 
که »هرچه به انتخابات ۱۴۰۰ نزدیک 
و  جمهور  رئیس   به  توهین  می شویم 
این  می یابد.  افزایش  دولت  تخریب 
روش غیراخالقی که با آموزه های دینی 
توهین کنندگان  برای  است،  مغایر  ما 
اراده  و  عزم  از  نمی آورد،  محبوبیت 
رئیس جمهور و دولت برای تالش بیشتر 
در این شرایط سخت و خدمت به مردم 

نمی کاهد.«
محمود واعظی افزوده است: »میثاق 
همه ما در حکمرانی قانون اساسی است، 
مردم از تنش و توهین و جنجال خسته  
شده اند. برای حل مشکالت کشور نیاز 
به تعامل و هم افزایی داریم، تبلیغات و 
دیگران،  وظایف  و  امورات  در  دخالت 
راهگشا نیست. به جای شعار عمل کنیم 

و اجازه دهیم مردم قضاوت کنند.«
مقامات دولتی در حالی به سخنان 
کرده اند  اعتراض  بزرگی  جهان  احمد 
بارها  روحانی  حسن  خود  پیشتر  که 
دولت   مقامات  به  توهین آمیز  عباراتی 
محمود احمدی نژاد، نمایندگان مجلس 
و  قبل  دوره های  در  اسالمی  شورای 
کنونی و همچنین دیگر مقامات رژیم 

گفته است.
اتفاقا  می گویند  دولت  منتقدان 
»ادبیات منقلی« پیشتر از سوی حسن 
روحانی درباره مقامات نظام به کار برده 
شده. آنها به سخنانی از روحانی درباره 

برجام اشاره دارند.
و  دولت  مقامات  اعتراضات  پی  در 
شبکه  شکایت،  به  صداوسیما  تهدید 
با  اسالمی  تلویزیون جمهوری  چهارم 
انتشار بیانیه ای اعالم کرد که »شبکه 
چهار وظیفه خود می داند که از سخنان 
و  تبری جوید  برنامه  نادرست مهمان 
صراحتاً آن را مخالف اهداف رسانه ملی و 
شبکه چهار در توسعه گفتگوی مومنانه، 

منصفانه و مودبانه می داند.«
که  شده  تأکید  بیانیه  این  در 
و  مهمانان  نظر  اظهار  »مسئولیت 
کارشناسان برنامه زنده بر عهده خود 
آنهاست همانچیزی که مجری برنامه 
به درستی صراحتا در پایان برنامه بر 
آن تأکید کرد و مدیران و برنامه سازان 
پیش از برنامه همواره  کارشناسان را 
انصاف،  رعایت  سخنان،  در  اتقان  به 
اخالق، نقد سازنده و دلسوزانه توصیه 

کرده و می کنند.«
جمهوری  اساسا  که  است  گفتنی 
اسالمی از بنیانگذارش روح اهلل خمینی 
تا دیگر زمامدارانش جزو بی ادب ترین 
و  ایران  حاکمان  بی نزاکت ترین  و 
جهان هستند که هم به خود و هم به 
سیاستمداران و دولتمندان کشورهای 
با  ایران  مردم  به  همچنین  و  دیگر 
روح اهلل  می کنند.  توهین  زشتگویی 
خمینی با »من توی دهن این دولت 
ایران  می زنم« خرابکاری های خود در 
را شروع کرد! بعدها جمهوری اسالمی 
تالش کرد تا بی ادبی و بی نزاکتی را فقط 
به پای احمدی نژاد بنویسد که چهره ی 
عریان رژیم ایران را به نمایش گذاشت. 
اما کمتر ایرانی وجود دارد که از وجود 
این افراد در زمامداری کشور به دلیل 
شکل و شمایل و زبان و بیان آنها شرمنده 
نباشد. آنچه هم که این عضو »هیئت 
علمی« یک مؤسسه خودی و تبلیغاتچی 
نظام گفته، واقعیتی است که هم خود 
دولتی ها و مجلسی ها و بقیه  ی وابستگان 
رژیم و هم مردم می دانند! او فقط این 
واقعیت را به زبان خود جمهوری اسالمی 

بیان کرده است!

چرا دولت جدید آمریکا باید تهدیدات جمهوری اسالمی 
به گرفتن انتقام از ترامپ و اعضای دولت وی را جّدی بگیرد

=اکانت توییتر و اینستاگرام 
با انتشار پوستری  خامنه  ای 
زمین گلف در  در  ترامپ  از 
پهپاد  یک  سایه  که  حالی 
تهدید  افتاده  او  سر  بر 
»انتقام حتمی است«! کرده 
ه  ند ما فر ه  د ا جی ز حا =
نیروی هوافضای سپاه گفته 
خون  انتقام  ماموریت  بود 
سلیمانی به »محور مقاومت« 
ینب  ز  . د می  شو ر  ا گذ ا و
گفته  نیز  سلیمانی  دختر 
»عمویم  را  پدرم  انتقام  بود 
می  گیرد. نصراهلل«  حسن 
=جمهوری اسالمی از تحریم 
و  رضوی«  قدس  »آستان 
در  آن  تابعه  ی  شرکت های 
حضور  روزهای  واپسین 
ترامپ در کاخ سفید به عنوان 
تحریک  برای  دستاویزی 
احساسات شیعیان و تحریک 
»محور  انتقامجویی  حس 
می کند. استفاده  مقاومت« 
شم  ها سید هلل  یت ا آ =
رئیس  بوشهری  حسینی 
جامعه مدرسین حوزه علمیه: 
را  پایانی  نفس  های  ترامپ 
زودی  به  او  شّر  و  می  کشد 
از سر جهانیان کم می شود.
چی  ر شکا ر  ا د سر =
نیروهای  ارشد  سخنگوی 
اسالمی:  جمهوری  مسلح 
س  قد ن  ستا آ یم  تحر
تروریستی  دولت  توسط 
تقابل  آشکار  نشانه  آمریکا 
و  اسالم  با  بی پرده  وجنگ 
است. مسلمین  مقدسات 
تحلیلگر  روبین  =مایکل 
در  مقاله ای  در  سیاسی 
»نشنال اینترست« می نویسد 
از جان  مسئولیت محافظت 
دولت  اعضای  و  ترامپ 
است. بایدن  جو  با  وی 
از  پس  حسین  =صدام 
در  ساعته   1۰۰ شکست 
حمله آمریکا به عراق اندکی 
با  بوش  جایگزینی  از  پس 
کلینتون، فرصت برای انتقام 
مناسب  را  بوش  جرج  از 
ماند. ناکام  البته  که  دید 
نتقام  »ا مداوم  =تکرار 
پیام  ین  ا نیز  سلیمانی« 
آمریکا  جدید  دولت  به  را 
ن  گا ه کنند کر ا مذ و 
چه   : می کند منتقل 
بکاری  خرا که  می  دهید 
نکنیم؟! کثیف  کارهای  و 

جمهوری  ریاست  دوره ی  پایان  با 
دونالد ترامپ در حالی که او کاخ سفید 
را ترک کرده و  برای زندگی به ویالی 
مقامات  رفته،  فلوریدا  ایالت  در  خود 
جمهوری  نظامی  و  سیاسی  ارشد 
اسالمی موجی از »انتقام« علیه ترامپ 
به راه انداخته اند که در رأس آن علی 

خامنه  ای قرار دارد.
اینستاگرام  و  توییتری  اکانت 
خامنه  ای 2۱ ژانویه )2 بهمن( با این 
ادعا که »انتقام حتمی است« نوشته 
»قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی 
انتقامشان را پس بدهند. اگرچه  باید 
قاتل  بر سر  پای سلیمانی هم  کفش 
او شرف دارد، اما باالخره غلطی کردند 
بایستی انتقام پس بدهند، هم آمر و هم 
قاتل بدانند که در هر زمان ممکن باید 

انتقامشان را پس بدهند.«
شبیه  فردی  پوستر  توییت  این  در 
ترامپ در زمین گلف منتشر شده که 
روی او سایه پهپاد افتاده و زیر عبارت 
انتقام نیز امضای علی خامنه ای رهبر 
این  دیده می شود.  اسالمی  جمهوری 
تصویر در پایگاه خبری خامنه ای نیز 
منتشر شده و شمار زیادی از حامیان 
رژیم ایران آن را در شبکه های اجتماعی 

بازنشر کرده اند.

طریق  از  که  بار  دومین  برای  این 
اکانت خامنه  ای موضوع »انتقام« مطرح 
شد که در واقع بازتاب سخنرانی او روز 

26 آبان ۱۳99 بود
به  وابسته  »هیل«  خبری  پایگاه 
کنگره آمریکا می  نویسد در این پوستر 
فردی دیده می شود شبیه دونالد ترامپ 
در زمین گلف. فردی با موی طالیی و 
پیراهن قرمز با سایه یک پهپاد شبیه 

خفاش باالی سرش.
بین  »تنش  آمده  گزارش  این  در 
قتل  از  پس  ایران  و  متحده  ایاالت 
سلیمانی در سال گذشته در آستانه ی 
جنگ بود، اما دولت ایران در روزهای 
اخیر رابطه دوستانه   ای با دولت بایدن را 

دنبال می کند.«
نیروی  فرمانده  حاجی زاده  امیرعلی 
انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای 
انتقام خون  در  اسالمی سال گذشته 
سلیمانی بعد از پرتاب چند موشک به 
پایگاه آمریکایی »عین  االسد« در عراق 
که با این کشور و در نتیجه با آمریکا 
مصاحبه  یک  در  بود،  هماهنگ شده 
اشاره کرد »این تازه آغاز انتقام است!« 
مأموریت  انتقام  برای  کرد  اشاره  وی 
می  شود.  واگذار  مقاومت«  »محور  به 
مقاومت« گروه  های  از »محور  منظور 
نیابتی و شبه نظامیان وابسته به سپاه 

قدس در منطقه هستند.
زینب سلیمانی دختر قاسم سلیمانی 
نیز در دی   ماه ۱۳9۸ گفته بود »عمو 
دبیرکل  نصراهلل  )حسن  نصراهلل« 
حزب اهلل لبنان( انتقام خون پدرش را 

می گیرد.
نیروهای »مقاومت« بازوهای نظامی 
اساس  که  هستند  اسالمی  جمهوری 
فعالیت شان فرقه  ای و ایدئولوژیک است 
و تمایالت شیعی دارند. از این رو زمینه 
مأموریت  آنها با تحریک احساسات شان 
فراهم می  شود. تحریم »آستان قدس 
رضوی« و شرکت های تابعه  ی آن در 
واپسین روزهای حضور ترامپ در کاخ 
سفید بعد از تغییر دولت در آمریکا به 
دستاویزی برای تحریک این احساسات 

تبدیل شده است.
آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری 
علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس 
با اعالم اینکه »مراجع و همه مومنان 
تحریم آمریکا علیه آستان قدس رضوی 
می کنند«،  محکوم  را  آن  تولیت  و 
می تواند سبب  تحریم  »این  می  گوید 
جلب پیروان ادیان به امام رضا و آستان 
حضرت شود و شعاع نورانی بارگاه امام 

هشتم فروغ بیشتری می یابد.«
نفس  های  »ترامپ  کرده  تهدید  او 
زودی  به  او  شّر  و  می  کشد  را  پایانی 
وی  می شود!«  کم  جهانیان  سر  از 
توجهات  سایه  »در  گفته  همچنین 
و  بساط ظلم  رضا  امام  و  زمان  »امام 
ستم بدکاران تاریخ معاصر به خودشان 

بازگردد.«
همچنین سردار ابوالفضل شکارچی 
مسلح  نیروهای  ارشد  سخنگوی 
می  گوید  ایران  اسالمی  جمهوری 
دولت  توسط  قدس  آستان  »تحریم 
تقابل  نشانه آشکار  آمریکا  تروریستی 
مقدسات  و  اسالم  با  بی پرده  وجنگ 
مسلمین است.« وی تهدید کرده »امت 
اسالمی در آینده ای نه چندان دور پاسخ 
اقدامات دین ستیزانه آنها را خواهد داد 
اسالمی  امت  قدرتمند  رزمندگان  و 
منطقه غرب آسیا را از لوث وجود ارتش 

تروریستی آمریکا پاک خواهند کرد.«
اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس 
سالگرد  مراسم  در  دی ماه  اواسط  نیز 
کشته شدن قاسم سلیمانی خطاب به 
آمریکا به صراحت تهدید کرد »شکست 
شما و انتقام از آمریکا شروع شده است. 
شما درون خانه های خودتان هم دیگر 

آرامش ندارید و بعید نیست درون خانه 
از شما انتقام بگیریم.«

مقامات  می رسد  نظر  به  چنانکه 
جمهوری اسالمی هر کدام برای گرفتن 
بیان  دست کم  یا  و  ترامپ  از  انتقام 
کردن تمایل به گرفتن انتقم انگیزه  های 
و  سلیمانی  انتقام  که  دارند  مختلفی 
مهم ترین  از  قدس«  »آستان  تحریم 
می کنند  فکر  و  می رود  به شمار  آنها 
که  مسلمانانی  احساسات  تحریک  با 
هستند  اسالمی  جمهوری  طرفدار 
تمایل  این  کردن  عملی  به  می توانند 
بپردازند. فرمانده سپاه قدس پیش از 
باید  ترامپ  بود  کرده  تهدید  نیز  این 
زندگی  مخفیانه  رشدی  سلمان  مثل 

کند!
بایدن مسئول محافظت از ترامپ 

و دولتمردان اوست
را  تهدیدات  این  از  بخشی  اگرچه 
و  قدرت نمایی  چارچوب  در  می توان 
گرفتن  امتیاز  و  اخاذی  برای  ارعاب 
در مذاکرات ارزیابی کرد اما جمهوری 
اسالمی تا کنون ثابت کرده است که از 
ترور و قتل بطور مستقیم و یا توسط 
مزدوران خود هیچ پروایی ندارد و اگر 
بتواند همه مخالفان داخلی و خارجی 
خود را قتل عام می کند! گمان نمی رود 
پس از چهل و اندی سال که از  استقرار 
می گذرد،  خاورمیانه  در  حکومت  این 
تردید  موضوع  این  به  نسبت  کسی 

داشته باشد.
که  است  تجربه  همین  اساس  بر 
تحلیلگر  و  نویسنده  روبین  مایکل 
سیاسی از مؤسسه آمریکایی اینترپرایز 
روز ۱۳ ژانویه در یک مقاله در »نشنال 
اینترست« نوشت مسئولیت محافظت 
از جان ترامپ و سربازان آمریکایی در 
برابر انتقامجویی  های رژیم ایران با جو 

بایدن و دولت وی است.
او به سابقه انتقام از رؤسای جمهوری 
آمریکا اشاره کرده است از جمله ۱۳ 
آوریل سال ۱99۳ اندکی پس از آنکه 
جرج دبلیو. بوش کاخ سفید را ترک 
کرد و برای شرکت در مراسم تجلیل 
از وی جهت کمک به آزادسازی کویت 
حسین  صدام  شد.  کشور  این  راهی 
در  که  عراق  وقت  جمهوری  رئیس 
یک  در  ساعته   ۱۰۰ شکست  شوک 
حمله هوشمند زمینی بود فرصت برای 
انتقام را مناسب دید و در یک توطئه 
برای انفجار یک اتومبیل بمب گذاری 
نهادهای  که  شد  برنامه ریزی  شده 
و ۱۷  شناسایی  را  آن  کویت  امنیتی 
بررسی  ها  کردند.  دستگیر  را  مظنون 
نشان داد که منشاء بمب عراقی بوده 
کلینتون  بیل  ژوئن ۱99۳  است. 26 
اداره  مقّر  به  موشکی  حمله  دستور 
این  در  کرد.  صادر  را  عراق  اطالعات 
حمله 2۳ موشک تاماهاک به اهداف 
مورد نظر شلیک شد. بیل کلینتون در 
آن زمان تازه تقریبا 6 ماه بود که به 
ریاست جمهوری ایاالت متحده انتخاب 

شده بود.
که  است  آمده  مقاله  این  ادامه  در 
تیم بایدن ممکن است خواهان روابط 
متفاوتی با تهران باشد، اما او نیز مانند 
کلینتون ممکن است با سناریو مشابهی 
روبرو شود و اگر کارزار فشار حداکثری 
ادامه پیدا نکند به معنی این است که 
خطاست!  این  و  کرده!  عقب نشینی 
نباید تهدید مقامات جمهوری اسالمی 
در مورد انتقام قاسم سلیمانی و محسن 
نادیده  یا  و  کم  دست  را  فخری  زاده 
بایدن  که  می کند  تأکید  وی  گرفت. 
از همان روز نخست باید به جمهوری 
اسالمی بفهماند که هرگونه تالش آن 
برای انتقام گرفتن و ضربه به سربازان 
کشور  این  سیاستمداران  و  آمریکایی 

پیامدهای جدی خواهد داشت.

»خون تو حریف می  طلبد« وعده انتقام قاسم سلیمانی بر دیوارنگار 
میدان »ولیعصر« تهران

وحشت
 نظام

 از پرتره 
فریدون 
فرخزاد

پرتره های زنده یاد فریدون فرخزاد و 
سه هنرمند تبعیدی دیگر از نمایشگاه 
گروهی »سلب پرتره« در گالری »آرت 
دیزاین« تهران، متعلق به علی انصاری 
آینده« و سرمایه گذار  مؤسس »بانک 

»ایران مال« است.
گذشته  از  بیش  اسالمی  جمهوری 
را  هنرمندانی  صدای  است  تالش  در 
که در رشته های مختلف، از سینما تا 
هنرهای تجسمی بر استقالل خود از 
دارند، خفه  تاکید  نظام  »ارزش«های 
پرتره  از  حتا  اسالمی  کند.جمهوری 
ایران  ترک  به  مجبور  که  هنرمندانی 

کار ۴  اخیرا  دارد.  وحشت  نیز  شدند 
پرتره هایی  که  ایران  ساکن  هنرمند  
از فریدون فرخزاد و همچنین شیرین 
گلشیفته  و  نامجو  محسن  نشاط، 
نمایشگاه  از  بودند  داده  ارائه  فراهانی 
»آرت  گالری  در  که  پرتره«  »سلب 
حذف  شد،  برگزار  تهران  دیزاین« 
پرتره  از  حتا  اسالمی  جمهوری  کرد. 
ایران  ترک  به  مجبور  که  هنرمندانی 
کار ۴  اخیرا  دارد.  وحشت  نیز  شدند 
پرتره هایی  که  ایران  ساکن  هنرمند  
از فریدون فرخزاد و همچنین شیرین 
گلشیفته  و  نامجو  محسن  نشاط، 

نمایشگاه  از  بودند  داده  ارائه  فراهانی 
»آرت  گالری  در  که  پرتره«  »سلب 
دیزاین« تهران برگزار شد، حذف کرد.

پرتره ای  که  هنرمندی  پیروز  علی 
امرداد  در ۱6  که  فرخزاد،  فریدون  از 
۱۳۷۱ )۷ اوت سال ۱992( در محل 
اثر  بر  آلمان  بُن  شهر  در  سکونتش 
ضربات چاقو به دست عوامل جمهوری 
داده  ارائه  را  رسید،  قتل  به  اسالمی 
بود، در گفتگو با احمد رأفت از حذف 
این آثار، سانسور در ایران و همکاری 
برخی گالری داران و هنرمندان با نظام 

می گوید.

ویدئو
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جمهوری اسالمی ایران و باز فرصت مذاکره و 
اولویت های مختلف طرفین

=برای تهران، اولویت دولت 
جدید آمریکا باید بازگشت 
به توافق هسته ای سال 2۰1۵ 
و احترام به مفاد و محتوای 
پایبندی  همچنین  و  آن 
واشنگتن به تعهداتی باشد 
که قبال  در توافق هسته ای 

تصویب شده بود.
جو  دولت  مقابل  در  =اما 
بایدن در نظر دارد از جایی 
ترامپ  دونالد  دولت  که 
پرونده اتمی ایران را برایش 
به ارث گذاشته است، شروع 
کند به همین دلیل است که 
مقامات آینده دولت بایدن با 
زبانی تا حدودی مبهم حول 
محور شرایط جدید و کامال 
برای  اوباما  زمان  با  مختلف 
بازگشت به توافق  هسته ای 

صحبت می کنند.
منظور  به  تهران  =رژیم 
تجربه  تکرار  از  جلوگیری 
تیم روحانی و ظریف، نه تنها 
دو  این  به  دیگری  فرصت 
شخص برای ادامه مذاکرات 
نظر  به  بلکه  داد  نخواهد 
مسئول  طرف  که  می رسد 
آینده  انتخابات  مهندسی 
ریاست جمهوری اسالمی در 
ایران، معمار و تعیین کننده 
تیم مذاکره با واشنگتن نیز 

خواهد بود.
االوسط(-   )شرق  فحص  مصطفی 
به نظر می رسد، بازگشت به مذاکرات 
نزدیک  آینده  در  واشنگتن  و  تهران 
ناممکن است زیرا پیام های مستقیم و 
غیرمستقیم میان مقامات رژیم ایران 
جمهوری  رئیس  بایدن،  جو  دولت  و 
منتخب ایاالت متحده آمریکا، حاکی 
بین  مذاکره  برای  اولویت  عدم  از 
وجود  از   دو  هر  که  است  طرف  دو 
مشکالت و مشغله داخلی رنج می برند. 
را  آنها خود  برخالف میل  اموری که 
تحمیل  آنان  خارجی  اولویت های  بر 
می کند. بنابراین دو طرف به افزایش 
سقف مطالبات و شرایط متقابل برای 
از سر گرفتن مذاکرات متوسل شده اند 
تا از این طریق زمان کافی برای ترتیب 
اوضاع داخلی و تعیین گزینه ها جهت 
مذاکره آینده پیش از انتقال به مرحله 
تماس مستقیم یا از طریق واسطه ها 
برای حل و فصل پرونده های مختلف 

داشته باشند.
تهران  میان  رو   پیش   مذاکرات 
بحران  با  نخست  عمال  واشنگتن  و 
عدم اطمینان و بی اعتمادی دو طرف 
این  ترمیم  و  روبروست  همدیگر  به 
بی اعتمادی که در نتیجه درگیری های 
امنیتی و دیپلماتیک در دوران دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به وجود 
معجزه آسا  عملی  ابتکار  به  نیاز  آمد، 
حداقل  عمل  ابتکار  این  که  دارد 
نمی شود. مشاهده  نزدیک  افق  در 

جدید  دولت  اولویت  تهران،  برای 
آمریکا باید بازگشت به توافق هسته ای 
و  مفاد  به  احترام  و   2۰۱۵ سال 
پایبندی  همچنین  و  آن  محتوای 
قبال   که  باشد  تعهداتی  به  واشنگتن 

در توافق هسته ای تصویب شده بود.
اما در مقابل دولت جو بایدن در نظر 
دارد از جایی که دولت دونالد ترامپ 
ارث  به  برایش  را  ایران  اتمی  پرونده 
همین  به  کند  شروع  است،  گذاشته 
دولت  آینده  مقامات  که  است  دلیل 
بایدن با زبانی تا حدودی مبهم حول 
کامال مختلف  و  محور شرایط جدید 
با زمان اوباما برای بازگشت به توافق  

هسته ای صحبت می کنند.
هر  زیاد  احتمال  به  ترتیب،  این  به 
مذاکره ای با ایران از جایی که دولت 
شروع  است  رسانده  پایان  به  ترامپ 
خواهد شد، به ویژه که مقامات جدید 
آمریکا که قرار  است فرمان امور  را 
بگیرند،  دست  به  دیگر  روز  چند  تا 
در اظهار نظر خود به وجود آنچه که 
و  هسته ای  استراتژیک  »ضعف های 
غیر هسته ای« توصیف می کنند تاکید 
کرده و آن را عامل و انگیزه اصلی برای  
توجیهات خروج  دولت دونالد ترامپ 

از توافق هسته ای و بازگشت تحریم ها 
مقامات  )منظور  می کنند.  قلمداد 
»ضعف های  از  آمریکایی  جدید 
سال  هسته ای  توافق  استراتژیک« 
2۰۱۵ باز گذاشتن دست رژیم ایران 
برای دخالت در امور کشورها منطقه 
و ادامه سیاست بی ثبات کننده تهران 
در خاورمیانه و همچنین عدم برخورد 
جدی با مسئله موشک های بالستیک 
متن  در  اوباما  دولت  است که  تهران 
توافق هسته ای 2۰۱۵ بطور جدی با 
این مسائل مهم و استراتژیک برخورد 

نکرد(.
به  مجدد  بازگشت  راستای  در 
گزینه های  به  ایران  رژیم  مذاکرات، 
متوسل  اخاذی  و  تحریک آمیز 
لغو  برای  تهران  مقامات  است.  شده 
تحریم های اقتصادی به دولت جدید 
فرصت  فوریه   2۱ تا  متحده  ایاالت 
وگرنه  که  کرده اند  تهدید  و  داده 
»پروتکل  در  داوطلبانه   همکاری  به 
انرژی  بین المللی  آژانس  با  الحاقی« 
بازرسی  فعالیت  داده،  پایان  اتمی 
متحد  ملل  سازمان  بازرسان  هیئت 
و  متوقف  را  هسته ای   تأسیسات  از 
ماموران آژانس بین المللی انرژی اتمی 
را که در چارچوب توافق نامه شورای 
امنیت و دیگر نهادهای بین المللی در 
کشور  این  از  می کنند  فعالیت  ایران 

طرد خواهند کرد.
روشن است که سیاست تحریک آمیز 
و اخاذی رژیم ایران از جامعه بین الملل 
به  که  اروپایی  کشورهای  از  ویژه  به 
تهران جهت  ابزارهای  از  عنوان یکی 
اعمال فشار بر اتحادیه اروپا برای آغاز  
می شود،  اجرا  واشنگتن  با  مذاکره 
حتا  و  روسیه  اروپا،  منفی  واکنش  با 
چین روبرو شده است. مقامات تهران 
با اتخاذ سیاست باج  خواهی هسته ای 
و  فشار  با  می خواهند  اروپایی ها  از 
برخی  حداقل  آمریکا،  با  چانه زنی 
از  تحریم های واشنگتن رفع شود تا 
پایبندی  عدم  مقابل،  در  نیز  تهران 
از  تدریجی  خروج  و  برجام  به  خود 

توافق هسته ای را متوقف کند.
شرایط  و  مهلت ها  بر  تهران  اصرار 
افزایش  به  تهدید  و  تحریم ها  لغو 
از  بیش  میزان  به  غنی سازی  سطح 
2۰ درصد و راه اندازی مجدد رآکتورها 
در تاسیسات اتمی اراک و نصب هزار 
سانتریفیوژ جدید، همگی با هدف لغو 
صورت  اقتصادی  تحریم های  برخی 
می گیرد؛ حتا اگر لغو تحریم ها بسیار 
بتواند  تهران  رژیم  تا  باشد  محدود 
فشارهای اجتماعی و معیشتی مردم 
ریاست  انتخابات  زمان  از  قبل  تا  را 
کاهش  ایران  در  اسالمی  جمهوری 
رژیم  برای  مهم  گشایشی  دهد، 

محسوب می شود.
برای  اسالمی  جمهوری  رژیم 
جمهوری  ریاست  نامزد های  گزینش 
تنظیم  و  آینده  انتخابات  و مهندسی 
از  پس  که  داخلی  اوضاع  ترتیب  و 
کشته شدن قاسم سلیمانی* مهندس 
توسعه طلبانه  سیاست های  مجری  و 
است،  ریخته  در هم  به شدت  رژیم، 
بر  عالوه  دارد.  کافی  زمان  به  نیاز 
نزاع  مشکل  با  تهران  مشکالت،  این 
خود  جناح های  میان  داخلی  شدید 
و  روحانی  حسن  جایگزینی   سر  بر 
محمدجواد ظریف و اینکه چه کسانی 
مذاکرات  پرونده  اداره  ماموریت  باید 
بگیرند،  عهده  به  را  آمریکا  با  آینده 

روبروست.
از  رژیم تهران به منظور جلوگیری 
تکرار تجربه تیم روحانی و ظریف، نه 
تنها فرصت دیگری به این دو شخص 
برای ادامه مذاکرات نخواهد داد بلکه 
مسئول  طرف  که  می رسد  نظر  به 

ریاست  آینده  انتخابات  مهندسی 
و  ایران، معمار  جمهوری اسالمی در 
تعیین کننده تیم مذاکره با واشنگتن 

نیز خواهد بود.
پس از پایان دوره روحانی به احتمال 
زیاد نقشی به محمدجواد ظریف وزیر 
ایران  اسالمی  خارجه جمهوری  امور 
برای زمینه سازی جهت ادامه مذاکره 
وظیفه  احتماال  شد.  نخواهد  داده 
واشنگتن  اهداف  بررسی  به  تنها  او 
برخی  کاهش  مورد  در  اروپایی ها  و 

تحریم ها منحصر خواهد شد.
اینبار به احتمال زیاد علی خامنه ای، 
پاسداران  و سپاه  آینده  رئیس دولت 
حل  راه  یافتن  برای  اسالمی  انقالب 
آمریکا، جهت تصمیم  گیری  با  نهایی 
درباره دشمنی دائم یا صلح با ایاالت 
متحده، نقش اساسی ایفا خواهند کرد 
و با همکاری این سه با آمریکا و اروپا 
مذاکره خواهد شد. به ویژه اینکه رهبر 
رژیم اخیرا حتا در خرید واکسن کرونا 
هم دخالت کرده و مانع خرید واکسن 
خامنه ای  است.  شده  غرب  از  کرونا 
تصمیم گرفته نه تنها از نظر سیاسی با 
آمریکا و اروپا رویارویی کند بلکه حتی 
در زمینه امور پزشکی نیز می خواهد با 

واشنگتن مقابله نماید.
تهران در شرایطی نیست که بتواند 
دهد  قرار  فشار  تحت  را  واشنگتن 
زیرا شرایط داخلی این کشور از نظر 
بغرنج،  بسیار  اقتصادی  و  سیاسی 
رژیم  و  است  ناپایدار  و  آسیب پذیر 
در مرحله انتقالی بسیار دشواری قرار 
گرفته است. در شرایط منطقه ای نیز 
دمشق  تا  بغداد  از  تهران  رژیم  نفوذ 
و بیروت به شدت کاهش یافته. این 
در حالیست که مقامات دولت جدید 
پروژه  بررسی  اکنون  واشنگتن  در 
می کنند.  مطرح  را  تهران  موشکی 
مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن در 
اظهاراتی تاکید کرده که قبل از آغاز 
هر نوع مذاکره با تهران در باره توافق 
ایران  موشکی  پرونده  باید  هسته ای، 

نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
شرایط،  این  به  توجه  با  بنابراین 
ماه های  در  ایران  رژیم  با  مذاکره 
که  آمریکا  جدید  دولت  نخست 
جامعه  بین  اعتماد  بازگرداندن  برای 
از  پس  دولتی  نهادهای  و  آمریکایی 
تالش  »کاپیتول«  به  حمله  حادثه 
می کند، بعید به نظر می رسد به ویژه 
آنکه دولت جو بایدن مبارزه با اپیدمی 
کرونا و برنامه ریزی برای مهار چین و 
خود  اولویت های  رأس  در  را  روسیه 

قرار داده است.
با واشنگتن  برای تهران مذاکره  اما 
بدون گرفتن امتیازاتی حداقل در لغو 
ندارد. تهران  نسبی تحریم ها معنایی 
در شرایط کنونی و پیش از انتخابات 
آینده  اسالمی  جمهوری  ریاست 

نمی تواند به استقبال مذاکرات برود.
محدودیت های  به  طرف  دو  توسل 
دو  بین  مهلت ها  تعیین  و  زمانی 
اما  کرده  ایجاد  سکون  نوعی  کشور، 
سکون  این  پس  در  است  ممکن 
این  و  رویداد حیرت انگیزی رخ دهد 
رکود را تغییر دهد. تهران از وضعیت 
پروژه  و  می برد  رنج  داخلی  متزلزل 
توسعه طلبی آن در منطقه سیر نزولی 
رو،  همین  از  است.  یافته  ناپایدار  و 
است  ممکن  کنونی  موقت  آرامش 
خود  در  را  غیرمنتظره ای  حوادث 
پنهان کرده باشد، به خصوص اگر یکی 
از بازیگران در تهران یا مناطق تحت 
نفوذ رژیم ایران ارزیابی و محاسبه ای 

نادرست از شرایط داشته باشد!
*منبع: شرق االوسط

*نویسنده: مصطفی فحص
ترجمه و تنظیم از کیهان لندن

بهداشت:  وزیر  =معاون 
ما  حق  عنوان  به  که  وامی 
را  بود  بین المللی  مراجع  از 
دریافت کرده و از محل آن 
8۰ سی تی اسکن پیشرفته 
در طی 4 ماه اخیر در نقاط 
در  جمله  از  کشور  مختلف 

هرمزگان مستقر کردیم.
=همتی در حالی مهرماه 
رؤسای  نشست  در  امسال 
بانک مرکزی کشورهای عضو 
وام  پرداخت  عدم  به  منا 
مخالفت  دلیل  به  ایران  به 
بود  کرده  اعتراض  آمریکا 
که همزمان واردات و نصب 
اسکن  سی تی  دستگاه های 

در کشور آغاز شده بود!
اسرائیل  امنیت  =وزارت 
میلیون   4 توقیف  دستور 
دالر پولی را داد که از سوی 
ی  برا اسالمی  جمهوری 
هدف  به  و  غزه  در  حماس 
تولید سالح و تامین حقوق 
تروریست ها ارسال شده بود.
 8۰ قیمت  کسر  با   =
سکن  ا سی تی  ه  ستگا د
از  نیمی  از  بیش  همچنان 
بانک  از  دریافتی  وام  مبلغ 
حکومت  دست  در  جهانی 
باید باشد که معلوم نیست 

خرج چه شده یا می شود!
از  اسالمی  =جمهوری 
پول  لمللی  بین ا صندوق 
نیز پنج میلیارد دالر کمک 

می خواهد!
بهداشت  وزیر  برنامه ریزی  معاون 
جمهوری اسالمی با اشاره به دریافت 
وام از بانک جهانی که خبر آن پیش از 
این در امردادماه منتشر شده بود گفته 
است که با این منبع مالی طی چهار 
ماه گذشته ۸۰ دستگاه سی تی اسکن 
بیمارستان های  در  و  ری  خریدا
استان های مختلف نصب و راه اندازی 

کرده اند.  
توسعه  معاون  تقوی نژاد  سیدکامل 
و  بهداشت  وزارت  منابع  و  مدیریت 
بهمن ماه  دوم  پنجشنبه  روز  درمان 
استان  به  سفر  حاشیه  در   ۱۳99
بار  نخستین  »برای  گفت:  هرمزگان 
پس از سال 2۰۰۵ با پیگیری جدی 
وزارت بهداشت توانستیم وامی که به 
عنوان حق ما از مراجع بین المللی بود را 
دریافت و از محل آن ۸۰ سی تی اسکن 
پیشرفته در طی ۴ ماه اخیر در نقاط 
از جمله در هرمزگان  مختلف کشور 

مستقر کنیم.«
جمهوری  بهداشت  وزیر  معاون 
اسالمی مدعی شده که »کارشکنی های 
فراوانی صورت گرفت که ایران به این 
حق خود از مراجع بین المللی دسترسی 
پیدا نکند اما با تالش های فراوان این 

وام از بانک جهانی دریافت شد.«
سوی  از  که  وام  این  مبلغ  به  او 
دالر  میلیون   ۵۰ داخلی  رسانه های 
اعالم شده اشاره نکرده است اما گفته 
که »هیئت مدیره بانک جهانی مانع از 
در اختیار قرارگیری این وام به ملت 
با تالش های  نهایت  در  اما  بود  ایران 
را  وام  این  توانستیم  گرفته  صورت 
دریافت و یکی از نیازهای مهم و جدی 
بخش درمان در کشور که دستگاه های 

سی تی اسکن است را تأمین کنیم.«
که  گفته  ادامه  در  تقوی نژاد  کامل 
از سال گذشته حقوق و مزایای کادر 
درمان ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده 
و تعدادی نیروی جدید به استخدام این 
وزارتخانه درآمده است. او اما نگفته این 
اقدامات نیز از منابع همین ۵۰ میلیون 
دالر وام دریافتی از بانک جهانی صورت 

گرفته است یا نه.
خردادماه امسال خبر موافقت بانک 
جهانی با پرداخت ۵۰ میلیون دالر وام 
به ایران با موافقت مقامات جمهوری 
بخش  تقویت  هدف  با  و  اسالمی 
بهداشت برای مقابله با بیماری ُکرونا 
و تهیه تجهیزات و واکسن منتشر شد.

خبر  امردادماه  در  و  بعد  ماه  دو 

»با  شد:  منتشر  مبلغ  این  پرداخت 
سرمایه های  کنترل  دفتر  موافقت 
خارجی آمریکا )اوفک( وام ۵۰ میلیون 
دالری حدود دو هفته پیش به حساب 
شده  واریز  جهانی  بهداشت  سازمان 

است.«
وام  دریافت  اقتصاد  دنیای  روزنامه 
ایران را »یک پیروزی سیاسی« خوانده 
با  دارد  قصد  »ایران  بود:  نوشته  و 
با تقویت  اقدام  این منابع  از  استفاده 
بخش بهداشت برای مقابله با بیماری 
واکسن  و  تجهیزات  کند.تهیه  کرونا 
پروژه  این  در  ایران  اصلی  اهداف 

هستند.«
مسئوالن  که  شد  گفته  همچنین 
وزارت  به  جهانی  بهداشت  سازمان 
بهداشت ایران اعالم کرده اند از زمان 
فهرست  شدن  نهایی  و  وجه  واریز 
زمان الزم  ماه  دو  ایران  سفارش های 
را  درخواست ها  این  مناقصه  تا  دارند 
واریز  زمان  به  توجه  با  کنند.  تهیه 
مورد  اقالم  می شود  پیش بینی  وجه، 
نیاز وزارت بهداشت از جمله واکسن 
آنفوالنزا تا پایان شهریور به ایران برسد.

در حالی که مقامات دولت ماه هاست 
با وجود دریافت این وام درباره خرید 
و  »تحریم«  و  کرده  مقاومت  واکسن 
نداشتن »ساز و کار مالی« برای انتقال 
واکسن  خرید  به  مربوط  وجوه  ارزی 
مطرح  هم  هنوز  و  کرده  مطرح  را 
می کنند، ابتدای دی ماه امسال وزارت 
دفاع اسرائیل از توقیف ۴ میلیون دالر 
اسالمی  داد که جمهوری  پولی خبر 
برای حماس در غزه ارسال کرده است! 
همان  اسرائیل  دفاع  وزیر  گاتنز  بنی 
اصلی  صراف  علیه  را  حکمی  زمان 
گروه حماس در نوار غزه صادر کرد و 
در بیانیه ی خود این پول را هزینه ی 
تأمین فعالیت های تروریستی حماس 
و تولید سالح و پرداخت حقوق اعضای 

این سازمان دانست.
حساب توئیتری اسرائیل به فارسی 
امتناع  با  مرتبط  را  موضوع  این  نیز 
برای  اسالمی  جمهوری  حکومت 
و  دانست  ُکرونا  واکسن  خریداری 
نوشت: » جمهوری اسالمی پولی برای 
خرید واکسن ُکرونا برای مردم ایران 
دستور  اسرائیل  امنیت  وزارت  ندارد. 
توقیف ۴ میلیون دالر پولی را داد که 
از سوی جمهوری اسالمی برای حماس 
در غزه و به هدف تولید سالح و تامین 
بود.  شده  ارسال  تروریست ها  حقوق 
شما پیدا کنید پرتقال فروش را…!!«

دولت روحانی هنوز درباره اینکه وام 
۵۰ میلیون دالری بانک جهانی دقیقا 
و  کجا  بطور مشخص  و  دریافت  کی 
هیچ  شده  هزینه  مصرفی  چه  برای 
توضیحی ارائه نکرده  است. قیمت هر 
دستگاه سی تی اسکن پیشرفته بطور 
میانگین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دالر است 
و با در نظر گرفتن این قیمت، برای 
خرید ۸۰ دستگاه سی تی اسکن ۱۰ 

تا 2۴ میلیون دالر هزینه شده است.
همچنان  که  معناست  بدین  این 
بیش از نیمی از مبلغ وام دریافتی از 
باید  در دست حکومت  بانک جهانی 
باشد. اگر این مبلغ برای خرید واکسن 
نیست  مشخص  شده،  هزینه  ُکرونا 
حسن روحانی و عبدالناصر همتی بر 
چه اساسی تا چند هفته پیش از نبود 
منابع کافی برای خرید واکسن ُکرونا 
سخن می گفتند و مرتب بهانه ی تحریم 

را مطرح می کردند!
اینکه مقامات حکومتی  توجه  قابل 
همچنان مواضع انتقادی در پرداخت 
نشدن وام صندوق بین المللی پول به 
ایران را مطرح کرده و حتی مقامات 
آمریکایی را »تروریست های درمانی« 

خوانده بودند.

امسال،  مهرماه  همتی  عبدالناصر 
یعنی پس از دریافت ۵۰ میلیون دالر 
رؤسای  نشست  در  جهانی،  بانک  از 
منا  عضو  کشورهای  مرکزی  بانک 
درخواست  به  اشاره  با   )MENA(
اضطراری  منابع  دریافت  برای  ایران 
به منظور  بین المللی پول  از صندوق 
مقابله با ویروس ُکرونا اعالم کرد: »ما 
انتظار داریم که صندوق بین المللی پول 
به سرعت و بدون هیچ گونه تبعیض و 
از البی گری های سیاسی  تاثیرپذیری 
و یا فشارهای دیگر کشورها از جمله 
ایاالت متحده به این درخواست قانونی 

پاسخ دهد.«
همتی در حالی این سخنان را مطرح 
کرد که نشست رؤسای بانک مرکزی 
کشورهای عضو منا چهار ماه پیش و 
همزمان با تاریخی بوده که بنا به ادعای 
معاون وزیر بهداشت واردات و نصب 
دستگاه های سی تی اسکن در کشور با 
دریافت ۵۰ میلیون دالر از بانک جهانی 
آغاز شده بود! اما جمهوری اسالمی از 
پنج میلیارد  بین المللی پول  صندوق 

دالر می خواهد!
همتی در این نشست افزوده بود که 
»به تازگی به من اطالع داده شد که 
بر اساس بیانیه اداری ۱۵ اکتبر 2۰2۰، 
دستور  آمریکا  گروه  اجرایی  مدیر  به 
داده شده است تا با درخواست ایران 
برای تسهیالت مخالفت کند. در این 
صورت خواسته یک کشور، دیگری را از 
دسترسی به منابع مالی الزم برای مقابله 
اثرات کووید۱9 محروم می سازد.« با 

پس از اعالم رسمی شیوع ُکرونا در 
ایران و در اسفند ماه 9۸ مقامات دولت 
روحانی خبر دادند که ایران از صندوق 
بین المللی پول درخواست یک وام پنج 
میلیارد دالری برای جبران خسارات 
ناشی از ُکرونا و مبارزه به این ویروس 

کرده است.
درباره  گزارشی  هنوز  که  حالی  در 
و  نشده  منتشر  وام  این  با  موافقت 
را  آمریکا  ایران  در  مقامات حکومتی 
عنوان  وام  این  دریافت  عدم  عامل 
می کنند، حاال مشخص شده جمهوری 
از  میلیونی  پنجاه  وام  یک  اسالمی 
هیچ  و  کرده  دریافت  جهانی  بانک 
پنهانکاری ها  این  با  نیست  معلوم 
از  بسا  چه  مزمن  دروغگویی های  و 
مبالغی  نیز  پول  بین المللی  صندوق 

دریافت کرده باشد!
در مهرماه امسال و پس از انتقادهای 
صندوق  مقامات  به  خطاب  همتی 
بین المللی پول، کریستالینا جورجیوا 
در  پول  بین المللی  صندوق  رئیس 
همان  در  خود  یانی  پا نی  سخنرا
نشست گفته بود: »شرایط ایران برای 
بین المللی  وام صندوق  از  بهره مندی 
پول را درک می کنیم و بر همین مبنا 
تمام تقاضاهای باقیمانده از کشورهایی 
دریافت  کرونا  با  مقابله  وام  هنوز  که 
نکرده اند را بررسی و تالش می کنیم 
را  کشورها  همه  بهره مندی  شرایط 

فراهم کنیم.«
نیز  امسال  آذرماه  همچنین  همتی 
مدعی شده بود ایاالت متحده آمریکا 
برای خرید واکسن ُکرونا موانعی برای 
جمهوری اسالمی ایجاد کرده است و 
افزوده بود: »صندوق بین المللی پول با 
فشار و تهدید آمریکا، و علیرغم اذعان 
به حق ایران و عدم وجود هیچ گونه 
مانع اقتصادی یا حقوقی، حتی جرأت 
مطرح کردن وام بشر دوستانه ایران در 
هیئت مدیره صندوق را پیدا نکرد.«

وام  دریافت  به  اشاره  بدون  همتی 
از بانک جهانی گفته بود که »خرید 
واکسن کرونا)covax( بایستی از مسیر 
رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام 

گیرد، ... 

پنهانکاری و دروغ مسئوالن درباره میلیون ها دالر 
دریافتی از نهادهای بین المللی؛ کسی دقیق نمی داند 

کی و کجا و صرف چه می شود!

۱۷ ادامه در صفحه
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32 کشته و 11۰ زخمی در دو 
انفجار انتحاری در بغداد

المحنا  خالد  =سرلشکر 
کشور  وزارت  سخنگوی 
»عامل  داد  توضیح  عراق 
نزدیکی  در  اول  انتحاری 
سینما غرناطه بعد از تظاهر 
به بیماری فریاد زد و از مردم 
کمک خواست و بعد از تجمع 
شماری از آنها خود را منفجر 
کرد، انتحاری دوم نیز بعد از 
رسیدن نیروهای امنیتی به 
مکان حادثه خود را منفجر 

کرد.«
این  ناظران  برخی   =
با  ارتباط  در  را  تحرکات 
ایاالت  در  دولت  تغییرات 
متحده می دانند و معتقدند 
تشدید خشونت پیام ارعاب 
درباره  بایدن  دولت  به 
خاورمیانه ای  سیاست های 
با  ارتباط  در   جمله  از  وی 

جمهوری اسالمی است.
روز پنجشنبه 2۱ ژانویه )دوم بهمن( 
ده ها  بغداد  در  انتحاری  انفجار  دو 
کشته و زخمی بر جای گذاشت. یکی 
از انفجارها در میدان »الطیران« واقع 
در مرکز بغداد و انفجار دیگر در بازار 

»باب الشرقی« این شهر روی داد.
این  در  الجزیره،  شبکه  گزارش  به 
انفجار دست کم ۳2 نفر کشته و ۱۱۰ 

نفر زخمی شدند.

 »گویا سقف نمایشگاه کتاب مجازی 
آب میده و غرفه ها رو سیل برداشته.« 
به  نیز  دیگر  توئیتری  حساب  یک 
انتخابات  برپایی  به  حکومت  ادعای 
الکترونیک اشاره کرده و نوشته، »شما 
که یک سایت نمایشگاه مجازی کتاب 
کنید،  مدیریت  نمی توانید  رو  تهران 
شکر می خورید از انتخابات الکترونیک 

حرف می زنید.«
موسسه  مدیرعامل  دهقانکار  ایوب 
نشست  در  ادبیات  و  کتاب  خانه 
خبری پیش از افتتاحیه این نمایشگاه 
)29 دی( گفته بود، تبلیغات شهری 
در شهر نصب شده! اما منابع خبری 
می گویند در شهر بنری از نمایشگاه 

که  اتفاقی  نمی شود؛  دیده  کتاب 
تازه  و  تکرار شد  در هفته کتاب هم 
بنرهای  و  پوستر  پایانی  روزهای  در 

شهری نصب شدند!
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارتخانه 
نمایشگاه  در  که  است  کرده  تبلیغ 
مجازی کتاب »تهران« بیش از ۱۰۰ 
می کند  عرضه  کتاب  عنوان  هزار 
آن  در  نیز  خارجی  ناشر   ۱۸۰ و 
شرکت دارند! همچنین ۱۴۵ مراسم 
رونمایی کتاب و دست کم ۴۰ نشست 
بین المللی و داخلی و ۱۸۰ سخنرانی 
این  با  نیست  معلوم  می کند!  برگزار 
چه  ادعا  اینهمه  تکلیف  وبسایت 

می شود!

برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی  ....               از صفحه ۵

و  شما  اعتراضات،  بعدی  دوره  در 
دولت تان باید در حمایت صریح و سریع 
آنها  سرنوشت  تعیین  اساسی  حق  از 
صحبت کنید. برخی به شما خواهند 
از معترضان  گفت که حمایت آمریکا 
می بخشد.  قدرت  »اصولگرایان«  به 
این ترفندی است که توسط نزدیکان 
خود رژیم، توجیه کنندگان و البی های  
کسانی  و  کشور  از  خارج  در  مستقر 
تشخیص  را  مسلم  واقعیت های  که 
نمی دهند، ساخته و پرداخته شده  است. 
ایرانیان هنوز آمریکا را به عنوان »شهری 
درخشان بر روی تپه« می بینند و انتظار 

دارند رهبرش در کنار آنها بایستد.
الی ویزل گفت که »بی طرفی به ظالم 
کمک می کند«. در این مبارزه آشکار 
بین خیر و شّر و بین مظلوم و ستمگر 
از شما می خواهیم که بی طرف نباشید. 
جمهوری اسالمی برای زنان، اقلیت ها، 
شهروندان  دیگر  و  دگرباشان  جامعه 
ایرانی حکومتی ظالم و سرکوبگر است.

آقای رئیس جمهور،
در  آپارتاید  مقابل  در  که  همانطور 
آفریقای جنوبی ایستادید، همانطور که 
برای  بالروس  مردم  مبارزات  کنار  در 

ما  درخواست  ایستاده اید،  دموکراسی 
از شما این است که در گفتار و عمل 
با  و  بایستید  نیز  ایران  مردم  کنار  در 

نمایندگان واقعی آنها تعامل کنید.
در راستای عملی کردن خواسته های 
مطرح شده، و تعهد خودتان در حمایت 
از حقوق  بشر و دموکراسی، ما توصیه های 
زیر را که ما آن را »حمایت حداکثری« 

می نامیم به شما ارائه می دهیم:
۱( از دارایی های مسدود شده رژیم 
به منظور تشکیل صندوق اعتصاب برای 
ایران  اعتصابی در  از کارگران  حمایت 

استفاده کنید.
2( دسترسی به اینترنت رایگان، امن 
و پر سرعت را برای ایرانیان ایجاد کنید 

تا بتوانند آزادانه مکاتبه کنند.
رژیم  نگاه داشتن  برای مسئول     )۳
قانون  بشریت  علیه  جنایت  دلیل  به 

مگنیتسکی را علیه آنان اعمال کنید.
۴( ممنوعیت سفر برای شهروندان 
افراد  ورود  و  بردارید  را  ایرانی  عادی 

وابسته به رژیم را ممنوع کنید.
۵( شرکت های فناوری آمریکایی را 
که زمینه تسهیل پروپاگاندا و خشونت 

رژیم را فراهم می کنند پاسخگو کنید.
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در ایاالت متحده اطمینان حاصل کنید.

۷( بطور مداوم با فعاالن حقوق بشر و 
مخالفان دموکراسی خواه ایرانی در تعامل 

و گفتگو باشید.
طی چهار دهه گذشته، سیاست آمریکا 
در مورد ایران بر مهار و تعامل با رژیم 
جمهوری اسالمی تکیه داشته است. این 
سیاست هیچگاه نه تامین کننده منافع 
امنیت  ملی آمریکا و نه کمکی به آزادی 
برای مردم ایران بوده است. همچنین 
سیاست تعامل با رژیم هیچگاه نتوانسته  
است فصل جدیدی از صلح و همکاری 
بین دو ملت ما را فراهم آورد. بنابراین ما 
راه نهایی برای حل این منازعه را گفتگو 

و تعامل با مردم ایران می دانیم.
جمهوری  با  مذاکره  به  اصرار  اگر 
اسالمی دارید، ما از شما می خواهیم که 
حداقل به عنوان پیش شرط بازگشت به 
برجام و رفع تحریم های فعلی، آزادی 
گروگان های  تمام  شرط  و  قید  بدون 
را  ایرانی  سیاسی  زندانیان  و  خارجی 
در دستور کار قرار دهید. اگر جمهوری 
اسالمی مجبور به احترام به حقوق  بشر 
شهروندانش و قوانین بین المللی نشود، 
هرگز خود دست به چنین کاری نمی زند.

بعالوه، هرگونه مذاکره یا توافق نامه ای 

با جمهوری اسالمی که حقوق بشر را به 
عنوان یک مؤلفه اصلی در اولویت قرار 
آرمان های  به  خیانتی  دیده  به  ندهد، 
مردم ایران و همچنین خیانت به اصول 
حقوق بشری که خودتان بر آن تأکید 
داشتید، نگریسته خواهد شد. درخواست 
ما از شما این است که به این اصول 
وفادار بمانید و خواسته  های مردم ایران 

را نادیده نگیرید.
راه نهایی برای از بین بردن انبوهی 
اسالمی  توسط جمهوری  تهدیدات  از 
در ایران، توانمندسازی »میانه رو« هایی 
راه   نیست.  ندارند  خارجی  وجود  که 
حل نهایی برای پایان دادن به تهدید 
هسته ای، هرج و مرج منطقه ای، تروریسم 
بین المللی، گروگانگیری، قتل ها، تهدید 
و  جنسیتی،  آپارتاید  جنگ،  مداوم 
در  ایستادن  بشریت  علیه  جنایات 
مبارزات  مسیر  در  ایران  مردم  کنار 
مستمر آنها به دموکراسی سکوالر است.

یک  راستای  در  که  امیدواریم  ما 
گفتگوی جدی و مداوم پیرامون مسائل 
مطرح شده در اولین فرصت ممکن با 

تیم شما مالقات کنیم.
در  دموکراسی  برای  ملی  اتحادیه 

ایران )نوفدی(
2۰ ژانویه 2۰2۱

تا کنون هر طریقی برای پرداخت و 
انتقال ارز مورد نیاز ، به خاطر تحریم 
غیر انسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ 
مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.«

معاون  سخنان  به  توجه  با  اکنون 
وزیر بهداشت که از  خرید و واردات 
پس  پیشرفته«  اسکن  سی تی   ۸۰«
خبر  جهانی  بانک  از  وام  دریافت  از 
داده، این پرسش مطرح می شود که 
ارز برای خریداری  انتقال  پرداخت و 
این دستگاه ها به چه شکلی انجام شده 
که سال هاست مقامات دولت روحانی 
از مشکالتی برای خریداری تجهیزات 

پزشکی و داروهای بیماری های خاص 
و اخیراً واکسن ُکرونا سخن می  گویند 

و دروغ های خود را تکرار می کنند؟!
اینهمه در حالیست که بارها از سوی 
منابع معتبر و نهادهای بین المللی و 
حتا مقامات مسئول در خود جمهوری 
اسالمی اعالم شده که اقالم دارویی و 
غذایی در فهرست تحریم ها قرار ندارند 
و نایاب شدن و عدم واردات این اقالم 
به ایران ارتباطی به تحریم ندارد بلکه 
باید علت آن را در سوداگری مافیاهای 
حکومتی و یا نبود منابع مالی به دلیل 
کسری بودجه حکومت جستجو کرد.

پنهانکاری و دروغ مسئوالن  ....                     از صفحه 16

مایکل روبین با اشاره به مواردی از 
خرابکاری  و  تروریستی  عملیات  های 
آمریکایی  ها  علیه  ایران  رژیم  توسط 
جو  اگر  که  است  کرده  پیش  بینی 
بایدن فرمان اجرایی ترامپ در مورد 
»ممنوعیت  و  ویزا  صدور  محدودیت 
ورود مسلمانان« را لغو کند »ممکن 
را  تالفی  جویانه  اقدام  هرگونه  است 
کند،  آسانتر  ایران  حکومت  برای 
کارهای  برای  ایران  مقامات  اگرچه 
کثیف خود به لبنانی ها و دیگران پول 

می دهند.

رؤسای  می نویسد  روبین  مایکل 
با عنوان »پرزیدنت« و  جمهور سابق 
همسران آنها تا پایان عمر از سرویس 
محافظت و امنیتی مخفی برخوردارند 
اما اعضای کابینه و دستیاران دولت های 
آنها از چنین امکاناتی برخوردار نیستند 
برای  که  بگیرد  نظر  در  باید  بایدن  و 
آندسته دولتمردانی که در امور ایران 
سیاست گذاری می کرده اند می بایست 
مایکل  شود.  گرفته  نظر  در  تدابیری 
حتی  کرده  توصیه  بایدن  به  روبین 
اگر تونی بلینکن وزیر خارجه و جک 

سالیوان مشاور امنیت ملی باور داشته چرا دولت جدید آمریکا ....                              از صفحه 1۵
مرکز  می تواند  دیپلماسی  که  باشند 
باید  کند  اصالح  را  تهران  در  قدرت 
نیروهای  که  باشند  نکته  این  متوجه 
امنیتی جمهوری اسالمی در بسیاری 
و  سیاسی  مقامات  از  مستقل  موارد 

خودسر عمل می کنند.
نسبت  باید  آمریکا  جدید  دولت 
اقدام  نوع  هر  جدی  پیامدهای  به 
اسالمی  جمهوری  به  انتقامجویانه 
مایک  از  همزمان  و  بدهد  اخطار 
او  تیم  و  پیشین  خارجه  وزیر  پمپئو 
علیه  ترامپ  دولت  سیاست های  که 
می بردند  پیش  را  اسالمی  جمهوری 

محافظت جدی به عمل آورد.
این شرایط در حالیست که دست های 
جمهوری اسالمی در دیپلماسی برای 
شدت  به  احتمالی  مذاکرات  پیشبرد 
خالیست! به همین دلیل رژیم تهران 
معامله  و  مذاکره  در  امتیاز  گرفتن 
احتمالی با تیم جو بایدن را در تشدید 
توسط  ویژه  به  و خرابکاری  تهدیدات 
مزدور  و  وابسته  شبه نظامی  نیروهای 
می بیند. تکرار مداوم »انتقام سلیمانی« 
نیز این پیام را به دولت جدید آمریکا 
می کند:  منتقل  مذاکره کنندگان  و 
چه می  دهید که خرابکاری و کارهای 

کثیف نکنیم؟!

تدابیر  آیا  اینکه  درباره  یلن  جانت 
خزانه داری  وزارت   ۳۱۱ بخش  ویژه 
می شود  ایران  مسائل  به  مربوط  که 
تا زمانی که این کشور به تأمین مالی 
تروریسم ادامه می دهد و قادر به پاک 
نباشد،  خود  مالی  سیستم  کردن 
پابرجا خواهند ماند، پاسخ داد: من بر 
محدودیت های  باید  که  اعتقادم  این 
سختگیرانه مختلفی را برای زیر نظر 
داشتن این کشور حفظ کنیم تا زمانی 
که اقدامات آن متوقف شوند. همچنین 
این  تمامی  می بایست  می کنم  فکر 
سیاست های  چارچوب  در  را  تدابیر 
بایدن- هریس و سیاست کلی ایاالت 
بررسی  مورد  ایران  قبال  در  متحده 

قرار داد.
به  یلن  جانت  پاسخ  های  هرچند 
پرسش  های نمایندگان درباره مسائل 
کلی  اسالمی  جمهوری  به  مربوط 

و  پرسش  از  ولی  می رسد  نظر  به 
که  دریافت  چنین  می توان  پاسخ ها 
سنا و دولت بایدن با توجه به اطالعات 
رژیم  اقدامات  از  که  زیادی  امنیتی 
تأمین  و  پولشویی  زمینه  در  ایران 
مالی تروریسم و استفاده از شبکه  های 
مالی بین  المللی )فارکس( توسط سپاه 
قدس و شرکت  های تابعه  ی آن برای 
نقل و انتقال پول دارند، مایل نیستند 
آنچه را که در تضعیف این شبکه ها به 
دست آمده، از دست بدهند. در عین 
و  نیما«  مالی  به »سامانه  اشاره  حال 
سپاه  به  وابسته  شرکت  های  »ارتباط 
نشان  بین المللی«  مالی  بازار های  به 
می دهد که مسئله بر سر عدم اطالع 
دولت های آمریکا یا اروپا از اقدامات و 
فعالیت های جمهوری اسالمی نیست 
انگیزه های  و  و روش  راه  بر سر  بلکه 

آنها در مهار رژیم ایران است.

جانِت یِِلن گزینه بایدن  ....                                  از صفحه 3

گفت  عراق  ارتش  سخنگوی 
که  حالی  در  انتحاری  بمب گذاران 
نیروهای پلیس در تعقیب آنها بودند، 
در  طیران  لباس  بازار  در  را  خود 

باب الشرقی منفجر کردند.
هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت 

این حمله را بر عهده نگفته است.
سرلشکر خالد المحنا سخنگوی وزارت 
کشور عراق توضیح داد »عامل انتحاری 
اول در نزدیکی سینما غرناطه بعد از 
از مردم  تظاهر به بیماری فریاد زد و 
کمک خواست و بعد از تجمع شماری 
از آنها خود را منفجر کرد، انتحاری دوم 
نیز بعد از رسیدن نیروهای امنیتی به 

مکان حادثه خود را منفجر کرد.«
تازه  ی  موج  اخیر  روزهای  در 
بمب گذاری در شهرهای مختلف عراق 
به راه افتاده که دو انفجار امروز بغداد از 

مرگبارترین آنها بوده است.
به نظر می  رسد درگیری  های فرقه  ای 
و تحرکات شبه نظامیان وفادار به رژیم 
ایران در روزهای آتی وضعیت عراق را 

بیش از پیش ملتهب   کند.
در  را  تحرکات  این  ناظران  برخی 
ایاالت  در  دولت  تغییرات  با  ارتباط 
تشدید  معتقدند  و  می دانند  متحده 
بایدن  دولت  به  ارعاب  پیام  خشونت 
درباره سیاست های خاورمیانه ای وی از 
جمله در  ارتباط با جمهوری اسالمی 

است.
به دنبال این انفجارهای تروریستی، 
با  بغداد  در  ترکیه  و  کانادا  سفرای 
صدور پیام هایی این حمله تروریستی را 

محکوم کردند.

هواپیمای  انفجار  =بجز 
فرزندان  قتل  و  مسافربری 
دیگری  موفقیت  چه  به  ما 

افتخار می کنید؟
مسافران  موبایل  =تلفن 
خانواده  به  را  کشته شده 

آنها پس نمی دهند.
فرمانده  حاجی زاده  امیرعلی 
انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای 
اظهارات  روز  از سه  اسالمی که پس 
دروغین و سعی در پنهان نمودن علت 
خطوط  مسافربری  هواپیمای  سقوط 
 ۱۷6 شدن  کشته  و  اوکراین  هوایی 
افراد  کلیه  و  مسافر  شامل  سرنشین 
اعتراف  جز  چاره ای  آن،  پرواز  کادر 
در  همکارانش  فاجعه آمیز  اشتباه  به 
شلیک موشک به این هواپیما بر فراز 
شب  جمعه  نداشت،  تهران  آسمان 
تلویزیونی  برنامه  یک  در  هفته  این 
جمهوری اسالمی تحت عنوان »بدون 
با  تعارف« ظاهر شد و طبق معمول 
هرچه  وقاحت  و  اغراق آمیز  ادعاهای 
دائم  رژیم  موشکی  قدرت  به  تمامتر 
نگران از سقوط پاسداران مالیان بالید.

دی ماه  هجدهم  شب  در  گفت:  او 
االسد  عین  پایگاه  به  گذشته 
آمریکایی ها ۱۳ موشک شلیک کردیم 
چهار  و  کشتیم  را  آنها  از  تعدادی  و 
شلیک  آماده  هم  دیگر  موشک  صد 

داشتیم!
این در حالیست که در همان زمان 
پرتاب  از  ایران پیش  گفته شد رژیم 
مسئوالن  طریق  از  موشک ها  این 
دولت عراق، آمریکایی ها را در جریان 

این اقدام قرار داده بود.
سالمی  حسین  سردار  همانموقع 
انقالب  پاسداران  سپاه  کل  فرمانده 
از  ما  قصد  کرد:  تأکید  هم  اسالمی 
این موشک پرانی کشتن کسی نبود و 
دولت عراق و مسئوالن آمریکایی هم 
چون  نشده  کشته  هیچکس  گفتند 
پایگاه بعد از اطالع از این حمله تخلیه 

شده بود.
سردار  مصاحبه  از  بعد  ساعاتی 
حاجی زاده در تلویزیون رژیم، نه نفر از 

مادران کشته شدگان هواپیمای اوکراینی به سردار حاجی زاده: چرا 
بعد از این جنایت هنوز آزاد هستی؟!

مادرانی که فرزندان خود را در حادثه 
داده  دست  از   ۷۵2 پرواز  دلخراش 
زاده  حاجی  از  ویدئو  طریق  از  بودند 
پرسیدند چرا دستور دادی به فرزندان 
ما شلیک کنند و آنها را بکشند؟ و چرا 

هنوز آزاد هستی؟!
نیز  مادران  که  ویدئو  این  در 
جمهوری  مقامات  به  »بی تعارف« 
قاتل  »از  می دهند  هشدار  اسالمی 
قهرمان نسازید«، مادری از حاجی زاده 
می پرسد شما که اجازه استقرار پدافند 
همکاران  به  و  می دهید  فرودگاه  در 
شیئی  هر  به  می دهید  اجازه  خود 
مشکوک شلکیک کنند، چرا در ۱۸ 
دی ماه ۱۳9۸ آسمان ایران را به روی 
تمام پروازها نبستید؟ و چرا با وجود 
اینهمه شاکی هنوز آزاد می گردید؟

حاجی زاده  به  خطاب  دیگری  مادر 
با  بودید  اگر احساس کرده  می گوید: 
شرایط پر تنش جنگی مواجه هستید، 
چرا حریم هوایی را تعطیل نکردید؟ 
پدافند مستقل  دادن  قرار  اصال علت 
آنهم بین دو فرودگاه در منطقه تهران 
چه بود؟ به هر حال مسئولیت ۱۷6 
انسان بی گناه به عهده شماست و چرا 

تا حاال استعفا نداده اید؟
مادر دیگری سوال کرده آیا خدا به 

شما اجازه داد که بر روی بچه های این 
مملکت موشک بزنید و آنها را بکشید؟ 
بعد هم پنهانکاری کنید و هنوز هم در 
شب  چگونه  بنشینید؟  قدرت  مسند 

سر به بالین می گذارید؟
مرا  فرزند  چرا  گفته:  نیز  مادر  یک 
کشتید؟ چرا ۱۷6 انسان مظلوم را در 
آسمان وطن آنها تکه تکه کردید و سه 
روز پس از این جنایت دروغ گفتید؟ 
نه  گذرم،  نمی  فرزندم  خون  از  من 

می بخشم و نه فراموش می کنم.
خانمی هم سوال کرده به چه دلیل 
روز هجدهم دی ماه را »یوم اهلل« اعالم 
پایگاهی  به  کردید؟ به خاطر شلیک 
که از قبل می دانستید خالی است؟ در 
میان ۱۷6 مرد و زن و کودک سوخته 
تن جگر  دستور شما، چهار  به  شده 
گوشه های من بودند. ضمنا اگر دین 
چطور  خدا  پیش  است،  اسالم  شما 
می خواهید جواب ظلم به این بزرگی 
را که در تاریخ بشریت بی نظیر است 

را بدهید؟
رژیم  مقامات  رفتار  زشت ترین  از 
که  است  این  هولناک  واقعه  این  در 
هواپیما  سرنشینان  موبایل  تلفن های 
را به خانواده های آنها تحویل نداده اند. 
جعبه سیاه هواپیما را برای بازخوانی 

اطالعات آن نیز با تأخیر چندین ماهه 
در اختیار کشورهای درگیر این فاجعه 

قرار دادند.
رژیم  دیگر  انسانی  غیر  عملکرد 
ماجرا  این  در  اسالمی  جمهوری 
سرنشینان  خانواده های  که  بود  این 
جانباخته را از برگزاری مراسم عزاداری 
برای عزیزانشان محروم کردند و آنها 
و  به دادخواهی  نمودند که  را تهدید 
پرس و جو ادامه ندهند. اما آنها دست 
از تالش برنداشته و همچنان به دنبال 

پاسخ هستند.
مادران داغدیده از سردار جمهوری 
در  او  عامیانه  لحن  که  اسالمی 
مصاحبه تلویزیونی مانند دیگر مقامات 
دلیل  به  می تواند  اسالمی  حکومت 
او باشد، پرسیده اند: به ما  کم سوادی 
بگو با موشک هایی که آنقدر با افتخار 
حال  به  تا  می کنی  صحبت  آنها  از 
مورد  را  اسرائیلی  و  آمریکایی  چند 
هنر  همه  البد  داده اید؟  قرار  هدف 
هواپیمای  که  است  این  افتخارتان  و 
مسافربری را با ۱۷6 مسافر بی گناه آن 

سرنگون کرده اید!
لندن  کیهان  که  می شود  یادآوری 
نخستین رسانه فارسی زبان است که 
دی   ۱۸ روز  همان  که  گزارشی  در 
موشک  اصابت  احتمال  کرد  منتشر 
به  توجه  با  را  اوکراینی  هواپیمای  به 
که  حالی  در  ساخت  مطرح  شواهد 
در داخل و خارج چه رسانه ها و چه 
مقامات مسئول از »نقص فنی« سخن 
اسالمی  جمهوری  مسئوالن  و  گفته 
نیز پس از سه روز دروغ و انکار مجبور 
هواپیما  این  به  که  شدند  اعتراف  به 
شلیک  موشک  جنگی«  »شرایط  در 
کرده اند! از آنجا که در شرایط جنگی 
ممنوع  باید  را  غیرنظامی  پروازهای 
اسالمی  جمهوری  کرد،  متوقف  و 
درواقع عذر بدتر از گناه آورده است! 
اما چاره ای هم ندارد زیرا اگر »شرایط 
بالفاصله  ندهد  قرار  بهانه  را  جنگی« 
چرا  که  می شود  مطرح  پرسش  این 
یک  غیرجنگی  و  عادی  شرایط  در 
حمله  هدف  را  مسافربری  هواپیمای 
همه  و  داده  قرار  خود  موشک های 

سرنشینان آن را کشته اید؟!
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=مجید تخت روانچی: باید 
ببینیم  و  باشیم  واقع بین 
کاخ سفید  به  بایدن  وقتی 
می آید آیا به حرف هایی که 
تا االن زده عمل خواهد کرد 

یا خیر.
سفیر  فریدمن  =دیوید 
متحده  یاالت  ا مستعفی 
آنهایی  اغلب  اسرائیل:  در 
که بایدن برای کابینه خود 
همانهایی  کرده  نتخاب  ا
اساسی  نقش  که  هستند 
اتمی سال  توافق  امضاء  در 
2۰1۵ داشتند اما باید متوجه 
باشند که شرایط نسبت به 
شد  امضا  برجام  که  زمانی 

تفاوت زیادی کرده.
ینده  نما هیلی  =نیکی 
در سازمان  آمریکا  پیشین 
به  سریع  بازگشت  ملل: 
توافق اتمی، رقصیدن به ساز 
بلندمدت  در  و  است  ایران 
بیشتر خطرناک  خواهد بود.
قدوسی  کریمی  د  -جوا
عضو کمیسیون امنیت ملی 
اسالمی:  شورای  مجلس 
آن  گند  بوی  و  ُمرد  برجام 
این  و  آزرده کرده  را  مردم 
قانون  با  انقالبی  مجلس 
انقالبی خود آن را دفن کرد.
تهران می  نویسد  =کیهان 
اوباما طراح سیاست »مهار 
گشایش  طریق  از  ایران« 
فضای سیاسی  کنترل شده 

و به خدمت گرفتن نخبگان 
»راه اندازی  برای  غربگرا 
در  دموکراتیک  نهادهای 
سیاسی«  نظام  چهارچوب 
است و بایدن این سیاست 
و  دانسته  موفق آمیز  را 
مناصب مهم دولت خود در 
گردانندگان  به  حوزه  این 
اصلی سیاست خارجی اوباما 

واگذار کرده است.
اتمی  انرژی  بین  المللی  آژانس 
ژانویه )2۴ دی  ماه( در گزارشی   ۱۳
آغاز غنی سازی  به  اشاره  با  محرمانه 
اورانیوم 2۰درصدی توسط جمهوری 
»اورانیوم  روی  فعالیت  و  اسالمی 
جمهوری  که  داد  هشدار  فلزی« 
اسالمی ایران یک گام مهم جدی به 
برداشته  اتمی  ساختن سالح  سمت 
است. اورانیوم فلزی ماده  ای است که 
در ساخت کالهک هسته  ای استفاده 

می  شود.
غنی  سازی  آغاز  با  همزمان 

2۰درصدی اورانیوم در سایت »فردو« 
قم، مؤسسه آمریکایی  علوم و امنیت 
بین المللی گزارش می  دهد حفر تونل   
در نواحی زیرزمینی تاسیسات اتمی 
گرفته  سرعت  اصفهان  در  »نظنز« 
دونالد  روزهای حضور  واپسین  در  و 
ترامپ در کاخ سفید، ارتش جمهوری 
انقالب  پاسداران  سپاه  و  اسالمی 
آب  های  در  رزمایش  چند  اسالمی 
برگزار  ایران  مرکزی  کویر  و  جنوبی 
موشک  هایی  انواع  آن  در  و  کرده اند 
میان بُرد  بالستیک  های  جمله  از 
همچنین  شد.  آزمایش  دوربُرد  و 
تهدید  پاسداران  سپاه  فرماندهان 
هدف  برای  آزمایش  ها  این  کردند 
قرار دادن ناوهای دشمن از فاصله  ی 

۱۸۰۰ کیلومتری است.
ارشد  عضو  تخت  روانچی  مجید 

به   2۰۱۵ سال  اتمی  مذاکرات  تیم 
خبرگزاری ایسنا می  گوید »به محض 
برداشت  را  تحریم  بایدن  جو  اینکه 
ما  رفت  پیش  خوب  آنها  کارهای  و  
و  می  کنیم  شروع  سرعت  به  هم 
برمی  گردیم!«  برجامی  تعهدات  به 
نظام  مقامات  دیگر  و  او  نه تنها  اما 
بایدن  تصمیم  نیستند  مطمئن 
نیستند  کم  بلکه  بود  خواهد  چه 
تحلیلگرانی که معتقدند دولت جدید 
آمریکا اولویت های مهمتری از توافق 
دارد  اسالمی  جمهوری  با  هسته ای 
است  ممکن  زمانی  حال  عین  در  و 
برداشته  و  یابند  کاهش  تحریم ها 
شوند، که شرایط نه تنها آمریکا بلکه 
منطقه ای  متحدان  و همچنین  اروپا 
آنها تأمین شده باشد و چنین روندی 

حتما به زمان نیاز دارد.
ادامه  در  اما  تخت  روانچی 
اسالمی  جمهوری  خیالپردازی های 
و  باشیم  واقع بین  »باید  می  گوید 
سفید  کاخ  به  بایدن  وقتی  ببینیم 
االن  تا  که  به حرف هایی  آیا  می آید 
او  خیر!«  یا  کرد  خواهد  عمل  زده 

تأکید کرد »بعضی از رؤسای جمهور 
آمریکا را دیده ایم که در دوره انتخابات 
یک چیز می گویند اما وقتی به کاخ 
دیگر عمل  سفید می آیند یک جور 
می کنند. باید دید بازگشت بایدن به 

برجام کی و چگونه خواهد بود.«
را  حرف هایی  همان  تخت روانچی 
تکرار کرده است که پیشتر علی اکبر 
گفته  خامنه  ای  علی  مشاور  والیتی 
هیچ  بدون  تحریم  ها  »لغو  بود: 

پیش شرطی قبل از مذاکره!«
مقامات جمهوری  می رسد  نظر  به 
اسالمی خود را در جایگاهی می  بینند 
که نه تنها پیش شرط قبول نمی  کنند 
اول  بلکه شرط هم می  گذارند و آن 
از همه برداشته شدن تحریم  هاست! 
ایران  رژیم  زمامداران  همچنین 
در  را  مذاکره  ای  هیچ  کرده اند  اعالم 

و منطقه  ای  تهدیدات موشکی  مورد 
نخواهند  شبه نظامیان  از  حمایت  و 

پذیرفت!
امیرعلی حاجی  زاده فرمانده نیروی 
انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای 
اسالمی می  گوید »توان موشکی قابل 
مذاکره نیست و غلط می کند کسی 
کند.  مذاکره  زمین  این  در  بخواهد 
موشکی  توان  درباره  مذاکره  اجازه 
به هیچ مسئولی داده نمی شود و این 

خط قرمز است.«

تهدیدات  از  بخشی  اما  همه  اینها 
مسئله  و  است  اسالمی  جمهوری 
گروگانگیری شهروندان دوتابعیتی و 
در  خارجی  کشتی  های  و  نفتکش  ها 
مین  پاشی  و  بین  المللی  آبراهه  های 
در مسیر کشتی  ها با هدف باج خواهی 
همراه  بشر  حقوق  نقض  و  یکسو  از 
اعدام  و  کردن  زندانی  و  سرکوب  با 
است  دیگر روشی  از سوی  مخالفان 
آن  از  هرگز  اسالمی  جمهوری  که 

دست برنداشته است.
جو  دولت  بازگشت  میان،  این  در 

آغاز  برجام آسان نیست و  به  بایدن 
مذاکره و رسیدن به یک توافق و در 
نهایت معامله با رژیم ایران دشوارتر 
از آن است که به نظر می رسد. عالوه 
بر مشکالت داخلی که آمریکا اکنون 
و  می  کند  نرم  پنجه  و  دست  آن  با 
دولت  اصلی  اولویت  های  احتماالً 
منطقه  در  وضعیت  هستند  بایدن 
نیز به شکل جدی تغییر کرده است. 
ایسنا  به  نیز  تخت روانچی  مجید 
می  گوید »تیم فعلی بایدن و افراد تیم 
سیاست خارجی و امنیت ملی او افراد 
مؤثر از دوره اوباما هستند اما شرایط 
از  است.  زمان  آن  از  متفاوت  فعلی 
این رو نمی توان گفت همان سیاست 

خارجی را ادامه می دهد.«
در مقابل اما مخالفان داخلی برجام 
جواد  می  دانند.  تمام شده  را  آن  کار 

کمیسیون  عضو  کریمی  قدوسی 
اسالمی  مجلس شورای  ملی  امنیت 
می گوید »برجام ُمرد و بوی گند آن 
مجلس  این  و  کرده  آزرده  را  مردم 
را  آن  خود  انقالبی  قانون  با  انقالبی 
که  است  این  مسئله  اما  کرد«  دفن 
اگر برجام »جسد گندیده« شده چرا 
اقدام  آن  از  خروج  برای  خامنه ای 

نمی کند؟!
ایاالت  سفیر  فریدمن  دیوید 
با  مصاحبه  در  اسرائیل  در  متحده 
مورد  در  پست«  »اورشلیم  روزنامه 
با  مذاکره  برای  بایدن  جو  تصمیم 
آدم  »هیچ  گفته  اسالمی  جمهوری 
ایران  رژیم  با  اتمی  توافق  به  عاقلی 

برنمی  گردد.«
جو  شد  گفته  اخیر  هفته  های  در 
بلینکن  آنتونی  دارد  تصمیم  بایدن 
و  وزیر  عنوان  به  را  شرمن  وندی  و 
قائم مقام وزارت خارجه معرفی کند. 
به  سالیوان  جک  نیز  این  از  پیش 
عنوان مشاور امنیت ملی و جان کری 
وزیر خارجه دولت دوم اوباما به عنوان 
نماینده ویژه بایدن در مسائل اقلیمی 

منصوب شدند.
دیوید فریدمن که به نوشته اورشلیم 
داده  استعفا  خود  سمت  از  پست 
می  گوید اغلب آنهایی که بایدن برای 
انتخاب کرده همانهایی  کابینه خود 
امضای  هستند که نقش اساسی در 
اما  اتمی سال 2۰۱۵ داشتند  توافق 
باید متوجه باشند که شرایط نسبت 
به زمانی که برجام امضا شد تفاوت 

زیادی کرده است.
نیکی هیلی نماینده پیشین آمریکا 
در سازمان ملل در توییتی می  نویسد 
ما  که  تحریم هایی  از  باید  »بایدن 
فشار  اهرم  عنوان  به  کردیم،  اعمال 
استفاده کند. بازگشت سریع به توافق 
اتمی، رقصیدن به ساز ایران است و 
در بلندمدت بیشتر خطرناک  خواهد 

بود.«

تغییرات  اما  تهران  کیهان  روزنامه 
امنیتی  زاویه  از  را  آمریکا  دولت  در 
در  دی     29 روزنامه  این  می بیند. 
یک  »گام های  عنوان  با  سرمقاله اش 
آمریکا  در  که  تیمی  نوشته:  بازی« 
راهبرد  طراح  آمده  کار  سر  اکنون 
 )Long Game( طوالنی«  »بازی 
هستند که محور آن قالب ریزی برای 
منافع  بتوانند  تا  است  نوین  نظمی 
جهان  در  را  آمریکایی  ارزش های  و 
رقابتی آینده به بهترین شکل حفظ 
این  از  بخشی  ایران«  »مهار  و  کند 
به هیچ وجه ماهیت  بازی است که 
وسیله  به  تنها  و  نداشته  نظامی 
دیپلماسی از رهگذر مذاکرات با هدف 

محدودسازی ایران پیگیری می شد.
به نوشته کیهان تهران، در راهبرد 
با  باید  آمریکا  طوالنی«  »بازی 
غرب  منطقه  در  حضور  کمترین 
منافعش  از  حفاظت  بیشترین  آسیا 
می آورد  به  عمل  را  منطقه  این  در 
مرتجع  حکام  برخی  با  رایزنی  که 
عرب منطقه برای اعمال تغییرات در 
نحوه حکمرانی، گشایش کنترل شده 

گرفتن  خدمت  به  و  سیاسی  فضای 
»راه اندازی  برای  غربگرا  نخبگان 
چهارچوب  در  دموکراتیک  نهادهای 
نظام سیاسی« این کشورها با همین 

هدف انجام شد.
بایدن  گرفته  نتیجه  تهران  کیهان 
را  اوباما  دولت  خارجی  سیاست 
موفقیت آمیز ارزیابی کرده و مناصب 
به  را  این حوزه  مهم دولت خود در 
خارجی  سیاست  اصلی  گردانندگان 

اوباما واگذار کرده است.
کیهان  روزنامه  شهریور ۱۳9۵  در 
از  گزارشی  به  استناد  با  تهران 
در  اینترپرایز«  »آمریکن  اندیشکده 
بود  داده  هشدار  اشتباه  محاسبه ای 
براندازی  اوباما  پساتوافق  »برنامه 
است«! اما واقعیت این بود که باراک 
اوباما نیز مانند بیل کلینتون هدفش 
میانه  روها  اصطالح  به  گرفتن  قدرت 
به  بود  ایران  در  )اصالح طلبان( 
از  پس  آنها  تقویت  با  که  امید  این 
یک  مثل  اسالمی  جمهوری  برجام، 
جامعه  به  و  کرده  رفتار  عادی  رژیم 
میلیاردها  اما  باز   گردد!  بین  المللی 
دالر پولی که پس از توافق اتمی به 
جیب جمهوری اسالمی سرازیر شد 
سر از پروژه های اتمی و موشکی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و دامن زدن 
درگیری های  و  سوریه  جنگ  به 
آن  با  ایران  رژیم  و  آورد  فرقه ای در 
پول ها شبه نظامیان شیعه در منطقه را 
تقویت کرد. اکنون از سرمقاله کیهان 
تهران می  شود برداشت کرد که رژیم 
سنگینی  ضربات  مقایسه ی  با  ایران 
ترامپ  دولت  سال  چهار  در  که 
دریافت کرده به این باور رسیده که 
به راستی سیاستی که دولت اوباما در 
پیش گرفته بود نه تهدیدی از جنس 
براندازی بلکه اصالحاتی در چارچوب 
نظام جمهوری اسالمی بود و اکنون 

دلخوش شده اند که دولت بایدن بعد 
از ترامپ نیز همان مسیر را طی کند. 
ناظران اما معتقدند شرایط با دوران 

اوباما تفاوت کرده است.
بایدن  جو  اکنون  حال،  هر  در 
رژیم  مقابل  در  بگیرد  تصمیم  باید 
در  می بایست  سیاستی  چه  ایران 
می  گویند  منابع  برخی  بگیرد.  پیش 
انتقالی  تیم  بین  مخفیانه  مذاکرات 
اسالمی  جمهوری  نمایندگان  و  او 
مدتیست آغاز شده اما برای فهمیدن 
روی  می  شود  اندازه  چه  تا  اینکه 
اروپایی  ها  و  بایدن  دولت  بود  جدی 
تهدیدات  تکلیف  شدن  روشن  برای 
رژیم  منطقه  ای  و  اتمی  و  موشکی 
ماند.  منتظر  باید  کرد  ایران حساب 
بایدن  هم  که  کرد  فراموش  نباید 
جک  او  ملی  امنیت  مشاور  هم  و 
بخشی  سالیوان می گویند موشک  ها 
ظریف  محمدجواد  و  مذاکرات اند  از 
از  می  گوید: دولت آمریکا می بایست 
»موانعی« عبور کند که »به نظر ما 
شدنی است. بایدن می تواند این کار 

را بکند«! 

تیم سیاست خارجی جو بایدنتیم سیاست خارجی جو بایدن
 بر سر » بر سر »جسد گندیده برجامجسد گندیده برجام«؟!«؟!

  
دیوید فریدمن: دیوید فریدمن: 
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