
مدیر  است.  شده  فرهنگی  و  تاریخی 
اجرایی این مجموعه می گوید، حتا به 
آنان اطالع هم داده نشده که چنین 

برنامه ای قرار است اجرا شود!
5 ادامه در صفحه

۱8 صفحه سال سی و هفتمـ  شماره ۱۷۷۱ )شمارۀ 3۰۵ از دورۀ جدید(

=مهندسی سیاست »نگاه به شرق« که در عمل به نوکری چین و روسیه تبدیل شده، در دست علی خامنه ای است که 
از جمله با هدف »فشار بر آمریکا« جهت لغو تحریم ها به »ایرانفروشی« کشیده است.

۲ ادامه در صفحه

همه با یک نام و نشان
به تفاوت هر رنگ و زبان

بار  اسالمی  جمهوری  هسته ای  پرونده 
دیگر روی میز مذاکره کمیسیون برجام 
قرار گرفت. روز جمعه ۲ آوریل۲۰۲۱ در 
نشستی مجازی با مدیریت اتحادیه اروپا، 
توافق  در  باقیمانده  کشور   ۵ نمایندگاه 

بازگشت  میالدی،   ۲۰۱۵ سال  هسته ای 
جمهوری  بازگشت  و  برجام  به  آمریکا 
اسالمی به تعهداتی را که از اردیبهشت 
مورد  کرده  نقض  را  آنها  گذشته  سال 

بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

 جمعه  ۱3 تا پنجشنبه ۱9 فروردین ماه ۱۴۰۰خورشیدی

۲ ادامه در صفحه

۱8 ادامه در صفحه

نگرانی های غرب تنها با حمایت از 
»نه به جمهوری اسالمی« پایان خواهد یافت

تفسیر سیاسی هفته را در صفحۀ ۲ بخوانید

آن »آری« که روز ۱۲ فروردین ۵8 اعالم شد، صرفا »وحدت کلمه« )یکی از عبارات 
معروف خمینی( بود در نبود همگرایی و همبستگی ملی برای »نه« به آنچه بعدا شکل 

گرفت و هر مخالفت و مقاومتی را سرکوب و تار و مار کرد.  ....

تیتر    دوتیتر    دو

رسمقاهلرسمقاهل

چانه زنی غربی ها 
برای معامله با 

رژیمی که می دانند 
»به مردم در 

خیابان ها شلیک 
می کند«

آوریل  اول  پنجشنبه  اروپا  اتحادیه 
)۱۲ فروردین( در بیانیه ای اعالم کرد 
مشترک  کمیسیون  مجازی  نشست 
برجام روز ۲ آوریل با حضور مقامات 
آلمان  فرانسه،  روسیه،  چین،  ایران، 
درباره  تا  می شود  برگزار  بریتانیا  و 
بازگشت احتمالی آمریکا به توافق اتمی 

وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی
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در جستجوی
 راه  نوین
 برای 

گذار از 
حکومت
 اسالمی

ناتالی امیری 
خبرنگار ایرانی- 
آلمانی: جامعه 
ایران از اسالم 
رو برگردانده و 

می خواهد آزاد باشد
۱۶ ادامه در صفحه

دو قرن فراز و نشیب مطبوعات 
در ایران )۲۱3(- احمد احرار

۱۱ ادامه در صفحه

در جستجوی راه  نوین برای گذار از 
حکومت اسالمی

۱۲ ادامه در صفحه

سقوط بهشتسقوط بهشت
کیهان منتشر کرد :کیهان منتشر کرد :

۶ ادامه در صفحه

۷ ادامه در صفحه

حه
صف

 ۹ حه
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 8

 دالیل پنهان پا درد که 
نمی دانستید!

خطرات کاشت مژه چقدر 
جدی است؟

بحث کنند. 
ایاالت  که  گفته اند  غربی  مقامات 
متحده و ایران هنوز برای دیدار در 
نکرده اند  توافق  برجام  احیای  مورد 
غیرمستقیم  کانال های  طریق  از  و 
ارتباط  در  اروپایی  کشورهای  و 

هستند.

تخریب »شهیاد« پس از شلیک توپ های ارتش؛ 
مدیر اجرایی برج »آزادی«: با ما هماهنگ نشد، بی خبر بودیم!

شلیک پیاپی 8 عدد توپ مشقی پای 
توسط  تهران  )شهیاد(  »آزادی«  برج 
لشکر ۲3 نیروی زمینی و دژبان کل 
تهران  شهرداری  همکاری  با  ارتش 
سازه  این  بیشتر  خوردن   ترک  باعث 

۱0 ادامه در صفحه

ایرانفروشی برادران جمهوری اسالمی
 به رفقای جمهوری خلق چین!

بنیانگذار: دکتر مصطفی مصباح زاده
 جو بایدن در مقابل حمالت گروه های نیابتی متحد 
جمهوری اسالمی از عربستان پشتیبانی می کند

3 ادامه در صفحه

اعتراضات مردم علیه ایرانفروشی و قرارداد ۲۵ 
ساله جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین

۴ ادامه در صفحه

وال استریت ژورنال:وال استریت ژورنال:

دروغ پشت دروغ در مورد قرارداد دروغ پشت دروغ در مورد قرارداد ۲۵۲۵ ساله؛ ساله؛
از الپوشانی محتوای امنیتی یک سند ننگیناز الپوشانی محتوای امنیتی یک سند ننگین

 تا نقش علی الریجانی تا نقش علی الریجانی

 مرگ مشکوک 
آزاده نامداری 
مجری جنجالی 
صداوسیمای 

جمهوری 
اسالمی

سابق  مجری  نامداری  آزاده  جسد 
عصر  اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
پیدا  آپارتمانش  در  دیروز)۷فروردین( 
شد. پزشکی قانونی استان تهران اعالم 
نتایج  انجام  به  منوط  را  مرگ  علت 
ولی  کرده  سم شناسی  آزمایش های 
پیکر او را تحویل خانواده اش داده است.

مجری  نامداری  آزاده  بی جان  پیکر 
سابق صداوسیمای جمهوری اسالمی 
عصر دیروز شنبه هفتم فروردین ماه در 
آپارتمانش در یکی از برج های شهرک 
غرب تهران پیدا شد. نامداری 3۶ ساله ، 
آخرین  بار یک فایل ویدئویی در صفحه 

اینستاگرامش ...
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شد  گفته  نشست  این  در  آنچه  از 
نکرده  درز  خارج  به  زیادی  اطالعات 
جز اینکه سه شنبه آینده این گفتگوها 
وین  در  حضوری  صورت  به  اینبار 
ادامه خواهند یافت. میخائیل اولیانوف 
در  نشست  این  در  روسیه  نماینده 
»ما  نوشت  توئیتی  در  آن  خاتمه 
ولی  داریم  قرار  درستی  مسیر  در 
احتیاج  و  نیست  ساده  رو  پیش  راه 
البته  دارد.«  بیشتری  تالش های  به 
از  قبل  روز  چند  اولیانوف  میخائیل 
این نشست مجازی در گفتگو با شبکه 
تلویزیون »روسیه۲۴« گفته بود تا پایان 
سال جاری میالدی توافق هسته ای »در 
وضعیت نیمه کامل« باقی خواهد ماند.

دبدارهای مجازی و موازی
ز  ا یکی  نشست  این  خاتمه  در 
شرکت کنندگان اروپایی خبر از حضور 
نمایندگان آمریکا در جلسه سه شنبه 
آینده داد. خبری که بالفاصله توسط 
تکذیب  توئیتر  در  محمدجواد ظریف 
خارجه  وزیر  توئیت  این  در  شد. 
اینکه  تکرار  اسالمی ضمن  جمهوری 
آمریکا  با  مذاکره ای  هرگونه  مقدمه 
برداشته شدن کامل تحریم هایی است 
که در دوران ریاست جمهوری دونالد 
ترامپ وضع شده اند، در اشاره به امکان 
واشنگتن  با  تهران  گفتگوی مستقیم 
اعالم کرد که جمهوری اسالمی در هیچ 
نشست مشترکی با آمریکا حضور پیدا 
زیرا »غیرالزم« هستند.  نخواهد کرد 
یک دیپلمات اتحادیه اروپا به کیهان 
لندن می گوید »البته سه شنبه آینده 
خواهند  وین  به  آمریکا  نمایندگان 
بین  غیرمستقیم  گفتگوهای  و  آمد 
تهران و واشنگتن آغاز خواهد شد. این 
نمایندگان دیکر کشورها خواهند بود که 
بین دو اتاق رفت  و  آمد خواهند کرد.«

دوشنبه هفته گذشته نمایندگان سه 
)بریتانیا،  برجام  عضو  اروپایی  کشور 
نکفورت  فرا در  آلمان(  و  فرانسه 
دیداری به دور از چشم روزنامه نگاران 
روز  داشتند.  تهران  فرستادگان  با 
سه شنبه هفته گذشته در نشستی دیگر 
نمایندگان جمهوری اسالمی در مسکو 
با دیپلمات های روسی و چینی دیدار و 
گفتگو کردند. در هر دو دیدار طرحی 
را که فرانسه و روسیه در همکاری با 
یکدیگر پیش نویس آن را تهیه کرده و 
به نوعی چراغ سبز کاخ سفید را نیز 
به گفته ی برخی رسانه های آمریکایی 
نمایندگان  به  است،  کرده  دریافت 
طرحی  شد.  داده  اسالمی  جمهوری 
که یک دیپلمات عالی رتبه جمهوری 
اسالمی در یکی از کشورهای اروپایی 
آن  درباره  لندن  کیهان  با  گفتگو  در 
را  خامنه ای  علی  موافقت  می گوید 
دریافت نکرده است. این دیپلمات به 
کیهان لندن می گوید »بی شک آمریکا 
که از برجام بیرون رفته باید قدم اول 
را بردارد و انتظار عقب نشینی جمهوری 

این  در  کنونی اش  مواضع  از  اسالمی 
ارتباط خوش بینی بیش از حد است.«

عجله ای برای مذاکره نیست!
تا چند هفته پیش و روزهای آغازین 
ورود جو بایدن به کاخ سفید چنین به 
نظر می آمد که بازگشت آمریکا به برجام 
و بازگشت جمهوری اسالمی به تعهدات 
سال ۲0۱5  هسته ای  توافق  در  خود 
میالدی، سریع و آسان خواهد بود. جو 
نیز  انتخاباتی  کارزار  در جریان  بایدن 
چنین وعده ای را داده بود. یک دیپلمات 
لندن  کیهان  به  بروکسل  در  اروپایی 
می گوید »ما فکر می کردیم جو بایدن در 
همان روزهای اول با یک فرمان اجرایی 
آمریکا را به برجام بازگرداند.« در تهران 
نیز علی خامنه ای در همان روزها گفته 
بود »اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی 
یک ساعت هم نباید تاخیر کرد.« امروز 
از  پس  اسالمی،  جمهوری  رهبر  ولی 
آنکه مشاهده کرد بازگشت آمریکا ساده 
و سریع نخواهد بود می گوید: »ما هیچ 
اصرار و عجله ای نداریم که آمریکا به 

برجام بازگردد.«
بارها  نیز  آمریکایی  مقامات  البته 
تاکید کرده اند که اگرچه بازگشت به 
برجام از اولویت های سیاست خارجی 
در  ولی »عجله ای  است  دولت جدید 
تا  ارتباط  همین  در  و  نیست«  کار 
برخی  و  روسیه  پیشنهادهای  کنون 
برداشتن  برای  را  اروپایی  مقامات  از 
تشویق  جهت  تحریم ها  از  بخشی 
سر  بر  نشستن  به  اسالمی  جمهوری 
میز مذاکره رد کرده اند و معتقدند که 
توپ در زمین تهران است که باید گام 
اول را بردارد. جو بایدن در این هفته ها 
و  نمی خواهد،  که  است  داده  نشان 
هر  مخالفت های  خاطر  به  هم  شاید 
نمی تواند  دو حزب حاضر در کنگره، 
جهت  این  در  یکجانبه ای  گام  هیچ 
ادامه  در  اروپایی  دیپلمات  بردارد. 
صحبت هایش با کیهان لندن می گوید 
تالش هایمان  که  هستیم  نگران  »ما 
برای زنده نگه داشتن برجام در دوران 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ به هدر 
رود و در دوران ریاست جمهوری جو 
بایدن مجبور شویم الشه این توافق را 

به خاک بسپاریم.«
شک و تردید آژانس 

بین المللی انرژی هسته ای
ادامه،  اروپایی  دیپلمات  همین 
سیاست های جمهوری اسالمی در زیرپا 
گذاشتن تعهدات برجامی  را »خطری 
توافق  حیات  ادامه  برای  جدی« 
هسته ای می خواند و در این رابطه به 
خبر چند روز پیش مبنی بر راه اندازی 
چهارمین آبشار از سانتریفیوژهای نسل 
جدید در زیرزمین تأسیسات هسته ای 
گروسی  رافائل  می کند.  اشاره  نطنز 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز در گفتگو با روزنامه اسپانیایی »ال 
پائیس« نگرانی خود را در رابطه با آینده 

دیپلمات  این  نمی کند.  پنهان  برجام 
می گوید  گفتگو  این  در  آرژانتینی 
»بازگشت مستقیم و اتوماتیک به توافق 
سال ۲0۱5 غیرممکن است زیرا در این 
مدت آب های بسیاری از زیر پل گذشته 
است.« اشاره او به تسریع و گسترش 
فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی 
است. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در همین گفتگو می افزاید »ایران 
فاصله بسیار کمی با حداقل مواد اتمی 
الزم برای ساختن یک بمب را دارد، 
انجام  را  کار  این  کنون  تا  اگر  البته 

نداده باشد.«
توافق با چین و تهدید نظامی

نگرانی های کشورهای غربی و روسیه 
جمهوری  هسته ای  برنامه  به  تنها 
 ۲5 توافق  نمی شود.  خالصه  اسالمی 
ساله جمهوری اسالمی با چین نیز به 
نگرانی هایی دامن زده است. سه شنبه 
صدراعظم  مرکل  آنگال  فروردین   ۱0
آلمان و امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
با  مجازی  نشست  دریک  فرانسه 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 
جمهوری  پرونده  کردند.  پیدا  حضور 
اسالمی و به ویژه ادامه حیات برجام و 
توافق با چین از جمله مسائلی بودند 
که در این نشست در دستور کار قرار 
داشتند. موضوعی که در جریان سفر 
وزیر  الوروف  سرگئی  فروردین   ۲۴
خارجه روسیه به تهران نیز در دستور 
برنامه های  داشت.  خواهد  قرار  کار 
هسته ای و موشکی جمهوری اسالمی 
در  ماجراجویانه اش  سیاست های  و 
منطقه، موضوع اصلی دیدارهای اخیر 
رووین ریولین رئیس جمهور اسرائیل 
اتریش  و  فرانسه  آلمان،  رهبران  با 
در  اسرائیل  جمهور  رئیس   بود.  نیز 
فرمانده  کوخای  آویو  ژنرال  این سفر 
بود.  برده  خود  همراه  نیز  را  ارتش 
حضور آویو کوخای حکایت از نگرانی 
شدید اسرائیل از سیاست های نظامی 

و تسلیحاتی جمهوری اسالمی دارد.
پس  اروپا  اتحادیه  آینده  هفته 
را  جدیدی  تحریم های  سال،   8 از 
جمهوری  در  بر  حقوق  ناقضان  علیه 
اسالمی به تصویب خواهد رساند. بنا 
از رسانه های  بر گمانه زنی های برخی 
با  رابطه  در  تحریم ها  این  اروپایی، 
و   ۹8 آبان  مردمی  خیزش  سرکوب 
کشتار معترضین خواهد بود. قرار است 
حقوقی  شخصیت   8 و  نهاد  سه  نام 
اروپا  اتحادیه  تحریم های  فهرست  به 
را  نام   80 حدود  حاضر  حال  در  که 
در بر می گیرد، اضافه شود. گویا افراد 
سوی  از  آینده  هفته  که  حقیقی 
اتحادیه اروپا تحریم خواهند شد، همه 
انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهان  از 
انتظامی  نیروهای  و  بسیج  اسالمی، 
هستند، در حالی که هنوز اطالعاتی در 
مورد نهادهایی که نام آنها به این فهرست 
نیست. دست  در  شد،  خواهد  اضافه 

احمد رأفت

از پنج سال »مذاکره پنهانی«  پس 
مقامات  با  اسالمی  مقامات جمهوری 
جمهوری کمونیست چین، سند جامع 
همکاری ۲5 ساله میان دو کشور امضا 
شد. سندی که گفته شده در سه محور 
و  اقتصادی  سیاسی-راهبردی،  اصلی 

فرهنگی است.
قرارداد مبهم و حساسیت 

افکار عمومی
سال  به  سند  این  امضای  پیشینه 
۱3۹۴ باز می گردد که شی جین پینگ 
رئیس  جمهوری خلق چین طی سفر 
به ایران، در روندی نامعمول، با علی 
خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی دیدار 
کرد و سپس رؤسای جمهور دو کشور 
با هدف »ارتقای عملی روابط در سطح 
بیانیه ای  راهبردی«  جامع  مشارکت 

مشترک امضا کردند.
تیرماه سال گذشته که هیئت دولت 
جامع  »سند  پیش نویس  روحانی 
همکاری« را تصویب و حسن روحانی 
را  ظریف  محمدجواد  دستوری  طی 
قرارداد  این  کرد،  آن  پیشبرد  مأمور 

مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.
تأکید علی خامنه ای به »نگاه به شرق«، 
در کنار سفر رئیس جمهور و مقامات 
چینی به ایران و دو بار سفر محمد جواد 
ظریف به چین از سال ۹۴ تا کنون و 
همچنین سفر محمدحسین باقری رئیس 
جمهوری  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
دیپلماسی  »ارتقای  هدف  با  اسالمی 
نزدیک تر  از  نشان  چین  به  دفاعی« 
داشت. یکدیگر  به  کشور  دو  شدن 

 ۲5 »برنامه  پیش نویس  امضای  با 
و  ایران  جامع  همکاری های  ساله 
چین« وبسایت »اویل پرایس« گزارشی 
درباره این قرارداد به نقل از »یک منبع 
آگاه« در ایران منتشر کرد که حاوی 
همزمان  بود.  تکان دهنده   جزییاتی 
متنی ۱8 صفحه ای به عنوان »ویرایش 
وزارت  قلم  به  و  قرارداد  این  نهایی« 
خارجه جمهوری اسالمی در شبکه های 
اجتماعی منتشر و به رسانه ها ایمیل 
شد. در حالی که مقامات نظام مدعی 
بودند این متن بطور ناخواسته به بیرون 
»درز« پیدا کرده اما به نظر می رسد 
برای  حساب شده  اقدامی  آن،  انتشار 
پرایس«  »اویل  گزارش  کردن  خنثی 

بود.
جزئیات تکان دهنده

گزارش »اویل پرایس« نشان می داد 
حوزه های  قرارداد  این  اساس  بر  که 
صنعتی،  عمرانی،  تجاری،  مختلف 
نظامی و امنیتی ایران را به مدت ربع 
قرن تحت سیطره چین در می آید و جدا 
از اختیارات و تخفیفات ویژه و عجیب 
تجاری که در حوزه های نفتی و غیرنفتی 
به این کشور داده شده، در عمل برنامه 
نظامی  و  سیاسی  اقتصادی،  توسعه 
ایران زیر سلطه ی چین قرار می گیرد.

یکی از مهمترین موارد این قرارداد، 
میان  امنیتی  نظامی-  همکاری های 
نیز  پیشتر  هرچند  است.  کشور  دو 
برنامه های مشترکی از جمله همکاری 
چون  چینی  مخابراتی  شرکت های 
»هواوی« و »زد تی آی« با بخش های 
امنیتی و جاسوسی جمهوری اسالمی 
آنچه  اساس  بر  اما  بود  شده  منتشر 
بود،  یافته  بازتاب  پرایس«  »اویل  در 
دو  امنیتی  نظامی-  همکاری های 
کشور تا ایجاد پایگاه نظامی در ایران 
به تسلط چین  تنها  نه  و  رفته  پیش 
ایران منجر  نظامی  بر زیرساخت های 
می شود بلکه در مناسبات ژئوپلیتیک 
خاورمیانه و امنیت جهانی نیز تغییراتی 
مهم ایجاد خواهد کرد. بی دلیل نبوده 
از  بایدن به تازگی پس  است که جو 
اعالم امضای این قرارداد گفت: »یکسال 

است که نگران این مسئله بوده ام!«
با انتشار این گزارش در تیرماه سال 
در  انتقاد  و  نگرانی  از  موجی  گذشته 
میان افکار عمومی ایران ایجاد شد. در 
روزهای گذشته امضای قرارداد نهایی 
کشور  دو  خارجه  امور  وزرای  توسط 
بار دیگر موجی از اعتراض را به همراه 
شبکه های  در  کاربران  است.  داشته 
هشتگ هایی  از  استفاده  با  اجتماعی 

چون #ایرانفروشی، #ایران_فروشی_
به  نسبت  #قرارداد_ننگین  و  نیست 
نظام  از  و  نگرانی  ابراز  قرارداد  این 
تهران،  شهرهای  در  می کنند.  انتقاد 
کرج، اصفهان و کرمانشاه نیز با وجود 
اعتراضی  تجمعات  نوروزی  تعطیالت 

شکل گرفت.
چرا متن قرارداد یا »سند 

همکاری« منتشر نمی شود؟!
که  بیشتر شد  زمانی  نگرانی ها  این 
متن »سند جامع همکاری« نه تنها از 
سوی هیچیک از طرفین منتشر نشده 
و مقامات جمهوری اسالمی از ارائه هر 
توضیحی درباره جزییات آن خودداری 
می کنند بلکه مدعی شده اند که طرف 
مالحظات«  برخی  خاطر  »به  چینی 

تمایل به انتشار متن قرارداد ندارد.
زدن  دور  برای  ایران  رژیم  مقامات 
درباره  اسالمی  جمهوری  نین  قوا
در  مشابه  قراردادهای  تصویب  الزام 
مجلس شورای اسالمی و عدم امضای 
زیر  را  کشور  استقالل  که  اسنادی 
سوال می برد نیز از به کار بردن کلمه 
عناوینی  و  کرده  امتناع  »قرارداد« 
»تفاهمنامه«،  »توافقنامه«،  مانند 
»سند همکاری« و »نقشه راه« روی 

آن گذاشته اند.
قانون   ۱53 اصل  در  نمونه  برای 
که  آمده  اسالمی  جمهوری  اساسی 
سلطه  موجب  که  قرارداد  »هرگونه 
اقتصادی،  و  طبیعی  منابع  بر  بیگانه 
کشور  شئون  دیگر  و  ارتش  فرهنگ، 

گردد ممنوع است.«
را  قرارداد  این  اما  خامنه ای  علی 
»درست و حکمت آمیز« دانسته و علی 
ربیعی )عباد( سخنگوی دولت نیز آن 
را »جانمایی کشور« خوانده است.  در 
مقابل، مخالفان قرارداد ۲5 ساله آن را 
با قرارداد  ۱۹۱۹ در دوران احمدشاه 
قاجار که توسط وثوق الدوله با دریافت 
با  و مخفیانه  تومان رشوه  هزار   ۴00
و  کرده  مقایسه  شد  بسته  انگلستان 
»وثوق الدوله«  را  ظریف  محمدجواد 

می خوانند.
از سوی دیگر علی الریجانی رئیس 
سابق مجلس شورای اسالمی و عضو 
و  نظام«  مصلحت  تشخیص  »مجمع 
مشاور خامنه ای در پیشبرد این قرارداد 
بدان  این  می کند.  بازی  ویژه  نقش 
معناست که سیاست و روند کلی روابط 

با چین با آغاز به کار دولت سیزدهم در 
تابستان امسال نیز تغییر نخواهد کرد.

نوکری شرق در ستیز با غرب
واقعیت اینست که جمهوری اسالمی 
همواره تکیه بر »شرق« یعنی روسیه 
برنامه های  پیشبرد  برای  را  چین  و 
غرب ستیزانه در دستور کار داشته اما 
در سال های گذشته با شکست برجام 
و ناامیدی مقامات نظام نسبت به بهبود 
اروپا، جمهوری اسالمی گام  با  روابط 
بلندتری برای تقویت بیشتر روابط با 
چین برداشت تا ضمن دهن کجی به 
اروپا و آمریکا، از حمایت بیشتر چین 
به عنوان یک هم پیمان برخوردار شود.

به بیان دیگر مهندسی سیاست »نگاه 
به شرق« که در عمل به نوکری چین 
و روسیه تبدیل شده، در دست علی 
هدف  با  جمله  از  که  است  خامنه ای 
»فشار بر آمریکا« جهت لغو تحریم ها 

به »ایرانفروشی« کشیده است.
از فرش قرمز  نیز  بدون شک چین 
جمهوری  سوی  از  شده  گسترده 
است.  کرده  گرم  استقبال  اسالمی 
ایران کشوری با منابع گسترده طبیعی 
انرژی چین  به  نیاز  تنها  نه  است که 
را برطرف می کند بلکه در حوزه های 
خدماتی  و  تولیدی  صنعتی،  معدنی، 
که  دارد  زیادی  بالقوه  پتانسیل های 
را  آنها  دهه  چهار  اسالمی  جمهوری 
برای تقویت اقتصاد به کار نگرفته اما 
اکنون آماده  است که به چین تقدیم 

کند.
چین می تواند با بهره مندی از نیروی 
کار ارزان و منابع ایران، هزینه تولید و 
صادرات کاال به غرب را کاهش دهد. 
در  برای  چین  تالش  دالیل  از  یکی 
دست گرفتن امتیاز بخشی از صنایع 
پتروشیمی ایران در قالب این قرارداد 
اینست که محصوالت پتروشیمی نیاز 
چین برای مواد اولیه اکثر کارخانه های 

تولیدی را برطرف می کند.
از سوی دیگر ایران همچون »چشم 
اسفندیار« آمریکا در خاورمیانه برای 
چین است. کوبیدن میخ محکم چین 
در ایران به معنای پیشبرد برنامه موازنه 
قدرت این کشور در جهان و به ویژه 
در مقابل بزرگترین رقیب اقتصادی اش، 

آمریکا، است.
از سوی دیگر هند و روسیه دو قدرت 
اقتصادی و سیاسی آسیا هستند که 
ایران  با  ساله   ۲5 قرارداد  در  چین 
از  نیز هست. چین  آنها  مهار  فکر  به 
سال ها پیش مهار اقتصادی هند را با 
سرمایه گذاری گسترده در کشورهای 
اطراف هند از جمله سریالنکا و برمه و 
بنگالدش را در دستور کار قرار داد. حاال 
تسلط بر سواحل جنوبی ایران، برنامه 
هند برای بندر چابهار را نیز نقش بر 
آب می کند. هند با توجه به اختالفاتی 
که با پاکستان دارد، تالش کرده بود 
بندر چابهار ایران را به عنوان رقیبی 
برای بندر کراچی در اختیار بگیرد تا 
به بازارهای غرب آسیا دست پیدا کند.

در  اقتصادی چین  و  نظامی  حضور 
ایران همچنین می تواند ضعف »فاصله 
جغرافیایی« به خاورمیانه را که سبب 
موضع  در  همواره  روسیه  بود  شده 
باالدست چین قرار بگیرد، از بین ببرد.

در مقابل، مقامات جمهوری اسالمی 
اهداف چند وجهی را از این توافق دنبال 

می کنند؛ نخست آنکه با زمینه سازی 
ایران،  در  چین  سرمایه گذاری  برای 
تصور می کنند فشار تحریم های ایاالت 
متحده را کاهش داده و از سوی دیگر 
را  خاورمیانه  در  آمریکا  امن  حاشیه 
می توانند  و  انداخته  خطر  به  بیشتر 
در صورت مذاکره، به نفع خود امتیاز 
بگیرند. از سوی دیگر تجهیزات فرسوده 
با حمایت  را  و هوایی  دریایی  نیروی 
این  دیگر  وجه  کنند.  نوسازی  چین 
ابریشم  اهداف، حضور در طرح جاده 
فرصت های  از  بهره مندی  و  چین 

اقتصادی آن است.
توافق ۲5 ساله با چین هرچند می 
تواند برای نظام جمهوری اسالمی جنبه 
»حمایتی« و حتی »مصونیت« در برابر 
»غرب« و به ویژه آمریکا داشته باشد اما 
به همان اندازه می تواند برای »ایران« و 
»مردم ایران« یک تهدید به شمار رود.

ایرانفروشی برادران جمهوری اسالمی
 به رفقای جمهوری خلق چین!

=مهندسی سیاست »نگاه به شرق« که در عمل به نوکری چین و روسیه تبدیل شده، 
در دست علی خامنه ای است که از جمله با هدف »فشار بر آمریکا« جهت لغو تحریم ها 

به »ایرانفروشی« کشیده است.

از صفحه ۱

آن »آری« که روز ۱۲ فروردین 58 
اعالم شد، صرفا »وحدت کلمه« )یکی 
از عبارات معروف خمینی( بود در نبود 
همگرایی و همبستگی ملی برای »نه« 
به آنچه بعدا شکل گرفت و هر مخالفت 
و مقاومتی را سرکوب و تار و مار کرد. 
درواقع  اسالمی  جمهوری  نظام 
و  »انقالب«  از  را  خود  مشروعیت 
بی رقیب بودن خمینی می گرفت و آن 
»آری« فقط ُمهر تأیید بر آن بود. این 
را ازمتن برگه رأی نیز می توان دریافت 
که رأی دهندگان می بایست »آری« یا 
»نه« خود را مبنی بر »تغییر رژیم سابق 
به جمهوری اسالمی که قانون اساسی 
آن از تصویب ملت خواهد گذشت« به 
صندوق ها بیندازند! رأی دادن به نظام 
و قانونی که کسی از محتوای آن خبر 

نداشت ولی قابل پیش بینی  بود.
و  طه  و مشر ن  ا ر و د ب  ر تجا
بعدها  همچنین  و  مشروعه خواهان 
ازجمله  مرتجع  روحانیت  مخالفت  
آموزش  حجاب،  کشف  علیه  خمینی 
حقوق  زنان،  رأی  حق  دختران، 
نهادهای  همه  و  مذهبی  اقلیت های 
مدنی و  اصالحاتی که چهره ی ایران 

اگر  می دادند،  تغییر  مثبت  بطور  را 
نسل جوان 5۷ نمی دانست، اما افراد و 
گروه هایی که سال ها با حکومت پهلوی 
مخالفت و مبارزه می کردند، و با حمایت 
جانانه ی آنها خمینی به قدرت رسید، 

حتما می دانستند!
و  ته   و  بی سر  رأی گیری  آن 
نظام  یک  قواره  و  قد  در  نه  شتابزده  
برازنده ی  بلکه  فرهنگی  و  تاریخی 
که  بود  رژیمی  و  برگزارکنندگانش 
می خواست هرچه سریع تر مشروعیت 
تا بعدا  زمینی و مردمی را ثبت کند 
در قانون اساسی خود، این مشروعیت  
را به آسمان و »اهلل« پیوند بزند. یک 
قانون شترگاوپلنگ مبتنی بر مشروعه 
که مفاد نسبتا مترقی آن که به دلیل 
دوران  نهادسازی های  و  زیرساخت ها 
پهلوی به آن تحمیل شد، معروف به 

»اصول مغفوله« شدند!
همدستی  یک  در  حال،  هر  به 
در  و  خارجی  و  داخلی  سرنوشت ساز 
فضای به شدت غریب ازخودبیگانگی 
جمهوری  نظام  فرهنگی،  و  تاریخی 
اسالمی نخستین رأی را به حساب خود 
ریخت و از آن زمان هر بار صندوق رأی 

را نشانه ی مقبولیت و حقانیت خود نزد 
مردم قلمداد کرد. 

آن  »آری«  فقط  نه  ترتیب  این  به 
همه ی  آرای  بلکه  یکطرفه  رفراندوم 
حساب  به  دیگر،  یکطرفه  انتخابات 
نظام ریخته شد بدون آنکه نتایج آنها 
هیچ تأثیری در بهبود زندگی مردم و 
آبادی ایران داشته باشد. اینکه شرکت 
کنندگان به چه کسی رأی می دهند 
هیچ اهمیتی ندارد بلکه فقط »صف« 
و »مشارکت« آنها، و به عبارت صریح، 
همدستی داوطلبانه یا اجباری آنها با  

نظام، مهم است! 
به  که  دارد  اهمیت  رو  همین  از 
عنوان »جامعه« و »مردم«، و نه فقط 
شوم  »آری«  آن  مسئولیت  »فرد«، 
گذشته  دهه  چهار  مشارکت های  و 
برای  تنها  نه  تا  گرفت  عهده  بر  را 
و  آزادیخواهانه  جنبش  به  پیوستن 
فراگیر »نه به جمهوری اسالمی« بلکه 
برای اینکه دانست به کدام محتوا، به 
»آری«  باید  مملکت،   و  ملت  سود 
کرد. مسئولیت  احساس  نیز   گفت 

*تیتر  ازسرود قدیمی »ایران جوان«

نگرانی های غرب تنها با حمایت از 
»نه به جمهوری اسالمی« پایان خواهد یافت

همه با یک نام و نشان
به تفاوت هر رنگ و زبان

۱۷ ادامه در صفحه
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وال استریت ژورنال:

 جو بایدن در مقابل حمالت گروه های نیابتی متحد 
جمهوری اسالمی از عربستان پشتیبانی می کند

ز  ا متشکل  =گروهی 
مأمور  نظامی  کارشناسان 
به عربستان سعودی  کمک 
ت  حمال با  بله  مقا ی  ا بر
از خاک  پهپادی  و  موشکی 
کشور  این  به  یمن  و  عراق 

شده اند.
دارد  نظر  در  =آمریکا 
بخشی از توانایی ها و نیروهای 
نظامی خود را از خاورمیانه 
خارج کند و در سایر مناطق 
جانب  از  تهدیداتی  دربرابر 

چین و روسیه مستقر کند.
آمریکایی  مقام  =یک 
این  نهایی  »نتیجه  گفته 
است که حوثی ها باید بدانند 
سعودی ها  کنار  در  ما  که 
از  حمایت  به  و  ایستاده ایم 
حق آنها برای دفاع از خود 

ادامه خواهیم داد«.
به دستور جو بایدن روند کاهش بخشی 
از توانایی ها و نیروهای نظامی آمریکا در 
منطقه خلیج فارس در حال آغاز شدن 
ایاالت  دفاع  وزارت  اما همزمان  است 
متحده گروهی از کارشناسان نظامی 
سعودی  عربستان  به  کمک  برای  را 
با حمالت موشکی و  در مورد مقابله 
پهپادی از خاک عراق و یمن به این 

کشور مأمور کرده است.
گام های  اولین  عنوان  به  تصمیم  این 
تالش برای احیای جایگاه نظامی جهانی 
ایاالت متحده به دور از خاورمیانه عنوان 

شده است.
روزنامه وال  استریت  ژورنال پنجشنبه 
اول آوریل )۱۲ فروردین( گزارش داد 
آمریکا دست کم سه باتری ضدموشک 
فارس  خلیج  منطقه  از  را  پاتریوت 
پایگاه  شامل  که  است  کرده  خارج 
هوایی »شاهزاده سلطان« در عربستان 

سعودی نیز می شود.
از  برخی  آمریکایی  مقامات  گفته  به 
و  هواپیمابر  ناو  جمله  از  قابلیت ها، 
سیستم های نظارتی از خاورمیانه برای 
پاسخگویی به نیازهای نظامی در سایر 
نقاط جهان منتقل می شوند. مقامات 
در  قابلیت ها  این  کاهش  که  گفته اند 
بررسی  نیز در دست  واحدهای دیگر 

است.
حذف باتری های موشک های پاتریوت 
و سایر  هواپیمابر  ناو  دائمی  و حضور 
توانایی های نظامی به این معنی است 
که ممکن است به مرور زمان چندین 

هزار نیروی آمریکایی منطقه را ترک 
کنند. از اواخر سال گذشته حدود 50 
هزار سرباز آمریکایی در منطقه حضور 
داشتند که در اوج تنش ها بین دولت 
سال  دو  حدود  ایران  رژیم  و  ترامپ 
هزار   ۹0 تقریبا  به  تعداد  این  پیش 

سرباز رسید.
ئه  ا ر ا ز  ا مریکا  آ نظامی  مات  مقا
یا  قابلیت ها  جزئیات در مورد کاهش 
نیروهای نظامی این کشور در منطقه 
سعودی  مقامات  کرده اند.  خودداری 
نیز به درخواست اظهار نظر در مورد 
برنامه های ایاالت متحده پاسخ نداده اند.

وال استریت ژورنال می نویسد پیشنهاد 
شده سیستم دفاع ضدموشکی »تاد« 
موشک های  انواع  برابر  در  سدی  که 
توسط  دائم  بطور  که  است  بالستیک 
شرکای تروریستی و شبه نظامی رژیم 
نیابتی  گروه های  به  موسوم  ایران 
منطقه خارج  از  نیز  استفاده می شود 
این  که  گفته اند  مقامات  اما  شود، 

تجهیزات فعاًل باقی خواهند ماند.
در  تغییرات  این  که  گفته اند  مقامات 
برای  بایدن  دولت  تالش  با  ارتباط 
در  آمریکایی  نیروهای  بیشتر  کاهش 

خاورمیانه قرار دارد.
برخی از تجهیزات، از جمله هواپیماهای 
بدون سرنشین شناسایی و باتری های 
مورد  دوباره  است  ممکن  ضدموشک 
توانایی های  تا  گیرند  قرار  استفاده 
اقدامات  با  مقابله  در  آمریکا  نظامی 
روسیه  و  چین  یعنی  جهانی  رقبای 

متمرکز شود.
ناوهای هواپیمابر در سال های اخیر به 
عنوان نماد بازدارندگی ایاالت متحده 
در خاورمیانه مستقر می شدند. در اوایل 
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اسقف  شدید  نتقاد  =ا
کلیسای مسیحیان مارونی از 
سیاست های حزب اهلل لبنان: 
چرا سعی دارید لبنان را در 

شرایط جنگی نگاه دارید؟
روز  لبنان  در  متحده  ایاالت  سفیر 
تأکید   ۲0۲۱ آوریل  اول  پنجشنبه 
حرکت های  با  واشنگتن  دولت  کرد: 
تجاوزکارانه رژیم جمهوری اسالمی در 
منطقه به شدت برخورد خواهد نمود.

دوروتی شیا در یک کنفرانس خبری 
یادآور شد که سیاست دولت جو بایدن 
تنها معطوف به پرونده هسته ای رژیم 
ایران نیست بلکه برنامه هایی نیز برای 
مقابله با دیگر تحرکات تجاوزکارانه آن 

کشور دارد.
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  او 
هرگونه توافق جدید در مورد پرونده 
و  آمریکا  روابط  بر  ایران  هسته ای 
گفت:  داشت؟  خواهد  اثر  حزب اهلل 
حزب اهلل  مورد  در  واشنگتن  موضع 
افزود: جامعه  و  نخواهد کرد  تغییری 
بین المللی به هیچ عنوان سر سازش با 
اقداماتی که موجب بی ثباتی در منطقه 

شود، نخواهد داشت.
تالش های  مورد  در  شیا  دوروتی 
آمریکا برای تشکیل دولتی در لبنان بر 
اساس نیازهای مردم کشور که بتواند 
شرایط وخیم کنونی اقتصادی را نجات 
دهد و روند اجرای اصالحات را شروع 

کند تأکید کرد.
سفیر واشنگتن در بیروت در عین 
طبقه  که  کرد  امیدواری  ابراز  حال 
خواسته های  بعضی  از  لبنان  سیاسی 

خود فعال صرف نظر کند.
تحریم  مورد  در  سفیر  خانم  این 
تعدادی از مقامات لبنانی گفت: اعمال 
سیاست  در  مرسوم  روش  تحریم 
خارجی و امنیت ملی آمریکاست که 
نمودن  تنگ  و  محاصره  آن  از  هدف 
و  تروریستی  سازمان های  به  عرصه 

حامیان مالی آنهاست.

سفیر آمریکا در بیروت: 

ایاالت متحده با تجاوزات رژیم جمهوری اسالمی در 
هر جا از جمله لبنان به شدت برخورد خواهد کرد

شبه نظامیان حزب  اهلل لبنان در یک مراسم رسمی زیر عکس خمینی و نصراهلل
وی درباره قانون مگنیتسکی که به 
پرونده های فساد و ناقضان حقوق بشر 
مربوط می شود و بر اساس آن »جبران 
در  پیشین  وزیران  از  یکی  باسیل« 
فهرست این تحریم ها قرار گرفت، توضیح 
داد: وزیران خارجه و خزانه داری آن زمان 

به رابطه او با حزب اهلل اشاره داشتند.
با  گفتگو  پایان  در  شیا  دوروتی 
لبنان  در  فعال  رسانه های  نمایندگان 
نشان  تحریم ها  هدف  که  کرد  تأکید 
دادن هزینه ای است که برای سیاست ها 
لبنان  مردم  منافع  خالف  اقدامات  و 
پرداخت می شود. ضمن آنکه بسیاری 
از لبنانی ها خواهان تحریم های بیشتر 

در این رابطه هستند.
از سوی دیگر در همین روز، اسقف 
بشار الراعی رهبر جامعه مارونی لبنان 
سیاست های حزب اهلل لبنان را که به 
وضعی  گرفتار  را  کشور  آن  او،  گفته 
کرده که هیچ نفعی برای مردمش ندارد 

به شدت محکوم کرد.
این روحانی مسیحی که از موقعیت 
در  وسیعی  محبوبیت  و  برجسته 
لبنان که از اقتدار سیاسی، مناصب و 
مسئولیت های عالی در این کشور، که 
فرقه ای  تقسیمات  اساس   بر  همگی 
توزیع شده، برخوردار است، در جریان 

بر  تأکید  با  دیگر  بار  یک سمپوزیوم، 
ضرورت بی طرفی لبنان و عدم مرتبط 
نمودن این کشور با محورهای ایران، 
سوریه، یمن و عراق، خطاب به حزب اهلل 
به  دارید مرا مجبور  گفت: چرا سعی 
وضعیت  در  را  لبنان  و  کنید  جنگ 
جنگی نگاه دارید؟ آیا خواهان موافقت 
من برای رفتن به سوریه، عراق و یمن 
هستید؟ آیا هنگام اعالم جنگ و صلح 
با اسرائیل نظر دولت را جویا می شوید؟ 
توجه داشته باشید که بر اساس قانون 
اساسی، اعالم جنگ و صلح نیاز به رای 

دو سوم اعضای دولت دارد.
به  خطاب  مارونی  اعظم  اسقف 
انجام  من  آنچه  داد:  ادامه  حزب اهلل 
می دهم به سود شماست. اما شما منافع 
من و مردم خود را در نظر نمی گیرید.

وی افزود: کسانی از حزب اهلل نزد من 
آمده اند و می گویند؛ این سالح علیه 
ماست. ما دیگر تحمل این شرایط را نداریم.

او سوال کرده: چرا حزب اهلل در چنین 
مواردی خواهان مشورت با من است؟ 
در  به جنگ  تصمیم  که  هنگامی  اما 
خارج از لبنان دارد، جنگی که نابودی 
و تخریب کشورمان را به همراه دارد، 
خواستار موافقت دیگر طرف های لبنانی 

نیست؟

رئیس  آدانوم  =تدروس 
جهانی  بهداشت  سازمان 
روز سه شنبه ۱۰ فروردین ماه 
از  داده ها  که  کرد  اعالم 
بهداشت  سازمان  محققان 
جهانی که برای تحقیق در 
مورد ریشه ویروس کرونا به 
چین سفر کرده اند ، پنهان 

مانده است.
کرده  تأکید  نوم  =آدا
خروج  تئوری  رد  برای  که 
ویروس کرونا از آزمایشگاه 
به  ز  نیا چین  ن  ها و و

تحقیقات بیشتری است.
کشور   ۱۴ =دولت های 
از  را  خود  پشتیبانی  دنیا 
تحلیل و ارزیابی »شفاف و 
دخالت  »بدون  و  مستقل« 
ناعادالنه«  ری  ثرگذا ا و 
برای پیدا شدن ریشه های 
کووید۱9  همه گیر  بیماری 

اعالم کردند.
سط  تو نیه   بیا ین  ا =
متحده  ایاالت  دولت های 
کانادا،  استرالیا،  آمریکا، 
استونی،  دانمارک،  چک، 
لتونی،  پن،  ا ژ ئیل،  سرا ا
لیتوانی، نروژ ، کره جنوبی، 
انگلستان تهیه  اسلوونی و 

و منتشر شده است.
اروپا  اتحادیه  آمریکا،  متحده  ایاالت 
خواستار  غربی  کشورهای  سایر  و 
دسترسی به »تمام داده ها و نمونه های 
اولیه ویروس  کامل« در مورد شیوع 
کرونا در اواخر سال ۲0۱۹ در چین 

دولت های۱۴ کشور دنیا خواستار دسترسی به
 »نمونه های اصلی« ویروس کرونا در چین شدند

چند تن از کادر پزشکی قبل از ترک مرکز شیوع ویروس جدید ُکرونا در ووهان 
در ایستگاه قطار با پرچم حزب کمونیست این کشور عکس یادگاری می گیرند!؛ 

۱۷ مارس ۲۰۲۰
سازمان  مستقل  متخصصان  برای 
بهداشت جهانی شدند.وبسایت وزارت 
خارجه ایاالت متحده آمریکا بیانیه ی 
مشترک دولت های ۱۴ کشور دنیا را 
منتشر کرده که خواستار دسترسیی 
به داده ها و نمونه های کامل از منشأ 
ویروس کرونا از سوی حکومت چین 
دولت های  توسط  بیانیه   شده اند.این 
ایاالت متحده آمریکا، استرالیا، کانادا، 
اسرائیل،  استونی،  دانمارک،  چک، 
کره   ، نروژ  لیتوانی،  لتونی،  ژاپن، 
و  تهیه  انگلستان  و  اسلوونی  جنوبی، 

منتشر شده است.
مشترک  نیه ی  بیا ن  کنندگا مضا ا
پشتیبانی خود را از تحلیل و ارزیابی 
»شفاف و مستقل« و »بدون دخالت 
شدن  پیدا  برای  ناعادالنه«  اثرات  و 
ریشه های بیماری همه گیر کووید۱۹ 
اعالم کرده و یادآور شدند که سازمان 
مأموریت حیاتی در  بهداشت جهانی 
راستای پیدا کردن ریشه های بیماری 
کووید۱۹ دارد تا بتواند امنیت و سالمت 
جهانی بهداشت دنیا را بهبود بخشد.

در این راستا، دولت های ۱۴ کشور دنیا 
بطور مشترک نسبت به مطالعه اخیر 

سازمان بهداشت جهانی در چین ابراز 
نگرانی کردند و خواستار همکاری برای 
بررسی سریع، موثر، شفاف و مبتنی 
بر علم و مستقل در این راستا شدند.

در این بیانیه بر اهمیت کسب اطالع 
این  گسترش   و  شروع  چگونگی  از 
سازمان  مأموران  توسط  همه گیری 
بهداشت جهانی در راستای پایان دادن 
به شیوع این ویروس تأکید شده است.

مشترک  نگرانی های  همچنین  آنان 
خود را درباره به تأخیر افتادن مطالعه  
متخصصان بین المللی در مورد منبع 
عدم  همچنین  و  کووید۱۹  ویروس 
برخورداری از دسترسی به »داده ها و 

نمونه های کامل« ابراز کردند.
دسترسی  دنیا  کشور   ۱۴ دولت های 
شناخت  بر  عالوه  را  داده ها  این  به 
الزمه ی  بیماری،  ین  ا ریشه های 
دستیابی به راه  حل به موقع، شفاف 
و مبتنی بر شواهد مطالعاتی دانستند 
بین المللی  سالمت  بحران  یک  به  تا 

خاتمه بخشد.
تدروس آدانوم رئیس سازمان بهداشت 
جهانی روز سه شنبه ۱0 فروردین ماه 
محققان  از  داده ها  که  کرد  اعالم 

»نیمیتز«  آمریکایی  ناو  جاری  سال 
آمریکایی  ناو  و  کرد  ترک  را  منطقه 

»آیزنهاور« در آنجا مستقر شد.
ل  نتقا ا که  لیست  حا در  ینهمه  ا
کار  آمریکایی  پاتریوت  موشک های 
می کند  دشوار  سعودی ها  برای  را 
سوی  از  مداوم  بطور  عربستان  زیرا 
از  ایران  حمایت  مورد  شبه نظامیان 
داخل خاک عراق و یمن مورد حمله 
ژانویه  ماه  از  می گیرند.  قرار  موشکی 
۲0۲۱ دست کم 80 مورد حمله راکتی 

و موشکی به عربستان شده است.
در حالی که مقامات می گویند بیشتر 

حمالت علیه عربستان سعودی توسط 
حمایت  مورد  حوثی  شبه نظامیان 
جمهوری اسالمی و از داخل خاک یمن 
صورت می گیرد اما نمی توانند توضیح 
دهند که چرا حمالت حوثی ها در این 
مقطع زمانی افزایش یافته  است. خود 
حوثی ها مسئولیت بسیاری از حمالت 

را بر عهده گرفته اند.
یک مقام آمریکایی گفته »نتیجه نهایی 
این است که حوثی ها باید بدانند که 
ما در کنار سعودی ها ایستاده ایم و به 
حمایت از حق آنها برای دفاع از خود 

ادامه خواهیم داد.«
کمی  ژانویه  ماه  اواخر  در  بایدن  جو 
مستقر  سفید  کاخ  در  آنکه  از  پس 
شد، فروش تسلیحات تهاجمی ایاالت 
به  مربوط  مهمات  ویژه  به  متحده 
را  هدایت شونده  نقطه زن  سالح های 
که باعث تلفات گسترده غیرنظامیان 
یت  هدا تحت  یی  هوا حمالت  در 
عربستان سعودی در یمن شده است 
مسدود کرد. مقامات آمریکایی در حال 
دفاعی  تعیین سالح های  برای  تالش 
هستند که فروش آنها به ریاض مجاز 
دولت  اما  اینها  همه  با  بود.  خواهد 
دهد  نشان  تا  است  تالش  در  بایدن 
با  متحده  ایاالت  ساله ی   ۷۴ اتحاد 

سعودی ها پایدار است.
به  فروش  برای  میز  روی  گزینه های 
ریاض شامل فروش تسلیحات دفاعی 

خاص مانند موشک های رهگیر است.
فوریه  در  خود  سخنرانی  در  بایدن 
۲0۲۱ گفت آمریکا به حمایت و کمک 
خود به عربستان سعودی در دفاع از 
حاکمیت و تمامیت ارضی و مردم آن 

کشور ادامه خواهد داد.

باتری ضدموشک پاتریوت آمریکایی در پایگاه هوایی »شاهزاده سلطان« در 
عربستان سعودی

برای  که  جهانی  بهداشت  سازمان 
تحقیق در مورد ریشه ویروس کرونا به 
چین سفر کرده اند ، پنهان مانده است.

آدانوم تأکید کرده که برای رد تئوری 
آزمایشگاه  از  کرونا  ویروس  خروج 
ووهان چین نیاز به تحقیقات بیشتری 

است.
بهداشت  سازمان  نهایی  گزارش  در 
هفته ای  چهار  سفر  از  پس  جهانی 
)ژانویه و فوریه( به ووهان چین آمده 
که ویروس احتماالً از طریق حیوانی 
غیر از خفاش  به انسان منتقل شده و 
نشت آزمایشگاهی به عنوان تنها دلیل 

»بسیار بعید است«.
از  ویروس  نشت  ادعای  همواره  پکن 

آزمایشگاه ووهان را رد کرده است.
گروه  که  است  گفته  آدانوم  تدروس 
که  داده اند  گزارش  او  به  تحقیقاتی 
با  خام  داده های  به  دسترسی  برای 
انتظار  »من  و  بودند  مواجه  مشکل 
دارم که مطالعات مشترک آینده شامل 
به اشتراک گذاری به موقع و جامع تر 

داده ها باشد.«
والتر استیونس  سفیر اتحادیه اروپا در 
سازمان ملل در ژنو هم پیشتر خواستار 
به موقع  »دسترسی  با  بیشتر  مطالعه 
به مکان های مربوطه و همه اطالعات 
محیط  و  حیوان  انسان،  به  مربوط 

زیست مربوطه« در چین شده بود.

عرشه ناو هواپیمابر »نیمیتز« در ماموریت دریای عرب؛ سال ۲۰۱9



صفحه Page 4 - ۴ - شماره ۱۷۷۱ 
جمعه ۱3 تا پنجشنبه ۱۹فروردین ماه ۱۴00خورشیدی

»پولپاشی مافیایی « و »سوء استفاده از بیت  المال«؛ 
اتهام حزب اللهی ها به »سردارپاسداردکترمهندس« 

سعید محمد!
»مثل  تلگرامی  =کانال 
حزب اللهی های  که  عمار« 
به علی خامنه ای آن  وفادار 
کرده  ادعا  اداره می کنند  را 
در  محمد  سعید  صالحیت 
شورای نگهبان تأیید نخواهد 

شد.
آمده  خبر  این  =در 
م  هنگا د و ز ت  تبلیغا «
 ، نظرسازی ها باتی،  نتخا ا
 ، یی فیا ما ی  شی ها لپا پو
امکانات  از  استفاده  سوء 
بیت المال« و »ارتباط با عناصر 
از  مشکوک الحال رسانه ای« 
جمله »تخلفات دور از انتظار 
سعید محمد در کسوت یک 

پاسدار است.«
کمتر از یک ماه پس از اعالم نامزدی 
قرارگاه  پیشین  فرمانده  محمد  سعید 
انقالب  پاسداران  سپاه  »خاتم االنبیاء« 
اسالمی در انتخابات ریاست جمهوری 
که  حاکیست  شنیده ها   ،۱۴00 سال 
او  صالحیت  نظام  باالی  رده های  در 
به خاطر »پولپاشی مافیایی« و »سوء 
استفاده از امکانات بیت المال« احتماال 

تأیید نخواهد شد.
پاسدار سعید محمد فرمانده پیشین 
مشاور  و  سپاه  »خاتم االنبیاء«  قرارگاه 
فعلی حسین سالمی فرمانده کل سپاه

که  عمار«  »مثل  تلگرامی  کانال 
حزب اللهی های وفادار به علی خامنه ای 
آن را اداره می کنند و اخبار محفلی را 
 ۱۱ شب  چهارشنبه  می کند،  منتشر 
حاکی  واصله  »اخبار  نوشت  فروردین 
از این است که صالحیت سردار سعید 
محمد برای نامزدی در انتخابات ریاست 
جمهوری از سوی شورای نگهبان احراز 

نخواهد شد.«
خبرهایی  به  اشاره  با  خبر  این  در 
از  محمد  سعید  »برکناری«  بر  مبنی 
فرماندهی قرارگاه »خاتم االنبیاء« سپاه 
پاسداران آمده »از آنجا که در سلسله 
مراتب نظامی برکناری یک فرد از جایگاه 
فرماندهی، حاکی از نفی صالحیت فرد 
و  امکان  می باشد، سعید محمد دیگر 
صالحیت ادامه حضور در فعالیت های 

انتخاباتی را ندارد.«
کانال تلگرامی »مثل عمار« در ادامه 
می نویسد »تبلیغات زودهنگام انتخاباتی، 
نظرسازی ها، پولپاشی های مافیایی، سوء 

امکانات بیت المال، سپاه و  از  استفاده 
بسیج در سراسر کشور، مصادره سال ها 
سازندگی  قرارگاه  جهادگرانه  تالش 
انتخابات  نفع خود در  به  خاتم االنبیاء 
با وجود تنها دو سال سابقه فرماندهی 
قرارگاه و ارتباط با عناصر مشکوک الحال 
رسانه ای از جمله تخلفات دور از انتظار 
از جانب سعید محمد در کسوت یک 
وی  انتخاباتی  اسپانسرهای  و  پاسدار 

بوده است.«
در پایان این خبر به »جریان دوستدار 
انقالب که نگاه خوش بینانه و ساده انگارانه 
به سعید محمد داشتند« توصیه شده 
»توان خود را در مسیری بی ثمر به هدر 
ندهند و ظرفیت جریان انقالبی را برای 
روشنگری عمومی در قبال جریانات غیر 
انقالبی محافظه کار و عناصر وابسته و 
همچنین حمایت از کاندیداهای انقالبی 

و جهادی حقیقی تجمیع کنند.«
با  اسفند ۱3۹۹  محمد ۱۹  سعید 
»راه  اینکه  اعالم  با  ویدئویی  انتشار 
»محکم  اما  دارد«  رو  پیش  سختی 
جلو می رود« برای نامزدی در انتخابات 
۱۴00 اعالم آمادگی کرد. این ویدئو در 
»حرم امام هشتم« شیعیان در مشهد 

ضبط شده بود.
طرفداران دو آتشه ی سعید محمد 
که اغلب از پاسداران و لباس شخصی ها 
هستند روی »پاکدستی« او و تیم اش 
در  که  موضوعی  می دادند-  مانور 
زیرا  ندارد  امکان  اسالمی  جمهوری 
مقامات  به  و  بود  پاکدست  نمی توان 
باالی نظامی و غیرنظامی در این رژیم 
رسید- اما از الیه های منتقد درون نظام 
»کیان  از  »عدالتخواه«  پرچم  زیر  که 
انقالب« و »اسالم« پاسداری می  کنند و 
به قول خودشان فساد »یقه سفیدها« و 
ویژه خواران را افشا می کنند، سرنخ هایی 

سعید  بندهای  و  زد  و  فسادها  درباره 
محمد به بیرون درز کرد. از ارتباط او 
»حلقه  امنیتی  اقتصادی-  مافیای  با 
برادر  جهانگیری  مهدی  و  کرمان« 
فاسد اسحاق جهانگیری معاون حسن 
قرارگاه  از  او  برکناری  تا خبر  روحانی 

»خاتم االنبیاء« به خاطر فساد.
برای  که  حالیست  در  ینهمه  ا
سعید  »سردارپاسداردکترمهندس« 
محمد تبلیغات گسترده ای در رسانه ها 
انداخته  راه  به  اجتماعی  و شبکه های 
شده بود و حامیان وی که مریدان قاسم 
سلیمانی »جالد سوریه« هستند نیز او 
را به عنوان گزینه »انقالبی و جوان« 
معرفی می کردند که مورد نظر خامنه ای 

نیز هست.
یکی از رسانه های حامی سعید محمد 
بنیاد  به  متعلق  »فارس«  خبرگزاری 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  تعاون 

است.
کانال  ادعای  نادرستی  یا  درستی 
تلگرامی »مثل عمار« مشخص نیست 
سپاه  سرداران  پیش  مدت ها  از  زیرا 
پاسداران و حامیانشان با منابع مالی 
و رسانه هایی که در اختیار دارند در 
ستادهای انتخاباتی غیررسمی تالش 
کنار  صحنه  از  را  یکدیگر  می کنند 

بزنند.
اکنون در حالی که کمتر از سه ماه 
تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
نام هایی  مانده،  باقی   ۱۴00 اسالمی 
مثل حسین دهقان، محمدباقر قالیباف، 
محسن رضایی، رستم قاسمی و سعید 
انتخابات  این  نامزد  عنوان  به  محمد 
استصوابی مطرح است که هر کدام یا 
با پرونده های فساد روبرو هستند یا در 
فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دارند 

و دستشان به خون مردم آلوده است.

=حسن روحانی: امیدوارم 
نه   ، فظی حا ا خد م  هنگا
تحریمی باقی مانده باشد نه 

بیمار کرونایی!
پایانی  ماه های  که  روحانی  حسن 
ریاست جمهوری رژیم واپسگرای والیت 
مطلقه فقیه را پشت سر می گذارد، روز 
شنبه ۷ فروردین ۱۴00 گفت: این روزها 
تمام تالشمان این است که هنگام ترک 
دفتر ریاست جمهوری، اثری از تحریم ها 
یا حداقل بخش بزرگی از آن و همینطور 

کرونا باقی نمانده باشد.
او تأکید کرد: به هر روی ما در حال 
حاضر در صدد برداشتن قدم هایی در 

مسیر پایان دادن به تحریم ها هستیم.
تصور اهل سیاست از اینکه نفر دوم 
در  بی اختیار هم هست،  که  حکومت 
مدت زمان باقی مانده در سمت ریاست 
برداشتن  مامور  اسالمی  جمهوری 
قدم های محکم و سریع برای برطرف 
تمامی  یا  برخی  رفع  و  موانع  شدن 
ماموریت  این  درباره  و  تحریم ها شده 
سخن گفته این است که دولت جدید 
ایاالت متحده همواره خواستار برداشتن 
و  ایران  حکومت  جانب  از  اول  قدم 
بازگشت تهران به تعهدات قدیم و شرایط 

اخیر بوده است.
روحانی که در پایان جلسه ای مربوط 
به مسائل خرید واکسن کرونا صحبت 
می کرد، گفت: ما می رویم از یک کشور 
واکسن می خریم، پولش را هم می دهیم، 
بخشی از واکسن ها با یک هواپیما وارد 
کشور  دادستان  اما  می شود،  ایران 

ماموریت روحانی در روزهای پایانی ریاست اش بر 
دولت؛ قبول شرایط آمریکا در مقابل رفع تحریم ها؟

دیگر  بخش  ارسال  مانع  صادرکننده 
این  البته  می شود.  ایران  به  واکسن ها 
چیزهای پیش روی ماست که معموال 

اتفاق می افتد.
اشاره روحانی به جلوگیری دادستان 
به  واکسن  ادامه صدور  از  هند  کشور 

ایران است.
ایران بعد از دستور خامنه ای در مورد 
آمریکا،  از  بودن خرید واکسن  ممنوع 
بریتانیا و فرانسه، خواستار خرید واکسن 
از هند، چین و روسیه شد. اما اکنون 
نمودن  وارد  برای  مشکالتی  با  دولت 
واکسن از این سه کشور روبرو شده است.

فشارهای  اثرات  به  سپس  روحانی 
آمریکا بر جمهوری اسالمی اشاره کرد 
سفارش  کشوری  یک  به  داد:  ادامه  و 
از  هنوز  می گوید  دهیم،  می  واکسن 

تحریم های آمریکا می ترسیم.
رئیس  بایدن  جو  حال  همین  در 
جانسون  بوریس  و  آمریکا  جمهوری 

جمعه شب ۲۶  بریتانیا  وزیر  نخست 
مارس ۲0۲۱ در مورد تحریم های اخیر 
چین بر لندن و ضرورت بازگشت رژیم 
گفتگو  برجامی اش  تعهدات  به  ایران 

کردند.
بوریس جانسون گفت: من و رئیس 
جمهوری آمریکا در مورد بازگشت ایران 
اتفاق  برجام  با  رابطه  تعهداتش در  بر 
نظر داریم. ضمن آنکه هر دو ما درباره 
قبال  در  متحدانمان  و  خود  اقدامات 
نقض کنندگان حقوق بشر در منطقه 
مسلمان نشین سین کیانگ نیز هم نظر 

هستیم.
این  از  به ذکر است که پیش  الزم 
در  دمکراسی ها«  از  دفاع  »انستیتو 
گزارشی درباره فعالیت های سّری و تولید 
سالح هسته ای در راکتورهای اتمی ایران 

هشدار داده بود.
یادآور شده  همچنین  انستیتو  این 
سازمان بازرسی بین المللی که معموال 
اطالعاتی  تشکیالت  گزارش های  به 
گزارش  در  می کند،  استناد  خارجی 
خود به این فعالیت ها اشاره نکرده است. 
این موسسه که غیردولتی است اضافه 
کرده: سیاست رئیس جمهوری آمریکا 
در قبال رژیم ایران، بر اساس »گام اول« 
است. به این معنا که اگر ایران به تعهد 
برجامی اش بازگردد، آنگاه ایالت متحده 
هم به لغو تحریم ها مبادرت خواهد نمود. 
ضمنا با توجه به فریبکاری رژیم ایران 
در برنامه های هسته ای خود، دولت جو 
بایدن باید پیش از تخفیف تحریم های 
به  را  اسالمی  جمهوری  رژیم  ایران، 
شفاف ساختن درباره کلیه فعالیت های 

هسته ای در این کشور وادار نماید. 

=مردم معترض شعارهای 
»مرگ بر وطن فروش«، »ایران 
فروشی نیست«، »می جنگیم، 
پس  را  ایران  می میریم، 
می گیریم«، »تا فسخ قرارداد 
»نیروی  همینجا«،  روز  هر 
حمایت«  حمایت،  انتظامی 
با غیرت، حمایت  »ایرانی  و 

حمایت« سر دادند.
حالی  در  تجمعات  =این 
برگزار شده که فراخوان    هایی 
و  تهران  در  تجمع  برای 
ز  و ر ی  ا بر ن ها  ستا شهر
فروردین  دهم  سه شنبه 
۱۴۰۰ در شبکه های اجتماعی 

منتشر شده است.
= رئیس کمیسیون امنیت 
ملی مجلس شورای اسالمی 
است  قرار  که  کرده  اعالم 
»سند«ی مشابه با روسیه نیز 
»منعقد« کند تا »تحریم های 

بیگانه« خنثی شود!
 ۹ دوشنبه  روز  که  شرایطی  در 
فروردین ۱۴00 در ایران تعطیل رسمی 
بود اما مردم در تهران، کرج و اصفهان 
علیه قرارداد مبهم ۲5 ساله جمهوری 
اسالمی و جمهوری خلق چین تجمعات 

اعتراضی برگزار کردند.
مقامات جمهوری اسالمی سند برنامه 
همکاری جامع جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری خلق چین معروف به »قرارداد 
۲5 ساله ایران و چین« را روز شنبه ۷ 
فروردین ۱۴00 در سفر دو روزه وانگ یی 
وزیر خارجه چین به تهران امضا کردند.

در شرایطی که دو کشور حاضر به 
انتشار جزییات و متن این سند نیستند، 
نگران  ایران  در  مردم  و  کارشناسان 
هستند که جمهوری اسالمی امتیازات 
گسترده ای را به مدت ربع قرن به طرف 
چینی داده باشد به ویژه آنکه مقامات 
با  می کنند  تالش  پنهانکاری  با  رژیم 
بازی کردن با عنوان این متن، بگویند 
و  »سند«  بلکه  نیست  »قرارداد«  که 

»تفاهم نامه« و… است.
عنوان  به  قرارداد  این  از  بسیاری 
و  »وطنفروشی«  نفروشی«،  یرا »ا
می کنند.  یاد  چینی«  »ترکمانچای 
اساسی  قانون  اصل ۱53  مطابق  حتا 

خود جمهوری اسالمی نیز »هر گونه 
قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع 
طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و 
دیگر شئون کشور گردد ممنوع است« 
و مقامات مسئول چه بسا به خاطر دور 
زدن قوانین خود رژیم از این قرارداد با 

عنوان دیگری نام می برند.
در ادامه اعتراضات و نگرانی ها نسبت 
به این قرارداد بعد از ظهر روز دوشنبه نهم 
فروردین ۱۴00 اعتراضاتی در چند شهر 
ایران شکل گرفت. این تجمعات اعتراضی 
دوشنبه  روز  که  انجام شده  حالی  در 
است. بوده  رسمی  تعطیل  ایران  در 

در تهران ده ها نفر در مقابل ساختمان 
مجلس شورای اسالمی تجمع و سپس 
اقدام به راهپیمایی کردند. مردم معترض 
شعارهای »مرگ بر وطن فروش«، »ایران 
فروشی نیست«، »می جنگیم، می میریم، 
ایران را پس می گیریم«، »تا فسخ قرارداد 
انتظامی  »نیروی  همینجا«،  روز  هر 
حمایت، حمایت« و »ایرانی با غیرت، 

حمایت حمایت« سر دادند.
در شهر کرج مرکز استان البرز نیز 
تعدادی از مردم به صورت خودجوش 

در مقابل استانداری تجمع کردند.
ویدئوهای  ز  ا یکی  اساس  بر 
اجتماعی،  در شبکه های  منتشر شده 
اتومبیل های نیروی انتظامی با مأموران 
یگان ویژه به ساختمان استانداری رفته تا 
برای سرکوب اعتراض مردم آماده شوند.

در شهر اصفهان نیز مردم در مقابل 
استانداری تحمع کردند. این تجمعات 
در حالی برگزار شده که فراخوان    هایی 
برای تجمع در تهران و شهرستان ها برای 
فردا، سه شنبه دهم فروردین ۱۴00 ، در 
شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

بر اساس ویدئویی که در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده است در سیندنی 

استرالیا نیز تعدادی از ایرانیان در مقابل 
کنسولگری چین تجمع کرده و خواستار 

لغو این قرارداد شدند.
این  به  ایران  در  مردم  حساسیت 
قرارداد گسترده تجاری، نظامی و امنیتی 
در شرایطی افزایش یافته که رضا زبیب 
دستیار محمدجواد ظریف در امور آسیا 
این سند  که  کرده  اعالم  اقیانوسیه  و 
همکاری ماهیت قرارداد یا موافقتنامه 
ندارد و در نتیجه الزام قانونی برای انتشار 

متن آن وجود ندارد!
مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس شورای اسالمی نیز 
با اشاره به اینکه وزیر خارجه به مجلس 
تا  شد  خواهد  دعوت  اسالمی  شورای 
در صحن عمومی یا کمیسیون مربوطه 
توضیح  چین  و  ایران  »سند«  درباره 
به  اسالمی  جمهوری  که  گفت  دهد 
دنبال قراردادی مشابه با کشور روسیه 
نیز هست! وی گفت »جمهوری اسالمی 
ایران عالوه بر چین، به دنبال آن است 
که با روسیه هم سندهای درازمدت و 
راهبردی منعقد کند که هم تعامالت 
اقتصادی دوجانبه را تقویت می کند و هم 
در زمینه فعالیت های مشترک می تواند 

راهگشا باشد.«
دنبال  به  »ما  که  افزوده  ذوالنوری 
دو  تعامالت  و  مشترک  همکاری های 
سویه با این کشورها در زمینه خدمات 
ریلی، جاده ای، پاالیشگاه، پتروشیمی، 
خودروسازی، نفت، گاز، بنزین، محیط 
دانش بنیان  شرکت های  و  زیست 
هستیم چرا که می تواند در خنثی سازی 
تحریم های بیگانه نقش بسیار مؤثری 
داشته باشد.« ادعای او در »خنثی سازی 
تحریم های بیگانه« در حالیست که گویا 
کشورهای  اسالمی  جمهوری  نظر  از 

روسیه و چین »بیگانه« نیستند!

اعتراضات مردم علیه ایرانفروشی و قرارداد ۲۵ ساله 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین

پاسدار سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه »خاتم االنبیاء« سپاه و
 مشاور فعلی حسین سالمی فرمانده کل سپاه

میان  امضاشده  =»سند 
روش های  نه  و چین،  ایران 
اجرایی دارد و نه هدف های 
تفاهم نامه ای  تنها  مشخص. 
است بدون محتوا و با مشتی 

خیاالت!«
قطعا شمار کسانی که اعتقاد دارند 
و  بیست  همکاری های  قرارداد  سند 
پنج ساله میان جمهوری اسالمی ایران 
و جمهوری خلق چین خیلی بیشتر از 
آنچه محتوای مفید و سازنده ای برای 
ایران داشته باشد و اهداف تبلیغاتی را 
دنبال می کند و به قول معروف هیاهویی 
نیست. کم  است،  هیچ  برای  بسیار 

درواقع از مزایای اصلی این سند این 
است که جمهوری اسالمی می خواهد 
به آمریکا نشان دهد چین که قدرت 
دوم اقتصادی و نظامی دنیاست از این 
این  به  پس همراه و مراقب ماست و 
ترتیب آنقدرها هم دست و بال ما بسته 
نیست که مجبور باشیم منت شما را 
بکشیم و به شرایط شما تن در دهیم. 
به همین دلیل هم جزئیات این سند 
اعالم نشده است.گفته می شود اصوال 
سفر وزیر خارجه چین به چند کشور 
منطقه که ایران هم یکی از آنهاست، 
طرح حکومت پکن برای اظهار وجود 

و حضور بیشتر در منطقه بوده است.
گفتنی است که از چند هفته قبل 
چین  خارجه  وزیر  یی  وانگ  سفر  از 

هیاهوی بسیار 
برای هیچ؟!

مجمع  عضو  صدر  محمد  تهران،  به 
معدود  از  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
اعضای بدون ریش این مجمع گفته بود: 
امضای قرارداد ۲5 ساله با چین بدون 
عضویت ایران در پیمان گروه ویژه اقدام 
ندارد. اجرایی  خاصیت   FATF مالی 

الکروا،  فرانسوی  روزنامه  نوشته  به 
قرارداد ۲5 ساله رژیم کمونیست چین 
و رژیم اسالمی ایران »مشتی خیاالت« 
و »سندی بدون محتوا« است که تنها 
اهمیت آن شاید محکم کردن موقعیت 
علی خامنه ای و همکاران و طرفداران 
او در قدرت باشد که در برابر جناح به 
اصطالح طرفدار غرب از سیاست های 
و  می کنند  حمایت  شرق  به  تمایل 
سند  این  با  که  است  این  آنها  هدف 
از  فقیه  رژیم والیت  وانمود کنند که 
فشارهای  از  ناشی  دیپلماتیک  انزوای 

ایاالت متحده خارج شده است.
نشریه دالکروا یادآور شده: تا دلتان 
بخواهد در مورد این سند داستان های 
غیرواقعی و فانتزی سر هم شده است. 
راهنمای  نقشه  را  آن  ایران  رژیم  اما 
کامل نامیده و ادعا کرده که در برگیرنده 
فصل های سیاسی، راهبردی، اقتصادی و 
همکاری های بیست و پنج ساله میان دو 
کشور است.به نوشته دالکراوا، مثال قبل 
از این اعالم شده بود چین تصمیم دارد 
به موجب این قرارداد بین ۴00 تا ۶00 
میلیارد دالر در زیرساخت ها، ارتباطات 
سرمایه گذاری  ایران  نقل  و  حمل  و 
برای  را  خود  نظامی  نیروهای  و  کند 
در  اقتصادی  طرح های  از  حفاظت 
ایران مستقر نماید. در حالی که چنین 
مواردی در سند امضا شده، وجود ندارد.

دالکروا از قول مورخ آمریکایی بیل 
فیگرروا که اثری درباره روابط ایران و 
چین نوشته، نقل کرده: توافق امضاشده 

بین تهران و پکن نه روش های اجرایی 
دارد، نه هدف های قابل تشخیص یا حتی 
برنامه مشخص. بلکه این سند خواستار 
تقویت  طریق  از  مبهم  همکاری  یک 
زمینه هاست.  از  تعدادی  در  تماس ها 
ایران  رژیم  می رود  گمان  بنابراین 
یک  تصویر  طریق  این  از  دارد  سعی 
به نمایش  از خود  حکومت پر قدرت 
بگذارد تا از انزوای دیپلماتیک ناشی از 
فشارها و تحریم های آمریکا خارج شود.

ین روزنامه در پایان اضافه کرده: البته 
چین مدتی است در اندیشه راه اندازی 
طرح  به  موسوم  اقتصادی  طرح  یک 
»راه ابریشم« است که هدف آن متصل 
نمودن اقتصاد آن کشور به نقاط دیگر 
جهان است.این در حالیست که متن 
کامل این قرارداد یا سند و یا تفاهم نامه 
نه به فارسی و نه به انگلیسی تا کنون 
علی  تازگی  به  و  است  نشده  منتشر 
ربیعی سخنگوی دولت اعالم کرد که 
بنا به »مصلحت هایی« دولت چین از 
جمهوری اسالمی خواسته است تا متن 

کامل آن منتشر نشود!
که   ،۱3۹۹ پارسال،  تابستان 
اعتراضات و واکنش های منفی نسبت 
به این قرارداد گسترش یافته بود، »اویل 
پرایس« در یک گزارش مفصل به موارد 
درزیافته این سند یا قرارداد پرداخت. 
خود وزارت خارجه نیز همان زمان در 
پاسخ به واکنش های منفی یک متن ۱8 
صفحه ای ظاهرا به بیرون »درز« داد که 
سخنگوی دولت در سخنان اخیر خود از 
آن به عنوان »گزارش برگ« نام می برد 
یکسری  درباره  کلی گویی  فقط  ولی 
تفاهمات است و همین که بطور رسمی 
اعالم شده بنا به »مصلحت چین« متن 
اصلی و جزئیات آن منتشر نمی شود، 
است. شک برانگیز  خود  خودی  به 
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

بنگر چگونه مست تر از ارغوان شدم.

بنگر چگونه جامه َدران ُو جوان شدم.
نوروز با ترانه ی لبریز آمده ست.

فرخنده تر ز خنده ی گلریز آمده ست.
با هفت سیِن تازه، بیارا دل مرا.

بیدار کن طبیعِت در خواب رفته را.
شعِر دل من ست که سرمسِت »سیِن« توست.

سیب ست. سیب. سیب
ازهر طرف، ترانه ُسرای دلم شده ست.

ای سرخ تر ز صحبِت سبزینه ی انار!
ای »سیِن« بیقرار!

در هفت سیِن امسال
نام ترا کنار دلم

بگذار! 

در ستایش بالهت:ای »سیِن« بیقرار  !ای »سیِن« بیقرار  !
 دیدگاهی بر فیلم نامه ی »شنای پروانه«

کار  محل  از  فیلمی   =
پروانه در هنگام کار )آموزش 
و  گرفته  کودکان(  به  شنا 
شوهرش  می شود.  پخش 
هاشم به همراه دوستانش از 
این موضوع خبردار شده و 
به استخری که پروانه در آن 
کار می کرده حمله می کند...

=هیوالی روایت پیدا نشد 
داستان  احمِق  که  زمانی  تا 
شود.  فاش  او  همزاِد  یعنی 
دو  حجت  و  هاشم  یعنی 
هویت  و  سکه اند  یک  روی 
نمی شود  فاش  اصلی شان 
تا  عبارتی  به  هم.  با  مگر 
روایت  احمِق  که  زمانی 
نفهمد در تمام عمرش احمق 
بوده، غوِل بزرگ را نمی توان 

یافت.
اکراِن  از  فیلم  این  =اگر 
یا  و  شود  برداشته  عمومی 
نمایش  شبکه ی  به  حتی 
خانگی نیاید، تعجبی ندارد. 
نمایش  را  جامعه ای  فیلم 
می دهد که عناصر آن دست 
در  تا  می زنند  کاری  هر  به 
اجتماِع تهوع آورشان احراز 
کاری  تنها  و  کنند.  هویت 
برمی آید  دست شان  از  که 
خود  همنوع  کردن  قربانی 

است.
نکته ی   - جاوید  محمودی  میالد 
عمومِی فیلم نامه ی »شنای پروانه« را در 
ابتدا بطور فریبنده ای می توان ستایشی 
بر پدیده ی اراذل و اوباش یا به عبارتی 

گردن کلفتی دانست.
هیوالهایی  محصولش  که  پدیده ای 
درماندگی  زمان  در  که  بیچاره اند 
بطوری  می شوند  رفتاری  استحاله ی 
که هیچکس را نمی شناسند و هیچ چیز 
یا  رگه  دو  هیوالهایی  نمی بینند.  را 
موجوداتی که حاصل ترکیِب انسان با 
ناانسان هستند۱. این نوع از هیوالها در 
هر زمان ِخردشان فعالیتی ندارد، و در 
زمانی معلوم گوش شان به شدت ناشنوا 
می شود و چشم شان به غایت نابینا. در 
نگاه اول آنچه را که زیادی مهم می بینند 
چیزی جز ناموس۲ نیست. ستایش و 
پرگویی از این پدیده ی نوین در دهه ی 
و  فیلم سازان  توسط  تکرار  به  اخیر 
مجموعه سازان شبکه ی نمایش خانگی 
با دیدگاه هایی کمابیش نامتفاوت نمایش 
داده شده اند. شخصیت هایی که بدن های 
اکثر  و  دارند  پُرپشتی  و ریش  ورزیده 
نقش هایشان را میالد کی مرام )هر چند 
تقدس  البته  می کند.  بازی  ولی(  بد 
این تیپ هیوالها در سینمای قبل از 
تیپ  از  شده.  دیده  بسیار  نیز  انقالب 
محبوب اجتماعی اش که نماِد اصلی اش 
نامحبوبش که معموال  تا  بوده  فردین 
حسین گیل یا جالل پیشوائیان نمایش 
می دادند. هیوالهایی که پدیده ی ضد 
عقالنیِت ایرانی را در ماتریس تاریخ به 
خوبی بازنمایی کرده اند. اما اینبار قضیه 

فرق می کند.
هنگام  در  پروانه  کار  محل  از  فیلمی 
گرفته  کودکان(  به  شنا  )آموزش  کار 
به  هاشم  شوهرش  می شود.  پخش  و 
همراه دوستانش از این موضوع خبردار 
شده و به استخری که پروانه در آن کار 
می کرده حمله می کند. پروانه پیش از 
رویارویی با هاشم از برادر کوچک هاشم 
یعنی حجت مدد می جوید. پروانه با علم 
بر اینکه هاشم بی ِخردی خواهد کرد، با 
کردن  آرام  برای  وجود هشدار حجت 
حرکات  از  جلوگیری  قصد  همسرش 
نسنجیده و جنون آمیز او را می کند. غافل 
از اینکه پروانه قبل از ارائه ی هر توضیحی 
با چند ضربه ی هاشم بر سرش می میرد.

ن  گما به  که  شم  ها عمل  ین  ا
شخصیت های فیلم نامه حاکی از جنون 
را  بهانه  این  دادگاه  ولیکن  بوده  آنی 
نمی پذیرد، خانواده ها را دو چندان عزادار 
می کند. عروس خانواده کشته شده و 

پسر خانواده به دلیل قتل عمد در انتظار 
چوبه ی دار است. درماندگِی خانواده در 
پالن فوق العاده ای که از بیرون پنجره ی 
پذیرایِی خانه گرفته می شود اهالی خانه 
را دور سفره ای نشان می دهد و خانه 
که گویی برق قطع است )اشاره به نبوِد 
روشنایِی امید( با چراغ گازی روشن شده 
فاصله ی  که  پنجره ای  نرده های  نیز  و 
طول  در  )که  را  شخصیت ها  میان 
فیلم نامه تصریح می شود( درشت نمایی 

می کند، بازنمایی می شود.
هاشم که از کودکی مرید و هم پیاله ی 
دایی اش از گردن کلفت های نسل قبلی 
بوده و به تبع او به این راه کشانده شده 
خودساخته  گردن کلفتی ست  است 
)فیلم نامه به تکرار توضیح می دهد( که 
رابط  بدون  یعنی  تصادفی  صورت  به 
مافیایی و بی آنکه به جایی وصل باشد، 
مسکرات  پخش  مرکز  چند  مدیریت 
و نیز قمارخانه را عهده دار است. آنچه 
فیلم نامه  شخصیت های  توضیحات  از 
پیداست این است که هاشم در خانواده 
نیز نقش مهمی را ایفا می کند. هاشم 
پسر بزرگ خانواده است ولی فقط این 
از باالی هاشم  نیست. عملکرد و نگاهِ 
به افراد خانواده بیشتر شبیه آقا باالسر 
و نان آور و درنتیجه پادشاه و حکمران 
نمادین  پدرِ  همان  هاشم  گویا  است، 
مادر  بی اماِن  است. ضجه های  خانواده 
قبل از هرگونه حکم دادگاه و نیز گالیه 
و متلک هایش مبنی بر بی کنشِی پدِر 

واقعی، مؤید این موضوع است.
فیلم نامه  ابتدای  در  که  دیگر  نکته ای 
کمی ممکن است مستور بماند، شیوه ی 
زندگی اقتصادِی پروانه است. در محله و 
فرهنگی که پروانه در آن زندگی می کند 
متاهل کمی  زن  برای  استخر  در  کار 
ناجور به نظر می رسد. آنهم زِن هاشم 
که ناموس همه چیزش است. وصله ی 
در  فرزند  فقدان  همان  روایت  ناجور 
برای  که  فرهنگی  است.  فرهنگ  این 
در خانه نگه داشتن و انقیاد زنان هیچ 
بهانه ی خوبی جز  تولید بچه ندارد. اما 
۱۷ ادامه در صفحهاین فرزند کجاست؟ اگر اشکال از پروانه 

تخریب »شهیاد« پس از شلیک توپ های ارتش؛ 
مدیر اجرایی برج »آزادی«: با ما هماهنگ نشد، بی خبر بودیم!

=ترک های برج شهیاد در 
کامال  بنا  این  باالیی  بخش 
قابل مشاهده است و دقیقا 
در امتداد محلی که توپ ها 
مستقر شده بودند قرار دارد.
=مراسم »توپ در کردن« 
هنگام تحویل سال دست کم 
بوده.  رایج  قاجار  زمان  از 
این  نیز  انقالب  از  پیش 
مراسم بطور سنتی در برخی 
شهرها انجام می شد و مردم 
صدای شلیک توپ را که از 
پادگان ها به گوش می رسید 
جدید  سال  شروع  آیین  با 
جمهوری  می زدند.  پیوند 
اسالمی اما این را نیز بر اساس 
تبلیغاتی  و  نظامی  سرشت 
قدرت نمایی  نمایش  با  خود 
طبق  و  گرفته  عوضی 
این  با  نیز  تخریبی  معمول 
کار به یادگار گذاشته است!
سال  در  شهیاد  =برج 
توسط  خورشیدی   ۱3۴9
حسین امانت معمار معروف 
ایران ساخته شد و در طول 
از  انقالب  از  پس  سال   ۴۲
اسالمی  جمهوری  سوی 
بنای  این  تا  شد  تالش 
عمومی  اذهان  از  شاخص 
مردم به عنوان نماد پایتخت 
پاک  پهلوی  دوران  از  ایران 
»برج  چون  بناهایی  و  شود 

میالد« بجای آن بنشیند.
شلیک پیاپی 8 عدد توپ مشقی پای 
توسط  تهران  )شهیاد(  »آزادی«  برج 
لشکر ۲3 نیروی زمینی و دژبان کل 
تهران  شهرداری  همکاری  با  ارتش 
سازه  این  بیشتر  خوردن   ترک  باعث 
مدیر  است.  شده  فرهنگی  و  تاریخی 
اجرایی این مجموعه می گوید، حتا به 
آنان اطالع هم داده نشده که چنین 

برنامه ای قرار است اجرا شود!
پای  مشقی  توپ   8 پیاپی  شلیک 
در  )شهیاد(  »آزادی«  تاریخی  برج 
توسط   ۱۴00 سال  تحویل  لحظه 
لشکر ۲3 نیروی زمینی و دژبان کل 
ارتش در همکاری با شهرداری تهران 
باعث ترک خوردگی های جدید و قابل 
مشاهده در بدنه ی این سازه ی تاریخی 

و فرهنگی و نماد پایتخت شده است.
از شهرداری  تا کنون هیچ  مسئولی 
و  فرهنگی  میراث  وزارت  و  تهران 
گردشگری توضیح یا واکنشی به خسارات 
وارد شده نشان نداده اند. گفته شده که 
کارشناسان میراث فرهنگی برای بررسی 
مجموعه  از  احتمالی  خسارات های 
بازدید نکرده اند و مشخص نیست که 
آیا برای توپ  در کردن، آنهم 8 عدد، 
در حریم بنای تاریخی که جزو میراث 
میراث  از  به شمار می رود،  ایران  ملی 

فرهنگی استعالمی گرفته شده  یا نه.
دعوت  خبرنگاران  از  برج  مسئوالن 
شلیک  از  پس  را  بنا  این  تا  کرده اند 
کردن این توپ ها بازدید کنند. گزارش  
از  ایسنا  تصاویر خبرگزاری  و  میدانی 
وضعیت برج »آزادی« نشان می دهد، 
در  ارتش  توپ های  شلیک  ارتعاشات 
به  که  برج  آخر  طبقه  باالیی،  بخش 
قابل  ترک های  می شود،  منتهی  بام 

مشاهده ای را به وجود آورده است.
دلیل  به  سال هاست  »شهیاد«  برج 
میراث  مسئوالن  بی توجهی های 
رطوبت  تهران،  شهرداری  و  فرهنگی 
و نم زده که ذره ذره این بنا را رو به 
از  جدی  خسارات  و  برده  تخریب 
ایجاد  بسیار  ترک خوردگی های  جمله 
اما شلیک توپ ها،  اکنون  کرده است. 
ترک خوردگی های جدیدی ایجاد کرده 
که در حاشیه پنجره های ضلع غربی، 
مستقر  توپ ها  که  محلی  امتداد  در 
شده بودند، قابل مشاهده است.آنگونه 
که راهنمای طبقه آخر برج گفته، این 
ترک  خوردگی ها جدید هستند و احتمال 
توپ ها  شلیک  ارتعاشات  اثر  بر  دارد 
ایجاد شده باشد و تقریبا در اطراف سه 
پنجره میانی به وضوح قابل مشاهده اند.

برج  اجرایی  مدیر  خاکباز  حمید 
»آزادی« )شهیاد( به ایسنا گفته است: 
»همانطور که می دانید در لحظه تحویل 
آزادی  برج  سال مراسمی در محوطه 
برگزار و شلیک توپ انجام شد. اما برای 
اجرای این مراسم هیچگونه هماهنگی 
با مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و 
بنیاد رودکی )مسئول برج آزادی( انجام 
نشده بود و ما اساسا از موضوع بی اطالع 
بودیم.«به گفته ی مسئوالن این برج، 
 ۹۹ اسفندماه   30 روز  مجموعه  این 
بنا  داخل  هیچکس  و  بوده  تعطیل 

حضور نداشته است.
در  »توپ  مراسم  که  است  گفتنی 
کردن« هنگام تحویل سال پیشینه ی 
از  دست کم  و  دارد  ایران  در  تاریخی 
زمان قاجار رایج بوده و در شرایطی که 
امکانات خبری وجود نداشت، با صدای 
شلیک توپ، مردم مطلع می شدند که 
بر اساس اعالم ستاره شناسان، سال نو 
تحویل شده است. پیش از انقالب نیز 
این مراسم بطور سنتی در شهرهایی 
که امکانش وجود داشت، انجام می شد 

و هیچ حالت نمایشی نداشت بلکه مردم 
صدای شلیک توپ را که از پادگان ها 
به گوش می رسید با آیین شروع سال 
جدید پیوند می زدند. جمهوری اسالمی 
اما این را نیز بر اساس سرشت نظامی 
و تبلیغاتی خود با نمایش قدرت نمایی 
عوضی گرفته و طبق معمول تخریبی 

نیز با این کار به یادگار گذاشته است!
 ۱3۴۹ سال  در  شهیاد  برج 
امانت  حسین  توسط  خورشیدی 
معمار معروف ایران ساخته شد و در 
طول ۴۲ سال پس از انقالب از سوی 
این  تا  شد  تالش  اسالمی  جمهوری 
اذهان عمومی مردم  از  بنای شاخص 
به عنوان نماد پایتخت ایران از دوران 
پهلوی پاک شود و بناهایی چون »برج 
جمهوری  بنشیند.  آن  بجای  میالد« 
اسالمی با بی توجهی و عدم رسیدگی 
باعث شد تا صدمات غیرقابل جبرانی 
انقالب  از  پس  که  »شهیاد«  برج  به 
و  شود  وارد  نامیدند  »آزادی«  را  آن 
حتا رطوبت به چنان مشکلی در این 
بنا تبدیل شود که مدیران شهرداری 
بازسازی آن را دست به دست می کنند!

مرمت  و  بازسازی  هرچند 
غیراستاندارد و سطحی نیز خود عامل 
است.  شده   بنا  این  شدید  تخریب 
چندی پیش رطوبت ناشی از تعویض 
غیراستاندارد کاشی های میدان شهیاد 

به زیرزمین این بنا رسید.
ایراِن مدرن و  از  برج شهیاد نمادی 
ساله   ۲500 جشن های  از  یادبودی 
از  یکی  میانه  در  ایران  شاهنشاهی 
نام  به  تهران  غرب  اصلی  میدان های 
»میدان شهیاد« قرار گرفته که دروازه 
نیز  غرب  سوی  از  پایتخت  ورودی 
فاخر  بنای  این  در  می رود.  شمار  به 
تلفیقی از معماری هخامنشی، معماری 
ساسانی و هنر ایرانی به کار گرفته شده 
است. در محوطه زیرین برج، چندین 
تاالر نمایش، نگارخانه، کتابخانه و موزه 
یک  عنوان  به  می تواند  که  دارد  قرار 
جاذبه ی توریستی محلی برای کسب 
درآمد جهت نگهداری آن تبدیل شود.

با وجود ۴ دهه بی توجهی و تالش 
نظرسنجی  در  برای حذف »شهیاد«، 
مردم  درصد   53 ایسپا،   ۱3۹8 سال 
نماد  همچنان  را  »شهیاد«  پایتخت 

پایتخت دانسته اند.

برج »آزادی«)شهیاد( در پی موج و ارتعاشات شلیک توپ ها به ویژه در 
قسمت  های باالیی ترک برداشته است

اشاره  بدان  فیلم نامه  در  حتما  می بود 
می شد ولی نشده است، پس اشکال کار 
در هاشم است. در فیلم های غربی به  
دلیل کم بودن و یا نبودن سانسور در 
پالن های جنسی، ناتوانِی جنسی واضح تر 
بازنمایی می شود. اما به دالیلی این پدیده 
در سینمای ایران فقط از طریق نبود 
داده می شود.  نشان  فرزند در خانواده 
چاره ای نیست. بله هاشم ناتواِن جنسی 
است و با اینکه از جرأت و قدرت اجتماِع 
خشمگین چیزی کم ندارد ولی یکجای 
کار که همان نیروی جنسی مردانه اش 
است، می لنگد. به عبارت دیگر ناتوانی 
در نمایش امر جنسی است که از هاشم 
هیوال می سازد. پس فیلم نامه اینجا نیز 
تنه ای به نظریه ی فروید در باب »امر 
غریب«3 می زند که »هیوال همان تجسد 

امیال سرکوب شده است.«۴
اما پس از مرگ پروانه کسی که بیش از 
همه در خانواده ی هاشم، داغداری اش 
حجت  است،  غیرعادی تر  و  نمایان تر 
است. این مراسم ماتم حجت که بیشتر 
در خلوت خودش اجرا می شود و اولین 
بار در پالن زیبای حیاط خانه با حرکت 
لباس های  میان  در  دوربین  عمودی 
آویزان و به نظر زنانه بازنمایی می شود، 
گویی بیشتر برای ُخسراِن پروانه است تا 
از دست دادِن هاشم. ماتمی که همسرش 
نیست. بی خبر  آن  از  نیز  )افسانه( 

بنا بر رسم ناخوشایند سینمای متأخر 
ایران، رضایت گرفتن از خانواده ی مقتول 
بر  بنا  باز هم  و  است.  بعدی  مرحله ی 
رضایت  داغدار  خانواده ی  رسم،  همان 
بده نیستند. اما پدر پروانه با وجود فضای 
ُحزن آلود غِم از دست دادن فرزند، عقلش 
از کار نیافتاده و به شرط یافتن کسی که 
تمام این نقشه ی شوم را کشیده است، 
حاضر است رضایت دهد. و سرنخی به 
حجت می دهد که گویا اولین بار این فیلم 
از سیم کارت شخصی به نام »رضا زارع« از 
مفنگی های کارتن خواِب شهر پخش شده 
است. اینجاست که نخستین فقداِن روایت 
اتفاق می افتد و روند فیلم نامه را به حالت 

تعلیِق عرف درمی آورد.

)رضا مقصدی(
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اداره کننده  =مقام های 
کانال سوئز اعالم کردند که با 
انجام عملیات موفقیت آمیز 
باربری  کشتی  ساختن  رها 
به گل نشسته در این کانال، 
باز شده  آمد  و  رفت  مسیر 

است.
اعالم  از  پس  =ساعاتی 
خبر حرکت کشتی شرکت 
نفت که  قیمت  »اِِور گرین« 
پیشتر به دلیل مسدود شدن 
یافته  افزایش  سوئز  کانال 
بود، بیش از دو درصد سقوط 

کرد. 
از  که  گرین«  »اِِور  شرکت  کشتی 
سه شنبه هفته گذشته در کانال سوئز به 
گل نشسته بود، سرانجام پس از حدود 
مرور  و  عبور  و  جابجا شد  هفته  یک 
کشتی ها در این کانال از سر گرفته شد.

بامداد دوشنبه ۲۹ مارس ۲0۲۱ برابر 
ِگل  به  کشتی   ۱۴00 فروردین   ۹ با 
پس  سرانجام  گرین«  »اِِور  نشسته 
 ۱0 مشارکت  و  روزه  تالاش شش  از 

یدک کش از جای خود حرکت کرد.
مقام های اداره کننده کانال سوئز اعالم 
کردند که با انجام عملیات موفقیت آمیز 
رها ساختن کشتی باربری به گل نشسته 
باز  سوئز  کانال  مسیر  کانال،  این  در 

شده است.
این کشتی باربری به طول ۴00 متر و 
عرض ۶0 متر حامل  صدها کانتینتر 
با مجموع وزن ۲۲0 هزار تُن است و 
در ورودی کانال سوئز از سمت دریای 
سرخ به گل نشست. این بخش کانال 
سوئز باریک ترین بخش کانال به شمار 
می رود و رفت  و آمد کشتی ها در آنجا 
یکطرفه است.در پی عملیات چند روزه 
جهت رها ساختن این کشتی غول پیکر، 
جابجا  متر  صد  کشتی  عقب  قسمت 
کنار کشتی  در  و حاال مسیری  شده 

برای رفت و آمد باز شده است.
عملیات  رش  گزا ین  ا ساس  ا بر 
بامداد  سوئز  کانال  در  گودبرداری 
دوشنبه نتیجه داد و قسمتی از کشتی 

کانال سوئز باز شد؛ 
کشتی »اِِور گرین« حرکت کرد

باربری »اِِور گرین« پس از حدود یک 
هفته تالش با کمک ۱0 یدک کش از 

گل خارج شد.
ظهر  از  پیش  تا  گزارش ها  اساس  بر 
کشتی  این  مارس،   ۲۹ دوشنبه  روز 
از کانال به حرکت  هنوز برای خروج 
در نیامده اما با حرکت دادن آن، مسیر 
برای عبور و مرور کشتی  ها و نفتکش ها 

باز شده است.
که  دادند  خبر  نیز  مصر  رسانه های 
ارتفاع  حداکثر  به  آب  سطح  افزایش 
 ۱۱:30 ساعت  از  که  روز  در  خود 
صبح آغاز می شود این امکان را فراهم 
می کند که مسیر کشتی بطور متوسط 
به میانه مسیر حمل و نقل در کانال 

سوئز تغییر یابد.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که 
تیم عملیات رها ساختن کشتی با سبک 
کردن بخشی از بار کشتی موفق شدند 
آن را تکان دهند. مقامات مسئول در 
از  پیش  کشتی  می گویند  مورد  این 
بررسی  برای  آزاد  حرکت در آب های 
احتمالی  آسیب های  مورد  در  بیشتر 

مورد معاینه فنی قرار خواهد گرفت.
بطور میانگین ۱۲ درصد تجارت دریایی 
جهان از طریق کانال ۱۹3 کیلومتری 
سوئز انجام می شود. این کانال دریای 
مدیترانه را به دریای سرخ وصل کرده 
و به این ترتیب مسیر آسیا به اروپا را 

کوتاه تر می کند.
شمار کشتی هایی که به دلیل مسدود 
شدن کانال سوئز از شامگاه سه شنبه 
۲3 مارس تا بامداد دوشنبه ۲۹ مارس 
در دو سوی کانال سوئز معطل مانده 
بودند بیش از 300 کشتی، نفتکش و 

لنج اعالم شده است.
ساعاتی پس از اعالم خبر حرکت کشتی 
»اِِور گرین« قیمت نفت در معامالت 
بامدادی روز دوشنبه بازار جهانی بیش 

از دو درصد سقوط کرد.
طی روزهای گذشته و با بسته شدن 
کانال سوئز و عدم امکان جابجایی نفت 
از آسیا به اروپا قیمت جهانی نفت با 
افزایش روبرو شده بود. در صورت بسته 
ماندن کانال سوئز سوخت رسانی به اروپا 
با بحران روبرو می شد و همین موضوع 

سبب افزایش قیمت نفت شده بود.
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ادامه دارد

نکته ای که به نظرم رسید این بود 
که اصوال مردمان ثروتمند به دستگاه 
حاکم و دولت اطمینان ندارند و در 
مرحلۀ اول سعی می کنند تا جایی 
که ممکن است ثروتشان را از ترس 
پرداخت مالیات و تجاوز مأمورین، از 
دید دولت پنهان نگهدارند و در ثانی، 
هرگاه قصد عمل خیری داشته باشند 
به علت عدم اعتماد به مأمورین دولت، 
پول خودشان را به دست آنها نخواهند 
سپرد که کار خیری انجام دهند زیرا 
تجربه به آنها نشان داده است که بارها 
اتفاق افتاده که کار مفیدی با همکاری 
مقامات دولتی و با نّیت خیر توسط 
مأمورین صالح دولتی شروع شده ولی 
نتیجه رسیدن آن طرح،  به  از  قبل 
به علت تغییر و تبدیل مقامات مربوطه، 
کار به اتمام نرسیده و یا با مشکالت 
عدیده  برخورد کرده است. بنابراین، 
از بابت شرکت ثروتمندان در کارهای 
نیکوکاری و خدمات اجتماعی سّدی 
وجود داشت که باید به نحوی آن را از 
میان برداشت تا بتوان این نیروی عظیم 
را که بطور بالقوه در ایران وجود داشت 
به یک نیروی فعال مفید تبدیل کرد. 
بنابراین، حل این مسأله در دو موضوع 
نگرانی  رفع  یکی  می شد؛  خالصه 
ثروتمندان نیکوکار، دوم هدایت آنها 
به طرف اجرای طرحهای مفیدی که 
مورد نیاز جامعۀ امروزی ایران باشد. 
برای  رفع نگرانی نیکوکاران، به نظرم 
رسید که ما به جای این که طبق رویۀ 
گذشته آنها را به کارهای خیر تشویق 
کرده و بخواهیم که امکاناتی در اختیار 
ما بگذارند که آن کارها را انجام دهیم، 
به کلی صورت مسأله را تغییر داده و به 
آنها پیشنهاد کنیم در صورتی که مایل 
باشند طرح مفیدی را اجرا کنند ما به 
کمک آنها خواهیم شتافت و با امکاناتی 
برطرف  را  آنها  داریم، مشکالت  که 
هزینه های  کلیه  و  خواهیم ساخت 
مربوط به رفع این مشکالت را تقبل 
خواهیم کرد و آنها می توانند تحت نظر 
خودشان کاری را که می خواهند انجام 
دهند و الزم نخواهد بود که دیناری به 
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی 
بپردازند. به عنوان مثال اگر خواستند 
وسیله  ما  کنند،  بنا  را  بیمارستانی 
و  دولتی  اراضی  از  که  خواهیم شد 
یا شهرداری ها زمین الزم در اختیار 
هزینۀ طراحی  و  آنها گذاشته شود 
بیمارستان و نظارت بر ساختمان را هم 
سازمان تأمین کند و کلیۀ پرداختهای 
مربوط به ساختمان بیمارستان نیز 
تحت نظر خودشان انجام  شود. نظر 
من این بود که از این طریق ما بتوانیم 
کسانی را تشویق کنیم که از قالب 
کارهای سنتی خیریه خارج شده و 
در کارهای عام المنفعه بزرگ شرکت 
کنند و شروع این حرکت باعث شود 
که اعتماد دیگران جلب شده و ترس 
آنها از دست زدن به این گونه کارها 
بریزد و عدۀ زیادی در این نوع کارها 
شرکت کنند.در اولین فرصت، موضوع 
را به عرض واالحضرت اشرف رساندم 
و سعی کردم موافقت ایشان را برای 
ایشان  کنم.  جلب  کار  این  شروع 
گفتند بهتر است موضوع در جلسه ای 
با حضور عده ای از آقایان وزرا و رجالی 
که مورد توجهشان بودند، مطرح شده 
و نظر آنها خواسته شود. به دنبال این 
تصمیم، جلسه ای با شرکت حدود ده 
نفر از افرادی که بیشتر اوقات مورد 
مشورت قرار می گرفتند تشکیل شد 
نیز  شاهنشاهی  سازمان  از طرف  و 
آقایان دکتر کاسمی و پرتو اعظم مرا 

همراهی کردند.
توضیحاتی  و  مطلب  بیان  از  پس 
آقایان  به اطالع  مفصل  به طور  که 
رسید جملگی لزوم تشویق مردم و 
بخش خصوصی را به انجام کارهای 
عام المنفعه و نیکوکاری مورد تأیید 
قرار دادند ولی بدون استثنا راه حل 
پیشنهادی دربارۀ به ثمر رسیدن کار 
را غیر عملی دانسته و آن را رد کردند 
و یکی از آقایان وزرا که تجربۀ زیادی 
در بخش خصوصی داشت اظهار کرد 
که تنها راه حل عملی برای وارد کردن 
بخش خصوصی به کارهای عام المنفعه 
این است که به آنها تکلیف شود که چه 
کاری باید انجام دهند واالّ نتیجه ای 
نحوۀ  این  البته  نخواهد شد.  گرفته 
عمل با رویه ای که مورد نظر من بود 
یکصد و هشتاد درجه اختالف داشت 
چون معتقد بودم که کار خیر باید از 
صمیم قلب و با دل و جان انجام شود 
و به محض این که مسألۀ فشار سیاسی 
و تکلیف کردن یک موضوع به میان آید 
کلیه جنبه های عاطفی و انسانی کار را 
نفی کرده و باعث دلسردی طرف مقابل 

خواهد شد و به محض این که خبر وجود 
چنین رویه ای به گوش دیگران برسد، 
نه تنها نتیجۀ مفیدی از این اقدام به دست 
نخواهد آمد، بلکه ممکن است سالها طول 
بکشد تا عوارض جنبی آن برطرف گردد.

از آنجایی که به موفقیت طرحی که 
از  داشتم  ایمان  بودم  کرده  پیشنهاد 
واالحضرت اشرف تقاضا کردم موافقت 
کنند به مسؤولیت شخص من، این طرح 
به مدت شش ماه به مرحلۀ اجرا درآید و 
چنانچه موفقیتی به دست نیاید به آن 
مورد  پیشنهاد  این  شود.  داده  خاتمه 
تصویب قرار گرفت و از روز بعد مقدمات 
اجرای آن شروع شد.در مرحلۀ اول آقای 
ابوالقاسم پرتو اعظم  به عنوان مجری و 
و  گردید  انتخاب  طرح  این  سرپرست 
به  مربوط  پیشنهادات  ایشان  با کمک 
در  را که سازمان می تواند  کمک هایی 
اختیار نیکوکاران بگذارد مانندکمک های 
حقوقی برای تدوین اساسنامۀ بنیادهای 
نیکوکاری، کمک دربارۀ به ثبت رساندن 
از  زمین  گرفتن  مؤسسات،  گونه  این 
تأمین  شهرداری ها،  و  دولتی  اراضی 
هزینه های مربوط به مهندسی و تهیۀ 
مشکالت  رفع  ساختمانی،  نقشه های 
اداری در سازمانهای دولتی و شهرداری ها 
و کمک هایی از این قبیل که برای افراد 
خصوصی که مایل به انجام کاری بودند 

بی نهایت ارزش داشت.
مدیر  هرمزی  فرهاد  آقای  از  سپس 
مؤسسۀ تبلیغاتی فاکوپا که آگهی های 
مربوط به بلیت های بخت آزمایی سازمان 
دعوت  داشت  به عهده  را  شاهنشاهی 
کردیم که در این کار خیر شرکت کند و 
طرح آگهی ها و پوسترهای الزم را آماده 
سازد. این جوان فعال و پر حرارت که در 
این نوع کارها بی نظیر بود از این دعوت 
استقبال کرد و قبول کرد که به خرج خود 
کلیه طرحهای تبلیغاتی الزم را تهیه نماید 
و در این مرحله از کار بود که نام برنامۀ 
»جنبش ملی نیکوکاری« ظهور کرد و از 
آن به بعد در تمام پوسترها و آگهی های 
از  رادیویی  و  تلویزیونی  و  مطبوعاتی 
آن استفاده می شد و امیدوار بودیم که 
اشخاص نیکوکاری گام به پیش بردارند 

و این کاروان به حرکت درآید.
اولین نشانۀ موفقیت در این کار، در 
مالقاتی بود که با آقای فتح اهلل معتمدی 
از  که  ایشان  داشتم.  کرمان  استاندار 
همکاران قدیم من در وزارت کار بودند 
به اتفاق آقایی به نام افضلی پور به دفتر من 
آمدند و اظهار داشتند که آقای افضلی پور 
عالقمندند دانشگاهی در کرمان تأسیس 
نمایند و حاضرند برای این کار از ثروت 
شخصی خود مبلغ پنجاه میلیون تومان 
هزینه کنند که البته این رقم به نظر من 
عجیب و غیر قابل انتظار بود. زیرا حد 
اکثر رقمی که تا آن زمان از بابت کارهای 
عام المنفعه عنوان می شد از یک میلیون 
تومان تجاوز نمی کرد و این رقم پنجاه 
میلیون تومان به نظر غیر عادی می رسید.

آقای افضلی پور گفتند من مغازه ای در 
اول خیابان فردوسی نزدیک به میدان 
توپخانه دارم و کارم فروش کنتورهای 
برق می باشد و از این راه ثروتی به دست 
آورده ام و مایلم پنجاه میلیون تومان آن 
به مصرف  دانشگاهی  تأسیس  برای  را 
دانشگاه  محل  تعیین  برای  و  برسانم 
مدت زیادی است که مشغول مطالعه 
هستم و به این نتیجه رسیده ام که یکی 
از عقب مانده ترین استانها از بابت آموزش 
عالی، استان کرمان است و بدین جهت 
مایلم این کار را در کرمان انجام دهم و حاال 
می خواهم بدانم شما برای به انجام رسیدن 
بکنید؟ می توانید  کار چه کمکی  این 

به ایشان گفتم پیشنهادشان به قدری مرا 
تحت تأثیر قرار داده که هر کاری را که 
برای انجام این پیشنهاد الزم باشد خواهم 
کرد. بنابراین اطمینان داشته باشید که 
هیچ گونه کوتاهی  نخواهد شد. بدیهی 
است برای تأسیس یک چنین مؤسسه 
موافقت  اول،  مرحلۀ  در  باید  آموزشی 
وزارت علوم و آموزش عالی جلب شود 
و در صورتی که طرح پیشنهادی مورد 
اراضی  از  می توان  گیرد،  قرار  موافقت 
دولتی در کرمان به میزان کافی به طور 
مجانی در اختیار دانشگاه قرار داد. پس از 
مذاکراتی که در این باره کردیم به ایشان 
برای شروع  بهتر است  پیشنهاد کردم 
کار، بنیادی به ثبت برسد که اعضای 
ایشان  از طرف خود  آن،  امنای  هیأت 
تعیین شوند و سمت مدیریت عامل و 

خزانه داری بنیاد را شخصاً عهده دار شوند 
که کلیه هزینه ها تحت نظر خودشان 
پرداخت گردد و فقط یک نفر از طرف 
سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی در 
هیأت امنا عضویت داشته باشد. کلیه این 
پیشنهادات مورد قبول ایشان قرار گرفت 
و بنا شد در این باره مطالعۀ بیشتری کرده 
و مجدداً تماس بگیرند.پس از خاتمۀ این 
جلسه، کلیه مطالب را به اطالع واالحضرت 
اشرف رساندم و باعث حیرت ایشان شد 
آقای  و اظهار عالقه کردند که شخصاً 
افضلی پور را بپذیرند و بنابراین ترتیب وقت 
شرفیابی داده شد و چند روز بعد، آقای 
افضلی پور به حضور واالحضرت شرفیاب 
شدند و پس از توضیح کاملی که دربارۀ 
لزوم ایجاد این دانشگاه در کرمان دادند 
تقاضا کردند که واالحضرت ریاست هیأت 
امنای این دانشگاه را قبول نمایند که 
ایشان نیز موافقت کردند.در هفته  های 
بعد، موضوع تشکیل بنیاد و کسب موافقت 
وزارت علوم از طرف سازمان شاهنشاهی 
خدمات اجتماعی دنبال شد و با پیگیری 
مستمر آقای پرتو اعظم به نتیجه رسید. 
آقای افضلی پور نیز یکی از شایسته ترین 
دفاتر مهندسی مشاور را که متعلق به 
آقای مهندس منقح بود برای طراحی 
و  نمود  انتخاب  دانشگاه  ساختمانهای 
را  طرحها  هزینه  تمام  که  کرد  تقبل 
شخصاً تأمین نماید. آقای مهندس منقح 
نیز پس از مطالعات مقدماتی  پیشنهاد 
کرد که دویست هکتار از اراضی دولتی 
که در اختیار وزارت منابع طبیعی بود 
برای این کار اختصاص داده شود که آن 
هم با سفارش من به آقای ناصر گلسرخی 
کوتاهی  فاصلۀ  در  منابع طبیعی  وزیر 
انجام شد و به این ترتیب کار تأسیس 
دانشگاه کرمان پا گرفت و به مرحلۀ اجرا 
درآمد و همانطور که پیش بینی می کردیم 
برداشتن قدم اول توسط آقای افضلی پور 
و تبلیغاتی که دربارۀ شروع جنبش ملی 
نیکوکاری انجام شد،  افراد دیگری را نیز 

تشویق کرد که در این راه قدم بگذارند.
طرحهای ساختمانی دانشگاه کرمان 
در ظرف چند ماه آماده گردید و عملیات 
ساختمانی شروع شد و آقای افضلی پور 
نیز تمام وقت خود را صرف پیشرفت این 
کارها می کرد و در بازدیدی که از این 
طرح به عمل آمد مشاهده شد که ایشان 
مشغول  سوزان  آفتاب  زیر  در  شخصاً 
کمک کردن به پیشرفت کارها بوده و 
مانند یک کارگر ساده با سایر کارگران 
همکاری می کند و وقتی برایش مسلم 
شد که تمام مقامات دولتی در اجرای 
این طرح با او همراه بوده و با آغوش باز 
از این کار عام المنفعه استقبال کرده و 
بدون چشمداشتی به کمک او شتافته اند، 
اعالم کرد که تصمیم دارد تا آخرین ریال 
خود را صرف تأسیس این دانشگاه بکند 
و حاضر نشد هیچ گونه کمک مالی از 
سازمان درخواست نماید. پس از حدود 
ساختمانهای  اول  قسمت  سال،  یک 
دانشگاه به پایان رسید و با کمک وزارت 
علوم و آموزش عالی، کادر آموزشی آن 
تعیین شد و در سطح محدودی شروع به 
پذیرش دانشجویان کردند.دومین فردی 
که پیشقدم شد، فرد نیکوکاری به نام آقای 
شرافت یزدی بود. این مرد خّیر و خوشنام 
پیشنهاد کرد که بنائی را که به قیمت 
سی میلیون تومان در دست ساختمان 
بیمارستان در  برای تأسیس یک  دارد 
شهر یزد اختصاص دهد و آن را تجهیز 
نماید مشروط بر این که سازمان وسیلۀ 
بهره برداری از این بیمارستان را فراهم 
سازد که البته در این مورد نیز از کلیه 
امکانات سازمان شاهنشاهی  برای به راه 
انداختن این بیمارستان استفاده شد و 

مورد بهره برداری قرار گرفت.
پیشنهادات  طرحها،  این  به دنبال 
متعددی نیز دربارۀ تأسیس آموزشگاهای 
حرفه ای، درمانگاه، دبستان، دبیرستان 
و کارهای عام المنفعه دیگر مرتباً واصل 
می شد که به هر یک از آنها با حد اکثر 
سرعت رسیدگی می شد و امکانات الزم 
این  به دنبال  نیکوکارانی که  اختیار  در 
طرحها بودند قرار می گرفت و مدت زیادی 
نگذشته بود که آقای پرتو اعظم با پیشنهاد 
بسیار جالبی از طرف یکی از بازرگانان 
نیکوکار به نام آقای شرافت الری برخورد 
کردند و ایشان را به دفتر من آوردند. 
آقای الری که مردی سالمند و قسمت 
اعظم بینایی خودش را از دست داده بود، 
می گفت اغلب کسانی که لباس روحانیت 

پوشیده اند کم سواد بوده و دانش آنها 
محدود به علوم فقهی و مطالب پیش 
امروزه در دنیا  افتاده ای است که  پا 
برای  است  الزم  و  ندارد  خریداری 
ترویج دین مبین اسالم راه شایسته ای 
انتخاب شده و آموزش ببینند و با علوم 
و پیشرفت های علمی دنیای مترقی 
آشنا شوند تا بتوانند از عهدۀ وظیفۀ 
سنگینی که به عنوان رهبران معنوی 
جامعه دارند برآیند و با توشۀ  علمی 
و فرا گرفتن زبانهای خارجی آمادگی 
میسیونرهای  مانند  که  کنند  پیدا 
مسیحی در دنیا مسافرت کرده و پیام 
صلح آمیز اسالم را به گوش جهانیان 
برسانند. ایشان اضافه کردند که ملکی 
در شهریار نزدیک تهران دارند و مایلند 
یک دانشگاه به نام دانشگاه امام جعفر 
صادق با نظر وزارت علوم دائر کنند و 
تا میزان هشتاد میلیون تومان هزینۀ 
تأسیس آن را بپردازند و تقاضا داشتند 
واالحضرت اشرف ریاست هیأت امنای 
این دانشگاه را قبول فرمایند و هیأت 
امنای دانشگاه نیز با کمک سازمان 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی انتخاب 
شده و فقط دو نفر که مورد اطمینان 
ایشان هستند جزء هیأت امنا منظور 
شوند که یکی از آنها رئیس دانشکدۀ 
معقول و منقول دانشگاه تهران بود. این 
پیشنهاد نیز به عرض واالحضرت اشرف 
رسید و مورد قبول واقع شد و مقدمات 
اجرای آن با نظر و کمک وزارت علوم 
به  ولی  گردید  آغاز  عالی  آموزش  و 
آقای شرافت الری تأکید شد که باید 
سمت خزانه داری هیأت امنا را شخصاً 
عهده دار شده و یا فردی را که مورد 

اطمینان ایشان باشد، تعیین نمایند.
مدتی نگذشت که آقای پرتو اعظم 
آقای شرافت  برادر  که  دادند  اطالع 
الری نیز داوطلب شده است که مبلغ 
شصت میلیون تومان برای اجرای یک 
طرح آموزشی  پرداخت نماید.یک روز 
صبح قبل از این که به دفتر بروم، آقایی 
تلفن کرد و گفت آقای انصاری، من 
نیکبخت هستم و شاید شما مرا به یاد 
نداشته باشید ولی من شما را خوب 
به خاطر دارم و از دور همیشه کارهای 
ناظم  من  می کرده ام.  دنبال  را  شما 
مدرسۀ شما بودم و پس از چند سال 
خدمت در وزارت فرهنگ به شرکت 
نفت منتقل شدم. با شنیدن کلمۀ ناظم 
مدرسه به خاطرم آمد که این شخص 
کیست. در زمانی که من کالس اول 
دبیرستان را می گذراندم ایشان ناظم 
مدرسۀ ما بود. مردی بود بلند قد که 
همیشه عینک سیاه به چشم داشت. 
بسیار بد اخالق، سختگیر و ترشروی. 
تمام شاگردها از او می ترسیدند و اغلب 
معلمین نیز از او حساب می بردند. با 
ایشان اظهار  به  احترام زیاد،  ادب و 
آشنایی کردم و جویای حالشان شدم. 
ایشان گفتند من مدتی است بازنشسته 
هستم و به علت ناراحتی قلبی که دارم 
فکر نمی کنم عمرم دوامی داشته باشد 
و بدین جهت است که مزاحم شما 
شده ام. من یک همسر و سه فرزند 
دارم که هرکدام خانوادۀ خود را تشکیل 
داده و از نظر مالی مستغنی هستند ولی 
همسرم با من زندگی می کند و پس 
از من با حقوق بازنشستگی من که به 
او تعلق خواهد گرفت زندگانی مرفهی 
خواهد داشت. خانه ای دارم به مساحت 
چهارصد و پنجاه متر در نزدیکی میدان 
ورزشی امجدیه و چون بعد از حیات 
من به فرزندانم خواهد رسید احتمال 
می دهم که بر سر تقسیم این ملک، 
همسرم بی خانمان شده و فرزندانم هم 
با یکدیگر اختالف پیدا کنند. بنابراین 
چون نحوۀ کار شما را می پسندم و به 
آن اطمینان دارم، تقاضایم این است 
که خانۀ من را که بیش از دو میلیون 
به  به عنوان هدیه  ارزش دارد  تومان 
سازمان  نیکوکاری  جنبش  برنامۀ 
شاهنشاهی خدمات اجتماعی قبول 
کنید و فقط اجازه دهید که همسر 
من تا پایان عمر در این منزل بدون 
پرداخت اجاره، اقامت داشته باشد. پس 
از شنیدن پیشنهاد ایشان، ضمن تشکر، 
خواهش کردم برای ادامۀ مذاکره و یک 
دیدار، به دفتر من تشریف بیاورند.در 
موعد مقرر ایشان آمدند و دیدم همان 
عینک سیاه را به چشم دارند و پس از 
گذشت چهل سال، کامال می توانستم 
ایشان را بشناسم و پس از تعارفات 
به  که  اعتمادی  از  تشکر  و  معمول 
من اظهار داشته بودند، از آقای پرتو 
اعظم نیز خواهش کردم به دفتر من 
آمده و با ایشان آشنایی حاصل کنند 
و ترتیب کارشان را بدهند. این هم 
یکی از مواردی بود که هنوز به خاطرم 

مانده است.
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وزارت  =سخنگوی 
به  اشاره  با  فرانسه  خارجه 
رژیم  توسط  برجام  نقض 
»وضعیت  می گوید  ایران 

بسیار نگران کننده است«.
به  آمریکایی  مقام  =یک 
نقشه  »ایران  گفته  رویترز 
به  بازگشت  برای  راهی 
برجام دارد... ما خوشحالیم 
صحبت  آن  مورد  در  که 

کنیم«.
تحلیلگر  روم  =هنری 
فکر  »من  اوراسیا:  گروه 
جمهوری  رهبر  که  می کنم 
امور  این  مورد  در  اسالمی 

عجله دارد.
سخنگوی  کربی  =جان 
آمریکا:  دفاع  وزارت 
برای  اسالمی  جمهوری 
برای  و  منطقه  کشورهای 
متحده  ایاالت  ملی  منافع 
محسوب  تهدید  منطقه  در 

می شود.
=معاون دستیار بلینکن: 
ما  تحریم های  از  برخی 
بشر  نقض حقوق   به  مربوط 
برجام  به  بازگشت  و  است 
به این معنی نیست که رژیم 
به روی مردم  ایران شلیک 
خود را در خیابان ها متوقف 

کرده است.
آوریل  اول  پنجشنبه  اروپا  اتحادیه 
)۱۲ فروردین( در بیانیه ای اعالم کرد 
مشترک  کمیسیون  مجازی  نشست 
برجام روز ۲ آوریل با حضور مقامات 
آلمان  فرانسه،  روسیه،  چین،  ایران، 
درباره  تا  می شود  برگزار  بریتانیا  و 
توافق  به  آمریکا  احتمالی  بازگشت 

اتمی بحث کنند.
ایاالت  که  گفته اند  غربی  مقامات 
در  دیدار  برای  هنوز  ایران  و  متحده 
نکرده اند  توافق  برجام  احیای  مورد 
و  غیرمستقیم  کانال های  طریق  از  و 

کشورهای اروپایی در ارتباط هستند.
می گوید  اروپا  اتحادیه 
»شرکت کنندگان در کمیسیون برجام 
در مورد بازگشت احتمالی آمریکا به 
از اجرای  برجام و چگونگی اطمینان 

کامل مفاد آن بحث خواهند کرد.«
می گویند  دیپلماتیک  منبع  دو 
انگلیس، فرانسه و آلمان پیش از این 
اسالمی  با جمهوری  دوشنبه  روز  در 
ایران گفتگو کرده اند. یکی از این منابع 
می گوید در این گفتگو درباره پیشنهاد 

ایران بحث شد.
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه  با 
اشاره به نقض برجام توسط رژیم ایران 
می گوید »وضعیت بسیار نگران کننده 
است. ایران به نقض جدی توافق اتمی 

چانه زنی غربی ها برای معامله با رژیمی که می دانند 
»به مردم در خیابان ها شلیک می کند«

ادامه می دهد در حالی که بیش از یک  
ماه است که ظرفیت راستی آزمایی و 
بازرسان آژانس اتمی را محدود کرده 

است.«
خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام 
غربی می نویسد »دولت بایدن و ایران 
طرف ین  طریق  از  غیرمستقیم  بطور 
آنها  کرده اند.  برقرار  ارتباط  اروپایی 
می خواهد  ایران  که  معتقدند  اکنون 
برای  گسترده تری  طرح  درباره 
بازگشت به توافق اتمی مذاکره کند.«

نخواست  که  آمریکایی  مقام  یک 
پیشتر  ما  »آنچه  گفت:  شود  نامش 
شنیده بودیم این بود که مقامات ایران 
ابتدا به گفتگو درباره یکسری مراحل 
در  بنابراین  بودند  عالقمند  مقدماتی 
مورد مراحل اولیه در حال تبادل نظر 
صورت  به  اکنون  آنچه  از  بودیم… 
عمومی می شنویم و همینطور از بعضی 
نظر  به  می رسد،  گوش  به  کانال ها 
درباره  بحث  به  عالقمند  آنها  می آید 
راهی  نقشه  اما  نیستند  اولیه  مراحل 
برای بازگشت به برجام دارند… اگر این 
همانچیزی است که ایران می خواهد در 
خوشحالیم  ما  کند،  موردش صحبت 
کنیم.« صحبت  آن  مورد  در  که 

همه  وجود  »با  کرده  تأکید  رویترز 
اینها موضع ایران مشخص نیست.«

این سخنان و حدس و گمان ها در 
حالیست که سیاست های کالن و حتا 
کوچک جمهوری اسالمی، از جمله و 
خامنه ای  علی  را  اتمی  مباحث  ویژه 
تعیین می کند. وی پیش از این گفته 
تحریم ها  کل  باید  »آمریکایی ها  بود 
تعهدات  دوباره  ایران  تا  کنند  لغو  را 

برجامی را اجرا کند.«
»ایران  گفته  غربی  دیپلمات  یک 
دوره  وارد  دیگر  ماه  یک  حدود 
نشده  تمام  کار  اما  انتخابات می شود 
ارائه  را  خود  پیشنهادات  طرفین  و 
باشد  کند  روند  این  اینکه  می دهند. 
مشکلی نیست و ما عجله ای نداریم.«

مشخص  »هنوز  می نویسد  رویترز 
می خواهد  واقعاً  ایران  آیا  که  نیست 
باشد  غیرمستقیم  اگر  حتا  آمریکا  با 
وارد مذاکره شود یا خامنه ای ترجیح 
می دهد تا بعد از انتخابات صبر کند.«

اوراسیا  گروه  تحلیلگر  روم  هنری 

می گوید: »من فکر می کنم که رهبر 
امور  این  مورد  در  اسالمی  جمهوری 

عجله دارد.«
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
اتحادیه  اقدام  از  استقبال  با  آمریکا 
ایران  با  نشست  برگزاری  برای  اروپا 
است  آماده  واشنگتن  که  کرد  تأکید 
برجام  به  متقابل  اقدامات  در صورت 
بازگردد اما اکنون توپ در زمین ایران 

است.
دفاع  وزارت  سخنگوی  کربی  جان 
مطبوعاتی  نشست  یک  در  آمریکا 
اسالمی  جمهوری  که  است  گفته 
برای کشورهای منطقه و برای منافع 
ملی ایاالت متحده در منطقه تهدید 

محسوب می شود.
موشک های  برنامه  کرد  تأکید  او 
بالستیک ایران ادامه داشته و توسعه 
گروه های  از  همچنان  و  کرده  پیدا 
و  آمریکا  منافع  برای  که  تروریستی 
جدی  خطر  منطقه  در  متحدانش 

محسوب می شوند حمایت می کند.
جمهوری اسالمی به دنبال آن است 
تا روزنه ای برای کاهش تحریم ها پیدا 
اسالمی  حکومت  مقامات  زیرا  کند 
بحرانی  اقتصادی  شرایط  می دانند 
داخلی  پراکنده  اعتراضات  و  است 
پتانسیل تبدیل شدن به موج تازه ای 

از اعتراضات سراسری را دارد.
آنتونی  دستیار  معاون  هود  جوی 
اشاره  با  خاورمیانه  امور  در  بلینکن 
بشر  حقوق  نقض  گسترده  موارد  به 
کشتار  جمله  از  ایران  رژیم  توسط 
معترضان در »آبان ۹8« گفت »برخی 
نقض  به  مربوط  ما  تحریم های  از 
حقوق بشر است و بازگشت به برجام 
به این معنی نیست که ایران شلیک 
خیابان ها  در  را  خود  مردم  روی  به 
نظراتشان  صلح آمیز  ابراز  به دلیل 

متوقف کرده است«.
جو بایدن پیش از انتخابات آمریکا 
در  بود  گفته   ۲0۲0 نوامبر  سوم  در 
ریاست  جمهوری  به  رسیدن  صورت 
نقض  اقدامات  سریع  توقف  خواستار 
مداوم حقوق بشر در ایران خواهد شد. 
هوشمندانه ای  راه های  بود  گفته  او 
برای سختگیری و فشار به جمهوری 

اسالمی وجود دارد.

گروهی از فعاالن سیاسی و مدنی 
دبیرکل  به  نامه ای  در  ایران  در 
سازمان ملل و نمایندگان کشورهای 
خواستار  امنیت  شورای  عضو 
از برگزاری همه پرسی در  پشتیبانی 
بین المللی  نهادهای  نظارت  با  ایران 
جامعه  از  شدند.امضاکنندگان 
»گذار  برای  می خواهند  جهانی 
خشونت پرهیز به سوی یک حکومت 
دموکراتیک و سکوالر« در ایران،  از 
پشتیبانی  همه پرسی  این  برگزاری 
ملل  سازمان  امنیت  کنند.»شورای 
اخالقی  پایبندی  و  توانایی  متحد، 
الزم و کافی را داراست تا در راستای 
بشر  حقوق  مستمر  نقض  دادرسی 
امنیت  ایمنی،  سایه  در  ایران  مردم 
دیگر  با  مسالمت آمیز  همزیستی  و 
چنین  جهان  و  خاورمیانه  ملت های 
پیش  به  را  مسالمت آمیزی  گذار 

ببرد.«
بیش از ۱00 فعال سیاسی و مدنی 
داخل  عقیدتی  و  سیاسی   زندانی  و 
دبیرکل  به  نامه ای خطاب  در  کشور 

تقاضای حمایت از شورای امنیت سازمان ملل 
متحد برای همه پرسی گذار از جمهوری اسالمی

ویدئو

اعتراضات سراسری آبان ۱39۷؛ تهران بزرگراه »امام علی«

سازمان ملل و نمایندگان ۱5 کشور 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  عضو 
متحد خواهان حمایت آنها از برگزاری 
یک همه پرسی برای گذر از جمهوری 
اسالمی و برگزاری انتخابات با نظارت 

نهادهای بین المللی شدند.
به  خود  نامه  در  کنشگران  این 
آپارتاید  پرونده  چون  نمونه هایی 
آفریقای جنوبی در ۱۹۹0 و برگزاری 

برقراری  برای  ملی  همه پرسی 
 ۱۹۷8 سال  در  که  مردم  حاکمیت 
در شیلی انجام شد اشاره کرده و بر 
تحوالت  آن  در  ملل  سازمان  نقش 

تأکید می کنند.
از  زعیم  کوروش  با  رأفت  احمد 
سامان  ایران-  ملی  جبهه  رهبران 
نامه  این  امضاکنندگان  از  و  ششم 

گفتگویی انجام داده است.

از  یکی  افکاری  =سعید 
حساب  در  افکاری  برادران 
مالقات  از  خود  توئیتری 
حبیب  و  وحید  با  خانواده  
است:  نوشته  و  داده  خبر 
سال  در  اولین  بار  »برای 
و  حبیب  مالقات  رفتیم  نو 
وحید که هنوز در انفرادی و 
بدون حق تماس و بدون حق 

مداوا هستند.«
افکاری  سعید  =پیشتر 
دوم  دادستانی  بود،  گفته 
دستور  پارسال  اسفندماه 
وحید  و  حبیب  انتقال 
زندان  عمومی  بند  به  را 
عادل آباد داد و باوجود اینکه 
مقامات  به  خانواده شان 
قضایی نامه یادآوری انتقال 
آنان  نوشته اند ولی هنوز  را 

در انفرادی بسر می برند.
حبیب و وحید افکاری برادران نوید 
معترض  و  کشتی   قهرمان  افکاری 
در  که  است  روز   ۲۱۲ اعدام شده، 
انفرادی حبس اند و از امکانات درمانی 
و حق تماس با بیرون محرومند. سعید 
افکاری برادرشان در توئیتی نوشته که 

توانسته اند با آنها مالقات کنند.
حبیب و سعید افکاری برادران نوید 
معترض  و  کشتی  قهرمان  افکاری 
از   ،۹۷ سال  اعتراضات  اعدام شده 
۱5شهریورماه سال ۱3۹۹ تا کنون به 
مدت ۲۱۲ روز در انفرادی حبس شده  
و هنوز به بند عمومی منتقل نشده اند. 
برادران نوید افکاری همچنین در طول 
امکانات  و  تماس  حق  از  مدت  این 
نگرانی های  و  بوده اند  محروم  درمانی 
جسمی  سالمت  به  نسبت  جدی 
انفرادی  شرایط  در  آنان  روحی  و 

بلندمدت وجود دارد.
پیشتر سعید افکاری برادر آنها گفته 
پارسال  اسفندماه  دوم  دادستانی  بود، 
دستور انتقال حبیب و وحید را به بند 
و  است  داده  عادل آباد  زندان  عمومی 
مقامات  به  خانواده شان  اینکه  باوجود 
قضایی نامه یادآوری انتقال را نوشته اند 

زندان انفرادی حبیب و وحید افکاری ۲۱۲ روزه شد

ولی هنوز آنان در انفرادی بسر می برند.
در این نامه پدر و مادر نوید افکاری 
انتقال  نوشته اند که هر لحظه منتظر 
فرزندانشان به بخش عمومی هستند 
ولی این اتفاق نیفتاده و هر لحظه باعث 
که  لحظه  »هر  است:  شده  آنان  رنج 
خانواده ی  به  بیشتر  ظلمی  می گذرد، 
هرچه  نیست؟  بس  دیگر  آیا  ماست. 

سریع تر به این ظلم پایان دهید.«
در  برادرشان  افکاری  سعید  حاال 
حساب توئیتری خود از مالقات خانواده  
با آنان خبر داده و نوشته است: »برای 
مالقات  رفتیم  نو  سال  در  بار  اولین  
انفرادی  در  هنوز  که  وحید  و  حبیب 
و بدون حق تماس و بدون حق مداوا 

هستند؛
سال نو رو به همه  مردم شریف ایران 
بهتر  فردایی  آرزوی  و  گفتند  تبریک 
داشتند، و گفتند باور داشته باشید به 

قدرتتون.«
امسال  فروردین ماه  دوم  در  پیشتر 
کرد  اعالم  توئیتی  در  افکاری  سعید 
و  »محاکمه  مادرش  خواسته ی  که 
در  که  افرادیست  تک  تک  مجازات 
داشتند.  شرکت  نوید  علیه  جنایت 
تا  حکومت  عالی رتبه ی  مقامات  از 
پرونده سازان،  شکنجه کنندگان، 
توجیه کنندگان  اعدام،  صادرکنندگان 
اعدام، آمران و عامالن قتل خواسته ی 
ستمدیدگان  از  دفاع  راه  ادامه  نوید 
است. ما نیز خواستار دادخواهی و اشد 

مجازات.«
در  افکاری  حبیب  و  وحید  نوید، 
در  شیراز  امردادماه  اعتراضات  پی 
سال ۱3۹۷ بازداشت شدند و نوید با 

و  داخلی  گسترده ی  اعتراضات  وجود 
اعدامش و  لغو حکم  برای  بین المللی 
#اعدام_نکنید، سحرگاه شنبه  کارزار 
۲۲ شهریورماه ۹۹ اعدام شد و پیکرش 
خاک  به  فارس  استان  سپیدان  در 

سپرده شد.
از  افکاری  حبیب  و  وحید  نوید، 
سوی دادگاه انقالب و دادگاه کیفری 
شیراز تحت عناوین »تشکیل گروه«، 
»قتل یک نیروی امنیتی« و »شرکت 
امردادماه  سراسری  اعتراضات«  در 
۹۷ محکوم به اعدام و زندان و شالق 

محکوم شدند.
نوید افکاری عالوه بر »شش سال و ۶ 
ماه زندان« و »۷۴ ضربه شالق« به »۲ 
بار اعدام« محکوم شد. حکم اعدام وی 
از سوی دیوان عالی کشور تأیید و اعاده 

دادرسی پرونده نیز رد شد.
وحید افکاری به »5۴ سال و شش 
و  شالق«  ضربه   ۷۴« و  زندان«  ماه 
حبیب افکاری به »۲۷ سال و 3 ماه 
زندان« و »۷۴ ضربه شالق« محکوم 

شده اند.
گزارش ساالنه »سازمان حقوق بشر 
ایران« حاکیست کارزار #اعدام_نکنید 
که در ارتباط با تالش جهت لغو حکم 
اعدام نوید افکاری راه اندازی شد، چنان 
است  بوده  اثربخش   عمومی  افکار  در 
بخشودگی  باعث  سال ۲0۲0  در  که 
دست کم ۶۶۲ زندانی محکوم به قصاص 
توسط خانواده های قربانیان شده است. 
بر اساس این گزارش، میزان بخشش 
از  و چشم پوشی  قتل عمد  در جرائم 
قصاص، به طرز قابل توجهی افزایش 

داشته است.

آمارهای  آخرین  =طبق 
شهرستان ها  رنگی  نقشه 
ماسک  اپلیکیشن  در 
شهرهای  بهداشت،  وزارت 
قم،  سمنان،  مشهد،  تبریز، 
ساری  و  گرگان  سنندج، 
حالت  به  زرد  وضعیت  از 
نارنجی در آمده اند. وضعیت 
استان مازندران نیز به سمت 
بحرانی شدن به لحاظ شیوع 

این بیماری پیش می رود.
رئیس  خداکرمی  =ناهید 
شورای  سالمت  کمیته 
تأکید کرده که  شهر تهران 
برای  فعال  »هیچ مشکلی 
زهرا  بهشت  در  قبر  تأمین 
همچنین  و  ندارد  وجود 
اضطراری  قبر  تعدادی 
وجود دارد و به دنبال ایجاد 
برای  جدیدی  گورستان 

تهرانی ها هستیم«!
احتمال  تهران  =در 
افزایش میزان  مرگ  و میر در 

اردیبهشت ماه وجود دارد.
و  ۲۵هزار  کنون  =تا 
۱۵۰نفر شهروند تهران بر اثر 

کرونا جان باخته اند.
وزارت بهداشت اعالم کرد بروز موج 
قطعی  در سراسر کشور  کرونا  چهارم 
بستری  روند  حاضر  حال  در  و  است 
استان های  تمامی  در  مبتالیان  شدن 
با  و  صعودی  خوزستان  جز  کشور 

سرعت زیاد در حال افزایش است.
  ۱3 جمعه  امروز  بهداشت  وزارت 
چهارم  موج  بروز   ۱۴00 فروردین ماه 
را  ایران  سراسر  در  کرونا  ویروس 

مرگ  و میر بر اثر کرونا در پایتخت دو برابر شد؛ عضو شورای 
شهر: قبر اضطراری داریم! مشهد و تبریز نارنجی شدند

حاضر  حال  در  کرد.  اعالم  »قطعی« 
تمام  روند بستری شدن مبتالیان در 
خوزستان  بجز  کشور  استان های 
حال  در  زیاد  سرعت  با  و  صعودی 

افزایش است.
رنگی  نقشه  آمارهای  آخرین  طبق 
ماسک  اپلیکیشن  در  شهرستان ها 
وزارت بهداشت، شهرهای تبریز، مشهد، 
سمنان، قم، سنندج، گرگان و ساری 
در  نارنجی  حالت  به  زرد  وضعیت  از 
نیز  مازندران  استان  وضعیت  آمده اند. 
به سمت بحرانی شدن به لحاظ شیوع 
نقشه  می رود.این  پیش  بیماری  این 
شهرستان های  شمار  می دهد  نشان 
نارنجی  و شهرهای  به ۴۶ شهر  قرمز 
به ۱۱۹ افزایش پیدا کرده است.اکنون 
شمار شهرستان های در وضعیت زرد به 
۲۴۶ شهرستان کاهش یافته و فقط 3۷ 
شهرستان در وضعیت آبی یا با خطر 
مبتالیان  مانده اند.شمار  باقی  اندک 
در تمام استان های کشور بجز استان 
خوزستان با سرعت رو به افزایش است.

وزیر  کل  معاون  حریرچی  ایرج 
بهداشت هم اعالم کرد که »در مناطق 
مشاغل  کارمندان  سوم  یک  نارنجی 
دورکاری  صورت  به  باید  ضروری 
کار های محوله را انجام دهند و سایر 
به  کارمندان  از  نیمی  باید  ادارات هم 

صورت دورکاری فعالیت کنند.«

قرمز،  شهرهای  »در  وی،  گفته  به 
ارائه دهنده  ادارات  کارمندان  حضور 
پیدا  کاهش  نصف  به  مهم  خدمات 
می کند و یک دوم کارمندان باید به 
را  مربوطه  کارهای  دورکاری  صورت 

انجام دهند«.
رئیس  خداکرمی  ناهید  که  آنگونه 
تهران  شهر  شورای  سالمت  کمیته 
امروز اعالم کرده، شمار مرگ  و میر در 
پایتخت نیز دو برابر افزایش پیدا کرده 
است. طبق گزارش این عضو شورای 
شهر تهران، تا کنون ۲5هزار و ۱50نفر 
جان  کرونا  اثر  بر  تهران  شهروند 
او، »مرگ  و میر  باخته اند.به گفته ی 
ناشی از کرونا در اواسط اسفند به ۱5 
نفر رسیده بود اما دوباره آمار رشد کرد 
و در روز چهارشنبه ۱۱ فروردین 3۹نفر 
بر اثر کرونا در تهران جان باختند.«

او این احتمال را داده که »این آمار 
در اردیبهشت ماه هم رشد کند.«

خداکرمی در این بین تأکید کرده 
که »هیچ مشکلی فعال برای تأمین قبر 
در بهشت زهرا وجود ندارد و همچنین 
تعدادی قبر اضطراری وجود دارد و به 
ایجاد گورستان جدیدی برای  دنبال 

تهرانی ها هستیم«!
فرمانده  زالی  علیرضا  همچنین 
از  تهران  کرونای  با  مقابله  عملیات 
سطح  در  کرونا  ویروس  چرخش 
شهر تهران در طول یک هفته اخیر 
خبر داده است. او گفته که »در طول 
یک هفته اخیر شاهد افزایش نسبی 
بیماری  به  مربوط  سرپایی  مراجعان 
کرونا بوده ایم و میزان PCR مثبت و 
رپید تست مثبت در مراکز سرپایی تا 

حدودی رو به افزایش است.«
وضعیت  گذشته  روزهای  در 
شهرستان های دماوند و فیروزکوه نیز 
از زرد به نارنجی تغییر کرده و نسبت 
استان  کل  وضعیت  شدن  قرمز  به 

تهران نگرانی های جدی وجود دارد.



بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۷۷۱ 
جمعه ۱3 تا پنجشنبه ۱۹فروردین ماه ۱۴00خورشیدی

چای سبز دشمن کروناست
نتایج یک تحقیق جدید درباره ارتباط چای 

سبز با عفونت ویروسی کرونا که در مجله پزشکی 
»BioRxiv«  در آمریکا منتشر شده، نشان می دهد ماده ای 

در چای سبز وجود دارد می تواند با جلوگیری از اتصال نوع جدید 
ویروس کرونا به سلولهای انسانی، از ابتال به بیماری کووید۱۹ به ویژه در 

انواع شدید و جهش یافته ویروس، جلوگیری کند.بر اساس یافته های این 
تحقیق، ماده ای به نام »اپی گالوکاتکین گاالت )EGCG(«موجود در چای سبز 

حتی می تواند تا حد زیادی در جلوگیری از ابتال به نوع جهش یافته ویروس کرونا 
که طی ماه های گذشته نگرانی گسترده ای را در دنیا سبب شده، موثر باشد.

در این مقاله علمی تاکید شده می توان از چای سبز به عنوان یک روش پیشگیرانه 
ارزان و ایمن در برابر  ابتال به عفونت ویروسی کرونا استفاده کرد.محققان اظهار داشتند 
که چای سبز که مصرف آن در کشورهای آسیایی به ویژه در آسیای شرقی رواج دارد، 
دارای خواص ضد التهابی است و با pH اسیدی باالیی  که دارد می تواند به کاهش 
خطر ابتال به عالئم شدید کووید۱۹ کمک کند.ماده »اپی گالوکاتکین گاالت« که در 
چای سبز وجود دارد مانع اتصال ویروس کرونا به گیرنده های غشای سلولی بدن 
انسان به نام »ACE2« می شود و از این طریق از تکثیر ویروس در بافت های 
بدن جلوگیری می کند.ACE2 ، آنزیمی متصل به سطح خارجی )غشای 

سلولی( شامل سلولهای ریه، شریان ها، قلب، کلیه ها و مخاط و روده 
هاست و در بیمارانی که به کرونا به ویژه از نوع شدید آن مبتال 

می شوند، این آنزیم در نقش گیرنده ویروس کرونا در سطح 
بافت های مختلف آنها و پیشرفت تکثیر ویروس 

عمل  ریه ها،  در  ویژه  به  آنها  بدن  در 
می کند.

زنان  شاخص

نیمی از شب می گذشت و خواب را
ره نمی افتاد در چشم ترم ...

بی خبر از رنج مادر ، خفته بود
در کنارم کودک نوزاد من ...

شرمگین با خویش گفتم زیر لب
با چه کس گویم که این فرزند توست ؟...

با چنین اندیشه ها برخاستم
جامه و قنداق نو پوشاندمش ...

ساعتی بگذشت و خود را یافتم
در گذرگاهش و در پشت دری ...

روز دیگر کودکی بازش خبر
می کشید از عمق جان فریاد را
داد می زد : ای ! فوق العاده ای
خوردن سگ ، کودک نوزاد را

سوختن برگ های این گیاه خواهد شد.
بهترین مکان برای نگهداری از این گیاه، 
قرار دادن آن در کنار پنجره های پوشیده 
شده با پرده است . استفاده از چراغ های 
مخصوص رشد گیاه نیز برای پرورش 

گیاه پیچک مناسب خواهد بود.
3-  دمای مناسب برای رشد این گیاه 
دمای ۱5 تا ۲۱ درجه سانتی گراد است. 
این گیاهان به محیطی ترجیحا گرم 
نیازمندند و هوای سرد به آن ها آسیب 

خواهد رسانید.
۴- به منظور بهره مندی گیاه از شرایط 
رشد مناسب ، ویژگی های ظاهری آن 
را مورد بررسی قرار دهید تا در صورت 

لزوم اقدامات الزم را بیندیشید.
در صورتی که رشد گیاه متوقف شده، 
بهتر است مکان گیاه را جا به جا کرده 
پژمرده  یابد.  بهبود  وضعیت  این  تا 
شدن برگ های گیاه معموال به دلیل 
قرار گرفتن آن در معرض نور مستقیم 
باید  این شرایط  در  و  است  خورشید 
گیاه را به مکانی کم نورتر و سایه دار 

منتقل کنید.
از نگهداری گیاه در مکانی با دمای کمتر 
از ۱0 درجه سانتی گراد خودداری کرده 
و تهویه مناسب برای گیاه را فراهم آورید.

مرحله ۲ :تغذیه و آبیاری
گیاه  رشد  برای  نیاز  مورد  خاک   -۱
پیچک ، خاکی با نفوذ پذیری مناسب 
است و پس به منظور افزایش میزان 
مواد مغذی خاک ، مقداری کمپوست 

به خاک مورد نظر اضافه کنید.
نباید  این خاک  میزان خاک رس در 
زیاد باشد و بنابراین برای کاهش مقدار 
خاک رس ، مقداری ماسه و کمپوست به 
خاک اضافه کنید . در صورت تمایل به 
استفاده از خاک باغ ، مقدار زیادی خاک 
مخصوص گلدان را به آن اضافه کنید.

در  بار  دو  معموال  پیچک  گیاه   -۲
هفته نیازمند آبیاری است . به منظور 
آبیاری  برای  مناسب  زمان  تشخیص 
انگشت خود  کافیست   ، پیچک  گیاه 
را در خاک گیاه فرو کرده و در صورت 
خشک بودن آن، مقداری آب بر روی 
خاک بریزید و از آبیاری بیش از حد 
گیاه خودداری کنید ، در غیر این صورت 
ریشه گیاه دچار پوسیدگی خواهد شد.

نی  تما ر پا آ ه  گیا
زیبایی،  بر  عالوه  پیچک 
به از بین بردن آلودگی های هوا کمک 
می کند بنابراین شرایط پرورش گل 
پیچک را بدانید و در منزل خود از 

این گیاه زیبا نگهداری کنید.
روش نگهداری و پرورش گیاه پیچک

گل پیچک ، گیاهی زیبا و آپارتمانی 
است که از آن به منظور تصفیه هوای 
منزل و افزایش زیبایی به فضای خانه 
شما نیز استفاده می شود .پیچک را 
در ظرفی قرار می دهیم که به اندازه 
کافی بزرگ باشد تا ریشه ها را در آن 
به خوبی قرار گیرند ، گیاه را در جایی 
قرار دهید که نور غیرمستقیم زیادی 
به دست آورده و به خوبی رشد کند.

خاک را مرطوب نگه داشته و گیاه را 
در طول فصل رشد بارور کنید اما این 
تمام نکات مراقبت از گیاه مورد نظر 
نیست و در این قسمت به ارائه نکاتی 
در زمینه کاشت و نگهداری از این گیاه 

زیبا خواهیم پرداخت.
محل  و  ظرف  ۱:انتخاب  مرحله 

نگهداری
از آن جایی که ریشه های گیاه   -۱
این   ، بلند نمی  شوند  پیچک خیلی 
گیاه را در یک گلدان پهن و کم عمق 
و دارای سوراخ های زهکشی به منظور 

خروج آب اضافی خاک بکارید.
در صورتی که گیاه پیچکتان خیلی 
بزرگ شده ، بهتر است آن را به روش 

قلمه زنی تکثیر کنید.
از گلدان سفالی برای گیاه  استفاده 
پیچک مناسب تر است زیرا این گونه 
گلدان ها ، رطوبت را سریعا از خاک 

خارج می  کنند.
۲- گیاه پیچک به ویژه در فصول سرد 
سال به نور نسبتا زیادی نیازمندند اما 
گیاه  این  دادن  قرار  از  این وجود  با 
خورشید  مستقیم  نور  معرض  در 
باعث  امر  این  زیرا  کنید  خودداری 

هاجر تربیت
)۱۲8۵-۱3۵۲(

و  اجتماعی  کنشگر   ، تربیت  هاجر 
سیاستمدار ، فرزند حسین قلی تربیت 
از کارمندان دولت و از اعضای محلی 
به  وی  بود.  ترکیه  در  ایران  سفارت 
انگلیسی  و  فرانسه  عربی،  زبان  سه 
آشنایی داشت و در سفارت ایران در 
عثمانی مشغول به کار شد. در همین 
تربیت  محمدعلی  با  که  بود  زمان 
از  و  سرشناس  روشنفکران  از  یکی 
آزادی خواهان مشروطیت آذربایجان 
مدت  به  از ۱3۱0  وی  نمود.  ازدواج 
ده سال مدیر مدرسه دوشیزگان در 
هاجر  هس،  مادام  از  شد.بعد  تبریز 
تربیت برای سال ها مدیر دانشسرای 
بود.از سال ۱3۱۴  ایران  در  دختران 
تربیت  بود. هاجر  بانوان  عضو کانون 
از کسانی بود که روز ۱۷ دی ۱3۱۴ 
دانشسرای  مراسم کشف حجاب  در 
دختران خطابه ای را ایراد کرد.پس از 
آنکه رضاشاه در سال ۱3۱8 دستور 
بر  خارجیان  مدارس  ریاست  تا  داد 
به  تربیت  هاجر  باشد  ایرانیان  عهده 
ریاست دبیرستان نوربخش )مدرسه 
آمریکایی ها( منصوب شد.هاجر تربیت 

در  که  بود  زنانی  نخستین  از جمله 
بیست ودوم  و  بیست ویکم  دوره هاي 
مجلس شورای ملی به عنوان نمایندۀ 
در  شد.بعدها  انتخاب  تهران  مردم 
دورۀ ششم مجلس سنا )از ۱350 تا 
۱35۴( نام هاجر تربیت هم در لیست 
سناتورهای زن قرار گرفت. او از حوزه 
تهران به صورت انتخابی وارد سنا شد. 
به جا  خود  از  هم  زیادی  تألیفات  او 
گذاشت که رساله زن در قرن بیستم 
انگلیس و  از  و بیش از۱۲0 داستان 
فرانسه چاپ نموده است و صدها مقاله 
سیمین بهبهانیعلمی و ادبی و اجتماعی نوشته است.
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یکی از جدیدترین ترفندها که بسیاری 
از خانم ها برای افزایش زیبایی چشم ها 
به کار می برند، کاشت مژه است که 
عواقب بسیار زیادی در پی دارد. در 
اینجا با عوارض و نکات مهم کاشت 

مژه آشنا می شوید.
خطرات چسب مژه مصنوعی

از  مصنوعی  مژه  گذاشتن  برای 
چسب های خاصی استفاده می شد که 
عوارض آن التهاب پوست پلک، اگزما 
و حساسیت است. شاید در اولین نوبت 
استفاده از مژه مصنوعی این عوارض 
نمود پیدا نکند اما بعد از چندین بار 
استفاده این عوارض بروز می یابند. بهتر 
است بدانید این چسب ها دارای ماده ای 

هستند که موجب سرطان می شود.
حساسیت از عوارض مهم کاشت 

مژه
عالوه بر اینکه مژه های مصنوعی دارای 
فلزات سمی و مواد نگهدارنده شیمیایی 
هستند چسب مژه نیز دارای موادی به 
نام التکس است که مژه را روی پلک 
نگه می دارد و حساسیت زاست. اگر به 
التکس حساسیت دارید بهتر است قبل 
از کاشت مژه به کلینیک های آلرژی 
مراجعه کنید تا تست های تشخیصی 
برایتان انجام شود و مشخص شود که 

شما به این ماده حساسید یا خیر؟
ریزش یکی دیگر از عوارض مهم 
و کاشت  مژه مصنوعی  گذاشتن 

مژه
توصیه می شود برای اصالح کم پشتی 
مژه ها و زیباتر به نظر رسیدنشان از 
روش های خطرناک مانند گذاشتن مژه 
مصنوعی و کاشت مژه استفاده نکنید 
و از روش های ارزان و ساده ای مانند 
ریمل استفاده کنید. کاشت مژه فشار 
زیادی به پیاز مژه وارد می کند و ممکن 
است فرد مژه های خود را برای همیشه 
از دست بدهد.بسیاری از خانم ها برای 
کاشت مژه به آرایشگاه مراجعه می کنند 
اما باید بدانید آرایشگر هرگز برای شما 
مژه نمی کارد و فقط مژه مصنوعی را با 

چسبی مقاوم تر نصب می کند.
چسباندن مژه توسط آرایشگر به دلیل 
استحکام  و  مژه ها  تک  باالی  تعداد 
بیشتر چسب، فشار بیشتری به پلک 
وارد می کند و ممکن است سبب ریزش 
مژه شود.بهتر است برای کاشت مژه به 

متخصص پوست مراجعه کنید.
روش هایی برای درمان کم پشتی 

مژه ها
افرادی که دچار کم پشتی مژه هستند 
به دلیل عوارض زیاد کاشت مژه نباید 
اقدام به کاشت کنند و بهتر است برای 
درمان کم پشتی مژه ها به متخصص 
پوست مراجعه کنند و با گرفتن دارو 

مشکلشان را حل کنند.
پزشک  به  باید  صورتی  چه  در 

مراجعه کرد؟
اگر در اثر استفاده از مژه های مصنوعی 
چشم،  در  مانند:پرخونی  مواردی  با 
خارش در پلک، ترشح از لبه پلک، درد 

در چشم، قرمزی در لبه پلک.
باید هرچه سریع تر مژه مصنوعی خود 

روی مژه مصنوعی 
ریمل نزنید.

اگر در اثر استفاده از مژه های مصنوعی 
چشمتان دارای عوارضی مانند پرخونی 
در چشم، خارش در پلک، ترشح از لبه 
پلک، درد در چشم و قرمزی در لبه 
پلک شد هرچه سریع تر مژه مصنوعی 

را بردارید.
عمر مفید اکستنشن مژه حدود یک 
ماه است و با ریزش هر مژه طبیعی، 

معموال اکستنشن آن هم می افتد.
یا  است  بهتر  مژه  اکستنشن 

استفاده از مژه مصنوعی؟
بعضی افراد برای استفاده از مژه مصنوعی 
از  برای یک شب ترجیح می دهند 
یکبار  و  یکسره  مصنوعی  مژه های 

مصرف که در اکثر فروشگاه های لوازم 
آرایشی موجود است، استفاده کنند.

به  مصنوعی  مژه  از  استفاده  طریقه 
دلیل یکدستی و به هم چسبیدگی 
آنها خیلی آسان است و فقط کافی 
است چسب را به مژه مصنوعی زده و 
به آرامی، با استفاده از یک موچین آن 
را باالی پلک چسبانید. استفاده از مژه 
مصنوعی بهتر از اکستنشن مژه است 

زیرا عوارض آن کمتر است.
مژه های طبیعی خود را تقویت کنید

روغن  و  زیتون  روغن  از  استفاده  با 
کرچک مژه های خود را تقویت کنید. 
شب ها  مژه ها  رشد  و  تقویت  برای 
را کامال  آرایش خود  از خواب،  قبل 
پاک کنید و سپس با پوشش نازکی 
ازروغن انتخابی خود، تمام سطح مژه ها 
را بپوشانید. صبح، مژه های خود را با 
آب گرم بشویید.برای تقویت مژه ها با 
برس مخصوص مژه، آنها را همیشه به 

آرامی شانه کنید.
خوردن غذاهایی با پروتیین باال مانند 
ماهی، تخم مرغ، پنیر سویا، جگر و 
گوشت موجب تقویت و رشد مژه ها 

می شود.

را برداشته و به پزشک مراجعه کنید.
گل مژه از عوارض مهم استفاده از 

مژه مصنوعی
اگر مژه های کم پشتی دارید بهتر است 
ابتدا به پزشک متخصص پوست مراجعه 
فرمایید و توجه داشته باشید که کاشت 
مژه مصنوعی، آن هم به صرف زیبایی، 
بروز  باعث  عواقب بدی در پی دارد و 
و تحریک  اگزما و حساسیت چشمی 
چشم که عالئمی مانند قرمزی، خارش، 
ریزی  پوسته  و  ورم، سوزش، خشکی 

پلک چشم دارد، خواهدشد.
تغییر رنگ پلک در ناحیه و اطراف چشم 
پوست  شدن  رنگ  تیره  خصوص  به 
عوارض چسباندن  از  پلک  در حاشیه 
چسب های  وسیله  به  مصنوعی  مژه 
یا  هستند  قوی  بسیار  که  مخصوصی 

کاشت مژه است.
چسباندن مژه مصنوعی در آرایشگاه ها 
به علت اینکه خونرسانی را در مژه های 
طبیعی مختل می کند سبب کم پشتی 

و ریزش مژه های طبیعی می گردد.

چسباندن مژه مصنوعی برای کدام 
یک از افراد مفید است؟

مژه های مصنوعی فقط برای افرادی که 
مژه هایشان را در اثر سوختگی یا بیماری، 
از دست داده اند و کاشت مژه برایشان 
فراهم نباشد، مفید است. برای تشخیص 
اینکه فرد شرایط کاشت مژه را دارد یا 
نه، بر عهده پزشکان است، نه آرایشگران.
برای  مهم  توصیه های  و  نکات 

استفاده از مژه مصنوعی
مژه مصنوعی مانند لوازم آرایشی یک 
وسیله شخصی است؛ پس مژه مصنوعی 

دست دوم، استفاده نکنید.
مژه های مصنوعی خودتان را به هیچ وجه 
به کسی قرض ندهید زیرا این مژه ها باید 

به صورت یکبار مصرف باشند.
از یک مژه مصنوعی و چسب مخصوص 
آن برای دفعات زیاد استفاده نکنید زیرا 
مژه ها با هر بار کندن و چسباندن دوباره 
دچار آلودگی می شوند و موجب آسیب 

به چشم می شوند.
احتمال عفونت چشم با استفاده از لنز 

در کنار مژه مصنوعی بیشتر می شود.
و  به عفونت  ابتال  احتمال  ریمل  زدن 
پس  می برد  باال  چشم  شدید  التهاب 
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مراقبت و رشد گیاه زینتی پیچک در آپارتمانخطرات کاشت مژه چقدر جدی است؟
از  گیاه  بهره مندی  منظور  به   -  3
برگهای سبز و سالم ، در طول فصول 
گرم سال مقداری آب بر روی برگهای 
گیاه پیچک خود اسپری کنید . انجام 
این کار ۱ الی ۲ بار در طول هفته 

پیشنهاد می شود.
۴-  به منظور کوددهی گیاه ، مقداری 
کود حاوی نیتروژن را با مقداری آب 
مخلوط کرده و آن را در نزدیکی ریشه 
گیاه بریزید . گیاه پیچک معموال در 
فصل های بهار و تابستان و پاییز به 
یک بار کوددهی نیازمند است و از 
با کود در طول  تغذیه گیاه پیچک 
زیرا  کنید  خودداری  زمستان  فصل 
از  این گیاه در طول فصل زمستان 
رشد کمی برخوردار بوده و نیازی به 
کوددهی به آن وجود نخواهد داشت. 
در هنگام کوددهی مراقب باشید که 
کود با برگ های گیاه در تماس نباشد 
که در غیر اینصورت منجر به سوختگی 

برگ های گیاه خواهد شد.
مرحله 3 :مقابله با آفات و بیماری ها

۱ - یکی از آفات رایجی که معموال به 
گیاه پیچک حمله می  کنند ، کنه های 
عنکبوتی هستند که با وجود لکه های 
زرد بر روی برگ های گیاه شناسایی 
می  شوند. به منظور مقابله با این آفات 
محلول  یک  از  استفاده  با  را  گیاه 
پاک کننده مالیم پاک سازی کنید . 
کافیست مقداری محلول پاک کننده 
مخصوص دفع آفات را با مقداری آب 
مخلوط کرده و با استفاده از آن گیاه 

را پاک سازی کنید.
اسپری کردن روغن نیم نیز به از بین 

رفتن این آفات کمک می کند.
۲-  وجود برگ های پژمرده در گیاه 
از  بهره مندی  به معنی عدم  پیچک 
میزان رطوبت کافی در محیط است 
و بنابراین به منظور برطرف کردن این 
وضعیت ، سینی زهکشی زیر گلدان 
گیاه را با آب پر کرده و یا گلدان را به 

مکانی با رطوبت باالتر منتقل کنید.
3-  وجود برگ های آسیب دیده و 
دارای نقاط سفید و سیاه به معنای 
آلودگی گیاه به بیماری های قارچی 
است . به منظور مقابله با این بیماری 
، شاخ و برگ و قسمت های آلوده ریشه 

را از گیاه مورد نظر جدا کنید.
۴ - به منظور تکثیر این گیاه کافی 
داده  برش  را  ساقه ها  از  یکی  است 
و درون آب قرار دهید تا ریشه های 
جدید ایجاد شوند و سپس گیاه را به 
خاک منتقل کرده و شرایط مناسب 
رشد از جمله دما ، نور و آب الزم برای 
گیاه پیچک را فراهم آورید . در صورت 
نیاز به هرس گیاه ، شاخ و برگ های 
خشک شده و پژمرده را از گیاه جدا 
کرده و به این ترتیب رشد برگ های 

جدید را ترغیب کنید.
5 -گیاه پیچک معموال بعد از گذشت 
زمان ، گرد و غبار محیط را به خود 
جذب خواهد کرد . به منظور برطرف 
کردن این گرد و غبار با استفاده از یک 
دستمال مرطوب برگ های گیاه مورد 

نظر را تمیز کنید.
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بدون شمارۀ صفحه  - شماره ۱۷۷۱
 جمعه ۲ تا پنجشنبه 8 آوریل ۲0۲۱

مردان  شاخص

دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم
تا خود چه باشد حاصلی از گریه بی حاصلم؟
چون سایه دور از روی تو افتاده ام در کوی تو

چشم امیدم سوی تو وای از امید باطلم
از بس که با جان و دلم ای جان و دل آمیختی
چون نکهت از آغوش گل بوی تو خیزد از گلم

لبریز اشکم جام کو؟ آن آب آتش فام کو؟
و آن مایه آرام کو؟تا چاره سازد مشکلم
در کار عشقم یار دل آگاهم از اسرار دل

غافل نیم از کار دل وز کار دنیا غافلم
در عشق و مستی داده ام بود و نبود خویشتن

ای ساقی مستان بگو دیوانه ام یا عاقلم
چون اشک می لرزد دلم از موج گیسویی رهی

با آن که در طوفان غم دریادلم دریادلم

محمدعلی تربیت
)۱۲۵6-۱3۱8(

 ، تربیت  خان  محمدعلی  میرزا 
روزنامه نگار و دولت مرد ایرانی، مؤسس 
و  آزادی خواهان  از  تربیت،  کتابخانه 
فعاالن  از  و  آذربایجان  روشنفکران 
میرزا  پدرش  بود.  مشروطه  انقالب 
میرزا  ناصرالدین  تحویلدار  صادق، 
به  سالگی  شانزده  از  بود.  ولیعهد 
مظفری  دولتی  مدرسه  در  تدریس 
تبریز پرداخت. در سال ۱3۱۶ با حسن 
تقی زاده، حسین عدالت )صاحب امتیاز 
روزنامه های الحدید، عدالت و صحبت( 
روزنامه  مدیر  شبستری  محمد  و 
ایران نو، ابتدا کتاب فروشی و پس از 
نام  با  جدید  شیوه  به  مدرسه ای  آن 
»تربیت« در تبریز تأسیس کرد و بعداً 
آن را نام خانوادگی خود قرار داد.پیش 
اتفاق  از اعالم مشروطیت، تربیت به 
حسن تقی زاده به قفقاز و استانبول و از 
آنجا به مصر، بیروت و دمشق سفر کرد.

در آستانه مشروطیت به سیاست روی 
آورد و همراه با کربالیی علی موسیو، 
غنی زاده  محمود  و  تقی زاده  حسن 
محفلی بنیان نهاد که به مرکز غیبی 
در  تربیت  محمدعلی  یافت.  شهرت 

از  خورشیدی   ۱۲8۷ پاییز  اواخر 
به استانبول رفت و همراه  انگلستان 
در  مشروطه خواه  مهاجران  دیگر  با 
پرداخت.  فعالیت  به  سعادت  انجمن 
با پایان جنگ جهانی در سال ۱۲۹۷ 
به تبریز بازگشت. در سال ۱300 به 
ریاست اداره معارف آذربایجان رسید 
و در همان سال کتابخانه و قرائت خانه 
به  بار  اولین  برای  را  معارف  عمومی 
شیوه جدید در تبریز بنیاد گذاشت. 
مجلس  دوره  هشتمین  در  تربیت 
شورای ملی )۱30۹( به نمایندگی از 

طرف مردم تبریز انتخاب شد. رهی معیری
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فایده نور خورشید در 
مبارزه با کرونا

فواید نور روز در مقاله ای در مجله بیماریهای عفونی 
The Journal of Infectious Diseases تشریح  شده است. طبق 

نظریه غیرفعال سازی ویروس توسط تابش خورشید ، اشعه ماورا 
بنفش B بر روی RNA ویروس کرونا اثر گذاشته و به آن آسیب می 

رساند. با این حال ، آزمایشات نشان می دهد از دست دادن فعالیت در ویروس 
بسیار سریعتر از آنچه تئوری پیش بینی کرده است اتفاق می افتد و فقط ۲0-۱0 

دقیقه طول می کشد. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که یک مکانیسم دیگر 
وجود دارد که اثر نور را بر ویروس کرونا  SARS-CoV-2 نکمیل می کند.تاکنون ، محققان 
دقیقاً نمی دانند که این مکانیسم چیست، اما آنها پیشنهاد می کنند که عالوه بر اشعه 
ماورا بنفش B ، از اشعه ماورا بنفش )A (UV-A با طول موج 315-400 نانومتر نیز می توان 
استفاده کرد که قادر به تولید مولکولهای واکنشی در محیط است، به ویروس آسیب می رساند 
و روند غیرفعال کردن آنرا تسریع می کند. تأثیر محیطی که ویروس ها در آن زندگی 
می کنند نیز توسط آزمایشات تأیید شده است. به عنوان مثال ، در شبیه سازی 
بزاق ، ویروس هشت برابر سریعتر تحرک خود را از دست می دهد و ویروسهایی 
که در محیط غذایی کشت می شوند، 3 برابر سریعتر از آنچه تئوری پیش بینی 
کرده ، هستند.از اشعه ماورابنفش A می توان در سیستم های تصفیه هوای 

داخل خانه با خطر بسیار کمتری نسبت به سایر زیرگروه های اشعه ماورا 
بنفش استفاده کرد. المپ های LED نیز موجود هستند که از نور 

طبیعی خورشید قوی تر هستند. با این حال برای تأیید 
محسنات اشعه  UV-A در برابر ویروس کرونای  

بیشتری  تحقیقات   ،SARS-CoV-2
الزم است.

یا  هن  آ د  کمبو
گلبولهای خون یعنی بدن 
مقدار کافی اکسیژن دریافت نمی کند 
که موجب اختالل در عملکرد اندام های 
بدن می شود. کم خونی عوامل مختلفی 
مثل کمبود آهن، کمبود اسید فولیک، 

کاهش شدید خون و غیره دارد.
دارید  زرد  و  پریده  رنگ  چهره  اگر 
احتماال مبتال به کم خونی هستید که 
با تشخیص زود هنگام می توانید آن را 
با رژیم غذایی مناسب درمان کنید، 
عالوه برغذاها در اینجا میوه هایی را به 
شما معرفی می کنیم که به بهبود کم 

خونی کمک می کند:
میوه های خونساز خوشمزه

اسید  داشتن  دلیل  به  نار  ا انار: 

آسکوربیک و منبع غنی آهن، ویتامین 
آ، ث و ایی یکی از بهترین میوه های 
خون ساز است و مقدار آهن موجود در 
بدن را افزایش می دهد و پالکت های 
خون را تنظیم می کند. وقتی انار را 
می گنجانید،  روزانه  غذایی  رژیم  در 
هموگلوبین باال می رود. یک لیوان آب 
انار خانگی روزانه بهتر از آب میوه های 

فرآوری شده است.
موز : موز انتخابی عالی برای گنجاندن 
در سبد میوه های غنی از آهن است و 
تولید هموگلوبین در خون را تحریک 
می کند. منبع خوبی از اسید فولیک 
ویتامین  یک  و  می دهد  تشکیل  را 
ساختن  برای  و  است  کمپلکس  ب 
سلول های قرمز خون مورد نیاز است.

با خوردن  که  ندارد  تعجبی   : سیب 
روزانه یک سیب، بتوانید از بیماری در 
امان باشید. زیرا سیب یک منبع غنی 
آهن با ترکیبات مختلف سالمتی است 
که برای تحریک هموگلوبین مورد نیاز 
با  را  سیب  یک  حداقل  است.روزانه 

پوست بخورید.
آلو : آلو خشک سرشار از ویتامین ث 
و آهن است و در افزایش هموگلوبین 

جذب آن کمک می کند.
مواد  داشتن  دلیل  به  انبه   : انبه 
میوه  ث  یتامین  و  و  آهن  مغذی، 
به  است  خون سازی  برای  خوبی 
همین دلیل مصرف آن برای زنان در 
دوران عادت ماهیانه و بارداری توصیه 
می شود عالوه براین ایمنی بدن را در 
برابر بیماری وبا ، سل و دیسانتری 

باال می برد.
های  میوه  از  دیگر  یکی   : گیالس 
گیالس  تابستان  فصل  پرخاصیت 
است که مصرف آن به دلیل داشتن 
ویتامین ث و آهن برای افراد مبتال 
به کم خونی بخصوص کودکان بسیار 

مفید است.
توت فرنگی :

مواد  داشتن  دلیل  به  فرنگی  توت 
و  است  ساز  خون  آهن  و  مغذی 
را  خونی  کم  آن  منظم  مصرف 
بهبود می بخشد البته به شرط آنکه 

ارگانیک باشد.
زردآلو :

اگر کم خونی دارید مصرف زردآلو به 
عنوان میان وعده می تواند به بهبود 

شما کمک کند.
داشتن  دلیل  به  خرمالو   : خرمالو 
مس به جذب آهن کمک می کند و 
همین موجب تولید گلبولهای قرمز 
درمان  برای  بنابراین  خون می شود 

کم خونی توصیه می شود.
انجیر : آهن و ویتامین ث موجود در 
انجیر آن را به یک میوه عالی برای 

فقر آهن تبدیل کرده است.
طالبی : طالبی به دلیل داشتن مواد 
مغذی ،کلسیم ،آهن ،مس ،منگنز ، 
فسفر می تواند کمبود آهن را بهبود 
انتقال  نهایت موجب  بخشد که در 

بهتر اکسیژن می شود.
افرادی  نارگیل : اگر جز آن دسته 
دوست  را  نارگیل  که طعم  هستید 
دارید پس از خواص آن غافل نشوید 
زیرا نارگیل به دلیل داشتن سدیم ، 
پتاسیم ،فیبر ، ویتامین ب در تولید 

گلبول های قرمز نقش دارد.
کامکوات : یکی از مواد معدنی مورد 
نیاز بدن آهن است که می توانید با 
مصرف کامکوات آن را تامین کنید.

آلو  آن،  از  غیر  به  دارد  مهمی  نقش 
که  منیزیم هستند  از  غنی  منبع  ها 
قابل توجه تحریک  افزایش  به  منجر 
منیزیم  و  شود  می  قرمز  گلبول های 
به مدیریت انتقال اکسیژن در بدن نیز 

کمک می کند.
پرتقال : آهن پرتقال نمی تواند کامال 
ویتامین ث  بدون کمک  بدن  توسط 
غنی  منبع  پرتقال ها  و  شود  جذب 
این ویتامین ها هستند. بنابراین روزانه 
حداقل یک پرتقال را میل کنید تا نتایج 

مورد نظر را کسب کنید.

هلو : هلو نیز به دلیل داشتن ویتامین 
ث و آهن موجب تحریک کاهش وزن 
بهبود  را  چشم   ، پوست  و  می شود 
می بخشد و همان طور که می دانید 
کمک  آهن  جذب  به  ث  ویتامین 
سلول های  تکثیر  از  مانع  و  می کند 

قرمز می شود.
کیوی : شاید از داشتن مقدار فراوان 
ویتامین ث موجود در کیوی شگفت 
و  خونی  کم  صورت  در  شوید  زده 
کیوی  توانید  آهن می  قرص  مصرف 
صورت  بهتر  آهن  جذب  تا  بخورید 

بگیرد.
گریپ فورت : گریپ فورت و آب آن 
حاوی ویتامین ث فراوانی است که به 

پاها یکی از حیاتی ترین اعضای بدن 
می شوند.  نامیده  دوم  قلب  و  انسان 
و  کودکان  حتی  افراد  از  بسیاری 
پادرد  دچار  گاهی  نیز  نوجوانان 
می شوند . درد پا ممکن است در یکی 
از قسمت های پا مانند پاشنه، ساق یا 
استخوان ران یا در همه قسمتهای پا 
احساس شود و تا کمر و نشمینگاه نیز 

کشیده گردد.
پا درد علت های فراوانی دارد که برخی 
هستند  شده  شناخته  کمتر  آنها  از 
آسیب  شما  پاهای  به  می توانند  اما 
با دالیل  را  اینجا شما  . در  برسانند 
مرموز پا درد که ناشناخته هستند ، 

آشنا خواهیم کرد.

انواع دالیل پا درد
کمبود آهن

کمبود آهن باعث سوزن سوزن شدن ، 
سوزش ، خارش و احساس درد شدید 
و گرفتگی در پاها می شود پس سعی 
کنید به مقدار کافی مواد مغذی در 

رژیم غذایی خود قرار دهید.
اضافه وزن و چاقی

بر  زیادی  فشار  وزن  اضافه  و  چاقی 
اضافه  اگر  می کند.  وارد  پاها  روی 
وزن دارید ، وزن خود را کاهش دهید 
زیرا  شود  درمان  نیز  شما  پادرد  تا 
هنگام راه رفتن ۲ تا 3 برابر و هنگام 
دویدن 5 برابر وزن بدن به پاها فشار 
کیلو  چند  حتی  پس  می شود  وارد 
اضافه وزن نیز بر روی سالمت پاها 

تاثیرگذار است.
انجام ورزش های سنگین

اگر ورزش های سنگین یا تمرینات 
 ، می دهید  انجام  شدیدی  ورزشی 
ممکن است به علت آسیب فشاری 
تکراری(  نیروی  از  ناشی  )آسیب 
دچار پا درد گردید . در این مورد 
ادامه تمرین دچار پا درد یا  با  اگر 
به پزشک مراجعه   ، پا شدید  تورم 

نمایید.
راه رفتن بدون کفش ) پابرهنه (

پابرهنه راه رفتن ، پوشیدن کفش های 
وارد  سبب  پذیر،  انعطاف  یا  تخت 
شدن فشار زیاد بر روی پاها و آسیب 
پاها می شود زیرا هنگام راه رفتن با 
پا روی زمین فشار  پاشنه  قراردادن 
زیادی به پا وارد می شود اما با پوشیدن 
کفشی مناسب این فشارجذب شده و 
کفش از مفاصل پا حمایت می کند و 
به آنها اجازه می دهد در حالت روان 

و خنثی حرکت کنند.
خرید کفش در صبح

صبح ها به خرید کفش نروید زیرا پاها 
در طول روز تغییر اندازه می دهند و 
صبح ها کوچکتر و در پایان روز، پاها 
بیشتر باد و ورم می کنند پس بعد از 
خریدن  برای  مناسبی  زمان  ظهرها 

کفش است.
هنگام خرید کفش ، دو لنگه کفش 
را بپوشید و بایستید ، در این حالت 
باید یک سانتی متر بین انگشتان پا و 
جلوی کفش تان فاصله باشد و بتوانید 
انگشت سبابه خود را بین پاشنه خود 

 ، م ا ند ا سب  تنا
کفش  هستند.  متفاوت 

سبک  بدنی،  تمرینات  به  مربوط 
برای حرکت خطی  و  پذیر  انعطاف 
طراحی شده است. کفش پیاده روی 
بند  دارای  و  دوام  با  کمی سنگین، 

چرم رویی می باشند.
مانند  پرتحرک تر  ورزش های  کفش 
تنیس یا بسکتبال ، سنگین تر هستند 
و برای بلندکردن وزنه بهتر است ، 
کفش های سبک تر را انتخاب کنید.
انتخاب کفش با سایز نامناسب

سایز پا می تواند در اثر افزایش سن 
یا بارداری افزایش یابد پس همیشه 
هنگام خرید کفش انتخابیتان را به 
پا کنید و با آن کمی قدم بزنید تا 

سایز مناسب با پایتان را انتخاب کنید.
هرگز بر طبق عادت یک سایز کفش 
برای  را  اشتباهی  سایز  زیرا  نخرید 
و  می کنید  انتخاب  کفش هایتان 
همین امر سبب آسیب به پا و پادرد 

خواهد شد .
را  پای تان  شما  قبلی  کفش  اگر   
بار  این  و  بگذارید  ، کنارش  می زند 
سایز  که  نمایید  انتخاب  را  کفشی 

پای شما باشد.

نکته پایانی :
پا درد علت های شناخته شده زیادی 
دارد ، اگر دچار این علت های شناخته 
شده نیستید ، ممکن است علت پا 
درد شما موارد پنهانی باشد که در 

این مطلب آورده ایم.
آنچه که باید شما به آن توجه کنید 
را جدی  درد خود  پا  که  است  این 
بگیرید و اقدامات الزم برای درمان 
یک  زیرا  بگیرید  کار  به  را  درد  پا 
درد ناگهانی پا می تواند بعدا به یک 
مشکل جدی تبدیل شود پس حتما 
به پزشک مراجعه کنید تا علت آن 

را دریابید.

و پشت کفش وارد کنید.
انتخاب کفش های مطابق مد روز

اهمیت  کفشتان  مدل  به  تنها  اگر 
رفته  رفته  که  بدانید  باید   ، می دهید 
دچار پادرد نیز خواهید شد . پوشیدن 
کفش های   ، بلند  پاشنه  کفش های 
تخت که پاشنه ندارند ، کفش های نوک 
تیز، مشکالتی برای پا ایجاد می کند و 
فرد را دچار پادرد می کند پس کفش 
مناسبی را انتخاب کنید و تنها به مد 

توجه نکنید.
توجه نکردن به قوس کف پا زمان 

خرید کفش
صاف  پا  کف  قوس   ، سن  افزایش  با 
پا  پاشنه  اگر دچار درد  می شود پس 
شده اید ، کفش خود را عوض کنید زیرا 
ممکن است نیاز به حمایت بیشتری 
شما   . باشید  داشته  پا  کف  قوس  از 
می توانید برای ارزیابی نوع قوس پایتان 
و انتخاب کفش مناسب از متخصصان 

پا کمک بگیرید.
آسیب به کمر، زانو و یا عضله ران

حال  در  و  بروید  راه  نمی توانید  اگر 
استراحت و مراقبت از آسیبی هستید 
می کند،  دردناک  را  رفتن تان  راه  که 
سست  و  ضعیف  یتان  ها پا حتما 
می شوند. بدن شما به طور طبیعی از 
منطقه آسیب دیده محافظت می کند. 
اما اگر شما درد ناگهانی بدون دلیل و 
یا درد کمر زیادی دارید، بهتر است به 

پزشک مراجعه کنید.
کمبود آب و امالح بدن

درد پا و گرفتگی عضالت پا ممکن است 
یا  از دست رفتن آب بدن و  به علت 
کاهش میزان پتاسیم، سدیم، کلسیم یا 
منیزیم خون باشد بنابراین برای درمان 
پا درد آب بیشتری بنوشید و به تغذیه 

خود توجه نمایید.
کفش  نوع  یک  تنها  از  استفاده 

ورزشی
ورزشی  تمرینات  انجام  برای  شما 
نیاز  متفاوتی  کفش های  به  مختلف 
یک  با  را  ورزش ها  همه  اگر  و  دارید 
نوع کفش انجام دهید ، دچار پا درد 

می شوید.
کفش  فوتبال،  کفش  که  بدانید  باید 
پیاده روی و کفش مربوط به فعالیت های 

میوه هایی که بهترین خون ساز هستنددالیل پنهان پا درد که نمی دانستید!
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آب  تحقیقات  =موسسه 
که  کرد  اعالم  نیرو  وزارت 
بارندگی از روز سه شنبه سوم 
فروردین ماه آغاز می شود و تا 
پنجشنبه  پنجم فروردین ماه 

ادامه پیدا می کند.
و  کردستان  استان  =در 
زنجان بارندگی روز سه شنبه 
با  ساعته   36 فروردین    3
 8۰ تا   ۵۰ تقریبی  میزان 

میلی متر خواهد بود.
بازدید  در  =جهانگیری 
ه ی  د له ز لز ز منطقه  ز  ا
»سی سخت« بدون هیچ شرم 
و خجالتی مدعی شده: هنر 
بحران  که  است  این  دولت 
عوارض  و  کند  مدیریت  را 

بحران ها را کمتر کند!
به  نسبت  هشدار  =این 
 ۱۴۰۰ نوروز  در  سیل  وقوع 
که  شده  منتشر  حالی  در 
ر  هشدا نتشار  ا وجود  با 
سوء   ،98 نوروز  در  سیل 
مدیریت ها و غفلت مدیران 
مرگ  باعث  استان   ۲3 در 
دست کم ۱3 نفر، ده ها زخمی 
و وارد آمدن خسارات جدی 
زیرساخت ها،  به  و گسترده 
تأسیسات و اموال مردم در 
تمام استان های سیل زده شد 
بطوری که هنوز نیز ساکنان 
منطقه از پیامدهای آن رنج 

می برند.
سازمان هواشناسی کشور پیش بینی 
سیل  وقوع  احتمال  که  است  کرده 
غرب  شمال  در  واقع  استان  پنج  در 
غربی،  و  شرقی  آذربایجان  ایران، 
روز  از  اردبیل  و  کردستان  زنجان، 
دارد.  وجود  فروردین ماه ۱۴00  سوم 
در نوروز سال ۹8 سیل ویرانگری در 
غرب و جنوب کشور به وقوع پیوست 
که خسارات جانی و مالی گسترده  بر 
سیل زده ی  ساکنان  و  گذاشت  جای 
آن مناطق همچنان از پیامدهای آن 

رنج می برند.
تأییدشده ی  گزارش  مبنای  بر 
سوی  از  کشور  هواشناسی  سازمان 
میزان  افزایش  با  نیرو،  وزارت 
احتمال  کشور  غرب  در  بارندگی ها 
و  شرقی  آذربایجان  در  سیل  وقوع 
اردبیل  و  کردستان  زنجان،  غربی، 

وجود دارد.
نیرو  وزارت  آب  تحقیقات  مؤسسه 
اعالم کرد که بارندگی از روز سه شنبه 
تا  و  می شود  آغاز  فروردین ماه  سوم 
پنجشنبه  پنجم فروردین ماه ادامه پیدا 

می کند.
شامگاه  از  حاکیست،  گزارش  این 
 3۶ مدت  به  فروردین    3 سه شنبه 
ساعت و به میزان تقریبی 50 تا 80 
کردستان  استان های  در  میلی متر 
زنجان  و  غرب(  شمال  )به خصوص 
بارندگی  غرب(  شمال  )به خصوص 

خواهد بود.
همچنین بارندگی به میزان ۱00 تا 
آذربایجان  استان  در  میلی متر   ۱50
به  و  مرکزی(  و  جنوبی  )نیمه  غربی 

میزان تقریبی ۶0 تا 80 میلی متر در 
میزان  به  و  شرقی  آذربایجان  استان 
تقریبی 30 تا 50 میلی متر در استان 
مرکزی(  و  جنوبی  )نیمه  اردبیل 

محتمل است.
آنگونه که فریبا گودرزی کارشناس 
از  کرده،  تشریح  هواشناسی  سازمان 
امروز دوشنبه مناطقی در آذربایجان 
اردبیل،  غربی،  آذربایجان  شرقی، 
کردستان، کرمانشاه و ارتفاعات البرز 
دارند،  پراکنده«،  »بارش  مرکزی 
سه شنبه نیز در استان های آذربایجان 
غربی، کردستان، »رگبار باران و وزش 
شرقی،  آذربایجان  در  و  شدید«  باد 
لرستان  کرمانشاه،  زنجان،  اردبیل، 
هم  مرکزی  البرز  غربی  ارتفاعات  و 

»بارش پراکنده« پیش بینی می شود.
روز چهارشنبه بارش در استان های 
قزوین خواهد  و  البرز  همدان،  ایالم، 
در  بارشی  سامانه  پنجشنبه  و  بود 
در  واقع  مرکزی  البرز  دامنه های 
تهران،  البرز،  قزوین،  استان های 
زنجان، گیالن و مازندران و همچنین 
استان های  در  زاگرس  دامنه های 
کرمانشاه، همدان، مرکزی و لرستان 
و چهار محال و بختیاری فعال خواهد 

بود.
رضوی،  خراسان  استان  شمال  در 
دریای  سواحل  و  شمالی  خراسان 
بارش  نیز  خزر(  )کاسپین،  مازندران 
روز  در  می شود.  پیش بینی  پراکنده 
شرق  سمنان،  شمال  در  نیز  جمعه 
چهارحال  لرستان،  مرکزی،  تهران، 
شمال  اصفهان،  غرب  بختیاری،  و 
خراسان  جنوب  رضوی،  خراسان 
نوار  و  خزر  دریای  سواحل  شمالی، 
غربی،  آذربایجان  استان های  مرکزی 
بارش  آذربایجان شرقی و کردستان، 
باران گاهی رعد و برق و وزش باد رخ 

می دهد.
این هشدار نسبت به وقوع سیل در 
شده  منتشر  حالی  در   ۱۴00 نوروز 
در  سیل  هشدار  انتشار  وجود  با  که 
غفلت  و  مدیریت ها  سوء   ،۹8 نوروز 
مرگ  باعث  استان   ۲3 در  مدیران 
دست کم ۱3 نفر، ده ها زخمی و وارد 
به  گسترده  و  جدی  خسارات  آمدن 
زیرساخت ها، تأسیسات و اموال مردم 
شد  سیل زده  استان های  تمام  در 
بطوری که هنوز نیز ساکنان منطقه 

از پیامدهای آن رنج می برند.
هواشناسی  سازمان  نیز  زمان  آن 
جنوب  و  غرب  در  را  سیل  وقوع 
نه  ولی  بود  کرده  پیش بینی  کشور 
پیشگیرانه ای  اقدام  هیچگونه  تنها 
بلکه  نشد  اجرا  سیل  با  مقابله  در 
سفرهای  به  فرمانداران  و  استانداران 
نوروزی رفته بودند! در این بین، مناف 
هاشمی معاون کنونی شهردار تهران 
گلستان، ۲8  استان  وقت  استاندار  و 
اسفندماه ۹۷ به سفر اروپا رفته و با 
به  که  گفت  اعتراض ها،  باالگرفتن 
به  مجبور  خانوادگی  مشکالت  دلیل 

سفر بوده است!
عمومی  افکار  فشار  با  هاشمی 
ناچار از سوی وزیر کشور برکنار شد 
در  رایج  روال  طبق  بعد،  اندکی  اما 
دیگر  سمتی  در  اسالمی،  جمهوری 
و  نقل  و  حمل  سازمان  مدیرعامل 

ترافیک تهران شد!
طبق گفته ی غالمحسین اسماعیلی 
از  نفر   ۲۴5 قوه قضاییه،  سخنگوی 
مدیران ادوار مختلف که منجر به بروز 
سیل نوروز ۹8 شده بود، تحت تعقیب 

پیگرد  نحوه  که  گرفتند  قرار  قضایی 
قانونی آن پرونده را از ارتقای شغلی 
روشنی  به  گلستان  سابق  استاندار 

می توان دریافت!
آن  وقوع  از  پس  سال  دو  حاال 
هنوز  پیامدهایش  که  ویرانگر  سیل 
تداوم  با  همزمان  امسال  پابرجاست، 
در  کرونا  ویروس  گسترده ی  شیوع 
زلزله زده ی  مردم  ابتالی  و  کشور 
»سی سخت« به این ویروس در جریان 
رفت  و آمدهای مدیریت نشده به این 
منطقه، این نگرانی وجود دارد که بار 
ایران،  غرب  شمال  در  سیالب  دیگر 
به فاجعه  بدل شود و مسئوالن برای 
توانایی  در مدیریت،  کم کاری و عدم 
بهانه های دیگری از جمله شیوع کرونا 

را َعلَم کنند.
 ۲۹ »سی سخت«  شهرستان 
بهمن ماه ۹۹ با زلزله ی 5.۶ ریشتری 
زلزله زدگان  و  دید  بسیاری  خسارات 
زندگی  سرما  در  و  چادر  در  هنوز 
کرونا  به  مبتالیان  شمار  می کنند. 
یافته  افزایش  منطقه  این  در  نیز 
پایگاه  که  آنگونه  حال،  این  با  است. 
خبری کبنانیوز گزارش کرده، اسحاق 
رئیس جمهور  اول  معاون  جهانگیری 
از  بازدید  در  فروردین ماه  دوم  امروز 
گفته  زلزله زدگان  به  »سی سخت« 
تومان  500میلیارد  االن  »تا  که 
شهری  هر  برای  گذاشتیم.  اعتبار 
و  تسهیالت  تومان  ۱85میلیون 
هر  برای  گذاشته ایم.  بالعوض  کمک 
مردم  تومان.  ۱۶5میلیون  روستایی 
تسهیالت  این  که  گفتند  می  امروز 
کم است. آقای تابش به عنوان رئیس 
بنیاد مسکن، مسئول این کار هستند 
و آقای استاندار کهگیلویه و بویراحمد 
مسئول این دولت هستند. اگر این دو 
نفر توافق کردند ما حتماً تسهیالت را 

بیشتر خواهیم کرد.«
کرده  شکر«  را  »خدا  جهانگیری 
نداشته و  که سیل سی سخت کشته 
در حرف های بی سر و ته و بیجایی 
به تبلیغ برای نظام پرداخته و گفته 
است که »در سال های اخیر در بحران 
مسئله  یک  با  اجتماعی  و  طبیعی 
روبرو شدیم که ملت ایران پای نظام و 
کار کشور و همنوعان خود می ایستند. 
دغدغه  مهمترین  کرمانشاه  زلزله  در 
بود که مردم به طرف سرپل  این  ما 
کمک های  اینقدر  نیایند،  ذهاب 
امدادی و گروه های جهادی و مردمی 

به این سمت می آمد.«
هیچ  بدون  روحانی  حسن  معاون 
»هنر  شده:  مدعی  خجالتی  و  شرم 
دولت این است که بحران را مدیریت 
کند و عوارض بحران ها را کمتر کند!«

استان  مانند  استان هایی  اکنون 
۱00درصدی  افزایش  با  اردبیل 
و  روبروست  نیز  نوروزی  مسافران 
صدور مجوز سفر به سراسر کشور از 
با کرونا و گردش  مقابله  سوی ستاد 
حدود ۲0 میلیون نفر در کل کشور، 
و  جانی  پیامدهای  افزایش  احتمال 
شده  پیش بینی  که  را  سیلی  مالی 

است تشدید می کند.
مشکالت  تداوم  شرایط،  این  در 
کشور  در  بیکاری  و  فقر  و  اقتصادی 
نیز به نسبت دو سال پیش که سیل 
یافته  افزایش  به شدت  ۹8 روی داد 
و شیوع کرونا نیز آن را تشدید کرده 
تحمل  سطح  بر  عالوه  که  بطوری 
اقتصادی، تاب  و تحمل روانی افراد نیز 

به شدت کاهش یافته است.

نگرانی نسبت به وقوع سیل در پنج استان از سوم فروردین ۱۴۰۰؛
 جهانگیری به زلزله زدگان »سی سخت«:

 هنر دولت مدیریت بحران و کاهش عوارض 
بحران هاست!

 مرگ مشکوک آزاده نامداری مجری جنجالی 
صداوسیمای جمهوری اسالمی؛ پیکر او به خانواده اش 

تحویل داده شد
=یک مقام اورژانس تهران 
آزاده  گفته، »از زمان فوت 
نامداری ۴8 ساعت گذشته 
بوده  است و به همین دلیل 
قابل  بتدا  ا در  و  ا چهره 

شناسایی نبود!«
=مدیرکل پزشکی قانونی 
تهران: »در معاینه ظاهری و 
کالبدگشایی صورت گرفته، 
آثار  از  شواهدی  و  عالئم 
ضرب و جرح یافت نشد« و 
»هیچگونه آثاری از بارداری 
و  نشد  یافت  جسد  در  نیز 
در  رحمی  ضمائم  و  رحم 
اندازه طبیعی و فاقد هرگونه 

محصول حاملگی است.«
پدر  خبری  منابع  =برخی 
آزاده نامداری و برخی مادر 
او را منبع اطالع رسانی مرگ 
اورژانس  و  پلیس  به  وی 

اعالم کرده اند.
در  نامداری  آزاده  =پیکر 
ک  یز کهر یح  تشر لن  سا
ش  پیکر و  فی  شکا لبد کا
امروز به خانواده اش تحویل 

داده شد.
این  مرگ  علت  =تعیین 
صداوسیمای  سابق  مجری 
منوط  اسالمی  جمهوری 
ی  یش ها ما ز آ یج  نتا به 
سم شناسی و آسیب شناسی 
است که چند روزی به طول 

می انجامد.
سابق  مجری  نامداری  آزاده  جسد 
اسالمی  جمهوری  صداوسیمای 
پیدا شد.  آپارتمانش  در  دیروز  عصر 
اعالم  تهران  استان  قانونی  پزشکی 
نتایج  انجام  به  منوط  را  مرگ  علت 
ولی  کرده  سم شناسی  آزمایش های 
داده  خانواده اش  تحویل  را  او  پیکر 

است.
پیکر بی جان آزاده نامداری مجری 
سابق صداوسیمای جمهوری اسالمی 
عصر دیروز شنبه هفتم فروردین ماه 
برج های  از  یکی  در  آپارتمانش  در 
شهرک غرب تهران پیدا شد. نامداری 
فایل  یک  بار  آخرین   ساله ،   3۶
اینستاگرامش  صفحه  در  ویدئویی 
با دختر  بود که همراه  منتشر کرده 
را  خورشیدی  نو  سال  خردسالش 

تبریک گفته بود.
این  در  او  بدن  فیزیکی  مختصات 
ایجاد  را  بارداری اش  شائبه ی  ویدئو، 
کرده بود اما وی آن را تکذیب کرده 
بود و پزشکی قانونی تهران نیز اکنون 

این ادعا را رد کرده است.
در  توئیتی  انتشار  میان،  این  در 
فضای مجازی، ساعاتی پیش از کشف 
این  با  نامداری،  آزاده  بی جان  پیکر 
بود  کرده  توصیه  وی  به  که  محتوا 

جنجال برانگیز  نیاید،  بیرون  خانه  از 
شده و بسیاری آن را تهدیدآمیز تلقی 
احتمال  دلیل  همین  به  و  می کنند 
قتل او نیز تقویت شد. ولی اعالم زمان 
مرگ او که حداقل ۲۴ ساعت پیش از 
انتشار این توئیت بوده و همچنین ابراز 
منتشرکننده  اکانت  بهت  و  شگفتی 
این توئیت که با نام مستعار در فضای 
مجازی فعالیت می کند، این ارتباط را 

منتفی کرد.
آزاده نامداری پس از انتشار تصاویر 
از  خارج  در  چادرش  پوشش  بدون 
ایران، در تلویزیون جمهوری اسالمی 
شد  ممنوع التصویر  و  ممنوع الکار 
وهمزمان به دلیل حمایتش از حجاب 
با  افکار عمومی  از سوی  نیز  اجباری 

انتقادهای شدید مواجه شد.

عمومی  افکار  می رسد  نظر  به 
را  نامداری  آزاده  خودکشی  نیز 
کاربران  و  می داند  محتمل تر 
پرسش  این  اجتماعی  شبکه های 
اندازه  چه  تا  که  می کنند  مطرح  را 
و  دورویی  به  جامعه  منفی  واکنش 
او  اخراج  و  سابق  مجری  این  تزویر 
وی  اقدام  در  رژیم،  صداوسیمای  از 
بوده  مؤثر  احتمالی  خودکشی  به 
برای  مجازی  گروه های  حتا  است. 
بررسی این مرگ مشکوک از زاویه ی 
»بولی« شدن یا آزار و اذیت و تحقیر 
در فضای مجازی و اثرگذاری  آن در 

زندگی افراد تشکیل شده است.
شبکه های  کاربران  از  برخی 
مرگ  اعالم  همزمانی  نیز  اجتماعی 
قرارداد  امضای  با  نامداری  آزاده 
و  ایران  اسالمی  جمهوری  ۲5ساله 

به نوعی در  را  جمهوری خلق چین 
راستای انحراف افکار عمومی از این 

موضوع می دانند.
این  مرگ  علت  هنوز  اینهمه،  با 
معلوم  و  نیست  مشخص  مجری 
بوده  قتل  یا  خودکشی  که  نیست 
به  است  داشته  دیگری  دلیل  یا  و 
ویژه آنکه اطالعات ضد  و نقیضی از 
چگونگی آگاهی پلیس از مرگ آزاده 

نامداری منتشر شده است.

آنگونه که مرکز اطالع رسانی نیروی 
آزاده  پدر  کرده،  اعالم  انتظامی 
با  تماس  در  ساعت ۱۹:50  نامداری 
مرکز فوریت های پلیس ۱۱0، مرگ او 
را اطالع می دهد. با این حال مجتبی 
اورژانس گفت که  خالدی سخنگوی 
صداوسیمای  سابق  مجری  این  مادر 
با   ۱8:38 ساعت  اسالمی  جمهوری 
اورژانس تماس گرفته و پس از دو روز 
بی خبری از فرزندش به خانه او رفته 
و با کارت بانک در خانه را باز کرده و 

با جسد او مواجه شده است.
برخی منابع خبری نیز زمان مرگ  
مختلف  روایت های  در  را  نامداری 
از  پیش  ساعت   ۴8 و  ساعت   ۲۴
می کنند.  عنوان  پیکرش  شدن  پیدا 
بر مبنای گزارش های پراکنده ای که 

تا کنون منتشر شده، آزاده نامداری 
و  بوده  تنها  خانه  در  مرگ  هنگام 
سفر  کشور  شمال  به  خانواده اش 

کرده بودند.
وضعیت  از  گزارشی  هیچ  کنون  تا 
همسر  عبادی  سجاد  واکنش  یا 
نشده  منتشر  نامداری  آزاده  دوم 
عمومی  افکار  برای  موضوع  این  و 

پرسش برانگیز شده است.
نخستین همسر آزاده نامداری یک 
صداوسیمای  دیگر  مجری  و  بازیگر 
جمهوری اسالمی به نام فرزاد حسنی 
بود. آنها در تابستان ۹۲ ازدواج کردند 
بود.  خمینی  سیدحسن  آنها  عاقد  و 
یکسال بعد آزاده نامداری، به گفته ی 
خودش، از حسنی به دلیل »خشونت 
با   ۹۴ سال  در  و  شد  جدا  خانگی« 
یکسال  و  کرد  ازدواج  عبادی  سجاد 
همسر  آمد.  دنیا  به  دخترشان  بعد 
از  عبادی  رحیم  پسر  نامداری  آزاده 
که  است  اسالمی  جمهوری  مقامات 
خاتمی  سیدمحمد  مشاور  زمانی 
ماشینی  فریده  همسرش  و  بود 
رئیس کمیسیون زنان حزب »جبهه 

مشارکت اسالمی« است.
مهر  خبرگزاری  که  است  گفتنی 
اسالمی  تبلیغات  سازمان  به  وابسته 
را  نامداری  خودکشی  اعالم  خبر 
اندکی پس از انتشار از روی وبسایت 

خود برداشت.
شهریاری  محمد  گفته ی  به 
تهران،  جنایی  دادسرای  سرپرست 
خودکشی  بر  مبنی  یافته ای  »هیچ 
نامداری  آزاده  مرحومه  دگرکشی  یا 
وجود ندارد« و آثار ضرب و جرح نیز 

بر بدن او پیدا نشده است.
یک  از  نقل  به  ایرنا  خبرگزاری 
»از  که  نوشته  تهران  اورژانس  مقام 
زمان فوت آزاده نامداری ۴8 ساعت 
گذشته بوده  است و به همین دلیل 
شناسایی  قابل  ابتدا  در  او  چهره 

نبود«.
علت  شدن  مشخص  شهریاری 
آزمایش های  به  منوط  را  او  مرگ 
توسط  آسیب شناسی  و  سم شناسی 
پزشکی قانونی دانسته و گفته است 
»اینکه بگوییم فوت خانم نامداری به 
به  منوط  بوده،  جنایت  یا  قتل  علت 

بررسی آزمایشگاهی است.«
طبق اعالم مهدی فرنوش مدیرکل 
پزشکی قانونی استان تهران، شامگاه 
سالن  به  نامداری  آزاده  دیروز جسد 
و  شده  منتقل  کهریزک  تشریح 
و  رسیده  اتمام  به  کالبدشکافی 
آزمایشگاه  برای  الزم  نمونه های 

ارسال شده است.
استان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
تهران نیز، تعیین علت مرگ را منوط 
به اعالم نتایج این آزمایش ها دانسته 
خواهند  طول  به  روزی  »چند  که 
اعالم  قضایی  »مقام  به  و  انجامید« 

خواهد شد«.
معاینه  »در  که  کرده  تأکید  او 
صورت  کالبدگشایی  و  ظاهری 
گرفته، عالئم و شواهدی از آثار ضرب 
»هیچگونه  و  نشد«  یافت  جرح  و 
آثاری از بارداری نیز در جسد یافت 
در  رحمی  ضمائم  و  رحم  و  نشد 
اندازه طبیعی و فاقد هرگونه محصول 

حاملگی است.«
جسد  فرنوش،  مهدی  گفته ی  به 
هشتم  یکشنبه  امروز  نامداری  آزاده 
خانواده اش  به   ۱۴00 فروردین ماه 

تحویل داده شد.

آزاده نامداری مجری سابق صداوسیمای جمهوری اسالمی به طرز 
سیل در استان گلستان گمیشان و خواجه نفس -  نوروز ۱398مشکوکی درگذشت
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=محمد نهاوندیان رئیس 
سال  روحانی  حسن  دفتر 
96 گفته بود: »تصمیم داریم 
فقر  با  ریشه ای  مقابله  در 
ملی،  عزم  با  محرومیت،  و 
که  دهیم  انجام  اقداماتی 
مطلق  فقر   ۱۴۰۰ سال  در 
این  و  از جامعه حذف شود 

شدنی است!«
عمده  اقالم  از  قلم   3۰=
 99 سال  در  خانوار  سفره 
درصد   8۰ میانگین  بطور 
افزایش قیمت داشته است.

دولت  سال  هشت  =در 
ویژه طی  به  حسن روحانی 
چهار سال گذشته، آمار فقر 
در ایران افزایش پیدا کرده و 
خانوارهای زیادی از طبقات 
متوسط به اقشار فرودست و 

تنگدست رانده شده اند. 
بررسی قیمت 30 قلم از اقالم عمده 
سفره خانوار در سال ۹۹ نشان می دهد 
اسفندماه  پایان  تا  فروردین  اول  طی 
بطور  قلم   30 این  قیمت   ۹۹ سال 
میانگین 80 درصد افزایش داشته است.

در همین حال گزارش ها نشان می دهد 
ایران  در  غذایی  مواد  قیمت  افزایش 

موفقیت جمهوری اسالمی در »توسعه فقر«؛ 
فالکت به توزیع کاالی بسته بندی نشده رسید!

سبب شده مردم تغییرات اجباری را در 
سفره های خود اعمال کنند. اینهمه در 
حالیست که حسن روحانی مدعیست 
»هیچ مشکل جدی در تامین کاالهای 

اساسی نداریم.«
بررسی قیمت 30 قلم از اقالم عمده 
سفره خانوار در سال ۹۹ نشان می دهد 
اسفندماه  پایان  تا  فروردین  اول  طی 
به طور  قلم   30 این  قیمت   ۹۹ سال 
میانگین 80 درصد رشد داشته است.

در بین این 30 قلم، مرغ با ۱۴0 درصد 
در رتبه اول گرانی ها قرار داشته، پس 
از آن روغن نباتی جامد با ۱3۷ درصد، 
با  برنج خارجی با ۱3۲ درصد، خامه 
۱۲۲ درصد، کره با ۱۱۲ درصد، تخم 
مرغ با ۱0۶، نخود با ۱05 درصد، عدس 
با ۹۹ درصد، پرتغال داخلی و لپه نیز 
هر کدام با ۹3 درصد، در رتبه  دوم تا 
دهم بیشترین افزایش قیمت قرار دارند.

کاهش  و  غذایی  مواد  قیمت  افزایش 
شدید قدرت خرید مردم سبب شده که 
سبد اقالم خوراکی خانوارها با تغییرات 
خانوارهای  شود.  روبرو  توجهی  قابل 
تنگدست گوشت و مرغ و برخی میوه ها 
را از سفره های خود حذف کرده اند و 
خانوارها  اغلب  غذایی  سبد  ترکیبات 

تغییر کرده است.
وبسایت اسکان نیوز در گزارشی میدانی 
به حذف اقالم خوراکی از سفره خانوارها 
پرداخته است. در این گزارش به نقل 
آمده  تهران  در  شهروندان  از  یکی  از 
از سبد خرید خود  را  انواع ُسس  که 
برای  دلم  که  »من  کرده اند:  حذف 
که  مارک داری  و  فرانسوی  سس های 
قبال می خریدم تنگ شده، چه برسه 
به زنم و دخترم که حسابی از اینجور 
اما  میاد.«  و  چیزا خوششون می اومد 
تنها ُسس نیست که آدم ها برای درست 
کردن آن دست به کار شده اند. ماست 
هم از آن محصوالتی است که این روزها 
خیلی ها خودشان آن را در خانه درست 
می کنند؛ خیلی وقت است که ماست 
و  می خریم  شیر  خودمان  نمی خریم؛ 

ماست درست می کنیم.«
زن  روایت یک شهروند  در  همچنین 
است  مدتی  می گوید  که  است  آمده 
بجای گوشت، قارچ در خورشت استفاده 
می کند. او از تجربه فرزندانش از طعم 
غریب قارچ در خورشت قیمه گفته و 
از خواص  افزوده خودش و همسرش 
تا  می گویند  فرزندانشان  برای  قارچ 

کم کم عادت کنند.
مرد دیگری نیز گفته که دیگر امکان 
خرید میوه ندارد: »برای اینکه کمبود 
میوه های  نبود  در  را  بچه  ام  ویتامین 
مختلف جبران کنم و از طرفی روحیه 
بچه  خراب نشود که مثل قدیم میوه های 
مختلف در خانه نیست و نمی  خوریم، از 
میوه فروشی محل میوه های له و لورده 

را می خرم.«
بر اساس این گزارش خانوارهای قشر 
متوسط که تا چندی پیش مشکلی برای 
خرید اقالم غذایی نداشتند هم حاال با 
مشکل روبرو هستند: »خانواده ای که 
تا سال گذشته برای شب های عیدشان 
ماهی سفید می خریدند حاال به خرید 
ماهی شیر یا ماهی های با کیفیت تر اما 
ارزان تر رو آورده اند. یا اگر در گذشته 
صبح ها کورن فلکس با شیر می خوردند 
یا شیرکاکائو مارک خاصی را می خریدند 
و یا از نوتال استفاده می کرده اند، حاال 
همین محصوالت را می خرند اما نوع 
یا  ایران؛  ساخت  برندهای  یا  ارزان تر 
خاص  نان های  یا  جو  نان  قبال  اگر 
معمولی  نان های  از  حاال  می خریدند 
برای  اگر  قبال  یا  می کنند.  استفاده 
یا  اسمارتیز  پاستیل،  بچه هایشان 
شکالت خارجی می خریده اند، حاال به 

خرید محصوالت ایرانی رو آورده اند.«
مقامات  که  حالیست  در  شرایط  این 
در  مشکل  هرگونه  نبود  از  حکومتی 
تأمین کاالهای اساسی سخن می گویند. 
 ۱0 سه شنبه  امروز  روحانی  حسن 
فروردین ۱۴00 گفته که »در موضوع 
تنظیم بازار با مشکل جدی و غیرقابل 

حل مواجه نیستیم.«
حسن روحانی اما همزمان از تصمیم 
برای توزیع کاالهای بسته بندی برخی 
اقالم اساسی با هدف »هزینه کمتر« 
خبر داده که نشان از وضعیت بحرانی 

وضعیت کاالهای اساسی دارد.
وی البته در ادامه سخنان خود همچنین 
ادعای بی مبنای رشد اقتصادی مثبت 
که  گفته  و  کرده  مطرح  را  ایران  در 
»رشد اقتصادی دنیا منفی 3 و ۴ دهم 
درصد است و رشد اقتصادی ما باالی 

دو درصد مثبت است.«
رئیس دولت تدبیروامید با بیان اینکه 
»از ۱00 قلم کاالی مهم مصرفی، ۹5 تا 
۹۷ درصد آن شرایط قابل قبول دارد« 
اقتصادی  ناگوار  از وضعیت  گزارش ها 
خانوارها و گرانی و فقر را به سیاه نمایی 
است:  گفته  و  داده  تقلیل  انتخاباتی 
»نباید به  خاطر انتخابات مشکالت را 

چند برابر نشان دهیم.«
شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی در 
ایران در حالی با دروغ ها و فرافکنی های 
که  است  همراه  حکومتی  مسئوالن 
حسن  دفتر  رئیس  نهاوندیان  محمد 
روحانی سال ۹۶ به خبرگزاری ایسنا 
مقابله  در  داریم  »تصمیم  بود:  گفته 
عزم  با  محرومیت،  و  فقر  با  ریشه ای 
ملی، اقداماتی انجام دهیم که در سال 
۱۴00 فقر مطلق از جامعه حذف شود 
و این شدنی است… در سال ۱۴00 
نباید خانواده ای داشته باشیم که توان 
کار کردن داشته باشد و در فقر مطلق 
روحانی  حسن  دفتر  باشند.«رئیس 
افزوده بود که »دولت عزم جدی دارد 
بسر  مطلق  فقر  در  که  را  محرومینی 
می برند، با ریشه یابی و تفکیک دقیق 
و طبیبانه مورد رسیدگی قرار داده و 
در ظرف ۴ سال آن را از چهره جامعه 
به  سال  چهار  آن  حاال  کند!«  حذف 
گذشته پیوسته و فقر و تنگدستی بیش 
از پیش افزایش یافته است. صرف نظر از 
اینکه محمد نهاوندیان همان موقع نیز 
توضیح نداد که چرا در سال های پیشتر 

این کار انجام نشده است!
این است که در هشت سال  واقعیت 
دولت حسن روحانی به ویژه طی چهار 
سال گذشته، آمار فقر در ایران افزایش 
پیدا کرده و خانوارهای زیادی از طبقات 
متوسط به اقشار فرودست و تنگدست 

رانده شده اند.
کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به 
فقر در سال  اقتصادی روند گسترش 
۱۴00 نیز ادامه خواهد داشت. داوود 
سوری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی 
در اینباره گفته است »آنچه می توان 
این است که احتماال  پیش بینی کرد 
سال  از  کمتر  تورمی   ،۱۴00 سال 
۹۹ نخواهیم داشت. به نظر نمی رسد 
در  زیادی  ثروت  خلق   ،۱۴00 سال 
نظرم  به  بگیرد.  صورت  اقتصادمان 
گسترش فقر در سال ۱۴00 همچنان 
افزایش پیدا کند و تعداد کسانی که 
زیر خط فقر هستند، زیادتر می شود.«

وی با اشاره به سیاست های ضدمردمی 
دولت در چپاول ثروت های عمومی و 
باال نگه داشتن نرخ تورم اظهار داشت: 
در  فقر  افزایش  از دالیل  تورم  »رشد 
آن  در  که  جامعه ای  بود؛   ۹۹ سال 
ثروتی هم  توزیع  نشود،  تولید  ثروتی 
صورت نمی گیرد، بنابراین مردم فقیرتر 

می شوند.«

بعید  اسالمی:  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
است تحریم ها لغو و »گشایش اقتصادی« پیدا شود

و  غربی  امنیتی  =منابع 
عراقی به خبرگزاری فرانسه 
عراقی  مقامات  که  گفته اند 
بدهی  کردن  واریز  برای 
بانکی  به یک حساب  ایران 
سبز  چراغ  سوئیس  در 
گرفته اند هرچند واریز شدن 
به  ایران  نفتی  درآمدهای 
تازگی  سوئیس  در  حسابی 

ندارد.
=ظریف خظاب به بایدن: 
مسیر  همان  شما  دولت 
ترامپ را ادامه داده است و 
تالش می کند از تحریم های 
غیرقانونی وی به عنوان اهرم 

استفاده کند.
ی  هش ها و پژ کز  مر =
مجلس شورای اسالمی: این 
چشم انداز که به  معنای واقعی 
لغو  ایران  تحریم های  کلمه 

شود بسیار بعید است.
یک مقام مسئول در دولت عراق تأیید 
کرده که دولت جو بایدن معافیت عراق 
از تحریم های نفتی ایران را برای واردات 
انرژی برای ۱۲0 روز دیگر تمدید کرد.

اعطای معافیت به دولت عراق برای 
واردات انرژی از ایران در آستانه مذاکرات 
»استراتژیک« آمریکا و عراق در هفته 

آینده صادر شده است.
سوم  یک  تأمین حدود  برای  عراق 
برق خود از ایران گاز و برق می خرد. این 
کشور جنگزده سال هاست درگیر تعمیر 
اما  است  برقی  نیروگاه های  توسعه  و 
قادر به تأمین نیاز جمعیت ۴0 میلیونی 

خود نیست.
از  عراق  گاز  و  برق  واردات  هرچند 
ایران ادامه پیدا می کند اما تحریم های 
بانکی اجازه پرداخت پول آن را نمی دهد 
و تخمین زده می شود ایران حدود ۶ 
میلیارد دالر از این کشور طلب دارد. با 
این حال منابع امنیتی غربی و عراقی به 
خبرگزاری فرانسه گفته اند که مقامات 
ایران  بدهی  کردن  واریز  برای  عراقی 
به یک حساب بانکی در سوئیس چراغ 

سبز گرفته اند.
نفتی  درآمدهای  کردن  واریز  البته 
ایران به بانک سوئیسی رویداد تازه ای 
نیست؛ با مجوز وزارت خزانه داری آمریکا 
بشردوستانه  کانال    ۱3۹8 بهمن  از 
و  غذایی  مواد  صادرات  برای  سوئیس 
دارو به ایران فعال شد. این در حالیست 
ایران  که تحریم های نفتی علیه رژیم 
در چارچوب »کارزار فشار حداکثری« 
گرچه  بود.  شده  آغاز  سال ۱3۹۷  از 
جمهوری اسالمی امیدوار بود با آمدن 
جو بایدن این تحریم ها لغو یا دست کم 
کنون  تا  شرایط  اما  کند  پیدا  کاهش 

آنطور نبوده که تهران آرزو داشت.
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد 
جمهوری اسالمی دهم فروردین ۱۴00 
در توییتی خطاب به بایدن نوشته است 
»دولت شما همان مسیر ترامپ را ادامه 
داده است و تالش می کند از تحریم های 
غیرقانونی وی به عنوان اهرم استفاده 
زننده   عادات  »ترک  افزوده:  او  کند.« 
موجب مرض است؛ زمان ترک این یکی 

فرا رسیده است.«
جمهوری  گذشته  سال  سه  طی 
اسالمی تالش های زیادی برای دور زدن 
تحریم های آمریکا کرد؛ از جمله ارسال 
نفتی  میعانات  و  بنزین  محموله های 
برای ونزوئال و سوریه و یا انتقال نفت 
ارزان به چین با استفاده از »کشتی  های 
شبح« که با چراغ و سیگنال خاموش در 
آب های بین المللی رفت و آمد می کنند. 
محمدعلی خطیبی مدیرعامل پیشین 

امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران 
به خبرگزاری فارس می گوید »افزایش 
روی  به  ارتباطی  ایران  نفت  صادرات 
کارآمدن دولت بایدن ندارد و برخالف 
تالش دولت آمریکا برای حفظ ساختار 
تحریم ها، تحریم های نفتی از درون در 

حال فروپاشی هستند.«
تحریم های  می گوید  بایدن  دولت 
نفتی همچنان ادامه خواهد داشت اما 
مهمتر این است که با ادامه تحریم های 
نفتی علیه رژیم ایران، بازار نفت منطقه 
عربستان  نفت  چین  و  دگرگون شده 
سعودی را جایگزین نفت ایران کرده است.

در همین ارتباط، سوم فروردین ۱۴00 
پژوهش های  مرکز  سوی  از  گزارشی 
مجلس شورای اسالمی منتشر شد که 
در آن آمده »بررسی دکترین اقتصادی 
این  می دهد  نشان  آمریکا  امنیتی  و 
چشم انداز که ایران، رفع تحریم به  معنای 
واقعی کلمه و نه فقط بر روی کاغذ را 
تجربه  کند و متعاقب آن، گشایش در 
اقتصاد کشورمان پدید خواهد آمد بسیار 

بعید است.«
در بخشی از این گزارش آمده »اقتصاد 
آمریکا از محل تحریم نفت ایران، کسب 
منفعت کرده« و »ترکیه، ایتالیا، فرانسه، 
جنوبی،  کره  هند،  تا  یونان  و  اسپانیا 
ژاپن و امارات به تدریج واردات نفت را 
از ایران متوقف کرده اند.« در واقع ایران 
مشتریان نفتی خود را از دست داده در 
حالی که رقبای ایران بازار نفت را به 

دست گرفته اند.

فراخوان نخستین تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی در ۱۴۰۰؛ تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم

و  بازنشستگان  =حقوق 
سازمان  مستمری بگیران 
تا  دو  بین  اجتماعی  تأمین 
تومان  میلیون   3.۵ نهایتًا 
اما خط فقر برای یک  است 
خانوار چهار نفره ۱۲ میلیون 
است. محاسبه شده  تومان 
و  ن  نشستگا ز با =
مین  تأ ن  ا ی بگیر مستمر
اجتماعی طی سال 99 چندین 
تجمع سراسری در بیش از ۲۵ 
خواسته های  و  برگزار  شهر 
و  دادن شعار  با سر  را  خود 
کردند. مطرح  بیانیه   صدور 

بر اساس فراخوانی که در شبکه های 
صنفی  گروه های  و  اجتماعی 
نخستین  شده،  منتشر  بازنشستگان 
تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران 
سال  در  اجتماعی  تأمین  سازمان 
۱۴00 روز یکشنبه ۱5 فروردین برگزار 

خواهد شد.
بر اساس این فراخوان که با شعار »تا 
از پا نمی نشینیم«  حق خود نگیریم، 
و  بازنشستگان  همه  از  شده  منتشر 
در  اجتماعی  تأمین  مستمری بگیران 
تا  شده  دعوت  مختلف  استان های 
یکشنبه ۱5  روز  سراسری  تجمع  در 

فروردین شرکت کنند.
این فراخوان آمده که معترضان  در 
ساعت ۱0:30 بامداد روز یکشنبه ۱5 
فروردین در تهران و شهرستان ها مقابل 

سازمان تأمین اجتماعی تجمع کنند.
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 
اجتماعی طی سال ۹۹ و بخصوص در 
هفتگی  به صورت  سال  آخر  ماه  سه 
تجمع سراسری در بیش از ۲5 شهر 
سر  با  را  خود  خواسته های  و  برگزار 

دادن شعار و صدور بیانیه  مطرح کردند.
فالکت  نجومی،  »حقوق های 
عمومی«، »کشور ما رو گنجه، بازنشسته 
تو رنجه«، »فقط کف خیابون، بدست 
میاد حقمون«، »تا حق خود نگیریم، 
از پا نمی نشینیم«، »منزلت، معیشت، 
ما  »دشمن  و  ماست«  مسلم  حق 
همینجاست، دروغ میگن آمریکاست« 
از جمله شعارهای بازنشستگان در این 

اعتراضات بوده است.
تجمع  نخستین  فراخوان  در 
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی در ۱۴00 ، آنها بر پیگیری 
قانون  کامل  اجرای  و  خود  مطالبات 
از  بازنشستگان  عبور  و  همسان سازی 
خط فقر ۱۲ میلیون و پرداخت همه 
حقوق  اولین  با  همراه  مطالبات شان 

سال ۱۴00 تأکید کرده اند.
خواستار  همچنین  بازنشستگان 
پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین 
تأمین  سازمان  هستند.  اجتماعی 
اجرا  علت  را  منابع  کمبود  اجتماعی 
حقوق  همسان سازی  قانون  نکردن 
این  مستمری بگیران  و  بازنشستگان 

در  این  است.  کرده  عنوان  سازمان 
 300 از  بیش  دولت  که  حالیست 
هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین 
بازنشستگان  است.  بدهکار  اجتماعی 
این  پرداخت  صورت  در  معتقدند 
بدهی بخشی از منابع مورد نیاز برای 
همسان سازی حقوق تأمین خواهد شد.

حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی بین دو تا نهایتاً 
3.5 میلیون تومان است. این در حالیست 
که خط فقر در ایران برای یک خانوار 
چهار نفره ۱۲ میلیون تومان محاسبه 
می گویند  بازنشستگان  است.  شده 
تحصیالت  هزینه  درمان،  هزینه 
و  فرزندانشان  ازدواج  و  دانشگاهی 
فرزندان  آمد  و  رفت  هزینه  همچنین 
ازدواج کرده و نوه هایشان سبب می شود 
میانگین هزینه زندگی آنها باال باشد.

فراخوان  در  اصلی  خواسته  سه 
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 

اجتماعی عبارتند از:
قانون همسان سازی  کامل  اجرای  ـ 

سال ۹۹
ـ افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم

نفتکش های ایرانی با خاموش کردن سیستم های ردیاب در سه سال 
گذشته برای دور زدن تحریم ها در دریاها عازم سوریه و چین شدند

یافته  افزایش  حقوق  پرداخت  ـ 
فروردین ماه بطور کامل

دستمزد  تعیین  معیارهای  از  یکی 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان 
حداقل  ساالنه  رقم  اجتماعی،  تأمین 
دستمزد است. کمیته دستمزد شورای 
نمایندگان  از  متشکل  که  کار  عالی 
است  دولت  و  کارفرمایان  کارگران، 
افزایش 3۹ درصدی پایه حقوق برای 
است.  کرده  تصویب  را   ۱۴00 سال 
دستمزد  حداقل  رقم  اساس  این  بر 
بگیران  حداقل  دیگر  و  کارگران 
امسال نزدیک سه میلیون تومان و در 
صورتیکه یک کارگر همه مزایای شغلی 
را دریافت کند، حقوق او به ۴ میلیون 

تومان در ماه می رسد.
به  بازنشسته  یک  رابطه  همین  در 
خبرگزاری ایلنا گفته است: »تعیین مزد 
و مستمری با استناد به نرخ های تورم 
سر  بر  که  گشادی ست  کاله  رسمی، 
کارگران شاغل و بازنشسته می گذارند 
چراکه اگر قرار باشد افزایش حقوق ها 
»عادالنه« باشد، باید سبد معیشت مبنا 
قرار بگیرد آنهم سبد معیشت واقعی.«

»وقتی  که  افزوده  بازنشسته  این 
قیمت مسکن 5 برابر، پوشاک ۴ برابر، 
وسایل  و  دارو  برابر،   3 غذایی  مواد 
باقی  قیمت  و  برابر شده  بهداشتی 3 
اقالم نیز به همین ترتیب رشد چند 
صد درصدی داشته اند، چگونه است که 
نهادهای رسمی نرخ تورم را ۴0 درصد 

عنوان  می کنند؟!«
او افزوده که »حتی اگر پایین ترین نرخ 
افزایش را بگیریم، از ابتدای ۹۷ تا پایان 
بر  را  تورِم حداقل 300 درصدی   ۹۹
ما تحمیل کرده اند؛ هزینه های زندگی 
در طول کمتر از سه سال، حداقل سه 
واقعاً  مستمری  و  مزد  اما  شده  برابر 
چند درصد افزایش یافته؛ حتی به صد 

درصد هم نمی رسد!«
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در  خود  نطق  به  مصدق  دکتر 
ادامه  با ماده واحده چنین  مخالفت 

داد:
اگر  داخلی.  جنبۀ  به  نسبت  »اما 
بد  قاجاریه  و گفتیم خانوادۀ  آمدیم 
منکر  هیچکس  خوب،  بسیار  است، 
نیست، باید تغییر کند... البته امروز 
کاندیدای مسلّم، شخص رئیس الوزرا 
است. خوب، آقای رئیس الوزرا سلطان 
اشغال  را  سلطنت  مقام  و  می شوند 
بیستم،  امروز، در قرن  آیا  می کنند. 
هیچکس می تواند بگوید یک مملکتی 
هم  پادشاهش  است  مشروطه  که 
را  حرف  این  ما  اگر  است؟  مسؤول 
و  تحصیلکرده  همه  آقایان  ـ  بزنیم 
دیپلم هستند  دارای  و  درس خوانده 
می شوند،  مملکت  پادشاه  ایشان  ـ 
آنهم پادشاه مسؤول! هیچکس چنین 
حرفی نمی تواند بزند و ما باید سیر 

قهقرایی بکنیم و بگوییم:
پادشاه، رئیس الوزرا و حاکم و همه 
استبداد  و  ارتجاع  این  است.  چیز 
ِصرف است! ما می گوییم که سالطین 
آزادی  مخالف  بودند،  بد  قاجاریه 
بودند، مرتجع بودند. خوب، حاال آقای 
رئیس الوزرا پادشاه شد، اگر مسؤول 
می کنیم.  قهقرایی  سیر  ما  که  شد 
امروز مملکت ما بعد از بیست سال 
و اینهمه خونریزی ها می خواهد سیر 
قهقرایی بکند و مثل زنگبار بشود؟! 
گمان نمی کنم در زنگبار هم اینطور 
باشد؛ اگر گفتیم که ایشان پادشاهند 
نیستند، آن وقت خیانت  و مسؤول 
اینکه  برای  کرده ایم،  مملکت  به 
ایشان در این مقامی که هستند مؤثر 
هستند و همه کار می توانند بکنند. 
در مملکت مشروطه رئیس الوزرا مهم 
است نه پادشاه. پادشاه فقط و فقط 
می تواند به واسطۀ رأی اعتماد مجلس 
یک رئیس الوزرایی  را به کار بگمارد. 
آقای  که  شویم  قائل  ما  اگر  خوب، 
رئیس الوزرا پادشاه بشوند، آن وقت در 
کارهای مملکت هم دخالت کنند و 
همین آثاری که امروز از ایشان ترشح 
می کند در زمان سلطنت هم ترشح 
خواهد کرد، شاه هستند، رئیس الوزرا 
هستند، فرمانده کل قوا هستند. بنده 
اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند 
و آقا سید یعقوب هزار فحش به من 
بدهد زیر بار این حرفها نمی روم. بعد 
از بیست سال خونریزی! آقای آقاسید 
بودید،  مشروطه طلب  شما  یعقوب! 
شما  خودم  بنده  بودید،  آزادیخواه 
منبر  باالی  که  دیدم  مملکت  در  را 
می رفتید و مردم را دعوت به آزادی 
می کردید. حال عقیدۀ شما این است 
باشد که  در مملکت  که یک کسی 
هم  رئیس الوزرا،  هم  باشد،  شاه  هم 
ارتجاع  که  باشد  اینطور  اگر  حاکم؟ 
است!  ِصرف  استبداد  است،  ِصرف 
پس چرا خون شهدای راه آزادی را 
بیخود ریختید، چرا مردم را به کشتن 
دادید؟ می خواستید از روز اول بیایید 
بگویید که ما دروغ گفتیم و مشروطه 
نمی خواستیم، آزادی نمی خواستیم، 
یک ملتی است جاهل و باید با چماق 
که  بود  این  مقصود  اگر  شود!   آدم 
بنده هم نوکر شما و هم مطیع شما 
هستم. ولی چرا بیست سال زحمت 
کشیدیم؟ و اگر مقصود این بود که 
ما نیز خودمان را در عرض ملل دنیا 
و دول متمدنه آورده و بگوییم از آن 
استبداد و ارتجاع گذشتیم، ما قانون 
اساسی داریم، ما مشروطه داریم، شاه 
ما شاه  داریم،  رئیس الوزرا  ما  داریم، 
غیرمسؤول داریم که به موجب اصل 
۴5 قانون اساسی از تمام مسؤولیت 
مبّراست، و فقط وظیفه اش این است 
که هر وقت مجلس رأی عدم اعتماد 
و  شصت  اصل  به موجب  را  خودش 
رئیس  یک  به  اساسی  قانون  هفت 
دولت یا یک وزیری اظهار کرد، آن 
وزیر می رود توی خانه اش می نشیند، 
آن وقت مجدداً اکثریت مجلس یک 
دولتی را سر کار می آورد. خوب، حاال 
رئیس الوزرا  اگر شما می خواهید که 
شاه بشود ـ شاه با مسؤولیت ـ این 
ارتجاع است، این خیانت به مملکت 
است، برای اینکه یک شخص محترم و 
یک وجود مؤثری که امروز این امنیت 
و آسایش را برای ما درست کرده و 
این صورت را امروز  به مملکت داده 
معلوم  هیچ  شود؟  بی اثر  برود  است 
نیست کی به جای او می آید؟ و اگر 
شما یک کاندیدایی دارید و کسی را 

از پیش معین کرده اید بفرمایید ببینم 
غیرمسؤول  شاه  ایشان  آنکه  از  بعد 
مثل  که  رئیس الوزرایی  آن  شدند، 
ایشان بتواند کار بکند و خدمت کند 
و بتواند نظریات خیرخواهانۀ ایشان 
را تعقیب کند کی است؟ اگر چنین 
کسی را آقای آقا سید یعقوب به بنده 
نشان بدهید، بنده نوکر شما، چاکر 
شما، مطیع شما هستم. من که در این 
مملکت همچو کسی را سراغ ندارم و 
اگر بود تا حاال سر درآورده بود. پس 
امروز که این یک نفر از بین تمام مردم 
سر درآورده و اظهار منّیت می کند و 
خدماتی هم کرده است، بنده به عقیدۀ 
خودم خیانت ِصرف می دانم که شما 
بکنید.  بالاثر  را  مؤثری  وجود  یک 
پس خوب است یک کسی که بتواند 
بعد  کنید،  معلوم  بشود  او  قائم مقام 
این کار را بکنید. اول چاه را بکنید 

بعد منار را بدزدید؛
این نسبت به امور داخلی، اما نسبت 

به امور خارجی. البته در امور خصوصی 
کارهایی  یک  اشخاصی  یک  اگر 
کردند و یک زحماتی کشیدند یا اگر 
اشخاصی قباًل کارهایی کردند آن را 
مفت و مسلم از دست نمی دهند. البته 
در مجلس هم اشخاصی هستند که 
تجارت کرده  باشند و اشخاصی هم 
وقتی که  باشند می دانند  نکرده  که 
یک تاجری تجارتخانۀ خودش را به 
یک اسم معروف کرد یا یک عالمت 
صنعتی داشت که همه او را شناختند، 
این تاجر آن اسم را تغییر نمی دهد، 
برای اینکه آن اسم سبب شده است 
داشته  اعتماد  اسم  آن  به  مردم  که 
عرض  مثال  من باب  بنده  باشند. 
دواخانه  یک  اینجا  در  که  می کنم 
بود معروف به ِشِورین که خوب دوا 
آن  شورین  آنکه  از  بعد  می ساخت. 
دواخانه را فروخت و از این مملکت 
رفت، آن کسی که قائم مقام او شد، 
اسم دواخانه را تغییر نداد. چرا؟ برای 
اعتماد  دواخانه  این  مشتریان  اینکه 
به این اسم داشتند و اگر این شخص 
»بناطی«  دواخانۀ  این  که  می گفت 
است، شاید مشتریان از بین می رفتند. 
ولی چندی که گذشت و مردم که با 
این دواخانه داد و ستد کردند، دیدند 
که بناطی هم مثل شورین است، آن 
وقت اسمش را عوض کرد و دواخانۀ 
بناطی گذاشت. قانون اساسی ما با یک 
حوادثی تصادف و مقابله کرده است 
که نظیر این حوادث در یک قرن در 
این مملکت پیدا نشده است. قانون 
اساسی وقتی با این حوادث مقاومت 
کرد و خودش را معروف جامعۀ ملل 
کرد اصولی را داراست که به موجب 
آن اصول تمام ملل اروپا می دانند اگر 
یک دولتی پیدا شود و یک عهدنامه ای 
ببندد، آن عهدنامه به موجب اصل ۲۴ 
»بستن  می گوید:  که  اساسی  قانون 
عهدنامه ها، اعطای امتیازات، انحصار 
تجارتی و صنعتی و فالحتی و غیره 
یا  باشد  داخله  طرف  اینکه  از   اعم 
خارجه، باید به تصویب مجلس شورای 
ملی برسد، به استثنای عهدنامه هایی 
دولت  و  ملت  آنها صالح  استتار  که 
یعنی  می دانند،  مردم  همۀ  باشد« 
جامعۀ ملل می داند که باید به تصویب 
مجلس باشد. همچنین اصل ۲5 که 
به هر  دولتی  »استقراض  می گوید 
عنوان که باشد خواه از داخله، خواه 
از خارجه با اطالع و تصویب مجلس 
شورای ملی خواهد شد.« این را هم 
همه خوانده اند و فهمیده اند. اصل ۲۶ 
را هم که می گوید »ساختن راه های 
دولت،  به خرج  خواه  شوسه  یا  آهن 
اعم  کمپانی  و  به خرج شرکت  خواه 

از داخله و خارجه، منوط به تصویب 
همه  است«،  ملی  شورای  مجلس 
اصولی  یک  اساسی  قانون  می دانند، 
پیدا  را  داراست و یک معروفیتی  را 
بنده  معروفیت،  این  که  است  کرده 
برای  موقعی  هر  در  نمی کنم  گمان 
با  غالباً  یعنی  شود،  پیدا  قانونی  هر 
وقتی  کرده.  تصادف  مشکالتی  یک 
ما  با  می خواستند  که  اشخاص  آن 
یک معاهده بکنند به یک اصل قانون 
اساسی که رسیده اند دیده اند که یک 
قانون اساسی است و یک مجلس و 
برای مجلس الزم  یک تصویبی هم 
یک  اساسی  قانون  بنابراین  است. 
اصولی دارد که به واسطۀ معروفیتش، 
یک  تا  حتی  المقدور  بنده  به عقیدۀ 
نشود،  پیدا  مماتی  و  حیاتی  قضیۀ 
نبایستی تغییر داد مگر با بودن یک 
قانون  تغییر  برای  شرایطی که الزم 

اساسی است.
را  باش! من خدا  تو شاهد  خدایا 

را  عقیده ام  که  می طلبم  به شهادت 
را  اساسی  قانون  تغییر  و  می گویم 
و  مملکت  و  ملت  صالح  با  مخالف 
را  اساسی  قانون  می دانم.  اسالمیت 
هر آدم مسلمانی و هر آدم وطنخواهی 
رضاخان  به شخص  که  آدمی  هر  و 
پهلوی ارادتمند است و عقیده دارد، 
باید برای صالح و نفع مملکت حفظ 
کند. اگر قانون اساسی متزلزل شد، 
به یک خرابی  ممکن است مملکت 
وقت  آن  نباشد.  مطلوب  که  بیفتد 
رضاخان پهلوی هم هرگونه حکومتی 
را دارا باشد مطلوب نیست. بنده قانون 
اساسی را یک قانون الهی نمی دانم که 
قابل تغییر نباشد، بلکه قانون اساسی 
را کار بشر می دانم و بشر هم باید او 
یک  که  وقتی  ولی  بدهد،  تغییر  را 
ضرورت تامی پیدا کند و تمام معایب 
و محاسنش سنجیده شود و عجله در 
کار نباشد و با اشخاصی که خیرخواه 
مملکت هستند مشورت شود. ولی نه 
با یک عجله و شتابی که امروز اگر 
این شجر خبیثه بیخ بُر نشود، مملکت 
فالن می شود. این را بنده ضروری و 
فوری نمی دانم. حاال بنده هم می گویم 
ضروری است ولی فوری نمی دانم  که 
شما یک قانون اساسی را که در واقع 
و یک  را حفظ می کند  ما  استقالل 
قانون اساسی که اسالمیت و قومیت 
هزار  که  امروز  می کند،  حفظ  را  ما 
بدهید.  تغییر  هست،  ایرادات  طور 
آقایان  البته  و  نمی دانم  بنده صالح 
نیست  این  مقصودشان  هم  محترم 
که مواد قانون اساسی را تغییر بدهند 
که در سیاست بین المللی مؤثر باشد، 
ولی عرض می کنم اینطور  تغییر دادن 
قانون اساسی یک سابقه ای می شود 
و  بکلی سست  را  اساسی  قانون  که 
متزلزل می کند، که هر ساعت یک نفر 
اراده کرد بیاید این اصولی را که بنده 
برای شما خواندم، این اصولی که همه 
چیز ما را تأمین می کند، تغییر بدهد.

که  نیست  چیزی  اساسی  قانون 
یک کسی از خانه اش بیاید و بگوید 
تغییر  را  اساسی  قانون  می خواهم 
بدهم. باید فکر کرد، دید چطور باید 
تغییر داد. و چه چیزش را باید تغییر 
بدهید و در چه موقع می خواهید تغییر 
بدهید. بعد هم بنده عرض کردم، شما 
را  رئیس الوزرا  آقای  می خواهید  که 
شاه بکنید، ایشان یک وجود مؤثری 
کنید!  بالاثر  می خواهید  که  هستند 
که  می طلبم  به شهادت  را  تو  خدایا 
آنچه گفتم عقیدۀ خودم بود و آنچه 
در خیر مملکت است می گویم و اینجا 
مرخص  و  می بوسم  را  آقایان  عتبۀ 

می شوم.«
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مصدق السلطنه، دکتر محمد مصدق

= اینک پس از چهار دهه 
رفته رفته در میان مخالفان 
واقعی حکومت اسالمی این 
فته  یا ش  گستر خت  شنا
اسالمی  حکومت  که  است 
نه  و  نظامی«  »حکومتی  نه 
بلکه  فردی«  »دیکتاتوری 
رژیمی توتالیتر همانند و به 
جان سختی رژیم های هیتلر 
و استالین است. هر ارزیابی 
نیست  انحراف  جز  دیگری 
شناخت  چنین  با  تازه  و 
دربار ه  می توان  مشترکی 
با  مبارزه  نوین  راهکارهای 
رژیم اسالمی اندیشید و به 

اتحاد عمل دست یافت.
انگیز ه  که  صورتی  =در 
رویگردانی  از  بزرگی  بخش 
از  نفرت  اسالم،  از  جامعه 
را  آنان  باید  باشد،  مالیان 
همچنان پایبند ستیزه جویی 
و ناراستی اسالمی دانست، 
نی  نگرا باعث  ر  بسیا که 
است زیرا جامعه زیر فشار 
به  را  فاشیستی  حکومتی 
انبار باروتی بدل می سازد که 
انفجار آن بی شک پیامدهای 
فجیعی برای ایران و جهان 

خواهد داشت.
فاضل غیبی - هرچه بیشتر از عمر 
روشن تر  می گذرد،  اسالمی  حکومت 
می شود که گذار از آن با تدابیر ساده ای 
اپوزیسیون تصور می کند، ممکن  که 
نخواهد بود. ایرانیان مخالف این رژیم 
روش های  همه  گذشته  سال   ۴۲ در 
شناخته شده  برای مبارزه با رژیم جهل 
و جنایت را به کار گرفته اند. با اینهمه 
امکانات  از  استفاده  با  اسالمی  رژیم 
تبلیغی گسترده و ترفندهای ضدبشری 
بسیار، از گروگانگیری و باج خواهی تا 
است  توانسته  کشتار جمعی،  و  ترور 

خود را حفظ کند.
در این میان رژیم اسالمی در کاربرد 
هرچه  خود  ضدانسانی  شگرد های 
وقیح تر و در عین حال زیرک تر شده 
»اپوزیسیون«  که  حالی  در  است، 
و  »افشاگری«  جز  هم  هنوز  تنها  نه 
در  بلکه  نمی کند،  کاری  »سرزنش« 
حرف هم از »مبارز ه مدنی و سیاسی« 
به  پیش  از  بیش  و  می گیرد  فاصله 
»شورش کف خیابان« امید می بندد. 
رهبران خودخواند ه اپوزیسیون با آنکه 
دمکراتیک  نظامی  خواستار  را  خود 
از  قوا  تمام  »با  همواره  می دانند، 
پشتیبانی  کشور«  داخل  خیزش های 

می کنند.
اینک پس از چهار دهه رفته رفته در 
میان مخالفان واقعی حکومت اسالمی 
این شناخت گسترش یافته است که 
حکومت اسالمی نه »حکومتی نظامی« 
و نه »دیکتاتوری فردی« بلکه رژیمی 
جان سختی  به  و  همانند  توتالیتر 
استالین است. هر  و  رژیم های هیتلر 
و  نیست  انحراف  دیگری جز  ارزیابی 
تازه با چنین شناخت مشترکی می توان 
دربار ه راهکارهای نوین مبارزه با رژیم 
عمل  اتحاد  به  و  اندیشید  اسالمی 

دست یافت.
نقالب  ا با  که  لیتری  توتا رژیم 
افزون  رسید،  حکومت  به  اسالمی 
برای  فاشیستی،  روش های  همه  بر 
نمایند ه  را  خود  »مشروعیت«  کسب 
شیعه مذهبان ایرانی نشان می دهد، که 
بنا به اعتقادات شان، حکومت سیاسی 

حق پیشوایان دین است.
این  همواره  اپوزیسیون  که  هرچند 
را  اسالمی  حکومت  قدرت  نقطه ی 
نادیده گرفته است، اما ایرانیان مسلمان 
برای رهایی از این تنگنا، در درازنای 
چهار دهه گذشته در رابطه ی خود با 
اسالم تجدید نظر کرده اند و چنانکه 
بر  پیش  ماه  چند  که  جدیدی  آمار 
با  تماس  در  مربوطه،  گزارش  اساس 
۴0هزار ایرانی گرفته شده، از چرخش 
بزرگی در جامعه ایران خبر می دهد و 
آن ترک اسالم از سوی اکثریت است. 
چنانکه امروزه تنها یک سوم )٪۳۲( 
ایرانیان خود را مسلمان شیعه مذهب 

می دانند.
نظر  این  از  شگرفی  تحول  چنین 
بسیار امیدبخش است که از جمله ٪۸ 

)بیش از شش میلیون ایرانی( خود را 
بر  می دانند.  ایران  دیرین  آیین  پیرو 
پایه همین آمار، تا امروز در مجموع 
۴۴٪ مردم ترک اسالم کرده اند و این 
در مقایسه با چهار دهه پیش بیانگر 
توازنی  تغییر  و  اجتماعی  زمین لرز ه 
ایران  آیند ه  برای  بی شک  که  است 
سرنوشت ساز خواهد بود. این چرخش 
حیاتی  انرژی  بیانگر  هرچند  عظیم 
جامعه است، اما اگر به آن مسئوالنه 
بنگریم، تا حد زیادی باید باعث نگرانی 
نیز باشد زیرا با توجه به دستگاه تبلیغی 
اسالمی و مغزشویی جوانان در نظام 
آموزشی به سختی بتوان دریافت که 
از  بخشی  چه  سوی  از  اسالم  ترک 
است  مالیان  از  نفرت   از  ناشی  مردم 
و چه بخشی حاکی از بازیافت موازین 

فرهنگی و اخالقی ایرانشهری.
در صورتی که انگیز ه بخش بزرگی 
مالیان  از  نفرت  رویگردانی،  این  از 
پایبند  همچنان  را  آنان  باید  باشد، 
ستیزه جویی و ناراستی اسالمی دانست، 
که بسیار باعث نگرانی است زیرا جامعه 
زیر فشار حکومتی فاشیستی را به انبار 
آن  انفجار  که  می سازد  بدل  باروتی 
بی شک پیامدهای فجیعی برای ایران 

و جهان خواهد داشت.
گی  د ست ز سیا نه  بختا ر شو
»روشنفکران« ایرانی اجازه نمی دهد، 
بپردازند و  از اسالم  انتقاد سازنده  به 
اسالمی  بدآموزی های  با  مقابله  برای 
به گسترش راستی و درستی اخالقی 
بکوشند. آنان در بهترین حالت، غلبه بر 
نابسامانی های اجتماعی و فساد اخالقی 
از تحول مطلوب  آینده ای پس  به  را 
در  آنکه  بدون  وامی گذارند،  سیاسی 
جنبشی  هر  موفقیت  که  گیرند  نظر 
در درجه اول به سطح رشد مدنی و 

اخالقی آن وابسته است.
کافیست  مطلب  شدن  روشن  برای 
گذشته  دهه  سه  دو  جنبش های  به 
ی  جنبش ها همه   : کنیم جه  تو
ر  بطو که  ی  نه ا ها ا سی خو ا مکر د
مسالمت آمیز به موفقیت دست یافتند، 
از آفریقای جنوبی تا شیلی و از لهستان 
رخ  مسیحی  جوامع  در  اوکراین  تا 
داده اند زیرا »بخشایش« و چشم پوشی 
است،  مسیحیت  اصول  از  انتقام،  از 
در  دمکراسی  جنبش  که  حالی  در 
بزرگی  موانع  با  اسالمی  کشورهای 
روبروست چرا که انتقام جویی نهادینه 
»نه  شعار:  به صورت  جوامع،  این  در 
می کنیم!«  فراموش  نه  و  می بخشیم 
انتقام  به  فراخوان  جز  نیست  چیزی 

و خونریزی.
اسالم زدگی،  میزان  تشخیص  برای 
معیار  بهترین  خشونت طلبی  سطح 
بازتاب  نمونه  دو  این  در  که  است، 

می یابد:
ـــ یکی مجازات اعدام است که چون 
نمی تواند باعث تجدید تربیت مجرمان 
به  مجازات  مدرن  جوامع  در  شود، 
شمار نمی رود و منسوخ شده است. اما 
متأسفانه در ایران هنوز اکثریت جامعه 

خواستار آن هستند.
ــ معیار دیگر برای تشخیص میزان 
اسالم زدگی، یکسونگری است. نمونه 
اسالمی  انقالب  آستانه  در  آنکه، 
هر  ایران«  روشنفکری  »محافل  در 
کلمه ای در انتقاد از اسالم با تهمت های 
نیز  امروز  حال  می شد.  روبرو  بسیار 
چنان  اسالم  دربار ه  »روشنگری« 
تنها  نه  که  است  افراطی  و  یکسویه 
مورد  »دین«  عنوان  به  را  اسالم 
بطور  بلکه  می دهد،  قرار  نفی  و  نقد 
همه  عامل  را  مذهبی  تمایل  کلی 
نابسامانی های بشری قلمداد می کند.

بنابراین در چهار دهه گذشته شیو ه 
برخورد »روشنفکران« ما تفاوتی نکرده 
است. در آستانه انقالب 5۷ برای آنان 
اینکه  آن  و  بود  مهم  چیز  یک  تنها 

بهتر است!«  بیاید  برود، هرچه  »شاه 
اگر  که  می نویسند  چنان  نیز  امروزه 
آزادگی  و  خرد  فرشته  برود،  اسالم 
آنان  شد.  خواهد  سایه افکن  ایران  بر 
درنیافته اند که روشنفکری  هنوز هم 
نه موج سواری در جهت جریان اصلی 
حرکت جامعه بلکه درست در مخالفت 

با آن است.
سه  دو  تا  که  کسانی  بسیار  امروزه 
دهه پیش مجذوب »بیداری اسالمی« 
که  کرده اند  کشف  یکباره  به  بودند، 
همه  و  بشر  نادانی  از  برخاسته  دین 
اجتماعی  نابسامانی های  مسئول  جا 
به  رسیدن  راه  تنها  و  هست  و  بوده 
رستگاری خردمندانه همانا رّد هرگونه 
دین و آیین است. آنان توجه ندارند که 
جوامع دیگر صرف نظر از کشاکش های 
ناگزیری که ویژگی هر پدید ه اجتماعی 
و بیانگر مبارز ه امر نو و کهنه  است 
مشکل چندانی با دین ندارند و مشکل 
ما ایرانیان با اسالم استثنایی است زیرا 
اسالم نه برآمده از روند رشد جامعه 
ایران، بلکه شبه دینی تحمیلی است که 
دو سده پس از تسخیر نیمکر ه غربی 
به دست جنگجویان عرب، برای حفظ 
»سیادت« خلفا بر جوامع زیر سلطه 
بر خالف  بدین سبب  تدوین گردید. 
ادیان که در جوامع شهرنشین  دیگر 
پدید آمدند )و یا مانند یهودیت خود 
را با آن هماهنگ کردند( بیانگر بدویت 
هیچوجه  به  و  است  صحرانشینی 
مدنی  زندگی  نیازهای  با  نمی تواند 
جسدی  مانند  بلکه  شود  هماهنگ 
است که هرچه خاکسپاری اش دیرتر 
رخ دهد، فضای تنفسی جامعه را بیشتر 

مسموم خواهد نمود.
بسنده  شناخت  این  به  نباید  اما 
کرد و باز هم با توجه به پژوهش  های 
اخیر توجه داشت که دین نه مقوله ای 
اجتماعی  پدیده ای  بلکه  اعتقادی، 
است. دین در جوامع متمدن به عنوان 
هویت  بیانگر  اجتماعی،  پدیده ای 
فرهنگی و سرشت اخالقی جامعه است 
و به ویژه امروز که اعتقادات مذهبی در 
برابر روشنی خرد و دانش رنگ می بازد، 
به عنوان »روح جمعی« تبلور اشتراک 

هویت و آرزو است.
که  است  این  امروز  اساسی  مشکل 
خوی  گسترش  با  باید  اسالم  ترک 
از سقوط کشور  تا  نیک همراه گردد 
به کشاکش های خونریزانه جلوگیری 
با  یکسو  از  نوین  حاکمیت  و  شود 
تکیه بر موازین دمکراسی و از سوی 
هرچه  بتواند  معنوی  اقتدار  با  دیگر 
عنوان  به  را  اجتماعی  زودتر سالمت 

پیش شرط سازندگی تأمین نماید.
اعتقادات  ترک  که  هرچند  پس 
مهمتر  اما  است،  مهم  گامی  اسالمی 
و  اسالمی  زشت رفتاری  ترک  آن  از 
گرویدن به راستی و نیک رفتاری است 
که به انرژی به مراتب بیشتری نیاز دارد 
و از اهمیتی تعیین کننده در سرنوشت 

آتی ایران برخوردار خواهد بود.
با اینهمه هنوز هم بسیاری مدعی اند، 
امری  اسالمی«  »حکومت  از  گذار 
مذهب،  به  توجه  و  است  »سیاسی« 
کرد.  خواهد  طوالنی  و  دشوار  را  آن 
اما حکومت فاشیسم اسالمی به چنان 
بدون  که  زده  دامن  فراگیری  فساد 
غیرممکن  عقب راندنش  آن  با  مقابله 

خواهد بود.
اجتماعی  فساد  تصور،  برخالف 
قشر  به  نه  اسالمی  رژیم  سایه ی  در 
به  نه  و  است  محدود  حکومتگران 
رشوه گیری و پارتی بازی، بلکه فسادی 
سّدی  خود  نوبه  به  که  فراگیر  است 
بزرگ در برابر مبارزه با حکومت جرم 
و جنایت است. نمونه وار، رژیم اسالمی 
را  کشور  اداری  عظیم  بدنه  توانسته 
به  نسبت  »متعهد«  و  »جیره خوار« 

خود کند. 

در جستجوی راه  نوین برای گذار از حکومت اسالمی

۱۷ ادامه در صفحه
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۱ ـ ویلونیست و 
موسیقی شناس برجسته، 

بلندپایه و فقید ایران
۲ ـ از خوانندگان فقید و 
فراموش ناشدنی خطه 

کرمان
3 ـ از وسایل سنتی آرایش 

خانمها ـ رد و بدل 
کردن

۴ ـ عالمت جمع ـ از 
پوشاک ـ حرف همراهی

5 ـ نویسنده ـ روش و 
طریق ـ قلیل

۶ ـ جهان ـ از وسایل 
موسیقی

۷ ـ انسانی ـ خبرچینی
8 ـ رودخانه ای در اروپا ـ 

متوازی االضالع
۹ ـ تکرار یک حرف ـ از 
اشکال هندسی ـ مادر 

به عربی
۱0 ـ اندیشۀ شیطانی ـ 
زبانی است قدیمی از 
شعب زبانهای سامی

۱۱ ـ پایه ها ـ از حشرات 

از خوانندگان قدیمی و  ۱ـ 
برجسته ایران که در سال 

۱3۶0 درگذشت
ـ  خزندگان  از  ـ  پیشوا  ۲ـ 

باعث
از  ـ  مدرسه  دروس  از  ـ   3

سبزیجات
آفات  از  ـ  به عربی  نه  ـ   ۴

نباتی ـ روان ها ـ طمع
5ـ  از پیشگامان بلندپایه هنر 

تآتر در کشور ما
۶ ـ از ابزار بّنایی ـ شکاف ـ 

کشوری است
۷ ـ رودخانه ای در روسیه ـ 
برجی  ـ  مقاصد  ـ  رایحه 

معروف
از  ـ  حرف  یک  تکرار  ـ   8

میوه ها ـ الفت ـ توان
۹ ـ صورت و قیافه ـ واژه ای 
بیگانه که معنی »شرقی« 

می دهد
دارد  حرفه ای  هم  او  ـ   ۱0

ـ اقربا
۱۱ ـ درگاه ـ تله ـ بلکه

۱۲ـ رده و رجـ  آواـ  میهمانی 
و سور ـ حرف تعجب

پول  واحد  ـ  مطیع  ـ   ۱3
نقشه  ـ  است  کشوری 

و الگو
ـ  صورت  از  قسمتی  ـ   ۱۴
ـ  تحصیلی  رشته های  از 

گلی است
۱5ـ  خوراکی استـ  عالمت 

جمع ـ فرودگاهی است

۱ـ از رؤسای جمهوری پیشین مصر
ـ پوشش  از حس دیدن  ۲ ـ محروم 

کف خیابان
3ـ کمانگیری افسانه ایـ  مرکز عواطف 
انسانیـ  بهشتـ  از اثاثیه منزل و دفتر

۴ ـ پایتخت تبت ـ خانم ها
5ـ  حرارت غیر طبیعی بدنـ  سیاستمدار 
آفریقا قاره  مجبوب  و  معروف 

۶ ـ واحد اندازه گیری سطح ـ سفری 
است دینیـ  از خوانندگان خوش صدا 

و فقید ایران
۷ـ  از سلسله های حکومتی در ایرانـ  بهره
8ـ  از شعرای معروف و فقید معاصر ایران

مادر  ـ  رفوزه  ـ  نظافت  وسایل  از  ۹ـ 
به عربی

۱0ـ  از هنرپیشگان برجسته و قدیمی 
تآتر و سینمای ایران ـ انتها و قعر

عدم  و  شکست  ـ  واگذارشده  ـ   ۱۱
موفقیت

ـ  هویت  کارت  ـ  است  رنگی  ـ   ۱۲
من و تو

۱3ـ  خوراکی استـ  دستیـ  کالبد و 
بدن ـ نوشیدن

۱۴ ـ »نائین« به هم ریخته ـ نیستی ـ 
کفپوشی است

داستانسرایان  و  نویسندگان  از  ـ   ۱5
معروف معاصر و فقید ایران

عمودی:

افقی:

حل جدول شماره  قبلحل جدول شماره قبل  

عمودی:

افقی:

)سودوکو(

لیلی و مجنون داستانی عربی است 
آن جای  بودن  افسانه  یا  که حقیقت 
ادبیات عرب شعرهای  بحث دارد. در 
زیادی در وصف لیلی و عشق سوزناک 
او وجود دارد، که به مجنون یا قیس 
از  ظاهراً  اما  می دهند،  نسبت  عامری 
داستان  بوده است.  مختلفی  شاعران 
لیلی و مجنون در ادبیات فارسی نیز 
این که در سال  تا  بوده  است،  مشهور 
گنجوی  نظامی  قمری  هجری   58۴
آن را به نظم درآورد. این داستان جز 
جانمایۀ آن، که افسانه ای عربی است، 
طبع  و  ذهن خالق  آفریدۀ  بیشترش 
موزون نظامی استاد بزرگ شهر گنجه 
و  فارسی  ادبیات  و آن چنان در  است 
قرار  توجه  مورد  همسایه  کشورهای 
شاعر   38 او  از  پس  که  گرفته است 

۱ ـ از شرق شناسان 
صاحب نام انگلیسی

۲ ـ او هم حرفه ای دارد 
علمی

3 ـ آماس ـ از مصالح 
ساختمانیـ  حرف 

تعجب
۴ ـ بخشی از قرآن 

مجید ـ پر رنگ و 
غنی

5 ـ در ورق بازیست ـ 
روپوش صورت

۶ ـ از رهبران فقید 
موسیقی کالسیک 

در ایران
۷ ـ فلزی است ـ از 

ییالقات دامنۀ البرز
8 ـ ارزندگی و 

مرغوبیتـ  جهان 
هستی

۹ ـ شکار ـ توان ـ 
خوراکی است

۱0 ـ از شهرهای 
تاریخی لبنانـ  

تندرست
۱۱ ـ در شک انداختن 

ـ روزانه

مراسم انتخاب دختر شایستۀ ایران 
که از سال های دور ، به هّمت مجلۀ 
زن روز هر ساله در ایران انجام می شد 
هیلتون  در هتل  نیز  در سال ۱355 
تهران برگذار شد و بیست فینالیست 
این مسابقه  که در مدت طی مدت 
یک سال برگزیده شده بودند در شب 
فینال مسابقه با هم به رقابت پرداختند.

دختر  نتخاب  ا مراسم  مجریان 
شایستۀ ایران در سال ۱355 گوگوش 

و ساسان کمالی بودند.
این مسابقه یک هیات ژوری داشت 
که این هیات  از چند نویسنده ، شاعر 
، مدیر مدرسه  دخترانه  ژورنالیست و 

هنرمند تشکیل می شد.
گوگوش عالوه بر این که مجری این 
برنامه بود ، خود به اجرای برنامۀ هنری 
ترانه های همیشه  و  نیز می پرداخت  

ماندگار خود را اجرا می کرد. 

برنامه های  فینال مسابقه،  در شب 
از  اجرا می شد و چند تن  نیز  هنری 
آوازخوانان محبوب ایرانی، برنامه اجرا  
فینالیست  بیست  بین  از  می کردند. 
دختر  عنوان  به  نفر  یک   ، مسابقه 
به  و  می شد  انتخاب  ایران   شایستۀ 
شایستۀ جهان  دختر  مسابقۀ جهانی 

راه پیدا می کرد. 
 در این مراسم ، نفرات دوم تا پنجم 

هم به ترتیب مشخص می شدند.
 هم چنین در این شب ، سه نفر  
نیز به عنوان ، دختر شارم و جذابیت 
، دختر سلیقه و شیک پوشی و  دختر 
کاراکتر و شخصیت نیز از میان بیست 
می شدند   برگزیده  مسابقه  فینالیست 
دریافت  را  خود  جوایز  یک  هر  که 

می کردند.
افسانه بایگان ، بازیگر فعلی سینمای 
بود در  ایران، زمانی که شانزده ساله 

این مسابقه شرکت کرد و نفر دوم شد.
پالیزبان،  جلوه   ،۱355 سال  در 
فینالیست کرمانشاهی، به عنوان دختر 

شایستۀ ایران برگزیده شد.
در این مراسم رسم بر این بود که 
شنل   ، گذشته  سال  شایستۀ  دختر 
مخصوص  را بر دوش دختر شایستۀ 

جدید می گذاشت.
 شهره نیک پور که  به عنوان دختر 
شایستۀ سال ۱35۴ انتخاب شده بود و 
در مسابقات جهانی دختر شایسته نیز ، 
نفر اول شد و لقب دختر شایستۀ جهان 
را به خود اختصاص داد  شنل  دختر 
شایستۀ ایران را بر دوش جلوه پالیزبان 
گذاشت. به دختر شایستۀ ایران ، یک 
اتومبیل نیز به عنوان جایزه اهدا می شد.

دختر  مسابقۀ  به  پالیزبان  جلوه 
به  مقامی  اما  رفت  جهان  شایستۀ 

دست نیاورد.

دیروز و امروز

مراسم انتخاب دختر شایسته در ایران
چگونه برگذار می شد

شهره نیک پور دختر شایسته ایران در سال ۱3۵۴ در مسابقه جهانی نیز به مقام اول رسید

جلوه پالیزبان دختر شایسته سال ۱3۵۵ در میان گوگوش و ساسان کمالی

امروزه زنان و دختران ایرانی تحت 
حاکمیت مذهبیون واپسگرا به شدت 
رنج  محدودیت ها  و  محرومیت ها  از 
می برند و حقوق اولیه شان عمال نقض 
می شود. برخی جوانان تصور می کنند 
که وضع زنان در ایران، مانند سایر 
این  به  همیشه  منطقه،  کشورهای 
صورت بوده است حال آن که زنان 
مقام  از  انقالب  از  پیش  دوران  در 
واالیی برخوردار بودند و در زمینه های 
مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
دوشادوش مردان فعالیت می کردند و 
دختران یارانی نیز از زندگی امروزی 

و مدرن بهره مند بودند.
وضعیت  از  گوشه ای  زیر  گزارش   
دختران ایرانی را در سی و سه سال 

قبل تصویر می کند.

»پرم«  نزدیکي  در  »اوردا«  غار 
درمنطقه اورال روسیه و در کرانه رود 
کونگور قرار دارد. اوردا طوالني ترین غار 
جهان  در  گچي  کریستال هاي  حاوي 
در  را  عمیق  دریاچه  چندین  و  است 
خود جاي داده است.در یک دوره شش 
عکس هاي  غواصان  از  گروهي  ماهه، 
به  سفرشان  جریان  در  حیرت انگیزي 
این غارگرفته و در کتابي با عنوان »غار 
آگاهي بخشي«  براي  پروژه اي  اوردا، 

گردآورده اند.
»ویکتور  گروه  ین  ا سرپرست 
لیاگوشکین«، غواص با تجربه، عکاس 
و روزنامه نگار روسي بود. او این غار را 

»منحصر به فرد« خواند.
بخشي از غار در باالي سطح آب قرار 

دنیاي زیر آب

 غار »اوردا« 
در روسیه
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زیر آب  گرفته ولي قسمت عمده آن 
است.لیاگوشکین در گفتگویي با بخش 
روسي بي بي سي گفت:  »تصور کنید که 
باالي یک  در  بي وزني  در حالت  شما 
استادیوم حرکت مي کنید و در پایین 
سفید  سنگ هاي  از  پهناوري  زمین 
خانه،  یک  بزرگي  به  کدام  هر  بزرگ، 
وجود دارد.«اندازه بزرگترین غار زیر آبي، 
80 در ۴0 متر و ارتفاع آن ۱5 متر است.

غار اوردا در سال ۱۹۶۹ کشف شد 
ولي تالش هاي جدي براي کشف همه 

قسمت هاي آن در اوایل دهه ۹0 میالدي 
پر  آبي  را  غار  این  شد.تونل هاي  آغاز 
کرده که دماي آن به ندرت باالي صفر 

درجه است.
قسمت هایي از غار که باالي سطح 
زمین قرار گرفته یک جاذبه گردشگري 
براي مسافران روسي و غیرروسي است.

ولي این عکاس مي گوید که نگران آن 
در  غار،  این  ورودي  قسمت  که  است 
صورتي که به سرعت تقویت نشود، بر 
اثر مراجعه زیاد گردشگران ریزش کند.

و  ترک زبان،  شاعر   ۱3 فارسی زبان، 
یک شاعر اردوزبان به تقلید از نظامی، 
این داستان را به نظم آورده اند.مثنوی 
بیت   ۴500 شامل  مجنون  و  لیلی 
است، که به سال 58۴ به نام شروانشاه 
شده است  سروده  اخستان  ابوالمظفر 
در این مثنوی داستان پر سوز و گداز 

عشق مجنون )قیس عامری( از قبیله 
بنی عامر و لیلی دختر سعد به رشته 
داستان های  از  که  درآمده است  نظم 
مشهور عامیانه )فولکلور( تازی پیش از 

اسالم می باشد.
* منبع: ذبیح اهلل صفا، تاریخ ادبیات 

در ایران، جلد دوم

لیلی و مجنون
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که  نندگان  خوا ز  ا =یکی 
پرسیده  نکرده  ذکر  را  خود  نام 
انقالب،  میان  ارتباطی  است: چه 
آمریکا  سفارت  در  گروگانگیری 
آیا  با عراق وجود دارد؟  و جنگ 
کشورهای غربی بیش از هر کسی 

از این ماجراها سود نبردند؟ 
به  تبدیل  گروگانگیری  میالنی: 
آقای  آن  مدد  به  که  شد  ابزاری 
بگیرند  دست  در  را  قدرت  خمینی، 
و آقای بازرگان و همراهانش را کنار 
بگذارند. وقتی که دانشجویان اقدام به 
گروگانگیری کردند، در فاصله کوتاهی، 
معلوم نبود که آیت اهلل خمینی چه کار 
خواهد کرد. سپس او تصمیم گرفت از 
این موضوع برای خارج کردن مهدی 
بازرگان و لیبرال ها از صحنه استفاده 
کند تا روحانیون قدرت را قبضه کنند. 
این خالف صریح وعده ای بود که 
مردم  به  درپاریس  خمینی  آیت اهلل 
ایران داده بود. او گفت که اگر برگردم، 
به قم خواهم رفت و طلبه خواهم شد و 
روحانیون هیچ کاری را در ایران قبول 

نخواهند کرد. 
اما امروز می بینیم که آنها تمام کارها 
را در دست گرفته اند و یا به آقازاده ها 
درست خالف  یعنی  کرده اند.  واگذار 
بود،  شده  داده  وعده  که  چیزی  آن 
گروگانگیری  که  وقتی  یافت.  تحقق 
ایران  جنگ  برای  زمینه  طبعا  شد، 
آماده شد. صدام حسین که  و عراق 
دیوانه خونخواری بود، متوجه شد که 
ایران ضعیف است. به ویژه که پس از 
کودتای نوژه، نیمی از افسران نیروی 
هوایی ارتش را به اتهام مشارکت در 
تالش برای کودتا بازداشت و 300 نفر 

از آنان را اعدام کرده بودند. 
بر این اساس، صدام حسین دید که 
ارتش ایران عماًل ناتوان است، نیروی 
هوایی ندارد و دولت ضعیف است. پس 
تصمیم به حمله گرفت و می دانیم که 
آمریکا، شوروی، چین، اروپا، انگلیس 
صدام  به  همه  منطقه،  کشورهای  و 
این حمایت چه  کمک کردند. دلیل 
بود؟ برای اینکه در گروگانگیری به این 
نتیجه رسیدند که این رژیمی نیست 
که بتواند با آرامش در منطقه زندگی 

کند و منطقه را به هم خواهد زد.
=آرمان از تورنتو: نقش ژنرال 
هویزر در تحوالت مربوط به سقوط 
شاه و پیروزی انقالب تا چه اندازه 

بود؟ 
میالنی: بدون شک، نقش داشت 
و در تحوالت ایران سهیم بود. بدون 
شک، او به قصد فتنه آمده بود، وگرنه 
از مسیر قانونی اش می آمد. هویزر بدون 
به  ایران اطالع دهد،  اینکه به دولت 
اینکه  بدون  او حتی  بود.  ایران آمده 
شاه را در جریان بگذارد، چندین بار 
به ایران آمده بود و این مرتبه، دو روز 
پس از آمدنش، شاه متوجه این موضوع 
و دیدارهایش با فرماندهان ارتش شد. 
اما اینها عامل انقالب نبود. در شرایطی 
بود که غربی ها به این نتیجه رسیده 

بودند که شاه نمی تواند بماند. 
انقالب  از  پیش  سال  دو  به  اگر 
برگردیم و تحوالت را مرور کنیم. از 
تا  گوته  موسسه  در  شعر  شب های 
نامه های علی اصغر حاج سید جوادی 
تمام  که  می بینیم  سایرمخالفان،  و 
تصمیمات شاه از آن هنگام در هر مقطع 
غلط بوده اند و به انقالب کمک کرده اند. 
برای مثال، زمانی که تصمیم گرفت 
که حکومت آموزگار را کنار بگذارد و 
یک حکومت آشتی ملی را به روی کار 
بیاورد، شریف امامی را آورد که یکی 
از بدنام ترین سیاستمداران آن زمان 
ایران بود و به آقای پنج درصد شهرت 
داشت. نمی خواهم بگویم که آیا از هر 
قرارداد پنج درصد می گرفت یا نه، او 
آزمون  داشت.  شهرت  خاطر  این  به 
زمان  آن  وزیران  بدنام ترین  از  یکی 
بود، سخنگوی دولت آشتی ملی بود. 
از این ملغمه، آشتی ملی در نمی آمد. 
تمام سعی شریف امامی این بود که 
ببیند اپوزیسیون چه می خواهد و قبل 
از آنکه درخواست کند، به آنها بدهد. 
همان کاری که ۱8 سال پیش، وقتی 
در سال ۱۹۶۱ نخست وزیر شد، انجام 
داد و آن مرتبه هم با شکست مواجه 
شد. اما شاه فکر کرد که او می تواند 

اوضاع را درست کند و نجات دهد. 
بعد شاه تصمیم گرفت که حکومت 
نظامی بیاورد که قلدری کند. ازهاری 
مضحکه  اول  روز  همان  که  آورد  را 
نظامی  بود حکومت  قرار  که  او  شد. 
تشکیل دهد، گفت که باید از مجلس 
رای اعتماد بگیرد. اما حکومت نظامی 
که نباید از مجلس رای اعتماد بگیرد، 
زمان حکومت  در  قوانین  چون همه 

نظامی معلق است. پس از اینها، وقتی 
که شاه تصمیم گرفت جبهه ملی را 
بیاورد، غالمحسین صدیقی را به دلیلی 
کنار  نیست،  مشخص  هم  هنوز  که 

گذاشت و سراغ بختیار رفت. 
در اینجا مقصر جبهه ملی بود که 
به جای آنکه بگذارد آقای صدیقی که 
شخصیت وطن پرستی بود و حاضر 
شد وجهه خود را فدای مملکت کند، 
نخست وزیر شود با او مخالفت کرد. 
او  به  فروهر  آقای  که  است  مشهور 
بپذیرد،  را  وزیری  نخست  اگر  گفت 
اخیر  تمام وجاهتی که در ۲5 سال 
برای خود کسب کرده است، از بین 

خواهد رفت. 
جبهه چنین شخصیتی را نابود کرد 
و نگذاشت که دولتی را تشکیل دهد 
که مملکت را نجات دهد. به جای آن، 
شرط اول هر سخنرانی آقای سنجابی، 

بازگشت آیت اهلل خمینی بود. 

شاه و روحانیون
=محمد از ونکوور پرسیده که 
نقش ایران در جنگ سرد از قبل 
از انقالب تاکنون چه بوده است؟ 

گفته  به  سرد،  جنگ  میالنی: 
آذربایجان  در  مورخان  از  بسیاری 
اولین قربانی  شروع شد و شاه شاید 
این  بر  که شاه  معنا  این  به  بود.  آن 
گمان غلط بود که خطر اصلی درایران، 
چپگرایان، کمونیست ها و شوروی و در 
وهله بعدی، جبهه ملی ایران هستند. 
نبرد،  این  در  که  می کرد  گمان  او 
روحانیون متحد شاه هستند. به همین 
خاطر، در دوران شاه، برخالف دوران 
رضا شاه، او فکر می کرد که روحانیون 
می توانند جلو نفوذ چپ ها را بگیرند. 

به همین خاطر می بینیم که تعداد 
مساجد که به نصف کاهش پیدا کرده 
بود، از شمار ۲00 در زمان پدرش، به 
5 هزار در آستانه انقالب رسید. حتی 
او در کتاب پاسخ به تاریخ که پس از 
که  می کند  ذکر  شد،  نوشته  انقالب 
و  بودند  انقالب  واقعی  برنده  چپی ها 
آنها روحانیون را علم کردند و از آنها 
استفاده کردند.به گمان من، این تصور 
بسیار غلطی بود. آمریکایی ها هم در 

این مورد اشتباه کردند. 
نامش  او هم  =خواننده ای که 
را ننوشته پرسیده که نظر شما در 
باره آخرین مصاحبه شاه و بحث 
کمربند سبز به دور اتحاد شوروی 

چیست؟ 
 ۱۹۷5 سال  از  آمریکا  میالنی: 
آن  خارج  در  سیا  پایگاه  بزرگ ترین 
و  کرد  ایجاد  پاکستان  در  را  کشور 
یکی از بزرگ ترین کارهایشان، ارسال 
کتب مذهبی و قرآن به داخل شوروی 
بود. آنها فکر می کردند که می توانند 
شوروی را تضعیف کنند که این کار 
را هم کردند. در جنگ افغانستان هم 
آنها  از  و  کردند  کمک  مذهبیون  به 
هم چیزی درآمد که اکنون می بینیم. 
سوال  تبریز  از  =خواننده ای 
در  کمونیست ها  نقش  کرده 
پیروزی انقالب و به قدرت رسیدن 

مذهبیون چه بود؟ 
میالنی: چپ به طور قطع، در آمدن 
به قدرت کمک کرد، زیرا  روحانیون 
شاه را تضعیف می کرد و پس از آن 
هم جناحی از چپ، یعنی حزب توده 
ایران، تصمیم گرفت که عامل رژیم 
جدید شود. یعنی این حزب تبدیل به 
مدافع هر سیاست خشونت بار رژیم شد 

و آن را تحریک می کرد که بیشتر و 
بیشتر اعدام کند و تا وقتی که به رغم 
به  رژیم  این خوش خدمتی ها،  تمام 
سراغشان نرفته بود، آنها در سیاستشان 

تغییری ندادند. 
البته نفوذ فرهنگی حزب توده در 
باید  را  انتشارات  و  ایران در نشریات 
به  می توان  مثال،  برای  شد.  یادآور 
رحمان هاتفی اشاره کرد که سردبیر 
روزنامه کیهان بود و اگر به تیترهایی 
که این روزنامه در جریان انقالب می زد، 
نگاهی بیندازید، ردپای نفوذ توده ای و 
فکر توده ای را آشکارا می بینید. اینها 
اصلی  عامل  اما  بودند،  کمکی  عامل 
پیروزی روحانیون این بود که در دوره 
شاه هیچ یک به جز آنان حق فعالیت 
فعالیت  می توانستند  آنان  و  نداشت 
کنند و به راحتی پول جمع آوری کنند، 
عضوگیری کنند و کادر آموزش دهند 
و یک شبکه به غایت پیچیده و چند 

الیه به وجود آورند. 
تمام  دست  که  بود  حالی  در  این 
نیروهای دیگر بسته بود و یا اعضایشان 
در زندان بودند. برای من عجیب است 
که هیچ کس به این شبکه روحانیون 
کاری نداشت. منظورم هم ساواک و 
هم روشنفکران است که بهایی برای 

مذهبیون قائل نبودند.

تفاوت دو رژیم
=کامران از مشهد پرسیده: دو 
حکومت پیش و پس ازانقالب چه 

نقاط ضعفی داشته و دارند؟ 
میان  که  اساسی  تفاوت  میالنی: 
وجود  بعدی اش  رژیم  و  شاه  رژیم 
شاه،  رژیم  که  بود  این  داشت، 
البته تجددخواهی او  تجددخواه بود. 
و  داشت  عمده  عیب  یک  پدرش  و 
حکومت  با  می کردند  فکر  اینکه  آن 
را  الزم  تغییرات  می توان  استبدادی 
ایجاد کرد. اما گردونه تفکر هر دو آنها 
گردونه  اما  بود.  خواهانه  تجدد  تفکر 
تفکر رژیمی که پس از انقالب آمد، 

ارتجاعی است. 
اگر به قانون اساسی زمان رضا شاه و 

محمدرضا شاه نگاه کنیم می بینیم که 
در آن، سلطنت پدیده ای است که باید 
رای مردم را داشته باشد و هدیه ای است 
که مردم به شاه می دهند و مشروعیت 
سلطنت، زمانی محقق می شود که در 
مجلس برگزیده مردم سوگند بخورد 
والیت  اما  شود.  پذیرفته  نقشش  و 
فقیه، یک مفهوم قرون وسطایی است 
هیچ  و  است  الهی  مشروعیتش،  که 
ندارد. را  آن  دادن  تغییر  حق  کس 
نندگان  خوا ز  ا =تعدادی 
محور  که  پرسیده اند  سواالتی 
مشترکی دارد: آیا می شد از وقوع 

انقالب جلوگیری کرد؟ 
در  شاه  اگر  می شد.  بله،  میالنی: 
زمانی که در سال ۱۹۷۴ در اوج قدرت 
و  سیستم  بستن  جای  به  بود،  خود 
می داد  اجازه  رستاخیز،  حزب  ایجاد 
که حزب سوسیال دموکرات ایجاد و 
فضا بازتر شود، مسیر تحوالت بسیار 

متفاوت می شد.
=خواننده ای پرسیده آیا شاه 
ترجیح نمی داد به جای اینکه شاه 

باشد، خلبان بشود؟ 
شاه  است.  جالبی  سوال  میالنی: 
رغبتی به شاه بودن نداشت. او هنگامی 
تمایل  تبعید می رفت،  به  که پدرش 
برود. شاه شخصیتی  او  با  داشت که 
نبود که بخواهد با ولع حکومت کند. 
من در کتاب خودم هم نوشته ام که 
نیمه  کارمند  که  بود  این  او  ترجیح 
عالیرتبه ای باشد. شاه حتی این موضوع 
با  بریج  بازی  جریان  در  بار  یک  را 

دوستانش گفته بود. 
نندگان  خوا ز  ا =تعدادی 
پرسیده اند آیا شاه قصد استفاده 
را  انقالب  جریان  در  ارتش  از 
داشت؟ و عده ای نیز در باره نقش 
فرماندهان ارتش در انقالب سوال 

کرده اند. 
میالنی: بر اساس تحقیقات من، شاه 
دو مرتبه در دیدار با سفیران آمریکا 
و انگلیس گفته بود که می خواهد از 
ارتش استفاده کند تا نظم برقرار شود. 
صالح  به  را  موضوع  این  دو  آن  اما 

ندانستند و گفتند که دولت های آنان 
خونریزی  به  تصمیم  از  نمی توانند 
حمایت کنند. شاه نیز از تصمیم خود 

برگشت. 
البته برخی از اطرافیان شاه او را به 
انجام این کار تشویق می کردند. حتی 
برخی نیز مانند اردشیر زاهدی شاه را 
تشویق کرد که سفارتخانه های آمریکا 
و انگلیس را برای مدتی ببندد که با 
با  حتی  او  شد.  مواجه  شاه  مخالفت 
با  بیماری اش  پیشنهاد مطرح کردن 

مردم مخالفت کرد. 
شاه  زمان  در  ایران  آیا  س: 
می توانست به یک ابرقدرت تبدیل 
شود. موضوعی که شاه ادعای آن 

را داشت. 
قدرت  ایران  بدون شک،  میالنی: 
این را که قدرت منطقه شود داشت، 
اما اینکه قدرتی جهانی شود و از آمریکا 
و اروپا پیشی بگیرد، خیالی بیش نبود. 
تمام اقتصاد ایران در سال ۱۹۷۹ کمتر 
بودجه  کل  بود.  کالیفرنیا  ایالت  از 
شرکت های  از  یکی  بودجه  از  ایران 
این  بود.  کمتر  آمریکایی  چندملیتی 
فکر  که  بود  شگفت انگیز  شاه  تصور 
می کرد ایران می تواند با اینها رقابت 
کند. اما ایران می توانست قدرت فائقه 
ایران حتی  بود.  منطقه شود و شده 
می توانست یک قدرت اقتصادی مهم 
که  گونه  همان  شود.  آسیا  قاره  در 
تایوان، کره جنوبی و ترکیه شده اند. 
ایران  سرنوشت  نمی شد،  انقالب  اگر 

کمتر از ترکیه نبود. 
انقالب  باید دید که اگر  به عالوه، 
خلف  خمینی  آیت اهلل  و  می شد 
وعده نمی کرد و اجازه می داد انقالب 
دموکراتیکی که قرار بود انجام شود، به 
وقوع بپیوندد، االن ایران در کجا قرار 
داشت. این هم سوالی بسیار قابل تامل 
است، زیرا بخش اعظم سرمایه داران، 
استادانی که  و  روشنفکران، پزشکان 
از ایران خارج شدند، می خواستند در 
ایران بمانند و فشار و استبداد مذهبی، 
سیاسی و مالی این رژیم بود که باعث 

فرار آنها شد.
=پردیس از تهران سوال کرده 
مورد  در  خود  کتاب  در  شما  آیا 
و  می شده  وحی  شاه  به  اینکه 
است،  دیده  را  زمان  امام  ایشان 
پرداخته اید؟ به نظر من، این معما 

است، نه زندگی هویدا. 
معماست.  اینها  دو  هر  میالنی: 
این  در  است!  معما  ما  همه  زندگی 
شده  صحبت  مورد  این  در  کتاب 
اما این وحی ها بیشتر در یک  است. 
فاصله یک ساله صورت گرفت، زمانی 
که شاه بین شش تا هفت سال سن 
داشت. بعد از آن، بیشتر این صحبت 
است که به او راهنمایی هایی می شود. 
به هر حال، تمام این گونه موارد را در 

کتاب ذکر کرده ام.
=محمد یاسی سوال کرده آیا 
شاه به امام موسی صدر و شیعیان 

در لبنان کمک می کرد؟ 
میالنی: اسناد متعددی در دست 
است که نشان می دهد شاه به موسی 
صدر کمک می کرد. شاه می کوشید با 
شیعیان لبنان رابطه حسنه ای داشته 
باشد. عده ای در میان شیعیان بودند، 
در  تدریج  به  که  امل،  حزب  مانند 
کردند.  جهت گیری  شاه  با  مخالفت 
امل  نزد  هم  شاه  مخالفان  از  برخی 
آموزش دیدند. مثل دکتر چمران که از 
برکلی آمریکا به لبنان رفت. البته اینها 

پس از مرگ موسی صدر روی دادند.
رابطه  صدر،  موسی  مرگ  از  قبل 
رییس اداره ساواک در لبنان با او تیره 
شد و این موضوع موجب تیرگی رابطه 

شاه با موسی صدر شد. 
پرسیده  آخن  از  =مهشید 
و  اعراب  در جنگ  فقید  آیا شاه 

اسراییل به اعراب کمک کرد؟ 
مصر  به  شاه  که  کمکی  میالنی: 
کرد، این است که با عبور هواپیماهای 
از  تسلیحاتی  کمک  حامل  شوروی 
آسمان ایران موافقت کرد. البته آقای 
میرفندرسکی کار خود در وزارت امور 
خارجه را در همین ارتباط از دست داد، 
زیرا برخالف دستور شاه، اجازه عبور 
تعداد بیشتری از این هواپیماها را داده 
بود و وقتی شاه از این موضوع مطلع 
شد، عصبانی شد و او را برکنار کرد.
سوال  لندن  ز  ا =همایون 
اسداهلل  نقش  به  توجه  با  کرده 
اعلم در سرکوبی مخالفان در ۱۵ 
در سال  او  اگر  ایا  خرداد ۱3۴۲، 
۱3۵۷ زنده بود، می توانست نقش 

مشابهی باشد؟ 
او  که  نمی کنم  گمان  میالنی: 
می توانست نقش اساسی داشته باشد. 
وقتی که خاطرات علم را می خوانیم، 
شاه  گوش  در  مدام  او  که  می بینیم 
ریشه  خرداد،   ۱5 در  که  می خواند 
آخوندیسم در ایران را کنده است. شاید 
همین حرف های باطل است که به شاه 
در این سال ها این گمان کاذب را داد 
که آخوندیسم مخالفش که در آیت اهلل 
خمینی تجسم می یافت، از بین رفته 
است و آخوندهای باقیمانده، طرفدار 
سلطنت هستند که این گمان بسیار 

بسیار باطلی بود.

ماجرای قتل هویدا
م  ا د مستر آ ز  ا چهر  =منو
پرسیده ابراهیم یزدی مدعی است 
که هویدا به دست فرد ناشناسی 
در زندان قصر کشته شده است و 
تیرباران نشد. آیا این فرد، هادی 

غفاری بوده است؟ 
میالنی: بله، من در کتاب هویدا در 
این مورد توضیح داده ام. البته روایتی 
یزدی  آقای  با سخنان  دارم،  که من 
کتابم  در  من  آنچه  است.  متفاوت 
پس  هویدا  که  است  این  نوشته ام، 
شدن  کشته  شد.  کشته  ازمحاکمه 
را  هویدا  که  بود  شکل  بدین  هم  او 
به حیاط زندان بردند و در آنجا یک 
نامه  برایم  نفر  روحانی که بعدا چند 
تلفن زدند که سند در  یا  و  نوشتند 
اختیار دارند و یا آنکه خودشان شاهد 
بوده اند، که هادی غفاری که در دادگاه 
او  گردن  به  تیری  بود،  هویدا حاضر 
شلیک می کند برای اینکه او با زجر 
و درد بمیرد. هویدا هم با عجز و البه 
می خواهد که تیر خالص به او بزنند 
تا زودتر از این درد و رنج راحت شود.

قانونی  پزشکی  اسناد  اساس  بر 
که من درکتابم آورده ام، دقیقا ثابت 
تیرباران  دلیل  به  هویدا  که  می شود 
کشته نشد و بر اثر شلیک تیر به گردن 

و سر کشته شد.
=شهره از شهرکرد پرسیده آیا 
برای نوشتن این کتاب با خانواده 
پهلوی مشورت کردید و یا از آنان 

اجازه گرفتید؟ 
خانواده  اجازه  به  نیازی  میالنی: 
کتاب  این  نوشتن  برای  سلطنتی 
خانواده  با  کردم  سعی  من  نداشتم. 
سلطنتی تماس بگیرم. چند بار تالش 
کردم با ملکه و خواهر شاه مصاحبه 
به  بعد  و  کردند  قبول  دو  هر  کنم. 
امتناع  دارند،  خودشان  که  دالیلی 
از  دیگر  برخی  با  همچنین  کردند. 
آقای  مانند  سلطنتی  خانواده  افراد 
محافظ  دو  با  کردم.  صحبت  پهلبد 
شاه و ملکه که ۲5 سال از جان آنان 
بودند،  سرهنگ  و  کردند  محافظت 

مصاحبه مفصلی داشتم.
گوتنبرگ  از  نبوی  =علیرضا 
سوئد سوال کرده که کتاب زندگی 
محمد رضا شاه پهلوی چه زمانی 
چاپ می شود و بهای آن چقدر است؟ 
میالنی: بهای کتاب در دست من 
نیست و در دست ناشر است. حدود 
شده  تمام  کتاب  این  صفحه   300
است و حدود ۱00 صفحه آن مانده 
نیز  را  مقدار  این  که  امیدوارم  است. 
تا شب عید سال نو خودمان تحویل 
ناشر بدهم. البته تالش می کنم متن 
فارسی آن پیش از انتشار متن انگلیسی 
منتشر شود تا به سرنوشت کتاب هویدا 
متن  از  پیش  انگلیسی اش  متن  که 
فارسی منتشر شد و سارقان کتاب آن 

را ترجمه کردند، دچار نشود.

دکتر عباس میالنی: پادشاهی که از نو باید شناخت )بخش پایانی(

رژیم قبلی تجدد خواه بود، رژیم فعلی
 ارتجاعی است

گروگانگیری تبدیل به ابزاری برای حذف لیبرال ها و قبضه قدرت توسط روحانیون شد
دکتر عباس میالنی، استاد دانشگاه استانفورد 
آمریکا، پس از آن که کتاب »معمای هویدا«، 
تألیف و تحقیق وی، با استقبال زیادی روبرو شد 
درصدد برآمده است کتابی نیز درباره زندگی 
محمدرضا شاه و سیر تحوالت دوران سلطنت 
وی تدوین و منتشر کند. به گفتۀ خود او، این 
کاری است سترگ و بحث برانگیز زیرا جنبه های 
مختلف زندگی و سلطنت شاه فقید ایران را 
هرکس و هر گروه با عینکی متفاوت می نگرد و 

به نحوی متضاد قضاوت می کند.
کتابش  که  است  این  بر  میالنی  دکتر  سعی 
اوالً مستند و ثانیاً منصفانه باشد. این اواخر، 

در چند مصاحبه راجع به محتویات این کتاب 
توضیحاتی داده و سؤاالتی را پاسخ گفته و از 
آن جمله است پاسخ به سؤاالتی که خوانندگان 

وبسایت رادیو فردا مطرح کرده اند.
توجهی  قابل  نکات  شنود،  و  گفت  این  در 
برای عالقه مندان به شناخت حقیقت در مورد 
محمدرضا شاه و دوران سلطنت او نهفته است. 
یادآور باشیم که دکتر عباس میالنی در دوران 
قبل از انقالب در صف مخالفان شاه قرار داشت 

و مدتی هم طعم زندان سیاسی را چشید.
را در دو شماره خواهید  و شنود  این گفت 

دکتر عباس میالنیخواند.
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و  آدمیت  پرداخت)فریدون  تألیف  و 
تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت/۱۲(.

فریدون آدمیت در سیاست، مدافع 
مؤلفه های  با  دموکراسی  لیبرال 
برابری طلبی  آزادیخواهی،  قانونگرایی، 
پیرو  تاریخ نگاری  و سکوالریسم و در 
و  نظر  آدمیت  بود؛  انتقادی  سبک 
روش خود را در تبیین »تاریخ مدرنیته 
و  می دهد  قرار  مشروطیت«  عصر  در 
با مباحث  را  نوین«  »مشروطه پژوهی 

اصلی:
الف( تاریخ بیداری در افکار و نشر 

عقاید سیاسی و مدنی جدید
نقالب  ا دهای  رویدا شرح  ب( 

مشروطیت
در زمینه های تحقیقاتی و تألیفاتی 

خود ارائه می کند.
نی  جها آدمیت  فریدون  دکتر 
می اندیشید و ایرانی می نوشت؛ پاره ای 
از بنیادهای فکری و فرهنگی آدمیت 
در کتاب »تاریخ فکر از سومر تا یونان 
و روم« او ثبت شده که کمتر خوانده 
شده است؛ وی در این کتاب، ریشه های 
فکری و اجتماعی دموکراسی خواهی 
از  و  کرده  بررسی  را  کهن  دنیای  در 
و  بشری  تمدن  در  آزادی  ضرورت 
عصر  در  ایرانزمین  برای  آن  اولویت 
حاضر می نویسد. بر این اساس، آدمیت 
مدنیت  تاریخ  در  حکومت  نقش  به 
بر  آن  »ابتنای  از  و  پرداخته  انسانی 
آرای عمومی و منافع ملی« می نویسد: 
»نتیجه ای که از تجارب عملی حکومت 
اقوام و ملل گرفته شده این است که 
حکومت ها به هر شکل و صورتی که 
درآیند، اگر پایه آنها بر آرای ملی بنا 
نشده باشد، به خودکامگی و استبداد 
رأی فردی و یا استبداد اقلیت محدود 
باشد،  هرگونه  استبداد  و  می رسد 
چه فردی و چه دستجمعی به فساد 
می انجامد.«)فکر آزادی و مقدمه نهضت 

مشروطیت/۱(
»جوهر  آدمیت  فریدون  نظر  از 
دموکراسی، آزادی و برابری است. آزادی 
به معنای نبود قید و مانعی که الزمه 
رشد شخصیت آدمی  و نیکبختی اوست. 
مراد از برابری هم آن است که افراد در 
حقوق برابر باشند و در برابری بتوانند 
بیان  و  پرورش  را  خود  استعدادهای 
کنند.« فریدون آدمیت در پیوند سیر 
تاریخی دموکراسی در تمدن بشری به 
زمانه آشنایی ایرانیان با تمدن غربی و 
مدرنیته پرداخته، با گزارش دیده ها و 
ایرانی  مسافران  نخسیتن  شنیده های 
در  افکار  »بیداری  مدرن،  دنیای  به 
می داند؛  آشنایی  این  ثمره  را  ایران« 
جریان  شکل گیری  در  که  آشنایی 
پیشامشروطه  عصر  مدرن اندیشان 
آدمیت  فریدون  است؛  یافته  ادامه 
میرزا  »اندیشه های  سه گانه های  در 
»اندیشه های  آخوندزاده«،  فتحعلی 
میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی« و 
کرمانی«  آقاخان  میرزا  »اندیشه های 
ایرانی  مدرن اندیشان  نخستین  از 
می نویسد؛ بخشی از کتاب »فکر آزادی 
و مقدمه نهضت مشروطیت« هم که 
به بررسی و تحلیل اندیشه های میرزا 
ملکم خان ناظم الدوله و میرزا یوسف 
خان مستشارالدوله تبریزی اختصاص 

جوهر و تاریخ اندیشه مشروطیت و مشروطه پژوهی فریدون آدمیت؛ 
تاریخ نگار و پژوهشگری که جهانی می اندیشید و 

ایرانی می نوشت
در  آدمیت  =فریدون 
ل  لیبرا فع  مدا سیاست، 
مؤلفه های  با  دموکراسی 
آزادیخواهی،  قانونگرایی، 
برابری طلبی و سکوالریسم 
و در تاریخ نگاری پیرو سبک 
نظر  آدمیت  بود؛  انتقادی 
تبیین  در  را  خود  روش  و 
عصر  در  مدرنیته  »تاریخ 

مشروطیت« قرار می دهد.
ز  ا که  ی  نتیجه ا « =
مت  حکو عملی  ب  ر تجا
شده  گرفته  ملل  و  اقوام 
حکومت ها  که  است  این 
که  صورتی  و  شکل  هر  به 
بر  آنها  پایه  اگر  درآیند، 
آرای ملی بنا نشده باشد، به 
رأی  استبداد  و  خودکامگی 
اقلیت  استبداد  یا  و  فردی 
استبداد  و  می رسد  محدود 
فردی  چه  باشد،  هرگونه 
فساد  به  دستجمعی  چه  و 

می انجامد.«
حکایت  فکر  =»تاریخ 
بسیار  چه  که  دارد  این  از 
بوده اند اندیشه های معتبر و 
بلندی که خریدار نداشته اند. 
مانده،  مهجور  کلی  به  گاه 
آنها  بر  دیگری  افکار  گاه 
غالب آمده و گاه کوشش در 
شده  آنها  کردن  ریشه کن 

است...«
علی اصغر حقدار - دهم فروردین 
ماه ۱38۷ خورشیدی، دکتر فریدون 
تاریخ نگار  و  مشروطه پژوه  آدمیت 
سن  به  ایران  در  مدرن  اندیشه های 
عمر  حاصل  درگذشت.  سالگی   88
فکری  بنیان های  با  آشنایی  وی، 
مدرنیته و مشروطیت در ایران است. 
از  پیش  سده ای  که  اندیشه هایی 
جنبش مشروطیت، از قانون، پارلمان، 
حقوق زنان، وطن پرستی، تجدد و ترقی 
می نوشتند و فرهنگ و ادبیات ایرانی را 
با مدرن اندیشی ارتباط می دادند؛ میرزا 
خان  آقا  میرزا  آخوندزاده،  فتحعلی 
طالبوف  عبدالرحیم  میرزا  کرمانی، 
تبریزی، میرزا ملکم خان ناظم الدوله 
مستشارالدوله  خان  یوسف  میرزا  و 
تبریزی جزو مدرن اندیشان کالسیک 
تألیفات  واسطه  به  که  بودند  ایرانی 
فریدون  دکتر  مشروطه پژوهی  آثار  و 
آدمیت به چندین نسل از عالقمندان 
شده اند.  شناسانده  ایرانی  محققان  و 
اقدامات  ارزیابی  و  تحلیل  همچنین 
کنشگران مدرن ایرانی چون قائم مقام 
امیرکبیر،  خان  تقی  میرزا  فراهانی، 
میرزا حسین خان سپهساالر و میرزا 
بازخوانی و  با  امین الدوله همراه  علی 
نهضت مشروطیت  ایدئولوژی  تحلیل 
در دوره اول مجلس، با پیش زمینه های 
ماجرای  در  آن  اجتماعی  سیاسی- 
تنباکو و جنبش ضدرژی، از تحقیقاتی 
فریدون  بار  نخستین  که  هستند 
مدرن،  تاریخ نگاری  روش  با  آدمیت 
ایران  تاریخی  و  سیاسی  فرهنگ  به 

گشوده است.
فریدون آدمیت متولد تهران به تاریخ 
۱۲۹۹ است؛ وی بعد از طی مقدمات 
آموزشی در دارالفنون، کالس پنجم را 
به سال ۱3۱8 به اتمام رساند. او همان 
زمان امتحان نهایی مدرسه متوسطه را 
پشت سر گذاشته و به دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی راه یافت و در سال ۱3۲۱ 
خورشیدی فارغ تحصیل شد. در سال 
استخدام  به  آدمیت  فریدون   ۱3۱۹
وزارت امور خارجه درآمد و با سمت 
معاونت  لندن،  در  ایران  دبیر سفارت 
اداره امور حقوقی وزارت امور خارجه، 
عضویت در هیات نمایندگی ایران در 
سازمان ملل متحد، داور بین الملل در 
دیوان دائمی  الهه، سفارت کبرای ایران 
در الهه و سفیر کبیر ایران در هلند، در 
مقامات اجرایی فعالیت داشت. فریدون 
آدمیت در سال ۱3۴۴ خورشیدی با 
تقاضای بازنشستگی از کارهای اجرایی 
کناره گرفت و تا آخر عمر به کار تحقیق 

دارد، اندیشه های مدرن عصر بیداری 
ایران  در  مشروطیت  نهادهای  به  را 

پیوند می زند.
»مشروطه پژوهی  از  دیگری  بخش 
رخدادهای  به  آدمیت«  فریدون 
عصر  یران  ا سیاسی  و  اجتماعی 
دوره  دارد؛  اختصاص  مشروطیت 
زمانی تقریبا پنجاه ساله دگرگونی های 
اجتماعی و سیاسی عصر پیشامشروطه 
از جنبش تنباکو)۱۲۶۹ خورشیدی( تا 
استبداد صغیر محمدعلی شاه)۱۲۹0 
این  پیش زمینه های  خورشیدی(. 
تحلیل  با  آدمیت  فریدون  را  دوران 
میرزا  سیاسی  و  اجتماعی  شخصیت 
تقی خان امیرکبیر و میرزا حسین خان 
سپهساالر در کتاب های »امیرکبیر و 
حکومت  و  ترقی  »اندیشه  و  ایران« 
قانون- عصر سپهساالر« بررسی کرده 
است. در کتاب »شورش بر امتیازنامه 
رژی« هم که تحلیلی از جنبش تنباکو 
است، آدمیت نخستین جنبش مدنی 
آغاز  در  را  ایرانیان  نوین  اجتماعی  و 
بحث  به  زمین  ایران  معاصر  دوران 
در  آدمیت  فریدون  است.  گذاشته 
کتاب »ایدئولوژی نهضت مشروطیت«، 
اجتماعی  و  فرهنگی  بنیادهای  از 
در  و  می نویسد  مشروطیت  نهادهای 
کتاب »مجلس اول و بحران آزادی«، 
از نخستین پارلمان ایران زمین تحلیلی 
روشمند ارائه می کند. »فکر دموکراسی 
اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران« 
به ارزیابی استقرار مشروطه در ایران و 
جایگاه  و  دموکرات ها  سوسیال  نقش 
دوران  آن  در  امین رسول زاده  محمد 

می پردازد.
فریدون  تحقیقات  از  دیگر  بخشی 
آدمیت به زمینه های دیپلماسی تاریخ 
این  می شوند؛  مربوط  ایران  معاصر 
زمینه که بیش از کارهای دیگر آدمیت، 
گرفته  قرار  محققان  مهری  بی  مورد 
بحرین:  »جزایر  کتاب  دو  در  است، 
تحقیق در تاریخ دیپلماسی و حقوق 
علیرضا  فارسی:  )ترجمه  الملل«  بین 
تهران، ۱3۹۴(  نشر گستره،  پالسید، 
ایران  و  روسیه  دیپلماسی  »روابط  و 
در سال های ۱8۱5-۱830« )ترجمه 
فارسی: علیرضا پالسید، نشر گستره، 
تهران، ۱3۹۷( ارائه شده است )هر دو 
نگاشته شده به انگلیسی و در مقاطع 
تحصیلی فریدون آدمیت در کارشناسی 
ارشد علوم سیاسی و دیپلماسی و دکترا 

هستند(.
آموخته های  آدمیت  فریدون  دکتر 
خویش از سیر تاریخی مدنیت بشری 
اندیشه های  و  دموکراسی  پدیداری  و 
روشمند  تحلیل  در  را  آزادیخواهانه 
رویدادهای  خردمندانه  سنجش  و 
اجتماعی و سیاسی عصر مشروطیت 
ثبت  به  ایران  در  مدرن  نهادهای  و 
تألیفات  و  تحقیقات  است؛  رسانده 
مشروطه پژوهی  »گشاینده  آدمیت 
تاریخ نگاری مدرن  و وی  بوده  نوین« 
ایرانیان را که از میرزا آقاخان کرمانی و 
در گسست از وقایع نگاری سنتی شروع 
شده بود، به تحلیل اندیشه های مدرن 
و تبیین کنش های اجتماعی و سیاسی 
مدرن اندیشان ایرانی پیوند می زند. از 
نظر آدمیت »مفهوم تاریخ بیان وقایع 

تاریخی است بدانگونه که وقوع یافته اند؛ 
یعنی نه کم و نه بیش. شناخت وقایع 
و حوادث است به طریق تحلیل علل 
و عوامل آنها، یعنی عللی که خصلت 
فاعلی دارند و عواملی که به درجات 
تاثیر داشته یا تعیین کننده بوده اند؛ و 
باالخره تحلیل مجموع واقعیات و علل 
تاریخی…«  تعقل  در  است  عوامل  و 

)آشفتگی در فکر تاریخی/۱(.
آدمیت  فریدون  آموزه،  این  بر  بنا 
مغالطه«  و  »افسانه  از  را  تاریخ نگاری 
دور ساخته و با تکیه بر »محرک فعال 
ذهن آدمی«، آن را از نشانه های »پدیده 
آزاداندیشی و انتقادی عقالنی که کل 
گرفته«  فرا  را  انسان  فکری  فعالیت 
می داند. آدمیت به درستی شکل گیری 
لوازم  توابع و  از  را  تاریخ نگاری جدید 
مغرب زمین  تمدن  با  ایران  برخورد 
دانسته و با تحلیل عوامل و موجبات 
تاریخ نگاری  جدید  گونه  آمدن  پدید 
انتقاد  واقعی  »پیشرو  ایرانزمین،  در 
سنت تاریخ نویسی« را میرزا فتحعلی 
کرمانی  آقاخان  میرزا  و  آخوندزاده 
در  نگاری  تاریخ  )انحطاط  می داند 

ایران/۲۴(.
نگرش سنجش گرانه فریدون آدمیت 
ایرانیان، عمده نقائص  به تاریخ نگاری 

آن را در
کسری  و  واقعه یابی  در  توقف   )۱

تحلیل تاریخ در آنها
۲( نبود روش علمی  نقد و مطالعه 

رشته های مختلف تاریخ
3( عدم توجه به طبقه بندی منابع 

تاریخی و ارزشیابی آنها
و  نسنجیده  حکم های  وجود   )۴
قیاس های بی جا در حوادث و جریانات 

تاریخی
5( بی اطالعی از جامعه شناسی تاریخ 

و فلسفه تاریخ
می داند چرا که »پایه تاریخ نویسی 
جدید را همان تحلیل و جامعه شناسی 
تاریخ و تفکر تاریخی تشکیل می دهد. 
روش  تعلیم  به  منوط  آن  پیشرفت 
صحیح علمی  مطالعه تاریخ و چگونگی 
بهره برداری از منابع تاریخی است…«

تحقیقاتی  پروژه  از  اساسی  بخشی 
و مشروطه پژوهی فریدون آدمیت که 
مبتنی بر مدرن گرایی در تاریخ نگاری 
اختصاص  اندیشه ها  تاریخ  به  است، 
آدمیت  از  پیش  که  رشته ای  دارد؛ 
سابقه ای در ایران نداشته و بعد از او به 
محدودیت نوشتاری و تحقیقاتی گرفتار 
است؛ آدمیت در توضیح تاریخ اندیشه 
می نویسد:  تاریخی  اندیشه شناسی  و 
»مطالعه تاریخ فکر مانند هر کدام از 
شاخه های دیگر علم تاریخ فوت و فن و 
لِم )تکنیک( خاص خود را دارد. اندیشه 
و اندیشه گر هر دو زاده اجتماع اند، اما 
اندیشمند شخصیت فردی هم دارد و 
باالخره مغز اندیشه آفرین فرد است که 
فکر را می پروراند و تنها عامل مادی 
نیست که در آن مؤثر است. در پرورش 
عوامل  جامعه،  از  غیر  آدمی   منش 
دیگری چون محیط خانوادگی، وضع 
زندگی، حالت روانی و هوش و استعداد 

شخصی او مؤثر هستند.«
از نظر آدمیت، بر پایه این مسائل، 
نقد  اندیشه،  تاریخ نگارِی  دوم  مرحله 
زمینه های  اندیشه هاست؛  تحلیل  و 
فرهنگ اجتماع، سرچشمه اندیشه ها و 
عناصر سازنده فکری دانایان و تحلیل 
ذهنی آنها در سرگذشت زمان، مورخ 
در  فکر  تاثیر  تحلیل  به  را  اندیشه ها 
اذهان دیگران و در اجتماع می رساند. 
که  دارد  این  از  حکایت  فکر  »تاریخ 
چه بسیار بوده اند اندیشه های معتبر و 
بلندی که خریدار نداشته اند. گاه به کلی 
مهجور مانده، گاه افکار دیگری بر آنها 
غالب آمده و گاه کوشش در ریشه کن 
کردن آنها شده است…« )اندیشه های 

میرزا آقاخان کرمانی/۶(.
مدرن اندیشی دکتر فریدون آدمیت 
در تاریخ نگاری و دموکراسی خواهی، با 
همه ضعف ها و انتقاداتی که بر آن وارد 
نهضت مشروطیت  »ایدئولوژی  است، 
ایران« را به موضوع تحقیقاتی او تبدیل 
می کند و آدمیت را در جایگاه سنجشگر 
»مدرن های  ندیشه های  ا روشمند 
کالسیک ایرانی« و »کنشگران مدرن 
حکایتگر  به  یران«،  ا سیاست  در 
»تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت« 

می کشاند.
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اکسیوس: موانع اصلی بر سر 
معامله آمریکا با جمهوری 

اسالمی چیست؟

ت  ما مقا ن  ا یر ا ر  =د
یاالت  ا پیشنهاد  چندین 
رسمی  دیدار  برای  متحده 
رد  را  غیررسمی  حتی  یا 

کرده اند.
گمان  متحده  =ایاالت 
می کرد ایران آماده پذیرش 
است  گام  به  گام  روند  یک 
اما تهران روشن کرد که این 

آمادگی را ندارد.
=منابع آگاه اسرائیلی و 
آمریکایی گفتند که آمریکا 
پیشنهاد کرده که این روند 
با آزاد کردن پول های ایران 
در کره جنوبی آغاز شود و 
ایران گام هایی را در راستای 
بازگشت به تعهدات برجامی 
این  ایران  رژیم  که  بردارد 

پیشنهاد را رد کرده است.
می کند  فکر  =آمریکا 
عدم شفافیت درباره اینکه 
مت  حکو نیست  م  معلو
ایران چه می خواهد بکند تا 
اختالفات  دلیل  به  حدودی 
خود  زمامداران  میان  در 
یران  ا اسالمی  جمهوری 

است.
دولت  می گویند  آمریکایی  مقامات 
بر  ایران  با  مذاکره  برای  بایدن  جو 
عمده  مانع  سه  با  اتمی  برنامه  سر 
روبروست: فقدان کانال های مستقیم 
در  رهبری  در  اختالفات  ارتباطات، 
انتخابات  بودن  پیش  در  و  تهران 

ریاست جمهوری اسالمی در ایران.
می نویسد  »اکسیوس«  خبری  پایگاه 
آمریکا پیام هایی به رژیم ایران در مورد 
آمادگی برای مذاکره فرستاده و اعالم 
کرده است که آماده برداشتن گام های 
اولیه و تدریجی است. آمریکا همچنین 
به  فوری  طرفین  که  است  خواسته 

تعهدات در توافق اتمی بازگردند.
اولویت های  از  برجام  احیای  هرچند 
بایدن  دولت  خارجی  سیاست  اصلی 
مذاکرات  هنوز  طرفین  ما  ا است 

مستقیم با یکدیگر ندارند.
پیشنهاد  چندین  مقامات  ایران  در 
یا  رسمی  دیدار  برای  متحده  ایاالت 

حتی غیررسمی را رد کرده اند.
که  می گویند  یی  مریکا آ مات  مقا
بطور  تهران  با  آنها  ارتباطات  تمام 
غیرمستقیم از طریق فرانسه، انگلیس 
اتحادیه  یا  چین  روسیه،  و  آلمان  و 
وقت  هم  که  می گیرد  صورت  اروپا 
به  منجر  هم  و  می شود  تلف  زیادی 

سوء تفاهم های شده است.
گفته اند  همچنین  آمریکایی  مقامات 
به  متحده  ایاالت  اخیر  هفته های  در 
ایران پیام داده که آماده است گام های 
اولیه را طرفین همزمان در یک روند 
تدریجی بردارند، یا اینکه هر دو طرف 
بالفاصله تعهدات خود را در برجام از 

سربگیرند.
آمریکا از طریق کانال های غیرمستقیم 
در تالش است تا ارزیابی کند که برای 
انجام مذاکرات چه اقداماتی الزم است. 
ایاالت متحده گمان می کرد جمهوری 
اسالمی ایران آماده پذیرش یک روند 

گام به گام است اما تهران روشن کرد 
که این آمادگی را ندارد.

آمریکایی  و  ئیلی  اسرا آگاه  منابع 
کرده  پیشنهاد  آمریکا  که  گفته اند 
این روند با آزاد کردن پول های ایران 
در کره جنوبی آغاز شود و ایران نیز 
به  بازگشت  راستای  در  را  گام هایی 
تعهدات برجامی بردارد. اما رژیم ایران 

این پیشنهاد را رد کرده است.
تاکید  بارها  ایران  اسالمی  جمهوری 
شدن  برداشته  از  قبل  تا  که  کرده 
کامل  اجرای  به  آمریکا  تحریم های 

تعهداتش در برجام بازنمی گردد.
مقامات آمریکایی می گویند که دولت 
که  بفهمد  تا  است  تالش  در  بایدن 
می خواهند  چگونه  دقیقاً  ایرانی ها 
پیش بروند. آمریکا فکر می کند عدم 
نیست  معلوم  اینکه  درباره  شفافیت 
حکومت ایران چه می خواهد بکند تا 
به دلیل اختالفات در میان  حدودی 
اسالمی  جمهوری  خود  زمامداران 

ایران است.
به نظر می رسد در ایران یک اختالف 
کلیدی بر سر این وجود دارد که آیا 
پیش از انتخابات در ماه ژوئن )خرداد( 
با ایاالت متحده درگیر شوند یا پس 

از آن!
پایگاه خبری »پولیتیکو« پیش ازاین 
متحده  ایاالت  که  بود  داده  گزارش 
در حال تهیه پیشنهاد جدیدی برای 
جمهوری اسالمی جهت آغاز مذاکرات 
شبکه  به  ایرانی  مقام  یک  اما  است 
تمام  تا  است  گفته  تی وی«  »پرس 
تحریم ها برداشته نشود ایران مذاکره 

نخواهد کرد.
برخی  بود  خواسته  ایران  از  آمریکا 
فعالیت های هسته ای مانند کار روی 
سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی سازی 
کند  متوقف  را  اورانیوم  ۲0 درصدی 
تحریم های  از  بخشی  آن  ازای  در  و 

اقتصاد آمریکا برداشته خواهد شد.
»دولت  داد  هشدار  ایرانی  مقام  این 
زمان  دادن  دست  از  حال  در  بایدن 
را  نتواند سریع تحریم ها  اگر  و  است 
لغو کند ایران اقدامات بعدی را انجام 
تعهداتش  بیشتر  کاهش  که  می دهد 

در برجام است.«
یکی از مقامات آمریکایی گفته ایاالت 
متحده در حال بحث در مورد ایده های 
جدید در داخل و طرح آن با طرفین 
دیگر توافق اتمی است اما تا کنون هیچ 

توافقی حاصل نشده است.
وی گفت: »این فرایند زمان بیشتری 
طول خواهد کشید زیرا بحث و گفتگو 
بین ایاالت متحده و ایران غیرمستقیم 

است.«
هرچند در گزارش اکسیوس مستقیم 
به موضوع برنامه موشکی و تهدیدات 
اشاره   اسالمی  جمهوری  منطقه ای 
می رسد  نظر  به  ما  ا است  نشده 
که  است  این  مذاکرات  اصلی  مانع 
غربی ها می خواهند یک توافق محکم 
تهدیدات  تکلیف  که  بلندمدت  و 
موشکی و منطقه ای جمهوری اسالمی 
اما رژیم  را روشن کند داشته باشند 
ایران نمی پذیرد. بخشی از اختالفات 
درون حکومت جمهوری اسالمی نیز 
زیرا  ناشی می شود  از همین موضوع 
برخی نه به این دلیل که با آن موافق 
باشند بلکه از این رو که معتقدند در 
حال حاضر چاره دیگری نیست، موافق 

مذاکرات هستند.
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آیت اهلل ها 
می دانند رفع 

تحریم و معامله 
با غرب حیاتی 

است؛ مردم 
اصلی ترین تهدید 

علیه جمهوری 
اسالمی هستند

ناقضان  ربیعی:  =علی 
تعلل  روز  هر  بدانند  برجام 
بیشتر در لغو تحریم ها شانس 
احیای برجام را کمتر می کند!
=جیم بنکس عضو کمیته 
مجلس  مسلح  ت  ما خد
نمایندگان آمریکا: پیشنهاد 
رفع تحریم ها از سوی دولت 
یک  ایران  رژیم  به  بایدن 

رسوایی است.
= اینکه از سوی جمهوری 
اسالمی ادعا می شود که »برای 
یک  ندارد«  عجله  مذاکره 
سیاست نخ نما و تکراری است. 
همین ادعاها و بلوف ها پیش 
از امضای برجام در سال ۲۰۱۵ 
نیز در دولت های سیدمحمد 
خاتمی و محمود احمدی نژاد 
. می شد ح  مطر ل ها  سا
= با توجه به شرایط وخیم 
اقتصادی، گذشته از جنگ و 
ایران  درگیری نظامی، رژیم 
اعتراضات مردم را اصلی ترین 

تهدید علیه خود می داند.
در  اسالمی  =حکومت 
ایران در شرایطی که ضعف 
استخوان های آن را از درون 
نیز ُخرد می کند، چنین تظاهر 
منتظر  تنها  نه  که  می کند 
بلکه  با غرب نیست  معامله 
در شرق متحدان و شرکای 
و چین  بزرگی چون روسیه 
دارد که حاضرند با آن معامله 
را  و سرمایه های خود  کرده 

وارد ایران کنند!
که  مذاکراتی  برای   =
تنها  قفل شده،  آن  درهای 
کلید اشتباهی که تهران طبق 
معمول در دست دارد، افزایش 
تهدیدات با تکیه بر ابزاریست 
که مدعیست به دنبال دست 
یا  و  نیست  آن  به  یافتن 
نقشی در آنها ندارد: افزایش 
غنی سازی اورانیوم که برای 
تسلیحات  به  یافتن  دست 
و  یست  ر و ضر ی  هسته ا
و  تروریسم  ز  ا یت  حما
و   می  شبه نظا ی  ه ها و گر

تشدید موشک پرانی  ها!
مقامات حکومتی در ایران در مورد 
بازگشت آمریکا به برجام دچار تناقض 
سفید  کاخ  از  آنها  از  عده ای  شده اند؛ 
می خواهند زودتر تصمیم گرفته و به 
مختلف  اشکال  به  و  برگردند  برجام 
نسبت به پیامدهای تأخیر و خطراتی 
که از جانب آنها ممکن است ایجاد شود، 
هشدار می دهند و گروهی دیگر که علی 
خامنه ای  هم جزو آنهاست ادعا می کنند 
وجود  آمریکا  بازگشت  برای  عجله ای 
ندارد آنهم در حالی که رهبر جمهوری 
اسالمی قبال به امید اینکه دولت بایدن 
به  فوری  ایران  رژیم  شرایط  قبول  با 
برجام بازخواهد گشت گفته بود برای 
برداشته شدن تحریم ها یک ساعت هم 

نباید تأخیر کرد!
علی ربیعی )عباد( سخنگوی دولت و 
عضو پیشین وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی دهم فروردین در اولین سخنرانی 
خود در سال ۱۴00 گفته »به ناقضان 
برجام می گوییم که هرچه زمان الزم 
باشد در اختیار خواهند داشت اما باید 
بدانند که هر روز تعلل بیشتر در لغو 
تحریم ها علیه ایران نه تنها شانس احیای 
برجام را به عنوان اولین و آخرین راهکار 
در دسترس برای کنار گذاشتن اختالفات 

کمتر می کند بلکه آنها را برای بدست 
آوردن چشم اندازی بهتری از روابط  با 
ایران دورتر خواهد کرد.«ربیعی تاکید 
دولت  که  داریم  اطمینان  »ما  کرد:  
آمریکا هیچ راه منطقی جز بازگشت به 
برجام و رفع کامل تحریم ها ولو بعد از 
پایان دولت دوازدهم پیش رو ندارد. اما 
بنا بر مسئولیت دولت به پاسخگویی به 
مردم رفع تحریم ها یکی از مهمترین 

اولویت های دولت باقی خواهد ماند.«
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 
دی ماه ۱3۹۹ پس از آنکه معلوم شدن 
بازگشت آمریکا به توافق اتمی چندان 
هم ساده نیست، در سخنانی گفت »ما 
هیچ اصرار و عجله ای نداریم که آمریکا 
به برجام بازگردد.« و تأکید کرد »اگر 
تحریم ها برداشته نشد برگشت آمریکا 
به برجام نه تنها به نفع ما نیست بلکه به 
ضرر ما هم خواهد بود و نفعی هم ندارد.«

برداشته شدن  یکسو  از  ایران  رژیم 
کل تحریم ها را طلب می کند و حاضر 
به مذاکره بر سر تهدیدات موشکی و 
توقف پشتیبانی از گروه های تروریستی 
منطقه نیست و همزمان به گروگانگیری 
شهروندان خارجی و دوتابعیتی به عنوان 
ابزاری برای معامله و باجگیری از غربی ها 
ادامه می دهد و از سوی دیگر آرزو دارد 
تحریم هایی که سنگ بنای آنها در دولت 
و  نفتی  انسداد  و  شد  گذاشته  ترامپ 
بانکی شدیدی برای جمهوری اسالمی 

در پی داشت لغو شود!
از  گزارش هایی  اخیر  روزهای  در 
طرح پیشنهادات تازه از سوی واشنگتن 
برای  اسالمی  جمهوری  مقامات  به 
کاهش تحریم ها در ازای اجرای تعهدات 
تهران منتشر شد که  توسط  برجامی 
البته گفته می شود حکومت ایران همه 
این پیشنهادات را رد کرده و خواستار 
لغو کل تحریم هاست. هرچند به نظر 
می رسد دولت بایدن آماده است برای 
ایران  با  معامله  و شاید  آغاز مذاکرات 
تخفیف هایی قائل شود اما حاضر به لغو 
در  آنکه  ویژه  به  نیست  تحریم ها  کل 
داخل آمریکا فشارها از سوی هر دو حزب 
برای سختگیری علیه جمهوری اسالمی 

بیش از پیش شده است.
»واشنگتن  تحلیلی  خبری-  پایگاه 
که  می دهد  گزارش  بیکن«  فری 
جمهوریخواهان کنگره برنامه های اعالم 
لغو  برای  بایدن  دولت  سوی  از  شده 
تحریم های ایران قبل از اقدام به از سر 
گرفته شدن مذاکرات را امتیاز غیرقابل 
قبولی می دانند که چنانکه تجربه نیز 
نشان داده است فقط باعث گستاخ تر 
شدن رژیم تندرو ایران می شود و پاداشی  
در برابر رفتار بد و اقدامات خرابکارانه ی 
آن به شمار می رود. آنها خواسته اند از 
دادن هرگونه امتیاز به جمهوری اسالمی 
خودداری شود. شماری از دموکرات ها 
نیز در سنا و کنگره با آنها همسو هستند.

خدمات  کمیته  عضو  بنکس  جیم 
به  آمریکا  نمایندگان  مجلس  مسلح 
»فری بیکن« می گوید: »پیشنهاد رفع 
تحریم ها از سوی دولت بایدن به رژیم 
ایران یک رسوایی است. چرا تیم بایدن 
در مقابل باج خواهی رژیم ایران تسلیم 
می شود؟ چرا بجای مجازات آنها برای 
تولید اورانیوم ۲0 درصدی به آنها پاداش 
برای  برای  اقدام  این  پیام  می دهد؟! 
سایر کشورهایی که می خواهند سالح 
هسته ای تولید کنند چه خواهد بود؟«

برایان استیل نماینده کنگره آمریکا 
نیز می گوید »لغو تحریم های رژیم ایران 
برای بازگشت به یک توافق هسته ای که 
شکست خورده است، سیاست بدیست و 
برداشتن تحریم ها برای کشاندن ایران به 

میز مذاکره از اینهم بدتر است.«
به  مدت هاست  نیز  اروپا  رهبران 
تهدیدات  تکلیف  شدن  روشن  دنبال 
این  و  تهران اند  منطقه ای  و  موشکی 
موضوع را نه تنها پنهان نکرده اند بلکه 
پرچم آن را نیز به دست گرفته اند. به 
نظر می رسد غربی ها در مقایسه با سال 
۲0۱5 اکنون بیشتر متوجه شده اند که 

مماشات با رژیم اسالمی ایران معنایی 
جز تقویت تروریسم و بی ثباتی و تنش 

در منطقه ندارد.
اسالمی  جمهوری  سوی  از  اینکه 
مذاکره عجله  »برای  که  ادعا می شود 
تکراری  و  نخ نما  سیاست  یک  ندارد« 
است. همین ادعاها و بلوف ها پیش از 
در  نیز  سال ۲0۱5  در  برجام  امضای 
دولت های سیدمحمد خاتمی و محمود 
دو  احمدی نژاد سال ها مطرح می شد. 
سال بعد از امضای توافق اتمی، وقتی 
که اصولگرایان و والیتمداران ظاهرا به 
انتقاد از برجام پرداختند و ادعا  کردند 
که »هویج پوسیده است« و روحانی و 
ظریف را محکوم می کردند که در مقابل 
غربی ها تسلیم شدند، علی اکبر والیتی 
مشاور خامنه ای در امور بین الملل در 
یک برنامه تلویزیونی به صراحت گفت 
»برجام تصمیم کل نظام بود و اگر توافق 

نمی شد گزینه بعدی جنگ بود.«
جمهوری  نظام  بلندپایه  مقامات 
امور  بر  کنند  القا  اینکه  برای  اسالمی 
مسلط هستند و اوضاع را تحت کنترل 
دارند به ظاهر خونسرد می گویند اصراری 
به مذاکره و معامله ندارند اما واقعیت 
به  وقتی آشکار می شود که خامنه ای 
دولتمردانش سفارش می کند »اگر بتوان 
تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت هم 

نباید تأخیر کنیم.«
اکنون نه تنها جنگ بر سر ایران سایه 
افکنده و مقامات اسرائیلی مدام تهدید 
آماده  حتی  لزوم  صورت  در  می کنند 
اقدام یکجانبه علیه تهدیدات جمهوری 
اسالمی هستند بلکه در داخل ایران نیز 
حکومت با بحران امنیتی روبروست و 
را در میان جامعه ای  مشروعیت خود 
که جان به لب شده است بیش از هر 
زمان دیگری از دست رفته  می بیند. با 
توجه به شرایط وخیم اقتصادی، گذشته 
از جنگ و درگیری نظامی، رژیم ایران 
اعتراضات مردم را اصلی ترین تهدید علیه 

خود می داند.
سرکوب خونین سه مرحله تظاهرات 
سراسری طی سه سال از ۹۶ تا پیش از 
شیوع کرونا و صدها تظاهرات پراکنده 
صنفی که با وجود کرونا جریان داشته 
و درگیری هایی که نظیر آن در سراوان 
با  را  اسالمی  جمهوری  افتاد،  اتفاق 
مهم ترین بحران دوران خود روبرو ساخته. 
مسئله برای جمهوری اسالمی اکنون  بر 
سر »بودن یا نبودن« است. اما خصلت 
رژیم های دیکتاتور این است که شرایط 
بحرانی را عادی جلوه بدهند و چنین 
القاء  خارج  و  داخل  عمومی  افکار  به 
کنند که همه چیز آرام است و آنها بر 
امور کامال تسلط دارند.محمدرضا باهنر 
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی 
و دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین درباره 
اعتراضات آبان ۹8 و سرکوب خونین مردم 
به ایلنا گفته بود »اگر مردم بیشتری به 
اعتراضات آبان می پیوستند جمع کردن 

آن ممکن نبود و انقالب می شد.«
حکومت اسالمی در ایران در شرایطی 
که ضعف استخوان های آن را از درون 
نیز ُخرد می کند، چنین تظاهر می کند 
که نه تنها منتظر معامله با غرب نیست 
بلکه در شرق متحدان و شرکای بزرگی 
چون روسیه و چین دارد که حاضرند با 
آن معامله کرده و سرمایه های خود را 
وارد ایران کنند! امضای »سند« ۲5ساله 
با چین را که پیشینه اش دست کم به 
سفر شی جینپینگ رئیس جمهوری 
سال ۲0۱۶  در  تهران  به  چین  خلق 
بر می گردد و در تابستان سال ۹۹ نیز 
وقتی موضوع امضای آن مطرح شد با 
افکار عمومی  واکنش به شدت منفی 
همین  در  می بایست  گشت،  روبرو 
چارچوب و در ارتباط با شرایط کنونی 
جمهوری اسالمی ارزیابی کرد چرا که 
چینی ها سال هاست با قراردادهایی که 
به زیان اقتصاد و تولید محلی و نیروی 
و  جنوب  آب های  در  است  بومی  کار 
معادن و بازار مصرف هشتاد میلیونی 

ایران حضور دارند!

روی جلد کتاب »میان دو دنیا«

=»در بین کشورهایی که 
آنجا گزارشگر بودم، از جمله 
سودان، ترکیه، سوریه، اریتره 
کشوری  بدترین  مصر،  و 
روزنامه نگار  عنوان  به  که 
می توانستم کار کنم ایران بود. 
دولت و نهادهای اطالعاتی- 
امنیتی ایران، خبرنگار را به 
و  نگاه می کنند  دید دشمن 
همه کار می کنند تا تو نتوانی 
را  می خواهی  که  گزارشی 
تهیه کنی. به خصوص وقتی 
که تظاهرات و اعتراضات بود، 
این محدودیت ها بیشتر هم 
می شد. اگر ما موفق می شدیم 
با همه محدودیت ها خود را به 
محل یک تظاهرات برسانیم، 
این مردم بودند که با حمایِت 
خودشان کمک می کردند تا 

ما دستگیر نشویم.«
من  تجربه  =»اگرچه 
تک  تک  با  رابطه  براساس 
مردم ایران نبوده وهمه کشور 
را هم شامل نمی شود، اما در 
عربی  با کشورهای  مقایسه 
جامعه  اسالمی،  مناطق  و 
ین  می تر سال ا غیر ن  ا یر ا
اسالم  از  که  است  جامعه ای 
آن  دلیل  و  برگردانده  روی 
می کنند  عنوان  این  هم  را 
که  است  اسالم  توسط  که 

سرکوب شده اند.«
حنیف حیدرنژاد- ناتالی امیری از 
خبرنگاران و مجریان شبکه یک تلویزیون 
دولتی آلمان از پدری ایرانی و مادری 
آلمانی در مونیخ به دنیا آمده است. او 
دوتابعیتی است. امیری از سال ۲0۱5 
تا ۲0۲0 گزارشگر و مدیر دفتر شبکه 
یک تلویزیون دولتی آلمان )ARD( در 
تهران بود. در اواخر سال ۲0۱۹ وزارت 
خارجه آلمان به تلویزیون شبکه یک 
آلمان اطالع داد که امکان دستگیری و به 
گروگان گرفته شدن ناتالی امیری توسط 
نهادهای امنیتی در ایران وجود دارد و 
توصیه کرد که او دیگر به ایران نرود. از 
آن به بعد او نتوانست به ایران بازگردد.

به  گذشته  در  که  امیری  ناتالی 
شغلی  مالحظات  یا  محدودیت  دلیل 
نمی توانست به صورت باز نظراتش در 
مورد رژیم ایران، جامعه و مردم بیان 
تلویزیونی  گفتگوهای  در  اینک  کند، 
خیلی آزاد، همراه با احساسی که نشان 
از عشق و عالقه او به ایران و مردم است، 
از حسرتی که چرا مردم در ایران با وجود 
بارها تالش، هنوز نتوانسته اند به آزادی 
برسند سخن می گوید. امیری اخیرا با 
چاپ کتابی به نام »میان دو دنیا؛ درباره 
قدرت و ضعف در ایران« تجربیات خود از 
کار و زندگی و همچنین ارزیابی هایش از 
تحوالت سیاسی- اجتماعی در ایراِن بعد 
از انقالب اسالمی را منتشر کرده است.

در  نوروز  ایام  در  امیری  ناتالی 
به  هامبورگ  تلویزیون  با  گفتگویی 
سوء مدیریت رژیم از جمله در رابطه با 
کرونا اشاره می کند. وی تاکید می کند 
آمارهای رسمی حکومتی، ارقام واقعی 
نشان  را  کرونا  از  ناشی  مرگ  و  ابتال 
بین المللی  نهادهای  ارقام  نمی دهند. 
از دست کم 5 برابر بودن آمار رسمی 
با  ارتباط  در  او  می گویند.   سخن 
حساسیت رژیم ایران در مورد مخفی 
کردن آمار واقعی ابتال و مرگ و میر 
ناشی از کرونا به نمونه ای اشاره می کند 
یک  پیش  چندی  وقتی  چطور  که 
آمار  بودن  برابر   ۲۲ از  ایرانی  پزشک 
رسمی ابتال و مرگ و میر ناشی از کرونا 
را دستگیر  او  در کشور سخن گفت، 
کرده و روزنامه ای که آن آمار را منتشر 

کرده بود تعطیل کردند.
در مورد میزان آزادی و یا محدودیت 
ناتالی  ایران،  در  خارجی  خبرنگاران 
امیری می گوید: در بین کشورهایی که 
از جمله سودان،  بودم،  گزارشگر  آنجا 
بدترین  اریتره و مصر،  ترکیه، سوریه، 
روزنامه نگار  عنوان  به  که  کشوری 
بود. دولت  ایران  کار کنم  می توانستم 
ایران،  امنیتی  اطالعاتی-  نهادهای  و 
خبرنگار را به دید دشمن نگاه می کنند 

و همه کار می کنند تا نتوانی گزارشی را 
که می خواهی، تهیه کنی. به خصوص 
وقتی که تظاهرات و اعتراضات بود، این 
محدودیت ها بیشتر هم می شد. اگر ما 
محدودیت ها  همه  با  می شدیم  موفق 
خود را به محل یک تظاهرات برسانیم، 
این مردم بودند که با حمایِت خودشان 

کمک می کردند تا ما دستگیر نشویم.
سرکوب  شدت  مورد  در  امیری 
اعتراضات در ایران می گوید: تظاهرات 
است.  همراه  خطر  با  واقعا  ایران  در 
اینطور نیست که بتوانی راحت پالکارد 
به دست بگیری و اعتراض کنی و بعد 
از آنهم راحت پالکاردها را جمع کنی و 
بروی خانه و ساندویچ بخوری. شرکت در 
تظاهرات یعنی پذیرش ریسک و اینکه 
تو همه چیز را ممکن است از دست 
بدهی. رژیم در خیابان به سوی مردم 
رویترز  به گزارش  بنا  شلیک می کند. 
نفر   ۱500  »۹8 »آبان  تظاهرات  در 
کشته شدند. در تظاهرات سال 88 من 
با برخی پدر و مادرها صحبت کردم که 
برای آنکه بچه هایشان به خیابان نروند 
و تظاهرات نکنند، آنها را در خانه حبس 
از این می ترسیدند  کرده بودند، چون 
شکنجه  و  دستگیر  بچه هایشان  که 
شده یا مورد تجاوز قرار بگیرند، مثال در 
بازداشتگاه کهریزک برخی را چنان مورد 
تجاوز قرار داده بودند که بعد از آزادی 

باید بخیه می شدند.
ناتالی امیری با اندوه بسیار می گوید: 
وقتی می بینم چطور جوانان در ایران 
بارها برای آزادی به خیابان آمده و هر 
بار شکست خورده اند، قلبم می شکند. 
انقالب 5۷  در  که  مردمی   درصد   ۹5
به خیابان ها آمدند، آزادی می خواستند 
و امروز می بینند که برعکس شده. به 
همین خاطر خیلی از پدر و مادرها از 
بچه های خودشان به خاطر آن انقالب 
عذرخواهی  شدند  آن  باعث  آنچه  و 

می کنند.
ناتالی امیری هنگام گزارش از ایران 
برای شبکه یک تلویزیون دولتی آلمان

در پاسخ به این پرسش که مردم در 
ایران چقدر متعصب و مذهبی هستند، 
نظرسنجی  به  اشاره  با  امیری  ناتالی 
موسسه گمان در هلند می گوید: نتیجه 
این نظرسنجی نشان می دهد که ۴0 
درصد مردم خود را مسلمان و مسلمان 
شیعه می دانند. به عبارت دیگر ۶0 درصد 
جامعه خود را مسلمان نمی دانند ]مطابق 
نظر سنجی موسسه گمان 3۲٪ جامعه 
می دانند،  شیعه«  »مسلمان  را  خود 
)آتئیست(، ٪8  را خداناباور  ۹٪ خود 
معنویت گرا، ۷.5٪ زرتشتی، ۷٪ ندانم گرا 
و ۴.5٪ خود را مسلمان سنی معرفی 

می کنند[.
با  رابطه  در  سپس  امیری  ناتالی 
اسالم  به  ایران  در  مردم  باورمندی 
مردم  با  ارتباط  در  تجربه خودش  به 
اشاره کرده و می گوید: اگرچه تجربه 
مردم  تک  تک  با  رابطه  براساس  من 
ایران نبوده وهمه کشور را هم شامل 
نمی شود، اما در مقایسه با کشورهای 
عربی و مناطق اسالمی، جامعه ایران 
غیراسالمی ترین جامعه ای است که از 
اسالم روی برگردانده و دلیل آن را هم 
این عنوان می کنند که توسط اسالم 
است که سرکوب شده اند. مردم چیزی 
از اسالم عایدشان نشده، اما می بینند 
رهبران کشور فساد را همه گیر کرده اند. 
به  ساده زیست  آخوندها  تصاویر،  در 
نمایش گذاشته می شوند. اما از طریق 
می بینند  مردم  اجتماعی  شبکه های 
ظاهر  به  آخوندهای  این  فرزندان  که 
ساده زیست در دانشگاه های معتبر در 
خارج از ایران در حال تحصیل  بوده و 
با پولی که از صندوق دولتی است خیلی 

هم لوکس زندگی کرده و با ماشین های 
گران قیمت در سفر هستند. ولی مردم 
که فقیرتر شده اند وقتی این مسائل را 
به شدت خشمگین شده و  می بینند 
شاید تنها چیزی که مانع شده تا مردم 
به خیابان ها نریزند کرونا باشد. اوایل 
خیلی  نارضایتی  که  گذشته  تابستان 
باال گرفته بود، یکباره حسن روحانی 
از ۲5 میلیون مبتال به کرونا صحبت 
کرد تا به این ترتیب مردم را ترسانده 

و آنها به خیابان نریزند.
در مورد انزجار از آمریکا و اسرائیل 
ناتالی امیری می گوید: به مناسبت اشغال 
سفارت آمریکا در ۱3 آبان به صورت 
سازماندهی شده خیلی از دانش آموزان 
را با اتوبوس به آنجا می آورند و از آنها 
با شیرینی و نوشابه پذیرایی می کنند 
تا شعار »مرگ برآمریکا« و »مرگ بر 
اسرائیل« بدهند. در آنجا با گروهی از 
نوجوانان ۱۲-۱3 ساله صحبت کردم 
و پرسیدم اگر من فردا برای شما ویزای 
آمریکا جور کنم نطرتون چیه؟ همه با 
خوشحالی می گفتند، عالی! چه خوب 
میشه اگه بتونیم به آمریکا بریم! ناتالی 
امیری اضافه می کند: اینطور نیست که 
کسی بخواهد به چین یا روسیه برود! 
کالس های زبان در ایران برای چند ماه 
آینده رزرو شده، چون خیلی ها دنبال 
یادگیری زبان انگلیسی و فرانسه و آلمانی 
هستند تا به غرب بروند. بهترین مغزهای 
کشور از همان دوره دانشگاه با بورسیه 

جذب آمریکا می شوند.
در مورد وضعیت خراب اقتصادی در 
ایران، ناتالی امیری اشاره می کند: تورم 
ارزش  و  رسیده  درصد   ۴0 باالی  به 
ریال 300 درصد سقوط کرده است. او 
تاکید می کند: کشوری سرشار از منابع 
گاز و نفت و دیگر منابع طبیعی امروز 
به وضعیتی دچار شده که می توان در 
فیلم هایی که در اینترنت منتشر می شوند 
دید که چگونه مردمی  که برای تهیه مرغ 
با قیمت یارانه دولتی صف کشیده اند، 
همدیگر را کتک می زنند. مردم تا این 

حد فقیر شده اند.
ناتالی امیری در مورد زنان در ایران بر 
این باور است که تغییر و تحوالت آینده 
خورد.  خواهد  رقم  زنان  توسط  ایران 
محدودیت های  و  قوانین  به  امیری 
اشاره  زنان  مورد  در  وسطایی  قرون 
کرده و می گوید با وجود اینهمه تحقیر 
و سرکوب، زنان در ایران همچنان قوی 
و پرغرور از حقوق خود دفاع می کنند. 
امیری به نمونه ای از سرکوب زنان در 
که  می کند  اشاره  سال 88  تظاهرات 
چطور عده ای بسیجی »مانند حیوان« 
به زنان حمله می کردند. اما با وجود این 
همه وحشیگری، زنانی که آنجا بودند 

دوباره برخاسته و تسلیم نشدند.
ناتالی امیری شگفت زده از طبیعت 
متنوع و خیره کننده ایران سخن می گوید 
و از یک تجربه جالب یاد می کند. امیری 
می گوید: یک تیم ۷ نفره از خبرنگاران 
و گزارشگران تلویزیون »آرته« را برای 
گزارشی از ترکیه تا ترکمنستان همراهی 
این تیم در مجموع  می کردم. اعضای 
۲۶ کشور مختلف را دیده بودند. آنها 
در پایان به من گفتند، در بین همه این 
کشورها، کشوری که به همه لحاظ، هم 
به لحاظ مهمان نوازی و هم باز بودن، 
گرما و صمیمت مردم و هم به خاطر 
تنوع طبیعت ما را تحت تاثیر قرار داد، 

ایران بود.
ناتالی امیری آرزو می کند در ایران آزاد 
فردا بتواند در یزد هتلی تاسیس کند تا 
مختلف،  کشورهای  از  توریست هایی 
فرصت آشنایی بیشتر با مردم، فرهنگ 

و طبیعت ایران را پیدا کنند.
*یک گفتگوی دیگر با ناتالی امیری

ناتالی امیری خبرنگار ایرانی- آلمانی: جامعه ایران 
از اسالم رو برگردانده و می خواهد آزاد باشد

ناتالی امیری

اعتراض مردم به توافق ننگین ۲۵ ساله ایران و چین در مقابل مجلس شورای 
اسالمی؛ نهم فروردین ۱۴۰۰

۱۷ ادامه در صفحه
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وبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسیوبسایت کیهان لندن به زبان انگلیسی

بود  امیدوار  =»اسرائیل 
تحریم های  تأثیر  تحت  که 
دونالد  توسط  شده  اعمال 
سقوط  ایران  رژیم  ترامپ 

کند«.
=»اسرائیل تا کنون موفق 
شده است از دستیابی رژیم 
هسته ای  سالح  به  ایران 

جلوگیری کند«.
=»مردم ایران هزینه های 
برای عالقه  را  باالیی  بسیار 
برنامه  توسعه  به  رژیم 
هسته ای پرداخت می کنند«.
در  انفجار  از  =بعد 
تأسیسات اتمی نطنز، سپاه 
اسالمی  انقالب  پاسداران 
فعالیت های مشکوک اتمی را 
با حفر تونل های عمیق به زیر 
کوه های اطراف این تأسیسات 
حمالت  از  تا  کرده  منتقل 
بمانند! امان  در  احتمالی 

اسرائیل  نظامی  ارشد  مقام  یک 
»نابودی  توانایی  کشورش  می گوید 
کامل برنامه اتمی ایران« را دارد. تال 
کالمن رئیس دایره سوم ارتش اسرائیل 
گفت سال ۲0۲0 یک سال »خوب« 
در مقابله با جمهوری اسالمی ایران بود.

کالمن افزود: »من نمی خواهم آن را 
سال تحول بنامم، اما تحوالت بزرگی در 
آن رخ داد. کار با ترور قاسم سلیمانی 
ادامه  اتفاقات  یکسری  با  و  شد  آغاز 
آنها  یافت که بیشتر نمی توانم درباره 
اظهار نظر کنم و می بایست این روند 

تعادل را مثبت و بسیار مثبت کرد.«
اسرائیل  ارتش  بلندپایه  مقام  این 
با  محور  چهار  در  که  داد  توضیح 
می شود:  برخورد  اسالمی  جمهوری 
هسته ای«،  »برنامه  گرایی«،  »افراط 
»فعالیت های  و  نظامی«  »توانایی 
منطقه ای«. وی تأکید کرد تهدیداتی 
که که این مسائل برای اسرائیل پیش 
آورده بی سابقه است.وی درباره ماهیت 
ایران  اسالمی  جمهوری  با  درگیری 
استراتژیک  رقابت  یک  »این  افزود: 
بلندمدت است که ما را مجبور می کند 
هنگام مواجهه با تهدید یک کشور در 
کنیم…  فکر  متفاوت  خود،  مرزهای 
تأثیر  تحت  که  بود  امیدوار  اسرائیل 
اعمال شده توسط دونالد  تحریم های 

ترامپ رژیم ایران سقوط کند.«
به  ایران  »رژیم  کالمن  گفته  به 
تسلیحات اتمی عالقمند است و مهمتر 
یک  خود  ثبات  برای  را  آن  همه  از 
پشتوانه می داند اما برای اسرائیل یک 
تهدید جدی به شمار می رود. خاورمیانه 
تسلیحات هسته ای  مسابقه  وارد یک 
نیز  دیگر  کشورهای  زیرا  شد  خواهد 
ممکن است به ایران بپیوندند و به دنبال 
بروند.« هسته ای  توانایی های  توسعه 

بخش  که  معتقدم  »من  افزود:  وی 
بزرگی از کشورهای اطراف ما به دنبال 
هسته ای  توانایی های  به  دستیابی 

مقام بلندپایه ارتش اسرائیل: 
ما می توانیم برنامه 
هسته ای ایران را

 نابود کنیم

که  کشورهایی  مطمئناً  بود،  خواهند 
را  کار  این  دارند  اقتصادی  توانایی 
خواهند کرد… اسرائیل تا کنون موفق 
به  ایران  از دستیابی رژیم  شده است 

سالح هسته ای جلوگیری کند.«
کالمن همچنین در مورد تحریم های 
نیز  ایران  حکومت  علیه  اقتصادی 
بسیار  هزینه های  ایران  »مردم  گفت: 
توسعه  به  رژیم  عالقه  برای  باالیی 
برنامه هسته ای پرداخت می کنند، اما 
من واقعاً معتقدم این اقدامات نه فقط 
جامعه  کل  برای  بلکه  اسرائیل  برای 

بین المللی تهدید است.«
که  نکرد  اشاره ای  کالمن  تال 
نمی تواند  که  اقداماتی  از  منظورش 
درباره شان صحبت کند چیست اما به 
نظر می رسد درباره سلسله انفجارها در 
تأسیسات اتمی و پاالیشگاه های ایران 
و همچنین ترور محسن فخری زاده و 
حمالت سایبری به چند نیروگاه ایران 

اشاره داشته است.
به دنبال پخش سریال »گاندو۲« از 
صداوسیمای جمهوری اسالمی که به 
سفارش نهادهای امنیتی ساخته شده، و 
اصالح طلبان و طرفداران حسن روحانی 
آن را علیه دولت قلمداد می کنند، علی 
ارشاد  و  فرهنگ  پیشین  وزیر  جنتی 
»پیشنهاد  نوشت  توییتی  در  اسالمی 
می کنم صداوسیما، گاندو3 رابه افشای 
شیوه های نفوذ جاسوسان اسرائیلی در 
نظامی  و  امنیتی  اطالعاتی،  نهادهای 
مهم  مرکز  که  دهد  اختصاص  کشور 
هسته ای نطنز را منفجر کردند، هزاران 
سند به کلی سّری را سرقت کردند و 
در روز روشن شهید محسن فخری زاده 
رد  کمترین  و  رساندند  به شهادت  را 

پایی از خود بجای نگذاشتند.«
جمهوری  که  حالیست  در  اینهمه 
ضربات  اخیر  سال های  در  اسالمی 
سنگینی از اسرائیل خورده که احتماالً 
افشا شده است.  آنها  از  مواردی  فقط 
علی خامنه ای رهبر نظام در سخنانی 
ادعا کرده بود »دوران بزن در رو تمام 
شده« و »دشمن می داند اگر یکی بزند 
۱0 تا می خورد.« اما پس از این سخنان 
از  ضربه  ده ها  اسالمی  جمهوری  نیز 
سوی اسرائیل در سوریه و عراق و خود 

ایران خورد و صدایش در نیامد.
اتمی  تأسیسات  در  انفجار  از  بعد 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  نطنز، 
با حفر  فعالیت های مشکوک اتمی را 
تونل های عمیق به زیر کوه های اطراف 
این تأسیسات منتقل کرده تا از حمالت 

احتمالی در امان بمانند!

در چنین شرایطی است که همین 
تژیک  ا ستر ا اصطالح  به  شرکای 
جمهوری اسالمی حتا حاضر نیستند 
از  استفاده  اجازه  ایرانی  بازرگانان  به 
سیستم بانکی خود را بدهند! مقامات 
به  دهان کجی  در  اما  اسالمی  رژیم 
اعتراضات مردم و به خیال خودشان، 
ادعا  آمریکا،  دل  کردن  آب  برای 
می کنند که حتا به دنبال توافقی مشابه 
قرارداد ۲5 ساله با روسیه نیز هستند!

در این میان، جنیفر ساکی سخنگوی 
جزئیات  آمریکا  می گوید  سفید  کاخ 
توافق ۲5 ساله ایران و چین را بررسی 
خواهد کرد تا از اعمال تحریم ها علیه 
جمهوری اسالمی اطمینان حاصل شود. 
غرب  با  معامله  می دانند  آیت اهلل ها 
برای جمهوری اسالمی حیاتی است. 

رژیم ایران برای کاستن از بحران داخلی 
و مهار اعتراضات مردم به رفع تحریم ها 
نیاز فوری دارد اما درهای مذاکرات قفل 
شده و تنها کلید اشتباهی که تهران 
افزایش  دارد،  طبق معمول در دست 
که  ابزاریست  بر  تکیه  با  تهدیدات 
مدعیست به دنبال دست یافتن به آن 
نیست و یا نقشی در آنها ندارد: افزایش 
دست  برای  که  اورانیوم  غنی سازی 
یافتن به تسلیحات هسته ای ضروریست 
گروه های  و  تروریسم  از  حمایت  و 

شبه نظامی و  تشدید موشک پرانی  ها!
و  آمریکا  اگر  حتا  ترتیب  این  به 
کنند،  معامله  رژیم  این  با  هم  غرب 
»پیمان  وارد  که  منطقه  کشورهای 
ابراهیم« شده اند، ساکت و بدون واکنش 

نخواهند ماند.

آیت اهلل ها می دانند رفع تحریم و  ....              از صفحه ۱6

در اینجا با دوست نزدیک هاشم به نام 
»مصّیب غالمی« آشنا می شویم که در 
دوران قلدری هاشم نفر دوم محل بوده 
گنده الِت  هاشم  نبود  در  است  قرار  و 
باشد.  محل  اول  نفر  و  همه فن حریف 
به  افرادش  و  مصّیب  با کمک  حجت 
جستجوی آتش بیار معرکه می روند که از 
بد روزگار ُمرده است. به عبارتی فیلم نامه 
خود را با فقداِن فقدان مواجه می کند و 
خود را در مسیِر سختی قرار می دهد. آیا 
قرار است فقدان دیگری روی دهد یا باز 
باید مثل سایر فیلم ها به خانواده ی مقتول 

التماس کنند؟
کار برای حجت سخت می شود تا جایی 
که افسانه به او توصیه می کند پایش 
جمله ی  با  حجت  اما  بکشد،  کنار  را 
»خواسِت خوِد پروانه بود« باز در لفافه 
اعالم می دارد این کار نه برای هاشم که 
برای پروانه است. در اینجا فالش بکی 
از صحنه ی  قبل  به صحنه ی  می زنم 
قتل پروانه. جایی که دوربین ابتدا هاشم 
و  نمایش می دهد  قاب  در  را  پروانه  و 
که  می چرخد  قابی  سمت  به  سپس 
آن  در  برادرش  زن  و  حجت  آن  در 
عمدی  حرکت  این  هستند.  هم  با 
دوربین با سایر قاب های ماتِم تک نفرِی 
حجت می خواند. اشک های تنهایی در 
حیاط خانه، پاره کردن روکش خونین 
اتومبیل خودش، بازی کردن با گیره سِر 
زیِر  در  داغداری  و  پروانه  صورتی رنگ 
ماشین در گاراژ همگی حکایت از این 
واکنش غیرمعمول دارند. حجت یا به 
دلیل حماقت خود ناراحت است، یا به 
دلیل حس پنهانی که به پروانه داشته 
یا شاید هم هر دو. برداشت بی خبر پول 
پس انداز شده جهت عمل نازایی افسانه 
نیز مزید بر علت این احساسات می شود.

پس از ماجرای نیافتن رضا زارع، حجت 
از سر ناچاری به مالقات هاشم می رود 
تا برای حل معما از او کمک بگیرد. پس 
از معرفی چند بدخواهِ احتمالی توسط 
آنها  از  نفر  دو  به سراغ  هاشم، حجت 
می رود، اشکان خروس و شاپور. از آنها 
هم چیزی نمی ماسد، تا اینکه نقطه ی 
عطف فیلم رقم می خورد. دست غیبی 
اشکان خروس و شاپور را می فروشد تا 
بازماندگان آنها برای گرفتن انتقام بر سِر 
حجت آوار شوند و این فشار موجب شود 
تا حجت کوتاه بیاید و پِی ماجرا را نگیرد. 
اما حجت احمق تر از این حرف هاست. 
حاال پیدا کردن این دست غیب، فقداِن 

جدیدی را برای فیلم نامه رقم می زند.
آنقدر  خانه  ی حجت  به  افراد  حمله ی 
ماجرای  دو  است که حجت  وحشیانه 
این  و  عریان  پروانه ی  از  فیلم برداری 
را به هم مرتبط دانسته و  آدم فروشی 
می شود.  جذاب تر  برایش  ماجراجویی 
یافتن  به  دامادش،  هشدار  وجود  با  و 
آدم فروش اقدام کرده و پنج آدم فروِش 
به  و  گرفته  گروگان  را  محل  مشهور 
جهت اعتراف گرفتن، آنها را شکنجه و 
تهدید می کند. پس از چند کش و قوس 
و دخالت افسانه که کمی طوالنی به نظر 
می رسد، آدم فروِش اصلی را پیدا می کند. 
در ادامه و پس از یافتن آدم فروش به 
یافتن فقدان اصلِی فیلم نامه که همان 
برنامه ریز این نقشه ی شوم بوده )کسی که 
فیلم عریان پروانه را گرفته و پخش کرده 
است( نزدیک می شود و در بهت و شگفتی 
درمی یابد او همان »مصّیب« است که به 
ادعای روایت، صمیمی ترین دوست هاشم 
و یار هم پیاله ی اوست. مصّیب از یک زن 
فیلم سیاه گرفته و آن زن را تهدید کرده 
بود که اگر کاری که به او محول شده 
انجام ندهد، فیلمش را پخش می کند.

در این نقطه هنوز در روایت سینمایِی 
عرف هستیم و اینکه هیوالیی که نامش 
فاش می شود کسی نیست جز کسی که 
کمترین شکی به هیوال بودن او داریم. 
اصلی  مسبب  فیلم  قهرمان  گمان  به 
بازجویِی  یک  با  تنها  و  افتاده  دام  در 
کمی دردآور علت ماجرا عیان خواهد 
شد. اما وقتی مصّیب دهان باز می کند 
می شود.  فاش  ماجرا  اصلِی  هیوالی 
جایگاهش  در  اینکه  برای  که  بد ذاتی 
شود  ثبت  نامش  بی آنکه  بماند،  ثابت 
را  مصیب  بدِن  مزدور  چند  طریق  از 
نقره داغ کرده و شکنجه داده است و از 
بخت بدش مصّیب موضوع را فهمیده و 
نوبت مصّیب بود که با عمِل کثیف تری 
هاشم را بی آبرو کند. هاشم یا همان پدر 
نمادیِن خانواده، حجت را هم بی نصیب 
نگذاشته و برای اینکه حجت را استثمار 
کند کامیونی قسطی برای او خریده و 

مواد جابجا می کرده،  از طریق حجت 
پس از چند بار جابجایی موقت که خود 
حجت از آن بی اطالع بوده است، با سه 
کیلو تریاک بازداشت شده و پنج سال 
حبس را متحمل می شود، بچه ی حجت 
در شکم افسانه می میرد و نازایی افسانه 
زوجی  تنها  ظاهرا  می شود.  موجب  را 
که در خانواده توانایی باروری داشتند 
شدند. هاشم  دسیسه های  قربانِی  نیز 

آری، هیوالی روایت پیدا نشد تا زمانی 
که احمِق داستان یعنی همزاِد او فاش 
شود. یعنی هاشم و حجت دو روی یک 
سکه اند و هویت اصلی شان فاش نمی شود 
مگر با هم. به عبارتی تا زمانی که احمِق 
روایت نفهمد در تمام عمرش احمق بوده، 
غوِل بزرگ را نمی توان یافت. دسِت هر 
دو رو می شود. درواقع حجت از دو چیز 
مبهوت است. یکی هویت اصلِی برادرش 
و دیگری هویِت پنهان خودش؛ درواقع 
به در و دیوار زدن خودش بیشتر به دلیل 
حماقت خویش است تا جانی بودن پدِر 
نمادینش.در صحنه ی بی نظیر پایانی فیلم 
که دوباره افراد خانواده بر سر سفره  ای که 
نماد بی ُکنشِی افراِد دورش است، تمام 
به  را  خود  عجزآمیز  نگاه  شخصیت ها 
حجت می اندازند تا خبری خوش به آنها 
بدهد. اما حجت با بیان درماندگی از یافتِن 
هیوال خبری خوش تر را موجب می شود و 
آن عوض شدن هیوالی قدیم با هیوالی 
جدید یعنی خودش است. هاشِم بی خبر 
از ماجرا اعدام می شود و بجای آن حجت 
پدر نمادین خانواده می شود. آیا داستان 
ادامه  با شخصیت حجت  اینبار  هاشم 
پیدا خواهد کرد؟»شنای پروانه« یکی از 
پیچیده ترین و کنشگرترین فیلم نامه های 
سینمای امروز ایران را به ارمغان می آورد. 
روایتی می شود نفسگیر که گره هایش 
از  پرهیز  برای  و  ردیف  پشت سر هم 
رئالیستی  بارِ  ملودرام،  دام  در  اسارت 
نیمه سنگینی را متحمل شده و ناچار زمان 
فیلم را افزایش می دهد. شخصیت پردازی 
سنجیده و حساب شده است که حاکی 
از اِشراف بر فضای شخصیت ها به  ویژه 
اوباش  و  اراذل  بیان  و  زبان  و  کنش ها 
بوده و پرنصیب از تجربه ی قبلِی سازنده 
است. »خون ُمردگی«  مستند  یعنی 

اگر این فیلم از اکراِن عمومی برداشته 
شود و یا حتی به شبکه ی نمایش خانگی 
نیاید، تعجبی ندارد. فیلم جامعه ای را 
نمایش می دهد که عناصر آن دست به هر 
کاری می زنند تا در اجتماِع تهوع آورشان 
احراز هویت کنند. و تنها کاری که از 
دست شان برمی آید قربانی کردن همنوع 
خود است. جامعه ای که دیگرِی بزرگ 
را  آن  با  درافتادن  توان  نه  )حکومت( 
دارد نه توان پذیرفتن آن را. یا می توان 
گفت اصال این هیوالها زاییده ی سرکوب 
نمادین بی شخصیت های جامعه توسط 
انقالب  از  پس  مدرنیزاسیون  فرآیند 
تکثر  فرآیندهایی چون  ایران هستند. 
دانشگاه ها، مازاد بودن مدارک تحصیلی 
صادر شده در مقابل سطِح دانش عمومی، 
شبکه های سرگردان اجتماعی و اپیدمی 
عمل های زیبایی و سایر که از جمله منتج 

از جهانی شدن فرهنگ هاست.
۱.برگرفته از کتاب هیوال نوشته ی شهریار 

وقفی پور
۲.ناموس ]معرب[ )اسم(: آبرو، نیک نامی 
است  واژه ای  ناموس  معین(؛  )فرهنگ 
عربی و بخش عمدتا جنسی آن که به 
تصاحب و انقیاد جنسی شریک جنسی 
و یا در حالت وخیم ترش انقیاد هر ابژه ای 
که مطلوب می باشد می پردازد، ارتباط 
زیادی با همتای فارسی خود ندارد. بر 
شاید  الکان  و  فروید  نظریات  مبنای 
بتوان این واژه را به »درماندگی سوژه در 
برابِر ِکیِف جنسی سوژه ی همتای خود« 
تعبیر کرد که نتیجه اش فروپاشی ذهنی 
و پرخاش گری است که برخی به اشتباه 

به حسادت مرتبط می دانند.
3.امر غریب: امر پنهان شده یا دور از 
نظر. به باور فروید امر غریب چیزی نو یا 
بیگانه با واقعیت نیست بلکه برای ذهن 
امری آشنا و ریشه دار است که از طریق 
فرآیند سرکوب از ذهن دور شده است 

)برگرفته از همان کتاب(.
۴.برگرفته از همان کتاب

که  عبارتیست  بزرگ«  5.»دیگرِی 
فیلسوف/ روانکاو معاصر اسالووی ژیژک 
به پیرو ژاک الکان از آن بسیار استفاده 
می کند. برای درک بیشتر این مفهوم که 
توضیح آن قطعا در این نوشته نمی گنجد 
مازیار  ترجمه  با  ژیژک  کتاب های  به 

اسالمی مراجعه شود.

در ستایش بالهت: ....                                  از صفحه ۵

این بدنه را میلیون ها ایرانی تشکیل 
می دهند که برای استخدام در سطوح 
مختلف، از آموزگار تا استاد و از کارمند 
برای  شده اند  مجبور  ارتشی  تا  جزء 
استخدام دولتی به راهی بروند که با 
»آزمون اسالمی« آغاز می شود و قدم 
به قدم به التزام به »نظام« ختم می 
شود. البته کارگزاران حکومت اسالمی 
به خوبی می دانند، که اکثریت بزرگ 
اما  می گویند،  دروغ  »متقاضیان« 
عامداً آن را می پذیرند، تا همگان را 
درگیر دورویی و تقیه کنند و این خود 
بهترین التزام اخالقی به اسالم است! 
هرچند که چنین التزامی در نظامات 
توتالیتر پیشین به  صورت عضویت در 
حزب نازی و یا حزب کمونیست نیز 
وجود داشت، اما در چنین ابعادی در 
تاریخ سابقه نداشته است. تنها همین 
نمونه کافیست تا نشان دهد، حکومت 

اسالمی بدین سبب هنوز هم همچون 
بختکی جانکاه بر پیکر جامعه سنگینی 
از  وجهی  بهترین  به  که  می کند،  
نارسایی ها و لغزش های موجود  همه 

استفاده کرده و می کند.
بی شک ترک اسالم از سوی اکثریت 
جامعه گام انقالبی بزرگی است که در 
دو سه دهه پیش قابل تصور نبود و 
نشان می دهد که جامعه ایران از چه 
نیروی حیاتی عظیمی برخوردار است 
اسالمی  فاشیسم  از  رهایی  راه  در  و 
به  را  گسترده ای  معنوی  انرژی  چه 
عهد ه  بر  اینک  است.  آورده  میدان 
که  است  فرهیختگان  و  روشنفکران 
نیکی  و  راستی  ستایش  در  تنها  نه 
بکوشند بلکه با رفتار نمونه به موازین 
و  تاریخی  نقش  ایرانشهری،  اخالق 
اقتدار معنوی خود را به عنوان پیشگام 

جامعه بازیابند.

در جستجوی راه  نوین  ....                                از صفحه ۱۲
اینست  تهدیدها  مهمترین  از  یکی 
که مقامات دولت روحانی با همدستی 
و  مبهم  را  توافق  این  الریجانی  علی 
همه جانبه تنظیم کرده اند اما با ترفند 
و حیله آن را از چهارچوب معاهدات 
معمول بین المللی خارج نگه داشته اند 
تا نه الزامی به انتشار متن آن باشد و نه 
نیاز به تصویب مجلس شورای اسالمی 
داشته باشد؛ هرچند که برجام هم که 
نیازمند تصویب مجلس شورای اسالمی 
در  الریجانی،  علی  کارگزاری  با  بود، 

عرض چند دقیقه تصویب شد!
بود  خواهد  این  اما  بعدی  مرحله 
و  تفاهم نامه ها  در  می تواند  دولت  که 
حوزه های  در  تفکیکی  قراردادهای 
مختلف، پروژه های چین را یکی پس 
از دیگری در ایران پیش ببرد و همه 
این فعالیت ها و حضور گسترده چین 
در ایران می تواند ذیل همین توافق ۲5 

ساله صورت بگیرد.
 چین نه تنها همواره یکی از هم پیمانان

 و شرکای تجاری جمهوری اسالمی طی
برای بلکه  بوده  گذشته  دهه   چهار 
به نیز  از مقامات رژیم »الگو«   برخی 
 شمار می رود! حاال اما با این قرارداد و
 اشتهای سیری ناپذیر چین کمونیست
 به تولید و استفاده از هرگونه منابع و
 فرصت، سبب خواهد شد شرکت های
 چینی به ایران سرازیر شوند و نه تنها
کنند روبرو  نابودی  با  را  ملی   تولید 
 بلکه ۲5 سال زمان کافی برای چین
 است تا تسلط همه جانبه خود را بر
نظامی و  سیاسی  و  اقتصادی   قوای 
تضمینی هیچ  کند.  مستحکم   کشور 
 نیست که این تهاجم ظاهرا اقتصادی،
 بعدها به اشغال بخشی از ایران به ویژه
 !جزایر و سواحل جنوب ایران نیانجامد
روشنک آسترکی

ایرانفروشی برادران جمهوری اسالمی ....               از صفحه ۲

)طاها(  طه  =مریم 
به   ۲۰۱9 سال  که  تامسون 
عنوان مترجم استخدام شد 
در اینترنت با یک شهروندان 
به  نزدیک  پولدار  لبنانی 
حسن نصراهلل رابطه عاشقانه 
که  حالی  در  او  داشت. 
ندیده اند،  را  همدیگر  هرگز 
می کرده  گمان  می گوید 
ندهد  لو  را  اطالعات  اگر 

ازدواجشان بهم می خورد!
بخش  مدیر  =دستیار 
اف بی آی:  جاسوسی  ضد 
یک  که  است  حیرت آور 
ارتش  برای  که  آمریکایی 
از  خارج  در  متحده  ایاالت 
کشور کار می کند کشورش 
تروریست ها  نفع  به  را 

بفروشد.
مترجم  تامسون  )طاها(  طه  مریم 
مستقر  آمریکا  دفاع  وزارت  قراردادی 
در عراق متهم شده که اطالعات بسیار 
به  مربوط  شده  طبقه بندی  حساس 
نظامیان ارشد آمریکایی مرتبط با طرح 
سپاه  فرمانده  سلیمانی  قاسم  کشتن 
قدس را به یک عضو حزب اهلل لو داده 

است.
به گزارش وبسایت وزارت دادگستری 
آمریکا تصدیق برخی اطالعات مخفی 
بود.  شده  سپرده  او  به  سّری  فوق 
تامسون در دادگاه آمریکا اتهامات خود 

را پذیرفت.
دادستان  دستیار  دمرس  سی  جان 
وزارت  ملی  امنیت  بخش  در  کل 
دادگستری آمریکا می گوید: »تامسون 
هنگام انتقال اطالعات طبقه بندی شده 
می دانست با شخصی در ارتباط است 
که این اطالعات را در اختیار حزب اهلل 
لبنان که یک سازمان تروریستی است 
می گذارد اما این کار را کرد و زندگی 
نیروهای ارتش آمریکا را و سایر افراد 
مرتبط با آمریکا در مناطق جنگی را به 
خطر انداخت. این اقدام محکوم است 
و خیانت به آمریکا محسوب می شود.«

مدیر  دستیار  جونیور  ای.کهلر  آلن 
بخش ضد جاسوسی  اف بی آی گفت: 
»حیرت آور است که یک آمریکایی که 
خارج  در  متحده  ایاالت  ارتش  برای 
به  را  کشورش  می کند  کار  کشور  از 
و  اف بی آی  بفروشد.  تروریست ها  نفع 
شرکای آن این پرونده را در اولویت باال 
قرار دادند زیرا متهم اطالعات نظامی 
سازمان  یک  به  را  شده  طبقه بندی 
تروریستی خارجی ارائه داد، اطالعاتی 
که اعضای ارتش ایاالت متحده را به 

خطر انداخته است.«
بنا به دالیل امنیتی نام شهروند لبنانی 
انتقال  رابط  که  حزب اهلل  با  مرتبط 
اطالعات ارتش آمریکا به حزب اهلل بود 

هنوز اعالم نشده است.
نوشت  سی بی اس  خبری  پایگاه 
در    ۲0۱۹ دسامبر  اواخر  از  تامسون 
در  ویژه  نیروهای  ویژه  عملیات  مرکز 

عراق مستقر شد.
فرد لبنانی مرتبط با حزب اهلل بسیار 
با نفوذ و پولدار است و رابطه خوبی با 
دارد  حزب اهلل  دبیرکل  نصراهلل  حسن 
لبنان  کشور  وزارت  در  او  برادرزاده  و 

شاغل بوده است.
طاها تامسون که ۶3 ساله است گفته 
آگاهی  لبنانی  فرد  برادرزاده  شغل  از 
عامل  با  اینترنت  طریق  از  اما  داشته 
و  داشتند  عاشقانه  رابطه ی  حزب اهلل 
هدفشان ازدواج بوده اما هرگز یکدیگر 

را مالقات نکرده اند!
احساس  گفت  دادگاه  در  زن  این 
نظامی   ۱0 آن  اسامی  اگر  می  کرد 
مرد  آن  قول  نمی گفت،  را  آمریکایی 
رسانه های  می شد!  باطل  ازدواج  برای 
آمریکا احتمال داده اند که حبس ابد در 

انتظار طاها تامسون باشد.
نوشته  اسرائیل«  »تایمز  روزنامه 
ده ها  به  تامسون  می گویند  محققان 
از  ارتش،  نیروهای  مورد  در  پرونده 
جمله نام و عکس آنها، اطالعات هویتی 
و راه های ارتباطات عملیاتی آنها برای 
پیدا  دست  اطالعاتشان  جمع آوری 
تالش  حال  در  او  گرچه  است.  کرده 
برای به دست آوردن اطالعات بسیار 
شغلی  به  توجه  با  اما  بود،  محرمانه 
این  جمع آوری  به  نیازی  داشت  که 

اطالعات نداشت.
انقالب  پاسداران  سپاه  فرماندهان 
اسالمی و مقامات ارشد نظام بارها تهدید 
کردند انتقام کشته شدن سلیمانی را از 
که  آنها  چه  مربوطه  عامالن  و  آمران 
مستقیم دخالت داشتند و چه آنها که 
می گیرند. داشتند  غیرمستقیم  نقش 

لو دادن اطالعات ۱۰ نظامی آمریکا مرتبط با 
کشتن قاسم سلیمانی به خاطر ازدواج با یکی 

از عوامل حزب اهلل!

مراسم تشییع جنازه قاسم 
سلیمانی در سال ۱398
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می گوید:  خرازی  =کمال 
»»دولت چین که برخاسته 
از یک حزب حاکم و از تداوم 
و ثبات برخوردار است تاکید 
داشت که نماینده ای از نظام 
نیز در این کار دخالت داشته 
باشد!« یعنی رهبران حزب 
حاکم چین وزارت خارجه و 
محمدجواد ظریف و »دولت 
جمهوری اسالمی« را- که به 
اصطالح با انتخابات سر کار 
»استقالل«  از  دم  و  آمده- 
نیز می زند، در حد و اندازه  ی 
انعقاد یک سند »راهبردی« 
»دخالت«  بر  و  ندانسته 
نظام«  »نماینده  که  فردی 

باشد »تأکید« کرده اند! 
سند  »متن  زی:  =خرا
اسناد  زیرا  نشد  منتشر 
امنیت  با  مرتبط  همکاری 

ملی کشورهاست«.
= ظریف در کالب هاوس: 
چینی ها  می گویند  »اینکه 
تفاهم  برای  را  الریجانی 
پیشنهاد  چین  و  یران  ا
کشور  شأن  دون  کرده اند 
پیشنهاد  الریجانی  ؛  است 

من بود«!
ر  حقیقت پو ر  منصو =
دستیار الریجانی: »چینی ها 
با  که  مالحظه ای  خاطر  به 
می گفتند  داشتند  آمریکا 

آشکار نکنید!«
شورای  رئیس  خرازی  کمال 
جمهوری  خارجی  روابط  راهبردی 
ساله«   ۲5 »سند  می گوید  اسالمی 
رژیم اسالمی ایران و چین کمونیست 
یک قرارداد یا موافقتنامه نیست که 
کشور  دو  همکاری  جزئیات  حاوی 
باشد بلکه یک »قصدنامه« و »نقشه 
دو  همکاری های  هدایت  برای  راه« 
کشور در زمینه های مختلف در طول 

سال های آینده است.
خرازی درباره ی نقش علی الریجانی 
در تصویب این سند گفت »با توجه به 
اینکه دولت ها در ایران تغییر می کنند 
است  ممکن  آینده  سال   ۲5 در  و 
گرایش های سیاسی مختلف، دولت را 
در اختیار داشته باشند، دولت چین 
که برخاسته از یک حزب حاکم و از 
تداوم و ثبات برخوردار است، تاکید 
داشت که نماینده ای از نظام نیز در 
این کار دخالت داشته باشد، لذا آقای 

الریجانی به عنوان مشاور مقام معظم 
رهبری چنین نقشی را ایفا کرد تا به 

تداوم این همکاری تاکید شود.«
اعتراف خرازی: سند مرتبط با اعتراف خرازی: سند مرتبط با 

امنیت مّلی است!امنیت مّلی است!
پرسش  این  به  پاسخ  در  خرازی 
سند  این  کامل  متن  »چرا  که 
منتشر نمی شود« گفت: »کشور های 
این  مشابه  که  هستند  نیز  دیگری 
ابداً  و  امضا کرده اند  با چین  را  سند 

اسناد  زیرا  نمی کنند  منتشر  را  آن 
امنیت  با  مرتبط  راهبردی  همکاری 
ملی کشورهاست و این یک مقررات 
)پروتکل( جا افتاده است که کشور ها 
نکنند.  منتشر  را  اسنادی  چنین 
البته وقتی بر اساس اسناد راهبردی 
موافقتنامه یا قرارداد هایی در هر یک 
راهبردی  سند  مندرج  زمینه های  از 
بین دو کشور منعقد می شود، طبعاً 
به  کشور  دو  آن  مجلسین  در  باید 
تصویب برسد و متن آن موافقتنامه ها 
برای اطالع عموم منتشر خواهد شد.«
ظریف: الریجانی پیشنهاد من بود!ظریف: الریجانی پیشنهاد من بود!

اعتراف  است  گفته  خرازی  آنچه 
دولت  که  است  واقعیت  این  به 
جمهوری   برای  چین  کمونیست 
اسالمی از یکسو تعیین کرده با چه 
گروه یا جریانی در ایران این سند را 
امضا می کند و از سوی دیگر به رژیم 
ایران اجازه نداده که محتوا و جزئیات 
حالیست  در  این  شود.  عمومی  آن 
خارجه  وزیر  ظریف  محمدجواد  که 

شب  چهارشنبه  اسالمی  جمهوری 
3۱ مارس )۱۱ فروردین( در »کالب 
می گویند  »اینکه  کرد  ادعا  هاوس« 
تفاهم  برای  را  الریجانی  چینی ها 
باشند،  پیشنهاد کرده  و چین  ایران 
صحیح  و  است  کشور  شأن  دون 
این  نیست« و »حضور الریجانی در 

تفاهمنامه پیشنهاد من بود!«
»الریجانی  گفت  همچنین  ظریف 
با  کارها  پیشبرد  در  ارزنده ای  نقش 
به  اشاره ای  اما  است«  داشته  چین 

جزئیات این »نقش« نکرد.
که  دولت  رسانی  اطالع  پایگاه 
در »کالب  متن صحبت های ظریف 
بخشی  آن  منتشر کرده،  را  هاوس« 
»حضور  کرده  ادعا  ظریف  که  را 
الریجانی پیشنهاد من بود«، سانسور 
سند  می گوید  است.خرازی  کرده 
یک  چین  و  ایران  بین  امضاشده 
قراداد یا موافقتنامه نیست که حاوی 
باشد  کشور  دو  همکاری  جزئیات 
مهره های  از  )عباد(  ربیعی  علی  اما 
پیشین وزارت اطالعات و سخنگوی 
امنیتی دولت سه شنبه ۱0 فروردین 
گفت که دولت چین »مایل به انتشار 

جزئیات این سند نبوده است.«
از  دیگری  بخش  در  خرازی 
اعتراف کرد »دولت چین  سخنانش 
که برخاسته از یک حزب حاکم و از 
تاکید  است  برخوردار  ثبات  و  تداوم 
نیز  نظام  از  نماینده ای  که  داشت 
باشد!«  داشته  دخالت  کار  این  در 
چین  حاکم  حزب  رهبران  یعنی 
ظریف  محمدجواد  و  خارجه  وزارت 

را-  اسالمی«  جمهوری  »دولت  و 
کار  سر  انتخابات  با  اصطالح  به  که 
آمده- و دم از »استقالل« نیز می زند، 
سند  یک  انعقاد  اندازه  ی  و  حد  در 
»راهبردی« ندانسته و بر »دخالت« 
باشد  نظام«  »نماینده  که  فردی 

»تأکید« کرده اند!
منصور حقیقت پور دستیار الریجانی 
نیز در یک مصاحبه گفت »چینی ها به 
خاطر مالحظه ای که با آمریکا داشتند 
می گفتند آشکار نکنید!« او همچنین 

خامنه ای  طرف  از  الریجانی  گفت 
»نقش ویژه ای« در این توافق داشت.

سکوت در برابر جنایتسکوت در برابر جنایت
به  واکنش  و  اعتراضات  از  گذشته 
نسبت  عمومی  افکار  منفی  شدت 
نیز  حکومت  درون  »سند«،  این  به 
نسبت  دیگر  زوایای  از  منتقدانی 
از  یکی  دارند.  وجود  قرارداد  این  به 
اواسط  او  است.  مطهری  علی  آنها 
امضای  موضوع  که   ۱3۹۹ امرداد 
توافق ۲5 ساله با چین مطرح شد به 
وزارت  عالی  مقامات  از  یکی  از  نقل 
در  حکومت  سکوت  خارجه  دلیل 
در  چین  دولت  »جنایت های«  برابر 
قبال مسلمانان ایغور را نیاز اقتصادی 
با  مصاحبه  در  کرد.مطهری  عنوان 
اشاره  ضمن  ایران«  »عصر  وبسایت 
به »بی تفاوتی« جمهوری اسالمی در 
قبال سرکوب مسلمانان توسط دولت 
علت  پیش  »چندی  گفت:  چین 
مقامات  از  یکی  از  را  ایران  سکوت 
عالی وزارت امور خارجه پرسیدم. او 

گفت به دلیل نیاز اقتصادی مجبور به 
سکوت هستیم. گفتم مگر مجبورید 
اینجا  به  را  دنیا  نقاط  با سایر  رابطه 

برسانید که در دامن چین بیفتید.«
استاندارد  از  مورد  چند  در  او 
کشتار  مورد  در  حکومت  دوگانه 
انتقاد کرد. مطهری  مسلمانان چین 
همچنین پیش از این گفته بود »مایه 
سرشکستگی برای جمهوری اسالمی 
به  اقتصادی  نیاز  خاطر  به  که  است 
ارودگاه های  در  مسلمانان  شکنجه 

اجباری چین کمونیست ُمهر سکوت 
بر لب زده است.«

از  بعد  تازگی  به  مطهری  علی 
نیز  ساله   ۲5 سند  رسمی  امضای 
از  نمایندگان  نه  و  مردم  »نه  گفت 
محتوای این سند آگاه نیستند و این 
نیاز  به خاطر  نگرانی وجود دارد که 
اقتصادی به چین دست پایین در این 

سند داشته باشیم.«
عصر فروپاشی توافق هاعصر فروپاشی توافق ها

تحلیلگر  شریعتی نیا  محسن  دکتر 
دانشگاه  استاد  و  ایران  مسائل 
در  ایران(  ملی  )دانشگاه  »بهشتی« 
مقاله ای که تیرماه ۱3۹۹ در روزنامه 
توافق  شد،  منتشر  اقتصاد«  »دنیای 
با  و  کشید  نقد  به  را  چین  و  ایران 
اشاره به اینکه »ایران و چین هر دو به 
اتحادگرایی  بازیگران  متفاوت  دالیل 
سیاسی  »نظام  نوشت:  نیستند« 
با  ضداتحاد  انقالبی  از  برآمده  ایران 
که  انقالبی  است،  بزرگ  قدرت های 
به طوالنی ترین اتحاد ایران با قدرتی 

بزرگ پایان داد. قانون اساسی کشور 
قدرت ها  با  اتحاد  به  مثبتی  نگرش 
ندارد و روایت مسلط از تجربه تاریخی 
تعامل با قدرت های بزرگ هم تراژیک 
است. شاید کمتر واژه ای در فرهنگ 
که  یافت  بتوان  ایرانیان  راهبردی 
نماد  گزنده،  تلخ،  ترکمانچای  چون 
عظمت از دست رفته و آیینه تحقیر 
ملی باشد. فضای سیاست داخلی در 
مورد تعامل با چین به شدت قطبی 
شده تا جایی که بنیانگذاران نگاه به 
این سند هشدار  شرق هم در مورد 
چرخه های  آنکه  مهم تر  می دهند. 
می تواند  بالقوه  ایران  در  انتخاباتی 
طومار هر اتحادی را در هم بپیچد.«

این تحلیلگر سیاسی در پایان مقاله 
می نویسد  اقتصاد«  »دنیای  در  خود 
در  چین  و  ایران  روابط  راه  »نقشه 
بطور  که  می شود  تدوین  جهانی 
ما  جهان  می شود.  سیال  فزاینده ای 
ناشی از پیامد ُکرونا در چند ماه به 
اندازه چند دهه تغییر کرده است. این 
سّیالیت تداوم خواهد یافت و کشورها 
را در مسیرهای جدیدی قرار خواهد 
داد. مهم تر آنکه نقشه راه در جهانی 
فروپاشی  جهان  که  می شود  تدوین 
توافق ها است. برجامی که به روایتی 
۱۲ سال بر سر آن مذاکره شد ۲ سال 
بیشتر دوام نیاورد. بنابراین نه می توان 
در  جدید  دوره ای  نماد  را  سند  این 
را  آن  اهمیت  نه  و  برشمرد  روابط 
نادیده گرفت. طراحی استراتژی ها و 
اجرای  ندارد،  اهمیت چندانی  اسناد 

آنها اهمیت کلیدی دارد.«
از  دهقان  حسین  اینهمه  با 
پاسداران  سپاه  سابق  فرماندهان 
انقالب اسالمی و وزیر دفاع پیشین 
در  خامنه ای  مشاور  که  ایران  رژیم 
امور دفاعی و نظامی است و همچنین 
جمهوری  ریاست  نامزدهای  از  یکی 
چندی  هست  نیز   ۱۴00 اسالمی 
پیش به آسوشیتدپرس گفت آمریکا و 
اسرائیل به دنبال دو چیزند: براندازی 
یا تسلیم نظام. او نیز خواسته است 
»به  و  کنند«  کار  »نظام  با  آنها  که 
دنبال حذف موجودیت آن« نباشند.

گذشته از اهداف سیاسی و امنیتی 
که جمهوری اسالمی در مقابل غرب 
بر  تأکیداتش  در  آمریکا  ویژه  به  و 
»نگاه به شرق« دارد، این رژیم نه تنها 
در مورد قرارداد با شرقی ها تضمین 
می خواهد  نظام  بقای  برای  امنیتی 
بلکه در توافق با غربی ها نیز همواره از 
آنها تضمین امنیتی برای حفظ نظام 
و  نه شرق  آنکه  حال  است  خواسته 
هیچ  به  را  تضمینی  غرب چنین  نه 
زیرا  بدهند  نمی توانند  حکومتی 
سرنوشت آنها در دست مردمی است 

که بر آنها حکومت می کنند! 

دروغ پشت دروغ دروغ پشت دروغ 
در مورد قرارداد در مورد قرارداد 
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دیدار وانگ یی وزیر خارجه چین و علی الریجانی مسئول پیگیری قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسالمی ایران
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